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 :مقدمة  

  .7/4/2013نشرت فى أخبار األدب بتاريخ 
 

يخرج التشكيل شعرا، قد يكتشف الكاتب نفسه وهو يكتب الموضوع الذى حسب أنه    حتى لو لم 
كثيرا ما . كان ينوى كتابته، قد يكتشف نفسه من خالل ما يكتب، كما قد يكتشف مكنونه، وقدراته

هممت أن أكتب فى موضوع جمعت أطرافه، ووضعت عناصره، وألممت بمفرداته، حتى لو كان 
بى أثناء الكتابة تتفتح لى تفاصيل وتراكيب ورؤى لم تكن فى بالى أثناء اإلعداد، علما أو مقاال، ثم إذا 

وأشعر ساعتها أن القلم أصبح له دفع ذاتى، وأنه هو الذى يكتبنى وليس العكس، بل إن الكلمات قد 
تستقل عن القلم وعنى وتصبح هى الرائدة فى التشكيل الشعرى الذى ال يقتصر على كتابة القصيدة، 

  :حين قلت"ِ يا ليت شعرى لست شاعرا"يكتب الشاعر كما اكتشفت ذلك فى قصيدتى بل 
  ،أصدها ،الكلمة بابى    تدقُّ   ..
  . أنتفض  ، القديم الوعى    تُغافل 
   .تلحقنُى  ، الهرب   أحاوُل  
   .   فأنسلخ    ، أكونُها 
  ،   الجحافل   المعاجِم أصارع  أمضى    
   :، أطرحنى والنحيب   المخاضِ   بين  
  ،والرؤى   الضياع   بين 
  ، والعدم النبى    بين 

   . أبتعثْ   الحياةَ   أخلّق
  ، جديدا أقولُنى  
   القصيدةْ   فتولًد .   

أصل العملية المرادى كان كلها : "أصر القلم أن يكتب بالعامية متحديا" أغوار النفس"وفى ديوانى 
  ،حس، والحس طلعلى بالعامى بالبلدى الحلو

  ،والقلم استعجل 
 أو فتفوتة حس أو لمسه ها همسهمالحقشى يترجم أي،  
  :)مقتطفات(فانطلق يقول  

ـْقصف   ما   القلم   كل ـِـن   لُـه  يطلع   ات ـْديد   س    ، ج
ـَةْ   تعمل   وايش "    ؟ " مواعيد   والقدر ،  يابـا   الكـلْم

   ، مــالَها ..  وِ ،  أوراقْ   مالعدم   القلم   خلق
ى    كان   وانـنعاجب بجأتنّـى    والّ   ،  و بعيد .   

ـَا   قلت ـَـمى   قد   مشْ   ان ـَل    . ق
ـِى يكفينىِ    انا   قلت ـَم    . َأل
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ـْترزقْ   أنا لى،    ما   أنا   قلت    ، واعيشْ   اس
ـَتـذَةْ فى      والهرب األس   ـُــه مافــيش   زي   ،   
والمراكز  ، ـَّذى  ،  والجوايز ـْتـهيشْ   ما وال ـْيـن   ب

ـَك "لىِ    بص ـْب ـَّب لىِ  "  صاح ـُه ولع ـْب    ،  حواج
ـَمل   والقلم .  وقعت :  قال ـْت   لم نى كِإ   ك    :   وِقف

ـَّا   بِيخزق   لْوحده   منُّه   الحرف ونطّ    صحصح   القلم    ،عينَي
ـْنى  قَلمى    وابتْدا    ،     بالذمة   :قالِّى ،..  . أنا يجرح
ـْحس .. ،   آدم بنى    صحيح   كنت   لو    ـِـت    ، ب

ـَمهم فى    قدامك   والناس    ، فَرحتـهم   وفْ ،  أل
   ،  البخْتٌ   ميلة   وفْ كسرتْهم،    وفْ
ـْهم   مشْ ـِم   ؟    التانيه   الناس   ؟  للناس   ترس
   ؟   الدكْتور   عنْد "  آه "   تقوْل   قادره   مشْ ٍإللى 

   . بالدور   الزم   ، بالحجز   الزم   ،  غاليه   الموضه "  اآله "  أصل
   ؛ الدور "  صابـهاشِ   ما "  ِلسه ِإللى    الَغْلبانَه   ناسنا   يمكن   مش
   . الطين فى    يغرقُوا   ما   قبل  -  الدحديرةْ   قبل   ينتبهوا   
  ؟  جبان   انْتَ   والّ ؟ السر   ذعت   لَو   حاتتعطَّْل   السبوبه والّ    

   . خفت   انا   بصراحة
   . كليلة   الكل فى    الطايح   القلم   من   خفت

  ؟  الغلْطَه   المستَنِّيه   الزمالَ   ٍإيه   حيقولُوا
  المكْن   العلَماَ   إيه   حيقولوا

   ) تغْلَطْ   ِإوعك ..   عالْكَافْ   بِسكون ( 
  عالشَّار   راجِل   كَماَ   بيقوْل :  متَعالم   أو ،  عاِلم على 

   !! يقولوا   ما  ،..... ، لسانُه لى    طــلّــع    ايدى،   فْ   اتهز   القلم
؟ غُـنَـاه   من   الطير   يحرم   يقدر   حد !   
   ! ؟    الحياة   حضن   من ،  العش   وليف   من

   ، خلـقْها ربى    كما   الكلمة   تطلع
   ، بعـبلْها     الكلمة   تطلع

   . الميتين تصحى    الكُون   َأصل   اِلكْلمة هى  تبقَى 
   ،   يوسع يبقى    والخايفْ

ـَش   َأحسن      ،  يطَّرط
   ،  شرارة   عينه   فْ تيجى    أو

ـَح   ال   أو ـَم   :الـلّه      س
فشكْتانُّه   ي   سحبِـي  !  

  
***     ***   

A R A B P S Y N E T  P R I Z E  2 0 13  

ëæ^}†Ö]<îé¬<ìˆ{{{{ñ^{{q <í{{ée†ÃÖ]<í{{éŠËßÖ]<Ýç{{×ÃÖ]<í{{Óf�Ö2013< <



 3

êŠËßÖ]<gŞ×Ö<Ý^ÃÖ]<]„â<í’’§  

www.arabpsynet.com/Prize2013/APNprize2013.pdf  

  ) 2013جوان (ى العاشرة لتأسيسها الذكر  في

 لقب بإسنادهمالشبكة تسعى لتكريم مجموعة من العلماء 

  

  


