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يم تقد

شـاءت األقـدار أن يـودل فـاروق شوشـة يف قريـة مـن قـرى حمافظـة دميـاط املرصيّـة، حتمـل 

امس »الشـعراء«. فهـل اكن ذكل حمـض اتّفـاق ومصادفـة أم يه إرادة علويّـة جعلـت هل مـن امس 

موطنـه نسسـبا وهويّـة؟ أليـس يف ذكل إشـارة لطيفـة تنـئ ابلطريـق الـي سيسـري فهيـا الوليـد اجلديد 

ولياليه؟ أّيمـه 

بيـد أّن الوليـد امجليـل احملبـوب والطفـل الفطـن الطلعة والشـاّب الرومانيس احلـامل مل يرض أن 

يكـون أحـد الشـعراء، رمقـا جديـدا يضـاف إىل قامئـة مـن مّضهتـم القريـة مـن شـعراء غفـل الزمان عن 

غالبيهّتـم األغلـب، بـل اتق وران وهـو مـا يـزال حيبـو اخلطـو واللكـات إىل أن يكـون الشـاعر بألف 

والم الاسسـتغراق، الشـاعر اذلي ال يشسـبه أحدا من الشـعراء واذلي ال يشسـهه أحد من الشـعراء، 

ولكنّـه يف الوقـت نفسـه الشـاعر اذلي حيـّب لّك الشـعراء ويسـعى إىل أن يكـون مرشـد النـاس إىل 

لّك الشـعراء، ويعمـل عـى أن يكـون صـوت لّك الشـعراء إىل النـاس.

لقـد اكن فـاروق شوشـة مفـردا يف صيغـة امجلـع ومجعـا يف صيغـة املفرد وفق ما اسـّن أدونيس 

لهاتـني العبارتـني مـن معـان، وزاد عـى معـاين أدونيـس معـاين جديـدة حنهتـا مـن خصـر الواقـع وجعهنـا 

مبـاء جتربتـه اذلاتيّـة. فقـد انضـل طيـة مسـريته األدبيّـة يبحـث عـن صوتـه هـو اخلـاّص بـه املمـّز هل، 

وجيهتـد يف اآلن ذاتـه مـا وسـعه الاجهتـاد يك خيـزن صوتـه أصـوات لّك الشـعراء الّسـابقني هل بـدءا 

مـن الشـاعر اجلاهـّي إىل الشـاعر احلـدايّث، يفتـح هلـم مجيعـا أمواجـا مـن الصـدى تتعـاىل يف شـعره 

هـو لكـن دون أن تسـطو عـى صوتـه املتفـّرد وجتعـهل ال يعـدو أن يكـون حاكيـا لسـائر األصـوات.  

هـذا هـو الوجـه األّول مـن مجـع فـاروق شوشـة مجعـا فـّذا بـني املفـرد وامجلـع يف شـعره. أّمـا 

الوجـه الثـاين خفـاّص بـه، مقصـور عليـه، بـل لعـّل األقـرب إىل احلقيقـة القـول بـأن ال نظـري هل فيـه. 

لقـد انتـرت يف أذهـان النـاس صـورة منوذجيّـة للشـاعر تقّدمـه منـذ اإلغريق عى أنّـه خشص منفرد 

متفـّرد، مسسـتوحش متعـال مغـرور، ال يـرى شـيئا يف الوجـود يعـادل ذاتـه وأانه. وهـذه لكّهـا صفات 

منتظـرة يف الشـاعر، بـل مطلوبـة إن بقيـت يف جمـال مضـري الشـاعر ورؤيته لنفسـه وشـعره ومل تتعّد 
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ذكل لتصبـح أعـاال عدائيّـة ونـواي خبيثـة. إّن الشـاعر ابلـرورة معتـّد بنفسـه مفاخـر بإبداعـه. وقد 

اكن لــفاروق شوشـة وال شـّك يشء يكرب حينا ويقّل حينا آخر من هذا الاعتداد وتكل املفاخرة، 

وإالّ ملـا اكن شـاعرا وملـا أحتفنـا طيـة سسـتنّي سسـنة هبـذا العـدد الضخـم مـن ادلواويـن، وملـا اكن أانه 

قطـب الـرىح اذلي عليـه مـدار شـعره. لكنّـه اسسـتطاع يف الوقـت نفسـه أن ينجـو مـن التقوقـع يف 

بوتقـة األان ككثـري مـن الشـعراء ال يقـرؤون مـن الشـعر إالّ قصائـدمه وال يسـمعون مـن األصـوات 

إالّ أصواهتـم. لقـد أثبـت فـاروق شوشـة قـدرة جعيبـة حقّـا عـى حمبّـة غـريه مـن الشـعراء والتعلّـق 

بنصوصهـم، واذلود عهنـم إليصـال أصواهتـم، والاجهتـاد بصـدق وحّب وحاس إلبـراز مواطن امجلال 

والافتتـان يف مـا يكتبـه غـريه مـن الشـعراء. تشـهد عـى ذكل مقاالتـه النقديّـة الـي جتـّل عن احلرص 

والعـّد، وحلقـات برانجميـه اإلذاعـي والتلفزيـوين، »لغتنـا امجليـة« و» أمسسـية ثقافيّـة«، الذلين طاول 

معرها معر جيل بأمكهل. وإّن فاروق شوشـة ليذكّر يف سـلوكه هذا إزاء غريه من الشـعراء بنصيحة 

الروايّئ األمرييك إرنسـت همينغواي ألحد الكتّاب الشسـباب، إذ قال هل: »ابعث يف نفسـك الشـعور 

وأنـت تكتـب بأنّـك أعظـم اكتـب جـاد به التارخي، وأقنع نفسـك وأنـت تقرأ نصوص غـريك بأنّك جمّرد 

تلميـذ بسسـيط جيلـس إىل أسسـتاذه متعلّا«.

مثانـون حـوال ابلـامم والكـال )1936 – 2016( قضاهـا فـاروق شوشـة يف عـامل النـاس فـم 

»يسـأم« ومل ميـّل كـا سسـم قبـهل زهـري بـن أيب سـلمى ومـّل، بـل ظـّل إىل آخـر أّيم معـره مريـدا 

للشـعر يقـف يف حرتـه وقـوف الصـويّف بـني يـدي شسـيخه يتعـّم طريقـه ويلبس أحـواهل. ومنذ اكن 

طفـال يهنـج عـى حافـة الـوادي يغـّذ اخلطـى إىل الكتّـاب هافـا قلبـه إىل سـاع آي القـرآن، وهـو 

عاشـق للّغـة العربيّـة يتفـاىن يف التغـّزل مبفاتهنـا، ويعـي جيّدا مـا يهتّددها منذ حقـب طوية من خماطر 

ومـا ينصـب لهـا مـن أرشاك، فـال يبخـل علهيـا بـأّي هجـد يف سـبيل ادلفـاع عهنـا وحايهتـا. واكن من 

مثـار ذكل لكّـه هـذا الـرتاُث الشـعرّي الضخـم اذلي تركـه لنـا فـاروق شوشـة، وهـذه العوامل الشـعريّة 

املتنّوعـة املتدفقـة عواطـف وأفـاكرا ودالالت تـرب بسـهام يف حقـول خمتلفـة يشـعر القـارئ أّن هل 

هبـا صـة وقـرىب. فـرمغ مـا يسـم قصائـد فـاروق شوشـة مـن أبعـاد رومانسسـيّة واحتفـال ابألان وتغـّن 

ابلطبيعـة، فـإّن شـعره منغـرس يف عـرصه وواقعـه، وإّن قلمـه منغمـس يف حـرب اترخينـا العـريّب 

املعـارص ومـا هـّز أّيمنـا يف املنتصـف الثـاين من القـرن العرين من أحداث جسـام جتاذبهتا األحالم 
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حينـا والانكسـارات حينـا آخـر. ويف لّك ذكل أبـواب عديـدة للبحـث والتدبّـر يف شـعر فـاروق 

شوشـة، ومضـارب بكـر كثـرية مل تـر فهيـا الركبـان بعـد.

يف هـذا السسـياق يـأيت هـذا الكتـاب التكرميـي اذلي بـني يديـك أهيـا القـارئ الكـرمي، خطـوة 

جديـدة لالهـامم العلمـي األاكدميـي بشـعر فاروق شوشـة. وهذا العمل مثرة مبادرة مـن املنظمة العربيّة 

للرتبيـة والثقافـة والعلـوم لالحتفـال ابلشـاعر واصطفـاء تراثه الشـعرّي حمـورا لليوم العريّب للشـعر يف 

دورتـه الرابعة. 

وقـد اسسـهُتّل الكتـاُب برتمجـة للشـاعر محلـت عنـوان »الوفـاء والاحتفـاء«، أجنزهـا ادلكتـور 

محمـد الصـاحل القـادري وتتبّـع فهيـا بأسـلوب أديب مشـّوق سـرية الراحـل يف احلياة ومسـريته املظفّرة يف 

شـعاب القصيـدة العربيـة، ملقيـا الضـوء عـى أبـرز املؤثـرات العائليـة والبيئيـة والرتبويـة الي سـامهت 

مجيعهـا يف أن يغـرق الطفـل فـاروق يف حـّب لغـة الضـاد، وجيـد طريقـه إىل عـامل الكتابـة األدبيـة 

الراقيـة. وقـد حفلـت هـذه الرتمجـة كـذكل مبعلومـات دقيقة عن عالقـة فاروق شوشـة ابإلعالم اذلي 

قـامس الشـعَر قلـب الرجـل ووجدانـه، وقـد اخّتـذه هـو أيضـا سـاحة لإلبـداع والمتـز. ابتـدأت هـذه 

العالقـة والطفـل يتحـنّي الفـرص ليـرتدد مـرة يف األسسـبوع عـى مقهـ�ى القريـة حـىت يسسـمتع إىل طـه 

حسـني يتعـاىل صوتـه العـريب الفصيـح املهيـب من الراديـو الوحيد يف القريـة، مث ترخست حني اجتاز 

الشـاب بنجـاح امتحـاان أجرتـه اإلذاعـة املرصيـة سسـنة 1958 وتقـّدم هل أربعـة آالف شـاب مل ينجـح 

مهنـم إال سسـبعة. وتطـّورت هـذه العالقـة وأمثـرت عندمـا أخـذ الشـاعر ينتـج برانمـج »لغتنـا امجلية« 

بعيـد حـرب 1967 اذلي اسسـمتّر عقـودا مـن الزمـن ومنح صاحبه لقب »عندليـب اللغة العربية«، مث 

تّوجـت بتقـّد الفقيـد منصـب رئيـس اإلذاعة املرصية. واكن يف األثناء قد انضـّم إىل التلفزيون املرصي 

وأنتـج هل برانجمـه الشـهري »أمسسـية ثقافيـة«. واحلـّق أّن الكتابـة األدبيـة واإلنتـاج اإلعـاليم وهجـان 

لفعـل إبداعـّي واحـد يعضـد أحدهـا اآلخـر ويرفـده، وقد سـاها معـا يف حنت صورة فاروق شوشـة 

الشـاعر العـريب اذلي جتـاوز إشـعاعه حـدود بـده ليعـم لك أقطـار العـامل العـريب. وقـد جتـّى ذكل 

أحسـن مـا جتـّى يف حضـور الشـاعر همرجـاانت أدبيـة عربيـة جتـّل عـن العـّد، ويف تعريفـه بتجـارب 

شـعريّة عربيّـة متنّوعـة تتـوّزع عـى مشـارق الوطـن العـريب ومغاربه.
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هـذه السـرية الغنيّـة الـي حنـت فصولهـا فـاروق شوشـة حيـاًة وكتابـًة، اختذهـا ادلكتـور الناقد 

محمـد آيـت مهيـوب مـدارا دلراسـة طريفـة قّل التطرق إلهيـا يف النقد العريب، تناول فهيا كتابة الشـاعر 

سـريته اذلاتيـة شـعرا. فدراسـة الباحـث املوسـومة بـ»كتابـة السـرية اذلاتيّـة شـعرا يف مجموعـة »أبوابـك 

شسـىت لفـاروق شوشـة«، تنـدرج يف ادلراسـات املهمتـة حبواريّـة األجناس األدبيـة، ويه تعتين بتحليل 

الامزج الرصحي بني الشـعرّي والسـريذايّت يف مجموعة »أبوابك شسـىت«. فقد لفت انتباه الباحث يف هذا 

ادليـوان وضـوُح انشـداد قصائـده إىل أدب السـرية اذلاتيّـة، إذ جـاءت اجملموعـة الصـادرة يف أخريت 

سسـين معـر الشـاعر قريبـة جـّدا مـن انحيـة الشـلك من منـط ادليوان-القصيـدة، ولنئ اكنـت مضمومة 

مـن سسـبع عـرة قصيـدة فـإّن الانطبـاع العـام اذلي ال يزيـده التقـّدم يف قـراءة اجملموعـة إالّ ترخّسا هو 

أّن هـذه القصائـد ليسـت يف احلقيقـة إالّ مقاطـع طويـة مـن قصيـدة أّم أكرب يه ادليـوان بأمكهل، اكنت 

فهيـا لّك قصيـدة اباب مـن تـكل األبـواب الـي أعلـن عهنـا العنـوان. وأّمـا مـن حيـث املضمـون فقصائـد 

اجملموعـة يربـط بيهنـا خيـط معنـوّي واحـد ممتّد مـن الصفحـة األوىل إىل الصفحة األخرية، ويسسـتقطها 

حمـور داليّل إليـه ترفـد مجيعهـا هـو التـأرخي لـذلات وكتابة سـرية حياهتا شـعرا ال نرثا. 

ومـا يـدمع انشـداد هـذه اجملموعـة إىل السـرية اذلاتيـة وجيعـل األان فهيـا أان سـريذايت ال غنـايئ 

كـا هـو الشـأن يف دواويـن الشـاعر األخـرى، هـو التـرصحي ابمليثاق السـريذايت، وحضـور املروع 

السـريذايّت، ووضـوح معـامل حيـاة الشـاعر مـن بواكـري الطفـوةل إىل مرحـة الشسـيخوخة. ذلكل فـإّن 

العنـوان الفرعـي اذلي صاحـب العنـوان األصـّي »مالمح من سـرية شـعريّة« مل يكـن انفة من القول 

بـل هـو قطـب إسـرتاتيجية اخلطـاب يف النـص، يرّس اجملموعـة يف الفضاء السـريذايّت، ويعقد امليثاق 

السـريذايت، وينبّـه القـارئ إىل رضورة أن يُقبـل عـى قـراءة القصائـد بوصفهـا سـرية ذاتيّـة شـعريّة.

بنـاء عـى ذكل افتتحـت ادلراسـة بعنـرص نظـرّي ارتكـز عـى البحـث يف إمـاكن أن يكتـب 

الشـاعر سـريته اذلاتيـة شـعرا. وبعـد اسسـتعراض مواقـف النقـاد الغربيّـني والعرب اذلين أدلـوا بدالهئم 

يف هـذا املوضـوع، تبـنّي لـدارس أّن القصيـدة السـريذاتية قـد أحضـت واقعـا أدبيّـا قـامئ اذلات. لكنـه 

انتبـه يف املقابـل إىل أّن السـرية اذلاتيـة وإن اكنـت ممكنـة شـعرا، فـإّن لهـا خصائـص فنيّـة وتداوليّـة 

جتعلهـا تمتـّز مـن السـرية اذلاتيـة النرثيّة.
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مـن مّث قـاده البحـث إىل دراسـة منطـق التداخـل بـني الشـعر والسـرية اذلاتيـة وطرائـق لّك 

جنـس أديب السـتيعاب اجلنـس الثـاين، وتوقـف يسسـتجي عنـارص الكتابـة السـريذاتيّة يف اجملموعـة، 

التخييـّي واملرجعـّي، ويتقـّى وظائـف اخلطـاب  املتلفّـظ ومسـريته بـني  ويـدرس مكـّوانت األان 

السـريذايّت، ويبحـث يف لّك ذكل عـن الفـروق بـني السـرية اذلاتيّـة النرثيّـة والسـرية اذلاتيّة الشـعريّة.

وقـد أفـى هـذا التحليـل إىل اعتبـار مجموعـة »أبوابـك شسـىت« دليـال عـى إمـاكن أن تكتـب 

القصيـدة قصـة حيـاة صاحهـا، وتكـون فضاء لتأّمل املـايض وتقدمي مواقف الشـاعر اذلاتية من زمانه 

ومعارصيـه. ذكل أّن لّك مـا يكـون بـه نـص ّمـا سـرية ذاتيـة توافـر لقصائـد هـذه اجملموعـة مـن ميثـاق 

سـريذايت، ومـروع سـريذايت، ومقّومـات قصصيـة، ورسد اسـرتجاعي للـايض، وحضـور مركـزّي 

لفـرتة الطفـوةل، وتضمـني ألمه املعطيـات السـريية املتعلقـة ابلتكويـن العـام واملهنـة، وتنافـذ بـني سـرية 

األان وسـرية اجملموعـة، وعـرض ألبـرز مواقـف الشـاعر مـن أحـداث عـرصه السسياسسـية والتارخييـة 

احلامسـة الـي هـّزت مـرص والعـامل العـريب يف املنتصـف الثـاين مـن القـرن العريـن...

بيـد أّن ادلراسـة أابنـت مـن هجـة أخـرى أّن وضـوح هـذه األبعـاد السـريذاتية يف مجموعـة 

»أبوابـك شسـىت« مل جيعلهـا تمتّحـض سـرية ذاتيـة خالصـة ال فرق بيهنا وبني السـرية اذلاتيـة النرثية. فقد 

ظلّت قصائدها وفيّة لهويهّتا الشـعريّة يف املقام األّول ومل يسسـتطع املكّون السـريذايت أن يلهتم املكّون 

الشـعري، بـل قـام بيهنـا جـدل وحـوار وتفاعـل. ومـن أبـرز مظاهـر التفاعـل األجنـايس الـي وقـف 

علهيـا هـذا البحـث هـو أّن النـص الشـعرّي يعمتـد املعطـى السـريذايت منطلقـا هل حييـل عليـه مرجعيّـا 

ويثبـت إطاريـه الزمـاين واملـاكين داخـل سسـياق قصيص واحض، لكنه رسعان مـا يُلبس املعطى احليايت 

الواقعـي املرجعـي لبـوس الشـعر جمـازا وختييال وترمـزا، فتنتقل اإلحاةل املرجعية التسـجيلية إىل خلق 

جايّل فيّن يعيد تشـكيل املايض تشـكيال جديدا يعانق املطلق وتصبح سـرية الشـاعر املتحققة فعال 

إماكان وجودي ميكن أن يرى القارئ فيه أفقا هل هو. 

إّن السـرية اذلاتيّـة يف ادليـوان حـىّت وإن تطابقـت املعلومـات املقّدمـة عن الشـاعر مـع الواقع، 

إن يه إالّ خدعـة وخماتـة. فـاألان قـد متـّرد عـى هويّتـه السـريذاتيّة املعطـاة واخّتـذ مـن تـكل املعلومات 

السـريذاتيّة نفسـها مدخـال إىل تشـكيل هـوّيت جديـدة كثـرية بيهنـا الهويّـة األدبيـة، والهويّـة الثقافيـة 
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والهويّـة الاجامعيـة، والهويّـة القمييـة، والهويّة األسـطورية.

البحـث الثـاين هـو للناقـد ادلكتـور عبـد الرحـمي الكـردي وقـد أعطـاه عنـوان »الشـعر عنـد 

فـاروق شوشـة بـني التصـور واإلجنـاز«، جاعـال دلراسسـته طابعـا مقارنيّـا تقيمييّـا وزن فيـه مـدى وفاء 

منجـز فـاروق شوشـة الشـعرّي اإلبداعـي ملبادئـه النقديـة وتصّوراتـه اذلاتيـة عـن الشـعر: ماهيّتـه، 

وأشـاكهل، وأغراضـه، ووظيفتـه، ومعايـريه امجلاليّـة. واكن السـؤال الرئيـس اذلي حـّرك هـذا البحـث 

ومثّـل خيطـه الناظـم هـو: مـا طبيعـة العالقـة بـني تصـّور فـاروق شوشـة النظـرّي للشـعر ومنجـزه 

اإلبداعـي هل؟ أي مـا العالقـة بـني مرحلتـني أساسسـيّتني مـن مراحـل الكينونـة الشـعرية يعيشـها لك 

شـاعر: مرحـة مـا قبـل الكتابـة والقصيـدة خواطر جييش هبـا اذلهن وحتتك بأفاكر الشـاعر  النظرية 

عـن الشـعر، ومرحـة مـا بعـد الكتابة وقد حتقق الشـعر نصا مكتواب وجسـدا سسـيأخذ طريقه ويتنقل 

يف الزمـان واملـاكن؟ 

ومـا أكـرث مـا كشـف لنـا اترخي الشـعر العـريب عـن عظـم التفـاوت بـني مـا يريـد الشـاعر ومـا 

يريـد هل الشـعر ! ومـا أكـرث الشـعراء اذليـن اكنـت هلـم نظـرّيت نقديـة عـى غاية من النضـج واألمهية 

والطرافـة، لكهنـم قـرصوا ومه ينشسـئون نصوصهـم الشـعرية عـن أن يكونـوا يف مسسـتوى نظريهتـم، 

جفـاءت أعاهلـم حمـض نظـم فقـري اخليـال واهن األسـاليب! 

بنـاء عـى هـذا املهنـج املقـاريّن انقسـمت ادلراسـة إىل مبحثـني، دار األول مهنـا عـى صـورة 

الشـعر عنـد فـاروق شوشـة بوصفـه انقـًدا، أمـا الثـاين فاعتـى ابلنظـر يف تقيـمي مـدى حتقّـق هـذا 

التصـور يف أعـال الشـاعر اإلبداعيـة.

يف املبحـث األول أثبتـت قـراءة كتـاابت فـاروق شوشـة النرثيّة أّن هل أعـااًل نقديّة ال تقّل قميهتا 

عـن أعـاهل الشـعرية، كـا أظهـرت أّن هل مفهوًمـا خاًصـا للشـعر احلقيقـي، هـو مـا مّسـاه هـو »الشـعر 

الشـعر« أو »جوهـر الشـعر« ويرتبـط هـذا املفهـوم عنـده مبا أسـاه« احلساسسـية اجلديدة«. فالشـعر 

احلقيقـّي عنـده هـو اذلي ينجـح يف رصـد هذه الروح العرصية، يف اللغة واملوسسـيقى واخليال واملعايري 

امجلاليـة. ذكل أّن جوهـر الشـعر يف رأي الشـاعر الناقـد ليـس جمـّرد أدوات شـلكيّة اثبتـة، بـل هـو 

وعـي للـروح اإلنسـانية املتجـددة، ومـن مث اكن الشـعر احلقيقـي اكتشـافا متجددا لهذه احلساسسـية.
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 ويـرى فـاروق شوشـة أّن طبيعـة الشـعر تعمتـد عـى عنرصيـن اثنـني هـا: اللغـة واملوسسـيقى. 

وقـد أبـرز الباحـث أّن الشـاعر اكن عـى يشء غـري قليـل مـن احلـّدة يف هـذا السسـياق، إذ اعترب أن 

ال شـعر ملـن اكنـت تعـوزه امللكـة اللغويـة، وال شـعر بـدون موسسـيقى، بـل لقـد دعـا اذليـن يكتبـون 

نصوًصـا ختلـو مـن املوسسـيقى أن يطلقـوا علهيـا امًسـا آخـر غري الشـعر.

أمـا معايـريه امجلاليـة فقـد أمجلهتـا ادلراسـة يف عـرة معايري بعضهـا فيّن وبعضها فكـرّي وبعض 

للعيـش يف املـايض، واخلصوصيـة  الركـون  بغوايـة احلداثـة أو  نفـيّس، ويه: عـدم الاغـرتار  آخـر 

والتخلـص مـن التبعيـة الفنيـة، والاتسـاق العضـوي، والتنـوع داخـل الوحـدة، والبسـاطة، والتوازن 

بـني الفكـر والصـورة، والتعبـري اإلنسـاين، واحلريـة، والتلقائيـة، والبعـد عـن اخلطابيـة.

وبعـد أن اسسـتوىف الباحـث دراسـة تصـّور الشـعر دلى فـاروق شوشـة، انتقـل إىل املبحـث 

الثـاين. فأظهـرت ادلراسـة أّن فـاروق شوشـة الشـاعر مـّر بثـالث مراحـل، املرحـة األوىل ومتثّلهـا 

التجـارب الشسـبابية املبكّـرة وكتـب فهيـا عـدة قصائـد تأثر فهيا ابملوجـة الثورية يف حقبة امخلسسـينيات، 

أمـا املرحـة الثانيـة فـاكن فهيـا رومانسسـًيا جمـدًدا، وأمـا املرحـة الثالثـة فتحـّول فهيـا إىل الواقعيـة 

والتجريـب.

وقـد أثبـت عبـد الرحـمي الكـردي انطالقا من حتليهل التطبيقي لكثري من قصائد فاروق شوشـة 

أّن لّك مرحـة اكنـت لهـا لغهتـا وصورهـا وموسسـيقاها الـي تتالءم معهـا. ففي املرحة الرومانسسـية برز 

املنظـور اذلايت للشـاعر، ومـع ذكل مل تكـن رومانسـيّتة هروبيّـة سـلبية، بل اكنت رومانسسـية خاصة 

تلتقـط احلساسسـية اجلديـدة ألصـداء الظـروف السسياسسـية والاجامعيـة كـا تنعكـس يف املوسسـيقى 

والصـور والوجـدان واخليـال. أمـا يف املرحـة الثالثـة فاكنـت أصـداء الواقـع أعنـف مـن أن يعـرّب عهنـا 

ابللغـة الهامسـة، ممـا جعـل فـاروق شوشـة يتجـه فهيـا مبـارشة إىل نقـد أحـوال العـرص، مسسـتخدًما 

»لغـة احلـراب املسـنّنة«، الـي اكن يلـوم أمـل دنقـل علهيا يف املرحة السـابقة. وقد انتبـه الباحث إىل 

مالحظة طريفة اكتشـف فهيا أّن احلساسسـية اجلديدة يف هذه املرحة أفرزت دلى الشـاعر أشـاكاًل 

فنيـة جديـدة مـن النصـوص الـي ذابـت فهيـا احلـدود بـني األنـواع األدبية، فرأينـا يف أعـاهل القصيدة 

ادلرامـا، والقصيـدة الرواية، والقصيدة السـريذاتية. 
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ويف ختـام هـذه ادلراسـة تصـّدى الباحـث لإلجابـة عـن السـؤال اذلي انطلـق منـه، فأثبـت 

استنادا إىل النتاجئ الي متّخض عهنا التحليل املقاريّن أّن شعر فاروق شوشة يف لك مراحهل اكن جتلًّيا 

للمفهـوم اذلي تبنّـاه للشـعر، وتطبيقًـا معليًّـا للمواصفات واملعاير امجلالية الي 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 القصيّة الضاربـة بعيدا يف أغوار 

اذلات الشـاعرة مـن هجـة، واملتأصـة يف الرتبـة الرثيّـة العميقـة للقـول الشـعري عنـد العـرب مـن هجة 

اثنيـة، واملنفتحـة مـن هجـة اثلثـة عـى مـا اسسـتجّد يف األدب العريب منذ بـدايت القـرن العرين من 

تيّـارات شـعرية حديثـة ومـن مفاهـمي وتصـورات نقديّـة وجاليـة ال عهـد للعـرب هبـا مـن قبل.

ذلكل ألفينـا الباحـث يفتتـح دراسسـته بسـؤال مركـزّي يصفـه ابمللحـاح هـو »هـل حنـن إزاء 

رومانسسـيّة جديـدة؟ ». وقـد جـاء هـذا السـؤال مثـرة قـراءات الباحـث يف دواويـن فـاروق شوشـة 

وسـريته الشـعرية املكتوبـة نـرثا والـي عنوهنـا بـ«عذاابت العمـر امجليل«. ولقد جعـل الباحث من هذا 

السـؤال رهاان دلراسسـته، وسـانده بسـؤال آخر يتعلق مبفهومنا اليوم للرومانسسـية:«هل الّرومانسسـيّة، 

جمـّرد مدرسـة أو توّجـه، أم يه طقـس وجتربـة يف الكتابـة الشـعريّة ختايـل حـدود اذّلات وتـاميه يف 

بعـض تعريفاهتـا مـع حـرارة الوجـدان ونبـض الكينونة وتعقّـب امجلال؟«. وتومّس أن تكـون اإلجابة عن 

هذيـن السـؤالني مدخـال أساسسـيّا لقـراءة دواويـن فـاروق شوشـة والوقـوف عـى املقومـات املكّونـة 

للشـعرية عنـده: ممكهنـا، وأشـاكل حتقّقهـا، وآفاقهـا امجلاليّـة، وعالقهتـا ابلقدامـة واحلداثة.

واحتـاج الباحـث مهنجيّـا، إىل أن يبـدأ دراسسـته بتزنيلهـا مضـن احملضـن الفكـرّي والنّقـدّي، 

أي بطـرح مجموعـة مـن املشـاغل النّقديّـة اخلاّصـة والعاّمـة الـي ميكـن لنـا عربهـا مقاربـة شـعر الّرجل. 

ولـنئ اكنـت هـذه املشـاغل نظريّـة يف مجملهـا، فإهّنـا متثّـل مجموعة من املداخـل أو املفاتيـح الي تصلح، 

تأويليّـا، للفهـم وادّلراسـة والتدبّـر، بعـد ذكل عندمـا تشـّد الرحـال إىل النّصـوص. وقـد جـاء عـرض 

ـم، إذ جاء احلديـث عن الشـعر مامهيا مع  هـذه املشـاغل يف لغـة جتمـع بـني معـق الفَكـر ونضـارة اللَكِ

التعبري ابلشـعر.

ومـىت مّت للباحـث ذكل، انتقـل إىل اجلـزء الرئيـيس مـن دراسسـته وهـو رصـد مالمـح الكـون 
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الشـعري عنـد شوشـة ابلبحـث يف مـا مّسـاه »حشـد اذّلوات« أو تعّددهـا، غـرب تشـظية اذّلات 

الشـاعرة. فصنّفهـا إىل أربعـة أرضب يه اذلات احلاملـة املسـكونة، واذلات العاشـقة املفتونـة، واذلات 

الواعيـة املهمومـة، واذلات احملَبطـة املأزومـة.

بعـد ذكل انهتـج الباحـث مسـكل التحليـل النصـايّن لعـدد كبـري مـن دواويـن فـاروق شوشـة 

ووظائفـه،  احلضـور،  هـذا  املتعـددة، ودالالت  املفـردة  اذلات  هـذه  كيفيّـات حضـور  مسسـتخلصا 

ومسـامهته يف جتليـة معـامل الكـون الشـعرّي عنـد فـاروق شوشـة وبيـان راكئـز الشـعريّة دليـه. 

وقـد دمع الباحـث هـذه ادلراسـة األصليّـة لشـعر فـاروق شوشـة بتحليـل فرعّي لكتـاب نرثّي 

خيـرج عـن مدّونـة حبثـه، هـو »عذاابت العمر امجليل« اذلي اعتربه الشـاعر سـرية شـعرية. وقد وجد 

ف مـا ميكـن أن ينـري جوانـب أخـرى مـن مبتغـاه البحـّي، أي معـامل  حـامت الفطنـايس يف هـذا املؤلَـّ

الكـون الشـعرّي كـا يـراه الشـاعر أو ينّظر هل.

واسسـتتباعا ملـا وصـل إليـه التحليـل مـال الباحـث إىل تصنيـف الكـون الشـعرّي عنـد فـاروق 

شوشـة إىل جدولـني متضايفـني: النّشسـيد والنّشسـيج، وقـد جتلّيـا يف النصـوص عـرب أقانـمي صغـرى 

وأسـاليب متداخة اكلبوح والتشـهري والتقديس وامحلاسـة وغريها. وانطالقا من ذكل أجاب الباحث 

يف آخـر دراسسـته عـن سـؤايل البدايـة، فاعتـرب شـعر شوشـة منمتيـا إىل الكسسـيكيّة احلداثـة أو 

الرومانسسـيّة اجلديـدة اإلحيائيّـة. ورأى الباحـث أّن هـذا التصنيـف النقـدّي ويّف ملـا يتجـّى واحضـا 

رصاحـا يف شـعر فـاروق شوشـة مـن تعاضـد بـني المتسـك ابلـرتاث األديب من هجـة، والانفتاح عى 

احلداثـة والاسسـتفادة مـن وافدهـا الفكـري والفلسـفي وامجلـايل مـن هجـة أخـرى. ذكل أن ال حداثـة 

دون قدامـة، فالكهـا مشـدود لآلخـر. بـل إّن احلداثـة يف فهمهـا الّصحيـح ويف مفهوهمـا األدّق، إنّـا 

يه حداثـة الاختـالف، حيـث تتضايـف األشـاكل والـّرؤى وتتجـاور التّقنيـات وتتحـاور يف الثّقافة، 

تسسـتدعي القـدمي وتطـرب إليـه وترنـو إىل اجلديـد اخملتلـف فتصبـو حنـوه. وخلـص الباحـث يف اخلتام 

إىل أّن 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 فـّك 

»منـوذج« انس وال يف مّكشـة »منـوذج« مـاس.
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تـكل يه حبـوث الكتـاب الثالثـة الـي مثّـل لّك مهنـا مدخـال حمـّددا إىل دراسـة شـعر فـاروق 

شوشـة، فاهمت أّولها بدراسـة السـرية اذلاتية الشـعرية دليه، وحبث اثنهيا العالقة بني الشـاعر والناقد 

يف نصـوص فـاروق شوشـة الشـعرية، ونظـر اثلهثـا يف خصائـص الكـون الشـعرّي عنـده. ولكّن هذه 

املداخـل عـى متايزهـا متقاطعـة يرفـد بعضهـا بعضـا. وال جعـب يف ذكل فهـ�ي لكّهـا ترجـع إىل دوحـة 

واحـدة، وتسسـتقي مـن منبـع واحد هـا دواوين الشـاعر. 

بيـد أّن هـذا الكتـاب مل يقتـرص عـى اجلانـب العلمـي األاكدميـي ال جيـاوزه، بـل أفـرد كـذكل 

مسـاحة همّمـة للجانـب اإلنسـاين. فقـد مثّـل رحيـل األديـب فـاروق شوشـة خسـارة فادحـة لعائلتـه 

وتالميـذه ومعارفـه يف شسـىت األقطـار العربيـة. ذلكل جيـد قـارئ الكتـاب يف قسـم املالحـق نصوصـا 

رقيقـة راقيـة تنضـح أملـا وحتـرا وإجـالال ملـا عرف به من شـائل وخصـال أداب وخلقا ومعـرا طيبا. 

وقـد توزعـت هـذه النصـوص إىل قسـمني.  القسـم األول يتّصـل بـأدب التعزيـة ولنـا يف هـذا البـاب 

ثالثـة نصـوص أحدهـا لسـمّو األمـري املفكـر احلسـن بـن طـالل، واثنهيـا لألديبـة ادلكتـورة جنـاح 

العطـار انئبـة رئيـس امجلهوريـة العربيـة السـورية، واثلهثـا لدكتـور محمـود السسـيّد. أمـا القسـم الثـاين 

فقـد جـاء قصائـد راثئيّـة تؤبّـن الفقيـد وتقـّدم شـهادات حيّـة صادقة تشسـيد بأيديه البيضـاء عى اللغة 

والثقافـة العربيّـني، وقـد نظـم هـذه القصائـد أصدقـاء للشـاعر عرفـوه عـن قـرب ومه ادلكتـور أمحـد 

درويـش، والسسـيدة مرفـت رجـب، واملذيـع عـزت سـعد ادليـن. وتضّمنـت هـذه النصـوص نصا من 

الـراثء اذلايت بعنـوان »هـل يعود الزمن؟« كتبته األسسـتاذة السسـيدة هاةل احلديـدي حبرب احملبّة اخلادلة 

املتحّديـة للمـوت، فـروت فيـه جوانـب همّمـة من حياة الشـاعر ومسـريته األدبيـة واإلعالمية وأكدت 

عـرب سـطور النـص الناحضـة جـاال ورقّة أّن الشـعراء ال ميوتـون بل تظّل 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*  

لنشأة ا
تـا مـرص، ودل فـاروق شوشـة يف التاسـع مـن شـهر  ـة الشـعراء مبحافظـة دميـاط بدل يف قري

لغة العربية ومديرا ملدرسـة القرية  يناير عام 1936. واكن أبوه محمد البغدادى شوشـة مدرسـا ل

قـران الكرمي اكماًل وهو يف العـارشة من معره. وزاول  ـرا. أمّت الطفـل فـاروق حفـظ ال وشـاعرا قدي

ـته يف دمياط. دراسس

الولـع املبّكـر بالفكر واألدب
ـره بشـعراء وكتـاب مـرص. وميكـن اخـزال هـذا الاجعـاب يف  أث ـي فـاروق شوشـة ت ال خيف

ـبة  النسس ية. فب تنويري وجتربة جنيـب حمفوظ الروائ ـر بفكـر طـه حسـني ال رأيـه يف اهاممـه املبكّ

يـة اآلرسة الـي  ـدا حمـاوالت الاقـرتاب مـن مناطـق اجلاذب توقـف أب ـن ت لطـه حسـني يقـول1: »ل

تأثـري ابلسـهم  ـري ،  والتحامـا شـديد احليويـة معيـق ال نوي ـا وت قافي يـا وفكـري وث يشـلكها عاملـه أدب

ـا عـى الـرتاث  فتاحـا خالق تعلمييـة، وان ـية والاجامعيـة وال ياسس عـاده السس قـويم يف أب الوطـين وال

ـيح ،  املتعـدد اجلوانـب ،   عـامل الرحـب الفسس قـدمي واحلديـث .  يظـل هـذا ال اإلنسـاين املعـريف يف ال

قادم من  ـه وقصـاده زادا ال ينهتـ�ي، ويعـودون منـه يف لّك مـرة عـودَة ال لطـه حسـني مينـح لواردي

ية تونسس ة ال ة - امجلهوري تاذ يف جامعة منوب أسس  *

ـنة - 126  يو 2002. السس ـ/ 7 يول يع اآلخـر 1423 هـ يـويم. األحـد 26 من رب ـاروق شوشـة. كتـاب األهـرام ال قـم :   ف ـه األوىل، ب طـه حسـني وكتاابت  1

عـدد 42216. ال
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قـاوم .   عـة ، وجناهـا حسـره ال ي يـة قطوفهـا ،  مثارهـا شـهية رائ بسـاتني دان

إبداعـه الرفيـع يف  ـزال بشـخصه وحضـوره اإلنسـاين ،  وب ــ »الي أمـا عـن جنيـب حمفـوظ1: ف

ية والقصصية ـ عاملا شـديد اجلاذبية ، مثريا لالهامم وادلراسـة والتأمل والتحليل،  ه الروائ كتاابت

ـه وعارفيـه ، مشـجعا  ـة مـن احلـب واإلجعـاب والتقديـر يف وجـدان قرائ مفجـرا ملسـاحات هائ

لكثرييـن عـى حمـاوةل الاقـرتاب منـه،  والاغـرتاف مـن هـذا البحـر الزاخـر ابلكنـوز ،  وهـذا  ل

نـادرة املشـعة« .  املنجـم املتـوجه ابملاسـات ال

عشـقه لـدار العلوم
علـوم عـام 1956، مّث عـى باكلوريـوس الرتبية  حصـل فـاروق شوشـة عـى ليسـانس دار ال

فـرتة قصرية بعد خترجـه. واعرتافا من فاروق  مـن جامعـة عـني مشـس عام 1957. ومعل مدرسـاً ل

ِْشـدت  ـتحر قصيـدة أمحـد شـويق الـي ُأن ـراه، يسس علـوم كـرصح علمـي كبـري ت شوشـة دلار ال

قـة األزبكية يف شـهر  علـوم مبـرح حدي عيـد اذلهـي- دلار ال أّول مـرة يف الاحتفـال امخلسـيين - ال

علمـي الكبري ورسـالته  احلضارية.   ـر الشـاعر لهذا الـرصح ال قدي عبـريا عـن ت يـو عـام 1927 2، ت يول

ويه قصيـدة ترمجـت عبقريـة شـويق الشـعرية ومتثـهل لفكرة الوسـطية يف دار العلوم بني القدمي 

ثقافية لهذه املؤسسـة :  نبـه إىل ادلور والرسـاةل ال قـويم مبـا ي واجلديـد ووخـزه للضمـري ال

حنـن يف صـورة املاليك مامل

عـم واملعـم منا يصبـح ال

نـادوا احلصـون والسـفن وادعوا ال ت

عـم ينشـئ لمك حصوان وسـفنا ال

إن ركـب احلضـارة اخرتق األرض

وشـق السـاء مرحيا مزان

يو 2002.  ـ/ 9 يون يـع األول 1423 هـ يـويم. األحد 28 من رب ـاروق شوشـة. كتاب األهرام ال قـم :   ف ـدة، ب صـورة جنيـب حمفـوظ يف ثـالث مـراي جدي  1

عـدد 42188. ـنة - 126 ال السس
ـنة - 126  ـ/ 31 مارس 2002. السس يـويم. األحـد 17 مـن احملـرم 1423 هـ ـاروق شوشـة. كتـاب األهـرام ال قـم :   ف علـوم يف عيـون الشـعراء، ب دار ال  2

عـدد 42118. ال
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غبـار فال رجال وحصبنـاه اكل

شـددان وال راكاب زمعنا

دان آابؤان الزمـان مليـا

ومليـا حلـادث ادلهر دان

بـايه بلحـد ميـت ومك حنمل مك ن

مـن هـادم ـ ومل يـن ـ منا

قـول :  حنن وال نسـمع قـد أين أن ن

ـون :  كنا !  نـاءان يقول أب

ـر قصيـدة عـي  ـه ابدلار الـي أانرت هل درب املعرفـة، فيتذكّ ـي فـاروق شوشـة إجعاب وال خيف

بـار خرجيـي دار العلوم   بعيدها امخلسـيين أمام علّية  اجلـارم الـي أنشـدها صاحهـا يف احتفـال ك

علـوم ابعتبارهـا قميـة واترخيـا ومشـعل  رجـال مـرص وخـرية علاهئـا وأدابهئـا ،  مـربزا صـورة دار ال

ـور وشـهاب ضياء1:  ن

علـوم كنت مبرص ـه دار ال إي

يف ظـالم ادليج ضياء الشـهاب

يف زمـان مـن اكن ميسـك فيه

قلـا عد اكتـب الكتاب

ـبال إن غـاب ليث انـت أم الاشس

عـده ليث غاب لحـق ب صـال ل

بنـني من لك ماض ـن ال تدي

مشـري مزامح واثب

شـاعر ينصـت الوجـود إذا قال

وهيـز هزة اإلجعاب

...

علوم يف عيون الشعراء: املرجع السابق. دار ال  1
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نيـل لكا مس جداب أنـت اكل

هـزه ابلامنء واإلخصاب

عقـول أنـت تصوغني مييـاء ال ك

نضـارا مـن النحاس املذاب

إن مخسـني جحـة قـد كفت منك

يـا بلك جعاب مبـلء ادلن

علـوم ملا ال هتـايب دار ال

آمـة اجملـد والعال أن هتايب

وعـى هنـج شـويق واجلـارم، أنشـد فاروق شوشـة، يف إحـدى زيراته إىل رحـاب دار العلوم 

عـودة إىل هذه املنارة ليسـجل اهزاز وجدانه  لقاء وروعة ال بعـد طـول غيـاب، مدفوعـا حبـرارة ال

توافـق وطبيعة املوقف1 :   يـات ت أب ب

هـل تشـممت عطرهـا ويه ختطو

أنـت حرف هبا وسـطر وخط

فاخفـض الطـرف خاشـعا إهنا ادلار

ـة فرط وأمجـل فللصباب

مـلء هذا الوطاب أشـواق معر

بـش ولوط ومحيـا كأس ون

وحـروف جتمعـت فعراها

مـن حروف الزمان حمو وكشـط

ننحـين فوقهـا كـا ينحين العاشـق

وجـدا يضنيه شـلك ونقط

قـد حصبنـا الزمـان وهو رحيق

نـاه وهـو رمل ونفط وطوي

 ***

املرجع السابق.  1
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مـلء قلي تـرع والتفات

وحقـول املـى فراغ وحقط

أسـعفيين مبـا ينيل وروي

فالزمـان الغـرمي قبض وبسـط

هـذه عرتيت مـن الزمن املوغل

أين التفـت مث رهط

ـتظل يظالين وجناحـان اسس

وسـقف يشـدين فيه خيط

ـباب املندي راشـفا جلـوة الشس

فأسـايق صفـو احلياة وأعطو

صاعـدا والهـاء معراج رويح

موغـال واملدي وشـاح ومرط

عنقـود أحبايب ممسـاك يف يـدي ب

عناقيد سـفط كـا مجـع ال

أتـزي هبم وأزهـو عى الناس

كـا ازدان ابملليحـة قرط

لحداثة حم ـدأان ول قـد ب

قلـب وخـط مث عـدان :   للشـيب يف ال

نادوا هـون ت الظـاء املدل

تقـوا والرؤوس شـعث ومشط وال

وسـعا حنوهـا خفافا رساعا

مثلـا ينظـم الآليلء مسط

عـادة الغـض لكا اخضـورض الغصن

فطـري ميـي وطري حيط

 ***
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أيـن مـين الصبا وركض األماين

ـاء الصبـا مجوح وزيط وفت

بعـض قلـي هنا ولك زماين

حـني كف الزمان وخز وسـوط

بـايل أحظنـا منـه حرف ال ن

نهتجـاه أم مـن الزند سـقط

ـي فرنيض قليـل يكف فتـات ال ال

حـني نسـعى وحيامن خنتط

واجلنـون امجليـل فتنة معر

ـتط غلـو وعندما نشس حـني ن

اترة نشـجب الزمـان وطورا

مـلء أفواهنـا ارتياب ومغط

ـبحا وغوصا نـا احليـاة سس راودت

مل جند يوسـفا وال اكن شـط

ـام هـذه األبيات :  ويف خت

قلـب ابلعطر يـوم أحشـن ال أان ذا ال

لعطـر فتكـة حني يسـطو ول

ـا يف الوجـوه صفحـة عهد قارئ

يف محـي ادلار واملوازين قسـط

ـتعل القلب مـريض أنت لكـا اشس

فأنـت املـدى وأنت احملط .
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الولـع باإلذاعـة، ثـم بالتلفزيون
ـبوع  ـرة يف األسس أثـري يف تكوينـه، حيـث يعمـد الفـىت فـاروق إىل اخلـروج ّم ـو ت لرادي اكن ل

قـّدم  ـع ليـال، وهـو ي ـباك إىل طـه حسـني يف التاسـعة والرب ـة ليسسـمتع مـن الشس قري ـ�ى ال ملقه

لغـة  تـه لدخـول إىل عـامل ال ية األوىل يف طفول ـبه ابلسسـميفون يـه أشس ـبة إل أحاديـث اكنـت ابلنسس

عـة مـا تضمنتـه مكتبـة وادله وانتظامـه عـى زيرة  الشـعري احلـّي. وزاد هـذا الشـغف مبطال

ـر يف حنـت مالمـح  هـا األث وفّـره مـن قصـص وروايت اكن ل ـة دميـاط وقـراءة مـا ت مكتبـة بدي

ـته  فاروق شوشـة بعد إهناء دراسس فـّذ.  وشـاءت األقـدار أن يكـون ل الشـاعر املبـدع واألديـب ال

عـة  قـّدم مـا يزيـد عـن أرب عـد أن ت اجلامعيـة موعـد مـع اإلذاعـة. يقـول: »تـرّددت ابدئ األمـر ب

ـبعة  لمناظـرة...« ورمغ شـّدة املنافسـة، جنـح الشـاب فـاروق شوشـة مضـن السس آالف خشـص ل

ـري وشـفوي الختبـار الصـوت. والتحـق ابإلذاعة عـام 1958.  ـل اذليـن خاضـوا امتحـاان حتري األوائ

يـوم، يقول  يـة العمـل اإلذاعـي، والاختـالف يف رشوط دخـول اإلذاعـة بـني األمـس وال وعـن أمهّ

غـة أجنبيـة أخـرى وسـقفا  يـة ول لغـة العرب قـان ال الشـاعر: »اكنـت اإلذاعـة فـام مـى تتطلّـب إت

ئني سـوءا، وتبحـث  ـيّ يـوم فتأخـذ أقـل السس ـا ال عـامل، أّم ـة ملـا حيـدث يف ال عاّم مـن املعلومـات ال

ـبقوه  يـه نظـر من سس عـن اذلي يكـون سـوءه معقـوال«. ومل ميـّر دخـوهل اإلذاعـة دون أن جيلـب إل

ومتّرسـوا عـى العمـل فهيـا. واكن مـن بني من أجعبـوا مبوهبته منذ بداية التحاقـه ابإلذاعة املرصية 

تألـق، وزّوجـه  ـباب ال مديرهـا يف ذكل الوقـت اإلعـاليم عبـد امحليـد احلديـدى اذلي فتـح هل أسس

نتـني هـا يرا وران.  نتـه هـاةل احلديـدى الـي اختـارت يه األخـرى طريـق اإلذاعـة وأجنبـت هل ب اب

ـدا عـام 1967 اذلي شـهد هزميـة العـرب أمـام  ـنوات مـن العمـل ابإلذاعـة، وحتدي عـد تسـع سس وب

يعيـد امجلهـور العـريب  غتنـا امجليـة« يف زمـن اإلفاقـة مـن الصدمـة ل يـل، انطلـق برانمـج »ل إرسائ

ـي ولكنـه فصيـح«  عـّددت فقـرات الربانمـج »عاّم قطـع. وت عـده احلضـاري اذلي ان إىل جـذوره وب

كرثها شـهرة  عناويـن. ويعّد من أطول الربامج وأ و»بيـت مـن الشـعر وراءه قصـة« وغريهـا مـن ال

عـامل العـريب. ومّسي فاروق شوشـة  ثقافيـة يف ال ـة وأحـد أمّه الربامـج ال وشـعبية يف اإلذاعـة املرصي

لغـة« وأحـد حراسـها، بفضـل النجـاح اذلي حققـه هـذا الربانمـج. يقـول فـاروق  »بعندليـب ال
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ـتخدهما أحد،  لغة ميتـة يف املكتبات وال يسس ـوال اإلعـالم لاكنـت ال ـي: »ل شوشـة يف حديـث حصف

لغـة ويقـذف يف حبرهـا املفـردات اجلديدة يف خمتلف اجملاالت«. ورمغ متسـكه  ـراء ال إذ يسـامه يف إث

ـة  يـة املثقفـني الراقيـة وبالغهتـا، الـي ترمجهتـا أعـال فنيـة هاّم يـة، فهـو حيـرتم عاّم لغـة العرب ابل

ـداع الفصحـى«، وليـس عاميـة  ـ»الوجـه اآلخـر إلب ـينيات، ويسـّمهيا ب عينيـات وامخلسس يف األرب

ـدّرج فـاروق شوشـة يف وظائف اإلذاعة املرصيـة حىت أصبح عام  األميـني السـوقية واملبتـذةل. وت

قافيـة«  ـية ث تلفزيـون، فقـّدم برانمـج »أمسس ـة ال هـا. وخـاض فـاروق شوشـة جترب 1994 رئيسـاً ل

اذلي انطلـق منـذ عـام 1977، واكن الربانمـج قامئـا عـى احلـوار مـع مجموعـة مـن األدابء والشـعراء 

ـة ومـن  ثقافـة املرصي انـني واملثقفـني، واكن مـن أشـهر احللقـات مقابـالت مـع أمّه رمـوز ال فن وال

يهنـم جنيـب حمفـوظ، وتوفيـق احلكـمي، وعبد الرمحن األبنودى، ويوسـف إدريـس، وأمل دنقل،  ب

ـور عاكشـة، وراىج عنايـت وغـريمه. وأسـامة أن

االنفتـاح علـى التجـارب الشـعرية العربيـة
قـا يف الشـعر. ويف شـعاب الشـعر  لغـة وطري قـا يف ال حنـت فـاروق شوشـة لنفسـه طري

قـداىم واحملدثـني، أوىل كبـري الاهـامم ابلتجارب  العـريب اكن جتـواهل. ولتجـارب الشـعراء العـرب ال

ـوان الشـعر اجلزائـري  ـل بـني أعـالم الشـعر العـريب. فعـن دي نقّ الشـعرية مرقـا ومغـراب. وت

ناقـد، أّن الشـاعر مفدي  ـد الشـاعر فـاروق شوشـة بعـني ال احلديـث ،  عـى سـبيل املثـال، يؤكّ

قـرن العريـن ،  ال يـاكد يزامح  ـة أرابع ال ـريدة .  فعـي امتـداد ثالث ـري1 حيتـل مـاكن الصـدارة وال زك

باطـه ابحلـراكت  ـداع الشـعري امس آخـر لشـاعر جزائـري ،   فضـال عـن ارت امسـه يف عـامل اإلب

ـة والثوريـة يف اجلزائـر ويف املغـرب العـريب لكـه ، منـذ انضامـه إىل صفـوف العمـل  التحريري

ـ فضال  ـهتل العرينـات مـن العمر . وأصبح شـعرهـ  ينـات وهـو يف مسس ـل الثالث الوطـين يف أوائ

لنضال  ـة مكتوبة ابدلم، ل يقة حيّ ــ جسال حافال ومرجعـا أمينا ووث فنيـة واإلبداعيـةـ  عـن قميتـه ال

يا .   يـا وإسـالميا وإنسـان قـويم :   جزائـري وعرب الوطـين وال

ـنة  ـر 2002. السس ــ/ 17 فرباي يـويم. األحـد 5 ذى احلجـة 1422 هـ ـاروق شوشـة. كتـاب األهـرام ال قـم :   ف ـة، ب ثـورة اجلزائري ـري شـاعر ال مفـدي زك  1

عـدد 42076. ال  126-
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ويف رسـاةل وهّجهـا عـرب كتـاب األهـرام اليـويم إىل محمـود درويـش1، رصخ فـاروق شوشـة، 

عامل  نـا كثـريون،  يف فلسـطني ، ويف سـائر أرجـاء ال قـويم، عندمـا يقـول: »دلي رصخـة املناضـل ال

العـريب،  كثـريون ابملئـات،  وابأللـوف،  يصلحـون أن يكونوا ساسـة ومسـؤولني ووزراء وحامي 

حقائـب وأحصـاب همـام،  لكن الشـاعر الشـاعر أو الشـاعر الضمري معـة اندرة ،  ومحمود درويش 

ــ املمتلـئ ابلوعـي  ـه ـ نـادرة ،  حضـوره يعـدل جيشـا باكمـهل،  وصوت واحـد مـن هـذه العمـة ال

ــ أغـى وأنفـس مـن ألـوف احلناجـر اجلوفاء ،  الـي متتلئ ابلصخـب ،  وتاكد  يةـ  واليقـني واإلنسـان

ـه ، وازدحام  ـى بعـد جفاف احلـرب اذلي كتب ب قـول الكمـا ال يبق فـاظ،  وت نفجـر مـن جلجـة األل ت

كتـب إليـك مـن مـرص ،  الـي كتبـت عهنا ذات يـوم يف قصيدتك  ـورق اذلي تسـاقط عليـه !  أ ال

لنيـل عـادات وإين راحـل« :  »ل

أغادر الشـعراء مرص؟

ـن يعودوا !  ول

ـئلي اآلن ..  أشـهر لك أسس

وأسـأل :   كيف أسأل؟

والـرصاع هو الرصاع

ـروم ينتـرون حول الضاد وال

ـيف يطـاردمه هنـاك وال ذراع ال سس

لك الرمـاح تصيبـين

عيد أسـايئ إيّل وت

إيّل ي لك العـرب

مـن مـرص ،  والبد األمني

إىل مراكـش واجلزيرة

والـزنول إىل حلب

ولتطفئـوا صـوت الغضب

ـل !  قات قتيـل ال وأان ال

عـدد  ـنة - 126 ال ـل 2002. السس ري يـويم. األحـد غـرة صفـر 1423 هــ/ 14 أب ـاروق شوشـة. كتـاب األهـرام ال قـم :   ف رسـاةل إىل محمـود درويـش، ب  1

.42132



24

ومـن تونـس، كتـب عـن الشـاعرة مجيـة املاجـري، قائال1: »مدن اكلنسـاء ونسـاء اكملدن ، 

ـية مجيـة املاجري .  وألن املـرأة املدينة صارت  نا ديوان النسـاء للشـاعرة التونسس هـذا مـا يقـوهل ل

قاسـا مشـرتاك يف غـوايت الشـعراء ،  وحلمهـم ادلامئ ابلرحيـل إىل اجملهـول ،  والتـوق اذلي الهيـدأ 

ـرزت بدورهـا معلنـة عـن جـدل العالقـة امحلميـة  لمغامـرة والاكتشـاف ،  فـإن املدينـة املـرأة ب ل

نـة واحلفيـدة ،  واملـرأة يف جمالهـا  ـة :  األم واحلبيبـة والزوجـة والاب ثوي ـه األن بـني الوطـن يف صورت

الـرويح والوجـودي :  مـأوى وسـكنا وحـدودا ومملكـة لالنامء والاحتـواء .  مجية املاجري تنسـج 

عيـد تشـكيل مدينهتـا يف مرآهتـا الشـاعرة عـى صـورة  علهـا ت قـريوان أسـطورهتا ،  أو ل مـن ال

ـبعني ميالدية  ـامئة وسس ـن انفـع عـام سس قـريوان الـي أنشـأها عقبـة ب ال غـري معهـودة أو مألوفـة .  ف

عـد  قـرن التاسـع، أصبحـت ب ـا حـىت مفتتـح ال قي لتصبـح مقـرا للحـاكم العـرب يف غـرب إفري

ـرامك عـى مـدار هـذا  ـة .  وت فاطميـني عـام تسـعائة وتسـعة ميالدي ذكل العامصـة األوىل دلوةل ال

ـة قـرن ونصـفـ  تـراث ديـين ورويح ، وذخـرية من البطوالت واحلـاكيت واألخبار  تـارخيـ  قراب ال

ع ،  جيسـدها حىت اليوم جامع القريوان املشـهور اذلي  واليزال منذ تأسيسـه مبثابة احلجة  والوقائ

غلغـهل يف وجدان من يمتسـكون ابحلياة  بعيـد وت تـارخي ال الناصعـة ،  الشـاهدة عـى عظمـة ذكل ال

تـارخي ويصطدمون  قـريوان ،  اليفارقوهنـا وال يربحوهنـا وجيـدون فهيـا مشـام من عطور ذكل ال يف ال

ـأرواح هامئـة التـزال تبحـث يف املـاكن عـن الزمـان .   يف أزقهتـا الضيقـة وبيوهتـا القدميـة الطـراز ب

قدميـه دليـوان مجيـة املاجـري  قـريوان مـودلةـ  كـا يقـول ادلكتـور كـال معـران يف ت وألن صـورة ال

يـان  قـريوان وفهيـا ك ـة ،  يه ال ـ فكأهنـا طـروادة حملـاريب اإلغريـق وكأهنـا القـدس لعشـاق العروب

قـريوان مدينـة اترخييـة شـاهدا عـى جمـد حفسـب،  بـل إهنـا مدينـة  بـق ال ـة ـ مل ت ينون ـون وك وك

قـدرة السـحرية عـى اخللـق يف املـايض ويف اآليت عـى  ـتلهمت فهيـا مجيـة املاجـري ال ـود اسس ول

يـا المـرأة أنـى جتـوس  حـد سـواء .  يه معـدن الطهـارة مـن األدران ومـن اإلمث الفكـري،  ويه دن

قاع األسـطوري إخبار عن إجراء به ألبسـت  ال ـداع اذلي الينضـب .  ف تـارخي تبشـريا ابإلب خـالل ال

ـنة -  ــ 5 مايو 2002، السس يـويم. األحـد 22 من صفـر 1423 هـ ـاروق شوشـة. كتـاب األهـرام ال قـم ف قـريواين، ب هـوى ال مجيـة املاجـري شـاعرة ال  1
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ـا إىل حـد غـري حمـدود1.  وق ـد ت ـدةل املطلـق جفعلـت القصائ الشـاعرة املألـوف ب

يف حمبّـة اللغـة العربيـة واالهتمـام بنشـاط جممـع اللغـة العربيـة 
بالقاهرة

بيـان مواطـن امجلـال يف  سـعى الشـاعر فـاروق شوشـة طيـة عـريت مـن الزمـن إىل ت

إبداعاهتا.  يـة والتعريـف ب قـدمي املواهـب يف البـدان العرب يـة« والغـوص يف أعاقهـا وت غتنـا العرب »ل

قاهرة، ال كعضو من أعضائه، ولكن للرسـاةل احلضارية  يـة ابل لغـة العرب ـي اهاممـه مبجمـع ال وال خيف

ـنة 1932.  واكن  يـة وحايهتـا منـذ تأسيسـه سس لغـة العرب الـي يضطلـع هبـا اجملمـع يف خدمـة ال

لغـة العربية  ـة والامثنـني حـول »ال ـه احلادي هـذه املؤسسـة املرجعيـة يف دورت عـام ل موضـوع املؤمتـر ال

غتنـا امجليـة لعـرض حصيـة نشـاطات  ـبة للشـاعر وصاحـب برانمـج ل وعـامل املعرفـة«، مناسس

إنشـائه2، أي عى  عـد عامـني مـن صـدور املرسـوم امللـيك ب ـه األوىل عـام 1934 ب اجملمـع منـذ دورت

ـه ملوضوعـات شسـىت، تكشـف عن مسـايرة اجملمـع روح  يـة عقـود اتسـعت فهيـا مؤمترات مـدى مثان

لغة وجتديدها ودراسـة  ـية يف العمل عى حتديث ال العرص واحتياجاته، والوفاء برسـالته األساسس

علمية. مـن هنا، اكن اهـامم اجملمع واحضا  ـة وال لغوي لهجاهتـا وإجنـاز معجمهـا التارخيـي ومعامجهـا ال

تعلـمي، ودلى مؤسسـات اجملمتـع املـدين،  لغـة يف اإلعـالم، ويف ال بقضـاي الرتمجـة والتعريـب، وال

لغـة  ـدة يف هـذا اجملـال ويه »مجعيـة لسـان العـرب« و»مجعيـة حـاة ال حيـث توجـد مجعيـات رائ

ا ابملصطلح  ـه اهامًم علـوم«. ومحلت عناوين بعض مؤمترات ـة لتعريـب ال يـة« و»امجلعيـة املرصي العرب

يـة. واختذت  لغوية العرب ـيق بني اجملامـع ال ـا، والتنسس يًّ علمـي وصْوغـه والعمـل عـى توحيـده عرب ال

ـتعربني واألعضـاء  مؤمتـرات اجملمـع - الـي يشـارك فهيـا عـدد كبـري مـن اجملمعيـني العـرب واملسس

قـرارات، مل جتد اإلرادة  ـاِت التوصيـات والقرارات ... لكن هذه ال املراسـلني واخلـرباء واحملرريـن، مئ

عام  ـتوييه ال لغة العربية يف التعلمي - مبسس فعيلها وتدارك وضع ال ـية الالزمة لألخذ هبا وت ياسس السس

مجية املاجري شاعرة الهوى القريواين: املرجع السابق.  1
عـدد  ـنة ـ 139 ال ـل 2015، السس ري ــ 26 أب يـويم. األحـد 7 مـن رجـب 1436 هـ ـاروق شوشـة. كتـاب األهـرام ال قـم :   ف ـا امجليـة، ب غتن يف حمبـة ل  2
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يـات والصحافـة الي أصبح  تليفزيـون والفضائ عـايل - ويف وسـائل اإلعـالم اخملتلفـة: اإلذاعـة وال وال

ـباحة مـع  عاميـة مـن ابب التظـرف وخفـة الظـل والسس ـتخدام ال بعـض كتاهبـا يعمـدون إىل اسس

عامل املعرفـة، من وهجة نظر فاروق شوشـة، فالبد  غـًة ل يـة ل تيـار املعاكـس1... ولـيك تكـون العرب ال

ـلّك ما هو  تهيا ل فتـح رئ عـرب هبـا، وحنـرص عـى أن ت فكـر ون تنفسـها ون ـاة، ن غـة حي أن تكـون أواًل ل

عـم واملعرفة ابملعى الشـامل.  لغة املعـارصة، لغة ال جديـد وحصيـح، وأصيـل وفصيـح، مـن مـن ال

لغة،  ـتقبل هذه ال لغـوي الراهـن عى حالنْي: حال املتفائل مبسس نـاس يف اشـتباكهم مـع الواقـع ال وال

ـا - مل حيـدث مـن قبـل - يف لك مـاكن مـن الوطـن العـريب، بتجديـد هـذه  وهـو يشـاهد اهامًم

ناهئـا،  علمهـا مـن غـري أب ـااًل عـى ت لغـة وحتديهثـا وجعلهـا وافيـة مبطالـب العـرص. ويشـاهد إقب ال

يـة واإلبداع العريب، ويشـاهد  ثقافـة العرب يهنـا الاهـامم ابل اذليـن يدرسـوهنا ألغـراض شسـي، مـن ب

ية مقـررة عى الطالب، يتدافعون  غًة اثن اقتحاهمـا العديـد مـن اجلامعـات األوروبية واألمريكية، ل

ـتعربني، اذلين جعلوا من  ـهّيا. ويشـاهد العديد من املسس لغة العربية وكراسس ـهتا يف أقسـام ال دلراسس

لغاهتم الوطنيـة. ودلينا يف مجمعنا اآلن  يـة مـروع حياهتـم، ُيمكلـون هبا رسـالهتم يف الاهامم ب العرب

يـا والصني  ـتان وإجنلرتا ورومان يا واجملـر وطاجيكسس ـبان ـتعربني ميثّلـون إسس عـدد مـن هـؤالء املسس

ـنغال  ـتان والسس ـتان وأذربيجـان واكزاخسس ـتان وأوزبكسس يـاابن وابكسس يـا وال ـران وترك ـيا وإي وروسس

لغة، يؤكد  ـتقبل هـذه ال نـدا والـواليت املتحـدة األمريكيـة وكندا.2 هذا املتفائل مبسس يـا وهول وأملان

يـة، وإىل مدخـل  ـة العرب لغوي حاجتـه إىل خريطـة طريـق فـام يتصـل بعمـل مجمعنـا واجملامـع ال

ـة. ويف املقابـل، نـرى حـال غـري املتفائـل  ـة املطلوب لغوي ياسـات ال ـتقبي، يقـوم بوضـع السس مسس

تاج معرفة  لغوي، واليـأس من إن ـرازح حتت كثري من سـلبيات الواقع ال لغـة، ال ـتقبل هـذه ال مبسس

ا عـن الوفاء ابحتياجـات ما نتطلع  فً هـا، وختل بـوًة ل لغـة ممـا يتصـوره ك هنـض ال جديـدة، تُهنضنـا، وتُ

ـتواها الفصيح -  لغة العربية - مبسس قـان ال ـتوي إت ـا ملموًسـا يف مسس إىل حتقيقـه. فهـو يـرى تراجًع

لمناجه السـائدة الـي تكرر الامنذج  بـاًرا. ويـري يف الوضع التعلميي سـطوًة ل ناهئـا، صغـاًرا وك عنـد أب

لغـة العربية، وإعراض هذه املنـاجه عن لك جديد ميتلئ به  ُمثّـل ال ـة، عـى أهنـا يه الـي ت تقليدي ال

غتنا امجلية، املرجع السابق. يف حمبة ل  1
نفس املرجع.  2
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لغـة، وانعدام  ـداع متدفـق. كـا يري ضعـف أداء معم ال تـاج حديـث وإب العـرص مـن نصـوص وإن

يـة  لغـة العرب ـه، ليـس يف جمـال ال ـه مـن عرثات غيـري الواقـع املـدريس والهنـوض ب قـدرة اجملمتـع عـى ت

ـا يف  ـل تراجًع تعلمييـة باكملهـا. كـا يـرى غـرُي املتفائ عمليـة ال وحـده، وإمنـا يف سـائر جوانـب ال

يـة الفصيحـة يف خمتلـف جماالت احليـاة اليومية، ابإلضافـة إىل غياب  لغـة العرب ـتخدام ال جمـال اسس

نتقل  العربية الصحيحة عن مسـاحات واسـعة من فضاءات اإلعالم املسـموع واملريئ، قبل أن ت

ـتطيع اقتحام  لغة العربية ال تسس نّهنا إىل أن ال نا يُ العـدوى إىل اإلعـالم املقـروء. إن الواقـع مـن حول

فنون  تقنية وال عـم وال يـة والعرصية، يف ال يـوم، بـلك جتلياته احلداث غـة ال عـامل املعرفـة، مـا مل تكـن ل

تـارخي، غارقـة يف املـايض فقط. ولـيك تتخلّص من  غـة مرتبطـة ابل واآلداب، حـىت ال تكـون جمـرد ل

عناية  ـد من ال ـتعارة بعضها من بعض1. والب ـد من التـالحق، واسس لغـات األخـرى، الب هـا عـن ال عزال ان

لتقـدم  ـا، وأساًسـا ل يًّ قاف ـا وث ا وجممتعيًّ ـيًّ ياسس يئهتـا، بوصفهـا مدخـاًل سس يـة يف ب لغـة العرب بمتكـني ال

بـط ابلتخطيـط الاجامعـي،  ـة الـي ترت لغوي ياسـة ال لسس لغـوي خيضـع ل تمنيـة. هـذا المتكـني ال وال

لغـات املهمينـة فيـه - كـا يقـول  ـتصبح ال ياسـة يف ظـل عـامل قـادم سس ومـدى مراعـاة هـذه السس

عـم بأن  يـة. مـع ال هنـدو أوردو، والعرب ية، وال ـبان ـة، والصينيـة، واإلسس لغـات - يه اإلجنلزي علـاء ال

لغـة العربية - كا  ـا. فهل تكون ال عـامل املعرفـة والتكنولوجي باطهـا ب اإلجنلزيـة يه املهمينـة اآلن الرت

ـة أو  ـيدًة عـى أرضهـا، غـري همان فـايس - سس قـادر ال لغـوي املغـريب ادلكتـور عبـد ال عـامل ال يقـول ال

ـه - ابلهتميش. ـتخدام، وهـو مـا يسـمي - يف رأي تـداول والاسس عيـدة عـن ال منبـوذة أو ب

ا  ـا وتواصليًّ يًّ قاف ـا وث يـة أن تكـون -وحدهـا - اكفيـة علميًّ لغـة العرب ويف املقابـل، هـل ميكـن ل

ـة -بعد حوار  ياسـة لغوي تعلـمي؟ فهل آن األوان لوضع سس لغـوي يف ال ـد مـن إقـرار التعـدد ال أم الب

يـة أم بعدها؟  لغة العرب غـة أجنبية يف املدرسـة، هل قبـل ال ـة ل عـم أي جممتعـي -حتـدد مـىت يبـدأ ت

علمي  يـة وخرباء ت ويف سـّن السادسـة كـا حيـدث اآلن أم بعـد سـن العـارشة، كا ينـادي علاء الرتب
لغات؟2   ال

نفس املرجع.  1
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عـم  ـر يف قـدرة النـشء عـى ت لغـات األجنبيـة رضورة واجبـة، بـرط أال يؤث علـمي ال إن ت

ه. كا أن الاهـامم ابلرتمجة والتعريب رضورة  ات ـتخداهما يف لك جمـاالت حي قاهنـا، واسس يـة وإت العرب

قاًل مـن العربية وإلهيـا. وأخرًيا،  واجبـة، عـى أن يسـري األمـر يف اجتاهـني متوازيـني متاكملـني، ن

يـة، بقصـد اسـتيعاب املفـردات املعـربة عـن احليـاة  لعرب عـام ل ـيع املعجـم ال هـل آن األوان لتوسس

ـيع معجم مصطلحـات العلوم؟ وهل  عـايّم وتعريـب ادلخيل، وتوسس اليوميـة، وذكل بتفصيـح ال
غتنـا امجليـة يف فضـاءات عـامل املعرفة؟1  ـيني ولغويـني وتربويـني أن حتلّـق ل ياسس نريـد فعـالً، سس

املنجـز الشـعري لفاروق شوشـة
قعيـد: »إن الشـاعر الكبـري فـاروق شوشـة هـو أحـد  قـال األديـب املـرصي يوسـف ال

عـد الشـاعر صـالح عبـد الصبـور، واكن  ـرز شـعراء الوطـن العـريب، وهـو مـن قـال الشـعر ب أب

ثقـايف«. اتـكأ  ثقافيـة، واكنـت قضيتـه األوىل واألخـرية يه اإلعـالم ال هل العديـد مـن اإلسـهامات ال

ـه ورهافتـه إلجناز دواوين شـعرية الفته مهنا: »إىل مسـافرة«، 1966،  يان شوشـة عـى ملكتـه وب

 ،1979 جيـيء«  ال  مـا  انتظـار  1973، »يف  قلـب«  ال ـؤة يف  »لؤل  ،1972 احملرتقـة«  عيـون  »ال

غـة مـن دم العاشـقني« 1986، »يقول  ـرة احملمكـة« 1983، »األعـال الشـعرية« 1985، »ل »ادلائ

ـيدة املـاء« 1994، »وقـت القتنـاص الوقـت«، 1997، »امجليـة  ادلم العـريب«، 1988، »سس

ـة يف شـعر الطفـل يف  لراحـل جترب تـزنل إىل الهنـر«، 2002، »ينفجـر الوقـت« 2014. واكن ل

ـة مهنـا »أحـى 20 قصيـدة حـب يف الشـعر العريب«،  فـات نرثي قمـر«، ومؤل ـه »حبيبـة وال ديوان

غتنا امجلية ومشـالكت املعارصة«   ه�ي«، »العالج ابلشـعر«، »ل »أحى 20 قصيدة يف احلب اإلل

قافيـة« و»عـذاابت العمـر امجليـل )سـرية شـعرية(«. و»مواهجـة ث

عينـة من أنشـطته
قاهـرة. واكن عضـواً  يـة يف ال ـتاذاً لـألدب العـريب ابجلامعـة األمريك معـل فـاروق شوشـة أسس

يـة، ورئيـس جلنـي  لغـة العرب يف جلـان حتكـمي عـدة عـن الشـعر واألدب. وشـغل عضويـة مجمـع ال

نفس املرجع.  1
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لثقافـة، ورئيـس جلنـة  تليفزيـون، وعضـو جلنـة الشـعر ابجمللـس األعـى ل النصـوص ابإلذاعـة وال

يـة.  يـة وادلول املؤلفـني وامللحنـني. كـا شـارك يف عديـد همرجـاانت الشـعر العرب

التكرميـات 
ـتويني احملي وادلويل  ـز والتكرميات عى املسس حظـي الشـاعر فـاروق شوشـة بعديد اجلوائ

ـزة ادلوةل  ـى 1994، وجائ فق ـزة محمـد حسـن ال ـزة ادلوةل يف الشـعر 1986، وجائ يهنـا جائ مـن ب

نيـل ويه  ـزة ال عامليـة عـام 1991، وجائ ـزة كفافيـس ال ـنة 1997، وجائ التقديريـة يف اآلداب سس

ثـاين 2016  ـن ال كتوبر/تري ـه يف 14 أ ات أعـى وسـام يـمت منحـه لـألدابء يف مـرص، وذكل قبـل وف

ـر األرسة يف حمافظـة دميـاط.  أيـن دفـن مبقاب

قالـوا عن فاروق شوشـة
ـبة بلوغ الشـاعر فاروق شوشـة  لثقافة مبناسس يف ندوة نظمهتا جلنة الشـعر ابجمللس األعى ل

ـبعني، حتدث الشـاعر أمحد عبد املعطى جحازى عن عالقته بشوشـة منذ مخسـني  سـنته السس

يـة امجليـة  لغـة العرب ـار ال عامـاً. وقـال »إن شوشـة ينطبـق عليـه امجليـل للجميـالت. فهـو اخت

ـبعني، إمنا  ـالً: »إّن الاحتفـاء ببلوغ فاروق شوشـة السس ائ غتنـا امجليـة«. وأضـاف ق ذلكل سـاها ل

قرأ  حيتفل بعرص حافل ابمجلال اذلي اكن دامئاً غاية فاروق شوشة اذلي نمتثهل يف لّك يشء حنن ن

ـتعرض  ـنا. واسس عـم والسـفر واحلّب والصداقة ويف اآلخرين وأنفسس عمـل ونمتثـهل يف ال ونكتـب ون

ّه كا أحتفنا بهتوفن بأعاهل  فاروق شوشـة مشـرياً إىل أن ادلكتور محمود الربيعي األعال الشـعرية ل

ـده امجليـة. واكن ادلكتور عاد  ـا بقصائ ـإّن فـاروق شوشـة أحتفن ـه، ف ـيقية وبياكسـو بلوحات املوسس

ّـه إذا اكنـت جلنـة الشـعر حتتفـل ابلشـاعر الكبـري فـاروق شوشـة يف  ـو غـازي أشـار إىل »أن أب

لعربية ال يقل أمهية عن عطائه يف الشـعر وهو إىل جانب ذكل  ـبعينيته، وذكل ألن عطاءه ل سس

يـة  لغـة العرب هـا يف خمتلـف اجملـاالت كعضـو مبجمـع حبـوث ال قـد أعطـى كإذاعـي كبـري وأعطـى ل

كد ادلكتور حسـن طلامت »أن فاروق شوشـة عشـق  ورئيسـاً لفرتة يف احتاد كتاب مرص«. وأ

ـا ادلكتـور  تـه مجيعـاً«. أّم ـه الشـعرية ومعـهل اإلذاعـي وهـو شـاعر يف حال يـة يف كتاابت لغـة العرب ال
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نـا املعـارصة ورمـز  ات فـن يف حي صـالح فضـل فقـد قـال »إن فـاروق شوشـة صـوت الفكـر وال

لتـوجه«. وقـال »إمنـا بتكـرمي شوشـة نسـهم يف الوفـاء ادلامئ، نسـهم يف اجلانـب املـيء مـن نبل  ل

ـتعرض  ـوال هـذه الطاقـة الي يفيض هبا الشـعراء مل يكن هناك حسـن وحياة«. واسس وحـالوة، ول

اته  ـة حي ـه منذ خترجه وشـغهل يف بداي ادلكتـور فضـل مسـرية الشـاعر فـاروق شوشـة وقـال »إن

ـبة هل هممة،  ـة اإلعـالم اكنـت مفيـدة ابلنسس غـة تواصليـة وجترب تعلـمي خلـق بداخـهل ل يـة وال يف الرتب

لغة العربية  لبس أو اإلهبـام فهو أقام حمـرااب ل عيـداً عـن ال ـيطة ب لغـة سـهة وبسس غيـوم ب متحـدًي ال

قبيـح وتصاحل مـع ذاته«1.  ـيطان الشـعر، وقـام بتجميل ال وقـد اعتقـل شس

يف نعـي الراحل
ـر 2016  كتوب ـاة فـاروق شوشـة يـوم 14 أ ثقافـة املـرصي، حلمـي المنـم، وف ـر ال عـى وزي ن

بـرياً، ومعلا  ّه اكن صاحب مشـوار أديب طويل وشـاعراً ك ـنة. وقـال »إن عـن سـّن انهـز مثانـني سس

غتنا امجليـة« مل يكن جمـرد برانمج بل  ـ»ل ـ ـه ماليـني املرصيـني والعـرب، ف عظـامً، تـرىب عـى يدي

لغة العربية ونصوصهـا امجلية. ومن جانها، نعت  يـه ل ـه وحمبّ ـتقطب فهيـا طالب اكن مدرسـة، اسس

ـدة »أّن  ـاة الشـاعر، مؤكّ ثقافيـة، وف تمنيـة ال يـس قطـاع صنـدوق ال يفـني الكيـالين رئ ادلكتـورة ن

ـة ممـزا، وهـو يقـدم  ـه يف اإلذاعـة املرصي جيـال بأمكـهل قـد تـرىب عـى أشـعار الراحـل، واكن صوت

غتنـا العربية«2. ـا بشـلك مبسـط ل غتنـا امجليـة، اذلي عـّم الكثرييـن من برانمـج ل

ـع: http://www.alyaum.com/article/ 2391390، مّت  عـدد 1203. املوق ـو 2006 ال يـوم«، األحـد املوافـق 28 ماي يـة »ال ـة الالكرتون النري  1

ـر 2018. ـوم 26 فرباي الاّطـالع عليـه ي
ـاروق  نعيـان الشـاعر ف يـة ي عرب لغـة ال ثقافـة ومجمـع ال ـر ال عنـوان« وزي إمضـاء أ ش أ، محـودة اكمـل، ب ـار مـرص«، خـرب ب يـة »أخب ـة الالكرتون النري  2

.2018 ـر  ـوم 26 فرباي ي عليـه  ـع: https://www.egynews.net/1102751، متّ الاّطـالع  ـر 2016، منشـور ابملوق كتوب أ  14 تـارخي  ب شوشـة« 
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كتابة السـرة الذاتية شـعرا يف جمموعة »أبوابك شـتى«

 للشـاعر فاروق شوشة
د. حممد آيت ميهوب*  

 

مقدّمـة
يتبـنّي  ـة ل ـىّت«1 للشـاعر املـرصّي فـاروق شوشـة صعوب ال جيـد قـارئ مجموعـة »أبوابـك شس

ّة  ـآاثر فـاروق شوشـة الشـعري عـارف ب ال ـة. ف يّ بوضـوح انشـداد قصائدهـا إىل أدب السـرية اذلات

ـنة مـن الكتابة، يـدرك أّن لهذه  ّة ومتتّد عى مخسـني سس نيـف عـن عريـن مجموعـة شـعري الـي ت

فـّردا. فه�ي من انحية الّشـلك قريبـة جّدا من  اجملموعـة الصـادرة يف أخـريت سسـين معـره مـزة وت

عام  ـبع عـرة قصيـدة، فإّن الانطبـاع ال ـوان - القصيـدة، ولـنئ اكنـت مضمومـة مـن سس منـط ادلي

ـد ليسـت يف احلقيقـة إالّ  تقـّدم يف قـراءة اجملموعـة إالّ ترخّسـا هـو أّن هـذه القصائ ـده ال اذلي ال يزي

ـوان بأمكـهل، اكنـت فهيـا لّك قصيـدة اباب مـن تـكل  كـرب يه ادلي مقاطـع طويـة مـن قصيـدة أّم أ

ـا من حيث املضمـون فقصائد اجملموعة يربـط بيهنا خيط  عنـوان. وأّم ـواب الـي أعلـن عهنـا ال األب

ـتقطها حمـور داليّل إليه ترفد  معنـوّي واحـد ممتـّد مـن الصفحة األوىل إىل الصفحة األخرية، ويسس

ـرثا. حصيـح أّن ذات الشـاعر اكنـت  ـة سـرية حياهتـا شـعرا ال ن تـأرخي لـذلات وكتاب مجيعهـا هـو ال

ّسـابقة  ـه ال ـه الشـعرّي، وحصيـح أّن يف لّك مجموعات دامئـا يه القطـب اذلي عليـه مـدار لّك مجموعات

ـىّت«  ة، ولكّن ما جعل »أبوابك شس يّ ه اذلات ها ملعا متفّرقة من سـريت ـىّت« والالّحقة ل ـ»أبوابك شس ل

ـة هـو حضـور املـروع السـريذايّت،  يّ أقـرب مـن غريهـا إىل متثيـل سـرية فـاروق شوشـة اذلات

عنـوان  ـإّن ال ـيخوخة. ذلكل ف ـاة الشـاعر مـن بواكـري الطفـوةل إىل مرحـة الشس ووضـوح معـامل حي

تونسسية ية والاجامعية بتونس - امجلهورية ال علوم اإلنسان تاذ بلكية ال أسس  *

قاهرة، 2013.  ية، ط1، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، أبوابك شسىت، مالمح من سرية شعرية، ادلار املرصي  1
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ّة« مل يكـن انفة مـن القول أو  عنـوان األصـي »مالمـح مـن سـرية شـعري الفرعـي اذلي صاحـب ال

لمجموعـة يف الفضـاء السـريذايّت، وعقـد مليثـاق قـرايّئ  ـيخ ل حليـة تضـاف إضافـة، بـل هـو ترسس

ّة. ة شـعري يّ ّه سـرية ذات يطلـب فيـه الشـاعر مـن املقبـل عـى قراءة شـعره أن يتعامل معه عى أن

ة يف  يّ ـة السـريذات اب بـنّي عنـارص الكت وعـى هـذا النحـو سنسـعى يف هـذا املبحـث إىل ت

ـتجي  ونسس ـّي،  واملرجع التخييـّي  بـني  ه  ومسـريت ـظ  املتلفّ األان  مكـّوانت  ـدرس  ون اجملموعـة، 

ّـة  ـة النرثي يّ فـروق بـني السـرية اذلات وظائـف اخلطـاب السـريذايّت، ونبحـث يف لّك ذكل عـن ال

ّة. ـة الشـعري يّ والسـرية اذلات

ة ؟. 1 يّ هل ميكن أن نتحّدث عن قصيدة سريذات

ة جنس أديّب رسدّي أساسـا وهل ابلقّص النرثي املرجعّي روابط متينة وعرى  يّ السـرية اذلات

ة  يّ نـان. وقـد رّس هـذه احلقيقَة النصُّ البكر املؤّسـس ألدب السـرية اذلات ـى ال خيتلـف فهيـا اث ق وث

ثبيتـا يف جمال  يـدا وت ك أ ـه كتـاب »الاعرتافـات« جلـان جـاك روسـو، وزاد هـذه احلقيقـة ت عـين ب ون

بارزين  ـة ال يّ بار داريس السـرية اذلات ـة، وهـو أحـد ك يّ نقـد تعريـف فيليـب لوجـون للسـرية اذلات ال

ـهتا يف مغارب األرض ومشـارقها. فقد عّرف فيليب  واملرجع األسـايّس للّك من خيتّص يف دراسس

ا وجـوده اخلاص،  ّـة يـروي فهيا خشص ّم ـة نرثي قـوهل: »يه قّصـة ارجتاعيّ ـة ب يّ لوجـون السـرية اذلات

ته«1.  ّـة وبوجه خاّص عـى اترخي خشصيّ ـه الفردي ات ـزا حديثـه عـى حي مركّ

بـري هيـّم منـط  ـة يف إطـار أجنـايّس ك يّ ـزّنل السـرية اذلات بـنّي إذن أّن تعريـف لوجـون ي مـن ال

بـى  قـّص. فآن ـة وهـو ال يّ ـواع األدب ـة وهـو النـرث، مّث ربطـه بإطـار أجنـايّس أصغـر هيـّم األن اب الكت

ـرة الشـعر، وطـرد الشـعر مـن مملكـة أدب اذلات.  ـة مـن دائ يّ عـى ذكل اسـتبعاد السـرية اذلات

ـامء األجنـايّس اذلي  ـتنتج مـن الان ـة ال يسس يّ باتـر يف الشـعر والسـرية اذلات يـد أّن الفصـل ال ب

ّتان  تان األساسـي يـه كذكل اخلاصيّ قود إل ـة حفسـب، بل ت يّ ـيّس للسـرية اذلات فرن حـّدده الباحـث ال

ة، وها: إخبار الشـخص  يّ عريفـه رشطـني لتكـون سـرية ذات لتـان قّدهمـا لوجـون يف ت األخـرين ال

 .Philippe Lejeune, L’autobiographie en France,Ed. Armand Colin, Paris,1971, p.14  1
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ا  قيّ ـا بأن يكـون مضمون قّصتـه حقي ـه، والزامـه هـذا الشـخص مضنيّ ات ـي عـن قّصـة حي احلقيق

قـامئ عـى التكثيـف  ـق ال ـتعيد يف مـدى القصيـدة الضيّ ـا. ولكـن أىّن للشـاعر أن يسس صادق

ـلّك مـا فهيـا مـن امتـداد يف الزمـن وتشـّعب يف مسـاكل احليـاة  ـه ب ات واإلحيـاء والرمـز، قّصـَة حي

نـّوع يف التجـارب واحملـن؟ وكيـف هل أن يقـول الصدق والشـعر ختييل وجماز. ومن بعض معاين  وت

ـه الشـعر شـعرا؟ مّث  التخييـل عنـد العـرب الكـذب، والكـذب عنـد أرسـطو هـو مـا يكـون ب

نـّص هـو نفسـه الشـاعر املعلـن عن نفسـه يف غـالف الكتاب؟  ـم داخـل ال هـل الشـاعر املتلكّ

ـي أن يقـول الشـاعر »أان« داخـل القصيـدة حـىّت يكـون األان خارج القصيـدة ؟ أليس  هـل يكف

نـّد عهنـا احلـرص؟ بـة مـن إحيـاءات وادالالت ي ـة مركّ ينون الشـاعر هـو نفسـه ك

ـتوى النظـرّي عى األقّل، دون سـكن  ـق حالـت عى املسس هـذه الاعرتاضـات قامـت عوائ

ـيل  ـة القصيـدة. وقـد عـرّب عـن ذكل فيليـب لوجـون يف مفتتـح مقـاهل »ميشس يّ السـرية اذلات

ـة والشـعر«، املنشـور مضن كتابه »امليثاق السـريذايّت«، فقـال: »إّن »أان«  يّ لريبـس، السـرية اذلات

ّـه  ـة هل، فبإمـاكن أّي اكن أن يتـّرب داخـهل، إن ـد هـو يف أغلـب احلـاالت »أان« ال مرجعيّ القصائ

ـة خمتلفـة جـّدا عـن اخلطـاب  يّ ائ غن ـة املتّصـة ابل يّ ـة الكون يّ فعـال. فاذلات لبـاس اجلاهـز« لالن »ال

ـا بـني خشصـني ماميزيـن ومنفصلـني«1. يّ قـّدم موقفـا تواصل السـريذايّت اذلي ي

بنيـوي  ال نقـد األديّب  ال ـة مل تكـرتث كثـريا بتحـرمي  يّ يـد أّن عالقـة الشـعر ابلسـرية اذلات ب

فتـاح الشـعر عـى السـرية  ـأ ان فت هـا. فـم ي يهنـا وسـارت يف طريـق خمالـف ملـا رمس ل ّصـال ب الات

عـود إىل  ـوان الـي ت نـام وانتشـار، وابت أمنـوذج القصيـدة الطويـة أو القصيـدة ادلي ـة يف ت يّ اذلات

نا أن نذكر عـن ذكل أمثة مهنا قصيدة »غدا،  ـه أمرا مألوفا. ول ات ـّم مبراحـل حي مـايض الشـاعر وت

فيكتـور هيغـو، وقصيـدة »يف املله�ى األخر« ألرتور رامبـو، وقصيدة »مقدمة  منـذ الفجـر...« ل

ـة غـري املكمتـة«  ليـام وردوورث، وقصيـدة »الرواي أو منـو ملكـة الشـاعر« للشـاعر اإلنلكـزي وي

ـتان  عـريّب فنشـري إىل مجموعـي »مقـر شـرياز« و»بسس ألراغـون يف األدب الغـريب. أمـا يف األدب ال

ي« للشـاعر التونيّس امليداين  بيايّت، وديـوان »قرط أّم عـرايق عبـد الوهـاب ال عائشـة« للشـاعر ال

                                                                                                .Philippe Lejeune,Le Pacte autobiographique , Ed. Seuil, Coll. Poétique, Paris,  1975,p.245   1
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ـن صـاحل، ومجموعـة »ملـاذا تركـت احلصـان وحيـدا ي أيب« للشـاعر الفلسـطيين محمـود درويـش. ب

ّسـابق من  ـّي تعديـل موقفهـا ال اكدمي نقـد األديّب وادلرس األ نـاء عـى ذكل، توّجـب عـى ال ب

ّة. وشـيئا فشـيئا أخذ مصطلـح »القصيدة  ـة صياغهتـا صياغة نرثي ـة وحمتيّ يّ ّة السـرية اذلات شـعري

ـتعال وإن عرّب عنه أحياان مبصطلحني آخرين ها: »السـرية  ة« جيد طريقه إىل الاسس يّ السـريذات

فينـا فيليـب لوجـون نفسـه يعيد  ّة«. وعـى هـذا النحـو، أل ّة« أو »سـرية شـعري ـة الشـعري يّ اذلات

تناول الرأي اذلي قّدمناه هل عن عالقة السـرية  ـنة 1996 نر كتابه »امليثاق السـريذايّت« وي سس

ـة ابلشـعر فيدخـل عليـه تعديـال جوهـرّي: »قلـت يف كتـايب »امليثـاق السـريذايت« – وي  يّ اذلات

ـة مـن احلـاالت جـرت عى ذكل،  ـرثا، إذ إّن حنـو 99 يف املائ ـة تكـون ن يّ لبدعـة - إّن السـرية اذلات ل

غـري أّن هـذا مل يكـن حصيحـا ابلطبع«1.

ـة يف  يّ ـى لإلقـرار حبضـور السـرية اذلات ّـه ال يكف ـه هنـا إىل أن بّ ن عـّل مـن املهـّم جـّدا أن ن ول

ـتعمل الشاعر مضري  ـتعمهل من املصطلحات الثالثة، أن يسس الشـعر، أّي اكن املصطلح اذلي نسس

ـه. فهـذا يف احلقيقـة  ات ـه وأن يطـّل إطـالال خاطفـا عـى جوانـب مـن حي األان وأن يعـرّب عـن ذات

قـدمي يف الشـعر أصيـل يتصـل بأخـّص خصائص الشـعر ويبلغ أوجه مع الشـعر الغنايئ. ولكّن 

نـّص الشـعري،  وفّـر يف ال ـا إال إن ت ّة ّم ـة شـعري يّ املعيـار اذلي ال ميكننـا احلديـث عـن سـرية ذات

غنـايئ إىل أان سـريذايت، أي حتـّول األان/ اذلات املتلكمـة يف القصيدة إىل أان ذات  فهـو حتـّول األان ال

ـّي املرجعّي، وتتخذ مسـار حياهتا  وموضـوع أيضـا تـامىه مـع أان الشـاعر املؤلف اإلنسـان احلقيق

نـّص الشـعرّي قامئا ابلـرورة عى جانب  تأّمـل. وبـذكل يكـون ال ـتذاكر وال ـي جمـاال لالسس احلقيق

ـتدعاء املكـّون احليـايت السـريي يف الزمـان واملاكن. تيـح اسس رسدّي ال حميـد عنـه، ي

ة وأوالهـا بعـض الباحثـني اهاممـا  يّ عـريّب أخـريا إىل القصيـدة السـريذات نقـد ال تبـه ال وقـد ان

ـه: »مراي  هـا فصـال مـن فصـول كتاب عـرايق حـامت الصكـر خيّصـص ل فينـا الباحـث ال عـة. فأل اب ومت

ـة احليـاة  قـدمي  رواي ة »يه ت يّ فـا جـاء فيـه أّن القصيـدة السـريذات عري هـا ت نرسـيس«، وقـد قـّدم ل

.Philippe Lejeune,Le Pacte autobiographique, 2ème éditions, seuil, Coll.Points, p. 97  1

ية والشعر«، حصيفة القدس العريب، 23 ماي 2015. لطيف الوراري يف مقال هل: »السرية اذلات وقد أشار إىل ذكل عبد ال  
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ـرة بأقـى طاقهتـا«1. ومـا يعـاب عـى هـذا التعريـف  نـاء عـى تشـغيل اذلاك منظومـة شـعرا ب

نتـج عـن ذكل مـن  ـة شـعرا، ومـا ي يّ ـة إجـراء السـرية اذلات سـقوطه يف التعمـمي وإهـاهل خصوصيّ

فاعـل أجنـايّس. وقـد حـاول الباحـث األرديّن خليـل شـكري هيـاس جتـاوز عيـوب تعريـف  ت

فـا  عري نـّص وتشـكيل اخلطـاب« ت نيـة ال ة: ب يّ ـه »القصيـدة السـريذات حـامت الصكـر، فقـّدم يف كتاب

ـة مـا يه إالّ رسد اسـرتجاعّي حليـاة منظومـة شـعرا يـروي فهيـا  يّ بديـال: »قصيـدة السـرية اذلات

ّة،  ـزا حديثه عـى احليـاة الفردي ـه ووجـوده اخلـاّص، مركّ ات ّة عـن حي ـّي ِكـرا سـريي خشـص حقيق

ـة«2.  يّ رات يـات املنظومـة اذلاك وعـى تكويـن خشصيتـه ابخلصـوص، مسـتندا يف لّك ذكل إىل آل

عويـهل الكبـري  قائـص حـامت الصكـر، ورمغ ت ـتفادة مـن ن ـاس قـد أحسـن فعـال الاسس ونـرى أّن هيّ

ـتعار  ّه اسس ـة إىل درجـة أن يّ يف صياغـة هـذا التعريـف عـى تعريـف فيليـب لوجـون للسـرية اذلات

ة، إذ  يّ ـإّن التعريـف اذلي قّدمـه عـى جانـب كبـري مـن ادلقـة والشـمول يبـه، ف منـه بعـض تراك

ة شـالك ومضمـوان. ومـن ألطـف مـا  يّ ـتطاع اإلحاطـة مبختلـف عنـارص القصيـدة السـريذات اسس

ـه«. ففي هذا  ات ّه عن حي ـّي كـرا سـريي عبـري: »يـروي فهيـا خشـص حقيق ورد يف هـذا التعريـف ت

نبهيـا إىل أّن السـرية  ة الـردّي، ولكـّن فيـه يف املقابـل ت يّ ـع القصيـدة السـريذات قـول إقـرار بطاب ال

هـا أن تكـون  نبغـي ل ّـة، ومـا ي ّـة  الردي ـة النرثي يّ ّة ليسـت نظـريا للسـرية اذلات ـة الشـعري يّ اذلات

ـتذاكر يف املـايض وأحاطـت مبراحـل  ـّد فهيـا حبـل الاسس ـا همـا امت ـرز مزاهتـا أهّن عـّل أب كـذكل. ول

ـتطيع أن تكـون قّصـة حياة مامسـكة متناسـقة خّطية الاجّتـاه. إّن قصاراها  ـا ال تسس فـرد، فإهّن ال

ـة يف رسد املـايض والتشـظّي والتقطـع واإلضار يه  يّ تقائ ّة«، ذكل أّن الان أن تكـون »كـرا سـريي

نـّص وهمـاُده: الشـعر. ـُع ال وفّرهـا منب ة ميـي وجـوَب ت يّ ـية يف القصيـدة السـريذات خصائـص رئيسس

ة دلى فـاروق  يّ وعـى هـذا النحـو، فـإّن رهـان البحـث يف خصائـص القصيـدة السـريذات

ة إىل  يّ ـىّت« لن يقنع بدراسـة تـّرب العنارص السـريذات شوشـة مـن خـالل مجموعتـه »أبوابـك شس

ـة  يّ تفاعـل األجنـايّس بـني السـرية اذلات ـو إىل الوقـوف عـى أشـاكل ال الكـون الشـعرّي، بـل يرن

توزيع،  نـر وال ة لدراسـات وال ـة لقصيدة الرد احلديثة، املؤسسـة اجلامعيّ يّ ائ بن ـة والتشـكيالت ال نوعيّ حـامت الصكـر، مـراي نرسـيس : األمنـاط ال  1

بـريوت ط1، 1999، ص 140.
نية النّص وتشكيل اخلطاب، عامل الكتب احلديث، عان- األردن، 2010، ص 22. ة : ب يّ اس، القصيدة السريذات خليل شكري هيّ  2



36

ـّي، ومقّومـات التـالحق بـني امجلايّل  ـتخالص منطـق احلـوار بـني التخييـي واملرجع والشـعر، واسس

عّي. والوقائ

ة:. 2 يّ العنارص السريذات

ّـة الي تكشـف  ـة اإلخباري ـة واملعلومـات املرجعيّ ة املـواّد النصيّ يّ عنـارص السـريذات نقصـد ابل

ة شـعرا مـن هجة، وتريس  يّ ه اذلات لقـارئ وعـي الشـاعر فـاروق شوشـة وعزمه عى كتابة سـريت ل

بعيـد منـه والقريـب قاّصـة  ـتذكرة ماضهيـا ال ا انـربت فيـه اذلات املتلكمـة مسس يّ خطـااب سـريذات

سـرية حياهتـا مـن هجـة أخرى.

امليثاق السريذايّت:أ. 

امليثـاق السـريذايّت مصطلـح ابتدعـه فيليـب لوجـون ويعـين به إقـرار املؤلّف إقـرار رصحيا 

قّصة الي أنشـأها وهو  ّه هـو راوي ال أن قـة حلياته، وب ـأّن مـا كتبـه هـو صورة مطاب ال لبـس فيـه ب

تعامـل مع النّص  ّـف قارئه إىل ال نـاء عـى هـذا اإلقـرار، يدعو املؤل ة فهيـا. وب ـيّ يسس ة الرئ الشـخصيّ

ة. يّ ّه سـرية ذات عـى أن

عنـوان  عنـوان، وال هـا ال ـمّت اإلعـالن عـن هـذا امليثـاق عـرب أشـاكل متنّوعـة أمهّ وميكـن أن ي

الكتـاب، أو حـىّت األحاديـث  املثبتـة عـى غـالف  يـق  تعال الفرعـّي، واإلهـداء، واملقّدمـة، وال

ّـف زمـن نـر الكتـاب1. ـة الـي يقـوم هبـا املؤل الصحفيّ

ة  يّ ة الي متّز السـرية اذلات وقـد توّصـل فيليـب لوجـون إىل أّن امليثاق السـريذايت هو اخلاصيّ

ـع الـي بى  ـز األرب ـة. مفـن الراكئ ـة اكنـت أو مرجعيّ ـة احمليطـة هبـا، ختييليّ يّ مـن لّك األجنـاس األدب

ـة، املوضـوع: احليـاة  ـة )شـلك اخلطـاب: قصـة نرثي يّ فـه السـرية اذلات عري علهيـا فيليـب لوجـون ت

ـراوي، موقع الراوي:  ـاة الشـخصية، موقـع املؤلف: التطابـق بني املؤلف وال ـدا حي الفرديـة وحتدي

ثالث  ـية(، يتضـح أّن ركزتـني فقط، ها العنـرصان ال ـراوي والشـخصية الرئيسس التطابـق بـني ال

ـة،  يّ نـّص سـرية ذات توافـرا فيكـون ال ـا أن ت ـة عـن النـص السـريذايّت. فإّم بتّ غيبـان ال ـع، ال ت والراب

                                                 .Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, p. 14  1
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ـة. واتنـك الركـزاتن هـا مكّوان  يّ غيبـا فميتنـع تصنيـف النـّص مضـن جنـس السـرية اذلات ـا أن ت وإّم

وافـر  ـّد مـن ت ـة لّك أدب ذايّت( ال ب ـة )وبصفـة عاّم يّ امليثـاق السـريذايت: »لـيك تكـون السـرية اذلات

ة«1. ـيّ يسس ة الرئ ّـف والراوي والشـخصيّ تطابـق بـني املؤل

تـني ها: العنوان  ـىّت« يف عتبتني نصيّ ـق امليثـاق السـريذايّت يف مجموعـة »أبوابك شس وقـد حتقّ

عنـوان فرعّي هو »مالمح  الفرعـّي واإلهـداء. فقـد أرفـق فاروق شوشـة عنوان مجموعته األصّي ب

نـّص  ـامء ال ـد ان عنـوان، كـا أسـلفنا اإلشـارة إىل ذكل، هـو حتدي ّة« ودور هـذا ال مـن سـرية شـعري

تعامـل مـع النـص  قـارئ إىل ال األجنـايّس وقـد اكن ذكل بصفـة رصحيـة ال لبـس فهيـا، وتوجيـه ال

ّة مفـا عليـه إالّ أن يأخـذ بعـني الاعتبـار مـا ميـّز هـذه  ّـه سـرية شـعري ـه عـى أن اذلي بـني يدي

لقارئ مـن وراء لّك ذكل  اجملموعـة مـن متـازج بـني التخييـّي والتسـجيّي، وكأّن الشـاعر جيـز ل

بعـا ذلكل ابإلفصـاح  نـّص واملثبَـت امسـه يف غـالف الكتـاب، ويعـده ت املاهـاة بـني املتلكـم يف ال

ه. ات عـن مسـرية حي

ـياق نفسـه سـار اإلهـداء أيضـا فقـد ورد فيـه قـول فـاروق شوشـة همـدي  ويف هـذا السس

قّضـت حبلوهـا ومّرهـا، امتالهئـا وخواهئا صانعة مسـرية  يـه الـي ت يال اجملموعـة »إىل أّيم العمـر ول

ـاة ومشـعة مجـرة شـعر«2. حي

عنـوان الفرعـي، إذ حفـل ابملعجـم  ـوارد يف ال إّن هـذا اإلهـداء يـدمع املثيـاق السـريذايّت ال

قـارئ حىت يربط  لـّح عـى ال نبهيـا آخـر ي لغـوي ادلال عـى األّيم والعمـر وسـرية احليـاة، فقـام ت ال

قارئ  ـا. لكـّن اإلهـداء ال يغفل يف الوقت نفسـه عـن تذكري ال ّفه ـاة مؤل ـد اجملموعـة وحي بـني قصائ

ّة وإن جعـل الشـعر نفسـه مثـرة مـن مثـرات األّيم واحليـاة. نـّص الشـعري ّـة ال هبوي

املروع السريذايّت:ب. 

ة  يّ ـة الـي تكشـف عـن ن ـة أو اخلـارج نصيّ عنـارص النصيّ نقصـد ابملـروع السـريذايّت لّك ال

املرجع نفسه، ص  14.   1

عـودة إىل : محمـد آيـت مهيـوب، »ميثـاق سـريذايت«، مضـن : معجـم الردّيت، إجنـاز مجموعة  توّسـع يف مفهـوم امليثـاق السـريذايت ال ـد ال وميكـن ملزي  

ونـس – بـريوت، 2010، ص ص -446 448. قـايض، دار محمّـد عـي احلـايم وآخـرون، ت ـإرشاف محمّـد ال ذة ب مـن األسـات
2   فاروق شوشة، أبوابك شسىّت، ص 5. 
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عنـارص  قـّراء. فتقـوم هـذه ال ـه بـني ال ات ـة وعزمـه عـى نـر قّصـة حي يّ ه اذلات ـة سـريت ّـف كتاب املؤل

ـياقا أو جّرت  ـة مل يكـن معـال عفوّي انسـاق إليه اخلاطر انسس يّ دليـال عـى أّن إنشـاء السـرية اذلات

يـه  ـة ودفعتـه إل اب ّـف قبـل الـروع يف الكت ـة جـّرا، بـل هـو معـل قصـدّي قـّرره املؤل اب يـه الكت إل

نـّص إىل  حاجـة مـا. وعـى هـذا النحـو فـإّن وضـوح املـروع السـريذايّت معيـار أسـايس إلمنـاء ال

فاصيل حمـدودة من حياة  ـرة اخلاطفة عـى ت عاب ـة ومتيزهـا مـن اإلحـاالت القصـرية ال يّ السـرية اذلات

يـة التخييلية. املؤلـف يف النصـوص األدب

ا مـن أراكن املروع السـريذايّت، وميكن  ـيّ ـه ركنـا أساسس عـّد املثيـاق السـريذايّت يف حـّد ذات وي

ـدمع اإلعـالن عـن املـروع السـريذايّت مـن قبيـل:  ـة أخـرى ت عنـارص نصيّ أن يـردف امليثـاق ب

ّـف بعـد صـدور الكتـاب.  عـة مـن الغـالف، وحـوارات املؤل ّـف، والصفحـة الراب مقّدمـة املؤل

اته  ـة قّصة حي يـد انطالقـه يف كتاب ك أ نـّص نفسـه إىل ت ـة أن يعـود داخـل ال يّ وملؤلـف السـرية اذلات

مـن مـروع سـريذايّت رصحي.

ـىّت« إىل بّث  فينـا الشـاعر فـاروق شوشـة يعمـد داخـل قصائد مجموعـة »أبوابك شس وقـد أل

ـدمع امليثـاق السـريذايّت الـرصحي يف العنوان الفرعـّي واإلهداء.  ـة كثـرية ت قرائـن نصيّ

ـنوات  لفظـة »أبوابك« عن سس ـة كـّى فهيـا الشـاعر ب فعنـوان اجملموعـة نفسـه يتضّمـن كناي

فـاذ إىل  ـواب ون ـأّن اجملموعـة يه اجتيـاز لألب العمـر الطويـة وجتـارب احليـاة املتنّوعـة مبـا يـويح ب

ـد عناويـن تـويح يه أيضا ابلبعد السـريذايت من ذكل: »تنشـطر  املـايض. ومحلـت بعـض القصائ

قرائـن املرخّسة  ـبعني«. ومـن هذه ال ـة« ويتـاىم السس اثنـني« و»الرفـاق يرحلـون«، »وعـام يف الغرب

لّـا خلـت  نـاي صفحـات اجملموعـة، إذ ق لمـروع السـريذايّت كـذكل انتشـار معجـم الزمـان يف ث ل

فـاس العمـر، وسـاعات العمـر، ودوران  قصيـدة مـن عبـارات الزمـن، واآلن، وأّيم، وأعـار، وأن

ـد اجملموعة بشـلك  األّيم، وفـوران العمـر... وال شـّك يف أّن انتظـام حضـور هـذا املعجـم يف قصائ

لقارئ همينـة تمية الزمان  د ل عبـارات نفسـها يف الصفحـة الواحـدة، يؤكّ ـاان إىل تكـّرر ال يصـل أحي

بعيـد عـى عـوامل القصيـدة، ويكشـف هل أّن النّص الشـعرّي  يف امتـداده وانعطافـه إىل املـايض ال

ـر أّيمه. عنـد فـاروق شوشـة هـو يف املقـام األّول رحـة إىل ماضيـه وتصفـح دلفات
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ـي بـذكل إعـالان عن املروع السـريذايّت بل جنده يـرّصح به داخل  يـد أّن الشـاعر ال يكتف ب

ة عديدة. فيأمر حينـا ذاته، أانه قائال: يّ ّـة وإنشـائ النـص جبمـل خربي

أمـض بعيدا
أوغـل يف زمنك 1

بعيـد: ويدعـوه حينـا آخـر إىل أن ينظـر إىل ال

علّـق رأسـك يف أعـى سـارية حـىت تنظر أبعد2.

ـتعري لنفسـه صـورة الهنـر اجلـاري رمـزا الحتـاد اذلات ابلزمـن، فـكأّن الشـاعر نفسـه  ويسس

يا: قـد غـدا جمـرى زمان

هذا زمـن مفتوح

ـبح فيـه النجـم وهيوي وفضـاء يسس

فلـاذا ال تصبـح أنـت الهنر

قنوات وأنـت املاء اجلـاري يف ال
ومـلء جذور الشـجر املتطاول.3

ـىّت«  عـد هـذا املقطـع نفسـه مـن قصيـدة »أبوابـك شس ـرد ب ذلكل مل يكـن مـن الغريـب أن ي

ـه طفـال يسـري إىل جانـب الهنـر: ـتعيد فيـه الشـاعر، صورت ـتذاكري، خالـص يسس مقطـع اسس

مـن يل بصغـري حاف 

خيطـو حنو اخلامسـة

ويطـأ األرض خفيفـا

ـه  ويباعـد يف خطوت

يسرتسـل يف ملكـوت الرّب

يعـاين دود األرض
ويشـغهل مسـك القنوات4

)...(

1   أبوابك شسىّت، ص 15.
2   املصدر نفسه، ص 12.
3   املصدر نفسه، ص 10.
4   املصدر نفسه، ص 13.



40

ـتعادة  ه الشـاعر اسس ـبّ ويصل الترصحي ابملروع السـريذايت حّدا كبريا من الوضوح حني شس

اته: أّمـل مـا عرب مـن العمر برؤية مـزان حي اذلكـريت وت

ليل ؟ ـباح ال ُطـرد أشس هـل ت

تنحر و

يغيـب الضوء

ليـل العظمى بـدأ مملكـة ال وت

غيبـة وجه قلـب ل يرجتـف ال

اكن يـيء الرفـة يف اجلهـة األخرى

عينـاك علهيـا مـن قبـل مغيب الشـمس

عهـا لّك صباح منتظـرا أن تـرق مهنـا حـني تطال
وتـرى فهيا مـزان حياتك.1

قـوم قرينة عى جتّذر املروع السـريذايّت يف وعي الشـاعر وهو  عنـارص مجيعهـا ت إّن هـذه ال

ة  يّ ة مثلها مثل السـرية اذلات يّ ـىّت«، فاكنـت القصيدة السـريذات ـد مجموعـة »أبوابـك شس ينظـم قصائ

قارئ فيه. تأمـل مسـار احلياة الفردية وتريـك ال ـتعداد ذايت ل ّـة مثـرة اسس النرثي

ــا:. 3 ــرة األن سي

ـىّت« أن يتعّرف إىل أبرز حمّطات سـرية حياة الشـاعر وأن  ميكن لقارئ مجموعة »أبوابك شس

ّم بفضل  ـبعيين، وأن ي ـيخ السس تابع اخلطّ الزميّن الرابط بني الطفل فالشـاب مّث الكهل فالشس ي

ة.  يّ ثقاف ـة وال يّ ـة واألدب ة واملهنيّ علميّ ـأمّه جتـارب الشـاعر فاروق شوشـة ال ـة ب يّ هـذه الرحـة الزمان

لحياة مبختلف  ة قّصـا ل يّ وبـذكل فقـد حققّـت اجملموعـة مـن هـذه الزاوية أمّه رشوط السـرية اذلات

ّة يف الرد. مراحلهـا يف امتدادهـا وتواصلهـا، مـع إيـالء فرتة الطفوةل مـزنةل مركزي

ة عند فاروق شوشـة، شـأهنا  يّ ـا أّن القصيدة السـريذات ّـه جيـب أن ال يفهـم مـن الكمن يـد أن ب

ـتطاعت أن حتيـط ابحليـاة املاضيـة إحاطـة  ة يف احلقيقـة، قـد اسس يّ شـأن أّي قصيـدة سـريذات

ـاة اكمـة جتعهل يتعـّرف إىل اذلات  قـارئ قّصـة حي بعـا ذلكل إىل ال قـّدم ت ـتفيضة وأن ت شـامة مسس

ـع الردّي وجعلت  ة ال ميكهنا وإن اتسـمت ابلطاب يّ ـة. فالقصيـدة السـريذات يّ بـة سـريهَتا اذلات الاكت

1   املصدر نفسه، ص 25.
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ـد  ّـة. وتفسـري ذكل عائ ـة النرثي يّ هـا، أن تكـون صـورة مـن السـرية اذلات مـايض الشـاعر مـدارا ل

ّة األوىل يف املكـّون القصـيّص الاسـرتجاعي السـريذايت. ويف هـذا وجـه  ـري هويّهتـا الشـعري أث إىل ت

ة. فالشـعرّي يوّجـه السـريذايّت إىل أن يكون  يّ تـاجئ التـالحق بـني الشـعر والسـرية اذلات مـن وجـوه ن

ـة بدل امجلع  يّ تقائ منطـق الـرد فيـه قامئـا عـى التقطع والتشـّذر بدل الاسرتسـال اخلطّي، والان

تلميح بـدل الترصحي. وليس يف  ذكل عيب ميكن أن تعاب  ـات املـايض، وال يّ ـلّك جزئ تقـيّص ل وال

ّة. يقـول حـامت الصكـر يف  ة، فـذاك هـو منطقهـا احملكـوم هبويّهتـا الشـعري يّ ـه القصيـدة السـريذات ب

ـة ليسـت نقصـا وال  يّ تقائ ة: »الان يّ بـة عـى القصيـدة السـريذات غال ـة ال يّ تقائ ذكل مـرّبرا الزنعـة الان

قـدر مـا يعـرض مـن أحـداث ابلزامـن. ولكـن  ـه يعـم ب عـم لكون ّـة يف ال خلـال رسدّي وال حمدودي

ـياء غـري  ّة هـو اذلي ينقـل عـامل الشـاعر إىل هـذا السـدمي مـن األشس ألّن إطـار السـرية الشـعري

ة لذلاكرة،  ـ�ي ال حتفل ابلتفاصيـل أمان ّة، فه املتجانسـة، وذكل جـزء مـن خطـاب السـرية الشـعري

قتبـس مهنـا لتـيء مناطـق الشـعر، وتـرق فضاءهـا لتصنـع فضـاء القصيـدة املمتلـئ  بـل ت

لحـاالت املمتثّة«1. ّـة غـري املبـارشة ل ابلامعـات الصـور واملعـادالت الرمزي

ة  ّة اسرتجاعيّ ة رسدي مع ذكل فقد توافرت يف مجموعة »أبوابك شسىّت« كا أسلفنا، ماّدة نصيّ

ابة. لها فعال لتهنض بدور كتابة سـرية األان منذ الطفوةل البكر إىل زمن الكت تؤّه

الطفوةل:أ. 

ـه ويه يف الوقت  ات ـتذاكر الشـاعر ملايض حي ا من حماور اسس ـيّ ّلـت الطفـوةل حمـورا أساسس مث

ة. يّ ّة يف حقل السـرية اذلات ة جّذرت اجملموعة الشـعري ـيّ نفسـه قرينة أساسس

ـي آاثر  قتف فينـا الشـاعر منـذ القصيـدة األوىل الـي منحـت اجملموعـة عنواهنـا، ي وقـد أل

عـامل مـن حـوهل ويأخـذ  ـن خامسـة حيـاذي الهنـر ويكتشـف ال ـتعيد سـريه وهـو اب الطفـل ويسس

بهتـا: ـة وماهئـا بدودهـا ومسكهـا ون غـة أرض القري بنفسـه يف هتجـّي ل

مـن يل بصغـري حاف

خيطـو حنو اخلامسـة

ويطـأ األرض خفيفـا

حامت الصكر، مراي نرسيس، ص 167.  1
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ـه ويباعـد يف خطوت

يسرتسـل يف ملكـوت الرّب 

يعايـن دود األرض 

قنوات ويشـغهل مسـك ال

فـول األخر لهيـه حمصـول ال وي

عيـدان احلبى تفصـح عنـه ال

ـيقان ـة سس والقصـب املتكـّدس يف غاب

ـأن يتغـّول فهيا ـه ب غري ال ت

يـه يف  الظلـات ـية ت خشس
بـق يف جشر الّسـدر.1 ون

ـتعيد الصور األوىل مهنـا، ميوقع األان  ـتحر طفـوةل األان البكـر ويسس إّن هـذا املقطـع إذ يسس

ـة، بـني الـرتاب واملـاء. وقـد حفـل هـذا املقطـع عـى قرصه  يف الوجـود وحيـّدد فضـاءه األّول القري

ـتعادة الطفـوةل بوصفهـا نقطة  بـنّي أّن مّه الشـاعر ال يقتـرص يف احلقيقـة عـى اسس غـوّي ي مبعجـم ل

ـامء فاروق  ـاره مبـا خيـّص ان ـه وإخب ات قـارئ هبـذه املرحـة يف حي عيـدة يف  الزمـن جملـّرد تعريـف ال ب

بعيـد رسعـان ما تنأى  عـة الطفـل ال اب شوشـة، اإلنسـان التارخيـّي، إىل مسـقط رأسـه، بـل إّن مت

تغـدو حبثـا عـن جوهـر الوجـود اإلنسـايّن أصال،  ـارّي  عـن املـايض ل عـن اهلـّم التسـجيّي اإلخب

ـرّب« فينربي يبحث  قـاط »ملكوت ال ـه يف األرض، يف نقطـة صغـرية مـن ن ـى ب لق نـا صغـريا ي اكئ

تقّدم  تنازعه حّب الاكتشـاف من هجـة واخلوف من ال عـامل ي عـن خطـاه األوىل، عـن موقعـه يف ال

غـور  عيـدة ال عـامل مـن هجـة أخـرى. أال حتمـل صـورة هـذا الطفـل مالمـح غامضـة ب يف أحـراش ال

مـن صـورة آدم نفسـه وقـد أطـرد مـن اجلنّـة ووجـد نفسـه فـوق أرض جمهـوةل خميفـة تكتنفهـا 

ـه يف املقطـع اآليت: لمـس إحيـاء ب األرسار ؟ ذكل مـا ن

يـه الغـض فتهنمر عطايه هيـّز إل

فاكهـة تسـعد هـذا الطفل

1   فاروق شوشة، »أبوابك شسىّت« ص 14-13.



43

اآلبـق يف ملكـوت الرّب

متـأل كفيـه وتطعمه 
ـزاد حالل ! 1 وال

ـرّب« يه فاكهة املعرفة  ّسـاقط عـى الطفـل »اآلبق يف ملكـوت ال فاكهـة الـي ت عـّل هـذه ال ل

عـد أن اطمـأّن أهنا حـالل وأِمن الوقـوع يف اخلطيئة األوىل. ـدا ويطعـم مهنـا ب األوىل ميـّد إلهيـا ي

غـادر مـع ذكـريت الشـاعر الهنـر والسـهل احمليط  ورسعـان مـا تضيـق األرض مبـا رحبـت ون

ـاب، ونسسـمتع إىل مـا خيتلـط فيـه مـن أصـوات  قـا مغلقـا هـو الكتّ نلـج فضـاء ضيّ ـه ل جبنبات

ـة: اب ـتذاكر، زمـن الكت قاعـات تصـّل عـى مسـامع الشـاعر زمـن الاسس وإي

عامل عـامل، لّك ال ال

بضعـة أمتار

ية عامل دان وحـدود ال

يتحـّرك فهيـا الطفـل الغّر

وأصـوات »الكتّاب« حتارصه

القلب ينخلـع 

ويرهبـه اإليقاع

حيـّس الوقـع وال يفهم

عييـه اللكـات السـاجية املعى ت

باذخـة الظّل فـاظ ال واألل

حيـاول أن يفهم

أو يتحسـّس شـيئا مـلء يديه2.

ـاب تـزنع يه األخـرى إىل اإلرساع ابلتحليـق فوق املعطى اخلربي  إّن صـورة الطفـل يف الكتّ

1  املصدر نفسه، ص 14.
2   املصدر نفسه، ص 14.
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ـة، يصبـح فهيـا الطفـل الصغـري اجلالـس يف حلقة  ة ترمزي يّ تغـدو وذات مسـة إنشـائ السـريذايّت ل

قـادم إىل الوجـود املتفاعـل مـع األصـوات  الصبيـة فـوق حصـري الكتّـاب صـورة خمـزةل للاكئـن ال

ـاب،  ـإّن الطفـل املـرتّدد عـى الكتّ ـه هـو. وبـذكل ف قاعات غتـه هـو، وإي ـه، ل يبحـث فهيـا عـن لكات

أ للظهور.  قادم، الاكمنة حتت تربة الطفـوةل تهتيّ غـارق يف جلبـة األصـوات هـو ذات الشـاعر ال ال

تفتّح: ـا ت ومـا أرسع مـا أخـذت برامعه

ولكـن صربا

ـيجيء عليـه ادلور سس

ويصبـح يف قلب املشـهد

قـاع »التجويد« إي ينخـرط ب

يتسـلّل يف عينيـه شـعاع خشـوع وجالل«.1 

ـار ابإلنشـاء، وتتداخـل احلدود بني  ـتحضار الطفـوةل اإلخب وعـى هـذا النحـو ميـزج يف اسس

احلديـث عـن الطفـل واإلحيـاء بنشـأة الشـاعر وميالده.

ـىّت« مبقطـع طويـل يصف فيه الشـاعر مـا اكن يعرتي الطفل  نهتـ�ي قصيـدة »أبوابـك شس وت

ـر  يـايل صبـاه مـن مشـاعر خـوف وهلـع عندمـا يسـمع أصـوات بعـض الوحـوش أو رصي يف ل

جعـالت لعرابت مـاّرة: 

امـض بعيدا

أوغـل يف زمنك

صـاحف ضـوء الصبح وصوت املاء

ووجـه القمر

ـباح النخـل العايل وأشس

ليل واقبـع يف خوفـك حني جيـيء ال

ـتار الظلمة وتـزنل أسس

1   املصدر نفسه، ص 15.
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فتـدّوي أصـوات ذئاب عاوية

وأنـني يصـدر من جعالت

 متـي مثقـة حبمولهتا 

ليل ثقـب مصـت ال ت
ـر ال يتوقف.1 ومتعـن يف عـزف رصي

قنيـة  ت ـتعمال  مسس ابلطفـل،  تسـتبّد  الـي  الهواجـس  عـرض  يف  الشـاعر  يسرتسـل  مّث 

ـا عى الامسـك يف وجه األصوات املوحشـة املهّددة ابملوت.  ولـوج وهـو خياطـب نفسـه وحيهّث املون

نـاي صـوت الطفل ادلاخـّي يف املايض البعيد، إىل صـوت آخر متخلّل هو  ـا نسسـمتع يف ث ّن يـد أن ب

قـل خمـاوف الطفـل مبخاوفـه هـو يف احلـارض: ـيخ ميـازج ن أقـرب إىل صـوت الشـاعر الشس

ليـل عـدّو ال يرمح ال

حـاول أالّ تغضبه 

أو توقظـه

ه عيـدا عن وطأت وانسـّل ب

أمسـك بيديـك عن وطأته

أمسـك بيديـك اخلاويتني 

عصـا من جشر أو عشـب

ة  يّ أو أغصان شـوك

ـتدع عقريتـك اخلرسـاء من الرعب واسس

وانطقهـا بصيـاح منك 

ح با ن

بعـض مواء

أو رصخات

باكء صوت 

أو أغنيـة مذعورة

1  املصدر نفسه، ص 16.
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اجعـل أحـدا مـن حـوكل ينتبه إليك

يـأيت، فزيل الوحشـة عنك

ليـل املاثل ويلغـي هـذا ال
قاتل !1 هـذا الرعـب ال

قـارئ إىل  ـه ال بّ ن إّن تكـرار امس اإلشـارة هـذا يف سـطرين متتاليـني هـا آخـر القصيـدة، ي

ليل اذلي  ـتذكر واخرتاقـه جفـأة زمـن احلـارض املعيش. فـإذا ابل مغـادرة الشـاعر زمـن املـايض املسس

بعيـد اخلـوف واذلعـر، مـازال مسرتسـال إىل حلظة احلـارض ومـازال يفعل فعهل  لطفـل ال سـبّب ل

عـدد مـن السـاعات  ليـل احملـدود ب قيـايّس، ال يـل الزمـن ال ّـه ليـس ل ـيخا. إن يف األان وقـد غـدا شس

ـتدمي، هـو لّك  يـل نفـيس مسس عمتـة. ولكنـه ل نـور وال ّـة، دورة ال املنـدرج يف دورة الطبيعـة األبدي

عقبـات والوحـوش واجملاهـل الـي حتـّف برحـة األان يف قلـب الوجـود. ال

عائة:ب.  ال

وفّـرت يف اجملموعـة بعـض املعلومـات املتفّرقـة عن عائة الشـاعر وقـد اقرتنت حبديثه عن  ت

كرب  ّـه الابن األ أن ـة حينا آخـر. فيحيطنا علا ب اب تـه حينـا وعـن زمـن قريـب مـن زمن الكت طفول

ا جيب؟ كـرث ممّ كـرب يأخذ أ ـودل األ : هـل اكن ال

لتدليل تـه ادّلامئـة شـفيعا ل وهـل اكنـت غرب

عليه عـام  ولإلن
حبنـان عـذب مهنمر ؟2

ـه خـز  ـه مـن أجـل أن يضمنـا هل وإلخوت ـبات كثـرية جبهـاد أبوي ويعلمنـا الشـاعر يف مناسس

ـبل العيـش الكـرمي: يـّران هلـم سس احليـاة وي

هـا أنذا أسـرتجع ما قلَت

وليـي كنـت معك

واحلـزن الناشـب فيك

1   املصدر نفسه، ص 19-18.
2   املصدر نفسه، ص 206.
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ميـّزق أمجـل مـا حتمهل من أّيم

وأغـى مـا تذكره من أحوال

الكـزن الاكمـن فيك

تكـّون يف خطوات

قدماك ـا  قطعهْت

وأنـت تالحـق يف وقد مسـريتك اخلراء

نا ل

ـا يّسـاقط منـك آللئ من رشف  عرق

وحصائـف من نبل

 وهجـادا مل يتوقـف يوما

مـن أجـل صغار زغب يف عّشـك

بابـك لّك صبـاح ـون ب لتفّ ي

بابك لّك مسـاء لـوذون ب وي

عـرف رحيـك –عن بعـد – فتبّرمه  وهلـم أّم ت

وتـرى مستك

عـن بعد،

غـرس فينـا معـى العيش ت
قـاء األحباب ؟1 علّمنـا كيـف ل ت

القرية:ج. 

للخطـاب  غليـب  ت فهيـا ونشـأ، ويف ذكل  الـي ودل  ـة  قري ال الشـاعر عـن امس  يفصـح  مل 

ـّي التسـجيّي. لكـّن  قـامئ عـى اإلحيـاء والتخييـل عـى اخلطـاب السـريذايت املرجع الشـعرّي ال

تغـّى هبـا. وقـد جـاء احلديـث عن  ـة الطفـل وت ذكل مل مينـع مـن ورود إشـارات كثـرية تصـف قري

1   املصدر نفسه، ص ص 56 - 57.
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نـا التحام الزمـان واملاكن  ّصـال ابحلديـث عـن الطفـوةل. وبـذكل يتبنّي ل ـة متّصـال أشـّد الات قري ال

أّمـل مسـار احليـاة ومعرفة النفـس. وعى هذا  ـدور ت يف املـروع السـريذايّت واضطالعهـا معـا ب

ة  ـيّ ـدا، بـل جـاءت مثقـة ابدلالالت النفسس ـا حماي ـا مرجعيّ يّ ـة إطـارا ماكن قري النحـو مل تكـن ال

قتـرص عى املايض بل  ـة ال ت ّـة األان. إّن دالالت القري ّـة وجـزءا رئيسـا يف هوي ـة والوجودي والعاطفيّ

ـ�ي حمـور جـاذب للحنني إىل املـايض، ويه صندوق أرسار الشـاعر يف  قـرتن ابحلـارض أيضـا، فه ت

ليـل: ـة ترافقـه يف رحـة ال اب زمـن الكت

ـة توشـك أن تتداخـل قري اآلن ال

غفو ليـل وت مـلء أزقـة هذا ال

اتركـة بعض األرسار دليك

ومغـوض حنـني يف صدرك يكرب

منجـذاب حنـو فضـاء العطر

ومثّـة مغغمـة يف  الشـفتني
عام فيك.1 ّـك حتتـال ألن كأن

ـه األوىل يف احلـّس  ـة الواهبـة لـألان معـاين وجـوده واحملتضنـة جتارب قري يف مقابـل صـورة ال

فقد والضيـاع والعدم. من  قـرتن مبعاين ال لقرية ت والوعـي واملعرفـة واحلـّب، تظهـر صـورة أخرى ل

ذكل فقـدان الصحـب:

ـت حويل  لفّ أت

أحبـث عهنم

حـني أعـود إىل القرية

يف موعـد تـرح أو فرح

رحلوا

رحلوا

1   املصدر نفسه، ص27.
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ـوا عـن عاملنا غاب

رقـدوا يف طني األرض املشـقوق

وطمـي الزمن احلارض

لزمن اآليت  وهـو هيـّئ خصبـا ل

أحبـث عهنـم ما زلت

وهجا وهجا 

واسا واسا 

ـّد البرص حسـريا  يرت

نا وحزي

فـأوّدع نفيس

املتوحـّد والبايق1.

واكنت رؤية القرية مرآة لرؤية تّرب األّيم:

غـادر قريتـك الوادعة وراءك حـني ت

تـّرب من بـني أصابعك األّيم

يـا- نتـك الكـربى – أّم ادلن  وتشـغكل مدي

هـا يه ذي تصنع سـّدا

قـمي زماان مزدحا وت

وجتـّرب فيـك مفاتهنا

وهتـّئ هـذا القلب الغّض

لنـريان األشـواق وزلزةل األعاق2.

ـياهنا سـبيال.  ـتطيع إىل نسس ـة مقميـة دومـا يف حـارض الشـاعر ووعيه وذاكرته ال يسس قري إّن ال

1  املصدر نفسه، ص -  ص 52-51. 
املصدر نفسه، ص – ص 30 – 31.  2
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تـه عندمـا انفصـل عهنـا، وجعلـت أانه منشـطرا انشـطاره بـني  بـل يه الـي صاغـت خشصيّ

ـتفيد منـه ولكنـه ينفـره وهيجـوه  ـة، ومـاكن يسـكنه ويسس ـه وجهـره هـو القري ماكنـني: مـاكن حيبّ

يف شـعره هـو املدينـة:

حيمـكل قطـار الوقت

قاهـرة فتصبـح يف ال

يا وتـزنل أّم ادلن

من سـاعهتا

أصبحـت املغـروس املنغـرز هبا 

منشـطرا – دوما-

بـني صبـاك الراحل فيك 

وهواتـف أّيم قادمة

ال متـكل عهنا حوال

نعتـق مـن الاسـفلت امللتصـق خبطواتـك أو ت

اكن »الوحـل« رفيقـك يف قريتـك األوىل 

اآلن يسـود اإلسفلت

.1 ويسوّد

احلّب األّول:د. 

ـه األّول وهـو طفـل يف  ـق« للحديـث عـن حبّ بـاب الضيّ خّصـص الشـاعر قصيـدة »ال

بنـت  فاصيـل العالقـة الـي ربطتـه ب ـتحضارا لبعـض ت قـارئ يف القصيـدة اسس التاسـعة. وجيـد ال

عمـر: ـة النظـرية هل يف ال قري ال

كيـف أتيحـت البن التاسـعة

العارشة أو 

املصدر نفسه،  ص 32 – ص 33.  1
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ذلاذات احلـّب الصبيـايّن ؟

منطلقـا

ـل مصيـدة األنـى  ائ       جيـدل بعـض حب

     واألنـى يف مثـل العمـر ؟

لعبـة      ومتـي ال

     خمتبئـني وراء السـاق السـامقة

    لنخلهتـا الباسـطة الظـّل 

ـتان     عـى البسس

ـي وجـه الطفـل الغارق    ختف

ـتعة يف وقـد الزنوات املشس

قيـق ضفـادع أزجعهـا ليل مقرتب  بـني ن

وسـاء حبـى بغيوم

ّسـاقط أمطـارا رعدية توشـك أن ت

ـدأت قطرات مهنا ب
تغسـل وجـه صغرييـن اثنني1

ومـا يلفـت النظـر يف صورة احلبيبة الصغرية داخـل القصيدة أهّنا ظلّت مكتنفة ابلغموض 

ـدرك ما  عائـي، فال ن قـد جـاءت غفـال مـن التسـمية والمتوقـع الاجامعـي أو ال ـد. ل وعـدم التحدي

ـى الشـاعر يف  ينـه. وقـد اكتف يهنـا وب ـة ب عقـاد احملبّ طبيعـة عالقهتـا مـع الطفـل وال ظـروف ان

ـاة الرفة«. وبـذكل تتصاعد  عبـارات تكـيّن عهنـا يه »األنـى« و»وجـه من نور« و»فت تسـميهتا ب

فتاة  ـار السـريذايت المتثيـي إىل التجريـد والرتمـز، ممـا جيعـل هـذه ال ـاة مـن اإلخب فت ذكـرى هـذه ال

يـان األان ختـرج دالالت حضورهـا يف النـص خروجـا كبـريا عـن حـدود  عـاد ك عـدا آخـر مـن أب ب

ـة الـي عرفها الشـاعر يف صباه لتغدو مّحـاةل دالالت ومعان كثار. وبذكل  قيّ ـة احلقي ـاة الواقعيّ فت ال

1   املصدر نفسه، ص – ص 21 22-.
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ـا  ـاة ّم ـه األوىل، عـن فت عتـرب أّن الشـاعر ال ينـئ حـني يتحـّدث عـن قّصـة حبّ نـا أن ن حيـّق ل

ّة  لخلـق ومن طـني حروفهـا وصورها الشـعري تّخـذ القصيـدة فضـاء ل عرفهـا حقيقـة، بـل هـو ي

ثـاه هـو، تـكل األنـى الـي اخزلـت الكـون بـأرسه ومهنـا نبعت روابـط الشـاعر ابلنور  ينشـئ أن

والطبيعـة واللكم والشـعر:

تقرتب السـاعة

يـوم املطبق يف شـفق ينسـاب أم يقـرتب ال

ويغمـر لّك فضـاءات القرية

ـس مـن حوكل عطرا تنفّ ت

هـو عطـر فتاة الرفة

ـىّت مثـل طيـور هتبط من أعى ـوان شس وترفـرف أل

فـرد أجنحـة بيضاء وسـوداء وزرقاء  ت

ترفـرف مثـل مالئكـة من نور

ـداءات تفصح عـن رغبهتا نـرث هسهسـة ون ت

وهديـل حـام يرجع لألعشـاش ولألبراج
قبيـل حلـول الظلمة.1

ويف موضع آخر:

ـيظّل يصاحبـك طويال ورحيقـك وجـه سس

ـور يسـطع يف املرآة أمامك وجـه مـن ن

ليـس يغادر

ّك وّدعـه وتصّدق أن إالّ جـني ت

ذات زمـان قادم –

المسـت املثوى

1   املصدر نفسه، ص – ص 27-26.
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الرفة يف 

ظـّل الوجه يقودك

يشـعل فيـك الصبوة

واحلم األّول
يصنـع منـه خيـاكل زادا للرحة.1

اجلامعة:	. 

ـته  الشـاعر إىل دراسس فهيـا  أملـع  إشـارتني حفسـب  إالّ  اجملموعـة  مل جنـد طيـة صفحـات 

يلتحـق ابجلامعة، فوقف  قاهـرة ل ـة. إحـدى هاتـني اإلشـارتني روى فهيـا يـوم سـفره إىل ال اجلامعيّ

ـّي موّدعـا أمـه: عائ بيـت ال أمـام ابب ال

ـر يومـا ال ينىس وأان أتذكّ

حـني وقفـت عى عتبـات البيت

ودمـع يغـي يف عينيك

وصوتـك يعلـو بدعـاء خمتنق

ـأ ملغـادرة البيت وأان أهتيّ

وتـرك القرية

قاهرة وركـوب قطـار حيملين حنـو ال
وحـم اجلامعـة املوعودة.2

ـتطع  ـة حـّب فاشـة مل يسس إميـاءة خاطفـة إىل جترب يـة، جفـاءت ملتبسـة ب ثان ـا اإلشـارة ال أّم

الاسرتسـال فهيـا: 

عـد ابذلاكرة إىل »مسـراء اجلامعة«

غـد منـذور ال تدريه      وقـد اكنـت وعـدا شـعرّي ب

1   املصدر نفسه، ص – ص 30-29.
2   املصدر نفسه، ص – ص -201 202.
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ـدرك قمية مـا ُأعطيت هـل ت

وروعـة مـا مّضخت به 

ومـألت مسـاحات فارغـة مـن وقتك وزمانك ؟

ـتعجكل ـا اكنـت تدفعك وتسس هـل حقّ

ـهتوي قلـب فتاة ـة مـا يسس غاي ل

سـقطت يف مجمرة العشـق

وحتـم ابألطفـال وابلعّش الهادئ؟

عيـد عنك  ـياء ب فنفـرَت ألّن أوان هنـايت األشس

وجفلـت وقـد دان كل الواقـع يف صدمـة يقظة 

وغادرت فآسـتيقظت 

وكنـت حبيبـا خان

 تنشـطر اثنـني

فبعضـك ضاّل
واآلخـر يبحـث عن إميان.1

ـاة زمية  فت ـأّن مـدار احلديـث فيه عـى عالقة حّب ربطت الشـاعر ب يومهنـا هـذا املقطـع ب

ـة  غاي ـدا انهتينـا إىل أّن ال لنـا جيّ أّم يف ادلراسـة يكـيّن عهنـا بـ»مسـراء اجلامعـة«. ولكنّنـا مـىت ت

ـاة يه الكشـف عـن مرحـة حامسة يف حياة الشـاعر  فت ـتحضار ذكـرى هـذه ال األسـاس مـن اسس

ـاة  فت قاطـع طريقـني بـني الاستسـالم ألفـق ال الشـاّب وجـد فهيـا نفسـه مـرتّددا وهـو يقـف يف ت

يبـة مـن هجـة، وأفـق احلـم  ـاة رت ـا وأطفـاال وحي يت ـتقبل إالّ ب ـق اذلي جعلهـا ال تـرى املسس الضيّ

اذلي يعيشـه الشـاب وجيعـهل يـرى احليـاة »وعـدا شـعرّي« وجمدا مازال دوهنا أشـواط وأشـواط. 

اته  ـرز قـرارات حي ـإّن إقـدام الشـاّب عـى فصـم عـرى هـذه العالقـة اكن يف احلقيقـة أب وبـذكل ف

لعيـش مثلـا يعيـش اآلخرين. متّسـاك ابحلـم ورفضـا ل

1   املصدر نفسه، ص – ص 38 – 39.
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املهنة:و. 

عّج  ة عى جتربة الشـاعر يف اجلامعة زمـن التحصيل، ت يّ ـدرة اإلحـاالت السـريذات يف مقابـل ن

ـتحر فهيـا فـاروق شوشـة ذكـريت كثـرية  ـة كثـرية اسس ـىّت« بشـواهد نصيّ مجموعـة »أبوابـك شس

قافيـة  ـة وث يّ ـا ميتـع سـامعيه ومشـاهديه بربامـج أدب يّ لفزيون عـا ومقّدمـا ت ـة مذي تـه املهنيّ عـن جترب

تـأرخي املبـارش ملسـرية  ة بـني ال يّ ّـة. وقـد توزعـت هـذه املعلومـات السـريذات يـة اجلـودة واجلدي عال

ة: يّ تلفزيون ـة وال الشـاعر اإلذاعيّ

يهنمـو عشـت معرا وب

تـّرب يف هبوه

به ودهالـزه وماكت

قلّبـَت بـني قطاعاته وت

تالحـق فيـض الطموح اذلي شـّد أزرك

اإلذاعة بني 

يف معظـم الوقـت –

ـنوات كـرث مـن أربعني من السس أ

ه قلّبـت يف أرس شاشـات عـّي اذلي مك ت وذاك ال
ثالثـني عاما.1

ّئة: ه السي والشكوى من مصاعب العمل وإكراهاته ومفاجآت

تالحـق يومك

ـية أالّ يوافيـك ضيفـك خشس

أو يتوقـف تـرس صغري
فيفسـد آلتـك ادّلائرة.2

املصدر نفسه، ص 117.  1

املصدر نفسه، ص 118.  2
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ئة  ـويّن املتألل تلفزي ـي خلـف واهجـة العمـل اإلذاعـّي وال ويف موطـن آخـر يكشـف مـا خيتف

قـا، من أشـواك ودسـائس: بري

عايـن معـرا تقّى ت

لمـح خشصك وت

ميـي خفيفا

با ويصعـد سـلّمه واث

ويالحـق وعدا هنا

قـاء هناك ول

وميـّزق من رشك خادع

ـأّن الزمان يدور وينـىس ب

فّر وأّن مسـرية عـام ت

كشـهر قصري

وأّن الطريـق اذلي سـوف يفي

ـهت�ى إىل حم فردوسـك املشس

ليـس سـهال كا اكن يبدو

عينيـك يف أّول األمـر ل

بارقات اكنـت تشـاغكل ال

فتغمـض عينيـك عن شـوكه 

وبعـض عذاابت أّيمه 

 ويف لّك يوم يقال:

ـتضفت فالان ؟ ملـاذا اسس

وأيـن حمّل فالن ؟

وإن أنـت أخطأت

حـني جتاوز معدا
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ـياجا حيـّدد خطوك سس
فالويـل كل.1

العمل يف الكويت :ز. 

ـد  ـنة 1963 بقصيـدة مـن قصائ ـة معـهل يف إذاعـة الكويـت سس خـّص فـاروق شوشـة جترب

ـع  ـة« امتـّدت عـى مخـس عـرة صفحـة واتسـمت بطاب ـ»عـام مـن الغرب ـ اجملموعـة عنوهنـا ب

نفـيّس اذلي ميّم فيه  ـياق ال فاصيـل هذه التجربة. فبنّي السس نـه مـن أن يـروي فهيـا ت قصـيّص مكّ

نفـور مـن املضايقات الـي اكن جيدها يف  ـياق مستـه الضيـق وال وهجـه شـطر الكويـت، وهـو سس

ـى اذلايت الاختيـاري: ّـة. فاكنـت الكويـت رضاب مـن املنف معـهل يف اإلذاعـة املرصي

أان ذا أعـدو إىل املنفـى

»الكويت« ومنفـاي 

هـو عام واحـد تقضيـه يف الغربة

إن طابـت كل األحـوال جّددت

وإن مل 
ـه ذات صباح.2 لعـّش اذلي غادرت عـدت ل

ـن يكـون  عـام اذلي يزمـع قضـاءه يف الكويـت ل ـأّن ال ّـه ارتسـم حدسـا ب وخيـربان الشـاعر أن

ـا ومـادّي: ا واجامعيّ ـيّ ـة، بـل هـو ميـالد جديـد هل نفسس غرب

عام ميـالد العمر قادم رمبـا يصبـح هـذا ال

وزمان ابمس 

ورفـاق وصداقات

يـا الهاممـات جديدة ودن

أنـت تشـكو مـن ظالمات هنا

املصدر نفسه، ص – ص-118 120.  1
املصدر نفسه، ص 151.   2
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ـا ترّجيـه – هناك ؟ فلـاذا ال جتـّرب غريهـا ممّ

انـس ما حوكل

إن اكن اذلي حـوكل يغريـك

يصبيك و

ـيك شاكواك وينسس

وضيـق اليد 
1 واألفق.

ـا  أمـام الشـاعر آفاقـا جديـدة همنيّ أّيم الكويـت بوعودهـا وفتحـت  وفعـال فقـد وفـت 

ـباب  بـة، وغـدا دليـال مجلـع مـن الشس ـا. فقـد ظفـر يف الكويـت ابلصحبـة الطيّ يّ ا وأدب يّ وإنسـان

وافـدوا عليـه يتعلّمـون منـه: ت

ـباب والرفقـة مـن حوكل مه ورد شس

يبـدأون السـعي مـن أجل غد يأيت

ـوا حـىّت يروا فيـك مثاال حيتذى أت

عنـاق احلرف يـال ل ودل

اإلذاعّي واحلّس 
لبصرية.2 ل وكشـفا 

فـراغ يصبح امتالء: غـدو أنسـا، وال ـة ت فـإذا ابلغرب

ـة أغى مـا اقتنيت هـذه الرفقـة يف الغرب

مه مرايي

وأشسبايه

فّذ غـد ال وصنـاع ال

املصدر نفسه، ص – ص 152 – 153.  1
املصدر نفسه، ص 155.  2
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وطـالب املعايل

عامـر يطلـع الصبـح ومه حـوكل يف مكتبـك ال

يـا قراءات وادلن

حوارات

ثقافات وآداب عـروض ل

وإبداعاهتـم تودل جخى

فاذا واكامال مّث تـزداد ن
واقـرتااب مـن ختـوم احلم يومـا بعد يوم.1

ة  ـة مـن األمهيّ ـة عـى غاي يّ وقـد تضّمنـت الصفحـات األخـرية مـن هـذه القصيـدة شـهادة ذات

اب عند إقامته  ـيّ ـا مـن عالقتـه ابلشـاعر العرايق بدر شـاكر السس روى فهيـا فـاروق شوشـة طرف

يف الكويـت نزيـال ابملستشـفى األمـريي يصـارع املـرض اللعني وقد هنش اجلسـد النحيل هنشـا 

ـاة املـوت إالّ أشـهر قالئل: تبـق هل عـى مالق ومل ي

فإذا جاء املسـاء

ـأيت مليئـا بنداءات السـهر – بـا ي -غال

مضـت الصحبـة يب

لقـاء العـذب يف املستشـفى األمريي حنـو ال

لتـّف مجيعا حيـث ن

حول صوت الشـعر 

يف عـرص جالل الشـعر واإلبداع

قـول الفريد وال

اب ـيّ ّه السس إن

يف أقـى احننـاء القوس

املصدر نفسه، ص 158.  1
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يف رحـة أيّوب

مسّجى

وهـو مشـدود إىل مرقده

يذوي

وال جحم هل
ال شلك.1

اب يف املستشـفى  ـيّ ـاة السس ـة مـن حي محلـت هـذه الشـهادة إضـاءات عـى جوانـب خفيّ

ـة الشـعر وعـدم  اب عـى كتاب ـيّ ـرة السس اب ّـص. وقـد كشـف الشـاعر عـن مث ـه مرتب واملـوت ب

لمحتـر. والطريـف يف األمر حسـب رواية فاروق شوشـة أّن الشـاعر  استسـالم املبـدع فيـه ل

ـرة، ويف الصبـاح ميلهيـا عـى إحـدى املمرضـات: ـده ليـال يودعهـا اذلاك عـرايّق اكن ينشـئ قصائ ال

قاء ـدا منـه يف لّك ل نـا جدي وهـو هيدي

ليل ـداع يف ال يبـدأ اإلب

يه ت يوا

اإلصباح ويف 

ميليه

يه من طامق مستشفاه أت عى أّول من ت  

قبل أن ينسـاه
يف هـول عذاابت الهنار-.2

السـريذايّت  ـار  واإلخب ـتذاكر  الاسس فهيـا  تداخـل  قـد  أخـرى  بشـهادة  القصيـدة  نهتـ�ي  وت

ـرة الي محلتـه عائدة به إىل  ّطائ اب إىل ال ـيّ ع السس ـيّ ّـه قـد شس والتخييـل، وفهيـا يعلمنـا الشـاعر أن

ئـس مـن شـفائه: عـراق وقـد يُ ال

املصدر نفسه، ص – ص 159 – 160.  1

املصدر نفسه، ص – ص 160 – 161.  2
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ـه حني محلناه مسـّجى يوصيـين ب

قادمـا يف الطائرة

فـا يب  هات

ه الواهن: صوت

ي فـاروق رفقا

مل يعـد يّف سـلام غـري هذا الرأس

فآمحـهل برفق

لّك جسـمي اآلن مشـلول

ينادي يف ابهتال:

رصاصـة الرمحة ي إهل !1

ـد مـا الحظنـاه طية هذا القسـم مـن البحث، من تداخل  وال شـّك يف أّن هـذا املقطـع يؤكّ

ـّي، ومتـازج بـني الشـعرّي والسـريذايّت حتتضـن فيـه القصيـدة قّصة حياة  بـني التخييـّي واملرجع

فـرض عـى املكـّون السـريذايّت منطق  عـرض ذكـريت الشـاعر، لكهّنـا يف الوقـت نفسـه ت املـرء وت

تلميح واجملـاز والرتمز. عمتد الصـورة وال ّـة الـي ت ـه التعبريي ات يّ الشـعر وآل

سرية األان / سرية النحن :. 4

ية، فإهنـا ليسـت معـزوةل ابملـرة عـن  لـنئ طغـا احلديـث عـن اذلات يف القصيـدة السـريذات

لتـالمح بني اذلات  نمتـي إلهيـا. وميثّـل اخلطـاب التارخيـي املوطن النيّص األسـايس ل اجملموعـة الـي ت

واآلخريـن والاندغـام بـني األان والنحـن. إّن حضـور املكـّون التارخيّي يف النص الشـعرّي يفضح 

ـة  قـارئ إىل رؤي نـّص إىل رسـن املرجـع، إذ يرشـد ال حضـور ذات الشـاعر الواقعيـة ويشـّد ال

يـد أّن ذكل  تارخييـة الـي هـزت عـرصه. ب لعـامل ويعـرض عليـه مواقفـه مـن األحـداث ال الشـاعر ل

ـع التارخيية. فه�ي وإن  ائ لوق ـرّي مبـارش موضوعي ل قري ية عـرض ت ال يعـين أّن القصيـدة السـريذات

املصدر نفسه، ص  162.  1
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ـا مـع ذكل ليسـت  ـّي، فإهّن ـبااب تصلهـا ابلواقـع املرجع ـة مـّدت هبـا أسس ـة همّم حـوت مـاّدة اترخييّ

ـا ملـا مـى. ورمغ مـا يبـدو عليـه النـص الشـعرّي  يقيّ وث ـارخي وتسـجيال ت تّ ـارا عـاري عـن ال إخب

فتاح عى  ـة احلقيقيّة مـن الان غاي ـإّن ال قـدمي خطـاب اترخيـّي يطابـق الواقـع، ف مـن حـرص عـى ت

عـامل.  كيـد وحدهتـا وعزلهتـا وسـط خصـب ال أ ـارخي يه مزيـد الاقـرتاب مـن دواخـل اذّلات وت تّ ال

بـات  تـارخي يف القصيـدة السـريذاتية يه يف املقـام األّول إث ـتحضار ال ّـة السس ـة اجلوهري غاي إّن ال

ـتذاكري، وحنـت أسـطورة  ـة الـي يتقاطـع معهـا الـرد الاسس تارخييّ موقـع اذلات يف اللحظـة ال

تبـنّي أّن للخطـاب التارخيـّي دورا  عـام. وبـذكل ي تـارخي ال فـردي مركـز ال فـرد جبعـل اترخيـه ال ال

ية  نـّص. إّن التداخـل الشـديد يف القصيـدة السـريذات بعـد السـريذايّت يف ال ا يف إنشـاء ال ـيّ أساسس

تـارخي امجلاعـّي، ينـأى ابخلطـاب التارخيـّي عـن أن تنحـرص وظيفتـه يف  فـردّي وال تـارخي ال بـني ال

افا يسـهل أن  ة. ذلكل يبـدو العـرض التارخيـّي قناعـا شـفّ ّـة التسـجيليّ حـدود الوظيفـة اإلخباري

ة، وإذا  ـيّ ياسس نـاي األحـداث واخلطـوب السس نـرى مـن خـالهل اترخي اذّلات وهـو ينـرب بـني ث

ـة تتحـّول مـن مضمـون يصل النّص الشـعرّي ابلواقع إىل مكّون سـريذايّت داخّي  تارخييّ ابملـاّدة ال

نـّص.  قـارئ ويوهّجـه حنـو إدراك التداخـل األجنـايّس اذلي يقـوم عليـه ال ّـر يف ال مـن شـأنه أن يؤث

عـامل.  ـة قّصـة وجودهـا يف ال ـة سـرية اذّلات ورواي فاخلطـاب التارخيـّي وجـه آخـر مـن وجـوه كتاب

ة حماطـة حبيـاة الشـاعر،  يّ ـد السـريذات ـة يف القصائ تارخييّ هـذا السـبب جنـد األحـداث ال عـهل ل ول

ـّد حلقاهتـا يف الزمـن إىل أبعد من حلظة ميـالده. ورمبا  ه. فـال ترت ـة أطرافهـا بأطـراف سـريت مقرتن

ة يه متكني الشـاعر من تقدمي  يّ تـارخي يف القصيـدة السـريذات ـة حلضـور ال قيّ اكنـت الوظيفـة احلقي

ـة مـا عـاش من جتـارب ورأى من  نـّص بأمهيّ ـي ال قّ ل ة عـى العـرص، وإقنـاع مت ه الشـخصيّ شـهادت

ـاة الشـاعر معـى وقميـة يرحّشاهنا لتكـون أمنوذجـا جديرا بأن  ـة حي تارخييّ أحـداث. فمتنـح املـاّدة ال

ـهتر أمـر صاحبه. نـاس ويشس يعـرف بـني ال

ـىّت« مـع  وعـى هـذا النحـو تداخـل اخلطـاب السـريذايّت الشـعرّي يف مجموعة »أبوابـك شس

ة حامسة  فينـا الشـاعر يتصـّدى للحديـث عـن مراحـل اترخييّ ـيايّس، وأل اخلطـاب التارخيـّي السس

قـرن العريـن، معلنـا عـن موقفه مهنا،  ثـاين مـن ال عـريّب يف النصـف ال عـامل ال يف اترخي مـرص وال
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واصفـا أثرهـا يف اذلات واجملموعـة، فآندمـج مضـري األان مـع مضـري حنـن.

ـباهبا  ـة الـي عاد إلهيا الشـاعر متأّمال أسس تارخييّ ـرز األحـداث ال وقـد اكنـت نكسـة 1967 أب

ـا لإلصالح والهنـوض من جديد: يّ تاجئهـا مسـتهنضا مهـم اجملموعـة مـرصّي وعرب عارضـا ن

هـا أنت كغريك

ـو ابلبرص الشـاخص ترن

فـرتى زلزال النكسـة يدنو

واألعـالم املرفوعـة هتّز وتوشـك أن تتسـاقط

تـرصخ ابلصـوت اخملنوق :

فيقوا أ

إّن جـدار احلـارض يوشـك أن ينقّض

وإن زمـاان يوشـك أن يرحل

وفسـادا قد مّع وطّم

اكذيـب تعّشـش ملء عقـول مغلقة وأ

ـدرك هول الاكرثة ال ت

ينـا ذات صباح قادمـة إل ال
تدفـن أجماد احلارض يف سـيناء.1

ـإّن الشـاعر رسعـان مـا يتجـاوز دور النذير ويغدو  ـة واسـوداد األفـق، ف ورمغ فداحـة الاكرث

ـع  بعيـد املناب تـارخي ال ـرة وجمـّرد حصـاة صغـرية يف هنـر ال ـأّن الهزميـة عاب ـرا خماطبيـه ب بشـريا مذكّ

املتدفق:

هـل تشـمت فهيم ؟

تشـمت يف نفسـك ؟

يف اترخيك ؟

املصدر نفسه، ص – ص 41 – 42.  1
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يف وطن كنت تقول مرارا:

د لّك األوطان ـيّ هـذا سس

ـة لّك بالد العرب هـذا يقوت

وأرض العـرب بالد

بتـت فهيـا لّك األدين.. ن

هذي أرض وسـاء

لتقيان عنـد األفـق األعـى ت

تـارخي حنيـا فيه وحييـا فينا هـذا ال

فيـيء ملن يأيت
نـّور دومـا ما قد اكن !1 وي

ّلهـا مـن  ـة ومـا ختل يّ ـربة خطاب قـارئ طبعـا مـا شـاب هـذه املقاطـع مـن ن وال يغيـّن عـن ال

ـر اجملازّي  اجنـرار وراء اخلطـاب التقريـري املبـارش وختـّل عـن أخـّص خصائص الشـعر : التصوي

أثري اخلطاب السـريذايّت التسـجيّي وهمينته عى  اإلحيـايّئ. فلعـّل ذكل يكـون صـورة مـن صور ت

ّة.  ة املصريي ـيّ ياسس اخلطـاب الشـعرّي لكـا اقـرتب مـن األحـداث السس

تـارخي ال خيتلـف يف كثـري مـن األمـور عـن شـأهنا  ة مـع ال يّ إّن شـأن القصيـدة السـريذات

ـتوعبة إّيه داخـل عاملهـا  نفتـح عـى الواقـع مسس ـ�ي مـا إن ت ـّي. فه مـع ابيق عنـارص الواقـع املرجع

قامئـة عـى املـزج بـني  ـة ال عاّم لخّطـة ال ـتجيب ل التخييـّي، حـىّت تصوغـه صياغـة جديـدة تسس

فـرد مركـزا مـن خالهل يطـّل القارئ عى سـرية اجملموعة  ـة، وجعـل ذات ال يّ الشـعر والسـرية اذلات

ـي اذلايّت واملوضوعّي. عـى أّن أمّه ما ميكن  لتق ـّي وي واترخيهـا، وعنـده يتشـابك التخييـّي واملرجع

ة مع التارخي امجلاعـي، هو أّن حضور التارخي  يّ عامل القصيدة السـريذات ـه مـن دراسـة ت أن خنـرج ب

قـّدم  تـارخي واسـتيعابه، ي ة حملـاورة ال يّ ـة الـي توّظفهـا القصيـدة السـريذات يّ فن ـق ال أّي اكنـت الطرائ

تـارخي إذن مفتـاح همّم مـن مفاتيح قـراءة القصيدة  ال ـة. ف يّ نـا وهجـا آخـر مـن وجـوه الاكتـب اذلات ل

املصدر نفسه، ص – ص 71 – 72.  1
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ـة لألحداث  يّ ة وما تطرحـه من رؤية ذات ـيّ ّـة أجناسس قـوم عليـه مـن حواري بـنّي مـا ت ة وت يّ السـريذات

غـد األمثل  تغيـري واحلـم ابل قلـق والسـعي إىل ال ـة اتّسـمت ابل اجلسـام الـي هـّزت اجملموعـة، رؤي

ثقـة الكبـرية يف قـدرة الوطـن العـريب عـى حتويـل احلـم واقعـا قامئا.  وال

شعر السرية / سرية  الشعر:. 5

ـة الـي يكتهـا األدابء. فلـا اكن األدب  يّ لـألدب حضـور مكـني يف نصـوص السـرية اذلات

ـا  عـام، حـاز نصيبـا نصيّ ّـة اذلات وحـّددت مسـارها ال ّونـت هوي عـاد الـي ك عـدا رئيسـا مـن األب ب

ـة متازجـا قـوّي بـني سـرية  يّ ـاب السـرية اذلات فينـا دلى كتّ ـاة املـرء. وذلكل أل ـا مـن قّصـة حي همّم

هـات النصـوص يف الطفـوةل، وحمـاوالت  األان يف احليـاة واجملمتـع، وسـريته يف عـامل األدب قـراءة ألّم

ـة زمـن املراهقـة، واندغامـا يف فعـل اإلبداع األديّب يف الكهـوةل، وصوال إىل زمن  اب ـة يف الكت مبتدئ

تأليـف. ويصـل هـذا التـالمح بـني سـرية اذلات يف عامل األدب وسـرية األدب يف عـامل اذلات حىّت  ال

ـة.  يّ ـة واذلات األدب تارخييّ ـة واترخيـه بـني اذلات ال يّ ّـف السـرية اذلات يـان مؤل تفريـق يف ك ليصعـب ال

عبـة مـراي متجـاورة متناظـرة تنعكـس فهيـا صورة  ـياق »ل إّن القصيـدة السـريذاتية يف هـذا السس

ـرتاءى صـورة الشـعر يف مـرآة الشـعر نفسـه«1. ـرة، وت اذلات يف مـرآة اذلاك

ـىّت« أن يلمس التداخل نفسـه بني سـرية اذلات  وال يصعب عى قارئ مجموعة »أبوابك شس

ـأّن الشـعر عنـد فاروق شوشـة ليس جمـّرد »صناعـة« يتقهنا  وسـريورة الشـعر، تداخـال يـي ب

ّـة ال تكمتـل  هوي وحيرتفهـا وهل فهيـا مـآرب أخـرى، بـل هـو يف املقـام األّول مكـّون مـن مكـّوانت ال

نه من الشـعر. ـن الشـعر منـه ومتكّ بـنّي متكّ معرفـة األان دون ت

تـّرب  بـدايت األوىل ل ـق« إىل ال بـاب الضيّ وعـى هـذا النحـو أملـع الشـاعر يف قصيـدة »ال

عيـدا جـّدا يف الزمـن عندمـا اكن  ال جيـاوز التاسـعة مـن  ـه، واكن ذكل ب يان جرثومـة الشـعر إىل ك

ـة عشـق عاشـها. فتـكل »األنـى«،  ـأّول جترب ـه ب العمـر. وقـد اقـرتن اإلحسـاس األّول ابلشـعر دلي

قـاع واللكـات: لحـن واإلي ـه الغمغـات األوىل ابل يان ـاة الرفـة« يه الـي حّركـت يف أعـاق ك »فت

لميداين بن صاحل، جمة املسار،  ية اذلات والشعر يف ديوان »قرط أيم« ل ابة، نرجسس ة السرية إىل سرية الكت اب عبد اجمليد البحري، من كت  1
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ـة توشـك أن تتداخـل قري اآلن ال

غفو ليـل وت مـلء أزقـة هذا ال

اتركـة بعض األرسار دليك

ومغـوض حنـني يف صدرك يكرب

منجـذاب حنـو فضـاء العطر

ومثّـة مغغمة يف الشـفتني

غام فيك ّـك حتتـال ألن كأن

ـو انطلقت ـوّد ل ت

صـارت حلنا عذاب

حيمـل ميـالد اللكات األوىل املرتعشـة

غام هـذا يوم لللكـات ولألن

وقـد جنئ معا

ـتحّدق فيـه غـدا أو بعد غد يـوم سس

ه بفجاءت مأخـوذا 

يـاك للحظته أّهـب دن وت

وتظـّل تـرّدد يف دهش :

للشـعر أوان !

ـتدرك كيـف جييء الشـعر ؟ اآلن سس
ومـىت يأيت ؟1

ا  ـيّ مـن جـوى الطفـل العاشـق ودل الطفـل الشـاعر ! لقد اكن الشـعر حيهنا اكتشـافا حسس

ا  ـنوات سسيكتشـفه فاروق شوشـة مّرة أخرى منفـذا ومالذا ممّ ـا. وبعدهـا بسس يّ عبـريّي ووجدان وت

غـاس يف العمـل اإلذاعـي، مـن فـراغ وروتـني وإحسـاس ابملطـاردة  ـه بعـد الان ات صـار يهتـّدد حي

املصدر نفسه، ص – ص 27 – 28.    1
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واحملارصة:

ـِق بزيفهـم أرضا وأل

وشـّق طريقـك املقدور

حمظوظـا بصحبـة مـن عرفت

وثقـت هبم العرى ومـن ت

ـتأيت زادا ألّيم سس

واجتنـب مـن أصبحـوا صدأ احلياة

يـا هبم جسن ّـا ادلن كأن

ومـن أوقاهتم نكد

وواقعهـم رساب !

ـيقال عنـك ! سس

! يقال 

غايتـه سسـميي ال يبايل مـن ميـي ل

عينـاه لألفـق البعيد

ئـد وخطـوه يف األرض متّ

ليل قلـب يـأيت يف رحيـق ال وزاد ال

يشـعل سـاعة للشعر

لغـو والضوضاء يـأيت يف زحـام ال

ينقـذه مـن النـرث اذلي امتـأل الهنار به

ويعيـده للجوهـر املكنون

اخلـع رداء النـرث واحلشـو الركيك به 
تلبـس حـّة الشـعر اذلي ينـداح فيك.1 ل

ـتعارة ملا  نا لقد اكن الشـاعر موفّقا جّدا يف اخّتاذه »الرصاع« بني الشـعر والنرث اسس ويف رأي

اكن يعيشـه مـن رصاع بـني »هنـاره« و«ليـهل«، هنـار األقنعـة والاضطـرار إىل املداهنـة و«معامة 

هـا واإلنصـات إىل  يـل اخللـّو إىل النفـس واإلخـالص ل نـاس« واحلـذر املسسـمتّر مـن خفاخهـم، ول ال

املصدر نفسه، ص – ص 80 – 81.  1
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لحـّس وامجلـال والشـعر. إّن الشـعر هـو زاد املرء ليحافظ عـى قمي اخلري  تيقـظ ل غـة الكيـان وال ل

ـه، وهـو سـالحه يف وجـه مـن يسـعون إىل تدجينه وطرده مـن املدينة،  وامجلـال والصـدق يف ذات

وهـو تريقـه احلايم مـن الصدأ.

هـا مـن معـاانة  ـداع ومـا حيفّ عـد هـذا املقطـع يف وصـف حلظـات اإلب ويسرتسـل الشـاعر ب

»لطيفـة« ومـراودة للشـعر يصـّد فهيـا حينـا وحينـا يلـني ويصـل:

وأنـت متسـكه فيفلت

مّث متسـكه فينـرب الشـعاع

ـى منـه مـا يبقى عـود متسـكه فيبق ت

يشـري إىل اذلي قـد طـار عنك 

يظـّل يغـري ابملزيد

مـىت يعود ؟

وأنت منتظر تصيح به:

قـد هئت كل !

فـريوغ منـك وأنـت مذبوح عى األبواب
نتظـر اجلـواب ! 1 ت

قـول الشـعرّي، منطلقـه ومنهتـاه، فقـد عطـف علهيـا الشـاعر  لغـة جوهـر ال وملّـا اكنـت ال

واصفـا مادحـا:

الشـعر مرفـؤك الوحيد

هل فكن 

ـى من الوقت واجعـل لغـري الشـعر مـا يبق

ـيضيع طبعـا اذلي سس

املصدر نفسه، ص – ص 81 – 82.  1
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يف مالحقـة الوعود

ـن مرفـأك املنيع مق واب

قـّد مـن لغة هتمي هبا  ي

ـبح يف مداهـا وتسس

غـة تصيـد أوابد األرسار ل

مـن عطر يبوح

ومـن مشمي صبا رسى

كام تشـقّق َـْور فوق أ أو عـرس ن

علـن أّول األرسار ويه ت

ـه األبعاد يف الكـون اذلي امتـّدت ب
ّسـع الزمان.1 وات

لغـة والشـعر والعشـق. لكـّن دالالت  يهنـا : ال ـة ملثلّـث واحـد، ال فصـام ب ـا أطـراف ثالث إهّن

لتعبـري عـن اذلات، لتتسـع  ـة ل يّ قـول الشـعرّي أداة فن عـاد ال فيـض يف احلقيقـة عـن أب لغـة ت ال

غـدو أصـل الكـون نفسـه ومفتـاح أرساره. إهنـا كـذكل جـر اخلـروج  دالالهتـا اتسـاعا هائـال وت

عـدم إىل الوجـود: نـور، ومـن الظـم إىل العـدل، ومـن ال مـن الظـالم إىل ال

ـّوة النور الـي انفتحت ـل ك غـة متاث ل

فزالـت لّك أرسار الظالم

ـزل الطاغوت وزل

يا هبـاء العقل حـني يـيء يف ادلن

بع حّب لغـة الفريـدة ن هتمـي هـذه ال

عّشـاق ع ال ويه بـني أصاب

مجر العشـق أشـعلها –

املصدر نفسه، ص – ص 83 – 84.  1
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ـع فيض ماء فيـض عـى األصاب ت

غـة حتمحـم يف إهابك ل

ـيأيت ـذّلي يوما سس فتـح ل ويه ت
ألف ابب !1

ـيجد  وما من شـّك يف أّن قارئ هذه القصيدة العارف مبسـرية فاروق شوشـة اإلعالميّة سس

غتنـا امجليـة«. ولكـّن  ة حتيـل عـى برانجمـه اإلذاعـّي »ل يّ ـة قرينـة سـريذات يّ لغـة  العرب غنّيـه ابل يف ت

فا، إىل اسـتامثر هـذا املعطـى السـريذايّت ليجعـهل منطلقـا  نـا سـال اخلطـاب الشـعري معـد كـا رأي

ـويّج  لغـوّي واذلايّت والوجـداين واألنطول لّغـة تصـل بـني ال تـداع دالالت جديـدة ال حتـّد ل إىل اب

ّي. والفلسف

وهذا ما جند هل مصداقا يف املقطع املوايل:

اخليـط الواصـل منذ عقود

ال ينقطـع عـن ومـض جـال يف لغة

مفاتهنا  نـداح  ت

ـا نفتـح لّك برامعه ت

بالغهتا فيـض  وت

من شـهقة أعرايّب

يا تفتّـح لدن حـىّت صيحـة عـرصّي ي

وجياورها فيحاورهـا 

ويشـلّك بعـض مالحمها

أنشـغل مبعـى أو صـورة قـول أو فكرة

ـداع امتّد قروان وقروان ـا لإلب وأالحـق زمن

ـناه ناه ولبسس وجتّسـد فينـا حـني رشب

املصدر نفسه، ص – ص 84 – 85.  1
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ـا ومـالذ حقيقتنـا ّتن فصـار هوي

يامـا يف ليـل الصحـراء أ للسـائرين ن متـكّ

واحملرومـني الظمأى
حبثـا عـن قطرة ماء.1

ـىّت« ويندرج يف سـرية الشـعر، تقدمي  ومـن طريـف مـا وقعنـا عليـه يف مجموعـة »أبوابـك شس

ّة هل يف عدد من الشـعراء اعترب اثنني مهنا أسـاتذة هل وها أمحد شـويق  قدي الشـاعر بعض آراء ن

ـة آخريـن اعتـربمه حصبـا هل ومه : عـى محمود طه، ومحمود حسـن إسـاعيل، وبدر  واملتنـي، وثالث

عتـرب هـذا اخلطـاب النقدي اذلي تضّمنته قصيدة »شـعر  اب. ومـا يدفعنـا إىل أن ن ـيّ شـاكر السس

يـا يف  أت فـّردمه مل ي ـراز وجـوه ت ا هـو أّن التعريـف هبـؤالء الشـعراء وإب يّ وال شـعر« خطـااب سـريذات

ـة ومـن زاويـة  يّ ـة اذلات ـار عـن التجرب ـياق اإلخب قيـمي موضوعـّي حمايـد، بـل جـاءا يف سس ـياق ت سس

معـارشة املؤلّف ألشـعارمه:

مـايل أراك وقعـت يف أرسهْيا

ـتاذ هل املتني ! شـويق وأسس

ـه املتطاوةل ! ؟ أهـا خالصـة لّك هـذا الشـعر عرب قرون

ومنـاراته أشـّعة وضياَء ؟

ـؤوب إلهيا انـك أن ت هـل يكفي

لـروح اختالجهتا فيعـود ل

ـى لقلـب احلبيـس صفاؤه األسس ول

ـا وصبوَة عاشـق ؟ ـاه ملعراجهيـا حبّ ومرق

ـن الشـعار املالح ؟ قـل يل فأي

أيـن ربيـب ذاك الكوخ ؟

اب ؟ ـيّ أيـن صديقك السس

ـن قد عرفت أيـن وأين ممّ

املصدر نفسه، ص – ص 101 – 103.  1
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ومـن حصبت

ومن سـهرت ألجهل

حـىّت يعود إليك

يف يـده ُصبابة شـعره
ـا اعتـرصت من الراب ؟.1 ـة ممّ قيّ وب

ـى هبم الشـاعر إىل مصاف رموز الشـعر  ق وقـد اكن احلديـث عـن هـؤالء الشـعراء اذليـن ارت

ـه فميـن هيمينـون عـى سـاحات الشـعر يف  رأي ـه مدخـال ليصـدع فـاروق شوشـة ب عـريّب وأرابب ال

ـه غـرابان انعقـة: ـوا يف رأي ـّرداءة ومل يزيـدوا عـن أن يكون زمـن ال

لـق ابال لذليـن جتمعـوا يف سـاحة املوىت ال ت

ـاء هذا العرص ـوا أهنـم أحي وظنّ

– وحدمهو 

ـوا – هـو العجـب العجاب ال وقوهلمـو إذا ق

عيـق غراب حرمان ـه ن مـن اكن مثـكل ليـس جيذب

كوام اخلرائب حيـّوم فـوق أ

مث ينبشـها ويبحـث عـن طعـام مـن عفن

اب أو شـويق أو املتنّي ـيّ يـا ملؤهـا السس ـأ بدن وارب

أن هتـّز يومـا لذّلي زمعوا

قـول ممهتن وأن تشـقى ب

واقبـض عى امجلر اذلي 

عباقـرة وضعتـه يف كفيـك أرواح ال
ـى عـى طول الزمن.2 بق الـي ت

1   املصدر نفسه، ص – ص 171 – 172.

2   املصدر نفسه، ص – ص 172 – 173.
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ة تقوم عى رضب من »معركة مواقع«  يّ د أّن القصيدة السريذات إن التأّمل يف هذا املقطع يؤكّ

ـتوعها يف  ة ويسس يّ بني الشـعري والسـريذايت. فالنّص الشـعرّي ينفتح عى املعطيات السـريذات

قـاء هبا  ـّي التسـجيّي لالرت ع ائ حياضـه، ورسعـان مـا يعمـد إىل شـعرنهتا وإخراهجـا مـن حـّز الوق

فـّك شـفرة هـذا املنطـق اذلي يسـري عليـه اسـتيعاب  إىل مصـاف اجملـازي الرمـزّي. ومـا نـاكد ن

يهنـا وهجـا آخر ينقلب فيه الشـعرّي نفسـه  لعالقـة ب ـة، حـىّت نكتشـف ل يّ الشـعر للسـرية اذلات

تـارخي. فنحـن إذن إزاء  ـة يف احليـاة وال ـيخا ملوقـع ذات الشـاعر الواقعيّ فـا للسـريذايّت وترسس ردي

ة يعـر معها فصل حضور اجلنـس األديّب يف اجلنس الثاين. ـيّ ّـة األجناسس صـورة انصعـة للحواري

ات الامزج بني اجلنسـني  ّة بدور أديّب هو تشـكيل اسـرتاتيجيّ وقـد اضطلعـت هـذه احلواري

ـا قـد خدمـت كـذكل مقاصـد أخرى متنّوعة يكشـف عهنا البحـث يف ادلواعي  ـني، ولكهّن يّ األدب

ة شـعرا. يّ ه اذلات ّـت فاروق شوشـة عى كتابة سـريت الـي حث

مقاصد اخلطاب السريذايّت:. 6

اذّلات  اكتـب  يرمسهـا  وغـايت  فهـا  مؤل حركـت  مقاصـد  ية  سـريذات ـة  كتاب لّك  وراء  قـف  ت

ة أمـر  يّ ـة السـريذات ـة الرواي ملروعـه السـريذايت. غـري أّن الوصـول إىل حتديـد املقاصـد مـن كتاب

ـته مقاصد كتابة السـرية  ـنّي »جورج مـاي« دلى دراسس ـة واحلـرج. وقـد ب ـة مـن الصعوب عـى غاي

ة  يّ ـة حتديـد هـذه املقاصـد. فذكريف بدايـة حتليهل أّن ما يرّصح به اكتب السـرية اذلات ـة صعوب يّ اذلات

ـة الـي  يّ قتـه احلقيقـة دامئـا: »تـاكد لّك سـرية مـن السـري اذلات ـة عـى مطاب مـن دوافـع ليـس ضان

قرأانهـا حتـوي عرضـا ملـا حـدا بصاحهـا من بواعث حني رشع يف كتابهتا، وتاكد لّك هذه السـري 

قارهئـا قصـور هـذا العرض، إذ كثـريا ما يكون الاكتب مدفوعـا بقوى ال يدركها  تكشـف أيضـا ل

أو حيـاول طمسـها«1.

قـراءة ذاهتا وما تفي  ـاب، دعـا جورج مـاي إىل التعويل عى ال أقـوال الكتّ تعلّـق ب ـدل ال وب

ـة أنفسـهم مـن مقاصـد  يّ ـاب السـري اذلات ـه كتّ ـتعرض مـا رّصح ب تـاجئ: »وبـدل أن نسس يـه مـن ن إل

ية، ترمجة محمد القايض وعبد هللا صوةل، بيت احلمكة، قرطاج تونس، 1992، ص 47. جورج ماي، السرية اذلات  1
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ـه  ـة ومـا أاثرت يّ نـا إلهيـا قـراءة هـذه السـري اذلات نتـاجئ الـي قادت ـورد مبـارشة ال نـا أن ن فاألحـرى ب

يـدا. فبعد أن  ك أ قـراءات مـن مالحظـات«1. لكـّن القراءة مل تزد هـذه الصعوابت إالّ ت فينـا هـذه ال

ـة ودوافع  يّ ـة موّزعـا إّيهـا إىل صنفـني: دوافـع عقالن يّ درس »جـورج مـاي« مقاصـد السـرية اذلات

ـة، انهتـ�ى إىل مالحظـة التداخل الشـديد بني هذه ادلوافـع إىل حّد الاختالط والغموض.  عاطفيّ

نّحـو اذلي ذكران، ترتّـب عى ذكل أّن ما  يقـمّي التحليـل اذلي أجنـزه: »إذا اكن األمـر عـى ال فعـاد ل

قـوم  ـة ت يّ ـة السـرية اذلات أوردان يف هـذا الفصـل مـن فـروق بـني خمتلـف ادلوافـع املمكنـة إىل كتاب

عـد مـا تكون عـن الوضوح إذ كثريا مـا ختتلط هذه  عـى حتليـل اعتباطـّي. فاألمـور يف الواقـع أب

ّا التقـت لكّها«2. رب بـري مهنـا ول ـي عـدد ك ادلوافـع فيلتق

ة مهنا  يّ كرث وأعىت يف القصيدة السـريذات ة أ ـيّ بنّي املقاصد النفسس وال شـّك يف أن صعوابت ت

ـة غـري قـادرة عـى ضـان الوضـوح ويه الـي هيميـن  يّ ـة. فـإذا اكنـت السـرية اذلات يّ يف السـرية اذلات

ة الـي عادهـا اجملاز  يّ علهيـا اخلطـاب اإلحـايل املرجعـي، فكيـف يكـون حـال القصيـدة السـريذات

ة ؟ ـة ال الوظيفـة املرجعيّ يّ غلـب عـى لغهتـا الوظيفـة اإلحيائ ـتعارة وت والاسس

القصيـدة  يـل  أحاب يف  الوقـوع  ـي  ق تّ ون حـذرة  دراب  التحليـل  يف  نسـكل  أن  علينـا  ذلكل 

تـة تكشـف  ـق اثب ـا حقائ نـا يف النصـوص مـن مقاصـد عـى أهّن ـدا ل قـّدم مـا ب ة. فـال ن يّ السـريذات

غفـل عن أّن نّص القصيدة  ـه الواعيـة مـن الكتابة، إذ جيب أن ال ن ـه وغايت عـن إرادة الشـاعر ذات

ّـة وتدّخل مبارش من  قريري قـّدم فيـه ادلالةل واملعـى بصفة ت ـّص ختييـّي أساسـا ال ت ة، ن يّ السـريذات

ـر دامئـا أّن  تذكّ نبغـي أن ن ّـة. كـا ي ـه الشـعرية والردي ـه بـني مكّوانت تـوّزع دالالت ـا ت الشـاعر، وإمنّ

لنّص الشـعرّي  قا ل ا سـاب ليّ ـة مثلهـا مثـل لّك عنـارص ادلالةل ليسـت معطى ما قب اب مقاصـد الكت

نبثـق وتتطـّور داخـل النـص نفسـه .مفا قد نصل إليه من مقاصـد يف مجموعة »أبوابك  ّـا يه ت وإن

فتاح النّص  فاعـل يعود الفضل فيه إىل ان قـراءة مع النّص، وهو ت فاعـل ال شسـىت« إن هـو إالّ مثـرة ت

بنّي مظهر  ة الاكتـب بل ت ـيّ ـة من هذا التحليل الكشـف عن نفسس غاي أويـل. وليسـت ال تّ عـى ال

فسها.  املرجع نفسه، الصفحة ن  1
املرجع نفسه، 67.  2
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ة.  يّ آخـر مـن مظاهـر احلـوار بني الشـعر والسـرية اذلات

ـا مل  ّن ة مـن دراسـة »جـورج مـاي«. إالّ أن ـيّ ـتفدان يف حتديـد املقاصـد النفسس هـذا وقـد اسس

ة وعاطفيّة فضممنـا إحداها إىل األخرى لصعوبة  يّ بويـب املقاصـد إىل عقالن نذهـب مذهبـه يف ت

يـه »جورج ماي« نفسـه حني  الفصـل بـني مـا هـو عقـاليّن ومـا هو نفسـايّن. وهذا مـا انهت�ى إل

بـنّي مجموعـة مـن  ـىّت« ت قـارئ »أبوابـك شس ـّر ابلتداخـل الشـديد بـني هـذه املقاصـد. وميكـن ل أق

بنّي مقاصد  ة شـعرا. والسـبيل إىل ت يّ ه اذلات املقاصـد هـدف إلهيـا فـاروق شوشـة من كتابة سـريت

أّمل خطاب اذلات املتلفّظة  اكنت نرثا أم شـعرا يه أساسـا ت ة عاّمة سـواء أ يّ مؤلّف السـرية اذلات

علّق عى املـايض البعيد انطالقا من  ـتذاكر وت يف زمـن احلـارض ويه تتدخـل لتقطـع خيـط الاسس

ـة نظرهـا يف احلارض. زاوي

ة كشـف عهنا النـّص يه: الفخـر، وراثء األحباب،  ـيّ ـا عـى مخسـة مقاصد أساسس وقـد وقفن

تأمـل يف حقائق الوجود. ـبة اآلخـر، وشـكوى الزمـان، وال وحماسس

الفخر:أ. 

ـتحر أحدااث من املايض  ّة الـي انربت اذلات الشـاعرة تسس كثـرية جـّدا يه املقاطـع الشـعري

هـا  ـد لكّ ـباب، تؤكّ ا يف فـرتة  الشس ـيّ ومشـاعر خاجلهتـا يف مواقـف حامسـة يف سـالف أّيهمـا ال سس

ـتحضار املايض حفسـب ولكـن لالفتخار  ـزوع الشـاعر إىل اسـتامثر اخلطـاب السـريذايّت ال السس ن

فّوقه عـى رفاقه: ـه وت ات ـه وحي بذات

أفق

تنفـض عنـك غبـار حذائك ول

رؤاك وضباب 

كرب ة هـذا الهرم األ واصعـد مقّ

قـش بـني ألـوف األسـاء احملفورة يف خصرهتا وان

أنت امسك 

اآلن دخلـت التارخي
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ورصت جتـاور خوفو

نـاة األهرامات وب

أّمـل كيـف صعدت جسـورا بني رفاقك قـف وت

فع ـدري مك ترت لهـّوة ال ت ظهـرك ل
ومك جحـرا يتقافـز مـن فوقك.1

ّه مثال يقتدى: ويقّدم الشاعر نفسه يف مناسسبات عديدة عى أن

ـباب والرفقـة مـن حوكل مه ورد شس

يبـدأون السـعي مـن أجل غد يأيت
ـوا حـىّت يروا فيـك مثاال حيتذى.2 أت

راثء األحباب:ب. 

ـة، زمـن املـايض وزمن احلـارض، انتر  يّ ـتقطبان للسـرية اذلات ـا اقـرتب خطـا الزمـن املسس لكّ

يـا يتـالىق فيـه  ـبح املـوت وزاد حضـور املقـربة فضـاء ماكن نـّص راثء األحبـاب وهميـن شس يف ال

ع ويعـّزي ويغوص يف  ـيّ فقـد:  بعضهـم يدفـن وميـي، وبعـض يأيت ليشس األحبـاب عـى سـبيل ال

ـه مـع املتوىّف: ذكريت

قـد الن اجلد ووهـن العظم

وطـارت منّا األرواح شـعاعا

فـاس العمر وانقطعـت أن

ثّاقـل منّـا اخلطوات ت

يـدا يف موكـب لّك عزيز يرحل  وحنـن نسـري وئ

حـىّت نسـلمه حفرته

ندعـو ابلصـرب وابملغفرة

املصدر نفسه، ص – ص 34 – 35.  1
املصدر نفسه، ص  155.  2
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قـرأ بعربة موت ون

ـر منّـا عنـد جمـيء اليوم التايل تتطاي

يا إذ يشـغلنا زهـو ادلن

توقـف أمـس وكأاّن مل ن

أمـام مصـري فاجع ! 

يـد أّن راثء األحبـاب ينطـوي عـى راثء لـذلات وحتّر عى انقضاء زمن املايض وإحسـاس  ب

ـيخوخة األان ووهنه وقرب سـاعة الرحيل: ـنوات نذير بشس أّن ذهاب األحصاب وانقضاء السس ب

من ميكل أن يوقف زمنا مثل قطار مّر وليس يعود؟

ـنعود – إذا عـدان – سس

لقراان

يف مـومس موت وعزاء

تخلّـف عنه هـذا قـدر ال ن

وقضـاء يفعـل فينـا دوما مـا يفعهل

فيق فنـاكد ن

عنو ن لكنّـا 

لقى ـد مـا ن وناكب

فخـة عيش ونطامـن مـن ن
أبعـدان عـن لّك بدايت وجذور.1

ـبعني«  وقـد خـّص الشـاعر القصيدتـني األخريتـني يف اجملموعـة، قصيـديت »يتـاىم يف السس

ية. ويتجّى اخلطاب  ثان ة املباركة«، لراثء أّمه يف القصيدة األوىل، وأخته يف القصيدة ال و«الزيتون

بعيـد،  ـتذاكر املـايض ال تـني يف مراوحـة الشـاعر بـني اسس يّ السـريذايّت يف هاتـني القصيدتـني الراثئ
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ـّي حركـة وهبجـة وأنسـا مـن هجـة، ووصف زمن  عائ بيـت ال مـايض التـاليق والراحلتـان متـآلن ال

قفـر. وبـني هذيـن الزمنـني يقـوم  بيـت ال احلـارض، حـارض الافـرتاق والراحلتـان متـأل روحاهـا ال

عـدم  ـّي، سـعيا إىل الصمـود يف وجـه ال عائ بيـت ال جـر متّصـل ميثّـهل األان وهـو يتحـّرك يف ال

لراحلتـني: ـّي ل ـّي حقيق ق وتسـخري اذلكـريت لتتحـّول إىل حضـور فزي

نـام مقلتاك ـة ت ئـة رضيّ هان

ّـة متتّد دي ـة ن خسيّ

يداك حنوان 

ة مجيـة هبيّ

ـا ذكراك تـيء يف أعاقن

فـا وأنثين موّدعا أمـّر طائ

ِت ـا إليـك حيـث أن ملتقن

يف الرفـة الي

نبيل يطـّل مهنـا وهجك امجليـل وال

عا موّد
1 وداعيا.

بة اآلخر:ج.  حماسس

ـيئني كثرييـن ينمتـون  ـتحر فهيـا الشـاعر أشـخاصا مسس يف اجملموعـة مقاطـع عديـدة اسس

ّة  ّة أو سـريي قـّدم عهنـم أّي معلومـات جسـدي تلفزيـون، يذكـرمه دون أن ي إىل عـامل اإلذاعـة وال

يئـة ومؤامراهتـم اخلسيسـة ضـّده. هـؤالء يقومـون يف  لـّح عـى أفعاهلـم ادلن ولكنّـه يف  املقابـل ي

قـمي األصية الـي ميثّلها األان.  عـايل الرذيـة يف مقابـل الفضية وال قـمي وت ـيدا الهنيـار ال النـّص جتسس

وقـد اختـذ الشـاعر اخلطـاب السـريذايّت سـبيال لكشـف هـؤالء وتصفيـة حسـابه معهـم، وإن مل 
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بـريا  ـاان حـّدا ك قـارئ. وقـد وصـل حديثـه عهنـم أحي يسـّمهم وحـرص عـى أن ال يتعـّرف إلهيـم ال

مـن القسـوة والتحـدي:

ملـاذا تذكّرت وهجك ؟

إّن ادلمامـة ليسـت تطاق

ومازلـت حتجـل يف لّك حفل

ـي بظـكّل يف لّك مجع لق وت

ـة املّدعاة علـن يف لّك يـوم عـن التوب وت

ـُف براءتك الاكذبة وزي

يتفـاوح منـه النن

فـس يعّشـش فهيـا العفن ون

ـَت مهنماك وما زل

ـبح ضّد الزمن ّـك تسس أن ـدري ب عـكّل ت ل

وهـذا األوان أوان دلفـع المثن
ـى اذلي قـد جنته يداه !1 لق ومثـكل ي

إّن الشـعرّي يتغلّـب هنـا أيضـا عـى السـريذايّت فيجعـل هـذا اآلخـر، »األنـت« املكتنـف 

بتعـد صـورة  فئـات واسـعة وأشـخاص كثرييـن. وبـذكل ت ـيدا رمـزّي ل ـة والغمـوض، جتسس غفليّ ابل

أنّه خشص  ـا عـى يقـني ب ـّي، حـىت وإن كنّ ـتذكرة أفعـاهل الشـنيعة عـن المتثيـل املرجع اآلخـر املسس

ّي. ـّي حقيق واقع

شكوى  الزمان :د. 

ـربة حزينـة يغلـب علهيـا الشـكوى والتحـّر  ـىّت« ن ـد مجموعـة »أبوابـك شس نتـر يف قصائ ت

ة والكره. وقـد جاءت هذه  يّ ـيطرة األانن لقمي وسس ملـا شـّوه الزمـان واملـاكن واإلنسـان مـن اندحـار ل

فعـت فيه مزنةل القمي  ـة بـني املايض املثايل اذلي ارت ـياق املقارن الشـكوى يف أغلـب األحيـان يف سس
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ـا واخلـري جمّسـدا يف األرض مـن هجة، واحلارض املدنّس اذلي اسـتبّد  واكن فيـه الرجـال رجـاال حقّ

أنفـس أههل من هجـة أخرى: فيـه املـال واألهـواء واألحقـاد ب

ماكنـك ي نفس

نهت�ي إّن جعائـب عـرصك ال ت

قبـح عني امجلال وقـد أصبـح ال

وصـارت رواحئهـم – ويه منتنـة –

لهم فـوق طاقته عطـر هـذا الزمـان اذلي قـد حتّم

حـني أرىخ احلبال

ـر يومـا فيوما هـذا الفسـاد املدّم ل

وعامـا فعاما
ودهـرا فدهرا.1

القصيـدة  طرافـة  وجـوه  مـن  آخـر  وجـه  عـى  نـا  أيدي وضعنـا  قـد  نكـون  هبـذا  ّنـا  عل ول

ة حـىّت وإن ضارعـت  ـيّ ة النفسس يّ ة. إّن مقاصـد الشـاعر مؤلـف القصيـدة السـريذات يّ السـريذات

ـة ولبسـت لبوسـها، ختتلـف عهنـا اختالفـا جـذرّي. مفقاصـد اكتـب  يّ مقاصـد اكتـب السـرية اذلات

بتغيـه من  ـه مبـا ي ّـف قارئ ـا عـادة يف خطـاب ترصحيـّي مبـارش يعـم فيـه املؤل ين أت ـة ت يّ السـرية اذلات

ـا مقاصـد  ـة. أّم اب ـباعها ابلكت ة الـي ينتظـر إشس ـيّ ـة سـريته ويفصـح هل عـن احلاجـات النفسس كتاب

قـارئ إدراكها ومللمـة خيوطها  نـاء، وعى ال نـّص ب يـة فتبـى داخـل ال ه اذلات الشـاعر اكتـب سـريت

كـرث وعيـا  قـارئ أ ّـة. وذلكل فقـد يكـون ال ـة والردي نـّص العري ـيج مكـّوانت ال ـة يف نسس املبثوث

عادهـا. وإذا اكنـت مقاصد اكتب  هبـا مـن الشـاعر نفسـه وأقـدر منـه عـى الوصـول إىل حتليل أب

ـة تسـعى إىل إعـادة النظـر يف املـايض وتوضيـح موقف اذّلات منـه يف احلارض بغية  يّ السـرية اذلات

بادر بفضل املتخيّل، إىل أن حتقّق لذّلات  ة ت يّ ـتقبل، فإّن القصيدة السـريذات حتديد صورة املسس

بتدع منه ومن احلارض  ـا وت نـّص مـا ترجـوه يف الزمـان فمتثّـل املايض اآلبد واقعا حيّ الشـاعرة يف ال
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نـا القول إذن  هـا. فيحـّق ل ـتقبل عاملـا جديـدا خاضعـا إلرادة اذّلات ورغباهتـا، راخضـا ل ومـن املسس

قّدم موقفـه اذلايت من الواقع،  ّا ت ة إن ـيّ ّفها النفسس ـة حـني تفصـح عـن مقاصد مؤل يّ إّن السـرية اذلات

تعبـري عـن املوقـف مـن الواقع، إىل خلـق الواقع خلقا  تعـّدى ال ـا ت ة، فإهّن يّ ـا القصيـدة السـريذات أّم

ة. اب ة يف حـارض الكت ـيّ ـه النفسس ّـف وحاجات ـدا وفـق مقاصـد املؤل جدي

اخلامتة:
ـىّت« للشـاعر املـرصي فـاروق شوشـة ملـا فتحته  تباهنـا مجموعـة »أبوابـك شس فتـت ان قـد ل ل

يـة. فوجدان  ـة الشـاعر مـن مسـار فـين طريـف جيمـع بـني جنـيس الشـعر والسـرية اذلات يف جترب

ـية بـني  ّـة األجناسس ـا خمصـااب طمحنـا الوصـول مـن خـالهل إىل دراسـة احلواري يف ذكل جمـاال حبثيّ

قـرىب، حـىت أّن املنظـر الفرنـيس  يهنـا أوارص ال عقـدت ب هذيـن اجلنسـني األدبيـني اذليـن قلـا ان

فيليب لوجون قد اسـتبعد يف الطبعة األوىل من كتابه »امليثاق السـريذايت« أن جتري السـرية 

ية شـعرا. اذلات

عـه  َـر مـا اتب ـرأي أث ـه عـن هـذا ال يـة مـن كتاب ثان ومثلـا أّن لوجـون قـد تراجـع يف الطبعـة ال

كـدت مجموعـة »أبوابـك شسـىت« إمـاكن  ـة السـريذاتية يف الشـعر الغـريب، فقـد أ اب لكت نـام ل مـن ت

تأمـل املايض وتقدمي مواقف الشـاعر  ـاة صاحهـا وتكـون فضـاء ل أن تكتـب القصيـدة قصـة حي

يـة من ميثاق  ا سـرية ذات هـذه لّك مـا يكون به نص ّم وافـر ل ـه. فقـد ت ـه ومعارصي يـة مـن زمان اذلات

لـايض، وحضور مركزّي  سـريذايت، ومـروع سـريذايت، ومقومات قصصية، ورسد اسـرتجاعي ل

نافـذ بـني  عـام واملهنـة، وت فـرتة الطفـوةل، وتضمـني ألمه املعطيـات السـريية املتعلقـة ابلتكويـن ال ل

ـية  ياسس ـرز مواقـف الشـاعر مـن أحـداث عـرصه السس سـرية األان وسـرية اجملموعـة، وعـرض ألب

قـرن العرين... ثـاين من ال عـامل العـريب يف املنتصف ال تارخييـة احلامسـة الـي هـزت مـرص وال وال

عاد السـريذاتية يف مجموعة »أبوابك شسـىت« مل جيعلها تمتحض سـرية  بيد أّن وضوح هذه األب

ة  يّ ـة. فقد ظلّت قصائد هـذه اجملموعة وف ية النرثي يهنـا وبـني السـرية اذلات يـة خالصـة ال فـرق ب ذات

ـتطع املكـّون السـريذايت أن يلهتـم املكّون الشـعري، بل  هويّهتـا الشـعرية يف املقـام األّول ومل يسس ل

ـا علهيا طية  تفاعل األجنـايس الي وقفن ـرز مظاهـر ال فاعـل. ومـن أب يهنـا جـدل وحـوار وت ـام ب ق
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هـذا البحـث اعـامد النـص الشـعري املعطى السـريذايت منطلقـا هل حييل عليـه مرجعيا ويثبت 

لبـس املعطـى احليايت  ـياق قصـيص واحض، لكنـه رسعـان مـا ي ـه الزمـاين واملـاكين داخـل سس إطاري

الواقعـي املرجعـي لبـوس الشـعر جمـازا وختييـال وترمـزا، فتنتقـل اإلحـاةل املرجعية التسـجيلية 

ـق املطلـق وتصبـح سـرية  عان ـدا ي إىل خلـق جـايّل فـين يعيـد تشـكيل املـايض تشـكيال جدي

قـارئ فيه أفقـا هل هو. الشـاعر املتحققـة فعـال إمـاكان وجـودي ميكـن أن يـرى ال

ـد هـذه  نـا اآلن أن نتسـاءل: هـل اكنـت اذلاُت املتلكمـُة يف قصائ عـى هـذا النحـو حيـق ل

التارخيـي  الواقعـي  فـاروق شوشـة اإلنسـان  الشـاعر  بـُة قصـَة حياهتـا، يه أان  الاكت اجملموعـة 

حفسـب أم مّضـت هـوّيت أخـرى للشـاعر كثـرية؟

ـد وإن أحالت عـى ذات واحدة شـقّت ادليوان  نـا مـن هـذه ادلراسـة أّن القصائ بـنّي ل قـد ت ل

نّوعـا  ّـة الـي عّرفـت هبـا نفسـها وانتسـبت إلهيـا متنّوعـة خمتلفـة، ت هوي ـإّن ال ـا، ف معـودّي وأفقيّ

ّـة واحدة، بل مـا يه إالّ هوّيت  واختالفـا جيعـالن مـن ابب اجملـاز حفسـب أن نتحـّدث عـن هوي

ـد اجملموعـة بتحديـد  لـت قصائ قـد تكفّ كثـرية متشـابكة متداخـة يتصـادى بعضهـا مـع بعـض. ل

ـيخوخة،  ـرة إىل مرحـة الشس ـدءا مـن الطفـوةل املبكّ موقـع األان الشـاعرة يف الواقـع التارخيـّي ب

ـة الـي ينمتي إلهيا الشـاعر واملهنة الي مارسـها، فإذا ما اكن قارئ  والتعريـف ابلطبقـة الاجامعيّ

ـرثا ، أمكنـه أن يشـلّك فكـرة قريبة جّدا  شـعر فـاروق شوشـة مّطلعـا عـى لّك أعـاهل شـعرا ون

ـة خـارج النّص. قيّ ـة الشـاعر احلقي مـن الوضـوح عـن خشصيّ

ـد فـاروق شوشـة عـى  تعـّرف مـن خـالل قصائ ـومّه ال لكـّن الاطمئنـان إىل هـذا احلـمك وت

نا الشـاعر من خفاخ.  سـريته يف الواقع، ليسـا يف احلقيقة إالّ رسااب خلّبا وسـقوطا يف ما نصب ل

ـة يف ادليـوان حـىّت وإن تطابقـت املعلومـات املقّدمـة عـن الشـاعر مـع الواقـع،  يّ فالسـرية اذلات

ة املعطـاة واخّتـذت مـن تـكل  يّ ـة. فـاألان قـد متـّردت عـى هويّهتـا السـريذات إن يه إالّ خدعـة خمات

ـة األدبية،  يهنـا الهوي ة نفسـها مدخـال إىل تشـكيل هـوّيت جديـدة كثـرية ب يّ املعلومـات السـريذات

ـة األسـطورية. قمييـة، والهوي ـة ال ثقافيـة والهويـة الاجامعيـة، والهوي ـة ال والهوي

ـئة الـي جعلناها  قـراءة هـذا املبلـغ أن جنيب عن األسس لغنـا مـن هـذه ال ميكننـا اآلن وقـد ب
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متعـّددة خمتلفـة  ـوات  أن فـاروق شوشـة  مـة يف شـعر  املتلكّ األان  إّن  فنقـول  ا.  همـادا دلراسـتن

عبـة مـن الشـاعر  ـه ليـس إالّ وهـا ول ـع السـريذايّت اذلي اكتنـف قصيدت متناقضـة، وإّن الطاب

ـزع قنـاع  ـا ذهـب يف خـدان أّن الشـاعر ن ـي. ولكّ قـن فهيـا الرقـص بـني حبـي التجـّي والتخفّ أت

ـا حبقيقـة مفادهـا أّن  ـة، اصطدمن ـة الواقعيّ تارخييّ تـه ال ـتعارة واجملـاز وكشـف عـن خشصيّ الاسس

ـزامح ولكنّـه يظّل بعيدا عهنا  مـة إن يه إالّ جـاع ذلوات تتداخـل يف الشـاعر وت هـذه األان املتلكّ

يـاان منفلتـا عـن لّك حتديد أخاليّق واجامعّي واترخيـّي، يف ترحال دامئ حنو مدينة  يـا دامئـا، ك متعال
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الشـعر عند فاروق شوشـة
 بـن التصور واإلجناز

د. عبد الرحيم الكردي*  

متهيد

بـني من جوانـب فاروق شوشـة، اجلانب  هـذه ادلراسـة  حتـاول اكتشـاف العالقـة بـني جان

فـه، واجلانـب الثاين هو إجنـازه الفين  األول هـو الوعـي النظـري ملفهـوم الشـعر وطبيعتـه ووظائ

ـًدا وفـاروق شوشـة شـاعًرا،  املمتثـل يف إبداعـه الشـعري، أي العالقـة بـني فـاروق شوشـة انق

عقـاد  نقـاد، أمثـال املعـري وال ثـار إال حـول الشـعراء ال ـئة ال ت سـوف تبحـث عـن إجـاابت ألسس

ـئة مـن قبيـل: كيـف اكن الشـاعر  وعبـد الرمحـن شـكري وصـالح عبـد الصبـور، هـذه األسس

ـد شـعرية؟ ومن  يتصـّور مفهـوم الشـعر؟ وهـل يتطابـق هـذا التصـّور مـع مـا أبدعـه مـن قصائ

ـره يف شـعره؟ أيـن جـاءه هـذا التصـّور؟ ومـا أث

ـداع  فهـو فيـض ذويق  ـا اإلب عقـل، أّم ـي موطنـه ال إّن التصـّور إدراك ذهـين أو معـل منطق

ـدة، ومـن الشـعراء من  ـتطيع أن يبـدع قصيـدة جيّ نقـاد مـن ال يسس ـر ال اكب قلـب. مفـن أ ـه ال ماكن

فنيـة لشـعره هـذا يف  ـتطيع أن يصـوغ األسـس ال ـتطيع أن يبـدع أمجـل الشـعر لكنـه ال يسس يسس

ـا، وليـس رشًطـا أن يتفق مـا ينجزه  ـًدا مًع غـة ختاطـب العقـل، ومهنـم مـن يكـون شـاعًرا  وانق ل

بتـت بعـض ادلراسـات  قـدمه، فقـد أث نـوع مـن الشـعراء مـع الصـّورة الـي يكتبوهنـا يف ن هـذا ال

ـه شـعر  ـق يف شـعره التصـور اذلهـين للشـعر اذلي حـامك ب ـتطع أن يطبّ عقـاد مثـاًل مل يسس أّن ال

فنيـة للشـعر مفيـدةً، فقـد تكـون  شـويق، وليـس رشًطـا أن تكـون معرفـة الشـاعر ابألسـس ال

اة السّويس - مرص ن ية يف جامعة ق علوم اإلنسان تاذ بلكية اآلداب وال أسس  *
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لزوميـات والبديعيات،  قـة النطالقـه وحريتـه، كـا نالحـظ عنـد شـعراء ال مكبـة للشـاعر وعائ

قـل الصخـر.. وأن الشـعر اكلبحـر أهـون مـا يكـون  ـه أشـد مـن ن وذلكل  قيـل: »معـل الشـعر ب

ـا مـن عرفـه حـق معرفته«1. ًب ل ـه ق عـامل، وأتعـب أحصاب عـى اجلاهـل أهـول مـا يكـون عـى ال

ـون: إّن أهـل مكـة أدرى بشـعاهبا،  غـري أن كثرييـن مـن الشـعراء يـرون غـري ذكل، إذ يقول

ناقـد اذلي مل خيض هذه  ـداع، أقـدر عـى فهم الشـعر من ال ـة اإلب وإّن الشـاعر اذلي مـارس جترب

ـن  ـن طاهـر سـأل البحـرتي عـن مسـم ب ـن عبـد هللا ب ـة، ذلكل يـروى  أّن عبيـد هللا ب التجرب

ـا ال يوافقـك عـى  ًب عل عبـاس ث ـواس، فقـال: إن أاب ال ـو ن ـواس أهيـا أشـعر؟ فقـال: أب يـد وأيب ن الول

علـب وذويه، مـن املتعاطني لعم الشـعر دون معـهل، وإمنا  هـذا، فقـال: »ليـس هـذا مـن شـأن ث

ـه«2، وقصيدة ابن  يعـم ذكل مـن ُدفـع يف مسـكل طريـق الشـعر إىل مضايقه، وانهت�ى إىل رضوب

الـرويم يف هجـاء األخفـش مشـهورة، وفهيـا يقول:

َده ـه مفا مَحِ لتَ أخفـِش مـا ق ــ  قلـُت ملـن قـال يل:َعرضـُت عـى ال  

تقده بـني العمـى إذا ان عـى ُم ـه  َت  ابلشـعِر حـني  تعرضـ قـرصَّ  

علبـه  اكن  ال وال أسـده ث مـا قـال شـعًرا  وال رواه، فـال   
د فـرت هجـاًل بلك مـا  اعتقده3 فـإن يقـل : إنـين رويـت فـاكدل   

ـة، وأن هنـاك مـن الشـعراء  قـدرات الفردي لكـّن الفريقـني مل يتنهـا إىل أن األمـر يتعلـق ابل

ـتطيع يف الوقـت نفسـه أن يصـوغ  مـن يعـي األصـول واألسـس الـي يبـدع علهيـا شـعره، ويسس

ـا ال  هاًم لغـة ختاطـب العقـل، ومهنـم مـن ينسـال عليـه الشـعر إل ـداع ب تـه يف اإلب ـه وجترب خربت

يـدري كيـف جـاءه، وال مل جـاءه هكـذا. صنفان من أحصـاب املوهبة، والسـاحة األدبية والنقدية 

عقهـم املعرفة  نقـاد اذليـن مل ت فـة الشـعراء ال هـذا وذاك، فهـل فـاروق شوشـة اكن مـن طائ تتسـع ل

نقـد؟  ـداع الشـعر عـواًن هل يف خـوض غـار ال تـه يف إب ـداع يف الشـعر، وهـل اكنـت جترب عـن اإلب

أم اكن األمـر غـري ذكل؟ 

نة 1981 ج1 ص 117 قده، حتقيق محمد حميي ادلين عبد امحليد، دار اجليل بريوت سس ه ون عمدة  يف حماسن الشعر وآداب يق، ال ابن رشس  1
نة 2000 ص 252 لكتاب سس هيئة املرصية ل قاهر اجلرجاين، دالئل اإلجعاز، حتقيق محمود شاكر، ال عبد ال  2

نة 1994 ج 2 ص 743 لكتاب ط 2 سس عامة ل هيئة املرصية ال ابن الرويم، ادليوان حتقيق حسني نصار، ال  3
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أواًل: التصـوّر

الناقد شوشـة  فاروق 
ـه الصـوت الشـعري املتألـق يف  مـن املعـروف أو املشـهور أن فـاروق شوشـة شـاعر، وأن

ـهتر  قارب نصف قرن، لكنه مل يشس يـة ويف الصحـف واجملـالت ملدة ت تلفزيون الربامـج اإلذاعيـة وال

ـة تكشـف عن انقد  ـرمغ مـن أن أعـاهل النقدي يـة، عـى ال ـتغل ابلنظـريت األدب ـه انقـد أو مشس أن ب

فنية للشـعر واملذاهب امجلالية لـألدب عامة، وأنه ميتكل  ـة وعم ابألسـس ال حصيـف وعـى دراي

نـاول  ـة الـي ت نقـد بطـرق خمتلفـة، مهنـا كتبـه النقدي ـة اثقبـة، فقـد مـارس معليـة ال قدي ملكـة ن

ناول  ـه »أصـوات شـعرية مقتحمـة« اذلي ت قـداىم واملعارصيـن، مثـل كتاب فهيـا أعـال الشـعراء ال

ـيوًخا، ومثل كتابه »يف حرة موالي  ـبااًب وشس فيه أشـعار أربعة عر شـاعًرا من معارصيه شس

نـاول فيـه مفهـوم الشـعر ووظيفتـه وعـرض فيـه دلواويـن عـدد مـن الشـعراء  الشـعر« اذلي  ت

ـنة، ويوسـف نوفـل، وخـادل السـاكت،  ـو سس فيتـوري، ومحمـد إبراهـمي أب القدمـاء واملعارصيـن: اكل

ـن زيدون.  وفـدوى طوقـان، وحسـن طلـب، وعبـة الرويـين، وعبـده بدوي، وقـامس حداد، واب

ـه »مجـر الكتابة«   ـي كتاب نقـد، فف قـد ال ـة ون نقـد الرواي قـده عـى الشـعر بـل امتـد ل ومل يقتـرص ن

ـة، وأعـال منصـور الرحبـاين، وشـعر أمحـد شـويق،  عـامل النقدي عـرض لكتـاابت محمـود أمـني ال

وشـعر المرتـني، وأعـال جوزيـف حـرب، وسـهري املصادفـة، وأمحـد عبـد املعطـي جحـازي، 

ـة األخـرى  نقـاش، والطيـب صـاحل، وغـريمه كثرييـن، هـذا ابإلضافـة إىل كتبـه النقدي ورجـاء ال

مثـل »الشـعر أّواًل والشـعر أخـرًيا« وكتـاب »هؤالء الشـعراء وعواملهم املدهشـة« وكتاب »زمن 

قـدي  ـّم عـن ذوق ن ـه الشـعرية ت للشـعر والشـعراء« وكتـاب »العـالج ابلشـعر«. كـا أن خمتارات

رفيـع، مثلـا يف كتبـه »أحـى عريـن قصيـدة حـب يف الشـعر العـريب« و»أحـى عريـن 

ـ�ي« و»اذلخـرية مـن النصـوص الشـعرية«. هـذا لكه يدل عـى أن فاروق  ه قصيـدة يف احلـب اإلل

ـًدا يف آن واحـد، وقـد أدى هـذا إىل حتـّي  شوشـة مل يكـن شـاعًرا حفسـب، بـل اكن شـاعًرا وانق

توافر لغريه. مفن يقرأ شـعر فاروق شوشـة أو يسـمعه يدرك أنه شـعر  قده بسـات مل ت شـعره ون

نقـدي، فهـو شـعر  ـى، عاجلتـه طبيعـة خبـرية بأسـس امجلـال واذلوق ال مصقـول همـذب مصفّ
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ـن معـه، ال كـا هـو الشـأن يف شـعر  بيـت واب بيـت وأخـاه، وليـس  ال حمـكك مثقـف جتـد فيـه ال

تلقائية والارجتال - حسـب الوصف النقدي املشـهور - أو شـعر الابتذال  قامئ عى ال البداوة ال

ـة أو  لغوي قـدرة ال ـة الشـعر احلـر ممـن ال ميتلكـون ال اب والراككـة الـي وقـع فهيـا لك مـن جلـأوا لكت

قافـة  قديـة صارمـة وث قـة ن ـه ميتـكل ذائ املوهبـة احلقيقيـة. ومل يكتسـب شـعره هـذه الصفـة إال ألن

ـه الشـعرية املتفجـرة. يـة لـألدب، إىل جانـب قدرت ـة ومعرفـة ابألسـس امجلال نظري

قـده عـن النصوص  يـة مـن موهبتـه الشـعرية، فـم ينفصـل ن قـده لألعـال األدب ـاد ن وقـد أف

قده هذا  ـا. ذلكل مل يصب ن قـًدا تطبيقيً اإلبداعيـة، ومل يـأت يف صـورة أحبـاث فلسـفية، بـل اكن ن

ـع  نقـاد، فـم جنـده يول ـة مـن ال آفـة اجلفـاف وتصلـب الرايـني الـي منيـت هبـا أعـال معارصي ب

لغـة الركيكـة املعلبة  ـتخدام املصطلحـات الغريبـة احملنطـة، وال ـتوردة واسس بتطبيـق املنـاجه املسس

يـة  ـتخدم ذوقـه يف حتليـل الظواهـر امجلال نقـد احلديـث، بـل اكن يسس غـة ال الـي طغـت عـى ل

ـرديء. مبـارشة، ويف المتيـز بـني اجليـد وال

ـة، بـل اكن يـرى أهنـا  يكيـة النقدي هـذه املياكن وقـد اكن فـاروق شوشـة مـدراًك متـام اإلدراك ل

تقليديني عى حد  يـني وال يه األزمـة احلقيقيـة الـي يتخبـط فهيـا مـن حيرتفـون النقد مـن احلداث

ثقـايف واملعـريف -  ـه ال ناقـد - يف اغرتاب ناقـد احلـدايث: »تـربز مشـلكة ال سـواء، فهـو يقـول عـن ال

قـدي، وصلته مثـاره دون أن يتأمل مكوانته، وأنسـاق  عـد أن امتـأل مبعطيـات فكـر فلسـفي ون ب

نقـاد، ليطلعهـم عـى  ـه، وهـو يف األغلـب األمع يكتـب لغـريه مـن ال ات يئ ـه يف ب عبـريه عـن إبداعات ت

عامـل مـع النـص الشـعري العـريب، فهـو يريـد وضعه يف  ـبقه يف املعرفـة والاكتشـاف. وإذا ت سس

ـق الـي أخذهـا عن اآلخريـن. أي تطبيق األجني عـى العريب. األمر  قوالـب والطرائ األوعيـة وال

ـة«1.   قـاد احلداث تعامـل مـع النـص الشـعري عنـد كثـري مـن ن اذلي أدى - ويـؤدي - إىل فشـل ال

ـوا أفضل حااًل من نظراهئم  تقليديـني اذليـن اكتفـوا ابجرتار الرتاث مل يكون نقـاد ال ويـرى أّن ال

ـي مبتطلبـات املرحة  ف ـتنبط مـن الواقـع وال ت ـتخدمون أدوات مل تسس احلداثيـني، ألهنـم أيًضـا يسس

ـديح  يـة اجلديـدة وان ثـة. يقـول: »كـا أن تفجـر الشـعرية العرب يـة احلدي قـة امجلال تارخييـة أواذلائ ال

قاهرة 2007 ص10. ية، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، يف حرة موالي الشعر، ادلار املرصي  1
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نقاد وادلارسـني - املزودين ابلوعي  يـة يف املغامـرة والتجريـب، جعـل كثرًيا مـن ال موجاهتـا املتتال

ـداع  عـة والتحليـل والاسـتراف، فاإلب يـة - عاجزيـن عـن املتاب ثقافـة الرتاث املتـاح مـن خـالل ال

ـًرا. إن الصناعـة القدميـة والبضاعـة القدميـة  ـا مغاي يً ـا معرف قـدًي ووعًي املتالحـق يتطلـب ركًضـا ن

ـبة، املـوروث  عـد تسـعف - مـن حيملوهنـا ويمتثلوهنـا - ابلوعـي الاكشـف أو األدوات املناسس مل ت

يـه للرح  ـا، وهامًشـا يرجـع إل نً يـه ابعتبـاره اترخًيـا ال مت البالغـي امجلـايل لكـه يتطلـب النظـر إل

بـل األوام«1. نقـع الصـدى أو ت ـة، ميكـن أن ت والتفسـري، ال ابعتبـاره ذخـرية عرصي

يـني قـد أخفقـوا يف  نقـاد الرتاث يـني وال نقـاد احلداث هكـذا يـرى فـاروق شوشـة أن الًك مـن ال

ـوا مـن النصـوص بطريقة مبـارشة، وألّن  تعامـل مـع الظاهـرة الشـعرية املعـارصة، ألهنـم مل يقرتب ال

ثقافيـة والتارخيية  أدواهتـم الـي يتعاملـون هبـا مـع الشـعر العـريب ليسـت انبعة مـن الظـروف ال

الي  أفرزت هذه الظاهرة الشـعرية، من مث أصبحت  احلركة اإلبداعية تسـري يف واٍد  واحلركة 

ـة تسـري يف واٍد آخر.  النقدي

للشـعر مفهـوم جديد 
 - فـاروق شوشـة  عنـد   - الشـعري  ـداع  ابإلب النظـري   الوعـي  عنـرص يف معليـة  وأمه 

مييـاؤه  ـا »جوهـر الشـعر وك نً ـي، أو مـا يسـّميه هـو حي هـو إدراك مفهـوم الشـعر مبعنـاه احلقيق

ـد التصور املثايل  ـا آخر »الشـعر األصفى« و»الشـعر الشـعر«2، وحتدي نً احلقيقيـة« ويسـميه حي

ـه هو جوهر  للشـعر هـو األسـاس يف اختـالف أي مدرسـة شـعرية عـن مدرسـة أخـرى، كا أن

تقـومي  الصحيـح.  ـة أو اخلطـأ يف الوصـف وال ًضـا السـبب يف اإلصاب اختـالف األجيـال، وهـو أي

إّن لك مدرسـة جديدة حتاول اإلجابة عى السـؤال نفسـه: ما هو الشـعر؟ فعندما جاءت 

ـاء والبعث اكن لّك  قـرن العريـن لتحـل حمـل مدرسـة اإلحي ـية يف مطلـع ال املدرسـة الرومانسس

عقـاد بشـلك مكثـف يف كتاب  ـًدا للشـعر، صاغـه ال ـا جدي ناؤهـا أهنـم عرضـوا مفهوًم مـا فعـهل أب

نـاًء عليـه، وعندمـا جـاءت احلركة اجلديـدة حركة الشـعر احلر أو  ادليـوان، وحـامك شـعر شـويق ب

السابق ص 10.  1
السابق ص 12  2
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ـه رواد لّك حركة  ـًدا للشـعر. فالسـؤال املكرر اذلي يأيت ب ـا جدي تفعيـة، قدمـت مفهوًم شـعر ال

ـو متـام  ـواس و فعـل أب جديـدة يف لّك العصـور، هـو: مـا األدب؟ مـا الشـعر؟ هكـذا فعـل أبون

ـية  ـتوحاة من اكتشـاف حساسس والبحرتي وأبو العالء وسـارتر، وتكون اإلجابة يف لّك مرة مسس

يـة جديـدة، مـرة تكـون اإلجابة عـن طريق ذكر بعض املواصفات الشـلكية اكلوزن  ذوقيـة وجال

قيـود املتعلقـة ابلـرتاث، كأن يكـون الشـعر جـارًي  قافيـة، ومـرة أخـرى يضـاف إلهيـا بعـض ال وال

عـى الكم العرب.

ـواردت عـى الشـعر  ويف لّك األحـوال يوجـد عامـل اثبـت مشـرتك بـني لّك املفاهـمي الـي ت

ية جديدة بأسـلوب  ـة إنسـان عبـري لغـوي حـر ومجيـل عـن جترب ثًـا وهـو أن الشـعر ت ـا وحدي قدميً

ـة، أو  تقليدي قافيـة، أو الصـور ال ـوزن وال بـاط ابل خـاص، وهنـاك عوامـل متغـرية، مثـل الارت

نبع من اختـالف األذواق  تعبـري عـن قضـاي الواقـع أو عـن الوجـدان، وهـذه العوامل املتغـرية ت ابل

ابلرتاث. والعالقـة 

ـية  بـط مبـا يسـميه » احلساسس واملفهـوم اجلديـد اذلي يرتضيـه فـاروق شوشـة للشـعر يرت

لغوي واخليـايل  وامجلايل  ـيقي وال اجلديـدة« ويقصـد هبـا روح العـرص الـي تظهـر يف اإلطار املوسس

ـنة  ا، مفا اكن يعّد مجياًل منذ مئة سس املقبـول يف العـرص احلـارض، دلى املبدعـني ودلى املتلقـني مًع

ـيقى الـي اكنـت تطـرب جيـل اآلابء واألجـداد رمبـا ال تطـرب  رمبـا ال يعـّد مجيـاًل اآلن، واملوسس

نـاء واألحفاد. األب

ـية،  هـذه احلساسس ـتجابة ل األصـل يف ظهـور تصـور جديـد ملفهـوم الشـعر إذن هـو الاسس

املألـوف، أو اخـرتاع أشـاكل غـري مألوفـة، رمغ أن هـذه  المتـرد عـى  الرغبـة يف  وليـس جمـرد 

ـه مهج، لكنه  هـا، ألن التغريـب والانزيح يف ذات عـد واحـدة مـن عوامـل طرافهتـا وجال فـة ت اخملال

عنـرص عـريض وليـس هـو جوهـرا عنـده الشـعر اجلديـد، جوهـره هـو الصـدق يف التعبري عن 

ـية الـي تمكـن يف قـرارة الواقـع.  ذلكل فـإن فـاروق شوشـة يـرى أن بعـض حمـدودي  احلساسس

نقـد يف الوقـت احلـارض، مل يفهمـوا احلركـة الشـعرية اجلديـدة،  األفـق مـن مدعـي الشـعر وال

العـريب، أو أهنـا جمـرد قوالـب  لغـوي  العـرويض وال لمـوروث  ل فظنـوا أهنـا جمـرد متـرد وهـدم 
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ـورة  جديـدة لصياغـة أشـعار قدميـة. يقـول: »فـإن احلركـة الشـعرية اجلديـدة - يه أساًسـا - ث

ية الراهنـة والتعبري  ـة اإلنسـان ـز  يف رصـد التجرب هـا أسـلوهبا اخلـاص املامي ـية جديـدة، ل حساسس

قافيـة أو متـرًدا عـى  ـورة يف العـروض وال عهنـا، وليسـت كـا يظـن البعـض - حمـدود األفـق - ث

هـذا، فـإن اذليـن مل يعـوا هـذه البدهييـة قـد وقعـوا يف  تقليـدي. ول يـة ال هيـلك القصيـدة العرب

خطـأ مضاعـف، حيـث تصـوروا احلركـة الشـعرية اجلديـدة جمرد معار شـعري جديـد، فكتبوا 

يـد الرتاث العظمي  قال قليـدًي يف قالـب الشـعر اجلديـد ومه ال يـدرون. وكذكل فإن وطأة ت شـعًرا ت

يـة جديدة إال فام  تقليديـة ال جتعـل ملـن يسـري عى هنجهـا فرصة حتقيق ذات يـة ال لقصيـدة العرب ل

لعـادة«1. ـدر، وجبهـد خـارق ل ن

ـا ال يفي بأغراض  ـية ّم ـه يـرى أّن مفهـوم الشـعر اذلي يتأسـس يف ظـل حساسس وذلكل فإن

ا أمحد شـويق:  ـية أخـرى، وذلكل جنـده يقول خماطًب تعبـري عـن قضـاي تطـرأ يف ظـل حساسس ال

»يف أيـدي الشـعراء املنسـلخني

ـا وهوية مذاقً

النصل ينكـر 

وينكـر معود الشـعر

وتأيت 
غـة السـحر جديدة«2 ل

مث يقول:

ـدرك أن الشـعر اختلف  »ت

وأن عباءتـك الواسـعة الفضفاضـة 

مـا عـادت تدئف أحفادك 

وريح الرعـب تالحقهـم وخـواء القلب 

محمد الراوي، أدابء اجليل يتحدثون، مطبوعات اللكمة اجلديدة ابلسويس 1982 ص157.  1
لكتاب ،2008، ج 2 ص399. عامة ل ة ال هيئة املرصي األعال الشعرية، ال  2
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ـرودة أزمنـة القهر وب

ـته لقـادم دهشس  فاغفـر ل

ية أخرى نـاس عـى املألـوف حبثًا عـن آن وخـروج ال
لقـوم جديد«1 وسـالف ل

من املالحظ هنا:

ـية اجلديـدة، إال  ـه يـرى عـدم مالءمـة مهنـج شـويق للحساسس  أواًل: أن فـاروق شوشـة رمغ أن

عقاد من قبـل، فقط  قـال إن عباءتك  ـه مل خُيـرج شـعر شـويق مـن حـوزة الشـعر، كـا فعـل ال أن

ا للظروف الي نشـأ فهيا،  ـًب واسـعة ال تدئف أحفادك، بل يرى أن شـعره  شـعر لكنه اكن مناسس

وليـس للظـروف اجلديـدة. وليـس معـى ذكل أّن فـاروق شوشـة يرى أن الشـعر اذلي أُبدع يف 

تعلق ابإلنسـان، أًي  عـرص ال يقـرأ يف عـرص آخـر، بـل يـرى أّن الظاهـرة الشـعرية خـادلة، ألهنـا ت

بـه ال يتـاح اكتشـافه  ـه، لكـن لك مرحـة تكشـف عـن جانـب مـن جوان ـه وأًي اكن ماكن اكن زمان

يف عـرص آخر. 

ـية الي أفرزت شـعر شـويق،  ـية اجلديدة عن احلساسس ـه يعلـل اختـالف احلساسس ـا: أن ًي  اثن

ـرودة أزمنـة  قلـب وب ـأن الظـروف اجلديـدة خمتلفـة، فـريح الرعـب تالحـق أهلهـا، وخـواء ال ب

قهـر. وبـذكل يكـون زمـن  الشـعر مجموعـة مـن اللحظـات الـي ختتلـف فهيـا لك حلظـة عـن  ال

عقاد  ـي مفهـوم فاروق شوشـة ومفهـم ال لتق هـا، فهـو زمـن رومانـيس، وهنـا ي قة ل اللحظـة السـاب

تعبـري عـن الوجـدان،  يـه مـن مبـدأ ال ـية، لكـن األول وجل إل عـه الرومانسس اب عـن الشـعر يف من

ثـاين مـن مبـدأ اخلصوصيـة وفـرادة اللحظـات. وال

ـية  ـية اجلديـدة الـي حتـدث عهنـا فـاروق شوشـة ليسـت حساسس ثًـا: أن فكـرة احلساسس اثل

قافية وجالية عامـة  تعد مبثابة لغة  غـّرد لنفسـه اكلعصفـور، بـل يه موجة ث يـة لشـاعر فـرد ي ذات

ـبة إىل املبدعـني أو إىل القراء. ـا سـواء ابلنسس يً ـا وذوق ًي ـه  جال قاعات لعـرص وإي ل

مـن  تـاج مجموعـة  ن بـل يه  فـراغ،  مـن  تتشـلك  اجلديـدة ال  ـية  أن هـذه احلساسس ـا:  ًع راب

السابق ج2 ص 400.  1
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ـبه  ـة الـي تصنـع مـا يشس ـية واحلضاري ياسس ثقافيـة والسس ـة وال الظـروف الاجامعيـة والاقتصادي

ا  ًي ًصـا جال تارخييـة، الـي تشـارك فهيـا مجموعـة مـن العوامـل. يقـول: »الشـعر بوصفـه ن احلمتيـة ال

يتشـلك وينطلـق وحيلِّـق يف فضـاء، هـو إذن ليـس منبّت الصـة حبيث نتصور الفضـاء فراغًا، 

عبـارة األخـرية تظـل مشـلكة  ـه، يف هـذه ال يتـه ومتغريات وإمنـا هـو مشـتبك حبركـة الواقـع، وجدل

يـة - الـي تزامح وتتجاور وتصطرع فهيـا عصور وقرون  ـة اجملمتـع أو حتديـث اجملمتعـات العرب حداث

عادهـا  خمتلفـة بـلك مرياهثـا، مشـلكة ضاغطـة وحامكـة، فاألصـوات الصـادرة عـن اجملمتـع يف أب

تأزم بصـورة حادة:  تقلـص وتنمكش وت عـزف نشـاًزا وت يـة، ت ـة واملعرفيـة وامجلال ثقافيـة واحلضاري ال

ية تمتثل  ـع عات تـأزم هتـبُّ زواب ا، ويف قلـب هـذا ال لًي ـتقب ـا مسس ًي ـا، ماضـوًي ورهان ًي ا، وحداث سـلفيً

ـة املسسـمترة  اب بـة ملـن يبدعـون ابلكت ـة، واملطال نـاول القضـاي اليوميـة واملصريي يف اإلحلـاح عـى ت

ـاًل ال يعـين  بقـاء والاسسـمترار، فالتوقـف أمـًدا قصـرًيا أو طوي حـىت يضمنـوا رشط احليـاة، وال

تغيـري أو البحـث عـن  ـواًن مـن املراجعـة والاحتشـاد، أو العـزوف وال هـذه اجملمتعـات ل ـبة ل ابلنسس

تـارخي«1. رؤى ومنصـات انطـالق جديـدة، بـل هـو يعـين املـوت واخلـروج عـن ال

لحياة، أو مظهـًرا من مظاهر  ـي عند فاروق شوشـة صـورة ل وبـذكل يكـون الشـعر احلقيق

يـة الضيقة الي تشـوه هذا الشـعر،  غـاس يف التارخيان احليـاة، لكـن ذكل ال يعـين ادلعـوة إىل الان

ـة ومتلـق امجلاهـري. يقـول: »وهنـا تربز  ياسـة أو ادلعاي لسس ـا  مبتـذاًل ل ًي ـا خطاب وتزيفـه وجتعـهل بوقً

ياته اجلسـام، عندمـا جيـد خالصـه يف مـؤازرة  ـي املـأزوم هبمـوم الواقـع ومسـؤول مشـلكة املتلق

ـيايس والراهن«2، ألّن الشـعر اذلي يكون أسـرًيا  ـه فتنة السس يـة واملبـارشة، وعندمـا تطرب اخلطاب

تارخييـة،  ـا  ال يـدل إال عـى هـذه اللحظـة ال ًي ـرة، يصبـح شـعًرا خطاب عاب تارخييـة ال لّحظـة ال ل

يه  نهتـ�ي قميهتـا ابنهتـاء مـا تدعـو إل يـة الـي ت لوحـات اإلرشـادية وادلعائ وال يفـرَّ إال هبـا، فهـو اكل

قبـع يف قـاع  ـق اخلـادلة الـي ت يـه، لكـّن الشـعر احلـي هـو اذلي يكشـف عـن احلقائ أو تشـري إل

قهـر والوجـود، عندئذ يصبح الشـعر  ـرة، مثـل قضـاي احلـق والعـدل والظـم وال عاب اللحظـات ال

حرة موالي الشعر، ص 9.  1
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تجـاوز أذرعتـه  أسـوار املـاكن والزمـان. همموًسـا، يـي رًسا بـدالالت غـري حمـدودة وت

تـذال والوقـوع  يـة والاب ويـرى فـاروق شوشـة أن الشـعراء لـيك يتخلصـوا مـن آفـة اخلطاب

تبعيـة  تبعيـة يف لّك صورهـا، ال ـد أن يتخلصـوا مـن أوزار ال ـرة، ال ب عاب يف أرس اللحظـات ال

يبـدع الشـعر  نيـة وغريهـا، أن يبحـث الشـاعر عـن اجملهـول ل ـية وادلي ياسس األيديولوجيـة والسس

ه يـرى أن اخلطر اذلي  ـي مـن أجـل الشـعر وليـس مـن أجـل أي هـدف آخـر. وبـذكل فإن احلقيق

ـه، بـل  يـه مـن خارجـه، أي مـن الفضـاءات احمليطـة ب ـأيت إل هيـدد عـرش الشـعر ليـس خطـًرا ي

ـا أو ادليـن1. ياسـة أو األيديولوجي لسس ـا ل بعيتـه وحتـوهل خادًم مـن داخـهل، مـن ت

ـًرا، أو هيـئ  أمـرًيا أو وزي يمتلـق فهيـا  ـة قصيـدة أو مقطوعـة  أي وذلكل خيلـو شـعره مـن 

قلبه يف املناصب  ـيايس، رمغ ت نية أو حزب سس برًيا  أو صغرًيا  أو يدعو إىل فرقة دي ا  ك ـًي ياسس سس

عنتيـل.  قـل وفـوزي ال احلكوميـة، يف الوقـت اذلي رىث فيـه عـدًدا مـن الشـعراء، أمثـال أمـل دن

ـأن يتخلصـوا مـن آفـة السـلطة،  ـوا أحـراًرا، وذكل  ب كـا يـرى أّن عـى الشـعراء أن يكون

أيـة سـلطة، همـا اكن نوعهـا، ألهنـا مفسـدة. يقـول: »أيـة سـلطة يف جوهرها مفسـدة، مفسـدة 

ـا، فإهنـا بسـاليْح اإلغـراء والوعيـد تطلق  ًي ـية  اثن ألحصاهبـا أواًل، وملـن حـول أحصاهبـا مـن احلاشس

ـنة الشـعراء اذليـن يقعـون يف الـّرك، وينسـون رشف الشـعر وكـربيء الشـاعر  قبـض ألسس وت

وحقيقـة دوره ورسـالته، حـني يتحـول إىل مـداح رخيـص أو هّجـاء مبـز، وهـو يف احلالني فاقد 

وحريته«2. يته  إلنسـان

عابديـن للّك سـلطة،  فـة الشـعراء ال عنـوان »خـدم« يفضـح فهيـا طائ وهل يف ذكل قصيـدة  ب

ـد، يقـول فهيا: املتسـلقني املتطفلـني عـى لّك املوائ

ـم خدم »لكهنَّ

بإصبـع واحدة

ـتفّزون مثـل قطعـان الغم ُسس ي

راجع حرة موالي الشعر، ص 12.  1
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ون  لقَ وهيطعـون علَّهـم ي

هبـات والنعم مـن بعـض ال

هلـم إذا حتركوا 

يف لك موضـع صم«

يننا  فـٌة مـن ب »طائ

جمبـوةٌل عـى عبادة الصم 

تصنعـه - إن مل جتـده -

عيـش دونه  ال ت

مذعـورة أن تهتم

لعـهل مرياهثـا من القدم«1.

الشـعر  وظيفة 
اختار فاروق شوشـة يف مفتتح الطبعة األوىل ألعاهل الشـعرية مقطوعة شـعرية للشـاعر 

الفرنـيس »بودلـري« لتكـون مقدمـة  لشـعره، يظهـر فهيـا رأيـه يف وظيفـة الشـعر. يقـول فهيـا 

بودلري:

“أهيا املسـافرون، املثريو ادلهشـة

قـرأ يف عيونـمك العميقـة اكلبحار بيـة ن أيـة حـاكيت ن

أروان علـب ذكريتـمك الرثية، حـى األعاجيب 

املصوغـة مـن النجوم واألثري«

 هكـذا يـرى فـاروق شوشـة أّن وظيفـة الشـعر يه كشـف أرسار احليـاة، أرسار احلركـة 

ية،  يـأس واألمـل، اسـتنطاق احليـاة وتصحيـح مسـار اإلنسـان والسـكون، السـعادة والشـقاء، ال

قبـح والفسـاد. يقـول عـن الشـعر: »صـوت احليـاة األقـوى وجمـى حتققهـا ادلامئ،  ومقاومـة ال

يـان هـذه األمـة وجوهرهـا، وهـو مطلـق أرشعهتـا، وجمدد  ـروح الناخفـة يف ك وهتافهـا الكـوين وال

نة 2005، ص90. ية، ط 3 سس ان لبن ة ال فاروق شوشة، أحبك حىت الباكء، ادلار املرصي  1
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ميياهئـا«1، مث يقـول »واملؤمنـون  ألواهنـا، وابعـث حيويهتـا، وحامـل قسـاهتا وجيناهتـا، ومفجـر ك

ابلشـعر يف هـذا الزمـان العبـي مه املؤمنـون ابإلنسـان، وابلوجـدان، وابملعرفـة، وابلفضـاء اذلي 

تنامغ، يف ظّل سـعينا ادلامئ ملزيد من احلرية والتحرر، ومزيد  يتسـع إلبداعات شسـىت تتاكمل وت

غفار  تقـدم، ومزيـد مـن الكرامة والكربيء«2. ويف هذا الشـأن ينقـل الكم عبد ال ـر وال تنوي مـن ال

قـاذ وأن الشـاعر منقذ، وأن  مـاكوي يف مقدمـة أحـد كتبـه املرتمجـة اذلي يقـول فيه: »الشـعر إن

قـط التحول احلامسة - اكمنة  ـام يف أوقـات احملن وعند ن جنـاة البريـة ووحدهتـا وسـالمهتا - ال سس

فيه عى ادلوام«3، مث يقول: »إن الشـعر يف مصميه مقاومة، فقد اكن الشـعر احلقيقي عى ادلوام 

لـور - »عـون  قبـح والتشـوه والظـم والاسـتبداد - كـا قـال اي ـلّك أشـاكل ال ـا مـن املقاومـة ل وعً ن

تغيـري وزرع احلقيقـة نفسـها يف قلـب الواقـع اليـويم  فعـل وأسـلوب املقاومـة والعمـل وال عـى ال

غافة  العمي للك الناس«. ابإلضافة إىل ذكل، فإن الشـعرعنده  يكشـف الغطاء أمام العيون ال

فـرتى حقيقـة  الواقـع، وتـرى جـال الطبيعـة، ويرى أن الشـعر سـلوى القلب احملـزون ومفتاح 

ابب األمـل عندمـا توصـد مغالـق الرجـاء، وهـو املنقـذ  عندمـا ينقطـع األمـل، واجملـال اخلصـب 

ه الي  ـتدرار اذلكـريت واحلنـني إىل املـايض. يقـول شوشـة معّدًدا وظائف الشـعر يف قصيدت السس

عنواهنا »القصيـدة واللون«:

عبارة ومـا يتشـلك عند ارتطـام ال

الفاصة ابللحظـة 

املطـاي القصائد يوسـعن يف السـري

للحنني متـكأ 

ويسـعفن عنـد انهتـاء الباكء

وعنـد انطفـاء الرجاء

وعنـد ابتعاد السـاء 

وجيدلـن من حسـك الرب

يف حرة موالي الشعر ص  8.  1
السابق ص 8.  2
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لنجاة ل أنشـوطة 

ا.. ولوًح

يرددنه

ويعـاودن فاصـة فاصة

هـل تريـد سـبياًل إىل اللون«1.

يـة، ألّن الاجتـاه  إّن الشـعر الرومانـيس نفسـه يـرى فـاروق شوشـة أّن هل وظيفـة إجياب

ا  قً لمقاومـة. يقول معل ـه ليـس دعـوة للسـلبية والهروب، بل هـو دعوة ل الرومانـيس حسـب رأي

ـنة املغـيّن الكبـري،  ـو سس ـنة: »أب ـو سس ـيقى األحـالم« للشـاعر محمـد إبراهـمي أب عـى ديـوان »موسس

ـية  ـرد إىل مصطلـح الرومانسس ـية، ي ـه واحـد مـن شـعراء الرومانسس اذلي طاملـا صنفـوه عـى أن

ـياق  ـية يف سس عـد أن أصبحـت الرومانسس تـه يف هـذا ادليـوان، ب رشفـه وجـالهل وحقيقـة دالل

لهـروب والانسـحاب والسـلبية والانطـواء،  نقـدي املـرصي والعـريب هتمـة مرادفـة ل الرطـان ال

يـد  تقال ـة عارمـة، وحـس وطـين وقـويم، ومتـرد عـى ال ويه الـي انطلقـت أساًسـا مـن روح ثوري

ـه اذلي يذهـب فيه إىل  ـيكية«2. وهـو هنـا يتفـق مـع لويـس عـوض يف رأي واملواضعـات الالكسس

ـية، وليـس العكـس. لثـورة الفرنسس ـية يف أورواب يه الـي اكنـت ابعثًـا ل أن املوجـة الرومانسس

طبيعـة الشـعر
لغـة مادته،  ال غـة، ف أمـا عـن طبيعـة الشـعر فـريى فـاروق شوشـة أن الشـعر يف جوهـره ل

ـتطيع هبـا  ـة وامللكـة الـي يسس لغوي غـة عليـا، وأن مـن ال ميتـكل املهـارة ال غتـه  سـامية أو ل لكـن ل

ـتطيع أن ميتـكل اذلوق  ـه ال يسس لغـة الـي يكتـب هبـا، فإن أن يفـرق بـني الصـواب واخلطـأ، يف ال

قبـح، أو بـني امجليـل واألمجـل. يقـول: »الشـعر يف جوهـره  ـه بـني امجلـال وال الفـين اذلي ميـز ب

لغوية عى  قتـه ال ـه أن تكـون ذائ ـد ملـن يقارب لغـة، وال ب ـداع األمسـى ابل فـّن لغـوي، أو هـو يف اإلب

فـّرق بني من يتحـررون من  قـدرة عـى المتيـز«3. وهـو بـذكل ي قـدر مـن الصحـة والسـالمة وال

األعال الشعرية ج2 ص 372.  1
حرة موالي الشعر ص 42.  2
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ثـورة والتجديد ومه قادرون، وبني مـن يتحررون من هذه  يـد الشـعرية بدافـع ال تقال القواعـد وال

لغويـة، وهجلهم ابلقواعد. عـدم قدرهتـم ولضعف ملاكهتم ال القواعـد ل

قـاع، واإليقاع عنده  يـة مـن قضاي طبيعة الشـعر عند فاروق شوشـة يه اإلي ثان القضيـة ال

ـيقى  قافيـة يشـمل املوسس ـوزن ومـن العـروض، فهـو إىل جانـب العـروض وال كـرب وأمع مـن ال أ

ـبة  ـى قضيـة القضـاي  ابلنسس بق قاعـات املعـاين والصـور. يقـول: »ت قـاع الزمـن وإي ادلاخليـة وإي

كـرب  قـاع يف رأيي يشء أ قـاع، واإلي يـة ابإلي قـة العرب لنـص الشـعري الراهـن، ويه عالقـة اذلائ ل

قـاع، لكـن يبقى  ـوزن الشـعري صـورة أو حـاةل مـن حـاالت اإلي ـوزن ومـن العـروض، وال مـن ال

قـاع ادلاخـي مرجعيـة يـمت عـى  ـيقا ادلاخليـة واإلي نـا أحصـاب احلديـث عـن املوسس أن يقـدم ل

أساسـها المتيـز بـني اجلوهـري واألصيـل والزائـف واملدعـى«1، وذكل ألّن كثرييـن ظنـوا أّن 

بيـت سـوف يقّرهبـا مـن شـلكية النـرث، وهـذا جمـرد ومه،  ختـي القصيـدة احلديثـة عـن نظـام ال

بنيـة اإليقاعية  ـيقي  لكنـه معـار جديـد خيلخـل ال تفعيـة ال خيلـو مـن معـار موسس ألّن شـعر ال

نيـة  ب يـؤدي إىل خلخـة  الراهـن  النـص  يقـول: »إن  ـة.  تقليدي ال يـة  العرب لقصيـدة  ل الهيلكيـة 

عـددت درجـات اخللخـة حبسـب  إيقاعيـة تشـلكت وتطـورت عـرب عصـور القصيـدة، وقـد ت

قـدرة عـى التغيـري والاختـالف«2. قـدرة عـى الهضـم والمتثـل والتجـاوز، أو فقـدان ال ال

قـمي  بـاط ابل ثـة يه العالقـة ابلـرتاث العـريب، ففـاروق شوشـة، يـرى أّن الارت ثال القضيـة ال

ـد أن ميتـح مـن هـذا  قـدمي  رضورة، وأن أّي إجنـاز شـعري جديـد ال ب فنيـة للشـعر العـريب ال ال

الـرتاث، رشيطـة أال يعيـش الشـاعر يف هـذا الـرتاث، إذ جيـب عليه أن يتكئ عليـه ويف الوقت 

نفسـه يتجـاوزه. يقـول: »ال مفـر يف رأيي مـن الاتاكء عى الرتاث الشـعري القدمي، بغض النظر 

لقصيدة العربية - كشـجرة عتيقة - جذوًرا معيقة ممتدة  عن إجنازات الشـعر اجلديد، ذكل أن ل

ـتطيع أحـد تشـخيص فـرع جديـد متنـام يف هذه الشـجرة  ـن يسس نـا. ول ات ومتغلغـة يف مصـمي حي

دون الرجـوع إىل لكياهتـا وحقيقهتـا ومعطياهتا األوىل.

السابق ص 12.  1
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ولسـت أعتقـد أن إجنـاز احلركـة الشـعرية اجلديـدة ميكـن أن ندخـهل اآلن يف ابب الـرتاث، 

ـتلهمه ولكننـا نرفـض تكـراره أو  تجـاوزه ابسسـمترار ونسس فالـرتاث يشء نتكـئ عليـه ولكننـا ن

عيـدة عـن هـذا املفهوم، ألهنـا ما تزال  قليـده، وال شـك أن إجنـازات احلركـة الشـعرية اجلديـدة ب ت

ـية الوجـدان العـريب املعـارص«1.   ئًا يمنـو ويتعاظـم ويلتحـم حبساسس شـي

معايـر احلكـم اجلمايل
ـي عـى  قـده  التطبيق نقديـة يف أمسـى صورهـا عنـد فـاروق شوشـة يف ن وتتجـى امللكـة ال

تقـومي واحلـمك، يـرّصح  هـذه النصـوص ابلتحليـل وال النصـوص الشـعرية، فهـو عندمـا يتعـرض ل

ـه أن يكـون كـذكل، ممـا يكشـف  ـباب الـي جعلـت هـذا النـص مجيـاًل أو الـي قـرصت ب ابألسس

ـرديء. وتتجـّى  ملكتـه  عـن املعايريالـي  يفصـل هبـا بـني الغـث والسـمني و بـني اجليـد وال

ـه  الشـعرية، ألن اختيـار  ـتخدهما يف اختيارات ـة أيًضـا يف املواصفـات واملعايـري الـي اسس النقدي

قـال - وميكـن إجـال هـذه املعايـري فـام يـي: الرجـل جـزء مـن عقـهل - كـا ي

يـات الشـعر العـريب، وعـدم الاغـرتار بغواية . 1 يـة والانطـالق مـن جال لثقافـة العرب ـامء ل الان

ـتخدم هذا  ه اسس أن ـه »أصـوات شـعرية مقتحمة« ب ـة والتغريـب، فهـو يـرّصح يف كتاب احلداث

املعيـار يف اختيـاره ألشـعار لّك مـن مجيـل عبد الرمحن وعبد امحليد محمود وسـامح درويش 

ـور وأمحد خبيت،  ـبلول ومحمد يوسـف وفـوالذ عبد هللا األن وفـوزي خـر وأمحـد فضل شس

ـا، ألن توافر هذه املزة يف أشـعارمه   ـا وإبداعً نً ـرمغ مـن اختالفهـم معـًرا وتكوي وغـريمه، عـى ال

ـاء جلوهـر الشـعر  كشـفت عـن وعهيـم العميـق برسـاةل الشـعر وأمهيتـه، وجعلهتـم »أوفي

ـه احلقيقيـة. وعصمهتـم مـن الهجنـة والتخليـط والوقوع يف الفجاجة والسـطحية«2،  مييائ وك

كـرب آفـة أصابـت احلركـة الشـعرية اجلديـدة - كا يرى - يه الراككـة والضعف ومداراة  ألن أ

يـة. ذلكل مل خيرت فاروق  قليد الـامنذج الغرب عبـاءة الغمـوض والتحـرر والتحديـث وت اجلهـل ب

يـات الشـعر العـريب، وتمتسـح  يـة وجال لغـة العرب شوشـة نصوًصـا ركيكـة جتهـل أصـول ال

أدابء اجليل يتحدثون ص 156.  1
نة 2004 ص 12. ثقافة، مرص،سس عامة لقصور ال هيئة ال فاروق شوشة، أصوات شعرية مقتحمة ،ال  2
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ينيـة، ومل يفعل ذكل يف شـعره.   يـة أو الالت ثقافيـة الغريبـة مـن األسـاطري اليوانن ابإلحـاالت ال

ـه ابدليوان الثاين مجليل . 2 ـباب إجعاب تعبـري عـن اذلات، فهـو يرصح بأن من أسس اخلصوصيـة وال

فنيـة، وأن  تبعيـة ال ـه جنـح يف أن يتخلـص مـن ال ثـاين« أن عبـد الرمحـن، »عـذاابت امليـالد ال

ـيقاه تصدر عن  ـه هو وليـس أصوات اآلخريـن، وألّن موسس يعـرّب يف هـذا ادليـوان عـن صوت

ـع  قـارئ وأان أاتب ـأن أقّدمـه إىل ال ـن. يقـول »كنـت سـعيًدا ب قـاع اآلخري قاعـه هـو وليـس إي إي

ـه  ـه هـو، وأال خيتلـط صوت ـه مـن أجـل حتقيـق انتصـاره األول مـع نفسـه: أن يكـون صوت دأب

قـاع اآلخرين«1.  إي يف زحـام األصـوات ب

لتقي فيه  ـه يعرّب عـن مزاجـه اخلـاص اذلي ت ومـن مـزات شـعر عبـد امحليـد محمـود عنـده أن

ـية  ـذلة واملتعـة احلسس ـة املندفعـة إىل ال ـة والصوفيـة يف وقـت واحـد، األبيقوري الزنعتـان األبيقوري

فناء والانكسـار  والهنـم يف مالحقـة امجلـال، والصوفيـة الشـفيفة الـي حتمـل مسـت التسـايم وال

ـتطاع أن يعـرّب  ـه اسس أمـام الغيـب واجملهـول2. كـا يـرى أّن مـزة شـعر فـوزي خـر تمكـن يف أن

ـه اخلاص3. عـن صوت

ـوان األول مجليـل عبـد الرمحـن . 3 ـة، فهـو يعيـب ادلي الاتسـاق العضـوي، أو الوحـدة العضوي

بـة، دون أن حيـرص  كـرث احتفـاًء بزحـام الصـور الشـعرية املثقـة واملرك ـه اكن فيـه »أ أن ب

نيـان فـين مامسـك، واكن  نامهيـا واتسـاقها العضـوي يف هيـلك شـعري أو ب عـى تآزرهـا وت

تقـاط الصـورة  هـا ال ـهتويه مـن خالل ـه إىل عـوامل خمتلفـة يسس التجنيـح الشـعري يأخـذ ب

فريعهـا إىل صـور شسـىت، دون أن يكـون للصـورة الشـعرية فنيهتـا وانامؤها إىل  وجتزيعهـا وت

جشـرة القصيـدة«4.

تنـوع، ويه املـزة الـي يـرى أهنـا توافـرت يف شـعر . 4 تنـوع داخـل الوحـدة والوحـدة يف ال ال

السابق ص 14.   1
السابق ص 34.  2
السابق ص 55.  3
السابق ص 14.  4
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بنية العميقـة ملقاطع القصيـدة الواحدة  فـاق ال عبـد امحليـد محمـود، ويـرى أهنـا عبـارة عن »ات

هـا«1. وهـذه الصفـة جتعـل الشـعر حيتوى عـى مفارقات  بنيـة السـطحية ل مـع اختـالف ال

وفًـا   ـا ويف الوقـت نفسـه مأل ًب ـًدا غري قـارئ مـن أن يـرى الـيء جدي ـن ال فـة، إذ متكّ طري

ا.  قدميً

البسـاطة وعـدم اإلغـراق يف الزخرفـة، وهو من املآخذ الـي جسلها عى ادليوان األول مجليل . 5

نبغـي أال يزدمح ابلصـور »حىت ال يكـون جمرد هبرجة  عبـد الرمحـن، فالشـعر اجليـد عنـده ي

علهـن  غـرق فهيـا وجـوه بعـض املتجمـالت ل فاقعـة الـي ت ـا اكألصبـاغ ال شـعرية زاعقـة متاًم

ـزددن جااًل ولكـن ههيات«2. ي

تقاء الصـورة، وهذا ما . 6 تـوازن بـني الفكـرة والصـورة، بـني الـرمس ابللكـات واحلرص عـى ان ال

ثـاين مجليـل عبـد الرمحـن ومل يتوافـر بصورة اكفيـة يف ديوانه األول. ـوان ال وافـر يف ادلي ـه ت رأى أن

ـآالم البـر، والوعـي بواقعهـم والغـوص وراء . 7 تعبـري عـن الوجـود اإلنسـاين، واإلحسـاس ب ال

ـا. قه ـة بـل متزي مهوهمـم  ومشـالكهتم، والبحـث عـن احلقيقـة وكشـف األقنعـة الاكذب

ثـاين مجليل عبد الرمحـن: »واكن واحًضا أن احلرية تشـلك . 8 ـوان ال ـة، فهـو يقـول عـن ادلي احلري

ـا هبـا أو غـري مـرصح، بصورة مبـارشة أو غري  ـده، - مرصًح بـارز يف قصائ امللمـح الشـعري ال

ـية  ـ�ي مّه الشـاعر ويه التحـدي األعظـم ملواهجـات مبـدع مرهـف احلساسس مبـارشة - فه

ـياء«3.  معيـق اإلميـان ابإلنسـان، انفـذ النظـرة إىل مـا وراء الوجـوه واألشس

ـياب . 9 كـرث مـن موضـع ميـدح الشـعر اذلي يمتـز ابالنسس يـة وعـدم التصنـع، فهـو يف أ تلقائ ال

يـة، ويبـدي عـدم رضـاه عـن الشـعر املتلكـف املتصنـع. وهـذا املعيـار يبـدو يف  تلقائ وال

تعبـري الفطـري يدفعـان  ـة وال تلقاي ال ـوجه اللكـات والصـور وبـني انطفاهئـا، ف فـارق بـني ت ال

ـتجلبة وال مقهـورة يف مواضعهـا، أمـا  لقبـول، ألن الصـور واملعـاين تكـون حـرة وغـري مسس ل

السابق ص 32.  1

السابق ص 15.  2

السابق ص 15.  3
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ـة والسـأم. التصنـع  فهـو جيلـب اإلحسـاس ابلراتب

يـة، يقـول عـن الـرر اذلي يرتتـب عـى غياب هـذه املـزة: »واذلين . 10 اهلمـس وعـدم اخلطاب

عالية  ـربة مجيل ال عـة امللتقيـات األدبية واملهرجاانت الشـعرية وتفجؤمه ن اب حيرصـون عـى مت

يـة مفسـدة للشـعر الصايف -«1. يـة - واخلطاب ـااًن إىل اخلطاب ـة أحي وآداؤه اذلي جترفـه امجلاهريي

وبعد.. فهل اسستطاع فاروق شوشة أن يطبق  هذه املعايري واملواصفات يف شعره هو؟

ــجاز ـ ثانيًـا: اإلن
نـا اآلن 301 قصيـدة،  مجمـل شـعر فـاروق شوشـة املطبـوع يف دواويـن، واذلي بـني أيدي

ـنة 1966م،  لمـرة األوىل سس ـوان األول »إىل مسـافرة« نـر ل ـوااًن، ادلي مفرقـة يف تسـعة عـر دي

ـنة 2014م.2 أي أن املـدة الـي كتـب فهيـا هـذا  ـوان األخـري »ينفجـر الوقـت«  نـره سس وابدلي

قـرن. قـارب نصـف ال الشـعر ت

تفعيـة، وقليـل مهنـا جيمـع بـني نظـايم  ـد مصوغـة عـى نظـام شـعر ال بيـة هـذه القصائ غال

بيـت  ال نظـام  عمتـد عـى  ت الـي  ـد  القصائ تـكل  الشـعري، وأقـل مـن ذكل  بيـت  تفعيـة وال ال

الشـعري فقـط.

ـرون فـاروق شوشـة - عـى وضعـه يف قالب مـن القوالب  نقـاد - عندمـا يذك وقـد اعتـاد ال

ـه ينمتـي إىل مدرسـة الشـعر  ـتينيات، أو: إن ـه ينمتـي إىل جيـل السس ـاًل: إن ـون مث اجلاهـزة، فيقول

عازفـني عى وترها«4.  ـية ال ـار الوارثني رّس الرومانسس ـيني الكب ـه »آخـر الرومانسس اجلديـد3، أو: إن

عامـة عـى   وهـذا شـلك مـن أشـاكل التمنيـط املـرحي، اذلي ميكـن ادلارس مـن إصـدار األحـاكم ال

ية  ـة واخلصائص اذلات مجموعـة كبـرية مـن املبدعـني يف وقـت واحد، دون النظـر إىل الفروق الفردي

السابق ص 22.  1
ـرة احملمكـة  تظـار مـاال جيـيء 1979، ادلائ قلـب 1973، يف ان ـؤة ال ؤل ـة 1972، ل عيـون احملرتق ـاروق شوشـة يه:  إىل مسـافرة 1966، ال ـن ف دواوي  2

ـيدة املـاء 1994، وقـت القتنـاص الوقـت 1996، وجـه  عـريب 1988، هئـت كل 1992، سس قـول ادلم ال عاشـقني 1986، ي غـة مـن دم ال 1983، ل

عمـر 2008، وجـوه يف اذلاكرة  يـع خريـف ال غـدادي 2007، رب بـاكء 2006، مـوال ب هنـر 3003، أحبـك حـىت ال ـزنل إىل ال نـويس 2000، امجليـة ت أب

نفجـر الوقـت 2014.  ـىت 2013، ي وابـك شس هنـر 2012، أب ـع ال ب 2010، الرحيـل إىل من
عديد من ادلراسات واألطروحات اجلامعية الي حتدثت عن ذكل. هناك ال  3

ر 2017. كتوب جنيب العويف، جمة العريب  أ  4



103

الـي متـز لّك واحـد مهنـم عـن اآلخريـن، ودون النظـر إىل التطـور اذلي حلـق الًك مهنـم. وهـذه 

هـا يف الواقـع  نقـد احلديـث،  ابإلضافـة إىل أّن فكـرة األجيـال نفسـها ال وجـود ل آفـة مـن آفـات ال

ـأن  قـول ب ـية واسـعة جـًدا إىل احلـد اذلي ميكـن فيـه ال اإلبداعـي، كـا أن خريطـة الرومانسس

ـه مـن جيـل  أن عـدد الشـعراء، ذلكل فـإن وصـف هـذا الشـاعر أو ذاك ب ـيات ب هنـاك رومانسس

ـد مـن البحث  ـي، بـل ال ب ـييك ال تكف ـه رومانـيس أو الكسس أن ـبعينيات أو ب ـتينيات أو السس السس

نـاء جيـهل، ومـن شـعراء الاجتـاه  يـة للشـاعر، والـي متـزه عـن غـريه مـن أب عـن اخلصائـص اذلات

ـا  ثن نـا يف حدي يـه، بـل الـي متـز لّك مرحـة مـن مراحـل تطـوره الفـين. ذلكل فإن اذلي ينمتـي إل

عامـة اجلاهـزة الـي قيلـت عن  ـي عليـه الصفـات المنطيـة ال ـن نضف عـن شـعر فـاروق شوشـة ل

ـتنبط مـن  قـدر اذلي يسس ـتينيات أو املدرسـة اجلديـدة إال ابل الشـعر الرومانـيس أو جيـل السس

هـذا الشـعر نفسـه ويتالمـس مـع هـذه املقـوالت.

مراحـل تطوره الشـعري
ـه مل يثبـت عـى حـال واحـدة، ومل  واملتتبـع  لشـعر فـاروق شوشـة بشـلك عـام يالحـظ أن

عـدة مراحـل: قـة واحـدة، بـل مـّر ب جيمـد عـى طري

ـبايب، وفهيـا جنـد صـوت فاروق شوشـة الشـاب القلق   ـة أو مرحـة امحلـاس الشس أواًل: البداي

عـدوان الثـاليث عـى مـرص  عـد ال ـة ب ثـوري الـي اكنـت مسـة املرحـة الثوري ـر مبوجـة املـد ال املتأث

تيار ويشـارك يف احلديث عـن القضاي القومية  ـبح مع هذا ال يـة، فهـو يسس ثـورات العرب ـوايل ال وت

فـع. وقـد جسل يف ديوانه األول املسـمى »إىل مسـافرة«  والوطنيـة السـاخنة حبـاس وبصـوت مرت

ـنة 1958(، احلصـاد  ـد مـن هـذه املرحـة، يه »شـهيد اللكمـة« )أغسـطس سس مخـس قصائ

غـداد تثور )أغسـطس  ـنة 1956(، ب قتـه )نومفـرب سس ـنة 1958(، مـن فـدايئ إىل صدي ـر سس ناي )ي

ـو 1957(.  ـنة 1958(، ي مغـرب )ماي سس

ـة، مثـل بطـوالت  ـع اترخييـة حيّ ائ بـط بأحـداث فعليـة أو وق ـد ترت مفوضوعـات هـذه القصائ

لبناين نسـيب املتين، وثورة الشـعب املغريب  قنـال واغتيال الصحفي ال الفدائيـني املرصيـني يف ال

والشـعب العرايق.
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ـتخدمه الشـاعر يف هذه الفرتة معجم حايس سـاخن تكرث فيه  لغوي اذلي اسس  واملعجم ال

ليل والظلمة، والرعب،  لهيـب، والثأر، والغدر، واحلـداد  وال ثـورة، والغضـب، وال لكـات ادلم وال

ـا  عبـارات الغاضبـة مثـل »معروقً واجلـرح، والطوفـان، واملـوت، واألحـزان، واجلثـث، والقـرب« وال

ـواب احلـداد«  هيبـا« »أومضـت طلقـة الغـدر« »رمغ أث ـأًرا ول لكبنـان املـدىم« »أصبحـت بعـدك ث

ـاز مـن أحبـايب.. مـن أغـى األحبـاب« حـىت إن  ـا مـا زالـت فيـه آاثر دمـاء« »ي ألـف جن قً »ي أف

ـد مخـس عـرة مـرة، مهنـا قصيـدة واحـدة  ـتقاهتا تكـررت يف هـذه القصائ لكمـة »ادلم« ومشس

ـة الي اكنـت هذه  فـرتة الثوري ـا عـى شـعر هـذه ال ًب تكـررت فهيـا مثـاين مـرات، وهـذا ليـس غري

تيار. بـة عليـه، وقـد سـار فـاروق شوشـة مع هـذا ال غال لغـة يه السـمة ال ال

والصور الي اسستخدهما  يف هذه املرحة ليست جديدة، مثل: 

ا  ًب ئًا غري »مل يكـن شـي

ال 

ـه املعجـزة  وال اكن رسـواًل يف يدي

ال، وال ابركـت الشـمس جبينـه 

إنسااًن اكن 

ـمي  ودوًدا اكلنسس

لمحـة املتقدة«1. ـا اكل ئً داف

ـمي وحرارة النظرة« من  ية والنسس ـتخدامه صور »الرسـول، واملعجزة، والربكة واإلنسـان فاسس

ية املألوفة. الصـور الرتاث

ـوزن أو  ـبة إىل ال ـد، سـواء ابلنسس هـذه القصائ ـيقي اخلـاريج ل وابملثـل فـإن اإلطـار املوسس

تفعية  تفعيـة احملـددة يف البحـور العربية املعروفة مـن ذوات ال قافيـة يـدور داخـل إمـاكانت ال ال

ثـة عـى حبر املتـدارك وهكذا. ثال يـة وال ثان عمتـد عـى حبـر الرمـل وال الواحـدة، فالقصيـدة األوىل ت

ـتوت  ـية ويه أمه مرحـة يف تكوينـه الفـين، ألهنـا املرحـة الـي اسس ـا: املرحـة الرومانسس ًي اثن
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فنيـة، وميكن حتديد  ه ال ات فهيـا موهبتـه عـى عودهـا، واكنـت األسـاس اذلي بـى عليه سـائر حي

مالمـح شـعره يف هـذه املرحـة فـام يي:

التعبري الوجداين. 1

فقد اجته فهيا  بشلك حاد إىل التعبري الوجداين اخلالص أو التعبري الرومانيس، والعجيب 

ـية يف وقـت اكنـت فيـه موجـة املـد الرومانـيس يف الشـعر العـريب قـد  ـه اجتـه إىل الرومانسس أن

ـة بتجنيـد األدابء واملثقفـني خلدمـة  فـع فيـه منادي نقـاد ترت احنـرت، ويف وقـت اكنـت أصـوات ال

ـة يه  غـرام واألمل والغرب لوعـة وال األغـراض الوطنيـة، ذلكل جنـد أن قضـاي احلـب والشـوق وال

الوضوعـات الشـائعة يف شـعره يف هـذه املرحـة، بيامن اكنت موضوعات احلـرب الوطنية والوحدة 

بـدأ  ـه. هـذه املرحـة ت ثـورة والكفـاح يه املوضوعـات السـائدة يف أشـعار معارصي يـة وال العرب

نهتـ�ي بديـوان »لكمـة مـن دم  ـنة 1966، وت ـه األول »إىل مسـافرة«، اذلي أخرجـه سس يف ديوان

ـتغرقت من مسـريته حوايل عرين  ـنة 1986، أي أن هذه املرحة اسس العاشـقني« املنشـور سس

تاجـه الشـعري. ومـن املالحـظ أن  لـث إن ـة قصيـدة أي مـا يسـاوي ث ـا، وغطـت حـوايل مائ عاًم

ـية  ـية، فه�ي رومانسس لرومانسس ـية الي تتجى يف شـعره تتطابق مع مفهومه اخلاص ل الرومانسس

ية. يـة وليسـت سـلبية هروب إجياب

ية   ـة اذلات ـية يف شـعر هـذه املرحـة هو الرؤي وأول مـا يلفـت النظـر مـن مالمـح الرومانسس

فـرد، وهـذا أمّه مـا ميـز األدب الرومانـيس معومـا،  يـة للشـاعر ال عـرب عـن اهلمـوم اذلات الـي ت

ـد يف هـذه املرحـة مصوغـة بضمـري املتلكـم وحتمـل صـواًت واحـًدا هـو صـوت فـاروق  فالقصائ

عارمـة مـن شـعراء السـلطان يف هـذه  ـرد العمـي عـى املوجـة ال ـوع مـن ال شوشـة، فكأهنـا ن

يـة فهيا تاكد ختتفي أو التعبري عـن صوت الوطن ،أو الاجتاه  املرحـة، والـي اكنـت أصواهتـم اذلات

تعبـري عـن امجلاعـة أو عـن الشـعب. القـويم الاشـرتايك، يف سـبيل مـا أمسـوه ال

نـا وازاّن مثـاًل بـني صـورة واحـدة عنـد فـاروق شوشـة وشـاعر آخـر معـارص هل هـو  ـو أن ول

فيتـوري   يـامن جنـد مهـوم ال يـة ب ـا ذات فيتـوري، فسـوف جنـد مهـوم فـاروق شوشـة مهوًم محمـد ال

ـه امجليـة: فيتـوري يق قصيدت ـية. يقـول ال ياسس ـا قوميـة اجامعيـة وسس مهوًم



106

ـا ابخليـول املتعبة  قً »أهيـا السـائق رف

قف

فقـد أدىم حديـد الرج عظـم الرقبة

قف

فـإن ادلرب يف انظـرة اخليل اشـتبه

هكـذا اكن يغـين املوت حـول العربة

ويه هتـوي حتـت أمطـار ادلىج مضطربة 

غـري أن السـائق األسـود ذا الوجـه النحيل 

عليل  جـذب املعطـف يف يـأس عى اجلسـم ال

ـوار األفول ـبه أن ورىم ادلرب مبـا يشس

بـايك عـى ظهر اخليول مث غـى سـوطه ال

فتلوت 

وهتاوت

مث سـارت يف ذهول«

فيتـوري هنـا يُصـّور صـوت املتعبـني املكدوديـن من أحصـاب الوجوه السـمراء النحية  ال ف

ـياط  قهـر، وألهبت ظهورمه سس ـتغالل وال واألجسـام الهزيـة، اذليـن لوحهتـم حـرارة الظم والاسس

تعباد. الاسس

لوحـة نفسـها ولكـن مـن منظـور آخـر، مـن منظـور فـردي  أمـا فـاروق شوشـة، فـريمس ال

رومانـيس، يقـول:

قـادم، يف عنـف قطار املوت، »أهيـا ال

ـا ابلوجـوه املتعبة  قً رف

نـا كثرًيا  حنـن جرب

تلعنـا خيبـة الومه حسـرًيا، وكسـريا واب

ـاًل بذيـول العربة ـا طوي علقن وت

غبـار األسـود امللعـون نرتد يف ال
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ليـايل اجلوف  ويف وجـه ال

يف دوامـة الصمـت احلزين 

ـرؤى املضطربة ودهالـز ال

قبية  يـه لك أعنـاق ال ـًدا شـدت إل فـارق وت مل ن

ال، ومل نسـأم أفانـني هتـاف الكذبة

ـنني ال، ومل نـربح مـاكاًن حنـن فيه من سس

مهـل مـن غري حية

هـذه األعناق ديسـت، داسـها عام وعام 

التكـن أقىس 

قية  مفـا يف مزنع الصـرب ب

ال، وال بعـض إابء يف عـروق الرقبـة«1.

ـتخدامه لضمـري املتلكمـني )حنـن( يف هذه القصيدة فإن مشـلكته  ففـاروق شوشـة رمغ اسس

يـه أوضـاع قبيلتـه ،وخيبـة أمـهل فهيـا، فهـو  ـة، يتـأمل فهيـا مـن  الوضـع املـؤمل ملـا وصلـت إل فردي

عـام اجلديـد اذلي هيـّل عليـه والوضـع كـا هـو، مفأسـاته هنـا مأسـاة فرد  شـاعر مـأزوم يشـكو ال

ـبه مأسـا ة شـاعر امحلاسـة يف قوهل:  وليسـت مأسـاة أمة أو قبية، مأسـاة تشس

ـوا ذوي عـدد *** ليسـوا مـن الر يف يشء وإن هاان«  »لكـن قـويم وإن اكن

ـيوع املعجم  فـرتة شس بـارز يف شـعر فـاروق شوشـة يف هـذه ال ثـاين ال العنـرص الرومانـيس ال

فـاروق شوشـة، سـواء  قـاع النفـيس ل الرومانـيس اخلـاص، وبشـلك مكثـف مبـا يتـواءم مـع اإلي

لقصائد  عناوين الي اختارها ل عبـارات. يبـدو ذكل واحًضـا يف ال فـاظ أم الصـور أم ال ـبة لألل ابلنسس

قـاء، بـني  ـِت، حبنـا، الرغبـة املعتقـة، حلظـة ل قلـب، أن ـؤة يف ال يـة: »لؤل تال ـن ال عناوي مثـل  ال

ـِت، أان.. إليِك،  عينيـك موعـدي، أروع مـن عينيـِك.. ال، أاندي عليـِك، موعـد مع النجوم، أان أن

هـل تذكريـن؟، ي طائـري، مسعـت عينيـك....اخل«
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ـروح  ال التصـاق  مثـل »  ـية،  الرومانسس مغرقـة يف  ـد  القصائ هـذه  الشـعرية يف  واملعـاين 

وتدافـع  الصـدق،  وميـض  وإرشاق  احملتدمـة،  اللحظـات  وجه  يف  غيـاب  وال واحلـرية،  ـروح،  ابل

عـذاابت العمـر، وفيضان الهجـة، والهواجس  عينـني، والرغبـة احلبـى ب غـة ال األشـواق احلـاّرة، ول

الظمـأى....اخل قيعـان  وال املذعـورة، 

ـية، رؤية عاشـق يقتهل الشـوق،  ـة الـي تمكـن يف هـذه القصائد رؤية رومانسس كـا أن الرؤي

ا عـى ابب حمبوبته  فً ـتحيل، يئـس مـن الوصـال، لو أنه ظـل واق ـا متعلـق حببـال املسس وهـو دامئً

ـه مل خيمـد شـوقه إلهيـا ومل  تنطفـئ نريان اغرتابه مهنا، ولظلت سـفنه املسـافرة  ات نهتـ�ي حي حـىت ت

لقـاء احلبيب.. وهكـذا تتواىل موجـات الفيض الوجداين  قتلهـا الظمـأ ل ـة والرتحـال، ي نـوء ابلغرب ت

مـن أول القصيـدة حـىت آخرها، يقول: 

ـو أين عشـت العمـر عى اببك »ل

 مـا مخـد الشـوق، وال انطفـأت انر الغربة

قال الرتحال أث نـوء ب يـِك ت ولظلـت سـفين املبحـرة إل

ـا تتضـور أو ظمًأ جوعً

ي مـن يسـقيين من مخرك

يقـذف يب يف مهنـكل السـايج املتدفق

أرشـف، أرشـف، حىت أسـاقط إعياًء أو ختمة 

وأعـود فتحملـين األشـواق ويثقلـين عـبء الرغبة

ليل، وأعرب سـاحات امحلقى  مـن أجـكِل، أقتحـم ال
أعتابـك«1 ـن ب  املنتظري

ه  ثة :إذ يبـدأ قصيدت ـد هـذه املرحـة عـى مضري اخملاطبـة املؤن كـرث قصائ ـه يعمتـد يف أ  كـا  أن

»أغنية مسـافرة« بقوهل: 

»إليِك يمسـافرة«
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وقصيدته  »إىل مسافرة« بقوهل:

ئًا غـري روعـة األمل« »ألن يف عينيـِك شـي

ليل« يقول: ويف قصيدة »يف ال

»وجئـت إليِك 

وقفـت عـى ذكل املنحى

أاندي عليـِك«

ويبدأ قصيدة »الصمت« بقوهل:

»ال تصمـي 

الصمـت يفضـح العيون«

لمحبوبة. كرث قصائد هذه املرحة تبدو كأهنا مناجاة ل وهكذا جند أ

ًضـا ميـهل إىل الفطـرة والطبيعـة،  ـية يف شـعره يف هـذه املرحـة أي ومـن املالمـح الرومانسس

ـاة التصنـع. ذلكل جنـده حيّن إىل  حياة القرية، ويشـعر ابلضياع والغربة والكآبة   نفـور مـن حي وال

يف املدينـة، يقول:

»صديقي 

نـا ألـف خيال اكن ل

يف قريـي الصغرية 

وألـف توق وارف الظالل«

»ويف مدينـي الكبـرية 

عرفـت ي صديقـي معى السـأم

معـى الضياع 

وذقـت ي صديقـي شـوك القمم

شـوك القالع 

وغبـت يصديقـي مع الظم
شعاع«1 وال 
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كـا أن شـعره يف هـذه املرحـة يتشـح ابألىس والتأمل الرومانيس احلزيـن، يف موجات ابكية 

ـيني العـرب يف النصـف األول  مـن  ـران ابلشـعراء العشـاق  يف العـرص األمـوي وابلرومانسس تذكّ

قـامس الشـايب، يقـول يف  قـرن العريـن، أمثـال عبـد الرمحـن شـكري وإبراهـمي انيج وأيب ال ال

قصيـدة أسـاها » أيـوب«:

ـيه ـا، كنـا نظـن األىس *** ميحـو األىس املـايض وينسس تن عذب

يـه ترامكـت  يرب  أرزاؤه ***  وانهمـت  عنـا   معان

يـه  ـر    وىل   وآت ـا حـارض *** وغاب ـى يف جوفن تق كيـف ال

وكيـف أصبحنـا هل سـاحة *** يعـربان.. لكننـا فيـه 

ران هذه القصيدة بقصيدة عبد الرمحن شكري الي يقول فهيا: وتذكّ

حيوطـين منـك حبـر لسـت أعرفـه *** وهممه لسـت أدري مـا أقاصيه

ـدرك جماليه أقـي حيـايت بنفـس لسـت أعرفهـا *** وحـويل الكون مل ت

بديه  يليـت يل نظـرة يف الغيـب تسـعدين *** لعـل فيـه ضيـاء احلـق ت

ـية اهنزاميـة أو هروبية،  ـية فـاروق شوشـة يف هـذه املرحـة مل تكن رومانسس لكـن رومانسس

تـأمل  ـتطيع، وي غيـريه وال يسس ـية جمنّحـة ترفـض الواقـع وال هتـرب منـه، يمتـى ت بـل يه رومانسس

قـدرة عى مسـاعدهتم. وذلكل يـرتمح عى األزمنـة اخلالية، عندما  نـاس فيـه وال ميـكل ال ألحـوال ال

قـّدرون مواهـب الشـعراء واملبدعـني، ويتحـر عـى حظـه ، ألن الزمان اذلي  اكن السـالطني ي

ـو اكن قـد عـاش يف هـذه العصـور ألصبـح  من  ـه، فهـو غريـب، إذ ل يعيـش فيـه اآلن ليـس زمان

ـا للسـلطان، يقول: أحصـاب احلظـوة، أو ندميً

ـا عـن كونـمك أطري  ًع »منخل

عامل املوغـل يف الغرابة عـن وجـه هـذا ال

ـو كنـت شـاعًرا يف غـري هذا العرص واألوان ل

تـأدت فـويق عامـة أو قبعة  ل

ن يا سس
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ـة  والنتظمـت يف مسـرية اذلاكء والنجاب

وهًجـا يزيـد رونق اإليوان 

ويدخـل احلبور والرور 

عـى صـدور النخبـة واألعـوان يف معية السـلطان«1.

مث يقول:

»فليـس يل يف أرضـمك سـقيفة أو بيـت

لكنـين، وا أسـفا يف زمانـمك أتيت 

ـن الكآبة راث سـقطت مـن ب

والزمـن املوغـل يف الغرابة«2.

مل يكـن فـاروق شوشـة - إذن - يعيـش يف عـامل  رومانـيس خيـايل يغـيّن فيـه عى لياله، يف 

الوقـت اذلي اكن فيـه صـالح عبـد الصبـور وأمـل دنقل ومحمد عفيفي مطـر وأرضاهبم  حيرتقون 

ثـورة والمترد، بل اكن يعيش يف الواقع نفسـه، لكّن  هيـب ال ـتعل يف أشـعارمه ل نـار الواقـع، ويشس ب

ـا،  فجـاره مكتوًم ـية جعلـت اعرتاضـه همموًسـا، وان ـة غـري الوحشس هادئ طبيعـة فـاروق شوشـة ال

تعبـري الرمـزي املهمـوس  ثـاره ال إىل ادلاخـل وليـس إىل اخلـارج ، كـا أن مفهومـه للشـعر وإي

ـا ابلرمـز واإلشـارات الـي  فً لواقـع غامًضـا ومغل قـده ل تعبـري اخلطـايب هـو اذلي جعـل ن عـى ال

ـي هو اذلي فـرض عليه عـدم الانضام إىل  كـرث مـن معـى، ورمبـا يكـون موقعـه الوظيف حتمتـل أ

بـة كا سـامه، ذلكل جند  ـد ذات احلـراب املدب فـة الشـعراء املفلوكـني اذليـن ينشـدون القصائ طائ

ـية خاصـة تتطابـق مـع مفهومـه هـو عهنا. ـية الـي انهتجهـا يف شـعره رومانسس الرومانسس

ـية فـاروق شوشـة يف هـذه املرحـة، وهو العمـق الروحاين  هنـاك ملمـح آخـر يف رومانسس

ـا أو حمـدوًدا ابلزمان  اذلي يقـرتب مـن التصـوف، فاملعشـوق عنـده ليـس جسـًدا وليـس معلوًم

واملاكن، إنه  يف عامل اجملهول  أو يف الفضاء الرحب لألشـواق الالهنائية، وال يكون ذكل إال دلى 
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قلـوب.  ـوار ال ـه، وال تتجـى إال يف مشـارق أن تبـدى صورت أحصـاب األحـوال مـن العاشـقني، وال ت

تعلق  ية فلسـفية ت لكـّن الصوفيـة عنـده ليسـت صوفيـة مذهبية ضيقة، بل يه صوفية إنسـان

ها عنوااًن يشسـمتل عى  ـتعار ل ـه »حـال مـن العشـق« الـي اسس بـأرسار الوجـود، يقـول يف قصيدت

ـتعار فهيا رموًزا مـن الكم العارفني من أهل  لكمـة )حـال( وهـو مـن مصطلحـات الصوفية، واسس

فيـض« »الشـعاع« »النور« »الباب« »السـدرة«. يقول:  الطريـق، مثـل »ال

باهـر يغرقين  فيـض ال »ال

أتضـاءل منجـذاًب لشـعاع الرمحـة منك
هـذا األفق السـمح النوراين«1 ل

»وهاحنـن أوالء تصاغـران حـىت هنا

ـبني ـا اببـك ملمتسـني، وحمتسس ين وأت

فارفـع مقتـك عنا

يـد الرمحـة وجـه خطاان وخطايان  وامسـح ب

هـا حنن صغـار يف كنفك 

عـزة نرقـد مؤتزريـن خيوًطـا من نور يف كنـف ال

فيـض األسسـى يغمـران إذ يغـىش السـدرة ما يغىش«2. وال

ية إزاء   ومـن سـات شـعره الرومانـيس يف هـذه املرحـة العمـق الفلسـفي واحلـرية اإلنسـان

ية احلائرة لعمـر اخليام يف قوهل: ـبه النغمـة الروحان غمة فلسـفية تشس قـدر، يف ن قضـاي الوجـود وال

ـا يف السـحر *** اندى مـن الغيـب غفـاة البر فً مسعـت صـواًت هات

هبـوا امـألوا كأس املـى *** قبـل أن متـأل كأس العمـر كـف القدر

ه يرّد عى معر اخليام: يقول فاروق شوشة، وكأن

قـدر *** تطاير احلـم، وجف الوتر  لـوم ال »مـا عـاد جيـدي أن ن
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نتظر ـا *** ملّـا تـزل يف همدهـا ت عنـد اصطفـاق الهنـر أحالمن

أمغضـُت عيـيّن، ويف خاطـري *** حـم الريحـني بفيض املطر

نا مثـل خيال غرب«1. أطفـو مـع اذلكـرى، عـى سـاعة ***  اكنـت ل

ناء القصيدة. 2 ب

يـة اهمتـوا  بقصيـدة املدحي،  نـاء القصيـدة العرب نقـاد العـرب القدمـاء عـن ب عندمـا حتـدث ال

عـام مركـب مـن املقدمـة الطلليـة، مث وصـف الرحـة إىل املمـدوح   فتنهـوا إىل أن هيلكهـا ال

ـر مشـاق الطريـق، مث صفـات املمـدوح نفسـه، مث مطالـب الشـاعر مـن املمـدوح، ومل  وتصوي

ـراثء والغزل والشـكوى  ـد ال يـة - قصائ نـاء القصيـدة الوجدان هيمتـوا ابلقواعـد الـي حتـدد هيـلك ب

يـة  نـاء القصيـدة الوجدان ـرمغ مـن كـرثة الشـعر الوجـداين يف األدب العـريب، ووضـوح ب - عـى ال

يـة القدميـة يالحـظ أّن  ـد العرب هيـالك القصائ ـع ل ـة إحاكهمـا ووحدهتـا. واملتتب ان بشـلك كبـري ومت

هـا شـالكن:  قـدمي ل يـة يف الـرتاث العـريب ال القصيـدة الوجدان

يـة متجـاورة  ومتشـاهبة يف نظـام  تكـّون فيـه القصيـدة مـن دفقـات وجدان الشـلك األول ت

ـه سـائر ادلفقـات، وهنا  ـا عـن الشـلك اذلي اختذت فً هـا شـالًك خمتل دائـري، ولك دفقـة  تتخـذ  ل

تنـوع  يف الوحـدة« حسـب  بنيـة السـطحية، أي »ال نـّوع ال بنيـة العميقـة، وت تتحقـق وحـدة ال

ـراثء عند أيب  بنـاء يمتثـل بصـورة واحضـة يف قصيـدة ال نـوع مـن ال عبـري فـاروق شوشـة، هـذا ال ت

عينيـة، الـي يقـول فهيـا: ـه ال ذؤيـب الهـذيل، وخباصـة يف قصيدت

أمـن املنـون وريهـا تتوجـع *** وادلهـر ليـس مبعتب من جيزع

ـع دفقـات مـن التوجـع مما فعهل  نيهتـا العميقـة عـى فاحتـة مث أرب فهـذه القصيـدة حتتـوي يف ب

ادلهـر ابلشـاعر وبغـريه. ادلفقـة األوىل رصحيـة يبـوح فهيـا الشـاعر بسـبب توجعـه، وهـو أن 

ـربز مأسـاة امحلـار الوحي »جـون الراة«  هـا صـورة ت يـة فـريمس ل ثان ـوا، أمـا ادلفقـة ال نـاءه مات أب

ـة مـع ثور  هـا صـورة مأسـاة مماث ثـة فـريمس ل ثال مـع ادلهـر، ويه شـبهية مبأسـاته هـو، أمـا ادلفقـة ال
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عـة يـرمس فهيـا مأسـاة مماثة أيًضا مع فارسـني الكها  جشـاع، ويف الهناية يعود  ـرّي، وادلفقـة الراب ب

يـد احللقـة األوىل يف املقدمـة، فيقـول: »وادلهـر حيصـد ريبـه مـا يـزرع«. ك تأ ل

ـد الغـزل وعنـد  نيتـه عـى شـلك الشـجرة فيكـرث يف قصائ قـوم ب ثـاين اذلي ت أمـا الشـلك ال

العـرص احلديـث.  ـيني  يف  الرومانسس الشـعراء  األمـوي، وعنـد  العـرص  العشـاق يف  الشـعراء 

تفرع  نـوع يبـدأ القصيـدة مبـارشة بدفقـة قوية تربز العالقة مـع احملبوب، مث ت فالشـاعر يف هـذا ال

بنيـة السـطحية يف لّك دفقـة شـالًك خاًصـا،  يـة ومتشـعبة، وتتخـذ ال ادلفقـات مكوجـات متتال

قيـس  هـا معلقـة امـرئ ال ـا متخيـاًل أو صـورًة أو قصـًة صغـرية. وأوحض منـوذج ل فً كأن تكـون موق

يعـة. ـن أيب رب وشـعر معـر ب

ـية ال خيرج عن  يـة عنـد فاروق شوشـة يف هـذه املرحة الرومانسس نـاء القصيـدة الوجدان وب

اة »اخلالص« املنشـورة  ه املسـّم هذيـن الشـلكني، لكنـه جيـدد فهيـا ويطّور، مثال ذكل : قصيدت

نيهتا العميقة عى ثالث دفقات شـعورية، لّك مهنا  ـه األول. فهـذه القصيـدة حتتـوي يف ب يف ديوان

يتضّمـن مجموعـة مـن املشـاعر الـي تتجمـع عنـد الرغبـة يف اخلـالص مـن يشء ما، فلّك إنسـان 

ـااًن رغبـة عارمـة يف أن يتخلـص مـن يشء مـا، مـن موقـف ما، من مـأزق معنّي، من  ـه أحي اب نت ت

نـاس، أو مـن حـاةل مـن احلـاالت، أو مـن مـاكن حمـدد، أًي اكن هـذا اذلي يـرىج  خشـص مـن ال

فارق بني الشـعر اجلديد  ية. وهـذا هو ال عـرب عـن هذه احلاةل اإلنسـان اخلـالص منـه، والقصيـدة ت

قـدمي حمـددة منغلقة  قـدمي، فادلفقـة الشـعورية عنـد الشـاعر ال عنـد فـاروق شوشـة والشـعر ال

قـدر عنـد أيب ذؤيـب، أمـا الشـاعر احلديـث فهو يضع  عـى معـى واحـد، اكإلحسـاس بوطـأة ال

ـا  عـى لّك التأويالت.  ًح ًصـا منفت ن

إّن لّك دفقـة شـعورية مـن ادلفقـات الثـالث الـي يُصّورهـا فاروق شوشـة تتجـى بصورة 

لتجربة  ختييليـة خاّصـة، ليـس عـى أهنـا أمثوةل أو حاكية، بل عى أهنا جتربة مشـعة، مسـاوية ل

يف احليـاة نفسـها، ولكـن بطريقـة شـعرية حملقة. ففي ادلفقـة األوىل يقول:

ـتاء متنـح العصـاة مغفرة »كنـا نظـن دمعـة الشس

قلـوب مـن مرارة التذاكر  وتغسـل ال
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لكننـا حـني عربان مفـرق الطريق 

عـدت فرائـص اخلطـى، وجفت احللوق  وارت

ـا الهنار وراح يرئـب يف أحداقن

ـنون  ملـا هتاوت السس

واختلـط املغيـب ابلروق 

نا  وب ذن تسـاقطت 

كأهنـا عـى جبيننا مسـّمرة 

نا  نا، يف معـق ذكريت وغـاص يف أحشـائ

تردد األىس...وشـهوة اجلنون 

وليـس مث واحة.. وال سـكون..
سـوى جضيج املقربة«1

قلـب وهمـا  ـراد اخلـالص منـه يف هـذا املقطـع ابطـين نفـيس، متأصـل يف ال الـيء اذلي ي

ـتاء ال تغسـهل، واملغفـرة ال  ـتطيع، ألّن دمـوع الشس ـه اليسس جاهـد اإلنسـان يف التخلـص منـه،  فإن

ـور املعرفة وعرب املريـد مفرق الطريق وانكشـفت أمام  ـذاكره. لكـن بعدما سـطع ن متحـو مـرارة ت

ـنون فـم يعـد هنـاك زمـان، واختلط  ـة وهتـاوت أمامـه السس ـق واتضحـت هل الرؤي عينيـه  احلقائ

ـوب ومّت هل اخلالص، عندئذ  املغيـب ابلـروق فـم يعـد هنـاك ماكن. عندئذ تسـاقطت منه اذلن

ّة ملشـاعر  يـة متاكمـة جتّسـد دفقة شـعوري ان ـة عرف ال يسـمع صـوت سـوى جضيـج املقـربة، جترب

اخلالص.

ية يقول: ثان ويف ادلفقة ال

نا - يف معرض النصيحة اجملربة: وا يقولون ل اكن

قوه الفجـر آٍت، فامغسـوا أقالمـمك، وعان

نقـاء والصفاء  وطهـروا ابحلـب حلظة ال
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ـق احلياة مّزقوه  ولك مـا عرفمتـوه مـن حقائ

ـوا اكن بـني دفـي كتاب.. قول وال ت

فباطـل مـا تدعون.. ابطـل ما هترفون 

نـا املهذبة  وليـس غري ذات

ـياء  غوصـوا إىل األعـاق خلف حمكة األشس

ـر الفضـاء  ولك ذرة جتـول يف معاب

وانسـوا مهـوم عرصمك..فلكها هيون

إن قيـس ابذلي مى 

نا  ـون ل ـوا يقول اكن

ـل هلـم بأن جفرمه قى  ائ هـل ق

ـق الرتاب  عان وآن أن ي

ويـي مـن احلناجر املدربة 

ـا، بـل خـالص مـن يشء خـاريج، مـن ابعـة الـومه  اخلـالص يف هـذه ادلفقـة ليـس ابطنًي

بـنّي أّن لّك مـا  عـد انكشـاف احلقيقـة ت ـة، لكـن ب ـة  واملعرفـة اجملرب وجتـار الـالكم والوعـود الاكذب

تيجة  ـوه جمـرد أابطيـل، وأّن احلمكـة احلقيقيـة يه الـي تصـدر عن اذلات املهذبة، والـي تأيت ن ال ق

ـر الفضـاء، هـذه يه احلقيقـة الـي تتجـى ملن  ـياء، ولّك ذرة يف معاب الغـوص خلـف حمكـة األشس

هـا الـرتاب. ـة مفآل كشـف الغطـاء عـن عيوهنـم ورأوا احلقيقـة، أمـا الوعـود الاكذب

ثالثة الي يقول فهيا: بنية  ابدلفقة ال ويف الهناية تكمتل دائرة ال   

كرهتمك..كرهتـمك..

يمـن خطامكو تشـل خطويت..

ومل تـزل أصـداؤمك متيت رصخي..

ي طاملـا وقفـت عند اببمك..

لـكأت رؤاي يف رحابـمك ت
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ومـا غمنـت غري سـاقط احلديث واملتاع

وعـدت يف يـدّي بضعـة من الرماد 

ـبحة  ومسس

عتيـق مكحة.. ويف جـرايب ال

وألـف صـوت مل يعد يبني 

.............................

كرهتمك  كرهتـمك.. 

ي مـن جحبـمت عـن جبيين الروق 

إين عـى مشـارف الطريق 

ـدأ مـن حيث انهتـت خطامكو  أب

من خصـرة املضيق

ـا يقومـان عـى حمـور واحـد هو  بنيـة العميقـة، وهـا مًع بنيـة السـطحية وال وهنـا تكمتـل ال

»اخلالص«.

ـياء تتجى يف شـعره، وظهرت  عّدة أشس نا أّن فاروق شوشـة اكن عى وعي ب هكذا يتبني ل

يف حديثـه النظـري عـن طبيعة الشـعر احلديث وعالقته ابلرتاث.

ناًء. باط الشعر احلديث ابلرتاث لغة وب اليء األول: ارت

بناء عليه واسـتامثره  ثـاين: هـو عـدم الوقـوف عند الـرتاث واجرتاره، بـل تطويره وال الـيء ال

قـدمي، بـل جتاوزها عـن طريق  لنـص الشـعري ال ـة ل ومتثـهل، فهـو مل يقـف عنـد الطاقـات الرمزي

لتأويـل يف لّك األزمنـة ويف لّك األمكنة. ـّص منفتـح قابـل ل صياغـة ن

ناء القصيدة. فنية الي تكتنف لّك جزء من ب ثالث: فهو الوحدة العضوية وال أما اليء ال

ـبه الشـجرة يف قصائد فاروق شوشـة يف هذه  بنايئ الثاين اذلي يشس ومن مناذج الشـلك ال

اة »بـني عينيـك موعـدي«، فهـذه القصيـدة حتتوي عى ثـالث فقرات،  ُـه املسـّم املرحـة قصيدت

ـة جـذع الشـجرة والفقراتن األخـرين مبثابة الفرعني.  فقـرة األوىل مبثاب ال
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فقرة األوىل: يقول الشاعر يف ال

عينيك..موعدي  »بـني 

وأان أمحل أييم وأشـوايق إلياك

ـًدا  متتـد اكلوعد، وهتفو نـايئ ي وأرى يف األفـق ال

وأراين حنوها..طـوع يدياك  

مـن قـدمي ادلهر، اكنـت نبضـة مثل اهزاز الربق

لمح ال مثـل 

ـه احتواين، يشء لسـت أدري

فتالصقـت دلياك

يوهمـا، وارتعشـت عينان 

ـى خافقان  أغف

نـامع ينسـاب ويكسـو وجنتيـاك لخـدر ال استسـلا ل

يوهمـا، واحتدت روحان 

مقلتان أغفـت 

ـريء الوجه، حلو السـمت  ـا ب ًم اختـارات حل
اوقـرأت العمـر مكتواًب..هنـا..يف مقلتيـاك !«1 لـون، وضيئً ـدي، أخـر ال ـناه ن عشس

فقـرة بسـطر بـني عالمـي تنصيـص هـو »بـني عينيك..موعـدي«  يبـدأ الشـاعر هـذه ال

فقرة  يتـني، يف هـذه ال تال فقرتـني ال ـأ لـلك فقـرة مـن ال هـا، كـا جيعـهل أيًضـا عنوان وجيعـهل  عنـوااًن ل

ـه هل  ـا إيه إن حبّ ـه وشـوقه اجلـارف هل، ويقـول خماطًب ـه مبقـدار حبّ الافتتاحيـة ياكشـف حمبوب

ـار هل فيـه، وإن معـره لكـه مكتوب  ـه قـدر ال فـاكك منـه، وجـرب ال خي مـن قـدمي ادلهـر، وإن حبّ

يف مقلتيـه .

هـذه السـاق، الفرع األول يتحـدث فيه عن احلب  ـة فرعـني ل يتـان مبثاب تال فقـراتن ال ـأيت ال مث ت
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ـتقبل، ويف لّك فرع   ـأ مبـا سـوف يكـون عليـه حهـا يف املسس تنب ثـاين ي يف الوقـت احلـارض، ويف ال

مـن الفرعـني أغصـان من أفانني العشـق.

ـربة  فـرع األول، يقـول مفصـاًل شـلك الاسسـمتتاع السـمعي عـن طريـق األذن يف ن ـي ال فف

غـام، وشـلك الاسسـمتتاع البـرصي ابلعـني يف اخـرار الفجـر، وشـلك الاسسـمتتاع  لحـن واألن ال

الشـّمي ابألنف يف راحئة الريحني والورود، وشـلك الاسسـمتتاع اذلويق ابللسان يف مذاق الشهد، 

لـم، وأخـرًيا الاسسـمتتاع  عنـاق وال لمـس وال لمـيس اجلسـدي عـن طريـق ال وشـلك الاسسـمتتاع ال

الـرويح عـن طريـق الـرور والابتسـام وطالقـة األسـارير والشـوق والصـدق واخلشـوع، لّك 

فـرع مـن فرعـي الشـجرة. يقـول: بـط ب ـة غصـن مرت شـلك مـن هـذه األشـاكل هـو مبثاب

»بـني عينيـك موعدي«

لحـن املندى  ـربة ال ـى ن لق وأان لك صبـاح أت

ا ليـس هيدا اقً ـا واشـتي ًع ي ا يف قـاع أييم رب ًب سـاك

ـق العمر وضا يـس يـراتح.. سـوى أن عان ل

قبيـاًل ولامث ـبع األيم ت ليـس يـراتح .. سـوى أن أشس

وهتـادى، اكخـرار الفجر، مزهو األسـارير

ـا إىل وجـه املفـدى    طليـق الوجـه، مضموًم

ملسـة، وانطلقـت منـك يد

ا  غاًم أن عـزف  ت

ا ووردا نً وهتـز ريحي

مسـحت جهـة أييم، حمـت عهنـا عنـاًء وهتاويل وكدا

ـتقرت يف يـدي حلظـة صدق، خاشـع اخلفقة واسس

ينسـاب وعودا

ذقهتـا وعًدا فوعدا

ذقهتا ي مسـكري شـهًدا فشـهدا«

ـتقبل  فيقـول فهيا: ـأ فهيـا ابملسس تنب فقـرة األخـرية الـي ي أمـا ال
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»بـني عينيـك موعدي..«

قـادم أحـى.. مل يـزل طوع هواان  ـا ال يومن

لكـا شـارفت احلـم خطاان، واطمأنت شـفتاان

مقلتاان  واسـرتاحت 

ينا، وأغى ـا، فـاكن العمـر أشـه�ى مـن أمان ومتنين

عينينا  وظننـا أن خيًطـا مـن ضيـاء الفجـر هيـز ب

ا وأماان  سـالًم

ـدأان وانهتينا لكـا قلنـا ب

رصخـت فينـا ويف أعاقنـا، حلظـة جـوع ليس هيدا

فرجعنـا مثلـا كنا 

وكنـا قـد ظننـا الشـوق قد جـاوزان، وانداح عنا 

ليايل، يك تطال ويـد متتـد مـن خلـف ال

نسـجت ثـوب حنـان ليس يبى

ا ورحيااًن وظال ـا اخلـراء أحالًم طوقـت أيمن

قادم...أحى  ال ـا  يومن

قـادم... أغى« ـا ال يومن

الرمس ابللكات . 3

يـة الفصحـى، يتغـى هبـا فتخـرج لكاهتـا مـن مفـه كأهنـا  لغـة العرب فـاروق شوشـة عاشـق ل

ـه   ـ�ي األسـاس اذلي يـرمس بلكاهتـا  لوحات شـعر، حـىت يف أحاديثـه املعتـادة، أمـا يف شـعره، فه

غـة فاروق شوشـة يف شـعره أوحض رد معـي عى الاهتام اذلي  ـية. ذلكل فـإن ل وصـوره الرومانسس

علّبـة مقصوصـة األجنحـة وال ميكهنـا  غـة ُم أهنـا ل يـة الفصحـى ب لغـة العرب ـه أعـداء ال يتشـدق ب

يـة احليـة يف الواقـع املعيـش. تعبـري عـن التجـارب احليات ال

ـياء بلكـات وعبـارات منظوريـة جتّسـم الرؤية املعارصة  ـد واألشس لقصائ ه ل مـن ذكل تسـميات

تعبـري عهنـا، وهـو أسـلوب معروف يف الشـعر العـريب، برع فيه الشـاعر  الـي يريـد الشـاعر ال
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محمـود حسـن إسـاعيل، وهـو أسـلوب قريـب مـن إطـالق األلقاب، مفحمود حسـن إسـاعيل 

ثـور: »عاهـل احلقـل«.. وهكـذا يف  غـراب: »راهـب النخيـل«، ويقـول عـن ال مثـاًل يقـول عـن ال

ـوان والـالكم إىل صـور ولوحـات  قـم إىل فرشـاة، وتتحـول احلـروف إىل أل هـذه احلـاةل يتحـول ال

فنية.

ـتخدم هـذا األسـلوب بطريقـة جديـدة، فهـو ال يطلـق األوصـاف عى  فـاروق شوشـة يسس

ـا عـى جمهـوالت منفتحـة عـى شسـىت املعـاين  ًب ثـور بـل يطلقهـا غال غـراب وال ـياء ُمحـّددة اكل أشس

لغة  ـية عند محمود حسـن إسـاعيل وال لغة الفطرية الوحشس فـارق بـني ال املتجـددة، وهـذا هـو ال

قـة املنسـقة.  بـااتت احلدي ـة امللتفـة ون غاب ـة املهندمـة عنـد فـاروق شوشـة، بـني أجشـار ال احلري

وأحيااًن يصوغ فاروق شوشـة هذه العبارت يف لكمتني مثل: »أغنية مسـافرة« »قطرات سـالم« 

»سـاء رمادية« »لكات مرتعشـة« »شـهيد اللكمة« »العيون احملرتقة« »الرغبة املعتقة« »حبار 

بـة« »يشء يـودل«، وأحيـاان يف لكمـة  ـرة احملمكـة« »احلـراب املدب العشـق« »حبـة الضـوء« »ادلائ

ـة«  يـة« »اعـرتاف« »احلصـاد« »اخلـالص« »العـري« »الغرب مثـل »الصمـت« »باكئ واحـدة، 

ـزيرة« »أنـت« »حبنـا« »ملاذا«.  »الرحيـل« »ال

ومن مناذج أسـلوب الرمس ابللكات أيًضا العدول ابللكات عن دالالهتا املعجمية، واخلروج 

تقليدية املعروفة  لغـة املعيارية، ولكـن ليس ابلطـرق ال ـنادية يف ال ابلرتاكيـب عـن األعـراف اإلسس

تلميـح والتعريـض وغريهـا مـن الطـرق البالغيـة املعروفـة، بـل بطـرق  ـة وال اي اكجملـاز والكن

مبتكـرة حتيـل إىل معـان ودالالت منفتحـة مشـعة، يعمتـد الشـاعر يف ذكل عـى املصاحبـات 

ـة لللكـات، ويف الوقـت نفسـه عـى تكسـري هـذه املصاحبـات، ومثـال ذكل قـوهل يف  لغوي ال

ـتاء«: قصيـدة »وجيـيء شس

ـتاء  عـاري ينفجر شس ليـل ال »يف قلـب ال

معتـل اخلطـوة، ممروًرا..

ـتحياء«1 يـوم عى اسس ـا ال ين أت ي

ليـل«، ويف  ـه اكئـن يح »قلـب ال ـا كأن ًب ل لّيـل ق ـة جعـل الشـاعر ل يف هـذه األسـطر الثالث
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ـه ليـس مـادة بل هـو زمن،  ـتاء«، ألن ليـل »هل قلـب ينفجـر شس ـى أن يكـون ال ف الوقـت نفسـه ن

ـى أن يكـون زمنًـا لوجـود قرينـة تـرصف عـن هـذه ادلالةل، فيتطـرق اذلهـن إىل الظـالم  ف ون

يـوم« مث نسـب هل  ـا ال ن ي أت ـة »ي ـية واملعنوي احلـيس واملعنـوي، وإىل احـامل معـى الـربودة احلسس

ـتحياء« وجعهل ينفجر وال ينفجـر، ووصفه ابلضعف  عـاري« »عـى اسس ليـل ال فـاه، »ال العـري ون

لللكـات  املعتـادة  اإلشـارات  شوشـة  فـاروق  كـر  قـد  ل فجـار.  الان قـوة  وب اخلطـوة  واعتـالل 

والرتاكيـب وأعـاد صياغهتـا، ممـا جيعلهـا تـرب بإشـاراهتا ودالالهتـا يف لّك اجتاه، فـال تكون جمرد 

نـات مشـعة. ـية بـل اكئ لكـات قاموسس

هذه يه اللكمة املتوهجة املشعة الي اكن فاروق شوشة يبحث عهنا ويعنهيا يف قوهل:

ـا رمـادان القدمي »لفظـة تشـعل يف عروقن

بـاردة احملنطة  فاظنا ال ويـاله مـن أل

قاذفهتـا الـرحي يف وجوهنا ت

غبار  حـىت إذا مـا اختنقت دوامـة ال

فاظنـا عـى الورق  تسـاقطت أل

سـطور عار«1 

ومـا يفعـهل فـاروق شوشـة ابللكـات يصنـع مثهل ابلصيـغ واألسـاليب والعالقـات النحوية، 

فاعلية واملفعولية  ـتفهام والتعجب واألمر والهن�ي والرط ومثل عالقات ال مثل أسـاليب الاسس

يـة والعطـف وغريهـا. مثال ذكل قوهل يف قصيدة »مرثية شـاعرة عاشـقة«  واإلضافـة واحلال

ا رساًم اكن  »أ

ـوان وجـه اللحظـة احلزينة يصبـغ ابألل

ـته ـي مـن مفرداهتـا حروف ريشس نتق وي

بيـاض والبياض يف السـواد مـن قبـل أن ينغمـس السـواد يف ال
ليصبحـا شـالًك وأجحاما«2
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ـتفهامية، قاعدهتـا مهـزة  بـة، مجـة اسس هـذه األسـطر امخلسـة عبـارة عـن مجـة واحـدة ُمركّ

ـتفهام، رمبـا يكـون  قـدم قرينـة عـى أن الهـدف ليـس الاسس قيـة امجلـة ت ـتفهام، لكـن ب الاسس

فعليـة الواقعة  فعـل اكن، وامجلة ال ـبوقة ابل ـأيت امجلـة الامسيـة املسس ـر. مث  ت التعجـب ورمبـا التقري

ـتفهام  ودلالةل  فعليـة املعطوفـة علهيـا، لتشـتت ادلالةل احلقيقيـة لالسس ـا خلـرب اكن، وامجلـة ال عتً ن

ـأيت التوريـة يف لكمـة »حـروف«  لتشـتت حقيقـة الـرمس مـن  فعـل املـايض نفسـه، بـل ت ال

قـول ابللكات واحلروف، وليس ابلفرشـاة واأللوان،  أساسـه، ألن الـرمس ميكـن أن يكـون مبعـى ال

ألن فـاروق شوشـة ههنـا ميـزج بـني احلقيقـة والـومه، بـني صـورة رسـام وصـورة شـاعر، عـن 

طريـق الـرمس ابللكـات والصيـغ الـي يعـزف فـاروق شوشـة عـى أواترهـا مبهـارة.

ـبه تراكيب  ابإلضافة إىل ذكل فإن فاروق شوشـة ينحت تراكيب جديدة غري مألوفة، تشس

نقـاد يف عـرصه، مثل قوهل: »تنفك عرى السـمت  أيب متـام  الـي اعـرتض علهيـا احملافظـون مـن ال

قـاع املـوت« »يقدهمـا  ـنابكهم إي املزمـوم«، »يغيـب الـر يغـادر طينتـه احلبـى« »دقـوا بسس

قـرابن والء مسـعور« »يرجـين الشـوق اخملبـوء وراء اجلـد العاري« »يف احلفـل الوحي يلوك 

عصـارات األمعاء«1.

لغـوي الـرتايث، وال يمتـرد عليـه،  ومـع لّك ذكل فـإن فـاروق شوشـة ال يكـر العمـود ال

بتكـر تراكيـب جديـدة مـع احملافظـة عـى روح هيـالك  ـه ويطـوره فقـط، فهـو ي بـل يوسـع دائرت

ـاً ابملقـوةل الشـهرية »لّك ما قيس عى الكم العـرب فهو عريب«. يـة األصيـة، مؤمن الرتاكيـب العرب

الصور. 4

ـااًن شـلك األسـطورة، نصفهـا واقعـي والنصـف  الصـورة عنـد فـاروق شوشـة تتخـذ أحي

ـباب  ـياء الواقعية بأسس ااًن يربط األشس اآلخـر منغـرس يف حبـار اخليـال، فالتفكري األسـطوري أحي

ـاة مجية متشـط شـعرها عى  غـري واقعيـة فشـجرة الصفصـاف حسـب التفكـري األسـطوري فت

ـاه البحـرية، وجشـرة امجلـز امـرأة جعـوز منيـت مـن  ليـل يف مي ـتحم ابل قمـر يسس شـاطئ الهنـر، وال

فقر  ال ـية، ف ـااًن أخـرى جيسـم التفكـري األسـطوري املعـاين يف صور حسس عقـوق، وأحي أوالدهـا ابل

ـر أسـود هل منقـار طويـل. ـة طائ رجـل جعـوز هل قـرانن، والغرب

السابق ص 376  1



124

ا  قبيـل، لكنه يوظفهـا توظيفً فـاروق شوشـة يصنـع يف شـعره صـوًرا أسـطورية مـن هذا ال

فريـق  يـة« جنـده يصـور الصمـت يف صـورة اكئـن يح هل قـدرة عـى ت ـي قصيـدة »باكئ ـا، فف ًي ن ف

ـا ويفصلنـا ويقصينـا، ألان مل يعـد وعـد وال مه  ـا - يرهقن ـا حيً نً نـاس. يقـول: »فالصمـت - اكئ ال

ا يف  ـا اكن حيً نً لفحنـا، والصـدى اكئ ـا وت ـيان يف صـورة آةل جترفن أيدينـا«1. ويصـور متاهـة النسس ب

ها حفيـح، واحلزن   ـرحي أفعـى ل نـا، وال عـوي  هنـاك عنـد ابب بـة ت ـرحي ذئ يـوم مـن األيم مث مـات، وال

نـا حـاكيه، واجلـرح جسـًدا خلف ماضينـا دفناة،  ـواب، والسـمت تطرب يصـوره رجـاًل يـدق األب

واأليم جعـوًزا حكميـة شـاخت. 

تّخذ شـلك القصة اخليالية،  النوع الثاين من الصور عند فاروق شوشـة يف هذه املرحة ي

ـتخدمه  ـتخدمه مطـران خليـل مطـران واسس وهـو شـلك معـروف يف الشـعر الرومانـيس، اسس

ـه الـي  نـوع عـى الـرد، لكنـه رسد خيـايل، مثـال ذكل قصيدت إبراهـمي انيج، ويعمتـد هـذا ال

ـا: ـه عـى اخلليـج« والـي يقـول يف مطلعه عنواهنـا »اتئ

قينا الرحال »عنـد املـدى املسـدود أل

مراسـينا.. مجحت 

ـا رحي الزوال لـوت أعناقن

 مـاذا؟ وأطرقـت العيون

وحتـدر الصمـت احلزين 

وامتـد مـن خلف الظالل 

يشـد الراحلني 
ـي هبـم يف هـوة اجملهـول، يف رعب احملال«2 لق ي

ـية بوقـوع املأسـاة »يف  نهتـ�ي مثـل مجيـع القصـص الرومانسس مث يـرد رحـة املعـاانة الـي ت

حفـرة عـرب الرمـال.. تشـد أعنـاق الرجـال«.

ـروح، كا هـو احلال  ناقـش الصـدام بـني عـامل املـادة وعامل ال ـاان تكـون الرحـة صوفيـة ت وأحي

ـيخ نظـام ادلين«3. يف قصيـدة »املغـين والشس

السابق ص 43  1
السابق ص 52  2

السابق ص 390  3
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ـتدعي فيـه الشـاعر خشصيـات  ثالـث مـن الصـور يف هـذه املرحـة هـو اذلي يسس نـوع ال ال

ـي قصيـدة  ـيف ادلوةل وأيب العـالء وعنـرتة. فف مـن الـرتاث العـريب، مثـل خشصيـة أيـوب، وسس

أيـوب جيسـد الشـاعر الصـرب اإلنسـاين مـن خـالل رمس منوذج للصـرب اإلنسـاين يف لّك العصور، 

ـة لّك يف جمـاهل وأزمتـه  ـد األخـرى يـرمس صـورة لسـرية لّك بطـل مـن األبطـال الثالث ويف القصائ

ية. اإلنسان

عارمـة الـي اجتاحت الشـعراء  لكـن املالحـظ أن فـاروق شوشـة ال ينسـاق وراء املوجـة ال

ثقافيـة الغريبة، واقتباس الرموز من األسـاطري  نـاء جيـهل، والـي شـغفوا فهيا ابإلحـاالت ال مـن أب

عاملي ال يعرفهـا إال اخلاصة والي  ـتدعاء خشصيـات من الرتاث ال يـة والرقيـة القدميـة، واسس الغرب

قـة  ـأى فـاروق شوشـة بنفسـه مـن الوقـوع يف هـذه احلذل قـد ن أحالـت أشـعارمه إىل طـالمس. ل

ًدا. ًصـا ويف الوقت نفسـه جدي ـا خال ًي ـة، جفـاء شـعره عرب ـه النظري وحـذر مهنـا يف كتاابت

يقى. 5 املوسس

فـرتة عر قصائد فقـط تعمتد عى  ـد املئـة الـي كتهـا فـاروق شوشـة يف هـذه ال  يف القصائ

ـد  تفعيـة وسـائر القصائ بيـت وال ـد جتمـع بـني نظـايم ال بيـت الشـعري، وثـالث قصائ نظـام ال

تفعيـة  فقط. عمتـد عـى نظـام ال ت

ـيقي اذلي جال فيه فاروق شوشـة يكتشـف أنه مل يمترد  واذلي ميعن النظر يف اجملال املوسس

ـره، ألن  هـذا اإلطار  ـيقي للشـعر العـريب، بـل بـى عليـه وحاول تطوي كثـرًيا عـى اإلطـار املوسس

ـداع والتجديـد والابتـاكر ملـن يعـم أصـوهل حبريـة، خبـالف مـا  تيـح  اإلب العـريب واسـع جـًدا وي

تقليدي املوروث عـن اخلليل واألخفش  يظنـه الكثـريون. مفـن املعـروف أّن العـروض العـريب ال

ـلّك  ـتة عـر حبـًرا معروفـة، ولكـن الشـعراء العـرب مل يلزمـوا بصـورة واحـدة ل ال يتجـاوز سس

علـل جتعل مـن البحر الشـعري الواحد  ـتخدام الزحافـات وال حبـر، بـل اكن هلـم مندوحـة يف اسس

نتـني  ـيط مثـاًل يـأيت عـى اث سـاحة فضفاضـة حيقـق فهيـا الشـاعر اكمـل حريتـه. فبحـر البسس

وثالثـني صـورة، وحبـر الرجـز عى سـت وثالثني صـورة، حىت إن أحد الباحثـني أحى الصور 

ـالاًث وعرين وثالمثائة  تقليدي فوجدها ث الـي جـاءت علهيـا أوزان البحـور يف الشـعر العريب ال
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فنون  تيجة دلخـول املوحشة وال صـورة1، هـذا خبـالف التجديـدات الي طـرأت عى هذا اإلطار ن

ـتحدثة يف العـرص العبايس. الشـعرية املسس

ـلّك شـاعر،  ـيقي ل بيـان اإلطـار املوسس ـاًرا ل  هـذه اخلريطـة العروضيـة ميكـن أن تكـون معي

ـاره من هذه الصور  حديـث أو قـدمي، معـودي أو غـري معـودي، وذكل عـن طريـق معرفة ما اخت

ـه داخـل إطارهـا أو خروجـه علهيـا، ومقـدار هـذا الانضـواء أو هـذا  ومـا أمهـهل، ومعرفـة انضوائ

اخلروج.

بـنّي أن فاروق شوشـة مل ينظـم يف هذه املرحة عى حبور الطويل  وبتطبيـق هـذا املعيـار، ت

ـيوع حبـر الطويـل  هـزج أو املنـرح أو املضـارع أو املقتضـب أو اجملتـث، رمغ شس أو املديـد أو ال

كـرث البحـور انتشـاًرا يف شـعره هـو الرجـز، مث املتـدارك،  ًضـا أّن أ يف الـرتاث العـريب. ويالحـظ أي

ـع مث الاكمـل، وهـذا مـا يكشـف غلبـة البحـور اخلفيفـة عى شـعره،  مث املتقـارب، وأخـرًيا الري

ـة )  تفعيـالت اخلفيفـة واملرن فـاروق شوشـة، ويـدل عـى ميـهل إىل ال وهـو املـزاج  اإليقاعـي ل

ـتفعلن، فاعلـن، فعولـن، متفاعلـن(. مسس

مـن انحيـة أخـرى فـإن مـن يسسـمتع إىل فاروق شوشـة وهو يتحـدث ابلعربية يشـعر كأنه 

تنغـمي الصـويت اذلي ميـز بني امجلة  لغـوي املعتـاد، وغـري ال نـرب ال قـاع غـري ال ـه إي ـي آدائ يغـين، فف

قـاع نفـيس هـادئ يسـتمثر إماكانت  ـه إي ـا. إن عجًب ا أو ت ـتفهاًم الواحـدة عندمـا تكـون خـرًبا أو اسس

ـا، وقـد انعكـس هـذا عى شـعر  ينً ـا، طـواًل وقـرًصا، شـدة ول فاعً لغـوي، اخنفاًضـا وارت الصـوت ال

ـتخدام أصـوات  فـاروق شوشـة نفسـه، مـن خـالل غلبـة احلـروف املتحركـة عـى شـعره، واسس

غمـة اإلنشـاد الشـعري، حـىت إن قراءتـك  تـمت ن يـة، ل هـذه احلـروف يف مـلء الفراغـات الصوت

ية املوقعة، مـع العم  بأن  يـك بصمتـه الصوت ـتعيد يف أذن ـه هـو، تسس غمـة صوت لشـعره تسـرتجع ن

ثًـا،  ـا أو حدي ا أم مقـروًءا  قدميً اكن مسـموعً اإلنشـاد جـزء مـن تكويـن الشـعر عامـة، سـواء أ

ية لإليقاع عن طريـق مّد احلروف  فاملنشـد للشـعر مثـل املغـين وامللحـن ميأل الفراغـات الصوت

املتحركـة أو قطعهـا، وليـس ذكل بغريـب عى الشـعر العريب، فقد اكن األعىش يسـّمى صناجة 

نة 2005. قاهرة، سس ع، ال توزي لنر وال يقى الشعر، اقرأ ل عزيز نبوي، موسوعة موسس عبد ال  1
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ـتفز  ـه اكن يغـيّن شـعره. وليـس معـى ذكل أن شـعر فـاروق شوشـة خطـايب يسس العـرب، ألن

تعـارض مـع  صفـة اهلمـس الـي  السـامع جبلجـة الصـوت، فهـذه اخلصيصـة الـي أرشان إلهيـا ال ت

اندى هبـا ومتثلهـا يف شـعره. مثـال ذكل قـوهل:

ـا احملموم، واألحزان نـا ورصاخن »دمـوع باكئ

ورس قد كشـفاه 

ـتاًرا مضلة وأعارا نضـوان عنـه أسس

ـا جنلو خفايه ـا إىل أعـا قن وحدقن

نـاس مننحـه، ونقعي يف زوايه لـلك ال
ونسـأهل عـن األحباب أخبارا«1

فعيالت حبر الوافـر، )مفاعة( وجنده جيعل  ـي هـذه القصيـدة جنـد الشـاعر يصوغها عى ت فف

ـا احملمـو/ م واألحزا/ ن.  نـا ورصا/ خن ـاك /ئ تفعيـة حبـرف مـد، دمـوع ب ـوارد يف آخـر ال السـكون ال

ـباع امتـداد صـوت األلـف خيفف النون ويقف علهيا حـىت تصري كأهنا بعض  لكنـه يف سـبيل إشس

صـوت املـد، ألن إطـاةل املـد يف لكمـة األحـزان يشـعر بطـول هـذه األحـزان وشـدهتا، ذلكل يبـدأ 

ـواو يف  ـتغين عـن حـرف ال تفعيـة جديـدة يه: )ورسن قـد( واكن ميكنـه أن يسس ثـاين ب السـطر ال

تفعية هكـذا: )ورسن قد(. يـمت التدوير، وتصبـح ال تفعيـة ل ـة هـذه ال بداي

ـتخدم الامتـداد الصـويت للحـروف املتحركة  مـن انحيـة أخـرى، فـإن فـاروق شوشـة يسس

لوحـدات  قـاع  املتشـابه ل ـيقى تنشـأ مـن اإلي ـيقى أخـرى داخليـة، هـذه املوسس يف صياغـة موسس

يـة ذات احلـروف املتحركـة وبشـلك إيقاعـي]1-2[ ]2-1[ ]4-3[ ]3-3[ ] 4-1[  تال يـة ال الصوت

ـتار/ أعـاق  ـا(، 2 - ) دمـوع/ محمـوم(، 3 - )أحـزان / أسس ـا / أعاقن نـا /رصاخن ]4-3[:   1 - )باكئ

/ أعـار(، 4 - )كشـفناه / خفـايه / زوايه(.

ـا، مـع صيـغ أفعـال املضـارع   فعلـني املاضيـني نضـوان وحدقن نـامغ صيـغ ال هـذا ابإلضافـة إىل ت

تقابـل بـني معاين  ـا يف التشـابه  وال كـرث معقً قـاع األ قعـي، وابإلضافـة أيًضـا إىل اإلي جنلـو ومننـح ون

األعال الشعرية ج1 ص 62  1
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ـتار واألحـزان ومعـاين الكشـف واجلـالء والـرصاخ بصـورة إيقاعيـة أيًضا. الـر واخلفـاء واألسس

قـوايف املشـجرة الـي  حافـظ علهيـا فاروق شوشـة يف لّك شـعره،  لك هـذا، ابإلضافـة إىل ال

ـتويته  قاعـات يف مسس جيعـل شـعر فـاروق شوشـة يف هـذه املرحـة شـعًرا راقًصـا جمجـاًل ابإلي

اخملتلفة. 

ثالثـا- املرحلـة الواقعيـة 
تقليـدي، وجلـؤوا  عندمـا متـرد الشـعراء العـرب  املعـارصون عـى معـود الشـعر العـريب ال

تفعيـة اكنـت جحهتـم يف ذكل أن هذا الشـلك القدمي اسـتنفد طاقته  إىل الشـعر احلـر أو شـعر ال

تعبـري اإلجيـايب عـن  ال ـادًرا عـى  ق يعـد  ـية، ومل  الرومانسس القدميـة والتجـارب  يف املوضوعـات 

لقضاي الواقعية  قالـب املالمئ  ل التجـارب الواقعيـة اجلديـدة، وأن هـذا الشـلك احلر اجلديد هو ال

بيـت الشـعري  تقليـدي لنظـام ال السـاخنة. لكـّن فـاروق شوشـة رمغ خروجـه عـى المنـط ال

ه الشـعرية وخوضـه غـار الشـعر احلـر ظل يكتـب الشـعر الرومانيس، ويف  ـة مسـريت منـذ بداي

ـاء الاممة اكن  ـة والبـاكء بـني يـدي زرق قـل ينشـد الكعكـة احلجري الوقـت اذلي اكن فيـه أمـل دن

فـاروق شوشـة يكتـب الشـعر الرومانـيس ويتغـى ابحلـب والشـوق وعـذاب الهجـر.

ـه  السـابع املسـمى »يقـول ادلم  ـدأ مرحـة جديـدة  منـذ ديوان لكـن فـاروق شوشـة  ب

ـي هـذه املرحـة أخـذ  ـنة 1988م ختتلـف عـن مرحلتـه السـابقة، فف العـريب« اذلي أخرجـه سس

ـتطع  ـًدا مـن اخلطـاب الرومانـيس ويتجـه حنـو اخلطـاب الواقعي، وإن مل يسس ـًدا روي يتحـرر روي

ـية. فقـد  ـه، ألن طبيعتـه هـو نفسـه رومانسس ات ـة حي ـا إىل هناي ـية متاًم التخلـص مـن الرومانسس

عناوين  ـده ودواوينـه، مثل ال عناويـن ذات اإلشـارات الوطنيـة تتـرب إىل رؤوس قصائ ـدأت ال ب

يـة: »يقـول ادلم العـريب« و»موكب الشـهداء« و»عن احلب واحلريـة« و»أبو هجاد« و»بالدي  تال ال

نـار« و»الكم عـن السـالم« و»احتجاج« و»الشـهيد«. ـرة ال نيـل« و»ك لكـت عاشـقهيا« و»ال الـي أ

ـع الرومانـيس، اذلي اكن أحـد  ـتخدام مضـري اخملاطبـة املفـردة ذي الطاب كـا  كـّف عـن اسس

ـية، وأصبـح خطـاب األنـى يف بعض القصائد الـي احتفظت هبذا  لوازمـه يف املرحـة الرومانسس
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نـار والوعـد  ـة، ذلكل أصبحـت لكـات الصهـد وال ـة وليـس لألنـى احملبوب الضمـري رمـًزا للحري

ثـورة. ُعـرّب عـن المتـّرد والغضـب وال ـل ت ُعـرّب عـن معـاين الشـوق والعشـق ب وغريهـا ال ت

املرحـة  يف  لألنـى  ـه  خبطاابت ـه  ووازن واحلريـة«  احلـب  »عـن  ـه  قصيدت يف  قـوهل  أمـل  وت

القصيـدة: هـذه  يف  يقـول  ـية،  الرومانسس

ـو تدرين، آه »آِه ل

قلـب صهدا ـد ال مييـاء الرايـني تزي إن ك

أمطـري ي غميي انًرا وشـهدا

تـارخي وعـدا إن يل يف مقبـل ال

إن يل يف حفمـة النـريان وقدا 

وأان املشـدود اكألواتر،

تيار، اكإلعصـار، اكل
شدا«1

تعبـري عـن  فـرد اخلاصـة إىل ال تعبـري عـن اذلات املفـردة )أان( ومـن مهـوم ال كـا  حتـول مـن ال

اجملمتـع، مثـل قـوهل يف قصيـدة »مـد البحر«:

»جـم احلزن عـى لك البيوت 

ـدىل مـن خيـوط العنكبوت وت

وجه إنسـان 

عاشـات ورعـب وابهتال  ـيه ارت تغشس
سـؤال«2 عينيه  وب

السابق ص 56  1
السابق ص 522  2
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مثـل  الرومانـيس،  املعجـم  مبفـردات  متـزج  ـيايس  السس املعجـم  مـن  مفـردات  وأخـذت 

قيـد،  ـة، والشـهداء، والبطـوةل، والقذائـف، وال لكـات الطغـاة، وادلم، والوطـن، واألرض، واحلري

هـادئ اذلي ال  ـيايس ال نقـد الاجامعـي والثقايف والرفض السس والقضبـان. وظهـرت موضوعـات ال

يصـل ابلطبـع إىل درجـة المتـرد اخلشـن والثورة اجلاحمة، وظهرت أشـاكل فنيـة جديدة تتالءم مع 

هـذه املوضوعـات، مثـل الرمـز واملفارقـة واألمثـوةل واحلـوار ادلرايم وغـري ذكل.

ـبق قليـاًل من ديوان »يقول  والواقـع أن بواكـري هـذه املرحـة  اجلديـدة  ظهرت يف وقت أسس

غـة مـن دم العاشـقني« اذلي  ـه »ل ـد املوجـودة يف ديوان ادلم العـريب« إذ ظهـرت يف بعـض القصائ

ه السـابع »يقـول ادلم العريب«.  ـنة 1986 لكهنـا مل تظهـر بصـورة سـافرة إال منذ ديوان أخرجـه سس

قـل أسـاها »شـاعر احلـراب  غـة مـن دم العاشـقني« قصيـدة يـريث فهيـا أمـل دن ـي ديـوان »ل فف

ثـوري  نقـدي  وال ـأن حـدة اخلطـاب ال ـه، ويـرصح هل فهيـا ب عـد موت بـة« يعتـذر فهيـا ألمـل ب املدب

بعده  ـد أمـل يه الـي اكنـت حتجـب عن عينيه مـا فهيا من جال، ومـن مث ت الـي اكتنفـت قصائ

ـبة هل نقطـة حتـول، ليـس  عنـه، لكنـه اآلن فهمـه عـى حقيقتـه، فاكنـت هـذه اللحظـة ابلنسس

فهـم الواقـع العريب نفسـه،  ـبة ل قـل وشـعره حفسـب، بـل ابلنسس فهـم خشصيـة أمـل دن ـبة ل ابلنسس

ـه مـن أمـل دنقل ووصفه لشـعره:  ـا السـبب يف عـدم اقرتاب يقـول فـاروق شوشـة، مبينً

»اكنـت حرابـك الطويـة املدببة 

جتعلـين عـى مسـافة منك ،

فـال أعايـن اذلي حويـت  من جال

ـهتل صولتك  عنيـف حـني تسس واكن وخـزك ال

ـا بزهـوة الـزنال واملبارزة  مفتتنً

يرتكـين منك عـى انتظار«1 

مث يسـجل حلظـة  التحـول وانكشـاف حقيقـة أمـل وحقيقـة الواقـع الـي مل  يكـن يدركهـا 

مـن قبل:

السابق ص 531  1
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»للحظـة يعـود فهيـا صفـوك املسـكوب يف الرجال

ينكشـف الوجـه الغضـوب  عـن جفاءة الفرح«

»يف زمـن يعلـن عـن حاجته لكربيء

خيـرج فيـه السـفهاء من حجورمه 

واألدعيـاء من شـقوقهم

ويعتـي اخملادعـون لك موكب وسـاحة 

يـا، ويزمحـوا الفضاء  لميـألوا ادلن

يف زمـن ملوكـه السـوقة والطغـام وانحصـوه أغبياء 

ـْفة والعصـاة، واللصوص  لبـس فيـه السِّ ي

بياء« أن مسـوح 

رائعة صـالح عبد الصبـور: »بعد  ـران عنواهنـا ب ـوان نفسـه، يذك ويف قصيـدة أخـرى مـن ادلي

أن ميـوت املـكل« وعنـوان قصيـدة فـاروق شوشـة هـو »مضحـك املـكل«. وجيمـع فـاروق فهيـا 

ـتوى األول بـني املـكل  ـتويني، املسس بـني الـرد واحلـوار ادلرايم، ويـدور احلـوار فهيـا عـى مسس

ثـاين بـني مـكل احلـاكيت )احلكوايت( وحاشـيته أو رعيته مـن األطفال،  ـتوى ال وحاشـيته، واملسس

نفـاق والتضليـل واإلهيـام والكـذب  قـوم عـى ال ـتويني ت والعالقـة بـني املتحاوريـن يف الك املسس

بـادل األدوار الرمزي بـني حضاي املكل  ـتغالل السـذاجة، وحيـدث يف القصيـدة شـلك مـن ت واسس

ـراوي: قـول ال ـة ب نهتـ�ي احلاكي وحضـاي احلكـوايت املهـرج، إذ ت

»فـإن مـن ظننته املكل

ـا  مضحـك املكل« قـد اكن يوًم

 يقـول  فـاروق شوشـة يف مطلعهـا:

املكل كل..

املكل كل..

فـلك مـا تقوهل صواب 

وحمكـة مل حيوهـا كتاب 
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وينحـين املسـامر واألنيس

وهبجـة النـدى واجلليس 

واحلافـظ األسـار واألخبار واحلاكي 

خيرهجا من مكه النفيس:

ـيدي  ي سس

مـا أمجكل !

أعدكل  ما 
لـوالك ما دار الفكل«1

ية، يقول  فهيا: ياسس ويف قصيدة أخرى من ادليوان نفسه، يشحذها ابلرموز السس

»قلـي معك 

ـا العـريب حـني جتوس فيه  يتن يف ب

وأنـت تقصـد موقعك 

حاذر

عقـارب واألفاعي اكئنات  فـآالف ال

واحرتس 

فالسـوس ينخـر يف العامئ 

والشـوارب واللحى

األعداء  واإلخوة 
خيفـون اخلناجـر يف اجليوب«2

السابق ص 551  1
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نتقد الواقع السسيايس والاجامعي الفاسد رصاحة فيقول: ويف قصيدة أخرى ي

نار، »هـل ينتسـب احلطـب لغري ال

نتسـب األرض لغـري لصوص األرض، وهـل ت

نتسـب اجلـرذان لغـري خزائـن بيت املال، وت

نتسـب امحلـالن لغري اذلؤابن  وت
ـون لغري السـلطان؟«1 اك وينتسـب األف

ويقول:

بيعـون أوطاهنم  ـى اذليـن ي لق »وت
جاهزين«2

هـوان بالغة  ال “ ف

وتراجـع املـد اجلليل زعامة 

ـاة املوىت  وخي
للخالص«3 سـبيل 

غـة احلراب املسـننة  ل

املرحـة  يف  ـتخدمه  يسس اكن  اذلي  ابللكـات  الـرمس  أسـلوب  فـاروق شوشـه  ـتخدم  يسس

عبـارات الشـعرية املتوهجـة ابخليـال والعاطفـة،  تقـاء اللكـات وال قـامئ عـى ان ـية، وال الرومانسس

ة  ـة احلـم« »وقـت صاهـل« »الطـل الشـامخ« »أيقون ـبق« »بري ليـل« »هنـر شس ـة ال مثـل »يقوت

ـبق األرض«. ـتاء العمـر« »فضـاء الـزنوات« »شس ـاز الـرحي« »شس العمـر« »جن

والاجامعـي،  ـيايس  السس املعجـم  مـن  ـتقى  مسس آخـر،  ـا  معجًم يـه  إل يضيـف  لكنـه 

واأليديولويج، مثل »الانشـطار« »اليقني« »الفسـاد« »الشـكوى« »القهر« »اخلوف« »الزمن 

بنـادق« »اخلناجـر« »األعـداء« »األحقـاد« »األمـة« »الغمـة« »الشـهيد«  العـريب« »الغـدر« »ال

»الوطـن« »أحصـاب احلـراب املسـننة«. فهـو يقـول يف قصيـدة  عنواهنـا »مفتتـح«:

السابق ص 101  1
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مـا عـاد يف املصباح زيت 

والـروح يف سـقف احللوق تنئ 

لعـن مـا فعلـت وما نويت ت

تطوى، واألرض 

.............

لعـني حاكية تروى حـني يصـري صهيـون ال

ألطفـال حيبـون احلياة 

طيورها  ويطلقـون 
يف لك بيـت«1

لغة عبـد الرمحن  ـران لغهتـا ب ذك يـس األمريـيك« ت ـه »مـن مواطـن مـرصي إىل الرئ ويف قصيدت

ـة احلادة الي اكنت بعنوان مشـابه لعنوان هذه القصيدة،  ـه الثوري عنيفـة يف قصيدت الرقـاوي ال

ـع ادلمـار، متعـن يف الصلـف،  يـة : حتتـدم الفواجـع، يندل تال عبـارات ال ـي هـذه القصيـدة جنـد ال فف

غبيـة، تطـأ السـالم، أشـالء الضحـاي، انكسـار الشـمس، فعـكل املشـؤوم، هجـازك  آلتـك ال

غـة فـاروق شوشـة  لعنـات واخليبـات، وهكـذا تتحـول ل ـداور ابخلـداع، حتوطـك ال املسـعور، ت

ـة. غـة واقعيـة رمزي ـية حاملـة إىل ل غـة رومانسس الشـعرية مـن ل

املوسـيقى
ـيقية، فيكتـب يف بعـض البحـور الـي  ـرة فـاروق شوشـة املوسس يف هـذه املرحـة تتسـع دائ

لبحـور ذوات  ثـاره املعهـود ل مل يكتـب فهيـا يف املرحـة السـابقة، مثـل حبـر الطويـل، مـع إي

تفعيـالت القصـرية، مثـل الرجـز واملتقـارب واملتدارك. كا يكتب يف هـذه املرحة  الرابعيات،  ال

تفعيـة حىت يتحول  ـه يف هـذه املرحـة قـد يطيل السـطر يف شـعر ال والبحـور اخملتلطـة، كـا أن

السـطر الواحـد إىل مقـاةل شـعرية طويـة.

فتبـدو  بشـلك مكثـف،  قـوايف  ال ـتخدم  يسس املرحـة  هـذه  ـه يف  فإن أخـرى،  مـن انحيـة 

قـوهل: مثـال ذكل  ـا،  تً الف ـا  نغميً ت منغمـة  القصيـدة 

نة 2007. ية سس ان لبن ة ال فاروق شوشة، موال بغدادي، ادلار املرصي  1
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ـتحيال؟ ـدأت بِك املسس  »ملـاذا ب

وشـارفت فيـك النجـوم - تومهت -

كـدت أالمس وهجِك

كـدت أصـاحف عينيِك 

لغـت مداري  لكنـين اآلن - حـني ب

وذقـت انكسـاري والزمت داري 

أدرك أين جتاوزت،
حـني افرتضـت إليِك الوصوال«1

ـتحيال(، يرجعهـا يف آخـر بيـت يف املقطـوع  قافيـة الميـة )املسس فهـو يهنـ�ي السـطر األول ب

ـدأت( ) شـارفت ( )تومهـت(  يـة، يف اللكـات )ب قافيـة داخليـة أخـرى اتئ ـأيت ب )الوصـوال(، مث ي

)كـدت( )ذقـت( )الزمـت( )جتـاوزت( )افرتضـت(، كـا أن هنـاك قافيـة اثلثة اكفيـة، يف اللكات 

يـة، يف اللكـات )مـداري(  عـة رائ )بـك( )فيـك( )وهجـك( )عينيـك( )إليـك(، وهنـاك قافيـة راب

قاعـات. هـذه األصـات جيعـل القصيـدة زاخـرة ابإلي ـيقي ل ـع املوسس )انكسـاري( )داري( والتوزي

قـوايف  عـدد ال ـيقية الـي حيدهثـا ت ـا هبـذه اجللجـة املوسس ويبـدو أن فـاروق شوشـة اكن مغرًم

يف شـعره، فهـو مثـاًل يف قصيـدة »جلـوة ليـل« يقـول:

ـرك القلب وال ينسـاك يذك

ليـل املتوحد  ي جنـم ال

غلـق اببـك يف وهج�ي  ال ت

لقاك  فـأان ملهـوف ل

بعـد طيفـك عـن أفقي  ال ت

فـأان أنتظـر عطايك
ليـل املتفرد«2 ي وجـه ال

األعال الشعرية  ج1 ص 57.  1
السابق ج 2 ص 87  2
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قافيـة الاكفيـة يف لكمـة )ينسـاك(  ال فـم يـرتك يف هنـايت األسـطر لكمـة إال جعلهـا قافيـة، ف

قـاك( والسـطر السـادس )عطـايك(،  ـع )ل عـود مـرة أخـرى يف السـطر الراب يف السـطر األول ت

يائية  قافية ال قافية ادلالية يف السـطر الثاين )املتوحد( تعود يف السـطر السـابع )املتفرد(، وال وال

ـي(.  عـود يف السـطر اخلامـس )أفق ثالـث )وهجـ�ي( ت يف السـطر ال

ـواع األدبية مثـل ادلراما والرواية والقصة والسـرية  ـد الـي تتداخـل فهيـا األن حـىت يف القصائ

ـًدا عـن  ـا أب ال يتخـى فـاروق شوشـة عـن شـغفه ابألوزان واإليقاعـات، وذلكل مل يكـن راضًي

قافيـة حبجة الاقرتاب مـن امجلهور أو الاكتفـاء ابلتعبري  ـوزن وال الشـعراء اذليـن يتخلـون عـن ال

بيعـون رشفهـم  لـوم هـذا الفريـق مـن مدعـي  الشـعر  اذليـن ي ـراه ي بواسـطة الصـورة. ذلكل ن

ـيقى،  الشـعري ويفرطـون يف  جوهـر الشـعر أو مـا أسـاه هـو »الشـعر الشـعر« وهـو املوسس

ـيقى حركة الكـون، والشـاعر اذلي يتخى عن  ـيقى الشـعر جـزء مـن موسس ـه يـرى أن موسس ألن

تنـامغ مـع هـذه احلركـة ال يكـون شـعره شـعًرا، يقـول: ال

»قـل للشـعراء أفيقوا اآلن

هذا عرص

لقفـمك فيـه رشك السـلطان ي

ـفة  ودهاة السِّ

والندمان

وفتـات مـن مائدة الرمحن

فاعتصمـوا ابلشـعر الشـعر 

ودوروا مـن حول اإليوان 

ـيقى هادر موسس الكـون ال

يـا تزمحهـا األحلان  وادلن

يه  ـا ت لقفن فلـاذا ي
ـروم الشـعر بال مزان ؟«1 ون

نة 2012 ص 15. ية سس ان لبن ة ال فاروق شوشة، الرحيل إىل منبع الهنر، ادلار املرصي  1
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ية الشعرية براءته من هذا الفريق احملسوب عى الشعر بقوهل:  كا يعلن يف سريته اذلات

لـق اباًل لذليـن جتمعـوا يف سـاحة املوىت  »ال ت
ـاء هذا العرص«1 وظنـوا أهنـم  أحي

الشـعري  النص  تصميـم 
يف هـذه املرحـة اختـذت القصيـدة أشـاكاًل كثـرية مبتكـرة، وحـدث شـلك مـن أشـاكل 

يـة األخـرى، ليـس عنـد فاروق شوشـة فقط بل  ـواع األدب الرتاسـل والتداخـل بـني الشـعر واألن

فـرتة ، فأصبح الرد يدخل يف الشـعر، وادلراما تدخل يف  عنـد كثرييـن مـن الكتـاب يف هـذه ال

عامـة -  الـرد، والشـعر يدخـل يف الروايـة، وهكـذا، ألن املوجـة اجلديـدة يف األدب احلديـث - ب

ـييك  لقصيدة يف الشـعر الالكسس تقليدية املألوفة، ومهنا الهيالك املعروفة ل قوالـب ال تمتـرد عـى ال

ـلّك نـص تصمميـه الهنـديس  والرومانـيس، ذلكل فـإن فـاروق شوشـة يف هـذه املرحـة جيعـل ل

ـيقاه، مـن مث اكن احلديـث عـن النصـوص وليـس عـن  اخلـاص اذلي يتـالءم مـع موضوعـه وموسس

ـواع األدبية. األن

ـر  ليـل موعـدان« - مثـاًل - تتداخـل القصيـدة واألغنيـة الراقصـة، إذ يدي ـي قصيـدة »ال فف

ثـوي: )يه(،  هـا صـوت أن ـاة  ل ـوري: )هـو(، و فت الشـاعر فهيـا حـواًرا بـني فـىت، هل صـوت ذك

ـة مقاطـع أو وصـالت، املقطـع األول فيه سـت فقـرات حوارية، ثالث  ويقّسـم القصيـدة إىل ثالث

ثـاين ُمكـّون مـن  ـاة )يه(، واملقطـع ال فت فقـرات عـى لسـان الفـىت  )هـو( وثـالث عـى لسـان ال

مكـّون مـن  نتـان عـى لسـانه )هـو( وواحـدة عـى لسـاهنا )يه(، أمـا املقطـع األخـري فُ ثـالث، اث

ـأيت عـى  فقـرة الـي ت قافيـة، ال سـت، يه ثـالث وهـو ثـالث. يف املقطـع األول ال يتفقـان  يف ال

ثـاين يبـدأ هـو  هـا قافيـة  أخـرى، ويف املقطـع ال ـأيت عـى لسـانه هـو ل هـا قافيـة، والـي ت لسـاهنا ل

قافية يوافقها علهيـا، مث يأيت املقطع األخري فيتفقان يف لّك  قافيـة فتوافقـه يه علهيـا، فيـأيت هـو ب ب

ـيقى واللكات مشـهًدا راقًصا ميثل  قـوايف. وبـذكل تـرمس القصيـدة عـن طريق التصممي واملوسس ال

نة 2013 ص 172. ية، سس ان لبن ة ال فاروق شوشة، أبوابك شسىت، ادلار املرصي  1
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تعـاد  ـاًل عـن الاقـرتاب والاب يـني ليكـوان بدي تعـاد الصوت عبـة الاقـرتاب والاب ـر واألنـى ل فيـه اذلك

تعـاد الروحيـني. ـتوى األمعـق عـن الاقـرتاب والاب لتعبـري يف املسس يـني ول املاكن

هنـاك تصمـمي آخـر جيمـع فيـه فـاروق شوشـة بـني الشـعر والـرد امللحمـي وادلرامـا، 

نـاه يف قصيـدة »مضحـك املـكل«. اكلشـلك  اذلي رأي

ـه  ـتخدم فـاروق شوشـة فيـه قالـب األسـطورة وذكل يف قصيدت وهنـاك شـلك اثلـث اسس

املسـاة »القصيـدة والرعـد« إذ يصـور الشـاعر معركـة حاميـة بـني خشصيتـني غـري متاكفئتـني، 

ـة،  يـة  »الرعـد«، األوىل أنـى، مجيـة ،عبقري ثان الشـخصية األوىل: »القصيـدة«، والشـخصية ال

ـر قـوّي جملجـل الصـوت  يـة ذك ثان غنـاء بصوهتـا امجليـل، والشـخصية ال ال متـكل إال دموعهـا  وال

غناء  ـزاع تنترص القصيـدة، وهيزم ال ـرق. وبعد جسال ون ـه زئـري وحركتـه دمدمـة  وب غشـوم، صوت

تعبـري األسـطوري قريـب مـن الشـعر، ألن  قـوي الغشـوم. وال ـر الرعـد ال اللطيـف امجليـل هدي

الًك مـن األسـطورة  والقصيـدة منفتـح عـى لّك املعـاين واحلـاالت املتشـاهبة، أًي اكنـت طبيعـة 

ـة والضعيفـة: األسـد واألرنـب يف لكيـة ودمنـة، الشـاعر واملـكل عند صالح  قوي الشـخصيات ال

ـة القدمية.  يقول فاروق شوشـة يف مقدمة  عبـد الصبـور، وإيزيـس وسـت يف األسـطورة املرصي

القصيدة: 

أر قدمي  »اكن بـني القصيـدة والرعـد ث

لكـا نزفت بوهحا 

غبـار الرجـمي  ـنابكه ابل الحقهتـا سس

فهتـاوت عى درج األرجوان 

عبقـري  مضمخـة ابألىس ال

عقـاد الغيوم«1. ودافنـة مههـا يف ان

ـيايس،  ـع جيمـع فيـه فـاروق شوشـة بـني األسـطورة والغـزل والرمـز السس وهنـاك شـلك راب

عينهيا امجليلتني، بصـورة خمتلفة عن طريقة أمل  ـاء الاممة والتغـزل ب ـتدعي فيـه عيـين زرق ويسس

األعال الشعرية ج2 ص 117  1



139

ـه املشـهورة »البـاكء بـني يـدي زرقاء الاممـة«، يقول:  قـل يف قصيدت دن

»أان أهواك 

وأفـدي ومضة منـه بعمري 

وأرى فيـك امتـدادايت وأرسي ووجودي

ـا مـن مخرك الشـهد املصفى« قً ذائ

ـتعارة  »ولكـن وجـوه الناس حويل مسس

ألفـت هدهـدة العيش 

وإيثار السـالمة !

قيامـة«1. إن يف عينيـك - إذ أقـرأ - أهـوال ال

أو  تـازي  فان ال الـرد  و  احلـم  النـص شـلك  تصمـمي  ـتخدهما يف  يسس الـي  هيـالك  ال ومـن 

ـه املسـاة »قطـار الوقـت«، وقصيـدة »رؤي«  الـي يقـول يف  السـحري، مثـال ذكل قصيدت

ـا: مطلعه

رأيت اذلي ال يراه سـواي..

فقلت لنفيس:

ـو اين نطقـت مبـا اسـعدتين به احلال ل

مبـا صَدق الناس

كـرثمه يف يقيـين وظين واراتب أ

ـوا :« هل هللا »! ال وق

هيـذي مبـا ليس يدري 

ويبـرص ماال يرى«2.

ـر حواًرا بني األمواج  يـع خريـف العمر« جيمع بني الشـعر واألسـطورة إذ يدي ـه »رب ويف ديوان

السابق ص 171  1
السابق ص 569  2
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لبـس  غـمي ي غيـوم، وجيعـل ال أعناقهـا حتـاول جمـاراة ال غيـوم، يُصـّور فيـه األمـواج تتطـاول ب وال

ـبح.. وهكـذا. تيجـان اكمللـوك، وفلـول الصبـح تسس ال

ه  ـتعارت ومـن طرائـف التصمـامت النصيـة يف شـعر فـاروق شوشـة يف هـذه املرحـة، اسس

ـي ديـوان »أحبـك حـىت البـاكء« يـرمس  ـة. فف يـة والرواي ـة  والسـرية اذلات ألشـاكل السـرية الغريي

لبخـالء، لكـن فـاروق  ـبه الصـور الـي اكن اجلاحـظ يرمسهـا ل صـورة سـاخرة لشـخص مـا، تشس

شوشـة يرمسهـا شـعًرا ويغـوص يف نفـس هـذه الشـخصية بصـورة معيقـة، ممـا جيعلهـا خشصيـة 

قاهرة اجلديدة«.  ـران بشـخصية حمجوب عبـد ادلامي يف رواية جنيب حمفـوظ »ال ـة حيـة  تذك دائري

ـه الـي سـاها  »لكهـم يعـرف نفسـه«: يقـول يف قصيدت

يـاب قواطع أن ـه النشـأة األوىل ب »زودت

تـمي الروح، تـه ي ول وت

تشـقيه اختبـارات الطفوةل

عندمـا يرمـق حلـوى يف األصابع 

لصغـار حـوهل يف يوم عيد 

وحـذاًء ال مًعا«1.

ـة، إذ يـرمس فـاروق  ـرة« حيـدث تداخـل بـني الشـعر والرواي ويف ديـوان »وجـوه يف اذلاك

لوحـات يف  ية، لّك وجـه يف لوحـة، وال عـدد كبـري مـن الوجـوه اإلنسـان شوشـة لوحـات قلميـة ل

ـراوي صاحـب الرؤيـة،  ـرة الشـاعر أو ال ـا، يه ذاك ـرة ّم ـة متاكمـة حملتـوى ذاك مجملهـا تكـّون رؤي

ويف الوقـت نفسـه جتسـم صـورة لإلنسـان يف لّك زمـان ومـاكن. ويه هبـذا الشـلك متثـل روايـة 

ـبه رواية »حديث الصباح واملسـاء« لنجيب حمفوظ  ولكن بواسـطة الشـعر. اكمة األراكن تشس

ـه هـو، ولكـن شـعًرا، وذكل يف مجموعتـه املسـاة:  يـة اكمـة حليات ـه كتـب سـرية ذات كـا أن

»أبوابـك شسـىت، مالمـح سـرية شـعرية«.

لهتـا بأعـاهل النقدية  فـاروق شوشـة ومقاب بـنّي مـن دراسـة األعـال الشـعرية ل عـد.. فقـد ت وب

نة 2010 ص 100 قاهرة سس ية، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، أحبك حىت الباكء« ادلار املرصي  1
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ـتطاع يف شـعره  ـه اسس أن العالقـة وطيـدة بـني وعيـه النظـري للشـعر وإجنـازه اإلبداعـي هل، وأن

قـده أن يصـف مـا أجنـزه مـن  ـتطاع يف ن أن حيقـق الصـورة الـي رمسهـا يف ذهنـه  للشـعر، واسس

عقـل.  غـة ختاطـب ال ـداع يف ل إب
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معـامل الكون الشـعري عند فاروق شوشـة

د. حامت الفطناسي*  
 

مقدّمـة
يقول الشاعر املرصّي فاروق شوشة:

قيننـا ابلشـّعر، فالشـّعر  ـه وهل، ذكل هـو ي لـّح علينـا وهنتـف ب ـيظّل ي »يقـني واحـد، سس

قهـا ادّلامئ وهتافهـا الكـويّن، وابنطفـاء الشـعر تظـم  – يف حقيقتـه األوىل- صـوت احليـاة وحتقّ

عـريّب املهتافـت هـو  احليـاة ويقفـر الوجـود ويعـمت الكـون، ودور الشـعر اآلن يف ظـّل وجـودان ال

ـة وجوهرهـا، وهـو انخف بوقهـا  ّشـاهد األخـري عـى حقيقـة هـذه األّم دور احلـارس األخـري وال

ميياهئـا.  ومطلـق أرشعهتـا وجمـّدد ألواهنـا، وابعـث حيويهتـا وحامـل قسـاهتا وجيناهتـا ومفّجـر ك

لّغـة  نـا وخالصنـا يف الشـعر وابلشـعر، أي يف ال عـين ومـا تـزال، أّن جنات هـذه الّسـطور اكنـت ت

ـى مـا فينـا«1.  ق ـى وأن ـران ويعيـدان إىل أصف لّغـة، فالشـعر، وحـده، يطهّ وابل

نـّص كتبـه الشـاعر املرصّي فاروق شوشـة يتحّدث  بـدأ هـذا العمـل ب ّـا اكن مالمئـا أن ن رب

باطـه ابحليـاة، إضافـة إىل األدوار األخـرى الـي يهنـض  ـويّج للشـعر وارت فيـه عـن ادّلور األنطول

عٌة. ـه نـصٌّ عقيـدٌة ورشي هبـا. إن

ـنة 2006  قاهرة سس نا األّول به يف ال قائ ّة منذ ل ـة ودي فـاروق شوشـة عالقـة خشصيّ عالقتنـا ب

ـه )عـذاابت العمـر  ـر 2007، ويف األحسـاء ابلّسـعوّدية 2007 أهـداان كتاب ـه يف اجلزائ نـا ب قائ ول

ّة، اجلـذىل ابحلياة2. ّطاحفة ابلشـعري امجليـل( وأمتعنـا بنصوصـه ال

ية تونسس ية والاجامعية بسوسة - امجلهورية ال علوم اإلنسان تاذ بلكية ال أسس  *

ـاروق  ـه )ف ثقـايف عنوان ـه أصـدره منتـدى احمليـش ال ـا خاّصـا ب ـااب تكرمييّ ـاروق شوشـة كت ـه الشـاعر ف عنـوان: إطـالةل عـى اذّلات، افتتـح ب ـّص ب ن  1

ـق اجلامعيـة. مـرص. 2007. عـريب( ط1، دار الواثئ شوشـة صفحـة مضيئـة يف كتـاب الشـعر ال
توزيع، تونس، 1999. لنر وال ات اخلطاب األديب، ط.1، دار قرطاج ل يّ توّسع كتاب حادي مّصود : من جتل انظر ملزيد ال  2
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نا  نا نصوصـه، شـّدت ـه، ويه األمعـق، عالقـة انقـد بشـاعر مبـدع، شـّدت عالقتنـا األخـرى ب

ـادرة  ّـا أتيحـت هـذه الفرصـة نقصـد مب تّصنيـف، معقهـا وبسـاطهتا ومل ـة عـى ال روهحـا العصيّ

ـبة  علـوم، مشـكورة، لتكـرمي هـذا الشـاعر الكبـري مبناسس ثقافـة وال يـة وال لرتب ـة ل يّ املنّظمـة العرب

صياغـة  يف  ـران  وفكّ الكتـاب  هـذا  يف  ابملشـاركة  تّلكيـف  ال أسـعدان  للشـعر،  عـريّب  ال يـوم  ال

ات فـاكن أن اخـرتان البحـث يف موضـوع يطـال عـامل فـاروق شوشـة الشـعرّي وحيـاول  يّ اإلشـاكل

أن يكشـفه. 

ّة، اخـرتان  ه الشـعري تفـّرس يف مجموعـة كبـرية مـن دواوينـه ويف سـريت عـد ال ـا منـه وب انطالق

دارسـة معـامل الكـون الشـعرّي وأعقبنـاه بسـؤال ملحـاح تـّرب بـل رحش يف ذهـن القارئ، عى 

ة جديـدة؟  ـيّ سـبيل احلـدس واإلحسـاس منـذ الوهـة األوىل : هـل حنـن إزاء رومانسس

ـا، الولـوج إىل  ّة. فاخـرتان، مهنجيّ تـه الشـعري عـد معـارشة مدّون ـد هـذا احلـدس ب كّ أ وقـد ت

ّـة اخلاّصة  نّقدي نّقـدّي أي بطـرح مجموعـة من املشـاغل ال ـرّي وال فكّ عاملـه بتزنيـهل مضـن احملضـن ال

ـا متثّل  ّـة يف مجملهـا، إالّ أهّن ّرجـل ولـنئ اكنـت نظري ـة شـعر ال نـا عربهـا مقارب ـة الـي ميكـن ل عاّم وال

تدبّـر، بعـد ذكل يف  لفهـم وادّلراسـة وال ـا، ل يّ ل أوي يـح الـي تصلـح، ت مجموعـة مـن املداخـل أو املفات

نّصـوص. رحلتنـا مـع ال

نـا رصـد مالمـح الكـون الشـعري عنـد شوشـة ابلبحـث مّعـا ميكـن أن نسـّميه  قـد حاول ل

ـلّك مهنـا عـن  فناهـا وحبثنـا ل عّددهـا، عـرب تشـظية اذّلات الشـاعرة، فصنّ »حشـد اذّلوات« أو ت

ـتخلصنا معـامل هذا الكون  فه. مّث اسس ـه ووظائ ـا حضوهـا ودالالت يفيّ ـتخلصنا ك شـواهد داةّل، واسس

ـة، ملّـا عـرثان يف كتـاب »عـذاابت العمـر امجليـل« مـا ميكـن أن ينـري جوانـب  مـن خـارج املدّون

تّنظري. ـراه هـو أو ينّظـر هل، وإن مل يقصـد ال أخـرى مـن مبتغـاان البحـّي، أي معـامل الكـون كـا ي

ة جديدة ؟. 1 يّ هل حنن إزاء رومانسس

يسـعى هـذا العنـرص مـن البحـث إىل حتقيـق مجـة مـن املقاصـد، بعضهـا نظـرّي فكـرّي 

قـيّن إجـرايّئ. وبعضهـا اآلخـر ت

ـة من أعر ما حفل به  لتّفكري يف قضيّ ـة املقرتحـة ل لمدّون تنـاول اختبـارا ل املقصـد األّول، ي
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ّة، مبا يه إجنـاز متحقّق  تّسـاؤل عن ممكن الشـعري ـني مـن قضـاي. نقصـد ال يّ نقـد العرب األدب وال

ّة، أي مـا يكـون به الشـعر شـعرا.  بنيـات الشـعري عنـارص وال نـّص عـرب تضافـر مجـة مـن ال يف ال

ـّي ال يعـنّي إالّ مبحـض التصـّور والافـرتاض  ـه ظاهـر وجلّهـا ضامـر خف ـون بعـض عالمات وهـو ك

ّة  ة الشـعري ّة عـرب تفكيك املدّون تّحقيـق والتدقيـق. نبحـث عـن حّتقـق الشـعري عـد ادّلرس وال وب

ـداع؟ هـل هـو مـن قبيـل  نـّص املـدروس، هـل يدخـل مضـن اإلب ّـة ال املقرتحـة لنعـرف هوي

ـة؟ ما يه عالقتـه ابلقدامة  ّـة خان ـق هل ذكل؟ كيـف نصنّفـه ويف أي ّة ؟ كيـف حتقّ األقـوال الشـعري

ّسـية جديـدة خمتلفة؟ ـة؟ معومـا هـل حنـن إزاء رومان واحلداث

لنّصـوص املدروسـة،  عـد مـراس ل ـه، ب إذا اكن هـذا املدخـل الافـرتايّض، اذلي اقتنعنـا ب

بتنا الاصطاليّح  ها يف ث ـتعال ة، كا اقرتحنا اسس ـيّ ّرومانسس ّد من أن نتسـاءل: هل ال وجهيا، فال ب

ّة ختايـل حـدود اذّلات وتاميه  ـة الشـعري اب ـة يف الكت جمـّرد مدرسـة أو توّجـه، أم يه طقـس وجترب

عقّـب امجلال؟ ـة وت عريفاهتـا مـع حـرارة الوجـدان ونبـض الكينون يف بعـض ت

ـيادة سـلطة جديدة قامعة، يه أيضا، بسـطوهتا وفتنهتا؟  ة بعد سس ـيّ ّرومانسس هل انهتت ال

يهنـا  ّـة وقوان ـة« بأطروحاهتـا النظري عيـش يف ظـّل »دوةل احلداث ة أن ت ـيّ لّرومانسس كيـف ميكـن ل

ّة« يف لّك زمـان ومـاكن،  لّشـعري ة قـادح »ل ـيّ ّرومانسس يـة، مبمكناهتـا وحمظوراهتـا؟، أم أّن ال بان ال

ا املقصد  ـدا يف حاجة إىل الكشـف؟ أّم ـق الاخنطـاف يف عـامل يظـّل أب ـودّل امجلـال وحتقّ ميكـن أن ت

ّسـاعه  عـريّب فـاروق شوشـة، عـى ات ـا ابملنجـز الشـعرّي للشـاعر ال ثـاين، فنوجـزه يف اهاممن ال

ـر مهنـا: ذك ّة، ن ـه الشـعري عـودة إىل بعـض مجموعات نّوعـه، مـن خـالل ال وت

مّوال بغدادي	 

ربيع خريف العمر	 

يفته	  نّيل يسأل عن ول ال

هّنر	  الّرحيل إىل منبع ال

خنة املاء	 

أحبّك حىّت الباكء	 
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ينفجر الوقت	 

دة املاء	  يّ سس

لؤلؤة يف القلب	 

ّة )عذاابت العمر امجليل(	  ه الشعري إضافة إىل قراءة جعى يف سريت

نّظرّي واملقصد اإلجرايّئ معا. ننظر يف هذا املنجز لندرس املقصد ال

يـة  ّة العرب ـة الشـعري تأّمـل بعـض مـن التجرب قـراءة، اباب ل تّخـذ مـن هـذه ال ونطمـح إىل أن ن

ّة  ـة الشـعري ـيكون هـذا العمـل مقّدمـة أو مرحـة أوىل مـن خارطـة التجرب ّـا سس املعـارصة. ورب

ّصـادم«،  ـداع »اجلديـد« أو »الشـعر اجلـاحن«، »اخملتلـف«، أو الشـعر »ال ـة، أقصـد اإلب يّ العرب

ـع وترتافـد لتكـّون بعضـا مـن أحـاكم  ـا تتجّم ـل تـرتاحش يف كسـور مـن املعـى، إالّ أهّن هـا بدائ ولكّ

ـة  يـوم، وحنـن يف بداي يـوم. لكـن مـا الّشـعر ؟ مـا جـدوى الشـّعر ال هـا ال ـة، كـا ينّظـر ل احلداث

ـه الشـعر شـعرا ؟ هل مثّة مواصفـات حتّدد اجلنس  لميـالد ؟ مـا اذلي يكـون ب ثـة ل ثال ـة ال فيّ األل

ـيع ؟ ّسـائب الوسس ـه ؟ هـل هنـاك عنـارص اثبتة وأخرى متحّوةل، أم هو اجلنس ال ّت وتكـّون هوي

ثّقايف العريّب حمدثة جـدال وجساال كبريين.  ـت تتالحـق وتـزدمح يف الّضمـري ال فكّ ـئة مـا ان  أسس

قـداىم، ويه رمس من بعض  ـئة طرهحـا أسـالفنا العـرب ال ـئة أو يه صـدى لبعـض أسس ـا أسس إهّن

ـئة  ـئة طرهحـا الفكـر البـرّي يف بواكـريه مـع املعـّم األّول أرسـطو، ويه نظـري مـن األسس أسس

ـة. لكّن  يّ ـة اختـالف ال شـّك يف »إيبسـتميّي« لّك منظومـة معرف ـة. مثّ الـي تطرهحـا حركـة احلداث

ا. فرمغ لّك حماوالت  ا علميّ يّ ـتطع أن تعقل حلظهتا عقال برهان التشـابه اكمن يف أّن الّك مهنا مل تسس

ة ومنجزاهتا، نشـهد، اليوم، عودة  يّ ّة« ورمغ لّك فتوحات العلوم اإلنسـان نّقدي »علمنة ادّلراسـة ال

تقبّل وإىل  ّة ترّد، أيضا، إىل حلظـة ال ـاد العـرب قدميـا، من أّن الشـعري قّ ن ـه بعـض ال إىل مـا آمـن ب

ـأّن الشـعر حلظـة ال حييـط هبـا  يـه، جازمـني ب قّ ل ـي عـى مت نـّص اإلبداّع الّسـحر اذلي ميارسـه ال

ّشـاعر اكئـن موهـوب  ـه عقـل، فقـال بعضهـم إّن ال هـا رمس، عـال عـن أن يتعلـّق ب امس وال يطال

َطْحـِل«، كـا يقـول  ِف قـدم. إّن زمـن الشـعر هـو »زمـن ال ـة يف ال عبقـرّي، سـليل أزمنـة ضارب

تّوهـا،  ـياء ل اجلاحـظ، زمـن اكن فيـه لّك يشء ينطـق، اكنـت احلجـارة رخـوة، خرجـت فيـه األشس
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ّـة مكمتـة، فـال شـوك وال قتاد. مـن يـد اخلالـق، طري

ّصنعـة واملهارة واحلذق  ّة إىل ال اد من أن يرّدوا الشـعري نقّ ـّرأي، مل مينـع مجهـور ال لكـّن هـذا ال

ّـة الي ما  نّقدي ـة، يف آن واحـد نقصـد املؤّسسـة ال واملـران، مؤّسسـني بـذكل سـلطة قامعـة، مرن

بـين العمود، عـى مدى اترخيها  ـتحدث اآلالت وت نّصـوص وتسس قـّوم ال إن نضجـت حـىّت انـربت ت

ـة شـعارا. لكـّن اترخيهـا ومدّونهتـا،  تّخـذ املوضوعيّ عـم وت ـا تسـكل سـبيل ال أهّن الّطويـل، زامعـة ب

ّـة ختضـع إىل ضوابط  ـا معياري ـد أهّن يـوم، تؤكّ ة ال يّ لّسـان ة وال يّ علـوم اإلنسـان إضافـة إىل فتوحـات ال

ّسـائدة وتذعـن لسـلطان أحاكهمـا. لّك ذكل يشـهد بسـعي  ـة ال يّ قـة امجلال ـة واذّلائ يّ ثّقاف ـنّة ال السس

ـع ووضـع حـدود  ّب ت ّـة احملمـوم إىل حنـت مثـال للشـعر حيتـذى ورمس معـود هل ي نقدي املؤّسسـة ال

ـداع فـال خـروج عـن الّضوابـط وإالّ  جلنسـه تراعـى، فـاكن الشـعر اجلاهـّي، عنـدمه، َسـَمَ اإلب

أخـرج الشـاعر مـن حـرة الشـعر وأطـرد مـن حمفهل.

عـة اجلامعـة يف آن واحـد، جتمع  لعـب املؤّسسـة دور السـلطة املان عـهّل مـن الطريـف أن ت ول

ّة يف شـعرمه )يف كتـب الطبقـات خاّصـة(  قـّر ابلشـعري مـن يوافـق معايريهـا مـن الشـعراء وت

ـداع وهتتـك رّسه بضبـط نواهيـه وأوامـره من انحية، وتشـكّك يف إبداع  وتكشـف هلـم َسـرْتَ اإلب

بـاب أمـام  يـة، وتوصـد ال ـن خـرج عـن املسـطور وختـّون رمس العمـود مـن انحيـة اثن بعضهـم ممّ

تفتّق قرحيتـه، فُتعرِّ أماهمـم الّصنعة وجتزم هلم  غتـه ومل ت تـه ومل تَـْزُك ل ـه آل ـن قـرصت ب ـة ممّ عاّم ال

ثة. ـه َحـَزن مـن انحيـة اثل هـام خالـص وطريـق لكّ ـا طبـع حمـض وإل أهّن ب

ة  قيّ ّصنعـة واملهارة، مـع ب إقرار مفهـوم ال وهمـا يكـن مـن أمـر، فلقـد متّخضـت هـذه اجلهـود ب

هـام واملوهبة. ّطبـع واإلل إقـرار ابل

عبـري  تّ قتضيـه مـن أرسار التشـكيل وال تـاج مبـا ت ّصنعـة للشـعراء حلظـة اإلن ُوضـع مفهـوم ال

ـل. تقبّ هـام واإلطـراب حلظـة ال تّخييـل والتجـأ إىل مفهـوم اإلل وال

عالميهـا حلظـات خطـرة قلقة  ّـة وت نقدي قـد اكنـت حلظـات اخلـروج عـن سـلطة املؤّسسـة ال ل

عـّل خلفيّة تـكل املقاومة انجتة  ـة، ذلكل وقعـت مقاومهتـا ول يّ ثقاف ـنّة ال لسس ـة اإلحـراج ل حمرجـة غاي

ّة اجلديـدة الطاحمـة إىل عـوامل أخـرى، أي تـكل الـي  ـة أن تتخـّون النصـوص الشـعري يّ عـن إماكن
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لّحـاق مبفارقتـه  نـّص املقـّدس فتحـاول ال ّـة ال فـة، أن تتخـّون علوي ـة خمال يّ ب اصطبغـت برتعـة جتري

تّجديد يف مفهوم الشـعر  تّجريب وال ـَره ال لـألريّض البـرّي. فاكنـت مقاومـة أيب متـام برهـة من ُب

اد  نقّ يّني، فانربى ال لّحظات يف اترخي الشـعر والنقد العرب يبه وأشـاكهل، من أحرج ال وبعض أسـال

ّي الالكم  قة، مهّتمني شـعره بإغراقه يف فلسـف ـنّة واذلائ فته السس ينعون عليه إغرابه وإشـاكهل وخمال

ـة، همّمة،  يّ ة جسال ـى قضيّ لق ـل. وهنا ن تباسـه ابلفكـر. كـذا اكن األمـر مـع املعـّري وآخريـن قالئ وال

ّة. ـة البري سـؤالا حمـرّيا: مـا عالقـة الشـعر ابلفكـر؟ ونقصد ابلفكـر: خمتلف األنشـطة اذلهنيّ

ّه لعبة حلية  أن ه ادّلافقة، ب عامل وأغنيات أّن الشـعر أهزوجة ال لقد سـاد الاعتقاد – طويال- ب

ـها الـالكم وتـروحيٌ عـن النفـوس إلطراهبـا. فغـدا مفهومـه مقصـورا عـى وظيفـة  يتشـلّك حسس

ـتقلّت الاختصاصـات  لتأّمـل والتفكـري واسس فلسـفة ل ة )إيـروس(، ومتّحضـت ال ـذّلّ اإلمتـاع وال

نّظـم. وفقد جوهـره املمثّل يف  ـة األخـرى، فأصبـح مصطلـح الشـعر ملتبسـا مبصطلح ال يّ املعرف

ـع عـن الفكـر اإلنسـايّن وفعـل أنطولـويّج خمصوص. نوي ّـه ت أن

ـة أخـرى  يّ ـة جال يّ عـّدل أطروحهتـا إالّ يف حلظـة معرف ّـة ومل ت ناقـش بروي ـة مل ت هـذه القضيّ

ـا – عـن اللحظـات األوىل. يّ عيـدة – زمن ب

قـرن  ـدايُت ال تـوق آخـر. اكنـت ب نـاء ل نّمـوذج وب ّلـث إابقـا عـن طـوق ال هـذه اللحظـة مث

فـني معومـا  ـر الشـعراء العـرب واملثقّ أث ـة وت العريـن خلخـة للسـائد مـع تـّرب مفاهـمي احلداث

ة، اكنت خرقا  يّ ة الاشـرتاك ة والواقعيّ يّ ـة والريل ّرمزي ـة وال ـة اكلرومنطيقيّ يّ ّـة وجال ـارات فكري يّ ت ب

فه  ـه، وتغرّيت مـن مَثّ وظائ عـريّب إهاب ـّر المنـط والمنـوذج، معهـا غـرّي الشـعر ال ـنّة وهتـاك ل لسس ل

غـرّي مفهـوم التخييـل – اذلي أبدعـه حـازم القرطاجـيّن  ـتحدثت عـوامل أخـرى، وت ـه واسس وهماّم

نّقـد فغـّذى  ـات ال يّ بعـا ذلكل آل غـرّيت ت ـق الّشـلك، وت – فتغـرّيت بـذكل رشوط اجلنـس وطرائ

ـارات الفلسـفة والفكر اكلشـعر متاما. يّ ـّرت فيـه ت غـريّب وأث نقـد ال فتوحـات ال نفسـه هـو اآلخـر ب

ـتعيص  غامـض امللتبـس املسس ومـن مَثّ أبيـح مبـدأ اخلـروج عـن املثـال وهتكـت أرسار ال

ّة. نّـاس، فانتصبـت مجـة مـن املعايـري اجلديـدة للشـعري املعجـز مجلهـور ال

فعـل يف النفـس فعـل الّسـحر.  تنّصـل مـن وظيفـة اإلمتـاع واإلطـراب وال لكـّن الشـعر مل ي
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نافـع  ـة : امجليـل وال افـع فتشـلّك زوج مـن أزواج الفلسـفة املفهوميّ نّ ّـا مجـع إلهيـا وظيفـة ال وإن

ـا  ـات وجـوده التارخيـّي، مدقوق يّ لّوغـوس. وأصبـح الشـاعر مشـدودا إىل إحداث أو اإليـروس وال

قـدر مـا هـو آبـق عهنـا حـامل  ّراهنـة، منطلقـا مـن إكراهاهتـا وإحباطاهتـا ورهاانهتـا ب يف حلظتـه ال

بغريهـا، مسـترف ملـا هـو خمتلـف عهنـا.

لقد أصبح التجريب هاجسـا عند أغلب الشـعراء العرب احملدثني، فغامت حدود اجلنس 

ـيعا وغدت احلداثة فيه شـعارا فضفاضا يقرن ابلالكم. وسـالت ختومه، لقد غدا جنسـا وسس

علـوم واملعارف  ـتفهم عن جـدوى الشـعر يف زمن ال فعـاد اجلـدل النظـرّي عـى أشـّده وُاسس

ـه وروَحـه. عندمـا ينفـّك الشـعر عـن الفكـر – مبا  قتَ ـَةَ العـرص وذائ ادلقيقـة الـي انتصبـت خميِّ

أثريه. ـه وت ـاه- يفقـد الشـعر سـلطانه ورضورت عّرفن

ـياء ابألسـاء واقرتان  أّن امتالك األشس لعنـارص، آمنوا ب ـاٍر ل جفوهـر الشـعر هـو حاصـُل انصه

افـع، لّك ذكل مصهـورا يف التخييل: هو الشـعر. نّ الفكـر ابلشـعر وجتـاور امجليـل وال

لقـول« املصنـوع، يه الهاجـس. لكـّن  ّة ابعتبارهـا »رحشـا للـالكم وِصفـة ل وإذا ابلّشـعري

تّجريـب هاجسـا بديـال. تبـّى ال امجلهـور مـن الشـعراء العـرب أصبـح ي

ّة، مبفهوهمـا  تّكـرار وال يف اخلـروج عـن الشـعري ـرّواد عـى أن ال يقعـوا يف ال قـد حـرص ال ل

ّة، وإالّ صـارت القصائد ابهتـات، رجعا  هوي احلديـث، صـوان للخصائـص املمـّزة وحفاظـا عـى ال

تّجريـب جتريـب الهاجس اذلي هو هاجس الشـعر. هاجس  وصـدى لبعضهـا البعـض. فـاكن ال

ة. يّ قول عـوامل ويؤّدى مبختلـف األشـاكل ال تنـّوع أشـاكهل، فـرياتد خمتلـف ال الشـعر جيـّرب وت

ة،  ّة واإليبسـتمييّ ّة واملباحث الفكري نّظري ا قد أفضنا القول يف القضاي ال ّن أن وال يظّن ظاّن ب

ا ال نريد أن يكون هـذا العمل جمّرد احتفاء  ّن فـاروق شوشـة. إذ أن نـا عـن املنجـز الشـعرّي ل أي ون

ّـة  ـة والفكري يّ فن ات ال يّ قريضـا هل. ذلكل سـعينا إىل وضعـه يف إطـار اإلشـاكل ّرجـل وال ت عـارض ابل

ّة املعرفـة عند العرب. للشـعر مضـن نظري

ـد  ـرّتاوح بـني مجموعـة مـن األشـاكل. جـّل القصائ تـه ال ـاه يف مدّون تب  أّول مـا يسـرتعي الان
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تفعليـة وينمتـي كثـري مهنـا إىل الشـعر العمـودّي، إضافـة إىل تـراوح ظاهر بني  نمتـي إىل شـعر ال ت

ّفـة والوامضـة. بعضهـا اسرتسـال وبعضهـا تكثيـف وإشـارة  القصيـدة الطويـة والقصيـدة املكث

ّة  ـة قـامس مشـرتك هـو األمهّ، حسـب اعتقادان، يمتثّـل يف املوضوعات الشـعري حبسـب احلـال. ومثّ

هـا  ّطبيعـة...، لكّ ـة، اهلـّم الوطـين واحلضـاري، ال هـا يف : املـرأة، الّرحيـل، الغرب الـي ميكـن إجال

عامل، اكتشـاف خباي  بّد هبـا. الهاجـس امللحـاح فهـم ال مشـدودة إىل اذّلات، حتمـل هاجسـا يسـت

ّة، واإلصداع ابملشـاعر واألحاسـيس،  ـياء، التفكري يف املشـالكت احلضاري الوجود، تسـمية األشس

ـّرداءة ابملواقـف، صنـع عـوامل أخـرى، احلـم  ـارخي، مواهجـة ال تّ مواهجـة أوجـاع احلـارض، أوجـاع ال

ابملسستحيل.

به الّطقس، يف واحدة من أمجل قصائده: تنّصت قوهل فام يشس

اخلـع نعكل

واخفض رأسـك

واخشع

تّحرير هـذا ميـدان ال

األقداس وقدس 

ـة عـني القلب وحبّ

الّصبوات ومنطلـق 

األنفاس ومعتنـق 

لقـه لّحظـات املؤت يف صهـد ال

تصعـد أرواح نشـوى منطلقـه..

لّحن ـاموج يف هسهسـة ال ت

ـيد احلم... قـاع نشس ويف إي

اخلـع نعكل 

واخفض  رأسـك

واخشع...

ـرجتّ امللكوت مّث ارفـع صوتـك حىّت ي
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واقـرأ يف آيت صالتك

أّمـل إحصاح جناتك وت

هـذا يـوم يرق فيـه الفجر

وتصـدح لّك األجراس !...

أّمل: وت

ة ـه صبيّ هـذا نقـش حفرت

ّة بأظافـر حـّب مرصي

تـرمس وجه صّي اكن،

وأصبـح طيفـا مـن أطياف احلّرية

وأصبـح طيفـا مـن أطياف احلّرية

أّمـل : يف لّك ماكن وت

طوفـان بر

مليون،

مليوانن، 

امتـأل امليـدان وجاش، وفاض

ـيد بـالدي مهنمر ونشس

وعد 

رعد

وغناء،

ومطر

وفـؤاد منفطر...

ـن األقـى مـن قلب امليدان ّرك يف ال

ينشـد شاعر

بـة ذابت يف وقد اإلحسـاس غـيّن كوك وت

أنشـودة نبل وحاس

هـذا وقت لـألرواح العطىش،
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ثّلكى ال واألفئـدة 

املنطفئة واألحـالم 

غـرورق ابلفرح األسسـى ت

نّاس1 !   وقـت مجليـع ال

هـا يف هذه  قّ فارقـة، يف اترخي مـرص، فعاشـها وخل ـة ال تارخييّ لّحظـة ال ّشـاعر ال قـد اقتنـص ال ل

ـارخي، تظهـر فيـه  لتّ ـيدا يزجيـه الشـاعر ل ـيجا بـل نشس القصيـدة الـي نعتربهـا لوحـة بـل نشس

فعـل، يف جـدل صاعـد انزل بني  ـبقان احلبـور والغبطـة واألمـل والاعتـداد ابل ّـة تسس غّصـة واألن ال

ـرّتاث. شـعر فـاروق شوشـة مدقـوق  بـاط ابل ـة، ويف ارت ّـة وامجلعيّ ّـة واذّلات احلضاري اذّلات الفردي

تّخـذه  ـتحر طقوسـه وي يـه، ال يعيـده عـى حنـو أجـوف حسـري بـل يسس ـرّتاث مشـدود إل يف ال

ـا جيعلنـا  ممّ تّحديـد دون أن يتخـّى عـن مقّومـات اجلنـس األديّب أّي الشـّعر.  ال منطلقـا إىل 

لغـة  ّـة ب ـة احلضاري ّـة وامجلاعيّ ة الفردي يّ ـة اإلنسـان تّجرب ـر ال ـة تسـعى إىل تصوي جنـزم أّن هـذه املدّون

ـيطرات  ـة »مـزجي« مـن أمّه مرحلتـني سس ـا مدّون قـول إهّن نـا معهـا أن جنـازف ابل تـأيّت ل حديثـة، ي

ـة أخـرى.  يّ ة، إضافـة إىل مالمـح اجّتاهـات أدب ـيّ ّرومانسس ـة وال يّ ائ عـريّب : اإلحي عـى الشـعر ال

هـا،  قبحهـا وجال ـة ب ـي الكينون تغـيّن ابذلات وحـرارة الوجـدان وهتّج ة ال ـيّ ونقصـد مـن الرومانسس

ـا ال منيـل إىل  نـا بتصنيفهـا، وإن كنّ ـة فهيـا. مـا يسـمح ل ـلّك نبـض التجرب قهـا وإحباطهـا، وب أل ب

ـة يف بعض مالحمها  ة احلداث ـيّ أهّنا رومانسس ـة جديـدة يف بعـض صفاهتا وب يّ ائ ـا إحي أهّن التصنيـف، ب

كرثها معقا وهـو اعتبارها قامئة عى  عريفـات احلداثة وأ األخـرى، اعـامدا عـى تعريـف مـن أّدق ت

يـة. فعالقة الشـاعر  تّواصـل مـن انحيـة اثن السـريورة والاختـالف مـن انحيـة، وعـى احلركـة وال

تنـاّص معه، »ابتداء من  ـة نوعه الشـعرّي، يتفاعل معه، ي بـدأ مبجـّرد أن يبـدأ يف كتاب ابلـرتاث، ت

يا  ـيقيّة وانهتـاء ابلقضاي واملوضوعات الـي متكل تطّورا ذات ة واملوسس يّ ـة واألسـلوب لّغوي املـورواثت ال

ـيط واحلديـث. ومـن مّث تتحـّرك عالقـة الشـاعر  قـدمي والوسس تـارخي ال ـا عـرب حلقـات ال واجامعيّ

ـاان، لكهّنا  ـيطر إحداها أحي تعـارص وتتداخـل وتسس ابلـرتاث عـرب عصـور ومذاهـب واجّتاهـات، ت

قاهرة، 2012، ص 36 وما بعدها. ية، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة: الرحيل إىل منبع الهنر، ط1، ادلار املرصي  1
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عـود إىل هامـش النـص بعدمـا اكنـت متثّـل متنـه، ويتكـّون هبـذه احلركـة ملمـح الـرتاث اخلاّص  ت

ـلّك عـرص ومذهب وشـاعر«1. ب

صور اذلات وأشاكل حضورها:. 2

هـا، ترتّصد حاالهتا  قول قريبـا ابذلات، تصدر عهنا، ت هـا ت ـي لكّ ـد فـاروق شوشـة حتتف إّن قصائ

ة الّرجل.  ة ملقاربة نصـوص مدّون كـرث أهليّ ـا »املفتـاح التأويّي« األجدر أو األ ـا جيعلنـا جنـزم أهّن ممّ

ية: ـتنبع صـورة اذلات وأشـاكل حضورها يف ادلواوين وفـق احملاور اآلت نـاء عليـه سس وب

ة أ.  اذلات احلاملة املسكون

اذلات العاشقة املفتونةب. 

اذلات الواعية املهمومةج. 

اذلات احملَبطة املأزومةد. 

ة:أ.  اذلات احلاملة املسكون

ها الشـاعر يف مرايق  يـة يصعـد من خالل بـدو اذّلات الشـاعرة رائ يف شـعر فـاروق شوشـة ت

احلـم تعويضـا عـن الواقـع. يقـول يف قصيـدة )حاةل( مـن ديوانه األخري )خنـة املاء(: 

أفـق مفتوح

شاردة وساء 

نعقـد وتنحّل وغيـوم ت

حتّدق وأنت 

مـن خلل الباب

ـتار ومـن خلف سس

أو شـّق يف بطن جدار

تنعكـس عـى وهجك ألوان

صفراء

ومحراء

يا الطباعة والنر، اإلسكندرية، 1995، ص 102. وفاء دلن مدحت اجليار، الشاعر والرتاث، دراسة يف عالقة الشاعر العريب ابلرتاث، دار ال  1
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وسوداء

....

عطرك 

ـرة مفعمة مـن ذاك

قة، ومعتّ

يتجـّدد فينـا اآلن

بوحا

وظالال

وأماكن

شوقا

وحضورا

ورغائب

عتـرص غريبـنْي معا ت

لّون الّسـايج يف حبـر ال

لّـون املفعم ابإلرشاق وال

يف ومضـة مّض وعناق

ينا يـا حول تنسـدل ادّلن

وحنـّدق يف معق األعاق

هيّز جسـدان

اكان ينتظـران

وينتظران

وهـاء الوقت

فذااب...«1 

تّاكفـل، حيـم  ـه الّرمحـة وال ون ان عـامل ق حيـم الشـاعر ابملـرأة، ابحلـّب واخلـري وامجلـال، حيـم ب

ـة  ـنه اخليان ـه األعـراض وال تتخـّون حماسس اب نت عـامل أثـريّي، جوهـر ال ت حبيـاة ال منغّصـات فهيـا، ب

قاهرة، 2017، ص ص 70-67. ية، ط. 1، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، خنة املاء، ادلار املرصي  1
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ـة. والكراهيّ واخلصاصـة 

ـل يسـأل  عـن  نيّ ـوان )ال نّيـل(، يف دي يقـول فـاروق شوشـة يف قصيـدة )هـل يـدري ال

يفتـه(: ول

نّيل  هل يـدري ال

ـأّن يدي إن ُمّدت ب

ة ؟ يّ ملسـت رشفتـك الغرب

نّيل... لو يـدري ال

ـتعل املاء، إذن الشس

املوج وحّن 

ورقصـت يف الّشـطنْي جدائهل

سكرى،

لّيل حـني تداعهـا يف ال

ـة ! ّصيفيّ نسـامئه ال

* * *

نّيل لو يـدري ال

أنّك يف شـطّ ب

وأان شطّ

لّهفـة يهنـا أواتر ال تنسـج ب

جرا،

ويعّشـش يف األجشـار الوارفـة األغصان

مياُم الشـّوق،

يطـري إليك

ويلمـس رشفتـك الورّدية

ـزداد الوجد، ي
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نّـور املنسـكب علهيا ـر خيـط ال نقّ ي

ـتائرها يمتّسـح يف حبـل سس

ويعـود بعطـر العود

وفـوح الّصندل،

يّة ممزوجـا برواحئـك الرق

* * *

نّيل: والّشيخ ال

كرب األ اجلّد 

تنا يـرى ميـالد طفول

ّتنا ويبـارك َجلـوة طل

)...(

نّجان ويرقـص يف املـاء ال

نّيل احلاين ومتسـح كـّف ال

ة!«1   وجه صـّي وصبيّ

أو يقول يف قصيدة )أنت(:  

عام... يعـرب ال

عام... ـأيت ال وي

نـراتح إىل رؤي جديدة

ـن وحيديـن عى مـن قصيدة. عـرب الكـون كطريْي ن

ونـرى األّيم واألحـالم، كزنا ال حيّد

وعطاء...اكألبد...

ة... ـيّ عامـان يف حلظـة ضوء قدسس ـي ال لتق ي

ة وصـدى األجـراس يف األسـاع، أفراح جشيّ

قاهرة، 2008، ص ص 11-7 ة، ط. 1، ال يّ ان لبن ّة ال يفته، ادلار املرصي ل يسأل عن ول نيّ فاروق شوشة، ال  1
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ـداءات لفجر سـوف يودل ون

يـه، يف عينيـه، أّي يشء ي تـرى، حيمـل يف كفّ

يف آفاق

بعيـدة.. رؤيه ال

)...(  

بقـني وجودا... وأمل أنـت ت

لّمسـة األوىل، معيقـا اكألزل قـا انبضـا ابل وطري

وشـعاعا اثقبـا معق حيايت...

با يف معق ذايت... سـاك

قطـرة الضـوء... الوحيدة...

لنّفـس الريدة.1  وأمـان األرض... ل

ر واخلـالص فيتخفّف  تّطهّ عـامل املنشـود، ضيـاٌء وحسـٌر، يلجـأ إليه الشـاعر أمـال يف ال ّـه ال إن

تـه« كـا عنـد )ميـالن  نـا ال حتمتـل خفّ يأبـق »اكئ عـامل واذّلوات ل ة ال يّ ـيئ قـل املـاّدة ومـن شس مـن ث

ـك حـىت البـاكء(: افا. يقـول الشـاعر يف مجموعـة )أحبّ ـا شـفّ قيّ ـرا( أو ليخلـص جوهـرا ن كوندي

يـح لّك الفضـاءات يف يديـك مفات

فانزعـي قـرة الاكئنات

وانسـجمي مـلء ذاتك

صويل

 وجويل

لموامس عـكّل فاكهـة ل ل

أو عـودة لزمـان قدمي !

ـتدير إليـك ؟ كيـف ال أسس

أحـاور هذا  الهاء

وأغـرق يف الطّل وحدي

قاهرة، 2005، ص ص 21-20. ة، ط 1، ال يّ ان لبن ّة ال فاروق شوشة، أحبّك حىت الباكء، ادلار املرصي  1
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مغتسـال ابذّلي يتسـاقط

مـن مائـك املعمدايّن

ـمي... منطلقـا اكلنسس

وحـده – اآلن – وهجـك مينـح مأوى

ويفسـح همجـع ضوء

لضيـف وحيـد، رشيـد، مقمي !1  

لّغة، عامل  ـتحيل ليـس إالّ عاملـا مـن ورق أو قل هو عـامل ال لكـّن املهـرب واملـالذ واحلـم املسس

ارخيي، ليعيش هنهية من  تّ ّزمن املوضوعـّي ال ّشـاعر الواقع حلظة من ال الّصـور، عـامل ينـىس فيـه ال

ّة سـعيد عقل: وي ّـة يف الاحتفال بذكرى مائ قوي ـه ال يهنـا حنّسـه يف قصيدت ّزمـن اذّلايت أو جـدال ب ال

بتكـُر ي شـاخصا يف ذرى األولميـب ت  

نتظر ؟ عـد ت أنـت اخللـود، مفاذا ب   

هـذا فضـاءك كوٌن لكّه جعٌب  

ُر ُم ُع ـه ال ـتعى ب أفـى هل الّسـحُر واسس   

ٍق بعـنْي من أل ـرات ن عينـاك جفّ  

قمُر ُـه أنـت يف هاالهتـا ال جنات   

بّواٍت وأخية وأنـت فيـُض ن  

ترتى، وتسـطع فهيا اآلُي والّسـوُر   

فيـٌض مـن القبس األسسـى يطّوقين  

ّـك كيـف اآلن أَخترِصُ رب قـل يل ب   

ليـاك أصعُدها أرىق سـاًء إىل عَ  

فـايس، وال خـرُب !2  قّطعـْت لكُّ أن ت   

عـة، إىل اذّلكـرى، إىل دواخـل اذّلات أو إىل امـرأة قّدت من خيال،  ّشـاعر إىل الطبيّ هيـرب ال

فاروق شوشة، م. ن. ص ص 54 55-.  1
قاهرة، 2014، ص ص 79-78. ة، ط 1، ال يّ ان لبن ّة ال فاروق شوشة، ينفجر الوقت، ادلار املرصي  2
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ّراحـة واألمن وامجلـال احملض، فيقول: ينشـد ال

ّظلمـة عـن قطرة ضوء هـا أان أحبـث يف ال

ـ�ي – فأعـيّن ه أرجتهيـا – ي إل

ـتاق إليه، ليـس يل غـريك، ال غـريك أشس

يا دليه فـإذا ادّلن

ـور عيين1  وأراه ن

أو يقول:

بابـك، مل أزل واقفـا ب

أدعو،

وأاندي

ـتجري بك اآلن، وأسس

وقـد أصبح العاء شـديدا:

مـا اذلي يفسـد اقرتانـك ابلناس،

لجنـوح بعيدا. ويدعـوك ل

مث يقول يف جموعة )ينفجر الوقت(:

ـإّن الّصباح حبيـي متاسـك، ف

حيـّرك فينا شـعاع األمل

وأنت رجايئ اذلي ال سـواه

أعيـش هل، وأراك البطـل

تشـق الظـالم إذا ما ادهلّم

لحائريـن املثل وتـرب ل

قادرين وتصبـح أنشـودة ال

م. ن. ص : 65 66-.  1
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ـن الّرجل ـن أي إذا سـاءلو : أي

خفـذ بيدي، قـد أخذت يديك

ـّد أن حيمتل وصـدرك ال ب

وحـّواؤك اآلن ملء وجودك

قبل!1   فيـض ال حتـدو خطـاك، ب

لبناين  ـبة وداع صديقه الشـاعر ال ـه يف قـوهل، مبناسس ّطهـر ذروت قـاء وال نّ بلـغ الّسـعي إىل ال وي

عـال اندرين: ة وت يّ جوزيـف حـرب، بطهران

فيد األهنر ـن ت كفكـف دموعـك، ل  

بكيـه ال يتكـّرر إّن اذلي ت   

مك صغـت يف الشـعراء حلـن وداعهم  

واآلن إذ يبكـون أنت األشـعر   

...

ـيخ هـذا الغـمي، ي عاّكزه ي شس  

قـم اذلي ال يقهـر ـا ال ي أهّي   

بيـل، فأخصبـت نّ علّمتنـا الغضـب ال  

تفّجر2  أرض بشـعرك دامئـا ت   

عـامل املتّصوفـة، أو هـو عـامل  ـبه ب لـج عاملـا هـو أشس ـاة احلـم، حـىّت ي يصعـد الشـاعر يف مرق

ّراحـة  ّطلـب، تطلـب ال ـا اذّلات تظهـر حاملـة مسـكونة ابل ـّروح أو عـوامل النفـس اجلـذىل. إهّن ال

واألمـن، تنشـد امجلـال واخلـري، تنشـد املطلـق.

اذّلات العاشقة املفتونة :ب. 

كـرث ويف متّسـع مـن  ة أ يّ فـاروق شوشـة بشـمول ـة الاكمـة ل ـدرس املدّون نـا أن ن ـو قـّدر ل ل

ـاه يف زمـرة الشـعراء العشـاق بإطـالق. فن تّدقيـق لصنّ تدبّـر وال ـد ال الوقـت يسـمح مبزي

م. ن. ص 102.  1
فاروق شوشة، خنة املاء، ص ص 100-99.  2
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ّصـور  ـتقيص ال ـاع عـوامل ابللكـات، يسس نّصـوص، يبـدو غـّزالا، صنّ ال ـي حشـد مـن  فف

تّخليـق احلـّي، رمـز  ـة وال هيـام ابألنـى رمـز اخلصوب هيـام، ال هـا لتظهـري حـاةل الوجـد وال ويتعقّ

لها : املـرأة والوطن  أوي ـا األنـى مبختلـف تصاويرهـا ودالالت ت تّواصـل، رمـز امجلـال واجلـالل. إهّن ال

ـا  ـتعارة كـربى، يـرى أهّن ـل يـرى يف املـرأة اسس بنـات تـراث هائ واذّلات واألحـالم، مقـدودة مـن ل

لعبـري اختنـاق(:  احليـاة، يف وجـه مـن  الوجـوه. يقـول يف قصيـدة )ل

عيـوُن واألحداُق أخرسـتين ال  

فـالكيم الّروُد واإلطراُق   

نّـ هفـة، وبعـض انعطـاف ال اخلطـى ل  

هفٌة واشـتياُق ـس وجٌد ول فْ   

....

عـُت يّدتـين سـبيكة العطـر، فارت ق  

لعطـر سـطوة وواثُق ول   

واحتوتـين مفاتـن الّسـحر حلظ  

ـّي، وكرمة وعناُق... ابب   

عنفـوان امجلـال يعتـو، فأهفو  

وبعيـين مـن لظاُه احرتاُق   

قـد يُطاق امجلـاُل فردا، ولكْن  

لّك هـذا امجلـال كيـف يطاُق ؟   

ـيد. لنأخـذ مثـال  ـيج واآلخـر نشس ـة نصـوص آرسة بعضهـا نشس ـة فـاروق شوشـة مثّ يف مدّون
ـه يف راثء ريض معلـوف : عـى ذكل قصيدت

لخـد عنوان ؟ هبـك ارحتلـت، فهـل ل  

حلّـق وغّرد فسـمع الكـون يقظان   

واسـكب عـى األرض عطـرا ال يفارقها  

ـداع فينان1  فالظـّل ظكّل، واإلب   

قاهرة، 2007، ص 62. ية، ط 1، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، موال بغدادي، ادلار املرصي  1
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ّة األخرية )خنة املاء(، فقد شـّدتين مقّدمهتا ّشـّدا، إذ ورد فهيا قوهل: »مل  أّما مجموعته الشـعري

ّة. ومل أطلـب مـن غريي أن يكتب هـذا التقدمي.  قدميـا جملموعـايت الشـعري ـبق يل أن كتبـت ت يسس

يـه، من فهم  لقـارئ حّريتـه الاكمـة يف الوصـول إىل مـا يراتح إل ـر أن أتـرك ل وكنـت، ومازلـت أوث

ـأّن هذه اجملموعة  قاعدة، إلحسـايس ب يـوم، أخـرج عن ال ـة أو قبـول أو عـزوف. لكنّـين، ال أو رؤي

ّة. فقـد اكن مهـي أن  ة أو شـعري يّ غـة أو صياغـات أو مهومـا إنسـان قاهتا ل اجلديـدة ليسـت كسـاب

ّة آن أوان خلعهـا، يك أسـتبدل هبا: أختلّـص مـن عبـاءة شـعري

كرب ّـة أ حري

ـا أرحب وآفاق

كرث يرا وبسـاطة غـة أ ول

كـرث جّدة وحرارة«1  فاسـا أ وأن

نّاحضـة ابألمل وابألمـل يف انتظـار املـوت، لكنّـه مـوت يأمـل  ـتوقفتين هـذه املقّدمـة ال اسس

تّجّي. شـّدين  فيـه الشـاعر أن يتحـّرر وينعتـق. فيـه عشـق اكمـن اثو للشـعر، وفيـه رغبة يف ال

أّمـال  ـد هـذه اجملموعـة ت إلهيـا هـذا الشـّجن الشـفيف وذّيك احلبـور الظاهـر. واكنـت جـّل قصائ

ـا:  ب يف  املسـرية أو ترقّ

منتظرا( )مازلـت 

منتظرا، مازلـت 

هـذا الغام مى

ومل خيلّـف سـوى رعد وإبراق

آنسـت منـه نعام،

قلتـه أبدا

أعيـش فيه،

ويعزيـين به السـايق،

فاروق شوشة، خنة املاء، ص ص 8-7.  1
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ها يـا وزخرفُ حـىّت تكّشـفِت ادّلن

عـن زائـف من جى األحالم

ُمهراق

رشبـت منـه طويال، حني أسـكرين

بطعمـه، وحسـبت الـكأس تريق1 .

قتل الّرحمي(: جّل قصائد »خنة املاء« مشدودة إىل املوت بسبب )قصيدة ال

»ما اذلي ختشـاه ؟

والوقـت قصري ومحمي

...

فاضغـط املعـى اذلي حتمل

ْياٍت  يف بعـض لُكَ

وحاذْر«2 

مثـل وابلتوقّـع، رشيطَ  تّ ـر أو ابل ـتعني فيـه ابلتذكّ ـون داخـّي، يسس ـتعرض الشـاعر يف ك يسس

ـه، »قبـل مـرور الوقـت«، وهو عنـوان إلحدى  ـتعرض إجنازات ـه، يسس ـتعرض قناعات ـه، يسس ات حي

ـد، خياطـب فهيـا طيفـا ما: هـذه القصائ
لسـَت بعيدا 

ـَت قريٌب جّدا أن
ـا تتصّور أو أتصّور أقـرب ممّ

َسـُكنين ت ّك  إن
تـّف هباجـس مقدمـك املتوقع وأان أل

ُرعبـا وِرضا
وسـؤالا عـن موعـدي املروب معك :
أّمَل مَستك ـأيت يف اليقظـة حـىّت أت هـل ت

م. ن. ص 37.  1

م. ن. ص 49.  2
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ـأيت يف مغـرات احلـم املتوّجـس واملتقّطع أم ت
حـىت ال أعرَف وقتَك

لّحظة أَسـأُل : كيـف تكـون ال
ّطعنـة ؟ خاطفـًة اكل

أم مرجـأًة ملراوغـٍة متتـّد قليال
بتعُد  وت قـرتُب  ت

وليـال تأيت
أم ختتـار هنارا ؟

ّـك لن تتوارى ُأدرك أن
لسـَت جباان،

حـىّت حتتاج لنسـج مؤامرة
....

أَرْسِْع هـذي أعضاء اجلسـد الواهن
إعياْء يف 

ينتظـر قدومـَك يف اسـرتخاْء !
...

ْأ فهتيّ
قدَرك وامحل 

العينني معصـوَب 
ومشـدودا بـني حبال املقت

ـياْء !1  وقلـب حجمِي األشس

ـا عند صاحها لعبة صّي، يالعـب موته وحياوره،  مقاطـع مـن قصيـدة ترحش ابلشـجن لكهّن

ـويّج ال نـرى  هيـة أو حـوار أنطول قـد حـّول الشـاعر مـا يرتقبـه إىل أل غّميضـة«. ل عبـة »ال نظـري ل

ـة ابلكشـف والتطلّـع، ذاات عاشـقة  فيـه خوفـا وال فرقـا، وال حـزان، يتحـّول الشـاعر ذاات مفتون

ـّص. ـة ويف لّك ن يـاد عـوامل أخـرى، متامـا كـا يفعـل يف لّك كتاب الرت

م. ن. ص ص 79-77.  1
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ّركح( يف مدار من العشـق اخملتلف العميق.  ـبة إىل ال ومن شـأن ذكل أن يركّح اذلات )نسس

قلبـون احلـاالت ويرفضـون  ـام »كـذا صاغـة الشـعراء«، ي عبـارة أيب متّ كـذا الّشـعراء املهـرة أو ب

ا، ولعّل مبحث  يّ ا ودالل يّ قنيات اجلاّدة أسـلوب تّ لّعـب ال األقـدار و«يتالعبـون« ابألزمنـة )نقصـد ابل

ّة، نشـري  نّصوص الشـعري ة ذات كفاءة يف مقاربة ال ة« )Ludique( يسـعفنا بآةل مهنجيّ لّعبيّ »ال

ـة املبحث. ـتغّل مقوالهتـا دون تفصيـل لضيـق اجملال وخصوصيّ إلهيـا ونسس

نـّص ابذّلات واعـامدا عـى نصـوص أخرى  ـد هـذه اجملموعـة ومـن هـذا ال ـا مـن قصائ انطالق

ـة يف  يّ فن ّة ال ـات الشـعري غـدادّي(، منسـك ابخلاصيّ خاّصـة تـكل الـي ودت يف مجموعـة )مـّوال ب

منجـز فـاروق شوشـة.

ـات ويوظف  تـدال فهيا املرجعيّ ة، ت يّ ـة وحداث إهنـا نصـوص ميكـن اعتبارهـا نصوصـا ملحميّ

ـع  نوي تنـاص باكفـة مظاهـر حضـوره وعـرب ت ـة ال يّ ـا عـرب آل فهيـا الشـاعر الـرتاث توظيفـا حيّ

ـا، يف اآلن  لمـوت لكهّن ـّص بـوح، نصـوص ل هيئـات، ن ـع األسـاليب والبـى وال نوي ـات وت املرجعيّ

ـىّت املظاهـر وحـاالت اذّلات: الظـم، احلـّب، اجملمتـع،  ـه، نصـوص احليـاة، تطـال قـراءة لشس ذات

ـاه )اخلطـاب احلواري،  تب ـيق بـني اخلطـاابت الفـت الان تـارخي، الواقـع، يف رمزيـة طاحفـة وتعشس ال

هّنـر(  ـّي، اخلطـاب الـّردي...(. يقـول الشـاعر يف قصيـدة )الرحيـل إىل منبـع ال اخلطـاب الوضع

يف اجملموعـة الـي حتمـل نفـس الامس: 

غيـُب وترحُل أنَت ؟ ملـاذا ت

وُأصبـح وحدي

نا أسـرًيا لتذاكرات

وأِلشواقنا

لغناء؟ ا ل ّن وجـوعِ أماسـي

هّنـر ترحُل ملـاذا إىل منبـعِ ال

-حيـث احلقيقـُة –

كنـَت حتاوُر أرساَرها
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تّعب ـرأٍس تصبَّب منـه ال عـوُد ب وت

وعّشـش فيـه الوهْن...«1 

ه أو »يتظاهر«، يتصاحل معه أو »يتصاحب«،  غريب أمر فاروق شوشة يعشق حىّت موت

تبـادل املواقـع مـن ادّلاخـل إىل اخلـارج ومـن املـايض... إىل احلـارض إىل  تجـاور أزمنـة اذّلات وت ت

ـن مـن  تغـرّي األماك لّزمـان واملـاكن. ت ّـه املصهـر ل زمـن الغيـب لتنصهـر مجيعـا يف زمـن الشـعر. إن

يا( إىل األردن وإىل  ـبان فـردوس املفقـود )إسس غـداد إىل دمشـق إىل ال قاهـرة ومـن ب بـريوت إىل ال

ـّد إىل فضـاء  ـع يف حميـط اذّلات وترت ـر تتجّم ـا جزائ ـر لكهّن غريهـا مـن األماكـن، جزائـر يه جزائ

ـة وإشـارات مـروره وعالمـات الوقف فيه. يف لّك هـذه األقانمي،  ينـه ادّلاخليّ نـّص مبختلـف قوان ال

ّـة جوهرهـا واحـد، حـاةل  ـمي املـاكن والزمـان ويف أقبيـة اذّلات، يعيـش الشـاعر حـاةل رسمدي ان أق

احلـّب. يقول: 

»أحـم أن أسـري فيـِك ي مديني

يـدي تطـّوق املسـاء يف برودة اخلريف

صـدري ينوء ابألحالم،

يف دّوامـة العطـور واأللوان

نـداح يف األزقة وخطـويت ت

ـي بغريهـا يف زمحـة امليدان تلتق ل

ويصبـح امجليـع واحًدا

ة ـا ترنميـة فتيّ ـة كأهّن أصواهتـم عفيّ

هتـاف واألحلان«.2  تضـّج ابل

مث ينشد:

قاهرة، 2012، ص 60. ة، ط 1، ال يّ ان لبن ّة ال فاروق شوشة، الرحيل إىل منبع الهنر، ادلار املرصي  1
مجموعة، ينفجر الوقت، ص 11.  2
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ـِك... حىّت الباكء »أحبّ

ـا ليـس نزًوا ينن وأعـم أّن اذلي ب

ـهتاء وال هـو حمض اشس

ولكـّن معنـاه فيـِك، ومنك

ويف حلظـة مجعـْت اتهئنْي

عـى َرفرٍف من خيوط السـدمي

  .1 واْء فـاكن اجنذاٌب واكن ارت

يـه، يف رحـة اذّلات إىل أصلها، يف عامل ملغز  تّ ّـه يـرب يف ال أن يعـرتف الشـاعر يف رحلتـه ب

فكيـك  غـز لكـّن ت هـوى ل ـأّن ال أويـل، يعـرتف ب تّ مفتـوح عـى املمكنـات وعـى همـّب ادّلالةل وال

ـة رمـل( مـن  شـفرته رهـني حركـة أو حملـة أو إشـارة أو إميـاء. يقـول يف قصيـدة : )وحيـد كحبّ

ـك حـّد البـاكء(: ـوان أحبّ )دي

هـل تطلعـني مـن البحر ؟

أم خترجـني من األرض ؟

نّجم أم يتـدىّل هبـاؤك من رشفـة ال

منسـكبا اكلنعـمي، اذلي قيـل عنـه،

ـمي املقمي2! نّع ال

ويقول يف قصيدة )لغة( من نفس ادليوان:

ينكـا رسٌّ »ب

تّكويِن أقـدُم من سـفر ال

وأمعـُق مـن طبقات األرِض

مجموعة، أحبّك حىت الباكء، ص ص 22-21.  1
م. ن. ص ص 53-52.  2
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عـد مـن جنـٍم يمتلّكـه بعُض فضول وأب

فيحـاول أن يتطلّـع عرب سـاء واحدة

عرب سـاءْين

لّغُة ؟ مـاذا قالت هـذي ال

ومـاذا قلَت ؟

َد وأنـت تصيُد أواب

راحـًة يف قلـب هجري احملل

وقطـرَة طلٍّ

لّيل راحـْت تتشـلّك يف قلـب ال

ُتفصـَح عـن َجلوهتـا يف الفجـر اخملضّل ل

تظّل تسـائل

نّجـوى حتت عذاب احلرف ؟ ـرِت ال مـاذا جفّ

....

قتنـص فرحهتـا مـن بوحـِة عطٍر ت

ا ومشـمِي َصَب

َْور أو طلعـة ن

ُق تشـقّ كاٍم راحت ت مـن أ

ُضـخُّ الـرّض األّوَل يف الكوِن«1  ويه ت

غـمي فيـه  ـريّي ت ّـة إىل عـامل أث ـة واملادي ّراهنيّ عتـاق اذّلات مـن مكبّالهتـا، مـن عـامل ال غـز ان ّـه ل إن

ية. لّغـز اثن ّصـورة امللموسـة ويكـون فيـه ال ال

م. ن. ص ص 9-7.  1
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اذلات الواعية املهمومة:. 3

عـامل املنشـود  عيـش اخليـال وال نـا الظـّن أّن اذّلات يف شـعر فـاروق شوشـة ت ال يذهـّن ب

فـردّي  تـارخي ال ـات ال يّ ـا مدقوقـة يف إحداث ـة«. إهّن وتسـّن لنفسـها قوانـني وأعرافـا »ميتا-اترخييّ

بـدو يف كثـري مـن  ـ�ي ت ـباب إىل املـاكن، إىل املُحايـث. فه وامجلاعـّي مشـدودة بسـبب بـل بأسس

ـارخي ويف مجـة مـن القضـاي واملشـاغل، هممومـة تهنـض مبجموعة  تّ ـرة يف ال األحايـني واعيـة متفكّ

ـيا،  تلجنسس من الوظائف كثريا ما أنيطت بعهدة املثقف، بعهدة ما يسـّمى يف عم الاجامع ابالن

ـون مبـّرا صاحب رسـاةل. يقول الشـاعر يف قصيدة  ّرومنطيقيّ عهـدة الشـاعر اذلي اعتـربه ال وب

فـس العنوان: غـدادي( مـن اجملموعـة الـي حتمـل ن )مـّوال ب

غـداُد بغداُد ؟ غـداَد : هـل ب يـَل ب »ي ل

ها شـدٌو وإنشـاُد ؟ وهل ملّوال

وهـل ألطيارهـا يف األفـق ميعاُد ؟

قلـي مـع الباحثـني اآلن، عن طلل

ـ�ى، وعن أمِل وعـن رصيـف، وعن مقه

يـِح جرحٍ غـري مندمِل وعـن مفات

قـاي ِصبـا وىّل عى جعِل وعـن ب

....

َحُن يـُل، ي عـنُي، ي أطيـاُف، ي ِم ي ل

ّزمُن ه ال ي لكَّ جـرح جديـد سـاقَ

ي لّك صـدعٍ، وحتـت الّصـدعِ نندفُن

ُه الوهُن رْبَ ـوىّل ِك ي لّك عـزٍم ت

ـيأيت مـا هل مثُن  ي لّك مـوٍت سس

ـى ؟ ذاك يكفي أمـا كف

يـِل خوٍف خلوِف مـن ل

مـا بـني حتٍف وحتِف
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ُن ـيأيت وميضـني وهو مرهتَ غـٌد سس

نعـى رمـادا، هـل هو الوطُن ؟«1  وحنـن ن

يمتـّى الشـاعر يف هـذه املقاطـع ويف غريهـا مـن ادّليـوان ويف كثـري من دواوينه، حـاةل األّمة، 

ة  ـيّ اسس يّ ينعـى ضعفهـا، يشـّخص واقعهـا وأدواءهـا، حيفـر يف معاطهـا ويكشـف أوضاعهـا السس

تّاكفـل وشـعارات الوحـدة، يشـّخص حـاةل ادّلمـار  ـة، يكشـف أوهـام ال يّ ثقاف ـة وال والاجامعيّ

ة  ـارخي، يعـّري الشـخصيّ تّ عيـوب وإكراهـات ال ّرمـزي اذلي يعرتهيـا، يعـّري ال عيـيّن وادّلمـار ال ال

عـاّم إىل اخلـاّص ومـن اجململ إىل املفّصـل. يقول يف  ـة، فينتقـل مـن ال ة امجلعيّ ّـة والشـخصيّ الفردي

ـة( مـن مجموعـة )ينفجـر الوقـت(: فيّ )قصيـدة: سـواحن ري

ى »ونـرع يف فضـح مـا يتخفّ

غيـاب وراء ال

ومـا يتشـلّك مـن اكئنات اخلرافة

ويه تالحقنـا يف املـدى املتاليش

وترصـدان يف احننـاءات هذا املسـار الهمي

عـة ّطال ّظلمـة ال ويف سـطوة ال

ـتعْل ـأوزاره يشس كأّن فضـاًء ب

نتقْل«2  هـّن حتـت وطء اخلطـى ي قال أث ـا ب ومهّ

ـاان، إذ يقول يف  ّة حينـا، حتمل األمل أحي ـوان نزعة سـوداوي فـس ادّلي نـّص األخـري مـن ن يف ال

ـّص )ظعائـن  ليـل أجرد( :  ن

تقـّدم  ـنا، ال ت ّـح السـوداء املعلّقـة فـوق رؤوسس ري »ال تسـألوا فلـن جييبـمك أحـد. هـذه ال

غادر إذن؟  ـبغ هـذا الفضـاء لكّه ابلّسـواد. هـل ن ـر يف  الّسـقوط علينـا، وسس فكّ ـا ت تأّخـر، لكأهّن وت

فاروق شوشة، مجموعة مّوال بغدادي، ص ص 33-25.  1
مجموعة، ينفجر الوقت، ص 52.  2
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ـّرحي شـظاي أو  ّسـاقط هـذي ال تـوارى فيـه، قبـل أن ت بـوب خضـم ن حبثـا عـن كهـف آمـن، أو أن

عتيـدة، أمطـري  بعيـدة، ال لّيـل ! ي أيّهتـا الّسـاواُت ال ا صغـرية مـن ال َسـفً ـرا أو ِك رشرا متطاي

لـَن يف أعطـاف هوادجكـّن مينـة ويـرة... هـل  ـنَي، متاي هـوادج غنِّ ـَن هـذه ال علينـا... ي ضعائ

ـية؟...«1  قاسس يـَل هـذه الّصحـراء اجلـرداء ال ـَك املكفهـرُّ الغاضـب ل يـُل قاهرت ـبه ل يشس

قـّض مضجعـه:  ُـربز اهلمـوم الـي تشـغل الشـاعر وت هـا، ت شـواهد أوردان بعضهـا، عـى طول

فـاق واسـتبداد.  ة مبـا فهيـا مـن خبـث وظـم ون يّ ـة، مهـوم العالقـات اإلنسـان مهـوم العروب

لّسوقة( من مجموعة )خنة املاء(: يقول يف )قصيدة عرص ل

ـاًة ُحـرت فينا  »يكفينـا أّن حي

ليسـت سهة !

ُقعـي يكفينـا، حـىت ال ن

ـتاٍت ومضـّة ! يف أرس شس

نّاس جيورون عـّةُ أّن ال مـا ال

نّاُس، عـى مـا ميِلكه ال

شعوًرا

حرماٍت أو 

أو أرزاقا

َء مظـّة ؟ أو يَفْ

مـا العّة ؟

يـا صـارت أضيـَق من خامَتٍ ماٍس ادّلن

أو ذهب

فّضة أو 

أضيـَق من دبة

لّهو يـٍة تزيّـُن يف سـاحات ال يف إصبـع غان

م. ن. ص 90.  1
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ـهتوي أنظـاَر اجلوعى وتسس

ئَهم ورغا

حياء. دون 

ا كـرَث ضيقً فلـاذا جنهـد حـىّت جنعلَها أ

حـني نراودها

وتراودان

فمنـّص كرامهَتا

فهتا وحصا

ها إالّ أشـالًء حـىت نرتَك

ُة، ّسـوقَ ـع فهيا ال يرت

ء لّسفها وا

ئاٍم ال ترمح ـُة ل هـذي مأدب

ّسـارُق ال يدخلها 

واآلبُق

نّاعُق«1  وال

ـع آرس، مـّرة  نوي ـة، يف ت فـراق واملـوت واحليـاة والغرب ـر الشـاعر يف قـدر اإلنسـان، يف ال يفكّ

عـرب راثء صديـق أو شـاعر كبـري أو قريـب، ومّرة عرب الشـكوى من حبيـب، يقول: )يف قصيدة 

هّنـر( يف ادليـوان اذلي حيمـل نفس الامس: الّرحيـل إىل منبـع ال

غيـب وترحل أنت ؟ »ملـاذا ت

وأصبـح وحدي

نا أسـريا لتذاكرات

وألشواقنا

مجموعة، خنة املاء، ص ص 46-43.  1
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لغناء ا ل ّنَ وجـوع أماسـي

هّنـر ترحل ملـاذا إىل منبـع ال

-حيـث  احلقيقـة- 

وترتكـين اتهئـا يف املّصب

ِب غـاز هـذا الوجود احملجَّ عـُض أل ـين ب ناوشس ت

يقـنِي  الهزيـل املراوغ...«1  هـذا  ال

ـة، خياطـب إحـدى عرائسـها امجليـالت بريوت  يّ ويقـول أيضـا هممومـا حيـاور األوطـان العرب

هّنـر(:  ـوان : الرحيـل إىل منبـع ال )يف قصيـدة: بـريوت مـن دي

ـنون أو موتوا عيشـوا عـى حّدهـا املسس  

هـا، إّن مـاء العنِي بريوُت ـًدى ل ِف   

ٍق وجـٌه عـى البحر مشـدود إىل أل  

عـّمَ فَنَّ الّسـحِر هاروُت ـه ت ب   

بـريوُت مـاٌء وانٌر طاملا امزجا  

كـا متازَج أنسـاٌم وكربيُت   

موا لُ بـريوُت واهبُة احلـم اذلي َح  

وا عـُة اجملِد اذلي ُأوت بـريوُت صان   

خابـت ظنـوُن اأُلوىل َوّدوا إزاَحهتا  

مـن يطفـُئ الشـمَس ؟ مـا للشـمِس متويُت !   

بـريوُت ي مـاَء عنِي العاشـقني، و ي  

زهـَو البالد إذا ازدانـت مواقيُت   

ـوا أمانهتا ُلـق ابال، ملـن خان مل ت  

وال لصـوٍت رماهـا وهـو مفلوُت   

مجموعة، الرحيل إىل منبع الهنر، ص ص 61-60.  1
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مو يف لّك معـرَتٍك هُ طاشـْت سـهاُم  

ـتيُت ـد ُخراٌن وتشس لماكئ ول   

مـاذا جنيـمت بأحقـاٍد متّزقمك  

ورمُسـمك يف فضـاِء الّرحي ممقوُت«1    

...

نَة الّرق ات »مـن اغتـال ف  

ٍن فاملـوُت يف لّك رك   

ٍة وزاوي  

نهت�ى واحلنـاي مـآمُت ال ت   

والشوارع  
لّك الشـوارع يف سـاحاهتا أرضحٌة !«2   

ويقول يف مجموعة  )ينفجر الوقت(:

رّبية  ّضائع يف ال وافـُذمه تسـأُل عـن هـذا ال ـُح ن نفت »ت

ال يـدري يحٌّ فيـه أم مْيت

نتـه املسـلوب ـتاُق لوجـِه مدي يشس

ّرؤي غـارِق يف طوفـان عذاابت ال ال

...

ـْن يأيت  ي َم

ّطاحْف ينقـذين مـن هذا  اأَلَسـِن ال

نّديْن«3  يرجـع يل وجـَه مدينـي ال

ـه فـردا، مـن انحيـة،  ّـة، يتدبّرهـا كـا ينشـد مهـوم ذات هكـذا ينشـد الشـاعر مهـوم حضاري

م. ن. ص ص 46-44.  1
م. ن. ص 51.  2

مجموعة، ينفجر الوقت، ص ص 10-8.  3
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وإنسـاان، مـن انحيـة أخـرى. ويقـول يف ديـوان )خنـة املـاء(: 

»وحيـدا مضيُت

ـي طويٌل طريق

تتاكثُف ـه  وظلمُت

رعـٌب يدامهين

وأصـداُء خـوف قدمي جديد

وسـاقيٌة يف البعيد يسـّموهنا أمَّ رأسـنْي 

وينسـحب ادّلُم يف لّك عـرٍق

وجنأُر،

نّا ال صـوَت خيرُج ِم

ـتدرُّ صًدى يف الّشـعاِب وال رصخـٌة تسس

وال أمـل يف جنـاة من الهول

أو ومضـٌة من رجاء

تـرى ما اذلي سـاقَك اآلن عـرب الطريق

نّـاس منه ؟1  اذلي ينفـر ال

اذلات احملبطة املأزومة:. 4

ـة فبحثنـا يف وجوههـا وصورهـا املتعالقة  ـة مهنجيّ غاي ـة، ل قـد جـّزأان اذّلات، يف هـذه املدّون ل

ـيجا، وسـتبحث  ـيدا نشس ـتغيّن نشس ـرة املهمومـة سس ـاذّلات الواعيـة املفكّ ـّي، ف ـتتباع املنطق ابالسس

ة،  يّ ـا حتـّوالت اذّلات اإلنسـان ـاال للسـعادة واحلبـور، ال شـّك إهّن ـتصنع مث عـن مـالذ ال ريـب وسس

تعاشـق ويلتّف  ذات الشـاعر ابخلصوص. أََوليس الشـعر عوامل من الّرؤى وفيضا من األحالم ت

عاد  بعضهـا ببعـض، عـامل احلـّس يعيـش إىل جانـب عـامل احلم، اجلهات السـّت حذو األزمنـة واألب

نّظـم وهـو قانون اإلحـاةل وهو قانون الّشـعر؟ ـون ال ان تناقـض هـو ق ـون ال ان اخملتلفـة، وق

قـع يف الهذين.  قـه فهيـرب إىل احلـم دون أن ي ـه ومضاي حيـّس الشـاعر مبـرارة الواقـع وإحراجات

مجموعة، خنة املاء، ص 63.  1
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ناقضا أو  نـا أو الزاما أو تداعيـا أو ت احلـم عنـده مشـدود إىل الواقـع، بعالقـة مـا، قـد تكـون تضّم

ـة هبـذا األمل املمـّض، هبذا اإلحباط الفردّي وامجلاعـّي يتخّون جوهر الكينونة  متاهيـا. تنضـح املدّون

ّة بصفة أمعّ.  ـة وحضاري ة وقمييّ ـة واجامعيّ يّ ـة وجدان ويصيـب اذّلات بـروخ عاطفيّ

ـيج، عـرب  نّشس ـيد وال نّشس ـة إىل جدولـني متضايفـني : ال ـه يدعـوان إىل تصنيـف املدّون ذكل لكّ

بـوح والتشـهري والتقديـس وامحلاسـة وغريها. ـمي صغـرى وأسـاليب متداخـة اكل ان أق

قنيـات جيرهيـا لّك  ـيحا حلضـور عـّدة ت ـة معرضـا حافـال بـل جمـاال فسس قـد بـدت املدّون ل

هـا يف أخـرى، جيـّرب الـّرد يف نصـوص  غيّ ـد وي شـاعر، ينـّوع فهيـا، حُيـر بعضهـا يف قصائ

تّعجـب ويطغـى الوصـف فيكـون هـذا  فيطغـى ويكـرث احلـوار يف أخـرى. جيمتـع السـؤال وال

ـه بـل حيضهنـا  ّت ـع هوي ـيعا. لكنّـه ال يضيّ ينتسـج الّشـعر جنسـا وسس قاعـا خاّصـا، ل التجـاور إي

ّشـاعر األسـاليب فتندمغ وينسـجها فتنتسـج. سداها الكم منتظم عى  ويرفعها شـعارا. يصهر ال

هتا  يّ نبجس جال ـا منسـوجة، أيضا، ابأللوان واألشـاكل واألجحام، تتضافـر وت حنـو خمصـوص، لكهّن

ـوان يضعهـا الشـاعر جنبـا إىل  نّـان أل ـده عـني رّسـام، ف ـر. يف قصائ تّصاوي ـىّت ال ابلتخييـل وبشس

لّضوء  تنـامغ يف الالكم. القصائد، هنـا ُكًوى ل ـوان ت ـة جديـدة، إىل حسـر األل يّ جنـب لـريى إىل جال

أو قـوس قـزح، بعـض أراكهنـا معـمت واآلخـر مـيء وّضـاح.

ّرمـز واألسـطورة لكنّـه  ّطاحفـة، مـن حضـور ال يّهتـا ال ائ نّصـوص، عـى غن مل ختـل هـذه ال

يّة،  ثقاف ـة أو ال يّ ن ة أو ادلي يّ ة أو املاكن يّ ّرمـوز اإلنسـان علّـق األمر ابل ـتحياء سـواء ت حضـور عـى اسس

ـيجها. ـيد اذّلات أو يف نشس ـتجلبة لتنصهـر يف نشس غيـب معـه املكـّوانت املسس حضـور ت

تقبّل.  ذّلة ال ـة ل تّخييل احملدث ُل إىل إحـداث الصـور املتنّوعة احملية عى ال قنيـاٌت وسـائ ـا ت إهّن

ـون إىل خيـط آهـة، أو صـوت إىل خيـط شـلك إىل خيـط رسد، أو  صـور تتشـابك : خيـط ل

ـّهنا هـذه العنارص  عّجـب، إىل خيـط مـن األضـواء وبعـض من العمتة. شس ـتفهام أو ت حـوار أو اسس

ـأيب عـامثن اجلاحـظ. فـال شـّك أّن الشـاعر إذ يبـدع يَصـدر عـن  نيـة ابخليـوط أسـوة ب التكوي

ه الشـعر  قـدمي، ُشـبِّ ـة يف متثيلنـا، مفنـذ ال ـة دّوارة ال هتـدأ، متـزج األخـالط، وال غراب ـرة حيّ ذاك

ـه. كثـرية يه  ـراء ملهات يعـه وث ناب ـه واختـالف ي نـّوع مصـادره ومكّوانت ـة عـن ت ابلكمييـاء، كناي
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ـَرُه اجملـد  ـة متعـّددة، حتـر ُب ـة يف هـذه النصـوص، تـي بـذكل عالمـات نصيّ األخـالط املرجعيّ

عـريّب اإلسـاليّم. تـارخي ال والفخـر احلضـارّي مـن أعـاق ال

لتعبـري عـن حاةل الشـاعر  اهتـم ل يّ ـرؤامه، فتّوّظـف بعـض أدب ـة ب يّ حيـر اجملاهـدون والّصوف

تـه وشـكواه. رمـوزمه تسـاعد عـى التجـّي مـن  ـه وغرب ـه أو وحدت أو فكـره أو انطباعـه أو حريت

يـة. ابب يفتـح ويغلـق، يـرّصح بقدر مـا يكمّت،  ـة اثن كـمّت مـن انحيّ تّ انحيـة، وعـى الاحتجـاب وال

ـي حسـٌر أو اكلّسـحر، خدٌر ذليـذ، أو حزٌن  فـَس املتلقّ يفتـح مـرصاع التأويـالت مرعـا فيغمـر ن

ضـارب وأىس معيـق.

ـزوع إىل احلـم مـن هجـة  تـارخي مـن هجـة ون يف شـعر فـاروق شوشـة متـّزق، انشـداد إىل ال

فـا للجراحـات، عبـارة  نّصـوص، فيغـدو الشـعر ردي ـة حتّسـها يف كثـري مـن ال يـة، نزعـة دراميّ اثن

ـيان ويعروها العجز  تـه يهتّددها النسس قافة أّم فـرد حييـا عرصه ويـرى ث عـذاابت، عـذاابت ال عـن ال

لّغة ويلج عامل الّشـعر مأزوما  ى فيختبل ابل ارخي مدّم تّ ـاان. يـرى إىل واقعـه أجعـب ويـرى إىل ال أحي

ّـا يكـون حبـورا انجتـا عـن القدرة  ـه ويـرمس فهيـا حبـورا منشـودا رب إالّ مـن فُسـح يمتـّى فهيـا ذات

تّصوير، عـى احلم. ـداع، عـى ال ـة، عـى اإلب اب عـى الكت

فـا حيتشـد فهيـا احلـارض موجعا ويُسـترف فهيا  تـارخي موظَّ ـرواحئ ال ـُة ب عبـق املدّون هكـذا ت

ـتقبل حلا. املسس

افـع والوجـه اآلخـر يسـكنه امجليـل، وظيفتـان متالزمتـان، متداخلتـان،  نّ الوجـه يسـكنه ال

ّته  نـا، اكتسـب هـذا الشـعر شـعري يهنـا جـدل معيـق بـني اإلمتـاع واملعرفـة. بـذكل حسـب رأي ب

غـة  عميـة، ل ـة دون ت يّ غـة تراث يـوم يف عـرصان، ل غـة غابـت ال ـه ادّلافـق، يف ل قَ ـه وأل واجـرتح فتنتَ

ة وتسـكل أسـاليب تصويـرمه،  ـيّ ّرومانسس ال غـة  ل قـرب إىل  ت أو إسـفاف  تـذال  اب ّـة دون  عرصي

اكلّشـايب واألخطـل الصغـري وغريهـا.

يتـه، فتصـري ذاته جزًءا منسـجا  عـامل يندمـج فيـه الشـاعر يف الكـون، يتفاعـل معـه يف لكّ

لمليّح، هدفه كـا نراه، أن يكون  ـه، عى حّد عبـارة إدريس ب ا مـن مكّوانت ـيّ معـه ومكـّوان أساسس

ّـة دّوارة يه السـبيل لإلعـالن عـن الوجـود مبـا هـو موجود، عن  ـة وجودي يّ ون ـتعارة ك الشـعر اسس
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يفا مدهشـا مطراب. عـامل اذّلات، محـام أل

ـة،  يّ لثقافـة العرب نـا، ل يـة. كيـف ميكـن ل ة اثن ـيّ عنـد هـذا احلـّد يعـاودان سـؤال الرومانسس

ـة ونواههيا  قبـل حضورهـا، فضـال عـن الافتتـان هبـا أمام سـطوة حمظـورات احلداث لّشـعر، أن ن ل

ـة. ـاان جاهـزة إلزاميّ ووصفاهتـا الـي أصبحـت، أحي

نا أن  نـاه مجـال دون تفصيل، جيـوز ل ـبق وعـى ملـع التحليـل اذلي أجري اعـامدا عـى مـا سس

ة مالزمـة لإلنسـان أّوال، يف لّك عـرص ومـرص، الئطـة ابلّشـعر،  ـيّ عتـرب هـذه الزنعـة الرومانسس ن

ّـة  ـة فكري فـّن معومـا، إذ ليـس مـن أهدافنـا يف هـذا العمـل البحـث عـن مدرسـة أو خلفيّ ابل

لّشـعر، إالّ إذا اكن األمـر يدخـل مضـن اترخي األدب. ـة ل أيديوجليّ

ّة  ّرجـل مـن خـالل نصوصـه الشـعري قـد سـعينا إىل تـرمّس معـامل الكـون الّشـعري عنـد ال ل

قـيّن. لكـّن معـامل هـذا  تّ بتشـظية اذّلات الشـاعرة عـى سـبيل اإلجـراء املهنجـّي والاختبـار ال

لحياة. وأحسـن مصدر  فـا ل الكـون تمكـن أيضـا، يف فهمـه هـو للشـعر ابعتبـاره لصيقـا بـل ردي

ـنحاول قـراءة لوحاهتـا  ّة )عـذاابت العمـر امجليـل(1، فسس ه الشـعري وجـدانه يف هـذا اإلطـار سـريت

يـح تسـاعدان عـى الكشـف واملعرفـة. ّنـا نظفـر بـأرسار أخـرى أو مفات ـتخالص أمّه رؤاه عل واسس

عذاابت العمر أم عذاابت الّشعر؟. 5

ـا تمتحـور  ـا وقضايهـا لكهّن لّوحـات متنّوعـٌة موضوعاهُت الكتـاب عبـارة عـن مجموعـة مـن ال

ــ »سـرية  عنـوان ب ّـه أردف ال لحيـاة، للشـعر. والّطريـف أن لعـامل، ل تـه ل حـوهل »فلسـفته« أو رؤي

ّة  ّه يقصد ابلسـرّية الشـعري ا جيعلنا حندس أن ـّرأي، ممّ أّمـل وإصـداع ابل ـرث وت ـة ن اب ّة«، فالكت شـعري

ـار عبـارة »عـذاابت« مّث نعـت العمـر  ّطفـوةل. لكـن ملـاذا اخت ه منـذ ال ـه ومسـريت ـه وعقيدت ات حي

فتاح أبو  قـد قام أسـلوبه كـا قال عبـد ال قابـل مريـب مقصـود. ل قـوم عـى ت ــ»امجليـل«؟ مجـة ت ب

مديـن يف مقّدمـة الكتـاب »جامعـا بـني صنيـع ادّلكتـور طـه حسـني يف كتـاب »األّيم« وبـني 

ـبااب  اته طفوةل وشس ـتاذ شـفيق جـربي يف كتـاب »أان والشـعر«، حـني حتّدث عن حي صنيـع األسس

لية 1992. ثقايف جبّدة، رمق 78، ط. 1، جوي نادي األديب ال ّة(، منشورات ال عمر امجليل )سرية شعري فاروق شوشة، عذاابت ال  1
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ـد الـي أبدعهـا«1. وكهـوةل، وعـن مالبسـات القصائ

ـوادله  ـه وب أّم ـه يف قريتـه مـن خـالل عالقتـه ب ات فاصيـل حي لّوحـات ت قـد رسد يف بعـض ال ل

زا يف لّك ذكل عى  ّة، مركّ ـروايت واملعامج والّسـري وادلواوين الشـعري صاحـب املكتبـة احلافـة ابل

ـلّك مياديهنا. قـراءة ب ـه للشـعر وال حبّ

ــ »أمومـة الشـعر«2،  يـة املوسـومة ب ثان لّوحـة ال نـا يف هـذا الكتـاب، ال عـّل أمّه لوحـة هتّم ول

يـة إىل بيـت جـّده يف القرية، فاسسـمتع  ـه الـي اصطحبتـه ذات ل ينطلـق فهيـا مـن عالقتـه بوادلت

لبيـت. »اكن الـالكم مزجيـا مـن الّسـحر وادّلهشـة  ـ�ى اجملـاور ل ـة يغـيّن يف املقه إىل شـاعر رابب

غـام املصاحبـة جناحـني حيمـالين  قاعـات واألن والاخنـالع إىل عـوامل اخليـال واجملهـول، واكنـت اإلي

نّشـوة الاكمـة من عناق  بـط الّشـعر يف وعيي هبذه ال يلهتـا، ارت نّشـوة ال حتـّد... ل إىل آفـاق مـن ال

ـة عى إاثرة حاس  هائ ـة الشـاعر ممتثّـة يف تكل القدرة ال غـام. وجتّسـدت يل خشصيّ اللكـات واألن

عـد أّن هـذا الشـاعر الشـعّي هو  نـاس وإجعاهبـم، فضـال عـن إسـعادمه. وعندمـا أدركـت فـام ب ال

بّيـة وحتميـس جنـود  ّصلي ـا »الشـعراء« امسهـا، مـن خـالل ملحمـة احلـروب ال تن اذلي منـح قري

بـاط أمعـق يف نفـيس ابملوقـف  ـلّك مـن الشـعر والشـاعر ارت قتـال- أصبـح ل املسـلمني عـى ال

نّفـوس، وجتييـش اجليـوش لـذلود عـن امحلـى... هكـذا ودل يف  عبئـة اهلمـم وحشـد ال الوطـيّن وت

نفـيس معـى الّشـعر مرتبطـا مبعـى دوره ورسـالته...«3.

ـرة، فهـم فـاروق شوشـة دور الشـعر ووظيفتـه،  تـه املبكّ منـذ الوهـة األوىل، منـذ طفول

ـه كعالقـة  أمومـة الشـعر معتـربا أّن عالقتـه ب قـّر ب مفـن خـالل هـذه الاعرتافـات أو األحـداث، ي

ـينيات  ادّلم ابلعـروق. وقـد تواصلـت هـذه العالقـة مـع تطـّور الوعـي ومرحـة منتصـف امخلسس

ـية واألشـعار املرتمجـة واملـّد الفكـري  ـات املاركسس يّ قـرن العريـن، ومـع اطالعـه عـى أدب مـن ال

لّوحة السادسـة،  قـويم، وصـوال إىل اطالعـه عـى »القصيدة اجلديدة«، يف ال لفكـر ال واإلبداعـي ل

عـّي كنـت هممومـا، طـوال  يقـول: »ل ـه.  الـي غـرّيت فهمـه وقناعات ـرّواد  ال الشـعراء  قصيـدة 

م. ن. ص 6 .  1
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ـتجليه، وأرّده إىل أصوهل  ّسـبعينيات، ابخلاطر اذلي ميكنين اآلن أن أجلوه وأسس ينيات وال ـتّ السس

نّموذج الشـعرّي، وهو  ّة يف حتقيـق ال ـه إىل مقّدمـة اهاممـايت الشـعري ـرة، وأدفـع ب يعـه املبكّ ناب وي

ثّبات  تقليد أو ال ـيكيّة ال تعين ال ـيكيّة جديدة لهذه القصيدة اجلديدة، الكسس السـعي إىل الكسس

ـه عـى الّصمـود...«1. هّنـج وقدرت نّمـوذج واكـامل ال ـق ال عـين حتقّ ـا ت ـتقرار، لكهّن أو الاسس

قتنع  يـه، طـّي هـذا العمـل، ن قناعـة والاختيـار وعـودا إىل مـا ذهبنـا إل ـا مـن هـذه ال انطالق

ة  ة، ال ُمشـاحَّ يّ ائ ة اجلديدة اإلحي ـيّ ـيكيّة احلداثة أو الرومانسس ّه الكسس أن بوجاهة تصنيفنا لشـعره ب

ـه »لسـت أتصـّور قصيـدة  ـق مـن قناعات يف التسـميات فالشـاعر متفـّرس يف شـعره أيضـا، واث

فّردها، إالّ ويه متابعة حثيثة واسسـمترار متجّدد لروح الشـعر  ها وت جديدة، يف أوج هباهئا واكامل

نهت�ي مـن اإلبداع...«2. ّته املتشـلّكة يف صيـغ ومنـاذج، ال ت العـريب وحساسـي

نّاذج  تبلور فلسـفة الشـاعر يف أّن الشـعر انشـداد إىل ال من خالل لوحات هذا الكتاب ت

لّغة والبالغـة وهيئات الّصور  قـة املتعلّقـة برؤية ل ّة القدميـة، مدقـوق يف اختيـارات اذّلائ الشـعري

اب(. ـيّ ّواق إىل التجديد )ومنوذجه بدر شـاكر السس ومسـارب اإليقاع، لكنّه يف اآلن نفسـه ت

ـيكيّة جديـدة  ـزال يالزمـين لتحقيـق الكسس ذلكل يعلـن »إّن الّسـعي ادّلؤوب، اذلي ال ي

لغة وإدرااك ملسـارها اإلبداعّي ووعيا مبشـالكهتا  لقصيـدة الشـعر اجلديـد، يتطلّـب موقفـا من ال

ّيا لهذه  نـّص الشـعري ابعتبـاره جتل تّشـكيل وهـو موقـف يقـوم عـى متثّـل ال ّراهنـة يف جمـال ال ال

ائـني العظام،  بنّ ـَع ال لغـة، الـي تداخـل فهيـا لّك مـن اإلنسـان والكـون، ومعـارا هبـا يطاول صن ال

غـة  تأنسـة إىل ل غـة مبـذوةل مسس لهـا مـن ل هـا بتحوي ـدا مسسـمتّرا ل يـه ويتجـاوزه، وجتدي يضيـف إل

ـداع متوتّر...«3. إب

فاروق شوشـة ال يف شـعره،  ـب بعـض مالمح الكون الشـعرّي ل بـّدت يف هـذا الكتيّ قـد ت ل

ـأّن الشـعر هـو احليـاة، هـو حبـل الوريـد، فاكنت  ـه ب ـد إميان كّ أ تـه عـن شـعره. كـا ت بـل يف كتاب

بـط ابلشـعر، ابكتشـافه يف  ّـه ارت عـذاابت العمـر يه عـذاابت الشـعر، واكن العمـر »مجيـال«، ألن

1 م. ن. ص 158.
م. ن. ص 164.  2
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ّسـاكن يف أصل  فـّن، ال بـل هبذا القدر ال تلبّـس هبـذا ال قـه وي ـة، يكتشـف طري اب الاكئـن، يف الكت

اقـد بـل يوّظفها  نّ ـه يكشـفها هـو، وال يتفّطـن إلهيـا ال ـا بعـض مالمـح كون تّكويـن واألرومـة. إهّن ال

إضـاءات لعمهل.

علـى سـبيل اخلامتة:
ـتخلص أّن مفهـوم الشـعر عنـد فـاروق شوشـة ملتبـس ابلكيـان،  ـدء نسس عـودا عـى ب

ـه  نـّص اذلي صـّدران ب نّفـس، يظهـر ذكل مـن خـالل ال هـواء بـل اكلنفـس، بـل هـو ال اكملـاء، اكل

كرث  قـراءة العجـى يف كتـاب »عـذاابت العمـر امجليـل«، لكنّـه يظهـر أ هـذا العمـل ومـن هـذه ال

نّصـوص. هـا ويف الشـواهد وال ـا ل ـذّلوات يف ذاهتـا ويف تصنيفن عنـا ل بّ تت ّلنـاه ب وأصـدق فـام حل

ـة مـن الشـعر، كا ذهبنا إىل ذكل، ممتثّـة يف ذكل الزوج األثري : مجيل/  غاي تّضـح ال كـذكل ت

انفـع يف تواهجها ويف تالزهما.

ـة دون قدامـة،  ـة. فـال حداث يّ زّنعـة اإلقصائ ـة مفهـوم آخـر ينـأى هبـا عـن ال ـة فمثّ ـا احلداث أّم

ـة يف فهمهـا الّصحيـح ويف مفهوهمـا األدّق، كـا أسـلفنا،  الكهـا مشـدود لآلخـر. بـل إّن احلداث

قنيـات وتتحاور يف  تّ ـة الاختـالف، حيـث تتضايـف األشـاكل والّرؤى وتتجـاور ال ّـا يه حداث إن

ـو إىل اجلديـد اخملتلـف فتصبـو حنـوه. هبـذا املعـى  يـه وترن قـدمي وتطـرب إل ـتدعي ال ثّقافـة، تسس ال

ـة مبعناهـا  ـه الشـعري مالمـح احلداث اقـد أن يـرى يف شـعر فـاروق شوشـة ويف كون نّ ل ميكـن ل

ـة«، وال يف فّك  ـا احلداث لحيـاة واحلركـة دون وقـوع يف أرس »أيديولوجي الواسـع ابعتبارهـا صفـة ل

»منـوذج« انس وال يف مّكشـة »منـوذج« مـاس.
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املالحق

ا  َم هِي ـاُء عل َم َكِت ادلِّ َـْو بَ اِن ل ئَ ـيْ َش

أَذاَن بذهاِب عينـاَي حـىت ت ـا   ـاء علهيَم شـيئان لوبكـِت ادّلَم  

ْرقـة األحباِب ـباب وفُ ـُد الشس ْق فَ ـا  بلـغ املعشـار مـن حقهيَم مل ت  

اإلمـام عـي بن أيب طالب    

ريض هللا عنـه   
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