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نع تفشي فايروس كورونا سلباً على جميع اثرت اإلجراءات االحترازية التي تتخذها دول العالم 
هـرجانات عـارض وا اجملاالت ومن بيـنهـا الصـناعات الـثقـافية في الـعالم مع تـوقف العـديد من ا
ية الـتي  تأجيل بـعضهـا وإلغاء عارض الـثقافـية العـا ـية بسـبب انتشـار الفايـروس. ومن ا العا
أخرى مـعرض الريـاض الدولي للـكتاب وكان مـقرر انطالقه في  2 نيسـان ومعرض لـندن الدولي لـلكتاب
ـانية في وكان مقـرر أن يقام من  10 إلى  12 اذار ومعـرض اليبزيـج للـكتاب والـذي ألغته احلـكومة األ
شـرق الـبالد والـدورة  40 من مـعـرض بـاريس الـدولي لـلـكـتـاب بـقـرار من احتـاد الـنـاشـرين الـفـرنـسـيـ
ومـهرجان الشـارقة القرائي لـلطفل. ومـعرض األطفال في بـولونيـا. والدورة الثالث من مـعرض أبو ظبي
ـقبل. ومـعرض اربـيل للـكتاب الـدولي للكـتاب. ومـعرض بـغداد الدولي لـلكـتاب الى يوم  14 وحتى  23 نيـسان ا

قرر انطالقه في  3 نيسان الى اشعار آخر. ا
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دخلت العديد من الـتغيرات احلديثة
فـي حـيــاة اجملـتــمـعــات والـشــعـوب
ومن أبـرزهـا الـتــطـور الـتـكـنـالـوجي
الذي عزز من مكانة الـلغة اإلنكليزية
فـي عـــالـم الـــيــــوم. وال يــــخـــفي دور
التـكنـالوجي الـذي تسـهم به وسائل
التواصل احلديثة في إضعاف اللغة
الـعـربـيـة فـأضـحت الـلـغـة الـعـربـيـة
تـبـعتـد يـوما بـعـد آخر عن مـجـريات

احلياة.

هذا الـعصـر الـتكـنالـوجي الذي أدى
بـدوره أن يـلــجـأ اجلـيـل اجلـديـد من
أبـنـاء األمـة الـعربـيـة إلـى اسـتـخدام
لـغـة مــهـجـنــة في حـديـثه وكــتـابـاته
وخـــاصــة عـــبــر وســـائل الـــتــواصل

االجتماعي.
 والــلــغــة الــعـربــيــة بــالــنــسـبــة إلى
ثابة الهواء الذي القومية العربية 
ـاء الــضـروري يــتــنـفــسه الـعــرب وا
حلـياتـهم وأن أي تـأثيـر علـى اللـغة
الــــعـــربــــيـــة هـــو
تـــــأثـــــيــــــر عـــــلى
الـثقافـة العربـيية
مـبـاشـرة أو غـيـر

مباشرة. 
الــلـغــة الــعـربــيـة
هـي مـن أعــــــــــرق
لــــغــــات الــــعــــالم
ــتـد تــراثــا إذا 
تـراثهـا إلـى أكـثر
مــــــــــــــن ألــــــــــــــف
وخـمـسـمـئـة عام
فــــهي بــــهــــذا من
أطــــول الـــلـــغـــات
احلــيــة شــهــدهــا
الـــــــتــــــاريخ وإن
بــقــاءهــا من بــ
الــــلـــغــــات الــــتي
ســــبــــقــــتــــهـــا أو
رافـقـتـهـا إال دليل
عــلى عـــراقــتــهــا
وإذا كــانت لـغـات
أخـرى من الـغـات
الــســامـــيــة الــتي

تنتمي إليها الـلغة العربية كاألمهرية
واألكـادية واألراميـة والعبريـة سبقت
الـغة العـربية في معـرفة الكـتابة فإن
مـعظهـما لم يكـتب لها الـبقاء وذهبت
مع أدراج الـريـاح في حـ أن الـلـغـة
الـعربـية اسـتمـرت لغـة متـطورة لـغة
ـية ولـغة مـعاصرة ذات حيـة لغـة عا

أدب وثقافة عصرية.
WGK « ¡UDŽ

لقد اسـتمـر عطاء الـلغة الـعربيـة عبر
الــــعــــصــــور والــــقـــرون وصــــوال إلى
الـعــصـرر احلـاضــر ولـئن انــكـمـشت
هـــذه الـــلـــغـــة في بـــعض الـــفـــتـــرات
وتـراجعت فـإن شـأنـهـا في ذلك شأن
باقي اللغات األخـرى التي تؤثر فيها
قـوان تـطور احلضـارات وتراجـعها
فـي ظــروف مــخــتــلـــفــة ورغم ذلك لم
يتأثـر كيان الـلغـة العربـية األساسي
فــبــمـجــرد اتــصــالــهــا بــاحلــضـارات
احلــديــثــة في الــقــرن الــتــاسع عــشـر
اســـتــعـــادت حــيـــوتـــهــا فـي جــوانب
مــخــتــلــفـة ازدهــرت بــعض الــفــنـون
األدبــيــة بـــشــكل لم يـــعــرف من قــبل
وظــهــر أدبــاء أعــادوا إلــيــهــا الــروح
واحلـــيـــاة كـــمـــا أعـــادوا أمـــجـــادهــا
ـة الـتي عـاشـتـهـا في عـصـرها الـقـد

الذهبي. 
تـعـد الـلـغـة عن هـويـة اإلنـسـان الـذي
فــضـــله الــله تــعــالى بــهــا عن ســائــر
اخملـلـوقـات لذا يـطـلق عـلـيـهـا الـلـغة
األم وهـي تــظـل أقــرب الـــلـــغــات إلى
اإلنـسـان واسـهـلـهـا في الـتـعـبـيـر عن
خــلــجــات الــنــفس الــدقــيــقــة مــهــمــا
زاحــمــتــهــا لــغــات أخـرى ومـن هــنـا

أصـبـحت الـلــغـة األم جـزءا ال يـتـجـزأ
من شــخــصــيــة اإلنـــســان وتــكــويــته

وانتمائه وهويته.
والــلـغـة الــعـربــيـة الـتـي تـفـاخــر بـهـا
أبناؤهـا وغيـر أبناءهـا سابـقا تتـغير
صـــورتــهــا الــيــوم لــدى أبــنــاء األمــة
الـعـربـية الـذين بـدأوا االبـتعـاد عـنـها
شيـئا فشـيأ رغم الكثـير من محاوالت
تـيـسـيـرهـا. إن أبـنـاء هذا الـعـصـر لم
يعـودوا يعـيشـون اللـغة الـتي تنـتمي
ــا إلــيـــهــا ثــقـــافــتــهـم وأرضــهم وإ
تـنـتـمي هويـتـهم الـلـغـويـة إلى الـلـغة
ـهـيـمـنــة في الـتـواصل االجـتـمـاعي ا

والدولي. 
 إن عـدم مـسايـرة الـلـغة األم لـلـتـطور
يـجعل أصـحـابهـا يشـعـرون بالـنقص
والتبعية وقد ينسلخون من هويتهم
ـعـروف أن الـغـة تـموت تـمـامـا ومن ا
ـتـحـدثـ بـها تـدريـجـيـا لـفـقـدانـهـا ا
الـذيـ اخـتـاروا أن يـنـسـوا هـويـتهم

اللغوية في مكان آخر بلغة أخرى. 
إن الــهـويــة االســاسـيــة هي الــهــويـة
الـلـغــويـة فـمن خالل هــذا الـكـائن ثم
اجملـمـوعـة  بـناء هـويـتـهـم وهـكذا
ـكن بـناء الـهـويـة اللـغـويـة فقط من
خالل الـوعي واالنتمـاء إلى مجـموعة
لــغـويــة. فـالــلـغــة تـمــيـز أمــة عن أمـة
وتـــمــثل بــذلك مــكــونــا أســاســيــا من
مــكــونـات هــويــة األمــة والـعــنــاصـر
الهامـة التي تـتألف منـها هـوية األمة
وتـتـمـيـز بـهـا األ هي عـقـيـدة األمـة
وتـاريـخــهـا ولـغــتـهـا ألن الــلـغـة هي
احلـافـظة لـسـائر عـنـاصر الـهـوية من
عـقائد وجتـارب فلـوال اللغـة لضاعت

الهوية.
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 إذا كــانت الــلــغــة قـد حــافــظت عــلى
إبـــداع وانــــتــــاج األمــــة الـــعــــربــــيـــة
واإلسالمـيـة عـبر الـعـصـور والـقرون
فــإنـهــا قــادرة عـلى الــعـودة بــهـا إلى
مـكـانـتــهـا مـتى مـا أعــيـد لـهـا دورهـا
وعـــززت مــكـــانــتــهـــا فــإن قــوة األ
ـدى وحــضـارتــهـا ال تــقـاس الــيـوم 
ـاليـة والبشـرية والـعسـكرية قوتـها ا
فـحـسب بـل مـدى امـتالكــهـا من قـوة
فــكــريــة وثــقــافــيــة وعــلــمــيــة ومــدى
مـسـاهـمـاتـهـا بـتـسـخيـر ذلـك لصـالح
اإلنـسـانـيـة. إن الـلـغـة الـعـربـيـة الـتي
حفظت الـثقافة العربـية عبر العصور
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اللغة األم والهوية العربية
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كولكتا

تـعاقبـة منذ عـصور ما قبل اإلسالم ا
وحتـافظ حـتى تـقــوم الـسـاعـة ولـقـد
سـاعـدهـا الـقــرآن الـكـر الـذي أنـزله
الـله تــعـالى بـلـســان عـربي مـبـ ثم
حـفـظـت الـلـغـة الـعـربـيـة نـتـاج الـفـكر
اإلنـساني الـعـربي من عـلوم مـخـتلـفة
واإلبــداع األدبي من الـشـعــر والـنـثـر
وال تـزال حتـفظ الـهويـة الـعـربـية بل
تــضم إلى حــلــبـتــهــا كل من هم غــيـر
الــعـرب وتـعــرب لـســانـهم بــاتـقــانـهـا
واحلـديث والــتـفــكـيــر بـهــا فـصـارت
عـروبة الـلسـان هي جتمـعهم في هذه

الهوية العربية. 
لـقـد حان األوان أن يـقـوم أبـنـاء األمة
الــعـربــيــة بـتــعـزيــز الـلــغـة الــعـربــيـة
وتقوية مـكانتـها لغة لـلعلم والـتعليم
واإلعالم ولـغة الـتـواصل االجـتـماعي
والـثـقـافي حـتى يـتـمـكن جـمـيع أفراد
اجملــــتـــمـع الـــعــــربي مـن إجـــادتــــهـــا
ارسـتها والـتواصل عبرهـا لتقدم و
فـكـرا عــمـيـقــا وثـقـافــة رائـدة وهـويـة
بارزة.يـجب على أبـناء األمـة العـربية
أن يـقـومــوا بـعـمل حــاسم عـلى طـرح
مشـروع ثقـافي نهـضوي مـستـند إلى
نتـاج األمة العـربيـة واإلسالميـة على
مــا تـــزخــر بـه الــذخـــيــرة الـــعــربـــيــة
لـتـحــقـيق حـضــارة عـربـيـة تــسـتـلـهم
ـسـتـقـبل. ولن ـاضي واحلــاضـر وا ا
يتم ذلك إال بتـحص الهويـة العربية
وعـنـاصرهـا وجـعل الـثقـافـة العـربـية
ية. وفي ثقافة منتجة ولغتها لغة عا
هذا السيـاق دعت احلاجة إلى تعزيز
ـكن الــلـغـة الـعـربـيــة بـالـهـويـة وال 
للـهويـة العـربية أن تـقوم إال بـلغـتها.
فــإضــعـاف الــلــغـة هــو الــسـبــيل إلى

إضعاف الهوية وإضعاف األمة.
حتــمل الــلـغــة الـعــربــيـة في جــنـبــهـا
تـاريـخــا وحـضـارة فـال بـد أن يـكـون
لألمـة الـعربـيـة اجملد الـذي يـعيـد لـها
الوهج احلضاري وأن تكون عنصرا
مــســاهـمــا في احلــضــارة احلــديــثـة.
والـــغــــة الـــعــــربـــيــــة هي روح األمـــة
وعنوان هويتها ووعاء ثقافتها ورمز
وجودها يهتم أهلـها باحلفاظ عليها
والـنـهـوض بـهـا لـتـكـون لـغـة نـابـضة
بـاحلــيـاة تــزدهـر الزدهــار احلـضـارة
بـحـثت تـسـايـر الــعـصـر فـتـكـون لـغـة

ستقبل. احلاضر الذي يؤسس ا
{ جامعة عالية - كولكاتا - الهند 

كــتـــاب الــتـــجـــلــيـــات الــروحـــيه في
االسالم نـــصـــوص صــــوفـــيه عـــبـــر
التاريخ جامـعه هو االستاذ الدكتور
جـوزيبي سـكـاتـول الـراهب الـعالم
الكبير اجلـليل القدر والذي غرق في
الـتــصــوف بـشــكل عــام والـتــصـوف
درسه البغدادي بشكل خاص كون ا
الـــبــغــداديـه في الــتـــصــوف أســاس
الــــفـــكــــر الـــصــــوفي وهــــو اســـتـــاذ
عهد البابوي التصوف االسالمي با
ـديـنـة روما لـلـدراسـات االسالمـيه 
غردين في (الـفاتيكـان) وأحد كبـار ا
الــفـكـر الـصـوفـي عـلى الـرغم من انه
غــريب عن الـعـربـيـة فــقـدم لـلـعـربـيـة
ولــبـغــداد مـا لم يــقـدمه الــعـرب أهل
ـا قـدمه عاشق ـا يـذكرنـا  بـغداد 
ـستـشرق احلالج وصوفـيـة بغـداد ا
لــويس مـاســيـنــيــون الـذي وصل به
عــشـــقه أن ســـمي نـــفـــسه ( عـــبــده)

ماسينيون.
ـغـيث احلـسـ بن يـقـول: هـو أبـو ا
منـصور بن محـمد البيـضاوي قالوا
ان لقـبه من حـلج الـصـوف وقيل من
حالج االسـرار لدرايته بـها واطالعه
علـيها وأسـتقـرت اسرته فـي العراق
وتـعـلم الـعـلـوم فـيه وقـد طـلب وزيـر

بغداد ابن الفرات زمن حكم اخلليفه
ـذهب ـقـتـدر من شـيخ ا الـعـبـاسي ا
الــظـاهــري الــفــتــوى بـشــأن احلالج

ببغداد.
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 وقـد أصــدر داود الـظــاهـري فــتـوى
ضــد احلـالج عــام  279 هج  ولـــكن
الــوزيــر الـتــالي حـامــد بن الـعــبـاس
أسـتـطـاع أن يـسـتـحـصل من قـاضي
بــغــداد عـام  309 هـج أبي عــمـر بن
يـــوسف األزدي فــتــوى ضــد احلالج
وت وقد أقـر اخلليفة وحكم علـيه با
ـقـتـدر هـذه الـعـقـوبـة وفي يوم 24 ا
ذي الـقعدة مـن هذه السـنة  تنـفيذ
احلـــــكم حـــــيث ضـــــرب الـف ســــوط
وقـــطـــعت الـــيـــدان والــرجـالن وحــز
رأسه وجـــــمـــــعت أشالؤه وحـــــرقت
والــقي رمــادهـا فـي نـهــر دجــلـة ولم
يـعــرف تـاريخ الــتــصـوف االسالمي
شـخصـية مـثـيرة لـلجـدل كشـخصـية
احلـالج شـــــيخ مـــــدرســـــة بـــــغـــــداد
للـتصوف ويذكـر الدكتور سـكاتول
شيئاً من أخـبار احلالج ونحن نذكر

شيئاً من هذا الشيء فنقول:
ـا أتي به لـيصـلب رأى اخلشـبة انه 
ــســامــيـر فــضــحك كــثــيــراً حـتى وا

يــتم لـه عــدد نــاقص واألحــد الــذي ال
تـدركه فـطـنـة غائـص ثم قـال فال فرق
بـيـني وبـينك اال اآللـهـيـة والربـوبـية.
وقــال ابن مـــردويــة رأيت احلالج في
سوق الـقطيعـة ببغداد بـاكياً يصيح:
أيـها الـناس أغـيثوني عـن اللله ثالث
مــرات فـأنـه أخـتــطـفــني مــني ولـيس
يــردني عــلي وال أطــيـق مـراعــاة تــلك
احلضرة وأخاف الهجر فأكون غائباً
ـن يــغــيـب بــعــد مــحــرومـــاً والــويل 
احلضـور ويهـجـر بعـد الوصل فـبكى
الــــنــــاس لـــبــــكــــاء احلالج. ويــــقـــول
الـزعــفــراني دخــلت عــلى احلالج في
ـا في قـلبي مـسـجد فـقـال: لو ألـقي 
ذرة عــلى جــبـال االرض لــذابت وإني
لــو كــنت في يــوم الــقــيــامـة ألحــرقت

الـــنـــار ولــــو دخـــلت اجلـــنه ألنـــهـــدم
بنـيـانهـا. ان احلالج بـعد اطـراء على
الـله قـال: جـنـوني لك تـقـديس وظـني
فيك تهويس وقد حيرني حباً وطرف

فيه تقويس.
وقد دل دلـيل احلب ان القرب تـلبيس
وأمـلى احلالج عـلى بـعض تـالمذته :
ان الله ذات واحد قائم بـنفسه متفرد
عن غـيــره بـقــدمه مـتــوحـد عن سـواه
ـــــازجه شيء وال بـــــربــــوبــــيـــــته ال 
يــخـالــطه غـيــر وال يـحـويـه مـكـان وال
يدركه زمـان وأنشأ يـقول: جنوني لك
تـقـديس وظـني فـيك تـقـويس وقـد دل
دليل احلـب إن القـرب تـلبـيس ويـذكر
صـاحــبه الـشــيخ الـصـوفـي أبـو بـكـر
الـشـبـلي قـصـدت احلالج وقـد قـطعت
يداه ورجاله وصلب عـلى جذع فقلت
له : مـا التـصـوف فـقال: أهـون مـرقاة
مـنه مـا تـرى فـقـلت له: مـا أعاله قـال:
ليس لك الـيه سبيل ولـكن سترى غداً
فأن في الـغيب ما شـهدته وغاب عنك
فـــلـــمــا جـــاء األذن مـن اخلــلـــيـــفه أن
تـــضــرب رقـــبـــته و أنـــزل من اجلــدع
وقــدم لــتــضـرب عــنــقه فــقــال بــأعـلى
صوته ; حـسب الواجد إفـراد الواحد
له ثم قـرأ قوله ( يسـتعجل بـها الذين
ال يـــوءمـــنـــون بـــهـــا والـــذين آمـــنــوا
مشفقون منـها ويعلمون انها احلق).
وقال: رأيت احلالج على بـاب مسجد
وهـو يقـول: أيهـا النـاس اذا أستولى
احلق عـلى قلب أخاله عن غـيره واذا
الزم أحـــداً افـــنـــاه عـــمن ســـواه واذا
أحب عبـداً حث عباده بالـعداوة عليه
ثم أخـــذ فـي الـــصـــيــــاح صـــيـــحـــات

متواليات مزعجا وأنشأ يقول:
مواجيد حق أوجد احلق كلها
الى منظر أفناه عن كل ناظر

ويروي : كنت أخاصم يـهوديا فجرى
عــلى لـفــظي أن قـلت لـه يـا كـلـب فـمـر

ـا احلالج وقـال ال تــنـبـح كـلــبك و
قــصـدته أعــتـذرت الــيه فـرضي ثم
قـال: يـا بـني األديـان كـلـهـا لـله عز
وجل شـــغـل بـــكل دين طـــائـــفـــة ال
أخـتـيـار فـيـهم بل اخـتـيـار عـليـهم
وأعـلم ان الـيهـوديـة والـنصـرانـية
واالسالم وغـــيــــر ذلك من األديـــان
هي ألـــقــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة وأســـام
ـقــصـود مــنه وقـال; مــتــغـايــرة وا
نصور رأيت احلالج دخل جامع ا
وقـال: أيـهـا النـاس إسـمـعـوا مني
واحـده فـأجـتمـع علـيه خـلق كـثـير
فقـال; إعلـموا ان الـله تعـالى أباح
لــكم دمي فـأقـتـلـوني فـبـكى بـعض
الـقـوم فـقـلت: يـا شـيخ كـيف نـقتل
رجالً يــــصـــلي ويــــصـــوم ويـــقـــرأ
ـعنى الـذي حتقن القـرآن? فقـال: ا
به الــــدمـــــاء خــــارج عـن الــــصالة
والصـوم وقراءة القرآن فـأقتلوني
تـوءجــروا  فـقــلت: مـا مــعـنى هـذا
قـال: لـيس في الـدنـيـا لـلـمـسـلـم

شغل أهم من قتلي.
ومن شعر احلالج الصوفي:

لـبيك لـبيك يـاسري وجنـواي لبيك
لبيك يا قصدي ومعناي

أدعـوك بل انت تـدعـوني الـيم فهل
ناديت إياك أم ناديت اياي

يـا من به عـلـقت روحي فـقـد تـلفت
وجداً فصرت رهيناً تخت أهوائي
فــكـــيف أصــنع في حـب كــلــفت به
موالي قد مل من سقمي أطبائي
قــالــوا ; تــداو به مــنه فــقــلت لــهم
ياقوم هل يتداوي الداء بالداء

ــأمـــول يــا يــاغـــايـــة الــســـوءل وا
ســكــني يــا عـيـش روحي يــاديـني

ودنياي
إن كـــنـت في الـــغـــيـب عن عـــيـــني
محتجباً فالقلب يرعاك في االبعاد

والنائي.
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بغداد

دمــعت عـيــنـاه وعــنـدمـا رأى الــشـيخ
ـدفون الـصـوفي أبـا بـكـر الـشبـلـي( ا
في مقبرة أبي حنـيفة باالعظمية) مع
القـوم الذين يـشاهـدون الصـلب طلب
مـنه السـجادة فـصلى ركـعت األولى
قـــرأ فــيــهـــا( ولــنـــبــلــوكـم بــشيء من
اخلـوف واجلـوع ) وفـي الـثـانـيه قـرأ
ـوت) وتـكلم فـيـهـا( كل نـفس ذائـقـة ا
الــكــثـيــر مــنـهــا ( هــوءالء عـبــادك قـد
أجـتـمــعـوا لــقـتــلي تـعــصـبـاً  لــديـنك
وتــقــربـاً الــيك ولــو ســتــرت عــني مـا
ـا أبتـليت ا أبـتلـيت  سـترت عـنهـم 
ولــو كــشــفت لــهم مــا كــشــفت لـي مـا
فعـلـوا بي ما فـعلـوا) وهنـا تقـدم ابو
احلـارث السيـاف فلطم احلالج لـطمة

فسال الدم على شيبه.

وكــان ذلـك مــنــاســبه لــذكــر شيء من
جتــلـيـات احلالج الـصـوفــيـة فـمـنـهـا
وفي لـيلـة مقـمرة وقف احلـالج فقال:
يــامن أسـكــرني بـحــبه وحــيـرني في
ــنــفــرد بــالــقــدم مــيــدان قــربه أنـت ا
تـوحد بالقـيام على مقـعد الصدق وا
قــــيــــامـك بــــالــــعــــدل ال بــــأالعــــتـــدال
وحضورك بالعلم ال باالنتقال وبعدك
بــالـــعــزل ال بـــاالعــتـــزال وحــضــورك
بـــالـــعـــلم ال بـــاالنـــتـــقــال وغـــيـــبـــتك
بـاالحـتـجـاب ال بـالـتـرحـال  فال شيء
فوقك فـيـظـلك وال شيء حتتك فـيـقلك
وال أمـــامك شيء فــيــجــدك وال وراءك

شيء فيدركك.
h U½ œbŽ

وقــال احلـالج أنت الــواحـــد الــذي ال
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من الـكتب التي شكّلت اهتماماً بالساحة األدبية والنقدية كتاب (رهانات احلداثة
) لـلنـاقـد الـكبـيـر فاضل ثـامـر الـذي صدر عن مـنـشـورات االحتاد الـعـام لألدباء
ـتوسط والـكـتـاب في العـراق الـعام 2019م بـحـدود  527 صـفـحـة من الـقـطع ا
سـلّط فـيه الـنـاقـد مـشـغـله الـنـقـدي عـلى شـعـراء احلـداثـة في الـعـراق من أجـيـال
مخـتـلفـة خمـسـينـية وسـتـينـيـة وسبـعيـنـية و ثـمانـيـنيـة وتـسعـينـيـة والشـعراء هم :
الـسـيـاب فـاضل الـعـزاوي  ,فـوزي كـر  ,سـركـون بـولص  ,يـاسـ طه حافظ ,
ـاجدي  ,كـاظم احلـجاج  ,مـوفق محـمد  ,عـبد الـكر رشـدي الـعامل  ,خـزعل ا
كـاصد  ,مـحمـد علي اخلـفاجي  ,عـلي جعـفر العالق  ,عـبد الـزهرة زكي  ,زعيم
نصار  ,عـارف الساعدي  ,عـمر السراي  ,طـالب عبد العزيز  ,جـواد احلطاب ,
ثـابة (مانيفتو) بعنوان وأخيـراً باسم فرات وقد مهّد الناقد لـكتابه بتمهيد أولي 
: أين تـقف حـركــة احلـداثـة الـشــعـريـة الـيــوم ? بـحـدود ست صـفــحـات جـاء فـيه
(كثيرة جداً هي رهانات احلداثة الشعرية العربية ? ...... وهم يؤسسون لبرامج
ومـشروعات شعرية فردية وجماعية ) ص: 8. اتـخذ الناقد من احلداثة الشعرية
مـركزاً في مشغله الـنقدي بخـاصة اهتمـامه بقصيدة الـنثر الذي حـدّد مواصفها
ضـمـونيـة كـالـهمس والـرمـز واإليـحاء والـداللـة واالنـزياح وفـيـما اذا الـشكـلـيـة وا
كـانت سـطـريـة أو فـقـريــة عـلى شـكل حـكـائي وبـالــضـد شن حـمـلـة شـعـواء عـلى
ضام إال انه عدّ شـعراء العمود واتهمهم بالتطـريب وجعجة اإليقاع واجترار ا
بيـان قصيـدة الشعر طـريقا لـولوج الشعـر العامـودي للحداثـة الشعـرية إذ تناول
الـناقد جتربة الشـاعر عارف الساعـدي فقط من ب شعراء الـعامود ح اقترب
هـذا الشاعر من مقياس احلـداثة الذي حدده سابقاً  ,وبـشكل وازى فيه الشاعر
تـلك ذخـيرة نـقديـة كـبيـرة فهـو يـقارن أسـاليب حـداثـة قصـيـدة النـثر  ,والـناقـد 
تلـك ذخيرة تراثية عن ي احلداثـوي كما  رهـانات احلداثة بشـعراء األدب العا
فـكرين واألدبـاء عبـر التاريـخ كما األدب الـعربي الـقد وآراء كـبار الـفالسفـة وا
يـسـلط الـضـوء عـلى الـتـنـاص مـن طـريق ذلك وتـظـهـر صـورة الـنـاقـد الـذي يـبـيّن
ساو للشعراء  ,يـقول عن الشاعر سـركون بولص : ( يظل الطابع احملـاسن وا
الـتأملي االسـتذكاري  ,الـشخصي طـاغيـاً على قصـائد الـشاعر سـركون بولص
األخـير ...... ان هذا الـديوان يـضم قصـائد نثـر ويواجه أيـضا إشـكاليـة الكـتابة
ـعـتمـد أصال في قـصـيدة بـ نـسق السـطر أو الـبيت  ,ونـسق الـفقـرة الـنـثريـة ا
الـنثـر في األدب الـفـرنسي واإلنـكلـيزي .... هـنـاك أشكـال أخر ..... فـقصـيدة "
كن الـكـرسي " االستـهاللـيـة مـثالً .... تتـكـون من أربـعـة أبيـات أو اسـطـر لـكن 

كتابتها على السطرين فقط  ,كما يلي : 
كرسي جدي مازال يهتز على أسرار أوروك
وتى حتته يعبر النهر  ,ينقلب فيه األحياء وا

لـكنه يـبيّـن محـاسن الشـاعـر أيضـاً يقـول عن الـشاعـر عبـد الـكر كـاصد ( هل
نقول أنه ولد  ,أو بدأ شاعراً متكامالً وناضجاً  ,وليس مثل بقية الشعراء الذين
ـا ! ) ص: 334.  والــنــاقـد جتــد لـهم بــدايــات ومـراحل صــعــود أو هـبــوط ? ر
يـشخص بـدقة سمـات أسلـوب رهانات احلـداثة في كل جـيل وفي معـرض تناوله
الـشاعـر زعيم نـصـار يقـول : ينـتـمي ( الشـاعر إلـى اجليل الـثمـانـيني من الـقرن
ـاط الـشـعـريـة احلـداثـيـة مثـل قـصيـدة الـنص ـاضي ,والـذي اخـتـار بـعض األ ا
دورة وكلها تنويعات ركبة والقصيدة العنقودية والقصيدة ا فـتوح والقصيدة ا ا
تـنتمـي بشكـل وآخر إلى جـوهر الرؤيـا الشـعريـة والبـنائـية لـقصـيدة الـنــــــــثر )
ص: 429.   ان كـتـاب رهـانـات احلـداثـة لـفـاضل ثـامـر ســيـاحـة نـقـديـة  ,أدبـيـة

شغل النقدي. فكرية  ,تاريخية وان كان مركزها ا
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بغداد

ابو االسود الدؤلي

جوزيبي سكاتولاحلس بن منصور بن محمد البيضاوي احلالج

احلالج: إن كنت في الغيب محتجباً


