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الواقع
بمطارقه املتالحقة على عظامي
ّ
أنحني حتى أصبح حضني
ً
وحني أرفع رقبتي قليال
َّ
ألتفقد الفراغ وما فاتني
ُ
تركته َّ
يتكون
أجد الهالل الذي
ً
مشنقة مكتملة
كم ُ
بكيت
كي يشيخ اسمي
كساع مسترسل على ّ
دراجة
ٍ
ٍ
هي برهة
ْ
وهم الوقت الذي ّ
يمر
هكذا أهلكني الهجر
وما هالني
ّ
ّ
أننا انتهينا ألف مرة وأكثر
دون أن أنسى
في ّ
مرة
اسمك
من ديوان «رشق الغزال»

سوزان ًعليوان ال تشبه أحدًا

قصيدتها تطرح سؤاال وجوديًا ّ
ملحًا،
يتجاوز املشاغل العابرة .الشاعرة اللبنانية
املنكفئة على ذاتها ّوضعت عبوة جمالية
تحت كل جملة ،تاركة لشظاياها أن تتبعثر
في مخيلة القارئ .عودة إلى صاحبة التجربة
ّ
املتفردة مع صدور ديوانها «رشق الغزال»
إيلي عبدو

تنصرف لغة س��وزان عليوان ()1974
إلى الداخل ،تتفقد األحشاء املعطوبة.
برقة تربت على كتف أمل�ه��ا ،وتدعوه
إل � ��ى ال� �ق �ص �ي ��دة .م ��ا ن � �ق ��رأه ف ��ي ن��ص
ال� �ش ��اع ��رة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ي �ت �ع��دى ح��رف��ة
الشكل ليخوض عراكًا أسلوبيًا عنيفًا
م ��ع امل �ع �ن��ى .ص��اح �ب��ة « ك��ائ��ن اس�م��ه
ال�ح��ب» ال تقتنع بسهولة بما تقوله
قصيدتها .تريد لهذا القول أن يناور
ويعبث ويغامر.
هذا الضجر من املعنى ،يجعل العالقة
م ��رك� �ب ��ة ب �ي��ن س � � � ��وزان وق �ص �ي ��دت �ه ��ا.
صاحبة «كراكيب الكالم» التي تنجز
ف��ي ال �ش �ك��ل ب �ن��اء م�ت�م��اس�ك��ًا م��ده�ش��ًا،
ت� �ف� �ت ��ح امل � �ض � �م� ��ون ع� �ل ��ى اح� �ت� �م ��االت
ش � �ت� ��ى .امل � �ع ��ان ��ي ت ��رت� �ط ��م ب �ب �ع �ض �ه��ا

داخ� ��ل ال �ق �ص �ي��دة ال� ��واح� ��دة ،ال سيما
ّ
أن ع �ل �ي ��وان ت �ن �ح��از ف ��ي ن�ص��وص�ه��ا
إل��ى نسج املناخات وتنظيم أجزائها
وليس إلى إيصال معنى محدد ضمن
ت�ص�ع�ي��د ش �ع��ري م ��أل ��وف .ث�م��ة ع�ب��وة
جمالية ومعرفية تحت ك��ل جملة ،ال
تنفجر في وجه القارئ مباشرة ،لكن
شظاياها تترك أثرًا في مخيلته.
ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ي� ��أت� ��ي دي ��وان� �ه ��ا
ال� �ج ��دي ��د «رش � � ��ق ال � � �غ� � ��زال» (إص � � ��دار
خ ��اص) .ال�ق�ص��ائ��د امل�ك�ت��وب��ة ب�ع��ذوب��ة
وانسيابية ال توضح هذه املرة معالم
ال �ق ��ول ال �ش �ع��ري .ص��اح �ب��ة «م�ص�ب��اح
ك �ف �ي��ف» ت ��ري ��د ه �ن��ا ال� �ت� �ق ��اط امل �ع �ن��ى
م��ن آالم وأس�ئ�ل��ة م��ن دون خ��دش ه��ذا
امل�ع�ن��ى ب��ال��وض��وح امل�ب��اش��ر .ال�ع��ذوب��ة
عند عليوان تنسحب على املضمون
ك�م��ا ع�ل��ى ال �ش �ك��ل .ت �ق��ول ف��ي قصيدة
«مل�ل�اق ��اة األي ��ائ ��ل»« :ف ��ي ق �ف��ار أع ��دو/
أنشد نبعًا /ال تأسره حفرة /نشيدًا
أرح ��ب م��ن ث�ق��وب ال �ن��اي��ات /ل��و ت�ق� ِّ�رب
ّ
ال�ق�ط�ب�ين /أل�ف��ة أف ��ق /ل��و أن ال�ح�ي��اة/
ت� �ف ��اح ��ة ت � �ح � ��اورن � ��ا /ف � ��ي امل � �ع ��ان ��اة/
ن ��واة م�ع�ن��ى /ك��ل م�ص�ب��اح /يتخطى
صاحبيه /وللرياح العاتية /بصيرة
ص�ق��ر /وم�ل�م��س س �م��اء» .ف��ي قصائد
أخرى ،تبقى صاحبة «مخبأ املالئكة»
ح��ري�ص��ة ع�ل��ى ت��دوي��ر م��ا ت��ري��د ق��ول��ه
داخ� ��ل ق�ص�ي��دت�ه��ا ال �ق �ص �ي��رة ن�س�ب�ي��ًا،

ل �ك �ن �ه��ا ت �س �ع��ى ه �ن��ا إل � ��ى ال�ت�خ�ف�ي��ف
م ��ن ب �ع �ث��رة ه ��ذا ال� �ق ��ول وض �ب �ط��ه في
تركيب أسلوبي يعتمد الفكرة أساسًا
النسجامه أكثر مما يعتمد املناخ .نقرأ
ُ
أحببت كسرني»:
في قصيدة «كل ما
«ألش �ب ��اح أش �ك��و /ل�ش�م��س ش �ت��اء في
شباك /لغراب يراقص غصنا غائمًا/
ل�ب�ق�ع��ة ق�ل�ب��ي ع �ل��ى ق �م �ي �ص��ي /ل��رج��ل
ثلج ون ��ادل وم�ج�ه��ول عبر األس�ل�اك/
لهمهمة ف�ي��روز /لتذكرتك امل�ه��دورة/
لرفاق الحفل والحانة /لغيابك الذي/
في غيابك /صار صديقي».
تمتلك علوان حساسية كتابية خاصة
ال تسمح لها ب�ت��رك م�ف��ردة زائ ��دة في
قصيدتها .الحذف عند س��وزان ليس
تقنية أسلوبية هدفها تنظيف النص
م ��ن ث ��رث ��رت ��ه ف �ق ��ط .ال� �ش ��اع ��رة ت�ن�ح��ت
ً
ً
جملتها مفردة مفردة ،تطرد الكلمات
ال �ت ��ي ال ت �ن��اس��ب إي �ق��اع �ه��ا ال��داخ �ل��ي
ُ
«لست
خارج النص .تقول في قصيدة
التراب» « :كي أنتشي بعودة الجسد/
وليست ال��روح م��ن حجر /ألنحتها/
وأح��رر حصانًا /إل��ى صهيله /داخل
الصخرة العمالقة /أصغي /العاشق
تعدني /ليس
أناء فارغِ /أعدني /و ال ِ
الشروق على عاتقنا /وللربيع أزهار
هشة /على مهلها تهوي /ومهارات
إل � � ��ه /ل� �ن ��ا أع� � �م � ��ار /ك � ��أق � ��واس ق� ��زح/
قصيرة /يسبقها ويليها الطوفان».

كثافة القصيدة
تجسيد لحذف جواني
اختار التحرر من زوائد
العالم

ك� � ��أن ال � �ح � ��ذف ف � ��ي ق� �ص ��ائ ��د ال �ك �ت ��اب
يرتبط بحذف جواني اختار التحرر
من زوائ��د العالم واالنكفاء إلى الذات
ٍّ
لقراءتها ببطء وتأن« .واجب الشاعر
أن يقدم النص من غير زوائ��د» تقول
س ��وزان ل �ـ«األخ �ب��ار» ق�ب��ل أن تضيف:
«أع� �م ��ل ف ��ي ق �ص �ي��دت��ي ع �ل��ى إي �ص��ال
امل�ع�ن��ى ك�م��ا ي ��راد ل��ه أن ي�ص��ل ت�م��ام��ًا.
املعنى يجب أن ي�ك��ون واس�ع��ًا عميقًا
وليس فضفاضًا».
َّ
ل ��م ت �ت �خ��ل ص��اح �ب��ة «ال أش �ب��ه أح � �دًا»
ع ��ن ه � ��ذه ال �ق �س ��وة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ع
ال �ق �ص �ي ��دة وض �ب �ط �ه��ا ف� ��ي ح �م ��والت
ش� �ع ��وري ��ة م �ك �ث �ف��ة ح �ي�ن اس �ت �خ��دم��ت
ال �ي��وم��ي وال �ع��اب��ر ،وط��رح��ت ال�ع�لاق��ة
م ��ع ال �ح �ب �ي��ب ف ��ي ب �ع��ض ق �ص��ائ��ده��ا،
ت�ق��ول ف��ي «ال�ض�ب��اب وب��رد ديسمبر»:
«وع�ل�ب��ة ث�ق��اب ف��ي ج�ي�ب��ي /وقصيدة
ف � ��ي ال� � �ب � ��ال /ع� �ن� �ي ��دة ع� �ص� �ي ��ة /ع�ل��ى
م� �ص� �ط� �ب ��ة ن� ��ائ � �ي� ��ة /ق � �ب� ��ل أن أل � �ق� ��اك
بدقائق /واألطفال /وأكياس األعياد/

ف��ي املحطة القديمة ال�ف��اح�م��ة /حيث
ال �ج ��رذان ح �م��ام ال ي�ط�ي��ر /ال �ق �ط��ارات
ت �ش �ط��ر ال � �ه � ��واء /وامل� �ش ��اه ��د /أوت � ��ار
ف ��ي إس� �م� �ن ��ت /ال �ق �ض �ب��ان ال� �ه ��ارب ��ة/
ال �ع��اب��رون ع ��اب ��رون /وع �ل��ي ك��ال�ع��ادة
أن أعتني /بمساحة وق��ت ال تقاس/
بمفردي .»... /ال مكان هنا للتفاصيل
امل�م�ل��ة ال �ت��ي ت�س�ت�ف�ي��ض ف��ي ال �ث��رث��رة،
ّ
سيما أن عليوان تنحاز إلى القصيدة
امل�ع��رف�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��ال��ج امل��واض �ي��ع من
زاوي��ة عميقة وش��دي��دة الخصوصية،
بعيدًا عن التسطيح .تشرح الشاعرة
رؤي� �ت� �ه ��ا ل �ل �ي��وم��ي وك �ي �ف �ي��ة ت �ن��اول��ه
ف��ي ال �ق �ص �ي��دة «ح�ي�ن ن �ق��رأ ال�ق�ص�ي��دة
ال�ي��وم�ي��ة ف��ي ال �غ��رب ن�ج��ده��ا مختلفة
عن القصيدة التي تكتب عندنا .هذه
النوعية من القصائد ال تعني الذهاب
إلى التسطيح ،اليومي تفصيل عابر
ي�ف�ت��ح ع�ل��ى م �ع��ان ك��ون�ي��ة ووج��ودي��ة،
وإال تحول إلى خواطر ومذكرات».
ت�ق��ول س ��وزان ع �ل �ي��وان« :ال اع ��رف إذا
ك ��ان ن�ص��ي ي�س�ت�ط�ي��ع ت��رم�ي��م أع�ط��اب
وج��ودي��ة نعاني منها .ال��رك��ام الهائل
ح��ول �ن��ا ي �ح �ت��اج إل � ��ى أش � �ي ��اء ك �ث �ي��رة
ل �ل �ت �خ �ل��ص م � �ن� ��ه .ن � �ن� ��ام ع� �ل ��ى ج �ث��ث
ونستيقظ على جثث .الثورات العربية
وضعتنا أمام أعطابنا .اكتشفنا هول
العدو الداخلي .ال أع��رف أين سنكون
عام  2012أو .»2013

نقد

عبد الزهرة زكي :عن السيارات والرصاص والدم
حسين بن حمزة
في ديوانه «شريط صامت» (امل��دى
ـــ ب�غ��داد) ،وه��و الخامس ل��ه ،يسعى
عبد الزهرة زكي ( )1955إلى تأريخ
وق� � � ��ائ � � � ��ع وم� � �ش� � �ه � ��دي � ��ات
حياتية ليس من عادتها
ً
يظن أن الشعرية
أن ت �ف �س��ح م� �ج ��اال ك��اف�ي��ًا
ل� �ت ��أم�ل�ات ال �ش �ع ��ر وب� ��طء
زخرفة أمام أهوال
ٌ
االس� � � � � �ت� � � � � �ع � � � � ��ارات .إن � �ه � ��ا
العراقي
الموت
«ن �ص��وص ع��ن ال�س�ي��ارات
وال� � � � ��رص � � � ��اص وال� � � � � � ��دم»،
ب�ح�س��ب ال �ع �ن��وان ال �ف��رع��ي ل�ل��دي��وان
الذي يكاد يكون ترجمة طبق األصل
مل ��ا ي �ح��وي��ه م ��ن «إج� ��اب� ��ات ش�ع��ري��ة
ع ��ن أس �ئ �ل��ة امل� � ��وت ال� �ي ��وم ��ي ،ح�ي��ث
ُيصاغ املشهد الشعري بالقرب من

األس�ل�ح��ة وع �ي��ون ال�ق�ت�ل��ة» ،بحسب
ش� �ه ��ادة ال� ��روائ� ��ي وال �ب��اح��ث ق��اس��م
محمد عباس على الغالف.
َ
إي � �ح� ��اءت م �م��اث �ل��ة ت � ِ�ع � ُ�دن ��ا ب�ك�ت��اب��ة
ساخنة وم�ب��اش��رة ع��ن أح��داث أكثر
ّ
س� �خ ��ون ��ة .ك � � ��أن ال� �ش ��اع ��ر ال� � ّع ��راق ��ي
ي�س�ت��أذن ذائ�ق�ت�ن��ا ف��ي ال�ت�خ��ف��ف من
ش�ع��ري��ة ق �ص��وى ،مل�ص�ل�ح��ة معاينة
اآلالم ال� � �ت � ��ي ت� �ن� �ب� �ع ��ث م� � ��ن ق �ت �ل��ى
ال �ت �ف �ج �ي��رات ال� �ج � ّ�وال ��ة وم�خ�ط��وف��ي
ال �ج �م��اع��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ،وض �ح��اي��ا
االح�ت�لال األم�ي��رك��ي .يتحول الشعر
إلى معجم إسعافي لتأويل مفردات
ال �ف �ق��دان وال ��رع ��ب وال� ��دم� ��ار ،بينما
ً
يصبح البقاء على قيد الحياة نجاة
ً
ق �ص �ي��رة َأو ت��أج �ي�لا مل ��وت م�ح�ت��وم:
«ل��ن يلحق ب��ال�س�ي��ارة ال�ت��ي أم��ام��ه/

ُ
السيارة التي في الخلف لن تلحق
ُ
ب � ��ه /وال� �ث ��ال� �ث ��ة ال� �ت ��ي اج � �ت ��ازت ��ه ل��م
ت�ن�ف�ج��ر /ث �م��ة م � ًت �س� ٌ�ع ل �ل �ح �ي��اة» .ما
ن �ق��رأه أق��ل س��رع��ة م��ن تقنية الخبر
ال�ع��اج��ل ،وأك�ث��ر عناية باملشهد من
ان �ت �ه��اك ال �ك ��ام �ي � ّ�رات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
ّ ّ
لجثث القتلى ،لكنه يظل أقل جودة
من الشعر املكتوب من دون إيعازات
مباشرة وضاغطة.
ي�ن�ج��ح ص��اح��ب «ك �ت��اب ال �ف��ردوس»
( )2000أح �ي��ان��ًا ف ��ي االق � �ت� ��راب م��ن
ال �ح��دث ع�ل��ى ن�ح��و م ��وارب ،ملتقطًا
ان �ط �ب��اع��ات أع �م��ق م� ّ�م��ا ي �ب��دو على
ال�س�ط��ح« :ب�ين ال�ق��دم�ين املضرجتني
ب� ��ال� ��دم /أس� �ف ��ل امل� �ق �ع ��د /ل ��م ي�ن�ت�ب��ه
ع�م��ال اإلن �ق��اذ لهاتف ي��رن /سيارة
اإلسعاف تنطلق بالجسد القتيل/

وي ��رت� �ف ��ع ال � ��دخ � ��ان ب� �ع� �ي� �دًا /وي� �م � ّ�ر
ً
ال� �س ��ائ� �ق ��ون ن ��اظ ��ري ��ن وج � �ل ��ا /إل ��ى
ال � �ح � �ط� ��ام /ووس� � � ��ط ال� � � � ��دم /أس ّ �ف��ل
لاّ
امل� �ق� �ع ��د /ال� �ه ��ات ��ف ي � � ��رن» .إ أن �ن ��ا
ن� �ص� �ط ��دم ب �ب �س��اط��ة م� �ت� �م ��ادي ��ة ف��ي
وص � ��ف ه � ��ذه امل� �ش� �ه ��دي ��ات .ي ��راه ��ن
ال �ش��اع��ر ع �ل��ى األث � ��ر امل �ب��اش��ر ال ��ذي
س �ت �ت��رك��ه ال �ق �ص �ي��دة ع �ل��ى ال� �ق ��ارئ،
أكثر من اهتمامه بإطالة تأثير هذا

ّ ّ
األثرٌ .قد ُيظن أن الشعرية املطلوبة
ٌ
زخ��رف��ة وج �م��ال �ي��ات م�ج��ان�ي��ة ،أم��ام
ْ
أه � ��وال امل� ��وت ال �ع��راق��ي ،ل �ك��ن ه�ن��اك
ممارسات وطرائق الستدارج اللغة
ال �ب �س �ي �ط��ة ن �ف �س �ه��ا إل� ��ى ش �ع��ري� ّ�ة ال
ت�ت�ع��ارض م��ع م��وض��وع�ه��ا .يتحقق
جزء من هذه املمارسات في قصائد
مثل« :الدم يحفر مجراه» و«سيطرة
وه �م �ي��ة» و«ال� �ح ��ارس ال�ش�خ�ص��ي»،
ّ
و«ت� �ح ��ت األق � � � ��دام» ،إال أن ال �ج��ودة
ّ
ّ
ت�ظ��ل محكومة ب��ال�ت�ف��اوت ،ط��امل��ا أن
النصوص مشغولة بتأويل املشهد
الحياتي املباشر ،بممارسات لغوية
ً
الديوان نبال
مباشرة .هكذا ،يمتلك ً
إي��دي��ول��وج �ي��ًا ووج� ��اه� ��ة س�ي��اس�ي��ة
يتفوقان على أسباب الشعر العابرة
لوجاهات مماثلة.

