املدى الثقــايف
Almada Culture

العدد ( )1636ال�سنة ال�سابعة  -ال�سبت ( )23ت�شرين االول 2009
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

11

تلويحة املدى

ماذا تعني ا�ستعادة �شاعر بامتياز �سركون بول�ص يف ظل مناف عراقية بات ت�صنع �شعراء عالقني على �سطوح الذاكرة؟ وهل تعني هذه اال�ستعادة الدعوة
لقراءة ظاهرة املنفى ال�شعري ،ام عذابات ال�شعراء املطرودين ،ام االخال�ص اىل جتربة �سركون ذاته باعتباره احد جمددي الق�صيدة العراقية؟ فهل ميكن يف
تكون حياته احلافلة بتحوالت
هذا ال�سياق ان ميثل ال�شاعر �سركون بول�ص ظاهرة �شعرية ا�ستثنائية و�سط ف�ضاءات �شعرية مزدحمة بالظواهر؟ وهل ميكن ان ّ
عميقة و�صدمات فادحة �أثرا باعثا على قراءة تاريخ ل�سريورات �شعرية مك�شوفة على تعريات فادحة ،خا�صة ان ال�ستينيات من القرن املا�ضي كانت زمنا
�سيا�سيا وثقافيا حمموال على ا�ستعدادات ل�صناعة هذه ال�صدمات والتعريات وما يقابلها من النقائ�ض واالحتجاجات والهزائم� .سركون بول�ص ا�صطنع لنف�سه
منذ البدء هام�شا فاعال ،هام�شا و�سط جماعة كركوك التي �ضمت جمموعة من املثقفني امل�سلتبني بهاج�س املكان واللغة واحللم ومنهم(فا�ضل العزاوي ،م�ؤيد
الراوي ،جان دمو ،انور الغ�ساين ،جليل القي�سي ،يو�سف احليدري� ،صالح فائق� ،سركون بول�ص) ف�ضال عن هام�ش �آخر و�سط جيل ال�ستينيات
ال�صاخب والفعال يف �آن والذي كان يعي�ش اغرتابات التحول العميق يف احلياة والكتابة والوعي. .
علي ح�سن فواز

يف ذكرى رحيل �سركون بــول�ص..

ظاهـرة منفـى ال�شعـراء وق�سـوة ال�شعـراء املطروديـن
ال�شاعر �سرك ��ون بول�ص امته ��ن الهروب نحو
احللم ،نح ��و ذاته املهوو�سة الباحثة اللجوجة،
نحو اكت�شاف العامل بوا�سطة املزاج اوبوا�سطة
التمرد عليه ،ورمب ��ا اراد عرب االفراط باحالمه
ان يتلب� ��س قناع� � ًا ي�شبه اىل ح ّد م ��ا قناع احمد
ب ��ن ف�ض�ل�ان ويرح ��ل اىل م ��ا هومت�س ��ع ،بحثا
ع ��ن حريته ،تلك التي تلم� ��س الطريق اىل قلقها
يف رحلت ��ه الوجودي ��ة نح ��و ال�شم ��ال الب ��ارد
وال�ضاج،ال�شم ��ايل اال�ستعماري،ال�شم ��ال
املعريف واالن�ساين لري�سم خارطة �سرية للغة
واجل�س ��د كي يتوغ ��ل فيهما عالي ��ا نحو عوامل
تتي ��ح ل ��ه ارت ��كاب املزيد م ��ن �صناع ��ة االوهام
والغوايات ،تلك التي كانت تدفعه للذهاب بعيد ًا
نحو الالمكان ،خا�صة ان الف�ضاءات ال�سيا�سية
يف الع ��راق بدت اكرث انه ��اكا وقهرا وبالطريقة
التي مل تتح لل�شاعر ان ميار�س غوايات هام�شه
ال�شع ��ري ،ولع ��ل جمموعت ��ه االوىل(الو�صول
اىل مدين ��ة اين) هي الهاج� ��س القلق الذي القى
ب ��ه اىل هذه املتاهة ،و�شه ��وة البحث عن الذات
ال�ضائعة ،تلك الت ��ي جعلته يجر املوت معه ،او
يج ّر احلياة وراءه كما قال ان�سي احلاج..
التحوالت ال�شعرية يف ق�صائد �سركون بول�ص
ارتهن ��ت بتح ��والت وعي ��ه العميق ،فه ��و ادرك
مبك ��ر ًا هواج�س الق�صيدة اجلدي ��دة وا�سئلتها،
اذ التم� ��س ماحملت ��ه ق�صائد جماع ��ة البيتنك�س
يف ام�ي�ركا خا�ص ��ة ال�شعراء(ال ��ن غي�سن�ب�رك،
ج ��اك ك ��روال ،ب ��وب كوفم ��ن وغريه ��م) نوع ��ا
م ��ن الده�ش ��ة الت ��ي اث ��ارت لديه �شج ��ن البحث
ع ��ن احلرية العميق ��ة ،حريت ��ه ال�شخ�صية التي
ت�ستغوره روحه الالئب ��ة ،التائهة كاي ا�شوري
يبحث ع ��ن ملحمة وج ��وده ال�شخ�ص ��ي ،وهذا
النزوع اىل هاج�س مطاردة ملحمته ال�شخ�صية
هو اكرث البواعث النف�سية والوجودية الدافعة
لبحث ��ه عن امل ��وت ،وك�أن هذا امل ��وت هو حياته
االكرث بهج ��ة واالكرث ا�شراقا ،فه ��و يكتب بلغة
�شفيف ��ة ،مفتوح ��ة ،مرتاخي ��ة مرثات ��ه للع ��امل،
للج�سد ،للذة ،للب�ل�اد ،للمنفى ،لال�صدقاء الذين
يرحلون عنوة.
ال�س ّرة �أم حبل املراثي؟
(حب ُل ُ
ال مهرب :فالأر�ض �سرتبطنا �إىل خ�صرها
ولن ترتك لن ��ا �أن ُنفلت ،مثل �أم مفجوعة ،حتى
النهاية
كل ي ��وم م ��ن �أيامن ��ا ،يف ه ��ذه الأي ��ام ،جمع ��ة

ن�������������������������ص

حزينة
رب ب�أن الربيكان
وي�أتيني يف اجلمعة هذه خ ٌ
مات مطعون ًا بخنجر يف الب�صرة
حيث تكاث ��ر الل�صو�ص و�ص ��ار القتلة يبحثون
عن  ..يبحثون ،ع َّم �صار يبحث القتلة؟
ان انغم ��ار �سرك ��ون بول�ص به ��ذه الكتابة التي
التطمئن الي معيار ،يجعل انفتاحه على البنية
النرثي ��ة ،ا�شب ��ه باالنفت ��اح عل ��ى احلي ��اة ب ��كل
هو�سها وعنفها ،تلك الت ��ي يقول عنها �ساخطا(
انا الدودة احلي ��ة يف تفاحة العامل) وهذا لي�س
تو�صيفا ملعنى ح�سي بقدر ماهو حماولة اليجاد
تكام ��ل ب�ي�ن نزعته للحي ��اة ونزعت ��ه للموت ،اذ
تك ��ون الكتاب ��ة ب�صوت ع ��ال هي رغب ��ة حميمة
يف الك�ش ��ف عما يف ذات ��ه امل�ضطربة من جنوح
وجم ��وح ومت ��رد و�صخ ��ب ،تل ��ك الت ��ي جعلته
وهو ال�شاعر الك�سول مليئا باحلياة ،وال�صانع
اال�ستثنائي لطبخات الن�ث�ر ال�شعري،امل�سكون
باالختالف ،ين�شد رغ ��م كل هو�سه ومترده اىل
نوبات عاتية م ��ن احلنني ،تلك جتعله قريبا من
كركوك التي �أحب ،وقلقا ازاء �سان فران�س�سكو
الت ��ي اطل ��ق فيها حمامات ��ه ،فكم ه ��و قا�س هذا
املنف ��ى الذي يت�سع ،يف الوقت الذي ي�ضيق فيه
ال�شاعر ح ّد املوت.
فم ��ا كان علي ��ه ان يفعل ��ه �س ��وى ان يوا�ص ��ل
اله ��روب امام ��ه ،وان تقتفي �أث ��ر الريح لتلحق
ا�شي ��اءه الهاربة ،الب�ل�اد ،ال�سن ��وات ،الق�صائد
الت ��ي ان�سلت مث ��ل ف�صو� ��ص املاء،واملراة التي
كن ��ت ت�شتهي بوحه ��ا و�ضجيجه ��ا ،رمبا كانت
ت�شب ��ه ن�ساء غوي ��ا فالتات من الزم ��ن ونافرات
من اال�صابع ..
املنف ��ى ا�صطن ��ع عند �سرك ��ون بول� ��ص وح�شة
مبك ��رة للموت ،اذ مي ��ط زمنه الفيزيق ��ي مثلما
مي � ّ�ط ال�ساعات ،هو الي�صن ��ع له مزاج ال�شاعر
الك ��وين ،وال ال�شاع ��ر ال�صعل ��وك او ال�شاع ��ر
الهروبي ،وامنا ي�ضع ��ه امام لعبة اقتفاء االثر،
اثر روح ��ه اللجوج ��ة التي تبحث ع ��ن �صوتها
القدمي الهارب ،مثلما اليبحث عن كنوز �ضائعة
او ادوار للفرو�سي ��ة ،فاالر� ��ض وزعها االبطال
واملل ��وك ور�ؤ�س ��اء اجلمهوري ��ات والطغ ��اة
والغ ��زاة عل ��ى مريديه ��م ،وا�صب ��ح ال�شع ��راء
متورط�ي�ن باحلل ��م والرك� ��ض وراء(عظم ��ة
اخ ��رى لكلب القبيلة) كم ��ا اكت�شف يف ق�صائده
االخرية..
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�شاكر االنباري

لف يف ال�شوارع ودار ،كان النهار �ألقا� ،ضجيج املدينة ي�شتت
�أف ��كاره فتوغل يف الأزقة الفرعي ��ة هروبا من نداءات الباعة
و�أ�شعة ال�شم�س احلامية .وهذا ال�صيف الذي كان مليئا بكل
م ��ا هو طريف وجارح .لذي ��ذ و�شاق .زقاق ي�سلمه اىل زقاق.
مي�ش ��ي دومنا ه ��دف وا�ضح .وال من فك ��رة يف ر�أ�سه ي�ستقر
عليه ��ا حتى جاء اىل باب فخم ،من حدي ��د م�شبك .ت�سيل منه
مو�سيق ��ى عجيبة ،ال ت�سمعه ��ا الأذن .لكنها ت�سري يف اجلو.
ت�ستوق ��ف الأحا�سي�س ،وك�أنه ��ا �أياد ال عد لها تت�شبث به ،فما
كان من ��ه اال �أن دخل الباب فاذا ب ��ه يقود اىل درج �صاعد اىل
الأعلى ،درج نظيف بالطه يتالمع ك�أنه بركة ماء.
عن ��د ا�ست ��دارة ال ��درج و�ضع ��ت مزهري ��ات من الفخ ��ار فيها
نبات ��ات �صغ�ي�رة زرق �أوح ��ت ل ��ه ببه ��اء امل ��كان .املو�سيقى
اخلفي ��ة تت�صاعد ،تهب عليه من الب ��اب الزجاجي الذي دخل
من ��ه� .صال ��ة ف�سيح ��ة مغلقة من غ�ي�ر �شبابيك ،فيه ��ا لوحات
غريب ��ة مثبتة على ج ��دران ب�أحجام خمتلفة ،ق�س ��م م�ضاء ب�أ
نوار خمب�أة يف اجلدران وق�سم معتم.
�شجرة تنمو على ه�ضبة لونها �أ�صفر و�أحمر ،وال�شم�س مائلة
للمغي ��ب .يف املقدمة عتمة تتناغم مع ال�شجرة املعتمة� ،شفق
بعيد ،تتناثر فيه غيوم توهجت حتى يح�سبها الرائي جمانا
�سائال .نهار يف طريقه اىل الزوال ،والأ�شياء يف طريقها اىل
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الق�صي ��دة بدت ا�شب ��ه بقطعة االر� ��ض املباحة،
حتت ��اج اىل اخت ��ام الطاب ��و واخت ��ام �صاح ��ب
احلاكمية لكي حتظى ب�شرعيتها ونوع ملكيتها،
تلك الق�صيدة اخت�ص ��رت دوره يف رثاء العامل،
النه مل يعد ي�ؤمن بزمن ال�شعراء الكونيني ،بقدر
اميانه بزمن ال�شع ��راء املوتى .هذه الهواج�س
اخذت تطارده كثريا ،تدخله يف عالقات مربكة،
ورمب ��ا ت�ض ��ع ق�صي ��ده وك�أنه ��ا ن ��دا�ؤه العميق
الذي ي�سحب ��ه اىل غوايات من ال�سحر الروحي
والوجداين الذي يهب عزلته نوعا من التوهج،
واحيان ��ا نوعا م ��ن العفوية ،تل ��ك التي تالم�س
التفا�صي ��ل ال�صغرية واملهمل ��ة ،لكنها متلك يف
ر�ؤيت ��ه الكثري من هذا التوهج القريب من فكرة
املعنى الذي متنح ��ه الق�صيدة بع�ض ح�ضوره،
الن ه ��ذه الق�صيدة ترهن نف�سه ��ا لوعي ال�شاعر
ولتحوالت ��ه ،واحيانا ل�صوت ��ه االن�سي العميق
الذي التبدو فيه الرموز واال�ستعارات حا�ضرة
بق ��وة قدر ح�ض ��ور الوقائ ��ع وا�شاراته ��ا ،التي
تكت ��ظ مبراث ��ي االن�س ��ان وحروب ��ه وميتات ��ه
العبثية.
(كم �ساحة معركة
مر بها ت�صفر فيها الريح
عظ ��ام الفار� ��س فيه ��ا اختلطت بعظ ��ام ح�صانه
والع�شب �سرعان ما �أخفى البقية
ن ��ار تتدف� ��أ عليه ��ا ي ��دان بينم ��ا الر�أ� ��س يتدىل
والقلب حطب
هو الذي بد�أ بالتيه يف الع�شرين
مل يجد مكان ًا ي�ستقر فيه حتى النهاية
حيثما كان ،كانت احلرب و�أوزارها)
يف ق�صائ ��د �سركون بول� ��ص تبدو ثنائية املوت
واحلي ��اة واحل�ضور الغياب اك�ث�ر جتليا ،النها
احلافز عل ��ى اال�ستعادة ،والنه ��ا املثري النف�سي
عل ��ى ا�ستح�ضار �صراعات عميق ��ة جتعله دائما
يف نوب ��ة م ��ن التهيج ،ه ��ذا التهي ��ج الذي ميثل
املعادل ��ة النف�سية التي تغمر اح�سا�سه وكتابته،
وجتعله ام ��ام غواية مفتوحة يف الو�صول اىل
املعنى التائه الذي ي�شبهه ،ففي ق�صيدة الكر�سي
ي�ستح�ضر جده الرمزي عرب رمزية اوروك ،يف
ا�شارة اىل االهتزاز الذي ي�شبه قلقه وتقلبه..
(كر�سي جدي ما زال يهتز على �أ�سوار �أوروك
ّ
حتت ُه يعرب النهر ،يتقلب فيه الأحياء واملوتى)
ح�سا�سي ��ة �سرك ��ون املفرط ��ة هي الت ��ي �صنعت
قلقه البوهيمي ،واغوت ��ه كثريا باالندفاع نحو

الكتاب ��ة الت ��ي التكتم ��ل ا ّال باق�ت�راح املزيد من
البح ��ث واله ��روب بعي ��دا باجتاه ��ات الحدود
معروف ��ة له ��ا ،واح�س ��ب ان اغل ��ب جمموعات ��ه
ال�شعرية(الو�ص ��ول اىل مدين ��ة اي ��ن ،1985
احلي ��اة ق ��رب االكرب ��ول  ،1988االول والتايل
 ،1992حام ��ل الفانو� ��س يف لي ��ل الذئ ��اب
 ،1996اذا كن ��ت نائما يف مرك ��ب نوح ،1998
وجمموعت ��ه االخرية ال�صادرة ع ��ن دار اجلمل
بعنوان/عظم ��ة اخ ��رى لكل ��ب القبيل ��ة) حتمل
هاج� ��س البح ��ث ،وهاج� ��س الإطمئن ��ان ،ذل ��ك
ال ��ذي ي�صيب ��ه بالرع ��ب م ��ن االمكنة،وامل�صري
والوجود .وعل ��ى م�ستوى ان�شغ ��االت ق�صيدة
�سرك ��ون بول� ��ص الفنية ،جنده اك�ث�ر انحيازا
اىل جتدي ��دات تخ�ص كلي ��ات الكتابة ال�شعرية،
فه ��و ي�ضع همّه الوج ��ود ال�ضاغط مبثابة وعي
جمايل يدفع باجتاه التكامل بني بناء الق�صيدة
وبن ��اء الوع ��ي منه ��ا ،وهذا م ��ا جع ��ل ق�صيدته
ام ��ام مقرتح ��ات متع ��ددة للق ��راءة ،خا�صة تلك
الق ��راءة الت ��ي رافق ��ت احلدي ��ث العا�ص ��ف عن
ا�شكاالت احلداثة وهموم التحول ال�شعري يف
ال�ستينيات وما تالها ،تلك التي بد�أت تبحث يف
بنية الق�صي ��دة عن بنيات م�ضم ��رة ،ت�ستك�شف
ايقاع احلياة وطاقة ال ��كالم ،و�سحرية الر�ؤيا،
والت ��ي جعلت الق�صيدة ام ��ام جماليات متعددة
ب ��دءا م ��ن جمالي ��ات هيكله ��ا البنائ ��ي الناف ��ر،
وانتهاء بانفتاحها غ�ي�ر املن�ضبط لأية معيارية
�شعرية ،وهذا اال�شتغال ال�شعري هو الذي جعل
�سركون(اح ��د حاملي تطوير مقرتحات �شعرية
ايقاعية نابعة من �شعري ��ات النرث ذاته بو�صفه
الو�سي ��ط اخلطاب ��ي يف الكتاب ��ة ال�شعرية) كما
يقول �صبحي حديدي.
يق ��ول �سرك ��ون يف ق�صيدة(اىل ام ��ر�ؤ القي�س)
م ��ا يجع ��ل لعبت ��ه يف توظي ��ف الثنائي ��ات
املتوا�صلة(املوت/احلياة ،الليل/النور) وك�أنها
لعب ��ة القدح التي تتفجر من خاللها التوهجات،
او اال�ص ��وات اخلبيئ ��ة الت ��ي يكتنزه ��ا الن�ث�ر،
فاال�صغ ��اء يقابل ��ه غن ��اء ال�صح ��راء ،و�ص ��وت
امريكا دائما يبعث عل ��ى ا�ستعادة قوى عميقة،
ه ��ي قوة االث ��ر ،وال ��ذات ،تلك التي تق ��ول انها
دائما هناك!
�أ�صغي/
لكي �أ�سمع ال�صحراء تغ ّني/
ولي� ��س �صهي ��ل �أمري ��كا املتعايل ك�أل ��ف ح�صان

جريح/
من ح ��ويل� ،إيل ع�ص ��ر �آخر َ�س ّفته ي� � ٌد قوي ٌة من
الرمل/
يف ذل ��ك الفم الفاغر للزمن حيث الأطال ُل /دائم ًا
بانتظار/
املنا�سبات/
فح ْومَلِ � .إنها دائم ًا
ب�س ْق ��ط اللوي ،بني الد َُخول َ
هناك
�شعري ��ة �سرك ��ون بول� ��ص متل ��ك يف �سي ��اق
مغامرته ��ا اجلريئ ��ة ه ��ذا الن ��زوع املبا�ش ��ر
للتج ��اوز ،وعدم اخل�ضوع ال�شاع ��ات الق�صيدة
الت ��ي ارتبطت باالجيال ،او حت ��ى باالثار التي
ا�صطدم بها يف رحالته الدائبة ،فهو ينغمر مبا
يكت�شف ��ه ومبا يلت ��ذ به ،ومبا مينح ��ه اح�سا�سا
غامرا باالمل ،ه ��ذا االمل الوجدوي الباعث على
املتع ��ة ،وهذا االنغمار ال�شع ��ري هو الذي جعل
�سرك ��ون اكرث انحي ��ازا لذاته ،تلك ال ��ذات التي
ترى مايراه الغائ ��ب ،وت�ستعيد ما ينفعل حتت
الكالم والب ��وح واالعرتاف..ق�صيدته م�سكونة
بهذا االنفعال الذي يوهبه هذا اجلموح والتدفق
واحيانا الفو�ض ��ى ،فهو الي�ؤمن بالو�صول قدر
اميان ��ه بالطرق الت ��ي حتتفي ب ��ه ،الطرق التي
ت�ساكن ��ه بل ��ذة االكت�ش ��اف والرحي ��ل والبح ��ث
عن االثر ال ��ذي قد اليكون موج ��ودا ،الق�صيدة
هي حي ��ازة التفا�صيل ،ال�شه ��ادات ،اليوميات،
وه ��ي الرتكيب ال�ضاج الذي يجعل هذه احلياة
قابلة للحياة ،وامل�ض ��ادة للموت ،القابلة الثارة
الغواي ��ة عل ��ى ا�ستح�ض ��ار الل ��ذة الكامن ��ة يف
التفا�صيل ،واملناق�ضة لفكرة الغياب.
ويف ق�صيدة (ق�صيدة� :شاي مع م�ؤيد الرواي)
ن�ستعي ��د ه ��ذه الثنائي ��ة ،احل�ضور/الغي ��اب،
وكذلك ن�ستعيد التفا�صيل التي متنح اال�ستعادة
التوهج الذي ي�شبه احلياة متاما..
 �أمامنا علب ال�سجائر/ تلك الذخرية/.. من حولنا لغط املهاجرين، �صفق الدومينو املتتايل /على رخام املوائد، �ضو�ضاء كانت �أليفة ذات يوم رمبا/ انبثقت منها مرة �أخرى/ و�س ��ط الدخان كلمة ول ��دت هناك وال تريد �أنمتوت هنا/
 ان مل نقلها نحن منيقولها/ومن نحن ان مل نقلها..

ع ��امل اللي ��ل� .أدخ ��ل ج�سده
يف العتم ��ة فغ ��زاه الرع ��ب
فرتاج ��ع هارب ��ا اىل دع ��ة
املو�سيق ��ى والف ��ة ال�صال ��ة،
م ��ن �أين ي�شع الن ��ور؟ ورقة
م ��ن �ض ��وء ،زه ��رة �شم�س،
ذ�ؤاب ��ات ال�شقائ ��ق برق يف
بري ��ة .ام ��ر�أة تلب� ��س رداء
�شفاف ��ا تتطل ��ع اىل ناف ��ذة،
الناف ��ذة متوهج ��ة بالل ��ون،
وال ��رداء �أبي� ��ض ،انها تقف
مت�أملة مرتقب ��ة ،حبيب مير
�أم رج ��ل مي�ض ��ي� ،ض ��وء
بعي ��د يتخل ��ل اجل ��ذوع.
�شعاع اللحاء لل ��ب ،للق�شرة
التي �س ��رد عليها العا�شقون
ا�سم ��اء حبيب ��ات وهميات.
كن �أجمل الن�ساء .ثم يخفت
ال�ضوء كلما تقدم اىل متوز
الراعي .ع ��ازف الربابة يف
حقول القم ��ح .وقد كان هو
نف�سه الذي يبعرث مو�سيقاه
يف الر�سوم ،وبني الكرا�سي ،وعلى بالط الدرج.
م ��د يده وتناول املزم ��ار من بني �شفتي الراع ��ي ،وحاول �أن
يع ��زف ملله ،وحدته �أ�ساه ،فل ��م يطاوعه حلن� .أرجع املزمار
واكتف ��ى بالنظ ��ر .اذ ال خال� ��ص �أمامه من متاه ��ة املدينة .ال
ملم� ��س للراعي .قب ��ل ع�شرات ال�سنني كان راعي ��ا هو �أي�ضا،

وال يزال الندم ميل�ؤه لأنه مل
يتعل ��م العزف عل ��ى املزمار.
ل ��ن تكون حياته كم ��ا هي لو
مت له ذلك.
�أ�سط ��ورة بابلي ��ة �أو ديني ��ة
ح ��ول م ��كان ا�سم ��ه اجلن ��ة،
قطوف دانية ،ح ��ور و�أثمار
و�أنه ��ار م ��ن ل�ب�ن وخم ��رة
وتل ��ك املو�سيق ��ى رداء حل ��م
الم ��ر�أة يف ال�ض ��وء داخ ��ل
ال�سري ��ر .باب مفتوح و�شاب
ع ��ار يحم ��ل ك�أ�س ��ا �ضخم ��ة
م ��ن النبيذ ،وثم ��ة وجه قادم
من الظ�ل�ام ،خيان ��ة �سافرة.
ترت�شف من ��ك الك�أ�س وتفكر
بثانية .التوق اىل اجلنة.
وك�أن تل ��ك امل�شاه ��د مقبالت
ملا �س ��وف ي�أتي ،لذلك العناق
الأب ��دي بني الأنث ��ى والذكر،
من ��ه تتنا�س ��ل ال�ش ��وارع
والأزقة واحلانات والأردية
امللون ��ة و�أزه ��ار احلدائ ��ق
املن�سق ��ة وتلك امل�سماة مدينة .م�ضاجع ��ة .هي �أ�صل احلياة،
وحم ��رة يف م ��كان التوا�ص ��ل ،دم .حلظ ��ة ول ��وج الرجل يف
امل ��ر�أة� ،أو حلظ ��ة ول ��وج امل ��ر�أة يف الرجل .تثبي ��ت البذار.
وال�ضوء الأ�صفر ي�ؤطرهما كما لو كانا يف رحم.
انهما جال�سان يف �شعلة من �أ�ضواء خ�ضر وبنف�سجية وحمر،

م ��ن �أجل والدة قادمة ،امتزاج ج�سدين .ومنظر بحري �آخر،
غي ��وم يف ال�سماء �صفر وبرتقالي ��ة ك�أن �شم�سا ت�شرق عليها.
�أو ك�أنه ��ا �شم� ��س �شتتها الق ��دم ،وال جدوى م ��ن الدوران يف
الف�ض ��اء ،وثمة زرقة للحظة متر على كرتنا الأر�ضية .حلظة
خال ��دة حيث ال يعرف من �أين م�ص ��در النور �أهو من ال�سماء
�أم ه ��و العني البا�ص ��رة؟ الرحم نور ،وال�شج ��رة نور ،وتلك
ال�صخرة املو�شكة على ال�سقوط ،من حافة املنحدر ،نور هي
الأخرى.
وتلك ينظرها �صالة البهاء.
كان ��ت متي� ��س �أمام ��ه وكان ��ت احلبيب ��ة يف زمن م ��ا .ع�شتار
الراق�ص ��ة ،جدائله ��ا تلت ��ف حوله ��ا مث ��ل اخطب ��وط .زه ��رة
بنف�س ��ج ،م ��ع ن�شوة ،وهن ��اك ر�أ�س لغزالة بقرن�ي�ن طويلني.
امر�أت ��ه متثل الن�س ��اء �أجمع ،حلظة االنت�ش ��اء رق�ص اجل�سد
ب�ش�ساعة االبتهاج واحلرية ،حني تتك�سر الأ�سرار وتتهاوى
الق�ش ��ور القدمية امل�صنوعة من تعاليم وطقو�س وممنوعات
و�أع ��راف .اجل�س ��د �ض ��وء غري ��ب ب�ي�ن الأبي� ��ض والأ�صف ��ر
والأخ�ضر ،عازف الكمان �شارباه حلظة خروج املو�سيقى من
اجلماد ،روح الوجود .نافذة مقرن�صة مع ال�شبكة احلديدية،
ونباتات مت�سلقة مع بقع �ضوئية �صفراء وبرتقالية.
بع ��د قلي ��ل �سيطل وجه م ��ن زمن ال ينتم ��ي اىل زمن ،يتوقع
خروج ��ه من بني ن�سيج القما�ش وزواي ��ا االطارات و�صفحة
اجل ��دار ،ب ��ل م ��ن �أر�ضي ��ة الب�ل�اط وال�سق ��ف ذي الرثي ��ات
وامل�صابيح.
ال يرغ ��ب يف �أن ي ��رى وجه ��ه ال ه ��و بالذك ��ر وال بالأنث ��ى.
م�صنوع من مو�سيقى ال ترى و�أطياف وخياالت وغيوم.
دخل اللوحة ،وقف جنب امل ��ر�أة داخل الغرفة املعتمة ثم قال
للمدينة حدثيني عن نف�سك .قالت :انك الآن فيها.

العراق يف م�ؤمتر الإ�سكندرية الأول للثقافة الرقمية

يب ��د�أ ي ��وم � 27أكتوبر اجل ��ارى وملدة ثالث ��ة �أيام
م�ؤمتر الإ�سكندري ��ة الأول للثقافة الرقمية والذى
ي�ش ��ارك فيه  3باحثني عرب م ��ن الأردن والعراق،
و�سوف ي�شهد امل�ؤمتر تكرمي هيئة ق�صور الثقافة
لث�ل�اث �شخ�صي ��ات م ��ن رواد الثقاف ��ة الرقمية فى
م�ص ��ر والوط ��ن العربى ه ��م :مفلح الع ��دوان من
الأردن رئي� ��س احت ��اد كت ��اب الإنرتن ��ت الع ��رب،
والكات ��ب ال�صحفى جم ��ال غيطا�س رئي�س حترير
جملة لغ ��ة الع�ص ��ر ،والدكتور ال�سيد جن ��م الناقد
و�سكرت�ي�ر عام احتاد كت ��اب الإنرتنت العرب ،كما
يقوم احتاد كتاب الإنرتنت بتكرمي كل من الدكتور
�أحمد جماهد رئي�س الهيئة العامة لق�صور الثقافة
واللواء عادل لبيب حمافظ الإ�سكندرية.
�ص ��رح به ��ذا ال�شاعر �أحم ��د ف�ضل �شبل ��ول رئي�س

امل�ؤمتر م�ضيف� � ًا �أن امل�ؤمتر �سيعقد بق�صر التذوق
ب�سي ��دى جابر و�أ�ضاف جمال ياقوت مدير الق�صر
�أن ��ه �س ��وف ت�سب ��ق امل�ؤمت ��ر ور�شت ��ا عم ��ل حتت
�إ�ش ��راف املهند� ��س حمم ��د حنف ��ى عبد الق ��ادر من
معهد تكنولوجي ��ا املعلومات بالإ�سكندرية الأوىل
حول تطبيق ��ات الإنرتنت والثانية حول "�صناعة
التعهيد" وتعني كيفي ��ة اال�ستفادة من التقنية فى
التعه ��د ب�أعمال خارج النط ��اق اجلغرافى دون �أن
ينتقل القائم بالعمل م ��ن مكانه ،وهى �صناعة تتم
ب�شكل كبري فى العامل وحتقق �أرباح ًا �ضخمة.
ومن جانب ��ه �صرح منري عتيبة �أم�ي�ن عام امل�ؤمتر
ب� ��أن امل�ؤمت ��ر �سي�شه ��د  6جل�س ��ات �إ�ضاف ��ة �إىل
ال�شه ��ادات والتجارب امل�صاحب ��ة ،و�سوف تكون
اجلل�س ��ة الأوىل ح ��ول "مفاهي ��م ت�أ�سي�سي ��ة"

وي�ش ��ارك فيه ��ا كل م ��ن الدكت ��ور يو�س ��ف زي ��دان
رئي� ��س ق�س ��م املخطوط ��ات مبكتب ��ة الإ�سكندرية،
والدكتور ال�سيد جنم ،و�أحمد عزت �سليم.
�أم ��ا اجلل�س ��ة الثانية ف�سوف تك ��ون حول "جدلية
الإبداع الرقمورقى" وي�شارك فيها كل من الدكتور
م�صطفى ال�ضبع ،وجم ��ال غيطا�س رئي�س حترير
جملة لغة الع�صر.
واجلل�س ��ة الثالث ��ة �ستكون عن "الهوي ��ة ..رقميا"
وي�ش ��ارك فيها كل م ��ن د.عبري �سالم ��ة ،والدكتور
خال ��د ع ��زب ،واملهند� ��س عب ��د احلمي ��د ب�سيونى،
واجلل�س ��ة الرابع ��ة ع ��ن" :الإب ��داع ال�سينمائ ��ى
وامل�سرحى ..رقميا" وي�شارك فيها كل من د.حممد
ح�س�ي�ن حبي ��ب م ��ن (الع ��راق) ،وحن ��ان �شافعى،
و�سوف تك ��ون اجلل�سة اخلام�سة ح ��ول "الإبداع

والتدوي ��ن ..ت�أري ��خ الع�ص ��ر" وي�ش ��ارك فيها كل
م ��ن :الدكتور زين عبد اله ��ادى ،والدكتورة �سحر
املوجى.
�أما اجلل�سة ال�ساد�سة ف�سوف تكون حول "حماية
الإب ��داع ..تقني ��ا وقانونيا" وي�ش ��ارك فيها كل من
الدكت ��ور م�صطفى عب ��د الغن ��ى ،واملهند�س حممد
حنفى ،والدكتور غالب �شنيكات من (الأردن).
ويق ��ول الدكتور هيث ��م احلاج عل ��ى �سكرتري عام
امل�ؤمتر �أن ��ه متت �إ�ضافة ق�سم مه ��م داخل امل�ؤمتر
وه ��و ال�شهادات والتجارب حي ��ث حر�ص امل�ؤمتر
عل ��ى ت�ضيي ��ف رواد للثقافة الرقمي ��ة من خمتلف
الأجي ��ال ل�ي�رووا �شهاداته ��م وجتاربه ��م ف ��ى هذا
املج ��ال ومنهم مفل ��ح العدوان م ��ن الأردن والذى
�سيحك ��ى عن جتربة تكوين احت ��اد كتاب الإنرتت

العرب ،والناقد �شوقى بدر يو�سف والذى �سيحكى
عن جتربته فى كيفية توثيق ال�سرد رقميا ،وكذلك
الدكت ��ورة �أمانى �أمني والت ��ى �ستعر�ض لتجربتها
ف ��ى �إن�شاء منتدى الكت ��اب العربى على الإنرتنت،
ثم ح�سام عبد القادر و�شهادته حول جتربة �إ�صدار
جملة �أم ��واج �سكندرية �أول جمل ��ة �إلكرتونية فى
م�صر ت�صدر على �شبكة الإنرتنت.
كم ��ا �سريوى ال�شاعر به ��اء الدين رم�ضان �شهادته
ف ��ى الثقاف ��ة الرقمي ��ة حت ��ت عن ��وان "ا�ستيع ��اب
�أم اندم ��اج يف الثقاف ��ة الرقمي ��ة" وكذل ��ك الأديب
ال�ش ��اب و�سي ��م املغرب ��ى م�ؤ�س�س جماع ��ة �إطاللة
حتت عن ��وان "تكنولوجيا جديدة تدعم التوا�صل
الإن�س ��اين" ،والأدي ��ب ال�شربين ��ى املهند�س حتت
عنوان "الإبداع تطور �أم طفرة".

ملاذا التوجّ �س من مفردة
(البالغة)؟
�شاكر لعيبي
ل ��و ا�ست�شهدن ��ا بالكتاب ��ات النقدي ��ة و�شب ��ه النقدي ��ة
وال�صحفي ��ة الواف ��رة التي يكتبه ��ا �شع ��راء ونقاد جدد
لتو َّلد لدينا يقني ب� ��أن هناك "ا�ستهجان ًا" وا�سع النطاق
ملف ��ردة (البالغ ��ة) عل ��ى ال�صعي ��د ال�شعري عل ��ى الأقل.
ُت�ستخ ��دم املف ��ردة يف ه ��ذه الكتاب ��ات رديف� � ًا للأ�سلوب
الل�صي ��ق باملا�ضي� ،أو �صنو ًا للتق ُّع ��ر اللغوي� ،أو بدي ًال
أ�سلوبي� ،أو تف�ضي�ل ً�ا للأ�ساليب ال�سائدة� ،أو
للجمود ال
ّ
أ�سلوبي م ��ا� ،أو ترويج ًا
قناع� � ًا لتربير �ضعف لغ ��ويّ و�
ّ
ُراوغ ًا للغةٍ �شعريةٍ راهنةٍ يُراد �أن تكون هي عينها اللغة
م ِ
الوحيدة اجلديرة بال�شعر وال�شعرية واملعا�صرة.
فهم ملعنى
ت ��دل غالبية هذه الكتابات على �أن هناك �سو َء ٍ
مفردة (البالغ ��ة) ،ك�أنها منحدرة من �س� ��أم املحا�ضرات
املدر�سي ��ة العربي ��ة ،م ��ن ثق ��ل املجل� ��س الأكادمي ��ي
اجلامع ��ي الذي �شح ��ن املفردة باال�ستط ��رادات اللغوية
واال�ست�شه ��ادات املحفوظ ��ة ع ��ن ظهر قل ��ب وبتفريعات
علوم البديع امل�ستحدث ��ة الثقيلة ،والذي جعلها بالتايل
تبدو مقذوف ��ة يف االختبار العق�ل�اين اجلامد �أكرث مما
يف حقله ��ا الأ�صل ��ي :الق ��ول مُوا َربة الذي ه ��و ال�شرط
الأ�صلي للكتابة املُبدِ عة ،ال�شعرية وغري ال�شعرية.
وارب
ال يق�ت�رح لنا �أحد م�صطلحا �آخ ��ر ملفهوم الكالم املُ ِ
بطرق �شتى ،بديال للبالغ ��ة ،مما يزيد حريتنا بل �شكنا
مبفهوم الكتابة الأدبية لدى ال�شريحة ال�شعرية امل�ش ِّككة
مبفردة البالغة يف امل�شهد ال�شعري الراهن.
ل ��و �أن ه ��ذه الكتابات املحايث ��ة ال تو ّد الإمي ��ان باملقول
العرب � ّ�ي العمي ��ق للبالغ ��ة ب�صفته ��ا اجلوهري ��ة (كقول
�وارب) لأي كتاب ��ة �شعري ��ة و�أدبي ��ة ،فعليه ��ا العودة،
ُم � ِ
م ��ن باب املحاجج ��ة امل�ستل َه َمة من م�ص ��ادر حديثة� ،إىل
م ��ا يقوله عل ��ى �سبيل املث ��ال روالن بارت ع ��ن (البالغة
تو�ص ��ل بارت �إىل النتيجة العامة
َّ .)Rhétorique
بالغي واحد م�شرتك
التالية" :من املحتمل وجود �شكل
ّ
مث�ل ً�ا بني احللم والأدب وال�صورة" (توا�صل ،العدد )4
يق ��ع يف �أ�شكال املج ��ازات الأدبية عينه ��ا املوجودة يف
ت�صنيفات البالغة التقليدية� .سنعيد بطريقة �أخرى يف
بتو�سع يف
ه ��ذه املنا�سبة قول ما قد �سبق و�أن تناولناه ّ
بحث �آخر:
وارب ال ��ذي يتحدث عنه بارت ه ��و ما �أ�سماه
الق ��ول املُ ِ
الع ��رب باملج ��از� .إذ على امل�ست ��وى اللغ ��وي ،ي�ستخدم
الب�ش ��ر ،ب�ش ��كل عام ،املف ��ردات املجموع ��ة يف قوامي�س
حم� �دّدة ،لأغرا� ��ض االت�ص ��ال والتوا�ص ��ل .وه ��ذا ه ��و
م�ست ��وى �أول م ��ن م�ستوي ��ات البداه ��ة يف ا�ستخ ��دام
اللغ ��ة .ونق ��ع في ��ه عل ��ى �ش ��يء مبا�ش ��ر ومنفع � ّ�ي يف
ا�ستخ ��دام الألف ��اظ والأفعال وال�صي ��غ النحوية املتفق
عليه ��ا بني جماعة لغوية حمددة .غري �أن هناك م�ستوى
�آخ ��ر من م�ستويات ا�ستخدام ال ��كالم هو امل�ستوى غري
املبا�ش ��ر واجلم ��ا ّ
يل ال ��ذي يقول املع ��اين ذاته ��ا ب�شكل
ُداو َر ًة .ويك ��ون وقعه يف �أغلب الأحوال
غ�ي�ر مبا�شر :م َ
�أعم ��ق يف ال ��ذات من وق ��ع اخلطاب املبا�ش ��ر .نحن هنا
يف نط ��اق اال�ستخدام اجلمايل� ،أو املج ��ازي للقامو�س
امل�شار �إليه عينه( :فالن �أ�سدٌ)� ،إ�شارة جمازية قد ت�ؤ�شر
لفك ��رة ال�شجاعة ،وقد تكون �أقوى وقعا عند حذف �أداة
الت�شبيه.
كتابي �أب ��و عبيدة (ت  210هـ)
ومنذ
العربية
�ة
يف اللغ �
ْ
"جماز القر�آن" وابن قتيبة (ت 276هـ) "ت�أويل م�شكل
الق ��ر�آن" ،تنطوي حتت ل ��واء (املج ��از) اال�ستخدامات
غ�ي�ر املبا�ش ��رة للمف ��ردات امل�شرتك ��ة ب�ي�ن املتفقني على
�شف ��رة معين ��ة .بع� ��ض املت�شددي ��ن فك ��ر ًا واجلامدي ��ن
جمالي� � ًا مث ��ل اب ��ن تيمية �أنك ��ر وجود املج ��از �أ�ص ًال يف
اللغ ��ة ،يف حني تو�صل ابن قتيبة �إىل �أن املجاز موجود
يف كل اللغ ��ات ولي� ��س العربي ��ة وحده ��ا .املج ��از ه ��و
الوجه الأول الأ�صلي جلمي ��ع �أنواع البالغة من ت�شبيه
وا�ستع ��ارة وكناية وغري ذلك مما ن�ستخدمه كل يوم يف
ال�شعر احلديث والقدمي وق�صائد النرث الراهنة ،بل يف
احلديث اليومي.
على �أن املجازات ومن ث ��م اال�ستعارات املعقدة امل�شتقة
منها ميكن �أن تغني الن�ص وميكن �أن ت�سيء �إليه .عندما
نعاود قول اال�ستعارة املعروفة املك َّررة ،فهي تغدو عبئ ًا
على الن�ص وجتعل ��ه ممجوج ًا ،وعندما يجري اخرتاع
�صي ��غ جديدة من اال�ستع ��ارة فهي ت�صري �إث ��را ًء للن�ص
�إذا مل تك ��ن مولـِّد ًا لل ��دالالت اجلديدة .الحظ فولتري يف
قامو�س ��ه الفل�سفي �أن�" :أوائل م ��ن اكت�شف تلك ال�صيغ
املجازي ��ة اعت�ب�روا م ��ن املخرتع�ي�ن� ،أم ��ا الالحقني فلم
يكونوا �سوى ببغ ��اوات" .ويطلق �أحمد الها�شمي على
اال�ستعارات التي "الكتها الأل�سن ،العامية".
واملج ��از يف العربية ه ��و "اللفظ امل�ستعم ��ل يف غري ما
وُ�ض� � َع ل ��ه يف ا�صطالح التخاط ��ب" لعالقةٍ م ��ع قرينة،
ِ
الو�ضعي .والعالقة هي املنا�سبة
مانعةٍ من �إرادة املعنى
ّ
احلقيقي واملعنى املجازيّ  ،وقد تكون عالقة
بني املعنى
ّ
املُ�شا َبهَة (ها�شمي .)291
ي�شتغل املج ��از بطريقة �سليمة ،عندم ��ا يكون املخاطـَب
واعي� � ًا �أن ت�أثريات املعنى عليه مت ّر بطرق متع ِّرجة� ،أي
�أن اللفظ يُ�ستعمل يف غري ما وُ�ضع له �أ�ص ًال ،كما عندما
يقب ��ل املتلقي الني ��ة ال�شعرية �أو اللعبي ��ة يف ا�ستخدام
اللغة.
اعتق ��د ج � ّ�ل البالغي�ي�ن الع ��رب �أن فكرة املج ��ازات ،مبا
فيه ��ا اال�ستع ��ارة ،تقوم فح�س ��ب على فك ��رة (املُ�شابهَة)
ب�ي�ن دا ّل�ي�ن ،وهو ا�ست�سه ��ال وتب�سي ��ط ،ال تربهن عليه
مدلوالت املجاز نف�سه ��ا التي �إذا كان �صحيح ًا �أنها تقيم
عالق ��ة م�شا َب َه ��ة ظاهري ًة فه ��ي تفعل لكي تق ��دم عالقات
�أخ ��رى جدي ��دة متام ًا ومعقـ َّ ��دة :اخرتاع مع ��ان جديدة
تقريب� � ًا� ،أو تق ��دمي اجل ��و الروح ��ي املخ�صو� ��ص الذي
تتناول ��ه جمازاتها .ف�إن بيت �أب ��ي ذ�ؤيب الهذيل" :و�إذا
املني ��ة �أن�شب ��ت �أظفاره ��ا -الفي ��تَ كل متيم ��ةٍ ال تنف� �عُ"
لي�ست ت�شبيه ًا ب�سيط ًا للمنية ب�أظافر احليوان اجلارح،
ق ��در ما هي و�ضعن ��ا مبناخ نف�سي �شدي ��د اخل�صو�صية
لفاجع ��ة الإن�سان �أمام القدر .الفارق كبري �إذن بني الظن
�أن ا�ستع ��ارة اله ��ذيل تقوم على ت�شبي ��ه حمذوف وبني
عقلي
حماولة البيت لإدراجنا ،ع�ب�ر املخ َّيلة ،يف ف�ضاء ّ
وروح ��ي جدي ��د ،معنى جديد للق ��در� ،أو
امل�صري الرتاجيدي الإن�ساين.
وارب �أو القول
املجاز �أو القول املُ ِ
ُداو َرة هو جذر البالغة ،وهنا
م َ
يتدخ ��ل ال�سي ��اق التاريخ ��ي
ولغ ��ة الع�ص ��ر يف الطري ��ق
الذي ميكن في ��ه ا�ستخدام
الل�س ��ان يف �سياق حمدد.
ال عالق ��ة للأم ��ر �إذن
مبفهوم البالغة نف�سه.

