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قهور  هيمنة وصمت اآلخر ا صوت األنا ا

استـضاف البـيت الثـقافي الـفيـلي أحد تـشكـيالت دائرة العالقـات الثـقافـية الـعامة بـوزارة الثـقافـة وبالـتعاون مـع االحتاد العـام لألدباء والـكتـاب البـاحث حس
هتم بهـذا الشأن.  استهلت اجلـلسة التي أدار محاورها ثـقف والباحثـ ا اجلاف للحديث عن محـلة باب الشيخ في الذاكـرة الشعبية بـحضور نخبة من ا
اإلعالمي عدنان القريشي باحلديث عن واقع محلة باب الشيخ في اخلمسينات والستينات من القرن العشرين وما جرى فيها من أحداث ووقائع وما برز منها
متدة من بـداية ساحـة النافورة في من شخصـيات حيث دخلـوا أبواب التـميز والـتفرد الواسـعة في احلقـول اإلدارية والسيـاسية والـفكريـة والفنيـة محلـة باب الشيـخ ا
شارع غازي (الـكفاح) وحتى بـداية ساحـة زبيدة في مـنطقة قـنبر عـلي وسميت بـهذا االسم لوجـود مرقد الشـيخ عبد الـقادر الكيـالني الذي يعتـبرونه مسـتقبـلهم ومنبع
قيمهم. ذاكراً أسماء بـعض هذه الشخصيات مـثل عبد الرحمن النقـيب أول رئيس وزراء العراقي بعد تأسـيس الدولة العراقية سنه  1921ورشيد عالي الكيالني وعبد
طربـ عباس جـميل ويحـيى حمـدي ومن الفنـان التـشكيـلي القادر إسـماعيل الـبسـتاني ومن علـماء الدين يـوسف العـطا وقاسم الـقيسي وعـبد الوهـاب ملـوكي ومن ا
إسماعيل الشيخلي والنحات عبد اجلبار البناء وغيرهم من الضباط واألطباء واخليـاط وكان للمداخالت اثر كبير في أغناء اجللسة. وفي اخلتام منحت مديرة البيت الثقافي

بذولة في مجال عمله. فخرية جاسم محمد الشهادة التقديرية والهدية الرمزية للباحث الضيف حس اجلاف تثميناً جلهوده ا
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الــشـــاعـــر مــنـــذ الــبـــدء زمـــنــيـــة نــصه
باحلاضر :

( أكتشفت اليوم
وعلى نحو قاطع وأكيد

كن لرجل حتى لو كان عنيداً مثلي ال 
وجتــوّل كـثــيــراً في غــابـة من الــســنـ

وحشة  ا
أن يجعل ريحاً نائمة منذ سن

حتت شجرة أن تتحرّك )
وبعد أن يستذكر جتاربه التي أوصلته
إلى اكتشـافه هذا عائداً بسـلسلة الزمن
إلى الوراء حـيناً ومـنطلـقاً إلى األمام /
احلاضر حيناً آخـر بداللة صيغة الفعل
ــضـارع ( وهــا أنـا أقـف مـجــدداً عـلى ا
ســاق واحـدة ) لـتـنـتــهي الـقـصـيـدة من
حـيث بدأت بـهذا الـزمن ( مثـلمـا يحدث
اآلن ) . أمـا من الـنــاحـيـة الـداللـيـة فـمن
الـــواضح أن اكـــتـــشـــافـه اإلســـتـــهاللي
يـــتــمــحــور حــول عــجــزه  بــالــرغم من
عـنـاده  وجتـاربه الـقـاسـيـة في ( غـابـة
ــوحــشــة ) عن ( أن يــجــعل الــســنـــ ا
ريحـاً نائمـة منذ سـن حتت شجرة أن
تتـحـرّك ) ليُـنـهي قـصيـدته بـذات الريح
الــنـائـمــة حتت شـجــرة  مع حتـويـرات
ّاحـة بـشـكل مـدهش أعـفتـه من حتريك
الـريح النائـمة  وجعـلته يقـرّ - بعد كل
ــريـــرة الــتي خـــاضــهــا - الــتـــجــارب ا
بـجــمـال احلــيـاة  بــيـد أن هــذا اإلقـرار
العـفوي ال يـشـكل مصـدر تـأثيـر ونقـطة
حسم إال بعد أن تتلـقفه ( فتاة جميلة )
وتـردده بعـفـويـة مقـابـلة لـتـكون الـفـتاة
بهذا اإلقـرار قد استحـوذت على مصدر
التأثير  ولتكون حلظة ترديدها له هي
حلـظـة احلسم  ولـينـوب منـطوقـعا عن
الــشـاعـر بـتـحـريـك الـريح الـنـائـمـة  أو
ليؤدي منطوقها ما كان قد عجز عنه  :

( فقالت دون أن تدري
أنها جميلة  نعم بال شك

فاهتزت الشجرة وأيقظت الريح )
وبـذلك اسـتـحضـر الـشـاعـر الـبـداية من
دون أن يسـتـنـسخـهـا  علـمـاً أن وجود
(فــتــاة جــمـــيــلــة ) كــان ذلك الــعــنــصــر
ـطــيـة الــصـورة ـفــاجئ الــذي فـجــرّ  ا
وتـــمـــكن عـــبـــره من تـــكـــرار الـــبـــدايـــة
وتـــدويــرهـــا في الـــنــهـــايــة من دون أن
ـتـلـقي بـرتـابـة اإليـقـاع مـا دام يــشـعـر ا
وجـود ( الـفـتــاة اجلـمـيـلـة ) الحق عـلى
الــبــدايــة  ومــا دامت الــريح الــنــائــمـة
اإلبتدائية هي غيـر اخلتامية  أو هكذا
أوهـمــتـنـا لـعــبـة الـتـكــرار والـتـحـويـر 
فالريح األولى لم تتحرّك بإرادة الشاعر
 والـثـانـيـة حتـركت بـإرادة ثـنـائـيـة من
(مـلــفـوظ الـفـتــاة اجلـمـيـلــة + الـشـجـرة
هـتـزة ) دون أن تـكـون إلرادة الـشـاعر ا
الـواعــيـة دور في ذلك  مع عــدم نـكـران
دوره الالواعي فـي اسـتــثــارة مـنــطـوق
الـفتـاة اجلميـلة ( لـكنـني دون أن أشعر
قلت ) .هذا النموذج هـو لتقنية التكرار
سنودة بقـاعدة سردية ذات موضوع ا
ــتــحــررة من أطــاري أمــا الــقــصــائـــد ا
ـوضوع فـيبـدو التـكرار فـيها الـسرد وا
أوضح  ولـعل قـصـيـدة ( صـلع ) تـقـدم
مـثـاالً لذلك  فـقد تـكررت مـفردة الـصلع
بــصـــيــغـــهــا الـــعــديـــدة ست مــرات في
ـكونـة من اثـني الـقـصـيـدة الـقـصـيـرة ا

عشر سطراً وكالتالي :
- مفرد مذكر ( أصلع ) / 1

- مفرد مؤنت ( صلعاء ) / 2
- جمع مؤنث ( صلعات ) / 1

- مؤنث مجازي ( صلعة ) /  2
والــصـلع كــصـفــة أو وجه شـبه يــشـمل
لموسـة  والعناصر اديـة ا العـناصر ا
احملـســوســة  بل حـتى اجملــردات عـلى
حــد سـواء  وقـد يـجـمع الــتـشـبـيه بـ
عنصـرين معاً في صورة مـركبة واحدة
مع إلـغــاء أداة الـتـشـبــيه ووجه الـشـبه
ـادي  واسـتـحـضـار األداة لـلـعــنـصـر ا

دون وجه الشبه للعنصر اجملرّد   :
ألظهيرة صلعاء

مثل فكرتي 
وقد يسـتدعي التـكرار صورة من ضمن
مـجــاله الـداللي أو قـريـبــة مـنه بـحـسب
ـســافــة الـذوقــيـة الــتي حتـددهــا عـ ا

الــشــاعـر  ف ( الــبــحــر / أصــلع ) و (
ـسـتــحـمـات - / نـسـاء الــبـحـر  –أي ا
صلـعاوات ) و ( الـشمس / صـلعاء ) و
( الــغــيــمـــة / صــلــعـــاء ) مع مالحــظــة
الـتحـديد فـي نسب الـصلع في كل من (
لونة - نساء البحر بأثواب السباحة ا
إلى الــــلــــون ) وفي ( الــــشــــمس  –إلى
الـــــصــــيف ) وفـي ( الــــغــــيــــمــــة  –إلى

النـــــــهر ) :
ألبحر هو اآلخر أصلع
ونساؤه صلعات ملونة
ألشمس صلعة الصيف
والغيمة صلعة النهر

وقد تـتبـاعـد محـددات عـ الشـاعر عن
ا يـجد مـحددات عـ الـقاريء الـذي ر
أن الـتـكـرار قـد اسـتـدعى صـوراً بـعـيدة
تــمــامــاً عن مــجــالــهــا الـداللـي كـمــا في
قبوس األول  ولكن التمعن في باطن ا
ـتـطفل / الـصورة قـد يـوصل الـطـرف ا
الـقـار إلى اتفـاق تأويـلي تـتقـارب فيه

ا عُدّت الغنائية مثلبة لدى الكثير ر
من الـرعيل األول من شـعراء احلـداثة
الـعـربــيـة ومن جـايــلـوهم من الــنـقّـاد
والـكــتـاب الــذين وجـدوهــا  مـفــتـقـدة
ـركـبة لـلـرؤى الفـلـسفـيـة الـعمـيـقة وا
التي عـوضت عنـها بـيقـينـية سـاذجة
ـتغـير ـهم ا ما عـادت تنـسـجم مع عا
ا عابوا عليها ضيق تحوّل . ور وا
ا يجعل حيزها السردي واحلكائي 
من بــنـيــتــهـا الــداللــيـة غــيــر مـؤهــلـة
الســتــيــعـــاب الــعــنــاصـــر الــكــونــيــة
ـا ازعج بـعـضـهم والـشـمـولــيـة . ور
ضجيج خـطابيتـها الذي يصمّ اآلذان
من جــهـة  لــكــنه من اجلـهــة األخـرى
يــــفـــتــــقـــد إلـى الـــدوافـع الـــفــــكـــريـــة
والــتـصــورات الـذهــنـيـة الــتي جتـعل
منهـا مصدراً للحـكمة ومنجـماً للعقل
ـا هنـاك فريق آخـر عاب عـليـها . ور
ـزوّقة عنـايتـهـا ببـنيـتهـا اخلارجـية ا
الــتي تـتـســتـر عـلى مــحـتـوى داخـلي
ـا هنـاك اتهامـات ومثالب فارغ  ور
ونقائص أخرى كثر سواها ما يهمنا
مـنـهـا أنـهـا جـميـعـاً تـضـافـرت لـتدفع
تهـم - بكسـر الهاء - إلى البحث ا
عن مـهـرب من الـغنـائيـة  ومن إرثـها
ـالزم لــلــقـــصــيــدة الـــعــربــيـــة مــنــذ ا
عـهــودهـا األولى  وإيـجــاد الـنـقـيض
اخملــــــلّـص  فـــــوجــــــدوه فـي خـــــارج
مـنـظـومـتـهم الـثـقـافـيـة في الـقـصـيدة
الـدرامــيـة الـتي جيء بــهـا من تـخـوم
أوربـا وتراثـهـا الـثـلـجي العـريق  ثمّ
ــا اسـتـصـفـى لـديـهم من القــحـوهـا 
أرثـــــهم الــــتــــاريـــــخي واحلــــضــــاري
الـصحـراوي احلـار لـتـخـرج بـعد ذلك
صـناعتـهم الشـعرية دافـئة ومسـبوكة
بـــتــقـــنـــيـــات جــديـــدة هي مـــزيج من
احلوار وتـعدد األصـوات واألسطورة
والـــــرمـــــز والـــــقـــــنـــــاع  بل وحـــــتى
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ـوقف مـن  الـغـنــائـيـة ومــا زال هـذا ا
يُتـوارث حـتى الـيـوم لدى الـكـثـير من
الشـعـراء  وتُـعالـج تأثـيـراته  بـنفس
احلــلــول الـتــقـنــيـة الــســابـقــة .  لـكن
الــشـاعــر سالم دواي هــو بــالـتــأكــيـد
ليس من هـؤالء  فهو ال يجـد مسوغاً
لـعـد الغـنـائـية سُـبّـة أو مـثلـبـة  وهو
ليس مضطراً للبحث عن مهرب تقني
أو موضـوعي لـلـخالص مـنـهـا  فهي
مـنـجـمه اإلبداعـي الغـني الـذي يزوّده
بكل احـتيـاجاته الـلغـوية والـصوتـية
والصورية . كما أنه غير معني بالرد
على الـتـهم التي تـوجه إلـيهـا   فـهو
مــشـغــول بـشــعـره ولــيس في الـردود
ح إلى ــا أ والـــدفــوعــات  إال أنـه ر

ــتــهـمــ - ولــيس إلى الــتـهم - في ا
بــعض قـصـائـده ومـنــهـا قـصـيـدة ( ال
تــصــادق نـــصف إله ) الــتـي ســنــأتي

عليها الحقاً . 
ـوقف الـشـخـصي والـتـقـني من هـذا ا
سالم دواي بـــالــتـــمــسك بـــأرث صــار
مشكـوكاً في غناه  وفي بيـئة معادية
ورافضـة له  ال بدّ أن يجـعل منه أحد
برزين مثلما دعاة الغنائية الشباب ا
جـعل مـنـهــا أبـرز أدواته الـتــعـبـيـريـة
واإلدائــيــة  يـســتــخــدمــهــا بــبــراءته
الـطفـولـية ونـقائه الـروحي في أسمى
صـــوره اإلنــســانــيــة في مــجــمــوعــته
الشـعريـة األولى ( أغـنيـة شـخصـية )
التي هي بـحق أغان شخـصية يرسخ
تـوصــيــفـهــا اإلصـرار عــلى أن تــكـون
صـوتاً للـشاعـر ال ينافـسه فيـها أحد 
ـتـكـلم / صـوت الـشـاعـر ال فـضـمـيـر ا
يــغــيب إال عـن عــدد مـحــدود جــداً من
الــقـصــائـد . وقــد اخــتـزلت الــعـنــونـة
ــفــردتــيــهــا حــقــيــقــة الــتــوجــهــات
الــغــنــائـيــة والــذاتـيــة لــكل نــصـوص
اجملمـوعة بالـرغم من أنّ عنوانـها هو
عنوان أحـد نصوصهـا  وقد أكد هذه
الــتــوجــهــات وتــوافق مــعــهــا الــنص
ـرافق للـعنـونة وأعني احلاف األول ا
به صــورة الــغالف األول وهي لــرجل
وحيـد مجلل بـالسواد يـقف أمام سلم
منتصب يصل األرض بالسماء  وفي
حــــ تــــمــــتــــدّ األرض اخلالء حــــتى
تنتهي حـافتها السـفلى برغوة موجة
نـتهـية بأفق منحـسرة فـأن حافـتهـا ا
األرض الكروية احملدودب أوشكت أن
تـتــغـطـى تـمــامـاً بـقــزع من الــغـيـوم .
ويبدو وجود الرجل والسلم متقابل
وجـــوداً عـــبــثـــيـــاً  فـــلـــيـس مـــا بــ
الفراغ ( األرض والسماء ) ما يُقنع

منطقياً بالوصول إليه عبر السلم . 
أما عناوين القصائد فهي  –نسبياً –
أقل احتـفـاءً - عـلى عكـس نصـوصـها
 – بـ ( أنا ) الشاعر  فمن ب ( ( 82
قـــصــــيـــدة هي مـــجــــمـــوع قـــصـــائـــد

اجملموعة هناك :
تـســعــة عـنــاوين تـضــمــنت فـعالً -
فاعله ضميره مستتر تقديره ( أنا ) .
ســتـة عـنــاوين تـضـمــنت ضـمـيـر -

تصل ( الياء ) . تكلم ا ا
عـــنــوان واحــد تــضـــمن ضــمــيــر -

نفصل ( أنا ) . تكلم ا ا
أمـا العـناوين األخـرى فغـياب مـظاهر
األنـا عـنـهـا صـراحـة ال يـلـغي حـقـيـقة
حضوره فيهاً ضمناً ما دامت متونها
كـن تعـليل غـياب هي مـلـفوظـاته  و
ـتـون األنـويـة بـأنه األنـا عن ثـريـات ا
محاولة الجتناب النمطية و التكرار 

ـا هـو مـحـاولـة لـتـغلـيف الـنص أو ر
بـغاللة مـن الريـبة تُـحرّف الـقاريء عن
مقاصد الشـاعر  وحتجب عنه نواياه
ـعــنى آخــر أنه جــزء من احلُـجُب  و
الـــتـي تـــغـــلف الـــنـص ( من حـــيث أن
ـراوغـة لـلـنـصّ حُـجُـبـاً تُـمـارس فـعل ا
واخملـــــاتــــلـــــة مع الـــــقــــاريء ) (.  (3
وباستثناءات قليلة توجهت العناوين
إلى غـــائـب أو مـــخـــاطب مــــجـــهـــولي
الـصــفــة بـالــعــمـوم بــعــكس مــتـونــهـا
ــتـــكـــلم . أمــا ــنـــطـــوقــة بـــصـــوت ا ا
القـصـائد الـتي غـابت عن مـتونـهـا أنا

الشاعر غياباً تاماً فهي :
في قـصـيـدة ( ال أمل لـلـنـبـاتـي ) -
حــضــر ضـــمــيــر اخملـــاطب  ومع ذلك
فليس من قـرينة تمـنع من تأوّل تلبس
األنا في هذا الضمير اخملصص أصالً
ـكن أن يكـون هو الـشاعر لـشاعـر ما 
نــفــسه وقــد تــبــوّأ مــوقــعــ في وقت
ـتكلم واحد  مـوقع اخملاطب وموقع ا
الـذي تـوارى وراء نـصــيـحـته من دون
أن يـــتـــرك دلـــيالً نـــحـــويـــاً يــدلّ عـــلى

موقعه:
( ليس جميالً 

أن تُلقي شعرك في غابة )
- قصيـدة ( صورة الكالم ) مـخصصة

بكاملها لغائب ما .
- في قصيـدتي ( في الريح اخلطأ ) و
( احلـــرب األهــلــيـــة ) اســتـــعــاض عن
فـرد بـصيـغـة اجلمع تـكـلم ا ضمـيـر ا

تكلم ) . (ضمير ا
ألــقـصـائـد ( ألـوطن دودة ) و (في -
انتظار الباص ) و ( جنون ) و (الفوز
بـعـزلة ) مـخـصصـة بـكـاملـهـا لضـمـير

اخملاطب . 
مع مالحــظـة أن الـقـصــائـد الـتي غـاب
ـتكـلم غيابـاً تاماً هي 8 عـنها ضـمير ا
قــصـائـد وهـذا الـعــدد يـشـكل نـسـبـة 8
ـئة من مـجـمـوع القـصـائـد  بيـنـما بـا
كـان مـجـمــوع الـقـصـائــد الـتي حـضـر
ـا ـئـة  ــتـكـلم 74 بــا فــيـهـا ضــمـيـر ا
ـئــة من مـجـمـوع يــشـكل نـسـبـة 89 بـا

القصائد.
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وبـعـكس اجتــاه الـتـقـنــيـات الـدرامـيـة
ـتـعالـيـة يسـتـجـلي الشـاعـر مفـهـوماً ا
وجبه ـنحها  بديالً ألسطرة الذات 
بعداً سـردياً تكون ضـمنه لها الـهيمنة
على اآلخـر بـتـحجـيـمه أو جتـريده من
ــفــتــرض أو بــإلــزامه بــحــدود دوره ا
الـــــدور الــــــذي وضـع فــــــيه . وفـي كل
ـؤسطرة أن األحـوال ال تطمـح الذات ا
تؤدي دوراً بطـولياً خارقـاً يضعها في
ـــثــــولـــوجــــيـــات مــــصــــاف أبـــطــــال ا
الكالسيـكية  بل أن كل مـا تطمح إليه
هــو أن تــتــمــكن من حتــريــر صــوتــهـا
ـعـذب أحـيـانـاً  وأحـيـاناً اجملـروح وا
أخـرى السـاخر والـهازل  حتـريره من
قـيـود الـتــبـعـيـة لــآلخـر وإيـصـاله إلى
ــا إيــصـالـه إلى اآلخـر الــعــالم  أو ر
الــذي حتـــرر من عبء الــتـــبــعــيــة له 
والـذي سـبق أن أخـضـعه الشـتـراطاته
النـحوية الـقاسيـة . ولذلك ال غرابة أن
يــجــنح الــشـاعــر في األغــلب األعم من
قصائده لالستفادة من تقنيات القصة
القصيـرة جداً ( أو األقصوصة ) التي
تـتــحـاشى اإلكــثـار من الــشـخــصـيـات
وتتـجنب الـتفـاصيل الـدقيـقة وتـقلص
كان إلى حـديهما األقصي الزمان وا
. وفي تلك الـقصائد تـتجلى شـخصية
الـشـاعر الـرائي الـذي يرصـد مـا حوله
رئية إلى تكوينات ويحوّل العناصر ا
سـردية في بـنيـة يحـتكـم بهـا موضوع
مـحدد يـسـخّـره لـيكـون واجـهـة عرض
ـهــيــمــنــة وهي مــخـصــوصــة لــذاتـه ا
تـهمس مـونولـوجهـا الداخـلي  بيـنما
اآلخـرون هم األصداء االـفاضحـة لذلك
ـهمـوس . ولكن ـونولـوج الـداخلي ا ا
هل يــجــوز لـــنــا تــوصــيـف قــصــائــده
بـقـصائـد مـوضـوع ? وهل حـقـاً يـجوز
تـوصيف مـواضيـعه بكـونهـا محددة ?
أي أن أبـــعــاد ومـــكــونـــات بــنـــيــتـــهــا
الـسـردية مـرسـومة بـشيء من الـضبط
يعصمها من االنفراط والتفتت  أم أن
ـهــارته وتـقــنـيـاته الــذكـيـة الـشــاعـر 
يـوهـمــنـا بـوجـود تـلك احلـدود مـا دام
يُحـسن التالعب بـعـناصـر تلك الـبنـية
ويُـحركـها بـحذق نـسّاج مـاهر ال يـترك
لـنـا فـرصـة نـتـبـيّن خاللـهـا نـوايـاه إال
بــعــد أن نــكــون قــد أنــهــيــنــا الــقـراءة
واحـتكـمـنا إلى حتـلـيلـهـا لنـجـد أن ما
كنـا قـد تـوهـمنـاه مـوضـوعاً ذا مالمح
وأبـــعــاد ســـرديـــة لــيـس ســوى وهم .
ا يؤكـدها بعد أن فالـبدايات تـنتهـي 
يُعاد تركيبها بصيغ مغايرة ومخادعة
بذكـاء  وبـذلك تتـخـذ حركـة الـقصـائد
منـحى دائرياً تـتماهى فـيه البداية مع
ـا يـجـعل من تـكـرار الـبـنى الـنـهـايـة 
ـــــفــــردات أبــــرز أدوات والــــصــــور وا
اإليــقــاع الــداخــلي لــلــقــصــائـد . فــفي
قصـيـدة ( كيف تـوقظ ريـحاً نـائـمة ? )
وهي قـصــيــدة ذات بــنـيــة دائــريـة من
الـنـاحـيـتـ الـزمنـيـة والـداللـيـة يـحدد

رؤيته مـع رؤية الشـاعر  فـ ( الـفكرة )
ـطلقة لم تُشبّه بـ( الصلع) بصيغتها ا
 بل اقـتصـر الـتـشبـيه عـلـيهـا حتـديداً
في حالـة بعـينـها كـان الشـاعر خاللـها
يـحثّ اخلطى إلى الـبحـر  وهنـا تبدو
الـصـورة مـنـسـجـمـة أكـثر مـن السـابق
مع مـنطـق التـأويل  فـالـتمـاع صـفـحة
الـبــحـر وقت الــظـهـيــرة ( الـصــلـعـاء )
قــرّبت صــورته لـلــشــاعـر من الــصـلع 
وهــذا الــفــضــاء الــذي يــهــيــمن عــلــيه
الصلع  أو التماعـة الصلع ( الظهيرة
+ الــبــحـــر ) أنــعـــكس عــلـى ( فــكــرة )
الـــشــاعــر فـــأضــفى عـــلــيــهـــا صــفــاته
(الــــصـــلـــعــــاء ) . ولـــكـن ال ( فـــكـــرة )
ــفــرد ســتــتــحــوّل بــشــكل بــصــيــغــة ا
مفـاجيء ومن دون مسوغـات تمهـيدية
إلى صيغة اجلمع  وبجمعها تنضاف
إلـــيــــهـــا صـــفـــة إنـــســــيـــة أخـــرى هي

(احلفاء):
لم أحصد هذا الصباح
سوى أفكار حافية

وبالرغم من ( صلع ) الـفكرة و (حفاء)
األفكار  واحلال يوحيان بعوائق ما
تعـترض مسـيرة الشـاعر إلى الالمكان
 إال أنّ ثقـة الشاعـر بالوصـول أكيدة 
والــبــحث عن مــحــطـة الــوصــول غــيـر
احملـددة في نـهـايـة الـقـصـيـدة يُـعـيـدنا
ــتــكـلم / إلى بــدايــتـهــا حــيث يــحثّ ا
الــشــاعــر اخلــطـى بــاجتــاه الــبــحــر /
تكلم األصلع  وهذا احلث يستـكمله ا
فـي الـــنـــهـــايـــة ســـائـــراً حتت ســـمـــاء

صلعـاء:
لكني سأصل  هكذا أقول لنفسي
بينما الريح تدفع الغيمة الوحيدة

فأسير حتت سماء صلعاء
وهــكــذا يــرسم الــتـكــرار أفــقه الــداللي
بـإيقـاعـات غـيـر مـنـتـظـمـة  لـكـنهـا في
ــهــارة وذكـاء  الــنــهــايــة مــخــادعــة 
تلقي وتُخلخل قناعاته تُشوّش رؤية ا
وتوهمـهه بجدوى هذا الـلعب الساحر

بالصور . 
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وبـلجـوء الـشاعـر إلى تـقـنيـة الـسرد /
الـشعر يـتخـذ من الضمـير األول راوياً
عـليـمـاً  وعلـمه ال يـقـتصـر عـلى قراءة
ظاهر وأعمـاق الشخصيـات اإلنسانية
( اخملـاطــبـة والـغـائــبـة ) فـحـسب  بل
يــتــعــدى ذلـك إلى اســتــجالء مــظــاهــر
الـــوعي مـــثل مـــشـــاعـــر اخلـــوف لــدى
الـكـائـنات غـيـر الـواعـية  ثـمّ التـعـبـير
عـــنــهـــا بــردود فـــعل مــؤنـــســنـــة مــثل

(الهروب ) :
أسير في الغابة ال أحمل فأساً

ومع ذلك تهرب األشجار
والنهر يخاف ويبكي

بـل وحتى اجملـردات تـخـضع لألنـسـنة
والـــرصــد الـــداخــلـي من قـــبل الــراوي
ــهـيــمـنـة إلى راوٍ الــذي حـولــته انـاه ا
فـائق الـعـلم  وهـذا اإلجـراء يـتم بربط
اجملرّد بفعل ذي تأثير مادي ( يتلون )

مثالً :
عيناي بنيتان
أعشق الصباح

ومزاجي يتلوّن باستمرار )
وغــنـائـيـة الـصــوت الـوحـيـد اجملـسّـدة
ـهيـمن  والذي قـلما بـالضـمير األول ا
يفـسح اجملـال إلشـراك ضمـيـر الـغائب
ــفــرد  قــلــمــا يــفــسح اجملــال أيــضـاً ا
إلشــراك ضــمــيــر الــغــائب ( بــصــيــغـة
ـــشــاركــة فــهي اجلــمـع ) وإن قُــبــلت ا
ليـست بدون ثـمن . فـهنـاك ثـمة إيـحاء
بوجود اشـتراط ضمني  فـفي قصيدة
( ال تـــــصـــــادق نـــــصـف إله ) يُـــــجـــــرّد
الـضـميـر األول الـغـائـبـ - في مـقابل
ـــشــــاركـــتـــهـم - من بـــعض قــــبـــوله 
ُــدّعـاة  وهــذا الـتــجـريـد فــضـائـلــهم ا
يـتـطلب االسـتـناد  –من أجل أن يـكون
مـــقـــنـــعـــاً  –إلـى أدلـــة إدانـــة مـــؤكــدة
ومـضـمونـة لفـعل حـدث وانتـهى وترك
أثـر اإلدانـة قـائـمـاً  ولكـن أدلـة اإلدانة

هـنـا لـيـست لـفـعل من هـذا الـنـوع  بل
ـستقبل ا سـيحدث في ا هو افـتراض 
 تؤكده صيغـة التشكيك ( على األغلب
) الــتي يــفـتــتح بــهـا الــنص  وكـذلك (
ســ االسـتــقــبــال ) الـتـي حلـقـت فـعل
اإلدانـــة الـــذي أعـــقـــبـــهـــا مـــبـــاشــرة (
ا يعني أنهم لم يرتكبوا يتحدثون ) 
فــــعل الــــقـــول / اإلدانـــة إلـى حـــد زمن

االستهالل :
على األغلب

سيتحدثون عن ألوهيتهم
ح يجتمع أصدقائي العظماء

يبحثون عن مزاياهم
ويخترعون أوصافاً لم تذكرها اللغة
شـكوك هـذا االفتـراض غيـر القـاطع وا
في احـتـمـال حــدوثه سـيـدفع األنـا إلى
اتخـاذ قرار قاطع بـالنهي عن مـصادقة
أنصـاف اآللـهـة والـتخـلص من ضـمـير

الغائب مجسداً بهم :
ال تصادق نصف إله

على األغلب
سأتخلص من أصدقائي العظماء

وهـنـا نـتــأوّل هـذا الـقـطع احلـازم بـأنه
قـرار الـذات عـلى الـتـمـسك بـضـمـيـرهـا
ــهـــيــمن ـــفـــرد ا ـــغــرّد ا وصـــوتـــهــا ا
وإصــرارهـــا عـــلى عــدم إشـــراك اآلخــر
معـها في الهـيمنـة اللغـوية على النص
ــعــنى آخــر  أنــهــا الــغــنــائــيــة  أو 
ــطــلــقــة الــتي تــقــطع الــطــريق عــلى ا
كنة  أو احتـمال ظهـور أية حواريـة 
عـلى اية تـعـددية صـوتيـة واعدة . وأن
تــفــســيــر تــضــخم الــضــمــيـر الــغــائب
بـادعائه األلـوهيـة ليس سـوى محـاولة
لـتبـرير الـتخـلي عنه وحـرمانه من حق
شاركة او التنافس على قيادة النص ا
تكلم  السيـما أن احتمال مع ضميـر ا
ــرجـــأ حـــتى زمن ادعــاء األلـــوهـــيـــة ا
التلـفظ بالنص لم يـتحقق فعالً  بل لم
يـؤكـد الــصـوت الـوحــيـد حتــقـقه فـعالً

حتى اخلاتمة . 
وبـصــرف الـنـظـر عـن هـذا األمـر  فـأنه
مـن الـضـروري مـالحـظــة أنّ الـفــاصـلـة
رحلـت السابقت  البنائـية ما ب ا
مرحـلة مـا سيـدعيه الـضمـير الـغائب 
ــقــاطــعـة هي ومــرحــلـة اتــخــاذ قـرار ا
فـاصــلـة تـمــهـيـديـة  –كـمـا يُــفـتـرض -
التــخــاذ الـقــرار نــهـائـي  ولـكــنــهـا في
احلــقـيـقـة فـاصــلـة الزمـة إلسـنـاد ودعم
ـتـكــلم  وتـقــويـة حـضـوره  ضـمـيــر ا
ــقـاطــعـة الــضـمــيـر ومــنـحه احلــجّـة 
نافس والـتخلص منه . وتـفكيك هذه ا
ـنحنا الـفرصة لـتأمل اآللية الفـاصلة 
األسلوبية التي بُني على وفقها النص
 فبعد االستهاالل  اإلفتراضي السابق
الـذكــر حتـاول الــذات الـنــاطـقــة إقـنـاع
نفـسـها بـصـحة مـوقـفهـا من األصـدقاء
األدعـــيــاء ( أنـــصـــاف اآللــهـــة ) وهــذه
احملــاولــة تـســتــنــد إلى عــنـصــرين من
خارج اجملـال الداللي احلـقيقي لـلطرف
نـافس ( ضـمـير الـغـائب / األصـدقاء ا
ا يـكونان أنـصاف اآللـهة ) لـكنـهمـا ر
ـفـترض من ضـمن مـجـالهـمـا الـداللي ا
بحسب قـناعة الشاعـر  ألعنصر األول
قد استُعير له بـديل تشبيهي هو القمر
( ال يبـزغ قـمـر بالـتـوسل ) باعـتـبار أن
هــنـاك ثــمــة وجه شــبه مـا بــ اآللــهـة
والـقمـر في الـسمـو واالرتفـاع على أقل
تقـدير . والـعـنصـر الثـاني هـو اللـغة (
ـا وال تــصــنع الــلـغــة نــصف إله ) ور
يـكــون هـذا الـعــنـصـر إحــالـة ضـمــنـيـة
لـفوظـات البالغـية للـصيغ الـقـوليـة وا
ـواهب الكالميـة التي يـتفـاصح بها وا
ـا يــسـتــفـزّ هـؤالء اآللــهــة األصـدقــاء 
عـفــويـة الــشـاعـر . وإن كــان الـعــنـصـر
األول يــســـتــنـــد إلى صــيـــغــة بـالغــيــة
اســتـعـاريـة تـضع الــقـمـر في مـواجـهـة
األصـدقـاء اآللهـة  إال أنـها نـفت بـشكل
قارنـة  واضعة البزوغ مبطن صـحة ا
احلتـمي للـقمر كظـاهرة فيـزياوية  في
مــقــابل الــبــزوغ ( أو ادعــاء الــصــفـات

الــقــمــريــة ) بــالـــتــوسل لألصــدقــاء
األدعـــيـــاء . وســرعـــان مـــا يـــكــشف
الــشـاعــر أنّ حـضــور الـعـنــصـرين (
الـقمـر واللغـة ) في احلجـاج لم يكن
سـوى مـونـولـوج داخـلي شـطـر فـيه
الشاعر الذات الواحدة إلى شطرين
ــتــكـــلم  والــثــاني  األول ( أنــا ) ا
ــصــغــيــة ( هــذا مـا كــنتُ الــنــفس ا
أحـدث به نفـسي ) بيـنمـا كان هـناك
ـا رافق الشـاعر في طـرف ثالث لـطا
جــــوالته واعـــنـي به الـــكــــلب الـــذي
يـتـكـرر حــضـوره مـقـرونــاً بـضـمـيـر
ـــــتــــصل فـي عــــدد من ــــتــــكـــــلم ا ا
النـصوص وبـدالالت ووظائف شتى
 ولـــكن حـــضــوره هـــنــا ال يـــتم من
ادية  بل من خالل خالل كينونته ا
ــتــسع ــتالشي ولــهــاثه ا نُــبــاحه ا
الـلـذين يـؤديـان هـنـا وظـيـفـة سـاعة
الـــتــوقـــيت الـــتي تــؤذن بـــانــتـــهــاء
ـــوضـــوع الـــســـجـــال الـــذاتـي في ا

واتخاذ قرار نهائي بخصوصه  :
وأنا أغذ اخلطى
في الطريق الطويل
وكلبي نباحه يتالشى

ولهاثه يتسع
إن ربـط الـــســـلــــســـلــــة الـــنــــصـــيـــة
(االســتـهـالل االفـتــراضي مـحــاولـة
االقــنـاع بــاالسـتــنـاد إلى عــنـصـرين
خارجـي ( القـمر واللـغة )  حديث
الـنـفس الـتي يـحـضـر مـعـهـا الـكـلب
بلـهاثه ) هـذه السـلسـلة سـتتـعرّض
عند حدها األخير إلى قطع مفاجيء
دون أن يُـــحـــدد الـــشـــاعـــر مـــوقـــعه
بــــفـــــواصل  بـل واصل ســـــرديــــته
الــشــعـريــة من فــضــاء آخـر مــغــايـر

تماماً :
أكتشفت اليوم حصى ملوناً

ومحاراً غريباً
سآخذ منه قليالً إلى البيت

ـغــايـر يــتـقـدم ومن هـذا الــفـضــاء ا
خـطـوة اسـتـكـشـافـيـة أخـرى تضـعه
سافة مـا ب فضائه في منتـصف ا
ـغـايـر  خـطوة األصـلي والفـضـاء ا
ما زالت خارج الهـدف الذي يبغيه 

لكنها في النهاية تُقرّبه منه :
واكتشفت أيضاً 

أن ال شيء لديّ أخاف عليه
حتى حياتي غامرت بها من قبل

لـيــصل بـعــد تـلك االكــتـشــافـات إلى
قرار العنونة (ال تصادق نصف إله)
فـي دورة نــصــيــة بــدأت ثم انــتــهت
بـالـعـنــونـة من أجل تـأكـيــد حـقـيـقـة
ـتـكـلم وارجـحـيته هـيـمـنـة ضمـيـر ا
عـــلـى ضـــمـــيـــر الـــغــــائب / مـــدّعي
ــــفـــارقـــة أن تـــأتي األلـــوهـــيـــة  وا
وجه إلى الـعنونـة بصيـغة الـنهي ا
ـا يكون الشاعر / مخاطب ما  ور
الــــنـــــاهي يـــــتـــــخــــفـى وراء مــــوقع
ااخملـــاطـب أيـــضـــاً في الـــوقت ذاته
ــتـكــلم  الــذي يــتــبــوأ فـيـه مــوقع ا
ـوقــعــ يــحـاول وكــأنه من خـالل ا
دعم مــوقف الــذات من احــتــمـال أي

تراخ إزاء أنصاف اآللهة . 
g «uN «

1- أغــنـيــة شـخــصـيـة  –شــعـر  –سالم
دواي / ألــروسم لــلـــنــشــر والــصــحــافــة

والتوزيع  –بغداد / 2014
2- حــسب الــدكــتــور حــا الــصــكـر أن
أدونـيس وحـده هـو الـذي اخـتص بـتـقـنـية
ــرايـا  ويــذكـر أن إحــسـان عــبـاس هـو ا
أول الـدارسـ الـذين تــنـبـهـوا إلى تـقـنـيـة
ـــرايــا لـــدى أدونــيس ( ص /  71ومــا ا
بــعـدهـا )  –مــرايـا نـرسـيس  –الــدكـتـور
ــؤسـســة اجلــامـعــيـة حــا الـصــكـر  –أ

للدراسات والنشر والتوزيع
3- الـعنوان في الـشعر الـعراقي احلديث
 –دراسـة سيميائيـة / حميد الشيخ فرج
( نـقالً عن علي حرب  –نـقد النص ) ص
/  –105دار ومـكتـبة الـبصـائر  –لـبنان
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