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حـصل فيلم (ابن شـاؤول) أو (صان أوف شاؤول) على جـائزة األوسكار بـسبب جتسـيده الواقعي لـلحياة فـي معسكـر اعتقال نـازي. لكن مؤلفه
ومخرجه الزلو نيميس يـرجع في فيلمه اجلديد بعقارب الساعـة أكثر إلى الوراء ليلقي نظرة على كيف سـمحت أوروبا لنفسها باالنزالق إلى هوة

ية األولى.  أخرى هي احلرب العا
ـاضي شابـة في بودابـست عام  1913عشـية لـيلة ويـتتـبع فيـلم (غروب) أو (صـانست) الـذي عرض في مـهرجـان البـندقـية الـسيـنمـائي يوم االثـن ا
احلـرب التي دمـرت وهم التـقدم األوروبي الـذي ال يتـوقف. وقال نـيمـيس في مـؤتمر صـحفي ”عـندمـا أخرجت ابن شـاؤول أردت حقـا أن أعود بـالزمن
ا في بداية القرن العشرين. كيف دخلت حضارة متطورة في مرحلة تدمير ذاتي وكيف حتولت ألحاول فهم اللغز الذي حدث خالل سنوات قصيرة ر
ة الصناعية .“وأضاف اخملرج اجملري البالغ من العمر ( 41عاما) ”أردت أن استجوب من حقبة التقدم والثقة الالمتناهية في التكنولوجيا إلى اجلر
نفسي عن ميالد القرن العشرين مشيرا إلى أن هذا هو ما يدور عنه فيلمه الدرامي (غروب). والفيلم من ب  21فيلما تتنافس على جائزة األسد الذهبي في

مهرجان البندقية السينمائي والتي ستسلم في الثامن من أيلول. 

رسالة البندقية
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يوسف التوراتي على موته :
 48: 1و حـــدث بــعـــد هــذه االمــور انه
قـيل ليـوسف هوذا ابـوك مريض فـاخذ

معه ابنيه منسى و افرا 
 48: 2فـاخـبـر يـعقـوب و قـيل لـه هوذا
ابــــنك يــــوسف قــــادم الـــيـك فـــتــــشـــدد

اسرائيل و جلس على السرير 
 48: 3و قــال يــعــقـــوب لــيــوسف الــله
الـقـادر عـلى كل شـيء ظهـر لي فـي لوز

في ارض كنعان و باركني 
 48: 4و قـال لي هـا انـا اجعـلك مـثـمرا
و اكثرك و اجعـلك جمهورا من اال و
اعــطي نــســلك هــذه االرض من بــعــدك

ملكا ابديا 
ــولــودان لك في  48: 5و االن ابــنـاك ا
ارض مصر قبلما اتيت اليك الى مصر
هــمــا لي افــرا و مـنــسى كــراوبـ و

شمعون يكونان لي 
49:1 و دعـــا يـــعــــقـــوب بـــنـــيه و قـــال
ا يصيبكم في اخر اجتمعوا النبئكم 

االيام 
49:2 اجــتـمــعـوا و اســمــعـوا يــا بـني
يـعقـوب و اصـغوا الى اسـرائيل ابـيكم
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ـا فـرغ يـعـقـوب من تـوصـية 49:33 و 
بنـيه ضم رجـلـيه الى الـسـريـر و اسلم

الروح و انضم الى قومه 
50:1 فـوقع يــوسف عــلى وجه ابـيه و

بكى عليه و قبله 
50:2 و امـر يوسف عـبـيده االطـباء ان
يحنطوا اباه فحنط االطباء اسرائيل 
3: 50 و كــمل لـه اربــعــون يـــومــا النه
هكذا تـكمل ايام احملنـط و بكى عليه

صريون سبع يوما  ا
4: 50 و بـعـدمـا مضت ايـام بـكـائه كلم
يـوسف بـيت فـرعـون قائـال ان كنـت قد
وجـدت نعـمة في عـيونـكم فتـكلـموا في

مسامع فرعون قائل 
50:5 ابي اســتـحــلــفـني قــائال هــا انـا
امـوت في قـبـري الـذي حـفـرت لـنـفـسي
في ارض كـنـعـان هـنـاك تـدفـنـني فـاالن

اصعد الدفن ابي و ارجع 
50:6 فـقال فـرعون اصعـد و ادفن اباك

كما استحلفك 
50:7 فــصــعــد يــوسف لــيــدفن ابــاه و
صـعد مـعه جمـيع عبيـد فرعـون شيوخ

بيته و جميع شيوخ ارض مصر 
 8: 50 و كل بــيت يــوسف و اخـوته و
بـيت ابـيه غـيـر انـهم تـركـوا اوالدهم و

غنمهم و بقرهم في ارض جاسان 
9: 50 و صـعد مـعه مركـبات و فـرسان

فكان اجليش كثيرا جدا 

.... فـــيـــوسف الـــيـــهـــودي ال يـــشـــبه
كلكـامش العراقي  ويعـقوب ال يشبه
أنـكـيـدو الـعـظـيم مـهـمـا حاول نـاجح
ـــــكن لــــنــــاجح أن تــــمــــريــــر ذلك . 
يــسـتـخف بـأسس الـتـحـلـيل الـعـلـمي
عـروفة  لكنه لن يـستخف بعـقولنا ا
وسـنــحـافظ عـلى كــنـوزنـا الــعـراقـيـة
األسـطورية الـعظيـمة . وحتى عـندما
يـسـتعـ ناجح بـاقتـباس يـأخذه من
أحــد مـؤلـفـات االسـتــاذ عـلي الـشـوك
يـــقـــول فـــيه :(أشـــار االســـتـــاذ عـــلي
الــشــوك بــان الـــقــافــلــة الــتي صــعــد
يـوسف عـلى راسـها مـكـونـة من اهله
ثل عن كل وجميـع شيوخ مصـر "
مدينة" حتت حراسة عسكرية مهيبة
ودخـــلـــوا أرض كـــنــعـــان عن طـــريق
جـلــعـيــد الى حـيــدر اطـاد  ونــاحـوا
هناك نوحا عظيـما سبعة ايام . فلما
نـاحة رأى اهل الـبالد الكـنعـانيـون ا
قالـوا هـذه منـاحة ثـقيـلـة للـمصـري

" ـــكـــان "ايـــا مـــصـــر ولـــذلك دعي ا
وحمـله بـنـوه الى مغـارة مـكفـيـلة في
حـيرون  وتفـجعوا عـليه سبـعة ايام
اخــر  ثم عـادوا عــبــر احلـدود - ص
.(18) (197وهــنــا مــفــارقــة أخــرى :
األســتـــاذ نــاجح الـــذي يــدّعي قــراءة
وحتـلـيل الـتوراة  وخـصـوصاً قـصّة
يـوسف  ال يـعـرف أن ما يـنـسبه إلى
"عــلي الــشـوك" مــنــقـول  –بـتــحــويـر
بـسـيط - من قـصّـة يـوسف في سـفـر
التـكوين (اإلصـحاح اخلـمسون : 7) 
 . 12 –ولم يــذكـر نــاجح اسم كــتـاب
األسـتـاذ عـلي الـشـوك الذي نـقل عـنه
ُـقتبس الـسابق لـكي نتـأكّد هل ذكر ا
علي الشوك  –بدوره  –مصدره أم ال
قـبوس ـصـيبـة أن نـاجح ذكـر ا ?! وا
ـرّة عن األصل نــفـسه مــنـقـوال هــذه ا
ــقــتــبس من عــلي الــتــوراتي فـــوق ا
الــشــوك مــبــاشـرة وعــلى الــصــفــحـة

نفسها (الصفحة  197) . !!
وألن كـلــكــامش بــكى عـلـى أنـكــيـدو 
ويوسف بكى عـلى أبيه  إذن يوسف
الـيـهـودي الـتـوراتي يـشـبه كـلـكـامش
الـــســـومـــري الـــعـــراقي  ويـــعـــقــوب
الـيــهـودي الــتـوراتي يــشـبه أنــكـيـدو
السومري العراقي  وبالتالي فناجح
الــعـــراقي يــشـــبه دنــزل واشـــنــطــون

األمريكي . 
هل البـطل احملـارب الـشـجاع أنـكـيدو
ـــلك الــبـــطل الـــعــراقي الـــذي واجه ا
العـظـيم كـلـكـامش وحتـدّاه ثم أصبح
خـــلّه وصــاحــبـه  وقــامــا بــاألعــمــال
ـلحـميـة اخلارقـة سويّة  البـطولـية ا
تـهالك الذي يـشبه يعـقوب العـجوز ا

مات على سريره مريضا ذاوياً ? 
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ــرض الـذي أصــيب به أنــكـيـدو هل ا
راحل األخـيرة الـذي قرّرته اآللـهـة وا
من حـيـاته  يشـبه مـرض شـيـخـوخة
يـعـقـوب الذي مـات في فـراشه خـاوياً
وعـودة والـسلـطات يـوزّع األراضي ا
ـــلك شـــيــئـــا ? هــذا وهــو بـــدوي ال 
الــبـدوي الــتـوراتي الــذي خـدع أخـاه
"عـــيـــســـو" وكـــذب (مـــا هـــذا الـــنـــبي
الـتوراتـي الذي يـكذب ?) لـيسـلب منه
الــبـــكــوريــة بــصــحن عــدس  ثم قــام
بـــالـــكــذب عـــلى أبـــيه وتـــمـــثــيل دور
ـثـلي هـولـيود وصـوت أخـيه (مـثل 
!!) لـيـسـرق البـكـوريـة أيـضاً  مـثـلـما
قـام بــسـرقــة ونـهب بـهــائم وغـنــيـمـة
سكّان "عاى" قد نهـبها لنفسه (حسب
قــــــــــــــــول الــــرب!!!) يـــشـــوع 27:. 
8)هـل الغـايـة من حيـاة أنـكيـدو الذي
خـلقـته اآللهة كـغر لكـلكـامش تشبه
الغـاية مـن حيـاة يعـقـوب الذي خـلقه
الـله وجــعـله نـبـيّـاً حـسب أطـروحـات

كهنة التوراة ? 
هل الــــكـــــــــــائن األســــطــــــــــــــــوري

يشبه البشري البدوي ?
 هل قـام يــعـقـوب بـقـتل ثـور سـمـاوي

مخلوق من اآللهة ? 
هل حتـدى يـعـقـوب اآللـهـة الـعظـمى ?

هل حتدّى اإللهة األم عشتار ? 
هل يـعرف هـذا الـبدوي إلـهة أم أصالً

 ويحترمها ? 
هل قـام يـعــقـوب بـقـتل وحش غـابـات

األرز ? 
وهـل كل من يبـكي عـلى فـقيـد له بـكاءً
مـــرًّا ويــــهـــيـم في الــــبـــراري يــــشـــبه

كلكامش ? 
هـل كـــــان يــــــعـــــقــــــوب يـــــعـــــيـش مع
احليوانات في الغـابة مثل أنكيدو ثم
ـرحــلـة حتــضّـر عـلـى يـد بـغيّ ? مـرّ 

وألي سبب حضاري عظيم ? 
لـقـد أحــصـيت أكـثـر من ثالثـ فـارقـاً
بــ مـوت أنـكـيــدو ومـوت يـعـقـوب –
ــوت فـــقط  نــاهــيـك عن احلــيــاة – ا

فكيف يشبه يعقوب أنكيدو ?  
ـــوقف مـن الـــلـــوح خـــذ فــــقط هــــذا ا
ــلـحـمــة  والـذي يـقّص الــسـابع من ا

فيه أنكيدو رؤياه على كلكامش :
(ثم طلـع النـهـار فقـص أنكـيـدو رؤياه

على كلكامش قائالً :
"يــا صــاحــبي أيّ حــلم عــجــيب رأيت

اضية :  الليلة ا
رأيت أن "آنـــــو" و"أنــــلـــــيل" و"أيــــا" و

"شمش" السماوي 
قـد اجـتـمــعـوا يـتــشـاورون وقـال آنـو

ألنليل :
"ألنـهـمـا قـتال الـثـور الـسـماوي وقـتال

خمبابا 
ــوت ذلك الــذي قــطع فــيــنــبـــغي أن 

أشجار األرز من اجلبال 
ولـكن أنـليل أجـابه قـائال : إن أنكـيدو

هو الذي
وت " سيموت  ولكن كلكامش لن 
ثم انـبــرى شـمش الــسـمـاوي وأجـاب

أنليل البطل وقال :
ألم يـقتال ثـور السـماء وخمـبابـا بأمر

مني ?
ـوت عـلـى أنـكـيـدو وهـو فـعـالم يـقع ا

بريء" ? - ص .(19) (118)
هـل حـصل مـثل هـذا اخلالف الـشـديد
ب اآللهة حول موت يعقوب ? أم أنّه

مات في فراشه حتف أنفه ? 
وهـل كـان ردّ فــعل يــوسف الــيــهـودي
مـثل ردّ فعـل كلـكامش الـسومـري لكي

يشبهه أو "يتناص" معه ? 
ولــنـشــاهـد الـكــيـفـيــة الـتي مــات بـهـا
يــعــقــوب الــتــوراتي  وردّ فــعل ابــنه

10: 50 فاتوا الى بيدر اطاد الذي في
عــبــر االردن و نـــاحــوا هــنـــاك نــوحــا
عـظـيــمـا و شـديـدا جـدا و صـنع البـيه

مناحة سبعة ايام 
50:11 فــــــــلـــــــمـــــــا راى اهـل الـــــــبالد
ـنـاحـة في بـيـدر اطـاد الـكـنـعـانـيــون ا
قـالـوا هـذه مـناحـة ثـقـيـلة لـلـمـصـري
لــذلك دعي اســمـه ابل مــصــرا الـذي

في عبر االردن 
12: 50 و فــعل لـه بــنــوه هــكــذا كــمــا

اوصاهم 
50:13 حـمـله بـنـوه الى ارض كـنـعان
ـكفيـلة التي ودفـنوه في مغـارة حقل ا
اشـتراهـا ابـراهيم مع احلـقل ملك قـبر

را  من عفرون احلثي امام 
50:14 ثم رجع يـوسف الى مصـر هو
واخـوته و جـمـيع الـذين صـعـدوا معه

لدفن ابيه بعدما دفن اباه) 
ولـــنــســـأل األســـتــاذ نـــاجح اآلن : هل
مـــوقف يـــوسـف الـــيـــهـــودي هـــذا في
احلــــزن عــــلـى أبــــيه يــــشـــــبه مــــوقف
كـــلــكــامـش الــعــراقـي األســطــوري في

دمّر على رفيقه أنكيدو ? :  حزنه ا
(اسـمـعـوني أيـهـا الـشـيـبـة (الـشـيوخ)

وأصغوا إلي 
مـن أجل "أنـكـيدو"  خـلّـي وصاحـبي 

أبكي
وأنوح نواح الثكلى 

إنه الـــفـــأس الـــتي في جـــنـــبـي وقــوة
ساعدي

واخلـــنــجــر الـــذي في حــزامي واجملن
الذي يدرأ عنّي 

وفرحتي وبهجتي وكسوة عيدي
لقد ظهر شيطان رجيم وسرقه منّي

يا خلّي وأخي األصغر 
لقد طاردت حمار الوحش في التالل 

اقتنصت النسور في الصحارى 
أنكيدو  يا صاحبي وأخي األصغر 
الـــذي اقـــتـــنص حــــمـــار الـــوحش في

النجاد والنمر في البراري 
تـغـلبـنـا معـا عـلى الصـعـاب وارتقـيـنا

أعالي اجلبال 
ومسكنا الثور السماوي ونحرناه 
قهرنا خمبابا الساكن في غابة األرز
فـأيّ سنـة من النـوم  هذه الـتي غلـبتك

وتمكنت منك ?
طواك ظالم الليل فال تسمعني "

ولكن "أنكيدو" لم يرفع عينيه 
فجسّ قلبه فلم ينبض 

وعند ذاك برقع صديقه كالعروس
وأخذ يزار حوله كاالسد

وكــالـــلــبـــوءة الــتـي اخــتُـــطف مــنـــهــا
اشبالها 

وصــار يــروح ويــجيء أمــام الــفــراش
وهو ينظر إليه 

وينتف شعره ويرميه على األرض 
مـزّق ثـيـابه اجلـمــيـلـة ورمـاهـا كـأنـهـا
اشـــيــاء جنـــســة - ص  126و.(127)
و(20)  إنني أجـد نفسي مـضطرا إلى
لحـمة تصوّر نقل مـقاطع طويـلة من ا

ردة فـعل كــلـكــامش الـرهــيـبــة عـلى
مـوت أنــكـيـدو  لــكي يـرى الـقـاريء
الــكـر أي مــنــزلق وقع فــيه نـاجح
ـعمـوري وهو يـحاول - بـكل قسر ا
ــطـابــقــة بـ كــلــكـامش وعــنف - ا
الــعــراقي وبــ يــوسف الــتــوراتي
جملرد أن األخير بكى على أبيه بعد
أن حنّطه وطاف به في عدّة مدن !:
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(من أجل أنكيدو  خلّه وصاحبه 
بكى كلكامش بكاءً مرّاً 

وهــام عــلى وجــهـه في الــصــحـارى
(وصار يناجي نفسه) :

إذا مـا متّ أفال يكـون مصـيري مثل
أنكيدو ?

لــــــــقـــــــــد حلّ احلــــــــــــــــزن واألسى
بجسمي 

ـوت  وهـا أنـا أهيم في خـفتُ من ا
الـــبـــراري - ص .(21) (128) ومن
هـنا  تـبدأ أعـظم رحلة فـي التاريخ
والـــــوجـــــود والـــــكــــــــــــــون عـــــلى
اإلطالق : رحـــلـــة الــبـــحث عـن ســرّ
ـوت  وليس العودة إلى احلياة وا
ـــارســـة دور وزيــــر الـــتـــجـــــــارة
ــيــرة كـــمــا كــان يــفـــعل يــوسف وا

التوراتي .
 فـــعن أيّ تـــشـــابه بـــ كـــلــكـــامش
الــــعـــــراقي الـــــعــــظــــــيـم ويــــوسف
الــــــيـــــهـــــودي يـــــتـــــحـــــدّث نـــــاجح

عــموري?.  ا
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احلداثةُ الشعرية وتأم متطلبات النص

 الــبـــصـــريـــة وقـــد حـــوت مـــراحـــله
الـــشــــعـــريــــة مـــراحـل خـــطــــيـــرة في
مستـوياتها األغرائيـة والعصية بدءا
ــــهــــرج مـن بــــدايـــــته من األرامـل و ا
الـعـجـوز أو الـبـجـعـة أو سأم بـاريس
ـعروفة نـاهيك عن مطـوالته األخرى ا
والشك أن مــاكــتــبه قــد شــكل شــعــرا
حـقـيقـيا شـعرا غـريـبا وعـنيـفا شـعرا
الذعـا وعــمـيــقـا وهـو وغــيـره وجـدوا
مــظـهــر الــلـغــة احلــقـيــقي فــتــطـورت
الــكــلــمــة تــطـــورت الــفــكــرة وتــطــور
ـطـا الـوجـود الـشـامل الـذي أصـبح 

لها                          
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ـغـادرة بالـلـغـة تـعمق عـلى أثـر تـلك ا
الوعـي شعريا بـوعي الثقـافة كمدخل
ألســتـنـبــاط الـعـديـد من األشــكـالـيـات
الــفـكــريـة الــتي تـســاهم في أمـدادات

ـــثـــالـــيـــة الـــتي ربـــطت رغم تـــلك ا
الـشعراء األوربـي بـاجلمال لـكنهم
تـنـوعـوا في مــوضـاعـاتـهم وأشـيـر
ــوضــوعــات الــتي هــنــا إلى تــلـك ا
العـالقه لـهـا بـاجلـمـال في ظـاهـرهـا
ـضــمـون أو ســواء عـلى أخــتـيــار ا
ــفــردات ذات الـبــعـد بـأســتــخـدام ا
ـألوف أحـيانـا وذات األثر الـقبيح ا
أحـــايــــ أخـــرى نـــاهـــيك عن تـــلك
الـقـفـزات الـسحـريـة ضـمـن اخلـيال
تـميـز فـقد كـانت تفـاهة الـعمـيق وا
الــواقـع تـــقــود إلـى أســراره وبـــفك
ـنــاطق ــكن أســتــدراج ا أســراره 
الــغـامــضـة لــتــنـســلخ األشــيـاء من
وجـــودهـــا وتــصـــبـح رهن الـــلـــغــة
هذا لـيصـنع الشـعـر منـها مـايشـاء 
ـتداول ب الـنظريات ـفهوم ا هو ا
احلـديثة لـلخـروج من سجن الواقع
الضيق للـبدء بتأسيس قوى أخرى
قـابـلـة الن تـكون أكـثـر إثـارة وأبـعد
تــوجــيـهــات فــيــمـا يــجــعل كل شئ
متـعلـقا بـغيـر عصره ولـذلك وجدت
ـداخل الـنـفـسـيـة وفي الـبحث في ا
في كــوالـيـســهـا عن كل مـايــنـسـجم
وذلك الــضــيـاع وتــلك الــهــوة الـتي
شـــطــرت الـــكـــائــانـــات الـــبــشـــريــة

ـاديـة لـتـجـعـلـهـا لـصـيـقـة احلـاجـة ا
نشطر األخر  وأهمال جزءها ا

b¹b'« hM «  U³KD²  5 Qð

أن مــوجــهـــة الــظـــواهــر الــكـــونــيــة
ـنـطـلـقـات وتـفـســيـرهـا كـانت أحـد ا
األســـاســيـــة في إكـــتــشـــاف الــلـــغــة
ـالئــمــة والــقــادرة عـــلى مــحــاكــاة ا
قـدرات اخملـيـلـة الـتصـويـريـة ألنـتاج
ــتــشــابــكــة ذلـك الــكم من الــصـــور ا
ـــتــعــارضـــة لــيــتــمـــكن اجلــوهــر وا
األبــــــــداعـي فـي ذلك ألخــــــــتــــــــيـــــــار
موضـوعات قـد يكـون البـعض منـها
فــخــمــا وقــد يــكــون الـبــعـض األخـر
ضــيــقــا وعــاديــا ولـكـن نــتـائـج هـذا
األخـتيـار وفي احلالـت  تـكون على
مـسـتوى عـال من الـتدفق ومن أرادة
ـومـتـهـا الـتي حـررت احلـيـويـة ود
ـتــوارثـة في مـاكــان من الـتــقـالــيـد ا
الـلــغـة وهــذه اإلرادة سـهــلت طـريق
أقــامــة بــنى جــديـــدة عــلى صــعــيــد
ـكن األفـادة مـنه ضـمن أخـتــيـار مـا
الــوســائل اخملــتــلــفــة الــرئــيــسـة أو
ـــســاعــدة لــتــأمــ حــاجــة الــنص ا
ومـتـطـلـبــاته وفق الـتـوجـهـات الـتي
الحتـفل بـالـعمـومـيـات والبالـقـوان
الــــوضــــعـــيــــة الــــتـي الكت األلــــسن

لـقـد ذهب ورهـنـتـهـا عـقـودا طـويلـة 
األغـراق في الوصف بـعيـدا وأصبح
ــقـ مـيـزة األسـتـرســال الـوصـفي ا
عـــــــوض ذلـك وذهب الــــــــتـــــــمـــــــاثل
ـباشـرة وجف السطح بالتـقريـرية ا
لــــيـــوغـل في األعـــمــــاق وحتـــول كل
مـخـيف كـان الـشـعـراء اليـأتـون عـلى
قـدمـة بل أن اللـغة ذكره لـيـحل في ا
واضيع الـساخرة جـددت أنتـمائهـا 
جـادة وأخرج الـشعراء مـنهـا أشكاال
ـقـدرات اجلمـالـيـة قصـدوا بـها من ا
تـــــشـــــويه الـــــواقـع لألقـــــتـــــراب من
األحاسـيس الـتي تثـيـر موجـوداتهم
ناطق الوعي بدون عزل إسـتدراكي 
والـالوعي إذ أن اجملـهـولـيــة الـتـامـة
بـــالــواقع والــصــيــاغــات الــدرامــيــة
ــزدوجــة بــالــفــكــاهـة والـالشــعـور ا
بـاحلـيـاة الـوضـعـيـة وتـقـديـر وبـناء
ــطــلـوب كل ذلك الــعـالـم الـشــعـري ا
رتـب الــعــنــاصـــر الــغــازيــة لـــلــعــقل
وجعلـها أمام مـصير الـقوة العـمياء
ـتــكـرر ــشـابــهه وا الـتي تــفــتـرس ا
ـرئي بـصـوره الــطـبـيـعـيـة أن كل وا
ــــســـارات شيء هــــو ضــــمن تــــلك ا
الـدرامــيـة الـتي تـتـوافق مع األيـقـاع
الــنـفــسي وهي مــزدوجـة الــوظـيــفـة

والفعل والنتائج 
 لـقد ذهب التـشبيه واألسـتعارة إلى
اجلـــحـــيم وذهـب ديـــكـــور األشـــيــاء
جلـحـيم أخـر وعـرف الـشـعـر كـيـفـية
ـــطـــلق األفـــادة من مـن الـــصـــوفي ا
ـبـاشـر واإلعـتـزاز بـاألنـا والـرمـزي ا
كمولد حقيقي لألجنازات اجلمعية 
لـعل بـودليـر واحدا من هـوالء الذين
أجــتــهــدوا في تــنــظــيم تــلـك الـرؤى
الــشـــعــريــة فــصــنـع تــقــابال مــابــ
األضــداد أضــداد الـكــلــمــات أضـداد
الـسمعية األلوان أألضـداد احلركية 

جــديـــدة لـــلـــمـــخـــيـــلـــة وقـــد أخــذت
احلضارة تمثل وطأتها الثقيلة أمام
ا يشفي ذاته والتي حاجة األنسـان 
بــدأت تـــعـــيـش شـــكــلـــهـــا الـــدرامي
كمـحـصلـة أكيـدة حملاوالت الـتجـديد
وظــهـــور الـــنــظـــريـــات والــتـــيــارات
الــفــكــريــة وبــهـذا خــلـق من الــرمـوز
وجـــودا حــيــا ومـن الــبــاطـن إطــالــة
إنــصـات لــلـتــعـبــيـر بــفـخــامـة بـدون
احلـاجة لـتـسويـة إنـسجـامـية مـاب
الـعـالقـات الــتي أثــرت الــلـغــة زمــنـا
طـــويال األمــر الــذي ســـاعــد عــلى أن
اضي بعد يتوغـل النقد في أعـماق ا
أن حـاول أعطاء شـفرات مـا لألشياء
الــتي البـــد من أعــادة الـــنــظـــر بــهــا
وخـالل مــــائـــــتي عــــامٍ مـن اجلــــهــــد
األنــــســـانـي الـــذي تــــعــــاقب عــــلـــيه
هم ضمن العشرات من الـشعراء ا

الـقـارة األوربـيـة  تـقـيـيم مـنـجزات
الــعـصــور األدبـيـة احلــديـثــة وأعـيـد
ة ـفـاهـيم األغـريـقـيـة الـقـد تداول ا
بـشأن الـشـعـر و توظـيف الـقدرات
الـنقـديـة لدراسـة اجلمـال ومـفاهـيمه
سـرح أنذاك وما كـتب له هو وكـان ا
ا كـتب عن الشـعر أو األخر قـريبـا 
لـصيـقـا له والشك رافق ذلك حتوالت
سـيــاســيــة وهــزات كـبــيــرة ومــنــهـا
الثورات األوربية كثورة نابليون في
فـرنـســا واخلـارطـة اجلــديـدة الوربـا
ــيـتـ والـعـالم بــعـد احلـربــ الـعـا
األولى والـثــانـيــة وتـداخـل الـصـراع
الـديــني وسـيــادة األقـطــاع وأزدهـار
األكـــتــشـــافــات الـــعــلـــمــيـــة األولــيــة
والـسـيـطــرة األسـتـعـمـاريـة وتـنـامي
رؤوس األمـــوال بــــيــــد الــــقــــلــــة في
اجملــتــمع وأضــطــهــاد الـعــمـل الـذي
ـــرأة واألطــــفـــال في تــــعـــرضـت له ا
ـصــانع وشـيــوع الـتـوق ـعــامل وا ا
إلـى احلــريــة ضـمـن شــيــوع مــبـاد
حقوق األنسان التي أعلنها الرئيس
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بــدأ الـنــقـد يــكـشف أن هــنـاك حتـوال
ـــفــاهــيم ركـــائــز األنــتــاج كـــبــيــرا 
الـشــعــري ومـنــهــا الـلــغــة ووظـيــفـة
اخملــيــلـة ومــفــهــوم اخلــيــال ومـدرك
ـــلــكــات اإلبـــداعــيــة ـــوجــودات وا ا
والـــــعــــقـل الـــــبـــــاطن والـــــشـــــعــــور
واألحـــســاس والــتـــنــاقض والـــعــقل
تـطفل والـتـصور واإلبـتداع وكـافة ا
أوجه النشاط الـشعري األخرى التي
تـعني لـلـنقـد أن يخـرج بـحصـيلـة ما
ـاضي عن الــشــعــر الـذي كــتب فـي ا
والذي بـدأ يكتب األن وكـيف يتعامل
ـنـتـجـ عـبر تـلك الـنـقـد مع هـذين ا
األزمات  وما ولدت من أالالم جمعية

ســـاهــمت فـي تــفــجـــيــر الــوجــدان
األنساني وفي الـنظر الى احلقائق
ـتـطــلـبـات الـكـونـيـة بـنـظـرة من وا
الـــيــأس والــتـــمــرد وكـــان البــد من
ـعـجـزة الـتـي تـوحـد الـذات لـيس ا
في الـــشــعـــر فــقط وفـي األجــنــاس
األدبـية اخلاصـة بالـشعر  األغـنية
ــلــحــمـة   األنــشــودة الـرعــويــة ا
الــدرامــا ألحـــيــاء وأيــجــاد مــاكــان
ـــاضي  لـــذيـــذا ومـــخــــفـــيـــا في ا
ــــــــا اإلدراك األهـم مـن ذلـك ولــــــــر
عـبر عنـه أن الشـعر مقـدس خفي ا
في ظالم األسرار وهو حـالة رفيعة
بـدون أن يــطـلى بـشئ من الـديـنـيـة
أو أشـكال التـأثيـرات األخرى التي
أعــتـــمـــدت مـن الـــبــعـض كـــعـــكــاز
للوصـول للمتلـقي فقد تفرع النص
الــــواحـــد إلى نــــصـــوص عــــديـــدة
أجتــهت إلى اإلبـتــعـاد عـن عـقــلـيـة
الـعــصـر وهـنـا أصــاب الـنـقـد حـ
حــــــلل أســــــبــــــاب هــــــذا األجتــــــاه
وأستـخلص أن كل الـذي جرى كان
من الـضـرورات أسـتـجـابـة لـلـمـواء
الذي في بـاطن اإلنـسـان وهـومواء
وت فـنهضـت قوة تشـتيت يشبـه ا
اخلـيـال وأمـتـلــكت الالمـتـنـاهـيـات
زمامهـا لتتوالـد األحداث وتتناسل
األزمــنــة واألمـــكــنـــة كل ذلك جــرى
بـصوت األنـا الـواحـدة الـتي أنهت
اضي نظـام اإلتـكال عـلى حـرفيـة ا
لــيــبــلغ الــشــــعــر ذروته الــغــريــبـة
والزال الـنـقـاد يـعـتـقـدون أن هـنـاك
الكـثير الـذي مــــــــضى والذي البد
مـن اإلسـتــدالل عــلى قــواه األخـرى
اخملـفـيـة فـــــــــــيـه كي يـصـار بـعـد
ذلك لــــنـــســـيــــانه ووضـــــعـه عـــلى
الـــــرفــــوف شـــــاهـــــدا فـــــقط عـــــلى
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