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تقديم
شـاءت األقـدار أن يـودل فـاروق شوشـة يف قريـة مـن قـرى حمافظـة دميـاط املرصيّـة ،حتمـل
امس «الشـعراء» .فهـل اكن ذكل حمـض ات ّفـاق ومصادفـة أم يه إرادة علويّـة جعلـت هل مـن امس
موطنـه ن�سـبا وهويّـة؟ أليـس يف ذكل إشـارة لطيفـة تنبئ ابلطريـق التي سيسير فهيـا الوليـد اجلديد
ّأيمـه ولياليه؟
الشـاب الرومانيس احلـامل مل يرض أن
بيـد ّأن الوليـد امجليـل احملبـوب والطفـل الفطـن الطلعة و ّ
يكـون أحـد الشـعراء ،رمقـا جديـدا يضـاف إىل قامئـة مـن ّ
مضهتـم القريـة مـن شـعراء غفـل الزمان عن
غالبي ّهتـم األغلـب ،بـل اتق وران وهـو مـا يـزال حيبـو اخلطـو واللكمات إىل أن يكـون الشـاعر بألف
والم الا�سـتغراق ،الشـاعر اذلي ال ي�شـبه أحدا من الشـعراء واذلي ال ي�شبهه أحد من الشـعراء،
حيـب ّ
لك الشـعراء ويسـعى إىل أن يكـون مرشـد النـاس إىل
ولكنّـه يف الوقـت نفسـه الشـاعر اذلي ّ
لك الشـعراء ،ويعمـل على أن يكـون صـوت ّ
ّ
لك الشـعراء إىل النـاس.
استن أدونيس
لقـد اكن فـاروق شوشـة مفـردا يف صيغـة امجلـع ومجعـا يف صيغـة املفرد وفق ما ّ
لهاتين العبارتين مـن معـان ،وزاد على معـاين أدونيـس معـاين جديـدة حنهتـا مـن خصـر الواقـع وجعهنـا
اخلـاص بـه ّ
املميز هل،
مبـاء جتربتـه اذلات ّيـة .فقـد انضـل طيلة مسيرته األدب ّيـة يبحـث عـن صوتـه هـو ّ
وجيهتـد يف اآلن ذاتـه مـا وسـعه الاجهتـاد يك خيتزن صوتـه أصـوات ّ
السـابقني هل بـدءا
لك الشـعراء ّ
اجلاهلي إىل الشـاعر احلـدا ّيث ،يفتـح هلـم مجيعـا أمواجـا مـن الصـدى تتعـاىل يف شـعره
مـن الشـاعر
ّ
املتفـرد وجتعله ال يعـدو أن يكـون حاكيـا لسـائر األصـوات.
هـو لكـن دون أن تسـطو على صوتـه ّ
األول مـن مجـع فـاروق شوشـة مجعـا فـ ّذا بين املفـرد وامجلـع يف شـعره .أ ّمـا
هـذا هـو الوجـه ّ
خفـاص بـه ،مقصـور عليـه ،بـل لعـ ّل األقـرب إىل احلقيقـة القـول بـأن ال نظير هل فيـه.
الوجـه الثـاين ّ
لقـد انتشرت يف أذهـان النـاس صـورة منوذجيّـة للشـاعر تقدّمـه منـذ اإلغريق عىل أنّـه خشص منفرد
متفـرد ،م�سـتوحش متعـال مغـرور ،ال يـرى شـيئا يف الوجـود يعـادل ذاتـه وأانه .وهـذه لكّهـا صفات
ّ
منتظـرة يف الشـاعر ،بـل مطلوبـة إن بقيـت يف جمـال مضير الشـاعر ورؤيته لنفسـه وشـعره ومل تتع ّد
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ذكل لتصبـح أعماال عدائيّـة ونـوااي خبيثـةّ .إن الشـاعر ابلضرورة معتـ ّد بنفسـه مفاخـر بإبداعـه .وقد
اكن لــفاروق شوشـة وال ّ
شـك يشء يكرب حينا ويق ّل حينا آخر من هذا الاعتداد وتكل املفاخرة،
وإالّ ملـا اكن شـاعرا وملـا أحتفنـا طيلة �سـتّني �سـنة هبـذا العـدد الضخـم مـن ادلواويـن ،وملـا اكن أانه
قطـب الـرىح اذلي عليـه مـدار شـعره .لكنّـه ا�سـتطاع يف الوقـت نفسـه أن ينجـو مـن التقوقـع يف
بوتقـة األان ككثير مـن الشـعراء ال يقـرؤون مـن الشـعر إالّ قصائـدمه وال يسـمعون مـن األصـوات
إالّ أصواهتـم .لقـد أثبـت فـاروق شوشـة قـدرة جعيبـة حقّـا على حم ّبـة غيره مـن الشـعراء والتعلّـق
وحب وحامس إلبـراز مواطن امجلال
بنصوصهـم ،واذلود عهنـم إليصـال أصواهتـم ،والاجهتـاد بصـدق ّ
والافتتـان يف مـا يكتبـه غيره مـن الشـعراء .تشـهد على ذكل مقاالتـه النقديّـة التي جتـ ّل عن احلرص
والعـدّ ،وحلقـات برانجميـه اإلذاعـي والتلفزيـوين« ،لغتنـا امجليلة» و« أم�سـية ثقافيّـة» ،الذلين طاول
وإن فاروق شوشـة ليذكّر يف سـلوكه هذا إزاء غريه من الشـعراء بنصيحة
معرهام معر جيل بأمكهلّ .
الروا ّيئ األمرييك إرنسـت همينغواي ألحد الكتّاب ال�شـباب ،إذ قال هل« :ابعث يف نفسـك الشـعور
جمرد
وأنـت تكتـب بأنّـك أعظـم اكتـب جـاد به التارخي ،وأقنع نفسـك وأنـت تقرأ نصوص غيرك بأن ّك ّ
تلميـذ ب�سـيط جيلـس إىل أ�سـتاذه متعلّام».
مثانـون حـوال ابلتامم والكمال ( )2016 – 1936قضاهـا فـاروق شوشـة يف عـامل النـاس فلم
«يسـأم» ومل ميـ ّل كما �سئم قبله زهير بـن أيب سـلمى ومـ ّل ،بـل ظـ ّل إىل آخـر ّأيم معـره مريـدا
للشـعر يقـف يف حرضتـه وقـوف الصـو ّيف بين يـدي �شـيخه ّ
يتعلم طريقـه ويلبس أحـواهل .ومنذ اكن
طفلا يهنـج على حافـة الـوادي يغـ ّذ اخلطـى إىل الكتّـاب هافـا قلبـه إىل سماع آي القـرآن ،وهـو
التغـزل مبفاتهنـا ،ويعـي جيّدا مـا يهتدّدها منذ حقـب طويةل من خماطر
عاشـق للّغـة العرب ّيـة يتفـاىن يف ّ
بـأي هجـد يف سـبيل ادلفـاع عهنـا وحاميهتـا .واكن من
ومـا ينصـب لهـا مـن أرشاك ،فلا يبخـل علهيـا ّ
الشـعري الضخـم اذلي تركـه لنـا فـاروق شوشـة ،وهـذه العوامل الشـعريّة
مثـار ذكل لكّـه هـذا التر ُاث
ّ
تنوعـة املتدفقـة عواطـف وأفكارا ودالالت تضرب بسـهام يف حقـول خمتلفـة يشـعر القـارئ ّأن هل
امل ّ
تغـن
هبـا صلة وقـرىب .فـرمغ مـا يسـم قصائـد فـاروق شوشـة مـن أبعـاد رومان�سـ ّية واحتفـال ابألان و ّ
وإن قلمـه منغمـس يف حبر اترخينـا العـر ّيب
فـإن شـعره منغـرس يف عصره وواقعـهّ ،
ابلطبيعـةّ ،
هـز ّأيمنـا يف املنتصـف الثـاين من القـرن العرشين من أحداث جسـام جتاذبهتا األحالم
املعـارص ومـا ّ
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حينـا والانكسـارات حينـا آخـر .ويف ّ
لك ذكل أبـواب عديـدة للبحـث والتدبّـر يف شـعر فـاروق
شوشـة ،ومضـارب بكـر كثيرة مل تسر فهيـا الركبـان بعـد.
يف هـذا ال�سـياق يـأيت هـذا الكتـاب التكرميـي اذلي بين يديـك أهيـا القـارئ الكـرمي ،خطـوة
جديـدة لالهتامم العلمـي األاكدميـي بشـعر فاروق شوشـة .وهذا العمل مثرة مبادرة مـن املنظمة العربيّة
الشـعري حمـورا لليوم العر ّيب للشـعر يف
للرتبيـة والثقافـة والعلـوم لالحتفـال ابلشـاعر واصطفـاء تراثه
ّ
دورتـه الرابعة.
الكتـاب برتمجـة للشـاعر محلـت عنـوان «الوفـاء والاحتفـاء» ،أجنزهـا ادلكتـور
وقـد ا� ُسته ّل
ُ
مشـوق سيرة الراحـل يف احلياة ومسيرته املظفّرة يف
محمـد الصـاحل القـادري وتتبّـع فهيـا بأسـلوب أديب ّ
شـعاب القصيـدة العربيـة ،ملقيـا الضـوء على أبـرز املؤثـرات العائليـة والبيئيـة والرتبويـة اليت سـامهت
حـب لغـة الضـاد ،وجيـد طريقـه إىل عـامل الكتابـة األدبيـة
مجيعهـا يف أن يغـرق الطفـل فـاروق يف ّ
الراقيـة .وقـد حفلـت هـذه الرتمجـة كـذكل مبعلومـات دقيقة عن عالقـة فاروق شوشـة ابإلعالم اذلي
الشـعر قلـب الرجـل ووجدانـه ،وقـد ّاتـذه هـو أيضـا سـاحة لإلبـداع والمتيز .ابتـدأت هـذه
قـامس َ
يتحين الفـرص ليتردد مـرة يف األ�سـبوع على مقهـ�ى القريـة حتى ي�ستمع إىل طـه
العالقـة والطفـل ّ
حسين يتعـاىل صوتـه العـريب الفصيـح املهيـب من الراديـو الوحيد يف القريـة ،مث ترخست حني اجتاز
الشـاب بنجـاح امتحـاان أجرتـه اإلذاعـة املرصيـة �سـنة  1958وتقـدّم هل أربعـة آالف شـاب مل ينجـح
تطـورت هـذه العالقـة وأمثـرت عندمـا أخـذ الشـاعر ينتـج برانمـج «لغتنـا امجليةل»
مهنـم إال �سـبعة .و ّ
تمر عقـودا مـن الزمـن ومنح صاحبه لقب «عندليـب اللغة العربية» ،مث
بعيـد حـرب  1967اذلي ا�س ّ
ّتوجـت ّ
بتقلد الفقيـد منصـب رئيـس اإلذاعة املرصية .واكن يف األثناء قد انضـ ّم إىل التلفزيون املرصي
احلـق ّأن الكتابـة األدبيـة واإلنتـاج اإلعلايم وهجـان
وأنتـج هل برانجمـه الشـهري «أم�سـية ثقافيـة» .و ّ
إبداعـي واحـد يعضـد أحدهما اآلخـر ويرفـده ،وقد سـاهام معـا يف حنت صورة فاروق شوشـة
لفعـل
ّ
الشـاعر العـريب اذلي جتـاوز إشـعاعه حـدود بلده ليعـم لك أقطـار العـامل العـريب .وقـد ّ
جتلى ذكل
أحسـن مـا ّ
جتلى يف حضـور الشـاعر همرجـاانت أدبيـة عربيـة جتـ ّل عـن العـدّ ،ويف تعريفـه بتجـارب
تتـوزع على مشـارق الوطـن العـريب ومغاربه.
متنوعـة ّ
شـعريّة عربيّـة ّ
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هـذه السيرة الغنيّـة التي حنـت فصولهـا فـاروق شوشـة حيـا ًة وكتابـ ًة ،اختذهـا ادلكتـور الناقد
محمـد آيـت مهيـوب مـدارا دلراسـة طريفـة ق ّل التطرق إلهيـا يف النقد العريب ،تناول فهيا كتابة الشـاعر
سيرته اذلاتيـة شـعرا .فدراسـة الباحـث املوسـومة بـ«كتابـة السيرة اذلات ّيـة شـعرا يف مجموعـة «أبوابـك
�شتى لفـاروق شوشـة» ،تنـدرج يف ادلراسـات املهمتـة حبواريّـة األجناس األدبيـة ،ويه تعتين بتحليل
الشـعري والسيرذا ّيت يف مجموعة «أبوابك �شتى» .فقد لفت انتباه الباحث يف هذا
الامتزج الرصحي بني
ّ
وضـوح انشـداد قصائـده إىل أدب السيرة اذلات ّيـة ،إذ جـاءت اجملموعـة الصـادرة يف أخرايت
ادليـوان ُ
�سني معـر الشـاعر قريبـة جـدّا مـن انحيـة الشكل من منـط ادليوان-القصيـدة ،ولنئ اكنـت مضمومة
فـإن الانطبـاع العـام اذلي ال يزيـده التقـدّم يف قـراءة اجملموعـة إالّ ّ
ترسا هو
مـن �سـبع عشرة قصيـدة ّ
ّأن هـذه القصائـد ليسـت يف احلقيقـة إالّ مقاطـع طويلة مـن قصيـدة أ ّم أكرب يه ادليـوان بأمكهل ،اكنت
فهيـا ّ
لك قصيـدة اباب مـن تلك األبـواب التي أعلـن عهنـا العنـوان .وأ ّمـا مـن حيـث املضمـون فقصائـد
اجملموعـة يربـط بيهنـا خيـط
معنـوي واحـد ممت ّد مـن الصفحـة األوىل إىل الصفحة األخرية ،وي�سـتقطهبا
ّ
داليل إليـه ترفـد مجيعهـا هـو التـأرخي للذات وكتابة سيرة حياهتا شـعرا ال نرثا.
حمـور ّ
ومـا يـدمع انشـداد هـذه اجملموعـة إىل السيرة اذلاتيـة وجيعـل األان فهيـا أان سيرذايت ال غنـايئ
كما هـو الشـأن يف دواويـن الشـاعر األخـرى ،هـو التصرحي ابمليثاق السيرذايت ،وحضـور املرشوع
فـإن
السيرذا ّيت ،ووضـوح معـامل حيـاة الشـاعر مـن بواكير الطفـوةل إىل مرحلة ال�شـيخوخة .ذلكل ّ
األصلي «مالمح من سيرة شـعريّة» مل يكـن انفةل من القول
العنـوان الفرعـي اذلي صاحـب العنـوان
ّ
بـل هـو قطـب إستراتيجية اخلطـاب يف النـصّ ،
يرس اجملموعـة يف الفضاء السيرذا ّيت ،ويعقد امليثاق
السيرذايت ،وينبّـه القـارئ إىل رضورة أن يُقبـل على قـراءة القصائـد بوصفهـا سيرة ذات ّيـة شـعريّة.
نظـري ارتكـز على البحـث يف إمكان أن يكتـب
بنـاء على ذكل افتتحـت ادلراسـة بعنصر ّ
الشـاعر سيرته اذلاتيـة شـعرا .وبعـد ا�سـتعراض مواقـف النقـاد الغربيّين والعرب اذلين أدلـوا بدالهئم
تبين للدارس ّأن القصيـدة السيرذاتية قـد أحضـت واقعـا أدب ّيـا قـامئ اذلات .لكنـه
يف هـذا املوضـوعّ ،
فـإن لهـا خصائـص فن ّيـة وتداول ّيـة
انتبـه يف املقابـل إىل ّأن السيرة اذلاتيـة وإن اكنـت ممكنـة شـعراّ ،
جتعلهـا ت ّ
متيز مـن السيرة اذلاتيـة النرثيّة.
8

مـن ّمث قـاده البحـث إىل دراسـة منطـق التداخـل بين الشـعر والسيرة اذلاتيـة وطرائـق ّ
لك
جنـس أديب السـتيعاب اجلنـس الثـاين ،وتوقـف ي�سـتجيل عنـارص الكتابـة السيرذات ّية يف اجملموعـة،
املرجعـي ،و ّ
يتقصى وظائـف اخلطـاب
ييلي و
ويـدرس ّ
مكـوانت األان املتلفّـظ ومسيرته بين التخ ّ
ّ
السيرذا ّيت ،ويبحـث يف ّ
لك ذكل عـن الفـروق بين السيرة اذلاتيّـة النرثيّـة والسيرة اذلاتيّة الشـعريّة.
وقـد أفضى هـذا التحليـل إىل اعتبـار مجموعـة «أبوابـك �شتى» دليلا على إمكان أن تكتـب
القصيـدة قصـة حيـاة صاحهبـا ،وتكـون فضاء لتأ ّمل املـايض وتقدمي مواقف الشـاعر اذلاتية من زمانه
ومعارصيـه .ذكل ّأن ّ
لك مـا يكـون بـه نـص ّمـا سيرة ذاتيـة توافـر لقصائـد هـذه اجملموعـة مـن ميثـاق
مركـزي
ومقومـات قصصيـة ،ورسد استرجاعي للمايض ،وحضـور
ّ
سيرذايت ،ومشروع سيرذايتّ ،
لفترة الطفـوةل ،وتضمين ألمه املعطيـات السيرية املتعلقـة ابلتكويـن العـام واملهنـة ،وتنافـذ بين سيرة
األان وسيرة اجملموعـة ،وعـرض ألبـرز مواقـف الشـاعر مـن أحـداث عصره ال�سيا�سـية والتارخييـة
هـزت مصر والعـامل العـريب يف املنتصـف الثـاين مـن القـرن العرشيـن...
احلامسـة التي ّ
بيـد ّأن ادلراسـة أابنـت مـن هجـة أخـرى ّأن وضـوح هـذه األبعـاد السيرذاتية يف مجموعـة
«أبوابـك �شتى» مل جيعلهـا تمت ّحـض سيرة ذاتيـة خالصـة ال فرق بيهنا وبني السيرة اذلاتيـة النرثية .فقد
املكون
ظلّت قصائدها وفيّة لهويّهتا الشـعريّة يف املقام ّ
املكون السيرذايت أن يلهتم ّ
األول ومل ي�سـتطع ّ
الشـعري ،بـل قـام بيهنما جـدل وحـوار وتفاعـل .ومـن أبـرز مظاهـر التفاعـل األجنـايس التي وقـف
الشـعري يعمتـد املعطـى السيرذايت منطلقـا هل حييـل عليـه مرجع ّيـا
علهيـا هـذا البحـث هـو ّأن النـص
ّ
ويثبـت إطاريـه الزمـاين واملكاين داخـل �سـياق قصيص واحض ،لكنه رسعان مـا يُلبس املعطى احليايت
الواقعـي املرجعـي لبـوس الشـعر جمـازا وختييال وترميزا ،فتنتقل اإلحاةل املرجعية التسـجيلية إىل خلق
فين يعيد تشـكيل املايض تشـكيال جديدا يعانق املطلق وتصبح سيرة الشـاعر املتحققة فعال
جاميل ّ
ّ
إماكان وجوداي ميكن أن يرى القارئ فيه أفقا هل هو.
ّإن السيرة اذلات ّيـة يف ادليـوان ّ
حتى وإن تطابقـت املعلومـات املقدّمـة عن الشـاعر مـع الواقع،
إن يه إالّ خدعـة وخماتلة .فـاألان قـد ّمتـرد على هويّتـه السيرذات ّية املعطـاة و ّاتـذ مـن تلك املعلومات
هـويت جديـدة كثيرة بيهنـا الهويّـة األدبيـة ،والهويّـة الثقافيـة
السيرذاتيّة نفسـها مدخلا إىل تشـكيل ّ
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والهويّـة الاجامتعيـة ،والهويّـة القمييـة ،والهويّة األسـطورية.
البحـث الثـاين هـو للناقـد ادلكتـور عبـد الرحيم الكـردي وقـد أعطـاه عنـوان «الشـعر عنـد
فـاروق شوشـة بين التصـور واإلجنـاز» ،جاعلا دلرا�سـته طابعـا مقا نر ّيـا تقيمي ّيـا وزن فيـه مـدى وفاء
تصوراتـه اذلاتيـة عـن الشـعر :ماهيّتـه،
منجـز فـاروق شوشـة
ّ
الشـعري اإلبداعـي ملبادئـه النقديـة و ّ
حـرك هـذا البحـث
وأشكاهل ،وأغراضـه ،ووظيفتـه ،ومعاييره امجلال ّيـة .واكن السـؤال الرئيـس اذلي ّ
النظـري للشـعر ومنجـزه
تصـور فـاروق شوشـة
ّ
ومثّـل خيطـه الناظـم هـو :مـا طبيعـة العالقـة بين ّ
اإلبداعـي هل؟ أي مـا العالقـة بين مرحلتين أسا�سـيّتني مـن مراحـل الكينونـة الشـعرية يعيشـهام لك
شـاعر :مرحلة مـا قبـل الكتابـة والقصيـدة خواطر جييش هبـا اذلهن وحتتك بأفاكر الشـاعر النظرية
عـن الشـعر ،ومرحلة مـا بعـد الكتابة وقد حتقق الشـعر نصا مكتواب وجسـدا �سـيأخذ طريقه ويتنقل
يف الزمـان واملكان؟
ومـا أكثر مـا كشـف لنـا اترخي الشـعر العـريب عـن عظـم التفـاوت بين مـا يريـد الشـاعر ومـا
نظـريت نقديـة على غاية من النضـج واألمهية
يريـد هل الشـعر ! ومـا أكثر الشـعراء اذليـن اكنـت هلـم ّ
والطرافـة ،لكهنـم قصروا ومه ين�شـئون نصوصهـم الشـعرية عـن أن يكونـوا يف م�سـتوى نظرايهتـم،
جفـاءت أعامهلـم حمـض نظـم فقير اخليـال واهن األسـاليب!
بنـاء على هـذا املهنـج املقـار ّين انقسـمت ادلراسـة إىل مبحثين ،دار األول مهنما على صـورة
الشـعر عنـد فـاروق شوشـة بوصفـه انقـدً ا ،أمـا الثـاين فاعتنى ابلنظـر يف تقييم مـدى حتقّـق هـذا
التصـور يف أعمال الشـاعر اإلبداعيـة.
يف املبحـث األول أثبتـت قـراءة كتـاابت فـاروق شوشـة النرثيّة ّأن هل ً
أعمال نقديّة ال تق ّل قميهتا
خاصـا للشـعر احلقيقـي ،هـو مـا ّمسـاه هـو «الشـعر
عـن أعماهل الشـعرية ،كما أظهـرت ّأن هل مفهو ًمـا ً
الشـعر» أو «جوهـر الشـعر» ويرتبـط هـذا املفهـوم عنـده مبا أسماه» احلسا�سـية اجلديدة» .فالشـعر
احلقيقـي عنـده هـو اذلي ينجـح يف رصـد هذه الروح العرصية ،يف اللغة واملو�سـيقى واخليال واملعايري
ّ
جمـرد أدوات شكل ّية اثبتـة ،بـل هـو
امجلاليـة .ذكل ّأن جوهـر الشـعر يف رأي الشـاعر الناقـد ليـس ّ
وعـي للـروح اإلنسـانية املتجـددة ،ومـن مث اكن الشـعر احلقيقـي اكتشـافا متجددا لهذه احلسا�سـية.
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ويـرى فـاروق شوشـة ّأن طبيعـة الشـعر تعمتـد على عنرصيـن اثنين هما :اللغـة واملو�سـيقى.
وقـد أبـرز الباحـث ّأن الشـاعر اكن على يشء غير قليـل مـن احلـدّة يف هـذا ال�سـياق ،إذ اعترب أن
ال شـعر ملـن اكنـت تعـوزه امللكـة اللغويـة ،وال شـعر بـدون مو�سـيقى ،بـل لقـد دعـا اذليـن يكتبـون
نصوصـا ختلـو مـن املو�سـيقى أن يطلقـوا علهيـا ا ًمسـا آخـر غري الشـعر.
ً
فكـري وبعض
فين وبعضها ّ
أمـا معاييره امجلاليـة فقـد أمجلهتـا ادلراسـة يف عشرة معايري بعضهـا ّ
نفسي ،ويه :عـدم الاغترار بغوايـة احلداثـة أو الركـون للعيـش يف املـايض ،واخلصوصيـة
آخـر ّ
والتخلـص مـن التبعيـة الفنيـة ،والاتسـاق العضـوي ،والتنـوع داخـل الوحـدة ،والبسـاطة ،والتوازن
بين الفكـر والصـورة ،والتعبير اإلنسـاين ،واحلريـة ،والتلقائيـة ،والبعـد عـن اخلطابيـة.
تصـور الشـعر دلى فـاروق شوشـة ،انتقـل إىل املبحـث
وبعـد أن ا�سـتوىف الباحـث دراسـة ّ
مـر بثلاث مراحـل ،املرحلة األوىل ومتث ّلهـا
الثـاين .فأظهـرت ادلراسـة ّأن فـاروق شوشـة الشـاعر ّ
التجـارب ال�شـبابية املبكّـرة وكتـب فهيـا عـدة قصائـد تأثر فهيا ابملوجـة الثورية يف حقبة امخل�سـينيات،
فتحـول فهيـا إىل الواقعيـة
أمـا املرحلة الثانيـة فكان فهيـا رومان�سـ ًيا جمـددًا ،وأمـا املرحلة الثالثـة ّ
والتجريـب.
وقـد أثبـت عبـد الرحيم الكـردي انطالقا من حتليهل التطبيقي لكثري من قصائد فاروق شوشـة
ّأن ّ
لك مرحلة اكنـت لهـا لغهتـا وصورهـا ومو�سـيقاها التي تتالءم معهـا .ففي املرحةل الرومان�سـية برز
املنظـور اذلايت للشـاعر ،ومـع ذكل مل تكـن رومانسـي ّتة هروب ّيـة سـلبية ،بل اكنت رومان�سـية خاصة
تلتقـط احلسا�سـية اجلديـدة ألصـداء الظـروف ال�سيا�سـية والاجامتعيـة كما تنعكـس يف املو�سـيقى
والصـور والوجـدان واخليـال .أمـا يف املرحلة الثالثـة فاكنـت أصـداء الواقـع أعنـف مـن أن ّ
يعبر عهنـا
ابللغـة الهامسـة ،ممـا جعـل فـاروق شوشـة يتجـه فهيـا مبـارشة إىل نقـد أحـوال العصر ،م�سـتخد ًما
«لغـة احلـراب املسـنّنة» ،التي اكن يلـوم أمـل دنقـل علهيا يف املرحةل السـابقة .وقد انتبـه الباحث إىل
مالحظة طريفة اكتشـف فهيا ّأن احلسا�سـية اجلديدة يف هذه املرحةل أفرزت دلى الشـاعر ً
أشكال
فنيـة جديـدة مـن النصـوص التي ذابـت فهيـا احلـدود بين األنـواع األدبية ،فرأينـا يف أعماهل القصيدة
ادلرامـا ،والقصيـدة الرواية ،والقصيدة السيرذاتية.
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ويف ختـام هـذه ادلراسـة تصـدّى الباحـث لإلجابـة عـن السـؤال اذلي انطلـق منـه ،فأثبـت
استنادا إىل النتاجئ اليت متخّض عهنا التحليل املقار ّين ّأن شعر فاروق شوشة يف لك مراحهل اكن جتل ّ ًيا
للمفهـوم اذلي تبنّـاه للشـعر ،وتطبيقًـا معل ًّيـا للمواصفات واملعاير امجلالية اليت تنبّـه لها يف كتاابته النظرية.
ويف البحـث الثالـث املوسـوم بــ«معـامل الكـون الشـعري عنـد فـاروق شوشـة» جيـول بنـا
الباحـث حـامت الفطنـايس يف دواخـل قصائـد فـاروق شوشـة وأقانميها القص ّية الضاربـة بعيدا يف أغوار
اذلات الشـاعرة مـن هجـة ،واملتأصلة يف الرتبـة الرثيّـة العميقـة للقـول الشـعري عنـد العـرب مـن هجة
اثنيـة ،واملنفتحـة مـن هجـة اثلثـة على مـا ا�سـتج ّد يف األدب العريب منذ بـداايت القـرن العرشين من
ت ّيـارات شـعرية حديثـة ومـن مفاهيم وتصـورات نقديّـة وجامليـة ال عهـد للعـرب هبـا مـن قبل.
مركـزي يصفـه ابمللحـاح هـو «هـل حنـن إزاء
ذلكل ألفينـا الباحـث يفتتـح درا�سـته بسـؤال
ّ
رومان�سـيّة جديـدة؟ « .وقـد جـاء هـذا السـؤال مثـرة قـراءات الباحـث يف دواويـن فـاروق شوشـة
وسيرته الشـعرية املكتوبـة نثرا والتي عنوهنـا بـ»عذاابت العمـر امجليل» .ولقد جعـل الباحث من هذا
السـؤال رهاان دلرا�سـته ،وسـانده بسـؤال آخر يتعلق مبفهومنا اليوم للرومان�سـية»:هل ّالرومان�سـيّة،
جمـرد مدرسـة أو تو ّجـه ،أم يه طقـس وجتربـة يف الكتابـة الشـعريّة ختايـل حـدود ا ّذلات وتتاميه يف
ّ
بعـض تعريفاهتـا مـع حـرارة الوجـدان ونبـض الكينونة وتعقّـب امجلال؟» .و ّ
توس أن تكـون اإلجابة عن
املكونـة
هذيـن السـؤالني مدخلا أسا�سـيّا لقـراءة دواويـن فـاروق شوشـة والوقـوف على املقومـات ّ
للشـعرية عنـده :ممكهنـا ،وأشكال حتقّقهـا ،وآفاقهـا امجلال ّيـة ،وعالقهتـا ابلقدامـة واحلداثة.
قـدي،
واحتـاج الباحـث مهنج ّيـا ،إىل أن يبـدأ درا�سـته بتزنيلهـا مضـن احملضـن
الفكـري والنّ ّ
ّ
اخلاصـة والعا ّمـة التي ميكـن لنـا عربهـا مقاربـة شـعر ّالرجل.
أي بطـرح مجموعـة مـن املشـاغل النّقديّـة ّ
ولئن اكنـت هـذه املشـاغل نظريّـة يف مجملهـا ،فإنّ ـا متثّـل مجموعة من املداخـل أو املفاتيـح اليت تصلح،
تأويليّـا ،للفهـم وادلّ راسـة والتدبّـر ،بعـد ذكل عندمـا تشـ ّد الرحـال إىل النّصـوص .وقـد جـاء عـرض
هـذه املشـاغل يف لغـة جتمـع بين معـق الف َكـر ونضـارة َ ِ
الكـم ،إذ جاء احلديـث عن الشـعر مامتهيا مع
التعبري ابلشـعر.
ومتى ّمت للباحـث ذكل ،انتقـل إىل اجلـزء الرئيسي مـن درا�سـته وهـو رصـد مالمـح الكـون
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الشـعري عنـد شوشـة ابلبحـث يف مـا ّمسـاه «حشـد ا ّذلوات» أو تعدّدهـا ،غبر تشـظية ا ّذلات
الشـاعرة .فصنّفهـا إىل أربعـة أرضب يه اذلات احلاملـة املسـكونة ،واذلات العاشـقة املفتونـة ،واذلات
الواعيـة املهمومـة ،واذلات احمل َبطـة املأزومـة.
بعـد ذكل انهتـج الباحـث مسلك التحليـل النصـا ّين لعـدد كبير مـن دواويـن فـاروق شوشـة
م�سـتخلصا كيفيّـات حضـور هـذه اذلات املفـردة املتعـددة ،ودالالت هـذا احلضـور ،ووظائفـه،
الشـعري عنـد فـاروق شوشـة وبيـان راكئـز الشـعريّة دليـه.
ومسـامهته يف جتليـة معـامل الكـون
ّ
نرثي
فرعي لكتـاب ّ
وقـد دمع الباحـث هـذه ادلراسـة األصليّـة لشـعر فـاروق شوشـة بتحليـل ّ
مدونـة حبثـه ،هـو «عذاابت العمر امجليل» اذلي اعتربه الشـاعر سيرة شـعرية .وقد وجد
خيـرج عـن ّ
البحثي ،أي معـامل
حـامت الفطنـايس يف هـذا املؤلَّـف مـا ميكـن أن ينير جوانـب أخـرى مـن مبتغـاه
ّ
الشـعري كما يـراه الشـاعر أو ّ
ينظر هل.
الكـون
ّ
الشـعري عنـد فـاروق
وا�سـتتباعا ملـا وصـل إليـه التحليـل مـال الباحـث إىل تصنيـف الكـون
ّ
شوشـة إىل جدولين متضايفين :النّ�شـيد والنّ�شـيج ،وقـد جتلّيـا يف النصـوص عبر أقانيم صغـرى
وأسـاليب متداخةل اكلبوح والتشـهري والتقديس وامحلاسـة وغريها .وانطالقا من ذكل أجاب الباحث
يف آخـر درا�سـته عـن سـؤايل البدايـة ،فاعتبر شـعر شوشـة منمتيـا إىل الك�سـيكيّة احلداثـة أو
النقـدي و ّيف ملـا ّ
يتجلى واحضـا
الرومان�سـيّة اجلديـدة اإلحيائيّـة .ورأى الباحـث ّأن هـذا التصنيـف
ّ
رصاحـا يف شـعر فـاروق شوشـة مـن تعاضـد بين المتسـك ابلتراث األديب من هجـة ،والانفتاح عىل
احلداثـة والا�سـتفادة مـن وافدهـا الفكـري والفلسـفي وامجلـايل مـن هجـة أخـرى .ذكل أن ال حداثـة
األدق ،إنّما
الصحيـح ويف مفهوهمـا ّ
دون قدامـة ،فالكهما مشـدود لآلخـر .بـل ّإن احلداثـة يف فهمهـا ّ
الـرؤى وتتجـاور التّقنيـات وتتحـاور يف الث ّقافة،
يه حداثـة الاختلاف ،حيـث تتضايـف األشكال و ّ
ت�سـتدعي القـدمي وتطـرب إليـه وترنـو إىل اجلديـد اخملتلـف فتصبـو حنـوه .وخلـص الباحـث يف اخلتام
إىل ّأن الناقـد ميكـن أن يـرى يف شـعر فـاروق شوشـة ويف كونـه الشـعري مالمـح احلداثـة مبعناهـا
الواسـع ابعتبارهـا صفـة للحيـاة واحلركـة دون وقـوع يف أرس «أيديولوجيـا احلداثـة» ،وال يف ّ
فـك
«منـوذج» انخس وال يف ّمكشـة «منـوذج» مـاخس.
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تلك يه حبـوث الكتـاب الثالثـة التي مثّـل ّ
لك مهنـا مدخلا حمـدّدا إىل دراسـة شـعر فـاروق
شوشـة ،فاهمت ّأولها بدراسـة السيرة اذلاتية الشـعرية دليه ،وحبث اثنهيا العالقة بني الشـاعر والناقد
لكن هذه
يف نصـوص فـاروق شوشـة الشـعرية ،ونظـر اثلهثـا يف خصائـص الكـون
ّ
الشـعري عنـده .و ّ
املداخـل على متايزهـا متقاطعـة يرفـد بعضهـا بعضـا .وال جعـب يف ذكل فهـ�ي لكّهـا ترجـع إىل دوحـة
واحـدة ،وت�سـتقي مـن منبـع واحد هما دواوين الشـاعر.
بيـد ّأن هـذا الكتـاب مل يقتصر على اجلانـب العلمـي األاكدميـي ال جيـاوزه ،بـل أفـرد كـذكل
مسـاحة هم ّمـة للجانـب اإلنسـاين .فقـد مثّـل رحيـل األديـب فـاروق شوشـة خسـارة فادحـة لعائلتـه
وتالميـذه ومعارفـه يف �شتى األقطـار العربيـة .ذلكل جيـد قـارئ الكتـاب يف قسـم املالحـق نصوصـا
رقيقـة راقيـة تنضـح أملـا وحتسرا وإجلاال ملـا عرف به من شمائل وخصـال أداب وخلقا ومعشرا طيبا.
وقـد توزعـت هـذه النصـوص إىل قسـمني .القسـم األول يتّصـل بـأدب التعزيـة ولنـا يف هـذا البـاب
لسـمو األمير املفكـر احلسـن بـن طلال ،واثنهيـا لألديبـة ادلكتـورة جنـاح
ثالثـة نصـوص أحدهـا ّ
العطـار انئبـة رئيـس امجلهوريـة العربيـة السـورية ،واثلهثـا لدلكتـور محمـود ال�سـيّد .أمـا القسـم الثـاين
فقـد جـاء قصائـد راثئ ّيـة تؤبّـن الفقيـد وتقـدّم شـهادات حيّـة صادقة ت�شـيد بأايديه البيضـاء عىل اللغة
والثقافـة العرب ّيين ،وقـد نظـم هـذه القصائـد أصدقـاء للشـاعر عرفـوه عـن قـرب ومه ادلكتـور أمحـد
درويـش ،وال�سـيدة مرفـت رجـب ،واملذيـع عـزت سـعد ادليـن .وتض ّمنـت هـذه النصـوص نصا من
الـراثء اذلايت بعنـوان «هـل يعود الزمن؟» كتبته األ�سـتاذة ال�سـيدة هاةل احلديـدي حبرب احمل ّبة اخلادلة
املتحدّيـة للمـوت ،فـروت فيـه جوانـب هم ّمـة من حياة الشـاعر ومسيرته األدبيـة واإلعالمية وأكدت
عبر سـطور النـص الناحضـة جماال ورقّة ّأن الشـعراء ال ميوتـون بل تظ ّل مآثرمه حيّـة بيننا إىل األبد.

د .سعود هالل احلربي
املدير العام
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فاروق شوشة ()2016-1936
الوفـاء واالحتفاء

د .حممد صاحل القادري

*

النشأة
يف ق ريـة الشـع راء مبحافظـة دميـاط بدلتـا مصر ،ودل فـاروق شوشـة يف التاسـع مـن شـهر
يناير عام  .1936واكن أبوه محمد البغدادى شوشـة مدرسـا للغة الع ربية ومدي را ملدرسـة الق رية
وشـاع را قديـرا .أ ّمت الطفـل فـاروق حفـظ القـران الكرمي اكم ًال وهو يف العـارشة من معره .وزاول
درا�سـته يف دمياط.

املبك ـر بالفكر واألدب
الولـع
ّ

ال خيفـي فـاروق شوشـة تأثـره بشـع راء وكتـاب م صر .وميكـن اختزال هـذا الاجعـاب يف
رأيـه يف اهامتمـه املب كّ ـر بفكـر طـه حسين ال تن ويري وجت ربة جنيـب حمفوظ الروائية .فبالن �سـبة
لطـه حسين يقـول« :1لـن تتوقـف أبـدا حمـاوالت الاق تراب مـن مناطـق اجلاذبيـة اآلرسة التي
يشكلها ع املـه أدبيـا وفكـراي وثقافيـا وتن ويـراي  ،والتحامـا شـديد احلي ويـة معيـق الت أثير ابلسـهم
الوطني والقـويم يف أبعـاده ال �سيا�سـية والاجامتعيـة والتعلمييـة ،وانفتاحـا خالقـا على ال تراث
اإلنسـاين املعـريف يف القـدمي واحلديـ 
ث .يظـل هـذا العـامل الرحـب الف �سـي ح  ،املتعـدد اجلوانـب،
لطـه حسين مينـح لوارديـه وقصـاده زادا ال ينهت ـ�ي ،ويعـودون منـه يف ّ
لك مـرة عـود َة القادم من
* أ�ستاذ يف جامعة من وبة  -امجلهورية الت ون�سية
 1طـه حسين وكتاابتـه األوىل ،بقلم: فـاروق شوشـة .كتـاب األهـرام اليـويم .األحـد  26من ربيع اآلخـر  1423هــ 7 /ي وليو  .2002ال�سـنة 126 -
العـدد .42216
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بسـاتني دانيـة قطوفهـا  ،مثارهـا شـهية رائعـة ،وجناهـا حسـره ال يقـاوم.
أمـا عـن جنيـب حمفـوظ :1فــ «اليـزال بشـخصه وحضـوره اإلنسـا ين  ،وبإبداعـه ال رفيـع يف
كتاابته الروائية والقصصية ـ ع املا شـديد اجلاذبي ة ،مث ريا لالهامتم وادلراسـة والتأمل وال تحليل،
مفجـرا ملسـاحات ه ائلة مـن احلـب واإلجعـاب والتقديـر يف وجـدان ق رائـه وعارفيـه ،مشـجعا
للكث رييـن على حمـاوةل الاق تراب منـه ،والاغ تراف مـن هـذا البحـر ال زاخـر ابلكنـوز  ،وهـذا
املنجـم املتـوجه ابملاسـات النـادرة املشـعة».

عشـقه لـدار العلوم
حصـل فـاروق شوشـة على ليسـانس دار العلـوم عـام ّ ،1956مث على باكلوريـوس ال رتبية
مـن جامعـة عين مشـس عام  .1957ومعل مدرسـاً لفترة قصرية بعد خترجـه .واع رتافا من فاروق
شوشـة دلار العلـوم كصرح علمـي كبير تـراه ،ي �سـتحرض قصيـدة أمحـد شـويق التي ُأن ْ ِش ـدت
ّأول مـرة يف الاحتفـال امخلسـيين  -العيـد اذلهبي -دلار العلـوم مبسرح حديقـة األزبكية يف شـهر
ي وليـو عـام1927 ،2تعب يرا عـن تقديـر الشـاعر لهذا الصرح العلمـي الكبري ورسـالت ه احلضارية.
ويه قصيـدة ترمجـت عبق ريـة شـويق الشـع رية ومتثله لفكرة الوسـطية يف دار العلوم بني القدمي
واجلديـد ووخـزه للضمير القـويم مبـا ينبـه إىل ادلور والرسـاةل الثقافية لهذه املؤسسـة:
حنـن يف صـورة املامليك مامل
يصبـح العلم واملعلم منا
ال تنـادوا احلصـون والسـفن وادعوا
العلم ينشـئ لمك حصوان وسـفنا
إن ركـب احلضـارة اخرتق األرض
وشـق السماء مرحيا م زان
 1صـورة جنيـب حمفـوظ يف ثلاث مـرااي جديـدة ،بقلم: فـاروق شوشـة .كتاب األه رام اليـويم .األحد  28من ربيـع األول  1423هــ 9 /ي ونيو .2002
ال�سـنة  126 -العـدد .42188
 2دار العلـوم يف عيـون الشـع راء ،بقلم: فـاروق شوشـة .كتـاب األهـرام اليـويم .األحـد  17مـن احملـرم  1423هــ 31 /مارس  .2002ال�سـنة 126 -
العـدد .42118
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وحص بنـاه اكلغبـار فال رجال
شـددان وال راكاب زمعنا
دان آابؤان الزمـان مليـا
ومليـا حلـادث ادلهر دان
مك نبـايه بلحـد ميـت ومك حنمل
مـن هـادم ـ ومل يبن ـ منا
قـد أين أن نقـول: حنن وال نسـمع
أبنـاءان يق ولـو ن: كن ا!
وال خيفـي فـاروق شوشـة إجع ابـه ابدلار التي أانرت هل درب املع رفـة ،فيتذكّ ـر قصيـدة علي
اجلـارم التي أنشـدها صاحهبـا يف احتفـال كبـار خرجيـي دار العلوم بعيدها امخلسـيين أمام ع ل ّية
رجـال مصر وخيرة علامهئـا وأدابهئـا،مبرزا صـورة دار العلـوم ابع تبارهـا قميـة واترخيـا ومشـعل
نـور وشـهاب ضياء:1
إيـه دار العلـوم كنت مبرص
يف ظلام ادليج ضياء الشـهاب
يف زمـان مـن اكن ميسـك فيه
قلما عد اكتـب الكتاب
انـت أم الا�شـبال إن غـاب ليث
صـال للحـق بعـده ليث غاب
تدليـن ال بنين من لك ماض
مشـري م زامح واثب
شـاعر ينصـت الوجـود إذا قال
وهيتز هزة اإلجعاب
...
 1دار العلوم يف عيون الشع راء :املرجع السابق.
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أنـت اكل نيـل لكام مس جداب
هـزه ابلامنء واإلخصاب
ك مييـاء العقـول أنـت تصوغني
نضـارا مـن النحاس املذاب
إن مخسين جحـة قـد كفت منك
مبـلء ادلنيـا بلك جعاب
ال هتـايب دار العلـوم ملام
آمـة اجملـد والعال أن هتايب
وعلى هنـج شـويق واجلـارم ،أنشـد فاروق شوشـة ،يف إحـدى زايراته إىل رحـاب دار العلوم
بعـد طـول غيـاب ،مدفوعـا حبـرارة اللقاء وروعة العـودة إىل هذه املنارة ليسـجل اه زتاز وجدانه
ب أبيـات تتوافـق وط بيعة املوقف1:
هـل تشـممت عطرهـا ويه ختطو
أنـت حرف هبا وسـطر وخط
فاخفـض الطـرف خاشـعا إهنا ادلار
وأمجـل فللصبابـة فرط
مـلء هذا الوطاب أشـواق معر
ومحيـا كأس ونبـش ولوط
وحـروف جتمعـت فع راها
مـن حروف الزمان حمو وكشـط
ننحني فوقهـا كما ينحين العاشـق
وجـدا يض نيه شكل ونقط
قـد حص بنـا الزمـان وهو رحيق
وط وينـاه وهـو رمل ونفط
***
 1املرجع السابق.
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مـلء قليب تضرع والتفات
وحقـول املنى ف راغ وحقط
أسـعفيين مبـا ينيل وروي
فالزمـان الغـرمي قبض وبسـط
هـذه عرتيت مـن الزمن املوغل
أاين التفـت مث رهط
وجناحـان ا�سـتظل يظالين
وسـقف يشـدين فيه خيط
راشـفا جلـوة ال �شـباب املندي
فأسـايق صفـو احلياة وأعطو
صاعـدا والهبـاء مع راج رويح
موغلا واملدي وشـاح ومرط
ممسكا يف يـدي بعنقـود أحبايب
كما مجـع العناقيد سـفط
أتـزاي هبم وأزهـو عىل الناس
كما ازدان ابملليحـة قرط
قـد بـدأان وللحداثة حمل
مث عـد ان: للشـيب يف القلـب وخـط
الظماء املدلهـون تنادوا
والتقـوا والرؤوس شـعث ومشط
وسـعا حنوهـا خفافا رساعا
مثلما ينظـم الآليلء مسط
عـادة الغـض لكام اخضـورض الغصن
فطير ميضي وطري حيط
***
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أيـن مني الصبا وركض األماين
وفتـاء الصبـا مجوح وزيط
بعـض قلبي هنا ولك زماين
حين كف الزمان وخز وسـوط
ال نبـايل أحظنـا منـه حرف
نهتجـاه أم مـن ال زند سـقط
الفتـات القليـل يكفـي فرنيض
حين نسـعى وحيامن خنتط
واجلنـون امجليـل فتنة معر
حين نغلـو وعندما ن �شـتط
اترة نشـجب الزمـان وطورا
مـلء أفواهنـا ارتياب ومغط
راودتنـا احليـاة �سـبحا وغوصا
مل جند يوسـفا وال اكن شـط
ويف ختـام هـذه األبيات:
أان ذا اليـوم أحشـن القلـب ابلعطر
وللعطـر فتكـة حني يسـطو
قارئـا يف الوجـوه صفحـة عهد
يف محـي ادلار واملوازين قسـط
مـريض أنت لكما ا�شـتعل القلب
ف أنـت املـدى وأنت احمل ط.
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الولـع باإلذاعـة ،ثـم بالتلفزيون
اكن لل راديـو ت أثير يف تك وينـه ،حيـث يعمـد الفتى فـاروق إىل اخلـروج ّم ـرة يف األ�سـبوع
ملقه ـ�ى الق ريـة لي�ستمع مـن ال �شـباك إىل طـه حسين يف التاسـعة وال ربـع ليلا ،وهـو يقـدّم
أحاديـث اكنـت ابلن �سـبة إليـه أ�شـبه ابل�سيمف ونية األوىل يف طف ولتـه لدلخـول إىل عـامل اللغـة
احلـي .وزاد هـذا الشـغف مبطالعـة مـا تضم نتـه مكتبـة وادله وانتظامـه على زايرة
الشـعري ّ
مكتبـة بدليـة دميـاط وقـراءة مـا توف ّـره مـن قصـص ورواايت اكن لهـا األثـر يف حنـت مالمـح
الشـاعر املبـدع واألديـب الفـ ّذ .وشـاءت األقـدار أن يكـون لفاروق شوشـة بعد إهناء درا�سـته
اجلامعيـة موعـد مـع اإلذاعـة .يقـول« :تـردّدت ابدئ األمـر بعـد أن تقـدّم مـا ي زيـد عـن أربعـة
آالف خشـص للمناظـرة »...ورمغ شـدّة املنافسـة ،جنـح الشـاب فـاروق شوشـة مضـن ال �سـبعة
األوائـل اذليـن خاضـوا امتحـاان حت ريـراي وشـفواي الختبـار الصـوت .والتحـق ابإلذاعة عـام .1958
وعـن أ ّمه يـة العمـل اإلذاعـي ،والاختلاف يف رشوط دخـول اإلذاعـة بين األمـس واليـوم ،يقول
الشـاع ر« :اكنـت اإلذاعـة فيام مضى تتط ل ّـب إتقـان اللغـة الع ربيـة ولغـة أجن بيـة أخـرى وسـقفا
مـن املعلومـات العا ّم ـة ملـا حيـدث يف العـامل ،أ ّم ـا اليـوم فتأخـذ أقـل ال �سـيّ ئني سـوءا ،وتبحـث
ميـر دخـوهل اإلذاعـة دون أن جيلـب إليـه نظـر من �سـبقوه
عـن اذلي يكـون سـوءه معقـوال» .ومل ّ
و ّمترسـوا على العمـل فهيـا .واكن مـن بني من أجعبـوا مبوه بته منذ بداية التحاقـه ابإلذاعة امل رصية
وزوجـه
مديرهـا يف ذكل الوقـت اإلعلايم عبـد امحليـد احلديـدى اذلي فتـح هل أ�سـباب التألـقّ ،
ابنتـه هـاةل احلديـدى التي اختـارت يه األخـرى ط ريـق اإلذاعـة وأجنبـت هل بنتين هما ايرا وران.
وبعـد تسـع �سـنوات مـن العمـل ابإلذاعـة ،وحتديـدا عـام  1967اذلي شـهد هزميـة العـرب أمـام
إرسائيـل ،انطلـق ب رانمـج «لغ تنـا امجليلة» يف زمـن اإلفاقـة مـن الصدمـة ل يعيـد امجلهـور العـريب
إىل جـذوره وبعـده احلضـاري اذلي انقطـع .وتعـ ّددت فقـرات ال ربانمـج «عا ّم ـي ولكنـه فصيـح»
و«بيـت مـن الشـعر وراءه قصـة» وغريهـا مـن العناويـن .ويع ّد من أطول ال ربامج وأكرثها شـهرة
وشـع بية يف اإلذاعـة امل رصيـة وأحـد أ ّمه ال ربامـج الثقافيـة يف العـامل العـريب .و ّمس ي فاروق شوشـة
«بعندليـب اللغـة» وأحـد ح راسـها ،بفضـل النجـاح اذلي حققـه هـذا ال ربانمـج .يقـول فـاروق
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شوشـة يف حديـث حصفـي« :لـوال اإلعلام ل اكنـت اللغة ميتـة يف املكتبات وال ي �سـتخدهما أحد،
إذ يسـامه يف إثـراء اللغـة ويقـذف يف حبرهـا املفـردات اجلديدة يف خمتلف اجملاالت» .ورمغ متسـكه
ابللغـة الع ربيـة ،فهـو حيترم عا ّم يـة املثقفين ال راقيـة وبالغهتـا ،التي ترمجهتـا أعمال فنيـة ها ّم ـة
يف األربع ينيـات وامخل�س ـينيات ،ويسـ ّم هيا بـ«الوجـه اآلخـر إلبـداع الفصحـى» ،وليـس عاميـة
تـدرج فـاروق شوشـة يف وظ ائف اإلذاعة امل رصيـة حىت أصبح عام
األميين السـوقية وامل بتـذةل .و ّ
 1994رئيسـاً لهـا .وخـاض فـاروق شوشـة جت ربـة التلف زيـون ،فقـدّم ب رانمـج «أم �سـية ثقافيـة»
اذلي انطلـق منـذ عـام  ،1977واكن ال ربانمـج قامئـا على احلـوار مـع مجموعـة مـن األدابء والشـع راء
والفن انين واملثقفين ،واكن مـن أشـهر احللقـات مق ابلات مـع أ ّمه رمـوز الثقافـة امل رصيـة ومـن
بيهنـم جنيـب حمفـوظ ،وتوفيـق احلكيم ،وعبد الرمحن األبنودى ،ويوسـف إدريـس ،وأمل دنقل،
وأسـامة أنـور عاكشـة ،وراىج عنايـت وغيرمه.

االنفتـاح علـى التجـارب الشـعرية العربيـة
حنـت فـاروق شوشـة ل نفسـه ط ريقـا يف اللغـة وط ريقـا يف الشـع ر .ويف شـعاب الشـعر
العـريب اكن جتـواهل .ولتجـارب الشـع راء العـرب القـداىم واحمل دثين ،أوىل كبير الاهتامم ابلتجارب
الشـع رية م رشقـا ومغـراب .وتن قّ ـل بين أعلام الشـعر العـريب .فعـن ديـوان الشـعر اجل زائـري
احلديـث  ،على سـبيل املثـال ،يؤكّ ـد الشـاعر فـاروق شوشـة بعين الناقـدّ ،أن الشـاعر مفدي
زكـراي 1حيتـل مكان الصـدارة والـرايدة.فعلي امتـداد ث الثـة أرابع القـرن الع رشيـن  ،ال يكاد ي زامح
امسـه يف عـامل اإلبـداع الشـعري امس آخـر لشـاعر ج زائـري، فضلا عـن ارتباطـه ابحلـراكت
التح ري ريـة والثوريـة يف اجل زائـر ويف املغـرب العـريب لكـه ،منـذ انضاممـه إىل صفـوف العمـل
الوطني يف أوائـل الث الثينـات وهـو يف م�ستهل الع رشينـات مـن العم ر .وأصبح شـعره ــ فضال
عـن قميتـه الفنيـة واإلبداعيـة ـــ جسال حافال ومرجعـا أمينا ووثيقة ح يّ ـة مكت وبة ابدلم ،للنضال
الوطني والقـويم: ج زائـراي وع ربيـا وإسلاميا وإنسـانيا.
 1مفـدي زكـراي شـاعر الثـورة اجل زائ ريـة ،بقلم: فـاروق شوشـة .كتـاب األهـرام اليـويم .األحـد  5ذى احلجـة  1422هـــ 17 /ف ربايـر  .2002ال�سـنة
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ويف رسـاةل ّ
وج هـا عبر كتـاب األهـرام اليـويم إىل محمـود درويـش ،1رصخ فـاروق شوشـة،
رصخـة املناضـل القـويم ،عندمـا يقـول« :دلينـا كثيرون ،يف فلسـط ني ،ويف سـائر أرجـاء العامل
العـريب، كثيرون ابملئـات ،وابأللـوف ،يصلحـون أن يك ون وا ساسـة ومسـؤولني ووزراء وحاميل
حق ائـب وأحصـاب همـام ،لكن الشـاعر الشـاعر أو الشـاعر الضمري معلة اندرة  ،ومحمود درويش
واحـد مـن هـذه العملة النـادرة، حضـوره يعـدل جيشـا باكمله ،وص وتـه ـــ املمتلـئ ابلوعـي
واليقين واإلنسـانية ـــ أغلى وأنفـس مـن ألـوف احلناجـر اجلوفاء، التي متتلئ ابلصخـب  ،وتاكد
تنفجـر مـن جلجلة األلفـاظ  ،وتقـول الكمـا ال يبقـى بعـد جفاف احلبر اذلي كتب بـه ،وازدحام
الـورق اذلي تسـاقط عليـه! أكتـب إليـك مـن مصر، التي كتبـت عهنا ذات يـوم يف قصي دتك
«لل نيـل عـادات وإين راحـل»:
أغادر الشـع راء مرص؟
ولـن يعودوا!
اآلن.. أشـهر لك أ�سـئليت
وأسـأل : كيف أسأل؟
وال صراع هو ال رصاع
والـروم ي نتشرون حول الضاد
ال �سـيف يطـاردمه هنـاك وال ذ راع
لك الرمـاح تصيبني
إيل
وتعيد أسمايئ ّ
إيل اي لك العـرب
ّ
مـن مصر، والبدل األمني
إىل م راكـش واجل زيرة
والنزول إىل حلب
ولتطفئـوا صـوت الغضب
وأان القتيـل القاتـل!
 1رسـاةل إىل محمـود درويـش ،بقلم: فـاروق شوشـة .كتـاب األهـرام اليـويم .األحـد غـرة صفـر  1423هــ 14 /أب ريـل  .2002ال�سـنة  126 -العـدد
.42132
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ومـن ت ونـس ،كتـب عـن الشـاعرة مجيلة املاجـري ،ق ائال« :1مدن اكلنسـاء ونسـاء اكملدن،
هـذا مـا يقـوهل لنا ديوان النسـاء للشـاعرة الت ون �سـية مجيلة املاجري .وألن املـرأة املدينة صارت
قاسما مش تراك يف غـواايت الشـع راء  ،وحلمهـم ادلامئ ابلرحيـل إىل اجملهـول، والتـوق اذلي الهيـدأ
للمغامـرة والاكتشـاف  ،فـإن املدينـة املـرأة بـرزت بدورهـا معلنـة عـن جـدل العالقـة امحلميـة
بين الوطـن يف صورتـه األنث ويـة :األم واحل بيبـة والزوجـة والابنـة واحلفيـدة  ،واملـرأة يف جمالهـا
الـرويح والوجـودي :مـأوى وسـكنا وحـدودا ومملكـة ل النامتء والاحتـواء.مجيةل املاجري تنسـج
مـن القيروان أسـطورهتا  ،أو لعلهـا تعيـد تشـكيل مدينهتـا يف مرآهتـا الشـاعرة على صـورة
غير معهـودة أو مألوفـ ة. فالقيروان التي أنشـأها عقبـة بـن انفـع عـام �ستامئة و�سـبعني ميالدية
ل تصبـح مقـرا للحكام العـرب يف غـرب إف ريقيـا حتى مفتتـح القـرن التاسـع ،أصبحـت بعـد
ذكل العامصـة األوىل دلوةل الفاطميين عـام تسـع امئة وتسـعة ميالديـ ة .وتـرامك على مـدار هـذا
التـارخي ـ ق رابـة قـرن ونصـف ـ تـراث ديني ورويح ،وذخيرة من البطوالت واحلكاايت واألخبار
والوق ائ ع، جيسـدها حىت اليوم جامع القريوان املشـهور اذلي والي زال منذ تأسيسـه مبث ابة احلجة
الناصعـة  ،الشـاهدة على عظمـة ذكل التـارخي ال بعيـد وتغلغله يف وجدان من يمتسـكون ابحلياة
يف القيروان  ،اليفارقوهنـا وال يربحوهنـا وجيـدون فهيـا مشيام من عطور ذكل التـارخي ويصطدمون
يف أزقهتـا الضيقـة وبيوهتـا القدميـة الطـراز بـأرواح هامئـة التـزال تبحـث يف املكان عـن الزمـان.
وألن صـورة القيروان مـودلة ـ كما يقـول ادلكتـور كمال معـران يف تقدميـه دليـوان مجيلة املاجـري
ـ فكأهنـا طـروادة حملـاريب اإلغ ريـق وكأهنـا القـدس لعشـاق العروبـة، يه القيروان وفهيـا كيـان
وكـون وك ين ونـة ـ مل تبـق القيروان مدينـة اترخييـة شـاهدا على جمـد حفسـب، بـل إهنـا مدينـة
ولـود ا�سـتلهمت فهيـا مجيلة املاجـري القـدرة السـح رية على اخللـق يف املـايض ويف اآليت على
حـد سـواء .يه معـدن الطهـارة مـن األدران ومـن اإلمث الفكـري ،ويه دنيـا المـرأة أنثى جتـوس
ب .فالقاع األسـطوري إخبار عن إج راء به ألبسـت
خلال التـارخي تبش يرا ابإلبـداع اذلي الينضـ 

 1مجيلة املاجـري شـاعرة الهـوى القيرواين ،بقلم فـاروق شوشـة .كتـاب األهـرام اليـويم .األحـد  22من صفـر  1423هـــ  5مايو  ،2002ال�سـنة -
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الشـاعرة املألـوف بـدةل املطلـق جفعلـت القص ائـد توقـا إىل حـد غير حمـدود1.

يف حم بّـة اللغـة العربيـة واالهتمـام بنشـاط جممـع اللغـة العربيـة
بالقاهرة
سـعى الشـاعر فـاروق شوشـة طيلة عشرايت مـن الزمـن إىل تبيـان م واطـن امجلـال يف
«لغ تنـا الع ربيـة» والغـوص يف أعامقهـا وتقـدمي امل واهـب يف البلدان الع ربيـة والتع ريـف بإبداعاهتا.
وال خيفـي اهامتمـه مبجمـع اللغـة الع ربيـة ابلقاهرة ،ال كعضو من أعض ائه ،ولكن للرسـاةل احلضارية
التي يضطلـع هبـا اجملمـع يف خدمـة اللغـة الع ربيـة وحاميهتـا منـذ تأسيسـه �سـنة  .1932واكن
موضـوع امل ؤمتـر العـام لهـذه املؤسسـة املرجعيـة يف دورتـه احلاديـة وال امثنين حـول «اللغـة الع ربية
وعـامل املع رفـة» ،منا�سـبة للشـاعر وصاحـب ب رانمـج لغ تنـا امجليلة لعـرض حصيلة نشـاطات
اجملمـع منـذ دورتـه األوىل عـام  1934بعـد عامين مـن صـدور املرسـوم امللكي ب إنشـائه ،2أي عىل
مـدى مث انيـة عقـود اتسـعت فهيـا م ؤمت راتـه ملوضوعـات �شتى ،تكشـف عن مسـايرة اجملمـع روح
العرص واحتياج اته ،والوفاء برسـالته األسا�سـية يف العمل عىل حتديث اللغة وجتديدها ودراسـة
لهجاهتـا وإجنـاز معجمهـا التارخيـي ومعامجهـا اللغ ويـة والعلمية .مـن هنا ،اكن اهتامم اجملمع واحضا
بقضـااي الرتمجـة والتع ريـب ،واللغـة يف اإلعلام ،ويف التعليم ،ودلى مؤسسـات اجملمتـع املـدين،
حيـث توجـد مجعيـات رائـدة يف هـذا اجملـال ويه «مجعيـة لسـان العـرب» و«مجعيـة حماة اللغـة
الع ربيـة» و«امجلعيـة امل رصيـة لتع ريـب العلـوم» .ومحلت عناوين بعض م ؤمت راتـه اهامت ًم ا ابملصطلح
وصوغـه والعمـل على توحيـده ع رب ًّي ـا ،والتن �سـيق بني اجملامـع اللغ وية الع ربيـة .واختذت
العلمـي ْ
م ؤمتـرات اجملمـع  -التي يشـارك فهيـا عـدد كبير مـن اجملمعيين العـرب وامل �سـتع ربني واألعضـاء
امل راسـلني واخل براء واحملرريـنِ ،
مئـات التوصيـات والق رارات  ...لكن هذه القـرارات ،مل جتد اإلرادة
ال �سيا�سـية الالزمة لألخذ هبا وتفعيلها وتدارك وضع اللغة الع ربية يف التعلمي  -مب �سـت وييه العام
 1مجيةل املاجري شاعرة الهوى القريواين :املرجع السابق.
 2يف حمبـة لغتنـا امجليلة ،بقلم: فـاروق شوشـة .كتـاب األهـرام اليـويم .األحـد  7مـن رجـب  1436هـــ  26أب ريـل  ،2015ال�سـنة ـ  139العـدد
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والعـايل  -ويف وسـائل اإلعلام اخملتلفـة :اإلذاعـة وال تليف زيـون والفض ائيـات والصحافـة اليت أصبح
بعـض كتاهبـا يعمـدون إىل ا�سـتخدام العاميـة مـن ابب التظـرف وخفـة الظـل وال �سـباحة مـع
ال تيـار املع اكـس ...1ولكي تكـون الع ربيـة لغـ ًة لعامل املع رفـة ،من وهجة نظر فاروق شوشـة ،ف البد
أن تكـون أو ًال لغـة حيـاة ،نت نفسـها ونفكـر ونعبر هبـا ،وحنـرص على أن تفتـح رئتهيا ّ
لكل ما هو
جديـد وحصيـح ،وأصيـل وفصيـح ،مـن متن اللغة املعـارصة ،لغة العلم واملع رفة ابملعىن الشـامل.
حالي :حال املتف ائل مب �سـتقبل هذه اللغة،
والنـاس يف اشـتباكهم مـع ال واقـع اللغـوي ال راهـن عىل ْ
وهـو يشـاهد اهامت ًم ـا  -مل حيـدث مـن قبـل  -يف لك مكان مـن الوطـن العـريب ،بتجديـد هـذه
اللغـة وحتديهثـا وجعلهـا وافيـة مبطالـب الع صر .ويشـاهد إقبـا ًال على تعلمهـا مـن غير أبناهئـا،
اذليـن يدرسـوهنا ألغـراض �شتي ،مـن بيهنـا الاهتامم ابلثقافـة الع ربيـة واإلبداع العريب ،ويشـاهد
اقتحاهمـا العديـد مـن اجلامعـات األوروبية واألم ريكية ،لغ ًة اثنية مقـررة عىل الطالب ،يتدافعون
دلرا�ستها يف أقسـام اللغة الع ربية وك را�سيهّ ا .ويشـاهد العديد من امل �سـتع ربني ،اذلين جعل وا من
الع ربيـة مشروع حياهتـمُ ،ي مكلـون هبا رسـالهتم يف الاهامتم بلغاهتم الوط نيـة .ودلينا يف مجمعنا اآلن
عـدد مـن هـؤالء امل �سـتع ربني مي ث ّلـون إ�سـب انيا واجملـر وطاجيك �سـتان وإجنل رتا وروم انيـا والصني
ورو�سـيا وإيـران وت ركيـا واليـاابن وابك �سـتان وأوزبك �سـتان وأذربيجـان واكزاخ �سـتان وال �سـنغال
وأمل انيـا وه ولنـدا والـوالايت املتحـدة األم ريكيـة وكندا 2.هذا املتف ائل مب �سـتقبل هـذه اللغة ،يؤكد
حاجتـه إىل خ ريطـة ط ريـق فيام يتصـل بعمـل مجمعنـا واجملامـع اللغ ويـة الع ربيـة ،وإىل مدخـل
م �سـتقبيل ،يقـوم بوضـع ال �سياسـات اللغ ويـة املطل وبـة .ويف املق ابـل ،نـرى حـال غير املتف ائـل
مب �سـتقبل هـذه اللغـة ،الـرازح حتت كثري من سـل بيات ال واقع اللغوي ،واليـأس من إنتاج مع رفة
جديـدة ،تُ هنضنـا ،وتُ هنـض اللغـة ممـا يتصـوره كبـو ًة لهـا ،وختل فً ا عـن الوفاء ابحتياجـات ما نتطلع
ملموس ـا يف م �سـتوي إتقـان اللغة الع ربية  -مب �سـت واها الفصيح -
إىل حتقيقـه .فهـو يـرى ت راج ًع ـا ً
كبـارا .ويـري يف الوضع التعلميي سـطو ًة للمناجه السـائدة التي تكرر الامنذج
صغـارا و ً
عنـد أبناهئـاً ،
ال تقليديـة ،على أهنـا يه التي ت ُم ث ّـل اللغـة الع ربية ،وإع راض هذه املنـاجه عن لك جديد ميتلئ به
 1يف حمبة لغتنا امجليةل ،املرجع السابق.
 2نفس املرجع.
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العصر مـن نصـوص وإنتـاج حديـث وإبـداع متدفـق .كما يري ضعـف أداء معمل اللغـة ،وانعدام
قـدرة اجملمتـع على تغيير ال واقـع املـدريس والهنـوض بـه مـن ع رثاتـه ،ليـس يف جمـال اللغـة الع ربيـة
وحـده ،وإمنـا يف سـائر ج وانـب العمليـة التعلمييـة باكملهـا .كما يـرى غيرُ املتف ائـل ت راج ًع ـا يف
جمـال ا�سـتخدام اللغـة الع ربيـة الفصيحـة يف خمتلـف جماالت احليـاة اليومية ،ابإلضافـة إىل غياب
الع ربية الصحيحة عن مسـاحات واسـعة من فضاءات اإلعالم املسـموع واملريئ ،قبل أن تنتقل
العـدوى إىل اإلعلام املقـروء .إن ال واقـع مـن ح ولنا يُ نبّ نا إىل أن اللغة الع ربية ال ت�س ـتطيع اقتحام
عـامل املع رفـة ،مـا مل تكـن لغـة اليـوم ،بكل جتلي اته احلداثيـة والع رصية ،يف العلم وال تقنية والفنون
واآلداب ،حتى ال تكـون جمـرد لغـة م رتبطـة ابلتـارخي ،غارقـة يف املـايض فقط .ولكي تتخ ل ّص من
انع زالهـا عـن اللغـات األخـرى ،البـد من التلاحق ،وا�سـتعارة بعضها من بعض .1والبـد من العناية
بمتكين اللغـة الع ربيـة يف بيئهتـا ،بوصفهـا مدخ ً
وأساس ـا للتقـدم
لا �سيا�سـيًّ ا وجممتع يًّ ـا وثقاف يًّ ـاً ،
والت منيـة .هـذا المتكين اللغـوي خيضـع لل �سياسـة اللغ ويـة التي ت رتبـط ابل تخطيـط الاجامتعـي،
ومـدى م راعـاة هـذه ال �سياسـة يف ظـل عـامل قـادم �س ـتصبح اللغـات املهمينـة فيـه  -كما يقـول
علماء اللغـات  -يه اإلجنل زييـة ،والص ينيـة ،واإل�سـب انية ،والهنـدو أوردو ،والع ربيـة .مـع العلم بأن
اإلجنل زييـة يه املهمينـة اآلن الرتباطهـا بعـامل املع رفـة والتكن ولوجيـا .فهل تكون اللغـة الع ربية  -كام
يقـول العـامل اللغـوي املغـريب ادلكتـور عبـد القـادر الفـايس � -سـيد ًة على أرضهـا ،غير هم انـة أو
منبـوذة أو بعيـدة عـن التـداول والا�سـتخدام ،وهـو مـا يسـمي  -يف رأيـه  -ابلهتميش.
ويف املق ابـل ،هـل ميكـن للغـة الع ربيـة أن تكـون -وحدهـا  -اكفيـة علم ًّي ـا وثقاف يًّ ـا وتواصل ًّي ا
أم البـد مـن إقـرار التعـدد اللغـوي يف التعليم؟ فهل آن األوان لوضع �سياسـة لغ ويـة -بعد حوار
جممتعـي -حتـدد متى يبـدأ تعلم أيـة لغـة أجن بية يف املدرسـة ،هل قبـل اللغة الع ربيـة أم بعدها؟
سـن السادسـة كما حيـدث اآلن أم بعـد سـن العـارشة ،كام ينـادي علامء ال رتبيـة وخ رباء تعلمي
ويف ّ
2
اللغات؟

 1نفس املرجع.
 2نفس املرجع.
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إن تعليم اللغـات األجن بيـة رضورة واجبـة ،بشرط أال يؤثـر يف قـدرة النـشء على تعلم
الع ربيـة وإتقاهنـا ،وا�سـتخداهما يف لك جمـاالت حي اته .كام أن الاهتامم ابلرتمجة والتع ريب رضورة
واجبـة ،على أن يسير األمـر يف اجتاهين متوازيين متاكملين ،نق ًال مـن الع ربية وإلهيـا .وأخريًا،
هـل آن األوان لتو�سـيع املعجـم العـام للع ربيـة ،بقصـد اسـتيعاب املفـردات املعبرة عـن احليـاة
لعـايم وتع ريـب ادلخيل ،وتو�سـيع معجم مصطلحـات العلوم؟ وهل
اليوميـة ،وذكل ب تفصيـح ا ّ
1
ن ريـد فع ً
لا� ،سيا�سـيني ولغ ويين وت رب ويين أن حت ل ّـق لغ تنـا امجليلة يف فضـاءات عـامل املع رفة؟

املنجـز الشـعري لفاروق شوشـة
قـال األديـب املصري يوسـف القعيـد« :إن الشـاعر الكبير فـاروق شوشـة هـو أحـد
أبـرز شـع راء الوطـن العـريب ،وهـو مـن قـال الشـعر بعـد الشـاعر صلاح عبـد الصبـور ،واكن
هل العديـد مـن اإلسـهامات الثقافيـة ،واكنـت قض يتـه األوىل واألخيرة يه اإلعلام الثقـايف» .اتـكأ
شوشـة على ملكتـه وبي انـه ورهافتـه إلجناز دواوين شـع رية الفته مهنا« :إىل مسـافرة»،1966 ،
«العيـون احمل رتقـة» « ،1972ل ؤلـؤة يف القلـب» « ،1973يف انتظـار مـا ال جيـيء» ،1979
«ادلائـرة احملمكـة» « ،1983األعمال الشـع رية» « ،1985لغـة مـن دم العاشـقني» « ،1986يقول
ادلم العـريب»�« ،1988 ،سـيدة املـاء» « ،1994وقـت القتنـاص الوقـت»« ،1997 ،امجليلة
تنزل إىل الهنـر»« ،2002 ،ينفجـر الوقـت»  .2014واكن لل راحـل جت ربـة يف شـعر الطفـل يف
ديوانـه «حب يبـة والقمـر» ،وم ؤلفـات ن رثيـة مهنـا «أحلى  20قصيـدة حـب يف الشـعر العريب»،
«أحىل  20قصيدة يف احلب اإلله�ي»« ،العالج ابلشـعر»« ،لغ تنا امجليةل ومشكالت املعارصة»
و«مواهجـة ثقافيـة» و«عـذاابت العمـر امجليـل (سيرة شـع رية)».

عينـة من أنشـطته

معـل فـاروق شوشـة أ�سـتاذاً للأدب العـريب ابجلامعـة األم ريكيـة يف القاهـرة .واكن عضـواً

يف جلـان حتكيم عـدة عـن الشـعر واألدب .وشـغل عض ويـة مجمـع اللغـة الع ربيـة ،ورئيـس جلنتي
 1نفس املرجع.
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النصـوص ابإلذاعـة وال تليف زيـون ،وعضـو جلنـة الشـعر ابجمللـس األعلى للثقافـة ،ورئيـس جلنـة
امل ؤلفين وامللحنين .كما شـارك يف عديـد همرجـاانت الشـعر الع ربيـة وادلوليـة.

التكرميـات
حظـي الشـاعر فـاروق شوشـة بعديد اجلوائـز والتكرميات عىل امل �سـت ويني احمليل وادلويل
مـن بيهنـا جائـزة ادلوةل يف الشـعر  ،1986وجائـزة محمـد حسـن الفقـى  ،1994وجائـزة ادلوةل
التقدي ريـة يف اآلداب �سـنة  ،1997وجائـزة كفافيـس الع امليـة عـام  ،1991وجائـزة ال نيـل ويه
أعلى وسـام يتم منحـه للأدابء يف مصر ،وذكل قبـل وف اتـه يف  14أكت وب ر/ت رشيـن الثـاين 2016
أيـن دفـن مبق ابـر األرسة يف حمافظـة دميـاط.

قالـوا عن فاروق شوشـة
يف ندوة نظمهتا جلنة الشـعر ابجمللس األعىل للثقافة مبنا�سـبة بلوغ الشـاعر فاروق شوشـة
سـنته ال �سـبعني ،حتدث الشـاعر أمحد عبد املعطى جحازى عن عالقته بشوشـة منذ مخسين
عامـاً .وقـال «إن شوشـة ي نطبـق عليـه امجليـل للجميلات .فهـو اختـار اللغـة الع ربيـة امجليلة
ذلكل سماها لغ تنـا امجليلة» .وأضـاف ق ائ ً
«إن الاحتفـاء ببلوغ فاروق شوشـة ال �سـبعني ،إمنا
لاّ :
حيتفل بعرص حافل ابمجلال اذلي اكن دامئ اً غاية فاروق شوشة اذلي نمتثهل يف ّ
لك يشء حنن نق رأ
احلب والصداقة ويف اآلخ رين وأنف �سـنا .وا�سـتعرض
ونكتـب ونعمـل ونمتثله يف العلم والسـفر و ّ
ادلكتور محمود ال ربيعي األعامل الشـع رية لفاروق شوشـة مش يراً إىل أن ّه كام أحتفنا بهتوفن بأعامهل
فـإن فـاروق شوشـة أحتفنـا بقص ائـده امجليلة .واكن ادلكتور عامد
املو�سـيقية وبياكسـو بلوح اتـهّ ،
أبـو غـازي أشـار إىل «أن ّـه إذا اكنـت جلنـة الشـعر حتتفـل ابلشـاعر الكبير فـاروق شوشـة يف
�س ـبعي نيته ،وذكل ألن عطاءه للع ربية ال يقل أمهية عن عط ائه يف الشـعر وهو إىل ج انب ذكل
قـد أعطـى كإذاعـي كبير وأعطـى لهـا يف خمتلـف اجملـاالت كعضـو مبجمـع حبـوث اللغـة الع ربيـة
ورئيسـاً لفرتة يف احتاد كتاب مرص» .وأكد ادلكتور حسـن طلاميت «أن فاروق شوشـة عشـق
اللغـة الع ربيـة يف كتاابتـه الشـع رية ومعله اإلذاعـي وهـو شـاعر يف حالتـه مجيعـاً» .أ ّم ـا ادلكتـور
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صلاح فضـل فقـد قـال «إن فـاروق شوشـة صـوت الفكـر والفـن يف حي اتنـا املعـارصة ورمـز
للتـوجه» .وقـال «إمنـا بتكـرمي شوشـة نسـهم يف الوفـاء ادلامئ ،نسـهم يف اجل انـب املضيء مـن نبل
وحلاوة ،ولـوال هـذه الطاقـة اليت يفيض هبا الشـع راء مل يكن هناك حسـن وحياة» .وا�سـتعرض
ادلكتـور فضـل مسيرة الشـاعر فـاروق شوشـة وقـال «إنـه منذ خترجه وشـغهل يف بدايـة حي اته
يف ال رتبيـة والتعليم خلـق بداخله لغـة ت واصليـة وجت ربـة اإلعلام اكنـت مفيـدة ابلن �سـبة هل هممة،
متحـد ًاي الغيـوم بلغـة سـهةل وب �سـيطة بعيـداً عـن اللبس أو اإلهبـام فهو أقام حمـرااب للغة الع ربية
وقـد اعتقـل �شـيطان الشـعر ،وقـام ب تجميل القبيـح وتصاحل مـع ذاته».1

يف نعـي الراحل

نعـى وزيـر الثقافـة املصري ،حلمـي المننم ،وفـاة فـاروق شوشـة يـوم  14أكت وبـر 2016
سـن انهـز مث انين �سـنة .وقـال «إن ّه اكن صاحب مشـوار أديب ط ويل وشـاع راً كب يراً ،ومعلام
عـن ّ
عظيامً ،تـرىب على يديـه ماليين امل رصيين والعـرب ،فــ«لغ تنا امجليلة» مل يكن جمـرد ب رانمج بل
اكن مدرسـة ،ا�سـتقطب فهيـا ط البـه وحم ّب يـه للغة الع ربية ونصوصهـا امجليةل .ومن جانهبا ،نعت
«أن
ادلكتـورة نيفين الكيلاين رئيـس قطـاع صنـدوق الت منيـة الثقافيـة ،وفـاة الشـاعر ،مؤكّ ـدة ّ
جيلا بأمكله قـد تـرىب على أشـعار ال راحـل ،واكن ص وتـه يف اإلذاعـة امل رصيـة مميزا ،وهـو يقـدم
ب رانمـج لغ تنـا امجليلة ،اذلي ّ
علم الكث رييـن منـا بشكل مبسـط لغ تنـا الع ربية».2

 1الن رشيـة الالكرتونيـة «اليـوم» ،األحـد املوافـق  28مايـو  2006العـدد  .1203املوقـعّ ،http://www.alyaum.com/article/ 2391390 :مت
ّ
الاط لاع عليـه يـوم  26ف ربايـر .2018
 2الن رشيـة الالكرتونيـة «أخبـار مصر» ،خبر بإمضـاء أ ش أ ،محـودة اكمـل ،بعنـوان» وزيـر الثقافـة ومجمـع اللغـة الع ربيـة ينعيـان الشـاعر فـاروق
شوشـة» بتـارخي  14أكت وبـر  ،2016منشـور ابملوقـعّ ،https://www.egynews.net/1102751 :مت ّ
الاط لاع عليـه يـوم  26ف ربايـر .2018
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كتابة السيرة الذاتية شـعرا يف جمموعة «أبوابك شـتى»
للشـاعر فاروق شوشة

د .حممد آيت ميهوب

*

مقدّمـة
ال جيـد قـارئ مجموعـة «أب وابـك ّ
يتبين
ملصري فـاروق شوشـة صع وبـة ل ّ
�شتى» 1للشـاعر ا ّ
بوضـوح انشـداد قص ائدهـا إىل أدب السيرة اذلات ّي ـة .فالعـارف بـآاثر فـاروق شوشـة الشـع ري ّة
التي تنيـف عـن ع رشيـن مجموعـة شـع ري ّة ومتت ّد عىل مخسين �سـنة مـن الكت ابة ،يـدرك ّأن لهذه
تفـردا .فه�ي من انحية ا ّلش كل ق ريبـة ج ّدا من
اجملموعـة الصـادرة يف أخـرايت �سني معـره ميزة و ّ
فإن الانطبـاع العام
منـط ادليـوان  -القصيـدة ،ولئن اكنـت مضمومـة مـن �سـبع عشرة قصيـدةّ ،
اذلي ال ي زيـده التقـدّم يف قـراءة اجملموعـة إالّ ّ
ترس ـا هـو ّأن هـذه القص ائـد ليسـت يف احلقيقـة إالّ
مقاطـع ط ويلة مـن قصيـدة أ ّم أكبر يه ادليـوان بأمكله ،اكنـت فهيـا ّ
لك قصيـدة اباب مـن تلك
األبـواب التي أعلـن عهنـا العنـوان .وأ ّم ـا من حيث املضمـون فقص ائد اجملموعة ي ربـط بيهنا خيط
داليل إليه ت رفد
ّ
معنـوي واحـد ممتـ ّد مـن الصفحة األوىل إىل الصفحة األخرية ،وي �سـتقطهبا حمـور ّ
مجيعهـا هـو التـأرخي للذات وكت ابـة سيرة حياهتـا شـع را ال ن ثرا .حصيـح ّأن ذات الشـاعر اكنـت
لشـعري ،وحصيـح ّأن يف ّ
دامئـا يه القطـب اذلي عليـه مـدار ّ
لك مجموع اتـه ا ّلس ـابقة
لك مجموع اتـه ا
ّ
لكن ما جعل «أب وابك ّ
لـ«أب وابك ّ
�شتى»
متفرقة من س يرته اذلات يّ ة ،و ّ
�شتى» وال ّالحقة لها ملعا ّ
أقـرب مـن غريهـا إىل مت ثيـل سيرة فـاروق شوشـة اذلات ّي ـة هـو حضـور املشروع السيرذا ّيت،
فـإن العنـوان
ووضـوح معـامل حيـاة الشـاعر مـن ب واكير الطفـوةل إىل مرحلة ال �شـيخوخة .ذلكل ّ
* أ�ستاذ بلكية العلوم اإلنس انية والاجامتعية بت ونس  -امجلهورية الت ون�سية
 1فاروق شوشة ،أبوابك �شىت ،مالمح من سرية شع رية ،ادلار امل رصية اللبن انية ،ط ،1القاهرة.2013 ،
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الفرعـي اذلي صاحـب العنـوان األصلي «مالمـح مـن سيرة شـع ري ّة» مل يكـن انفةل مـن القول أو
حليـة تضـاف إضافـة ،بـل هـو تر�سـيخ للمجموعـة يف الفضـاء السيرذا ّيت ،وعقـد مل يثـاق قـرا ّيئ
يطلـب فيـه الشـاعر مـن املقبـل على ق راءة شـعره أن يتعامل معه عىل أن ّه سيرة ذات ّي ة شـع ري ّة.
تبين عنـارص الكت ابـة السيرذات يّ ة يف
وعلى هـذا النحـو سنسـعى يف هـذا املبحـث إىل ّ
ييلي وا
ملرجعـي ،ون �سـتجيل
اجملموعـة ،ونـدرس ّ
مكـوانت األان املتل فّ ـظ ومس يرته بين التخ ّ
ّ
وظ ائـف اخلطـاب السيرذا ّيت ،ونبحـث يف ّ
لك ذكل عـن الفـروق بين السيرة اذلات ّي ـة الن رثي ّـة
والسيرة اذلات ّي ـة الشـع ري ّة.
1 .1هل ميكن أن نتح دّث عن قصيدة سريذات ّي ة ؟
ملرجعي روابط مت ينة وعرى
السيرة اذلات يّ ة جنس أد ّيب ّ
رسدي أساسـا وهل اب ّ
لقص النرثي ا ّ
ملؤس ـس ألدب السيرة اذلات ّي ة
وثقـى ال خيتلـف فهيـا اثنـان .وقـد ّرس هـذه احلقيق َة ا ُّ
لنص البكر ا ّ
ونعني بـه كتـاب «الاع رتافـات» جلـان جـاك روسـو ،وزاد هـذه احلقيقـة تأكيـدا وتث بيتـا يف جمال
النقـد تع ريـف فيليـب لوجـون للسيرة اذلات ّي ـة ،وهـو أحـد كبار داريس السيرة اذلات ّي ـة البارزين
األسـايس ّ
عرف فيليب
واملرجع
للك من ّ
ّ
خيتص يف درا�ستها يف مغارب األرض ومشـارقها .فقد ّ
لوجـون السيرة اذلات ّي ـة بقـوهل« :يه ّقص ـة ارجتاع ّي ـة ن رثي ّـة يـروي فهيا خشص ّم ا وجـوده اخلاص،
خاص على اترخي خشص ّي ته».1
مركّ ـزا حديثـه على حي اتـه الفردي ّـة وبوجه ّ
أجنـايس كبير هيـ ّم منـط
ينزل السيرة اذلات يّ ـة يف إطـار
لبين إذن ّأن تع ريـف لوجـون ّ
مـن ا ّ
ّ
لقـص .ف آنبنى
الكت ابـة وهـو النثرّ ،مث ربطـه بإطـار
أجنـايس أصغـر هيـ ّم األنـواع األدب ّي ـة وهـو ا ّ
ّ
على ذكل اسـتبعاد السيرة اذلات ّي ـة مـن دائـرة الشـعر ،وطـرد الشـعر مـن مملكـة أدب اذلات.
األجنـايس اذلي
بيـد ّأن الفصـل الباتـر يف الشـعر والسيرة اذلات يّ ـة ال ي�س ـتنتج مـن الانتامء
ّ
نسي للسيرة اذلات يّ ـة حفسـب ،بل تقود إليـه كذكل اخلاص يّ تان األساسـي ّتان
حـ ّدده الباحـث الف ر ّ
األخـراين اللتـان ق دّهمما لوجـون يف تع ريفـه رشطين لتكـون سيرة ذات ّي ة ،وهام :إخبار الشـخص
.Philippe Lejeune, L’autobiographie en France,Ed. Armand Colin, Paris,1971, p.14 1
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احلقيقـي عـن ّقص ـة حي اتـه ،وال زتامـه هـذا الشـخص مضن يّ ـا بأن يكـون مضمون ّقص تـه حقيق يّ ا
صادقـا .ولكـن ّأن للشـاعر أن ي�س ـتعيد يف مـدى القصيـدة الض يّ ـق القـامئ على ال تكثيـف
واإلحيـاء والرمـزّ ،قص ـ َة حي اتـه ّ
بكل مـا فهيـا مـن امتـداد يف الزمـن وتشـ ّع ب يف مسـاكل احليـاة
تنـوع يف التجـارب واحملـن؟ وكيـف هل أن يقـول الصدق والشـعر خت ييل وجماز .ومن بعض معاين
و ّ
التخ ييـل عنـد العـرب الكـذب ،والكـذب عنـد أرسـطو هـو مـا يكـون بـه الشـعر شـع را؟ ّمث
لنـص هـو نفسـه الشـاعر املعلـن عن نفسـه يف غلاف الكتاب؟
هـل الشـاعر املت لكّ ـم داخـل ا ّ
هـل يكفـي أن يقـول الشـاعر «أان» داخـل القصيـدة ّ
حتى يكـون األان خارج القصيـدة ؟ أليس
الشـاعر هـو نفسـه ك ين ونـة مركّ بـة مـن إحيـاءات وادالالت ينـ ّد عهنـا احلصر؟
لنظـري عىل األق ّل ،دون سـكن
هـذه الاع رتاضـات قامـت عوائـق حالـت عىل امل �سـتوى ا
ّ
السيرة اذلات ّي ـة القصيـدة .وقـد ّ
عبر عـن ذكل فيليـب لوجـون يف مفتتـح مقـاهل «مي �شـيل
«إن «أان»
ل ريبـس ،السيرة اذلات ّي ـة والشـعر» ،املنشـور مضن كت ابه «امل يثاق السيرذا ّيت» ،فقـالّ :
يتسرب داخله ،إن ّـه
القص ائـد هـو يف أغلـب احلـاالت «أان» ال مرجع يّ ـة هل ،فبإمكان ّأي اكن أن ّ
«اللبـاس اجلاهـز» ل النفعـال .فاذلات ّي ـة الك ون ّي ـة امل تّ صلة ابلغن ائ ّي ـة خمتلفـة جـ ّدا عـن اخلطـاب
السيرذا ّيت اذلي يقـدّم موقفـا تواصل ّي ـا بين خشصين مامتي زيـن ومنفصلين».1
بيـد ّأن عالقـة الشـعر ابلسيرة اذلات يّ ـة مل تكترث كث يرا بتحـرمي النقـد األد ّيب ال بنيـوي
الا ت ّصـال بيهنما وسـارت يف ط ريـق خمالـف ملـا رمس لهـا .فلم يفتـأ انفتـاح الشـعر على السيرة
اذلات ّي ـة يف تنـام وانتشـار ،وابت أمنـوذج القصيـدة الط ويلة أو القصيـدة ادليـوان التي تعـود إىل
مـايض الشـاعر وتل ّم مب راحـل حي اتـه أم را مألوفا .ولنا أن ن ذكر عـن ذكل أمثةل مهنا قصيدة «غدا،
منـذ الفجـر »...لفيكتـور هيغـو ،وقصيـدة «يف املله�ى األخرض» ألرتور رامبـو ،وقصيدة «مقدمة
أو منـو ملكـة الشـاعر» للشـاعر اإلنلكيزي ويليـام وردوورث ،وقصيـدة «الروايـة غير املكمتلة»
ألراغـون يف األدب الغـريب .أمـا يف األدب العـر ّيب فنشير إىل مجموعتي «مقـر ش يراز» و«ب �سـتان
نيس امليداين
ع ائشـة» للشـاعر العـرايق عبـد الوهـاب ال بيا ّيت ،وديـوان «قرط أ ّم ي» للشـاعر الت و ّ
1

.Philippe Lejeune,Le Pacte autobiographique , Ed. Seuil, Coll. Poétique, Paris, 1975,p.245
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بـن صـاحل ،ومجموعـة «ملـاذا ت ركـت احلصـان وحيـدا اي أيب» للشـاعر الفل سـطيين محمـود درويـش.
اكدميـي تعديـل موقفهما ا ّلس ـابق من
بنـاء على ذكل ،تو ّج ـب على النقـد األد ّيب وادلرس األ ّ
شـع ري ّة السيرة اذلات ّي ـة وحمت ّي ـة صياغهتـا صياغة ن رثي ّة .وشـيئا ف شـيئا أخذ مصطلـح «القصيدة
السيرذات يّ ة» جيد ط ريقه إىل الا�سـتعامل وإن ّعب عنه أحياان مبصطلحني آخ رين هام« :السيرة
اذلات ّي ـة الشـع ري ّة» أو «سيرة شـع ري ّة» .وعلى هـذا النحـو ،ألفينـا فيليـب لوجـون نفسـه يعيد
�سـنة  1996نرش كت ابه «امل يثاق السيرذا ّيت» ويتناول ال رأي اذلي ق ّدمناه هل عن عالقة السيرة
اذلات ّي ـة ابلشـعر فيدخـل عليـه تعديلا
جوهـري« :قلـت يف كتـايب «امل يثـاق السيرذايت» – واي
ّ
للبدعـة ّ -إن السيرة اذلات يّ ـة تكـون ن ثرا ،إذ ّإن حنـو  99يف امل ائـة مـن احلـاالت جـرت عىل ذكل،
غير ّأن هـذا مل يكـن حصيحـا ابلطبع».1
ولعـ ّل مـن املهـ ّم جـ ّدا أن نن بّ ـه هنـا إىل أن ّـه ال يكفـى لإلقـرار حبضـور السيرة اذلات ّي ـة يف
الشـعرّ ،أي اكن املصطلح اذلي ن �سـتعمهل من املصطلحات الث الثة ،أن ي �سـتعمل الشاعر مضري
األان وأن ّ
يعبر عـن ذاتـه وأن يطـ ّل إطلاال خاطفـا على جوانـب مـن حي اتـه .فهـذا يف احلقيقـة
لكن
قـدمي يف الشـعر أصيـل يتصـل ّ
بأخـص خص ائص الشـعر ويبلغ أوجه مع الشـعر الغنايئ .و ّ
لنـص الشـعري،
املعيـار اذلي ال ميكننـا احلديـث عـن سيرة ذات ّي ـة شـع ري ّة ّم ـا إال إن توف ّـر يف ا ّ
حتـول األان /اذلات املتلكمـة يف القصيدة إىل أان ذات
حتـول األان الغنـايئ إىل أان سيرذايت ،أي ّ
فهـو ّ
ملرجعي ،وتتخذ مسـار حياهتا
وموضـوع أيضـا تتامىه مـع أان الشـاعر امل ؤلف اإلنسـان
احلقيقـي ا ّ
ّ
لشـعري قامئا ابلضرورة عىل ج انب
لنـص ا
ّ
احلقيقـي جمـاال لال�سـتذاكر والتأ ّم ـل .وبـذكل يكـون ا ّ
ملكـون احليـايت السيري يف الزمـان واملاكن.
ّ
رسدي ال حميـد عنـه ،يتيـح ا�سـتدعاء ا ّ
وقـد انتبـه النقـد العـر ّيب أخ يرا إىل القصيـدة السيرذات ّي ة وأوالهـا بعـض الباحثين اهامتمـا
خيص ـص لهـا فصلا مـن فصـول كت ابـه« :م رااي
ومت ابعـة .فألفينـا الباحـث العـرايق حـامت الصكـر ّ
نرسـيس» ،وقـد قـدّم لهـا تع ريفـا جـاء فيـه ّأن القصيـدة السيرذات ّي ة «يه تقـدمي روايـة احليـاة
.Philippe Lejeune,Le Pacte autobiographique, 2ème éditions, seuil, Coll.Points, p. 97 1
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منظومـة شـع را بنـاء على ت شـغيل اذلاكـرة بأقصى طاقهتـا» .1ومـا يعـاب على هـذا التع ريـف
سـقوطه يف التعميم وإهماهل خصوص يّ ـة إجـراء السيرة اذلات يّ ـة شـع را ،ومـا ينتـج عـن ذكل مـن
أجنـايس .وقـد حـاول الباحـث األرد ّين خليـل شـكري هيـاس جتـاوز عيـوب تع ريـف
تفاعـل
ّ
لنـص وتشـكيل اخلطـاب» تع ريفـا
حـامت الصكـر ،فقـدّم يف كت ابـه «القصيـدة السيرذات ّي ة :بنيـة ا ّ
استرجاعي حليـاة منظومـة شـع را يـروي فهيـا
بديلا« :قصيـدة السيرة اذلات يّ ـة مـا يه إالّ رسد
ّ
اخلـاص ،مركّ ـزا حديثه على احليـاة الفردي ّة،
خشـص
حقيقـي ِك سرا س يري ّة عـن حي اتـه ووجـوده ّ
ّ
وعلى تك ويـن خشص يتـه ابخلصـوص ،م سـتندا يف ّ
لك ذكل إىل آليـات املنظومـة اذلاك رات ّي ـة».2
ونـرى ّأن ه ّي ـاس قـد أحسـن فعلا الا�سـتفادة مـن نق ائـص حـامت الصكـر ،ورمغ تع ويله الكبير
يف صياغـة هـذا التع ريـف على تع ريـف فيليـب لوجـون للسيرة اذلات يّ ـة إىل درجـة أن ّه ا�سـتعار
فـإن التع ريـف اذلي ق ّدمـه على ج انـب كبير مـن ادلقـة والشـم ول يّ ة ،إذ
منـه بعـض ت راك يبـهّ ،
ا�سـتطاع اإلحاطـة مبختلـف عنـارص القصيـدة السيرذات ّي ة شكال ومضمـوان .ومـن ألطـف مـا
حقيقـي كسرا س يري ّه عن حي اتـه» .ففي هذا
ورد يف هـذا التع ريـف تعب ير« :يـروي فهيـا خشـص
ّ
لكـن فيـه يف املق ابـل تنبهيـا إىل ّأن السيرة
القـول إقـرار بط ابـع القصيـدة السيرذات يّ ة ا
ّ
لسردي ،و ّ
اذلات يّ ـة الشـع ري ّة ليسـت نظ يرا للسيرة اذلات يّ ـة الن رثي ّـة الرسدي ّـة ،ومـا ينبغـي لهـا أن تكـون
كـذكل .ولعـ ّل أبـرز م زياهتـا أنّ ـا همما امتـ ّد فهيـا حبـل الا�سـتذاكر يف املـايض وأحاطـت مب راحـل
خط ية ّ
الفـرد ،فإنّ ـا ال ت�س ـتطيع أن تكـون ّقص ـة حياة مامتسـكة متناسـقة ّ
الات ـاهّ .إن قصاراها
لتشـظي والتقطـع واإلضامر يه
أن تكـون «كسرا س يري ّة» ،ذكل ّأن الانتق ائ يّ ـة يف رسد املـايض وا
ّ
لنـص وهمـادُه :الشـع ر.
خص ائـص رئي �سـية يف القصيـدة السيرذات يّ ة ميلي
َ
وجـوب توف ّرهـا منبـ ُع ا ّ
فـإن رهـان البحـث يف خص ائـص القصيـدة السيرذات ّي ة دلى فـاروق
وعلى هـذا النحـوّ ،
شوشـة مـن خلال مجموعتـه «أبوابـك ّ
تسرب العنارص السيرذات يّ ة إىل
�شتى» لن يقنع بدراسـة ّ
األجنـايس بين السيرة اذلات ّي ـة
لشـعري ،بـل ي رنـو إىل الوقـوف على أشكال التفاعـل
الكـون ا
ّ
ّ
 1حـامت الصكـر ،مـرااي نرسـيس  :األمنـاط النوع ّي ـة والتشـكيالت البنائ ّي ـة لقصيدة الرسد احلديثة ،املؤسسـة اجلامع ّي ة لدلراسـات والنشر والتوزيع،
بيروت ط ،1999 ،1ص .140
السريذات
النص وتشكيل اخلطاب ،عامل الكتب احلديث ،عامن -األردن ،2010 ،ص .22
بنية
:
ة
ي
 2خليل شكري ه ّي اس ،القصيدة
ّ
ّ
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امجلايل
والشـعر ،وا�سـتخالص منطـق احلـوار بين التخ ييلي وا
ملرجعـيّ ،
ومقومـات التلاحق بين ّ
ّ
والوقائعي.
ّ
2 .2العنارص السريذات يّ ة:
نقصـد ابلعنـارص السيرذات ّي ة املـوا ّد النص ّي ـة واملعلومـات املرجع ّي ـة اإلخباري ّـة اليت تكشـف
للقـارئ وعـي الشـاعر فـاروق شوشـة وعزمه عىل كت ابة س يرته اذلات ّي ة شـع را مـن هجة ،وتريس
قاص ـة
خطـااب سيرذات يّ ا انبرت فيـه اذلات املتلكمـة م �سـت ذكرة ماضهيـا ال بعيـد منـه والق ريـب ّ
سيرة حياهتـا مـن هجـة أخرى.
 .أامل يثاق السريذا ّيت:
امل يثـاق السيرذا ّيت مصطلـح ابتدعـه فيليـب لوجـون ويعني به إقـرار امل ؤل ّف إقـرار رصحيا
لقص ة اليت أنشـأها وهو
بـأن مـا ك تبـه هـو صورة مط ابقـة حلي اته ،وب أن ّه هـو راوي ا ّ
ال لبـس فيـه ّ
لنص
الشـخص يّ ة ال رئي �سـيّ ة فهيـا .وبنـاء على هـذا اإلقـرار ،يدعو امل ؤل ّـف قارئه إىل التعامـل مع ا ّ
على أن ّه سيرة ذات ّي ة.
متنوعـة أمهّ هـا العنـوان ،والعنـوان
وميكـن أن ي ّتم اإلعلان عـن هـذا امل يثـاق عبر أشكال ّ
لفرعـي ،واإلهـداء ،واملق ّدمـة ،والتعاليـق امل ثبتـة على غلاف الكتـاب ،أو ّ
حتى األحاديـث
ا ّ
الصحف يّ ـة التي يقـوم هبـا امل ؤل ّـف زمـن نشر الكتـاب.1
توص ـل فيليـب لوجـون إىل ّأن امل يثاق السيرذايت هو اخلاص يّ ة اليت ّمتي السيرة اذلات يّ ة
وقـد ّ
مـن ّ
لك األجنـاس األدب ّي ـة احمليطـة هبـا ،خت ييل ّي ـة اكنـت أو مرجع ّي ـة .مفـن ال راكئـز األربـع التي بىن
علهيـا فيليـب لوجـون تع ريفـه السيرة اذلات ّي ـة (شكل اخلطـاب :قصـة ن رثيـة ،املوضـوع :احليـاة
الفرديـة وحتديـدا حيـاة ال شـخصية ،موقـع امل ؤلف :التط ابـق بني امل ؤلف والـراوي ،موقع ال راوي:
التط ابـق بين الـراوي وال شـخصية ال رئي �سـية) ،يتضـح ّأن رك زيتين فقط ،هام العن صران الثالث
لنـص سيرة ذات ّي ـة،
وال رابـع ،ال تغ يبـان الب تّ ـة عـن النـص السيرذا ّيت .فإ ّم ـا أن تتوافـرا فيكـون ا ّ
.Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, p. 14 1
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مكوان
وإ ّم ـا أن تغ يبـا فمي تنـع تص نيـف ا ّ
لنـص مضـن جنـس السيرة اذلات يّ ـة .واتنـك الركيزاتن هما ّ
امل يثـاق السيرذايت« :لكي تكـون السيرة اذلات يّ ـة (وبصفـة عا ّم ـة ّ
لك أدب ذا ّيت) ال بـ ّد مـن توافـر
تط ابـق بين امل ؤل ّـف وال راوي والشـخص ّي ة ال رئي �سـ ّي ة».1
وقـد حت قّ ـق امل يثـاق السيرذا ّيت يف مجموعـة «أبوابك ّ
�شتى» يف ع تبتني نص يّ تين هام :العنوان
فرعي هو «مالمح
لفرعـي واإلهـداء .فقـد أرفـق فاروق شوشـة عنوان مجموعته
ّ
األصيل بعنـوان ّ
ا ّ
لنـص
مـن سيرة شـع ري ّة» ودور هـذا العنـوان ،كما أسـلفنا اإلشـارة إىل ذكل ،هـو حتديـد انتامء ا ّ
األجنـايس وقـد اكن ذكل بصفـة رصحيـة ال لبـس فهيـا ،وتوجيـه القـارئ إىل التعامـل مـع النـص
ّ
اذلي بين يديـه على أن ّـه سيرة شـع ري ّة مفـا عليـه إالّ أن يأخـذ بعين الاع تبـار مـا ّ
مييز هـذه
وكأن الشـاعر جييز للقارئ مـن وراء ّ
ييلي والت
لك ذكل
سـجييلّ ،
ّ
اجملموعـة مـن متـازج بين التخ ّ
لنـص واملث بَـت امسـه يف غلاف الكتـاب ،ويعـده تبعـا ذلكل ابإلفصـاح
املامهـاة بين املتلكـم يف ا ّ
عـن مسيرة حي اته.
ويف هـذا ال �سـياق نفسـه سـار اإلهـداء أيضـا فقـد ورد فيـه قـول فـاروق شوشـة همـداي
ومرهـا ،امتالهئـا وخواهئا ص انعة مسيرة
اجملموعـة «إىل ّأيم العمـر ولياليـه التي تقضّ ـت حبلوهـا ّ
حيـاة ومشـعةل مجـرة شـعر».2
ّإن هـذا اإلهـداء يـدمع امل ثيـاق السيرذا ّيت الـوارد يف العنـوان الفرعـي ،إذ حفـل ابملعجـم
يلـح على القـارئ حىت ي ربط
األيم والعمـر وسيرة احليـاة ،فقـام تنبهيـا آخـر ّ
اللغـوي ادلال على ّ
لكـن اإلهـداء ال يغفل يف الوقت نفسـه عـن تذكري القارئ
بين قص ائـد اجملموعـة وحيـاة م ؤل ّفهـاّ .
األيم واحليـاة.
هب وي ّـة ا ّ
لنـص الشـع ري ّة وإن جعـل الشـعر نفسـه مثـرة مـن مثـرات ّ
.باملرشوع السريذا ّيت:
نقصـد ابملشروع السيرذا ّيت ّ
لك العنـارص النص ّي ـة أو اخلـارج نص ّي ـة التي تكشـف عـن ن ّي ة
 1املرجع نفسه ،ص .14
ا
مفهـوم
يف
التوس ـع
الرسديت ،إجنـاز مجموعة
معجـم
:
مضـن
سيرذايت»،
«ميثـاق
مهيـوب،
يـت
آ
محمـد
:
إىل
العـودة
السيرذايت
مليثـاق
ّ
وميكـن مل زيـد ّ
مـن األسـاتذة بـإرشاف محم ّـد القـايض ،دار محم ّـد علي احلـايم وآخـرون ،ت ونـس – بيروت ،2010 ،ص ص .448 446-
 2فاروق شوشة ،أبوابك ّ
�شت ،ص .5
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لقـراء .فتقـوم هـذه العنـارص
امل ؤل ّـف كت ابـة س يرته اذلات يّ ـة وعزمـه على نشر ّقص ـة حي اتـه بين ا ّ
جرت
دليلا على ّأن إنشـاء السيرة اذلات يّ ـة مل يكـن معلا ّ
عفوي انسـاق إليه اخلاطر ان �سـياقا أو ّ
قـرره امل ؤل ّـف قبـل الشروع يف الكت ابـة ودفعتـه إليـه
جـرا ،بـل هـو معـل
ّ
قصـدي ّ
إليـه الكت ابـة ّ
لنـص إىل
فـإن وضـوح املشروع السيرذا ّيت معيـار أسـايس إلمنـاء ا ّ
حاجـة مـا .وعلى هـذا النحـو ّ
السيرة اذلات يّ ـة ومتيزيهـا مـن اإلحـاالت القصيرة الع ابـرة اخلاطفة على تفاصيل حمـدودة من حياة
امل ؤلـف يف النصـوص األدبيـة ال تخي يلية.
ويعـ ّد امل ثيـاق السيرذا ّيت يف حـ ّد ذاتـه ركنـا أسا�سـ ّي ا مـن أراكن املرشوع السيرذا ّيت ،وميكن
أن يـردف امل يثـاق بعنـارص نص يّ ـة أخـرى تـدمع اإلعلان عـن املشروع السيرذا ّيت مـن قبيـل:
مق ّدمـة امل ؤل ّـف ،والصفحـة ال رابعـة مـن الغلاف ،وحـوارات امل ؤل ّـف بعـد صـدور الكتـاب.
لنـص نفسـه إىل تأكيـد انطالقـه يف كت ابـة ّقص ة حي اته
ومل ؤلـف السيرة اذلات ّي ـة أن يعـود داخـل ا ّ
مـن مشروع سيرذا ّيت رصحي.
�شتى» إىل ّ
وقـد ألفينـا الشـاعر فـاروق شوشـة يعمـد داخـل قص ائد مجموعـة «أبوابك ّ
بث
لفرعـي واإلهداء.
ق رائـن نص ّي ـة كثيرة تـدمع امل يثـاق السيرذا ّيت الصرحي يف العنوان ا ّ
فعنـوان اجملموعـة نفسـه يتض ّم ـن كنايـة ّ
كنى فهيـا الشـاعر بلفظـة «أبوابك» عن �سـنوات
بـأن اجملموعـة يه اجتيـاز ل ألبـواب ونفـاذ إىل
تنوعـة مبـا يـويح ّ
العمـر الط ويلة وجتـارب احليـاة امل ّ
املـايض .ومحلـت بعـض القص ائـد عناويـن تـويح يه أيضا ابلبعد السيرذايت من ذكل« :تنشـطر
اثنين» و«ال رفـاق يرحلـون»« ،وعـام يف الغ ربـة» ويتـاىم ال �سـبعني» .ومـن هذه الق رائـن ا ّ
ملرس ة
للمشروع السيرذا ّيت كـذكل انتشـار معجـم الزمـان يف ثنـااي صفحـات اجملموعـة ،إذ ق ل ّما خلـت
وأيم ،وأعمار ،وأنفـاس العمـر ،وسـاعات العمـر ،ودوران
قصيـدة مـن عبـارات الزمـن ،واآلنّ ،
األيم ،وفـوران العمـر ...وال ّ
شـك يف ّأن انتظـام حضـور هـذا املعجـم يف قص ائـد اجملموعة بشكل
ّ
تكـرر العبـارات نفسـها يف الصفحـة الواحـدة ،يؤكّ د للقارئ همينـة ت مية الزمان
يصـل أحيـاان إىل ّ
لشـعري
لنص ا
ّ
يف امتـداده وانعطافـه إىل املـايض ال بعيـد على عـوامل القصيـدة ،ويكشـف هل ّأن ا ّ
األول رحلة إىل ماضيـه وتصفـح دلفاتـر ّأيمه.
عنـد فـاروق شوشـة هـو يف املقـام ّ
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يصرح به داخل
بيـد ّأن الشـاعر ال يكتفـي بـذكل إعلاان عن املرشوع السيرذا ّيت بل جنده ّ
النـص جبمـل خ ربي ّـة وإنشـائ يّ ة عديدة .فيأمر حينـا ذاته ،أانه ق ائال:
أمـض بعيدا
أوغـل يف زمنك
ويدعـوه حينـا آخـر إىل أن ينظـر إىل ال بعيـد:
ع ل ّـق رأسـك يف أعلى سـارية حتى تنظر أبعد .2
1

فـكأن الشـاعر نفسـه
وي �سـتعري ل نفسـه صـورة الهنـر اجلـاري رمـزا الحتـاد اذلات ابلزمـنّ ،
قـد غـدا جمـرى زم انيا:
هذا زمـن مفتوح
وفضـاء ي �سـبح فيـه النجـم وهيوي
فلماذا ال تصبـح أنـت الهنر
وأنـت املاء اجلـاري يف القنوات
3
ومـلء جذور الشـجر املتطاول.
ذلكل مل يكـن مـن الغ ريـب أن يـرد بعـد هـذا املقطـع نفسـه مـن قصيـدة «أبوابـك ّ
�شتى»
مقطـع ا�سـتذاكري ،خالـص ي�س ـتعيد فيـه الشـاعر ،صورتـه طفلا يسير إىل ج انـب الهنـر:
مـن يل بصغير حاف
خيطـو حنو اخلامسـة
ويطـأ األرض خفيفـا
ويباعـد يف خط وتـه
الرب
يسرتسـل يف ملكـوت ّ
يعـاين دود األرض
4
ويشـغهل مسـك القنوات
()...
1
2
3
4
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ويصل الترصحي ابملرشوع السيرذايت ح ّدا كب ريا من الوضوح حني �شـبّ ه الشـاعر ا�سـتعادة
اذلكـرايت وتأ ّم ـل مـا عرب مـن العمر برؤية ميزان حي اته:
هـل ت ُطـرد أ�شـباح الليل ؟
و ت نحرس
يغيـب الضوء
وتبـدأ مملكـة الليـل العظمى
يرجتـف القلـب لغ يبـة وجه
اكن يضيء الرشفـة يف اجلهـة األخرى
ع ينـاك علهيـا مـن قبـل مغيب الشـمس
منتظـرا أن تشرق مهنـا حين تطالعهـا ّ
لك صباح
1
وتـرى فهيا ميزان حياتك.
ّإن هـذه العنـارص مجيعهـا تقـوم ق رينة عىل جت ّذر املرشوع السيرذا ّيت يف وعي الشـاعر وهو
ينظـم قص ائـد مجموعـة «أبوابـك ّ
�شتى» ،ف اكنـت القصيدة السيرذات ّي ة مثلها مثل السيرة اذلات ّي ة
الن رثي ّـة مثـرة ا�سـتعداد ذايت لتأمـل مسـار احلياة الفردية وت رشيـك القارئ فيه.
3 .3سيــرة األنــا:
يتعرف إىل أبرز ّ
ميكن لقارئ مجموعة «أبوابك ّ
حمط ات سيرة حياة الشـاعر وأن
�شتى» أن ّ
لزمين ال رابط بني الطفل فالشـاب ّمث الكهل فال �شـيخ ال�س ـبعيين ،وأن ي ّمل بفضل
يت ابع اخل طّ ا ّ
هـذه الرحلة الزم ان يّ ـة بـأ ّمه جتـارب الشـاعر فاروق شوشـة العلم يّ ة واملهن يّ ـة واألدب يّ ـة والثقاف يّ ة.
وبـذكل فقـد حق قّ ـت اجملموعـة مـن هـذه ال زاوية أ ّمه رشوط السيرة اذلات يّ ة ّقص ـا للحياة مبختلف
م راحلهـا يف امتدادهـا وتواصلهـا ،مـع إيلاء فرتة الطفوةل منزةل مرك زي ّة يف الرسد.
بيـد أن ّـه جيـب أن ال يفهـم مـن الكمنـا ّأن القصيدة السيرذات يّ ة عند فاروق شوشـة ،شـأهنا
شـأن ّأي قصيـدة سيرذات يّ ة يف احلقيقـة ،قـد ا�سـتطاعت أن حتيـط ابحليـاة املاضيـة إحاطـة
يتعـرف إىل اذلات
شـامةل م �سـتفيضة وأن تقـدّم تبعـا ذلكل إىل القـارئ ّقص ـة حيـاة اكملة جتعهل ّ
ال اكتبـة َ
لرسدي وجعلت
سيرت ا اذلات يّ ـة .فالقصيـدة السيرذات يّ ة ال ميكهنا وإن اتسـمت ابلط ابـع ا ّ
1
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مـايض الشـاعر مـدارا لهـا ،أن تكـون صـورة مـن السيرة اذلات يّ ـة الن رثي ّـة .وتفسير ذكل ع ائـد
لقصصي الاسترجاعي السيرذايت .ويف هـذا وجـه
ملكـون ا
ّ
إىل ت أثير ه ويّهتـا الشـع ري ّة األوىل يف ا ّ
فالشـعري يو ّج ـه السيرذا ّيت إىل أن يكون
مـن وجـوه نتـاجئ التلاحق بين الشـعر والسيرة اذلات يّ ة.
ّ
اخلطي ،والانتق ائ يّ ـة بدل امجلع
منطـق السرد فيـه قامئـا على التقطع والتشـ ّذر بدل الاسرتسـال ّ
لتقصي ّ
لكل ج زئ يّ ـات املـايض ،وال تلميح بـدل الترصحي .وليس يف ذكل عيب ميكن أن تعاب
وا ّ
بـه القصيـدة السيرذات يّ ة ،فـذاك هـو منطقهـا احملكـوم هب ويّهتـا الشـع ري ّة .يقـول حـامت الصكـر يف
مبررا الزنعـة الانتق ائ يّ ـة الغالبـة على القصيـدة السيرذات يّ ة« :الانتق ائ يّ ـة ليسـت نقصـا وال
ذكل ّ
رسدي وال حمدودي ّـة يف العلم لك ونـه يعلم بقـدر مـا يعـرض مـن أحـداث ابل زتامـن .ولكـن
خللا ّ
ألن إطـار السيرة الشـع ري ّة هـو اذلي ينقـل عـامل الشـاعر إىل هـذا السـدمي مـن األ�شـياء غير
ّ
املتج انسـة ،وذكل جـزء مـن خطـاب السيرة الشـع ري ّة ،فه ـ�ي ال حتفل ابلتفاصيـل أم انة لذلاكرة،
بـل تقتبـس مهنـا لتضيء مناطـق الشـعر ،وتسرق فضاءهـا ل تصنـع فضـاء القصيـدة املمتلـئ
ابلامتعـات الصـور واملعـادالت الرم زي ّـة غير املبـارشة للحـاالت املمت ث ّةل».1
مع ذكل فقد توافرت يف مجموعة «أبوابك ّ
�شت» كام أسلفنا ،مادّة نص ّي ة رسدي ّة اسرتجاع ّي ة
تؤهّلها فعال لتهنض بدور كت ابة سيرة األان منذ الطفوةل البكر إىل زمن الكت ابة.
 .أالطفوةل:
م ث ّلـت الطفـوةل حمـورا أسا�سـيّ ا من حماور ا�سـتذاكر الشـاعر ملايض حي اتـه ويه يف الوقت
نفسـه ق رينة أسا�سـ ّي ة ج ّذرت اجملموعة الشـع ري ّة يف حقل السيرة اذلات ّي ة.
وقـد ألفينـا الشـاعر منـذ القصيـدة األوىل التي منحـت اجملموعـة عنواهنـا ،يقتفـي آاثر
الطفـل وي�س ـتعيد سيره وهـو ابـن خامسـة حيـاذي الهنـر ويكتشـف العـامل مـن حـوهل ويأخـذ
هتجـي لغـة أرض الق ريـة وماهئـا بدودهـا ومسكهـا ونبهتـا:
ب نفسـه يف ّ
مـن يل بصغير حاف
خيطـو حنو اخلامسـة
ويطـأ األرض خفيفـا
 1حامت الصكر ،م رااي نرسيس ،ص .167
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ويباعـد يف خط وتـه
الرب
يسرتسـل يف ملكـوت ّ
يعايـن دود األرض
ويشـغهل مسـك القنوات
ويلهيـه حمصـول الفـول األخرض
تفصـح عنـه العيـدان احلبىل
والقصـب املتكـ ّد س يف غابـة �سـيقان
يتغـول فهيا
ال تغ ريـه بـأن ّ
خ �شـية تيـه يف الظلمات
1
الس ـد ر.
ونبـق يف جشر ّ
ّإن هـذا املقطـع إذ ي �سـتحرض طفـوةل األان البكـر وي�س ـتعيد الصور األوىل مهنـا ،ميوقع األان
األول الق ريـة ،بين ال تراب واملـاء .وقـد حفـل هـذا املقطـع على قرصه
يف الوجـود وحيـ ّدد فضـاءه ّ
يبين ّأن ّمه الشـاعر ال يقتصر يف احلقيقـة على ا�سـتعادة الطفـوةل بوصفهـا نقطة
لغـوي ّ
مبعجـم ّ
خيـص انتامء فاروق
جملـرد تع ريـف القـارئ هبـذه املرحلة يف حي اتـه وإخبـاره مبـا ّ
بعيـدة يف الزمـن ّ
شوشـة ،اإلنسـان ا
لتارخيـي ،إىل مسـقط رأسـه ،بـل ّإن مت ابعـة الطفـل ال بعيـد رسعـان ما تنأى
ّ
عـن اهلـ ّم الت
اإلخبـاري عـن املـايض لتغـدو حبثـا عـن جوهـر الوجـود اإلنسـا ّين أصال،
سـجييل
ّ
ّ
لـرب» فينربي يبحث
اكئنـا صغ يرا يلقـى بـه يف األرض ،يف نقطـة صغيرة مـن نقـاط «ملكوت ا ّ
حب الاكتشـاف من هجـة واخلوف من التق دّم
عـن خطـاه األوىل ،عـن موقعـه يف العـامل يتنازعه ّ
يف أحـراش العـامل مـن هجـة أخـرى .أال حتمـل صـورة هـذا الطفـل مالمـح غامضـة بعيـدة الغـور
مـن صـورة آدم نفسـه وقـد أطـرد مـن اجل نّـة ووجـد نفسـه فـوق أرض جمهـوةل خميفـة تك تنفهـا
األرسار ؟ ذكل مـا نلمـس إحيـاء بـه يف املقطـع اآليت:
هيـز إليـه الغـض فتهنمر عطاايه
ّ
فاكهـة تسـعد هـذا الطفل
1
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الرب
اآلبـق يف ملكـوت ّ
متلأ كفيـه وتطعمه
1
والـزاد حالل !
لـرب» يه فاكهة املع رفة
لعـ ّل هـذه الفاكهـة التي ّتس ـاقط على الطفـل «اآلبق يف ملكـوت ا ّ
األوىل ميـ ّد إلهيـا يـدا ويطعـم مهنـا بعـد أن
اطمـأن أهنا حلال وأ ِم ن الوقـوع يف اخلط يئة األوىل.
ّ
ورسعـان مـا تضيـق األرض مبـا رحبـت ونغـادر مـع ذكـرايت الشـاعر الهنـر والسـهل احمليط
جب نب اتـه لنلـج فضـاء ض يّ قـا مغلقـا هـو الك تّ ـاب ،ون�ستمع إىل مـا خيتلـط فيـه مـن أصـوات
وإيقاعـات تصـ ّل على مسـامع الشـاعر زمـن الا�سـتذاكر ،زمـن الكت ابـة:
العـاملّ ،
لك العامل
بضعـة أمتار
وحـدود العامل دانية
الغر
يتحـرك فهيـا الطفـل ّ
ّ
وأصـوات «الك تّ اب» حتارصه
ينخلـع القلب
ويرهبـه اإليقاع
حيـس الوقـع وال يفهم
ّ
تع ييـه اللكمات السـاجية املعىن
واأللفـاظ الباذخـة الظ ّل
حيـاول أن يفهم
أو ي
تحسـس شـيئا مـلء يديه .2
ّ
ّإن صـورة الطفـل يف الك تّ ـاب تنزع يه األخـرى إىل اإلرساع ابل تحليـق فوق املعطى اخلربي
1
2
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السيرذا ّيت لتغـدو وذات مسـة إنشـائ يّ ة ترم زييـة ،يصبـح فهيـا الطفـل الصغير اجلالـس يف حلقة
الص بيـة فـوق حصير الك تّ ـاب صـورة خمتزةل للاكئـن القـادم إىل الوجـود املتفاعـل مـع األصـوات
فـإن الطفـل املتردّد على الك تّ ـاب،
يبحـث فهيـا عـن لك امتـه ،لغتـه هـو ،وإيقاع اتـه هـو .وبـذكل ّ
الغـارق يف جلبـة األصـوات هـو ذات الشـاعر القادم ،الاكمنة حتت ت ربة الطفـوةل تهت ّي أ للظهور.
ومـا أرسع مـا أخـذت ب رامعهـا تتف تّ ح:
ولكـن ص ربا
�سـيجيء عليـه ادلور
ويصبـح يف قلب املشـهد
ينخـرط بإيقـاع «التج ويد»
1
يتسـل ّل يف ع ينيـه شـعاع خشـوع وجالل».
وعلى هـذا النحـو ميتزج يف ا�سـتحضار الطفـوةل اإلخبـار ابإلنشـاء ،وتتداخـل احلدود بني
احلديـث عـن الطفـل واإلحيـاء بنشـأة الشـاعر وميالده.
وتنهت ـ�ي قصيـدة «أبوابـك ّ
�شتى» مبقطـع ط ويـل يصف فيه الشـاعر مـا اكن يعرتي الطفل
يف ليـايل صبـاه مـن مشـاعر خـوف وهلـع عندمـا يسـمع أصـوات بعـض الوحـوش أو رصيـر
مـارة:
جعلات لعرابت ّ
امـض بعيدا
أوغـل يف زمنك
صـاحف ضـوء الصبح وصوت املاء
ووجـه القمر
وأ�شـباح النخـل العايل
واقبـع يف خوفـك حني جيـيء الليل
وتنزل أ�سـتار الظلمة
1
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فتـدوي أصـوات ذئاب عاوية
ّ
وأنين يصـدر من جعالت
متضي مثقلة حبم ولهتا
تثقـب مصـت الليل
1
ومتعـن يف عـزف رصيـر ال يتوقف.
ّمث يسرتسـل الشـاعر يف عـرض الهواجـس التي ت سـتب ّد ابلطفـل ،م �سـتعمال تقنيـة
امل ون ولـوج وهـو خياطـب نفسـه وحيثّ ـا عىل الامتسـك يف وجه األصوات املوحشـة امله ّددة ابملوت.
بيـد أن ّنـا ن�ستمع يف ثنـااي صـوت الطفل
ادلاخلي يف املايض ال بعيد ،إىل صـوت آخر متخ ل ّل هو
ّ
أقـرب إىل صـوت الشـاعر ال �شـيخ ميـازج نقـل خمـاوف الطفـل مبخاوفـه هـو يف احلـارض:
عـدو ال يرمح
الليـل ّ
حـاول أ الّ تغضبه
أو توقظـه
وانسـ ّل بعيـدا عن وطأته
أمسـك بيديـك عن وطأته
أمسـك بيديـك اخلاويتني
عصـا من جشر أو عشـب
أو أغصان شـوك يّ ة
وا�سـتدع عق ريتـك اخلرسـاء من الرعب
وانطقهـا بصيـاح منك
نباح
بعـض مواء
أو رصخات
صوت باكء
أو أغ نيـة مذعورة
1
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اجعـل أحـدا مـن حـوكل ي نتبه إليك
يـأيت ،فزييل الوحشـة عنك
ويلغـي هـذا الليـل املاثل
1
هـذا الرعـب القاتل !
ّإن تكـرار امس اإلشـارة هـذا يف سـط رين متتاليين هما آخـر القصيـدة ،ين بّ ـه القـارئ إىل
مغـادرة الشـاعر زمـن املـايض امل �سـت ذكر واخ رتاقـه جفـأة زمـن احلـارض املعيش .فـإذا ابلليل اذلي
سـب ّب للطفـل ال بعيـد اخلـوف واذلعـر ،مـازال مسرتسلا إىل حلظة احلـارض ومـازال يفعل فعهل
لقيـايس ،الليـل احملـدود بعـدد مـن السـاعات
يف األان وقـد غـدا �شـيخا .إن ّـه ليـس ليـل الزمـن ا
ّ
املنـدرج يف دورة الط بيعـة األبدي ّـة ،دورة النـور والعمتـة .ولكنـه ليـل نفسي م �سـتدمي ،هـو ّ
لك
العقبـات والوحـوش واجملاهـل التي ّ
حتـف برحلة األان يف قلـب الوجـود.
.بالع ائةل:
ملتفرقـة عن ع ائةل الشـاعر وقـد اق رتنت حبديثه عن
توف ّـرت يف اجملموعـة بعـض املعلومـات ا ّ
طف ولتـه حينـا وعـن زمـن ق ريـب مـن زمن الكت ابـة حينا آخـر .فيح يطنا علام ب أن ّـه الابن األكرب
 :هـل اكن الـودل األكبر يأخذ أكثر ممّا جيب؟
وهـل اكنـت غ ربتـه ادلّ امئـة شـفيعا للتدليل
ولإلنعـام عليه
2
حبنـان عـذب مهنمر ؟
ويعلمنـا الشـاعر يف منا�سـبات كثيرة جبهـاد أب ويـه مـن أجـل أن يضمنـا هل وإلخ وتـه خبز
ييسران هلـم �سـبل العيـش الكـرمي:
احليـاة و ّ
هـا أنذا أسترجع ما َ
قلت
وليتي كنـت معك
واحلـزن الناشـب فيك
1
2
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ميـزق أمجـل مـا حتمهل من ّأيم
ّ
وأغلى مـا تذكره من أحوال
الكنز الاكمـن فيك
تكـو ن يف خطوات
ّ
قطعتْ ـا قدماك
وأنـت تالحـق يف وقد مس يرتك اخل رضاء
لنا
عرقـا ّيس ـاقط منـك آللئ من رشف
وحصائـف من نبل
وهجـادا مل يتوقـف يوما
مـن أجـل صغار زغب يف ّ
عش ـك
يلت فّ ـون ببابـك ّ
لك صبـاح
ويلـوذون ببابك ّ
لك مسـاء
وهلـم أ ّم تعـرف رحيـك –عن بعـد – ف ّ
تبشمه
وتـرى مستك
عـن بعد،
تغـرس فينـا معنى العيش
1
تع ل ّمنـا كيـف لقـاء األحباب ؟
 .جالق رية:
مل يفصـح الشـاعر عـن امس الق ريـة التي ودل فهيـا ونشـأ ،ويف ذكل تغليـب للخطـاب
ملرجعـي الت
ا
لكـن
لشـعري القـامئ على اإلحيـاء والتخ ييـل على اخلطـاب السيرذايت ا
ّ
سـجييلّ .
ّ
ّ
ذكل مل مينـع مـن ورود إشـارات كثيرة تصـف ق ريـة الطفـل و ّ
تتغنى هبـا .وقـد جـاء احلديـث عن
1
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يتبي لنـا التحام الزمـان واملاكن
الق ريـة م تّ صلا أشـ ّد الا ت ّصـال ابحلديـث عـن الطفـوةل .وبـذكل ّ
يف املشروع السيرذا ّيت واضطالعهما معـا بـدور تأ ّم ـل مسـار احليـاة ومع رفة النفـس .وعىل هذا
النحـو مل تكـن الق ريـة إطـارا م اكن ّي ـا مرجع ّي ـا حمايـدا ،بـل جـاءت مثقلة ابدلالالت النف �سـ ّي ة
والعاطف يّ ـة والوجودي ّـة وجـزءا رئيسـا يف ه وي ّـة األانّ .إن دالالت الق ريـة ال تقتصر عىل املايض بل
تقترن ابحلـارض أيضـا ،فه ـ�ي حمـور جـاذب للحنني إىل املـايض ،ويه صندوق أرسار الشـاعر يف
زمـن الكت ابـة ت رافقـه يف رحلة الليـل:
اآلن الق ريـة توشـك أن تتداخـل
مـلء أزقـة هذا الليـل وتغفو
اتركـة بعض األرسار دليك
ومغـوض حنين يف صدرك يكرب
منجـذاب حنـو فضـاء العطر
ومثّـة مغغمـة يف الشـفتني
1
ك أن ّـك حتتـال ألنعام فيك.
احلـس
يف مق ابـل صـورة الق ريـة الواهبـة للأان معـاين وجـوده واحمل تضنـة جتاربـه األوىل يف ّ
احلـب ،تظهـر صـورة أخرى للق رية تقترن مبعاين الفقد والضيـاع والعدم .من
والوعـي واملع رفـة و ّ
ذكل فقـدان الصحـب:
أتل فّ ـت حويل
أحبـث عهنم
حين أعـود إىل الق رية
يف موعـد تـرح أو فرح
رحلوا
رحلوا
1
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غابـوا عـن عاملنا
رقـدوا يف طني األرض املشـقوق
وطمـي الزمن احلارض
هييئ خصبـا للزمن اآليت
وهـو ّ
أحبـث عهنـم ما زلت
وهجا وهجا
واسام واسام
ي رتـ ّد البرص حس يرا
وحزينا
فـأودّع نفيس
املتوحـ ّد والبايق .1
األيم:
ترسب ّ
واكنت رؤية الق رية مرآة لرؤية ّ
حين تغـادر ق ريتـك الوادعة وراءك
األيم
تسرب من بين أصابعك ّ
ّ
وتشـغكل مدينتـك الكبرى – أ ّم ادلنيـا-
هـا يه ذي تصنع سـ ّد ا
وتقيم زماان مزدحام
وجتـرب فيـك مفاتهنا
ّ
وهتيئ هـذا القلب ّ
الغض
ّ
2
لن يران األشـواق وزلزةل األعامق .
ّإن الق ريـة مقميـة دومـا يف حـارض الشـاعر ووعيه وذاك رته ال ي�س ـتطيع إىل ن �سـياهنا سـبي ال.
 1املصدر نفسه ،ص  -ص .52-51
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بـل يه التي صاغـت خشص يّ تـه عندمـا انفصـل عهنـا ،وجعلـت أانه منشـط را انشـطاره بين
م اكنين :مكان حي بّ ـه وجهـره هـو الق ريـة ،ومكان يسـكنه وي �سـتفيد منـه ولكنـه ينفـره وهيجـوه
يف شـعره هـو املدينـة:
حيملك قطـار الوقت
فتصبـح يف القاهـرة
وتنزل أ ّم ادلنيا
من سـاعهتا
أصبحـت املغـروس املنغـرز هبا
منشـط را – دوما-
بين صبـاك ال راحل فيك
وهواتـف ّأيم قادمة
ال متلك عهنا حوال
أو ت نعتـق مـن الاسـفلت امللتصـق خبطواتـك
اكن «الوحـل» رفيقـك يف ق ريتـك األوىل
اآلن يسـود اإلسفلت
ويسو ّد .1
األول:
.د ّ
احلب ّ
األول وهـو طفـل يف
ّ
خص ـص الشـاعر قصيـدة «البـاب الض ّي ـق» للحديـث عـن ح بّ ـه ّ
التاسـعة .وجيـد القـارئ يف القصيـدة ا�سـتحضارا لبعـض تفاصيـل العالقـة التي ربطتـه ببنـت
الق ريـة النظيرة هل يف العمـر:
كيـف أتيحـت البن التاسـعة
أو العارشة
 1املصدر نفسه ،ص  – 32ص .33
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احلـب الص بيـا ّين ؟
ذلاذات ّ
منطلقـا
جيـدل بعـض حبائـل مصيـدة األنثى
واألنثى يف مثـل العمـر ؟
ومتضي اللعبـة
خم تبئين وراء السـاق السـامقة
لنخلهتـا الباسـطة الظـ ّل
على الب �سـتان
ختفـي وجـه الطفـل الغارق
يف وقـد الزنوات امل �شـتعةل
بين نقيـق ضفـادع أزجعهـا ليل مقرتب
وسماء حبلى بغيوم
توشـك أن ّتس ـاقط أمطـارا رعدية
بـدأت قط رات مهنا
1
تغسـل وجـه صغ رييـن اثنني
ومـا يلفـت النظـر يف صورة احل بيبة الصغرية داخـل القصيدة أنّ ا ظ ل ّت مكتنفة ابلغموض
وعـدم التحديـد .لقـد جـاءت غفلا مـن الت سـمية والمتوقـع الاجامتعـي أو الع ائلي ،فال نـدرك ما
ط بيعـة عالقهتـا مـع الطفـل وال ظـروف انعقـاد احمل بّ ـة بيهنـا وبينـه .وقـد اكتفـى الشـاعر يف
ت سـميهتا بعبـارات ّ
تكني عهنـا يه «األنثى» و«وجـه من نور» و«فتـاة ال رشفة» .وبـذكل تتصاعد
ذكـرى هـذه الفتـاة مـن اإلخبـار السيرذايت المت ثيلي إىل التج ريـد والرتميز ،ممـا جيعـل هـذه الفتاة
بعـدا آخـر مـن أبعـاد كيـان األان ختـرج دالالت حضورهـا يف النـص خروجـا كب يرا عـن حـدود
الفتـاة الواقع يّ ـة احلقيق يّ ـة التي ع رفها الشـاعر يف صباه لتغدو ّمح ـاةل دالالت ومعان كثار .وبذكل
1
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حيـق لنـا أن نعتبر ّأن الشـاعر ال ينبئ حين يتحـدّث عـن ّقص ـة ح بّ ـه األوىل ،عـن فتـاة ّم ـا
ّ
ع رفهـا حقيقـة ،بـل هـو ي تّ خـذ القصيـدة فضـاء للخلـق ومن طين حروفهـا وصورها الشـع ري ّة
ينشـئ أنثـاه هـو ،تلك األنثى التي اخ زتلـت الكـون بـأرسه ومهنـا نبعت روابـط الشـاعر ابلنور
والط بيعـة واللكم والشـع ر:
تقرتب السـاعة
أم يقترب اليـوم املطبق يف شـفق ينسـاب
ويغمـر ّ
لك فضـاءات الق رية
تتن فّ ـس مـن حوكل عط را
هـو عطـر فتاة الرشفة
وترفـرف ألـوان ّ
�شتى مثـل طيـور هتبط من أعىل
تفـرد أجنحـة بيضاء وسـوداء وزرقاء
ترفـرف مثـل مالئكـة من نور
تنثر ه سهسـة ونـداءات تفصح عـن رغبهتا
وهديـل حمام يرجع لألعشـاش ول ألب راج
1
قبيـل حلـول الظلمة.
ويف موضع آخ ر:
ورحيقـك وجـه �سـيظ ّل يصاحبـك ط ويال
وجـه مـن نـور يسـطع يف املرآة أمامك
ليـس يغادر
إالّ جين تودّعـه وتص ّد ق أن ّك
ذات زمـان قادم –
المسـت املثوى
1
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يف الرشفة
ظـ ّل الوجه يقودك
يشـعل فيـك الصبوة
األول
واحلمل ّ
1
يصنـع منـه خيـاكل زادا للرحةل.
 .هاجلامعة:
مل جنـد طيلة صفحـات اجملموعـة إالّ إشـارتني حفسـب أملـع فهيما الشـاعر إىل درا�سـته
اجلامع يّ ـة .إحـدى ه اتين اإلشـارتني روى فهيـا يـوم سـفره إىل القاهـرة ل يلتحـق ابجلامعة ،فوقف
ئلي مودّعـا أمـه:
أمـام ابب البيـت الع ا ّ
وأان أتذكّ ـر يومـا ال ينىس
حين وقفـت عىل ع تبـات البيت
ودمـع يغلي يف ع ينيك
وص وتـك يعلـو بدعـاء خم تنق
وأان أهت ّي ـأ ملغـادرة البيت
وتـرك الق رية
وركـوب قطـار حيملين حنـو القاهرة
2
وحلم اجلامعـة املوعودة.
حـب فاشلة مل ي �سـتطع
أ ّم ـا اإلشـارة الث انيـة ،جفـاءت مل تبسـة بإميـاءة خاطفـة إىل جت ربـة ّ
الاسرتسـال فهيـا:
عـد ابذل اكرة إىل «مسـراء اجلامعة»
شـعري بغـد منـذور ال تد ريه
وقـد اكنـت وعـدا
ّ
1
2
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هـل تـدرك قمية مـا ُأعطيت
وروعـة مـا ّ
مض خت به
وملأت مسـاحات فارغـة مـن وقتك وزمانك ؟
هـل ح قّ ـا اكنـت تدفعك وت �سـتعجكل
لغايـة مـا ي�ستهوي قلـب فتاة
سـقطت يف مجمرة العشـق
ّ
وابلعش الهادئ؟
وحتلم ابألطفـال
َ
ألن أوان هنـاايت األ�شـياء بعيـد عنك
فنفـرت ّ
وجفلـت وقـد دان كل الواقـع يف صدمـة يقظة
فآسـتيقظت وغادرت
وكنـت حب يبـا خان
تنشـطر اثنين
فبعضـك ضا ّل
1
واآلخـر يبحـث عن إميان.
حب ربطت الشـاعر بفتـاة زميةل
يومهنـا هـذا املقطـع ّ
بـأن مـدار احلديـث فيه على عالقة ّ
يف ادلراسـة ّ
يكني عهنـا بـ«مسـراء اجلامعـة» .ولك ن ّنـا متى تأ ّم لنـا ج يّ ـدا انهت ينـا إىل ّأن الغايـة
األسـاس مـن ا�سـتحضار ذكـرى هـذه الفتـاة يه الكشـف عـن مرحلة حامسة يف حياة الشـاعر
لشـاب وجـد فهيـا نفسـه متردّدا وهـو يقـف يف تقاطـع ط ريقين بين الاستسلام ألفـق الفتـاة
ا ّ
الض ّي ـق اذلي جعلهـا ال تـرى امل �سـتقبل إالّ بيتـا وأطفـاال وحيـاة رتيبـة مـن هجـة ،وأفـق احللم
شـعري» وجمدا مازال دوهنام أشـواط وأشـواط.
اذلي يعيشـه الشـاب وجيعله يـرى احليـاة «وعـدا ّ
لشـاب على فصـم عـرى هـذه العالقـة اكن يف احلقيقـة أبـرز قـرارات حي اته
فـإن إقـدام ا ّ
وبـذكل ّ
متس كا ابحللم ورفضـا للعيـش مثلما يعيـش اآلخ رين.
ّ
1
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 .واملهنة:
تعج
يف مق ابـل نـدرة اإلحـاالت السيرذات ّي ة عىل جت ربة الشـاعر يف اجلامعة زمـن ال تحصيلّ ،
مجموعـة «أبوابـك ّ
�شتى» بشـواهد نص ّي ـة كثيرة ا�سـتحرض فهيـا فـاروق شوشـة ذكـرايت كثيرة
عـن جت ربتـه املهن يّ ـة مذيعـا ومق ّدمـا تلف زي ون يّ ـا ميتـع سـامعيه ومشـاهديه ب ربامـج أدب يّ ـة وثقافيـة
عاليـة اجلـودة واجلدي ّـة .وقـد توزعـت هـذه املعلومـات السيرذات ّي ة بين التـأرخي املبـارش ملسيرة
الشـاعر اإلذاع ّي ـة والتلف زي ون ّي ة:
وبيهنمـو عشـت مع را
تسرب يف هبوه
ّ
ودهاليزه وماكتبه
وتق ل ّ َ
بـت بين قطاعاته
تالحـق فيـض الطموح اذلي شـ ّد أزرك
بني اإلذاعة
يف معظـم الوقـت –
أ كثر مـن أربعني من ال �سـنوات
العتي اذلي مك تق ل ّبـت يف أرس شاشـاته
وذاك ّ
1
ثالثين عاما.
والشكوى من مصاعب العمل وإك راه اته ومفاج آته الس ي ّئة:
تالحـق يومك
خ �شـية أ الّ يوافيـك ضيفـك
أو يتوقـف تـرس صغري
2
فيفسـد آلتـك ادلّ ائرة.
 1املصدر نفسه ،ص .117
 2املصدر نفسه ،ص .118

55

اإلذاعـي والتلف زيـو ّين املت أللئة
ويف موطـن آخـر يكشـف مـا خيتفـي خلـف واهجـة العمـل
ّ
ب ريقـا ،من أشـواك ودسـائس:
تعايـن معـرا ّ
تقض
وتلمـح خشصك
ميضي خفيفا
ويصعـد سـل ّمه واثبا
ويالحـق وعدا هنا
ولقـاء هناك
وميـزق من رشك خادع
ّ
بـأن الزمان يدور
وينسى ّ
تفر
ّ
وأن مسيرة عـام ّ
كشـهر قصري
وأن الط ريـق اذلي سـوف يفيض
ّ
إىل حمل فردوسـك امل�شته�ى
ليـس سـهال كام اكن يبدو
لع ينيـك يف ّأول األمـر
اكنـت تشـاغكل البارقات
فتغمـض ع ينيـك عن شـوكه
وبعـض عذاابت ّأيمه
ويف ّ
لك يوم يقال:
ملـاذا ا�سـتضفت فالان ؟
وأيـن حم ّل فالن ؟
وإن أنـت أخطأت
حين جتاوز معدا
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�سـياجا حيـ ّد د خطوك
1
فال ويـل كل.
 .زالعمل يف الك ويت :
خـص فـاروق شوشـة جت ربـة معله يف إذاعـة الك ويـت �سـنة  1963بقصيـدة مـن قص ائـد
ّ
اجملموعـة عنوهنـا بــ«عـام مـن الغ ربـة» امتـدّت على مخـس عشرة صفحـة واتسـمت بط ابـع
لنفسي اذلي ميّ م فيه
قصصي م كّ نـه مـن أن يـروي فهيـا تفاصيـل هذه التج ربةّ .
ّ
فبي ال �سـياق ا ّ
وهجـه شـطر الك ويـت ،وهـو �سـياق مستـه الضيـق والنفـور مـن املضايقات التي اكن جيدها يف
معله يف اإلذاعـة امل رصي ّـة .ف اكنـت الك ويـت رضاب مـن املنفـى اذلايت الاختيـاري:
أان ذا أعـدو إىل املنفـى
ومنفـاي «الك ويت»
هـو عام واحـد تقضيـه يف الغ ربة
إن طابـت كل األحـوال ج ّد دت
وإن مل
2
عـدت ّ
للعـش اذلي غاد رتـه ذات صباح.
بـأن العـام اذلي يزمـع قضـاءه يف الك ويـت لـن يكـون
وخي بران الشـاعر أن ّـه ارتسـم حدسـا ّ
ومـادي:
غ ربـة ،بـل هـو ميلاد جديـد هل نف �سـ ّي ا واجامتع ّي ـا ّ
رمبـا يصبـح هـذا العام ميلاد العمر قادم
وزمان ابمس
ورفـاق وصداقات
ودنيـا الهامتمـات جديدة
أنـت تشـكو مـن ظالمات هنا
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جتـرب غريهـا ممّـا تر ّج يـه – هناك ؟
فلماذا ال ّ
انـس ما حوكل
إن اكن اذلي حـوكل يغ ريـك
و يص بيك
وين �سـيك شاكواك
وضيـق اليد
1
واألفق.
وفعلا فقـد وفـت ّأيم الك ويـت بوعودهـا وفتحـت أمـام الشـاعر آفاقـا جديـدة همن ّي ـا
وإنسـان ّي ا وأدب ّي ـا .فقـد ظفـر يف الك ويـت ابلصحبـة الط ّي بـة ،وغـدا دليلا مجلـع مـن ال �شـباب
توافـدوا عليـه يتع ل ّمـون منـه:
والرفقـة مـن حوكل مه ورد �شـباب
يبـدأون السـعي مـن أجل غد يأيت
أتـوا ّ
حتى يروا فيـك مثاال حيتذى
ودليلا لعنـاق احلرف
اإلذاعي
واحلس
ّ
ّ
2
وكشـفا للبصرية.
فـإذا ابلغ ربـة تغـدو أنسـا ،والفـراغ يصبح امتالء:
هـذه الرفقـة يف الغ ربـة أغىل مـا اق تنيت
مه م راايي
وأ�شبايه
وصنـاع الغـد الف ّذ
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وطلاب املعايل
يطلـع الصبـح ومه حـوكل يف مكتبـك العامـر
وادلنيـا ق راءات
حوارات
عـروض لثقافات وآداب
وإبداعاهتـم تودل جخىل
ّمث تـزداد نفاذا واكامتال
1
واق ترااب مـن ختـوم احلمل يومـا بعد يوم.
وقـد تض ّم نـت الصفحـات األخيرة مـن هـذه القصيـدة شـهادة ذات ّي ـة على غايـة مـن األمه ّي ة
روى فهيـا فـاروق شوشـة ط رفـا مـن عالقتـه ابلشـاعر الع رايق بدر شـاكر ال �سـيّ اب عند إقامته
يف الك ويـت ن زيلا ابمل ستشـفى األميري يصـارع املـرض اللعني وقد هنش اجلسـد ال نحيل هنشـا
ومل يتبـق هل على مالقـاة املـوت إالّ أشـهر قالئل:
فإذا جاء املسـاء
غالبـا يـأيت مل يئـا بنداءات السـهر –مضـت الصحبـة يب
حنـو اللقـاء العـذب يف امل ستشـفى األمريي
حيـث ّ
نلتـف مجيعا
حول صوت الشـعر
يف عصر جالل الشـعر واإلبداع
والقـول الف ريد
إن ّه ال �سـ ّي اب
يف أقصى احننـاء القوس
 1املصدر نفسه ،ص .158

59

يف رحلة أي ّوب
مس ّج ى
وهـو مشـدود إىل مرقده
يذوي
وال جحم هل
1
ال شلك.
محلـت هـذه الشـهادة إضـاءات على جوانـب خف يّ ـة مـن حيـاة ال �سـ ّي اب يف امل ستشـفى
واملـوت بـه م رتب ّـص .وقـد كشـف الشـاعر عـن مث ابـرة ال �سـ ّي اب على كت ابـة الشـعر وعـدم
استسلام املبـدع فيـه للمحتضر .والط ريـف يف األمر حسـب رواية فاروق شوشـة ّأن الشـاعر
العـرا ّيق اكن ينشـئ قص ائـده ليلا يودعهـا اذلاكـرة ،ويف الصبـاح ميلهيـا على إحـدى املمرضـات:
وهـو هيدينـا جديـدا منـه يف ّ
لك لقاء
يبـدأ اإلبـداع يف الليل
يواتيه
ويف اإلصباح
ميليه
عىل ّأول من ت أتيه من طامق م ستشفاه
قبل أن ينسـاه
2
يف هـول عذاابت الهنار.-
وتنهت ـ�ي القصيـدة بشـهادة أخـرى قـد تداخـل فهيـا الا�سـتذاكر واإلخبـار السيرذا ّيت
والتخ ييـل ،وفهيـا يعلمنـا الشـاعر أن ّـه قـد �شـ ّي ع ال �سـ ّي اب إىل ا ّلط ائـرة اليت محلتـه ع ائدة به إىل
العـراق وقـد يُ ئـس مـن شـف ائه:
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يوصيني بـه حني محلناه مسـ ّج ى
قادمـا يف الطائرة
هاتفـا يب
ص وته الواهن:
اي فـاروق رفقا
مل يعـد ّيف سـلامي غير هذا ال رأس
فآمحله برفق
ّ
لك جسـمي اآلن مشـلول
ينادي يف ابهتال:
1

رصاصـة الرمحة اي إهل !
وال ّ
شـك يف ّأن هـذا املقطـع يؤكّ ـد مـا الحظنـاه طيةل هذا القسـم مـن البحث ،من تداخل
لشـعري والسيرذا ّيت حتتضـن فيـه القصيـدة ّقص ة حياة
ملرجعـي ،ومتـازج بين ا
ييلي وا
ّ
بين التخ ّ
ّ
ملكـون السيرذا ّيت منطق
املـرء وتعـرض ذكـرايت الشـاعر ،لكنّ ـا يف الوقـت نفسـه تفـرض على ا ّ
الشـعر وآل يّ اتـه ال تعب ريي ّـة التي تعمتد الصـورة وال تلميح واجملـاز والرتم زي.
4 .4سرية األان  /سرية النحن :
لئن طغـا احلديـث عـن اذلات يف القصيـدة السيرذاتية ،فإهنـا ليسـت معـزوةل ابملـرة عـن
لنيص األسـايس للتلامح بني اذلات
اجملموعـة التي تنمتـي إلهيـا .ومي ث ّـل اخلطـاب التارخيـي املوطن ا ّ
لشـعري يفضح
لتارخيي يف النص ا
ّ
واآلخ ريـن والاندغـام بين األان والنحـنّ .إن حضـور ا ّ
ملكـون ا ّ
لنـص إىل رسـن املرجـع ،إذ يرشـد القـارئ إىل رؤيـة
حضـور ذات الشـاعر الواقعيـة ويشـ ّد ا ّ
الشـاعر للعـامل ويعـرض عليـه مواقفـه مـن األحـداث التارخييـة التي هـزت عصره .بيـد ّأن ذكل
يـري مبـارش موضوعي للوق ائـع التارخيية .فه�ي وإن
ال يعني ّأن القصيـدة السيرذاتية عـرض تق ر ّ
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ملرجعـي ،فإنّ ـا مـع ذكل ليسـت
حـوت مـادّة اترخي يّ ـة هم ّم ـة مـدّت هبـا أ�سـبااب تصلهـا ابلواقـع ا
ّ
لشـعري
إخبـارا عـاراي عـن ال تّ ـارخي وت سـجيال ت وثيق يّ ـا ملـا مضى .ورمغ مـا يبـدو عليـه النـص ا
ّ
فـإن الغايـة احلقيق يّ ة مـن الانفتاح عىل
اترخيـي يط ابـق الواقـعّ ،
مـن حـرص على تقـدمي خطـاب ّ
ال تّ ـارخي يه م زيـد الاق تراب مـن دواخـل ا ّذلات وتأكيـد وحدهتـا وع زلهتـا وسـط خصـب العـامل.
األول إثبـات
ّإن الغايـة اجلوه ري ّـة ال�سـتحضار التـارخي يف القصيـدة السيرذاتية يه يف املقـام ّ
موقـع اذلات يف اللحظـة التارخي يّ ـة التي يتقاطـع معهـا السرد الا�سـتذاكري ،وحنـت أسـطورة
لتارخيـي دورا
يتبين ّأن للخطـاب ا
الفـرد جبعـل اترخيـه الفـردي مركـز التـارخي العـام .وبـذكل ّ
ّ
لنـصّ .إن التداخـل الشـديد يف القصيـدة السيرذاتية
أسا�سـ ّي ا يف إنشـاء البعـد السيرذا ّيت يف ا ّ
لتارخيـي عـن أن تنحصر وظيفتـه يف
امجلاعـي ،ينـأى ابخلطـاب ا
لفـردي والتـارخي
بين التـارخي ا ّ
ّ
ّ
لتارخيـي قناعـا شـفّ افا يسـهل أن
حـدود الوظيفـة اإلخباري ّـة الت سـجيل يّ ة .ذلكل يبـدو العـرض ا
ّ
نـرى مـن خلاهل اترخي ا ّذلات وهـو ينسرب بين ثنـااي األحـداث واخلطـوب ال �سيا�سـ ّي ة ،وإذا
داخيل
لنص ا
ّ
تتحـول مـن مضمـون يصل ا ّ
لشـعري ابلواقع إىل ّ
ابملـادّة التارخي ّي ـة ّ
مكون سيرذا ّيت ّ
مـن شـأنه أن يؤث ّـر يف القـارئ و ّ
لنـص.
يوج ـه حنـو إدراك التداخـل
األجنـايس اذلي يقـوم عليـه ا ّ
ّ
لتارخيـي وجـه آخـر مـن وجـوه كت ابـة سيرة ا ّذلات وروايـة ّقص ـة وجودهـا يف العـامل.
فاخلطـاب ا
ّ
ولعله لهـذا السـبب جنـد األحـداث التارخي ّي ـة يف القص ائـد السيرذات ّي ة حماطـة حبيـاة الشـاعر،
مق رتنـة أط رافهـا بأطـراف س يرته .فلا ت رتـ ّد حلقاهتـا يف الزمـن إىل أبعد من حلظة ميلاده .ورمبا
اكنـت الوظيفـة احلقيق يّ ـة حلضـور التـارخي يف القصيـدة السيرذات يّ ة يه متكني الشـاعر من تقدمي
لنـص بأمه يّ ـة مـا عـاش من جتـارب ورأى من
شـهادته الشـخص يّ ة على العصر ،وإقنـاع متل قّ ـي ا ّ
أحـداث .فمتنـح املـادّة التارخي ّي ـة حيـاة الشـاعر معنى وقميـة ّ
يرش اهنا لتكـون أمنوذجـا جدي را بأن
يعـرف بين النـاس وي�شتهر أمـر صاحبه.
لشـعري يف مجموعة «أبوابـك ّ
�شتى» مـع
وعلى هـذا النحـو تداخـل اخلطـاب السيرذا ّيت ا
ّ
لتارخيـي ال
اخلطـاب ا
�سـيايس ،وألفينـا الشـاعر يتصـ ّدى للحديـث عـن م راحـل اترخي ّي ة حامسة
ّ
ّ
يف اترخي مصر والعـامل العـر ّيب يف النصـف الثـاين مـن القـرن الع رشيـن ،معلنـا عـن موقفه مهنا،
62

واصفـا أثرهـا يف اذلات واجملموعـة ،ف آندمـج مضير األان مـع مضير حنـن.
وقـد اكنـت نكسـة  1967أبـرز األحـداث التارخي ّي ـة التي عاد إلهيا الشـاعر متأ ّم ال أ�سـباهبا
مصري وع رب ّي ـا لإلصالح والهنـوض من جديد:
عارضـا نتاجئهـا مسـتهنضا مهـم اجملموعـة ّ
هـا أنت كغريك
ت رنـو ابلبرص الشـاخص
فترى زل زال ال نكسـة يدنو
هتزت وتوشـك أن تتسـاقط
واألعلام املرفوعـة ّ
تصرخ ابلصـوت اخملنوق :
أفيقوا
ّإن جـدار احلـارض يوشـك أن ّ
ينقض
وإن زمـاان يوشـك أن يرحل
وفسـادا قد ّمع وط ّم
وأ اكذيـب ّ
تعش ـش ملء عقـول مغلقة
ال تـدرك هول الاكرثة
القادمـة إل ينـا ذات صباح
1
تدفـن أجماد احلارض يف سـيناء.
فـإن الشـاعر رسعـان مـا يتجـاوز دور النذير ويغدو
ورمغ فداحـة الاكرثـة واسـوداد األفـقّ ،
وجمـرد حصـاة صغيرة يف هنـر التـارخي ال بعيـد املن ابـع
بش يرا مذكّ ـرا خماط بيـه ّ
بـأن الهزميـة ع ابـرة ّ
املتدفق:
هـل تشـمت فهيم ؟
تشـمت يف نفسـك ؟
يف اترخيك ؟
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يف وطن كنت تقول م رارا:
هـذا �سـ ّي د ّ
لك األوطان
هـذا ايق وتـة ّ
لك بالد العرب
وأرض العـرب بالد
نبتـت فهيـا ّ
لك األداين..
هذي أرض وسماء
عنـد األفـق األعلى تلتقيان
هـذا التـارخي حنيـا فيه وحييـا فينا
فيضيء ملن يأيت
1
وينـور دومـا ما قد اكن !
ّ
يغيبن عـن القـارئ طبعـا مـا شـاب هـذه املقاطـع مـن نبرة خط اب ّي ـة ومـا خت ل ّلهـا مـن
وال ّ
اجملازي
أخـص خص ائص الشـعر  :التص ويـر ّ
اجنـرار وراء اخلطـاب التق ريـري املبـارش وختـ ّل عـن ّ
اإلحيـا ّيئ .فلعـ ّل ذكل يكـون صـورة مـن صور ت أثري اخلطاب السيرذا ّيت الت
سـجييل وهمي نته عىل
ّ
اخلطـاب ا
لشـعري لكما اقترب مـن األحـداث ال �سيا�سـيّ ة املص ريي ّة.
ّ
ّإن شـأن القصيـدة السيرذات ّي ة مـع التـارخي ال خيتلـف يف كثير مـن األمـور عـن شـأهنا
ملرجعـي .فه ـ�ي مـا إن تنفتـح على الواقـع م �سـتوعبة ّإيه داخـل ع املهـا
مـع ابيق عنـارص الواقـع ا
ّ
حتى تصوغـه صياغـة جديـدة ت�س ـتجيب ّ
ييليّ ،
للخط ـة العا ّم ـة القامئـة على املـزج بين
التخ ّ
الشـعر والسيرة اذلات ّي ـة ،وجعـل ذات الفـرد مركـزا مـن خالهل يطـ ّل القارئ عىل سيرة اجملموعة
ملوضوعي .على ّأن أ ّمه ما ميكن
ملرجعـي ويلتقـي اذلا ّيت وا
ييلي وا
واترخيهـا ،وعنـده يتشـابك التخ ّ
ّ
ّ
أن خنـرج بـه مـن دراسـة تعامل القصيدة السيرذات يّ ة مع التارخي امجلاعـي ،هو ّأن حضور التارخي
ّأي اكنـت الط رائـق الفن يّ ـة التي ّ
توظ فهـا القصيـدة السيرذات يّ ة حملـاورة التـارخي واسـتيع ابه ،يقـدّم
لنـا وهجـا آخـر مـن وجـوه ال اكتـب اذلات ّي ـة .فالتـارخي إذن مفتـاح هم ّم مـن مف اتيح قـراءة القصيدة
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تبين مـا تقـوم عليـه مـن حواري ّـة أجنا�سـيّ ة وما تطرحـه من رؤية ذات يّ ـة لألحداث
السيرذات يّ ة و ّ
هـزت اجملموعـة ،رؤيـة ات ّسـمت ابلقلـق والسـعي إىل ال تغيير واحللم ابلغـد األمثل
اجلسـام التي ّ
والثقـة الكبيرة يف قـدرة الوطـن العـريب على حت ويـل احللم واقعـا قامئا.
5 .5شعر السرية  /سرية الشع ر:
للأدب حضـور مكين يف نصـوص السيرة اذلات ّي ـة التي يكتهبـا األدابء .فلما اكن األدب
بعـدا رئيسـا مـن األبعـاد التي ّكونـت ه وي ّـة اذلات وحـ ّددت مسـارها العـام ،حـاز نص يبـا نص ّي ـا
قـوي بين سيرة
هم ّم ـا مـن ّقص ـة حيـاة املـرء .وذلكل ألفينـا دلى ك تّ ـاب السيرة اذلات يّ ـة متازجـا ّ
األان يف احليـاة واجملمتـع ،وس يرته يف عـامل األدب قـراءة أل ّم هـات النصـوص يف الطفـوةل ،وحمـاوالت
مبتدئـة يف الكت ابـة زمـن امل راهقـة ،واندغامـا يف فعـل اإلبداع األد ّيب يف الكهـوةل ،وصوال إىل زمن
التأليـف .ويصـل هـذا التلامح بين سيرة اذلات يف عامل األدب وسيرة األدب يف عـامل اذلات ّ
حت
ليصعـب التف ريـق يف كيـان م ؤل ّـف السيرة اذلات يّ ـة واترخيـه بين اذلات التارخي يّ ـة واذلات األدب يّ ـة.
ّإن القصيـدة السيرذاتية يف هـذا ال �سـياق «لعبـة مـرااي متجـاورة متناظـرة تنعكـس فهيـا صورة
اذلات يف مـرآة اذلاكـرة ،وت تراءى صـورة الشـعر يف مـرآة الشـعر نفسـه».1
وال يصعب عىل قارئ مجموعة «أبوابك ّ
�شتى» أن يلمس التداخل نفسـه بني سيرة اذلات
جمـرد «صناعـة» يتقهنا
وسيرورة الشـعر ،تداخلا يشي ّ
بـأن الشـعر عنـد فاروق شوشـة ليس ّ
مكـوانت اله وي ّـة ال تكمتـل
وحي رتفهـا وهل فهيـا مـآرب أخـرى ،بـل هـو يف املقـام ّ
مكـون مـن ّ
األول ّ
تبين مت كّ ـن الشـعر منـه ومت كّ نه من الشـع ر.
مع رفـة األان دون ّ
لتسرب
وعلى هـذا النحـو أملـع الشـاعر يف قصيـدة «البـاب الض ّي ـق» إىل البـداايت األوىل ّ
ج رثومـة الشـعر إىل كي انـه ،واكن ذكل بعيـدا جـ ّدا يف الزمـن عندمـا اكن ال جيـاوز التاسـعة مـن
بـأول جت ربـة عشـق عاشـها .فتلك «األنثى»،
األول ابلشـعر دليـه ّ
العمـر .وقـد اقترن اإلحسـاس ّ
حركـت يف أعماق كي انـه الغمغمات األوىل ابللحـن واإليقـاع واللكمات:
«فتـاة ال رشفـة» يه التي ّ

 1عبد اجمليد البحري ،من كتابة السرية إىل سرية الكتابة ،نرج�سية اذلات والشعر يف ديوان «قرط أيم» للميداين بن صاحل ،جمةل املسار،

65

اآلن الق ريـة توشـك أن تتداخـل
مـلء أزقـة هذا الليـل وتغفو
اتركـة بعض األرسار دليك
ومغـوض حنين يف صدرك يكرب
منجـذاب حنـو فضـاء العطر
ومثّـة مغغمة يف الشـفتني
ك أن ّـك حتتـال ألنغام فيك
تـو ّد لـو انطلقت
صـارت حلنا عذاب
حيمـل ميلاد اللكامت األوىل امل رتعشـة
هـذا يوم لللكمات ول ألنغام
وقـد جنئ معا
يـوم �سـتح ّد ق فيـه غـدا أو بعد غد
مأخـوذا بفجاءته
وتأهّـب دنيـاك للحظته
وتظـ ّل تـردّد يف دهش :
للشـعر أوان !
اآلن �سـتدرك كيـف جييء الشـعر ؟
1
ومتى يأيت ؟
مـن جـوى الطفـل العاشـق ودل الطفـل الشـاعر ! لقد اكن الشـعر حيهنا اكتشـافا ح �سـ ّي ا
تعبيري ووجدان ّي ـا .وبعدهـا ب �سـنوات �س يكتشـفه فاروق شوشـة ّمرة أخرى منفـذا ومالذا ممّا
و ّ
صـار يهتـ ّدد حي اتـه بعـد الانغماس يف العمـل اإلذاعـي ،مـن فـراغ وروتين وإحسـاس ابملطـاردة
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واحملارصة:
وألـق ب زيفهـم أرضا
ِ
وشـق ط ريقـك املقدور
ّ
حمظوظـا بصحبـة مـن عرفت
ومـن ت وثقـت هبم العرى
زادا ّأليم �سـتأيت
واجتنـب مـن أصبحـوا صدأ احلياة
ك أن ّما ادلنيـا هبم جسن
ومـن أوقاهتم نكد
وواقعهـم رساب !
�سـيقال عنـك !
يقال !
مـن ميضي لغايتـه �سيميض ال يبايل
ع ينـاه لألفـق ال بعيد
وخطـوه يف األرض م تّئـد
وزاد القلـب يـأيت يف رحيـق الليل
يشـعل سـاعة للشعر
يـأيت يف زحـام اللغـو والضوضاء
ينقـذه مـن النثر اذلي امتلأ الهنار به
ويعيـده للجوهـر املكنون
اخلـع رداء النثر واحلشـو ال ركيك به
1
لتلبـس ّ
حلة الشـعر اذلي ينـداح فيك.
ويف رأينا لقد اكن الشـاعر موف ّقا ج ّدا يف ّات اذه «ال رصاع» بني الشـعر والنرث ا�سـتعارة ملا
اكن يعيشـه مـن رصاع بين «هنـاره» و»ليله» ،هنـار األقنعـة والاضطـرار إىل املداهنـة و»معامةل
اخللـو إىل النفـس واإلخلاص لهـا واإلنصـات إىل
تمر مـن خفاخهـم ،وليـل ّ
النـاس» واحلـذر امل�س ّ
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للحـس وامجلـال والشـع رّ .إن الشـعر هـو زاد املرء ليحافظ على قمي اخلري
لغـة الكيـان وال تيقـظ ّ
وامجلـال والصـدق يف ذاتـه ،وهـو سلاحه يف وجـه مـن يسـعون إىل تدجينه وطرده مـن املدينة،
وهـو ت رايقـه احلايم مـن الصدأ.
ويسرتسـل الشـاعر بعـد هـذا املقطـع يف وصـف حلظـات اإلبـداع ومـا حي فّ هـا مـن معـاانة
«لطيفـة» ومـراودة للشـعر يصـ ّد فهيـا حينـا وحينـا يلين ويصـل:
وأنـت متسـكه فيفلت
ّمث متسـكه ف ينسرب الشـعاع
تعـود متسـكه فيبقـى منـه مـا يبقى
يشير إىل اذلي قـد طـار عنك
يظـ ّل يغـري ابمل زيد
متى يعود ؟
وأنت منتظر تصيح به:
قـد هئت كل !
فيروغ منـك وأنـت مذبوح عىل األبواب
1
تنتظـر اجلـواب !
لشـعري ،منطلقـه ومنهتـاه ،فقـد عطـف علهيـا الشـاعر
ومل ّـا اكنـت اللغـة جوهـر القـول ا
ّ
واصفـا مادحـا:
الشـعر مرفـؤك الوحيد
فكن هل
واجعـل لغير الشـعر مـا يبقـى من الوقت
اذلي �س ـيضيع طبعـا
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يف مالحقـة الوعود
مق وابـن مرفـأك امل نيع
يقـ ّد مـن لغة هتمي هبا
وت �سـبح يف مداهـا
لغـة تصيـد أوابد األرسار
مـن عطر يبوح
ومـن مشمي صبا رسى
أو عـرس ن َْـور فوق أ كامم تشـقّ ق
ويه تعلـن ّأول األرسار
يف الكـون اذلي امتـ ّدت بـه األبعاد
1
وات ّسـع الزمان.
لكـن دالالت
إنّ ـا أطـراف ث الثـة ملث ل ّـث واحـد ،ال فصـام بيهنـا  :اللغـة والشـعر والعشـقّ .
اللغـة تفيـض يف احلقيقـة عـن أبعـاد القـول ا
لشـعري أداة فن ّي ـة لل تعبير عـن اذلات ،ل تتسـع
ّ
دالالهتـا اتسـاعا ه ائلا وتغـدو أصـل الكـون نفسـه ومفتـاح أرساره .إهنـا كـذكل جسر اخلـروج
مـن الظلام إىل النـور ،ومـن الظلم إىل العـدل ،ومـن العـدم إىل الوجـود:
لغـة متاثـل ّكـوة النور التي انفتحت
ف زالـت ّ
لك أرسار الظالم
وزلـزل الطاغوت
حين يضيء يف ادلنيا هبـاء العقل
حب
هتمـي هـذه اللغـة الف ريـدة نبع ّ
ويه بين أصابع ّ
العش ـاق
مجر العشـق أشـعلها –
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تفيـض على األصابـع فيض ماء
لغـة حتمحـم يف إهابك
ويه تفتـح ّللذ ي يوما �سـيأيت
1
ألف ابب !
وما من ّ
شـك يف ّأن قارئ هذه القصيدة العارف مبسيرة فاروق شوشـة اإلعالم يّ ة �سـيجد
يف تغ نّيـه ابللغـة الع رب ّي ـة ق رينـة سيرذات ّي ة حتيـل على ب رانجمـه
لكـن
اإلذاعـي «لغ تنـا امجليلة» .و ّ
ّ
اخلطـاب الشـعري معـد كما رأينـا سـالفا ،إىل اسـتامثر هـذا املعطـى السيرذا ّيت ليجعله منطلقـا
لـويج
إىل ابتـداع دالالت جديـدة ال حتـ ّد ل ل ّغـة تصـل بين ا ّ
للغـوي واذلا ّيت والوجـداين واألنط و ّ
والفلسفي.
ّ
وهذا ما جند هل مصداقا يف املقطع املوايل:
اخليـط الواصـل منذ عقود
ال ينقطـع عـن ومـض جمال يف لغة
تنـداح مفاتهنا
تنفتـح ّ
لك ب رامعهـا
وتفيـض بالغهتا
من شـهقة أع را ّيب
ّ
عصري يتف تّ ـح لدلنيا
حتى صيحـة
ّ
فيحاورهـا وجياورها
و ّ
يشكل بعـض مالحمها
أنشـغل مبعنى أو صـورة قـول أو فكرة
وأالحـق زمنـا لإلبـداع امت ّد قروان وقروان
وجتس ـد فينـا حين رشبناه ولب �سـناه
ّ
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فصـار ه وي ّتنـا وملاذ حق يقتنـا
متـكّ أ للسـائ رين نيامـا يف ليـل الصحـراء
واحملرومين الظمأى
1
حبثـا عـن قطرة ماء.
ومـن ط ريـف مـا وقعنـا عليـه يف مجموعـة «أبوابـك ّ
�شتى» ويندرج يف سيرة الشـعر ،تقدمي
الشـاعر بعض آراء نقدي ّة هل يف عدد من الشـع راء اعترب اثنني مهنام أسـاتذة هل وهام أمحد شـويق
واملتنبي ،وث الثـة آخ ريـن اعتبرمه حصبـا هل ومه  :على محمود طه ،ومحمود حسـن إسماعيل ،وبدر
شـاكر ال �سـ ّي اب .ومـا يدفعنـا إىل أن نعتبر هـذا اخلطـاب النقدي اذلي تض ّم نته قصيدة «شـعر
تفـردمه مل ي أتيـا يف
وال شـعر» خطـااب سيرذات ّي ا هـو ّأن التع ريـف هبـؤالء الشـع راء وإبـراز وجـوه ّ
موضوعـي حمايـد ،بـل جـاءا يف �سـياق اإلخبـار عـن التج ربـة اذلات يّ ـة ومـن زاويـة
�سـياق تقييم
ّ
معـارشة امل ؤل ّف ألشـعارمه:
مـايل أراك وقعـت يف أرسيْ ام
شـويق وأ�سـتاذ هل املتنيب !
أهما خالصـة ّ
لك هـذا الشـعر عرب قر ونـه املتطاوةل ! ؟
ومنـاراته أشـ ّع ة وضيا َء ؟
هـل يكفيانـك أن تـؤوب إلهيام
فيعـود للـروح اختالجهتا
وللقلـب احلبيـس صفاؤه األ�سنى
ومرقـاه ملع راجهيما ح بّ ـا وصبو َة عاشـق ؟
قـل يل فأيـن الشـعار املالح ؟
أيـن ربيـب ذاك الكوخ ؟
أيـن صديقك ال �سـيّ اب ؟
أيـن وأين ممّـن قد عرفت
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ومـن حصبت
ومن سـهرت ألجهل
ّ
حتى يعود إليك
يف يـده ُص بابة شـعره
وبق يّ ـة ممّـا اعتصرت من ال رشاب ؟.

1

وقـد اكن احلديـث عـن هـؤالء الشـع راء اذليـن ارتقـى هبم الشـاعر إىل مصاف رموز الشـعر
العـر ّيب وأراببـه مدخلا ليصـدع فـاروق شوشـة ب رأيـه فميـن هيمينـون على سـاحات الشـعر يف
زمـن ا ّلـرداءة ومل ي زيـدوا عـن أن يك ونـوا يف رأيـه غـرابان انعقـة:
ال تلـق ابال لذليـن جتمعـوا يف سـاحة املوىت
وظ نّـوا أهنـم أحيـاء هذا العرص
وحدمهو –
وقوهلمـو إذا قالـوا – هـو العجـب العجاب
مـن اكن مثلك ليـس جيذبـه نعيـق غ راب حرمان
حيـوم فـوق أ كوام اخل رائب
ّ
مث ين بشـها ويبحـث عـن طعـام مـن عفن
املتنيب
واربـأ بدنيـا ملؤهـا ال �سـ ّي اب أو شـويق أو ّ
هتتز يومـا ّلل ي زمعوا
أن ّ
وأن تشـقى بقـول ممهتن
واقبـض عىل امجلر اذلي
وضعتـه يف كفيـك أرواح العباقـرة
2
التي تبقـى على طول الزمن.

1
2
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إن التأ ّم ل يف هذا املقطع يؤكّ د ّأن القصيدة السريذات يّ ة تقوم عىل رضب من «معركة مواقع»
فالنص ا
لشـعري ينفتح عىل املعطيات السيرذات يّ ة وي �سـتوعهبا يف
ّ
بني الشـعري والسيرذايتّ .
حياضـه ،ورسعـان مـا يعمـد إىل شـع رنهتا وإخ راهجـا مـن ّ
ئعـي الت
سـجييل لالرتقـاء هبا
ّ
حيز الوق ا ّ
لرمـزي .ومـا نكاد ّ
نفـك شـفرة هـذا املنطـق اذلي يسير عليـه اسـتيعاب
إىل مصـاف اجملـازي ا ّ
الشـعر للسيرة اذلات يّ ـةّ ،
لشـعري نفسـه
حتى نكتشـف للعالقـة بيهنما وهجـا آخر ينقلب فيه ا
ّ
رديفـا للسيرذا ّيت وتر�سـيخا ملوقـع ذات الشـاعر الواقع يّ ـة يف احليـاة والتـارخي .فنحـن إذن إزاء
صـورة انصعـة للحواري ّـة األجنا�سـ ّي ة يعسر معها فصل حضور اجلنـس األد ّيب يف اجلنس الثاين.
وقـد اضطلعـت هـذه احلواري ّة بدور أد ّيب هو تشـكيل اس تراتيج يّ ات الامتزج بني اجلنسين
متنوعة يكشـف عهنا البحـث يف ادلواعي
األدب ّي ين ،ولكنّ ـا قـد خدمـت كـذكل مقاصـد أخرى ّ
التي ح ث ّـت فاروق شوشـة عىل كت ابة س يرته اذلات ّي ة شـع را.
6 .6مقاصد اخلطاب السريذا ّيت:
تقـف وراء ّ
لك كت ابـة سيرذاتية مقاصـد ح ركـت م ؤلفهـا وغـاايت يرمسهـا اكتـب ا ّذلات
ملرشوعـه السيرذايت .غير ّأن الوصـول إىل حتديـد املقاصـد مـن كت ابـة الروايـة السيرذات يّ ة أمـر
على غايـة مـن الصع وبـة واحلـرج .وقـد ّبين «جورج مـاي» دلى درا�سـته مقاصد كت ابة السيرة
يرصح به اكتب السيرة اذلات ّي ة
اذلات ّي ـة صع وبـة حتديـد هـذه املقاصـد .ف ذكريف بدايـة حتليهل ّأن ما ّ
مـن دوافـع ليـس ض امنـة على مط ابقتـه احلقيقـة دامئـا« :تكاد ّ
لك سيرة مـن السير اذلات ّي ـة التي
ق رأانهـا حتـوي عرضـا ملـا حـدا بصاحهبـا من بواعث حني رشع يف كت ابهتا ،وتاكد ّ
لك هذه السير
تكشـف أيضـا لقارهئـا قصـور هـذا العرض ،إذ كث يرا ما يكون ال اكتب مدفوعـا بقوى ال يدركها
أو حيـاول طمسـها».1
وبـدل التع ل ّـق بأقـوال الك تّ ـاب ،دعـا جورج مـاي إىل التع ويل عىل القـراءة ذاهتا وما تفيض
رصح بـه ك تّ ـاب السير اذلات ّي ـة أنفسـهم مـن مقاصـد
إليـه مـن نتـاجئ« :وبـدل أن ن �سـتعرض مـا ّ
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فاألحـرى بنـا أن نـورد مبـارشة ال نتـاجئ التي قادتنـا إلهيـا قـراءة هـذه السير اذلات يّ ـة ومـا أاثرتـه
لكـن الق راءة مل تزد هـذه الصعوابت إالّ تأكيـدا .فبعد أن
فينـا هـذه القـراءات مـن مالحظـات»ّ .1
موزعـا ّإيهـا إىل صنفين :دوافـع عق الن ّي ـة ودوافع
درس «جـورج مـاي» مقاصـد السيرة اذلات ّي ـة ّ
عاطف يّ ـة ،انهت ـ�ى إىل مالحظـة التداخل الشـديد بني هذه ادلوافـع إىل ح ّد الاختالط والغموض.
ليقيم ال تحليـل اذلي أجنـزه« :إذا اكن األمـر على ال نّحـو اذلي ذك ران ،ت رت ّـب عىل ذكل ّأن ما
فعـاد ّ
أوردان يف هـذا الفصـل مـن فـروق بين خمتلـف ادلوافـع املمكنـة إىل كت ابـة السيرة اذلات يّ ـة تقـوم
على حتليـل اع
تباطـي .فاألمـور يف الواقـع أبعـد مـا تكون عـن الوضوح إذ كث ريا مـا ختتلط هذه
ّ
ادلوافـع فيلتقـي عـدد كبير مهنـا ول رب ّام التقـت لكّ ها».2
وال ّ
تبي املقاصد النف �سـ ّي ة أكرث وأعىت يف القصيدة السيرذات ّي ة مهنا
شـك يف أن صعوابت ّ
يف السيرة اذلات ّي ـة .فـإذا اكنـت السيرة اذلات ّي ـة غير قـادرة على ضمان الوضـوح ويه التي هيميـن
علهيـا اخلطـاب اإلحـايل املرجعـي ،فكيـف يكـون حـال القصيـدة السيرذات ّي ة التي عامدهـا اجملاز
والا�سـتعارة وتغلـب على لغهتـا الوظيفـة اإلحي ائ يّ ـة ال الوظيفـة املرجع يّ ة ؟
ذلكل عل ينـا أن نسلك يف ال تحليـل دراب حـذرة ون تّ قـي الوقـوع يف أح ابيـل القصيـدة
السيرذات ّي ة .فلا نقـدّم مـا بـدا لنـا يف النصـوص مـن مقاصـد على أنّ ـا حق ائـق اثبتـة تكشـف
عـن إرادة الشـاعر ذاتـه وغاايتـه الواعيـة مـن الكت ابة ،إذ جيب أن ال نغفـل عن ّأن ّنص القصيدة
ييلي أساسـا ال تقـدّم فيـه ادلالةل واملعنى بصفة تق ري ري ّـة وتدخّل مبارش من
السيرذات ّي ةّ ،
نـص خت ّ
مكوانتـه الشـع رية والرسدي ّـة .كما ينبغـي أن نتذكّ ـر دامئـا ّأن
الشـاعر ،وإمنّـا ّ
تتـوزع دالالتـه بين ّ
مقاصـد الكت ابـة مثلهـا مثـل ّ
لشـعري
للنص ا
ّ
لك عنـارص ادلالةل ليسـت معطى ما قبل ّي ا سـابقا ّ
تتطـور داخـل النـص نفسـه .مفا قد نصل إليه من مقاصـد يف مجموعة «أبوابك
وإن ّما يه ت نبثـق و ّ
لنص
لنص ،وهو تفاعـل يعود الفضل فيه إىل انفتاح ا ّ
�شتى» إن هـو إالّ مثـرة تفاعـل القـراءة مع ا ّ
تبي مظهر
على ال تّ أويـل .وليسـت الغايـة من هذا ال تحليل الكشـف عن نف �سـ ّي ة ال اكتـب بل ّ
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آخـر مـن مظاهـر احلـوار بني الشـعر والسيرة اذلات يّ ة.
هـذا وقـد ا�سـتفدان يف حتديـد املقاصـد النف �سـ ّي ة مـن دراسـة «جـورج مـاي» .إالّ أن ّنـا مل
نذهـب مذهبـه يف تب ويـب املقاصـد إىل عق الن ّي ة وعاطف يّ ة فضممنـا إحداها إىل األخرى لصع وبة
الفصـل بين مـا هـو عقلا ّين ومـا هو نفسـا ّين .وهذا مـا انهت�ى إليـه «جورج ماي» نفسـه حني
أقـر ابلتداخـل الشـديد بين هـذه املقاصـد .وميكـن لقـارئ «أبوابـك ّ
تبين مجموعـة مـن
�شتى» ّ
ّ
تبي مقاصد
املقاصـد هـدف إلهيـا فـاروق شوشـة من كت ابة س يرته اذلات ّي ة شـع را .وال سـبيل إىل ّ
م ؤل ّف السيرة اذلات ّي ة عا ّم ة سـواء أ اكنت ن رثا أم شـع را يه أساسـا تأ ّم ل خطاب اذلات املتل فّ ظة
يف زمـن احلـارض ويه تتدخـل لتقطـع خيـط الا�سـتذاكر وتع ل ّق عىل املـايض ال بعيد انطالقا من
زاويـة نظرهـا يف احلارض.
لنـص يه :الفخـر ،وراثء األحباب،
وقـد وقفنـا على مخسـة مقاصد أسا�سـ ّي ة كشـف عهنا ا ّ
وحما�سـبة اآلخـر ،وشـكوى الزمـان ،والتأمـل يف حق ائق الوجود.
 .أالفخ ر:
كثيرة جـ ّدا يه املقاطـع الشـع ري ّة التي انربت اذلات الشـاعرة ت �سـتحرض أحدااث من املايض
ومشـاعر خاجلهتـا يف مواقـف حامسـة يف سـالف ّأيهمـا ال �سـ ّي ام يف فترة ال �شـباب ،تؤكّ ـد لكّ هـا
نـزوع الشـاعر إىل اسـتامثر اخلطـاب السيرذا ّيت ال ال�سـتحضار املايض حفسـب ولكـن لالفتخار
تفوقه على رفاقه:
بذاتـه وحي اتـه و ّ
أفق
ول تنفـض عنـك غبـار حذائك
وضباب رؤاك
واصعـد مقّ ة هـذا الهرم األ كرب
وانقـش بين ألـوف األسماء احملفورة يف خصرهتا
امسك أنت
اآلن دخلـت التارخي
75

ورصت جتـاور خوفو
وبنـاة األه رامات
قـف وتأ ّم ـل كيـف صعدت جسـورا بني رفاقك
للهـوة ال تـدري مك ت رتفع
ظهـرك ّ
1
ومك جحـرا يتقافـز مـن فوقك.
ويق دّم الشاعر نفسه يف منا�سبات عديدة عىل أن ّه مثال يقتدى:
والرفقـة مـن حوكل مه ورد �شـباب
يبـدأون السـعي مـن أجل غد يأيت
2
أتـوا ّ
حتى يروا فيـك مثاال حيتذى.
.براثء األحباب:
لكّ ما اقترب خطـا الزمـن امل�س ـتقطبان للسيرة اذلات ّي ـة ،زمـن املـايض وزمن احلـارض ،انترش
لنـص راثء األحبـاب وهميـن �شـبح املـوت وزاد حضـور املقبرة فضـاء م اكنيـا يتلاىق فيـه
يف ا ّ
يعـزي ويغوص يف
األحبـاب على سـبيل الفقـد :بعضهـم يدفـن وميضي ،وبعـض يأيت لي �شـ ّي ع و ّ
ذك رايتـه مـع ا ّ
ملتوف:
قـد الن اجلدل ووهـن العظم
وطـارت م ن ّا األرواح شـعاعا
وانقطعـت أنفـاس العمر
ت ث ّاقـل م ن ّـا اخلطوات
وحنـن نسير وئيـدا يف م وكـب ّ
لك ع زيز يرحل
ّ
حتى نسـلمه حف رته
ندعـو ابلصبر وابملغفرة
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ونقـرأ بعربة موت
تتطايـر م ن ّـا عنـد جمـيء اليوم التايل
إذ ي شـغلنا زهـو ادلنيا
وكأنّ مل نتوقـف أمـس
أمـام مصير فاجع !
وحتس عىل انقضاء زمن املايض وإحسـاس
بيـد ّأن راثء األحبـاب ينطـوي على راثء للذات ّ
بأن ذهاب األحصاب وانقضاء ال �سـنوات نذير ب �شـيخوخة األان ووهنه وقرب سـاعة الرحيل:
ّ
من ميكل أن يوقف زمنا مثل قطار ّمر وليس يعود؟
�سـنعود – إذا عـدان –
لقراان
يف مـومس موت وع زاء
هـذا قـدر ال نتخ ل ّـف عنه
وقضـاء يفعـل فينـا دوما مـا يفعهل
فنكاد نفيق
لك ن ّـا نعنو
وناكبـد مـا نلقى
ونطامـن مـن نفخـة عيش
1
أبعـدان عـن ّ
لك بداايت وجذور.
خـص الشـاعر القصي دتين األخ ريتين يف اجملموعـة ،قصيـديت «يتـاىم يف ال �سـبعني»
وقـد ّ
و»ال زيت ونة املباركة» ،ل راثء أ ّم ه يف القصيدة األوىل ،وأخته يف القصيدة الث انية .و ّ
يتجل اخلطاب
السيرذا ّيت يف ه اتين القصي دتين ال راثئ يّ تين يف م راوحـة الشـاعر بين ا�سـتذاكر املـايض ال بعيـد،
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ئلي حركـة وهبجـة وأنسـا مـن هجـة ،ووصف زمن
مـايض التلايق وال راحلتـان متلآن البيـت الع ا ّ
احلـارض ،حـارض الاف تراق وال راحلتـان متلأ روحاهما البيـت القفـر .وبين هذيـن الزمنين يقـوم
ئلي ،سـعيا إىل الصمـود يف وجـه العـدم
جسر م تّ صـل مي ث ّله األان وهـو ّ
يتحـرك يف البيـت الع ا ّ
حقيقـي لل راحلتين:
يقـي
وتسـخري اذلكـرايت ل ّ
ّ
تتحـول إىل حضـور ف زي ّ
هانئـة رض ّي ـة تنـام مقلتاك
خس ّي ـة ندي ّـة متت ّد
حنوان يداك
مجيلة هب ّي ة
تضيء يف أعامقنـا ذك راك
أمـر طائفـا وأنثين مودّعا
ّ
ملتقنـا إليـك حيـث ِ
أنت
يف الرشفـة اليت
يطـ ّل مهنـا وهجك امجليـل وال نبيل
مودّعا
1
وداعيا.
 .جحما�سبة اآلخ ر:
يف اجملموعـة مقاطـع عديـدة ا�سـتحرض فهيـا الشـاعر أشـخاصا م �سـيئني كث رييـن ينمتـون
إىل عـامل اإلذاعـة والتلف زيـون ،ي ذكـرمه دون أن يقـدّم عهنـم ّأي معلومـات جسـدي ّة أو س يري ّة
يلـح على أفعاهلـم ادلنيئـة ومؤام راهتـم اخل سيسـة ضـدّه .هـؤالء يقومـون يف
ولك ن ّـه يف املق ابـل ّ
لنـص جت �سـيدا الهنيـار القيم وتعـايل الرذيلة يف مق ابـل الفضيةل والقيم األصيةل التي مي ث ّلها األان.
ا ّ
وقـد اختـذ الشـاعر اخلطـاب السيرذا ّيت سـبيال لكشـف هـؤالء وتصفيـة حسـابه معهـم ،وإن مل
 1املصدر نفسه ،ص – ص .238 – 237

78

يتعـرف إلهيـم القـارئ .وقـد وصـل حديثـه عهنـم أحيـاان حـ ّدا كب يرا
يسـ ّم هم وحـرص على أن ال ّ
مـن القسـوة والتحـدي:
ملـاذا تذكّ رت وهجك ؟
ّإن ادلمامـة ليسـت تطاق
ومازلـت حتجـل يف ّ
لك حفل
وتلقـي ّ
بظلك يف ّ
لك مجع
وتعلـن يف ّ
لك يـوم عـن الت وبـة امل ّدعاة
وز ُيـف ب راءتك الاكذبة
يتفـاوح منـه الننت
ونفـس ّ
يعش ـش فهيـا العفن
وما ز َ
لـت مهنماك
ّ
لعلك تـدري ب أن ّـك ت �سـبح ض ّد الزمن
وهـذا األوان أوان دلفـع المثن
1
ومثلك يلقـى اذلي قـد جنته يداه !
لشـعري يتغ ل ّـب هنـا أيضـا على السيرذا ّيت فيجعـل هـذا اآلخـر« ،األنـت» املكتنـف
ّإن ا
ّ
رمـزي لفئـات واسـعة وأشـخاص كث رييـن .وبـذكل تبتعـد صـورة
ابلغفل ّي ـة والغمـوض ،جت �سـيدا ّ
ملرجعـي ،حتى وإن ك نّـا على يقين ب أن ّه خشص
اآلخـر امل �سـت ذكرة أفعـاهل ال شـنيعة عـن المت ثيـل ا
ّ
حقيقي.
اقعـي
ّ
و ّ
 .دشكوى الزمان :
ت نتشر يف قص ائـد مجموعـة «أبوابـك ّ
تحسر
�شتى» نبرة ح زينـة يغلـب علهيـا الشـكوى وال ّ
شـوه الزمـان واملكان واإلنسـان مـن اندحـار للقمي و�سـيطرة األانن يّ ة والكره .وقـد جاءت هذه
ملـا ّ
الشـكوى يف أغلـب األحيـان يف �سـياق املقارنـة بين املايض املثايل اذلي ارتفعـت فيه مزنةل القمي
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جمس ـدا يف األرض مـن هجة ،واحلارض املدن ّس اذلي اسـتب ّد
واكن فيـه الرجـال رجـاال ح قّ ـا واخلير ّ
فيـه املـال واألهـواء واألحقـاد ب أنفـس أههل من هجـة أخرى:
ماكنـك اي نفس
ّإن جعائـب عصرك ال تنهت�ي
وقـد أصبـح القبـح عني امجلال
وصـارت رواحئهـم – ويه من تنـة –
عطـر هـذا الزمـان اذلي قـد حت ّم لهم فـوق طاقته
حين أرىخ احلبال
لهـذا الفسـاد املد ّم ـر يومـا فيوما
وعامـا فعاما
1
ودهـرا فده را.
ولع ل ّنـا هبـذا نكـون قـد وضعنـا أيدينـا على وجـه آخـر مـن وجـوه ط رافـة القصيـدة
السيرذات يّ ةّ .إن مقاصـد الشـاعر م ؤلـف القصيـدة السيرذات يّ ة النف �سـيّ ة ّ
حتى وإن ضارعـت
جـذري .مفقاصـد اكتـب
مقاصـد اكتـب السيرة اذلات يّ ـة ولبسـت لبوسـها ،ختتلـف عهنـا اختالفـا ّ
حيـي مبـارش يعلم فيـه امل ؤل ّـف قارئـه مبـا ي بتغيـه من
السيرة اذلات ّي ـة ت أتينـا عـادة يف خطـاب ت رص ّ
كت ابـة س يرته ويفصـح هل عـن احلاجـات النف �سـ ّي ة التي ينتظـر إ�شـباعها ابلكت ابـة .أ ّم ـا مقاصـد
لنـص بنـاء ،وعىل القـارئ إدراكها ومللملة خيوطها
الشـاعر اكتـب س يرته اذلاتيـة فتبنى داخـل ا ّ
لنـص الع ريـة والرسدي ّـة .وذلكل فقـد يكـون القـارئ أكثر وعيـا
مكـوانت ا ّ
امل بث وثـة يف ن �سـيج ّ
هبـا مـن الشـاعر نفسـه وأقـدر منـه على الوصـول إىل حتليل أبعادهـا .وإذا اكنـت مقاصد اكتب
السيرة اذلات ّي ـة تسـعى إىل إعـادة النظـر يف املـايض وتوضيـح موقف ا ّذلات منـه يف احلارض بغية
فإن القصيدة السيرذات يّ ة تبادر بفضل املتخ يّ ل ،إىل أن حت قّ ق ل ّذلات
حتديد صورة امل �سـتقبلّ ،
لنـص مـا ترجـوه يف الزمـان فمت ث ّـل املايض اآلبد واقعا ح يّ ـا وتبتدع منه ومن احلارض
الشـاعرة يف ا ّ
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فيحـق لنـا القول إذن
ومـن امل �سـتقبل ع املـا جديـدا خاضعـا إلرادة ا ّذلات ورغباهتـا ،راخضـا لهـاّ .
ّإن السيرة اذلات يّ ـة حين تفصـح عـن مقاصد م ؤل ّفها النف �سـيّ ة إن ّام تق دّم موقفـه اذلايت من الواقع،
أ ّم ـا القصيـدة السيرذات ّي ة ،فإنّ ـا تتعـ ّدى ال تعبير عـن املوقـف مـن الواقع ،إىل خلـق الواقع خلقا
جديـدا وفـق مقاصـد امل ؤل ّـف وحاج اتـه النف �سـ ّي ة يف حـارض الكت ابة.

اخلامتة:
لقـد لفتـت انتباهنـا مجموعـة «أبوابـك ّ
�شتى» للشـاعر املصري فـاروق شوشـة ملـا فتحته
يف جت ربـة الشـاعر مـن مسـار فني ط ريـف جيمـع بين جنسي الشـعر والسيرة اذلاتيـة .فوجدان
يف ذكل جمـاال حبث يّ ـا خمصـااب طمحنـا الوصـول مـن خلاهل إىل دراسـة احلواري ّـة األجنا�سـية بين
هذيـن اجلنسين األدبيين اذليـن قلما انعقـدت بيهنما أوارص القـرىب ،حتى ّأن املنظـر الف رنسي
فيليب لوجون قد اسـتبعد يف الطبعة األوىل من كت ابه «امل يثاق السيرذايت» أن جتري السيرة
اذلاتية شـع را.
ومثلما ّأن لوجـون قـد ت راجـع يف الطبعـة الث انيـة مـن كت ابـه عـن هـذا الـرأي أث َـر مـا اتبعـه
مـن تنـام للكت ابـة السيرذاتية يف الشـعر الغـريب ،فقـد أكـدت مجموعـة «أبوابـك �شتى» إمكان
أن تكتـب القصيـدة قصـة حيـاة صاحهبـا وتكـون فضـاء لتأمـل املايض وتقدمي مواقف الشـاعر
اذلاتيـة مـن زم انـه ومعارصيـه .فقـد توافـر لهـذه ّ
لك مـا يكون به نص ّم ا سيرة ذاتيـة من ميثاق
مركزي
سيرذايت ،ومشروع سيرذايت ،ومقومات قصصية ،ورسد استرجاعي للمايض ،وحضور
ّ
لفترة الطفـوةل ،وتضمين ألمه املعطيـات الس يرية املتعلقـة ابلتك ويـن العـام واملهنـة ،وتنافـذ بين
سيرة األان وسيرة اجملموعـة ،وعـرض ألبـرز مواقـف الشـاعر مـن أحـداث عصره ال �سيا�سـية
والتارخييـة احلامسـة التي هـزت مصر والعـامل العـريب يف امل نتصف الثـاين من القـرن الع رشين...
بيد ّأن وضوح هذه األبعاد السيرذاتية يف مجموعة «أبوابك �شتى» مل جيعلها ت متحض سيرة
ذاتيـة خالصـة ال فـرق بيهنـا وبين السيرة اذلاتية الن رثيـة .فقد ظ ل ّت قص ائد هـذه اجملموعة وف يّ ة
ملكون الشـعري ،بل
له ويّهتـا الشـع رية يف املقـام ّ
ملكـون السيرذايت أن يلهتـم ا ّ
األول ومل ي �سـتطع ا ّ
قـام بيهنما جـدل وحـوار وتفاعـل .ومـن أبـرز مظاهـر التفاعل األجنـايس اليت وقفنـا علهيا طيةل
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هـذا البحـث اعتامد النـص الشـعري املعطى السيرذايت منطلقـا هل حييل عليـه مرجعيا ويثبت
إطاريـه الزمـاين واملكاين داخـل �سـياق قصصي واحض ،لكنـه رسعـان مـا يلبـس املعطـى احليايت
الواقعـي املرجعـي لبـوس الشـعر جمـازا وخت ييلا وترميزا ،فت نتقـل اإلحـاةل املرجعية التسـج يلية
جمايل فني يعيـد تشـكيل املـايض تشـكيال جديـدا يع انـق املطلـق وتصبـح سيرة
إىل خلـق ّ
الشـاعر املتحققـة فعلا إمكاان وجـوداي ميكـن أن يـرى القـارئ فيه أفقـا هل ه و.
ُ
على هـذا النحـو حيـق لنـا اآلن أن نتسـاءل :هـل اكنـت ُ
ملتلكمـة يف قص ائـد هـذه
اذلات ا
اجملموعـة ال اك ُ
تبـة قصـ َة حياهتـا ،يه أان الشـاعر فـاروق شوشـة اإلنسـان الواقعـي التارخيـي
حفسـب أم ّ
هـويت أخـرى للشـاعر كثيرة؟
مض ـت ّ
تبين لنـا مـن هـذه ادلراسـة ّأن القص ائـد وإن أحالت على ذات واحدة شـقّ ت ادليوان
لقـد ّ
تنوعـا
معـودي وأفق يّ ـاّ ،
ّ
متنوعـة خمتلفـةّ ،
عرفـت هبـا نفسـها وان تسـبت إلهيـا ّ
فـإن اله وي ّـة التي ّ
هويت
واختالفـا جيعلان مـن ابب اجملـاز حفسـب أن نتحـدّث عـن ه وي ّـة واحدة ،بل مـا يه إالّ ّ
كثيرة متشـابكة متداخلة يتصـادى بعضهـا مـع بعـض .لقـد تك فّ لـت قص ائـد اجملموعـة بتحديـد
موقـع األان الشـاعرة يف الواقـع ا
لتارخيـي بـدءا مـن الطفـوةل املب كّ ـرة إىل مرحلة ال �شـيخوخة،
ّ
والتع ريـف ابلطبقـة الاجامتع ّي ـة التي ينمتي إلهيا الشـاعر واملهنة اليت مارسـها ،فإذا ما اكن قارئ
لك أعماهل شـع را ون ثرا  ،أمكنـه أن ّ
شـعر فـاروق شوشـة ّ
مط لعـا على ّ
يشكل فكـرة ق ريبة ج ّدا
لنص.
مـن الوضـوح عـن خشص ّي ـة الشـاعر احلقيق يّ ـة خـارج ا ّ
لكـن الاطم ئنـان إىل هـذا احلكم و ّ
لتعـرف مـن خلال قص ائـد فـاروق شوشـة على
ّ
تـوه ا ّ
س يرته يف الواقع ،ليسـا يف احلقيقة إالّ رسااب خ ل ّبا وسـقوطا يف ما نصب لنا الشـاعر من خفاخ.
فالسيرة اذلات ّي ـة يف ادليـوان ّ
حتى وإن تط ابقـت املعلومـات املق ّدمـة عـن الشـاعر مـع الواقـع،
متـردت على ه ويّهتـا السيرذات ّي ة املعطـاة و ّات ـذت مـن تلك
إن يه إالّ خدعـة خم اتلة .فـاألان قـد ّ
هـويت جديـدة كثيرة بيهنـا اله ويـة األدبية،
املعلومـات السيرذات ّي ة نفسـها مدخلا إىل تشـكيل ّ
واله ويـة الثقافيـة واله ويـة الاجامتعيـة ،واله ويـة القمييـة ،واله ويـة األسـطورية.
ميكننـا اآلن وقـد بلغنـا مـن هـذه القـراءة هـذا املبلـغ أن جنيب عن األ�سـئةل التي جعلناها
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همـادا دلراسـتنا .فنقـول ّإن األان املت لكّ مـة يف شـعر فـاروق شوشـة أنـوات متعـ ّددة خمتلفـة
وإن الط ابـع السيرذا ّيت اذلي اك تنـف قصي دتـه ليـس إالّ وهما ولعبـة مـن الشـاعر
متناقضـةّ ،
أتقـن فهيـا ال رقـص بين حبلي ا ّ
لتجلي والتخ فّ ـي .ولكّ ما ذهـب يف خلدان ّأن الشـاعر نـزع قنـاع
الا�سـتعارة واجملـاز وكشـف عـن خشص ّي تـه التارخي ّي ـة الواقع ّي ـة ،اصطدمنـا حبقيقـة مفادهـا ّأن
هـذه األان املت لكّ مـة إن يه إالّ جماع ذلوات تتداخـل يف الشـاعر وتتزامح ولك ن ّـه يظ ّل بعيدا عهنا
متعاليـا دامئـا ،كيـاان منفلتـا عـن ّ
واترخيـي ،يف ترحال دامئ حنو مدينة
اجامتعي
لك حتديد أخال ّيق و
ّ
ّ
الشـع راء القص ّي ـة ،تلك املدينـة القامئـة يف مـا وراء الوجـود ،ا ّلس ـابقة للوجـود.
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الشـعر عند فاروق شوشـة
بين التصور واإلجناز

د .عبد الرحيم الكردي

*

متهيد
هـذه ادلراسـة حتـاول اكتشـاف العالقـة بين ج انبين من جوانـب فاروق شوشـة ،اجل انب
األول هـو الوعـي النظـري ملفهـوم الشـعر وطب يعتـه ووظ ائفـه ،واجل انـب الثاين هو إجنـازه الفين
شـاعرا،
املمتثـل يف إبداعـه الشـعري ،أي العالقـة بين فـاروق شوشـة انقـدً ا وفـاروق شوشـة ً
سـوف تبحـث عـن إجـاابت أل�سـئةل ال تثـار إال حـول الشـع راء النقـاد ،أمثـال املعـري والعقـاد
وعبـد الرمحـن شـكري وصلاح عبـد الصبـور ،هـذه األ�سـئةل مـن قبيـل :كيـف اكن الشـاعر
لتصـور مـع مـا أبدعـه مـن قص ائـد شـع رية؟ ومن
يتصـور مفهـوم الشـعر؟ وهـل يتط ابـق هـذا ا ّ
ّ
لتصـور؟ ومـا أثـره يف شـعره؟
أيـن جـاءه هـذا ا ّ
لتصـور إدراك ذهني أو معـل منطقـي موطنـه العقـل ،أ ّم ـا اإلبـداع فهـو فيـض ذويق
ّإن ا ّ
م اكنـه القلـب .مفـن أ اكبـر النقـاد مـن ال ي�س ـتطيع أن يبـدع قصيـدة ج يّ ـدة ،ومـن الشـع راء من
ي�س ـتطيع أن يبـدع أمجـل الشـعر لكنـه ال ي�س ـتطيع أن يصـوغ األسـس الفنيـة لشـعره هـذا يف
شـاعرا وانقـدً ا م ًع ـا ،وليـس ً
رشط ـا أن يتفق مـا ينجزه
لغـة ختاطـب العقـل ،ومهنـم مـن يكـون ً
لصـورة التي يكتبوهنـا يف نقـدمه ،فقـد أثبتـت بعـض ادلراسـات
هـذا النـوع مـن الشـع راء مـع ا ّ
ّأن العقـاد ً
مثلا مل ي �سـتطع أن يط بّ ـق يف شـعره التصـور اذلهني للشـعر اذلي حـامك بـه شـعر
شـويق ،وليـس ً
رشط ـا أن تكـون مع رفـة الشـاعر ابألسـس الفنيـة للشـعر مفيـدةً ،فقـد تكـون
*

السويس  -مرص
أ�ستاذ بلكية اآلداب والعلوم اإلنس انية يف جامعة قناة ّ
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مكبلة للشـاعر وع ائقـة النطالقـه وح ريتـه ،كما نالحـظ عنـد شـع راء اللزوميـات والبديعيات،
وذلكل قيـل« :معـل الشـعر بـه أشـد مـن نقـل الصخـر ..وأن الشـعر اكلبحـر أهـون مـا يكـون
على اجلاهـل أهـول مـا يكـون على العـامل ،وأتعـب أحص ابـه قل ًب ـا مـن ع رفـه حـق مع رفته».1
غير أن كث رييـن مـن الشـع راء يـرون غير ذكل ،إذ يق ولـونّ :إن أهـل مكـة أدرى بشـعاهبا،
وإن الشـاعر اذلي مـارس جت ربـة اإلبـداع ،أقـدر على فهم الشـعر من الناقـد اذلي مل خيض هذه
ّ
التج ربـة ،ذلكل يـروى ّأن ع بيـد هللا بـن عبـد هللا بـن طاهـر سـأل البحتري عـن مسلم بـن
ال وليـد وأيب نـواس أهيما أشـعر؟ فقـال :أبـو نـواس ،فقـال :إن أاب العبـاس ثعل ًب ـا ال يوافقـك على
هـذا ،فقـال« :ليـس هـذا مـن شـأن ثعلـب وذويه ،مـن املتعاطني لعمل الشـعر دون معله ،وإمنا
يعلم ذكل مـن دُفـع يف مسلك ط ريـق الشـعر إىل مضايقه ،وانهت�ى إىل رضوبـه» ،2وقصيدة ابن
الـرويم يف هجـاء األخفـش مشـهورة ،وفهيـا يقول:
ِ
أخفـش مـا قل تَ ـه مفا َ ِح دَ ه
على ُم بين العمـى إذا انتقده
ثعلبـه اكن ال وال أسـده
3
د فتر ً
هجلا بلك مـا اعتقده

قلـت ملـن قـال يل:ع ُ
ُ
َرضـت على الــ
َّ
قصر َت ابلشـع ِر حين تعرضــه
شـعرا وال رواه ،فلا	
مـا قـال ً
فـإن يقـل  :إنني رويـت فكادل

لكـن الف ريقين مل يتنهبـا إىل أن األمـر يتعلـق ابلقـدرات الفرديـة ،وأن هنـاك مـن الشـع راء
ّ
مـن يعـي األصـول واألسـس التي يبـدع علهيـا شـعره ،وي�س ـتطيع يف الوقـت نفسـه أن يصـوغ
خ ربتـه وجت ربتـه يف اإلبـداع بلغـة ختاطـب العقـل ،ومهنـم مـن ينسـال عليـه الشـعر إلها ًم ـا ال
يـدري كيـف جـاءه ،وال مل جـاءه هكـذا .صنفان من أحصـاب املوهبة ،والسـاحة األدبية والنقدية
تتسـع لهـذا وذاك ،فهـل فـاروق شوشـة اكن مـن ط ائفـة الشـع راء النقـاد اذليـن مل تعقهـم املع رفة
عـن اإلبـداع يف الشـعر ،وهـل اكنـت جت ربتـه يف إبـداع الشـعر ً
عـون هل يف خـوض غمار النقـد؟
أم اكن األمـر غير ذكل؟
 1ابن ر�شيق ،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،حتقيق محمد حميي ادلين عبد امحليد ،دار اجليل بريوت �سنة  1981ج 1ص 117
 2عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلجعاز ،حتقيق محمود ش اكر ،الهيئة امل رصية للكتاب �سنة  2000ص 252
 3ابن الرويم ،ادليوان حتقيق حسني نصار ،الهيئة امل رصية العامة للكتاب ط � 2سنة  1994ج  2ص 743
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ً
أول :التصـوّر
فاروق شوشـة الناقد
مـن املعـروف أو املشـهور أن فـاروق شوشـة شـاعر ،وأنـه الصـوت الشـعري املتألـق يف
ال ربامـج اإلذاعيـة والتلف زي ونيـة ويف الصحـف واجمللات ملدة تقارب نصف قرن ،لكنه مل ي�شتهر
ب أنـه انقـد أو م �شـتغل ابلنظـرايت األدبيـة ،على الـرمغ مـن أن أعماهل النقديـة تكشـف عن انقد
حصيـف وعلى درايـة وعمل ابألسـس الفنية للشـعر واملذاهب امجلالية للأدب عامة ،وأنه ميتكل
ملكـة نقديـة اثقبـة ،فقـد مـارس معليـة النقـد بطـرق خمتلفـة ،مهنـا ك تبـه النقديـة التي تنـاول
فهيـا أعمال الشـع راء القـداىم واملعارصيـن ،مثـل كت ابـه «أصـوات شـع رية مقتحمـة» اذلي تناول
�شـباب و�شـيوخًا ،ومثل كت ابه «يف حرضة موالي
شـاعرا من معارصيه ً
فيه أشـعار أربعة عرش ً
الشـعر» اذلي تنـاول فيـه مفهـوم الشـعر ووظيفتـه وعـرض فيـه دلواويـن عـدد مـن الشـع راء
القدمـاء واملعارصيـن :اكلفيتـوري ،ومحمـد إب راهيم أبـو �سـنة ،ويوسـف نوفـل ،وخـادل السـاكت،
وفـدوى طوقـان ،وحسـن طلـب ،وعبلة الرويني ،وعبـده بدوي ،وقـامس حداد ،وابـن زيدون.
ومل يقتصر نقـده على الشـعر بـل امتـد لنقـد الروايـة ونقـد النقـد ،ففـي كت ابـه «مجـر الكت ابة»
عـرض لكتـاابت محمـود أمين العـامل النقديـة ،وأعمال منصـور الرحبـاين ،وشـعر أمحـد شـويق،
وشـعر الم رتين ،وأعمال جوزيـف حـرب ،وسـهري املصادفـة ،وأمحـد عبـد املعطـي جحـازي،
ورجـاء النقـاش ،والطيـب صـاحل ،وغيرمه كث رييـن ،هـذا ابإلضافـة إىل ك تبـه النقديـة األخـرى
مثـل «الشـعر ّأو ًل والشـعر أخيرًا» وكتـاب «هؤالء الشـع راء وعواملهم املدهشـة» وكتاب «زمن
للشـعر والشـع راء» وكتـاب «العلاج ابلشـعر» .كما أن خمتاراتـه الشـع رية تن ّم عـن ذوق نقـدي
رفيـع ،مثلما يف ك تبـه «أحلى ع رشيـن قصيـدة حـب يف الشـعر العـريب» و«أحلى ع رشيـن
قصيـدة يف احلـب اإلله ـ�ي» و«اذلخيرة مـن النصـوص الشـع رية» .هـذا لكه يدل على أن فاروق
شـاعرا وانقـدً ا يف آن واحـد ،وقـد أدى هـذا إىل ّ
حتلي
شـاعرا حفسـب ،بـل اكن ً
شوشـة مل يكـن ً
شـعره ونقده بسمات مل تتوافر لغريه .مفن يق رأ شـعر فاروق شوشـة أو يسـمعه يدرك أنه شـعر
مصقـول همـذب مص فّ ـى ،عاجلتـه ط بيعـة خبيرة بأسـس امجلـال واذلوق النقـدي ،فهـو شـعر
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حمـكك مثقـف جتـد فيـه البيـت وأخـاه ،وليـس البيـت وابـن معـه ،ال كما هـو الشـأن يف شـعر
البداوة القامئ عىل التلق ائية والارجتال  -حسـب الوصف النقدي املشـهور  -أو شـعر الابتذال
وال راككـة التي وقـع فهيـا لك مـن جلـأوا لكت ابـة الشـعر احلـر ممـن ال ميتلكـون القـدرة اللغ ويـة أو
املوهبـة احلقيقيـة .ومل يكتسـب شـعره هـذه الصفـة إال ألنـه ميتلك ذائقـة نقديـة صارمـة وثقافـة
نظ ريـة ومع رفـة ابألسـس امجلاليـة للأدب ،إىل ج انـب قدرتـه الشـع رية املتفجـرة.
وقـد أفـاد نقـده لألعمال األدبيـة مـن موه بتـه الشـع رية ،فلم ينفصـل نقـده عـن النصوص
اإلبداعيـة ،ومل يـأت يف صـورة أحبـاث فلسـفية ،بـل اكن نقـدً ا تط بيق يً ـا .ذلكل مل يصب نقده هذا
بآفـة اجلفـاف وتصلـب ال رشايين التي منيـت هبـا أعمال معارصيـة مـن النقـاد ،فلم جنـده ي ولـع
بتط بيـق املنـاجه امل �سـتوردة وا�سـتخدام املصطلحـات الغ ريبـة احملنطـة ،واللغـة ال ركيكـة املعلبة
التي طغـت على لغـة النقـد احلديـث ،بـل اكن ي �سـتخدم ذوقـه يف حتليـل الظواهـر امجلاليـة
مبـارشة ،ويف المتييز بين اجليـد والـرديء.
وقـد اكن فـاروق شوشـة ً
مـدرك متـام اإلدراك لهـذه املي اكنيكيـة النقديـة ،بـل اكن يـرى أهنـا
يه األزمـة احلقيقيـة التي ي تخبـط فهيـا مـن حي رتفـون النقد مـن احلداثيين وال تقليديني عىل حد
سـواء ،فهـو يقـول عـن الناقـد احلـدايث« :تبرز مشكلة الناقـد  -يف اغ رتابـه الثقـايف واملعـريف -
بعـد أن امتلأ مبعطيـات فكـر فلسـفي ونقـدي ،وصلته مثـاره دون أن يتأمل مكوانته ،وأنسـاق
تعبيره عـن إبداع اتـه يف بيئ اتـه ،وهـو يف األغلـب األمع يكتـب لغيره مـن النقـاد ،ليطلعهـم على
�سـبقه يف املع رفـة والاكتشـاف .وإذا تعامـل مـع النـص الشـعري العـريب ،فهـو ي ريـد وضعه يف
األوعيـة والقوالـب والط رائـق التي أخذهـا عن اآلخ ريـن .أي تط بيق األجنيب على العريب .األمر
اذلي أدى  -ويـؤدي  -إىل فشـل التعامـل مـع النـص الشـعري عنـد كثير مـن نقـاد احلداثـة».1
ويـرى ّأن النقـاد ال تقليديين اذليـن اكتفـوا ابج رتار ال رتاث مل يك ونـوا أفضل ً
حال من نظ راهئم
احلداثيين ،ألهنـم أيضً ـا ي �سـتخدمون أدوات مل ت�س ـتنبط مـن الواقـع وال تفـي مب تطلبـات املرحةل
التارخييـة أواذلائقـة امجلاليـة احلديثـة .يقـول« :كما أن تفجـر الشـع رية الع ربيـة اجلديـدة وانـدايح
 1فاروق شوشة ،يف حرضة موالي الشعر ،ادلار امل رصية اللبن انية ،القاهرة  2007ص.10

88

موجاهتـا امل تتاليـة يف املغامـرة والتج ريـب ،جعـل كثريًا مـن النقاد وادلارسين  -املزودين ابلوعي
املتـاح مـن خلال الثقافـة ال رتاثيـة  -عاج زيـن عـن املت ابعـة وال تحليـل والاسـت رشاف ،فاإلبـداع
مغايـرا .إن الصناعـة القدميـة والبضاعـة القدميـة
املتالحـق يتطلـب ركضً ـا ً
نقـدي ووع ًي ـا مع رف يً ـا ً
مل تعـد تسـعف  -مـن حيملوهنـا ويمتثلوهنـا  -ابلوعـي الاكشـف أو األدوات املنا�سـبة ،املـوروث
ً
وهامش ـا يرجـع إليـه للرشح
البالغـي امجلـايل لكـه يتطلـب النظـر إليـه ابع تبـاره اتر ًخي ـا ال مت نً ـا،
وال تفسير ،ال ابع تبـاره ذخيرة ع رصيـة ،ميكـن أن تنقـع الصـدى أو تبـل األوام».1
هكـذا يـرى فـاروق شوشـة أن ًلك مـن النقـاد احلداثيين والنقـاد ال رتاثيين قـد أخفقـوا يف
وألن
التعامـل مـع الظاهـرة الشـع رية املعـارصة ،ألهنـم مل يق رتبـوا مـن النصـوص بط ريقة مبـارشةّ ،
أدواهتـم التي يتعاملـون هبـا مـع الشـعر العـريب ليسـت انبعة مـن الظـروف الثقافيـة والتارخيية
اليت أفرزت هذه الظاهرة الشـع رية ،من مث أصبحت احلركة اإلبداعية تسير يف وا ٍد واحلركة
النقديـة تسير يف وا ٍد آخ ر.

مفهـوم جديد للشـعر
وأمه عنصر يف معليـة الوعـي النظـري ابإلبـداع الشـعري  -عنـد فـاروق شوشـة -
هـو إدراك مفهـوم الشـعر مبعنـاه احلقيقـي ،أو مـا يسـ ّم يه هـو حي نً ـا «جوهـر الشـعر وك مييـاؤه
احلقيقيـة» وي سـميه حي نً ـا آخر «الشـعر األصفى» و«الشـعر الشـعر» ،2وحتديـد التصور املثايل
للشـعر هـو األسـاس يف اختلاف أي مدرسـة شـع رية عـن مدرسـة أخـرى ،كام أنـه هو جوهر
اختلاف األجيـال ،وهـو أيضً ـا السـبب يف اإلص ابـة أو اخلطـأ يف الوصـف والتقـومي الصحيـح.
ّإن لك مدرسـة جديدة حتاول اإلج ابة عىل السـؤال نفسـه :ما هو الشـعر؟ فعندما جاءت
املدرسـة الروم ان �سـية يف مطلـع القـرن الع رشيـن لتحـل حمـل مدرسـة اإلحيـاء والبعث اكن ّك
مـا فعله أبناؤهـا أهنـم عرضـوا مفهو ًم ـا جديـدً ا للشـعر ،صاغـه العقـاد بشكل مكثـف يف كتاب
ادليـوان ،وحـامك شـعر شـويق بنـا ًء عليـه ،وعندمـا جـاءت احلركة اجلديـدة حركة الشـعر احلر أو
 1السابق ص .10
 2السابق ص 12
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شـعر ال تفعيلة ،قدمـت مفهو ًم ـا جديـدً ا للشـع ر .فالسـؤال املكرر اذلي يأيت بـه رواد ّك حركة
جديـدة يف ّك العصـور ،هـو :مـا األدب؟ مـا الشـعر؟ هكـذا فعـل أب ونـواس و فعـل أبـو متـام
والبحرتي وأبو العالء وسـارتر ،وتكون اإلج ابة يف ّك مرة م �سـتوحاة من اكتشـاف حسا�سـية
ذوقيـة وجامليـة جديـدة ،مـرة تكـون اإلج ابة عـن ط ريق ذكر بعض املواصفات ال شكلية اكلوزن
جـاري
والقافيـة ،ومـرة أخـرى يضـاف إلهيـا بعـض القيـود املتعلقـة ابل تراث ،كأن يكـون الشـعر ً
على الكم العرب.
ويف ّك األحـوال يوجـد عامـل اثبـت مشترك بين ّك املفاهيم التي تـواردت على الشـعر
قدميً ـا وحدي ث ًـا وهـو أن الشـعر تعبير لغـوي حـر ومجيـل عـن جت ربـة إنسـانية جديدة بأسـلوب
خـاص ،وهنـاك عوامـل متغيرة ،مثـل الارتبـاط ابلـوزن والقافيـة ،أو الصـور ال تقليديـة ،أو
ابل تعبير عـن قضـااي الواقـع أو عـن الوجـدان ،وهـذه العوامل املتغيرة تنبع من اختلاف األذواق
والعالقـة ابل رتاث.
واملفهـوم اجلديـد اذلي ي رتضيـه فـاروق شوشـة للشـعر ي رتبـط مبـا ي سـميه « احلسا�سـية
اجلديـدة» ويقصـد هبـا روح العصر التي تظهـر يف اإلطار املو�سـيقي واللغوي واخليـايل وامجلايل
املقبـول يف العصر احلـارض ،دلى املبدعين ودلى املتلقين م ًع ا ،مفا اكن يع ّد ً
مجيل منذ مئة �سـنة
رمبـا ال يعـ ّد ً
مجيلا اآلن ،واملو�سـيقى التي اكنـت تطـرب جيـل اآلابء واألجـداد رمبـا ال تطـرب
األبنـاء واألحفاد.
األصـل يف ظهـور تصـور جديـد ملفهـوم الشـعر إذن هـو الا�سـتج ابة لهـذه احلسا�سـية،
وليـس جمـرد الرغبـة يف المتـرد على املألـوف ،أو اخ تراع أشكال غير مألوفـة ،رمغ أن هـذه
اخملالفـة تعـد واحـدة مـن عوامـل ط رافهتـا وجاملهـا ،ألن التغ ريـب والان زايح يف ذاتـه مهبج ،لكنه
عنصر عـريض وليـس هـو جوهـرا عنـده الشـعر اجلديـد ،جوهـره هـو الصـدق يف ال تعبري عن
احلسا�سـية التي تمكـن يف قـرارة الواقـع .ذلكل فـإن فـاروق شوشـة يـرى أن بعـض حمـدودي
األفـق مـن مدعـي الشـعر والنقـد يف الوقـت احلـارض ،مل يفهمـوا احلركـة الشـع رية اجلديـدة،
فظنـوا أهنـا جمـرد متـرد وهـدم للمـوروث العـرويض واللغـوي العـريب ،أو أهنـا جمـرد قوالـب
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أساس ـا  -ثـورة
جديـدة لصياغـة أشـعار قدميـة .يقـول« :فـإن احلركـة الشـع رية اجلديـدة  -يه ً
حسا�سـية جديـدة ،لهـا أسـلوهبا اخلـاص املامتيـز يف رصـد التج ربـة اإلنسـانية ال راهنـة وال تعبري
عهنـا ،وليسـت كما يظـن البعـض  -حمـدود األفـق  -ثـورة يف العـروض والقافيـة أو متـردًا على
هيكل القصيـدة الع ربيـة ال تقليـدي .ولهـذا ،فـإن اذليـن مل يعـوا هـذه البدهييـة قـد وقعـوا يف
خطـأ مضاعـف ،حيـث تصـوروا احلركـة الشـع رية اجلديـدة جمرد معامر شـعري جديـد ،فكتبوا
تقليـدي يف قالـب الشـعر اجلديـد ومه ال يـدرون .وكذكل فإن وطأة تقاليـد ال رتاث العظمي
شـعرا
ً
ً
للقصيـدة الع ربيـة ال تقليديـة ال جتعـل ملـن يسير عىل هنجهـا فرصة حتقيق ذاتيـة جديدة إال فامي
نـدر ،وجبهـد خـارق للعـادة».1
وذلكل ف إنـه يـرى ّأن مفهـوم الشـعر اذلي يتأسـس يف ظـل حسا�سـية ّم ـا ال يفي بأغ راض
ال تعبير عـن قضـااي تطـرأ يف ظـل حسا�سـية أخـرى ،وذلكل جنـده يقول خماط ًب ا أمحد شـويق:
«يف أيـدي الشـع راء املنسـلخني
مذاقً ـا وه وية
ي نكسر النصل
وي نكسر معود الشـعر
وتأيت
2
لغـة السـحر جديدة»
مث يقول:
«تـدرك أن الشـعر اختلف
وأن عباءتـك الواسـعة الفضفاضـة
مـا عـادت تدئف أحفادك
ورايح الرعـب تالحقهـم وخـواء القلب
 1محمد ال راوي ،أدابء اجليل يتحدثون ،مطبوعات اللكمة اجلديدة ابلس ويس  1982ص.157
 2األعامل الشع رية ،الهيئة امل رصية العامة للكتاب  ،2008،ج  2ص.399
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وبـرودة أزمنـة القهر
فاغفـر للقـادم د ه �شـته
وخـروج النـاس على املألـوف حب ث ًا عـن آنية أخرى
1
وسلاف للقـوم جديد»
من املالحظ هنا:
ًأول :أن فـاروق شوشـة رمغ أنـه يـرى عـدم مالءمـة مهنـج شـويق للحسا�سـية اجلديـدة ،إال
أنـه مل ُي ـرج شـعر شـويق مـن حـوزة الشـعر ،كما فعـل العقاد من قبـل ،فقط قـال إن عباءتك
واسـعة ال تدئف أحفادك ،بل يرى أن شـعره شـعر لكنه اكن منا�سـ ًب ا للظروف اليت نشـأ فهيا،
وليـس للظـروف اجلديـدة .وليـس معنى ذكل ّأن فـاروق شوشـة يرى أن الشـعر اذلي ُأبدع يف
عصر ال يقـرأ يف عصر آخـر ،بـل يـرى ّأن الظاهـرة الشـع رية خـادلة ،ألهنـا تتعلق ابإلنسـانً ،أي
وأي اكن م اكنـه ،لكـن لك مرحلة تكشـف عـن ج انـب مـن جوانبـه ال يتـاح اكتشـافه
اكن زم انـه ً
يف عصر آخ ر.
اثن ًي ـا :أنـه يعلـل اختلاف احلسا�سـية اجلديدة عن احلسا�سـية اليت أفرزت شـعر شـويق،
بـأن الظـروف اجلديـدة خمتلفـة ،فـرايح الرعـب تالحـق أهلهـا ،وخـواء القلـب وبـرودة أزمنـة
القهـر .وبـذكل يكـون زمـن الشـعر مجموعـة مـن اللحظـات التي ختتلـف فهيـا لك حلظـة عـن
اللحظـة السـابقة لهـا ،فهـو زمـن روم انسي ،وهنـا يلتقـي مفهـوم فاروق شوشـة ومفهـم العقاد
عـن الشـعر يف من ابعـه الروم ان �سـية ،لكـن األول وجل إليـه مـن مبـدأ ال تعبير عـن الوجـدان،
والثـاين مـن مبـدأ اخلصوصيـة وفـرادة اللحظـات.
اثل ث ًـا :أن فكـرة احلسا�سـية اجلديـدة التي حتـدث عهنـا فـاروق شوشـة ليسـت حسا�سـية
يغـرد ل نفسـه اكلعصفـور ،بـل يه موجة ثقافية وجاملية عامـة تعد مبث ابة لغة
ذاتيـة لشـاعر فـرد ّ
للعصر وإيقاع اتـه جامل ًي ـا وذوق يً ـا سـواء ابلن �سـبة إىل املبدعين أو إىل الق راء.
راب ًع ـا :أن هـذه احلسا�سـية اجلديـدة ال تتشكل مـن فـراغ ،بـل يه نتـاج مجموعـة مـن
 1السابق ج 2ص .400
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الظـروف الاجامتعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة وال �سيا�سـية واحلضاريـة التي تصنـع مـا ي �شـبه
احلمتيـة التارخييـة ،التي تشـارك فهيـا مجموعـة مـن العوامـل .يقـول« :الشـعر بوصفـه ًنص ـا جامل ًي ا
يتشكل وينطلـق وحي ل ِّـق يف فضـاء ،هـو إذن ليـس منبتّ الصلة حبيث نتصور الفضـاء ف راغ ًا،
وإمنـا هـو م شـتبك حبركـة الواقـع ،وجدل يتـه ومتغ رياتـه ،يف هـذه العبـارة األخيرة تظـل مشكلة
حداثـة اجملمتـع أو حتديـث اجملمتعـات الع ربيـة  -التي ت زتامح وتتجاور وتصطرع فهيـا عصور وقرون
خمتلفـة بكل م رياهثـا ،مشكلة ضاغطـة وحامكـة ،فاألصـوات الصـادرة عـن اجملمتـع يف أبعادهـا
نشـازا وتتقلـص وتنمكش وتتأزم بصـورة حادة:
الثقافيـة واحلضاريـة واملع رفيـة وامجلاليـة ،تعـزف ً
سـلف يً ا ،وحداث ًي ـا،
هتـب زوابـع ع اتية ت متثل
ً
ماضـوي وره ان ًي ـا م �سـتقبل ًي ا ،ويف قلـب هـذا التـأزم ُّ
يف اإلحلـاح على تنـاول القضـااي اليوميـة واملص رييـة ،واملطالبـة ملـن يبدعـون ابلكت ابـة امل�ستمرة
حتى يضمنـوا رشط احليـاة ،والبقـاء والا�ستم رار ،فالتوقـف أمـدً ا قصيرًا أو ط و ًيلا ال يعني
ابلن �سـبة لهـذه اجملمتعـات ً
لـون مـن امل راجعـة والاحتشـاد ،أو العـزوف وال تغيير أو البحـث عـن
رؤى ومنصـات انطلاق جديـدة ،بـل هـو يعني املـوت واخلـروج عـن التـارخي».1
مظهـرا من مظاهر
وبـذكل يكـون الشـعر احلقيقـي عند فاروق شوشـة صـورة للحياة ،أو ً
احليـاة ،لكـن ذكل ال يعني ادلعـوة إىل الانغماس يف التارخي انيـة الضيقة اليت تشـوه هذا الشـعر،
ً
وت زيفـه وجتعله بوقً ـا خط اب ًي ـا
مبتـذل لل �سياسـة أو ادلعايـة ومتلـق امجلاه ير .يقـول« :وهنـا تربز
مشكلة املتلقـي املـأزوم هبمـوم الواقـع ومسـؤولي اته اجلسـام ،عندمـا جيـد خالصـه يف مـؤازرة
ألن الشـعر اذلي يكون أسيرًا
اخلطابيـة واملبـارشة ،وعندمـا تط ربـه فتنة ال �سـيايس وال راهن»ّ ،2
شـعرا خط اب ًي ـا ال يـدل إال على هـذه اللحظـة التارخييـة،
ل ل ّحظـة التارخييـة الع ابـرة ،يصبـح ً
يفسر إال هبـا ،فهـو اكللوحـات اإلرشـادية وادلع ائيـة التي تنهت ـ�ي قميهتـا ابنهتـاء مـا تدعـو إليه
وال َّ
لكـن الشـعر احلـي هـو اذلي يكشـف عـن احلق ائـق اخلـادلة التي تقبـع يف قـاع
أو تشير إليـهّ ،
اللحظـات الع ابـرة ،مثـل قضـااي احلـق والعـدل والظلم والقهـر والوجـود ،عندئذ يصبح الشـعر

 1حرضة موالي الشعر ،ص .9
 2السابق ص .9
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رسا بـدالالت غير حمـدودة وتتجـاوز أذرعتـه أسـوار املكان والزمـان.
همموس ـا ،يشي ً
ً
ويـرى فـاروق شوشـة أن الشـع راء لكي يتخلصـوا مـن آفـة اخلط ابيـة والابتـذال والوقـوع
يف أرس اللحظـات الع ابـرة ،ال بـد أن يتخلصـوا مـن أوزار الت بعيـة يف ّك صورهـا ،الت بعيـة
األيدي ولوجيـة وال �سيا�سـية وادلينيـة وغريهـا ،أن يبحـث الشـاعر عـن اجملهـول ل يبـدع الشـعر
احلقيقـي مـن أجـل الشـعر وليـس مـن أجـل أي هـدف آخـر .وبـذكل ف إنه يـرى أن اخلطر اذلي
خطـرا يـأيت إليـه مـن خارجـه ،أي مـن الفضـاءات احمليطـة بـه ،بـل
هيـدد عـرش الشـعر ليـس ً
مـن داخله ،مـن تبع يتـه وحتـوهل خاد ًم ـا لل �سياسـة أو األيدي ولوجيـا أو ادليـن.1
وذلكل خيلـو شـعره مـن أيـة قصيـدة أو مقطوعـة يمتلـق فهيـا أميرًا أو وز ًيـرا ،أو هينئ
�سيا�سـ ًي ا كبريًا أو صغريًا أو يدعو إىل ف رقة دينية أو حزب �سـيايس ،رمغ تقلبه يف املناصب
احلكوميـة ،يف الوقـت اذلي رىث فيـه عـددًا مـن الشـع راء ،أمثـال أمـل دنقـل وفـوزي الع نتيـل.
كما يـرى ّأن على الشـع راء أن يك ونـوا أحـر ًارا ،وذكل بـأن يتخلصـوا مـن آفـة السـلطة،
أيـة سـلطة ،همما اكن نوعهـا ،ألهنـا مفسـدة .يقـول« :أيـة سـلطة يف جوهرها مفسـدة ،مفسـدة
بسلايح اإلغـراء والوعيـد تطلق
ألحصاهبـا ًأول ،وملـن حـول أحصاهبـا مـن احلا�شـية اثن ًي ـا ،فإهنـا
ْ
وتقبـض أل �سـنة الشـع راء اذليـن يقعـون يف ا ّ
لشرك ،وينسـون رشف الشـعر وكبرايء الشـاعر
وحقيقـة دوره ورسـالته ،حين يتحـول إىل مـداح رخيـص أو ه ّج ـاء مبتز ،وهـو يف احلالني فاقد
إلنسـانيته وح ريته».2
وهل يف ذكل قصيـدة بعنـوان «خـدم» يفضـح فهيـا ط ائفـة الشـع راء الع ابديـن ّ
لك سـلطة،
املتسـلقني املتطفلين على ّك املوائـد ،يقـول فهيا:
«لكنَّ ـم خدم
بإصبـع واحدة
�سـتفز ون مثـل قطعـان الغمن
يُ ّ
 1راجع حرضة موالي الشعر ،ص .12
 2السابق ص35.

94

وهيطعـون ع ل َّهـم يل قَ ون
مـن بعـض الهبـات والنعم
هلـم إذا حت ركوا
يف لك موضـع صمن»
«طائفـ ٌة مـن ب يننا
جمبـو ٌةل على عبادة الصمن
تصنعـه  -إن مل جتـده -
ال تعيـش د ونه
مذعـورة أن تهتم
لعله م رياهثـا من القدم» .1

وظيفة الشـعر
اختار فاروق شوشـة يف مفتتح الطبعة األوىل ألعامهل الشـع رية مقطوعة شـع رية للشـاعر
الف رنسي «بودلير» لتكـون مقدمـة لشـعره ،يظهـر فهيـا رأيـه يف وظيفـة الشـع ر .يقـول فهيـا
بودل ري:
“أهيا املسـافرون ،املثريو ادلهشـة
أيـة حكاايت نبيلة نقـرأ يف عي ونكم العميقـة اكلبحار
أروان علـب ذكرايتكم الرثية ،حلى األعاجيب
املصوغـة مـن النجوم واألثري»
هكـذا يـرى فـاروق شوشـة ّأن وظيفـة الشـعر يه كشـف أرسار احليـاة ،أرسار احلركـة
والسـكون ،السـعادة والشـقاء ،اليـأس واألمـل ،اسـتنطاق احليـاة وتصحيـح مسـار اإلنسـانية،
ومقاومـة القبـح والفسـاد .يقـول عـن الشـع ر« :صـوت احليـاة األقـوى وجملى حتققهـا ادلامئ،
وهتافهـا الكـوين والـروح الناخفـة يف كيـان هـذه األمـة وجوهرهـا ،وهـو مطلـق أرشعهتـا ،وجمدد
 1فاروق شوشة ،أحبك حىت الباكء ،ادلار امل رصية اللبن انية ،ط � 3سنة  ،2005ص.90
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ألواهنـا ،وابعـث حي ويهتـا ،وحامـل قسماهتا وجيناهتـا ،ومفجـر ك ميياهئـا» ،1مث يقـول «واملؤمنـون
ابلشـعر يف هـذا الزمـان العبثي مه املؤمنـون ابإلنسـان ،وابلوجـدان ،وابملع رفـة ،وابلفضـاء اذلي
يتسـع إلبداعات �شتى تتاكمل وتتنامغ ،يف ظ ّل سـع ينا ادلامئ مل زيد من احل رية والتحرر ،وم زيد
مـن ال تن ويـر والتقـدم ،وم زيـد مـن الك رامة والكربايء» .2ويف هذا الشـأن ينقـل الكم عبد الغفار
مكاوي يف مقدمـة أحـد ك تبـه املرتمجـة اذلي يقـول فيه« :الشـعر إنقـاذ وأن الشـاعر منقذ ،وأن
جنـاة الب رشيـة ووحدهتـا وسلامهتا  -ال �سيام يف أوقـات احملن وعند نقـط التحول احلامسة  -اكمنة
فيه عىل ادلوام» ،3مث يقول« :إن الشـعر يف مصميه مقاومة ،فقد اكن الشـعر احلقيقي عىل ادلوام
نوعًـا مـن املقاومـة ّ
لكل أشكال القبـح والتشـوه والظلم والاسـتبداد  -كما قـال ايلـور « -عـون
على الفعـل وأسـلوب املقاومـة والعمـل وال تغيير وزرع احلقيقـة نفسـها يف قلـب الواقـع اليـويم
العميل للك الناس» .ابإلضافة إىل ذكل ،فإن الشـعرعنده يكشـف الغطاء أمام العيون الغافةل
فترى حقيقـة الواقـع ،وتـرى جمال الط بيعـة ،ويرى أن الشـعر سـلوى القلب احملـزون ومفتاح
ابب األمـل عندمـا توصـد مغالـق الرجـاء ،وهـو املنقـذ عندمـا ينقطـع األمـل ،واجملـال اخلصـب
ال�سـتدرار اذلكـرايت واحلنين إىل املـايض .يقـول شوشـة مع ّددًا وظ ائف الشـعر يف قصي دته اليت
عنواهنا «القصيـدة واللون»:
ومـا يتشكل عند ارتطـام العبارة
ابللحظـة الفاصةل
املطـااي القصائد يوسـعن يف السير
متـكأ للحنني
ويسـعفن عنـد انهتـاء الباكء
وعنـد انطفـاء الرجاء
وعنـد ابتعاد السماء
وجيدلـن من حسـك الرب
 1يف حرضة موالي الشعر ص .8
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أنشـوطة للنجاة
ولو ًح ا..
يرددنه
ويعـاودن فاصلة فاصةل
هـل ت ريـد ً
سـبيل إىل اللون» .1
ألن الاجتـاه
ّإن الشـعر الروم انسي نفسـه يـرى فـاروق شوشـة ّأن هل وظيفـة إجيابيـةّ ،
الروم انسي حسـب رأيـه ليـس دعـوة للسـل بية والهروب ،بل هـو دعوة للمقاومـة .يقول معل قً ا
على ديـوان «مو�سـيقى األحلام» للشـاعر محمـد إب راهيم أبـو �سـنة« :أبـو �سـنة ا ّ
ملغني الكبير،
اذلي ط املـا صنفـوه على أنـه واحـد مـن شـع راء الروم ان �سـية ،يـرد إىل مصطلـح الروم ان �سـية
رشفـه وجلاهل وحقيقـة داللتـه يف هـذا ادليـوان ،بعـد أن أصبحـت الروم ان �سـية يف �سـياق
الرطـان النقـدي املصري والعـريب هتمـة م رادفـة للهـروب والانسـحاب والسـل بية والانطـواء،
أساس ـا مـن روح ثوريـة عارمـة ،وحـس وطني وقـويم ،ومتـرد على التقاليـد
ويه التي انطلقـت ً
واملواضعـات الالك�سـيكية» .2وهـو هنـا يتفـق مـع ل ويـس عـوض يف رأيـه اذلي يذهـب فيه إىل
أن املوجـة الروم ان �سـية يف أورواب يه التي اكنـت ابع ث ًـا للثـورة الف رن �سـية ،وليـس العكـس.

طبيعـة الشـعر
أمـا عـن ط بيعـة الشـعر فيرى فـاروق شوشـة أن الشـعر يف جوهـره لغـة ،ف اللغـة مادته،
لكـن لغتـه سـامية أو لغـة عليـا ،وأن مـن ال ميتلك املهـارة اللغ ويـة وامللكـة التي ي�س ـتطيع هبـا
أن يفـرق بين الصـواب واخلطـأ ،يف اللغـة التي يكتـب هبـا ،ف إنـه ال ي�س ـتطيع أن ميتلك اذلوق
الفني اذلي مييز بـه بين امجلـال والقبـح ،أو بين امجليـل واألمجـل .يقـول« :الشـعر يف جوهـره
فـن لغـوي ،أو هـو يف اإلبـداع األمسـى ابللغـة ،وال بـد ملـن يقاربـه أن تكـون ذائقتـه اللغ وية عىل
ّ
يفـرق بني من يتحـررون من
قـدر مـن الصحـة والسلامة والقـدرة على المتييز» .3وهـو بـذكل ّ
 1األعامل الشع رية ج 2ص .372
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القواعـد والتقاليـد الشـع رية بدافـع الثـورة والتجديد ومه قادرون ،وبني مـن يتحررون من هذه
القواعـد لعـدم قدرهتـم ولضعف ملاكهتم اللغ ويـة ،وهجلهم ابلقواعد.
القضيـة الث انيـة مـن قضااي ط بيعة الشـعر عند فاروق شوشـة يه اإليقـاع ،واإليقاع عنده
أكبر وأمع مـن الـوزن ومـن العـروض ،فهـو إىل ج انـب العـروض والقافيـة يشـمل املو�سـيقى
ادلاخليـة وإيقـاع الزمـن وإيقاعـات املعـاين والصـور .يقـول« :تبقـى قضيـة القضـااي ابلن �سـبة
للنـص الشـعري ال راهـن ،ويه عالقـة اذلائقـة الع ربيـة ابإليقـاع ،واإليقـاع يف رأيي يشء أكبر
مـن الـوزن ومـن العـروض ،والـوزن الشـعري صـورة أو حـاةل مـن حـاالت اإليقـاع ،لكـن يبقى
أن يقـدم لنـا أحصـاب احلديـث عـن املو�سـيقا ادلاخليـة واإليقـاع ادلاخلي مرجعيـة يتم على
ألن كث رييـن ظنـوا ّأن
أساسـها المتييز بين اجلوهـري واألصيـل وال زائـف واملدعـى» ،1وذكل ّ
يقرهبـا مـن شكلية النثر ،وهـذا جمـرد ومه،
ختلي القصيـدة احلديثـة عـن نظـام البيـت سـوف ّ
ألن شـعر ال تفعيلة ال خيلـو مـن معمار مو�سـيقي لكنـه معمار جديـد خيلخـل ال بنيـة اإليقاعية
ّ
اله يلكيـة للقصيـدة الع ربيـة ال تقليديـة .يقـول« :إن النـص ال راهـن يـؤدي إىل خلخلة بنيـة
إيقاعيـة تشكلت وتطـورت عبر عصـور القصيـدة ،وقـد تعـددت درجـات اخللخلة حبسـب
القـدرة على الهضـم والمتثـل والتجـاوز ،أو فقـدان القـدرة على ال تغيير والاختلاف».2
القضيـة الثالثـة يه العالقـة ابل تراث العـريب ،ففـاروق شوشـة ،يـرى ّأن الارتبـاط ابلقيم
الفنيـة للشـعر العـريب القـدمي رضورة ،وأن ّأي إجنـاز شـعري جديـد ال بـد أن ميتـح مـن هـذا
ال تراث ،رشيطـة أال يعيـش الشـاعر يف هـذا ال تراث ،إذ جيـب عليه أن يتكئ عليـه ويف الوقت
نفسـه يتجـاوزه .يقـول« :ال مفـر يف رأيي مـن الاتاكء عىل ال رتاث الشـعري القدمي ،بغض النظر
جذورا معيقة ممتدة
عن إجنازات الشـعر اجلديد ،ذكل أن للقصيدة الع ربية  -كشـجرة ع تيقة ً -
ومتغلغلة يف مصيم حي اتنـا .ولـن ي�س ـتطيع أحـد ت شـخيص فـرع جديـد متنـام يف هذه الشـجرة
دون الرجـوع إىل لكياهتـا وحقيقهتـا ومعطياهتا األوىل.
 1السابق ص .12
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ولسـت أعتقـد أن إجنـاز احلركـة الشـع رية اجلديـدة ميكـن أن ندخله اآلن يف ابب ال تراث،
فال تراث يشء نتكـئ عليـه ولكننـا نتجـاوزه اب�ستم رار ون �سـتلهمه ولكننـا ن رفـض تكـراره أو
تقليـده ،وال شـك أن إجنـازات احلركـة الشـع رية اجلديـدة بعيـدة عـن هـذا املفهوم ،ألهنـا ما ت زال
شـي ئًا يمنـو ويتعاظـم ويلتحـم حبسا�سـية الوجـدان العـريب املعـارص».1

معايير احلكـم اجلمايل
وتتجلى امللكـة النقديـة يف أمسـى صورهـا عنـد فـاروق شوشـة يف نقـده التط بيقـي على
يصرح
النصـوص الشـع رية ،فهـو عندمـا يتعـرض لهـذه النصـوص ابل تحليـل والتقـومي واحلكمّ ،
ابأل�سـباب التي جعلـت هـذا النـص ً
مجيلا أو التي قصرت بـه أن يكـون كـذكل ،ممـا يكشـف
عـن املعاي ريالتي يفصـل هبـا بين الغـث والسـمني و بين اجليـد والـرديء .و ّ
تتجلى ملكتـه
النقديـة أيضً ـا يف املواصفـات واملعايير التي ا�سـتخدهما يف اختياراتـه الشـع رية ،ألن اختيـار
الرجـل جـزء مـن عقله  -كما يقـال  -وميكـن إجمال هـذه املعايير فيام يلي:
1 .1الانتامء للثقافـة الع ربيـة والانطلاق مـن جامليـات الشـعر العـريب ،وعـدم الاغ ترار بغواية
يصرح يف كت ابـه «أصـوات شـع رية مقتحمة» ب أنه ا�سـتخدم هذا
احلداثـة والتغ ريـب ،فهـو ّ
املعيـار يف اختيـاره ألشـعار ّ
لك مـن مجيـل عبد الرمحن وعبد امحليد محمود وسـامح درويش
وفـوزي خضر وأمحـد فضل �شـبلول ومحمد يوسـف وفـوالذ عبد هللا األنـور وأمحد خبيت،
معـرا وتك وي نً ـا وإبداعًـا ،ألن توافر هذه املزية يف أشـعارمه
وغيرمه ،على الـرمغ مـن اختالفهـم ً
كشـفت عـن وعهيـم العميـق برسـاةل الشـعر وأمه يتـه ،وجعلهتـم «أوفيـاء جلوهـر الشـعر
وك ميي ائـه احلقيقيـة .وعصمهتـم مـن الهجنـة وال تخليـط والوقوع يف الفجاجة وال سـطحية»،2
ألن أكبر آفـة أص ابـت احلركـة الشـع رية اجلديـدة  -كام يرى  -يه ال راككـة والضعف ومداراة
اجلهـل بعبـاءة الغمـوض والتحـرر والتحديـث وتقليد النامذج الغ ربيـة .ذلكل مل خيرت فاروق
نصوص ـا ركيكـة جتهـل أصـول اللغـة الع ربيـة وجامليـات الشـعر العـريب ،وت متسـح
شوشـة ً
 1أدابء اجليل يتحدثون ص .156
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ابإلحـاالت الثقافيـة الغ ريبـة مـن األسـاطري اليواننيـة أو ال الت ينيـة ،ومل يفعل ذكل يف شـعره.
2 .2اخلصوصيـة وال تعبير عـن اذلات ،فهـو يرصح بأن من أ�سـباب إجع ابـه ابدليوان الثاين مجليل
عبـد الرمحـن« ،عـذاابت امليلاد الثـاين» أنـه جنـح يف أن يتخلـص مـن الت بعيـة الفنيـة ،وأن
ّ
وألن مو�سـيقاه تصدر عن
يعبر يف هـذا ادليـوان عـن ص وتـه هو وليـس أصوات اآلخ ريـنّ ،
إيقاعـه هـو وليـس إيقـاع اآلخ ريـن .يقـول «كنـت سـعيدً ا بـأن أق ّدمـه إىل القـارئ وأان أاتبـع
دأبـه مـن أجـل حتقيـق انتصـاره األول مـع نفسـه :أن يكـون ص وتـه هـو ،وأال خيتلـط ص وتـه
يف زحـام األصـوات بإيقـاع اآلخ رين».1
ومـن ميزات شـعر عبـد امحليـد محمـود عنـده أنـه ّ
يعب عـن م زاجـه اخلـاص اذلي تلتقي فيه
الزنعتـان األبيقوريـة والصوفيـة يف وقـت واحـد ،األبيقوريـة املندفعـة إىل اللذة واملتعـة احل �سـية
والهنـم يف مالحقـة امجلـال ،والصوفيـة الشـفيفة التي حتمـل مسـت التسـايم والفناء والانكسـار
أمـام الغيـب واجملهـول .2كما يـرى ّأن ميزة شـعر فـوزي خضر تمكـن يف أنـه ا�سـتطاع أن ّ
يعبر
عـن ص وتـه اخلاص.3
3 .3الاتسـاق العضـوي ،أو الوحـدة العض ويـة ،فهـو يعيـب ادليـوان األول مجليـل عبـد الرمحـن
ب أنـه اكن فيـه «أكثر احتفـا ًء بزحـام الصـور الشـع رية املثقلة وامل ركبـة ،دون أن حيـرص
على تآزرهـا وتنامهيـا واتسـاقها العضـوي يف هيكل شـعري أو بنيـان فني مامتسـك ،واكن
التج نيـح الشـعري يأخـذ بـه إىل عـوامل خمتلفـة ي�سته ويه مـن خ اللهـا التقـاط الصـورة
وجت زيعهـا وتف ريعهـا إىل صـور �شتى ،دون أن يكـون للصـورة الشـع رية فنيهتـا وانامتؤها إىل
جشـرة القصيـدة».4
4 .4ال تنـوع داخـل الوحـدة والوحـدة يف ال تنـوع ،ويه امليزة التي يـرى أهنـا توافـرت يف شـعر
1
2
3
4
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عبـد امحليـد محمـود ،ويـرى أهنـا عبـارة عن «اتفـاق ال بنية العميقـة ملقاطع القصيـدة الواحدة
مـع اختلاف ال بنيـة ال سـطحية لهـا» .1وهـذه الصفـة جتعـل الشـعر حيتوى على مفارقات
ط ريفـة ،إذ مت كّ ـن القـارئ مـن أن يـرى الشيء جديـدً ا غ ري ًب ـا ويف الوقـت نفسـه مألوفًـا
قد ميً ا.
5 .5البسـاطة وعـدم اإلغـراق يف الزخ رفـة ،وهو من املآخذ التي جسلها عىل ادليوان األول مجليل
عبـد الرمحـن ،فالشـعر اجليـد عنـده ينبغـي أال يزدمح ابلصـور «حىت ال يكـون جمرد هبرجة
شـع رية زاعقـة متا ًم ـا اكألصبـاغ الفاقعـة التي تغـرق فهيـا وجـوه بعـض املتجملات لعلهـن
يـزددن ً
جامل ولكـن ههيات».2
6 .6التـوازن بين الفكـرة والصـورة ،بين الـرمس ابللكمات واحلرص على انتقاء الصـورة ،وهذا ما
رأى أنـه ت وافـر يف ادليـوان الثـاين مجليـل عبـد الرمحـن ومل يت وافـر بصورة اكفيـة يف دي وانه األول.
7 .7ال تعبير عـن الوجـود اإلنسـاين ،واإلحسـاس بـآالم البشر ،والوعـي بواقعهـم والغـوص وراء
مه وهمـم ومشكالهتم ،والبحـث عـن احلقيقـة وكشـف األقنعـة الاكذبـة بـل مت زيقهـا.
8 .8احل ريـة ،فهـو يقـول عـن ادليـوان الثـاين مجليل عبد الرمحـن« :واكن وا ً
حض ا أن احل رية تشكل
امللمـح الشـعري البـارز يف قص ائـده - ،مرص ًح ـا هبـا أو غير مصرح ،بصورة مبـارشة أو غري
مبـارشة  -فه ـ�ي ّمه الشـاعر ويه التحـدي األعظـم ملواهجـات مبـدع مرهـف احلسا�سـية
معيـق اإلميـان ابإلنسـان ،انفـذ النظـرة إىل مـا وراء الوجـوه واأل�شـياء».3
9 .9التلق ائيـة وعـدم ال تصنـع ،فهـو يف أكثر مـن موضـع ميـدح الشـعر اذلي يمتيز ابالن �سـياب
والتلق ائيـة ،ويبـدي عـدم رضـاه عـن الشـعر املتلكـف امل تصنـع .وهـذا املعيـار يبـدو يف
الفـارق بين تـوجه اللكمات والصـور وبين انطفاهئـا ،فالتلقايـة وال تعبير الفطـري يدفعـان
للقبـول ،ألن الصـور واملعـاين تكـون حـرة وغير م�س ـتجلبة وال مقهـورة يف مواضعهـا ،أمـا
 1السابق ص .32
 2السابق ص .15
 3السابق ص .15
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ال تصنـع فهـو جيلـب اإلحسـاس ابل راتبـة والسـأم.
1010اهلمـس وعـدم اخلطابيـة ،يقـول عـن الضرر اذلي ي رتتـب على غياب هـذه امليزة« :واذلين
حيرصـون على مت ابعـة امللتقيـات األدبية واملهرجاانت الشـع رية وتفجؤمه نبرة مجيل العالية
وآداؤه اذلي جت رفـه امجلاه رييـة ً
أحيـان إىل اخلط ابيـة  -واخلط ابيـة مفسـدة للشـعر الصايف .1»-
وبعد ..فهل ا�ستطاع فاروق شوشة أن يطبق هذه املعايري واملواصفات يف شعره هو؟

ثان يًـا :اإلنـــجاز
مجمـل شـعر فـاروق شوشـة املطبـوع يف دواويـن ،واذلي بين أيدينـا اآلن  301قصيـدة،
مف رقـة يف تسـعة عشر ً
ديـوان ،ادليـوان األول «إىل مسـافرة» نشر للمـرة األوىل �سـنة 1966م،
وابدليـوان األخير «ينفجـر الوقـت» نشره �سـنة 2014م 2.أي أن املـدة التي كتـب فهيـا هـذا
الشـعر تقـارب نصـف القـرن.
غال بيـة هـذه القص ائـد مصوغـة على نظـام شـعر ال تفعيلة ،وقليـل مهنـا جيمـع بين نظـايم
ال تفعيلة والبيـت الشـعري ،وأقـل مـن ذكل تلك القص ائـد التي تعمتـد على نظـام البيـت
الشـعري فقـط.
وقـد اعتـاد النقـاد  -عندمـا ي ذكـرون فـاروق شوشـة  -على وضعـه يف قالب مـن القوالب
اجلاهـزة ،فيق ولـون ً
مثلا :إنـه ينمتـي إىل جيـل ال �سـت ينيات ،أو :إنـه ينمتـي إىل مدرسـة الشـعر
رس الروم ان �سـية العازفين عىل وترها».4
اجلديـد ،3أو :إنـه «آخـر الروم ان �سـيني الكبـار الوارثني ّ
وهـذا شكل مـن أشكال الت منيـط املـرحي ،اذلي ميكـن ادلارس مـن إصـدار األحكام العامـة على
مجموعـة كبيرة مـن املبدعين يف وقـت واحد ،دون النظـر إىل الفروق الفرديـة واخلص ائص اذلاتية
1
2

3
4

السابق ص .22
دواويـن فـاروق شوشـة يه :إىل مسـافرة  ،1966العيـون احملرتقـة  ،1972ل ؤلـؤة القلـب  ،1973يف انتظـار مـاال جيـيء  ،1979ادلائـرة احملمكـة
 ،1983لغـة مـن دم العاشـقني  ،1986يقـول ادلم العـريب  ،1988هئـت كل � ،1992سـيدة املـاء  ،1994وقـت القتنـاص الوقـت  ،1996وجـه
أبنـويس  ،2000امجليلة تنزل إىل الهنـر  ،3003أحبـك حتى البكاء  ،2006مـوال بغـدادي  ،2007ربيـع خ ريـف العمـر  ،2008وجـوه يف اذلاكرة
 ،2010الرحيـل إىل منبـع الهنـر  ،2012أبوابـك �شتى  ،2013ينفجـر الوقـت .2014
هناك العديد من ادلراسات واألطروحات اجلامعية اليت حتدثت عن ذكل.
جنيب العويف ،جمةل العريب أكت وبر .2017
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التي متيز ّ
لك واحـد مهنـم عـن اآلخ ريـن ،ودون النظـر إىل التطـور اذلي حلـق ًلك مهنـم .وهـذه
آفـة مـن آفـات النقـد احلديـث ،ابإلضافـة إىل ّأن فكـرة األجيـال نفسـها ال وجـود لهـا يف الواقـع
اإلبداعـي ،كما أن خ ريطـة الروم ان �سـية واسـعة جـدً ا إىل احلـد اذلي ميكـن فيـه القـول بـأن
هنـاك روم ان �سـيات بعـدد الشـع راء ،ذلكل فـإن وصـف هـذا الشـاعر أو ذاك ب أنـه مـن جيـل
ال �سـت ينيات أو ال �سـبع ينيات أو ب أنـه روم انسي أو الك�سـييك ال تكفـي ،بـل ال بـد مـن البحث
عـن اخلص ائـص اذلاتيـة للشـاعر ،والتي متيزه عـن غيره مـن أبنـاء جيله ،ومـن شـع راء الاجتـاه
اذلي ينمتـي إليـه ،بـل التي متيز ّ
لك مرحلة مـن م راحـل تطـوره الفني .ذلكل ف إننـا يف حديثنـا
عـن شـعر فـاروق شوشـة لـن نضفـي عليـه الصفـات المنطيـة العامـة اجلاهـزة التي قيلـت عن
الشـعر الروم انسي أو جيـل ال �سـت ينيات أو املدرسـة اجلديـدة إال ابلقـدر اذلي ي�س ـتنبط مـن
هـذا الشـعر نفسـه ويتالمـس مـع هـذه املقـوالت.

مراحـل تطوره الشـعري
وامل تتبـع لشـعر فـاروق شوشـة بشكل عـام يالحـظ أنـه مل يثبـت على حـال واحـدة ،ومل
مـر بعـدة م راحـل:
جيمـد على ط ريقـة واحـدة ،بـل ّ
ًأول :البدايـة أو مرحلة امحلـاس ال �شـبايب ،وفهيـا جنـد صـوت فاروق شوشـة الشـاب القلق
املتأثـر مبوجـة املـد الثـوري التي اكنـت مسـة املرحلة الثوريـة بعـد العـدوان الثلايث على مصر
وتـوايل الثـورات الع ربيـة ،فهـو ي �سـبح مع هذا ال تيار ويشـارك يف احلديث عـن القضااي القومية
والوط نيـة السـاخنة حبماس وبصـوت م رتفـع .وقـد جسل يف ديوانه األول املسـمى «إىل مسـافرة»
مخـس قص ائـد مـن هـذه املرحلة ،يه «شـهيد اللكمـة» (أغسـطس �سـنة  ،)1958احلصـاد
(ينايـر �سـنة  ،)1958مـن فـدايئ إىل صديقتـه (ن ومفبر �سـنة  ،)1956بغـداد تثور (أغسـطس
�سـنة  ،)1958اي مغـرب (مايـو .)1957
مفوضوعـات هـذه القص ائـد ت رتبـط بأحـداث فعليـة أو وق ائـع اترخييـة ح يّ ـة ،مثـل بطـوالت
الفدائيين امل رصيين يف القنـال واغ تيال الصحفي الل بناين نسـيب املتين ،وثورة الشـعب املغريب
والشـعب الع رايق.
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واملعجم اللغوي اذلي ا�سـتخدمه الشـاعر يف هذه الفرتة معجم حاميس سـاخن تكرث فيه
لكمات ادلم والثـورة ،والغضـب ،واللهيـب ،والثأر ،والغدر ،واحلـداد والليل والظلمة ،والرعب،
واجلـرح ،والطوفـان ،واملـوت ،واألحـزان ،واجلثـث ،والقبر» والعبـارات الغاضبـة مثـل «معروقً ـا
ثـأرا وله يبـا» «أومضـت طلقـة الغـدر» «رمغ أثـواب احلـداد»
لك بنـان املـدىم» «أصبحـت بعـدك ً
«اي أف قً ـا مـا زالـت فيـه آاثر دمـاء» «اي ألـف جنـاز مـن أحبـايب ..مـن أغلى األحبـاب» حتى إن
لكمـة «ادلم» وم �شـتقاهتا تكـررت يف هـذه القص ائـد مخـس عشرة مـرة ،مهنـا قصيـدة واحـدة
تكـررت فهيـا مثـاين مـرات ،وهـذا ليـس غ ري ًب ـا على شـعر هـذه الفترة الثوريـة اليت اكنـت هذه
اللغـة يه السـمة الغالبـة عليـه ،وقـد سـار فـاروق شوشـة مع هـذا ال تيار.
والصور اليت ا�ستخدهما يف هذه املرحةل ليست جديدة ،مثل:
«مل يكـن شـي ئًا غ ري ًب ا
ال
وال اكن ً
رسـول يف يديـه املعجـزة
ال ،وال ابركـت الشـمس جب ينـه
اكن ً
إنسان
ودودًا اكلن�سيم
داف ئًـا اكللمحـة املتقدة» .1
فا�سـتخدامه صور «الرسـول ،واملعجزة ،والربكة واإلنسـانية والن�سيم وح رارة النظرة» من
الصـور ال رتاثية املألوفة.
وابملثـل فـإن اإلطـار املو�سـيقي اخلـاريج لهـذه القص ائـد ،سـواء ابلن �سـبة إىل الـوزن أو
القافيـة يـدور داخـل إمكاانت ال تفعيلة احملـددة يف البحـور الع ربية املعروفة مـن ذوات ال تفعيةل
الواحـدة ،فالقصيـدة األوىل تعمتـد على حبـر الرمـل والث انيـة والثالثـة على حبر املتـدارك وهكذا.
اثن ًي ـا :املرحلة الروم ان �سـية ويه أمه مرحلة يف تك وينـه الفني ،ألهنـا املرحلة التي ا�سـتوت
 1األعامل الشع رية ج 1ص 86
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فهيـا موه بتـه على عودهـا ،واكنـت األسـاس اذلي بنى عليه سـائر حي اته الفنيـة ،وميكن حتديد
مالمـح شـعره يف هـذه املرحلة فيام ييل:
1 .1ال تعبري الوجداين
فقد اجته فهيا بشلك حاد إىل ال تعبري الوجداين اخلالص أو ال تعبري الروم انيس ،والعجيب
أنـه اجتـه إىل الروم ان �سـية يف وقـت اكنـت فيـه موجـة املـد الروم انسي يف الشـعر العـريب قـد
احنسرت ،ويف وقـت اكنـت أصـوات النقـاد ت رتفـع فيـه مناديـة بتج نيـد األدابء واملثقفين خلدمـة
األغـراض الوط نيـة ،ذلكل جنـد أن قضـااي احلـب والشـوق واللوعـة والغـرام واألمل والغ ربـة يه
الوضوعـات الشـائعة يف شـعره يف هـذه املرحلة ،بيامن اكنت موضوعات احلـرب الوط نية والوحدة
الع ربيـة والثـورة والكفـاح يه املوضوعـات السـائدة يف أشـعار معارصيـه .هـذه املرحلة تبـدأ
يف ديوانـه األول «إىل مسـافرة» ،اذلي أخرجـه �سـنة  ،1966وتنهت ـ�ي بديـوان «لكمـة مـن دم
العاشـقني» املنشـور �سـنة  ،1986أي أن هذه املرحةل ا�سـتغ رقت من مس يرته حوايل ع رشين
عا ًم ـا ،وغطـت حـوايل م ائـة قصيـدة أي مـا يسـاوي ثلـث إنتاجـه الشـعري .ومـن املالحـظ أن
الروم ان �سـية اليت تتجىل يف شـعره تتط ابق مع مفهومه اخلاص للروم ان �سـية ،فه�ي روم ان �سـية
إجيابيـة وليسـت سـل بية هروبية.
وأول مـا يلفـت النظـر مـن مالمـح الروم ان �سـية يف شـعر هـذه املرحلة هو الرؤيـة اذلاتية
التي تعبر عـن اهلمـوم اذلاتيـة للشـاعر الفـرد ،وهـذا أ ّمه مـا مييز األدب الروم انسي معومـا،
فالقص ائـد يف هـذه املرحلة مصوغـة بضمير املتلكـم وحتمـل صـوتً واحـدً ا هـو صـوت فـاروق
شوشـة ،فكأهنـا نـوع مـن الـرد العملي على املوجـة العارمـة مـن شـع راء السـلطان يف هـذه
املرحلة ،والتي اكنـت أصواهتـم اذلاتيـة فهيا تاكد ختتفي أو ال تعبري عـن صوت الوطن ،أو الاجتاه
القـويم الاش ترايك ،يف سـبيل مـا أمسـوه ال تعبير عـن امجلاعـة أو عـن الشـعب.
ولـو أننـا وازنّ ً
مثلا بين صـورة واحـدة عنـد فـاروق شوشـة وشـاعر آخـر معـارص هل هـو
محمـد الفيتـوري ،فسـوف جنـد مهـوم فـاروق شوشـة مهو ًم ـا ذاتيـة بينام جنـد مهـوم الفيتـوري
مهو ًم ـا قوميـة اجامتعيـة و�سيا�سـية .يقـول الفيتـوري يق قصي دتـه امجليلة:
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«أهيـا السـائق رف قً ـا ابخليـول امل تعبة
قف
فقـد أدىم حديـد الرسج عظـم الرقبة
قف
فـإن ادلرب يف انظـرة اخليل اشـتبه
هكـذا اكن يغني املوت حـول الع ربة
ويه هتـوي حتـت أمطـار ادلىج مضط ربة
غير أن السـائق األسـود ذا الوجـه ال نحيل
جـذب املعطـف يف يـأس عىل اجلسـم العليل
ورىم ادلرب مبـا ي �شـبه أنـوار األفول
مث غنى سـوطه البـايك على ظهر اخليول
فتلوت
وهتاوت
مث سـارت يف ذهول»
صـور صـوت امل تعبين املكدوديـن من أحصـاب الوجوه السـم راء ال نحيةل
فالفيتـوري هنـا يُ ّ
واألجسـام اله زيلة ،اذليـن لوحهتـم حـرارة الظمل والا�سـتغالل والقهـر ،وألهبت ظهورمه �سـياط
الا�س تعباد.
أمـا فـاروق شوشـة ،فيرمس اللوحـة نفسـها ولكـن مـن منظـور آخـر ،مـن منظـور فـردي
روم انسي ،يقـول:
«أهيـا القـادم ،يف عنـف قطار املوت،
رف قً ـا ابلوجـوه امل تعبة
حنـن ج ربنـا كثريًا
واب تلعنـا خيبـة الومه حسيرًا ،وكس يرا
وتعلقنـا ط و ًيلا بذيـول الع ربة
يف الغبـار األسـود امللعـون ن رتد
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ويف وجـه الليـايل اجلوف
يف دوامـة الصمـت احل زين
ودهاليز الـرؤى املضط ربة
مل نفـارق وتـدً ا شـدت إليـه لك أعنـاق القبيةل
ال ،ومل نسـأم أفانين هتـاف الكذبة
ال ،ومل نبرح ً
مكان حنـن فيه من �سـنني
مهـل مـن غري حيةل
هـذه األعناق ديسـت ،داسـها عام وعام
التكـن أقىس
مفـا يف مزنع الصبر بقية
ال ،وال بعـض إابء يف عـروق الرقبـة» .1
ففـاروق شوشـة رمغ ا�سـتخدامه لضمير املتلكمين (حنـن) يف هذه القصيدة فإن م شكلته
فرديـة ،يتـأمل فهيـا مـن الوضـع املـؤمل ملـا وصلـت إليـه أوضـاع قب يلتـه ،وخيبـة أمله فهيـا ،فهـو
شـاعر مـأزوم يشـكو العـام اجلديـد اذلي هيـ ّل عليـه والوضـع كما هـو ،مفأسـاته هنـا مأسـاة فرد
وليسـت مأسـاة أمة أو قبيةل ،مأسـاة ت �شـبه مأسـا ة شـاعر امحلاسـة يف قوهل:
«لكـن قـويم وإن اكنـوا ذوي عـدد *** ليسـوا مـن الرش يف يشء وإن هاان»
العنصر الروم انسي الثـاين البـارز يف شـعر فـاروق شوشـة يف هـذه الفترة �شـيوع املعجم
الروم انسي اخلـاص ،وبشكل مكثـف مبـا يتـواءم مـع اإليقـاع النفسي لفـاروق شوشـة ،سـواء
ابلن �سـبة ل أللفـاظ أم الصـور أم العبـارات .يبـدو ذكل وا ً
حض ـا يف العناوين اليت اختارها للقص ائد
مثـل العناويـن التاليـة« :ل ؤلـؤة يف القلـب ،أ ِ
نـت ،حبنـا ،الرغبـة املعتقـة ،حلظـة لقـاء ،بين
نـت ،أان ..إ ِ
ينيـك ..ال ،أاندي ِ
ع ينيـك موعـدي ،أروع مـن ع ِ
عليـك ،موعـد مع النجوم ،أان أ ِ
ليك،
هـل ت ذك ريـن؟ ،اي طائـري ،مسعـت ع ينيـك....اخل»
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واملعـاين الشـع رية يف هـذه القص ائـد مغ رقـة يف الروم ان �سـية ،مثـل « التصـاق الـروح
ابلـروح ،واحليرة ،والغيـاب يف وجه اللحظـات احملتدمـة ،وإرشاق وميـض الصـدق ،وتدافـع
احلـارة ،ولغـة الع ينين ،والرغبـة احلبلى بعـذاابت العمـر ،وفيضان الهبجـة ،والهواجس
األشـواق ّ
املذعـورة ،والقيعـان الظمـأى....اخل
كما أن الرؤيـة التي تمكـن يف هـذه القص ائد رؤية روم ان �سـية ،رؤية عاشـق يقتهل الشـوق،
وهـو دامئً ـا متعلـق حببـال امل�س ـتحيل ،ايئـس مـن الوصـال ،لو أنه ظـل واق فً ا على ابب حمب وبته
حتى تنهت ـ�ي حي اتـه مل خيمـد شـوقه إلهيـا ومل تنطفـئ ن ريان اغ رتابه مهنا ،ولظلت سـفنه املسـافرة
تنـوء ابلغ ربـة والرتحـال ،يقتلهـا الظمـأ للقـاء احلبيب ..وهكـذا تتواىل موجـات الفيض الوجداين
مـن أول القصيـدة حتى آخرها ،يقول:
«لـو أين عشـت العمـر عىل اببك
مـا مخـد الشـوق ،وال انطفـأت انر الغ ربة
ولظلـت سـفين املبحـرة ِ
إليـك تنـوء بأثقال الرتحال
جوعًـا تتضـور أو ً
ظمأ
اي مـن يسـقيين من مخرك
يقـذف يب يف مهنلك السـايج املتدفق
أرشـف ،أرشـف ،حىت أسـاقط إعيا ًء أو ختمة
وأعـود فتحملني األشـواق ويثقلني عـبء الرغبة
مـن ِ
أجلك ،أقتحـم الليل ،وأعرب سـاحات امحلقى
1
امل نتظ ريـن بأعتابـك»
كما أنـه يعمتـد يف أكثر قص ائـد هـذه املرحلة على مضري اخملاطبـة امل ؤنثة :إذ يبـدأ قصي دته
«أغ نية مسـافرة» بقوهل:
ِ
«إليك ايمسـافرة»
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وقصي دته «إىل مسافرة» بقوهل:
«ألن يف ع ِ
ينيـك شـي ئًا غير روعـة األمل»
ويف قصيدة «يف الليل» يقول:

«وجئـت ِ
إليك
وقفـت على ذكل املنحىن
أاندي ِ
عليـك»

ويبدأ قصيدة «الصمت» بقوهل:
«ال تصمتي
الصمـت يفضـح العيون»
وهكذا جند أكرث قص ائد هذه املرحةل تبدو كأهنا مناجاة للمحب وبة.
ومـن املالمـح الروم ان �سـية يف شـعره يف هـذه املرحلة أيضً ـا ميله إىل الفطـرة والط بيعـة،
حين إىل حياة الق رية ،ويشـعر ابلضياع والغ ربة والك آبة
والنفـور مـن حيـاة ال تصنـع .ذلكل جنـده ّ
يف املدينـة ،يقول:
«صديقيت
اكن لنـا ألـف خيال
يف ق ريتي الصغرية
وألـف توق وارف الظالل»
«ويف مدينتي الكبيرة
عرفـت اي صديقتي معىن السـأم
معنى الضياع
وذقـت اي صديقتي شـوك القمم
شـوك القالع
وغبـت ايصديقتي مع الظمل
1
وال شعاع»
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كما أن شـعره يف هـذه املرحلة يتشـح ابألىس والتأمل الروم انيس احل زيـن ،يف موجات ابكية
تذكّ ـران ابلشـع راء العشـاق يف العصر األمـوي وابلروم ان �سـيني العـرب يف النصـف األول مـن
القـرن الع رشيـن ،أمثـال عبـد الرمحـن شـكري وإب راهيم انيج وأيب القـامس الشـايب ،يقـول يف
قصيـدة أسماها « أيـوب»:
عذبتنـا ،كنـا نظـن األىس *** ميحـو األىس املـايض وين �سـيه
ت رامكـت ايرب أرزاؤه *** وانهبمـت عنـا معانيـه
كيـف التقـى يف جوفنـا حـارض *** وغابـر وىل وآتيـه
وكيـف أص بحنـا هل سـاحة *** يع بران ..لكننـا فيـه
وتذكّ ران هذه القصيدة بقصيدة عبد الرمحن شكري اليت يقول فهيا:
حيوطني منـك حبـر لسـت أعرفـه *** وهممه لسـت أدري مـا أقاصيه
أقضي حيـايت بنفـس لسـت أعرفهـا *** وحـويل الكون مل تـدرك جماليه
ايليـت يل نظـرة يف الغيـب تسـعدين *** لعـل فيـه ضيـاء احلـق تبديه
لكـن روم ان �سـية فـاروق شوشـة يف هـذه املرحلة مل تكن روم ان �سـية اهن زاميـة أو هروبية،
بـل يه روم ان �سـية جم نّحـة ت رفـض الواقـع وال هتـرب منـه ،يمتنى تغييره وال ي�س ـتطيع ،ويتـأمل
ألحـوال النـاس فيـه وال ميلك القـدرة عىل مسـاعدهتم .وذلكل يترمح عىل األزمنـة اخلالية ،عندما
اكن السلاطني يقـ ّدرون مواهـب الشـع راء واملبدعين ،وي تحسر على حظـه  ،ألن الزمان اذلي
يعيـش فيـه اآلن ليـس زم انـه ،فهـو غ ريـب ،إذ لـو اكن قـد عـاش يف هـذه العصـور ألصبـح من
أحصـاب احلظـوة ،أو ندميً ـا للسـلطان ،يقول:
«منخل ًع ـا عـن ك ونكم أطري
عـن وجـه هـذا العامل املوغـل يف الغ رابة
شـاعرا يف غير هذا العرص واألوان
لـو كنـت
ً
لتـأدت فـويق عاممـة أو قبعة
�سيا ن
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والنتظمـت يف مسيرة اذلاكء والنجابـة
و ًهج ـا ي زيـد ر ونق اإليوان
ويدخـل احلبور والرسور
على صـدور ال نخبـة واألعـوان يف معية السـلطان» .1
مث يقول:
«فليـس يل يف أرضكم سـقيفة أو بيـت
لكنني ،وا أسـفا يف زمانكم أتيت
سـقطت مـن ب راثـن الكآبة
والزمـن املوغـل يف الغ رابة» .2
مل يكـن فـاروق شوشـة  -إذن  -يعيـش يف عـامل روم انسي خيـايل ّ
يغني فيـه عىل لياله ،يف
الوقـت اذلي اكن فيـه صلاح عبـد الصبـور وأمـل دنقل ومحمد عفيفي مطـر وأرضاهبم حي رتقون
لكن
بنـار الواقـع ،وي �شـتعل يف أشـعارمه لهيـب الثـورة والمترد ،بل اكن يعيش يف الواقع نفسـهّ ،
همموس ـا ،وانفجـاره مكتو ًم ـا،
ط بيعـة فـاروق شوشـة الهادئـة غير الوح �شـية جعلـت اع رتاضـه ً
إىل ادلاخـل وليـس إىل اخلـارج  ،كما أن مفهومـه للشـعر وإيثـاره ال تعبير الرمـزي املهمـوس
على ال تعبير اخلطـايب هـو اذلي جعـل نقـده للواقـع غامضً ـا ومغل فً ـا ابلرمـز واإلشـارات التي
حتمتـل أكثر مـن معنى ،ورمبـا يكـون موقعـه الوظيفـي هو اذلي فـرض عليه عـدم الانضامم إىل
ط ائفـة الشـع راء املفلوكين اذليـن ينشـدون القص ائـد ذات احلـراب املدببـة كام سمامه ،ذلكل جند
الروم ان �سـية التي انهتجهـا يف شـعره روم ان �سـية خاصـة تتط ابـق مـع مفهومـه هـو عهنا.
هنـاك ملمـح آخـر يف روم ان �سـية فـاروق شوشـة يف هـذه املرحلة ،وهو العمـق الروحاين
اذلي يقترب مـن التصـوف ،ف املعشـوق عنـده ليـس جسـدً ا وليـس معلو ًم ـا أو حمـدودًا ابلزمان
واملاكن ،إنه يف عامل اجملهول أو يف الفضاء الرحب لألشـواق الالهن ائية ،وال يكون ذكل إال دلى
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أحصـاب األحـوال مـن العاشـقني ،وال تتبـدى صورتـه ،وال تتجلى إال يف مشـارق أنـوار القلـوب.
لكـن الصوفيـة عنـده ليسـت صوفيـة مذه بية ضيقة ،بل يه صوفية إنسـانية فلسـفية تتعلق
ّ
بـأرسار الوجـود ،يقـول يف قصي دتـه «حـال مـن العشـق» التي ا�سـتعار لها ً
عنوان ي �شتمل عىل
رموزا مـن الكم العارفني من أهل
لكمـة (حـال) وهـو مـن مصطلحـات الصوفية ،وا�سـتعار فهيا ً
الط ريـق ،مثـل «الفيـض» «الشـعاع» «النور» «الباب» «السـدرة» .يقول:
«الفيـض الباهـر يغرقين
منجـذب لشـعاع الرمحـة منك
أتضـاءل
ً
1
لهـذا األفق السـمح النوراين»
«وهاحنـن أوالء تصاغـران حتى هنا
وأتينـا اببـك ملمتسين ،وحمت �سـبني
فارفـع مقتـك عنا
وامسـح بيـد الرمحـة وجـه خطاان وخطاايان
هـا حنن صغـار يف كنفك
يف كنـف العـزة نرقـد مؤتز ريـن ً
خيوط ـا من نور
والفيـض األ�سنى يغمـران إذ يغشى السـدرة ما يغىش» .2
ومـن سمات شـعره الروم انسي يف هـذه املرحلة العمـق الفلسـفي واحليرة اإلنسـانية إزاء
قضـااي الوجـود والقـدر ،يف نغمة فلسـفية ت �شـبه النغمـة الروح انية احلائرة لعمـر اخليام يف قوهل:
مسعـت صـوتً هات فً ـا يف السـحر *** اندى مـن الغيـب غفـاة البرش
هبـوا املأوا كأس املنى *** قبـل أن متلأ كأس العمـر كـف القدر
يقول فاروق شوشة ،وك أنه ير ّد عىل معر اخليام:
«مـا عـاد جيـدي أن نلـوم القـدر *** تطاير احللم ،وجف الوتر
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عنـد اصطفـاق الهنـر أحالمنـا *** مل ّـا تـزل يف همدهـا تنتظر
ُ
عيني ،ويف خاطـري *** حلم الرايحين بفيض املطر
أمغضـت ّ
أطفـو مـع اذلكـرى ،على سـاعة *** اكنـت لنا مثـل خيال غرب» .1
2 .2بناء القصيدة
عندمـا حتـدث النقـاد العـرب القدمـاء عـن بنـاء القصيـدة الع ربيـة اهمتـوا بقصيـدة املدحي،
فتنهبـوا إىل أن هيلكهـا العـام م ركـب مـن املقدمـة الطلليـة ،مث وصـف الرحلة إىل املمـدوح
وتص ويـر مشـاق الط ريـق ،مث صفـات املمـدوح نفسـه ،مث مطالـب الشـاعر مـن املمـدوح ،ومل
هيمتـوا ابلقواعـد التي حتـدد هيكل بنـاء القصيـدة الوجدانيـة  -قص ائـد الـراثء والغزل والشـكوى
 على الـرمغ مـن كثرة الشـعر الوجـداين يف األدب العـريب ،ووضـوح بنـاء القصيـدة الوجدانيـةبشكل كبير ومت انـة إحاكهمـا ووحدهتـا .وامل تتبـع لهيـالك القص ائـد الع ربيـة القدميـة يالحـظ ّأن
القصيـدة الوجدانيـة يف ال تراث العـريب القـدمي لهـا شكالن:
تتكـون فيـه القصيـدة مـن دفقـات وجدانيـة متجـاورة ومتشـاهبة يف نظـام
الشكل األول ّ
دائـري ،ولك دفقـة تتخـذ لهـا ً
شكل خمتل فً ـا عـن الشكل اذلي اخت ذتـه سـائر ادلفقـات ،وهنا
تنـوع ال بنيـة ال سـطحية ،أي «ال تنـوع يف الوحـدة» حسـب
تتحقـق وحـدة ال بنيـة العميقـة ،و ّ
تعبير فـاروق شوشـة ،هـذا النـوع مـن ال بنـاء يمتثـل بصـورة واحضـة يف قصيـدة الـراثء عند أيب
ذؤيـب الهـذيل ،وخباصـة يف قصي دتـه الع ينيـة ،التي يقـول فهيـا:
أمـن املنـون وريهبـا تتوجـع *** وادلهـر ليـس مبعتب من جيزع
فهـذه القصيـدة حتتـوي يف بنيهتـا العميقـة على فاحتـة مث أربـع دفقـات مـن التوجـع مما فعهل
ادلهـر ابلشـاعر وبغيره .ادلفقـة األوىل رصحيـة يبـوح فهيـا الشـاعر بسـبب توجعـه ،وهـو أن
أبنـاءه م اتـوا ،أمـا ادلفقـة الث انيـة فيرمس لهـا صـورة تبرز مأسـاة امحلـار الوحيش «جـون ال رساة»
مـع ادلهـر ،ويه شـبهية مبأسـاته هـو ،أمـا ادلفقـة الثالثـة فيرمس لهـا صـورة مأسـاة مم اثلة مـع ثور
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بـري ،وادلفقـة ال رابعـة يـرمس فهيـا مأسـاة مم اثةل أيضً ا مع فارسين الكهام جشـاع ،ويف الهناية يعود
ّ
لتأكيـد احللقـة األوىل يف املقدمـة ،فيقـول« :وادلهـر حيصـد ريبـه مـا يـزرع».
أمـا الشكل الثـاين اذلي تقـوم ب نيتـه على شكل الشـجرة فيكثر يف قص ائـد الغـزل وعنـد
الشـع راء العشـاق يف العصر األمـوي ،وعنـد الشـع راء الروم ان �سـيني يف العصر احلديـث.
فالشـاعر يف هـذا النـوع يبـدأ القصيـدة مبـارشة بدفقـة ق وية تربز العالقة مـع احملبوب ،مث تتفرع
لك دفقـة ً
ادلفقـات مكوجـات متتاليـة ومت شـعبة ،وتتخـذ ال بنيـة ال سـطحية يف ّ
خاص ـا،
شكل ً
ً
متخيلا أو صـور ًة أو قصـ ًة صغيرة .وأوحض منـوذج لهـا معلقـة امـرئ القيـس
كأن تكـون موق فً ـا
وشـعر معـر بـن أيب ربيعـة.
وبنـاء القصيـدة الوجدانيـة عنـد فاروق شوشـة يف هـذه املرحةل الروم ان �سـية ال خيرج عن
يطور ،مثال ذكل  :قصي دته املسـ ّم اة «اخلالص» املنشـورة
هذيـن الشكلني ،لكنـه جيـدد فهيما و ّ
يف ديوانـه األول .فهـذه القصيـدة حتتـوي يف بنيهتا العميقة عىل ثالث دفقات شـعوريةّ ،
لك مهنا
يتض ّم ـن مجموعـة مـن املشـاعر التي تتجمـع عنـد الرغبـة يف اخللاص مـن يشء ماّ ،
فلك إنسـان
تنت ابـه ً
معي ،من
أحيـان رغبـة عارمـة يف أن يتخلـص مـن يشء مـا ،مـن موقـف ما ،من مـأزق ّ
خشـص مـن النـاس ،أو مـن حـاةل مـن احلـاالت ،أو مـن مكان حمـددً ،أي اكن هـذا اذلي يـرىج
اخللاص منـه ،والقصيـدة تعبر عـن هذه احلاةل اإلنسـانية .وهـذا هو الفارق بني الشـعر اجلديد
عنـد فـاروق شوشـة والشـعر القـدمي ،فادلفقـة الشـعورية عنـد الشـاعر القـدمي حمـددة منغلقة
على معنى واحـد ،اكإلحسـاس بوطـأة القـدر عنـد أيب ذؤيـب ،أمـا الشـاعر احلديـث فهو يضع
ًنص ـا منفت ًح ـا على ّ
لك التأويالت.
ّإن ّ
صورهـا فاروق شوشـة تتجلى بصورة
لك دفقـة شـعورية مـن ادلفقـات الثلاث التي يُ ّ
خاص ـة ،ليـس على أهنـا أمثوةل أو حاكية ،بل عىل أهنا جت ربة مشـعة ،مسـاوية للتج ربة
ختي يليـة ّ
يف احليـاة نفسـها ،ولكـن بط ريقـة شـع رية حملقة .ففي ادلفقـة األوىل يقول:
«كنـا نظـن دمعـة ال �شـتاء متنـح العصـاة مغفرة
وتغسـل القلـوب مـن م رارة التذاكر
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لكننـا حين ع ربان مفـرق الط ريق
وارتعـدت ف رائـص اخلطـى ،وجفت احللوق
وراح ي رشئـب يف أحداقنـا الهنار
ملـا هتاوت ال �سـنون
واختلـط املغيـب ابلرشوق
تسـاقطت ذن وبنا
كأهنـا على جب يننا مسـ ّم رة
وغـاص يف أحشـائنا ،يف معـق ذكرايتنا
تردد األىس...وشـهوة اجلنون
وليـس مث واحة ..وال سـكون..
1
سـوى جضيج املقربة»
الشيء اذلي يـراد اخللاص منـه يف هـذا املقطـع ابطني نفسي ،متأصـل يف القلـب وهمما
ألن دمـوع ال �شـتاء ال تغسله ،واملغفـرة ال
جاهـد اإلنسـان يف التخلـص منـه ،ف إنـه الي�س ـتطيعّ ،
متحـو مـرارة تـذاكره .لكـن بعدما سـطع نـور املع رفة وعرب امل ريـد مفرق الط ريق وانكشـفت أمام
ع ينيـه احلق ائـق واتضحـت هل الرؤيـة وهتـاوت أمامـه ال �سـنون فلم يعـد هنـاك زمـان ،واختلط
املغيـب ابلشروق فلم يعـد هنـاك ماكن .عندئذ تسـاقطت منه اذلنـوب و ّمت هل اخلالص ،عندئذ
جتس ـد دفقة شـعوري ّة ملشـاعر
ال يسـمع صـوت سـوى جضيـج املقبرة ،جت ربـة ع رف انيـة متاكملة ّ
اخلالص.
ويف ادلفقة الث انية يقول:
اكنوا يق ولون لنا  -يف معرض ال نصيحة اجمل ربة:
الفجـر ٍ
آت ،فامغسـوا أقالمكم ،وعانقوه
وطهـروا ابحلـب حلظة النقـاء والصفاء
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ولك مـا عرفمتـوه مـن حقائـق احلياة ّمزقوه
وال تق ولـوا اكن بين دفتي كتاب..
فباطـل مـا تدعون ..ابطـل ما هترفون
وليـس غري ذاتنـا املهذبة
غوصـوا إىل األعماق خلف حمكة األ�شـياء
ولك ذرة جتـول يف معابـر الفضـاء
وانسـوا مهـوم عرصمك..فلكها هيون
إن قيـس ابذلي مىض
اكنـوا يق ولـون لنا
هـل قائـل هلـم بأن جفرمه قىض
وآن أن يعانـق ال رتاب
ويلي مـن احلناجر املد ربة
اخللاص يف هـذه ادلفقـة ليـس ابطن ًي ـا ،بـل خلاص مـن يشء خـاريج ،مـن ابعـة الـومه
تبين ّأن ّ
لك مـا
وجتـار الكالم والوعـود الاكذبـة واملع رفـة اجمل ربـة ،لكـن بعـد انكشـاف احلقيقـة ّ
وأن احلمكـة احلقيقيـة يه التي تصـدر عن اذلات املهذبة ،والتي تأيت نتيجة
قالـوه جمـرد أابطيـلّ ،
الغـوص خلـف حمكـة األ�شـياء ،و ّ
لك ذرة يف مع ابـر الفضـاء ،هـذه يه احلقيقـة التي تتجلى ملن
كشـف الغطـاء عـن عيوهنـم ورأوا احلقيقـة ،أمـا الوعـود الاكذبـة مفآلهـا ال تراب.
ويف الهناية تكمتل دائرة ال بنية ابدلفقة الثالثة اليت يقول فهيا:
كرهتمك..كرهتكم..
ايمـن خطامكو تشـل خطويت..
ومل تـزل أصـداؤمك متيت رصخيت..
اي طاملـا وقفـت عند اببمك..
تلـكأت رؤاي يف رحابكم
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ومـا غمنـت غري سـاقط احلديث واملتاع
يـدي بضعـة من الرماد
وعـدت يف ّ
وم �سـبحة
ويف جـرايب الع تيـق مكحةل..
وألـف صـوت مل يعد يبني
.............................
كرهتكم ..كرهتمك
اي مـن جحبتم عـن جبيين الرشوق
إين على مشـارف الط ريق
أبـدأ مـن حيث انهتـت خطامكو
من خصـرة املضيق
وهنـا تكمتـل ال بنيـة ال سـطحية وال بنيـة العميقـة ،وهما م ًع ـا يقومـان على حمـور واحـد هو
«اخلالص».
هكذا يتبني لنا ّأن فاروق شوشـة اكن عىل وعي بع دّة أ�شـياء تتجىل يف شـعره ،وظهرت
يف حديثـه النظـري عـن ط بيعة الشـعر احلديث وعالقته ابل رتاث.
اليشء األول :ارتباط الشعر احلديث ابل رتاث لغة وبنا ًء.
الشيء الثـاين :هـو عـدم الوقـوف عند ال تراث واج رتاره ،بـل تط ويره وال بناء عليه واسـتامثره
ومتثله ،فهـو مل يقـف عنـد الطاقـات الرم زيـة للنـص الشـعري القـدمي ،بـل جتاوزها عـن ط ريق
لك األزمنـة ويف ّ
نـص منفتـح ق ابـل للتأويـل يف ّ
لك األمكنة.
صياغـة ّ
أما اليشء الثالث :فهو الوحدة العض وية والفنية اليت تكتنف ّ
لك جزء من بناء القصيدة.
ومن مناذج الشكل ال بنايئ الثاين اذلي ي �شـبه الشـجرة يف قص ائد فاروق شوشـة يف هذه
املرحلة قصي دت ُـه املسـ ّم اة «بين ع ينيـك موعـدي» ،فهـذه القصيـدة حتتوي عىل ثلاث فق رات،
الفقـرة األوىل مبث ابـة جـذع الشـجرة والفق راتن األخـراين مبث ابة الفرعني.
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يقول الشاعر يف الفقرة األوىل:
«بين ع ينيك..موعدي
وأان أمحل أاييم وأشـوايق إلياك
وأرى يف األفـق النـايئ يـدً ا متتـد اكلوعد ،وهتفو
وأراين حنوها..طـوع يدياك
مـن قـدمي ادلهر ،اكنـت نبضـة مثل اهزتاز الربق
مثـل اللمح
يشء لسـت أد ريـه احتواين،
فتالصقـت دلياك
يوهمـا ،وارتعشـت ع ينان
أغفـى خافقان
استسـلام للخـدر النـامع ينسـاب ويكسـو وجن تيكا
يوهمـا ،واحتدت روحان
أغفـت مقلتان
اختـارات حل ًم ـا بـريء الوجه ،حلو السـمت
1
ع �شـناه نـداي ،أخضر اللـون ،وضي ئً اوقـرأت العمـر
مكتوب..هنـا..يف مقل تيكا !»
ً
يبـدأ الشـاعر هـذه الفقـرة بسـطر بين عالمتي ت نصيـص هـو «بين ع ينيك..موعـدي»
ً
وجيعله
عنـوان لهـا ،كما جيعله أيضً ـا عنوانـأ لكل فقـرة مـن الفق رتين التال يتين ،يف هـذه الفقرة
الافتتاحيـة ياكشـف حمب وبـه مبقـدار ح بّ ـه وشـوقه اجلـارف هل ،ويقـول خماط ًب ـا إايه إن ح بّ ـه هل
مـن قـدمي ادلهـر ،وإن ح بّ ـه قـدر ال فكاك منـه ،وجبر ال خيـار هل فيـه ،وإن معـره لكـه مكتوب
يف مقل تيـه .
مث تـأيت الفقـراتن التال يتـان مبث ابـة فرعين لهـذه السـاق ،الفرع األول يتحـدث فيه عن احلب
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يف الوقـت احلـارض ،ويف الثـاين ي تنبـأ مبـا سـوف يكـون عليـه حهبما يف امل �سـتقبل ،ويف ّ
لك فرع
مـن الفرعين أغصـان من أف انني العشـق.
ً
ففـي الفـرع األول ،يقـول
مفصلا شكل الا�ستمتاع السـمعي عـن ط ريـق األذن يف نبرة
اللحـن واألنغـام ،وشكل الا�ستمتاع البصري ابلعين يف اخضرار الفجـر ،وشكل الا�ستمتاع
الشـ ّم ي ابألنف يف راحئة ال رايحني والورود ،وشكل الا�ستمتاع اذلويق ابللسان يف مذاق الشهد،
وشكل الا�ستمتاع اللمسي اجلسـدي عـن ط ريـق اللمـس والعنـاق واللثم ،وأخيرًا الا�ستمتاع
الـرويح عـن ط ريـق السرور والابتسـام وطالقـة األسـارير والشـوق والصـدق واخلشـوعّ ،
لك
شكل مـن هـذه األشكال هـو مبث ابـة غصـن م رتبـط بفـرع مـن فرعـي الشـجرة .يقـول:
«بين ع ينيـك موعدي»
وأان لك صبـاح أتلقـى نبرة اللحـن املندى
سـاك ًب ا يف قـاع أاييم ربي ًع ـا واشـتياقً ا ليـس هيدا
ليـس يـراتح ..سـوى أن عانـق العمر وضام
ليـس يـراتح  ..سـوى أن أ�شـبع األايم ً
تقبيلا ولامث
وهتـادى ،اكخضرار الفجر ،مزهو األسـارير
طليـق الوجـه ،مضمو ًم ـا إىل وجـه املفـدى
ملسـة ،وانطلقـت منـك يد
تعـزف أنغا ًم ا
وهتتز رايحي نً ا ووردا
مسـحت جهبـة أاييم ،حمـت عهنـا عنـا ًء وهتاويل وكدا
وا�سـتقرت يف يـدي حلظـة صدق ،خاشـع اخلفقة
ينسـاب وعودا
ذقهتـا وعدً ا فوعدا
ذقهتا اي مسـكري شـهدً ا فشـهدا»
أمـا الفقـرة األخيرة التي ي تنبـأ فهيـا ابمل �سـتقبل فيقـول فهيا:
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«بين ع ينيـك موعدي»..
يومنـا القـادم أحلى ..مل يـزل طوع هواان
لكما شـارفت احللم خطاان ،واطم أنت شـفتاان
واس تراحت مقلتاان
ومت نينـا ،فكان العمـر أشـه�ى مـن أمانينا ،وأغىل
وظ ننـا أن ً
خيط ـا مـن ضيـاء الفجـر هيتز بعي نينا
سلا ًم ا وأماان
لكما قلنـا بـدأان وانهت ينا
رصخـت فينـا ويف أعامقنـا ،حلظـة جـوع ليس هيدا
فرجعنـا مثلما كنا
وكنـا قـد ظ ننـا الشـوق قد جـاوزان ،وانداح عنا
ويـد متتـد مـن خلـف الليايل ،يك تطال
نسـجت ثـوب حنـان ليس يبىل
ً
ورحيان وظال
طوقـت أايمنـا اخلضراء أحال ًم ا
يومنـا القادم...أحىل
يومنـا القـادم ...أغىل»
3 .3الرمس ابللكامت
فـاروق شوشـة عاشـق للغـة الع ربيـة الفصحـى ،يتغنى هبـا فتخـرج لكامهتـا مـن مفـه كأهنـا
شـعر ،حتى يف أحاديثـه املعتـادة ،أمـا يف شـعره ،فه ـ�ي األسـاس اذلي يـرمس بلكامهتـا لوح اتـه
وصـوره الروم ان �سـية .ذلكل فـإن لغـة فاروق شوشـة يف شـعره أوحض رد معلي عىل الاهتام اذلي
يتشـدق بـه أعـداء اللغـة الع ربيـة الفصحـى بأهنـا لغـة ُم ع ل ّبـة مقصوصـة األجنحـة وال ميكهنـا
ال تعبير عـن التجـارب احلي اتيـة احليـة يف الواقـع املعيـش.
جتس ـم الرؤية املعارصة
مـن ذكل ت سـمي اته للقص ائـد واأل�شـياء بلكمات وعبـارات منظوريـة ّ
التي ي ريـد الشـاعر ال تعبير عهنـا ،وهـو أسـلوب معروف يف الشـعر العـريب ،برع فيه الشـاعر
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محمـود حسـن إسماعيل ،وهـو أسـلوب ق ريـب مـن إطلاق األلقاب ،مفحمود حسـن إسماعيل
ً
مثلا يقـول عـن الغـراب« :راهـب ال نخيـل» ،ويقـول عـن الثـور« :عاهـل احلقـل» ..وهكـذا يف
هـذه احلـاةل يتحـول القلم إىل فرشـاة ،وتتحـول احلـروف إىل ألـوان والكالم إىل صـور ولوحـات
فنية.
فـاروق شوشـة ي �سـتخدم هـذا األسـلوب بط ريقـة جديـدة ،فهـو ال يطلـق األوصـاف عىل
أ�شـياء ُم حـ ّددة اكلغـراب والثـور بـل يطلقهـا غال ًب ـا على جمهـوالت منفتحـة على �شتى املعـاين
املتجـددة ،وهـذا هـو الفـارق بين اللغة الفط رية الوح �شـية عند محمود حسـن إسماعيل واللغة
احل رضيـة املهندمـة عنـد فـاروق شوشـة ،بين أجشـار الغ ابـة امللتفـة ونبـااتت احلديقـة املنسـقة.
ً
وأحيان يصوغ فاروق شوشـة هذه العبارت يف لكمتني مثل« :أغ نية مسـافرة» «قط رات سلام»
«سماء رمادية» «لكامت م رتعشـة» «شـهيد اللكمة» «العيون احمل رتقة» «الرغبة املعتقة» «حبار
العشـق» «حبـة الضـوء» «ادلائـرة احملمكـة» «احلـراب املدببـة» «يشء يـودل» ،وأحيـاان يف لكمـة
واحـدة ،مثـل «الصمـت» «ب اكئيـة» «اع تراف» «احلصـاد» «اخللاص» «العـري» «الغ ربـة»
«الرحيـل» «الـزايرة» «أنـت» «حبنـا» «ملاذا».
ومن مناذج أسـلوب الرمس ابللكامت أيضً ا العدول ابللكامت عن دالالهتا املعجمية ،واخلروج
ابل رتاكيـب عـن األعـراف اإل�سـنادية يف اللغـة املعيارية ،ولكـن ليس ابلطـرق ال تقليدية املعروفة
اكجملـاز والكنايـة وال تلميـح والتع ريـض وغريهـا مـن الطـرق البالغيـة املعروفـة ،بـل بطـرق
مبتكـرة حتيـل إىل معـان ودالالت منفتحـة مشـعة ،يعمتـد الشـاعر يف ذكل على املصاحبـات
اللغ ويـة لللكمات ،ويف الوقـت نفسـه على تكسير هـذه املصاحبـات ،ومثـال ذكل قـوهل يف
قصيـدة «وجيـيء �شـتاء»:
«يف قلـب الليـل العـاري ينفجر �شـتاء
ممرورا..
معتـل اخلطـوةً ،
1
يأتينـا اليـوم عىل ا�س ـتحياء»
يف هـذه األسـطر الث الثـة جعـل الشـاعر ل ل ّيـل قل ًب ـا ك أنـه اكئـن يح «قلـب الليـل» ،ويف
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الوقـت نفسـه نفـى أن يكـون الليـل «هل قلـب ينفجـر �شـتاء» ،ألنـه ليـس مـادة بل هـو زمن،
ونفـى أن يكـون زم نًـا لوجـود ق رينـة تصرف عـن هـذه ادلالةل ،فيتطـرق اذلهـن إىل الظلام
احلسي واملعنـوي ،وإىل احتامل معنى البرودة احل �سـية واملعن ويـة «ي أتينـا اليـوم» مث نسـب هل
العـري ونفـاه« ،الليـل العـاري» «على ا�س ـتحياء» وجعهل ينفجر وال ينفجـر ،ووصفه ابلضعف
واعتلال اخلطـوة وبقـوة الانفجـار .لقـد كسر فـاروق شوشـة اإلشـارات املعتـادة لللكمات
وال رتاكيـب وأعـاد صياغهتـا ،ممـا جيعلهـا تضرب بإشـاراهتا ودالالهتـا يف ّ
لك اجتاه ،فلا تكون جمرد
لكمات قامو�سـية بـل اكئنـات مشـعة.
هذه يه اللكمة املتوهجة املشعة اليت اكن فاروق شوشة يبحث عهنا ويعنهيا يف قوهل:
«لفظـة تشـعل يف عروقنـا رمـادان القدمي
ويلاه مـن ألفاظنا البـاردة احملنطة
تقاذفهتـا الـرحي يف وجوهنا
حتى إذا مـا اختنقت دوامـة الغبار
تسـاقطت ألفاظنـا على الورق
1
سـطور عار»
ومـا يفعله فـاروق شوشـة ابللكمات يصنـع مثهل ابلصيـغ واألسـاليب والعالقـات النح وية،
مثل أسـاليب الا�سـتفهام والتعجب واألمر والهن�ي والرشط ومثل عالقات الفاعلية واملفع ولية
واإلضافـة واحلاليـة والعطـف وغريهـا .مثال ذكل قوهل يف قصيدة «م رثية شـاعرة عاشـقة»
«أ اكن رسا ًم ا
يصبـغ ابأللـوان وجـه اللحظـة احل زينة
وينتقـي مـن مفرداهتـا حروف ري �شـته
مـن قبـل أن ينغمـس السـواد يف ال بيـاض وال بياض يف السـواد
2
ل يصبحـا ً
شكل وأجحاما»
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هـذه األسـطر امخلسـة عبـارة عـن مجلة واحـدة ُم ركّ بـة ،مجلة ا�سـتفهامية ،قاعدهتـا مهـزة
الا�سـتفهام ،لكـن بقيـة امجللة تقـدم ق رينـة على أن الهـدف ليـس الا�سـتفهام ،رمبـا يكـون
التعجـب ورمبـا التق ريـر .مث تـأيت امجللة الامسيـة امل �سـبوقة ابلفعـل اكن ،وامجلةل الفعليـة الواقعة
نع تً ـا خلبر اكن ،وامجللة الفعليـة املعطوفـة علهيـا ،ل تشـتت ادلالةل احلقيقيـة لال�سـتفهام ودلالةل
الفعـل املـايض نفسـه ،بـل تـأيت التوريـة يف لكمـة «حـروف» ل تشـتت حقيقـة الـرمس مـن
أساسـه ،ألن الـرمس ميكـن أن يكـون مبعنى القـول ابللكامت واحلروف ،وليس ابلفرشـاة واأللوان،
ألن فـاروق شوشـة ههنـا ميـزج بين احلقيقـة والـومه ،بين صـورة رسـام وصـورة شـاعر ،عـن
ط ريـق الـرمس ابللكمات والصيـغ التي يعـزف فـاروق شوشـة على أواترهـا مبهـارة.
ابإلضافة إىل ذكل فإن فاروق شوشـة ينحت ت راكيب جديدة غري مألوفة ،ت �شـبه ت راكيب
أيب متـام التي اعترض علهيـا احملافظـون مـن النقـاد يف عصره ،مثل قوهل« :تنفك عرى السـمت
املزمـوم»« ،يغيـب السر يغـادر ط ينتـه احلبلى» «دقـوا ب �سـن ابكهم إيقـاع املـوت» «يقدهمـا
قـرابن والء مسـعور» «يرضجني الشـوق اخملبـوء وراء اجللد العاري» «يف احلفـل الوحيش يلوك
عصـارات األمعاء».1
ومـع ّ
لك ذكل فـإن فـاروق شوشـة ال يكسر العمـود اللغـوي ال ترايث ،وال يمتـرد عليـه،
بـل يوسـع دائ رتـه ويطـوره فقـط ،فهـو يبتكـر ت راكيـب جديـدة مـع احملافظـة على روح هيـالك
ال رتاكيـب الع ربيـة األصيلة ،مؤمنـاً ابملقـوةل الشـهرية « ّ
لك ما قيس عىل الكم العـرب فهو عريب».
4 .4الصور
الصـورة عنـد فـاروق شوشـة تتخـذ ً
أحيـان شكل األسـطورة ،نصفهـا واقعـي والنصـف
اآلخـر منغـرس يف حبـار اخليـال ،فالتفكري األسـطوري ً
أحيان ي ربط األ�شـياء الواقعية بأ�سـباب
غير واقعيـة فشـجرة الصفصـاف حسـب التفكير األسـطوري فتـاة مجيةل متشـط شـعرها عىل
شـاطئ الهنـر ،والقمـر ي �سـتحم ابلليـل يف ميـاه البحيرة ،وجشـرة امجليز امـرأة جعـوز منيـت مـن
ً
أوالدهـا ابلعقـوق،
وأحيـان أخـرى جيسـم التفكير األسـطوري املعـاين يف صور ح �سـية ،فالفقر
رجـل جعـوز هل قـرانن ،والغ ربـة طائـر أسـود هل منقـار ط ويـل.
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صـورا أسـطورية مـن هذا القبيـل ،لكنه يوظفهـا توظي فً ا
فـاروق شوشـة يصنـع يف شـعره ً
فن ًي ـا ،ففـي قصيـدة «ب اكئيـة» جنـده يصـور الصمـت يف صـورة اكئـن يح هل قـدرة على تف ريـق
النـاس .يقـول« :فالصمـت  -اكئ نً ـا ح يً ـا  -يرهقنـا ويفصلنـا ويقص ينـا ،ألان مل يعـد وعـد وال مه
ب أيدينـا» .1ويصـور متاهـة الن �سـيان يف صـورة آةل جت رفنـا وتلفحنـا ،والصـدى اكئ نً ـا اكن ح يً ا يف
يـوم مـن األايم مث مـات ،والـرحي ذئبـة تعـوي هنـاك عنـد اببنـا ،والـرحي أفعـى لها حفيـح ،واحلزن
يصـوره ً
رجلا يـدق األبـواب ،والسـمت تط ربنـا حكاايه ،واجلـرح جسـدً ا خلف ماض ينـا دفناة،
جعـوزا حكميـة شـاخت.
واألايم ً
النوع الثاين من الصور عند فاروق شوشـة يف هذه املرحةل ي تّ خذ شكل القصة اخليالية،
وهـو شكل معـروف يف الشـعر الروم انسي ،ا�سـتخدمه مطـران خليـل مطـران وا�سـتخدمه
إب راهيم انيج ،ويعمتـد هـذا النـوع على السرد ،لكنـه رسد خيـايل ،مثـال ذكل قصي دتـه التي
عنواهنـا «اتئـه على اخلليـج» والتي يقـول يف مطلعهـا:
«عنـد املـدى املسـدود ألقينا الرحال
مجحت م راسـينا..
لـوت أعناقنـا رحي الزوال
مـاذا؟ وأطرقـت العيون
وحتـدر الصمـت احل زين
وامتـد مـن خلف الظالل
يشـد ال راحلني
2
يلقـي هبـم يف هـوة اجملهـول ،يف رعب احملال»
مث يسرد رحلة املعـاانة التي تنهت ـ�ي مثـل مجيـع القصـص الروم ان �سـية بوقـوع املأسـاة «يف
حفـرة عبر الرمـال ..تشـد أعنـاق الرجـال».
وأحيـاان تكـون الرحلة صوفيـة تناقـش الصـدام بين عـامل املـادة وعامل الـروح ،كام هـو احلال
يف قصيـدة «املغني وال �شـيخ نظـام ادلين».3
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النـوع الثالـث مـن الصـور يف هـذه املرحلة هـو اذلي ي �سـتدعي فيـه الشـاعر خشصيـات
مـن ال تراث العـريب ،مثـل خشصيـة أيـوب ،و�سـيف ادلوةل وأيب العلاء وعنترة .ففـي قصيـدة
أيـوب جيسـد الشـاعر الصبر اإلنسـاين مـن خلال رمس منوذج للصبر اإلنسـاين يف ّ
لك العصور،
لك بطـل مـن األبطـال الث الثـة ّ
ويف القص ائـد األخـرى يـرمس صـورة لسيرة ّ
لك يف جمـاهل وأزمتـه
اإلنسانية.
لكـن املالحـظ أن فـاروق شوشـة ال ينسـاق وراء املوجـة العارمـة التي اجتاحت الشـع راء
مـن أبنـاء جيله ،والتي شـغف وا فهيا ابإلحـاالت الثقافيـة الغ ريبة ،واقتباس الرموز من األسـاطري
الغ ربيـة وال رشقيـة القدميـة ،وا�سـتدعاء خشصيـات من ال رتاث الع املي ال يع رفهـا إال اخلاصة واليت
أحالـت أشـعارمه إىل طلامس .لقـد نـأى فـاروق شوشـة ب نفسـه مـن الوقـوع يف هـذه احلذلقـة
خالص ـا ويف الوقت نفسـه جديدً ا.
وحـذر مهنـا يف كتاابتـه النظ ريـة ،جفـاء شـعره ع رب ًي ـا ً
5 .5املو�سيقى
يف القص ائـد املئـة التي كتهبـا فـاروق شوشـة يف هـذه الفترة عرش قص ائد فقـط تعمتد عىل
نظـام البيـت الشـعري ،وثلاث قص ائـد جتمـع بين نظـايم البيـت وال تفعيلة وسـائر القص ائـد
تعمتـد على نظـام ال تفعيلة فقط.
واذلي ميعن النظر يف اجملال املو�سـيقي اذلي جال فيه فاروق شوشـة يكتشـف أنه مل يمترد
كثيرًا على اإلطـار املو�سـيقي للشـعر العـريب ،بـل بنى عليـه وحاول تط ويـره ،ألن هـذا اإلطار
العـريب واسـع جـدً ا ويتيـح اإلبـداع والتجديـد والابتكار ملـن يعلم أصـوهل حب ريـة ،خبلاف مـا
يظنـه الكثيرون .مفـن املعـروف ّأن العـروض العـريب ال تقليدي املوروث عـن اخلليل واألخفش
حبـرا معروفـة ،ولكـن الشـع راء العـرب مل يلزتمـوا بصـورة واحـدة ّ
لكل
ال يتجـاوز �سـتة عشر ً
حبـر ،بـل اكن هلـم مندوحـة يف ا�سـتخدام الزحافـات والعلـل جتعل مـن البحر الشـعري الواحد
سـاحة فضفاضـة حيقـق فهيـا الشـاعر اكمـل ح ريتـه .فبحـر الب �سـيط ً
مثلا يـأيت على اثنتين
وث الثين صـورة ،وحبـر الرجـز عىل سـت وث الثني صـورة ،حىت إن أحد الباحثين أحىص الصور
التي جـاءت علهيـا أوزان البحـور يف الشـعر العريب ال تقليدي فوجدها ً
ثلاث وع رشين وثالمث ائة
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صـورة ،1هـذا خبلاف التجديـدات اليت طـرأت عىل هذا اإلطار نتيجة دلخـول املوحشة والفنون
الشـع رية امل �سـتح دثة يف العصر العبايس.
معيـارا ل بيـان اإلطـار املو�سـيقي ّ
لكل شـاعر،
هـذه اخل ريطـة العروضيـة ميكـن أن تكـون ً
حديـث أو قـدمي ،معـودي أو غير معـودي ،وذكل عـن ط ريـق مع رفة ما اختـاره من هذه الصور
ومـا أمهله ،ومع رفـة انضوائـه داخـل إطارهـا أو خروجـه علهيـا ،ومقـدار هـذا الانضـواء أو هـذا
اخلروج.
تبين أن فاروق شوشـة مل ينظـم يف هذه املرحةل عىل حبور الط ويل
وبتط بيـق هـذا املعيـارّ ،
أو املديـد أو الهـزج أو املنسرح أو املضـارع أو املقتضـب أو اجملتـث ،رمغ �شـيوع حبـر الط ويـل
نتشـارا يف شـعره هـو الرجـز ،مث املتـدارك،
يف ال تراث العـريب .ويالحـظ أيضً ـا ّأن أكثر البحـور ا ً
مث املتقـارب ،وأخيرًا ال رسيـع مث الاكمـل ،وهـذا مـا يكشـف غلبـة البحـور اخلفيفـة عىل شـعره،
وهـو املـزاج اإليقاعـي لفـاروق شوشـة ،ويـدل على ميله إىل ال تفعيلات اخلفيفـة وامل رنـة (
م �سـتفعلن ،فاعلـن ،فع ولـن ،متفاعلـن).
مـن انحيـة أخـرى فـإن مـن ي�ستمع إىل فاروق شوشـة وهو يتحـدث ابلع ربية يشـعر ك أنه
يغني ،ففـي آدائـه إيقـاع غير النبر اللغـوي املعتـاد ،وغير ال تنغيم الصـويت اذلي مييز بني امجلةل
الواحـدة عندمـا تكـون خبرًا أو ا�سـتفها ًم ا أو تعج ًب ـا .إنـه إيقـاع نفسي هـادئ يسـت مثر إماكانت
الصـوت اللغـوي ،اخنفاضً ـا وارتفاعًـاً ،
وقصرا ،شـدة ولي نً ـا ،وقـد انعكـس هـذا عىل شـعر
طـول ً
فـاروق شوشـة نفسـه ،مـن خلال غلبـة احلـروف املتحركـة على شـعره ،وا�سـتخدام أصـوات
هـذه احلـروف يف مـلء الف راغـات الص وتيـة ،لتتم نغمـة اإلنشـاد الشـعري ،حتى إن ق راءتـك
لشـعره تسترجع نغمـة ص وتـه هـو ،ت�س ـتعيد يف أذنيـك بصمتـه الص وتية املوقعة ،مـع العمل بأن
اإلنشـاد جـزء مـن تك ويـن الشـعر عامـة ،سـواء أ اكن مسـموعًا أم مقـرو ًءا قدميً ـا أو حدي ث ًـا،
ف املنشـد للشـعر مثـل املغني وامللحـن ميأل الف راغـات الص وتية لإليقاع عن ط ريـق م ّد احلروف
املتحركـة أو قطعهـا ،وليـس ذكل بغ ريـب عىل الشـعر العريب ،فقد اكن األعىش يسـ ّم ى صناجة
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العـرب ،ألنـه اكن ّ
يغني شـعره .وليـس معنى ذكل أن شـعر فـاروق شوشـة خطـايب ي �سـتفز
السـامع جبلجلة الصـوت ،فهـذه اخلصيصـة التي أرشان إلهيـا ال تتعـارض مـع صفـة اهلمـس التي
اندى هبـا ومتثلهـا يف شـعره .مثـال ذكل قـوهل:
«دمـوع باكئنـا ورصاخنـا احملموم ،واألح زان
ورس قد كشـفاه
أ�سـتارا مضلةل وأعامرا
نضـوان عنـه
ً
وحدقنـا إىل أعما قنـا جنلو خفاايه
لكل النـاس مننحـه ،ونقعي يف زواايه
1
ونسـأهل عـن األحباب أخبارا»
ففـي هـذه القصيـدة جنـد الشـاعر يصوغها عىل تفعيالت حبر ال وافـر( ،مفاعةل) وجنده جيعل
السـكون الـوارد يف آخـر ال تفعيلة حبـرف مـد ،دمـوع بكا /ئنـا ورصا /خنـا احملمـو /م واألح زا /ن.
لكنـه يف سـبيل إ�شـباع امتـداد صـوت األلـف خيفف النون ويقف علهيا حتى تصري كأهنا بعض
صـوت املـد ،ألن إطـاةل املـد يف لكمـة األحـزان يشـعر بطـول هـذه األحـزان وشـدهتا ،ذلكل يبـدأ
السـطر الثـاين ب تفعيلة جديـدة يه( :ورسن قـد) واكن ميكنـه أن ي �سـتغين عـن حـرف الـواو يف
بدايـة هـذه ال تفعيلة ليتم التدوير ،وتصبـح ال تفعيةل هكـذا( :ورسن قد).
مـن انحيـة أخـرى ،فـإن فـاروق شوشـة ي �سـتخدم الامتـداد الصـويت للحـروف املتحركة
يف صياغـة مو�سـيقى أخـرى داخليـة ،هـذه املو�سـيقى تنشـأ مـن اإليقـاع املتشـابه للوحـدات
الص وتيـة التاليـة ذات احلـروف املتحركـة وبشكل إيقاعـي[]4-1 [ ]3-3[ ]4-3[ ]2-1[ ]1-2
[( - 1 :]3-4ب اكئنـا /رصاخنـا  /أعامقنـا) ( - 2 ،دمـوع /محمـوم)( - 3 ،أحـزان  /أ�سـتار /أعماق
 /أعمار)( - 4 ،كشـفناه  /خفـاايه  /زواايه).
هـذا ابإلضافـة إىل تنـامغ صيـغ الفعلين املاضيين نضـوان وحدقنـا ،مـع صيـغ أفعـال املضـارع
جنلـو ومننـح ونقعـي ،وابإلضافـة أيضً ـا إىل اإليقـاع األكثر مع قً ـا يف التشـابه والتق ابـل بين معاين
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السر واخلفـاء واأل�سـتار واألحـزان ومعـاين الكشـف واجللاء وال صراخ بصـورة إيقاعيـة أيضً ا.
لك هـذا ،ابإلضافـة إىل القـوايف املشـجرة التي حافـظ علهيـا فاروق شوشـة يف ّ
لك شـعره،
اقص ـا ً
جمجلا ابإليقاعـات يف م �سـتوايته
شـعرا ر ً
جيعـل شـعر فـاروق شوشـة يف هـذه املرحلة ً
اخملتلفة.

ثالثـا -املرحلـة الواقعيـة
عندمـا متـرد الشـع راء العـرب املعـارصون على معـود الشـعر العـريب ال تقليـدي ،وجلـؤوا
إىل الشـعر احلـر أو شـعر ال تفعيلة اكنـت جحهتـم يف ذكل أن هذا الشكل القدمي اسـتنفد طاقته
قـادرا على ال تعبير اإلجيـايب عـن
يف املوضوعـات القدميـة والتجـارب الروم ان �سـية ،ومل يعـد ً
التجـارب الواقعيـة اجلديـدة ،وأن هـذا الشكل احلر اجلديد هو القالـب املالمئ للقضااي الواقعية
لكـن فـاروق شوشـة رمغ خروجـه على المنـط ال تقليـدي لنظـام البيـت الشـعري
السـاخنةّ .
منـذ بدايـة مس يرته الشـع رية وخوضـه غمار الشـعر احلـر ظل يكتـب الشـعر الروم انيس ،ويف
الوقـت اذلي اكن فيـه أمـل دنقـل ينشـد الكعكـة احلج ريـة والبكاء بين يـدي زرقـاء الاميمة اكن
فـاروق شوشـة يكتـب الشـعر الروم انسي ويتغنى ابحلـب والشـوق وعـذاب الهجـر.
لكـن فـاروق شوشـة بـدأ مرحلة جديـدة منـذ ديوانـه السـابع املسـمى «يقـول ادلم
العـريب» اذلي أخرجـه �سـنة 1988م ختتلـف عـن مرحلتـه السـابقة ،ففـي هـذه املرحلة أخـذ
يتحـرر رويـدً ا رويـدً ا مـن اخلطـاب الروم انسي ويتجـه حنـو اخلطـاب الواقعي ،وإن مل ي �سـتطع
التخلـص مـن الروم ان �سـية متا ًم ـا إىل هنايـة حي اتـه ،ألن طب يعتـه هـو نفسـه روم ان �سـية .فقـد
بـدأت العناويـن ذات اإلشـارات الوط نيـة تتسرب إىل رؤوس قص ائـده ودواوينـه ،مثل العناوين
التاليـة« :يقـول ادلم العـريب» و«م وكب الشـهداء» و«عن احلب واحل ريـة» و«أبو هجاد» و«بالدي
التي أ لكـت عاشـقهيا» و«ال نيـل» و«كـرة النـار» و«الكم عـن السلام» و«احتجاج» و«ال شـهيد».
كما ّ
كـف عـن ا�سـتخدام مضير اخملاطبـة املفـردة ذي الط ابـع الروم انسي ،اذلي اكن أحـد
لوازمـه يف املرحلة الروم ان �سـية ،وأصبـح خطـاب األنثى يف بعض القص ائد التي احتفظت هبذا
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رمـزا للح ريـة وليـس ل ألنثى احملب وبـة ،ذلكل أصبحـت لكمات الصهـد والنـار والوعـد
الضمير ً
متـرد والغضـب والثـورة.
ُعبر عـن معـاين الشـوق والعشـق بـل ت ّ
وغريهـا ال ت ّ
ُعبر عـن ال ّ
وتأمـل قـوهل يف قصي دتـه «عـن احلـب واحل ريـة» ووازنـه خبطاابتـه ل ألنثى يف املرحلة
الروم ان �سـية ،يقـول يف هـذه القصيـدة:
«آ ِه لـو تد رين ،آه
إن ك مييـاء ال رشايين ت زيـد القلـب صهدا
أمطـري اي غمييت ًانرا وشـهدا
إن يل يف مقبـل التـارخي وعـدا
إن يل يف حفمـة الن يران وقدا
وأان املشـدود اكألواتر،
اكإلعصـار ،اكل تيار،
1
شدا»
كما حتـول مـن ال تعبير عـن اذلات املفـردة (أان) ومـن مهـوم الفـرد اخلاصـة إىل ال تعبير عـن
اجملمتـع ،مثـل قـوهل يف قصيـدة «مـد البحر»:
«جثم احلزن على لك ال بيوت
وتـدىل مـن خيـوط العنكبوت
وجه إنسـان
تغ �شـيه ارتعاشـات ورعـب وابهتال
2
وبع ينيه سـؤال»
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وأخـذت مفـردات مـن املعجـم ال �سـيايس متتزج مبفـردات املعجـم الروم انسي ،مثـل
لكمات الطغـاة ،وادلم ،والوطـن ،واألرض ،واحل ريـة ،والشـهداء ،والبطـوةل ،والقذائـف ،والقيـد،
والقضبـان .وظهـرت موضوعـات النقـد الاجامتعـي والثقايف وال رفض ال �سـيايس الهـادئ اذلي ال
يصـل ابلطبـع إىل درجـة المتـرد اخلشـن والثورة اجلاحمة ،وظهرت أشكال فنيـة جديدة تتالءم مع
هـذه املوضوعـات ،مثـل الرمـز واملفارقـة واألمثـوةل واحلـوار ادلرايم وغير ذكل.
والواقـع أن بواكير هـذه املرحلة اجلديـدة ظهرت يف وقت أ�سـبق ً
قليلا من ديوان «يقول
ادلم العـريب» إذ ظهـرت يف بعـض القص ائـد املوجـودة يف ديوانـه «لغـة مـن دم العاشـقني» اذلي
أخرجـه �سـنة  1986لكهنـا مل تظهـر بصـورة سـافرة إال منذ ديوانه السـابع «يقـول ادلم العريب».
ففـي ديـوان «لغـة مـن دم العاشـقني» قصيـدة يـريث فهيـا أمـل دنقـل أسماها «شـاعر احلـراب
املدببـة» يعتـذر فهيـا ألمـل بعـد م وتـه ،ويصرح هل فهيـا بـأن حـدة اخلطـاب النقـدي والثـوري
التي اك تنفـت قص ائـد أمـل يه التي اكنـت حتجـب عن ع ينيه مـا فهيا من جامل ،ومـن مث تبعده
عنـه ،لكنـه اآلن فهمـه على حقيقتـه ،ف اكنـت هـذه اللحظـة ابلن �سـبة هل نقطـة حتـول ،ليـس
ابلن �سـبة لفهـم خشصيـة أمـل دنقـل وشـعره حفسـب ،بـل ابلن �سـبة لفهـم الواقـع العريب نفسـه،
يقـول فـاروق شوشـة ،مبي نً ـا السـبب يف عـدم اق رتابـه مـن أمـل دنقل ووصفه لشـعره:
«اكنـت ح رابـك الط ويلة املدببة
جتعلني على مسـافة منك ،
فلا أعايـن اذلي ح ويـت من جامل
واكن وخـزك الع نيـف حين ت�ستهل ص ولتك
مفتت نً ـا بزهـوة النزال واملبارزة
1
يرتكني منك على انتظار»
مث يسـجل حلظـة التحـول وانكشـاف حقيقـة أمـل وحقيقـة الواقـع التي مل يكـن يدركهـا
مـن قبل:
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«للحظـة يعـود فهيـا صفـوك املسـكوب يف الرجال
ي نكشـف الوجـه الغضـوب عـن جفاءة الفرح»
«يف زمـن يعلـن عـن حاجته لكربايء
خيـرج فيـه السـفهاء من حجورمه
واألدعيـاء من شـقوقهم
ويعتلي اخملادعـون لك م وكب وسـاحة
لميلأوا ادلنيـا ،ويزمحـوا الفضاء
يف زمـن ملوكـه السـوقة والطغـام وانحصـوه أغ بياء
الس ـ ْف ةل والعصـاة ،واللصوص
يلبـس فيـه ِّ
مسـوح أنبياء»
ويف قصيـدة أخـرى مـن ادليـوان نفسـه ،ي ذكـران عنواهنـا ب رائعة صلاح عبد الصبـور« :بعد
أن ميـوت امللك» وعنـوان قصيـدة فـاروق شوشـة هـو «مضحـك امللك» .وجيمـع فـاروق فهيـا
بين السرد واحلـوار ادلرايم ،ويـدور احلـوار فهيـا على م �سـت ويني ،امل �سـتوى األول بين امللك
وحاشـيته ،وامل �سـتوى الثـاين بين ملك احلكاايت (احلكوايت) وحاشـيته أو رع يته مـن األطفال،
والعالقـة بين املتحاوريـن يف الك امل �سـت ويني تقـوم على النفـاق وال تضليـل واإلهيـام والكـذب
وا�سـتغالل السـذاجة ،وحيـدث يف القصيـدة شكل مـن تبـادل األدوار الرمزي بين حضااي املكل
وحضـااي احلكـوايت املهـرج ،إذ تنهت ـ�ي احلاكيـة بقـول الـراوي:
«فـإن مـن ظ ننته املكل
قـد اكن يو ًم ـا مضحـك املكل»
يقـول فـاروق شوشـة يف مطلعهـا:
املكل كل..
املكل كل..
فكل مـا تقوهل صواب
وحمكـة مل حيوهـا كتاب
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وينحني املسـامر واألنيس
وهبجـة النـدى واجلليس
واحلافـظ األسـار واألخبار واحلاكاي
خيرهجا من مكه النفيس:
اي �سـيدي
مـا أمجكل !
ما أعدكل
1
لـوالك ما دار الفكل»
ويف قصيدة أخرى من ادليوان نفسه ،يشحذها ابلرموز ال �سيا�سية ،يقول فهيا:
«قلبي معك
يف ب يتنـا العـريب حين جتوس فيه
وأنـت تقصـد موقعك
حاذر
فـآالف العقـارب واألفاعي اكئنات
واحرتس
فالسـوس ينخـر يف العاممئ
والشـوارب واللحى
واإلخوة األعداء
2
خيفـون اخلناجـر يف اجليوب»
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ويف قصيدة أخرى ينتقد الواقع ال �سيايس والاجامتعي الفاسد رصاحة فيقول:
«هـل ي نتسـب احلطـب لغري النار،
وهـل ت نتسـب األرض لغير لصوص األرض،
وت نتسـب اجلـرذان لغير خ زائـن بيت املال،
وت نتسـب امحللان لغري اذلؤابن
1
وي نتسـب األفاكـون لغري السـلطان؟»
ويقول:
« وتلقـى اذليـن يبيعـون أوطاهنم
2
جاهزين»
“ فالهـوان بالغة
وت راجـع املـد اجلليل زعامة
وخيـاة املوىت
3
سـبيل للخالص»
لغـة احل راب امل سـننة
ي �سـتخدم فـاروق شوشـه أسـلوب الـرمس ابللكمات اذلي اكن ي �سـتخدمه يف املرحلة
الروم ان �سـية ،والقـامئ على انتقـاء اللكمات والعبـارات الشـع رية املتوهجـة ابخليـال والعاطفـة،
مثـل «ايق وتـة الليـل» «هنـر �شـبق» «ب ريـة احللم» «وقـت صاهـل» «الطـل الشـامخ» «أيق ونة
العمـر» «جنـاز الـرحي» «�شـتاء العمـر» «فضـاء النزوات» «�شـبق األرض».
لكنـه يضيـف إليـه معج ًم ـا آخـر ،م �سـتقى مـن املعجـم ال �سـيايس والاجامتعـي،
واأليدي ولويج ،مثل «الانشـطار» «اليقني» «الفسـاد» «الشـكوى» «القهر» «اخلوف» «الزمن
العـريب» «الغـدر» «ال بنـادق» «اخلناجـر» «األعـداء» «األحقـاد» «األمـة» «الغمـة» «ال شـهيد»
«الوطـن» «أحصـاب احلـراب امل سـننة» .فهـو يقـول يف قصيـدة عنواهنـا «مفتتـح»:
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مـا عـاد يف املصباح زيت
والـروح يف سـقف احللوق تنئ
تلعـن مـا فعلـت وما ن ويت
واألرض تطوى،
.............
حين يصير صهيـون اللعين حاكية تروى
ألطفـال حيبـون احلياة
ويطلقـون طيورها
1
يف لك بيـت»
ويف قصي دتـه «مـن مواطـن مصري إىل ال رئيـس األم ريكي» ت ذكـران لغهتـا بلغة عبـد الرمحن
ال رشقـاوي الع نيفـة يف قصي دتـه الثوريـة احلادة اليت اكنت بعنوان مشـابه لعنوان هذه القصيدة،
ففـي هـذه القصيـدة جنـد العبـارات التاليـة  :حتتـدم الفواجـع ،يندلـع ادلمـار ،متعـن يف الصلـف،
آلتـك الغ بيـة ،تطـأ السلام ،أشلاء الضحـااي ،انكسـار الشـمس ،فعلك املشـؤوم ،هجـازك
املسـعور ،تـداور ابخلـداع ،حتوطـك اللعنـات واخل يبـات ،وهكـذا تتحـول لغـة فـاروق شوشـة
الشـع رية مـن لغـة روم ان �سـية ح املـة إىل لغـة واقعيـة رم زيـة.

املوسـيقى
يف هـذه املرحلة تتسـع دائـرة فـاروق شوشـة املو�سـيقية ،فيكتـب يف بعـض البحـور التي
مل يكتـب فهيـا يف املرحلة السـابقة ،مثـل حبـر الط ويـل ،مـع إيثـاره املعهـود للبحـور ذوات
ال تفعيلات القصيرة ،مثـل الرجـز واملتقـارب واملتدارك .كام يكتب يف هـذه املرحةل الرابعيات،
والبحـور اخملتلطـة ،كما أنـه يف هـذه املرحلة قـد يطيل السـطر يف شـعر ال تفعيلة حىت يتحول
السـطر الواحـد إىل مقـاةل شـع رية ط ويلة.
مـن انحيـة أخـرى ،ف إنـه يف هـذه املرحلة ي �سـتخدم القـوايف بشكل مكثـف ،فتبـدو
القصيـدة منغمـة تنغميً ـا الف تً ـا ،مثـال ذكل قـوهل:
 1فاروق شوشة ،موال بغدادي ،ادلار امل رصية اللبن انية �سنة .2007
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«ملـاذا بـدأت ِ
بك امل�س ـتحيال؟
وشـارفت فيـك النجـوم  -تومهت -
كـدت أالمس ِ
وهجك
كـدت أصـاحف ع ِ
ينيك
لكنني اآلن  -حين بلغـت مداري
وذقـت انكسـاري والزمت داري
أدرك أين جتاوزت،
1
حين افرتضـت ِ
إليك الوصوال»
فهـو يهن ـ�ي السـطر األول بقافيـة الميـة (امل�س ـتحيال) ،يرجعهـا يف آخـر بيـت يف املقطـوع
(الوصـوال) ،مث يـأيت بقافيـة داخليـة أخـرى اتئيـة ،يف اللكمات (بـدأت) ( شـارفت ) (تومهـت)
(كـدت) (ذقـت) (الزمـت) (جتـاوزت) (افرتضـت) ،كما أن هنـاك قافيـة اثلثة اكفيـة ،يف اللكامت
(بـك) (فيـك) (وهجـك) (ع ينيـك) (إليـك) ،وهنـاك قافيـة رابعـة رائيـة ،يف اللكمات (مـداري)
(انكسـاري) (داري) والتوزيـع املو�سـيقي لهـذه األصـات جيعـل القصيـدة زاخـرة ابإليقاعـات.
ويبـدو أن فـاروق شوشـة اكن مغر ًم ـا هبـذه اجللجلة املو�سـيقية التي حيدهثـا تعـدد القـوايف
يف شـعره ،فهـو ً
مثلا يف قصيـدة «جلـوة ليـل» يقـول:
يذكـرك القلب وال ينسـاك
اي جنـم الليـل املتوحد
ال تغلـق اببـك يف وهج�ي
فـأان ملهـوف للقاك
ال تبعـد طيفـك عـن أفقي
فـأان أنتظـر عطاايك
2
اي وجـه الليـل املتفرد»
 1األعامل الشع رية ج 1ص .57
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فلم يترك يف هنـاايت األسـطر لكمـة إال جعلهـا قافيـة ،فالقافيـة الاكفيـة يف لكمـة (ينسـاك)
يف السـطر األول تعـود مـرة أخـرى يف السـطر ال رابـع (لقـاك) والسـطر السـادس (عطـاايك)،
والقافية ادلالية يف السـطر الثاين (املتوحد) تعود يف السـطر السـابع (املتفرد) ،والقافية الي ائية
يف السـطر الثالـث (وهج ـ�ي) تعـود يف السـطر اخلامـس (أفقـي).
حتى يف القص ائـد التي تتداخـل فهيـا األنـواع األدبية مثـل ادلراما والرواية والقصة والسيرة
ال يتخلى فـاروق شوشـة عـن شـغفه ابألوزان واإليقاعـات ،وذلكل مل يكـن راض ًي ـا أبـدً ا عـن
الشـع راء اذليـن يتخلـون عـن الـوزن والقافيـة حبجة الاق رتاب مـن امجلهور أو الاكتفـاء ابل تعبري
بواسـطة الصـورة .ذلكل نـراه يلـوم هـذا الف ريـق مـن مدعـي الشـعر اذليـن يبيعـون رشفهـم
الشـعري ويفرطـون يف جوهـر الشـعر أو مـا أسماه هـو «الشـعر الشـعر» وهـو املو�سـيقى،
ألنـه يـرى أن مو�سـيقى الشـعر جـزء مـن مو�سـيقى حركة الكـون ،والشـاعر اذلي يتخىل عن
شـعرا ،يقـول:
ال تنـامغ مـع هـذه احلركـة ال يكـون شـعره ً
«قـل للشـع راء أفيقوا اآلن
هذا عرص
يلقفكم فيـه رشك السـلطان
الس ـفةل
ودهاة ِّ
والندمان
وفتـات مـن مائدة الرمحن
فاعتصمـوا ابلشـعر الشـعر
ودوروا مـن حول اإليوان
الكـون الهادر مو�سـيقى
وادلنيـا تزمحهـا األحلان
فلماذا يلقفنـا تيه
1
ونـروم الشـعر بال مزيان ؟»

 1فاروق شوشة ،الرحيل إىل منبع الهنر ،ادلار امل رصية اللبن انية �سنة  2012ص .15
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كام يعلن يف س ريته اذلاتية الشع رية ب راءته من هذا الف ريق احملسوب عىل الشعر بقوهل:
«ال تلـق ًابل لذليـن جتمعـوا يف سـاحة املوىت
1
وظنـوا أهنـم أحيـاء هذا العرص»

تصميـم النص الشـعري

ً
أشكال كثيرة مبتكـرة ،وحـدث شكل مـن أشكال
يف هـذه املرحلة اختـذت القصيـدة
ال رتاسـل والتداخـل بين الشـعر واألنـواع األدبيـة األخـرى ،ليـس عنـد فاروق شوشـة فقط بل
عنـد كث رييـن مـن الكتـاب يف هـذه الفترة  ،فأصبح الرسد يدخل يف الشـعر ،وادلراما تدخل يف
السرد ،والشـعر يدخـل يف الروايـة ،وهكـذا ،ألن املوجـة اجلديـدة يف األدب احلديـث  -بعامـة -
ت متـرد على القوالـب ال تقليدية املألوفة ،ومهنا الهيالك املعروفة للقصيدة يف الشـعر الالك�سـييك
والروم انسي ،ذلكل فـإن فـاروق شوشـة يف هـذه املرحلة جيعـل ّ
لكل نـص تصمميـه الهنـديس
اخلـاص اذلي يتلاءم مـع موضوعـه ومو�سـيقاه ،مـن مث اكن احلديـث عـن النصـوص وليـس عـن
األنـواع األدبية.
ففـي قصيـدة «الليـل موعـدان» ً -
مثلا  -تتداخـل القصيـدة واألغ نيـة ال راقصـة ،إذ يديـر
حـوارا بين فتى ،هل صـوت ذكـوري( :هـو) ،و فتـاة لهـا صـوت أنثـوي( :يه)،
الشـاعر فهيـا ً
يقس ـم القصيـدة إىل ث الثـة مقاطـع أو وصلات ،املقطـع األول فيه سـت فقـرات حوارية ،ثالث
و ّ
كـون مـن
فقـرات على لسـان الفتى (هـو) وثلاث على لسـان الفتـاة (يه) ،واملقطـع الثـاين ُم ّ
مكـون مـن
ثلاث ،اثنتـان على لسـانه (هـو) وواحـدة على لسـاهنا (يه) ،أمـا املقطـع األخير فُ ّ
سـت ،يه ثلاث وهـو ثلاث .يف املقطـع األول ال يتفقـان يف القافيـة ،الفقـرة التي تـأيت على
لسـاهنا لهـا قافيـة ،والتي تـأيت على لسـانه هـو لهـا قافيـة أخـرى ،ويف املقطـع الثـاين يبـدأ هـو
بقافيـة فتوافقـه يه علهيـا ،فيـأيت هـو بقافية يوافقها علهيـا ،مث يأيت املقطع األخري فيتفقان يف ّ
لك
اقص ا ميثل
القـوايف .وبـذكل تـرمس القصيـدة عـن ط ريق التصممي واملو�سـيقى واللكامت مشـهدً ا ر ً
 1فاروق شوشة ،أبوابك �شىت ،ادلار امل رصية اللبن انية� ،سنة  2013ص .172
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فيـه اذلكـر واألنثى لعبـة الاق تراب والابتعـاد الص وتيين ليكـوان ً
بديلا عـن الاق تراب والابتعـاد
امل اكنيين ولل تعبير يف امل �سـتوى األمعـق عـن الاق تراب والابتعـاد الروحيين.
هنـاك تصميم آخـر جيمـع فيـه فـاروق شوشـة بين الشـعر والسرد امللحمـي وادلرامـا،
اكلشكل اذلي رأينـاه يف قصيـدة «مضحـك امللك».
وهنـاك شكل اثلـث ا�سـتخدم فـاروق شوشـة فيـه قالـب األسـطورة وذكل يف قصي دتـه
املسماة «القصيـدة والرعـد» إذ يصـور الشـاعر معركـة حاميـة بين خشص يتين غير متاكفئتين،
ال شـخصية األوىل« :القصيـدة» ،وال شـخصية الث انيـة «الرعـد» ،األوىل أنثى ،مجيلة ،عبق ريـة،
قـوي جملجـل الصـوت
ال متلك إال دموعهـا والغنـاء بصوهتـا امجليـل ،وال شـخصية الث انيـة ذكـر ّ
غشـوم ،ص وتـه زئير وحركتـه دمدمـة وبـرق .وبعد جسال ونـزاع تنترص القصيـدة ،وهيزم الغناء
اللطيـف امجليـل هديـر الرعـد القـوي الغشـوم .وال تعبير األسـطوري ق ريـب مـن الشـعر ،ألن
ًلك مـن األسـطورة والقصيـدة منفتـح على ّ
لك املعـاين واحلـاالت املتشـاهبةً ،أي اكنـت ط بيعـة
ال شـخصيات الق ويـة والضعيفـة :األسـد واألرنـب يف لكيلة ودمنـة ،الشـاعر وامللك عند صالح
عبـد الصبـور ،وإي زيـس وسـت يف األسـطورة امل رصيـة القدمية .يقول فاروق شوشـة يف مقدمة
القصيدة:
«اكن بين القصيـدة والرعـد ثأر قدمي
لكما نزفت بوهحا
الحقهتـا �سـنابكه ابلغبـار الرجيم
فهتـاوت عىل درج األرجوان
مضمخـة ابألىس العبقـري
ودافنـة مههـا يف انعقـاد الغيوم» .1
وهنـاك شكل رابـع جيمـع فيـه فـاروق شوشـة بين األسـطورة والغـزل والرمـز ال �سـيايس،
وي �سـتدعي فيـه عيني زرقـاء الاميمة والتغـزل بعينهيا امجل يلتني ،بصـورة خمتلفة عن ط ريقة أمل
 1األعامل الشع رية ج 2ص 117
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دنقـل يف قصي دتـه املشـهورة «البكاء بين يـدي زرقاء الاميمـة» ،يقول:
«أان أهواك
وأفـدي ومضة منـه بعمري
وأرى فيـك امتـدادايت وأرسي ووجودي
ذائ قً ـا مـن مخرك الشـهد املصفى»
« ولكـن وجـوه الناس حويل م �سـتعارة
ألفـت هدهـدة العيش
وإيثار السلامة !
إن يف ع ينيـك  -إذ أقـرأ  -أهـوال القيامـة» .1
ومـن الهيـالك التي ي �سـتخدهما يف تصميم النـص شكل احللم و السرد الف انتـازي أو
السـحري ،مثـال ذكل قصي دتـه املسماة «قطـار الوقـت» ،وقصيـدة «رؤاي» التي يقـول يف
مطلعهـا:
رأيت اذلي ال ي راه سـواي..
فقلت لنفيس:
لـو اين نطقـت مبـا اسـعدتين به احلال
مبـا صدَ ق الناس
واراتب أ كثرمه يف يقيني وظين
وقالـوا  »:هل هللا «!
هيـذي مبـا ليس يدري
ويبصر ماال يرى» .2
حوارا بني األمواج
ويف ديوانـه «ربيـع خ ريـف العمر» جيمع بني الشـعر واألسـطورة إذ يديـر ً
 1السابق ص 171
 2السابق ص 569
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صـور فيـه األمـواج تتطـاول بأعناقهـا حتـاول جمـاراة الغيـوم ،وجيعـل الغيم يلبـس
والغيـوم ،يُ ّ
ال تيجـان اكمللـوك ،وفلـول الصبـح ت �سـبح ..وهكـذا.
ومـن ط رائـف التصميامت ال نصيـة يف شـعر فـاروق شوشـة يف هـذه املرحلة ،ا�سـتعارته
ألشكال السيرة الغ رييـة والسيرة اذلاتيـة والروايـة .ففـي ديـوان «أحبـك حتى البكاء» يـرمس
صـورة سـاخرة لشـخص مـا ،ت �شـبه الصـور التي اكن اجلاحـظ يرمسهـا للبخلاء ،لكـن فـاروق
شـعرا ويغـوص يف نفـس هـذه ال شـخصية بصـورة معيقـة ،ممـا جيعلهـا خشصيـة
شوشـة يرمسهـا ً
دائ ريـة حيـة ت ذكـران ب شـخصية حمجوب عبـد ادلامي يف رواية جنيب حمفـوظ «القاهرة اجلديدة».
يقـول يف قصي دتـه التي سماها «لكهـم يعـرف نفسـه»:
«زودتـه النشـأة األوىل ب أنيـاب قواطع
وت ولتـه يتيم الروح،
تشـقيه اختبـارات الطفوةل
عندمـا يرمـق حلـوى يف األصابع
لصغـار حـوهل يف يوم عيد
وحـذا ًء ال م ًع ا» .1
ويف ديـوان «وجـوه يف اذلاكـرة» حيـدث تداخـل بين الشـعر والروايـة ،إذ يـرمس فـاروق
شوشـة لوحـات قلميـة لعـدد كبير مـن الوجـوه اإلنسـانيةّ ،
لك وجـه يف لوحـة ،واللوحـات يف
تكـون رؤيـة متاكملة حملتـوى ذاكـرة ّم ـا ،يه ذاكـرة الشـاعر أو الـراوي صاحـب الرؤيـة،
مجملهـا ّ
ويف الوقـت نفسـه جتسـم صـورة ل إلنسـان يف ّ
لك زمـان ومكان .ويه هبـذا الشكل متثـل روايـة
اكمةل األراكن ت �شـبه رواية «حديث الصباح واملسـاء» ل نجيب حمفوظ ولكن بواسـطة الشـع ر.
شـعرا ،وذكل يف مجموعتـه املسماة:
كما أنـه كتـب سيرة ذاتيـة اكملة حلي اتـه هـو ،ولكـن ً
«أبوابـك �شتى ،مالمـح سيرة شـع رية».
تبين مـن دراسـة األعمال الشـع رية لفـاروق شوشـة ومق ابلهتـا بأعماهل النقدية
وبعـد ..فقـد ّ
 1فاروق شوشة ،أحبك حىت الباكء» ادلار امل رصية اللبن انية ،القاهرة �سنة  2010ص 100
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أن العالقـة وطيـدة بين وعيـه النظـري للشـعر وإجنـازه اإلبداعـي هل ،وأنـه ا�سـتطاع يف شـعره
أن حيقـق الصـورة التي رمسهـا يف ذهنـه للشـعر ،وا�سـتطاع يف نقـده أن يصـف مـا أجنـزه مـن
إبـداع يف لغـة ختاطـب العقـل.
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−أبوابك �شىت ،مالمح سرية شع رية ،ادلار امل رصية الل بن انية.2013 ،
−الرحيل إىل منبع الهنر ،ادلار امل رصية الل بن انية.2012 ،
−يف حصبة هؤالء ،اله يئة امل رصية العامة للكتاب.2012 ،
−وجوه يف اذلاكرة ،لوحات شع رية ،ادلار امل رصية الل بن انية.2012 ،
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−مجر الكت ابة ،اجمللس األعىل للثقافة ،مرص.2010 ،
−ربيع خ ريف العمر ،ادلار امل رصية الل بن انية ط.2009 ،2
−األعامل الشع رية ،اله يئة امل رصية العامة للاكب.2008 ،
−يف حرضة موالي الشعر ،ادلار امل رصية الل بن انية.2007 ،
−موال بغدادي ،ادلار امل رصية الل بن انية.2007 ،
−أحبك حىت الباكء ،ادلار امل رصية الل بن انية ،ط.2005 ،3
−أصوات شع رية مقتحمة ،اله يئة العامة لقصور الثقافة.2004 ،
7 .7عـز ادليـن إسماعيل وآخـرون ،يف قضـااي الشـعر العـريب املعـارص ،دراسـات وشـهادات،
املنظمـة الع ربيـة لل رتبيـة والثقافـة والعلـوم.1988 ،
8 .8محمد ال راوي ،أدابء اجليل يتح دثون ،مطبوعات اللكمة اجلديدة ،الس ويس.1982 ،
9 .9ابـن ر�شـيق القيرواين ،العمـدة يف حماسـن الشـعر وآدابـه ونقـده ،حتقيـق محمد حميي ادلين
عبـد امحليـد ،دار اجليـل بيروت.1981 ،
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معـامل الكون الشـعري عند فاروق شوشـة
د .حامت الفطناسي

*

مقدّمـة
ملرصي فاروق شوشة:
يقول الشاعر ا ّ
يلـح عل ينـا وهنتـف بـه وهل ،ذكل هـو يقي ننـا ابلشـ ّع ر ،فالشـ ّع ر
«يقين واحـد� ،سـيظ ّل ّ
– يف حقيقتـه األوىل -صـوت احليـاة وحت قّ قهـا ادلّ امئ وهتافهـا الكـو ّين ،وابنطفـاء الشـعر تظلم
احليـاة ويقفـر الوجـود ويعتم الكـون ،ودور الشـعر اآلن يف ظـ ّل وجـودان العـر ّيب املهتافـت هـو
دور احلـارس األخير وا ّلش ـاهد األخير على حقيقـة هـذه األ ّم ـة وجوهرهـا ،وهـو انخف بوقهـا
ومطلـق أرشعهتـا وجمـ ّدد ألواهنـا ،وابعـث حي ويهتـا وحامـل قسماهتا وجيناهتـا ومف ّج ـر ك ميياهئـا.
هـذه ا ّلس ـطور اكنـت تعني ومـا تـزالّ ،أن جن اتنـا وخالصنـا يف الشـعر وابلشـعر ،أي يف ال ل ّغـة
وابل ل ّغـة ،فالشـعر ،وحـده ،يط هّـران ويعيـدان إىل أصفـى وأنقـى مـا فينـا».1
ملرصي فاروق شوشـة يتح دّث
بنـص ك تبـه الشـاعر ا ّ
رب ّما اكن مالمئـا أن نبـدأ هـذا العمـل ّ
لـويج للشـعر وارتباطـه ابحليـاة ،إضافـة إىل األدوار األخـرى التي يهنـض
فيـه عـن ادلّ ور األنط و ّ
نـص عقيـد ٌة ورشيع ٌة.
هبـا .إنـه ٌّ
األول به يف القاهرة �سـنة 2006
عالقتنـا بفـاروق شوشـة عالقـة خشص ّي ـة ودي ّة منذ لق ائنا ّ
ولق ائنـا بـه يف اجل زائـر  ،2007ويف األحسـاء اب ّلس ـعودّية  2007أهـداان كت ابـه (عـذاابت العمـر
امجليـل) وأمتعنـا بنصوصـه ا ّلط احفة ابلشـع ري ّة ،اجلـذىل ابحلياة.2
* أ�ستاذ بلكية العلوم اإلنس انية والاجامتعية بسوسة  -امجلهورية الت ون�سية
تكرمي
خاص ـا بـه أصـدره منتـدى احمليـش الثقـايف عنوانـه (فـاروق
ـا
ي
كتـااب
نـص بعنـوان :إطلاةل على ا ّذلات ،افتتـح بـه الشـاعر فـاروق شوشـة
ّ ّ
ّ 1
شوشـة صفحـة مضيئـة يف كتـاب الشـعر العـريب) ط ،1دار الواثئـق اجلامعيـة .م صر.2007 .
التوس ع كتاب حامدي ّ
مص ود  :من جتل ّي ات اخلطاب األديب ،ط ،1.دار قرطاج للنرش والتوزيع ،ت ونس.1999 ،
 2انظر مل زيد ّ
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عالقتنـا األخـرى بـه ،ويه األمعـق ،عالقـة انقـد بشـاعر مبـدع ،شـ ّدتنا نصوصـه ،شـ ّدتنا
روهحـا العص يّ ـة على ال تّ ص نيـف ،معقهـا وبسـاطهتا ومل ّـا أتيحـت هـذه الفرصـة نقصـد مبـادرة
ا ّ
ملنظ مـة الع رب ّي ـة لل رتبيـة والثقافـة والعلـوم ،مشـكورة ،لتكـرمي هـذا الشـاعر الكبير مبنا�سـبة
اليـوم العـر ّيب للشـعر ،أسـعدان ال تّ لكيـف ابملشـاركة يف هـذا الكتـاب وف كّ ـران يف صياغـة
لشـعري وحيـاول
اإلشكال يّ ات فكان أن اخ تران البحـث يف موضـوع يطـال عـامل فـاروق شوشـة ا
ّ
أن يكشـفه.
لتفـرس يف مجموعـة كبيرة مـن دواوينـه ويف س يرته الشـع ري ّة ،اخ تران
انطالقـا منـه وبعـد ا ّ
تسرب بـل رحش يف ذهـن القارئ ،عىل
دارسـة معـامل الكـون ا
ّ
لشـعري وأعقبنـاه بسـؤال ملحـاح ّ
سـبيل احلـدس واإلحسـاس منـذ الوهلة األوىل  :هـل حنـن إزاء روم ان �سـ ّي ة جديـدة؟
مدونتـه الشـع ري ّة .فاخ تران ،مهنج ّي ـا ،ال ولـوج إىل
وقـد تأ كّ ـد هـذا احلـدس بعـد معـارشة ّ
اخلاص ة
ـري وال نّ ّ
ع املـه بت زنيله مضـن احملضـن الف كّ ّ
قـدي أي بطـرح مجموعـة من املشـاغل ال نّقدي ّـة ّ
والعا ّم ـة التي ميكـن لنـا عربهـا مقاربـة شـعر ا ّلرجـل ولئن اكنـت نظ ري ّـة يف مجملهـا ،إ ّال أنّ ـا مت ث ّل
مجموعـة مـن املداخـل أو املف اتيـح التي تصلـح ،تأويل ّي ـا ،للفهـم وادلّ راسـة والتدبّـر ،بعـد ذكل يف
رحل تنـا مـع ال نّصـوص.
لقـد حاولنـا رصـد مالمـح الكـون الشـعري عنـد شوشـة ابلبحـث ّمع ـا ميكـن أن نسـ ّم يه
«حشـد ا ّذلوات» أو تع ّددهـا ،عبر ت شـظية ا ّذلات الشـاعرة ،فص نّفناهـا وحب ثنـا ّ
لكل مهنـا عـن
شـواهد ّ
دال ،وا�س ـتخلصنا كيف يّ ـا حضوهـا ودالالتـه ووظ ائفهّ .مث ا�س ـتخلصنا معـامل هذا الكون
ملدونـة ،مل ّـا ع ثران يف كتـاب «عـذاابت العمـر امجليـل» مـا ميكـن أن ينير جوانـب
مـن خـارج ا ّ
لبحثي ،أي معـامل الكـون كما يـراه هـو أو ّ
ينظ ـر هل ،وإن مل يقصـد ال تّ نظ ري.
أخـرى مـن مبتغـاان ا ّ
1 .1هل حنن إزاء روم ان�س يّ ة جديدة ؟
فكـري
نظـري
يسـعى هـذا العنصر مـن البحـث إىل حتقيـق مجلة مـن املقاصـد ،بعضهـا
ّ
ّ
تقني إجـرا ّيئ.
وبعضهـا اآلخـر ّ
للمدونـة املقرتحـة لل تّ فكري يف قض ّي ـة من أعرس ما حفل به
األول ،يتنـاول اختبـارا ّ
املقصـد ّ
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األدب والنقـد الع رب يّ ين مـن قضـااي .نقصـد ال ت ّسـاؤل عن ممكن الشـع ري ّة ،مبا يه إجنـاز متح قّ ق
لنـص عبر تضافـر مجلة مـن العنـارص وال بنيـات الشـع ري ّة ،أي مـا يكـون به الشـعر شـع را.
يف ا ّ
لتصـور والاف تراض
خفـي ال ّ
يعين إالّ مبحـض ا ّ
وهـو كـون بعـض عالم اتـه ظاهـر وج ل ّهـا ضامـر ّ
ملدونة الشـع ري ّة
وبعـد ادلّ رس وال تّ حقيـق والتدقيـق .نبحـث عـن ّحت قـق الشـع ري ّة عبر تفكيك ا ّ
لنـص املـدروس ،هـل يدخـل مضـن اإلبـداع؟ هـل هـو مـن قبيـل
املقرتحـة لنعـرف ه وي ّـة ا ّ
األقـوال الشـع ري ّة ؟ كيـف حت قّ ـق هل ذكل؟ كيـف نص نّفـه ويف أي ّـة خ انـة؟ ما يه عالقتـه ابلقدامة
واحلداثـة؟ معومـا هـل حنـن إزاء روم ا ّنس ـية جديـدة خمتلفة؟
ايض ،اذلي اقت نعنـا بـه ،بعـد مـراس لل نّصـوص املدروسـة،
إذا اكن هـذا املدخـل الاف تر ّ
الاصطاليح
وجهيا ،فال ب ّد من أن نتسـاءل :هل ا ّلروم ان �سـ ّي ة ،كام اقرتحنا ا�سـتعاملها يف ث بتنا
ّ
جمـرد مدرسـة أو تو ّج ـه ،أم يه طقـس وجت ربـة يف الكت ابـة الشـع ري ّة ختايـل حـدود ا ّذلات وتامتيه
ّ
يف بعـض تع ريفاهتـا مـع حـرارة الوجـدان ونبـض الكين ونـة وتع قّ ـب امجلال؟
هل انهتت ا ّلروم ان �سـ ّي ة بعد �سـيادة سـلطة جديدة قامعة ،يه أيضا ،بسـطوهتا وفتنهتا؟
للروم ان �سـ ّي ة أن تعيـش يف ظـ ّل «دوةل احلداثـة» بأطروحاهتـا النظ ري ّـة وقوانيهنـا
كيـف ميكـن ّ
للش ـع ري ّة» يف ّ
الب انيـة ،مبمكناهتـا وحمظوراهتـا؟ ،أم ّأن ا ّلروم ان �سـ ّي ة قـادح « ّ
لك زمـان ومكان،
ميكـن أن ّ
تـول امجلـال وحت قّ ـق الاخنطـاف يف عـامل يظـ ّل أبـدا يف حاجة إىل الكشـف؟ أ ّم ا املقصد
لشـعري للشـاعر العـر ّيب فـاروق شوشـة ،على ات ّسـاعه
الثـاين ،فنوجـزه يف اهامتمنـا ابملنجـز ا
ّ
تنوعـه ،مـن خلال العـودة إىل بعـض مجموع اتـه الشـع ري ّة ،ن ذكـر مهنـا:
و ّ
ّ −موال بغدادي
−ربيع خ ريف العمر
−ال نّيل يسأل عن وليفته
−ا ّلرحيل إىل منبع النّ ر
−خنةل املاء
−أح بّ ك ّ
حت الباكء
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−ينفجر الوقت
�−س يّ دة املاء
−ل ؤلؤة يف القلب
−إضافة إىل ق راءة جعىل يف س ريته الشع ري ّة (عذاابت العمر امجليل)
ظري واملقصد اإلج را ّيئ معا.
ننظر يف هذا املنجز لندرس املقصد ال نّ ّ
ونطمـح إىل أن ن تّ خـذ مـن هـذه القـراءة ،اباب لتأ ّم ـل بعـض مـن التج ربـة الشـع ري ّة الع ربيـة
املعـارصة .ورب ّما �سـيكون هـذا العمـل مق ّدمـة أو مرحلة أوىل مـن خارطـة التج ربـة الشـع ري ّة
الع رب ّي ـة ،أقصـد اإلبـداع «اجلديـد» أو «الشـعر اجلـاحن»« ،اخملتلـف» ،أو الشـعر «ا ّلص ـادم»،
لتكـون بعضـا مـن أحكام
ولكّ هـا بدائـل ت تراحش يف كسـور مـن املعنى ،إالّ أنّ ـا تتج ّم ـع وت رتافـد ّ
احلداثـة ،كما ّ
ينظ ـر لهـا اليـوم .لكـن مـا ا ّلش ـعر ؟ مـا جـدوى الشـ ّع ر اليـوم ،وحنـن يف بدايـة
األلف يّ ـة الثالثـة للميلاد ؟ مـا اذلي يكـون بـه الشـعر شـع را ؟ هل مثّة مواصفـات حت ّدد اجلنس
متحوةل ،أم هو اجلنس ا ّلس ـائب الو�سـيع ؟
تكـون ه وي ّتـه ؟ هـل هنـاك عنـارص اثبتة وأخرى ّ
و ّ
أ�سـئةل مـا انف كّ ـت تتالحـق وتـزدمح يف الضّ مير ال ث ّقايف العر ّيب حم دثة جـدال وجساال كب ريين.
إنّ ـا أ�سـئةل أو يه صـدى لبعـض أ�سـئةل ط رهحـا أسلافنا العـرب القـداىم ،ويه رمس من بعض
لبشري يف بواكيره مـع ا ّ
األول أرسـطو ،ويه نظير مـن األ�سـئةل
أ�سـئةل ط رهحـا الفكـر ا
ّ
ملعلم ّ
التي تط رهحـا حركـة احلداثـة .مثّـة اختلاف ال ّ
ميي» ّ
لكن
لك منظومـة مع رف يّ ـةّ .
شـك يف «إي بسـت ّ
التشـابه اكمن يف ّأن ّ
الك مهنا مل ت �سـتطع أن تعقل حلظهتا عقال بره ان ّي ا علم ّي ا .ف رمغ ّ
لك حماوالت
«علمنة ادلّ راسـة ال نّقدي ّة» ورمغ ّ
لك فتوحات العلوم اإلنسـان ّي ة ومنج زاهتا ،نشـهد ،اليوم ،عودة
إىل مـا آمـن بـه بعـض الن قّ ـاد العـرب قدميـا ،من ّأن الشـع ري ّة تردّ ،أيضا ،إىل حلظـة التق بّ ل وإىل
بـأن الشـعر حلظـة ال حييـط هبـا
ا ّلس ـحر اذلي ميارسـه ا ّ
لنـص اإلبداعّـي على متل قّ يـه ،جازمين ّ
يتعلـق بـه عقـل ،فقـال بعضهـم ّإن ا ّلش ـاعر اكئـن موهـوب
امس وال يطالهـا رمس ،عـال عـن أن ّ
عبقـري ،سـليل أزمنـة ضاربـة يف القـدمّ .إن زمـن الشـعر هـو «زمـن ال ِف َط ْح ـلِ» ،كما يقـول
ّ
اجلاحـظ ،زمـن اكن فيـه ّ
لتوهـا،
لك يشء ينطـق ،اكنـت احلجـارة رخـوة ،خرجـت فيـه األ�شـياء ّ
146

مـن يـد اخلالـق ،ط ري ّـة مكمتلة ،فلا شـوك وال قتاد.
لكـن هـذا ا ّلـرأي ،مل مينـع مجهـور الن قّ اد من أن ير ّدوا الشـع ري ّة إىل ا ّلص نعـة واملهارة واحلذق
ّ
ملؤس سـة ال نّقدي ّـة اليت ما
مؤس سين بـذكل سـلطة قامعـة ،م رنـة ،يف آن واحـد نقصـد ا ّ
واملـرانّ ،
إن نضجـت ّ
تقـوم ال نّصـوص وت �سـتحدث اآلالت وتبني العمود ،على مدى اترخيها
حتى انبرت ّ
ومدونهتـا،
ا ّلط ويـل ،زامعـة بأنّ ـا تسلك سـبيل العلم وت تّ خـذ املوضوع ّي ـة شـعاراّ .
لكـن اترخيهـا ّ
إضافـة إىل فتوحـات العلـوم اإلنسـان ّي ة وال ل ّسـان ّي ة اليـوم ،تؤكّ ـد أنّ ـا معياري ّـة ختضـع إىل ضوابط
ال �سـنّة ال ث ّقاف يّ ـة وا ّذلائقـة امجلال ّي ـة ا ّلس ـائدة وتذعـن لسـلطان أحاكهمـاّ .
لك ذكل يشـهد بسـعي
ملؤس سـة النقدي ّـة احملمـوم إىل حنـت مثـال للشـعر حيتـذى ورمس معـود هل ي ت ّبـع ووضـع حـدود
ا ّ
اجلاهلي ،عنـدمهَ ،س َ َنم اإلبـداع فلا خـروج عـن الضّ وابـط وإالّ
جلنسـه ت راعـى ،فكان الشـعر
ّ
أخـرج الشـاعر مـن حضرة الشـعر وأطـرد مـن حمفهل.
و ّ
ملؤس سـة دور السـلطة امل انعـة اجلامعـة يف آن واحـد ،جتمع
لعله مـن الط ريـف أن تلعـب ا ّ
خاص ـة)
تقـر ابلشـع ري ّة يف شـع رمه (يف كتـب الطبقـات ّ
مـن يوافـق معايريهـا مـن الشـع راء و ّ
رسه بضبـط نواهيـه وأوامـره من انحية ،وتشـكّ ك يف إبداع
وتكشـف هلـم َس ْ َتر اإلبـداع وهتتـك ّ
وختـون رمس العمـود مـن انحيـة اثنيـة ،وتوصـد البـاب أمـام
بعضهـم ممّـن خـرج عـن املسـطور ّ
ُعس أماهمـم ا ّلص نعة وجتزم هلم
العا ّم ـة ممّـن قصرت بـه آلتـه ومل تَ ْـزكُ لغتـه ومل تتف تّ ق قرحيتـه ،ف ت ِّ
بأنّ ـا طبـع حمـض وإلهـام خالـص وط ريـق لكّ ـه َح َـزن مـن انحيـة اثلثة.
وهمما يكـن مـن أمـر ،فلقـد مت ّخ ضـت هـذه اجلهـود بإق رار مفهـوم ا ّلص نعـة واملهارة ،مـع بق يّ ة
إقـرار اب ّلط بـع واإللهـام واملوهبة.
ُوضـع مفهـوم ا ّلص نعـة للشـع راء حلظـة اإلنتـاج مبـا تقتضيـه مـن أرسار ال تشـكيل وال تّ عبير
وال تّ خ ييـل والتجـأ إىل مفهـوم اإللهـام واإلطـراب حلظـة التق بّ ـل.
ملؤس سـة النقدي ّـة وتعالميهـا حلظـات خطـرة قلقة
لقـد اكنـت حلظـات اخلـروج عـن سـلطة ا ّ
حمرجـة غايـة اإلحـراج لل �سـنّة الثقاف يّ ـة ،ذلكل وقعـت مقاومهتـا ولعـ ّل خلف يّ ة تلك املقاومة انجتة
تتخـون النصـوص الشـع ري ّة اجلديـدة الطاحمـة إىل عـوامل أخـرى ،أي تلك التي
عـن إم اكن يّ ـة أن ّ
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لنـص املقـدّس فتحـاول ال ل ّحـاق مبفارقتـه
تتخـون عل وي ّـة ا ّ
اصطبغـت برتعـة جت ريب يّ ـة خمالفـة ،أن ّ
لبشري .ف اكنـت مقاومـة أيب متـام برهـة من ُب َـره ال تّ ج ريب وال تّ جديد يف مفهوم الشـعر
للأريض ا
ّ
ّ
وبعض أسـال يبه وأشكاهل ،من أحرج ال ل ّحظات يف اترخي الشـعر والنقد الع رب ّي ني ،ف انربى الن قّ اد
فلسـفي الالكم
ينعون عليه إغ رابه وإشكاهل وخمالفته ال �سـنّة واذلائقة ،متّ مني شـعره بإغ راقه يف
ّ
ملعـري وآخ ريـن قالئـل .وهنا نلقـى قض يّ ة جسال يّ ـة ،هم ّم ة،
وال تباسـه ابلفكـر .كـذا اكن األمـر مـع ا ّ
سـؤالا ّ
حميرا :مـا عالقـة الشـعر ابلفكـر؟ ونقصد ابلفكـر :خمتلف األنشـطة اذلهن يّ ـة الب رشي ّة.
بأن الشـعر أهزوجة العامل وأغ ني اته ادلّ افقة ،ب أن ّه لعبة حلية
لقد سـاد الاعتقاد – ط ويالّ -
ّ
يتشكل ح�سبها الكالم وتـروحيٌ عـن النفـوس إلط راهبـا .فغـدا مفهومـه مقصـورا على وظيفـة
اإلمتـاع وا ّ ّ
للذة (إيـروس) ،ومت ّح ضـت الفلسـفة للتأ ّم ـل والتفكير وا�سـتق ل ّت الاختصاصـات
املع رف يّ ـة األخـرى ،فأصبـح مصطلـح الشـعر مل تبسـا مبصطلح ال نّظـم .وفقد جوهـره املم ث ّل يف
لـويج خمصوص.
أن ّـه تن ويـع عـن الفكـر اإلنسـا ّين وفعـل أنط و ّ
هـذه القض ّي ـة مل تناقـش بروي ّـة ومل تعـ ّدل أطروحهتـا إ ّال يف حلظـة مع رف يّ ـة جامل ّي ـة أخـرى
بعيـدة – زمن ّي ـا – عـن اللحظـات األوىل.
ُ
بـداايت القـرن
هـذه اللحظـة م ث ّلـث إابقـا عـن طـوق ال نّمـوذج وبنـاء لتـوق آخـر .اكنـت
تسرب مفاهيم احلداثـة وتأثـر الشـع راء العـرب واملث قّ فين معومـا
الع رشيـن خلخلة للسـائد مـع ّ
بت يّ ـارات فك ري ّـة وجامل ّي ـة اكلرومنطيق يّ ـة وا ّلرم زيـة وال رسايل ّي ة والواقع ّي ة الاش تراك ّي ة ،اكنت خ رقا
غير الشـعر العـر ّيب إه ابـه ،و ّ
لسر المنـط والمنـوذج ،معهـا ّ
تغيت مـن َ ّث وظ ائفه
لل �سـنّة وهتكا ّ
وهما ّم ـه وا�سـتح دثت عـوامل أخـرى ،و ّ
ّ
لقرطاجني
تغير مفهـوم التخ ييـل – اذلي أبدعـه حـازم ا
فتغيرت بـذكل رشوط اجلنـس وط رائـق ا ّلش كل ،و ّ
– ّ
تغيرت تبعـا ذلكل آل ّي ـات ال نّقـد فغـ ّذى
وأثـرت فيـه ت ّي ـارات الفلسـفة والفكر اكلشـعر متاما.
نفسـه هـو اآلخـر بفتوحـات النقـد الغـر ّيب ّ
ومـن َ ّث أبيـح مبـدأ اخلـروج عـن املثـال وهتكـت أرسار الغامـض امللتبـس امل �سـتعيص
املعجـز مجلهـور ال نّ ـاس ،ف انتصبـت مجلة مـن املعايير اجلديـدة للشـع ري ّة.
يتنص ـل مـن وظيفـة اإلمتـاع واإلطـراب والفعـل يف النفـس فعـل ا ّلس ـح ر.
لكـن الشـعر مل ّ
ّ
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ّ
فتشكل زوج مـن أزواج الفلسـفة املفهوم يّ ـة  :امجليـل والنافـع
وإن ّما مجـع إلهيـا وظيفـة ال نّ افـع
لتارخيـي ،مدقوقـا
أو اإليـروس وال ل ّوغـوس .وأصبـح الشـاعر مشـدودا إىل إحداث يّ ـات وجـوده ا
ّ
يف حلظتـه ا ّلراهنـة ،منطلقـا مـن إك راهاهتـا وإحباطاهتـا ورهاانهتـا بقـدر مـا هـو آبـق عهنـا حـامل
بغريهـا ،م سـترشف ملـا هـو خمتلـف عهنـا.
لقد أصبح التج ريب هاجسـا عند أغلب الشـع راء العرب احمل دثني ،فغامت حدود اجلنس
وسـالت ختومه ،لقد غدا جنسـا و�سـيعا وغدت احلداثة فيه شـعارا فضفاضا يقرن ابلالكم.
لنظـري على أشـدّه و ُا�سـتفهم عن جـدوى الشـعر يف زمن العلـوم واملعارف
فعـاد اجلـدل ا
ّ
ادلقيقـة التي انتصبـت خم ِّي َ َ
لة العصر وذائق تَ ـه ورو َح ـه .عندمـا ّ
ينفـك الشـعر عـن الفكـر – مبا
عرفنـاه -يفقـد الشـعر سـلط انه ورضورتـه وت أثريه.
ّ
ُ
بأن امتالك األ�شـياء ابألسماء واق رتان
جفوهـر الشـعر هـو
حاصـل ا ٍ
نصهـار للعنـارص ،آمن وا ّ
الفكـر ابلشـعر وجتـاور امجليـل وال نّافـعّ ،
لك ذكل مصهـورا يف التخ ييل :هو الشـع ر.
لكـن
وإذا اب ّلش ـع ري ّة ابع تبارهـا «رحشـا للكالم ِوص فـة للقـول» املصنـوع ،يه الهاجـسّ .
امجلهـور مـن الشـع راء العـرب أصبـح ّ
يتبنى ال تّ ج ريـب هاجسـا بدي لا.
لـرواد على أن ال يقعـوا يف ال تّ كـرار وال يف اخلـروج عـن الشـع ري ّة ،مبفه وهمـا
لقـد حـرص ا ّ
احلديـث ،صـوان للخص ائـص ا ّ
ملميزة وحفاظـا على اله وي ّة ،وإالّ صـارت القص ائد ابهتـات ،رجعا
وصـدى لبعضهـا البعـض .فكان ال تّ ج ريـب جت ريـب الهاجس اذلي هو هاجس الشـع ر .هاجس
تتنـوع أشكاهل ،ف يراتد خمتلـف العـوامل ويؤدّى مبختلـف األشكال الق ول يّ ة.
جيـرب و ّ
الشـعر ّ
وال ّ
ظان ب أن ّنا قد أفضنا القول يف القضااي ال نّظ ري ّة واملباحث الفك ري ّة واإلي بسـتمي ّي ة،
يظن ّ
جمرد احتفاء
ون أينـا عـن املنجـز ا
ّ
لشـعري لفـاروق شوشـة .إذ أن ّنا ال ن ريد أن يكون هـذا العمل ّ
عـارض اب ّلرجـل وال تق ريضـا هل .ذلكل سـع ينا إىل وضعـه يف إطـار اإلشكال يّ ات الفن يّ ـة والفك ري ّـة
للشـعر مضـن نظ ري ّة املع رفـة عند العرب.
مدونتـه ا ّلتراوح بين مجموعـة مـن األشكال .جـ ّل القص ائـد
ّأول مـا يسترعي الانتبـاه يف ّ
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لعمـودي ،إضافـة إىل تـراوح ظاهر بني
تنمتـي إىل شـعر ال تفعليـة وينمتـي كثير مهنـا إىل الشـعر ا
ّ
القصيـدة الط ويلة والقصيـدة املك ث ّفـة والوامضـة .بعضهـا اسرتسـال وبعضهـا تكثيـف وإشـارة
حبسـب احلـال .ومثّـة قـامس مشترك هـو األ ّمه ،حسـب اعتقادان ،يمت ث ّـل يف املوضوعات الشـع ري ّة
التي ميكـن إجاملهـا يف  :املـرأة ،ا ّلرحيـل ،الغ ربـة ،اهلـ ّم الوطني واحلضـاري ،ا ّلط بيعـة ،...لكّ هـا
مشـدودة إىل ا ّذلات ،حتمـل هاجسـا يسـت بّ د هبـا .الهاجـس امللحـاح فهـم العامل ،اكتشـاف خبااي
الوجود ،ت سـمية األ�شـياء ،التفكري يف املشكالت احلضاري ّة ،واإلصداع ابملشـاعر واألحاسـيس،
مواهجـة أوجـاع احلـارض ،أوجـاع ال تّ ـارخي ،مواهجـة ا ّلـرداءة ابملواقـف ،صنـع عـوامل أخـرى ،احللم
ابمل�س تحيل.
تنص ت قوهل فامي ي �شبه ا ّلط قس ،يف واحدة من أمجل قص ائده:
ّ
اخلـع نعكل
واخفض رأسـك
واخشع
هـذا ميـدان ال تّ ح رير
وقدس األقداس
وح بّ ـة عين القلب
الص بوات
ومنطلـق ّ
ومع تنـق األنفاس
يف صهـد ال ل ّحظـات امل ؤتلقـه
تصعـد أرواح نشـوى منطلقـه..
تتاموج يف ه سهسـة ال ل ّحن
ويف إيقـاع ن �شـيد احلمل...
اخلـع نعكل
واخفض رأسـك
واخشع...
ّمث ارفـع ص وتـك ّ
حت يـرجتّ امللكوت
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واقـرأ يف آايت صالتك
وتأ ّم ـل إحصاح جناتك
هـذا يـوم يرشق فيـه الفجر
وتصـدح ّ
لك األج راس !...
وتأ ّم ل:
هـذا نقـش حف رتـه صب ّي ة
حـب م رصي ّة
بأظافـر ّ
صيب اكن،
تـرمس وجه ّ
احلرية
وأصبـح طيفـا مـن أطياف ّ
احلرية
وأصبـح طيفـا مـن أطياف ّ
وتأ ّم ـل  :يف ّ
لك ماكن
طوفـان برش
مليون،
مليوانن،
امتلأ امليـدان وجاش ،وفاض
ون �شـيد بلادي مهنمر
وعد
رعد
وغناء،
ومطر
وفـؤاد منفط ر...
يف ّالركـن األقصى مـن قلب امليدان
ينشـد شاعر
تغني ك وكبـة ذابت يف وقد اإلحسـاس
و ّ
أنشـودة نبل وحامس
هـذا وقت للأرواح العطىش،
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واألفئـدة ال ث ّلكى
واألحلام املنطفئة
تغـرورق ابلفرح األ�سنى
وقـت مجليـع ال نّاس ! 1
لقـد اقتنـص ا ّلش ـاعر ال ل ّحظـة التارخي ّي ـة الفارقـة ،يف اترخي مصر ،فعاشـها وخل قّ هـا يف هذه
القصيـدة التي نعتربهـا لوحـة بـل ن �شـيجا بـل ن �شـيدا يزجيـه الشـاعر لل تّ ـارخي ،تظهـر فيـه
لغص ـة واألن ّـة ت �سـبقان احلبـور والغبطـة واألمـل والاعتـداد ابلفعـل ،يف جـدل صاعـد انزل بني
ا ّ
ا ّذلات الفردي ّـة وا ّذلات احلضاري ّـة وامجلع ّي ـة ،ويف ارتبـاط اب ّلتراث .شـعر فـاروق شوشـة مدقـوق
يف ا ّلتراث مشـدود إليـه ،ال يعيـده على حنـو أجـوف حسير بـل ي �سـتحرض طقوسـه وي تّ خـذه
منطلقـا إىل ال تّ حديـد دون أن ّ
مقومـات اجلنـس األد ّيب ّأي الشـ ّع ر .ممّـا جيعلنـا
يتخلى عـن ّ
ملدونـة تسـعى إىل تص ويـر ال تّ ج ربـة اإلنسـان يّ ة الفردي ّـة وامجلاع يّ ـة احلضاري ّـة بلغـة
جنـزم ّأن هـذه ا ّ
حديثـةّ ،
مدونـة «مـزجي» مـن أ ّمه مرحلتين �سـيط رات
يتـأت لنـا معهـا أن جنـازف ابلقـول إنّ ـا ّ
على الشـعر العـر ّيب  :اإلحي ائ ّي ـة وا ّلروم ان �سـ ّي ة ،إضافـة إىل مالمـح ّات اهـات أدب ّي ـة أخـرى.
ونقصـد مـن الروم ان �سـ ّي ة ا ّ
لتغني ابذلات وحـرارة الوجـدان وهت ّج ـي الكين ونـة بقبحهـا وجاملهـا،
بألقهـا وإحباطهـا ،و ّ
بكل نبـض التج ربـة فهيـا .مـا يسـمح لنـا بتص نيفهـا ،وإن ك نّـا ال منيـل إىل
التص نيـف ،بأنّ ـا إحي ائ ّي ـة جديـدة يف بعـض صفاهتا وبأنّ ا روم ان �سـ ّي ة احلداثـة يف بعض مالحمها
األخـرى ،اعتامدا على تع ريـف مـن أدّق تع ريفـات احلداثة وأكرثها معقا وهـو اع تبارها قامئة عىل
السيرورة والاختلاف مـن انحيـة ،وعلى احلركـة وال تّ واصـل مـن انحيـة اثنيـة .فعالقة الشـاعر
يتنـاص معه« ،ابتداء من
مبجـرد أن يبـدأ يف كت ابـة نوعه ا
ّ
لشـعري ،يتفاعل معهّ ،
ابل تراث ،تبـدأ ّ
تطورا ذاتيا
املـورواثت ال ل ّغ ويـة واألسـل وب ّي ة واملو�سـيق يّ ة وانهتـاء ابلقضااي واملوضوعات التي متكل ّ
تتحـرك عالقـة الشـاعر
واجامتع ّي ـا عبر حلقـات التـارخي القـدمي والو�سـيط واحلديـث .ومـن ّمث ّ
ابل تراث عبر عصـور ومذاهـب و ّات اهـات ،تتعـارص وتتداخـل وت �سـيطر إحداها أحيـاان ،لكنّ ا
 1فاروق شوشة :الرحيل إىل منبع الهنر ،ط ،1ادلار امل رصية اللبن انية ،القاهرة ،2012 ،ص  36وما بعدها.
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اخلاص
يتكـون هبـذه احلركـة ملمـح ال تراث ّ
تعـود إىل هامـش النـص بعدمـا اكنـت مت ث ّـل متنـه ،و ّ
ّ
بكل عصر ومذهب وشـاعر».1
2 .2صور اذلات وأشاكل حضورها:
ترتص د حاالهتا
ّإن قص ائـد فـاروق شوشـة حتتفـي لكّ هـا تق ريبـا ابذلات ،تصدر عهنا ،تق ولهـاّ ،
مدونة ا ّلرجل.
ييل» األجدر أو األكثر أهل ّي ة ملقاربة نصـوص ّ
ممّـا جيعلنـا جنـزم أنّ ـا «املفتـاح التأو ّ
وبنـاء عليـه �س ـتنبع صـورة اذلات وأشكال حضورها يف ادلواوين وفـق احملاور اآلتية:
 .أاذلات احل املة املسك ونة
.باذلات العاشقة املفت ونة
 .جاذلات الواعية املهمومة
 .داذلات احمل َب طة املأزومة
 .أاذلات احل املة املسك ونة:
يف شـعر فـاروق شوشـة تبـدو ا ّذلات الشـاعرة رائيـة يصعـد من خ اللها الشـاعر يف م رايق
احللم تع ويضـا عـن الواقـع .يقـول يف قصيـدة (حاةل) مـن ديوانه األخري (خنلة املاء):
أفـق مفتوح
وسامء شاردة
وغيـوم تنعقـد وتنح ّل
وأنت حت ّد ق
مـن خلل الباب
ومـن خلف �سـتار
شـق يف بطن جدار
أو ّ
تنعكـس على وهجك ألوان
صفراء
ومح راء
 1مدحت اجليار ،الشاعر وال رتاث ،دراسة يف عالقة الشاعر العريب ابل رتاث ،دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش ،اإلسكندرية ،1995 ،ص .102
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وسوداء
....
عطرك
مـن ذ اكـرة مفعمة
ومع تّ قة،
يتجـ ّد د فينـا اآلن
بوحا
وظالال
وأماكن
شوقا
وحضورا
ورغائب
يبين معا
تعتصر غ ر ْ
الس ـايج
يف حبـر ال ل ّون ّ
وال ل ّـون املفعم ابإلرشاق
مض وعناق
يف ومضـة ّ
تنسـدل ادلّ نيـا ح ول ينا
وحنـ ّد ق يف معق األعامق
هيزت جسـدان
ّ
اكان ينتظـران
وينتظران
وهـاء الوقت
1
فذااب»...
ابحلـب واخلير وامجلـال ،حيلم بعـامل ق ان ونـه ا ّلرمحـة وال تّ اكفـل ،حيلم
حيلم الشـاعر ابملـرأة،
ّ
تتخـون حما�سـنه اخلي انـة
حبيـاة ال من غّصـات فهيـا ،بعـامل أ ّ
ثيري ،جوهـر ال تنت ابـه األعـراض وال ّ
 1فاروق شوشة ،خنةل املاء ،ادلار امل رصية اللبن انية ،ط ،1 .القاهرة ،2017 ،ص ص .70-67
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واخلصاصـة والك راه يّ ـة.
يقـول فـاروق شوشـة يف قصيـدة (هـل يـدري ال نّيـل) ،يف ديـوان (الن ّي ـل يسـأل عـن
وليفتـه):
هل يـدري ال نّيل
بـأن يدي إن ُم ّدت
ّ
ملسـت رشفتـك الغ رب ّي ة ؟
لو يـدري ال نّيل...
إذن ال�شـتعل املاء،
وحن املوج
ّ
ورقصـت يف ّ
ـطي جدائهل
الش ْ
سكرى،
حين تداعهبـا يف ال ل ّيل
الص يف يّ ـة !
نسـامئه ّ
***
لو يـدري ال نّيل
ب أن ّك يف شـطّ
وأان ش طّ
تنسـج بيهنما أواتر ال ل ّهفـة
ج رسا،
ّ
ويعش ـش يف األجشـار الوارفـة األغصان
الشـوق،
ميا ُم ّ
يطير إليك
ويلمـس رشفتـك الوردّية
يـزداد الوجد،
155

ين قّ ـر خيـط ال نّـور املنسـكب علهيا
متس ـح يف حبـل �سـتائرها
ي ّ
ويعـود بعطـر العود
الص ندل،
وفـوح ّ
ممزوجـا برواحئـك الرشق يّ ة
***
وا ّلش يخ ال نّيل:
اجل ّد األ كرب
يـرى ميلاد طف ول تنا
ويبـارك َج لـوة ط ل ّتنا
()...
ويرقـص يف املـاء ال نّ جامن
ومتسـح ّ
كـف ال نّيل احلاين
1
صبي وصب يّ ة!»
وجه ّ
أو يقول يف قصيدة (أنت):
يعبر العام...
ويـأيت العام...
نـراتح إىل رؤاي جديدة
نعبر الكـون كط ري ْي ـن وحيديـن عىل متن قصيدة.
األيم واألحلام ،كزنا ال حي ّد
ونـرى ّ
وعطاء...اك ألبد...
يلتقـي العامـان يف حلظـة ضوء قد�سـ ّي ة...
وصـدى األجـراس يف األسماع ،أف راح جش ّي ة
 1فاروق شوشة ،الن ّي ل يسأل عن وليفته ،ادلار امل رصي ّة اللبن ان ّي ة ،ط ،1 .القاهرة ،2008 ،ص ص 11-7
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ونـداءات لفجر سـوف يودل
أي يشء اي تـرى ،حيمـل يف ك فّ يـه ،يف ع ينيـه،
ّ
يف آفاق
رؤايه ال بعيـدة..
()...
أنـت تبقين وجودا ...وأمل
وط ريقـا انبضـا ابل ل ّمسـة األوىل ،معيقـا اكألزل
وشـعاعا اثقبـا معق حيايت...
سـاكبا يف معق ذايت...
قطـرة الضـوء ...الوحيدة...
1
وأمـان األرض ...لل نّفـس ال رشيدة.
وحسـر ،يلجـأ إليه الشـاعر أملا يف ال تّ ط هّر واخللاص فيتخ فّ ف
إن ّـه العـامل املنشـود ،ضيـا ٌء ٌ
مـن ثقـل املـادّة ومـن �شـيئ يّ ة العـامل وا ّذلوات لي أبـق «اكئنـا ال حتمتـل خ فّ تـه» كما عنـد (ميلان
ك ونديـرا) أو ليخلـص جوهـرا نق يّ ـا شـفّ افا .يقـول الشـاعر يف مجموعـة (أح بّ ـك حتى البكاء):
يف يديـك مفاتيـح ّ
لك الفضـاءات
فانزتعـي قشرة الاكئنات
وانسـجمي مـلء ذاتك
صويل
وجويل
ّ
لعلك فاكهـة للموامس
أو عـودة لزمـان قدمي !
كيـف ال أ�سـتدير إليـك ؟
أحـاور هذا الهباء
وأغـرق يف الط ّل وحدي
 1فاروق شوشة ،أح بّ ك حىت الباكء ،ادلار امل رصي ّة اللبن ان ّي ة ،ط  ،1القاهرة ،2005 ،ص ص .21-20
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مغتسلا اب ّذل ي يتسـاقط
مـن مائـك املعمدا ّين
منطلقـا اكلن�سيم...
وحـده – اآلن – وهجـك مينـح مأوى
ويفسـح همجـع ضوء
1
لضيـف وحيـد ،رشيـد ،مقمي !
لكـن املهـرب وامللاذ واحللم امل�س ـتحيل ليـس إالّ ع املـا مـن ورق أو قل هو عـامل ال ل ّغة ،عامل
ّ
ملوضوعـي ال تّ ارخيي ،ليعيش هنهية من
ا ّلص ـور ،عـامل ينسى فيـه ا ّلش ـاعر ال واقع حلظة من ا ّلزمن ا
ّ
حنس ـه يف قصي دتـه الق وي ّـة يف الاحتفال ب ذكرى م ائ وي ّة سـعيد عقل:
ا ّلزمـن ا ّذلايت أو جـدال بيهنما ّ
تبتكـر
اي شـاخصا يف ذرى األولميـب ُ
		 أنـت اخللـود ،مفاذا بعـد تنتظر ؟
جعب
هـذا فضـاءك ٌ
كون لكّ ه ٌ
ـحر وا�سـتعىص بـه ال ُع ُم ُر
		 أفضى هل ّ
الس ُ
ألق
ع ينـاك جفّ ـرات ْ
نبعين من ٍ
القمر
		
جنام ت ُـه أنـت يف هاالهتـا ُ
وأنـت ُ
نبو ٍات وأخيةل
فيـض ّ
ـور
		 ترتى ،وتسـطع فهيا ُ
والس ُ
اآلي ّ
ٌ
يطوقين
فيـض مـن القبس األ�سنى ّ
ختص
		
قـل يل ب رب ّـك كيـف اآلن أَ ِ ُ
أرىق سما ًء إىل عَليـاك ُ
أصعد ها
2
ّ
عـت ُّ
تقط ْ
لك أنفـايس ،وال خبرُ !
		
هيـرب ا ّلش ـاعر إىل الطب ّي عـة ،إىل ا ّذلكـرى ،إىل دواخـل ا ّذلات أو إىل امـرأة ق دّت من خيال،
 1فاروق شوشة ،م .ن .ص ص .-55 54
 2فاروق شوشة ،ينفجر الوقت ،ادلار امل رصي ّة اللبن ان ّي ة ،ط  ،1القاهرة ،2014 ،ص ص .79-78
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ينشـد ا ّلراحـة واألمن وامجلـال احملض ،فيقول:
هـا أان أحبـث يف ّ
الظ لمـة عـن قطرة ضوء
أرجتهيـا – اي إله ـ�ي – ّ
فأعني
ليـس يل غيرك ،ال غيرك أ�شـتاق إليه،
فـإذا ادلّ نيا دليه
1
وأراه نـور عيين
أو يقول:
مل أزل واقفـا ببابـك،
أدعو،
وأاندي
وأ�سـتجري بك اآلن،
وقـد أصبح العامء شـديدا:
مـا اذلي يفسـد اق رتانـك ابلناس،
ويدعـوك للجنـوح بعيدا.
مث يقول يف جموعة (ينفجر الوقت):
الص باح
فـإن ّ
حبيبي متاسـكّ ،
حيـرك فينا شـعاع األمل
ّ
وأنت رجايئ اذلي ال سـواه
أعيـش هل ،وأراك البطـل
تشـق الظلام إذا ما ادهل ّم
وتضرب للحائ ريـن املثل
وتصبـح أنشـودة القاد رين
 1م .ن .ص .-66 65 :
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إذا سـاءلو  :أيـن أيـن ّالرجل
خفـذ بيدي ،قـد أخذت يديك
وصـدرك ال بـ ّد أن حيمتل
وحـواؤك اآلن ملء وجودك
ّ
1
حتـدو خطـاك ،بفيـض القبل!
ويبلـغ ا ّلس ـعي إىل ال نّقـاء وا ّلط هـر ذروتـه يف قـوهل ،مبنا�سـبة وداع صديقه الشـاعر الل بناين
جوزيـف حـرب ،بطه ران ّي ة وتعـال اندرين:
كفكـف دموعـك ،لـن تفيد األهنر
يتكـر ر
		
ّإن اذلي تبكيـه ال ّ
مك صغـت يف الشـع راء حلـن وداعهم
واآلن إذ يبكـون أنت األشـعر
		
...
	اي �شـيخ هـذا الغيم ،اي ّ
عكزه
		اي أيّ ـا القلم اذلي ال يقهـر
ع ل ّم تنـا الغضـب ال نّبيـل ،فأخصبـت
2
أرض بشـعرك دامئـا تتف ّج ر
		
يصعـد الشـاعر يف م رقـاة احللمّ ،
ملتص وفـة ،أو هـو عـامل
حتى يلـج ع املـا هـو أ�شـبه بعـامل ا ّ
ا ّلـروح أو عـوامل النفـس اجلـذىل .إنّ ـا ا ّذلات تظهـر ح املـة مسـك ونة اب ّلط لـب ،تطلـب ا ّلراحـة
واألمـن ،تنشـد امجلـال واخلير ،تنشـد املطلـق.
.با ّذلات العاشقة املفت ونة :
ملدونـة الاكملة لفـاروق شوشـة بشـم ول ّي ة أكثر ويف م ت ّسـع مـن
لـو قـ ّدر لنـا أن نـدرس ا ّ
الوقـت يسـمح مب زيـد التدبّـر وال تّ دقيـق لص نّفنـاه يف زمـرة الشـع راء العشـاق بإطلاق.
 1م .ن .ص .102
 2فاروق شوشة ،خنةل املاء ،ص ص .100-99
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غـزالا ،ص نّـاع عـوامل ابللكمات ،ي �سـتقيص ا ّلص ـور
ففـي حشـد مـن ال نّصـوص ،يبـدو ّ
احلـي ،رمـز
ويتع قّ هبـا لتظهير حـاةل الوجـد والهيـام ،الهيـام ابألنثى رمـز اخلص وبـة وال تّ خليـق ّ
ال تّ واصـل ،رمـز امجلـال واجللال .إنّ ـا األنثى مبختلـف تصاويرهـا ودالالت تأويلها  :املـرأة والوطن
وا ّذلات واألحلام ،مقـدودة مـن ل بنـات تـراث ه ائـل يـرى يف املـرأة ا�سـتعارة كبرى ،يـرى أنّ ـا
احليـاة ،يف وجـه مـن الوجـوه .يقـول يف قصيـدة (للعبير اختنـاق):
واألحداق
العيـون
أخرسـتين
ُ
ُ
فكاليم ّ
الش و ُد واإلط ر ُاق
		
اخلطـى لهفـة ،وبعـض انعطـاف ال ن ّـ
واشـتياق
فْ ـس وج ٌد ولهف ٌة
		
ُ
....
ق يّ دتني سـبيكة العطـر ،فار ُ
تعـت
وواثق
		
وللعطـر سـطوة ُ
الس ـحر حلظ
واحت وتني مفاتـن ّ
وعناق...
		
اببلي ،وكرمة ُ
ّ
عنفـوان امجلـال يعتـو ،فأهفو
وبعيني مـن لظا ُه اح رت ُاق
		
قـد يُ طاق ُ
لكن
امجلـال فردا ،و ْ
ّ
يطاق ؟
		
لك هـذا امجلـال كيـف ُ
مدونـة فـاروق شوشـة مثّـة نصـوص آرسة بعضهـا ن �شـيج واآلخـر ن �شـيد .لنأخـذ مثلا
يف ّ
على ذكل قصي دتـه يف راثء رايض معلـوف :
هبـك ارحتلـت ،فهـل للخلد عنوان ؟
وغرد فسـمع الكـون يقظان
		 ح ل ّـق ّ
واسـكب على األرض عطـرا ال يفارقها
1
فالظـ ّل ّ
ظل ،واإلبـداع فينان
		
 1فاروق شوشة ،موال بغدادي ،ادلار امل رصية اللبن انية ،ط  ،1القاهرة ،2007 ،ص .62
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أ ّم ا مجموعته الشـع ري ّة األخرية (خنةل املاء) ،فقد شـ ّدتين مق ّدمهتا ّش ـ ّدا ،إذ ورد فهيا قوهل« :مل
ي �سـبق يل أن كتبـت تقدميـا جملموعـايت الشـع ري ّة .ومل أطلـب مـن غريي أن يكتب هـذا التقدمي.
حريتـه الاكملة يف الوصـول إىل مـا ي راتح إليـه ،من فهم
وكنـت ،ومازلـت أوثـر أن أتـرك للقـارئ ّ
بـأن هذه اجملموعة
أو رؤيـة أو قبـول أو عـزوف .لك ن ّني ،اليـوم ،أخـرج عن القاعدة ،إلحسـايس ّ
اجلديـدة ليسـت كسـابقاهتا لغـة أو صياغـات أو مهومـا إنسـان يّ ة أو شـع ري ّة .فقـد اكن مهـي أن
أخت ل ّـص مـن عبـاءة شـع ري ّة آن أوان خلعهـا ،يك أسـتبدل هبا:
ح ري ّـة أ كرب
وآفاقـا أرحب
ولغـة أ كرث ي رسا وبسـاطة
1
وأنفاسـا أ كثر ج ّد ة وح رارة»
ا�سـتوقفتين هـذه املق ّدمـة ال نّاحضـة ابألمل وابألمـل يف انتظـار املـوت ،لك ن ّـه مـوت يأمـل
يتحـرر وي نعتـق .فيـه عشـق اكمـن اثو للشـعر ،وفيـه رغبة يف ال تّ ّ
جل .شـ ّدين
فيـه الشـاعر أن ّ
وذيك احلبـور الظاهـر .واكنـت جـ ّل قص ائـد هـذه اجملموعـة تأ ّم لا
إلهيـا هـذا الشـ ّج ن الشـفيف ّ
يف املسيرة أو ت رقّبـا:
(مازلـت منتظ را)
مازلـت منتظ را،
هـذا الغامم مىض
ومل خي ل ّـف سـوى رعد وإب راق
آنسـت منـه نعامي،
قلتـه أبدا
أعيـش فيه،
ويع زيني به السـايق،
 1فاروق شوشة ،خنةل املاء ،ص ص .8-7
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تكش ِ
حتى ّ
ّ
ـفت ادلّ نيـا وزخرفُ ها
عـن زائـف من جىن األحالم
ُم هراق
رشبـت منـه ط ويال ،حني أسـكرين
بطعمـه ،وحسـبت الـكأس ترايق . 1
ج ّل قص ائد «خنةل املاء» مشدودة إىل املوت بسبب (قصيدة القتل ا ّلرحمي):
«ما اذلي ختشـاه ؟
والوقـت قصري ومحمي
...
فاضغـط املعنى اذلي حتمل
يف بعـض ُكَ ْي ٍ
امت
2
وحاذر»
ْ
ي �سـتعرض الشـاعر يف كـون
داخلي ،ي �سـتعني فيـه ابلتذكّ ـر أو ابل تّ مثـل وابلتوقّـع ،رشي طَ
ّ
حي اتـه ،ي �سـتعرض قناع اتـه ،ي �سـتعرض إجنازاتـه« ،قبـل مـرور الوقـت» ،وهو عنـوان إلحدى
هـذه القص ائـد ،خياطـب فهيـا طيفـا ما:
َ
لسـت بعيدا
َ
يب ج ّد ا
أنـت ق ر ٌ
أتصور
تتصور أو ّ
أقـرب ممّـا ّ
ُ
إن ّك ت َسـك نين
وأان ّ
ألتـف هباجـس مقدمـك املتوقع
ورضا
ُرعبـا ِ
وسـؤالا عـن موعـدي املرضوب معك :
هـل تـأيت يف اليقظـة ّ
حتى أتأ ّم َل َس تك
 1م .ن .ص .37
 2م .ن .ص .49
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أم تـأيت يف مغـرات احللم املتو ّج ـس واملت قّ طع
حتى ال َ
أعرف وق تَ ك
أَ ُ
سـأل  :كيـف تكـون ال ل ّحظة
خاطفـ ًة ّ
اكلط عنـة ؟
أم مرجـأ ًة مل راوغـ ٍة متتـ ّد قليال
تقترب و ُ
تبتعد
ُ
وليلا تأيت
أم ختتـار هنارا ؟
ُأدرك أن ّـك لن تتوارى
َ
لسـت جباان،
ّ
حتى حتتاج لنسـج مؤامرة
....
س ْع هـذي أعضاء اجلسـد الواهن
أَ ْ ِ
يف إعيا ْء
َ
قدومـك يف استرخا ْء !
ينتظـر
...
فهت يّ ْأ
قدرك
وامحل َ
معصـوب الع ينني
َ
ومشـدودا بين حبال املقت
1
حجمي األ�شـيا ْء !
وقلـب ِ
صيب ،يالعـب م وته وحياوره،
مقاطـع مـن قصيـدة ترحش ابلشـجن لكنّ ـا عند صاحهبا لعبة ّ
لـويج ال نـرى
نظير لعبـة «الغ ّم يضـة» .لقـد ّ
حـول الشـاعر مـا ي رتقبـه إىل ألهيـة أو حـوار أنط و ّ
يتحـول الشـاعر ذاات مفت ونـة ابلكشـف والتط ل ّـع ،ذاات عاشـقة
فيـه خوفـا وال ف رقـا ،وال حـزانّ ،
لك كت ابـة ويف ّ
الرتيـاد عـوامل أخـرى ،متامـا كما يفعـل يف ّ
نـص.
لك ّ

 1م .ن .ص ص .79-77
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ومن شـأن ذكل أن يركّ ح اذلات (ن �سـبة إىل ا ّلركح) يف مدار من العشـق اخملتلف العميق.
كـذا ا ّلش ـع راء املهـرة أو بعبـارة أيب متّ ـام «كـذا صاغـة الشـع راء» ،يقلبـون احلـاالت وي رفضـون
األقـدار و»يتالعبـون» ابألزمنـة (نقصـد ابل ل ّعـب ال تّ قنيات اجلادّة أسـل وب ّي ا ودالل ّي ا ،ولع ّل مبحث
«ال ل ّعب ّي ة» ( )Ludiqueيسـعفنا بآةل مهنج ّي ة ذات كفاءة يف مقاربة ال نّصوص الشـع ري ّة ،نشير
إلهيـا ون �سـتغ ّل مقوالهتـا دون تفصيـل لضيـق اجملال وخصوص يّ ـة املبحث.
لنـص اب ّذلات واعتامدا على نصـوص أخرى
انطالقـا مـن قص ائـد هـذه اجملموعـة ومـن هـذا ا ّ
بغـدادي) ،منسـك ابخلاص ّي ـات الشـع ري ّة الفن ّي ـة يف
(مـوال
ّ
ّ
خاص ـة تلك التي ودت يف مجموعـة ّ
منجـز فـاروق شوشـة.
إهنـا نصـوص ميكـن اع تبارهـا نصوصـا ملحم ّي ـة وحداث ّي ة ،تتـدال فهيا املرجع ّي ـات ويوظف
فهيـا الشـاعر ال تراث توظيفـا ح يّ ـا عبر آل ّي ـة ال تنـاص باكفـة مظاهـر حضـوره وعبر تن ويـع
نـص بـوح ،نصـوص للمـوت لكنّ ـا ،يف اآلن
املرجع يّ ـات وتن ويـع األسـاليب والبنى واله يئـاتّ ،
ذاتـه ،نصـوص احليـاة ،تطـال قـراءة ّ
احلـب ،اجملمتـع،
ل�شتى املظاهـر وحـاالت ا ّذلات :الظلمّ ،
التـارخي ،الواقـع ،يف رم زيـة طاحفـة وتع �شـيق بين اخلطـاابت الفـت الانتبـاه (اخلطـاب احلواري،
لسردي .)...يقـول الشـاعر يف قصيـدة (الرحيـل إىل منبـع النّ ـر)
اخلطـاب ا
لوضعـي ،اخلطـاب ا ّ
ّ
يف اجملموعـة التي حتمـل نفـس الامس:
ُ
وترحل َ
أنت ؟
تغيـب
ملـاذا ُ
ُوأصبـح وحدي
أسيرًا لتذاكراتنا
ِولشواقنا
وجـوع ِ أماسـي ّنا للغناء؟
ملـاذا إىل منبـع ِ النّ ـر ُ
ترحل
ُ
احلقيقـة –
حيـثَ
حتاور أرس َارها
كنـت ُ
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وتعـو ُد بـر ٍأس تص ب ّ َب منـه ال تّ عب
1
ّ
الوهن»...
وعش ـش فيـه ْ
غ ريب أمر فاروق شوشة يعشق ّ
حت م وته أو «يتظاهر» ،يتصاحل معه أو «يتصاحب»،
تتجـاور أزمنـة ا ّذلات وتتبـادل املواقـع مـن ادلّ اخـل إىل اخلـارج ومـن املـايض ...إىل احلـارض إىل
للزمـان واملكانّ .
تتغير األم اكـن مـن
زمـن الغيـب ل تنصهـر مجيعـا يف زمـن الشـع ر .إن ّـه املصهـر ّ
بيروت إىل القاهـرة ومـن بغـداد إىل دمشـق إىل الفـردوس املفقـود (إ�سـب انيا) إىل األردن وإىل
غريهـا مـن األم اكـن ،ج زائـر يه ج زائـر لكنّ ـا ج زائـر تتج ّم ـع يف حميـط ا ّذلات وت رتـ ّد إىل فضـاء
لنـص مبختلـف قوانينـه ادلّ اخل ّي ـة وإشـارات مـروره وعالمـات الوقف فيه .يف ّ
لك هـذه األق انمي،
ا ّ
أق انيم املكان والزمـان ويف أقبيـة ا ّذلات ،يعيـش الشـاعر حـاةل رسمدي ّـة جوهرهـا واحـد ،حـاةل
احلـب .يقول:
ّ
«أحلم أن أسير ِ
فيـك اي مدينيت
تطـوق املسـاء يف برودة اخل ريف
يـدي ّ
صـدري ينوء ابألحالم،
يف ّدوامـة العطـور واأللوان
وخطـويت تنـداح يف األزقة
ل تلتقـي بغريهـا يف زمحـة امليدان
ويصبـح امجليـع واحدً ا
أصواهتـم عف يّ ـة كأنّ ـا ت رنميـة فت ّي ة
2
تضـج ابلهتـاف واألحلان».
ّ
مث ينشد:

 1فاروق شوشة ،الرحيل إىل منبع الهنر ،ادلار امل رصي ّة اللبن ان ّي ة ،ط  ،1القاهرة ،2012 ،ص .60
 2مجموعة ،ينفجر الوقت ،ص .11
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«أح بّ ِـكّ ...
حت الباكء
نزوا
وأعلم ّأن اذلي ب يننـا ليـس ً
وال هـو حمض ا�شتهاء
لكـن معنـاه ِ
فيـك ،ومنك
و ّ
ْ
اتهئي
ويف حلظـة
مجعـت ْ
على َر ٍ
فرف من خيوط السـدمي
فكان
اجنذاب واكن ارتوا ْء .1
ٌ
يعترف الشـاعر يف رحلتـه ب أن ّـه يضرب يف ال تّ يـه ،يف رحلة ا ّذلات إىل أصلها ،يف عامل ملغز
لكـن تفكيـك
بـأن الهـوى لغـز ّ
همـب ادلّالةل وال تّ أويـل ،يعترف ّ
مفتـوح على املمكنـات وعلى ّ
شـف رته رهين حركـة أو حملـة أو إشـارة أو إميـاء .يقـول يف قصيـدة ( :وحيـد كح ّب ـة رمـل) مـن
(ديـوان أح بّ ـك حـ ّد البكاء):
هـل تطلعين مـن البحر ؟
أم خترجين من األرض ؟
أم ّ
يتـدل هبـاؤك من رشفـة ال نّ جم
م نسـكبا اكلنعيم ،اذلي قيـل عنـه،
الن ّع يم املقمي !2
ويقول يف قصيدة (لغة) من نفس ادليوان:
رس
«بينكما ٌّ
أقـد ُم من سـفر ال تّ ك و ِين
وأمعـق مـن طبقات ِ
األرض
ُ

 1مجموعة ،أح بّ ك حىت الباكء ،ص ص .22-21
 2م .ن .ص ص .53-52
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وأبعـد مـن جنـ ٍم يمتلّكـه ُ
بعض فضول
فيحـاول أن يتط ل ّـع عرب سماء واحدة
عرب سماء ْي ن
مـاذا قالت هـذي ال ل ّ ُغة ؟
ومـاذا َ
قلت ؟
وأنـت ُ
تصيد أوابدَ
راحل ًة يف قلـب هجري احملل
وقطـر َة ط ٍّل
ّ
ر ْ
تتشكل يف قلـب ال ل ّيل
احـت
فصـح عـن َج لوهتـا يف الفجـر اخملض ّل
ل ُت َ
تظ ّل تسـائل
مـاذا جفّ ِ
ـرت ال نّ جـوى حتت عذاب احلرف ؟
....
تقتنـص فرحهتـا مـن بوحـ ِة عط ٍر
ومشيم َص َب ا
ِ
أو طلعـة ن َْور
مـن أ كام ٍم راحت تتشـقّ ُق
1
ّ
الكون»
األو َل يف
ويه ُتض ـخُّ
ِ
السرض ّ
ثيري تغيم فيـه
إن ّـه لغـز انعتـاق ا ّذلات مـن مك بّ الهتـا ،مـن عـامل ا ّلراهن يّ ـة واملادي ّـة إىل عـامل أ ّ
ا ّلص ـورة امللموسـة ويكـون فيـه ال ل ّغـز اثنية.

 1م .ن .ص ص .9-7
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3 .3اذلات الواعية املهمومة:
لظـن ّأن ا ّذلات يف شـعر فـاروق شوشـة تعيـش اخليـال والعـامل املنشـود
ال
يذهبن بنـا ا ّ
ّ
لفـردي
تستن ل نفسـها قوانين وأع رافـا «ميتا-اترخي ّي ـة» .إنّ ـا مدقوقـة يف إحداث ّي ـات التـارخي ا ّ
و ّ
امجلاعـي مشـدودة بسـبب بـل بأ�سـباب إىل املكان ،إىل امل ُحايـث .فه ـ�ي تبـدو يف كثير مـن
و ّ
األحايين واعيـة متف كّ ـرة يف ال تّ ـارخي ويف مجلة مـن القضـااي واملشـاغل ،هممومـة تهنـض مبجموعة
من الوظ ائف كث ريا ما أنيطت بعهدة املثقف ،بعهدة ما يسـ ّم ى يف عمل الاجامتع ابالنتلجن �سـيا،
وبعهـدة الشـاعر اذلي اعتبره ا ّلرومنطيق يّ ـون ّ
مبشرا صاحب رسـاةل .يقول الشـاعر يف قصيدة
(مـوال بغـدادي) مـن اجملموعـة التي حتمـل نفـس العنوان:
ّ
«اي ليـ َل بغـدا َد  :هـل بغـدا ُد بغدا ُد ؟
وهل ّملوالها شـد ٌو وإنشـا ُد ؟
وهـل ألطيارهـا يف األفـق ميعا ُد ؟
قلبي مـع الباحثين اآلن ،عن طلل
وعـن رصيـف ،وعن مقه ـ�ى ،وعن أملِ
وعـن مفاتيـ ِح جرح ٍ غير م ندملِ
وعـن بقـااي ِص بـا ّ
ول عىل جعلِ
....
ُ
اي ُ
أطيـاف ،اي ِم َح ُن
عين ،اي
ليـل ،اي ُ
اي َّ
من
الز ُ
لك جـرح جديـد سـاقَ ه ّ
اي ّ
نندفن
الص ـدع ِ ُ
لك صـدعٍ ،وحتـت ّ
لك عـز ٍم ّ
اي ّ
الوهن
تـول ِك ْ َب ُه ُ
لك ٍ
اي ّ
مثن
مـوت �سـيأيت مـا هل ُ
أمـا كفـى ؟ ذاك يكفي
خوف ِ
مـن ل يـلِ ٍ
خلوف
حتف ِ
مـا بين ٍ
وحتف
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غـ ٌد �سـيأيت وميضين وهو مرهتَ ُن
1
الوطن ؟»
وحنـن ننعـى رمـادا ،هـل هو
ُ
ي ّ
متلى الشـاعر يف هـذه املقاطـع ويف غريهـا مـن ادلّ يـوان ويف كثير من دواوينه ،حـاةل األ ّم ة،
ينعـى ضعفهـا ،يشـ ّخ ص واقعهـا وأدواءهـا ،حيفـر يف معاطهبـا ويكشـف أوضاعهـا ال�س يّ ا�سـيّ ة
والاجامتع ّي ـة والثقاف يّ ـة ،يكشـف أوهـام ال تّ اكفـل وشـعارات الوحـدة ،يشـ ّخ ص حـاةل ادلّ مـار
يعـري الشـخص ّي ة
يعـري العيـوب وإك راهـات ال تّ ـارخيّ ،
لعيني وادلّ مـار ا ّلرمـزي اذلي يعرتهيـاّ ،
ا ّ
ملفص ـل .يقول يف
الفردي ّـة والشـخص ّي ة امجلع ّي ـة ،في نتقـل مـن العـا ّم إىل ّ
اخلـاص ومـن اجململ إىل ا ّ
(قصيـدة :سـواحن ريف يّ ـة) مـن مجموعـة (ينفجـر الوقـت):
« ونشرع يف فضـح مـا يتخ فّ ى
وراء الغيـاب
ّ
يتشكل مـن اكئنات اخل رافة
ومـا
ويه تالحقنـا يف املـدى املتاليش
وترصـدان يف احننـاءات هذا املسـار الهبمي
ويف سـطوة ّ
الظ لمـة ّ
الط العـة
ْ
كأن فضـا ًء بـأوزاره ي
�شـتعل
ّ
ْ 2
بأثقالهـن حتـت وطء اخلطـى ينتقل»
و ّمه ـا
ّ
لنـص األخير مـن نفـس ادلّ يـوان نزعة سـوداوي ّة حينـا ،حتمل األمل أحيـاان ،إذ يقول يف
يف ا ّ
نـص (ظعائـن ليـل أجرد) :
ّ
«ال تسـأل وا فلـن جي يبكم أحـد .هـذه ال ري ّـح السـوداء املع ل ّقـة فـوق رؤو�سـنا ،ال تتقـدّم
وتتأخّـر ،لكأنّ ـا تف كّ ـر يف ا ّلس ـقوط عل ينـا ،و�سـبغ هـذا الفضـاء لكّ ه اب ّلس ـواد .هـل نغادر إذن؟
 1فاروق شوشة ،مجموعة ّموال بغدادي ،ص ص .33-25
 2مجموعة ،ينفجر الوقت ،ص .52
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حبثـا عـن كهـف آمـن ،أو أنبـوب خضـم نتـوارى فيـه ،قبـل أن ّتس ـاقط هـذي ا ّلـرحي شـظااي أو
رشرا متطايـرا أو ِك َس ـفً ا صغيرة مـن ال ل ّيـل ! اي أيّهتـا ا ّلس ماو ُات ال بعيـدة ،الع تيـدة ،أمطـري
هوادجكـن مينـة ويسرة ...هـل
متايلـن يف أعطـاف
عل ينـا ...اي
ضعائـن هـذه الهـوادج غ نِّ َ
ينَ ،
َ
ّ
1
ليـل قاه ر َ
ي �شـبه ُ
ملكفهـر الغاضـب ليـ َل هـذه ا ّلص حـراء اجلـرداء القا�سـية؟»...
تـك ا ُّ
شـواهد أوردان بعضهـا ،على ط ولهـا ،ت ُبرز اهلمـوم التي تشـغل الشـاعر و ّ
تقـض مضجعـه:
مهـوم العروبـة ،مهـوم العالقـات اإلنسـان ّي ة مبـا فهيـا مـن خبـث وظلم ونفـاق واسـتبداد.
للس وقة) من مجموعة (خنةل املاء):
يقول يف (قصيدة عرص ّ
«يكفينـا ّأن حيـا ًة ُح شرت فينا
ليسـت سهةل !
يكفينـا ،حتى ال ن ُقعـي
ّ
ٍ
ومضلة !
�شـتات
يف أرس
مـا ّ ُ
العلة ّأن ال نّاس جيورون
على مـا مي ِل كه ال نّ ُاس،
شعورا
ً
ٍ
حرمات
أو
أو أرزاقا
أو َ ْف َء ّ
مظلة ؟
مـا ّ
العل ؟
خات ٍ
ماس
ادلّ نيـا صـارت َ
أضيـق من َ ٍ
أو ذهب
أو فضّ ة
أضيـق من دبةل
َ
يف إصبـع غانيـ ٍة ت زتيّ ُـن يف سـاحات ال ل ّهو
 1م .ن .ص .90
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أنظـار اجلوعى
وت�ستهوي َ
َ
ورغائب م
دون حياء.
فلماذا جنهـد ّ
حتى جنع لَها أ كثرَ ضي قً ا
حين ن راودها
وت راودان
منـص ك ر َ
امت ا
ف ّ
وحصافهتا
حتى نرت َك ها إالّ أشلا ًء
الس ـوقَ ُة،
ي رتـع فهيا ّ
والس فهاء
ّ
هـذي ُ
مأدبـة لئا ٍم ال ترمح
ـارق
الس ُ
يدخلها ّ
وا آل ُبق
1
اعق»
وال نّ ُ
مـرة
يف كّ ـر الشـاعر يف قـدر اإلنسـان ،يف الفـراق واملـوت واحليـاة والغ ربـة ،يف تن ويـع آرسّ ،
ومرة عرب الشـكوى من حبيـب ،يقول( :يف قصيدة
عبر راثء صديـق أو شـاعر كبير أو ق ريـبّ ،
ا ّلرحيـل إىل منبـع النّ ـر) يف ادليـوان اذلي حيمـل نفس الامس:
«ملـاذا تغيـب وترحل أنت ؟
وأصبـح وحدي
أس يرا لتذاكراتنا
وألشواقنا
 1مجموعة ،خنةل املاء ،ص ص .46-43
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وجـوع أماسـي ّنَا للغناء
ملـاذا إىل منبـع النّ ـر ترحل
حيـث احلقيقـة-املص ب
وترتكني اتهئـا يف ّ
تناو�شني ُ
بعـض ألغـاز هـذا الوجود احمل َّج ِب
1
هـذا ال يقينِ اله زيـل امل راوغ»...
ويقـول أيضـا هممومـا حيـاور األوطـان الع رب ّي ـة ،خياطـب إحـدى ع رائسـها امجليلات بريوت
(يف قصيـدة :بيروت مـن ديـوان  :الرحيـل إىل منبـع النّ ـر):
عيشـوا على ح ّد هـا امل �سـنون أو م وتوا
ُ
بريوت
		
ِف ـدً ى لهـاّ ،إن مـاء العنيِ
ألق
وجـ ٌه على البحر مشـدود إىل ٍ
ُ
هاروت
الس ـح ِر
		
بـه ّ َ
تعلم فَ َّن ّ
ُ
وانر طاملا امزتجا
بيروت مـا ٌء ٌ
ُ
وكربيت
متازج أنسـا ٌم
		
كما َ
بيروت ُ
ُ
واهبة احللم اذلي َح لُ موا
ُ
ُ
صانعـة اجمل ِد اذلي ُأوتوا
بيروت
		
ظنـون ُاألوىل َودّوا إزا َح هتا
خابـت
ُ
ِ
للشـمس مت و ُ
يت !
الشـمس ؟ مـا
يطفـئ
		 مـن
َ
ُ
ُ
بيروت اي مـا َء عنيِ العاشـقني ،و اي
ُ
مواقيت
زهـو البالد إذا ازدانـت
		
َ
مل ت ُلـق ابال ،ملـن خانـوا أمانهتا
ٍ
ُ
مفلوت
لصـوت رماهـا وهـو
وال
		
 1مجموعة ،الرحيل إىل منبع الهنر ،ص ص .61-60

173

ٍ
طاشـت سـها ُم هُمو يف ّ
ْ
معترَك
لك
وللماكئـد ُخ رس ٌان وت
ُ
�شـتيت
		
مـاذا جنيتم بأحقـا ٍد ّمتزقمك
1
ور ُمس كم يف فضـا ِء ّالرحي ُ
ممقوت»
		
...
«مـن اغتـال فاتن َة ّ
الشق
فاملـوت يف ّ
ُ
لك ر ٍكن
		
وزاوي ٍة
واحلنـااي مـآ ُمت ال تنهت�ى
		
والشوارع
2
ّ
لك الشـوارع يف سـاحاهتا أرضح ٌة !»
		
ويقول يف مجموعة (ينفجر الوقت):
ُ
«تنفتـح ُ
الربية
نوافـذمه
تسـأل عـن هـذا الضّ ائع يف ّ
ُ
يح فيـه أم م ْي ت
ال يـدري ٌّ
�شـتاق لوجـ ِه مدينتـه املسـلوب
ي ُ
الغـارق يف طوفـان عذاابت ّالر ؤاي
ِ
...
اي َم ْـن يأيت
ينقـذين مـن هذا َاأل َس ِـن ّ
الط ا ْحف
3
داين»
يرجـع يل وجـ َه مدينتي ال نّ ْ
هكـذا ينشـد الشـاعر مهـوم حضاري ّـة ،يتدبّرهـا كما ينشـد مهـوم ذاتـه فـردا ،مـن انحيـة،
 1م .ن .ص ص .46-44
 2م .ن .ص .51
 3مجموعة ،ينفجر الوقت ،ص ص .10-8
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وإنسـاان ،مـن انحيـة أخـرى .ويقـول يف ديـوان (خنلة املـاء):
ُ
مضيت
«وحيـدا
ط ريقـي ط وي ٌل
ُ
تتاكثف
وظلم ُت ـه
رعـب يدامهين
ٌ
وأصـدا ُء خـوف قدمي جديد
أسين
وسـاقي ٌة يف ال بعيد يسـ ّم وهنا أ َّم ر ْ
وينسـحب ادلّ ُم يف ّ
عـرق
لك ٍ
وجنأر،
ُ
َ
خيرج ِم ن ّا
ال
صـوت ُ
�سـتدر صدً ى يف ّ
وال رصخـ ٌة ت
ـعاب
الش ِ
ُّ
وال أمـل يف جنـاة من الهول
أو ومضـ ٌة من رجاء
َ
سـاقك اآلن عبر الط ريق
تـرى ما اذلي
1
اذلي ينفـر ال نّـاس منه ؟
4 .4اذلات احملبطة املأزومة:
ملدونـة ،لغايـة مهنج يّ ـة فبح ثنـا يف وجوههـا وصورهـا املتعالقة
لقـد ّ
جـزأان ا ّذلات ،يف هـذه ا ّ
ّ
ملنطقـي ،فـا ّذلات الواعيـة املف كّ ـرة املهمومـة
ابال�س ـتتباع ا
�سـتغن ن �شـيدا ن �شـيجا ،وسـتبحث
ّ
عـن ملاذ ال ريـب و�س ـتصنع مثـاال للسـعادة واحلبـور ،ال ّ
حتـوالت ا ّذلات اإلنسـان ّي ة،
شـك إنّ ـا ّ
ذات الشـاعر ابخلصوص .أَ َوليس الشـعر عوامل من ا ّلرؤى وفيضا من األحالم تتعاشـق و ّ
يلتف
احلـس يعيـش إىل ج انـب عـامل احلمل ،اجلهات ا ّ
لسـت حذو األزمنـة واألبعاد
بعضهـا ببعـض ،عـامل ّ
اخملتلفـة ،وق انـون ال تناقـض هـو ق انـون ال نّظـم وهـو ق انون اإلحـاةل وهو ق انون ا ّلش ـعر؟
حيـس الشـاعر مبـرارة ال واقـع وإح راج اتـه ومضايقـه فهيـرب إىل احللم دون أن يقـع يف الهذاين.
ّ
 1مجموعة ،خنةل املاء ،ص .63
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احللم عنـده مشـدود إىل ال واقـع ،بعالقـة مـا ،قـد تكـون تض ّم نـا أو ال زتاما أو تداعيـا أو تناقضا أو
ملدونـة هبـذا األمل ا ّ
يتخون جوهر الكين ونة
ملمـض ،هبذا اإلحباط ا ّ
متاهيـا .تنضـح ا ّ
امجلاعـي ّ
لفردي و ّ
ويصيـب ا ّذلات بشروخ عاطف يّ ـة وجدان ّي ـة واجامتع ّي ة وقمي ّي ـة وحضاري ّة بصفة أ ّمع.
ملدونـة إىل جدولين متضايفين  :ال ن ّ�شـيد وال ن ّ�شـيج ،عبر
ذكل لكّ ـه يدعـوان إىل تص نيـف ا ّ
أق انيم صغـرى وأسـاليب متداخلة اكلبـوح وال تشـهري والتقديـس وامحلاسـة وغريها.
ملدونـة معرضـا حافلا بـل جمـاال ف �سـيحا حلضـور عـدّة تقنيـات جيرهيـا ّ
لك
لقـد بـدت ا ّ
لسرد يف نصـوص
جيـرب ا ّ
شـاعرّ ،
ينـوع فهيـاُ ،ي ضر بعضهـا يف قص ائـد ويغ يّ هبـا يف أخـرىّ ،
فيطغـى ويكثر احلـوار يف أخـرى .جيمتـع السـؤال وال تّ عجـب ويطغـى الوصـف فيكـون هـذا
خاص ـا ،لي نتسـج ا ّلش ـعر جنسـا و�سـيعا .لك ن ّـه ال يض ّي ـع ه وي ّتـه بـل حيضهنـا
التجـاور إيقاعـا ّ
وي رفعها شـعارا .يصهر ا ّلش ـاعر األسـاليب فتندمغ وي نسـجها فت نتسـج .سداها الكم منتظم عىل
حنـو خمصـوص ،لكنّ ـا منسـوجة ،أيضا ،ابأللوان واألشكال واألجحام ،تتضافـر وتنبجس جامل يّ هتا
ابلتخ ييـل و ّ
ب�شتى ال تّ صاويـر .يف قص ائـده عين ّرس ـام ،ف ن ّـان ألـوان يضعهـا الشـاعر جنبـا إىل
جنـب ليرى إىل جامل ّي ـة جديـدة ،إىل حسـر األلـوان تتنـامغ يف الالكم .القص ائد ،هنـا ُك ًوى للضّ وء
أو قـوس قـزح ،بعـض أراكهنـا معتم واآلخـر مضيء وضّ ـاح.
مل ختـل هـذه ال نّصـوص ،على غن ائ ي ّهتـا ا ّلط احفـة ،مـن حضـور ا ّلرمـز واألسـطورة لك ن ّـه
حضـور على ا�س ـتحياء سـواء تع ل ّـق األمر اب ّلرمـوز اإلنسـان ّي ة أو امل اكن ّي ة أو ادلين يّ ـة أو الثقاف يّ ة،
ملكـوانت امل�س ـتجلبة ل تنصهـر يف ن �شـيد ا ّذلات أو يف ن �شـيجها.
حضـور تغيـب معـه ا ّ
ٌ
إنّ ـا
تنوعة احمليةل عىل ال تّ خ ييل احمل دثـة ل ّذلة التق بّ ل.
تقنيـات وسـا ُئل إىل إحـداث الصـور امل ّ
صـور تتشـابك  :خيـط لـون إىل خيـط آهـة ،أو صـوت إىل خيـط شكل إىل خيـط رسد ،أو
حـوار أو ا�سـتفهام أو تع ّج ـب ،إىل خيـط مـن األضـواء وبعـض من العمتة� .شبهّ نا هـذه العنارص
التك وينيـة ابخليـوط أسـوة بـأيب عثامن اجلاحـظ .فلا ّ
شـك ّأن الشـاعر إذ يبـدع ي َصـدر عـن
ذاكـرة ح يّ ـة ّدوارة ال هتـدأ ،متـزج األخلاط ،وال غ رابـة يف متث يلنـا ،مفنـذ القـدميُ ،ش ـ ِّب ه الشـعر
ومكوانتـه واختلاف ينابيعـه وثـراء مله امتـه .كثيرة يه
تنـوع مصـادره ّ
ابلكمييـاء ،كنايـة عـن ّ
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األخلاط املرجع يّ ـة يف هـذه النصـوص ،تشي بـذكل عالمـات نص يّ ـة متعـ ّددة ،حتضر ُب َـر ُه اجملـد
اإلسلايم.
احلضـاري مـن أعماق التـارخي العـر ّيب
والفخـر
ّ
ّ
فتو ّظ ـف بعـض أدب ّي اهتـم لل تعبير عـن حاةل الشـاعر
حيضر اجملاهـدون وا ّلص وف يّ ـة بـرؤامهّ ،
أو فكـره أو انطباعـه أو ح ريتـه أو وح دتـه وغ ربتـه وشـكواه .رمـوزمه تسـاعد على ا ّ
لتجلي مـن
يصرح بقدر مـا يكتّ ،
انحيـة ،وعلى الاحتجـاب وال تّ كتمّ مـن انح يّ ـة اثنيـة .ابب يفتـح ويغلـقّ ،
حزن
خدر ذليـذ ،أو ٌ
يفتـح م صراع التأويلات مرشعـا فيغمـر َ
اكلس ـحرٌ ،
حسـر أو ّ
نفـس املتل قّ ـي ٌ
ضـارب وأىس معيـق.
متـزق ،انشـداد إىل التـارخي مـن هجـة ونـزوع إىل احللم مـن هجـة
يف شـعر فـاروق شوشـة ّ
حتس ـها يف كثير مـن ال نّصـوص ،فيغـدو الشـعر رديفـا للج راحـات ،عبـارة
اثنيـة ،نزعـة درام يّ ـة ّ
عـن العـذاابت ،عـذاابت الفـرد حييـا عرصه ويـرى ثقافة أ ّم تـه يهت ّددها الن �سـيان ويعروها العجز
أحيـاان .يـرى إىل واقعـه أجعـب ويـرى إىل ال تّ ارخي مد ّم ى فيخ تبل ابل ل ّغة ويلج عامل ا ّلش ـعر مأزوما
إالّ مـن فُ سـح ي ّ
متلى فهيـا ذاتـه ويـرمس فهيـا حبـورا منشـودا رب ّما يكـون حبـورا انجتـا عـن القدرة
على الكت ابـة ،على اإلبـداع ،على ال تّ ص وير ،على احلمل.
ملدو ُنـة بـرواحئ التـارخي َّ
موظ فـا حيتشـد فهيـا احلـارض موجعا وي ُسـترشف فهيا
هكـذا تعبـق ا ّ
امل �سـتقبل حلام.
الوجـه يسـكنه ال نّافـع والوجـه اآلخـر يسـكنه امجليـل ،وظيفتـان متالزمتـان ،متداخلتـان،
بيهنما جـدل معيـق بين اإلمتـاع واملع رفـة .بـذكل حسـب رأينـا ،اكتسـب هـذا الشـعر شـع ري ّته
واجترح فتن َت ـه وأل قَ ـه ادلّ افـق ،يف لغـة غ ابـت اليـوم يف ع صران ،لغـة ت راث ّي ـة دون تعميـة ،لغـة
ع رصي ّـة دون ابتـذال أو إسـفاف تقـرب إىل لغـة ا ّلروم ان �سـ ّي ة وتسلك أسـاليب تص ويـرمه،
ّ
اكلش ـايب واألخطـل الصغير وغريهما.
عـامل يندمـج فيـه الشـاعر يف الكـون ،يتفاعـل معـه يف لكّ يتـه ،فتصير ذاته جز ًءا منسـجام
مكوانتـه ،عىل ح ّد عبـارة إدريس بلمل ّي ح ،هدفه كما ن راه ،أن يكون
ومكـوان أسا�سـ ّي ا مـن ّ
معـه ّ
الشـعر ا�سـتعارة ك ون يّ ـة وجودي ّـة ّدوارة يه ال سـبيل لإلعلان عـن الوجـود مبـا هـو موجود ،عن
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عـامل ا ّذلات ،محيام أليفا مدهشـا مطراب.
عنـد هـذا احلـ ّد يعـاودان سـؤال الروم ان �سـ ّي ة اثنيـة .كيـف ميكـن لنـا ،للثقافـة الع رب ّي ـة،
ّ
للش ـعر ،أن نقبـل حضورهـا ،فضلا عـن الافتتـان هبـا أمام سـطوة حمظـورات احلداثـة ونواههيا
ووصفاهتـا التي أصبحـت ،أحيـاان جاهـزة إل زام يّ ـة.
اعتامدا على مـا �سـبق وعلى ملـع ال تحليـل اذلي أج رينـاه مجلا دون تفصيل ،جيـوز لنا أن
نعتبر هـذه الزنعـة الروم ان �سـ ّي ة مالزمـة ل إلنسـان ّأوال ،يف ّ
لك عصر ومصر ،الئطـة اب ّلش ـعر،
لفـن معومـا ،إذ ليـس مـن أهدافنـا يف هـذا العمـل البحـث عـن مدرسـة أو خلف يّ ـة فك ري ّـة
اب ّ
أيديوجل ّي ـة ّ
للش ـعر ،إالّ إذا اكن األمـر يدخـل مضـن اترخي األدب.
لقـد سـع ينا إىل ّ
تـرس معـامل الكـون ا ّلش ـعري عنـد ا ّلرجـل مـن خلال نصوصـه الشـع ري ّة
لكـن معـامل هـذا
قنيّ .
ملهنجـي والاختبـار ال تّ ّ
بت شـظية ا ّذلات الشـاعرة على سـبيل اإلجـراء ا ّ
الكـون تمكـن أيضـا ،يف فهمـه هـو للشـعر ابع تبـاره لصيقـا بـل رديفـا للحياة .وأحسـن مصدر
وجـدانه يف هـذا اإلطـار س يرته الشـع ري ّة (عـذاابت العمـر امجليـل) ،1ف �سـنحاول قـراءة لوحاهتـا
وا�سـتخالص أ ّمه رؤاه ع ل ّنـا نظفـر بـأرسار أخـرى أو مف اتيـح تسـاعدان على الكشـف واملع رفـة.
5 .5عذاابت العمر أم عذاابت ا ّلش عر؟
ُ
موضوعات ـا وقضاايهـا لكنّ ـا ت متحـور
متنوعـ ٌة
الكتـاب عبـارة عـن مجموعـة مـن ال ل ّوحـات ّ
حـوهل «فلسـفته» أو رؤيتـه للعـامل ،للحيـاة ،للشـع ر .وا ّلط ريـف أن ّـه أردف العنـوان بــ «سيرة
شـع ري ّة» ،فالكت ابـة نثر وتأ ّم ـل وإصـداع اب ّلـرأي ،ممّا جيعلنا حندس أن ّه يقصد اب ّ
لسيرة الشـع ري ّة
حي اتـه وعقي دتـه ومس يرته منـذ ا ّلط فـوةل .لكـن ملـاذا اختـار عبـارة «عـذاابت» ّمث نعـت العمـر
بــ«امجليـل»؟ مجلة تقـوم على تق ابـل م ريـب مقصـود .لقـد قام أسـل وبه كما قال عبـد الفتاح أبو
«األيم» وبين
مديـن يف مق ّدمـة الكتـاب «جامعـا بين ص نيـع ادلّكتـور طـه حسين يف كتـاب ّ
ص نيـع األ�سـتاذ شـفيق جبري يف كتـاب «أان والشـعر» ،حين حت دّث عن حي اته طفوةل و�شـبااب
 1فاروق شوشة ،عذاابت العمر امجليل (سرية شع ري ّة) ،منشورات النادي األديب الثقايف جب ّدة ،رمق  ،78ط ،1 .ج ويلية .1992
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وكهـوةل ،وعـن م البسـات القص ائـد التي أبدعهـا».1
لقـد رسد يف بعـض ال ل ّوحـات تفاصيـل حي اتـه يف ق ريتـه مـن خلال عالقتـه بأ ّم ـه وبـوادله
صاحـب املكتبـة احلافلة ابلـرواايت واملعامج وا ّلس ير وادلواوين الشـع ري ّة ،مركّ زا يف ّ
لك ذكل عىل
ح بّ ـه للشـعر والقـراءة ّ
بكل مياديهنا.
للوحـة الث انيـة املوسـومة بــ «أمومـة الشـعر»،2
ولعـ ّل أ ّمه لوحـة هت ّم نـا يف هـذا الكتـاب ،ا ّ
ينطلـق فهيـا مـن عالقتـه بوادلتـه التي اصطح بتـه ذات ليلة إىل بيـت جـدّه يف الق رية ،فا�ستمع
إىل شـاعر راببـة ّ
يغني يف املقه ـ�ى اجملـاور للبيـت« .اكن الكالم مزجيـا مـن ا ّلس ـحر وادلّ هشـة
والاخنلاع إىل عـوامل اخليـال واجملهـول ،واكنـت اإليقاعـات واألنغـام املصاحبـة جناحين حيملاين
إىل آفـاق مـن ال ن ّشـوة ال حتـدّ ...ليلهتـا ،ارتبـط ا ّلش ـعر يف وعيي هبذه ا ّ
لنش ـوة الاكملة من عناق
وجتس ـدت يل خشص ّي ـة الشـاعر ممت ث ّلة يف تكل القدرة اله ائلة عىل إاثرة حامس
اللكمات واألنغـامّ .
لشـعيب هو
النـاس وإجعاهبـم ،فضلا عـن إسـعادمه .وعندمـا أدركـت فيام بعـد ّأن هـذا الشـاعر ا ّ
اذلي منـح ق ريتنـا «الشـع راء» امسهـا ،مـن خلال ملحمـة احلـروب ا ّلص لي ب ّيـة وحتميـس جنـود
املسـلمني على القتـال -أصبـح ّ
لكل مـن الشـعر والشـاعر ارتبـاط أمعـق يف نفسي ابملوقـف
ا ّ
لوطني وتع بئـة اهلمـم وحشـد ال نّفـوس ،وجتييـش اجليـوش للذود عـن امحلـى ...هكـذا ودل يف
نفسي معنى ا ّلش ـعر م رتبطـا مبعنى دوره ورسـالته.3»...
منـذ الوهلة األوىل ،منـذ طف ولتـه املب كّ ـرة ،فهـم فـاروق شوشـة دور الشـعر ووظيفتـه،
يقـر بأمومـة الشـعر معت برا ّأن عالقتـه بـه كعالقـة
مفـن خلال هـذه الاع رتافـات أو األحـداثّ ،
تطـور الوعـي ومرحلة منتصـف امخل�س ـينيات
ادلّ م ابلعـروق .وقـد تواصلـت هـذه العالقـة مـع ّ
مـن القـرن الع رشيـن ،ومـع اطالعـه على أدب ّي ـات املارك �سـية واألشـعار املرتمجـة واملـ ّد الفكـري
واإلبداعـي للفكـر القـويم ،وصـوال إىل اطالعـه على «القصيدة اجلديدة» ،يف ال ل ّوحة السادسـة،
غيرت فهمـه وقناع اتـه .يقـولّ :
لـرواد التي ّ
«لعلي كنـت هممومـا ،طـوال
قصيـدة الشـع راء ا ّ
 1م .ن .ص . 6
 2م .ن .ص  55وما بعدها.
 3م .ن .ص .58
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ال �سـتّينيات وا ّلس ـبع ينيات ،ابخلاطر اذلي ميكنين اآلن أن أجلوه وأ�س ـتجليه ،وأردّه إىل أصوهل
لشـعري ،وهو
وينابيعـه املب كّ ـرة ،وأدفـع بـه إىل مق ّدمـة اهامتمـايت الشـع ري ّة يف حتقيـق ال نّموذج ا
ّ
السـعي إىل الك�سـيك يّ ة جديدة لهذه القصيدة اجلديدة ،الك�سـيك يّ ة ال تعين ال تقليد أو ال ث ّبات
أو الا�سـتق رار ،لكنّ ـا تعني حت قّ ـق ال نّمـوذج واكتامل النّ ـج وقدرتـه على ا ّلص مـود.1»...
طـي هـذا العمـل ،نقتنع
انطالقـا مـن هـذه القناعـة والاختيـار وعـودا إىل مـا ذه بنـا إليـهّ ،
بوجاهة تص نيفنا لشـعره ب أن ّه الك�سـيك يّ ة احلداثة أو الروم ان �سـ ّي ة اجلديدة اإلحي ائ ّي ة ،ال ُم شـا َّح ة
تصـور قصيـدة
متفـرس يف شـعره أيضـا ،واثـق مـن قناع اتـه «لسـت أ ّ
يف الت سـميات فالشـاعر ّ
تفردها ،إالّ ويه مت ابعة حث يثة وا�ستم رار متج ّدد لروح الشـعر
جديدة ،يف أوج هباهئا واكامتلها و ّ
العـريب وحساسـي ّته ا ّ
ملتشكل ة يف صيـغ ومنـاذج ،ال تنهت�ي مـن اإلبداع.2»...
من خالل لوحات هذا الكتاب تتبلور فلسـفة الشـاعر يف ّأن الشـعر انشـداد إىل ال نّ امذج
الشـع ري ّة القدميـة ،مدقـوق يف اختيـارات ا ّذلائقـة املتع ل ّقـة برؤية ل ل ّغة والبالغـة وه يئات ا ّلص ور
ومسـارب اإليقاع ،لك ن ّه يف اآلن نفسـه ّتواق إىل التجديد (ومنوذجه بدر شـاكر ال �سـ ّي اب).
«إن ا ّلس ـعي ادلّ ؤوب ،اذلي ال يـزال يالزمني لتحقيـق الك�سـيك يّ ة جديـدة
ذلكل يعلـن ّ
اإلبداعي ووعيا مبشكالهتا
لقصيـدة الشـعر اجلديـد ،يتط ل ّـب موقفـا من اللغة وإدرااك ملسـارها
ّ
لنـص الشـعري ابع تبـاره جت ل ّيا لهذه
ا ّلراهنـة يف جمـال ال ت ّشـكيل وهـو موقـف يقـوم على مت ث ّـل ا ّ
اللغـة ،التي تداخـل فهيـا ّ
لك مـن اإلنسـان والكـون ،ومعمارا هبـا يطاول صنـ َع الب نّائين العظام،
يضيـف إليـه ويتجـاوزه ،وجتديـدا م�ستمّ را لهـا بتح ويلهـا مـن لغـة مبـذوةل م �ست أنسـة إىل لغـة
إبـداع مت وت ّر.3»...
لشـعري لفاروق شوشـة ال يف شـعره،
لقـد تبـدّت يف هـذا الكت ّي ـب بعـض مالمح الكون ا
ّ
بـأن الشـعر هـو احليـاة ،هـو حبـل الوريـد ،ف اكنت
بـل يف كتابتـه عـن شـعره .كما تأ كّ ـد إمي انـه ّ
عـذاابت العمـر يه عـذاابت الشـعر ،واكن العمـر «مجيلا» ،ألن ّـه ارتبـط ابلشـعر ،ابكتشـافه يف
 1م .ن .ص .158
 2م .ن .ص .164
 3م .ن .ص .168
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لفـن ،ال بـل هبذا القدر ا ّلس ـاكن يف أصل
الاكئـن ،يف الكت ابـة ،يكتشـف ط ريقـه ويتل ب ّـس هبـذا ا ّ
يتفط ـن إلهيـا ال نّ اقـد بـل ّ
ال تّ ك ويـن واألرومـة .إنّ ـا بعـض مالمـح ك ونـه يكشـفها هـو ،وال ّ
يوظ فها
إضـاءات لعمهل.

علـى سـبيل اخلامتة:
عـودا على بـدء ن �سـتخلص ّأن مفهـوم الشـعر عنـد فـاروق شوشـة ملتبـس ابلكيـان،
لنـص اذلي صـ ّدران بـه
اكملـاء ،اكلهـواء بـل اكلنفـس ،بـل هـو ال نّفـس ،يظهـر ذكل مـن خلال ا ّ
هـذا العمـل ومـن هـذه القـراءة العجلى يف كتـاب «عـذاابت العمـر امجليـل» ،لك ن ّـه يظهـر أكرث
وأصـدق فيام ح ل ّلنـاه بتت بّ عنـا ل ّلذوات يف ذاهتـا ويف تص نيفنـا لهـا ويف الشـواهد وال نّصـوص.
كـذكل ت تّ ضـح الغايـة مـن الشـعر ،كام ذه بنا إىل ذكل ،ممت ث ّلة يف ذكل الزوج األثري  :مجيل/
انفـع يف تواهجهام ويف تالزهمام.
أ ّم ـا احلداثـة فمثّ ـة مفهـوم آخـر ينـأى هبـا عـن ا ّلنعـة اإلقص ائ ّي ـة .فلا حداثـة دون قدامـة،
األدق ،كما أسـلفنا،
الكهما مشـدود لآلخـر .بـل ّإن احلداثـة يف فهمهـا ا ّلص حيـح ويف مفه وهمـا ّ
إن ّما يه حداثـة الاختلاف ،حيـث تتضايـف األشكال وا ّلرؤى وتتجـاور ال تّ قنيـات وتتحاور يف
ال ث ّقافـة ،ت �سـتدعي القـدمي وتطـرب إليـه وت رنـو إىل اجلديـد اخملتلـف فتصبـو حنـوه .هبـذا املعنى
ميكـن لل نّاقـد أن يـرى يف شـعر فـاروق شوشـة ويف ك ونـه الشـعري مالمـح احلداثـة مبعناهـا
الواسـع ابع تبارهـا صفـة للحيـاة واحلركـة دون وقـوع يف أرس «أيدي ولوجيـا احلداثـة» ،وال يف ّ
فك
«منـوذج» انخس وال يف ّمكشـة «منـوذج» مـاخس.
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املصادر
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املراجع

−أدونيـس ،الث ابـت واملتحـول ،حبـث يف اإلبـداع والاتبـاع عنـد العـرب ،دار ا ّلس ـايق،
بيروت ،ط .1994 ،7
ّ
لقرطاجني (أبـو احلسـن حازم) ،مهنـاج البلغـاء ورساج األدابء ،حتقيق احلبيب خوجة،
−ا
ادلار الع ربيـة للكتاب ،ت ونس.2008 ،
−شوشـة (فـاروق)« ،إطلاةل على ا ّذلات» ،مضـن :فـاروق شوشـة صفحـة مض يئـة يف
كتـاب الشـعر العـريب ،كتـاب تكرميـي جامعـي للشـاعر فـاروق شوشـة ،أصـدره
منتـدى احمليـش الثقـايف ،دار الواثئـق اجلامعيـة ،ط ،1مصر.2007 ،
ّ −
مص ـود (حمادي) :مـن جتل ّي ـات اخلطـاب األديب ،دار قرطـاج للنشر والتوزيـع ،ت ونـس،
ط.1999 ،1.
−اجل يّ ـار (مدحـت)  ،الشـاعر وال تراث ،دراسـة يف عالقـة الشـاعر العـريب ابل تراث ،دار
الوفـاء دلنيـا الطباعـة والنشر ،اإلسـكندرية.1995 ،
−ابـن ر�شـيق (أبـو علي احلسـن) ،العمـدة يف حماسـن الشـعر وآدابه ،حتقيـق حميي ادلين
عبـد امحليـد ،دار اجليل ،بيروت ،ط .1981 ،5
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املالحق

َش ـيْ ئ َِان ل َ ْـو بَ َك ِت ادلِّ َم ـا ُء عل ِهي َم ا
شـيئان ل و ِ
بكـت ادلّ َم ـاء علهي َم ـا
بذهاب
عينـاي حتى تأ َذ َن
ِ
َ
مل تبلـغ املعشـار مـن حقهي َم ـا
األحباب
فَ ْق ُـد ال�شـباب وفُ ْرقـة
ِ
		
		

اإلمـام علي بن أيب طالب
ريض هللا عنـه
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