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 .شعر ليس له حمتوىال

 .الشكل هو نفسه احملتوى

 ال جيوز أن تبحث فيه عن رسالة أو معىن،  

 الشعر يكون شعرا إذا جنح أن حيرك وعيك إىل ما حترك إليه،

 .ال أآثر

 ، "هذه هى"أنت تستقبل القصيدة فتقول 

 أو تصمت وتكتشف أن َثمَّ شيئا قد حترك داخلك، أو خارجك،

 أو لعلك ترفضها، 

 .رحيها يعاودك دون استئذانلكن 

 عثرُت على هذه القصيدة، وال أذآر هل ُنِشَرت من قبل أم ال 

 غالبا ال

 فأنا ال أنشر شعرى

 وال أحد يطلب نشره

ىف، "آرمي شوقى. د"سألت نفسى السؤال الذى سأله ىل اإلبن 
أين أصنف حماوالت إبداعى، هل هى 2008- 3- 28 بريد اجلمعة/حوار

وآنت قد عجزت عن   من النوع اخلالقى أو من النوع التواصلى؟
عليه، وقلت له عليك أنت أن تقوم بذلك وختربىن إن جنحت،   الرد

وآنت أآاد أعلم أنه لن ينجح، وحني عثرت على هذه القصيدة ،
الذى مل ينشر أصًال، رحت أحاول" مقامات"وان وهى آخر قصائد دي

أن أصنفها فعال آما طلبُت من آرمي، وفشلت، مع أنه خيل ىل أنىن
صنفت املقامة األوىل من النوع األول واخلامسة من الثاىن، مث عدت

 .فنظرت ىف التصنيف، وتراجعت

اآلن هبذه املقدمة الىت آمل  قلت أنشر هذه القصيدة هنا
ا اعتذار آاٍف عن هذا التقسيم ألنواع اإلبداع،أن يكون فيه

مع أنىن ما زلت ال أتنكر له، أو للفكرة من ورائه، لكنىن
أشعر بعد آل االعرتاضات الىت وصلتىن أّن على أن أراجع األمر،
وىف نفس الوقت أشعر أنىن لن أتراجع عنه إال من حيث آلمة

بنوع خمتلف ة، رمبا ينتهى األمر إىل توصي"تقسيم أو تصنيف"
 متنوع للنقد ال أآثر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1837



 16I04I2008א – אא

أوافق آل من اعرتض، ومن واقع هذه التجرية، أن األمر 
حيتاج إىل إعادة نظر، أو إعادة تسمية أو إىل مزيد من

 .اإليضاح، أو غري ذلك

مث لعل إقدامى على نشر مثل هذه القصيدة ىف هذه النشرة
هل: الصديق فأسأله) الزائر(يشجعىن أن أستسمح القارئ 

 .ني احلني واحلني؟أعاود مثل ذلك ب

مبدعو"يتفضل  آمًال ىف أنبدون عنوان القصيدة أيضا 
بوضع العنوان الذى يرونه مناسبا؟ فكم أْثَرْتِنى" التلقى

تلك العناوين الىت وصلتىن تعنون تلك القصة القصرية الىت
برجاء وضع ما تشاء من"قصة قصرية جديدة (نشرهتا مؤخرا 

، حيث وصلتىنمجال الرتآىوخاصة عناوين الصديق  ،)عنوان
وآأنه أعاد آتابة القصة باعتبارها نقدا إبداعيا متميزا،

 من جديد آما وصلته، فنبهىن إىل ما آتبُت ، 

 ؟!!أليس هذا دور النقد

  
 )1( 

 آلُّ البشْر، مثل البشْر،
 آل التفاهِة ترتوى من فيض ر التافهْني،

 آل األماىن الطيبة، هى طيبْة،
 إال األماىن الطيبْة،                 
 والناس أيضا طيبون،

 ...إال أنا             
 إال قليال حنرقٌُْه
 أو نسـرقٌُْه

 إال آما الح األزْل
 إال آما عاد األمْل
 إال آما قال املثْل

  
 "!آذا" "آذا"حنن الذيَن  إال خرافة أننا

 من قبل أْن قاَل القدْر
)2( 

 وتفتحْت آفاُق ما بعد األفْق،
 وترعرعْت أشجاُر سهل اخلالديْن،
 وامتدَّ وعُى الناِس حنو اُملنتَهى،

وترددْت أحلاُن آون الكون حىت ُزلزلْت زلزاُلَها، ىف جوف ليل
 متاِمها،

ىف اخلاىف على آلِّ البشْر، وتكامل اجملهوُل ىف املعلوم ىف املنظوِر
وجتّمع التاريُخ ىف أعماق خلق اهللا قبل َتشَوهوا،
:وختايلْت أشواُق أنــَّـا مثلهم 

)3( 
 مضى حثيثا ىف ثنايا نبِضَهاـن

 تقسو، إذا سّد اُملحاُل طريقَََها
 وتلُني عنَد املقصلةْْْ             
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 يرنو إليها جوَع آلِّ الطامعْني  
 األنَني فارتَوىإال الذى عاش                

 على العرش استَوى  :ثـُـمَّ                   
 : لكّنُه                                 

 ... ليس آمَا                                     
  
       )4 ( 
 ما زلُت أخطُر ىف بقايا ِذْآِرَها
 ما زلت أنتظُر الوفاَء بوْعِدَها

 ُوّدهاما زلت ألتمُس الطريَق ل
 مازلت أحتمُل الوقوَف بباِبَها
 ما زلت أفزُع من بوادر صدِّها

 َحْسَب ِمزاجها،  فتـُوزِّع الربآاِت
 وينال آلُّ الناس منها ما تيسر من عطايا ُحبِّها

 لكنهم ال يرتُوون بفعل فاعٍل هبْم                   
 ... إال إذا                                      

)5( 
 "أنا"هى ما ": األنا" مل تكن تلك ال
 اُملىن  أحالم  آان إال ظـلُّ ظنِّ الوهم  ما

   دْعهْم آما َحِسبوا بأّنا مثلما نبدو َلُهْم،
 ".....آذا"ولُيقِسموا، أنا 

 ،"قد قاَلُه...... "أو أّن من قال الذى هو قاله،
 ...".أننا  أّنأ" :الح  و أننا لسنا سوى ماأ             

آمثل عرائس الظل الىت قد علـقوها من" معه"ْريقـُصوا ول
   خيوٍط، خافيْة،

 ....حىت إذا  
      )6(   

 .....أما أنا ،  
 "أنا: "فـلسوف أرفض أن أآوَن أنا       
 "لنا" "عنها"ولسوف أمضى باحثا       

   سأظلُّ وعدًا غامضًا،
 ،"أنا"ليس                      

  
 لكّنه،   لكّنه،                         

 " .أنا"هو ليس إال ما أآوُنه                          
  
)7( 

 إال آما طارْت وّملا تْنَجِلى
 إال آما عادْت، آما خـُـيِّل ِلـى

 إال آما هَى أينعْت،     
 فرتعرعْت،                

 وتكاملْت،                          
 ومتايلْت،                                       

                               
 .فتماوجْت                   

  
               "جـُـنَّـِت: ُجـنَّ إنساٌن مَن اُحلْسنِِِ  فلْو"
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