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إضاءات في نصوص السورية جناح ابراهيم

كشفت أيـسلنـدا النـقاب عن لوحـة تذكاريـة مخصـصة لنـهر أوكيـوكول الـذي أصبح أول نهـر جليـدي يذوب من ب مـئات األنـهار اجللـيدية في الـبالد بسبب تـغير
ؤشـرات التي تنـذر بتـحرك مـناخ األرض نحـو منـعطـفات خطـيرة. وحـضر عـلماء وسـكان مـحلـيون مراسم نـاخ. ويرى العـلمـاء أن ذوبان األنـهار اجللـيديـة من ا ا
عايير التنصيف كـنهر جليدي بعد ذوبانه على الكشف عن اللوحة تذكارية يـوم األحد في موقع النهر اجلليدي في غرب وسـط أيسلندا. ولم يعد أوكيوكول يـفي 
مدى القـرن العشرين. وكـتب نص على اللـوحة تذكـارية من تأليف الـكاتب األيسـلندي أنـدري سناير مـاجناسـون أو.كيه (أوكيوكـول) هو (أول نهـر جليدي أيـسلنـدي يفقد
وجه لألجيـال القادمة (نحن نعلم قبـلة). وورد أيضا في النص ا ئت ا صير خالل السنـوات ا توقع أن تلقى جمـيع أنهارنا اجلليديـة نفس ا وضعه كنهر جليـدي. من ا
ا يلزم). ويـظهر النهـر اجلليدي في صـور التقطتـها األقمار الصـناعية في عام  1986منشورة على موقع ما يحدث وما يـتع عمـله. أنتم فقط من يعلم إذا كـنا قد قمـنا 
مرصد األرض اإللكتروني الـتابع إلدارة الطيران والفـضاء األمريكية (نـاسا) كرقعة بـيضاء متماسـكة لكن ما تبقى مـنه اآلن حسبما تظـهر صورة التقطت في األول من
أغسطس آب هذا العام هو بقع بيضاء صغيرة من الثلج األبـيض. وقال مينيك روزينج األستاذ بجامعة كوبنهـاجن (لم يعد هناك شك في أن مناخ القطب الشمالي يتغير

ناخ فيها من توقعات نظرية للمستقبل إلى واقع يومي) بشكل واضح وسريع. وأضاف جميع دول الشمال تضم مناطق قطبية انتقل تغير ا

رسالة كوبنهاغن
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بل هي تـنـقل تـصـوراتـهـا الـشـعـريـة
إلى شواغل أخـرى ملـيئـة بالـصخب
وغنية بالـتجارب القادرة على إعادة
الشأن لـلشعر األنـثوي واألبتعاد عن
الـنـمـطــيـة الـسـائـدة  ويـتـحـقق ذلك
عـــلى مــســتــوى مــعــنى الــشــعــر في
األمـكـنـة الــتي بـوسـعـهـا أن تـصـرف
الشعـر نحو تـعابيـر شعريـة صادمة
عبـر صرعات جـديدة لـلمـعنى تـسفر
عن خـسـارة اليسـتهـان بـها لـنـمطـية
الـشعـر مـايعـطـينـا فـكرة مـؤكدة عن
شـعـرهـا الـذي يكـشف عـن نفـسه من

خالل التخييل احلافل بالغرابة :
"أنا التي مررت بأنهر

وبحار
كابدت أعاصير

ورياح
حملت على كتفي

أنصاف سفن 
ورايتي

جافة في الريح
تلئة باألزرق.. "

بـــقــدر بـــالغ من اإلخـالص يــتـــحــول
ـاثله الشعـر إلى شيء مـتقـدم عما 
من حاالت منمـطة ومسارات يختلف
بــهـــا احلــال وسط أجـــواء شــعــريــة
مـخــالـفـة حـيث اإلزاحــات الـشـعـريـة

أوسع من أن تــنـحــصــر;  يــجـري ذلك
بخالف مـاحتمـله الذاكـرة الشـخصـية
كن إنكار لغز للشاعرة ذاتها وهنا ال
ـعـانه اخلـاطف ومـايـثـيـره الـشـعـر و
من دهـــشــة وعـبء  يــصـل إلى أبـــعــد
حدود الغـرابة في مشاهدهـا الشعرية
ـتـفـلـتـة من أصـول مـكـانـيـة مـتـفـردة ا
فــيــمــا تـوحي بـه من احـتــجــاج فـارق
ـــرئي وحتـــد مـــتــــضـــمن في مـالمح ا
بـأوضح الصـور والذي يـنال نـصيبه
رئي متخدا جانب احلذر من التألق ا
ـطـيـة كــتـابـة الـشــعـر بل يـأخـذ مـن 
ـعاكس مداه من االشـتغـال الشـعري ا
لـلـمألـوف والـذي يـجعـل اخلطـأ أكـثر
فـاعلـية من الصـواب إذ ثمـة فارق ب
الشعـر والشعر فهـناك شعر مااليأتي
اثله أبدا به الشعر نـفسه وشعر ال
والـذي يـبـحث عن خــيـر الـسـبل لـقـتل
الــوقت ومـن ثم يــســـتــقـــيم أمــره في
طـية تستسلم ألسهل اخلضوع إلى 
الـفرص في الـكـتابـة; لكن الـشـعر عـند
الشاعرة إبراهيم هو األكثر قدرة على
أن يــقــرر بــأنه اخلــطــأ الــذي يــصــلح
سـوءا فـثـمة فـرق شـاسع بـ اخلـطة
واحلــلم حـيــنــمـا يــكــون أكـثــر إدراكـا
رامي الـشعر وغيـر مستسـلم للركون

وقريب من صدمة احلداثة :

غربي مصطفى الشليح الشاعر ا

أرى إن نـصــوص الـشـاعـرة د جنـاح
إبــراهــيم تــرفض راهــنــيــتــهــا عــبـر
مــتــحـــوالت أبــديـــة وأن قــيــمـــتــهــا
مـرهـونـة بـإقـصــائـهـا لـنـفـسـهـا لـذا
فـإنـهــا سـتـصــبح بـإسـتــمـرار مـوئل
ـعـان راحــلـة وهـذا يــدل عـلى شـدة
حماسـة الشعر للتـمرد األنثوي وفقا
إلبــداالت الــثـــوابت الـــقــائــمـــة عــلى
ـتــغــيــرة عــلـى الـدوام الــشــيــفــرة ا
وبـــتــوســعــات غــيــر مــحــدودة عــلى
ـتـمـردة ـعــنى ا مـســتـوى الـداللـة وا
عـلى نفسـها والـتي تدفع بإسـتبدال
تصوراتنا وجعلها تتغير قيد حلظة

وأخـرى إذ بـوسعـنا أن نـضع الشك
في مـســتـوى الـتـصــرف لـيـنـتج عن
ذلـك مــنــظـومــة مـن دالالت الــغــيـاب
التي تزخر بـوظائف حاضرة وتلك
هي من أمــتع الـنــتــائج في الـشــعـر
حـيـث يـتـخـلـى الـنص عن شـرط من
شــروط انـتــاجه وحتــويـله من نص
مكـتوب إلى نص مـرئي وصوال إلى
ط الـتلـقي والـدفع به إلى تـغـيـيـر 
ـتـغـير مـصاف الـنـهـج العـالمـاتي ا
أول وبناء بتعاقباته عبر الوجود ا
على ذلك لـم تكن نـصـوص إبـراهيم
نـصوصـا عـاشقـة للـهـدوء والعـزلة
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ـغـربـية احلـديـثـة الـذي درج على ا
إغناء متنها ليس الشعري فحسب
بل والــنـقـدي كــذلك. انـســجـامـاً مع
روح الـــعــنـــوانِ الـــذي ال يـــكــتـــفي
بـتصدُّرِ اجملـموعة الـشعريَّـةِ ولكنه
يـنـسلُّ إلـى ثـنـايـا الـعـمل الـشـعـري
يــفـتــتحُ الــشــاعـر ديــوانهُ اجلــمـيل
قسَّم إلى أبواب شـعريَّة بعناوين ا
الفــتـــة يـــبــدؤهـــا ب (العبُ الـــنــردِ)
ويخـتمـها ب (ال أحـدَ في السـفيـنةِ)
مــسـتـعــمالً أسـلـوب الــتـرقـيمِ الـذي
شُغفَ بـهِ شعـراءُ اإلغـريقِ الـقدامى
وشـعـراءُ عـصـر الـنـهـضـة األوربـيَّةِ
وعلى رأسهم االجنليز.. ونذكر ولع
سـتـمَّدِ شكـسـبيـر بـهذا األسـلـوب ا
ة التي تأثَّرَ بها.  من اآلداب القد
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هـنـا قــصـائـدُ مـشـغــولـة بـاخلـفـوتِ
حــيــنــا وحــيــنــا آخــر بــاحلــفــرِ في
نـابعِ األولى جـوَّانـيـاتِ الـذاكـرةِ وا
وأصداءِ اللغةِ وأقاصي الذاتِ.. مع
َ احلـفـاظِ عـلى مـسـافـةٍ بـيـنـهـا وبـ
اني الــعــبثِ الـكـالمي والـلــغــوِ اجملـَّ
التقريري فأغلبُ قصائدِ اجملموعةِ
الشعريَّة تنـبضُ باحتراقاتِ كاتبها
تـوَّجةِ بـالقلقِ شعَّـةِ وانفـعاالتهِ ا ا

. الوجودي والشعورِ باالغترابِ
يـبـدأُ الـشـاعـرُ بـابهُ الـشـعـريَّ األوَّل
ــقــطع الالفت في الــديــوان بــهــذا ا

حتتَ عنوان (شيء ما):
اجلهاتُ التي أسلمتْني مناديلَها

لتَراني تآويلَها نائمة
في يديَّ استواءُ البداياتِ

كـــيَف تـــكـــون الـــبـــدايـــةُ مـــحـــبـــرةً
للجهاتِ?

كتبتُ على ردهةٍ للذَّهاب إلى جبهة
الوقتِ

شيئا من اخلوف
شي إليَّ

هـنـا اسـتـحـضـار لألُنـثى الـعـصـيَّـةِ
حتى في كالمهِ عن مناديلِ اجلهاتِ
الـتي يريـدُ حلبـرهِ السـري أن يكونَ
بـدايـةً لـها.. ال خـوفَ مع الـقـصـيدةِ
شي إلـيها الـشاعـرُ وتمشي الـتي 
إلــيهِ فــمـنــذُ مــطـالعِ هــذا الــديـوانِ
ــغـربي الـعــذبِ يـتــجـوَّلُ الــشـاعـر ا
الـكـبيـر األُسـتاذ الـدكـتور مـصـطفى
قةِ ـعلـَّ الشـليح في حـدائق اجملازِ ا
يـقـطفُ مـا يـروقهُ من ورودٍ وبـراعمَ
وأكـــمـــامٍ كـــيفَ ال وهـــو الـــصـــائغُ
وزونةِ ـغربيَّةِ ا األمهر لـلقصيدةِ ا
بـشـكـلـيـهـا الـعـمـودي والـتـفـعـيـلي
وأحـــدُ الــشـــعــراء الــعـــرب الــقالئل
الذين يـجـيـدون مـوسقـةَ الـقـصـيدةِ
وإتـقـانَ ايـقـاعـهـا الـهـادرِ شـأنه في
نصف هذا شـأن سعدي يـوسف وا
الــوهـايــبي وقـاسـم حـدَّاد ومــحـمـد
عــلي شــمس الــدين وشــوقي بــزيع

وغيـرهم إذ نـلمسُ مـقـدرةَ الشـاعر
الــعــالــيــة عــلـى تــطــويعِ الــبــحــورِ
وااليـقـاعات في أغـلبِ قـصـائـدِ هذا
الديـوان وجنـد مـعـانـقـات شـعـريَّة
كـثـيـرة مع شـعـراء عـرب وغـربـيـ
ــتــنـــبي وبــودلــيـــر ومــاالرمــيه كـــا
ر واضحٍ ودرويش إذ نـشــعـرُ بـتـأثـُّ
ــــمـــتـــد ـــوروثــــهم الـــشــــعـــري ا
ـــتــصـلِ في كــثـــيــر مـن األمــاكن وا
واالشـارات. يـنـعــجنُ حبُّ الـشـاعـرُ
ـتخـيَّـلةِ.. ـكـانِ.. بـالتـضـاريسِ ا با
بــــاألرضِ األُولى اخلـــضـــراءِ الـــتي
يـــريــدهــا نــايــاً واحــداً يــصبُّ فــيهِ
مـزامـيـرَ العـشقِ أو يـسـكبُ علـيـها
مـــاءَ الــصـــبــاحِ.. وهـــذهِ الــعـــبــارةُ
الــشـعـريَّــةُ من أجـملِ االســتـعـاراتِ
الــتـي رأيتُ في مـــعـــجمِ الـــشــلـــيحِ
الـغزيرِ والوافـرِ بالرؤى والـكناياتِ
والــتـشـكــيلِ الـبـصــري والـصـوتي
فـــهل ثــمَّــةَ اكــتــفــاء بــاألرضِ الــتي
يخاطـبها مخاطبـةَ عاشقٍ حلبيبتهِ

:?ِ على ناصيةِ احلن
تكتفي األرضُ القريبةُ بي

ـائيَّ أرض لم تـكن كـأنَّ صـبــاحيَ ا
لي

أو كــأنَّـي لم أقــدَّ ليَ احلـــجــارةَ من
خُرافتيَ األخيرةِ

كي تكونَ األرضُ ناياً واحداً.
خاللَ قــراءتي لــديــوان (وصــايـا ال
تلزم أحداً) الحـظتُ اهتمامَ الشاعر
ـعـنى اجملـازي والـدالالت ــآلـفـةِ ا
ستحدثـةِ التي يصبُّها في قوالب ا
مــبـــتــكـــرة ويــخـــتــمـــهـــا بــخـــتــمهِ
اخلــــصــــوصي فـي عــــالمٍ ســــرابي
فِ االســــتـــــعــــارةِ الـــــرؤى.. مــــكـــــثـَّ
ـعــنى حــتَّى واإلشــارةِ.. ال يُــتــركُ ا
يـكـتــملَ عـلى أحــسنِ وجه.. بـعضُ
الــنـصــوصِ تـبــدو لـلـوهــلـةِ األولى
ة.. يـصعبُ تـفـكيـكـها.. فـسيـفـسائـيـَّ
هـنا تـبـدو الـلـغـةُ مـزيـجاً مـن نحتِ
أبي تـــمَّـــامِ وغـــنـــائـــيَّــةِ مـــاالرمـــيه
الــهــادرةِ كــمـــوجِ الــبــحــرِ.. أتــذكَّــرُ
قصائدَ بودليـر النثريَّةَ وسونيتاتِ
شـــكـــســـبــيـــرَ فـي بــدايـــاتِ بـــعضِ
الـنــصـوصِ.. وأقفُ فـي الـنــهـايـاتِ
عـــلى أغـــاني األنـــدلـــســـيــ الـــتي
يتمثَّلها شاعرنا الشليحِ على أكملِ
وأجـــــــمـلِ وجـه وهـــــــو اخملـــــــتصُّ
ــــيَّـــاً بــــاألدبِ األنــــدلـــسي.. أكـــاد
أســتــحــضــرُ بــكــائــيَّــاتِ الــســيَّـابِ
َ السطورِ.. ومـوسيقاهُ اخلـافتة بـ
ولـكن لــلـشـاعــر بـصـمــتهُ اخلـاصَّـة
حــتى ال نــكــادُ نــعــثـرُ فـي شــعــرنـا
الـعـربي احلديثِ عـلى صوتٍ يـشبهُ
ـغـســولَ بـشـفـافـيَّـةِ هــذا الـصـوتَ ا
ـشـبَّعِ بـندى نـايـاتِ شوقِ الـرقَّةِ وا
ِ إلى بالدهم. يـجـمعُ ـوريـسـكـيــ ا
الــــشـــاعـــر مــــصـــطـــفى الــــشـــلـــيح

خـصوصـيََّة الـنثـري والشـعري مـعاً
في الـكثيـر من القصـائدِ وينأى عن
ـــطـــروقِ من األســـالـــيبِ واألدواتِ ا
سكونُ واالحتـماالتِ فهو الشـاعرُ ا
بـالــنـغمِ وشـغفِ األوزانِ اخلــلـيـلـيـةِ
ـسـكونُ بـتـجـلـيَّاتِ حـتَّى النـخـاعِ ا
ـرأة واألُنــوثـةِ واجلـمـالِ مع مـزجِ ا
كالمِ الــفـــكــرِ والــقــلـبِ في شــعــريَّــةٍ
ــا قــالهُ شــفــيــفــةٍ وهــذا يــذكــرني 
الــشـاعــرُ والـفــيــلـســوفُ الــلـبــنـاني
جبـران خـليل جـبـران: "للـحُب يجبُ
أن يـكونَ شـراعان.. الـقلبُ والـعقلُ..
ـر كالهــمـا فــسـتــغـرقُ وإذا لم يــتـوفـَّ

السفينةُ"..
 وبــنـظـري أن الـعـقلَ أحــيـانـاً يـقـيـدُ
احلـبَّ بـقــيــودٍ شــتَّى.. لــكنَّ جــبـران
الـفـيـلـسوف يـهـيبُ بـنـا في مواضعَ
كــثــيــرةٍ أن نــتــخــفَّفَ من قــيــدِ هــذا
ـســمَّى بـاحلب الــكـائنِ الــنـورانـي ا
وأن جنـعــلهُ بـحــراً ذا مـوجٍ خــفـيفٍ
فـي إشـــارةٍ جـــلـــيَّــــةٍ: "ال جتـــعال من
احلـب قــــيــــداً بل اجــــعـالهُ بــــحـــرًا
مــتـدفــقـاً بــ شـواطئ أرواحــكـمـا".
لـفتُ في الديـوان هو هـذا التـنوُّعُ ا
ـتنـاسقُ بـأشـكالِ الـشـعرِ الـبـديعُ وا
واضيعِ.. االحـتفاءُ بـالال معنى وبـا
واالســـاطـــيـــرِ.. روحِ الـــطـــبـــيـــعــةِ..
هــواجسِ الـــشــعــراءِ.. لــغــةِ احلــلمِ.
والـشيءُ الـنـادرُ هـو تقـفـيـةُ عـناوينِ
نمـة.. عتمـة.. ارتباك.. الـقصائـدِ.. 
اشـتبـاك.. انـتظـار.. انشـطـار.. فيـما
تـــلحُّ اإلشـــارةُ إلى مـالمحِ الـــشـــعــرِ
بـالـعنـاوين: "الـلغـة الثـانـية" (ولـعلَّه
في هـــذا الــعــنــوان يـــشــيــرُ الى أنهُ
ةٍ خـاصَّةٍ َ لـغـةٍ شعـريـَّ يبـتـكـرُ قوانـ
بـهِ).. "هي فــــــــوضى" (يـــــــدلُّ هـــــــذا
الــعـنــوان عـلـى لـغــتهِ الـتي تــبـعــثـرُ

األزمان واألماكن.
WOJOJHð WG

يعـتمدُ الشاعـرُ لغةً تفكـيكيَّة.. فمثال
ـة عـنـدمـا يـفــككُ الـقـصصَ الــشـعـبـيـَّ

يقولُ:
تداعى الوضوح الى شهرذادَ
فنامت قبيل ابتداءِ احلكايةِ
في ألف ليلتها ثمَّ ليلة

سـمـةُ االبـتــكـارِ في شـعـرهِ واضـحـة
عـنـدمـا يـحـاولُ أن يـتـكلَّـمَ بـأصواتِ
َ كـبـار من الـتاريخِ ـ َ وحـا مـبـدعـ
ـعـاصـرِ.. فـفي شـعـرهِ (ال ِ وا الـقـد
أحد في الـسـفيـنةِ) يـتخـيَّلُ كيفَ كل
واحــدٍ من هــؤالء تـصــرَّف إزاء هـذه

سألة: ا
ابنُ خـــفـــاجـــة / الـــســـمـــؤالُ / ابنُ
ـاج / الــســيَّــابُ / الــفــارض / احلــلـَّ

أدونيس / سليم بركات وغيرهم.

يـقـولُ الـشــاعـر الـدكـتــور مـصـطـفى
الـشـلــيح في أحـد حــواراتهِ األدبـيـةِ

ÍbFÝ d/

فلسط

ــاط الــتي يــثـور عــلــيــهـا صــدى لأل
والسيـمـا الشـعر األنـثـوي الذي يـتوق
رأة من كل الشرائع التي إلى اعتاق ا
خلفت متـحفا في رأس كل  أنثى حتى
ـرأة نـفسـهـا رتـاج خلـزانة أصـبـحت ا

في كل بيت مهجور :
".. حم حول

مـــســــلـــطـــا الــــضـــوءَ عـــلـى بـــعضِ
هواجسهِ الشعريَّةِ: "أجربُ ألظلَّ في
أرض الــشـــعــر ولـــيس لــلـــتَّــخــطي
والــتـجـاوز إذ تـوخي ذلك يـفـتـرضُ
اذج عـليا اذج علـيا للـكتـابة. ال 
لي. هناك جتاربُ تراثية ومعاصرة
وثـمة مقتـربات إجنازيـة من الشعر
عـربيـة وغربيـة وهنـا ذاتي أنا بكل
ـعـرفيـة وبـكل ذوائقـها حَـمـولتـها ا
قـتربات; لـكنَّها التفـاعليـة مع تلك ا
تـظلُّ في أ زينـتهـا إذا استدركتُ
عليها بالـصَّدى تناصًّا بالغا أقصى
مـستويـاته النقـدية باحلـوار". هناكَ
رفض مــعـيَّن يــتمُّ الــيـوم لــقـصــيـدة
الـــوزن بـــشــــكـــلـــيـــهــــا الـــعـــمـــودي
والــتــفــعــيــلـي.. هــنــاك من يــؤسسُ
لـــطــردهــا مـن قــامــوس الـــشــعــريــة
الـعربيـة وهذا مـا صادفته من خالل
كتوبة عالقتي بالصحافة العربية ا
ـــقــروءة.. "الـــبـالغــةُ اجملـــانـــيَّــة" وا
أصـبــحت الـيــومَ عـبــئـا ثـقــيال عـلى
ــتــلــقي.. عــلى أفـراد كــسلِ ذائــقـةِ ا
ـون أنــفـــســهم أوصــيــاء عــلى يــظــنـُّ
قصـيدةِ الـنثـر التـقفـية أيـضا باتت
من أوابــد الـــكالم وزوائــد الـــلــغــة..
الـقــرَّاء يــريــدون شــعـراً بــســيــطـاً..
سهال.. يوميَّاً.. يتغلغلُ في تفاصيل
ة.. شعـراً طازجا ـركبـَّ هذهِ احلـياةِ ا
ــة وال مـــقـــدمــات بال رتـــوش بالغـــيـَّ
طويـلة الـتفـعيـلة في مـأزق حقـيقي
حــسب مــا أعــتــقـد وال أظـنُّ أن هـذه
بهـرة من الشعر الـنماذج الـعليـا وا
ـوزون ستـنـقـذها.. هـنـاكَ اختالف ا
عـوالم ورؤى ومــواضـيع وأسـالـيب
ـات فـتــقـنــيَّـةُ شــاعـر الـوزن وتـقــنـيـَّ
ـا عن تــقــنـيَّــةِ شــاعـر تــخــتــلفُ كـلــيـَّ
قــصــيــدةِ الــنــثـر.. وهــذا االخــتالفُ
هِ العـميق بـأسـاليـبهِ وأدواتهِ وعوا
هــو مــا يــشـــكلُ بــالــضــرورةِ حــالــةَ
اجلــــهلِ أو الـــتــــجـــاهـلِ ألهم أُسسِ
الــــكــــتــــابـــةِ لــــدى أغــــلـبِ الــــهـــواةِ

 . الفيسبوكي
األمر الـذي يؤدي لهوَّة شـاسعة ب
الشـكل والحـقا إلى أزمةِ تلقٍّ.. أو
حـالــةِ اسـتــســهـال كــتــابي تـقــودنـا
حلـالــةِ فـوضى الــنـشـرِ عــلى مـواقعِ
رُ اآلن الـتـواصـلِ االجـتـمــاعي. أتـذكـَّ
عـــبـــارةً تــقـــولُ بـــأن شــاعـــر الــوزن
ـشي يـرقصُ بـيـنـمـا شـاعـرُ الـنـثرِ 
َ الــرقصِ رويـــداً.. وشـــتَّــانَ مـــا بـــ
ــشي الـوئـيـدِ.. والـقــصـيـدةُ عـنـد وا
الـشـاعـر مصـطـفى الـشلـيح هي ذلكَ
ـــتـــنـــاغـمُ ذلك أو احلـــبلُ الــــرقصُ ا
السـريُّ لرحمٍ وجـوديَّةٍ لـلكـتابـةِ كما
يشـيـرُ في هذا الـنصِ الـعمـيقِ جدَّا:
ةً وال "لـيـست الـكـتــابـة لـعـبـةً لـغَـويـَّ
صًا بـيانـيَّاً ةً وال ترخـُّ عـلبـةً سحـريـَّ
وال تـخرُّصًا بالغـيًا.. أعتـقدُ الكـتابة

انوجادَ الـذَّاتِ في محيط الذَّاتِ
فتقد شـترك عن ا والبحثَ في ا
ــمـتــلك وجــســرنــة األســمـاء وا
ا تـوقُ األشـياء إلى واألشـيـاءِ 

األسماءِ.
الكـتابة مـوقف وَلَيْسَ شرطا أنْ
يـكونَ حدثـيَّاً كمـا ليسَ ضرورةً
أنْ يـــكــونَ دعــويَّــاً; إذ الــكــتــابــة
هُــويَّـــةُ الــكـــائن في جــغـــرافــيــةِ

الكلماتِ.
هـــكــذا رأيـتُ الــكـــتـــابـــةَ رحـــمًــا
وجـــوديـــةً ورأيتُ الـــقـــصـــيـــدةَ
حـبـلَهـا الـسُـريَّ في كـل احـتـمال

ابتداءٍ".
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ـميَّـزُ مرآةً يشـكلُ هـذا الديـوانُ ا
تـعكسُ الـعـالم بـعيـنَيْ إنـسان ال
يرى تصادم الشرقِ  والغربِ بل
يـبـصـرُ مـا يـجبُ أن يـكـون عـليهِ
الـعـالمُ من احتـاد وتـآلفٍ.. وبأن
الفـكر الـغربيَّ ال يـتنـاقضُ بتـاتاً
مـع ذلك الـــــذي في الـــــشــــرق بل
بـــالـــعـــكس فـــانـــهـــمـــا يــكـــمالنِ
بـعـضـهـمـا كـعـنـاصـر الـطـبـيـعة
ا أنـها فـبـالـرغمِ من اخـتالفـهـا إلـَّ
تـتـجـانـسُ مع بـعـضـهـا بـعـضـا
فـالـشـاعـرُ في ارحتـالـهِ الـشـعري
ـاً نظيفاً هذا يرسمُ بـشاعريَّةٍ عا
ومدنـاً فـاضلـةً ويـعصـرُ خالصةَ
التجارِب اإلنسانيةِ والفنيَّةِ عبر
الــتـاريخِ واجلـغــرافـيـا وكــتـابـةُ
ـة والــنـقــديَّـة الـشــلـيـح الـشــعـريـَّ
بـنـظـري هي انـتـصـار لـلـموروثِ
الـــشــــعــــري األصـــيـلِ الـــعــــربي
ي.. وانــتـصـار لـقـصـيـدةِ والـعـا
كـثَّفـةِ التي ركـزَّةِ وا التـفعـيلـةِ ا
بــدأت تـــواجهُ حـــمـــلــةً نـــقـــديَّــةً
عـشــوائـيَّـةً شـرســةً من اجلـهـاتِ
األربع. جتـــــدرُ اإلشـــــارة إلى أنَّ
الـشاعـر مصطـفى الشلـيح يعمل
أسـتـاذاً للـتـعـلـيم العـالي بـكـلـية
اآلداب والـــعـــلــوم اإلنـــســـانـــيــة
بــاحملـــمــديــة وقـــد صــدرَ لهُ في

الشِعر: 
ـرايـا" " ومــاء الـعـراق " عـابــر ا
يــــشــــربه الــــقــــصف" " ســــيـــدة
الــبـــهـــاء" " ثم تـــلـــقي عـــلي كل
أسـئلـتي شالهـا" " القـصيدة من
خطـايا اللغـة" " في ألف رباعية
وربــاعــيــة" "كــأن الــنــهــر امـرأة
التــــــنــــــام" " لـك األوراق … وكل
الـــكـــلــمـــات لي" " هـــو الــعـــابــر

الرائي".
وفي الدراسات النقدية:

ـغـربـية" "في بالغـة الـقـصـيدة ا
"مــحــمــد اخملـتــار الــســوسي" "
ـؤسـسـة / الـسـلـطة عـرفـة / ا ا

غربية بسال". في الثقافة ا

معصميك
بعض السالسل

تستحيل خبزا.."
 هــكـذا  حتــيي الــشـاعــرة جنـاح
إبـراهيم الشـعر وتغيـثه حتى لو
أصـــبح عـــلـى بـــعــد خـــطـــوة من

وت. ا

عصية ".. البد من ا
حتى إلى وجهك

أهتدي
البد من ملحدين

يرقصون حول النار
ومدن تئن من خرائب.." 

 وبـالـنتـيـجة فالبـد أن اليـكون الـشـعر

الشاعرة جناح ابراهيم في احدى اجللسات

هولةِ من الكالمِ في خضَّمِ األطنانِ ا
ــرصـوفِ في الــيــومي الـســطــحي ا
ــبـعــثـرِ دواوينَ أنـيــقـةِ الــشـكلِ أو ا
بــصــورةٍ عــشــوائـــيَّــةٍ عــلى جــدرانِ
الفيسبوك نبحثُ دائماً عن التجربةِ
احلــقـيــقـيَّــةِ.. عن عـبــارةٍ مـتــوهـجـة
مـثــقـلـةٍ بـضــوءِ اخلـيـالِ والــعـاطـفـةِ
والـوجــدانِ.. كـمن يــبـحثُ فـي بـيـدرٍ
مترامي األطرافِ عن سنبلةٍ واحدةٍ
كـمـا لـو أنـنـا فـي حلـظـةٍ عـبـثـيَّـةٍ قـد
فقدنا البوصـلةَ ونسينا غناءَ الريحِ
ـــــتــــرددةِ في أغــــاني اخلــــضــــراءِ ا
الـشاعر اإلسبـاني فيدريكـو غارسيا
ةِ حالٍ بتلكَ لوركـا قد نرجعُ على أيـَّ
الــعــبـارةِ أو الــســنـبــلــةِ الـضــوئــيَّـةِ
َ بـهجـةَ الصـيَّادِ الـذي عادَ مبـتهـج

بـعـدَ مـكــابـدةِ نـهـارٍ طــويلٍ بـسـمـكـةٍ
فـضيَّةٍ تـتقافـزُ في شباكـهِ كما عدتُ
ـغربي من قـراءةِ قـصـائـدِ الـشـاعـرِ ا
الكـبـيـر الدكـتـور مـصطـفى الـشـليحِ
بكميَّةٍ وافرةٍ من السنابلِ واألسماكِ
مـــعـــاً. وأنـــا الـــذي يـــنـــبـــهـــرُ عــادةً
ةِ مـنـذُ الـنـظرةِ بـالـعـنـاويـنِ الـشـعـريـَّ
األولـى تــركتُ لـــنـــفــسي زمـــامَ هــذه
الـفـتـنـةِ اجلـمــيـلـةِ وهـذا االكـتـشـافِ
كثَّفِ بالـدالالتِ وهي تتوغَّلُ شيئاً ا
فــشــيــئــاً فـي حــنــايــا هــذا الــســفــرِ
الـشعـري اجلمالي اخلـلَّابِ.. فكـثيراً
مــا تـشف وتــوحي عــنـاوين الــكـتب
ـــكــنــونــاتــهــا ـــضــامــيــنــهــا أو 
الــعــاطـفــيَّــةِ ولــكن ديــوان الــشــاعـر
غربي الدكـتور  مصطفى ا
ــــعــــنـــون ب الــــشــــلــــيـح ا
(وصــايــا ال تـلــزمُ أحـداً) ال
ـضمـونهِ أبداً ألنهُ يـشف 
من الــبـدايـةِ الـى الـنــهـايـةِ
ٍ بـــقــراءتهِ يـــلـــزمُ أي قــار
والـتـمـعُّنِ بـسـحـر الـشِـعر
احلالل الـــذي يــفــيضُ من
ضــفـــافهِ الــكـــثــيـــرةِ هــو
مــحــاولــة لــلــتــمــاهي مع
الــفـرحِ بـاحلـيـاةِ وتـأثـيثِ
اتِ الفن أو ـثالـيـَّ الـوقعِ 
بالـقيمِ الـعـليـا.. أو دعوة
شـــعـــريَّـــة لــــلـــبـــحثِ عن
فراديسِ اجلـمالِ واحلب
ـــــفــــــقـــــودةِ فـي عـــــالٍم ا
ـــــادَّةِ. الـــــنــــــحــــــاسِ وا
والديـوانُ اجلديد صادر
عـن مــطــبـــعــة األمـــنــيــة
بــالــربـاط وقــد جــاء في
 250صفحة من احلجم
ـــتــوسط  تـــتــصــدَّره ا
ـة لـكل اضـاءات شــعــريـَّ
مـن: ريـلـكه فــريـنـانـدو
بـــيـــســــوا ومـــحـــمـــود
درويش ما يكشف عن
الـــعـــوالم اجلـــمــالـــيــة
والـــفــنــيــة لــواحــد من
أهم شـعراء الـقـصـيدة غالف الديوان


