
اخلارجي  ألنه هنا يحاول أن يجد
عـمـن يـبــحث عــنـهــا تــبـعــا لــتـرقب
شعوره الداخلي ألنها موجوده فيه
 و يحـاول أن يجدها كـما يشعر به
من الـداخل اجتـاهـهـا  ألنـهـا تـمثل
له الـتـركـيب الـيـقـيـني الـداخـلي مع
وجـودية االنـتـمـاء لهـا في احلـياة 
لهـذا جنـده يـبـحث عنـهـا  لـيـمسح
عـنه ضيـق احليـاة حـوله ومن أجل
الـوصـول بـذاته الـى حلـظـات تـبـعد
ــتــلك عــنـه اجلــفــاف  مــا جــعــله 
الـــقـــوة الـــتي جتـــعـــله يـــنـــدفع في
الـبــحث عــنــهـا  ألن وجــودهــا هـو
الـوجــود الــفـعــلي لــوجــوده  فـهي
تــمــثـل له الــقــوة اإلضـــافــيــة الــتي
جتـعــله يــشـعــر بـأتــســاع الـفــضـاء
حــوله ويــبـعــد عــنه الـتــعب  لــهـذا
يـــحـث اخلـــطى من أجـل الـــوصــول
إليـها  لـكي يبـعد عـنه حالـة الوهم
الــذي يــشـعــر به من تــرقب ظاللــهـا
الـتي حولـه  ومع شعـوره بـالـتعب
واللهاث لكنه مصر بالوصول لها 
ألن الـوصــول لـهـا يـعــني الـوصـول
الـى احلـيــاة الــتـي يـريــدهــا ((أحث
سـير ./أتبع اسـتعجـلهـا ا اخلطى 
ظالً إِعْـتـقــدْتُ إنه يشـبهك ./الـلهاث
الـذي يـرافق حـركـتي/لن احس به 
:/الن البحث دني بـقوة إضافـية 
عـنك /مــزيـة تـرافق الــعـشـاق تـزيح
عـنـهم التـعب .(( هـو لم يـعد يـشـعر
بـــأي شيء حــتى بـــاحلــقـــول الــتي
منـشغـلة بـالغـناء  رغـم هذا الـغناء
ولكـنه يشعـر أنها جفت أجـنحتها 
ألنه لـم يصل الى يـقـينه في احلـياة
ن يــبـــحث عــنــهــا أي أن احلــيــاة
مـتــوقـفــة داخـله ألنه مــازال يـبـحث
عـــــمن يـــــحب  فـــــكل شـيء ســــوف
يـضــيق عـلـيه أن لم يــجـدهـا ألنـهـا
تـمثل له الـفـضـاء الـرحب من احللم
والــفــرح الــذي يــريــد أن يــعــيــشه 
وهــــــذا ال يــــــتـم إذا لم يــــــجــــــدهـــــا
((احلـقـول الـتي امـر بـهـا مـنـشـغـلـة
ـنـبعـثـة منـها بـالـغنـاء /األصوات ا
/تـؤشـر بــاجتـاه الـعـصـافـيـر/الـتي
جـففت اجـنـحتـها من بـلل الـتحـليق
ــــتــــسع /تــــضــــيق ./الــــفــــضــــاء ا
اجتــاهـــاته حـــ لم أجـــدك فــيه .))
والـشـاعـر أسـتـطـاع أن يـجـد الـلـغـة
الـتي تـقـارب إحـساسـاته الـداخـلـية
ـتـنـاظـرة مع حـركـته فـي احلـياة وا
الـتي عن طريقـها يبـحث عمن يحب
 لـكي يــتــطـابق مـع كل وجـوده في
احلــيـاة  وهـذه الــلـغـة اســتـطـاعت
الــتــمــازج مـا بــ حــســيــة وجـوده
اإلنـساني  ومـعناه
وقـــــد الـــــداخــــــلي 
جـعـلت من وجوده
اخلارجي مـتطابق
مـــع رمــــــــــــــــــــــوزه
الــــــداخــــــلــــــيـــــة 
والــشـــاعــر يــبــني
نـصه عـلى الفـكرة
الواضحة ومن ثم
يـأخـذ هـذا الـنص
سـايرة الـداللية ا
وضــــمن أفـــقـــهـــا
التأويلي حلسية
شعوره الداخلي
ــقـارب حلـسه وا

اخلارجي...
—U³ſ® h½
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 (ظــلي الــذي لم
يـرغب مـرافـقتي
فـي رحـــــــلـــــــتي
ـــــــعــــــــتـــــــادة ا
/ودعـته مرغـما
/,الن الـــشــمس
اخــتــفت خــلف
حـجـب الـغـيوم
/وتــــركـــــتــــني
وحــــــــــــيــــــــــــدا
,يـشـغـلــني الـتـفـكـيـر/ ,اعـد اسـبـاب
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أن حتديد الدالة التي يريد الشاعر
أن يـوصـلـها الـى القـار من خالل
خطـابـة الـشـعـري  حتـدد له قـيـمة
ـدلــول الـذي يــسـعى إلــيه وهـذا ا
وطــــبـــعــــا ال يـــأتـي بـــاالفــــتـــراض
ـعـنـوي بــقـدر مـا يـأتـي بـالـفـكـرة ا
الـتي يريـد أن يـبني عـلـيهـا نصه 
ألن أول مـوجبـات الـنص الـشـعري
هــو الـعــثـور عــلى الـفــكـرة   الـتي
عـنـوية اخلـاضـعة تمـثل الـقيـمـة ا
لـتــأويل الـداللـي والـشـاعــر حـبـيب
الـنــايف في مـجـمـوعــته الـشـعـريـة
اجلـديدة ( غبـار األسئلـة) أستطاع
أن يــبـــني نــصــوصــا مــتــمــاســكــة
عـضويـا من خالل البـؤرة الواحدة
لــكل نص وقــد ضــمـنــهــا مــفـردات
الـلغويـة التي تعطـي اإليقاع  لكي
يـحـافظ عـلـيـهـا من خـالل االنـزياح
التعـبيري والتـركيب الذي يخضب
فـــكــرته الـــتــكــويـــنــيــة  مـــا جــعل
نــصــوص اجملــمـوعــة تــبــتــعـد عن
الــرتـــابــة واخلـــفــوت والــتـــكــاسل
الـــعــضـــوي في تــركـــيب اجلـــمــلــة
الــشــعــريــة  فــجــاءت الــنــصـوص
ـهام مـفـعـمة بـاحلـيـاة اجلـوهـريـة 
الشعر  وحقق الشاعر كل هذا من
خالل إعـطـاء الـلــغـة كل الـتـوتـرات
الشـعـورية الـتي يـشعـرها في زمن
الكتابة أو في حالة التفكير بكتابة
مـا خلق انساق في تـركيبة النص 
عنى في اللغة التي قربت ثيمات ا
وفق الـدالـة ومـدلـولـهـا  أي أنه لم
يـجـعل هـنا مـسـاحـة لفـراغ مـا ب
الــدالـة ومـدلــولـهـا بل أعــطـاهـا كل
األبـعاد الـتـكويـنيـة  ألنه ال يـسقط
ـــعــنـى عــلى الـــلــغـــة بل يـــكــسب ا
ـعـنى من خالل تـوتـرات الـذاتـيـة ا
الــتي تــقـــارب الــشــعــور الــلــغــوي
وعــــمق فـــــكــــرته ... نـص (بــــحث)
ـسير اسـتعـجلـها ا (أحث اخلطى 
./أتـبـع ظالً إِعْـتــقــدْتُ إنه يـشـبـهك
./الـلهـاث الـذي يـرافق حـركتي/لن
ــدني بـقــوة إضـافــيـة احس به  
:/الن الـبـحـث عـنك /مــزيـة تـرافق
الــعـــشــاق تــزيـح عــنــهـم الــتــعب .
/احلـقـول الـتي امـر بـهـا مـنـشـغـلة
نـبعـثة مـنها بالـغنـاء /األصوات ا
/تؤشـر بـاجتـاه الـعـصـافـيـر/التي
جففت اجـنحـتها من بـلل التـحليق
ــــتــــسع /تــــضـــيق ./الــــفــــضـــاء ا
اجتـــاهـــاتـه حـــ لم أجــــدك فـــيه)
الـشـاعر يـحـاول أن يالحق الـفـكرة
الــصـوريــة حلـســيـة شــعـوره و أن
ـــــازج مــــا بــــيــــنـه وبــــ حــــسه

الـغيـوم /وتركـتني وحـيدا ,يـشغـلني
الــتـــفــكــيــر/ ,اعـــد اســبــاب حـــيــرتي
ــتـكــاثـرة عــلى مـقــربـة ./االشـارات ا
مـني ,شـاكـسـتــني بـغـمـوضـهـا ,لـفت
حــبلَ الــتـرددِ حــولي/قــطـيع االفــكـار
الــراكـض بــاجتــاهي  ,يــثـــيــر غــبــار
ــــتـــوقــــفـــة االســــئــــلـــة./احلــــواس ا
اسـتـعـادت عــافـيـتـهــا /حـ سـمـعت
ـسـافـة صـوتك  ,يـتـحـرك كــطـائـر ./ا
الـــتـي تـــقـــلــــصت كــــغـــمــــضـــة عـــ
/جتــاوزتــهــا بــاخلــيــال )) ويــنــتــقل
الـشاعـر هنـا من صراع الـداخلي الى
صـراع خـارجي مع مـشهـديـة احلـياة
ورمـوزها احلـيـاة والـتي تتـنـاظر مع
شعوري الباطني  أي أنه يبحث عن
معناه الـتي يريد أن يصل إليه وعن
مـعنى احلـياة الـتي يعـيشـها بـعد أن
عـجز أيـجـاد األجوبـة داخلـه  ينـتقل
الـى خـارجـة لـيــعـرف قـيــمـة األشـيـاء
الــــتي حـــــوله  ومـن أجل أن يــــجــــد
القيمة اليقينية  لوجود احلياة التي
يـريدهـا  وهـذا مـا جعل  أن يـتـحول
كل شـيء الى ثـــرثـــرة ال يـــجـــد لـــهـــا
ـعـنى في احلـيـاة ارتـكـاز يـحـدد لـه ا
الـتي حـوله . لـهذا يـسـتـمـر بـالـبحث
عـن وجـوديـه ومــعــنـاه فـي احلــيـاة 
فــهـو يــريـد أن يــجــد اجلـواب في كل
سـميات التي حـوله  لكنه ال يجده ا
 وهـــذا مـــا جـــعـل حـــتى الـــشـــوارع
تــتـحـول الى ثــرثـرة ال يـقــ لـهـا في
ـعـنـى ولـكـنه ال يـفــقـد األمل حـتى ا
وأن حــــضن اخلـــريف األشـــجـــار من
أي أنه تـعب من البحث لكنه البحث 
مـستـمر في طـريق البـحث لكي يصل
الى حـالـة الـيـقـ الـذي يـسـتـدل بـها
عـن أســـمـــهــا وحـــضـــورهـــا الـــذاتي
((الــشـوارع الـتي اتـعـبــتـهـا الـثـرثـرة
سـتباحة ,تـقيأت صـمتها /الـوانها ا
من قــلق االقـــدام ودعت بــريــقَــهــا / ,
كـــأشـــجــار يـــحــتـــضـــنــهـــا اخلــريف
./الـطريق الـذي سـلكـته للـبـحث عنك
/,امـتد الى مـا النـهـايـة /روحي التي
الـتـصقت به ,رغم ارتـبـاكـهـا/تـبـينت
مالمــــحَه بـــدقـــة /,وغـــرست حـــروفَ
اســمكِ عـالمــة تــسـتــدل بــهــا.)) فــكل
شيء مـلـتـصق بـذاته من الـداخل وال
يـــســـتـــطــيـع هــو أن يـــبـــعــده عـــنه 
فــحــروفــهــا مــغــروســة داخـلـه  وقـد
أسـتــطــاع الـشــاعــر أن يـبــني دالالته
الـتأويـليـة وفق نسـق الفـهم التـأملي
لـروح اللـغـة  وهذا مـا جنـبه الـكثـير
ـعاني من االنـزالقـات خارج مـحاور ا
الــتـي أراد أن يــصل لـــهــا  ودون أن
يـدخل في شـبـاك التـشـتت واالبـتـعاد
ــركــزيــة الــتي جتــعــله عن الــبــؤرة ا
يـــحـــــــــــــــافظ عــــلى مــــعــــنـــاه وفق
تــســـــلــسل الــتــأويل الــلــغــوي  ألنه
أمــتــلـك الــوضــوح بـــالــرؤيــا  الــذي
ــعـاني أعــطـاه الــقــدرة عــلى مــسك ا
الـــتـي تـــــــــــــســـايــــر هـــذه الـــبـــورة
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(رأسي  الــذي يــبـتــكــر طــرقــا اخـرى
لـلـنـسيـان ./يـحـافظ علـى اتزانه رغم
الــصــور الــقــلــقــة /,يــعــد اخلــســائـر
,االنكسارات /,,االيام التي غادرت

بـدون رغـبـة منه /,يـتـبـرأً من الـهزائم
ـشط مـا تـبقى له ,بـأحالم الوقت ./
./ابـواب اخلمـول الزمـهـا الـصمت /,
اي شيء يــحـمـلـه الـصـمت /,بـعـد ان
خـتمـت الـعـتمـة عـلى تـلـك االبواب /,
وطــــوقت احلـب بــــســــيـــــاج الــــظالم
/واصــطـــادت عــصــافــيــره بــشــبــكــة
احملــرمــات . /الــفـــأس الــتي حتــاول
قــــطع الــــريح /,اتــــعــــبــــهــــا الــــوهن
/استسلمت لغفلتها ./دثرت خيبتها
ــتـطــايـر من ســاق الـريح بــالـغــبـار ا
./االقـاويل تتـناسل ,تـنـتشـر كمـوجة
تـراكـمة /تأخـذ بـطريـقـها الـسـحب ا
من االشـــاعــات /تـــرغب في تــفـــكــيك
االســـرار . /االســرار لـــغـــز فـي بـــئــر

الكتمان /نرمي دالءنا لها
عنـدمـا يحـاصـرنا اخلـوف من الكالم

/,ويجر اقدامنا للغموض .)
بـــعـــد  أن عــجـــز بــاحلـــصـــول  عــلى
األجـوبة  أخـذ  يرجع  الى ذاته  من
أجل  أن يــحــاول  أن يــنـــسى  قــلــقه
واخلسـارات   التي عـاشـها  بـسبب
تـــلـك األســـئـــلــــة  الـــتي أثــــارت فـــيه
الهـزائم  ألنه لم يـجد لـهـا اجلواب 
لهذا يحاول أن يجنب نفسه كل  تلك
االنـكـسـارات  ويـعـود الى أحالمه و
تــــوازنه   ألنـه  مل مـن  قـــلــــقه   في

ـتـكـاثـرة على حـيـرتي ./االشارات ا
مقربة مني ,شاكـستني بغـموضها,
لــفت حـــبلَ الــتـــرددِ حــولي/قـــطــيع
االفـكـار الــراكض بـاجتـاهي  ,يـثـيـر
ـتـوقـفـة غـبـار االسـئـلـة./احلـواس ا
اسـتـعـادت عـافـيـتـهـا /حـ سمـعت
ـسـافة صوتك  ,يـتـحـرك كطـائـر ./ا
الـــتي تــــقـــلـــصت كـــغـــمـــضـــة عـــ
/جتــاوزتـهــا بـاخلــيـال ./الــشـوارع
تـقــيـأت الــتي اتــعـبــتــهـا الــثــرثـرة ,
ـسـتـبـاحـة من صـمـتـهـا /الـوانـهـا ا
قــــلق االقــــدام ودعت بـــريــــقَـــهـــا / ,
كــأشــجـــار يــحــتــضـــنــهــا اخلــريف
./الـطريق الذي سـلكته للـبحث عنك
/,امتـد الى ما النهـاية /روحي التي
التـصقت به ,رغم ارتـبـاكهـا/تبـينت
مـالمــحَه بـــدقــة /,وغـــرست حــروفَ
اسمكِ عـالمة تـسـتـدل بـها) يـسـتـمر
الـشـاعر بـطـرح إحـسـاسه الـداخـلي
الــذي يــجـعــله يـبــحث عــمن يـحب 
ألنه يــشـعــر أن كــيـانه الــوجـودي ال
يــكــتـمل إال بــهـا  لــهــذا ال يـكف عن
البحـث عنها  وكأنـها كل ما يعيش
من حـلم  أي أنه يبحـث عن الغائب
في داخـله  لـهـذا يـشـعـر أن احلـياة
تـضــيق عـلـيه إذا لم يــجـد تـفـسـيـرا
لوجودها في داخله  لهذا تثير فيه
األسـئــلـة الــتي يـبــحث عـنــهـا لـكي
عـنوية حلـياته وكأنه يـجد الـداللة ا
يـــبــحث عن حــلم داخــله  يــريــد أن
يـصل إليه لـكي ال يـشعـر بـالغـياب 
لـهـذا هو يـعيـش باحلـسـية رؤيـوية
داخل فــكــرتـه الــتي يــعـــيــشــهــا من
الـداخل  وهــذا مـا شـكل له الـرمـوز
الـــتي يــســـعى إليــجـــادهــا  لــكى ال
تـتحول الى أسـئلة تـثير فـيه الغبار
ألنه ال يـــجــد لـــهــا جـــواب وفق مــا
يشعر  ألنها قد تكون محض خيال
أو عـدم الـيــقـ  لـكـنـهــا مـلـتـصـقـة
داخــله والــتي حتــولت الى أســئــلـة
أخذت تأخذ احليز الكبير من ذاته 
وكـأنه يـبــحث عن ذاته داخل ذاته 
لهـذا تتحول هذه األسـئلة الى حالة
ـعـنـوي من الـغـمـوض والــتـشـظي ا
ومـــا اخلـــارج إال أدراك الـــوجـــودي
لفكرته الداخـلية فظله منفي داخله
لــهـذا يـشـعـر بــالـوحـدة والـغـمـوض
حــ يــحــاول الــوصــول الـيــهــا من
خالل أيـجاد األجوبـة وظله هـنا ما
هي األسئلـة اخلفية   التـي يعيشها
مع نفسه   ولكنه ال يصل لها ألنها
تـحيرة  باألسئلة  خيارات الذات ا
و الــتي جتــعــله يــشــعــر بــاحلــيــرة
والــتـــردد حــوله  كــلـــمــا تــوغل في
ـعـانـاة الـبــاطـنـيـة  فـهـو ال ذاتــيه ا
يــــســـعى إال الـــتـــوحــــد مع ذاته من
خـالل أزالت الـــغـــبــــار حـــوله الـــتي
تـثـيـرهــا األسـئـلـة الــكـثـيـرة داخـله
واألســئـلــة الـتي تــثـيــر الـغــبـار هي
األسـئـلـة الـتي ال جـواب لـهـا  وهذا
البحث هـو البحث عن ذات اإلنسان
الـذي يــبـحث عن أجـوبـة تــثـيـر فـيه
الـــــبــــحـث عن مـــــعـــــنـى الـــــوجــــود
اإلنــسـانـي وذات الـشــاعــر حتـولت
الى ساحـة ذات اإلنـسانـية الـكبـيرة
بـكل معـانيهـا الوجوديـة في فرديته
وجـمــعه  لــهــذا سـوف تــبــقى هـذه
األسـئــلـة تــثـيـر فـي داخـله الــغـبـار
الـــــذي ال يــــســـــتــــطـــــيع أن يـــــردمه
ويـتــخــلص مـنـه  أي أنـهــا أسـئــلـة
داخلـية متالصـقة مع ذاته ووجوده
وتـبقى مـنفـتـحة وتـتحـول الى ازمة
تــســـبب له االضــطـــراب والــتـــخــلل
وتـشاكـسه بغمـوضها وتـتحول الى
وال قـطــيع كـبـيـر مـن هـذه األسـئـلـة 
يـصلهـا إليهـا حتى بتـجاوز اخليال
 ألنـهـا مـرتـكـز بـؤرة اإلنـسـان الذي
يـبـحث عـنـهـا من خالل وعـيه بـزمن
االنـــتـــمـــاء الى ذاته  ألنـه يـــشـــعــر
بـــوحــدته وفـــردانــيــتـه في احلــيــاة
((ظـلي الـذي لم يـرغب مـرافقـتي في
ـعتـادة /ودعـته مـرغـما /, رحـلـتي ا
الن الــشــمس اخــتـفـت خـلـف حـجب
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األســـئــلـــة  الـــوجـــوديـــة في فـــكــره
الــتـأمــلي  لـهــذا يـحــاول أن يـغـادر
هـذه  األسئـلـة  لـكي يعـود  الـتوازن
والـــتي قـــد غــادرت من الى  أيـــامه 
دون رغــبــة مـــنه   ألنه كــان شــاغل
فـكــره بــهــا   وهـذا مــا جــعل  هـذه
األيـام  تـغـدر دون أن يـشـعـر بـهـا  
وبعـد أن أستعـاد وعيه  أدرك  عليه
أن يــعــيش  احلـيــاة ومن أجل أن ال
يــصل   الى حـالــة الـعـجــز بـعـد أن
خـتـمت الـعـتـمـة  كل األبـواب  الـتي
أراد من خاللها  الوصول الى  ذات
الوجود  لـكنه  أدرك  أن االستمرار
 بـــهـــذه   األســـئـــلـــة تـــوصـــله  الى
لهذا  يحاول احملرمات  في تفكيره 
أن يبـتـكر طـرقـا أخرى لـنـسيـانـها 
ألنه يشـعر أن الصـمت واخلمول قد
تلك القدرة ساد حوله  ولم  يـعد 
  أجتــلى الى رأسه لــيـزيـل مـنه كل
مــا  يـفــكــر به  فــكل مــا يــجـري من
أحــداث   والــتي ســبــبت له كـل مـا
الـتي حـدثت يــحـدث له من انـهــزام 
نــتــيــجـــة الــتــداعــيـــات  الــذهــنــيــة
ـســمــيـات في الــبـصــريــة   ضـمـن ا
الـفـكـرة الـتـأمـلـيـة  أي حتـولت  كل
سميات الرمـزية عنده  الى عملية ا
ـنــتـجـة تـأمل بــاطـني فـي الـفـكــرة ا
لــلـــمــعــنى حــيث يــنــزع الى  أعــادة
الــــتـــأويل الـــدالـــة ضــــمن مـــرئـــيـــة
رأسي الــتـــحــسس  الـــبــصــري))
الذي يـبـتكـر طـرقا اخـرى لـلنـسـيان
./يــحـافظ عـلى اتــزانه رغم الـصـور
االنكسارات القلقة /,يعـد اخلسائر ,
/,,االيام التي غادرت بدون رغبة

شط ما منه /,يتبـرأً من الهزائم /.
تــبــقى له ,بــأحالم الــوقت ./ابــواب
اخلـمـول الزمهـا الـصمت /,اي شيء
يــحـمـلـه الـصـمت /,بـعــد ان خـتـمت
الـعتـمة عـلى تلك االبواب /,وطوقت
احلب بـسـيـاج الـظالم /واصـطـادت
عــصـــافــيــره بــشــبــكــة احملــرمــات .
/الـفأس الـتي حتاول قـطع الريح /,
اتـــعـــبـــهـــا الـــوهن /اســـتـــســـلـــمت

لغفلتها)). 
ـــحــاوالته ويـــســتـــمـــر الـــشــاعـــر 
ألن كل مـا االبـتـعـاد   عن الـتـفـكـيـر 
يــقــال هـو عــبـارة عـن تـراكــمـات من
إشـــاعــــات  الــــتي حتــــاول أن تـــفك
أسـرار  الـكـون  ومـاهـيـة اإلنـسـان 
وقــد تــراكــمت عــلى شــكـل خــيــبـات
ـتـطـايـر في الـريح  ألنـهـا الـغـبـار ا
تـبقـى لغـز في بـئر الـكـتمـان  وهذه
اإلشاعـات  تنتشر بـسرعة كاألمواج
لهذا يحاول أن يبتعد عنها ألنها ال
تؤدي به   الى أي نتيجة  كما  أنه
فـقـد الـقــدرة   بـالـوصـول الى حـالـة
الـيقـ  الفكـري  من خالل تفـكيره 
أو من خالل ما  مـوجود   حوله من
األفـكـار  ألن هـذه  األفـكـار ال تـؤدي
إال الـى الــــغــــمــــوض والــــتــــشــــظي
فـــقــد واخلـــوف من مــنـــاقـــشــتـــهــا 
أصـبحت خـارج قـدرته  عـلى أيـجاد
األجــوبــة لــهــذا أســتـكــان  وصــمت
ـتـطـاير ((دثـرت خيـبـتـها بـالـغـبار ا
من سـاق الـريح ./االقاويـل تتـناسل
,تنتشر كموجة /تأخذ بطريقها

ـتــراكــمـة من االشــاعـات الــســحب ا
/تـــــرغب فـي تــــفـــــكــــيـك االســــرار .
/االســرار لــغــز في بــئــر الــكــتــمــان
/نرمي دالءنـا لها عـندمـا يحـاصرنا
اخلـوف من الكالم /,ويـجـر اقـدامـنا
للـغموض .)) والشاعـر   يبني نصه
وفق هـاجــسه  الـفـكــري  مـا يـعـطي
الى دالالتـه عــنـــصـــر الـــتـــوهج  في
ذهــنـيــة الــصـورة الــشــعـريــة  الـتي
تنمو بجمـالية  متماسكة  وهذا ما
يـجـعـلــهـا تـأخـذ حــيـزا  كـبـيـرا  من
التـوحد   العـضوي   داخل النص 
أي أن قـــصـــيـــدته  لـــيس وصـــفـــيه
بــقـدر مــا هي تـأمــلـيــة  حتـتـاج الى
وقفة من أجل فك شفـرتها النصية 
والـشــاعــر يـتــخــذ   من االسـتــعـارة
فتوح على الـتقارب ما ب البعـد  ا
 صـورته الــشـعـريــة والـواقع  الـذي
سـميات حـوله  وهذا مـا يجـعل   ا
خاضـعة   لـرمزيـة  االنزيـاح   بلـغة
تـقــارب  حـسه  الـبـاطــني الـتـأمـلي
فـنــصـوصه لــيس بـســيـطــة  ولـكـنه
غـنــيـة  بــالـصـور  الــشـعــريـة  وقـد
أســــتــــخــــدم الـــشــــاعــــر   فـي هـــذه
اجملمـوعة   لغة استـطاعت أن تلبي
ـتـلـقي كل مـا أراد أن يــوصـله الى ا

بروح تأملية   .   غالف الكتاب
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بغداد

دركـ اهـميـتـها وفـضـلهـا اقـول لكم ـتعـالـ علـيـها والى غـيـر ا الى العـازفـ عن القـراءة ا
الـكُـتُبَ -واللهِ- لـهي روضـةُ العـقالء ونُزهـة الـفضالء ودَوحـة النـبالء وغـذاء األلبَّـاء ولذلك
َ واألنيس. عرفـيَّ لألوائل وكانت لهم الـرَّفيقَ واجلـليسَ واحملدِّثَ والـنَّد كانت الـسالحَ ا
نظومات!وطالبُ العلمِ مهما جالسَ قطوعات وقرضوا في الثناء عليها ا ونثروا في مدحها ا
كنه بحالٍ أن يستغني عن القراءةِ الشيـوخ والعُقالء وحضرَ مجالسَ العلمِ لدى العلماء ال 
والعُكُوفِ عـليها إن رامَ الـتحقيقَ وجـودَة البناء فـلِعلمـاء إشارات تخلـو منها الكُـتُب وللكُتُبِ
عـادلة تكامـليَّة  وإنَّك لـتبتهِجُ أشـدَّ البهجـةِ وأنتَ ترى اإلقبالَ مَلَكـات ليست عنـد الرِّجال وا
اءً ا أثـمرَ  من طلبـةِ العلم يـزدادُ على اقـتناءِ الـكُتبِ والعـنايـة بها والـتوسُّعِ في االطالع 

علومات وبناءً للعقليَّةِ الناقدة والبصيرة النافذة . لَكات وزكاءً في ا في ا
إنَّ رحلة القار هي رحلة شاقَّة مُضْنِيَة ومُثيرَة للدَّهشَة واالسْتِغراب في عالم كبير ليس له
حـدود  وهي رحلـة تَسْـتـغرِق سَـنوات طـويلـة يَـقْضـيهـا القـار في اجلـدِّ والكـفاح والـسَّعيِ
عرفة يَهْتدي الدَّؤوب لهَـدْم العَوائِق وخَرق السُّدود وكلُّ هَمِّه أن يَـلْتمِس بَصيصًا مـن نور ا
به ألجل شَقِّ طريـقه وحتقيـق غاياتِه واالحـتِراز من الـسُّقـوط في قبر الـظُّلـمات والـنَّجاة من
ُهْـلِـكَـة واخلَالص من االنْـغِمـاس في غِـمـار حـياةٍ تَـعُجُّ بـاحلـيرَة َـيْل إلى تَـعاريج اجلـهـالـة ا ا
ُمَزِّقَة للنَّفس الضَّـالة  ومرحلة االنْطِالق والبداية هي األَصعَب على من الزَّائِغَـة والشُّكوك ا
ـةً مـاضِـيَـة كـالـسَّـيف ونـفـسًـا طـامِـحَـة إلى خَـوْض كـلِّ جتـربـة جـديدة ـلك عَـز كـان قـارِئًـا 
ومُتشَعِّـبَة تمُـدُّه بخِبرات جَـمَّة ومتـنوعة وتُعـينه على صَـقْل شخصِيَّـته ببَذْلِ اجلُـهْد والتَّعَب
أمـا من بـدَأ رَخْـوًا ضعـيـفًـا ليِّن في سـبيـل تَكْـوين مـنـهجٍ جامِعٍ ومـتـفـرِّد به في تـذَوُّق الكالم
ة وال يَـبْـذُل قصـارى جـهده وال يَـتـحمَّـل معـاناة اجلانِـب والشَّـكـيمَـة وخـائِر الـقـوى والعَـز
ـلكُه من ـضمـوم في صـفحـات الـكُتب وال يُـسـخِّر مـا  َـوْزون ا الـتَّفـتـيش في رُكـام الكالم ا
قُــدرات ومَـواهِب خَــفِـيَّــة وال مـا فــطَـره الــله عـلــيه من سَـلــيـقــة وسَـجِــيَّـة تـاهَ وسـط الـرُّفـوف
ُـتَراصَّـة وكلَّـما حـمَل كتـابا جـديدا سقط مـن يديه ونـاءَ بحَمْـله ونهَض بـه مُثْقَالً يَـترنَّح من ا
ُـطْـبِق عـليه حـتى يُـعـيدَه إلـى مكـانه الـشَّـاغِر مُـغْـتبِـطًـا بـراحَتِه واسـتِـجـمامه سَـكْـرة جَـهْله ا

ُتهالِك في الهَزْل والتَّسَلي واللَّهو . وبتَبْذير ما تَبقَّى في حَوْزته من ساعاتِ الزَّمن ا
أما من بدَأ صَـلْبًا قَويًّا يُسَخِّر حَواسَّه في قراءةٍ مُتَأنِّيَة وطَويلة األَناة البدَّ وأن يُدْرِك مُبْتَغاه

َنال  األَسْنى ويَبْلغ مَطْلبه البعيد ا
ـطلـقة لـلسـائد فإنـعامُ الـنظـرِ وجتوُّلُ الـفِـكَرِ في مـا هو مُـتقـرِّر; سبـيل لـلتـحرُّرِ من الـتبـعـيَّة ا
ـا نـشـأ قـبلَ قُـرونٍ ظـاهـرةُ عِـشْقِ الـكُـتُب وتـطـوَّرت هذه ـسـايـرةِ حـيثُ تـسـيـرُ الـرِّيـاح. و وا
الظاهـرة في تلك القـرونِ وقُرِّرَت كثـيرًا ونالت حـظًّا من كُتبِ الـتراجم وعُرِفَ بـها خلق من
الكُتـبي والورَّاقةِ وبعضِ العلماء على اختالف تـخصُّصاتهم ثم جُمِعت أخبارُهم وعجائبهم

تأخرين بهذه العُنواناتِ عُشَّاق الكُتُب  لدى ا
أعتقـدُ أننا اليومَ -بعدَ اإلعالمِ اجلديـد- لسنا بأحوجَ إلرشاد النـاس للقراءة منا إلى ترشيدِ
الـقراءة وتـقريـر أنَّ مـجرََّد جـمعِ الكُـتُبِ قـد أصبح هـوايةً كـهوايـةِ جـمع الطـوابع وأنَّ اقتـناءَ
ـعرفـةِ مقـامات الـعلـوم والفـنون. ثم إذا أدركـنا أنَّ عـرفيَّـة وثـمرة  الـكُتبِ فـرع عن احلاجـةِ ا
وضه هو عـائق كبير ا مجـاراة للموجـة وا هذا اإلقبـالَ الكبيـر على الكُـتُبِ بال انضبـاطٍ وإ
من عوائق حيـازة العلم..والقراءة على انواع منها القراءة االستكشافية وهي غالباً ما تكون
قـبل شـراء الكتـاب لتـحدد مـا إذا كنت بـحاجـة لشـراء ذلك الكـتاب أم ال? وهل يـصب ضمن
أولـوياتك أم ال? وهـل يحـقق الهـدف الذي تـنـشده أم ال?ووسـيلـة االكتـشـاف تكـون عبـر قراءة
صادر مـقدمـة الكـتاب وفهـرسه وبعض مـوضوعـاته وكذا الـتعرف عـلى مؤلف الـكتـاب وا

التي اعتمد عليها في تأليفه ونحو هذا.
ثم هناك الـقراءة السريعة أو مـا يسمى بقراءة اجلـرد وهي غالباً ما تكـون للبحث عن أفكار
إضافيـة تثري بها معارفك من هذا الكتاب أو ذاك وهي طبعاً ال تكون مع كل الكتب فهناك
الكـتب الـتخـصصـية الـتي حتتـاج إلى قراءة عـميـقـة متـأنيـة وهنـاك الكـتب اخلفـيفـة أو كتب

التسلية أو الكتب التي تستدعي االطالع على األفكار اجلديدة فيها .
كنة وتمتاز الـقراءة السـريعة بالـقفز على ألـفاظ الكتـاب للوصول إلى أفـكار الكتـاب وهي 

عروفة. الوصول إليها عبر التدرب على مهاراتها وتقنياتها ا
ـارسهـا البـاحثون ثم هـناك الـقراءة الـتحـليـليـة وهي درجة مـتقـدمة من الـقراءة وغـالبـاً ما 
وأهل االختـصاص سواء كـان من أجل نقـد أفكـار الكتـاب أو من أجل دراسة بـحثـية حول
مـوضوع مـا والوصـول إلى هـذا النـوع من القـراءة يـتطـلب إتقـان مهـارات الـنقـد والتـقو

والتحليل واالستنتاج وطرح األسئلة على أفكار الكتاب ومدى جدية معاجلتها.
ـارسـهـا ـدرسـيـة وهي الـتي  ـكـن أن نـسـمـيه بـالـقـراءة الـدراسـيـة أو ا وهـنـاك أيـضـاً مـا 
الطالب في مراحل تـعليمـهم العام أو اجلـامعي وغالبـاً ما يكون غـايتهـا اجتياز اخـتبار تلك
ادة فيـتم التركيـز فيها عـلى احلفظ أكثـر من الفهم وهذا أمـر يختلف حـسب استعدادات ا

كل طالب ورغبته.
كن أن نـسـميـه قراءة الـتـسلـيـة وهي التـي عادة مـا تـكون من أجل وهـناك نـوع من الـقـراءة 
قـضاء وقـت فراغ أو االسـتمـتـاع بفن مـحـبب لـلنـفس كـكتب األدب أو الـروايـة أو السـير

ذكرات ونحو هذا يقضي فيها القار أوقات ثانوية في يومه وليلته. وا
واالستغراقُ في القراءةِ والعُكُوفُ عليها كما أنَّه مفيد إالَّ أنَّ فيه آفاتٍ منها: 

 -1ما قـد تُحدِثُه مـن أثرٍ على الـذكاءِ والـفَهْم وجودةِ الـتفـكير. -2مـا قد تُحـدثه من أثرٍ على
أخالقِ القار من جـفاءٍٍ وقسوةِ طبعٍ وهذا لعلَّةِ االنقطاعِ التام للقراءةِ فالقار يرى أغلبَ
عـلـومات غـلظـةً في الطَّـبعِ ما لم النَّـاسِ بـطَّالـ فارغـ فتـورثه العُـزلـةُ عنـهم واالنشـغال بـا

يُروِّضْ نفسَه باآلداب .
W³OÞ ZzU²½

وحتى تـكون القراءة مثمرة وذات نتائج طيبة ينبغي لك وأنت تقرأ أن تالحظ ما يلي  أنت ال
حتتاج أن تقرأ عنْ كلِّ شيءٍ 

فليس كـل كتاب أو مجلـة أو بريد إلكتـروني حتتاج إلى قراءته أو قراءتـها فمُعظم اجملالَّت
هم أن تـتحكَّم فيما والرسائل اإللـكترونية في حـقيقتها ال حتـتوي على ما ينـفعكَ; لذلك منَ ا
تــقـرأ والــوقت الــتي تــبــذله في الــقــراءة واخـتــرِ الــكــتــاب الـذي يــتــنــاسب مع تــخــصـصكَ

واهتماماتكَ ومجالك الذي تريد أن تبرزَ فيه  وحَسِّن ورَتِّب وهَيئ مكان قراءتكَ: 
كان الذي تقرأ فيه مرتَّبًا ومُهَيَّأ بشكلٍ فأنتَ سوف تقرأ وتستوعب بشكلٍ أفضل إذا كان ا
يـسـاعـدك عـلى الـقـراءة وتـعتـبـر راحـتكَ في وضـعـيَّـة اجللـوس عـامالً مـهـمًّـا لالسـتـمرار في
القـراءة  ورَكِّز تذَكَّر جيدًا أنكَ تـقرأ ولديك هدف وغرض وغايـة من قراءتك; لذا يجب عليك
كنكَ أخْذ قـروءة وإذا فقدتَ التـركيز واالهـتمام بعـد فترة منَ القـراءة  ادة ا التركـيز في ا
ادة ـهم هـو أن حتـافظَ عـلى مـسـارِكَ في الـقـراءة وحسـب ا راحـة أو قـراءة كـتـاب آخـر وا
الـتي تقْرَأهـا وترجـو منهـا الفائـدة الفكـرية والـذهنيـة لعقـلك الذي يتـطوَّر بـشكلٍ مسـتمرٍّ مِن
خالل القراءة والـتَّعلُّم بالطُّرق اخملتلفة وال تنسَ أنَّ القراءة أهم طرق التعلُّم; كما تشير إلى
ذلك الكثـيرُ منَ الدِّراسـات.و تذكر أن الـقراءةُ ليستْ هـواية كمـا يظن الكـثيرون ومِن سخف
القول أن يجيبَ أحدُهم عندما يُسأل عن هوايته بأن هوايته القراءة إنها منهج حياة متكامِل
وقــائـدًا ذا أَثَــرٍ في هـذه ـن أراد أن يـكـونَ مــشـعـل نـور وإضـاءة وضــروري ومـهم وحــيـوي 
ـكتبـات ومعـارض الكُتُبِ وإن احلياة. وهـنا أخـتم بشذراتٍ عـجلى قـد تتنـاسبُ مع زيارتك ا
كان قد كـتبَ في هذه متـخصِّصـون فُضالء ال تبـخعْ نفسَك وتُـذهِبْهـا حسراتٍ عـلى ما تراه
يـفوتـك من كُتـبٍ كثـيـرةٍ يُـشـاد بـهـا في اجملالـسِ من محـبي الـكُـتب ورُوَّادِ الـقـراءات الـعـامَّة
فكثيـر منها كتب عادِيَّة لكنَّ بـريقها في عدم معرفـتك لها فإذا كاشفتهـا بان لك سطحيَّتها
ؤلفـ -ال سيما ولكن انظـر إلى حاجتك أنت  لـيس كُلُّ مؤلِّفٍ تُقـتنى جمـيعُ كُتبه فبـعضُ ا
كثرين- تـقرأه كُلَّه من كـتابٍ واحدٍ له   ال يخـلو كتـاب من فائدة لكنَّ مـكتبتك عاصـرين ا ا
ـهمَّ  واحذر اخلديعة بالعناوين البرَّاقة فكم قد تخـلو من مكانٍ شاغرٍ للكُتُب فقدِّمَ األهمَّ فا
من كـتـابٍ ال نـصـيبَ له مـن عـنـوانه  وإن لم تـكن مُـتـخـصِّـصًـا ونـاقـدًا مـهـتـمًـا لـكـتب الـفـكـر
الليبـرالي والتنويري والـعقالني فاكتفِ -إن كان والبـد- بالنظر السـريع فكثير مـنها يُفسِدُ
واعظ الـسليمة ما رمـشت عينُك ففيهـا حياة لقلبك  الذَّوق  ال تسـتغنِ عن كُتُبِ الرقائق وا
عـاصـرين آتاه الـله مـلَكـةً في تـقريبِ الـعـلم مع احملافـظـة على لـغتـه األصيـلة وذلك وبـعضُ ا
فضلُ الله يُـؤتيه من يشاء فاحـرص عليها واجعـلها من مُشوِّقـات ومداخل العلوم  ال تنسَ
اسـتصـحابَ األصلِ وهـو أنَّ الـكُتُبَ وسـيـلة لـلتـقـرُّبِ إلى الله فال تُـجـاوِز بالـوسيـلـةِ الغـاية
ـا قال واسـتصـحب هـذا في مبـتدأ طـريقك ووسـطه ونـهايـته وال تُطع من كـان أمره فُـرُطًا و
الـله: (اقْرَأ) [الـعـلق: من اآلية1] في أوَّلِ سورةٍ مُـنـزلَـةٍ; قال في آخـرهـا: (وَاسْجُـدْ وَاقْـتَرِبْ)
[الـعـلق: من اآليـة 19] فـإذا رأيتَ عـلـمَك وكُـتُـبَك ال تـزيـدُك إقـبـاالً عـلى الـله فـتـفـحَّصْ الـنـيَّة
والقصدَ. (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى . أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى . إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى) [العلق:8-6] . 


