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ي����وم الثامن م����ن كان����ون الثاين ع����ام 2003، كان 
اآخر ي����وم األتقي فيه رع����د عب����د القادر.اأثناء لعبنا 
الدومينو، �شاألته: ماذا عن ال�شكري؟ كيف ت�شعر؟ 
ابت�ش����م، وق����ال: لق����د طماأنن����ي الطبي����ب، واأ�شع����ر 
فع����ًا اأن و�شعي يتح�ش����ن.كان رعد خ����ال عاميه 
الأخريي����ن غالب����ًا م����ا ياأتي م����ن عي����ادة طبيبه اإىل 

مقهى اجلماهري..
وكنت كثريًا ما اأحتا�شى �شوؤاله عن النتائج..كنت 
اأخ�شى �شماع اأخبار �شيئة واأخ�شى عليه اأن يبقيه 
مثل هذا ال�ش����وؤال يف دوام����ة املر�ض.ال�شوؤال عن 
ال�شعر اأكرث ج����دوى وقيمة خ�شو�شًا اأن رعد كان 
يكتب يف العامني الأخريين ب�شكل يومي تقريبًا..
يف الف����رة نف�شه����ا كن����ت اأكت����ب )طغ����راء الن����ور 

واملاء(..كن����ت اأحت����اج اإىل اأن اأق����راأ جدي����ده بقدر 
حاجتي اإىل �شماع راأيه وماحظاته يف الن�شو�ض 
التي اأجنزها من الطغراء الذي مل اأجد حني قررت 
طبعه ما اأ�شرف ب����ه الكتاب �شوى اإهدائه اإىل رعد 
عبد القادر الذي اطلع على اجلزء الأهم من العمل 
الأول يف الكتاب )نه����ار عبا�شي( وعلى جانب من 

العمل الثاين فيه )رواية الهدهد(.
يف هذي����ن العامني اأجن����ز رعد )�شقر ف����وق راأ�شه 
�شم�ض(..جمموع����ة كب����رية يف قيمته����ا ويف ع����دد 
ن�شو�شه����ا الت����ي اأجن����زت بالكام����ل يف غ�ش����ون 
�شهرين تقريبا..وكن����ت اأفكر ب�شمت اأن رعد يريد 
اأن ي�شتب����ق امل����وت به����ذه الغ����زارة وبه����ذا التدفق 
ال�شعري الذي ل يتاأتى اإل ل�شاعر كبري، وكان رعد 

عب����د القادر �شاعرًا ف����ذًا كبريًا..لقد كانت ن�شو�ض 
ال�شق����ر مث����ل حي����اة رعد..ن�شو�ض تت����واىل فيها 
اجلمل وال�شور وتت�شابق مثل نيازك متر خاطفة 

ثم ل تلبث اأن تنطفئ ومتوت يف ظام.
كان����ت هذه اأعظ����م �شنوات رع����د يف ال�شعر..لكنها 

اأ�شواأ �شنواته يف احلياة..
كانت �شعادة العمل يف ال�شعر والإجناز به تخفف 
من تعا�شة اأيام ترمي بق�شوتها عليه.كان التوازن 
�شعب����ًا وم�شتحيًا، لكن رعد، باإ�شراقه احلي، كان 
دائم����ا ما مييل فريجح كفة �شع����ادة ال�شعر..وكنت 
اأنظ����ر يف هذا احلطام الذي يراك����م يف الأعماق، 

اأعماق �شاعر �شجاع.
لق����د ح�شم اأم����ره من قب����ل ال�شلطة على اأن����ه �شاعر 

معار�����ض ل فائدة ترجت����ى منه..فيما ب����داأ ج�شده 
الفت����ي وحمياه اجلميل يذويان �شيئا ف�شيئا حتت 
�شربات املر�ض الذي ل يرجتى ملن يكون �شحيته 

�شيء.
مل تك����ن بيننا اأ�شرار، كنت اأع����رف اعتمال امتزاج 
اخل����وف م����ن ال�شلط����ة مب�شاعر كربي����اء املعار�ض 
يف ذات رع����د وهو يبوح يل بتمزق يف داخله بني 
ال�شتجاب����ة لن����داء �شقيق ل����ه يف عم����ان باملغادرة 
والتح����رر م����ن احلال ال����ذي فيه، وب����ني رغبته هو 
يف البق����اء يف البلد والوقوف على م�شري ال�شلطة 
والبل����د والنا�����ض الذي����ن ينتظرون حرب����ًا متوقعة 
احل����دوث يف كل حني..�شخ�شي����ًا اقرح����ت علي����ه 
اأن يغ����ادر، وان يعتزل اجلميع يف عمان، ما دامت 

اأ�شرت����ه �شتبق����ى يف بغ����داد وما دامت بغ����داد على 
و�شك مواجهة امل�شري.قلت هو وقت لكتابة ال�شعر 
وللع����اج من املر�ض..قال يل: وملاذا ما دمت اأكتب 
به����ذه احلرية..وم����ا دام املر�ض يراج����ع ول اأثر 

له.
وقب����ل اأن نف����رق يف الي����وم الأخري، ي����وم الثامن 
م����ن كان����ون الثاين، عر�����ض علي اأن اأبح����ث له عن 
بي����ت لاإيج����ار يف ح����ي اأور، حي����ث اأقيم، ق����ال اإن 
احلرب �شتبداأ واأتوقع معارك اأو ق�شفًا �شديدًا يف 
الغزالية التي يقيم فيها..اأجبته: ل تقلق، �شيكون 
بيتان����ا لكلين����ا ح�شب املوقف يف منطق����ة اأي منا..
اتفقنا على هذا الأمر..ووا�شلنا لعبة الدومينو.

يف ه����ذه ال�شن����وات تعلمنا لعب����ة الدومينو، وكان 
م����ن اأغ����رب امل�شاه����د اأن جت����د يومي����ًا يف مقه����ى 
اجلماه����ري حلقة م����ن الأربعة: �شهي����ل �شامي نادر 
ورع����د عب����د الق����ادر وقا�ش����م حمم����د عبا�����ض واأنا، 
وين�ش����م للحلقة اأ�شدقاء اآخ����رون، كان بينهم علي 
ب����در و�شف����اء �شنكور وحمم����د الغ����زي، فيما كان 
اآخ����رون ياأتون م����ن حلقات اأخ����رى فين�شموا اإىل 
احللق����ة ال�شامتة..لقد كانت احللق����ة �شامتة فعًا 
طوال اللعب، وكان ال�شم����ت هو دافع الن�شراف 
اإىل خي����ار الدومين����و يف املقه����ى الذي ب����ات مكانا 
وفنان����ني  واأدب����اء  �شحفي����ني  مثقف����ني،  لتجم����ع 
واأ�شات����ذة جامعة، ومعهم طلب����ة وباعة وهاربون 
م����ن خدم����ة اجلي�ض وعاطل����ون ع����ن العمل..كانت 
الأي����ام �شاخنة باأحاديث احلرب املنتظرة وم�شري 
ال�شلط����ة واأفق احلرية الذي يل����وح غام�شًا، وكان 
�شم����ت الدومينو ه����و ماذ املجموع����ة التي كانت 
تتح�شب من ر�شد اأمن����ي متوقع ملثل هذه الأماكن 
وهذه التجمعات..يف اإحدى املرات ويف منت�شف 
وق����ت اللع����ب والندماج في����ه تناول رع����د حقيبته 
واأخ����رج ن�ش����ًا طوي����ًا..كان عنوان����ه الدومين����و، 
قراأت����ه..وكان من اأف�شل ما كت����ب رعد ومن اأف�شل 
م����ا خرجن����ا به م����ن اأي����ام ال�شم����ت والدومينو يف 

مقهى اجلماهري.
ي�شتطي����ع رع����د مبه����ارة ن����ادرة اأن ي�شتخل�ض من 

تفا�شي����ل احلي����اة اليومي����ة ومراراته����ا تراجيديًا 
متتزج ب�شخرية مل ياألفها ال�شعر كثريًا، خ�شو�شًا 
ال�شع����ر العراق����ي املع����روف ب�شرامت����ه وجديت����ه 
الن�����ض وي�شخ����ر،  رع����د يف  احلادتني..ين�شح����ق 
يت����اأمل ويبت�ش����م، يفك����ر وُيَج����ن، يتاأم����ل ويندمج، 
ليخ����رج بن�����ض ي�ش����ع امل����رء عل����ى �شف����ا حلظت����ه 
ال�شوداء يف التاريخ، حلظة من املرارة وال�شحك 
واحل����ب والك����ره والق����وة وال�شع����ف والتح����دي 

وال�شت�شام.
ه����ذه هي حلظ����ة الدومينو التي تكث����ف من جديد 
زمن )دع البلبل يتعجب( ثم )الأطروحة ال�شعبية(، 
هذي����ن العملني ال�شاحرين اللذي����ن بهما، وباأعمال 
اأخ����رى ل�شع����راء اآخرين، تخّل����ت ق�شيدة النرث يف 
العراق عن التهومي ال�شع����ري اللغوي الف�شفا�ض 
ال����ذي هيم����ن عل����ى كثريي����ن يف عق����د الثمانينات، 
وانتقلت اإىل ف�شاء تعبريي اآخر ُيعنى باملو�شوع 
ويهت����م باملعنى ال�شع����ري ويتخفف م����ن ادعاءات 
مبهم����ة �شابقة عن تفج����ري اللغة واحتق����ار الدللة 

ال�شعرية وت�شفيه اأية قيم����ة اإن�شانية لعمل ال�شعر 
�ش����وى قيمة التداع����ي احلر والفو�ش����وي لل�شور 

والكلمات.
لك����ن جتربة رعد عب����د القادر، حت����ى يف ثمانينات 
تل����ك  ع����ن  مبن����اأى  بقي����ت  ال�شع����ري،  الامعن����ى 
الفو�شى..لق����د اأ�شهم بحيوي����ة يف اإجناز التحول 
اإىل ق�شي����دة الن����رث.. لكن باإبق����اء م�شافة وا�شحة 
ب����ني طبيعة عمل����ه يف ال�شعر وب����ني الطبيعة التي 
اختار التح����ول باجتاهها �شع����راء اآخرون، �شواء 
مم����ن ا�شطل����ح عل����ى ت�شميته����م بال�شبعيني����ني اأو 
الثماني����ني. وميك����ن الإ�ش����ارة اإىل عمل����ه ال�شعري 
امله����م الذي اأجنزه يف الثمانين����ات )اأوبرا الأمرية 
ال�شائع����ة( كربه����ان على الطبيع����ة اخلا�شة لعمل 
رعد يف ال�شع����ر واهتمامه باملعنى ال�شعري وناأيه 
عن جمانية التعبري اللغوي يف الكثري من ال�شعر، 
�شع����ر اآخرين، ال����ذي اأجنز بالتزامن م����ع الأوبرا، 

ويف بحر الثمانينات.
يف الثمانين����ات تعرفن����ا يف �شنته����ا الأوىل عل����ى 

بع�شنا.
ح����دث تعارفن����ا مب�شادف����ة غريب����ة كان ثالثنا فيها 

ال�شديق ال�شاعر �شاكر لعيبي..
فف����ي اليوم ال����ذي قرر في����ه �شاكر مغ����ادرة العراق 
نهائيًا كنا مع����ًا يف مقهى الربملان..على مقربة منا 
يف املقه����ى كان رع����د عب����د القادر..ق����ال يل �شاكر، 
وكان يتكت����م عل����ى مو�ش����وع هجرت����ه، ونحن نهم 
مبغ����ادرة املقهى: لأودع رعد..ه����ذا رجل ي�شتحق 
اأن اأودعه ول اأخ�شى معرفته باأمر �شفري..يف هذا 
الوداع تعرف����ت على رعد..وقب����ل تعارفنا كنت قد 
قراأت لرعد وكان ق����د قراأ يل، وبعده بداأت �شداقة 
كان يومه����ا الأخ����ري يف الثامن من كان����ون الثاين 

2003، افرقنا م�شاء يف مقهى اجلماهري..
يوم ال�شبت، احلادي ع�شر من كانون الثاين، ومن 
مبنى جريدة اجلمهورية، اقتادين ثاثة من رجال 

املخابرات.
يف ال�شي����ارة البيك اآب، وكنت يف مقعدها اخللفي 
ب����ني �شابط����ني، ويف الطريق ال�شري����ع اإىل �شجن 
احلاكمية كان ال�شم����ت ثقيًا..جتراأت وطلبت اأن 
ي�شمح يل بالتدخني، رف�ض الثنان بازدراء..غري 
اأن الثال����ث  ال����ذي كان يف املقعد الأمام����ي اأمرهما 
باملوافقة:ل باأ�ض.. ليدخن!، ميزت نربته الطيبة، 
لك����ن الذه����ن كان بعي����دًا ع����ن اجلمي����ع من�شط����رًا 
باجتاه����ني: مل����اذا ج����رى اعتق����ايل؟ م����ن جان����ب، 
وم����ن جانب اآخ����ر تاأمل يف �شريط �ش����ور الأطفال 
والزوج����ة والعائل����ة الكب����رية و�ش����ور الأ�شدقاء 

يتقدمهم رعد..
يف ال�شج����ن كان ح�ش����ور رع����د دائم����ا مع����ي، يف 

زنزانتي النفرادية.
كنت اأخ�شى اأن يجرجر اإىل التحقيق ب�شببي، كان 
معروف����ًا اأنه من اأقرب اأ�شدقائي، وقد يكون مفيدًا 
يف التو�ش����ل اإىل �ش����ر مل يبلغوه، هك����ذا تخيلتهم 
يفك����رون، واأن����ا اأرمى يف الزنزان����ة النفرادية يف 
الثالث����ة ع�شر اليوم نف�شه، اإنها ال�شاعة التي غالبًا 
م����ا نلتقي فيها معظم الأيام يف مقهى اجلماهري،..
فيما كنت، اأحيان����ًا اأخرى، اأحت�شب من اأن ي�شتغل 
و�شع����ي جلرج����رة رعد للتحقي����ق اأو التوقيف يف 

اأيام ملتب�شة وم�شحونة بكل الحتمالت.
وبع����د ع�شرة اأي����ام انفرادية، حتول����ت اإىل زنزانة 
اأخ����رى مع �شجن����اء اآخري����ن، وج����دت �شجينًا من 
الإمام����ني  رو�ش����ة  كلي����دار  جن����ل  كان  �شام����راء، 
يف  الق����ادر  عب����د  رع����د  زمي����ل  كان  الع�شكري����ني، 
البتدائي����ة والإعدادية، فكان رعد تاريخًا م�شركا 
النبي����ل،  ال�شامرائ����ي  الرج����ل  ذل����ك  وب����ني  بين����ي 
ومو�شوع����ًا لأحادي����ث يحتاج اإليه����ا �شجينان يف 

زنزانة ل مييزان فيها الليل عن النهار.
يوم الأحد الثاين ع�شر من كانون الثاين جاء رعد 
اإىل بيتي، التقى زوجتي واأولدي م�شتف�شرًا عما 
اإذا كان����وا بحاجة اإىل اأم����ر ما..ت�شفه زوجتي يف 
ما بع����د: كان وا�شحًا  عليه القل����ق، وكان وا�شحًا 
حج����م الأمل الذي يواري����ه عن امراأة ج����اء ليخفف 

عنها و ليطمئنها يف �شاأن ل يحتمل الطمئنان.
يف لي����ل ذلك اليوم، بق����ى يهاتف اأ�شدق����اء مثقفني 
طالبًا تدخلهم لإطاق �شراحي..كما روى يل ذلك، 

يف ما بعد، الأ�شدقاء اأنف�شهم.
�شب����اح الي����وم التايل وجد رع����د وحي����دًا ميتًا يف 

بيته، وقد فتح كل نوافذ البيت واأبوابه.
حينم����ا تغل����ق احلي����اة كل نوافذها عل����ى ال�شاعر، 
ينه�����ض ال�شاعر فيفت����ح النوافذ كله����ا على العامل. 

ال�شاعر اأكرث كرمًا من احلياة.

رعد عبد القادر..الشــاعر أكثر كرمًا 
من الحياة

ـــي ـــد الـــــزهـــــرة زك ـــب ع

رعد عبد القادر وعبد الزهرة زكي
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ــــــــــدر ــــــــــي ب ــــــــــل ع

انقر�ش���ت  ال�شن���وات.  «م���ّرت    René Char
يوؤملن���ي  كان  الع���امل.  ان�ش���َرَف  العوا�ش���ف. 
ال�شع���ور اأّن قلبِك مل  يعد ينتب���ه اإيّل. كنت اأحبِك. 
واأن���ا غائُب الوج���ه، خاٍل من الف���رح. كنت اأحبِك،  

متغريًا يف كل �شيء، وفيًا لِك.«

*)explois»رينه �شار )من ق�شيدة«ماآثر
»اأح���اول اأن اأرّم ف���وؤادي بك�ش���ر م���ن النج���وم، 
اأح���اول اأن اأغلق منافذ وقت���ي، األب�ض غيمتك، اأزر 
عل���ّي املطر، اأخرج جنح���ي، ا�شتل���م ال�شروق بيد 

والغروب بيد، واأفرح ملء اجلهات.«
رعد عبد القادر )من«ن�ص يف احلب«(*

احلب...
من اأي���ن تاأت���ي فتنته وهيمنت���ه طامل���ا اأن ال�شاعر 
ال���ذي يعّذبه اجلم���ال يوؤمله احلب، وي���زاوج مرة 
واحدة بني وحدة انفعالته مع املحبوبة والطابع 

الفّظ مل�شريه؟ 
احلب...

م���ن اأين تاأت���ي اإ�شراقاته اجل�شدي���ة وكلماته، من 
اأي���ن تاأتي اإثارته وتاأثرياته، م���ن اأين تاأتي لعنته 
وانحرافات���ه، م���ن اأي���ن ياأت���ي قبول���ه والر�شوخ 
ل�شلطان���ه؟ احل���ّب ه���و �شي���د كيوبي���د كم���ا �شّماه 
احل���ب  ق�شيدة«جه���د  يف   Berown ب���ريوان 
م�شاعًا«: �شاحب ال�شلطان... ال�شما�ض احلقيقي 
للتنه���دة الفكهة... ال�شرط���ي يف الع�ش�ض... �شيد 
الأ�شلح���ة املطوي���ة... املل���ك املكّر����ض للتنه���دات 
املت�شكع���ني وال�شاخط���ني...  م���وىل  والأن���ات... 
الإمرباطور الأوحد واجلرنال العظيم للمنجمني 
امل�شرعني...«وليكن ال�شاع���ر عريف ميدانه الذي 

يرتدي اإ�شارته كطوق احلمام ال�شاحك.«

ولك���ن من اأي���ن تاأتين���ا ن�شو�ض احلب؟ م���ن اأين 
تت�ش���رب اإىل خيالن���ا ولغتن���ا ومعانين���ا؟ من اأين 
تاأت���ي لغته���ا املوهوب���ة وكلماتها؟ من اأي���ن تاأتينا 
انفعالته���ا وف�شاحته���ا بينم���ا احل���ّب ه���و الذي 
يخر����ض وي�شم���ت وي���ذّل ويبي���د ويغ���ّل ويفن���ي 
كم���ا يقول ب���ارت يف مقاط���ع من خط���اب عا�شق؟ 
اإنه���ا تاأتين���ا، رمبا، من طغيان احل���ّب على �شمري 
ال�شاع���ر. تاأتين���ا م���ن ت���رف العا�ش���ق، ومغازلته 
ومغامرات���ه. تاأتين���ا عل���ى الدوام من ن���زاع خالد 

ومعّذب ل�شاعر فر�ض ب���كل قوة معرفته الدنيوية 
النرية ب���كل ما فيها من �شعب���ي وزهدي وهو�شي 
ومف���كك على كل ما ه���و متعاٍل و�ش���ري ومقّد�ض، 
بلغ���ة اأزيائية حا�شرة، بلغ���ة كورتوازية متاأنقة، 

�شعبية، ا�شطناعية، لياقية، �شحرية.
ن�ض احلب لدى رينه �شار، ن�ض طالع من اجل�شد 
وترف���ه، من هو�شه وحنينه، م���ن �شبقه ورغباته، 
من غمو�ش���ه وا�شطرابه، من �شهوته وانت�شابه. 
ه���و ن�ض ي�شنع من احل���ب اإليغوريا احلب، ومن 
الكلم���ات واقع���ة للح���ب طالع���ة م���ن فج���ر احلب 
وغروب���ه، من ليل���ه ونهاره، من وج���وده وعدمه. 
ه���و ن����ض م���ن خا�ش���ة العط���ر وهب���اء الكن���وز 

وعدمها.
ن����ض احلب لدى رع���د عبد الق���ادر مثلما هو ن�ض 
احل���ب ل���دى رين���ه �ش���ار، ن����ض متاأن���ق ي�شتم���ر 
نب���ذًا  وي�ش���ّكل  امل�شطرب���ة،  اخلفي���ة  بقوانين���ه 
م�شتم���رًا لكل حياتنا الر�شمي���ة، و�شغطًا على كل 
اقت�ش���اد يف فتنتن���ا اجلام���دة. هو ن����ض يراءى 
وراء حج���اب اللغة الثقي���ل، وكاأنه �شورة عظمى 
لفو�شى حياتنا وا�شطرابها، �شورة بكر لأ�شّد ما 

يف حياتنا من اإظام وخذلن وتعقيد.
ن����ض احلّب ل���دى رعد عبد الق���ادر مثلما هو ن�ض 
احل���ّب ل���دى رين���ه �ش���ار، ن����ض يوؤّمن م���ن خال 
فو�ش���ى اأخاقن���ا وعاداتن���ا نوع���ًا م���ن التجميل 
الغام����ض ل���كل م���ا يف حياتن���ا م���ن خيب���ة، وميل 
غري���زي اإىل ال�شق���اء، ويك�شف يف الوق���ت نف�شه 
ع���ن املث���ل العظيم���ة الت���ي ل تك���ون اإل يف تدمري 
فتنتن���ا، واإل يف هذا الوهم الذي له هذا ال�شلطان 
كله غري القاب���ل لاإنكار، والذي يتحّول بعد �شوء 
الإ�شتعمال اإىل قواعد لل�شلوك م�شّكًا وفق حتديد 

غام�ض اأ�شطورة �شخ�شية لكل واحد منا.
***

»كان ال�شي���ف يغ���ّرد وقلب���ك ي�شب���ح بعي���دًا عنه. 
بلبلت���ك.  اإىل  اأ�شغي���ُت  �شجاعت���ِك،  احت�شن���ُت 
طري���ق عل���ى امتداد مطل���ق الأم���واج باجتاه قمم 
الزب���د العالية هذه، حيث ُتبح���ر الف�شائل املبيدة 
لاأي���دي التي حتم���ل منازلنا. مل نك���ن �شّذجًا. كنا 

حماطني.«
رينه �شار )من ق�شيدة«ماآثر«)

اأنت حبي من �شنوات
دوختي اإزاء انتظارك

ال�شيء الذي ل ي�شيخ ول يربد.
رينه �سار )من ق�سيدة«برتي�سيا 
)Patricia Terry»تريي
تعّل���ق نان�ش���ي كاي���ن بي���ور يف كتابها«التنوي���ر 
يف �شع���ر رينه �ش���ار«: اإن الك�ش���وف معقوب على 
الدوام بالعودة الأبدية، وهكذا حني ينهي ال�شاعر 

ق�شيدته اخلا�شة فاإنه ل ي�شتنفد ال�شعر.
يق���ّرب رينه �شار احلب م���ن احلد�ض، من ال�شيف 
ال���ذي يغ���ّرد، من ه���ذا الّله���ب احليِّ ال���ذي يحّلق 
فين���ا ويطلع منا، من الأم���واج العاتية التي ت�شع 
اأج�شادن���ا يف ا�شتع���ارة �شعرية جدي���دة، من زمن 
احلب ال���ذي يبحر فينا كما ل���و كان طبيعة مبيدة 
وتائهة، حتملنا وتقدمنا من زمن خالد وم�شتعل، 
اإىل زم���ن ي���ربق وي�شع���د اإىل الأعل���ى، اإىل زم���ن 
يجعل من احل���ب �شياء اأنقى من النور القادم من 
الأعلى، اإىل زم���ن يحّلق فينا، ويجعلنا حيوانات 
 Albert Béguin طائرة كما قال األبري بيغان

يف كتابه«النف�ض الرومانتيكية واحللم«.
من اأين نح�شل على احلب اإذن؟ اأَِمَن املاآثر الباهرة 
التي ي�شنعها اجل�شد؟ اأَِمن التاأمل الذي ل ين�شب 
يف وجه امل���راأة؟ اأَِم���ن الرغبة الكا�شح���ة ب�شعرنة 
ج�ش���د امل���راأة والذوبان في���ه؟ اأَِمن روؤي���ة الوجود 
والتفك���ري فيه؟ اأَِم���ن تاأمل���ه وتف�ش���ريه وتاأويله؟ 
اأمن حكاية عن احلب �شنعته���ا املعرفة ال�شعرية، 

واللغة املتعالية، واخليال اخلّاق؟
رين���ه �شار مث���ل رعد عب���د القادر، كاهم���ا يطرح 
الوظيفة الأدائي���ة لل�شعر كقوة براطيقية، وكحلم 
ميتافيزيق���ي مت�ش���ام، وي�شب���ح احل���ب اإليغوريا 
عظيمة، وج�شد املراأة مينحنا معنى جديدًا، اأعظم 
م���ن املعن���ى الذي يطرح���ه الفيل�ش���وف واحلكيم، 

والأخاقي، واملب�ّشر.
�شعر احلّب هو النب�ض العاطفي الذي يتجّلى يف 
الن�ض وي�شميه بارت مبطاردة اخليال. فالعا�شق 
ال�شعيد لي����ض يف حاج���ة اإىل الكتابة،«اإنه عا�شق 
لأن���ه يبتكر املعنى..احلب اأخر����ض، ال�شعر وحده 

يجعله ينطق.«
***

اللغ���ة يف ن�شو����ض احلب اعرا����ض مثيولوجي 
على اللغ���ة ذاتها. هي املدخ���ل ال�شحري اإىل عامل 
اإيرو����ض العظي���م، وه���ي الإمي���اءات الإحتفالي���ة 
الت���ي تتحّول اإىل عامات. لغة احلب لغة ملتهبة، 

ون�شو����ض احلب حتتوي على الدوام على �شور 
ملتهب���ة يحّتمها توّهج النف����ض وا�شتعال اجل�شد. 
اإنه���ا ا�شتع���ارات ي�شع���ب حتديده���ا وتبينها، اإل 
يف و�شفه���ا مو�شوعًا للحلم. ن�شو�ض احلب هي 
انفتاح على الآخر؛ املراأة، واإدراكها �شمن حكاية 
�شعرية، وبنوع من العقاني���ة واخليال اخلّاق. 
ه���ي مزاوجة بني الأحام امل�شتعادة ولذة الن�ض، 
ل تف�ش���ي اإىل حلظة �شف���اء خال�ض فح�شب، اإمنا 
اإىل حلظة م���ن حلظات التاأمل النق���ي. اإنها نظرة 
عميقة اإىل ج�شد امل���راأة ووجودها، ورغبة كامنة 
يف اإ�شف���اء معنى على الع���امل، وعودة اإىل ينبوع 
احلي���اة، اإىل نار البدائية الت���ي خلقت العامل، اإىل 
النف����ض ال�شاع���رة واحلامل���ة التي تبت���دع العامل. 
امل���راأة الت���ي نحل���م بها هي امل���راأة املوج���ودة كما 
نحلم بها، ال�شعر وحده يجعل من املراأة املحلومة 

امراأة موجودة.

***
»اأخرب نف�شي مرة اأخرى ما عرفته من قدمي،

اجلمال املحّطم بالغائط والك�شر،
اأنت حبي واأنا حمّط رغبتك،

اخلبز الذي �شنعناه يف الليايل املحببة،
مثل ملك قدمي يتقّدم فاحتًا ذراعيه الإثنتني.«

 chants de la( رينه �سار
)Balandrane

ق�شائ���د احلب هي منو للوع���ي الكوين وت�شاعد 
للغ���ة احل�شّية وهي تلتحم م���ع كل ما هو ج�شدي 
وم���رف وثري. ه���ي املظه���ر الأكرث تعب���ريًا عن 
ال�شياء ال���ذي ي�شّع من اأج�شادنا وروحنا، وطلب 
اخلي���ال هنا ه���و ك�ش���ٌف وتاأ�شي����ٌض لوجودنا يف 
الع���امل، اإذ تعيد الروؤية ال�شعري���ة تب�شرنا بج�شد 
امل���راأة وروحه���ا، ل بو�شفه اأع�ش���اء ودمًا وحلمًا 
ومكونات اإمنا بو�شفه �شعلة وفكرة و�شياء. اإنه 
تقوية للنف����ض يف مواجهة الأ�شياء والذوبان يف 
املوؤنث، واإبعاد للمادة، وا�شتثارة للوعي، وولوج 
هي���وىل  الهي���وىل؛  اإىل  الكينون���ة، ودخ���ول  يف 
اجلن����ض، وهي حال���ة تتج���اوز ح���الت التجربة 
املح�شو�شة، لت�شل بنا اإىل نطاق الوعي الكوين، 
اإىل عب���ور �ش���ور امل���ادة، والو�ش���ول اإىل كيمياء 
الأح���ام، اإىل عب���ور اللغ���ة اجلام���دة واملتخ�شبة 
والو�شول اإىل كيمياء النف�ض، اإىل جتاوز الواقع 

واحلياة يف اخليال والأح���ام يف و�شفها خالقة 
وموؤ�ش�شة للواقع والنف�ض والوجود والكينونة.

***
ق�شي���دة ماآثر Explois لرينه �شار التي ن�شرها 
Fureur et mystér«ال�شخ���ب  يف دي���وان 
والغمو�ض«تختلف عن ق�شيدة«اأنا خا�شة العطر 
وع���دم الكنوز، ن�ض يف احلب«الت���ي ن�شرها رعد 
عب���د القادر ع���ام 1998، حيث تاأت���ي عبارة )ن�ض 
يف احل���ب( اإحلاق���ًا ب�شيط���ًا اإىل العن���وان، ي�شي 
بع���دم الإكتم���ال وبحالة النق�ض الدائ���م الذي من 
خاله �شنتعر����ض اإىل نوع من الإغ���واء، يجذبنا 
اإىل اإ�شاف���ة �ش���يء م���ا، واإكم���ال نق�ض م���ا، حيث 
احلب بعدم اكتماله يحّرك عادة فكرة املدونة غري 
املكتمل���ة، فهو غري مكتمل باأ�شمائه املتعددة، ومن 

هنا �شيكون ح�شوره كامنًا يف اإخفائه لأ�شله.
�شيك���ون الواح���د يف ن����ض رع���د عبد الق���ادر هو 
املتك���رث والبنية املع���ادة املكررة الت���ي تنفلت من 
�شلطة الوعي واإطاقها، و�شتكون عملية التحديد 
يف التكرار هي انف�شال عن اإرادة القول الأ�شلية، 
وحت���رر من كل �شياق ملزم، ولذا جند الواحد يف 
احلب يعمل داخل الن�ض من خال تعدده ووهمه 
الذي ين�ش���ج خيوط الن����ض وي�شكلها، وهو وهم 
اإ�شايف طاملا ميكن تبديده من خال توحيده، فهو 
ل ميدن���ا من خال تكراره اإل بظل زائف للواحد، 
فاحلب ه���و ال�شرير الذي يتقاط���ع فوقه اآلف من 
الع�ش���اق، اإنه الن�ض- الكفن لدى جاك دريدا الذي 
يتقاط���ع علي���ه اآلف الأموات القادم���ني من اأماكن 
متع���ددة. اإنه ن�شيج من الإختافات والتعار�شات 
املتاحق���ة يف �شورة خنثية اأو هيروجينية، لذا 

فاإنه يفتقر لهويته اخلا�شة.
***

ينفت���ح احلب يف ن�ض رعد عبد القادر على خارج 
احل���ب. ه���ذا النفتاح ه���و الذي ي�ش���كل �شريورة 
الن�ض الامتناهية، حيث متر الأ�شماء وال�شفات 
واح���دة تل���و الأخرى من خ���ال الغمو����ض الذي 
ي�ش���كل الأ�ش���ل اخلال����ض للح���ب، وال���ذي ين���اأى 
عن م�شن���ف كامل يف الأخاق، ين���اأى عن نف�شه، 
فيم���ا يعيد للذاك���رة بع�ض ه���ذا الإ�شتخ���دام الفّذ 
للبديهي���ات والتعب���ري عنه���ا ب�ش���كل ظاه���ر. اإن���ه 
يتج���اوز اخلط���ر امل�شتحيل وال�شري���ح يف تعدد 
املطل���ق من خال العاقات الت���ي ي�شتحيل دفنها. 
ولأن���ه واحد باأ�شمائ���ه فلن يكون ه���ذا الت�شريح 
الغام�ض اأو الإقرار بغمو�شه اإل نوع من ارتباط 
احلب باملوت، اأو ال�شت�شام الكامل، ا�شت�شامنا 

نحن بكل قوانا اإىل الدمار.
فاأي جمال اأّخاذ حني نقراأ:

ي�شو�شن احلجر

ويرنج�ض الزمن،
ويح�شو غليونه

بالفرا�شات.

ه���ذه الإ�شتع���ارات هي حماول���ة لإقام���ة نوع من 
الت���وازي ب���ني القّي���م امل�شتقل���ة لل�ش���كل و�شعرية 
املعن���ى، فالإ�شتعم���ال الغائ���ي للغ���ة يف و�شفه���ا 
و�شيلة ات�شال �شتبطلها القيمة امل�شتقلة لاأ�شوات 
والعنا�ش���ر ال�شرفية واجلمالية فيها، و�شيحاول 
الن����ض اأن يجد من خ���ال احلب نوعًا من التعادل 
والو�شيل���ة،  الغاي���ة  واخل���ارج،  الداخ���ل  ب���ني 
ال�شياغة واملماثل���ة، و�شتكون الظواهر الأل�شنية 
حم�شو�ش���ة براكيبها، لكن هذا التمظهر التلفظي 
ه���و املظهر الدليل ذات���ه، و�شتك���ون الكلمات من 
خ���ال انتظامها، وا�شط���ة ملنح احل���ب غاية اأكرب 
من غاياتها الوظيفية والتعريفية، و�شتتجه اللغة 
ال�شعرية من الطابع ال�شواتي اإىل الطابع الدليل 
ل من خال تعيينه���ا اإمنا من خال تنظيمها، لكن 
ه���ذه الدللة الت���ي ت�ش���ل يف عبثه���ا اإىل اأق�شاها 
�شتدّمر الإ�شغاء ال�شلبي لل�شوت، واملتمركز على 
احلقيقة من خال كتاب���ة ت�شّكل من بني ما ت�شكله 
نوعًا من الت�ش���ّدع املتوا�شل للح�شور. فالعامة 
الت���ي ت�شّكل ح�شورًا ل�ش���يء غائب �شيبطل عملها 
و�شيك���ون ا�شتخ���دام الثنائي���ات املراتب���ة نوعًا 
من الإختاف املوؤجل ال���ذي يدّمر املعنى املراكز 
يف الن����ض واملتعايل، ولن يك���ون احلب اإل كتابة 
ع�شّية فاقدة ملركزها. �شيكون نوعًا من الكولج، 
تلقيح���ًا دخي���ًا وطارئ���ًا، و�شيتح���ول الن�ض من 
خ���ال �شطوع���ه وتوهج���ه اإىل ج�ش���د مقط���ع، ثم 

�شيندفع بكل قوة لتدمري نف�شه.
***

اأن نتقّب���ل )ن�ش���ًا يف احل���ب(، ن�شًا م���ن )خا�شة 
العطر وع���دم الكنوز( فهذا يعني اأننا نتقّبل نوعًا 
من الإنكار لكل ما يف قواعدنا واأخاقنا الر�شمية 
م���ن ح�شور، وق���د ي�شمح لنا هذا الإن���كار ذاته ان 
نتقّب���ل حمتوى احلب اخلف���ي بالقدر الذي نرغب 
في���ه بتهدي���د العق���ل، اأو تهدي���د الو�ش���وح التام. 

فلماذا يتحّول احلب اإىل عائق للتوحد الكامل؟
اأحاول اأن اأرم فوؤادي

بك�شر من النجوم
اأحاول اأن اأغلق منافذ وقتي
األب�ض غيمتك، اأزر علّي املطر

اخرج جنحي
ا�شتلم ال�شروق بيد والغروب بيد

واأفرح ملء اجلهات.

مل���اذا تتحّول هذه ال�ش���ورة الطق�شية للباغة اإىل 

ن���وع من التعّل���ق الفا�شح بالتدمري؟ ه���ذا التعّلق 
الظاه���ر والكامن يف كل واحد من���ا والذي نطلق 

عليه اليوم ت�شمية«الت�شعيد«.
مل���اذا ل يكون احل���ب يف و�شفه تدم���ريًا بكل قوة 
لتعالي���ه، نوع���ًا م���ن التعوي����ض ال�ش���روري ع���ن 

العنف الفو�شوي الذي ي�شود حياتنا؟
***

لق���د اأراد كل من رينه �شار ورعد عبد القادر كتابة 
واقع���ة احل���ب يف ال�شعر مثلما ه���ي كتابة ال�شعر 
يف احل���ب، فكاهم���ا اأراد رواي���ة اإليغوريا احلب 
ع���رب اللغ���ة املح�شو�ش���ة واملتج�ش���دة، ومب���ا اأن 
احلب ل تكتبه اإل الأج�ش���اد، عرب مواقعة اجل�شد 
للج�ش���د واللح���م للحم وال���روح لل���روح، مواقعة 
ذوب���ان وانغم���ار وتيهان و�شياع، ف���اإن املزاوجة 
ب���ني اللغة واجل�شد تتحقق، حي���ث اأن اللغة تعرث 
عل���ى اجل�شد ال�شائع يف احل���ّب، وجتعله جتربة 
لوج���ود واكتمال، جتربة هداي���ة وعثور، جتربة 

و�شول وافتتان.
اإن واقع���ة احل���ب يف �شعر رينه �ش���ار و�شعر رعد 
عبد القادر هي واقع���ة ال�شعر يف احلب، فكاهما 
تاأ�شي�ض انطولوجي للخيال، وتاأ�شي�ض حم�شو�ض 
لكل ما هو اأثريي ومتطاير وعابر وزائل وموؤقت. 
وواقع���ة احلب هي �شورة ارتعا�شة ج�شدين عند 
التحامهم���ا وهما عند قمة تاألقهم���ا، واحلّب فاعل 
ُمْدَرك وعامل ُم���ْدِرك معا، احلب �شعر يوؤ�ش�ض هذا 
العامل، ويح���ده بوجوده وكينونت���ه. اإنه اخلطر 
الأق�شى الذي يهددنا، طريق الإنك�شاف والتجّرد 
ال���ذي يحّر�شنا ملعرف���ة كينونتن���ا ووجودنا، اإنه 
اإدراك لفتنتن���ا وخ���وف منه���ا، اإنه رع���ب و�شلطة 
وخطر وتدمري، اإنه طريق انف�شاحنا وانك�شافنا، 
فم���ا اأن ن�شع اأيدينا علي���ه حتى نتعرى متامًا، اإنه 
تقدمن���ا با�شتمرار نح���و اإمكاني���ات وجودنا، اإنه 
تطوير لرغباتنا ولتق�شفنا، اإنه اإمكانية خفية رغم 
ظاهرها، اإن���ه حتّجبنا واختفاوؤن���ا رغم ظهورنا، 
ان���ه اإدراك لنتمائن���ا ومعرفة لهويتن���ا وماهيتنا 
ال�شبي���ل  ه���ي  املعرف���ة  ه���ذه  اأن  بي���د  اخلا�ش���ة. 
اخلطر ال���ذي يعّر�ض م�شرينا للتهدي���د امل�شتمر، 
وه���ي التي جتعلنا نقف ب���ني اإمكانيتني تعّر�شان 
م�شرينا للخطر الثابت والدائم: اإمكانية الرف�ض 
لإبتعاد احلّب وتعاليه و�شموه و�شّره وغمو�شه، 
وه���ذا يعني امل���وت، اأو الإندفاع بكل قوة لتحديد 
اإىل  الهب���وط  يعن���ي  وه���ذا  وجوه���ره  ظاه���ره 
الهاوي���ة. وحده ال�شعر يدفع بن���ا ويحّر�شنا على 
ممار�شة املعرفة ونحن ن�شت�شلم لندائه الغام�ض، 
وح���ده يحر�شنا على مام�ش���ة اجلوهر والظاهر 
م���ن الأ�شياء، وحده يدفع بن���ا لتلقي نداء الهاوية 

والتعر�ض له���ذا التهديد امل�شتمر، وحده يعّر�شنا 
لاإنك�ش���اف وهو الع�شي عل���ى النك�شاف، وحده 

الذي يحّر�ض وي�شتفز ويتوقف وي�شمت.
***

)الف���وق(  ه���ي  الع���امل(  )�شي���دة  تك���ون  حينم���ا 
و)التح���ت( و)العمق( و)املناخ���ات( و)الأبخرة( 
يف ق�شي���دة رع���د عبد الق���ادر، فاإنها تتح���ّول اإىل 
رحل���ة يف امل�شتحيل، رحل���ة يف الإمتداد امل�شّطح 
للعاطف���ة التي ل يحّدها فكر ول حد ول حت�شيل. 
ه���ي نهاية الإعراف وم���ا يختتم اجل�ش���د به لغة 
الع�ش���ق، لغة الإفتت���ان عندما ت�ش���ل الكلمات اإىل 
حده���ا الأخ���ري. اأما ل���دى رين���ه �شار فه���ي ماأثرة 
اجل�ش���د الذي يغ���ّرد البحر عل���ى �شخرته، ويغّرد 
احلب على انفراد يف �شمت ووّد وحرية حزينة. 
�شي���دة الع���امل عند رع���د عبد الق���ادر ه���ي اإ�شعاع 
الكائ���ن امل�شتهى، �شح���ر العيون وجم���ال اجل�شم 
املنري كم���ا اأدركها رولن ب���ارت يف كتابه«خطاب 
عا�ش���ق«، فالإنبه���ار مينع الروؤي���ة والقول، لكونه 
مر�ش���ودًا للذكرى ل للتحليل، كما قال را�شتينياك 
م���ن مقربة ل�شيز ج���اء دورن���ا الآن واأنت رائعة. 
العا�ش���ق يف ق�شي���دة رع���د عب���د القادر ه���و الذي 
يدرك الآخر بكليته، وه���ذه الكلية مت�شمنة لبقية 
ل ميك���ن الت�شري���ح بها، اأما لدى رين���ه �شار، فاإنه 
الع���امل الذي يغي���ب ويحّل اجل�ش���د مكانه، ليكون 
اإحي���اء ل���كل م���ا ه���و معّط���ل يف م�ش���ار الطبيعة، 
ليك���ون الطبيعة التي تل���زم العا�شق ب�شكل طارئ 
وت�شطاده يف �شيفها وليله���ا وبحرها وموجها. 
اإنه اجنراف يف اجلرح، ويف اخلوف من اجلرح 

والهجران.
»كان ال�شيف يغّرد على �شخرته عندما ظهرِت يل، 
ال�شيف كان يغّرد على انفراد منا نحن اللذين كنا 
�شمت���ًا، وّدًا، حريًة حزينة، بح���رًا اأكرث من البحر 
الذي كانت جمرفت���ه الطويلة الزرقاء تت�شّلى عند 

اأقدامنا.«
***

�شي���دة احلب يف �شعر رعد عب���د القادر هي �شيدة 
احل���ب بالفع���ل، فكي���ف ميكنن���ا اأن نك�ش���و العامل 
ال�ش���ويف به���ذا ال���رداء الدني���وي، وكي���ف يكون 
التوّقد املهلك واملميت اعرافًا مقنعًا باحلب؟ ولذا 

فاإننا جند الن�ض ل يتوقف اإل باحلركة:
اأنا بذرة نارك ال�شريفة،

اأنا وردتك بالفعل،
وفرا�شتك بالقوة،

حركة يف القلب
و�شق�شقة عندليب.

واح���دة  بنيت���ان،  اأو  نظام���ان  ثم���ة  الواق���ع  يف 
ال�شب���ط  ح���ول  تتمرك���ز  اأخاقي���ة  اجتماعي���ة 
والتقنني العاطفي، واأخرى بنية لإنفات غريزي 
مدّمر. الأوىل خارجية، عار�شة، خا�شعة جلوهر 
اإمكانية ازدواجها وت�شعيفه���ا وتكرارها الذي ل 
ينته���ي، والثانية داخلي���ة، توا�شل ح�شورها يف 
ال���ذات يف حلظ���ة ح�ش���ور ال���ذات وتا�شيها. يف 
ن����ض للح���ب ثم���ة اإرث للح���ب، ثمة لياق���ة ونظام 
واأخ���اق تنت�شر حلقوق احلب التي ل ح�شر لها، 
ثمة ق���در للهوى ل يخطئ، يتع���اىل على النزعات 
ت���درك  الت���ي  الفو�ش���ى واملُُث���ل  املذنب���ة، وعل���ى 
ا�شتحالته���ا فتتح���ّول اإىل و�شف يف غاي���ة الدّقة 

واإىل حيل ل�شعورية باآلف من الكلمات.
ه���ذا احل���ب �� الفكر ه���و الذي يقلب نزع���ات الفكر 

الهّدامة ويتحّول اإىل اأحام لذيذة.

_____________
*«اأنا خال�س����ة العطر وعدم الكنوز، ن�ص يف احلّب« 
ن�����ص طوي����ل ن�س����ره ال�س����اعر العراق����ي الراحل رعد 
عب����د القادر يف جملة «الأديب املعا�س����ر« خريف عام 
1998، ث����م �س����در ع����ن دار امل����دى �سم����ن جمموعته 

الكاملة.
*«ماآثر«Explois ق�سي����دة من�سورة يف«ديوان 
 fureur et mystér»وغمو�����ص �سخ����ب 

املن�سور عام 1948 عن دار غاليمار

الحّب وإليغوريا
الحــّب لدى رينه شــار 
القادر عبد  ورعد 
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ــــــــد هــــــــــــادي ــــــــع س

رقدت���ه  يف  اأتخيل���ه  اأن  با�شتطاعت���ي  يك���ن  مل   
الأخ���رية، تخيلته يف غرفة اأخ���رى و�شياأتي بعد 
حلظ���ات، البيت موح����ض بدونه، ع���ادت زوجته 
بثاثة فناجني قهوة، كنا جنل�ض �شامتني، حيدر 
�شعيد وقا�شم حممد عبا�ض واأنا،، كيف �شنتجاوز 
حلظ���ة حرجة ل ن���دري ماذا نق���ول فيها، حتدثت 
ه���ي عن اأ�شدقائه الذين ات�شلوا بها من اخلارج، 
ما ت���زال اأي�شا يف حرية اأم���ام غمو�ض ال�شاعات 
الأخ���رية يف حياته، وال�ش���وؤال الذي يعذبها: هل 
خ���رج اأم ل واىل اأي���ن ذه���ب وكيف ع���اد، ملاذا مل 

يت�شل بها؟ قالت:
� كان يتع���ذب ب�شم���ت دون اأن يخ���ربين ب�ش���يء، 
ب���داأت احلال���ة لدي���ه ع���ام 1991 يف ظ���ل اأجواء 
احل���رب، انزوى يف ال�شالة اأثناء الق�شف وطلب 
مني اأن اذهب مع ابننا الوحيد اإىل غرفة اأخرى، 
ن���ام حيدر ال���ذي كان يف العا�ش���رة، وحد�شت اإن 
رعدا يف و�ش���ع غري طبيعي، ذهبت اإليه فوجدت 
اق���رب اإىل املوت، مل يتح���دث عن مر�شه من قبل، 
كان يخف���ي اأ�شي���اء من هذا الن���وع، خجول حتى 
مع���ي، �شاعدت���ه عل���ى رك���وب ال�شي���ارة، كان يف 
غيبوب���ة وكان الق�ش���ف �شدي���دا، مل اك���ن اع���رف 
م�شت�شفى قريبة، اأخذته اإىل امل�شت�شفى الوحيدة 
التي اعرفه���ا، م�شت�شفى النعم���ان يف الأعظمية، 
تخيل���وا امل�شافة ب���ني الغزالية )القريب���ة من اأبي 
غري���ب( والعظمية، يف �ش���وارع مظلمة وحتت 
الق�ش���ف، اأعط���وه حب���ة حت���ت الل�شان وق���ال له 
يج���ري  اأن  وعلي���ه  حرج���ة  حالت���ه  اإن  الطبي���ب 
فح�شا عام���ا، ل اأ�شتطي���ع الآن اأن ا�شف حالتي، 
كن���ت اأفكر بالطف���ل الذي تركته وحي���دا وباملوت 
والطري���ق ال�شع���ب واأ�شي���اء اأخ���رى، كان حيدر 
م���ا يزال نائم���ا حني عدن���ا وا�شتم���رت حالة رعد 
تتاأرجح بني احلياة واملوت منذ تلك الأيام، كانت 
اإحدى ق�شائده ت�شف نع�شا يخرج من البيت وقد 
و�ش���ع عليه غطاء عليه زهرة، امل�شهد نف�شه تكرر 
وح���ني بحثت ع���ن الغط���اء وجدت���ه، كان ال�شعر 
كل حيات���ه، ولكن���ه كان متوا�شعا، قب���ل اأيام من 
موت���ه قال باعت���داد لأول واآخر م���رة: �شتفهمون 
يوم���ا اإنك���م كنتم تعي�ش���ون مع �شاع���ر كبري. كان 
يك���ره امل���ال، ورف����ض عر�شًا مببل���ٍغ مغ���ٍر لن�شر 
كت���اب له رغم حاجتنا.... كان يحب احلياة وكان 
مو�شو�ش���ا ب�شاأن �شحته اإل انه كان يكره الأطباء 

وامل�شت�شفيات.
ذهبت وج���اءت برزم���ة م���ن الدفات���ر والأوراق، 
تل���ك هي ترك���ة ال�شاعر اإذن، �شنكت�ش���ف بعد اأيام 
اإنه���ا ت�شم 11 كتابًا غ���ري من�شور، اأي اإن ما تركه 
ال�شاع���ر يزيد عن �شعف ما ن�شره يف حياته، كما 

�شنكت�ش���ف وج���ود ن�شخ معدلة م���ن املخطوطات 
متت الإ�شاف���ة واحلذف منها و�شول اإىل الن�شخ 
النهائي���ة والتي منها هذه املخت���ارات وقد اأعدها 
د.حي���در �شعي���د وقا�ش���م حممد عبا����ض وهما من 
اقرب اأ�شدقائه اإلي���ه يف �شنواته الأخرية اإن�شانا 
ومثقف���ا، لتمثل رع���دا يف اأوج ن�شج���ه. ولتمثله 
اأي�شا �شاعرا ذا م�شاغل متعددة، رمزية و�شوفية 
وتاريخية واكرث من ذلك �شاعرا غامر يف اخراق 
اأ�ش���وار امليثولوجيا البعي���دة ليوؤلف ميثولوجيا 

يومية يعي�شها الإن�شان العادي.
�شنتيق���ن اأي�شا اإن يف هذه الق�شائد حمور يتكرر 
بخفاء ت���ارة و بجاء تارة اأخرى هو املوت وانه 

كان هاج�شا دائما لل�شاعر. 
اإىل  تتح���ول  وه���ي  اللغ���ة  �شح���ر  �شنكت�ش���ف 
�ش���ور واإيح���اءات وخماوف �شغ���رية وحدو�ض 
و�شنكت�ش���ف اأ�شي���اء تاأت���ي من داخ���ل الق�شائد ل 
م���ن خارجها كم���ا يحدث يف الن�شو����ض الكبرية 

دائما. 
كان ثم���ة تخطي���ط جريء على اإح���دى امل�شودات 
بقلم احلرب اجلاف، �شاألت اإلهاما زوجة ال�شاعر:

� ملن هذا التخطيط؟ 
قالت:

� ان���ه لرع���د، كان ير�شم اأحيان���ا ولديه تخطيطات 
عديدة لوجوه، ل ادري اأين هي الآن.

جان���ب اآخ���ر اإذن م���ن حيات���ه ل نعرف���ه. ب���ل ق���ل 
جوان���ب عديدة تتك�ش���ف بالتدريج كم���ا تتك�شف 

اأ�ش���رار ق�شائ���ده، ق�شائده الت���ي تده�شنا بتعدد 
املداخل اإليها وم�شالك اخلروج منها.

مت جرد كل املخطوط���ات والأوراق املنفردة ومت 
اختيار الن�شخ النهائي���ة منها و�شجلت يف ك�شف 
اأعط���ي لزوجة ال�شاعر، وح���ني خرجنا من البيت 
بع���د �شاعتني كانت ترك���ة ال�شاعر كلها يف ظرفني 

اأ�شمرين كبريين ل غري، نحملهما معنا.
 
 

رعد عبدالقادر .. 
اخليال وتنظيمه

 
النقطة الأ�شا�ض يف �شوؤون الكتابة ال�شعرية هي 
اخلي���ال، واخليال بح�شب م���ا اأت�شور هو نتيجة 
الطاق���ة العقلي���ة املتفاعل���ة م���ع الواق���ع والقادرة 
على تولي���د امل�شاعر والأحا�شي����ض والت�شورات 
م�شه���د  يف  جت���ري  كاأنه���ا  وجعله���ا  والأف���كار 
�شينمائي مركب م���ن لقطات و�شور وبدون هذه 
الطاق���ة ل ميكن اإنت���اج �شيء بامل���رة، ولكن كيف 
تتك���ون ه���ذه الطاق���ة؟ وبعي���دا ع���ن اأي كام يف 
ف�شلج���ة الدم���اغ والأع�ش���اب، وقريب���ا م���ن كام 
ال�شع���ر، جند اإنها تتكون م���ن الحتفاظ بذخرية 
احلوا����ض بع���د الركيز والإ�شغ���اء ال�شديدين ملا 
يرى وي�شمع ويلم����ض وي�شم ويذاق، لتتولد بعد 
ذلك اخلربة واملعرفة احل�شية، اإل اأن هذه املعرفة 
احل�شي���ة تبق���ى عائق���ا اأم���ام اأي تط���ور يف ملكة 

اخلي���ال اإن بقين���ا بحدودها، بالق���در الذي تكون 
ملك���ة اخلي���ال م���ن دونه���ا �شعيف���ة، اإذن لبد من 
امتاك هذه املعرف���ة ومن ثم ل نقول تبديدها بل 
خزنها حية وطري���ة، لنا القدرة عل���ى ا�شتدعائها 
ح���ال احتياجه���ا، اأثناء عملي���ة الكتاب���ة، على اإن 
ه���ذا ال�شتدع���اء ه���و اأمر غ���ري حم�ش���وب ب�شكل 
ميكانيك���ي، ول حت���ى ب�شكل �شح���ري، واإمنا هو 
يج���ري ب�شورة تلقائية نتيج���ة تفاعل خاق بني 

ال�شاعر وعامل ن�شه وواقعه.
اإن الأحا�شي����ض والت�ش���ورات والأف���كار ه���ي كم 
�شال���ب ل ي�شنع بني���ة دون اأن تنتظم يف عاقات 
تتح���رك باجتاه اأن تك���ون ن�شيج���ا حمكما، قد ل 
ت�شتطي���ع ف�شله اإىل اأج���زاء، وقد ل يعود ن�شيجا 

لو حاولنا حتليل اأجزائه. 
اإن العاق���ة بني اخليال وبني الن�ض ال�شعري هي 
عاقة غري ظاه���رة اإل بالقدرة على تنظيم وقائع 
اخليال داخل الن�ض، وما جنده يف احلقيقة- من 
تن���ام يف بناء الن�ض ال�شع���ري هو لي�ض اكرث من 
الق���درة على تنظيم تل���ك الوقائع باخل���ربة التي 
يفت���ح بها ال�شاع���ر خزائن حوا�ش���ه اأول ومن ثم 
بت�شرفه به���ا كاأنه املالك املطلق له���ا- اأثناء جدله 

مع الواقع بفعل الكتابة.
ماذا ي�شمى اخليال ال�شعري: ال�شجرة،الطفولة، 
عل���ى  بقدرتن���ا  ي�شميه���ا  احلرب،ال�شداقة؟ان���ه 
التقاط الأحا�شي�ض والت�شورات من هذه الأ�شماء 
وبخربتن���ا املراكمة واملخزونة والتي تظهر يف 
حال���ة �ش���ريورة الن�ض،خربتنا الت���ي عرفت من 
ال�شج���رة حركتها ولونه���ا اأو تدرجات لونها وما 
تثب���ت يف داخلنا م���ن معاين امل���ذاق اأو اخل�شب 
والنم���و وه���ل ه���ي منف���ردة اأم يف غابة؟هل هي 
�شج���رة اأح���ام ت�شهر ق���رب النبع اأم ه���ي خ�شب 
نع����ض؟ خربتن���ا تفت���ح اأ�شئل���ة كثرية وبق���در ما 
تفتح من هذه الأ�شئلة نتقدم بخيالنا نحو تخوم 
الن����ض ولكن من اأين ن�شتم���د اأ�شئلة اخلربة؟ هل 
م���ن اغرابنا ع���ن الواقع اأم م���ن التحامنا به؟ اإن 
الواق���ع ميدن���ا باخليال ولكن اخلي���ال يف الن�ض 
ال�شع���ري يجعلنا نعي�ض حال���ة مزدوجة،هي بني 
الغراب واللتح���ام، اإننا نعيد للواق���ع اأ�شياءه 
ولكننا نعيدها له ن�شو�ش���ا قد يتنكر لها، ولكنها 
ن�شو�ش���ه بامتياز، نحن وقفنا اأمام املراآة طويا 
وكتبن���ا بع���د اأن غابت امل���راآة، م���اذا نكتب �شوى 

خيالنا بعد غياب املراآة؟
اأظ���ن اإن كتابة ال�شعر هي خيال الواقع يف حلظة 
غياب���ه، ه���ل اأق���ول اإن ه���ذه اللحظ���ة ه���ي اأعل���ى 

حلظات التجلي ال�شعري؟
اأقول ذلك ورمبا اكرث.

ول ب���د م���ن اأن ت���واري ال�شاع���ر اأو طم���ره لذاتيته 
يخرج جزءًا كب���ريًا من جتربته وكتابته من اأرومة 
كتاب���ة عربي���ة ي�شه���ل حتدي���د اأوراقه���ا الثبوتي���ة 
وهويته���ا واأ�ش���كال متظهره���ا. رع���د عبدالقادر ل 
ميث���ل فرادة ما يف ه���ذا ال�شياق، ان���ه يلتحق بعدد 
من الأ�شماء والتجارب ال�شعرية التي بذلت جهودًا 
تكوينية ورائدة يف اطاق كتابة هجينة ن�شاأت يف 
ظال الرجمات والق���راءات الأجنبية، كتابة قوية 
دة فيها  ور�شيقة ونافذة ومنج���زة بلغة عربية جمدَّ
كل عنا�شر اأو ايحاءات اأو مامح هذه اللغة، لكنها 
ت�شتثم���ر خميلتها يف ن���ربات وتدرجات وايقاعات 
واأداءات �شعري���ة جدي���دة وغريب���ة. انه���ا حم�شلة 
تفاع���ل وتراك���م طويل لي����ض هنا جم���ال التف�شيل 
يف �شرح���ه وتتّبع ن�شوئ���ه اأو�شل كتابة ال�شعر اىل 
الحتفاظ برثاء اجلملة العربية وا�شتعاراتها ولكن 
م���ن خال ك�ش���ر تركيبها اللغ���وي واإك�شابه حيوية 
حياتي���ة ذات ح�شا�شي���ات جملوب���ة م���ن خارجه���ا 
وقي���ادة معن���ى جملتها باجت���اه ن���ربة متق�ّشفة من 
البذخ والف�شاح���ة والباغة والكتم���ال واليقينية 

وال�شخامة واملبالغة وامليلودراما... الخ.
اللغ���ة التي يكتب بها رع���د عبدالقادر تتحرك داخل 
ه���ذا العامل، لغة متحررة من وطاأة اأو ثقل التجربة 
ال�شخ�شي���ة مبعناه���ا ال�شطح���ي، اأي ح���ني تك���ون 
التجرب���ة اأول م���ا ي�شادف���ه الق���ارئ يف الق�شيدة. 
لغ���ة تكت���م املعن���ى اأغلب الوق���ت وتق���وم باإخفائه 
يف كلمات وعبارات حماي���دة وباردة ومطفاأة اأو 
رنا بريت�شو�ض  تدفنه حتت �شطح اجلملة مبا يذكِّ
مث���ًا. ال�شاع���ر، به���ذه الطريقة، يق���ول جتربته 

وي���روي اأمل���ه واإح�شا�ش���ه ال�شخ�ش���ي م���ن دون اأن 
ي�شم���ي ذل���ك وم���ن دون اأن يتخ���ذه مطّي���ة �شهل���ة 

ومف�شوحة للكلمات.
كتاب���ة رع���د عبدالقادر توح���ي للق���ارئ باأنها تكتب 
بعي���دًا من���ه عل���ى رغ���م ان كل حلظ���ة م���ن حلظات 
اجنازها تذّكر بب�شمة ال�شاعر ونربته وطموحاته. 
ويزيد م���ن �شع���ور القارئ به���ذا ويفاقم���ه اجلملُة 
املحايدة الت���ي غالبًا ما يبداأ به���ا ال�شاعر ق�شيدته، 
احلائ���ط/  عل���ى  املر�شوم���ة  يقول:«ال�شج���رة  كاأن 
اأخ���ذت اأزهاره���ا تتفتح«اأو«هوؤلء الذي���ن م�شحوا 
�شبطانات �شاحهم بقطع القما�ض اجلافة«. اجلملة 
 ، ىل و لأ ا

وه���ذا يف الواق���ع ينطب���ق عل���ى معظ���م اجلمل يف 
غالبي���ة الق�شائ���د، مكتوب���ة ب���ا �شج���ة، بطريق���ة 
مبتك���رة وطازجة، مكتوبة بكلم���ات قليلة وبعاطفة 
اأقل وبحيادية وبدقة اىل درجة ان القارئ يت�شاءل 
اأحيان���ًا اإذا م���ا كان���ت ه���ذه الكتابة تعن���ي ال�شاعر 

ه كما تعني ق�شائد اأي �شاعر اآخر له. وتخ�شّ
احليادي���ة والدق���ة وقل���ة العاطف���ة �شف���ات ت�شل���ح 
لو�ش���ف معظم ما يكتب���ه رعد عبدالق���ادر حتى انه 
لة لديه يف اآخر ق�شيدة  ير�شم �شورة ال�شاعر املف�شّ
من الكتاب:«كت���ب ق�شائد موت كث���رية/ اإل اأن اأية 
واح���دة منها مل تكن ق�شيدة موت���ه/ يبداأ الق�شيدة 
وينهيه���ا م���ن دون اأن ُيعنى بعاطفت���ه/ اأو بعاطفة 
ق�شيدت���ه«. ولأن ع���وامل ه���ذه الكتاب���ة ومناخاتها 
ذات خ�شو�شي���ة تبعده���ا مبق���دار م���ا م���ن ذاك���رة 
�شعرية عربية �شائدة ومتداولة فاإن احليادية وقّلة 
العاطف���ة تاأخذان اأهمية اأكرب عل���ى رغم اأن ال�شاعر 
ي�ش���ع كلمة«عواطف«عنوانًا لق�ش���م من املجموعة، 
فْت �شيولتها واحتفظت  ولكنها العواطف الت���ي ُجفِّ
يكت���ب يف  اأن  ال�شاع���ر  باإم���كان  بكثافته���ا، حي���ث 
ق�شيدة«الن�ّشاجون«:«قدماء وجدد/ لي�ض من فرق 
ب���ني غيمة وغيمة، كلها غيوم، ال�شوداء والبي�شاء، 
لي����ض من ف���رق، �شيان/ الأم���ل الأخ�ش���ر واخليبة 
الداكنة اخل�شرة/.../ ب�شم�ض اأو من غري �شم�ض/ 
بخ�شرة الأم���ل اأو بخ�شرة اخليبة/ بحوار اأو من 
دون حوار/ بحياة اأو مبوت/ لي�ض من فرق �شوى 
ه���ذا اخليط الذي ل ُيرى/ اإن كان يف ن�شج القدماء 
اأو يف ن�شج اجلدد/ كله ن�شيٌج/ وكلهم ن�ّشاجون«.

وحتى حني يطلق ال�شاعر �شراح العاطفة قليًا فاإنه 

يراع���ي اأن يراف���ق �َشْجوه���ا وغناوؤه���ا مع جتريد 
املعن���ى من ان�شائيته وق�شديت���ه املبا�شرة:«يا الهي 
ك���م اأحبك واأح���بُّ بيتي، لن اأ�شاف���ر. اأحب مكتبتي، 
هذا الكتاب مل اأقراأه بعد/ هذه ال�شنة �شتنتهي مثل 
التي قبلها/ اأحب هذه ال�شرة، لونها الغامق كلون 
عيني���ك/ انظ���ري اىل احلديق���ة يف اأي وقت نحن؟ 
اأح���ب هذه ال�شجرة وابت�شامت���ك املزهرة، كم اأحب 
يديك/ يف ال�شباح انهما يف ال�شوء ت�شكبان العطر 
يف احللي���ب، ت�شنعان من اخلبز اأعيادًا واأ�شاطري، 
ك���م اأحب هذا البيت وقت املط���ر، غمازة خديك/ لن 
نغ���ادر يف هذا اجلو املمطر/ انظري كم يبدو بيتنا 

جميًا من اخلارج/ انها متطر/ اإنه ي�شافر«.
يكت���ب رعد عبدالق���ادر ق�شيدة اأق���رب اىل ما �ُشمي 
تك���ون  اأن  دون  م���ن  ولك���ن  اليومي���ة،  بالق�شي���دة 
ق�شي���دة تفا�شيل نافل���ة و�شوؤون عاب���رة ونرثيات 
حياتية �شغرية. انها اق���رب اىل الق�شيدة اليومية 
لأنه���ا ق�شي���دة ن���رث حقيقي���ة وا�شح���ة النتم���اء، 
والأرج���ح اأن حتقق ج���زء كبري م���ن نرثيتها يعود 
اىل قل���ة عاطفتها اأو عاطفته���ا اجلافة وغري الذاتية 
وحياديته���ا وم���واراة ال�ش���وت ال�شخ�ش���ي فيه���ا 
مل�شلحة ح�شا�شي���ة التجربة وعمقها. انها، كما قلنا 
من قب���ل، ق�شيدة ب���ا �شو�شاء، �شامت���ة، مدفونة 
املعن���ى حتت عم���ق يظل يف متناول خي���ال القارئ 
واإمعانه يف التاأمل. وهذا كله مينح ق�شائد الكتاب 
�شيئًا من الكتهال واحلكمة ب�شرف النظر عن عمر 

ال�شاعر احلقيقي.

ج. احلياة )19 كانون الثاين 2003(

رعد عبد القادر..  قصائد غير منشورة 
ومقالة في الخيال وتنظيمه

يش��به بيت رعد عبد الق��ادر من الداخل كتابا مفتوحا، كانت تلك مالحظته ه��و وقد ذكرها أمامنا اكرث من 

مرة، جلس��نا يف صالة صغرية تطل عىل باحة داخلية مفتوحة تدخل منها أش��عة الش��مس، باحة زجاجية 

فيها شجريات صغرية وأصص زهور، أشارت زوجته إىل الغرفة التي رحل فيها، أشارت إىل األريكة التي 

اس��تلقى عليها آخر مرة، قالت انه كان ينام عليها بعد أن يفرغ من كتابة قصائده، وقد كتب عليها قصيدته 

األخرية، قصيدة موته أيضا، مل يكن يجلس أمام منضدة ليكتب، كان يتمدد عىل األريكة مثل تلميذ يؤدي 

واجبا مدرسيا ثم يغفو عليها بعد أن ينتهي من الكتابة.

ـــزة ـــم حـــســـيـــن بــــــن ح

ديوان رعد عبد القادر األخير..
 حساسية القصيدة في حياديتها

ما ميّيز كتابة الشاعر العراقي رعد 

عبدالقادر يف مجموعته«صقر، 

فوق رأسه شمس«هو ضآلة 

استخدام ضمري املتكلم وتواري 

الشاعر خلف جملة غري منحازة، 

تصف وتخرب. ليس القصد أن 

يستخدم ضمري الغائب مثاًل، بل 

هي محاولة لتقديم القصيدة اىل 

القارئ من دون الشحنة الذاتية 

أو الشخصية التي غالبًا ما متيز 

الشعر وكتابة الشعر. أما يف الشعر 

العراقي فيبدو أن ما يفعله رعد 

عبدالقادر أكرث جدارة باالنتباه 

واملالحظة، إْذ ان هذا الصنيع 

قليل الحضور واألثر يف الشعر 

العريب الراهن عمومًا، وهو أقل 

وأندر يف الشعر العراقي الذي 

تتصف تجارب الكثري من شعرائه 

بلغة شخصية جارحة وقاسية.
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ـــــــــــاب ـــــــــاء ذي ـــــــــف ص

�شرية ال�شاعر:
رعد بن عبدالقادر بن ماهر الكنعاين.

ولد يف مدينة �شامراء، وتويف يف بغداد.
عا�ض يف العراق.

تلق���ى مرحلتيه البتدائية واملتو�ش���طة يف مدينة 
�شام���راء، ويف بغ���داد ح�ش���ل عل���ى الثانوية، ثم 
وا�ش���ل  بجامعته���ا.  اجلامعي���ة  درا�شت���ه  اأكم���ل 

درا�شته العليا فح�شل على 
جم���ال  يف  والدكت���وراه  املاج�شت���ري  درجت���ي 

الدرا�شات الإ�شامية والعربية.
عم���ل �شكرترًيا لتحري���ر جملة الأق���ام البغدادية 
م���دة طويلة، كم���ا عمل موظًف���ا يف وزارة الثقافة 

والإعام ببغداد.

الإنتاج ال�شعري:
- له عدد من الدواوين: »مرايا الأ�شئلة« - وزارة 
الثقافة والفنون - بغداد 1979، و»جوائز ال�شنة 
الكبي�ش���ة« - دار ال�شوؤون الثقافية العامة - بغداد 
1995، و»دع البلب���ل يتعجب«- مطبوعات احتاد 
الع���راق - بغ���داد 1996، و»اأوب���را  الأدب���اء يف 
الأمرية ال�شائع���ة«- دار ال�شوؤون الثقافية العامة 
- بغ���داد 2000، ون�ش���رت له جملة الأق���ام عدًدا 
من الق�شائد منه���ا: »الغابة« - العدد )4( - ال�شنة 
)12( - 1977، و»ب�شتان الدمع« - العددان )11، 
12( - ال�شن���ة )22( - 1987، و»جم���ل �شعرية«- 

ن  ا د لع���د ا
)1، 2( - ال�شن���ة 

و»جوائ���ز   ،1992  -  )27(
ال�شنة الكبي�شة« - العددان )1، 3( - 

ال�شن���ة )29( - 1994، و»ق�شيدتان«- العدد 
)5( - ال�شنة )33( - 1998، و»ق�شائد ال�شتباه«: 

العدد )2( - ال�شنة )34( - 1999.

الأعمال الأخرى:
- له عدد من املوؤلفات منها: نظرية الولية العامة 
للفقي���ه: اأ�شولها العقدية وتطوره���ا التاريخي - 
ر�شال���ة علمية ن���ال بها املرجم درج���ة املاج�شتري 
- كلي���ة ال�شريعة - بغداد 1990، وفل�شفة الراث 
العربي الإ�شامي - ر�شالة علمية نال بها املرجم 

درجة الدكتوراه.
يجيء �شع���ره ا�شتجابة فعلية لدع���اوى التجديد 
يف ال�شعر؛ تلك الدعاوى التي ا�شتغرقت الن�شف 

الأخري من الق���رن الع�شرين على 
طريقة �شع���ر التفعيلة، ثم 
انتقال���ه اإىل الكتابة فيما 
الن���رث،  بق�شي���دة  ع���رف 
ال�شعرية  عوامل���ه  تت�شم 
والنبه���ار،  بال�شح���ر 
بال���رثاء  وروؤاه 
واجل���دة، يج���يء ذلك 
مفعم���ة  بلغ���ة  مغلًف���ا 
باحلرك���ة والنف���اذ، خيال���ه طلي���ق، 
متي���ز بنَف����ض �شعري ممت���د اقرب به 
اإىل م���ا ي�شب���ه الكتاب���ة امللحمي���ة، الت���زم النظام 
ال�شطري اإطاًرا يف بن���اء ق�شائده، مع ا�شتثماره 

لتجليات الأ�شطورة والرمز.

م�سادر الدرا�سة:
1 - �س���باح نوري املرزوك: معجم املوؤلفني والكتاب 
العراقي���ني )1970 - 2000( بي���ت احلكمة - بغداد 

.2000
2 - حمم���د �س���ابر عبيد: ال�س���عر العراقي احلديث: 

قراءة وخمتارات - عمان 2002.
3 - يون����ص اإبراهي���م ال�س���امرائي: تاري���خ �س���عراء 
�س���امراء م���ن تاأ�سي�س���ها حت���ى الي���وم - مطبع���ة دار 

الب�سري - بغداد 1970.

عاقة عبد القادر بزكي مل تكن عابرة، بل اإن اأحد 
اأ�شباب انهيار �شحة عبد القادر واإ�شابته بالنوبة 
القلبي���ة الت���ي اأدت اإىل وفاته يف الثالث ع�شر من 
كان���ون الث���اين يف الع���ام 2003، كان���ت ب�شب���ب 
اعتق���ال زك���ي م���ن قبل«املخاب���رات العراقية«يف 
عهد النظام املباد. كان عبد القادر مي�شي من دون 
وع���ي ول يعلم بوجود اآخرين طوال اأيام اعتقال 
زكي، وكّنا نرى �شحت���ه تنهار �شيئًا ف�شيئًا حتى 
فوجئنا برحيله يف يوم مل يكن كباقي الأيام، ففي 
ا نت���اأمل لعتقال زكي، وحماولت  الوقت الذي كنَّ
بع�ض الأ�شدقاء ملعرفة مكان اعتقاله، والأ�شباب 
التي اأدت لذلك جاء خرب رحيل عبد القادر ليفجر 
الأمل احلقيق���ي، ال���ذي كنا نختزنه من���ذ ع�شرات 
ال�شن���ني. كانت اأمنية عبد الق���ادر قبل رحيله هو 
اأن ي���رى زكي ح���ّرًا، غري اأن ه���ذه احلرية مل تاأت 
اإل بعد الرحي���ل باأيام لي�شت بالطويلة، فبدًل من 
اأن نذه���ب لعبد الزهرة زك���ي لتهنئته على اإطاق 
�شراحه، كن���ا نذهب اإليه لنعزي���ه برحيل �شديقه 

الذي ل يقبل بفكرة حريتنا املنخورة.

 ال�شعر وحتولته
ابتعد رعد عب���د القادر عن �شخ���ب ال�شبعينيني؛ 
اأ�شدقائ���ه و�شع���راء جيل���ه، عل���ى الرغم م���ن انه 
يف اأك���رث م���ن حديث يرف����ض اأن يرك���ن يف خانة 
جي���ل، فكان يحب اأن يبقى حملق���ًا يف ال�شعر من 
دون تق�شيم���ات ول تبويب���ات جيلي���ة اأو �شكلي���ة 
يف الق�شي���دة. فكان���ت جمموعت���ه الأوىل )مرايا 
الأ�شئل���ة( التي �ش���درت يف الع���ام 1979 حتمل 
روح املغامرة واملغايرة، ومن ثمَّ كتب جمموعته 
مل  الت���ي  ال�شائع���ة(  الأم���رية  )اأوب���را  الثاني���ة 
ين�شره���ا اإل يف الع���ام 2000. اأك���رث من ع�شرين 
عام���ًا كان يخب���ئ ه���ذه املجموع���ة يف خزانت���ه 
حت���ى �شدورها، وق���د اأ�شماه���ا )كتاب���ًا �شعريًا(، 
لأنه«تولدت ل���دي اأحام �شعرية ممتزجة باأحام 
حياتي���ة يف كتابة �ش���رية حلمي���ة �شعرية مت�شك 
بثيم���ة اجلم���ال، وتخلق من حوله���ا عاملًا يوازي 
نه���ارات الروح ولياليه���ا ال�شاج���ة بالك�شوفات، 
رافقني حلم الكتابة، وكنت واقعًا بني منطقة عامل 
اخلي���ال وعامل الواقع.. اأو اأقع يف منطقة اجلدل 
والتجاذب واحلوار. ويف مرة �شحوت على وقع 
كلمة كانت �شوتًا وروؤيا جمالية خال�شة، حتيط 
بها تفا�شي���ل �شديدة الواقعية«، ه���ذا ما قاله عن 
اأوبراه يف حوار ن�شر بجريدة«احلياة«اللندنية، 

فهذه«الأوبرا«كت���اب �شعري، 
يتق���دم كثريًا عل���ى ق�شيدة النرث 

الت���ي �شاع���ت كتابته���ا يف العراق بع���د منت�شف 
الثمانيني���ات، وه���ي كتابة جدي���دة، اأخذت �شكل 
الرواية ال�شعرية، من حيث توزيعها اإىل ف�شول، 
اأو �شكل الأوبرا من حي���ث توزيعها اإىل م�شاهد، 
للكلم���ة فيه���ا عاقة- م���ن حي���ث التح�ش�ض- بفن 
املو�شيقى. ولهذا ق�شمت الكتاب اإىل ثاثة اأق�شام، 
وث���اث ح���ركات، واأعتقد اأنني كن���ت مدفوعًا يف 

كتاب���ة هذا العم���ل الذي اأجنزت���ه يف بداية العام 
1980، ون�شرته يف جملة«الطليعة الأدبية«العام 
1986، ث���م �شدر بكت���اب منفرد، بق���وة ال�شعر.. 
ال�شع���ر بو�شف���ه ك�شف���ًا معرفي���ًا، وبق���وة الروح 
بو�شفه���ا باحثة اأبدية عن �شر تكوينها، ومل يكن 
ي�شغلن���ي اإىل اأي جن�ض تنتمي هذه الكتابة، وما 
هي درجة مغامرتها التجريبية، واأين �شت�شعني 
�شعري���ًا. كل ذل���ك ج���اء متاأخ���رًا.. م���ن اآخري���ن، 
باأنه���ا  »الأوب���را«  و�شف���وا جتربت���ي يف كتاب���ة 
جتربة ريادية يف كتاب���ة ق�شيدة النرث الطويلة، 

اأو يف كتابة الن�ض املفتوح«.
�شب���ق اإ�شدار«اأوبرا«عبد القادر هذه جمموعتان 
و)دع  الكبي�ش���ة(،  ال�شن���ة  )جوائ���ز  �شعريت���ان: 
ع���ن  كانت���ا خمتلفت���ني  وق���د  يتعج���ب(،  البلب���ل 
التج���ارب ال�شبعيني���ة والثمانيني���ة التي رافقت 

اإ�ش���دار هات���ني املجموعت���ني، ف�«جوائ���ز ال�شن���ة 
ي�شب���ه  ي���دوي  بخ���ط  بالكام���ل  الكبي�شة«�ش���در 
املخطوط���ات العربية من جه���ة، وكتب الطا�شم 
م���ن جه���ة اأخ���رى. اأم���ا«دع البلب���ل يتعجب«فق���د 
كان اأمنوذج���ًا لل�شع���راء الت�شعيني���ني يف كتاب���ة 
الق�شي���دة اليومية التي ا�شتغل فيه���ا عبد القادر 
م���ن خال متثُّل كل ما ميك���ن اأن يحيط بنا، نحن 
العراقي���ني، من حيوات مل مترَّ اإل علينا نحن.اأما 
كتابه املث���ري للجدل )الأطروح���ة ال�شعبية(، وقد 
ذيله )ن�ض يف الكتاب���ة ال�شعرية اجلديدة( فعلى 
الرغ���م م���ن اإجن���ازه يف الع���ام 1994، اإل اأنه مل 

يتمكن من طباعته حتى يوم رحيله.

 ق�شيدة نثـر خا�شة
عل���ى الرغم م���ن كتابة رع���د عبد الق���ادر اأكرث من 
جمموع���ة �شعري���ة كق�شائ���د ن���رث، غري اأن���ه كان 
يبح���ث عن اأمنوذج���ه اخلا�ض، الأمن���وذج الذي 
ي�شع���ى للتف���رد به ع���ن ن�شو�ض الن���رث العراقية 
والعربي���ة. فبعد اأكرث م���ن كتاب �شع���ري- يوؤكد 
عبد الق���ادر اأن ا�شتغاله دائمًا �شمن كتاب �شعري 
ولي����ض جمموع���ة ق�شائ���د جمموع���ة يف كتاب- 
اأ�شدر جمموعته ال�شعرية الأخرية- يف حياته- 
حت���ت هام�ض«ق�شائد ن���رث«، وقد كان���ت بعنوان 
)�شقر فوق راأ�شه �شم����ض(.مل ي�شدر هذا الكتاب 
�شم���ن دار ن�ش���ر معروف���ة، ب���ل اأ�ش���دره بطريقة 
ال�شتن�ش���اخ وكان الغاف«كارتونا«جلدي���ا ُخطَّ 
علي���ه العن���وان بال�شكري���ن، اإل اأن���ه اأخ���ذ �شهرة 
كب���رية اأكرث م���ن اأي���ة جمموع���ة �شعري���ة �شابقة 
لعب���د الق���ادر. فالأ�شل���وب اخلا�ض ال���ذي ا�شتغل 
علي���ه يف كتابة هذا الكت���اب كان وا�شحًا، ولغته 
كان���ت اأق���رب للغة اليومي���ة التي ت�شع���ى ق�شيدة 
الن���رث العراقي���ة للو�ش���ول اإليه���ا. وعل���ى الرغم 
م���ن املجموع���ات الكثرية املخطوط���ة التي كانت 
ل���دى عبد الق���ادر، اإل اأنه اأ�شر عل���ى اإ�شدار هذه 
املجموع���ة لأهميته���ا عن���ده، وملعرفت���ه باملغايرة 
الت���ي كان يبحث عنها، والتي اأراد اأن يعرف بها. 
ورمبا كانت م���ن اأواخر ق�شائد املجموعة نبوءة 
ت�ش���اف للنب���وءات ال�شعري���ة العراقي���ة، وه���ي 
نب���وءة عبد القادر مبوت���ه القريب:يكتب ق�شيدة 

موته.يكتب ق�شيدة موته كل يوم.
يكتب كل يوم ق�شيدة موته اجلديدة.

وكلما انتهى من الق�شيدة
توقع اإنه و�شع خامتة حلياته

رعد عبدالقادر
رعد عبد القادر..)1953 - 2003 م(

)يكتب كل يوم قصيدة موته(

أضع عيني عىل الفتحة

انظُر يف الداخل إىل الخيوط

إىل الدمى املتحركة..

إىل خيايل يلتصق بوردة الظِل

يف الضفة األخرى من الحياة،

إىل وردة املكان املهدِم.

أضع عيني عىل فتحٍة يف جدار.

ه��ذا أحد النصوص التي أهداها الش��اعر رعد عب��د القادر )1953 

– 2003( لصديق��ه املقرب الش��اعر عبد الزه��رة زيك، فقد كتبت 

هذه النصوص التي عنونها ب�«رسائل إىل الضفة األخرى«بتاريخ 1 

آذار 2001، ضمن مجموعة غري منشورة يف وقتها«يف ذكرى ساعي 

الربيد«.

من مرايا األسئلة

اأيُّها املنزُل
خطونا املقبُل

يبتني ملَكه يف ال�شماْء
وير�ضُّ على حجٍر روَحُه

وهو ريٌح
ودرٌب
وقافلٌة

وهو اأفٌق
تفتُُّحه هودٌج

وم�شّاُته �شٌجر خيمٌة
ورمينا

فكان زجاُج املرايا على خطونا
حجريْن

اأيها املنزُل
خطونا املقبُل

يبتني ُملَكه يف ال�شماْء

مالمح شاعر

يا ُخطى الّنا�ِض بني هواَك وبني رداْك
تفي�ُض على �شاحٍة - كنُت متثاَلها -

ثم ُترِجعني للحياْة
ت�شجُّ ال�شوارُع ُيفتُح باٌب

ويخرُج طفٌل
عليه بهاُء الزماْن

حامًا بيديه كتاًبا
وتعويذًة للجنوْن

املامح تنبُئ عن �شاعٍر
- هاجَر الأفَق ثم اختفى كوكًبا -

لي�ض كالأر�ِض وجهُته
وال�شفْر

لي�ض غري الف�شاْء
طفولُتُه:

منزٌل
لعٌب

جْر �شال�ُمه من غ�شون ال�شَّ
واأوقاُته حٌجر يتلهَّى بِه

اأو ممالٌك من ورٍق
اأو �شيوٌف من الطني، ي�شنعها

اأو خيوٌل من ال�شحكاِت
ورفقُته: جنمٌة يف �شماْء

وينغلق الباب يفتُح
يخرج �شيٌخ

تنام التواريُخ يف مقلتيِه
جباٌل مترُّ بِه

وبحاٌر حتاورُه
وطيوٌر تهاجرُه

يا فرات

ملاذا التياُعك �شم�ض ُقرانا؟
ملاذا الوجوُه تفتِّ�ُض عنَك

بطّيات اأ�شماِلنا
ونزيِف خطانا؟

اأتدري؟
وكفُّك اأقرُب من �شخرٍة

اإْن مررَت بها ت�شتحيُل غناًء
وظلُّك ميتدُّ من نخلٍة

يا فراُت
اإذا ذبَل ال�شعُف فيها

ميوُت كانا

أمستذكٌر وطًنا؟

اإذا ما تلفََّت وجُهَك
والتفَّ بالغيم �شعُف النخيِل؟
اإذا همهمْت فر�ٌض يف الطريْق

عًة؟ ْت بك العرباُت مودِّ ومرَّ
رَب والغيَم والهمهماِت اأت�شتبدُل الدَّ

مبْحِل اخلطى وات�شاِع الظما واجلنوْن؟؟
اأم�شتذكٌر وطًنا اأنت يف دِمِه

ى ال�شعادِة والفتتان الطليْق؟ ُم�شتَفزٌّ بحمَّ
اأم�شتذكٌر؟

اأنت يف دمِه
م�ِض يف برج تاريِخِه �شورُة ال�شَّ
�شورُة البحِر يف جنِم �شحراِئِه

من أوبرا األميرة الضائعة

وَح ترقى ُل الرُّ اأتاأمَّ
ال�شامَل مو�شيقى وورٌد وناٌر

ُك اأمواًجا اأمواجا اأحترَّ
واأب�شر نخًا وطيوًرا

كان فرحي اأفواًجا
و�شباَي باًدا

وحبِّي ملًكا
ر خلموري اأن ت�شيَل اأنهاًرا وُقدِّ

وخلامتي اأن ي�شيء
ر لاأحجار اأن تثَمل وُقدِّ

وللنبات اأن مييل
ولل�شم�ض اأن َترق�ض

ال�شرُّ يف الباب
َة اإمياءٌة وثمَّ

و�شرارٌة تنب�ض خلف الباب

عن معجم البابطني ل�سعراء العربية

نصــــــــوص
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ـــــس ـــــون مــــــحــــــمــــــد ي

 وعل���ى م�شت���وى النرث اأي�شا يج���ب اإن يكون هناك 
ت���ازم وترات���ب ب���ني املعن���ى ال�شاب���ق الاحق يف 
اجلمل���ة ال�شعري���ة، وهن���ا ميك���ن لعن�ش���ر الذائق���ة 
�ش���دم  ينم���و من���وا طبيعي���ا ودون  اإن  اجلمالي���ة 
التلق���ي بعد القفز \ف���وق التازم وتك���ون لتعطي 
هن���ا انطباع���ا مقنع���ا به���ا، وارى اإن ال�شاع���ر الذي 
ميل���ك جودة وبراع���ة يف بناء  امنوذج���ه ال�شعري 
ف���وق امل�شتوى املعهود تارخي���ا فابد اإن يتقدم اإىل 
ف�ش���اء املعا�شرة ك���ي يوؤكد اجل���ودة والرباعة، بل 
موؤك���د �شيقدم ن����ض �شعري النق���د متخلف عنه اإىل 
حدم���ا، دور املعرفة بطبيعتها الب�شتملوجية مينح 
ال�شاع���ر ثق���ة من جه���ة انه ه���و ادرى م���ن اجلميع 
مبقا�ش���د املعن���ى ولعب���ة البن���اء الفن���ي، ومن جهة 
اخرى �شيك���ون ن�شه ممكن اإن يبل���غ اق�شى حدود 
املعن���ى احلريف ملفردة )ن����ض( وان كانت حمدودة 
يف الح�شا����ض الدب���ي لي���ه عل���ى اعتب���ار اإن هناك 
اإط���ار �شع���ري، وجترب���ة ال�شاع���ر رعد عب���د القادر 
يف ديوانه احل�شا����ض )دع البلبل يتعجب(، والذي 
ميثل قف���زة نوعي���ة يف اإطار ق�شي���دة النرث ارتقت 
بالن����ض ال�شعري اإىل اجلراأة املو�شوعية والتنوع 
اليقاع���ي ال�شري���ع وال���ذي مينح املعن���ى ال�شعري 
توا�شل العمق املعكو�ض اأي بدل اإن يبلغ م�شتويات 

تتي���ح له جتاوز التف�شري التقليدية، كان يتجه نحو 
اف���اق التاريخ لكن دون مغادرة الواقع الذي ت�شكل 
ذاكرة الذات جزء منه، ويف تف�شري مق�شدنا نلجاء 
اإىل واق���ع الن����ض ال�شع���ري، ففي ق�شي���دة )ار�ض 
ال�ش���واد( ب�شطب���غ ان�ش���اق تاريخي���ة منه���ا دين���ي 
ومنها ا�شط���وري ومنها جغ���رايف ب�شبغة الن�ض، 
فدلل���ة الن�ض تتيح ملف���ردة )كلكام�ض( ال�شطورية 
اإن ت�شرك يف امل�شري والمل مع مفردة )عولي�ض( 
الدبي���ة، وطبع���ا لي����ض م���ن ال�شه���ل اإن ي�شتوع���ب 
ال�شع���ر حمم���ول ب�شتملوج���ي، ولك���ن ال�شاعر يف 
ه���ذه الق�شي���دة ويف غريه���ا يبق���ى ال�شاع���ر ن�شه 
ي�شه���ق نف�شا اجتماعي���ا، وناحظ يف ه���ذا املقطع 
م���ن الن����ض وج���ود وح���دة ن�شي���ة عميق���ة  ميكنها 
التوغ���ل مع  تاريخي���ة الرموز لتخل���ق توافقها يف 
ال�شورة ال�شعرية، ويق���ول ال�شاعر يف ذلك املقطع 

من ق�شيدة )ار�ض ال�شواد(.
يوجد خراب اينما حللت

لي�ض متة امل لكلكام�ض
ل امل لك مب�شري م�شابه مل�شري عولي�ض

اترك خلف ظهرك كل اللياذات
اترك �شهرزاد تق�ض حكايتها املرة

و�شراح���ة يهيم���ن عل���ى كيان تل���ك الق�شي���دة فعل 

المر دون اإن يتيح ادنى هيمنة للم�شتوى النحوي 
خللخلة اليقاع �شي���ان الداخلي املرتبط مب�شمون 
الن����ض اأو اخلارج���ي املرتبط ب�شطح���ه، ولبد من 
ال�شارة اإىل اإن ا�شطباغ ظاهر الن�ض بتلك ال�شيغة 
املتزاحم���ة املحم���ولت التي تطلق م���ن املعنى اإىل 
الدلل���ة الرمزية  فيه مق�شد لل�شاعر غري معلن وهو 
جتريب للكن منظم ودقيق، وكما اننا نرجح توازن 
يعي�شه الن�ض بني التاريخي و�شمته الدللية وكثافة 
رموزه ال�شعر وب���ني ال�شمة الوجودية املعتادة يف 
ال�شي���اق النرثي ، وبرغ���م اإن الطارالب�شتملوجي 
ه���و لي�ض �شه���ا كون عنا�ش���ر البناء في���ه ذات لغة 
معق���دة والرم���وز فيه تتزاح���م اإن وج���دت وتعيق 
الو�ش���وح الن�شب���ي يف جميع اأمن���اط ال�شعر، لكن 
التوازن الفني الذي اراده ال�شاعر اإن يكون ن�شاطا 
تقني���ا يعت���ده لدفع ن�ش���ه نحو �شف���ة املو�شوعية، 
و�شراح���ة لميك���ن لغري ق�شي���دة الن���رث ا�شتيعاب 
حمم���ولت دللي���ة خمتلف���ة التاري���خ والنت�ش���اب 
اأي�ش���ا وعل���ى اخ����ض يف ال�شف���ات الرمزي���ة التي 
حتم���ل اغلبه���ا روح التعار�ض، فمف���ردات التاريخ 
ال�شط���وري مث���ل ا�شعي���ا ونبوخذن�ش���ر وعي���ام 
وال�شاجق���ة ومدح���ت با�ش���ا تقريب���ا ه���ي جميع���ا 
رم���وز ايدلوجية وان اختلف���ت �شماتها اجلوهرية 

، وال�شاع���ر يوؤك���د انها ميثولوجي���ا ولكنه يدعوها 
لع���ادة تنظيمها التاريخي داخ���ل ن�شه وان تبكي، 
وال�ش���وؤال هنا كيف تبك���ي امليثولوجي���ا؟ ، وطبعا 
تبك���ي لن الن����ض ال�شع���ري بث فيه���ا الحا�شي�ض، 
وتل���ك اهمية قوة ومي���زة هدفي���ة ال�شاعر يف جعل 
رموز التاريخ تعاك�ض ما تر�شمه داخل التاريخ من 
�شفة رمزي���ة، ا�شافة لذلك جند الن�ض عرب ال�شياق 
النرثي يجعل تلك الرم���وز تبث ا�شتاطيقية مركبة 

يف بعي التاريخي والفني .
ميث���ل ن����ض )احل���روب ال�شعي���دة( اح���د المثل���ة 
فيه���ا  تك���ون  وال���ذي  الن���رث،  لق�شي���دة  احلداثي���ة 
الكتاب���ة افقية فيما امل���ن ال�شعري يك���ون عموديا، 
وكلم���ا امت���دت ال�شكل افقي���ا امتد املعن���ى عموديا، 
و�شاع���ر مثل رعد عبد الق���ادر كان بروحية معرفية 
طموح���ة لبد اإن ي�شتثمر تلك املي���زة ل�شالح ن�شه، 
ب���ل انه يجد فيها متعت���ه وانهمامه ويلم�ض ذلك يف 
كيان ذلك الن�ض الذي ترا�شف يف كل �شطر رموز 
تايخية خمتلفة التبري واملعنى، ويقول يف ق�شيدة 

)احلروب ال�شعيدة(، موؤكدا ما نعنيه.
اإن جندي م���ن �شاح امل�شاة، ا�شند يل املخرج دورا 

�شغريا يف التاريخ
خرجت مع بادي يف هذه اليام

معي خ���رج هولك���و وجنكيز خ���ان م���ن م�شرحية 
�شقوط بغداد

اإىل جبه���ة احل���رب ف���ورا، وهن���اك قاتلت م���ع عبد 
�شم�ض

هناك قاتلت �شباأ و�شقط داود يف الوادي ال�شحيق
اإن بني���ة ال�شع���ر الذي فيه ن�شبة مم���ا اكد عليه احد 
اك���رب منظري ق�شي���دة الن���رث اإن الق�شي���دة ت�شيح 
داخل كيانه���ا ب�شمة ق�شدها ال�شاع���ر، ومثلما نرى 
البلب���ل يتعج���ب( هن���اك  دي���وان )دع  يف ق�شائ���د 
�شياح���ة تاريخي���ة متنوع���ة داخ���ل كي���ان الن����ض 
ال�شع���ري متعددة الوجوه، فم���ن املكان الذي ميثل 
جغرافية الن����ض، اإىل الرم���وز التاريخية املتبانية 
يف املواق���ف والت�شل�ش���ل التاريخ���ي، فرم���ز �ش���ر 
يك���ون ادخل �شاحة ح���رب ال�شاعر مع رمز خري من 
زم���ن خمتل���ف، وهنا لبد م���ن ال�ش���ارة اإىل الزمن 
ال�شع���ري عند ال�شاع���ر رعد عبد الق���ادر والذي هو 
زمن �شائل يتنا�شب واطار ال�شياحة وحتى الرموز 
املتلف���ة مينحها الزمن ال�شعري ام���كان التخلي عن 
�شفته���ا زمنه���ا اجلامد داخ���ل التاري���خ، وهنا لبد 
من ال�شارة اإىل املق���درة ال�شعرية وفاعلية وبراعة 
الداء ال�شعري وعلى الخ�ض يف حتقيق ال�شعرية 
يف مث���ل هك���ذا ن�ض ن���رثي والذي هو م���ن جهة ما 
اق���رب اإىل الكولج الدقيق الل�شق، وال�شاعر متكن 
م���ن ل�شق �شورته الذاتية مع ما ل�شق وبذلك جعل 
منطق ن�ش���ه غري خملخل بل ت���ام املو�شوعية عرب 

الية الل�شق خ�شو�شا.
ودقيق���ة  وح�شا�ش���ة  غريب���ة  �شعري���ة  لعب���ة  انه���ا 
وجريئة وا�شتاطيقية فوق امل�شتوى املعتاد اأي�شا، 
وال�شاع���ر رع���د عبد الق���ادر فيه���ا �شع���ى اإىل تاكيد 
تف���رد وخ�شو�شي���ة �شعري���ة، وم���ا كان برغ���م تلك 
اخل�شو�شي���ة  اإل ه���و معاي�شا م�شتغرب���ا مع ن�شه 
ال�شع���ري م���ن اجلهة املقابل���ة التي ميثله���ا التلقي، 
والكيفي���ة اأو ال�شلوب يف هكذا �شعر هي من يحدد 
�شمة التفرد، لكنه اندف���ع اإىل الإمام عرب ا�شلوبيته 
يف تل���ك الق�شائ���د وب�شرعة كب���رية، و�شراحة كان 
ا�شتثناء داخل ف�شاء ال�شعرية العراقية يف ق�شائد 
ديوان���ه )دع البلب���ل يتعج���ب( اجم���ال وعلى وجه 
اخل�شو�ض تلك التي �شاح فيها التاريخ عرب تاهيل 
الزم���ن ال�شع���ري، وق���دم منوذج���ا �شعري���ا حداثيا 

خال�شا، ويقول ال�شاعر يف ق�شيدة )ن�ض اليام(.
مثلك

مثلك ايتها اليام
حاملو فواني�شك ان�شغلوا بحفر ظامك

ال�شاغة يك�شطون ال�شواد عن دروعك الثرية
املرتلون مل يفهموا ا�شارة قدا�شك

هن���اك ق���وة تعبريية وا�شح���ة حني ا�شتع���ار ظال 
الرم���وز بدل منها، وهذا ما منح املعنى عمقا رمزيا 
ودلليا مب�شت���وى ا�شتاطيقي، وال�ش���ور ال�شعرية 
يف هذا املقطع  ويف بع�ض الق�شائد تنمو وتتكامل 
يف ر�ش���م معنى لي�شتمر بل ير�ش���م معنى اأخر، بل 
ال�شورة ال�شعري���ة نف�شها حني تبلغ التكامل الفني 
متح���ى وتر�شم �شورة جدي���دة، وهناك ح�ض ادبي 
لكي���ان ال�شاع���ر �شام���ر واحيان���ا يتمظه���ر ب�شببية 
داخ���ل اجلمل���ة ال�شعرية، ولب���د من ال�ش���ارة اإىل 
ال�ش���كل ال�شع���ري ال���ذي يجعل���ه الزم���ن ال�شعري���ة 
عم���ودي املعاين والرموز وافق���ي التمظهر كن�شيج 
لغ���وي مب�شمون �شعري، وهن���ا عن�شر اللغة الذي 
ليق���ف عند ح���د التعدي، بل بعد ال�شم���ة الع�شوية 
التي متثل الطار اخلارجي للكيان ال�شكل ال�شعري 
ت�شي���ح اللغ���ة داخ���ل املع���اين والدلل���ة والرموز، 
وتك���ون داخل كي���ان الن�ض ال�شعري م���رة ايقونية 
مث �شم���ة بعد الرم���ز داخل التاريخ وم���رة تن�شج 
كم���ا الفكهة وتكون موحية ودال���ة، وجميع ق�شائد 
ه���ذا الدي���وان مثال نوعي لهكذا لغ���ة �شعرية، ويف 
ق�شي���دة )ال�شياء الزائلة( هناك تدرج زمني يحكم 

فك���رة بن���اء عن���د ال�شاع���ر ه���ي قريبة م���ن التدوير 
ن�شبيا وكذلك البناء غري منط ي اإىل حدما، والزمن 
هنا هو احل���دة الأ�شا�ض التي يتح���رك الن�ض وفق 
طبيعته���ا  قيق���ول ال�شاعر بعد ا�ش���ارة وا�شحة يف 

ال�شتهال اإىل دور الزمن.
لتطرق ابواب امللوك

وام�شي يف رحلتك �شعيدا
دون اإن تتامل ملا تركت
على طاولتك ال�شغرية

من باد
اجعل خطوتك بادا

واحتف بالطريق
التي �شت�شلمك لطريق

يخف���ف ال�شاع���ر م���ن ح���دة ايقاع���ه، بع���د اإن يعود 
بالق�شيدة اإىل جوها املعتاد، بعد �شياحة قلقة، لكن 
فعل اجلملة هذه املرة يكون فعل امر، حيث لبد من 
اإن ي�شم���ل اخلطاب ال�شعري حتى ال�شاعر بالتعبري 
ال�شاعرك���ذات  لن  وارد  ذل���ك  وطبع���ا  النح���وي، 
لمي���كل ذات امل�شاحة التي ميلكه���ا الن�ض ال�شعري 
ن وال�شاع���ر اجليد هو م���ن ي�شتجيب لن�شه ولي�ض 
ن�شه ي�شتجب له، حيث الفن لي�شتجيب للحياة يف 
معن���اه لأنه اأو�شع من معناها وهي �شتكون �شاعية 
الي���ه لتو�ش���ع افق معناه���ا عرب الف���ن، و�شاعر مثل 
رع���د عبد الق���ادر يتامل حياته داخ���ل ن�شه دون اإن 
ي�شتغ���رق يف تامل���ه فيتيه اأو يبح���ر دون اإن يكون 
الن����ض مركب���ه كن�شيج ويكون امل�شم���ون ال�شعري 
�شراع���ه،  والفن ال�شعري ح�ش���ب تعبري غوته يكن 
اإن ال�شاع���ر اإن يع���رب عن العامل نياب���ة، فيما الن�ض 

هو وحدة وجودية رمبا ل ت�شتوعبها جمرة.
يف ق�شم���ي ق�شيدة )اغنية املواط���ن البدي( نف�ض 
�شعري تاوهي، واحل�شرات ال�شعرية ترى، ولكن 
ال�شاع���ر فيه مرح ب�شكل غري معتاد، ومرحه مرتبك 

وقل���ق، اأي اإن هن���اك اإطار وج���داين للق�شيدة لكنه 
لي�ض من ال�شهل حتديد مديات ال�شعور فيه، وتنمو 
الق�شيدة ت�شاعديا حتى تبلغ الكتمال، وهي اثناء 
تكامله���ا تف�شح عن ذلك الط���ار الوجداين، ويقول 
ال�شاعر يف تلك الق�شيدة بالق�شم الأول منها والذي 

فيه عذوبة �شجن ت�شكن كيان الق�شيدة.
�شا�شري لك خبزا

من طروادة
وحربا جللة

وريحا لثمود
وا�شتط���اع ال�شاعر اإن يعيد ر�ش���م الرمز التاريخي 
دون دون اإن ميح���و دللت���ه اأو يزي���ح عن���ه رمزيته 
الت���ي داخل كي���ان التاريخ، وطبعا عاق���ة التاريخ 
جدلي���ة ال�شم���ة، ولك���ن ال�شاع���ر لمي���ر م���ن خ���ال 
ذل���ك اجلان���ب اإىل الرم���ز التاريخ���ي بل م���ن خال 
التوظي���ف ال�شع���ري، ويكمل ذلك املقط���ع ال�شعري 

بتحقيق اإرادة الن�ض فيقول.
اخلبز لك ولطفالنا ال�شغار

واحلرب جللة
والريح لثمود، ويل

�شاغني بعذوبة بدل من البلبل امليت
اغنية املواطن البدي

ويف نهاي���ة ه���ذا املقط���ع يع���ود اإىل م���ا ب���دا به من 
�شببي���ة ي�شري اإليها جوه���ر الن�ض ال�شعري، ور�شم 
اق�ش���ى م���دا ت�شاعدي���ا يف تاكيد مام���ح ال�شورة 

التي متثل الطار الوجداين.
اإن ميزة ال�شعر يف ال�شياق النرثي هي عندما يكون 
التاريخ يتحرك وف���ق فكرة الن�ض ال�شعري ويعرب 
عنه���ا، وتكون ال�شطورة حي���ة النمو داخل الن�ض 
وف���ق رمزية الن�ض، وحت���ى الح�شا�ض الدبي عند 
ال�شاع���ر يك���ون العامل البداعي الج���دى فيه، هو 
اإن يحاف���ظ على مبدئه الإن�ش���اين دون هيمنة على 

روح الن����ض لن ذلك يعت���رب يف تو�شيف ما وكانه 
ايدلوجي���ا �شعري���ة، وعل���ى ال�شاع���ر اإن ينتمي اإىل 
مب���داأ الن�ض ال�شعري مع حفاظه الفني على مبدئه، 
وال�شاع���ر رع���د عبد الق���ادر جت���اوز اإن يكون ن�شه 
ال�شعري ايدلوج���ي ال�شمة واملوقف، وكان مل�شاحة 
التاري���خ باملام���ح امليثولوجي���ة والنرثبولوجية 
بتنوعاتها املختلفة دوره���ا داخل الن�ض ال�شعري، 
حيث اختافه���ا العميق اإىل حد اجمايل اخفى عرب 
الية الفن ال�شع���ري امللمح اليدلوجي لها، وكما اإن 
ال�شاعر متكن من ر�شم تراتب فني لها داخل جملته 
ال�شعري���ة،وان يجع���ل هن���اك تقاب���ل ب���ني رمز من 
ن�شيج التاريخ مع رمز من اخليال الدبي، لكن ذلك 
كان وفق ا�شلوب فني ليبدو فيه اأي تقابل وا�شحا 
ومتجليا ل، وذلك طبعا �شوف يدخل الفن ال�شعري 
يف م�شكل���ة القولب���ة، ول���و دققت ن�شو�ش���ه تلم�ض 
خلوها م���ن القولبة، وقد انتجت الرم���وز املتقابلة 
فني���ا اداخل لن����ض ال�شعري دللة جدي���دة كان لبد 
من ا�شتثمارها، وبها قد ازاح ال�شاعر البعد الرمزي 
ال�شي���ق للتاري���خ وحج���م رمزي���ة اخلي���ال الدبي 
الف�شفا�شة �شمن مقت�شيات هدفية ن�شه ال�شعري، 
ولك���ن اختلف ايق���اع ال�شاع���ر رعد عب���د القادر يف 
ق�شي���دة ن�شبيا تخال���ف مامح ن�شو�ش���ه الخرى 
وهي الق�شي���دة التي عنون بها ديوان���ه، وق�شيدة 
)دع البلب���ل يتعجب( من���وذج �شعري ليقف ق�شره 
حائل دون اهميته الت���ي تبلغ حدود اراها تتجاوز 
املحلي���ة، ف�شياغة الن����ض متفوقة عل���ى الكثري من 
الق�شائ���د التي تنتم���ي اإىل التفعيل���ة اأو اإىل النرث، 
والق�شيدة خالية من املبالغة التي حتجم امل�شتوى 
اجلم���ايل وتبهت ال�شمو العم���ودي اأي�شا، وكما اإن 
عن�ش���ر املبا�شرة ال���ذي عرف بت ال�شي���اق النرثي 
اأي�ش���ا جتنب���ه رغم م���ا يبدي���ه فعل الم���ر النحوي 
يف ظاه���ر الق�شي���دة، ويق���ول رع���د عب���د القادريف 
ا�شتهال من���ح الق�شيدة قوة رمزي���ة وميزة دللية 

و�شمو ا�شتاطيقي.
دع البلبل

يتعجب
من يد الكارثة

التي تدربه كباز
وتتميز الق�شيدة مقطعيا ، فهذا ال�شتهال اجلميل 
يف ح���دوده الفم�شولة واملت�شل���ة عن الن�ض ومعه 
، ه���و اح���د المثل���ة املنا�شب���ة مل���ا توؤ�ش���ره جولي���ا 
كري�شتيف���ا وتعت���ربه يف وجود ن�شو����ض مركبة، 
وه���ذا الن�ض يتمي���ز براكب جم���ايل، حيث ميكن 
ف���رز ال�شته���ال كن�ض برغ���م ات�شال���ه بباقي كيان 
الن�ض، وتل���ك امليزة التي تقرها جولي���ا كري�شتيفا 
قلم���ا نلم�شه���ا بن����ض �شعري، وه���ذا املوؤ�ش���ر لي�ض 
ل�شال���ح الن�ض ومتيزه الن�شي املركب فقط، وامنا 
اأي�ش���ا مل���ا متيزت به بني���ة الوعي ال�شع���ري وروؤيا 

ال�شاعر لتنظيم بناء ن�شه بتفرد وامتياز.
اإن تط���ور روؤي���ة ال�شاع���ر فكري���ا ت�ش���كل اهمية يف 
حتدي���ث ال�شع���ر اأو جت���دده عن���د ال�شاع���ر، وكم���ا 
اإن ال�شلوبي���ة هن���ا بدوره���ا مت���ر ب���ذات التطور ، 
وال�شع���ر يف هذه احلال �شتبع���ث فيه روح جديدة، 
وموؤك���د اإن اجلدة هن���ا ذات ذائقة اكرث روحية فنيا 
وجماليا وابتكاريا، والف���ن ال�شعري لبد اإن الفكر 
يوجد ليه منطلق���ات لتحقيق قيمة �شعرية من جهة 
ذات ا�شال���ة ومن اخرى ذات بع���د حداثي، وللفكر 
واملعرفة اهمية داخل الن�ض ال�شعري اأي�شا، فابد 
اإن ال�شاع���ر يتام���ل م���ن خالهم���ا جملت���ه ال�شعرية 
كمتل���ق ي�شري له قناعة بالت�ش���كل الن�شي من جهة 
ومن اخرى جوه���ري ي�شعر يان اح�شا�شه متوافق 
م���ع املع���اين وال���دللت، وعملي���ة الب���داع حتتاج 
اإىل حد م���ا البتكار امل�شمون وال���ذي نتائجه اتية 

◄

انساق الميثولوجيا وتراتبية المعنى
دع البلبل يتعجب يا رعد عبد القادر 

إن الوعي الشعري ميثل اهمية يف يف جانبني يف 

العملية االبداعية لكتابة الشعر، فمن جهة هو يف 

السياق الخارجي الذي ميثله سطح النص الشعري 

يكون عرب انس��اق معرفية يف اط��ار ميثلوجيا إن 

وجدت بشكل انس��اق، وان كانت متصلة يف 

بني��ة فكرية بش��كل بس��تملوجي فه��ي تكون 

متصل��ة مبضمون النص الش��عري يف جانبي 

الفن يف إطار البن��اء ومنط االداء، وكلام كان 

هناك عمق يف الرتكيب األساس للجملة الشعرية فان هناك 

مؤرش يش��ري إىل وجود معرفة ضامن��ة لتمييز ذلك العمق، 

والب��د م��ن إن يخلق املع��ق مالمح هي اق��رب إىل النفس 

الفلس��في ويك��ون هنا النص الش��عري يف عمقه يلتقي عرب 

مضمونه مع الفلس��فة ويكون  هناك وجه شعري للفلسفة، 

وطبيعي يجتمع الشعري مع الفلسفي عرب تدرج العمق يف 

الجملة الش��عرية، قيتقدم الشعر من مرحلة املعرفة ومن 

ثم إىل مستوى فكري وبعدها يبلغ عتبة البعد الفلسفي  وال 

بد إن يكون هنا محموٍل واحد مش��رتك , وال نريد إن نجعل 

الش��عر هنا كطلس��م ونحار يف فهمه، وذل��ك طبعا يخلق 

مؤرشات س��لبية بدوره، لذا كان الش��اعر املعريف الثقافة 

يرتاجع نسبيا إىل مس��توى الذات االجتامعية  ليمكنه رسم 

صورة شعرية من صورة سابقة، وكام ان املعنى الشعري ال 

يتيه يف ظلامت الطلسم  ويبقى ممكن انتاج معنى أخر منه، 

وهذه احد اهم الصفات يف بناء القصيدة،
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البريســم الحســين  عبــد 

 »بورخ�ض قاده اىل مكتبة بابل، ذهب اىل مكتبة 
بابل 

 اعر�شت طريقه ع�شتار، ع�شتار لي�شت 
  �شهرزاد

دائم���ًا ال�شعر هو حالة تعجبية واحدة وادها�ض 
وذلك من خ���ال �شياغة / جملة لغة / وتركيبها 
وبالت���ايل تختل���ق التعجبية املده�ش���ة، وحينما 
لتكون هناك حالة من ال�شدمة من خال املنجز 
ال�شع���ري ليك���ون هن���اك �شع���ر وه���ذا يتطل���ب 
موهب���ة ف���ذة �شعري���ًا ت�ش���اف اليه���ا املعرفي���ات 
املكت�شب���ة والت���ي هي حا�شل ياأت���ي من الطاع  
على املرجعيات امل�شتج���دة يف خمتلف جمالت 
البداع،م���ن ذل���ك يخل���ق ال�شاعر ق�شائ���ده التي 
ترتب���ط ب���ه م���ن خال حب���ل �ش���ري غ���ري مرئي 
ولكن���ه ي���دل علي���ه اأي ال�شاعر، ويك���ون العك�ض 
�شحيح���ًا اأي اذا كان���ت هناك معرفي���ات عظيمة 
ولكنه���ا لجتد لدى من يعرفه���ا موهبة فذة فانها 
تكون للمعرفيات فقط بامكان اأي فرد اأن يحملها 
ويتقول به���ا... وان ال�شاعر رعد عبد القادر يف 
جمموعت���ه – دع البلب���ل يتعج���ب – ي�شتخ���دم 
ه���ذه املعرفي���ات املختلفة فيها ولك���ن مع موهبة 
ف���ذة �شعري���ا فتخ���رج علينا من خ���ال �شطورها 

الدها�ض والعجب وعجب البلبل.
 رع���د عبد القادر ياأتينا م���ن خال حالت معرفة 

اأو اأح���داث عا�شرناه���ا، اأو كام ماأل���وف ولك���ن 
قدرة ال�شاعر على حتويل هذه ال�شياء اىل �شعر 
غ���ري ماألوف او �شعر قاب���ل لدها�ض الخر وهو 
مايتوف���ر عند ال�شاعر يف ه���ذه املجموعة فرنى 
ق�شائ���ده جاءت دالة على العن���وان – دع البلبل 
يتعج���ب – الذي يطالبنا في���ه ال�شاعر بالتعجب 
م���ن خ���ال البلبل – الذي ه���و دال على الن�شيد، 
والن�شي���د ه���و ال�شع���ر، وهو ماح�ش���ل فعا يف 
ق�شائده التي جاءت بالعجب والدها�ض ل�شيما 
ح���ب �شم����ض / ك���رزوا/ اأدوار �شغ���رية / ق�شة 
ال�شماء الكبرية / دع البلبل يتعجب / احلروب 

ال�شعيدة وغريها.
اأن احلدث الت�شاعدي يف الق�شيدة عند ال�شاعر  
عدة،ولك���ن  اجتاه���ات  يف  ومت�ش���ٍظ  مت�شع���ب 
ال�شاع���ر مي�ش���ك اخلي���ط ال�ش���ري ال���ذي يرب���ط 
احداث���ه يف الق�شي���دة. وبالرغم م���ن املعرفيات 
خدم���ة  يف  يوظفه���ا  ال�شاع���ر  لك���ن  الكث���رية 
الغرا����ض ال�شعرية توظيفا جماليًا وكاأنها جزء 
ليتجزاأ من ممتل���كات ال�شاعر، وهذا ماناحظه 

على اغلب ق�شائد املجموعة.
ولك���ي ن�شلط ال�شوء على ماتق���دم ب�شورة اأدق 
ناأخ���ذ ق�شي���دة )ق�ش���ة ال�ش������������م���اء الكب���رية � 
امنوذج���ًا� ( بدًءا من عن���وان الق�شيدة التي تدل 
�شيئًا ماعلى ال�شرد من خال دللة / اأي العنوان 
/ ق�شة،وه���ذا ي�شف���ع لل�شاع���ر م���ن خال���ه  ان 

ي�شتخدم ال�شرد خلدمة املو�شوعة يف الق�شيدة 
وناحظ:

- اأراد اأن يكت���ب ق�شي���دة �شغرية ع���ن �شهرزاد، 
ق���راأ األف ليلة وليل���ة، تذكر اأن ب���ور خ�ض قراأها 

اأي�شا، قراأ بور خ�ض.
اأن الطاب���ع الع���ام له���ذه الق�شي���دة وه���و ادخال 
ال�شرد م���ن خال الكم الكبري من املعرفيات التي 
خلق���ت الدها�ض ال�شعري الذي حتدثنا عنه اآنفًا 
يق���ن كمية الدها�ض املعط���اة للمتلقي تدرجًا اأو 
عل���ى جرع���ات مت�شاع���دة يف الق�شي���دة اأو على 

امتداد الفعل الق�شدي فيها.

بورخ�ض ق���اده اىل مكتبة بابل، ذهب اىل مكتبة 
بابل،

 اعر�شت طريقه، ع�شتار، ع�شتار لي�شت
 �شهرزاد

 اأن النتق���ال م���ن الواقع املعا�ض زم���ن الق�شيدة 
اىل زم���ن ما����ضٍ / زم���ن ا�شط���ورة / الت���ي هي 

ا�شطورة �شورة ال�شاعر اي����شًا وهي 
اي�شًا هنا يف الق�شيدة زمن احلا�شر.

- اأي احتاد زم���ن ال�شاعر مع زمن ال�شطورة – 
الت���ي نف�ض عنها ال�شاعر ت���راب املوت واأعطاها  

احلياة وقال يف م���ا معناه ه��ذا
 زمن���ي – �شعري فكر باأ�شم �شهرزاد.لوكانت يل 

�شديقة ا�شمها �شهرزاد لفتحت العامل كاأو فيد.
ق�ش���ة  ق�شي���دة  يف  ج���اءت  الت���ي  ال�شم���اء  اأن 
ال�شم���اء الكب���رية تتمح���ور ح���ول مو�شوع���ة 

ال�شاعر ويخلق من خال ال�شط������دام به���ا 
وده�شت���ه م���ن خ���ال ده�ش���ة املتلقي وكم���ا قلنا 
ت�شاعدي���ا. ذه���ب اأو في���د، وج���ده ق���د ذهب اىل 

امرباطوره اأب مل يذهب اىل المرباطور
، لنه يتحا�شى ال�شماء الكبرية، هي مايريد من 
ق�شي���دة اأن تتحدث عنها بالرغ���م من اأن ال�شاعر 

يحاول نفيها من خال امل���عنى
 الظاهرولكنه يف التاأوي���ل يوؤكد عليه من خال 
الق�شي���دة يف النفي، وبالتايل هو الوقوف على 

امل������ده�ض ف���ي امل�شم�������ون 
ال�شع���ري لدى ال�شاع���ر يف ه���ذه الق�شيدة التي 
تنته���ي فيه  من �شهرزاد، امله���م اأن يكتب ق�شيدة 

�شغرية عن باده، م�����ن دون اأن
 يت���ورط باأ�شم���اء كب���رية حت���ى وان كانت دون 

�شهرزاد.
اأن التخلي النف�شي عند ال�شاعر عن مو�شوعيته 
يف  تتح���ول  الت���ي  الق�شي���دة  ه���ذه  كتاب���ة  يف 
النهاي���ة اىل �شع���ف يف الدارة ع�������������ن  م���ا هو 
حلم ب�شي���ط،اي كتابة ق�شيدة ع���ن �شهرزاد اىل 
حل���م ه���و اب�شط مم���ا اراد، وهذا اح���د مقومات 
الدها�ض عن���د ال�شاعر رع���د عب���د القادر وبلبله 

الذي مازال يتعجب.

◄◄
م���ن �شياق���ات معرفي���ة اأو فكري���ة اأو فل�شفية حتى، 
وال�شاع���ر رع���د عب���د الق���ادر دقي���ق ج���دا يف ه���ذا 
اجلان���ب فتعامل مع ن�شه كقارى معرفية وبحث يف 
ال�شمان���ات كون ن�شه ابت���كاري يف جميع ابعاده، 
وكما ه���و اعتمد عل���ى ا�ش�ض من جان���ب فنية ومن 
اأخ���ر فكرية ت�شل حد اإن تك���ون ظال علم اعتباري 
يف املنه���ج ال�شعري، ومن جانب اأخ���ر اعتد منطق 
ذائقة غ���ري منطية، فكان ن�ش���ه ال�شعري بتو�شيف 
مقيا�شي ا�شتثنائيا يف م�شمونه اإن مل يكن يف �شكله 
، واعتماد ال�شاعر على الذاكرة امليثولوجية والفن 
الكولجي هي مبادرة �شعبة �شعريا، ولبد اإن نقر 
هنا بان���ه قد جتاوز ال�شعوبة ع���رب معرفته كقارى 
نه���م واعتباري اأي�شا، ونوؤكد انه انتج ن�شا �شعريا 
ا�شتثنائي���ا وي�شتحق ال�شادة م���ن املعرفة النقدية 
لن املناهج النقدية قد تكون ا�شا\تها موجزة،وكما 
اإن الق�شائد يف ديوان )دع البلبل يتعجب( من جهة 
حدود املعا�شرة داخل الف�ش���اء ال�شعري العراقي، 
نرى انها قد جتاوزت تل���ك احلدود، ون�شقيا تنفرد 
اإىل حد وا�ش���ح وجلي مثلما هي تنف���رد ن�شيا ول 
ميك���ن اإن يقرن بها اأي دي���وان �شعري ولي�ض هناك 
قبي���ل تام لها ن وتلك ميزة كربى يف ل يكون هناك 
لل�شاع���ر و�شع���ره يف ذل���ك الط���ار الزمن���ي لقرين 
ول قبي���ل، وق�شائ���د الديوان متقدمة كم���ادة ادبية 
يف املحت���وى وم�شمون الن�ض ال�شع���ري والروؤية 
البداعي���ة، ولبد م���ن اإن ال�شاع���ر منحها حيزا من 
ال�شياح���ة والتب�ش���ر والتام���ل وتوه���ج داخلهم���ا، 
والنفع���ال ال�شعري يف ق�شائد ه���ذا الديوان لي�ض 
منطيا اأو حتى فيه ن�شبة تطور، لن املاحظ هنا اإن 
اغل���ب الت�شال بالفكر من اجل تطور القيم الدبية 
كان م���ن جهة واح���دة ولي�ض من اجلهت���ني، فالفكر 
ليهت���م بالت�ش���ال ال�شكل���ي به م���ن جه���ة �شعرية، 
وامنا ه���و يريد ات�شال عميق ي�شع���ى له هو مثلما 
ت�شعى الي���ه املنظومة ال�شعرية، وكلم���ا زاد العمق 
تكاثف الت�شال وزادت التوفيقات والتطور يندفع 
هنا نحو الإمام، وجتربة رعد عبد القادر على وجه 
اخل�شو�ض يف ديوانه ال�شيق واملتطور اإىل اق�شى 
احل���دود )دع البلب���ل يتعج���ب( هي ف���وق م�شتوى 
الواق���ع ال�شعري ومتيزها مو�شوعي واهيمته فيه 
ويف داخله قيمته العتبارية، وكما هو متقد م على 
كل مات�شع���ى اليه الطروح���ات النقدية ويعني هذا 

انها هي بحاجة اليه ولي�ض العك�ض.
اإن ال���روح النرثي���ة تتيح للغ���ة واملع���اين والدللة 
واليق���اع ان تع���رب احلواج���ز القدمي���ة، وتك���ون 
داخل من الن�ض ال�شعري ا�ش�ض معا�شرة ولي�شت 
بلي���دة، فاللغة �شوف تتعدى تعديها الذي عهدت به 
يف النظ���ام ال�شعري وميكنه���ا التوا�شل هنا داخل 
املن التاريخ���ي دون اإن تفقد ميزتها وتراجع اإىل 
م�شتواه الأ�شا�ض كونه���ا لغة تفاهم، وكذلك املعنى 
تق���دم اإىل مرحل���ى يك���ون فيها اداة ر�ش���م وممحاة 
يف نف�ض الوق���ت، ودون اإن يفقد تناغمه اأو تراتبه 
اأو تازم���ه، وميكن���ه بلوغ مرحل���ة الامعنى ولكن 
ليزيح عنه هنا القن���اع ويكون غمو�شه وا�شحا، 
واليق���اع لب���د ل���ه اإن يتناغ���م ويت�شاع���د عموديا 
م���ع انفعال ال�شاع���ر داخل ن�شه وه���و يام�ض من 
التاريخ، والبع���د الدليل لبد اإن يجعل ال�شطورة 
داخل امل���ن ال�شعري خارج تو�شيفه���ا التاريخي ، 
و�شراح���ة اإن جترب���ة دي���وان )دع البلبل يتعجب( 
جترب���ة عرب م���ا ا�شرنا الي���ه تتمثل، ب���ل هي تفوق 
الو�ش���ف لق���وة البت���كار ال�شع���ري فيه���ا وان كان 
م�شتندا هنا على امكانية الروح النرثية الف�شفا�شة 
بتلون ت�شكيلي وا�ش���ع الفق والغنية بالعتبارات 
ال�شتاطيقي���ة وميله���ا اإىل الذاتي ولك���ن يف اعمق 
مناط���ق ال�شعور الب�شري، ويقول ال�شاعر رعد عبد 

القادر يف ق�شيدة )قرب فرعوين(.
مناف�ض كر�شتال

زهور فوتغرافية
وحو�ض �شغرية يف حالة ر�شاعة

مائكة بعدد يدوية
ي�شلحون جماري املدن الفا�شلة
مفكرة يومية للزرع والخ�شاب

اإن ال�شاع���ر يف ه���ذا الن����ض ويف غ���ريه يوهمن���ا 
بامكان تلم�ض اخلي���ط اليدلوجي الذي �شرعان ما 
يبدل لونه، لأنه ليريد اإن نقع يف فخ التاريخ الذي 
نن�شب���ه لنف�شن���ا يف الق���راءة الغري متامل���ة لن�شه 
ال�شع���ري، وكم���ا يخ�شى عل���ى قيمة ن�ش���ه الدبية، 
وه���و رغم بت من انفع���ال ي�شمو ب���ت داخل ن�شه، 
ليق���ر برف�شه ول ميحنا فر�ش���ة لتف�شريه، وطبعا 
ظروف كتابة الن����ض النرثي كانت ع�شيبة حينها، 
ولك���ن ب���ذرة الكتاب���ة ال�شعري���ة �شمق���ت وتعال���ت 
وحتاوز الن�ض حمنته، ولكن املبداأ ال�شعري لزال 
را�شخ���ا، وبقت دلل���ة ديوان )دع البلب���ل يتعجب( 
مث���ار العج���ب والده�ش���ة والتام���ل، و�شراحة لبد 

لل�شع���ر اإن ليهت���م بنمط���ه اك���رث مما يهت���م يقمته، 
فم���ا ج���دوى الوزن والقافي���ة دون اإن تك���ون هناك 
قيم���ة وا�شادة بها اأي�ش���ا ، وما جدوى الق�شيدة اذا 
مل تخل���ق جو �شع���ري تكون فيه النج���وم تتال اأو 
تكون فيه ال�شماء زرقاء، ولكن اذا كان اجلو معتما 
ول قم���ر اأو جنم���ة فيه فاية ق�شيدة تل���ك، وثم لبد 
م���ن الق���ول اإن الق�شيدة العظيمة ه���ي التي نعي�ض 
رغم اخت���اف توجهاتنا الفكري���ة يف �شميم جوها  
ونتكي���ف داخله���ا، وان ن�شعر بان الواق���ع هنا هو 
عل���ى ح���د تعب���ري نيت�ش���ه اإن ميدان���ه الجتماع���ي 
هويغ�ض بالفا�شلني واملهرجني والغوغاء، ويكون 
الن�ض هو ماذ الرواح ، وهذا ما اكد عليه ال�شاعر 
رعد عبد القادر يف اكرث من ق�شيدة، ويف ق�شيدته 
)ولدة قي�شري���ة(، والتي متت���از �شكا وم�شمونا، 
وكم���ا هن���اك مي���زة بن���اء للن�شي���ج ال�شع���ري فيه���ا 
بتقطيع فني، وكما اإن هناك من ميثولوجي داخل 
امل���ن ال�شع���ري، ولكن الرباع���ة والبت���كار جعلت 
الق�شي���دة اك���رث روحية م���ن اإن يحكمه���ا التاريخ، 

ويقول فيه ال�شاعر رعد عبد القادر.
ليت جالينو�ض ي�شقيك ال�شم

ليت الله نقر�ض يجل�شك على عر�شه
ليت حام�ض الكربيتيك �شرابك

وال�شلحة اجلرثومية مراوح �شيفك
اإن الن�ض ال�شع���ري هنا يرتكز على كوجلة الرموز 
اأوي�شت���د عل���ى املح���و والر�ش���م التي يت�ش���ف بهما 
املعن���ى، واي �شع���ة �شتكون هنا ل�شتيع���اب عملية 
الكوجل���ة اأو الر�ش���م واملحو وذلك طبع���ا عرب حالة 
التعاق���ب يف اجلم���ل ال�شعري���ة، ولب���د م���ن منطق 
�شعري يحكم عملي���ة البناء، لن هناك �شوابط يف 
منظوم���ة ال�شعر وهي ا�شا�شية، ورغ���م اإن ال�شياق 
الن���رثي قد اث���ر اإىل حد متمي���ز يف تقليل من ن�شبة 
ال�شواب���ط اأو اعاد �شياغتها وف���ق روح املعا�شرة 
الت���ي يع�شها الف�شاء الدبي ودافع التطورات التي 

مير بها ال�شعر.
يف املقط���ع الخ���ري م���ن ق�شي���دة )ولدة قي�شرية( 
هن���اك ح����ض ادب���ي ووج���دان �شع���ري، ويبدو يف 
ه���ذا ال�شه���د اإن ال�شاعر قد عاد م���ن ال�شياحة داخل 
ن�ش���ه، والتجري���ب افن���ي ليقاع���ات ميثولوجي���ة 
خمتلفة فيها رمز لح���ق ميحو رمزية وتاريخ رمز 
�شاب���ق، ومنط  النهاي���ة التي تتمث���ل باملقطع تتيح 
لن���ا اإن ن�شعر بهزمية ال�شاعر، حي���ق هو �شار ا�شد 
تازميا رغم اللفة التي يبديها ذلك املقطع ال�شعري، 
وهن���ا اراد ال�شاعر اإن يتمظهر ح�شه وي�شعر هو به 
باندها����ض وتامل ول يربر تل���ك النهاية ول ينفيها 

اأي�شا، ويقول يف ذلك املقطع اخلتامي.
امي

ايتها الرحيمة
ايتها الو�شاح على يد الله

ليتك مل تكوين اما يف هذه اليام
اإن جترب���ة ال�شاع���ر يف ه���ذه الق�شي���دة ذات طابع 

خمتل���ف، فهو مل يك���ن بذلك امل�شتوى م���ن النفعال 
والرتب���اك احل�ش���ي، حت���ى اإن �شجيج���ه ال�شعري 
داخ���ل املن الريخ���ي مل يخفت بل تا�ش���ى فجاة، 
وكم���ا ان���ه لبد مل يخ�ش���ع لتاث���ريات خارجية  ول 
خ�شر رهان���ه ال�شعري داخل كيان���ه الذاتي، ورمبا 
كان وق���ع الأم ا�ش���د م���ن وج���ه نظ���ر ال�شاع���ر على 
ال�شاع���ريف  اخفاه���ا  الت���ي  ال�شيا�ش���ي  امل�شت���وى 
الرم���وز ومل تبان اأو تظهر لن الرموز ما اإن تر�شم 
حتى متحى ، وال�شاع���ر رعد عبد القادر هو ان�شان 
كان ح���امل ولكن���ه يق���ظ وي�شع���ر بالظ���روف الت���ي 

حتيط به.
ي���رى جان كوهني اإن ق�شيدة النرث متتاز بلغة ذات 
ذات كف���اءة عالية يف ثبات الوح���دة الدللية، وكما 
اإن الدلل���ة كافي���ة وحدها خللق اجلم���ال املطلوب، 
والن���رث لغته ال�شعري���ة اكرث دقة و�شرع���ة تو�شيل 
اقناع���ي ال�شف���ة، وكان لحاطة اللغ���ة ال�شعرية يف 
ال�شي���اق الن���رثي دور يف تط���ور البني���ة ال�شعرية 
مفهوم���ا واداء، و�شراحة هن���اك �شوتية ثابتة يف 
الق�شي���دة العمودي���ة عل���ى وج���ه اخل�شو�ض يرى 
البع����ض انها ايجابية فيما ه���ي لتقف اإل يف وجه 
الدلل���ة وهذا يعني اإن ال�شع���ر �شيبقى وزن وقافية 
وه���ذا عمل �شراحة اج���وف، فيما املي���زة التي يف 
ق�شي���دة النرث هي اكرث وقع���ا يف ا�شتيعاب الدللة 
وجتعله���ا تتحقق م�شتوى حمايل حم�شو�ض، ومن 
هن���ا اإن يك���ون دي���وان )دع البلب���ل يتعج���ب( نتاج 
�شاع���ر متفهم عرب وعي���ه العام واخلا����ض املرتبط 
بال�شعر، اإن الروح النرثية هي جبارة دلليا، واقف 
هنا عل���ى الداء النرثي يف الق�شيدة )فتوغرافيات 
خلروج اجلن�ض ال�شامي( والتي من عنوانها ت�شري 
اإىل ال�شي���اق النرثي، كون ذل���ك العنوان ميتاز انه 
ا�شاريا  يوؤك���د وجود دللة حيوي���ة، و�شكل الن�ض 
ير�شم مامح هند�شي���ة بتواتر دليل وتتابع معنى 
، و�شراح���ة ال�ش���كل الهند�شي ظاه���ره متعة لغوية 
فكيف مب�شمون���ه بالتتابع ال���دليل ومعنى ميحو 
معن���ى وير�ش���م معن���ى ول يق���ف العن���د بلوغه ما 
ا�شماه تودروف الامعنى، ويقول رعد عبد القادر 

يف  هذه الق�شيدة.
ا�شبح م�شورا فوتغرافيا

وفجاة
�شوب كامرياه

ف�شقطت �شم�ض الليلي الكبرية
من اجل هذا

اربط �شم�شي بقاربي ال�شغري
مع �شباكي التي لمت�شك ب�شيء

م���ن ميكن���ه اإن يقرن ب���ني م�شتوي���ات الدللة داخل 
الن����ض  دون اإن يق���ر باملتع���ة اجلمالي���ة حت���ى يف 
ال�ش���كل الهند�ش���ي ال���ذي اقرح���ه ال�شاع���ر لظاهر 
ن�شه ال�شاعري، ومن ميكن اإن يقول اإن امليثلوجيا 
ق���د ارهق���ت الن����ض ال�شع���ري، ويج���ب ا�ش���ا اإن 
نق���ر مبق���درة ال�شاع���ر وق���وة ادائه وتنظي���م ن�شه 
لي����ض وفق الجته���اد يف اإطار التجري���ب بل بفهمه 
احلي���وي فكري���ا ومعرفيا وبدعم ذائقت���ه اجلمالية 
العام���ة والت���ي طابعه���ا اب�شتملوج���ي واخلا�ش���ة 
والت���ي ترتب���ط بامل�شتوى الدليل، وك���م امتنى اإن 
نتوا�ش���ل يف اإط���ار التلقي م���ع دي���وان )دع البلبل 
يتعج���ب( بفه���م ووعي غ���ري �شيقي���ني اأو ينتميان 
اإىل منطقة �شعرية جوفاء، وجند اإن ا�شلوبية رعد 
عبد الق���ادر ال�شعري���ة  قدمت عرب التجرب���ة القيمة 
وال�شجاع���ة والبارع���ة  للف���ن ال�شع���ري يف �شي���اق 
الن���رث انطباع موؤكد ه���ي يقر بالتمي���ز املو�شوعي 
و�ش���ريورة توفيقي���ة بها حترك الف���ن ال�شعري اإىل 
الإم���ام بع���د اإن كان كما عب���د لدا املناه���ج النقدية، 
واعتق���د يبقى دي���وان )دع البلبل يتعج���ب( عامة 
فارق���ة يف الف���ن ال�شع���ري ولتلك العام���ة �شاريتها 

التي لن تنحني يف يوم.

االختزال الشعري 
في قصيدة )قصة االســماء الكبيرة(

 للشاعر الراحل رعد عبد القادر
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ــم ــاظ ـــم ك ـــري ـــك عـــبـــد ال

1
يقول ال�شاع����ر العراقي الراحل رعد عبدالقادر يف 
مقال له ن�شر بعد رحيله بعنوان اخليال وتنظيمه: 
)اإن العاق����ة بني اخليال وبني الن�ض ال�شعري هي 
عاقة غ����ري ظاهرة اإل بالقدرة عل����ى تنظيم وقائع 
اخلي����ال داخ����ل الن�����ض، وما جن����ده، يف احلقيقة، 
م����ن تنام يف بن����اء الن�ض ال�شعري ه����و لي�ض اأكرث 
من الق����درة على تنظيم تلك الوقائع باخلربة التي 
يفت����ح به����ا ال�شاعر خزائ����ن حوا�ش����ه اأوًل ومن ثم 
بت�شرفه بها، كاأنه امللك املطلق لها، اأثناء جدله مع 
الواق����ع بفعل الكتابة( وعلي����ه ن�شيف، اإن التفكري 
بالن�ض ال�شعري اأوبدللت����ه اجلمالية الفنية غري 
ممك����ن احل����دوث دون ا�شن����اد من امل����درك احل�شي 
اأوًل ال����ذي ميه����د ل����ادراك الفك����ري وه����ذا بدوره 
ينظم العاقة فيما بعد، الت����ي ا�شار اإليها ال�شاعر، 
ب����ني اخليال والن�ض ال�شعري، وهنا ل نختلف مع 
م����ا اأراد تو�شيحه لنا ال�شاعر رع����د من اأن اخليال 

املنظم ي�شع تكوي����ن الن�ض ال�شعري داخل نظامه 
املع����ريف اأو الفن����ي ال�شارم بو�شف����ه عملية اإبداع 
ح����ر ل تعوقه����ا اللغة، ل����ذا يب����دو طبيع����ًا اأن نتفق 
مع����ه بالقول، اأن اخلي����ال والن�����ض متوا�شان اأو 

متازمان ول تباعد بينهما.
اللغة ال�شعرية الل�شيقة بتفا�شيل احلياة اليومية 
متتل����ك الق����ارىء حي����ث يب����دو ج����زء م����ن اجلمال 
اخلفي م�شاًء بلم�شة ال�شاعر والتقاطاته ال�شغوفة 
باجلمال والتي تراكم بجدوى ال�شعر نف�شه حني 
يلته����م التفا�شي����ل وين�شره����ا على البيا�����ض لُتنري 
عتم����ة ال�شطور، يقارب بن����اء الن�ض ال�شعري لدى 
رع����د عبدالق����ادر البن����اء اللغوي اجلم����ايل املحكم 
فم����ا من مفردة عاب����رة وما من تناق�����ض، اإنه اأ�شبه 
خ�شو�ش����ًا  للق�شي����دة  كتابت����ه  حلظ����ة  بالنح����ات 
وه����و يتجن����ب الزوائ����د اللفظي����ة الت����ي تتعار�ض 
وم�شمون اللفظ واملعنى والدللة لديه، اإنه متفق 
مع الفاظه، من�شج����م مع خياله رغم كل �شيء فثمة 

الف����اظ وعب����ارات ل عاقة لها بال�شع����ر تتجاوزها 
ح�شا�شيت����ه ال�شعرية مبنتهى الدق����ة والذكاء لذلك 
نراه يزي����ح الزوائد من عباراته ال�شعرية ليجعلنا 
منتل����ك املقدرة على ال�شغ����اء اأو التاأمل خ�شو�شًا 
ح����ني يتعل����ق الأم����ر مبو�شيق����ى اللف����ظ ال�شع����ري 
وه����ذا الأم����ر ين�شجم ه����و الآخر م����ع راأي ال�شاعر 
الفرن�ش����ي ب����ول فال����ريي الذي �شرح ب����ه ذات مرة 
قائًا: )تعلمنا مو�شيقى اللفظ كيف نقي�ض فرات 
�شمتن����ا(. يكتب رع����د الق�شيدة الت����ي تعلمنا على 
ايق����اظ احلد�����ض ويف هذه احلال����ة ن�شتطيع اطالة 
اأم����د التاأمل املرتبط باحلد�����ض ب�شكل خا�ض وهذا 
الأم����ر يجعلنا ن�شتقب����ل ن�شو�ش����ه الباذخة ب�شكل 
لئق لي�شعرنا بالغبطة والده�شة نتيجة للتوظيف 
الدقي����ق لآلي����ات اللغ����ة والنّم����و اجلمي����ل املراكم 
للفاظ����ه احلامل����ة لر�شي����د هائ����ل م����ن التفا�شي����ل 
الفني����ة، ون�شتطي����ع تلم�����ض ذل����ك م����ن خ����ال ه����ذا 
املقطع ال����ذي يبتداأ به ق�شيدته: )من هادئًا باأمان/

�شبُع �شج����ريات ورد يحر�شن نومك وطائر ي�شفر 
حلن����ًا �شماوي����ًا( ثم����ة �ش����وؤال ُيثار هنا ع����ن حدود 
اإجرائي����ة الن�ض ال�شعري: هل هو، نعني ما يكتبه 
رعد، حمدود بح����دود دائرته ال�شعري����ة التاأملية/

اخليالي����ة؟ ذلك ما درج علي����ه ال�شاعر يف ن�شو�ض 
كثرية حماول����ة منه ل�شرعن����ة امل�شارك����ة الروحية 
البحت����ه للكتاب����ة ال�شعري����ة املتج����اوزة يف الن�ض 
الفن����ي  للجان����ب  ا�شتكم����اًل  احلدي����ث بح�شبانه����ا 
املح�����ض يف الطور اجلديد لراتبي����ة اللفظ، طور 
التاأمل ال����ذي ياأخذنا بدوره لإع����ادة قراءة ال�شلة 
اخليالي����ة، داخل ح����دود املف����ردات، ب����ني الإ�شارة 
والرمز، ل����رنى هذا النطباع قليًا يف هذا ال�شطر 
من الق�شيدة: )من هادئًا دع النهاية مفتوحة واأغلق 
الب����اب جيدًا واأن قرعوا ل تفتح( لقد تنبه �شاعرنا 
يف وق����ت مبكر لفنية الن�����ض وكنت اأتابع عن كثب 
نتاجاته ال�شعرية رغم الظروف ال�شعبة واملعقدة 
الت����ي كانت متر بها الب����اد يف تلك الأيام، فقد كان 

يركز على مو�شوعتي التجديد والتجريب بهدوٍء 
�شفي����ف، �شبي����ه بذل����ك اله����دوء الذي اجن����ز خاله 
الأ�شئل����ة  )مراي����ا  الأوىل  ال�شعري����ة  جمموعت����ه 
/1979( م����رورًا مبجاميع����ه ال�شعري����ة الاحق����ة، 
وباأق����ل م����ا ميك����ن م����ن اخل�شائ����ر كم����ا كان ي����درك 
بوعي ال�شاعر اإن التح����دي احلقيقي الذي يواجه 
الق�شي����دة املغاي����رة هو هذا الك����م ال�شالب، ال�شائد 
حين����ذاك، م����ن الن�شو�����ض الإن�شائي����ة والتعبوية 
امل�شتهلك����ة عل����ى ح����د �ش����واء وبه����ذا متك����ن م����ن 
ا�شتكمال وتطوير م����ا مل يتمكن غريه من اإجنازه 
باملعرف����ة والعم����ل ال����دوؤوب وال�شم����ت لي�شتعي����د 
ال�شع����ر لدي����ه ول����دى البع�ض من جمايلي����ه موقعه 
املتميز واأعتقد اأن ل مبالغة فيما اأجنزه رعد وهذا 
البع�ض، فقد كانا ميثان منوذجًا من جملة مناذج 
اأخرى قليلة رف����دت عملية التجديد ال�شعري ذاتها 
طوال تل����ك العقود العجاف وما رافق هذه العقود 
املن�شرمة من تع�ش����ف وا�شتبعاد، ومع هذا فر�ض 
الب����داع احلقيقي �شرورته واأهميته اللتني عربتا 
ع����ن واقع ال�شعرية العراقي����ة احلديثة، وقد ثبتت 
الأيام حقيقة هذا امل�شار، م�شار عملية التجديد اأو 
املغاي����رة واأرى اأن ه����ذه العملي����ة اأ�شبحت ممكنة 
التحقي����ق لأنه����ا �شتواجه ق����درًا اأقل م����ن العقبات 
واملوان����ع الفكرية والنف�شية خا�ش����ة واأن اأو�شاع 
الع����راق رمبا قد بداأت بال�شتقرار الن�شبي ولرمبا 
اأي�شًا �شتبلغ ح����دًا كبريًا من الثبات بعد اأن بداأت، 
رغ����م كل الظ����روف املاأ�شاوي����ة، مظاه����ر الإحباط 
ب،  والياأ�ض والت�شليم الق����دري اأو احلنني املتع�شّ
للبع�����ض، اإىل ما�ٍض م�شى، تبّدد وتا�شى، ول�شُت 
اأبال����غ اإذا ما زعم����ُت اأن التلكوؤ ع����ن ا�شتكمال هذه 
العملي����ة التجديدي����ة حتت اأي ذريعة م����ن الذرائع 
حتم����ل اأك����رب املخاط����ر عل����ى م�شتقب����ل اخلارط����ة 
تق����رن  ل  اأن  وطبيع����ي  الع����راق،  يف  ال�شعري����ة 
رغبات����ي، واأمنيات����ي بو�شف����ة جاه����زة وم�شروع 
واحلي����اة  ومدم����ر  قات����ل  مرت����ني  فاخلط����اأ  ناج����ز 
بحلوه����ا ومّره����ا وجتاربه����ا املتنوع����ة ه����ي خري 
دلي����ل ملا ميكن اأن يتحقق من الطموح وملا هو غري 

نا�شج للتحقيق اأو م�شتحيل.
ما ميكن اجل����زم به هنا هو �شرورة املوا�شلة اإىل 
الأف�شل والأجمل من الن�شو�ض ال�شعرية املغايرة 

ذات التاأثري الفني واجلمايل واللغوي املتجدد.
2

نع����ود اإىل الق�شيدة )اأغني����ة لطائر الربق( لنقول: 
لي�ش����ت الق�شي����دة عن����د رع����د اإفرا�ش����ات ثابت����ة 
ملوا�شف����ات معينة قائمة، �شلفًا، يف اللغة اأو البناء 
اللفظ����ي، ولي�شت حتديدًا ُمعط����ى لنمذجة �شعرية 
ما، اإن الق�شيدة لديه هي جهد فكري، فني ولغوي 
خال�����ض يتطور يف بنيته وم�ش����اره اأبدًا، وهو يف 
ذات الوق����ت مكون م����ن ترابط لفظ����ي جمايل بني 
املكون����ات الرئي�شية امل�شايرة للخيال اأوالتمو�شع 
وب����ني  للق�شي����دة،  املعرفي����ة  للبني����ة  التجدي����دي 
الإحداثي����ات التاأملية املكون����ة مل�شار تلك املكونات 
وبالتايل فهي املعنى املعريف ال�شعري املعطى يف 
اإحداثي����ات الق�شيدة ذاتها وه����ذا التحديد املعطى 
ي����ربز يف هذا اجل����زء الذي يقول في����ه: )الق�شيدة 
ق����رب راأ�شك وق����دح املاء وطائر ال����ربق يف نومك( 
وم����ن الطبيع����ي هن����ا اأن يباغتن����ا بال�ش����وؤال الذي 
يدخ����ل يف تل����ك املكون����ات مب����ا ميك����ن اأن ن�شمي����ه 
ال�ش����وؤال املفاجيء وال����ذي ي�شغلنا يف ذات الوقت 
ع����ن البحث ع����ن مفهوم جديد لاإجاب����ة عن طبيعة 
املمار�ش����ات امل�شتبدة اآنذاك وتلك املتطلعة، اليوم، 
اإىل اخلا�����ض من القهر امل�شتع����اد )هل راأيت اأحدًا 
يف احلديق����ة؟( وهذا ال�شوؤال مو�ش����وم بالعنا�شر 
املكونة للبناء اللفظي مبكونني لفظيني متناق�شني 
اأحدهم����ا يتعل����ق بكلم����ة )مفتوحة( والآخ����ر باأداة 
النفي )ل( وه����ذا ما حدده ال�شاع����ر اأي�شًا ب�مفردة 
)النهاي����ة( والفعل����ني )قرع����وا/ تفت����ح( وبه����ذا مل 
يخف����ق يف تنظيم����ه لاإن�ش����اق اللغوي����ة املرتبط����ة 
بلحظة الكتابة واإن اأخذ يف بع�ض جوانبها اآليات 
التمث����ل اللفظ����ي الت����ي ل ميكن عزله����ا، مبفهومها 
ال�شعري، عن منظومة املكونات ال�شالفة، وبالتايل 
فهو مرتبط بعاقته مع الق�شيدة بتعبريها التايل 

الناجت من التاأكيد اأو الإ�شرار ولي�ض التكرار كما 
قد يبدو للوهلة الأوىل يف هذا ال�شطر الذي يقول 
في����ه ب�شكل حتّكم����ي وفق����ًا لاأجتاه����ات ال�شوتية 
املت�شاع����دة الن����ربة يف الق�شي����دة: )واأن قرعوا ل 
تفت����ح/ دع النهاي����ة مفتوح����ة واأغلق الب����اب جيدًا 

واإن قرعوا ل تفتح(.
كيف ميكن اأن يدخل مو�شوع )الأمان( اإىل م�شكلة 
)الن����وم( بهدوء تام، ثمة من����اورة �شعرية فل�شفية 
يتق�شده����ا ال�شاع����ر بع����د اأن يقح����م خيال����ه بواقع 
ميك����ن اأن نطل����ق عليه �شف����ة الامرئ����ي خ�شو�شًا 
وه����و ُينهي الق�شيدة بعامات بّينة تطفو على كل 
الت�شورات املمكنة لتف�شريات القارىء مبا يف ذلك 
ت�شوراته اأو تف�شرياته اخلا�شة املرتبطة بعاقته 
التاأملية مع الواقع املف����زع الذي �شيلعب فيما بعد 
دورًا هام����ًا يف عملي����ة النوم ويف حتدي����د �شماته 
الهادئة ولرمبا تت�شمن م�شكلة النوم جدًل اأو بعدًا 
م�شتق����ًا عن كل اأ�شكال التجلي����ات النف�شية، فعلى 
م����اذا اأ�شتند ال�شاعر عندم����ا زعم اأن النوم يوؤ�ش�ض 
لله����دوء اأو يف�ش����ي له واأن له كذل����ك عاقة تبادلية 
م����ع المان، يب����دو يل اأن هذه العملي����ة حتتاج اإىل 
م�شداقية وحيدة تتمثل بقرار �شعري من ال�شاعر 
نف�ش����ه لي�ض ل����ه عاقة بذلك الواق����ع، ال�شاعر الذي 
يريد للق�شيدة اأن تنجو ولل�شعر اأن يبقى م�شدودًا 
لقرار اللحظة الإن�شاني����ة النقية التي ت�شمل قطعًا 
نقاء روح ال�شاعر يف وطن يعي�ض على الإ�شتنتاج 
اخلاط����ئ، الإ�شتقراء املري����ب، املمار�شات القمعية 
الاوع����ي  منظوم����ة  خ����ال  م����ن  الفج����ر  وزوار 
والإجاب����ات املغلوطة عن التاأريخ الإن�شاين، واإذا 
كان هن����اك من حالة نادرة عل����ى اإجناز تلك املهمة، 
النوم )هادئًا، باأم����ان( اإل من خال عقد اجتماعي 
اإن�ش����اين واٍع ولك����ن ال�شاعر ل ميكن����ه اإجناز تلك 
املهم����ة مبفرده ونف�ض ال�شيء ينطبق على ال�شعر، 
اأي�شًا، حت����ى اإذا �شلمنا بقول الق�شيدة: )من هادئًا 
هادئ����ًا باأمان( ثمة اإ�شارة، ل عاق����ة لها بالتنا�ض، 
يف ه����ذا املقطع اأعاه اأحالتن����ي اإىل مقطع �شعري 
لل�شاعر العراقي فوزي كرمي يتحول فيه ال�شعري 
اإىل م����درك ح�ش����ي واأن ه����ذا امل����درك يحم����ل ب����ني 
ان�شاقه الفكرية، التي تتدخل يف باغيته اللغوية 
اأو تقتحمه����ا، �شح����رًا مثق����ًا بالتفا�شي����ل الدقيقة 

والت�شورات املتخيلة وال�شتدلل العقلي يتناول 
في����ه ف����وزي ك����رمي روؤيت����ه ال�شعري����ة الذاتي����ة اأو 
جتربت����ه اخلا�شة املثلقة بالتذك����ر املرتبط باملوت 
ال����ذي هو ق����وام هذا املقط����ع ال�شع����ري امل�شحون، 
الكثي����ف الدللت واملع����اين، وال����ذي يت�شاءل فيه 
مب����رارة موجعة: )ملاذا يذك����رين نهر دجلة باملوت 
والفجر بالعتقال؟( مبعنى اآخر اأن اللغة ال�شعرية 
هنا تبداأ من الح�شا�ض مبفردات احلياة املام�شة 
لل�شاعر بوجه خا�ض ولاإن�شان بوجه عام، وبهذا 
ن�شتطي����ع القول اأن اأختيار ال�شاعر رعد ملو�شوعة 
الن����وم الهادىء، جم����ازًا، هي م�شاأل����ة ل ياألفها ول 

يتعامل معها اإل من خال ال�شعر.
يعتمد ال�شاعر رعد عبد القادر كثريًا على البت�شار 
حتى واأن كان قادرًا على ال�شهاب، ففي و�شعه اأن 
يتاعب باللغة ويطوعها كما يريد، ولكن اهتمامه 
الكب����ري باأ�شكال اخللق الفني ه����و الذي مينعه يف 
امل�شي وراء ه����ذا ال�شهاب الاجم����دي، يف اأغلب 
الأحي����ان، لذلك اآثر بقاء ن�شو�ش����ه داخل حميمية 
املف����ردة ال�شعري����ة املبت�ش����رة والت����ي، بدورها، ل 
تخت����زل املعن����ى اجلم����ايل اأو ال�شع����ري، ونظ����رة 
�شامل����ة عل����ى جمم����ل نتاجات����ه ال�شعري����ة: )مرايا 
ال�شئلة/1979 /جوائ����ز ال�شنة الكبي�شة/1995 
الأم����رية  اأوب����را  يتعج����ب/1996  البلب����ل  /دع 
ال�شائعة/2000/�شقر فوق راأ�شه �شم�ض/2002 
وله اأي�شًا يف ذكرى �شاعي الربيد/مرايا عولي�ض 
الفل�شطيني/�شائع����ات �شوق يحي����ى( تكفي لتبني 
لن����ا بو�شوح �شديد اأن كل عنا�شر اأو مربرات هذا 
البت�ش����ار تن�شحب، لحقًا، على حميمية الق�شيدة 
خا�شة يف �شورتها املتفردة املغايرة وب�شكل اأكرث 
حتديدًا اخللق الفني الذي هو اأ�شد واأع�شر اأنواع 
الكتاب����ة، به����ذا املعنى ميكن اأعتبار م����ا يكتبه رعد 
�شع����رًا حميميًا مبت�شرًا ول�شيق����ًا بالعامل واحلياة 
واأن  حت����ى  ب����ه  املحيط����ة  بالأ�شي����اء  اأو  والك����ون 
ت�شمّنت، ه����ذه الأ�شياء، انته����اكًا لقواعد ال�شلوك 
الإن�شاين املتعارف علي����ه، ولكن لطابعها الرمزي 
اأو لإ�شاراته����ا ودللته����ا مت�ش����ي الق�شيدة اإىل ما 
لنهاي����ة اأي�شًا ذاك لأن اله����دف الرئي�شي من هكذا 
كتاب����ة �شعري����ة اإمنا يحمل ر�شال����ة معرفية جمردة 

وا�شحة للفن احلقيقي 

رعد عبدالقادر.. 
المقياس الشعري لخزائن الحواس

)نم هادئًا بأمان/ س��بُع ُش��جرياِت ورٍد َيحُرسن 

َنومْك وطائر َيصفُر لحنًا س��امويًا نم هادئًا / دع 

النهاية مفتوحة وأغلق الباب جيدًا وإن َقرعوا ال 

تفتْح/ القصيدة قرب رأسك وقدح املاء وطائر 

الربق يف نومك/ هل رأيت أحدًا يف الحديقة؟ 

وإن قرعوا ال تفت��ْح/ دع النهاية مفتوحة وأغلق 

الباب جيدًا وإن قرعوا ال تفتح/ نم هادئًا.. هادئًا 

بأمان(.
من ق�سيدة:)اأغنية لطائر الربق(
رعد عبد القادر



زعـــــــــيـــــــــم نـــــصـــــار

قوارب الأبدية ق�شيدة ال�شاعر 
املن�ش���ورة  عبدالق���ادر  رع���د 
يف  اجلمهوري���ة  جري���دة  يف 
بداي���ة الت�شعيني���ات اأو بع���د 
انتفا�شة اآذار ب�شهور، والتي 
مل يح�شل على ن�شختها، بعد 
اأ�شله���ا، ومل  من���ه  اأن  �ش���اع 
ال�شعري���ة  اأعمال���ه  تت�شمنه���ا 

الكامل���ة التي �ش���درت عن دار 
ال�ش���وؤون الثقافي���ة 2013، لأنه 

مل يحتفظ بن�شها الأ�شلي اأي�شا، 
كما قال يل يف حينها وطلبها مني 

ولك���ن ظرويف اخلا�ش���ة حالت دون 
و�شولها اإليه.

يف تواجدنا ذات���ه حني التقيته بعد غياب 
 1997 �شن���ة  اجلماه���ري  مقه���ى  يف  طوي���ل 

اأك���د يل ب���اأن ه���ذه الق�شي���دة ه���ي الت���ي اأثارت 
غ�ش���ب النظ���ام علي���ه، وجعل���ت رقي���ب الثقافة 
ال�شدام���ي ي�شع عام���ة ا�شتفه���ام كبرية حول 
ا�شم���ه و موؤ�ش���را لبداي���ة جدي���دة للتعامل معه 
بو�شف���ه �شاعرا معار�شا للدكتاتور ولبقائه يف 

ال�شلطة:

))قوارب البدية
زعموا انها تفرغ حمولتها يف كل �شتاء

وتبدل طاقمها يف كل رحلة،
كذلك ا ن�شغلوا بالدهان وال�شباِغ 
واأورثوا كل ملة خ�شبة وم�شمارا

لي�شلحوا من �شاأن قوارب الأبدية.

هم تركوا اخلرائط على الأر�ِض
وامل�شباَح املنرَي 

وال�شطرلب
 وح�شوا جيوَبهم برننِي املعدن... 

هم   كانت فرا�شة من الق�شدير حتلق فوق روؤو�شِ
 و�شجرة من النحا�ِض 

ترافقهم فوق تراب الأبدية((

الــــرحــــلــــة 
الباطلة

ولدة  با  التي  الباد  ه��ذه  اأب��دي��ة  يحول  بقواربه 
املرئي  ب��راين، هو منفذ نحو  اإىل منظر  ول موت، 
وامل�شباح  اخل��رائ��ط  ت��رك  طاقمها  لأن  وال��ف��ن��اء، 
وال�شطرلب، و�شار با بو�شلة، ماأ جيوبه باملال 
الرحلة،  بطان  يثبت  العابث  الفعل  هذا  والذهب، 
ويوؤكد تناق�ض الزمان الذي يخلق حلظاته من اأجل 
اآن معا،  فكاأنه  التي هي غايته وزوال��ه يف  الأبدية 
يوجد من اأجل اأن يفنى وكاأن هدفه هو تدمري نف�شه 

يف دورة خرقاء ل طائل حتتها.
هذه القوارب اأو هذه ال�شفينة )احلياة( التي هي مكان 
لل�شريورة والبناء والرفعة والتاأ�شي�ض والبدايات 
بعنجهيته  )ال��ك��اب��ن(   خرقها  اخل��ارق��ة،  اجل��دي��دة 
وظلمه وظامه واأمرا�شه، وغبائه فاأ�شاع اخلرائط 
وك�شر امل�شباح املنري لتعم العتمة، ترك ال�شطرلب 
اأداة العلم، ا�شتبدلها ب�شيف القعقاع، ذاهبا يف رحلة 
اإميانية كاذبة، جعل الباد مكان حربيا مرعبا، مكانا 
وزوال،  موت  مكان  حلظة،  كل  ينك�شر  با�شتيكيا 

ف����ان���������ش����غ����ل 
بتلميع  به،  الطاقم 
�شوره وخط لفتاته، وكتابة 
اأبدية  اإ�شاح  يدعون  الأقنعة،   و�شناعة  بياناته، 
منهم  الاحقني  و�شتطرد  طردتهم  التي  ال��وج��ود 
اإىل املزابل واملقابر بعد ان كنزوا الذهب والف�شة، 
اأرواح��ه��م  وج��م��دت  ت��راب��ه��ا،  يف  الأب���دي���ة  دفنتهم 
اأغ�شان  على  الق�شدير  من  كفرا�شات  البا�شتيكية 
�شجرة عمياء مل تثمر هي �شجرة النحا�ض، �شجرة 

احلرب. 

ق�شيدة م�شاعر واأفكار
جتربة  مثل  كبرية  �شعرية  بتجربة  الإح��اط��ة  قبل 
الدرا�شة  م�شتوى  على  ال�شعرية  ال��ق��ادر  عبد  رع��د 
والتي  وال��روؤي��وي،   والعمودي  الأفقي  مب�شتواها 
يف  ���ش��در  بع�شها  ال��ك��ث��رية  جم��ام��ي��ع��ه  جت�����ش��ده��ا 
متتد  جتربة  رحيله،  بعد  الآخ���ر  وبع�شها  حياته 
بدايات  اىل  املا�شي،  القرن  من  ال�شبعينيات  منذ 
 .2003 �شنة  يف  املبكر  موته  حيث  الثالثة  الألفية 
ال�شنة  جوائز   -1978 الأ�شئلة  مرايا  عنها:  نتجت 

البلبل  دع   -1995 الكبي�شة 
يتعجب 1996- اأوبرا الأمرية 
���ش��ق��ر   -  2000 ال�����ش��ائ��ع��ة 
 -2002 �شم�ض  راأ����ش���ه  ف���وق 
�شدر   2006 الت�شلية  ع�شر 
الأط���روح���ة  امل�����دى،  دار  ع���ن 
امل����وؤرخ  ال�����ش��ع��ب��ي��ة1994، و 
الل�����ك�����روين2001، وم��راي��ا 
ع��ول��ي�����ض ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي2002، 
���ش��ائ��ع��ات ���ش��وق ي��ح��ي��ى وك��ت��ب 
اأعماله  ت�شمنتها  اأخ��رى  وق�شائد 
عن  �شدرت  التي  الكاملة  ال�شعرية 
علينا   ،2013 الثقافية  ال�شوؤون  دار 
ان نعرف ان ن�شو�شه وكتابته ال�شعرية 
ال�شرية  م��ن  ن���وع  ع��ل��ى  تنفتح  اجل��دي��دة 
فيها  حيث  ال�شعرية،  ))ال�شرية  هو:  ي�شميه 
�شياغة  التاريخ  اأو  الأ�شطورة  �شياغة  تتم  ل 
اأدبية تلتزم مبنطق الأ�شطورة اأو التاريخ، ذلك اأن 
ال�شرية ال�شعرية تنفذ بانفتاح يف ال�شكل على اأبنية 
يتنوع  الزمن  حيث  وم�شرحية،  وق�ش�شية  روائية 
والذات ت�شتبك واللغة تت�شظى وحيث املكان يتبادل 

مواقعه مع الزمن((
يف �شريت���ه املهم���ة هذه يتداخ���ل كل �ش���يء الراوي 
والرواية واملروى عنه يتبادلون اأوقاتهم واأدوارهم 
واأمكنته���م م���رة ي�شبح الراوي رواي���ة ومرويا عنه 
واإذ ذاك ت�شب���ح الذاك���رة خزان���ة �شحري���ة لوثائ���ق 
الن����ض، وم���رة ين�شح���ب ال���راوي لتظه���ر الرواي���ة 
كذاكرة لوثائ���ق الراوي، ومرة ثالثة تنغلق الذاكرة 
الأوىل والثاني���ة لتنفت���ح ذاك���رة ثالث���ة ه���ي ذاك���رة 
امل���روى عن���ه، هك���ذا ت�شتمر عملي���ة الفت���ح والغلق 
داخل دائرة الذاكرة الكربى لل�شرية ال�شعرية، هكذا 
يك�ش���ف ال�شاع���ر عن طريقت���ه يف الكتاب���ة ال�شعرية 
اجلدي���دة ويك�ش���ف م���ن طبيع���ة حت���رك العنا�ش���ر 

)ال�شريية( يف الن�ض. 
ق�شي���دة ال�شاع���ر رع���د عبد الق���ادر حكاي���ة مفتوحة 
عل���ى النق�شان الذي يرثيه التلميح، عرب بنى رمزية 
وجمازي���ة، ي�شندها �شرد �شعري يتموج فيه التعبري 
ال�شري���ح، والخت���زال العاطف���ي. ق�شي���دة م�شاعر 
واأحا�شي�ض وت�شورات واأفكار، ق�شيدة كاأنها م�شهد 

�شينمائي مركب من لقطات و�شور.

مصبــــاح وخرائــــط للرحلة


