ذاكر ٌة الزورديَّة
قراءات وشهادات يف جتربة منر سعدي الشعريَّة
جملموعة من املؤلفني
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اعرعاساخ جغذََّح ىَْش ععذٌ
ؤٚجيِّ “….
”ول٨جي ؤخاو ٫ؤن ؤ٧ىن وؤن ِ ِّّ
ٍذَذ اىهادٌ اىجضَشٌ
ؽاعش ٍِ ذىّظ
ولؿا
حقـ "خربشت" قصقديت إولك اطرتفت بلين شاطر أحدّ ،
بؾغت السادسة طشرة مـ طؿري كان أكدادي يف الشعر الؿتـبل وأبق
كقاس وطـرتة ر ّبؿا ،ويقم بدأت أكتب الؼصقدة صار لل رفاق
كالؿـصػ القهايبل وأبل الؼاسؿ الشابل ،..وحقـ سافرت يف
إرض وأكؾت طديد الثؿار الشعرية أصبح لل إخقة شعراء كحسقـ
الؼاصد وطبد اهلل العريؿل وفاصؿة بـ فضقؾة ،..ويف ّ
مرة أفتح
كؾ ّ
الباب جفارا لشاطر فحؾ وصار لل أصدقاء مبدطقن بعدد ٓ
ُيحصك..وتـازلت طـ اطتؼادي الراسخ بلكـل شاطر أحد ،بؾ أكتؿل
لؿجؿقطة كبقرة مـ الـػقس العظقؿة..ورضقت بؿا قدّ ر اهلل
لل..ولؽـ ماذا أفعؾ هبذا السقؾ الفادر الذي يبدأ اسؿف ب  :كؿر
سعدي… ،وأكا طؾك مشارف الستقـ..سلققل الحؼقؼة كؿا هل  :إكّف
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آستثـاء وآمتقاز..إكف حرارة الروح وهشاشة الجسد..إكف اإلكسان
الشاطر…

بداية أشؽر أكقار سرحان لربطل بف بعد اكػصال دام بعض
الققت ،..كظرا لسؼقصل يف فراش الؿرض وصربي الطقيؾ طؾك
وطؽتل الصح ّقة..التل بدأت أشػك مـفا ،وكـت قد كسقتف تؿاما وكان
أن اقرتحت أكقار مجؿقطتف الشعرية ” استعارات جسد ّية ” فلصقبت
برجة كربى …هذا الرجؾ أطرفف..وكان أن طدت إلك
ذاكريت ّ
مراسالتـا الثـائقة فتذكرت أكف الشاطر ّ
الػذ الذي اكؿحك اسؿف مـ
ذاكريت..فعدت إلك محاورتف داخؾ الـص وخارجف..

يف قصقدتف الـثرية الطقيؾة كسبقا التل افتتح هبا مجؿقطتف ” ثعؾب
يـام يف حدائؼ السريالققـ” والؿؼسؿة إلك أجزاء كراه يتـ ّؼؾ مـ
الققتقب إلك فقروز إلك ّ
ضؾ الحبقبة إلك ” الشعراء أكبقاء كذبة ” وإلك
الحرية التل هنػق إلقفا جؿقعا … ،دون أن يـسك الؼصقدة ومدحفا
ّ
كؿا يجب..يؼقل طـفا:

"الشيء الوحقد الذي تػعؾه طـدما تلتي هو أن تؿدّ يدها الـحقؾة
غجري تشعل وردة دمي الؿطػلة"
مثل طود ثؼاب ،وبدهشة صػل
ّ
جرا
يجر التػعقؾة ّ
يؽتب الؼصقدة الؿقزوكة كؿا يؽتب الـثرّ ،..
ويسحب خؾػفا جؿؾة صقيؾة تتؾقها أخرى..دون اختقار أو تؿققز أو
ما شابف ذلؽ ،..مـ ٓ يعرف القزن يحسبف كاثرا ج ّقدا..وهق ٓ أحد
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سقى كؿر سعدي يؼرتف قصقدتف بجـقن وجؿقح وجؿال ،..أكصتقا
إلقف يف قصقدة ” يف الؾقحة امرأتان ” كقػ يتق ّدد لؿـ يح ّبفا ويعدّ د ما
ض ّقع مـ حقاتف:

"قؾت لفا :اتبعقـي مثل ذئب ّ
فنن
ضل ،أو كسفام كار يف الػالةّ ،
هذا العام ضاع سدى ولم أغسل بؾؿعة شعرك العقـقن ؟"
فتضؿف إلك
شعري..أو تعبقر مغاير لؾسائد
أحقاكا يشدّ كا سطر
ّ
ّ
أي تربير ،..وتؼقل لمخر الؿتابع
مؼتطػاتؽ دون أي تػسقر أو ّ
هزين..فقطرب مثؾؽ أو يدطؽ لـػسؽ
لـصؽ  :هذا الؼقل ّ
ّ
وٕهقائؽ وهقاجسؽ ،..هذا ما يؼع لل وأكا أقرأ هذا الؿؼطع يف
حب ؟ ”..لقتـل كتبتف قبؾؽ يا كؿر سعدي
مرة س ُت ّ
قصقدة بعـقان ” كؿ ّ
ٕرتاح وأريح…:

"لم تؽن أطؿى لتذكر أو لتـسى ،لم تؽن أطؿى ولؽن كـت
وحدك كالغريب ،وكـت وحدك كاكسحاب يديك من جسد
الحبقب"…
كص محؽؿ وجؿقؾ طـقاكف ” ماذا تريد مـ الحقاة ؟ ” يجقب
يف ّ
طـ السمال الخطقر الذي يؾؼقف الشاطر طؾك كػسف وهق سمال
الجدوى مـ ّ
كؾ هذا الطقاف ببقت الؼصقدة وصـؿ الحقاة..يجقب
بصػة طػقية ويؼقل ” ٓ أدري ” ”..ولؽـل أحاول أن أكقن وأن
أغـّل“….

5

ِ
ِ
الؼصقدة؟ َ
بؾست
أجبت
قال لي أحدٌ ،
الحقاة أو
"ماذا تريدُ من
ُ
ُ
ُ
ملمور
والشرصي،
البؾدي
العامل
اآلخرون،
كان يبغي
َ
أدري ،ر َّبؿا ما َ
ُّ
ُ
ُّ
الذ ِ
ِ
كادل ِ
الجؿاركُ ،
وبائع ُ
رة الشريدُ  ،ور َّبؿا ال شي َء ،ال
البار الوحقدُ
ُ

ُ
أدري ،الحقا ُة متاهتي الؽبرى ،الؼصقد ُة ُ
أحاول أن
لقل هاويتي ،ولؽـي
ِ
أتوس َل
الؽلس أحقاكًا ،وأن
أكون وأن ُأغـِّي ،أن ُأحدِّ َق يف فرا ِغ
َ
َّ
ِ
إلي"…
الـسقانُ ،
َ
لست أرى صريؼًا ال تؼو ُد إلى الؼصقدة أو َّ
مـ الصعب تؾخقص شاطر يف حجؿ كؿر سعدي يف مؼالة أو حتّك
دراسة كؼدية شامؾة تحاور ّ
كؾ ما كتبف هذا الؿتؿؽـ الؿـػؾت يف أن
كػسف ،..لؼد وقعت يف ّ
الػخ يقم أردت ولقج طالؿف الشعري..فنكّف
ثري مـ الؿقضقطات الؿختؾػة وهق
غزير اإلكتاج ولف مخزون ّ
مؼرتف ّ
لؽؾ أشؽال الؽتابة الشعرية..خالصة الؼقل  :فؾسطقـ
مرة أخرى..أكجبت… شاطرا.
أكجبت ّ

***
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عاعاخٌ عيً أسجىدحِ اىشَخ
أدَذ أُّظ عظٍَُ
ؽاعش ٍِ اىجضائش
تف الر ِ
ِ
ِ
شعره و كث ِر ِهِ ،
قرأت َّ
ققؼة
الؽثقر مـ
ممخ ًرا
ُ
فف ْؿ ُت بشاطر ّي ّ
َ
ٍ
حديؼة يػعؿفا
لؾروحِ يف
البقضاء و بنشعاطفا ،إك َّفا َل ُت ْشبِ ُف أرجقح ًة ّ
ِ
تلرجحٍ يـعشـا شل ٌء مـ
هقا ُء الحقاة طؾك اختالف محق ّياتف ،و مع كؾ ُ
القردي.
ذاك الفقاء إزرق
ّ
أجدْ ه يف ِ ِ
ٍ
ِ
كادرا فشػاف ّقت ُف
أ ّما ا ّلذي أطجبـل فقف بشدّ ة و لؿ ِ ُ
غقره ّإٓ ً
ٌ
قر َب ْت ُف إلك قؾبل
مؾقح و
و روح ُف الجؿقؾة ،ففق ٌ
صادق وكصقص ُف الـّثر ّي ُة َّ
ّجفؿ و العبقس ،متػتّح ًة لؾـّا ِ
س
أكثر ،فؼد جا َءت طذب ًة خالق ًة مـ الت ّ
ٍ
الػقاح ،و ما هل ّإٓ
كقردة ٓ يؿر هبا القاحدُ ّإٓ و قد أكعشف ططرها ّ
ِ
َ
شخصقـ حقل هذا.
جدال بقـ
مرآ ٌة ل ُف ،ففل مطبقط ٌة ٓ
كـت
كاكت قراءيت لؾشاطر الػؾسطقـل كؿر سعدي فقضق َّي ًة إذ ُ
ْ
َ
أرسؾ لل
أكتػل بؼراءة شعره و كثره مـ الؿـتديات طشقائ ًّقا ،إلك أن
دواويـَ ُف  " :رماد الغقاية " و " وصايا العاشؼ " و " استعارات
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واويـ طا َل َؿ ُف الش ْع ِر َّي بشؽ ٍؾ أكثر
جسد ّية " ،و قد ْأو َل َجتْـِل هذه الدّ
ُ
مـ ج ّقد.

ٍ
ِ
ٍ
طؿقؼ يطؾ مـ ِ
ُ
بقـ
بحزن
العاش ِؼ مش ًّعا
ديقان وصايا
كان
ٍ
ٍ
ِ
َ
مقجقد
غقر
خافت حتّك ل ُق َخقَّ ُؾ
إحرف بشؽ ٍؾ
إلقؽ مع ُف أ ّك ُف ُ
أحقاكًا -بؾغتف الـ ِكؾ ِ
ّاهؾة مـ ّ
آبار الدّ هشة ،و الؿتش ّبعة مـ مختؾػ
الحديثة ،والؿتق ِ
ِ
ِ
ال ّثؼافا ِ
ٍ
بخقال ِ
كادر الـّظقر ،يلخذكا
جة
الؼديؿة و
ت
ّ
ِ
ِ
ِ
اطر إلك ٍ
ّ
الحب و الػؼد،
طذاب
العذاب،
الجؿال و
بقـ
طالؿ
ّ
جؿع َ
َ
الش ُ
ٍ ِ
خضؿ
دائؿا يف
ّ
وجؿال ُولدَ مـ ترويض ذاك العذاب ،و كؿا اطتدكا ً
الؼراءةِ لـؿر سعديَ ،
ً
مدهشا.
كان
ِ
الغقاية فؼد كاك ْت قراء ُتف بالـ ِ
ِ
كؼضاء يق ٍم مع
ّسبة لل
أ ّما رما ُد
ُ
ٍ
ٍ
الش ِ
ّ
شلء مـ هذا
أي
اطر يف حاكَة ،و ٓ أقصدُ هبذا أ َّك ُف ُم َؿ ْج َؿ ٌج أو ّ
تػاصقال ق ّؾؿا يتـاولفا
ً
الؼبقؾ ،حاشك أن أفعؾ ،بؾ أقصدُ أ ّك ُف حقى
الشعرا ُء يف شعرهؿ ،رغؿ أكّفؿ يالحظقهنا ،و يتحدّ َ
ّ
ثقن طـفا  -ر َّبؿا -
أحقاكًا إذ يسؽرون ،خذ ً
صقيال:
ً
رت بف
مثآ مؼطعف ا ّلذي اس ُت ْفتِ ُ

لغاثدت الُٗغ ٌ
عوح وْلِّ ِّ
ِ
َ
وبن ٧ان ال ِّ
ُ
جهاب بما ٌكبه ال٨هغباء ّ
الغهُٟت ِّ
ٞلماطا
ؤو بغطاط ّ
الغبُ٘ اإلاٟاجئ ِّ
ؤو ج٣خٟي ً
َاثغا ال ًُ َغي ؟ ِّ
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َ ّْ
ّ
ذ ِّ
جظوِّ َ ٢
هل أله ٪خحن
َ ّ
الخٟي ِّ
ّ ِِّ
ضاء
حمغ الى ِ
بلى ما وعاءِّ ٥
َ ّ
ُ
اوصج ٪الٓىىن
اإلاغٍبت ِّ
ِّ
ؤو ع
الُ٣حن ِّ
ِ ِّ
هاضج في
ًٖ ٍ
زمغ ٍ
َّ
الخل ٠مً صو ِن حضويِّ ِّ
الخٟذ بلى
ِ
َ
َ
بُٗيُ ٪جدذ ُّ
ام ِّ
الغِّْ ٧
لخى٣ظ ما ٌؿخُٛث
ِّ
ٍ
ِ
ِ
الجؿقؾة يحدّ ثـا ّ
متاهة شعقر ّي ٍة
اطر طـ
اإليحاءات
هبذه
الش ُ
ططرا َ
إمر
قديؿا ،وهذا
كان يضعف
يدخؾفا القاحدُ مـّا إذ يشؿ
ُ
ً
ً
ِ
ِ
ُ
تققظ ّ
ُ
يحصؾ دو ًما ،إ ْذ َّ
العفد
الذاكر َة وتعقدُ َها إلك
العطر
إن رائح َة
مقضقع آخر ٓ حاجة
ا ّلذي كان الؿر ُء يشؿفا فقف أو يستعؿؾفا ،و هذا
ٌ
ِ
بذكره هـا.
لـا
الذ ِ
يف هذا الدّ ِ
اب ّ
يقان َم َخ َر ّ
ات بشؽ ٍؾ ٓ يبدي أكّف
اطر ُط َب َ
الش ُ
الش ِ
ٍ
كشاطر وجد يف ّ
عر مفر ًبا مـ
تعؿد ذلؽ ،فؼد صرح هقاجسف
ّ
ٍ
معذ ٍ
وكنكسان ّ
ب يعجز أمام ما يفرب مـف ،لؽـ ،يؿؽـ
تباريح الحقاة

ٍ
شلء مـ إمؾ بقـ هذا وذاك ،ومـ هذا ال ّطرحِ التّػصقؾل
التؿاس
الشاطر يداين ّ
جعؾ ّ
الذات ويؾتؼط دقائؼفا.
ُ
ً
كثقرا
ديقان استعارات جسد ّية كان
مدهشا ،وقد تب ّقـ أكّـل قرأت ً
ٍ
بسرطة ،ذلؽ
مـ قصائده قبؾ أن أحظك بف ،غقر أكّـل لؿ أكتشػ هذا
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الشعر ا ّلذي يبؼك متؿاس ًؽا محاف ًظا طؾك تقه ِ
َّ
أن قصائد ُه مـ ّ
جف و لق
كاكت قصائدُ الدّ ِ
شخص
يقان تصقر
الؿرات،
ْ
َ
بعد قراءتف طشرات ّ
ِ
ّ
كثقرا ،وقد َط َّق َمت َْفا يف
الشاطر و آرا َء ُه ،كؿا كاكت ُم ْعـَا ًة بالؿرأة ً
ٍ
ٍ
سؾسة تػقض ّ
وح
بطريؼة
مختؾػ الؿقاضقع
الر ُ
بالشاطر ّية ،وتشا َب َؽت ّ
والجسدُ يف هذا الدّ ِ
ٍ
رهقب ومذه ٍؾَ ٓ ،ي َس ُع الؼارئ معف
يقان بشؽ ٍؾ
ِ
صرح بعض
َّسعتان مـ الدّ هشة ،كؿا
ّإٓ أن يػتح فا ُه وطقـا ُه مت
َ
ٍ
ِ
حزن ٍ
وألؿ ،غقر
أيضا ،ولؿ َي ْخ ُؾ مـ
الت
ّساؤٓت القجقد ّية ،و الحا ّد ِة ً
ِ
ِ
ٍ
َ
الجؿال ا ّلذي حقا ُه َ
سطر ما
بؿثابة
كان
أ ّن
بؾسؿ ُيـَدْ م ُؾ كؾ جرحٍ فتح ُف ٌ
ذات الؼارئ.
يشبف َ
ٓ يسعـل سقى أن أقدّ م أحر التّحق ِ
ات لصديؼل العزيزّ ،
الشاطر
ّ
ّ
ِ
الؿبدع ،كؿر سعدي ،الذي َ
دواويـف
كان جؿقالً رائِ ًؼا بشدّ ٍة ورائ ًعا يف
ِ
ِ
يمذيف،
الثالثة التل قرأهتا ،راجقًا ل ُف حقا ًة فردوس َّق ًة بعقد ًة طـ ك ّؾؿا ما

الرققؼ ،وبؾق َغ ّ
وحاوي ًة ّ
كؾ ما يتؿـّا ُه شاطر ًا وإكساكًا.
كؾ ما يسعد قؾب ُف ّ

***

11

"اعرعاساخ جغذََّح" ىيؾاعش َّش ععذٌ
خشائطُ اىجشحِ فٍ طٍُِ أثٌُ
عيىي اىشاتذٍ
ؽاعشج ٍِ ذىّظ
مـ خرائط الجسد وأشجاره ،مـ مجاز الؼؾب ،مـ رمؾ يؼ ّؾب
رمؾف يف صحارى الروح ،مـ مؾح يػر مـ إدمع الؿتجؿدة ،مـ
شبابقؽ تطؾ طؾك ذاكرة اإلثؿ ،مـ هـاك ،أص َّؾت طؾقـا قصائد كؿر
سعدي يف كتاب وسؿ ُف ب " استعارات جسد َّية وأهدا ُه إلك
وهـ الؿـتظرات
ففـ العزلة مسجقك ًة يف إكقثة
"القحقدات"،
َّ
َّ
لؼصائد يؽتبفا الجسد الؿشتفك ،وهـ الباسطات أياديفـ لألقدار
كػقففـ أيت ،وهـ الغائبات طـ صقـ الخزاف يشؽؾفـ
تخط طؾك
َّ
كؿا يريد ،وهـ الحاضرات يف استعارات الؾغة ووهؿ الشاطر.

كصقص تسؽب الؿؾح طؾك الجرح وتحـط آٓمف الؿربحة بؾ
وتذهب إلك كؽراكف يف الؾغة والصقت " فصقيت ٓ يبدو جافا مثؾ واد
مـ الؿؾح" لؽـف يعرتف بعد كؽران بلن الؿؾح لقس مسؽقبًا طؾك
الجرح وحسب بؾ هق يسري يف دمف كالؽرويات البقضاء ويضج
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بإسئؾة والصراخ ،يؼقل" :هؾ مـ خصؾة وردية أم مـ كداء الؿؾح
الـفار؟"
يف دمـا سقـبؾج
ُ

ِ
بلصقاتف ف
هق الؽائـ الؼائؿ طؾك التـاقض ،يـؽر الؿؾح ويصدح
"التـاقض هق الؿؾح الذي يحػظ الحؼقؼة مـ الػساد" طؾك حد تعبقر
جقن ٓكؽسرت سبالدكغ.

شاطر يسؿ كتابف باستعارات جسد َّية ويحدثـا طـ هشاشة الروح
وطـف كؽاتب مؼقؿ يف الظالل ،يحاول جؿع شتاتف أحقاكا أو كسره
أحقاكا أخرى ،كؽائـ مستؼؾ ،كحؼقؼة يرفضفا الجسد ،كػؽرة صؾقؼة
سجاكا أسؿا ُه الؼؾب.
يف جسد يختار لف َّ

ِ
هق شاطر " ٌ
التؼاء الـفر بالربكان" وهق
كزق يربل ض َّؾـ ُف طـد
الؿـادي والؿـادى ،الػاطؾ والؿػعقل بف،الجسد وضؾ ُف أو لـؼؾ الظؾ
ِ
باطتباره أصالً والجسد تابعًا .
َ
لتفب مثل
ألؿؾؿك ،اكؽسر
"يا ضل اكؽسر فوق الؿقاه لؽي
َّ
ِ
تذر َ
تفب من أقصى اشتفائي".
يك
الرياحُّ ،
ُ
األقحواكة ،واكؽسر حتى ِّ
ٌ
مـػصؾ لؽـف الحؼقؼة والجسد
كائـ
فالظؾ حسب السعدي
ٌ
سراب ،الحؼقؼة الؿضقئ ُة يف لق ٍؾ كظؾ إرض أو لؿ يؼؾ غقتف
الػقؾسقف إلؿاين" :حقث يقجد الؽثقر مـ الظؾ يؽقن الظؾ
طؿقؼا"؟
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هق شاطر يؽتب ضاللف الؿـثقرة يف إرض ،يؽتب خطايا ُه،
أشؽالف الؿتعددة يف تػاصقؾ الظالل ،يؽتب أصقاتف الصامتة ،لقؾف
الطقيؾ ،طاصػت ُف تؾؽ التل تخؾع صقـًا أثقؿًا ،فعاصػتف "سراب واضح
أو ضؾ طـؼاء ترفرف يف الدماء ويف الؽتابة" ،هق الشاطر يؼطػ لـا مـ
ِ
الؿخرم
جـاكف فقاكف لذيذة مـ شجر الحؾؿ "فقرتؼ الؼؾب
حدائؼ
َّ
بالسػرجؾ والغـاء" ،ولف "مـ الغقؿ شرفة ومـ طبؼ التػاح مقجة
وزرقة" ،مدّ يديؽ أيفا الؼارئ واقطػ مـ حدائؼ ِ
قؾبف الؿعؾؼة ما
ُ
ستـبت يف
سقصقر الؿعـك لذيذا بطعؿ الـشقة،
تشتفل مـ فقاكف،
ُ
ُ
جسدك استعارات إشجار ،وإهنار وإصقار والرمادُ ،كقين أيتفا
ٍ
الػقاكف دوائر متاهة تجعؾؽ ٓ تخرج مـ جـة الػؽرة.
يؼقل ألبار بقار بقروين يف ذكريات آدم" :أحس أن العالؿ يدخؾ يفَّ
كؿا الػقاكف التل آكؾفا ،كعؿ ح ّؼا إكّل ّ
أتغذى مـ العالؿ".
كؿر سعدي مسؽقن بالؿؾح والظؾ وصرخات إلؿ يف صقـ
أثقؿ ،إثؿ الغقاية والؿؿـقع ،إثؿ الؽتابة الجؿقؾ ،بف جراح ٓ تربأ
يحـطفا الؿؾح والذكريات وروح شاطر ٓ يستؽقـ إلك الؿعـك
جرح لقس يربأ مـ ضجقج الـثر" ،بف أسئؾة الغقب
الساذج ،بف " ٌ
والغقاب ،بف قؾب يطؾ طؾك الؽقن ،بف فقضك الشاطر ،بف إصرار
الؽتابة ،هق الحافر يف الؿعـك بؿعاول مـ ٓم والػ كالرفض لؾسائد،
والصاطد إلك الؽثافة بلجـحة الخقال كالطقران يف أقػاص اختارها
13

سجقكًا لف ،كسجـ الحبقبة ،كسجـ القحدة طـد الؽتابة ،سجقن
تطؾ طؾك حرية الؿعـك ،بف لذة إلؿ تتؼ َّؾك يف شرايقـ الؼؾب وكبضف،
هق الصارخ" :لـ أسدَّ شبابقؽ قؾبل ولـ أبتعد" ،بف قؾؼ الػصقل
وأرق أيؾقل وكقافذ كقفؿرب ...قصائده هل ما يطؾ طؾقف مـ شرفات
الؼؾب ،مـ ثؼقب الطقـ ،مـ أضقاء الؾقؾ الخافتة ،مـ لحظات
الػرح ،وسـقات إلؿ ،بف "سؼسؼات العصافقر" و "كداء الؿؾح"
ِ
وأصقات إسئؾةِ ،بف
تؾؽ أصقات تخرج مـ جسد يحتػل بالؿجاز

ِ
ُ
حقث تؼطـ
عر "سر خساراتف الجؿقؾ ،بف ألؿ أخريـ يـؼر قؾبف
الش ُ
القحقدات الاليت "يحتجـ تؼؾقؿ لبالهبـ الذي امتدّ يف الؾقؾ خارج
أسقار أجسادهـ".

كصقص تزخر بالؿجاز ،وتزخر بآثام الطقـ ،آثام
أيفا الؼارئ هذه
ٌ
الخقبات والخسارات والخقاكة ،آثام جؿقؾة يستعقرها الشاطر مـ
َ
خرائط
الصؾصال ومـ الظالل ويحػر فقفا استعارات الؿعـك
لؾجراح العؿقؼة.

كؿر سعدي يف استعاراتف الجسدية ،كان يجعؾ مـ الجسد لغة
سؿروا قؾبف طؾك خشب الصؾقب" كان يحدثـا طـ قؾبف
رمزية لؼد " َّ
" َّ
الؿخرم بالسػرجؾ" لؽـفا الؾغة حؿالة الؼؾب والػؽر معا ،لغة
الؿجاز ،فصرت أراه لغة أو رمزا أو معـك ،فالجسد يخرج مـ كقكف
حس َّقًا إلك دائرة الؿعـك ومـ الرتاب والصؾصال إلك الحقاة ،يؼقل:
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"هذي الحقاة قصقدة ٓ تـتفل" ،إذن هذا الجسد يتـ َّػس شعرا وٓ
يـتفل إٓ بزوال الشعر والشعقر ،هق الؿممـ بالؼؾب ،بالشعر العؿقؼ،
ب "القمقض ،العبارة ،خقط الؿجاز" ،يممـ بالحدس والؾذة يف آن
يحدس بإشقاء كـبل لؾشعر ،مرهػ رهقػ "يسؽـف الؿغـل
معا،
ُ
العذب" ،شاطر يممـ بالزمـ والػصقل كتؿقز "كطعؿ الحب يف
أيؾقل" يطؾ مـ كافذة كقفؿرب طؾك العالؿ ويفز ُه " ُ
أرق أيؾقل" هق الذي
يصغل إلك "كداء الؿؾح" ،وما يحؿؾف الؿؾح مـ رمزية الخؾقد وإلؿ،
يحدثـا طـ الؾذة والػقاكف مـ سػرجؾ ورمان وكزوات كقفؿرب الؼاسل
الؿتعب مـ آشتفاء" ،صػقة الؼقل اكف شاطر يف هذا الؽتاب،
وهق "
ُ
شاطر إزمـة وإمؽـة والػصقل ،شاطر الؿعـك والؿغـك شاطر الؾذة
ِ
جؿعف لألضداد ،الجسد بحضقره
والحب الصايف ،إك ُف اإلكسان يف
الؿـشطر بقـ حس إهداب وبقـ
الؿادي والجسد مجاز ًا ولغ ًة ...هق
ُ
لذة الؿعـك التل تحؿؾفا رائحة البحر ،فؼط هق كؿر الؾغة وكؿ يسعد
بػراشة شرسة يحؾؼ هبا الؿعـك بعقد ًا ،هق الذي يسؿل جؿقع الـساء
فخاخًا وٓ يؼع إٓ يف فخ الؿجاز والؿزاج والحقرة ،ففق الؿفقوس
الشعر يف ِ
بالشعر يسلل لؿـ يؽتب ِ
ِ
هذه إرض ،أجقبؽ أيفا الـؿر..
لؾػراش الذي حدثتـا طـف ،الػراش الؿحؾؼ بعقد ًا يف أقاصل إرض،
لؼارئ افرتاضل يعشؼ الؿعـك ويغـل معؽ.

***
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ذيىَذحُ دة ىيؾاعش اىفيغطٍُْ َّش ععذٌ
فٍ األسض اىثعُذج!!

عيٍ اىذٍٍُْ
ؽاعش ٍِ اىغعىدَح
قرأت ثالثة دواويـ لؾشاطر و صؾتـل طؾك الػقس بقك ،و أريد أن
أشقر فؼط إلك قصقدة صقيؾة بعـقان " ِ
أكت حديؼ ٌة مـ الغققم
ِ
ديقاكف إخقر "وصايا
يـطػئ " شغؾت كصػ
جؿر ٓ
وأصابعل
ُ
ٌ
العاشؼ"
يف مؾحؿة الـفر الطقيؾة هذه ،تسقؾ شعرية كؿر سعدي لغ ًة و
ثؼافة وإيؼاطًا مقسقؼقا طذبا ،كلصروحة مرافعة وجقدية شامؾة،
يـفض الؿـادى فقفا ،مؽتـزا بحآت شديدة التقهج .و يتجؾك ذلؽ
طرب صقره الشعرية الخاصة و إحآتف الرتمقزية ،لقرسؿ بريشة فـان
تشؽقؾل بارع تبديات مختؾػة يتؼاصع فقفا الحؾقل الصقيف و الرغبات
الحسقة الجسدية ،و مثآت إحالم الؿجفضة و إماين التل ما تػتل
تجؿعت يف أمثقلتف ،كجؿال
تؼقم مـ كبقاهتا ،يف كقان امرأة معشققة ّ
مطؾؼ كؾ طاشؼات التاريخ ،الؾقايت شؿخـ بحضقرهـ و الؾقايت
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طصل طؾك آكؼقاد إلك فضاء التؿاس و
اكؽسرن طـ التحؼؼ كحؾؿ
ّ
الؾذة و الؿعاشرة ،و تتبدى تشؽالتف مـ تداخؾ تػاصقؾ الحقاة

بغصة الؾحظة
القاقعقة التل تؿتزج هبالمقة زبد الؿعـك ،و تـؽسر َّ
الؽقكقة الؿعاشة.

تدفؼ شعري ٓ يؽػ طـ الجريان حتك ثؿالة الحالة الؿشتبؽة
بالذات الؿتعددة القجقد والحضقر والػاطؾقة ،ومغؿقسة بؼسقة
القجؾ و الحـقـ و الحب و الحرمان حقث "تؽسر الخؿرة الحؿراء
جسؿ مرآة الزمان الؾقلبقة " بحسب الؼصقدة!!

َّ
ولعؾ يف هذا الـص و سقا ُه مـ قصائد الديقان بعض لؿحات مؿا
يؿؽـ أن كراها متداخؾة _ كؿا يف صقر الؿرايا الؿتعاقبة _ مع
ِ
ِ
قصائده الؿـشقرة يف القسائط
شعره و
اشتغآتف السابؼة يف دواويـ
آطالمقة الؿختؾػة ،لؽـ هذا الديقان هق خالصتفا ،و كرستالفا
الؿص َّػك ،الذي يعقر ُه الشاطر الػـان حقا ًة جديدة ،وفؼ صرائؼ أكثر
جؿالقة وطذوبة و مغايرة!!

وهـا جزء مـ ذلؽ الـص الرائع
ِ
يـطػئ
جؿر ٓ
ُ
أكت حديؼ ٌة مـ الغققم وأصابعل ٌ
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)ِّ (1
ُ
ُ
الؿيبالث الخ ْ
ي ِّ
ً ُغ في نضع ِّ
َّ
ونهغ ػهاب ٤خمغ َاء في ًض ٥التي ُ
ُ
ىع ِّ
البل ِِّ
تهخاج في ِّ
ِ ِ
ٍ
ًا لبراءة الٗهٟىع في َ
حؿضي ِّ
ِ
ِ
ُ َ١
َ
َ
زام ِ ٪ألاٖمى ِّ
ل٣ىاي خحن
وٍا
ٍ
٦ضمٗت جنهاع ٞى ع ِ
َّ
والُحنِّ ..
ِ ِّ
اإلاٗظ ِب بالىضي
)ِّ (2
ُ
َّ
حؿىضوي حهى ُِّم ِّ
َ
اللُٗىتِّ ..
ِِّ
ُٖىاي في الغئٍا
جغج٣ي
ٌ َ ُّ
ُ
ِ ِّ
اؾم ِ ٪ال٣مغ ّ ِي ش يء ِّ ٢
ال ًً ُّغ م٘ ِ
َ
َّ
الُغٍ ٤بلى َّ
الخىحن ً٣ى ُِِّّ ٫
اث
لً٨
مجغ ِ
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
اة ِّ
ال٣لب ..مك٩اة ُم َض َّم ِّ
وحه ِ ٪وعِّصة في
ِ
وزبزي ُ
ًابـ ِّ
مشل خلمي ٌ ِّ
َ
ُ
باب ألصزلها ِّ
وؾماء هاوٍتي بال ٍ
ُ
ٌ
زُٟٟت ِّ
ِّ
الٛمٛماث
وُّ ٧ل
ِ
َ ُّ َ
اإلااء ِّ
لِـ جغن ٞىِِّ ١
وزُا٥
ِ
)ِّ (3
ُّ
ًا للماء َ
ٌكٌ ٠
الٓهحرة ِّ
ِِّ
بدغ في
خحن
ِ
َ
َّ
ُ
بًُاء ِّ
َِّ
صخغٍ ٍت
٦جظوة
الضماء
ًههل في
وهى
ِ
ٍ
كٗل ع َ
ُح ُ
آلانِّ ..
مل ْهغي َ ِّ
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ُ
ًغ في نضعيِّ ِّ
ًا
ِ
للؿيبالث الخ ِ
اءِّ ..
هاب ٤خمغ َِّ
ونهغ ػ ٍ
ِ
)ِّ (4
ُ
ُ
٢ضمُِّ ٪
ِ ِّ
ًيؿاب مً
اقت
يىء ٞغ ٍ
الظهب َّ
ؤو مً مىجم َ
الكمـ ِّ
ِ ِّ
واقدباه
اإلاٗخ ِ٤
ِ
ِ
ِ
ُ
الؼهجبُل بطن ِّ
هظا مهغحان
ِ
ٌ
الهُٟيِّ ..
ِِّّ
وٖغؽ للىضي
ٌ
ُ
هىم ُِ ٪
نٛحرجان ِّ
ِ ِّ
وخمامخان
ماء نلهالي وهىمي ؾغوة
ِ
ً
ّ
بىٟسجا في ّ
مشاِّ ٫
ْل ج ٍ ِّ
ُان
ِ
جغب ِ
ِ
ُ
ُ
ؤخلم ِّ
ٞال ؤصعي بماطا ٦ىذ ِّ
َّ ً َّ ً
َ
ولُلُ ِّا ِّ
ى بدغٍا
٧ان ٢لبي في
ِ
خىا ٝألاع ِ
ً
ُ ُ َّ ً َّ ً
َّ ً َّ َ َّ ً
َ
مغة ؤزغيِّ ِّ
ؾىصاء ؤو ٢مغا هالمُا جسثر..
ٞؼاٖت
وَكبه مغة
)ِّ (5
بماطا ُ
٦ىذ ُ
ؤخلم؟ ِّ
ِآه ال ؤصعيِِّّ ...
بٛحرُ ٥
لؿذ ُ
ؤخلم عَّبما ِّ
ِ
ٌ
والبداع ِّ
ِِّ
الخضًشت
اإلاضن
ِ
وٍهِبجي ضجغ مً ِ
َ
ٌ
مىِّ ..٪
ًهِبجي مُ ٌغ زِّ ِ ٠ُٟ
)ِّ (6
َّ
َّ
ُّ
ُٖجي ِّ
حجغٍ ٍت خُذ ٖلى َِّّ
اقت
ؤي ٞغ ٍ
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َّ
٦ؼهغة َّ
ٞاوكُ ٤
بًُاء ِّ
َِّ
بغٍ ٍت
النهاع
ٍ
جدغؽ َ
ُ
اإلاىاِّ ٤ٞ
ِ ِّ
الضم٘
هىم ؤهُ٨ضو مً
ِ
َّ َ
اإلالح ِّ
صمه وناًا ِ ِّ
وؿىة
في مغاًا
ٍ
٦ؿغن في ِ
ً
َُّ ٦
الُٗ٣م مٗا؟ ِّ
والغٍذ
الُٛم
َغٍ٤
ٖلى
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
و٦ىذ صلُلتي ألاولى ِّ
ِ
نُ
َ
َ
ُ
و٧ان ًضوع خى٫
بئره قمكى ِّ ِّ
ِ
ْالمه ؤو ِ
َ
ً
ُ
ًمىث ِّ
ُ ِّ
اللُل نغزت مً
ًهغر نامخا في ِ
ج٣ه ْ
ٟذ َّ
ُ ٟ٦اه وهى ًُض ُّ
َّ
َ
الٗاليِّ ..
ِِّ
البرػر
صخغ
١
ِ
)ِّ (7
و٢لذ وؤهذ مً َ
الٛىاء ِّ
ِِّ
وح ِ٘
ِ
ِ
َ
َ
ُٖجيِّ :
الُحر ًٖ َِّّ
جٟ٨ٟ٨حن
َ
ُ ٠ُ٦
حؿحر في اإلاٗجىِّ ..
َ
ُّ
ٖها٥؟ ِّ
بٛحر
تهل ٖلى الهضي الخاوي ِ
َ
 ٠ُ٦ج٩ى ُن ب ًَّ ٩اء َ
ّ
ألازحرً َحن؟ ِّ
مً
وؤهذ
ِ
َ
ُن َّ ً ْ َ ْ َ ُ
َ
ِّ ٪
 ٠ُ٦ج٩ى مكاء ولم جبرخ ٪صاعج ِّ
التي َ
ألاخالم؟ ِّ
ؤ٢ى ْث ٖلى
ِ
َص َْٖ ٪
الهباء ِّ
ِِّ
آلان مً هظا
ِ
ً
نُ
ُ
َ
َ
ب ِّ
الٛغوب ًؼٍضوي خؼها بال ؾب ٍ ِّ
ؤ٢ىاؽ
ٞلى
ِ
ِ
)ِّ (8
ّ
ْ
َ
َ
َّ
بالكهاصة ِّ
ِِّ
ألاحىبُ ِت خحن ٞاهذ
بالٟخاة
ؤُ ٨ٞغ
ِ
ِ
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ُ
حؿلم َ
َ
واإلاىضًلِّ ِّ
الُٛم
لىهاٖت في
٢لبها
وهي
ٍ
ِ
ِ
هغة ُ
اع ِّ
اله َّب ِِّ
ؤو في ػ َ ٍ
ً
َ
َّ
قبيهت ُٞما ُؤ ُّ
ألاحىبُ ِ ِّت) ِّ
لها(لخل٪
خب
٦ىذ
ِ
ً
ً
هسلت و٢غٍىت لؿمائها ألاهثى ِّ
ألانهاع ِّ
ِِّ
ُٞا لٛتي اؾخُٗضًجي مً
ؤو مً ُح ِ ّب ؤوع
ُٞىؽ ِّ
َ ِّ
َ
َّ ً
ْ
مغ ِّة ِّ
٧ي ؤن ٠ازخالجي
َ
ؾىاي ِّ
َ ِّ
ؤخض
ؤو
ؤ٢هو الغئٍا ٖلى ٍ
َْ
ًهض ُ ١ما َ
حى ُ
ٞال ّ
خه َ
الٛباع ِّ
ِِّ
ًضاي مً َل ِ٘
ِ
)ِّ (9
ّ
إلاً ْ
ْ
بطن ؾإعِج ُب الٟىض ى ِّ
َّ
خؿىاء ِّ
َِّ
قغٍ ُ٢ت
ؤمحرة
بظو ٍِ ١
ُ
اإلالخإ مً ٞمها ِّ
الُاثغ
ٞغٞاث
جىدذ
ع
ِ
ِ
ِ
ال٣هاثض؟ ِّ
ُٚم
ِ
ومً ِ
َ
ُ
َ
اب الؿىىهى ِّ
 ٠ُ٦ؤعؾم ٢ىؽ ؤؾغ ِ
ألاِّ ٤ٞ
ى ال في ِ ِّ
في خىاًا ألاع ِ
وهي ُ
َ
الكخاء َّ
بلي؟ ِّ
حٗىص مً ؤ٢ص ى
ِ
)ِّ (10
َ
َ
ُ
اث ٞمي ِّ
ٌكُل
٠ُ٦
قمـ اإلاغٍم ِ
َ
ْ
اللُل؟ ِّ
باب ِ
ل٩ي جدمي قٟاهي ٖىض ِ
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ُ َّ ً
َ
آطان ِّ
٢لب وال َ ِّ
٧ان اللُل حالصا بال ٍ
امتز ْ
زمغجه التي َ
ُ
ُ
الضماء ِّ
ِِّ
بإنهاع
حذ
ًيبذ َّؤن
ِ
َّ
َ
الًبإِّ ...
ِ ِّ
ألوؿىت
نالخت
ؾىصاء
خ٨مت
جدض َع ْث مً
ٍ
ٍ
ِ
ّ
َ
إلاً ْ
الاً٣إ في اإلاٗجى ِّ
ؾإهظ ُب
بطن
ِ
ؾإخب َ
ُّ
الُىٞان؟ ِّ
ج٣ه٣غ
بٗض
ومً
ِ
ِ
)ِّ (11
ُ
ؤ٦ك ٠ما اقخهى َّ
اح ِّ
الؿِّ ُ ٟ
ِّ ٪
وحؿم ِ ِّ
مً َح َؿضي
ِ
ال ّ
ال٨ؿدىاء ِّ
ِِّ
اهخداب
مالءاث
ؤزب ُئ مً
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
الٓل ِّ
ٖلُٚ ٪حر ِ ِّ
ِ
ُ
َّ
ألابغٍاء وصمٗهم ِّ
ًمً ٜما جب٣ى مً نغ ِار
ِ
ألاؾمىذ ِّ
ِ ِّ
ٖكت
في ع ِ
ؤناب٘ َ
ُ
مغ ِّ
الج ِِّ
ٖلُ٪
ال ج٣ىي ِ
ُ
ألاؾٟلذِّ ...
ِ ِّ
التي َّ ٢ض ْث مً
)ِّ (12
َ
َ
َّ
ُ
لذ بل َّي مً مُ ٍغ اإلاغاعيِّ ...
عويجي ُٚاب ِٞ ٪اوؿل ِ
الىىع
الهٛحرة مً مسالبهم ِّ
واوسخبذ
ِ
ِ
ِ
ٓ٦بُت ِ
ْ
َ
ُ
ّ
الظثاب ِّ
ِّ
ال٨لي َّلىٖذ
ُٖغ ِ٥
جماثم ِ
ِ
اَ ٫
ٞال جؼ ُ
ي ِّ
هىا ٥مً آزامها حٗى ِّ
ِّ ...٪
جخُم ِ ِّ
وتهىي في
ِ
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ٌ
اإلااء ٢لبي ِّ
ٖكبت في ِ
ُ
َ
ِّ ٪
هجىم ِ ِّ
لِـ حٗهمها الهكاقت مً
ِ
والهضي الظاوي
اإلااءِّ .
لهمخ ٪في وع ِوص ِ
ِ
***
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َّش ععذٌ:
اىؾاعش اىزٌ َؽَذ اىشَؾح فٍ دٍه وَنرة
فذوي اىعثىد
ماذثح ٍِ عىسَا
مجرد كتابة الشعر ،يف أزمـة الرواية تعترب بطقلة ،فالشعر لقس يف
أحسـ أحقالف هذه آيام ،فشؼقؼتف الرواية استلثرت ببقتف وشردتف،
كؿا أن وسائؾ الؿقديا ،قد جعؾت التصدي لؾبالغة مفؿة سفؾة ويف
ضؾ التحقزات الثؼافقة والؿحاباة سـجد الؽثقر مـ الؿدطقـ ،مـ
شعراء وشاطرات يرمقن يف وجقهـا أشعارهـ كالبصؼات وكؿا
يؼقل أحدهؿ " وحقـ ترتػع أصقات كثقرة فنكـا ٓ كسؿع مـفا إٓ
الؼؾقؾ " وطؾقـا أٓ كـسك الؿحسقبقات يف إوساط الثؼافقة ،حتك
الؿعقار الدققؼ لؾـؼد وهق بحسب ماكدوكالد "مالحظة العـاصر
الؿتؿقزة" فؼد فاطؾقتف أو خضع مثؾف مثؾ الحس السؾقؿ لؾعؿك
وبحسب ريـان ماكدوكالد "إن الـؼد الجقد يتؿثؾ يف الؼدرة طؾك
الحؽؿ الجقد ،وإدراك ما يسعدكا".
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مع كؿر سعدي أحببت الشعر ٓ ،هدايا لؾعاشؼات وٓ تقجد يف
جعبتف هدايا لؾفائؿات ،هؽذا يحدد بقصؾتف مـذ البداية مـ اإلهداء:
إلك الـساء القحقدات...

قصقديت امرأة صامتة ٓ تصفؾ كلحصـة كزار قباين ،وٓ تذرع
دهالقز التبغ كالس َّقاب ،وقطعًا ٓ تحبق طؾك آرض طاري ًة كجدها
ٍ
ٍ
تصطحب طشقؼفا يف رحؾة هنر َّية.
جرير وٓ
ُ
وهبذا ٓ يشؽؾ الحب ثقؿة يف أطؿالف بؼدر ما يـحق باتجاه خرائط
وتضاريس وطرة .تضاريس الروح العارية إٓ مـ وحدهتا وصؿتفا،
بؾ إكف ٓ يريد أن يبدد دمف ولحظاتف يف رهان الحب الخاسر طؾك هذه
إرض السحرية حقث ٓ تؽػ إشقاء طـ التبدل.

ٍ
قال شاطر ٌ
لشاطر شاب  ٓ :تؽـ تعقسًا مثؾل
كفؾ
ٍ
ٍ
ٓمرأة ٓ تستحؼ حرفًا
صقيؾة
وٓ تحقل طؿرك لدواويـ حب
مـفا
ِ
يف الـفاية وبعد فقات إوان ٓ َ
كظرات العاشؼ وإبؾف
بقـ
فرق َ
لؽـ إذا كان لؾحب أن يؿر فؾقؽـ ،لؽـ بدون شروط هامسًا
وهبقًا ،فالؼؾب سجـ ،والؼؾب يـؽر ،وهق يـؽر رواده وكزٓءه
ويؼفرهؿ ،لذلؽ يؽتػل كؿر سعدي بالفؿس يف أذن محبقبتف.
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مؽس ِر السقاجِ
لقس مـ طاديت أن أسجـفا يف قؾبل َّ

والعربات
تعلَّمت أن أضع فمي على وجهها هامساً ذلا برفق 8كم أحبُّك
ثَّ افتح ذلا ُّبوابة جسدي السماويَّة

واحلرية اليت هي مطمح كل كائن ال معىن ذلا بدون احلبيبة.

حريَّيت خارج حياتك هي أفظع سجوين على اإلطالق
والػجقة تتسع بقـ لغتقـ ،لغة الروحل والؿادي ،الفشاشة
والؼسقة ،والشاطر ٓ يعرف كقػ يعرب بقـ الضػتقـ ،وٓ يعرف كقػ
يبـل جسر ًا يصؾف بالعالؿقـ فقبؼك وسطفؿا تتؾعثؿ روحف ولغتف الثالثة
ففق يؼقل:

ِ
دتقـ ،بقـ قصقدةٍ
بقـ مػر ِ
ِ
هبشاشة
خطئ يف
ٓ ُ
َ
التخاصب َ
زلت ُأ ُ
ٍ
ِ
الروحل أو ِ
ِ
ِ
صديؼة
وبقـ
بآخر الؿعـك،
العطاش
الػراشات
ولف
َ
ِ
ِ
ِ
والحجر.
الػقٓذ
بصالبة
هق مثؾ كسائف القحقدات ،هـ وحقدات ٕهنـ ٓ يرضقـ بالحب
إٓ اكتؿا ً
ٓ وذوباكًا يف أخر ،وٓ بديؾ طـ الؽؿال سقى القحدة
ففل أرحؿ مـ حب كاقص ومبتقر.
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ِ
ٍ
بعض
أغـقات البدو كالغرباء ،أو كـحؾ يف
سـؾتؼل لق يف مطال ِع
ٍ
ذر ٍ
تقـ مـ الفقاء.
كآخر َّ
ٓ يؿؽـ اختصار تجربة الشاطر الػؾسطقـل كؿر سعدي يف مؼال
مبتسر ،هذه التجربة التل لؿ تؽتؿؾ أبعادها ،لؽـ يبدو أن صاحبفا
قرر أن يغؿد الريشة يف دمف ويؽتب فقق وجف الؽقن العاري ،وقد
وصػفا الـاقد والشاطر الؾبـاين الؿغرتب الدكتقر جؿقؾ الدويفل..
"وردتـل يف أوكة إخقرة بضع قصائد مـ الشاطر كؿر سعدي،
وطقضـل
وطـدما قرأهتا وجدت كػسل يف غابة مـ السحر والجؿالّ ،
ذلؽ طـ كثقر مـ مشاطر اإلحباط التل شعرهتا وأكا أقػ أمام
كصقص تػتؼر إلك مؼقمات الؼصقدة ،وقد يسللـل أحد :ما هل تؾؽ
َّ
وكلن طؾك رأسل الطقر ،كؿا أبدو طـد سمال
الؿؼقمات؟ فلبدو
أحدهؿ :ما سر جؿال هذه الؿرأة؟ أو هذه القردة؟ أو هذا البحر؟
وهؾ الجؿال يؿؽـ اختصاره يف كؾؿات؟"

ربؿا لقؽتب الشاطر طؾقف أن يؽقن بؼؾبقـ ،قؾب واحد يقجعـا فؿا
بالؽؿ باثـقـ ،قؾب لقحتؿؾ طبء العؿؾ والحقاة وآخر يتؿؾؿؾ
ويتؿرد.

يف الـصػ إول مـ آذار تدب الروح الحؾقة يف كؾ آشقاء
ويـبت لل قؾب آخر
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الشعر ضالل والؽتابة تقف ،والؼراءة شغػ وضالل ،يؿؽـ لل
كؼارئة شغقفة أن أصػ تجربتف بؽؾؿات الدكتقر الشاطر جؿقؾ
الدويفل حقـ وصػ تجربة قراءتف لؾشاطر كؿر سعدي " لؼد أمتعـل
الخقض يف شعر كؿر سعدي الذي يصػ كػسف بلكف "مـاضؾ يف
الحقاة" ،ويـػل طـ كػسف صػة "شاطر كبقر" ،لؽـ لقسؿح لل بلن
بحرية ،فسعدي مـ شعراء ق ّؾة وقدوة يف طالؿـا العربل
أط ّبر طـ رأيل ّ
الققم ،يحافظقن طؾك الشعر مـ آكدثار ،ويحرصقن طؾك إصالة
مـ غقر تػريط بضرورة الحداثة ،وسعدي ،الشاطر الؽبقر ٓ ،يذهب
إلك قصقدة الـثر كؿا يػعؾ كثقرون لخقففؿ مـ التػعقؾة ،ففق الؿالّح
الذي يرتاد البحر هادئًا كان أم هائجًا ،فقدرك أبعاده ويحؿؾ مـفا
غـائؿ وفقرة ،ويعقد مـ رحؾتف وقد طركف الصراع مع العاصػة ،لؽـف
غـل بؿا مؾؽت يداه مـ كـقز الخقال وثراء الروح".

ّ

***
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ّقىػٌ تشَؾحِ اىضىءِ
(قشاءة في زالر قصائذ لؽاعش اللحظت الشاقُت همش ظعذي)
د .جَُو اىذوَهٍ
ؽاعش وّاقذ وسوائٍ ىثْاٍّ
ٍقٌُ فٍ عذٍّ /أُعرشاىُا
ُأقر لؾشاطر كؿر سعدي بطقل باطف وتجربتف ّ
الػذة يف الشعر
العؿقدي والشعر الؿـثقر طؾك حد سقاء .وّٕكـل يف أٓف الؿم ّلػة
مـ شعراء الـثر ،لؿ أطد أطرف كقػ أققس ،وكل أتػاطؾ مع الصقرة
الشعرية ،فنكـل أترك لغقري أن يضلء طؾك قصائد كؿر سعدي مـ
هذا الـؿط الذي ٓ ّ
يؼؾ جؿا ً
ٓ يف كظري طـ الشعر الؿقزون ،فإخقر
ومتػرد ًا ،وقد يؽقن هزيالً إذا كان الشاطر ٓ
كػسف قد يؽقن راققًا
ّ
سر الؾحظة الؿدهشة التل تسحر وتغ ّقر يف الؿتؾؼل.
يؿتؾؽ ّ

ورد ْتـل يف أوكة إخقرة بضع قصائد مـ الشاطر كؿر سعدي،
وطقضـل
وطـدما قرأهتا وجدت كػسل يف غابة مـ السحر والجؿالّ ،
ذلؽ طـ كثقر مـ مشاطر اإلحباط التل شعرهتا وأكا أقػ أمام
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كصقص تػتؼر إلك مؼقمات الؼصقدة .وقد يسللـل أحد :ما هل تؾؽ
ّ
وكلن طؾك رأسل الطقر ،كؿا أبدو طـد سمال
الؿؼقمات؟ فلبدو
أحدهؿ :ما سر جؿال هذه الؿرأة؟ أو هذه القردة؟ أو هذا البحر؟
وهؾ الجؿال يؿؽـ اختصاره يف كؾؿات؟
كعؿ ٓ أطرف كقػ أجقب ،لؽــل أشعر بالجؿال يداهؿـل.
يطققـل ويلسرين مـ كؾ جاكب ،وهذا آكصقاع ٕمر
يسحرينّ ،
أحس بف دائؿًا إٓ طـدما أقرأ لؽبار ،مـ أمثال
الشعر وسطقتف ٓ
ّ
محؿقد درويش وسؿقح الؼاسؿ وبدر شاكر السقاب وسعقد طؼؾ
وكزار قباين وصالح لبؽل ،وطـدما أقرأ لالمرتقـ وهقجق وتريستان
تزارا وإدغار ألـ بق...

همٓء الشعراء يسقطرون طؾك حقاسل برهبة الؽؾؿة ،وأطرتف
أمامفؿ بلكـل سلحتاج إلك كثقر مـ الققت والتجربة قبؾ أن أفعؾ
فعؾفؿ.

هؽذا أكظر إلك الشاطر الشاطر ،وأطقد قراءتف ك ّؾؿا احتاج إلك
الحافز الػؽري واإلبداطل الذي يتؿؾؽـل ويلمرين بلن أكقن شاطر ُا أو
ٓ أكقن .وقد كـت دائؿًا أققل إن الشعراء الؼدوة ص ّعبقا إمر طؾقـا
وجعؾقكا كػ ّؽر كثقر ًا قبؾ أن كدفع بـص شعري إلك الـاس ،فؽقػ
يجرؤ بعض َمـ أقرأ لفؿ طؾك رشؼـا بشعر ٓ يخ ّقؾ ٓ يبدّ ل ،وٓ
يحرك فقـا ساكـًا؟
ّ
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ِ
وتؼتحؿ
كحـ فعالً كحتاج إلك تؾؽ الؼ ّؾة التل تـُ ّـقر حقاتـا،
مجاهؾـا ،وتخرجـا مـ صؿتـا ،فــتشل معفا يف صالة ترتػع وترتػع
إلك أبعد مـ الـجقم.

ولست أصـّػ كؿر سعدي إن كان رومـسقًا أو رمز ًيًا ،أو واقعقًا،
ٕكّـل أطتؼد أن الشاطر ٓ يـحصر يف مذهب واحد ،فؼد يؽقن
رومـطقؼقًا يف اكػعآتف ،ورمزيًا يف صريؼة تعبقره طـ تؾؽ
آكػعآت ،وواقعقا يف تصقيره لؾحدث الشعري ،فعـدما يؼقل
ٓمرتقـ مثالً" :أكا أشبف تؾؽ إوراق الصػراء ،فخذيـل مثؾفا يا ريح
الشؿال" ،يؽقن رومـطقؼقًا يف مشاطره الؿتللؿة ،ورمزيًا يف تصقيره
لألوراق الصػراء التل هل الؿقت ،ولرياح الشؿال التل هل طربة
الؿقتك ،وهق واقعل أيضًا ٕكف يتحدث طـ تجربتف الشخصقة
بصدق .يؼقل دو ٓ كروا" :لقس لؾػـ أن يـحصر يف مدرسة واحدة”.
ومـ هذه الحؼقؼة التل أؤمـ هبا يف مؼاربتل لؾـص الشعري الجديد،
أفضؾ أن أخقض يف قصائد كؿر سعدي مـ باب الـؼد
فنكـل ّ
آكطباطل الذي يعتربه مارون طبقد ،وكثقرون غقره ،أفضؾ الـؼد.

قراءة 1
يف قصقدة لف يؼقل سعدي:

جل ٪التي ُ
ْٟغ َ
َ
ُ
" ُ
وؿِذِّ ...
ُ ِّ
م٩ان
لض٢اث٤
ؤخببتها
٦ىذ
ٍ
مٗضوصة في ٍ
ْ
َ
َّ
الجامٗت ِّ
ِّ
خغم
عبما ٧ان في ِ
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الُ٣اع البُيء ِّ
ع َّبما في
ِ
َّ
يء ِّ
جًِئان ما ال ًُط ِّْ
خحن
خضاث٤
ع َّبما في
ِ
ُٖىحن نُِ ُٟ
ِ
ِ
ْ
الخاٞلت ِّ
ِّ
صخب
اإلاى ِث ؤو
الُغٍ ٤بلى ِّ
ع َّبما في
ِ
ِ
مؿاء ّ
بٓل َّ
ًجيء ِّ
َىٍل إلاا ال ِّْ
اإلاجم ِ٘ ؤو في
ع َّبما في
َىٍل ٍ
اهخٓاع ٍ
ٍ
ٍ ِ
ْ
الؿابلت ِّ
ِّ
الىعص ؤو في زُى
ع َّبما في هضي
ِ
َ
ْ
َ
٧ان ُ
الكاٖغة ِّ
ِّ
عوخه
ًلًٗ هظي الخُاة
بُٗيُه ؤو ِ
ِ
َ
ٞمِّ :
بٛحر ٍ ِّ
٧ان يهظي ِ
جل ٪التي ُ
ْٟغ َ
لض٢اث ٤مٗضوصة في َّ
َ
ُ
ُ
حهى َِّم ِّ
ؤخببتها
٦ىذ
ٍ
ْ
ختى ولى ُؾ َّ
ٖاهغة ِّ
ِّ
مُ ْذ
ُّ
وؤًٞل مً ّ
ُ
َ
الٗكغِّ ....
ِِّ
ػوحاحي
٧ل
ؤخً
ِ
ُ
ُ
وص ُ
ون ُ
ُ
ِخه بهٛاع اإلاالثَّ ..٪
زم َّ
ٖاه٣خه َّ
اهتهُذ مً
وبُ٨ذ..
ٖخه
ِ
ِ
اللُل ِّ
ِ ِّ
َّ ُ
ُ
ُ
مكِذُّ ..
ُ
دت َ
َّ
حؿترًذ
اإلااء َّفي وال
حك ٤الخُى ُ ٫اإلاجى
مكِذ..
زم
الخُى ُِِّّ ٫
ُ
ٌ
قاٖغ هى ؤمٞ ..ىيىي
حمُل؟" ِّ
جزءكاها لػؼدت كثقر ًا مـ خصائصفا
لقحة شعرية وٓ أجؿؾ ،لق ّ
الجؿالقة ،ولق كظركا إلك زاوية مـفا دون إخرى لػاتـا كثقر مـ
ق َقؿفا .مزيج مـ القصػ ،وطرض إمؽـة الؿحتؿؾة لؾؼاء،
والؿشاطر ،والؿققػ الذايت ،وصق ً
ٓ إلك الحركة التل تجسدها
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آفعال الؿتتالقة ...فالؼصقدة تبدأ بقصػ إمؽـة ،حقث تؾتفب
الؿشاطر تجاه الؿرأة يف مؽان يؿؽـ أن يختاره الؿتؾؼل بـػسف ،ثؿ
يؿتزج العذري باإلباحل يف وضع مح ّقر ،ففؾ ضػر الحبقبة أم هندها أم
شلء آخر هق التحقل الؿباشر إلك جفـّؿ ،بالؿعـك الديـل
الؿعروف؟ ...بعد ذلؽ تـتؼؾ الؼصقدة إلك فضاء الػعؾ" :طاكؼتف،
تشؼ وٓ تسرتيح" ...والخاتؿة
وصقتف ،و ّدطتف وبؽقت ،مشقتّ ،
ّ
تستدطل هذه الحركة آكػعالقة يف مقاجفة الؿشفد أو الؿققػ ،لؽـ
الؿتؾؼل الذي يتػاطؾ مع الـص قد ٓ يػفؿ مـ هق هذا الشاطر؟ لع ّؾف
تحرره"
كؿر سعدي كػسف يف اكػصامف طـ ذاتف ،يف رغبتف وقققده ،يف " ّ
ؿق روحف ...كعؿ إكف شاطر ،فقضقي وجؿقؾ أكثر مـ
الجسدي وس ّ
الجؿال ،ورؤيقي إلك أبعد مـ الرؤى.

ٓ أخػل سر ًا إذا قؾت ّ
إن ٓ حاجة لػفؿ الؼصقدة ،وٓ تجقز
مطالبة الشاطر بلن يؽقن دائؿًا يف حالة الؽشػ ،فالؿتؾؼل لف دوره يف
الـص ،وهذا ما يػفؿف الشاطر كؿر سعدي ،وي ّطبؼف طؾك مـ يتبعقن
أفؽاره ويجؿعقهنا كخقط يف ثقب ربقعل مزركش ،وكـت أكا مـ أول
التابعقـ وجامعل الخققط ،طؾك أكـل لؿ أستطع التؼاط جؿقع
الجزئ ّقات ،فؽؿا يؼقل أوكتافقق باث“ :بقـ ما أراه وما أققلف ،وبقـ ما
أققلف وما أصؿت طـف ،وبقـ ما أصؿت طـف وما أحؾؿ بف ،وبقـ ما
أحؾؿ بف وما أكساه ،هـاك يؽقن الشعر”.
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قراءة 2
تؼؿص" ،يؼقل الشاطر كؿر سعدي:
يف قصقدة " ّ

ج٣ىلحن لي؟ ِّ
َ ِّ
مُم ماطا
آه ًا ُِّ
" ِِّ
ً
ً
ؤهجي ع َّبما َّ
اإلااءِّ ،
ال ًُ٣في ِ ِّ
ِ ِّ
هجما نٛحرِّا مً
و ِّ
ؤج٣م ُ ِّ
٧اخل ِ
اقاث ًا ُ
مُم؟ ِّ
٦دل ؤخلى الٟغ ِ ِّ
ؤو ِ ِّ
ً
الغزى في َُ ٢ؼ ِّ ُ
ؤو عَّبما َّ
كب؟ ِّ
ِِّ
ِ ِّ
اللُل٪
خلما مً
و ِّ
ؤج٣م ُ ِّ
ح الٗ ِ
ِ
ألاٚىُاثِّ ،
ِ ِّ
ُٖل
جغٍضًً مً
َ ِّ
مُم ماطا
ًا ُِّ
ِ
ً
َّ
باألقٗ ِت؟ ِّ
ِّ
مبهىعة
ُ ِّ
جغٌ٦
ُِّ
الُىابُ٘
ِ ِّ
و٪ُٞ
في ِّ
ؽ َِّّ
نبذ الىىاع ِ ِّ
الىعص َِّ
ُِّ
َِّ
٢هم
الك٣ي الظي
ُِّّ
ُِّّ
الٗغبي
هظا ؤها
ولؿذ قبُهي الغوماوس َّيِّ ،
ُ ِّ
٢غهحن ِّ
٢بل ِ ِّ
ي ما َِّ
الكاٖغ الاهجلحز َّ ِّ
َِّ
لؿذ ؤها
ُ ِّ
ولؿذ ؤها ؤها ِّ
ُ ِّ
َ ِّ
باًغون
َِّ
اللىعص
لؿذ ؤها
مُم ُ ِّ
ًا ُِّ
ؤهذِّ ".
عَّبما ؤها ِ ِّ
يتؼؿص الشاطر و َمـ؟
هتقؿـ طؾك الؼصقدة التساؤٓت ،فؿاذا ّ

يتؼؿص كجؿًا صغقر ًا ،أم حؾؿًا مـ الؾقؾؽ؟ وهؾ هق الشاطر
هؾ ّ
اإلكؽؾقزي قبؾ قركقـ؟ ٓ .هؾ هق الؾقرد بايرون؟ أيضًا ٓ ...ولؿاذا
ّ
الؾقد بايرون تحديد ًا؟ والؾقرد بايرون رمز مـ رمقز الرومـسقة
قؿة الؼصقدة لقعؾـ أكف ٓ
وحرية الشعقب ...حتك يصؾ الشاطر إلك ّ
يعرف كػسف طـدما يؼػ أمام مرآتف ،فؾقس هق هق ،يف الؿـطؼ
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تؼؿصفا
إفالصقين ،بؾ هق غقر ذلؽ ،هق الحبقبة ،مقؿ كػسفا ،التل ّ
فتداخؾ الحبقبان كالعطر يف الؾقؾؽ ،وكإشعة يف القـابقع.

التؼؿص هـا لقس وٓدة بعد الؿقت ،بؾ هق حقاة يف حقاة .حقاة
الشاطر يف حقاة حبقبتف ووجقدها يف وجقده.

التقحد بقـ الحبقب والحبقبة" قد
وٓ أخػل أن هذ الػؽرةّ “ :
ّ
الجق العام
العشاق ،لؽـ
وردت كثقر ًا يف الشعر ،ويف ققامقس
ّ
لؾؼصقدة يقحل ّ
التؼؿص يلخذ شؽالً روحقًا ،فال تؾؿقح إلك
بلن
ّ
جسد الحبقبة وٓ إباحقة أو طبث ،فؽلين بسعدي يؼقل مع الؿتصقف
أكت أكا
كـت َ
الؽبقر جالل الديـ الرومل يف قصقدة لشؿس تربيز" :إذا َ
وكـت أكا أكت ،فؿا هذا آكػصال بقــا؟ كحـ كقر اهلل ،ومرآتف ،فؾؿاذا
كتعب مع أكػسـا والقاحد مع أخر؟ ولؿاذا يفرب ضقء مـ الضقء
أخر؟

"

قراءة 3
يف الؼصقدة أتقة كؼع طؾك كقع آخر مـ الشعر ،فالتػعقؾة يف
الؼصقدة إولك لؿ تؽـ مـتظؿة ،بقـؿا هـا كحـ أمام شعر طؿقدي
يؾتزم بعدد التػاطقؾ وترتقبفا يف بحر البسقط .

ُ
ُ
اإلااء ..قهىج ُِّه ِّ
ُٖغ ِِّ
ألا٢دىاهتُِّ ..
ِّ
"
ُ
َّ ُ
ُ
الغقإ ِّ
ِّ
الىىعؽ ..الخىعٍ ِّت..
ُ ِّ
ؤة..
اإلاغ ِّ
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ٖك٣ه َبغصي ِّ
ِ ِّ
ًب٩ي ٖلى ً ِضها مً
وٍبخضت ِّ
ُِّ
وٍيخهي في خىاٞيها..
ُ ّ
الكب ٤الٟط َِّّي في قٟتي ِّ
َ ِّ
ح ِٗل ُِّم
َ
ُ
ًىُٟئ ِّ
ُِّ
 ٠ُ٦خى َِِِّّ ٫
الىاع
ِّ
َُىعها..
ُ
الُاؾمُىت ؤحلىهاُٞ ..ىثروي ِّ
ِّ
ُ
َّ
الغزى ..ؤو ٌٗلى صمي نضؤ؟ ِّ
ُ ِّ
نى ُانها
البداع وال ِّ
ِِّ
زُاي ٞغ ِ ِّ
اقاث
َِّ
حؿ٣ي
ُ
بٛحر قٓاًا ..ما هى الٓمإ؟ ِّ
تهظي ِِّ
ً
٢هُضحي َّ
خاُٞت ِّ
ِّ
حغها الٟاش ُِّّي
ت ِّ
الجىعي يهتر ُ ِّ
ُِّّ
قٗغها ..والىضي
مً ِ
َّ
َ
ٌ
ٖهٟىعة ُٖ ُى٣ي ِّ
ِّ
ؤ٧لما زمك ْ ِّ
ذ
ُ
َّ
َ
صة هبإ؟ ِّ
ابً ػٍضو ِّن مً وال ٍِّ
حاء َ ِّ
َِّ
َّ
الُٛضاء ٌٛؿلجي ِّ
ِِّ
الضمكِِّ ُ٣ت
ُ ِّ
ضخ٪
ؤهٟ٨ئ ِّ
ُِّ
الضم٘ ختى ُ ِّ
لؿذ
ِ ِّ
ِِّ
بلهٟت
ُ
ؤعواص ٞيها بُٗىيها ح ُ
ٗاجبجي ِّ
ُِّ
ُ
َ
ؾبإِّ ".
وؿُانها ِّ
حٟٛغ لي
ولِـ ُ ِّ
َ ِّ

ً
عوي الهمؼة ،وهى عوي لم ٌُؿخسضم ٦شحرِّا في
ه ٘٣في ال٣هُضة ٖلى ِّّ
الشعر العربل ،طؾك الرغؿ مـ جؿالفّ ،
ولعؾ السبب يف كدرة استعؿالف

هق قؾة وجقد ألػاظ تتضؿـ هذا الروي .لؽـ الشاطر كؿر سعدي
استػاد مـ تجربتف ّ
الػذة لؽل يحشد تؾؽ إلػاظ مـ غقر أن يؽقن
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هدفف الؼافقة ،فجاءت الفؿزة مح ّببة صقبة ،وجاء استخدامفا طػقيًا
صؾقؼًا ،حػر ًا وتـزيالً  -كؿا ُيؼال

.

يف الؼصقدة ثالثة أمؽـة ،هل الشام ،ودٓلتفا :بردى ،القاسؿقـة،
الدمشؼقة ...وإكدلس ،ودٓلتفا ابـ زيدون وطشقؼتف وٓدة بـت
الؿستؽػل ...والقؿـ ودٓلتفا سبل .ولست أطرف ما هق الرابط بقـ
إمؽـة الثالثة ،لؽـفا طؾك تباطدها الجغرايف تعؽس وجقهًا لحالة
واحدة ،حالة الشاطر يف حبّف واشتقاقف وشغػف ...ولق سؿع الؿتؾؼل
هذه الؼصقدة لؿا استطاع إدراك أبعادها بسفقلة ،فالعصر لقس طصر
امرئ الؼقس أو طؿر بـ أبل ربقعة أو الؿتـبل ،بؾ هق طصر الحداثة
التل تـػتح مساحتفا أمام التعبقر ،وٓ أفؼ لحرية الشاطر فقفا ،وطـ
هذا يؼقل د .فالح الحجقة يف مؼالة لف بعـقان "الؼصقدة العربقة بقـ
الحداثة والؿعاصرة”" :إن الشعر معرفة اكساكقة تحؿؾ معطقات
الرؤية وآحساس الـابع مـ الؼؾب .وهذا آحساس الؿعـل هق
الؿصدر القحقد لؿعرفة إشقاء يف هذا العالؿ الذايت ،أي ّ
إن الشعر
الذي يـبثؼ مـ الروح الالطؼؾقة والالتصقرية مضاد لؽؾ تػسقر
مـطؼل .أي إن ما طـاه الشاطر ربؿا يبؼك مبفؿا طـد أخريـ وربؿا
يحؼؼ الؿؼقلة الؿعروفة (الؿعـك يف قؾب الشاطر) .

بقد أن هـاك بعض إبقات يف قصقدة الشاطر كؿر سعدي التل
يؿؽـ قراءهتا بسفقلة:
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"٢هُضحي ّ
حغها الٟاش ّي خاُٞت ِّ
ّ
الجىعي يهترتِّ"
مً قٗغها ...والىضي
وهؽذا يتداخؾ القاقعل والذايت بالرمزي والغريب يف كقتقؾ
متـاسؼ ٓ يػسد لؾشعر قض ّقة.

لؼد أمتعـل الخقض يف شعر كؿر سعدي الذي يصػ كػسف بلكف
"مـاضؾ يف الحقاة" ،ويـػل طـ كػسف صػة "شاطر كبقر" ،لؽـ
بحرية ،فسعدي مـ شعراء ق ّؾة وقدوة
لقسؿح لل بلن أطبّر طـ رأيل ّ
يف طالؿـا العربل الققم ،يحافظقن طؾك الشعر مـ آكدثار،
ويحرصقن طؾك إصالة مـ غقر تػريط بضرورة الحداثة .وسعدي،
الشاطر الؽبقر ٓ ،يذهب إلك قصقدة الـثر كؿا يػعؾ كثقرون لخقففؿ
مـ التػعقؾة ،ففق الؿالّح الذي يرتاد البحر هادئًا كان أم هائجًا،
فقدرك أبعاده ويحؿؾ مـفا غـائؿ وفقرة ،ويعقد مـ رحؾتف وقد طركف
غـل بؿا مؾؽت يداه مـ كـقز الخقال وثراء
الصراع مع العاصػة ،لؽـف ّ

الروح.

***
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َّش ععذٌ:
اىؾعشاء فىضىَىُ وقصائذهٌ سعائو ؽخصُح
دْاُ عقُو
ماذثح وصذفَُّح ٍِ ٍصش
يؽتب الشاطر رسالتف يف شعره؛ تؾؽ الؽؾؿات التل تحػظفا
الؼصائد تؽقن بؿثابة طصارة لروحف ورسالتف يف الحقاة التل طاشفا،
فرغؿ الحقاة الػقضقية التل قد يعقشفا الؽثقر مـ الشعراء إٓ أن
اإلبداع الحؼقؼل الذي يؼدمقكف هق رسالتفؿ الحؼقؼقة ،فالشاطر يسقر
يف خطقـ متقازيقـ؛ أحدهؿا التحرر مـ قققد التابقهات وإفؽار
الؿسبؼة لتؼديؿ إبداع حؼقؼل ،وأخر هق رسالتف يف أن يؽقن أداة
ُ
لؾثقرة طؾك السائد والرتقب“ .العرب” التؼت الشاطر كؿر سعدي يف
حديث طـ آفاق الشعر ومحركاتف ودوره.

تعد تجربة الشاطر كؿر سعدي مـ أكثر التجارب الشعرية
الػؾسطقـقة ثراء إذ يؽتب يف أشؽال شعرية مختؾػة سقاء العؿقدي أو
صقر البقئة العربقة
التػعقؾة أو غقرهؿا ،يسعك يف قصقدتف ٕن ُي ّ
الجؾقؾقة ،كسبة إلك قريتف القاقعة يف ضقاحل حقػا ،والتل ٓ تخؾق مـ
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مسحة تؿقؾ إلك البداوة تتؼؾص يف شعره لصالح هؿقم وقضايا
إكساكقة ،متؽئا طؾك حؿقٓت معرفقة طدة يستؼل مـفا تـاصات
مستـدة إلك مقروثات ثؼافقة وأخرى رمزية وأسطقرية ،وط ْبر
مقسقؼك شعره الفادئة تـساب إفؽار والرؤى وإحاسقس الشػافة.
صدر لؾشاطر طدد مـ الدواويـ الشعرية مـفا “مقسقؼك مرئقة”،
َ
ِ
وقت ٕكسـة الذئب”ُ “ ،
تشبؽ َشعرها بقؿامة
“كلين سقاي”ٌ “ ،
ططشك”“ ،تؼاسقؿ طؾك مؼا ِم الـدم”.

كتب سعدي لسـقات طدة يف صحػ ومجالت محؾ َّقة ،وكاكت
اكطالقتف يف صحقػة اإلتحاد الحقػاوية ،فقؿا بعد كشر يف صحقػتقـ
تصدران يف الـاصرة هؿا صحقػة "كؾ العرب" و"إخبار" ،لقتجف
بعدها لؾؽتابة يف أهؿ الصحػ والؿقاقع آلؽرتوكقة العربقة كالؼدس
العربل والـفار الؾبـاكقة وطؽاظ السعقدية والخؾقج آماراتقة وغقرها
مـ الصحػ العرب َّقة الرائدة.

يتحدث كؿر سعدي طـ بدايات اتجاهف صقب الؽتابة الشعرية
ضــت
قائال “الشعر بالـسبة إلل كان ذلؽ الحؾؿ إطزل الذي صالؿا
ُ
ِ
إشفاره يف وجف
أكف سقغقر شقئا جقهريا يف حقايت ،ولذلؽ لؿ أتردد يف
لتؿفر
طؾل مـ وراء حجاب
َ
الؾحظات الؼاسقة التل كاكت تطؾ ّ
كـت واقعا تحت تلثقر شعراء لؿ
قصقديت برماد الػجقعة .يف بدايايت ُ
يسقرا ،كامرئ الؼقس والؿتـبل وأبق
أمرا ً
يؽـ آفالت مـ سطقهتؿ ً
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تؽقكت شبف صداقة متقـة بقـل وبقـ
كقاس وابـ الرومل والؿعريّ ،
كثقرا مـ
كصقصفؿ التل أراها تتعدَّ ى حدود الزمان والؿؽان وتتبـَّك ً
أفؽار الحداثة وما بعدها ،باإلضافة إلك اكحقازي الـػسل الؿطؾؼ إلك
شعراء طرب كاكت حساسقتفؿ الؿقسقؼقة طالقة".

ويتابع "ٓ أخػل أكـل يف البدايات تلثرت كثقرا بالشاطر الؿصري
لقس قصقرا ربؿا
أحؿد شققل الذي سقطر طؾك مزاجل الشعري زمـا َ
غ َّطك فرتة مراهؼتل كؾفا إلك أن اكتشػت طقالؿ جديدة يف تجارب
شعراء الحداثة العرب كالسقاب ومحؿقد درويش وسعدي يقسػ
والبقايت وغقرهؿ ،ويحضرين هـا أن أشقر أيضا إلك أن محؿقد
درويش والسقاب كاكا مشدوديـ الك الشاطر الؿصري الؽبقر أحؿد
شققل ويعترباكف مـ أهؿ شعراء العربقة طؾك مر العصقر .وذلؽ
يرجع بـظري الك الؾغة الؿقسقؼقة التل كان يتؼـفا شققل بؿفارة ّ
فذة".
قؾق الشاطر
يرى سعدي أن الؼؾؼ هق الؿحرك إساسل لإلبداع؛ فالؼؾؼ
الذي كان يالزم شاطرا مثؾ فقركاكدو بقسقا برأيف هق الحافز إهؿ
لؽتابة الؼصقدة الجديدة ،مقضحا “ٓ أتخ َّقؾ كػسل أكتب مـ غقر أن
أكقن مدفقطًا هبذا الؼؾؼ الروحل ،الذي كان الؿحرك إساسل
لتجارب شعرية طظقؿة طربقة وغربقة .الطؿلكقـة هل ما يؼتؾ الـص أو
يجعؾف يبفت ،ومـ الـؿاذج العالقة ٕجؿؾ الؽتابات التل تعبر طـ
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الؼؾؼ الحديث أحالم كافؽا السقداوية ،وكتابات الشاطر الربتغالل
بقسقا خصقصا كتابف الالصؿلكقـة”.

ويتابع "شغػل بالؽتابة لؿ يـؽسر .كاكت الؽتابة تؾؽ الػسحة
الجؿقؾة التل أداوي هبا جراحا خػ َّقة ترفض أن تشػك ،كاكت الؿعادل
الؿقضقطل لؿعـك حقايت التل لؿ تؽـ مػروشة بالقرود وبالحرير،
كؾؿا طشت أكثر كؾؿا اكػتحت قصقديت طؾك أبعاد قص َّقة وتػتَّحت
وردة روحل طؾك جؿرة الؿطؾؼ طؾك طؽس ما كـت أضـ يف الؿاضل
بلكف ستخػ حدة هذا الشغػ أو الرغبة مع مرور الزمـ ،وك َّؾؿا قرأت
امتألت بؼؾؼ الصعالقؽ وحؽؿة الصقفققـ ،أراهـ طؾك
أيضا ك َّؾؿا
ُ
الشعر الصايف ٓ يفؿ إن كان تػعقؾة أو كثرا أو طؿقديا ،الشعر الذي
تحس وأكت تؼرأه أن الػراشات تدغدغ بطـؽ وأن قؾبؽ يتلهب
لؾطقران".
واكتؼآ لؾحديث طـ شعر التػعقؾة الذي يصػف ضقػـا بلكف
القريث الشرطل القحقد لؾشعر العربلُ ،يبقـ سعدي “مع أكـل لست
أتعصب لؼصقدة مع َّقـة،
ضد أي شؽؾ مـ إشؽال إدبقة وٓ
َّ
ولؽــل يف فرتة ما كـت أطترب التػعقؾة القريثة الشرطقة إجدر
بآهتؿام مـ غقرهاَّ ،
ٕن قصقدة الـثر لؿ تستطع أن تخؾؼ تؾؽ
الحساسقة اإليؼاطقة التل يحتاجفا ِ
الشعر حتك أن ،ولؿ تطرح ذلؽ
اإلشؽال الـؼدي الذي قدَّ متف التػعقؾة ،بعض الـؼاد أيضا اطترب قصقدة
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الـثر وافدة طؾقـا مـ الشعر الغربل ،هذا رأي غقر صحقح ،فؿـجز
الـػري والصقفققـ يػقض بالـثر الشعري ،أيضا ٕن مـ يؽتبقن
قصقدة الـثر والذيـ يتؿتعقن بؿقهبة قادرة طؾك تحقيؾ الـثر إلك شعر
قؾقؾقن جدا ،كادرا ما كستطقع أن كؿقز بقـ مقهبة كبقرة وأخرى
مازالت تتعثَّر يف بداياهتا .افتؼار قصقدة الـثر لؾقزن يضعفا يف امتحان
صعب ٓ يجتازه إٓ أصحاب الؼامات الشعرية العالقة والؿقاهب
الحؼقؼقة".
ويف ما يتعؾؼ بالؼصقدة الرقؿقة وما حؼؼتف مـ اكتشار يؼقل
سعدي “أطتؼد أن هـاك حالة مـ فقضك الـشر ،كالحظ اختالط
الشعري بالالشعري يف كصقص كثقرة .قبؾ حؿك الـشر الرقؿل كان
هـاك محررون أدبققن صارمقن يف الصحػ ،التحرير إدبل الصارم
يف الؿاضل كان بؿثابة مصػاة مـ الؿستحقؾ أن يجتازها كص ٓ يرقك
إلك الذوق العام أو يػتؼر إلك مؼقمات الؽتابة الجقدة”.

خقؿقاء اإلبداع
كتطرق مع الشاطر إلك الحديث طـ مصادره الشعرية والؿعرفقة
يف الؽتابة لقشدد طؾك أكف قارئ بالدرجة إولك ،بف شغػ حؼقؼل
لألدب الجؿقؾ الذي تشؽؾ طالقتف بف شبف خقؿقاء حققية .يتابع
“هـاك كتب لؿ أستطع إكؿالفا وتركتفا يف الؿـتصػ ،ولؽـ بالؿؼابؾ
قرأت كتبا وودت لق أهنا لؿ تـتف لروطتفا وققؿتفا الجؿالقة ،لؿ
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يسحرين كاتب أو شاطر طربل أو أجـبل ولؿ أقرأ لف كتابا واحدا طؾك
إقؾُ .شغػت بؿـجز الشعر العربل الؼديؿ إضافة إلك شعر الحداثة
بؽؾ ما يحؿؾف مـ فتقحات وتخققالت ورؤى وأحببت أدب أمقركا
الالتقـقة خصقصا بقرخقس وماركقز ويقسا”.

هؿوم وقضايا إكساكقة
أما يف ما يتعؾؼ بـقطقة الؼارئ الذي يؽتب لف يقضح سعدي أن
هـاك مـ الؼراء مـ اطتربه شاطر حر َّية وهـاك مـ اطتربه شاطر حب
إكساين ،ويف إخقر هق ٓ يضع كػسف ضؿـ تقصقػات معقَّـة أو بقـ
ققسقـ ،ففق يف الـفاية يؽتب لـػسف ،صحقح أن زمـ الشاطر الػرد
اكتفك ،فالشاطر أصبح صقتا مـ مجؿقطة أصقات ٓ هنائقة تشؽؾ
الؽقرس الجؿاطل لؾحالة اإلبداطقة اإلكساكقة ،ولؽـ آهتؿام
الـؼدي بتجربة مع َّقـة كثقرا ما يتلتك بعد اكتؿال هذه التجربة أو رحقؾ
صاحبفا.

ويستطرد "تجربة بدر شاكر السقاب الشاطر العراقل العظقؿ لؿ
تؽتسب أهؿقتفا إٓ بعد رحقؾ بدر بسـقات ،وأطتؼد أن أهؿ
الدراسات التل س َّؾطت الضقء العربل طؾقف كاكت دراسة الـاقد
الػؾسطقـل الؽبقر إحسان طباس والؿـشقرة يف  1969بقـؿا طاش
بدر شاطرا شبف مجفقل طربقا وتحت وصلة الؿرض والػؼر ،وهـاك
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إحصائقات تشقر إلك أن الدراسات التل ُأكجزت حقل أدبف طربقا
وطالؿقا قد تتجاوز إلػ دراسة".
ويف ما يتعؾؼ بالزمـ يف تجربتف الشعرية يؼقل سعدي “تجربتل
هل حصقؾة ما طشتف ،أي أكـل أستـد طؾك سؿاء مـخػضة مـ
الذكريات وأطقش حالة كقستالجقا طؿقؼة بقـل وبقـ الزمـ” .ومـ
كاحقة أخرى ُيب ّقـ سعدي أن لؽؾ شاطر رسالة شخصقة تحؿؾفا
قصقدتف؛ ففـاك شعراء طاشقا حقاهتؿ بصقرة فقضقية ولؽـ التاريخ
حػظ لفؿ مـجزهؿ اإلبداطل وأيضا شعراء طاشقا يف ضالل حؽقمات
صاغقة يف الؿاضل ولؽـفؿ قدَّ مقا إبداطًا طصقا طؾك الؿحق ،كؿا
يؼقل ،إذ يرى أكف طؾك الشاطر أن يممـ برسالة ما ولؽـ يف الققت
ذاتف طؾقف أن يؽتب كػسف بحر َّية تامة وباكػالت واضح مـ قققد
التابقهات والؿس ّؾؿات وإفؽار الؿسبؼة.
ويقضح "تشارلز بقكقفسؽل كان شاطرا بقهقؿقا وسؽقرا مـ
وجفة كظر اجتؿاطقة ولؽـف قدَّ م أدبا صادقا وحؼقؼقا ،يعبر طـف هق
كػسف وٓ يعبر طـ أي شخص آخر ،كاكت قصقدتف لصقؼة بف ،أيضا
طزرا باوكد الشاطر إمقركل الؽبقر لؿ تخؾ بعض مقاقػف مـ
التطرف ،فبالرغؿ مـ مقاقػف التل كاكت كثقرا ما تؼػ مع
الدكتاتقريات ضد الشعقب الؿؼؿقطة إٓ أكف احتػظ هبالتف كلحد أهؿ
إصقات التل شؽؾت ضاهرة الشعر إمقركل الجديد .لؽـ رأيل أن
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الشاطر طؾقف أن يؽقن مع الضحقة الذي يرزح تحت سقط الطاغقة،
ما دام يممـ بالحرية وبالخقر الؿطؾؼ .فالشعر أداة تغققر قبؾ كؾ
شلء ،وأداة اكؼالب وبقق لؾثقرة طؾك السائد الرتقب".

***
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اىؾاعش اىفيغطٍُْ َّش ععذٌ:

اىنراتح ؼىاَح ٍذفىفح تاىَنش
اّذَشا ٍطش
ماذثح وصذفَُّح ٍِ ىثْاُ
يعد الشاطر كؿر سعدي واحد ًا مـ إصقات الجديدة يف الساحة
صدرت لف الدواويـ الشعرية التالقة :طذابات
الشعرية الػؾسطقـقة..
َ
وضاح آخر ( ،)2115الـاصرة ،مقسقؼك مرئقة ( )2118الـاصرة،
َّ
كلين سقاي ( ،)2119حقػا ،يقتقبقا أكثك ( ،)2111رام اهلل ،ماء
ِ
َّ
ٕكسـة الذئب ( )2114الؼاهرة،
وقت
معذب ( ،)2111الـاصرةٌ ،
ٍ
ُ
بقؿامة ططشك ،الؼاهرة ،وصايا العاشؼ ()2114
تشبؽ َشعرها

الؼاهرة.

الؼصقدة الؿشتفاة
وتزخؿ بالؿقسقؼك
أشعار سعدي لفؿقم التجربة الحقاتقة
تـصت
ُ
ُ
ُ
الفادئة .يتؿقز شعره بؼدرة طؾك التعبقر الؾغقي ،والتصقير الػـل طؾك
حد سقاء ،متؽ ًئا ،يف هذا وذاك ،طؾك خقال جامح مـػتح طؾك
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آتجاهات كافة .مقضقطات شعره إكساكقة ووجقدية وطاصػقة لؽـ
قصقدتف الؿشتفاة هل تؾؽ التل تؿزج هؿقم ذاتقة وإكساكقة وجؿالقة
وفؾسػقة حتك قصقدة الحب التل يؽتبفا قد تعبر طـ طاصػة إكساكقة
أو مشؽؾة فؾسػقة يف إصار جؿالل معريف مؾبسة بؾبقس الشغػ
الجسدي" ،أطتؼد كؾ شعر أكتبف يدور يف فؾؽ الشغػ الجسدي كؿا
تدور شؿس يف سؿاء حزيران الزرقاء .أوائؾ قصائدي كؾفا مرتبطة
بشؽؾ أو بآخر بلواخر الشغػ الجسدي الذي أطـقف".

قصقدة التػعقؾة والس َّقاب
كتب سعدي قصقدة التػعؾقة ولؿ يتعصب لفا ،الك جاكب
العؿقدية وقصقدة الـثر "بؿا أكـل أطترب كػسل كائـ مقسقؼل أو
بإحرى إيؼاطل لؿ أستطع التخؾص مـ تحرش إوزان والبحقر
الشعرية بـاي يف الؼؾب ..وبذلؽ أراين مشدود ًا إلك قصقدة التػعقؾة
أكثر مـ غقرها ..صبعا مـ غقر اكتؼاص لؾؼصقدة العؿقدية الؿؽتقبة
بروح جديدة وقؾؼ حديث أو لؾؼصقدة الـثرية الؿؽقكة مـ جزئقات
صغقرة متـاهقة الصغر والؿػتقحة طؾك احتؿآت الققمل والعابر
ودقائؼ إشقاء".

قصقدة التػعؾقة تستحضر تؾؼائقًا معؾؿف إول وأحد أباء
الشعريقـ العظام بدر شاكر السقاب ٓ" ،أضـ أن شاطرا طربقا أثار
الجدل خالل أكثر مـ كصػ قرن كؿا فعؾ هذا الشاطر الػذ".
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درويش واالطجاز
ماذا طـ مقاصـف الشاطر محؿقد درويش الذي قؾؿا كجا شاطر
فؾسطقـل مـ تلثقره؟ يعترب كؿر سعدي أن درويش طؾك مستقى
التػعقؾة قدَّ م معجز ًا َّ
فذ ًا ش َّؽؾ سؼػًا طالق ًة لؾتجارب الالحؼة وكان
صقر قصقدة التػعقؾة َّ
وبث
صاحب صاقة شعرية هائؾة واستثـائقةَّ " .
فقفا مقاه جديدة وصاقة كقراكقة فقفا صعؿ الؼؾؼ الػؾسػل القجقدي.
ذلؽ ٕكف يرتؽز بؼقة طؾك الرتاث الؿقسقؼل العربل ويدرك أخػك
مـػتح طؾك
دقائؼ طؾؿ العروض والبحقر الشعرية ،أيضًا ٕك ُف
ٌ
الشعر َّيات العالؿقة الؿتـقطة والؿختؾػة .قصقدتف أقرب إلك الـػس
مـ قصائد غقره ٕهنا تؿتؾؽ ثؼافة واسعة و ُبعد ًا مجازيًا خاصًا
وشحـ ًة طظقؿ ًة مـ السالسة وآكسقابقة والـربة الجرسقة وكلهنا
ٍ
بعؿؼ ثر
تحاور الـػس وتسائؾفا
مارش طسؽري ،قصقد ُة درويش
ُ
ٍ
وشغػ حؼقؼل".
أدوكقس وازدحام األفؽار

ادلتعة اليت يقرأ هبا منر سعدي درويش أو شوقي بزيع أو سعدي
يوسف يقرأ هبا أيضاً شاعراً إشكالياً وسلتلفاً كأدونيس ولكن بذائقة
أكثر حذراً "أجد أدونيس أحيانا يثقل القصيدة باألفكار الذهنية
وأحيانا أخرى بلغة فلسفية صعبة وبصور بعيدة عن اجلمالية اليت
ينشدها ادلتلقي ويبحث عنها يف لغة الشعر .ولكنه يف بضعة دواوين
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له كتبها يف ادلرحلة األخًنة حيلِّق عالياً مثل ديوانيه ( َّأول اجلسد آخر
حيول لغة
البحر) و(تاريخ َّ
يتمزق يف جسد امرأة) ،وظيفة الشاعر أن ِّ
ومنطق احلديد والنحاس إىل ذهب كما يقول السياب يف أحد
ويبث الروح يف اجلماد".
حواراته وأن خيلق الشعري من الال شعري َّ
البداية مع الشعر الجاهؾي
ِ
مساره
مجؿقطة مـ الشعراء العرب وإجاكب تركقا بصؿاهتؿ يف
الشعري .وشؽؾ الشعر الؾبـاين خصقصا الجـقبل مـف رافدا جؿالقا.
يف الرابعة طشر مـ طؿره قرأ كؿر سعدي الشعر الجاهؾل الذي يعتربه
أغـك ما أكجز العرب يف مجال الشعر .فقؿا بعد تعرف طؾك تجارب
الشعراء العباسققـ وأحب أبا كقاس والبحرتي وأبا تؿام وبشار بـ
برد .لؽـف تؿاهك حتك الثؿالة مع أشعار أبل الطقب الؿتـبل" .مـ
طؾل .ربؿا لؿ أقرأ كؾ
الصعب اإللؿام بتلثقر الشعراء العرب الؼدامك َّ
الذيـ ذكرهتؿ قراءة شامؾة ولؽـ تلثرت بعدد قصائد ٓ بلس بف لفؿ".

لسعدي كظرتف الخاصة يف ما يتعؾؼ بالشعر الؿرتجؿٓ ،سقؿا
الرتجؿات التل تتؿ طـ لغة وسقطة وٓ تـؼؾ الـص إصؾل
بلماكة،كلن يرتجؿ شاطر لقركا طـ الػركسقة فقبتعد طـ الـار الؽامـة
يف الـص إصؾل ويليت الـص ركقؽا ويف أحقان كثقرة ٓ يمدي الػؽرة
بلماكة ".لؿ ترتك الؽتب الؽثقرة التل قرأها ،شعر ًا طربقًا وأجـبقًا
أبقض يف ذهـف،
ودراسات ومسرح وكؼد ورواية وغقرها ،إٓ ضبابًا َ
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ِ
ِ
كػقره
استػادتف مـفا أو
حػقػ الؼطـ الغقؿل بغض الـظر طـ
يشب ُف
َ
الؿطؾؼ مـ طقالؿفا".

صعوبة الؽتابة
آكسقابقة الشعرية لقست متاحة لؾشعراء طؾك الدوام والؽتابة
تبؾغ أحقاكًا ألؿ الؿخاض .يؼقل سعدي اهنا مؿارسة صعبة ،بؾ
صعبة جد ًا ،وغقاية محػقفة بالؿؽر لؿ تخؾصف ولق لؾحظة واحدة مـ
فداحة شعقره بتػاهة ما يؽتب .الؼراءة والؽتابة لقستا سقى وسقؾة
ِ
الحقاة بحؾقها ومرها" .مـذ صقػ  2118وأكا أكتب
لتزجقة هذه

ٍ
بالغة أحقاكًا وهذا ما لؿستف خالل كتابتل مجؿقطتل الشعرية
بصعقبة
ِ
إخضر الطالع مـ
الربق
(كلين سقاي).أقصد أكـل أطجز طـ لؿس
َ
أن ّ
أشعر دائؿًا َّ
كؾ قصقدة أهت َّق ُل لؽتابتفا هل
سديؿ الضباب إبقض.
ُ
إولك لل".

َّ
لعؾ هذا الـص أبؾغ تعبقر طـ حالة الصؿت الؿدوي التل
ٍ
زهرة صق ٍ
ِ
كبقرة..
ان
أغؾؼ فؿل طؾك
يعقشفا" :طـدما ٓ أجدُ ما أققل ُف ُ
َ َّ
ٍ
ِ
َ
الصؾب
الفقاء
صؼقس الؿشلِ يف
أمارس
جؾجامش ،أو
لست
بقدَ أين ُ
َ
ُ
ِ
ِ
كالػالسػة َّ
الثرثرة الؿفتاجِ
الؿشائق َـ وأكا أصب ما َء قؾبل طؾك جؿر
ِ
ِ
ِ
ُ
صؿت رمبق،
لقس
بػرحٍ ،
َ
أطقش قؾقالً يف حضرة إغراء الصؿتَ ..
ٍ
ُ
شاطر
الؿدو ِكة أو أحقؾ بؼايا قصقدة إلك
أكؿؾ أحال َم غالب هؾسا غقر
َّ
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ٍ
ِ
ٍ
ُ
مدن طؾك
شقارع
ويذرع
كتػقف
يحؿؾ ملسات ُف طؾك
عؾقك غقري
ُص
َ
ُ
كقاكب أخرى"..
َ
الػقسبوك الػاضح
طالقة الشاطر كؿر سعدي بالػقسبقك طالقة مؾتبسة .يؽتب
ويحذف ويشعر أحقاكا اكف اقرتف ذكبا كتابقا ما .ربؿا ٕن الؼصقدة
تتسع لؾؿداراة والؿراوغة بخالف الـثر الػقسبقكل ولقد الؾحظة
الؿؿسقس بشغػ الطػرة القجداكقة "كؿ مـ بقستات حذفتفا بعدما
استـزفت جفد ًا كبقر ًا يف كتابتفا ٕكـل وجدهتا مـ صـػ الـثر الػاضح
الذي ٓ يػصؾف خقط رفقع طـ أطؿاق كػسل .أحقاكا كثقرة أكتب
هذياكات وأكشرها وكلكف لـ يرى ما أكتب سقاي .واكا أطرف جقدا
تقا طؾك الؿأل".
أكـل كشرهتا َّ

***
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ذأٍالخ فٍ قصُذج
"دُفا ذؾثلُ ؽَعشها تَُاٍحٍ عطؾً"

ٍصطفً ضَُّح
ؽاعش وّاقذ ٍِ اىقُشواُ – ذىّظ
ُ َ
بُمامت ُٖص ى ِّ
حكب ٪قٗغها
خُٟا
ٍ
ُ
َ
مىظ متى َ
وؤهذ ُ
صماثِّ ٪
َ ِّ
بدغها وقظي هضاها في
جه ُّب عٚىة ِِّ
ج٣خٟي ما ُ
ُ
قهىة عجلى ِّ
اللبالب في قغٞاتها مً
ًتر٥
ٍ
ُ ّ ُ َ
َّ
َ
جإث بال ٖىضما ِّ
جا ِزث لُلها
بكٟاه لُلُذ التي لم ِ
ِ
ٞخ َ
َّ
خذ َ
باإلاىج؟ ِّ
٢هُضة
ُٖغ
ٍ
ِ
ُ
مىظ متى َ
َ
ُ
ُّ
ّ
ُ
ّ
عواًت خ ِبها ألاػ ِلي؟ ِّ
وؤهذ
جِ٣ـ ؤبٗاص الخإم ِل في ِ
َ
ُ
ٌكُش ُ
٢لب َ ٪في َٟىلتها ِّ
٠ُ٦
وجلم ُ٘ في ؤهىزتها قٓاًا َ
ّ
ال٨دلي؟ ِّ
ماث٪
َِّ
ِ
ُ
لىػ
البدغ مغمي ٖلى ًِضها ِّ
ِ
وصم٘ َُىعها البًُاء ُ
ُ
زُاِّ ٥
َ ِّ
ًلم٘ في
ِ
ُ
َ
ؿض ِّ
بمىؾُ٣ا ٥في َح ٍِّ
ٞهل جغي تهظي
َ
الهضي تهىي؟ ِّ
٧األ٢دىاهت في
وهل
ِ
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َ
ُ
جسغج َ
ؤٞغوصًذ ِّ
َ ِّ
مشل
ألانضاٝ
جغي خُٟا مً
ِ
ُح ُ َ
بؿمتها ِّ
كٗل ماء ِ
ُوح ُ
َ
ؿىض َ
لىٗىإ والضامي ِّ
با
اإلاش٣ىب
ها
٢لب
ِ
ٖلى هجم مً َ
ان ِّ
اله َّى ِ ِّ
ٍ
ُ
َ
بُمامت ُٖص ى ِّ
حكب ٪قٗغها
ٍ
َ
ّ
ُ
حنِّ ...
اإلاؿاثُ َ ِّ
وجيخٓغ البرابغة
ِ
ُ
َ
مىظ متى َ
ُ ُّ
وؤهذ ُّ
ؿمها ِّ
جدبها وجهب عٚىة ِح ِ
َ
صم ْ٪؟ ِّ
قهىتها
ؤو هاع ِ
اإلاُحرة في ِ
ِ
الؿؼدّ مة:
لؾؿديـة يف الشعر العربل الحديث حضقر مؽ ّثػ حدّ دتف ضروف
مقضقط ّقة وذاتقة .تؼرأ أشعار كزار ق ّباين ومحؿقد درويش مثال
الساحرة وبقروت الؿحاصرة .أ ّما الؼدس -
فتستفقيؽ صقرة دمشؼ ّ
كظرا إلك وضعفا آستثـائل – ففل مديـة السؿاوات ،أي مقصـ
الدّ ياكات الثالث وأكثر قصائدها مغـّاة ،أشفرها قصقدتا مظ ّػر الـقاب
وتؿقؿ الربغقثل .ولؾؿؽان وضقػتان :فقف تتح ّؼؼ مالمح الذات –
السؼقط ..يف هذا اإلصار
طؾك حدّ تعبقر أدوكقس -ومـف تليت مػاجآت ّ
تتـزل قصقدة الشاطر الػؾسطقـل كؿر السعدي والتل تحؿؾ هذا
ّ
العـقان أسر ''حقػا تشبؽ شعرها بقؿامة ططشك''.
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بـقة الؼصقدة
مقزطقـ كالتالل :ثؿاكقة أسئؾة
تضؿ هذه الؼصقدة  19سطرا ّ
ّ
إكؽار ّية ،مختزلة وفؼ مبدأ آقتصاد يف الؾغة يف ستّة أسئؾة صريحة
وثؿاكقة أجقبة ضؿـ ّقة ،لتؽقن العالقة الؿـطؼقّة بقـ الؿدخؾ والـفاية
طالقة سبب ّقة ،طالقة السبب بالـتقجة .ولقٓ الضرورة الؿـفج ّقة
ٓطتربكا إجقبة بدورها أسئؾة إكؽار ّية.

األول :السمال طؾى السمال جواب!
الجزء ّ
تصب رغقة
بالسطر التّالل '' :مـذ متك و أكت
ّ
تـػتح الؼصقدة ّ
بالسطر التّالل '' :مـذ متك و
بحرها و شذى كداها يف دمؽ ''...وتـغؾؼ ّ
تصب رغقة جسؿفا أو كار شفقهتا الؿطقرة يف دمؽ؟''
أكت تح ّبفا و
ّ
إول إكؽاري و يعادل
السمال ّ
السطريـّ .
لتختزل الؼصقدة يف هذيـ ّ
السمال"مـذ متك" ب"مـذ
كحق ّيا جؿؾة تؼرير ّية كلن كستبدل صقغة ّ
السمال
البدء ،مـذ إزل" لذلؽ حذفت كؼطة آستػفام طؿدا .أ ّما ّ

ال ّثاين و إن بدا يف ّ
الشؽؾ حؼقؼ ّقا ففق يف إصؾ إكؽاري و كؼطة
السطر مراوغة لؾؼارئ :سمآن إكؽاريان يف سمال
آستػفام يف آخر ّ
تصب رغقة
يصب ضؿـ ّقا يف سمال حؼقؼل" :حـتّام و أكت
واحد
ّ
ّ
وتصب رغقة
بحرها وشذى كداها يف دمؽ ".حـتّام و أكت تح ّبفا
ّ
الزمان غقر
جسؿفا أو كار شفقهتا الؿطقرة يف دمؽ" .إذا كان ضرف ّ
معؾقم شؽال يف الؼصقدة وواضحا ضؿـ ّقا_و ّ
مبـل طؾك
الشعر
ّ
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ّ
ّ
جؾل :دم ّ
الشاطر
الغؿقض و الؾعب بالؽؾؿات_ فان ضرف الؿؽان ّ

الزمان والؿؽان
أحب" .إن ّ
مؽرر وفعؾ " ّ
وطاء حاضـ لػعؾ" ّ
صب" ّ
تقأمان ٓ يـػصالن ..لذلؽ تستدطل كظر ّية الؿعرفة الحديثة يف
الزمؽان " لؾدّ ٓلة طؾك التّرابط الؿتقـ
الػقزياء و الػؾسػة مػفقم " ّ
صب" و
بقـفؿا يف ففؿ ال ّظقاهر ال ّطبقع ّقة و ال ّؾغق ّية .أ ّما فعؾل " ّ
الصب أي مـ جـس واحد يف
"أحب" فؿشت ّؼان مـ
الحب و ّ
ّ
الحب .ألؿ يؽتب
الصبابة هل أطؾك درجات
ّ
فالصب أو ّ
إصؾّ .
()1

الصب متك غده"  .لذلؽ يؿؽـ أن
الحصري الؼقرواين  ":يا لقؾ ّ
تصب
إول و ال ّثاين طؾك الـّحق التّالل :مـذ متك و أكت
ّ
السطر ّ
يؼرأ ّ
ح ّبفا يف رغقة بحرها و شذى جسؿفا و كداها يف دمؽ "
آسئؾة اإلكؽارية،يف الـص ،مختصرة يف ستة أسئؾة صريحة،
مبـقة طؾك أفعال دالة طؾك الحركة "تصب  ،تؼتػل  ،تمثث ،فخخت ،
تصب ".
تؼقس  ،يشقخ  ،تؾؿع  ،هتذي  ،هتقي  ،تح ّبفا ّ ،

الجؾل ّ
تصب" يػتح الؼصقدة ويغؾؼفا وهق الػعؾ
أن فعؾ " ّ
ّ
لقحب" طـدئذ تصبح
يصب "
القحقد
ّ
الؿؽرر ،يضاف القف "تح ّبفا"ّ .
ّ
العالقة الؿـطؼقة بقـ مدخؾ الؼصقدة و هنايتفا طالقة سببقة ،طالقة
السبب بالـتقجة.

يصب الشاطر ثؿ يصطػك مـ بحرها رغقتف ..زبده ،طصارة مدّ ه
ّ
و جزره لقضقػف الك مضاف ومضاف القف " شذى كداها " والؽؾ
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ُيسؽب يف دمائف لقضلء لفا ال ّؾقؿقن  -طؾك حد تعبقر الشاطر الؽبقر
()2

محؿقد درويش " -مؾح دمف"  .لؿ يؽػفا ذلؽ ،هاهق الشاطر
يؼتػل ما يخ ّؾػ الؾبالب يف شرفاهتا  ،يف أطالقفا ،مـ شفقة طابرة.
وكقع الؾبالب هق ذلؽ الجامع لثالثة ألقان :إزرق الالّزوردي
الطاغل و الذي يحقؾ طؾك زرقة السؿاء ،وإبقض الدّ ال طؾك الزبد و
()3
الؿؾح و الثؾج .أ ّما ال ّؾقن إصػر ،لقن الؾقؿقن ،لقؿقن يافا ،فؾف
وضقػة جؿالقة َأ َ
ٓ وهل الرتصقع ،ولف كذلؽ فعؾ السحر  ،سحر

مر إزمان والؿتعالقة طؾك
الؼ ّبة  ،قبة الؿسجد إقصك الصامدة طؾك ّ
التدكقس  ،تدكقس الربابرة الؿستقصـقـ .الشفقة يف تؿثؾفا مرتبطة
ّ
يشخصفا
مجردة وٓ مرئقة .يف الؼصقدة،
بالحقاس لؽـفا تظؾ
َّ
الشاطر و يرتدّ هبا مـ مـزلة الالّمرئل  ٓ-إلك الؿرئل  -وإكؿا لؿـزلة
يسؿقفا سارج فـتقريـل
وسطك
ّ
لؾؿرئلle trans-visible ،شفقة كؿا يؼقل أدوكقس

)serges venturini
()5

()4

(؛

بالعابرة

تتؼدم لتؿأل

الػراغ  ،فراغ لقؾفا بشػاه لقؾقت التل إستدطت كػسفا طـدما كصب لفا
لؿا ّ
فخخ ططر قصقدتف بالؿقج  ،بزبده .هذه الصقرة
الشاطر كؿقـا َّ
الطريػة تذكركا بطريؼة صقد فريدة لدى بعض الحققاكات مثؾ

la

"  ،panthère noireأكثك الػفد إسقد" التل تختػل وترسؾ ططرا -
ُصعؿا يستفقي الحققاكات الصغقرة ،وطـدما تؼرتب مـفا تػرتسفا
دون طـاء .هـاك صقرة أخرى يف الؿقثققلقجقا اإلغريؼقة  ،صقرة
البحارة ،بلصقاهتـ الشجقة ،لقؾؼقـ فقؿا
طرائس البحر الاليت يػت ّـ ّ
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بعد بؿـ ٓ يع ّطؾ حاسة سؿعف إراديا  -كؿا فعؾ  -ulysseيف الفاوية.
أي وحدة ققاسقة يف السمال الرابع تؿ ّؽـ الش ّاطر مـ تحديد أبعاد
ّ
التا ّمؾ يف رواية ح ّبفا آزلل ؟ .إن التلمؾ يف أصؾف يـتؿل الك دفرتي
الؿطقل يف مسللة ما ،كتلمالت
الػؾسػة والرياضقات وهق التػؽقر
ّ
لحب
ديؽارت  Descartesو باسؽال ، Pascalلذلؽ كتساءل  :هؾ ا ّ
الحب والتل ّمؾ يف
حالة وجداكقة كعقشفا أم كتل ّمؾ فقفا؟ وهؾ يجقز
ّ
آن؟ .مػارقة ٓ يؼقى طؾقفا إ ّ
ٓ الشاطر ،يف قصقدة كالتل كحـ بصدد
تػؽقؽفا وقد ٓ كؼقى طؾقفا ! مرة أخرى كرجئ الجقاب و كسلل :
هؾ يؼقى الدّ كققي طؾك السرمدي؟ وحده الشاطر يعرف كقػ
الؿختص دون سقاه  ،وحده الؽـعاين
يستقصـ غقفب ح ّبفا  ،وحده
ّ
الؿػرد يف صقغة الجؿع  -حتّك ٓ يؽقن ح ّبف لحقػا حصر ّيا ووصـقتف
خاصة تؼصل مـ يشاركف الزمان والؿؽان والتاريخ -يدرك
مؾؽ ّقة
ّ
ذلؽ.
ِ
لغقره ،تػرده يف إسؾقب أي
يف الشعر يجقز لؾؿبدع ما ٓ يجقز
يف كقػقة الـّسج .
يف السمال الخامس يتساءل الشاطر:

"كقػ يشقخ قؾبؽ يف صػقلتفا ؟" كلين بف ير ّدد طؾك لسان جؿقؾ
بثقـة " كقػ كربت ولؿ تؽربي "

()6

او كؿا قال محؿقد درويش:

"في الُىم ؤ٦بر ٖاما في هىي وَجي ِّ
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ٗٞاه٣ىوي ٖىا ١الغٍذ للىاع(ِّ ")7
يف السطر الثاين مـ الـص ،طـدما يتش ّظك الؿا ُء وهق الؿرآة ،
ُ
حؾل يف أكقثتفا  ،والؿا ُء يف
الصػاء
ُ
طـدها يف لحظة ّ
يؾؿع ماءه الؽ ّ
الـػسل لف دٓلة شبؼقة(ُ )8تحقؾ طؾك مػفقم الشفقة
التحؾقؾ
ّ
السطر
العجؾك.هـاك ترابط
محؽؿ الـّسج بقـ الؽؾؿة وإخرى ،بقـ ّ
ُ

والسطر ،وبقـ الؿدخؾ وهناية الؼصقدة.
ّ
يف السمالقـ السادس والسابع يصؾ ّ
الشاطر يف حالتف الشعر ّية إلك
التخؿر و الفذيان بالؿقسقؼك  ،يف فضاء محدّ د هق الجسد ثؿ
حدّ
ّ
ُ
الؿشرتك بقـ الؿش ّبف
الؼاسؿ
الصدى كإقحقاكة َ :ما
يفقي يف ّ
ُ
والؿش ّبف بف غقر أهنؿا يزهران ثؿ يذ ُبالن طـدما يشح الؿا ُء و تشتدّ
الحرارة.
خالصة الجزء االول :

ماذا تب ّؼك مـ الؼصقدة بعد هذا اإلطصار مـ إسئؾة الحاضـة
ٕجقبتفا والتل تع ّبر طـ تق ّتر ّ
تؿزقف و
الشاطر ،طـ قؾؼف ،طـ ّ
اكشطاره ،و هذا ما يشل بف الؿقكقلقج الدّ اخؾل .أسئؾة ّ
مػخخة ترتجؿ
ثؿ
الرصاكة  -الػاجعةّ ،
بعؿؼ الحالة الـّػسقة لؾشاطر التل تبؾغ حدّ ّ
الصقر و
آهنقار
الؿدوي .لقس بقـ إسئؾة مسافة ،لذلؽ تؽثّػت ّ
ّ
والحاف ،وضاق الؿبـك هبذا الدّ م ال ّثائر يف
تػجر الؿعـك الؿصاحب
ّ
ّ
61

ّ
آول ...." :
السطر ّ
تشرع طؾقف يف ّ
الشرايقـ والجارف لؾؼصقدة التل ّ
وشذى كداها يف دمائؽ"

وتغؾؼ طؾك هديره يف السطر إخقر " :أو كار شفقهتا الؿطقرة يف
دمؽ".
الجزء الثاين  :الجواب طؾى الجواب سمال!

ما تبؼك مـ الؼصقدة كتقجة حتؿقة لسبب ّ
لخصتف إسئؾة
الؿرتابطة :

"لىػ البدغ ّ
مغمي ٖلى ًضها ِّ
وصم٘ َُىعها البًُاء ًلم٘ في زُاِّ ٥
جغي خُٟا مً الانضا ٝجسغج مشل ؤٞغوصًذ ِّ
حكٗل ماء بؿمتها ِّ
وحؿىض ٢لبها اإلاش٣ىب بالىٗىإ ِّو ّ
الضامي ِّ
ٖلى هجم مً ّ
الهىان ِّ
حكب ٪قٗغها بُمامت ُٖص ى ِّ
وجيخٓغ البرابغة اإلاؿاثُحنِّ ...".
هظا اإلاً ُ٘٣ىحؼ في ؾُغًٍ وٍ٣غؤ ٧الخاليِّ :
"لىػ البدغ ّ
مغمي ٖلى ًضها ِّ
حكب ٪قٗغها بُمامت ُٖص ى ِّ
وجيخٓغ البرابغة اإلاؿاثُحن"ِّ .....
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بعد الؿدّ والجزر ،يرمل لفا البحر زبده ،لقزه ،لتع ّؾؼف ،ان شاءت،
حؾ ّقا يف معصؿقفا ،لؽـفا لؿ تحػؾ بف ٕهنا يف ملتؿ ،لؿ تلخذ مـ البحر
سقى كقارسف ،صققره الدامعة طؾك أسرها ،كلين هبا تبؽل ،كؿا شجا
()9

مـ قبؾفا طـرتة العبسل:يا صائر البان قد هقجت أشجاين . ".....لؿ
تتػجع  ،هاهق الشاطر يؾتؼط صػق ما يذرف الطقر
تؽـ حقػا وحدها ّ
()10

تعار"  ،طؾك حد
َ
لقؾؿع يف خطاه  :كزفت طقـاه لـرى" :طقـا لؾبؽاء ُ
تعبقر ّ
الشاطر طباس بـ آحـػ.
كحـ أمام امرأة ثؽؾك وشاطر مرتمؾّ ،
مرة
يرق البحر لحالفؿاّ ،
ثؿ
أخرى يف مدّ ه أخذ حقػا ،أغرقفا ،غاصت يف أطؿاقفّ ،
صفرها ّ
طادت ّ
مزهقة بػتـتفا ،تعالت طـ جـسفا ،هل لقست مديـة
تتؿشك
ّ
كبؼقة الؿدن ،هل لملمة ،طروس – وهذا ما يشل بف فعؾ "خرج" –
هل ر ّبة الجؿال ٓ ،فرق بقـفا وبقـ أفروديت أو فقـقس)11(،
والتشبقف يف السطر الثالث ٓ يػل بالحالة :لقت الشاطر استعؿؾ
الؿجاز لقجقز لـا الحديث طـ التؿاهل بقـ الؿشبف والؿشبف بف !

واحتفاءً بإعادة اخللق ،ها هي تشعل ماء بسمتها" ،تعض على
العناب بالربد" ( )21لتنًن ظلمة ادلتعبٌن وادلسرفٌن يف حبها .ويف غفلة
تستعيد ماضيها وحاضرها 8هي حيفا دون سواها ،حيفا اجلرحية تسند
قلبها ادلثقوب بالنعناع ،تفخخ دمها بالعطر ،تكوي ما متزق من
أعضائها بضياء صلم من الصوان علها تضمد ولو بالوهم جراحها.
فاجأها ادلساء ،مل جتد الوقت كي تسرح شعرها ،تشبكه ،على
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عجل ،بيمامة عطشى حطَّت على كتفيها ،عندما ضاق هبا ادلكان
ومل جتد أين تعشش ! ها هي تنتظر مبعىن تتنبأ مبا سيفعل هبا الربابرة
ادلسائيون رلددا ،فعلهم ادلتوحش أصبح عادة 8جيتثون زيتوهنا وخيربون
ما بىن عشاقها على مرأى ومسمع شلن يدعي حبها !
خاتؿة:

قصقدة مع ّؼدة الرتكقب تؿتع وتربؽ أدوات الـؼد التؼؾقدية.
قصقدة سمال إكؽاري طؾك سمال إكؽاري أي جقاب طؾك جقاب،
وذلؽ يضارع ،يف الـفاية :حقػا السمال ومعضؾة القجقد تـشد حال
جذريا طرب إزمـة الؿرتامقة ! هل قصقدة ،قؿاش مـ الحرير ُك ِس َج
بعـاية فائؼة لقؽقن طؾك مؼاس حقػا ،يتسع لبحرها ،لرمالفا ح ّبة ح ّبة،
لسؿائفا صقرا وكجؿا ،لجـقهبا وشؿالفا ،لشرقفا وغرهبا ،لألحقاء
والؿقتك مـ أبـائفا ،لؾؿرئل ،لالّمرئل والعابر لؾؿرئل يف تاريخفا:
كص مبـل طؾك ثؿاكقة أسئؾة حارقة تشتغؾ كسبب رئقسل ّ لثؿاكقة
ّ
مشرع طؾك ّ
كؾ
أجقبة
ّ
متقهجة ،كتقجة حتؿقة لفا .)8/8(:قؿاش ّ
ّ
الجفات ،طؾك يافا ،طؾك الؼدس ،طؾك ّ
الؿحتؾ،
كؾ شرب مـ القصـ
ّ
يطؾ مـف الشاطر – طؾك حدّ تعبقر درويش – كشرفة بقت طؾك ما
يريد( .)12أ ّما لعبة الضؿائر يف الـّص فؿراوغة لشؽؾ الخطاب طـد

ّ
الباث
جاكبسقن ،لعؾؿ ال ّؾساكقات ولػفؿ الؼارئ كذلؽ ٓ :فرق بقـ
أكت" أي "أكَا" و" ِ
أكت" أي حقػا" .إكا" تصبح
والؿتؼبّؾ ،بقـ " َ
أكت" ترى حقػا مـ إصداف تخرج كؿا أراها "أكا".
أكت" و" َ
" َ
64

بؿعـك ٓ فرق بقـ ّ
والؿقضقطل ،ألقست الؿقضقط ّقة ُتبـك
الذايت
ّ
الذاتقة ،والؿقضقط ّقة هل ّ
طؾك ّ
الذاتقة إكثر ك ّؾقة .تتغ ّقر زوايا الـّظر،
لؽـ الؿشفد واحد :حقػا هل حقػا كؿا أسرت وكؿا هل إن .حقػا،
ّ
رياض ّقا ،هل جزء مـ ّ
وأكت وكحـ مـصفريـ –
كؾ هق فؾسطقـ ،وأكا
َ
يصب يف وصـ مغتصب مـ غرباء
طؾك سبقؾ اإلختصاص – يف جزء
ّ
ُه ُؿ " ُه ْؿ" .قصقدة متقازكة التقزيع ( )8/8مـسجؿة البداية والـّفاية
تصقر وترسؿ بؿقسقؼك
طؾك وزن ُم َت َػ ْا ِط ُؾ ْـ .طؾك البحر الؽامؾ،
ّ
غـائ ّقة كشازا واختالٓ يف القاقع ! كلين ّ
بالشاطر يؼقل :إذا استحال
تطبقؼ العدل فـحـ كطالب بتقزيع طادل لؾظؾؿ!

------------------اذلوامش
1احلصري علي عبد الغين 8الديوان ،طبعة صادر بًنوت ،ج  ،2ص.352درويش زلمود 8األعمال الشعرية الكاملة ،بًنوت ،طبعة أوىل جوان . 1003أمر بامسك إذ أخلو إىل نفسي
كما دير دمشقي بأندلس
هنا أضاء لك الليمون ملح دمي
وههنا وقعت ريح على الفرس
3عقيل زلسن 8معجم األعشاب ادلصورة ،بًنوت مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،مادةلبالب ،ص .271
"4- Serge Venturini "Eclats d'une poétique du devenir
E.D.L Harmattan.journal du trans-visible
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5علي أمحد سعيد 8شهوة تتقدم يف خراط ادلادة ،الدار البيضاء ،توبقال للنشر ،ط ،2
.2766
-6مجيل بثينة 8الديوان 8شعر احلب العذري ،مجع وحتقيق حسن نصار ،مصر ،مكتبة مصر،
دار مصر للطباعة .2745وتتمة البيت
قريبان مربعنا واحد*** فكيف كربت ومل تكربي
 -7درويش زلمود 8األعمال الشعرية الكاملة ،بًنوت ،طبعة أوىل جوان .1003
أقول للناس لألحباب ضلن هنا
أسرى زلبتكم يف ادلوكب الساري
يف اليوم أكرب عاما يف هوى وطين
فعانقوين عناق الريح للنار
 -8بنكراد سعيد 8ذاكرة ادلاء وال وعي السرد ،رللة عالمات عدد.17
 -9ابن شداد عنرتة 8الديوان ،بًنوت دار الكتاب العريب ،ط  ،2773،2ص .225
يا طائر البان قد هيجت أشجاين ***وزدتين طربا يا طائر البان
 -10ابن األحنف عباس 8الديوان ،مطبعة دار الكتاب ادلصرية  ،2732ص . 215
من ذا يعًنك عينك تبك هبا *** أرأيت عينا للبكاء تعار
 -11حامت عماد 8أساطًن اليونان ،الدار العربية للكتاب  ،2766ص .75
-12الدمشقي الوأواء :
وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت *** وردا وعضت على العناب بالربد
13درويش زلمود 8األعمال الشعرية الكاملة ،بًنوت ،طبعة أوىل جوان .1003أري شبحي قادماً من بعيد...

أط ُّل ،كش ْرفة ب ْيت ،على ما أري ْد
أط ُّل على أصدقائي وهم حيملون بريد

ادلساء 8نبيذاً وخبزاً,
انات.
وبعض الروايات واألسطو ْ
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ذأٍُّو فٍ وقدِ األّغْحِ اىزئثَُّح
(قشاءج فٍ دَىاُ "وقدٌ ألّغْحِ اىزئةِ")
ٍذَذ االدغاٍَْ
ماذة سوائٍ وصذفٍ ٍِ اىَؽشب
الحب والجؿال
كؿر سعدي ذات شعرية تـزع إلك الحر َّيةُ ..
الؽقين
ديقان (وقت ٕكسـة الذئب) يحؿؾ اكزياحات تحقؾ إلك العالؿ
القاقعل ملخقذة مـ صبقعة الحقاة التل طاشفا الشاطر.
كشر كؿر سعدي قصائد وصػفا بلهنا قد كتبت مابقـ2111
و 2113وبـشرها يؽقن كؿر سعدي الشاطر الػؾسطقـل قد فجر هذه
إضؿقمة الشعرية لتعؾـ طـ كػسفا بؼقة،وآكجاز الشعري هذا
يلبك صاحبف إٓ أن يفديف لؾفباء هذه الؽؾؿة الشعرية ذات الؿعاين
الؿتعددة والتل ٓبد أن ترتبط بػقضك القجقد وبالؽاوس ،وقد تعـل
ٓشلء .يف هذه إضؿقمة كجد إحساسات وجقدية لؾشاطر،
واستباقات استشرافقة طرب" طصقر الشعر العربل حديثف وقديؿف ".
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كؿر سعدي شاطر فؾسطقـل .يؼقؿ يف قريتف بسؿة صبعقن القاقعة
شرق مديـة حقػا ،وهل قرية جؾقؾقة معروفة بجؿال مققعفا،
ومـاضرها الطبقعقة الخالبة ،وتلثقرها الساحر طؾك كػس الشاطر
الؼؾؼة ،لؽـفا مرهػة اإلحساس والرؤية ،والـازطة أبدً ا إلك الحرية
والجؿال الؽقين ،مؿا يبؼل كقافذه مػتقحة طؾك العالؿ الؼريب
والبعقد يف آن .لقطؾ ،مـ خاللفا وباستؿرار طؾك مجآت الحقاة،
وفضاءات الؽقن كافةٓ ،سقؿا طؾك كؾ ما هق إبداطل وطصري
وحداثل .وطـ سمالف يف مققع "الؼدس" هؾ أ ّثرت الطبقعة الؿحقطة
كبقرا .فؾـتلمؾ قصائد كؿر
بؽ يف أشعارك؟ أجاب "بالطبع كان التلثقر ً
ٍ
سعدي بتلن.
قصقدة "أزهار مـ سدوم" مؽثػة بالصقر الشعرية :صقر متعددة
رؤى
متزاحؿة ،لؽـفا محاولة لتصـع مـ الققائع الديـقة والتاريخقة
ً
حسقة ،طؿقؼة؛ فبالرغؿ مـ هالك سدوم يؿضل الشاطر يف التؼاط
رؤاه بقـ القؼظة والؿـام كحق ابتداع صقر شعرية.

ً
َ َ
ُ
ؤ٢خاث مً قٟٛي ٖكبا ًُط ُيء زُى ِّ
حلجامل ّ
ؤصٚا ٫طا٦غحي ِّ
الؿغ في
ِ
ِ
ِ
َ ُ َّ ً
ُ
ؤ٢خاث مً لهٟي خبا ًىاػٖجي ِّ
َ
٦ىجم ٞى ١زانغحي ِّ
الؿماء
بلى
ِ
ٍ
وؤهدجي َ
مشل حىن
اإلاغٌٍ ٖلى ِّ
ُ٦دـ
ِ
ِ
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ُ
ماء ًط ُيء زغي
مى٣اع َّ ٢برحي ِّ
ٍ
ِ
َ
ُ
الؿىضباص بلى ِّ
بدغ
ِ
عمُذ زًغة ِ
الخُه في عوحي وناعٍتي ِّ
اثِ ٤
خغ ِ
ََ
َ
ؤهد ُّل َ
ِّ ٤
الكمـ مً ٢ل ٍ ِّ
طاط
مشل ع ِ
ِ
ُ ّ َ َ
١
الغٍذ ؤٚىُتي ِّ
ُ٦ما ؤ ِ
ٖلٞ ٤ى َ ِ
ُذ ؾُ ٠الكٗغ َ
جإب ُ
جدذ صمي ِّ
بوي َِّّ
ِ
َّ
َّ َ
وٖل٣خجي ٖلى هاعي ُمٗل٣تي ِّ
ُ
َ
الظًً طووا في ال٨ك ٠ؤو ُ
نلبىا ِّ
ُّ ٧ل
ِ
َ
ُّ
وحي نٗل٨تي ِّ
٧اهىا اؾخمضوا الغئي مً ِ
َ ً
ُ
ًههغوي ِّ
الجؿم
٢مغا في
لً ؤعجط ي
ِ
َ
جهحر ألهُ٨ضو ٢غهٟلتي ِّ
ختى
ً
ُ
ُ
َ
طهب ِّ
لً ؤعجط ي ٢ضعِّاً٢..باه ُه ٌ ِّ
َ
َ
ٞاوؾذ مٗغٞتي ِّ
جهحر بلى
ختى
كؿر سعدي طـدما يتحدث طـ سقرة الؽتابة ،يمكد أن كصػ
مقهبتف يرجع إلك الجؿال الطبقعل الذي يتصػ بف شؿال فؾسطقـ،
بجبالف وسفقلف وتضاريسف الؿؽقكة لجزء مـ صبقعة بالد الشام ،يتؿقّز
بغـاه وصػاء هقائف وروطتف .كؾ أشعاره تستـد إلك هذا اإلرث
الجؿالل الطبقعل الفائؾ ،الذي ورثتف الـػس وتؿتعت بف وتغـت
بحسـف.
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يف قصقدة "طباد الشؿس" تتجف لغتف الؿـتػضة مـ البحقرة
بجرس غـائل ..بالرغؿ مـ كثافتفا كشعر بف تؽسقر زمـل يـؿ طـ
معؿارية خاصة يف اتجاهف مرور ًا بديؽ الجـ والؿتلثريـ بف صبعًا،
وبؾقركا.

طباد الشؿس قصقدة مؽتقبة طؾك البحر البسقط بـػس طاشؼ
ورؤيا حداثقية يحاول فقفا الشاطر أن يشرح بعض هؿقمف العاصػقة..
لغتف تتجف كحق التؽامؾ الؿقسقؼل الؾػظل وهق حريص جدا يف
الؽتابة الشعرية طؾك خؾؼ هذا التقافؼ الؿقسقؼل يف الـص.

يحضر ديؽ الجـ ولقركا وغقرهؿ بؼصائدهؿ العابرة لؾزمـ
فؽلكؿا كؿر سعدي يريد أن يضع طؾك وجف الشاطر الذي يسؽـف أقـعة
لشعراء كثقريـ بتؿثؾ تجارهبؿ ٕهنؿ حسب اطتؼاده يتؿاهقن معف
تتصادى تجارهبؿ يف الحقاة مع تجربتف الشعرية..وهذا لقس
استحضار ًا باهتًا لفؿ ،بؾ يريد لؼصقدتف أن تعاكؼ أشعارهؿ مـ خالل
هذا الؿزج الجؿقؾ.

ً
َ
صة ؤًٖاجي َ
ث ِ٦ؿٟاِّ ِّ
ٚض ْ ِّ
٦إن وع ِّ
َّ ِّ
َّ َ
ب ِّ
الُل بي ل َه ُ ِّ
ِّ
ٖلى الثريِّ َّ ِّ
و٦إن
ُ
ُّ
اء ..جإ٧لجي ِّ
الكٗلت الخًغ ُِّ
ِّ
جدٟجي
ُ
ب ِّ
الكٗغ والُ ٨خ ُ ِّ
ِِّ
الُُىع ُ ِّ
وهاع
ِِّ
ؤخلى
ُ
الكاٖغ اإلاضٞى ِّن مً َ
حؿضي ِّ
ُِّ
ُِّ
وٍُل٘
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َ
خىل ُِّه ُ
ب ِّ
الس ُخ ُ ِّ
البئر تهمي
ؤؾٟل ِِّ
ِ ِّ
ؤو
ًُ ّ
بالُٗىحنًُ ..ىُ٣ها ِّ
ِ ِّ
٣ب ُِّل ألاع َ ِّ
ى
ِ
ُ
ُ
ُ
ًدخجب ِّ
ِّ
الك ِّ
ٗغ
الهمذِّ ..
ِ ِّ
ِِّ
بضمٗت
خُث ِ
الغوح ُم َ
سم َِّل مً ِّ
ِ ِّ
ِ ِّ
صزان
ي مً
وٍدخى ِّ
ُ
ُ
َّ
ألايالٕ ُ
ب ِّ
والهض ُ ِّ
ِّ
ث ٖلى َُٟها
قض ْ ِّ
ُ
 ٪ُٞوطا ِّ
اللُلي ِ ِّ
َِّّ
ألٟحن صمي
ج َ ِّ
َّ
ٌٛترب ِّ
ُ ِّ
قمؿ ٪في َِّّ
ُٖجي
ِ ِّ
ٖب ُِّ
اص
هـاك كربة تـؿ طـ الظؾؿ يف الحقاة التل يتعايش معفا كؿر سعدي،
تققػاتف إلك مـاصؼ محؿقة لتفريب الؿشاطر ،ويف استشراف واستباق
يف قصقدة -شاطر يشبف الشـػرى -طـ آستعارات التل تجسد طالؿف
الشعري .هذا آستخدام لؾرتاث ذو حؿقلة تؽشػ طـ القاقع ،هؾ
تؽقن الصعؾؽة تجسقدا لؾؽػاح القصـل ،ولق بشؽؾ برولقتاري؟
أيضًا تتزاحؿ الصقر الشعرية يف قصقدة" وقت ٕكسـة الذئب"
:حقث هـاك تشؽقؾ زمـل صاغ ،وتشؽقؾ مؽاين يـتفل إلك الصقرة:
مرحؾة التقافؼ بقـ ما يخالج كػس الؿتؽؾؿ -الشاطر ،وبقـ حركة
إشقاء ؟ ولؿاذا بالضبط طرس حزيران؟ وما هذا الذئب الشرس يف
دم الؿتؽؾؿ -الشاطر .ودائؿا مـ يتؽؾؿ ومـ يسرد طؾك حد تعبقر
جقرار جقـقت؟
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وقت ٕكسـة الذئب" هـاك اكزياحات تحقؾ الك العالؿ
يف ديقان " ٌ
القاقعل ربؿا هل ملخقذة مـ صبقعة الحقاة التل طاشفا الشاطر والتل
ِ
بؿجؿؾف الك معالجة
لؿ تؽـ حريرية بالؿعـك العؿقؼ ،هـا شعر يؿقؾ
الؼضايا اإلكساكقة بصقرة رمزية ومجازية ..طرس حزيران ربؿا يرمز
الك احتػاء ما ،هبذا الشفر الذي يحؿؾ يف أكػاسف رائحة العشؼ ٕكف يف
كظر الشاطر بقابة الصقػ الذهبقة الجؿقؾة .الذئب يرمز يف إدبقات
الؼديؿة والؿعاصرة إلك حالة الجقع إبدي ،أو طشؼ ما ٓ ،يـتفل
وٓ يـػذ.

كبه الكىٟغيِّ ِّ
قاٖغ ٌُ ُِّ
ٌِّ
َ
َّ
الضمىٍ ِ ِّت ِّ
ججاوٍ ٠صوع ِِّ
جه
ِ ِّ
ٖظاباجه في
ِ ِّ
ـ وع َِّص
ًخل َّم ُ ِّ
م٩ان ٢ص ِِّّي الاقاع ِِّة ِّ
حؿ ً٨ؤنهاع ُِّه في ٍ ِّ
ُ ِّ
ْ
ّ
اإلاٗغ٦ت ِّ
ِّ
ِِّ
ؾاخت
 ١في
مشل البُاع ِ ِّ
َِّ ١
اإلاخمؼ ِ ِّ
في مىخهى حؿضي
ِ
َُ ّ
ال٨الم ِّ
ِ ِّ
وجٟغ٢ها في ؤٖالي
ججم٘ ُِّ
ُِّ
الغٍذ ؤًٖاء ِّه ِ
ً
ً َّ ً
ؾىابل َّ
الهُِّ ٠
ِ ِّ
ًُٞت
َِّ
حى٢ت مً
ِّ
بً ِّت /
ِّ
عئي
ً
َّ ً
ّ
حن ٞيها ِّ
حؿخدم َ ِّ
قخاثُ ِّت
ِّ
قمؿا
ِ
والُإؽ ِّ
ِ ِّ
ِ ِّ
الخىٝ
ِِّ
ٖ٣ضة
عوخ ٪مً
ِ ِّ
ِ ِّ
مغحان
ِ ِّ
ب٩امل
َ ْ
ً
َ
ُ
ُ
ال٣هُضة ً٣هض ِّه الٗاَلى ِّن ًٖ ُ
٨ت ِّ
ب والهٗل ِّ
الخ ِ ّ ِّ
ِِّ
بدغِّا َِّ
ًدُم
ً
ً
هاٖؿا ِّ
ِّ
ؾضوم ِّ ً /
هضي
َِّ
ِ ِّ
لكمـ
مؿاء ؤزحرِّا
ًِّ
ً
َ ً
الاه٨ؿاع ِّ
ِِّ
ُٞه مً
حؿترًدحن ِ ِّ
َ ِّ
ِّ
ٚامًا
٢ؼ ِّ
خا
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الكغٍض ِّ
ِِّ
ِِّ
الىخُض
ؾىع ٢لبي
ٖلى ِِّ
ُٚم ِّ
ُٗ٣٦ت ٍ ِّ
ِِّ
جظوبحن ِِّ
ُٞه
َ ِّ
ُ َ
للهباح ُ
ذ في وعٍضي ِّ
الىجىم التي وِّٗ ْ ٟ
َِّ
حٗ ُّ ِّ
ب
ِ ِّ
ٍ ِّ
لُل٨ت
ِِّ
٦بؿمت
ال٣لُل ِّ
َِّ
الٓال َِّم
يء ِّ
خىحن ًط ُِّ
هىال ٪مٗجى ٍ ِّ
َ ِّ
ًُ ّ
الخٟي ِّ
ِِّّ
اح خؼوي
ٟؿ ُِّغ ؤٞغ َِّ
ِ
َ
خىع ِّ
هاع ٍِّ
ال٣لب ؤػ ُِّ
ِ ِّ
هىال ٪في
ِّ
وؤشجاع ٍِّ ُ ّ
ف نٟهاٞها في ٚىاجيِّ .
ٗغ ُ ِّ
ُ ِّ
هىع ٌ ِ
***
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اىفيغطٍُْ َّش ععذٌ فٍ "وقدٌ ألّغَْحِ اىزئة"
قصائذ ذذَو سوح اىخغاسج وذهذٌ ّفغها "إىً اىهثاء"

عَش ؽثاّح
ؽاعش فيغطٍُْ ٍِ األسدُ
وقت ٕكس ِ
ـة
ُيفدي الشاطر الػؾسطقـل كؿر سعدي ديقاكف « ٌ
َ
الفباء»ٕ ،ن غالبقة قصائد هذا الديقان،
الذئب» ،إهداء طجقبا «إلك َ
تحؿؾ روح الخسارة طؾك غقر صعقد ،وخصقصا طؾك صعقد العالقة
صقر متعددة ومختؾػة حد
بالؿرأة ،هذه الؿرأة التل تحضر هـا يف َ
التـاقض ،لؽـفا يف هناية الؿطاف صقر ُتظفر الشاطر مـذورا ٓمرأة
تجعؾ مـف «ذئبا» ،فقؿا هق مـذور لؾفباء.

الؿجؿقطة الجديدة ،الصادرة حديثا يف (دار الـسقؿ ،الؼاهرة)،
هل الخامسة يف مسقرة الشاطر ابـ الجؾقؾ الػؾسطقـل الؿحتؾ،
والذي يعقش قريبا مـ الـاصرة وطؽا وحقػا ويافا والؼدس ،مـ دون
أن تحضر حضقرا مباشرا يف قصائده ،فؼد سبؼ وصدر لف «مقسقؼك
مرئقة» (الـاصرة ،)2118 ،و«كلين سقاي» (حقػا،)2119 ،
َّ
معذب» (الـاصرة،
و«يقتقبقا أكثك» (رام اهلل ،)2111 ،و«ماء
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 .)2111الؿجؿقطة مقزطة طؾك أقسام ،يحتقي كؾ مـفا طؾك طدد
مـ الؼصائد ،يغؾب طؾقفا البعد العاصػل وروح الؿلساة لجفة
الؿضؿقن ،والؿراوحة بقـ التػعقؾة القاحدة والبقت الخؾقؾل لجفة
إوزان واإليؼاطات ،وكثرة استخدام الؼقايف الداخؾقة طؾك كحق
كصا دائريا ،قبؾ القصقل إلك قافقة خاتؿة ،ومحاولة
يجعؾ مـ الـص ّ
التجريب لجفة مصادر اإللفام وآستعارة.

يف الؼصقدة إولك ،كؼرأ هبذه الؾغة الشػقػة تداطقات الشاطر
ِ
َّقت لق
كـت َّ
َّقت لق
كـت ضـًَّا جؿقالً
ضالً
ُ
لشؿسؽ /تؿـ ُ
ُ
«تؿـ ُ

لحدسؽ /وٓ لـ ُأسؿ ِ
ِ
قؽ يا امرأيت /أيتفا الؿرأ ُة الؿرتدد ُة الؽاذب ْة/
ِ
الؼؾب /أيتفا الؾغ ُة الؿشتفا ُة أو الؿـتؼا ُة مـ
إكجؿ الذهبقَّ ُة يف
ِآه أيتفا
ُ
ِ
الؼبؾة الغائب ْة».
ومـ أبرز استعارات الشاطر ،ما كجده يف قصقدة «سآوي إلك
كخؾفا» ،التل تحقؾ إلك قصة صقفان كقح وابـف الذي أطؾـ أكف سقلوي
إلك جبؾ يعصؿف مـ الؿاء ،فقؼقل الشاطر يف استعارتف لؿضؿقن
ِ
ِ
اإليقاء «سآوي إلك ضؾفا /يق َم ٓ َّ
العصافقر»،
سؿاء
ضؾ يعصؿـل مـ

لؽـف سرطان ما يتحقل إلك قصص أخرى ،لقستحضر « ِ
ططر زلقخ َة»،
الظبل ..والػر ِ
ِ
س العرب َّق ِة» ،مـتفقا إلك استعارة طـقان رواية
و«مشق َة
هل ش َّػاف ُة الروحِ
هقرمان ّ
هقسة «ذئب البقادي» لقتحدث طـ الؿرأة « َ
مثؾ ِ
بحر َّي ٌة /ووحشقَّ ٌة ُ
الؼػار» .ومـ بقـ الؼصائد الؿؽتقبة طؾك
ذئب
ْ
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أزهار مـ سدو ْم» ،وهل تستعقر حؽاية
إيؼاطات الخؾقؾ قصقدة « ٌ
الؼرية التل «خسػفا اهلل بسبب ما كان يؼرتفف أهؾفا مـ مػاسد»،
ضؿـ مجؿقطة قرى يف مـطؼة البحر الؿقّت ،وفؼ ما جاء يف كصقص
الؽتب الؿؼدسة.

ولؽـ الشاطر يستحضر إلك قصقدتف هذه والؽثقر مـ قصائده ،يف
السقاق كػسف وسقاقات أخرى ،رمقز ًا تاريخقة وأسطقرية مثؾ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿريض» ،ويؼقل
كقتس
أدغال ذاكريت» ،و«جقن
جؾجامش السر يف
«
ِ
تحت دمل» ،والؿع ّؾؼات «وط َّؾؼتـل طؾك
الشعر
سقػ
طت
َ
َ
«إين تل َّب ُ
ِ
تصقر إلك العـؼاء فؾسػتل» ،وغقرها الؽثقر.
كاري ُمع َّؾ َؼتل /حتك
َ
وطؾك ق ّؾة الحضقر لؾبعد القصـل /السقاسل يف الؿجؿقطة ،فنن
هذا الحضقر يرتاجع لقتؼدم البعد اإلكساينّ والقجقدي يف الؼصائد،
كؿا يحضر كزوع الشاطر لؾتعبقر طؿا يريده.

***
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"ٍىعُقً ٍشئُح" َّىرجًا:

ذجيَُّاخ اىذذاثح عْذ اىؾاعش اىفيغطٍُْ َّش ععذٌ
دٍ .ذَذ خيُو
ّاقذ وماذة ٍِ فيغطُِ
1
إضاءة :كؿر سعدي شاطر وكاتب فؾسطقـل مـ مقالقد أكتقبر طام
 .1977يؼقؿ يف قريتف بسؿة صبعقن القاقعة شرق مديـة حقػا ،وهل
قرية جؾقؾقة معروفة بجؿال مققعفا ،ومـاضرها الطبقعقة الخالبة،
وتلثقرها الساحر طؾك كػس الشاطر الؼؾؼة ،لؽـفا مرهػة اإلحساس
والرؤية ،والـازطة أبدً ا إلك الحرية والجؿال الؽقين ،مؿا يبؼل كقافذه
مػتقحة طؾك العالؿ الؼريب والبعقد يف آن .لقطؾ ،مـ خاللفا
وباستؿرار طؾك مجآت الحقاة ،وفضاءات الؽقن كافةٓ ،سقؿا
طؾك كؾ ما هق إبداطل وطصري وحداثل .وطـ سمالف يف مققع
"الؼدس" هؾ أ ّثرت الطبقعة الؿحقطة بؽ يف أشعارك؟ أجاب
لدي واستعداد كػسل
كبقرا .هـاك كزوع صبقعل ّ
"بالطبع كان التلثقر ً
ٓستقعاب كؾ ذرات الجؿال الخارجل لؾطبقعة ،أو تؼاسؿ التـاسؼ
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الجؿالل لفذه البؼعة الط ّقبة ،التل تؿتد طؾك جسد الجؾقؾ كؾف حتك
بحر حقػا غر ًبا .قؾت :إن كصػ مقهبتل يرجع إلك الجؿال الطبقعل
الذي يتصػ بف شؿال فؾسطقـ ،بجبالف وسفقلف وتضاريسف الؿؽقكة
لجزء مـ صبقعة بالد الشام ،يتؿ ّقز بغـاه وصػاء هقائف وروطتف .يؿتد
مارا بشرقل سقريا .يف الـفاية ،كؾ أشعاري تستـد
حتك أطالل لبـان ً
طؾك هذا اإلرث الجؿالل الطبقعل الفائؾ ،الذي ورثتف الـػس
()1

وتؿتعت بف وتغـت بحسـف" .
تخب
بدأت جذوة الشعر تتقهج يف قؾبف يف مرحؾة مبؽرة ،ولؿ
ُ
إلك الققم ،بعدما أذكتفا طقاصػ إحالم والحب والرؤى .بدأ بـشر
بقاكقر أشعاره ،بعد اختؿار التجربة وكضقجفا ،جـ ًبا إلك جـب
الؿقهبة والثؼافة ،يف صحقػة "آتحاد" الحقػاوية ،وكذلؽ يف
صحقػتل "كؾ العرب" و"إخبار" الـاصريتقـ مـذ طام .1999
يتؿقز شعر سعدي بؼدرة طؾك التعبقر الؾغقي ،والتصقير الػـل طؾك
حد سقاء ،متؽ ًئا ،يف هذا وذاك ،طؾك خقال جامح مـػتح طؾك
آتجاهات كافة .يؿتح مـ تـاصات ذات حؿقٓت متعددة:
مقروثات ثؼافقة ،وإشارات إيحائقة ،وأخرى رمزية وأسطقرية ،مـفا
الخاصة :طربقة وشرققة ،ومـفا العامة :أجـبقة وغربقة ،تحقؾ إلك
دٓٓت متعددة ،قد تـلى طـ كؾ ما هق كؿطل أو متعارف طؾقف ،أي

81

فؽرا وذو ًقا
وفؼ الؿـظقر الحداثل .وٓ يعدم الؼارئ يف ثـايا شعرهً :
وإحساسا ومعرفة ورؤيا .
ً

مـ أهؿ الؿحاور يف أشعاره :مؽاشػة القجقد واكتـاه أسراره،
وإثارة التساؤٓت بغقة ففؿ الؿتـاقضات الؿحقطة ،وصقٓ إلك سرب
ومقضقطا
أغقار الذات الشاطرة والذات اإلكساكقة ،بقصػفا وط ًقا
ً
م ًعا ،إلك درجة تبؾغ حد التؿاهل أحقاكًا .يؼقل أدوكقس "لعؾ خقر ما
كعرف بف الشعر الجديد هق أكف رؤيا .والرؤيا ،بطبقعتفا ،قػزة خارج
ّ
الؿػفقمات السائدة .هل إ ًذا ،تغققر يف كظام إشقاء ويف كظام الـظر

إلقفا .هؽذا يبدو الشعر الجديد ،أول ما يبدو ،تؿر ًدا طؾك إشؽال
()2

والطرق الشعرية الؼديؿة"  .ويؼقل كذلؽ "إن الشعر الجديد،
()3

باطتباره كش ًػا ورؤيا ،غامض ،مرتدد ٓ ،مـطؼل" ! والبعد العالؿل
محقر أساسل يف أشعاره ،يؼقل يف مؼابؾة لف مع مققع "رابطة أدباء
طؿا يحدث يف كؾ بؼعة مقبقءة بالظؾؿ يف العالؿ
الشام" "أكا أطبر ّ
()4

بصقرة مغايرة وجؿاطقة أكثر" ! وتعد تؾؽ العـاصر مـ أهؿ
مؼقمات الشعر الحداثل.

يعد الشاطر كؿر سعدي واحدً ا مـ أصحاب إصقات الجديدة
يف الساحة الشعرية الؿحؾقة ،لؿا يؿتاز شعره بف مـ :صاقة إبداطقة،
وغزارة يف الـتاج ،ومخزون ّثر مـ الؿقضقطات الؿتعددة .وهق
أيضا
يؽتب الؼصقدة يف الشعر التػعقؾل الحر ،ومـ حقـ ٔخرً ،
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الؼصقدة العؿقدية .كؿا أكف كاشط يف الحراك إدبل ،ومتابع لـشاصات
الحركة إدبقة الؿحؾقة .

وطـ شعره يؼقل هق كػسف يف مؼابؾة لف مع مققع "رابطة أدباء
الشام" "يف الـفاية آمـت بؿدرسة الشعر الحر ورأيت يف شعر التػعقؾة
أف ًؼا جديدً ا ،رغؿ كتابتل لشعر الـثر والؼصقدة العؿقدية أكا مـ أتباع
التػعقؾة التل أطتربها القريثة الشرطقة القحقدة لؾشعر العربل"

()5

هـالؽ مـ يعتؼد بلن الشاطر كؿر سعدي لؿ يـؾ ،كؿا يجب ،ما
يستحؼف كشاطر
طصامل مبدع ،أثبت كػسف بـػسف يف مشفد أدبـا الؿحؾل والثؼايف،
ولؿ يحظ بالؼدر الؽايف مـ آهتؿام ،وٓ مـ الدراسة أو الؽتابة
والبحث ،كسائر أقراكف مـ الشعراء ،لذلؽ بؼل يقاجف أو يعاين مـ
التعتقؿ والتفؿقش اإلطالمل .وبعقدً ا طـ إضقاء والشفرة ،طؾك
الرغؿ مـ أن كتاجف إدبل والشعري ،يف مـظقر ما ،يثبت بلكف يؿؽـ
ٓ بؾ قد يستحؼ أن يتبقأ مؽاكف يف درجة متؼدمة بقـ صػقف الشعراء
الؿحؾققـُ .ترى ،هؾ تجـَّك بعض شعرائـا الؿشفقريـ ،باستحقاذهؿ
طؾك كامؾ أضقاء الشفرة والـجقمقة ،صب ًعا مـ دون أي قصد أو
مسمولقة مـ جاكبفؿ؟ وكذلؽ بعض كؼادكا ،ربؿا طـ قصد أو بدون
قصد ،يف ما يحدث مـ تجاهؾ وهتؿقش لبعض شعرائـا القاطديـ؟
هؾ كتققػ طـد شعرائـا الؿشفقريـ فؼط وٓ كربحفؿ؟ إلك متك
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سقبؼك ذلؽ الغبـ ،وكظؾ كتذكر وكردد صرخة طـرتة بـ شداد يف
معؾؼتف :هؾ غادر الشعراء مـ مرتدم؟
واضحا لؿثؾ ذلؽ القاقع مـ خالل ما
ولؾؿرء أن يتؾؿس صدى
ً
ط ّبر طـف الشاطر كػسف ،ذات مرة ،مـ تذمر مـ مثؾ ذلؽ التجاهؾ،
حقـ قال يف لؼاء خاص مع مققع "الؼدس" "يف الداخؾ هـاك أزمة
حؼقؼقة لشاطر مقهقب ،ففق إن لؿ تتبـَّ ُف الؿمسسة الثؼافقة إن وجدت
أصالً ،فنكف يف الـفاية لـ يستطقع أن يػعؾ شق ًئا .لـ تصدر دواويـف
ولـ يرتجؿ إلك أي لغة ولـ يؾتػت إلقف أحد ...يف كؾ دققؼة يطبعقن
أستػسر طـ كتابل يؼقلقن ٓ :تقجد
ودب ،وطـدما
هب
َّ
لؿـ َّ
ُ
()6
مقزاكقة" ! لف طدة إصدارات شعرية مـفا:
مقسقؼك مرئقة  ،2118وكلين سقاي  ،2119ويقتقبقا أكثك
 ،2111وماء معذب .2111

2
يؼقل جربان خؾقؾ جربان يف رائعتف "رمؾ وزبد" ٓ :يؽسر
الشرائع البشرية إٓ اثـان :الؿجـقن والعبؼري ،وهؿا أقرب الـاس
()7

إلك قؾب اهلل

!
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تـتؿل أشعار سعدي يف معظؿفا إلك الحداثة ،وتلثره هبا
متلثرا ،يف
وبشعرائفا ،مـ طرب وغربققـ ،يبدو
ً
واضحا ،كذلؽ ،كراه ً
بعض أشعاره ،بالؿمثرات الغربقة ،والتػاطؾ الثؼايف مع أخر
(إجـبل) .مـ همٓء الذيـ تلثر هبؿ يؿؽـ أن كذكر :الشاطر والـاقد
إمريؽل ت .س .إلققت وقصقدتف الؿشفقرة "إرض القباب"،
ومـ الشعراء العرب :محؿقد درويش ،وسؿقح الؼاسؿ ،والسقاب،
وأدوكقس ،والبقايت ،ومحؿد الؿاغقط ،وكازك الؿالئؽة وآخريـ .

تالمس أشعار سعدي هؿقم التجربة الحقاتقة مـ مـظقر ذايت
وتزخر بالؿقسقؼك الفادئة .إلك ذلؽ ،فقفا دٓٓت متحركة غقر ثابتة،
بعقدً ا طـ الدٓٓت التؼؾقدية الؿتعارف طؾقفا .يؼقل أدوكقس "هؽذا
يممـ الشاطر العربل الجديد أن طؾك الؾغة أن تساير تجربتف بؽؾ ما
فقفا مـ التـاقض والغـك والتقتر .وهق يف ذلؽ يػرغ الؽؾؿة مـ
شحـتفا الؿقروثة التؼؾقدية ،ويؿؾمها بشحـة جديدة ،تخرجفا مـ
()8

إصارها العادي ودٓلتفا الشائعة"  ،ما يعـل بلن الشعر الجديد ٓ
يعد امتدا ًدا لؾؿقروث الشعري الؼديؿ.

والشعر طـد سعدي صائر محؾؼ جـاحاه إبداع دائؿ وخقال ققي،
قد يصؾ هبؿا إلك إطالل ،إلك أقاصل أفاق ،حقث ربة الشعر،
لتعاكؼ روحف تجؾقات الؽشػ واإلبداع والتطقر والتؿرد والـفقض
م ًعا ،بعقدً ا طـ كؾ ما هق كؿطل وتؼؾقدي أو ثابت ٓ يتحرك .إمر
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الذي يستققػؽ لقجعؾؽ تتلمؾ وتػؽر ،فالػؽر طـده يحب معاكؼة
إفؽار ،طؾك صريؼة السققف تحب معاكؼة السققف!

*أما اإلجراء الؾغقي يف أشعاره فحداثل بامتقاز ،ففق متعدد
إوجف ،ومتـقع إغراض الشعرية ،وشؿقلل التجربة ،يف كص
مػتقح تتالقك أو تتؼاصع فقف إصقات الؿتعددة ،يؼػ اإلكسان فقف
محقرا أو قط ًبا .فالشعر الجديد كشػ لؾقاقع بؽؾ أطؿاقف وأبعاده،
ً
يالمس حقاتـا بؿختؾػ تجؾقاهتا ،شؽال ومضؿقكًا ،ولعؾ أجؿؾ ما
يستثقرك ،لديف ،تؾؽ التساؤٓت الزاخرة ،التل قد تصعب اإلجابة
طؾقفا ،لقققطفا تحت صائؾة غؿقض يصؾ حد اإلهبام أحقاكًا ،ما
يؽ ّؾػ البحث والتـؼقب ،طؾ ًؿا أن الغؿقض يؿؽـ أن يزيد يف تؽثقػ
الدٓٓت الشعرية .وقد أقر بعض كؼاد العرب الؼدامك بلن "أفخر
()9

الشعر ما غؿض فؾؿ يعطؽ غرضف إٓ بعد مؿاصؾة مـف" !
فالغؿقض ،يؿؽـ أن يعد ققؿة أساسقة يف الشعر الجديد .يؼقل
أدوكقس "فالشعر الجديد تجربة شامؾة معؼدة ،جديدة .وهق ،كؽؾ
()10

تجربة ،يحتاج يف ففؿف إلك اإليجابقة وإلك التعاصػ"  .مـ ذلؽ
الؿـطؾؼ ،لؿ يرتدد أدوكقس بالؼقل "طؾك الؼارئ الجديد أن يتققػ
طـ صرح السمال الؼديؿ :ما معـك هذه الؼصقدة ،وما هق مقضقطفا؟
طؾل هذه الؼصقدة مـ
لؽل يسلل السمال الجديد :ماذا تطرح ّ
()11
إسئؾة ،ماذا تػتح أمامل مـ آفاق؟"  .ويف الحؼ لقس مـ
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الضروري أن كدرك ،معـك الؼصقدة أو كؾ كص آخر ،إدراكًا تا ًما حتك
كتؿتع بف! هؾ يدرك جؿقعـا معـك الؿقسقؼك وفحقاها حقـ كتؿتع
هبا؟!

يغؾب طؾك شعر سعدي آكزياح مع ما فقف مـ حؿقٓت اإلثارة
واإلدهاش والؿػاجلة ،كؿا يؽثر لديف الخروج طـ الؿللقف وغرابة
التسؿقات .إٓ أن أكثر ما يلخذ الؼارئ إلقف مجازية الؾغة أو إلك
اكزياح جؿالل يف صقر فـقة معربة ،ودٓٓت مبتدطة ،لتبؾغ درجة
اإلدهاش واإلثارة .ومؿا قالف الجاحظ يف ذلؽ السقاق "ٕن الشلء
مـ غقر معدكف أغرب ،وكؾؿا كان أغرب كان أبعد يف القهؿ ،وكؾؿا
كان أبعد يف القهؿ كان أصرف ،وكؾؿا كان أصرف كان أطجب ،وكؾؿا
()12

كان أطجب كان أبدع" ! وذكر ابـ رشقؼ ما يشبف ذلؽ طؾك لسان
شعرا فاستغربقه ،فؼال :واهلل ما هق
أحدهؿ "قال :وأكشد رجؾ قق ًما ً
()13

بغريب ،ولؽـؽؿ يف إدب غرباء" ! إذ كؾؿا كاكت الصقرة أغرب
كاكت أطجب ،وبالتالل كاكت أطؾؼ يف الـػس وأمؾؽ! إمر الذي
يؿؽـ أن يحؼؼ ،كؿا يػرتض ،متعة الؼراءة ولذهتا الؿتقخاة بعد جفد
التلمؾ وإطؿال الػؽر يف التػسقر والتحؾقؾ والتلويؾ ،وصقٓ إلك
الؼقؿة الؿضافة الؿشتفاة ،جؿالقة كاكت أم معرفقة .وأفضؾ صرق
التعبقر يف الشعر وحتك يف الـثر ما جاء طـ صريؼ التصقير .يؼقل يف
قصقدتف الؿقسقمة بـ "فضاء سريالل طؾك حافة الؼؾب ص":65
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"وعوما ّ
جمضص ػهب٣خحن مً الىاع ِّ
ٞى ١الغما ...٫وٖاق٣ها ًيخٓغ ِّ
لُٗيُ ٪و ٘٢الىضي ٞى ١نىحي ِّ
ِ
ّ
ؤها مً ج٣لب ؤمـ ٖلى الخىُت الجرحؿُت ِّ
ً٣بـ حمغ الكبِّ ٤
ؤها مً ؤيإ الؿماء ٖلى وحهه ِّ
ُ
ِّ "! ١
مغث ٞغاقت ؤًامه ٞاختر ِّ
خحن ِّ
كذلؽ ،يؿؽـ أن كسقق ،طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر ،قصقدتف
الؿقسقمة بـ "مقسقؼك مرئقة" ،وهق طـقان الؽتاب ذاتف .يعد العـقان
العتبة إولك التل تستؼبؾ الؼارئ قبؾ أن يدلػ مـ خاللفا إلك ثـايا
الؽتاب .فالؿقسقؼك ،كؿا يبدو ُترى ،وذلؽ حقـ يجسد شاطركا
الؿقسقؼك يف صقرة ُترى ٓ أن ُتسؿع فحسب ،وقد ُتحؿؾ الرؤية ،يف
ذلؽ السقاق ،طؾك البصر أو البصقرة أو كؾقفؿا م ًعا! فالؿقسقؼك ،كؿا
هق معروفُ ،تسؿع ٓ ُترى ،لؽـ حقـ كذكر وكتذكر بلن الؿقسقؼك
تتؽؾؿ أجؿؾ الؾغات ،إذ إهنا لغة العالؿ قاصبة ،يؼقل بقتفقفـ يف
الؿقسقؼك :إهنا تعؾق حؽؿة الحؽقؿ وفؾسػة الػقؾسقف! يضاف إلك
ذلؽ ،إذا طؾؿـا بلن الؿقسقؼك ٓ تصدر إٓ طـ مصدر ،فلمؽـ معف
أن تتطابؼ الؿقسقؼك مع الؿقسقؼل؛ مع مصدرها أو مبدطفا ،وتصبح
هل هق وهق هل! كلن يؼال مثالً :فالن هق الؿقسقؼك طقـفا ،أو
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الؿقسقؼك هل فالن ،وفالن هق الؿقسقؼك! كذلؽ يؿؽـ الؼقل:
حضر العؾؿ ،أو رأيـا الشجاطة وهؽذا .وبذلؽ يؽقن الشاطر قد كسر
ما هق كؿطل أو متعارف طؾقف يف الصقرة الؼديؿة .ومعروف أن
الحداثة تؽسر الصقرة الؼديؿة أو تػؽؽفا يف أقؾ تؼدير ،ما يعـل
زطزطة الذاكرة وإطادة تـظقؿ مركباهتا مـ جديد ،إمر الذي يتطؾب
مقاجفتفا وإطادة قراءهتا مرة أخرى وفؼ مـظقر جديد .يف السقاق
ذاتف ،يؿؽـ أن كذكر الشاطر العباسل الؿشفقر بشار بـ برد وتغزلف،
حقـ استعاض طـ طقـف بلذكف ،لؾضرورة ،ولؾضرورة أحؽام ،يف
التعبقر طـ طشؼف وهقاه .مـ هـا ،كستطقع أن كتػفؿ أدوكقس وهق
يعرتف بلن جذور الحداثة العربقة قديؿة ،مـذ العصر العباسل ،كؿا
()14

طـد بشار وأبل كقاس وأبل تؿام وآخريـ .
وٓ يػقتـا ،كذلؽ ،أن كشقر إلك اإلهداء الذي تتجؾك فقف لؿسة
إلل ،إلقـا ،إلك ما
حداثقة أخرى كعالمة بارزة ،إذ يؼقل فقف (إلقفاَّ ،
تؿرد فقـا طؾقـا)! فؼد يؾحظ الؿرء طؾك الشاطر ما يتحؾك بف مـ

حركقة إبداطقة ،وما يعتؾج يف داخؾف مـ رفض وتؿرد .يف الؿؼابؾ،
سقف يـعؽس ذلؽ ،بؽؾ تلكقد ،طؾك الؼارئ واإلكسان بشؽؾ طام،
يف ما يشبف اكتؼال العدوى! فالشاطر ،كؿا يبدو ،يريد أن يحػز الؼارئ
واإلكسان كافة ،طؾك التؿرد لقس طؾك ما حقلف فحسب ،إكؿا طؾك ما
أيضا .إكف يدطق اإلكسان إلك التؿرد طؾك كػسف ،أن يتؿرد
يف داخؾف ً
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طؾك واقع مزر يعقش فقف ٓ ،أن يركـ إلك آستؽاكة ٓ ،وٓ الركقد
أو الجؿقد أبدً ا! بؽؾؿات أخرى ،أن يؽتشػ أو يبتؽر شقئًا ما طؾك
سبقؾ الؿثال ،ثؿ ٓ يؾبث أن يتؼدم ويتؿرد طؾك ما أكجزه وأكتجف
دائؿا كحق
بـػسف ،ويثقر طؾك ما صـعتف يداه ،يف سعقف الحثقث ً
إفضؾ وإجؿؾ ،يف حركة هل بـت لحظتفا لؽـفا متقاصؾة
ومستؿرة .فعالؿ اإلكسان يظؾ أبدً ا بحاجة إلك الؽشػ والتؿرد
واإلبداع .

ويعبر الشاطر ،بؿـظقر حداثل ،طـ الػؽرة ذاهتا ،تؼري ًبا ،يف
قصقدة أخرى طـقاهنا "الحقاة كؿا أكا أففؿفا ص "5التل تحؿؾ يف
بعض ثـاياها لؿسة صقفقة .يؼقل :

"الخُاة ٦ما ؤها ؤٞهمها ِّ
لهٟت لؿماء ملىهت بالىضاءاث ِّ
عوح الُىابُ٘ جدملجي مشل ُٖغ الىضي ِّ
ػهىة للخهان اإلاجىذ في ِّ
اخترا ١ألاباعٍ ٤في ٢بت اللُل ِّ
ِّ ......
والخلى ٫النهاجي للٗك ٤في حؿض الهبذ ِّ
وهى ًؼ ٝالبُاى الىبُل ل٣لب البالص ِّ
ِّ ......
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الخُاة ٦ما ؤها ؤٞهمها ِّ
ال ٦ما ؤهذ جٟهمها ٞخٟؿغها بالجماصِّ !".
3
تركز الؽتابة الحداثقة ،وتؾؽ سؿة أساسقة يؿؽـ أن كؾؿسفا لدى
الشاطر ،طؾك الذات :إكا وأخر ،أو تداخؾ الذات بشؼقفا :الذات
الشاطرة والذات اإلكساكقة ،يف محاوٓتف الؿستؿرة لؾقلقج إلك
أطؿاقفا ٓ إلك سطحفا فحسب ،وذلؽ بغقة ففؿ كـففا وكشػ
صبؼاهتا وسرب أغقارها ،ففل ذات أشؽال متعددة وألقان متحقلة،
كذكر مـفا :حآت التصدع والتشظل والبعثرة .وديقاكف "مقسقؼك
مرئقة" حافؾ بؿثؾ تؾؽ الثـائقات والتـاقض والتـافر والغؿقض ،مؿا
يعؽس حآت اإلكسان العصري وهؿقمف وأفؽاره الذاتقة والؽقكقة.
فتصدع ذات اإلكسان مظفر حداثل بامتقاز ،ومثالف ققلف يف الؿؼطع
رقؿ  2مـ قصقدتف "مقسقؼك مرئقة ص":15

"مً ؤل ٠صهغ ياج٘ ال٣ؿماث مشل ٪ؤو ًؼٍض ِّ
وصمي ّ
مغ ؤو نُ ٠بُٗض ِّ
ًه ٤ٟفي عبُ٘ ِّّ
واهدالل ٪في مؿاء ُّ
الغوح ِّ
ِ ِّ
عبِخه بٟدُذ ُٖغ٥
الىعوص ِّ
ِّْ
ًا حؿض
بُٛاب ٪اإلاملىء باألخالم ِّ
ِ ِّ
عبِخه
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ً
ً
وخاُٞت جىام ٖلى اقخٗا ٫اإلااء بالىاعهج والضٞلى ِّ
ِّ
ٖاع ِّ
ٍت
ولُض ِّ
٦إن صمي ْ ِّ
في مشل الخلم ِّ
عبِخه بٛض ًغٞغَِّّ ٝ
بُض مً الك ٤ٟاإلاجىذ في ٞغاقاث اليكُض" ِّ
ؤو ٍِّ
ويؼقل متسائال ،بعد أن يتجاهؾ الؽره والعداء الؿبطـ يف صراع
الحضارات ،يف مؼطع آخر مـ قصقدة "أغـقة إلك صروادة ص"23
تق ًقا إلك الحـقـ ،وشق ًقا إلك التؿاسؽ وآلتئام ،يف سبقؾ الؿعرفة
وٕجؾ الحقاة والبؼاء ...

"آه ًا آزغيِّ ِّ
ؤها ؤٖغ ٝؤه ٪ج٨غهجي صوهما ؾبب م٣ى٘ ِّ
لهغإ الخًاعاث ،ل٨ىجي ؾإحامل ِّ
ختى النهاًت مً ؤحل مٗجى الخىحن ِّ
ألٖغَّ ٝ
ماهُتي ...مً ؤها؟؟ ما ؤ٧ىن؟؟ِّ ".
ولؾحرية طـده مؽاكة خاصة ،إهنا سمال مركزي يف شعره كؿا
يؼقلٕ ،هنا أس الحقاة وأساسفا بالـسبة لف ٓ ،محقد أو تـازل طـفا،
ففل تجري يف طروقف كؿا الدم يجرى .يؼقل يف مؼطع آخر مـ
الؼصقدة السابؼة ذاهتا "ص": 24

"خغٍتي مً صمي  /مٟغصاحي مً الكم٘ ِّ
ُٖجي (٦ظا) مما ّ
ألابض " ِّ
اء ْ ِّ
حٛجي الىجىم وع َِّ
َِّّ
ِ
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مـ جديد ُيرى وهق يعقد إلك الذات اإلكساكقة الؿتشظقة بشؼقفا:
إكا وأخر ،يف تجؾقاهتا الؿتعددة وتحقٓهتا الؿختؾػة .يؼقل يف
مؼطع مـ قصقدة ((محض فؿ وحقد)) ص:25

"مدك٨ال ّ
ومى ٪هىاِّ ٥
مجي ِ ِّ
ِ
الخي ِّ
في هظا الغزام ِِّّ
َمئن بلى ُ٦اوي ِّ
ُ٦ما ؤ َّ ِّ
الخٟي اللىنِّ ِّ
ِِّّ
وؤهحن عوخُىا
ِ ِّ
ً٣ب٘ في نهاع ٢هُضة ؤزظث خىاوي ِّ
الغزام َّ
الخي؟ ِّ
َِّ
ومًذٞ ...مً ًغسي
ٖىىان اه٨ؿاعاحي؟ ِّ ".
َ ِّ
ؾغ الشلج؟
الىاع؟ َِّّ
لىنِّ ِ
اللُل؟ وعص ِ
ومـ تجؾقات إكا مرة أخرى :الذات الشاطرة وربؿا الذات
اإلكساكقة طامة ،حقث ُيرى وهق محؿقل طؾك الصؾقب مـ قبؾ
صاحبقف .يؼقل يف قصقدة "لـ أبقح بسركؿا ص". 39

"جدمالوي ...وٞى ِّ١الهلُب ؤلم هجىم الضجى ِّ
ٞاَمِّ ...
َِّ
في الٓهحرة ًٖ زىب
ؤهثرها في الُٗى ِّن لتزهغ مشل صمىٕ اإلاؿُذ!" ِّ
تؾؽ هل الذات ،تارة حالؿة وأخرى متصدطة أو مؾتبسة ،أو
شفقدة مسػقح دمفا ،أو محؿقلة طؾك الصؾقب ٕجؾ الؼقامة مـ
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جديد ،أو متؿردة ،مثؾ سقزيػ ،تبحث طـ ذاهتا وطـ الحؼقؼة ،يؼقل
يف قصقدة (مقسقؼك مرئقة ص):15

"وؤها ؤؾحر لهىة اإلااض ي السخُ٣ت ِّ
ً
باخشا ٖجي وًٖ ...لٛت الخ٣ُ٣ت" ِّ
سيزيف أمحله وحيملين على جبل اخلطيئة والعذاب" .كذلك قوله
يف (زلض فم وحيد) ص: 13
"ؤها اإلاهلىب في قِّ ٤ٟ
ؤٖاه ٤في ؤٖالي ألاٚىُاث ِّ
ٖىِّ ٤
يباب ؤًامي بال ٍ ِّ
ٖليها زخم ؤٞعى مً زمىص!" ِّ
ومـ حقـ ٔخر كراه يط ّعؿ أشعاره بنشارات حققية تحقؾ إلك
مقروث ثؼايف غربل طابر لؾؼارات والحضارات اإلكساكقة ،فعؾك
سبقؾ الؿثال يستحضر تؾؽ العالقة التل شغؾت الؿجتؿع الثؼايف
الػركسل خالل الؼرن التاسع طشر ،يف ما يخص بقدلقر العاشؼ
(شارل بقدلقر  1867-1821شاطر وكاقد فـل فركسل .بدأ كتابة
قصائده الـثرية طام  ،)1857لتضلء الجقاكب الخصقصقة والغامضة
مـ شخصقتف ،وهل قصة طشؼف لجان ديػال ،تؾؽ الؿرأة التل حؾؿت
يف طالؿ باريس الصاخب بالثؼافة وآبتؽار آكذاك ،فعؿؾت مؿثؾة
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وراقصة إلك أن التؼاها يف أحد طروضفا ،لقؼع يف غرامفا ويعقشا م ًعا
قصة حب طاصػة .يؼقل:

"ج٣ى ِّ ٫ال٣هُضة ما ال ً٣اِّ ٫
ج٣ى ِّ٫لبىصلحر :..صًٟا ٫حؿمي ِّ
وؤٚهان عوحي وسججي ِّ
وخغٍتيٞ ...متى ؾى ٝؤزغج ِّ
ي ِّ
مً سجنها/حؿمها اإلاُغ ّ ِِّ
متى ...ؾى ٝؤزغج مجي؟" (تقول القصيدة ما ال يقال) صِّ .46
4
الشعر ،طـد سعدي ،يؿؽـ أن يػضل إلك سمال مشروع :كقػ
يلتقف الشعر؟ الشعر ،بالـسبة لف ،لقس مجرد حالة شعقرية فحسب،
إكؿا هق حالة كقاكقة ساحرة مـ آكػعال والتػاطؾ ،تسقر يف
آتجاهات كافة ،لتجؿع الشعقر جـ ًبا إلك جـب الػؽر ،لقس لدى
أيضا ،يف فعالقة تبادلقة يؼػ يف
الؿر ِسؾ وحده إكؿا لدى الؿتؾؼل ً
مركزها اإلكسان ،أما الؾغة ففل إشارية ،تؾؿح أكثر مؿا تصرح ،يؼقل:

َّ
ق ًٖ ٠حؿم ٪اإلاخمىج ٞيها ِّ
"ج٣ى ِّ٫ال٣هُضة ما ِّ
ٞال ٌؿم٘ ال٣لب مما ج٣ى ِّ٫ال٣هُضة ِّ
الجماِّ ٫
ِّْ
ٚحر نغار
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ً٣ا"٫
ج٣ى ِّ٫ال٣هُضة ما ال ِّْ

(تقول القصيدة ما ال يقال) ص.52

متلثرا بلدوكقس الذي يؼقل "إن لغة الشعر هل
وقد يبدو شاطركا ً
لغة-اإلشارة ،يف
حقـ أن الؾغة العادية هل الؾغة-اإليضاح .فالشعر الجديد هق ،يف
هذا الؿـظقر ،فـ يجعؾ الؾغة تؼقل ما لؿ تتعقد أن تؼقلف .فؿا ٓ
تعرف الؾغة العادية أن تـؼؾف ،هق ما يطؿح الشعر الجديد إلك كؼؾف...
كقطا مـ السحرٕ ،كف يجعؾ ما يػؾت
ويف هذا ،يبدو الشعر الجديد ً
()15

مـ اإلدراك الؿباشر مدركًا"

!

هؽذا ،أصبح القاقع العصري والجديد يؽؾػ الؼارئ مئقكة
آرتؼاء إلك مستقى تؾؽ إشعار بغقة ففؿفا ،وففؿ دٓٓهتا
الؿتعددة والؿركبة ،أما لق ّ
تعذر ذلؽ فالتػاطؾ معفا ،يف أقؾ تؼدير،
يؽػل ،يف محاوٓتف إلؼاء الؼبض طؾقفا .فشاطر الققم أو الشاطر
الؿعاصر قد تخطك أو تجاوز ،كؿا يػرتض ،تؾؽ الؼقؿ الؿقروثة مـ
الرتاث الشعري الؼديؿ ،وأصبحت تػصؾف طـف مسافات بعقدة
وأخرى شاسعة.
كذلؽ لغة الشعر الؿعاصر تختؾػ طـ لغة شعر الؿاضل،
أيضا بقـ شعراء الحاضر وشعراء الؿاضل.
وآختالف ذاتف قائؿ ً
فحقاة الققم تختؾػ كؾ ًقا طـ حقاة إمس ،إمر الذي يتطؾب لغة
مختؾػة تعؽس حؼقؼة واقعفؿ وحقاهتؿ يف الحاضر ٓ حقاة الؿاضل،
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فؾؽؾ طصر لغتف وأغراضف التل تشاكؾف وأسؾقبف الذي يحاكقف ،وهق
ما ُيعرف بـ "مشاكؾة الـاس لزماهنؿ وما يغؾب طؾقفؿ ىف كؾ طصر".
يؼقل أدوكقس "إن الشعر الجديد هق ،بشؽؾ ما ،كشػ طـ حقاتـا
()16

الؿعاصرة يف طبثقتفا وخؾؾفا" !
مـ ذلؽ الؿـطؾؼ ،لؿ يعد الشعر مجرد شعقر وإحساس ،أو
وابتؽارا
إبداطا
مجرد حؽؿة ومقطظة إكؿا كشػ واكؽشاف .أصبح
ً
ً
ورؤيا مستؼبؾقة ٓ ،تـل طـ التحرك والتغقر والتطقر التؼدمل .الشعر
الحديث مغامرة ٓ متـاهقة أو بال حدود ،طؾك ضفر خقال مجـّح ،إكف
كشاط إبداطل ٓ يعرف ققدً ا أو شر ًصا ،قد يصؾ أحقاكًا حد الػقضقية
يف بحثف طـ الحرية الؿطؾؼة .يؼقل محؿد برادة "يتبقأ الشعر العربل
الحديث مـ بقـ جؿقع إشؽال التعبقرية إدبقة ،مققع الريادة
ركضا وراء الحآت الؼصقى يف تجريب
وآستؽشاف ،والؾفث ً
()17

الؾغة والتشؽقؾ وتركقبقة الـص" .

***
هوامش
) (1موقع القدس 8لقاء خاص مع الشاعر منر سعدي أجرته امتياز ادلغريب.
) (2أدونيس 8زمن الشعر ،ادلقدمة ص ،7دار العودة ،بًنوت.2774 ،
) (3ادلصدر نفسه ،ص.22
) (4موقع أدباء رابطة الشام ،لقاء خاص مع الشاعر.
) (5ادلوقع نفسه.
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) (6موقع القدس ،لقاء خاص مع الشاعر.
) (7جربان خليل جربان 8اجملموعة الكاملة ،تقدمي مجيل جرب ،ص ،250دار اجليل ،بًنوت،
.2772
) (8أدونيس 8زمن الشعر ،ص.20
) (9ابن األثًن 8ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،حتقيق زلمد زليي الدين عبد
احلميد ،ج ،1ص ،575ادلكتبة العصرية ،بًنوت.2777 ،
) (10أدونيس 8زمن الشعر ،ص.12
) (11أدونيس 8زمن الشعر ،ص.51
) (12اجلاحظ 8البيان والتبيٌن ،حتقيق عبد السالم هارون ،ج ،2ص ،70-67دار اجليل،
بًنوت.2726 ،
) (13ابن رشيق 8العمدة ،حتقيق زلمد زليي الدين عبد احلميد ،ج ،2ط ،2ص ،215دار
اجليل ،بًنوت. 2751 ،
) (14أدونيس 8الشعرية العربية ،ط ،5ص ،64دار اآلداب ،بًنوت.2763 ،
) (15أدونيس 8زمن الشعر ،ص.27
) (16أدونيس 8زمن الشعر ،ص.25
) (17زلمد برادة 8اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم احلداثة ،رللة فصول ،عدد ،5مج،2
ج ،2ص ،10القاهرة2762 ،
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اىؾاعش َّش ععذٌ  :فىضىٌ جَُو
َعُؼ تُِ أٍنْح اىَشئٍ واىالٍشئٍ
وجذاُ عثذاىعضَض
ّاقذ وماذة ٍِ اىعشاق
رغؿ حرارة ريح تؿقز الؿتسربة مـ شباك غرفتل ،تغريـل كؾؿات
أصدقائل الؿبدطقـ مـ الشعراء والشاطرات ،فالتزم الصؿت،
وارتؽـ لؾتلمؾ ،حقث احؾؼ بلجقاء الجؿال التل تحؿؾف الؽؾؿات
الراقصة أمامل ،فؽؾؿات تتخػك لخجؾفا يف البقح ،ومـفا تظفر ما
تبطـ هبدوء ،ومـفا تصرخ مـػعؾة ،وكؾ هذا يـطقي بروماكسقة جؿقؾة
تدخؾ الروح ،فتجعؾفا محؾؼة يف سؿاء الطفر وآكػعال الجؿقؾ،
ممسسة لػتح كقافذ مـ حدائؼ الحب الـؼل ،بتؾؽ إدلة الؿخبئة يف
قؾقب ٓتعرف آ الحب ،وٓ تؽره إٓ الؼبح ،فرتاها قؾؼة مـػعؾة
تبحث طـ الحؼقؼة ..طشت مع كؾؿات الشاطر كؿر سعدي ،وهق
يتؿاهك مع الؿؽان ويؿارس كشاصف الشعري يف خػاء الؾغة وتجؾل
الصقرة ..يؼقل:
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قاٖغ َ
هى ؤم ٌ
( ٌ
صاٖغ بط ً٣ى ُِِّّ ٫
جل ٪التي ُ
ٟغ َ
َ
ُ
ُْ ُ
وؿِذِّ ...
ُ ِّ
م٩ان
لض٢اث٤
ؤخببتها
٦ىذ
ٍ
مٗضوصة في ٍ
ْ
َ
َّ
الجامٗت ِّ
ِّ
خغم
عبما ٧ان في ِ
البُيء ِّ
ِّْ
الُ٣اع
ع َّبما في
ِ
َّ
يء ِّ
جًِئان ما ال ًُط ِّْ
خحن
خضاث٤
ع َّبما في
ِ
ُٖىحن نُِ ُٟ
ِ
ِ
ْ
الخاٞلت ِّ
ِّ
صخب
اإلاىث ِّؤو
ع َّبما في
الُغٍ ٤بلى ِ
ِ
ِ
مؿاء ّ
بٓل َّ
ًجيء ِّ
َىٍل إلاا ال ِّْ
اإلاجم ِ٘ ؤو في
ع َّبما في
َىٍل ٍ
اهخٓاع ٍ
ٍ
ٍ ِ
ْ
الؿابلت ِّ
ِّ
الىعص ؤو في زُى
ع َّبما في هضي
ِ
َ
ْ
َ
٧ان ُ
الكاٖغة ِّ
ِّ
عوخه
ًلًٗ هظي الخُاة
بُٗيُه ؤو ِ
ِ
َ
ٞمِّ :
بٛحر ٍ ِّ
٧ان يهظي ِ
جل ٪التي ُ
ْٟغ َ
لض٢اث ٤مٗضوصة في َّ
َ
ُ
ُ
حهى َِّم ِّ
ؤخببتها
٦ىذ
ٍ
ْ
ختى ولى ُؾ َّ
ٖاهغة ِّ
ِّ
مُ ْذ
ُّ
وؤًٞل مً ّ
ُ
َ
الٗكغِّ ....
ِِّ
ػوحاحي
٧ل
ؤخً
ِ
ُ
ُ
..وص ُ
ون ُ
ُ
ِخه بهٛاع اإلاالثَّ ٪
زم َّ
ٖاه٣خه َّ
اهتهُذ مً
وبُ٨ذ..
ٖخه
ِ
ِ
اللُل ِّ
ِ ِّ
ُ
ُ
ُ
حك ٤الخُى َُّ ٫
مكِذُّ ..
ُ
اإلاجىدت َ
َّ
حؿترًذ
اإلااء َّفي وال
مكِذ..
زم
الخُى ُِِّّ ٫
ُ
ٌ
قاٖغ هى ؤمٞ ..ىيىي
حمُل؟) ِّ
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وهـا أراه رغؿ تعػػف ،آ اكف يـػعؾ ويتفؿ الشاطر الؿتؿاهل يف
ذاتف بالدطارة الجسدية ،وهق يخػل كؼاء حبف ،ويتجقل يف امؽـة
حضقر الحبقبة ،سقاء كاكت تؾؽ آمؽـة حؼقؼقة مرئقة ،ام افرتاضقة
ٓمرئقة ،كحرم الجامعة والؼطار ،كؿؽان مرئل ،وكحدائؼ العقـقـ او
كدى القرد ،وهل امؽـة افرتاضقة ٓمرئقة ،لقمسس الشاطر كؿر
سعدي ،هبذا لػؾسػة الحضقر الجؿالل ٓكثاه ،محاوٓ آكػعال ضد
ُ
الخققل
مشقت ..تشؼ
مشقت..
ثؿ
ُ
ُ
ثقرتف الجسدية ،بدلقؾ ققلف َّ ( :
تسرتيح الخققل) ،وهـا كـاية بالخققل طـ
الؿجـَّح ُة الؿا َء يفَّ وٓ
ُ
آكػعال العاصػل الذي يجتاح ذاتف الرافضة لرغبة طابرةٓ ،تشبف
جؿالقة الحب ،تؾؽ العاصػة الـؼقة التل تسؽـ آطؿاق وتحركفا
كحق ما هق اجؿؾ يف الحقاة ..ومـ هذه الؿسارات (اتجفت الؼصقدة
العربقة الجديدة يف سقاقات تطقرها وتحديثفا الؿتـقطة الك آشتغال
طؾك الؿعـك الشعري بقصػف تجربة تتجاوز حدود الدٓلة الؽربى،
لتدخؾ يف فضاء السقؿقاء ،فؽان الؿؽان مقضقطا رئقسا واولقا مـ
مقضقطات هذه التجربة .وبؿا ان الجسد الشاغؾ آساس لؾؿؽان
والؿـتج آول لؾؿعـك ،فؼد احتػت بف الؼصقدة الجديدة وقاربتف
بؿـاخ مختؾػ ورؤى متعددة ،غقر ان ذلؽ لؿ يؽـ بالعؿؼ وآصالة
الؿطؾقبقـ طـد الؽثقريـ ،لؽـف طـد البعض آخر القاطل
لحساسقات مػرداتف وخؾػقاهتا كان طؿقؼا واصقال ومـػتحا طؾك
فضاء الؿقضقع ).ص 138تؿظفرات ،مـ هـا تخػك كؿر سعدي يف
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امؽـة مثؾت حضقر الحبقبة ،بتلويؾ الؿعـك الشعري ..وتعايش مع
الؿتضادات يف قصقدة (ذئب الغقاية) ،بثقرة اكػاطؾقة متقترة بقـ فخل
(التػاح ،الدفؾك) ،كثـائقة متضادة تظفر قؾؼف ،وكذا يف (البـػسج،
الحروب) ،هذا التضاد والتـاقض ،حؼقؼتف الحقاتقة تتسؿ بالقجقدية
الحتؿقة ،باطتبار ان الشر والخقر والحؼ والباصؾ والجؿال والؼبح،
مقجقدة يف ساحات الحقاة ،وما الشعر ومشروطف آ طؿؾ يؼع يف
دائرة الالمؿؽـ ،لفذا سقبؼك الشعر والشعراء ،يـزطقن طـ هذه
الحتؿقة القجقدية ،لقعقشقا السؿق الروحل والبحث الدائؿ كحق
صعقد ساللؿ الـؼاء والجؿال ..يؼقل أبق الحسـ الـدوى" :إن
طؼال مجر ًدا وٓ كائـًا جامدً ا يخضع لؼاكقن أو إدارة
اإلكسان لقس ً
جفازا حديد ًّيا يتحرك ويسقر تحت قاكقن معؾقم أو طؾك
قاصرة ،وٓ
ً
خط مرسقم ،إن اإلكسان ٌ
طؼؾ وقؾب وإيؿان وطاصػة وصاطة

وخضقع وهقام وولع ،وحب وحـان ،ويف ذلؽ سر طظؿتف وشرفف
ِ
وإبداطف وسر تػاكقف وتضحقتف،
وكرامتف ،ويف ذلؽ سر ققتف وطبؼريتف
وبذلؽ استطاع أن يتغؾب طؾك كؾ معضؾة ومشؽؾة" ،ففؾ يؽقن
الشعر ساحة لصـاطة الػؽر الجؿالل هذا ما يسعك لف شعراء العربقة
الققم ،وٓسقؿا بعد التالقح الػؽري بقـ شعقب الؿعؿقرة مـ خالل
الؿعؾقماتقة والعقلؿة الثؼافقة التل تقفر هذا التالقح ،وتعؿؼ اشؽالقة
التـاصقة بقـ آفؽار واشؽال ايصالفا لؾؿتؾؼل ..وكان حراك الشاطر
كؿر سعدي باتجاه حجز مـطؼة متؿقزة ،يتحرك فقفا معؾـا طـ رؤية
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ذات مققػ محدد ،وهل العقش ضؿـ مـطؼة آفرتاض الشعري،
ومـ ثؿ التقاصؾ مع فعؾ القجقد القاقعل ،باسئؾة متقاصؾة ،كؿا يف
ققلف( :ماذا تريدُ إسئؾة؟)...

ُ
هى الٓمإ؟ ِّ
ما َ ِّ
ِّ
ُ
ُ
قهىج ِّه ُِّ
اإلااء..
ُٖغ ِِّ
ألا٢دىاهتُِّ ..
ِّ
ُ
َّ ُ
ُ
الغقإ ِّ
ِّ
الىىعؽ ..الخىعٍ ِّت..
ُ ِّ
ؤة..
اإلاغ ِّ
ٖك٣ه َبغصي ِّ
ِ ِّ
ًب٩ي ٖلى ًِضها مً
وٍبخضت ِّ
ُِّ
وٍيخهي في خىاٞيها..
ُ ّ
الكب ٤الٟط َِّّي في قٟتي ِّ
َ ِّ
ح ِٗل ُِّم
َ
ُ
ًىُٟئ ِّ
ُِّ
 ٠ُ٦خى َِِِّّ ٫
الىاع
ِّ
َُىعها..
ُ
الُاؾمُىت ؤحلىهاُٞ ..ىثروي ِّ
ِّ
ُ
َّ
الغزى ..ؤو ٌٗلى صمي نضؤ؟ ِّ
ُ ِّ
نى ُانها
البداع ِّوال ِّ
ِِّ
زُاي ٞغ ِ ِّ
اقاث
َِّ
حؿ٣ي
ُ
بٛحر قٓاًا ..ما هى الٓمإ؟ ِّ
تهظي ِِّ
ً
٢هُضحي َّ
خاُٞت ِّ
ِّ
حغها الٟاش ُِّّي
ت ِّ
الجىعي يهتر ُ ِّ
ُِّّ
قٗغها ..والىضي
مً ِ
َّ
َ
ٌ
ْ
ُ
ٖهٟىعة ُٖى٣ي ِّ
ِّ
ؤ٧لما زمك ِّ
ذ
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ُ
َّ
َ
صة هبإ؟ ِّ
ابً ػٍضو ِّن مً وال ٍِّ
حاء َ ِّ
َِّ
َّ
الُٛضاء ٌٛؿلجي ِّ
ِِّ
الضمكِِّ ُ٣ت
ُ ِّ
ضخ٪
ؤهٟ٨ئ ِّ
ُِّ
الضم٘ ختى ُ ِّ
لؿذ
ِ ِّ
ِِّ
بلهٟت
ُ
ٗاجبجي ِّ
ؤعواص ٞيها بُٗىيها ح ُِّ
ُِّ
ُ
َ
ؾبإ ِّ
وؿُانها ِّ
حٟٛغ لي
ولِـ ُ ِّ
َ ِّ
فـجد هـا تحقٓت الؼصقدة طـده يف تـاصاهتا مع أسؿاء معروفة
يف طالؿ آدب العربل كلبـ زيدون ،كجدها تتحقل الك مايشبف فتاة،
يجرها الػاشل مـ شعرها ،آ اهنا تتضؿخ بالـدى وططر الجقري
اذن (ٓتقجد يف الػـ حؼقؼة طامة مشرتكة ،ولذلؽ ٓتـشل مشؽؾة يف
الػـ اذا اختؾػت وجفات كظر الػـاكقـ لشلء واحدٓ ،ن لؽؾ مـفؿ
حريتف يف التعبقر طـ الحؼقؼة) ،وطرب شاطركا هـا باسؾقب قرأين جؿقؾ
صققر
طـ خؾجات كػسف الباحثة طـ حؼقؼة الجؿال والتل كـّاها بـ( ُ
الؿعاين الحبقسة) ،وهبذا التعبقر طـ الحب مـ خالل الؾغة التل يؼقل
طـفا ادوكقس ( :الؾغة اكثر مـ وسقؾة لؾـؼؾ او لؾتػاهؿ ،اهنا وسقؾة
استبطان واكتشاف ،ومـ غاياهتا آولك ان تثقر وتحرك ،وهتز
آطؿاق وتػتح ابقاب آستبطان .اهنا هتامسـا لؽل كصقر ،اكثر مؿا
هتامسـا لؽل كتؾؼـ .اهنا تقار تحقٓت يغؿركا بايحائف وايؼاطف وبعده.
خزان صاقات والؽؾؿة فقفا اكثر مـ
هذه الؾغة فعؾ ،كقات حركةّ ،
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حروففا ومقسقؼاها ،لفا وراء حروففا ومؼاصعفا دم خاص ودورة
حقاتقة خاصة ،ففل كقان يؽؿـ جقهره يف دمف ٓ يف جؾده ،وصبقعل
ان تؽقن الؾغة هـا ايحاء ٓ ايضاحا) اذن ٓمجال لؼقل كؾ ما باح بف
الشاطر كؿر سعديٓ ،ن شعره يحتاج لعدة قراءات متلمؾةٓ ،سرتداد
الؿعاين التل جاءت هبا قصائده..

***
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واىرذىهُ فٍ سؤي
ُّ
االعرثَاسُ
اىؾاعشِ اىفيغطٍُِّْ َّش ععذٌ
وجذاُ عثذاىعضَض
ّاقذ وماذة ٍِ اىعشاق
كـت قؾؼا فعال ،مستغرقا يف كص ،قد حؿؾـل إلك مـتصػ الؾقؾ،
تداطبـل أمقاجف وهل تحؿؾ أكقـا اخرسا ،بقد أكف يبث إشارات يف
طتؿة تضاء بقـ آوكة وأخرى ،ثؿ طاودت قراءة الـص ،حتك بزغت
(شؿس زلقخة) وأضاءت الؿؽان بجؿال هبل ،قد يؽقن قبسا مـ
جؿال يقسػ الـبل (ع) فؽان الشاطر كؿر سعدي تؾؽ الذات
الؿـػعؾة دومًا ،وهل تحاول أن تضع قدمفا يف ساحة الثؼافة العربقة
القاسعة وتستشعر الحزن وتغقص بعقد ًا ،لقؽقن إسك أخػ ،ومـ
ثؿ تبدأ الزراطة مـ جديد ..كؿر سعدي شاطر طربل كزع كثقر ًا طـ
الشعر إلك الؿشاركة الػعؾقة يف كؼاشات حقل رؤى الثؼافة وحصد
إبتفاجات الؿشاركة يف مـتفك الشجاطة ،جعؾـل أستؿقحف طذرا،
ٕمـح العالؿ (ما هق أكثر بؼا ًء مـ الحب) يف قصقدتف (شؿس زلقخة)
حقث كان اإلستثؿار فقفا لؼصة قرآكقة بالغة التعؼقد الـػسل وكان
الصراع طؾك أشده يبث شظاياه الؿتطايرة بقـ الؽقـقكة الؿطؿئـة وبقـ
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إخرى الؼؾؼة والجائعة دومًا ،هذا الصراع الؿستثؿر يف كص
(شؿس زلقخة) أخذ أبعادا إضافق ًة غقر ما كاكت طؾقفا الؼصة الؼرآكقة،
وهق تقجقف رؤيقي إستثؿر طؿؾقة التـاص يف تؾؽ الؼصة وأحالفا إلك
إرهاصات شعرية بالؿؼؾقب ،لقغاير ويـاور فقفا ،كل ترتشح مـ
خالل هذه الؿعاين ،قد يؽقن قصدها الشاطر كؿر سعدي بؾحظة
واطقة مثؾ ققلف:

َ
ُ
لُست ًٖ قمؿها في اإلاؿا ِِّء ِّ
اوص ػ ِّ
(ال جغ ِّْ
ُ
َ ُ َ ْ ُ
٢ض ِّ َّ ٢ض مً ُ ٢ب ٍ ِّل ِّ
ِّ ٪
صام ٢لب ِّ
ٞما ِّ
َ ْ
َ
ْ
ال٩اطبحن ِّ
ْ ِّ
و٧اهذ مً
ِّ
ذ...
ٞه َضِّ ٢
َ
ُ
لُست ًٖ هٟؿها ِّ
ال جغاوص ػ ِّ
ؤمُغجِّ ٪
َ ِّ
ٞالؿماء التي
ُِّ
ً ً
هىعا وهاعِّا ِّ
ػ ِّ
ً
ً
وصخغِّا وٚاعِّا ِّ
ً
ً
ومجضا وٖاعِّا ِّ
ِّ
خىحن) ِّ
هُ٣ت مً ْ ِّ
ٍِّ
جمُل ٖلى
ُِّ
وهـا قؾب مراودة زلقخة لققسػ (ع) إلك أن هـاك مـ يريد
مراودة زلقخة كػسفا ،وقد تؽقن الؿراود ُة مـ كقع آخر بجعؾ زلقخة
تراود كػسفا بالخقر والؿراجعة ،وبالتالل فنن فعؾ الؿراودة يؼع بقـ
صراطات التؼابؾ والتـافر والذي حصقؾتف القصقل إلك كؼطة مشرتكة
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بقـ صالح وصالح البشر أٓ وهل (كؼطة مـ حـقـ) .يف الؼصة الؼرآكقة
تحقلت زلقخة مـ مرحؾة الشد العاصػل الشرير إلك الشد العاصػل
الؿؽتـػ بالحب والـؼاء يف مراودهتا لققسػ طؾك كػسف ،والشاطر
إستثؿر كقػ تحقلت إلك إكساكة سؽـ أطؿاقفا الحب ،فطفره وجعؾف
وف َّقًا لـبضات الصدق بعقد ًا طـ ربؼة رغبات الجسد أكقة ،فؽاكت
ٍ
طـد الشاطر (مع َّؾؼ ٌة َ
قـ) ..وهل تؼضؿ تػاحة آدم
فقق حب ِؾ
سراب وص ْ
وتػح فحقح إفاطل ،هذا الصراع الؿستثؿر شعريًا دفع بالـص إلك
تؼقٓت حؿؾت الؽثقر مـ الرؤى يف صراع رغبات الجسد أكقة
ورغبات الروح بعقدة الؿدى ..يؼقل الشاطر:

خؼم ِّ
ابً ٍ ِّ
( َص ِّْٕ وناًا ِ ِّ
ُ
الٟالؾٟت ُ
َ
وص ِّْٕ ما ً٣ى ُِّ٫
الخبِّ ..
ِ ّ ِّ
ضماء ًٖ
الُِّ ٣
ِّ
ُ
ًىنِّ ٠
ِّ
ضي الظي َ ِّ
لِـ
والجؿ ّ ِِّ
َّ
بال ّ
ُٞه ِّ
الكهض ِ ِّ
ِِّ
بدؿ ِِّ
ُت
ِّ ِ
َ
وص ِّْٕ َ
الىاع ججغيِّ بلى مىتهاها ِّ
ؽ ِِّ
ٞغ َ ِّ
ّ
اإلاخدض ِِّع ِّ
صم َ ِّ
٪
بلى مبخضي ِِّ
ِ
النهغ في ِ
الُمام ِّ
ِّْ
مً ع ِ ِّ
ٞغٞاث
خؼم ِّ
ابً ٍ ِّ
َص ِّْٕ وناًا ِ ِّ
َ
ي ِّ
وص ِّْٕ ما ً٣ى ُِّ ٫الىضي الظ٦غ ُّ ِّ
ألهثى الخؼام) ِّ
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وهـا قاد الشاطر كؿر سعدي ثقرة جديدة برؤية لؾحب جديدة،
تخؾؼ طالؿًا متقازيًا لحػظ كؼاء الذات والسؿق هبا طـ دكايا أرضقة
حارس) فاإلرادة اإللفقة حػظت يقسػ الـبل مـ
قدر
ٌ
وهل (يؾزمفا ٌ
دكس الزكإ ،كف يحؿؾ الذات الؿفقلة لؿحاربة الؼبح ،وارتدَّ ت داخؾ
ذات زلقخة إلك حب حؼقؼل وطشؼ إلفل ،بعدما كاكت كزوة طابرة
رافؼفا تعسػ وضؾؿ بحؼ يقسػ وكدم وقفر لحؼ بزلقخة الثاكقة،
حتك استؼام الحال إلك أن زلقخة تحقلت إلك طاشؼة كؼقة إطؿاق،
وطشؼفا رافؼف تجربة وصراع تحقل إلك إيؿان صادق ،مـ حقث
تحقلت بحب يقسػ مـ كافرة ذات أطؿاق سقداء إلك مممـة ذات
َّ
ِ
إرض
أطؿاق بقضاء ،مؿا دفع بالشاطر أن يؼقل ( :فؿا زال يف كاحؾ
 /ورد ووشؿ لؿعزوفة الؿاء) وهل دطق ٌة جؿالق ٌة ٓستثؿار طاصػة
الحب إكساكقًا لتؽقن دومًا معزوف ًة لغسؾ أدران الذات وتـؼقتفا بعقد ًا
طـ رغبات الجسد ،كل ترقك رؤية الشاطر كؿر سعدي كحق رؤية
مقضقطقة واسعة يف كصف (شؿس زلقخة) ..وهـا أؤكد بلن الشاطر
كؿر سعدي ٓ يؿؽـ اإلحاصة برؤا ُه الشعرية هبذه العجالة إضافة لفذا
كصقص صقيؾ ٌة حؿؾت الؽثقر وهل مدطا ٌة لؾتحؾقؾ
شاطر لف
فنكف
ٌ
ٌ
والدراسة وأكا كقين أحد الؿتصديـ لإلكتاج الشعري العربل أققل ما
ِ
تـاصف مع الـصقص
قدمتف هـا ماهق إٓ تثبقت لرؤية الشاطر العامة يف
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الرتاثقة العربقة وإين أطده يف قابؾ إيام بدراسة وافقة طـ ديقان كامؾ
َ
أكقن وف َّقًا إلكتاج هذا الشاطر العربل الؿبدع واهلل ولل
ل ُف كل
التقفقؼ.

*****
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َّش ععذٌ تُِ اىالصوسد اىَىعُقً واىراسَخ
ّىس عاٍش
ّاقذ وماذة ٍِ فيغطُِ
" الالزورد " مـ إحجار الؽريؿة لقكف أزرق سؿاوي ،ايحائات
إلقان ،إزرق اإلمتداد والبعد.
مػردة ترتدد كثقرا يف شعر كؿر سعدي ،ديقاكف الرائع "مقسقؼك
مرئقة" يدخؾ الؾقن يف البحقث السايؽقلقجقة ،لؿ تلت مػردة
الالزورد طبثا يف شعر كؿر سعدي ،ربؿا هل تعبقر ٓ واع طـ كػس
تتطؾع الك الطؿقح التحرر والسؿق .

لديـا يف هذا الديقان خؿقؾة ثرية متعددة الؿزايا والؿضامقـ،
والؿقزة الجؾ ّقة ،الرؤية الؿشبعة ثؼافة وطؿؼا ٓ ،سقؿا السقاق
التاريخل بؿعـاه إدبل ،أي ان الشاطر الػـان يؽتب تاريخ طصره
بلحاسقسف ومشاطره اإلكساكقة .والشعر ُيعتؿد طؾقف يف الؽشػ طـ
تاريخ إمؿ .فؾقٓ الشعر ما طرف تاريخ العرب يف الجاهؾقة.
وطـدما أراد إديب الػركسل "باسؽقف" أن يضع كتابا طـ الحقاة
القصـقة يف الؼرون القسطك لؿ يجد سبقال إٓ قراءة شعر الؿالحؿ .
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وكحـ كؿثال لؿ كع شعقرا وإحساسا حؼبة سقداء مـ تاريخ
العراق لقٓ قصقدة السقاب "سربروس يف بابؾ" الؿقجفة ضد حؽؿ
طبد الؽريؿ قاسؿ ،وقد خػقت طـ الرقابة .سربروس هق الؽؾب
الحارس لؿؿؾؽة الؿقت يف أساصقر اإلغريؼ.
وهؽذا يـداح سؾطان الشعر لقزاول تلثقره جغرافقا وأدبقا ،يؿتد
حضقر السقاب الك قصقدة مقسقؼك مرئقة  " :مـ قاع هنر بقيب
السقاب  /يليت صقتف الؿحؿقل فقق الريح /يصرخ يف
تصعد لفػة ّ
طراء الروح  /يعصػ بل كقرد غامض الؿعـك  /يعاكؼ داخؾل
الؿجروح ".

يؿؽـ أن كحؾؾ قؾقال استضافة السقاب يف الـص باكثر مـ مغزى:
جدلقة الؿقت والحقاة تستقؼظ وتتداخؾ. .

السقاب مات ،لؽـ كؾؿتف الصادقة ٓ تؿقت ،صقتف ما زال يجلر
يف ضؿقر العالؿ .ولقس التلثر بالسقاب هق الدافع الرئقس يف هذا
السقاق ،إكؿا كؼطة اإللتؼاء تمكد وتحؼؼ العالقة وجقدا وحركة بقـ
مرحؾتقـ حرجتقـ مـ حقث ضؾؿ اإلكسان لإلكسان ،مرحؾة السقاب
ومرحؾة واقعـا العربل الؿلساوي .هؽذا أففؿ الؿسللة يف الؿستقى
البسقط ،كذلؽ أففؿ وبـػس الؿستقى اإلشارة الك أمرئ الؼقس،
كقاحد مـ الشعراء الػحقل وطك ملساتف طؼؾقا ،يف لقؾف الطقيؾ ..ويف
كبقذه ..
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إمرؤ الؼقس ٓ يبدو دخقال طؾك الـص أو كافرا طـف ،بؾ هق
مضػقر يف الـص معـك ومبـك .وهذه مـ التؼـقات الفامة يف الشعر
الحديث.
كص كؼرؤه قراءة متئدة بغقة استقعابف ترمقزا ومغزى :

"يف لقؾة ما طـدما يصحق الـدى يف حـطة إيام  /سقف يضقئـل
وجعل الذي أدمـتف زمـا / ...وتركض يف مػاصؾ ورديت كار
الؿجقس / ...يحقؾـل كدمل الك أكؼاض فردوس  /يحقؾ دمل
الحر
الؿر يف قؾب امرئ الؼقس  /الؿعذب بالجؿال ّ
فؼاطات الـبقذ ّ
أو بؾحاق ققصر ".
كاد كؿر سعدي باطتؿاده قؾقال طؾك اإليحاءات الخارجقة أن
يعقدين الك بقل فالقري "إذا آمـ الشاطر بالقحل قتؾ اإلبداع" .
لؽـ ايحاءات سعدي التل تتق ّلد فقف هل الغالبة ،وهل تت ّؾقن
حسا مرهػا ،حدسا ومقسقؼك .مـ هذه الؿؼقمات كستـبط الجؿالقة
ذوقا ومتعة ،مـ خالل جؿال الػؽرة والؾػظة والعبارة وآسؾقب :

"كان طؾك كاصقة الحؾؿ يـاديـل  /وكـت متعبا أبحث طـ سؿاء
غصة الفقاء بإشجار
 /كان يماخل صؿتف الؿـؼقع بالـار  /ويرفق ّ
والـساء  /كان / ...وكـت متعبا أبحث يف الجحقؿ  /طـ فراشة مـ
ماء ".
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وإذا أخذكا الؿقسقؼك يف هذا الديقان كؿقضقع مستؼؾ ،كجدها
تارة خالقة مـ الصخب وإوتار التل تدق حركة إذن؛ مقسقؼك
هادئة صدى وإيؼاطا ،تدغدغ الشعقر كؼاوة وصػاء .وصقرا مقسقؼك
بالؽاد تسؿع !.

ومرد ذلؽ يف اطتؼادي أن الشاطر يتلرجح يف طالؿف الشعري بقـ
حالتقـ ،حالة الحدس والخقال واإلحساس الؿرهػ ،وهذه
تستدطل مقسقؼك معقـة كضرورة لتحؼقؼ الجؿالقة إكثر ثراء لؿثؾ
هذا الؿـاخ.
والحالة الثاكقة كزوع الشاطر ــ أحقاكا ــ الك القاقعقة والجد يف
صرح أفؽاره وبث رؤياه ،الك درجة اكف يؿـطؼ الؿسللة ،أو يحاول
فؾسػتفا؛ فتـخػض طـده طاصػة الجؿال ،لذلؽ يخػت صقت
الؿقسقؼك أمام حاجز القاقع شبف الؿجرد ،أو القاقع الؿقحش
بدرجة ٓ تسؿح لؾـغؿ أن يتلود أو يتللؼ.
وطؿقما ٓ تثريب يف الشعر إن خ َػت فقف صقت الؿقسقؼك،
باطتبار أن مػفقم مقسقؼك الشعر يف العصر الحديث قد تغ ّقر وتبدل،
وأصبحت الؿقسقؼك الحسقة ذات الدٓلة واإليحاء تـافس مقسقؼك
الصقت والـربة بللقاهنا ولفجاهتا ،فقق الؿـابر والؿحافؾ ،ويف صقات
الؽتب .ولذلؽ أسباب وضروف مقضقطقة ٓ متسع لشرحفا أن .
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كؾؿة أخقرة ،هذا العؿؾ اإلبداطل "مقسقؼك مرئقة" حؼقؼة أكف
يحتاج الك أكثر مـ وقػة وأكثر مـ مؼال ،لؿا يضؿ بقـ دفتقف مـ
مقضقطات كثقرة خصبة ذات شحـة تعبقرية معبلة بالتجربة والعاصػة
والخقال.

*****
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َّش ععذٌ ..اىشوٍاّغٍ اىجذَذ
د .ثائش اىعزاسٌ
ّاقذ وماذة ٍِ اىعشاق
لق كـت ٓ أطرف كؿر سعدي لظــت أكف شاطر ستقـل ،فحرصف
طؾك تؼالقد قصقدة التػعقؾة حد التؼديس يشجع طؾك مثؾ هذا
الظـ..فضال طـ اكتفاجف هنج الستقـققـ يف محاولة غزل خققط القاقع
وكسجفا يف كسقج روماكسل يتخذ مـ طـاصر الطبقعة وطا ًء لؼضايا
الػؽر .

لؾقهؾة إولك تبدو قصائد سعدي كلهنا تؼدم استعراضا لؾطبقعة،
تتخذ فقف طـاصرها سؾطة مطؾؼة لؾػعؾ ،فػل كص مثؾ (أغـقة تحت
أمطار أبابقؾقة) كؾؿح يف العـقان طـصريـ تؼؾقديـ مـ معجؿ
الروماكسققـ (أغـقة – أمطار) ،ويف الؼصقدة كؼرأ :

لُلت ما ٖىضما ًصخى الىضي ِّ
في ٍ
ألاًام ِّ
خىُت ِ ِّ
في
ِ
َ
ؤصمىخه ُِّ
ِّ
ؾىًًِ ٝئجي وحعي الظي
ً
ُ
مٟانل وعصحي ِّ
..وجغ ٌ٦في
مىا.
ػ ِّ
ِ
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ُ
اإلاجىؽِّ ..
ِ ِّ
هاع
ًدُلجي هضمي ِّ
ٞغصوؽ ِّ
ٍ ِّ
ؤه٣اى
الى
ِ
ُ
ًدُل صمي ِّ
ُ
ىبُظ اإلا ّ ِِّغ ِّ
ِ
٣ٞاٖاث ال ِ
٢لب امغ ِت
الِ٣ـ ِّ
ِ ِّ
في ِ
ُ َّ
ٗظب بالجماُ ٫
الخ ّ ِِّغ ِّ
ِ
اإلا ِ
ُ٢هغ ِّ
ْ ِّ
بلخا١
ؤو
ِ
ّ
إن (وجعل) ٓ (يضقئـل) إٓ (طـدما يصحق الـدى) ،وهذا الػعؾ
متققػ تؿاما طؾك الشرط حتك أن الشاطر ٓ يعرف مقطدا لف (يف لقؾة
ما) ،الطبقعة هل الحاكؿة بسؾطتفا الؼسرية التل تجعؾفا وحدها
الؼادرة طؾك التحؽؿ بالزمـ .

يحاول الشاطر يف بعض قصائده الفروب مـ هذه السؾطة
إسػؾت) تظفر صقرة شخصقة لرجؾ
قؾب
ْ
الؿطؾؼة ،فػل قصقدة ( ُ
يطغك صقت وقع خطاه طؾك كؾ شلء:

ً
زُا ٥في ُ
ؤبضا جغ ُّ ِّن
ن ِ ِّّم ِّ
َ ِّ
ِّ
٧الى٣حر ِّ
ِِّ
ِ ِّ
الكىاعٕ
ُ
اإلاغٍغ ِّ
الؼمً ُ ِّ
ُ ِّ
وٍه ُّض َ ِّ
٥
ُ َ
باب ِّ
ؤلِّ ْ ٠
ًىنض ِّ
ِّ
َ ِّ
ٖلُ٪
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ؾضومِّ ....
َِّ
مىٟا ٥ؤع ُ ِّ
ى
َ ِّ
َ
٢لب ٪اإلاؿ٩ى ِّن ِّ
ٞإخمل َ ِّ
ِّْ
امحر ِّ
مشل ٪باإلاؼ ِِّ
َ ِّ
ال٣بالث ِّ
ِ ِّ
ال٣ضًمت .....ؤو نضي
ِِّ
َ
ماهِّ ٪
خل ًٖ ػ ِّ
وؤع ِّْ
م٩اهِّ ٪
َ ِّ
ؤو
اب ِّ
في اٚتر ِ ِّ
فعؾك الرغؿ مـ كقن هذا الشخص محاصر بالزمـ ،مـػل إلك
(سدوم) ففق يظفر وهق يػعؾ أو يؿتؾؽ قدرة طؾك الػعؾ حتك لق كان
الػعؾ محض صقت خطك طالقة ،ولؽـ هذا ٓ يستؿر صقيال،
فسرطان ما تدركف سؾطة الطبقعة وتبتؾعف أو تحقط بف مـ كؾ صقب :

ي
اإلاملىء بي ِّ
ُِّ
ًا آزغ ِّ
ُ
ؤلًُاء ِّ
ِِّ
باألَُا ٝؤو ِ ِّ
٢ل٤
ِ ِّ
ِّ
اإلادٟىٝ
اب ِّ
ؤو الؿغ ْ ِّ
بُٗض ِّ
ؤؾم٘ مً ٍِّ
ُ ِّ
ُِّ
أل٧اص
الخمىع ِّ
ْ ِّ
ح٘ وؾىؾت
ع َِّ
ُ
يؿل مً ِّ
ي الضجى اإلا َِّّ
وؤع ِّ
الٗهىع ِّ
ِِّ
ِِّّ
حلُضي
ٍ ِّ
٦ه٠
َ
ُ ُّ
اإلاضاعج ِّ
ِ ِّ
ؤٚغبت اإلاضًىت في
ِّ
ًل ِّ
٠
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بالًباب ِّ
ْ ِّ
هق ذا تؾػف الطبقعة ضبابا وسرابا يخػقف ويسؾبف الؼدرة الؿصطـعة
طؾك الػعؾ.

إن اإلحساس بالعجز طـ الػعؾ والذوبان يف الطبقعة الطاغقة طـد
كؿر سعدي يـعؽس يف مظفر فـل ٓفت لؾـظر ،وهق كثرة ابتداء
أسطره بصقت ساكـ:

َ
ُ
بدؿامخه اإلاا٦غة ِّ
ؤَُ ٤ا
نىتها ال ُ ِّ
ّ
َ
اح ٢لبي ِّ
 ١ؤٞغ ِ ِّ
 ٤ؤخؼانها ٞى ِّ
لُٗل َ ِّ
ُ
وٍبرِّؤ مً صمهاِّ .........
ُ
ؤٖغٞهِّ .........
ُِّ
َِّّ
بُٗجي
الخؼ ِّن ٌ ِّ
طثب
ُ
طثب بغي ٌِّء ًالٖبجي ِّ
الخؼ ِّن ٌ ِّ
ُوٍ ّ
وح٘ الظا٦غة ِّ
مؿ ُِّّض لي َِّ
يف السطريـ الرابع والخامس يالحظ ابتداء الشاطر بؽؾؿة
(الحزن) وٕن الفؿزة هـا هـا هؿزة وصؾ فنن البداية الصقتقة
الحؼقؼقة لؾسطر ستؽقن بصقت الالم الساكـة .هذه الظاهرة تؽاد ٓ
تخؾق مـفا قصقدة مـ قصائد كؿر سعدي :

ُ
الخُاة ٦ما ؤها ُ
ؤٞهمها ِّ
ِّ
ٌ
لؿماء َّ
بالىضاءاث ِّ
ِ ِّ
ملى ٍ ِّ
هت
ٍِّ
ِّ
لهٟت
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الُىابُ٘ ِّ
ِ ِّ
ُِّ
عوح
ُ
ُٖغ الىضي ِّ
جدملجي مشل ِِّ
ٌ
للخهان اإلاُ َّ
في ِّ
جى ِ ِّذ َِّّ
ِ ِّ
ػ ِّ
هىة
ا ١ألاباعٍ ٤في ِّ
اختر ُ ِّ
ُ
للُل ِّ
٢بت ا ِ ِّ
يف هذه الؼصقدة يحاول الشاطر صقاغة مػفقم ذايت لؾحقاة غقر أكف
يبدأها بصقت ساكـ ،وهذا صبقعل حسب طؼقدتف يف تسؾط الطبقعة،
ففذا الذي يحاول صقاغة مػفقم الحقاة يػعؾ ذلؽ ٕكف يراها (الحقاة
– الطبقعة) الؼقة القحقدة الؼادرة طؾك الػعؾ ،أما هق فـ(ساكـ) ٓ
يؼدر آ طؾك التلمؾ ومحاولة الػفؿ .

يف قصائد الشاطر كؿر سعدي ٓ يستسؾؿ وحده لسؾطة الطبقعة،
بؾ إكـا سـؽتشػ كؾؿا تؼدمـا يف قراءتف إن الؿتؽؾؿ يف قصائده لقس
كؿر سعدي بؾ ضؿقر اإلكسان ،فالجـس اإلكساين كؾف مسحقق
بجربوهتا:

نغزذ مً ّ
ؤبضً ِ ِّت ِّ
ُ ِّ
ُٖيُِّ ٪
ِ ِّ
ان في
ألاخؼ ِ ِّ
الغٍذ ِّ
بقتهاء ِ ِّ
ُِّ
ًمألوي
ؤًً ً٩ى ُ ِّن
ٖضلِّ ٪
ِ ِّ
ُ
ًبىؽ؟ِّ /
ًا
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الؿُاج ِّ
ِ ِّ
هىا ٖلى ػهغ
ْهغث في زىبي ِّ
ُ ِّ
هاع ِّ
٦أزغ ألاػ ِِّ
ِِّ
ُ ِّ
وؿللذ
ا
َ
ٌ
هاٞظة ِّ
ِّ
ِ ِّ
ال٣لب
ِّ
زل٠
الىٗىإ ِّ
ِ ِّ
مً
َ
هاع ِّ
مغوج ْ ِّ
زلِّ ِ ٠
ِّ
ٚحر ّ
هىاِّ ٥
ضة َ ِّ
ؾُ ٍِّ
ما َِّ
ٌك٘ منها صمٗها ِّ
ُّ ِّ
ً
اإلاضًىه ِّ
ِّْ
ًىام ٖلى
٢مغِّا ُِّ
حجغ ِّ
ٍِّ
طابذ ؤنابٗها ٖلى
َ
خؼٍىه ِّ
ِّْ
ٍِّ
هىعؾت
لخإزظ َِّ
ق٩ل
ِّ
ّ
ذ بال مٗجى ِّ
ٚى ْ ِّ
ؾضي ِّ
ً ِّ
ُ ِّ
الخىحن
وؤحٗبها
الؿُ٨ىه ِّ
ِّْ
ٞىامذ في
ْ ِّ
هذه السقدة صقرة لمخر الذي يحس آستالب فقسؾؿ أمره
ذائبا يف (قؿر) و(كقرسة) كائؿا تحت وصلة اإلحساس بالالجدوى
والطبقعة ذات السؾطة الطاغقة .

وتبؾغ سؾطة الطبقعة أحقاكا حدا تـػصؾ معف (الذات) طـ
الضؿقر:
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الكٟاِّ ٝ
ِ ِّ
شجغ وعاء ٚمىيها
ٌِّ
في اإلا٣هى ِّ
ٌ
هجمت ؤزغيِّ ِّ
ِّ
و٢لبي
ّ ٌ
ألاٚهان ِّ
ِ ِّ
ل٣ت ٖلى
مٗ ِّ
مُغ ًىاُٞجي ِّ
ال ٌِّ
ُ
ُ
بهاء ِّ
ألاهىزت مً ٍِّ
ِّ
بما ِّ
جغر
الخ٩ىًٍ ِّ
ِ ِّ
ِ ِّ
هان٘
ؤخلم بةه٨ؿاعيِّ ِّ
ُِّ
الًىء ِّ
ِِّ
مشل ِِّ
نهغ
ّ ُّ
ِّ ......ٝ
مىؾُ٣ى ًغ ِّ
ٖضم ِّ
بًُاء مً ٍ ِّ
َِّ
ٍِّ
٦دٟىت
هضم ِّ
ومً ٍ ِّ
ؤهاي ِّ
يهضهضوي ل٩ي ٌٟٛى َ ِّ
الحديث هـا طـ الذات يبدو فقف كلن الضؿقر مـػصؾ تؿاما طـ
إكا الؿسحقق حتك يسؼط يف (العدم -الـدم) ،وطـدها يؽشػ
أكاي).
الضؿقر اكػصالف طـ الذات بعبارة جؾقة (يفدهدين لؽل يغػق َ
ويف واحدة مـ قصائد الشاطر التل كتبفا طام ( )2111يصرح
بػؾسػتف هذه ،التل تؼقل بعجز اإلكسان طـ الػعؾ وخضقطف لؾسؾطة
الؿطؾؼة لؾطبقعة (طؾك غقر هداية):
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ؤ٦خب ِّ
هضاًت ْ ِّ
ٍِّ
بٛحر
٧النهغ ِّ
ْ ِّ
ٍِّ
هضاًت
ِِّ
بٛحر
الخُاة ِّ
ِِّ
عً٦ذ م٘
ُ ِّ
الضهغ ِّ
ْ ِّ
هض...ٝو٧ان
لٛحر ما ٍ ِّ
ِِّ
الظثب ِّ
ِ ِّ
وعاجي مشل َُ٠
الخبر ِّ
ُ٢ض ْ ِّ
٢ضمي َِّ
َِّّ
في
َ
ً
ؾى ٝج٣غؤوي وج٣غؤوي ِّ
ِّ
٦شحرِّا
وحؿخٛغب ِّ
ْ ِّ
ؤ٦خب ِّ
٦ظل ٪خحن ُ ِّ
َ ِّ
ِّّ
ول٨جي
والكٗغ ِّ
ْ ِّ
لىٖتي
ْ١
هضاًت ٧الكى ِّ ِّ
ٍِّ
ِِّ
بٛحر
ٖكذ ؤًامي ِّ
ُ ِّ
ألوي
ْ١
هضاًت ٧الكى ِّ ِّ
ٍِّ
ِِّ
بٛحر
ْ
ؾُ٣ذ ِّ
ِّ
ٍ ِّ
هجمت
٦أزغ
وؿبرث ِّ
ْ ِّ
ؤو ا
بٛىع
الٗكِّ ٤
ْ ِّ
ِِّ
والغريب أكف يحاول هـا أن يـسب حتك هذا اإلحساس بالعدمقة
والالجدوى الك الطبقعة ففق لقس آ (هنر) يركض يف الحقاة.
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ىألّا قاٍىطٌ وىيؾعشِ أدالً
قشاءج أوىَُّح فٍ قصُذج (اىثهاء اىَشاوغ)
سداب دغُِ اىصائػ
ؽاعشج وّاقذج ٍِ اىعشاق
ٍ
جفة ما
أحقاكًا يخرتق الشعر أسطح الغقؿات ويـحرف كحق
ِ
كقره
باحثًا طـ جرار مـ الـقر ،يشؽ ُؾ ما يراه الشاطر مـ تألٕ
وحؾؿف السـقين ،كعاشؼ ٓبتسامات الـجقم ساكبًا طؾقفا غضب
القاكف الؿتشابؽة مع بؼايا مـ الشؿس حقـ الغروب ،تراقػفا شفب
ٓمعة لؿا يف كػس الشاطر ،واجد ًا قـقاة خالقة مـ رتؼ الفؿقم وكلهنا
مـدفعة لجفة فضاء مرتع بالبقاض ،اكػالتاتف محؿؾة برمقش الغسؼ
وضققف الصباح هتؾ مثؾ الـدى طؾك روح قصائده.

الشاطر كؿر سعدي وقصقدتف (البفاء الؿراوغ) يرسؿفا طؾك
شقاصئ أشؽالف الػـقة بريشة صـعت ألقاففا مـ خققط الشؿس
الحارقة ،قصقدتف التل تحؿؾ طـقان صقيؾ تتحرك مع التػاؤل
الرمزي ،آلقتفا معاصرة جد ًا جد ًا محصـة بخصقبة فؽرية ذات قطب
واحد يف إسؾقب ،إهنا تعشؼ الـسؼ الجديد الؿتؿاوج بعدد مـ
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تؼر طؾك لؿحة واحدة ،كسؼفا جديد وجؿقؾ
إجـاس إدبقة ،والؿس َّ
يتغذي طؾك العشؼ لؾشعر والؿػردة ،قصقدة لـؿر سعدي تتجؿؾ
بروح الشاطر وحؿاسف ،كصفا الخطابل يعؿؾ طؾك تقاصؾ الزمـ
الؿبـل طؾك السقطرة ذات مشاع يف الؿػرد ،كالػراشة الحزيـة دائؿة
البحث طـ مؽان جديد لتبدد أمفا ،حقث يؼقل:

(كؾ هذا البفاء الؿراوغ حريتل لقس لل) أو ً
ٓ يحتػل بالبفاء
ويقصؿف بالؿراوغ ومـ ثؿ يؼدمف طؾك أكف لقس لف ،اذا كاكت البداية
هبذه الصقغة الالفتة والحامؾة وطل الخالص أو البحث طـ حضقر
متػش لألكا أو الذات الشاطرةٕ ،كف طـدما يقصؿ البفاء بالؿراوغة
يعـل تلسقس صقرة فعؾقة لؾحقار الشامؾ لؽؾ ما يف الؼصقدة
الؿتؽقكة مـ (  )95سطر ،أيـ هل الحرية التل يعتربها لقس لف ،هق
كػعل لفذه الدرجة يف آسرتسال ،ولف كؿ هائؾ مـ الؼصائد التل
طؾك كػس الحجؿ ،الشاطر كؿر سعدي كالصؼر يصـع لف جبال مـ
الشعر ويؼقل ان الحرية لقست لف مع اكف يف كؾ قصقدة يضقػ لف
جـاحان ويحؾؼ هبؿا طالقًا دون ققد او خقف ،قصائده رمقزها
متـقطة كؿا يف قصقدتف ،حقث يؼقل يف البداية:

ٌ
ز٣ٟت لل٨الم البريء ٖلى ماء ؤوحاٖىا ِّ
ِّ
ٌ
قه٣ت الهدباهاث ؤٞغاخىا ِّ
ِّ
وقظي مغمغيِّ ٌٛل ٠قهىة ا٦خىبغ ِّ
ًِّ
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ٌ
وزغٍ ٠مً الظ٦غٍاث التي ؤز٣لذ ِّ
ِّ
ي ِّ
٧اهل الُٟل في قاٖغ ِّ
الؿـجز الشعري طـد كؿر سعدي الذي يتخطك حدائؼ الحداثة يف
صرح تشؽقالت متؿقزة مع مقؾ قؾقؾ ٕسطرت العالؿ ومـفجقة
الؿاضل ،الشاطر كؿر سعدي ٓ يؿقؾ لألحالم ،يريد خروجًا مرغقبًا
فقف ،طـد كؿر سعدي كقع مـ آستدٓل طؾك الؿػردة يف الشعر
وغادياتف ،لف دائؿًا طقدة لؾـسؼ الجؿالل تربق جقاكبف طؾك باقل
آشرطة الؿحقطة بحؼؾف الذهـل ،حؼقؼة ققلف ( الذكريات اثؼؾت
كاهؾ الطػؾ يف شاطري) غطاء مضؿقن لؿجفقده يف البحث طـ
آكؿقذج الجدير ببؾقرة الصقرة ،اكف يتؾقن بعؿؼ تؿفقد ًا لؾتغققر
الؿصاحب لحالة آكعتاق ،ثؿ يؼقل :

بلى ما وعاء الٛض الخلىِّ ..
سخغ ؤػهى الؼعاٞاث في ؾٟغ حٛغٍبتي ِّ
ُِّ
اه٨ؿاع الخىحن ِّ
ُِّ
اث قىقي..
٢ضع الكٗغاء ..اهٟجاع ُ ِّ
ُِّ
كؿر سعدي ٓ ،يعؿؾ طؾك تخريب الؾغة يف كسج الؿػردات
يحاصرها ويخقط مـ تجؾقات معاكقفا شبؽة يصطاد هبا طبارات
تحؿؾ آيحاءات الؿسخرة بـظام يطارد الـص داخؾ الـص،
لألشتؼاق طـده ٓ يقجد هتاون رغؿ مضايؼات الحبؽة الشعرية يف
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الؼصقدة القاحدة ،قد يؽقن مختؾػ طـ أخر ،مـسجؿ مع كػسف،
يؼقل :

ٚمام ؤلُ ٠و٢برجان جدىمان ِّ
خى ِّ٫صم ال ًُِّغيِّ في مضي الال م٩ان ِّ
ٌؿت ٞى ِّ١هاع الهلُب ِّ
٢ض ٍِّ
ؤزحر لىٓغة ِِّّ
هضاء ٌِّ
ٌِّ
الشاطر يؾعـ ضؿائر هذا القصـ الغارق يف هقاجس ،أهدافف
الفرب والخقف مـ سعقر الحؼ وآخالص ،كؿر يػؽر يف الػضاء
الحالؿ طؾك وجقد أصبح ممثر ًا يف كؾ تؽقيـات الحقاة ،لذا قد كجد
صعقبة يف تحؾقؾ متغقراتف الصامتة وما يبثف مـ وجع بقـ ما يقجد مـ
ٍ
خال مـ العصافقر والحؿام
تؿزق مأل جؾده بالطعـ ومضؿقكف
والػراشات ،وٓ يخؾق مـ وجقد الذئاب ،وما تحؿؾ أسـاهنا مـ دم
آبرياء ،حقث يؼقل :

ُٖجي ملء نهاع اللهُب ِّ
هىاء ج٨ؿغ مشل الؼحاج ٖلى بدغ َِّّ
ً
ٖاما ؤؾاثله في اللُالي ِّ
هىيِّ ٖكذ ٖكغًٍ ِّ
ول٨ىه ال ًجُب ِّ
لٛت ال حٛحر اخىالها ِّ
َّ
ًخُِّ ُ٣غ مً لهجت الٗىضلُب ِّ
وهضي ِّ
تعقيض جؿقؾ لصقرة كؼقضة يحؿؾ مشرط كحقيتفا بؼدر خارج
َ
يسخر مـ سقطرة الـؿاذج الرافضة
طـ التحريػ بحقافقف الحادة،
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لؾػعؾ القاسع ذي الؿجد العريؼ ،طـرب ركائز الشعر طـد كؿر سعدي،
تعؿؾ طؾك التػتح كحق آمؾ الؿصؾقب ،اما اكتـازات الؼصقدة
تعقش طؾك جؿفرة التداول الؿتؼـ لؾصقرة الؿعاصرة مرور ًا هبقاء
البحث وكسقج الزمـ لتقققت ثابت لؾحدث وشد أربطة القجقد
الػعؾل لؿؽقكات الػؽر :

خ ٠ُٟالىىاعؽ ملء الكغاًحن ِّ
وال٣لب ؤلٚ ٠غٍب ٚغٍب ٚغٍب ٚغٍب ِّ
عئي جدىاؾل مً ؾضعة اإلاىخهى ٧الضمىٕ ِّ

ِ
طقدة إزمـة لؾؿقروث
جؿالقة هذه الصقرة مـسجؿة مع

وآرقام التل طاد ًة ما تؽقن آحادية ،أما كؿر سعدي استعؿؾ إرقام
الؿزدوجة ،أي تؽراره أربع مرات مػردة غريب ،يعـل هذا تؿالؽ يف
زج الرقؿ الزوجل يف جؿرة التؿرد ،وذكر سدرة الؿـتفك يتـاسؾ مـفا
آلؿ ،تتخذ شؽؾفا الؿثؿر يف غرس الجؿالقة يف الصقرة الشعرية
ومـ ثؿ كشػ الؿسقغات الذاتقة يف التحقل أيضًا ..يؼقل :

وجُبـ في  ٠٦اًؼَـ مشل اإلاداع الالهي ِّ ....
مشل ابدؿاماث ؾُضة في الشالزحن ِّ
جظهل ؤل ٠لُىهاعصوٞيص ي وجىحٗه ِّ
مشل ؾهم ًُحر الى ال٣لب مً ٞجىة الُٛب ِّ
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اكتؼؾ بـا كؿر الك آدب العالؿل( ايزيس والؿحار آلفل
ولققكارددفـشل وتقجعف) امـقات متجرب يؽافئ سـاديـ مؾمها
شفقات فائتة مـ رحؿ مؼؾقب لغربان مضرة ولؿ يفؿؾ التؾقيـ
بالػتح مـفا ابتسامة امرأة يف الثالثقـ ،مؿا يعـل قؿة الـضقج
الؿسؾقب مـ حبات حقاتـا الؿتشابؽة والؿفؿؾة مع اهنا يف قؿة أوجفا
وبحاجة ماسة لؾؿحاولة الجادة يف اتخاذ ما يؾزم مـ شلهنا ،الـضقج
الذي لـا مـف اكثر مؿا لدى أخر ،كص كؿر سعدي يحؿؾ كقطقة مـ
السقطرة طؾك تبادل يف الؾذع مـ الػؽر ولؽـ مـ يػفؿ؟ ،اشتغآتف
متؿركزة طؾك كشػ الؼؾؼ والتعتقؿ لؿا كؿؾؽ مـ امجاد تعبث هبا
رياح الغدر مـ الطرفقـ الؿسقطريـ ،أمجادكا تسؾؼ يف قدر الزمـ
وامجاد أخر تؼدم يف اصباق مـ الذهب لؾتباهل هبا ،يؼقل :

لخً عجِب عجِب ِّ
واإلاىث في ػمً اإلاىث ٌ ِّ
والخان حاػ م٨ؿغة ٧الهىاء ومىؾُ٣ى بىب ِّ
واػصخام ٖلى قٟت الهاوٍت ِّ
ؤي ُٖغ واً٣ىهت ٖالُت ِّ .
وزغٍ ٠بال ِِّّ
الشاطر كؿر سعدي يعتـل بقضقػة آبداع الصادرة مـ وطقف
وبؽؾ حرية يؽتب ما يشبف القجداكقات الؿعذبة والتل تصؾ اطؿؼ
كؼطة يف ألقؿ جقارحف الـػسقة ،غارقا يف آيحاء وآشارة غقر
الؿتخؿة بالسقداوية العابثة ،مستحدثات الشاطر كؿر ايحاءات جاءت
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مـ تقلد آوجف الؿتعاقبة لؾؿضؿقن ،ان العؿؾقة الشعرية طـد كؿر
سعدي ج َّؾفا تعتؿد البحث طـ الجديد ،وكؿر يؿد أسؾقبف بؽؾ جديد
ويعؿؾ طؾك حضقر التػجر طـده :

٧ل ما ع ٝفي ماء احؿاصها ِّ
٦ىضاء الٟغاقاث في الٟجغ ًهى٘ في ِّ
خًغة الخضع الاػلي ٚىاًاجىا واهخٓاعاجىا ِّ
إلاا ال ًٟؿغ مً قى٢ىا ِّ
التحؼؼ،
سقكاتا كؿر سعدي تبعث آكتعاش الذي تسقد خطقاتف
ً
اما ما ٓ يتػؼ والسؾعة الؿحرتقة مـ الؿدح والؽذب او ما يحدث مع
البعض مـ مسح العؿؾة لؿصؾحة التزيقػ ،كؿر يؼؿع الصقر البالقف
مـ طؿؼ مجتؿع كامؾ متقغالً بالدٓٓت الؿتعددة ،يفتؿ بؿا
تستقجب اشؽالف الجديدة يف طؿؾقة الذات القاطقة ،يسعك الك طدم
تؼؾص كؼاط آختالف وتقصقؾفا لؾؼارئ ،تػاسقر قامقسف لفا تؿايز
فقؿا يدخؾ كصف حقـ يدخؾ الحقاة يجاذبف طؿؾ كعؿؾ الحطاب حقـ
يققد كاره لقتدف َل ،وما يحؿؾ مـ خربة بؽؾ اكقاع الحطب لذا تؽقن
كاره متزكة ولفا ادامة حتك بعد ان تصبح جؿر ًا ،رمادها لـ هتدأ
حرارتف بسرطة :

٧لها٧ ....ل هظا البهاء اإلاغاو ٙخغٍتي لِـ لي ....لِـ لي ِّ
٧ل هظا البهاء اإلاغ ِّاو ٙلِّ ٪
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آه ًا قه٣ت مً ٖبحر زًحر ِّ
مؿاء ؾغاب الٟلِّ ٪
ًِّ
حٛص ي
وحؿبذ في صمىا ِّ ....
كالؿسخ الؾزج هذا الققت الؿؼطقع مـ ازمـة اطؿاركا الؿػتتة
وسقادهتا الؿطعقكة صعـة وراء صعـة يف غقب آبتذال وتبعقة اكاكقتـا يف
شبؼ إحادية مـ الحقاة ،شلهنا تؽقيـ صريؼ الغربة وما يؼض
مضاجع محارب فؼد الطؿلكقـة ،وخؾؼ يف افالكـا السراب ،وضعت
زمؽاكقة التاريخ يف العراء،وأصبح كؾ ما كؿؾؽ مـ سقادة لغقركا ،كلكـا
بال فقزيائقة او مرجع قديؿ ،كشفد ان كؿر يعؿؾ هبذا الؿجال ،حقث
يؼقل :

خغعي لٛتي مً بغاُ٦نها ِّ
خغعي عثتي مً ب٩اء الًباب ِّ
مغعي بؿمت ٞى ِّ١ماء الخًىعِّ ِّ
يسػف التعؼقدات ويؼدم طؼال الشؽؾ يف تقئقدة مسقغتفا تتؽػؾ
ببعض التطبقؼات الؿستعؿؾة يف الحدث والقاقع طؾك الحدث مـ
مجريات ،يعطقـا تشؽقالت لػفؿ ما يؾزم ففؿف واسباب ما يراد ان
يعرف يف مـفج خاص بـؿطقة تؼقد ُه يف بعض آحقان لؾتؽرار ،يؼقل :

باعة الٓلمت الٛاصعة ِّ
جدانغ عوحي وجهُاصها ِّ
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زم ج٣خلها وخضها ...وخضها صوهما طا٦غة ِّ
ما يؿـحف مـ صـاطة لـػسف تجعؾف محتػظا بؿؽقكات تشبف
التاريخ الخارج مـ تحت تلثقر مشاطر طالؼة يف التجريب ،غايتف
استخدام القطل الؿتشؽؾ يف ذاتقتف ،لؾشعر طالقة بقـ الؾغة
والؿتعاقب مـ آفؽار طـد مـتج الـص ،والتخقؾ الذي يؿؾؽف
الشاطر كؿر سعدي طبارة طـ شحـ تػاطؾف بجفد معـل بالقاقع ،وما
يقضػف مـ استدٓٓت لؿرجعقاتف ال ..غقر تؼؾقدية يف مـح الػؽرة
صقرة جؿقؾة وذات اسؾقب مختؾػ ،يؼقل :

صاٗٞذ ًٖ اعى مىٟاي ....مىدت خغٍتي ِّ
ي اإلاخإعجح ما بحن بحن ِّ
٢ضع ِّ
٧لما اهخدغث بؿمت ٞى ِّ١هاوٍت لكٟاهي ِّ
ي وحاملذ مً صو ِّن ؤي خماؽ ِّ
جغامُذ في خًً ؤزغ ِّ
وعممذ اٚىُتي مشل هاَدت مً ٖىان ٠هاثمت في الكغاًحن ِّ
ملء ُٖىنِّ اللُالي وملء اهدباه الٟهىِّ ِّ٫
الػرق بقـ الجؿقؾ والؼبقح متحركات مشتؼة يف الؿظفر
الؿحسقس لؾصقرة إولقة يف حسقة معرفقة مرتبطة بعالؿ التؿظفر
والؿطروق ،يؼدم صقر مبدطة يف الجاكبقـ الروحل والؿادي باطتبار
ان آصطدام يشؽؾ ققاكقـ الدوافع الؿستعان هبا والؿعايقر التل
صقغت مـفا الصقرة ،الشلء الجؿالل يف الشاطر كؿر سعدي ،يؼدم
135

ططاء شعري يف ازاءات مـثقرة بقـف وبقـ أخر ،وبقـف وبقـ القاقع،
ارتباط مـسجؿ كسقجف الػؽري ٓ يحؿؾ التضارب بؾ كقطًا مـ
التؼارب الؿشع لقخؾؼ الجؿالقة يف شعره ،بؿؼتضك اكساين وجقدي
يحث طؾك ممثر رؤيا ُه كشاطر ،وتـقطف الؿتغاير هق ٓزمة لـؿر،
يؼقل:

ٖؼلتي في ال٨الم مىػٖت ِّ
ههٟها البً خُان والىه ٠آلازغ لي ِّ
ألباٌ٘ ػهغ الؿهىِّ ِّ٫
زم اه ٌ٣طاحي َّ
ملُا وؤهضي طثاب الٟال للىٖىِّ ِّ٫
صققـا الشاطر مباشرة بؿا يسؿك باهداف الؿحاكاة الؿعؼقلة مـ
ٍ
حاجات أصؾفا الصراع
وجفة كظره ،اكف معذب يف مسعاه أمام
ولقحتفا الغقاب الؿستؿر لؾؿللقف مـ الجذر ،هق مؿؾق ٌء برؤياه
ومتؼـ يف التؽافئ لؾؿالمح يحتقيف غؾقان طؾك الؿشفد العام لؾحقاة،
وصػف يـؽب يف طروض متػؼة واسعة أفاق ،مرتامقة يف الجدية ،لبـة
تمسس ٓستؾفامات معقـة ،يؽتب لقعرف أن أصابعف ما زالت حقة
وقؾبف يؿقج بالؿخاصرة يف الؿجفقل ،كلكف قارب متج ٌف كحق العؿؼ
مـ البحر يطقف مع حروفف الؿبجؾة مرتبعا طرش الػضاء ،يؼقل :

هل ؤ٢ىِّ ِّ٫
ي بضماء الىجىم ِّ
اها اهؼً ٝاناخبي الؿغمضي الهى ِّ
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ب٣هاثض مسٟىعة بىضاء الؿضًم ِّ
بازخالحاث ػعٍاب في خًغة الٗىص ِّ
َى ِّ٫الضجى والنهاع ال٣لُل؟ ِّ
أسئؾة طديدة يف مجال الذاتقة يقجففا لـػسف مع التحايؾ الؿعريف
حقث يؼدم يف ضروف اأحقالفا جزء مـ حضارة البحث وطـاصر
آجابة تحقط كؾ بداية ،طـدما يذكر اكف يـزف مقجفا لصاحبف الذي
يصػف بالسرمدي يؽقن قد كبش يف رصاكة احرتام الحاضر الؿتعاقب،
كتاج مـ حؽؿة مساكدة يف الؿعروف مـ تراكقب التؽقيـ ،ضفرت
مؼتضقات متـقطة مـ الؿعارف الـافعة وبالعؽس قد يحتقيفا كقع مـ
اإلسفاب ،كلكف يؼقل ما هل الحؼقؼة وأيـ تؽؿـ بقصػفا حؼقؼة ؟
لـالمس شروصفا ،وهؾ الجؿال مختـؼ لفذا الحد بغقب اإلبتذال ،ثؿ
يـؼض طؾك لعبة التؿققز كؿا يؼقل يف آخر مؼطع مـ الؼصقدة :

آه مً ؾىٌ ٝسخبجي مً خُام اإلاٗاعِّ ٥
ًمسخجي بُض مً ٚض وعٍاخحن ملٗىهت ِّ
زم ٌؿخلجي مً زُاي ٦كه٣ت ؾُ٢ ٠خُل؟ ! ِّ
سقادة هذا الزمان تبعقة وطؿؾة تحجر سـؿ اطتاهبا ،اما القاقع قائؿ
رغؿ اي تػسقرات او اختزال مؾتصؼ باستثؿارات هجقـة ،يعؿؾ كؿر
طؾك آستػادة مـ الؿقروث وأخر وما بقـفؿا مـ تقاصؾ يف
آفؽار صارحًا كظرتف هق كحق سقاحؾ حدودها الزمـ بال اي تردد
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يؼبؾ بالؿقاجفة وٓ يحسب حساب لؿا هق خارج كعب إقبقة التل
ٓ شغؾ لفا غقر تػتقت آكسان مفؿا حاول صائرا كحق آطؾك

.

الشاطر كؿر سعدي يحتؾ كقطًا مؿقز ًا مـ الؽتابة يف أسؾقبف
الشعري وجؾ قصائده تعقش تحت وصلة هاجسف الػؽري الحداثقي
والؿعاصر ،تـتابف خاصقة لفا ممثرات وكتاجف إدبل مـ الشعر
تتؿرغ بصقت مرتػع لؿا يتلمؾ ويلمؾ مـ الؿشفد العام فـؿر
كؿاذجفا َّ

سعدي شاطر قد ُيؾ َّؼب بالشاطر العام ففق كلكؿا يستؿد قامقسف
َ
خـادق ..مشارففا ٓ تعرف حدود ًا ومـ
الخاص مـ قصائد يحػر لفا
ِ
تعطقف شفادة اإلبداع يف إشاطة أحاسقس الشاطر
ثؿة يؼاتؾ بـؿطقة
الؿعاصر العام ،ويف كػس الققت ٓ بد مـ العقش مع محقط ٓ هق
ٍ
مســ طؾك مدرجات الحقاة.
رافض لؾؿػردة وٓ قابؾ لقجد

*****
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قشاءج أوىَُّح فٍ دَىاُ َىذىتُا أّثً اىَالك
د .تطشط دىَّح
ّاقذ وماذة ٍِ فيغطُِ
هذا هق اسؿ احد ديقاين الشاطر كؿر سعدي مـ بسؿة صبعقن .اما
الديقان الثاين فاسؿف" :طذابات وضاح آخر" ،الديقاكان مـ الؼطع
الصغقر لشاطر لؿ ُيعرف اسؿف كثقرا يف الصحػ الؿحؾقة بعد ،ومع
ذلؽ فؼد لػت كظري ديقان آوتقبقا لؿا فقف مـ ققة يف التعبقر
واكطالق يف الجرس الؿقسقؼل حتك ولق تعثر يف بعض الؼصائد.
هذان الديقاكان يـتسبان الك شعر الحداثة لؿا فقفؿا مـ التحرر مـ
قققد القزن والؼافقة والبحقر العروضقة الؿعروفة ،خاصة ٓن الشاطر
كـّك طـ كػسف اوٓ باسؿ وضاح سعدي ،ووضاح هذا هق شاطر
امقي كان اسؿف وضاح القؿـ ،وكان قد ش ّبب بام البـقـ فدفـف القلقد
بـ طبد الؿؾؽ حقا! وقد اتخذ شاطركا اسؿ وضاح الذي وثؼف طؾك
ديقاكقف ٓكف يعترب ما جاء يف هذيـ الديقاكقـ "كؾؿات مضقئة مزهرة يف
زمـ الردة والفزيؿة الروحقة ..وقصائده فقفا خروج طـ مقروثات
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روحقة حقاتقة جامدة يف طالؿ بحاجة الك مـ يصفر زيػف وزخرفف بـار
حؼقؼقة ويغسؾ صدأ دماء شؿقسف الؼديؿة!! (صػحة )6-5
الديقان" اوتقبقا اكثك الؿالك" فقف خروج كبقر طـ الؿللقف سقاء
كان ذلؽ يف التسؿقات او يف جقهر الؼصائد وحتك يف شؽؾفا .فؾؿ
يخطر ببالل واكا اصالع هذا الديقان "اوتقبقا اكثك الؿالك" لؿ يخطر
ببالل السمال طـ جـس الؿالئؽة! هؾ هؿ ذكقر ام اكاث؟! واذا كان
آخ كؿر سعدي يؽـل كػسف وضاح سعدي فالكف يممـ ايؿاكا وثقؼا ان
بقـ الؿالئؽة الذكقر ٓ بد ان يؽقن هـاك مالئؽة اكاث مـفؿ الؿالك
آكثك التل احبفا وضاح سعدي وتعؾؼ هبا وطاش العذاب الشديد
بسبب حبف لفا .فعـ قصة الحب هذه يدور ديقان آوتقبقا صغقر
الحجؿ ،والذي ٓ تتجاوز صػحاتف الثؿاكقـ صػحة.

الشعر الغقبل او الؿبفؿ :يبدأ الديقان بؼصقدة اوتقبقا اكثك الؿالك
فقؿعـ الشاطر بالغؿقض لدرجة اكف يستعصل طؾك الؼارئ العادي
حؾ رمقز هذا الغؿقض.

ومع ذلؽ لـؼرأ ما يؼقل يف هذا الصدد (ص – " )3يغسؾ الؿاء
مـ جاهؾقتف بابتسامتفا والظالم بتقبتف /طـ شذى شعرها الؿتـاثر ،يف
زرقتل /الظالم الذي كان يصرخ يف كؼطة الضقء!" هذا كؿقذح واحد
لؾغؿقض.
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يف قصقدتف الؿذكقرة (يف صػحة –  )8اهتؿ بان تؽقن التعابقر
مـطؼقة ولؽـ فقفا الؽثقر مـ التعابقر الل ٓ تتعؾؼ بجقهر الؼصقدة.
يف هذه الؼصقدة يؽتشػ آستاذ كؿر مقسقؼك الؽؾؿات مؿا يجعؾ
الؼارئ العادي يؾفث خؾػ الؿعاين فالؽؾؿات حبؾك بالؿعاين وفقق
صاقتفا .ولـضرب لذلؽ الؿثال التالل الذي يبدو اكثر غؿقضا لؾقهؾة
آولك.

ما معـك البقت التالل (مـ ص – )8

"وٍط يء لها ٢مغ الضم٘ ِّ
ٞى ١عنُ ٠الابض"! ِّ
صحقح ان قؿر الدمع ٓ يؿؽـ ان يضلء آ اذا بؽك ذارف
الدمقع لؽـ هؾ هـاك رصقػ لالبدية؟! وصحقح اكف تقجد صريؼ
الك آبدية طـ صريؼ تلدية كؾ صؼقس العبادة .فؽقػ اختصر كؾ
هذا الؿعـك ببقت واحد مـ الشعر؟!

ويف مؽان آخر طؾك سبقؾ الؿثال يؼقل (ص – )66

ب٩ائ ٥مغ ّ
ًىضي نلُب الجغاح ال٣ضًم ِّ
ؤفيء الى ْل هسلت ٢لبي ..مىه ِّ
وملح حبا ٫الخضًض ...ب٩ائِّ !٥
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ففؾ معـك الشعر آخقر ان قؾبفا قد صدئ وآ فؿا معـك مؾح
جبال الحديد هذه؟
التؽرار :يؾجل صاحبـا الك بعض آلػاظ والتعابقر طؾك صريؼة
الؿعري يف "لزوم ما ٓ يؾزم" فؾق راجعـا كافة صػحات الؽتاب
(حتك ص  )81هناية الديقان لقجدكا اكف استعؿؾ كؾؿة ازرق يف طدة
مقاقع كؿا لق كان طاشؼا لفذا الؾقن الجؿقؾ ،يتؽرر هذا الؿصطؾح
(ازرق او مشتؼاتف يف الصػحات
35558516526528531536537548556561565566574
أي ست طشرة مرة .صحقح اكف يؾجل الك هذا الؾقن الذي يحبف
ست طشرة مرة آ اكف يتػــ يف مشتؼات ومزيدات هذه الحروف
الثالثة فؿرة ازرق ومرة آزرق ومرة زرقة او الزرقة او زرق او زرقاء
وغقرها.

اما كؾؿة ٓزورد فتتؽرر ايضا يف صػحة  36565571577أي
اربع مرات.

اما كؾؿة طصػقر وطصافقر فقؽررها يف ص  55و  ،48و  28و 9
أي اربع مرات.

اما كؾؿة اصابع فترتدد يف صػحة  22523528547و  74ويؽتػل
بتؽرار هذه الؽؾؿة خؿس مرات.
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بقـؿا يردد كؾؿة الؿقت ويؿقت اربع مرات فؼط.

وكؾؿة غصـ واغصان ترتدد ثالث او اربع مرات وهؽذا ومع ان
الؿراجع لؾديقاكقـ يؾؿس ان قامقس الؽؾؿات لدى شاطركا غـل
جدا بآلػاظ ،آ ان لجقءه الك تؽرار بعض الؿػردات يجعؾ
الؼارئ يشؽ يف مؼدرة الشاطر طؾك آكطالق يف بحقر الؾغة كؿـ هق
مؼقد ببعض الؽؾؿات ،يؽررها ويرددها يف اكثر مـ مقضع وهق
ضعػ ٓ مػسر وٓ مربر لف
الـاحقة الػـقة يف ديوان االوتوبقا:

كؾ شاطر اكؿا يؽتب حصقؾة تجاريف ومعاكاتف يف حقاتف حقث
تـعؽس هذه الؿعاكاة حربا طؾك القرق ويشركـا الشاطر يف تجربتف
الحقاتقة يضعفا بقـ ايديـا ويرتك الحؽؿ لـا بالتالل.

واذا كان معظؿ شعراء فؾسطقـ قد كتبقا اشعارهؿ مـ خط الـار،
فان شاطركا ٓ يذكر الؿعاكاة العسؽرية والسقاسقة بؿؼدار ما يتحدث
طـ هؿقمف الػردية ،فاذا اكطبؼت هذه الفؿقم طؾك الؼضقة العامة فال
بلس ،فالؿفؿ اكف يـحصر ضؿـ اصار الذات او إكا وهق راض او
مؽتػ بؿا قد حصؾ.

وطـد شاطركا كؿر السعدي خزاكة مؾقئة بالذكريات طـدما كان
يؼرأ طققن آدب العالؿل فقتلثر هبا ويغرف مـ اثاث ذاكرتف كؾؿا
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احتاج ذلؽ .وهق وقد ابدى استعداده لتؼبؾ كؾ كؼد مقضقطل
فسقف يؽقن مـػتحا لؿا اققلف يف هذا الديقان مـ اجؾ ان يؽقن
اكتاجف افضؾ بؽثقر يف الؿستؼبؾ .فالشعر شفادة والـؼد شفادة فقق
الشفادة وارجق آ اكقن قد قسقت طؾك ديقان الققتقبقا لـؿر
السعدي الؾفؿ آ ما يتطؾبف الؿقضقع.

الشعراء كقطان :كقع ذو كػس صقيؾ يؽتب الؿطقٓت او
الؿالحؿ ،فقػقض الشعر طـده فقضا ،ويشبع الؿقضقع الذي يؽتب
طـف وصػا وتشريحا وتحؾقال مـ كؾ جقاكبف.

وكقع يؽتب بالؼطارة مؼؾ ومختصر فال يؽاد يتحدث طـ
الؿقضقع حتك يؼػز الك مقضقع آخر .وصاحبـا يف "اوتقبقا اكثك
الؿالك" مؼؾ جدا ،حتك ان ديقاكقف صغقرا الحجؿ ٓ يزيد أي مـفؿا
طؾك ثؿاكقـ صػحة .ويف ديقان آوتقبقا يؽتب الؿؼاصع الشعرية التل
قد ٓ تزيد طؾك طشرة الك اثـل طشر بقتا فقـتؼؾ الك الؿؼطقطة التالقة.
وقد وجدت يف الديقاكقـ بعض الؿؼطقطات التل كتبفا طؾقالطريؼة
الؽالسقؽقة مـ الشعر العؿقدي ،او الؿقزون الؿؼػك كؿا يف قصقدة
رقؿ  21مـ الديقان ص –  .21-21وهل صغقرة ٓ تزيد طؾك ثالثة
ابقات كتبفا طؾك البحر البسقط الذي تػعقالتف هل :مستػعؾـ فاطؾـ
مستػعؾـ فاطؾـ .يف هذه الؼصقدة يؾجل الشاطر كؿا ذكركا الك البحر
البسقط الؿقزون الؿؼػك مستػعؾـ فاطؾـ مستػعؾـ فاطؾـ ،بقـؿا
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تدور معظؿ قصائد الديقان طؾك صريؼة شعر الحداثة .يف هذه
الؼصقدة يـػعؾ القزن والؼافقة معا ذلؽ ان الشاطر يريد ان يثبت
لؾؼارئ ان لديف الؿؼدرة طؾك كتابة الشعر الؽالسقؽل الؿؼػك
والؿقزون الك جاكب شعر الحداثة.
الؿضؿون والعبارة:

معظؿ الديقان طبارة طـ قصائد غزلقة ففق يحب الجؿال وهذا
امر صبقعل وطادي ،ويحؾؿ بالقصال مع مـ يحب طؾك امتداد
الديقان ،ولؼد حاولت استؼصاء القصـقة يف الديقان فؾؿ اجدها الؾفؿ
بعض التؾؿقحات لؿا يدور يف الساحة السقاسقة وهل قؾقؾة جدا.
وهق اذ يصرح يف الؿؼطقطة رقؿ  4قائال:

"كـت احببتفا طـدما /أمطرتـا اكا وابا الطقب /الؿتـبل مصائبـا/
كـت اطرففا جقدا /حقث تبؽل بال سبب /مثؾ طصػقرة مـ حديد"
ويضقػ يف الؿؼطقطة التالقة رقؿ  5ص –  7ققلف:

ٓ يؿاثؾفا احد /حقث تـظر يف قاع روحل /يضلء لفا قؿر
الدمع /فقق رصقػ آبد".

فالتعابقر هـا جؿقؾة وبعقدة طـ الؿـطؼ لذلؽ ففل مقغؾة يف
الغؿقض وآهبام بغقر صائؾ.
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اما يف الؿؼطقطة السادسة ص –  8فالجرس الؿقسقؼل يـبض
بشؽؾ رائع حقث تحؾؼ الؽؾؿات وآستعارات والتشابقف بشؽؾ
مؽثػ يجعؾ الؼارئ يؾفث خؾػ الؿعاين ،ذلؽ ان هذه الؽؾؿات
حبؾك بالؿعاين وفقق صاقتفا بؼقلف :ص – .8

ربؿا ربؿا يف آوتقبقا غدا /اتؼؿصفا حقـؿا /يتبؾقر يف ذاهتا/
صبحفا آزرق الزكبؼل /واكا ٓ كبل .../حقث تعرب يف الروح /برقا
يجر خطك /مـ اكقثة آب /اكا ٓ كبلٕ /صـع مـ حزهنا ضبقتقـ/
وطصػقرتقـ.
مرثقة الػارس االخقر:

هذه الؼصقدة يف رثاء الؼائد الػؾسطقـل ياسر طرفات هل مـ
اجؿؾ قصائد الديقان الذي كحـ بصدده .ففل مـ الشعر الؿحدث
ولؽـ ٓ اهبام وٓ غؿقض فقفا وفقفا مـ البالغة وجؿال التعابقر
الشلء الؽثقر ،خاصة وان الؽؾؿات وردت وفقفا كثافة كبقرة وذات
دٓٓت ابعد مـ مضؿقهنا السطحل القاضح.

وكل يتؿتع الؼارئ كؿا تؿتعـا كحـ فؾـؼرأ ما يؼقل يف ص – 44
"كان يـظر مـ فرجة الالمؽان( /أي الؿؼاصعة التل حقصر فقفا ياسر
طرفات يف السـتقـ آخقرتقـ) لؿا ٓ يرى /ويؿسح جرح الؿسقح
بؿا فاض /طـ قؾبف مـ كدى الزكبؼة /كان يـفض يف روحـا مـ تراب
آغاين /فتـفار مؿؾؽة الشر /مشـؼة مشـؼة /وهـا يشبف مؿؾؽة الشر
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باهنا مجؿقطة مشاكؼ ،ولذلؽ فاهنا تـفار مشـؼة مشـؼة! ويتابع:
"فارس طربل اخقر طؾك مفرة مـ غضب"! فؽقػ تؽقن هذه الؿفرة
الؿصـقطة مـ الغضب؟!

يذرع الؾقؾ ٓ يرطقي /لؾربوق التل هطؾت حقلف /مـ سققف
آجاكب /كقؿا يقايف ابا ذر يف كزطف /وحده برده /ورده /الؿتدفؼ
مـ سدرة الؿـتفك /فقق قػر العرب /فقق قربالعرب ٓ /يروض
حرية الؿعدن الحر /يف زمـ مـ خشب /ا ًذا الؼذائػ تسؼط مـ
حقلف فال تصقبف ،وهـا ايضا مػارقة جؿقؾة ومؼاركة بقـ سالح العدو:
الدبابة والطائرة الػقٓذية والصقاريخ طؾك اكقاطفا ،مؼابؾ آسؾحة
البسقطة التل يؿؾؽفا الػؾسطقـققن والتل يعرب طـفا بؽؾؿة "خشب".

ويف مؽان آخر يف قصقدتف "تؼاسقؿ طؾك ماء جريح" يحؾؼ
شاطركا يف ذروة جديدة مؾقئة بالؽثافة والتؾؿقح العبؼري بؼقلف :ص –
:63
تؿؾئقـ ستائر كقمل الشػقػ الؿضبب /بالؾقز وآقحقان!"

فالستائر الؿضببة ٓ يؿؽـ ان تؽقن لبقت يف جـة ارضقة وٓ يف
مـحدر واد بؾ يف رأس جبؾ يؽتـػف الضبابٓ ،ن الضباب ٓ يحقط
آ بالجبال يف الغالب .هذا آختصار الجؿقؾ ،يجعؾ الؾقحة
الؿؼتضبة واضحة الؿعالؿ ويجعؾ الؿعاين بعقدة الؿـال بسبب
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الغؿقض الذي ٓ يعرف حؾ رمقزه سقى قارئ متؿرس يف قراءة
الشعر.

يف ص  12يـتؼؾ الك الصالة بشلء مـ العتاب هلل الذي تخؾك
طـا ،فصدقـاه وكذبـا اكػسـا ...لذلؽ فػل الزمـ أيت ،زمـ آوتقبقا
ستدمع طقـاكا وكؿشل مص ّؾقـ يف سبقؾـا الك آبدية دون اكحراف.

اما يف ص  18ففق يؾجل الك الؿؼابؾة وهل كقع مـ البالغة
فتستحؿ الـجقم بعقـقفا ويستحؿ بعقـقف "طباد الشؿس" يف الؿؼطقطة
 5مـ قصقدة "تحقٓت لؿرايا كرسقس" يؼقل يف ص  25فسحة
لعذوبة مشقتفا.

يف هناري الذي ص ّػدتف /شقاصقـ اكس ّقة /والتل راكعا خاشعا
كاصعا دامعا /بالقشاح الذي يتفدل مـ شػؼ زكبؼل طؾقفا /بالعطر
او /بدمقع الخصؾ".

اكظر الك هذا القشاح الذي هتدل مـ شػؼ زكبؼل ويرشح بالعطر
وبدمقع خصؾ شعرها" ص  25القس جؿقال ومجددا مبدطا؟! فاذا
ما شاع صقهتا يف دمائف فان احالمف تتلثث بآمؾ! وهـا ايضا كجد
الؽثقر مـ التجديد وآبداع طـدما يصػ حبقبتف.

اإلصرار طؾك الحقاة :يف قصقدتف رقؿ واحد يصر شاطركا طؾك
الحقاة ٓن "طؾك هذه آرض ما يستحؼ الحقاة"! حقث يؼقل:
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"مـ جفة الؼؾب /يطؾع مـ فؾؼة البدر حؿراء شػافة /تػطر الدم
ذوب طذاب /..طؾك السـديان الؽئقب يغـل الؿغـل /ويـسك باين/
الذي قتؾتف الحقاة طؾك صخرة الشفقات /..فػل الققت متسع كل
يعقد السؿاء الك ذاهتا يف الؿغقب ص – .33

فؽقػ اذن كػسر هذا آمؾ الؽبقر والتشبث بالحقاة ويف الققت
متسع كل يعقد السؿاء الك /ذاهتا يف الؿغقب /ان لؿ يؽـ الؿرء ذا
ارادة حديدية كل يؽقن لديف هذا التؿسؽ بالحقاة؟!

وبؿا اكف يؿؾؽ حـقـا شديدا وكبقرا لؿعشققتف فاكف يعقد الك
اسالقب الجاهؾققـ وطشؼ فرسان الجاهؾقة! ومحاكاة فرسان
الققكاكققـ وابطالفؿ الذيـ ابؾقا بالء حسـا يف حصارهؿ لؿديـة
صروادة.

ولؽـف يعقد يف ص  67الك السقد آمريؽل سقد العقلؿة الذي
يتحؽؿ بؿصائر مختؾػ شعقب آرض .ففق الؿؾققكقر ٓ بؾ
الؿافققكقر ،أمر الـاهل ،والك الزطؿاء العرب الذيـ تؼؿصقا دور
يفقذا آسخريقصل الذي باع سقده الؿسقح بثالثقـ مـ الػضة وهق
تؾؿقذ السقد الؿسقح .فؼد باع هذا الزطقؿ كتاب مزامقره ،واصبح
الػؾسطقـل فلرا (أي اكساكا طديؿ الؼقؿة) لقس اكرب مـ ماسح آحذية
طـد مـعطػ الجادة الثاكقة .ولذلؽ فاكف أي الؿـاضؾ الػؾسطقـل
يتحجر دمف كؿا القرد طؾك ققائؿ الؼبقر (جؿع قائؿ او كصب
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تذكاري).اخقرا ،اطتؼد اكـا ازاء مقهبة واطدة لشاطر متقاضع هق
الشاطر كؿر سعدي ،الذي كـّك كػسف بؽـقة وضاح السعدي كؿا ذكركا.

تحقاتـا لالستاذ الشاطر كؿر سعدي وقدما الك آمام يف مجال
آبداع الشعري .صقب اهلل آكػاس!

*****
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اىذضُ اىَىجىد واألٍو اىَْؾىد
ىذي اىؾاعش اىفيغطٍُْ َّش ععذٌ
دٍُْ.ش ذىٍا
ؽاعش وّاقذ ٍِ فيغطُِ
كان آستاذ الشاطر كؿر سعدي الذي يطؾؼ طؾك كػسف اسؿ
وضاح سعدي ،قد اهداين باكقرة اطؿالف الشعرية الؿتؿثؾة
بؿجؿقطتقـ شعريتقـ اصؾؼ طؾك آولك طـقان "أوتقبقا اكثك
طؾل ان
الؿالك" وطؾك الثاكقة اسؿ "طذابات ّ
وضاح آخر" ،وقد تؿـك ّ
اكتب تعؼقبا او تعؾقؼا طؾك اكجازاتف الشعرية هذه؛ وكزوٓ طـد رغبتف
تؾؽ ،فؼد ارتليت ان اتـاول هاتقـ الؿجؿقطتقـ بالـؼد والتحؾقؾ لؿا
يف ذلؽ مـ خدمة ادبقة كحق الشعراء القاطديـ الذيـ يسقرون يف
درب آبداع آدبل طؾفؿ يصؾقن الك مبتغاهؿ آسؿك بخطك ثابتة
وروح واثؼة.

ان اول ما يسرتطل آكتباه يف مجؿقطة "اوتقبقا اكثك الؿالك" هق
العـقان الػريد مـ كقطف الذي اططاه شاطركا لفذه الؿجؿقطة،
تعرف باهنا اتجاه مثالل ،بؿعـك
فآوتقبقا هل الطقباوية والتل ّ
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خقالل ،حقث يشتؼ مـ

utopia

آغريؼقة بؿعـك الؿؽان الؿتخ ّقؾ

الذي ٓ وجقد لف طؾك أي ارض ،فالققتقبقا بؿعـك آفضؾ ،مـ
eutopia

أي آرض الطقبة ،او آصؾ الطقب ،ويف الؼامقس

الؿحقط "الطقبك" شجرة يف الجـة او الجـة كػسفا ،ومـ ثؿ فطقبك
لؽ بؿعـك الخقر والسعادة لؽ .والطقبك طؾك ذلؽ بالؿعـققـ معا
هل الخقالل وآفضؾ .وكان اول مـ استعؿؾ هذا التعبقر تقماس
مقر  1533 – 1478يف كتابف "الققصقبقا" ،أي الؿديـة الطقباوية.
وكان فقؾسقفا اكجؾقزيا اكساين الـزطة وهق يصقر مديـة خقالقة ذات
كظؿ مثالقة تضؿـ ٓفرادها اسباب الخقر والسعادة .واصبح هذا
الؾػظ بعد ذلؽ يطؾؼ طؾك كؾ كتاب يصقر الـظام الؿثالل لؾؿجتؿع
آكساين .ومـ هـا فان آستاذ كؿر سعدي يبحث طـ مؽان صقباوي
يؿتاز بالخقر والسعادة يؾتؼل فقف مع محبقبة يف كظام مثالل مالئؽل
يـشد فقف آفضؾ مع ان ذلؽ يتقاجد فؼط يف دكقا آحالم والخقال
كؿا يقحل الؾػظ.

ويدرك شاطركا مـ خالل كؾؿات قصائده اكف يحؾؿ بعالؿ ٓ
يؿؽـ القصقل القف يف هذه الحقاة وان كان يـسج يف خقالف التلمالت
الؿـعؿة بآمؾ الؿشقب بحزن ضاهر يعرب طـ خقبة امؾف يف تحؼقؼ
احالمف مع امرأة يعشؼفا تتؿثؾ فقفا السعادة والخقر والفـاء كلهنا اكثك
مالك مع استحالة وجقد مثؾ هذه الؿرأة ،فالؿالئؽة ٓ جـس لفا،
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لؽـ شاطركا يؿـل كػسف بايجاد آكثك الؿثالقة ذات الطابع الؿالئؽل
الشػاف الجؿقؾ والبديع بجسدها وكػسفا وروحفا:

٧ان ًىٓغ لي ٖبر بلىعِّ ِّ
صم٘ قّ ٠ُٟ
ًدضزجي ًٖ يمحر اإلاضن ِّ
٧ان ًدلم بامغؤة ال جمكِ ؤخؼاهه في الهباخاث ِّ
ُ
 ١في عوخها ِّ
بال بما ًتر٢غ ِّ
قِّ ٤ٟ
مً خىحن بلى ٍ ِّ
الؼمً ِّ
ْ ِّ
 ١في ًٞاء
ؤػع َ ِّ
ً
ؾاصها ِّ
ِّ
نحرث ٢لبه
هي مً َِّّ
ْل ِّ
للجما ٫الظي َِّّ
ًب٩ي بضم٘ ؾُى ٝالٗغب ِّ
ُ ً
٢بلت ِّ
عوخه ِّ
ِّ
نحرث
هي مً َِّّ
ّ
ً
باخشت ِّ
ِّ
هل ِِّت هِؿان
ألِّ ِِّ
اإلاهب ِّ
ْ ِّ
ًٖ ع ِ ِّ
ٍاح
ُ
آهِّ ،ؤهثى مالِّ ٥
جىام ٖلى هىم سججي هىا ِّ
الؿماء ِّ
ِّْ
في جغ ِ ِّ
اب
ّ
اإلااء ِّ
ًهلي لها ُِّ
ِ ِّ
ًغ ٘ٞمً ؾاٖضي ِّ
ي ِّ
خٟىت مً قظي هبى ّ ٍِّ
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ٌ
خٟىت مً ِّ
ِّ
ٚضي
لُل ؤًٖائها ِّ
يُاء اإلاُ٣محن في ِ ِّ
ٌ
ٖظاب ِّ
ٍ ِّ
خٟىت مً
ِّ
وٚضي
ؾِبظعها في صمي خبها (صِّ )6-5
وهـا يؿثؾ "الحـقـ الك شػؼ ازرق يف فضاء الزمـ" تقق الشاطر
لؾقصقل الك الضقاء العاصػل والػقققة الػؽرية حقث يرمز الؾقن
آزرق الك الحؼقؼة بايجابقتفا وكقراكقتفا يف طالؿ آكسان.

ويعقد شاطركا الك ذكر "الشػؼ آزرق" وكلن شققف او تؾفػف
الك آستـارة العاصػقة والػؽرية يمرق كقاكف ويستحقذ طؾك مخقؾتف:

عبما عبما في ًىجىبُا ِّ
بال ٧لماث ِّ
ٞغ٢خىا الخُاة ِّ
الخ٣يها اطا َِّّ
ُٛٞمغوي يىء هجمتها ِّ
عبما عبما الخ٣يها ؤها ِّ
في اوجىبُا اإلاماث ِّ
هغجضي ق٣ٟا ؤػعِّ ١
حىدت مً ِّ
ٍ ِّ
وهُحر بإ
صمىٕ الخغٍغ ألِّهثى اإلاال( ٥ص ِّ )9
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وربؿا يؽقن تركقز الشاطر طؾك الؾقن آزرق كابعا مـ كقن
الؾقن آزرق هق رمز هدوء واصؿئـان الـػس طؾك صعقد التػسقر
الـػسل ٓ سقؿا واكف يؼرن "اوتقبقا الؿؿات" باطتبارها رمزا لؾجـة يف
العالؿ أخر مع "الشػؼ آزرق" رمز آمؾ يف القصقل الك مبتغاه
يف تحؼقؼ السؽقـة والسعادة مع محبقبتف يف طالؿ صقباوي آخر
يختؾػ تؿام آختالف طـ طالؿـا هذا.

مـ الالفت يف قصائد مجؿقطة "اوتقبقا اكثك الؿالك" ان شاطركا
يتطرق بشؽؾ بالغ الك ذكر اسؿاء ادباء وشعراء وفالسػة طالؿققـ يف
آدب الؼديؿ والحديث امثال البقر كامق وسػقكؾقس وبقدلقر
وهقمقر وافالصقن ورمبق وكقتس وفقرجقـقا وولػ وكاضؿ حؽؿت
ومظػر الـقاب وغقرهؿ .طالوة طؾك تسخقره لؾؿقثقلقجقا العالؿقة
والديـقة لخدمة اغراضف آدبقة والشعرية يف صرح افؽاره كذكره
طشتار ويفقذا وكرسقس وايزيس وغقرهؿ .ومـ الؿمكد ان شاطركا
اراد مـ آتقان باسؿاء همٓء آدباء والشعراء والػالسػة وابطال
الؿقثقلقجقا ،آيحاء باهنؿ جؿقعا كاكقا مـ دطاة مجتؿع صقباوي
يتؿتع بالسعادة والخقر والػضقؾة والحب.

آ ان القاقع الؿرير لؿ يتح لفؿ تحؼقؼ احالمفؿ وخقآهتؿ
الؿثالقة يف الحب والطؿلكقـة وسالم الـػس بـػس الؽقػقة التل يشعر
هبا شاطركا مـ آحباط والحزن والؿعاكاة وخقبة آمؾ .لؽـف مع
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ذلؽ ما زال مستؿرا يف البحث طـ مديـتف الػاضؾة السعقدة التل يتقق
فقفا الك امرأة معشققة تشاركف السعادة ،كؿا فعؾ غقره مـ الؿبدطقـ
طؾك مدار سـقات حقاهتؿ:

وحه مً ألاِّبىىؽ ِّ
ٌ ٌ
اللُل ِّ
هاٞظ في حلض هظا ِ ِّ
يىء ِّ
ِّ
مىنل للخب واإلااض ي ِّ
ٌِّ
ٌِّ
ُٖغ
ُ
ّ
٢دىان ِّ
ِ ِّ
جىازغ مً قٟاه ِّ
ألا
ًىػٕ ما َ ِّ
ِِّ
ىِّ ...
ألاع ِّ
ٖلى قٟحر ِّ
ِ ُ
ألاولى ِّ
نهغ َاٞذ بضمىٖىا ِّ
ٌِّ
ّ
ٖلُِّ ...٪
٣ه الُٛىم ِ ِّ
حٗل ُِّ
ِِّ
وحه ؤٞالَىنِّ ِّ
ٌؿبذ في ًٞاثُِّ ٪
ُِّ
ً
ً
ٖىٍت ِّ
٢هُضة ع ِّ
ِّ
ج٨خبجي عئا٥
َّ َ
َّ ً
مغحاهُ ِّت ِّ
ِّ
ماثُ ِّت ألا ِ ِّ
لٟاّ
ِّ
ٌ
بىىؽ في حلض الٓالم ِّ
وحه مً ألاِّ ِ ِّ
ِّ
ً
للخب واإلااض يِّ ..
ِ ّ ِّ
ك٘ ُٖغِّا مىنال
ٌُِّ ُّ ِّ
امدك٣خ ٪مً بغوقي ِّ
ٌ ُ
َٟىلت ِّؤزغيِّ ِّ
ِّ
ُ ِّ
والبرو١
بىىؽ ِّ
٦خاب الغوح وألاِّ ِ ِّ
ُ ِّ
ًىجىبُا الؿغابِّ .
156

(ص )36
ويف هذه الؼصقدة تتبدّ ى رمزية آستحالة يف تحؼقؼ آحالم
والخقآت التل تعتؿؾ يف ذهـ الشاطر .و "الربوق" هـا هل اشارة
الك ققى ٓ يؿؽـ السقطرة طؾقفا او التحؽؿ فقفا تمثر يف العقاصػ.

كؿا ان الربق يتضؿـ معـك التبصر يف كقػقة جعؾ الحقاة تسقر
باكتظام
وهذا ايحاء صقباوي لؿا يدور يف خؾد الشاطر مـ تؿحقر حقل
آمؾ البعقد الؿستحقؾ الذي يـشده .ومـ الؿالحظ ان شاطركا يؼرن
تؾؿقحا الك لقن خشب آبـقس
هـا آبـقس بالربق ،ولعؾ يف هذا
ً
آسقد الذي يرمز الك الؿجفقل والغؿقض والرهبة يف مؼابؾ الربق
القهاج الذي يشع كارا وكقرا يستضاء بف ويتؿ آحرتاق مـ خاللف.
وققل الشاطر ان "الربوق صػقلة اخرى" هق اشارة الك الحب الذي
يؾؿع ثؿ يخبق ،وبالتالل فاكف يرمز الك آفرتاق وآكػصال كؿا يػرتق
الحبقب طـ محبقبتف بعد طفد الطػقلة بؽؾ ما فقف مـ براءة ومحبة
وفضقؾة.

ويليت شاطركا طؾك ذكر الشاطر الػركسل الؽبقر شارل بقدلقر يف
مؼطع مـ قصقدة "تؼاسقؿ طؾك ماء جريح" (ص )61؛ ومـ حقث ان
بقدلقر هق شاطر الؾذة وآلؿ وقصائده غـقة بالصقر ،والخقال البؽر،
والعاصػة الؿتلججة الجامحة ،فان آستاذ كؿر سعدي يستخدم يف
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هذا الؿؼطع مـ الؼصقدة الؿذكقرة طبارة "زهقر الضباب" كاشارة
الك مجؿقطة بقدلقر الشفقرة "أزهار الشر" حقث يريد شاطركا هـا ان
يؾؿح الك اكف ٓ يرفض الحب العاصػل الجسدي الؿتلجج ،بؾ اكف
يـشد يف محبقبتف الؿرأة تؾؽ الشعؾة البدكقة التل يعشؼفا الحبقب كؿا
يعشؼ آكسان كػسف بـرجسقتف (كارسقسقتف) الؽامـة:

هىع الًباب ِّ
ؤخخىٍ ٪ؤها مً ػ ِِّ
ِ ِّ
ٞغحت ِّ
ِ ِّ
وبىصلحر ًىٓغ مً
ُِّ
اإلاٗضوي ِّ
ّْ ِّ
ِِّ
ال٣مغ
ق٘ ملخ ٪في ٧ل حؿمي ِّ
َِّّ
وٚاب ِّ
ْ ِّ
وحهِّ ...٪
ِ ِّ
في بدحرة هغؾِـ
َ
وٖام ِّ
ٖام ِّْ
ملُى ِّن ٍ ِّ
ْ
ِّّ
البابلي
هغؾِـ في هدغ ٥ال٣مغ
ُ ِّ
ً٣ب ُِّل
ِِّّ

(ص ِّ )64-63

وحقـؿا يؼقل الشاطر "شع مؾحؽ يف كؾ جسؿل" ،فان الؿؾح
هـا يشقر ويرمز الك ان الشاطر طؾقف ان يؾقم كػسف طؾك شلء يف الحقاة
القاقعقة لؿ يؼؿ بارتؽاب خطل فقف .وهذا يمكد ان الشاطر العاشؼ ٓ
يستطقع مؼاومة حبف الجسدي تجاه الؿرأة التل يعشؼفا ٓن هذه هل
صبقعة آكسان الذي يعشؼ كػسف مـ خالل طشؼف لؾؿرأة كـرسقس
الذي اطجب بذاتف وطشؼ كػسف وهق يـظر يف البحقرة التل ترمز هـا
158

الك الؿرأة التل يرى فقفا الشاطر كػسف متقؿا هبقاها وذائبا يف طشؼفا.
اما "الؼؿر الؿعدين" او "الؼؿر البابؾل" ،فاكف يؿثؾ آكثقية البدائقة
والالوطل ،وبالتالل يرمز الك تجدّ د الطاقة التل تغؿر كػس آكسان يف
كؾ زمان ومؽان ويف العالؿ الطقباوي الذي يرجقه الشاطر لف
ولؿحبقبتف الؿثالقة ايضا.

ويستؿر آستاذ كؿر سعدي بـغؿة الحزن وآبتئاس والؿعاكاة
وضاح آخر" ،ويبؾغ
وآحباط يف مجؿقطتف الشعرية الثاكقة "طذابات ّ
الذروة بـغؿتف هذه يف الؿؼطقطة التالقة:

وياح ِّ
ْ ِّ
هذ ًا
وؤ َ ِّ
ُ
البدغ ِّ
ِِّ
ماء ؤهذ في
ُ٢غة ٍِّ
ِّ
الًٟاء ِّ
ِّْ
وفي
ُ
ُ
ث في ِّ
ط َِّّع ِّة عمل لم جؼ ِّ٫جبد ِّ
يىاء ِّ
الؿضًم ًٖ ؤ ِّْ
ِ ِّ
مُاع ِّ
ألا ْ ِّ
ُٖل ِّ
ِ ِّ
حغٖت مً
ٍ ِّ
ًٖ
هضاب ِّ
تهُل مً ؤ ِ ِّ
اء ِّ
ٖمغ ٥الهٟغ ِّْ
َ ِّ
قمـ
لتزعٕ الٗالمِّ– هظا الٗالم ِّ
اإلاضٞىنِّ جدذ الؼمً اإلايس ِِّّي ِّ
(صِّ )19
 ١باأل ِّْ
شجاع
ماصه الخاع ِ ِّ
في ع ِِّ
159

ويؽثر شاطركا يف هذه الؿجؿقطة مـ استخدام آلقان كآصػر
وآحؿر وآسقد بؽؾ ما يف هذه آلقان مـ رمزية كػسقة تعؽس ما
يف داخؾ الشاطر مـ اختالجات واحاسقس ومشاطر كامـة .ففق
يـعت شؿس العؿر بالصػراء ،والؾعـة بالحؿراء ،والثؾقج بالسقداء:

زمغٍت قىاَئ الاخالم ِّ
وال٣هى ِّع ِّ
ًا ياعب في لٗىخه الخمغاء ِّ
٧االٖهاع ِّ
ًا الُال٘ مً قٟاه حغح ِّ
امغؤة الىىاع ِّ
مً بغ٢ها اإلابخل باالشجاعِّ ...
زمغٍت قىاَئ ال٣لب ِّ
التي جبدث في زلىحها الؿىصاء ًٖ مىاع ِّ
(مِّ )25
٦ما ؤهه ً٣غنِّ وحه اإلاغؤة بال٣مغ الاؾىصِّ :
وحهها وال٣مغ الاؾىص ًٖ ِّ
بٗض ًًِئان الُغٍِّ ٤
بٟخاث الهض ٝالاػعِّ ١
في حؿمي الٗمُِّ ٤
بيباث غجغيِّ الم٘ جدذ هضي ِّ
161

الهبذ ٦خمىػِّ الٛغٍِّ ٤
َالٗا ٦ىذ مً ال٨ٟغة مً ِّ
حى ٝاإلاؿاء الدجغيِّ ِّ
 ١الى ِّ
ٖاعٍا الا مً الكى ِّ
٧ىا٦ب اإلااء ٖلى قىاَئ الٛغب ِّ
ومً َّ
(ص ِّ )42
ُٖج ِّْي ِّْ
هبي
ومـ هذه الؿؼتطػات الشعرية ،يتضح ان شاطركا تغؾب طؾك
طباراتف أجقاء وأوصاف الحزن والغؿقض .فالؾقن إسقد هق رمز
آسك والحزن وفقف ايؿاءات الك ضرورة تغققر اسؾقب الحقاة ٓ
سقؿا وان الؼؿر يؿتاز بتؼؾب آحقال فؾؽقا .كؿا ان الثؾج الذي
يعطقف شاطركا لقكا اسقد هـا ،يتضؿـ رمزية لؾربود العاصػل والخقف
مـ القحدة بغقاب الؿحبقـ؛ ويف هذه الحالة غقاب الؿحبقبة طـ
الحبقب الذي يرتجقفا لتمكس سقاد وحدتف ،ولؽـ الثؾج يقحل بلن
الحبقب قد ادرك ان حبف لتؾؽ الؿرأة التل اطتؼد اكف أحبفا ،قد خػت
وأطرتاه الربود .فالسقاد جاء هـا لتلكقد القحدة والعزلة وآكػراد،
وبالتالل مقاجفة تغققرات وصعقبات يف حقاة الشخص.
ومع كؾ هذا ،فان الشاطر يخاصب الؿرأة التل يفػق القفا قائال:

عوخ ٪في حؿميِّ ..
جط يء الى ٤ٟالاؾىصِّ ..
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بالىىاعؽ البًُاء..

(ص ِّ )55

وهـا يؽؿـ مبعث آمؾ الذي يـشده الشاطر يف محبقبتف ،تؾؽ
الؿرأة التل ستخرجف مـ طالؿ القحدة والخقبة بروحفا البقضاء الـؼقة
الصافقة التل ترمز القف الـقارس البقضاء التل ترمز ايضا الك الحظ
الجقد والك آفاق الروح الحرة ذات الؿعـك العاصػل التحريري
لؾـػس الؿثؼؾة بآحؿال ،والتل تصبق الك آكطالق والتحرر مـ
قققدها واغاللفا.

وكؾؿة اخقرة حقل الؿجؿقطة الشعرية الثاكقة لالستاذ كؿر
وضاح آخر" حقث ربؿا
سعدي ،واصالقف طؾقفا طـقان "طذابات ّ
يؽقن شاطركا قد قصد ايراد اسؿ "وضاح" تقؿـا بالشاطر "وضاح
القؿـ" ( 718مقالدية) والذي طرف بجؿالف أسر ،وكان يتؼـع
لشدة جؿالف .ومـ الجائز ان سبب اكثار شاطركا مـ ذكر الؾقن
آسقد يف اوصافف يعقد الك هدف تؾؿقحل ارادة شاطركا طؿدا وهق
اسرتجاع صقرة وضاح القؿـ كعاشؼ شديد القسامة يخػل جؿالف
بؼـاع اسقد ،وهق الذي يرجح اكف كان محظقضا يف الحب بعؽس
وضاح أخر الذي يصقره شاطركا والذي يعاين الحزن والؽآبة
ويلمؾ ان يجد ضالتف الؿـشقدة يف حبقبة تبادلف آحاسقس
والعقاصػ الجقاشة وتعقد لف كشقة الروح ولذة الحب .ولـا يف حب

162

وضاح القؿـ ٕثقؾة ،قريـة كستخؾصفا مـ آبقات التالقة التل قالفا
وضاح القؿـ يف حبقبتف ُأثقؾة:

نبا ٢لبي وما ٫بلُ ٪مُال ِّ
ُ
وؤع٢جي زُالً ٪ا ؤزُال ِّ
ًماهُت جلم بىا ٞخبضي ِّ
وجُٚ ً٨ال ِّ
ص ٤ُ٢مداؾً ّ ِّ
طعٍجي ما ؤممذ بىاث وٗل ِّ
مً الُُ ٠الظي ًيخاب لُال ِّ
ول ً٨ان اعصث ّ
ٞهُجُىا ِّ
اطا عم٣ذ باُٖنها ؾهُال ِّ
وختاما ،يتضح لـا ،ان آستاذ كؿر سعدي يتؿتع بشاطرية واطدة،
ويستحؼ كؾ ثـاء واصراء وتشجقع طؾك هاتقـ الؿجؿقطتقـ ،راجقـ
لف مزيدا مـ آبداع والتؼدم يف طالؿ الشعر ،مع أصدق التحقات
واصقب التؿـقات لف بالتقفقؼ والصحة وآزدهار.

*****
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َّش ععذٌ َذخو ديثح اىؾعش دصاّاً جاٍذاً
عهُو مُىاُ
ماذة وسوائٍ ٍِ فيغطُِ
يف طؿؾل كؿحرر أدبل تصؾـل كثقر مـ" الدواويـ" الشعرية
فلبحث فقفا برغبة صادقة طـ الشعرٕقتبس شطرة شعرية واحدة
لألشارة الك أجقاء الؽتاب او ما يسؿك الديقان فال أطثر،هذا يذكّرين
يف صػقلتل طـدما كـا كبحث يف تؾة الدريس الفائؾة طؾك البقدر طـ
حبة حؿص واحدة فـجدها بعد ٕي أو ٓ كجدها ! يف ديقاينّ
كؿرسعدي مـ قرية (بسؿة صبعقن) إولقـ وجدت كقمة مـ الحب
يشقهبا الؼؾقؾ مـ الؼش! فؽؾ قصائد الديقاكقـ تؿـحؽ إحساس
بلهنا شعر وصبعا بتػاوت يف جقدهتا ولؽـ جؿقعفا فقق الؿستقى
العام الذي كراه يف شعركا الؿحؾل وتمكد لؾؼارئ أن ما يراه هق لقن
الحرب الذي ٓ تػرزه آ قريحة شاطر ،أهنا الؽؾؿات الؿخبقزة بـار
الشعر والثؼافة ،و لقس أستعراضا سطحقًا لبعض طالمات الشعر بؾ
هق تقاشج واكصفار الػؽرة الخاصة بالؿقروث الثؼايف العام العربل
والعالؿل ،يف شعر كؿر سعدي كؾؿس وجعا روحقا حؼقؼقا ٓ ،اطرف
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كؿر سعدي ولؿ أسؿع بف مـ قبؾ ،لؽـف ترك رقؿ هاتػف طؾك صاولة
مؽتبل ،بعد مرور سريع طؾك بعض الؼصائد هاتػتف كل أهـله
ولقطؿئـ قؾبل ،ويبدو أكـل استؽثرت هذه الثؼافة طؾك اسؿ محؾل
اسؿع بف ٕول مرة ،أصغقت لؿحدثل فعزز ما سؿعتف مـف ما كـت قد
قرأتف! سللتف  :لؿاذا لؿ تجؿع ديقاكقؽ بديقان واحد بدٓ مـ ديقاكقـ
ٕن كؾ واحد مـفؿا يؼع يف حقالل  75صػحة مـ الحجؿ الؿتقسط
بالؽؿ أغرى
! قال أن لؽؾ ديقان مستقاه وأجقاءه ،اذا فؾقس الطؿع
ّ
الشاطر ٕصدار ديقاكقـ ،وبالػعؾ طـدما قرأهتؿا بتلن ٓحظت أن
ديقان " طذابات وضاح آخر " يختؾػ طـ ديقان " أوتقبقا أكثك
الؿالك " فإول هق طبارة طـ قصائد قصقرة كؾ واحدة يف أقؾ مـ
صػحة ! بقـؿا يف الثاين قصائد اصقل وهل تـسج طؾك مـقال واحد
استطقع الؼقل اهنا تظاهرة الؿثؼػ! حقث كجد الرتبة الشعرية التل
تـؿق مـفا قصائده ،يؼقل

قاٖغ ِّ
ٌ ِّ
"٢ا ٫لي
الٗكُاث ًٖ هٟؿها ِّ
َِّّ
ال٣هُضة ؤهثى جغاوصوي في
ول٨ىجي ؾإ٢ى ُِِّّ :٫
ُ َّ ُ
الغوح ِّ
ِ ِّ
ُٚبُ ِّت
ال٣هُضة ِّ
ِّ
ّ
َّ ٌ
حك٩لىا ِّ
خؿُ ِّت في ِِّ
ِّ
ً ً
٢بلت ِّ
٢بلت ِّ
ؤخغ٢ذ هٟؿها ِّ
ْ ِّ
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مهب الهضي ِّ
في ِ ّ ِّ
اإلاجغ ِص في طاجىاِّ ..
ال٣هُضة زلَِّّ ٤
ؾضي ِّ
لخُاة ُ ِّ
لٗك ٤ا ِِّ
ِ ِّ
ؾغ مٗجى ٍ ِّ
هبُل
ُِّّ
ألابضً ِ ِّت ِّ
َِّّ
حغٍذ ٖلى هامت
ٌِّ
وال٣هُضة ٖكب
ُ
ًجز ٝؤخؼاهىا والىضي ِّ
ِّ
٢ا ٫لي آزغيِّ ِّ
كجد لديف مصافحات ومعاكؼات شعرية مع كثقر مـ الشعراء
العرب والعالؿققـ ،طـدما سللتف بؿاذا يشتغؾ كلكؿا شعر بالخجؾ
حاول التفرب مـ السمال ! وطـدما ألححت طؾقف قال أكف طامؾ دهان
وترمقؿات! لؿ يػاجئـل هبذه الحؼقؼة التل أصبحت معروفة ! فـار
الشعر ٓ تـؿق تحت أسؼػ مضاءة بالػؾقريسـت! ٕهنا تحتاج الك
الشؿس الحارقة والعقاصػ والصقاطؼ والسفقب ! تبادلت معف
الحديث طـ قراءاتف ،فؽشػت قارئًا مؿتاز ًا! ففق يؼرأ لؿعظؿ الشعراء
والروائققـ الؽبار العرب والعالؿققـ ! وهق يؽتب الشعر مـذ 1995
ولؽـ وضعف الؿادي حرمف مـ اصدار ديقان شعري ،أن فؼط
يصدر ديقاكقف إولقـ بطبعة متقاضعة جدا وهق يف الثامـة والعشريـ
مـ طؿره ! كؿرقال لل بؿرارة اكف ارسؾ قصائده لؼسؿ الثؼافة العربل
يف وزارة الؿعارف إسرائقؾقة التل تصدر سـقيا طشرات الؽتب
ولؽـفا اهؿؾت كتابف لثالث سـقات رغؿ اهنا اصدرت الؽثقر مؿا ٓ
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يستحؼ ان كطؾؼ طؾقف اسؿ ديقان شعر او كتاب! كعؿ أوافؼ واشفد أن
معظؿفا ٓ يرقك الك مستقى شعر كؿر! ولؽـ مـذ متك تصـع
القزارات والؾجان الؿـبثؼة طـفا الشعراء الحؼقؼققـ ! صدقـل قد
يؽقن يف قرار الؾجـة بعدم كشر شعرك كعؿة وخقر ٓ تتققعف ! فالؽتابة
الجقدة وان كاكت طؾك ورق طادي وبسقط ستجد صريؼفا الك قؾب
الؼارئ! ها قد بدأت صريؼؽ وثؼ اكؽ اذا واصؾت صريؼؽ هذا
سقؽقن لؽ شلن شعري،وما طؾقؽ سقى ان تؼػز تؾؽ الؼػزة إولك
والؿخقػة كالؿظؾل مـ الطائرة الك الػضاء الرحب وستؽتشػ
دجـقك أو
جؿال الحرية وضرورهتا لروح الشعر وإدب! أما اذا ّ
دجـت كػسؽ بـػسؽ كؿا تػعؾ إكثرية فستؽقن كسؿة صقػ
ّ
جؿقؾة ولؽـفا طابرة! وسقف تغقض شاطريتؽ كؿا غاضت شاطرية
كثقريـ بدأوا كخققل جامحة ثؿ قعدوا يجرتون يف حظائرالتدجقـ
الؿؽ ّقػة ومـفؿ كتاب وشعراء كادوا يصقرون كبار ًا كؿريعد بديقان
قادم تحت طـقان " كؼقش طؾك جـاح كقرسة زرقاء " مربوك لؼرية
بسؿة صبعقن ،بإمؽان الؼقل أهنا اكجبت شاطرا ،وأريد أن أص ّؾل
شاطر آخر مـ الجقؾ الشاب طؾك الطريؼ كؿا ضاع
بلن ٓ يضقع
ٌ
كثقرون مـ قبؾف طؾك مـعطػات القضائػ والجقائز الخطرة!

*****
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اىؾاعش َّش ععذٌ تُِ اىرفشُّد واىرىاصو
ؽامش فشَذ دغِ
ماذة وّاقذ ٍِ فيغطُِ
كؿر سعدي مـ الشعراء الشباب القاطديـ الطالعقـ مـ الجرح
وبقتؼة الؿعاكاة وآلؿ والؽدح ،وهق طالمة مؿقزة يف ادبف وابداطف
ويتطقر باستؿرار ويزداد ترققا يف مدارك الؼصقدة ويجقد الرسؿ
بالؽؾؿات ،وكؾؿاتف القان ققس قزح ،ويـتشل بصقت العاشؼقـ
والحالؿقـ ويشفد دفؼة التؽقيـ ويحقؽ كسقجا آخر لؾحقاة والؿقت
ويبعث صائر الػقـقؼ مـ جديد ،ويعؾـ طقدة تؿقز وطشتار وايزيس،
وطالؿف الشعري طالؿ متـقع وطؿقؼ الؿـاحل ومحدد ومتقتر
الؼسؿات ،ومـذ ان قرأت اولك قصائدة يف التسعقـقات مـ الؼرن
الػائت واكا متحؿس لؼصائده التل تحؿؾ رؤية اكساكقة دافئة وكػسا
شعريا جديدا.

امتطك كؿر جقاد الشعر وح ّؾؼ يف فضاء الحداثة ..قصقدة الـثر
واثبتت روكؼفا وققهتا وقدرهتا التعبقرية التل تؿس اطؿؼ الؿشاطر،
وكشر بقاكقر قصائده يف الصحػ الؿحؾقة واصدرها يف مجؿقطتقـ
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شعريتقـ ،آولك اختار لفا طـقان"اوتقبقا اكثك الؿالك"
والثاكقة"طذابات وضاح آخر" وٓقت كصقصف آستحسان لدى
الؼراء والـؼاد الذيـ اجؿعقا طؾك جقدهتا واصالتفا وجؿالقتفا الػـقة.
مـ اولك خطقاتف وتجاربف الشعرية وكؿر سعدي يطارد الؽؾؿات
وتطارده الرؤى ويستػز صاقة الروح،وتؿقز بطابع خاص ومختؾػ
تجؾك يف اسؾقبف الشعري وقدرتف طؾك صقاغة العبارة الشعرية ورسؿ
الصقرة بؿروكة وآبتعاد طـ الؿباشرة والتؼريرية،ومـ اهؿ مالمحف
وخصائصف آلفام والتجؾل الشعري والتحؽؿ يف التقاصؾ الجؿالل
والػـل والؼقة الؿشحقكة بالتقتر ،ويدهشـا بؼصائده الـابضة بالحقاة
والحركة آيؼاطقة والؿرتطة بالحزن والتشؽل وآكقـ والحـقـ
الجزوع والروماكسقة الحالؿة.

وكؿر سعدي الؿسؽقن بالـص الشعري يتللؼ يف رؤياه ويتعؿؼ
الرمزية الشػافة ،ولغتف ايحائقة والػاضف محؽؿة ودققؼة .وصقره
مؽثػة وجديدة وبالقان مختؾػة،تارة تليت صؾبة ومـدفعة وتارة رققؼة
ورهقػة وشػافة ،كـسقؿ الصباح ،والدٓٓت طـده مغرقة يف الؿعاين
والؽؾؿات تتساوى مع حرقة الحدث وتتؿاوج يف ضؾ العاصػة وتبدو
طصقة طؾك الػفؿ يف الؿرة آولك ويصعب آستدٓل طؾك طـاصرها
وهذا كاجؿ طـ كثافة التجربة.
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وقصائد كؿر تعبؼ باري الزمان والؿؽان ويطغك طؾقفا الخقال
الروماكسل والصقر العاصػقة وتضطرم بالفؿقم آكساكقة العامة
وتؾتصؼ بؼضايا العصر وتعرب طـ الفقاجس والؿشاطر الذاتقة
والؾقاطج الداخؾقة التل تعتؿؾ يف ذهـف وقؾبف ،وهل تػقض بالؿعاكاة
الـػسقة والجراحات وآشجان والعذابات والخقآت وآوهام
وآحالم والؿثالقات وخقبات آمؾ ولقم الذات والفتاف لالكسان
ومؽـقكات القجقد ويستحضر فقفا الرمقز والشخقص التاريخقة
وآسطقرية والؿقثقلقجقة واسؿاء الػالسػة وآدباء والشعراء
ويقضػفؿ يف خدمة اغراضف الشعرية وايصال فؽرتف ومـ هذه
آسؿاء والرمقز التل تتؽرر بقـ ثـايا وسطقر قصائده"طشتار
وايزيس وفرسقس وفرجقـقا ويفقدا وسػقكؾقس وافالصقن ورامبق
وبقدلقر والبقركامق وكاضؿ حؽؿتف ومظػر الـقاب وغقرهؿ.

ويؼدم كؿر سعدي يف قصائده طصارة افؽاره وطذابات تجربتف
الذاتقة ويبقح بؿشاطره الؿؽبقتة ويصقر حالتف الؿرتدية وكجده
يبحث طـ حب مػؼقد وامؾ ضائع وامرأة طاشؼة تشاركف وتشاصره
الفؿ والقجع والسعادة والػرح ويـشد العقش يف مجتؿع اكساين
صقباوي مؾلء بالخقر والحب والؿحبة آكساكقة والػضقؾة
وآخالق واحرتام آكسان مفؿا كان ديـف ومذهبف ويـتصر يف الـفاية
لؾػؼراء والؿعذبقـ والؿضطفديـ يف الشقارع وآرصػة والؿـحـقة
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ضفقرهؿ والؿـغرسة اقدامفؿ يف اخاديد الرتبة وآرض الؿحروقة
ُ
تحت ضربات الشؿس الؼاتؾة ويحدد لفؿ خارصة الطريؼ التل
تؼقدهؿ الك الؿدائـ الخضراء حقث سـابؾ الؼؿح ورايات الحرية
ومرايا الشؿس.

ومـ قصائده الؿشقبة بالحزن والـدب والتل تؿثؾ لـزطة
آكساكقة وتجسد شاطريتف الحؼقؼقة،فـا ومؼدرة وصدقا وابداطا
واحساسا وطػقية،رثائقتف لشاطر الحب والعذاب والؿـػك والؿدن
الػاضؾة واحد آطؿدة السقاسقة لعؿارة الشعر العربل ،الراحؾ طبد
القهاب البقايت ويؼقل فقفا:

فؼقر ويف قؾبف محرقة/يجقع ويطعؿ كؾ الجقاع /ويضرب لؾتائف
آروقة /ويف مؼؾتقف يغقؿ الدجك/اذا ما سجا /ويغرب يف مؼؾتقف
الشراع /وكؾ السـقكق الحزيـ الحزيـ/فؿا زال صػال مـ
الحالؿقـ/كجقم حزيران صـاطتف طؾك صدره/ورائحة الخبز/
والتبغ يف شعره/ورائحة الـار حتك الؿطر /وحتك الزهر /يرف
اشتقاقا الك ثغره /سالم وبرد وورد سالم/طؾك بطؾ طاشؼ ٓ يـام/
هق آرث مؿا تبؼك لـا مـ بالد الشام/وٓ شخص يعرفف ها هـا /اذا
ما تؽؾؿ غقر الـخقؾ /وغقر الحؿام /ويحػظف الخقخ طـ ضفر
قؾب /وطـ ضفر حب /ويعرفف التقـ مـ الػ طام/وتقت الشام/
لؼد طاش فقـا بسقطا /غـقا بشرب الغرام ..الخ.
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وأخقرا ،كؿر سعدي اكسان كادح ومقهبة فقاضة وصاحب رؤية
وصقت شعري حداثل واطد ومتؿقز طـ غقره مـ آصقات
الجديدة ،وٓمست قصائده آيحائقة طؿؼ الجرح واستطاطت
مقاكبة الزمـ ،واثبتت خطاه آدبقة والػـقة يف الـسقج الشعري
والؿشفد الثؼايف الؿحؾل ويقاصؾ جفده الشعري ومسقرتف آبداطقة
بغزارة وثؼة،حامال القصـ وآكسان والحب يف دمف وفماده ويلتقـا
بعبؼ مـ حبؼ ويستحضر الغققم ويؽثرمـ استخدام آلقان السقداء
الداكـة ،فؾف الحقاة ودوام العطاء والـجاح حتك يتبقأ مؽاكتف الالئؼة يف
أدب الشباب.

*****
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فٍ دَىاّهِ اىجذَذ "ٍىعُقً ٍشئُح"

َّش ععذٌ صىخ ٍخريف فٍ ؽعشّا اىَذيٍ
عهُو مُىاُ
ماذة وسوائٍ فيغطٍُْ
يطؾ طؾقـا الشاطر كؿر سعدي مـ جديد ،بـتاج شعري مرهػ
ومتدفؼ ،يف ديقان تحت طـقان مقسقؼك مرئقة ،والحؼقؼة أن مـ يؼرأ
قصائد هذا الديقان ٓ تػارقف الؿقسقؼك واإليؼاع وٓ لؾحظة واحدة،
طـد قراءتؽ لؼصائد الؿجؿقطة سقف تشعر أن بقـ يديؽ شعرا
حؼقؼقا ،وأن مـ كتب هذه الؽؾؿات شاطر حؼقؼل يؿؾؽ كؾ
إدوات الشعرية والػؽرية ولف فؾسػة حقاة تمهؾف لؾؼب شاطر ،وٓ
أبالغ إن قؾت أن كؿر سعدي هق واحد مـ قؾة قؾقؾة بعدد أصابع القد
القاحدة مؿـ يؿارسقن كتابة الشعر الؿحؾل ويستحؼ لؼب أو تسؿقة
شاطر ،وٓ كبالغ إن قؾـا أن ما يحدث بالـسبة لؾشعر الؿحؾل هق
مجزرة شعرية فؿا كراه بإصـان طؾك القرق ٓ يحؿؾ أية شاطرية فنما
أكف سطحل وأقؾ مـ طادي وٓ يرتؼل حتك الك مستقى الـثر الؿراهؼ
لطالب اإلطدادية،أو أكف مغؾؼ ٓ مجال لػفؿف وٓ لرتجؿتف الك
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العربقة ،وقد يؽقن خالقا تؿاما مـ العقاصػ والؿشاطر الصادقة،
ولفذه إسباب شعرت بسعادة طـدما قرأت كؿر سعدي أول مرة قبؾ
سـقات ولؿست أكـا يف حضرة شعرية وشاطر لف شلكف! قصائد كؿر
سعدي تذكر الؼارئ بالشعراء الؽبار وتشدّ ه حتك يؼرأها الك هنايتفا،
يف قصقدتف إولك يحاول أن يعرفـا ما الذي تعـقف لف الحقاة ،تحت
طـقان الحقاة كؿا أكا أففؿفا ،وهذا مدخؾ فؾسػل الك الشعر
والتعامؾ مع الؽؾؿة أصال ٕكف صرق سمآ بشريًا أبدّ يا! كقػ تػفؿ
الحقاة ،فقؼقل ،الحقاة كؿا أكا أففؿفا

لهٟت لؿماء ملىهت بالىضاءاث ِّ
عوح الُىابُ٘ جدملجي مشل ُٖغ الىضي ِّ
في ِّ
ػهىة للخهان اإلاجىذ َِّّ
اللُل ِّ
٢بت ِ ِّ
اخترا ١ألاباعٍ ٤في َِّّ
َٗم اليؿاء ّ
اإلاضجج بالىاع ِّ
البرًئت ِّ
ِِّ
ٞىض ى ال٣هاثض وألاٚىُاث
هىم ألاخاؾِـ في ٢إ نهغ اللٛت ِّ
وا٢خىام ػهى ِّع الٟغاقاث مً ؤعبٗاء الغماص ِّ
والخلى ِّ٫النهاجي للٗك ٤في حؿض الهبذ ِّ
ُّ
ًؼ ٝالبُاى الىبُل ل٣لب البالص ِّ
وهى ِّ
الٟااص ِّ
ِّْ
قهىة مً خغٍغ جل٠
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ع ٠ُٞعزام ألاهىزت ؤو إلاٗان ال٣غهٟل جدذ الؿىاص ِّ
الخُاة ٦ما ؤها ؤٞهمها ِّ
ال ٦ما ؤهذ جٟهمها ٞخٟؿغها بالجماص ِّ
الشاطر يـؼؾ لـا يف هذه الؼصقدة فؾسػتف لؾحقاة ،وطشؼف
لؿظاهرها الطبقعقة ،وهق يرى ما ٓ يراه الـاس ،بؾ يـظر الك إشقاء
يف حركتفا الداخؾقة ،يـظر الك الجؿقؾ يف هذا الؽقن ويستؿتع بف !

يف قصقدتف ما تشائقـ كؿقذج جقد لؾشعر الغـائل لإليؼاع الدافئ

ها هىا ما حكاثحن ال ما ؤقاء ِّ
ٞإها ٞاعؽ مً ػمان مط ى ِّ
واه٣ط ى خبه ..مشل ُ٢غة ماء ِّ
هىث في الٗغاء ِّ
لىنِّ ُٖيًُ ٪ش٣ب ٢لبي ٦ما اوٛغؽ الؿُِّ ٠
في ػهغة الهىضباء ِّ
ً
ٞا بالُُٟ٣ت ؤو بالخمام َّ
اإلالىنِّ ِّ
وٍُغخجي هاػ ِّ
ؤو بسُاٖ ٥لى ٧ى٦ب مٗكب باألٚاوي الجغٍدت ِّ
ؤو بالغئي ٞى ِّ١نضع الؿماء ِّ
ها هىا ما حكاثحن ال ما ؤقاء ِّ
يؿتاز الشاطر كؿر سعدي طـ معظؿ شعرائـا الؿحؾققـ باتساع
ثؼافتف وكثرة مطالعاتف ،وهذا ما يؿؽـ أن كؾؿسف خالل جؾسة سريعة
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وقصقرة معف ،ففق قارئ مؿتاز ،وبرأيل هذا ما يؿقز الشاطر أو الؽاتب
الؿتؿقز ،وهذا بالطبع يـعؽس طؾك إكتاجف الشعري ،ويف بضعة سطقر
كستطقع أن كستشػ مدى اصالطف فقؼقل يف قصقدة "سلختار جقن
دمق"

ال جدؼنِّ ًا ؾُضي حان صمى ِّ
واؾترح في ٢بر ٥اإلاٟغوف ِّ
بغاثدت الهٟها ٝالبريِّ ِّ
٣ٞهاثض ٥و٢هاثضي ياٖذ ِّ
وخبُبخ ٪بٛضاص ياٖذ ِّ
في ػمً يإ ُٞه ٧ل ش يء ِّ
ختى الًُإ هٟؿه /ختى هىال٧ى هٟؿه يإ ِّ
آؾ ٠ؤها ٖلى ٧ل خغ٦ ٝخبخهِّ ...
٧ان وؿمت نُ ٠وقه٣ت ؤ٢اح وؾىؾً ِّ
ولم ً ً٨هاع َىٞان هاصعة ِّ
ٞلِـ هظا الٗهض الظي ُٗ٢خه ل ٪وللؿُاب ِّ
وألمل صه٣ل ولىٟس ي ِّ
بن بي عٚبت إلخغا ١الٗالم بٗىص ز٣اب ِّ
آلزظ بالشإع ل ٪مً ؾىحن الدكغص والخغمان ِّ
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ويؿضل يف قصقدتف الجؿقؾة هذه لقؼقل :

آه ًا ؾُضي الكاٖغ ِّ
ؤخلم ؤها ب٣هُضة هجاء واخضة ِّ
٧اهذ ٖلى خاٞت لؿاه ٪وفي بغٍت عوحي ِّ
ولم ج٣لها َُلت ٖمغَّ ٥
اإلاىػٕ في ؤبض الغٍذ ِّ
٢هُضة هجاء واخضة ِّ
بض ٫ؤل٢ ٠هُضة ٦خبتها في مضًذ الخب ال٩اطب ِّ
ووؿِذ بخغا٢ها في ؤجى ِّن امغؤة ِّ
وفي النهاًت ؾإزخاعِّ ٥
ّ
ومشالُت الخب والخُاة ِّ
٢بل ازخُاع مدمىص صعوَل ِ
في النهاًت اإلاىحٗت ٦دُاجِّ ٪
٧اإلاأس ي ؤلاٚغٍُ٣ت...ؾإزخاعِّ ٥
ؾغٞاهخِـ وق٨ؿبحر وصاهتي وٚحرهم ِّ
٢بل ازخُاع ِّ
آه ًا حان صمى٧..ان ؤبىاء ألاوإلاب اإلاضللىنِّ ِّ
ًغ٧لى ِّن ؾحزً ٠مً الخلِّ ٠
وهم ًخًاخ٩ىنِّ مً مكِخه اإلاخشا٢لت ِّ
ؾحزً ٠ابً ال٩لب ال لص يء ؾىيِّ ؤهه َُب ال٣لب ِّ
بِىما الجالص في الجاهب آلازغ ِّ
ًساَب السجىاء ٢اثالِّ :
ؤيها الٗاق٣ى ِّن ألؾُىعة سخُٟت بالُت جضعى الخغٍت ِّ
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بوؿىا ألا٩ٞاع الدجغٍت في عئوؾ٨م ِّ
وامدىا ٧ل الٗىاَ ٠الىبُلت مً ٢ىامِؿ٨م اإلاهترثت ِّ
ٞةه٨م لؿخم في مكٟى هىا ِّ
والظي ًسال ٠الخٗالُم ؾُجلض ختى اإلاىث ِّ
ؤو ًُ َّ
٣ضم ل٨الب حلجامل الًاعٍت ٧الىاع ِّ
ِّ
٧ان نىث الجالص الخكً ًجلجل في ؤٚىاع عوحي ِّ
بِىما ؤ٨ٞغ في ٦خاب اإلاضًىت الٟايلت ألٞالَىنِّ ِّ
و٦خاب ألاوجىبُا للضوؽ ه٨ؿلي ِّ
وؤهٓغ صام٘ الغوح الى قٗغاء ًإ٧لىنِّ وحباث بُُئت ِّ
مً ؾُاٍ الىاع في مٗخ٣الث الخغٍت ِّ
ؾإزخاع "حان صمى" في ػمً الغٖب ِّ
مربوك لؾشاطر كؿر سعدي الصقت الشعري الؿختؾػ يف شعركا
الؿحؾل ،ومربوك لـا هذا الصقت الجؿقؾ ،يؼع الؽتاب يف 123
صػحة مـ الحجؿ الؿتقسط ويحقي طشرات الؼصائد مـ العام
 2111حتك  2118صباطة دار الـفضة الـاصرة.

******
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قطشج ٍِ ٍذثشج اىيُيح اىخاٍغح
ّجاج اىضتاَش
ؽاعشج وّاقذج ٍِ اىَؽشب
كقة صغقرة يف جدار شعر الشاطر الػؾسطقـل كؿر سعدي
مـ خالل قصقدة "وحدي مثؼؾ بركقـفا"

"لق كـت ٓ أطرف كؿر سعدي لظــت أكف شاطر ستقـل ،فحرصف
طؾك تؼالقد قصقدة التػعقؾة حد التؼديس ،يشجع طؾك مثؾ هذا
الظـ..فضال طـ اكتفاجف هنج الستقـققـ يف محاولة غزل خققط
القاقع ،وكسجفا يف كسقج روماكسل يتخذ مـ طـاصر الطبقعة وطا ًء
لؼضايا الػؽر.
ثائر العذاري (كاقد طراقل )
يؼقل الشاطر:

الكٟاِّ ِّٝ
شجغ وعاء ٚمىيها
ٌِّ
ِ
في اإلا٣هى ِّ
ٌ
هجمت ؤزغيِّ ِّ
ِّ
و٢لبي
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ّ ٌ
ٚهان ِّ
ألا ِ ِّ
ل٣ت ٖلى ِّ
مٗ ِّ
مُغ ًىاُٞجي ِّ
ال ٌِّ
ُ
ُ
بهاء ِّ
ألاهىزت مً ٍِّ
ِّ
بما ِّ
جغر
الخ٩ىًٍ ِّ
ِ ِّ
ِ ِّ
هان٘
ؤخلم باه٨ؿاعيِّ ِّ
ُِّ
الًىء ِّ
ِِّ
مشل ِِّ
نهغ
ُّ
ًغِّ ... ٝ
مىؾُ٣ى ِّ
ٖضم ِّ
بًُاء مً ٍ ِّ
َِّ
ٍِّ
٦دٟىت
هضم ِّ
ومً ٍ ِّ
ؤهاي ِّ
يهضهضوي ل٩ي ٌٟٛى َ ِّ
خلُبي ِّ
ٍِّّ
هىا ٥في ٍِّ
٢مغ
َ ِّ
الٗام ِّ
الُغٍِّ ِ ٤
ِ ِّ
ًُل ٖلى
ُِّّ
الكٟاِّ ٝ
ِ ِّ
مش٣ل بغهُنها
ٌِّ
وخضي
بضم ِّ
ٗل ٍ ِّ
وعصي ُمك ٌِّ
الهٟهاِّ ٝ
ِ ِّ
ٖلى
ٌ
٨ٞغة ٢لبي ِّ
جى٣غ ِّ
ُِّ
ًٖ الضهُا ِّ
ّ
حضلُ ِ ِّت ِّ
وًٖ
الخلمِّ ..
ِ ِّ
الخُاة/
ِِّ
الكٗغ /
ِِّ
ُ
ًٖ ِّّ ِ ٧ل بٞتراض ٍِّّي ِّ
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ً
ل٩ي ؤٚضو حضًغاِّ ِّ
ؤن ُؤم َِّّغ ٖلى ٚضي ِّ
وؤحىدت ِّ
ٍ ِّ
اقاث/
بسُىٞ /غ ٍ ِّ
ّ
ٚامٌ ٌٗلى ِّ /
ٍ ِّ
هت ِّ ٍ /
٧ىعص
ملى ٍِّ
مىح٘ ِّ
ٍ ِّ
ٚؼالاثِّ ٍ /
خىحن
ٍ ِّ
وٍضي ِّ
اإلاىج في ِّ
نهُل ِ ِّ
ُِّ
َّ
بلى ِِّع ُٞيُِّ ٍ َُِّّ ٣ت ِّ
الكمىؽ وَٗمها ِّ
ِ ِّ
ِ ِّ
بضم
ْ
بسمغة ؤوع
ُٞىؽ ِّ
َ ِّ
ِِّ
ِّ
متزحذ
ا
اوصث ًٖ هٟؿها ِّ
وع ْ ِّ
هاع في حؿضي ِّ
ألاػ َِّ
ُ
وٍؼخ ٠مائها ِّ
ِّ
ّ
الُىٞان ِّ
ُ ِّ
لُمؿجي
ُ
ؤ ٤ُٞمً صخىيِّ ِّ
ز َِّّم ُ ِّ
وٍىٓغ زىٞها هدىيِّ ِّ
ُِّ
ُ
خمامت ِّ
ٍ ِّ
وصهكتها ع ِّ
٠ُٞ
ُٖىحن ِّ
ِ ِّ
بًُاء في
َِّ
ياجٗخحن ِّ
ِ ِّ
زُىاث ِّ
ٍ ِّ
ؤمص ي َِّ
بً٘
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ْل ؤع٧اصًا ِّ
ألصزل َِّّ
َِّ
ُ
 ١في الٟغاِّ ..! .ٙ
وؤٚغ ِّ
ما ٧ان ًٟهلها ًٖ ِّ
اإلااض ي ِّ
هاع ِّ
نهغ مً ألاػ ِِّ
ؾىيِّ ٍِّ
ًٟهل هٟؿها ًٖ هٟؿها ِّ
ُِّ
ما ٧ان ًٟهلجي ًٖ ِّ
اإلاىٓىع ِّ
ِِّ
ِ ِّ
اإلاؿخ٣بل
ٚحر ٚىاًتي بىجىمها ِّ
اإلاؿمىٕ ِّ
ِ ِّ
وخىُنها
بؿضوم ِّ
َِّ
ٚحر هىاًتي
ُٖىاي ِّ
َ ِّ
حكغب ملخها
ُ ِّ
يهب مً ؤٖلى َّ
اإلاجغ ِِّة ِّ
وهى ُّ ِّ
الُحر ِّ
ِِّ
مشل ِ ِّ
ؾغب
اإلاؿاٞت ِّ
ِ ِّ
ؤو ٚحر
ً
ُ
مٗا!ِّ .....
ال ج ّى ِخ ّضها ِّ
كؿر سعدي ،هذا الشاطر الؼادم مـ حقػا الؿقغؾة يف إسرار
العؾقية ،كحق خقؿة الشعر العربقة الؽربى ،يف جرابف مقاويؾ الصحراء
التل استؼبؾت كبار الشعراء.
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كعؿ ،هذا الشاطر الؿسؽقن بالتغقر .يعترب مـ الشعراء الؼالئؾ
الذيـ تطقعفؿ الؾغة بشؽؾ سؾس ،يغزو قؾعة التخققؾ فقق كتػقف
طباءة الحؾؿ ،مـتعال خػقـ مـ جؿر ،لقصؾ بالؼارئ إلك أفؼ التصقير
الشعري البفل.

يسؽـ كرجس الؾقؾ مـتظرا لقتس الـفار ،مفاجرا يف حقض
التحديث ،دون تجاهؾ تؼاسقؿ إرض الػراهقدية.
رؤية:

يف هذه الؼصقدة يبدأ الشاطر رحؾة ذاتقة تسؽـفا أكغام إلفقة ،يـثر
روطتفا كؾؿات شػافة تلتزر بعطر القرد .فؿا هق هذا الغؿقض الذي
سؽـف ضبابا سقطر طؾقف ؟ ،ففؾ الؼصقدة هل إكثك الحؾؿ التل
زلزلت راحتف ،فجعؾتف يؿشل بغقر هدى ،يجؾس يف الؿؼفك غارقا يف
تلمالتف ،وهق يرتشػ فـجان ذكرى حبقبة تشع أكقثة وهباء طؾؼت قؾبف
فقق غصقن آكتظار.؟ ،راكضا بخقالف كحق مقسقؼاه الداخؾقة،
يفؿس لـػسف طـ كػسف ،وبعض مـ خصالف التل تركض وراء الحؾؿ
الذي يدغدغ وجقده ،وهؾ الحػـة البقضاء هل روحف الؽسقرة التل
داستفا أقدام الـدم ؟
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 ...يستؿر الشاطر يف آستؿتاع بجؾستف الفادئة وهق مبحر يف َيؿ
القجقد ،متعؿؼا يف جدلقات فرشت طقالؿف ،محاوٓ اخرتاق مػاهقؿ
تسطر كقـقكتف .

إن كصقص الؿبدع كؿر سعدي تتشؽؾ يف ثقب الحضارة التل
تستؾؼل فقق كاهؾ التاريخ اإلكساين ،حقث يصطاد تللؼف الدائؿ مـ
الذات الغائرة يف الحؾؿ ،وما هذه الؼصقدة "وحدي مثؼؾ بركقـفا" إٓ
محارة ضقء ترمقـا يف شباك مجازية الؿعالؿ ،غـقة بلساصقرها و
أقاكقؿفا الخاصة.

كحـ إذن؛ أمام شاطر يحؿؾ مشعؾ آختالف ،فبقـ الثالثقة
الجدلقة :الشعر  /الحقاة /الحؾؿ ،تؿر ققافؾف بثؿار الحـقـ الؿقجع،
والرتقب قرب كافذة الشؿس التل تصب خؿرهتا مـ دكان الغد
الؿحؿؾ بالتساؤٓت الخػقة.

هؽذا تتعثر هذه الؼصقدة بقـ شػتل آحرتاق ،وتتـػس مـ رئة
الـقر الذي يستقصـ أرض الطػقلة ،فقفا غربة تؼرأ أشعارها طؾك
مساء متقهج الخطقات ،تؿطر أصراففا غقاية تؾتحػ كػل إمؾ
الؿرتؼب ،فلي سر هذا الذي جعؾ الحروف هترول فقق أرضف دامعة
إحشاء ،تغزل الؾغة مـ دهشتفا برق ألػاضفا وهل تردد أكشقدة
أورفققس .؟،فتـػتح خرائط مؾقئة بإققاس الؿبحرة يف مدارات
السػر طرب كؾ الجفات ،فػل هذه الؼصقدة طقالؿ تتـاسج بقـ الؾػظ
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والؿعـك،وتتدلك قـديال مـ بقـ دفتل التؽقيـ ،حقث تتؿازج إزمـة
الشعرية ،وتتحقل أرضفا مـ اإلشتفاءات إلك العزوف ،متدثرة
بؽآبة غقرية سرطان ما تتحقل إلك طاشؼة بؾثام أخضرُ ،تغقيف
بػتـتفا.وتركـ لؼصب أحزاهنا تتؾق طؾقف بعضا مـ جـقهنا الجؿقؾ،
فقغرق يف فجرها.

امتزاج الغزل طـده يؼػ طؾك طتبة الجسد الؿـػؾت مـ شرارة
التـاسخ بؿرآة القجقد،حقث يحؿؾـا أثقر الحروف كحق وصـ ٓ يبـك
بغقر الؽؾؿات التل تستقصـ مساحات الروح .يـسج خققط الؿؽان
بجرح الؿاء ،حقث يزهر الؾقز حقـا ،وترتكح بقـ هدب الشاطر بؽائقة
أمؾ دكؼؾ حقـا آخر.تتفجا فاتحة العالؿ؛ لتقلد مدن تخققؾقة هتزم
كقرون .لتققد قـاديؾ ضقئقة هتز طرش الحؾؿ ،هـا يستؾؼل الشاطر؛
ك َب ُض ُف إرض ،وغؾققكف صقفان جؾجامقش الشعري ،يرصد تؼاصقع
اإلكسان ،ويؾبس لغؿ الحضارات.

وما هذه الؼصقدة التل تصؾل يف محراب آكؽسارات وإمؾ
الؿرتؼب،إٓ كغؿا مـ مزامقر كؿر سعدي التل كتابعفا باهتؿام ،و التل
تػتح يف صدر الخريطة الشعرية العربقة هدير أمقاجفا التل ٓ تخطئفا
العقـ الثالثة.
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غػو ٌة فوق صدر الـفاية
لؼد تلثر الشاطر الؿتؿقز كؿر سعدي يف قراءاتف بالشعر العالؿل
والعربل ،حقث طاكؼ الؽثقر مـ حامؾل الؼؾؿ الؽقكققـ .وكاكت
أشعاره أرضا لؿعاكؼة القجقد ،محاوٓ الغقص يف أسراره.دون أن
كـسك الحرية كسمال مركزي يـصفر فقق شػتل قصقده

.

الػقـقؼ" روحل تـا ُم طؾك تـػس...مائِفا
يؼقل يف قصقدة "لفػة
ْ
ِ
الرخق
جؾدُ ها
هقلدرلقـ...فقؿا
أشعار
يف...
الدُ ري
ُ
َ
ِ
ِ
يشفؼ يف شرايقـل...ويعقي
بالـعاس
الؿضؿ ُخ...
وبنكسقاب العاجِ ُ ...
ّ
ْ
أقرتن بػضائفا الؾغقي...إ َّ
الـؼص....طـ
ٓ كل أر َّد
يف شتائل...لؿ
َ
ِ
مقسقؼاي...أقطػ حؽؿة بقضاء...مـ بستان فرداكقتل...أكا
أسراب
َ
الؿحـك بالحدائؼ...والرماد إرجقاين
لفػة الػقـقؼ...يف غدها
ّ
الؿعطر"...
ففـقئا لؾقصـ العربل هبذا الشاطر الذي يسؽـ مساحات التػرد.

*****
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َّش ععذٌ :ؽاعشُ ّذاءِ اىَيخِ واىْشجظ
عثذ اىَذغِ ّعاٍْح
ؽاعش ٍِ فيغطُِ
لألماكف ُ
أققل إن الصديؼ الرائع الشاطر الرققؼ كؿر سعدي مـ
أكثر الشعراء الذيـ قرأت لفؿ مؼدر ًة طؾك تسخقر الطبقعة واإلرث
الؼصصل الؿؾحؿل لؾشعقب يف شعره ،هذه الؿؼدره التل ُأططقت
لـؿر سعدي يجب أن تؽقن محط اهتؿام الـؼاد والدارسقـ لؾشعر
الػؾسطقـلٓ ،هنا مثقرة لالهتؿام ،إذ يؿتؾؽ كؿر لغ ًة فائؼة الروطف يف
كبل يف ققمف ،وكحـ كؼقل لـؿر استؿر
هذا الؿجال ولؽـ لألسػَ ٓ ،
يا صديؼ الؾغة والؼصقده ،إذ أن إصاللة واحده طؾك شعرك الرائع مـ

صديؼ حؼقؼل ،خقر لؽ مـ كؾ مداهـة الـؼاد وكذهبؿ.

كؿر سعدي جـدي الشعر الؿجفقل ،مؾؽ الصقر الجؿقؾف
الؿػاجله ومـبع إُسطقره التل ٓ تـضب إذا حرك قؾؿف تجد كػسؽ
لقـساب
أمام ريشة ترسؿ بغقر تققػ يحبِ ُؽ الؾػظ بطريؼة ُمؾػتف
َ
تزاوجًا لصقر ٓ تتققػُ ،تؽسب الؼصقدة فسقػسائقتفا التل تـعد ُم
ِ
ستحضر أمامؽ
قرأت لـؿر ُت
غقره مـ الشعراء ،إذا
طـد الؽثقريـ مـ
َ
ُ
ٍ
شالل ُأسطقري روماين إغريؼل
إسطقرة ،حتك تظـ كػسؽ أمام
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طربل فرطقين بابؾل ٓ يـضب ،يؼتؾع كؿر الصقرة مـ مؼؾعف العؾقي
ويرسؾفا شفبًا مبفر ًة تجعؾؽ تػخر هبذه الخامف الشعر َّية الؿتللؼة...
ِ
والؿسؽقكة بـداء الؿؾحِ كؿا يف هذه الؼصقدة..
ٍ
ِ
ِ
بـشقة مطق َّي ٍة َ
(يف َ
السرير ،وبالسقاح ِؾ يف
فقق
الشبقف
ذلؽ الؾق ِؾ
ِ
ِ
ِ
حزن
شاطر يدَ ُه طؾك أوتارها ،يف
رأيت طاشؼ ًة يؿر ُر
الالزورد،
بالد
ُ
ٌ
ٍ
ِ
ريؾؽة َ
ضفرها غقتار ٌة غجر َّيةٌ،
كان ،أو يف شققف إبدي ٓمرأة تخض ُ
ب َ
ِ
ويـا ُم َ
هتؿ ِبف وكا َد يسؾ مـفا الظبقةَ،
قؿران،
فقق وسادها
ْ
كادت أن َّ
ِ
إفعك ،الحؿامةَ ،والػراشةَ ،والسحابةَ ،لقط َة ِ
َ
الؿاء يف
احرتاق
الـاي،
ِ
ِ
ِ
يطقر
ويطؾؼ قؾ َب ُف يف شؽ ِؾ قـدي ِؾ
الؽؿان ،الؼ َّط َة إحؾك،
جسد
ُ
البحار ُ
ٍ
ِ
يف ٍ
ِ
ططرها يف َ
بـشقة مطق َّي ٍة
الشبقف
الغريب أو
ذلؽ الؾق ِؾ
أبد،
َ
لقتبع َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
خصؾة ورد َّي ٍة،
الالكداي ،هؾ مـ
كؼصائد
كؼبؾة مـس َّق ٍة،
السرير،
فقق
أم مـ ِ
سقـبؾج الـفار؟)
كداء الؿؾحِ يف دمـا
ُ
كؿر سعدي شاطر أطشؼ شعر ُه الذي يذكرين بعظؿة الس َّقاب ،يخـؼ
ذاكريت بصقره الؿقجزة الؿلخقذة مـ لقحة مشاطر جقاشة كاصؼة
وضاجة هبدير الحقاة ،زارين الققم بالصدفة يف طؿؾل يف قريتف الجؾقؾقف
َّ
بسؿة صبعقن التل تختبلء بقـ غابات البؾقط ...تحادثـا لساطة طؾك
وقع هدير ألقات الثؼقؾة ،رأيت شاطر ًا حؼقؼقًا وإن اختار أحقاكًا أن
يصؿت ،كؿر شاطر البحقرات والحقر َّيات وحزم الـقر والـرجس
وإُقحقان ،صقت فؾسطقـل جؿقؾ يستحؼ كؾ الثـاء.
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عُشجٌ ؽعشََّح
همغ ؾٗضي مً بؿمت َبٗىنِّ الىاٗ٢ت قغ ِّ١مضًىت خُٟا ،وهي ٢غٍت
حلُلُت مٗغوٞت بجما ٫مىٗ٢هاِّ .
بضؤ بيكغ بىا٦حر ؤقٗاعه في صخُٟت ؤلاجداص الخُٟاوٍت مىظ ٖام
ِّ .1999
ًخمحز قٗغ همغ ؾٗضي ب٣ضعة ٖلى الخٗبحر اللٛىي ،والخهىٍغ الٟجي
ً
مخ٨ئا ،في هظا وطاٖ ،٥لى زُا ٫حامذ مىٟخذ ٖلى
ٖلى خض ؾىاء،
الاججاهاث ٧اٞتً ،مخذ مً جىاناث طاث خمىالث مخٗضصة ،مىعوزاث
ز٣اُٞت ،وبقاعاث بًداثُت ،وؤزغيِّ عمؼٍت وؤؾُىعٍت ،منها الخانت،
ٖغبُت وقغُ٢ت ،ومنها الٗامت ،ؤحىبُت وٚغبُت ،جدُل بلى صالالث مخٗضصة،
٢ض جىإي ًٖ ٧ل ما هى همُي ؤو مخٗاعٖ ٝلُه ،ؤي و ٤ٞاإلاىٓىعِّ
ً
ً
الخضاسي ،وال ٌٗضم ال٣اعتِّ في زىاًا قٗغه ً
وبخؿاؾا ومٗغٞت
٨ٞغا وطو٢ا
ُ
وجؼزم باإلاىؾُ٣ى الهاصثتِّ .
ُِّ
ؤقٗاع ُِّه لهمىم الخجغبت الخُاجُت
ُ ِّ
جىهذ
وعئٍا.
همغ ؾٗضي واخض مً ؤصخاب ألانىاث الجضًضة في الؿاخت
الكٗغٍت الٟلؿُُيُت ،إلاا ًمخاػ قٗغه به مً َا٢ت ببضاُٖت ،وٚؼاعة في
زغ مً اإلاىيىٖاث اإلاخٗضصة ،وهى ً٨خب ٢هُضة
الىخاج ،ومسؼون ِّّ
َ
الخُٟٗلت ،ومً خحن آلزغً ،
و٢هُضة الىثرِّ .
ِّ
ؤًًا ال٣هُضة الٗمىصًت،
٦غمخه َّ
َّ
ماؾؿت ألاؾىاع في ٖ٩ا ٖام ِّ .2007
َ
نضعث له الضواوًٍ الكٗغٍت الخالُتِّ :
ٖظاباث َّ
وياح آزغ  / 2005 /مُبٗت ُٞىىؽ /الىانغة ِّ
مىؾُ٣ى مغثُت  / 2008 /ميكىعاث مجلت مىا /٠٢الىانغة ِّ
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٦إوي ؾىاي  ( 2009 /صًىان في زالزت ؤبىاب ) ميكىعاث صاثغة
الش٣اٞت الٗغبُت  /صاع وكغ الىاصي  /خُٟا ِّ
ًىجىبُا ؤهثى  / 2010 /ميكىعاث مغ٦ؼ ؤوٚاعٍذ للترحمت واليكغ /
عام هللا ِّ
َّ
ماء مٗظب  / 2011 /ميكىعاث مجلت مىا / ٠٢الىانغة ِّ
ألوؿىت الظثب  / 2014 /صاع اليؿُم لليكغ والخىػَ٘ /ال٣اهغة ِّ
ِِّ
ٌ ِّ
و٢ذ
ُ َ
بُمامت ُٖص ى  / 2014 /صاع اليؿُم لليكغ والخىػَ٘
ٍِّ
حكب ٪قٗغها
ِّ
 /ال٣اهغة ِّ
وناًا الٗاق / 2014 / ٤صاع اليؿُم لليكغ والخىػَ٘  /ال٣اهغة ِّ
مىؾُ٣ى مغثُت َ /بٗت زاهُت  / 2015 /صاع ؾاا /٫بحروث  /لبىان ِّ
عماص الٛىاًت  / 2017 /صاع الاهدكاع الٗغبي /لبىان /بالخٗاونِّ م٘
ُِّ

هاصي الباخت ألاصبي  /اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ِّ

اؾخٗاعاث حؿضًت  / 2018 /صاع الٗماص لليكغ والخىػَ٘ ومغ٦ؼ
ٖماص ُ٢غيِّ لإلبضإ والخىمُت الش٣اُٞت  /حمهىعٍت مهغ الٗغبُت ِّ
ِّ

ُ
جغحمذ له ٖضة ٢هاثض الى اللٛاث الاهجلحزًت والغوماهُت والهِىُت
والٗبرًتِّ .
وكغ ٢هاثضه وم٣االجه في ال٨شحر مً اإلاىا ٘٢ألاصبُت والش٣اُٞت ٖلى
َّ
ّ
َّ
واإلاش٠٣
اإلاخمضن
الٗغبُت والخىاع
الكب٨ت الٗى٨بىجُت مشل ٩ُ٦ا والىضوة
ِ
وصًىان الٗغب وحمالُا ومغ٦ؼ الىىع ،وفي اإلاجالث والصخ ٠اإلادلُت مشل
 ١ومىا ٠٢وؤلاجداص و٧ل الٗغب وألازباع وٞهل اإلا٣ا ٫والخُاة
الكغ ِّ
وكغه في مجالث وصخ ٠الٗالم الٗغبي اإلاغمى٢ت
ِِّ
الجضًضة باإلياٞت بلى
مشل ؤزباع ألاصب اإلاهغٍت وآلاصاب اللبىاهُت ِّوالضوخت الُ٣غٍت والنهًت
192

الؿىعٍت وألاهغام اإلاهغٍت وال٣ضؽ الٗغبي وٖ٩اّ الؿٗىصًت والخلُج
الاماعاجُت والٗغب اللىضهُت والٗغبي الجضًض والنهاع اللبىاهُت وٚحرها ِّ .
ّ
وٍدغعها
ؤن إلاجلت ال٩لمت الال٨تروهُت التي جهضع في لىضن
٦ما َّ ِّ
ِ
ً
ً
هاما في الخٗغٍ٠
صوعا ِّ
الىا٢ض اإلاهغيِّ ال٨بحر الض٦خىعِّ نبريِّ خاِّ ٔٞ
ل٣هاثضه وههىنه
ِِّ
الكٗغٍت مً زال ٫وكغها
َِّّ
بخجغبت همغ ؾٗضي
الىثرًت وصواوٍىهِّ .
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