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 إكسَت اجملاز وترياؽ اجلسدصداع احلقيقة بُت 
 ٕ-ٔ قراءة يف شعر جاسم الصحيح

 سامي العجالف
بأربعة عشر ديواناً ومئات القصائد، ومسَتة شعرية دتتد ألكثر من اثنُت وثالثُت عاماً، 

يف  الثالث األقدـ قصائدالـ، وىو التاريخ الذي ذّيل بو 99ٓٔىػ/1ٔٔٔوحتديدًا منذ عاـ 
، ىّيأْت لو انتشاراً رتاىَتيًا واسعاً  الفتةبصمة إبداعية وب ،األوؿ )ِظّلي خليفيت عليكم(ديوانو 

يبدو احلديث عن شعر هبذا كلو وأكثر  متنوعة يف العامل العريب، أدبيةوحصدًا متتابعًا جلوائز 
 اإلؽلاء. االكتفاء ببعضجاسم الصحّيح دتريناً شاقاً على االختزاؿ و 

 اقتناصالقراءة على  تعتمد ىذهلإلؽلاء لوازمو ومتطلباتو، ومن ىنا سومع ىذا فإّف 
 ،عند جاسم الصحّيح الشعري للنسيج الػُمكوِّنة الكربى( الثيمات)بػ ادلرتبطة الداللية احلقوؿ
 الرصد ىذا خالؿ ومن الشعرية،على امتداد جتربتو  ونوعاً  كّماً،: حضورىا رادةفَ  ورصد

منحْت ىذا الصوت  اليت اإلبداعية اخلصوصية مفاتيح إىل صلت أفادلتساوؽ حتاوؿ القراءة 
 الشعري بصمتو الذاتية وإيقاعو ادلختلف عن بقية األصوات الشعرية.

بة ادلتعاقِ عرب رلموعة من احملاور  شعر جاسم الصحّيحتُقارب ىذه القراءة إذف 
 ، نار الُقرىوتأنيث العامل صة من ثيماتو ادلتواترة، وأىّم ىذه احملاور: قناع اجلسدادلستخلَ 

ِفردوس ادلشدود على ادلقاـ العراقي،  النحيب وتر ،هنر احلَتة ورِلداؼ السؤاؿ ،وَفراش اللهب
وىذه احملاور  وإغواء الرنُت.فتنة األقواس ، التبسيط ىاجس، ِظالؿ األسالؼ، ادلفقود ىابيل

 بالتفصيل كما يأيت:
 قناع الجسد وتأنيث العالم: -1

والبوابة الكربى اليت لشعر جاسم رمبا تكوف ثيمة احلس واجلسد ىي الواجهة العريضة 
وبكثافة تكرارية يف قصائده، وانتشاراً حضوراً وحقوذلا الداللية ىي األوسع ، قارئويستقبل هبا 

والُعري، والشبق، عالية: وكلمات مثل: )اإلثارة، والرغبة، واللذة، والنشوة، واالشتهاء، 
واالفتضاض( ىي من  وادلضاجعة، والغريزة، والفحولة، والنزوة، والغواية، والغزو،والعربدة، 

من الًتاكيب ادلتفّننة يف ال ينقطع معجمو الشعري، باإلضافة إىل سيل األجبديات ادلألوفة يف 
 ائدوغٍتٌّ عن القوؿ: إّف قصجسد ادلرأة بكل تفاصيلو وحاالتو، الكنائي عن الصريح أو التعبَت 
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شعر جاسم، ويف جّل ىذه القصائد ىناؾ إحلاح  احلب والغزؿ تشغل مساحة واسعة من
التطابق بُت احلب واللذة احلسية، وأنو ال معٌت للعشق دوف ارتواء اجلسد،  :متكرر على فكرة

اللذة، وكما يقوؿ: "تعايل إذف.. فأنا ال أِحسُّ  قدفْ بل ال معٌت للشعر إف مل يكن منبثقًا من 
 .القصيدِة.. قبل اكتماِؿ السرير" اكتماؿَ 

على تقاليد موروثة لقبيلة شلتدة من شعراء اللذة،  ىذا يتكئ جاسم يف مذىبو احلسي
 ،وطرفة بن العبد ،بدءًا باآلباء ادلؤسسُت يف فجر الشعر العريب، من أمثاؿ امرئ القيس

وأيب نواس، وصواًل إىل العصر  ،واألحوص ،كري، مرورًا بعمر بن أيب ربيعةوادلنخل اليش
ى فيو ىذا التوجو عند رلموعة من الشعراء ادلعاصرين، مثل: صاحل احلديث الذي تنامَ 

تنظَتي مواٍز حوؿ شعرية  جودت، وإلياس أبوشبكة، ونزار قباين، وواكَب ىذا التوجو جهدٌ 
نا أف نتذكر إصرار منظّر احلداثة الشعرية األبرز: أدونيس اجلسد ورتاليات احلواس، ويكفي ى

يف أكثر من موضع على حتطيم التقابلية ادلعهودة بُت اجلسد والروح، مستعيدًا إرثًا شلتدًا من 
التوريات الصوفية القدؽلة اليت كثَتًا ما كانت تفّضل اإلؽلاء إىل الروحّي اخلفّي باجلسدي 

ىذا الشوط إىل آخره، فينقل عن باالماس قولو: إف "اجلسد يف اجللّي، وكعادة أدونيس ؽلضي 
 أّما جاسم الصحيح فيعرّب عن ىذا التمازج بُت الروح واجلسد بقولو: ّبة الروح" !ػقُ 

 اذلوى أرواحنا       إف شئِت أف ضليا بال أجساـِ  ستِجفُّ من وىجِ 
عند اخلبَت احلقيقي وال مكاف للغزؿ الُعذرّي ال حياَة للروح دوف ارتواء اجلسد،  ىكذا

يف أي صورٍة ؽلكن أف ماذا عن الشوؽ إذف؟ عن طيف احلبيبة والنجوى البعيدة؟ بالعشق، 
، إْذ ال يستطيع عندهأيضًا  ؟ ال مواربة ىنا شاعر اللذةعند  ادلعنويةتتجسد ىذه العاطفة 

 اء الغريزة:إذا مل يتلّفع برد داخلو الشوُؽ أف يدّؽ أجراس الشعر
 وإذا طيوُر الشوِؽ تلهُث داخلي        وكأهنا يف موسِم النَزوافِ 

 الروحي يف احلب، فيقوؿ مثاًل:وحىت حُت يستجرُّه التقليد الشعري إىل بعض التسامي 
 أُعيُذ اذلوى واحلبَّ ِمن أف أراعلا      غرائَزنا مْلفوفًة بالرباقعِ 

 من ادلفاجأة، إْذ يُتِبع ىذا البيت مباشرًة بقولو:فإنو ال يدع لك فرصة كي تفرؾ عينيك 
 وما َكَفَرْت بالطُِت روحي، فلم أزْؿ        أُعمُِّق إؽلاين ِِبلوى ادلضاجِع ! 
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، فَتى أنك أقرب ما تكوف إىل حقيقتك االحتفاء باحلس بعيدًا يف جاسميذىب و 
فإف  من ىنالتظاىر بالورع، و الصادقة حُت تنغمس يف اللذة احلسية، بعيداً عن ادعاء الزىد وا

 الذي:)ادلتشجِّر بالكائنات( ىو  عنده الشاعر احلقيقي
 أْلفاُه، شبَّ غراَمو وَشواهُ      ما ملَّ من حلِم احلياِة فحيُثما
 وأثارُه هْنٌد غُلسُّ أخاهُ      أغرْت ِبِو شفٌة ُتدلُِّك أخَتها

 ! الزيِف يف تْقواهُ والزيُف كلُّ   الصدُؽ كلُّ الصدِؽ يف شهواتِِو  
ىجاًء ُمرًّا ألعّز كلمة عليو،  الشاعروألجل ىذا )الصدؽ( احلسي يف التعبَت غلًتح 

 مل غلد بُّداً يف -تنويهاً هبا، وتعظيماً ألثرىا-شعره  فهذه ادلفردة ادلتواترة يفوىي كلمة )اجملاز(، 
 بو رمزياً مّتكًأ عند احلبيبة تعرّب  -بتصويرىا الضبايب ادلخاِتل–حُت غدْت  ،النهاية من ىجائها
، وىو ما دفع الشاعر إىل أف ينظم قصيدة كاملة بعنواف )يف ىجاء اجملاز( عن الرغبات احلسية

 ! احلقيقية ُتسّمي األشياء بأمسائهاف تعيش سخونة اللحظة، أفبيُوصي فيها صاحبتو 
العشاؽ،  دلا يريده: نفوره من التزويق ادلثايل الشاعرتسمية األشياء بأمسائها عند  ومن

 صورة العاشق/الثور، تلك الصورة احلسية الطريفة اليت كررىا يف أكثر من موضع:ىنا  وػلضرنا
إحلاح الصورة وىو ما يِشي ب- ففي ثالث قصائد تنتمي كلُّ واحدة منها لديواف سلتلف

نصادؼ أوالً دفاع اجلسدي للعاشق وىيجاف الثور، ُعراـ االنماِثل جاسم بُت ػيُ  -ودتكُّنها منو
بكلمة واحدة:  ومعْنونةذلذا التماثل،  سلصصة ديوانو )رقصة عرفانية( قصيدة كاملة يف

 ويف ديوانو )أودلبياد اجلسد( يواجهك ىذاف البيتاف الظريفاف: !)الثور(
 وقالْت بُرُجك اجلسديُّ ما ىو؟ قلُت: بُرُج الثوْر !

 ػغَػػػورْ ػػدري بػػػعػيػَد الػػػتػدُّ فػػي صػمػُخػػواَرُه يػػػُأِحػػسُّ 
ويف ديوانو )ما وراء حنجرة ادلغٍّت( يقوؿ: "عاجلُت داَء الوقِت باألنثى.. فأذلْتٍت برُبِج 

 الثوِر عن بُرِج األسْد".
 القصائد اليت يشعر القارئ بثقل الشجن ولذعةويطفح ىذا التصوير احلسي حىت يف 

األسى فيها، وخْذ مثاًل قصيدة )النعُش أثقَل حامليو(، فهي قصيدة تعزية المرأٍة استأصلْت 
نكسار الفقد؟ والتعاطف ال احلزفثديها ادلتسرطن، ىل ؽلكن أف ُتوحي لك ىذه احلالة بغَت 
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أّما جاسم فإف خيالو دائمًا أوسع شلا تتصور، وذلذا يستطيع أف يتجاوز سريعًا اإلػلاءات 
الروحية اليت توّلدىا حلظة األمل، لينتقل بسالسة مدىشة إىل ما يثَته موضوع ادلعاناة ومكاهنا 
ادلخصوص من اندالؽ حسي وشبق متلذذ وشلتد! مث تنتهي من القصيدة وأنت ال تدري: 

 أكاف الشاعر فيها يُواسي أـ يتشّهى؟
ىذه ، وادلعنوية رتيع الظواىر احلسيةويتمدد ىذا التشّهي احلسي حىت يكاد يشمل 

 مثالً لوحة كونية ال تشتكي من نقص اإلثارة:
 مّرْت عليَّ الريُح تصهُل يف ادلدى      مػػشبػوقػػًة فػي رغػبػػٍة غػجػػريَّػػةْ 
 والربُؽ يغتصُب السحابَة كّلما         غلبْت عليو الشهوُة الضوئّيةْ 

ء؟ مل يفْت ىذا على يف ىذه اللوحة الكونية ادلشبوبة حضور السما ىل افتقدتَ 
 من ىذا التشّهي: الوايفنصيبها من شعره  أخرىضع االشاعر، فلها يف مو 

 خشيُت على السماواِت العذاَرى     أفضُّ ِغشاءىّن بتْمتمايت
 -رمبا دوف قصد–وتتكرر ىذه الفحولة ادلتشّهية يف صورة مساوية أخرى تستحضر 

 عصر اجلواري اجمللّوة:
 اإلناَث لعّلٍت     أُلفي مساًء تستحقُّ غماميأجلو السماواِت 

 وللنخل أيضاً طقوسو يف تلّقي اخلصوبة:
 يف احلقِل إعصاٌر ِمن األحقادِ    والنخلُة العذراُء فضَّ صالََتا  

 وحُت يقوؿ الشاعر مثالً:
 يف جسِمِك اختزنْت حّواءُ رقصَتها     حىت ظلا جبُل األرداِؼ وانتصبا

ذىن القارئ، بل ىو كما قد يتبادر إىل   ادلقاييس خرافية جسد امرأةفهو ىنا ال يِصف 
 يصف مدينة من ُمُدف اهلل تُدَعى: أهبا !

: "أنا يف ِمريٍة ِمٍّت.. وأنُشُد فكرًة عند الشاعر وللفكرِة أيضًا حضورىا اجلسدّي الريّاف
ـُ" ويف ادلقدمة النثرية لديوانو )ما وراء حنجرة ادلغٍت(  ،ريّانَة األثداِء تُرِضعٍت اليقَُت وال ِفطا

 للفكرة اليت "خترج من زتّاـ ساخن يف غيمة األرؽ.. مثل ىذا الوصف ادلتشّهيستصادؼ 
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 تفتح نصف جيبها، وأحدِّؽ يف هندىا غللس القرفصاء على صدر الورقة" !
ر ليست سوى كتابة الشعفلرغبة، للغواية وعسف اموضوع أيضاً  ىي كذلك  القصيدةو 

 ليلة إبداعية زتراء:
 الليػل يػقػتػاُد الكتػابػَة كػي يُػضػاجػعػهػا اخليػاؿْ 
 كػم فػكػرٍة بِػكػٍر ىنػاؾ يػػفػضُّها ُحػلُػٌم ُمػػحػاؿْ 
 فإذا القصيدُة ليس أكثَر ِمن رحيِق دـٍ ُيساؿْ 
ػرُه اغػتػسػاؿْ   والشػعػُر ِمػن فػرِط اخلطػيئِة ال يُػطػهِّ

 قوايفغريبًا أف ، لن يكوف الشبقي للشعر وحلظات اإلبداع ىذا التصوير وتواؤمًا مع
 كي تُنَكح:دائماً   ُمهيَّأةالقصيدة 
 حِ ػكَ ػنػم تُ ػنا لػلُّ ػي لوال ظِ ػهػنا       فػلَّ ػى ظِ ػهّ ػشػتػوايف تػقػوال

ليس سوى عند جاسم ماذا عن ادلشاعر داخل اإلنساف؟ شعور اخلوؼ مثاًل؟ إنو 
 ػلُسن بالقلب أف يغتسل منها:)جنابة( 

 فزكا، وأصبح بالشجاعِة أنبال    قليب تغسََّل ِمن جنابِة خوِفِو   
من الالفت حقًا أف الشاعر حىت وىو يف أشّد حاالتو الشعرية تصعيدًا ذلذا ادلِنواؿ: و 

دوف معٌت اخلصوبة  -مهما تسامْت روحياً –شجنًا ال يستطيع أف يتصور عالقات الوجود 
 اجلسدية، ىا ىو مثالً يف بكائيتو الطللية على احلسُت يناجيو فيقوؿ:

 ػعنػا على مػرمػى احلقيقِة إننا      عبػَر احتمػاالِت اجلِػهاِت نُػػهدِّؼُ ضَ 
 عقمْت، فماؤَؾ باخلصوبِة ينِطفُ واْطِمْث مبائَك َرحَم كلِّ إرادٍة      

ىذا الشاعر على الوجود وعوادلو، ومن بوابة اجلسد يتمّلى  إذف يُِطلّ  ة احلسّ من ُشرف
 حضور ادلرأة فيو، ومع الكثرة الظاىرة لقصائد احلب يف شعر جاسم، فإّف ىذا ال يعٍت

أهنا نتاج )جتارب( حب حقيقية، والشاعر نفسو يُِقّر بأّف )جتربة احلب( يف حياتو  بالضرورة
تو النثرية لديوانو )كي ال ؽليل الكوكب( ظلَّ جاسم يكرر يف حدود نادرة جداً، ففي مقدم

صفحة واحدة سبع مرات عبارة: "نادرًا ما كنُت أحّب"، مث ُيضيف: "كانت لكّل الصبايا 
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نكهة واحدة يف روحي، ألين مل أجرِّب احلبَّ الذي ؽلنح ادلرأة طعَم الَفرادة، ولسُت من 
 الشعراء الُعذريُت".

سم أف شغفو احلسي بادلرأة ال يعٍت أنو واقع يف احلب، فكيف نفسِّر  يدرؾ جاىكذا 
كل ىذه القصائد الغزلية يف شعره؟ ىل سنقوؿ: إفَّ )بريق اجلسد( الذي ال يعدو حدود 
احلواس ىو الدافع دلعظم ما كتبو جاسم يف الغزؿ بادلرأة؟ أظّن أّف ظاىرًة هبذا االتساع والتنوُّع 

ىي أعقد من أف خُتتَزؿ يف باعث واحد، وػُلاِجُج ىذا ادلقاؿ على  -اً واإلبداع أيض– واإلحلاح
أّف )االنشغاؿ بادلرأة( عند جاسم مل يكن رلرد تعبَت شعري عن استغواء حسي، وأّف ذلذا 

 .االنشغاؿ بواعث أخفى وأكثر تعقيداً 
الذي سيأيت تفصيل احلديث عنو يف احملور  (صداع احلقيقة)وأوؿ ىذه البواعث: 

الثالث من ىذا ادلقاؿ، ولكّن ما ؽلسُّ زلورنا ىنا ىو: أثر ىذا االنزالؽ االرتطامي والسقوط 
بعد  احلر الذي شعر بو فىت قضى شطراً من عمره متعلقاً ِبباؿ الطمأنينة واألجوبة ادلسَبقة، مث

بُت ( ِبسب تعبَته )ذئب الوعيالذئب واء تنامي األسئلة احلارقة داخل عقلو، وتعايل عُ 
دوف ، راضياً بأف يواجو اذلاوية من يده حباؿ الطمأنينةمبلء إرادتو أخَتاً أطلق  جنبات روحو،

بالِغ اخلِّفة مصَتية ما تزاؿ تتوالد، وطائٍر  معونة من أحد أو تيار، وال ُعدَّة لو سوى: أسئلةٍ 
صلٍب يف ىشاشتو، ىشٍّ يف ى: الشعر، وكائٍن سمَّ التحليق يُ الرْفرفِة و مدىِش  والرشاقة،

 صالبتو، كأظلا ُخِلق ليبثَّ الدؼء يف أوصاؿ العامل، ويُدعى: ادلرأة.
تتواىل، ولثقوب الروح اليت ما عالجًا ذلذا الصداع ادلزِمن، وخليبات العمر اليت ما تزاؿ 

سوى أف يردتَي يف أحضاف فِتئْت تتسع وتكرُب مل يكن أماـ ىذا الفىت ادلفجوع يف طمأنينتو 
غفوة احللم، ومن صحوِة الفكر إىل  يقظةِ ، ىارباً من خدر نعومتواجلسد األنثوي، منغمساً يف 

الذي ؼُلفي حَتة العقل وارجتاؼ  ادلثَت ومتشّبثًا هبذا القناع احلسي، سكرة اللذةالوعي إىل 
 الروح.

منذ ديوانو الثاين: "ىل الُعمُر ثُقٌب تُرقِّعو  ُيسائل نفسومن أجل ىذا كاف جاسم 
بالنساِء.. ويْفتقو عنفواُف القدْر؟"، مث غليب بأف احلياة ليست سوى قهوٍة ُمرَّة، واحلب ىو 
ُسّكرىا الذي يلطِّف بعَض مرارَتا: "حنانيِك ُعودي.. فليس احلياُة سوى قهوٍة ُمرٍَّة 

 باحلقيقِة.. واحلبُّ ُسّكرىا".
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عالج صداع ): النُّواسية/اخلّيامية ىذه الفكرة تْ اد دواوينو الالحقة ظلّ وعلى امتد
تًتدد طويالً طويالً يف قصائده: "وىناؾ أغمُس حَتيت يف  (احلسية النغماس يف اللذةبااحلقيقة 

رغوِة الضحكاِت.. شلسوسًا أُمشُِّط َشعر ذاكريت.. فيخمد يف دمي كْهلي ويشتعُل الغالـُ"، 
خيوُؿ اذلّم..: "فماذا يصنُع اإلنساُف غََت تقمُِّص األفراْح.. وػللُم أف يُعيَد  و: إذا اندلعتْ 

 اخليَل ضلو حظَتِة األشباْح".
يف قصيدتو ادلطّولة: )يا ِبر.. يا شيَخ الرُّواة( ىناؾ أبيات يصف جاسم هبا البحر، 

 ، يقوؿ:ادلتقنِّعة باللهوو  باألسى ادلنهَكة وكأنو يصف ذاتو
 مُ ػػػسَّ ػػػبػػتػػػا تػػػهػػػِ وانػػػي ألػػرزَت فػػػػوب خّبأَت حزَنَك خلَف ألِف فُقاعٍة      

 اعٌة تتهشَّمُ ػقػاَؾ فُ ػػْت أسػػحػضػال تأمِن الػزبػَد الػضػحػوَؾ فػطػالػما       فػ
 مُ وأطػػلَّ وجػُهػَك ِمػػن مػػرايػػا عػػْتػمػٍة       يف العمِق تغرُؽ يف مداىا األصل

ويف قصيدتو )دعوة للغرؽ( يقدِّـ وصفتو اخلاصة للهروب من أمل الوعي: الغرؽ يف 
 لذائذ االستدراج:

 مل تُذْقنا ومل نُذْقها احلياةُ ضلن أشهى ِمن أف صليء وظلضي      
 ائناتُ ػَت الكػػؤقَّ ػػاً أف تُ ػمػألَػ      يػػفػػكػوف.. ويػػػتػػؤقَّ ػػػاٌت مُ ػػنػػائػػك

 نا َمهاةُ ػتْ ػِو، أو دعػيػٌة فػيػبْ ػظ      حيُثما استدرجْتنا نتبُع الصيدَ 
 ! فُخذي الطوَؽ وارحلي يا صلاةُ        ػوِ ػػػيػػػوَف إلػػػػػػػبػػػػػُن ذاىػػػػحػػػَرٌؽ نػػػػَغػ

، و)تضاريس اذلذياف( قصيدتاف (ويف ديوانيو: )قريب من البحر بعيٌد عن الزُّرقة 
 نفسو: الًتياؽ ىي خالصة ىذه الدعوة يف دعوة األنثى إىل الرقص، وفلسفتو يف متماثلتاف

، وانكسار الذات نا"، ىروبًا من مآسي العامل وخيبات الواقع"الرقُص: فنُّ القفِز فوؽ ِجراحِ 
 ِب ػُلًَتـُ" !ذْ ٌب كهذا الكِ اصطناع االستمتاع، ولو كِذباً: "فِكذْ عرب 

حتلُِّق يف ادلِصيدة( أكثر وضوحاً يف التعبَت، فالغناء الالىي يف ديوانو األخَت )طيوٌر وىو 
ىي يف  ر، و)األوركسًتا( اليت تؤديها جوقة العازفُتليس سوى قناع يرتديو النُّواح ادلكابِ 

 وحيد: شخصٍ  حقيقتها علهمةُ 
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 يػرانػي مػن يػرى أنػي أغنّػي     ولكٍت أُقػيػُم طُػقػوَس ندبػي
 ِح قَػرِّي     ويا روَح اجلِراحاِت استتيّب أُغٍّت: يا ِجراَح الرو 

احِلسّية، الغرؽ يف االستثارة صداع احلقيقة كاف أبرز باعث ذلذا  تناسيىكذا يبدو أف 
ذلذا  بعد ذلك ستتداعى البواعث األخرى، فتتشكل احليثيات العقلية والتسويغات الفكرية

 أف اللهو ىو ىدؼ احلياة: :أوالً  ، فُيعلن الشاعرادلوقف الوجودي والشعري معاً 
 ِجئنا إىل العامِل نلهو بِِو       مل نأِت للعامِل كي ُنصِلحْو !

فإف الزىد يف ملّذات األرض و)تّفاحة(  ادلبدئي ألولّية العبث،ىذا التأسيس وبناًء على 
 ..الرِّىافْ  يستحقّ  ال الروحِ  يف اخليلَ  ػلبسُ  الذي كهذا امتحاناً  إفّ  " اجلسد خطٌأ يف الرِّىاف:

 ."بادلكافْ  ضلتفي فال ُمستعجلُتَ  األرضِ  على ظلرَّ  أف: آخرٌ  خطأٌ .. ااِلمتحافْ  ذلك خطأٌ 
كسر ِمقّصو )واالحتفاء بادلكاف األرضّي ىو ما يصنعو ىذا الشاعر )الُبستايّن( بعد أف 

أف تكوَف لنا  ئًا عينيو من ُمَتِع احلياة األرضية: "فاألرُض أرتُل فكرًة.. ِمنػ، مالِ (دسيّ القُ 
على أف  أف تكوَف األرُض ثامنَة السماواِت" !أحاوُؿ " :أقلَّ رْفرفةً  ُمكتفيًا بطموحٍ و  ،ِعقابا"

 ادلثالية ولواـز اجِلّدية:تظّل مع ذلك مساًء أرضية أبعد ما تكوف عن 
 ي      دتوُت ِقطاُؼ احلّب يف موسِم التْقوىػحّبتػي مػػي فػػقػي أف أتّػػلبػطػال تػف
 رُُه      بِػػِجػدٍّ، ونػػنػسػى أف نػػػعػػيػػَش بِػػِو الػلْهػواػػديػػِر نُ ػيػبػكػى الػملهَ ػن الػنا  مِ ػبْ ػعِ ػت

 ، فالُعري ىو دستور الطبيعة:للحب احلسي تأصيلو اخلاصمث يقدِّـ الشاعر ثانياً 
 آمنُت بِالُعرِي إؽلاَف اخلريِف ِبِو     وإْف نكْن قد ختالْفنا مبقدارِ 

، وأف العشق بوابة لشعرادلوطن األصلي لأف اجلسد ىو  وانطالقًا من بكارة احلس يرى
 فيقوؿ يف )أودلبياد اجلسد(:إىل ادلطلق، 

 بئَس القصائُد مل تُنحْت على اجلسِد !   الشعر يف جسِد العشَّاِؽ موطُنُو  
 عن الزُّرقة(:مث يُعيد تأكيد الفكرة نفسها يف ديوانو الالحق )قريٌب من البحر بعيٌد 
 والوحُي ِمن كلِّ عضٍو فيِك يُلِهمٍت     أفَّ القصيدَة ِمن أشكاذِلا اجلسدُ 

شهادة براءتو من احلّب الشاعر يقدِّـ ذلذا و ىي إذف شعريُة اجلسد، وجسدية الشعر، 
"الُعذرّي والتعلُّق الروحي العفيف قطة ، جاعاًل من اجلسد ن، وِمن: "بقاء احلب دوف ِفطاـِ
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ارتكاز لعاطفة احلب احلقيقية: "أجساُدنا: أوطانُنا األوىل ىجرناىا إىل منفى ِمن الكلماِت.. 
: ِمقداُر التورُِّط بالًتاْب"  ىذا )التورُّط الًتايّب( غلعل والتورُّع عن ،تّبْت ىذه الكلماُت.. إفَّ احلبَّ

 احلّب مثل )حديقة بال غناء( كما ىو عنواف قصيدة أخرى لو يستِهلُّها بقولو:
 ! اػنػػريػسػاً ونػانػحػػدِؾ ريػال أريػال يأنُس الطُُت حىت ػلضَن الطِّينا     ف

يف )تضاريس  بعبارة أخرى: ال انفصاؿ بُت لذائذ اجلسد وأفراح الروح، أو كما يقوؿ
 .".. فدعي اجلموَد وحرِّكي اإلبريقايف إبريِقوِ  : "الرقُص ماُء الروحاذلذياف(

يظفر  أفتكثيف مشروعو احلسي الكبَت يف تعبَت واحد: مث ؼللص الشاعر ثالثًا إىل 
، ويكرر ىذا التعبَت/احللم يف قصيدتُت: "ومل أحُلم بغَت زلبِة امرأٍة.."، و: "كلُّ ِبب ادلرأة

 أثاَث الوْجِد يف روحي".الذي أصبو إليو زلبُة امرأٍة جُتدُِّد يل 
، وىل يبحث شاعر اللهفة ىي تاج الفتنة يف األرض -كما يتصورىا جاسم–األنثى ف

وتشتدَّ احلسية إال عن أشّد الِفََت إثارة: "كاف ال بّد من األنثى لتكتمل الفتنُة يف األرِض 
يدتو اختبارا"، بل إف األنثى ىي فتنة لكل شيء، وليس للرجل فحسب، ولك أف تقرأ قص

)جتيئُت هنريَّة ادلشي(، وترى كيف راح يتتبع مشاعر )الفستاف( الذي يغّطي جسد اجلميلة، 
وما يضطـر داخلو من ُسعار اللهفة واالستئثار، ونار التملُّك والغَتة، وما يزاؿ يُػمعن يف فضح 
أحاسيس ىذا الفستاف )الوْغد(، حىت غلعلك تستعيد أجواء قصيدة )القمر العاشق( لعلي 

 زلمود طو.
قلبو حُت يتيو عن ذاتو: "تقود قليَب ضلوي حُت ينساين"، واألنثى ىي أيضًا بوصلة 

 رحابة:أُنساً و ما ػلتاجو ادلكاف كي يزداد وىي كذلك 
 وسُِّعوُ ومل نزْؿ كلما ضاَؽ ادلكاُف بِنا    نأوي ىناؾ إىل أُنثى تُ 

وتصل ىذه الرحابة األنثوية إىل حدودىا القصوى يف شعر جاسم، عرب )تأنيث 
 :فاألحياء واألشياء تتلّبس يف قصائده بروح ادلرأة ونكهة األنوثةالعامل(، 

 راءِ ػػػػػعػػػشػػُة الػػػػوه راحػػػلػػجػػن تػػيػح    كلُّ شيٍء يف احلسِن ندعوه أنثى  
 ننتشيها، واخلمُر إحدى النساءِ      ٌر  ػػمػاُت خػػػػحػػليػػمػوُة الػػسػنػػفإذا ال
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ة يف الكائنات، فلن يرى فيها إال جتسيداً إضافياً من فيض األنوثة: ػقَّ رِ ػوحيثما تالمسو ال
وكثَتاً ما ينسب بعض أحواؿ ادلرأة وتفاصيلها إىل الكائنات، "أُؤنُِّث األرَض مأخوذاً ِبرِقِّتها"، 

مع الطبيعة، ومع احلياة، أّما  أيضاً كذلك، وىو ما يتكرر   وللصبيحةِ  شهرزادي(، فلّليل )ثديٌ 
تنقبض احملطّة بالقطار، و بينما )تتوّحم( ، (يأسو مو، ووالدتو، وسنُّ ػثديو، ورحِ )الوعي فلديو: 

، وأقصى ما تطمح إليو بعد كل ىذا ادلخاض والطَّْلق: "أف )سلاضها، وطَْلقها(يف لقصيدة ا
 تُغٍت عن امرأِة".

يبدأ بنفسو، ومع  الشاعر، و لكّن أعجب مظاىر التأنيث يف شعره: تأنيث الذكورة
فائض التشّهي الفحويل ادلنتشر يف قصائده، فإف ىذا ال ؽلنعو من اإلقرار بأنو: "يف األربعُت 

من فرِط األنثى يف –بلغُت سنَّ اليأِس من نفسي"، وبتعبَت أكثر صراحًة يقوؿ: "وأراين 
 أّي التباس يف ىذا التداخل:ْرـُ ويقضمٍت التّفاح"، وىو ال يرى يعصرين الكَ  -جسدي

 على قدر الفحولِة كنُت أنثى      على قدر األنوثِة كنُت فحال !
 وغايُة ما يصل إليو ادلدُّ األنثوي يف نفسو حُت يُرِىفو الغناء وُيشجيو الوتر:

 افُ ػتػسػبُ  ظلا رأسي ويف ى،ػأُنث      تفتَّحتْ  ىناؾ.. روحي يف وىناؾ
 ػزافُ ػػاألح ػزَّهُ ػػنػتػػػت اػػهػػطِّ ػػػش يػػفػ       رةٌ ػػػيػػػػػػحػػػػػػػبُػ اءُ ػػػػػػػػنػغِ ػػػػوال يػػػنِّػػػأُغ اػػػوأنػ
 حنافُ  عليَّ  يطَغى ما َفرطِ  ِمن       ةٌ ػػػػػػريَّػػػػػػَوتَػ ةٌ ػػػػػػػػػوثػػػأُن ػػيَّ ػػػلػعػ ىػػػػػغَػػػطػػػػت

عن داللة ىذا االحتفاء الكبَت  -دوف أف صليب–يبقى أف نتساءؿ يف ختاـ ىذا احملور 
باألنوثة يف شعر جاسم: أىو نتاج موقف فكري مبدئي ومتماسك جتاه ادلرأة، أـ إّف للولع 
احلسي ادلتجدد أثره يف إذكاء ىذا التوجُّو، وتوسيع رقعة حضوره )التكرارّي( يف ىذا الشعر؟ 

خيوط ادلوقف ادلبدئي عن خيوط ادلالبسات الظرفية  -الشعر نتلقىوضلن -فرز ىل ؽلكن أف ن
 ورتوح اخلياؿ الشعري؟

 :اللهب وَفراش الُقرى نار -2
بوىج النار  أبداً ب، ادلبهور بَ اخلَ  إيقاععلى  دائماً ىذا الصياد ادلبحر جاسم الصحّيح: 

 وأعاصَت التغيَت تثَتىا عواصفوالذي ال يثَت قرػلتو الشعرية شيء كما ومواقد احلطب، 
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مل تنتصب فيو نار سيناء  حىت لكأّف كلَّ درب يسلكو يبدو دوف جدوى إفْ ، ادلفاجآت
قارئًا لتاريخ البشرية، فال أظّن أنو  ولو دتثّلتُ و على امتداد األفق، بالوعد ادلخبوء  متوّىجة

، فأوحْت من بعيدناَر ال -عليو السالـ–فيها موسى  سيغادر بسهولة صفحة الطور اليت آنسَ 
، فهذا دتامًا ما ينتظر جاسم حدوثو يف كل منعطف يسَت فيو: أف إليو بفكرة االصطالء

طري ىذا االصلذاب الفِ سوى يصف  ومل يكن يف الواقعمن نار الُقرى، ادللِهمة يقتنص جذوتو 
 ادلتنيب فيقوؿ:أيب الطيب يف داخلو ضلو االحًتاؽ حُت كاف يتحدث عن 

 ما قالو موسى الكليُم ألىِلوِ          ناٌر فقاؿ لنفِسوِ الحْت لو 
 ااِلنتظار بِنعِلوِ  لتُشبَّ نارُ    ومشى إىل الناِر/النبوءِة حافياً      

وىي الصورة اليت سيعود إليها جاسم أكثر من مرة على امتداد جتربتو الشعرية، ففي 
 حديثو مثالً عن )الشاعر ادلتشجِّر بالكائنات( يقوؿ:

 فكأنَّو ُموسى إىل سيناهُ    إىل ادلعٌت ُمضيَّ نُبوءٍة     ماضٍ 
ويف تصويره لنداء احلب ال غلد سوى ىذا ادلشهد االصطالئّي للتعبَت عن خصوصية 

 النداء وذلفة االستجابة:
 لنا )الوادي(.. وحبُِّك )ناُر( وحٍي      وذَتَّة ال )نيبَّ( سواَي نُوِدي!

 للمرة الرابعة يف قصيدة أحدث، فيقوؿ:مث يعود إىل )وادي طُوى( 
 ال تدخلي )وادي طُوى( بِِنعاِؿ !    قلُت: احذري فعناقُنا )وادي طُوى(   

)طيور حتلِّق يف ادلِصيدة( يعود لنار الطور للمرة اخلامسة، فيقوؿ  :خَتويف ديوانو األ
 (:اجملازية مىلْ عن )سَ 

 ي أتلّقى ِمنهما الوحَي والوعْلافُنوِديُت ِمن طُوَريِن: وجِهِك واذلوى      لك
 وناٍر إىل غَِت الصبابِة ال تُػْنَمى      ونُػبِّػئػُت ِمػن نػاريػِن: نػػاِر غػػوايػػةٍ 

ادلتكرر لنار الطور عند جاسم باستحضار شاعر آخر ذلا، يذكِّرين ىذا االستحضار 
 وىو زلمد عبدالباري الذي يقوؿ يف قصيدتو )ذاىباً كالربؽ(:

 ددُت إىل طُوِر النساِء دمي          ومػا وجػدُت على نيػرانِػِهػنَّ ُىػدى !لقد شَ 
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أف يسلِّم بالنتيجة اليت  -وىو صاحب الرحلة األطوؿ–أمَّا جاسم فلم يزؿ شاقًّا عليو 
كم من جذوٍة و  !)طُور النساء( سيجده جاسم ا عبدالباري، فكم من ىدى يف نارِ هيلإخلص 

ح الشتوية اليت تعصف بالعامل، على األقل كما ا هبا يف مواجهة الريسيقتبسها منها، ويصطلي 
 يوحي بذلك شعره.

جاسم وفكرة اللهب، فاحلقل النارّي ميمة بُت احلصداقة ما يشبو الوالواقع أف ىناؾ 
ليحًتؽ )يف أتُّوهِنا حىت يكاد يكوف شعره كلو ناراً جتذب َفراش اللهب شائع جداً يف شعره، 

 قاؿ ُمنتشياً: الواري(، أو كما
 ػُر حػوؿ نػاري      وذاقْت نشوَة اللهِب الذواتُ ػِت البصػائػعػجمَّ ػت

توقُّداً، وأف تغدو قصائده )ُحور اجلحيم( يف  ادللتهبوىو يرجو أف يزداد ىذا الشعر 
 ىذه ادلملكة النارية:

 رؾْ ػػػقَ ػػنا سَ ػي بِ ػنػبػػي تػػس كػواجػػاذلن ػم     ٍة ػػػرقػػػر مػحػػػػٍر عػبػػػػَت جػمػيػا فػػػتػػافػػػُخػػْذنػػ
 ُحوَر اجلحيِم لكي تقضي هِبا َوطَرؾْ     واشعْل جحيَمك واجعل من قصائدنا  

، ومثل شِ  مع ذلك  لكنوعره يلخِّص حياتو بأهنا رلرد زلطات حارقة من اللظى ادلضطـر
 أىدْت لو من نػغمات مشتعلة ورترات راقصة:شلَتٌّ دلا 

 وعلَّمْتٍت فػنػوَف الػرقِص جػمػػرايت   يف موقِد العمِر أىداين اللظى نَػَغماً  
ويف مقدمتو النثرية لديوانو )كي ال ؽليَل الكوكب( اليت اختار ذلا عنوانًا الفتاً: 
)جهّنمايت الصغَتة( ! يقوؿ: "أنا أحد أبناء النار، إخويت أعواد الثِّقاب، والكربيت أيب، أتيُت 

 ! ة اجلحيم أِبث عن امرأٍة تريّب معي جهّنمايت الصغَتة حىت يعشوشب اللهب"من ُفوىّ 
ىو ميداف احلب، حيث تشتعل نَتاف وأرحب ميداف تتجلى فيو جهّنماتو الصغَتة 

 اذلوى وتتوقد رترات الصبابة:
ػػابِ   مػوقػٌد عػاشػٌق تػؤجِّػجػو الػريػُح بِػِسػحػػِر األنػػوثػِة الػلػهَّ

 يف موقِد اذلوى والشبابِ  اللهِب الطائشِ  وأنا رترٌة من
 يف أدؽلها، وترصُّد وما الذي ستقضي ىذه اجلمرة وقتها فيو غَت انتشاء رائحة احلرائق

 يف جوفها ادلتوقِّد:اللهب  حرارة
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 أشتمُّ رائحَة احلرائِق داخلي     تزكو، وأكتشف اللظى ِبَشغايف
ادلتبادؿ بينها سوى تعبَت عن اؽ وللجمراِت أيضًا منطقها، فهي ال ترى يف االحًت 

 حريّتها يف إذكاء التوقُّد:
 إفَّ حرّيػََّتنا يف ااِلحًتاؽْ   ودعينا ضلًِتْؽ يف َضمٍَّة   

ويعربِّ الشاعر يف موضع آخر عن ىذه الضمَّة النارية بأهنا: )حوار بُت نارين(، كما ىو 
بناٍر أخرى تزيدىا  تتوؽ إىل االلتحاـ، فالنار يف )أودلبياد اجلسد( عنواف إحدى قصائده الغزلية

 ذلباً:
 أىواِؾ عاصفًة ؽلتصُّ ُمهجَتها    حػػرفػػي، فػيػػجػػتػػرُح الػػنػيػػػراَف والػُحػػػَرقػػػا
 ويرتػمي فػوؽ أوراقي فػػُيشعلها    ال يصدُؽ احلرُؼ حىت ُيشِعَل الورقا

)شعرية ضايّف من بواعث ، وباعث إ(النار)سارؽ ويف ىذين البيتُت يتجلى أحد أسرار 
اجلسد( عند جاسم الصحيح، فهو يوظِّف نار احلّس إليقاد جذوة اإلبداع داخلو، فالشعر 

 هاية ىو ناره الُكربى اليت ػلرص دائمًا على استمرار توقُّدىا بإضافة ادلزيد من احلطبيف الن
جرة ادلغٍّت( عبثًا حُت ، وستدرؾ أنو مل ؼلًت عنواف ديوانو )ما وراء حنواحلرائق الصغَتة إليها

تقرأ يف إحدى قصائد الديواف ىذا االعًتاؼ الذي يكاد يبوح بكلِّ شيء: "ما زلُت أركُب 
افَع بالقصيدِة عن خيايل"، وكم كاف الشاعر قريبًا من موجَة األنثى إىل شطِّ القصيدِة كي أُد

أضاؼ بعد ىذا أف يكمل دائرة ىذا التوظيف ادلتسلِسل الذي ؼلتصر رحلتو الشعرية لو 
االقتباس: ولكي أدافَع باخلياِؿ عن اختياري، فهذه فيما يبدو دائرة الوجود عند جاسم: 
جسٌد يكتمل بادلرأة، وامرأٌة تُلِهم القصيدة، وقصيدٌة تستكشف وثبَة اخلياؿ واإلبداع، وإبداٌع 

ار تنفتح عن حرية االختيار عند اإلنساف، وحرية اختي -كما سيتبُت يف زلور الحق–يدافع 
على أفق السؤاؿ والشّك يف صحة االختيار، لتسقط يف بئر احلَتة والقلق، ريثما دتدُّ حباذلا 

 من جديد إىل اجلسد الساعي ضلو االكتماؿ بادلرأة.
، سيزداد مع وحرائقو اليت ال تنطفئ وبينما ما تزاؿ تتعجب من )ناريَّة( ىذا الشاعر

أماـ ناظريك، منذ أف قاؿ يف ديوانو أيضًا القراءة عجبك وأنت ترى شواىد )مائّيتو( تتكاثر 
يشكو من  بعد ذلك ي خليفيت عليكم(: "خْشعُة ادلاِء رْفرفْت يف كياين"، مث ما زاؿلِّ األوؿ )ظِ 
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د الفيضاف سوى ، وليس بعفيضاف ادلاء داخلو: "وحُت تفيُض ُِبَتُة أجسادنا باتساع ادلكاف"
اء البكارة وطفولة وأحيانًا مبياه احلقيقة: "ما زلُت أغرُؽ يف مياِه حقيقيت"، مب أحياناً الغرؽ، 
 األشياء:

 غرِقُت ِمن كلِّ شيٍء يف طفولِتِو      وُعدُت أقطُُر ِمن ماِء الطُّفوالتِ 
ائيات ىذه ادل بعضاإلشارة إىل ما ُتومئ إليو  -يف شعر جاسم–احلاصل ومن حتصيل 

 من دالالت غريزية، كهذا الوصف ادلائّي للقاٍء زتيم:
 ىتَف ادلصبُّ بِنا فبػاَكػػَرُه     ِمػّنا الػُفػراُت ُمػخاِصػراً ِدْجػلػةْ 
 نػهراِف ما انػكػفػآ كػأنػهما     ِمن ُمػتػعػِة الػَجرياِف يف حْفلةْ 

والشاعر  ىذه الكينونة، من أعلى ألسنة اللهب إىل أقصى تدفُّق السيل تنبسط أجنحة
وقد جعل عنواف ديوانو الثاين ، داخلونفسو ُمدرؾ ذلذا االمتزاج الفائر بُت النار وادلاء يف 

شاىدًا على ىذا االمتزاج: )عناؽ الشموع والدموع(، كما يشتمل ديوانو )أودلبياد اجلسد( 
ُت "ىل أنا جسٌم من  :كقولومن ىذا االمتزاج،   حائرةعلى أكثر من إشارة  ادلاِء أـ الناِر؟ حتَتَّ

فوحَّدَُتما ملَء شعوري.. حارِت الغرفُة يب وانبهرْت من كتلِة اجلمِر اليت تسبح يف رلرى 
 الغديِر" !

تدافع لو ىو  عجبوكما ىو متوّقع فإف ملعبو ادلفضَّل إلظهار ىذا االمتزاج يف أ
 رنا بأعماِقها بِئراملعب الغريزة: فلّما تعانقنا جتلَّت حديقٌة     ِمن الناِر فجّ 

ىذا االمتزاج حملمود درويش قصيدة بعنواف )وجوه احلقيقة( يبدو فيها وكأنو يصف 
 جاسم الصحيح، يقوؿ درويش: عندالغامر ادلاء  واندفاؽاحملَتِّ بُت رقصة النار الصاخبة 

.. يف القصيدةِ  شخصيَّةٌ واحلقيقة  ..يف شكلها حُت ؼلتلط ادلاُء والنارُ .. "احلقيقُة أُنثى رلازيّةٌ 
 إهنا ما تقطَّر من ظلِّها "... أو عكسها ِىَي ما ِىيَ  ال

ىي ترياؽ جاسم للشفاء من  -بتعبَت درويش األنثى اجملازيةأو –القصيدة كانت 
داخلو بُت أسئلة النار احلارقة وأجوبة ادلاء الرخوة، بُت ضجيج  ادلتشاكسمعضلة ىذا التدافع 
 اجملاز إكسَتقدَّمْت القصيدة لو عرب  يف النهايةاحمليط ادلكتنز باألسرار،  الربكاف الثائر وىدوء

 : ما تقطَّر من ِظّل احلقيقة.لتخفيف ِحّدة ىذا التدافع ما كاف ِباجة إليو
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 نهر الحيرة وِمجداف السؤال: -3
 ادلرتاب، اللحوح السؤاؿ ثيمة: الصحيِّح جاسم لشعر القارئ عُتُ  ختطئها ال ُكربى ثيمة

مع ديوانو غدْت ظاىرة الفتة جدًا يف شعره  مث ،(والدموع الشموع عناؽ) الثاين ديوانو منذ
 ،(ادلِصيدة يف حُتلَّق طيور: )عشر الرابع ديوانو حىتمتوىِّجًة واستمرت  ،الرابع )رقصة عرفانية(

يقود ال زلالة إىل  فالتفكُّر تعبَته، حدّ  على" السؤاؿ نديلُ قِ  بُ خْ ػػَ ي مل: "قرف ربع امتداد وعلى
وإذا كاف الوصف األكثر رواجاً بُت االستشكاؿ، و"الوعُي ِمصيدُة السؤاؿ" كما يقوؿ أيضاً، 

أنو  األعمق الوصف األقرب إىل حقيقتو فإفالغزؿ، و  الصبوة شاعرأنو  جاسم متلّقي شعر
 ، وىو الذي يقوؿ:شاعر األسئلة ادلتوالدة

 وِ ػلِ ػجْ ػادِة عِ ػبػى عػرّي إلػامػكالس  ما انفّك يفتنٍت السؤاُؿ فقادين    
 وا حػيػرتػي وأنػا ُكػثػبػاُف أسػئػلػٍة       تعدو هبا رِيُح أساليف إىل َخَلفي ويقوؿ:
 يػػؤالػػػي سػػػنػػػنػصِّ ػػػحػػػػي أف يُ ػانػػفػػفما حّصنُت باألوىاـِ نفسي       ك ويقوؿ:

والسؤاؿ ِحصنو ادلنيع؛ ألنو مبتدأ العلم وُمنتهاه: "فإْف مل يكن بُػػدٌّ ِمن الِعلم فْليكْن 
 داخل الطفولة دىشةأقصر طريق إلبقاء ىو  ِمصراعيو على ادلفتوح السؤاؿسؤااًل.."، مث إّف 

 :يقوؿ كاف وذلذا روحو،
 الشَّيبِ  إىل ُعمري ساقٍت وإفْ  يبقى،          وِ ػتِ ػولػفػطُ  يػف ؤاؿٍ ػس ِمن يػل دَّ ػبُ  ال

 زلدودة غالباً  تظلُّ  إجابتو ألف العمر؟ بامتداد ُمشَرعاً  الطفويلُّ  السؤاؿ يبقى ودلاذا
 ىذه ُتوجعو وكم الغموض، هبذا( الكبَت الطفل) يشقى وكم الغموض، بأرديةِ  لّفعةتوم ومؤقّتة
 ىذا) قدرة رلاراة يستطيع ال بطبيعتو الغامض العامل ىذا ألفّ  ُمضاَعف؛ وجع وىو احلَتة،
 ىذه مع الكوين التجاوب َضعف فكأفّ  هنجو، وتفسَت نفسو شرح على الالفتة( الطفل

 اإلحباط ىذا كلَّ  لو يسبِّب ما ىو عنده ادلِضياؼ ادلسِهب الشرح وىذا التفسَتية األرػلية
قدرة على النفاذ،  دوف الوجود ادلصَمت من حولو يتأمل ينصـر العمر وىو إْذ  والقنوط،

 .صّماء جبدراف جهاتو كل من اطٍ كزجاٍج شفيف زلُ 
 الطويل:وىو يقطع هبا دربو ادلتلّوي  كاىلو  اأمَّا أسئلتو فما أكثرىا، حىت أثقل زتله

 يف التيِو والدرُب مصلوٌب على قدمي    ْتٍت أطوُؼ بِِو   كم ِمن سؤاٍؿ على مَ 
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، وقد قاؿ: "الغيُب األلغاز استدرارًا ألسئلتوولكْن يبقى لغز ادلوت وادلصَت من أكثر 
ويف قصائده الرثائية الوفَتة ال كما قاؿ أيضاً: "روحي حِتنُّ إىل الغيوب"، ،  مأسايَت الكربى"

يكاد ؽللُّ من إعادة طرح السؤاؿ نفسو على ادلراكب ادلغادرة لشواطئ احلياة، وكأنو )صوٌت 
 على باب اخللود( يتساءؿ:

 ؟ٍة       صّماَء ػلرسها الغموُض ادلطِبقُ ػاحػغَت مس رِ ػاذا وراء البحػم
ويف مقدمتو النثرية لديوانو: )كي ال ؽليَل الكوكب( يتأمل جاسم القبور فال يراىا سوى 
ِسالؿ مهمالت تُرَمى فيها ُمسوَّدات الكتابة، وكما ىو معتاد يتجاوز سريعًا ىذا ادلشهد 

 : "ماذا وراء ِسالؿ ادلهمالت تلك؟".ادلنظور، ضلو سؤالو االستشرايّف اللحوح
، يقوؿ وكوكب األسرار وىو ال يهّنئ ادلوتى بشيء كما يُهّنئهم بوصوذلم دلرفأ اجلواب

 بيو:أل ئوىذا يف رثا
 يا صاعداً كوكَب األسراِر تسكُنُو     روٌح زلرَّرٌة من كوكِب الضجرِ 

 كما يقولو يف رثاء غازي القصييب:
 وا: تِػرباً مقابػَل تِػػربِػوِ ػأتراُب الصِّبا     وتػجمَّعواليوـَ حيث دعاَؾ 

 ألقى احلقيقَة يف َغيابِة ُجبِّوِ     ٍض ػامػػػػٍز غػػػغػػرُؼ أيَّ لػػػعػػت وـَ ػػػيػػال
 ويقولو أيضاً يف رثاء زلمد الثبييت:

 زَغبُ ػلرِّيُش واػاَش بُت يديَك الػالػيػوـَ أمػسػكػَت بػالػمػعػنػى وطػائػرِِه     وط
 ع مبا يَػَهبُ كفاَؾ يف ادلوِت ِسػرٌّ أنت كاِشُفػُو     فاىنْأ ِبكْشِفَك واستمتِ 

القرببة اليت حتاوؿ إغالؽ دائرة السؤاؿ، كما  اليقينية والطريف أنو مع نفوره من األجوبة
 قاؿ يوماً: "وطِفقُت أسأُؿ واليقُُت/الشيُخ يغتِصُب اجلوابا"، وتضجُّره من حصارىا لو

"، فإفَّ ىذا كلَّو مل ؽلنعو من زلاولة تقدمي : "ىا ضلُن أسئلٌة ضاَؽ اليقُُت هباوتضييقها عليو
 واتساع أفق اجملهوؿ: وخفاء األقدار إجابة عن حكمة الغيب

 رؼُ ػػوِب ظَ ػػتػكػمػن الػا عػنػقَّ لػى      وشُ ػػػِب وافَػػػيػػغػػػريػُد الو بَ ػػاذا لػػومػ
 و؟ػػػرفػػػا ونػهػِػػقُّ بػػػشػػػا؟ نػػهػػتَ ػػاشػػمػق  جلو    ػباألرِض؟ ني ػحتفػا نػنَّ ػأك
 ُف؟ػػػيػػٌق وسػنُ ػػػنا عُ ػػنػيػػػَح بػػالػػػصػػػت   ٌف إذا ما   ػػػغَ ػػا شَ ػنػى لػقػبػػل يػوى
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سيظلُّ ىذا  ،مِبجداؼ السؤاؿغلوؿ فيو ىذا ادلركب القِلق ولكن يف هنر احلَتة الذي 
 رِلداؼٌ  :السؤاؿ يف ىذا النهرفأقرب إىل ومضة تائهة وسط الضباب،  (االفًتاضي) اجلواب
ضلو الضفة ادلستقرة، بل  ادلضطربالوصوؿ بادلركب  ىدفو ليس ، إْذ يبدو أحيانًا وكأفّ أبديّ 

 دائماً  الساكنة من بعيد تثَتو  ادلطمئنَّة إىل ما ال هناية، فالضفاؼ االستمرار يف التجديف
بينما ؽلنحو النهر امتياَز  القِلق ادلتحرِّؾ، فهو "خائٌف من طمأنينٍة ُتصِدئ النفس"، ارتيابو

ثالث قصائد أو كما يقوؿ يف  التوجُّس: "ىنا قلقي ال يتوُب ونفسَي مصقولٌة بالشكوؾ"،
و: "شكِّي رديفي.."، و: "شكِّي يُقلِّبٍت على َحَسكاتِِو"،  : "زلشوٌَّة بالشكِّ روحي"،الحقة
 ال يكاد يستثٍت شيئاً من نظرات ارتيابو: كلِّو  وذلذا

 خْلُق أرتُع طُوفاٌف ِمن الرَِّيبِ ػِو      الػتِ ػبػريػال شيَء يف اخلْلِق مل أغرْؽ ب
 وٍح بفلسفِة اجملهوِؿ ُمْضطربِ ػل      ىػُل ُجػثْػماَف اليقيػِن علػو وأزتػأطف

: "أنا اليقُُت الذي الغابرة مأنينتوو القدمي وطويف مواضع متعددة من شعره يرثي يقينَ 
 يصوِّر ذاتو وكأهنا ِبٌر صاخب األمواج:و ، أركانُُو اهندمْت"

 عػبػثػاً أشػػدُّ ُحػػطػػاَمػػهػا وأُلػملِػمُ        غرِقْت ِبِو ُسُفُن اليقُِت ومل أزؿْ 
 طُوىل، وما كلُّ الشكوِؾ تُقلَّمُ      وظلْت شكوكي يف مداُه أظاِفراً  

 رؤاه وتبدّلْت أحوالو: كيف تغَّتتْ   ؛حُت يتذكر خطواتو األوىل على الدربويعجب 
 ُتذكي مزامَتي بوىِج غنائي    ْد  ػعُ ػُة مل تػرِؽ القدؽلػُة الشػيّ ػصوف

 اأُلوىل يُػروُِّض وحشػَة اآلنػاِء ؟      -أأنػا أنػا اإلنسػاُف يف صػػلػواتِػوِ 
 ! إنػي غػػدرُت بِػعِػفَّػِة األصداءِ يا صوَت تارؼلي مسػاحػَة غػاِفٍر      

لليقُت ادلنحٍت لرياح  متهدِّجةمناجاة ويف مقدمتو النثرية لديوانو )ما وراء حنجرة ادلغٍت( 
 حساساً غامراً بالتيو والُغربة:الحقاً ُمورِثاً إ وسيتعاظم ىذا االنكسارالشّك العاصفة، 

  ُغػػرُبػاتِػها عنػوانػيضػيَّػعػُت يف    ما بُت شكَِّي واليقُِت مسافٌة  
سيتجلى الشك بصورة أكثر يف دواوينو األخَتة؛ بدءاً من ديوانو )كي ال ؽليَل الكوكب( 

دتاسكاً وعناداً، وستكرب األسئلة، كما ىو واضح يف قصائده: )اعًتافات مل تكتمل أورادىا(، 
و)حسب تقومي و)دموع نوف النخلة(، )كتايب تراُب األرض(، وو)ُسقراط.. السُّمُّ العبقرّي(، 
 ، وىو ما يومئ إليو قولو يف قصيدة )ساكٌن بُت احتمالُت(:الغراب(، و)العابر يف التآويل(
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 نْ ػػاكِ ػػػِة سػػاعػنػقػن الػٍر مػػديػي غػف     وَء مبعًٌت ػػشكِّ أف أبػالػذُت بِ ػعُ 
 وقولو كذلك يف قصيدة )ال ِعشُت ِشركاً يف ىواِؾ(:

 وإْف تكْن      روحي بأكثِر ما ارتضوُه ُمشكِّكةْ  (ادلؤمنُت)وأنا صديُق 
 الطَت فهذا ،(السليماين اذلدىد) يستوحي ما كثَتاً  ادلرتاب الشعر ىذا أف الالفت ومن

 جاسم، شعر يف رمزياً  استدعاءً  الطيور أكثر من -القدمي معلِّمنا: الغراب إىل باإلضافة–
: العكس على بل متوقع، ىو كما( اليقُت النبأ) معٌت إىل عنده حُتيل ال اذلدىد رمزية ولكنّ 

يف )رقصة عرفانية(: "كم جرحنا )ُىدُىداً( بالشكِّ  يقوؿ والشتات، احلَتةالشّك و  معٌت إىل
 (:اذلذياف تضاريسحُت اختلَِّت النجوى"، ويقوؿ يف )

 ! شتيتُ  َقَدرٌ  رحليت وُىدُىدُ        وأمضي أقدامي أجرُّ  فكيف
ويفسِّر الشاعر يف ديوانو )كي ال ؽليل الكوكب( دلاذا تبدو زلاوالت اذلُدىد يف إقناعو 

 مبا لديو من )نبأ يقُت( غَت رُلدية:
 عندي شكوُؾ ُسليماٍف، فمعذرًة       إذا ذِبُت برأسي )اذلدىَد( الفِطنا

احلائرين، ار كبضلو   بعيداً حباذلا وكنزوٍع طبيعي ستبحث ىذه احلَتة عن آبائها، فتمدُّ 
 مثل قصيدة، من أكثر يف باالستلهاـالشاعر  خصو قدو  ادلعري،العالء أبو  :أبرزىممن و 

 :يقوؿ وفيها دلناجاتو، بالكامل أخلصها اليت( الذات جبدراف ارتطاـ) احلائرة: قصيدتو
 يػػابػػػيػػػارتػػب دٌ ػػػبّ ػػػػعػػػمُ  يػػػدرب إفّ      يػابػػرِك نػيػقػالي رةػػهػمُ  يػف دّ ػشُ 
 اخلاّلبِ  غموضكَ  من شدَّين     اذاػم لِ ػيػاىػمجػال حَ ػػاتِ ػػػف اػػي آهِ 

يػػِن: يػػقػيػػٍن ُمػبػطَّػٍن بارتيابِ   نػحُن.. من نػحن؟ غيػر وحػدِة ِضػدَّ
 ، وفيها يقوؿ:(احتمالُت بُت ساكنٌ ) قصيدة يفبعد ذلك  استحضره مث
 ادلداِفنْ  -العالءِ  أبا يا– أُخنْ  مل      وْطئي أخفِّفَ  بأف يفْتٍت مل

 :فقاؿ، (الغراب تقومي حسب) قصيدة يفكذلك  استحضره كما
 (َزنِدهِ ) يف َشرارةٌ  العالءِ  بأيب        تَػُخنْ  ومل السؤاِؿ، ِقنديلُ  يػْخبُ  مل
 ادلعري لروح -بو ادلصرَّح غَت– ادلستمر استلهامو على ادلتكررة الشواىد تعدـ لن مث

 :(مساء بال مالئكة) قصيدة يف مثالً  كقولو ،وجدوى العيش العامل من ادلنقِبض وموقفو
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 ْذؼُ ػػوح خٌ ػسػػن اػنػػاتَ ػػػيػػح أفَّ ػػك      وـٍ ػي لَّ ػك ةُ ػايػحكػال اػرِّرنػػػكػػتُ 
 (ُأؼُّ ) الدىرِ  ِشفاه على تفورُ        وليداً  بصقتْ  ىنا رِحمٌ  إذا

جوابو دلن  ىّيأقد  -يف موازاة كلِّ ىذه اخللجات احلائرة–يبقى أف نقوؿ: إف الشاعر 
ُيسارعوف إىل االستنتاج، فهو ال يرى أف سؤاؿ الشّك يتعارض مع اإلؽلاف؛ ألنو كما يقوؿ: 
"ال دليَل يقودين ضلو احلقيقِة غَت شّكي يف احلقيقة"، وبصياغٍة أكثر وضوحاً يقوؿ يف قصيدتو 

 )مناجاة عرفانية(:
 رِض ما يكفي ِمن الغيِب      لػػكػػي أظػػػلَّ غػػػريػػقػػاً فػػػيػػَك يػػػا ربػػػيما زاَؿ يف األ

 كػػػػثػػػػافػػػػُة اهلل فػػي نػػػفػػسػػي يُػػػضػػػاِعػػػفػػػهػػػػا      شكِّي، فال بدَّ ِمن شكٍّ وِمن َريبِ 
نػػػػي لػَك بػػاإليػػػمػػػػاِف يػػػا ربّػػػػي       ال بػػػػػدَّ لػػػػي ِمػػػػن سػػػػػؤاٍؿ خػػػػػالػػػػٍد أبػػػػػػداً   يػػػػػشػػػػدُّ

فيقوؿ: مرة إىل روحانية شفيفة،  يؤوب يف كلّ  -يف دواوينو األخَتةحىت –وستجد أنو 
ُد غابَتها أشجاراً وىواْء... يا  "يا ربُّ أِقْلٍت ِمن عثراِت العقِل الواىِن.. علِّْم روحي كيف جتدِّ

 ويقوؿ:ريب ال تًتْؾ يف العتمِة قليب.. ال تًتْؾ )يوسَف( يف أعماِؽ الػُجّب"، 
 ِمػّما تصوُغ فأصِلح خدَش إؽلاين    يا صائَغ الغيِب واإلؽلاُف جوىرٌة  

 ويقوؿ:
( ارتفعُت ومل يزْؿ     جْذري بأعماِؽ الثرى متبتِّػال    يف ياِء )يا ربُّ
 يف حػيِّػٍز أعػلػى لػتُػصِبَح أطػوال     مػػا زِلػػْت ِمػػئػذنػًة تُػػفػاِوُض أُفػػَقػهػا  

 وتر النحيب المشدود على المقام العراقي: -4
 نثرية مقدمةالصحيِّح  جاسم كتبَ ( ادلالئكة أعشاش: )رادلبكِّ  الػِمنربي ديوانو فاحتة يف
 وعن الػمناسبات، شعر عن دفاعاً  ِحجاجية، ُمرافعةأقرب إىل  كانت)أناَي الشعرية(،  بعنواف 

 من سيالً  أف والواقع الشعري، التعبَت يف اجلماعية واألنا الذاتية األنا بُت اجلمع مشروعية
 جاسم دواوين ضمّ  الذي الكبَت الشعري اجملموع تقرأ وأنت عليك ينهمر أف يلبث ال األسئلة
 أيِّ  من تُرى الطروب؟ وادلتلذِّذ اللعوب احلسِّي الشاعر نفس ىو حقاً  أىذا: فتتساءؿ ادلِنربية،

 اللهفةِ  لشاعرِ  أين ومن القبيلة؟ ِمزاج تبدَّؿ كلما الشجي حزنو يغًتؼ العويل غائرِ  بئرٍ 
 ادلراثي أجواء يف ادلدىش االندماج ىذا الروح أقصى إىل ادلتغْلغل العقلي والشكّ  احلّسية

 فينظم ،األشجى وشاعَرىا اجملّلي فارَسها يغدو حىت )الوالئية( األحزاف ومقامات الطقوسية
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 من صفحة 0ٓٓ مبجموعها تستغرؽ دواوين ثالثة هبا تكتنز اليت البكائية القصائد عشرات
 التوجُّس؟ وحدةُ  القرابة؟ مالمح الطفولة؟ بصماتُ  الذكرى؟ وشائج ىيتُرى أ الكبَت؟ القْطع
وادلمانعة؟  الًتفُّعرمزية  التاريخ؟ يف( األسطوري النموذج) جاذبية الدـ؟ حرارةُ  ادلصَت؟ اشًتاؾ
 القصة مَت يف ادلدقِّقة ادلرتابة النظرة بُت اجلمع ؽلكن كيف مثادلعاناة؟ الكرب و  أيقونة

 شاعرُنا كاف وىل حواشيها؟ من زلددة ِباشية ادلبهور اخلاشع التصديق وبُت مبجملها،
 قاؿ حُت احملصور االنتقائي والتسليم الواسع األويلّ  الشكّ  بُت التوليفية ادلفارقة هبذه( شاعراً )

 (:الػَمْبَكى ُشّباُككَ ) قصيدة يف
 ! للوسواسِ .. للتدليسِ .. للشكِّ        ُمرشَّحٌ  ِسواهُ  وما نُ ػاليقي كَ ػدمُ 
 (:احلسُت جرح يف رحلة) قصيدة يف قاؿ حُت مث
      يػػعػػرجػػم أرى اػػمػػيػػف كَ ػػبُّ ػػحػػف        نِ ػيػقػيػال مَ ػجػح كَ ػبِّ ػحػب سُ ػيػأق
 عِ ػػلػػأخ مػل كَ ػقِ ػشػعِ  رِ ػيػػاطػػأس        وىػسِ  عٍّت  رَ ػاطيػاألس تُ ػلعػخ
 ! يػػػعػػم يػػػلػػػقػػػع ازةَ ػػػنػػػج رُّ ػػأج        عقوؿِ  الال وةِ ػشْ ػن يػف ُتكَ ػئْ ػوجِ 

من ىذا الشجن الذي يعًتيو  -قبلنا–الغريب أف الشاعر نفسو كاف قد تعجَّب 
ضية، نفسو إىل االستمتاع باحلقوؿ األر ، على الرغم من انصراؼ وُيسيل يف هنر احلزف قوافيو

الكئيب أف غلد مكانًا رحبًا وسط ىذه  لشجر ادلراثيتسٌّت كيف   :والتغٍّت مبباىجها الراقصة
.. لوال )بئر العويل( ادلدفوف بإحكاـ وروائح الصبابة بأزىار الغزؿاحلديقة الصاخبة ادلزدزتة 

 حتت تُربتها الناضرة:
 قػفَّػػيُت روحَي باحلقػوِؿ، فيا تُرى     ِمن أيِّ قافيٍة أساَي تسّلال ؟

 ُغػصناً بالعويِل َتدَّال أحنو على شجِر ادلراثي يف دمي     وأُشػدُّ 
على ظاىرة )االكتفاء الشعري( عند واضح شاىد  التعليلالتعجُّب و يف السْبق وىذا 

حىت يكاد يبدو ُمستغنيًا عن الشرح و بنفسو، ؤوِّؿ نفسَ ػوأقصد هبا: أف شعره يُ  ،جاسم
والتفسَت، ويعود ىذا إىل أمرين: أوذلما: احلساسية النقدية العالية عند الشاعر اليت دتكِّنو من 

، وزلاولة تأويلها إبداعيًا يف قصائد الحقة، أيضاً  الدالليةمفارقاتو و ادلتواترة ثيماتو التقاط 
البوح وكشف ة، وثانيهما: حرصو الالفت على يف رؤيتو الشعرياالنسجاـ قدرًا من ليحقِّق 

غلعلو  ىو ماعلى البوح احلرص  ذا، وىسَتَتو الذاتية -بالشعر–، وكأنو يدوِّف ذاتو أماـ ادلتلقي
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 األسلوبية ، وسيأيت تفصيل احلديث عن ىذه السمةالتصوير الػُمبُتو أميل إىل التعبَت الواضح 
 يف احملور السابع من ىذا ادلقاؿ.

العويل( إذف يغًتؼ الشاعر ىذا الشجن اجلماعّي، وذلذا يقوؿ يف قصيدتو من )بئر 
ويقوؿ أيضًا يف قصيدتو )أعمى وخُتِطئٍت )مالئكة بال مساء(: "أتينا ِمن ُسالالِت ادلراثي"، 

عصاي(: "إفَّ احلزَف بيُت ُسالليت منُذ السُّاللِة والعويُل سليُل أجدادي القدمُي.. وما أنا إاّل 
 .زِف ػلملٍت عويلي"حفيُد احل

وقادرًا على ، مشدوداً ىذا الوتر الوجداين  إبقاءيف  (احلمولة الرمزية) ما يؤكد أثرأمَّا 
يف الرمز ِمرآة دلا تعانيو ىي من الشاعرة أف جتد الذاُت فهو: ارختاء )عقلي(  مقاومة كل

 ُمكابدات خاصة:
 يف النفِس، شدَّْتٍت بثورِة كربال    ا  ػػهػػػػدتُ ػػابػػػػتػػي كػػػػالءاُت الػػربػػػػػكػالػ

 بلَّال ؟ػوٌت باحلسُِت تػفُّ صػجِ ػأي   بلَّْلُت صويَت باحلسُِت، فما ترى   
ادلأساة يؤكد )الَعود األبدّي( الذي تتسم بو وىي جتد يف ىذا الرمز أيضاً عنواناً عريضاً 

الطويلة كي تنكأ يف كّل  الزمن ال مهمَة لو سوى احملافظة على أظفاره ، حىت كأفّ اإلنسانية
 :اجلراح القدؽلة عهدٍ 

 قابيُل، أيقَظ جرَح الكربالءاتِ       ِو ػتِ ػاِر زَلَّ ػجػاد يف أحػا عػمػلّ ػوك
استمرار ىذا احلنّو على يف  (وشائج الذكرى وادلالمح اإلنسانية)ثر يشهد أل وأمَّا ما
موّجهة لشيوخ : ما يكتنزه ىذا اجملموع من قصائد رثاء وثناء عند الشاعر فهو )شجر ادلراثي(
ىو: العالقات اإلنسانية؛ بصرؼ النظر  اب يبدو أف أىّم ما غلمعهم بالشاعروأعالـ وأصح

 قصيدتوإىل يف ديواف )أعشاش ادلالئكة( عن التوجُّهات الفكرية ادلتباينة، ولك أف تعود مثاًل 
: علي )دموع بُت الُقّبة وادلِحراب( اليت رثى هبا إماـ ادلسجد يف قريتو الصغَتة الشجا بالغةِ 

وكذلك يف ديواف )كاتب الوحي األخَت( إىل قصيدتو اليت رثى هبا جاره )ادلؤذِّف(، اخلليفة، 
 حُت يتجسد الدين يف مالمح إنسانية نبيلة.عند جاسم  الوْجد تنهمر غيـولًتى كيف 

على ما كاف ليظلَّ مشدوَد اإليقاع؛ لو مل ينعقد أنغامًا وأشجاناً  على أّف وتر النحيب
، )الرمسي(العراؽ يف شعر جاسم وكأنو وطن الروح، ال بإطاره اجلغرايف ، إْذ يبدو ادلقاـ العراقي
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، وىنا حتديداً واللوعة واحلنُت سىلذي يثَت يف نفسو الكثَت من األبل بإرثو التارؼلي الثقيل ا
خريطة  ىو: الشعري الثقايف و يف وعيو العراؽ ف، داخلو اجلرح، بل إىل هنر اجلراحاتنصل إىل 

وبسبب ىذا الرمزية  ،يف ادلسيحيةنسخة أخرى من )طريق اآلالـ( من الوجع، أو ُكربى 
الوجدانية ادلكثَّفة مل يكن غريبًا أف يقوؿ الشاعر: "مل يكتمْل وطٌن على خطِّ استواِء العشِق 

 كتمَل الِعراْؽ"، وأف يقوؿ أيضاً:يف روحي كما ا 
 فإذا انتميُت إىل العراِؽ فعاِذري      أفَّ العراَؽ عراُؽ كلِّ الناسِ 

الذي يستقطب  الشعري ادلوضوعحاضر دائماً يف وجداف الشاعر، مهما كاف العراؽ و 
بنهري يتأمَّل مقليت احلسناء، فال يذكِّره بريقهما بشيء كما يذكِّره ، فها ىو ذا اىتمامو
 :العراؽ

 َخطَرْت ُمْقلتاِؾ فاْخضرَّ قليب       ُمْقلٌة )ِدْجلٌة(، وأخرى )فُراُت(
استحضر  الثاين من ادلقاؿمّر بنا يف احملور  آخربشاىد وتذكِّرنا ىاتاف ادلقلتاف النهريّتاف 
 (،اُت ُمػخاِصػراً ِدْجػلػةْ ِمػّنا الػُفػر .. ىتَف ادلصبُّ بِنا فبػاَكػػَرهُ فيو الشاعر أيضًا هنري العراؽ حُت: )

أذكْت كيف مث  يحكي كيف برّح بو الشوؽ إىل احملبوبة، ف ،يف قصيدتو )احلب عزٌؼ مثٌّت( أمَّا
: )للريل حتت عنواف عراقية باكية كتب كلماَتا الشاعر العراقي مظّفر النواب َده أغنيةٌ ػوجْ 

 :، ويف تصوير ىذا االطلطاؼ يقوؿ جاسموزتد(
 ُأصِغي لػػ)َمرَّيَن بِيُكْم( حيث يدىُسٍت       )ليُل الِقطاِر(، ويبكي داخلي )َحػَمُد(

من يف ديوانو )وألنَّا لو القصيد( الشاعر يتعجب على )ادلقاـ العراقي(  للعزؼ تصعيداً و 
 :راؽ: تارؼلاً، وواقعاً، وأفَق احتماالتاقًتاف ادلآسي بالع

 وغلوُد لكْن ليس يف يِدِه يدُ     ينمو العراُؽ وليس يف غِدِه غُد   
 وكػذا جػمػيػُع األنػبػياِء تفرَّدوا    وطػٌن ذخَتتُػُو الػَفرادُة يف األسى   
 أاّل يُػػػفػػػاِجػػػئَػػو مػػصػػيػػٌر أسػػوُد !    وطػٌن تػػعػػلَّػَم ِمػػن سػػػواِد مػصػػيػػرِِه   

يف مهرجاف بغداد  يا والَد النهرين(، ألقاىا بعنواف )ُسقياؾَ شعرية  مةوللشاعر ملح
 ما وِسعومآسَيو التارؼلية  وبكىيها بالعراؽ ما شاء لو التعلُّق، تغٌتَّ فو سنوات،  قبل عشرالشعري 

 :لساُف اجلرح
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 عجناػىذا العامِل اناُؿ ػصاَف صلػا كػم    ػِو   ػػتِ ػػػػلػػاُء ِدجْ ػػوال مػػػراُؽ ولػػػػعػػا الػػنػػىػ
ـٌ ػدى عَ ػوادل-ماً جتّلى ػديػا قػيػف  فمهََّد األرَض حىت أصبحْت َسَكنا       -َد

 الَقى من الدىِر ما القيَت النطحنا   ػٌل    ػػبػػو جػػِن لػػػريػػػهػػنػػػػػَد الػا والِ ػتػاهلل ي
 ربُّ الػػقػطػػيػِع لػكػي يُػػػرضػي بِػػِو َوثَػػنػا       ما زلَت كبَش ِفداِء األرِض يذِبوُ 

حىت يعلن براءتو من ثقافة الصحراء ومعلَّقات  الشاعر حُترِّضمث ما تزاؿ زتاسة الشجا 
 األطالؿ، منحازاً حلضارة ادلاء وثقافة األهنار:

 اػنػػػاً وال ِدمَ ػػػػعػػػػال ربْ ػػػا فػػػػايػػػوصػػػػن الػػمِ     ًة(   ػقػفسي )معلَّ ػػن نػفُض عػُت أنػػيػػأت
 اػػنػػوٍة وعَ ػػػقْ ػػن شػػا مِ ػهػػػراثِ ػػيػػمػػا بِ ػػػيػػػحػػػت   ُو    ػػتُ ػػلػػيػػػػبػػػا قػػػمّ ػػػراً عػػػػػاعػػػػْل شػػػػػسػػػػوال ت

 اػنػػػتِ ػػػاً نػتػػػائِ ػػاً بػػابػػػػبػػػػسُ ٌر ػػػػػػػريػػػػي جػػػػمِّ ػػػػع      ُو ػارِحُ ػػطػرح يُ ػبػػم يػرزدُؽ لػفػػػدِّي الػػػج
 كم كاَف أىدَر يف الصحراِء هنَر ِغنا !       دعٍت أُعاِتُب حادي الِعيِس يف لَُغيت:

يػػُل الػػػمػػحػػػتا ػمػػربػػػف     ٌة   ػػػػبػػػذىَّ ػػػػاٌر مُ ػػػػػػفػػػػَك أسػػػنَّ ػػػدعػػػخػػػػػال ت  اػػػنػػػفَ ػػػعػػػداَف والػػدِّ
يف مدينة )ويتسابّاف( والعشق ال منطق لو، وإاّل فهل كاف جرير والفرزدؽ يعيشاف 

يف الصحراِء هنَر ِغنا( حُت وىل كاف الشاعر نفسو قد )أىدَر أخرى غَت )البصرة( العراقية؟ 
نظم قصيدتيو الػُمطّولتُت اللتُت حاوَر هبما كاًل من: امرئ القيس، وعنًتة العبسي يف ديوانيو: 

مث ما الذي سيبقى من الشعر العريب الذي نظمْتو  )رقصة عرفانية(، و)قريٌب من البحر(؟
 ؟إذا أزلنا مَتاث الصحراء منو -وِمنها حواضر العراؽ–)احلواضر( 

ادلنربية معظم قصائد الدواوين يف  ىي ما يشّد خيوط النظم( ظّلة ادلناسباتميبقى أف )
طغياف )األسلوب( ادلنربي فيها، بل  عربالشعري، ليس فقط الثالثة اليت يضمُّها ىذا اجملموع 

مشوؿ القصائد ألىّم األحداث التارؼلية الفارقة ىذا احلرص )ادلوضوعي( على  عربأيضًا 
ىذا إىل  ُيضاؼواألعالـ ادلؤسِّسُت الذين يلهج بذكرىم الوسط العلمي واحمليط الشعيب، 

سبق نشرىا  مكررةقصائد  وأخَتاً: ،لشخصيات ورموز معاصرةرلموعة من القصائد ادلوّجهة 
القرّاء، ، إْذ كأّف ىناؾ دتييزاً بُت نوعُت من )العامَّة(، وذلذا ادللحظ األخَت داللتويف الدواوين 

فالقرّاء الذين يتلّقوف ىذه الدواوين ادلنربيّة رمبا ال يتطلعوف كثَتًا لقراءة الدواوين األخرى 
 إحضار بعض القصائد ادلناسبة ذلم. منللشاعر، وذلذا ال بأس 
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ما فيو من جاذبية  بكلّ -ويبقى لنا يف ختاـ ىذا احملور أف نقوؿ: إف ادلقاـ العراقّي 
مل يُنِس ىذا الشاعر الػَهَجرّي أحسائّيتو، وقد تغٌّت هبا طوياًل على  -األسى وأسى اجلاذبية

امتداد دواوينو؛ ولكنها كانت تظهر يف كثَت من األحياف يف صورة طللة متوحِّدة أو واحٍة 
 عّما ػليط هبا من رماؿ وُكثباف.لة منعز 


