حتــوالت اجلســــد فــــي قصيـــــدة
(موسيقى) للشاعرة ..بشرى البستاني

 د .منال البستاني


 النـــص

موسيقــــى

فجأة يسقط الثلج في الصالة املقفلة...
فجأة تتداعى الغيوم،
ُّ
تسد النوافذ
ٌ ّ
أخير يرف على الشرف املطفأة
لحن
ّ
أمد ذراعي
أمسك ما يتناثر من ندف النغم
الشمس تومض،
تنفتح النافذة...
فجأة..
ُّ
وترف البالبل،
يهدر ٌ
موج عص ُّي،
وتهفو الغصون
تغادر روحي قضبانها...
يتداخل ٌ
بحر بأفق،
ٌ
وأرض بنهر
تدور الصحارى،
وأصعد
أصعد
حتى التالش ي...
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تفتت تتتح الش ت تتاعرة ديوانه ت تتا (مخاطب ت تتات ح ت تتواء) بقص ت تتيدة (موس ت تتيق ) بتجري ت تديتها،
فالعنوان بحد ذاته يمتاز بخاصية غموض اللغة وعتمتهتا ،غمتوض الملمتة ،غمتوض
ُّ
القل ت تتض ،غم ت تتوض ال ت تتروا ،غم ت تتوض فلس ت تتفي وميت ت تتافي يقي يح ت ت ب ت تتالعنوان .فملم ت تتة
(موس تتيق ) تش تتمل مًيج تتا م تتن مش تتاعر مختلف تتة بطبيعته تتا ،غم تتوض الف تتن ،غم تتوض
الع تتالم ،غم تتوض المس تتد ،غم تتوض الش تتعر بم تتا يف تتيض ب تته م تتن تعبي ترات ع تتن روا
يمكتتن أن يستتور غورهتتا .فتتالتنكير بتتالعنوان يستحضتتر ستتلطة غيتتر مر يتتة و أنهتتا عنصتتر
متتن عناصتتر الحيتتاة الر كستتة ،لكنتته عنصتتر هتتارا ،يتجلتتى فقتتط باملشتتاعر الغامضتتة،
بالفاعليتتة الستترية التتتي تو تتد الواتتود ،فانتتات قتتوة غامضتتة تحتترت التتن بموستتيق
تطوافيت تتةّ ،
ّ
حيويت تتة متجت تتردة مت تتن قت تتوى
متألقت تتة وست تتلطوية ،بت تتل أنهت تتا قت تتوة ست تتماوية
المستد ،تبقت فتتي القلتتض مثتل ومتتيض يثيتتر التتروا ،موستيق أنهتتا رعتتدة أو رو بتتتأثير
عاطفت تتة أو مت تتمن عميت تتق .فالشت تتاعرة تأخت تتذنا رمت تتى نوثت تتة الموهريت تتة التت تتي ترمت تتً رمت تتى
الاتستتا المتتامن فتتي دنستتان بقتتدر متتا هتتو هتتا ن روحتتي .فا نوثتتة تهتتض الحيتتاة بمتتل متتا
فيها من لواعج نفسية أنها نفحه سماوية أختت ّ
ههتا املترأة ودعاهتا للممتو فتي
امللمتتوت الستتماو  ،واعتتل متتن روحاتتا متتريم العتتذراء التتتي ههتتا يرتقتتي الحتتض رمتتى أعلتتى
مس تتتوار الروح تتي لتثي تتر في تته ه تتذر املوس تتيق الغامض تتة الت تتي تطل تتق م تتا ه تتو م ت ّتد ٌ
خر ف تتي
هوامن تته م تتن أل تتوان وثم تتر .فا نوث تتة فت تي ه تتذر القص تتيدة تتجل تتى ب تتالثوا خض تتر .رنه تتا
الاتح تتاد ال تتذ يح تتذا نح تتو املر تتً .وا تتي م تتل ال تتذ يحق تتق الاتح تتاد النف ت ي ال تتذ
يتنافى مع الذهورة التي اي تفريق وطرد من املر ً .نوثة اي الستر التذ بته يتحقتق
التتتوازن المتتوني ودنستتاني ،اتتي الحمايتتة والشتتعور با متتان ،فالراتتل رذ يعتتدو بستترعة
انونيتتة ،فأنتته يعتتود رمتتى م هواحتتة أو مينتتاء للمتتان يضتتفي عليتته الراحتتة و عيتتد رليتته
بنتتاءر ،واتتي ال،ريتتاا ،التتدواء المتتوني التتذ يستتكن التتتوترات العصتتبية ويتتوازن تتغط
الت تتدم الت تتذ ّ
ولدتت تته المت تتروف السياست تتية والااتماعيت تتة والحت تتروا التت تتي تتال ت ت عوت تتر
العصت تتور ،وات تتي التت تتي تعت تتالج مت تترض نيميت تتا النف ت ت ي ،وات تتي الحقت تتو ال ضت تراء التت تتي
تنتشتتلنا متتن متتمون الحيتتاة رنهتتا الستتالم عمتتو ي التتذ نتغلغتتل فيتته حتتين يتتداهمنا
ال تتوف ،ومتتن حضتتنها نعتتود رمتتى المنتتة -اتتي ديمتتان و متتل المميتتل ،واتتي ينبتتو املتتاء
املت تتدفق ف تتي ح تتحراء الحي تتاة ،رض الت تتي تحمين تتا م تتن الغ تترا ح تتين تجرفن تتا أعاص تتير
الحًن ..فتي ستر هتذر نوثتة التتي تحمتل فتي مضتامينها ستر الفضتيلة التذ ول ّتدر اللتون
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حمتتر ،لتتون التتدم ،واملأستتاة .فتتا نألاى اتتي العتتد خضتتر التتذ يرتقتتي با نستتان رمتتى
أستترى ر.تتي ..واتتي اللغتتة ال ض تراء التتتي تفتتتح أبتتواا التأمتتل التتذ يجتتذبنا نحتتو مر تتً
اللغتتة التتتي تطفتتح بمشتتاعر الحتتض الًاختتر بمستتتقبل مب ت يء يبتتدد عتمتتة التتروا التتتي
تري تتد أن تف تتر م تتن م تتمنها ،م تتمن المس تتد واملص تتير دنس تتاني الغ تتامض .فالقص تتيدة
تطف تتح بال ض تترة ،ب تتالمود دلم تتي ال تتذ يحم تتل رم تتى ال تتروا م تتل الممي تتل ف تتي ص تتميم
املحن تتة ،تحملن تتا نوثةدالقص تتيدة رم تتى الع تترم دلم تتي ..رم تتى ديم تتان ،رم تتى اليق تتين ،رم تتى
الس تتالم ال تتذ يم تتس الم تتوهر دنس تتاني ف تتي القل تتض ف تتي مخاطرات تته م تتع الض تتياء ..وف تتي
القصتتيدة تجليتتات فتتو تستتلط الفكتتر التتذهور و (-)Castrationرذن فالشتتمس اتتي
نوثة ،والذهورة اتي القمتر التذ يستتمد تياءر متن الشتمس -و نوثتة اتي المتوهر
و ص تتل ،وا تتي رذ تمث تتل ف تتي الحي تتاة المان تتض ديج تتا ي املبت ت يء ف تتأن ال تتذهورة تمثت تتل
المانتض الستتلطو الستلألاي ،نوثتتة اتتي شتمس العقتتل ،واتتي املستتقبل ،والتتذهورة اتتي
الذا رة.
في القصتيدة صترا مأستاو بتين التروا والمستد ،بتين الضتياء والعتمتة ..فالعمتل
دبتتداعي بم تتل ص تتورر ش تتعرا ه تتان أو موس تتيق  ،نحت تتا أو رس تتما ،وه تتل ف تتن م تتن الفن تتون
نعت ّتدر شمستتا رذ أن الشتتمس اتتي ةتتاهرة متتن ةتتواهر التجلتتي دلمتتي-فبغيتتاا الشتتمس
تدور الروا في مدارات لم والملمة وتستيقظ الرغبات المانمية.
تتتدور القصتتيدة فتتي ثالثتتة فضتتاءات زمنيتتةح املا ت ي ،الحا تتر ،املستتتقبل .الفضتتاء
املا ي يدور في غياهض مجاولة ،تمويه شعر أنما ترفض الشاعرة أن تعلتن عنته
أو أن تستتقبله ،رذ يبتدو أنته متاض تتدور فيته عاصتفة داخليتة ترهتك ستكينتها ،حتتض
ت تتارعا حرمت تتانا محت ت ٌتنا حت تتروا مت تتمون ،قات تتر وقيت تتود..ا وهت تتذا التمويت تته يضت تتفي علت تتى
القص ت ت تتيدة ا ت ت تتال رذ أن العتم ت ت تتة م ت ت تتا يق ت ت تتو ( ( )Novalisيج ت ت تتض أن تتب ت ت تتدد عو ت ت تتر
القصيدة)(.)0
فت تتي القص ت تتيدة ص ت تتم وحت تتداد وح ت تتًن مق ت ت ّتد  ،فالشت تتاعرة حبكس ت تتة ومغلق ت تتة ف ت تتي
الص تتم  ،قب تتل ال ل تتق ه تتان ص تتم  ،وقب تتل البعت ت يم تتون ص تتم  ،وقب تتل ه تتل ح تتد
عمتتيم يمتتون صتتم و عتتد هتتل حتتد التتل صتتم  .املا ت ي التتذ تريتتد الشتتاعرة أن
(1 ) HUGO Freidrich, Structure de la poésie moderne, traduit de Í allemande par
Michel François Demet, Paris, Librairie Générale Française, 1999, p.35.
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يت تتوارى يتجل تتى ف تتي الحا تتر ال تتذ تت تتدفق في تته ص تتورة مفعم تتة ب تتالحًن العمي تتق ،م تتع
شعور بالوحدة الباردة ،انقالا مفاجئح
فجأة يسقط الثلج في الصالة املقفلة....فمتتا ست ُّتر هتتذر الصتتالة املقفلتتةال و ي ت يستتقط التتثلج فتتي صتتالة مقفلتتةال صتتوت
الستتقون هنتتا يلعتتض دورا نفستتيا يتتواز حالتتة التتروا التتتي تستتقط مرتجفتتة ومتحتتدة
ههتذا الحتتًن المتتوهر التذ يغمرهتتا ورذ ال ت(أنتا) مغيبتتة غيابتتا شتعريا لكنهتتا حا تترة فتتي
عمتق هتذا الحتداد بفعتل الستقون املت هم (يستقط التثلج) ()Le verbe impersonnel
( )Tombe la neigeستقون التثلج هنتا يشتمل رنًياحتا أو انحرافتا ،ويتجلتى للتذهن أن
هنت تتات روح ت تتا ترتج ت ت  ،ن س ت تتقون ال ت تتثلج ة ت تتاهرة م ت تتن ة ت تتواهر الطبيعي ت تتة ه ت تتاملطر،
والغيوم ،والعواص أن نقو (هب عاصفة) لكن الشتعر ح ّتو هتذر المتاهرة رمتى
ٌ
حالتتة رنستتانية تشتتعرنا بالفجيعتتة والشتتوم ،حالتتة مفعمتتة با ت تتاا ومعتته تتشتتكيل
ص تتورة امالي تتة فيه تتا يتجل تتى الح تتًن ف تتي أعم تتق ص تتورة .رهطت ت الش تتاعرة ة تتاهرة م تتن
ة تتواهر ن تتواء الموي تتة ( )Météorologieبحال تتة م تتن ح تتا ت ال تتروا ف تتي أش تتد احت تتدام
لتتم .فتتاللون بتتيض (لتتون التتثلج) لتته تأثيراتتته الروحيتتة علتتى التتنفس دنستتانية التتتي
اتتي فتتي حالتتة حتتًن وحتتداد مطلتتق (صتتالة مقفلتتة) ،حتتًن ثقيتتل أنتته اتتدار يمتتتد رمتتى
الالنهايتة ،حتًن يمكتن تجتاوزر ،حتتًن يقاتر نته مقفتل ،حتتًن يأختذنا رمتى متا قبتتل
ال لق ،رمى ما قبل البداية ،رمى ما قبل الو دة ،رمى النقاء ،رمى الذهض ،رمتى المتوهر،
حًن ينوني.
ٌ
يغل القصيدة حًن عميق ،يعور عن أزمة حادة تضبض صفاء التروا التتي تريتد
أن تتحرر من هذا الورد أنهتا تبحت عتن منفتذ ،لكتن نوافتذ متل مستدودة ب حمتام.
صت تتوت الست تتقون ،هنت تتا لت تته تت تتأثيرر لت تتكس فقت تتط علت تتى املست تتتوى النف ت ت ي بت تتل خال.ت تتي
وامليتتتافي يقي ..فالستتقون يتترتبط بتتاليحيم ،يتترتبط بالشتتيطان التتذ يجستتد المستتد
وال طي ت تتة واملح ت ت ّترم .الس ت تتقون م ت تترتبط باللي ت تتل والعتم ت تتة .ف ت تتي لي ت تتل المس ت تتد تش ت تتتعل
النيتران ،نيتران الرغبتتة ،الستتقون مصتتحوا بجراحتتات ونتتًف و تتدمات ،الستتقون هتتو
يا مل.
(الص تتالة املقفل تتة) ناي تتة ع تتن المس تتد( .الص تتالة املقفل تتة) تحم تتل ف تتي معانيه تتا قيم تتا
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نبيل تتة ،عف تتة ووق تتارا ،وه تتذر رح تتدى خص تتا الش تتعر العم تتيم رذ تعو تتر الش تتاعرة ع تتن
المسد بت(الصالة املقفلة) وههذر اللغة الفا قة يقو الشعر (أنتا شتعر)( .)0رذ يتدفعنا
التأم تتل الش تتعر ف تتي القص تتيدة رم تتى تس تتال ت عدي تتدة تثي تتر الدهش تتة والحي تترة ،م تتا س ت ُّتر
الص تتالة املقفل تتةاا أص تتالة رق ت ل أص تالة در ل أص تتالة مخ تتاضل أم ص تتالة انا ًي تتة
فيه ت تتا اس ت تتد مس ت تت.ى يغطي ت تته ف ت تتن ال ت تتثلج .وهن ت تتا تتجل ت تتى ص ت تتورة القل ت تتق امليت ت تتافي يقي
( )Ľangoisse métaphysiqueقل تتق البح ت ع تتن الم تتا ن املطل تتق ،قل تتق البح ت ع تتن
املعرف تتة ،ع تتن الحري تتة ،ع تتن الح تتض املطل تتق ،ع تتن الحقيق تتة ،فف تتي القص تتيدة تجلي تتات
خفيت تتة مل ت تًاج أست تتود ،ومت تترارات ،فت تترا أومت تتض ثت تتم انطفت تتأ ،ثت تتم عًلت تتة ووحت تتدة .فعت تتل
الس تتقون مص تتحوا بجراح تتات روحي تتة مميت تتة ،س تتقون ل تته نهاي تتة عميق تتة الم تتوهر.
فعلتتى الصتتعيد النف ت ي تبتتدو التتروا مكبلتتة بستتلطوية عميتتاء رمتتى المستتد لكنهتتا ترستتم
فتتي الوق ت نفستته أن هتتذر الغريتتًة تلعتتض دورا عميقتتا فتتي التفتتتح والازدهتتار دنستتاني
ومتتن أاتتل أن نتالفتتى الستتقون ونقاومتته يجتتض أن نمتتون قتتادرين علتتى قمتتع هتتذر القتتوة
املخيفة بحيوية ديناميكية ينتصر فيهتا الروحتي علتى املتاد  ،استد مست.ى فتي العتمتة
والو تترد ..ث تتم تتش تتمل ص تتورة تتجس تتد فيه تتا العتم تتة القاتم تتة ،الغي تتاا المام تتل وتنع تتدم
الرلياح
فجأة تتداعى الغيوم،
ُّ
تسد النوافذ
تشت تتمل هت تتذر ست تتطر .صت تتورة للحت تتًن الشت تتديد ،الحت تتًن المت تتاثم ،الغيت تتاا ،تت ت ٌتل
ّ
ٌ
مأس تتاوية ،ح تتًن ب تتال خ تتال  ،هن تتات اث تته ،ح تتًن متخ تتر ،ح تتًن ي تترن ،انطف تتاء الف تترا
يتجستتد فتتي (تست ُّتد النوافتتذ) ،حتتً ٌن ت ش
تأن الشتتاعرة تريتتد أن تصتتل رمتتى اتتذورر العميقتتة
لتجتث تته ،ح تتً ٌن ص تتام  ،ح تتًن مغل تتق ا تملت ت دا رت تته لك ت شتن ه تتذا اللي تتل م تتن الح تتًن
ست تتود بت تتد أن يبت ت ّتددر الضت تتياء فت تتي هت تتل شت تتعر أصت تتيل ،و يتجلت تتى الضت تتياء ر بقتت تتل
الرغبة ح (تتداعى الغيوم).
ٌ ُّ
ترف علتى الشترف املطفتأة) و ش
( ٌ
تأن الشتاعرة ترمتً رمتى الرغبتة بموستيق
لحن أخيتر ي
حسية خاصة ،ريقا الرغبة اململ الذ تريد الشاعرة أن تسكته بشعرية متناغمتة
(1 ) COHEN Jean, Structure du langage poétique, paris, Flammarion, 1966, p.45.
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لكنهتتا انا ًيتتة أنهتتا لحتتن لتتة الكمتتان -يعتتًف الحتتًن عًفتته املنفتترد ،املستتتوحد -ثتتم
تومض الت أنا امل همة لتب يء الن ح
ُّ
أمد ذارعي
أمسك ما يتناثر من ندف النغم،
ي تم ،ج املوسيق بالثلج وملاذا ل فالتذرا هنتا ترمتً رمتى الفكترة الفعالتة( ،أم ّتد
ذراعتتي) تعنتتي البدايتتة ،متتا تعنتتي النهايتتة ،تعنتتي التخ تتر ،متتا تعنتتي الانصتتاار والتتذوهان..
رذ أن م تتل الضت تتارع ،أو القت تتيم الض تتارعة ،القت تتيم الشت تتفافة الت تتي تبع ت تترت فت تتي عصت تتر
مجنتتون يمكتتن دمستتات ههتتا لتتجلتتى فتتي (أمستتك متتا يتنتتاثر متتن نتتدف التتنغم) فكت ش
تأن
هذا مل الضارع يمون وسيطا بين املرري والال مرري ..أن الشاعرة تكش لنا عتن
ألتتم التتروا التتذ يهتتدأ ر با بتتدا ن متتا تكست ّتر وتشتتم متتن روحاتتا يلملمتته ر
ٌ
الشعر بشفافيته ،واوهرر املقتد  ،رعشتة تماتد لاتا العبتور رمتى العتالم املتعتامي ،رمتى
فض تتاء خ تتر أس تترى م تتن ع تتالم يس تتودر التفت ت والانفص تتا ال تتذ يرهقا تتا (أمس تتك م تتا
يتناثر من ندف النغم) ،رنها تجسد البح عن املثا النقي الذ يمكن دمستات
بته متن نتدف تتطتاير فتتي ثيتر البتارد التذ يعمتتق الشتعور بالوحتدة والاغ،تراا الروحتتي
والًوا  ..هنتات روا تشتعر بالستقم والضتنى والتذبو  ،حالتة روا تبحت عتن التوطن
م ..ش تتعور با ت تتاا يثي تتر ف تتي ال تتروا رغب تتة ل تتم تتحق تتق ،رغب تتة انكس تترت وتن تتاثرت،
فكتتأن هنتتات أنغامتتا داخليتتة تبمتتي وتتتوبج هتتذا الشتتعور بعتتذاا أزمتتي ،روا أنهتتا فتتي
منف ناء ،روا تناثرت في هذا ثير الحًين العدمي.
(الشمس تومض)
تتحتتو التتروا متتن حالتتة رمتتى أختترى (متتن فتترا ونشتتوة قبتتل تجمتتد الرغبتتة رمتتى متتد
وحتتًن ،زهتتد وتقش ت  ،يبتتا وتخشتتن ،ثتتم تخ تتر وامتتاد ،حتتا ت تحت ّتو متتاليتتة ثتتم
انص تتاار .فالش تتاعرة تق تتارن المس تتد بق تتوى الطبيع تتةح ح ترارة ،ب تترودة ،رطوه تتة ،يب تتا .
الش تتمس فت تتي الم تتون ات تتي ل تتون الت تتذهض ،الل تتون صت تتفر ،ل تتون الضت تتياء( .الكوريت ت فت تتي
المس ت تتد لون ت تته أحم ت تتر) ،ب ت تتام ،اج الل ت تتون حم ت تتر م ت تتع الل ت تتون ص ت تتفر يتش ت تتمل الل ت تتون
ا لمانر تتي ..معن تتى اا تتنم ي تتد عل تتى ناني تتة والكوري تتاء والمل تتم وع تتدم ح تتض الحكم تتة..
وهتتذر الصتتفات رذ تتجستتد عنتتد رنستتان متتا فأنهتتا تصتتبح مبتتدأر ،وهدفتته ورلاتته ..وهتتذا
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هت تتو المانت تتض الست تتلألاي والشت تتيطاني واملشت تتووم الت تتذ يتنت تتافى مت تتع لت تتون الشت تتمس ،لت تتون
الض تتياء ،ل تتون ال تتذهض .الانغم تتار ف تتي العتم تتة ه تتو نف ت ٌتي ع تتن الض تتياء ،رذ انطف تتأت ه تتل
الشمو  ،و هل ش يء رمتى متد مطلتق ،فكتأن الشتاعرة فتي حالتة متن الشتعور بتاللوم
والتأنكض تريد للنور الذ فتي داخلاتا أن ينطفت  ..تريتد أن تتمت ر متن هتذا دثتم ،أن
تغادرر نه موصو بعالم الشر ،عالم البشر.
فت تتا ثم مت تترتبط بالفعاليت تتات الورهانيت تتة ،بقت تتوة النت تتار ،دبت تتق ،لات تتض نت تتار وذهت تتور .
ّ
يخص تتض الً ب تتق وعن تتد الكيمي تتا يين الع تترا ل تته د ت ص تتوفية)( )0الً ب تتق
(الكوريت ت
(يرم تتً رم تتى الفاعلي تتة دلاي تتة ،ورم تتى فاعلي تتة ال تتروا ،ذو عالق تتة بالش تتمس ،الً ب تتق ل تته
تش تتميات رعمازي تتة ،ل تته عالق تتة بالموا تتض الس تتيارة لون تته أب تتيض فب ت ي عالق تتة ل تته
بالحكم تتة ،رط تتض ،أنث تتو  ،قم تتر  .وه تتو يش تتمل باختالف تته م تتع الكوري ت شمس تتا وقم ترا،
ذ ترا وأنألاتتى ،رنتته ممتتافئ للنتتدى ،فتترا وعقتتل ،فاتتو أحيانتتا شتتمس وأحيانتتا قمتتر ،أحمتتر
وأصتتفر)( ،)0فتتي تقلباتتته تتجلتتى تناقضتتات الحيتتاة التتتي تمتتوج بتتروا الشتتعر والشتتاعرة.
فا نوث تتة هن تتا ا تتي املش تتاعر والحقيق تتة الموني تتة الت تتي تع تتًف عل تتى ال تتوتر الحس تتا م تتن
الروا دنسانية.
اللون حمر هو لون الرغبة التتي تتذهض رمتى هتدفاا ..لتون عتارم يجستد الايجتان،
يجس تتد الش تتاوة الت تتي تمتل تتك خاص تتية الحت ترارة والو تترودة ،الق تتوة والايمن تتة ،القت ترار،
الفترا ،العنتتاد ،املشتتاعر امللتهبتتة ،الفتترا والانتصتار ،موستتيق المستتد التتتي تتترن قويتتة
معوتترة ،عني تتدة ،متكوتترة ،متغطرس تتة ..تنطف ت ر بامل تتاء ..لكتتن ه تتذا الاشتتتعا يب تتدو
بالنستبة للشتتاعرة قاستيا ومأستتاويا ..رذ يصتاحض هتتذا الاح،تراا شتتعور بتا لم العميتتق
والبماء والم ف والتقرحات و نين الروحيح (تومض الشتمس)د أيتة شتمس هتذر ومتن
أي تتن أومض ت ل تب تتدأ رحل تتة ادي تتدة للبح ت  ،رحل تتة تبح ت فيه تتا الش تتاعرة ف تتي الس تتماء،
تبحت عتتن زمتتن روحتتاني هرهتتا متتن زمتتن حا تتر يعت ّتد متتن أ تتر زمنتتة انحطاطتتا ،زمتتن
الستتلطة املايمن تتة ،متتن الش تتبق املتتاد  ،تبح ت الشتتاعرة ع تتن متتن تش ت ّ
تيدر فتتي العل تتو
ز
ز
املطلق ،زمن مبني على القيم الفريدة في اماله وهها ه .ففي القصيدة انتصار متتألق
عل تتى ع تتالم ح ت ي وم تتاد  .وتس تتتحوذ عليه تتا الرغب تتة ف تتي العب تتور رم تتى الع تتالم خ تتر ،رذ
(1 ) PHILIBERT Myriam, La Pierre, Paris, Paradés, 2004, p.85.
(2 ) Ibid,p.85.
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تجستتد التتروا التتتي تفت ُّتر متتن استتدها ،تتحتترر متتن ااذبيتتة رض ،متتن ثقتتل المستتد
وأعبا تته ،تتح تترر منتش تتية ،مفتون تتة ،منذهل تتة بجم تتا الع تتالم العل تتو  ،متح تتررة م تتن
العالم الدنيو  ،وهنا يتجلى المانض الروحي بتأبمى صتورة ،صتورة الفاعليتة الفكريتة
المونيتتة التتتي اتتي معرفتتة اوهريتتة نقيتتة ..فالشتتاعرة تطمتتح رمتتى لغتتة تفتتيض بالس تتالم
والوفتتاء ،لغتتة تتجستتد فيه تتا لغتتة الحيتتاة ،لغ تتة الحتتض ،لغتتة الض تتياء التتتي ينتصتتر فيه تتا
ال ي تتر عل تتى الش تتر ،والن تتور عل تتى العتم تتة ،والحي تتاة عل تتى امل تتوت ،لغ تتة تعي تتد ل نس تتان
صورته دنسانيةح
(تنفتح النافذة)
رنهتتا املفااتتأة الحتتادة فتتي هتتذا املقطتتع متتن التتن  ..رحلتتة الانطتتالا ،رحلتتة شتتعرية
يتألق فيها ملعان الضياء ،رحلة ذهبية اللون يتجلى فيها الطمتوا رمتى بلتوش الاشتراقات
واملثتا املطلتق ،رحلتة الشتتعر ،رحلتة الحلتم فتتي لغتة يتتذوا فيهتتا دنستان حتالوة اللتتذة
الروحيتتة ..لكتتن هتتذا التحتتو يتحقتتق ر بعتتد محتتن وعتتذابات واشتتتعا واستشتتااد
لتع تتود ال تتروا بع تتدها رم تتى اوهره تتا ب تتيض الناص تتع ،ا تتوهر العف تتة والفض تتيلة عل تتى
مستوى املثل ومنموماتها نفسيا وااتماعيا وأخالقيا.
تجمتتد ثتتم انصتتاار يتماثتتل متتع ديقتتا المتتوني ،عبتتور متتن التخ تتر ،رمتتى التجمتتد ثتتم
رمتتى الانصتتاار ،رحالتتة المستتد رمتتى روا ،ارتفتتا متتن أستتر التتدنيا رمتتى الرفعتتة .عتتودة رمتتى
رحم م -التي اي رض -تحتو ٌ متن العتدم والعتمتة الموهريتة رمتى الضتياء و نغتام
الفرحة ..ففي القصيدة فاعليات أر تية وستماوية .النفحتة -المتوهر .متاء ونتار .النتار
نتار التتروا التتي تح،تترا ،املتاء متتاء البتذر -ثتتم دزهتار ودثمتتار .فتال روج متتن الترحم هتتو
ال تتو دة الت تتي ا تتي و دة دنس تتان الحقيق تتي ال تتذ يماث تتل ف تتي ا تتوهرر الم تتوهر دلم تتي-.
التحتتو متتن الحالتتة املاديتتة رمتتى الحالتتة الروحيتتة -متتن املعانتتاة و لتتم والقستتوة التتتي
يمكتتن الانتص تتار عليهتتا وعل تتى انعماستتاتها الس تتلبية ر باملمارستتات الروحي تتة-تقتتدم لن تتا
ّ
الشت تتاعرة بت تتديال عت تتن العت تتالم الح ت ت ي وعت تتن الواقت تتع عاملت تتا ايجابيت تتا ير ت تتً علت تتى الت تتروا
الشتفافة وعلتتى عتتالم متا يعتتد التحتتو ت بنعميمته التتدا م املطلتتق .فالقصتيدة تتتدور فتتي
فضاء يصور لنا الحياة الروحية تصويرا وادانيا يتعامى علتى متا فتي الواقتع متن قتبح-
تصتتور لنتتا الشتتاعرة هتتذا التحتتو بلغتتة رنستتانية تحقتتق امتتا ّ
مويتتدا فتتي التعبيتتر عتتن
الروا التي اي في محنة ،محنة التروا دنستانية وحيرتهتا التتي يمكتن الانعتتاا منهتا
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ر بالتش تتميات النفس تتية ،ب تتتحطم المس تتد وتحويل تته رم تتى روا ،ال تتروا الت تتي ت تتدور ف تتي
محت تتورينح محت تتور الرغبت تتة فت تتي الحيت تتاة والتعلت تتق بالت تتدنيا ،ومحت تتور التجت تترد مت تتن الت تتدنيا
والتحتترر منهتتا ،وهتتذا التحتترر يتتتم ر بمحتتو التتذات والت تتحية والعتتذاا متتن أاتتل
دقب تتا عل تتى النف تتكس والتحلي تتق ف تتي الفض تتاءات النقي تتة امل،رع تتة با م تتل ،لغ تتة الحل تتم
ب نس تتان أفض تتل ن دنس تتان ه تتو ا تتوهر الوا تتود ..فكأنم تتا تص تتور لن تتا الش تتاعرة هه تتذر
الاح،راقتات والاشتتعا ت والتقرحتات رثتاء ذاتيتا يعوتر عتن الاغ،تراا الروحتي العميتق فتتي
اوهرر ،العميق فتي حًنته لكتن الشتاعرة عوترت بلغتة رمًيتة تنفتتح علتى ستمات الحلتم
و متتل والتحليتتق فاتتذر الاح،راقتتات والاغ،راب تتات لكس ت ر واتتودا روحيتتا فتتي حض تتن
اللغت تتة .ن هت تتذا الت تتوميض (تت تتومض الشت تتمس) تتجل ت تى فيت تته صت ت ٌ
تور بصت تترية وست تتمعية
وروحيتتة رذ تحتتد تحتتو ( )Métamorphoseي،تترت أث ترا عميقتتا وغريبتتا بمتتا يثيتترر متتن
مشاعر يم،ت ج فيهتا توعتك ،انحتراف متًاج ،قلتق ،تيق ،ختوف ،واختنتاا تبحت فيته
الش تتاعرة ع تتن م تتالذ يتحق تتق ر بانس تتالد ال تتروا ع تتن المس تتد ،لك تتن ه تتذا الانس تتالد
رغت تتم دمويتت تته لت تتكس ر موتت تتا لذيت تتذا يقت تتاوم نت تته يت تتتمخض عت تتن دبت تتدا الشت تتعر
فيجعل منه شمسا خصتبة ،ثتم برقتا ،وهتذا الوترا بتدورر يتجستد بصتورة أف تى ذات
رأسين .رنها أف تى المستد التتي ت ّ
تدمر حتين تتحتو رمتى ستلطة مايمنتة ،متدمرة .فكأنمتا
الشاعرة تبتهل رمى أن يبعد عنها هذر ف ى التي تتنافى مع الروا ،أف تى المستد
التتتي تهتتيغ الغرا تتً الستتلطوية ،ماديتتة ،سياستتية ،اقتصتتادية ومنمومتتات ااتماعيتتة
رنس تتانية .رن دب تتدا ال تتذ ه تتو ان تتين ف تتي ال تترحم الش تتعر ينم تتو و يول تتد ر عو تتر
اراح تتات وتمًق تتات ي تتأتي بع تتدها املخ تتاض وتخ تترج القص تتيدة رم تتى الفض تتاء .فا ب تتدا
ّ
ينحبس في سموم لم وال يا الود يولد دبدا .
(تنفتح النافذة)
صورة املعرفة التتي تغلتي لمتي تستمح للتروا أن تتجتاوز الحتدود املعتتادة للوصتو
عور الحلم رمى املعرفة العميقة للسرار ،أمطار متن نتار ،للعبتور متن املتوت رمتى الحيتاة
رذ تتجلتتى ةتتاهرة اوهريتتة لالنتصتتار علتتى غيتتار ،علتتى املتتادة ،علتتى املتتوت فتتي الحيتتاة.
تنف تتتح الناف تتذة عل تتى ش تتمس الما تتر ،تتجل تتى ش تتمس الش تترا القوي تتة ،ولكس ت ش تتمس
الغ تترا الباهت تتة ،الش تتاحبة ،املريض تتة ،الب تتاردة ،تش تترا ش تتمس الش تترا الت تتي تجس تتد
الضياء دلمي بتألقه ح
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(فجأة)
ه تتذر ال ت ت(فج تتأة) تش تتمل انقالب تتا اوهري تتا ف تتي تح تتو ت ال تتروا والتجره تتة الداخلي تتة،
التجرهت تتة الشت تتعرية( .فجت تتأة) تلف ت ت النمت تتر نهت تتا تشت تتمل حالت تتة عامت تتة مت تتن حت تتا ت
الفصو النفسية ،بل حالة خاصة ،وعالمة لاتا وعالمتة عليهتا ،عالمتة تنتاقض حالتة
السقون ..رذ تنفتتح أبتواا الضتياء ،انتهت العتمتة وتالشت  ،ع ّتم الضتياء الروحتي ،ال ت
(أن تتا) هن تتا أش تترق أنه تتا ن تتار انبثق ت م تتن عتم تتة ،تح تتو ت روحي تتة داخلي تتة متأبم تتة،
أنهتتا أعيتتاد داف تتة ليتجلتتى دبتتدا  .رذ أن شتتمس الفكتتر تكتمتتل فتتي الليتتل وتتنتتافى متتع
العقتتل البتتايولوجي للمستتد ..الليتتل هتتو العقتتدة الغامضتتة للعتمتتة والنقطتتة التتتي عورهتتا
يتصتتاعد دلاتتام ..ليلتتة مضتتك ة تتنتتافى متتع تتوء النهتتار املعتتتم ..ليلتتة دلاتتام اتتي ليلتتة
الضياء املكتمل التي تقود رمى وء النهار ،وء المايرة.
ُّ
(وترف البالبل)
تصتتور لنتتا الشتتاعرة حالتتة الانفتراج متتن التتتوتر ،متتن حالتتة الشتتد النف ت ي ،ارتبتتات
روحي متجذر ،قلق عميق المذور يمكن اقتالعه ،بلبلة هان معقتدة و ن تنفتك
وترف ،حالة هان تجسد الالشعور ،النسيان ،الا ت اا ،حالتة تأنكتض ،بت  ،حالتة
بح عتن شت يء تر تً عليته التروا ،حالتة متن حتا ت التتوتر ال تانق ،التعقتد الصتعض
ّ
تت ّ
تدبرر وال تتذ تري تتد الش تتاعرة أن تتح تترر من تته .ه تتذا القل تتق املتج تتذر ،القل تتق ال تتداخلي،
ّ
و أنتته أشتتوات غابتتات ،أنتته عليتتق ،أنهتتا تريتتد أن تحلتتق متتن أاتتل التحتترر متتن هتتذا
اليحيم رمى الفضاءات السماوية (ترف البالبل) غناء وترانيم تصلاا متن عتالم ختر،
عالم مقد غير منتهك ح
(يهدر ٌ
موج عص ُّي)
صتتورة متتن صتتور تفتتاقم الحتتًن ،أمتتواج حتتًن يتتتدفق بعتتد أن هتتان حبكستتا أنهتتا
روا غرق ت  ..اختنتتاا ،متتوت ..حالتتة متتن حتتا ت التوق ت عتتن الحيتتاة ،خطتتر متتداهم-
تصور الشاعرة الحًن فتي أعمتق صتورر املأستاوية -تصتور الًهتد التذ يغمرنتا بته بحتر
الحيت تتاة والانتهاهت تتات التت تتي عصت تتف بت تتروا دنست تتان املعاصت تتر ،وال ت تتميغ ،لطختت تته،
لطخت روحتته وابتلعتهتتا .لكتتن هتتذا املتتوج ستتود يتحتتو رمتتى فتترا أخضتتر .هتتذا الحتتًن
ستتيمون تحتتو اتتذريا متتن الفكتترة ،فتتي املوقت  ،ستتيعقبه تحتتو اتتذر متن الواتتود،
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أن هنات غمرا ،تطارا ،رنبثاقا ()immersion()purification()resurgence
(تهفو الغصون)
ت تتأثير الغص تتون يس تتكض عل تتى ال تتروا غ تتذاء روحي تتا مل تتا في تته م تتن ق تتوة م تتحرية عل تتى
نس تتيان الح تتًن ،رذ أن ه تتذر الغض تتون تب تتدد وحش تتة ال تتروا بم تتا فيه تتا م تتن موس تتيق
غامضتتة تفتتوا أنغاماتتا وخضتترتها ،أنهتتا عطتتر أغصتتان لتتمرة التفتتاا ،عطتتر ال لتتود،
موسيق هونية تنبثق وتصتدا متن أثيتر علتو تجستد خصتوهة الفعتل دلمتي بجمالته
وعط تترر وح تتالوة تذوق تته ،ح تتالوة أثمرته تتا املعرف تتة والحري تتة الموهري تتة بع تتد م ترارة ل تتم
والنفي الذ أدى رمتى انحطتان العقتل فتي الشتاوات .فبا رتقتاء الروحتي يتًو هتل ألتم
وا تتو وه تتو وعط تتك .رذ تنف تتتح ه تتل أب تتواا ال تتمون ،وتص تتدا موس تتيق مقدس تتة
تنثتتا متتن الستتماء ،يتجلتتى ههتتا ال هتتاء دلمتتي بمتتا فيهتتا متتن أنغتتام متتحرية خالتتدة علتتى
املستويين الروحي والمستد  ،رنهتا موستيق دلاتام ،فكأنمتا تجتو روا الشتاعرة فتي
معبتتد مقتتد  ..رذ تغتتادر اس تتدها فأنهتتا بتتذلك تستتمو رم تتى الحكمتتة والقتتوة وتمتتون ف تتي
تتيافة  .فا ب تتدا الش تتعر يش تتعرها بالش تتباا ال تتدا م ،الن تتد ّ املتجدد..ش تتباا
العطتتاء ،عطتتاء تحتتدر قيتتود ،وهتتو الطريتتق التتذ تستتلكه لبلتتوش الحكمتتة والاح،ترا
والحص تتافة ف تتي ه تتذا العص تتر املجن تتون ..فالش تتعر س تتيد س ترار ،يعم تتل ف تتي ال ف تتاء م تن
أاتتل مستتتقبل يستتود فيتته العتتد والنمتتام ونتتور  ،واتتي رذ تتحتترر متتن هتتذا العتتالم
ومتتن مت امه ونتانتتته فأنهتتا تتحتترر متتن واعاتتا التتداخلي ،فالشتتعر يشتتمل بالنستتبة لاتتا
ه تتذا الفيلس تتوف الكت تتيم ال تتذ ل تته عالقات تته الرمًي تتة م تتع ال تتذ يلق تتن نقي تتاء..
فا ستتا التتذ ترفضتته الشتتاعرة هتتو العاتتر الروحتتي التتذ يتستتم بتته عصتترنا املحتتروم
متتن القتتيم الرفيعتتة وهتتذا هتتو البتتو املطلتتق التتذ يمكتتن أن يستتور غتتورر تعكستته
الشت تتاعرة فت تتي صت تتورة دنست تتان الست تتا ن أبت تتديا فت تتي عذاباتت تته ،والت تتذ أردتت تته الحضت تتارة
املعاصرة قتيل صراعاتها وشاواتها غير املشروعة.
تغادر روحي قضبانها
تصت ّتور بيتتات تجرهتتة شتتعرية للمتتوت والحيتتاة (تغتتادر روحتتي قضتتبانها) هنتتا يتجلتتى
الحضتتور دلمتتي ..يتجلتتى الشتتعور بالستتالم ..هنتتا الوصتتو رمتتى حالتتة متتن حتتا ت الر.تتي
الفكت تتر  ،رذ تنفت ت ُّتك العقت تتدة وتتحت تترر الت تتروا مت تتن حالت تتة املتاهت تتات ..هنت تتا التحت تترر مت تتن
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ٌ
عبودي تتة الواق تتع ..حال تتة م تتن ح تتا ت التعبي تتر الموهري تتة م تتن أا تتل الوص تتو رم تتى أعل تتى
املستتتويات دبداعيتتة فتتي قلتتض الشتتاعرة علتتى املستتتوى الفلستتفي التتذ يتعلتتق بالحتتض
واملت تتوت ودبت تتدا فمت تتي فت تتي حالت تتة ربت تتدا  ...رذن حالت تتة متاهت تتات فت تتي الممت تتا املطلت تتق،
فالروا هنا اي نقطة الانطالا ،ونقطة البلوش ،حالة تجترد متن الحيتاة ..حالتة شتفاء
بعتتد بح ت ومختتاطرات عميقتتة فتتي بتتورة الفكتترة الموهريتتة ..فكتترة بتتد ،فكتترة ال تراء
املعرفيتتة فكتترة الستتعادة ،لكنهتتا أيضتتا فكتترة لل تتروج متتن الحتتدود المونيتتة بحثتتا عتتن
ٌ
ال لتتود .رذ فتتي دبتتدا الشتتعر يتشتتمل الفضتتاء الحيتتو  .فالشتتعر بحت عتتن الحريتتة
الفعالة حرية بال حدود .ش
فكأن دبدا يمنحاا السكينة ويه ّتد روعاتا متن املتوت ،رذ
أن الش ت تتعر يتح ت تتو رم ت تتى أحض ت تتان أم حن ت تتون تهده ت تتد الش ت تتاعرة ،ن امل ت تتاء يهده ت تتدنا-
فالشاعرة تصتبو رمتى لغتة تجتر اريتان امليتار ،لغتة بتال عقبتات ،تطمتح رمتى لغتة يلعتض
فيهتتا معتتاح الستتر واملطلتتق الالنهتتاري ..فلتتكس لاتتا متتن متتالذ ر الشتتعر رذ تنغمتتر فيتته .رنهتتا
تتر ض رمتى م ،رنهتتا تتر ض رمتتى البحتتر .رنهتا تتتر ض رمتتى الشتعر ،رنهتتا تتتر ض رمتتى ..
فالشتتعر صتتورة للحيتتاة واملتتوت والواتتود بمتتل اتتوهرر ،رنتته يصت ّتور لنتتا رحلتتة الشتتاعرة
رمتتى العتتالم ختتر ،عتتالم الفتترا املطل تتق ،عتتالم الحريتتة ،أمتتل الفنتتون املنشتتود ،لكنه تتا
حرية ربداعية ،متحررة من هل عذاا وقيد.
(تغادر روحي قضبانها)
تصور لنا الشاعرة فتي هتذا الستطر التروا متمينة المستد ،صتورة تح ّتو المستد
رمتتى روا ..فكأنمتتا المستتد هنتتا قيت ٌتد أو قوت ٌتر تريتتد التتروا أن تتحتترر منتته بحثتتا عتتن عتتالم
ُّ
تجد لاا مالذا ر في العالم خر حيت ال هتاء زمتي
أ ر قدسية رذ أن هذر الروا
لتتحتترر متتن متتمن الحيتتاة املوغتتل فتتي العتمتتة ،متتن حتتًن عميتتق ..تصتتور لنتتا الشتتاعرة
شفافية الروا التي تبح عتن املطلتق ،عتن املثتا  ،عتن المتوهر ،تعوتر الشتاعرة عتن
انتصار الروا على هتل متا يحتيط بتالواقع متن أذى وتختبط وختواء وهبتاء ..ن الستمو
دعماز للحياة الروحية يتفوا على هتل متا هتو متاد وأن هتل قتوة غيبيتة تطفتح
ر مت تتن النقت تتاء ..فكت تتأن الشت تتاعرة بعت تتد ص ت ترا داخلت تتي محتت تتدم تو ت تتد لنت تتا أن الت تتذات
الشتتعرية تنصتتار رمتتى حتتد التتذوهان والانتتدماج متتع التتذات دلايتتة والتتذات المونيتتة حت ّتد
أنه تتا اعلت ت م تتن الش تتعر ه تتذر الق تتوة الفا ق تتة ذات القيم تتة الت تتي تق ت ّتدر ر بق تتدر م تتا
ترتقتتي با نستتان رمتتى هتتل متتا هتتو رفيتتع و محتتدود ةن روحاتتا الشتتعرية تحتتض هت شتل متتا
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يعيتتق حريتتة الفكتتر وال يتتا والفن..والممتتا  ،و ن الشتتعر يشتتمل بالنستتبة لاتتا فع تتال
وص تتوتا أب تتديا من تتدمجا م تتع ال تتذات دلاي تتة .فم تتي تغن تتي ب يق تتا م تتولم رحلته تتا رم تتى ذل تتك
الع تتالم خ تتر لك تتن ه تتذا ل تتم يتح تتو رم تتى ف تترا رذ ل تتم يع تتد هن تتات خط تتر ي،رص تتدها،
وتت ت تتدفق ص ت تتورة حميم ت تتة تطف ت تتح بمش ت تتاعر الح ت تتض املتدفق ت تتة رذ نجت ت ت م ت تتن الغ ت تترا
وال وف ..البحر و رض يرتبطان باملوت .و دة تعنتي ال تروج متن بطتن م ،فتاملوت
ه تتو العت تتودة رم تتى رحت تتم رض ،و م ات تتي م تتان ،الحنت تتان ،والغ تتذاء ،املت تتالذ والت تتدفء.
فالتجره تتة الش تتعرية لكست ت ر موت تتا يعتص تترها لك تتن الش تتعر غ ت ٌ
تذاء روح ت ٌتي يحق تتق لا تتا
الان ت تتمام المامت تتل مت تتع الت تتذات ومت تتع خت تتر ،و عذريت تتة الشت تتعر تتخصت تتض الت تتروا ،ن
الش تتعر يخض تتع لق تتوانين الطبيع تتة ب تتل ّ
يجس تتد فيه تتا الفع تتل دلم تتي ووح تتدة ال تتذات.
فالش تتعر ه تتو الوح تتدة الموني تتة ّ
الفعال تتة ،وه تتو الق تتوة الروحي تتة نثوي تتة ،وه تتو أم تتواج
الطاقة دبداعية التي تتدفق عليها من علو ..متن عل ّتو فتا ق فتي امالته ..و تأن الشتعر
موس تتيق تمنحا تتا الان تتمام التن تتاغري م تتع الم تتون بم تتل س تتعته و أنم تتا اللغ تتة تش تتمل
عن تتدها فع تتال تأ ي تتديا متس تتعا ومنتش ترا تس ت ى ب تته رم تتى ص تتورة دنس تتان املث تتا ف تتي ه تتل
مجا ت الحياة ..فالشتعر واملوستيق يًيحتان الحتدود بيننتا وهتين  ..ورذ ت ُّ
تتم عمليتة
التحتتو متتن الحيتتاة رمتتى الفنتتاء فتتي طقتتو موستتيقية تخف ت متتن ثقتتل التجرهتتة علتتى
روا الش تتاعرة ،ن ه تتذر املوس تتيق تخل تتق توافق تتا ب تتين ال تتروا والمس تتد ،وت ،ت اوج م تتع
الت تتروا والمست تتد ،وت ،ت ت اوج الت تتروا مت تتع العناصت تتر الموهريت تتة للمست تتد وفت تتي حت تتدة هت تتذا
الان مام تفارا الروا المسد ح
(يهدر ٌ
موج عص ي)

ٌ
لحمة هدير املوج العص ي لحمتة هونيتة تفتتح بتواا املوصتدة هلاتا فيتتالحم هتل
ش يء بمل ش يء ح
(يتداخل ٌ
بحر بأفق)
تتتتداخل هنتتا الصتتور فقيتتة متتع الصتتور العموديتتة لتشتتمل التتًمن وهتتل تجليتتات
الحياة بفرحاا وحًنها ،الحياة واملوت ،هل ذلك يدور في محور الًمن..
( ٌ
وأرض بنهر)
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عملي تتة ال تتدوران زمني تتة ،تت تًاوج امل تتادة وال تتروا ..وهن تتا تتش تتمل ص تتورة العب تتور م تتن
النه تتاري رم تتى الالنه تتاري ..رذ أن ال تتذات الش تتعرية تع تتد امل تتادة ا تتي الواق تتع الوحي تتد ،ب تتل
تومن بواود الروا والعالم خر و  ..وتهمر امللذات المستدية -فالعذريتة فتي هتذر
القصتتيدة تولتتد وتتجتتدد ..والتتروا الشتتعرية تجتتد الحيتتاة فتتي املتتوت التتذ هتتو الطاقتتة
الموهريتتة العليتتا ،ولتتكس النهايتتة املطلقتتة .تعطتتي الشتتاعرة للمتتوت قيمتتته النفستتية رذ
يحررهت تتا مت تتن القت تتوى الست تتلبية ومت تتن الانكفت تتاء حت تتين تتالش ت ت ى املت تتادة وتتحت تترر القت تتوى
الصاعدة للروا وتنكش أماماا أروقة النور.
(ت تتدور الص تتحارى) وي تتدور الم تتون دورة الحي تتاة حينم تتا تغ تتادر الص تتحارى ا تتدهها ف تتي
ممارستتة النشتتوة املقدستتة فتتي رق ت صتتوفي ،ورذ تتحتترر متتن ثقتتل الحيتتاة فأنهتتا تتتدير
ةاره تتا مت تتداد الواق تتع الص تتحراو العق تتيم ال تتذ يش تتمل بالنس تتبة لا تتا ر منفت ت .
نالحتتظ أن هتتذا البحت عتتن المتتوهر لتتكس ر بحثتتا عتتن الفتتردو املفقتتود ،بحثتتا عتتن
التذ يتجلتى فتتي هتذا الامتتتداد الشاستع التذ بدايتتة لته و نهايتتة .الصتحراء هنتتا
ا تتي القل تتض ف تتي املحن تتة ،وا تتي املم تتان ال تتذ يع تتكك في تته الًاه تتدون ف تتي الحي تتاة .ف تتالروا
الشعرية تجتد فتي تأمالتهتا ال فيتة فتي هتذر الحيتاة ر وهمتا ..وفتي هتذا التيته التتأملي
تجد ح
وأصعد،
أصعد...
حتى التالش ي
فعتتل الصتتعود يجستتد صتتعود التتروا بأنفصتتالاا عتتن العتتالم الح ت ي نحتتو العتتالم
العلو الذ ندر ه بالعقل ولكس بالحوا  .فالقصيدة تكش متا هتو خفتي وستر
وهتتاطني ،..تتجلتتى الحقتتا ق ،ف تتالروا دنستتانية رذ تصتتعد فأنه تتا تحقتتق بتتذلك عملي تتة
البح ت عتتن اًفهتتا املفقتتود لتتأمتتل فمتتار النقيتتة با تحتتاد متتع صتتل ،متتع المتتوهر
صتتل ،رذ تجتتد فيتته المتتوهر الثابت والقتتيم صتتيلة التتتي تتغيتتر ،وهتتل ذلتتك تجتتدر
فت تتي التجرهت تتة الشت تتعرية التت تتي تناديهت تتا نحت تتو الصت تتعود ..هنت تتات تجت تتد الوحت تتدة والاتحت تتاد
والاوية واللغة الحريرية التي تم ،ج فيها رما الصحارى مع أمتواج البحتر ..ومتع فعتل
ّ
الصتتعود تتالش ت ى املتتادة ،وتحلتتق التتروا بتتال حتتوااً ،وتتيتته فتتي شتتفافية التتال متنتتااي،
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تتالش ت ى ص تتوات و ش تتما والحره تتات ،وتغ تترا ال تتروا ف تتي الفض تتاء زرا أنه تتا ف تتي
متتدن عميبتتة وشتتك ا فشتتك ا ت،تترت الشتتعور لالشتتعور ،هنتتات فضتتاءات غيتتر واقعيتتة بتتل
فتتوا التتال واقعيتتة ،وهتتروا استتورة تخ،تترا التتروا الشتتعرية هتتذا العتتالم امليتتتافي يقي
التتذ لتتكس هتتو عاملنتتا ،رنتته عت ٌ
تالم يجتتذهها نحتتو املطلتتق باعثتتا فيهتتا نشتتوة غيبيتتة ،نتته
عت ٌ
تالم ما تتد ومس تتكن ،تتأن احتف تتا يج تتذهها وطقوس تتا تستحض تتر امل تتوت بحث تتا ع تتن
الحقيق تتة ،تتأن ه تتذا الفض تتاء رح تتم أب تتيض يص تتعد هه تتا رم تتى الفض تتاءات البيض تتاء ،رم تتى
عاملاتتا ختتر -رمتتى  .هنتتات يتتتم لاتتا متتا تصتتبو رليتته متتن عتتالم شتتفاف بمت ّتي ومتطتتور
هرهتتا متتن عتتالم متطت ّتور ،ورذ تتجتترد متتن ه تتل ش ت يء ،تشتتعر و أنهتتا فتتي عيتتد ص تتعود،
يتتداها تمتتتد نحتتو الستتماء أنهتتا تصتتلي ،مجستتدة صتتورة دنستتان ديجتتا ي املتماستتك
فتتي ارتقاءاتتته الروحيتتة بعيتتدا عتتن التشتتت والانفصتتا  ،أنمتتا فتتي صتتعودها اح،راقتتات
تس تتمو هه تتا عل تتى ه ت ّتل يب تتا وا تتو وحرم تتان ،س تتموا يعل تتو عل تتى ه تتل رغب تتة س تتلطوية رذ
تتح تترر م تتن الاغ ،تراا الروح تتي ال تتذ يتن تتاغم م تتع الح تتًن دنس تتاني ال تتذ نهاي تتة ل تته..
حالتتة متتن التجلتتي تتفجتتر فيهتتا هتتل غرا تتً الحيتتاة التتتي تطمتتح ر رمتتى رمتتي ازدواايتتة
الت تتًمن ..حالت تتة مت تتن الايجت تتان املست تتتعر لالنت تتدماج بالوحت تتدة صت تتلية ،حالت تتة الالزمت تتان
والالمم ت تتان ،حال ت تتة ب ت تتال نهاي ت تتة م ت تتن التح ت تتويم وال ت تتدوران ي ت تتتم فيه ت تتا الش ت تتعور ب ت تتالتحرر
والانعتت تتاا ،حالت تتة الانتقت تتا مت تتن الفنت تتاء رمت تتى ال لت تتود ،حالت تتة مت تتن الحت تتا ت الروحيت تتة
املنتقت تتاة ،حالت تتة مت تتن الانصت تتاار فا قت تتة الممت تتا  ،مت تتوثرة ،حالت تتة مت تتن حت تتا ت العشت تتق،
النش تتوة ،الوا تتد ،ال تتذهو  ،ال ط ت  ،الش تتطح ،وتص تتدا موس تتيق فرح تتة ،موس تتيق
التحتترر متتن لتتم ،متتن العنتتاء ،متتن ااذبيتتة رض وأغيارهتتا ،متتن عبوديتتة المستتد،
وهن تتا يتحق تتق الاتس تتا الروح تتي والتأم تتل ال تتذ تعيق تته الفعالي تتات ال اراي تتة للحي تتاة
والرغب تتات المس تتدية وم تتا فيه تتا م تتن حاا تتات رتكب تتة تعي تتق مش تترو الش تتاعرة الروح تتي،
البحت عتتن املثتتا  ،عتتن الحريتتً ،عتتن املنبتتع املتعتتذر بلوغتته ،وهتتذا التحتتو المتتوهر
رمى حد الشفافية التي تخ،ترا أبتواا الستماء وتتالشت ى بالتذات دلايتة ،هتذا العطتك
ن دنستتان
التتذ تتتتوا شتتفافية الشتتعر رمتتى رروا تته والتتذ يرتتتوى ر بمعرفتتة
ع تتااً ع تتن تحقيق تته ،ه تتو بح ت ع تتن الكن تتوز املعرفي تتة الت تتي تغم تتر دنس تتان بالس تتعادة
والرخت تتاء الروحت تتي الت تتذ يكت ت تتع أعاصت تتير المست تتد ..،فا بت تتدا الشت تتعر هت تتو املمت تتان
والوس تتيلة الت تتي تبل تتة ههم تتا الش تتاعرة غايته تتا ح ت ّتد الانتش تتاء والتج تتدد والبعت ت  ،يمك تتن
الق ت تتو رنه ت تتا تح ت تتو ت اس ت تتدية عميق ت تتة لكنه ت تتا تجس ت تتيد أيض ت تتا لتناقض ت تتات واداني ت تتة
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تفتتحاتتا الشتتاعرة بموستتيق انا ًيتتة ،متتوت مفتتاجئ ينتتاد با رتقتتاء الروحتتي للواتتود
دنس تتاني .ه تتذر التجره تتة الرمًي تتة للتس تتامي والنق تتاء يمك تتن نكرانه تتا نه تتا تعو تتر ع تتن
معناهتتا عمتتق بقتتدر متتا يرافقاتتا متتن طقتتو انا ًيتتة تعوتتر عتتن التتروا املعذبتتة التتتي
تريد أن تفل  -عور عملية الانجماد والغرا  -متن المستد خوفتا عليته متن الانستياا
فت تتي وحت تتو الحيت تتاة محلقت تتة نحت تتو الست تتماء بت تترق صت تتوفي وأغت تتان وابتهت تتا ت وصت تتلوات
وتض تترعات وهم تتاء واش تتتعا ت عا تتدة رم تتى اوهره تتا بع تتد تطاره تتا ،وهه تتذر الت تتحية،
وههتتذا الاح ،تراا التتداخلي تح،تترا أفتتاعي المستتد فيتحتتو المستتد رمتتى روا .ف تتا بيض
و زرا ألتتوان مريميتتة ،عذريتتة تعوتتر عتتن الانفصتتا عتتن هتتذا العتتالم ورطتتالا التتروا
املتحررة نحو .
تس تتبح القص تتيدة ف تتي أثي تتر اللغ تتة الموني تتة الت تتي تخاط تتض رنس تتان ه تتل العص تتور ،لغ تتة
المت تتوهر الت ت تتي تعط ت تتي للش ت تتعر ص ت تتوته الق ت تو  ،ص ت تتوته الغن ت تتاري-لغ ت تتة تعو ت تتر عنه ت تتا ر
الطبيعة ،لغة المما الحميم الذ يتجلى با نوثتة ،بشتعرية نوثتة ،شتعرية البتوا
ّ
نثو املطلق الذ يرن في الداخل ،شعرية المون نثو الذ يفتح لنا هونتا متن
الملمتتات .يأختتذنا رمتتى البتتورة العميقتتة التتتي تكش ت لنتتا الست شتر ال فتتي التتذ يبتتوا بتته
الشتتعر ،رذ تصتتم الشتتاعرة فتتي محنتهتتا الواوديتتة ،محنتتة دنستتان ،محنتتة المستتد
والروا ،محنة املوت واملصير.
ففتتي القصتتيدة عصتتور متدراتتة فتتي ستتلم التتًمن تأختتذنا الشتتاعرة فتتي الشتتتاء رمتتى
عصر الفكتر دنستاني املًدهتر-العصتر التذهألاي ل نستانية فتا لوان الذهبيتة تحمتل فتي
ثناياه تتا أست ترار الك تتالم ال تتذ يب تتوا ب تته الش تتعر الق تتو املقت تتدر ال تتذ ترهط تته الش تتاعرة
بال ضت تترة وال صت تتوهة وهأعيت تتاد ليليت تتة ملغيت تتة فت تتي حياتهت تتا ،تلقت تتي ةت تتال مت تتن الشت تتعور
العميتتق بتتا غ،راا النف ت ي التتذ يتتود رمتتى املتتوت فتتي عصتتر هيمنتتة الحتتروا والفكتتر
الاقتص تتاد ث تتم عص تتر ال تتدناءة وال ن تتو وذ املغل تتوا تحت ت هيمن تتة س تتلطة اب تتارة
ّ
انتهك دنسان واغتال الحلم بأيد مسلحة.
هتتذر اتتي وةيفتتة الشتتعر صتتيل التتذ يرستتم بالملمتتات صتتورا ااتماعيتتة وهونيتتة
ت،راستتل متتع الفضتتاء ال تتداخلي نستتان هتتل العصتتور .ورذ تص تتعد التتروا فأنهتتا تحق تتق
بتتذلك عمليتتة البحت عتتن اًفهتتا املفقتتود لتتأمتتل فمتتار النقيتتة با تحتتاد متتع المتتوهر
دلمتتي ،تصتتعد التتروا صتتعودا تتتدريجيا عوتتر الفضتتاءات المونيتتة التتتي يمكتتن اعتبارهتتا
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دراات للتطار الذاتي و تجد ذلك ر فتي التجرهتة الشتعرية ،فبعيتدا عتن الشتعر لتن
ٌ
ٌ
وهري ،في الشعر يتجلى  ،وتتجلى القيم صيلة التي تتغير..
عالم
يمون ر
ف تتي مخاطراته تتا الش تتعرية ات ترأة روحي تتة متغلغل تتة ف تتي المم تتا دلم تتي والس تترمدية،
 )mondeرم ت ت تتى ع ت ت تتالم خ ت ت تترو
تأخ ت ت تتذنا معا ت ت تتا رم ت ت تتى ع ت ت تتالم روح ت ت تتاني (spiritual
(ّ )escathologique
يبدد الاغ،راا.
ّ
تأخ ت تتذنا ف ت تتي ش ت تتعرها رم ت تتى الص ت تتوت ال ت تتالا ،ص ت تتوت الفع ت تتل ،ص ت تتوت  ،ص ت تتوت
الماهرة المونية ،التذ ينطلتق رمتى املر تً صتلي التدا م للحر تة .فعتل ،و دة ،ررادة.
تأخذنا رمى حيت تتالشت ى الحتدود والقيتود ،رمتى التحقتق الروحتي الفتا ق العلتو .ال ت(أنتا)
فتي شتعرها اتي ال ت(أنتا) هونيتة -ال ت (أنتتا) اتي الستام التذ ينطلتتق رمتى الاتدف واتي البتتذرة
التتتي تخلتتق املستتتقبل الو ّ تتاء تتتر ض الملمتتة رمتتى الملمتتات-البدايتتة أل تم -النهايتتة فتترا
ستترمد يمتتت ُّ لتتم والذمتتً التتذ يتجلتتى فتتي صتتورة عصتترنا اململتتم ،الصتتورة التتتي
يجتتض أن نتأملاتتا لمرتقتتي متتن الصتتورة الشتتملية التتتي تشتتمل ر وهمتتا يغمرنتتا بتتالورد
ال تتذ يأتكن تتا م تتن ري تتح الش تتما  .،.ري تتح الغ تترا ،ري تتح الش تتر ،حض تتارة امل تتادة ،حض تتارة
المسد ،لمرتقي رمى الفضاءات املشرعة ،الفضاءات امللموتية ودشراقات الممعية.
تأخ تتذنا ف تتي ش تتعرها رم تتى عص تتر الفروس تتية ،عص تتر الق تتيم الت تتي يتجس تتد هه تتا الوف تتاء
املطلتتق با يمتتان والال،ت ام التتذ يجتتض أن تخضتتع لتته هتتل حيتتاة .فالقصتتيدة تعوتتر عتتن
رف تتض الفس تتاد املح تتيط با نس تتان وال تتذ يكتنف تته الغ تتدر وال يان تتة واملك تتر واملعص تتية.
فمو بن تتا ر ت ي يم تتر بحقب تتة معتم تتة تس تتودر الق تتوة والعن ت وال ش تتونة ،تغلب ت ب تته
املشاعر ّ
الحسية على املشاعر الروحيتة .فالشتاعرة بشتعرها تخفت متن هتذر العتمتة
وهنتتا تتجلتتى القيمتتة التتتي تتشتتبع ههتتا لغتهتتا بمتتا تحتويتته متتن استشتتااد روحتتي مقت ّتد ،
يتمي ت بتتروا صتتوفية ترتقتتي بتتالقيم التتتي تتاع رمتتى مستتتوى فتتا ق .أنهتتا تصتتار قتتوى
الش تتر الت تتي ته تتدم المم تتا وتنتهك تته ،م تتع تتياء الص تتباا املش تترا تج تتذبنا نح تتو عل تتى
بلغتها التي تطمح رمى الفرا دبداعي ..فمي تغني في القصيدة أغتاني الصتعود التذ
يتوقت ت ر أم تتام الع تترم ..فان تتات يت تتدفق الف تترا الم تتوهر  ،ف تترا دب تتدا املبت ت يء،
ّ
امللتتون بلتتون التتذهض التتذ يحررهتتا متتن القلتتق وال تتوف امليتتتافي يقي ،ويتجلتتى الضتتياء
متتاهرة متتن ةتتواهر التتروا دنستتانية التتتي تنشتتد العتتودة رمتتى المتتوهر ،رمتتى ز  ،رمتتى
.
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تلعتتض الصتتورة فتتي شتتعرها دورا اوهريتتا تنتصتتر فيهتتا التتروا علتتى العناصتتر املاديتتة،
رذ تبق متحررة من دطار الذ ي منها معورة عتن شتياء الاارهتة .لغتهتا لغتة تياء
وههاء ،ولغة املوسيق  ..ففتي شتعرها تتشتمل اللغتة صتورا بصترية تتمر تً فتي (ستقون
التتثلج) (والصتتالة املقفلتتة) (النوافتتذ املستتدودة)( ،الشتترف املطفتتأة) (التتذرا املمتتدودة)
(نت تتدف ال ت تتثلج) (الشت تتمس الت ت تتي تت تتومض) (الناف ت تتذة املفتوحت تتة) ( م ت تتواج) (الغص ت تتون)
(القض تتبان) (البالب تتل) (البح تتر و ف تتق) ( رض والنه تتر) (الص تتحارى) ث تتم تن تتدمغ ه تتذر
الص تتور البص تترية م تتع الص تتور الس تتمعية رم تتى ح تتد أن الس تتم ي يغ تتدو ا تتًءا ين تتبض ف تتي
صت تتميم البصت تتر ح (نت تتدف الت تتنغم) (هت تتدير املت تتوج) (لحت تتن أخيت تتر) (تت تترف البالبت تتل) (تهفت تتو
الغص تتون) لغ تتة املوس تتيق والغي تتوم وال تتثلج املنس تتاا املف تتارا لمم تتودر ،لغ تتة م تتواج
وامليتتار ،لغتتة تتالشت ى فيهتتا املتتادة الكثيفتتة لتضتتفي علتتى الواقتتع لغتتة املثتتا النقتتي التتذ
يستتبح فتتي أثيتتر نقت ّتي الاتتواء ..وتبقت الصتتورة عنتتدها هتتذا دعصتتار املنتمتتر التتذ يجتتتاا
بعص تتفه الفك تتر الس تتا ن لتحول تته رم تتى خاص تتية الفك تتر الالنه تتاري ،الالزم تتاني ،الالمم تتاني.
تلغي الصتورة الستلبية فتي العتدم وتحولاتا رمتى حقيقتة مطلقتة ،رذ تتشتمل صتورا ّ
ههيتة
يلتق تتي فيه تتا البح تتر ب تتا فق ،رض والس تتماء ،الق تتبح والمم تتا  ،س تتود و ب تتيض ف تتي
تن تتاغم يخاط تتض العص تتض ال تتدقيق م تتن دنس تتان .ويبق ت دنس تتان ف تتي ش تتعرها مذم تتًة
املذم ت تًات م ت تتا اعل ت تته  Heideggerف ت تتي فلس ت تتفته رذ ق ت تتا أن دنس ت تتان ه ت تتو مذم ت تتًة
املذمًاتح )Ľ homme est la merveille de toutes les merveilles.(0
ورذ يت تترى  Bernard Andrieuأن المست تتد (هت تتو هت تتذا الشت تتمل المت تتذاا ،نيت تتق
واملس تتتغرا ف تتي الوا تتود ،وه تتو الوس تتيلة الوحي تتدة للحي تتاة) ( )0أو م تتا يت ترار Chirbaz
( Françoisعالمتتة متتن عالمتتات الحضتتور ،ينترتتي رلينتتا بتتال مستتافات ،بتتال اختالفتتات،
ينترتتي رلينتتا وننترتتي رليتته ،وأن المستتد هتتو رشتتارة دشتتارات ،وأن التتًمن والمستتد همتتا
نست تتيغ حياتنت تتا ،وأن المست تتد هت تتو ريقت تتا الحيت تتاة)( .)3فت تتأن الشت تتاعرة تت تترى فت تتي المست تتد
وخاصة في المسد نثو هذر الفاعلية املمتتدة التتي تمتل التروا دنستانية والمتون
بالتتد ت الحيتتة .فالمستتد نثتتو يعطتتي الحيتتاة التتتي تتجلتتى ههتتا هتتل معتتاني الستتمو
(1 ) COURTINE Jean Ĺ Indroduction á la métaphysiqup de Heidegger, paris, vrin
2007. p. 140.
(2) ANDRIEU Bernard, La nouvelle philosopie du corps, paris, Erès, 2002. p.12
(3 ) CHIRBAZ Françous, Le corps, paris, PUF, 1977, p. 1.
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الرفي تتع ،فا تتو النعم تتة والاس تتتقبا والديموم تتة ،وهحض تتور ه تتذا المس تتد يغ تتادر عاملن تتا
القاتتر والعن ت لكستتودر الستتالم بصتتورر املتستتعة ال هيتتة للعقتتل دنستتاني التتذ أنتتتغ
القنبلتتة الايدرواينيتتة الت تتي تقتتتل دنس تتان وتحرتتي امل تتادة .تأختتذنا الش تتاعرة فتتي ه تتذر
التأمالت رمتى الحضتارة الغرهيتة ،حضتارة الحتروا والاغتصتاا ،حضتارة التدم والنتار،
والتتتي صتتورها الشتتاعر الفرن ت ي بتتودلير  Baudelaireفتتي قصتتيدته (املوستتيق )( )0التتتي
تبدأ بصعود الروا نحو الفضاءات ثيرية العلويتة ثتم تنتمتي هتذر التروا بالستقون
رمى الحفرة ،رمتى هاويتة العتدم واليتأ  ،فتي حتين أن الشتاعرة بشترى البستتاني فتي هتذر
القصيدة املسماة (موسيق ) تبدأ بالتعبير عن ألم الروا والستقون وتجمتد المستد
والرغبتتات ،ث تتم تص تتعد هه تتذر ال تتروا وترتق تتي ههتتا رم تتى فض تتاءات ثي تتر العل تتو املب ت يء.
فالشتمس تشترا فتي الشتترا ،وتغترا فتي الغترا .الغتترا اليتوم عمومتا يترتبط بالمستتد
واملتتادة فتتي حتتين أن الشتترا هتتو أصتتل الضتتياء ،وهتتو الرهيتتع التتذ يفتتوا بعطتتر القتتيم
دنس تتانية الرفيع تتة واملعرف تتة املض تتك ة .أم تتا الغ تترا فا تتو ال ري ت وه تتو منف ت ال تتروا،
ل تتم والع تتذابات واملماب تتدات ،وامل تتوامرات الليلي تتة والت تروا الت تتي اثمت ت عليه تتا
وهكت ت
املادة وأرهقتها و بلتها ..فالشرا والغرا في هذر القصتيدة يشتكالن ازدواايتة الحيتاة
واملوت وتأمل الفعل.
رن هذا التمي في شعر الشاعرة بشترى البستتاني يتجلتى فيته ستمو نوثتة وههالهتا
ّ
ّ
في همس صوفي ّ
يبجل اسد املرأة رذ يكث فيته المتون ثتم يعتود ليبت رشتارات هتذا
المس تتد ف تتي عنف تتوان الوا تتود ليمث تتل الح تتمر و نه تتار والبح تتار والغاب تتات بنش تتوة رلاي تتة
متعالي تتة عل تتى امل تتادة .بش تترى البس تتتاني ش تتاعرة ته تتًم الل تتذة الحس تتية للمس تتد بالل تتذة
الروحيتتة فتخلتتق بهمتتة اديتتدة اتتي بهمتتة الانتصتتار للتتروا مم ،اتتة بالعقتتل والحتتوا
وال تتذوا الرفي تتع ودحس تتا المم تتامي الط تتافح بنش تتوة الحري تتة وفتن تتة الح تتض واملعرف تتة
والدهشت تتة ال القت تتة ل بت تتدا الشت تتعر  ،وهت تتذلك تحت ت ّتو المست تتد نثت تتو امت تتى لت تتمرة
للحيتتاة وارف تتة ،وتس تتمو بفاعليت تته المنس تتية م تتن خ تتال ال،رمي ت رم تتى تجري تتد يح تتررر م تتن
اللحموية الًا لة متساميا به نحو ال لود في عالم المال .

(1 ) Baudelaire, Les Fleurs du mal, Paris, Gallimard, 1972.p100.
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