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فتوحة ترميز الفضاءات ا

ناسـبة اختيـار القاهـرة عاصمة لـلثقـافة في العـالم اإلسالمي.وتتسلم قـبل  صـرية عن مالمح األنشطـة والفعـاليات الـتي ستقيـمها اعـتبارا من نيـسان ا كشـفت وزارة الثقـافة ا
نطقة العربية من تونس في إطار برنامج بدأته منـظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عام  2001باختيار ثالث مدن القاهرة مشـعل عاصمة الثقافة عن ا
صرية إيـناس عبد الـدا في مؤتمر صـحفي يوم االثن ”يـأتي اختيار نطـقة اآلسيوية.وقـالت وزيرة الثقـافة ا نطـقة األفريقـية وا نـطقة العـربية وا كل عام كعواصم ثقـافية عن ا
ـكانة مـصر في الـعالم اإلسالمي باعـتبـارها ملـتقى لـلثقـافات عبـر األزمة والـعصور كـما يـأتي داعما ومـكرسا القـاهرة هذا الـعام عاصـمة لـلثقـافة في الـعالم اإلسالمي تأكـيدا 
شـترك الذي نـسعى جميـعا إلى حتقيـقه وهو توطـيد األواصر الثـقافيـة ب الشعـوب اإلسالمية من خالل إقـامة اجلسور حلـوار إبداعي وتعزيـز التواصل الـفكري بيـننا وكذلك لـلهدف ا
صريـة برنامجا حافال إبراز قيم الـتعايش والتسامح الـتي يزخر بها التراث اإلسالمي لـلعالم وتقد صورة حـقيقية عن احلضـارة اإلسالمية العريقة.“وأضافت ”أعدت وزارة الـثقافة ا
ـصـرية والـعاصـمة نـاسبـة تشـارك فـيه كل قطـاعاتـهـا وهيـئاتـها وبـالـتنـسيق مع عـدة وزارات يتـضـمن الكـثيـر من األنـشطـة والفـعالـيـات التي تـعكس تـفـرد الشـخصـية ا احتـفاال بـهـذه ا
ـجال التـصوير سـرحية الـغنائـية (القـاهرة في ألف عام) الـتي قدمت ألول مرة  ?1969وكذلك مـعارض كتب ومـسابـقات للـفنون  الـعريقة.“يشمل الـبرنامج عـروضا فنـية من أبـرزها ا
واقع اجلديـدة على قائمة التراث في ديـنة القاهرة وجائزة أخـرى ألفضل منتج للصنـاعات التقليديـة وتسجيل بعض ا والتصميم إضـافة إلى تخصيص جائزة ألفـضل مشروع ثقافي 
ـشترك تتـعايش فيهـا ثقافات نظمـة اإليسيسـكو إن القاهرة ”مديـنة العيش ا عـالم األثرية بالـقاهرة لتـرميمه وإعادة تأهـيله.وقال جنيب الـغياتي مديـر الثقافـة  العالم اإلسالمي واختـيار أحد ا
وذج لـترجـمة رؤيـة اإليـسيـسكـو اجلديـدة الـتي تريـد أن جتعل بـرنامـج االحتـفال بـعواصم الـثـقافـة بالـعالم اإلسالمـي مشـروعا ثـقافـيا مـتعـددة وحضـارات وديانـات مـختـلفـة وهي أبلغ مـثـال و

استراتيجيا وقوة دبلوماسية ثقافية ناعمة تعزز جهودنا لتصحيح صورة العالم اإلسالمي وحضارته.

رسالة القاهرة

≤∞≤∞ ÂUF  WO öÝù« W UI¦K  WL UŽ …d¼UI «

8

اجــله الى الــتـحــرّر واالنــفـتــاح والــعـمق
ـقـطع ( االتـصـالي  لـنـجـد الـشـاعـر في ا
لــيـحـرق الــسـمـاء غــنـاءً ) يـوقــد انـفـجـار
التأزم النفسي الذي يـتولّد نتيجة الكبت
والـقــسـوة واحلــرمـان  لــيـكـون الــفـعل (
لـيـحـرق ) مـحـفّـزاً لـلـطـاقـة االنـفـجـاريـة 
الـتي تـتسـع في الفـضـاء لـكن بال دخان 

ا غناء / ردّة فعل طبيعية . وإ
كل ليلة يقلّب

في غرفته الرطبة 
قلبه ..
فلم يجد

سوى وردة ذابلة . ((7
ـــقــطع ومــضي .. الـــتــركــيب ( في هــذا ا
غرفـته الرطبـة ) فيه بـؤس وشقاء ووجع
كانية التي استطاع  وهشاشة وذبول ا
الــشـاعــر ( ســعـيــد ) ان يــنـقــلــنـا الــيــهـا
ـكـان ويـؤكــدهـا لــنـا  حــيث حـمّل هــذا ا
تــوالــدات رائـحــة الــعـفن بــحــيث يــجـعل
القـار يشعـر بشـعور النصّ وحـمولته 
هـنا .. نـعـيد الـقـراءة في ( لم يجـد سوى
وردة ذابــــلـــة )  احلـــضـــور الـــداّل عـــلى
االحـالـة الـنـصـيـة الـتي تـشـكل لـنـا حـالـة
هــــبــــوط ( وردة ذابــــلـــة )  وهـي وحـــدة
ا أدى الى انعدام ا سبقها   اتصالية 

التفاؤل واألمل .
فخزائني مشاعة للندامى 

والعصافير 
ايها القرد ..

ما عاف غصنا حتى راوغ آخر 
كي يتعلق به 
أنا لست أنت 

السماء ذراعاي وجناحاي غيمتان 
ب الضباع تراتيلك والغربان 
لعون من عشب احلقيقة  ايها ا

ومن زهرة االحالم ... ((8
 )الـعصـافيـر / القـرد / غصـنا / الـسماء
/ غيـمتـان / الضبـاع / الغـربان / عشب
) الــتي دارت في رحى ( أنــا لــست أنت )
الــتي اشـاعت الـرفض واألنــانـيـة مـا بـ

ــتــكــلم واخملــاطب  ونــفي االخــر  فـ ( ا
العـصافيـر  غصـنا  السـماء  غيـمتان 
عـشب ) فـيهـا روح الـطبـيعـة احلـرّة التي
تــضــمـــنت خــطــابــيـــة لــآلخــر ( الــقــرد 
ــقـيت / الــضـبــاع  الــغـربــان ) الــوجه ا
ــلـعــون الـذي يــحــاول الـشــاعـر ( ثــامـر ا
سـعـيـد ) أن ال يجـاريه  أو يـحـابـيه على

حسابات ذاتية .
وفي الطريق الى قلعة سانكو :

أفعى اجلبال 

ـا حتـمله من تـرمـيز تـشـكّل الـطبـيـعة 
دالّ على فضاءات مفتوحة  لهذا األفق
ـتـفجّـر كـونه يثـير والـعـالم اخلارجي ا
فـيـنــا ثـقـافـة الـتـحـريـض عـلى تـشـغـيل
حواس االنـسان في الـرصد .. لـذا جند
أن أكثر الـشعراء يـحاولون ان يـجعلوا
من هـذا الــتـكــوين اجلـمــالي مـنــظـومـة
حـراكـية فـاعـلة  بـسـبب دوافع نفـسـية
حتـيـلنـا الى احملـاكـاة واالتكـاء عـلى ما

ة ..  تعتمل به الذات احلا
( غــصـن يـــزقــزق فـي رمــاد ) ( (1فــمن
الرمـاد / بقعة الـتمركـز لنهـاية االشياء
وفـــنــائـــهـــا  يــنـــبت االمل والـــتـــفــاؤل
والــشــعـــور بــاحلــيـــاة الــتي تـــشــكــلت
بـتــركـيـب سـريــالي ( غـصن يــزقـزق ) 
فـالـنـهـايــات قـد تـكـون مـصـدر انـبـعـاث
الـتـجـدّد  ومـحاولـة اخلـروج من ثـيـمة
الــلـون ( الـرمـادي ) الـذي يـوحي الـيـنـا
أساة  باحلزن والرتابة والغموض وا
هــــذا الــــلــــون نــــاجت عن دمـج لــــونـــ

مـــتــنـــاقــضــ ( األبـــيض واألســود ) 
اسـتـخـدم الـشاعـر الـفـعل ( يـزقزق )  (
ا له من ايـحائيـة متمـوسقة  يفـعلل ) 
تـتـنــاسب والـصــورة الـتي تــنـطـبع في
مـخلـيتنـا  ونحـن نحاول ان نـراها من

منظور الشاعر ذاته .
جـموعته الشـاعر ثـامر سـعيد ( .. (2
هذه  يفعّل التكوين اجلمالي من خالل
ـكـثف في قـصائـده  لـتـتـحوّل رصـده ا
حواسه الى كامرا التقاطية  تستقطب
ـتـنـاقـضـات احلـياة كل مـا هو مـثـيـر 
كـون الفـعلي في الـطبـيعة . علّ ذلك وا
ــكـتــظـة نــاجت عن بــيــئـته الــبــصـريــة ا
ة وموقعها اجلغرافي  بالطبيعة احلا
يقول بيـكار : " ومصادر انفـعال الفنان
او مـحاورة الـهـامه ثالثة ( الـطـبيـعة ..

واحلياة ... والنفس ) " ( �( 3

لـقـد تعـامل الـشاعـر ( ثـامر سـعـيد ) مع
مــفــردات وتــراكــيب الــطــبــيــعــة ضــمن
ـسار الـطبـيعي مـسارين هـما : أوالً / ا
في اشــــاعـــة اجلــــمـــال واالنـــبــــهـــار به
والـوقـوف أمـامه وكـيــفـيـة اشـاعـة روح
الــوصف  حــتى لــو كــان ذلك الــوصف
ة  اثـارت لديه رؤيـة ألماكن اثـرية قـد
سار الـثاني / الذي لغـة التحـديث  وا
جـعل من مـفـردات وتـراكــيب الـطـبـيـعـة
تـرمـيزات وشـفـرات ايحـائـية ذات فـكرة
حتريـضية عـلى مواجهـة الظلم والـقهر
واالســتــعـــبــاد ومــحــاولــة اخلــروج من
شــرنـــقـــة الــضـــيق الى احلـــريـــة الــتي
ـسـكـهـا لـكن دون جـدوى  نـحـاول ان 
وقــد بـثّــهـا في مــتـون بــعض قـصــائـده

بهدوء وسالسة بال ضجيج .
ون ) ص  ? 9جنـد تـوظـيـفاً في ( احلـا
للـمـظـاهر الـطـبـيـعيـة ورمـوزهـا  حيث
يــكـشـف الـشــاعــر عن صـور مــتــعـددة 
ـاضي ومـشــاهـدات الـتــداخل مـا بــ ا
واحلـاضـر عــلى وفق رؤيـة مـتــفـاعـلـة 
ـــبــحــرون  فـــهــو يــوثّـق مــا يــراه : ( ا
ـون  اعقلـة مقصيـة  البحر  جنائن د
ـوج من لـيل  دكاكـيـنـهم بال اقـفال  بـا
قـبـور اسالفـهـم  وردة بـيـضـاء  حـفـلة
ة  يـاه  الـقلـعـة القـد ـرجـان  إله ا ا
نـخل غـريب  فـصـار الـنهـر سـفـائـنهم 
اخــتــام صــنــاديــقــهم ودراهم  وزهــور
ــطــر  دفــاتـري ذابــلــة  يــحــلــمــون بــا

الفصول ) . 
ون شاعراً ... أنبت احلا

قوّض أحالمهم ! ((4
نتجة الحظ كيف تعامل مع شاعـريته ا
ــقــطع من خالل اســتــخــدامه - لــهــذا ا
ــكــثف - لــتـركــيب ( أنــبت الــومــضي ا
ـا الـشـعـر والـشـاعـر ـون )  وكـأ احلـا
همـا نـتـيجـة انـبـات مـتكـوّنـة بـتدخالت

مــخـيـالتـيــة  فــاحلـالم / الــفــاعل الـذي
يـحـاول اســتـجالب الـصـورة الــكـمـالـيـة
لــــلـــشـــاعــــر  وبـــحـــدثٍ بـــاطــــني تـــمّت
االسـتـثـارة احلـسـيّة كـونـهـا تـدور حول
الـنـفس دائـمـاً وتـداعـيـاتـهـا .. فـاألحالم
أمـنـيـات مـكــبـوتـة ال نـسـتـطـيع أحـيـانـاً
اظـهــارهـا لـآلخــرين  لـذا يـكــون الـنـوم

حقالً خصباً لتفريغ الشحنات .
فراشات هي :

يكفي أن تضيء لها قلبك 
كي تصبح قصائد . ((5

يـحــاول الـشــاعـر ان يـعــطـيــنـا حتـوالت
تـقــنــيـة تــنــتــهي بــوحـدة مــوصّــلـة فـ (
الكلـمات / فراشـات تتحـول الى قصائد
بـــــحـــــسب إضــــــاءة الـــــقـــــلب )  هـــــذه
ـسـاحات ـتـسـاويـات الـنـسـقـيـة ذات ا ا
احلــســيّــة الـــتي تــثــيــر فــيــنــا صــبــغــة
وجــمـالـيــة خـاصّـة  كــونـهـا انــبـثـاقـات
جـاءت ضـمـن تـداعـيـات غـيـر مـشـوشة 
فهو يقابل الكـلمات والقصائد ( االدراك
الـكتـابي ) بالـفراشـات وإضاءة الـقلب (
االدراك اجلــمـالـي ) احملـســوس وضـمن

صيغة الغائب . 
لم يكن سوى بلبل 
في صدره التغريد

يكفي لتهذيب قبيلة من قرود
لة  لم يؤذ 

وما ارتدى غير ريشه
الذي ال يعلم الشيطان ما يخفي 

حتته من مذابح
تكفيه من الورد نفخة 4
ومن البحر موجة وحيدة
وعشبة من أرضه السواد
ليحرق السماء غناء . ((6

ـبثـوثة في هـذا النص ـفردات ا لم تك ا
ـكــوّن لــلــطـبــيــعـة  بل حتــمل صــورة ا
كانت اشارات وترميزات ألبعاد أخرى 
يــحـاول الــشـاعــر من خاللــهـا أن يــؤكـد
عــلى ضــرورة الـتــكــثــيف عـلــيــهـا : فـ (
البلبـل ) ترميز احلريـة التي نحاول من
خـالل حيـاتـنـا الـيومـيـة أن نـصل الـيـها
بــشـتى الـطـرائـق والـوسـائل  لـكن دون
جدوى فهي اصبحت ضمن ابعاد اشبه
بـسراب بـقيـعـة يحـسبه الـظمـآن ماء  (
في صـدره الـتغـريـد ) داللـة قاطـعـة على
حـــبس وكـــتـم الــشـــعـــور الــذاتـي الــذي
يـزدحم فـيـنـا عنـدمـا نـفـقـد مـحـصـلـة ما
نروم الوصول اليه  ( الورد / البحر /
مـوجــة / عـشــبـة ) مــهــيـمــنـات لــكـنــهـا
خــرجت عن مـعــنـاهــا الـذي وضـعت من

ثمة خطأ في اخليمياء :
تغيّر الوانها الينابيع 
على وفق امزجة الصخر 

فتبعثرك ب التشابيه واالستعارات 
سالك والكهوف  ا

فال تطاوعك القصيدة . ((9
كانـية ( رامسـر ) مدينة هنـا تسجـيليـة 
سـيـاحـية في شـمـال ايـران  الـتي تركت
انـطـبـاعـاً لدى ( سـعـيـد ) وهـو يـرى تلك
الــتـــحــوالت والــتـــغــيــيـــرات في جــمــال
ا حـوله  لـذا كانت الـتكـوين الـطبـيـعي 
صيغ اجلمع التي مال الى استخدامها (
اجلــبــال / الــوان الـــيــنــابـــيع  أمــزجــة
الــصــخــر  الــتـشــابــيه واالســتــعـارات 
ــسـالك والـكـهـوف )  حـاضـرة وضـمن ا
تـداعـيات الـنـفـس التـي افـرغت مـا فـيـها
من انفتاح رؤيوي  التي جاءت وحسب
رأيه ( ثـــمـــة خـــطـــأ في اخلـــيـــمـــيــاء ) 
واخلــيـمــيـاء تــرتـبط بــعـلـوم الــكـيــمـيـاء
عادن والطب والفيزياء وعـلم الرموز وا
 وتلجأ اخليمياء إلى الرؤية الوجدانية
في تـعــلـيل الـظــواهـر  وكـثــيـراً مـا جلـأ
اخلــيـمـيــائـيــون إلى تـفــسـيـر الــظـواهـر
عروفة لـديهم على أنها الطبـيعية غيـر ا
ا ظـواهر خـارقة  وتـرتـبط بالـسّحـر و

يسمى بعلم الصنعة. 
سأطاردك بالريح واألسئلة 

حتى تصبح غصناً عارياً ... (�(10
بهذه الـصورة  استـطاع الشـاعر ( ثامر
ـتـلكه من أدوات لـغـوية ـا  سـعـيد ) و
رصــيــنــة أن يــجــسّـد ( اخلــريـف ) وهـو
مـطـارد من قــوى ضـاغـطــة  حتـيـله الى
الــتـجــرّد والــتـخــلّي عن احلــضــور عـلى
الــرغم من أن اخلــريف  بــوصــفه فـصالً
مراوغـاً  ال وضوح فيه  لم يـستطع من
مـــواجــهـــة قــوة ( الـــريح ) الــدالـــة عــلى
ــتـغــيّــرة ضـمن ــتـمــردة / ا احلــركــيـة ا
تداعـيات االسئـلة التي لـها أثر كـبير في

اسقاطات الرهانات .

 هوامش
( (1غصن يزقـزق من رماد : ثامـر سعيد
. دار وراقون لـلنـشر والـتوزيع  الـعراق

البصرة / الطبعة االولى . 2016
 (2)ثـامـر ســعـيـد : شـاعــر وكـاتب تـولـد
الـبـصـرة  ? 1962عـضــو احتـاد االدبـاء
والـــكــتــاب في الـــعــراق  عــضــو احتــاد
االدبـــاء الـــعــــرب  عـــضـــو فـي عـــدد من
الـروابط والـتجـمـعات االدبـيـة  عمل في
ــلك الــصـــحــافــة  صــدر له : حـــدثــني ا

الضليل . شعر  ? 2001بداية البنفسج
الـبــعـيـد.  ? 2007ســيـاج اجلــهـنــمـيـات
الــطــويل . ســيــرة مــكـان  ? 2011أرض
الــله الـغــلــيـظــة . شــعـر  ? 2013غـصن
يـــــزقـــــزق فـي رمـــــاد . شـــــعــــر ? 2016
ومــجـــمـــوعـــات شـــعــريـــة مـــشـــتـــركــة 
ومـخطـوطات شـعـرية وسـردية لم تـطبع

 .
( (3ص  .165النقد والتذوق اجلمالي /
الـنـظـريـة والـتـطـبـيق . د. حـسن يـوسف

طه . دار بيت الياسم  مصر 
ون  ( (4ص  . 11احلا

( (5ص  . 14الكلمات 
( (6ص  . 21 – 20مــا ارتـــدى غـــيــر

ريشه .
( (7ص  . 22بائع الورد .

( (8ص  . 24 -23أنا لست أنت .
( (9ص  . 27 – 26رامسر 
( (10ص  . 31اخلريف

? HYPERLINK "https://
www.facebook.com/

photo.php?fbid=12017234532
94373&set=gm.19591158576

76453&type=3&ifg=1" 
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قراءة تأملية تأويلية في نص بهادر

ووجوده وقدمه في الـوجود وكل ما كان
قـبله عـدمـاً. هذه (الـعـدميـة) رافـضة لـقيم
سياسية وأخالقية سائدة في اجملتمع أي
ـتـلكـات الشـاعر مـجتـمع وهي جزء من 
تمـرد "فالح بهادر" الـفكريـة. ولكن هناك ا
عالم أخـر غيـر عالم الـعدم وهـو الضـمير

اإلنساني الذي يتصف به الشاعر. 
الــثـيـمـة األخـرى في الـعـنـوان (الـشـهـيـد)
والــشـهـيـد في الـلــغـة (أصْـله من الـشـهـود
واحلضـور وهـو على وزن فـعيل وفـعلـها
ــاضـي: شــهـــد أي حــضـــر الــشيء ورآه ا
وأثبت صحة رؤيته سواء كان بالقول أو
بـالفـعل أو بـالدم كـمـا في حـال الشـهداء).
وب مفردتي (اإلعدام) و ( الشهيد) تكمن
األشــيــاء وأي أشـــيــاء تــلك الـــتي حتــمل
كن أختزال ذلك في رمزية الشهيد? هل 
قــضـــيــة فـــرد أم قــضــيـــة وطن ? أيــكــون
(الــشـهــيــد) الــشـاهــد عــلى مــر تــاريـخه?.
الــــنـص ال يــــنـم عن هـــــاجس الـــــشــــاعــــر
الــشـخــصي بــهــكــذا إنــزيــاحـات ودالالت
وإشــارت وإيـحـاءات كـونـيــة فـحـ نـقف
على ثـوابت الشـاعر "فـالح بهـادر" األدبية
واقف التي يـتبناها كقضية والفكرية وا

(مـا أضــيق فــكـري مــادام اليــتـسـع لـكل
فكر)

االديب اللبناني/ ميخائيل نعيمة
النص/ ـــ

( إعدام شهيد )
يحكى فيما اليكتب
جلس قابلة 

تغزل بكارة السماء
إن قــصـــيــدة اتـــيــة .. مـن هــنــاك ........

هناك جدا
حتمل عري النقاب

حتلم بحبالة ارعن الشعراء
بـجـوف تـسـعـا وتـسـعـ بـيـتـا .. مـئـته

اخلراب 
كان في اجمللس .. انبياء 
يتلون الشعر .. آيات
وكان خالئق الشعراء

ينتظرون القصيدة ...... بعثا
بتابوت موات اللغات

وكان غراب
ة وقعت ببيت اخلليقة يرشد جلر

اشياء .. هنا
اشياء .. هناك

ليس لها وجود .. إإل بخاطر سِكيرٍ 
صلى .. بترك اوقات الصالة 
غفى .. يوقظ نافلة الليل

فقضى مافاته من بكارة القابلة
بضحى جنان بيوتات الصفيح

فُـقــدِت الــقـصــيــدة ... بـوالدة شــاعـر ...
خُلِقَ فيم اليُخلَقِ
برحم الالشيء

حترك قـبر الـكون... يـحمل الـسكون ....
بتصفيق دفان مشلول الدعاء

القراءة/ ـــ
أعطت (البنـيوية) و (ما بعـد البنيوية)
ؤلف حيث السـلطـة للـنص وأقصـاء ا
يـنــصب حتــلـيــلـهــا عـلى بــنـيــة الـنص
واألنــفـتـاح عـلـيه وكــشف خـفـايـاه وفك

شــفـــراته وأســتــنــطـــاق لــغــته وتــعــدد
قــراءاته وبـهـذا تـصـبح الـقـراءة عـمـلـيـة
إبـداعـيـة واعـيـة يـتـحـرر بهـا الـنص من
حالة سكونيته إلى ديـناميكية في إنتاج
قــراءات إبــداعــيــة مــتــعــددة ويــتــحــول
الـقـار إلى مـبـدع لـنص اخـر. فـالـقـراءة
الـتي تـقـوم علـى تفـكـيك الـنص الـغرض
منها التأويل يـقول "جاك دريدا" (تفكيك
اخلطـابات وفك عرى الـنصوص لـلكشف
عن الـوجه اآلخـر لألمـور) أحمـد عـطـية

ما بعد احلداثة ص�.163
وإذا أردنـــا أن نـــخـــضع نـص الـــشـــاعــر
"فالح بـهادر" الى تـلك الـقراءة فال نـعده
إال نـــقـــطـــة أنــــطالق لـــيس إال ألن هـــذه
الــقــراءة تــعــد الـــنص (لــيس إال واقــعــة
لـغـويــة ولـيس صـورة لـواقع فـيـجب أن
ـؤلـف والـواقع) ووفق نــنـأى بــهــا عن ا
نهجية النقدية تكون اللغة دال ال هذه ا
يــدل عــلى مـدلــول ومــا عـلى الــقـار أو
ـتـنـاقـضـات في الــنـاقـد إال الـبـحث عـن ا
ــســكــوت عـنه داخـل الـنـص وأظـهــار ا
وجتــاوز مــنــطق الــلــغــة الى قــراءات ال
مـتنـاهيـة فالـذي يريـد أن يتـجاوز الـلغة
ـعـنـى. لـذلك تـرى عــلـيه أن يــبـحث عـن ا
القـار أو الناقـد يرهق نـفسه كـثيرا في

التفكير بحل رموز النص. 
ونـص الـــــشــــاعـــــر "فـالح بــــهـــــادر" وفق
نـهجـية غـيـر متـجانس مـقاسـات هـذه ا
ــدرســة فــيـه عــوامل بـــنــاء وهـــدم ألن ا
الـتـفـكـيــكـيـة تـذهب بــالـنص الى (الـهـدم
ـا تــبــوح به ظــاهــراً لــغـة والــتــقـويـض 
ـعنـى وكشف الـنص) أي; هـدم ظـاهـر ا
أسراره وفك مغاليقه. وعليه تكون قراءة
النص قراءة تـأمليـة تأويلـية ذات رؤية
وجودية يقدم بها الشاعر معادالً فلسفياً

لفكرة ذات مدلول شعوري. 
الــشــاعـر "فـالح بــهــادر" شـاعــر حــداثي
مـتمـرد يـجسـد في شعـره حـالة إغـتراب

ـعـاصـر ووجـعه وأحـسـاسه الـشــاعـر ا
بــاأللم واحلــزن. فــأجــواء احلــزن واأللم
تخيم على النص وكلمات الشاعر "فالح
رتـبطـة بألم بهـادر" تتـفجـر من أعمـاقه ا
الـواقع. يحـمل الـدهـشة في أول كـلـماته
يعلن بها عن موقف فلسفي وجودي دال
على كونية الشاعر نصه بكثافته ودقته
أقرب إلى (الشـطحات الـصوفيـة) مشبع
بـالـهاجس الـفـلـسفي الـبـاحث عن مـعنى
الــوجــود. فــهــو (لــيس الــنص بــالــشّيء
ــغـلق عــلى ذاته بل هـو مــشـروع كـون ا
جـديــد مـنـفـصل عن الـكـون الـذي نـعـيش

فيه) "بول ريكور".
عتبة النص/ ـــ

الـعـنـوان عـتبـة الـنص الـتي تـتـمـركز في
مـقدمـته والـعالمة الـسيـمـيائـية الـبارزة
كن من خاللـهـا فـهم النص فـيه التـي 
ه وحتـديـد مـساراته. والـولـوج الى عـوا
إال أن عـنوان نص الـشـاعر "فالح بـهادر"
(إعدام شهيد) ومـنذ الوهلة األولى دال
يــبـحث عن مــدلـول مـن خالل الـنص. في
البـدء ال يـشكل مـدخل الى سيـاق النص
بل مـكـتـفـيـاً بـذاته فـهـو مـعـزول وخارج
عـن الـسـيــاق الـعــام لـلــنص وهـو بـدون
الــنص يـفـقـد الـقــدرة عـلى تـولـيـد داللـته
اإليحـائيـة وبيـان مضـمونه ولـكن ليس
من قبيل الصدفـة وجد هذا العنوان ألن
له مدلوالت كثيرة والرمزية فيه ال تشير
ــبـــاشــرة بل مـــغــلـــفــة بـــاإلشــارة الـى ا
والـتــعـبـيـر اإليـحـائي وهـو كـنص مـوازٍ
ــكن تــأويــله فــنـرى لــلـنـص األصــلي 
الشاعر عـبر به عن بعض القـضايا التي
ال يــــريـــد الــــبـــوح بــــهـــا مــــبــــاشـــرة بل

رموزات معينة. 
صــاغ الـــشــاعــر عــنـــوان الــنص (إعــدام
شــهــيـد) بــصــيــغــة الـنــكــرة. ومــوضـوع
ــواضـــيع الــهـــامــة في الـــتــنـــكــيـــر من ا
الـبالغـة وأسـلـوب أسـتـخـدام الـنـكـرة له
كن ـا يـحـتـويه من مـعـنـ ال  (أرجـحـيـة 

التعبير عنه بالتعريف). 
يـبـدأ الــنص في عـنـوانه (إعـدام شـهـيـد)
ا يحمله بثنائية ضديـة ب الـ(إعدام) 
ا من داللة الـفناء والـعدم والـ(شهـيد) 
يـــحــمـــله من داللـــة الــبـــقــاء والـــوجــود.
فـيـحــدث فـيه إنـزيــاح في الـتـركــيـبـة من
ــتــنــاقــضــات عــلى خالل اجلــمع بـــ ا
مــنــوال مـا جــاء بـه "سـارتــر" فـي كـتــابه
(الوجود والعدم) والذي عُرف بـ(إجنيل
الـوجـودية). يـحـلل فيه طـبـيعـة اإلنـسان

جنـده يتـبـنى قـضيـة (وطن) بـكل هـمومه
وأوجـاعه فـقــد أرتـقى بــالـقـضــيـة وهـو
يـدرك ما مـعنى وطن بـالـرغم (إن الشـعر
ليس بحاجـة إلى براه وطـنية كما إن
الـــوطـن لـــيـس بـــحــــاجــــة إلى بــــراهـــ
شـعـريـة)عـلى حـد قول الـشـاعـر "مـحـمود
درويـش" من خـالل إبـــــراز مـــــشـــــاعـــــره
بــصــورة شــكــوى. وهــذا مــعــنى عــمــيق
لـلـنـص يأخـذنـا بـعـيـداً بـدالالتـه الـرمـزية

التي تعكس ثقافة الشاعر.
النص/ ـــ

أن أول مـن أرخ هم الــشــعــراء والــشــعـر
فـــجـــر احلـــضـــارة وأول الــتـــاريـخ ومــا
ــة ســـوى نــصــوص الـــكــتـــابــات الــقـــد
شــعـريــة. كــذلك الــشــعـر أقــرب األشــكـال
الــتـعــبـيــريـة لــلـنــفس اإلنـســانـيــة وهـو
ــاء بـــالــعـــبــارة) (إيـــحــاء بـــالــرمـــز وإ
وتـــأويـــله نـــوع من احلـــدس الـــنــفـــسي.
وألجل كـشف تـعـبـيـر الـشـاعـر عن مـعـنى
ــعـــنى فـــيه وبـــيــان الـــنص ومـــعــنـى ا
أســراره ومـغـالـيـقه. يــنـبـغي كـشف (أنـا)
ارس الشاعـر الغائبـة في النص الذي 
فـيه تـورية يـحـجب بـها ذاته ومـا يـتـكلم

عنه وهـذه التـورية جـزء من حالـة القلق
واإلغتراب التي تميز شعر "فالح بهادر"

لذلك نراه يبحث عن مالذ روحي. 
ـيـزة حتـتوي الـلـغـة الـشـعـريـة لـلـنـص 
صور شعـرية مبتـكرة تتوافق مع فـلسفة
الـشــاعـر ومــخـزونه الــفـكــري والـثــقـافي
الواسع يثيـر بها القار بـطرح األسئلة
الــتي تــتـــفــاعل مع الـــنص نــراه يــرسل
صور شعريـة الى القار بصـيغ مشفرة
هـذه الصـور حتـمل الـهاجس الـشـخصي
الذي يريد نقله الى هاجس جمعي. 

اخلـطـاب الشـعـري الـعـربي احلـديث هو
خطاب تساؤل مـتعدد الدالالت واالبعاد
ذات قراءات مـفتـوحة اآلفـاق. والديـباجة
الـتي وضـعـهـا الـشـاعـر "فالح بـهادر" في

. مطلع النص شكلت حضوراً كونياً
(يحكى فيما اليكتب
جلس قابلة 

تغزل بكارة السماء
إن قـصــيــدة اتـيــة .. من هــنـاك ....هــنـاك

جدا)
ـكتـوب وعـملـية الـتاريخ بـ احملـكي وا
الـ(غــزل) وبــنــاء اخلــلق األول تــعـد من
التـاريخ احملكي تواتـر عبر عـمر اخللق
منذ أنعقاد (مجـلس قابلة) ح (تغزل)
(من هــنــاك... هــنــاك جـدا) قــدم اخلــلق.
والــسـؤال الــذي يـتــبــادر الى الـذهن من
وغل فـي القـدم?!! هل هو هذا اخملـلـوق ا
عـمق حضـارة وطن شكـل بواكـير (بـكارة

السماء) أم ماذا?!!. 
الـــتــرنــيــمــة الـــتي تــطــلـق عــلى اخلــالق
وأســـمــائـه احلــســـنى وهي مـــخــاطـــبــة

اخمللوق للخالق
(تسعا وتسع بيتا .. مئته اخلراب) !!!
وضـعـهـا الشـاعـر بـهـذه الصـيـغـة كقالدة
في جـيد (الـوطن) وهـو تنـاص وإنـزياح
حـادان شكل آثـارة إيحـائيـة ينـقلـها الى
ــتــلــقي ومــا آلت الــيه أوضــاع الـوطن ا
(مئته اخلراب). هـذا اإلنزياح في النص
شكل بعداً ميتافـيزيقياً في النص أمتزج
ــرئي وهـو تـنــاص وتـوظـيف بــالـكـون ا
لـتراث ديـني. فـمـا كان من الـشـاعر إال أن
يــكــون خـطــابه ومــقــصــده يــلـيـق بـوطن

أسمه (العراق). 
هذه احلـالة الـرمزية تـخطى بـها الـشاعر
الــــواقـع احلــــسـي إلى إشــــارات ودالالت
ـــكن أن تـــكــشـف قــوة حـــدسه الـــتي ال
ـــألــوفـــة بـــشــتى حتــيـط بــهـــا الـــلــغـــة ا
ــكن أن تـثــيــر مـشــاعـر تــراكـيــبـهــا وال

الــشــاعــر وحتــكي كل مــا يــجــول في
نفسه.

(وكان غراب
ة وقعت ببيت اخلليقة). يرشد جلر
الــشــاعـر "فالح بــهــادر" شـاعــر مـآزوم
نــــــاقم عــــــلى واقـع مـــــآزوم ووطــــــنه
مسلوب اإلرادة يـستل الشاعـر جانباً
من مسـيرة اإلنـسان جـسد بـها غـريزة
الـشر في تـنـاوله ظاهـرة (الـقتل) مـنذ
بدايـاتهـا األولى مستـفيـداً من الطرح
ة وقـعت عـلى وجه الـديـني ألول جـر
األرض هـي قــصــة (قــابــيل وهــابــيل)
أبـــــني (أدم). وذكـــــر مــــدلـــــوالت تــــلك
الــقـصـة وجـعـلـهــا في نـصه مـنـطـلق
ألول فـعـل أجــرامي كــوني لــقــضـيــته
دعته إلبـراز مشـاعره الـتي جتيش في

داخله.
( ليس لها وجود .. إإل بخاطر سِكيرٍ 

صلى .. بترك اوقات الصالة 
غفى .. يوقظ نافلة الليل)

عبـثيـة الوجـود حكـمت علـى اإلنسان
بـوجـود عـبثي يـنـشـأ من الالمـعـقول.
نــرى الــشــاعــر في كــتــابـاتـه يــريـد ان
يــــــحـــــــرر فـــــــكــــــره مـن احلـــــــواجــــــز

يتافيزيقية. ا
(فُـقـدِت الـقصـيـدة ... بـوالدة شـاعر ...

خُلِقَ فيم اليُخلَقِ
برحم الالشيء)

تـكلـم هو (اسم الشيء عـند أغـلب ا
ـوجـود ـعـنى ويـقع عـلى ا مـشـتــرك ا
عدوم). أمـا (الال شيء) يعني الال وا
ــرتـبط بــالـعـدم. الن الـوجـود وجـود ا
يـعــد(ضـربـاً من الــعـبث) وهي إحـدى
ــقــوالت الــوجـــوديــة عــنــد “الــبــيــر ا

كامو.”
)حتـرك قـبـر الكـون... يـحـمل الـسـكون

.... بتصفيق دفان مشلول الدعاء)
نـظراً لـلتـعقـيـد السـاكن في النص إال
أنه يـتـسم بـوحـدة الـتـرابط الـعـضوي
ـــوضــوعي بـــ داللــة الــوالدة في وا
مطـلع الـنص وأنتـهاءً بــرحم متـحرك
يـــجــتــاحه الـــســكــون (قـــبــر الــكــون)
و(بـتــصـفــيق دفـان مــشـلــول الـدعـاء).
وهـناك من يـنتـظـر هذه الـوالدة وكأن
الوطن غادر هذا الكون ح والدته. 
أخـيــراً األلم الـكـامن فـي قـلب الـشـاعـر
هو الـذي صـنع هذا الـنص فـهو نص
صـــــــوفـي مـــــــفـــــــرغ مـن احملـــــــتــــــوى

يتافيزيقي الديني. ا فالح بهادر

غالف اجملموعة


