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كتب �شاكر لعيبي
ق�صائد  من  مجاميع  اليوم  اأيدينا  بين 
المنّوعة،  الم�صرية  الإيروتيكا  الحّب؛ 
ع���ام. ما  اآلف  ث��اث��ة  اإل���ى  ي��ع��ود  بع�صها 
يقّدم،  الم�صرية  الحّب  ق�صائد  من  بقي 
�صعراً  اأو  للع�صاق  م��دائ��َح  رئي�صي،  ب�صكل 
ل��ل��رغ��ب��ات ال��ج��ام��ح��ة. ورغ����م اأن��ه��ا تبدو 
للوهلة الأولى، عمًا من اأعمال موؤّلفين 
غالبيتها  ف��ي  فاإنها  ال��ه��واة،  ال�صّبان  م��ن 
�صنيعة متعّمدة لأدباء متمّكنين.  الأولى، 
والأقدم بينها، هي ق�صيدة ُيوؤّرخ لها بين 
وتنتهي  م(  ق.   1100  -  1300( الأع����وام 
اإلى الأ�صرتين التا�صعة ع�صرة والع�صرين 
)الرمام�صة، جمع رم�صي�س(. المجموعة 
هاري�س  ب����ردي����ة  ق�����ص��ائ��د  ه����ي  ال���ث���ان���ي���ة 
البريطاني،  ال��م��ت��ح��ف  ف��ي  ال��م��ح��ف��وظ��ة 
وتت�صّمن ن�صخة من الحكايات الم�صرية 
عازفي  واأغ��ان��ي  ح��ّب  وق�صائد  القديمة 
القيثارة من اأجل قبر اأنتيف. وهي توؤّرخ 
اكُت�صفت  اإنها  ويقال  الرمام�صة.  بع�صر 
ف���ي ت���اب���وت م��ع��ب��د رم�����ص��ي�����س ال��ث��ان��ي في 
ان:  ن�صّ منها  الآخ��ر  الوجه  وعلى  طيبة. 
جوّبا".  اأَ���ْص��ِر  و"حكاية  الأمير"  "َقَدر 
 ،)A، B، C( وتتاأّلف من ثاث مجموعات
المهّمة،  الثالثة،  المجموعة  مت�صّظية. 
وك�صر  فخارية  اأواٍن  على  المكت�صفة  تلك 

Ostraca  تحتوي ن�صو�صاً مهّمة ُوجدت 
ُعرفت  التي  المدينة  دير  حفريات  اأثناء 

باأنها موطن عّمال المقبرة الملكية.
ال��ع��ّم��ال وع��ائ��ات��ه��م ع��ا���ص��وا ه��ن��اك منذ 
ع�صر الرمام�صة على الأق��ّل. العّمال من 
الذكور الذين يعملون في وقت واحد في 
المقبرة والجبال، كانوا يم�صون لياليهم 
وهم  الملوك  وادي  يطّل على  في مخّيم 
ي�صنعون، في الوقت غير المكّر�س للعمل 
الإجباري، التوابيت والتجهيزات الخا�صة 
بوفاتهم؛ لهم اأنف�صهم، ولزمائهم. كانت 
نتائج اأعمالهم من طبيعة حيوية، �صاحرة 

مكانتهم  ع��ل��و  ع��ل��ى  ودل����ي����ًا  و����ص���ارم���ة 
ث��ق��اف��ت��ه��م مقارنة  وت��م��ّي��ز  الج��ت��م��اع��ي��ة 
بالفئات الجتماعية الأخرى. كانت هذه 
تثبت  الفّنانين   - ال��ع��ّم��ال  م��ن  الجماعة 
ثوتمو�س  حكم  اأثناء  ح��ازم  ب�صكل  نف�صها 
الرابع، رغم اأنه من المعروف باأنها و�صلت 
اإلى ن�صاطها الأق�صى تحت حكم الملوك 
ع�صرة.  التا�صعة  ال�صالة  من  الرمام�صة 
نهاية  ع�صر،  ال��ح��ادي  رم�صي�س  حكم  بعد 
ال�صالة الع�صرين، كانت غالبية المقابر 
المتن  المكان.  ال�صّكان  وهجر  ُنهبت  قد 
المدينة"  "دير  حّب  ق�صائد  من  ال�صالم 
ي�����وؤّرخ ل��ه ب��ي��ن ب��داي��ة ال�����ص��ال��ة التا�صعة 
الع�صرين.  ال�صالة  نهاية  وحتى  ع�صرة 
ال��ق��ط��ع ال��خ��زف��ي��ة ت��ل��ك م��ح��ف��وظ��ة في 
وقد   ،)O.CG  25218( القاهرة  متحف 
كانت مه�ّصمة �صابقاً: اإحدى الأواني التي 
ُكتبت الق�صائد عليها، يبلغ حجمها 36.5 
�صم ارتفاعاً و43.0 �صم قطراً. وت�صّكل في 
ثاث  الق�صائد،  من  مجموعة  مجملها 
قطع منها كانت معروفة منذ عام 1897، 
و28 ك�صرة منها اكُت�صفت اأثناء الحفريات 
بين عاَمي 1949 - 1951. طبع بو�صينير 
عن  بعيدة  الك�صر  ت���زال  وم��ا  قطعة.   31

القراءات المكتملة.
)التفا�شيل �ص 3(

2 شعرية، تصدر مطلع كل شهر

كتب عبده وازن
"الفتّي" اأبداً،  الفرن�صي  ال�صاعر  دوكا�س،  اإي��زي��دور  اأو  لوتريامون،  برح  ما 
الذي رحل عام 1870 عن اأربعة وع�صرين عاماً، ي�صغل المعترك ال�صعري في 
فرن�صا والعالم. "اأنا�صيد مالدورور" الذي كتبه في طريقة �صبه �صّرية افتتح 
اكت�صفه  نف�صها. وعندما  الكتابة  �صابقاً، ول  ال�صعر  ياألفه  لم  عهداً جديداً 
ال�صورياليون في ع�صرينيات القرن المن�صرم جعلوا منه "اإنجيًا"، ووجدوا 
في �صاحبه هذا "الكائن الغريب"، بح�صب عبارة موري�س بان�صو، "نبياً" 
لهم. ومثلما كان اأثر هذه "الأنا�صيد" بالغاً في ال�صعر الفرن�صي والعالمي 

كان قوّياً اأي�صاً في الرواية الحديثة.
الثورة  "�صاعر  اأب��دع��ه  ال���ذي  ال��وح��ي��د  الن�س  تكن  ل��م  "الأنا�صيد"  اأن  اإّل 
اأخ��رى، نثرية  ال�صافية" كما �صّماه األبير كامو، بل هو كتب اأي�صاً ن�صو�صاً 
النجاح  تلَق  لم  "الأ�صعار"  هذه  اأّن  اإّل  "الأ�صعار 1 و 2".  بامتياز، �صّماها 
وال�صوداوية  ال��ل��غ��وي  بالعنف  ال��ح��اف��ل  "الأنا�صيد"  ك��ت��اب  ب��ه  حظي  ال���ذي 
وال�صّك والجحود، وقد اأثارت حفيظة القّراء والنّقاد الذين اختلفوا حولها. 
وظّلت توطئًة لق�صائد تحّدث ال�صاعر عنها، ولم يكتبها، ولم يظهر لها اأثر.  
 )التفا�شيل �ص 8(

ماهر �شرف الدين

�صعادة  ودي���ع  ال�صاعر  ب���اأن  "الغاوون"  علمت 
اأجرى ات�صاًل هاتفياً بال�صاعر اأدوني�س معاتباً، 
في  ال�صعراء  بع�س  ت�صميته  على  اإّي��اه  ولئماً، 
ج��واب��ه ع��ن ���ص��وؤال: م��ن ه��م ال�����ص��ع��راء العرب 

الذي  راأيك؟  الأف�صل في 
وّج����ه����ه اإل����ي����ه الإع����ام����ي 
ف��ي برنامج  زاه���ي وه��ب��ي 

بالبيت". "خّليك 
ع���ن���دئ���ذ ق������ال اأدون����ي���������س 
منك  "اأعتذر  ل�����ص��ع��ادة: 
الجواب"،  ه��������ذا  ع����ل����ى 
واإن   ،" "كان خطاأ متابعاً: 

�صوؤال وهبي "كان فّخاً".
����ص���ع���ادة  ط����ال����ب  اإّذاك   
تقديره  ب�صبب  اأدون��ي�����س، 
والثقافية  الأدبية  القيمة 

العلني في  ب��الع��ت��ذار  الأخ���ي���ر، ط��ال��ب��ه  ل��ه��ذا 
الجواب  فكان  "الحياة"،  "مداراته" بجريدة 
�صاأعتذر  ب��اأن��ي  "اأق�صم  لأدون��ي�����س:  ال��ح��رف��ّي 

�صاأعتذر �صاأعتذر".

�صاعرة فرعونية، بري�صة: اأ�صامة بعلبكي.



والتي  الآن،  نترجمها  التي  )الفرعونية(  الق�صائد  هذه 
تتاأّلف  اأمنيمحت،  حكمة  من  ممحّوة  ن�صخة  على  ُكتبت 
ق�صائد   .)A، B( مجموعتين  في  مقطوعة   31 من 
للمعلومات  المدينة" م�صدر  "دير  في  المكت�صفة  الحّب 
والعادات  الأنتيكية،  الع�صور  في  الجن�صين  بين  بالعالقة  المتعّلقة 
اأن  اإلى  اآلي�س مارافيليا   - اآماندا  الراقي. تذهب  بالمجتمع  الخا�صة 
اكت�صاف غالبية ق�صائد الحّب الم�صرية في "دير المدينة" ذو اأهمية 
اإمكان و�صع تواريخ دقيقة لها وال�صياق الجتماعي  ق�صوى لجهة 
لمفهوماتها العاطفية والإيروي�صية. ويمكن اعتبار اأ�صعار الحّب في 
والجمال  العائلة  ق�صايا  عن  �صفاهّي  تفكير  بمثابة  القديمة  م�صر 
لدى الجن�صين. اأما ق�صائد الحب في بردية �صي�صتر بيتي1 من اأوائل 
القرن الثالث الميالدي، فكانت تت�صّمن في الأ�صل الأناجيل الأربعة 
والأعمال. البردية مكت�صفة في طيبة وتتاأّلف من ثالث مجموعات 
الرجالّي  ال�صوت  بين  مت�صاوقاً  تعاقباً  ُترينا  ق�صائدها   .)A، B، C(
اللذين يتخاطبان  ْين  المحبَّ اجتماع  الن�صائّي. كذلك ُتظهر  وال�صوت 
في و�صفهما اأختاً اأو اأخاً، وقد ُفهم ذلك على اأنه تعبير عن الحنان، 
بال�صبط كما يفعل بع�س الأزواج في العالم العربي اليوم، بل كما 
وجود  ب�صبب  نظر  وجهات  ذلك  وفي  ال�صعبية.  الأغاني  في  يح�صر 

ن�صّية  قراءة  تبرهنه  ما  وهو  القديمة،  م�صر  في  المحارم  زواج 
متمّعنة للق�صائد.

البع�س يرى اأن الت�صابه بين هذه الق�صائد وتلك القادمة من جنوب 
اآ�صيا والهند، ي�صير اإلى اأن هذا النمط من الأغاني ل بّد من اأن له 
التّجار  و�صائط  عبر  المنقولة  الم�صتركة  ال�صفاهية  بالثقافة  عالقة 
ويرون  الميالد.  قبل  الثانية  الألفية  في  المنطقة  في  الجّوالين 
فكرة  عدا  وما  عينه.  لل�صبب  ال�صومري  ال�صعر  وبين  بينها  عالقة 
ال�صفاهية، ُي�صتلزم الحذر في اإطالق الأحكام عن ت�صابه ال�صعر في 
النظر  وجهة  من  الت�صابه  اأن  خ�صو�صاً  متباعدة،  ح�صارية  مناطق 

هذه قد ينهل من جذور اأيديولوجية لي�صت ح�صنة الطوية دائماً.
الإيطالية  تورينو  بمدينة  بردية محفوظة  الحّب في  اأغاني  واأخيراً 
البردية  لي�صت  �صيئة. وهي  حالة  )cat. no. Turin 1966( في 
 Papyrus(بـ المعروفة  تورينو  في  اأي�صاً  الموجودة  الم�صهورة 
55001( التي ُترينا �صوراً جن�صية فا�صحة وتلّقب مّراٍت بـ"البردية 
الهزلية". اأي�صاً، ل يجب الخلط بين اأغاني الحّب هذه وبردية ثالثة 
ملوك  لبع�س  توؤّرخ  وهي  الكبيرة"،  تورينو  "بردية  اأحياناً  ت�صّمى 

م�صر.
ل يوجد في ال�صعر الم�صري نهايات مقّفاة كما هو الحال في ال�صعر 

العربي التقليدي مثاًل. بدًل من ذلك ينظم ال�صعر الم�صري الأبيات 
ثالثية  اأو   ،couplets الأبيات   زوجية  المقاطع:  من  بنية  في 
quatrains. الزوجية فيها جملتان  اأو رباعيات   ،triplets الأبيات 
العالقة بين  اأربع.  الرباعية  الثالثية ثالث جمل مت�صلة،  مت�صلتان، 
اإما مّرتين واإما  اأحادية ُمقالة في تنويعات؛  هذه الجمل هي فكرة 
ثالثاً واإما اأربع مّرات. على �صبيل المثال، تبداأ ق�صيدة بردية �صي�صتر 
بيتي الأولى كالآتي: "حبيبتي واحدة، وواحدة فح�صب، دون مثيل، 
الذي  المرجع  ترجمة  )هذه  كّلهن"  م�صر  بنات  بين  من  عزيزة 
مختلفتان  اأخريان  ترجمتان  ثمة  المعلومات.  بع�س  منه  ن�صتقي 
اإنها   - لها  مثيل  ل  اأنا،  "اأختي  تقول:  الأولى  نف�صها،  للق�صيدة 
الأكثر و�صامة من بين الجميع"، والأخرى: "اإنها فتاة، ل مثيل لها - 
اإنها اأجمل من جميع الأخريات"(. هنا يعّبر ال�صاعر عن الفكرة نف�صها 
القواعدية  الُبنى  من  اأي�صاً  تنهل  قد  تلك  التعالقات  بطريقتين. 
في   structures grammaticales parallèles المتوازية 
محدودة  ا�صتراحة   - "وقفة"  وجود  المحتمل  من  �صعرّي.  اأ�صلوب 

بعد كّل زوجية اأو ثالثية اأو رباعية لدى تالوة الق�صيدة.
ثمة  لأن  نف�صه،  للن�ّس  ترجمتان  اأحياناً،  ثمة،  الحالية  ترجمتنا  في 

�صين. قراءتين مختلفتين له من قبل المتخ�صّ

اأكتُب بقلم جال الدين الرومي؛
لكنه غروب؛  �صروقاً  ل��َك  يبدو  ���ص��روق... كم  لكنه  غ��روب��اً،  ل��َك  يبدو  كم 
اأت��ح��ّدث هنا ك��ام��اً م�����ص��ت��وراً، الغيب ه��و روح ه��ذا ال��ك��ام، ف��ا فكر 
وعلى  ع�صق  اإلى مجل�س  ذهبُت  اأم�س  عنه.  للحديث  اإمكان  ول  ي�صعه 
كالظماآنة  الماء  في حو�س  كانت تطوف  روح��ه.  راأي��ُت  ال�صاقي  اأك��ّف 

كالخبز  حو�صنا  في  �صارت  فجاأة  و�صعي.  بحث  في 
عّنا،  تنقله  فا  المقيم  الع�صيق  لَي  قالت:  المبّلل، 
قلُت: اأجل، و�صرُت مقيماً. قالت: اإن لم ي�صع اأحٌد 
ِزنبيلك. واإذا  َزنبيلَك ك�صرَة خبز، فاطلبها من  في 
ْز �صورًة ت�صبهني على  اأَردَت اأن ت�صبح مجنوناً فطرِّ
مثابة  ف��ي  الخم�س  ح��وا���ّص��َك  فتحات  اإن  اأَث��واب��َك. 
فتحات القف�س واإنَك ترى فيها األَف َمنظر، لكّن 
نف�صَك،  ح��ول  ت���دْر  ل  بالمنظر.  لي�س  ال��ط��ري��ق 
لَك:  قيل  واإذا  ال��زم��ن،  لهذا  ابناً  ال�صبب  فلي�س 
يترك  وك��ّل من  ت��رك الختيار  ق��ل:  الع�صق؟  ما 
الخ��ت��ي��ار ل اخ��ت��ي��ار ل���ه. ل ت��رت��ع��ْد ع��ل��ى جواد 
داخل  ف��ارح��ْل  ق���دٌم  ل��َك  يكن  ل��م  واإن  الج�صد. 
قلُت  ليلة  ذات  ي��اق��وت.  كمنجم  وُك����ْن  نف�صَك 

للع�صق: من اأنَت، ا�صدْقنَي القول؟ قال: اأنا الحياة الباقية اأنا العمر 
المتكّرر واأنت اأيها ال�صّيد الطريق قل لي الآن: كيف اأنجو من طريقه 
هو؟ ل زلُت كالفرجاِر اأدور حول الدائرة وهذا الدوار فري�صٌة بالن�صبة 
اإلى الدائرة. تعاَل ورائي با اأنا ف� الأنا قد ُمنعْت هنا وعندما ت�صير 

با يد، ُمّد يدك اإلى هذا الح�صاء.
اأنا  بالجواب؟  قل لي: من لي�س لديه م�صكلة، كيف يكون جديراً 
والنعُم  النعَم  تاأكل  واأن��َت  حبيبي  يا  دم��ي  على  اأق��ت��ات 
الغيب  اأق��ِب��ْل نحو  َف��َن��ْم.  ال��ن��وم،  اإل��ى  ُتف�صي ل محالة 
فهذا هو الطيران. ل ُتجال�ْس نف�َصَك وجال�ْس َمن �صئَت 
وانقطْع عنها فهي المق�صود بالأغيار. البحث عن الأثر 
هو ع�صا كّل اأعمى. لقد نجونا، بحمد اهلل وبع�صقه من 
هذا الم�صيق الذي ياأخذ �صكل ِمحراب اأو �صليب. واأنِت 
ا�صمتي  المفتون  القلب  على  المنطلقة  الأل�صنة  اأيتها 

فاإّن لُه نجّياً اآخر.
لكّن المعنى، يا جال الدين، ل َيفتاأ يقول:

ل تحب�ْصنا في هذه الخرقة القديمة التي هي الكام.

�شوقي عبد الأمير

الثلثاء  1  ني�صان   2008

1
اأختي اأنا، ل مثيل لها 

اإنها الأكثر و�صامة من بين الجميع
تبدو كاأنها �صعود نجمة ال�صبح

عند بداية �صنة �صعيدة
ت�صيء م�صرقة، بب�صرة نا�صعة

جميلة نظرة عينيها
حلو كام �صفتيها

ل تنطق بكلمة زائدة عن اللزوم
رقبة م�صتقيمة، ثدي ملتمع
�صعر من الازورد الحقيقي

ذراعان يفوقان الذهب
الأ�صابع مثل براعم اللوت�س

الأرداف ثقيلة، الخ�صر دقيق
�صاقاها تعر�صان جمالها

وبخطو مّتئد تطاأ الأر�س
اأ�صرت قلبي بحركتها

اإنها ُتدير رقاب جميع الرجال
للتطّلع اإليها

�صعيد كان من تعانقه
اإنه مثل اأّول الرجال!

عندما تخرج تبدو
كاأنها ال�صم�س.

)�لمقطع �ل�شعري �لأول، بد�ية �إعالن 
�ل�شعادة �لكبيرة، من بردية �شي�شتر 
بيتي1(

2
اأخي عّذب قلبي ب�صوته.

جعل المر�س ياأخذ بي
اإنه جار لمنزل اأّمي

ول اأ�صتطيع الذهاب اإليه
هذا  )ج��ري��رة(  تحميله  في  محّقة  الأم 

الأمر
"توّقف عن روؤيتها"

لقد اآلم قلبي اأن اأفّكر به
اإنني مهوو�صة بحّبه

حقاً اإنه اأحمق 
لكني اأ�صابهه

ل يعرف رغبتي بتقبيله
اأو اأنه يرغب بالكتابة اإلى اأّمي

يا اأخي، لقد وعدتَك
بما هو ذهبّي عند الن�صاء!
تعال عندي لأرى جمالك

اأبي واأّمي �صيكونان �صعيَدْين

اأهلي كّلهم �صيرحبون بك 
�صيرحبون بك يا اأخي.

 
)�لمقطع �ل�شعري �لثاني، بد�ية �إعالن 
�ل�شعادة �لكبيرة، من بردية �شي�شتر 
بيتي1(

3
قلبي يخفق ب�صرعة

عندما اأفّكر بحّبي لك
ل يدعني اأت�صّرف بعقل

اإنه يقفز من مو�صعه

ل يدعني اأرتدي ثوباً
اأو اأطوي و�صاحي حولي 

ل اأ�صع اأّي �صباغة في عيني 
اإنني ل اأدهن البّتة بدني

"ل تنظري، اذهبي هناك" قال )قلبي( 
لي

اإنني اأفّكر به غالباً
يا قلبي ل يكن رّد فعلك اأحمَق اإلى هذا 

الحّد 
لماذا تلعب دور المغّفل؟

اهداأ، الأخ ياأتيك
وعيون كثيرة اأي�صاً

ل تدع النا�س يقولون عني:
امراأة �صقطت في الحّب
كن ثابتاً عندما تفّكر به

يا قلبي ل تخفق.

)�لمقطع �ل�شعري �لر�بع، بد�ية �إعالن 
�ل�شعادة �لكبيرة، من بردية �شي�شتر 
بيتي1(

4
مررُت جوار منزله

وجدت بابه �صبه مفتوح
 

اأخي كان يتكىء على اأّمه

واإخوانه جميعاً معه
حّبه اأ�صر قلب

كّل من يم�صي على الطريق
فتّوة رائعة ل مثيل لها

اأخ نادر في الف�صيلة
نظر اإلّي بينما كنت اأمّر قربه

واأنا، بنف�صي، كنت اأبتهج
كم تهّلل قلبي من البهجة

لدى روؤيتك يا اأخي
لو عرفْت الأّم فح�صب قلبي

لكانت فهمْت ذاك )الأمر( الآن
اأيها الذهبّي �صعه في قلبها

بعدها �صاأ�صرع اإلى اأخي
�صاأقّبله قبل رفاقه
ولن اأبكي اأمامهم

و�صاأفرح عندما يفهمون 
باأنك تعترف بي

�صاأقيم ماأدبة لرّبتي

ال ترتعد على جواد الج�سد

ب��ع�����س ال���م�������ص���وؤول���ي���ن في 
يفّكر  ال��ع��رب��ي��ة  ح��ك��وم��ات��ن��ا 
ف��ي م�����ص��روع ت��اأم��ي��م ال�صعر 
نظام  اإل���������ى  واإخ���������ص����اع����ه 
وال�صيا�صي  الق���ت�������ص���ادي  ال��ت��و���ص��ي��ف 
ال�صعرية  ا���ص��ت��خ��دام  وم��ن��ع  والأم���ن���ي، 
الي�صاريين  قبل  م��ن  واإج����راء  كمفهوم 
والإمبرياليين  ج��داً  والأ�صولين  ج��داً 
ال�صعراء  تعيين  اإل����ى  وال���دع���وة  ج����داً، 
التجارة  وزارات  ف��ي  موظفين  ب�صفة 
والقت�صاد وتحديد عمرهم الوظيفي 
ف��ي ال��خ��دم��ة وال��ت��ق��اع��د وم��ن��ع��ه��م من 
ا�صتخدام ق�صائدهم خارج اأوقات الدوام 
الر�صمي، ف�صًا عن منعهم من عر�س 
والمقاهي  الأر���ص��ف��ة  على  ق�صائدهم 
والعمل في التجارة ال�صّرية لأن ال�صعر 
مادة حكومية غير قابلة للتدوال خارج 
الإذن الر�صمي، وربما لأ�صباب تحّوطية 
تعود اإلى منع الكثير من الغاوين من 

اأن يكونوا اأتباعاً لل�صعراء.
الهوؤلء  ف��اإن  التو�صيفات  لهذه  وطبقاً 
����ص���ي���ح���ّددون عمراً  ال��م�����ص��وؤول��ي��ن  م���ن 
م��ف��ت��ر���ص��اً لأي ق�����ص��ي��دة، وب��ي��ان مدى 
الب�صري،  ل��ا���ص��ت��خ��دام  ���ص��اح��ي��ت��ه��ا 
وربط نظام تداولها وانت�صار ظواهرها 
ومكتباتها مع النظام التجاري للدولة، 
الحاجات  خ������ارج  ا����ص���ت���ي���راده���ا  وم���ن���ع 
وطبيعة  العربي  للمواطن  ال�صرورية 
واأنماط  ال�صرقية  وثقافته  معي�صته 
اإ�صابته  م���ن  خ���وف���اً  ال���ع���اّم���ة  ���ص��ّح��ت��ه 
على  وذوقية  و�صعرية  لغوية  باأمرا�س 
غرار البع�س الذي منع ا�صتيراد اللحوم 
م�صابة  ع��ج��ول��ه��ا  لأن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ن 
ا�صتيراد  ومنع  البقر،  جنون  باأمرا�س 
الأج��ب��ان م��ن ال��دان��م��ارك لأن ثقافتها 
هذا  وطبعاً  للقيم!  ثة  وملوِّ عن�صرية 
هذا  �صيجعل  ال���ص��ت��ي��رادّي  التو�صيف 
البع�س اأمام رغبة حاّدة في منع اإنتاج 
وتداول وت�صويق ق�صيدة النثر والن�ّس 
المفتوح وكّل الثقافات المفتوحة وغير 

الثلثاء  1  ني�صان   2008

قال الم�صوؤول اإن اأمامنا ثاثة خيارات: مليون ومئة 
األف ليرة، ومليون و�صتمئة األف ليرة، وثاثة مايين 
�صيارة  الأول عبارة عن  الموت  األف ليرة.  وثاثمئة 
�صيارة  عن  عبارة  الثاني  الموت  "جيدة" وحّمالْين. 
الثالث موت دولوك�س:  الموت  اأف�صل.  اأف�صل وكفن 
اإ���ص��ع��اف وراءه����ا، وثاثة  و���ص��ي��ارة  ���ص��ي��ارة ليموزين، 
حّمالين، وكفن م�صري خلنج، وخيمة خ�صراء تظّلل 
بابا.  ي��ا  عا�صفاً  الطق�س  ك���ان  ال��دف��ن.  وق���ت  القبر 
طوال  واإن���ك  الليموزين،  نكره  اإن��ن��ا  للم�صوؤول  قلت 
عمرك تكره الت�صاوف والفخفخة. ولكن الخيمة... 
الخيمة �صرورية في هذا الطق�س العا�صف، واإل ابتّل 
الواقفون حول القبر اأو مر�صوا، فجّر�صونا. ثّم ماذا 
�صيقول النا�ُس الكاُب لو ا�صترخ�صنا موتك، �صاألْت 
رنا؟ �صيتهموننا بالبخل والعقوق، وقد ُنحرج الماما 
اأمام "العائات" البيروتية. فلنتجّنب البهدلة اإذن، 
ق��ال��ت رن���ا. واخ��ت��رن��ا ال��م��وت ال��دول��وك�����س. اآه ن�صيُت. 
المايين الثاثة والك�صور هي غير ثمن القبر طبعاً، 
الذي هو 6000 اآلف دولر، اأنزله الم�صوؤول في ما 

بعد اإلى 5500 "كرمالنا".
)...( اأ�صّرت رنا على اإ�صافة مزهرية اإلى ال�صريح. 
وكلفتها  ال��م�����ص��وؤول،  ق��ال  لحالها"  "لوحدها،  ه��ذه 

اأي�صاً  ه��ي  ���ص��األ��ُت.  وال�����ورود  دولراً.   75 م�صتقّلة: 
فّكرُت:  اأج���اب���ن���ي.  لوحدها"  "لحالها،  م�����ص��ت��ق��ّل��ة، 
مزهرّية من دون ورود؟ �صوريالية )...( اتكلنا على 

اهلل يا اأ�صتاذ: زهور ومزهرية على ذوقك.
طلبُت  ب��اب��ا.  ي��ا  �صديداً  ���ص��روراً  الم�صوؤول  ���ُص��رَّ   )...(
األف  ال��ك��ل��ف��ة  اأن يخف�س  اأب��ت�����ص��م،  واأن����ا  ف�����وراً،  اإل��ي��ه 
اإل���ي���ه. �صحك،  ال��ت��ي ق��ّدم��ت��ه��ا  ال��خ��ب��رة  ل��ق��اء  دولر 
"المقا�صد" ل يربحون �صيئاً. باأنهم في  وَحلَف لي 

 

القراآن،  يتلوان  وال�صيخان  حبيبي،  يا  اأنزلوك   )...(
والطق�س جميل، يا �صيعان الخيمة!

ال��ل��زوم، وك��ّل��ه مما لّذ  اأك��ث��ر م��ن  )...( الأك���ل كثير، 
لبنّية،  كّبة  اأرن��ب��ّي��ة،  كّبة  بال�صمك،  �صّيادية  وط���اب: 
فهي  الحلويات  واأم��ا  فريكة...  �صيني،  ب��رك،  �صي�س 
مما كان �صيق�صي عليك حتماً يا حبيبي ل�صّدة �صغفَك 
به، اأنت الم�صاب بال�صّكري منذ عقود: َعْي�س ال�صرايا، 
وع��ث��م��ل��ّي��ة، وب���ق���اوة، وك��راب��ي��ج ح��ل��ب م��ع ناطف... 
وُل����ْوْل����َوة! وال��ف��واك��ه؟ ال��م��ان��ج��ا، وال��ب��ط��ي��خ الأحمر، 

والفريز، والكيوي... 

من مقالة �صماح اإدري�س في رثاء والده الأديب الراحل 
�صهيل اإدري�س )العدد الأخير من مجلة "الآداب"(

الخا�صعة للتاأميم ال�صعري لأنها �صتكون 
قيا�صّية، وم�صّرة  وكتابات غير  ثقافات 
وتنميات  ال��ق��وم��ي��ة  ب���الق���ت�������ص���ادي���ات 
�صلبي  اأث���ر  وذات  ال��م��ع��رف��ي��ة،  ال���ث���روات 
والدفاع  والأّم���ة  التاريخ  مفاهيم  على 
العربي  القت�صاد  واأ����ص���واق  الم�صترك 
الذي  الكبير  ال��ع��دو  م��واج��ه��ة  واآل���ي���ات 
مواجهة  م��ن  العربية  الجامعة  يمنع 
الأزم��ات ال�صيا�صية والأمنية والثقافية 
الطاعنة في العراق وفل�صطين ولبنان 
وال�صومال ودارفور وال�صحراء الغربية 

و�صبتة ومليلة...
ه���ذه ال��ف��ان��ت��ازي��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة ق��د تحدث 
ب�صكل اآخ��ر، وربما قد ت�صنع لنا ف�صاء 

والمزيد  المنافي،  م��ن  المزيد  يقترح 
الفقر،  وال���م���زي���د م���ن  ال����ع����زلت،  م���ن 
والمزيد من العطالة الثقافية، ف�صًا 
الداخلة  ال��ث��ق��اف��ات  م���ن  ال��م��زي��د  ع���ن 
هذه  وطبعاً  الحكومي.  القت�صاد  ف��ي 
التداعيات �صتجعلنا ل نثق بالحكومات 
كثيراً، لي�س لأنها حكومات اأمنّية اأ�صا�صاً، 
اإنما كونها حكومات تخطط لكّل �صيء، 
بدءاً من �صناعة الحرب وانتهاء با�صتيراد 
تخطط  ل  ل��ك��ن��ه��ا  ال���ح���ّم���ام���ات،  ورق 
للثقافة الإبداعية والمعرفية، ول توّفر 
الميزانيات الحقيقية للتنمية الثقافية، 
الأر����س  ف��ي  ينبتون  المثقفين  ت��ارك��ًة 
يمتّدوا  اإن  وم��ا  )ال�����ص��اّرة؟(،  كالنباتات 

خارج ال�صياج الحكومي والأ�صولي حتى 
تخرج الحكومة من بكرة اأبيها، ويخرج 
الأ�صوليون من تكاياهم، للتنديد بهذا 
ال���خ���روج ال��ث��ق��اف��ي ال��ن��اف��ر ع��ل��ى القيم 
والأع�����راف وال��ح��ق��وق ال��ع��ام��ة، رغ��م اإن 
الحكوميين، وغيرهم، على يقين بف�صل 
الحلول الأمنية وال�صيا�صية والع�صكرية 
اإنها  اإذ  ال��ح��ك��وم��ي،  واأن��م��اط الج��ت��ه��اد 
والمزيد  الهزائم،  من  المزيد  اأنتجت 
والمزيد  وال��ت��خ��ري��ف،  ال��ت��ج��ه��ي��ل  م���ن 
م��ن الح��ت��ال، وال��م��زي��د م��ن الحروب 
الديكتاتوريات  من  والمزيد  الطائ�صة، 
ال�صتعباد  ج���رع���ات  م���ن  ت���زي���د  ال���ت���ي 
وتالياً  العربي،  للمواطن  وال�صتبداد 

تركه عند مظاهر معّقدة من الغتراب 
الداخلي والخارجي، النف�صي والثقافي 

واللغوي والجن�صي.
الحرية  ال�����ص��ع��ري��ة )ح���ق���وق  ال��ح��ق��وق 
تحتاج  والتحديث(  والعمل  والمعي�صة 
اإل�����ى م��راج��ع��ة وا����ص���ع���ة، وت��ح��ت��اج اإل���ى 
ف�صاءات اأكثر اأمناً كي يمار�س ال�صعراء 
ه����ذه ال��ح��ق��وق ب��ك��ف��ال��ة ال��ق��وان��ي��ن، ل 
القوانين  اأن  رغ��م  الحكومات،  بكفالة 
ذات���ه���ا ف���ي ح���اج���ة اإل�����ى ت��ك��ري�����س حتى 
ولي�س  وث����ق����اف����ات،  ع��������ادات  ت���ت���ح���ّول 
ع��ادة في  الحكومات  اجتهادات ت�صعها 
لها  ت��اري��خ  ل  ال��ح��ك��وم��ات  لأن  جيبها، 
في الطمئنان، وال�صعراء ل تاريخ لهم 
الثنائية طبعاً  الدائم، وهذه  النوم  في 
التي  الت�صادمات  من  المزيد  �صتخلق 

�صيكون �صحيتها ال�صعراء وحدهم.
ول �صك في اأن هذا الكام ل يفتر�س 
المدني  بالمجتمع  ُي�����ص��ّم��ى  م��ا  وج���ود 
ب��وج��وده حقاً  وال����ذي ن�صّك  ال��ث��ق��اف��ي، 
ع��ل��ى مواجهة  ال�����ص��اغ��ط��ة  وب���ق���درت���ه 
يفتر�س  واإن��م��ا  ال��ح��ك��وم��ي،  المجتمع 
ال��ح��ق��ي��ق��ي وال�����ص��غ��ط باتجاه  ال�����ص��ع��ي 
اإع��ادة اإنتاج الدولة، فنحن نعي�س زمن 
زمن  ولي�س  ال�صلطات،   - ال��ح��ك��وم��ات 
ب��ال��ت��داول ال�صلمي  ال���دول التي ت��وؤم��ن 
الدولة  وه���ذه  وال��ث��ق��اف��ات،  لل�صلطات 
المفتر�صة هي التي �صت�صعنا حقاً اأمام 
�صرورات المواطنة والحرية و�صرورات 
الحقوق والواجبات ومفاهيم التعاي�س 
وال�صراكة، وخلق الم�صارات ال�صحيحة 
الثقافية  وال�صوق  الثقافي  لاقت�صاد 
التي ترتبط بحاجة الإن�صان الوجدانية 
والأخ���اق���ي���ة وال��ج��م��ال��ي��ة، ب��ع��ي��داً عن 
فانتازيا التاأميم الذي ترك اأولده من 
واألم  بح�صرة  ينظرون  الثقافة  فقراء 
اإلى ال�صفة الأخرى التي يرك�س فيها 
الفقراء والأغنياء من ال�صعراء؛ دونما 

اأ�صئلة.
علي ح�شن الفّواز

"يا ضيعان الخيمة"!



قلبي يثب للذهاب
دعيني اأرى اأخي هذا الم�صاء

اأيتها ال�صعادة العابرة.

)�لمقطع �ل�شعري �ل�شاد�س، بد�ية �إعالن �ل�شعادة 
�لكبيرة، من بردية �شي�شتر بيتي1(

5
المر�س داهمني

�صبعة اأيام منذ اأن راأيت اأختي
والمر�س داهمني

اأطرافي كّلها ثقيلة
تخّلى عني ج�صدي.

وعندما جاءني الفيزيائيون
قلبي رف�س اأدويتهم

ج�صدي هجرني
ال�صحرة عاجزون تماماً 

مر�صي لم ي�صّخ�س 
اأن ُيقال لي اإنها هنا فل�صوف ُيحييني.

ا�صمها �صوف ُينه�صني
ر�صائلها الذاهبة الآيبة 

�صوف تحيي قلبي
اأختي اأف�صل من اأي دواء مو�صوف

اإن��ه��ا ت��ق��وم م��ن اأج��ل��ي خ��ي��راً م��ن جميع 
الأطّباء

قدومها لي هو تعويذتي
روؤيتها �صوف تجعلني معافى

عندما تفتح عينيها فاإن ج�صدي )يغدو( 
�صاباً

كامها يجعلني قوياً
عناقها يطرد مر�صي

�صبعة اأيام منذ اأن ذهبت مّني.

)�لمقطع �ل�شعري �لثامن، بد�ية �إعالن 
�ل�شعادة �لكبيرة، من بردية �شي�شتر بيتي1(

 6
اإلى اأي مدى هي تعرف اإلقاء الأن�صوطة 

)ل�صطياد الحيوان(
�صريبة  الآن  ح��ت��ى  ت��دف��ع  ل���م  )ب��ي��ن��م��ا( 

الما�صية!
عقدت الأن�صوطة حولي ب�صعرها

اأ�صرتني بعينيها
لجمتني بقادتها

و�صمتني بحلقة دمغتها.
 

)�لمقطع �ل�شعري �لثالث، بد�ية �إعالن 
�ل�شعادة �لكبيرة، من بردية �شي�شتر بيتي1(

 7
لو اأني فح�صب كنت بّواباً. 

بيت اأختي الريفّي 
الباب في و�صط المنزل

اأبوابه المتروكة مفتوحة
مزلجه مطلق
اأختي غا�صبة!

لو اأنني فح�صب كنت بّواباً
واإذاً �صاأُغ�صبها غ�صباً �صديداً مّني

واإذاً �صاأ�صمع �صوتها الغا�صب
و�صاأكون طفًا خوفاً منها!

)�لق�شيدة 7 من بردية حاري�س 500(

 8
Saam هنا يلقبوننا بنباتات - �صعم

اأنا اأختك، ومحبوبتك
اأنا اأنتمي اإليك مثل قطعة الأر�س هذه 

التي زرعتها بالورود
والأع�صاب المعّطرة العذبة

عذبة جداولها
المحفورة بيديك

المنتع�صة بريح ال�صمال
مكان رائع للتجوال فيه

يدي بيدك
ج�صدي يزدهر، قلبي يتهّلل

عندما نتم�ّصى معاً
�صماع �صوتك اإنما هو نبيذ الرّمان

اأحيا عند الإ�صغاء اإليه
كّل نظرة تلقيها علّي 

ت�صاعدني اأف�صل من الماأكل وال�صراب.

)�لق�شيدة 2 من بردية حاري�س 500(

9
حّبها يعطيني �صنداً

حّب اأختي )يقع( على الجهة الق�صوى
النهر يقع بين ج�صدينا

المياه جارفة في في�صان - الزمن
التم�صاح ينتظر في الماء ال�صح�صاح

اأنا اأدخل الماء واأتحّدى الأمواج
قلبي قوّي في الأعماق

التم�صاح يبدو لي مثل فاأر
اإلى  بالن�صبة  الأر������س  م��ث��ل  ال��ف��ي�����ص��ان 

قدمي
حّبها من يعطيني ال�صند

اإنه يجعل الماء �صحراً بالن�صبة اإلي
اأنا اأحّدق برغبة قلبي،

لأنها تقف قبالتي
اأختي جاءت، قلبي يبتهج

ذراعاي انفتحتا لحت�صانها
قلبي يثب من مكانه

مثل ال�صمكة الحمراء في حو�صها
اأيها الم�صاء ُدْم لي اأبداً

الآن و�صلت ملكتي
•••

اأتمنى لو اأنني كنت مراآتك 
بحيث تنظرين اإلّي دائماً
اأرغب لو اأنني كنت ثيابك

بحيث تلب�صينني دائماً
اأرغ���ب ل��و اأن��ن��ي كنت ال��م��اء ال���ذي يغ�صل 

ج�صدك
اأرغب لو اأنني كنت المرهم اأيتها المراأة

بحيث اأ�صتطيع اأن اأدهنك به
وال�صريط حول ثدييك
والخرزات حول رقبتك

اأرغب باأن اأكون �صندلك
بحيث ت�صتطيعين الخطَو بي

)الجملة الأخيرة قراءتها غير اأكيدة(
 Papyrus Anakreon: K.(

 )Preisendanz، Anacreon
•••

يا جميلتي
اأ�صيائك، مثل  اأكون جزءاً من  اأن  اأتمنى 

زوجة

بيدك مع يدي
حّبك �صي�صتعاد
اأتو�ّصل لقلبي:

هذه  ي����اأِت  ل��م  الحقيقي  ح��ّب��ي  اأن  "لو 
الليلة

�صاأكون مثل �صخ�س في القبر"
األ�صت اأنت �صّحتي وحياتي؟

كم هي �صعيدة �صّحتك الح�صنة 
من اأجل القلب الذي يبحث عنك. 

الن�سو�ص االآتية ُن�سرت عام 1920 في 
 Archaeology and The"

"Bible
 من طرف جورج اأ. بارتون:

I
 حّبك تغلغل كّله فّي

مثل الع�صل الغاط�س في الماء
مثل الرائحة التي تتغلغل في التوابل

كما لو عندما يخلط اأحدهم الع�صير في 
)... كلمة غير اأكيدة(

مع ذلك ت�صرع اإلى البحث عن اأختك
مثل الجواد في �صاحة القتال

�صعاع  م��وازاة  في  يتحّرك  المحارب  لأن 
دولب عجلته 

من اأجل ال�صماء ليكن حّبك
مثل تقّدم اللهب في الق�ّس

المباغت  الن��ق�����ص��ا���س  م��ث��ل  ورغ���ائ���ب���ه 
لل�صقر.

II
التعكير هو �صرط حو�س )�صباحتي(

فم اأختي برعم وردة
نهدها عطر 

ذراع����ه����ا غ�����ص��ن ���ص��ج��رة )ك��ل��م��ة لي�صت 
اأكيدة( 

ُيهدي كر�صياً وهمّيًة
 meryu- ميريو   غ��اب��ة  ���ص��راك  جبينها 

wood

اأنا اأوّزة بّرّية، مطاَردة 
نظرتي )ثابتة( على �صعرك

ْعم تحت الفّخ عند الطُّ
الذي يجب اأن ي�صطادني.

 III
األم يلن قلبي بحّبك مولِّهي؟

)ثمرة( الُلّفاح التي ت�صتثير هيامك
األم اأ�صمح لها بالرحيل عّني

رغ����م اأن�����ي م�������ص���روب ب���ال���ه���راوة حتى 
الفي�صان" "حار�س 

الع�صي   - ���ص��ي��ب��ود  م���ع  ����ص���وري���ا  ح��ت��ى 
والهراوات

حتى كو�س مع �صعف - ال�صولجانات
حتى الأرا�صي الجبلّية مع ال�صياط

ال���م���ن���خ���ف�������ص���ة مع  ال�������ب�������اد  ح�����ت�����ى 
الغ�صينات

اأبداً لم اأ�صِغ اإلى ن�صائحهم 
في الإقاع عن توّلهي )بك(.

 IV 
�صرخات الأوّزة البّرّية 

حيث كانت ت�صتولي على طعمها
لكن حّبك جعلني اأتقهقر
اإنني عاجز عن تحريرها

ومن ثّم علّي اأن اأعود ب�صبكة �صيدي اإلى 
المنزل

ماذا يتوّجب اأن اأقول لأّمي
التي اأجيء اإليها كّل يوم في ال�صابق

محّمًا بالدواجن؟

ل يلزمني اأن اأ�صع الفّخ اليوم
لأن حّبك قد ا�صطادني.

V
الأوّزة البّرّية تطير عالياً وت�صمو

اإنها تهبط اإلى الأ�صفل نحو ال�صبكة

الطيور ت�صرخ باأ�صرابها
لكني اأُ�صرع نحو المنزل

لأنني مهموم بحّبك وحده
 

قلبي يتوق اإلى ثديك
عن  ن��ف�����ص��ي  اأف�������ص���ل  اأن  اأ����ص���ت���ط���ي���ع  ل 

مفاتنك.

الثلثاء  1  ني�صان   2008الثلثاء  1  ني�صان   2008

 VI
اأنِت جميلة! رغبة قلبي هي 

ب�صفتي  غ���ذائ���ك  ع��ل��ى  ل���ك  اأح�����ص��ل  اأن 
زوجك

ذراعي تبقى على ذراعك

لقد غّيرتني بحّبك
هكذا اأقول في قلبي

في روحي وفي �صاتي:
اليوم "يعوزني قائدي هذا 

كاأنني )اإن�صان( يرقد في قبر".

VII
�صوت اليمامة ينادي

يقول: "الأر�س م�صرقة".
ما الذي علّي فعله في الخارج؟

توّقفي، اأنت مربوطة! وتوّبخينني

وجدت اأخي في �صريره
قلبي �صعيد ب�صكل يتجاوز الحدود

نف�صي  اأق��ت��ل��ع  ل��ن  "�صوف  ق���ال:  ك���ّل منا 
)منَك(".

يدي بيده.
اأتجّول معه

في كّل مكان جميل
لني من بين جميع ال�صبايا  يف�صّ

ول يوؤلم قلبي اأي�صاً.

 VIII
Sa'am فيها نباتات �صاعام

ال��ت��ي ي��ح�����ّس ال���م���رء ن��ف�����ص��ه ���ص��ام��ق��اً في 
ح�صورها!

اأنا اأختك العزيزة
اأنا لك كما قطعة اأر�س

مع كّل �صجيرات العطر عارف الجميل 

فاتنة قناة المياه فيها
التي حفرتها يداَك

بينما كانت رياح ال�صمال تلفحنا ببردها.
مكان جميل للتجوال

يدك بيدي
روحي ملَهَمة

قلبي في الغبطة
لأننا نذهب معاً.

)كما لو( نبيذ جديد اأن ُي�صمع �صوتك
اأنا اأعي�س لأ�صمعه

اأن اأراك عند كّل نظرة
اأف�صل من الماأكل والم�صرب.

 IX
فيها نباتات "تاعتي" 

اأنا اأجتاح اأكاليل زهورك
عندما تعود اإلى المنزل �صارباً )الخمرة(

وعندما ت�صتلقي على �صريرك
عندما األم�س اأقدامَك

والأطفال في )...(�َك
اأرتفع اإلى الأعلى م�صتمتعًة بال�صباح

قربي منك يعني لي ال�صحة والعافية.

يا اإلهي، هي ذي زهور لوت�صي...
من الرائق الخروج و...

اأحّب الذهاب وال�صتحمام قربك.
اأ�صمح لك بروؤية مفاتني
بثوب من الكّتان ال�صّفاف
مدهونة بمرهم عطري.

اأغط�س في الماء لأكون معَك
واأ�صعد اإليك ب�صمكة حمراء 

تبدو فاتنة بين اأ�صابعي.
اأ�صعها اأمامك

تعال، انظر لي!

 taken from a large ostrakon )flake
 of limestone( now in the Cairo
Museum
)على رقاقة من �لحجر �لجيري في متحف 
 IFAO 1266 + Le Caire 25218،  لقاهرة�
)7-11

•••

اأتمنى لو كنت هنا عبداً نوبّياً
يحر�س خطاها

كي اأ�صتطيع اأن اأرى لون جميع اأع�صائها
اأتمنى لو كنت غ�ّصال ثيابها

حتى لو ل�صهر فح�صب
لأتباهى بارتداء )ثوبها(

واألت�صق بج�صدها
�صاأغ�صل المرهم من ثيابها

واأم�صح ج�صدي بثوبها
اأتمّنى لو كنت الخاتم المنقو�س

الذي ي�صون اإ�صبعها
لأرى )عمل( �صهوتها كّل يوم.

)على رقاقة من �لحجر �لجيري في متحف 
 IFAO 1266 + Le Caire 25218،لقاهرة�
)7-11

•••

قاربي يبحر باتجاه مجرى النهر
في الوقت مع �صربة المجذف 

حزمة من الق�صب على كتفي
"حياة  م��م��ف��ي�����س  اإل�������ى  م�������ص���اف���ر  واأن��������ا 

البلدين".
و�صاأقول لاإله بتاح �صّيد الحقيقة:

اأعطني جميلتي هذا الم�صاء.
الإله بتاح هو �َصّدة ق�صبها

ال�����رّب�����ة ����ص���خ���م���ت ه�����ي ب����اق����ة زه����وره����ا 
المتفّتحة

الرّبة اأياريت هي براعم لوت�صها
الإله نفرتوم هو وردتها الزاهرة

حبيبتي �صتكون �صعيدة
الفجر ينير جمالها

ممفي�س هي مح�صول من الرّمان
مو�صوع اأمام الرّب ب�صيماء كريمة

 19ème Dynastie
ال�صالة 19.

المراأة:
تعال يا اأخي ا�صتحّم معي

الماء عميق في حّبي
الذي نقلني اإليك

نحن في و�صط التّيار
اأنا اأ�صّد الزهور على ثديي

العاري والمبّلل بالمياه
لكن القمر يجعلها مثل اللوت�س

اأعطيك زهوري
لأنها جميلة

واأنت تاأخذ بيدي
اإلى و�صط المياه.

�صجرة الجّميز ال�صغيرة
التي اأنبتتها هي بيدها 

فتحت فمها للكام
حفيفها جّد لطيف

مثل مذاق جرعة من الع�صل
كم هي جميلة اأغ�صانها الر�صيقة

في خ�صرتها.
والثمار  ال��ج��دي��دة  ال��ث��م��ار  ت��ت��دّل��ى  فيها 

الرّيانة
الأكثر احمراراً من الدم الأحمر لحجر 

الي�صب

حّب حبيبي هو، على ال�صاطئ الآخر،
ل�صان نهرّي يمتّد بيننا

م�صاطب  ع��ل��ى  ��د  ت��ت��ر���صّ وال��ت��م��ا���ص��ي��ح 
الرمل

لكني اأدخل في الماء واأغط�س في المّد
ق��ل��ب��ي ال��م��ت��ل��ّه��ف ي��ن��ق��ل��ن��ي ���ص��ل��ي��م��ة على 

الأمواج
على  اأم�صي  اأن��ي  ل��و  كما  بطاقة  اأ�صبح 

اأر�س �صلدة
الحّب، هو الحّب من يمنحني العزيمة

ويجّنبني مخاطر النهر
ال�صالة 18.

المراأة:
حّبك �صيكون ثابتاً

ليًا ونهاراً
خال �صاعات نومي

وعندما اأنه�س �صباحاً
هيئتك تن�ّصط قلبي

التوق اإلى �صوتك
يمنح ج�صدي القّوة

عندما يكون تعباً
�صاأقول على الدوام:

ل اأحد البّتة هو في تناغم
مع قلبه

�صواي فقط.
•••

الرجل:
جاءت مع�صوقتي

قلبي يبتهج
ذراعان مفتوحتان

لأ�صّمها
قلبي �صعيد في �صدري

مثل �صمكة في الماء
اأيها الم�صاء اأنت تنتمي لي اإلى الأبد

طالما اأن اأختي قد جاءتني
خاتمها  ���ص��وت  اأ���ص��م��ع  عندما  ل��اأ���ص��ف 

المنقو�س
مرافق اإ�صبعها

�صاأرى حّبها
كل وقت في كّل يوم

وباإمكاني غزو قلبها.

 Après der Liebe de Hermann A.  
 Schlögl Gärten، 2000

امراأة:
... األ�صُت هنا )معك(؟

اأين تاه قلبك؟
األي�س عليك اأن تحت�صن�)�ن�ي(؟

هل عاد �صنيعي )�صّدي(؟
... اللهو.

اإذاً تبحث عن مداعبة فخذّي
...

اأن��ك فّكرت في الأك��ل يجب  هل ب�صبب 
عليك التقّدم قدماً؟

هل لأنك عبد لجوفك؟
هل لأنك )مهتّم( بالثياب؟
األأنك جائع فاإنك �صتغادر؟

)ثّم( خذ نهدّي
لعّل هديتهما تنبع لك منذ اللحظة.

يوم عناق اأخي اأف�صل
م����ن ع������دد ل ي��ح�����ص��ى )م������ن الأي��������ام( 

بينما...

P. Harris 500، 19th dynasty
 Michael V. Fox، Song of Songs &
.Ancient Egyptian Love Songs

ترجمة: �شاكر لعيبي



ال�������ص���ع���ر، ف����ي ه�����ذه ال���ب���اد، 
نحن  ج��دي��د.  ل�صيء  م�صتعّد 
على اأعتاب قرن جديد، وكان 
هذا في الما�صي اإيذاناً بتحّولت عديدة 
واإليوت  باوند  كّل من  اأطلق  الفن.  في 
حقبة ال��ح��داث��ة ف��ي ال�����ص��ن��وات الأول���ى 
م���ن ال���ق���رن ال��ع�����ص��ري��ن ع��ل��ى �صفحات 
بدايات  وف��ي  )"�صعر"(.  المجلة  ه��ذه 
 1802 العام  في  ع�صر،  التا�صع  القرن 
ال�صعر  ووردورث حقبة  اأطلق  تحديداً، 
الثانية  الطبعة  �صدور  مع  الرومن�صي 
يذهب  )ل  غنائية"  "ق�صائد  م����ن 
التاريخ القرنّي اأبعد من ذلك، حيث لم 
تحّولت  الإنكليزي  ال�صعر  على  تطراأ 
جديدة في بدايات القرن ال�صابع ع�صر 
الأميركي  ال�صعر  اأم��ا  ع�صر.  وال��ث��ام��ن 
ويتمان  م��ع  الحقيقية  بداياته  فوجد 
وديكن�صون اللذين اأ�صدرا اإنتاجهما في 
منت�صف القرن التا�صع ع�صر، لي�س في 

بدايته اأو نهايته(.
ق�صية  المو�صوع  لي�س  حقيقًة،  لكن، 
م�صتعّد  الأم���ي���رك���ي  ال�����ص��ع��ر  ت���ق���وي���م. 
ل�صيء جديد لأّن �صعراءنا باتوا يكتبون 
الآن.  طويل  لزمن  نف�صها  بالطريقة 
وث��م��ة ت��ع��ب، ���ص��يء راك����د ي�����ِص��ُم ال�صعر 
المكتوب اليوم. اإذا كّنا ن�صتطيع القول 
بعد  الرومن�صية،  الحقبة  م��ّي��ز  م��ا  اإن 
�صعر  م��ن  ُكتب  م��ا  كثرة  ه��و  ر�صوخها، 
حتى  ن��ق��راأ  زل��ن��ا  )م��ا  حينئذ  رومن�صي 
المنظوم  ال�صعر  مطبوعات  في  اليوم 
الرومن�صي(،  ال��ن��م��ط  ع��ل��ى  ك���ت���اب���ات 
نف�صه  ال�������ص���يء  ن���ق���ول  اأن  ن�����ص��ت��ط��ي��ع 
ع��ن ال�����ص��ع��ر ال��ح��دي��ث، وال����ذي اأم�صت 
اأ���ص��ال��ي��ب��ه م���ك���رورة م��ن��ذ زم���ن طويل. 
اإي برامج  اإن  الحداثة في دي  تغلغلت 
 ،)MFA( الماج�صتير للفنون الرفيعة
ال�صعر  تنّوع مدار�س  الرغم من  وعلى 
المعا�صر وتجاربه، فاإن هذا ال�صعر ما 
زال ُيكتب في ظّل الحداثة. اإنها - اأي 
ال��ح��داث��ة - ال��م��ح��ّرك ال���ذي ي��ق��ود ما 

ُيكتب اليوم، وهو محّرك ُمرَهق.
اإل���ى �صعر ج��دي��د لي�س  ت��ب��زغ ال��ح��اج��ة 
رغبة مّنا بذلك، بل لأن الطريقة التي 
يكتب بها ال�صعراء لم تعد ُت�صّور واقع 
اأ�صابتها.  ال��ت��ي  وال��ت��ح��ّولت  الأ���ص��ي��اء 
ال�صكل  ع��ن  منف�صماً  ال���واق���ع  اأم�����ص��ى 
الفّني: لم يعد ال�صكل الفّني ُمعّبراً عن 
الواقع الُمحيط به. كتب �صعراء العهد 
الجورجي اإنتاجهم بعد قرن من ال�صكل 
رومن�صية  بح�صا�صّية  نف�صه،  الكتابي 
ُمغرماً  ا�صتنفدت نف�صها؛ كان �صعرهم 
"الآن/ تقف  باإنكلترا ما قبل الحرب: 
ع�صر/  اإّل  الثالثة  عند  الكني�صة  �صاعة 
اأما زال ثمة بع�س الع�صل لل�صاي؟". لم 
ي�صعر �صعراء العهد الجورجي باقتراب 
الحرب العالمية الأولى، وكان �صعرهم  
الخنادق  ح�����رب  ف���ظ���اع���ات  ي����ع����ادل  ل 
ا�صتجاب  ال��ت��ي  الح�صا�صية  )ل��م��ع��رف��ة 
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وروح�����ي ف���ي ال�����ص��ك��ل ال��ف��ن��ي. وم����ع اأن 
با�صتقاليتهم:  ي��ف��ت��خ��رون  ال�����ص��ع��راء 
متى كانت اآخر مّرة قراأَت فيها ق�صيدة 
تحمل روؤية �صيا�صية تفاجئك اأو تتحّدى 
اأفكارك؟ لقد حّل الموقف مكان الفكر.
كنُت اأتمنى لو كان باإمكاني تقديم و�صف 
دقيق لل�صورة التي اأتخّيلها لل�صعر في 
الم�صتقبل. لكن التنبوؤ بالطريق الذي 
كالتنبوؤ  هو  م�صتقبًا  ال�صعر  �صي�صلكه 
ب�صلوك البور�صة )َكْون "وول �صتريت" 
مهنتي الأخرى(. كاهما ع�صّيان على 
ياأتينا  كونه  وال�صعر خ�صو�صاً  الك�صف، 
م��ن الأم��اك��ن الأك��ث��ر �صرّية ف��ي الروح 
الإن�����ص��ان��ي��ة. ل��ك��ن ث��م��ة ط��ري��ق��ة اأخرى 
كيف  ن�صَف  ك���اأْن  ال��م��و���ص��وع:  لمقاربة 
يمكن ل�صعر جديد اأن يختلف عّما لدينا 
المقاربة  اأن تعطينا هذه  اليوم. يمكن 
نهايتها،  الفيل، وفي  �صورة دقيقة عن 
الفيل بما يحمله  اأن ن�صف  �صن�صتطيع 
الأخرى  الحيوانات  ع��ن  اخ��ت��اف  م��ن 

الموجودة حالياً في �صفينة نوح.
للبحث عن �صعر المرحلة المقبلة، عليك 
المتوّقعة.  غير  الأم��اك��ن  ف��ي  بالبحث 
فالحداثة ُولدت و�صط مرحلة هيجان 
كتابّي اعتمدت ب�صكل كبير على مفاهيم 
والدّوامية  َورية  ال�صُّ الحركة  تقنّية: 
لدى باوند، الكتابة الآلية لدى جرترود 
لدى  والإل�صاقّي  الحّر  ال�صعر  �صتاين، 
ماريان  لدى  المقطعّي  ال�صعر  اإليوت، 
بزوغ  نتوّقع  اأن  اإذاً  الطبيعي  م��ور. من 
ال�صعر الجديد من محاولت تجريب�ية 
َب اأي�صاً،  اأخرى في ال�صعر. لكن هذا ُجرِّ
لحقت  ال��ت��ي  التجريبية  والإب����داع����ات 
)الق�صيدة  ب��ال��ح��داث��ة  المتعّلقة  تلك 
ال�صعر  ال���ل���غ���ة،  ���ص��ع��ر  الإ����ص���ق���اط���ي���ة، 
جديد  فّني  ك�صكل  ت�صتمّر  لم  العينّي( 
)باعتقادي، كّل �صعر ل يعك�س انفعالت 
اإلى  الروح الإن�صانية �صينتهي با �صّك 
التقنية  والب��ت��ك��ارات  م�����ص��دود(،  طريق 
لمجرد ذاتها هي كالذيل الذي يحاول 
مقابل  التقليدي  فال�صعر  الكلب،  ه��ّز 
ال�صعر ال��ح��ّر، ه��ذا ال��ج��دال ال���ذي كان 
اأم�صى  �صبه محّرم،  القرن  منذ حوالى 
اليوم ق�صية اختيار �صخ�صي لما ينا�صب 
اأك��ث��ر، وال��ك��ث��ي��ر م��ن ال�صعراء  ال�����ص��اع��ر 
يختار الكتابة بالأ�صلوبين معاً، بح�صب 
اأنا  الق�صيدة.  تفر�صها  التي  الحاجة 
موؤمن باأن الع�صر  ال�صعري المقبل لن 
ال�صكل،  في  ابتكارات جديدة  يولد من 
بل من تطّور في الح�ّصا�صية الُمعتِمدة 

على التجربة الُمعا�صة.

ال�شعر كمهنة
ت���ج���رب���ت���ي ال�������ص���خ�������ص���ي���ة م�����ع ب���رام���ج 
كْوني   - الرفيعة  للفنون  الماج�صتير 
عّلمُت في اإحداها - تفيد باأنها ت�صتطيع 
اأن تجعل من كاتب ما كاتباً اأف�صل. وما 
هو  الحالة  ه��ذه  ف��ي  ب�"اأف�صل"  اأعنيه 
الفن  ب��اأ���ص��ول  اأك��ث��ر معرفة وفهماً  اأن��ه 
في  اإن��ج��ازاً  اأك��ث��ر  وتفّرعاته،  المعا�صر 
حرفة الكتابة، اأكثر وعياً باأجواء النقد 
كة  والمحرِّ بالفن  المحيطة  المعا�صر 
له اإلى درجة ما. لكن في الوقت نف�صه، 
مخيفة  �صغوطاً  البرامج  ه��ذه  تفر�س 
لأج����واء  م�����ص��اب��ه��ة  م��ق��اوم��ت��ه��ا،  ي�صعب 
ال��ت��ن��اف�����س ال���م���وج���ودة ف���ي الأو�����ص����اط 
على  ب��الع��ت��م��اد  تعمل  وه���ي  المهنية؛ 
�صبكة من المنا�صب الأكاديمية وجوائز 
الراهن.  ال��و���ص��ع  ت��ك��ري�����س  ع��ل��ى  تعمل 
البرامج  ه����ذه  ك����ون  اإل�����ى  ب���الإ����ص���اف���ة 
الأكاديمية  المنح  من  بنظام  مدعومة 
ر متلّقيها  والِهبات ومعونات اأخرى تحرِّ
من م�صوؤولية اإ�صدار كتب قد يتمّتع بها 
ناهيك  الخت�صا�صي،  غير  الجمهور 
برامج  ثمة خلط في تجربة  ب�صرائها. 
الماج�صتير بين كتابة ال�صعر ك�صرورة 
م��ه��ن��ّي��ة وك��ت��اب��ت��ه نتيجة ح��اج��ة وداف���ع 
ق�صية  لي�س  الفّني  فالخلق  داخليَّْين، 
هي  ق�صيدة  وك��ت��اب��ة  اأك��ادي��م��ي��ة،  منحة 
الحدود،  اأق�����ص��ى  اإل���ى  م�صتقّلة  عملّية 
المعّلمين  اإر�صادات  تكون عن  واأبعد ما 

وو�صاية المرجعيات.   
اعتباره  يمكن  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ال��داف��ع 
في  الرغبة  هو  ق�صيدة  لكتابة  �صرعياً 
م�صاعر  م�����ص��ارك��ت��ه  الآخ������ر؛  م�����ص��ارك��ة 
الده�صة اأو الغ�صب اأو الوجد، ل الرغبة 
بالذات  الده�صة  الإع���ج���اب.  اإث����ارة  ف��ي 
�صرورية، فالإح�صا�س بها لدى ال�صاعر 
ا�صتخدام  لي�صتطيع  ����ص���روري  ���ص��رط 
الن��زي��اح��ات ال��ل��غ��وي��ة ف��ي ت��ول��ي��د ردود 
فعل جديدة. هل �صيكون وولت ويتمان 
ال��ج��دي��د م��ن ع����داد م��ت��خ��رج��ي برامج 

الماج�صتير؟ ي�صعب علّي تخّيل ذلك.

ع�ْص برحابة واكتْب بج�شارة
اأح��د التجّمعات  منذ �صنوات ع��ّدة، وفي 
ال��ف��ّن��ي��ة، ا���ص��ت��دار ن��ح��وي ع��ل��ى طاولة 
الع�صاء اأحد الم�صاركين و�صاألني: "اأين 
بما  ال�صوؤال منطقياً  كان  اإذاً؟".  تدرِّ�س 
اآنذاك  الحا�صرين  الفنانين  معظم  اأن 
التدري�س  مهنة  يمار�صون  ال��ذي��ن  م��ن 
ال��������رزق، م����ع كونهم  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ص��ول 
يكّر�صون حياتهم للفن. ل ت�صئ فهمي 

الأكاديمية  للحياة  الممكن  فمن  الآن، 
اأن ت��م��ن��ح ال���م���رء ق���اع���دة م��م��ت��ازة من 
ال��خ��ب��رة ي��م��ك��ن الن���ط���اق م��ن��ه��ا اإل���ى 
الكّمية  ال��ك��ت��اب��ة، وال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك 
المكتوب  ال��رف��ي��ع  ال�صعر  م��ن  ال��واف��رة 
اأك��ادي��م��ي��ة، لكن ال��ت��اأث��ي��ر الذي  ب��اأق��ام 
يمكن  ما  على  حياتنا  طريقة  تمار�صه 
اأن نكتب - تاأثير يبدو لي في كثير من 
الأحيان غير معترف به كما يجب في 
وقتنا هذا - يوحي لنا اأنه في حال اتجه 
التدري�س ليدعم حاجته  اإلى  كّل كاتب 
اإلى  اإلى الكتابة ف�صيوؤدي هذا بالتاأكيد 
الذي  الحياتية  ال��خ��ب��رة  م��خ��زون  ���ص��ّح 
الحقيقة،  ف��ي  ع���ادة.  ال�صعر  منه  ينهل 
العالم  يفرز  لم  قليلة،  ا�صتثناءات  ومع 
كبير،  اأم��ي��رك��ي  ���ص��اع��ر  اأّي  الأك��ادي��م��ي 
���ص��ت��ي��ف��ن��ز كنائب  ع���م���ل وال��������س  ف���ق���د 
لتاأمين  "هارتفورد"  ل�����ص��رك��ة  م��دي��ر 
لفترة في  اإل��ي��وت  كما عمل  ال��ح��وادث، 
"للويد�س"، وبعد ذلك في مجال  بنك 
ويليام  اأم���ا  وفيبر"،  "فيبر  ف��ي  الن�صر 
اأطفال  طبيب  فكان  وليام�س  كارلو�س 
جميعاً،  وه���وؤلء  نيوجر�صي،  ولي��ة  في 
عاقات  لهم  ك��ان  متفاوتة،  وب��درج��ات 
عمل مع مجموعات النّقاد في الو�صط 
الأكاديمي، لكن لم يكتب اأّي واحد منهم 
اعتماداً على خبرة حياتية مكت�صبة في 
كتاب  مثل  مثله  فال�صعر  الو�صط،  ه��ذا 
الطلق، يجب  الهواء  في  �صاة مفتوح 
كّلها  ال�صفحات  على  مفتوحاً  يكون  اأن 

في وقت واحد.   
اإرن�صت همنغواي  1933، غ��ادر  في عام 
ال�صفارّية  رح��ات��ه  اأول����ى  ف��ي  م�صكنه 
اإفريقيا  ف���ي  ك��ب��ي��ر  ���ص��ي��د  ع���ن  ب��اح��ث��اً 
ب��ع��د ع���ودت���ه ق�ص�صاً  ك��ت��ب  ال�����ص��رق��ي��ة. 
ال�صعيدة  الق�صيرة  )"الحياة  ق�صيرة 
"ثلوج  ماكومبر"،  ل���ف���ران�������ص���ي�������س 
الروائي  غير  والكتاب  كيليمانجارو"(، 
"تال اإفريقيا الخ�صراء"، ورواية غير 
مكتملة "حقيقي من ال�صوء الأول". من 
الكّتاب المبدعين الكتابة  ال�صائع لدى 
اأخذ هذا  عّما يعرفونه، لكن همنغواي 
ذل��ك عندما رحل  م��ن  اأب��ع��د  المو�صوع 
باحثاً بنف�صه عن تجارب جديدة تخدم 
اإ���ص��ع��اف خال  ���ص��ي��ارات  ق��ي��ادة  كتابته: 
ال��ح��رب الأه��ل��ي��ة الإ���ص��ب��ان��ي��ة، ا�صطياد 
���ص��م��ك ال��م��ارل��ي��ن ع��ل��ى ���ص��واط��ئ كوبا، 
الرك�س مع الثيران في بامبلونا؛ لقد 
اأراد اأن يعي�س بطريقة اأكثر غزارة ليكتب 
بال�صرورة  ه��ذا  يعني  ل  اأف�صل،  ب�صكل 
الثيران في  ال��ف��رد م��ن قبل  ُي��ط��اَرَد  اأن 

الخبرة  اك��ت�����ص��اب  لي�صتطيع  بامبلونا 
اأن تكون التجربة  المطلوبة، بل يمكن 
ق�صيدة  ب��ي��ن  ال��ف��رق  ب�����ص��اط��ة  ب�صيطة 
مكتوبة من قبل �صاعر مّر �صريعاً على 
م��وق��ع ب��ن��اء وت��ل��ك ال��م��ك��ت��وب��ة م��ن قبل 
قد  بنف�صه.  الإ�صمنت  ي�صّب  كان  �صاعر 
يكتب اأّي ال�صاعَرْين الق�صيدة الأف�صل، 
�صتكون  ال��ث��ان��ي  ال�����ص��اع��ر  ق�صيدة  ل��ك��ن 
اإلى تجربة اأعمق. فكما  حكماً م�صتندة 
لغتك،  "لتغّير  وال��ك��وت:  ديريك  يقول 
اأري���د  م��ا  حياتك"...  ت��غ��ّي��ر  اأن  ع��ل��ي��ك 
قوله اإن �صعراء اليوم ل يدركون حقيقة 
يقول  حياتهم.  بطريقة  كتابتهم  ر  تاأثُّ
في  ي�����ص��ّغ��رك/  اأن  هلل  "يمكن  اأودن: 
دم���وٍع م��ن خجل،/  اإل���ى  القيامة/  ي��وم 
التي  الق�صائد  قلب/  عن ظهر  ُمن�صداً 
كان يمكن/ اأن َتكتَب، لو/ كانت حياتك 

خ�صبة".
لو اهتّم ال�صعراء بطريقة حياتهم كما 
اأن  لأم��ك��ن  كتابتهم،  بمحتوى  اه��ت��ّم��وا 
ي�صّكل هذا نقطة بداية جديدة لل�صعر. 
الِزن،  �صاي  �صنع  ف��ي  المحتِرف  فكما 
ال����ذي ي��ق��وم ق��ب��ل ح��ف��ل��ة ���ص��ن��ع ال�صاي 
الحديقة  ب��ت��ح�����ص��ي��ر  ط����وي����ل،  ب���وق���ت 
ال��ط��ري��ق، بتنظيف  ب��ك��ن�����س  ل�����ص��ي��وف��ه، 
ال�صاعر  على  وترتيبها،  ال�صيف  غرفة 
للحياة  الأك��ب��ر  اهتمامه  اإع��ط��اء  اأي�����ص��اً 
فعلى  بذلك  يقْم  لم  اإن  يعي�صها.  التي 
باأنه  ادع��ائ��ه  ف��ي  �صي�صتند  �صرعية  اأّي 
رين حّق  اأحد ُم�صّرعي العالم غير الُمقدَّ
عندئذ  لل�صعر  يمكن  كيف  اأو  ق��دره��م، 
اأخ���اق���ي؟ كيف  ب���اأن���ه ف��ع��ل  اأن ي���ّدع���ي 
م�صوؤولية  يتحّملوا  اأن  ال�صعراء  يمكن 
التاأثير الذي تحدثه كتابتهم على حياة 
قّرائهم؟ عليهم العي�س برحابة والكتابة 

بعدئٍذ بج�صارة.
الطويلة  م�صيرته  خ���ال  ال�صعر  ك���ان 
اإلى  بالن�صبة  ال��ن��ا���س.  ل��ك��ّل  ���ص��يء  ك���ّل 
بيوولف  ق�����ص��ي��دة  ال��م��ح��ارب��ي��ن، ح��ك��ْت 
اأبطالهم؛  الإي�صلندية ق�ص�س  وال�صاغا 
ملحمَتْيه  ف��ي  ه��وم��ي��رو���س  م��و���ص��وع��ة 
ال���ت���واأَم���ْي���ن ت��ت��ح��ّدث ع���ن ع��ال��م قديم 
عليهم  وتطّل  الرجال  ت��زور  اآلهة  حيث 
م���ن اأف�����ق ع������اٍل؛ ل��وك��ري��ت��ي��و���س و�صع 
ق�صائد  ذات  كتب  ف��ي  وفل�صفته  علمه 
ا�صتخدم  فيرجيل  التفاعيل؛  �صدا�صّية 
الما�صي  روم�������ا)ه(  ل��ي��م��ن��ح  ال��م��ل��ح��م��ة 
الأ�صطوري والرعاية المقّد�صة؛ �صو�صر 
المجتمع  في  والو�صيع  النبيل  و�صَف 
الإنكليزي في مقاطع �صعرية خما�صية 
التفاعيل، وهو ُيعَتبر بموهبته ال�صردية 

كاتبنا  الإن�������ص���ان���ي���ة  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة  وح���ّب���ه 
الكّتاب  اأّم��ا  الق�صيرة.  للق�ص�س  الأول 
الإليزابيثّية فقد  للق�صيدة  الدراميون 
على  تعتمد  ترفيهية  ���ص��ن��اع��ة  خ��ل��ق��وا 
التفاعيل.  الخما�صي  الإيامبي  ال�صطر 
في التجليات ال�صابقة كّلها )الملحمة، 
الديني،  ال��ت��ف��ان��ي  ال���ت���اأّم���ل،  ال���م���رث���اة، 
الق�صيدة  ال�صعبّية،  الق�صيدة  الهجاء، 
مختلفاً  �صيئاً  ال�صعر  ك��ان  ال��درام��ّي��ة( 
ع���ن ال��ق�����ص��ي��دة ال��غ��ن��ائ��ي��ة، وم����ع ذلك 
الم�صهد  ع��ل��ى  الأخ���ي���رة  ه���ذه  ت�صيطر 
الوحيدة  الوظيفة  المعا�صر.  ال�صعري 
والتاأثير  النت�صار  مع  الق�صيدة،  لهذه 
الكبيَرْين اللذْين الت�صقا بها، �صخ�صنة 
المو�صوع الُمتناَول. واإذا اأردنا اأن نكون 
اأكثر اإن�صافاً في و�صفنا، قلنا اإن الغاية 
م���ن ال��ق�����ص��ي��دة ال��غ��ن��ائ��ي��ة اك��ت�����ص��اف ما 
ترنو  الغنائية  فالق�صائد  اإن�صاني،  هو 
اإل����ى ال��ع��ال��م م���ن خ���ال ذات���ه���ا؛ يمكن 
لق�صيدة غنائية عظيمة اأن تمنحنا في 
الذاتية.  المعرفة  من  جرعة  خاتمتها 
كان فرو�صت يتكّلم على ال�صعر الغنائي 
عندما ط��رح اّدع���اءه ال�صهير، ال��ذي لم 
تو�صيح  "الق�صيدة  كامًا:  حّقه  ياأخذ 
للحياة، لي�س بال�صرورة تو�صيحاً كبيراً 
الأدي��ان والمذاهب،  ن�صاأت عليه  كالذي 
لكنها لحظة توّقف في وجه الرتباك". 
دائماً  ي�����ص��ع��ون  ال��غ��ن��ائ��ي��ون  ف��ال�����ص��ع��راء 
اإل��ى معرفة ذواتهم من خال ذواتهم، 
ب��ي��ن��م��ا ي��ح��ت��اج ���ص��ع��راء ال��م��ل��ح��م��ة، في 
العالم  اإل���ى معرفة  ال��م��ق��اب��ل،  ال��ط��رف 
ال��م��ح��ي��ط ب��ه��م وك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل��ه، ولهذا 
ال�صبب تقّدم الق�صيدة الملحمية نظاماً 
اأخاقّي  ب��ح�����ّس  ل��ل��ع��ال��م، وت��ف��ع��ل ذل���ك 
ال�صعر  انت�صار  اأن  هنا  اأق�صده  ما  ُملّح. 
ال��غ��ن��ائ��ي ف���ي ي��وم��ن��ا ه���ذا ع��ل��ى ح�صاب 
الأ����ص���ن���اف ال�����ص��ع��ري��ة الأخ�������رى، دليل 
فالقيود  الفني.  ال�صكل  فقر  على  اآخ��ر 
تاأتي  ما ل  �صعر مرحلة  الموجودة في 
ال�صعراء  اأدركها  التي  الأفكار  من  ع��ادة 
ا�صمه  )ه���ذا  تحقيقها  ي�صتطيعوا  ول��م 
الأفكار  من  لكن  ال��ب��راع��ة(،  في  ق�صور 
اإدراج��ه��ا في  بالهم  التي ما خطر على 
ب��ا قيمة. لي�س  اأن��ه��ا  اأو ظ��ّن��وا  ف��ّن��ه��م، 
هذا  بل  ال�صعراء،  على  مقت�صراً  الأم��ر 
ما يمّيز ع�صراً ما عن الذي يليه، ففي 
�صعرية   الاحقين، تتحّدد حقبة  اأعين 
بما لم يكن موجوداً فيها. يقول كافكا 
ع�صر  معرفة  ت�صتطيع  "ل  الأوروب����ّي: 
ما حتى يم�صي ن�صف قرٍن من الزمن 

"نيويورك  جريدة  اأح��دث��ت   ،2002 ع��ام  في 
الأدب��ي  الو�شط  في  كبيرة  مفاجاأة  تايمز" 
والإعالمي الأميركي باإعالنها عن تبّرع ال�شيدة 
روث ليلي، وريثة �شركات ليلي الدوائية، باأكثر 
من مئة مليون دولر لمجلة "�شعر" الأميركية 
هي  "�شعر"  ومجلة  الأخ��ي��رة.  و�شّيتها  ف��ي 
على  الأ�شهر  الأميركية  ال�شعرية  المجلة 
الإطالق، والأكثر عراقة والتزامًا براأي الكثير 
من النّقاد، وكان لها الف�شل، منذ تاأ�شي�شها عام 
1912، في اكت�شاف العديد من اأقطاب الحركة 

ال�شعرية الأميركية الحديثة.
يبدو اأن ال�شيدة ليلي، بعد محاولتها العديدة 
من  الأدب  عالم  اإل��ى  الدخول  في  والفا�شلة 
الفّن  حّبها  خالل  من  لحظت،  الكتابة،  باب 
بالأدب  الجمهور  اهتمام  انح�شار  به،  واإيمانها 
ب�شكل عام، وال�شعر ب�شكل خا�ص، فقّررت خلق 
تاريخ  في  �شابقًا  يحدث  لم  ن��ادر  لقاء  فر�شة 
الأدب ال�شعري بهذا ال�شكل الهوليوودي؛ لقاء 
اإحدى ال�شلطات الثقافية ال�شعرية الأميركية 
تخطر  لم  خيارات  فار�شًة  والمال،  العريقة 
لم  تاأثيرًا  المال  فيها  يملك  خيارات  لأح��د؛ 

ُيجّرب من قبل. 
اأّي ارتباك اأ�شاب متلّقي هذه الهدية الثمينة 
من  كغيرها  فقيرة  اأدبية  مجلة  حّولت  التي 
تحريرها  طاقم  يتاألف  الأدب��ي��ة،  المجالت 
اأربعة محّررين يعملون في طابق متوا�شع  من 
�شيكاغو،  في  الخا�شة  المكتبات  اإح��دى  في 
اإلى موؤ�ش�شة اأدبية �شخمة وغنّية، تحا�شرها 
الم�شتقبلية،  م�شاريعها  عن  م�شروعة  اأ�شئلة 
ل  التي  ال�شعر  لأزم��ة  تفعله  اأن  يمكن  وعّما 
الأدب��ي  الو�شط  ف��ي  عنها  الحديث  يتوّقف 

الأميركي وغير الأميركي؟
الوليدة  وحا�شنتها  "�شعر"  مجلة  اأخ���ذت 
عاتقهما  على  الأميركيتان  �شعر"  "موؤ�ش�شة 
الهتمام  دائ���رة  اإل���ى  ال�شعر  اإع����ادة  مهّمة 
الجماهيري، معّولَتين على كّل من تراث المجلة 
والغنى الجديد الذي هبط عليها، ُمطلقَتين من 
اأجل ذلك مجموعة من البرامج والخطط. بعد 
ال�شدمة الأولى، بداأت "موؤ�ش�شة �شعر" بتنظيم 
جون  تعيين  يخُل  ولم  الم�شتقبلية،  خططها 

دللت  من  لها  رئي�شًا  بار 
التي  ال��خ��ّط��ة  ف��ي  مهّمة 
والعهد  الموؤ�ش�شة  تبّنتها 
نف�شها  على  اأخذته  الذي 
بتغيير نظرة الجمهور اإلى 
ال�شعر. فال�شّيد بار القادم 
من �شوق نيويورك لالأ�شواق 
ال���م���ال���ي���ة، ب��الإ���ش��اف��ة 
الأدب��ي��ة،  م�شيرته  اإل���ى 

تحّدث مرارًا عن اأهمية التوا�شل مع القارئ/ 
نظرته  يخِف  ولم  ال�شعري،  للن�ّص  الم�شتهلك 
هذا،  يومنا  في  �شعر  من  ُيكتب  لما  الناقدة 
ُملقيًا الم�شوؤولية ب�شكل �شبه كامل على عاتق 
ال�شاعر والن�ّص المعا�شَرين اللذين تقولبا في 
الخروج  ت�شتطع  لم  وروؤى  اأ�شاليب  �شمن  راأيه 
من اأنماط حداثّية متقادمة. رّبما اأراد بار في 
المقال الآتي اأن يقول راأيه ب�شكل اأو�شح يوحي 
بالإجابة عن �شوؤال طرحته المجلة �شابقًا في 
تفّكر  هل  الكّتاب:  بع�ص  على  اأعدادها  اأحد 
كان  ما  واإذا  بقارئك،  الق�شيدة  كتابتك  اأثناء 

�شيحّب ما تكتبه؟
عن  العربي  ال�شعري  الم�شهد  اختالف  رغ��م 
مثيله الأميركي في الكثير من خ�شائ�شه، فاإنه 
ل يختلف كثيرًا في اأزمته الراهنة مع القارئ 
يقول  كما  اإلى جمهور  نحتاج  رّبما ل  العربي. 
جمهور"،  اأي  على  يعتمد  ل  "الفنان  باوند: 
"ليكون ثمة  ما قاله ويتمان:  معار�شًا بذلك  
�شعراء كبار، يجب اأن يكون ثمة جمهور كبير 
اأي�شًا"، وهو ل يترّدد في و�شف ويتمان، ب�شبب 

ذلك، بالرجل الُمتَعب.
بار،  يتكّلم  ال�شعر،  انح�شار  اأ�شباب  تحليله  في 
في نهاية مقاله، على الق�شيدة الغنائية. وعلى 
هذا  بتعريف  الُمرتبط  الغمو�ص  من  الرغم 
ال�شعر  من  الكثير  ت�شنيف  يمكننا  الم�شطلح، 
العربي الحديث في خانة الق�شيدة الغنائية 
بتعريفها ال�شامل، باأنواعها الح�ّشية والفكرية 
وال�شوفية؛ تلك الق�شيدة الذاتية في عالقتها 
مع الخارج، وال�شخ�شية في مو�شوعها، ما جعلها 
و�شفية  اأو  �شردية  خ�شائ�ص  اأّي  من  تخلو 
وَحَكم عليها بالغمو�ص )الم�شتع�شي في كثير 

من الأحيان(. 
النظرة  اأف�شل من يلّخ�ص  اأدوني�ص  رّبما يكون 
العربية  ال�شعرية  ثقافتنا  ف��ي  ال�����ش��ائ��دة 
المعا�شرة، في كتابه "مقّدمة لل�شعر العربي" 
تبهج،  تفّتحها  اأكملت  زهرة  "اإن  يقول:  حيث 
لم  اأي  ح،  تو�شّ ال��ذي  ال�شيء  تغري.  ل  لكنها 
طاقة  له  تعد  ول��م  الو�شوح،  اإل  يخفي  يعد 
 )...( ال�شعر  من  يفرغ  الو�شوح،  طاقة  اإل 
ولئن كان الو�شوح طبيعيًا في ال�شعر الو�شفي 
العاطفي  اأو  الق�ش�شي  اأو 
اإلى  يهدف  لأنه  الخال�ص، 
محّددة  فكرة  عن  التعبير 
هذا  ف��اإن  م��ح��ّدد،  و�شع  اأو 
الهدف ل مكان له في ال�شعر 
الحق". اأيلزمنا البحث عن 
الحق؛  لل�شعر  اآخر  مفهوم 
في  القارئ  ي�شترك  مفهوم 

�شياغته؟

من خالها ال�صعراء الجورجيون، اإقراأ 
روب��رت ب��رووك: "اإذا كان ل بّد لي من 
ال��م��وت، ت��ذّك��ْرن��ي ف��ي ذل��ك ف��ق��ط:/ اأّن 
ثمة ركناً ما في هذه الأر�س الغريبة/ 
ا�صمه اإلى الأبد اإنكلترا"؛ هذه ق�صيدة 
غاز  اأج����واء  ع��ن  ب��ع��ي��دة  لكنها  جميلة، 
انتظار ييت�س كي  الخردل(. كان علينا 
يمنح ال�صعر البريطاني الجرعة الأولى 
والكبيرة من واقعية القرن الع�صرين. 
الخراب"  "الأر�س  انتظار  علينا  ك��ان 

لُي�صَمح ببع�س الفو�صى في ال�صعر. 
الحاجة اأكيدة اإلى �صيء جديد. الغياب 

ال�صارخ لل�صعر المعا�صر من الحوارات
العاّمة في يومنا هذا، بدءاً من �صفوف 
المكتبات  ح��ت��ى  ال��ث��ان��وي��ة،  ال���م���دار����س 
الإعامي  ب��ال��و���ص��ط  وان��ت��ه��اًء  ال��ع��ام��ة، 

التفكير  انعدام  دليل على  الجماهيري، 
بال�صعر لدى الجمهور، وانعدام الهتمام 
به. في بادنا هذه، ت�صتطيع اأن تعّد على 
اأ�صابع اليد الواحدة المكتبات المعروفة 
ب��اق��ت��ن��ائ��ه��ا م��ج��م��وع��ات ���ص��ع��ري��ة. لقرن 
خا، كانت جرائدنا تن�صر ق�صائد على 
خم�صين  قبل  �صائع؛  ب�صكل  �صفحاتها 

تن�صر  الكبرى  المطبوعات  كانت  �صنة، 
المجموعات  ع���ن  ن��ق��دي��ة  م���راج���ع���ات 
اأما  منتظم.  ب�صكل  الجديدة  ال�صعرية 
في يومنا هذا،  فا يمكن المرء اأن يرى 
ق�صيدة واحدة من�صورة في جريدة، كما 
اأن عدد المجموعات ال�صعرية التي يتّم 
م��راج��ع��ت��ه��ا ن��ق��دي��اً ف��ي ق�����ص��م مراجعة 
تايمز" انخف�س  "نيويورك  الكتب في 
ال�صنة.  اإل��ى ب�صع مجموعات فقط في 
يحتاج ال�صعر ب�صكل عاجل اإلى الح�صول 

على الهتمام العام للجمهور.
دانا  اأدرك  ���ص��ن��وات،  ع�صر  ح��وال��ى  م��ن��ذ 
جويا هذا النف�صام بين ال�صعر والحياة 
المهم:  مقاله  ف��ي  عنه  وع��ّب��ر  ال��ع��اّم��ة، 
ما  ال�����ص��وؤال  ه��ذا  ال�صعر؟".  يهّم  "هل 
جمهور  غ���ي���اب  ظ����ّل  ف��ف��ي  ق���ائ���م���اً،  زال 

يكتبون  ال�����ص��ع��راء  زال  م��ا  لل�صعر،  ع���ام 
ذلك  على  )وال�صاهد  البع�س  لبع�صهم 
ة  ازدياد عدد الحلقات الدرا�صية الخا�صّ
بالكتابة وعدد برامج ماج�صتير الفنون 
ال��ك��ت��ب من  ال��رف��ي��ع��ة(. ولأن م�����ص��ت��ري 
ال��ج��م��ه��ور ال��ع��ري�����س ل ي�����ص��ت��رون كتب 
بالكّميات  ل��ي�����س  الأق������ّل  ع��ل��ى  ال�����ص��ع��ر، 
ي�صتطيع  ل  ال���م���ط���ل���وب���ة،  ال���ت���ج���اري���ة 
الكتابة، ما  اأنف�صهم من  اإعانة  ال�صعراء 
التدري�س. لكن  اإلى  يتوّجهون  يجعلهم 
فاأكثر  اأكثر  ُتبعدهم  الأكاديمية  الحياة 
عن جمهور القّراء، حيث يتخّرج كّل عام 
من برامج الماج�صتير للفنون الرفيعة 
األوف الطّاب الذين ن�صاأوا على ثقافة 
وتعتقد  عملّية،  مهنة  ال�صعر  في  ت��رى 
اأن كتابة ال�صعر لها عاقة بالموؤّهات 
على  ال��ب��رام��ج  ه��ذه  اأث���ر  اإن  التعليمية. 
���ص��ورة الفن ه��و زي���ادة غ���زارة م��ا ُيكتب 
نف�صه تحدُّ  ال��وق��ت  ف��ي  لكن  �صعر،  م��ن 
هذه البرامج من تنّوع الكتابة ال�صعرية. 
نتج لدينا من كّل ما �صبق �صعر خاٍل من 
القّوة وعديم التاأثير، كما اأنه - واأ�صّدد 
�صعر  م��م��ت��ٍع؛  غير   - ال�صفة  ه��ذه  على 
يعتمد في علّوه وهبوطه على المعونات 

الأكاديمية التي ُتقّدم له.
اأخاقية  م�صكلة  وج���ود  مفاجئاً  لي�س 
في ال�صعر. ق��راأُت منذ �صنوات ع��ّدة في 
مراجعة   Sunday Times ج��ري��دة 
���ص��ع��ري��ة، يتكّلم  ل��ث��اث��ة ك��ت��ب  ن��ق��دي��ة 
الأول عن اآلم ال�صيخوخة، والثاني عن 
والثالث  بالقنابل،  المق�صوفة  اإيرلندا 
يطرح  ه��ن��ا،  لل�صاعر.  المّيت  الأب  ع��ن 
فّن  ل�صورة  يمكن  كيف  نف�صه:  ال�صوؤال 
باأكمله اأن تت�صّكل من اأمزجة �صوداوّية؟ 
الكتابة  في  الماأ�صاة  دور  ننكر  ل  طبعاً، 
اإحدى  م��ن  الحقيقة،  ففي  ال�صعرية، 
على  ال��ع��زف  ال�صعرية  الكتابة  وظ��ائ��ف 
الحياة،  لنا  تقّدمه  ال��ذي  القبح  اأوت���ار 
ال�����روح  "ت�صّفق  ي��ي��ت�����س:  ق�����ال  وك���م���ا 
ِمْزقة  بيديها وتغّني، تغّني عالياً/ لكّل 
على  يجب  ل  لكن  الفاني".  ثوبها  في 
الفن اأن يعّبر عن الق�صور فقط، ولي�س 
ال�صعف  من  ال�صعر  ينبثق  اأن  �صرورياً 
بقدر  ذل��ك،  يحدث  ما  فبقدر  فح�صب. 
ما يقع ال�صعر في الرتابة واأحادية الجّو 
ال�صعري. اأدرك ييت�س ذلك عندما كتب: 
عاماً  �صبعون  ع�صته/  ما  عاماً  "�صبعون 
اأرق�ْس  ول��ّم��ا  وال�صباب/  الرجولة  بين 
ال�صعر  ياأتي عجز  الفرح". ل  م��رًة من 
ال�صعرية  البراعة  اليوم من ق�صور في 
)تتوّلى برامج الماج�صتير العناية بهذا 
الأم���ر(، لكن من مر�س في ال��روح. ما 
اأن  الأم��ي��رك��ي  ال�صعر  م��ن  ننتظر  زل��ن��ا 
اأّدى  لقد  به.  توين خا�س  بمارك  ياأتي 
ال�صعر  به  ال��ذي قوبل  الإهمال  كلٌّ من 
في  ت��رى  التي  والثقافة  الجمهور،  من 
اإلى  المهن،  م��ن  كغيرها  مهنة  ال�صعر 
فكري  رك��ود  ف��ي  تمّثل  ُم�صاعف  تاأثير 

جون بار: رئي�ص "موؤ�ش�شة ال�شعر" الأميركية التي 
ن�شاأت على اأنقا�ص "جمعية ال�شعر الحديث" بعد 
تلّقيها هبة مالية �شخمة من ال�شيدة روث ليلي. 

وا�شل بار ممار�شة م�شيرَتْين مهنّيَتْين: الأولى 
ك�شاعر، والثانية كم�شتثمر م�شرفّي. خالل م�شيرته 
في عالم الأعمال، تراأ�ص �شركات مالية عّدة، وعمل 

في بور�شة نيويورك لالأوراق المالية. اأما م�شيرته الأدبية، فتخّللها 
اإ�شدار �شت مجموعات �شعرية حتى الآن، بالإ�شافة اإلى تدري�ص 

ال�شعر في برامج الماج�شتير للفنون الرفيعة. 

روث ليلي: الوريثة الوحيدة الُمتبقية من 
�شاللة اإلي ليلي، موؤ�ش�ص ال�شركة الدوائية 
العمالقة "ليلي". بداأت عالقتها مع مجلة 
"�شعر" الأميركية في ال�شبعينيات عندما 
حاولت ن�شر بع�ص الق�شائد فيها، وقوبلت 
عندها بالرف�ص. ب�شبب اهتمامها بالواقع 

الثقافي الأميركي، قّررت عام 2002 التبّرع للمجلة في و�شّيتها الأخيرة 
باأكثر من مئة مليون دولر، ُمحدثًة �شدمًة في الو�شط الأدبي حينها، 

تّم على اأثرها ولدة "موؤ�ش�شة ال�شعر".
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والخير عبر تجربة ال�صاعر الداخلية، 
والمتحّررة  كّلها،  الثنائيات  الاغية 
م��ن اأ���ص��ر ال��زم��ن وال��وج��ود والمتجهة 
ن��ح��و ح��ري��ة الإب������داع ال��م��ط��ل��ق. هكذا 
ي�صبح النقي�صان واحداً منذ اأن تّوحدا 

بالجوهر.

اأثر الم�شتقبل
"الأنا�صيد"  ب��ي��ن  ال���ع���اق���ة  ت���ظ���ّل 
مثل  وملتب�صة  ُملغزة  و"الأ�صعار" 
كالظّل،  ع��ب��ر  ال���ذي  نف�صه  ال�����ص��اع��ر 
اإلى  ينتمي  اأث����راً  وراءه  ت��ارك��اً  ل��ك��ن 
ال�صّر  ه��اج�����س  ي��ح��ت��ل  ال��م�����ص��ت��ق��ب��ل. 
"الأنا�صيد" كما لو اأّنه كتاب �صحرّي 
والعنف  ب��ال��ت��ع��ازي��م  ح���اف���ل  اأ�����ص����ود 
المّدمرة.  وال�����ص��خ��ري��ة  وال���ه���ذي���ان 
وح�صة  ت�����ص��ت��وح��ي  "الأنا�صيد" 
)مالدورور(  ال��ك��ائ��ن  وع��زل��ة  الليل 
وال��ك��ون واهلل،  العالم  ي��واج��ه  ال��ذي 
الداخلية.  و���ص��روره  نف�صه  وي��واج��ه 
اأنه  ال��ب��داي��ة  منذ  يعترف  فال�صاعر 
منّبهاً  قارئه  وُينذر  ال�صّر"،  "يغّني 
و"الطريق  ال���������ص����راوة  م����ن  اإّي��������اه 
و"الم�صتنقعات  والمهجور"  الوعر 
الكامدة  و"ال�صفحات  الموح�صة" 
غريزّي  ك��ت��اب  �صّماً".  وال��م��م��ل��وءة 
القيم  ع���ل���ى  ي����ت����م����ّرد  و"بدائي" 
اللغة  وعلى  ه��وادة،  با  والمبادىء 
الهواج�س  ف��ري�����ص��ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
اأن  م�صتغرباً  يكن  ول��م  والكوابي�س. 
"الأنا�صيد"  في  ال�صورياليون  يجد 
المامح  ت��ك��م��ن  ف��ف��ي��ه��ا  ���ص��اّل��ت��ه��م، 
الأولى للكتابة المت�صّنجة وال�صخرية 
واللغة  الراعبة  وال��دع��اب��ة  ال�����ص��وداء 
والمذاهب  الأن�����ص��اق  تنتهك  ال��ت��ي 
عيون  م����ن  اإن����ه����ا  والأ������ص�����ال�����ي�����ب... 
الفرن�صي؛  ال�صعر  في  النثر  ق�صائد 
التي  التخوم  ت��ج��اوزت  نثر  ق�صائد 
طالما ف�صلت بين الكتابة وال�صراخ 
تبدو  واخ����ت���������ص����اراً  ال���������ص����ام����ت... 
لوتريامون  يعّبر  كما  "الأنا�صيد" 
للتجربة  الُمّرة"  "الثمرة  ن��ف�����ص��ه 

الملعونة. الجحيمية 
منف�صلة  "الأ�صعار"  �صدرت  عندما 

طالما  ال����ت����ي  "الأنا�صيد"،  ع����ن 
م�صتقّل  كتاب  و�صّمها  بها،  اأُلحقت 
 )1990 ب��اري�����س،  ت��ري�����ص��ت��رام،  )دار 
بهذه  م��رّح��ب��اً  ���ص��ول��رز  فيليب  ك��ت��ب 
وا�صفاً  ال��م�����ص��ت��ق��ّل��ة  "ال�صيغة" 
الهادىء،  الجليل،  ب�"الكتاب  اإّي��اه��ا 
الطريف،  الرحب،  الجاف،  العنيف، 
الر�صين، ال�صافر، الكثيف، الحائم، 
المخت�صر، الامع، الأ�صود وال�صديد 

الو�صوح حتى ليبدو مبهماً".
ثانياً  ع����ن����وان����اً  ال�������ص���اع���ر  ي���خ���ت���ار 
"مقطوعات  ه�����و  ل�"اأ�صعاره" 
رف�صّية  عن  تماماً  مبتعداً  نثرية"، 
الت�صّنج  وت��وت��رات��ه��ا.  "الأنا�صيد" 
ي�صتحيل  والع��ت��ك��ار  ره��اف��ة،  ينقلب 
�صكينة.  يم�صي  وال�����ص��خ��ب  ���ص��ف��اء، 
تتلّطف،  وال���م���رارة  "ُيزهر"  ال�����ص��ّر 
يهداأ،  وال��غ�����ص��ب  ت�����ص��ت��ك��ي��ن  ال���ث���ورة 
ي��ق��ي��ن��اً حقاً،  ال�����ص��ّك  ا���ص��ت��ح��ال  ل��ق��د 
الروؤيا  ت�صفو  اليقين  غ��م��رة  وف���ي 
وت��ن��ج��ل��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��م��ام��اً ك��م��ا في 
تتبلور  حين  وال��ق��ل��ق  ال�����ص��ّك  �صديم 
)الأنا�صيد(.  ال��خ��اف��ي��ة  ال��ح��ق��ائ��ق 
ي��ع��ت��رف ال�����ص��اع��ر ب���اأن���ه ت��خ��ّل��ى عن 
"�صعر ال�صّك"، ويقول: "لقد اأنكرت 

ما�صّي. لن اأغّني اإل الرجاء".
النعمة  اأح��وال  في  ال�صاعر  ويم�صي 
راف�صاً "ال�صّر" لأن "الخير ل ُيقهر". 
ا�صت�صامه،  ل  ه��دوءه  معلناً  ويقول 
"الذين  ت���راج���ع���ه:  ل  وا���ص��ت��ك��ان��ت��ه 
في  الفو�صى  ي�صّنفوا  اأن  ي��ري��دون 
يقعون  اإّنما  للتجديد،  حّجة  الأدب، 
اأن  غ��ي��ر  الخاطىء".  التف�صير  ف��ي 
�صخريته،  عن  يتخّل  لم  لوتريامون 

واإن ابتعدت عن لونها الأ�صود.
ُي��ع��ي��د ال��ن��ظ��ر في  ف��ي ال��ج��زء الأول 
الكّتاب الذين قراأهم؛ اأولئك الذين 
ي�صّميهم "الروؤو�س الكبيرة الرخوة"، 
وي��ه��ج��و ال��روم��ن��ط��ي��ق��ي��ة ب��ع��ن��ف، ل 
�صيما �صاتوبريان واألفرد دو مو�صيه. 
التبّدل  يظهر  ال��ث��ان��ي  ال��ج��زء  وف��ي 
واأفكاره.  �صخ�صه  على  ط���راأ  ال���ذي 
وهنا يبرز ح�صور المفكر الفرن�صي 
الذي  ال�صاعر  على  واأث���ره  با�صكال، 

"الخواطر".  ال�����ص��ه��ي��ر  ك��ت��اب��ه  ق����راأ 
ول  اأ����ص���ع���اراً  ل��ي�����ص��ت  ف�"الأ�صعار" 
هي  ب��ل  طويلة،  اأو  ق�صيرة  ق�صائد 
وتاأّمات  وح��ك��م  وخ��واط��ر  ���ص��ذرات 
بين  تتراوح  اأ�صعار  وا�صتطرادات... 
الحكمة  ب��ي��ن  واإي��ح��ائ��ي��ت��ه،  ال�����ص��ع��ر 
حيناً  وت��ل��ت��م��ع  ال���ت���اأّم���ل���ي،  وُب���ع���ده���ا 
ك��ل��ح��ظ��ات خ��اط��ف��ة، وتغرق  وت���ب���رق 

حيناً في التف�صير وال�صرح.
ب��ع��د ق����رن ورب����ع ق����رن ع��ل��ى �صدور 
زال  م��ا  و"الأ�صعار"  "الأنا�صيد" 
دوكا�س،  اإي������زودور  اأو  ل��وت��ري��ام��ون، 
ي�صغل القّراء والنقاد، لي�س بتناق�صه 
الخّاق، واإنما بما اأبدع من ن�صو�س، 
خلقت  ال��ت��ي  "الأنا�صيد"  �صيما  ل 
يكونا  لم  جديداً  ونوعاً  جديدة  لغة 
اأهمّية  تكمن  وق��د  �صابقاً.  ماألوفين 
ل��وت��ري��ام��ون ف���ي ه���ذه الزدواج���ي���ة 

التي هي مظهر من مظاهر الوجود 
ال��ح��ق��ي��ق��ي. ول����ع����ّل اأح������د الأج����وب����ة 
لوتريامون  ق�صية  ع��ل��ى  ال��م��م��ك��ن��ة 
هو جواب  اأب���داً  الغام�صة  دوك��ا���س   -
موري�س بان�صو الذي ير�صم ل�صاعر 
�صورة  ت�صبه  ���ص��ورة  "الأنا�صيد" 
�صاعر "الإ�صراقات" رامبو اإذ يقول: 
في  اأم�����ص��ى  ب��ع��دم��ا  "لوتريامون، 
الجحيم ف�صًا، هو بالتمام في ذلك 
رامبو  يرمي  �صوف  الذي  "الوداع" 

في �صحراء حّراء".
الذي  لوتريامون  لل�صاعر  ر  ُقدِّ لقد 
رحل فتياً جداً )1846 - 1870( اأن 
النار  تلك  بروميثو�س؛  ن��ار  يمتلك 
الحارقة التي "حكمت على كّل �صيء 

والتهمته".
عبده وازن
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ك�������ت�������ب ل�������وت�������ري�������ام�������ون 
عامه  ف����ي  "الأ�صعار" 
الأخ�������ي�������ر ب����ع����د �����ص����دور 
اأن  ل���ه  ي��ت�����ص��ّن  ول���م  "الأنا�صيد"، 
يت�صّفحها مطبوعة حين �صدورها 
ب��ع��د ع���ام ع��ل��ى رح��ي��ل��ه ف��ي 1871. 
اأعواماً  الأ���ص��ع��ار  ه��ذه  ُظلمت  وق��د 
ب�"الأنا�صيد"  واأل���ح���ق���ت  ط�������واًل، 
هام�صها.  ع��ل��ى  م��ك��ت��وب��ة  وك���اأن���ه���ا 
وق����د اأه���م���ل���ت ه����ذه الأ����ص���ع���ار ولم 
باعتبارها  ك���ث���ي���راً  ال���ن���ق���اد  ت�����ص��غ��ل 
وت����اأّم����ات  تراجعية"  "ق�صائد 
"الأنا�صيد" وتب�ّصر  تناق�س  واأفكار 
على  وال��خ��ي��ر،  ال��ع��ق��ل  ب�"منطق" 
�صّراً  الُم�صبعة  "الأنا�صيد"  خ��اف 
اأن  اإّل  وه���دم���اً...  وه��ت��ك��اً  واإل���ح���اداً 
ال�صورياليين ما لبثوا اأن رّدوا اإليها 
مجّلة  فتبّنتها  الأدب�����ي،  اع��ت��ب��اره��ا 
"بابا"  ُي�صدرها  كان  التي  "اأدب" 
ال�����ص��وري��ال��ي��ة ب���روت���ون. وق���د وجد 
ووجد  حقيقياً"،  �صعرياً  "فناً  فيها 

فيها كّل "ق�صية اللغة".
ال�صم  ب��ج��زئ��ي��ه��ا  "الأ�صعار"  ح��م��ل��ت 
ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل�����ص��اع��ر، وه����و اإي���زي���دور 
"الأنا�صيد"  ح��م��ل��ت  ف��ي��م��ا  دوك����ا�����س، 
وما  )ل��وت��ري��ام��ون(  الم�صتعار  ا�صمه 
المفارقة  ب��داأت  تحمله.�صوقد  برحت 
لتكتمل  ال���ص��م،  ثنائية  م��ن  انطاقاً 
وعالَمْيهما  الكتاَبْين  اخ��ت��اف  عبر 

ولغَتْيهما.
ل��م ي��ج��روؤ ل��وت��ري��ام��ون ع��ل��ى توقيع 
من  خ����وف����اً  ب���ا����ص���م���ه  "الأنا�صيد" 
ال��م��اح��ق��ة وال��م��ح��اك��م��ة، وق���د ت���رّدد 
نظراً  "الأنا�صيد"  ط��ب��ع  ف��ي  ن��ا���ص��ره 
اإلى هتكها القيم كّلها. اأما "الأ�صعار" 
التي بدت على نقي�س من "الأنا�صيد" 
تحمل  اأن  ي�صره  فلم  عليها  وانقاباً 

ا�صمه.
دفع  ال��ك��ت��اَب��ي��ن  ب��ي��ن  التناق�س  ول��ع��ّل 

ال�صاعر  مهاجمة  اإل���ى  الكثيرين 
وال�صت�صام  ب���ال���ت���راج���ع  وات���ه���ام���ه 
والعنف  ال���ه���واج�������س  ع���ن  وال���ت���خ���ّل���ي 
�صاحب  اإن  بع�صهم  ق��ال  وال�����ص��خ��ط. 
اإلى  قيا�صاً  �صادقاً  يكن  "الأ�صعار" لم 
ارت����داداً  ف��ي��ه  ووج����دوا  "الأنا�صيد"، 
"الرّدة".  ي�صبه  م��ا  اأو  ال������وراء،  اإل����ى 
"الأ�صعار،  لرب������و:  ف���ال���ي���ري  وك���ت���ب 
ل���م ت�صدر  ال��م��ق��ّدم��ة لأ����ص���ع���ار  ه����ذه 
ال��ب��ت��ة ول����م ُت��ك��ت��ب ال���ب���ت���ة، ل��ي�����س اإّل 
األبير  حتى  متقن...".  غير  ك��ت��اب��اً 
تمام  ب�"الأنا�صيد"  المعجب  كامو، 
"التّرهات  ع��ن  ت��ح��ّدث  الإع���ج���اب، 

ال�صاقة لاأ�صعار".
اآخ���ري���ن داف���ع���وا عن  اأن ك���ّت���اب���اً  غ��ي��ر 
تختلف  ي��ج��دوه��ا  ول���م  "الأ�صعار"، 
ابتعدت  واإن  "الأنا�صيد"  عن  جوهراً 
ظاهراً عن منابت الكتاب "الوح�صّي" 
وال���م���وح�������س. وت���ح���ّدث ب��ع�����ص��ه��م عن 
ين.  الن�صّ ب��ي��ن  �صّري"  "توا�صل 
ل��ك��ّن ال�����ص��اع��ر - ال��ن��اث��ر ف���اج���اأ ق���ّراء 
"الأ�صعار"  في  قال  "الأنا�صيد" حين 
بال�صجاعة،  الكاآبة  "ا�صتبدل  ج��ه��اراً: 
ال���ري���ب ب��ال��ي��ق��ي��ن، ال���ي���اأ����س ب���الأم���ل، 
بالواجب،  ال�صكوى  بالخير،  الخبث 
الكره بالإيمان، الكبرياء بال�صعة"... 
ه��ك��ذا ي��ع��ي��د ل��وت��ري��ام��ون اإل����ى الأدب 
ُب���ع���ده الأخ���اق���ي ال����ذي ك���ان رف�صه 
يوؤخذ  م��اأخ��ذ  وه��ذا  "الأنا�صيد".  ف��ي 
والهادئة  العميقة  القراءة  لكّن  عليه. 
التحامهما  م���دى  ُت��ظ��ه��ر  ل��ل��ك��ت��اب��ي��ن 
كتجربَتين  وان�����ص��ه��اره��م��ا  ال��داخ��ل��ي 
كقطَبْين  اأو  ل��ت��ج��رب��ة،  ك��وج��َه��ي��ن  اأو 

مت�صلَْين ومنف�صلَْين في اآٍن واحد.

لكن  الأول،  ي��ك��م��ل  ال��ث��ان��ي  ال��ك��ت��اب 
فالجوهر  ي�����ص��ب��ه��ه.  اأن  دون  م���ن 
واحد والتجّلي مختلف. والتناق�س 
دل���ي���ل ال���ت���وّح���د لأّن������ه ي��ن��ط��ل��ق من 
الأ���ص��ل ل��ي��ح��اوره ويختلف ع��ن��ه، ل 
وينفيه.  لينق�صه  ل��ك��ن  ليناق�صه، 
"اأنا�صيده"  ع��ن  ال�صاعر  يتخّل  ل��م 

بل اأ�صّر على ن�صرها فيما هو يكتب 
هذه ظاهرة غريبة حقاً.  "الأ�صعار". 
ليعلن  "اأ�صعاره"  ال�����ص��اع��ر  يكتب  ل��م 
اإلى  �صعى  ه��و  ب��ل  "الأنا�صيد"،  م��وت 
ثنائية  ال��ت��اري��خ��ي��ة؛  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  نق�س 
الخير وال�صّر. فال�صعر هنا، ذو الطابع 
ال�صّر  ي��وّح��د  اأن  ا�صتطاع  الكيميائي، 

- ل اأعرف نعمة غير نعمة اأنني 
ولدت. اأّي عقل متجّرد يجدها كاملة.

- نفقد الحياة ب�صرور �صرط اأّل 
نتحّدث عنها البّتة.

- الكتئاب والحزن هما الآن بداية 
ال�صّك. ال�صّك بداية الياأ�س. الياأ�س 

هو البداية الأليمة لاأذّية المختلفة 
الدرجات... المنحَدر محتوم، حين 

نتجه اإليه. من الثابت اأننا ن�صل اإلى 
الأذية. احذروا المنحدر. اقتلعوا 

ال�صّر من جذوره.
- ل تنكروا خلود النف�س، حكمة 

اهلل، عظمة الحياة، النظام الذي 
يتجّلى في الكون، جمال الج�صد، 
حّب العائلة، الزواج، الموؤ�ّص�صات 

الجتماعية.
- ل تنقلوا اإلى الذين يقراأونكم اإّل 

التجربة التي تنبثق من الألم، والتي 
لم تبَق الألم نف�صه. ل تبكوا عانية.

- ينبغي اأن نعرف كيف نقتلع 
الجمالت الأدبية حتى في و�صط 

الموت: لكْن لن تنتمي هذه 
الجمالت اإلى الموت. لي�س الموت 

هنا اإّل ال�صبب الذي يوجب. لي�س هو 
الو�صيلة بل الغاية التي لي�صت هي 

نف�صها.
- كّل اأدب يبحث في البداهات الأزلّية 

محكوم باأّل يحيا �صوى من ذاته.
- كّل ماء البحر لم يكن ليكفي لأن 

يغ�صل بقعة دم من مثقف.

- الخواطر العظيمة تنبثق من 
العقل.

- اأنتم اأيها الداخلون دعوا كّل ياأ�س.
- حّب امراأة يخالف حّب الب�صرية. 

يجب ا�صتبعاد النق�صان. ل �صيء اأ�صّد 
نق�صاناً من الأنانية الثنائية.

- الخطاأ هو الأ�صطورة الأليمة.
- النوم هو بمثابة مكافاأة لبع�صهم 

وعقاب لاآخرين. لكّنه جزاء 
للجميع.

- ل يكون �صحر الموت اإل للذين 
يجروؤون.

- لي�س ناق�صاً هو ول �صاقطاً: لم يعد 
الكائن ال�صّر الكبير.

- اأحرار نحن في �صنع الخير.

- ل�صنا اأحراراً في �صنع ال�صّر.
- ل �صيء مبهماً.

- ل اأعرف من حاجز يجاوز قوى 
العقل الب�صري اإل الحقيقة.

- لي�س الحّب هو ال�صعادة.
- النا�س الذين عزموا على كره 

اأ�صباههم يجهلون اأن عليهم اأن يبداأوا 
بكره اأنف�صهم.

- ما اإن بزغ الفجر حتى راحت 
الفتيات يقطفن الورود. راح مجرى 

البراءة يجوب الوديان ال�صغيرة، 
العوا�صم، ينقذ فطنة ال�صعراء الأ�صّد 

حما�صة، يهب الحماية لأ�صرة ال�صغار، 
ي�صفر الفتّوة بالأكاليل ويحمل اإلى 

الَعَجزة الإيمان بالخلود.

- ل يمتزج الحّب بال�صعر.
- ثمة منطق لل�صعر. لي�س هو 

المنطق نف�صه للفل�صفة. الفا�صفة 
ل يماثلون ال�صعراء. لل�صعراء الحّق 

في اأن يعتبروا اأنف�صهم اأعلى من 
الفا�صفة.

- قليلة هي الأمور التي توؤا�صينا، 
كثيرة هي الأمور التي ت�صجينا.

- اأف�صل طريقة لاإقناع قوامها عدم 
الإقناع.

- الياأ�س هو اأ�صغر اأخطائنا.
- التح�ّصرات ال�صعرّية لهذا الع�صر 

لي�صت اإل �صف�صطات.
- المبادىء الأولى يجب اأن تكون 

خارج النقا�س.

- انُبذوا الكفر: ت�صعدوني.
- لي�س من نوعين من ال�صعر: لي�س 

اإّل نوع واحد.
- لن اأترك مذّكرات.

- ال�صعر لي�س العا�صفة ول اأكثر من 
الزوبعة. ال�صعر نهر عظيم وخ�صب.

- اأبغي اأن تتمّكن فتاة في الرابعة 
ع�صرة من قراءة �صعري.

- يجب اأن ُيرى كّل �صيء بعين 
الجمال.

- ال�صعر هو علم الهند�صة بامتياز.
- العواطف هي مظهر البرهان 

الأ�صّد نق�صاناً الذي يمكن تخّيله.
- الإن�صان لي�س اأقّل خلوداً من الروح.

- الأخّوة لي�صت اأ�صطورة.

- اأيتها الطيبة ا�صمك الإن�صان.
- ل اأقبل ال�صّر. الإن�صان كامل. الروح 

ل ت�صقط. التقّدم قائم. الخير ل 
ُيختزل.

- الإن�صان �صنديانة.
- يعلم الإن�صان اأن ُملكه ل يفنى، اأّن 

الكون ذو بدء. الكون ل ُيلّم باأمر: اإّنه 
في الأكثر، ق�صبة تفّكر.

- ل اأميل اإّل اإلى معرفة تناق�س 
روحي مع العدم.

- قلب الإن�صان كتاب تعّلمت اأن اأُجّله.
- اإن غّنينا الخير، ُيق�َس ال�صّر عبر 

هذا الفعل المائم.
- الأهواء تت�صاءل على مّر العمر. 

حتى الحّب الذي يجب عدم اإدراجه 

�صمن الأهواء، يت�صاءل اأي�صاً.
- الأحكام التي ُتطلق على ال�صعر اأ�صّد 
قيمة من ال�صعر. اإّنها فل�صفة ال�صعر. 

الفل�صفة في هذا المعنى، ت�صمل 
ال�صعر. ل يمكن ال�صعر اأن يتخّلى عن 

الفل�صفة. الفل�صفة يمكنها التخّلي 
عن ال�صعر.

- الإن�صان ذات خالية من الأخطاء.
- ال�صعر يجب اأن يكتبه الجميع، ل 

�صخ�س واحد.
- الإن�صان على يقين باأّل يخطىء.

- ل يمكننا الحكم على جمال الموت 
اإل من خال جمال الحياة.

ت: ع. و

اأن تحّدد ما لم يكن عليه،  عليه، عندما ل يعود له وج��ود وت�صتطيع 
اإل��ى الحقبة الحالية  اإذا ُنظر  ما تبّدى للعيان منه وما حّل محّله". 
من قبل قّراء الم�صتقبل كحقبة كان ال�صعر فيها قّيماً، لكنه غير مثير 
لاهتمام، فلن يكون ذلك بالتاأكيد ب�صبب ق�صور في البراعة. عند هذه 
النقطة، من الطبيعي الت�صاوؤل حول م�صوؤولية الجمهور في مع�صلة 
ال�صعر المعا�صر. يجيب اأحد الأ�صدقاء: "ثقافتنا الحالية تتاآمر علينا 
لتحرمنا من خ�صو�صيتنا ومن الوقت الهادئ الازم لقراءة ق�صيدة"، 
لكني ل اأتفق مع هذا ال��راأي، فالعقل الب�صري مثل ال�صوق التجارية، 
اإذا  ترفيه.  م��ن  نرغب  م��ا  اختيار  على  الأم���ر  يتوقف  عندما  خا�صة 
اأخذنا مثًا مترّددي الم�صرح في العهد الإليزابيثي، فقد كانوا يملكون 
الخيار بين ح�صور اإحدى م�صرحيات �صك�صبير وح�صور حفلة ل�صطياد 
الدببة. اإحدى الدرا�صات التي كفلْتها موؤ�ص�صة "�صعر"، واأجراها "مركز 
البحوث للراأي العام"، تو�صّلت اإلى اأن غالبية القّراء في هذه الباد 

تملك راأياً ح�صناً عن ال�صعر و�صتقراأه في حال توافره.
لي�س  معدومة.  ال�صعر  تجاه  الجمهور  م�صوؤولية  اأن  اأعتقد  �صخ�صياً، 
ال��واج��ب، فهذا كمن يّدعي  ب��اب  اأح��د ق���راءة ال�صعر م��ن  م��ن  مطلوباً 
ال�صتمتاع بمو�صيقى راقية، لكنه �صينام عند �صماعها لو �صعر اأنه وحيد 
وغير مراَقب. الم�صوؤولية كّلها تقع على عاتق ال�صعر تجاه جمهوره 
)فال�صعر ل يت�صامح مع اأي �صيء، وبالأخ�س مع حياة ال�صعراء(. وكما 
اأقوال الأقدمين، اإن غاية الفن هي  يقول �صموئيل جون�صون، م��رّدداً 
التثقيف من خال الإمتاع، فما زال اأجمل ما لدينا من اأفام و روايات 
واأغ��اٍن �صعبية حّياً حتى وقتنا الحا�صر ب�صبب ما تملكه هذه الفنون 
�صبر حيواتنا.  اإنها تجذبنا لقدرتها على  فّنّية؛  الترفيهية من قيمة 
ُتثّقفنا، وفي الوقت نف�صه ُتمتعنا. وال�صعر، في الطرف المقابل، يتحّتم 
عليه، بالإ�صافة اإلى ما يملكه من عمق، اأن يحتوي حّداً اأدنى من قدرة 
راً له ا�صترجاع مكانته في الثقافة الأميركية. يجب  الإمتاع اإذا كان ُمقدَّ
على ال�صعر اأن يجد جمهوره ثانية. ي�صتطيع ال�صعراء الم�صاعدة في 
ذلك باإدراكهم عمق التاأثير الذي ُتحدثه طريقة حياتهم على كتابتهم، 
التفكير  اإع����ادة  عليهم  رب��م��ا  ق��ّرائ��ه��م.  ح��ي��اة  على  كتابتهم  وم��ح��ت��وى 
بالمعار�صات التقليدية، اأكان ذلك داخل الو�صط ال�صعري نف�صه )كتلك 
وبقّية  ال�صعر  بين  الكائنة  تلك  اأم  والحّر(  المنظوم  ال�صعر  بين  التي 
العالم، اأن يعيدوا التفكير ببع�س الآراء الموروثة مثل: "الفّن للفّن" 
الوحيد"؛  ال�صعري  النوع  هو  الغنائي  العاج" و"ال�صعر  هو  و"الفن 
وبتقّبلهم  النطباعيين،  الر�ّصامين  كاأوائل  ال�صعراء،  هوؤلء  ي�صتطيع 
لنظرات الرف�س التي قد يوجهها اإليهم المتم�ّصكون بالو�صع ال�صائد، 

ا�صترجاع القاعدة التي ا�صتند اإليها ال�صعر طويًا.
موؤ�ص�صة "�صعر"، بدورها، ملتزمة با�صتعمال هدية روث ليلي التاريخية 
لتمنح ال�صعر ح�صوراً اأقوى في ثقاف�تنا الحالية. ت�صعى الموؤ�ص�صة، من 
خال برامجها المتعّددة، اإلى اكت�صاف ال�صعر الأف�صل وتقديمه لأكبر 
اأن ُنغِرق الجمهور بكّل ما  �صريحة ممكنة من الجمهور. ل يعني هذا 
"�صعر" ُيرغمنا، في جميع ن�صاطاتنا،  ُيكتب من �صعر، فميراث مجلة 
اأي�صاً  المق�صود  ولي�س  به،  والحتفال  الأف�صل  عن  دائماً  البحث  على 
اعتبار عدد القّراء المعيار الوحيد لأحّقّية الن�س، فال�صعر يزداد اأهمّية 
قدر اعتناقه للتجربة الإن�صانية بجميع تعقيداتها. في الحقيقة، ُيعتبر 
ال�صعرية،  الأ�صاليب  بع�س  اإل��ى  بالن�صبة  ال��ق��ّراء،  من  القليل  البع�س 
ف��ك��ّل ق�صيدة تحمل  ج��م��ه��ور.  م��ن  عليه  ال��ح�����ص��ول  يمكن  م��ا  اأق�����ص��ى 
اأو�صع �صريحة من  اأمام  اأّي ق�صيدة  جمهورها معها، وهدفنا هو و�صع 

جمهورها الممكن.
ل اأحد يعلم اإذا كان اأمام ال�صعر ع�صر ذهبّي بانتظاره في وقت قريب، 
لكن من ال�صعب حتماً تخّيل ع�صر كهذا من دون جمهور. لو تاأّملَت 
الدراما في اأيام �صك�صبير، اأو الراوية في القرن الأخير، اأو الفيلم في 
يومنا هذا، ل�صتنتجَت اأن فّناً ما يدخل ع�صره الذهبي عندما ي�صتطيع 
التوّجه اإلى جمهور زمانه، ويملك القدرة على التفاعل معه. في ع�صر 
فقط في �صفوف  يكون حا�صراً  اأن  للجمهور  يمكن  لل�صعر، ل  ذهبي 
مدر�صّية اأو في حلقات درا�صّية حيث ي�صتطيع ال�صعراء الكتابة ل�صعراء 
اآخرين - وّفر ِكا المكاَنْين ملجاأ لل�صعر خال الن�صف الأخير من هذا 
القرن - بل ل بّد من اأن يكون له جمهور بين القّراء غير المغرمين 
بال�صعر، والذين يمكنهم اكت�صاف عمق بنائه. قال ويتمان: "ليكون ثمة 

�صعراء كبار، يجب اأن يكون ثمة جمهور كبير اأي�صاً".
ي��اأت��ي ال��ف��ن ال��رائ��د ح��ي��ن ي��غ��ّي��ر ال��ف��ن��ان��ون اأح��ك��ام��ه��م الُم�صبقة على 
"ناِدني )اإ�صماعيل("،  عاقتهم مع جمهورهم. عندما كتب ميلفيل: 
وعندما كتب ويتمان: "اأحتفل بنف�صي واأغّني نف�صي،/ وما اأعتنق يجب 
اأن تعتنقه"، وعندما كتب بودلير: "القارئ المنافق"، وفرو�صت عندما 
قال في الق�صيدة الأولى من كتابه الأول: "اأنت اأي�صاً، تعال"، كّل واحد 
منهم بدا وكاأنه و�صع في ذهنه افترا�صات ُم�صبقة عن جمهوره اأّدت اإلى 
تحّولت اأدبية مهّمة، ما جعل خطابهم المبا�صر اأكثر مبا�صرة. ا�صتمّر 

هذا الخطاب، ونجح، وتّم تغيير وجه الأدب.

تتمة "ال�شعر الأميركي في القرن الجديد"



ربما، اأمكن الحديث عن فعل 
اأو  الطابع،  ال�صعرّي  الغواية 
ال�صعرية،  التج�صيد  لحظة 
به،  ال��ُم��ف��َت��َت��ن  الج�صد  و���ص��ع  قلب  عبر 
الت�صّهي هذه،  تاأبيد لحظة  اإل��ى  لُي�صار 
تدوير ال�صم، ليعلَق به، كتيمة فحولة؟

اللحمّي  ال��ن��اب��غ��ة  ال��ذب��ي��ان��ي،  ال��ن��اب��غ��ة 
اأتته قريحته،  اكتنازاً، بالمقابل، في ما 
بالقدر  ك��ث��ي��راً،  ا�صمه  عليه  ي���دّل  وك��م��ا 
الفارهة،  بالحياة  محتفى  يكون  ال��ذي 
الكلمة  بقاء  بين  تناظر  عاقة  مقيماً 
الم�صكون  لل�صعور  ا�صتجابة  المنتقاة، 
بلوعة المرغوب فيه، والج�صد الذي ل 
يقَب�س عليه، ج�صد مناظره وم�صامره، 
النابغة  ح���رك���ة  ت��ت��ج��ّل��ى  ت��خ��ي��ل��ي��اً،  اإل 
وال�����ص��اب��غ��ة م��ع��اً، ف��ي ن��ط��اق ره���ان���ّي، ما 

يبقي الآني اأبديَّه!
ثمة الكثير من ال�صعر في الأنثوي، من 
ناحية الداّل الرمزي، جراأة المكا�صفة. 
الزمن  م�����ص��ي  وب��ع��د  الآن،  ي��ج��روؤ  م��ن 
تغّزًل  ي��م��ار���س  اأن  ع��ل��ى  ه���ذا،  ال��ط��وي��ل 
كان،  اأي  ع��ل��ى  م  م��ح��رَّ م��م��اث��ل،  بج�صد 
كان  اأت���راه  ب��ه؟  التذكير  ول��و  وب�صهولة، 
م��ن رموز  رم���زاً  المكا�صفة،  غ��واي��ة  ف��ي 
م��ع��ا���ص��رة مرتحلة؟  م��ت��ن��ّق��ل��ة،  ح���داث���ة 
اأع���ن���ي ه���ن���ا، ج�����ص��د ال���م���ت���ج���ّردة، زوجة 
النعمان بن المنذر: الملك العتيد، كما 
ماذا  هنا:  خفي  هو  ما  المعني.  يعرف 
لحظة  في  قيل  مما  اأكثر  القول  يمكن 
المام�صة القولّية تلك؟ اأي لّذة متحّررة 
مكانياً، ا�صتوطنت �صعر ال�صاعر، وخّلدت 
كامل  اأحيل  المحرو�س؟  الأن��ث��ى  ج�صد 
م�صهد  على  �صعرياً،  المحبوك  الج�صد 
التحويل  فعل  ف��ي  ح��ّب��اً  لي�س  ردف��َي��ن��ي، 
ال���ردَف���ْي���ن،  ه�����ذا، واإن����م����ا لأن ح���رك���ّي���ة 
مجمل  ي�صّكل  بهما،  الحاف  والمحيط 
المرغوب فيه، في الج�صد الأنثوي ذاك 
ل في ال�صعر العربي القديم،  الذي يتاأ�صّ
ف���ي م�����ص��اه��د ك��ث��ي��رة م��ن��ه، ف���ي مراحل 
هذه  اللحظة  حتى  ت��اري��خ��ي��اً،  مختلفة 
اختاف  مع  جن�صانياً،  تتحّدد  وبن�صب 
التعبير لغوياً. اإن غواية الردفين تدبير 

لة. للّذة م�صطفاة، في عنف لغة موؤ�صَّ
نظرت بمقلة �صادن مترّلب

اأحوى، اأحّم المقلتين، مقلَِّد
والنظم في �صلك يزّين نحرها،

د، كال�صهاب الموَقِد ذهٌب توقَّ
�صفراء كال�صيراء، اأكمل خلقها

كالغ�صن، في غلوائه المتاأوِد
والبطن ذو عكن، لطيف طّيه،

والإتب تنفجه بثدي مقعِد
محطوطة المتنين، غير مفا�صٍة

ة المتجّرِد رّيا الروادف، ب�صّ

ف����ي الأب�����ي�����ات ال�������ص���ال���ف���ة، ث���م���ة و�صف 
الج�صد  بماآثر  تعريف  اإنما  وتو�صيف، 
اإنما هو  الذكورة،  مائدة  الأنثوية، على 
فعل الدمج بين عنا�صر مختلفة، يكون 
لُي�صتهى:  بها،  ماً  مطعَّ الأنثوي  الج�صد 
من الحديث عن الأنثى باعتبارها �صادناً 

)�صغير الغزال(، في تنّوع الأل��وان، ذات 
الو�صفّي  الحديث  اإل���ى  وا���ص��ح��ة،  زينة 
ال�صدر  بمرَبع  المتعلَقْين  والتو�صيف 
وقد ازداد غواية في زينته. اإلى التعبير 
عن المظهر الخارجي، اكتمال الح�صن، 
الأنثوية.  ال��غ��واي��ة  لم�صهد  وت��ع��م��ي��ق��اً 
اللحم  اإل��ى  ال��داخ��ل،  النفاذ �صوب  اإل��ى 
خارجاً،  النافذ  لكنه  عليه،  الم�صروب 
به  المحيط  ُتبقي  ل  انثناءات،  بحركة 
ث��ي��اب��اً، ف��ي و���ص��ع ث��ب��ات، ب��ق��در م��ا تزداد 
فتنة النظر، والرغبة بالظفر بالمربرب 
تنا�صق  اللحم في  اإل��ى جمالية  جّوانياً. 
الطافحة،  ال�صمنة  ح��ي��ث  م��ن  اأب���ع���اده، 
ال�صاعدة  ال���رغ���ب���ة  ب���ت���ي���ار  ال���اف���ح���ة 
اإن كمال الح�صن هو ما جرى  ذك��وري��اً. 
بمزاياه،  التعريف  ت��ّم  وم��ا  فيه،  النظر 
تلّذذياً.  كيله  بطفح  التنويه  جرى  وما 
اإن تعرية فاتكة بال�صم، هي بيت ق�صيد 

القائل، على �صعيد القول ال�صعري.
الج�صدي  الكرنفال  اإنما ماذا وراء هذا 
في  والمتمّثل  المقام،  وح��دة  رغم  كّله، 

المتجّردة المذهلة؟!
الج�صد  ك��ان يطلب  النابغة  اأن  اأظ��ن  ل 
لذاته  اإن��م��ا  الخا�صة،  ل��ذات��ه  المو�صوم 
الأخرى كذلك، ذات الذكوري الموغلة 
الج�صد  عن  التعبير  ولي�س  القدم،  في 
المهيوب ذاك اإل اإجراء ذكورياً، لتكون 
ال����ذاك����رة ق�����ادرة اأك���ث���ر ع��ل��ى ت��اأب��ي��د ما 
اأو  القائمة،  الثقافة  طالما  ينا�صبها، 

ال�صائدة من جن�س المترّدد لغوياً!
واأعتبرها،  ه��ذه،  الأب��ي��ات  في  المقروء 
كان  م��م��ا  الكثير  مكا�صفة  ع��ل��ى  ق����ادرة 
ال�صم  ب��اع��ت��ب��اره  لي�س  ال��ن��اب��غ��ة،  ي��م��ّي��ز 

ال��م��ع��ن��ي ب�����ص��اح��ب��ه، واإن���م���ا ب��ك��ّل الذين 
مجتمعياً،  ال��ذك��ورة  ببنان  اإليهم  ُي�صار 

حتى الآن:
الطازج،  اللحمي،  الجانب  بين  الربط 
ل��ح��م ال���ط���ري���دة ال�������ص���ح���راوي���ة، حيث 
العين  ف��ي  ال��و���ص��ف،  �صنعة  اإب����راز  يتم 
مكانية،  عيان  �صهود  وكّلها  والأل����وان، 

لكنها داخلة في بازار القيم الج�صدية.
المو�صوف  ع��ن  ي��ن��ف��ّك  ل  ال��و���ص��ف  اإن 
طريدة  الأن��ث��وي  فالج�صد  وال��وا���ص��ف، 

رغبة الوا�صف تماماً هنا.
الثتمان على ما هو �صردّي، في مجال 
المعترك  في  دخ��ول  المرئي،  المظهر 
اأبعاد  ُب��ع��د م��ن  ال��ح��ي��ات��ي الإخ�����ص��اب��ي، 
المكا�صفة لذات الرغبة، مثلما هو ُبعد 
الأنثى  ُتبقي  ال��ت��ي  ال��ع��اق��ة  اأب��ع��اد  م��ن 
د  تاأكَّ لما  ا�صتجابة  المنتَظر،  �صياق  في 
هي  الق�صوى،  الرغبة  لحظة  ذك��وري��اً. 
كّل  اإذ  المو�صوف،  ع��ن  ال�صتار،  اإزاح���ة 
للنظر،  الإقبال  ما قيل، هو من جن�س 
لإم��ت��اع ال��ح�����ّس، ل��ي��اأت��ي الإ���ص��ب��اع نديم 
نافذة،  مام�صة  وح�صيلة  م��اط��ف��ة، 
الممتلىء  ال��ج�����ص��د  ه��و  ك��م��ا  اإل،  لي�س 
الملوكي،  ال�صلطاني،  اللحم  اإنه  لحماً. 

الحاكمي، لكنه الممَتلك ذكورياً.
قائل ال�صعر، هو طافح ب�صبق اللقيا، واإن 
لم تتّم، وهند�صة اللغة تكا�صف الناطق 
بها! العاقة، كما اأرى، تكون في غاية 
الو�صوح: بين تجّلي الملكية وال�صلطة 
رهبتهما  اأوج  ف����ي  وه���م���ا  ال���ق���ائ���م���ة، 
وزنه،  الذي طفح  والج�صد  و�صوؤددهما، 
لقّوة،  اكتناز  المكتنز،  اللحم  لأن  نظراً 
اإلى  اأو  ال�صلطة،  ذات  اإل��ى  ت��رت��ّد  لنَعم، 

ب���ي���ن ج�����ص��د حاكم،  ب����اذخ����ة.  رف���اه���ي���ة 
والمرتع المده�س، خال ح�صور ج�صد 

المتجّردة: ال�صم الأثير هنا.
قّوة الدللة، هي في دللة القّوة، تلك 
ُيبقي  ي��ك��اد  ال���ذي  اللحم  يمّثلها  ال��ت��ي 
ال�����ص��م��ن��ة ل�صيقاً  ف��ر���س  ال��ج�����ص��د، م��ن 
امتداد  اأن���ه  ل��و  كما  بكائنها،  ب��الأر���س، 
اأب��ق��ى لمقام  ل����ذات الأر������س، ت��ر���ص��ي��خ��اً 

ال�صلطان.
�صهّية  ي��ث��ي��ران  ال��ردَف��ْي��ن، حيث  اك��ت��ن��از 
رغبة  تفعيل  ف��ي  �صطوته،  ل��ه  ال��ن��ظ��ر، 
نعومة  ت�صدم  اليد  امتّد،  كيفما  اآبقة، 
ال�صبق  ب��ح��ل��ي��ف  وب�����وح�����اً  و����ص���خ���ون���ة، 
الرابط  هو  كما  بالمرغوب(،  )التوّحد 
بين المتابع لما يجري �صلطانياً، وما هو 
ع بين يديه، وكاأن ح�صور الج�صد  متوقَّ
وفي  ا�صتثنائية،  نعمة  المكتنز، ح�صور 
ال�صاعر  ر���ص��ال��ة  ت��ك��ون  ه����ذه،  ال��ح��ال��ة 
جن�صانيًة  حقيقًة  متجاوزًة  الم�صمرة، 

�صّيقًة ح�صراً.
وال���و����ص���ف ال���م���ق���روء، ل��ع��ّل��ه ي��زي��د في 
حرمان ال�صاعر مما هو فيه، في تبيان 
التعبير،  في  ال�صفور  رغم  الكبت،  فعل 
ف���ي ال��غ��م��ز م���ن ط���ف���رة ���ص��م��ن��ة، نعمة 
مرادفة، لّذة م�صتقّرة، في ج�صد عامر، 
ل�صم  ا�صمياً  ح��ام��ًا  ال��م��ت��ج��ّردة  ت��ك��ون 
الحاكم،  ال�صلطان:  ممتلَك  ه��و  اأك��ب��ر، 

المتنّفذ.
وفورة اللحم انفتاح على طبيعة خ�صبة 
المتملك  اإن��م��ا  بها،  للمعنّي  ت�صتجيب 
لها، ول يعود الف�صل ممكناً بين و�صف 
يخ�ّس الج�صد: ج�صمياً، والطبيعة في 

�صيماء اأنثويتها الافتة.
تمتّد الغواية في الجهات كافة، لتكون 
محيطها  ت���ت���ج���اوز  زم���ن���ي���ة،  ع����ام����ة 
ال��زم��ن��ي، اإل����ى ع��م��وم ال��م��ع��ن��ى، ك��م��ا لو 
اللحم، ومرغوبة،  واف��رة  ام��راأة  ك��ّل  اأن 
بالج�صد  والم�صتمتع  المتجّردة،  تكون 
الدفيء والغاوي، هو النعمان ذاته وقد 
ا�صتحال �صواه �صلطانياً، بينما ال�صاعر، 
فيكون ال�صاهد الزمني المتجّدد، ووفقاً 
لت�صّور كهذا، نكون اإزاء ق�صية جن�صانية 
عريقة، ومذهلة، في مقّوماتها، عندما 
تبرز الغواية، في ن�صبها الأنثوي الأكثر 
انت�صاراً، كما لو اأن ال�صاعر الذي ي�صكنه 
وهي  ال���م���راأة  ب��ح��َرف��ّي��ة  �صليع  غ���اوي���ه، 
الأولى  اللحظة  ع��داه��ا،  م��ا  ت�صتقطب 
اأعني  التحريم،  لحظة  الخطيئة،  ف��ي 
ال��ت��رغ��ي��ب، ع��ب��ر ال��م��زي��د م���ن الحظر 
المعلَن عن ذلك، كون الغواية، ل تتاأّتى 
ملحوظة  بكثافة  اإل  ا�صتهائياً،  م���دًى 
التمّكن  وكيفية  ب��ال��ذات،  الغواية  لأث��ر 
ال��غ��واي��ة، وه��ل م��ن غواية  م��ن م�صدر 
الج�صد  كامل  تغمر  للّذة  ا�صتثارة  اأكثر 
ال�صديدا  ال��ردف��ان  ي��ك��ون  الآخ���ر، حين 
للوقوع في  انحدارياً،  الح�صور، معبراً 

�صَرك الج�صد الوعر والملِهم معاً؟
ال��م��ت��ج��ّردي��ة، لم  ال��ن��اب��غ��ة، ف��ي لحظته 
ي��ع��ّرف��ن��ا ب��ت��ل��ك الأن���ث���ى ال��ت��ي ب����دت، اأو 
ظ���ه���رت ل���ه ف���ي ����ص���اع���ة، ث��ان��ي��ة غفلة، 

في  بالدقة،  نعرف،  )ل  محت�صبة  غير 
اأم  �صابقاً  يجهلها  ال�صاعر  ك��ان  اإذا  م��ا 
ل،  اأم  ب��اأم��ره  عالمة  غير  كانت  ه��ل  ل، 
اإيقاعاً  ح��ق��اً،  ن�صفياً  ل��ه  ت���ج���ّردت  ه��ل 
زوجها  مناف�صة  اأرادات  ه��ل  ل،  اأم  ب��ه 
الم�صتهاة  اللحمّية  بكينونتها  الملك، 
وف����ق م��ع��اي��ي��ر م��ن��م��ذج��ة وق����ت����ذاك، اأم 
الغواية،  حقيقة  ه��ي  كما  اإل���خ؟(،  ل... 
توّقع،  دون  ال����داخ����ل،  م���ن  اإط��ال��ت��ه��ا 
الم�صدوع  اإل��ى  داخلنا،  اإل��ى  ق��ادن��ا  لقد 
اإل���ى التعريف  ف��ي ال��داخ��ل ال���ذك���وري، 
اأن  لو  كما  عليه،  المعتَّم  الوقار  بذلك 
الذكورة مرادفة لل�صمت، تعميقاً لهيبة 
ال�صورة الموازية، والمراأة �صورة اأميل 
اإلى الخروج من الإطار،  اإلى ال�صخب، 
ل��ي��ك��ون ���ص��ب��ط��ه��ا ب��ع��د ذل����ك، وك��م��ا هو 
المعّرف بها. اأو تو�صع المراأة في اأكثر 
نارّي  رطبّي،  ظلماتّي،  ليلّي،  اإط��ار  من 
كذلك، وكاأن القانون المدّقق في حالة 
كاأن  ذك�����ورة،  متج�ّصد  ه���ذه،  ال��ف��و���ص��ى 
التفعيل  ال��دائ��م  الأن��ث��ى  اإي��ق��اع  الغواية 
اللغة  �صعيد  وع��ل��ى  ب��ال��ذك��ر،  م��ك��ان��ي��اً، 
�صوى  يفعل  ل��م  ال��ن��اب��غ��ة  واأن  ب���ال���ذات، 
الغواية  ك��ون  وعليه؟  ل��ه  �صاهد  ه��و  م��ا 
تاأتي من الخارج، كما هو العنف، الذي 
والغواية  م��ا،  لنظام  خ��رق  بمثابة  ه��و 
ت�صعيد بما هو خرقّي، ولتكون ا�صتجابة 
ال���رج���ل: ال���ذك���ر، ل��ل��غ��واي��ة، دخ����وًل في 
لعبة، ل يد له فيها، رغم اأنه م�صتهيها، 
كما هو المنظور فيه، من ناحية معانقة 
المتخّيل، متخّيل ي�صّد �صاحبه الذكر، 
اإلى تعميق النظر في ردَفْين مكتنَزْين، 
ي�صعدان بج�صد الأنثى اإلى المقام الذي 
يحّدده الناظر، واأن تقويم اللعبة هذه، 
الغواية  ولتبقى  منها،  خ���روج  بمثابة 
الرجل،  ج�صد  ع��ن  مبعدة  على  ه��ن��اك، 
كما يعّلمنا ج�صد المتجّردة، وقد تجاوز 
بدوره،  ال�صعر  وليكون  ال��واح��د،  ال�صم 
مي�صمها  في  المعّممة،  ال��ذاك��رة  حليف 

الذكوري.
لكن من يمكنه القول، وبتاأكيد، على اأن 
الغواية هي حقاً اأنثوية، ولي�صت متوّلدة 
ف��ي داخ��ل ال��رج��ل ب��ال��ذات؟ ���ص��وؤال: هل 

من غواية ممكنة لردَفي ال�صاعر؟

ردفا النابغة
المثال  ه��و  الذبياني،  النابغة  يكون  ل 
ال��وح��ي��د، ف��ي م��ا ن��ح��اول ال��ب��ّت باأمره، 
اآخرون،  فثمة  نقدي،  �صعري  در���س  في 
الطافحة  ال��ذك��ورة  منحى  تعزيز  لكن 
ا�صت�صراف  ه����و  ا����ص���ت�������ص���ع���ره،   م����ا  ف����ي 
عا�صرهم،  ال����ذي����ن  م��ج��م��ل  ل��ح��ق��ي��ق��ة 
اإلى  ينت�صبون  تلوه، ممن  الذين  وحتى 
الإ���ص��ام ت��اري��خ��ي��اً وث��ق��اف��ي��اً، لكنهم لم 
يغّيبوا نبرة الفحولة تلك، لأن ثمة ما 
اأبقاهم، ما حّثهم على الم�صي ُقدماً في 
الفحولة  لقوى  العميق  التمثيل  �صياق 
ال�صلطة  �صمع  تحت  ذك��وري��اً،  الموؤّممة 
اأي��ن هما  ال�����ص��وؤال:  اإل��ى  ونظرها. نعود 

ردفا ال�صاعر المنمذج؟
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ينف�صل  ل  ال����ردَف����ْي����ن،  ع���ن  ال���ح���دي���ث 
الجن�صاني  التركيب  ع��ن  الحديث  ع��ن 
وفي  جمالياً،  فيه  والمبثوث  للج�صد، 
اأهبة التعبئة المجتمعية، لما هو قيمّي. 
في ال�صاعر كممّثل تاريخي تليد، تكون 
الإيمائي،  التمثيل  في  بارعَتْين  اليدان 
م��رف��ق��َت��ْي��ن ب��ال��ع��ي��ن، اإل����ى ج��ان��ب الفم 
في  بينما  ال�صبق،  الج�صد  رع�صة  ممّثل 
الماأثور  في  المقروء  هو  وكما  ال��م��راأة، 
الإ�صامي،  العربي  والتاريخي  الأدب���ي 
وحتى الآن، هنا وهناك، ي�صعد الردفان 
اإنهما  الذكورة،  ت�صتقبل  عتبة �صيافّية، 
لهذا،  ال��ذك��ر،  ال�صاعر:  ي���َدي  ي��ق��اب��ان 
للردَفْين،  اأث��ر،  اأي  على  العثور  ي�صعب 
الج�صد،  ع��م��وم  ت�����ص��غ��ان  ك��ع��ام��ِت��ْي��ن 
اإنما هما محوَّلن  بالمفهوم الهند�صي، 
ناحية الأنثى، في معنى اأن ج�صد المراأة 
ب هنا ح�صابياً، بينما ج�صد الرجل  مركَّ

فهند�صياً، بحكم الثقافة، كيف؟
لي�س لدى الرجل المو�صوم ردفان، رغم 
فيه،  "ملمو�صان"  مح�صو�صان  اأن��ه��م��ا 
بالمعنى  النظر،  عن  متواريان  لكنهما 
الدللّي، ويمكن القول بالمقابل، لي�س 
الردَفْين  ه��ذي��ن  ���ص��وى  ال���رج���ل  ل����دى 
للتمايز  فارقة  ي�صّكان عامة  اللذين 
ف��ي مرمى  واق��ع ظاهر  اإنهما  ذك��وري��اً. 
اليومية  الحياة  �صياق  في  لكن  النظر، 
والرمزية، عليهما اأن يكّفا عن الح�صور 
في  با�صمه  ُي��ت��ح��ّدث  م��ا  ثمة  اأن  طالما 
يمّثل  م��ا  الج�صد(،  )���ص��دارة  ال�����ص��دارة 
ال��ذك��وري، وم��ن داخ��ل الثقافة  الج�صد 
اأن  اإل��ى  بالردفين  يدفع  ما  الم�صرعنة، 
الذكوري،  ال��خ��ط��اب  داخ���ل  ك��ّل��ّي��اً  يغيبا 
الن�صو�س  في  تماماً  المقروء  هو  كما 
يخفي  ل  والنابغة،  الكبرى،  ال�صعرية 
ولء الردَفْين ل�صاحبهما، لأن المقابل 
اإنجازاً  وباعتبارها  )المراأة(  الجن�صاني 
بذينك  يحّف  لحمياً  واإي��ج��ازاً  ردفينياً، 
الردَفْين، كاإمكان قابل للنظر، والتلّم�س 
المبا�صر، هو الذي يهيئ لهذا التفاوت 

في منحى الجندرة.
النابغة لم يقّدم في �صعره ما يدّل على 
اأو يمكن لفت النظر  اأنه حامل ردَفْين، 
من خالهما، بقدر ما اإن فعل الو�صف 
وال��ت��و���ص��ي��ف، م��ن��ظ��ور ف��ي��ه ب��ي��ن الفم 

واليدين، كاإيعاز ج�صدّي اإ�صهارّي.
ال��ف��م��وي��ة، والروؤية  ال��ن��ط��ق  ب��ي��ن ح��ال��ة 
ال��م��راف��ق��ة، وت��ج��ّل��ي ال���ي���د، م���ن خال 
الكام  ف��ي  ��ب:  ال��م��ركَّ الح�ّصّي  ال��م��وؤّث��ر 
اأن  ال��ذك��وري  الج�صد  يمكن  وال���روؤي���ة، 
يعلن  اأن  ع��ن��ه،  ال��م��ع��ّب��رة  ق����واه  يح�صد 
اإق���دام  ل��ح��رك��ة  يتهياأ  اأن  ع��ام��اً،  ن��ف��ي��راً 
الطابع،  الردفينّي  الآخ��ر  الج�صد  اإزاء 
مت�صّورة،  اأو  منتظرة،  لقيا  ب��اع��ت��ب��اره 
موؤّبدة في المخيال الجمعي الذكوري، 
وال�صعر هو �صاهد عيان لغة، تاأبى اإل اأن 
تكون ذخانية كذلك، كما هو المو�صوف 
والمر�صوف في كّلّية الج�صد الأنثوي، 
المتج�ّصد،  الج�صم  �صمائل  اإب����راز  ف��ي 
وهو  التجني�س،  ج��ه��ة  م��ن  وف�����ص��ائ��ل��ه، 
ف���ي ك��ام��ل ا���ص��ت��ث��ارت��ه ال��م��ق�����ص��ودة، اإذ 
ب���ق���ّوة اللغة  ي��ظ��ه��ر ق���اب���ًا ل��ل��ت��ح��ري��ك 
ممّثليها،  اأب���رز  اأح���د  بلغة  الجماعية، 
اأن يحيل  �س، كما يظهر، في  وهو مفوَّ
عامته  ف��ي  ال���ذك���وري،  الج�صد  ك��ام��ل 
الجمعية الفارقة، في مناظرة جبهوية 
ب����ادي����ة، وك�������اأن ال���م���ك���ان م���ت���داخ���ل مع 
الحياة  نب�س  ك��اأن  المو�صوف،  الج�صد 
المر�صوم، اإف�صاح عن اأن كّل �صيء على 

ي��رام: الج�صد الأن��ث��وي، في �صفاته  ما 
ومكّوناتها  ال�صحراء  مقابل  العالقة، 
ُتخيف  التي  ال�صحراء  الت�صاري�صية. 
في تقّلباتها، في لحافها الرملي الهائل 
ال�صماكة والفتك زحفاً وتذّرراً، وفر�صها 
المغيَّب، وما يوؤَمل اأن يكون في الخفاء، 
الذي  الكا�صي الج�صدي، هو  اأن  كما لو 
باإماطة  بالتقّدم،  يغوي  يفتن،  ُيغري، 
رغبة  مجازاً،  اللحاف  الك�صاء:  اللثام: 

رة. في الأبدية المت�صوَّ
بهما،  ي��ح��ي��ط  وم���ا  ال���ردَف���ْي���ن،  تحيين 
هو  الج�صمية،  الم�صتهيات  اأطايب  من 
تعيين اللغة وتزيينها، رفع المو�صوف 
ت�صوية،  لتاأكيد  ال��ره��ان،  م�صتوى  اإل��ى 
جوع،  غائلة  ل�صّد  ناجعاً،  اإج��راء  تكون 

موت يو�صك اأن يداهم المكان باأهليه.
نزع  ال�صحم،  مع  اللحم  م�صهد  وتاأبيد 
وكاأن  مترّب�س،  لموت  مجاعة،  لفتيل 
ت��م��اٍه م�صتمّرة  الأن���ث���ى ه��ي ف��ي ح��ال��ة 
ال��م��و���ص��وف ط��ب��ي��ع��ة، ف���ي و�صعية  م���ع 
يدخل  اأن  �صوى  لج�صدها  لي�س  ح��ي��اد، 
القول  م�صتهّل  في  اللغة،  طواعية  في 
ال�����ص��ع��ري ال��م��ع��ت��َم��د ع��ل��ي��ه، ك��م��ا يبرز 
ثالوث العين روؤية، والفم كاماً، واليد 

حركة وامتاكاً.
تو�صيف قاعدة الج�صد الأنثوي، بمثابة 
ارتقاء لذات الج�صد الوا�صف، محو، اأو 
اإق�صاء لما يماثله، اأي في كونه منزوع 
مثلما  ال�صفات،  اأماميَّ  كونه  الردَفْين، 
تتبُع الموزع في الج�صد الأنثوي، رغبة 
اإح��ال��ة على  ال��م��رغ��وب فيه،  ف��ي تنويع 

اإمكان ال�صتمرار والبقاء:
زعم الهمام باأن فاها بارٌد
عذب مقّبله، �صهي المورِد
زعم الهمام، ولم اأذقه، اأنه

عذٌب، اإذا ما ذقته قلت: ازدِد
زعم الهمام، ولم اأذقه، اأنه

ي�صفي، برّيا ريقها، العِط�س ال�صدي

في الحالت كّلها، ل يظهر على ال�صاعر 
اأنه في وازع الخوف مما يتهّدده، طالما 
ال��م��اأم��ول ف��ي الحفظ وال�����ص��ون، ومن 
يدخل  ال���ذي  ج�صده  واأن  اللغة،  داخ���ل 
باً، مغاير لما هو مو�صوف  الو�صف مركَّ
الجن�صاني،  النتماء  بحكم  طبيعة،  به 
وتحفيز  الموقف،  تقوية  ذلك  لأن من 
لها في  المتمّثل  اللغة، من خال  ذات 
في  المو�صوع  �صوب  ق��دم��اً  يم�صي  اأن 

م�صمار الخدمي.
ج�صد الأنثى، في براعة الو�صف، ولي�س 
عزاء  ي�صّكل  طبعاً،  التقويم  براعة  في 
فال�صاعر  ذات���ه،  ال�صاعر  ي�صتنطق  م��ن 
ال��م��ن��غ��وي ب��ال��ردَف��ْي��ن وت��ك��ّوره��م��ا، وما 
ومحّفزات  م��ل��ّذات  م��ن  ي�صتح�صرانه 
اأكثر  لي�س  رة،  المت�صوَّ والمتعة  للنظر 
م��ن و���ص��ي��ط، م��ن ن��اق��ل م����وؤّث����رات، من 
ب���اع���ث ع��ل��ى ال���ل���ّذة ال���ت���ي ت��ن��ذك��ر هنا، 
قائمة في  لغة  ذك��وري��اً،  لأن ثمة جمعاً 

توّجهاتها القيمّية، تجيز له ذلك كّله.
هو  ال��م��ذاق،  حلو  ولي�س  ال��ك��ام،  حلو 
المناظرة،  ال��ق�����ص��ي��دة  ي��ل��ّخ�����س  ال����ذي 
حا�صرة  ف��ي  يتنا�صل  ال���ذي  ال�صعر  اأو 
الجمعية  ب�صيمائه  ال��ذك��وري،  الج�صد 
المحمّية، لأن المتذّوق والمتحّفز على 
التذّوق والتذويق، هو المتنّفذ، ولي اأمر 
ال�صاعر، اأو من لديه القدرة في الجمع 
الحيوانات  واإن���اث  المخدع،  اإن���اث  بين 
التي  والطبيعة  الإن�صال،  على  ال��ق��ادرة 
تتراءى ذات كاأ ومرعى وم��اء، فيكون 

د،  الوجه الح�صن، هو ذاته الوجه المورَّ
واأن ما يظهر  الوافرة،  ال�صّحة  عامة 
في طراوة الوجه، هو ترجمان غاٍو، بما 
ماآثر  ال��ردَف��ْي��ن،  اأعني  الك�صَحْين،  يلي 

اللذة الم�صتر�صلة والم�صتقِبلة.
ال�صاعر  ي���ظ���ّل  ال����ح����ال،  ع���م���وم  وف�����ي 
مق�صياً في اأمره، في التجّلي محذوف 
الماأخوذ  ال���ذك���ر  ه���و  ك��م��ا  ال���ردف���ي���ن، 
يحّدد  بفم  المخلوق  وك��اأن��ه  بذكورته، 
لغًة، وعين تحّدد مكاناً ومو�صعاً، ويد 
ما  م�صت�صاغ،  اأو  ���ص��ائ��غ،  ه��و  م��ا  ت��ح��ّدد 
يبقي الأنثى الماأخوذة بلغة، تكاد تكون 
وال�صم  الفعل  حكم  عن  تماماً،  نائية 
وال�صرف،  النحو  م�صتوى  على  فيها، 
ف����ي تكوين  ال�������ص���راك���ة  ع����ن  م��ق�����ص��ّي��ة 
الثقافة التي تعّرف بها اأكثر من كونها 
الكمون  اأو  ال�صقوط  اإلى  الج�صد الآيل 
ف��ي ع��ه��دة ال��ج�����ص��د ال���ذك���وري، وتقّبل 
جريان فعله، الج�صد المتجاوز لباغة 
ال��ردف��ي��ن ال��م��رب��رب��ي��ن، ل��ي��ك��ون رهين 
الآخر،  اأن  طالما  المكان:الاحركة، 
اللغة  م�صتوى  على  الإي��ق��اع  ممّثل  هو 
ولت�صهل  عمومه،  في  الج�صد  وتمثيل 
األي�صت  ال���م���ج���ازي���ة.  ال��ن��ه�����س  ع��م��ل��ي��ة 
المراأة م�صتمراأة هنا، مه�صومة)قابلة 
ال�صورة  ت��ذّك��ر  األ  م��ج��ازي��اً،  لله�صم( 
هذه، باأ�صل ما، اأن و�صعاً افترا�صياً في 
عوده ال��دورّي، هو الذي يلّخ�س كامل 
المو�صوع، اأن طريدة د�صمة، في مرعى 
المطارد،  تجعل  الطبيعة،  بعطاء  اآهل 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ذك���ورة م���اأخ���وذاً بها، 
ال�صعر ي�صعد  وك��اأن  انتظاره،  وهي في 
المتمّكن  م�صتوى  اإل��ى  دائماً،  بالمكان 

فيه...؟
الكبرى،  الثقافة  مفارقات  اإح��دى  هي 
�صّره  ع�����ّم  ال�������ذي  ال�������ص���ع���ر  م����ن  ب��������دءاً 
وتخلل  بعنقه،  ا���ص��راأب  اإذ  الجن�صاني، 
العربية  ال���ث���ق���اف���ة  م���ك���ّون���ات  م��ج��م��ل 
الإ�صامية ذكورية، حيث يظهر الذكر 
لقيمومة  تج�صيداً  ال��ردف��ي��ن،  م��ن��زوع 

ج�صد اأكثر نفاذ فعل في ما هو اأنوثّي.
اأ�صتح�صر كامل باغة  واأنا  اأقول هذا، 

الغذامي،  ع��ب��داهلل  ال�����ص��ع��ودي  ال��ن��اق��د 
وه��و ي��ح��اول تعرية ال��ذك��ورة ه��ذه، في 
ال�صيت،  الذائعة  "متروبول" فحولتها 
في اأكثر من موؤلَّف، كما لو اأنه ال�صاهد 
على ما هو ماأ�صوي في الثقافة ال�صالفة، 
لكنه، وفي ما انطلق منه، وتوّقف عنده، 
اإلى مكا�صفته، مما هو جن�صاني  و�صعى 
م�صتفحل، با�صم ذكورة م�صتفحلة، داخل 
ن�صق ثقافي هائل، وعلى اأنه مغاير اإزاء 
ما تقّدم، لم يخِف فحولة الذكورة في 

ما ت�صّدى به، اإنما برز معيناً لها.
ال��م��ك��ر م���ن داخ����ل ال��ل��غ��ة، وف����ي �صياق 
التركيب الثقافي المتخيَّل، ي�صهد على 
وب�صفاء  ال��ق��ول،  يمكنني  ل��ه��ذا  ذل���ك، 
ذه��ن��ّي ت���اّم: ال��ذب��ي��ان��ّي��ة، ن��اف��ذة ف��ي ذات 
ت�صي  الثقافي  وقراءة طالعه  الغذامي، 

بذلك!
اإبراهيم محمود

اأنا كاندولو�س، ملك ليديا، بلد �صغير يقع بين اأيونا 
وكاريا، في قلب تلك المنطقة التي �صُتدعى بعد قرون 

تركيا. لي�س اأكثر ما اأنا فخور به في مملكتي جبالها 
الم�صّدعة بفعل الجفاف اأو قطعان الماعز، التي اإذا 

اقت�صت الحاجة، تحارب الغزاة الفريجيين والآيوليين 
والدويين القادمين من اآ�صيا، وقّطاع الطرق الفنيقيين، 

الاكيديمونيين وال�صيثان الرّحل الذين ياأتون لنهب 
حدودنا، بل لوكريثيا، زوجتي.

اأقول واأكّرر الكلمة. ل الردف اأو العجز اأو الجانب الخلفي 
اأو القفا، بل الكفل. لأن الإح�صا�س الذي يعتريني حين 
اأركبها هو بال�صبط هذا: امتطاء فر�س ذكرّي مخملّي، 

مقدام ومطيع. اإنه كفل قا�ٍس وعري�س ربما، عاوة 
على وجوده في الأ�صاطير التي تدور حوله، المتداولة 

في اأرجاء المملكة كّلها، والتي ت�صعل مخيات مواطني 
)ت�صل كّل هذه الق�ص�س اأذني، لكن عو�س اأن ُتغ�صبني 
تثني علّي(. حين اأطلب منها النحناء ولم�س ال�صجادة 

بجبهتها وتقبيلها لأتمكن من تفّح�صها �صاعة اأ�صاء، 
يحقق ال�صيء الثمين اأعظم �صحره. كّل ن�صف منه جّنة 

دنيوية، الن�صفان مف�صولن ب�صّق رقيق ين�صاب �صيقاً 
نوعاً ما اإلى الأ�صفل ويختفي في غابة ثملة من البيا�س 

وال�صواد والحرير تتّوج عمودي فخذيها ال�صلبين، ما 
يذّكرني بمذبح تلك الديانة البربرية للبابليين التي 

ق�صت عليها ديانتنا. يبدو الكفل �صلباً للم�صتي، ناعماً 
ل�صفتي؛ �صا�صعاً ل�صّمتي ودافئاً في الليالي الباردة، اإنه 

اأكثر الو�صائد المريحة لو�صع راأ�صي عليه، ونافورة المتع 
�صاعة كرة الحّب. دلوفه لي�س ي�صيراً، موؤلم في البدء، 

وحتى بطولّي من وجهة نظر المقاومة التي تبديها 
امتدادات الج�صد القرنفلّي هذا �صّد الهجمة الذكورية. 

المطلوب اإرادة عنيدة ودفعة عميقة، ع�صا مثابرة ل 
تجفل من �صيء ول اأحد، كما هو ق�صيبي...

من "في مديح زوجة الأب" لماريو بارجا�س يو�صا 
)ترجمة: �صاح �صاح(.

كاندولو�س ملك ليديا يعر�س زوجته على رئي�س 
وزرائه جيجر )1648(، لجاكوب جوردانز.

النعمان بن المنذر يعر�س زوجته على النابغة الذبياني، لأ�صامة بعلبكي.

ما الذي كان مثيرًا في ال�شاعر، الُمعتبر جاهليًا، النابغة الذبياني )ت 18 ق. ه�، 604م(، وهو يتمراأى في الج�شد الأنثوي؟ ما الذي يربطنا، نحن 
اأبناء اليوم، بما ترّدد على ل�شانه اإزاء و�شع جن�شاني من هذا النوع؟ اأّي حال ذبيانّية تترى في قيمومة الج�شد المعّرف به ذكوريًا، وهو قارئه هنا 

وهناك؟



كوكتو؛  ج�����ان  ي����ع����رف  م����ن 
الكّلي،  اأو  ال�����ص��ام��ل  ال��م��ب��دع 
في ال�صعر والر�صم والرواية 
فيلمه  اأن  يعرف  وال�صينما، 
 )Orphée( "اأورفيه" "اأورفيو�س" اأو 
واحد  هو   ،1950 العام  في  الم�صنوع 
في  ال�صينمائية  الإن��ج��ازات  اأعظم  من 
القرن الع�صرين. وبالن�صبة اإلى اأجيال 
تالية، تعي�س في اأزمنة رديئة انحطاطاً 
ث��ق��اف��ي��اً وف��ك��ري��اً، ف����اإن ال��ف��ي��ل��م ي�صّكل 
�صدمة تفتح العيون على ات�صاعها، اأو 
ُتغلقها تماماً، من اأجل تن�صيط و�صائل 
يتحّدث  للحد�س.  اأو  للح�ّس  اأخ����رى 
"اأورفيه" عن قّوة الإيمان ل المعرفة، 
ك��م��ا ل��و ك��ّن��ا اأم����ام ت�����ص��اوؤلت دي��ن��ي��ة اأو 
بعيد  الفيلم  اأن  ومع  عميقة.  �صوفية 
عن الدين، اإل اأنه يبغي الغاية نف�صها: 
البحث عن العوالم الأخرى اأو الرتفاع 

اإلى عوالم ال�صعر اأو الخيال. 
ف���ي ال��ف��ي��ل��م ي��ت�����ص��اءل ال��ق�����ص��اة: ماذا 
ف��ي��ج��ي��ب: �صاعر.  اأورف���ي���و����س؟  ي��ع��م��ل 
تقول:  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ة  ل��ك��ن 
كاتب. ويف�ّصر اأورفيو�س هذا الإ�صكال 
ال��ظ��اه��ري ع��ل��ى ال�����ص��ك��ل الآت�����ي: "اإن 
لكنه ل يجيد  يكتب،  ال�صاعر هو من 
اإلى  تعيدنا  مفارقة  وه��ذه  الكتابة". 
اإ�صكالية "خا�صة" في التاريخ العربي؛ 
�صاعر؛  باأنه  اتهمت قري�س محّمداً  اإذ 
وه��و الأّم����ّي. ي��ك��ّرر كوكتو ف��ي فيلمه 
�صابقة  اأف��ام  في  وكذلك  "اأورفيه"، 
القديمة  الإ���ص��ك��ال��ي��ة  ه���ذه  ولح���ق���ة، 
- ال���ج���دي���دة اأب�������داً، وه����و ي�����ص��ي��ر اإل���ى 
الماورائية.  وال���روؤي���ا  ال�صعر  ت��راب��ط 
وف�������ي م���ع���ن���ى م�����ن ال����م����ع����ان����ي، ف�����اإن 

ال�صاعر ُيعّمد هذا العالم اأو ُيقّد�صه في 
غياب الأنبياء والكّهان الكبار، اأو يعطيه 

المعنى والعمق )بكلمات معا�صرة(.
بحث ال�صاعر، بح�صب كوكتو، ل يمكن 
اإل اأن يكون واقعياً جداً اأو فوق واقعي، 
حتى واإن بدا م�صحكاً اأحياناً، اأو مثيراً 

لاإزعاج اأحياناً كثيرة.
وهكذا فاإن فيلم "اأورفيه" يبدو ممّزقاً 
جداً  اأث��ي��ري��ن  مو�صوَعين  بين  ت��م��ام��اً 
ل��دى ك��وك��ت��و، ول��دي��ن��ا اأي�����ص��اً؛ ونق�صد 
ن��ف�����ص��ه��ا، والتي  ال��ق��دي��م��ة  الأ����ص���ط���ورة 
ل���ن ي��ن��ف��ّك ال���ك���ّت���اب وال���ف���ّن���ان���ون عن 
في  ال�صاعر  ودور  اأب����داً،  اإل��ي��ه��ا  ال��ع��ودة 
نهاية  بعد  ما  عالم  المعا�صر:  العالم 
التفجيرات  الثانية وفظائعها،  الحرب 
والدائم  الم�صتمّر  وتهديدها  ال��ذّري��ة 
بين  العالمي  النق�صام  الب�صر،  لبني 
مع�صكَرْين متخا�صَمْين والحرب الباردة 

بينهما )في ذلك الوقت بالطبع(.
جميع هذه الأ�صياء ي�صير اإليها الفيلم 
نوع  وكاأنها  وغمو�س،  ورمزية  ب�صرعة 
من الأقدار الخفّية، اأو المحتملة التي 
يعي�س ال�صاعر المعا�صر تحت �صطوتها. 
ال�صينمائي   - الر�ّصام   - ال�صاعر  يلجاأ 
الخا�صة،  اأ�صاليبه  اإل���ى  ك��وك��ت��و،  ج���ان 
وموؤّثراته(  )وخ��دع��ه  تقنياته  ويبتكر 
حتى  )والمقنعة  وقتها  ف��ي  ال��ج��دي��دة 
النتقال  بعد ن�صف قرن(؛ وخ�صو�صاً 
ع��ب��ر ال���م���راي���ا ب��ي��ن ع����وال����م الأح����ي����اء 
المواقع  م���ن  ال���ص��ت��ف��ادة  والأم��������وات، 
المكان  باعتبارها  والخربة  المهجورة 

المائم للعالم الآخر: مملكة الموت.
اأما ت�صويره المنّية  La Mort  ب�صورة 
بال�صعر  تهتّم  غام�صة،  فاتنة،  اأم��ي��رة 

اأو  ج��اوزت��ه��ا  وي�صحبها  وال�����ص��ع��راء، 
النارية،  الدّراجات  الموت، على  ماكا 
فهو ت�صوير ع�صري جداً؛ رائع وُمغٍر 
اأورفيو�س  ك��ان  واإن  نف�صه.  الوقت  في 
يغازل الموت ويتحّر�س به عبر �صعره، 
به،  مغرمة  ت��ب��دو  نف�صها  المنّية  ف���اإن 
وت��ف��ت��ع��ل ال�����ح�����وادث  - خ����روج����اً على 
الأوام�������ر ال��م��ع��ط��اة ل��ه��ا - ل��ت��ظ��ف��ر به 
بطريقة ما. هذا الإعجاب )اأو الحّب( 
العالم  ب����اب  ال�����ص��اع��ر وال����م����وت:  ب��ي��ن 
"دقيق" اأو  م��ج��از  اإل  ه��و  م��ا  الآخ�����ر، 
ميتافور، عن بحث ال�صاعر الأزلي عن 

عوالم اأخرى اأو عن روؤى.
�صيارة  ف��ي  الفيلم  ف��ي  اأورف��ي��ه  لنتاأّمل 

زوجته  تاركاًً   - العتيقة  روي�س  الرولز 
ال��ح��ب��ي��ب��ة وط��ف��ل��ه ال��م��ق��ب��ل ق���ري���ب���اً - 
والكلمات  ال��م��ور���س  اإ����ص���ارات  ب��ان��ت��ظ��ار 
التي  الكلمات  ه��ذه  ال��م��ك��ّررة؛  العادية 
اأهم من كّل ال�صعر  اأنها  اأورفيه  يعتقد 
بين  الأك��ي��د  ال��ذي كتبه و�صنع مجده 
النا�س. لنتاأّمل �صديق اأورفيه؛ ال�صاعر 
ال����ذي ���ص��م��ت م��ن زم����ان ب��ع��ي��د، وكتب 
نرى  ك��ي  "التعّري"،  الجديد  دي��وان��ه 
�صفحات "بي�صاء" عارية من الكلمات؛ 

الفراغ  فقط؛  بالفراغ  ُملئت  �صفحات 
الفراغ  الحديث؛  عند  ن�صتعمله  ال��ذي 
لكلماتنا  اأو موقفاً  ُيعطي معنًى  ال��ذي 

اأو اأ�صواتنا. 
الأخرى  العوالم  اإن  ربما يقول كوكتو 
للذين  انتظارها،  في  لل�صاهرين  تاأتي 
التعّود.  واأ���ص��ت��ار  الليل  ُح��ُج��ب  ي�صّقون 
مجيء  ُي�صّبه  ال��م��ق��ّد���س،  الكتاب  وف��ي 
ال�صارق...  ب��م��ج��يء  اأح���ي���ان���اً،  ال������رّب، 
والمق�صود  ال��ت��ط��ّرف.  منتهى  وه����ذا 
متخّفراً،  �صاهراً،  الإن�صان  يكون  اأن  به 
بالتاأكيد  �صي�صهر  مثلما  متحّفزاً… 

ويتحّفز للقاء ال�صارق وقتاله.

ي�صتحّقان  ال�������ص���وت،  اأو  ال����روؤي����ا  اإن 
اأو  ننعزل…  اأو  ننتظر  اأن  بالتاأكيد 
والتاريخ  اأح��ي��ان��اً.  ب��غ��راب��ة  نت�صرف 
الأنبياء  اأن  يعّلمنا  للب�صرية  الديني 
الأوقات  ف��ي  الدينّيين  والموؤ�ص�صين 
وعزلة  و�صعوبة،  بغرابة  عا�صوا  كّلها، 
الوحي.  اأو  للروؤيا  ا�صتعداداً  اأح��ي��ان��اً، 
بعيداً  ال��م��ع��ا���ص��ر  ال�����ص��اع��ر  ك���ان  واإذا 
روؤيا  فاإنه طالب  الوحي والنبّوة،  عن 
ب��ال��ت��اأك��ي��د؛ روؤي����ا ف��ي ع��ال��م متطّرف 

والمريحة،  ال���م���ب���ا����ص���رة  ب��ت��ق��ن��ي��ات��ه 
اليومية  وه��م��وم��ه  ب�صخبه  م��ت��ط��ّرف 
ال�صاحقة؛ روؤيا في عالم متطّرف في 
لكاأنه  وانحطاطه… حتى  �صطحّيته 
اإنتاج تلفزيوني طويل، رخي�س ومكّرر 

ول نهائي. 
ما  اأب��ع��د  "المعا�صر" ه��و  العالم  ه��ذا 
التي   – وال�صعرية  ال�صعر  ع��ن  ي��ك��ون 
يتما�س  عندما  بين؛  البين  حالة  هي 
عالم واقعي وعالم اآخر: غير واقعي. 
وفي زمن الأنبياء، وفجر الأديان كان 
 - كبير  وال�صماء  الأر���س  بين  التما�س 
اإل��ى حّد  هذا التما�س ال��ذي كان ي�صل 
وهو  اأحياناً.  الأدوار  وتبادل  التداخل 
م��ا ي��ع��ّب��ر ع��ن��ه ب��ّدق��ة و���ص��ع��ري��ة عالية، 
الكاتب العظيم كازانتزاكي�س في رواية 
"الإغواء الأخير للم�صيح"، حيث نقراأ: 
وال�صماء  ال�صماء،  اإلى  ت�صتاق  "الأر�س 
اإلى الأر�س بقّوة اأكبر. وتنفتح  ت�صتاق 
اأبواب ال�صماء - مراراً - ليتجّلى مجد 
الرّب وعظمته ال�صرمدية… وكذلك 

حّبه الامتناهي".
المنّية  ق��راءة الأ�صطورة؛  كوكتو يعيد 
ال��ت��ي ُت���ح���ُب ال�����ص��اع��ر، ُت�����ص��ّح��ي - في 
ا�صتمرار  اأج��ل  من  بنف�صها،   - النهاية 
ال�����ص��اع��ر ف���ي ال��ع��ال��م ال���واق���ع���ي: فهو 
اأو  راأى...  لأن��ه  ال�صاهد،  وهو  الر�صول 

يرى - دائماً - من غير عيون. 

يوخنا دانيال
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 وق�����ع�����ُت ف�����ي ال������ف������ّخ، اأن�����ا 
ال�����م�����را������ص�����ل ال�������ص���ح���اف���ي 
ال�صاعر  اأو  وال���������ص����اع����ر، 
وال����م����را�����ص����ل ال�������ص���ح���اف���ّي لح����ق����اً، 
الثنين،  بين  اأزاوج  اأن  ق���ّررت  حين 
ف����ي ت���ق���ري���ر م�������ص���ّور اأع����ر�����ص����ه في 
ن�����ص��رة اأخ���ب���ار ال�����ص��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة على 
عن  الم�صتقبل"،  "اأخبار  ت��ل��ف��زي��ون 
بال�صعر  تعنى  جريدة  �صدور  اإع��ان 

العربي، مقّرها  العالم  وال�صعراء في 
متدهورة  اأح��واًل  ت�صهد  التي  بيروت 
ال�صيا�صية  الم�صتويات،  جميع  على 
والجتماعية  والق��ت�����ص��ادي��ة  م��ن��ه��ا 

والأمنّية.
مقابلة  اإج���راء  البداية  في  علّي  ك��ان 
مع القائمين على الجريدة، مطّعمة 
قبل  الأّول  ل���ل���ع���دد  اأول�����ّي�����ة  ب�������ص���ور 

الطبع.
وب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن ذل���ك، ف��ّك��رت في 
النا�س  م��ن  ال��ت��ق��ري��ر  ت��ق��ري��ب  كيفية 
ال�صعر،  علياء  من  واإنزاله  العاديين، 
كما يفتر�س )يرغب؟( الم�صاهدون. 
مواطنين  اأ�����ص����األ  اأن  ق�����ّررت  ل���ذل���ك 
م�صادفة  األ���ت���ق���ي���ه���م  م���ج���ه���ول���ي���ن 
اأع�������رف ���ص��ي��ئ��اً عن  ف����ي ال���������ص����ارع، ل 
ول  وثقافتهم،  واأه��وائ��ه��م  اأمزجتهم 
وال�صعراء،  ال�صعر  من  مواقفهم  عن 
ل�صراء  ا���ص��ت��ع��داد  على  ك��ان��وا  اإذا  ع��ّم��ا 
جريدة كهذه حين ُتوزَّع في الأ�صواق 

والمكتبات والأك�صاك.
وب��ال��ف��ع��ل ن���زل���ت م���ن ال��م��ك��ت��ب اإل���ى 
�صارع  المحاذي للمبنى في  الر�صيف 
العابرين.  اأ����ص���األ  ورح���ت  ال��ح��م��راء، 
البداية،  ف��ي  اأن��ن��ي ظ��ن��ن��ُت،  اأن��ك��ر  ول 
الحمراء  ����ص���ارع  ف���ي  ال���ع���اب���ري���ن  اأن 
الموافقة  اإل���ى  ���ص��ي�����ص��ارع��ون  ���ص��ّك  ل 
خ�صو�صاً  ك��ه��ذه،  ج��ري��دة  ���ص��راء  على 

في ليل التا�شع والع�شرين من 
�شباط الما�شي، اأُعلن في ن�شرة 
"اأخبار الم�شتقبل" عن انطالق 
جريدة "الغاوون" في تقرير )اأنا 
ُمعّده( تنازعني فيه جانبان: 
المهنية ال�شحافية من جهة، 
ورغبتي بالتروج لهذه الجريدة 
من جهة اأخرى. 

ا�صتجداًء  التلفزيون،  كاميرات  اأم��ام 
ال��م��ث��ق��ف��ي��ن. وكان  ب��م��ظ��ه��ر  ل��ل��ظ��ه��ور 
بعيداً جداً عن ذهني اأنهم �صيحاولون 
ا�صتعمالي )كما حاولت اأنا ا�صتعمالهم 
في تقريري( لإي�صال ر�صائل �صيا�صية 
واأمنّية.  واق��ت�����ص��ادي��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة 
اإل����ى ت�صوير  ه���ذا لأن����ي ك��ن��ت ذاه���ب���اً 
اإلى  ل  ال�صعر،  ع��ن  تلفزيوني  تقرير 
ال�صيا�صة  ع��ن  �صعري  تقرير  ت�صوير 

الفكرة  ك��ان��ت  والأم������ن.  والق��ت�����ص��اد 
اأن  اأنتظر  اأك��ن  ولم  راأ�صي،  جاهزة في 

يعّكر خريطتها �صيء اأو اأحد.
ع�����ص��رة اأ���ص��خ��ا���س، ورب��م��ا اأك��ث��ر، قالوا 
اإنهم لن ي�صتروا جريدة من هذا النوع. 
لل�صعر،  ل��دي��ه  وق���ت  األ  ق���ال  بع�صهم 
التحّدي  اإن  الآخ��ر  البع�س  ق��ال  فيما 
اليوم هو كيف ُنخرج لبنان من اأزماته، 
ال�صحف  ف��ي  الق�صائد  ن��ق��راأ  كيف  ل 
والمجّات. اأحدهم اعتر�س قائًا اإنه 
لأنه  ال�صعر،  ل��ق��راءة  ال��وق��ت  يملك  ل 

يعمل اأكثر من 15 �صاعة في اليوم. 
اأن ه��ذه الإجابات  ل��ي  ب��دا  رغ��م ذل��ك 
تحمله  ق�����د  م�����ا  ال�������ص���ع���ر  م�����ن  ف���ي���ه���ا 
ال�صعر  رف�س  اإن  اإذ  نف�صها،  الجريدة 
ب����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة ف���ي���ه ال���ك���ث���ي���ر من 
ما  القائل يقول، في  كاأن  العترا�س. 
يقوله، اإنه على ا�صتعداد لقراءة ال�صعر 
كاأنه  "ظبطت" اأم��وره: مقاي�صة؟  اإذا 
َوَجَعه  يقاي�صه  َم��ن  على  اأخ��ي��راً  عثر 
اإذا  "ل"، لي�س مهّماً  باعترا�س وكلمة 

ما قيلت في موقعها اأم ل.
الكاميرا،  هذه  ينتظرون  كانوا  كاأنهم 
اأنها  ت��ظ��ّن  فيما  حاملها،  ليت�صّيدوا 
�صتت�صّيدهم )هي( وتعّلبهم كما تريد 

في تقرير �صريع. 
التقرير(  )ف���ي  واف��ق��ت  ال��ت��ي  ال���م���راأة 
ع��ل��ى ق����راءة ج��ري��دة ك��ه��ذه ك��ان��ت قد 
اإني  اإذ  ال�����ص��وؤال،  تغيير  ف��ّخ  ف��ي  وقعت 
ا�صتعداد  اأن���ت ع��ل��ى  ح��ّول��ت��ه م���ن: ه��ل 
ل�صراء جريدة �صعرية؟، اإلى: هل اأنت 

على ا�صتعداد لقراءة جريدة �صعرية؟ 
لم�صلحة  ال��م��ع��ن��ى  ب���ع���ُت  اإن�����ي  ل��ن��ق��ل 
ال�صعر  لم�صلحة  رب��م��ا  اأو  ال��ت��ق��ري��ر، 
في  مجانّية  ال��ج��ري��دة  جعلت  نف�صه: 
"نعم" ما،  على  اأح�����ص��ل  ك��ي  ال�����ص��وؤال 
"بالطبع" اإذا كنت محظوظاً،  اأو على 
لأق�����ول ل��ل��م�����ص��اه��دي��ن: اأراأي����ت����م كيف 
ال�صعر  اإل�����ى  م��ت��ع��ّط�����س  ال�������ص���ارع  اأن 

وال�صعراء! 
اإنها ل تقراأ  قالت  اأي�صاً  المراأة  هذه 
ال��ع��رب��ي��ة ج��ي��داً، لأن��ه��ا ك��ان��ت تعي�س 
ف��ي م��ك��ان م��ا ف��ي اأوروب����ا. ف��ي معنى 
في  ال�صعر  جمهور  من  تكن  لم  اأنها 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ال���ذي ت��ت��وّج��ه اإليه 
و"اأح�صن  باأ�س  ل  لكن  "الغاوون". 
غرفة  ف��ي  با�س" )اق��ت��ط��ع��ُت،  م��ن 
ال��م��ون��ت��اج، ك��ام��ه��ا ع��ن ع���دم قراءة 
ب�"نعم" م�صكوك في  العربية، لأفوز 

م�صداقيتها(.
رجل واحد في التقرير قال "نعم"... 
مترّددة، وبدا وا�صحاً اأنه يريد الظهور 
التلفزيون،  على  المثقف  مظهر  ف��ي 
ي�صاهدون  اأقرباء قد  اأو  اأ�صدقاء  اأمام 
من  اأكثر  ال�صوؤال  اأع��اد  التي  الن�صرة، 

مّرة عن موعد عر�صها. 
ا�صتخدمُت  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س  اأح����د 
قالت  ام����راأة  ال��ت��ق��ري��ر،  ف��ي  �صهادتهم 
اإن��ه��ا ل��ن ت��ق��راأ ج��ري��دة م��ن ه��ذا النوع، 
وحين اأطفاأت الكاميرا متاأّففاً اأمامها، 
"اأ�صتطيع  ت��ع��اط��ف:  ب���ادرة  ف��ي  ق��ال��ت، 
اأقول:  اأن  اأ�صتطيع  قلُته...  ما  تغيير 
نعم"! ترّددُت في البداية، قائًا بيني 
األ  ك��ان من حّقي  اإذا  اإن��ه  وبين نف�صي 
لي�س  اأن��ه  اإل  ال�صلبية،  الآراء  اأع��ر���س 
ت��زوي��ر راأي، ل م��ه��ن��ي��اً ول  م��ن ح��ّق��ي 
ال�صاعر  لكن  منطقياً...  ول  اأخاقياً 
الذي في داخلي اأجاب: "بلى، ت�صتطيع 
على  ف��واف��ق��ت  �صعرياً"،  ت����زوي����ره... 
بذكورية  م��واف��ق��ت��ي  م��ط��ّع��م��اً  ال���ف���ور، 
راأيها  تغّير  "المراأة  ت��ق��ول:  �صطحية 

دائماً"! 
اأ�صخا�س  بثاثة  التقرير  م��ّر  وهكذا 
وواحد  ال��ج��ري��دة،  ل�صراء  م�صتعّدين 
فقط ل يريدها لأنه م�صغول بال�صيا�صة 
على ما قال، فبدا، في التقرير، نافراً 

وجاهًا و�صديد الغباء. 
ال��م�����ص��اه��دي��ن وعلى  ع���ل���ى  ت��ح��اي��ل��ت 
واقتطعت  ال�صارع،  في  �صاألتهم  الذين 
اأعطي  كي  لي،  يحلو  ما  المونتاج  في 
الحقيقة  ي��غ��ّل��ف  م�����وؤّث�����راً  ان���ط���ب���اع���اً 
النا�س  م���ف���اده���ا:  ر����ص���ال���ة  وي���و����ص���ل 
فانطلقي  الجريدة،  اأيتها  بانتظارك 

ول تخذليهم.
كان علّي اأن اأكون �صاعراً )اأعذب ال�صعر 
اأكذبه( كي اأ�صرق الموافقة على قراءة 

الجريدة و�صرائها.
الموجودة  الفكرة  ي�صرق  ال�صعر،  اإن��ه 
وُيدخلها  قليًا،  يحّورها  الهواء،  في 
ف��ي التظاهر  اآخ����ر، ط��م��ع��اً  ف��ي ع��ال��م 

بوجود عالم اآخر، حقاً.
محمد بركات

لسابالب
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لم ُيثر كاتب حديث ما اأثاره 
الروائي الت�صيكي فرانز كافكا 
تعّدد  من   )1924  -  1883(
القراءات واختاف التاأويل، فكّل قراءة 
ك��ان ت��رى في ال��روائ��ي اأف��ك��اره ُم�صقطًة 
اأديباً  اأن  اأظ���ّن  ول  وم�صاغله،  همومه 
واح��داً اجتمعت المت�صاّدات في و�صفه 
كان  ففيما  كافكا،  ف��ي  اجتمعت  مثلما 
البع�س ي�صفه باأنه واحد من عظام كّتاب 
الواقعية، اعتبره فريق اآخر الإرها�صة 
الوجودي،  العبث  د�ّصنت  التي  الأول���ى 
وتهّياأ لآخرين اأنه من و�صع اأ�ص�س الأدب 
ال�صوريالي، وقد قراأه ال�صورياليون من 
والدعاية  وال��ا���ص��ع��ور  ال��ح��ل��م  خ���ال 
الديني  الفكر  اأ�صحاب  ال�صوداء، وف�ّصر 
برود  ماك�س  خطى  متر�ّصمين  كتاباته 
فاعتبروها رموزاً واأليغورات واأمثولت 
الوجودي  المذهب  اأت��ب��اع  اأم��ا  وحكماً. 
العبث،  وبنظريات  بكيركغارد  فو�صلوه 
ورّك�����ز اأن�����ص��ار ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ن��ف�����ص��ي من 
اإل��ى جيل دول��وز وفيلك�س  م��ارت روبير 
وراأى  الأوديبّية،  م�صكلته  على  غاتاري 
الألمعي  ال��ك��ا���ص��ف  ذل���ك  اآخ������رون  ف��ي��ه 
ع���ن ف��ظ��ائ��ع ال���ق���رن ال��م��ا���ص��ي، ال���ذي 
ي�صخر من كّل �صيء في الدنيا، اأو ذلك 
في  مر�صّية  بنزعة  الم�صاب  ال�صخ�س 

بلوغ الكمال...
فهو:  متنافرًة،  ال�صخ�صيات  وتتابعت 
مت�صائم،  م���وؤم���ن،  م��ل��ح��د،  ا���ص��ت��راك��ي، 
�صوداوي، يهودي، اإن�صاني، عابث، باحث 

عن الحقيقة، �صاعر، وفا�صل.
ف���ي ال��م��ق��ّدم��ة ال���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا ال���روائ���ي 
"فرانز  لكتاب  اأبدايك  جون  الأميركي 
"بعد  كافكا، الق�ص�س الكاملة" يقول: 
مرور اأكثر من قرن على مياده، يبدو 
المقّد�صين  الكّتاب  كاآخر  كافكا  فرانز 
والممّثل الأنبل للم�صير الإن�صاني في 

العالم الحديث".
... اإ���ص��اف��ة اإل����ى ذل���ك ك��ّل��ه، ك��اف��ك��ا في 
نظر بع�س ال�صعراء �صاعر ق�صيدة نثر 

)راجعوا ق�ص�صه الق�صيرة!(.
تكمن اأهمية كافكا اأوًل في تلك الجملة 
روايته  ب��ه��ا  اف��ت��ت��ح  ال���ت���ي  ال�����ص��ح��ري��ة 
ال�صهيرة "الم�صخ" التي تقول: "عندما 
ال�صباح  في  �صام�صا  غريغور  ا�صتيقظ 
وجد نف�صه وقد تحّول ح�صرًة كبيرًة )اأو 
"كانت  و�صام�صا  �صر�صاراً(".  اأو  هامًة 
له اأرج��ل كثيرة تظهر نحيلة في �صكل 
ج�صمه".  ببقّية  مقارنة  لل�صفقة  مثير 
كان بنّي اللون وتبلغ قامته من الطول 
الباب  م�صكة  ب��ي��ن  ال��م��م��ت��ّدة  الم�صافة 
واأر�س الغرفة. وهو اأعر�س من ن�صف 
بالطريقة  ف��م��ه  ي���ت���ح���ّرك  ل  ال����ب����اب. 
مثلنا،  وله،  اأفواهنا.  بها  تتحّرك  التي 

حاجبان ورقبة...
بال�صعقة  اأ�صبه  للح�صرة  الو�صف  هذا 
ال�صميم؛  ف���ي  ال���ق���ارئ  ت�����ص��ي��ب  ال��ت��ي 
يتح�ّص�س  تجعله  الدفين،  ال�صعور  في 
نف�صه كاأنه ح�صرة، اأو كاأن النم�صاخ قد 
اأن الرواية  اأ�صابه هو الآخر، خ�صو�صاً 
وكاأنه  ال��م��رء  يقراأها  اإذ  �صيكولوجية، 
واأحداثها،  كلماتها  ثنايا  بين  يعي�س 
ف��ق��د ج��ع��ل ك��اف��ك��ا م��ن ت��ق��ن��ّي��ة ال�صعور 

بالذنب �ِصعراً و�صعوراً اأّخاَذْين.

لم تنبثق الكافكاوية من �صخ�س كافكا، 
ب��ل م��ن ال��ح��ال ال��ت��ي اأب���دع ف��ي ر�صمها، 
في  الب�صري  بالم�صير  يتنّباأ  ك��ان  فقد 
انت�صرت  ال���ت���ي  ال���رع���ب  م��ن��اخ��ات  ظ����ّل 
لاأنظمة  ال��ث��ق��ي��ل��ة  الأن����ف����ا�����س  ت���ح���ت 
وهناك  هنا  ال��ك��ّان��ّي��ة؛  التوتاليتارية 
العبث؛  و�صاد  ِعقاله  الرعب من  انفلت 
ي�صبه  م��ا  اإل���ى  الب�صري  ال��ك��ائ��ن  ت��ح��ّول 

الح�صرة المذعورة.
اأن كافكا بح�صب مواطنه الروائي  على 
م���ي���ان ك���ون���دي���را اأي�������ص���اً ح�����ّول م����اّدة 

)اأي  عميق  ن��ح��و  ع��ل��ى  لل�صعر  م�����ص��اّدة 
م�����اّدة ال��م��ج��ت��م��ع ال��ب��ي��روق��راط��ي( اإلى 
ال�صياق  وفي هذا  للرواية.  �صعر عظيم 
ي��ق��ول م���ارت���ن ب��ف��اي��ف��ر وج����ان - ماري 
"المفقود  بعنوان  درا���ص��ة  ف��ي  �صتراوب 
في المجتمع ال�صناعي"، ُن�صرت �صمن 
اأعمال كافكا المترجمة الى العربية، اإن 
المده�س في كافكا هو اأنه كان ال�صاعر 
الأّول - وحتى الآن الوحيد على الأرجح 
ال�صناعي.  ال��م��ج��ت��م��ع  ي�����ص��ّم��ى  ل��م��ا   -
المترجم  يكتب  الجملة  لهذه  واإ���ص��اءًة 
ال�������ص���وري اإب���راه���ي���م وط��ف��ي ب�����اأن كلمة 
في  ُت�صتخدم  الكتاب  هذا  "�صاعر" في 
المعنى الأوروب��ي: مبدع اأّي اأدب رفيع، 
ق�ص�صياً  روائياً  منثوراً،  اأم  كان  موزوناً 

كان اأم م�صرحياً. 

في و�صعنا اأن نقول اإن كافكا كان �صاعراً 
�صعره  وف��ي  لل�صعر،  الحقيقي  بالمعنى 
والتحّولت  ب��الأ���ص��ي��اء  ال�����ص��ع��ور  ك��ث��اف��ة 
والم�صير الب�صري، وهو الممّثل الأبرز 
لروح الع�صر الحديث. لقد حّقق نجاحاً 
األقت  التي  العدمية  ت�صوير  في  لفتاً 
بظالها الداكنة والكالحة على مجتمع 
من  نوعاً  الفرد  يمنح  باإله  �صلته  فقد 
وال�صتقرار  الميتافيزيقية  الطماأنينة 
ال��ن��ف�����ص��ي، ت��م��ام��اً ك��م��ا ن��ج��ح ف���ي ك�صف 
المفرطة  ال��ع��ق��ان��ي��ة  اآث�����ار  )وف�����ص��ح( 

توقع  ال��ت��ي  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة  للهيمنة 
الفرد في حبائلها العنكبوتية.

كافكا الموّظف
ع��ل��ى ع��ك�����س ���ص��ورت��ه ال��م��ر���ص��وم��ة من 
خال نثره ككاتب انطوائّي وم�صتغرق 
وكابو�صية،  ميتافيزيقية  ت��اأّم��ات  ف��ي 
و"محازبوه"،  كافكا  �ِصَير  كّتاب  ُيجمع 
ف��ي حياته  اأن���ه ك���ان رج���ًا عملياً  ع��ل��ى 
ال��م��ه��ن��ي��ة ح�����ص��ل ع��ل��ى ت��رق��ي��ات ع����ّدة: 
ا�صتغل كافكا 13 �صنة موظفاً في مكتب 
ل��ل��ت��اأم��ي��ن ����ص���ّد ال����ح����وادث ف���ي مملكة 
يكتب  اأن  مهّمته  كانت  هناك  بوهيميا. 
ال��ت��ق��اري��ر ع��ن ال���ح���وادث ال��ت��ي ت�صيب 
ال��ع��ّم��ال. وق��د ك��ان على و���ص��ك اأن ينال 
"لإ�صهامه في تاأ�صي�س  ميدالية الدولة 

وت�صغيلها"  عقلياً  المتخّلفين  م���اآوي 
الهاب�صبورغ  اإمبراطورية  انهارت  حين 
قوياً  تاأثيراً  كافكا  ومار�س   .1918 عام 
وال�صعراء،  الروائيين  من  الكثير  على 
فاأكثر ق�ص�صه اإيجازاً ُقرئت في و�صفها 
ق�صائد نثر، والأم��ر نف�صه في يومياته 
المتناثرة، ول تنبع الح�صا�صية ال�صعرية 
بل  ال�صكلية،  الموؤثرات  اأعماله من  في 
من الغرابة والغمو�س والبعد الفانتازي 
عبر اأحداث غاية في الكثافة. وقد اأتت 
لمرحلة برزت  الح�صا�صية تتويجاً  هذه 

الق�صة  ف��ي  الحديثة  الت��ج��اه��ات  فيها 
والرواية، ون�صاأت ح�صا�صية فّنّية جديدة 
اختراق  وف��ي  تقنياتها،  ف�ّس  في  ب��داأت 
الزمني  ال�صياق  تحطيم  النثر:  اأ�صكال 
ال�صردي،  الترتيب  انتهاك  المتعاقب، 
�صعرية  طاقة  وتحميلها  اللغة  تفجير 
مح�س  النثر  يعد  لم  وبالتالي  عالية، 
حيث  وع��ظ��ّي��ة،  غ��اي��ة  لتحقيق  و���ص��ي��ل��ة 
العتماد على اللغة الإن�صائية المبا�صرة، 
وال���ص��ت��ط��راد والإ���ص��ه��اب وال�����ص��رح. بل 
في  ج��دي��دة  �صعرية  عنا�صر  اكُت�صفت 
�صحنة  ال�����ص��رد  ف���ي  اأن  وت��ب��ّي��ن  ال��ن��ث��ر، 
والحوار  الإي��ق��اع  وف��ي  كثيفة،  �صعرية 
اإح�صا�س �صعرّي عاٍل. ولهذا اعتبر النثر 

�صكًا من اأ�صكال التعبير ال�صعري.
تمّيزت كتابات كافكا في فترة ما، بقطع 

ب�صعة  بين  م��ا  ت��ت��راوح  ق�صيرة  نثرية 
على  قائمة  �صفحات،  وال��ث��اث  اأ�صطر 
ف��ظ��اع��ة ال��م��ح��ت��وى، وغ��ال��ب��اً م��ا ُن�صرت 
واإما  ق�صيرة،  كق�ص�س  اإم��ا  وفاته  بعد 
القطع  ه��ذه  بين  وم��ن  ك�"اأمثولت". 
ما  في  ت  مَّ )�صُ الإمبراطور"  "ر�صالة 
بعد اإلى الرواية الق�صيرة "�صور ال�صين 
ت  مَّ )�صُ القانون"  و"اأمام  العظيم"(، 
كمدخل لرواية "المحاكمة"(، وكاأنهما 
تلخي�صان مكّثفان، اأو هام�صان ممّهدان 

لهذين العملين الطويلين. 

اقت�شاد مجنون
نثرية  اأن ثمة قطعاً  يرى بع�س النقاد 
كافكاوية تكاد تكون اأ�صبه بق�صائد نثر، 
"ر�صالة  اأن  اإل��ى  برنار  �صوزان  ذهبت  بل 
الإمبراطور" تنطوي على توّتر يكاد ل 
مكّثف  باقت�صاد  الحدث  يلّخ�س  يطاق 
اإلى حّد الجنون، وهذا ال�صرد قد اأّثر على 
بع�س �صعراء ق�صيدة النثر الفرن�صيين 

في ثاثينيات القرن الما�صي.
كما ي�صتند هوؤلء النقاد في اعتبارهم 
ه����ذا، اإل����ى ف��ك��رة م��ف��اده��ا اأن ث��م��ة في 
على  ي���دّل  م��ا  ور�صائله  كافكا  يوميات 
الفرن�صي،  الأدب  على  مّطلعاً  ك��ان  اأن��ه 
الألمانية  الترجمات  على  وب��الأخ�����ّس 
ب��ودل��ي��ر ورامبو  ت��ّم��ت ل��ق�����ص��ائ��د  ال��ت��ي 
ال�صاعر  ي��ق��ول  م���ا  ب��ح�����ص��ب  ال��ن��ث��ري��ة، 
ال���ع���راق���ي ع��ب��د ال����ق����ادر ال��ج��ن��اب��ي في 
النثرية  ك���اف���ك���ا  ل��ق�����ص��ائ��د  ت���ق���دي���م���ه 
)ترجمها �صالح كاظم، موقع "اإياف" 

اللكتروني(.
يعرف الجميع اأن الجن�س الأدبي الوحيد 
الذي كان كافكا واعياً له هو "الأمثولة"، 
ع�صرات  ت��وؤّك��د  كما  انهمامه،  اإل��ى  نظراً 
ال�����ص��ف��ح��ات ف���ي ي��وم��ي��ات��ه، ف���ي معرفة 
انتمائه اليهودي. لذلك تبّحر في تراث 
يهود اأوروبا الو�صطى، وكتب التلمودّيات 
بالأمثولت،  ال��م��ل��يء  ال��ت��وراة  وتف�صير 
ف��وج��د اأن ف����ّن الأم���ث���ول���ة ه���و الأق����رب 
اإل����ى ن��ف�����ص��ه. ع��ن ذل���ك ي��ق��ول الجنابي 
من  هما  ب�صفتين  تتمّيز  الأم��ث��ول��ة  اإن 
النثر:  لق�صيدة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ف��ات 
لاأمثولة  اأن  ع��ل��ى  وال�����ص��رد.  الإي���ج���از 
�صفة ثالثة هي اأن يكون ثمة حقل دللّي 
الأمثولة  ق��ائ��ل  ب��ي��ن  م�صترك  غ��ر���ص��ّي 
ومتلّقيها. فمغزى اأمثولة ما يقوم على 
َمن قالها، وفي اأي حقبة قيلت، والظرف 
ُموّجه�ة.  َم��ن هي  واإل���ى  ال��ذي فر�صها، 
واإل فمن دون ذلك تعود مجّرد حكاية ل 
غر�َس لها، اأي ل جمهور معّيناً ي�صطر 
مفاتيح  اإعطائه  اإل��ى  الأمثولة  �صاحب 
بين ال�صطور لفهم المغزى الُمراد من 
اأمثولته. لكن كافكا لي�س �صاحب ر�صالة 
كالم�صيح اأو كاإمبراطور اأو �صاحب دعوة 
له اأتباع، لذلك فاإن بع�س ما كان يكتبه 
من قطع نثرية على طريقة الأمثولة، 
ُي�صّبب، على نحو تلقائي، انزياحاً؛ عدوًل 
ع��ن الأ����ص���ل، م��ن��ت��ج��اً ال��م��ط��ل��ب الثالث 
والأ�صا�صي لق�صيدة النثر: الاغر�صية؛ 

المجانية المطلقة. 
محمد الحجيري

الحوريات
ها هي اأ�صوات الليل الُمغرية، مثلها 

كانت تغّني الحوريات، ومن الإجحاف 
اأن نتهمهّن بالإغواء، فهن يعرفن اأن 

لديهّن مخالب وينق�صهّن الرحم، لذا 
فاإن اأ�صواتهّن هي �صكوى ب�صوت مرتفع 
على هذا الإجحاف. يا ُترى، اأذنبهّن اأن 

تاأتي هذه ال�صكوى ب�صوت جميل؟

في الليل
منغمر في الليل، كما يحني المرء 

راأ�صه منغمراً في التفكير، تنغمر في 
الليل، النا�س حولك نيام، كما لو كانوا 
جزءاً من م�صرحية �صغيرة، موهمين 

اأنف�صهم باأنهم يرقدون في بيوت واأ�صرة 
مريحة، تحت �صقوف ثابتة، متمّددين 

اأو جاثمين على جنبهم فوق مراقد 
مغّطاة بال�صرا�صف، يتلّفعون باأغطية 
دافئة، وفي الواقع فاإنهم كما ح�صل 

�صابقاً، و�صيح�صل لحقاً، يقيمون في 
منطقة �صحراوية، في مع�صكر يقع في 

العراء: مجموعة كبيرة من الب�صر ُرمي 

بها اإلى مكان كانت قد ا�صتقّرت فيه 
�صابقاً، جي�ٌس كبير، �صعٌب ي�صكن تحت 
�صماء باردة فوق اأر�س باردة، ي�صند كّل 

واحد منهم راأ�صه اإلى ذراعه، ووجهه 
متجه نحو التراب، يتنّف�س بهدوء. اأما 

اأنت فتبقى يقظاً، مهّمتك الحرا�صة، 
ترى الآخر بعد اأن تحّرك الم�صعل في 
اتجاهه. لماذا الحرا�صة؟ يقال اإن من 
ال�صروري اأن يكون ثمة حار�س. يجب 

اأن يكون ثمة من يوؤّدي هذه المهمة.

روبن�شون كرو�شو
لو لم يغادر روبن�صون موقعه في 

الجزيرة من اأقرب منفذ اأو من المكان 
الأكثر بروزاً فيها، ب�صبب العزاء اأو 

التوا�صع اأو الخوف اأو انعدام الحنين، 
لجاءت نهايته عاجلة، اإل اأنه عو�صاً 
عن ذلك تجاهل ال�صفن وناظوراتها 

ال�صعيفة، وان�صرف اإلى اكت�صاف 
جزيرته بكّل ما فيها وبداأ يتعّود عليها، 

وهكذا بقي على قيد الحياة حتى 
تّم العثور عليه اأخيراً توافقاً مع ما 

يتطّلبه المنطق جذرياً.

ر�شل وملوك
ُو�صعوا اأمام خيارين، اإما اأن يكونوا 

ملوكاً اأو ُر�ُصًا للملوك. مثل الأطفال 
اأرادوا جميعاً وظيفة الر�صول. لهذا 

تكاثر الر�صل الذين يدورون ب�صرعة في 
اأنحاء العالم، وحيث لم يعد ثمة ملوك، 

تراهم يتناقلون الأخبار التي فقدت 
مدلولها بينهم. اأحياناً تراودهم الرغبة 

في اإنهاء حياتهم البائ�صة، غير اأنهم ل 
يجراأون على ذلك ب�صبب ق�َ�َصم الولء.

المحامي الجديد
التحق بنا محاٍم جديد ا�صمه 

بيو�صفالو�س، ل يختلف �صكله عّما كان 
عليه، حين اختاره الإ�صكندر المقدوني 
فر�صاً يمتطيه اأثناء القتال. لو تفّر�صت 

فيه لوجدت لديه الكثير مما يثير 
النتباه. قبل زمن راأيت اأثناء هبوط 

ال�صالم حاجب محكمة يتفّح�س 
المحامي الجديد بعيَنْي مدمن على 

�صباقات الخيل، منده�صاً، ذلك اأثناء 
ما كان هذا يقفز بخّفة فوق درجات 
ال�صالم، واحدة بعد الأخرى رافعاً 
عجزه، ولوقع اأقدامه على المرمر 

�صجيج كبير. جاءت موافقة المكتب 
على التحاق بيو�صفالو�س به، انطاقاً 

من اإجماع مده�س باأنه �صيعاني 
في ظّل النظام الجتماعي الراهن 

�صعوبات كثيرة، لهذا، وب�صبب اأهّميته 
التاريخية، وجدناه ي�صتحّق الن�صمام 
اإلى فريقنا. اليوم، وهذا اأمر ل ينكره 

اأحد، لم يعد الإ�صكندر المقدوني 
حا�صراً، غير اأن بيننا من يجيد 

القتل ويمتلك مهارة كبيرة في طعن 
ال�صديق بالرمح عبر مائدة الطعام. 

ربما �صاق اأحدنا ذرعاً بمقدونيا فيلعن 
فيليب، والد الإ�صكندر، متنا�صياً اأننا ل 
يمكن اأن ن�صل الهند بدونه. حتى في 
ذلك الوقت كانت بّوابات الهند بعيدة 

عن المنال، اإل اأن الطريق اإليها كان 
مخطوطاً على �صيف الملك. الآن تغّير 

موقع هذه البّوابات وازداد ارتفاعها، 
ولم يعد ثمة من يدّلنا اإلى الطريق، 

رغم كثرة رافعي ال�صيوف، ومنهم من 
يلّوح بها، تاحقه نظراتنا الزائغة. 

ربما، ولهذا ال�صبب بالذات، فاإن اأف�صل 
ما يمكن القيام به هو ال�صير على 
خطى بيو�صفالو�س الذي ان�صرف 

اإلى درا�صة كتب القانون، تحت �صوء 
الم�صباح الهادئ، حّراً، ل ي�صعر ب�صغط 
�صيقان الفار�س على جانبيه، بعيداً عن 
�صجيج معارك الإ�صكندر، يقراأ ويقّلب 

�صفحات كتبنا القديمة.

فهود في المعبد
غالباً ما تنتهك الفهود حرمة المعابد 
وت�صرب ما تحتويه اأجاجين القربان، 

حين يتكّرر هذا الحدث مّرات عديدة، 
بحيث ي�صبح متوقعاً، يتحّول جزءاً من 

الطقو�س.
ترجمة: �شالح كاظم

nakd@alghaoon.comللمر��شلة
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ا���ص��ت��غ��ّل ال������ولة الأم����وّي����ون 
عودة ال�صعر اأح�صن ا�صتغال 
في تدعيم الحكم ومهاجمة 
اأن  دون  اأم��ي��ة،  بني  وم���دح  المناوئين 
ي�صلموا من األ�صنة ال�صعراء المحتّجين 
وتوزيعهم  الأّم����������ة،  ق���ي���ادت���ه���م  ع���ل���ى 
اإلى  وما  والأعطيات  والزكاة  الثروات 
ذل����ك. ف��ت��ع��ّر���س ال��خ��ل��ف��اء الأم���وي���ون 
وتوالى  عاماً   91 الأم��وي  الحكم  )دام 
كثير  في  للم�صاءلة  خليفة(   14 عليه 
�صاعر  يقف  ك��ان  حيث  الموا�صع،  م��ن 
قبيلته،  با�صم  ناطقاً  اأمامهم  القبيلة 
اإذا  مهّدداً،  متوّعداً  اأو  متذّلًا،  �صاكياً 

لم ُي�صلح الولة من اأحوالهم.

اأول البروت�شتانتّيين  
ليزيد  ك��ان  الأول  الحتجاجّي  ال�صعر 
ب���ن ال�����ص��ع��ق ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ر����ص���ال���ة اإل���ى 
يف�صح  ال��خ��ّط��اب،  ب��ن  ع��م��ر  الخليفة 
فيها عّماله على الأهواز وغيرهم من 
اأ�صاوؤوا ا�صتعمال النفوذ و�صلبوا  الذين 
الأم���وال وح��اب��وا الأق���ارب، طالباً رفع 
"ال�صّرّية الم�صرفّية" عن اأموالهم في 
�صبيل معاقبتهم بعدما عّددهم واحداً 

واحداً:
واأبلْغ اأمير الموؤمنين ر�صالًة

فاأنت اأمين اهلل في النهي والأمِر
فا تدَعْن اأهل الر�صاتيق والقرى
ي�صيغون مال اهلل في الأدم والوفِر

فاأر�صل اإلى الحّجاج فاعرف ح�صابه
واأر�صل اإلى جزء واأر�صل اإلى ب�ْصِر

ول تن�صينَّ النافعين كاهما
ول ابَن غاب من �ص�راة بني نْظِر
... فقا�صمهم، نف�صي فداوؤك، اإنهم

�صير�صون اإن قا�صمتهم منك بال�صطِر

على  ك����ان  الأك����ب����ر  الح���ت���ج���اج  اأن  اإل 
بن  عثمان  الثالث  ال��را���ص��دي  الخليفة 
اأمية،  بني  من  اأق��ارب��ه  لمحاباته  عّفان 
خ�صو�صاً مروان بن الحكم، وتخ�صي�صه 
لهم المراكز والأموال والهبات، فنقده 
هجاه،  بل  ل  ح�صل،  بن  الرحمان  عبد 
والخروج  ال�صريعة  بمخالفة  وات��ه��م��ه 

على اأحكامها، بعدما خاطبه قائًا:
واأحلف باهلل جهد اليميِن

ما ترك اهلل اأمراً �صدى
ولكن ُجعلَت لنا فتنًة

لكي نبتلي بك اأو ُنبتلى
دعوت"الطريد" فاأدنيَته

خافاً لما �صّنه الم�صطفى
ووّليَت قرباك اأمر العباد

خافاً ل�صّنة من قد م�صى 
واأعطيت مروان ُخم�س الغنيمة

واآثرته وحميت الحمى
وماًل اأتاك به الأ�صعريُّ

من الفيء اأعطيَته من دنا
فاإّن الأميَنْين قد بيَّنا

مناَر الطريق عليه الهدى
فما اأخذا درهماً غيلًة

ما درهماً في هوى ول ق�صَّ

�شندوق ال�شكاوى الأموي
روى الطبري في " تاريخه"، والباذري 
في " فتوحه"، عن الو�صع القت�صادي 
ال�صيء في عهد بني اأمّية، وتحّدثا عن 
بالمنا�صب  وا�صتئثارهم  الولة  �صرقات 
بالهدايا  الأم���وي���ون  ا�صتمالهم  بعدما 
والأم��������وال، ح��ت��ى ���ص��ار ال���وال���ي منهم 
يعتبر وليته من الممتلكات الخا�صة ل 
ير�صى اأن ي�صاركه فيها اأحد، كعمرو بن 
بن  �صاأله معاوية  العا�س مثًا، عندما 

اأبي �صفيان اأن "يمّده" بالمال الم�صري 
بعدما كثرت عليه  واح��دة فقط،  ل�صنة 
مطالب الحجازيين، فكتب عمرو اإليه 

�صعراً يقول:
معاويَّ اإن تدرْكَك نف�ٌس �صحيحٌة

فما وّرثتني م�صر اأّمي ول اأبي
وما نلُتها عفواً ولكن �صرطُتها

وقد دارت الحرب العوان على ُقطِب
ولول دفاعي الأ�صعريَّ و�صحبه
قِب لألقيتها ترغو كراغية ال�صَّ

 
غير اأن اقتطاع الأرا�صي من اأ�صحابها 
ا�صتمّر، وكذلك فر�س ال�صرائب وقطع 
الأعطيات، خ�صو�صاً على مناوئي الحكم 
�صكوى  يتلّقى  معاوية  وه���ذا  الأم����وي. 
على مروان بن الحكم لم�صادرته اأموال 
اأدرك  جاهلي  )�صاعر  الجعدي  النابغة 
رهينة،  اأه��ل��ه  واأْخ����ذه  فاأ�صلم(  الإ���ص��ام 
الهوى،  ع��ل��وّي  ك��ان  النابغة  لأن  وذل��ك 

وفي ذلك يقول النابغة:
فمن راكٍب ياأتي ابن هنٍد بحاجتي

ومروان والأنباُء تنمي وُتجلُب
فاإن تاأخذوا مالي واأهلي بظّنة

ُب فاإني لحّراب الرجال محرَّ
�صبور على ما يكره المرء كّله

�صوى الظلم، اإني اإن ُظلمت �صاأغ�صُب

الجعدي  ال��ن��اب��غ��ة  ���ص��ك��وى  ك��ان��ت  واإذا 
���ص��ك��وى خ��ا���ص��ة، ف���اإن ث��م��ة ���ص��اع��راً، هو 
عقيبة بن هبيرة، قد احتّج على ا�صتبداد 

عام اأحاط بالأمة كّلها اأيام معاوية:
معاويَّ اإننا ب�صٌر فاأ�صِجْح

فل�صنا بالجبال ول الحديِد
فهّيا اأمة ذهبْت �صياعاً

يزيُد اأميرها واأبو يزيِد
اأكلتم اأر�صنا فجردتموها

فهل من قائم اأو من ح�صيِد
ذروا خْون الخافة وا�صتقيموا

وتاأمير الأراذل والعبيِد
واأعطونا ال�صوية ل تزركم

جنوٌد مردفات بالجنوِد

ول �صّك في اأن ف�صاد العّمال الأمويين 
التي عّجلت في  الأ�صباب  اأه��م  كان من 
�صّدهم،  وال��ث��ورة  عليهم  النا�س  غ�صب 
بعدما اأهمل اأولئك الخلفاء م�صاءلتهم 
لولتهم، لكنهم اأدرك��وا ذلك بعد فوات 
الأوان حيث يقول اأحد الأمويين: "اإّنا 
ت��ف��ّق��د م��ا كان  ب��ل��ّذات��ن��ا ع��ن  ق��د �ُصغلنا 
تفّقده يلزمنا، ووثقنا بوزرائنا، فاآثروا 
وُظلمت  م��ن��اف��ع��ن��ا...  ع��ل��ى  م��راف��ق��ه��م 
وي��ئ�����ص��وا من  ن��ّي��ات��ه��م  رع��ّي��ت��ن��ا فف�صدت 
اأر�صنا، وخربت معاي�صهم فخربت بيوت 

اأموالنا".

بعد ذلك كّله لن ن�صتغرب اإذاً قول اأن�س 
بن اأبي اأنا�س، اأيام زياد بن اأبيه، متوّجهاً 
ق بالأهواز حارثة بن بدر: اإلى والي �ُصرَّ

اأحاِر بن بدٍر قد ُوليَت وليًة
فكن جرذاً فيها تخون وت�صرُق

وباه تميماً بالغنى اإّن للغنى
ل�صاناً به المرُء الهيوبُة ينطُق
ول تحقرن يا حار �صيئاً ملكته

ُق فحّظك من َمْلِك العراقين �ُصرَّ
فاإّن جميع النا�س اإّما مكّذٌب

يقول بما يهوى واإّما م�صّدُق
يقولون اأقواًل ول يعرفونها

ولو قيل: هاتوا حّققوا، لم يحّققوا

لقد اأ�صبح الح�ّس على الخيانة و�صرقة 
ال���م���ال ال���ع���ام وا���ص��ت��ح��ق��ار ال��رع��ي��ة من 
ذل��ك ل  وال��ُم��ل��ك. لكن  النباهة  دلئ���ل 
اإلى  ينظرون  ال�صعراء  جميع  اأن  يعني 
اأمور الحكم بهذه الطريقة، فهذا كعب 
الأ�صقري يتوّجه اإلى الخليفة عمر بن 

عبد العزيز بالقول:
اإن كنت تحفظ ما يليك فاإنما

عّمال اأر�صك بالباد ذئاُب
لن ي�صتجيبوا للذي تدعو له

حتى ُتجلَّد بال�صيوف رقاُب

نقد الزبيرّيين
�صوء  في  الوحيدين  اأمية  بنو  يكن  لم 
م�صعب  اإن  ب���ل  ال�����ص��ل��ط��ة،  ا���ص��ت��غ��ال 
نال  حتى  ال�صتغال  اأ���ص��اء  الزبير  ب��ن 
اأنا�س  اأب���ي  ب��ن  اأن�����س  ل�صان  م��ن  ن�صيبه 
األ��ف دره��م لعائ�صة   500 اأ�صدق  بعدما 
درهم  األ���ف   500 واأه���داه���ا  ب��ن طلحة، 
اأخ��رى، فتوجه اإليه اأن�س، عبر عبداهلل 

بن الزبير، قائًا:

اأبلغ اأمير الموؤمنين ر�صالًة
من نا�صح ما اإن يريد متاعا
َع الفتاة باألِف األٍف كامٍل ب�صَ

وتبيُت قاداُت الجيو�س جياعا
فلو اأنني الفاروق اأُْخبُر بالذي

�صاهدُته وراأيُته لرتاعا

وهذا عبد اهلل بن هّمام ال�صلولي ي�صكو 
وجورهم  ال��زب��ي��ر،  ب��ن  م�صعب  ع��ّم��ال 
وتقّلب اأحوالهم، بعدما كانوا من عاّمة 
له فور و�صولهم  تنّكروا  ال��ذي  ال�صعب 

اإلى ال�صلطة:
وما رابني واهلل اإل ارتفاعهم

اإلى الخبي�س عن ال�صحناء والب�صِل
كانوا اأتونا رجاًل ل ركاب لهم

فاأ�صبحوا اليوم اأهَل الخيِل والإبِل

الفرزدق وجرير اأي�شًا 
على  القت�صادي  الحتجاج  �صعر  �صّم 
لئحته اأكبر �صاعَرْين في الع�صر الأموي 
اأي الفرزدق وجرير، وكان احتجاجهما 
طمعاً بالنوال ولم يكن بهدف الإ�صاح 
لوجه العدل والم�صاواة. فهذا الفرزدق 
ين�صد اأمام معاوية بعدما رّد هذا الأخير 
اأر�صاً للُحتات بن يزيد المجا�صعي )وهو 
من قبيلة الفرزدق( بعد وفاته، كان قد 

اأعطاه اإياها معاوية:
اأتاأكل ميراث الُحتات ظامًة

وميراُث حرٍب جامٌد لك ذائبْه
اأبوك وعّمي يا معاوي اأورثا
تراثاً فيختار التراث اأقاربْه

من  ن��ه��ج  ي��ن��ه��ج  ل���م  ال����ف����رزدق  اأن  اإل 
على  المحتّجين  ال�����ص��ع��راء  م��ن  �صبقه 
ال��ع��ه��د الأم�������وي ب���ق���در م���ا ���ص��ع��ى اإل���ى 
ابتزاز الأمويين وتح�صيل ما ي�صتطيع 
معر�س  ف���ي  وذل����ك  م��ن��ه��م،  تح�صيله 
الفرزدق  اأن  م��ع��ن��ى  ف���ي  ل��ه��م.  م��دح��ه 
لأولئك  الإح��راج  ديبلوما�صية  ا�صتعمل 
الحكام في ق�صائده، والتي لم تخُل من 
الذّل والمهانة ل�صاعر اأكثر ما ا�صُتهر به 
الوليد بن عبد  ق��ال يمدح  الفخر.  هو 

الملك:
�صكونا اإليك الجهد في ال�صنة التي

اأقامت على اأموالنا اآفة المحِل
فلم يبَق من مال ي�صوم لأهله

ول مرتع في حزن اأر�ٍس ول �صهِل
�صواءَك اأ�صكو القوَم ما قد اأ�صابهم

ع��ل��ى ال��ج��ه��د وال��ب��ل��وى ال��ت��ي ك��ن��َت قد 
ُتبلي

وقال في معر�س مدحه يزيد بن عبد 
الملك:

كنا كزرٍع مات كان له

�صاٍق له َحْدٌب من النَّهِر
اأحييَت اأنف�صنا وقد بلغت
مّنا الفناَء ونحن في ُدبِر
فاذكْر اأرامَل ل عطاء لها

نين لمو�صع الأجِر وم�صجِّ
يرجوَن �صْيبك اأن يكون لهم

كالنيل فا�س على قرى م�صِر

ومما قاله وهو ي�صتكي من ظلم عّمال 
تع�ّصفاً  قبيلته  و���ص��رب��ه��م  الأم���وي���ي���ن 

وجوراً:
اأمير الموؤمنين واأنت ُت�صفي

بعدل يديَك اأدواَء ال�صدوِر
فكيف بعامٍل ي�صعى علينا

يكّلفنا الدراهم في البدوِر
واأّنى بالدراهم وه�ي ِهنَّا

ك�راف��ع راح�ت�ي�ه اإل�ى الق�ب�وِر
اإذا َو�صَع ال�صياًط لنا نهاراً
با �صرق الحريِر اأخذنا بالرِّ

فاأَدخلنا جهنم ما اأخذنا
من الإرباء من دون الظهوِر
فلو �صمع الخليفة �صوَت داٍع

ينادي اهلل هل لي من مجيِر؟

اأم�����ا ج���ري���ر ف��ق��د ك����ان م���ق���ًا ف���ي هذا 
الم�صمار، ربما كان مكتفياً بما يح�صل 
عليه من مال، غير اأنه كان يثور اإذا ما 
�صعر بالخطر يدّق اأبواب اأعطياته. قال 
مطالباً والي اليمامة �صليمان بن �صعد 

برّد عطائه بعدما قطعه عنه:
لقد كان ظّني يا ابن �صعٍد �صعادًة

وما الظّن اإل مخطئ وم�صيُب
تركُت عيالي ل فواكه عندهم

وعند ابن �صعد �صّكر وزبيُب
منعَت عطائي يا ابن �صعد واإنما

�صبقَت اإلّي الموت وهو قريُب
فاإن ُترجعوا رزقي اإلّي فاإنه

متاع لياٍل والحي��اُة كذوُب

�شعراء الق�شية الواحدة 
ما �صلف ذك��ره من �صعر ل يعدو كونه 
ف��ي ال��غ��ال��ب ق���وًل م��ب��ث��وث��اً ف��ي مقاطع 
ال�صعراء،  اأول��ئ��ك  ق�صائد  من  متفّرقة 
هدف  ف��ي  ق�صائدهم  ا�صتقّلت  وق��ّل��م��ا 
واحد تدور الق�صيدة في فلكه من ت�صّكي 
الظلم وال�صيطرة و�صوء الإدارة. غير اأن 
فثمة  كّلهم،  ال�صعراء  ح��ال  لي�صت  ه��ذه 
القر�صي  يزيد  اأبو  اأطلق عليهم  �صعراء 
في كتابه "جمهرة اأ�صعار العرب" لقب 
�صبعة،  وه���م  الم�صوبات"  "اأ�صحاب 
ال�صّك  على  ق�صائدهم  ل�صتمال  وذلك 
بالإ�صام. ونذكر منهم عمرو بن اأحمر 

والراعي النميري.
هذه  "الم�صوبات"  ق�����ص��ائ��د  ام���ت���ازت 

ب��ا���ص��ت��ق��ال��ّي��ت��ه��ا ف����ي م���و����ص���وع واح����د 
وق�صية واحدة. وهذا ابن الأحمر يقول 
�صّمنها  والتي  الطويلة،  ق�صيدته  في 
ال�����ص��ك��وى وال��م��ع��ان��اة وذك����ر الإه���ان���ات 
ال��ت��ي ق��ا���ص��اه��ا ال�����ص��اع��ر وق��ب��ي��ل��ت��ه على 
يَدي عامل ال�صدقات عثمان بن حّبان 
ب��ن الحكم  اإل��ى يحيى  ال��م��ري، ورفعها 
بن اأبي العا�س والي المدينة اأيام عبد 

الملك بن مروان:
يا يحيى يا ابن اإمام النا�س اأهلكنا

�َصْرُب الجلود وُع�ْصُر المال والُخ�صُر
ل�صنا باأج�صاد عاٍد في طبائعها

ل ناألم ال�صّر حتى ياألم الحجُر
ول ن�صارى علينا جزيٌة ن�صٌك

ول يهود طغام دينهم هَدُر
اإن نحن اإل اأنا�س اأهُل �صائبٍة

م��ا اإْن ل�ن�ا دون�ه��ا ح��ْرٌث ول ُغ�رُر
مّلوا الباَد ومّلتهم واأحرقهم

عاة وباد الماُل وال�صجُر ظلُم ال�صُّ
اأدرْك ن�صاًء و�صيباً ل قرار لهم

اإن لم يكن لك فيما قد لقوا غيُر

الحكم  ابن  اأن يحيى  بالذكر  والجدير 
هذا، هو الوالي ذاته الذي �صكاه الراعي 
ال��ن��م��ي��ري ل��ع��ب��د ال��م��ل��ك ب���ن م�����روان، 
ون��ع��ت��ه ب��ال��ظ��ل��م  ف���ي ال��ق�����ص��ي��دة التي 
اأ�صكلت  وال��ت��ي  ب��ي��ت��اً،  الت�صعين  ن��اه��زت 
الراعي  اإن  الدار�صين، حيث قالوا  على 
بن مروان  الملك  عبد  قالها في"مدح 
والعاملين"،  ال�����ص��ع��اة  م��ن  وال�����ص��ك��وى 
الراعي  اأن  المتعّمق فيها يدرك  اأن  اإل 
ه على  اب��ن م���روان، بل يح�صّ لم يمدح 
ال��ح��زم وال�����ص��ّدة كما ك��ان وال����ده يفعل 
زم���ن ال��ف��ت��ن وال�����ص��دائ��د ع��ل��ى الدولة 
ال��راع��ي النميري في  ي��ق��ول  الأم���وي���ة. 

ق�صيدته المذكورة:
اأبلغ اأمير الموؤمنين ر�صالًة

ت�صكو اإليك مظالماً وعويا
من نازح كثرت اإليك هموُمه

لو ي�صتطيع اإلى اللقاء �صبيا
اأخليفة الرحمان اإّنا مع�صٌر
حنفاُء ن�صجد ُبكرة واأ�صيا

عرٌب نرى هلل في اأموالنا
حقَّ الزكاة منّزًل تنزيا

اإن ال�صعاة ع�صوك يوم اأمرتهم
واأَتْوا دواهَي لو علمَت وُغول

اأخذوا العريَف فقّطعوا حيزومه
بالأ�صبحّية قائماً مغلول

اأنت الخليفة عْدُله ونواله
واإذا اأردَت لظالم تنكيا

فادفْع مظالَم عيَّلت اأبناءنا
عّنا واأنقْذ �ِصلونا الماأكول

كمال المهتار

اأطلقه  ال��ذي  الأول  ال�صوريالي  للبيان  الأ�صلية  الم�صّودة  ُتعر�س 
باري�س في  اأندريه بروتون، في مزاد علني في  الفرن�صي  ال�صاعر 
المخطوطة  الم�صّودة  ه��ذه  اأن  ويعرف  المقبل،  مايو  اأي��ار/  �صهر 
�صوف تباع للمرة الأولى عبر �صركة "�صوثيب�س" للمزادات، وذلك 
األويت، هي التي ق��ّررت ذل��ك، وقد  اأوب  لأن ابنة بروتون، وتدعى 
اتُّهمت من قبل ال�صحافة الفرن�صية ب�صّدة في ال�صنوات الما�صية 
باأنها تبّدد محتويات محترف والدها ب�صكل كبير منذ العالم 2003، 
وتبيع متروكاته ال�صعرية كّلها، وكّل ما يتعلق بالحركة ال�صوريالية 
ون�صاأتها من اأدوات ولوحات ومخطوطات و�صور ور�صائل... وُيقّدر 
األف  و350  األ��ف   300 بين  يتراوح  بمبلغ  المخطوطة  ه��ذه  ثمن 
يورو. وبهذه المنا�صبة فاإن اأي ن�صخة من الطبعة الأ�صلية للبيان 
�صي�صل �صعرها اإلى 18 األف يورو. وثمة اأ�صخا�س اأعلنوا حيازتهم 
لن�صخات من الطبعات الأولى وامتنعوا عن عر�صها للبيع، اإل اأن 
اأن  والمعروف  المزاد.  في  للبيع  معرو�صة  بروتون  ابنة  ن�صخات 
بروتون كتب هذا البيان ولم يبلغ بعُد الثاثين من العمر، وو�صع 

فيه كّل اأفكاره وطروحاته حول تحديد ال�صوريالية وتعريفها.
ال��ن�����س م��ك��ت��وب ب��خ��ط ج��م��ي��ل ج�����داً وم��ت��ق��ن وم���ق���روء م���ع بع�س 
ه هذا في �صيف  الت�صطيب المحكم والقليل. وقد كتب بروتون ن�صّ
اإذ ا�صتعمله  اأن يكون بياناً ر�صمياً،  1924، وبالطبع لم يكن يق�صد 
"�صمك  اأو التقديم لق�صيدته  بعد النتهاء منه كنوع من التوطئة 
"�صوثبي�س" للمزادات م�صّودتها  �صركة  اأي�صاً  منحل" التي تعر�س 
الع�صرينيات من  ف��ي  ق��ام  ج��دًل  ثمة  اأن  ال��م��ع��روف  وم��ن  للبيع. 
"اأبّوة" كلمة ال�صوريالية، وجاء  القرن الما�صي، وما بعده، حول 
الخاف حين اعتبر البع�س اأن ثمة من عاون بروتون، اأو �صبقه 
ال�صاعران  اللقب  على  ن��ازع��ه  م��ن  اأب���رز  وم��ن  البيان،  كتابة  اإل��ى 
اأخرى  مخطوطة  دف��ات��ر  اأي�����ص��اً  ت��ب��اع  و���ص��وف  وبيكابيا.  اأراغ����ون 
بخط  ال�صعرية  وال�����ص��ذرات  الق�صائد  م��ن  ع���دداً  ت�صم  لبروتون 
يده، وقد اأقلق ذلك الأو�صاط الثقافية الفرن�صية التي ل ترغب 
اإطاقاً في تبديد هذه الثروات الثقافية. ومن المتوقع اأن يجد 
ن�س البيان ال�صوريالي الأول بخط بروتون اهتماماً يفوق اهتمام 
ويدور  عليه.  للح�صول  ال��ن��ادرة  الأث��ري��ة  القطع  محّبي  حلقة 
الفرن�صية على تمويل  الوطنية  المكتبة  اأن تح�صل  حديث حول 

خا�س ل�صرائه كي ي�صل اإلى مكان اآخر يليق به.

ما الذي ت�صتطيع 
الكتابة اأن تفعله؟

عندما ي�صبح الحبر 
اأعمى

ول يجد النا�س وقتاً 
لت�صريف اأعمارهم،

اأو لف�صل الهواء الذي 
لم يزل

بعُد حّيا
عن النظرات التي 

جمدت في الزوايا...

بعد حفلة الأوّبرا
م�صيِت وحيدًة

ب�ال�خ�طوة نف�صها
مرتديًة لبا�س البادية،

التي ما زال حليُب 
نوقها

ي�صخب في �صلوعك،
بالخطوة المتاأّملة 

نف�صها
تواريِت في الظام.

تتذّكر العتبة
وتقف

تحت �صجرة
كرمل يغ�صله المطر

هذه هي الحياة
التي تهبها نظرتك 

العمياء،
نظرة �صرقتها من ليل

وتهج�س باأن نجوماً
تعك�س �صورة اإله. 

... وما من ج�صر بين 
الهواء وظّلي

اأراني في مراآة الغياب
تطفو نظرتي ويغرق 

بحري
ول يبان من لم�صتي 

غير الزبد
ول من روحي غير 

الزيت.

تخفين مناماتك تحت 
الو�صادة

تحت القمي�س...
تحت الجلد...

اأوقفي هذا التوفير
فّكي يدِك

فّكي �صّرتِك
لمن توّفرين جمالك 

الوافر؟

اأف�صل لي
اأن اأدلف اإلى المقهى
واأتاأّمل الثلج ي�صقط

فوق حياتي
اأن اأطحن الوقت

واأ�صفن في ال�صور
تخفق بين يدّي

كالقم�صان
على ال�صطح.

اإلى  عهده؛  �شابق  اإلى  ال�شعر  عاد  الأم��وي،  بعده  ومن  الرا�شدي،  الع�شر  وبداية  )النبي(،  محّمد  وفاة  بعد 
دوره الحيوي كل�شان حال الفرد والمجتمع على ال�شواء، في ق�شايا الوجدان والوجود و... القت�شاد. كتاب 
"الحتجاج القت�شادي في الع�شر الأموي" )طبعته الأولى 1988، دار الفيحاء - الأردن( لموؤلفه مخيمر �شالح، 
يلقي ال�شوء على هذه المرحلة، ملّخ�شًا لع�شر بداأ فيه العرب بال�شتقرار والعمران وتنظيم �شوؤون حياتهم 
تحت  يدور  كان  لما  الأمويين  للولة  ال�شعراء  من  والم�شاءلة  النقد  م�شتعر�شًا  والقت�شادية...  ال�شيا�شية 

حكمهم من اإجحاف وتع�ّشف في ا�شتعمال ال�شلطة وتقا�شم الأموال.



لدى عودتي، اأخيراً، اإلى بع�س اأعداد مجلة "الكرمل"، 
ت�صارلز  ال�����ص��اع��ر  ح���ول  م��ل��ّف  اأح��ده��ا  ف��ي  ا�صتوقفني 
الأ�صل،  ال��ي��وغ�����ص��اف��ي   ،charles simic �صيميك 
�صعرّي  دي��وان  الأ�صل  في  هو  ملّف  الن�صاأة.  الأميركي 
لل�صاعر  بمقّدمة  م���زّود  ينتهي"،  ل  "العالم  بعنوان 

نف�صه )ترجمة: ح�صين الخطيب(.
اأث���ارن���ي ح��ّق��اً، ه��و ذل���ك ال��ت��م��ا���ص��ك ب��ي��ن المقّدمة  م��ا 
واأ�صعار المجموعة؛ تما�صك ُيظهر اأن المبدع يتموقع 
ب��ي��ن ال��م��ف��ه��وم والخلق  ف��ي نقطة م��ا ع��ل��ى وع���ي ح���اّد 
م��ف��ه��وم��ه لق�صيدة  ه��ن��ا  ال�����ص��اع��ر  ي��ط��رح  الإب����داع����ي. 
النثر؛ فهي بالن�صبة اإليه مطاردة محمومة ل�صيء في 
لابتعاد  ذواتنا  نطارد  فنحن  وبالتالي  فقط،  روؤو�صنا 
حتى  والمخّيلة؛  العقل  عن  كامل  بتحّرر  اأنف�صنا  عن 
مخّيلة  م��ن  يغرف  خال�س  اأدب���ّي  خلق  تاأ�صي�س  يتاأّتى 
وعلى  الزمن،  في  كانك�صار  الغنائية  اإل��ى  ت�صتند  ح��ّرة 
منها  بخ�صائ�س،  لكن  بالنثر،  �صبيه  كتدّفق  ال�صردية 

القت�صاد في اللغة والتكثيف...
وهذا  بب�صاطة؛  نف�صها  ت�صّلمك  ل  ال��دي��وان  ق�صائد 
اأن��ه��ا م��رّك��ب��ة ت��رك��ي��ب��اً ون���ظ���راً: تنطلق ب��ك من  ي��ع��ن��ي 
ال��ي��وم��ي، ف��ت��وغ��ل ف��ي دروب م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى داخ����ل ل 
ينتهي. اليومي في هذا الديوان يثوي على خلفّية ثّرة 
قل  اأو  اللغة،  على  ذلك  انعك�س  والغو�س،  التاأّمل  من 

اإنه النحت المّيال اإلى الحّرية في القول والحتمال.
قراءة  ك��ّل  وف��ي  الأخ����رى،  تلو  ال��م��ّرة  الق�صائد  ت��ق��راأ 
وتنغلق  تنكم�س  واأح��ي��ان��اً  ف��ت��ت��م��ّدد،  اأم���ام���ك،  تتفّجر 
والخلق  الحّرة  والمخّيلة  الداخل،  من  مكتظة  كعلبة 
ال��خ��ال�����س و���ص��واه��ا م���ن ال��م�����ص��ط��ل��ح��ات ال��ت��ي ينادي 
ما  وهو  ومت�صّعب،  عميق  بمقروء  معّباأة  ت�صارلز،  بها 
كخلق  فتعّددت  ل��دي��ه،  ال�صعرية  الكتابة  على  انعك�س 

وكينونة تعّمق الحياة والوجود.
كطبقات  التكوين  وع�صيرة  موؤلمة  نثر  ق�صائد  اإن��ه��ا 
النّقاد  �صربات  �صّد  باإمكانها  اللزج"،  ال�صفر  "من 

وعمائهم النظرّي.
ال��داف��ع اإل���ى ه��ذا ال��ق��ول غ��ي��ر ال��ق��ط��ع��ي، ه��و النفتاح 

ويظهر  العربي،  بجّيدها  للق�صيدة  الفّج  اأو  المت�صّيب 
ذلك جلّياً في التو�صيف البارد للعاقات والتناق�صات 
خالية  ت�صجيل  ك����اأداة  ال��ك��ت��اب��ة  م��ع��ه  ت��ك��ون  ال��ي��وم��ي��ة، 
الق�صيدة  ي��ع��ّر���س  م��ا  وه��و  وم�صتوياته.  الإب����داع  م��ن 
و�صلطة  الأوه���ام  �صيطرة  تحت  والإق��ح��ام  لا�صتاب 
المترجم  ل��ذاك  مماثل  اأدب  خلق  بهدف  اأو  النظرّية. 

بلغة باردة. 
النفتاح  ه��ذا  يتحّقق  ق��د  اأخ���رى،  �صعرية  ن��م��اذج  وف��ي 
من موقع الكتابة دون ا�صتاب اأو ذوبان، ويظهر ذلك 
روحه  فهم  ومحاولة  اليومي  امت�صا�س  في  وا�صحاً 
ق��ي��م و�صيغ  اإل���ى  وب��ال��ت��ال��ي تحويله  ال��خ��ف��ّي.  وج��دل��ه 
حكيها  و�صحر  التفا�صيل  دفء  م��ن  ت��ت��غ��ّذى  جمالية 
الكيفية من  ف��ب��ه��ذه  اأم��ث��ال��ه��ا...  و���ص��اع��ري��ة  ال��م��ن��ث��ور 
جماليات  الق�صيدة  ُتمنح  الخّاق  والتفاعل  الإ�صغاء 
للخ�صو�صية،  توؤ�ّص�س  موغلة  بقيم  تقطر  اأي  متربة، 
ينه�س على  الذي  الأ�صيل  الأث��ر  اأو  الأدب  هنا  واأعني 
اأفق، ف�صًا عن  ذات  روؤيا  ال�صتغال وعلى  طريقة في 

ح�ّس دقيق بالمرحلة.
انت�صابها،  دفء  للق�صيدة  يخلق  اليومي  على  النفتاح 
اأي�صاًً، وبالتالي تموقعها الإن�صانّي  ون�صبّيتها ال�صعرية 
- دون نبّوة مّدعاة اأو قفز معّوق اإلى الأمام - في المكان 
عبر  واق���ع،  ح��ف��ري��ات  تقديم  يمكن  حينئذ  وال��زم��ان. 
الأدب، اإلى جانب الأبحاث ال�صو�صيولوجية والدرا�صات 
مختّلة  وو�صعيات  حالت  لتخّطي  الما�ّصة،  الميدانية 

بما فيها الو�صعّية الثقافّية.
وا�صح، اأن هذا اليومي يدخل في اإطار ال�صهل الممتنع 
تفاعًا  يحتاج  ب��ل  وا�صتهانة،  بلعاً  يقت�صي  ل  ال���ذي 

محموماً وعراكاً لا�صتيعاب اأوًل، والكتابة ثانياً...
ل اأ�صتغرب، اإذاً، لحال بع�س الق�صائد التي تغط�س في 
هذا اليومي )المقّعر بكامل ظاله التي ت�صّل عو�س 
ُت�صاف  نفايات  اإل��ى  فتتحّول  بو�صلة،  دون  تظّلل(  اأن 

اإلى مزابلنا الرا�صخة.

)*( �شاعر مغربي.

تحفظ  التي  الحيوان  حديقة  هو  "ال�صعر 
ال�صياطين والمائكة على ال�صواء"

ال�شاعر الأو�شترالي لي�ص ماري

والن�صوة  الإده��ا���س  توّلد  التاأثير  ق��ّوة  اأن  به  الم�صّلم  من 
اللذين يحيطان بكامل عملية كتابة ال�صعر وقراءته. من 
اأن  نريد  اإننا ل  اأم��وات��اً؛  اليوم  �صعراءنا  ل  نف�صّ اأج��ل هذا 

نخدع، كما ل نريد اأن ن�صعر اأننا اأغبياء! 
رهابنا  لمواجهة  م��ّن��ا  م��ح��اول��ة  وف��ي  ���ص��ن��وات،  ع�صر  قبل 
ال�����ص��ع��ري، ق���ام ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د م��ن ال�����ص��ع��راء باإ�صقاط 
الأف�صل"  "ال�صعراء  منزلة  م��ن  كبيراً  ���ص��اع��راً  ع�صرين 

وباعوهم في حزمة واحدة كب�صاعة رخي�صة.  
الراديو، وعلى  كّل مكان: على  ال�صعراء في  اأ�صبح  فجاأة، 
التلفزيون، وتزاحمت �صورهم على بناطيل باول �صميث، 
وجاكيتات بولو نيك�س، وفي المل�صقات الرائجة. ال�صاعر 
في  كتب  بريد"  "وايت  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��ز  باتير�صون  دون 
يعتقد  اأن��ه  ريفيو"  "بويتري  ال��رائ��دة  ال�صعرية  المجلة 
وول  م��اك�����س  ب��ي��ن  الت�صالب  "كنقطة  ي��ب��دو  اأ���ص��ب��ح  ب��اأن��ه 
ظهر  وقد  البحر".  بقناديل  الممتلئة  بناينر  و�صناديق 
ال�صعر كموجة جديدة من الروك اأند رول. لكن مبيعات 
نجم  �صعود  م��ع  متما�صية  بالطبع  تكن  ل��م  ال�صعر  كتب 

ال�صعر في هذا ال�صجيج الإعامي. 
ال�����ص��وء على  ت��ّم تحقيقه ه��و ت�صليط  ف���اإن م��ا  ذل���ك،  م��ع 
عدد من ال�صعراء فائقي الموهبة الذين تحّملوا في هذه 

الحالة عناء التحّول ال�صريع من غرباء، اأو تابعين �صغار، 
اإلى اأع�صاء لهم ثقلهم في الموؤ�ص�صة ال�صعرّية.

ات ال�صعر ذات النتوءات،  ة الجاكيتات الجلدية وق�صّ ح�صّ
الجماهيري.  بال�صرورة متما�صية مع النجذاب  لم تكن 
�صعراء  بين  الهرم  قّمة  ُيعتبر في  الذي  اأرميتاج،  �صيمون 
المعا�صرين  ال�صعراء  من  وواح���داً  المعروفين،  اإنكلترا 
المثال  ُيعتبر  بكّمّيات مهّمة،  كتبهم  ُتباع  الذين  القائل 
الأك��ث��ر اإت��اح��ة ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال. الأك��ث��ر ت��ح��ّدي��اً واأهمية 
فعلها  الذي  الوحيد  ال�صاب  ال�صاعر  لكنه  باتير�صون،  هو 
في  القّمة  على  المترّبعين  الع�صرة  ال�صعراء  قائمة  في 

"ووتر�صتون".  ت�صنيف 
باإمكان ال�صعر كاأي �صيء اآخر في الحياة اأن يكون �صعباً اأو 
اأو ج�ّيداً، جميًا اأو رديئاً. وهو عندما يكون  �صهًا، �صي�ئاً 
في ذروته الأف�صل، ي�صبح من ال�صعب اأن نتغّلب على تلك 
الكثافة الكهربائية الموقفة للقلب الناجمة عن الق�صيدة 
الم�صنوعة برهافة. ال�صاعر بيتر بورتر، المر�ّصح الحالي 
اأوك�صفورد،  جامعة  ف��ي  ال�صعر"  "ق�صم  رئا�صة  لمن�صب 
و�صف ال�صعر قائًا: "اإنه اللغة التي ُت�صاء بالحياة، اأو هو 
اإننا ن�صتطيع بالطبع العي�س  الحياة التي ُت�صاء باللغة". 
من دون ال�صعر، ول ن�صتطيع العي�س من دون الخبز. لكن 

الأف�صل اأن نجمع بين الخبز والورود.

"الإندبندنت"  ل�شحيفة  الوكيل  الأدب��ي  المحّرر   )*(
والرئي�ص ال�شابق ل�"جمعية ال�شعر".

)**( �شاعر �شوري.
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يمّر الوقت مثل
درفة باب بجانب

كتفك والقب�صة في 
يدك لكنك ل تفتح. 

اأ�صًا اأنت ل تحّب 
ال�صم�س ول الهواء. 
كنت تكذب كّل هذا 

الوقت.

ال�صيجارة بين اأ�صابعك
كام خافت ل ُيقال

لم اأَر في حياتي 
ق�صباناً من دخان

لم اأَر اأثراً لأحام تحت 
الأظافر

البدايات م�صتعلة
اأنهار م�صيئة على 

اليدين. 

وهناك يبقى هناك. 
ي�صير اإليه الأولد 

بالأ�صابع مع اأنهم 
لم يروه يوماً. وهنا 

ملت�صق بالأج�صام 
كالثوب المبّلل. واأخيراً 
جاء �صبّي واأخبرنا اأنه 

تعّذب لأنه لم يجد 
�صيئاً اآخر يفعله...

اأو  ق���راأُت من كتب  اأجمل ما  م��ا:  باأمر  الع��ت��راف  اأوّد 
ق�صائد اأو مقالت كان في الحّمام. هناك، على كر�صي 
مّرة  الأك��ث��ر،  على  مّرتين  ي��وم  ك��ّل  اأجل�س  المرحا�س 
بح�صب  يختلف  كتاباً  ي���دّي  بين  ح��ام��ًا  الأق����ّل،  على 
اأو���ص��اع الأم��ع��اء وال��ب��وا���ص��ي��ر، واأق����راأ فيه حتى تنتهي 
اأنتهي من قراءة الكتاب بعد خم�س اأو  العملية. غالباً 
الحجم  كان من  اإذا  المرحا�س، هذا  �صت جل�صات في 
فاأتركهما  والكبير  المتو�صط  الحجمين  اأما  ال�صغير، 
لغير الحّمام. لن اأقراأ "�صرح ديوان المتنبي" مثًا، في 
دورة المياه، لأن حمل مجّلد كبير في و�صع كهذا غير 
ال�صغير،  الحجم  ذات  ال�صغيرة  الكتب  ل  اأف�صّ ممكن. 
الكتب ال�صعرية في  ل غالباً  يعني كتب الجيب، واأف�صّ
ال�صعرّي  الإل��ه��ام  ولأن  و�صهلة،  خفيفة  لأنها  الحّمام، 

يكون في اأق�صى حالته لدّي عندما اأكون هناك.
ل ال�صعر ال�صهل الذي ل يوؤّثر على عملية  اأف�صّ طبعاً 
ذهنياً  اأتفاعل  اأن  اإل��ى  ال��خ��روج، ول يجعلني م�صطراً 
اأق��راأ على �صبيل المثال، كتباً من طراز  معه. لهذا ل 
"المطرقة با معّلم" لرينيه �صار، اأو كتب هولدرلين 
ال�صعرية. هذه الأنواع من الكتب قد ت�صّبب اإم�صاكاً في 

المعدة. 
اأحياناً، مثلما  الق�صائد، وب�صوت عاٍل  بقراءة  اأ�صتمتع 
دو�س  تحت  ال��ح��ّم��ام،  داخ��ل  بالغناء  كثيرون  ي�صتمتع 
اأن حالتي ه��ذه لي�صت  ال��ظ��ّن  واأغ��ل��ب  ال�صاخن.  ال��م��اء 
يفعلون  كثيرين  اأع��رف  ن���ادرة.  اأو  غريبة  ول  خا�صة، 
من  ومنهم  ال��ح��م��ام��ات،  ف��ي  ال��ق��راءة  يحّبون  المثل؛ 
في  للمجات  اأك�صاكاً  اأو  مكتبات  جعلها  رف�وف�اً  و�صع 
المراحي�س، لت�صير مثل �صالونات الحاقة، اأو غرف 
النتظار في الم�صت�صفيات. ول اأعرف ما عاقة الحّمام 
بال�صعر، ول حتى بالقراءة عموماً، لكني اأعرف اأن ثمة 
الخارجي  العالم  عن  تاّمة  وعزلة  مطلقة،  حميمّية 
في الحّمامات. هناك يمكن اأن يتقابل المرء كّلّياً مع 
نف�صه. ثّم ل اأدري ما �صّر العاقة بين التبّرز والقراءة. 
اأحد الفا�صفة قال يوماً اإن الإبداع يحتاج اإلى موؤخرة. 
اإل��ى جلو�س طويل على  اإن الإب��داع يحتاج  كان يق�صد 
الكر�صّي للعمل. من هنا نقتب�س: القراءة الحّقة ربما 

تحتاج اإلى كر�صّي مرحا�س. 
بالعودة اإلى مو�صوع العزلة والوحدة، والوجودية، ثمة 
يقول  بي�صون  زكي  ال�صاعر  لل�صديق  ق�صيرة  ق�صيدة 
جيداً  الباب  واأقفل  الحّمام،  �صاأدخل  ما  "يوماً  فيها: 

على نف�صي، بحيث اأ�صجن العالم كّله خارج الحّمام".
الأكيد اأن للحّمام خ�صو�صية محّددة، وجديرة بالتوّقف 
عندها. هذه الغرفة ال�صغيرة التي ُنم�صي فيها ع�صرات 
الدقائق كّل يوم لق�صاء حاجاتنا، ربما تكون م�صدراً 
لثقافة كاملة لدينا. اأي�صاً ربما ت�صّكل م�صرحاً للتعبير 
ال�صعراء  اأيها  ه��ذا،  األي�س  ذواتنا.  والجريء عن  الحّر 

الأعزاء، اأحد اأهم اأهدافنا عندما نكتب ال�صعر؟  

رامي الأمين

زياد"  "اأبي  ع��اق��ة  ت��خ��رج  ل���م   
)ك���ن���ّي���ة ال���ح���م���ار ك���م���ا ذك�����ر اأب����و 
كتابه  ف����ي  ال��ث��ع��ال��ب��ي  م��ن�����ص��ور 
وال�صاعر   - ب��الإن�����ص��ان  القلوب"(  "ثمار 
العربي - على اإطار العاقة الأر�صتقراطية 
التي تحكم الأ�صياد بالعبيد، بل اإن الحمار 
مثًا  �صار  كّلها،  خدماته  بعد  الم�صكين، 
بالحمار  الأح��م��ق  ت�صبيه  وم��ن  للحماقة. 

قول المتنّبي:
فقُر الجهول با عقل اإلى اأدٍب
فقُر الحمار با راأ�س اإلى ر�صِن

ويذّم الإن�صان الر�صى والقناعة في الحمار 
الإن�صان،  في  اإيجابّيتان  �صفتان  اأنهما  مع 

وهذا ما نجده في قول ال�صاعر:
وقد �صخرت بنا الدنيا ف�صرنا

بحال لي�س ير�صاُه الحماُر
الإن�صان  اأخيه  الوفاء من  الإن�صان  ويطلب 
�صمة ترفع من قدره،  فا يجده، ويجعله 
الحمار،  ف��ي  ال�صفة  ه���ذه  ي���ذّم  ذل���ك  وم���ع 
فال�صاعر يعيب على الإن�صان اإنكار الجميل، 
ومع ذلك ي�صّبهه بالحمار الذي يتمّتع بهذه 

ال�صفة:
ل����و مدحت  م����دح����اً  م���دح���ت���ك 

بمثله
ح���م���اراً 

لجازاني الحمار برحلِه!
وُيذّم ال�صبر عند الحمار مع اأنه ُيحمد عند 
الإن�صان، وبذلك نلحظ اأّن من مظاهر ظلم 
اأنه يذّمه ب�صفات  الإن�صان لرفيقه الحمار 

يطلبها ويتمّناها لنف�صه!
اإل���ى ذل���ك، ي��وؤث��ر الإن�����ص��ان ال��ح�����ص��ان على 
ت�صمياتنا  الحمار في كّل �صيء، فحتى في 
باأنها  ال���م���ح���ّرك  ق�����ّوة  ن�����ص��ف  ال��ح��دي��ث��ة، 
وعندما  ح�������ص���ان���اً...  و20  ح�����ص��ان��اً،   15
ُنل�صقها  الإي���ج���اب���ي���ة  ال�����ص��ف��ات  ت��ح�����ص��ر 
للح�صان،  ال��ع��ذر  نجد  ودائ��م��اً  بالح�صان، 
في حين نتلّقط �صقطات الحمار، ونعاقبه 

بال�صرب:
ر في �صباٍق اإذا ما المهُر ق�صَّ

فلي�س يفوُز في ال�صبق الحميُر!
دائماً(،  �صفته  )ه��ذه  اأ�صل  اب��ن  والح�صان 
اأ�صل له، ومقارنته  اأن الحمار ل  في حين 

مع الح�صان دائماً هي في معر�س الذّم:
واإذا الحماُر باأر�س قوم لم يروا

خيًا بها قالوا: اأغرُّ محّجُل
في المقابل اأّكد العلماء في اكت�صاف علمي 
ج��دي��د، اأن����ه ي��ح��ّق ل��ل��ُح��م��ر اأو الأح���م���رة اأو 
الحمير )كّلها �صحيح( الفخر باأنها الكائن 
الح�صارات  يعبر  اأن  ا�صتطاع  ال��ذي  الوحيد 
دون تغّيرات طراأت عليها، فالحمار 
ه���و ال��ك��ائ��ن ال��وح��ي��د ال����ذي لم 
ات�صاع  اأو  اأن��ف��ه،  ح��ج��م  يختلف 
عينيه، اأو مامح وجهه بين قارة 
فالحمار  واآخ���ر،  بلد  اأو  واأخ����رى، 
يطابق  ي���ك���اد  ا����ص���ط���ن���ب���ول  ف����ي 
اأن  ذل��ك  و�صبب  قبر�س،  حمير 
الحمير اأرخ�س و�صائل النقل، ول 
يناف�صها في هذا الرخ�س �صوى اأبناء 
عمومتها من البغال، وهذا �صمح لها 
بالتنا�صل مع الحمير الأخرى في 
العالم،  المختلفة من  المناطق 
وهو ما �صّهل لها الحفاظ على 
�صفاتها وذّريتها ب�صمات واحدة. 

مديح الحمار ونكاته
لم تخ�ص�س درا�صاتنا التراثية، 
خا�صاً  ك��ت��اب��اً  اأع��ل��م،  م��ا  بح�صب 
ب��ال��ح��م��ي��ر، ب��خ��اف م���ا ح�����ص��ل مع 
اأننا  ال��خ��ي��ل(، م��ع  الخيل )ك��ت��اب 
كثيرة  �صغيرة  ف�صوًل  نعدم  ل 
"باب  م��ن��ه��ا  ل���ه���ا،  �������ص���ت  ُخ�������صّ
اأورده  والبغال" ال��ذي  الحمير 
اب���ن ق��ت��ي��ب��ة ف���ي ك��ت��اب��ه "عيون 

عندما  الثعالبي  فعله  ما  وه��ذا  الأخبار"، 
اأفرد ف�صًا اأ�صماه "في الحمير" في كتابه 

"ثمار القلوب".
ومن �صفات الحمار الإيجابية التي اأوردها 
ي�صتطيع  والموؤان�صة":  "الإمتاع  �صاحب 
الإن�صان  الحمار في طبيعته معرفة �صوت 
ي�صّل  ول  واإي��ن��ا���ص��ه،  ا�صتماعه  اع��ت��اد  ال���ذي 
عن طريق �صلكه مّرة، ول يخطئه، واإذا �صّل 
راكبه الطريق هداه، وحمله على المحّجة.

وقال خالد بن �صفوان في و�صف الحمار: 
اأ�صحر  الكداد،  بنات  من  عيراً  اأركبه  "قد 
الرجلة،  القوائم، يحمل  ال�صربال، محملج 
جّباراً  اأك����ون  اأن  ويمنعني  ال��ع��ق��ب��ة،  وي��ب��ل��غ 

عنيداً".
في  "الغ�صون  ك��ت��اب  ���ص��اح��ب  اأورد  وق����د 
الأدب" معنى مخالفاً لهذا المعنى عندما 

عندما ذكر قوًل ل�صاعر يقول فيه:
وما عن ر�صى كان الحمار مطّيتي
ولكن من يم�صي �صير�صى بما ركبا

وم��ن محا�صن الحمار ما قاله رج��ل لآخر 
و�صبره،  �صكره  الحمار  من  "خذ  يو�صيه: 

ومن الكلب ن�صحه لأهله".
اإن��ك لتوؤثر  الرقا�صي:  وق��ال رج��ل للف�صل 
ذلك؟  فلَم  المركوب،  جميع  على  الحمير 
قال: لأنهم اأكثرهم مرفقاً. قال: وما ذلك؟ 
قال: ل ت�صتبدل بالمكان على قدر اختاف 
اأقّلهم داء، واأي�صرهم دواء،  الزمان، ثم هي 
واأخف�س  ت�صريفاً،  واأ�صهل  �صريعاً،  واأ�صلم 
م��ه��وى، واأق���ل ج��م��اح��اً، وي��زه��ى راك��ب��ه وقد 
ت��وا���ص��ع ب��رك��وب��ه، وي���ك���ون م��ق��ت�����ص��داً وقد 

اأ�صرف في ثمنه.
اأطلب  اأن رجًا قال لنّخا�س:  النكات  ومن 
ل��ي ح���م���اراً ل��ي�����س ب��ال��ك��ب��ي��ر ال��م�����ص��ه��ور، ول 
يحجم  ول  ي��ق��دم  ول  ال��م��ح��ّق��ر،  بالق�صير 
ت���ب���ّل���داً، وي��ت��ج��ّن��ب ف���ي ال����زح����ام وال���رج���ام 
اإذا ركبته هّم، واإذا  والإك��ام، خفيف اللجام، 
ركبه غيري قام، واإن اأعلفه �صكر، واإن اأجعته 
�صبر، فقال النخا�س: اإن م�صخ اهلل القا�صي 
اأُ�صيب لك حاجتك  اأن  زي��اداً حماراً رجوت 

اإن �صاء اهلل.
ونفق حمار رجل بخيل جوعاً، فدفنه، وبنى 

عليه قّبة كتب على حائطها:
األ يا حماراً كان للحمر �صابقاً

فاأ�صبح م�صروماً على ال�صيب في قبِر
ُجزيت مع التبن ال�صعير ُمغربًا

واأ�صكنك الرحمُن في جنة الُحمِر

هايل الطالب

لال�شتراك ال�شنوي:
دولرًا اأميركيًا. الدول العربية: 50 دولرًا  لبنان: 20 

اأميركيًا. اأوروبا واأميركا: 70 دولرًا اأميركيًا.

carmen@alghaoon.com
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لو اأنك متَّ ذلك اليوم
كنت �صاأزّين ثوبي بزهرة �صوداء

واأتبع دربك الطويل
من �صرير زوجتك حتى ليلك الأّول

كاأنني �صرب اأ�صجار حزينة
اأو ظّل ل يتبع غير نف�صه.

لو متَّ ذلك اليوم
�صاأ�صتعير حناجر النائحات

واألملم  دمع الأرامل عن عتبات البيوت
و�صاأجرح رخام الوجوه الباردة

ك���اأن���ن���ي ���ص��ّك��ي��ن ل���ن ي���وق���ف ن�����ص��ل��ه��ا غير 
التراب

اأو خنجر ل يعرف اأن يهداأ بغير غمده.

لو متَّ ذلك اليوم
�صاأ�صتنجد بالملم�س الأخير
حين من جلدي امتّد النهار

وا�صتفاقت تواريخ حملناها كاأ�صواتنا
هل �صت�صعفني اأ�صابعك

لهيب ذاكرتك على كتفي
هل �صي�صعفني حمام اأنينك

حين لفظت ذلك ال�صداأ العتيق
كاأنك ال�صوء حين يجّدد اأنفا�صه

كاأنني الأر�س وقت ت�صترجع �صوءها.

لو متَّ ذلك اليوم
طريقي  ف��ي  ي��وم  ك��ّل  قلبي  �صاأحمل  كنت 

اإليك
واأكّلمك كما لو اأنك في �صريري

�صنختلف حتماً كعادتنا في الكام
اأنت توؤّكد طراوة يقينك

واأنا كال�صّبار اأخز اهلل بين يديك
لكننا على ال�صرير ذاته

�صنتبادل الأدوار
كّل ن�صف �صاعة

نتبادل الأدوار
�صتكون الريح واأنا نارك الحارقة

�صاأكون البحر
واأنت غيمتي العاتمة.

لو اأنك متَّ ذلك اليوم
�صاأعرف األ �صيء �صيعيدك اإلّي

واأّن ما اأحاول ا�صترجاعه
مجّرد هباء
 ل معنى له

�صاأ�صّمي الزمن الخائن الوحيد
واأدخل في موتك كّل يوم

كي اأختبر اأ�صكاًل 
جديدة لبقائي.

لكّنك ذلك اليوم
لم تمّت

ولم اأنتظر ذهاب المعّزين كي اأوّدعك
على طريقتي

ما حدث
اأنك وا�صلت حياتك

وتركتني.

كاأنني �صجرة خريف يتق�ّصر جذعها
مك�صوفة هكذا

وعارية
وترتجف من المرارة.

ر�شا عمران

تنا�شخ
ماذا لو اأن �صدفًة طيبًة

جعلتِك قّطًة بي�صاء
بظال بنّية خفيفة

حول الحاجب الأي�صر
الديك  ب�������ص���در  ���ص��ت��ن��ع��م��ي��ن  ك���ن���ِت 

الرومي
وت�صمنين كّل يوم

خم�َس قبات من ال�صيدة التي هي 
اأّمك

تربيتات  وث���اَث 
ع����ل����ى ف����روت����ك 

الناعمة
ثّم:

يا  "وح�صتيني 
بو�صي!"

بعد كّل م�صوار.

�شويكار
ال�صيدُة

اأن  ب����و�����ص����ع����ه����ا 
تخف�س راأ�صها

اإذا ما قال لها الحبيب القديم على 
الهواء

"وح�صتيني"
ال�����ص��ّت��ي��ن بعقد  ت���خ���ّط���ِت  ب���ع���دم���ا 

ون�صف
كي ل نلمح، نحن الم�صاهدين،

الحيرَة الممزوجة بالخجل
في اإطراقتها،

لكن المخرج ال�صاب يف�صد اللحظة 
الفاتنة

بم�صاهد الأبي�س والأ�صود

حيث ال�صيدة يافعة جّداً
وجريئة

تعرف كيف تقول لحبيبها
"ُخْذني".

نك�شة
يده�صني اأبناُء مار�س 1968

اأق�صد اآباءهم
كيف واتتهم الرغبُة؟

حفنُة اأرزٍّ
المراأُة

التي بّبغاٌء فوق كتفها
تتجّول اأمام م�صرح روتردام

حولها
يرك�س ثاثة كاب

وجرو
مربوط في يدها

وفي الأخرى
حفنة اأرّز تنثرها

ليمامات تم�صي في ال�صاحة
- اليمامات هنا مطمئنة

ل تخاف الده�س اأو الخنق
اليمامات في بادي تخاف -

ْكر المراأة �صالفة الذِّ
على الأغلب 

وحيدة.

�شلفّية
ركل اهلل الكرَة

منذ ب�صعة مايين �صنين
في اتجاهها م�صْت

...

فباأّي جداٍر ا�صطدمْت
حتى ت�ع�ود اإلى الوراء؟!

بيروت
لكن الزهرة في موقعها

والدّب القطبّي
فيما بيروت ُتق�صْف
األ ت�صتحي ال�صماء!

ثاأر
القّطة ل تنده�س

حين ت�ب��ص�ر ال�صيدَة 
ت�صفُع وجَه الطفلة الجميل

لّما ك�صرت الكوب
القطط ل تقدر اأن تنده�س

لكن تقدر اأن تت�صّلل في الليل
لتخم�س تلك اليد.

مظروٌف اأزرق
بالأم�س تعّلمُت �صيئاً جديداً

اأن اأُخرَج حفنَة الهواء من رئتي
اأ�صَعها بعناية في مظروف اأزرق

األ�صَق طابَع البلد البعيد
ثم اأر�صلها اإليك.

هذا اأتقنه من زمن
الجديُد

اأّني نجحُت اأخيراً
اأن اأنتزع منها
�صوقي اإليك.

فاطمة ناعوت

من ير�صم على مرايا اهلل
اأن الأر�س جوع؟

كيف لخرائب الق�صب البوهيمّي
اأن تطلق فرا�صة دون عار؟

هل يطفئ ال�دم ظماأ الفائتين على 
حرائقهم 

ملء اأوجاعهم �صحكة غيظ؟

اأيها الدّم، 
وطن  في  زه��واً  النجا�صات  اأكثر  يا 

اهلل
مّرغ طفولتنا بال�صلوات عليك.

اأذك�����������ر: ح���ي���ن ك����ان����ت ال���خ���رائ���ب 
ت�صطّك 

خوفاً على �صبايا قمر مندحر قبل 
قيامته

ُيفّرعن  ال��م�����ص��اح��ي��ف  ن�����ص��اء  ك��ان��ت 
�صعورهن 

ت�صتحي  ل  ال��ت��ي  ال�صابعة  لل�صماء 
من خ�صوعهن 

فيحمل مركٌب خرافّي الأهّلِة
غائبيها

م�صّرجين فحولًة و براءًة.

الفائتون على خرائبهم 
مذّلون بنجا�صات الدم 

يحملون في عيونهم ال�صاردة

هذا البردي الفائر 
ليزرعوه عر�صاً على اأّول طريق.

قبل البدء بعام:

ي������دّورون وجوههم  ال�����ص��ّط  ���ص��غ��ار 
بالم�اء

بعد اليب�س بعام:
ال�����ص��ط، خ��ي��ط ط���وي���ل م���ن �صغار 

ُينبتون اأ�صابعهم ل�صطياد الماء.

...
هنا كان يرقد الماء باأمان، مويجاته 
ُت��ل��ق��ي ال�����ص��ام ع��ل��ى ج����روف غفت 

الأحام القتيلة بهدوء عندها.

جامو�س وطن اهلل 
ي��ر���ص��م ف�����ص��اًء م��ن ���ص��واد مطعون 

بالطين 
كم�صاقط  تتناثر،  الق�صب  خرائب 

ذهٍب
بين البردي الخائن.

ك��راه��ي��ة اهلل، وح����ده ال���ب���ردي من 
ي�صتفّزها

يلبط ال�صمك البردي، متقافزاً من 
كمائن الفالت.

الأ�صماك تكره رائحة المدن.
�شفاء خلف
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اأخذ يتم�ّصى فى �صوارع �صّيقة
عليها  ي��ع��اق��ب  ���ص��و���ص��اء  اأح������دث 

القانون
من  قريبًة  تحّلق  التي  الفرا�صات 

عينيه ل يراها
منحه اهلل ُعقماً

من  الثاثين  بعد  اإل  يكت�صفه  لم 
العمر

قّرر اأنه را�ٍس تماماً
ربما ر�صيده من الإيمان غير كاٍف 

حتى ينجب اأطفاًل
ع�������رف اأن���������ه م�����ج�����ّرد واح���������د من 

مخلوقات لنهائية
اأن��ه ي��رى بع�س هذه  وع��رف اأي�صاً 

المخلوقات ول يرى الكثير منها
بع�س  ي����غ����ادره  اأن  الأل������م  ���ل  ت���و����صّ

الوقت
ن�صاًء  ب��غ��زارة  ُتمطر  ال�صماء  كانت 

غير جمياٍت
وال�صوارع تمتلىء بفاكهة عطنة

تعّود الماّرة على رائحتها
وعربات كثيرة تجري في ج�صده

تترك بقاياها داخله
وقف ما�صقاً ظّله

كاهما ل يحّب الآخر
الحوائط لم ت�صاركه البكاء

والمو�صيقى التي خّلفها وراءه
يومّياً  الر�صيف  ينقر  ك��ان  عندما 

في �صعيه اإلى العمل الرتيب
لم ت�صف اإليه �صعادة تذكر.

ه�شام ال�شباحي

خير في اأرجاء �صغيرة
و�صّر في اأرجاء كبيرة

نزل ال�صّر والخير في اآن واحد
ل يعرف اأحدهما الآخر

نفو�س �صريرة وخّيرة،
عدم توافق في ما بينها.

زوبعٌة فوق الروؤو�س،
و�صرارٌة قا�صيٌة في حياة الإن�صانّية.

قرع الباَب مّرة وهرب
ترك ب�صمًة في روحها

غاَر في اأعماقها
نادت متاأّلمًة:

ذهَب. ذهَب. ذهَب.
لم يرجع، والخياُل ما زال �صارحاً

في حياتها.
نورا خليل

وطني فكرة دبقة.

اأتبع خرائط ال�صالة
ت�صتدّل علّي

اأفتح معاجم اللتبا�س
كي تراني

في الوهلة الأخيرة.

اأنا ووطني
غريبان يقت�صمان الهاوية.

جنازتي مزدحمة
مزدحمة جداً

ولم يكن ي�صير بها �صواي.

الحكمة تتخّثر باألوان التجربة
اأدلق حلمي على جناَحي فرا�صة

لأرى قو�س قزح 
في نزق الرفرفة.

قليل من القلب يكفي
لت�صع در�س الروؤية

في الإتقان.

اأتمّل�س من الم�صّبه
والم�صّبه به

لأبلغ حكمة النقي�س.

ينذرني الموت
للو�صك

لكن اهلل يوؤّجلني.
تهاني ال�شّمري

من اأعمال 
جواد �صليم.

كال�صّباك كحمار 
الوح�س، عن 
الإنترنت.

كال�صدر، عن الإنترنت.

كالثرّيا، عن 
الإنترنت.



القبلة محاولة لتبادل ال�صفاه

ق���ب���ل���ٌة ط����وي����ل����ٌة: ج����ّن����ة من 
مّطاطّي  ت��ع��ذي��ب  الن�����زلق. 
ل��ّل��ذة. غ��ف��وة م��دي��دة ل�"ل". 
فكرة  ل.  م�صجَّ غير  اخ��ت��راع 
الملكّية  ب��ح��ق��وق  ت��ت��م��ّت��ع  ل 
اللحظة.  في  َحْفٌر  الفكرية. 
با  اأو  اأح���������رف،  ب����ا  ك�����ام 
����ص���وت. ك����ام ل���ه ري����ق. لغة 
لذيذ  ب���اب  بجهلها.  �صعيدة 
عينان  تعّبده  درب  لل�صمت. 
ت�صّيده  وم���ن���زل  م��ق��ف��ل��ت��ان، 

يدان مت�صابكتان. 
ق���ب���ل���ٌة ق�������ص���ي���رٌة: ح���ّب���ة من 
�صّكر  ال���رغ���ب���ة.  "ملّب�س" 
ال��ل��ي��ل. �صقطة  ن��ر���ّص��ه ع��ل��ى 
���ص��غ��ي��رة ل���دم���اغ ج���ب���ان في 
محاولة  حوار.  "النيرفانا". 
ل��ت��ب��ادل ال�����ص��ف��اه، ب��ل لتبادل 

"الأنا"...
المراآة،  داخ��ل  اإذاً  هي  القبلة 
ن����ق����ط����ة ال�����ت�����ق�����اء الأ�������ص������ل 

بال�صورة.
يرتع�س،  اإذ  ال����������زوال  ه����ي 
����َرَب����ت����ه  �����صَ اإذا  وال�����ج�����م�����ال 

"البردّية".
ل��ل��ق��ب��ل��ة اأط�����ف�����ال ي����ول����دون 
عند  تطير  وفرا�صات  اأي�صاً، 

ال�صقوط في الإغماء.
حرف  القبلة  ال��ق��ول:  اأردُت 
"اأنا  فتغدو  ي���ذوب،  اإذ  ال���واو 

واأنت"   "اأنا اأنت".

زينب  ع�ّشاف
zeinab@alghaoon.com

قّبلتها ودموعي مزج اأدمعها
وقّبلتني على خوف فماً لفِم

المتنّبي
وهبِت له على الم�صواك ريقاً

فطاب له بطيب ثنّيتيِك
اأقّبله على الذكرى كاأني
اأقّبل فيه فاِك ومقلتيِك

ب�شار بن برد

قّبليني فقد �صعرت بروحي
وثبت وارتمت على �صفتّي

عمر اأبو ري�شة

عامان مّرا عليها يا مقّبلتي
وع��ط��ره��ا ل���م ي����زل ي���ج���ري على 

�صفتي
كاأنها اليوم لم تذهب حاوتها

ول يزال �صذاها ملء �صومعتي
نزار قّباني

�صرت حمّيا الكاأ�س في راأ�صِه
ودّبت الخمرة في وجنتْه
ف�صار ل يدفع عن نف�صِه

وكان ل ياأذن في قبلتْه
اأبو نوؤا�ص

اأغار على اأعطافها من ثيابها
اإذا لب�صتها فوق ج�صم منّعِم
واأح�صد كا�صات تقّبل ثغرها

اإذا و�صعتها مو�صع اللثم في الفِم
يزيد بن معاوية

وقد كان لعبي كّل د�صٍت بقبلٍة
اأقّبل ثغراً كالهال اإذا اأفْل

فقّبلتها ت�صعاً وت�صعين قبلًة

وواحدًة اأي�صاً وكنُت على عجْل
امروؤ القي�ص

اأيا قبلًة مّرت على �صّفتي فمي
ف����ي الحلم  ك��ط��ي��ف ح��ب��ي��ب م�����رَّ 

وانطلْق...
ملكِت �صعوري اإذ ماأِت جوارحي
لك اهلل، اإني في ذهول وفي غرْق

اليا�ص اأبو �شبكة

اأنا واهلل اأ�صلح للمعالي
واأم�صي م�صيتي واأتيه تيها

اأمّكن عا�صقي من �صحن خّدي
واأعطي قبلتي من ي�صتهيها

وّلدة بنت الم�شتكفي

فتى وفتاة
ا�صتلقيا على الع�صب

ياأكان البرتقال، يتبادلن القبات
موجتان تتبادلن الزبد

اأوكتافيو باث

فابت�صمت عن نّير وا�صح
مفّلج عذب اإذا قّبا

عمر بن اأبي ربيعة

قّبلتها فوجدُت لدغة ريقها
فوق الل�صان كلدغة الدبوِر!

دعبل الخزاعي

اأ�صتهي اأن اأقّبل طفًا �صغيراً في 
باب توما

ومن �صفتيه الورديَتْين،
ت��ن��ب��ع��ث رائ����ح����ة ال����ث����دي ال����ذي 

اأر�صعه...
محمد الماغوط

... وقبلة المحكمة
مثلت امراأة اأمام محكمة في مر�صيليا بجنوب فرن�صا بتهمة تقبيل 
دولر  بمليوني  ثمنها  ُيقّدر  تومبلي  �صي  الأميركي  للفنان  لوحة 
وهي ت�صع اأحمر ال�صفاه، واإلحاق اأ�صرار بها. واتهم نائب المّدعي 
كمبودي،  اأ�صل  من  فنانة  وه��ي  ريندي،  �صام  عليها  المّدعى  العام 
راأت  اإن"عاطفتها غلبتها" عندما  ب�"الهمجية"، لكن ريندي قالت 

اللوحة. 
)رويترز(

قبلة الم�صابقة
مت  فاز زوج��ان �صابان من بوليفيا في م�صابقة اأط��ول قبلة، التي ُنظِّ
في ليما عا�صمة بيرو، �صمن فعاليات عيد الحب، حيث الت�صقا لمّدة 
60 دقيقة في قبلة. وتنت�صر م�صابقات "ماراثون" القبات في العديد 
من المناطق في المدينة حيث تنّظمها المجال�س البلدية والمراكز 
الذي  العام  من  اليوم  ه��ذا  في  والبيع  ال�صياحة  لت�صجيع  التجارية 

ي�صّمى هناك "عيد الحب وال�صداقة".  
)د ب اأ(

اأنطولوجيا القبلة  

+ 961   3 ت: 022058 
info@alghaoon.com
www.alghaoon.com

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف     ماهر �سرف الدين

المدير الم�س�ؤول: كمال المهتار
العالقات العاّمة: كارمن �سمع�ن

ت�سميم واإخراج: 
عبر حامد

ر�سم وب�رتريه: اأ�سامة بعلبكي
كاريكات�ر: عبد اهلل اأحمد 

ُطبعت على 
مطابع جريدة "ال�سفير"

فدعي المام فقد اأطعُت غوايتي/ و�صرفُت معرفتي اإلى الإنكاِر
اأبو نوؤا�ص
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