
ــثـابــة الـتــمـهــيـد جــديــد وكـانت 
الفعلي إلنتاج الكتب فيما بعد.

فـهو يـكـتب مـختـلف أجـناس أدبـية
من الــشــعــر الــعـــامي والــفــصــحى
ــقــالــة والـــقــصص الـــقــصــيـــرة وا

السياسية والفكرية االجتماعية.
صــــــــــدر لـه إلـى اآلن أربـع كــــــــــتـب
ودواوين خـاصـة وديـوان مـشـترك
واحــد. قـيــد الــنـشــر: ثالث دواوين

الشعرية.
 له مــئــات الــقـــصــائــد والــقــصص
قاالت التي نشرت في القصيـرة وا
ـــصـــريــة والـــعــربـــيــة الـــصــحف ا
واألمــــريــــكــــيــــة بــــاإلضــــافــــة إلى
الـدراسات في مـجال الـعلم الـنفس.
حصل على أوسمـة وشهائد كثيرة
وعـــضـــو فـي مـــوســـوعـــة شـــعــراء

العالم.

ضيفنـا في هذا احلوار هو الشاعر
والــكــاتـب د. مــحــمــد ضــبــاشه من
ـحافظة الـغربية ـ مـدينة الـسنطة 

جمهورية مصر العربية
نص احلوار ...
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عـشـق د. مـحـمـد ضـبـاشـة الـكـتـابـة
ـدرسـة في الـسن مـنــذ الـتـحـاقه بــا

بكرة: ا
أول لـقاء بيـني وب القـلم كان منذ
درسة نعومة أظافري والتحاقي با
كــنت أهـوى الــكــتـابــة في أي شيء

واد التي أدرسها وخاصة ا
ولـكن بـدأ بالـكـتـابة األدبـيـة: بدأت
بـعـد مـحاوالت كـثـيـرة لشـراء قـصة
أو ديــــوان وظـــلت تـــلك احملـــاوالت
سـنـوات لـعـدم قـدرتي عـلـى الـشراء
إلى أن هــداني الــله لـبــاعـة الــكـتب
ة الـتي تمكنت بسبب رخص القد
سـعرهـا إلى شراء أعـداد كبـيرة من
الــــقــــصص والــــروايــــات ودواوين
الشـعر وكـنت قد وصـلت للـمرحـلة
الــثـانـويـة بـدأت أفــكـر في الـكـتـابـة
األدبـيـة وخـاصة الـقـصـة القـصـيرة
وتوقـفت كـثـيـرًا النشـغـالي بـالـعلم
وفى عــام  1996بــدأت مــرة أخـرى
اكـــــــتـب في مـــــــجــــــال األدب وأول
إصــدار لي صــدر عــام  2000وهـو
كـتاب بـعنوان الـسعـادة ب الواقع

واخليال.
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اعـتـقد أنـني مـتـحرر من الـطـقوس
أكـتب في أي وقت عـنــدمـا تـخـتـمـر
المح أو الـفكـرة في ذهـني وأجـد ا
ـــلــيه الــعـــقل عــلى اخلــيط األول 
قلـمي لـيـدونه في كـتـابة الـقـصـيدة
ـقـال الـصـحفي وال أو الـقـصة أو ا
أضـع الـقــلم إال بــعــد االنــتــهـاء من

الكتابة.
تتجلى احلاالت اإلبداعية لديه من

ؤثرات التالية: خالل ا
الـــقــلـم ال عالقـــة له بــالـــعـــمــلـــيــة
اإلبـداعــيــة فــهــو مـجــرد وســيــلـة
للكـتابـة أما مـا يخـزنه العقل من
مـشاهـد وأحداث تـلتـقطـها الـع
مـن هــنـــا أو هــنـــاك وتـــخــزن في
الذاكـرة أو انفـعال وجداني ذاتي
يـــؤرق الــــشـــاعـــر وال يــــعـــلن هـــذا
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سماري من امريكا.وقـالت الوزارة في بيان ان (العراق استعاد 387 اعلنت وزارة الثقافة عن استعادة  387 لوحاً وكسر من مدونة ألـواح باخلط ا
لغرض ـسمـاري والتي نـقـلهـا متـحف جـامعـة بنـسـلفـانيـا االمـريكـية أثـنـاء حفـرياته فـي مديـنة أور سـنة 1922  لـوحاً وكـسر مـن ألواح مـدونة بـاخلط ا

ذكور) . تحف ا صيانتها لكنها بقيت في ا
اضية من اجل استـعادة تلك األلواح حيث  االتفاق على استعادتها)  واضافت ان (وزيرها عبد األمير احلمداني اجـرى اتصاالت مكثفة خالل األشهر ا
وجودة في عـهدة السفارة سـتعادة وا ـاضية ليتم شـحنها إلى بغـداد مع آالف القطع ا مـؤكدا ان (السفارة الـعراقية في واشـنطن تسلمت االلـواح اجلمعة ا

تحف العراقي). العراقية وتسليمها إلى ا
عابد باإلضافة إلى تأهيل العروض عالم الشاخـصة كالزقورة وا  يذكر أن جامعة بنسلفـانيا ستبدأ بأعمال ميدانية في مديـنة أور األثرية من بينها صيانة ا

في متحف الناصرية وتدريب مالكاتها.

رسالة بغداد
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الشاعر العراقي عذاب الركابي في مجموعة جديدة

الـعـربــيـة الـشـعـريـة   فـجـاءت بـعض
كن الـتـخلي ـا  قـوافيه   أيـضا   
عـنه   وإن كــان لي حـق مـا فـي إبـداء
رأي في عــنـوان اجملـمــوعـة الـشــعـريـة
فــســأقــول إنــهــا لــو كــانت بــعــنـوان (
شمس رطـبة ) لـكـان عبـر من تـقريـرية
واضـحـة خاصـة في كـلـمـة ( أحـيـانا )
الــتي ال أجــدهـا شــعــريــة إلى عــنـوان
أكثـر قـربـا من الـنبض الـشـعـري الذي

يعرفه الشاعر ويتعامل معه .
اعـتـقد أن الـشاعـر أجنز قـصائـد حارة
مـتدفـقـة مـسؤولـة حتـسب له كـإضـافة
مهمة إلى مسيرته الشعرية واألدبية.

قـصيـدة الـشـاعـر (عـذاب الركـابي) في
احلقـيقة تتـجاوز الكثـير من الذي يقع
فيه بعض من يكتـبون قصيدة النثر -
ومـــــا أكـــــثـــــرهـم الـــــيـــــوم - والـــــذين
يـستـسهـلون كـتابـتها فـي الوقت الذي
ــكن أن نــعــتــقــد أنــهــا من الــفــنــون
الشعـرية العربيـة الصعبة   ذلك أنها
يـنــبـغـي أن تـتــجـاوز قــضـيــتي الـوزن
والقـافية إلى عـالم شعري له مـقوماته
اخلــاصـة الــتي تـقــنع الـقــار بـأن مـا
يـقـراؤه هو شـعـر ولـيس نـثـرا مـجردا
ســطــحــيــا   فــهــو يــهــتم بــالــصــورة
وباللغة ـبتكرة    الشعـرية اجلديدة ا
ـتـمـيـزة الـتي تـبـدو صـعـبـة أحـيـانـا ا

وحتـتـاج إلى تأمل وتـركـيز 
وفــهم لــلـعـالقـات الــداخـلــيـة
للـتركيب الـشعري   كما أنه
يــــســـعـى إلى اإلخــــتـــزال في
الــــــقـــــول دون إســــــهـــــاب إو

إسفاف .
( الناس الذين

يحكمهم القلب !
يتمنون رئة من إسفنج
ووسادة من أحالم طارئة

قلقون على ورود أسرارهم !
الظلمة باهتة اخلطوات
ؤكد في تربة غيابها ا
وهو يدعو للعناق األزلي

ويحذر من خطر
نسيان آيات احملبة

وعطر األمان ) .
أخـــيــــرا البـــد مـن اإلشـــارة إلى
بــعض مـــا أراه شــخـــصــيــا من
مالحـظات   مـنهـا أن هـناك في
عــدد من الــقـصــائــد اســهــابـا ال
ضـرورة له وال يؤثـر على سـياق
تـدفق الـقــصـيـدة   بل يـزيـد من
وقعـها لـو تكـثف قليال   وثانـيا
أن الــشــاعــر قــد امــتــلــكه ســحــر
زروع أبـدا في الذائـقة الـقافـيـة ا

أعـــرف الــصــديق الــشــاعــر والــنــاقــد
العـراقي عذاب الركـابي منذ مـا يقرب
من خـــمــســ عــامــا   مـــنـــذ بـــدايــة
اضي   ح السبعـينات من القرن ا
ــوصل كــان طـــالـــبــاً فـي  جــامـــعـــة ا
بالعراق   جاءنا وهو محمل بالروح
االبــداعـــيــة اجلـــنــوبـــيــة الـــزاخــرة 
وأصـــبح في وقـت قــصــيـــر جــزءا من
ـدينة احلـركة الـثقافـية واالدبـية في ا
ومساهما في جتلـياتها اخملتلفة . ثم
اغــتـــرب طـــويال في لـــيــبـــيـــا وحــقق
حضورا ثـقافيا مهـما فيها   وأخيرا
حطّ رحالـه في مدينـة اإلسكـندرية في
جمهورية مصر العربية  منذ سنوات
عـديـدة  وطـوال هـذه الـسـنـوات كـان
نـشــطـا وفــعـاال يــعـمل عــلى جــبـهـات
ثـقـافيـة وإبـداعـيـة مخـتـلـفة   ما ب
ـتــابـعـات كــتـابـة الــشـعــر والـنـقــد وا
الــصــحــفـيــة وحــضــور الــفــعــالــيـات
والنـدوات الثقافـية واألدبية اخملـتلفة
  أصــدر حــتى اآلن أكــثـر مـن ثالثـ

كـتـابـا نصـفـهـا مـجمـوعـات شـعـرية 
والـــنــصف اآلخـــر كـــتــابـــات نــقـــديــة
مختلـفة .مجموعته الـشعرية األخيرة
والـتي سأتـناولـها هـنا هي بـعنوان (
والـشـمس.. تـعـطي رطـوبـة أحـيـانـا )
صـرية الـصادرة حـديثـا عن الهـيئـة ا
الـعـامة لـلكـتـاب القـاهرة 2019  تقع
في مــئـة وثـمـانــ صـفـحـة   وتـضم

أكــثـر من عــشــرين قـصــيـدة مــكـتــوبـة
بـأسـلوب قـصـيـدة الـنثـر الـتي يـنـحاز
إلــــيـــهـــا الــــشـــاعـــر . ولــــعل من أولى
ـالحظـات الـتي ترد عـلى الـبـال عقب ا
االنـــتــهــاء مـن قــراءة اجملــمـــوعــة هي
ـلـحوظ الـتواشج الـكـبيـر والـتـقارب ا
بـ الكثـير من قصـائدها وبـ جهود
الشاعر الواضحة في كتابة ما أسماه
بشـعر - الـهـايكـو الـعربي الـذي أجنز
عــنه دراســات نــقــديــة عــديــدة وكــتب
نــصـوصــا شـعــريــة تـنــتــمي إلى هـذا
الــنــوع مـن اإلبـداع   أثــمــرت أربــعــة
دواويـن في الـــهــــايـــكــــو   وقـــد القت
مـحـاوالته قـبـوال معـقـوال عـنـد الـعـديد
من النقاد   وهو كان وما يزال يدافع
بقـوة عن الهايـكو العربي   ويعـتبره
جـــــزءا من اجلـــــهــــود اجلـــــديــــدة في
الــتـــأصــيل الــشــعـــري له في خــارطــة
القصيدة العـربية احلديثة على الرغم
من وجود آراء نقديـة أخرى تقول بأن
هـذا الـنمط الـشـعـري يـعبـر عن ثـقـافة
شعرية أجنبيـة هي غيرها في الثقافة
واإلرث الشـعـري الـعـربي عـمـوما وأن
ط من قـصــيـدة الـهـايــكـو إن هي إال 
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الحــظـــة الــثـــانــيــة الـــبــارزة حــول ا
قـصـائـد هـذه اجملـمـوعـة أنـهـا تـتوزع
عـلى أشــكـال ثالثــة يـحــتـويــهـا إطـارٍ

تـرتــيــبه هــو الـســابع بــ إخـوته
عاش كأي طفل بسيط يلعب ويلهو
بـأشـياء من الـبـيئـة الـتي ولـد فيـها
درسة وبدأ يتعلم إلى أن التحق با
ــــرحــــلـــة ويــــكــــتــــشف ذاتـه وفى ا
االبتدائـية تـشكل لديـه طموح كـبير

لـــــلــــعــــلم إلى أن

و
و
و

صل لـدرجـة دكـتوراه الـفـلـسـفة في
التربية تخصص صحة نفسية.
درسة عشق الـقلم منذ التـحاقه با
رحـلة الثانويـة بدأ يفكر في وفي ا
الكتابة األدبية سيتوقف فيما بعد
النـشغـاله بـالـعـلم وفي عام 1996
بـدأ بـالــكـتــابـة من

غالف اجملموعة الشعرية

اخملـزون عن نـفـسه إال بـعد عـمـلـية
التـخمـر محـاولًا اخلـروج في شكل
نـص أدبي هـذا مــا يــثـيــر الـشــاعـر
ويدفعـه دفعًا لـلقـلم والكـتابة ومن
هــنـا تــظــهــر بــراعــته في اخــتــيـار

ناسبة له... التصنيف واللهجة ا
يـكـتب الشـعـر الـعامي والـفـصحى
ولـكن متى يـكون االختـيار بيـنهما

مناسبًا:
ــوضـوع يــتـعــلق بـعــامـة إن كـان ا
الـنـاس فالبـد من اخـتـيـار الـلـهـجة
الــعــامـــيــة أمــا إذا كـــان مــوضــوع
يتخطى حدوده كتبته بالفصحى.
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 الـتــفـاضل بـ أنـواع الــشـعـر: مـا
تحرر من أفضله هو الشعر احلر ا
الــقــيــود وخــاصــة عــنــد الــكــتــابـة
بالـفصـحى أما الـشعـر العـامي هو
عـشــقي وأجـيــد الـكــتـابـة فــيه بـكل
ألـوانه وتـصـنـيـفـاته ألنه يـعـبر عن
الــبــسـطــاء ويــخــاطـب الــغــالــبــيـة

العظمى من أبناء الشعب. 
يـرى بـأن وظـيـفة الـشـعـر تـكمن في
تــوثــيق الــواقـع فــالــشــعــر ذاكــرة

األمة:
الـشـعـر هـو ديـوان الـعـرب وغـالـبـا
الــشــعــر ال يـعــبــر بــالــضــرورة عن
عــــــواطف الــــــشـــــاعــــــر وأســـــراره
وانـــكــســاراته وأفــراحه فــوظــيــفــة
الـشـعــر هي تـوثـيـق الـواقع بـآالمه
وطـــمـــوحــــاته في حـــقـب زمـــنـــيـــة
مـخـتـلــفـة ومن هـنـا نــسـتـطـيع أن
كن احلكم نقول إنه ذاكرة األمة و
مـن خالله عــــلى مــــراحل الــــنــــمـــو
واالزدهار واالنحدار ألي شعب من

الشعوب.
ضـباشة متـشائم من النقـد والنقاد
... ويــــعـــتـــقــــد من الـــصــــعب فـــرز
الــنـــصــوص ... ألن الــنـــقــد األدبي

أصبح عاجزًا:
ـقـرب نـحن في عـصـر الثـلـلـيـة وا
وأصـــبــحت الـــثــقـــافــة عـــبــارة عن
حلـقات صغـيرة مـنتـشرة في ربوع
الـــوطن الـــعــــربي الـــتـي تـــضم كل
ثقف واحملب ألوان الطيف من ا
ـتطـفـلـ وأصبح الـنـقد األدبي وا
عـاجــزًا عن الـفـرز لـضـعف األدوات
ــتـــلــكـــهــا وإصـــراره عــلى الـــتي 

ـــوروثــات مــعـــايــرة اإلبـــداع عــلى ا
األدبيـة ومن هنـا تظـهر الـفجـوة ب
اإلنــتــاج اإلبـداعـي احلـديث والــنــقـد
األدبـي هــذا بـــاإلضــافـــة إلى كـــثــرة
وضـوعات الـتي تنـشر وقـلة أعداد ا

النقاد.
أهم الرسائل التـي يود إيصالها إلى
الـــقـــادة الـــعـــرب من خالل مـــقـــاالته

الفكرية والسياسية:
الرسالة التي أركز عليها وأتمنى أن
يـســتـمع الـيــهـا الـقـادة الــعـرب أنـنـا
جـميعـا كأمة عربـية في خطر نـتيجة
اخلالفـــات الـــعــربـــيـــة والــتـــقـــســيم
كن أن تقوم ذهبي وال  الطائفي وا
لــنــا قـائــمــة إال بـالــوحــدة الـعــربــيـة
وتـفــعـيل مــنـظـومــة الـدفــاع الـعـربي
ـشـتـرك لـتـحـريـر األراضي احملـتـلة ا
واحلـفاظ عـلى الكرامـة العربـية هذا
بـــاإلضـــافـــة إلى جتـــديـــد اخلـــطــاب
ــا يـتـمـاشى مع مـعـطـيـات الـديـني 
الـعصـر احلـديث للـتخـفـيف من حدة

تطرف. الفكر ا
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صالح جاهـ واخلـال عبـد الـرحمن
اآلبـنـودى وبـيـرم الـتـونـسي وأحـمـد
فــؤاد جنم وفــؤاد حـداد في الــشــعـر
الــعـامي يــقــرأ اآلن لـهــؤالء: أقـرأ في
الـشــعــر الـعــامي لــلـشــاعــر الـكــبــيـر
إبـراهــيم رضــوان والــشـاعــر جــمـال
بـخيت وغـيـرهم من شـباب الـشـعراء

العامية.
 أمـا مــا يـخص الــشـعــر الـفــصـحى:
فيـعود الـفضل لـنزار قبـاني وفاروق
شــوشـــة ومن شـــعــراء الـــفـــصــحى
ـتواجـدين عـلى السـاحـة األن آقرأ ا
لـلـشـاعـرة إكـرام عـمـارة وبـعـضًـا من

شباب الشعراء الفصحى.
إنتاجه اإلبداعي:

صدر لي كـتاب الـسـعادة بـ الواقع
واخلـيـال عام  ?2000ديـوان رسـالة
بــعــلم الـوصــول عـام  ?2008ديـوان
دموع على جسر الوجع عام ?2018
ديوان يـا قلـبي ال حتزن عام ?2018
قصـيدت في ديـوان مشترك عن األم
عـــام  ?2019وهــــنـــاك ثالث دواوين
قيد النشر قريبًا باإلضافة إلى مئات
الــقــصــائــد والــقـــصص الــقــصــيــرة
ـــــقـــــاالت الـــــتي نـــــشـــــــــــرت في وا

ـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة الـــصـــحف ا
واألمريكية.
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لـي دراســــتــــ في مــــجــــال الــــعــــلم
ـقيـاس الـنفـسي لقـيـاس مسـتوى وا
القلـق منشـورت في مـجالت علـمية

ــقــاالت الــعــلــمــيـة  وكــثــيــرًا من ا
نـــشـــرهـــا في الـــصــحـف الــعـــربـــيــة
واألمــريــكــيــة بـالــلــغــتــ الــعــربــيـة

واإلجنليزية.
سـئل  ضـبـاشة عـمـا إذا كـان يعـتـبر
ـات والـشـهـائـد الـتي حـصل الـتـكـر
ـبـتـغى في مـسـيـره عـلـيـهـا نـهــايـة ا
اإلبـــداعـي فـــأجــــاب: أشـــكــــر كل من
كـرمـني وقـدم لـي وسـامًـا أو شـهـادة
تقـدير ولكن كل هذا ال يـصنع شاعرًا
أو كـــاتـــبًــــا أو أديـــبًـــا وتــــبـــقى في
الـــنــهــايــة الـــكــلــمـــة واإلبــداع هــمــا
الـفـيـصل فـي احلكـم والـشـهـرة وأنا
شخـصيًـا أحمد الـله علـى ما وصلت
إلــيه في اجملـــال األدبي وأتــمــنى أن
أكــون وفــقت ولــكـن مــا زلت أتــعــلم
وأحـاول أن أضـيف بـكــتـابـاتي عـلى
األقل أسلوبًا بسيطًا متميزًا وأفكارًا

جديدة.
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هل بـإمكان الكـتابة أن تصـبح مهنة?
جاء رده على الشكل التالي:

كن الـكـتـابـة في الـوطن الـعربـي ال 
ن أن تـكـون مـهــنـة إال عـنـد بـعض 
أسـعــدهم احلظ لــكـتـابــة األغـاني أو
غــيــر ذلك فــمــا زلـــنــا نــعــاني من أن

الكتابة ال جتني منها أي ثمار
ـوت قـلـم الـشـاعـر والـكـاتب ومـتى 

قبل الروح واجلسد?
إذا ضـل طــــريق الــــقــــراءة وأصــــابه
الـغـرور وحالـت الـشـهرة بـيـنـه وب
مـا يـدور حوله من أحـداث يعـجز في

التعبير عنها.
الـشـاعر والـكاتـب د. محـمـد ضبـاشة
ــكن في مــسك اخلـــتــام يــقــول: ال 
لــلــشــاعــر أو األديب أن يــحــلــقــا في
سمـاء اإلبـداع بجـنـاح واحد وجـناح
النـقد غائب عن السـاحة األدبية لدى
الـغـالـبــيـة الـعـظـمـى ويـظل الـفـضـاء
ــطـر بــأشـبــاه الـشــعـراء الــثــقـافي 
كن أن واألدبـاء إلى أن يـختـفي مـا 

نقول عنهم أنهم شعراء أو أدباء.

 محمد ضباشة: الشعر العامي عشقي وأجيد الكتابة بكل ألوانه 

مشاغبة ) يقول :
( نعرف أن عدونا متعدد..

مريب اخلطى
بآجتاه مدن أحالمنا 
فلماذا جنلس كسول

أمام بيوتنا
منتظرين

حتى تمر جنازنه  ? )
ـــوت وبــــإزاء حتـــديــــات احلــــيــــاة وا
جـمــيـعــهـا يــبـقى ( احلــلم ) هـو األمل
ــواصــلــة الــشــاسع الــذي ال بــديل له 
نـضـال اإلنـسـان والـشـعـوب واألوطان
من أجـل الــقـــيم اخلـــالـــدة في الـــعــدل
واحلـرية واخلـيـر واجلمـال واإلبداع 
احلـلم الذي يـأخذ مـساحـة واسعة من
إهـتـمام الـشـاعـر عـبر قـصـائـده بـشكل
مـبـاشـر أوغـيـر مـبـاشر   في اإلشارة
ـباشـرة إلى مفـردة احللم الـواضحـة ا
أو تـنـويعـاتـها   أو فـيـما تـعـكسه من
ـقـاطه دالالتٍ في سـيـاق الــقـصـائـد وا

اخملتلفة .
( تعبتُ مني 

بعثر من حلمي ا
في تفاصيل ليلٍ منافقْ
ينتهي بصبح حزين !

من وصايا احلبيبة أمي التي
لم أرها من ألف عام ! )
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احلـلـم هـنـا يـتـوزع عــلى كلّ تـفـاصـيل
الــقـصــيـدة   إذن ال أغــراض شـعــريـة
محـددة في قـصـيـدة (عـذاب الـركابي )
ــا ســيــكــون احلــلم مــؤثِــثــا ألغــلب إ
مــســاحـــات الــقــصـــائــد ومــعـــانــيــهــا
وتــنـــويـــعــاتـــهــا   احلـــلم بـــاحلـــيــاة
والــكــرامـة واحلـب واحلـريــة واخلــبـز
والــكــتــابــة وغــيــر ذلـك من تــفــاصــيل

احلياة :
( ولنا أحالم 

بكل ما في شجرة التفاح
من هواجس وهي تثمر ) .

الــتي تــقــتــرب من قــصـيــدة الــومــضـة
ـعـبرة الـبعـيـدة عن الـتفـصـيل الـزائد ا
ـعـنـى بـأقـصى مــا يـسـتــطـيع من عـن ا

تأطيرها يروح الدهشة والغرابة .
وقــصـائـد الــشـاعـر عــذاب الـركـابي في
مجـموعته هذه قـصائد حتـدٍ ومواجهة
إيجـابيةٍ مع الـذاتِ والعالم   وهي من
ــيــز شــخــصــيــة ذات الـــطــابع الــذي 
الـشاعـر اإلنـسانـية   الـشاعـر يتـحدى
القبح واأللم والظلم واحلزن والعدوان
ــظــاهــر الــتي تــفــقــد   يــتــحــدى كل ا
اإلنـسـان إنـسـانـيـته وتـعـوق تـطـلعـاته
ـشـروعــة حلـيـاة أجـمل   ولـعل هـذه ا
ـكــانٍ بــحـيث الــسـمــة من الــوضــوح 
نـســتـطــيع أن جنـدهــا في كلّ قــصـائـد

اجملموعة . 
وها هو في مقطع من قـصيدة ( أسئلة

واحدٍ   فإن أغلبها تتكون من مقاطع
مـستـقـلـة ( هايـكـوية الـشـكل ) مكـثـفة
تـبـتد بـجـمـلة تـتـكـرر أول كل مـقطع
ــقـاطـع تـكــتـمل ومن مــجـمــوع هـذه ا
الـقصـيدة وتشـكل بعـدها الـبانورامي
ـشدود بـعـضه إلـى الـبعـض اآلخر  ا
مـــثـــال ذلك مـــا جـــاء في قـــصـــيـــدة (
ــتـكــونـة من ــتــمـردة ) ا الــقـصــيـدة ا
أربـعـة عـشــر مـقـطـعـا يــبـدأ كل مـنـهـا
بجملة ( أكتب شعرا ) حيث يتجه كل

مقطع إلى معناه الفرعي اخلاص :
( أكتب شعرا
ألعرف قلبي

ألمتلك العالم   أو أغضبهُ 
ألعيش حياتي   أو أؤجل موتي ).
ومـــثـل ذلك في قـــصــــيـــدة ( أســـئـــلـــة
سـاذجة جدا ) الـتي تبـدأ بالـتساؤل (
ما فـائدة ..)   وقـصـيدة ( سـمـفونـية
الـــتــــعب ) الـــتي تــــبـــدأ بـ( تـــعـــبت )

وغيرها . 
قـطعية التي وهناك ثـانيا القـصائد ا
تــبــدأ بــبــدايـــات مــخــتــلــفــة   ولــكن
عنى يجمعها خيط واحد يصبّ في ا
العام لـلقصيـدة كلها   مثال ذلك هذا

قطع من قصيدة ( آلهة الوهم ) : ا
( للحقّ ع

برمج تراوغ الظل الوثني ا
وال جتود بدمعها احلجري

إالّ في غياب النور ) 
       أمــا الـشــكل الــثـالث من أشــكـال
قصائـد اجملموعة فهي الـقصائد التي
تأخـذ منـحى بـنائـيا مـترابـطا مـا ب
مـكـونـات الــقـصـيـدة الـتـي تـتـسـلـسل
وتنسـاب وتتصاعد في مـعانيها وفق
بــنـــاء مــحـــكم الــعـالقــة بــ بـــعــضه
والــــبـــــعض اآلخــــر  حــــيث تـــــهــــتم
ـوضـوع مـركـزي واحد  الـقـصـيـدة 
وهــنــاك الــعــديــد من هــذا الــنــوع من
القصائد في اجملموعة . ولكنه في كل
ــركـزة ــقـاطـع ا ــيل إلـى ا األحــوال 
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القاهرة
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عذاب الركابي


