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قا�سم حداد 

اأ�سع املراآة على الطاولة. 
اأحملق، واأت�ساءل: من يكون هذا 

ال�سخ�ص؟ اأكاد ال اأعرفه. اأ�ستعني 
باملزيد من املرايا. واإذا بال�سخ�ص 

ذاته يتعدد اأمامي ويتكاثر مثل 
ال�سدى كاتدرائية اجلبال، 

فاأتخيل اأنني قادر على و�سفه: 
اإنه قا�سم حداد .. تقريبا 

منذ اأن بداأت عالقته بالكتابة 
واأنا يف جحيم ال هوادة فيه. 

اأعرف اأن عامل االأدب ي�ستدعي 
قدرا من االإطمئنان وال�سكينة، 

اأو على االأقل الثقة بالنف�ص. 
لكن هذا �سخ�ص ال يهداأ يف مكان 

وال ي�ستوعبه �سكل احلياة، 
مثل جمنون اأعمى يبحث يف 

غرفة مظلمة عن �سم�ص لي�ست 
موجودة. ال يطمئن جلهة وال 

ي�ستقر يف اإقليم ولي�ص له ثقة 
يف ما يكتب. ي�سمي ما ينجزه من 

كتابة : التمرين االأخري على 
موت يف حياة ال حتتمل.

هذا هو .. تقريبا

موؤلفاته:
الب�سارة - البحرين - اأبريل1970

خروج راأ�ص احل�سني من املدن اخلائنة - بريوت - اأبريل 1972
الدم الثاين - البحرين - �سبتمرب 1975

قلب احلب - بريوت - فرباير 1980
القيامة - بريوت - 1980

�سظايا - بريوت - 1981
انتماءات - بريوت - 1982

النهروان - البحرين - 1988
اجلوا�سن )ن�ص م�سرتك مع اأمني �سالح( - املغرب - 1989

مي�سي خمفوراً بالوعول - لندن - 1990
عزلة امللكات - البحرين - 1992

نقد االأمل - بريوت - 1995
اأخبار جمنون ليلى ) باال�سرتاك مع الفنان �سياء العزاوي (

لندن / البحرين - 1996
لي�ص بهذا ال�سكل ، وال ب�سكل اآخر - دار قرطا�ص - الكويت 

1997-
االأعمال ال�سعرية - املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر بريوت 

2000 -
عالج امل�سافة - دار ترب الزمان - تون�ص -  2000 - 10 - 29

له ح�سة يف الولع - دار االنت�سار - بريوت - 2000
امل�ستحيل االأزرق )كتاب م�سرتك مع امل�سور الفوتغرايف �سالح 

العزاز( ترجمت الن�سو�ص اإىل الفرن�سية / عبد اللطيف 
اللعبي، واالإجنليزية / نعيم عا�سور- طبع يف روما - 2001 

فهو يف كل يوم و�أمام �أية جتربة جديدة 
يبدو كاأنه يكتب للمرة �لأوىل و�لأخرية يف 

�آن و�حد. ج�سد يرتع�ش مثل طفل مذعور 
مقبل على �لوح�ش. كثري� ما تركته وحده 

يف �لغرفة مري�سا يو�سك على �ملوت، 
وعندما �أعود �إليه يف �ليوم �لتايل، ي�سع 
�أمامي �لن�ش ويجل�ش مثل �سحاذ ينتظر 

ردة فعلي. ينتحب كاأنه �مليت يرثي نف�سه. 
وما �إن �أقول له �لكلمة، حتى ي�ستعيد 
�سحته ويقفز مثل �لعفريت، م�ستعد� 

للحياة كاأنه يولد تو� 
بالرغم من مظهره �لذي يوحي بالرز�نة 

�إل �أنه عابث من �لدرجة �لأوىل. يرى 
يف �أ�سياء �لعامل طاقة حمبو�سة يتوجب 

�إطالقها من �أ�سرها، ل يرتك �سيئا على 
هيئته، ففي �لن�ش يتوجب �أن تكون 

�لنقائ�ش على �آخرها. ي�ستغل على �لكتابة 
كمن يبني ج�سده وروحه بالكلمات. 

ي�سع �أمامه خر�ئط �لطريق على �لطاولة، 
وعندما يبد�أ �لكتابة ين�سى ذلك كله 

وي�سوغ �سيئا ل يت�شz �لأمل يف �لعامل، 
فيبالغ يف ت�سبثه بالياأ�ش كمن يتح�سن �سد 

�أوهام ل ير�ها �أحد معه. ل تعرف ما �إذ� 
كان يفجر بالكتابة �أم ت�سلي به 

تعبت معه وتعبت منه. كلما تقدم يف �لعمر 
تفاقمت فيه �سهوة �لنقائ�ش ور�ح يت�سرف 
مثل �لفتى �لأرعن، مل يعد ج�سده قادر� على 

عبء �لروح �لتي تتفلت مثل نار تفي�ش 
على �ملوقد. كثري �لإدعاء باملغامر�ت يف 
حني �أنني مل �أ�سادف جبانا مثله. يزعم 

�لتوغل يف ليل �ملعنى وهو ل يخاف �سيئاآ 
مثل رعبه من �لأماكن �ملظلمة. يدعي باأنه 
منذور ملوج �لتجربة وهو �لذي مل يح�سن 
�لعوم �أبد� . م�سكون بفقد غام�ش لالأ�سياء 

�لتي يحب 
ماذ� �أفعل له. هذ� �سخ�ش م�سحون 

بالتناق�سات. �أ�ستهر بالتطرف يف كل 
�أ�سكال حياته، فيما هو عر�سة للتلف �أمام 

هبة �لريح �لعابرة. يتظاهر بال�سالبة وهو 
�لكائن �له�ش لفرط ح�سا�سيته �ليومية. 

ملاذ� يتوجب على دوماآ �أن �أكون قرينا 
ل�سخ�ش علي هذه �لدرجة من �لغمو�ش. 

قلبه طفل ير�هق، ويتكلم مثل حكيم. ميوت 
قليال ، �أح�سبه مري�سا فاأحمله لنطا�سي 

�جل�سد و�لروح، فيهز �جلميع روؤو�سهم 
�أن ل فائدة، حالته م�ستع�سية ويتوجب 
منحه ر�سا�سة �لرحمة مثل �أي ح�سان 

مك�سور �لقو�ئم. ويف �لطريق �إىل �لبيت 
ي�سب وينفلت مني هاربا �إىل �ل�سهوب ول 

�أكاد �أ�سمع عنه �سيئاآ . ويف �ليوم �لتايل 
ينهرين لكي �أقر�أ كتابه �جلديد. وحني 

�أقول له عن �لغمو�ش، يبت�سم بحذر ويقول 
: لو فهمو� �ملعنى لأهدرو� دمي 

موهبته يف �لتحول جتعلني يف حرية. 
لي�ش له �سورة و�حدة، ول ت�سف �ملر�آة عن 
�سخ�ش �أعرفه يف كل مرة. كلما �ساعفت له 
�ملر�يا تك�سف عن �سخ�ش �آخر. فال �أنا �أثق 
يف روؤياي ول هو ي�سعف تو�سلي �أن يكف 

عن ذلك. لي�ست �سهلة �حلياة مع �سخ�ش 
ل يح�سن �سيئا مثل ت�سليل �لآخرين عن 

�ل�سبل �لتي يذهب �إليها. ي�سك يف كل �سيء 
ول يرى يف �لكتابة �سوى قناديل �سود�ء 
يف يد كائن �أعمى يقود �سربا من �ملوغلني 
يف �لنوم نحو �أحالم ت�ساهي �لكو�بي�ش 

�أن�سح به عالجا لر�أ�ش �سحيحة ، لتح�سل 
على �سد�ع م�سمون. عليك �أن تتفادى 

�سر�كه �ملن�سوبة يف منعطفات دروبه، 
فلن تخلو من �أ�سباب �لغيظ من �لذ�ت بعد 

عبور �أحد ن�سو�سه عليك، يف نوم ويقظة. 
يعرب ر�حة �لآخرين فيمنحهم ما يفي�ش 

عن حاجتهم من �لقلق �ملقيم. يقول لك 
بل�سان طلق ذلق غري منزلق : �أن �جلنة يف 

�ملتناول، وما عليك �إل �أن ت�سدق دعابات 

�جلثة �لر�سيقة وهي تعرب نحو �سريرك 
فهي جثتك. ولكن كلما طفق يف حديثه عن 

�ل�سدق و�سعت يدي على قلبي، فاأكاذيبه ل 
حت�سى، ولن جتد �سخ�سا يروي �لأكاذيب 
ب�سدق فاتن مثلما يفعل. وهذ� ما ي�سعني 

يف جمابهة غ�سب �لآخرين وهم يعلنون 
��ستنكارهم ل�ساعر عابث على هذه �ل�ساكلة. 

ماذ� �أفعل له؟ ماذ� بو�سعي حقا �أن �أفعل 
ل�سخ�ش ل ياأخذين ول يرتكني وحدي؟ 

كلما حاولت ��ستمالته للمجال�سة و�لتفاهم 
قليال �أعلن : ل�ست من�سجما ول�ست مهيئا 

لالإن�سجام. �أليف ونافر يف �آن. كاأنه ل 
يكتب �لن�ش لالإت�سال بالآخرين ولكن 
لينقطع عنهم ويبتعد، ويبالغ يف ذلك 

ويباهي به 
خمربه �أكرث �سر�وة من مظهره. مغامر 

يف �لكتابة وحمافظ يف �حلياة، ن�سه �أكرث 
تقدمية منه. �أقول له عن هذه �ملفارقة، 

فيهز كتفيه قائال : ل يهم، �أنا ل�ست �أنت، �أنا 
غريك. لديه �أ�سدقاء كثريون، و�أعد�وؤه ل 
يح�سون. يردد : مادمنا ل ن�ستطيع ك�سب 

�أ�سدقاء جدد، فيتوجب �لإحتفاظ باأعد�ئنا 
�ل�سابقني. موهبته يف �بتكار �لأ�سدقاء ل 
ت�ساهي، لكنه ل يفرط يف �لعدو ب�سهولة. 
يقول: �ن حتويل �ل�سديق �إىل عدو �أ�سهل 
من ك�سب �لعدو �سديقا . عنده، �أن �لعدو 
�أكرث �سدقا يف عالقته من �ل�سديق، رمبا 

لأنه �أكرث و�سوحا و�سر�حة. �لعدو ل 
يندم على كونه كذلك، �ل�سديق يندم لكونه 

�سديقا لك �أحيانا 
يهرب من كل مكان ليذهب �إىل �لبيت. ثمة 
�سعور باخلطر يهدده دوما خارج �لبيت. 
وهذ� ما يجعله يحب �ل�سفر كفكرة، لكنه 

ل يحتمله يف �لو�قع. ما �إن يدركه �مل�ساء 

بعيد� عن �لبيت حتى تنتابه حالة �لذعر 
�لغام�ش، فيت�سرف مثل وح�ش جريح 

وحما�سر. بعد �سفره ب�ساعات قليلة 
يخاجله �لندم على �رتكاب تلك �حلماقة. 

ل �أعرف حقا من �أين تاأتيه �لقدرة على 
كتابة �ل�سعر وهو يف مثل هذه �حلالة من 

�لال�أمن! طرحت عليه مرة هذ� �ل�سوؤ�ل، 
فنظر يل بغ�سب وقال : �ملطمئن ل يكتب 
�سعر�آ ، �إنه ل يخاف من �سيء ول ت�سيبه 
�لرجفة �لد�خلية �لع�سية علي �لتف�سري. 

�إنني �أكتب �ل�سعر لأنني خائف ويف خطر 
د�ئم. �ل�سعر فقط يحميني من �لعامل. �أنت 

ل تعرف ذلك، لأنك لن ت�سعر بفقد �سيء 
مفقود 

فكر يف �لإنتحار غري مرة، لكنه مل يجد 
�لوقت لتنفيذه. هذ� ما يزعمه. �أعرف 

�أنه �أجنب من �أن يفعل ذلك. فهو ل يجروؤ 
على �حلياة، فكيف على �ملوت. ولعه 

باملنتحرين و�ملجانني يثري �لريبة. لعله 
ل يز�ل يح�سن �لتماهي يف �لكائنات 

�لأخرى. وكثري� ما كنت �أخ�سى من �أن 
�أ�سحو ذ�ت �سباح فال �أجده موجود� 

يف �حلياة. وهو يلتذ بهذ� �خلوف �لذي 
ي�سيطر علي ، كاأنه يعبث ب�سخ�ش �آخر. 

تخيلو� �سخ�سا ينه�ش من �لنوم ليجد 
نف�سه موجود� يف هيئة �سخ�ش منتحر. 

�إنني ل �أحتمل هذه �لفكرة. لكنني ل 
�أجد فكاكا من هذ� �لقرين �لذي يعبث بي 

ويزعم �أنني هو 
هذ� هو قا�سم حد�د .. تقريبا 

توهمت �أنني ر�أيته يف هذه �ملر�يا، فيما 
كان متماهيا يف �لزئبق 

ها �أنا �أثق باأنني ل �أعرفه �أبد� . من يزعم 
�أنه يعرف نف�سه.

�سرية قا�سم حداد 
ولد يف البحرين عام 1948. 
تلقى تعليمه مبدار�ص البحرين حتى ال�سنة 
الثانية ثانوي. التحق بالعمل يف املكتبة العامة منذ 
عام 1968 حتى عام 1975 
ثم عمل يف اإدارة الثقافة والفنون بوزارة االإعالم 
من عام 1980. �سارك يف تاأ�سي�ص ) اأ�سرة االأدباء 
والكتاب يف البحرين ( عام 1969. 
�سغل عدداً من املراكز القيادية يف اإدارتها. 
توىل رئا�سة حترير جملة كلمات التي �سدرت عام 
1987  ع�سو موؤ�س�ص يف فرقة )م�سرح اأوال( العام 
1970. يكتب مقااًل اأ�سبوعيًا منذ بداية الثمانينات 
بعنوان )وقت للكتابة( ين�سر يف عدد من ال�سحافة 
العربية. كتبت عن جتربته ال�سعرية عدد من 
االأطروحات يف اجلامعات العربية واالأجنبية، 
والدرا�سات النقدية بال�سحف والدوريات العربية 
واالأجنبية. ترجمت اأ�سعاره اإىل عدد من اللغات 
االأجنبية . متزوج ولديه ولدان وبنت )طفول - 
حممد - مهيار( وحفيدة واحدة )اأمينة(. ح�سل 
على اإجازة التفرق للعمل االأدبي من طرف وزارة 
االإعالم نهاية عام 1997.

يف الطريق اإىل البيت ي�سب 
وينفلت مني هاربا اإىل 

ال�سهوب وال اأكاد اأ�سمع عنه 
�سيئاآ . ويف اليوم التايل 

ينهرين لكي اأقراأ كتابه 
اجلديد. وحني اأقول له 

عن الغمو�ص، يبت�سم بحذر 
ويقول : لو فهموا املعنى 

الأهدروا دمي 
موهبته يف التحول جتعلني 

يف حرية. لي�ص له �سورة 
واحدة، وال ت�سف املراآة عن 

�سخ�ص اأعرفه يف كل مرة. 
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يف ديو�نه �أو يف مو�قفه �ل�سوفية 
�أيقظتني �ل�ساحرة يغّيب قا�سم حد�د 

�سوَت �لأنا ل�سالح ح�سور �سوِت 
�ملخاِطب �لأعلى، �لـ هي  ، �ملر�أُة . �لأنثى 
. حيث �لأنثى يف بع�ش فل�سفة �لإن�سان 

ويف بع�ش كهنوته هي قيمة قد�سية 
عليا �ألي�ست �لأنثوية باملعنى �لفل�سفي 

هي �لنت�سار لقيم �خلري و�لعدل 
و�جلمال يف �حلياة؟ جند �ل�ساعَر 

و�قًفا بني يديها، �سامًتا معظم �لوقت، 
ملبيًّا طو�ل �لوقت، �إل قليال . ما يذكرنا 

مبو�قف �لنفرّي �لكربى يف ح�سرة 
�لذ�ت �لعليا . وكيف ل ي�سمت وهو 

يف ح�سرة �جلمال �ملطلق، �لذي �سّماه 
�ل�ساعُر �جلنّية �لزرقاء �أو �ل�ساحرة ! 

و�ملر�أة يف جوهرها �ملطلق هي �ساحرٌة 
مبعنى من �ملعاين . كلُّ �مر�أة . �ألي�ست 

حتاكي �لله يف �خللق، �إذ ين�سقٌّ ج�سُدها 
عن روح �أخرى، كائن �آخر، ثم هي 

متتلك، �ساأن كل خالق، مقّومات حياته 
كاملًة يف ج�سدها حتى ي�سب؟ تقول له 

�ساحرته  : ل �أر�ك بالفيزياء   ول �أعّول 
على �لب�سر لكي �أتيقَن �أنك هنا   ول 

يحوُل علُمهم دون روؤيتي �إليك يف زهرة 
�لوقت �أو يف حديقة �ملكان .  �ألي�ست 

هي �لكائن �لفوقّي �لأعلى �ملتجاوز 
�سلطَة قانون �لطبيعة و�حلو��ش 

و�لزمن؟ هي �لإلهة �ل�سرمدية �لتي 
�ستقول له بعدما توقفه يف ورقة بي�ساء 

ثم تر�سم له كوًخا و�سجرة : ... �ذهُب 
يف �لتاأويل لكي �أقر�أ لك �لآية ففي كل 

بيا�ش �أ�سُع فيه ر�سًما تدب �حلياة 
ويتدفق �لأطفاُل حول �ل�سجرة  ...  

�ذهب يف �لـتاأويل و�رجع يل   تعرف 
باب �لكالم وبيت �ملعنى .  �سوى �أن 
�ساعرنا �ل�سموت �سوف يخرج عن 

�سمته حيًنا، فيحاججها قوًة بقوة . 
قوٌة ب�سرية �إز�ء قوٍة ُعلوية . �ساأن 
�لعابد يف �ل�سالة . فيحكي لها عن 
قانون �لكائن �لب�سرّي �لذي �سنعه 

كا�ستجابة حلاجاته �لوجودية . يحكي 
ت  �لإن�ساُن للكائن �لعلوي، �لذي ما م�سَّ

قدماه �لأر�َش، عن �لأر�ِش وفنونها 
�لتي �بتكرها بنو �لب�سر يف جتلّيات 

لعبهم وجنونهم فيقول :  ل ت�سدقي �أن 
للحب تخوًما غري �جلنون ول ت�سدقي 

ا يقدر على �سهوة �حللم   ...   �أن نبيًّ
فتغريه مبلكوتها �لقد�سي وتلوّح له 
بالفردو�ش �إذ توقفه يف جنة �حللم 

وتقول :  حتلُم يف ُحلمك ب�سالل مكتنزة 
بالقناديل فال تخرج من �لنوم وحدك   

هات �لأحالم معك   يجن جنونهم يف 
ح�سرة �حللم   وت�ساب باحلب فترب�أ .  

�سوى �أن تلك �لإلهة �لتي متتلك مقومات 
�ل�سطوة �لكربى بو�سفها خالًقا للحياة، 

لن يعوزها جماُل �ل�سعِف حينا من 
�لأحيان، �ل�سعف �لنبيل، �سعف 

ِب �أمام من يحب . فنجد يف موقف  �ملحِّ
�لتجربة ما يذكرنا بتجربة �مل�سيح يف 

�لربية حني خ�سع لختبار�ت ثالثة 
�إذ حاول �ل�سيطان �إغو�ءه فقال له ل 

جتربني . تربح �لإلهُة �لعلوية عر�سها 
يف حلظة �حللول و�لتوحد مع �حلبيب 

�لأر�سّي لتجّرب نبالَة �ل�سعِف ودعَة 
�ل�ستكانة فتقول له :  ل �أطلع �إل يف 
ليل ول �أ�سعد �إل �إىل عر�ش ول �أقف 

�إل على حق   ول �أتبدى �إل لنبي   ول 
�أ�سهد �إل على حب ول �أذهب �إل لعر�ش 

ول �أقر�أ �إل �آيتك ول �أعرف �إل ��سمك ول 
�ألب�ش �إل لك ول �أخلع �إل معك ول �فرح 
�إل بك ول �أحزن �إل عليك ول �أ�سمع �إل 
�سوتك ول �أكتب �إل بوحك ول �أفهم �إل 
ن�سك ول �أدخل �إل بيتك ول �أنام �إل يف 

تختك ول يدفئني �إل زندك ول ت�سكرين 
�إل كاأ�سك ول يوقظ فر��ستي �إلك ول 

ياأخذين �سو�ك ل �سريك لك يفَّ .  هكذ� 
ّقاها  تتوحد �لإلهة �لأنثى . يتوحد �سِ

�لُعلوّي و�لب�سرّي، �ل�سمائي و�لأر�ش، 
يف حلظة �حلب . ت�ستبدل بطبيعتها 

�لربانية طبيعًة �أخرى ب�سرية كي حِتلَّ 
يف حبيبها �ل�ساعر �بن �لأر�ش . لكن 
�أيُّ �ساعر هو �لذي �كتملت من �أجله؟ 

ف�ساعرنا لي�ش و�حد� بل هو �ثنان 
. يقول قا�سم حد�د عن نف�سه:  �أ�سع 

�ملر�آة على �لطاولة . �أحملق، و�أت�ساءل 
: من يكون هذ� �ل�سخ�ش؟ �أكاد ل �أعرفه 

. �أ�ستعني باملزيد من �ملر�يا . و�إذ� 
بال�سخ�ش ذ�ته يتعدد �أمامي، فاأتخّيل 

�أنني قادر على و�سفه : �إنه قا�سم حد�د  
.. تقريبا.  �لإن�ساُن فيه مرزوء بقرينه 

�لآخر، ن�سفه �ل�ساعر، �ملجنون �لعابث 
�مل�ساك�ش �لذي يق�شُّ م�سجعه وي�سقيه 

ويالت �لنزق . يفرُّ من �سحبته ويختفي 
ه حتى  �أياًما ل يعرف �أيَّ منقلب �سمَّ
يكاد يطمئن �أنه �أخرًي� تخّل�ش منه، 
فاإذ� به يباغته مم�سكا بكتاب جديد 

َخّطه يف �سفرته، ثم يروح يتودد �إليه 
حتى يطلعه على ق�سيده �لأخري . 

فاأيُّ �سقٍّ من هذين �لكائنني �كتملت 
من �أجله �لرّبُة �ل�ساحرة؟ بظني �أنه 

�ل�سقُّ �ملتِعب، �ل�ساعر، ذو �لرعونة 
و�جلنون و�لنزق . �إذ ما �لذي يغري 

رّبًة يف �إن�سان من �سنعها؟ لبد من 
ندّية وتكافوؤ �إذ� ما تعّلق �لأمر بالع�سق 

. و�جلنون �ل�سعريُّ ندٌّ لنزق �لآلهة، 
لأن �جلنون متّرد على �لقار �ملطمئن 

مما تعارف عليه �جلمع، وفعل �لألوهة 
يف ذ�ته هو متّرٌد على �لعدم و�ل�سكون 

و�لدعة . لذلك لن ننده�ش حني ي�ساك�سها 
بقولته �لفّذة :  ل ت�سدقي �أن زهرَة 

عباد �ل�سم�ش موجودٌة قبل فان جوخ 
.  وكاأنه يحاول �أن ي�سرب �ألوهتها 

يف مقتل �نت�ساًر� لفكرة لفن، بو�سفه 
�خلالق �لأوحد، ذ�ك �أن �لفنان �لهولندي 

هو ربُّ �لزهرة و�سانعها �لأول، وما 
قبله كان حم�ش حماكاة �ساذجة من 

�لطبيعة ملا �سوف ير�سمه �لفنان فيما 
بعد ! �لله عليك يا قا�سم ! وطبيعيٌّ يف 

هذ� �ملقام �أن تتوقف �لأنثى �لعلوية 
عند تعدد �ساحبها وت�سظيه عرب �أكرث 
من كينونة فتقول له يف موقف عدد :  
يح�سونك يف كثري:  و�حد يف �لظاهر 

و�ثنان يف �لباطن   يتناوب عليك 
�حلرف و�خلط .... �سوى �أن �لقارئ 
�سوف يتوقف عند دللة لغوية بالغة 
�لأهمية خالل تطو�فه بني ت�ساعيف 

تلك �ملو�قف. فكل �ملو�قف �أو �لق�سائد 
تبد�أ بالكلمة �ملفتاح �ل�سهرية �أوقفتني  
، عد� موقفا و�حد� فقط بد�أ على نحو 

مغاير �إذ ي�سيف �ل�ساعر حرف �لفاء 
فتغدو فاأوقفتني  ، وذلك يف موقف 

�لفقد:  فاأوقفتني يف �لفقد وقالت:  �علْم 
�أنها �ستاأخذك �إىل �ملجر�ت و�علْم �أنك 

لن تعود و�علْم �أن ع�سًقا كهذ� ل ي�سادفه 
�ل�سخ�ُش مرتني .  �سديقك قلُبك فاتبعه 

ل ت�ساأله ول تع�سه .  ملاذ� زيدت �لفاء 
هنا؟ كاأن �سيئا ما �أو قول ما �أو فعال ما 

قد �سبقها، كاأنها ��ستمر�ٌر وتاٍل ونتيجة 
لفكرة �سبقتها، كاأن �لفقَد هو �ل�سريورة 
�لأخرية وجو�ب �ل�سرط لفعل �لوجود 
. كاأن �لفقَد هو �ملنتهى . �سوى �أن تلك 

�ملو�قف �لتي يقفها �ل�ساعر �لعا�سق بني 
يدي �أنثاه �لعلوية �سوف ُيعاد تاأويلها 

لدى �لقارئ على �أنحاء مغايرة مع 
�لقر�ءة �لثانية و�لثالثة، �ساأنها �ساأن كل 
قطعة من �لفن �جلميل حني يعاد ك�سف 

مناطَق جديدٍة للجمال مع كل قر�ءة 
وعند كل دخول . �إذ �سيكت�سف �لقارئ 
�أن تلك �لرّبة مل تكن �سوى �لكتابة، �أو 
هي ناُر �ل�سعر ذ�ته . �إذ يف �للحظات 

�لقليلة �لتي يخرج فيها �ل�ساعر عن 
�سمته �سيقول:  قلت �أيتها �لنار �لعا�سقة   

يا ق�سعة �للغة وفهر�ش �جلحيم �آن 
للروح �أن ت�ستهي   �أن تذوب �آن وقت 

للهبوب �أيتها �لنار ل يخرج حرف من 
�أبجدية    �إل مطّيًبا بزعفر�ن دعكته 

�أ�سابعي   لي�ست �حلروف �إنها حناء 
�ل�سهوة يف �لغّرة و�لعروة و�سغف 

�لع�سق ولي�ست �للغة �إل هي   �جلمرة، 
�جلمرة يف مهب �حلروف .  ولأنها 

عر و�لإبد�ع،  �للغُة و�حلرُف وماُء �ل�سِّ
فيجوز لها �أن تتدلل �ساأن كل حبيب 

عرف مكانه فتدلل، �سوف تنادي على 
حبيبها حني يعتمرها �لقلق من فقد�نه 

�إذ تاأخر عليها وغاب عن ديارها، فتوقفه 
يف نهاية �لطريق وجته�ش به متو�سلة 

�أن يعود �إليها. 
امل�سدر: موقع �سحيفة 

الوطن

�إّن �ل�سردّي يف �ل�سعر �حلديث مبحث 
�سديد �لأهمية تناولته �أل�سن �لنقاد و�أقالم 

�لباحثني، ول يجد �لناظر يف ن�سو�ش 
�ل�سعر �حلديث منا�سًا من �عتماد هذ� 

�ملدخل يف مقاربة �لق�سائد �لتي جتتمع 
فيها مظاهر �لغنائية و�سمات �ل�سردية على 

�سعيد و�حد.
ولعّل ن�ش »�سد�أ �ل�سيوف يف �لغمد 

�ملاألوف«1 لقا�سم حد�د من �لن�سو�ش 
�لتي ت�سهل قر�ءتها من منطلق �زدو�ج 

ح�سور �لغنائية و�ل�سردية فيها ح�سور 
يعلن �لن�سقاق عن وحدة �ل�سف �ل�سعري، 

و�لنخر�ط يف مملكة �لكتابة، دون 
�ن�سباط ب�سو�بط �لق�سيدة �لتقليدية. 
ينطلق �لن�ش من كثافة �لأفعال �ملا�سية 

�مل�سندة �إىل �سمري �ملتكلم �ملفرد 
)جتا�سرُت/ �ألغيُت/ لذُت/ دخلُت/ 

�سرخُت..( و�ملالحظ �أنها �أفعال تت�سم 
باحلركة �ل�سردية �لقائمة على �سحنة قوية 

من �لعنف تعلن عنه �ألفاظ من قبيل )قتلي/ 
ق�سر�/ �سيوف/ �ل�سغينة..(

يتخذ �ل�ساعر ف�ساء �لقبيلة �إطارً� ��ستعاريًا 
تتجمع فيه �لكثافة �لرمزية للمجتمع 

�لتقليدي، مبكوناته �ملعهودة: فذكر �لقبيلة 
و��ستدعاوؤها يقت�سي �حلمى وعالقات 

�لت�سامن �لآيل و�لثاأر و..
غري �أّن �ل�ساعر ل يذيع �سرً� عندما يعلن 

خروجه عن هذ� �لنتماء �لقبلي، تلميحًا 
يف �أول كلمة يف �لن�ش )جتا�سرُت( 

وت�سريحًا يف قوله:
)فتحُت كتاب �ل�سعاليك عند �مل�ساء.(2 

فال�سورة �لتي ير�سمها �ل�ساعر عن نف�سه 
مل ولن تكون �سورة �ساعر �لقبيلة، ل�سان 

حالها و�لناطق باأحالمها وهمومها، بل هو 
ل�سان حال نف�سه، لأنه �رت�سى لنف�سه طر�ز 

�ل�سعلوك. ولكي تتم عملية �ملطابقة بني 
�لأ�سل )�ل�سعاليك �ل�سعر�ء يف �جلاهلية( 

و�ل�سورة/ �لن�سخة )�ل�ساعر، �ملتكلم يف 
ن�ش �لق�سيدة( �أورد كلمة د�لة على ع�سرنا 

�حلايل: )�جلريدة(، يقول:
)فتحُت كتاب �ل�سعاليك عند �مل�ساء

كتبُت حرويف �ل�سريدة
وعند �نح�سار �لنعا�ش عن �ملقلتني، 

قر�أُت مو�عيد قتلي ب�سدر �جلريدة(. 3
فال�ساعر يروي ق�سة �سعلكة جديدة على 
غر�ر �ل�سعاليك �لقد�مى، ولكنها �سعلكة 

حديثة، و�إن تقم�ست ��سم �ل�سعلوك 
�جلاهلي، و�أوحت باأّن �لذي �سق �ل�ساعر 
ع�سا طاعته لي�ش رئي�ش �لقبيلة، بل هو 
�خلليفة، ومعلوم �أن هذ� �للفظ م�سطلح 
يطلق على �لزعيم يف �لدولة �لإ�سالمية. 
ومن ثمة، نالحظ �ختالطًا يف �ملفاهيم، 

ورغبة يف �لتعمية و�تخاذ �لتاريخ )تاريخ 
�لألفاظ( مطية للدجلة وكتم �لأمر بطريقة 

فنية لفتة.
�سعلكة، �أو عنرتية حمدثة تلك �لتي ت�سف 

عنها لهجة �لتمرد و�لع�سيان:
)جتا�سرُت، حا�سرُت �سيَف �خلليفة يف 

غمده(.4
وينقلب �لفعل على �لفاعل في�سبح مفعول 

به:
)حا�سرتني �خليول(5

وينبج�ش �سوت �ملتنبي خافتًا لهثًا ي�سق 
غبار �ل�سنني لينجد �ل�ساعر �ملحا�سر، يف 

�سكل كلمات مقتطعة من بني �أبي �لطيب 
�ل�سهري:

�خليل و�لليل و�لبيد�ء تعرفني
و�ل�سيف و�لرمح و�لقرطا�ش و�لقلم

فال يبقى من هذه �لروح �سوى �سدى �أو 
حلم، كما يقول قا�سم حد�د:

)كانت �خليل و�ل�سيف و�لليل حلما(.6
غري �أّن �لالفت هو �لت�سبث بالغرور حتى 

يف حلظة �ل�سعف، وكاأّن �لفخر ل ي�ستقيم 
�إل بهجاء �لآخر �ملت�سلط على �لذ�ت:

)وبا�ش �خلليفة يف جنده
حا�سرتني �خليول(.7

�ملحا�سرة �إذ تتكرر يف �لن�ش �إمنا توحي 
بتحولها �إىل لزمة �إيقاعية تعك�ش حال 
�ل�ساعر �لو�قعية و�لنف�سية. �أما �سورة 
�خلليفة فقد �أمعن �ملتكلم يف ت�سويهها، 
�إذ حولها عرب ��ستعارة مكنية �إىل عامل 

�لطيور، ولعله بذلك يلّمح �إىل فقد�ن 
�لإن�سانية و�خللّو من �لكر�مة �لب�سرية، 

ف�ساًل عّما توحي به �لت�سوية �لكامنة بني 
�خلليفة و�لدجاجة، من �سخرية و��ستهز�ء.

وتلوح �لنربة �لرومن�سية مت�ساعدة 
تتجاوز جمرد �لعتماد على �أنا �ل�ساعر 

يت�ساعد �إيقاع �سوته يف جلة �لغ�سب، �إىل 
بيان �ملفارقة �ملذهلة �لقائمة على �نقالب 

�لقتل نكتة:
)تلكـّاأ جرحي �ملثار بباب �ملد�ئن،

لي�سحذ �سيف �جلياع،
لي�سرد نـُكتته �لباقية

ولكن غمد �خلليفة يف �للحظة �لتالية
ِّل جرحي(.8 يكبـ

ت�سبح �لعالقة بني �حلقيقة و�ملجاز غري 
قابلة للر�سد، فاملعنى يتلوى ويتلون 

باأ�سكال تنّد عن �لتقييد �لبالغّي �ملعهود 
و�ملتعارف. فكل لفظة تهبك �أن حتملها 

على �حلقيقة �أو على �ملجاز على حد 
�سو�ء. فكاأّن �ل�ساعر ي�سطلع بدور حمو 

�لتحديد �مل�سبق للمعنى، بل �لقول �ل�سعري 
هو �لذي يوّلد معناه منعزًل عن ذ�كرته 

�مل�سطرة يف �ملعاجم �أو يف �ل�ستعمالت 
�ل�سابقة. وهذه مهمة �مل�ستحيل: �أن 

يرتقي �ل�ساعر �سهوة �لكالم، عاريًا من كّل 

حمدد�ت معنوية �أو موؤ�سر�ت دللية ماثلة 
م�سبقًا، بل يرخي للقول �لعنان، فيم�سي به 

حيث �ساء.. تتعاور �حلقيقة و�ملجاز على 
�سعيد �جلملة �لو�حدة، بل على م�ستوى 

�للفظة �لو�حدة، فتكون حم�سن دللت 
متعددة، يف �سرب من �لتد�ّل )تعدد �ملعنى 

بالن�سبة على �للفظة �لو�حدة(9 �لرثّي. 
فالقول �ل�سعري مدعاة للت�ساوؤل:

ما �سيف �جلياع؟
كيف يتلكـّاأ �جلرح؟

كيف ي�سرد �سيف �جلياع نكتته؟
كيف يكبِّل غمد �خلليفة جرح �ملتكلِّم؟

هذه �أ�سئلة وغريها ميكن �أن يطرحها حملِّل 
�لن�ش، ولن يجد �لأجوبة �إل �فرت��سات �أو 
تاأويالت.. وقد ينتهي به �لأمر �إىل �لركون 

�إىل معنى �إجمايّل مبهم ي�ستع�سي �أمر 
تف�سيله، ل للُكنة يف ل�سان �ل�ساعر �أو لعجز 
يف �أد�ة �لناقد، ولكن �لكالم ي�ستع�سي على 

�أن يرمتَي يف �أح�سان �لقارئ، طوعًا بل 
هو ُيكرهه على �أن يكدَّ �لرويَّة يف �سبيل 

��ستح�سال م�سابه �ملعنى �أو م�سارب 
�لدللة، من دون �أن يقع على »�حلق« 

و»�ل�سدق«.. فهذه ت�سميات مل�سميات يع�سر 
�أن يقّرنا �ل�ساعر - يف �سياق ن�سه - على 

�أنها معايري �ساحلة للن�ش �أو للو�قع.
�ملهّم �أنك تقف على غ�سب وعلى عدم ر�سا 

وعلى ثورة، تتكاتف �لألفاظ و�ملعاين 
لت�سّك لها ملحة د�ّلة، من دون �أن توهم 

نف�سك بغبطة ل ي�سعر بها �إل من يفّك �سفرة 
�لن�ّش ويلج مغالقه يف حتّد يك�سر حتّدي 

الطابع السردي والتكاثر الداللي 
في شعر قاسم حداد

�لقائل.
ومعاين �لثورة تربز يف �تخاذ فعل 
)جتا�سرت( لزمة تتكرر يف غ�سون 

�لق�سيدة. وح�سور �ملوت باأ�سكال �ستى، 
حتى �أ�سبحت معا�سرته لل�ساعر ل متّكنه، 

على غر�ر �أبي �لطيب، من �أن تتعجب 
�لآفات من �نعد�م هيبة �ملوت لدى �ل�ساعر:

متّر�سُت بالآفات حتى تركُتها
تقول �أماَت �ملوُت �أم ذعر �لذعُر

بل �إّن �ل�ساعر يتجه نحو �ملوت خمتارً�:
)جتا�سرُت، و�خرتُت �سيغَة موتي(.10

فلم يعد للموت من هيبة يف �ل�ساعر نف�سه، 
و�إن كان �أقّل �فتخارً� من �ملتنبي �لذي 

جعل �لآفات تتعجب: هل مات �ملوت، وكاأّن 
�ل�ساعر يف ح�سن من �ملوت ويف منجاة 

من هذ� �لقدر �ملحتوم.
وحد�د ي�ست�سلم للموت من دون �أن يكون 

جتا�سره نق�سا للموت - كما زعم �ملتنبي - 
بل �ختيارً� لـ »�سيغة«، وكاأّن و�قعية قا�سم 
حد�د جعلته ل يزعم �لتخلـّ�ش من �ملوت، 

بل يلتّف حوله، ويختار ميتته.
غري �أّن �لعبارة �ل�سعرية ل ترت�سي هذ� 

�حلّد �لأدنى من �لتحدي، �إذ ي�سرخ حد�د:
)جتا�سرُت، �سرُت �حت�سارً� لهم

عانقتني جر�ح �لرياح(.11
فال�ساعر - و�إن ذكر يف مو�سع �سابق 

�ختياره ل�سيغة موته - يبنّي �أنه هو نف�سه 
�أ�سبح »�حت�سارً�« لهوؤلء �لذين �سممو� له 

موتًا. فموته �حت�سار لقاتليه، وهذ� �نقالب 
يف �ل�سورة يجعل �لقفلة �لر�ئعة للق�سيدة 

تتويجًا لهذ� �لنفـَ�ش �لبطويل:
)جتا�سرُت و�خرتت �ساعة موتي
ولكنهم عاجلوين ب�سيف �خلليفة

)كان �ل�سد�أ
ياأكل �ل�سيف يف غمده(

مل تكن جثتي
كان �سيفا قتياًل(.12

هذ� �ل�سرد �ملجمل يربز �ملفارقة �لتي 
م�سخت �أد�ة تنفيذ �لقتل )�ل�سيف( جثًة. 

فلي�ش �ل�ساعر هو �لقتيل، بل �ل�سيف 
)�ل�سدئ( هو �مليت. وكاأّن �حلياة �لتي 

يطلبها �ل�ساعر لي�ست حياة ج�سدية، بل 
حياة �حلرية �لتي تتجاوز �سد�أ �ملادة.

ولفظة )قتيل( يف هذ� �ملقطع ميكن �أن ُتقر�أ 
�أكرث من قر�ءة:

�ل�سيف قتيل: لي�ش له �ختيار )يف حني �أن 
�ل�ساعر خمتار »��سم فاعل«(

�ل�سيف قتيل: �أي �إّن �ل�سد�أ �لذي عاله 
اًل عن تنفيذ مهمة �لقتل، وعندما  جعله معطَّ

تتعطل �لأد�ة فاإنها ت�سبح عاجزة، فُتلقى 
يف �ملهمالت.

�ل�سيف قتيل: �ل�سد�أ �لذي عاله، �أفقده 
�لقدرة على �لتنفيذ؛ لأّن من ي�ستعمله يفتقر 

�إىل �حلق و�مل�سروعية.
ولعّل هذ� �ل�سرد �لذي يخرج حدث �ملوت 

من ماأ�ساة �لإعد�م �إىل �نت�سار على �جلالد، 
يعرّب عن طاقة تخييلية �ساعدت على قلب 

�لوقائع، نحو تاأويل يخدم �لروؤية �ل�سعرية 
�لتي تنه�ش على �لثورة و�لرف�ش و�لإباء.
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- غمو�ٌش م�سرتك -
يف كتاب )�سرية �لذئاب( لقا�سم حّد�د وهو 

�أحد كتبه �لتي يتكلم فيها عن جتربته 
�ل�سعرية يقول حد�د:"لي�ش �لغمو�ش �لذي 

ن�سادفه يف �لفن من �جتهاد�ت �لفنان ، على 
�لعك�ش ، �إنه �لد�أب �لد�ئم �لذي يبذله �لفنان 
يف �لك�سف عن ��سر�ر جتربة �حلياة وف�سح 

�لكامن و�ملتماري فيها ، و�إتاحة �أكرب قدر من 
م�ساحة �ملتعة �أمام ذ�ته ، ملعرفة هذه �ملهزلة 

�لدموية �لتي تورط يف �جتيازها بكامل 
�حل�سا�سيات �لتي تت�سل مبعنى �حلياة" ، 
وي�سيف حّد�د يف مكاٍن �آخر :"ما ي�سّمونه 
غمو�سًا يكمن يف درجة �ل�ستعد�د �لثقايف 

لدى �لفنان و�ملتلقي بحيث تكون �لعملية 
م�سرتكة بني �أطر�ف متكافئة لتحقق �ملتعة 

لنعرف �أن �لغمو�ش هو �لفجوة �لتي علينا 
�أن جنتازها معًا".

هذ�ن �ملقطعان من ر�أي "�سخ�سّي" يف 
�ل�سرية �ل�سعرية ُرمّبا من �ساأنهما �أن ي�سرحا 
�لكثري من جتربة قا�سم حّد�د �لذي ظّل �أمينًا 
لهذ� �لكالم ؛ فال�ساعر )�لدوؤوب( �لذي �أ�سدر 

�أكرث من 25 كتابًا يخ�ّش �ل�سعر بني تاأليف 
ونقٍد و�سذر�ت ظّل حري�سًا على �سيء ُيدعى 

)�ملتلقي( يف وقٍت �جته فيه �أغلب �ل�سعر�ء 
�لعرب �ىل منطقة �لالمفهوم و�لال�سياق يف 

�لق�سيدة �ساربنَي بعر�ش �حلائط ذ�ئقة 
�لقارئ ، فهو يكّرر ويف �أكرث من مكان قوله 

ب�سرورة عدم جمانّية ق�سيدته ويف نف�ش 
�لوقت عدم �نغالقها و��سعًا نف�سه يف منطقة 
حرجة قد ل ي�ستطيع جميع �ل�سعر�ء �لولوج 

�ليها ب�سهولة دون �أن يقعو� يف �لتقريرية 
من جهة ؛ ويف �لطال�سم من جهة �أخرى...

- ُح�سينان - 
ل ُبّد لنا من �لت�ساوؤل عند قر�ءة �أّي جمموعٍة 

�سعرّية �أو �أّي ن�ٍش ب�سورة عامة ؛ هل 
�لكتابة فعٌل ذ�تّي حم�ش؟ �أم �أنه نقطة �لتقاء 
بني �لذ�ت و�لعو�مل �لزمنية و�لتاأثري�ت؟ ، 

وهل �لذ�ت – �أثناء وبعد �لكتابة – تكون 
د�فعًة لذ�ت �ل�ساعر جتاه ما يحيطه �أم هي 

عملّية لتذويب �ملحيط يف هذه �لذ�ت؟ ، 
بعد هذه �لت�ساوؤلت يربز �ل�سوؤ�ل �لأهم 

: مِلَ ي�ستدع �ل�ساعر �سخو�سًا مّرْت عليهم 
�ل�سنو�ت لي�ستح�سرهم بن�سو�ٍش يف 

�لألفية �لثانية؟...
�ل�ساعر �لبحريني قا�سم حد�د يف ديو�نه 
)خروج ر�أ�ش �حل�سني من �ملدن �خلائنة 

يحاكي  بريوت(   ، �لعودة  – د�ر   1972 –
غربًة ذ�تّية ل ت�ستقّر يف �سياق زمنّي حمّدد 
؛ �إْذ �أّنه يج�ّسد – وبطريقٍة و��سحة – �أهّم 

�خل�سار�ت �لكونّية يف تر�ثه �ل�سخ�سّي ، 
فاخل�سار�ت جُت�ّسد بعدٍد من �لرموز �لدينية 
و�لتاأريخية و�ل�سعرّية عرب ن�سو�ٍش مطّولة 

�سّمها هذ� �لديو�ن فـ)�حل�سني بن علي ؛ 
�حلّجاج وغريهما ( بالإ�سافة �ىل عدٍد مّما 

مُيكن �أن ن�سّميه "ظالل �أ�سو�ت" �سعرّية 
مثل )بريخت ، �ل�سّياب ، لوركا وغريهم( ، 
هذ� كّله عمد �ىل خلق توليفٍة من �لأ�سو�ت 

و�لأمكنة و �لأحد�ث و�خل�سار�ت �ملت�سابهة 
ما بينها...

يف زمن �سدور �لديو�ن )1972( كان 
�لّر�ئج حينها من �سمن �لأ�ساليب �لبنائّية 

– �لتعبريية للق�سيدة هو تقنّية �لقناع �لتي 
��ستهرت لدى عدٍد من �ل�سعر�ء �ملوؤّثرين 

بقا�سم حّد�د كـ)�أدوني�ش ، يو�سف �ل�سائغ ، 
�ل�سياب و�لبياتي وغريهم( �لأمر �لذي بد� 

و��سحًا على عدٍد من جتارب حّد�د �ملهّمة 

منذ منت�سف �سبعينيات �لقرن �ملا�سي...
يفتتح حّد�د ديو�نه بن�ّش حمل عنو�ن 

)�سد�أ �ل�سيوف يف �لغمد �ملاألوف( ، ولي�ش 
بعيدً� عن �لقارئ �لدللة �ل�سوتّية – 

�ل�سجعّية يف �لعنو�ن �لذي يذّكرنا فورً� 
بعناوين �لكتب �لدينية – �لتاأريخّية 

بطريقٍة �أر�د بها حّد�د و�سع �ملتلقي �أمام 3 
حماور كونّية مهّمة : 

ماء  1 – �لدين بو�سفه طريقًا �ىل �ل�سَّ
2 – �ل�ّسخ�سية �لدينية – �لتاأريخية 
بو�سفها "حدثًا" موؤثرً� يف )�لذ�كرة( 

�حلالّية 
3 – �ل�سخ�سّية �لدينية – �لتاأريخية 

بو�سفها قناعًا ملاأ�ساٍة م�سابهة ملا يحدث يف 
زمن �لكتابة 

فاحُل�سني لدى حّد�د �سوٌت متكّرر يف كّل 
�لأزمان )كما هو م�سهور لدى �لّذ�كرة 

�لإ�سالمّية( ، وهو ي�ستدعيه – يف هذ� 
�لن�ّش – بطريقة �ملتكلم )�لتي مل تكن 

ر�ئجة يف وقتها!( : 
جتا�سرُت ؛ 

�ألغيُت كّل مو�عيد قتلي 
ولذُت ب�سدر �لطفولة 

دخلُت كتاب �لنبّيني ق�سرً� 
ومن بابه �مل�ستباح 

وكان �ل�سباُح غبّيا ، ونحُن �سيوف �لقبيلْه 
�سرخُت : �فتحو� 

حاورتني عيوُن �ل�سغينْه 
ومّرت علينا �حلو�فُر ، لياًل 

جتا�سرُت ، مل �أترك �ل�سيف مي�سي 

تيمّمُت باجُلرح 
كانْت مياُه �ملدينة �سّمًا وقار� 

تتجّلى حرفنة قا�سم حّد�د �ل�سعرّية يف 
هذ� �لديو�ن مب�ساألة �رباك �ملتلقي ، حتى 

ليغدو )�حل�سني �لإمام( و )�حل�سني �لقناع( 
متمازجنْي يف حلظة ، فحّد�د ل يجعُل 

�لقارئ يطمئّن �ىل �لن�ّش دون �أن يحّفز 
خمّيلته ، فكّلنا نعرف �أّن �حل�سني ما كان 
ليقول )دخلُت كتاب �لنبينّي ق�سر�( ؛ �إذن 

: فاحل�سنُي هنا قناع ، �أّما حد�د فهو يعود 
لرُيبك قارئه ويقول : )�سرخُت �فتحو� / 
حاورتني عيون �ل�سغينْه ، ومّرت علينا 

�حلو�فُر لياًل( ب�سورٍة تذّكرنا كثريً� باأحد�ث 
�ليوم �لتا�سع و�لعا�سر من حمّرم 41 هـ يف 

و�قعة �لطّف �ل�سهرية...

تتعدد �خل�سار�ت �لكونية يف هذ� �لديو�ن 
– �ل�سرخة ، فاحل�سني و غرناطة يح�سر�ن 

على �أغلب مفا�سل �لديو�ن ، بالإ�سافة �ىل 
وح�سٍة من و�قع يت�سم باملظلومية �لهائلة 

تاأريخًا وحا�سرً� ، فهو ي�سّدر ق�سيدته 
)كلمات جندي رهن �لعتقال( مبقطع 

لربتولت بريخت : 
�سوف   ، كالمهم  من  �حلاكمون  يفرغ  "حني 

يتكلم �ملحكومون" 
ويبد�أ حّد�د ق�سيدته بـ:

جبهة  مي�سحون  �لذين  من  و�حدً�  " ُكنُت 
�لبنادق 

�نحنيُت عندما لطخني �ل�سابُط بال�ستائم 
�ل�سفر�ء" 

بهذ� �ملفتتح �لذي يبتدُئ بـ"ُكنُت" نحُن 
�أماَم خذلن يبدو للمرة �لأوىل �أنه من قبل 

�جلندي ، �ل �ن �كمال �لق�سيدة يو�سُح 
�سيئًا �آخر :

�لأحمر  �خلبز  عني  "ممنوع 
ممنوع عني �ملاء �لر�ئق يف �سحر�ء مع�سكر 

ممنوع...
مل يبَق لدينا يف �خليمة 

مل يبَق �سوى تلك �لنجمة 
�أما �أن �آكل من كتفي 

�أو : �أبقى يف �ل�سحر�ء ؛ و�أكفر"...
خذلٌن هائل يحتفي به هذ� �لديو�ن على 

عك�ش �لدو�وين �لأخرى حلّد�د و�لتي 
تنبئ باأغلبها عن وجود قّوة د�خلية د�خل 

)�ل�ساعر ، �لر�ئي( �إّل �ن هذه �لن�سو�ش 
�حتفلْت باخل�سائر كاأمّت ما يكون من 

�لفجيعة ، فحّد�د ؛ حتى حني يتكلم على 
ل�سان �حلّجاج )�لطاغية �لهائل( يتكلم عنه 

ب�سفة �ملخذول، على �لرغم من �أن �سرية 
�حلجاج ل ت�سري �ىل �ّي خ�سارة مّر بها 

�حلجاج )عد� �ن�سانيته بالطبع!( فهو 
يقول : 

جهلوين  لكنهم  �لعمامة  "و�سعُت 
ورّدو� �ل�سيوف لنحري 

وهّزو� عرو�ش �خلليفة" 
ذو�ٌت عّدة مّر بها �لديو�ن حماوًل �ختز�لها 

بطريقٍة �أو باأخرى ؛ �إّل �ن ذلك ل يك�سُف 
ذ�ٍت  وجود  – �سوى  �لديو�ن  نهاية  – مع 

و�حدة ؛ هي ذ�ت �ل�ساعر ، �لتي تقم�ست 
�حل�سني و�حلّجاج ، غرناطة و�لأمل ، 

بريخت ولوركا ، ويف �لنهاية ل يكون 
�لديو�ن �سوى ديو�ن رثاء لهذه �لذ�ت �لتي 

جتّولت يف �لّزمن �لآفل كي تك�سَف �أخطاًء 
كونّية مّر بها �لتاأريخ...

؛  �دركونا  "�آه 
جاءْت ر�سائلكم ، حملناها ، خرجنا من 

�سماء �ل�سوء 
�أدخلنا عو��سمنا �ىل �أر�ش �لغر�بة 

اأنا برمل �ل�سهد�ء  وتو�سّ
وعرفنا كيف يف غرناطة تبكي �سحابْه 

كيف �سارت فجاأة ، كيف ��ستحالْت 
بعد �أن كانْت خر�بْه 

جاءت �لياء تزحُف يف ج�سد �مل�ستحيل 
ت�سمي �لبغايا باأ�سمائهن ، ترى �ملفرد�ت 

�لغريبة 
توزع نار �ملحبة و�لأ�سدقاء 

ومتحو تقاومي ع�سر �ملر�بني ، نكتُب ع�سر 
�لنقاء"..

...
ويبدو �أّن قا�سم حّد�د ؛ وبتجربته �لتي 

تت�سُع يومًا بعد يوم ؛ يكتُب نقاًء �سعرّيًا 
ينبع من عالقته باملتلقي و�لتي تت�سُف 
باحرت�م ، عك�ش �لإهانات �لعقلية �لتي 

يوجهها لنا �أغلب �ل�سعر�ء �ليوم!.

قا�سم حداد ورثاء ذات االأم�ص...

قراءة في )خروج رأس الحسين من المدن الخائنة(

قاسم حداد شاعر أيقظته الساحرة

علي وجيه

مل ترتك جتربة �سعرية معينة يف �جلزيرة 
�لعربية �أو �خلليج �أثرً� عميقًا يف حميطها 

وخارج هذ� �ملحيط مثلما تركته جتربة 
�ل�ساعر قا�سم حد�د، هذ� �ملبدع �لذي �سكل 

باأ�سلوبه �ل�سعري �ملتدرج من ق�سيدة 
�لتفعيلة �ىل ق�سيدة �لنرث ذروة جمالية 
��ستثنائية ت�ساف �ىل جتارب عدد قليل 

من �ل�سعر�ء يف �لوطن �لعربي. ولن 
ننده�ش حني تاأتي هذه �لتجربة �ملتقدمة 

من �لبحرين ذلك �لبلد �ل�سغري �ذ كان متيز 
عما حوله منذ ع�سرينات �لقرن �ملا�سي 

ب�سبق تعليمي طبع تفاعله �لثقايف بطابع 
�لتجديد وحماورة �لزمن �جلديد يف �أ�سكاله 

�لفكرية و�لأدبية. ومنذ خم�سينات �لقرن 
�ملا�سي نف�سه وهذ� �لبلد يف �سباق مع نف�سه 

يف �لإبد�ع �لأدبي من دون �لرتكيز على 
مقت�سيات جن�ش �أدبي حمدد و�ن كان لل�سعر 

�لأولوية يف هذ� �ل�سباق.
و�ذ� كنا ل ننده�ش ملجيء هذه �لتجربة، 

جتربة قا�سم حد�د، من �لبحرين �جلزر 
�ل�سغرية �مل�ساحة �لقليلة �ل�سكان فاإننا 

لن نقف مدهو�سني �أمام كيفية تطور هذه 
�لتجربة وت�ساعدها، �بتد�ء من �ملجموعة 

�لأوىل )�لب�سارة( �لتي كانت بالفعل ب�سارة 
ب�ساعر ميتلك روؤية لل�سعر وللعامل معًا، 

و�سوًل �ىل )�أيقظتني �ل�ساحرة( وهي �آخر 
و�أحدث �ملجموعات �ل�سعرية �لتي و�سل 

تعد�دها...؟
�ملجموعة �لخرية )�أيقظتني �ل�ساحرة( 
مرفقة برتجمة �ىل �للغة �لنكليزية من 

حممد �خلز�عي ومر�جعـــة كمال �أبو ديب. 

وتبــدو فيها �لق�ســـيدة وقد و�ســـلت ذروة 
�لن�سج و�لتكثيف حافلة باملعنى �ملعمق 

�لذي ي�ستوقف �لقارئ ليفكر ويتاأمل ل �أن 
تلهيه مو�سيقى �لق�سيدة �أو تد�عيات �للغة.
ياأ�سرك �لن�ش �لأول يف �ملجموعة باإيقاعه 
�لذي ل يتكرر يف قيمة �لن�سو�ش، وكاأنه 

يعيد �ىل �لذ�كرة �أطياف مو�سيقى �ل�سوت 
�لأول لل�ساعر وطريقته �لأوىل يف ن�سق 

�ل�سياغة و�لبناء:
�أيقظتني �ل�ساحرة

ر�سمت يل رمزها
و�سقتني كاأ�سها،
كلما �أغفو �أر�ها

عند حريف �ساهرة. )�ش10(
لقد جنحت �ل�ساحرة حقًا يف ��ستنطاق 

�ملكنونات �لطائرة يف نف�ش �ل�ساعر. 
و�ل�ساحرة وهي توقظه من وعيه لتدخل 
به �ساحة �ل�سعر تبدو وكاأنها تتعامل معه 

تارة برقة وتارة بق�سوة، ويف �أحيان 
تكون �للحظة �ل�سعرية و��سحة �سافرة 

�ملعنى، ويف �أحايني �أخرى تكون مملوءة 
بالختالف و�لغمو�ش، كل ذلك يتم وفقًا 
ملا تتطلبه �ملو�قف ذ�تها وزو�يا �لروؤية 

�ل�سعرية و��سعاعاتها �حل�سية و�ملعنوية. 
وهنا نالحظ �أهمية ما ميكن �أن يقدم �ل�ساعر 

من ��سافات �ىل معنى �ل�سعر وما ميتلكه 
من خ�سو�سية تتجلى يف �لأ�سلوب كما 
يف �لبنية �للغوية و�لتعبريية، ويف ما 
يبتكره من و�سائل فنية و�أقنعة يتحدث 

عربها ويحقق بها ومعها م�ستوى جماليًا 
مل يكن ليحققه �أو ينجح يف خلقه لو مل 

ت�سعفه موهبته �لعالية يف �لهتد�ء �ىل ذلك 
�مل�ستوى �جلمايل و�لرتكيبي:

�أوقفتني �جلنية �لزرقاء وقالت يل:

ُت�سقل �لكتابة بالتجربة
مثل نهٍر يزخرف �جلبل

نهر �لدم يطفر من �لكتب
نهر يفي�ش ويذهب يف �أخبار �لقتلى.

تقر�أ تر�ثك
كمن ي�ستعيد �لن�ش يف ح�سرة حلم

يو�سك على �لنجاة
ومل يكن يف ذلك دللة ول حكمة. )�ش24(

وي�سهل على من يتاأمل هذه �لوقفات �أن 
يربط بينها ومو�قف )�لنفري( بدليل تقنيتها 

�ملعتمدة على �لبدء بعبارة )�أوقفتني( لكن 
ذلك يبقى ربطًا يف �لإيحاء بال�سم فقط، 

بينما يحتفظ �ل�ساعر بعامله �لروؤيوي يف 
�سياقاته وعالقاته ويف طاقته �لإبد�عية 
ف�ساًل عن جناحه يف جتنب �لوقوع يف 

ما يثري حفيظة �ملتع�سبني ممن مل يكونو� 
يحتملون مو�قف �لنفري وخماطباته، لي�ش 
خوفًا من �ملغامرة يف دخول �ملمنوع و�منا 

�بتعادً� عن �ملحاكاة. ولهذ� فاإن �ساحرة 
�لق�سيدة هي �لتي �أوقفت قا�سم حد�د وقالت 

له: لي�ش �لكالم يف �لكتب
�لكالم يف �لنا�ش. )�ش16(

– 2 -
يف كتاب »جوهر �لفهم« �لذي ي�سم 

�أ�سا�سيات �لتعاليم �لبوذية حديث عن 
)�لكينونة �ملتد�خلة(. يبد�أ بهذه �ل�سارة 
�لتي قد تبدو للقارئ بديهية يف حني �أنها 

لي�ست كذلك: »�ن كنت �ساعرً� ف�سرتى 
بو�سوح �أنه توجد �سحابة ت�سري يف هذه 

�لورقة �لبي�ساء. من دون �ل�سحابة لن 
يكون هناك مطر، ومن دون �ملطر لن تنمو 

�لأ�سجار، ولن نتمكن من �سنع �لورق، 
�ل�سحابة �سرورية لوجود �لورق«. ملاذ� 

يتوجه �حلديث هنا �ىل �ل�ساعر من بني 
�سائر �لنا�ش، وملاذ� �ل�ساعر وحده �لذي 

يدرك �أبعاد �لكينونة يف تد�خالتها �لب�سرية 
وما تنطوي عليه من حتولت و�لتبا�سات؟! 

�لأن �ل�ساعر �لر�ئي �ملتاأمل �لأكرث غو�سًا يف 
كينونات �لعامل وجمالياته؟!

�أ�سئلة توؤ�س�ش لروؤية قد تكون مبالغة يف 
متجيد �ل�ساعر ومقدرته على تفهم �لتفا�سيل 

يف �طارها �لكلي، ويف �سعيه �لدوؤوب �ىل 
»خلق حالة يتقاطع فيها �لوجد�ن بالتاأمل« 

�أكرث من �أي مبدع �آخر. ومل ي�سبق �أن 
ظهرت ن�سو�ش �سعرية لقا�سم حد�د مبثل 

هذ� �لختز�ل وهذ� �لتكثيف يف �أعماله 
�ل�سابقة وهي كثرية وتت�سمن حماولت 

جادة ومثرية للو�سول �ىل جوهر �ل�سعر، 
فهل �أ�سبحت لدى قا�سم �أخريً� قناعة باأن 

جوهر �ل�سعر يف �لتكثيف و�لختز�ل، لكن 
وكما يعطيك ن�ش قا�سم يف �سورته �جلديدة 

�لكثري – بالرغم من �ختز�له وكثافة معناه 
�أي�سًا  �لكثري  تعطيك  وحدها  كلماته  – فاإن 

م�ساقطها، ظاللها، وطريقة �سوغها:
�أوقفتني يف �لورقة / ور�سمت كوخًا يتكئ 

على �سجرة، / للكوخ هيئة �لن�سيان / 
ولل�سجرة �سهوة �ملخيلة.

و�سعت ماءها يف موقع �لرمز وقالت:
�ذهب يف �لتاأويل لكي �أقر�أ لك �لآية / ففي 

كل بيا�ش �أ�سع فيه و�سمًا تدب �حلياة / 
ويتدفق �أطفال حول �ل�سجرة، / رق�ش 

عا�سف مثل در�ش �لعر�ش.
�أذهب يف �لتاأويل و�رجع يل، / تعرف باب 

�لكالم
وبيت �ملعنى. )88(

مع قا�سم حد�د ي�ستعيد �ل�سعر حريته 
وحيويته، وعلى رغم تنوع �لتجريب وجر�أة 

�ملغامرة يف جتربته �ل�سعرية �إل �نه يكره 
�لعبث يف �لإبد�ع، ويكره �أن يكون بينه 
وبني قارئه جد�ر من �لإبهام و�لالمعنى. 
هكذ� تقول ن�سو�ش جمموعته �جلديدة 
بكل ما حفلت به من مفاجاآت، ويبدو �أن 

من �لع�سري عليه وهو �لذي ولد �سعريًا يف 
ميد�ن �لن�سال �أن يتقبل �لف�سل بني ذ�ت 

�ل�ساعر وو�قعه:
�أوقفتني يف �سدرة �ملعنى وقالت:

لن تر�ين مثلما �أر�ك،
فلي�ست �لروؤية يف �لعني، / �لروؤية يف 

�لقاف.
ولن ت�سهدين مثلما �أ�سهدك،
فلي�ست �ل�سهادة يف �لنجاة،

�ل�سهادة يف �لتهلكة.
ولن ت�سعني على جرح مثلما �أ�سعك،

فلي�ش �لبل�سم يف �لتعديل،
�لبل�سم يف �جلرح.

و�ذ� و�سعو� �ل�سم�ش يف ميينك
و�لقمر يف �سمالك / على �أن تبوح

فال تقل لهم �لتاأويل،
قل لهم �ملعنى. )�ش 110(

هنا يف »�أيقظتني �ل�ساحرة« يبدو �ل�سعر 
تعبريً� عميقًا عن معنى �أعمق، وتبدو درجة 

�لر�سد �أبعد ما تكون عن �ملبا�سرة و�أقرب ما 
تكون من �للغة �خلالقة ملعناها. ويبدو قا�سم 

حد�د يف �أق�سى عذوبة جتلياته �ل�سعرية 
و�أكرثها دللة على �لتجدد و�لفر�دة:

�أوقفتني �جلنية �لزرقاء يف �لروؤية
وقالت يل:

ل تكلمهم �إلَّ رمزً�،
ففي ذلك نعمة لهم

ورحمة عليك. )�ش42(
 عن �سحيفة �حلياة

د . عبد العزيز املقالح
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ت�ستيقظ دملون يف كل �سباح ليقابلها �سوء 
زمنني تتد�خل فيهما روؤى م�سرتكة لألهة 

�سنعتها �لرغبات و�أحالم ق�سائد �لع�ساق. 
�سوء �أور �ل�سومرية و�سوء �لبحرين 
د�نة �ل�ساطئ �خلليجي وبني �لبقعتني 

تخطط �لأ�ساطري م�ساريع �لو�سول �ىل 
ظل �لتاأريخ باأقل عذ�ب ممكن، وتلك 

�ملهمة ليتحمل م�سقتها �سوى �ل�سعر�ء 
ورمبا يكون �ل�ساعر قا�سم حد�د من �أولئك 
بف�سل تر�ث �سعري مكنه ليكون يف مقدمة 

ن�ساجي معطف دملون �لذي �أرتد�ه يف 
�لقرن �لع�سرين و�سط تد�خالت �لبدء 

للعوملة و�حلروب و�لحتاللت وقفزت 
معه �ىل �لقرن �حلادي و�لع�سرين . وهو 
�ساعر �جلملة �لو�عية �لتي كانت ثوريتها 

مميزة بحدة �ل�سوت وكثافة �ل�سورة ، 
وهو �أي�سًا من �لذين �فرت�سو� يف �ل�سعر 

كينونتهم �لوطنية وجعلوه �سكاًل من �أ�سكال 
�ملقاومة �حل�سارية و�لثقافية ، و�لذي يقر�أ 

قا�سم حد�د يكت�سف مر�حل لحت�سى من 
ن�سوج �حللم �لدملوين وحتولته �لفكرية 

�لتي ولدت من خما�سات لحت�سى يف 
معركة �أثبات �لوجود ، وهو �ساعر ي�سج 
مبعجميات �لأمكنة وتاأريخها فيما متثل 

در�ما وعي �لق�سيدة عنده ر�ئية لكت�ساف 

�أكرث من هاج�ش وي�سعب جدً� �أن ترى يف 
�سعر قا�سم حد�د تالقيات ه�سة �أو مديح ملن 

لي�ستحق �ملديح حتى لو كان ن�سرً� على 
جبل .

هذ� �ساعر تتو�سح خطاه يف قيمة ماينتج 
، وتر�ثه عبارة عن �أهر�مات من ق�سائد 

�أزمنته هو بكل ماملكت من ق�ساوة وع�سر 
ومرح ولقد �سكل مع جمايله وعيًا جديدً� 

وحد�ثويًا للحركة �ل�سعرية يف مملكة 
�لبحرين بل وجعلو� هذ� �حلركة عالمة 

فارقة يف تطور �جلملة �ل�سعرية وقوتها يف 
زمن كانت �سو�طئ �خلليج تبحث عن ذ�كرة 

�لوجود و�سط جنون تدفق ناقالت �لنفط 
وهموم �لبحث عن �ل�سيادة و�لتخل�ش من 

هيمنة �ل�سركات �لكربى .
يف �ملنامة حيث ركن قا�سم حد�د مع روحة 

�لر�ئية لظالل �لأ�سياء �لالمعة حتى ببعد 
�سنو�ت

�سوئية ، هد�أت �لرجل وركنت �ىل �سوفية 
حاذقة وتب�سرية ذهنية تد�ف ب�سئ من 

حد�ثة �لفل�سفة �لأثينية �ملعمولة بخلطة 
رمل �سو�حل جزر بالده �ملتناثرة يف 

ذ�كرته كحبات �للوؤلوؤ �لذي �سد به قا�سم 
وجع ق�سائده �لأوىل و�سنع منها �إ�سر�قات 

و�قعية �لبدء وجدية تعاملها مع �ملوجود 

�لذي كانت تهيمن عليه عاد�ت �ل�سرق 
وتقاليده �لتي لحت�سى و�خلا�سعة �أ�ساًل 
�ىل موروث �ل�ستالب وثور�ت �حللم منذ 
مقتل �حل�سني ومرورً� بالقر�مطة و�لزجن 

وع�سيانات �لقرن �لثامن و�لتا�سع ع�سر 
و�نتهاءً� بع�سر �لتمدن .

ويبدو �أن خيار هذه �ل�سوفية قد خلقت 
كونية و�عية لنمط �حلد�ثة �ل�سعرية لقا�سم 
حد�د لهذ� و��ستباقًا لكل هذ� �ملجد �ل�سعري 

�لو�عي وما �أقل �لو�عني من �ساحبي موهبة 
�ل�سعر كان �حلو�ر معه �أ�سبه مبن يغامر 

وي�سنع يف ذ�كرته حلم �سندباد ل�سفينة مل 
ت�سنع بعد . ولأين �سنعت �أ�سئلتي من خالل 

جهد قر�ءة مركز لرت�ث قا�سم حد�د عرب 
معرفة ثقافية تعود �ىل �سبعينيات �لقرن 

�ملا�سي حملت �أ�سئلتي على �أكتاف ذ�كرتي 
وب�سطتها �أمامه كمن يب�سط ب�ساعة �لري�ش 

يف نهار ل تهد�أ �لريح فيه .
�ل�ساعر قا�سم حد�د �أنت وكما �أر�ك ح�سًا 

عائمًا يف قدرية �لمتالك. وكاأن هذ� 
و�سف �سريايل .ولكنك حتمًا �ستجد جو�بًا 

مل�سفرتي.�أي �أريد منك �أن ت�سع حدود �لفهم 
لق�سيدة تولد يف ر�أ�سك، و�أف�سل �أن تكون 

من �لبد�يات ؟
�ل�ساعر ل ي�ستطيع �لزعم باقرت�ح حدود 

)لفهم( ق�سيدته. لي�ش لأنه ل يريد �أن يف�سد 
حرية ق�سيدته، ولكن �لأهم �أنه لي�ش من 

�حلكمة �ملجازفة يف )�إف�ساد( �لقارئ. 
فالعطب �سرعان ما ينال من حرية خميلة 
�لقارئ، لي�ش �إز�ء ق�سيدة بعينها، ولكن 
�لعالقة �حلرة مع �ل�سعر �سوف تتعر�ش 

للتنكيل.
فال�سعر هو حرية بالدرجة �لأوىل. وعندما 

�أكتب ن�سًا ما لي�ش يف برناجمي معنى 
)م�سبقًا( ناجزً� ميكن �أن �أقرتحه )لئال �أقول 

�أفر�سه( على �لقارئ، مطلق قارئ.
بقي �أن تدرب )م�سفرتك( على تفادي توجيه 

مثل هذ� �ل�سوؤ�ل لل�ساعر، فرمبا �ساعدك 
�لقارئ على ما تريد �أكرث مما تتوقع من 
�ل�ساعر. وباملنا�سبة فنحن عندما نكتب 
�لق�سيدة �أو �ل�سعر فاإمنا نكتبه للقارئ 

�لعاري و�ملتحرر من )�مل�سافر( ولي�ش للناقد 
�ملدجج بها.

�ل�سعر هو ما يذهب بنا �ىل �آخر ل نعرف 
مالحمه بال�سبط �سوى �أنه قارئ . كيف 

ن�سنع ثقافة مميزة لق�سيدتنا ؟ هل نرمي 
�لطعم لذ�كرة �لآخر ون�سيد له وعيًا ل 

ميتلكه هو �أ�ساًل ؟ هل نحتفي معه ب�سعادة 
ن�سنعها من �أجله ؟ �أم �أننا نبدع �لق�سيدة 

ونرتك �حلبل على �لغارب؟

كيف جتروؤ ؟ �أنا �سخ�سيًا ل �أجروؤ �لقول عن 
�لقارئ �أنه )ل ميتلك �لوعي �أ�ساًل(. هذ� قول 

غليظ .. يا نعيم.
لي�ش من �حلكمة �لزعم بهذ� كما لو �أن 

�لقارئ هو جاهل م�سبقًا. علينا �أن نتميز 
بوعي مينحنا �لثقة يف وعي �لقارئ. �أكرث 

من هذ�، فاإنني من �لذين ل يثقون يف ثقافة 
ومعرفة �لقارئ فح�سب، ولكنني �أ�سعر د�ئمًا 

يف �أن ثمة قارئ يتميز بالوعي و�ملعرفة 
�أكرث من �ل�ساعر. هذه طبيعة �أ�سياء �حلياة. 
فكون �ل�ساعر قادر )مبوهبته( على �أن يكتب 

�لق�سيدة فان هذ� ل يعني على �لإطالق 
�أنه ميتلك �ملعرفة و�لثقافة �أكرث من �سو�ه، 

ورمبا �أكرث من �لقارئ .
يف �سوؤ�لك ثمة تعال ل يليق مبن ي�سع 

�أدو�ته �لنقدية �جلديدة يف مو�سع �ل�سقل 
و�لتجربة �جلديدة. مما ي�ستدعي �ل�سدق و 
�مل�سوؤولية �لتنبيه بر�سانة حميمة �ىل �أننا 
غري مهيئني �ىل خذلن �إ�سايف ونحن ناأمل 

يف �لأ�سو�ت �لنقدية �ل�سابة وهي تقرتح 
علينا حو�رها �ملختلف.

لقد عانت جتاربنا من بع�ش �لأوهام �لقاتلة 
من بني �أخطرها تلك �لنظرة �لدونية للقارئ، 
�ىل حد �أن ثمة من تلقى فكرة )موت( �لقارئ 
لكي يوؤثث موقفه �لف�ش جتاه �لآخر، مبالغًا 

يف �لوهم باأن �ل�ساعر هو نبي �ملعرفة و 
�لوعي ل ي�ستطيع �أحد فهمه ولي�ش بني 

�لقر�ء من ميتلك ثقافته. �أية روح ميكن �أن 
تقود �ل�ساعر و �ملثقف �ىل هذه �لنظرة ؟

�سخ�سيًا، ��سعر بالقلق �لكبري جتاه �أجيال 
�ل�سباب وهي ت�ستورد مثل هذه �ملنظور�ت 
من �أ�سالفهم �ملعا�سرين، وتو��سل �ملز�عم 
نف�سها مكر�سة �لقطيعة )�ملتوهمة( ذ�تها. 

لبد لكم �أن تكرتثو� جيد� وعميقًا مبا 
ي�سادفكم يف �لرت�ث �ملعا�سر �أكرث من 

�كرت�ثكم برتكة �لرت�ث �لقدمي.
غا�ستون بال�سار يقول : �ملكان هو من ي�سنع 

مادة �لذهن . ماذ� يفعل �لزمان للذهن �إذن 
؟ ولكي �أقربك من وعي �لعبارة �سناأخذ 
ق�سيدتك } ماتي�سر من �سورة �خلليج 
و�لدماء { وهي كتبت عام 1970 . �أنا 

در�ست ر�ئية �لثورة يف هذه �لق�سيدة وكان 
�سوتها يتحدث عن مكان هو �لبالد وبع�ش 

�سخو�ش لكن �لزمن ينفلت �ىل �أكرث من 
مكان . ماذ� تقول ؟

تلك �لق�سيدة لي�ست ن�ش مكان فقط ، ولكنها 
خ�سو�سًا ن�ش زمان. ورمبا هذ� �ل�سبب هو 
ما جعلها �أقل قدرة على �ل�ستمر�ر )�لنوعي( 

يف جتربتي �لفنية. ها �أنت تت�سبث بالن�ش 
بو�سفه )ذ�كرة(، يف حني ينبغي لك، )كقارئ 

خا�ش �أوًل وكنزوع نقدي ثانيًا( �أن تت�سل 
بالن�ش بو�سفه )خميلة( بالدرجة �لأوىل. 

يف �ل�سعر، تظل �لذ�كرة هي �لعن�سر �لأكرث 
قدرة على �لعبور �لعميق

للزمان و�ملكان وهي باملنا�سبة من 
�لن�سو�ش �لتي مل يت�سمنها �أي كتاب 
�سعري يل لأ�سباب فنية، هي بال�سبط 
من �لن�سو�ش �لتي )تقول( ولي�ش من 

�لن�سو�ش �لتي )حتلم(. وها �أنت تقول �أنك 
در�ست فيها ر�ئية �لثورة.

�إنني مدين لتلك �لق�سيدة ومرحلتها بالكثري 
من درو�ش �لثورة على غري �سعيد.

�أعمالك �لأوىل �لب�سارة، خروج ر�أ�ش 
�حل�سني ، قلب �حلب.. متيزت مبرحلة 

�لنفالت �لذي ل يخ�سى. �أنا قر�أت خروج 
ر�أ�ش �حل�سني وكنت طالبًا يف �ملتو�سطة. 

خلتك تدعو �ىل ثورة جديدة وت�سهر 
��ستالب �لذ�ت �لعربية بجر�أة قد حت�سد 

عليها . هل بقيت تلك �جلذوة موجودة كما 
يف كتب �ل�سبعينيات ؟

عليك �أن ت�سال �لن�ش د�ئمًا، لأن �ل�سخ�ش 
م�سحون باملز�عم �لتي لي�ست فوق م�ستوى 

�ل�سك.
�ل�سعر مينح �لإن�سان م�ساعر ترت�وح 

بني �لأحالم و�لأوهام ب�سورة غاية يف 
�خلطورة. و�أخ�سى �أنه كلما كرثت �ملز�عم 

ندرت �لأ�سعار. بالطبع ل �خفي �أنني تو�ق 
للمغامرة ل �أز�ل، دون �أن يكون هذ� �لتوق 

ناجحًا على �لدو�م، لأن �حتمالت �لف�سل 
تكون �أكرث كلما تقدم �لكائن يف �ل�سن 
و�لتجربة. لكن من �ملوؤكد �أنني �سوف 

�أتذكر كلما قالتها ليلى �ساحبة قي�ش عندما 
�ساألوها يف عمر متقدم، ما ذ� كانت جذوة 

�حلب ل تز�ل ، فاأجابتهم: �إن �ل�سهوة 
موجودة ولكن �لآلة تق�سر عن ذلك . علينا 
�أن ن�سال �لن�سو�ش د�ئما عن تلك �ل�سهوة 

�لأ�سطورية.
يقول �ملت�سوفة. ذهن �ملتعبد حمر�ب 

متهدم . ملاذ� قالو� هكذ� ؟ هل لأنهم كانو� 
ي�ست�سعرون يف �لق�سيدة هدمًا ما لكياناتهم؟ 

�أنت و�سلت �ىل مرحلة من ن�سوج مثل 
هذ� �لوعي. �أنا �أر�ه يف ق�سائدك �ملتاأخرة. 

تبحث يف د�لية �ملعنى بحد�ثة كونية 
وف�ساء�ت غري تلك �لتي كانت تتعلق يف 

دملون فقط ؟ �ل�سر ؟
ثمة تاأويل للمعنى �جلوهري للت�سوف 
، �أحب �أن �أر�ه �أنا �أي�سا، يذهب �إىل �أن 

�ل�سوفية هي، يف �لعمق، �سرٌب من �لنق�ش 
�حل�سري لفكرة �لعبودية مبعناها �لديني 

�ملتد�ول، �أي �أنها ب�سكل ما، هدم للدللة 
و�ملدلول.

وحترير �لد�ل من دو�ل �لعامة و�إطالقه 
يف �أفق �لدللت �لالمتناهية من �ملعرفة 

و�لروؤى.
من هذه �ل�سرفة، �سيكون ذهن �ملتعبد عر�سة 

لالنهد�م )�لنوعي( د�ئمًا، كلما ��ست�سلم 
لالإ�سغاء �لعميق و�لتحديق يف جو�هر 

�لأ�سياء وعدم �لتوقف عند حدود �أ�سد�فها 
�لفجة.

يف �ل�سعر، لن يختف �لأمر �إل يف �لنوع فقط 
، �أما درجة �لنق�ش �مل�ستمر يف جمود �ملو�د 
وثو�بت �حلياة، �أو ما ي�سعى لتثبيتها وهي 
�لتي ل تثبت لكونها )حياة(، �أي �أنها نقي�ش 

�ملوت، حيث �أن �جلثث هي فقط ما يتفق 
عليها، �أما �حلياة ، �لكائن �حلي، فهو �ملتغري 

�لد�ئم. درجة �لنق�ش هي ذ�تها �لتي ي�سدر 
منها ويذهب �إليها �ل�ساعر، رمبا لأنه كائن 

ل يقنع ول ي�ستقر ول يرى يف �لأجوبة �إل 
�سرفة على �سرب �أ�سئلة و�سيكة �ل�ستعال. 

�ل�ساعر هو �لذي يتعلم يف كل �ساعة .
عملت م�سروع كتاب �أنت و�لفنان �لعر�قي 

�ملغرتب �سياء �لعز�وي . و�لعز�وي من 
�لذين يبحثون يف �للون حكاية ما . ما 

�لذي فعله �لو�حد لالآخر ؟ هل ��سرتكتما يف 
�سناعة مروية ما من �لر�سم و�ل�سعر ؟ حتدث 

مب�ساحة و��سعة عن جتربة مثل تلك ؟
كنا ن�سعى لجناز ن�ش ي�سرح �لر�سم ول 

ر�سم يزين �لن�ش.
كل منا جاء من جتربة ذ�تية )ثقافيًا 
و�بد�عيًا( لديها ما يكفي من �لتعبري 

عن كينونتها �لن�سانية من خالل �ملعنى 
�جلوهري للحب. ومل تكن ق�سة �ملجنون 

حبا �سوى ذريعة لأن نعرب عن ذ�تني تقدر�ن 
على �لنبثاق يف حو�ر �إبد�عي باأدو�ت 

و�آليات خمتلفة من حيث �لتقنية، غري �أننا 
كنا متقاطعني ب�سورة مل تكن حتتاج للمزيد 

من �حلو�ر و �لنقا�ش. من معرفتي يف 
جتارب فنية م�سرتكة، كلما كنا يف غنى عن 
�لنقا�ش و�لتخطيط �لذهني للعمل، �سارت 
�لتجربة �أكرث جماًل ومغامرة ومكت�سفات. 

فاحلو�ر ينبغي �أن يتج�سد يف �لعمل، لي�ش 
قبله ول بعده، وعندما ت�سعر �أنك بحاجة 

للمزيد من �لتفاق و�ل�سرح و�لتو�سيح 
و�لتخطيط، عليك �أن تن�سرف عن �لتجربة.

مع �سياء �لعز�وي كانت �لتجربة م�سوقة 
ب�سورة ت�ستع�سي على �لو�سف. جاء 

�لبحرين عام 1995، وكنا نلتقي للمرة 
�لأوىل فقط . كان كل منا يعرف �لآخر 

منذ قرون، يعرف �سعري و�أع�سق �ألو�نه 
ومغامر�ته، �سعقني بالفكرة و�سافر، بعد 

�سبعة �سهور تقريبًا بد�أت يف �لكتابة، 
كان هو قد بد�أ يف �لعمل، بعثت له �لن�ش، 

فقال يل �أن حريقه ز�د يف �ل�ستعال. مل 
نكن نحتاج �أكرث من هذ�. كتبت عن �حلب 

بو�سفي قا�سم حد�د ومل تكن تعنيني 
تفا�سيل حكاية قي�ش وليلى يف �لرت�ث، 

كانا �ىل �لأ�سطورة �أقرب من �حلقيقة، 
هذ� فتح لتجربتي �لأفق رحباُ، فكتبت 

�أ�سطورتي �جلديدة عن : �جلنون و 
�حلب و�ل�سعر. هذه هي �لقانيم �لثالثة 

�لتي �أعدت �سياغتها على طريقتي. يف ما 
كتبت �ست�سادف حبًا يتجاوز �لطهر�نية 
)�لدينية( �لفجة �لتي كر�ستها �أخالقيات 
�لتقليد �لذي �سريى �حلب د�ئما بو�سفه 
�سلوكًا م�سوبًا باخلطاأ و�خلطيئة. هذه 

�خلطيئة هي ذ�تها �لتي �سوف تت�سل 
مبفهوم )�خلروج( �لجتماعي و�ل�سيا�سي 
و�لقت�سادي وبالتايل �لأخالقي يف قانون 
�لقبيلة. �سياء �لعز�وي خرج على طريقته 
بالإبد�ع �لت�سكيلي. �أ�سل �لفكرة �أن �سياء 

�جتاز جتربة وعي �سرورة �حلب يف 
حياتنا �لعربية، وهو �لفنان �لذي مل يفلت 

من �حلروب �لعربية �ملعا�سرة جميعها، 
وقد خا�سها بفنونه كلها منا�سال ب�سروطه، 
حتى توقف �أمام حقيقة ما يفتقده �لإن�سان 
�لعربي يف فنونه: �أنه �حلب، فبد�أ �سل�سلة 

جتارب عن �حلب، وكان ما �أبدعه يف جتربة 
)�أخبار جمنون ليلي(. وهي باملنا�سبة قد 

طبعت يف مطبوعات وكتب و�أعمل فنية 
خمتلفة.

ولعي بالطاقة �لب�سرية هو ما يجعلني 
�سعيفًا �أما �أي م�سروع �إبد�عي م�سرتك 

من �لفنانني من �لأ�سدقاء، ففي مثل هذه 
�لتجارب �أتعلم �لأ�سياء �لتي فاتني �إدر�كها، 

و��سقل ذ�ئقتي �ل�سعرية بها.
يف �مل�ستحيل �لزرق حتولت �ىل ر�ئية 

�لعد�سة. �أي �أنك بد�أت تكرث من �لتجريب 
وبد�أت متيل �ىل منط ذهني وح�ساري 
ميتد �ىل متدن خارج �أقليمية �لق�سيدة 

رغم �أن �لأمكنة هي ذ�تها تلك �لتي �سنعت 
�أخيلة �لإبد�عات �لأوىل . كيف ترى هكذ� 

ح�ش .�أن تت�سارك مع عد�سة يف حتليل 
ك�سوفات �ل�سوء يف �ل�سورة و�لق�سيدة ؟

هو ذ�ته �لولع بال�سورة، يف تقديري 
�أن �لذ�ئقة �لب�سرية يف �لثقافة �لعربية 

ع�سو مهمل حتى �أو�سك على �ل�سمور 
و�لعجز. ولعل هذ� ما يف�سر لنا تخلف 

�لفنون �لب�سرية عندنا. �أكرث من هذ�، فاإن 
�نقطاع �ل�ساعر و�لأديب �لعربي عن �لفنون 

�لب�سرية ) ثقافة ومعرفة وممار�سة( هو 
ما �أدى �إىل �سعف منو )�ل�سورة( �لفنية 
يف �لأدب �لعربي ب�سكل عام، �إل ما ندر، 

وخ�سو�سا يف �لكتابة �ل�سعرية، لأن 
�ملخيلة �لفنية لدينا فقرية وذ�ت ثروة 

و�سليقة حمدودة �لن�ساط و�حلريات. هذ� 
بال�سبط ما �أ�سعر به طو�ل �لوقت، ورمبا 

لهذ� �أ�سعر مبيل د�ئم لأن �أخو�ش �لتجارب 
�ملختلفة �لتي متنحني نعمة �ملتعة 

�لب�سرية، فهي نعمة ل يجوز �أن نحرم 
�أنف�سنا منها.

يف كتاب )�مل�ستحيل �ألأزرق( مع �سديق 
�لفنان �سالح �لعز�ز رحمه �لله‘ هي من بني 

�لتجارب �ملختلفة عن غريها. وقد �أ�سافت 
يل نوعا جديد� من �ملتعة �لتي ل تز�ل 

حا�سرة يف كياين.
متى يولد حلم �سناعة ن�ش عند قا�سم حد�د 

؟ وهل تخيلت ن�سًا لي�سري رو�ية مثاًل ؟
ل�أعرف �سيئًا عما يحدث غدً�، فكيف يل 
�أن �أتوقع �لن�سو�ش �لقادمة؟ ناهيك عن 

�لتخطيط لأ�سكال تلك �لن�سو�ش. �لكتابة 
تاأتي يف وقتها وبال�سكل �لذي حتب هي. 

�أكرث من هذ�، فاإنني مل �أعد �أتوقف عند 
حدود �لنوع يف �لكتابة.

عرب هذ� �لعمر �لطويل من �سناعة 
�لق�سيدة و�أكت�سافات �إ�سر�قتها. هل �أنت 

مع مقولة �لنفري كلما �ت�سعت �لروؤيا 
�ساقت �لعبارة ؟

�أظن �أنه نعم .

قاسم حداد .. دلمون القصيدة بمعطف 
القرن الحادي والعشرين

حاوره من مدينة اأور
نعيم عبد مهلهل
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حممد عبد املطلب

)1( 
تردد م�سطلح )�ملخيلة( عند قا�سم حد�د 

على نحو لفت، ويف هذ� �لرتدد مل 
ياأت �مل�سطلح م�سبوطا بال�سكل، وكاأنه 
�أتاح له �أن يحتمل �سبطني معا، �لأول: 

)�ملخيلة( بفتح �لياء و�لالم، و�لآخر: 
)�ملخيلة( بك�سرهما ، وعلى هذ� وذ�ك فاإن 

�مل�سطلح ينتمي – ��ستقاقيا – �إىل مادة 
)خيل وخّيل(، ومع �لفتح تكون �ل�سيغة 

)��سم مفعول(، �أي �أنها: م�ستودع �ل�سور 
�حل�سية �لتي تاأتيها من مناطق �حل�ش 

�ملحفوظة، كما �أنها م�ستودع �ملعرفة 
�لتي تتاأتى من �ملالحظة �لعقلية، ومن 

ثم تنتمي �ملخيلة �إىل )�ملنتج( لتمده مبا 
يحتاجه من مفرد�تها �ملادية و�ملعنوية.

ومع �لك�سر، تكون �ل�سيغة )��سم فاعل(، 
ومن ثم تكون فاعليتها �إخر�جية، �أي 

تخرج ما �ختزنته من �ل�سور لتتوجه بها 
�إىل �مل�ستقبل، و�ل�سيغتان حمتملتان يف 

كالم قا�سم حد�د عن هذ� �مل�سطلح.
و�أهمية �مل�سطلح يف �نتمائه �إىل �ملادة 
�ملركزية )خال(، وما تفيده من �لظن �أو 
�لوهم، وما تنتجه من ) �لتوقع ( �لذي 
قد ي�سيب، وقد يخيب، وكل ذلك يتيح 

للد�ل �أن يتدخل تدخال مبا�سر� يف ت�سكيل 
)�ملخيلة(، فهناك )�خليال( ومنتجاته من 
�لت�سابهات �حلادثة يف �لنوم �أو �ليقظة، 

و�لتي ل تبد�أ مهمتها �لتنفيذية �إل بعد 
غياب �ملادة، مع �لحتفاظ ب�سورها، 

ومن ثم ت�سبح �ملخيلة )خز�نة( �ملعرفة 
�حل�سية )1(.

وتنتج �ملادة �ملركزية – �أي�سا – 
)�لتخيل( و )�لتخييل(، حيث ينتمي 
�لد�ل �لأول �إىل �ملبدع و�تكائه على 

�ملخيلة، �أما �لد�ل �لثاين، فينتمي �إىل 
�ملتلقي وقدر�ته على �ل�ستقبال، ولي�ش 

هناك من �أد�ة للربط بني �لطرفني )�ملبدع 
و�ملتلقي( �سوى �للغة بو�سفها ج�سر 

�لعبور �إىل �ملر�جع �لو�قعية و�لفنية.
ويبدو �أن �لفار�بي كان �سابقا يف ربط 

د�ل )�لتخيل( بالقول �ل�سعري، حيث 
يقول: »ويبتدئ مع ن�سوء ) �ل�سناعات 

�لقيا�سية ( �أو بعد ن�ساأتها، ��ستعمال 
مثالت �ملعاين وخيالتها مفهمة لها، �أو 
بدل منها، فتحدث �ملعاين �ل�سعرية، ول 
يز�ل ينمو ذلك قليال قليال �إىل �أن يحدث 

�ل�سعر ... ملا يف فطرة �لإن�سان من حتري 
�لرتتيب و�لنظام يف كل �سيء« )2( .

�أما �بن �سينا، فقد عرف �لكالم �ملخيل 
باأنه: »هو �لكالم �لذي تذعن له �لنف�ش، 
فتنب�سط عن �أمور، وتنقب�ش عن �أمور، 

من غري روؤية وفكر و�ختيار، وهذ� 
�لكالم �ملخيل موؤلف من �أقو�ل موزونة 

مت�ساوية« )3( .
وقد �أفاد جمهور �لنقاد و�لبالغيني �لعرب 

من هذ� �ملدخل يف ربط �ل�سعر بالتخيل 
و�خليال، ويف مقدمتهم عبد �لقاهر 

�جلرجاين، ومن ثم �سار )�لتخيل( هو 
�لفارق �ملركزي بني �ل�سعر و�لنرث.

ويالحظ �أن �أبا هالل �لع�سكري قد 

�هتم بالتفريق بني �لت�سور و�لتخيل، 
فالت�سور يعمل على مو�جهة �ل�سور حال 

ثباتها، �أما �لتخيل، فاإنه يعمل على نقل 
�ل�سور من �لثبات �إىل �لتغري، �أو �لتعديل 

يف �ل�سور بالزيادة و�حلذف، ذلك �أن 
�لتخيل _ عنده _ »ت�سور �ل�سيء على 
بع�ش من �أو�سافه دون بع�ش، و�لتخيل 

و�لتوهم ينافيان �لعلم« )4( .
�أما �لزخم�سرى، فاإنه يربط �لتخيل 

بعامل )�ملر�آة(، فاملر�آة ل تتعلق بحقائق 
�لأ�سياء، و�إمنا ب�سورها �ملتوهمة، فال 
�أقول: ظهرت �ل�سورة يف �ملر�آة، و�إمنا 

ظهر خيالها يف �ملر�آة )5( .
ويف بد�يات �حلد�ثة، �رتبط )�لتخيل( 

برف�ش �لو�قعية، على معنى �أن �لإبد�ع مل 
يعد معنيا بتحقيق �لتماثل بني )�ملقول( 

ومرجعيته �لو�قعية، �إذ �لإبد�ع له 
��ستقالله �لذي يعلو به على �لو�قع ذ�ته، 

وتبع ذلك تعديل مفهوم )�ملحاكاة(، فلم 
تعد متثيال للو�قع �خلارجي، و�إمنا ر�سد 
وقعه على �ملخيلة بو�سف �ملخيلة خمزنا 

لل�سور و�لأخيلة �لتي تر�كمت ومّثلت 
�سجال )لالأنا( بكل جتاربها وخرب�تها 

ومو�قفها.

)2(
وبرغم �أن �رتباط �ل�سعرية باملخيلة 

موغل يف �لقدم منذ �أن قال �مروؤ �لقي�ش: 
لعمرك ما �إن �سرنى و�سط حمري و�أقو�لها 

�إل �ملخَيَلة و�ل�ّسكر
�سحيح �أن �ملادة هنا ت�ستدعي مرجعيتها 

من )�خليالء(، لكن م�ساحبتها )لل�سكر( 
ميكن �أن يربطها بالقول �لتخييلى.

برغم ذلك فاإن مادة )�خليال( تكاد تكون 
حا�سرة يف �ملدونة �ل�سعرية �لعربية منذ 

بو�كريها حتى �ليوم، لكن قا�سم حد�د 
هو �لذي رفع لو�ء �مل�سطلح )�ملخيلة(، 

وجعله �لباب �ل�سرعي ملدونته �ل�سعرية، 
ومن تو�بع هذ� �مل�سطلح، �أو من مقدماته 

مفردة )�خليال( �لتي جاء ترددها �لأول 
يف ديو�نه )�لب�سارة(، يف ن�ش )قويل 
لنا يا �سهرز�د( �ملوؤرخ يف مار�ش �سنة 

:1967
نهر �لدموع على خدود �لليل �سال
و�سهرز�د عباءتها �ملمزقة �ل�سو�د

لتقول يف عني �لنهار

ق�س�ش �حلقيقة حني ينتحر �خليال )6(
و�نتحار �خليال – هنا – حل�ساب 

�حلقيقة �ملاأ�ساوية، ترتب عليه �إ�سقاط 
هذ� �خليال ملو�جهة �لو�قع �لد�مي يف 

�لديو�ن نف�سه يف ن�ش )عن �ل�سليب 
و�لقمر(:

فنف�ست �لذل عن ر�أ�سي و�أ�سقط �خليال
ثم عانقت �سليبي )7(

وتغيب �ملادة �للغوية يف �لدو�وين 
�لتالية )خروج ر�أ�ش �حل�سني من �ملدن 
�خلائنة( �سنة 1972، و )�لدم �لثاين( 

�سنة 1975، و )قلب �حلب( �سنة 1980، 
و )�لقيامة( �سنة 1980، و )�سظايا( �سنة 
1981، لتعود مفردة )�خليال( للح�سور 

يف )�نتماء�ت( �سنة 1982، لكن 
�حل�سور كان متهيد� لإعطاء هذ� �خليال 

قدرة روؤية �لو�قع خالل ��ستدعاء �ل�سور 
�ملخزونة بعد حتريفها عن �سورتها 

�ملادية:
كاأن �جلبال

متاثيل مم�سوخة، و�لنجوم
ع�سافري مر�سومة يف �خليال )8(

ومع مباعدة �ل�سورة �مل�ستدعاة عن 

�أ�سلها �لو�قعي، يتحول )�خليال( �أد�ة 
لتوحد �لذ�ت مبخزونها �لرت�كمي:

لب�ست �ملدينة
وهياأتها للجمال

وذوبتها يف �خليال )9(
وتغيب �ملفردة )�خليال( وتو�بعها عن 
ديو�ن )�لنهرو�ن( �سنة 1988، لتعود 

�إىل �لرتدد يف )�جلو��سن( �سنة 1989، 
ومعها ظهر م�سطلح )�ملخيلة( على نحو 

لفت، ثم تعاود �لرتدد يف )عزلة �مللكات( 
�سنة 1992، ثالث مر�ت، ثم يرتفع �لرتدد 

�إىل �أربع مر�ت يف )قرب قا�سم( �سنة 
1997، ويعود للهبوط �إىل مرتني يف 

)عالج �مل�سافة( �سنة 2000.
وح�سور م�سطلح �ملخيلة، �سيق منافذ 

�لرتدد �أمام مفردة )�خليال(، فرتددت يف 
ديو�ن )مي�سي خمفور� بالوعول( �سنة 
1988 مرة و�حدة، ويف ديو�ن )�أخبار 

جمنون ليلى( �سنة 1996 مرتني.
وحمدودية �لرتدد مل�سطلح )�ملخيلة( يف 

�لن�ش �ل�سعري، يقابلها �رتفاع �لرتدد يف 
�لن�ش �لنرثي، �سو�ء �أكان �لن�ش كتابا 

حمدد�، �أم كان �لن�ش حديثا �سحفيا، فقد 
تردد �مل�سطلح يف ن�ش )لي�ش بهذ� �ل�سكل 

ول ب�سكل �آخر( �سنة 1997 �أربع ع�سرة 
مرة، ويف )ور�سة �لأمل( �سنة 2004 

ع�سر مر�ت، �أما �لأحاديث �ل�سحفية فال 
يكاد يخلو حديث منها من ��ستح�سار 

)�ملخيلة(.

)3(
وقد ح�سرت هذه �لقر�ءة نف�سها يف 

مفردة )�ملخيلة(، دون متابعة ��ستقاقات 
)خال وخيل(، كما �أن �لقر�ءة توجهت – 

�أول-�إىل �لن�ش �ل�سعري، ثم ثنت بالن�ش 
�لنرثي، ذلك �أن �لن�ش �لنرثي ميثل – 
من وجهة نظرنا – حا�سية على �لن�ش 

�ل�سعري، و�ملنت ي�سبق �حلا�سية �سرورة.
وبرغم �أن تردد �مل�سطلح على نحو لفت 

كان يف ن�ش )�جلو��سن(، فاإننا �سوف 
نتجاوزه بو�سفه �إنتاجا م�سرتكا بني 

قا�سم حد�د و�أمني �سالح، ومل تتحدد فيه 
– ر�سميا – �نتماء�ت دفقاته لهذ� �أو ذ�ك، 

و�إن كانت �لقر�ءة �ملتاأملة ميكن �أن ترد 
كل دفقة �إىل منتجها.

بد�ية �لرتدد �إذن كانت مع ديو�ن )عزلة 
�مللكات( �أي بعد مرور �أكرث من ع�سرين 

عاما على �لبد�يات �ل�سعرية لقا�سم 
حد�د، وجاء �لرتدد �لأول يف ن�ش )لغة( 
لريبط �مل�سطلح بها، قريبا مما قرره �بن 

�سينا فيما �سبق �أن ذكرناه يف �أن عماد 
)�لتخييل( �ل�سعري يحتوي )مقاطع 

�لألفاظ �ملفردة و�ملركبة(، يقول ن�ش 
قا�سم:

جعلت هذه �للغة ملكة تخدم �لعبيد
جعلت �لربيق �لباقي بو�بات لي�ش لها غد

مفتوحة على كل �لطرق
و�أرخيت خليول �أحالمي ده�سة �ل�سهول

وع�سب �ملخيلة )10(
ثم تردد �مل�سطلح م�سطحبا مفاهيم �بن 

�سينا – �أي�سا – يف قدرة �ملخيلة على 
��ستح�سار ما تلتذ به �لذ�ت، كما يف ن�ش 

)�لبحارة(، حيث يقول:
كان لنا �أن نعبئ �حلرب يف �مل�ستنقعات

ونن�ساب يف جر�أة �ملوج
ونح�سو مدفاأة �لكوخ باملبتكر�ت

وحمظيات �ملخيلة )11(
ثم ��ستح�سار ما تتاأمل منه، كما يف ن�ش 

)�بتهال(:
�أرغب يف حمى تلهب �أع�سائي دون 

هو�دة
ولي�ش ملدخر�ت �ليقظة �أن حترمني

من جحيم �ملخيلة )12(
ويرتدد �مل�سطلح يف )قرب قا�سم( �أربع 

مر�ت، بو�سف )�ملخيلة( خزينة لو �أر�دت 
�حل�ش على وجه �لعموم، ما كان مقد�سا، 

وما خرج من د�ئرة �لقد��سة، وهذه 
�خلزينة كنز �لنائم �لتي ي�ستمد منها ما 

يحتاجه من ت�سور�ت:
هذ� هو �ل�سهيل

جنة متزج ثلجة �ملحر�ب بحجارة �أكرث 
جماًل وقد�سية

تدل �لنائم على ذخرية �ملخيلة )13(
و�أهمية �ملخيلة �أنها قا�سم م�سرتك جلموع 

�لنا�ش:
تظاهري بالغفلة،

لكن ل تغفلي عن كنزك، جنة مترح يف 
خميلة �لنا�ش )14(

بل �إنها قا�سم م�سرتك للكائن �حليو�ين 
�أي�سا:

�أقبية خفرتها يقظة �حليو�ن،
خملوقات م�سحوذة باملخيلة )15(
وحت�سر �ملخيلة �إىل عامل �لطفولة 

مبمتلكاته �ل�سحرية:
و�لأطفال يعتقدون باجلنية �لزرقاء

و�لباقي لنا من جنة �لأخطاء
كي نبكي

خميلة وقنديل وحمتمالن )16(
وينتقل �لرتدد �ل�سعري )للمخيلة( �إىل 

)عالج �مل�سافة(، حيث ت�ستبك �ملخيلة 
بكائن نباتي له ح�سوره �لطاغي يف 

خطاب قا�سم حد�د على وجه �لعموم، هو 
)�لزعفر�ن(:

�آخينا زعفر�نة �لبحر
وهي تخرج عن خبيئة �جلبل

تزخرف خميلة �لغابة
ومتنح �لغريب وردة �لليل )17(

ويبدو �أن �ملخيلة مل تكن د�ئما يف حالة 
ن�ساط وجتدد، بل تنتابها – �أحيانا – 

حلظات ك�سل وخمول، وكاأنها ت�سعى 
للخال�ش من �أحو�لها �لد�مية:

تنحدر بك ح�سود �ل�سارع يف ليل و��سح

يف ذبائح مهدورة
يف ماء قدمي ياأ�سن

يف ذخرية مبتلة بزفري �لتجربة
يف غفلة �لب�سرية وك�سل �ملخيلة )18(

)4(
وتردد �مل�سطلح يف �لن�ش �ل�سعري، 

تردد حمدود بالن�سبة لرتدده يف �لن�ش 
�لنرثي عمومًا، ففي مدونة قا�سم حد�د 

)لي�ش بهذ� �ل�سكل ول ب�سكل �آخر( تردد 
م�سطلح )�ملخيلة( �أربع ع�سرة مرة 

م�سحونًا مبفاهيم متعددة، لكنها متاآزرة، 
ومتابعتها تقودنا �إىل حتديد �لوظيفة 

�لإنتاجية للم�سطلح.
وميكن �لنظر يف هذه �ملفاهيم خالل 

ثالثة حماور.
�ملحور �لأول: خ�سو�سية �ملخيلة:
ذلك �أنها تتمايز من �سخ�ش لآخر، 

فهي �سبيهة بالب�سمة �لتي ل تت�سابه 
مع غريها من �لب�سمات، يقول قا�سم: 

»و�ختالف عمل �ملخيلة ومعطياتها تكاد 
تكون بنف�ش درجة �ختالف �لب�سمات 

عند �لب�سر« )19( ومتايز �ملخيلة. يتبعه 
متايز �إدر�ك �حلقيقة من �سخ�ش لآخر، 

ومن مبدع لآخر، ومبعنى �أدق، يكون 
�لتمايز يف �سدى وقع �حلقائق على 

�خليلة، وهنا نتذكر مقول �ملزخم�سري 
عن �أهمية �لتمييز بني �أ�سل �ملعنى 

و�سورته، فاملخيلة حت�سر وظيفتها يف 
�سورة �ل�سيء، ل يف �أ�سله �لو�قعي �أو 

�حلقيقي، على نحو ما نلحظ يف وظيفة 
�ملر�آة )20( . و�إذ� كان �لتمايز �ل�سابق قد 

تعلق باخلارج، �أي بال�سخو�ش �ملمتلكة 
للمخيلة، فاإن هناك متايز� د�خليا لحظه 

قا�سم حد�د، هو �لتمايز بني �ملخيلة 
و�لذ�كرة من ناحية، وبينها وبني �لتاأمل 

من ناحية �أخرى، ذلك �أن )�لذ�كرة( 
متثل خزينة للحقائق وما يت�سل بها من 

�لتجارب، فمهمتها تخزينية، �أما )�لتاأمل( 
فاإن وظيفتها �لنظر يف هذ� �ملخزون، 

وهذ� يعني �أن وظيفتها �سلبية، بعك�ش 
�ملخيلة �لتي تتحرك من �ل�سلب �إىل 

�لإيجاب، حيث تعمل على �إنتاج �ملخزون 
�ل�سابق يف �أبنية تخييلية.

مل يقل قا�سم حد�د – مبا�سرة – بالتمايز 
بني �ملخيلة و�لذ�كرة و�لتاأمل، و�إمنا 

قادنا �إىل �إدر�ك ذلك �أمر�ن، �ل�سياق 
�لعام �لذي �حت�سن هذه �لدو�ل من 

ناحية، و�لعالقة �لرتكيبية بينهما من 
ناحية �أخرى، من حيث عطف )�لذ�كرة(، 

و)�لتاأمل( على )�ملخيلة(، و�لعطف 
يقت�سي �ملغايرة، كما يقول �لنحاة، لأنه 
ل يجوز عطف �ل�سيء على نف�سه. )21(

وهذه �لوظيفة �لإيجابية للمخيلة جتمع 
بني طريف �لت�سال )�ملبدع و�ملتلقي( يف 

نوع من �لعالقة �جلدلية بني د�خل �لن�ش 
وخارجه، مع متايز �لعالقة يف كل منهما، 
حيث تكون حركة �ملبدع من د�خل �لن�ش 

�إىل خارجه، بينما تكون حركة �ملتلقي من 
خارج �لن�ش �إىل د�خله. )22(

وهذ� �لذي �أ�سار �إليه قا�سم يكاد يو�فق 
�لو�رد �حلد�ثي يف مقولته �لنقدية 

و�للغوية، حيث تكون مهمة �ملنتج 
حتويل �لفكر �لد�خلي �إىل �سياغة 

خارجية، ثم تكون مهمة �ملتلقي رد هذه 
�ل�سياغة �إىل �أفكار مرة �أخرى.
�ملحور �لثاين: مغامرة �ملخيلة:

ي�سري قا�سم حد�د �إىل �أن �ملخيلة هي �لتي 
تهيئ للن�سية دخول �ملغامرة لالبتعاد عن 
�إنتاج ما مت �إنتاجه، و�خلال�ش من �لر�كد 

�لآ�سن )23(، ومن �أفق هذه �ملغامرة، 
حتقق �لكتابة �سيئًا مغاير� للو�قع برغم 

�نتمائه له، فبني �لو�قع و�لن�ش عالقة 
جامعة فيها �لتماثل و�لتخالف على �سعيد 

و�حد.
و�ملخيلة هي �لتي ت�سمح بروؤية �جلانبني 

معًا، لأن من قدر�تها �أن جتمع بني 
�ملت�ساد�ت و�ملتنافر�ت، فال فارق – 

عندها – بني �ملوت و�حلياة، ول تنافر 
– عندها – بني �ملا�سي و�لآتي، وكل ذلك 

يتيح للكتابة م�ساحة هائلة من �حلركة 
�حلرة �لطليقة من قيود �لزمان و�ملكان 

و�لأحد�ث )24(.
�ملحور �لثالث: وظائف �ملخيلة:

ل �سك �أن �ملحورين �ل�سابقني قد ت�سمنا 
�لوظائف  هذه  – بع�ش  – بال�سرورة 

وبخا�سة )توليد �للذة و�لأمل( و )�حلرية 
�ملطلقة(، وهو ما �أ�سرنا �إىل تو�فقه مع 
مقول �بن �سينا يف �أن )�لتخييل �إذعان 

للتعجب و�للتذ�ذ بنف�ش �لقول(، وهو ما 
يوثقه قا�سم حد�د بقوله:

�إنه ل متعة بدون خيال )25(.
لكن �لإ�سافة �لوظيفية – يف هذ� �ملحور 

يف  �لأهمية  بالغة  �أد�ة  �ملخيلة  – �أن 
�كت�ساف �جلديد، و�لو�سيلة �لفاعلة يف 

�إنتاج �ل�سكل )26(.

)5(
ومن �مللحوظ �أن م�سطلح )�ملخيلة( قد 

تردد يف )ور�سة �لأمل( حمافظا على 
قدر كبري من حدوده �ملعرفية �ل�سابقة، 

لكن �ملفارقة بني �لن�ش �لأول )لي�ش بهذ� 
�ل�سكل ول ب�سكل �آخر( و )ور�سة �لأمل(، 
�أن �ملفهوم �لذي ��ستخل�سناه من �لن�ش 

�لأول يكاد يكون مفهوما جتريديًا، بينما 
مال �ملفهوم يف �لن�ش �لثاين �إىل نوع من 

�لتج�سيد.
فاإذ� كان ن�ش )لي�ش بهذ� �ل�سكل ول 

ب�سكل �آخر( قد ر�سد قدرة �ملخيلة على 
�حلركة �لزمنية �حلرة، و�أن هذه �حلركة 

ت�سمح لها بالذهاب �إىل �ملا�سي – وهو 
حمال – فاإن )ور�سة �لأمل( جتعل 

�لذهاب للما�سي �أمرً� تنفيذيًا 
يف �لعودة لزمن �لطفولة 

مرة، و�للقاء مع 
)�جلبل �لأخ�سر( 

مرة �أخرى: 
» �لغريب �أن 

�سعور� بالوحدة 
كان ي�ستحوذ 

على طول 
�لوقت، كنت 

متوحد� 
ب�سورة غري 
مرئية بفعل 

�ت�سايل 

بالطفولة 
و�لذ�كرة 

و�ملخيلة يف �آن 
و�حد« )27(. 
وكما ت�ساعد 

�ملخيلة �ساحبها 
على �لذهاب �إىل 

�ملا�سي، فاإنها تتيح 
له نقل هذ� �ملا�سي �إىل 

�حلا�سر مبا�سرة، �أي �أنها 
ت�ستحوذ على ممتلكات 

�لذ�كرة وتعيد �إنتاجها يف 
حلظة �لكتابة، فالذ�كرة 

تختزن وقائع �لأب مع ق�سور 
�لك�ستناء و�سرو�ش �ملحار، 

وكلها » تنتقل من �لذ�كرة �إىل 
�ملخيلة كاأنها �لآن » )28(، 

ولي�ش �ملا�سي – وحده – 
هو �حلا�سر يف �ملخيلة، بل 

�إن �لزمن بكل �أبعاده فاعل 
مركزي يف �ملخيلة )29(.

و�إذ� كنا قد لحظنا �ملفارقة 
�لتي �رت�ساها قا�سم 
للعالقة بني �لذ�كرة 

و�ملخيلة يف ن�ش ) لي�ش 
بهذ� �ل�سكل ول ب�سكل 
�آخر(، فاإنه يف )ور�سة 

�لأمل( قد حول هذه 

�ملفارقة �إىل نوع من �لتكامل و�لتاآزر: 
»�لآن يتوجب �أن �أبذل ��ستح�سار� ذهنيا 

م�ساعفا للذ�كرة، تع�سدها خميلة ن�سطة، 
لكي �أرى �بنة عمي )�أم في�سل( �لتي مل 

تعد بيننا �لآن )رحمها �لله( )30( »
وي�ستمر ن�ش )ور�سة �لأمل( يف نقل 
�لتجريد�ت �لتي طرحها ن�ش )لي�ش 

بهذ� �ل�سكل( �إىل بنيات جم�سدة، فقدرة 
�ملخيلة على �لبتكار يف ن�ش )لي�ش بهذ� 
�ل�سكل( تتحول يف )�لور�سة( �إىل مقارنة 

بني �سفة )�ملدر�ش( و�سفة )�لأ�ستاذ(، 
�إذ �إن )�لأ�ستاذ( هو – وحده – �ملالك 

للمخيلة وطاقتها �لبتكارية )31(.
وهذه �لطاقة �لبتكارية تالحق �أ�ستاذية 

)�حلد�دة( حيث ي�ستحيل �حلديد » �إىل 
طق�ش يزخرفه �لإيقاع �ملبتكر �لذي 

تخلقه خميلة �لعامل« )32(، ومتتد هذه 
�لطاقة �لبتكارية �إىل )�سناعة �ل�سفن( 

)33( و�إذ� كان قد �سبق لنا �لقول عن 
دور �ملخيلة يف روؤية �لعامل خالل �لوعي 

�لتخييلي، فاإن هذ� �لوعي يتج�سد يف 
روؤية قا�سم حد�د للجبل �لأخ�سر يف 

�سورة: » �سيخ يتقدم يف �لتجربة من 
غري �أن تبدو عليه عالمات �ل�سيخوخة، 

ترفع ر�أ�سك لتح�سر حدود �حلجر 
بعينيك، فال تدرك ذلك متاما، فتلجاأ �إىل 

ن�ساط �ملخيلة« )34(.
ومع �ملخيلة، حت�سر مفردة )�خليال( 

لتوؤ�زرها حال ��ستعادة �ملا�سي بكل 
وقائعه، وبخا�سة ما غاب من �سري 
�ل�سخو�ش، كما توؤ�زرها يف ولوج 

عامل �ملمكن و�ملحال، على نحو ما �أخذه 
�خليال �إىل )�لإقامة يف 

�أعماق �ملاء(، 
فاخليال مت�سع 

للخفايا 

و�لأ�سر�ر، ومهياأ للحركة بني �لو�قع وما 
ور�ء �لو�قع )35(.

)6(
ومن �ملدونتني، تنتقل �ملتابعة �إىل 

م�سطلح )�ملخيلة( وتردده يف جمموع 
مقولت وحو�ر�ت قا�سم حد�د �ملن�سورة 
على �سفة )�لإنرتنت(، وقد ��ستح�سرت 
�ملتابعة منها ثمانية ع�سر� حو�ر�، تردد 
فيها �مل�سطلح ثالث ع�سرة مرة، وميكن 

�خللو�ش �إىل مفهوم �مل�سطلح خالل هذه 
�حلو�ر�ت يف ثالثة حماور.

�ملحور �لأول: �ملخيلة و�ملبدع:
نالحظ �أن �ملخيلة – يف هذ� �ل�سياق – 

تتقدم بوظيفتها على مفهومها، فوظيفتها 
�ملركزية تاأكيد �إن�سانية �لإن�سان يف 

مو�جهة كل �ل�سلطات �لعليا و�لدنيا، 
وبهذ� �لتاأكيد تنفي عن �لإن�سان �سفة 

�لتبعية، وتعطيه بديال هو )حق �حلو�ر 
مع �لآخر( ، �لآخر �لب�سري �أو غري 

�لب�سري.
ومن هذ� �ملنطلق ل ي�سبح للو�قع �أي 

حقوق قبل �ملخيلة، ومن حق �ساحبها �أن 
يكون مطلق �لر�أي، ل تلحقه �مل�سادرة 

بحال من �لأحو�ل، حتى لو كان ر�أيه 
)�إعالن ياأ�سه من �لعامل(.

ومعنى �إلغاء �سلطة �لو�قع، �أن يكون 
للمخيلة �إنتاج و�قع �آخر وفق �سروطها، 

فت�ستحدث ما ت�ساء من كائنات ومكونات، 
ويكون لها �أن حتيي ما مات، و�أن حت�سر 
ما غاب، و�أن تنقل �لأ�سياء من و�قعها �إىل 

و�قع طارئ وفق �لتخيل، فرتى �حلجر 
طائر�، و�جلبل �سيخا، فروؤيتها للعامل بال 

حدود حتا�سرها.
ولعل هذ� �لوعي باملخيلة هو ما نقر�أه يف 

ن�ش )قرب قا�سم( وقدرة هذه �ملخيلة – 
حتديد� – على حتويل �حلجر �إىل طري:

كلما و�سعت يدك على حجر ، �نتف�ش ،
و�أخذ طبيعة �لطري و�سكله.

حجر ميتلك �لف�ساء ،
تارة يف مهارة �لريح ،

تارة يف ر�ساقة �لهو�ء
تارة يف �نحد�ر �ل�سقر ، 

تارة يف هد�أة �ليمام ، )36(
�ملحور �لثاين: �ملخيلة و�لن�ش: 
�إن وظيفة �ملخيلة – �إبد�عيا – 

تتجلى �ساعة �لكتابة، حيث 
ت�سع �ملبدع على مد�رج �ملو�قف 
و�لأحو�ل، وتفتح �أمامه �أبو�ب 

�ملغامرة، ولي�ست �ملغامرة هنا يف 
�إنتاج �ملعنى فح�سب، بل 

�إنها تتفتح على 
�إنتاج 

قاسم حداد:
ش�����اع�����ر ال���م���خ���ي���ل���ة
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�ل�سكل، ثم ت�سمح له بالتقاطع مع غريه 
من �لأ�سكال، وي�سل �لتقاطع درجة 

�لتد�خل ثم �لذوبان.
�إن �ملغامرة مل تكن معنية باإنتاج �ملعنى، 

و�إمنا بكيفية �إنتاجه، �أي باللغة، 
و�إعطائها �سلطة فردية، ومن ثم ي�سبح 

�لتعبري باللغة �أفقا بال حدود. و�مللحوظ 
يف جمموع �أحاديث وحو�ر�ت قا�سم 
حد�د �أن م�سطلح )�ملخيلة( ي�سد �إليه 

مفردتي )�لتخيل و�خليال( ملوؤ�زرة 
�ملخيلة يف تن�سيط عملية �لتوقع لدى 
�ملتلقي، ويف حتويل )�لغيبيات( �إىل 

وقائع ح�سورية، فاجلنة و�جلحيم 
�أ�سبحتا من وقائع �حلا�سر �ملعاين.

ثم �إن )�خليال( ميثل خمزونا من �خلربة 
�لتي تتيح للمبدع جتاوز ما �سبقه من 
جتارب ومغامر�ت، وتتيح له مناق�سة 

�لو�قع كليا وجزئيا.
�ملحور �لثالث: �ملخيلة و�لآخر:

�إن هذ� �ملحور يجعل �ملخيلة حلقة �ت�سال 
بني �لأنا و�لآخر، �أو �لكاتب و�لقارئ، 

حيث تعمل على حتفيز �حلو�ر مع �لآخر 
�ل�سخ�سي حينا، و�لآخر جتربة ومغامرة 

حينا �آخر.
ويبدو �أن هذه �لوظيفة للمخيلة قد 

ت�ساعفت مع ظهور و�سائل �لت�سال 
�حلديثة �لتي ت�ستغرق كل جمالت 

�ملعرفة، �سو�ء �أكانت معرفة �إبد�عية، �أم 
غري �إبد�عية.

وقد ت�ساعدت هذه �لوظيفة مع عامل 
)�لنرتنت( �لذي حّول �لتخيل �إىل 

�أفق مفتوح، فز�لت �لفو��سل بني �لأنا 
و�لآخر. )37(

)7(
ل�سك �أن متابعة م�سطلح )�ملخيلة( 

على هذ� �لنحو يظل يف �لإطار �لنظري 
�خلال�ش، وكانت مهمة �ملتابعة �أن 

تقودنا �إىل �إعادة قر�ءة �ملدونة �ل�سعرية 
لقا�سم حد�د لفح�ش �ملمار�سة �لتطبيقية 
للم�سطلح، ذلك �أن �مل�ستخل�ش �لنظري 
ل يتاأتى من �لنظر �لتجريدي، بل ل بد 

�أن ت�سبقه �إجر�ء�ت تنفيذية تت�سلط على 
�لن�ش �لإبد�عي، ومن هذ� �لإجر�ء جاءت 

هذه �لتجريد�ت. ورمبا كان من �ملحال 
�ملتابعة �ل�ستغر�قية لفاعلية �ملخيلة 

يف �ملدونة �ل�سعرية لقا�سم حد�د، ومن 
ثم فاإن متابعتنا �سوف تكون خال�سة 
لرتدد �مل�سطلح يف �ملحور �لثاين من 

)حماور�ته(، وبخا�سة عندما تعمل 
�ملخيلة على نقل �للغة من �لعموم، �أو 

�جلماعية �إىل �لفردية، حيث تت�سلط على 
�ملكون �ل�سياغي حتليال وتركيبا، تبد�أ 
من �حلرف لت�سعد �إىل �لكلمة �ملفردة، 

و�سول �إىل �جلملة، �أو )�لن�ش �لأ�سغر(، 
لتبلغ �آفاق �ل�سكل.

ومن �لو��سح �أن �سلطة �ملخيلة كانت 
نافذة �لوعي �لإبد�عي منذ بد�يات قا�سم 
حد�د، و��ستحال هذ� �لوعي �إىل مر�سوم 

�سعري يفر�ش لو�ئحه على مدونته 
�ل�سعرية �ملرت�مية �لأطر�ف، ومدخلها 

ديو�ن )�لب�سارة( ففي هذ� �لديو�ن �سدر 
�ملر�سوم �لأول للمخيلة دون �لحتكام �إىل 

�مل�سطلح على نحو مبا�سر. 
يقول �ملر�سوم:

يا طفل �ليوم �لآتي
�ليوم �ملولود بجرح �لأم�ش

�حمل مطرقة �لولد
حطم �أ�سو�ر �لتاريخ �لفا�سد

ما دمت جريحا يف �ل�سارع
ما د�مت �أقالمك �سامدة

ترف�ش �أن مت�سي يف درب
تاأخذها للخطو �لر�جع

ما د�م حديدك حمميا
��سرب باملطرقة �لكربى
و��سنع من قيدك �سكينا

و�غر�سها – يا طفل �لآتي –
يف عني �خلائف من �سم�سك )38(

�إن هذ� �ملر�سوم �لإبد�عي ي�ستمد نفوذه 
من �سلطة �ملخيلة و�سماحها باحلركة 

�حلرة د�خل �لزمن، حيث يلتحم �لغائب 
باحلا�سر ليقتحم �لآتي، ويف هذه 

�حلركة، نلحظ �حرت�م �ملخيلة للذ�كرة 
�لتي تختزن جمموع �جلر�ح �لد�مية، 

و�حرت�مها لل�سابقني من �لآباء �ل�سرعيني 
و�لإبد�عيني، لكنها ل جترت جتاربهم 
لتعيد �إنتاجها، بل �إن هذ� �لحرت�م، 

كان �أد�ة ��ستح�سار لهوؤلء �لآباء 
و��سطحابهم �إىل �لأ�سو�ر و�ملو�نع �لتي 

��سطدمو� بها يوما، لتحطيمها، و�أد�ة 
�لتحطيم �لتنفيذية )�لقلم( �لذي تكتب به 
�ملخيلة وقائعها �جلديدة وفق �سروطها، 

هذ� �لقلم �لذي يتيح لها �خرت�ق 
�حلو�جز وك�سر �لقيود، و�لدخول يف 

�أفق �ملغامرة و�لتجريب دون تردد.
وبد�ية �لكتابة مع )�حلرف(، و�حلرف 

له حقوقه �مل�سروعة لدى �ملخيلة بو�سفه 
مدخل )�لكلمة(، و�حلرف مع �ملخيلة 

��ستحال �إىل لهيب م�ستعل:
لأن حروفنا نار

لأن جميع من وقفو� ومن �سارو�
ومن قتلو� بعني �ل�سم�ش

�أح�سو� �لنب�ش طوفانا و�إع�سار�
لأن حروفنا �خل�سر�ء و�حلمر�ء

ملء خما�سها ثورة )39(
و�سلطة �ملخيلة �سمحت لها باإنتاج 

�أبجدية جديدة وفق �سروطها:
�ألف

�لأمر يختلف
فالأبجدية �لتي نعي�سها جديدة فنحن ل 

نكتب فوق �ملاء
لكننا نخط بالدماء

يف مقاطع �لق�سيدة )40(
ويت�سخم �حلرف يف هذه �لأبجدية حتى 

ياأخذ كل حقوق �لكلمة �ملفردة، بل ياأخذ 
حقوق �جلملة �مل�ستقلة، وبهذ� �حلق �أخذ 

ي�ستحوذ على �ل�سطر، وعلى �لأ�سطر 
�ملتتابعة، يقول ن�ش )ن�سل �لفو�سى( من 

ديو�ن )�سظايا(:
�أدخلت �حلروف يف فو�ساي 

فو�ستها �أمري
وفا�ست روح �حلروف يف روحي

من يعدل �لكون ويهند�ش �ملجرة
ميم 
�سني

�ألف ياء
�ساد

لم )41(
ويزد�د ت�سخم �حلرف حتى يدخل د�ئرة 

)�لنبوة(:
حرف نبي

له �ل�سمت و�ل�سوت و�ل�سوجلان
�سيغزو� بهم يف رماد �لرت�ث يف ي�سار 

�لكالم )42(
وهذه �حلقوق �لتي �أعطتها �ملخيلة 

للحرف، �سمحت له باأن يحتل منطقة 
�لعنو�ن يف ن�ش )�أبجدية �لقرن 

�لع�سرين( من ديو�ن )�لب�سارة( حيث 
تتو�ىل �لدفقات: �ألف – تاء – جيم �إلخ
لكن بعد ذلك وقبله، فاإن �حلرف �أ�سبح 

قائد �لإبد�ع �إىل م�سارح �للغة لكي 
ي�ستاأن�ش توح�سها نفورها �ل�سارد:

�أبد�أ من تكوين �لكون
و�أرخي حلرويف 

�أتركها
تبد�أ بي

تدخل بي قاعات �لرنج�ش
و�ل�سند�ش

حيث �بتد�أ �ل�سحر �ل�ساهر
فوق �سرير �ل�سني

و�أ�ستاأن�ش وح�ش �للغة �ل�سارد )43(

)8(
�إن �سلطة �ملخيلة على �حلرف، كانت 
مقدمة ل�سيطرتها على �لكلمة �ملفردة 

بو�سفها �لباب �لر�سمي ململكة �لن�ش، 
وجلالل هذه �ملكانة، فاإن �لإبد�ع 

ي�ستعطفها حتى ت�ستجيب لتد�عيات 
�ملخيلة، وتخرج من �سمتها:

�أ�سع جبهتي على عتبة باب �لكلمة 
و�أنتظر 

منتف�سا كع�سفور

لعل �لكلمة تخرج من �سمتها
وتعطف على ت�سرعي )44(

لكن �ملخيلة عندما ت�ستدعي �لكلمة 
وت�ستعطفها، ت�ستدعيها وفق �سروطها 
من �جلدة و�لبكارة و�لتحرر من قيود 

�ملرجعية �مليتة:
�أيا �أمي �أريد حياة

�سئمت حتجر �لكلمات فوق جد�رنا 
�ل�سخري

�سئمت �ملوت عرب حياتنا ي�سري )45(
و�لتحرر من قيود �ملرجعية �ملحفوظة، 
يحتاج �إىل ��ستحد�ث مرجعيات طارئة 
ل تعرف �لثبات �أو �جلمود، وهنا تقدم 

�ملخيلة �قرت�حها �لتنفيذي لإن�ساء 
معجمها خالل مفردة طاغية �حل�سور يف 
�للغة عموما، و�للغة �ل�سعرية خ�سو�سا، 

هي )مفردة �حلب(:
�حلب �أي�سا      طريق �ملوت

�حلب �أي�سا     زهرة للخ�سر�ن
�حلب �أي�سا       جنة �لفقد

�حلب �أي�سا      حديدة �لغريق
�حلب �أي�سا      هند�سة �خلامتة

�حلب �أي�سا      ذريعة �ل�سغائن )46(
ويبدو �أن �ملخيلة مل تكتف بحق 

��ستحد�ث �ملرجعية، بل �أعطت لنف�سها 
حق )�ملو��سعة( �للغوية، ومن ثم �أخذ 
�لن�ش �ل�سعري لقا�سم حد�د ي�ستحدث 
��ستقاقات جديدة مل تعرفها �للغة، فاإذ� 

كان �لفعل �لثالثي �لالزم على وزن )فَعل( 
�لد�ل على �ل�سوت ياأتي م�سدره على 
)فَعال( و )فعيل(، فاإن �ملخيلة تتحدى 

هذه �ملو��سعة، لتقدم مو��سعة جديدة 
يف منتجها �ل�سعري قائلة:

وعمال �ملطار
�أخذو� من وجع �لإ�سفلت يف �ملدرج در�سا

و�أحالوين على م�ستقبل �لأيام
خمفور� بهتف �لقرب�ت )47(

وتقول �أي�سا:
�أمعتذر

و�سهل �ملهرة �ل�سقر�ء ي�سعل يف خيوط
�خلرقة �لتاريخ نري�نا من �ل�سهو�ت )48(
و�إذ� قالت �ملو��سعة �ملحفوظة �إن �لثالثي 

�لالزم �لد�ل على �لمتناع ياأتي م�سدره 
على )ِفعال(، فاإن �ملخيلة ت�ستويل على 
�سلطة هذه �ملو��سعة قائلة يف )�لهزم 

�لأليف( من )قلب �حلب(:
وحني تنفر �أفر��سي يف جمح بطويل

ت�سحك كل نو�فذك     هازئة مني )49(
وتوغل �ملخيلة يف مو��سعاتها 

�لطارئة يف مثل )تهودج( و)يتوح�سن( 
و)�أمترت�ش( و)تختجل( و)يربزخنا(، 

و)�لأحافري( جمع حافر. ويطول بنا 
�لأمر لو رحنا نتابع �ملخيلة يف مغامر�تها 

�لإفر�دية، لأنها مل تكتف – يف هذه 
�ملغامر�ت – با�ستحد�ث �ملو��سعة، بل 
�إنها كانت تعمد – �أحيانا _ �إىل �إحياء 

مو��سعات ماتت حتى ن�سيتها �للغة، 
و�سحنتها بروح جديدة تخرجها من 

منطقة )�ملهجور �ملن�سي(، �إىل منطقة 
�حل�سور �حلي، فقد قامت �ملخيلة باإعادة 
مفردة )�حليازمي( �إىل �ل�سياق �لإبد�عي 

مرة �أخرى كما يف ن�ش )نهار �لقر��سنة(:
مرة. �إن مرت �لعربات يف حلمى 

بهودجها، ت�سرجت
�ملنافذ بالدم �ملطلول، و�حتفلت حيازمي 

�ل�سبايا
مثقالت باملعادن. )50(

وعلى هذ� �لنحو يتم �إحياء مفردة 
)�لقندة( مبعنى )�حلديث �لع�سلي( يف 

ن�ش )حكمة �لن�ساء(:
كانت جوقة �ملالئكة معها

ومعها قندة �لليل حتر�ش �ل�سهرة
فطاب لها �أن تقرتن بالهو�ء

وكان يف ذلك حكمة )51(
و�لظاهرة لها ح�سور و��سح، حيث تبثها 

�ملخيلة يف �سياقات قادرة على �لإف�ساح 
بالدللة، وهي بذلك توؤكد �سلطتها على 
منطقة �لإفر�د، وهي منطقة �سا�سعة ل 

ميكن لأي قر�ءة �أن ت�ستغرقها.

)9(
�إن �سلطة �ملخيلة على �حلرف، ثم �لكلمة، 
كان مدخال لب�سط �ل�سلطة على �لرتكيب، 

و�لتدخل �ملبا�سر يف عقد �لعالقة 
�لرتكيبية بني �ملفرد�ت، وهو ما – �سمح 

لنا بالقول باأن هناك ما ي�سمى )�ملخيلة 
�لإ�سنادية(، وهذه �ملخيلة ت�سكل جمموع 

�لعالقات �لإ�سنادية وفق �سروطها، ل 
وفق �ملخزون �للغوي، ومبا �أن، �لعربية 

متيل �إىل )�لرتكيب �لفعلي(، فاإن ذلك 
يدفعنا لر�سد تدخل �ملخيلة يف عقد 

�لعالقة �لإ�سنادية بني �لفعل و�لفاعل، 
وهو - يف �لغالب �لأعم – يعتمد �نتهاك 

�لتو�فق �لدليل، ويوؤثر �لتنافر عليه.
)هرعت �ل�سنديانة( عزلة �مللكات: 63

)نه�ش �لرماد( �لنهرو�ن: 43
)��ست�سلمت �سرفات روحي( مي�سي 

خمفور� بالوعول: 47
)يتكا�سر �لكالم( قرب قا�سم – �لأعمال 

�ل�سعرية: 262/2
وتتعاظم �سلطة �ملخيلة على �جلملة 
�لفعلية، فتالحق )�ملفاعيل( فتح�سر 
يف �ل�سياق خا�سعة لروؤية �ملخيلة ل 

حلقيقتها �لوجودية:
- )�أخلع ماء �ملدينة

- �أغ�سلها بالهموم(     �نتماء�ت: 92
)دخلت �ملدينة – ر�فقت �أحجارها( 

�نتماء�ت: 104
)من يقر�أ �لرمل( مي�سي خمفور� 

بالوعول: 24
)ي�سوق �حلوذى �أ�سباحه( عزلة �مللكات: 

61
وتتحرك �سلطة �ملخيلة من منطقة 

�لإ�سناد يف �جلملة �لفعلية، �إىل �لإ�سناد 
يف �جلملة �ل�سمية، وبخا�سة �لعالقة 

بني )�ملبتد�أ و�خلرب(، فتهتز هذه �لعالقة 
دلليا على نحو ل ميكن تقبله �إل بتدخل 

هذه �ل�سلطة.
)�لنخل يعرف �أهله( مي�سي خمفور� 

بالوعول: 38
)�ل�سم�ش حمايدة( �نتماء�ت: 12

)�حلب �أبو�ب( �لأعمال �ل�سعرية: 238/2
ومتتد �سلطة �ملخيلة �إىل عالقة )�لإ�سافة( 

و)�جلار و�ملجرور(:
قولو� يد �سوف متتد تطوى �سرير �ملاء 

�ملطرز باجلوع )52(
كما متتد �إىل عالقة )�لتبعية(:

كان �جلبل يف �أحد�قنا
ينقل �أقد�مه �لزجاجية من حلم يف هيئة 

�لبحر
�إىل حلم يف �أبهة �لنخيل )53(

ويف د�ئرة �لتبعية تتعمد �ملخيلة ك�سر 
قانون )�لف�سل و�لو�سل( بو�سفه قانونا 

بالغيا ل لغويا، يقول ن�ش )خر�ج 
�جلزيرة(:

من فجوة �لبحر، وطرحو� �ل�سيف 
و�لذهب

�ل�سيف من هناك. و�لذهب من هنا)54(
وو��سح �أن �ل�سطر �لأول ينفر من 

ح�سور )�لو�و( بو�سفه جملة و�حدة.
�إن �ملخيلة – كما يبدو – مل متتلك �سلطة 

�لت�سريع فح�سب، بل �متلكت �سلطة 
�لت�سريع و�سلطة �لتنفيذ على �سعيد 
و�حد، ومن ثم فاإنها تدخلت يف بناء 
جملة �لعطف، وهزتها من �لأعماق، 

فتحذف �ملعطوف حينا، وحتذف 
�ملعطوف عليه حينا �آخر، لكنها –على 

وعي– باأن �ل�سياق ي�سمح با�ستح�سار 
�لغائب من ف�ساء �لن�ش.

يقول ن�ش )�ملدينة(:
ماذ� جرى للمدينة؟

�ساألت �لطريق
قال: �إن �حلريق �لذي

و��ستعر )55(
فمخيلة �لتلقي �سوف ت�ستح�سر – 

بال�سرورة – ما يالئم )��ستعر( من مثل 
)�ل�ستعال(.

ومتار�ش �سلطة �ملخيلة نفوذها على )�أل(، 
فت�سمح لها بالدخول يف �ملناطق �ملحرمة 

عليها، مثلما دخلت على )هنا وهناك( 
عنو�نا لأحد ن�سو�ش )قلب �حلب(: 

)�لهنا و�لهناك(.
�أما دخولها على �ملنادى وعلى �لفعل، فهو 
من �ل�سائع يف مدونة قا�سم حد�د، نالحظ 

خولها على �لفعل �ملا�سي يف قوله:
ل ت�سكتو�

عرفت �أن �لقدم �لد��ست على �أ�سابعي
جاءت �إليكم قبل �أن �أجيء )56(

ودخولها على �ملنادى دون و��سطة يف 
قوله:

تعاىل .. تعاىل
فاإن هذ� �لقلب ل ينام

ل يرتاح �إل فوق و�سادتك
يا �ملر�أة �ملمتدة من قلبي �إىل قلوب كثرية

.................
يا �لو�حدة �ملتوزعة يف كثري )57(

)10(
و�مللحوظ �أن �سلطة �ملخيلة على 

جمموع �لعالقات �لرتكيبية، مل تكن 
�سلطة جتزيئية، �أي �أنها مل تتعامل مع 
كل بنية معزولة عن غريها من �لبني، 

و�إمنا تعاملت معها خالل �ل�سياق �لذي 
يحتويها، �سعود� �إىل �لن�سية حتى ميكن 

�لقول:
�إن �لن�ش هو �لبن �ل�سرعي للمخيلة.

وميكن �أن نوثق هذه �لبنوة بقر�ءة دفقة 
من دفقات )فهر�ش �ملكابد�ت( من ديو�ن 

)قرب قا�سم(:
مل يكن �حلوذى غري �سبح يذرع �لغابة
موؤثثا مو�قع �أقد�مه بانتظار�ت فادحة

يقود عربات �لليل، عرب �حلانات،
نحو �أكو�خ �ل�ساحل ليغوي �لن�ساء
برجال �أ�سحاء مينحوهن ن�سال من 

�سغار �لطغاة.
يزخرفون �ل�سهرة مبلهاة �حلكمة، وبغتة 

يكربون
قيل: �إن �حلوذي هو نف�سه �حل�سان
وقيل: �إنه �لعربة و�حلانة و�لن�ساء 

وطغاتهن �ل�سغار
و�أحيانا يكون هو �لرجل �لغريب،
ت�سادفه �لأ�سباح و�ل�ساحر�ت يف 

منعطفات �لغابة،
تطري يف وجهه حيو�نات جمنحة 

باملخطوطات،

يتقم�سها ويعود يف هيئة حوذي،
يزعم �حلكمة وبالغة �لبوح.

ثمة �أخبار �أن �لغابة مل تعرف عربة �أو 
حوذيا

قبل �أن ي�سرع �ل�ساعر يف ر�سم هذ� 
�لكتاب. )58(

يف هذه �لدفقة نو�جه م�سهد� من م�ساهد 
)�ملكابد�ت( مكتمل �لعنا�سر من حيث 

�لزمان و�ملكان و�ل�سخو�ش و�لوقائع، له 
��ستقالليته �لتكوينية �لتي ل تنف�سل عما 

�سبقها �أو حلقها من �مل�ساهد.
و�مل�سهد بجملته من منتجات �ملخيلة 

�إجمال وتف�سيال، حيث يبد�أ من )�سيغة 
�لنفي( )مل يكن(، وكما يقول �للغويون، 

�إن �لنفي يبد�أ فاعليته من )�لإثبات(، 
�أي �أن هناك حوذيا له ح�سور فاعل، 

وهذ� �حل�سور هو �لذي يتيح للنفي �أن 
يت�سلط عليه، لكن )غري( تتدخل لتعديل 

�ملعنى، حيث تنقل )�حلوذي( �إىل 
د�ئرة )�ل�سبحية(، وهنا تتدخل �ملخيلة 

لعقد �لعالقة �لإ�سنادية بني )�حلوذى 
و�ل�سبح(، ثم ميتد هذ� �لتدخل �إىل عالقة 

)�لتبعية(، حيث و�سف )�لنتظار�ت( 
باأنها )فادحة(، ثم �إىل عالقة )�لإ�سافة( 
)عربات �لليل(، لت�سل �إىل )�ملفعولية( 

حيث ت�سع )�ل�سهرة( حتت طائلة �لفعل 
)يزخرف(.

ثم ت�سعد �ملخيلة بالن�ش �إىل �أفق 
�لأ�سطورية عندما توحد )�حلوذي( 

)باحل�سان(، ثم توحده )بالعربة و�حلانة 
و�لن�ساء و�لطغاة �ل�سغار(. وتعود 

�ملخيلة �إىل �لعالقة �لإ�سنادية بني �لفعل 
و�لفاعل: )تطري حيو�نات(. ثم تف�سح 
عن مغامرتها يف �ل�سطرين �لأخريين، 

مقرة باأن �مل�سهد كله من منتجاتها 
�خلا�سة غري �خلا�سعة لقو�نني �لو�قع.

�إن �سلطة �ملخيلة مل تت�سلط على �لعالقات 
�لرتكيبية فح�سب، بل �إن هذ� �لت�سلط 

كان م�سبوقا مبمار�سة لل�سلطة على 
�ملفرد�ت، فخل�ست معظمها من مرجعيتها 
�ملحفوظة، فاحلوذي خرج من مو��سعته 

ليتحول �إىل كائن �أ�سطوري مهياأ لتعدد 

�لأ�سكال و�لأنو�ع، و)�لعربات( خرجت 
من مو��سعتها لتتحول �إىل كائن ليلى، 

له طريق و�حد، طريق �ل�سياع و�للهو، 
و)�لأكو�خ( خرجت من مو��سعتها 

لتتحول �إىل )�أ�سّرة( لالإجناب، و 
)�لإجناب( ينح�سر يف )�لطغاة(، وهكذ� 

يت�سع نفوذ �ملخيلة نافرة من قيود 
�ملرجعية �للغوية و�لو�قعية على �سعيد 

و�حد.

)11(
لقد حتولت �ملخيلة �إىل موؤ�س�سة 

لها �سلطاتها �ملتعددة، ولها �أدو�تها 
�لإجر�ئية، فهي �لتي ت�سن �لقو�نني، 
وت�سرف على تنفيذها، وحتا�سب من 

يخرج عليها، ومنطقة نفوذها �ملبا�سرة 
هي )�للغة( بكل منتجاتها من �حلرف 

و�لكلمة و�جلملة و�لن�ش:
هل �لن�ش �سهوة �للغة؟

هل �ملعنى �سكل يفي�ش بالأبجدية؟ )59(
ويهمنا هنا �ل�سوؤ�ل يف �ل�سطر �لثاين، 

لأنه ي�سري �إىل �متد�د �سلطة �ملخيلة �إىل 
)�ل�سكل(، لكنه �ل�سكل �حلر، ل �ل�سكل 

�ملقيد مبا �سبقه من �أ�سكال:
خذنا يف ظالم �لن�ش

للن�ش �لذي ل ينتهي بالنوم
�كتب ،

�سيد �سكل �لذي ل ينحني لل�سكل )60(
وقا�سم حد�د ي�سلم ب�سلطة �ملخيلة يف 

�إنتاج �ل�سكل وفق م�ستهدفاتها �جلمالية، 
حيث يقول: » ل �أحتمل �أن �أكتب �لن�ش 

يف ذ�ت �ل�سكل مرتني، وهذ� ما جعل كل 
ن�ش �أجنزه – كما عرب �لبع�ش – يوحي 

كما لو �أن �لذي كتبه �سخ�ش �آخر، 
�سخ�ش خمتلف يف كل مرة » )61(

معنى هذ� �أن مدونة قا�سم قد �رتفعت 
فوق �لنوعية، وتعالت على �ل�سكل، ومن 

ثم ك�سرت �جلد�ر �لعازل بني )�ل�سعر 
و�لنرث( بو�سف هذ� �لك�سر نوعا من 

�ل�سباحة �مل�سادة �لتي توؤثرها �ملخيلة:
�سوتي لنهر يجنح عن عادة �ملاء

للحرف �سد �لقو�مي�ش

و�لنحو و�ل�سرف
لل�سعر يف �لنرث )62(

�إن �ت�ساع �سلطة �ملخيلة ل�ستيعاب 
)�ل�سكل(، �أتاح ملجموع �لأ�سكال �لقولية 

وغري �لقولية �أن جتد لها مكانا يف 
�ملدونة �ل�سعرية لقا�سم حد�د، فهناك 

)�ل�سرد و�حلو�ر و�ل�سيناريو و�ملونتاج، 
و�ل�سرية و�ل�سرية �لذتية( ومن ثم ميكن 
�لقول �إن �ل�سكل مل يعد هدفا ت�سبو �إليه 

�لن�سية، ذلك �أن كل ن�ش ينتج �ل�سكل 
�لذي ينا�سبه، فال قد��سة ل�سكل قدمي �أو 

حديث:
» يف �لكتابة، يلذ للكاتب �أن يتمتع بكل 
�لعنا�سر �لفنية �ملتاحة و�ملكت�سفة يف 
حلظة �لن�ش، فالكتابة هي لذة �لكاتب 

قبل �أن ت�سبح متعة للقارئ، وهذه �للذة 
ل تتحقق بدون كامل �حلريات �لتي 

ي�ستدعيها �لن�ش، من �أ�سغر �حلروف �إىل 
�أق�سى �ملخيلة »)63(

ولي�ش من هم هذه �لقر�ءة �أن تتوقف 
عند �لنوعية وذوبانها، �أو �لرتفاع عليها 
يف مدونة قا�سم حد�د �ل�سعرية، فهي يف 
حاجة �إىل قر�ءة م�ستقلة، تتاأمل �آفاقها، 

وتتح�س�ش مغامر�تها، وتنظر يف تبعيتها 
للمخيلة.

)12(
قلنا يف قر�ءتنا لقا�سم حد�د، �إن �ملخيلة 

كاملة  موؤ�س�سة  – �أ�سبحت  – عنده 
�ل�سلطات، فهي �لتي تبتدع قو�نينها 

وتبا�سر تنفيذها، ومنطقة �لنفوذ تكاد 
تكون حم�سورة يف �للغة، حيث تعود 

�للغة �لنطق مبا مل تتعوده، وحتول بينها 
وبني �ملتحجر من دو�لها، لكنها – �أحيانا 

فتعيد  دو�ل  من  ن�سيته  مبا  – تذكرها 
�إحياءها. وهذ� �لإحياء �متد �إىل �لعالقات 
�لرتكيبية، فتبدت كاأنها عالقات مل تعرفها 

�للغة من قبل، فمنذ متى �سبهت �للغة 
�لقبلة باجلنة؟ لقد �قرتب �لأب من قا�سم 

ظنا �أنه نائم، ويقول – قا�سم: » ويلثم 
وجهي بقبلة ح�سبت �أنها �جلنة » )64(

وبعد قليل يطرح قا�سم �سوؤ�ل مل تعرف 
�لإن�سانية له جو�با:

»كيف ميكن لأب مثل هذ� �أن ميوت«؟ 
)65(

و�لإجابة �لتي ميكن �قرت�حها هنا:
�أن موت هذ� �لأب وغريه، رهن مبوت 

�ملخيلة.
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اإن املغامرة مل تكن معنية باإنتاج 
املعنى، واإمنا بكيفية اإنتاجه، اأي 
باللغة، واإعطائها �سلطة فردية، 

ومن ثم ي�سبح التعبري باللغة 
اأفقا بال حدود. وامللحوظ يف 

جمموع اأحاديث وحوارات قا�سم 
حداد اأن م�سطلح )املخيلة( 
ي�سد اإليه مفردتي )التخيل 
واخليال( ملوؤازرة املخيلة يف 
تن�سيط عملية التوقع لدى 

املتلقي، ويف حتويل )الغيبيات( 
اإىل وقائع ح�سورية، فاجلنة 

واجلحيم اأ�سبحتا من وقائع 
احلا�سر املعاين.

امل�سهد بجملته من منتجات 
املخيلة اإجماال وتف�سيال، 

حيث يبداأ من )�سيغة 
النفي( )مل يكن(، وكما 

يقول اللغويون، اإن النفي 
يبداأ فاعليته من )االإثبات(، 

اأي اأن هناك حوذيا له 
ح�سور فاعل، وهذا احل�سور 

هو الذي يتيح للنفي اأن 
يت�سلط عليه، لكن )غري( 

تتدخل لتعديل املعنى.
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رئي�ص التحرير 

قا�سم حد�د �سجرة و�رفة ت�سرب بجذورها يف �أر�ش 
�لبحرين، فيما متتد �أغ�سانها �جلميلة نحو كل �لأر�ش 

�لعربية وغري �لعربية. وهو �ساعر �أ�سهر من نار على 
علم، لأنه جاب �أطر�ف هذ� �لعامل وعرف كيف يت�سلل 

�إىل �أ�سيائنا وهو يريد �أن يكون م�ساك�سا للموجود�ت 
ظاهرها وخفيها، وهو ينت�سر لتوهج �لق�سيدة 

وغر�ئبيتها، تف�سح عن ذلك تاأليفاته �لكثرية منها: 
�لب�سارة، خروج ر�أ�ش �حل�سني من �ملدن �خلائنة، 

�أخبار جمنون ليلى، نهرو�ن ... �إن تاأمل جتربة قا�سم 
حد�د �ل�سعرية يف�سي بنا �إىل �نه �ساعر م�سائل حماجج 

يف حالة ن�سال �أبدي مع �لبيا�ش و�لفر�غ و�لدو�مة 
ونتوء�ت �لكائن �لإن�ساين.

يقول �لناقد و�لباحث �لبحريني عبد �حلميد �ملحادين 
»�ل�ساعر م�سكون بقار�ت من روؤ�ه، ولديه يف عامله 

�جلو�ين ع�سر�ت �مل�ساريع �ملختلطة، ولأنه يفرت�ش 
�أن �لآخرين يعاي�سون ما يرى، يجدهم يقفون بعيد� 

عن جتربته، حني يتبني �أنهم غري ملمني �إل بجزء منها، 
هو ما �أعلن عنه، و�أما �لذي ما يز�ل يف زو�يا غيبياته 

فهي لي�ست مر�سحة لأن تعرف، لكن �ل�ساعر يرى �أن 
ما ير�ه ينبغي لالآخرين �إدر�كه، وذلك لأن �ل�سعر�ء، 

وهم ل يريدون �أن يكونو� حكماء، يظنون �أن م�ساألة 
�حلكمة لي�ست خيارهم بل هي هم، ومن هنا يرون �أن 

ثيابهم ق�سرية لأن قاماتهم طويلة، ولعلهم على حق يف 
ذلك.« هل �ل�ساعر قا�سم حد�د من هوؤلء..؟ �إن �إبد�ع 
�ل�سعر يعود بالأ�سا�ش �إىل �مللكة، وقر�ءة ن�سو�ش 

�ل�ساعر قا�سم حد�د تفرت�ش بعد� وروؤية قيميتان لهذه 
�لن�سو�ش، كما �أن هذه �لقيمة ت�سادف �لقارئ و�ملتلقي 

كثري� يف ق�سائد �ل�ساعر، حيث تتجلى م�ساألة �لتلقي 
�أهمية تاأ�سي�سية كمنهجية للتو��سل بني هذه �ملكونات، 

وقا�سم يكتب �لكالم غري �لكالم، لأنه يدرك �أننا يف حالة 
�سقوط لغوي، فهو يريد كما قال �لباحث عبد �حلميد 
�ملحادين �أن يكتب �ل�سعر كالما، وبالتايل فهو يحرر 

�للغة �أو �لكالم من كربيائها �لذ�تي، ويدخلها يف كربياء 
�لروؤية، وهذ� ل حمالة يوؤدي �إىل كتابة �سعر �لكالم، 

وقا�سم حد�د هو �ساعر �لروؤية �ملتغلغل يف حقائق تنبع 
من �لذ�تية. ولهذ� جند بع�ش �ل�سعر�ء ومنهم �ساعرنا، 

ي�ستثمرون وميار�سون �سلطتهم �لذ�تية عو�ش �ل�سلطة 
�ملو�سوعية، كذلك يتجلى ذلك من خالل عناوين �لق�سائد 

و �لدو�وين، يقول قا�سم حد�د يف حو�ر مع جريدة 
�لزمان »�لكتابة �سالحي �لوحيد و�ل�سعر �سريكي يف 

�حلياة« وهذ� ما يجعله من �أبرز �ل�سعر�ء �ملعا�سرين، 
وكذلك من �أبرز �ل�سعر�ء �لذين كان لهم �لف�سل يف 
تطور ق�سيدة �لنرث، يخلق ن�سو�سا ل تت�سابه مع 

�سورة �لآخرين، وحتى مع ن�سو�سه �ل�سابقة، جتربته 
ل ت�ستقر على �سنف و�حد من �لكتابة، يتجدد يف 

�ساعريته معتمد� على �لروؤية و�خليال، ينطلق عند 
كتابة ن�سو�سه من خا�سية �لنفتاح حماول �ملز�وجة 

بني �لكتابة �لقولية وبني �لكتابة غري �لقولية. ف�ساعرية 
قا�سم حد�د حتتوي على روؤى ل تعرتف باحلدود �أو 

�ملقايي�ش، �سعره �سار ينظر ما لتر�ه عيناه، �للغة 
و�ل�سعر و�لروؤية ثالثية �أ�سا�سية تهند�ش حياته و 

حتتل �سخ�سيته، هذه �لأخرية تكونت من خالل �جلدية 
وتناول �لأ�سياء مبنطق ل هزل فيه .. كما �أن جتربته 
�ل�سعرية تختلف من ديو�ن لآخر، فديو�ن )�لب�سارة( 

يحتفل بالغنائية و�لأنا�سيد، وديو�ن )خروج ر�أ�ش 
�حل�سني من �ملدن �خلائنة( ميتح من �لرت�ث، ومن 

خالل هذه �للغة �لتي �حتو�ها هذ� �لديو�ن كان قا�سم 
ميرر �خلطاب �لثوري �ملحر�ش، و �لقارئ لهذ� �لديو�ن 

�سيجد نف�سه حماطا بخطابني وهو �سكل يو�سح من 
�لكتابة �ملز�وجة �لتي تطرح �أ�سئلة عديدة. �أما يف 

ديو�ن )�لقيامة( هي جتربة ��ستطاعت توجيه �لقارئ 
�إىل �سكل �سعري تطغى عليه �سعرية �لتفعيلة، و�أمام هذ� 

�لديو�ن جند �أنف�سنا �أمام خ�سو�سية �سعرية مغايرة 
عما �سبقتها من جتارب قا�سم حد�د، ولأن �ل�سعر�ء 

د�ئما �سعر�ء، فقا�سم �سيغري هند�سة مفهوم �لديو�ن 
�ل�سابق، ويخطو بنا نحو ق�سيدة �لنرث يف ديو�ن 

)قلب �حلب( وهو ديو�ن �سيوؤكد للنقاد و�ملتلقي �أن 
هذه �لتجربة، هي جتربة جتيب عن كل �لأ�سئلة �لتي 

ظلت عالقة يف �لتجارب �ل�سابقة، و�لتي طرحت م�ساألة 
�لق�سيدة �لنرثية و�إ�سكالتها، وهذ� ما �سياأ�س�ش لكالم 

وروؤية يف م�ستقبل �سعرية قا�سم، و�سيكون �جلو�ب 
موؤكد� عن هذه �إ�سكالت دو�وين )�لنهرو�ن( و)�أخبار 

جمنون ليلى( و)�مل�ستحيل �لأزرق( �إمنا هي جتربة 
ز�وجت بني �لت�سكيل و�لفن حررت �ل�ساعر من �أ�سكال 

�لتجارب �ل�سابقة �ملورثة �ملا�سوية، وكيف ل وهو 
�لذي يقول يف بيان )موت �لكور�ش( �لذي �أ�سدره مع 

�لقا�ش �أمني �سالح يف دي�سمرب �سنة 1984 »�لكاتب 
لي�ش عبدً� لالأ�سكال، بل خالقا وخائنًا لها يف �آن و�حد«. 

من هنا ن�ستطيع �لقول �أن �ل�ساعر قا�سم حد�د و�سعنا 
�أمام نظرية جومربي�ش يف كتابه »�لفن و�لوهم«، و�لتي 

حللها �لكاتب مقرتب ظاهر�تي يف عملية �لقر�ءة يف 
كتاب » نقد ��ستجابة �لقارئ، من �ل�سكالنية �إىل ما بعد 

�لبنيوية« فقد �أبرز: »على �لرغم من �أننا نعي عقليا 
�حلقيقة �لقائلة بان �أية جتربة معينة ينبغي �أن تكون 

وهما، فاإننا ل ن�ستطيع ... �أن ن�ساهد �أنف�سنا حتوز 
وهما ما، و�لآن، فاإذ� مل يكن �لوهم حالة موؤقتة، فهذ� يف 
�حلقيقة، يعني �أننا ن�ستطيع �أن نكون ل�سيقني به، و�إذ� 

ما كانت �لقر�ءة ح�سر�، م�ساألة �إنتاج وهم... ف�سوف 
جنازف بالوقوع �سحية خدعة فادحة، ولكن من خالل 
قر�ءتنا بال�سبط، نكت�سف تلك �لطبيعة �ملوؤقتة للوهم 
�إىل حدها �لأق�سى« �ش 128. ومن هذ� �ملنطلق، فاإن 

�لنظرية �لتي �أتى بها قا�سم حد�د حول �لكتابة و�لأ�سكال 
يف بيان )موت �لكور�ش( فقد �عتربه ر�أيا لي�ش 

�عتباطيا، و�إمنا تاأ�س�ش على �أ�س�ش تناولت نظرية �أن كل 
�سيء قابل للتغيري مع مرور �لزمن، و�ن م�ساألة �لقد��سة 

و�لقد�سية يف �لأدب و�لكتابة هي م�ساألة خاطئة، باعتبار 
�أن كل عمل �أدبي يخ�سع لعملية �لتاأويل، حيث يقول 

تريي �إيغلتون يف » نظرية �لأدب« و�لتي ترجمها ثائر 
ديب: » �أن كل �لأعمال تعاد كتابتها ولو ب�سورة ل و�عية 

من قبل �ملجتمعات �لتي تقروؤها، وكل عمل قر�ءة لعمل 
ما هي يف �حلقيقة �إعادة كتابة �أي�سا.

يعي�ش �ل�ساعر رهان �لتجديد و�لتجاوز. �لتجربة �لتي نعرف نقطة بد�يتها ومنعرج 
حتّولتها وحمّطات غناها و�متالئها، لكنها �أبدً� تظّل حمتفظًة بخمريتها �لأوىل 

وبذورها �لكامنة؛ �سّر �لغو�ية �لذي ل يقنع؛ �سفرة �لأحالم �لتي ل ت�سد�أ مع �لأي
يعي�ش �ل�ساعر رهان �لتجديد و�لتجاوز. �لتجربة �لتي نعرف نقطة بد�يتها ومنعرج 

حتّولتها وحمّطات غناها و�متالئها، لكنها �أبدً� تظّل حمتفظًة بخمريتها �لأوىل 
وبذورها �لكامنة؛ �سّر �لغو�ية �لذي ل يقنع؛ �سفرة �لأحالم �لتي ل ت�سد�أ مع �لأيام 
لكنها تزد�د م�ساًء وتفتح م�سالك للعمل تطفر باملفاجاآت على غري توّقع وبال�سدمات 

�لعميقة تاأتي بها حلظُة �لك�سِف و�لختبار.
هكذ� يحتفظ �ل�ساعر بالوعد �ملوؤّجل. حتتفظ �لكتابُة بالأمل �أمامها يف م�سافٍة يطيُب 

لها �أل تقرتب منها، ومبقد�ر هذه �مل�سافة تندلع �ُسُهُب �لتحري�ش وتغُزُر �لّند�ء�ت حتّث 
�لتجربَة وت�سقل �لأدو�ت. ثّمة �إمكانات مل تزل خمبوءة، وينابيع تنتظر �سرَب �ملعول 

وعرَق �حلّفار.
كم حمطة عرب بها ن�ّش �ل�ساعر، وخلناها �أجمل �ملحطات؟..

كم ذروة بَلَغها وزّيَن لنا �لّظن �أّنها �لقفُل �لأخري يف �لتجربة؟..
كم هي �مل�ساحات �لتي �نفتحت لت�سييف ن�ّش �ل�ساعر تغنيه ويغتني بها؛ من �مل�سرح 

�إىل �لت�سكيل و�لت�سوير و�خلط.. �إىل �ملو�سيقى و�لغناء و�لإن�ساد.. م�ساحات تتعالق 
فيها �لفنون وثرّيا �لن�ش هي �لعتبة و�لعنو�ن؛ �ملوِئل �لذي ي�سكُنُه قلُق �لن�سطار 

و�لن�سعاب �إىل �أج�ساٍد و�أرو�ح؛ ي�سطفي ويتعّدد.. يتبلور وينت�سر. فعُل ت�سييٍل جهُتُه 

�لبحر و�لنري�ن. ل مّتكاأ ول مرفاأ. ع�سلُة �لتجديف ل تتوقف، و�حلطُب �لذي ي�سّعر ل 
ينفد.

هذ� �لعاِمُل يف خمترب �لّن�ش؛ �لكاِدُح يف حقل �لكتابة. ل يوقُفُه ُعْمٌر ول تعتقلُُه جتربة. 
رهاٌن على �ملطلق. �أُفٌق منذور للولد�ت. قاِبَلٌة ترجتُل ول ت�سّمي، ل ي�سغلُها قيُد �ل�سم 

ول تبحث عن ر�سن.
يف �حلرّيِة كان �لعمل ومل�ستهى �حلو��ّش �نطلقْت �ليد يف �لبيا�ش تخّط وتدّون.. 

تعّتق �لورقَة تعيُد �إليها ذ�كرَة �لغياب وتلحُمها باحلا�سر. �ليُد تقر�أ هناك/ هنا؛ تقلب 
وتقّلب وتغِلب. �سظايا منثورة. ف�سيف�ساء تلمع ينتظُمها �سياٌق فتتبّدى كما مل تكن. 

يجدل �لتاريَخ و�لأ�سطورة، وينه�ُش �لن�شُّ ل يبايل �إل بحقيقِتِه؛ يتطاَبق مع �سريِة 
�لإبد�ع وحَدها، ويحفر جمرى هو باُبُه �خلا�ش نزدحُم عليه ب�سمعِة �لتاأويل ون�ستعني 

بالإ�سغاء ومبا يطي�ش من بروق �حلد�ش.
هذ� "�ل�سلب كما �ملرمر؛ �لنافذ كما �ل�سباب" يندُّ عن �لتعيني، ول خر�ئط حتيط 

باإحد�ثّيات غاباته. �ملخّيلة �لتي تتدّفق بكل ما فيها من تلقائّية وقدرٍة على عبور ما 
ر وجاهز؛ تتدّفق وتندفع لكنها يف �لعمق ت�ستجيب لتدبري تر�ُكم �لتجربة  هو موؤطَّ

وفتوحاتها �ل�سابقة، حيث نعرث على �لتناغم �لذي يحيل على بناء متما�سك هو 
�ل�سخ�سّية ذ�تها؛ �لتفّرد �لذي مهما تعددت طبقاُت تعبرِيه فاإنه يبقى ماِثاًل يف ِقو�م 

�لتجربة وجزءً� من ن�سيج �حلو��ش.
�حلو��ش تلك �لهبة �لتي �أر�د لنا قا�سم حّد�د �أن نخترَب بها �سعره، و�أن نغر�َش �أع�ساَءنا 

فيما هو �أبعد من �لكلمة و�أبعد مّما ت�سري �إليه �لعني.
�ل�سوُء �ل�سريُّ يفي�ش من خمترب قا�سم حّد�د. تلك �أحالمه.. تلك �إ�سر�قاُته.

قاسم حداد بين مرايا الشعر والنقد

مختبر قاسم حداد
عبداهلل ال�سفر

نور الدين بازين

�إىل �أي مدى تدخل جتربة �ل�ساعر �لبحريني 
قا�سم حد�د جمال �ملكابد�ت يف جمموعته 

�ل�سعرية »قرب قا�سم » حيث يخيم �ملوت 
على �سطورها. وحيث يجه�ش يف �ملكابد�ت 
�مل�سحونة بقمة �لتجربة، في�سيطر �لندم يف 

�كرث من مكان وي�سمحل �سوء �لنهار يف 
عز �لظهر،... عامل قـا�سم حد�د �سا�سع ور�ء 
�سحر�ء من يباب.ور�ء خيبات �مل �أن يف 

�حلب �أو يف �ل�سد�قة �أو �لنتماء. 
يف �لكتاب �لأول » فهر�ش �ملكابد�ت« �لذي 

��ستمرت كتابته �ست �سنو�ت، فهو يذهب فيه 
» لرتجمة �لليل« حيث �لن�ش �سهوة �للغة.

) من �أنت، من �أنت/ تبكي على �أمة/ �أم 
تر�ها �ستبكي عليك/ غطيت �سعبا مبرثية 

�ملاء/ �سحر�وؤك حمزومة بامللوك/ فمن 
�أنت؟ (

هذ� �لت�ساوؤل �لذي يطرحه �ل�ساعر نابع من 
�خليبة �لكربى �لتي عا�سها مثلما عا�سته 

مثله �ملاليني �لعربية، يت�ساءل كل �مرئ فيها 
من �أنا، و �ل�ساعر يتلب�ش هنا �لإحباط �لعام 
خالل �لإحباط �خلا�ش. و خالل هذ� �لنهار 
�حلا�سل لي�ش يف �لوطن كجغر�فيا بل يف 

�لنف�ش �لعربية بكل �سقوطها �ملريع.

ال�سوت و القارئ
�نك ل ت�ستطيع قر�ءة هذ� �لكتاب �إل د�خل 

ن�سه، و �أي قارئ يجد نف�سه فيه. فكاأن 
�ل�ساعر هو �ل�سوت و �لقارئ هو �ل�سدى. 

ف )قر�أت دمي مثلما يقر�أ �لليل وجه قا�سم(.
�نه عامل جو�ين �إن �سح �لتعبري، عامل 

ملئ بالهم �لإن�ساين �أول ينعك�ش على ذ�ت 
�ل�ساعر فتتحول �لق�سيدة نهر� من �حلزن 

�ل�سفاف �أن�سودة ل تغنى �إل بال�سمت، وهو 
�سعر ملئ بالإيحاء، ملئ بال�سغف �لنقي 

كنبع �ملاء، فاحلب فيه جنوى و جناة من 

هذ� �لو�قع �لرديء مماحكات �لقدر حيث كل 
�سيء مكتوب ول مفر من �ملكتوب، قدرية 
متالأ �لق�سائد، ل من ق�سد �ل�ساعر، بل من 

و�قع �حلال، و�قع �ل�سحر�ء بيباباتها 
وو�قع �لأر�ش �ملثخنة باجلروح و �لنف�ش 

�ملثخنة بهمومها.
و�سوت قا�سم حد�د �لقادم من عمق 

�ل�سحر�ء، �سوت حنون وقا�ش يف �آن 
و�حد، حنون مع �لق�سيدة و قا�ش مع هذ� 
�لو�قع �لذي ي�سرنق باآلمه فوق �لروؤو�ش.

و »قرب قا�سم« �إ�سافة ممتازة �إىل ق�سيدة 
�لنرث �لتي �أخذت مكانها �أخري� �إىل جانب 

�ل�سعر�ء �سو�ء ب�سو�ء ب�سرب رو�دها 
من تاأ�سيلها بدء� باأن�سي �حلاج و حممد 

�ملاغوط و �أدوني�ش و�ساو ول و�سوقي �أبي 
�سقر� ورفقة وغريهم من �لأ�سالء �لذين 

�أخذو� على عاتقهم حمل هذه �ل�سجرة 
�ملثمرة حتى �لنهاية.

ويف قبالة �حلياة ي�سيطر �ملوت، �نه نهاية 

للحلم �لوردي، ونهاية لل�سغف باللحظة 
�للذيذة، وهو يظل موجود� بني هذه �للحظة 

وتلك منذر�، ل يهاب �لرغبة ول يوؤمن �إل 
بك�سر �لروح.

»ج�سد ينتهي كلما ��ستهى ويبد�أ حني يعلن 
�لآخرون هدنة بني موتني. ج�سد �ختربته 

�جل�سور و �متحنه �حلب. �أجلته لأجلك 
بذريعة �ملخطوطات، وهاهو يدخل �حلروب 

كاأن �لأبجدية مل تعد تكفي«
يفهم قا�سم حد�د �ل�سعر مد�خلة بني �حلياة 

و �ملوت، ويفهمه �أي�سا حماكاة لكل هو�ج�ش 
�لنف�ش �لتي متور باأوجاعها لأنها ت�ستك�سف 

ما هو عا�ش على �لعني �لعادية، و كلما �زد�د 
توغل �ل�ساعر �زد�دت عذ�باته وجهر بجوعه 

�إىل تلك �ليوتوبيا �لتي يحلم �أن تر�وده 
يف كان ما حتت �سم�ش ما يف �أي بقعة يف 

�لأر�ش.
وهو كما قال لهم:

»بيني وبني �لغابة م�سافة / بيني وبني 

�لأ�سلحة م�سافة / بيني وبني �لقطيع م�سافة 
/ بيني وبني �لله ن�ش مكتوب /ل يخرج 

عنه ول �أخرج عليه / كانو� ي�سمعون / 
وكانو� يرون (

هكذ� ي�سغي �ل�ساعر للن�سيد، هو �رتفاع 
ي�سبه ت�سكيل �ملو�سيقى �ل�سيمفونية، بني 

�إيقاعاتها �لهادئة و�إيقاعاتها �ل�ساخبة. 
ويجيد قا�سم - فعال- هذه �للعبة �ملو�سيقية، 

فتندرج �لق�سيدة عنده يف مناخاتها بدء� 
به�سي�ش �لآلت، ثم ترتفع �آلة تالحق �آلة ثم 

يتجمع �للحن على وترية و�حدة �سعود� 
�إىل �لذروة. هذ� ما نلمحه يف �لن�سيد �لأول 

من �لكتاب، كما لو كان نوتة مو�سيقية 
مكتوبة بال�سعر و مر�سومة بالكلمات ل 

بالأحرف �ملو�سيقية.

قرب قا�سم
�لكتاب �لثاين » قرب قا�سم » �أجنز وحده 

من عام 1989 �إىل عام 1991 ي�سغله 
�ل�سفر و�لرحيل، و�لذهاب �أبعد �إىل » غبار 

�خليول �لوح�سية«فهو لي�ش نزهة، فكاأن ما 
ير�ه �ل�ساعر - ح�سي تعبريه - هو �لكفن 

�ملنتخب، هو �حلرف يف �لكلمة، ينتابه 
�لربق فيحلم.

يختلف هذ� �لن�سيد عن �لن�سيد �ل�سابق يف 
كثافة �ملعنى وو�سوح �مل�سمون. وتلون 

�ل�سورة باأبعادها �لظاهرة و �خلفية، فاإذ� 
بقا�سم حد�د يجيد يف �لك�سف عن �لذ�ت، 
ويف هزهزة �لغمو�ش كما يح�سل متاما 

عند �إلقاء حجر يف �لبحرية �لر�كدة، يتحرك 
�لوحل فيموه �ل�سورة، ثم �سرعان ما تظهر 

على رقتها ورونقها.
هي لعبة ذكية من غري �سك، تختلف عن » 
لعب« �أن�سي �حلاج وخ�سو�سا يف )لن( 

�ملالآى باملد�عبات �لظاهرة لتك�سف يف 
�خلتام عن ظالم �لنف�ش و �أحز�نها. فهو �سيد 

�لإ�سغاء » و�حتجت ملن يبادلني �ل�سمت، 
فتحت �سرفة ومالأت رئتي بنعمة �لريح 
وحيد� كنت مع �نتظارك وما �كتفيت«.

جنة االأخطاء
�إىل »جنة �لأخطاء« �لكتاب �لثالث، يحاول 

�ل�ساعر �أن يذهب بعيد� �إىل عامله �لأ�سطوري 
و �إىل تعويذة �ل�سفر وليل �ل�سرد، متخطيا 

بهرجة �لو�قع �ملزيفة، و�سطحية �ليوم 
�ملعي�ش برت�كيبه �ملو�سوعية �سمن �لزمن 

�ملحدد، فيوم �ل�ساعر غري �ليوم �لعادي، 
وغري �ل�سورة �ملكرورة بني �مل�سرق و 

�ملغرب، بني �لنهار و �لليل، وهو يتلب�ش 
�لآخر يروي عنه، �لآخر هو �ل�ساعر نف�سه 

�لذي :
» جاء مكتظا بالبكاء / ل �لكتف له و ل 

�لنهر/ يح�سي قم�سانه �ملتعبة لفرط 
�لطريق/ ويخدع �لنوم بالليل/ لئال تطاله 

يد �مل�سافة«
ويعلن �ل�ساعر يف �خلتام عن نف�سه، كما 

نظن غيه د�ئما، وكما نعرف �أنه من معدن 
�ل�سعر�ء :

ل �أحد يعرف �حلجر مثلي / بذرته يف 
�أجنة �جلبل /وربيت فيه وردة �ملعدن/ 
ف�سب مثل طفل مي�سي.. وتبعت خطاه/

�سمته قلب ي�سغي / وعزلته �أبجدية تعلم 
�لكالم / �سقيل ي�سف عن �لكنز/ وينبثق يف 

كتب ويف مر�يا / �قر�أ فيه زجاج �جلنة / 
وتعويذة �لع�سق / يت�ساعد خفيفا ومينح 

�لريح �سد�قة �لكتاب مثلي »
وهكذ� يبني �ل�ساعر مدينته �ل�سعرية، 

يبنيها بالروح و �لدم و �لأع�ساب،وتبدو 
لنا �أنها مدينة متفردة، غائ�سة يف �لأعماق. 

فماذ� يريده �ل�ساعر غري ذلك ؟ ماذ� يريد 
غري ق�سيدة على قد قامة �ل�سعر، لي�ست رثة 

�لثياب بل نظيفة وموحية حتكي �ل�سعر 
لل�سعر. وت�ستوعب �لتجربة بكل �أبعادها 

�لنف�سية و �لروحية بدون ت�سنع ول زيف. 
وقد عري عنها ��سدق تعبري �لفنان �سياء 
�لعز�وي عرب ر�سومه �ملكثفة بالبي�ش و 

�لأ�سود د�خل �لكتاب.

يا�سني رفاعية 

قـبـر قـاسـم .. أنـشـودة لـلـصـمـت




