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ق � � �� � � �ض� � ��ى
حم� � � �م � � ��ود
ال �ب�ري � �ك� ��ان
(1931
�أح � � ��د
،)2002
ال � �� � �ش � �ع� ��راء امل� �ث ��ال� �ي�ي�ن
والأبولونيني النادرين ،يف حادث
م�ؤ�سف وغ��ري��ب ،لكنه مل يعد غريب ًا يف ع��راق
اليوم .ذات يوم بغي�ض ،دهم منزله �صبي ميتّ
له ب�صلة قرابة من ناحية زوجته لينتهي ال�شاعر
الكبري �ضحية �سرقة لدريهمات قليلة كان يعتا�ش
منها ال�شاعر القتيل .وال �أعرف ملاذا كلمة ال�شاعر
القتيل تذكرين� ،أو حتيلني مبا�شرة �إىل الإ�سباين
العظيم فريدريكو غار�سيا ل��ورك��ا ،ذل��ك ال�شاعر
ال��ذي ذهب �ضحية �شعره وموقفه الإن�ساين من
فا�شية اجلرنال فرانكو وميلي�شياته الدموية التي
فتكتْ بال�شعب الإ�سباين.
مل مي ��دح حمم ��ود الربي ��كان املتح� �دّر م ��ن �أ�س ��رة
جندي ��ة ،الطغ ��ا َة �أو امل�ستبدّين مثلم ��ا فعلت قافلة
م ��ن �شع ��راء الع ��راق يف م ��دح الطاغي ��ة .مل يق ��ف
ليتح�صل على مكاف�أة
يوم� � ًا يف باب وزارة ثقاف ��ة،
ّ
م ��ا ،ومل ي�شرتك يف �أيمّ ا مهرجان �شعري �أو يتقدم
�إىل احتفالي ��ة �أو تكرمي ما ،لتتدىل امليداليات على
�ص ��دره كم ��ا يحدث م ��ع بع� ��ض ال�شع ��راء �أو ممن
يت�شبهون بال�شعراء.
كان الربيكان عزيز النف�س ومن املت�أملني الزاهدين
ع ��ن متاع الدنيا ،بل زاه ��د ًا حتى يف عطاء ال�شعر.
فلم يكن مه ��ذار ًا ،غزير الإنتاج� ،إمن ��ا كان ال�شاعر
�سيا�س � َّ�ي نف�سه ،ي�س ��اريَّ روحه وعمق ��ه الداخلي،
منح ��از ًا م ��ن دون �ش ��ك �إىل الأف ��ق الطبق ��ي ال ��ذي
نادى به مارك� ��س من غري �أن يتح ّزب �أو يقع �أ�سري
الدوغمائية ،تلك التي نادى بها بع�ضهم.
التقي ��ت بالربي ��كان مرة واح ��دة فق ��ط ،كان اللقاء
غام�ض� � ًا و�أ�سطوري ًا ك�أ�سطورة حمم ��ود الربيكان
نف�س ��ه ،التقيت ��ه ذات ظه�ي�رة م ��ن ع ��ام  1976يف
الب�ص ��رة .ذهب ��تُ �أبح ��ث عن ��ه يف مدين ��ة الزب�ي�ر
اجل�صية
الب�صري ��ة ،يف �أزقته ��ا املرتب ��ة وبيوته ��ا ّ
ال�شبيهة بالبودرة املذرورة يف �سمائها ال�صغرية.
وبعد رحلة م�ضني ��ة يف �صيفية الهبة كانت درجة
حرارتها تتع ��دى اخلم�سني ،قيل لنا من عرب الباب
ال ��ذي طرقن ��اه �أنّ الربي ��كان تزوّ ج حديث� � ًا وذهب
�إىل الب�ص ��رة ليقي ��م يف مركزه ��ا .مل �أع ��دم احليلة
يف البح ��ث عن ��ه ،فذهب ��تُ �إلي ��ه ب�صحب ��ة ال�شاعر
البوهيمي الب�صري ،عبد احل�سن ال�شذر ،فوجدناه
بعد عناء وبحث طويل�ي�ن ،على رغم معرفة ال�شذر
بخفاي ��ا الب�ص ��رة ودروبه ��ا العتيق ��ة وحاناته ��ا
الكث�ي�رة ومقاهيه ��ا ال�شعبي ��ة .التقين ��ا الرجل يف
منزل ��ه ال�صغ�ي�ر املرتع بالظالل ع�ص ��ر ًا .ك�شف يل
هذا اللقاء عن كائ ��ن �شاعري هادئ� ،ضامر البنية،
بنظ ��ارات مظللة ،ت�ش ��ي بطريقة حيات ��ه املنعزلة،
البعي ��دة م ��ن �صخ ��ب الدني ��ا ،ك�أنه ��ا حي ��اة مل�ؤلف
مو�سيق ��ي� ،أو حياة فيل�سوف مت�أم ��ل ،حادب على
ال ��ر�ؤى� ،أو كاهن مرتهنب قاب ��ع يف �صومعته� ،أو
لك�أن ��ه �ص ��ويف متن�س ��ك يف يده نول م ��ن الأحالم،
نول ي ��دور يف َخل ��دِ ه لي�صنع ع�ب�ره عامله احلامل.

�شربن ��ا ال�شاي عنده ،من قوري خ ��زيف �أزرق ،مع
�أقداح �صغرية مذهّ بة ،ذات �صحون خزفية حم ّززة
ب�أقوا� ��س �أرجواني ��ة ُنقِ�ش ��تْ على �أر�ضي ��ة بي�ضاء
بلورية ،وبجانب ال�شاي كعك وبق�صمات.
كان الربيكان دائم الرتحيب بنا� ،س�ألنا� ،أن ن�سمعه
بع�ض ال�شعر ،جتاوزت نف�سي ،فقلت ن�سمع ال�شذر
ال ��ذي كان يحم ��ل ق�صيدة مطوي ��ة يف كتاب «قوت
الأر�ض» لأندري ��ه جيد ،الكتاب كان قد �سقط غالفه
اخلارج ��ي ،م ��ن ك�ث�رة الدع ��ك والتنقل ب�ي�ن �أيدي
الأ�صدق ��اء ،والق�صي ��دة ُخ ّطتْ بخ ��ط عبد احل�سن
اجلميل ولكنها كانت مبقعة بنقاط ال�شاي واملرق،
الق�صيدة كانت يف غاي ��ة الأناقة وال�سبك واملقدرة
يف م�س ��ك زمام البو�صل ��ة اللغوية ،تل ��ك الق�صيدة
التي �ستط ��رد ال�صمت الأليف من من ��زل الربيكان
الهادئ.
يف تل ��ك اللحظ ��ات البليغ ��ة ،كن ��ت متوجّ �س� � ًا ،من
فعل م ��ا يقوم به ال�شذر ،فهو له مثل هذه احلركات
الغريب ��ة الت ��ي �صارت ج ��زء ًا م ��ن �شخ�صيته ،لكن
الغري ��ب يف الأمر كان ال�شذر يف ح�ضرة الربيكان
يف غاي ��ة التهذي ��ب والهدوء ،فتجن ��ب حدوث مثل
تل ��ك الأفع ��ال ال�سوريالي ��ة الت ��ي يع ّده ��ا نوع ًا من
جنون ال�شعر وال�شاعر .و�ضع الربيكان �أ�سطوانة
مو�سيقي ��ة يف �آل ��ة الغراماف ��ون و�أدار الإبرة على
قطعة مو�سيقية خلبتْ ذهني وانتزعتْ لُبابي حني
�سمعته ��ا ،كان ��ت معزوف ��ة «كارمن”لبيزيه ،وكنت

�أ�سمعه ��ا للم ��رة الأوىل،
كن ��ت وقتذاك حدي ��ث العهد
مبعرف ��ة املو�سيق ��ى على رغ ��م ذهاب ��ي املتكرر �إىل
دار الفرقة ال�سمفوني ��ة العراقية القريبة من مقهى
«الربملان”حي ��ث كان ��ت جتل�س «ال�شبيب ��ة الأدبية»
يف ذلك الوقت.
بع ��د انته ��اء املقطوع ��ة املو�سيقي ��ة� ،س�ألت ��ه ب�ضع
�أ�سئل ��ة ح ��ول ق�صائ ��د مث ��ل «حار� ��س الفن ��ار”و
«�أ�سط ��ورة ال�سائ ��ر يف نوم ��ه» و «�أغني ��ة حب من
معقل املن�سيني» ...متحورتْ الأ�سئلة حول طبيعة
الكتاب ��ة ودوافعه ��ا ،وطريقته يف كتاب ��ة ق�صائد ال
ت�شبه ال�سائد من ال�شعر العربي احلديث ،ثم �س�ألته
ع ��ن حقيق ��ة كتابته ق�صائ ��د كثرية ّ
ظل م�ت�ردد ًا يف
ن�شرها ،فا�ستغرب قويل وابت�سم ،ث ّم نه�ض وغاب
عن ��ا قلي ًال ،ليج ��يء بدف�ت�ر �صغ�ي�ر �أزرق الغالف،
�أوراقه قليلة ،فقال« :لي�س لديّ �سوى هذا الدفرت»،
و�أ�ضاف« :لو كانت لديّ حق ًا ق�صائد كثرية ل�سعدت
بن�شره ��ا� .إنها جمرد �إ�شاعات ،لكوين مق ًال وبعيد ًا
من منابر الن�شر واحلياة الثقافية يف بغداد».
كان ال�شاعر عبدالرحمن طهمازي من �أكرث ال�شعراء
قرب ًا �إىل الربيكان ،وهو �أي�ض ًا من خامة الربيكان،
�إن مل يك ��ن مت�أث ��ر ًا ب�أ�سل ��وب حيات ��ه وعي�ش ��ه م ��ع
ال�شع ��ر والف ��ن .كان عبدالرحم ��ن ي�سع ��ى جاه ��د ًا
كلم ��ا التق ��ى بالربيكان �إىل انت ��زاع ق�صائد جديدة
من ��ه لغر� ��ض ن�شره ��ا ،وكان يت ��م ل ��ه ه ��ذا ،وحني

جتمّعت لديه ح�صيلة من �شعر الربيكان �سارع �إىل
�إ�صدارها يف كت ��اب �شعري ،م�ضفي� � ًا عليها مقدمة
نا�صعة و�شارح ��ة .والق�صائد القليلة التي كنت قد
اطلعت عليها ،كان ��ت من�شورة يف جملة «املوقف»،
وهي جملة �أدبية ثقافية ،عراقية� ،صادرة يف نهاية
ال�ستين ��ات .ا�شرتي ��ت هذا العدد الق ��دمي من جملة
متوقف ��ة عن ال�صدور ل�سبب واحد هو ن�شرها على
�صفحاتها الأوىل ق�صائد ملحمود الربيكان.
يف نهاية ال�سبعينات ،حني قيّ�ض يل �أن �أك��ون
يف بريوت ،كان ملحق جريدة «النهار”اللبنانية،
يقدم زاوية ،عن �شاعر مف�ضل ،له مكانته وب�صمته
و�صوته اخلا�ص .يف تلك الآونة ،وعلى رغم وجود
�أجواء حربية ،و�صراع علني بني �أطراف متنازعة
ل�ب�ن��ان�ي��ة  -لبنانية
وع��رب �ي��ة  -ع��رب�ي��ة،
كانت بريوت كعادتها
م� ��دي � �ن� ��ة ���ص��ح��اف��ة
و� � �س � �ه� ��ر وك� �ت ��اب ��ة
ون���ض��ال �أي �� �ض � ًا .يف
ت�ل��ك الأي � ��ام املفعمة
ب� ��رائ � �ح� ��ة ال �� �ش �ع��ر
وال� �ب���ارود و�أغ� ��اين
فريوز ،قدّمتُ مللحق
« ا لنها ر ” ا ل�شا عر
ال� �ب� ��ري � � � �ك� � � ��ان يف
مقتطفات ق���ص�يرة،
ك � �� � �ش� ��اع� ��ر ف� ��ري� ��د،
ن� ��� �س� �ي���ج وح � � � ��ده،
غرائبي البناء داخل
ال�ق���ص�ي��دة ،وغ��ري��ب
الطباع �ضمن نطاق
ح �ي��ات��ه اخل��ا� �ص��ة ،مل
تكن حينذاك ت�صدر لل�شاعر القتيل �أية جمموعة
�شعرية� ،أو خمتارات كالتي جمعها طهمازي� ،أو
كديوان «متاهة الفرا�شة» الذي �صدر بعد مقتله،
وهو ي�ضم مما وجد للربيكان من ق�صائد من�شورة
هنا وهناك.
ال�س�ؤال الذي ظل يراودين منذ غيابه الرتاجيدي:
�أي ��ن ه ��ي �أعم ��ال ال�شاع ��ر حمم ��ود الربي ��كان،
خطاطات ��ه ،مدوّ نات ��ه� ،آرا�ؤه ال�شعري ��ة والأدبي ��ة
والثقافية؟
�شع ��راء مي�ض ��ون يف الظ�ل�ام ،حمرو�س ��ون فق ��ط
بتمتم ��ات ق�صائده ��م ،والذكري ��ات الت ��ي يحمله ��ا
عنه ��م حمبّوهم من ال�شع ��راء والأدب ��اء العراقيني
والع ��رب ،عبدالوه ��اب البيات ��ي ،بلن ��د احليدري،
حمم ��ود الربي ��كان ،حممد �سعيد ال�ص ��كار ،ر�شدي
العام ��ل� ،سرك ��ون بول�ص� ،شريك ��و بيك�س ،حممد
عل ��ي اخلفاجي ،ح�س�ي�ن عبداللطيف ،مهدي حممد
علي ،كزار حنتو�ش ،كمال �سبتي ،رعد عبدالقادر،
عبد احل�سن ال�شذر ،و�ص ��و ًال �إىل �أ�صغر �شاعر من
جي ��ل الثمانين ��ات هو م�ش ��رق غامن ،ذل ��ك ال�شاعر
اجلمي ��ل ال ��ذي م ��ات وحي ��د ًا يف كوبنهاغ ��ن ،من
دون �أن يرثي ��ه �أحد �أو يكتب عنه �أحد ،ليغيب مثل
الكثريين ،مدفون ًا يف بالد الثلوج ،غريب ًا عن عامله
ومدينته.

يقول الشاعر محمود الربيكان
يف قصيدته (حارس الفنار)
 :كان اليوم عيد ،ومكربات
الصوت قالت  :كل أنسان هنا،
هو مجرم حتى ُيقام عىل
براءته الدليل.
ونحن نقيم الطقوس املأمتية
يف ذكرى الربيكان نشعر أننا
كلنا مذنبون ،حتى نغسل أيدينا
من دم الشاعر.

عندم ��ا تلقي ��ت
نب� ��أ مقتل ��ه ،كان
عقربا ال�ساع ��ة ي�شريان
�إىل التا�سع ��ة من ليل ��ة �شباطية
مبتلة ،اكرتيت �سيارة �أجرة� ،سارت بي بال كوابح،
يف �ش ��وارع مقف ��رة ،متناث ��رة الأ�ض ��واء .املدين ��ة
احلجرية غافلة ،وال�سماء مبللة �صامتة ،والأحياء
مدثرون خل ��ف اجلدران بال اك�ت�راث .كنت �أق�صد
الو�صول �إىل م�س ��رح اجلرمية لأمترن على دوري
الق ��ادم يف م�سرحي ��ة (العق ��اب اجلماع ��ي) .يب ��د�أ
ال ��دور بال�س�ؤال ( :ملاذا تركتم الربيكان وحيد ًا يف
ليل ��ة داجية مثل هذه؟)� .س� ��ؤال تافه ،مل يدفع بال ًء
مربم� � ًا كان قد تقدّم مثل (ن�صل فوق املاء) ليح�صد
برعم� � ًا ليلي ًا يف حديقة العباق ��رة التي ت�صدح بني
�أفنانها ليليات (�شوبان)� .أُقفل امل�سرحُ ،
وختم على
الدور ب�سبع ��ة �أختام .نحن وحي ��دون ،وحيدون،
مثل غيتار غجري حزين.
ب ��ادرتُ بع ��د وفاته ب�أي ��ام �إىل ا�ستن�س ��اخ ق�صائده
املن�ش ��ورة ،ا�ستخرجته ��ا م ��ن �أكدا� ��س املج�ل�ات
املحفوظة يف خمزن الدار ،وك�أين بهذا الأ�سرتجاع
الرم ��زي لآث ��ار الربيكان �أب ��ريء نف�سي م ��ن لعنة
(وهم) يطاردين ،كما يط ��ارد �أ�صحاب ال�شاعر يف
املدينة ،و�أعل ُم �أن �أكرثهم يحتفظ بدفاتر ن�سخ فيها
�أ�شعار الربي ��كان املتفرقة ،ب�أعتبارها ديوان ًا �سري ًا

الوصــــية
الثمينــــة...
عبد الرحمن طهمازي
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ن������ص� ٌ
�����ل ف���������وق ال�����م�����اء

محمد خضير
يجه ��ر به مزهو ًا يف كل منا�سبة ت�سمح بالكالم عن
�شخ�صية ال�شاعر املعتزل.
لقد ناء ال�شاعر ب�آالم الب�شر ،وبكى دموعهم ،وزفر
�آهاته ��م ،هكذا تقول ق�صائده ،ال عن انتماء طبقي،
�أو ع ��ن تع�ص ��ب عرق ��ي ،ولك ��ن عن فط ��رة وجدان
�ص ��ادق ،و�شعور جمعي ب ��الأمل الإن�ساين الواحد،
هك ��ذا ق ��ال �صديق ��ه ر�شي ��د يا�س�ي�ن� .إال �أن ال�شاعر
ال يلب ��ث �أن ي�ست ��درك عل ��ى تعا�ض ��ده م ��ع الآالم
اجلماعية التي تتدفق نحوه من كل جانب ،ب�أقامة
م ��ر�آة الوه ��م حاج ��ز ًا ب�ي�ن الوج ��ود وعدم ��ه ،بني
احلقيق ��ة وظلها ،فالب�ش ��ر (ميوتون ب ��داء الوهم)
على انفراد ،كما ميوتون بفعل احلروب واملجازر
اجلماعية على م ّر الع�صور.
�أي ��ن تكمن حقيقة املوت الف ��ردي واجلماعي حول
ملج�أ ال�شاعر غري احل�صني؟ �إن �إح�صا ًء كام ًال ملئات
املفردات املتوارية يف ظل مفردة (املوت) املتواترة
يف �شع ��ر الربي ��كان� ،ست�ص ّف ��ي لنا �أبع ��اد (الوهم)
الت ��ي يت�أرجح خالله ��ا رقا�ص (ال�ساع ��ة ال�سوداء)
املعلق ��ة عل ��ى اجلدار ب�ي�ن (البح ��ر  /ال�صحراء) و
(التي ��ه  /الوجود) و (املا�ضي  /احلا�ضر) و (الآن
 /الأب ��د) و (املاء  /املر�آة) .وال�شاعر يح�صي دقات
ال�ساعة  :وهم ..وهم ..وهم..
�إن املوت يظهر يف (ظلمة الر�ؤيا) مثل (ن�صل فوق
املاء) كما يتقدم يف الوجود اخلارجي مثل (م�سخ
م ��ن امل�س ��وخ املق ّنع ��ة) يف (ظ�ل�ال امل ��ر�آة) .وكلنا
ينتظ ��ر موته مثل (قو�س م�ش ��دود) ولكن ال عالمة
عل ��ى الرحيل ،والرحلة مل تبد�أ بعد� .إن (االنتظار)
واح ��د من مراكز املعنى القوية يف �شعر الربيكان،
مي ��دده وي ��دوّ ره كما مي� �دّد خباز رغيف� � ًا على لهب
التن ��ور �أم ��ام عيون اجلياع املنتظري ��ن عند بوابة

الرحيل.
ج ��اء املوت �أخ�ي�ر ًا ،املوت ال ��ذي انتظ ��ره ال�شاعر
طوي ًال ،بال قناع ،يف ليلة ال ك�أ�س فيها وال نغم ،بل
وح ��دة �شديدة الوط�أة ،و�صم ��ت ثقيل .جاء املوت
م�سخ� � ًا حقيقي� � ًا انت ��زع روح ال�شاع ��ر ،غائ�ص ًا يف
ظلمة الليل .ومل يكن املوت وهم ًا.
ً
انتظ ��ر الربيكان املوت ،ومل يك ��ن م�ستعدا مبا فيه
الكفاي ��ة ملواجهت ��ه ،فق ��د كان �أوهى م ��ن �أن يقاوم
�صخرة ثقيلة ،جهمة املالمح ،تدحرجت يف اخلفاء
و�سحقت ��ه على �سفح الوجود الأمل�س .بل �أن رعبه
من املوت بلغ �أق�صاه عندما ملح يف حدقتي القاتل،
ال ��ذي ي�شهر ن�صل العدم الب ��ارد �أمامه ،بريق الأمل
الإن�س ��اين املتموجة مثل �ضوء فن ��ار بعيد .غا�ص
اخلنج ��ر ب�ي�ن الأ�ض�ل�اع النحيل ��ة ،حينئ� � ٍذ ج ��اء
ال�شاعر يق�ي�ن بابتداء الرحل ��ة املنتظرة ،مع طعنة
الأمل احلقيقي.
مل ينتظ ��ر الربيكان موت ��ه كما انتظ ��ره القدريون
والدهري ��ون ،ومل يخادع ��ه بارت ��داء الأقنع ��ة� ،أو
ي�ستمهله عم ��ر ًا ا�ضافي ًا� ،إذ مل ��ا واجه م�صريه على
�ساعة الوج ��ود املتحرك ��ة �إقدام ًا و�إدب ��ار ًا ،ي�سار ًا
وميين� � ًا ،تخ ّل ��ى عن (حقيقت ��ه وا�سمه) ل� �ـ (الرياح
التاريخي ��ة) وانتم ��ى �إىل زم ��ن الفك ��رة اجلميلة،
زم ��ن احلرية .لق ��د ر�أى يف خمادعة املوت عبودية
للحي ��اة وا�ست ��زادة م ��ن �أثق ��ال الوج ��ود ،فاعتزل
امل�صري اجلماع ��ي وواجه م�صريه مبفرده .زودته
مو�سيق ��ى العزلة ب�أجمل الأف ��كار ،و�ساعدته حرية
ال�شعر على مقاومة الع ��دم� .إنّ احلرية – وقرينها
اجلم ��ال ،جم ��ال الأف ��كار – �أق ��وى اخرتاع ��ات
الربيكان ال�شعرية� .سار خارج الزمن لكي يتفادى
�ساعة املوت احلقرية ،واتخذ ال�شعر �سبي ًال دائري ًا

حني كان حممود الربيكان يحلل تاريخ القتل والتعذيب وكل
فن ��ون ايذاء االن�سان حتليال �شعري ��ا متمر�سا ،كان فيما يبدو
بع ��د م�صرعه يجه ��ز تاريخ �شعرن ��ا العراقي بو�صي ��ة ثمينة
تتعلق بدفاع ال�شاعر احلديث عن العدالة التي ال تتجز�أ.
ان جوهر �شعره منذ اواخر خم�سينات القرن الع�شرين،ورمبا
اىل اخ ��ر اه ��ة ندت عنه ،ه ��و يف تلك ال�شه ��ادات املتخ�ص�صة
يف ب�صريته ��ا وقيم ��ة م�س�ؤوليته ��ا عمم ��ا كان ي�سميه”ارثنا
اال�سود”ع ��ن العق ��اب ال ��ذي ينتج ��ه االنتظار العقي ��م ،وعن
جت ��اوز االن�س ��ان على فن الوج ��ود ،اال ان مقتله �سبب ارباكا
ويقظ ��ة لعدد منا ،لكنه ع ��رف �سابقا وعاي� ��ش وتوقع غريزة
املوت ،بدرجاته ��ا يف كل مبد�أ من مب ��ادئ الواقع ،التن�سوا-
ايه ��ا اال�صدق ��اء -ان اال�ست ��اذ الربيكان الذي تع ��دون �شعره
مفخ ��رة من مفاخ ��ر �شعرن ��ا احل�صينة ،كان ا�ش ��د التماعا يف

ح ��ول قب ��ور املا�ض ��ي .كان ال�شع ��ر درع� � ًا �صنع ��ه
الربي ��كان من عي ��ار الأفكار اخلال ��دة .لكن ال�شاعر
ال ��ذي ابتكر نوع ًا قيم� � ًا من مقاومة الع ��دم ،فاج�أه
املوت ب�س�ل�اح بدائي حممول بي ��د ب�شرية جاهلة،
عدوانية بالغريزة ،كان موته من عيار تافه ال ي�أبه
بقلوب ال�شعراء و�أغنياتهم الفطرية ،ولو �أن قاتله
انتبه عند الطعنة الأوىل لقيمة ال�شاعر لأم�سك يده
عن �أن تتواىل على اجل�سد املتهاوي بخم�س ع�شرة
طعنة �أخرى ،بينما كانت غريزة العدم املجردة من
الرحم ��ة ق ��د ا�سقطت كل تربي ��ر عقلي عن ��د القاتل
الذي �أمعن يف انتزاع روح ال�شاعر.
يق ��ال �أن �سائق ال�سيارة الأهوج الذي ده�س املفكر
الفرن�سي (روالن بارت) ندم ندم ًا �شديد ًا على فعلته
عندم ��ا وعى غفلت ��ه بحق رج ��ل �شه�ي�ر� .إن القتلة
م�صنوع ��ون مبعاي�ي�ر ال يت�صوره ��ا املغ ��دورون.
فال بارت وال منع ��م فرات وال الربيكان وال غريهم
من �أبرياء احلي ��اة (ال�سائرين يف نومهم) قادرون
على جتمي ��د اللحظ ��ة املميتة التي تتق ��دم نحوهم
مث ��ل (ن�صل فوق املاء)� .إنها حلظة متماهية خارج
الزمن والوج ��ود يف املرايا املن�صوبة على الطرق
غري امل�ألوفة ،وال ينفع معها �أي ندم .لقد �أعدم قاتل
الربيكان خطط ال�شعراء ملوت غري م�ألوف.
يق ��ول (بورخ� ��س) يف �أح ��د �أحاديث ��ه ( :اخلل ��ود
ال�شخ�صي ،مثل املوت ال�شخ�صي� ،أمر ال ي�صدق).
لكنن ��ا ونح ��ن الذي ��ن مل ن�ش�ت�رك م ��ع الربيكان يف
�وب على
حيات ��ه ال�شخ�صي ��ة الت ��ي �صممه ��ا مثل ث � ٍ
مقا�س ��ه ،جن ��د يف موت ��ه خرق� � ًا وا�سع� � ًا يف ث ��وب
حياتن ��ا .نحن الذين مل ن�ص� �دّق (موته ال�شخ�صي)
�صرنا نتع ّزى ببقاء ق�صائ ��ده �شاهد ًا على (خلوده
ال�شخ�صي).

متتعه اجل ��ذري مبا هو م�أمول من خ�ي�ر وجمال ونب�ض ،ان
�شيئا من املعرفة غري العابرة املعرفة التي هي �شعرية الغري،
ه ��ذا ال�شيء م ��ن املعرفة هو الذي ا�ضفى عل ��ى �شعره موهبة
اال�ستق�ل�ال الثقايف التي كانت اط ��ارا من االطارات امل�ساعدة
الت�ص ��ال �شع ��راء االجي ��ال بتاري ��خ �شعر ال ��رواد يف ق�صيدة
التفعيلة هنا يف بلدنا.
ا�صدقائي االعزاء،ق ��د اجد عندكم عذرا عن هذا االختزال يف
و�ص ��ف ينا�سب الظ ��رف ،اما العاطفة فان له ��ا اخالقا ل�صيقة
بفققيدن ��ا من الناحيت�ي�ن الواقعية والرمزية ،ف ��اذا كان ممن
يعان ��ون ثقل الوجود وعلى نحو من ال�صرب اجلميل فقد كان
خفيفا على ا�صدقائه وا�شيائه ،ان هذا ال�شاعر مل يذهب بعيدا
ع ��ن ال�شعر مل يف�سد ماء ق�صائده مبا هو غري �شعري ،من ايها
ال�شاعر بني ق�صائدك فالذاكرة تدعوك اىل متحف الطليق.
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البريكان) و(الغراب) الدغار االن بو..
ياسر جاسم قاسم
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يع ��د ال�شاع ��ر الربي ��كان م ��ن ال�شع ��راء القالئل
الذي ��ن ا�ستغرق ��وا يف ع ��امل امل ��وت والرحي ��ل،
ويف ف�ض ��اءات امل ��وت املرتامية ،ب ��ل بلغ درجة
ا�ستغراق ��ه يف ع ��امل امل ��وت وثنائي ��ة امل ��وت
واحلي ��اة ح ��د االمتالء ال�شعري ف�ل�ا منا�ص من
العاملني وهو يفل�سف عرب �شعره ما يراه فيهما،
فبحق ع ��دت ثنائية املوت واحلياة هي الثنائية
الفل�سفية املميزة ل�شعر الراحل الربيكان ،وتعد
ق�صي ��دة الطارق هي الق�صي ��دة االقوى يف هذا
املج ��ال ،حي ��ث يتنب� ��أ به ��ا مبوته ويرتق ��ب بها
�ساعة املوت ه ��ذه ،اال ان الق�صيدة تعد حماكية
وب�ش ��كل كبري لق�صيدة الغ ��راب الدغار االنبو..
و�س�أح ��اول يف ه ��ذه الدرا�س ��ة ان ابني جوانب
املحكاة والتنا�ص بني ق�صيدة الطارق الفل�سفية
للربي ��كان وق�صيدة الغراب الدغ ��ار االنبو التي
�سبقة ق�صيدة الطارق كثريا.....
يقول الربيكان يف ق�صيدة الطارق لتي يرتقب
بها �ساعة موته:
على الباب نقر خفيف
عل ��ى الباب نق ��ر ب�ص ��وت خفي�ض ولك ��ن �شديد
الو�ضوح
يعاود ليال اراقبه اتوقعه ليلة بعد ليلة
ا�صيخ اليه بايقاعه املتماثل
يعلو قليال قليال
ويخفت
افتح بابي
ولي�س هناك احد
من الطارق املتخفي؟ترى؟
�شبح عائد من ظالم املقابر؟
�ضحية ما�ض م�ضى وحياة خلت
انت تطلب الثار؟
روح على االفق هائمة ارهقتها جرميتها
اقبلت تن�شد ال�صفح واملغفرة؟
ر�سول من الغيب يحمل يل دعوة غام�ضة
ومهرا الجل الرحيل؟
فالب ��اب ميثل يف الق�صي ��دة العتبة االوىل لنفاذ
املوت الذي ي�ستهدف الغاء وجود ال�شاعر.ويف
هذه الق�صيدة يحاكي الربيكان ق�صيدة الغراب
الدغار االنبو التي يقول فيها /:
منت�صف الليل الكئيب،مرةاذ كنت ارنو مرهقا
و�ضجرا
اىل كتاب حكمة من�سية غريب
مرجح ��ا ر�أ�س ��ي و�شب ��ه نائ ��م فاج� ��أين �ص ��وت
خفيف
كم ��ا ل ��و ان واحدا يق ��رع يف وداع ،يق ��رع باب

حجرتي
متتمت هذا زائر يقرع باب حجرتي
ال �شيء غري هذا..ال،لي�س �شيء اخر
اه الذكرن جيدا فقد حدث هذا يف د�سمرب يجمد
الدماء
يف العروق
حتف ��ر كل ج ��دوة ظ�ل�ا عل ��ى االر�ض له ��ا وهي
متوت
وكم متنيت بان ياتي ال�صباح،ذاك اين عبثا
ودومن ��ا ج ��دوى �س�أل ��ت كتبي نهاي ��ة حلزين..
حزين لفقدي
ليونور
الغ ��ادة الفري ��دة امل�شع ��ة الت ��ي ي�سميه ��ا املالك
ليونور
تلك التي ال احد بعد ي�سميها هاهنا

كان مت � ّ�وج ال�ست ��ار االرج ��واين احلزي ��ن
واحلريري املريب
يرجفني،ميلأين ذعرا غريبا
بحي ��ث قم ��ت واقفا،مهدئ ��ا وجي ��ب قلب ��ي وانا
مردد
((ملتم�س هذا امام باب حجرتي
ملتم�س �أبط�أ يف املجيء،عند باب حجرتي
هذا فقط ولي�س �شيء اخر))
يف احل ��ال ع ��ادت قوتي،ودومنا ت ��ردد ر�أيتني
�أقول:
((�سيدتي او �سيدي،عفوك لكن
كنت انام،جئت انت قارعا بلطف
قرعت قرعا خافتا،قرعت باب حجرتي
فك ��دت ال ا�سم ��ع �شيئا غ�ي�ر انني فتح ��ت الباب
م�شرعا:

الظلمات!لي�س �شيء اخر!
بقيت وقت ��ا وانا منده� ��ش وخائف،فيما اراقب
الظالم
مرتبكا،احلم احالمي التي مل يرها من قبل راء
م ��ا م ��ن عالم ��ة وال اي �ضجي ��ج ج ��اء م ��ن قلب
الظالم
كلمة واحدة مهمو�سة:لينور
انا هم�ستها وردد ال�صدى:لينور
هذا فقط! ولي�س �شيئ اخر
وعدت نحو خمدعي م�ضطرم النف�س ا�ضطراما
ثانية�،سمعت قرعا كان اقوى منه قبل
((ال ريب –قلت-انه �شيء على نافذتي
فالنظرن من هناك اك�شفن ال�سر هذا
وليه ��د�أن وجيب قلب ��ي حلظة وليك�شف ��ن ال�سر
هذا
الريح ثم!لي�س �شيء اخر!
ا�شرع ��ت �شباك ��ي ف ��اذ يدخ ��ل دون خج ��ل ويف
�ضجيج
منه غراب ذو جالل،الئق بغابر االعياد
ال مل يحي ،مل يقف،مل يرتدد حلظة
بل حط �شاخما باعلى باب حجرتي
ح ��ط عل ��ى متث ��ال باال� ��س متام ��ا ف ��وق ب ��اب
حجرتي
حط ا�ستقر لي�س �شيء اخر!
اذ ذاك احالمي �سالها همها طري االبانو�س
وهيئة عبو�س كان يكت�سيها
قلت له(( :وان يكن عرفك دون ري�ش زينة
فما انت جبان
ي ��اذا الغراب ال�شبحي اله ��رم القامت والتائه يف
بعد
بعيد عن �سواحل الظالم
ق ��ل يل ترى ما ا�سمك ه ��ذا املولوي يف �سواحل
الظالم))
قال الغراب((نيفيمور))
عجبت كيف كان ي�صغي الطائر الكريه يل بغاية
اللباقة
وان يكن جوابه يفتقد املعنى،العالقة
النه،فلنعرتف،ما كائن حي من النا�س راى
يوما غرابا م�ستقرا فوق باب حجرته
ويحمل ا�سم :نيفيمور
لكنما الغراب باقيا على التمثال ما قال �سوى
كلمة وحيدة كامنا �ضمنها جماع روحه
ما قال غريها،وما حرك ري�شه
حتى هم�ست(( ،ا�صدقاء اخرون قبله طاروا
وه ��و غدا يرتكن ��ي كما م�ضت جمي ��ع امايل من
قبل))
فقال الطري فورا(( :نيفيمور))
قل ��ت وق ��د ارعبن ��ي ان يقط ��ع ال�صم ��ت جواب
مفحم كذلك
اجلواب:
((ال ريب هذا كل معجم الغراب،كل ما لديه
لقنه اياه �شيخ بائ�س طارده قدره
القا�س ��ي اىل ان ا�صبح ��ت كل اغاني ��ه بالزم ��ة
وحيدة
كل انا�شيد امانيه اجلنازية �صارت ت�شمل

من كتاب”املنحى الفل�سفي يف �شعر
حممود الربيكان”يا�سر جا�سم قا�سم

وثيقة من األربعينات
عن الواقع األدبي

من زمن التوهج

التن��اص بين قصيدتي الطارق لـ(محمود

الالزمة احلزينة التي تقول:
((نيفه،نيفيمور))
ومرة اخرى الغراب،مذهال روحي احلزينة
�سرع ��ان م ��ا اتخ ��ذت مقع ��دا ازاءه ازاء الب ��اب
والتمثال
ورحت بعدما ا�ستويت جال�سا
ارب ��ط ر�ؤي ��ا بر�ؤى مفك ��را ما الطائ ��ر امل�ش�ؤوم
هذا،
الطائر الغابر واملهزول والعبو�س يعني وهو
ينعب(( :نيفيمور))
ه ��ذا الذي حاول ��ت ان اعرفه،مراقبا من دون ما
كالم
الطائ ��ر الذي م�ضت عين ��اه يحرق اللهيب فيهما
�صميم
روحي
هذا الذي كنت احاول اكت�شافه ورا�سي م�سند
اىل و�س ��ادات م ��ن املخم ��ل حيث ال ��ق امل�صباح
ين�ساب
ولن حتفره هامته،اه،واه ،نيفيمور!
حيث بدا الهواء تتكثف العطور فيه من مبخرة
خفية
تهزه ��ا مالئك ت ��كاد رجاله ��ا تالم�س ��ان �صفحة
الب�ساط
�صرخ ��ت(( :ايه ��ا التعي� ��س مت ��ع النف� ��س! فها
مينحك الله ا�سرتاحة
حتملها املالئك-ا�سرتاحة كانها �شراب �سلوان
لذكرى ليونور
اك ��رع اذن �ش ��راب �سلوان ��ك هذا وان� ��س لينور
الفقيدة
قال الغراب(( :نيفيمور))
فقلت (( :يا ه ��ذا النبي!ايها ال�شرير!طريا كنت
ام ابلي�س ام نبيا!
ار�سلك ال�شيطان ام قاءتك ريح العا�صفة
مكتئبا،لكن عنيدا،فوق هذا القفر امل�سحور
يف من ��زيل امل�سك ��ون بالرعب،رج ��اء قل حقيقة
و�أ�صدقني
اخلرب:
ه ��ل ثم عطر يف يهوذا؟قل رج ��اء قل وا�صدقني
اخلرب
قال الغراب:نيفيمور
كررت :يا ه ��ذا النبي ايها ال�شرير طريا كنت او
ابلي�س او نبيا
بح ��ق هذه ال�سماء فوقنا!بحق رب واحد نعبده
انا وانت!
قل يل ،لروح ي�سحق احل ��زن ح�شاها،هل هناك
يف النعيم االبعد
ه ��ل ا�ستطي ��ع ان ا�ض ��م الغ ��ادة القدي�س ��ة التي
ي�سميها املالك ليونور
اعان ��ق الطاه ��رة امل�شع ��ة الت ��ي ي�سميه ��ا املالك
ليونور
قال الغراب(( :نيفيمور))
لتك ه ��ذه بيننا كلمة اخرية،يا ايها الطائر او يا
ايها ال�شيطان
�صحت فج�أة
ارجع اىل العا�صفة ارجع نحو �ساحل الظالم
التن� ��س يف هذا املكان ري�شة �س ��وداء من ري�شك
ذكرى
كذبة قهت بها
دعن ��ي لوحدتي وغ ��ادر ذلك التمث ��ال فوق باب
حجرتي
انتزع املنقار من قلبي ابتعد عن باب حجرتي
قال الغراب نيفيمور
مذ ذاك ما زال الغراب جاثما على الدوام جاثما
دون حراك
ما فوق متثال لباال�س باعلى باب حجرتي
عيناه عينان ل�شيطان اذا ما يحلم
و�ضوء م�صباحي على االر�ض ميد ظله الظليل
لك ��ن روحي خ ��ارج الدائرة الت ��ي طفت من ظله
الظليل
ال لن تعود،نيفيمور!

هنالك فرق بني الق�صيدتني يكمن يف
ط ��ول ق�صي ��دة الغ ��راب الدغ ��ار االنب ��و وكثافة
املعنى يف ق�صيدة الطارق للربيكان
وت�ش�ت�رك الق�صيدت ��ان يف ع ��دد م ��ن املف ��ردات
ذات ال ��دالالت الواح ��دة ومنه ��ا :خفيف،نق ��ر
وقرع،فتحت الباب،افتح بابي ...وهكذا
ام ��ا الت�شاب ��ه والتنا� ��ص فيكم ��ن يف املقاط ��ع
التالية:
يق ��ول ادغ ��ار االنب ��و)) فاج� ��أين
�أ-
�ص ��وت خفيف،كم ��ا ل ��و ان واح ��دا يق ��رع يف
وداعة،يق ��رع ب ��اب حجرتي))،ام ��ا الربي ��كان
فيق ��ول(( :عل ��ى الب ��اب نقر خفيف ،عل ��ى الباب
نق ��ر ب�صوت خفي� ��ض �شديد الو�ض ��وح)) حيث
يتبني ان قرع باب احلجرة وقع يف الق�صيدتني
وب�صوت خفي�ض.
يق ��ول االنبو((بقي ��ت وقت ��ا
ب-
وان ��ا منده� ��ش وخائف،فيم ��ا اراق ��ب الظ�ل�ام
مرتبكا،احل ��م احالم ��ي الت ��ي مل يره ��ا م ��ن قبل
راء ،اىل ان يقول وعدت نحو خمدعي م�ضطرم
النف�س ا�ضطراما،ثانية �سمعت قرعا كان اقوى
منه قب ��ل)) ام ��ا الربي ��كان فيقول((يع ��اود ليال
اراقبه اتوقعه ليلة بعد ليلة ا�صيخ اليه بايقاعه
املتماث ��ل يعلو قلي�ل�ا قليال)) ويتب�ي�ن من هذين
املقطع�ي�ن ان ال�شاعري ��ن يرتقب ��ان الزائ ��ر هذا
و�ص ��وت القرع يعلو لدى الربيكان �شيئا ف�شيئا
اما لدى االنب ��و فهو �سمع �صوتا كان اقوى منه
قبل.
يقول االنبو((فكدت ال ا�سمع �شيئا
ت-
غري انن ��ي فتحت الب ��اب م�شرعا:الظلمات لي�س
�ش ��يء اخ ��ر)) والربي ��كان يقول((افت ��ح باب ��ي
ولي�س هن ��اك احد)) ففي كلتا احلالتني ال يوجد
�شخ�ص يف الباب.
يق ��ول االنب ��و ((م ��ا م ��ن عالمة وال
ث-
اي �ضجي ��ج ج ��اء من قلب الظ�ل�ام)) متكلما عن
الطارق للباب ويقول الربيكان ((�شبح عائد من
ظالم املقابر؟)) فكال ال�شاعرين يعتربان القادم
جاء من قلب الظالم وظالم املقابر.
الت�س ��ا�ؤالت الت ��ي يثريه ��ا االنب ��و
ج-
يف ق�صيدت ��ه الغراب((فقل ��ت يا ه ��ذا النبي ايها
ال�شري ��ر ط�ي�را كن ��ت ام ابلي�س ام نبي ��ا ار�سلك
ال�شيط ��ان ام قادت ��ك ري ��ح العا�صف ��ة ))...فه ��و
ي�س ��ال عن ماهية هذا الطري و�شخ�صه ومن اين
ج ��اء اي ع ��ن هويته وكذل ��ك الربي ��كان يحاكي
املقطع هذا بقوله(( :من الطارق املتخفي؟ترى؟
�شبح عائد من ظالم املقابر�.ضحية ما�ض م�ضى
وحي ��اة خلت؟انت تطل ��ب الث�أر))فهو ي�سال عن
هويته اي�ضا.
واخريا يق ��ول االنبو((لكن روحي
ح-
خ ��ارج الدائرة التي طفت م ��ن ظله الظليل ال لن
تعود،نيفيم ��ور)) م�شريا بذلك اىل عدم امكانية
عودت ��ه للحي ��اة وانتقال ��ه اىل الع ��امل االخر اما
الربي ��كان فيقول((ر�س ��ول م ��ن الغي ��ب يحم ��ل
يل دع ��وة غام�ضة ومهرا الج ��ل الرحيل))وهو
بذلك اي�ضا يبني انتقالته للعامل االخر ورحيله.
وه ��ذا التنا�ص لي�س الوحيد لدى الربيكان ففي
ق�صيدة حار�س الفنار يقول
يف �أعمق ال�ساعات �صمتا ،حني ينك�سر ال�صباح
ونيت�شة يقول:
((يف �أعم ��ق ال�ساع ��ات �صمت ��ا كن ��ت �أت�أم ��ل
�ص ��ورة االر� ��ض)) .فالتنا�ص وا�ض ��ح جدا بني
ال�صورتني .ويكرر التنا� ��ص يف ق�صيدة”�سدم
تكوينات عوامل”
من يبت�سم يف املراة
يف اعمق �ساعات احلزن؟
االموات(.فهن ��ا :اعم ��ق ال�ساع ��ات حزن ��ا) فقط
ابدل �صمتا بحزن.

حسين عبد اللطيف
قب ��ل منته ��ى �أيلول  1948ب�أ�سبوع وحتديدا يف يوم اخلمي� ��س امل�صادف للثالث والع�شرين
من ��ه� ،ص ��در يف الب�صرة الع ��دد الأول م ��ن جملة”الفار�س”ل�صاحبها :حم ��د مو�سى الفار�س
املحام ��ي وقد ت�ضمن الع ��دد على �صفحته الثالث ��ة ع�شرة ق�صيدة”عمودية”م ��ن ت�سعة ع�شر
بيت ��ا بعنوان”اجلفاف”لل�شاعر حممود الربيكان ثم عادت املجلة يف عددها الالحق ـ الثاين
والثالث ـ املزدوج ،الذي �صدر يف كانون الثاين عام  1949امل�صادف ليوم…
ال�سب ��ت  22ربي ��ع الأول  1368هجري ��ة ،فن�شرت للربي ��كان �أي�ضا ،الق�صيدة ه ��ذه املرة بل
مالحظ ��ات �أو”خط ��رات”ـ على �إنها �صفحات من مذكرات ��ه ـ �أو هي كما قالت يف الهام�ش…
”مقدمة لف�صول مت�سل�سلة يف فل�سفة الأدب ونقده… بقلم الكاتب”وعنت بالكاتب :الربيكان
ومبقدمته هذه”:وثنية الفن والبعث املنتظر”… وكما يبدو فان املجلة وبعد �صدور عددها
امل ��زدوج هذا توقفت واحتجبت عن ال�صدور ولوال ذلك لرمبا قر�أنا كل”الف�صول املت�سل�سلة
يف فل�سف ��ة الأدب ونقده”من�ش ��ورة فيها تباع ��ا ال”مقدمتها”هذه فح�س ��ب ،الكلمة التي �أراد
له ��ا الربي ��كان �أن تكون”نقدا”�أو هجوم ��ا عنيفا �سافرا على اجلم ��ود والتخلف وال�سطحية
الت ��ي رانت عل ��ى �أواخر الأربعينات الأدبي ،فهو ي�شن حملة �شع ��واء على هذا الواقع وعلى
النزع ��ات البالية الت ��ي �سادته بعبارات حادة مبا�شرة ،مهيبا بالأدباء ال�شباب يف �أن يزيحوا
م ��ن �أمامه ��م �أ�صنامه وم ��ن ي�ؤلهها ومن يقف حج ��ر عرثة يف طريق تقدمه ��م وجتديدهم �أو
حداثته ��م قائال�”:إن ل�شعرائن ��ا �أن يت�أملوا مغزى وجودهم وان يدرك ��وا بعد تطاول الوهن
�إنهم كانوا يف �سبات وغفلة عن تعرف لغتهم وتعهد مواهبهم وتق�صي ما يجد يف الأر�ض”.
فهو يدعوهم �إىل ت�أمل ذواتهم وتعهد مواهبهم و�إدراك �أدوارهم باالنفتاح على العامل و�آدابه
ومواكب ��ة تط ��وره… وهذا م ��ا عليهم حتى وان كان ��ت الطريق غري ممه ��دة �أو �إن طالئعهم
�ستذه ��ب �ضحاي ��ا! فهم الزمرة املباركة الت ��ي �ستدرك غاياتها وتثب ��ت وجودها…”فثمة ما
يحم ��ل على االعتقاد بان هذا ما �سيكون… وان البوادر حتم ��ل اال�ستب�شار والتفا�ؤل ب�أدب
ال�شب ��اب اجلدي ��د والإمي ��ان ب�أنه ��م �سيحدث ��ون حدثا!”وهذا فعال م ��ا كان ـ كم ��ا توقع متاما
الربي ��كان ـ ومتت هذه النقل ��ة النوعية على يد ما ي�سمى اليوم بجيل”الرواد”ويف طليعتهم
ال�سي ��اب ون ��ازك والربيكان نف�س ��ه .وبجانب �صيحات الدع ��اة للحداث ��ة والتجديد �سيرتدد
�صدى هذه ال�صحيفة و�سيحفظ تاريخ الأدب للرجل موقفه املبكر ـ منذاك ـ يف �صف التغيري
والتق ��دم .ونحن ب�إعادتنا ن�شر هذه”الوثيقة”كما لو �إننا قد �أحيينا بع�ضا من ارث ال�شاعر ـ
الذي انتهب بعد رحيله ـ ونكون قد ي�سرنا فر�صة االطالع للمعنيني ـ ب�سبب �صعوبة االطالع
ـ على ما ن�شر قبل �أكرث من ن�صف قرن.
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من زمن التوهج

حاتم الصكر

ش��عر البري��كان  :أقاوي��ل الجملة
الشعرية وتأويلها
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وبهب ��وب ري ��اح التحدي ��ث ،تغري موق ��ع املتلفظ
واملتلقي مع� � ًا ،و�صار للعني م�س ��رح �ضاج حافل
باملوج ��ودات املكتوب ��ة عل ��ى �سط ��ح ال ��ورق.
وكان الأمت ��داد املعن ��وي ب�سب ��ب �سع ��ة الدالل ��ة
وال ن�سقيته ��ا ومفاج� ��أة الق�صي ��دة النامي ��ة ب�ل�ا
نظام �ص ��ارم ،يفي�ض عن وح ��دة البيت ،ليقرتح
بن ��ا ًء �سطري ًا جدي ��د ًا ،يتطور الحق� � ًا �إىل اجلملة
ال�شعري ��ة بنوعيه ��ا  :الك�ب�رى ذات الهيمنة على
البناء والدالل ��ة والأيقاع والرتكيب ،وال�صغرى
ذات الوج ��ود الفرع ��ي اخل ��ادم لوج ��ود اجلملة
الك�ب�رى ،واملتنوع على وحدته ��ا ،واملتعدد على
مركزيتها �أو ب�ؤرتها املو ّلدة.
بهذا الرتاتب التاريخي الذي هو ح�صيلة تطور
نوع ��ي ال زمن ��ي ،ون ��اجت عن وع ��ي ال تقلي ��د �أو
وراث ��ة� ،ص ��ار لل�ش ��كل ال�شعري ثالث ��ة ت�شكالت
رئي�سة تتدرج كالآتي :
م ��ا قب ��ل احلداث ��ة – احلداث ��ة الأوىل – م ��ا
بعدها
بي ��ت م�ستق ��ل �سطر �شعري جملة �شعرية :
�أ – كربى ب – �صغرى
و�ص ��ار لزام� � ًا عل ��ى الق ��ارئ املتع�ي�ن كتاب ��ة ال
م�شافه ��ة� ،أن يجدد ال ذائقت ��ه ح�سب ،بل ذخريته
الن�صي ��ة .فيهج ��م عل ��ى الن�صو� ��ص لأحتوائه ��ا
وا�ستيعابه ��ا مبا يجهز به نف�س ��ه يف عدة كتابية
تنا�س ��ب ال�سط ��ح ال ��ذي تطالعه علي ��ه الق�صيدة.
�ص ��ار على هذا القارئ الب�صري �أن يت�أمل دالالت
عالم ��ات الرتقي ��م و�أن يجدد نظرت ��ه �إىل التقفية
والتكرار ،واملطالع واخلوامت وما بينها ،ليت�سع
�أفق ��ه كي يلته ��م �أبع ��اد الن� ��ص ويتمثله ��ا قراءة
وفح�ص ًا و�إدراك ًا.
و�إذا كان ��ت هذه املقدمة �ضروري ��ة لتحديد نقطة
النظ ��ر �إىل �شعر الربيكان �ضم ��ن �سياق احلداثة
الت ��ي ينتم ��ي اليه ��ا يف ذاك ��رة ال�شع ��ر العراقي
وخارطته ،ف�إن �شعر حمم ��ود الربيكان – وهذه
منا�سب ��ة ثاني ��ة – ه ��و �شع ��ر ق ��راءة ب�صري ��ة ال
م�شافه ��ة و�سم ��اع .وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س �سوف
نتفح� ��ص عنايت ��ه بتوزي ��ع الأ�سط ��ر ال�شعري ��ة
ل�صالح اجلمل ��ة الكربى وتفريعاته ��ا ال�صغرى،

ولك ��ي ال نفرت� ��ض التقاويل والتلفظ ��ات �سنعمد
�إىل م�س ��ودة �إح ��دى ق�صائ ��ده (غي ��اب ال�شا�شة)
 -1990ونت�أمله ��ا ّ
بخط ��ه لرنى وعي ��ه باملكتوب
ومادية الورقة و�صلتها بالعبارة ال�شعرية.
م ��ا يتيح ��ه (غي ��اب ال�شا�ش ��ة) �إذن ه ��و ات�ص ��ال
ب�ص ��ري بن�ص حديث ل�ن�رى ق�صائ ��ده وحبائله
ومالحظات ��ه ونكت ��ه وحكمت ��ه ونزق ��ه ..ل�ن�رى
وج ��وده كل ��ه خمتبئ� � ًا وراء ال�ص ��وغ ال�شع ��ري
املتق ��دم يف جم ��ل حي ��ة ذات فوا�ص ��ل ونهاي ��ات

ومنت وبدايات واعرتا�ضات وا�ستطاالت و َق ْط ٍع
بالغ احل ��دة ،وا�ستئناف غريب املبت ��د�أ ..غريب
املنتهى ..غريب امل�سار.
يف ق�صي ��دة (غياب ال�شا�شة) ملحم ��ود الربيكان،
يطالعن ��ا الوج ��ه ال�سطح ��ي املقروء للن� ��ص� ،أو
هيئت ��ه ّ
اخلطي ��ة بثالث ��ة مقاط ��ع تف�ص ��ل بينه ��ا
نقطت ��ان �س ��وداوان �أراهم ��ا ال�شاع ��ر عالمت�ي�ن
عل ��ى الأنتقال من املقط ��ع الأول �إىل الثاين ومن
الث ��اين �إىل الثالث .وه ��ذا البناء املقطعي بع�ض

�أقاوي ��ل التحديث وفذلكاته �س ��واء �أجاء كما يف
ه ��ذه الق�صيدة م ��ن دون ترقي ��م� ،أم ج ��اء مرقم ًا
بارق ��ام �أو م�سل�س�ل� ًا باحرف وما �شاب ��ه .ولي�س
البناء املقطع ��ي هنا عبثي� � ًا� .إن النقطة ال�سوداء
تعل ��ن نهاي ��ة حرك ��ة وموق ��ف ي�شمله ��ا املقط ��ع،
ومته ��د حلرك ��ة وموق ��ف يليان ��ه ،وال ب ��د �أنهم ��ا
متغاي ��ران عل ��ى م�ست ��وى الرتكي ��ب والدالل ��ة.
وه ��ذا م ��ا حققت ��ه ق�صي ��دة الربي ��كان .فق ��د كان
مقطعه ��ا الث ��اين تثبيتي ًا يق ��دم م�شه ��د ًا حا�ضر ًا.
بينم ��ا كان الأول ينق�ض ك�آلة ت�صوير على كِ ْ�سرةٍ
م�شهدية لريينا املكان �أو م�سرح الأحداث بجملة
�صغ ��رى متتد على خم�سة ا�سط ��ر ،ثم يذهب �إىل
املا�ضي م�سرتجع ًا ما�ض ��ي القاعة كلها من خالل
ال�شا�ش ��ة (التي كانت ..و�سط ه ��ذا اجلدار)� .أما
املقطع الثال ��ث فهو ا�ستعادة لف ��راغ ال�شا�شة من
املعرو�ض ��ات واخل ��روج �إىل الدالل ��ة ال�صريحة
(انطوى مهرجان احلياة).
عل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س تنق�س ��م الق�صي ��دة �إىل ثالثة
مقاط ��ع ظاهري ًا .لكن تقنية جملها ال�شعرية التي
ال تلت ��زم بح ��دود ال�سطر ال�شع ��ري ترينا وجود
�أربعة انتظامات مقطعية وا�ضحة التباين هي :
 -1مقط ��ع امل ��كان – م�س ��رح الأح ��داث
والأ�ستلهام ��ات ال�شعوري ��ة وجتلي ��ات الب� ��ؤرة
الأولية ويبد�أ من (خمزن �ألأمتعة) �إىل (كغبار).
 -2مقط ��ع احل�ض ��ور الغياب ��ي �أي ا�ستح�ض ��ار
ال�شا�شة الغائبة الآن ،لتحوّ ل القاعة ال�سينمائية
�إىل خمزن عاديات قدمية( .ها هنا كانت ال�شا�شة
ال�ساطعة) �إىل (والدموع).
 -3مقط ��ع تثبيت ��ي يه ��دف �إىل تكري� ��س مقطع
امل ��كان ،لكن ��ه يتن ��وع عل ��ى ف ��راغ فل�سف ��ي �أو
وج ��ودي (للمكان روح ��ه ال�صامتة) �إىل (متعلقة
باجلدار).
 -4مقطع ال�س�ؤال امل�صريي الذي يبد�أ داللة من
ال�سط ��ر اخلام�س (من يرى يتذك ��ر؟)� ..إىل حني
(ت�ض ��اء امل�صابيح ثاني ��ة) .فال�شاعر قدّم اللحظة
على ال�س�ؤال بنائي ًا.
�إن املقاط ��ع الأربع ��ة امل�ستنبط ��ة بالق ��راءة
الثانية املدقق ��ة بالعالق ��ات والأرتباطات وكذلك

تعرفن ��ا حت ��ى الآن عل ��ى ثنائي ��ة وثالث ��ة مقاطع
ظاهري ��ة و�أربع ��ة مقاط ��ع داللي ��ة .ون�ص ��ل عند
ه ��ذه النقطة �إىل التعرف عل ��ى اجلمل ال�شعرية،
لنج ��د �أن العنوان (غياب ال�شا�شة) هو من النوع
املبا�شر املعرب عن املحتوى� .إنه عنوان ا�ستباقي
�أي �أن ��ه يحكي م ��ا �سيجري وير�شدن ��ا �إىل ب�ؤرة
احل ��دث فكل ما �سنقر�أ هو ع ��ن (غياب ال�شا�شة).
وجم ��ل الن�ص الأخ ��رى هي تفريع ��ات تنويعية
له ��ذا الغي ��اب� .إن ال�شا�ش ��ة ذات وج ��ود حم�ّي.رّ .
فظالمه ��ا انته ��اء ،و�ضو�ؤه ��ا �إع�ل�ان ع ��ن بدئها
وحياتها .لكنها ال ت�ضيء �إال و�سط ظالم القاعة.
�إن الظالم املطبق �إ�شارة �إىل بدء توهج ال�شا�شة،
فهل �أراد الربي ��كان با�ستح�ضار هذه الثنائية �أن
يذ ّكرن ��ا بخروج احلياة من العدم �أو لزوم العدم
لوجود احلياة و�أنبثاقها؟
لقد ت�سبب ه ��ذا الأزدواج ب�أزدواج داليل حميرّ .
فال�شاع ��ر يع� � ّد الف ��راغ الت ��ايل لأنته ��اء العر�ض
م�ساوي� � ًا للأ�ض ��اءة التي تعن ��ي النهاية .فخروج
امل�شاهد مقرتن بال�ضوء الذي ينتزعه من متاهيه
باملرئي ��ات عل ��ى ال�شا�شة .فتحقق عل ��ى م�ستوى
الرتميز �شيء مزدوج هو :
– �إ�ضاءة القاعة = فراغ ال�شا�شة  +غيابها
مبقاب ��ل – عتم ��ة القاع ��ة = امت�ل�اء ال�شا�ش ��ة +
ح�ضورها
يرتت ��ب على ذلك �س�ؤال يت�ص ��ل بالتلقي � :أيكون
غي ��اب ال�شا�شة وفراغها بال�ض ��وء م�ساوي ًا لغبار
القاعة وحتولها �إىل رماد من الذكريات والأ�شياء
العادية؟
�إن اجلم ��ل ال�شعرية التالي ��ة للعنوان كلها جتيب
على هذا ال�س�ؤال وتكر�س الثنائية الكربى �أعني
ثنائي ��ة املا�ضي  /احلا�ضر �أو احلياة  /املوت �أو
احل�ضور  /الغياب.
تعرفن ��ا هنا عل ��ى ثنائية ك�ب�رى �إذن وتنويعاتها

الأواين – املعاطف – الأغطية
�أن هذه املوتيفات الثالث ��ة غري مت�شابهة رغم �أن
ال�شاع ��ر و�ضع نقط ��ة لبنها ليباعده ��ا .فالأواين
غريزي ��ة – طعامية .واملعاط ��ف تدثرية طق�سية،
والأغطي ��ة  :تدثرية �سريري ��ة .لكنها ت�شرتك يف
ان�سانيتها �أو ًال وكونها جموع ًا تدل على ممار�سة
احلياة من خاللها.
النقط ��ة �إذن فا�صل داخ ��ل ال�سطر كما هي خامتة
يف نهايته.
�أم ��ا النقاط الث�ل�اث التي تلي �إ�ض ��اءة امل�صابيح
فله ��ا دور امت ��دادي� .إنها تقول للق ��اريء �أن ثمة
حدث� � ًا �سيج ��ري .يخ ��رج النا� ��س م ��ن الأح�ل�ام
واملتعة .من العدم املريح والتذكر لينغم�سوا يف
التعب اليومي ،لذا �صاغها ال�شاعر خطي ًا هكذا :
حني ت�ضاء امل�صابيح ثانية..
�أم ��ا الأقوا� ��س التي ت�ؤط ��ر كلم ��ة (النهاية) فهي
ا�ستخ ��دام حداثوي �أي�ض ًا .تالعب ال�شاعر بكلمة
النهاي ��ة فقوّ �سه ��ا لي�صور ظهوره ��ا املكاين على
ال�شا�ش ��ة �إيذان� � ًا بانته ��اء الفيل ��م املعرو� ��ض ث ��م
ليم ��زج ذلك بنهايتني  -1 :نهاية الن�ص نف�سه -2
نهاية احلي ��اة .وهما متولدتان م ��ن نهاية الفيلم
الت ��ي حتمله ��ا ح ��روف كلم ��ة (النهاي ��ة) .وعلى
امل�ستوى الإيقاع ��ي دوّ ر ال�شاعر الأ�سطر الثالثة
لي�ص ��ل �إىل النهاي ��ة .لأن ق ��راءة كلم ��ة (حروف)
دون �إ�ضاف ��ة �إىل النهاية يوق ��ع يف ك�سر �إيقاعي
�سببه اخلط� ��أ العرو�ض ��ي� .أما الق ��راءة املت�صلة
فتظ ��ل فيه ��ا التفعيل ��ة �ضم ��ن ج ��و املت ��دارك (=
اخلب ��ب) وتفعيلته (فاعلن – فعل ��ن) واخلارجة
�إىل (فاعالن) �أحيان ًا.
(النهاية)
حني ت�شع حروف

عن املوقع االلكرتوين للناقد حامت ال�صكر

من زمن التوهج

م��ن بني منجزات الحداثة غري املنظورة ،أو املحتس��بة إيجاب ًا لها ،إعادتها هيبة عالمات الرتقيم داخل امللفوظ الش��عري،
وباملغيب أو املسكوت عنه خارج النص ،من جهة أخرى.
وإستثامرها لوصل امللفوظ ببعضه من جهة،
ّ
إذ مل يكن لهذه العالمات قبل التحديث الش��عري الذي بدأ بش��عر الرواد – النصف الثاين من أربعينيات قرننا تحديد ًا – أي
وجود .فقد إختصت بالنرث ،وهمس��ت شعري ًا لصالح س��ياق القصيدة البيتي .أي املنبني عىل أساس وحدة البيت واستقالله.
فلي��س من مكان لوقف أو اس��تفهام أو تفصيل أو فاصل صمت أو تعجب .إال ضمن وقف��ة البيت العروضية والتقفوية التي
جلبت معها – لتقوية كيانها البيتي املس��تقل – وقفة معنوية .مبعنى أن جرس القافية إيذان بانتهاء وحدة ش��عرية مس��تقلة
وزن�� ًا وإيقاع�� ًا ومعنى .وما يظل من تدوير أو ترابط يف بعض التصنيفات املوس��يقية التقليدية ليس إال خطأ فادح ًا يدل عىل
عجز الش��اعر أو غفلته أو خروجه عىل املألوف ،ملا ميثله اعتداؤه عىل استقاللية بنية البيت الشعري من تجاوز
للذائقة .وهي ذائقة تكونت يف ظل حاضنة شفاهية ،كان مربر ًا متام ًا وفق نظامها السمعي عىل مستوى التلقي،
يسور وحدة البيت ويصونها يك يصبح استيعاب املعنى
واأللقايئ عىل مس��توى اإلرس��ال والبث ،أن تحتاج ملا ّ
واأللفاظ ممكن ًا ،ومتفق ًا مع الوظيفة العضوية لعاميل األرسال واألستقبال (اللسان – واألذن).

بالأنقطاعات والف�صل البنائي والداليل ،جت�سد
كله ��ا ثنائي ��ة (املا�ضي  /احلا�ض ��ر) التي هيمنت
عل ��ى الن�ص كله .و�س�ن�رى �أن اجلمل ��ة ال�شعرية
الك�ب�رى وتفريعاته ��ا موظف ��ة ه ��ي الأخ ��رى
لتج�سي ��د دالالت ه ��ذه الثنائي ��ة الت ��ي بهظ ��ت
روح ال�شاع ��ر ووجوده حت ��ى جعلته يتخلى عن
حيادي ��ة الت�صوير التي عرف به ��ا وخروجه من
امل�شه ��د ال�شع ��ري وتغييب الأن ��ا – �أن ��ا ال�شاعر
– ل�صال ��ح �أنا الن�ص ووجوده ،وهي ا�سلوبية
خا�ص ��ة بالربي ��كان الزم ��ت تعبريات ��ه ال�شعرية
منذ البدء .فدوم ًا هن ��اك راو �أو �سارد �أو م�صور
خمتل ��ف وراء ال ��روي وال�س ��رد والت�صوير� .إنه
يعر� ��ض علينا م ��ا ي ��راه �سينمائي� � ًا دون تعليق.
وه ��ذه امليزة جعل ��ت الربي ��كان متنا�س ��ق الأداة
واله ��دف يف ه ��ذا الن� ��ص ،جمافي� � ًا – كعادته –
�أي ��ة غنائية م ��ن لوازمها هيمنة ال ��ذات وعائدية
ال�ضمائر والأطفال لها.
لكن ��ه يف ه ��ذه الق�صي ��دة بال ��ذات يتخ ّل ��ى ع ��ن
حياديت ��ه يف الأ�سطر ال�شعري ��ة الثالثة الأخرية
ح�ي�ن ت�س ��اءل خارج �سي ��اق ال�شا�ش ��ة ووجوهها
امل�ضيئ ��ة وم�شاهديه ��ا ،ع ��ن النا�س ه ��ل غادروا
وف�سر ذلك
(�أحالمه ��م) ال مكان العر� ��ض وحدهّ ..
بال�س� ��ؤال �أي�ض� � ًا ع ��ن تال�ش ��ي مهرج ��ان احلياة
كتال�ش ��ي الظالل على �شا�شة خالي ��ة .وك�أنه جاء
باملعادل الرم ��زي امل�ساوي خللو ال�شا�شة وفراغ
القاعة ف�صار :
تال�شي ظالل ال�شا�شة اخلالية = انطواء مهرجان
احلياة ومغادرة النا�س..
�إن ه ��ذا البوح الداليل رمبا �أ�ض� � ّر ب�إيقاع الن�ص
املعتم ��د على حيادي ��ة �إيهامي ��ة .فال�شاعر ال يقف
حماي ��د ًا �إزاء احلي ��اة وامل ��وت� ،إمت�ل�اء ال�شا�شة
وف ��راغ القاع ��ة .لكن ��ه اكتف ��ى بالت�س�ت�ر وراء
املوتيفات الذكي ��ة احلزين ��ة واجلارحة ،احلادة
بفع ��ل التذ ّك ��ر ويقظة الذاك ��رة� .أم ��ا النهاية فقد
ج ��اءت اقتحامي ��ة �إقحامي ��ة .هج ��م ال�شاعر على
امل�شه ��د و�س� ��أل �س�ؤال ��ه احل ��اد ف�أقح ��م وعيه يف
�صمت الأ�شياء وغبارها ورمادها.

الداخلي ��ة الثانوي ��ة .كم ��ا تعرفن ��ا عل ��ى جمل ��ة
ك�ب�رى يلخ�صه ��ا العن ��وان وت�شتغ ��ل الق�صي ��دة
كله ��ا من �أج ��ل تكري�سها منذ ال�سط ��ر الأول حتى
عالم ��ة الأ�ستفه ��ام الت ��ي ختمت ال�سط ��ر الأخري
من الق�صي ��دة .و�صار املخطط التجريدي للن�ص
وا�ضح ًا بتعي�ي�ن اجلمل ال�صغرى وهي بالتتابع
:
– جملة (خمزن الأمتعة …).
– جملة (للمكان روحه ال�صامته …)
– جملة (ها هنا كانت ال�شا�شة ال�ساطعة)
– جمل ��ة (م ��ن ت ��رى يتذ ّك ��ر؟ حلظ ��ة تت�صاع ��د
…)
– جملة (اخلتام – ال�س�ؤال الذاتي الإقحامي :
وهل غادر النا�س ..وانته ��وا وانطوى مهرجان
احلياة؟)
تتخله ��ا كلها وتخرتقه ��ا وتعلوها جمل ��ة الن�ص
الكربى (= جملة العنوان)  :غياب ال�شا�شة.
�إن البناء اجلملي احلقيقي (= النحوي) م�ؤ�س�س
عل ��ى الإ�سمية .فاجلمل لدى الربيكان ا�سمية �أي
�أن ��ه يتخ ��ذ هيئة املخرب ع ��ن الأ�شي ��اء ال الفاعل.
وه ��ذا ينا�سب مق ��ام الداللة .فالتلف ��ظ بالإخبار
يواف ��ق متام ًا مو�ض ��ع ال�شاعر ك�س ��ارد للنهاية :
نهاي ��ة ال�شا�شة والقاعة واحلي ��اة واملا�ضي .هنا
لن تق ��وم الأطف ��ال �إال بدور ثان ��وي .لذا جندها
مكم�ل�ات ال �أ�سا�سي ��ات� .أي �أنها ت�ستخدم ل�صوغ
اخل�ب�ر �أو احلال �أو ال�صف ��ة ال لترت�أ�س ال�صياغة
وتقدمها لبناء احلدث.
حت ��ى البن ��اء اجلمل ��ي الفعل ��ي ياتي ناق�ص� � ًا �أي
بالفع ��ل (كان)� .أما البن ��اء الفعلي التام فهو تابع
للأ�سم مثل :
 -1ال�شعاع الذي يرتاق�ص ….
ميوج … ( �صلة املو�صول  +خرب )
 -2ال�سكون
وحده يتنف�س ( خرب )
 -3الكائنات اخلفية تكمن [ �صلة املو�صول ]
 -4املهود التي �صدئت [ �صلة املو�صول ]
 -5حلظة تت�صاعد …
حني ت�شع..
ح�ي�ن ت�ض ��اء [ �إ�ضاف ��ة للزم ��ن – تكمل ��ة للحظ ��ة
واحلني ]
 -6من ترى يتذكر [ خرب ]
 -7الت ��ي �أئتلق ��ت – الت ��ي �شاه ��دت [ �صل ��ة
املو�صول]
 -8ه ��ل غادر … [ تاب ��ع لل�س�ؤال ]وانطوى[ ..
تابع لل�س� ��ؤال ]كما تتال�ش ��ى [ ..تابع لل�س�ؤال –
تكمل ��ة بالو�صف – الت�شبيه ] �إ�ضافة �إىل املطلع
(الأث ��اث القدمي يتنف�س فيه ال�سكون  /يت�ساقط)
[ خرب ]�إننا لن جند بنا ًء فعلي ًا عدا هذه املوا�ضع
الع�شرة التي ميكن اختزالها �إىل وظائف حمددة
هي :
 -1الإخبار � -2صلة املو�صول  -3تعلق بالزمن
 -4بناء الأ�ستفهام  -5الت�شبيه.
�إن ال�شاع ��ر لي� ��س معني� � ًا باحل ��دث وكيفي ��ة م ��ا
حدث ب ��ل الإخبار ع ّم ��ا ح ��دث ،والتفل�سف حول
مغ ��زى هذا احل ��دث ،لذا جاءت اجلم ��ل الأ�سمية
ذات هيمنة مطلقة عل ��ى اجلمل ال�شعرية كرباها
و�صغراه ��ا .وكان ت�صوي ��ر امل ��كان واملا�ض ��ي
واحلا�ضر باملفردات التي تبدو متناثرة منف�صلة
ال يجمعه ��ا �إال مونتاج �شعري ذكي ،ي�سهم بربط
مفردات ��ه ق ��ارئ ذو خ�ب�رة �سينمائي ��ة .لعله �أحد
اخلارج�ي�ن �إىل النور م ��ن عتمة القاع ��ة نف�سها،
والعائدين اليها لل�س�ؤال عن م�صري ال�شعر.
�إذا �شئن ��ا ت�سمي ��ة اجلم ��ل ال�صغ ��رى ف�سنجدها
يف:
-1مقطع املكان – م�سرح الأحداث والإ�ستلهامات
ال�شعورية وجتليات الب� ��ؤرة الأولية .ويبد�أ من
(خمزن الأمتعة� )..إىل (كغبار).
 -2ها هنا كانت ال�شا�شة ..والدموع
 -3للمكان روحه … متعلقة باجلدار
 -4م ��ن ت ��رى يتذكر؟ حلظة تت�صاع ��د و�شو�شة
النا�س..

 -5وهل غادر النا�س … على �شا�شة خالية.
�إنن ��ا ال نحفل بط ��ول اجلمل لتعي�ي�ن موقعها يف
الن� ��ص – فجمل ��ة (غياب ال�شا�ش ��ة) لي�ست جملة
نحوية فه ��ي م�ص ��در وم�ضاف اليه .لك ��ن تقدير
احل ��ذف  :ه ��ذا غي ��اب ال�شا�ش ��ة� .أو امل ��روي هنا
غي ��اب ال�شا�شة� .أو ملاذا غي ��اب ال�شا�شة؟ يجعلنا
نعطيه ��ا �صف ��ة جملة .ب ��ل جنعلها جمل ��ة الن�ص
الك�ب�رى .وله ��ذا مل يكن ال�شاعر حمتفي� � ًا بالبناء
اجلمل ��ي الداخلي بل يتج ��اوز وقفات العرو�ض
والقوايف والداللة والرتكيب ،لي�صنع ُجمله ُ من
عبارة واحدة �أو كلمة واحدة �أحيان ًا :
كغبار
والدموع
ال�سكون
بينم ��ا يح�ش ��د �أكرث م ��ن جملة نحوي ��ة يف �سطر
�شعري واح ��د يف�صلهما عام ��د ًا بنقطة (= عالمة
الأنتهاء).
املهود التي �صدئت ْ .ال�س ّرة ذات النقو�ش
ولتع ّم ��د الف�ص ��ل يف غ�ي�ر مكانه النح ��وي يلج�أ
ال�شاع ��ر �إىل و�سيلت�ي�ن  -1 :العطف اجلملي بال
عاطف نحوي  -2الأنتهاء بالنقطة ثم ترك بيا�ض
�أو ف ��راغ قب ��ل ا�ستئن ��اف جملة جدي ��دة .و�إذا ما
ت�أملن ��ا مفردات ال�سطر �أعطينا ال�شاعر احلق يف
هذا الف�ص ��ل .فالكلمة الأوىل يف ال�سطر (املهود)
�ست�ؤول داللي ًا بعد الكرب والزواج �إىل (الأ�س ّرة).
وذلك يلزم �صمت ًا مكاني ًا يهيء للأنتقالة الداللية.
فما ب�ي�ن �صد�أ املهود ونق�ش الأ�س ّرة عمر نكرب به
وجنت ��از امل�ساف ��ة من امله ��د �إىل ال�سري ��ر مبتعة،
�س�ن�رى �أنها كاذبة حني يت�س ��اوى املهد وال�سرير
يف �أر�ضية قاعة باهتة الروائح ،مظلمة ،فارغة.
�إن الأخت ��زال الرائ ��ع للعمر بـ (امله ��ود التي )..و
(الأ�س� � ّرة ذات) �إمنا يعتمد عل ��ى م�شاركة القارئ
و�سياق الدالل ��ة امل�شرتك .فال�سرير مكان جن�سي
ورم ��ز امل�ضاجع ��ة والنوم امل�شرتك م ��ع الزوجة
�أو امل ��ر�أة عامة� .أما املهود فه ��ي حا�ضنة الرباءة
والنوم املحايد غري املوظف ملتعة.
ولنت�أم ��ل �سط ��ر ًا �آخ ��ر يراك ��م مف ��ردات املخ ��زن
املهج ��ور ال ��ذي كان قاعة عر� ��ض �صاخبة ت�ضج
بالوج ��وه وال�سفن والن�س ��اء والكنوز والبيوت
والفر�سان.

�إن ال�شاعر ير�سمه ��ا (النهاية) بقو�سني ،م�ستقلة
عل ��ى �سطر ملا له ��ا من دور بنائ ��ي وداليل ،جعله
يغف ��ل ع ��ن �صلته ��ا العرو�ضي ��ة �أو الإيقاعية مبا
حولها ،ويتجاوز �إ�ضافتها �إىل كلمة (حروف).
�أم ��ا الأ�سئل ��ة املتالحق ��ة يف اخلامتة فق ��د جعلها
ال�شاع ��ر خمتوم ��ة بعالم ��ة اال�ستفه ��ام الت ��ي ال
جنده ��ا يف اال�ستفه ��ام العم ��ودي (�أي ال�شع ��ر
املنظوم تقليدي ًا).
�إن ه ��ذه العالمة (؟) ذات وجود ب�صري ي�ضاعف
بنية ال�س� ��ؤال ومعناه �إذا ما غفل القارئ �أو طال
ال�س�ؤال �أو جتر�أ �أحيان ًا :
من ترى يتذكر؟ �أينب الوجوه التي �إئتلفت؟
ولل�شاعر يف التقنية الداخلية عدة �أ�ساليب منها :
اال�ستطراد بالو�صف وهو �أكرث الأ�ساليب ترداد ًا
(� 20صفة �صريحة � +صفات باال�سم املو�صول).
وهذا ينا�سب مقام الإخبار عن (غياب) ال�شا�شة.
�أما جميء احلال بال�صيغ التي �أكرث منها �شعراء
احلداثة لتقوية بناء اجلملة مثل (البيوت رافلة)
�أو (ال�سعادة خال�صة) فهناك (�أربعة �أحوال).
(البي ��وت رافل ��ة  /ال�سع ��ادة خال�ص ��ة  /املنا�ضد
مك�سورة  /اخلزانات مغلقة)
ويكون التتاب ��ع الرتكيبي ح�س ��ب درجة ترداده
ا�سلوبي ًا كالآتي :
 -1اجلملة اال�سمية (الأخبار الفعلية)
 -2املوتيف املرتاكم باملفردة
 -3بالو�صف
 -4باحلال
 -5بالت�شبيه ( 3موا�ضع فقط  :كرماد  /كغبار
 /كما تتال�شى..
ويلزمن ��ا �أخ�ي�ر ًا ت�أمل موق ��ع الإيق ��اع يف البناء
اجلمل ��ي اجلديد .ف�إذا كانت الدالل ��ة (= التح�سر
على ما �آلت �إليه احلي ��اة والأحالم) هي املهيمنة
انبثاق ًا من جملة الن�ص (= جملة العنوان  :غياب
ال�شا�ش ��ة) ف� ��إن الإيق ��اع مب�ستويي ��ه العرو�ض ��ي
والتقفوي ي�ؤازر توزيع اجلمل ال�شعرية.
فكم ��ا �إن ال�شاع ��ر مل ي ��راع = النظ ��ام البيت ��ي �أو
ال�سط ��ري ل�صال ��ح البن ��اء �أو الأنتظ ��ام اجلملي
الأع ��م ،ف�إنه مل ي ��راع ،التوزي ��ع العرو�ضي رغم
�أن تفعيل ��ة املتدارك ت�سمح ب�صل ��ة �أكرث حميمية
لتقارب �سكناته ��ا وق�صرها (فاعلن – فعلن) لكن
ال�شاع ��ر جعل منها امتداد ًا للداللة وال�صوغ .فلم
يلت ��زم بوقفاتها .هكذا نق ��ر�أ (والأثاث القدمي) :
فاعل ��ن  /فاعالن .ونقر�أ كلم ��ة اخلتام يف املقطع
اخلط ��ي الأول ( :والدم ��وع)  :فاع�ل�ان .وكذل ��ك
(للمكان)  :فاعالن …
�أما التقفي ��ة فهي مهملة يف �شعر الربيكان دائم ًا.
ويف هذا الن�ص جاءت القافية يف املقطع الأول:
 ..ال�شا�شة ال�ساطعة
………….
القاعة الوا�سعة … /.واملغامرة الرائعة
ث ��م تظهر غري مكتملة يف كلم ��ة (والدعّة) تف�صل
بينهما �أ�سطر كثرية بحيث ال يظل جلر�س القافية
م ��ن �أثر يف نف� ��س املتلقي ال ��ذي يت�سلم معاين ال
�أ�صوات ًا يف هذا الن�ص الكتابي احلديث.
ويف املقطع الثاين � :سطران مقفيان تتابعيان :
روحه ال�صامتة
 ..روائحه الباهتة
�سرع ��ان م ��ا ُتن�س ��ى �إذ نغ ��رق يف �أ�سط ��ر مر�سلة
دون تقفي ��ة .لكن مهيمنة �صوتية �أخرى تفاجئنا
هي حروف املد الكث�ي�رة يف الن�ص التي تتواتر
لت�صل �إىل حد ت�صويت القافية �أو الإيقاع مثل :
الناحلة  /ال�شاحبة  /الفارغة  /خالية
وقبلها  /الرائعة وقوافيها والباهتة وقوافيها..
�إن غياب ال�شا�شة �أو خلوها بال�ضياء وال�ضجيج
ث ��م بالف ��راغ والغبار له ��ي كناية بجمل ��ة واحدة
طويل ��ة عن النهاية  :ذلك ال�س� ��ؤال – اللغز الذي
حيرّ جلجام�ش وظل على �صدور الب�شر ال�شعراء
حت ��ى يومنا ه ��ذا – فلقد غ ��اب بغي ��اب ال�شا�شة
امل�شهد وامل�شاهد ومكان امل�شاهدة مع ًا.
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محمود البريكان يتحدث عن تجربته مع الشعر الحر
من زمن التوهج

هذه هي المسألة..

• الش���عر الح���ر ليس أس���هل من
الشعر العمودي ،وهو يحتاج إلى
حس موس���يقي خاص والى درجة
عالية من التركيز..
أعد المقابلة  :عبد الرزاق سعود المانع
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ال�ست ��اذ حمم ��ود داود الربي ��كان ،مدر� ��س اللغ ��ة
والأدب العرب ��ي ،يف معه ��د �إع ��داد املعلم�ي�ن يف
الب�ص ��رة .ورئي� ��س حتري ��ر جمل ��ة (الفكر احلي)
التي ت�صدر عن مديرية الرتبية يف لواء الب�صرة،
وه ��و واحد م ��ن ال�شب ��اب املثق ��ف ،ذوي الأطالع
الوا�س ��ع يف الأدبني العرب ��ي والغربي ،و�صديق
ال�شاع ��ر املرحوم (ال�سياب) ل ��ه جتربة واعية مع
ال�شع ��ر املعا�ص ��ر ،وله في ��ه ر�أي خا�ص ،ننقله يف
هذا احلديث ال�سريع الذي اجريناه معه..
– نح ��ب �أن نبد�أ ببع�ض الأ�سئلة اخلا�صة ،منذ
متى بد�أمت ،يا ا�ستاذ حممود ،قر�ض ال�شعر؟
* البداي ��ة احلقيقي ��ة لل�شاع ��ر ه ��ي الف�ت�رة التي
يتبل ��ور فيه ��ا ا�سلوب ��ه اخلا� ��ص ،وموقف ��ه م ��ن
الوج ��ود ،وكل ما قبل ذلك فمحاوالت بدائية .لقد
كتب ��ت كثري ًا ومزق ��ت .على �أن التح ��ول ال�شعري
ل ��دي ب ��د�أ يف وق ��ت مبك ��ر ج ��د ًا ،خ�ل�ال �سنوات
الدرا�سة.
– وه ��ل قلت ��م ال�شع ��ر يف البداية عل ��ى ا�سلوب
ال�شعر احلر �أو ال�شعر املقيد ظ
* لق ��د ب ��د�أت بداي ��ة كال�سيكي ��ة ،وخ�ب�رت �ألوان
ال�شع ��ر واوزان ��ه ،ث ��م اجته ��ت �إىل ط ��رق �أبواب
جدي ��دة ومن ث ��م� ،إىل �سل ��وك �سبي ��ل التحرر يف
الأوزان .غري �أين مل �أتخل عن العمودي ،وبقيت
�أجل�أ الي ��ه يف بع�ض احل ��االت ،وال �أرى تعار�ض ًا
يف ذلك.
– �سمع ��ت �أخ�ي�ر ًا �أنك ��م تنوون ا�ص ��دار ديوان
لكم ،فما مدى �صحة هذا اخلرب؟
* يف الني ��ة ا�صدار دي ��وان هو جزء من جمموعة
م�ؤلفات ��ي ال�شعري ��ة غ�ي�ر املن�ش ��ورة ،وي�ؤمل �أن
ت�ص ��در بع ��ده الأج ��زاء الأخرى .امل�ش ��روع قائم،
وقد يحتاج �إىل بع�ض الوقت.
– وع ��ن ال�شعر احلر ،ما ر�أيك ��م يف التهم التي
يوجهه ��ا خ�صومه الي ��ه واىل القائل�ي�ن فيه؟ على
�سبي ��ل املث ��ال  :ان ��ه امن ��ا يق�ص ��ده القائل ��ون فيه
طلب ًا لل�سهولة وق�صور ًا منهم عن ال�شعر املقيد؟
* لقد كرث الكالم ح��ول (ال�شعر احل��ر) كما كرث
الذين ينظمونه من غري امل�ؤهلني� ،أن �أك�ثر ما
ين�شر من ال�شعر (احل��ر) ال ميت �إىل ال�شعر وال
�إىل احلرية .بل هو كالم هجني ،لي�س فيه جمال
ال�شعر وال ب�ساطة النرث .وهذا ال يعني �سقوط
ال�شعر احل��ر ،ب��ل �سقوط ال�شعراء� .أن ال�شعر
احلر موافق ملطالب التعبري الع�صري ،ولكنه �أمنا

• التجدي���د الش���عري أعم���ق من
مج���رد ايثار لهذا الض���رب أو ذاك
من ضروب النظم..

يت�ألق على �أيدي
ال�� � ���� � �ش�� � �ع� � ��راء
احل � �ق � �ي � �ق � �ي �ي�ن،
ف��ام��ا ال �ت��اف �ه��ون
ف� �ي� �ح ��ول ��ون ك��ل
�شيء �إىل تفاهة،
و�� �س���واء ك�ت�ب��وا
� �ش �ع��ر ًا ع �م��ودي � ًا
�أو حر ًا ف�أنهم لن
ي�أتوا بجديد� .إن
امل �� �س ��أل��ة م�س�ألة
خلق ،والتجديد
ال�����ش��ع��ري �أدق
و�أع � �م� ��ق ب�ك�ث�ير
م� ��ن �أن ي �ك��ون
جم��رد �إيثار لهذا
ال���ض��رب �أو ذاك
م��ن ��ض��روب النظم .وه�ك��ذا ميكنك �أن ت��رى �أن
ال�شعر احل��ر ب��ريء من �سخافات املت�شاعرين.
فال�شعر ال��رديء ،رديء �سواء ك��ان عمودي ًا �أو
ح��ر ًا .املهم �أمن��ا هو امكانات اخللق ومع كل ما
حلق ال�شعر احلر من ابتذال ،ف�أنا على ثقة �إن
الأمكانات اجلديدة جتنح �إىل احلرية وحت�سن
ا�ستعمالها.
�أم ��ا الق ��ول ب�أن اجلن ��وح �إىل ال�شع ��ر احلر �سببه
الق�ص ��ور عن اتقان ال�شعر املقي ��د ،فهذا ب�صراحة
كالم ي�ش ��ف ع ��ن جه ��ل .وم ��ن امل�ؤك ��د �أن ال�شع ��ر
احل ��ر يبدو (�أ�سه ��ل) لكثريين وه ��م �أولئك الذين
ال يح�سن ��ون نظم ��ه وال قراءته .ولك ��ن �أي �شاعر
حقيقي ج ��رب النظم عل ��ى الطريقت�ي�ن  :القدمية
واجلدي ��دة ،ي�ستطيع �أن يق ��رر �أن كتابة �شعر حر
جي ��د حتت ��اج �إىل ح� ��س مو�سيقي خا� ��ص ،واىل
درج ��ة عالية م ��ن الرتكي ��ز والقدرة ،لك ��ي يحقق
ال�شاع ��ر ال�صياغة املثالية والتناغم الداخلي دون
�أن يق ��ع يف �ش ��رك النرثية ،وهو م ��ا ال ينجح فيه
�سوى قليل من ال�شعراء..
– ي�ب�رز هنا �س�ؤال ،ا�ست ��اذ حممود ،فهل ترون
�أن يف الأ�شكال اجلديدة نق�ض ًا للرتاث القدمي؟
* بالطب ��ع كال ..فالأ�شكال اجلدي ��دة لي�ست نق�ضاً
للرتاث الق ��دمي اطالق ًا ،بل ه ��ي تطوير واعتناء،
واحلق �إن الرتاث ال ينمو باجلمود والتكرار ،بل
بالتجدي ��د والإ�ضاف ��ة امل�ستمرة .و�أن ��ا مث ًال �أحب

• الت���راث ال ينم���و بالجم���ود
والتكرار ،بل بالتجديد واإلضافة..

• على األديب أن يتمسك بأصالته
أمام جميع المؤثرات
• وس���ائل اإلع�ل�ام بوضعه���ا
الراهن تسيء إلى القيم الثقافية
الرفيعة..
ال�شعر القدمي كل احل ��ب ،ووالئي عظيم للتاريخ
ال�شعري ،ولكني �أجد لل�شعر اجلديد طعم ًا خا�ص ًا
لأنن ��ي معا�ص ��ر ،والتح ��رر الن�سب ��ي يف الأوزان
م�ستح�س ��ن بقدر م ��ا يعني على حتقي ��ق التجديد
ال�شع ��ري مبعن ��اه الأعم ��ق� .أما �أن يك ��ون جمرد
بدعة �صورية ،فال.
– ه ��ل تعتق ��دون �أن ��ه اكتمل ��ت لل�شع ��ر احل ��ر
املقومات ال�ضرورية لكي يحيا وي�ستمر؟
* امله ��م امكانات اخلل ��ق ،وال�شعر احلر �أقدر على
جت�سيدها .الأكرثون يقلدون فيبتذلون كل �شيء.
�أما املبدعون فيتخطون �أنف�سهم ،وه�ؤالء يحيون
وحتيا معهم �أ�شكالهم .لل�شعر م�ستقبل ،هو نف�سه
م�ستقب ��ل املواه ��ب لي�س لنم ��ط ال�شع ��ر احلر �أي
قيمة يف ذاته ،التجديد هو �أو ًال ق�ضية روحية.
كال ،ل�س ��ت قلق ًا على م�صري الأوزان احلرة ،ولكن
ه ��ل تتحقق من خاللها �إبداعات عظيمة؟ �أن تبدع
�أو التبدع ،هذه هي امل�س�ألة!
– املع ��روف �أنكم يا ا�ست ��اذ ،تعزفون كثري ًا عن
الن�ش ��ر ،فه ��ل تعتق ��دون �أن ه ��ذه ه ��ي الطريق ��ة
ال�صحيح ��ة يف حي ��اة الأدي ��ب؟ وبالن�سب ��ة
للنا�شئ�ي�ن م ��ن الأدب ��اء ه ��ل ت ��رون الأقب ��ال على
الن�شر �أم التحفظ فيه والأقالل منه �أ�صلح لتقومي
نتاجاتهم؟
* ه ��ذا مو�ض ��وع دقي ��ق ،ت�صع ��ب معاجلت ��ه يف
كلمات قالئ ��ل .ولي�س هناك قانون واحد للأدباء،

لأن الأدباء خمتلفون طاقة وهدف ًا .من الأدباء من
ينا�سبهم ويكفيه ��م الن�شر يف ال�صحف واملجالت
والأذاع ��ات .انهم يطفون فوق الأحداث اليومية،
ويخاطب ��ون ال ��ذوق ال�سائد ،ويطلب ��ون �شهرة ال
تدوم وجناح ًا �شخ�صي ًا خادع ًا وقد يكون لبع�ضهم
دوره و�أث ��ره الوقت ��ي املحدود ،وم ��ن الأدباء من
يتطلع ��ون �إىل م�ستوي ��ات خا�ص ��ة ،ويطمح ��ون
�إىل �إجن ��ازات حقيقية باقي ��ة واىل حتقيق اعمال
فني ��ة كب�ي�رة .انه ��م يتم�سك ��ون با�صالته ��م �أم ��ام
خمتلف امل�ؤث ��رات ،فمن الطبيعي �أن ال ينخرطوا
يف اية جوق ��ة ،و�أن يبتعدوا عن الأجواء الأدبية
الدعائية� ،أنهم م�شغولون باحلياة والإبداع ،وهم
يريدون �أن يخدموا ق�ضية الإن�سان بالطريقة التي
تنا�سبه ��م فبالطبع يكتب املرء ليق ��ر�أه الآخرون،
ولك ��ن من حق ��ه �أن يق ��رر ا�سلوب التزام ��ه وملاذا
يج ��ب على �أي �أديب �أن يطل من نافذة ال�صحافة؟
�أو يتكيف مل ��ا تقت�ضيه الإذاعات م ��ن ا�سفاف؟ �أنا
مقتن ��ع �أن و�سائ ��ل الإع�ل�ام يف و�ضعه ��ا الراهن
ت�س ��يء باجلمل ��ة �إىل القي ��م الثقافي ��ة الرفيع ��ة،
وهي متيل �إىل ت�سطي ��ح الأعماق وحتويل الفكر
�إىل ن�ش ��اط ا�ستعرا�ض ��ي� .أن ��ت ت ��رى �أن الق�ضية
ق�ضي ��ة قناعة �شخ�صية ،وعل ��ى كل اديب �أن يقرر
طريق ��ة و�أن يحدد و�سائله وجماالت ��ه تبع ًا لذلك.
ولئن كان الأديب م�س�ؤو ًال ف�أنه حر يف �أن ينه�ض
مب�س�ؤوليته وف ��ق �ضمريه اخلا� ��ص �أنني ال �أثق
مبقت�ضيات العر�ض والطلب يف احلركة الأدبية.
عل ��ى الأدي ��ب �أن يحمل م�س�ؤوليت ��ه وحيد ًا .ومن
الطبيعي �أن يتخطى ما هو راهن وان يغامر على
امل�ستقبل.
– �أخري ًا اما هي اللوازم وال�شروط ال�ضرورية
لل�شاعر اليوم ،يف ر�أيكم؟
* الت�شب ��ع بال�ت�راث  :ال�شع ��ري والفك ��ري� ،إىل
احل ��د ال�ض ��روري لتكوي ��ن ح�س تاريخ ��ي عميق
باملوروثات وعبقرية اللغة.
التفت ��ح عل ��ى الع�ص ��ر ،ومتث ��ل ثقافت ��ه ووع ��ي
ظواهره و�أحداثه.
حب احلقيقة .النقد الذاتي.
و�أو ًال و�أخري ًا � :أن يكون املرء حي ًا ملء احلياة.

جملة البيان
العدد  – 34يناير (كانون ثان) 1969

والسؤال الفلسفي
محم��ود الربيكان الش��اعر والظاه��رة والغموض يش��كلون فضاء
واس��عا لجدل ثق��ايف اكرث مام هو نقدي ،اذ ظل الش��اعر الربيكان
خارج السياق دامئا،يؤس��س عرب عزلته سؤاال يرتبط بجدل الحداثة
الش��عرية العربية،وباسئلتها والباس��اتها املبكرة التي حملت معها
اغواءات وحساس��يات جعلت من الربي��كان الضحية الرتاجيدية يف
اجندة املشغل الحداثوي الشعري...

ق ��ال عن ��ه ال�شاع ��ر ب ��در �شاك ��ر ال�سي ��اب(،ان
حمم ��ود الربي ��كان �شاع ��ر عظيم،لكن ��ه مغمور
ب�سب ��ب عزوفه ع ��ن الن�ش ��ر) هذا ال ��ر�أي ي�ؤ�شر
حقيقة ح�ضور الربي ��كان يف الفاعلية ال�شعرية
العراقية والعربية،مثلم ��ا تعك�س اهمية الن�شر
كظاه ��رة وج ��ود يف مرحلة �صخ ��ب ثقايف كرث
فيه املتناف�سون على ك�س ��ب الرهان الت�أ�سي�سي
فيم ��ا �سم ��ي ب(ق�صي ��دة ال�شع ��ر احل ��ر) ال ��ذي
ظ ��ل ملتب�سا عل ��ى م�ستوى امل�صطل ��ح واملفهوم
خا�صة يف الف�ضاء الثقايف العربي،رغم ان هذه
الق�صيدة كظاه ��رة �شعرية هي جزء حيوي من
املنج ��ز ال�شع ��ري الغربي ومزاج ��ه التجديدي
من ��ذ نهاي ��ة القرن التا�س ��ع ع�شر وبداي ��ة القرن
الع�شرين..
وال�ش ��ك ان حممود الربي ��كان وب�سبب طبيعته
ال�شخ�صي ��ة الت ��ي متيل اىل العزل ��ة واالنطواء
واخل ��وف م ��ن االخرين قد و�ض ��ع نف�سه خارج
ه ��ذا ال�صخب وا�ست�أث ��ر بنوع م ��ن ال�صريورة
الداخلي ��ة الت ��ي منحت ��ه اح�سا�س ��ا غرائبي ��ا
بالت ��وازن الوجودي الداخلي ،،رغم ما ي�شوب
ذل ��ك من اح�سا�س ��ات قد يف�سره ��ا البع�ض بانها
تعك�س طبائ ��ع �شخ�صية م�ضطرب ��ة تعاين من
فوبيا االخري ��ن!! او قد يف�سرها البع�ض االخر
بانها جزء من نظرته العدمية والعبثية للحياة
والتي عبرّ ت ق�صيدته (خذع يا �ضياع حقيقتي
وا�سم ��ي) الكث�ي�ر ع ��ن �سياقته ��ا التعبريي ��ة
والفل�سفية...
وم ��ن هنا جند ان حمم ��ود الربيكان كان ميثل
نقط ��ة جذب للكث�ي�ر م ��ن ال�شع ��راء التجديدين
الذي ��ن وج ��دوا يف �شعريت ��ه منطا م ��ن الكتابة
الباعث ��ة على اال�سئلة،بدءا من اخلا�صية الفنية
له ��ذه ال�شعري ��ة وانته ��اء بامناطه ��ا ال�شكلي ��ة
الت ��ي وج ��دت يف تفكي ��ك ال�سي ��اق التقلي ��دي/
البنائ ��ي م�شغله ��ا الوا�س ��ع ع�ب�ر انحنائ ��ه على
اليات التنوع يف ا�ستخ ��دام القوايف والبنيات
املو�سيقي ��ة والر�ؤي ��ة اال�شمل والت ��ي ج�سدها
يف ق�صيدت ��ه امل�شه ��ورة (حار� ��س الفن ��ار) ..اذ
كان الربي ��كان يط�أ ار�ضا �شعرية مليئة باالفكار
والنزوع اىل التجريب،وان �صياغاته تتك�أ على
وعي متجاوز ي�شخ�صن فيه خ�صو�صية كتابته
التي توحي بوعيه لعبة ال�شعر جيدا..
ان اهتم ��ام الربي ��كان باالف ��كار يف �شعريت ��ه
ي�ؤكد حيوي ��ة املخيلة اللغوي ��ة احلا�ضرة التي
تن�س ��ج من احلكاية فك ��رة متوترة ترتاكب فيها
التفعيالت لت�ؤدي وظيف ��ة �صوتية راوية متثل
يف �صياغته ��ا عالقات وتراكيب هي يف اال�صل
جوهر ال�شعر..

اروي لكم عن كائن يعرفه الظالم
ي�سري يف املنام احيانا واليفيق
ا�صغوا ايل ا�صدقائي! وهو قد يكون
�أي امرىء ترونه ي�سري يف الطريق
يف و�سط الزحام..
وق ��د يك ��ون بينن ��ا االن،وق ��د

يكون
يف الغرفة االخرى،ميط حلقه العتيق

ان ه ��ذه الن�ب�رة الوجودي ��ة الت ��ي حملته ��ا
ق�صيدة (حار� ��س الفنار) ت�ؤكد الوعي الفل�سفي
الوج ��ودي الذي ادرك ��ه ال�شاع ��ر مبكرا،والذي
و�ضع ��ه يف م�شغله ال�شع ��ري ك�س�ؤال ا�شكالوي
موجه الن�شغ ��االت معرفي ��ة وجتريدية وجدت
ّ
اهتماماته ��ا يف انحي ��ازه العمي ��ق للمو�سيق ��ى
العاملي ��ة ،مثلم ��ا ا�ستغرق ��ه كف�ض ��اء حم ��رك
للكث�ي�ر من الدالالت واالف ��كار التي مل ت�ضع يف
ح�سابها كام ��ل اخل�صائ�ص الفني ��ة التي اعتاد
ال�شعراء من جمايليه االهتمام بها وب�صياغتها
التزيينية،ولع ��ل هذا املنح ��ى الفكري الفل�سفي
يف �شعري ��ة الربي ��كان ه ��و احد ا�سب ��اب عزلته
ومتركزه حول ا�سطورة الذات املتعالية،والتي
حتول ��ت فيم ��ا بع ��د اىل ع ��بء وج ��ودي عل ��ى
ال�شاع ��ر مل ي�ستط ��ع جت ��اوزه م ��ع عودت ��ه اىل
الن�ش ��ر ال�شعري خا�صة مع ق�صي ��دة (ا�ساطري)
الت ��ي كتبها ع ��ام ،1984اذ ب ��دى ال�شاعر اقرب
اىل الف�ض ��اءات ال�سيابي ��ة اخلم�سيني ��ة ذات
البناء النربوي العايل..
على مقلتيك انتظار بعيد
و�شيء يريد
ظالل يغمغم يف جانبيها �س�ؤال
و�شوق حزين
يريد اعت�صار ال�سراب..
ازاء ه ��ذا الجن ��د ان ثمة منحى حم ��دد لتطور
�شعري ��ة الربي ��كان،وال منظ ��ور خا� ��ص ميلكه
لتمث ��ل حتوالت ��ه ال�شعري ��ة يف اط ��ار حتوالت
الزم ��ن ال�شع ��ري العرب ��ي ،فهو �شاع ��ر خال�ص
االنحي ��از لكينونت ��ه ال�شعرية/الثقافي ��ة الت ��ي
جعلت ��ه ام ��ام ال�س� ��ؤال ال�شع ��ري بهو� ��س!!اذ
يخت�صر ه ��ذا ال�س�ؤال وعي ��ه الفل�سفي ور�ؤيته
الت ��ي ي�ضعها يف جدل دائم م ��ع االفكار،،ف�ضال
ع ��ن ان الربيكان مينح �شعريت ��ه وهجا خا�صا
من اف ��كاره ولي�س من لغته!!حي ��ث تبدو اللغة
عن ال�سياب ونازك املالئكة وعند بلند احليدري
مثال م�صاغة ب�شكل اك�ث�ر حذاقة ومهارة وفيها

من زمن التوهج

إن تب��دع أو ال تب��دع..

محمود البريكان ..شاعر الفكرة،

علي حسن الفواز

تلوينات تزييني ��ة كبرية،وهي التي تغيب عند
�شعرية الربيكان الذي تبدو �شعريته اقرب اىل
هند�سة االفكار وال�صور اخلالية من التلوينات
املفرطة التي جندها عند ال�سياب خا�صة....
يكت ��ب الربي ��كان الق�صي ��دة الب�سيط ��ة الت ��ي
التوغل يف متاهات التجريب او غواية التقعري
اال�سلوب ��ي الذي حت ��وّ ل فيما بع ��د اىل مهيمنة
مركزي ��ة يف االحتي ��ال اللغوي،ولع ��ل ه ��ذه
اخلا�صية ه ��ي االكرث اثارة يف مواقف البع�ض
من �شعرية الربيكان الذي ��ن ا�سهبوا يف اطالق
النع ��وت حول القيمة الفنية ل�شعريته،وا�سقاط
الكث�ي�ر م ��ن الطروح ��ات مقاب ��ل االن�ش ��داد اىل
عزلت ��ه اال�سطورية التي ن�سجت حوله عاملا من
ال�سحر والغمو�ض.....ز
ان الربي ��كان �شاع ��ر اللحظ ��ة التاريخي ��ة التي
وج ��دت فيها ال�شعرية العربية انها امام انزياح
ا�سلوب ��ي وبنائي،و�شاع ��ر االف ��كار الت ��ي ظ ��ل
خمل�صا لها النه ��ا جوهره املعريف الذي يجعله
�شاع ��را ي�ؤمن بالتج ��اوز الفكري اخلال�ص غري
املت ��ورط بااليديولوجيات!!تل ��ك التي حتولت
عند الع�ض م ��ن ال�شعراء اىل �شع ��ارات وافكار
حملية وقطعت العديد من خيوطها مع اجلوهر
الفكري..كم ��ا انه �شاع ��ر الت�ش ��ا�ؤم القريب من
فك ��رة العدم،تل ��ك التي جعلته باع ��ث ا�شكالوي
ع ��ن حلظ ��ة وجودي ��ة خال�ص ��ة ا�ست�أثره ��ا يف
نزعت ��ه الذاتوية العميقة....ورمبا كانت حلظة
موته املفارقة هي قمة ه ��ذا االح�سا�س املتعايل
واملرع ��ب يف �آن مع ��ا بالع ��دم ال ��ذي ا�ستبطن ��ه
كعالق ��ة وجودي ��ة مرعبة تركته عن ��د املتاهة او
الفنار الذي مل يعد حار�سه االليف..........
�أروي لكم عن كائن يعرفه الظالم
ي�سري يف املنام �أحيانا ،وال يفيق
�أ�صغوا ا ّ
يل �أ�صدقائي! وهو قد يكون
�أي امرئ ي�سري يف الطريق
يف و�سط الزحام.
وقد يكون بيننا الآن ،وقد يكون
يف الغرفة املجاورة .ميط حلمه العتيق!
***
اعتاد �أن ينه�ض حني تقرع ال�ساعة
دقاتها ال�سبع ،ويعلو �صخب الباعة

يفتح مذياعه
ي�صلح �شاربيه �أو يدهن عار�ضيه
وير�سم ابت�سامة غرباء خداعه
على زوايا �شفتيه ،ثم يف عجل
مي�ضي �إىل العمل.
مير بالنا�س الكثريين وبالأ�شجار
فال يرى �شيئا ..وقد يبتاع يف الطريق
جريدة يقر�أ منها �آخر الأخبار
وهو غريق يعد يف �سباته العميق...
***
�إن له وجها كوجه النا�س �أجمعني
لكن �إذا ر�أيته يلهث يف العتمة
جتده كالذئب الذي �أيقظت الظلمة
�أ�سراره ،فهو خميف خ�شن حزين
***
ما�ضيه ال يعرف اال انه بعيد
بداية غام�ضة من حلم مديد
لي�س له مدى.
حا�ضره لي�س له �صوت وال �صدى.
من�شودة! يفلت من كفيه ما يريد.
فهو هنا �شبح
وكائن وحيد
ال يعرف الفرح!
وهو نداء ميت �أبح
يف جمهل بعيد...
***
يا �أ�صدقائي هل عرفتم ذلك املخلوق
ال�شاحب الذي يجف �صوته املخنوق؟
الكائن املخدر الهائم يف املنام؟
الكائن الذي ّ
تبث كفه ال�صفراء
من حوله �أ�شياء
ترعبه
�أ�شياء
ال ميكن القب�ض عليها مرة �أخرى!؟
يعرفه الظالم
تعرفه برودة الليل! وقد يكون
�أي امرئ ترونه ي�سري يف الطريق.

* من جمموعة الأوىل "حار�س الفنار"
()1969- 1958
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قال��وا ف��ي الش��اعر الكبي��ر
محمود البريكان
ر�سالة
•
ه ��ل كن ��ت يف عزلة حق� � ًا ،عزل ��ة منغلق ��ة انحرفت
به ��ا ذاتك �إىل رف�ض الآخ ��ر ،و�أقفلت ب�صريتك عما
حولها من العامل؟ .مل تكن عزلتك انغالق ًا �أبد ًا ،لكن
مفهوم عزلت ��ك (ولي�ست عزلتك) منا وكرب وتو�سع
م ��ن خ ��ارج مقا�ص ��دك ال�شخ�صي ��ة ،وت�أ�سط ��ر يف
�شائعات حمبيك وقرائ ��ك ،حتى خلعوا عليك عزلة
ق�صدية منغلق ��ة ال عزلة املبدع ،ح�ي�ن يخلو املبدع
�إىل ذات ��ه ،فمن دون الأنفراد بذاتك ال ينتج ال�شعر،
ومن دون الأنفراد بذاتك متوت �صامت ًا.
حممود عبد الوهاب
جملة (الأقالم) العدد الثالث 2002
**********
ال�شاعر الذي اختار ال�صمت كالم ًا
•
�أتذك ��ر جل�ساتن ��ا ال�سينمائي ��ة .ال�صال ��ة املعتم ��ة
وحممود يجل�س بجواري �صامت ًا� ،أو يتكلم هم�س ًا
لك ��ي ال يزع ��ج الآخري ��ن (كان ��ت �ص ��االت ال�سينما
�آن ��ذاك� ،أو كان بع�ضه ��ا عل ��ى الأق ��ل� ،أماكن وادعة
بو�سعك �أن جتل�س فيها بهدوء لت�ستمتع مب�شاهدة
فيل ��م جي ��د دون �أن يزعجك �أح ��د) وكان �إذا �أثارته
�إمي ��اءة بارعة ملمث ��ل �أو ممثل ��ة� ،أو م�شهد ينم عن
ذكاء يف الأخ ��راج حتركت ي ��ده لت�ضغط على يدي
مع�ب�ر ًا بحركته ال�صامتة اخلف ّي ��ة هذه عن اعجابه
مبا يرى.
مهدي عي�سى ال�صقر
جملة (الأقالم) العدد1993-4/3
**********
•
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خمططات لقراءة (ظاهرة الربيكان)

ولذل ��ك ،ف�أن (ظاهرة الربي ��كان) ،بو�صفها ظاهرة
�صم ��ت ،ال تتح ��دد باملعن ��ى ال ��ذي ن�ضع ��ه له ��ا
هن ��ا – بال�صم ��ت ال�شخ�ص ��ي ملحم ��ود الربيكان،
وال ينبغ ��ي لدرا�سته ��ا �أن جتع ��ل ه ��ذا ال�صم ��ت
ال�شخ�صي مدار اهتمامها ،فهو ال يقع داخل احليز
النق ��دي ،فلأ�سباب معين ��ة ترتبط بطبيع ��ة البناء
ال�سايكولوج ��ي ل�شخ� ��ص حممود الربي ��كان ،كان
ن�شره قلي ًال وكان منعز ًال و�صامت ًا .وقد ترجع هذه
الأ�سباب �إىل و�سوا�س قهري �أو �إىل عقدة ع�صابية
�أخرى ،ولكنه ��ا ،على العموم ،تقع خارج االهتمام
النقدي.
ب ��ل ينبغ ��ي للدرا�س ��ة �أن تتج ��ه �إىل احتف ��اء
الثقاف ��ة العراقي ��ة به ��ذا ال�صم ��ت وت�أويل ��ه ب�أن ��ه
(�صم ��ت �شعري) ،وه ��و ما ي�شكل جوه ��ر (ظاهرة
الربيكان).
د .حيدر �سعيد
جملة (الأقالم) العدد 2002 – 3
**********
الدخول �إىل غابة ال�شمع
•
ولأن الربي ��كان ي�ؤمن ب�أن ال�شع ��ر هو ابن النزوع
الإن�س ��اين ،ومو�ضوعه الأ�سا� ��س جتربة الوجود
ب ��كل �شمولها ،لهذا فقد ظل الربيكان خمل�ص ًا لذاته
ال�شعري ��ة يف �أق�صى حاالت القل ��ق ،مت�أرجح ًا بني
الراه ��ن واملن�ش ��ود متوت ��ر ًا بني احلي ��اة واملوت،
ب�ي�ن التحقق وال�ضي ��اع يف تلك العالق ��ة املتحوّ لة
ب�ي�ن روح الع ��امل وبني الربي ��كان وال�شعر� ،أو بني
الربيكان والوجود.
ريا�ض �إبراهيم
جملة (الأقالم) العدد1993-4/3

**********
•
الذاكرة
�إن الربي ��كان –
وخ�ل�اف م ��ا يفع ��ل
الكث�ي�رون – و�ص ��ف
م ��ا ح�ص ��ل� ..أو بالأح ��رى
�أق ��ام املفارق ��ة وت ��رك لوعين ��ا تد ّب ��ر
م ��ا ي�ستخرج م ��ن �ص ��ور �أو �أف ��كار �أو دالالت� .أي
ما يحي ��ل الي ��ه ال�سي ��اق ،خا�ص ��ة و�أنن ��ا جميعنا،
مررن ��ا مبث ��ل ه ��ذا امل�شه ��د وحدّقنا ب ��ه – �أو حدّق
بنا – طوي�ل ً�ا ،ولكننا كنا عجل�ي�ن �أو خائفني� ..إال
الربيكان ،حدّق يف امل�شهد� ،سمّر نظرته ،بحث ًا عن
الأجمل والأبعد.
طراد الكبي�سي
جملة (الأقالم) العدد 1993-4/3
**********
�ش ��يء م ��ن

العزلة كتبت الق�صيدة
•
هكذا اذن ت�سري الطعنات ،وال ي�ستثنى منها حتى
ج�س ��د �شاعر مرهف ليغ ��ادر هذه الدني ��ا مطعون ًا،
منحور ًا ،يف بالد مدججة بالأنني ولعنة الف�ضيحة،

من زمن التوهج

محمود البريكان 2002-1929
الشاعر القتيل
ياسين النصير
ل�شاع ��ر متف ��رد م ��ن ب�ي�ن جم ��رات ال�شعر
العراق ��ي ،لي�س ب�شع ��ره فح�سب امنا بكل
تفردات حياته اليومية .لقد قتلهم بعزلته
قب ��ل �أن يقتل ��وه ،العزلة ولي� ��س الأعتزال
الت ��ي ع�ب�رت ع ��ن هاج� ��س التمرد
عل ��ى كل الأو�ض ��اع ل�سلطة �أدخلت
العراق يف نفق مظلم.
وليد هرمز
جريدة (الزمان)
2003/4/14
**********
الأحادي نقي�ض اجلوّ ال
•
ولأن احلل ��م وحده والالوعي عالقة الأنا ،خا�صية
م ��ن خوا�ص ��ه� ،إذا اعتربنا ال�شاعر حامل� � ًا بطبيعته
ي�سع ��ى �إىل يوتوبي ��اه الت ��ي ين�ش ��د ،كونه ��ا الأبد
الأجم ��ل والأبع ��د ،فال غراب ��ة �أن يتح�س� ��س (�أ�سى
املحط ��ات) الواقعية املثقلة بالقي ��ود ،وبد ًال من �أن
يك ��ون حر ًا حقيق ��ة� ،صار �سجني ظروف ��ه ونف�سه،
فح ��اول حت�صني نف�سه بالرف� ��ض بداية ،حني بعث
بكلمته لتقر�أ نيابة عنه �إذ طلبت منه وزارة الثقافة
�أن يكتبه ��ا ويلقيه ��ا حتت متثال ب ��در ال�سياب عند
ازالة ال�ستار عنه يف الب�صرة �أمام ح�شد من الأدباء
العرب ،فاكتفى مبحب�سه الذي اختار  :البيت ودار
املعلم�ي�ن ،لكنه �أطلق املعن ��ى يف منطقه ومنطقته،
حني خ�ص الكلمة عن نف�سه وعن املعنى� ،أكرث مما
هي عن ال�سياب.
حممد اجلزائري
جريدة (الزمان) 2003/3/23
**********
الأكتمال الناق�ص
•
م�ي�راث الربي ��كان م ��ن ال�صم ��ت ي�ساب ��ق مرياث ��ه
م ��ن ال�شع ��ر .ال�شع ��ر وال�صمت لديه ج ��وادا رهان
ال يتق ��دم �أحدهم ��ا عل ��ى الث ��اين وال يت�أخ ��ر عن ��ه.
وي�ستطي ��ع الناق ��د – �إذا م ��ا �ش ��اء – �أن يدر� ��س
ق�صيدة �أو جمموعة من الق�صائد ملحمود الربيكان
درا�س ��ة حتليلية ،فيتوقف عند ن�صو�صه ،لكن هذه
الدرا�سة لن ت�ستطيع �أن تدر�س ال�شعر الآخر الذي
كتبه الربي ��كان دون �أن يكتبه� ،أعني فرتات توقفه
ع ��ن ال�شع ��ر� .إن عالقت ��ه بال�شع ��ر �أكرث م ��ن جم ّرد
(ح�ض ��ور) ن�ص ��ي� .إنها �أي�ض� � ًا ويف الوق ��ت نف�سه
عالقة (عالقة) ن�صي.
�سعيد الغامني
جملة (الأقالم) 1994 – 3/2/1
**********
الريادة
•
�إن دور الربيكان يف جم ��ال تطور ال�شعر احلديث
ال ينك ��ره �أح ��د ولك ��ن هن ��اك م ��ن ح�ش ��ر نف�سه يف
ق�ضي ��ة الريادة بح�ضوره الدائم يف حلقات ال�شعر
وب�إ�ص ��راره عل ��ى الظه ��ور بينم ��ا ابتع ��د بع� ��ض
املبدعني طواعيه وحممود الربيكان هو الذي ن�أى
يف ه ��ذا املج ��ال وامتنع عن ن�شر �شع ��ره منذ وقت
طويل
مليعة عبا�س عماره
جريدة (القب�س) 1982

قد �أعيد يف هذه املقالة الق�صرية عن ال�شاعر القتيل
حممود الربيكان �شيئ ��ا من الب�صرة ،فمثل هذا ال
يح ��دث دائما� ،أن ي�ستدع ��ي ال�شاعر مدينته �أو �أن
ت�ستدع ��ي املدينة مثقفيها :فاق�ت�ران �شاعر العزلة
وال�صمت اخلالق ،مبدينة امليناء واللغة والرتاث
هو اق�ت�ران اجلغرافيا اخلالقة باملبدعني .وحيث
الغربة التي تلغي فيك :بيتك ،ومدينتك ،ونا�سك،
و مرابع �صب ��اك .ت�ضيف �إليك وجعا �آخرا مل نكن
نعرف ��ه نح ��ن العراقيني� ،أال وه ��و احلنني امل�شبع
مب�أ�ساوي ��ة حني تعيد �ص ��ورة مدينة مطمورة يف
الزمن ،فكي ��ف و�أنت تفقد �صديق ��ا مبدعا وخالقا
مث ��ل الربي ��كان الذي مل تلت ��ق ب ��ه �إال ب�ضع مرات
بني الب�صرة وبغداد ،داخل الدر�س وخارجه ،يف
مقه ��ى ويف �شارع!.وكانت كافيه ملعرفة ما يجول
يف فك ��ر هذا ال�شاعر املبدع .فقد تكون الكتابة عن
مو�ضوع كهذا هي نوع م ��ن ا�سرتجاع الذاكرة ملا
يذه ��ب منها .هكذا نح ��ن نفقد بفق ��دان الأ�صدقاء
الكبار �أجزاء م ��ن وجودنا وهويتنا� .أي تاريخنا
ال�شخ�صي.
ال يذك ��ر ال�سي ��اب والربي ��كان و�سع ��دي يو�س ��ف
وحمم ��ود عبد الوه ��اب وحممد خ�ض�ي�ر ومهدي
عي�س ��ى ال�صقر وحمم ��د �سعيد ال�ص ��كار وغريهم
�إال ذك ��رت الب�صرة .ه ��ذا الكيان ال�سم ��اوي الذي
ح ��ط على الأر� ��ض العراقية ثم و ّل ��د مدنا وبلدانا
بلغ ��ة عربية ،وبعمارة عربي ��ة ،وبعادات وتقاليد
عربي ��ة ،املدين ��ة الت ��ي جمع ��ت بني نخي ��ل مثمر،
ومي ��اه مرحتلة ،ب�ي�ن م ��د ي�سقي وج ��زر ي�سحب
�أو�س ��اخ املدين ��ة ،مدين ��ة عل ��ى �ضفاف نه ��ر كبري
ه ��و جمع ب�ي�ن دجل ��ة والف ��رات .يجاوره ��ا بحر
كبري ،ه ��و الآخر جمع بح ��ار .فالنخل فيها جوار
ال�س ��در ،وال�شنا�شي ��ل جوار بئر النف ��ط .و�أهوار
مانح ��ة جوار �شج ��رة �آدم .هي الب�ص ��رة� ،أقدامها
مي ��اه ،و�سما�ؤه ��ا مي ��اه ،وعث ��وق نخيله ��ا ثمار.
و�أنت تتلو �آيات العطاء ما بني ثمر ومطر ،نخيل
و�سب ��اخ القرامطة والزجن جتدها مدينة مل تخلق
�إال لتبقى.
الربيكان ح�صيلة هذه الثمار كلها� ،شاعر ول ّد لغته
م ��ن �صمت نخيله ��ا و�صربه ،من لغ ��ة الفراهيدي
وعتب ��ة بن غ ��زوان واجلاحظ ،وم ��ن كل ما ميكن
�أن يبقى �شاخ�صا للغد.ولكن الب�صرة كغريها من
م ��دن العراق انت ��زع عنها ثوبها الق ��دمي احلديث
وبق ��ت عاري ��ة م ��ن �أبنائه ��ا وتاريخها .ل ��ذا لي�س
م�ستغرب ��ا �أن يقت ��ل �شاع ��ر �أو �أديب فيه ��ا ،فالقتل
�سم ��ة �أ�صبحت م ��ع الأ�سف ال�شدي ��د حالة مرادفة
لكل من يق ��ول ال لعهود الظلم والتع�سف واملوت.
والربي ��كان ب�صمت ��ه وع ��دم انخراط ��ه يف جوقة
املادح�ي�ن ،قال ال .الل�صو�ص ه ��ذه الثيمة املبهمة،
ي�صبح ��ون قتلة وه ��م بالت�أكيد قتل ��ة ،لكنهم وهم
املبهم ��ون وغري املعروفني يختف ��ون عن الأنظار،
ومل يل ��ق القب� ��ض عليه ��م رغم �أنه ��م مي�شون على
�أطوال قاماتهم و�أمام �أعني الرقباء .بيان �صحفي
�ص ��در يف بغ ��داد ع ��ن �أن قتل ��ة ال�شاع ��ر حمم ��ود
الربيكان هم ل�صو� ��ص ُ�س ّراق .وهذا بالن�سبة لهم
يكف ��ي لإبعاد التهم ��ة ،ورغم �أنن ��ا ال نقول غري ما
يقول ��ون ،وقد يك ��ون �صحيحا م ��ا مل يثبت عك�س
ذل ��ك .فلماذا يقت ��ل �شاعر هو �أفقر م ��ن ح�صاة يف

برية العراق؟ .وهل �أن ثروته املادية كانت مغرية
لل�صو� ��ص وكله ��ا مو�سيقى د�أب عل ��ى جمعها منذ
كان يف دم�ش ��ق وبريوت والكويت يف خم�سينات
الق ��رن املا�ضي وا�ستمر يجمعه ��ا حتى �أخر نف�س
م ��ن حيات ��ه عندم ��ا كان ي�أت ��ي بغ ��داد ليت�س ��وق
املو�سيق ��ى الأجنبية م ��ن �أورزدي باك .املو�سيقى
ه ��ي كل ما ميلك من ثروة يف هذا العامل ،وهل �أن
هذه الرثوة الفنية نافعة لل�ص يف مرحلة القحط
الثقايف؟ ال �أعتقد �أن ل�صا معنيا باملو�سيقى يكون
معنيا بالقتل �أي�ض ًا؟
م ��رة �أخ ��رى ال نق ��ول غ�ي�ر م ��ا تق ��ول �إعالن ��ات
ال�صحاف ��ة الر�سمي ��ة ،ع ��ن م ��وت ومقت ��ل متنبي
الع ��راق احلدي ��ث و�صاح ��ب الق�صي ��دة املبك ��رة
يف تثبي ��ت جوه ��ر احلداثة.ال�شاع ��ر حمم ��ود
الربيكان.ولكن ��ه كما يبدو الق ��در الذي دفع بل�ص
�إىل قتل �شاعر ال�صمت و�شاعر الرف�ض واملوقف،
ال ��ذي مثل موقف ��ه الراف�ض �شرفا ل ��كل الأدباء يف
الداخ ��ل ويف اخلارج .فقد رف�ض قب ��ل �سنتني �أن
يلتق ��ي طاغية العراق ،لتكرمي ��ه فكان رف�ضه هزة
لأجه ��زة الثقاف ��ة مل ينف ��ع معه ��ا قب ��ول الآخري ��ن
الذي ��ن �أج�ب�روا على توقي ��ع ورق ��ة يعرتفون بها
بف�ضل حاكم العراق على الثقافة واملثقفني� .إن ما
جع ��ل الربيكان يوغل يف عزلت ��ه هو هذا التهاون
ل ��دى املثقف�ي�ن يف لع ��ب �أدوار لي�س ��ت �أدواره ��م،
وليتحول ��وا �إىل جوق ��ة م�شروخ ��ة ال�ص ��وت يف
م�سرية احلروب الدموية.
يف الثقاف ��ة العربية يعرف الربيكان ب�أنه �صاحب
الق�صي ��دة املتما�سكة والغني ��ة بال�صور احلديثة،
فاحلداث ��ة لدي ��ة لي�س ��ت لعب ��ة فني ��ة �أو �شكلية بل
ه ��ي موقف وج ��ودي من احلي ��اة .وموقف نقدي
من احلداثة غ�ي�ر املنهجية �أي�ضا .فهو يعيد ثورة
احلداث ��ة يف ال�شعر �إىل طابعه ��ا العربي املعا�صر
عندم ��ا يربطه ��ا نقدي ��ا وينائي ��ا بحرك ��ة ال�شع ��ر
الرومان�س ��ي العرب ��ي .ولي� ��س كم ��ا يفع ��ل نقدنا
عندما يعيد تكوينها �إىل تلك الق�صائد القليلة التي
ترجمت م ��ن ال�شعر الإنكلي ��زي �أو الأوربي .ففي
جوهر احلداثة عند ال�سي ��اب وغريه تقر�أ �شعراء
مدر�س ��ة الدي ��وان و�أبولل ��و واملهج ��ر واملوروث
العربي القدمي.
ال�شع ��ر احلدي ��ث كما يفهم ��ه الربي ��كان هو”نفاذ
لأعم ��اق �إن�سان الع�صر ،يتج ��اوز مظهر العاطفة،
والب ��د �أن ي�صدر عن �أل ��ذات احلقيقي ��ة للإن�سان،
العن �شخ�صيته امل�صنوعة املطبوعة بطابع البيئة
والتقاليد .ويت�سم ال�شعر احلديث بطابع احلرية
والتوتر ،فهو ابن ع�صره ،وهو يعتمد الإيحاء ال
العر�ض،واقتنا�ص اللمحات ال جتميع التفا�صيل،
و�أود �أن �أ�ضي ��ف �إن تراك ��م ال�صور وهو ما يظنه
كث�ي�ر من ال�شع ��راء �آية حداثة – لي� ��س �إال طريقة
متخلف ��ة -فلي�س �أمام ال�شعر احلديث �إال �أن يتجه
�إىل الرتكي ��ز ،وا�ستقط ��اب اق ��ل عدد م ��ن ال�صور
ح ��ول ب� ��ؤرة ما.والواق ��ع – يق ��ول الربيكان -مل
يتمث ��ل فعليا ه ��ذه احلقيقة �إال يف ح ��االت قليلة،
وذل ��ك مع مرور كل ه ��ذه ال�سن ��وات على احلركة
ال�شعري ��ة اجلديدة.ويهمن ��ي �أن �أ�ؤكد �أن احلداثة
يق ��ول الربيكان لي�س ��ت �سمات مظهري ��ة .بل هي
التح�س� ��س العمي ��ق لو�ض ��ع الإن�س ��ان احلدي ��ث

متبل ��ورا يف �صيغ ��ة فني ��ة منا�سبة.فالأ�صالة �إذن
ت�أت ��ي �أو ًال ،وخ ��ارج نطاقه ��ا ت�صب ��ح غ�ي�ر ذات
مو�ضوع.
يف اللق ��اء امله ��م الذي �أجراه مع ��ه ال�شاعر ح�سني
عب ��د اللطيف وهو م ��ن طالبه �أي�ض ��ا والذي ن�شر
ع ��ام  ،1969ون�شرته جريدة ثقافة  11يف عددها
ال�ساد�س عام  1998التي ت�صدر يف هولندا يك�شف
الربيكان فيه عن ح�س �شمويل ملفهوم احلداثة مل
جنده عند �أي �شاعر حديث يف زمنه .فهو ينطلق
باحلداثة من موقف فل�سفي عميق ملفهوم مت�أ�صل
يف تكوي ��ن الإن�س ��ان امل�سئ ��ول نف�س ��ه ،ولي� ��س
الإن�سان العادي .فال�شعر عنده م�س�ؤولية كونية.
وقائل ��ه يرتقي �إىل م�صاف اخلالق الكبار .فيقول
عن ذلك”�أن ال�شعر فن ال يقبل الت�سخري ،وال يحيا
م ��ع احلذلق ��ة ،لي� ��س ال�شع ��ر و�سيل ��ة لتحقيق �إي
غر� ��ض مبا�شر ،وال طريق ��ة للتنفي�س عن عواطف
فجة وم ��ن ثم فهو ال يخ�ض ��ع للتنظيم اخلارجي.
وقلم ��ا يعك� ��س رغب ��ات ال�شاع ��ر اليومي ��ة .لأن
منطقت ��ه ،منطقة �ألذات العميق ��ة ،فال�شعر هو �أبن
الن ��زوع الإن�ساين ،ومو�ضوع ��ه الأ�سا�س جتربة
الوج ��ود ب ��كل �شمولها .وهو متث ��ل خا�ص لواقع
التغ�ّي�رّ يف الزم ��ن ،وقلق امل�ص�ي�ر والت�أرجح بني
الراه ��ن واملن�شود� .إن �شاع ��را يفهم احلداثة مثل
ه ��ذا الفهم العمي ��ق ال ميكنه �أن يك ��ون �شائعا بني
�أقران ��ه وال يف جمتمعه� ،شاع ��ر مادته احلداثة ال
ميكنه �إال يرافق العزلة ولعله املوقف الذي دفع به
لأن يرف�ض �أن يكون يف جوقة املداحني للأنظمة،
مما جلب عليه غ�ضب ال�سا�سة واملريدين.
وم ��ن خ�ل�ال ت�شخي�ص ��ه حلرك ��ة ال�شع ��ر العاملية
جند الربي ��كان ينخرط يف �إطاره ��ا العاملي لي�س
م ��ن خالل ما يقر�أه من �شع ��ر ل�شعراء عامليني مثل
طاغور ،الذي يقول عنه �أنه �شاعر حقيقي �أو ازرا
باون ��د وريلك ��ه و�أليوت ون�ي�رودا وناظم حكمت
وخيمن ��ت وبا�سرتناك وغريهم بل من خالل ميله
ال�شخ�صي واحلداثوي �إىل ال�شعراء الذين يكون
نتاجه ��م نوعا من عظمة ال ��روح الإن�سانية.فهو ال
يبهره الت�أنق واال�صطناع ،فعلى ال�شاعر �أن يتبع
طريق ��ه اخلا� ��ص ،وا�ستعارة لهج ��ة الآخرين هي
طريقة �سيئة يف االعجاب.
لي� ��س مهم ��ة املقال ��ة ه ��ذه احلدي ��ث ع ��ن �شاعرية
حممود الربيكان فثمة �أقوال ملجايليه
* كان حمم ��ود الربي ��كان �شاع ��را كياني� � ًا� ،إال �أن
متوالياته ال�صامتة ال ت�ؤكد نهو�ض ًا ب�صحة الر�أي
�إىل املنتهى..رمبا �صمته البنائي هذا كان جتربة
كياني ��ة البد م ��ن ا�ستقرائها يوم ��ا ما�.أحرتم هذا
ال�شاعر ف�ؤاد رفقة .
* �شاعر عراقي ممتاز ومثل هذا ال�شاعر ال يحظى
بالدرا�س ��ات لأنه ال يرك�ض وراءه ��ا ،ورمبا ت�أتي
الدرا�سات عنه بعد �سنني من مغادرته هذا العامل.
جنيب املانع ال�شرق الأو�سط 1990
* حاول حممود الربيكان ،بقوة الأفكار و�شجاعة
امل�شاعر� ،أن ي�ست�أنف دعواه خارج ال�سرب ،وحني
ع ��اد ال�شع ��راء م ��ن جيل ��ه ينتقل ��ون �إىل �أ�ساليب
جديدة مبكانكزم عام ،ا�ستطاع الربيكان �أن يت�أكد
من تفرده ،وو�صل �إىل �إيقاع �آخر غري م�شرتك يف
ط حو�ض ال�سبيل”حيث ت�سرع التناظر والتكرار

�إىل زمالئه .عبد الرحمن طهمازي
الآداب1989
* ومن مقت�ضيات الأمانة للتاريخ �أ ّال نغفل الرواد
احلقيقي�ي�ن ،كال�شاع ��ر الكبري حمم ��ود الربيكان،
الذي كان من �أوائل من طوروا الق�صيدة احلديثة
يف الع ��راق .و�إذا كان الربيكان جمهو ًال عند عامة
القراء لعزوفه عن الن�شر ،ف�أنه معروف عند �أبناء
جيل ��ه م ��ن ال�شع ��راء الذين ت�أث ��روا ب ��ه بدرجات
متفاوت ��ة .ر�شي ��د يا�س�ي�ن جمل ��ة ب�ي�روت امل�س ��اء
1974
*حمم ��ود الربي ��كان� :شاعر عظي ��م ولكنه مغمور
ب�سبب نفوره من الن�ش ��ر و�س�أحاول بذل كل جهد
لإخراجه من �صمته ليتبوا املكانة الالئقة به .بدر
�شاكر ال�سياب جريدة ال�شعب 1957
*حمم ��ود الربي ��كان كم ��ا ال يخف ��ى �شاع ��ر كب�ي�ر
و�إن�س ��ان طي ��ب ومتوا�ض ��ع غ�ي�ر �أن ��ه ال يريد �أن
يحي ��ط نف�سه بالهالة التي ي�ضعها بع�ض ال�شعراء
حول �أنف�سهم.
* �شاعر ذو �أ�صالة عظيمة ونظرة كونية ،نادرا ما
ين�شر نتاجه وال يعرف له ديوان مطبوع ،مما حرم
العامل الأدبي من ثيماته”مو�ضوعاته”املتعددة..
ومن النربة ،والنظ ��رة ،وطريقة التمثل،املتميزة
متام� � ًا ،والتي ميكن �أن تك ��ون ذات فائدة عظيمة
للجي ��ل الطال ��ع من ال�شع ��راء يف الع ��امل العربي.
�سلمى اخل�ضراء اجليو�سي .كتاب ال�شعر العربي
احلديث  /بالإنكليزية.
ه ��ذا قليل مما قيل بحق ال�شاعر حممود الربيكان
فثم ��ة مقاالت و�أحادي ��ث كانت م ��ادة للعد  22من
جريدة”ثقاف ��ة  11الت ��ي ت�ص ��در هن ��ا يف هولندا
ويف هذا العدد ن�شرن ��ا عددا من ق�صائده املتفرقة
امل�أخ ��وذة م ��ن جملة الأق�ل�ام العراقي ��ة ،ومقاالت
لنق ��اد وق�صا�ص�ي�ن و�أدباء،رغ ��م �أن ه ��ذه الأقوال
واملقاالت ال ت�سلط �إال ال�ضوء القليل على جتربته.
ولك ��ن قوله هو عن �شعره يكفينا يف متثل حقيقة
وا�ضح ��ة وه ��ي �أن احلداثة ال�شعري ��ة ظهرت يف
العراق وتط ��ورت فيه .وهذا لي� ��س من متطلبات
الق ��ول املج ��اين ع ��ن �أ�سبقي ��ة الثقاف ��ة العراقي ��ة
يف �إن�ض ��اج جت ��ارب احلداثة� ،إمن ��ا يف القول �أن
الثقاف ��ة العراقي ��ة وه ��ي تنم ��ي مظاه ��ر احلداثة
تتكئ على �أرث قدمي ميتد من بابل و�أ�شور وحتى
اليوم وال نن�سى ونحن ن�ؤكد هذه الظاهر �أن �أول
�شاع ��رة حديثة يف العامل الق ��دمي كانت من �أر�ض
الع ��راق� ..إن حداث ��ة ال�شع ��ر املعا�ص ��ر ن�ضج ��ت
على الرتبة العراقي ��ة ال�ساخنة .وهذا يذكرنا مبا
نح ��ن فيه اليوم ،فالتجارب ال�شعرية والق�ص�صية
والت�شكيلي ��ة والنقدي ��ة العراقي ��ة ال�شاب ��ة الت ��ي
يكتبه ��ا �أدباء الع ��راق ال�شباب تنب ��ئ عن خما�ض
كب�ي�ر ومه ��م يف �إن�ض ��اج جت ��ارب ثقافي ��ة جديدة
�ستك ��ون – وه ��ذا لي� ��س ق ��وال جماني ��ا -مبيزات
حداثوي ��ة جتر خلفه ��ا الثقافة العربي ��ة كما جرت
جتارب ال�شعراء الرواد الثقافة العربية كلها.
وبع ��د ونح ��ن ن�ستذكر مثقفن ��ا الكب�ي�ر الربيكان
مقت ��وال ب�أي ��د جمرمة ،ن�ستذك ��ر ثقافتن ��ا املقتولة
�أي�ض ًا .ومهما تك ��ن نتائج التحقيق بق�ضية موته،
فامل�س�ؤولية كل امل�س�ؤولية تقع على عاتق جمرمي
الثقافة يف العراق.
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محمود البريكان الش��اعر القتيل
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كان قدر الشاعر محمود الربيكان
أن ُيقتل حتى يذيع اسمه ويخرج
من عزلته الطويلة ,ولكن اىل عزلة
أشد هو ًال هي عزلة املوت .هذا
الشاعر الذي مات طعن ًا بخنجر
احد اللصوص كان ينتمي اىل جيل
بدر شاكر السياب وعبدالوهاب
البيايت وبلند الحيدري مع انه
يصغرهم نحو خمس سنوات.
لكن انتامءه اىل جيل الرواد
ّ
زمني ًا وشعري ًا مل يعن يوم ًا –
عىل األقل عربي ًا – انه واحد
من كبار هذا الجيل ورمبا أكرب
من البيايت والحيدري ناهيك
ببعض الرواد العرب الذين
احتلوا مرتبة الصدارة .فمزاجه الشعري ومسلكه دفعاه اىل
االنسحاب من املعرتك الحدايث املتجيل حينذاك يف ثورة
التفعيلة والشعر”الحر” .عالوة عىل أنفته من الظهور و”نفوره
السياب الذي وصفه قبل عقود وتحديد ًا
من النرش”بحسب عبارة ّ
يف العام  1957بـ”الشاعر العظيم”ولكن”املغمور” .وأضاف
ليتبوأ املكانة
قائ ًال”:سأحاول بذل كل جهد الخراجه من صمته ّ
الالئقة به” .هكذا انسحب الربيكان من السجال الحدايث
أو”التفعييل”باألحرى وراح يصنع شعريته الحديثة شبه وحيد,
هم جامعي أو تيار حزيب أو هاجس”بطويل” .رفض
بعيد ًا من أي ّ
طيلة حياته أن ينرش دواوين وكتب ًا مكتفي ًا ببعض االطالالت
الصحافية ومعظمها داخل العراق وال سيام يف املراحل األخرية.
وقيل ان ديوانه صدر يف بغداد ولكن مل يرش اليه أحد من الذين
جمعوا مختارات من شعره .وقد يتضح مثل هذا األمر عندما
يتصدى أحدهم اىل كتابة سريته ,ان كان له من سرية .فهذا
الشاعر”الزاهد”واملنسحب تكاد قصائده تخترص سريته الشبيهة
بسرية شاعر”غريب”(كام يصف نفسه مرار ًا) عرب من هنا من دون
أن يرتك إال أثر ًا واحد ًا هو األثر الشعري.

عندم ��ا قتل حممود الربيكان م� � ّر خرب مقتله الب�شع
م ��ن غري اهتمام الفت .فما ُكت ��ب عنه كان قلي ًال جد ًا
ومعظم الذين كتبوا هم من العراقيني الذين عرفوه
وق ��ر�أوا له .كان ا�سمه �شبه جمهول وخ�صو�ص ًا يف
ذاك ��رة اجليل اجلديد ,و�شعره �شبه مفقود ومبعرث
ووقف ًا على”خمتارات”يتيمة (عربي ًا) كان و�ضعها
ال�شاع ��ر العراق ��ي عبدالرحمن طهم ��ازي و�صدرت
ل ��دى دار”الآداب”يف ب�ي�روت ع ��ام  .1989وكان
يج ��ب فع ًال بُعيد وفات ��ه ت�سليط ال�ض ��وء عليه ,هو
ال�شاع ��ر الذي يقال عن ��ه كبري ًا بال ت ��ردد وبخا�صة
يف جي ��ل ال ��رواد العراقي�ي�ن الذي انتم ��ى اليه ومل
ينت ��م الي ��ه يف احل�ي�ن عينه .ولع ��ل هذا م ��ا فعلته
دار اجلم ��ل يف �إ�صداره ��ا خمت ��ارات جديدة له يف
عنوان”متاهة الفرا�شة”�أجنزها اختيار ًا وتقدمي ًا
ال�شاعر العراقي با�سم املرعبي.
االح�سا� ��س الأول ال ��ذي يخام ��ر ق ��ارئ حمم ��ود
الربي ��كان للم ��رة الأوىل ه ��و ف ��رادة ه ��ذا ال�شاع ��ر
يف �صوت ��ه اخلفي�ض وج ��وّ ه ال�س ��وداوي ونزعته
امليتافيزيقي ��ة وطابعه”ال�سك ��وين” .ويلح ��ظ
الق ��ارئ ان ال�شع ��ر ال ��ذي يق ��ر�أه بعي ��د ّ
كل البع ��د
عن اله� � ّم ال�سيا�س ��ي والبعد االيديولوج ��ي اللذين
طامل ��ا �شغ�ل�ا الكثري م ��ن ال�شع ��ر العرب ��ي احلديث
�ورات وهزائم.
وال �سيم ��ا يف املراحل احلا�سمة ,ث � ٍ
ك�أن ال�شاع ��ر عا� ��ش يف عزلة عن الواق ��ع ال�سيا�سي
وع ��ن احلياة احلزبية الت ��ي جذبت معظم ال�شعراء
العراقي�ي�ن وكذلك ع ��ن احل ��ركات اجلماعية .ويف
ه ��ذا املنح ��ى يق ��ول الربي ��كان يف �أح ��د �أحاديث ��ه

الن ��ادرة”:مل ات�ل�اءم م ��ع مطال ��ب الو�س ��ط الأدبي
ال �سابق� � ًا وال الحق� � ًا…” .و�إن كان الربي ��كان م ��ن
ال�شع ��راء الذين ال ي�ؤثرون”التنظ�ي�ر”وال الكتابة
عن ال�شعر فهو يخت�صر”�شعريته”يف حوار (رمبا
يتيم) �أجراه معه ال�شاعر ح�سني عبداللطيف ون�شر
يف جملة”املثق ��ف العربي”ع ��ام  1970ويق ��ول
فيه”:يبدو يل ال�شعر فن ًا ال يقبل الت�سخري وال يحيا
مع احلذلقة .لي�س ال�شعر و�سيلة لتحقيق �أي غر�ض
مبا�شر ,وال طريقة للتنفي�س عن عواطف فجّ ة ,ومن
ث ّم فهو ال يخ�ض ��ع للتنظيم اخلارجي وق ّلما يعك�س
رغب ��ات ال�شاع ��ر اليومية ,لأن منطقت ��ه هي منطقة
الذات العميق ��ة” .قد ميثل هذا املقط ��ع ال�صغري ما
ي�شبه”البيان”ال�شع ��ري املقت�ض ��ب ال ��ذي يخت�صر
�شعري ��ة الربيكان”نظري� � ًا” .ويف ه ��ذا البي ��ان ما
يذ ّك ��ر بـ”املجانية”الت ��ي تبناه ��ا �شع ��راء ق�صي ��دة
النرث يف فرن�سا وبع�ض ال�سورياليني ,وهي تعني
ان ال غاي ��ة لل�شع ��ر �سوى نف�سه .غ�ي�ر ان الربيكان
لن يقرتب من ال�شعر ال�سوريايل مقدار اقرتابه من
ال�شعر الوجودي وامليتافيزيقي الذي ي�صعب �أ�سره
�ضم ��ن ثواب ��ت �أو معايري جاه ��زة ,حداثي ��ة كانت
�أم قدمي ��ة .وق ��د ال ي�ستغرب ذكر الربي ��كان ال�شاعر
الأمل ��اين ريلكه �ضمن ال�شعراء الذي ��ن يقر�أهم ,فهو
ي�شبه هذا ال�شاع ��ر الكبري – الذي ي�صعب ت�صنيفه
– بع�ض ال�شيء ,يف نزعته امليتافيزيقية ومعاناته
الروحية ورمزيته”املطلقة”وهدوئه… وقد يذكر
جم ��ع الربي ��كان يف ق�صيدته”فق ��دان ذاكرة”ب�ي�ن
اجلم ��ال والف ��زع بجمع ريلك ��ه نف�سه ب�ي�ن اجلمال

(يرمز اليه امل�ل�اك) والرهب ��ة يف مطلع”املراثي”.
وتذ ّك ��ر ق�صيدة”ح�ض ��ور الأموات”بالكث�ي�ر م ��ن
الق�صائد الت ��ي يخاطب ريلكه فيه ��ا الأموات ويع ّد
لهم”املائدة”.
ال�شاعر املتف ّرد
مل يقل ��د حمم ��ود الربي ��كان �أحد ًا حت ��ى يف بداياته
الرومانطيقي ��ة التي ب ��دا وا�ضح ًا فيه ��ا �أثر اليا�س
اب ��و �شبك ��ة (النقم ��ة عل ��ى الق ��در) وحمم ��ود علي
ط ��ه (النغم ��ة الآ�سي ��ة) و�سواهما� .أم ��ا يف مرحلته
الالحق ��ة – احلداثية – فكان فع ًال”ن�سيج وحده”,
�صاح ��ب �ص ��وت فريد ولغة تب ��دو ب�سيطة فيما هي
على ق ��در من ال�صعوب ��ة ,و�صاح ��ب �أ�سلوب يدرك
الق ��ارئ للفور انه ا�سلوب حممود الربيكان املتمرد
على املفه ��وم اال�سلوب ��ي .وان كان الربيكان �سعى
باكر ًا اىل التجريب املو�سيقي يف ال�شعر العمودي
مازج� � ًا ب�ي�ن البح ��ور يف الق�صي ��دة الواح ��دة فهو
�سيتخف ��ف الحق� � ًا ,يف �شعره احل ��ر والتفعيلي من
�سط ��وة املو�سيق ��ى ولك ��ن م ��ع احلفاظ دائم� � ًا على
االيق ��اع .وااليق ��اع لدي ��ه ال يقت�ص ��ر عل ��ى ال ��وزن
والقوايف� ,أي على املو�سيقى اخلارجية ,بل ي�شمل
�أي�ض� � ًا املو�سيق ��ى الداخلي ��ة القائمة عل ��ى التثقفية
الداخلي ��ة ,والأمثل ��ة يف ه ��ذا ال�ص ��دد كث�ي�رة جد ًا
(امل ��وت /ال�ص ��وت ,الأ�شب ��اح /الري ��اح ,املوعود/
الرعود…) ,عطف ًا عل ��ى متر�سه”التفعيلي”وعلى
حت�س�س ��ه ايقاع احلروف واملف ��ردات .لكن املفاجئ
يف �شع ��ره احل ��ر (التفعيل ��ي) ه ��و خف ��وت نربت ��ه
�أو ًال ث ��م �سعي ��ه الدائ ��م اىل التخف ��ف م ��ن القوايف
والتخل� ��ص منها يف �أحي ��ان .وثم ��ة ق�صائد كثرية
لدي ��ه تب ��دو ذات طموح ن�ث�ري وقد يظنه ��ا القارئ
�أق ��رب اىل ق�صي ��دة النرث (�أو �شع ��ر النرث) منهااىل
ال�شعر احلر �أو التفعيلي”:نف�سه ,مرة بعد �أخرى,
يح ��وم عل ��ى النافذة /نف�س ��ه ذلك الوج ��ه ,مرت�سم ًا
م ��ن وراء الزج ��اج…”� ,أو”:ل ��و كان يل �أن
�أطلق ا�ستغاث ��ة واحدة /عرب �سم ��اء اجلليد…”,
�أو”:املو�سيق ��ى ت�صدح /اجلمه ��ور ي�ص ّفق لدخول
مل ��وك ال�س�ي�رك…” .وقد تكم ��ن ق ��درة الربيكان
االيقاعي ��ة يف ابتع ��اده ع ��ن االيقاع ��ات اخلارجية
وجعل ��ه املو�سيق ��ى ال�شعري ��ة مو�سيق ��ى ايحائية,
متام� � ًا مثل الكثري من �ص ��وره ال�شعرية وتعابريه.
ق ��وة االيق ��اع هنا تكمن يف خفوت ��ه ال يف ارتفاعه,
مثلم ��ا تكمن �أي�ض ًا قوة اللغ ��ة يف كثافتها ونرثيتها
ال يف في�ضه ��ا االن�شائ ��ي ونزوعه ��ا اللفظ ��ي.
ويق ��ول الربيكان يف ه ��ذا ال�ص ��دد”:ال �أحب اللغة
الف�ضفا�ضة ,املتم ّيع ��ة العائمة… وال �أغتفر اللعب
بالكلم ��ات” .ويتح� �دّث �أي�ض� � ًا عن”الرتكي ��ز الذي
ين�صب على اللغ ��ة” ,معرب ًا عن خوفه من”�سيطرة
ّ
اللغة على ال�شاعر” .و”الرتكيز”الذي يقول به هو
ما مينح لغت ��ه قوته ��ا و”مو�ضوعيتها”وابتعادها
ع ��ن �ض ��روب الف�صاح ��ة والبالغ ��ة و�إغراقه ��ا يف
واجللي والبينّ .
املح�سو�س
ّ
ّ
لعل ال�شاعر الذي ابتعد عن املوقف ال�سيا�سي املبا�شر
والن�ب�رة اخلطابية العالية ا�ستطاع �أن”يجد”لغته
اخلا�ص ��ة ج ��د ًا ,اللغة”املو�ضوعي ��ة”يف املعن ��ى
ال�شع ��ري ,اللغة امللمو�سة واحل�سية ولكن امل�شرعة
على الذات االن�سانية وعلى املاوراء ,ت�شهد وت�صف
وت ��روي وت�ش ��ف وتتوتر وال تق ��ع يف �شرك الكالم

املطلق والهذر اللغوي واالطناب والوهم… ومما
يزيد من الواقعية ال�شعرية لهذه اللغة ابتعاد ال�شعر
عن اغراء”الأنا”املت�ضخمة التي مت�سي لدى بع�ض
ال�شع ��راء حم ��ور الوج ��ود والكون”.الأنا”ل ��دى
حمم ��ود الربي ��كان هي”الأنا”املنفعل ��ة ال الفاعلة,
امل�سلوب ��ة ال ال�سالب ��ة� ,إنها”�أنا”ال�شاع ��ر الواقعي
والرائي ,الرومانطيقي والرمزي”,الأنا”الناه�ضة
يف ع ��امل عل ��ى قي ��د االنته ��اء وال�سقوط�”:أن ��ا يف
انتظ ��ار �سفين ��ة الأ�شباح…”يق ��ول ال�شاع ��ر� ,أو
يقول�”:أنا الب ��دوي الغريب… �أن ��ا البدوي الذي
لفظت ��ه ال�صح ��ارى…”� ,أو”:ال �أرى يف املراي ��ا
�س ��وى� /شبحي املتغ�ّي�… �أغادر ه ��ذا الب�صي�ص
الذي هو روحي…”.
هام�شي و”خمول”
كان م ��ن ال�صع ��ب عل ��ى حمم ��ود الربي ��كان ان
يكت ��ب ق�صي ��دة �سيا�سي ��ة �أو وطني ��ة و�أن يك ��ون
م ��ن �شعراء”البع ��ث” .و�ساعدته عزلت ��ه (وفرادته
�أي�ض� � ًا) عل ��ى �أن يك ��ون �شاع ��ر ًا هام�شي� � ًا يف زم ��ن
ال�شعراء”الفح ��ول” .وال غراب ��ة �أن ي�سل ��ك ه ��ذا
امل�سلك �شاعر �أعل ��ن يف مطلع حياته ال�شعرية�”:أنا
م ��ن �سالل ��ة الأرواح”�أو �شاع ��ر يعت�ب�ر �أن والءه
هو”للأجم ��ل والأبعد”و�أن وطنه”عامل من ظالل/
يتف� � ّكك يف الريح /ها هوذا /وطني الأول /وطني
املن�سي” .غري �أن ال�شاعر لن يغفل عن م�آ�سي �شعبه
واملكاب ��دات الطويل ��ة التي عاناها ,لكن ��ه ي�ستبطن
هذه امل�آ�سي واملكابدات جاع�ل ً�ا منها ر�ؤيا م�أ�سوية
متحدث� � ًا ع ��ن”االرث الأ�س ��ود” ,مثلم ��ا حتدث بدر
�شاك ��ر ال�سياب عن اجلفاف واجل ��وع اللذين كثري ًا
م ��ا �أنهكا الع ��راق يف معانيهما املختلف ��ة .والالفت
ان ال�شاع ��ر ال ��ذي مل يدخل ال�سج ��ن مرة يف حياته
م ��ن جراء ابتعاده عن الن�ضال احلزبي وال�سيا�سي
وتخليه ع ��ن الفعل”البطويل”– ه ��و الذي ينتمي
اىل �صف ��وف ال�ضحاي ��ا – مل يت ��وان ع ��ن كتاب ��ة
ق�صائد عدة عن ال�سجون متمث ًال �شخ�صية ال�سجني
ومع�ّب�رّ ًا عن جتربة ال�سجن تعب�ي�ر ًا عميق ًا ,روحي ًا
وج�سدي� � ًا”:يف �أقبي ��ة املن�سيني /ال �ص ��وت هناك.
وما يف اللي ��ل �سوى احلزن…”يق ��ول يف �إحدى
ق�صائده .ويف ق�صيدة عنوانها”رقم ”96يقول على
ل�سان �أحد ال�سجناء”:الرجل ال�ساد�س والت�سعون/
ال ا�س ��م يل الآن� :أن ��ا ال�ساد� ��س والت�سعون” .وكما
كتب عن ال�سجن (ال�سيا�س ��ي طبع ًا) كتب �أي�ض ًا عن
م�شهد”�سيا�سي”�آخر طاملا عرفته املدن التي يحكمها
املت�سلط ��ون والقتلة”:كالكل ��ب كانا ملي ��ت املجهول
يُ�سح ��ب باحتق ��ار…”� .أما ق�صيدت ��ه التي تنتمي
اىل مثل هذا اجلو امل�شه ��دي وعنوانها”حادثة يف
املرف�أ”فه ��ي تذ ّك ��ر بج ��و ياني�س ريت�سو� ��س (الذي
مل يق ��ر�أه الربي ��كان حتم ًا يف مطل ��ع اخلم�سينات)
وفيه ��ا ي�صف ع ��امل املرف�أ املفعم �سفن� � ًا و”�صناديق
ثقيلة”و”رافعات”وي ��روي حادث ��ة مقت ��ل �أح ��د
العمالَ ”:م ��ن يعرف الآن القتي ��ل؟ /ال يعرفون� /إال
ا�سمه .حتى ا�سمه بتمامه ال يعرفون”.
الق�صائ ��د امل�شهدية لي�ست قليل ��ة يف نتاج الربيكان
وهي تدل على تداخل الالمرئي باملرئي يف �شعره,
وعل ��ى امت ��زاج الواقع ��ي بالداخل ��ي (ول ��ن �أق ��ول
بالالواقع ��ي) ,واحلقيق ��ي باحللم ��ي .فامل�شهدي ��ة
الت ��ي تركز عل ��ى تفا�صي ��ل واقعية ال تق ��ع يف �أ�سر

الواق ��ع والو�ص ��ف والتقري ��ر ب ��ل هي تغ ��دو مر�آة
لل ��ذات التي تتفاعل مع عنا�ص ��ر اخلارج �أو العامل.
هك ��ذا يوظ ��ف ال�شاع ��ر البع ��د امل�شه ��دي مل�صلح ��ة
الق�صي ��دة وما تخف ��ي من عمق ور�ؤي ��ا .وقد تكون
ق�صيدة”�إرت�سام”خ�ي�ر مع�ب�ر ع ��ن ه ��ذا البع ��د
يق�سمها اىل
امل�شهدي وكذل ��ك ق�صيدة”نوافذ”التي ّ
ثماين”نواف ��ذ” :ناف ��ذة فتاة ,ناف ��ذة عجوز ,نافذة
ك�سي ��ح… �أم ��ا يف ق�صيدة”ارت�سام”فيتح ��دث
ع ��ن وجه ظ� � َّل مرت�سم� � ًا عل ��ى زجاج املقه ��ى بعدما
غ ��ادر �صاحبه وهو كما توحي ب ��ه الق�صيدة جمرد
مت�سول عابر.
ت�ستدعي الق�صائد امل�شهدية لدى الربيكان اخلارج
�أو الع ��امل بالأح ��رى ,جاعل ��ة من ��ه قما�ش ��ة �شفيف ��ة
ترت�س ��م عليه ��ا امل�آ�س ��ي ال�شخ�صي ��ة ,ال�صغ�ي�رة
والكب�ي�رة .ي�صب ��ح الع ��امل يف �أ�شيائ ��ه وتفا�صيله
م ��ادة تت�شكل منها الق�صيدة وتت�شكل فيها .وال �شك
يف �أن ت ��وايل املفردات اليومي ��ة �أو املعجم اليومي
يف ه ��ذه الق�صائ ��د دلي ��ل عل ��ى ارتباطه ��ا باحلي ��اة
والع ��امل وابتعاده ��ا عن”املطلقيات”اللغوي ��ة
وال�شعري ��ة .ه ��ا هو الربي ��كان يكت ��ب عن”عقارب
ال�ساعة”التي”توقفت”مزاوج� � ًا ب�ي�ن توقفه ��ا
وحتول”الع ��امل ال�سيّال”اىل”ج�س ��م م ��ن حجر”.
وه ��ا ه ��و يف ق�صيدة”�أ�س ��د يف ال�سريك”ير�س ��م
م�شه ��د ًا واقعي ًا يخف ��ي وراءه معن ��ى حزين ًا .ويف
ق�صيدة”الغرف ��ة خل ��ف امل�سرح”يلق ��ي �ضوء ًا على
الوج ��ه الآخ ��ر للم�سرحي ��ة ,الوجه اخلف ��ي الكامن
يف م ��ا ي�سمى”الكوالي� ��س” .ويف ق�صيدة”غي ��اب
ال�شا�شة”حت�ض ��ر اج ��واء ال�سينم ��ا يف بع� ��ض
تفا�صيله ��ا .ويف ق�صي ��دة �أخرى يعبرّ ع ��ن مفهوم
امل�شهدي ��ة خري تعبري قائ ًال�”:أجم ��ل ما يف العامل/
م�شه ��ده العاب ��ر /ومباهج ��ه ال�صغرى…”ث ��م
يتحدث فيها عن”ايقاع ال ��د�أب اليومي”و”�سعادة
ما ه ��و زائل” .حت ��ى الأي ��دي يكتب عنه ��ا ق�صيدة
حتم ��ل عنوان”الأيدي”وفيه ��ا ي�ص ��ف الف�ض ��اء
الذي ت�ش ّكله هذه الأي ��دي يف حركاتها وتعابريها.
ول ��و �أن الربي ��كان كت ��ب ه ��ذه الق�صائ ��د امل�شهدية
ن�ث�ر ًا ل ��كان حتم� � ًا واح ��د ًا م ��ن �شعراء”ق�صي ��دة
النرث”احلقيقي�ي�ن ,علم� � ًا �أن ق�صائ ��د كث�ي�رة ل ��ه
تق�ت�رب ج ��د ًا م ��ن �شعر الن�ث�ر لي� ��س ع�ب�ر تخففها
م ��ن التقفي ��ة فق ��ط ب ��ل يف اعتمادها فع ��ل التداعي
واجلم ��ل اال�سمية الت ��ي تتبدى بو�ض ��وح ,م�ؤكدة
احلال”ال�سكونية”الت ��ي ت�صب ��و اليه ��ا �شعري ��ة
الربيكان .وتتخلل هذه احلال”ال�سكونية”مقامات
م ��ن الرث ��اء وال ��وداع وك�أن الع ��امل هن ��ا ه ��و على
حاف ��ة النهاي ��ة .انها”النهاية”الت ��ي ت� ��ؤول اليه ��ا
احلي ��اة ك ��ي تكتمل”,النهاية”الت ��ي حت ��ل قب ��ل
الأوان”,النهاية”املنبثقة من العدم الذي ت�صطخب
ب ��ه روح ال�شاعر”:جمي ��ع الأغ ��اين �ستن�سى /وكل
امل�س ّرات تثوي حمنطة يف الظالم” .وتتجلى هذه
احل ��ال يف ق�صائد ع ��دة مثل”مدين ��ة خالية”وفيها
ّ
أحياء”وتطل
ترت�سم �صورة مدينة”خالية من �أثر ال
منها”حواء”غريب ��ة ال تفه ��م �أي لغ ��ة .وكذل ��ك يف
ق�صيدة”الت�صحّ ر”و”م�صائر”و”الغرف ��ة خل ��ف
امل�سرح”و�سواها.
عامل رحب
ت�ستحي ��ل االحاط ��ة بع ��امل حمم ��ود الربي ��كان منذ

الق ��راءة الأوىل .ه ��ذا �شاع ��ر كبري حق� � ًا ويفرت�ض
�شع ��ره قراءة تل ��و �أخرى ,نظ ��ر ًا اىل م ��ا ي�ض ّم من
ق�صائ ��د جميل ��ة وعميق ��ة و”حديثة”جتم ��ع ب�ي�ن
االخت�ل�اج امليتافيزيق ��ي والنزع ��ة العدمي ��ة واله ّم
اليوم ��ي و”املو�ضوعية”ال�شعري ��ة والنف� ��س
الغنائ ��ي .لك ��ن غنائي ��ة الربي ��كان ه ��ي غنائي ��ة
داخلي ��ة ,خافت ��ة وخفي�ض ��ة ال�ص ��وت ونابع ��ة من
اجل ��رح الأزيل الذي يعانيه ال�شاعر ,كائن ًا وجودي ًا
و�إن�سان ًا غريب ًا يف الع ��امل وعنه�”:صوت ال ي�شبهه
�ص ��وت /ي�أت ��ي م ��ن �أق�ص ��ى الربية /كتن ��اوح ريح
 /لي�ست م ��ن ه ��ذا العامل…”يقول الربي ��كان� .أو
يقول”:وحيد ًا �أنتم ��ي… اىل الربق الذي يك�شف
وجه الده ��ر يف حلظة… /اىل ج ��زء من االن�سان
يف الظلمة مفقود… /اىل م ��ا ي�سقط ال�ضوء على
منطق ��ة املعنى…” .قد يبدو الربي ��كان يف �أحيان
ذا نزع ��ة �صوفية وفل�سفية مثالي ��ة (�أو �أفالطونية)
لكن ��ه ال يقع يف التجري ��د اللفظي واملعنوي وال يف
جف ��اف ال�س�ؤال الفل�سفي�”:أنا يف انتظار الغام�ض
املوعود…”�أو”:لأن للنار وراء رق�صها العنيف/
ج�سم ًا م ��ن الرماد� ,أو روح ًا م ��ن الدخان”�”,أدخل
حلظة /يف جمرى الأبدية”.
ك ��م يحت ��اج حممود الربي ��كان اىل ق ��راءة حقيقية,
تعي ��د اليه حقه املفقود وت�صح ��ح اخلط�أ التاريخي
الذي اقرتفه النقاد العرب يف حق �شعره وجتربته
الكب�ي�رة .فهذا ال�شاعر املج ��دد واملحدث ظل �شعره
وقف� � ًا على ال�ساح ��ة العراقية ونادر ًا م ��ا ك�سر حال
احل�ص ��ار ال ��ذي وق ��ع في ��ه عل ��ى خ�ل�اف الكثريين
م ��ن ال�شع ��راء العراقي�ي�ن .وق ��د �ساهم ��ت عزلت ��ه
و”اغرتابه”الداخل ��ي وبع ��ده ع ��ن الأ�ض ��واء يف
�إبعاده �أك�ث�ر ف�أكرث عن معرتك احلداث ��ة ال�شعرية,
هو ال�شاع ��ر احلدي ��ث بامتياز والطليع ��ي بامتياز
والرائ ��د بامتياز .وقد كان فع�ل ً�ا �سبّاق ًا يف حداثته
ه ��و ال ��ذي جاي ��ل ال�س ّي ��اب والبيات ��ي واحلي ��دري
مثلم ��ا جاي ��ل �سع ��دي يو�س ��ف ويو�س ��ف ال�صائ ��غ
و�سواهم ��ا� .شاع ��ر رائ ��د ال �أحد ي ��دري كيف �سقط
ا�سم ��ه عن”قائمة”ال ��رواد ه ��و ال ��ذي ينتم ��ي اىل
امل�ستقب ��ل �أك�ث�ر من الكثريي ��ن من ال�شع ��راء الذين
جايل ��وه �أو جا�ؤوا من بع ��ده .ولكن ال يهم ان يظل
الربيكان”معزو ًال”عربي� � ًا ومه�ض ��وم احل ��ق ,فهو
يكفيه �أن يكتب ما كتب من ق�صائد كي يدخل ملكوت
ال�شع ��ر .ب ��ل يكفيه ان ال�شع ��ر كان ع ��زاءه الوحيد
يف ع ��امل مل� ��ؤه الأ�س ��ى والأمل والي�أ�س�”:أح ��اول
�أن �أقه ��ر امل ��وت عرب الق�صائ ��د؟ �أدح ��ر بال�شعر هذا
الظ�ل�ام…� /أح ��اول �أن �أجع ��ل الفق ��د �أجم ��ل حني
�أ�ص ��وغ املراثي”يق ��ول ال�شاع ��ر .ويف ق�صي ��دة
�أخ ��رى يقول�”:أكتب حتى ّ
جتف الع ��روق و�أب�صر
هاوية /ال�صفحات الأخرية فاغرة ,و�أمامي /ميتد
في ��ه البيا� ��ض ال�سحيق” .ت ��رى هل كت ��ب حممود
الربي ��كان م ��ا كتب ك ��ي يك ��ون �شاهد ًا عل ��ى �صمته
وعزلت ��ه ووح�شت ��ه بعي ��د ًا م ��ن �أي جم ��دٍ �أو �س�ؤدد
باط ��ل؟ هل كتب ليبلور”قل ��ب ال�صمت”الذي”يدق
ك�ساع ��ة خفية”ول�ي�رى الأر�ض”بحر ًا م ��ن الزرقة
ال�ساطعة”؟
ما �أكرب هذا ال�شاعر حق ًا.

عن �صحيفة احلياة اللندنية
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من زمن التوهج

فنار العزلة
ق��داس البري��كان الكون��ي

الشخصية الدرامية والقناع
ق���راءة في قصي���دة (هواجس عيس���ى ب���ن أزرق في
الطريق إلى األشغال الشاقة) لمحمود البريكان

د .رياض األسدي
()1
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على حافة العامل يت�ش ��كل عامل �آخر ،بعد �إن تطوى
كل الأ�شرعة املكتظة وي�سرتيح امل�سافر الدائم على
بقعة من الثل ��ج كونتها ريح قدمية �آتية من المكان
غالب� � ًا ؛ يف ذل ��ك املوق ��ع الذهني املح ��دد بعقالنية
بيا�ض الب ��دء تتكون بناءات فو�ض ��ى عامل متجدد
زلق لتب ��د�أ �أوىل خط ��وات امل�سافر بع ��د ا�سرتاحة
ق�صرية م ��ن الر�ؤي ��ة امل�شحونة بالت�أم ��ل الداخلي
العمي ��ق ن�سبي ًا ؛ هناك ؛ يف ذلك املكان االفرتا�ضي
ُتع َلنْ نهاية �صفحة من رحلة العامل ال�شاقة وبداية
قدا�س لروح �شاعر كوين ،وقف بغرابة مطلقة على
حافة الع ��امل دون �أن يغم�ض عينيه حلظة ،وحيث
بد�أت معه حداثته يف �سل�سلة من العالقات الكونية
قبل �أن ين�شئ �أي عالقة �أخرى ممكنة.
حداثة ال�شاعر حممود الربيكان من النوع الكا�سح
املدمّر  Cataclysmجت ��وز بعنف تلك الأنواع
م ��ن حداث ��ات التقليع ��ة الب�سيط ��ة� ،أو احلداث ��ة
الناجت ��ة عن ردود �أفعال ب� ��إزاء �أحداث �أو �أو�ضاع
بنى
بعينه ��ا ؛ �إنها حداثة كامنة يف ذاتها وال ترتك ً
ح�ضاري ��ة �أو فكري ��ة �إال وقو�ضته ��ا ،كم ��ا �أنه ��ا يف
الوق ��ت نف�س ��ه ال تتوانى عن ط ��رح بديل م�شحون
بالت�س ��ا�ؤالت والرغب ��ة يف املعرفة م ��ن جديد مللء
ف ��راغ الع ��دم ب�إ�ش ��ارات �أ�ش� � ّد ق�سوة م ��ن كينونته
اخلا�ص ��ة ؛ ولتك ��ون قاع ��دة مثمرة م ��ن احلدو�س
العالي ��ة ب�إزاء ع ��امل يرف�ض التغي�ي�ر �إال على نحو
عا�صف! فيقرتح الربي ��كان منوذجه لنا (= معادله
املو�ضوعي) �آتي ًا من رح ��م املا�ضوية امليثولوجية
(عل ��ى الثل ��ج ري ��ح قدمي ��ة  /زفزفة الري ��ح  /تعيد
ذك ��رى حلم غاب ��ر) (قدا�س لروح �شاع ��ر على حافة
الع ��امل –  .)1970ف�أث ��ث الربي ��كان ق�صيدت ��ه من
مكون ��ات درامي ��ة توراتية معروف ��ة ،وترك املقطع
الأول منه ��ا بال عن ��وان – وك�أنه يري ��د من املتلقي
�أن يبح ��ث عنه يف املعارف القدمية� ،أو رمبا يكون
ه ��و �صوت ال�شاعر نف�س ��ه يف �آن �أي�ض ًا� .أما املقطع
ال�صوت(()2الدب الأك�ب�ر يظهر يف �أفق
الث ��اين /
ّ
�آخر) فق ��د جاء من مع ��ارف فلكية �أولي ��ة للمراقبة
الإن�ساني ��ة القدمي ��ة ليلحقها بال�ص ��وت (()3بنات
نع� ��ش تختف ��ي يف الفل ��ك الأحم ��ر) وه ��ي معلومة
فلكية �أي�ض ًا .لقد ا�ستخدم ال�شاعر معارف الإن�سان
الفلكية الأ�سا�سية لر�سم �صورته ال�شعرية ،كما �أكد
على مع ��ارف فيزيائية تتعلق باحلي ��اة يف القطب
كما يف ال�ص ��وت (( )2الريح القطبية ال تنقل رجع
ال�ص ��وت  /ال تنطل ��ق ال�صرخ ��ة  /ال يتذب ��ذب يف
الريح �سوى نف�س املوت) .ويتالعب الربيكان بني
معنيي الريح والرياح على نحو دقيق فيتطلب من
املتلقي دقة يف التف ّكر �أي�ض ًا.
تكم ��ن حداثة الربي ��كان الكوني ��ة يف ت�أمل احلدث
اخللق ��ي ال�سريع واملكثف ال ��ذي يتظافر بعمق مع
التخطيط الفكري امل�سبق والق�صدية الفائقة قبيل
الكتاب ��ة ،فالربيكان هو الذي يكت ��ب الق�صيدة وال
تكتبه هي يف اندفاعاتها وفورانها فت�أتي مر�سومة
عل ��ى ورق هند�سي نحتاج في ��ه �إىل �أدوات خا�صة
لفك تكويناتها الداخلية .وتتمظهر ق�صيدة (قدا�س
ل ��روح �شاعر على حافة العامل) لرتيَ حداثة كونية

مبك ��رة يف ال�شع ��ر العرب ��ي احلدي ��ث ،يف اعتب ��ار
العامل اخللق ��ي  /الآين حم�ض دراما منظمة ميكن
لل�شاع ��ر وح ��ده �أن يرويها فقط من خ�ل�ال مركزه
الك ��وين  /املعريف .وقد �أفاد الربي ��كان يف ت�أثيث
ق�صيدت ��ه تلك من املعلومات املهم ��ة والكثيفة التي
ترجم ��ت ع ��ن �آين�شتاي ��ن ونظريت ��ه الن�سبي ��ة وما
�أحدثته م ��ن �إثارة يف عق ��د ال�سبعينيات من القرن
املن�ص ��رم .وهكذا فق ��د فتحت تل ��ك النظرية الباب
لل�شاع ��ر لك ��ي يطل على حاف ��ة كونن ��ا الأحدب من
موقع ��ه الأر�ضي لب ��ث ت�س ��ا�ؤالت �شعري ��ة فل�سفي ًا
م ��رة �أخ ��رى ،وب ��دا الأمر ج� � ّد وا�ض ��ح يف موقف
اجلوقة (عن ��د خطوط احلدود  /تندم ��ج الأزمنة)
لق ��د راع ��ى الربيكان حت ��ول الزم ��ن �إىل �صفر عند
حافة الكون!.
ويف القدا� ��س الربي ��كاين ثم ��ة �إع�ل�ان ع ��ن �إعالن
املتخي ��ل بالأر�ض ��ي (= الأح�ل�ام  +احل ��وادث) �إذ
يتمازج ذل ��ك �أو يتقاطع عند حدود احلياة واملوت
 :بني احلقيقة واملطلق ؛ بيد �أن الربيكان حتى يف
حلظة الوقوف تلك يبدو غري عابئ باملطلق ،اللهم،
�إال بتلك الإ�شارات اخلفي ��ة الناجتة عن ابت�سامات
الأم ��وات للأحياء ؛ تل ��ك املالحظات النهائية عن ال
جدوى البداية وعبثي ��ة ما كان ،فال يخربنا بها �إال
الأم ��وات وحده ��م لأنهم �سربوا فداح ��ة اللعبة من
مكانهم .ثم �أن ال�شاعر ي�أتي يف تلك اللحظة املهيبة
– وه ��و الآن بع ��د رحيل ��ه اال�ضط ��راري يكونها
– لي�سج ��ل كل ما حدث يف رحلة طويلة غام�ضة
وفاق ��دة ملعناها .هاهو ي�ش ��ن هجوم ًا �ضمني ًا حتى
على م ��ا قدمه �آين�شتاين لنا من �إمكانيات تف�سريية
حم�ض ��ة �إذ ال �ش ��يء م�ضاف� � ًا يف حلظ ��ة (ترت�س ��م
الطفولة البي�ضاء يف �صفحة النهاية) وهي �صفحة
لو توقفنا ب�إزائها قلي ًال لوجدنا �إن كل معاين النقاء
والطهر الطبيعيني الناجتني عن فل�سفة (يا�سربز)
تتحول �إىل غمو�ض لعني يف النهاية.
�أن حداث ��ة الربي ��كان املتعالي ��ة ميك ��ن �أن جت ��د لها
معن � ً�ى م ��ن خالل تفت ��ق احل ��زن الإن�س ��اين الدائم
م ��ن جراء اخللق والوجود الإجب ��اري فيه ،ورمبا
يك ��ون يف الوقت نف�سه متعة معقولية يف �شنّ ذلك
الهجوم م ��ن الت�سا�ؤالت حول ال�س� � ّر من الوجود؟

وقدا� ��س الربيكان اجلماعي الذي يب ��د�أ بنا ينتهي
فيه وحده ؛ لأنه ال ��ذات ال�شاعرة الوحيدة املعنية
بف� �ّ�ض ال�س ��ر عل ��ى الأقل ،ولك ��ن ،حت ��ى الربيكان
املدجّ ��ج ب�آين�شتاي ��ن يعج ��ز ع ��ن الإجاب ��ة ب�سب ��ب
تل ��ك االبت�سامة الغام�ض ��ة الإ�شارية الت ��ي ير�سلها
الأم ��وات للأحي ��اء دائم� � ًا� .أنها احلد� ��س نف�سه عن
البداي ��ة والنهاي ��ة ع ��ن اخلل ��ق وامل�ص�ي�ر والعامل
واملطلق املنتظِ ر (بك�سر الظ ��اء) عند حافة الكون.
وهك ��ذا من فن ��ار العزل ��ة ميكننا مراقب ��ة كل �شيء
م ��ع �صعوب ��ة بالغ ��ة يف �إعطاء تف�س�ي�رات معقولة
وممكن ��ة فم ��ا بالك بتل ��ك التف�س�ي�رات الت ��ي تقدم
قناعات كاملة؟!
ال�ش ��يء يف ظ ��ل تلك الرحل ��ة املجانية الت ��ي �ألقينا
فيه ��ا يف حلظ ��ة م ��ا و�أجربن ��ا على اخلو� ��ض فيها
�س ��وى املوت (= نقطة التح ��ول �إىل معرفة �أخرى)
فه ��و كامن فين ��ا ويف الوجود �أي�ض� � ًا .ولذلك يعمد
ال�شاعر الكب�ي�ر حممود الربيكان على و�ضع نهاية
غ�ي�ر حتمي ��ة لدرام ��ا عامل ��ه مثلم ��ا يراه ه ��و حيث
تتقاطع احل ��دود الفيزيائية وتنكف ��ئ الأفكار على
�أعقابه ��ا يف لعبة اخلل ��ق والإن�سان ،وم ��ا ق�صيدة
(قدا�س ل ��روح �شاعر على حافة العامل) �إال حماولة
لإثارة الت�س ��ا�ؤالت دون تقدمي �أي ��ة �إجابة ممكنة.
وم ��ن هنا فه ��ي �إعالن مبك ��ر لوالدة حداث ��ة كونية
نقلت ال�شعر العراق ��ي احلديث �إىل مرحلة متقدمة
على زمانها يف التطلع ال�شعري امل�ستقبلي.
———————————
()2
متثال للربيكان
ي�شاع عن ال�شعب الرو�سي ب�أن من �أراد �أن يلتم�س
ال�سع ��ادة ف�إنه عليه �أن يجل� ��س بالقرب مــن متثال
ال�شاع ��ر العظيم لرو�سي ��ا بو�شكني ،وه ��و قول ما
�أنف � ّ�ك الرو�س يتداولونه حتى �أ�صبح وا�ضحا ب�أن
لي�س ثم ��ة حزانى يف رو�سيا بع ��د �سقوط االحتاد
ال�سوفيتي ما دام الرو�س يوا�ضبون على اجللو�س
عند متث ��ال بو�شك�ي�ن! .و�إذا كان الرو�س كانوا قد
تخل�ص ��وا من براث ��ن �أعتى دكتاتوري ��ة يف القرن
الع�شرين فقد بقي لديهم با�سرتناك و�شولوخوف
وايزن�شتاي ��ن وغريهم من رواد احلرية وا�صحاب
الكلمة النبيلة يباهون بهم الأمم الأخرى.
ومن الغريب �أن الرو�س قد �أطاحوا بتمثال لينني
الذي يع ّد امل�ؤ�س�س لأمرباطورية ال�سوفييت ،ومن
قبله الرج ��ل احلديدي الدكتاتور جوزيف �ستالني
�إال انهم ما يزالوا يحتفظون بتمثال بو�شكني على
الرغم م ��ن ّ
كل تل ��ك التقلب ��ات ال�سيا�سي ��ة الكربى
والتحوالت االجتماعية اخلطرية ،وهذا يعني �أن
البقاء للكلمة احلقة دائما و�أبدا ،فزبد البحر مهما
كان كثيفا يذهب هب ��اء و�أما ما ينفع الب�شرية فهو
ميكث يف الأر�ض خالدا حتى يوم ال�ساعة .ويبدو
�أن تقليد ن�ص ��ب التماثيل هو توكيد لدور �صاحب
التمث ��ال وكذلك للذات اجلمعية لكل �شعب �أو �أمة.
والأم ��ة العراقي ��ة حتت ��اج يف ه ��ذه املرحل ��ة �إىل
اكت�ش ��اف الذات اكرث من �أي وق ��ت م�ضى ؛ ولذلك
ف ��اين �أتوق ��ع قي ��ام العراقي�ي�ن ب�إخ ��راج رموزهم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
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عبد الرزاق صالح
الوطني ��ة على �سطح الأر� ��ض �إىل جانب رموزهم
القائم ��ة الت ��ي مل ي�ستط ��ع النظ ��ام الدكتات ��وري
ال�سابق �إزاحتها ول�سوف جند بعد حني ـ ب�إذن الله
تعاىل ـ �إع ��دادا من الن�ص ��ب والتماثيل �إىل جانب
متثال احلبوب ��ي واملتنبي وال�سياب واجلواهري
ال ��ذي �أق ��ام ل ��ه العراقي ��ون الك ��ورد متث ��اال يف
ال�سليماني ��ة تقدي ��را منه ��م ملواقف ��ه امل�شرفة بازاء
ق�ضايا ال�شع ��ب العراقي �إب ��ان حمنته الكربى قي
العهد املباد الثاين.
وال�شاع ��ر العراق ��ي الكب�ي�ر حمم ��ود الربي ��كان
واحدا من رموز الوطني ��ة العراقية عا�ش وق�ضى
عل ��ى قناعته بالكلمة ودوره ��ا يف بناء ال�شخ�صية
الإن�ساني ��ة ،فهو مل ي�ساوم عليها ـ كما فعل اخرون
ـ وع ّده ��ا كهف ��ه ال ��ذي ي� ��أوي �إلي ��ه �إذا م ��ا ا�شتدت
اخلط ��وب وادلهم ��ت ليايل العراق وح ��ال ما بينه
وبني النا�س .وال يختلف اثنان يف الإجناز الكبري
الذي ق ّدم ��ه ال�شاعر �إىل �أمته يف ظرف هو �أ�ش ّد ما
يك ��ون على ال�شاعر الذي مل يغادر مدينته يف اكرث
�أيامه ��ا ق�س ��وة ورهب ��ة .كان ��ت الب�ص ��رة بالن�سبة
للربي ��كان الأم والعامل والوجود برمته .وكان من
ال�صعب عليه �أن يجد نف�سه من دونها .ولذلك ومن
ب ��اب الوفاء لذلك ال�شاع ��ر الكبري �أن يقام له متثال
�إىل جانب زميله وجمايله بدر �شاكر ال�سياب.
ويج ��در بكلي ��ة الآداب جامعة الب�ص ��رة �أن تراعي
الإجن ��ازات الإبداعي ��ة للأدباء الب�صري�ي�ن الكبار
م ��ن �أمث ��ال الربي ��كان وغ�ي�ره باعتباره ��ا معني ��ة
�أك�ث�ر م ��ن غريه ��ا باحلي ��اة الثقافي ��ة يف املدين ��ة
فتق ��وم بالتعري ��ف بالربيكان وغ�ي�ره من مبدعني
الب�ص ��رة ب�أن تقي ��م الندوات الأدبي ��ة وامل�ؤمترات
الثقافي ��ة واحللق ��ات النقا�شي ��ة ،ولي� ��س �أن مي ��ر
مهرج ��ان املرب ��د عليها م� � ّر الكرام ـ وم ��ن املفيد �أن
نذك ��ر يف هذا املج ��ال ب�أن ال�سي ��د رئي�س اجلامعة
وم�ساع ��دوه مل يح�ض ��روا افتت ��اح مهرجان املربد
الذي �أقامت ��ه الب�صرة على عاتقه ��ا ،وك�أن الأمر ال
يعني ��ه وال�شعر لي�س م ��ن اهتماماته ��ا ـ والب�صرة
مدين ��ة الكل ��م كل ��ه..؟؟! فع�ل�ام بعد ذل ��ك نكتب عن
ارتباط اجلامع ��ة باملدينة؟ وكيف ميكننا �أن نغري
الأو�ض ��اع املوروث ��ة عن النظ ��ام ال�سابق ما دامت
الأم ��ور ت�سري وف ��ق ال�سياقات ال�سابق ��ة؟ �إنه لأمر
غريب �أن ال ت ��دري اجلامعة بن�شاطات الثقافة يف
املدينة وقد وجّ هت لها دعوة ر�سمية؟
لكنن ��ا ن�ؤم ��ن ب� ��أن الزمن الق ��ادم ه ��و للثقافة قبل
غريها ،ومن هنا نطال ��ب اجلامعة يف ّ
كل منا�سبة
�أن ترتف ��ع �إىل م�ست ��وى امل�س�ؤولي ��ة الثقافي ��ة
املناط ��ة بها و�أن تغادر وب�ل�ا رجعة عوامل الك�سل
والتقليدي ��ة يف النظ ��ر �إىل دوره ��ا الرتب ��وي
واالجتماع ��ي والثق ��ايف .وم ��ن هن ��ا �أق�ت�رح على
اجلامع ��ة �أن تت ��وىل م�س�ؤولي ��ة تنفي ��ذ التماثي ��ل
ملبدعين ��ا بالتعاون مع كلي ��ة الفنون اجلميلة التي
متتلك من الطاق ��ات اخلالقة ما مل يتو ّفر يف مكان
�آخ ��ر .واو ّد �أن �أذك ��ر مرة �أخرى ب�أن م ��ا تبقى لنا
ه ��و هذه النخب ��ة الطيبة من مبدعين ��ا الذين بقوا
يف ذاك ��رة التاريخ وذاكرة الأمة التي لن متحوها
كل �أن ��واع التقلب ��ات ال�صغرى والك�ب�رى على ح ّد
�سواء.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

ت�شري املو�سوع ��ة الربيطانية �إىل �أن
م�صطلح (القناع) يرتبط مب�صطلح (ال�شخ�صية
الدرامي ��ة) ول ��ذا غالب� � ًا م ��ا يك ��ون التعام ��ل مع
امل�صطلحني كمرتادفني ،ولكن هذا التعامل رمبا
�أدى �إىل خل ��ق نوع من احلواج ��ز بني م�صطلح
(القناع) وم�صطلح (ال�شخ�صية .)Personal
�إن الكلمات �أقنع ��ة ،و�أن احلقيقة �س ٌّر ،وقد يحق
لنا �أن نت�ساءل ،ملاذا �أهتم ال�شعراء بهذه املبادئ،
ونقب ��وا م ��ن جان ��ب �آخ ��ر يف الأ�ساط�ي�ر ،فف ��ي
الأ�ساط�ي�ر هذه الفائ ��دة الأوىل ،وهي انه علينا
�أن نبحث ال �أن نرتك عقلنا خام ًال.
�إن ال�شع ��ر داخلي ��ة تخاط ��ب داخلي ��ة ،وه ��ذا
اخلط ��اب الب ��د �أن يتحا�ش ��ى كل غاي ��ة خارجية
غريب ��ة عن الفن وعن املتع ��ة اجلمالية اخلال�صة
و�إال لهب ��ط الأثر ال�شعري من علوّ ه احلر وبارح
املنطق ��ة ال�شاهق ��ة والت ��ي ال وج ��ود ل ��ه فيها �إال
لذات ��ه ،و�سقط يف م�ضم ��ار الن�سب ��ي والنرثي،
وم ��ع ذلك ال ميلك ال�شع ��ر �أن يدعي لنف�سه موقف ًا
منع ��ز ًال يف قل ��ب الواقع العيني ،فم ��ا دام حي ًا ال
منا�ص له من امل�شاركة الن�شطة يف احلياة .يقول

الربوف�س ��ور ب ��ورا �( :أن الرغبة يف التعبري عن
التجرب ��ة بدقة متناهية حتتل امل ��كان الأول عند
ال�شعراء املحدثني ،وهم يدركون متطلبات ذلك،
وهم ابعد م ��ا يكونون عن الالمب ��االة والتهور،
فالرباعة والدقة مثلهم الأعلى.).
انطالق ًا من هذا املبد�أ ومن الإح�سا�س ب�ضرورة
االعتماد عل ��ى �أقنعة ذات دالالت ُمعا�صرة تكون
ق ��ادرة على التح ��ول تبع� � ًا لنظام الع�ص ��ر ،راح
ال�شاع ��ر العرب ��ي احلدي ��ث ينح ��ت �شخ�صي ��ات
ذهني ��ة ي�شحنها بال ��دالالت اجلدي ��دة والفاعلة.
وقد تكون جتربة حممود الربيكان يف ق�صيدته
(هواج� ��س عي�س ��ى ب ��ن ازرق يف الطري ��ق �إىل
ال�شغ ��ال ال�شاقة) هي التجربة الأوىل يف ال�شعر
العرب ��ي احلديث على م�ست ��وى القناع الذهني،
تتمت ��ع ه ��ذه الق�صي ��دة بخ�صو�صي ��ة جترب ��ة
حمم ��ود الربي ��كان ال�شعري ��ة (ح ��اول الربيكان
بق ��وة الأف ��كار و�شجاع ��ة ال�شاع ��ر� ،أن ي�ست�أنف
دعواه خ ��ارج ال�سرب ،وح�ي�ن كان ال�شعراء من
جيل ��ه ينتقل ��ون �إىل �أ�سالي ��ب جدي ��دة مبكان ��زم
ع ��ام ،ا�ستط ��اع الربي ��كان �أن يت�أكد م ��ن تفرده)
(*) .ولقد ج ��اءت الق�صيدة حتمل تاريخ 1958
وهو تاري ��خ متقدم على م�ستوى ق�صيدة القناع
النا�ضج ��ة والقناع الذهني ب�ص ��ورة خا�صة يف
ال�شعر العربي احلديث :
(يخفي امل�سافرون
وجوههم يف �صفرة الظل ويحلمون
بالغدِ  ،الرجال متعبون يحلمون
بالبيع وال�شراء ،والفاقة والرثاء
والأهل والبنني ،والوداع واللقاء)
�إن ا�ستخدام (الربي ��كان) ل�شخ�صية (عي�سى بن
ازرق) كقن ��اع ،وكان ��ت م ��ن خري �أقنع ��ة ال�شاعر

الدرامي ��ة ،وتكم ��ن �أهمية هذا القن ��اع يف ر�ؤية
هذه ال�شخ�صية خلربات �شتى ولأنا�س خمتلفي
امل�ستويات ،ي ��دورون يف حلقة احلياة الرتيبة،
وهو ال�شاهد على تلك الأو�ضاع يف الوقت نف�سه
يف هذه الق�صيدة ،يطور حممود الربيكان ،بنية
متميزة للق�صيدة ،ميكن �أن ت�سمى بنية (ثنائية)
املركز -.وهذا ال�ص ��وت �أو هذه ال�صرخة مقطع
م ��ن ق�صي ��دة ال�شاع ��ر – هك ��ذا تك ��ون حلظ ��ة
احل�ضور ه ��ي ذاتها حلظ ��ة الغياب متام� � ًا ،كما
كان ��ت عرب الق�صيدة كلها ،يف كل مو�ضع تتجلى
فيه هذه الهواج�س� ،س ��واء كان التجلي حقيقي ًا
�أو �شبحي ًا ،وبهذا يكون (الربيكان) قد ا�ستخدم
ه ��ذه ال�شخ�صية – القن ��اع – ا�ستخدام ًا واقعي ًا
جم�س ��د ًا حركة احلي ��اة الفعلية ،حت ��ى لو كانت
عل ��ى م�ست ��وى ال�شخ�صية الدرامي ��ة ،لأنه اتخذ
من هذه ال�شخ�صية �شاهد ًا على احلياة ،متحدث ًا
ع�ب�ر ه ��ذه الهواج� ��س ،ينط ��ق بال ��ر�أي ال�سديد
و�س ��ط الفو�ض ��ى والتناق� ��ض� .أن ه ��ذا التجلي
الداخل ��ي يتو�ض ��ح من خ�ل�ال العالق ��ة بني بنية
العمل الفن ��ي – �أي البنية الداخلية للق�صيدة –
وذات ال�شاع ��ر ال ��ذي رفع �صوت ��ه ور�أ�سه – من
خ�ل�ال الق�صيدة – كمن يري ��د �أن ينفخ بالبوق،
حم ��ذر ًا م ��ن وق ��وع الكارث ��ة ،وعل ��ى م�ست ��وى
الواق ��ع العين ��ي ،ويف قل ��ب الأح ��داث يف تل ��ك
الف�ت�رة ،تاريخ كتاب ��ة الق�صي ��دة ،وامل�سار الذي
تتخذه احلالة بعد ذلك.

(*) ال�ص ��وت يف ق�صي ��دة القن ��اع – ف�ص ��ل م ��ن
ر�س ��الة املاج�ستري (القناع يف الق�صيدة العربية)/
�ضياء الثامري  /جامعة الب�صرة.
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في موت محمود البريكان
ي���اس���ي���ن ط�����ه ح���اف���ظ

هكذا تنتهي ق�صة ما اردنا لها ان تنتهي
�سرت مابني مملكتني لكلتاهما
الترى فيك �سيدها
او ترى فيك خادمها امل�ؤمتن
فبقيت تدور حتى انتهيت اىل حجرة
�آخرالبيت معزولة
وكتبت �سطوراً مراوغة ،ثم اوقفتها
عدت مت�سحها لت�سجل �شيئ ًا �سواها
ومل يك ماتتمناه
فقمت اىل النافذة
لتعلق وجهك بني النجوم البعيدة حتى
ال�صباح
هكذا تنتهي ق�صة ما اردنا لها تنتهي.
كنت تعرف ما ثمن اللعبة،
فانك�سرت �صرخة االحتجاج
ومل ير من حولك
اال �شهابا تهاوى
و�شظايا زجاج
هكذا تنتهي ق�صة ما اردنا لها تنتهي
انا ال ا�ستطيع كالما بعري ا�صطدام
بع�شر حقائق قاتلة:
كنت تعرف م�أ�ساتنا فاكت�أبت
و�أغلقت بابك قبل املغيب
وانا كنت اعلم ان �ضياء كبريا تلملم
طي ادراجها
يف غرفة وخطاباته ّ
ال تريد اخلروج اىل �شارع ملأته القمامة
والالفتات
ليكن بيننا االن بع�ض الكالم
بعد موتك �صرت تزور البيوت
ال كما كنت حيا
كل يوم جتيء اىل غرفتي زائرا
ونقلب ا�شعارنا وخ�ساراتنا
واذا ما انتهينا وغادرت بيتي
ا�ستدرت اىل �شاعر اخر من زمان احل�صار
يتذكر حممود مثلي
ويقلب اوراقه دون ان يكتب يف الليل �سطرا
ثم مي�سك جبهته بانتظار

هكذا تنتهي ق�صة ما اردنا لنا تنتهي
مت حممود؟ قبلك يحيى
وقبلك بدر
وقبلك عبد الوهاب
كلهم غادروا �شاطئا قلقاً
العباب
ومراكبهم غرقت يف
ْ
ووراءك هذا الذي مل ير الربح
وقد عا�شرته اخل�سارات
�شعرا وعمرا ،لي�س له
غري هذا ال�ضمري الذي
يتهدده ،وهو يف احلجرة ،الر�صا�ص.

هكذا تنتهي ق�صة ما اردنا لها تنتهي
والنك حممود يف م�صهر الب�صرة االزيل
فقد �صنت مثل النبيني جوهرة اهلل
وقمت باحيائها احد ال�سادة ال�شرفاء
كرامتك:
ٌ
عطن
ال�شعر ما م�سه
وخيا�ضك م�ستنقعا �شا�سعا
لرتف وتخرج مثل الطيور نظيفا
فال لطخة وحل عليك
دماء..
وال لطخة من
ْ

