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الحج ذاكرة السفر..!
ب�شكل  غالبا  جت��يء  احل��ج  اأدب  عن  الكتابة 
وما  ثقايف  ه��و  م��ا  ب��ن  التفريق  فيه  ي�شعب 
مي�س  كافة،  للكتابات  ملهٌم  فاحلج  اأدب��ي؛  هو 
فاإنه  ولهذا  روحانّيًا  بخوًرا  فتحرتق  ال��روح 
كاأثر  تتبع احلج  اأن تخرج عملية  ال�شعب  من 
ع��ن ه��ذه ال��ه��وّي��ة اجل��ام��ع��ة فهو ر���ش��د ل��روٍح 
تهفو ملكان واحد و�شعائر واحدة تتجّلى فيها 
اليقن  ت�شتلهم  حينما  ال���روح  و���ش��اي��ات  ك��ل 
فوق  قفزنا  م��ا  واإذا  وزم��ًن��ا،  م��ك��اًن��ا  وت��وّث��ق��ه 
مذّكرات  يف  وفّت�شنا  ه��ذه،  التفريق  اإ�شكالية 
يف  حتمل  كرحلة  احل��ج  �شمات  ع��ن  احلا�شر 
ما  بكل  العظيم  الإن�شاين  احل��دث  هذا  �شّلتها 
�شننك�شف  فاإننا  واأح��داث  مواقف  من  يحتمله 
احلج؛  لأدب  كبرٍي  غياب  على  ال�شديد  للأ�شف 
»الكتابي«  التخ�ش�س  عملية  اإلى  نحيله  لعّلنا 
عليه  ك���ان  مب��ا  م��ق��ارن��ة  احل��دي��ث  الع�شر  يف 
الأمر قدميا اإذ يظهر احلج يف رحلت الكتاب 
والفقهاء القدماء وا�شًحا جلّيا وب�شبغة اأدبية 
الكتابات  عن  احلج  غياب  اأن  ويبدو  م�شّوقة، 
باأخرى  اأو  ب�شورة  تزامن  املعا�شرة  الأدبية 
يبدو  اإذ  الرحلت،  اأدب  يف  الكتابة  غياب  مع 
ظّلت  حيث  بينهما،  تاريخيا  تلزما  هناك  اأن 
الرحلة اإلى احلج ذاكرة ال�شفر يف كل الكتابات 

القدمية..
»ال�������ش���ورة« ممثلة  ال���ي���وم وم����ع ط���ف���رة   
الرحلة  ه��ذه  توثيق  ب��ات  ميديا،  بال�شو�شل 
واأدبياتها مرهونا باللحظة الآنية، لكنه جمّرد 
�شناب  من�شة  ففي  القدمي،  الأدب��ي  العمق  من 
موثق  ح��ي  نقل  يتم  امل��ث��ال  �شبيل  على  �شات 
وتف�شيلتها،  الروحانية  الرحلة  هذه  ملراحل 
خالًيا  نقل  يظل  يبدو  كما  لكنه  واأح��داث��ه��ا.. 
املاألوف  على  يتكئ  فهو  الأدب��ي��ة  ال�شمات  من 
ب�شورة  الرحلة  حت��رك��ات  ور���ش��د  النقل  يف 
دائما  القدمي  احل��ج   جتّلى  حن  يف  �شطحية، 
منارًة لروؤى و�شذرات غاية يف الأهمية، حملت 
التاريخي،  وبعمقه  النف�شية  بقد�شيته  املكان 
من  رحلًة  غالًبا  »احلاّجة«  الروح  هذه  وقّدمت 

نور، وذاكرة من تاريخ..
الو�شيلة  ه��ذه  اأن  اإل���ى  م���رّده  الأم���ر  ول��ع��ّل 
املعا�شر  الإن�����ش��ان  و�شيلة  ب��ات��ت  الإع��لم��ي��ة 
»ال���ع���ادي« ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن وع��ي��ه وعمقه 
الذي  الوقت  يف  املوؤثر،  الر�شد  على  وقدرته 
وب��دوا  امل���وؤث���رون  اأو  ال��واع��ون  فيه  تكا�شل 
مرتددين يف امل�شاركة بتقدمي وعيهم وقدرتهم 
على القراءة النوعية، من خلل هذه الو�شائل 
اأدب  غياب  على  يتباكون  واأخ���ذوا  املرجتلة، 
احلج عندهم.. حتى واإن ا�شتلهموه يف مراحل 
اأو  رواي��ة  اأو  مقالٍة  يف  مت�شّظيا  وب��دا  لحقة 

حتى ق�شيدة.. 
 وخل�شة الأمر اأن احلج ذاكرة من روؤى فاإن 
غاب يف ال�شطور خلد يف ال�شدور، واإن غاب 
والختلف  العيون،  يف  ح�شر  ال�شجون  عن 
الرحلة  لهذه  املوثقن  نوعية  يف  فقط  يكمن 
القد�شية كيف يرونها بب�شرهم اأم بب�شريتهم؟!

إبراهيم الوافي
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الجغرافيا الروحية لقتلى الحرب في مسرحية االنتصار أو الموت أو كالهما
نهاية  ويف  اإل��ه،  اأن��ه  الإن�شان  ظن  ي��وم  )ذات 
الأم����ر اك��ت�����ش��ف اأن����ه جم���رد اآل����ة( ي��ن��ه��ي )ي��ا���ش��ر 
املوت  اأو  )النت�شار  بهذه اجلملة ن�شه  مدخلي( 
ال�شارقة  بجائزة  الفائز  الن�س  وهو  كلهما(  اأو 
للإبداع امل�شرحي عام 2018 م ومت اعتماده �شمن 
الدولية  املنظمة  يف  العربية  اللغة  دبلوم  منهج 

للبكالوريا بهولندا.
در�س  الن�س  هذا  لأن  م�شتحقة؛  العاملية  هذه 
اأن  ي��ري��د  مل��ن  ومنهجي  ومكثف  ذك��ي  م�شرحي 
امل�شرح وكيفية خلق  كتابة  اآليات  بوعي  يتلم�س 

ال�شخو�س
باملتخيل  ال�شحيح  الواقعي  ميتزج  وكيف  اأحداثها،  و�شبك 

اللنهائي، لذا حن قراأتها متنيت األ تنتهي حواراتها. 
ي�شعنا  )ال�����ش��ارح(  مبهمة  ليقوم  اأول  مبنظر  الكاتب  يجيء 
العمق  الف�شيل من  )اإ�شاءة خافتة.. دخول  اأجواء احلكاية؛  يف 
لق�شف وغارات جوية... عندما ت�شل  اأ�شوات متفرقة  زحفًا مع 
وعندما  بالقيام،  لهم  الأول  ي�شري  امل�شرح  ملنت�شف  املجموعة 
يقومون جميعًا ي�شقط اأحدهم بعد خطوة واحدة، وكاأن قنا�شًا قد 

اأرداه ميتًا، يقفز الآخر بفعل لغم... الخ(. 
هذا املنظر ت�شدق معه مقولة د. يو�شف البحري عن م�شروع 
للورقة(.  ولي�س  للخ�شبة  يكتب  )اأن���ه  الكتابي:  مدخلي  يا�شر 
اإلى  اإحالة ت�شري  اأرقامًا يف  لعتبارات فنية تاأتي ال�شخو�س هنا 
حتول الإن�شان يف حالت احلرب واملوت والرغبة اجلاحمة  يف 
اجلي�س(  )مقربة  العر�س  ف�شاء  ولعتبارات  اأرقامًا.  النت�شار 
تعك�س  ال��ت��ي  م��ت��داخ��ل��ة(  )اأ����ش���وات  ب���  تت�شمى  م�شهدية  ينجز 
والتذكر  وال�شجر  وال��رف�����س  ال��ن��دم  ب��ن  املتباينة  ال��ه��واج�����س 

والده�شة:  
- )الدبابة اأكلت وجهي بقذيفة �شاخنة(. 

- )الأبات�شي وزعت على �شدورنا حلوى العيد(  
ول ينق�س احلوارات التربم وال�شجر؛ 

الرابع: مل ت�شنع يل متثاًل. 
للتو�شيح )كان هنا يخاطب القائد(  

اخلام�س: مل تزرين بعد دفني.
من  وكوبن  القهوة  من  فنجانن  عزائي  يف  )�شربت  الثامن: 

املاء، ومل تذرف دمعة واحدة( يتداخل فيها مديح القاتل: 
)القنا�س كان عبقريًا، ملأ جويف بالر�شا�س(، فيما تر�شم اللغة 
مبلمح عقيدة الع�شكر والولء لها )اعتادوا على ت�شييع اجلثامن 

بالقيافة الع�شكرية(. 
بخربات  م��رتع��ة  اأج����واء  يف  ت��ت��وال��د  ب��ع��ب��ارات  الن�س  يكتظ 

اخلوف والقلق وت�شج حتت وطاأة الت�شاوؤل الدائم: 
)حتى يف موتنا نلب�س البذلة!! من �شنقاتل يف الآخرة؟(  فيما 
مغّذاة  كقيمة  باخللود  الإح�شا�س  فكرة  على  موؤ�ش�س  هنا  الوعي 

من قيم املقاتلن كما يف م�شهدية اللعودة: 
ال�شابع: )عندما يراق الدم.. حتج العفاريت اإليه 

وكاأنه م�شعر مقّد�س(. 
بل  لكن  ط��اه��رة...  كقرابن  من��وت  ال�شاد�س: 

�شلة. 
بحلول  الأج���واء  ه��ذه  مدخلي(  )يا�شر  يعادل   
باملكونات  الحتفاء  �شديد  ن�س  داخ��ل  م�شرحية 
اأ�شبه  م��روي��ة  يف  للجندية  والعتيادية  الرمزية 

بالواقعية ال�شحرية: 
الرابع: )قربك بوابتك( 

الله وقد  اأن ت�شكروا  اأنتم... عليكم  الأول: هيه 
تطوفون يف  وال�شهداء..  الأبطال  عداد  قبل غريكم يف  اأ�شبحتم 

الأبدية منّعمن حتيط بكم ال�شعادة(. 
الف�شاء  يف  يتمثل  مب��ا  م��ت��م��وج��ًا  ل��ل��ح��وارات  ال�����ش��رد  ي��اأت��ي 

الأخروي وعوامل )املا بعد( ي�شتجلب 
معها احلكي كما تاأر�شف يف  الذاكرة 
مل�شهدية  م��دخ��ل��ي(  )ي��ا���ش��ر  ومي��ه��د 
)احل��ف��ل��ة( ب��ح��واري��ة ت��ن��غ��م�����س يف 
لقتلى  الروحية  اجلغرافيا  خارطة 
اأجماد  ا�شتح�شار  خلل  من  احلرب 

ق�شت عليها ر�شا�شة: 
ا�شتحق  ت�شوية..  ل��دي  الأول: 
حفًل  �شاأقيم  ا�شمعوين..  فر�شة.. 

�شنويًا تخليدًا لكم 
ال������ث������اين: ه����ه����ه����ه����ه.. وم����ن 

�شيحتفل؟ 
الثالث: الأحياء بالتاأكيد 

الرابع: ونحن؟
اخلام�س: ما الفائدة من حفل 

ل ن�شارك فيه؟ 
نحتفل  اأن  اق��رتح  ال�شاد�س: 
ل��لأح��ي��اء احل��زن  نحن ون���رتك 

علينا.
ال�شابع: فكرة رائعة. 

الثامن: اإذًا اجعل لنا تاأبينًا 
لتندب علي زوجتي يف  �شنويًا 
كل عام ليلة واحدة على الأقل.  

ويف اأحيان عدة يتعمد الكاتب الإخلل ببنية وتراتبية احلوار 
وفق تتابع يخ�شع لنعطافات وا�شتطرادات متعددة تنقل احلكاية  
يف  الت�شابك  فر�شة  ال�شخ�شيات  ومتنح  متنوعة  م�شتويات  اإلى 

ن�شق يتوافق مع حياة القبور: 
قاتلة؟  اآلت  منا  فتجعل  ت�شحرنا  التي  تلك  لغة  اأي  ال�شابع: 

ن�شرب لنقتل، ناأكل لنقتل )نقتل لنقتل( ويتكرر كلمه بن املوتى. 
القرب(  ال��ربزخ /  ) املوتى /  الولوج نحو عامل  ولأن��ه ي�شعب 
دون ذلك التخفي الذي تتيحه الأ�شطرة مبا تهبه من فر�شة خلق 
معنى  امل��وت��ى  معها  يعرف  ل  خا�شة  �شفات  حتمل  �شخ�شيات 
مع  بخ�شوبة  التعالق  فتنة  اإح��ي��اء  دون  البيولوجي  وج��وده��م 
فعل  على  تتمرد  التي  ال�شخ�شيات  ل�شان  على  احلياة  موحيات 

املوت مبخاطبة الأحياء: 
- يا قائد الغفلة.. نحن نتعفن يف تربة اأخل�شت البلدية بريها 

وتغذيتها بال�شماد الطبيعي، وتوجيه الطلبات للأحياء. 
ويبعد  بالنظافة..  يهتم  اأن  اجلي�س  م��ق��ربة  حل��ار���س  )ق��ل   -

الطيور النزقة عن قربي(. 
واأغ�شان  اخلبز  فتات  ق��ربي  على  ت�شع  األ  زوج��ت��ي  اأب��ل��غ   -

الريحان. 
ويحلمون: 

- الثامن: جاءتني حماتي يف املنام. 
الرابع: افتقدتك 

الثامن: جاءت ت�شمت. 
وحت��زن  ت��ن��م��و  �شخ�شيات  ه��ي 
لتتمكن  وتتذكر  وحتتفل  وت�شحك 
من اأن تكون املحرك احلقيقي للحدث 

واللعب الرئي�شي يف احلبكة 
- اأنا يف قرب دائ��ري.. من فعل بي 
هذا؟ عندما اأحزن ل اأجد زاوية اأتكيء 

فيها لأبكي. 
- وجوهنا �شاحبة )ابت�شموا( 

وم��ع��ب��اأة  ع��دم��ي��ة  �شخ�شيات  وه���ي 
ب��ال��ع��ن��ف وحت���م���ل ج���ي���ن���ات ال��ت��دم��ري 
احلياة  اإل��ى  عدمت  )اإذا  كخيار  وتعتنقه 
اأ�شلحة  �شكل  يف  ت��ع��ودوا  اأن  فعليكم 

مدمرة لت�شمو بكم الب�شرية( 
ه��ذه ال��ع��ودة  اإل��ى احل��ي��اة ت��اأت��ي دون 
الأ���ش��ط��رة،  ت�شييد  منا�شرة  يف  ان��دف��اع 
ال���ذات  واأدران  زي���ف  ي��ن��ق��ل��ون  ف��امل��وت��ى 
بعد  ما  اإلى  الدنيا  وخنوعها وخيباتها يف 

املوت 
ال�شاد�س: كيف نبداأ الحتفال؟ 

الثالث: مل اأحتفل منذ زمن 
الثاين: اآخر حفلة كانت يف اخلريف قبل قبل قبل املا�شي 

الرابع: احلفلت الر�شمية كئيبة 
ال�شاد�س: كيف نبداأ الحتفال؟ 

الثاين: يف العادة نبداأ با�شتقبال اجلرنال 
الثالث: والت�شوير والزفة والورود 

ال��ق��ه��وة وامل��ن��ادي��ل وال��زي��ن��ة وامل��ع��ج��ن��ات والكعك  ال���راب���ع: 
والع�شائر واملياه املعدنية والغازية، وتتاأكد يف  م�شهدية دخول 
الكر�شي بعدما  ) يقومون وينافقونه ويجل�شونه على  اجلرنال: 

يبعدون الثامن عنه(.
ياأتي التكامل البنائي بن �شخ�شيات امل�شرحية وكائنات عوامل 
املاوراء )عامل الأموات( منطقيًا واحلركة اللمرئية ل�شينوغرافيا 
والعدمية  ب��ال��ف��راغ  ال�شخو�س  اإح�����ش��ا���س  يف  جم�����ش��دًا  ال��ق��ب��ور 
نقد  )ن�شيد جنائزي( يتفنن يف  العر�س  واللمعنى يتحول معها 
ل�شان  على  العر�س  مقدمة  يف  جاء  كما  توقًا  متثل  التي  احل��رب 
احلرب(  هي  ال�شلم  نحو  الوحيد  )الطريق  ال�شخ�شيات  اإح��دى 
والتغني مبناقبها يجعل منها ف�شاًء �شحريًا مبا متنحه من توّلد 
�شد  ثورية  مبلمح  �شخ�شيات  خلق  يف  متثلت  منتظرة  بطولة 
موتها ابتكرها خميال فارط ووعي اأ�صيل بالقتل و�صفات اأدواته 
وطلقات  الر�شا�س  اإلى  ياأخذنا  ب�شكل  العمل  حوارية  جاءت  لذا 
الكل�شنكوف. فهي �شديدة الق�شر يف عبارات لها �شفات التتابع 

واحل�شم والدوّي. 
وهي عبارات مفخخة ت�شبه الألغام تتاأكد معها يقينية مغايرة، 
اأنيق للوح�شية: )ال�شاد�س:  فالقتل عمل �شريف والن�شانية ا�شم 
ُكّرم خمرتعو الأ�صلحة وت�صابق  القتل عماًل �صريفًا ملا  لو مل يكن 

العامل ودفع الأموال لينال اأف�شل اخرتاعات القتل(.
- الثالث: الإن�شانية ا�شم اأنيق للوح�شية.. الرحمة اخت�س بها 

الرب(.

ناصر بن محمد الُعمري

 ولغـة الشجـن في ديـوان »غوايـة بيـضاء«
ّ

الصور الفنية

اأن ُتعّب يف ُمنجزك الإبداعي املتوالد من 
رحم املوهبة بلغة مفعمة بالتمكن؛ ذاك هو 
والأ�شمى،  والأعمق  الأجمل  نحو  العبور 
واأن ُتوِفّق بني الأ�صالة واملعا�صرة يف نوع 
اأدبي؛ دليل اإدراكك للم�شهد الأدبي الثقايف 
اأديٌب  يطالُه  ل  ذلك  كل  املكتوبة؛  بتجلياته 
اإكرامها يف  ُيح�صن  لغة خا�صة  ي��وؤَت  ما مل 
اإطلقها  عند  ل�شانه  ويف  كنعمٍة،  اإح�شا�شه 
بي�شاء؛  ورق��ة  م�شافحتها  وح��ن  ���ش��دوًا، 
كتابة، هذه اللغة تبنّي لنا درجة ت�صُكل وعي 

ال�صاعر و�صعة اأُفقه ومداركه؛ ذلك ما بدا يل بعد مطالعة 
عدد من ق�شائد ديوان: )غواية بي�شاء( لل�شاعرة ملك 

اخلالدي، ال�شادر عن نادي اجلوف الأدبي. 
اأولى  غالفه  كان  بي�صاء،  حلٍة  يف  الديوان  هذا  جاَء 
عتبات البيا�س، ثم ما تتالى بعد ذلك من �شعور اإن�شاين 
معه  ت�شعر  الأبيات،  من  ع��ددًا  ي�شكن  �شفيف  ان�شيابي 
كاأمنا الذات ال�شاعرة تهم�س بالقرب من كل اأذن لتنبئ 
»مثُل خبري« عن اأمل خُمتزن، وعن اأمٍل ل ينكف ينتظر 
ال�صجن  لغة  ذلك  املعني على  اأُفقه؛ كان  مدًى يتمدد يف 

الفارهة التي مل يخل منها اأي من ن�شو�شه.
ه��و دي���وان ت��ب��دت م��ن خ��الل��ه ق���درة �صعرية ُم��ع��ّززة 
بالقدرة على تطويع اللغة، ُتثبت ذلك اأكرث من ق�صيدة 
اإي��ق��اع��ي«، و«ج���ودة اختيار  ح��ن ج��اءت »مب��ائ��ز فني 
م�صاحة  ُت�صيئه  تراثي«  توظيف  و«ح�صن  تركيبية«، 
الإبداعية،  لل�شورة  املعززة  باملفردات  العامرة  البوح 
ت�شتوعب  ممو�شقة«  خليلية  �شعرية  »هيكلة  ذلك  غري 

اأحا�شي�س املتلقي الناهم لل�شعر. 
�صيغت  ُم��ّل��ق��ة  اأب��ي��ات  اخل��ال��دي  م��الك  ق�صائد  يف 
بلغة مفعمة بال�شاعرية، وبدقة ت�شوير ال�شعور حلظة 

اإح�شا�شه؛ ففي ق�شيدة )غربة البيا�س( جند:
ان����ف����راج ُق�������رب  ل��ل�����ص��ب��ح  اآن  اأم�������ا 

رح����ي����ل ل��������ل��������زف��������راِت  اآن  اأم������������ا 
والبيت الذي يقول:

�شكوى دون  الأ���ش��ى  ا���ش��ط��ب��ار  مللت 
م���ل���ل���ت م����ن����اج����اة ح������زين اجل���م���ي���ل.

ُترى اأُي �صعوٍر ينتاب املبدع حلظة الكتابة؟!.

»مللت مناجاة حزين اجلميل« 
اإن َال�صطر الذي ي�صبقه هو الأق�صى؛ لكَن 
لغة الأمل تنبثق من بن كل حرف من هذا 
ال�شطر الذي تربز بجلء العتداد بالذات، 
وتفاهة احلياة مع الياأ�س. وال�شرب املمتلئ 
من  ت��اٍل  بيٍت  يف  �شاخ�شا ً جنده  باحلكمة 

الق�شيدة:
»مللت وجوم اخلريف الطويل«

اأن  وكاأن مفردة )الطويل( هنا دالة على 
اأط��ول من متددات  هناك مت�شعًا من الأم��ل 
ذلك الأ�شى، وت�شتمر لغة الأمل يف بقية اأبيات الق�شيدة 
تبدت  حيث  الأخ���رية؛  اخلم�شة  الأب��ي��ات  قبل  م��ا  اإل��ى 
فيما بعد حلظة ال�شعور بالياأ�س كقيمة تعرب لي�س عن 
الو�شول اإليه؛ اإمنا ظهور حدود قدرة النف�س الب�شرية، 
)وحدة  على  كمحافظة  الوجع  تتابع  عند  تتاأثر  واأنها 
ثم  وم��ن  الفني،  لبنائه  وتاأكيدًا  الن�س(،  مو�شوعية 
اإلى  الن�س  �شريورة  تت�شح  حتى  ترابطه،  على  العمل 
ُمبتغًى ترنو له كل ذاٍت متعبة يف احلياة؛ ذلك ن�صعره 

من خلل ال�شطرين:
اأي�����ا ل��ي��ل ه����ّل اأج���ب���ت ان�������ش���ط���اري..

ان��ف��ط��ارًا. ت�شظى  قلبي  ول��ك��ن  اإل����ى.. 
اأوج���اع  م��ع  التعاي�س  باأهمية  ال��وع��ي  لغة  وت��ع��ود 
عن  واإب����داء  الأي����ام،  ���ش��روف  وا�شت�شهال   ، احل��ي��اة 
حياته؛  يف  الإن�صان  على  ُيقدر  فيما  الر�صا والقبول 
بلغة ذات حكمة و�شرب عاقل؛ مع اعتزاز الذات بذاتها 
اإذ حتّول الأمل يف الإح�شا�س ومن بعد يف الق�شيدة اإلى 
احلزن  وذل��ك  الأمل،  ذلك  �شق�شقة؛  اإل��ى  واحل��زن  غناء، 
الن�ص  منت  يف  هنا  احلاكي  القلب  يعدُهما  ل  اللذين 
�شوى �شيء من فرح؛ هذا ما جنده يف ق�شيدة )ل تاأ�س 

يا قلب( حن تقول ال�شاعرة:
الأمُل ل����َك  غ��ّن��ى  اإن  ق��ل��ب  ي���ا  ت���اأ����ص  ل 

ال�صقُم بَك  و�صق�صق احلزن وا�صت�صرى 
قبل  بداأتها  التي  التفاوؤل  لغة  لتعزز  ال��ذات  وتعود 
تربيد  و  اأحا�شي�شها،  على  والربت  النف�س،  مبلطفة 
بن  م��ن  البهي  بوجهه  يطل  م�شعور  بيقن  اآه��ات��ه��ا، 

ال�شطور؛ وهو ما يتمثل يف البيتن التالين:

ل ت����اأ�����س ي����ا ق���ل���ب ف�����الأي�����ام غ���ادي���ٌة
ت��ب��ع��رث ال����دم����ع والآه���������ات ت��ن�����ص��رُم
وت���دور امل��ن��اج��اة م��ع ال��ق��ل��ب، وت��ت��اأك��د يف ك��ل م��رة، 
الإح�شا�س  وملطفة  ال�شكوى،  عر�س  دائ��ري  وب�شكل 

الذاتي بان�شرام الوجع يف بيٍت ثاٍن:
ل ت���اأ����س ي���ا ق��ل��ب ف��الأ���ش��ج��ان اأغ��ن��ي��ٌة

����ش���ئ���م���وا ب����وؤ�����ش����ه����م  مل�����ن يف  ف����غ����ن 
فنية  ملحة  اإل��ى  هنا  ن�شري  اأن  مبكان  اجل���ودة  وم��ن 

رائعة يف ال�شطر الثاين
مل تقل ال�شاعرة »فغن ملن من بوؤ�شهم �شئموا«

لكنها قالت »فغن ملن يف بوؤ�شهم �شئموا« 
ي�شت�شلم  اأن  للإن�شان  لي�س  اأْن  فني  اإب��داع  هذا  ويف 
لل�شاأم مبجرد تاأثريه العابر به؛ اإمنا ملن هو يف بوؤرة 
ال�شاأم واحلزن والأ�شى، وهذه من اأجمل اإ�شاءات هذه 
حلظة  و)يف(  )ِم��ن(  حريف  بن  مفاوز  فثمة  الق�شيدة 

توظيفهما.
ويف البيتن التالين:

��ٍن ِمَ م��ن  قا�صيت  ك��م  قلب  ي��ا  ت��اأ���ص  ل 
ف��ك��ن��ت ط����ودا وم���اج���ت دون����ك ال��ق��م��ُم
يف  يقابلها  م��ا  اأم���ام  بالنف�س  الثقة  بثبات  ن�شعر 
عمدت  متقن  وبت�شوير  م��وج��ع��ات،  م��ن  احل��ي��اة  ه��ذه 
ال��دليل  الت�شوير  بتقنية  الإت��ي��ان  اإل��ى  ال�شاعرة  فيه 
التج�شيدي املعرب عنه نقديا ب�)اأن�شنة اجلمادات( بعيدا 
عن املبا�شرة واللغة املرتهلة، مع الحتفاظ بقيمة الآخر 
الق�شيدة من  بالقمم وتقرتب  له  ومكانته حن و�شفها 

خامتتها وهي ل زالت ُم�صبعة بالأمل:
�شائقٍة ك��ل  ار���ش��م  و  قلب  ي��ا  ت��اأ���س  ل 

يبت�صُم الأوج����اع  م�صرح  على  ���ص��ع��رًا 
اإن ال�شاعر احلقيقي هو من ي�شعر بالراحة بعد كتابة 
ال�شجن �شعرًا ؛ لأن ال�شعر لي�س ما تكتبه؛ بل ما متحوه 

من اأوجاٍع حلظة الكتابة.
وم��ن روائ���ع م��ع��زوف��ات ه��ذا ال��دي��وان اأي�����ش��ًا، تلك 
املعنون  البيا�س(  )حنن  ق�شيدة  من  الأولى  املعزوفة 
لها ب�)�شذرات قلب( ملا �شمته من اإيقاٍع اآ�شر، و متازج 
ال��ذات  اأج��واء  يف  املتلقي  ُيدخل  كثيف  لغوي  �صعري 
بحرف  اجللية  ال�شمني  النداء  لغة  تعززه  ال�شاعرة؛ 

حزين؛  ا�صتفهامي  ع��ذب  �صعرٍي  وب��اأ���ص��ل��وٍب  )َم����ْن(، 
تتماهى معه الذائقة ول تريد للق�شيدة من توقف:

اأ�شرجت دمعاتي اإن  من مي�شح احلزن 
وم�����ن ُي����ل����ّون ب�����الأف�����راح اأب���ي���ات���ي؟!

ومن �صرُي�صل بوحي اإن م�صى ج�صدي
الآتي الغِد  يف  زه��وري  �صُي�صقي  ومن 

قافيتي الأع���م���اق  يف  وت��ن��ث��ال  وم����ن؟! 
ك���اأن���ه���ا ال����ري����ح والأم����������واج اآه���ات���ي

تاأكيد  على  دلت  مميزة  اإيقاعية  ال�شابق  الن�س  يف   
بداية ن�شوج التجربة ال�شعرية لمتلئها بالت�شاوؤلت 
الن�ص يف ذهنية  بقاء  )َم��ْن(، وبذلك  تكرار حرف  عند 
املتلقي يتاأمل تلك الت�شاوؤلت باحثًا عن اإجابات يعي�س 

معها يف واحة الق�شيدة.

* شاعرة ومترجمة، وأديب�ة سعودية، من مواليد سكاكا 
عام 1986م، ُطبع لها ديوان: »غواية بيضاء«، نادي 
الجوف األدبي 1431هـ.
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