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احللة

بالنقطة ظالل لها     .
       فــهـــذا احلــرف مــكــوَّن من الــنــصف
السفلي لدائرة ومن نـقطة هي مركز هذه
الدائرة نفسها. وهكذا فإن نصف الدائرة
الـســفــلي هــو أيـضًــا عــلى هــيـئــة الــفُـلْك
ـيـاه والنـقطـة في بـاطنه الـطافـيـة على ا
تمثل جرثـومة احلياة احملـتواة في الفُلْك
ـفــة بـهــا; ومــوقع هــذه الـنــقــطـة ـغــلـَّ أو ا
ـقصودة في ركزي يـبين إلى ذلك أن ا ا
الواقع هي "جـرثومـة اخللـود" أو "النواة"
الــتي ال تــهــلك فــتــنـجــو مـن الـتــحــلُّالت
اخلـــارجــــيـــة كــــافـــة. والـــنــــون هي رمـــز
(احلـــوت) الــتـي وردت في (الـــقــرآن) في
قصة سيّدنا يونس (عليه السالم). النون
هـنـا لــغـة زئـبــقـيـة وضــعـتـهــا الـشـاعـرةُ
ـفـردة واللـفظ لـتـجـعـلـنـا نـغـيّـر تـشـكـيل ا
ـيـكـانـو وما والـصـوت كـما فـي العـاب ا
ا حتـملهُ يجـدرُ أن تـكون ? الـنونُ هـنـا 
من دالالت في حروف الهجاء  فهي تمثل
احلـــــرف (الـــــرابع عـــــشـــــر) في كـــــلـــــتــــا
األبجـديـت الـعربـية والـعبـرية وشـكلـها
أي رسم نـــــصـف الـــــقـــــوس من األســـــفل
حتوي كفُـلْك نوح على حـدٍّ سواء جميع
الــعـنـاصـر الــتي سـتـفـيــد في إعـادة بـنـاء

العالم بعد الطوفان.
  احلانـةُ هي احلياة الـنون والـياء وما
يعنـيان?? (اليـاء) حرفُ النـداء ودعاء(يا
الــــــله) وهــــــو حــــــرف أســـــاس فـي آيـــــة
الـــــكـــــرسـي(احلي الـــــقـــــيّـــــوم يـــــعـــــلم

العلي العظيم). كرسيه
ـــرآة هي الــروح الـــتي تـــعــكس كل      ا
شاعـر واالحاسيس بـعدما كانت صور ا
ـطـربــون الـشـعــر الـغـنـاء األب تــرى( ا
الـصـحـبة مـلـوك آشـور وسـومـر ومـلوك
مصر الـعليـا). ثم ( وال أرى أحداً..!) هذا
ـؤتلف اخملتلف وال أحد? الكم اجلمعي ا
( ال أبـغي سـواك) (الـفـنـاءُ فـيك) (الـبـقاءُ
بك) (لستُ سواك) كي تكـون (أنا) هكذا
حالُ تـصوّفـها الـذي اختطّ دربـاً ومنـهجاً
وسلـوكاً لم يُـطرقْ من قبل –على األقل لم
تـواضعـة منْ سلكَ هذا أطّلعْ بـتجربـتي ا
الــســـبـــيل-.  وهي قـــد طــلّـــقتِ(احلـــانــةَ)
بـالـثالث فقـد رفـضت مـا عـرضوا عـلـيـها
(الــعِـــلم) ألنهُ يــغـــلــفهُ الـــســحـــرُ وتــزيّــنهُ
ُـلك) ألنّهُ زائل فأين الطالسم تـرفضُ (ا
مــلــوك آشـور وســومـر ومــصـر الــعـلــيـا?
ورفـــضتْ (احلُـــكم) ألن ال حـــكمَ إال حـــكم
الله وقـد بُلـيتْ وامتُـحنتْ (اخـتبـاراً منكَ
في الـــعـــشـق..) فـــتـــقـــول: ( إنّـــني لـــستُ
سواك) (وإن كـثُرتْ حـقائـبي الصّـوفية /
وتعدّدتْ ألواني/ أو اختلفتْ جتلياتي).
ـكـان الـنـاطق بـكل وسائل  الـقـناعُ كـان ا
الـلـهو والـطـرب ومـغريـات احلـيـاة التي
يــعـــلــو صــوتـــهــا ومــا تـــعــتــمـلُ فــيه من
شـــخـــوص وحـــيـــوات لـــيـــعـــلـــو صــوت
الـشــاعـرة (وال أرى أحـداً) و( أنــني لـستُ

سواك).   
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  النصّ مـوت سريـري حالـة من الغـثيان
والالشـعـور بـافـكـار ومـعـتـقـدات في حـال
مـــغــشى عــلــيـــهــا تــرى كلّ شيء دونَ أن
ـســمـيـاتُ تـنـبـت بـبـنـت شـفـة تــتـشــكّلُ ا
والـفـضــاءاتُ تـدورُ بـأجـنـحـةٍ وريش إذن
هي رحلـة لروحٍ محـلّقـةٍ في األرجاء فهي
ترى األحباب واالصدقاء وتعرف ما يدورُ
حـولــهــا ثم تــتـعــدّد األجــنــحـة وتــتــعـدّدُ
فعالياتهـا  األجنحةُ االستبـرقية أجنحة
حــمــر األجـــنــحـــة الــزرق ولـــكلّ داللــته
(وأرى تلك العـيونَ السّـبعَ فوقَ ريشك..)
ومــا هي إال نــفَس وروح (ثمّ نــســيتُ كلّ
شيء/ نــســيتُ مـا الــنّـفـسُ/ ونـســيتُ مـا
الـروحُ...) وينـتـهي الـنّص لـتخـبـرنا (وال
أتـذكـرُ شيـئـاً/ سـوى أنـني كـنتُ ذاتَ يومٍ

مثلكم/ بأجنحةٍ وريش.). 
∫©…d−ýË Ïg¹—Ë Ï¡U ® h½ Ø5

ــاءُ هـو ثــيـمــة الـنّص وهــو الـقــنـاع     ا
الـذي يتـحـرّك ويـروي ويسـطـر االحداث
اء اء بـقدسـيته في مـختـلف األديان (ا ا
ــــاءَ/ عـــرشــــاً من نـــور) احلـي) (رأيتُ ا
ــاءَ احلـيّ/ جــيــوشــاً مــدجّــجـة) (رأيتُ ا
اءَ احلي/ يـدوّي كالـرّعد) (رأيتُ (رأيتُ ا
ــاءَ احليَ/ وجــهـاً يــبــكي)  هــذه صـور ا
ــاء الـتـي تـتــقـلّبُ وتــتــفـاعل وتــعـطي ا
حكاية تتصاعد هرمونياً ( أنّني كنتُ أنا
ـاء/ وذانيكَ الرّيـش والزّيت/ وتلك هذا ا

الشجرة/ وكذا الصّبيةُ الفاتنة). 
    كــانت بـــكل هـــذه األقــنـــعــة تـــتــحــرك
اء مقدّس والزيت وتتحدث وتفعل  فا
والــشــجــرة ال شـرقــيــة وال غــربــيـة وهي
الــنـور والــريش.. كل مــا هـو مــقـدس في
ــأثــور تــطـــرقهُ كي تــؤسـسَ قــامــوســاً ا
وفــلــســفــةً وبــنــيــةً تــخــتــلفُ عن اآلخــر
باسلوبٍ تـقول هذه (أسـماء غريب) التي
جــــعـــــلــــتـــــنــــا نـــــحــــلّـقُ مع حـــــروفــــهــــا
نــصــوص جـعــلتْ مــفــرداتــهـا وصــورهــا
وألــفــاظــهــا تــدورُ فـي صــوفــيّـات دالالت(

اء النور الريش الزئبق). ا
     وال نـدري إن كـنّا قـدْ فـهـمنـا ورسـمـنا
بعضَ الصورة أو الـلوحة التي رسـمتها
أم أنّـنـا وضـعــنـا خـربـشـات قـد يـأتي منْ
يـفكُّ طالسـمَهـا ولـكنْ إنْ أصـبْـنا فـنـحـمد
سكُ الله ونحمدُ الشاعـرة التي جعلتنا 
خــيــوطَ نــســجــهــا أو أخــطــأنــا فــنــحنُ
انتفعنا من هذه القـراءة واستمتعنا على

قدْرِ عقولنا ومعرفتنا.  
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  تصمتُ الدالالتُ واالشاراتُ عند ثيمات
في الــنّص الـعــربي وتـوضـعُ لـهــا قـيـود
وحـواجز أو خـطـوط حمـر عـبر عـصورٍ
مـخـتـلـفـة فـتـتـيـبس وتـتـحـجـرُ الـصور 
ـعــاني في بـوتــقـة االجنـمـاد وتــنـصـاعُ ا
ُنتج بهاءهُ ورونقهُ ا يفُقدُ ا واجلمود 
ضموني. وقد أخذت عانهُ الشكـلي وا و
في اآلونــةِ األخـيــرة أقالم ورؤىً تــفـرضُ
حـــضـــورهـــا لــــتـــذيبَ جـــبـــال اجلـــمـــود
والـتـحــجـر وتـكـسـرُ خـطـوطَ وحـدودَ مـا

سكتتْ عنهُ آلهة التقديس .
  في ظـــاهـــرةٍ حـــداثـــويـــةٍ  اســـتـــهـــوتْ
تابع والقلق على مسارات احلرف ا
والـشعـر العـربي بـدأت ورش وفـعالـيات
الـتـجـريب والـبـحث في قـصـيـدة الـقـناع
وقــد ظــهــرتْ –عــنــدنــا- في الــعــراق في
بــــــواكــــــيــــــر ســــــتــــــيــــــنــــــات الــــــقــــــرن
ــاضي(الــعــشـرين)  وقــد أدلى الــنّــقـادُ ا
بـدلـوهم فـي الـكـتـابـة واجلـدل والـنـقـاش
والــتـحــاور في قـراءات مــخـتــلـفـةٍ وآراءٍ
مـتـبــايـنــة لـلـشــعـر الـســتـيـنـي الـعـراقي
وتعـتبرُ –وقتـها- تـكادُ مـغامـرةً خطـيرةً
لــتـــأســيـس ظــاهـــرةٍ أدبــيـــةٍ نــقـــديــةٍ في

(قصيدة القناع).
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ـقــنـعــةُ  من بـ األغــطـيـةِ    الــقـنــاعُ وا
رأةُ للرأس والوجهِ معاً التي اتخذتها ا
ـرأةُ من ثوبِ يغطّي والقناعُ مـا تقنّعث ا
رأسـهـا ومـحـاسـنـهـا ويـبـدو أن الـرجـالَ
شاركـوا النـسـاء في لبس الـقنـاعِ  حيثُ
اعتـبرَ بـالنسـبةِ لـبعض طـبقـاتِ اجملتمع
ــهـمّــة لـطــبـقـة الـعـبــاسي من األلــبـسـة ا

الشّطار(لسان العرب): 175/1 .
وارتـبطَ الـقـناعُ لـفـتـرةٍ طـويـلةٍ مـن الزمن
ومـنـذ فـجر الـتـاريخ بـالـطقـوسِ الـديـنـية
ـعـابـد في الـدرجةِ الـتي كـانت تـقـامُ في ا
األولى حيثُ كـانتِ األقنعـةُ تسـتعملُ في
الطقوس الدينيـة وتُعتبرُ النشأة األولى

سرح. لفجر ا
 ثم كـــان االشــتـــغــالُ بـــاألقـــنــعـــةِ عــامالً
ــســرحي بــ مــســاعــداً في الــتـــأثــيــرِ ا
الــشــعـوبِ الــبــدائـيــةِ وكـان الــقــنـاعُ في
سرحِ اليـوناني تقلـيداً ورمزاً يصاحبُ ا
ـسرحـية وكـذلك احلال في الشـخصـية ا
ـزدوجة العـرض اإلغـريقي في وظـيـفتهِ ا
ـسـرح الــتـزيـيــنـيـة والــرمـزيـة (تــاريخ ا
فـيــتــو بــانــدولــفي تــرجــمــة: األب يـاس

زحالوي:98).
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   وقــد اشــتــغـل في مــضــمــار (قــصــيـدة
الـقـنـاع) من أسـتـاذتـنـا وزمالئـنـا الـنّـقاد
ــثــال ال احلــصــر مــنــهم عــلى ســـبــيل ا
(فــاضل ثـامــر-مـدارات نـقــديـة وســعـيـد
ي- أقـنـعة الـنّص جالل اخلـياط- الغـا
األصـــــول الــــــدرامـــــيــــــة في الــــــشـــــعـــــر
الـــعـــربي...وغـــيـــرهم الـــكـــثـــيـــر). وكــان
االشـــتـــغــال فـي شــعـــر (عـــبـــد الـــوهــاب
البـياتي) و(صالح عـبد الـصبـور) ومنـها
ـطـبوعـة( قـصـيـدة الـقـناع في دراسـتي ا
شعر صالح عبد الصبور-سنة 2012م/
كــــتــــاب أوراق ورأي ســــنـــة 2015م-دار

عرفة/ األردن). كنوز ا
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 لــقــد طـــلــبتُ مــنــهــا اخـــتــيــارَ خــمــســة
نـصـوصٍ فـأرســلتْ ( مـوسى يـسـتـيـقظ
ثالثــةُ مــطـارات ال أحــدَ في احلــانـة في
غــرفــةِ اإلنــعــاش مــاء وريش وشــجـرة).

وأنتَ تــقـرأُ الــنـصـوص ســتـتـابعُ تــدفـقـاً
لغوياً مـصحوباً بهـارموني متناسق من
انثـياالت وانـشطـار معـانٍ بل أن للـحرف
واجلــــمـــلـــة بــــنـــوعـــيـــهــــا (اخلـــبـــريـــة
واإلنـشـائـيـة) الـتي جـاءت وفق صـيغ من
االلــتـفـات الــبالغي لم تــخـرجْ من الــبـنـاءِ
الـهـنـدسـيّ لـلـمـوضـوع وفق مـقـايـيس لمْ
يخـرجْ في ظاللهـا التـرهل أو احلشو بل
ـقـاطـع مـتّـزنــةً مـتـوازنــةً تـمـثّلُ جــاءتْ ا
وسـيقي وهي حاالتِ الـقرار واجلـوابَ ا
جملـها تولدُ من عبـاءة التصوّف حيث
نــفـحـات وشــطـحـات (احلــلّـاج) وفـصص
حكم (ابن عـربي) وسكرات (الـشيرازي).

ونأتي على دراسة النصوص:   
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 حـــ نــبـــدأ بـــعـــنــوان الـــنّص (مـــوسى
يستيقظُ) فمعنى (موسى) بالعبرية هو
ـنـقـذ فإذن نـحن أمـام أطـروحـةٍ جـديدةٍ ا
وفــلـسـفـةٍ تــتـحـدثُ وتُـبــنى خـارج الـنّص
الـقـرآني بـتأويلٍ وبـنـاءٍ تـأريـخي جـديد
يحتـك ويحتـكم للجـدل والصراع الـفكري
بــ مــا كــان مــوجـوداً ومــحــكّــمــاً وبـ
ـتــخـيل الـذي يـرادُ مــنهُ أن يـكـون. ومن ا
خالل إحــصــاء اسم (مــوسى) فــقــد تـردّدَ
21مــرّةً فـي ســور مــخــتـلــفــة فـي الــقـرآن
. كــمــا وردت إشــارات عن قــصــة الــكـــر
سـيـدنـا مــوسى(عـلـيه الـسالم) في سـور(
األعراف األنفال ائدة األنعـام البقـرة ا
يـونس ابـراهـيم اإلسـراء طه الـفـرقان
الـقـصـص الـعـنـكـبـوت غـافـر الـزخـرف

الدخان).
 إذن تــنـطــلقُ الـشــاعـرةُ بــعـبــاءةِ وبـروح
الــتّــصــوف في بــنــاءٍ هــنـدسـيّ عـرفــاني
حــديث ل ـ(مــوسى) جــديـد طــفل أحــمـر
ولـيس طــفالً فـرعـونــيـاً ( إنّك يـا مـوسى
ــاذا لـــستَ ذاك الـــطّـــفل الـــعـــبـــرانـيّ) و
(الـطــفلُ األحـمـر) ألن داللــته: يـدل الـلـون
األحــمــر عــلى الــطـاقــة واحلــرب والــقـوة
والــعــزم والــطــفلُ األحــمــر داللــةُ الـطــفل
القـوي واحليـوي الـدافىء واالجتـماعي
وهو أيضاً يـعني الطاقـة والقوة والعزم;
كـمـا أن لـه عالقـة كـبـيـرة بـالـعـاطـفـة لـدى
اإلنــسـان مـثل احلب والــرغـبـة الــشـديـدة
بشـيء ما يـجذب الـلـون األحمـر االنتـباه
أكــــثــــر من أي لــــون آخـــــر ولــــذلك يــــتم
اســتـخــدامه في بــعض األحـيــان لـلــداللـة
على وجود خـطر. ويسـتمرُ الـنّصُ لينتجَ
تـاريـخـا جـديداً (والـعـصـا الـبـيـضاءُ في
يدي /ومـا انـتبـهتُ إلـيْهـا يومـاً / وال أنا
ـغاير هشـشتُ بهـا على غـنمـي) البـناء ا
ــعـنى واالنــزيـاح لــلـنـص الـقــرآني في ا
الـعـصـا الـتي تـخرج بـيـضـاء بـانـعـكاس
الداللـة الـقرآنـية الـتي يـنضـوي فيـها أن
لــهــا مــآرب أخــرى والــيــد الــتـي تــخـرج
بيضاء فانزياح الـبنية في توليد صورةٍ
حتـملُ مـنـحىً في ثـيـمـةٍ جـديـدة تـنمّ عن
فكرٍ يفكك ثم يـعيد صياغـة الصورة نحو
مـجرىً يـحـيط النّص ويُـعـلي من مـقدرته
في تـشـظـي سـيـرورة الـصـورة ثمّ تـغـلي
مـــراجل الــذات فــمـــا يــكــون(مــوسى) إال
القلب الذي ينبض وما قصر فرعون اإل
الــبــدن و(رمــســيس) الــعــقل و(هــامـان)
الـنّـفس أنهُ كــائن جـديـد مـركّب مـؤتـلف
مختلف. ثم تنـتجُ عن هذا الكائن اجلديد
لــغــاتٍ البـدّ أن تــكــونَ مـعــادلــةً في ضـوء
الــتـــكــوين وتــفــعـــيل الــلــغـــو والــلــســان
واخلطو تـنتجُ عـنهُ لغات ال لـغة واحدة
إنــهــا خــمسُ لــغــات! وكــأنّ الــنّص ومنْ
يـــديـــرُ أدواتهِ يـــعـــلن لـــنـــا بـــضــوء
االبـهـار أن هـذا اخملـلـوق/ الـكـائن
هــو كـل الــلـــغـــات يــتـــقن ايـــصــال
رسالته الكونية جلميع اخمللوقات
عـرفة فهـاهي : لـغةُ الـعلم فـلغـةُ ا
لغةُ الكـشف فلغـةُ احلبل والزئبق
ثم لسان الغراب واحليّة والعقرب.
أمــر عــجــيب وفي غــايــة الــتــحـدّي
واجلــنـــون أن تـــســيـــر بـــ هــذا
اجلــمع وكــيف جــمعَ الــنّـص بـ
ـاذا كل لــغـات تـقــرب وتـبـعــد ثم 
ــاذا الـــلــغــات هــذه الــلـــغــات?? و
وبــعــدئـــذٍ يــضع لــســـان الــغــراب
واحلــيــة والــعــقــرب في خــاتــمـة
الـلــغـات وال يـشـيـر إلــيـهـا الـنّص
كونهـا لغـة?? اللسـان ال يكون من
غـــيــر صــوت ونـــطق وكالم أمــا
الـلـغــة فـقـد تـكـون بال صـوت وال

نطق وال كالم!  
       ورسـالــة أخــرى في الـنّص
ـتـلــقي أن (رمـسـيس) لم تـنــبّه ا
يغرقْ قـد يكون قـد غرقَ جسداً
لـــكـــنهُ حيّ فـــكـــراً في نـــفـــوس
وحــيـاة كل جــســد لـعــلّهُ يـصلُ
الى األسبـاب!!?; ((وقالَ فـرعون
يا هـامـان آبنِ لي صرحـاً لـعلّي
أبــلغُ األســبـاب)) ســورة غــافـر:

اآليـــة 36.  نــــعـم أن (رمــــســــيس) و(رع)
والسحرة والثعاب ما زالوا في أبداننا
وعـقـولنـا يـعيـثـون فـيهـا فـسـاداً لكنّ لي
ـتالطم عـصـاي الـتي تـفـرّق هـذا الـبـحـر ا
من اخلــيـــانــات واإلســـقــاطـــات وحُــكّــام
ـارقــ هـذه الــعـصــا الـتي الــصـدفــة وا
ادّخرتْ هي اخلالص نحو والدة مخلّص

أو منقذ سيستقيظُ فينا..!
    هذا هو صوت القـناع (قناع موسى)
الــذي جــعـلت صــوتهُ يــعـلــو عــلى صـوت
الــشــاعـر لــيــكـون هــو الــراوي وهـو منْ
يحـاور ويديـر كل الدوائـر يهـدم ويبني
يـصـحــو لـيـتم مـشـوار اخلـطـوة الـقـنـاع
الــذي جـعل الــنّص في بــنـاءٍ تــصـاعـدي
ـا عهـدنا تمس يؤسسُ حلـكايـةٍ مغـايرة 
الـفـكـر وجتــعـله أمـام عالمـاتِ اسـتـفـهـامٍ
تـــتـــطــلـبُ إشـــارات وإيـــحـــاءات ورمــوز
تـومىءُ لـرسـالـةٍ مـفـادهـا نحـنُ... نحـنُ ما
ضي..? وما علـينا وكـيفَ نكـون?? وأين 
عـلـيــنـا فـعـله لـتـهـيـأة أسـبـاب والدة  أو

وسى..?!! استيقاظ 
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 نص يــعـــطي لـــلــوهـــلــة األولـى في عــ
ـتـلـقـي كـأنهُ يـتـنـقل في مـطـارات وحس ا
العالم (بـ طائـرةٍ تقلعُ/ وأخـرى تنزلُ/
وبـ قطـارٍ يـنـوحُ/ وآخرَ يـضـحك/ وب
قـافـلـةٍ تـعـودُ/ وأخـرى تـرحلُ/..) الـتـنـوّع
الــتـــراســلي والـــتــداولـي في مــنـــصــات
الــتـرحـال والـســفـر وبـوسـائط مــخـتـلـفـة
ومــتـنـوّعــة جتـعـلــهـا صـوراً مــتـسـارعـة
بـسـرعـة الـصـوت والـضـوء تـمـر شـريـطاً
سـيــنـمـيـاً لـيـقــتـفي اخلـطـو واحلـقـائب
واحلنـ واالغتراب.. ولـكن كيف?? والى
أين..? ومع منْ?...إنـــهـــا هـــمــســـة تـــقــولُ
ا (أيـقـنتُ أننـي ما أحـبـبـتُكَ وحـدي/ وإ
أحــبــبــتُكَ وحــدك..) زادُهــا في رحــلــتــهــا
احلـرف وزادهـا مــا أوحى إلـيـهـا عـقـلـهـا
وقـلـبـهــا ثم تـنـكـشف الـسـمـاء لـتـتـوضح
ــطـارات فــإذا بــهـا الــصــورة  فــتـغــدو ا
ثالثـــة: (مــطـــار فـــيهِ وُلـــدتُ/ وآخــرَ فـــيهِ
عـــشتُ/ وثـــالث رأيـتُ فـــيهِ اخلالّن/ وهم

يواروني التراب)..!?
    جتعلـنا الشاعـرةُ نعيشُ جدلـيةَ رحلةٍ
وتعني الرّحلـةُ هنا نظاماً ثـقافياً ودينياً
بــتـنـوّع الـرمــوز والـعالقـات الــتي ولّـدهـا
الـنّص ومـا انـطوتْ عـلـيهِ من تـمـظـهرات
في تــنــوّع الــرّحــلــة بــ مــا هــو دنــيـوي
وديني. ما لروعةِ هذا السبك وما جلمال
ــطــارات هــذه الــتـــوريــة حـــيث حتــيـل ا
والــقـطــارات والـقـوافـل كـلـهــا تـؤدي الى
مراحل حيـاتهـا الثالث الوالدة فـالعيش
وت أنـها رحـلة االنـسان عـبر حدود ثم ا
هــذه الـــدنـــيــا وهـــو يــســـتـــخــدم أدواته
ـر وامــكـانـاته حــسب كل فـتـرة عــمـريـة 
بــهـا لـيــصل الى الـنــهـايـة..? ثـمّ تـتـوسّل
بــحس صــوفي جـــلــيل مــهــيـب لــيــتــدفق
احلــنـ (ونــور هــو أنتَ / يــا منْ ال أحـدَ
ــطـار ســواهُ / دلّــني عــلـى الـطــريـق / وا
والــــطـــــائــــرة) هـــــكـــــذا تــــنـــــهي الـــــنّص
بــاالســـتـــشــراق الـــعــرفـــاني الـــنــوراني
لـــلــــخـالص من الــــتـــيـه والـــوصــــول الى
الــطــريق/ احلــقـــيــقــة بــواســطــة مــطــار
وطـــائـــرة أي بـــعـــمـل يـــنـــقل الـــروح في

مصاف الهائم ولهاً بالعشق اإللهي.
     أنهُ ســفــرُ الــروحِ في الــبــحثِ  ال عن
سر اخلـلودِ أو عُـشبـةِ (كلـكامش) أو في
رحلةِ آدابـا نحو اإلله آنـو في السماء أو
هي رحلة اآللهة أنانا/ عشتار الى أريدو
  بل البـحث عن طـريق الهّـدي والهـداية 

والنجاة  وهو الطريقُ إلى الله..!
   فـهنـا كـان الـقنـاعُ يـشي بـأدوات وسُبل
مــعـرفــيـة اتـخــذت من اجلـانـب احلـيـاتي
تلقي لترتقي به تداول لدى ا عروف ا ا
شـيئـا فشـيئـاً نـحو رقـصةٍ مـولويـة تدورُ
به فــيـــرتــفع رويـــدا رويــدا نــحـــو عــوالم
الـروح الــتي تـنـفـض عـنـهـا أدران األرض
لتسـمو وحتـلّق.   أنها صـورةُ (بورتريه)
يــحــتـكـمُ بـهــا الـنّـصّ وفق مـنــظــور تـأمل
األشـيـاء في حتــوّل وحتـويل هـذا الـفـراغ
الهائل والـكمّ من وسائل وتقـنيات لـيبثّهُ
فـي مــنــظـورٍ فــكــري وعــقــلي يــســاهمُ في
مـــحــاكــاة ومــحــاورة الـــنــشــأة األولى ثم
ــصـيــر وهـكـذا نــلـحظُ هــنـا قــد كـشـفتْ ا
الــشــاعــرةُ عن قــنـــاعــهــا الــذي اخــتــارتْهُ
طٍ فـلسـفي جدلـي ليـعلو للـترمـيز وفق 
صوتهـا هي ال صوتَ الـقناع في مـسألة(

احليا-موت). 
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   يشتغلُ في هذا النّص عـنصرُ (الفُجأة
ـفـاجأة) صـور وأحـداث تـغـتلي تـتـغـيُّر ا
دونَ سـابق إنـذار احلـانـةُ? نـون احلـانـة
(نون والقلم ومايسطرون) والنون نحن
في نــقــطـة الــنــون .. الـنــقــطـة هي األصل
والبـقيـة من الدوائـر واألكوان الـتي تدور
حـــولــهـــا صــور وظـالل .. كل مــا يـــحــيط

اضي عن  91عاما. ون إن الكاتب توفي يوم األحد ا سرحي األمريكي نيل سا ز عن وكيل أعمال الكاتب ا نقلت صحيفة نيويورك تا
زجه الفكاهة بالدراما في أعمال مثل (ذا أود كابل) و(ذا جودباي جيرل) و(لوست إن يونكرز). سرح  ون أحد أبرز وأشهر كتاب ا وأصبح سا

. سرح األمريكي ون كل موسم مسرحي تقريبا من أهم عناصر برودواي منذ عام  1960وحتى منتصف التسعينيات ليصبح أحد أهم كتاب ا وكان ظهور مسرحية جديدة لسا
يلودراما بعبارة واحدة. لهاة إلى ا ون أكثر من  40مسرحية امتزجت فيها الفكاهة واحلركة وحظيت بإعجاب كبير وكان أحيانا يتحول في مسرحياته من ا وكتب سا

وفي وقت ما سجل رقما قياسيا بعرض أربع مسرحيات له في وقت واحد في برودواي.
سرحية. و ترشيحه جلائزة توني  13مرة. ون على جائزة توني عن ثالث من مسرحياته (ذا أود كابل) و(بيلوكسي بلوز) و(لوست إن يونكرز) وجائزة رابعة عن مجمل أعماله ا وحصل سا

ة هذه إلعطاء أعماله ؤ هنية لم يكن حـريصا على تصوير هذا األلم خشيـة أن يجعل ذلك مسرحياته سوداء ولكن في وقت الحق استـخدم جتربته ا وتأثرت طفولته بانفصـال والديه وفي باد حياته ا
مزيدا من العمق. ولكن هدفه الرئيسي كان الترفيه.

ا زاد من ثرائه وحصل على أربعة ترشيحات جلائزة األوسكار. ومن ب أعماله التي حتولت إلى أفالم (بيرفوت إن ون ثريا بفضل أعمـاله التي حتول الكثير منها إلى أفالم سينمائية  وأصبح سا
ذا بارك) و(بالزا سويت) و(برايتون بيتش ميموريز) و(بيلوكسي بلوز) و(برودواي باوند). كما حتولت مسرحية (ذا أود كابل) إلى مسلسل تلفزيوني حقق جناحا.

ا له على أعماله. ون جائزة مركز كنيدي في عام  1995من الرئيس األمريكي آنذاك بيل كلينتون تكر وتسلم سا
ز إن له ثالث فتيات من زيجاته اخملتلفة. مثلة ديان الندر. وقالت صحيفة نيويورك تا ون خمس مرات بينها مرتان من ا وتزوج سا

رسالة واشنطن
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قتضب : ( في قلوبهم مرض ). 10- بحر ا
11- بــحـر اخلـفـيف : ( ارايـت الـذي يـكـذب بــالـدين . فـذلك الـذي

يدع اليتيم ).
نسرح   :(انا خلقنا االنسان من نطفةٍ ). 12- بحر ا

تقارب : ( وأُملي لهم ان كيدي مت ). 13- بحر ا
ضارع : ( يوم التناد . يوم تولون مدبرين ). 14- مجزوء بحر ا

15- مجزوء بحر الهزجل : ( تالله لقد أثرك الله علينا).
ـتـدارك وله عـدة مــسـمـيـات مـنـهـا ( احملُـدث . ويـبـقى فــقط بـحـر ا

اخلبب . اخللع . قرع النواقيس . طرد اخليل )
- فيـما يورد الدكتور عـصام وقفة مع كتاب مـعاني القرآن الكر

ـتوفي 207 البي زكريـا يـحـيى بن زيـاد االقـطع الـفـراء الـديـلـمي ا
هجـرية . روايـة مـحمـد بن اجلـهم السـمري لـلـعديـد من اآليات في
ـنــافـقـ واالنـعــام ويـونس والـتـوبـة وال سـور الـبــقـرة والـكـهف وا

عمران وعشرات السور الواردة في القرآن احلكيم .
ناخ عربي محض فلم يكن لقـد كان نزول القرآن الكر مقـرونا 
تأثـير االقـوام من االعـاجم مـلحـوظاً وبـعـد انتـهـاء اخلالفة االمـوية
ـا لم يـجــعل لـونـهـا آنـذاك اخـتـلـطت الــلـغـة وفـقـدت من رونــقـهـا 
استـشهـاداً بل ايضـاحاً .. ويـضف البـاحث ان الذي يـفتـري على
لغة القرآن الكر كونه خالق او مخلوق لكن احلد القاطع والرأي
الـثاقب لالمام علي بن ابي طـالب عليه افـضل السالم والقائل في
ـــصــحـف (ال خــالق وال مـــخــلـــوق بل هــو كـالم الــله تـــعــالى اي ا

صفته).
يقـول االمام الصـادق علـيه السالم كتـاب (روضة الكـافي )القرآن
كـتـبـه االمـام عـلي بن ابي طـالب عـلـيه الـسالم وبـهـذه الـداللـة وجه
االمــام عــلي ابــو االســود الـــدؤلي الــكــنــاني الى عــلــوم الــعــربــيــة
ــصــحف كـخط ـصــحف عــلـمــا ان خط كــتــابـة ا ووضـعــهـا فـي ا
راعاة عروضي شـعري يكـتب كما يلـفظ احيانـاً . واحيانـا اخرى 

اخلط البياني العربي .
ويكـتب وفقاً لالسـلوب البالغي كمـا ان علوم العـربية هي االعراب
ــعـاني والـبـيـان والـبـديـع والـعـروض والـقـوافي وفـقه والـصـرف وا
اللـغة والفصاحة واخلطابة واالمالء والنقد قد جعل منها كلها في
صـحف بـواسطـة الـضبط كـايـجاد الـنـقاط واحلـركات فـقـد كتب ا
صحف باخلـط الكوفي اليـابس باحلبر االمام عـلي عليه الـسالم ا
االسـود . امـا تـلــمـيـذه ابـو اســود فـقـد نـقــطه بـاحلـبـر الــبـرتـقـالي
ـقـارب لـلـون االحـمـر . امـا تـلـمـيـذ ابو اسـود الـدؤلي اخلـلـيل بن ا
احـمد الفراهـيدي االزدي كان في وضع احلـركات واخلط الكوفي
عـربي عـراقي كـان يـسـمى اجلـاف او احلاد  –فـضال عن خـطـوط

كي موجودة انئذاك . عربية اخرى مثل احليري واالنباري وا
صحف الكر نزل بـثقافات لغوية سباقية - ويقـول  مضيفاً ان ا
تـعربة هي الـقوة ولغة متـعددة فاللـغة العاربـة هي النضـوج ولغة ا
ـاجية وهي احلاوية للغة سـتعربة هي احلضارة ذات الداللة اال ا
القـرآن اجمليد ...مستوثقاً بقول االمام علي عليه السالم (من كان
سائالً عن نـسبنا فـانا نبط من كوثى ويعـني قريش وكوثى العراق
ا اراد الـنبي ابـراهيم كـان من نبـط كوثى كـما قال ابـن عباس وا
نــحن مـعـاشــر قـريش حيُ من الــنـبط من اهل كــوثى واالنـبـاط من
الـعــراق . وكــمـا انــهم من ذريـة ثــابت بن اســمـاعــيل بن ابــراهـيم
ـسـتـعـربـة . فـاخلط الـعـربي مـاهو اال ومـنـهم عـدنـان جـد الـعـرب ا
ـصـاحف سـبـعـة ارسـلت الـى مـكة امـتـداد لـلـخط الـنـبـطي). وان ا
دينة . والشـام واليمن والبحرين والبصـرة والكوفة والسابع في ا
وان حروف الـعربيـة كانت على وفق (ابـجد .هوز  . حـطي . كلمن

. سعفص . قرشت ) ثم اضيف اليها (تخذ . فظع)
- ثم يعـرج بنا الـباحث على مـفهومـية الفـصاحة والبـالغة في لغة
الــعــرب بــحـديث الــرســول االعــظم مــحـمــد صــلى الــله عـلــيه واله
واصحـابه وسلم (انا افـصح من نطق بالضـاد بيد اني من قريش
) وخيـر ما جـاء في تـعظـيم كتـاب الـله تعـالى ان اخللـيـفة عـمر بن
اخلطـاب (الفاروق) كـان يقـول عظمـوا كتاب الـله من حيث احلجم
كبـره وكان يضرب من لديه صغير احلجم ويحرقه وهو بذلك سن
ــصـحف البــد وان يـكـون كــبـيــر احلـجم مع رسم ســنـة وهي ان ا

للكلمات كبير .
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- لقـد وجدنا الكثير من االختالطات والتكهنات والترجيحيات في
االصول بـعضهـا يحـتمل التـأويل واختالف الـقراءات للـمفردة في
االطــالــة والــقــصــر والــرد والــشـك ســواء عــلى صــعــيــد الــشــعــر
والشـعراء والفقهاء ومـدارسهم خاصة مدرستي الـكوفة والبصرة
فـيـمـا يـتـعـلق االمـر بـالـتـشـريع وفـقه الـلـغـة والـنـحـو وفـروع الـلـغـة
ومواطن الـشعراء والكتـاب وهم مصدر اللغـة حيث اعطى الدكتور
ـوضوعيـة هذه الدراسـة في الكـشف والبحث عصـام جهداً الئـقاً 
ـعلـومة التـاريخـية اسـماً وزمانـاً وارثاً ادبـياً خـالداً في امة ودقة ا
ا محـمد عـليه افـضل الصالة والـسالم ..- وجدت في مـطالـعتي 
حفل به هذا الكتاب من طرح علمي جتزيئي متناغم وراء مشفوعة
بـاالدلـة والـتـطـابـقـيـة والـشـواهـد التـاريـخـيـة وهـو ثـابت قـطـعي في
االخــذ والــتــقــيــد ســواء عــلـى اصــعــدة االســتــدالت او احملــاكـات
ـفـاهـيم الـقـيمـة في اسـلـوبـيـة عـلم الـلـغة واالسـتـنـباط والـقـيـاس وا
ـفـهـومـيـها الـثـنـائي الـشـعـر والـنـثـر في الـوطن الـعربي . واالدب 
تـعـددة وحـروفهـا ومـا طرأ نـشـأتهـا مـراحل تـطورهـا ولـهـجاتـهـا ا
علـيهـا من انبـعـاث وتقـيم فيـما ورد مـن القـرآن الكـر من تعـزيزاً
لهـذه اللغة وامة الـعرب فهو القـائل تعالى (كنـتم خير امة اخرجت
للـناس ) وقـوله تعـالى (انـا انزلـناه قـرآناً عـربيـاً ).انني اثـني على
السـاعد االصيل للـدكتور عـصام حينـما اختار هـكذا عنوان وولج
هكـذا مـوضوع فـيه اهـميـة كـبـيرة من الـوقـوف دراسة وتـتـبع اخر
في فـقه الـقــرآن الـكـر واحـكـامه مع فـقه الــلـغـة الـعـربـيـة والـربط
ـوضـوع لـهـذا الـعــنـوان الـتـبـاري الـقـرآنـي في الـشـعـر والـلـغـة . ا
وخصـوبة ارضية هـذا البحث دافقـة في احليوية والـتألق والتعمق
ـستـوى الـثقـافة ـا يـتطـلب مـتـلقـ  ـتشـدد الـناجح  الـدراسي ا
عـرفة فائدة لالسـتزادة واكتنـازاً معرفيـة للعالقة االصـلة ماب وا
قيتة يبقى االسالم دين احملبة االسالم والعـرب ودون التعصبية ا

ان والعبادة مشروع سماوي للجميع .. واال
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بغداد

- قد اجـد من الصـعوبـة التـأكيـد االحتـرازية عـلى وجوديـة الداللة
ـاهيـة الـنص القـرآني الـكر ـفـرطة في آلـيـة التـفـسيـر الـفكـري  ا
عـنى التـباري الـقرآني في مدعـاة احلقـيقـة البـشريـة قوال وفـعال 
االدب الــعـــربي شـــعــراً ونـــثــراً .- وهـــذا مــا حـــفل به تـــفــســـيــرا
واسـتـنـبـاطـاً الدكـتـور الـبـاحث عـصـام صـبـاح ابـراهيـم في مـؤلفه
ـوسـوم بـ (الــتـبـاري الــقـرآني في الــشـعـر ـهـدى لـي وا اجلـديــد ا

واللغة ).
حـيث جـاء استـهالل الكـتـاب تعـريفـا مـوضوعـيا لـلـشعـر كونه لـغة
تـرتـقي الى لـغــة االت الـعـزف لـكـونـهـا بـرهــانـا عـلى مـنـطق لـغـوي
غـنـائي موزون ويـتـصف باجلـمـوع كلـمـا كان الـتـحلـيق عـاليـا كان
الـشــعـر اعـذب واجــمل عـالم خــيـالي مـفــتـرض الواقــعي حـتـمي ,

تدفقة . فالشعر لغة االنسان ا
- وهنـا يالحظ ان كل فيلسوف هو شاعر او لغوي مثل ابن سينا
شـاعـر وابن رشـد له كـتـاب الـضـروري في الـنـحـو تـنـاول فـيه لـغة
بدأ العـرب .. وتنـاول الكتـاب لغـة العـرب عبر دورة مـعاديـة وفقـاً 

عاد كالم العرب  –نثر  –شعر عمودي  –شعر حر  –نثر  ا
مع وقـفـة اسـتـدراكـيـة يـشـيـر بـهـا الى ان الـشعـر الـعـربي لم يـكن
موزونـاً في احلقبة اجلاهلـية دليله ان الشاعـر عبيد االبرص الذي
تكونة كانت قـصائده ليست على بحـر واحد وخصوصاً معـلقته ا

من عدة ابحر  –متشظية  –وهي اخلروج عن الوزن .
- ثـم يورد لـنـا حـكـايـة عن االصـمـعي قـائال : كـفـاك من الـشـعراء
اربـعة... امرؤ القـيس اذا ركب والنابـغة اذا رهب وزهير اذا رغب
واالعشى اذا ضـرب . كمـا يرى الـشاعر لـبيـد بن ربيـعة الـعامري
ـلك الـضـلـيل والـشـاب الـقـتـيل والـشـيخ ابـو عـقـيل الـشـعـراء هم ا

ويقصد نفسه .
- وقـد ســئل االمـام عـلي عــلـيه الـسالم عن الــشـعـراء .. فـقـال ان
القـوم لم يجروا في حلبة تعرف الغابة عند قصتها فأن كان والبد

لك الضليل يريد (امرؤ القيس) . فا
لـقد اعـتـمد الـكـاتب هنـا في دراستـه العـلمـيـة التـطـبيـقيـة الـتجـريد
ـا ورد في القـرآن اجلليل من واالقنـاع والنص من تـطابق عـقلي 
نص كـر مع ما وجـده من نص شعـري او نثـري خالل العـصور
االدبـية الـعربـية السـتة اجلـاهلي  –االسـالمي االموي  –الـعباسي

ظلمة  –العصر احلديث احلالي .   –الفترة ا
ـضمون وعلى سبيل ذلك نورد امثلة تطـابقا معنوياً وضميناً في ا

على ذلك كما يلي ...
WO½¬d  WH Ë 

من هذه الـنماذج التطابقية في الـتباري القرآني الكر في الشعر
ـوذجاً واحداً ـثال ال احلـصر  واللـغة نـعرض مـنهـا على سـبيل ا
ـعـلـقـات الـسـبـعة حـيث تـكـون مـحـطـتـنـا الـشـعـريـة مع اصـحـاب ا

والعشرة كما اشرنا اليها اعاله في العصور االدبية العربية ..
ا قـاله امـرؤ الـقيس واسـمه حـنـدج وكنـتـيـته ابا وهب في اوال : 

معلقته .
قفـا نبك : انه خاطب الواحد مخاطبة االثـن كقوله تعالى ( القينا
برد سورة ق . اية 24. في جهنم) وهي تنبيه للتوكيد مثل رأي ا

ثانيا : طرفة بن العبد في معلقته 
الح طوراً ويهتدي كقوله تعالى ( وقد خلقكم اطوارا) يجـور بها ا

سورة نوح اية  4.
ثالـثاً : وما قاله زهيـر بن ابي سلمى في معـلقته أنيق لـع الناظر

سومة) سورة ال عمران 14 توسم : كقوله تعالى ( واخليل ا ا
رابعاً : وما جاء في معلقة لبيد بن ربيعة .

وجـال الـســيـول عن الــطـلـول كــأنـهــا زبـر جتــد مـتــونـهــا اراد هـنـا
الـكـشف عن الـزبـر وهـو جـمـع زبـور كـمـا يـقـال زبـرت الـكـتاب اي
كـتـبـته كـقـوله تـعـالى ( ولـقـد كـتـبـنـا في الـزبـور من بـعـد الـذكر ان

االرض يرثها عبادي الصاحلون ) سورة االنبياء اية  105.
خامساً : وقال عنتر بن شداد والعبسي في معلقته ..

ن حلت له      حرمت عليَّ وليتها لم حترمُ ياشاة ما قنص 
كقوله تعالى: (واحلرمات قصاص ) سورة البقرة اية  194.

سادسـاً : الـشاعـر احلـارث بن حلـزة في مـعلـقـته اجمـعـوا امرهم
بلـيل : كقـوله تعـالى ( فاجمـعوا امـركم وشركـاءكم ) سورة يونس

االية  71.
ـيـمـون فـي مـعـلـقـته تــسـمعُ لـلـحـلي سـابـعـاً : ومـا قــاله االعـشى ا
وسواسـاً : كـقـوله تـعـالى ( من شـر الـوسـواس اخلـنـاس ) سورة

الناس اية  4.
ثـامـنــاً : ومـا قـاله عــبـيـد بـن االبـرص في مـعــلـقـتـه ارض تـوارثـهـا
شعوب وكل من حلها محروبُ كقوله تعالى ( واذا تولى سعى في
االرض ليـقد فـيها ويـهلك احلـرث والنسل والـله ال يحب الـفساد )

سورة البقرة اية 205.
تاسـعاً : وما جاء في معـلقة النابـغة زياد الذبيانـي ركبان مكة ب

الغسيل والسند : كقوله تعالى ( ببطن مكة) سورة الفتح اية 24.
- يـرى البـاحث في دراسـته هـذه ومن خالل مـتـابـعـاته االدبـية ان
كل كـالم انـزل من الـله تــعـالى هــو اقـصـوصــة او قـصـة او روايـة
فهوم العام كما ان الله برأ وكل ذلك يتـبوتق  في عنوان السرد با
انـبيـاؤه ورسله من الـشعر  ,لـكونـهم يرون ويـقصون كـالم الله عز
وجل .. ( ان هـذا لهو القصص احلق وما من اله اال الله وان الله

لهو العزيز احلكيم) سورة ال عمران اية  62.
- وهـنـا نـورد ما جـاء بـايـجـاز من ابحـر الـشـعر الـعـربي اخلـلـيلي

صحف الكر . خلمسة عشر في ا
1- بحر الطويل : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ).

2- بحر البسيط : ( ليقضي الله أمراً كان مفعوال ).
ديد : ( واصنع الفلك باعيننا ). 3- بحر ا

4- بحـر الوافر: ( ويخـزيهم وينـصركم عليـهم ويشف صدور قوم
مؤمن ).

5- بحر الكامل : ( والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ).
6- بحر الرجز : ( ودانية عليهم ظالال وذللت قطوفها تذليال ).

7- بحر الرمل ( وجفان كاجلواب وقدور راسيات).
8- بحر السريع ) قال فما خطبك ياسامري ).

ؤمن في الصدقات ). طوعي من ا 9- بحر اجملتث : (ا


