نقـــوش احلب واجلســـد

قـــراءة فــي جمموعـــة انتصار سليمـــان
(أبشــــرك بـــي)
 أ .د .بشرى البستاني

أنعم هللا على البشرية بالشعر و الفنون جميعها ليعرف كل انسان ذاته سواء
بما يكتب بها وعنها ام بما يقرأ في هذا امليدان ،و بما ان الروح و مكنوناتها هي
اقص ى املنى التي تسعى الفنون لوصول حدوسها و التقاط اشاراتها ،فان هم الشعر
كان و ما يزال متجها نحو هذه املديات الرحبة بحثا عن اسمى التجليات و ارقى
املراتب في درجات تلك الروح وبوحها ،و كان لدخول املرأة عالم الشعر عبر العصور
اثر في انتاج مالمسة عاطفية اكثر عمقا و ابعد مدى بما ينسجم و طبيعة املرأة
التي شكلتها ظروف و إيديولوجيات قد تتباين قليال او كثيرا عن ظروف الرجل و
الترسبات الثقافية و القيمية و الدافعية التي تلعب ادوارها في حياة كال املخلوقين
داخل اطار وحدة النفس االنسانية.
ولن ابتعد عن موضوعي ألخوض فيي سيمات خ ياب امليرأة االديي و هيل هيو متمياه
بخ يياب ادب الرج ييل او مب يياين ل ييه م يين خ ييالل الكتاب يية بق ييوانين ل يية واح ييدة ،أو بم ييا
تفرضي ييه الكتابي يية النسي ييوية ال النسي ييااية مي يين التي ي ام بي ييوعي خي ييا هي ييو الي ييوعي بالي ييذات
االنثوييية وبهويتهييا وحقوقهييا وضييرورة تحررهييا ووقوفهييا وسييي اي يرا اي يييات ذاتييا ال
موض ييوعا للت ييداول ب ييه او عن ييه وال أداة لتج يينس او املتع يية او التك يياثر ،يض يياف ل ييذلك
مهم يية اخ ييرى ال ب ييد م يين تحققه ييا بش ييكل محاي ييه كي ي ت خ ييذ املهم يية االو ييى م ييداها ه ييي
العمييل بمثييابرة علييى نقييد وتعرييية البنييى املتخلفيية القابعيية فييي مضييمرات كييل اي ابييات
التقليدي يية س ييواء املكت ييوب منه ييا ب ي قالم الرج ييال أم ب ي قالم نس يااية تابع يية ،تل ييك البن ييى
املوروث ي يية والس ي يياادة واملتمكن ي يية م ي يين املجتم ي ي عب ي يير م سس ي يياته كاف ي يية خ ي ييذة بتالب ب ي ييه
ومحرضيية علييى اسييتمرار حضييورها فيييه ،اال انييه ال بييد ميين الت كيييد علييى قضييية مهميية
اذا لي ي ييم تشي ي ييت ل في ي ييي الشي ي ييعر و الفني ي ييون في ي ييان ذلي ي ييك ال يي ي يياب سي ي يييت كارثي ي يية بهمي ي ييا،
فاي صوصييية و االخييتالف ضييرورتان مهمتييان ليمتلييك كي هيل اسييلوبه و ليمي ي عملييه ميين
اعمال االخرين على مستوى ايجنس الواحد.
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أقيول هيذا وانيا ادخيل ا يى مجموعية الشياعرة السيورية انتصيار سيليمان املوسييومة
(ابشيير ي ي  )1()..و ل ي س بخيياف ان العنييوان بنييية مسييتقلة لكنهييا متواتييجة م ي املييتن
مهمييا تباينيير ا راء فييي وظاافييه ميين التفسييير ا ييى التمويييه والتشييورق واملفارقيية ،إال أنييه
يبقييث ثريييا اليين سييواء اتصييلر بييه اتصيياال مباش يرا أو ت ويليييا ،إنييه أول مييا تسييتوق
قيار اليين و العتبيية التييي يتييا ميين خاللهييا ا يى فضيياء متنييه ،فضييال عيين كونييه االشييارة
املب ي رة الت ييي ت ييدف بتياراته ييا ا ييى امل ييتن ،وتس ييتلم م يين امل ييتن تيارات ييه الص يياعدة ال ه ييا مم ييا
يوث ي العالقيية ايجدلييية القااميية بينهمييا ،و ملييا كييان العنييوان هنييا جمليية فعلييية نسييقية
تام يية التركي ييب كوفه ييا تتي ي ل م يين فع ييل مض ييار  +فاع ييل مس ييتتر (ان ييا)  +مفع ييول ب ييه
(الكيياف)  +جييار و مجييرور (يي ) فييان هييذا التمييام التركي ييي مييوام لتمييام الدالليية الكامنيية
ّ
فييي محمييول الفعييل بشيير الييذي يحتييوي دالليية السييرور و الفييرح (بخبيير جديييد سييار ،او
والدة جديييدة س ييارة ) ميين جه يية و ميين جه يية اخييرى ف ييان امل يرأة املبش ييرة حسييب لس ييان
العييرب هييي امل يرأة التاميية الكامليية فييي كييل ش ي يء ،امييا توجييه الفعييل فييي سيييا اي يياب
فييان اييياب حركيية الكيياف فتحيية او كسييرة فييي (ابشيير ) يتيير املخاطييب عاامييا مييا بييين
التييذكير و الت ن ييه ،فالفتحيية تتوجييه نحييو مخاطييب مييذكر هييو الرجييل الييذي ربمييا كييان
نفسييه الييذات التييي تحركيير حولهييا نصييو املجموعيية و ربمييا كييان رجييال خييارج نص ي ي
تعمي ييد الراويي يية ا ي ييى اسي ييعاده بوالدتهي ييا ايجديي ييدة مي يين خي ييالل النصي ييو التي ييي طرحتهي ييا
املجموعة ،اميا الكسيرة التيي تتوجيه نحيو مخاطبية م نثية فإفهيا ت خيذ مسيارين كيذلك:
االول ان ف ييي ايجملي يية تجريي ييدا بالايي ييا اذ تبشي يير الشي يياعرة نفسي ييها بوالدتهي ييا ايجديي ييدة و
الفنييان يولييد ميين جديييد عبيير كييل عمييل جيييد ميين اعمالييه الفنييية ،و امييا افهييا تخاطييب
انثى عصرها مبشرة اياها بوالدة عميل فييه ثيورة عليى عواميل السيلب و بشيارة بيوالدة
عوامي ييل ايجي يياب ،لكي يين العني ييوان مي يين ناحيي يية دالليي يية ال يتوق ي ي اشي ييت اله عني ييد هي ييذه
النق يية الن دالليية الفعييل أبشيير ال تقتصيير علييى التبشييير بمييا هييو سييار ومفييرح بييل قييد
()2
يتحول ا ى الضد ليوحي بما هو شديد السوء مين االخبيار (فبشيرهم بعيذاب ألييم)
و سيييكون فييي ذلييك مييا تسييوء املخاطييب او املخاطبيية و مييا ت يييمهم معييا ميين طروحييات
املتن التي تحكم عل ها كاتبتها بدءا من ال الف بان ف هيا مين ايجيدة املحتملية ميا ييوحي
 .1دار الينابي  ،دمش  ،ط .1،2،،1
 .2ل عمران.21:
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باإلثييارة ايجابييا او سييلبا ،ف روحييات التحييرر و االنعتييا و التحييديه ال تسييوء الرجييل
السييكون حسييب بييل هييي تسييوء امل يرأة السيياكنة كييذلك ،فالرؤييية االنثوييية وعيييا وفعييال
وارادة مخيف يية ف ييي مجتم ي ص يييا وعي ييه ذكوري ييا وبن يير قيم ييه أبوي ييا ،الن االنوث يية رؤي يية
شي يياملة للعي ييالم ولي ي س هي ييي حي ييديثا عي يين ايجسي ييد أو اي ي ييب أو تحي ييرر امل ي يرأة اجتماعيي ييا
واقتصاديا او حضورها في امليدان الثقافي.
احت ي ييوت املجموع ي يية عل ي ييى س ي ييبعين قص ي يييدة م ي ييا ب ي ييين قص ي يييرة مرك ي ييزة و متوس ي ي ة
وطويلة ،و تومعر على مئة و ثميانين صيفحة ،اليب عل هيا ال ياب التي ملي الوجيدان ،
و سي ييادها بي ييوح عمي ي ي  ،معتمي ييدة ليي ييات فنيي يية متنوعي يية ،فمي ييرة يج ي ي ت ا ي ييى الضي ييربة و
املفاجي ة ومييرة مخييرت باملفارقيية و اخييرى عبييرت بييالرمز مفيييدة ميين الفنييون البالاييية فييي
اداء مرام ه ييا لكنه ييا ف ييي ك ييل ذل ييك كان يير تس ييعى ا ييى ح ييل ال ييروابي الس يياكنة الت ييي ط ييال
التعاقيد ف هيا بيين اليدال و امليدلول ،ليكيون انفيراط الداللية واحيدا مين سيمات حداثيية
هي ييذه املجموعي يية مرشوشي يية بع ي يير االنوثي يية و طراوتهي ييا ،تقي ييول في ييي مق وعي يية شي ييرفة و
سق :
ٌ
ٌٌٌ ٌ
صدرك..
يانعةٌ ٌ ٌٌٌٌ
ٌٌٌ ٌ
زنابقٌٌ ٌ ٌ ٌ
بللت وجهي بالندى ٌ
ثم رشفتني بالعبق ٌ
ٌ
ٌٌٌ ٌ
أعنٌي..
ٌٌ
مشرعةٌٌٌ ٌ
شرفتيٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ
ٌ ٌٌ ٌ
وسقف أحالمك واطئ ٌ
و السنى ي ٌ ٌ
تدٌ ٌفقٌ(ٌ .....)3
ان املقابل يية م ييا ب ييين (ش ييرفتي مش ييرعة و س ييق احالم ييك واطي ي ) تت ي ي البي ي رة
الداللييية التييي دارت حولهييا التجربيية الفنييية و هييي تشييكل التنيياقت القيياام بييين رؤيتييين
متباينتين سيعة و ضييقا فشيرفة االنوثية مشيرعة مفتوحية اشيارة لقيدرة ايير محيدودة
عل ييى االحتي ييواء والع ي يياء واالس ييتقبال ،لكنهي ييا تصي ي دم بس ييق واطي ي مي يين االحي ييالم و
الت لعات لدى املخاطب مميا يح ّيد مين فاعليية الشيرفة عليى التحقي كوفهيا تصي دم
 .3أبشر ي .14 :
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بم ييا تعيي ي س ييع ها وت ييدفقها ب نم ييا يم ييل مش ييروعها مفتوح ييا عل ييى املس ييتقبل يتواص ييل
بتدف السنى ..وتقول في مق وعة نقق:
ما تركه السهر ٌ
على وسادتيٌ ،
هو تماماٌ ...
()1
ذلك الذي نقشته العيونٌ . !!....
فمييا الييذي طرمتييه العيييون علييى وسييادة ام يرأة م رقيية؟ و مليياذا ال تقييول لنييا الراوييية
ذلك
إال ب ريقي يية املسي ييكوت عني ييه مي يين خي ييالل اسي ييم االشي ييارة واالسي ييم املوصي ييول (ذلي ييك
الييذي )....ممييا يييوفر االليية تل ي الدالليية وت ييري بالبحييه عنهييا ..كاتبيية داخلهييا املكث ي
بإيح يياء ي ييوفر لهي يا عناص يير الش ييعرية و هي ييي تع ييزف بسالس يية عل ييى مح ييوري االختيي ييار و
الت لي اذ تنتق املفردة بيذو يتسيم بالعذوبية و بالرشياقة كيذلك لت لفيه فيي سييا
شديد االيجام:
سارمي من شباك قلبي  /وردة ٌ
حتى تتعثر برائحتي ٌ
()5
فانا منسوبة اليكٌ ..
هكذا تتجه االنوثية دوميا صيوب االتسيا اليذي ي هلهيا للع ياء و التفيت  ،فالقليب
ل س مض ة مقفلية عليى وظياا بايولوجيية ،انيه يصيير فيي الشيعر افقيا ليه شيبابيك و
نواف ي ييذ مفتوح ي يية اذ يمت ي ي ج الترمي ي ي بالتراس ي ييل ال ي ييوظيف لت ي ييوار (تتعث ي يير برااحت ي ييي)،
بالكش الواعي عن نبت الرؤية الشعرية.
ان ش ييعر امل يرأة ي ييدخل ا ييى اي ييب م يين ب يياب مش يير  ،ويتل ييون ب لوان ييه فرح ييا ووج ييدا
وخسييارة وفصييال ،انييه فييي شييعرها رااييد ايجمييال واالرادة والنشيياط الروحييي ،وهييو كمييا
هو رااد الع ياء والتفيت فانيه راايد الفكير اي يال والقيوة املبدعية واملوقي الفلسيف
 .1أبشر ي .14 :
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كذلك ،من هنيا قيال الفيلسيوف واملفكير االمريكي امرسيون...ان النسياء هين مم ّيدنات
ّ
االنسييانية ،واملدنييية ت ييرد تقييدما بيياطراد قييوة النسيياء الفاضييالت )6( ...واذا علمنييا ان
املدنيي يية ال تصي يين اال بي ييإرادة اي ي ييب التي ييي ت ل ي ي ارادة اي يي يياة والعمي ييل ،فإنني ييا ني ييدر
خ ييورة هييذا الشييعور اي ييال فييي صيين انسييان ومجتم ي متحضييرين....وملا كييان اي ييب
مهددا دوما بمخاطر الت ي ب واي ساار فهو رفي اي زن واللوعة والوحشة:
مشغولة بكٌ ...
وعاتبة على جسدي ٌ
ألنه ال يحتويكٌ ...
وأراك تفرد اجنحتي وتقولٌ :
حلقي الى منتهى الروحٌ ...
ٌ
حبيبتيٌ ٌ
تكونيٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ
قي...فلوٌٌٌلمٌٌٌ ٌ ٌٌ
حلٌٌ ٌ ٌٌٌٌ ٌٌ
من أنا...ومن سأكونٌ ..
وأفيق من حلمي ٌ
على شمس علت شباك بيتي ٌ
فال اراك ..أنادي باسمكٌ ...
واقول....هل كنت في هدأة النوم ٌ
تسريٌ في دمي ٌ
ولكن متى غادرت فراش الروحٌ ...
وما زلت أراك تنثر ازاهير قبالتك ٌ
على وسادة خيبتيٌ .)7( .....
ان من اهم سمات الشعرية هذا التركي  ،التكثي  ،االيجام الذي يوحي باإلثارة
ويحفز على البحه والتنقيب عن االسباب امل ّيبة داخل الن وهي تبتعد كليا عن
التفاصيل
الت ييي أودت به ييذا اي ييب لت يب يية وكس ييرت من ق يية الت ييوامن ب ييين ال ييذات واي ب ييب
 .6فلسييفة اي ييب عن ييد الع ييرب ،عب ييد الل ي ي ش يرارة ،22،منش ييورات دار مكتب يية اي ي يياة ،بي ييروت ،ط ،1
.146،
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دافعي ييا املتلق ي ي ا ي ييى الي ييدخول بنفسي ييه ا ي ييى عي ييالم اي ي ييب األب ي ييى واالشي ييمل منقبي ييا عي يين
االس ييباب الت ييي ال ي ب ييه الش ييعر اال ب ييالرؤى املنبثق يية ع يين الش ييعور بلوا جه ييا...ان ق ييدرة
االنسان على اي ب تت لب حالة من التيوتر واليقمية واي يويية الداامية وهيي مسياال
ال يمكيين ان تكييون اال نتيجيية نييزو مثميير وفعييال فييي مجيياالت اي ييياة االخييرى فاي ييب
نشيياط روحييي وحيوييية خالقيية ،وهييو ل ي س اي نشيياط ،انييه النشيياط البيياطني ال ييجا
والتوظي ي املثم يير لق ييوى االنس ييان ،ول ييذلك فه ييو فع ييل م يين افع ييال االيم ييان ال ييذي ه ييو
ش ييرط م يين ش ييروط الوج ييود االنس ييان وق ييديما ع ييرف نيتش يية االنس ييان بقدرت ييه عل ييى
الوع ييد وعل ييى إثم ييار اي ييب ف ييي االخ ييرين و الوثوقي يية ب ييه ،وااليم ييان يقت ي ي ال ييجاعة
والقييدرة علييى املخيياطرة واالسييتعداد حتييى لتقبييل االلييم وخيبيية االمييل( )4ميين اجييل كسيير
جي ييدار االنفصي ييال الي ييذي نهي ييدد االنسي ييان خي ييارج جني يية اي ي ييب الوارفي يية ،وقهي يير عوامي ييل
الق يعة التي هي مصدر كل قل وعذاب...
واي ي ييب في ييي اي يي يياة وفي ييي الشي ييعر كحالي ييه دومي ييا تع ي ي ق ني ييار اشي ييتعاله في ييي ال يي يياب
وال م ييوض واملق ييدر ،ف يياذا أدام الق ي ط
يرب اوش ييك ان ين ف ي  ،وعن ييد ف ييال س ييفة الع ييرب
ك ييان ك ييل م ييا ف ييي الك ييون يتك ييون ويتح يير باملحب يية ،وان العش ي ه ييو الص ييلة ال بيعي يية
الوحي ييدة الت ييي تص يين حال يية الت يوامن والتج يياذب ب ييين االف ييال  ،أم ييا االج يرام والب ييروج
والكواك ي ييب واالجس ي ييام وال ي ييدواار فق ي ييد توافق ي يير عل ي ييى ا ي يرار عالق ي يية أعض ي يياء ايجس ي ييم
االنسان وما ذلك إال قوة عشقية(.)4
و الش يياعرة ال تنمي ي ى معاناته ييا الذاتي يية ف ييي مجتمي ي تس ييتلب منه ييا الف ييرح و الش ييعور
باألمن و يداهمها دوما بعين الرقيب:
اشهرت لكم جسد قصيدتي عاريا ٌ
ٌ
ممتشقا هسيس لهفة االلهةٌ ..
ٌ ٌ ٌ ٌٌ
ٌٌٌ ٌ
اليابسة..
الشعابٌٌٌٌ ٌٌٌ ٌ
ٌٌٌٌٌٌ ٌ ٌٌ
فتخضرٌبها
مددتم ألسنة ثعابينكم امللساءٌ ..
 .4ف يين اي ي ييب ،أري ييك ف ييروم ،ترجمي يية مجاه ييد عبي ييد املي يينعم مجاهي ييد ،147 ،14،دار العي ييودة ،بيي ييروت ،ط
.1،1472
 .4صنم املرأة الشعري ،البحه عن اي رية ويقمة االنثى ،ظبية خم س،15 ،دار املدى للثقافة والنشير،
دمش  ،ط .1447 ،1
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كزجاج ابنيتكم ٌ
لتنفث على همومي ٌ
()1،
كل هذي السمومٌ . ......
اذ تعي ييرب املقابلي يية بي ييين مي ييوقفين ،موق ي ي الراويي يية و موق ي ي االخي ييرين عي يين عم ي ي
الهاوييية الفاصييلة بييين ال ييرفين حيييه يت ي ل االول صييدقا و خضييرة وع يياء ،فييي حييين
ينكف الثان على الشر و ال يدر و الق يعية .واذا كانير القصييدة هيي الكلمية والكلمية
ر
هييي الييروح فييان الييذات الشيياعرة تسييقي نقيياء روحهييا ميين الزيي واالقنعيية والت ليي
على القصيدة لتمنحهيا جسيدها لكين هيذا ايجسيد بيالرام مين نبليه س رييقابل باي قيد
والعدااية.
ان ايجسييد هييو محييور إدراج االنسييان فييي نسييي العييالم ،واملرتكييز الييذي ال بييد منييه
لكي ييل املمارسي ييات االجتماعيي يية والثقافيي يية ،ولي ييذلك ال بي ييد مي يين االشي ييارة ا ي ييى ان هني ييا
تعددي يية اجس يياد بتعددي يية الثقاف ييات وم ي ذل ييك ف ييان البن ييى االنثروبولوجي يية املش ييتركة
ر
تد نفسها تتنب من خالل ت يرات االشياء أن ايجسد بناء اجتماعي وثقافي لم تعيي
م لقييا حقيقتييه النهااييية ألنييه تشييبك تجلياتييه ومكوناتييه بييالرمز االجتميياعي( .)11ميين هنييا
كيان اشييت ال ايجسييد فييي االدب العريي ميثال يختلي عيين اشييت اله فييي اي ادب تعي ق
واقعا خر ،كما ان اشيت ال ايجسيد فيي ني كاتيب معيين يختلي عين اشيت اله عنيد
كاتب اخر مباين التكوين والثقافة والمروف ،ففضاء االعضياء فيي نصيو املبدعية
العربية كثيرا ما يكون حي ا لأللم والوجد واي رمان والشكوى:
خمسين سنةٌ ....
وقنديل قلبي ٌ
يفتش عن كف رحمةٌ ...
()12
تمسح جبيني املتصدعٌ .......
ٌ ...........
 .1،أبشر ي .17 :
 .11انثروبولوجيييا ايجسييد واي داثيية ،دافيييد لييو بروتييون ،ترجميية محمييد عييرب صاصيييال،143 ،امل سسيية
ايجامعية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط .1443 ،1
 .12أبشر ي .21 :
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جسدي مسجى فوق أكف هاربةٌ ...
جسدي ضئيلٌ ...
()13
ال يقوون على رفعه من ثقل االلمٌ .....
إن االل ييم ايجسي ييدي والروح ييي الي ييذي تعانيي ييه املي يرأة بشي ييكل ع ييام واملبدعي يية بشي ييكل
خي ييا هي ييو ألي ييم مت ي ي ت أكثي يير االحيي ييان مي يين الق يعي يية القاامي يية بي ييين مي ييا هي ييو م لي ييوب
بالضييرورة ومييا هييو متيياح علييى وجييه الواقي  ،سييواء علييى املسييتوى الفييردي او ايجميياعي،
ف ي ما تزال تفتقد ايجو االنسان الذي يوفر لها الشعور ا مين بإنسيانيتها وبحقيقية
االق يرار بع اءاته ييا ايجميية الت ييي ظليير حت ييى الي ييوم اييير معت ييرف بهييا إال عل ييى املس ييتويات
االجرااييية او الرمزييية والت يينييية اكثيير االحيييان ،وحتييى علييى املسييتوى االكثيير خصوصييية
وفييي ايجانييب الييذي يبنييي كيافهييا الييداخلي ويمنحهييا االمييتالء والتييوامن ال تكيياد تجييد عنييد
الرجل ما تحتاجه في هذا ايجانب وأعنيي اي نيان اليذي تمنحيه هيي بيال حيدود ،فقلييل
ميين الرجييال الييواعين ميين يييدركون ان امل يرأة تحتيياج مشيياعر اي نييان اكثيير ممييا تحتيياج
امل ييال و ايج يينس وق ييد اثبت يير دراس ييات عدي ييدة ه ييذا االم يير م يين خ ييالل التحل يييالت الت ييي
أجرير على نساء متعبات في هذا ايجانب:
ما ارتديت معطفا يقيني الوحشةٌ ..
ويحميني من شتات البالدٌ ،
وصقيع البيوت ٌ
ويهديني للطرقات املفروشة باألملٌ ..
ما ارتديت حتى االنٌ ...
معطفا يفعل كل هذاٌ ....
()11
غير نظرتك الحانيةٌ . .......
وهي تدرك اشكالية العالقة في هذا الجانب بوضوح حين تؤشر الخللٌ :
اقترب ألتفيأ ظلكٌ ...
()15
لكنك...تتكور على ذاتكٌ . ...
 .13أبشر ي .115 :
 .11أبشر ي .62 :
 .15أبشر ي .1، :
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ان اهمي يية حض ييور ايجس ييد ف ييي االدب تكم يين ف ييي كون ييه ه ييو ال ييذي س يييحق فردي يية
الفييرد وخصوصي ته ويميي ه عيين االخييرين وعيين العييالم أيضييا ،انييه اليرابي لإلنسييان مي
كييل ال اقييات املراييية واييير املراييية التييي تجييوب العييالم ،فايجسييد ل ي س كونييا مسييتقال
منكفئا على ذاته لكنيه مييدان لقيوة ذات قيدرة عليى التي ثير عليى العيالم )16( .....وليذلك
فهو تشت ل على البهجة كذلك مستمدا من بهاء اي ب طاقته:
في جيب الريح خبأت عنك عطوري ٌ
وفي ليالي لهفتي خبأت لك ٌ
قمر عيني الجميلٌ ...
عنكٌٌ ٌوجٌهيٌ .....
ٌخبأتٌٌ ٌ ٌ
الربيعٌٌ ٌ ٌٌ
وفيٌٌٌلوٌنٌ ٌٌٌ ٌٌ ٌ
ٌٌ
اذ يلعب الن لعبة اي فاء والتجلي حينما يحجب ويجلو اذ يتداخل السلب
باإليجاب في جدلية التناقت االلي عبر مقابالت شعرية تن نحو البوح واللهفة.
و تمييل ايجييدران قييدر امل يرأة فييي العييالم كلييه و ل ي س العييالم الثالييه حسييب بييالرام
مين كيل التقيدم اليذي أحرمتييه فيي مييادين شيتى فييي طليعتهيا العليم و العميل و املشيياركة
اال ان س ييل ة منموم ييات الق يييم التقليدي يية املتخلف يية م ييا مال يير تش ييكل عواا ي قس ييرية
تحول بين النساء و بين االندفا بكل طاقاتهن نحو بناء الذات و اي ياة معا:
كبلهاء ال يليق بها ٌ
اال قضم اظافر عمرهاٌ ...
ٌ
اشعاعٌ ٌ
حصٌ ٌىٌٌ ٌذيٌٌٌ ٌ ٌٌ
اعماقيٌٌ ٌعنٌٌ ٌ
ٌٌانقٌبٌٌٌفيٌٌٌ ٌ ٌٌٌ
اخضب به بركة سكوني ٌ
و الجدران صامتةٌ .......
و اسئلتي تكرج حول الروح ٌ
كثمر يتساقط من غصنه ٌ
في قمة النضوجٌ .)17( ......
هك ييذا ح ييين تتع ييب املي يرأة املبدع يية م يين مقاوم يية عوام ييل الس ييلب ف ييي حياته ييا و ف ييي
 .16انثروبولوجيا ايجسد.31،
 .17أبشر ي .153 :
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مجتمعها تتسلل ال ها الوحشة و ي ل بي ر مين حولهيا يكيرر جيدران الق يعية بينهيا
و بييين حركييية اي ييياة ،لكنهييا ال تستسييلم بييل تتجي ا ييى الييداخل باحثيية عيين بي ر الضييياء
فييي اعماقهييا ،عيين حص ي ى اي لييم تحيير بييه سييكونية ايامهييا ،وقييوة اي ص ي ى هييي أمنييية
الش ييعر والش يياعر العري ي الق ييديم من(أمني يية اب يين مقب ييل)( )14ف ييي العص يير ايج يياهلي ق ييوة
ثمارهيا فيي
وتماسكا وقدرة على املجابهة حتى اليوم ،لكن اسئلتها الوجودية ال تق
موس ييم الق يياف و افراح ييه ألفه ييا تتس يياقي بعب ي يية ،مه ييدورة ف ييي ع ييز ن ييجها ،وتل ييك
اش ي ييارة لعزل ي يية مفروض ي يية و ق يع ي يية مرض ي ييية يك رس ي ييها الفع ي ييل املض ي ييار املس ي ييتمر ف ي ييي
(يتسيياقي) الييذي يتييي امتييداد الفييه ممنييا صييعب التسييل و ب يئييا و اكثيير امتييدادا ميين
الفعل(تس ييقي) ،كم ييا تكرسي ييها ايجمل يية االسي ييمية الت ييي تبي ييه الس ييكونية و االحبي يياط و
الثبوت في استمرار اي واجز ايجدرانية املنيعة...
إن االبييدا االصيييل ال يخض ي ابييدا لعوامييل االنفصييال و ال يرف ي راييية األفقييار الن
الكلميية – اي رييية سييتمل رم يزا لت ييياة و رديفييا لألمييل كوفهييا صييانعة االبييدا واملعرفيية
وك ي ييانزة ش ي ييعا اي ض ي ييارة ،افه ي ييا الكلم ي يية ايجس ي ييد كوفه ي ييا تخت ي ي ل وظااف ي ييه ف ي ييي الت يي ي يير
والفاعلية وهي الكلمية اليروح ألفهيا تختي ن ارادتهيا ،وليذلك يينهت اي يب ط
منجيز اي ريية
األب ى وم امر الكلمة التي يبوح بها ليكون عالمة اي ال بوجه الهزيمة و التردي:
وحدك ايها الناسك ٌ
همسكٌ ٌ
بوٌ ٌردٌٌ ٌ ٌ ٌ
آيات قلبي ٌ ٌ ٌ
تتوضأٌٌٌٌ ٌ
بقربك امتلك كوكب العشق ٌ
لتدنو مني املواسمٌ ...
فاقطف من حضورك فاكهة النشوةٌ ...
بقربك تتدفق ينابيع املوسيقى من جسدينا ٌ
و ال ش يء يوقف هذا الرقصٌ )14( .....
هنا يصير املحبوب ناسكا ،ويصير القلب رسوال يمتليك ياتيه و يتحيول الهميس ا يى
أوراد ذكيير تنجييز مهميية ميياء وضييوء طهييور فييي سلسييلة ميين التحييوالت التييي تعييد واحييدة
 .14ميا أطيييب العي ق لييو أن الفتييى رجير تنبييو اي ييواده عنيه وهييو ملميوم والشيياعر ايجيياهلي هيو :تميييم ييين
مقبل ،ديوانه ،تحقي د .عزة حسن ،273 ،ومارة الثقافة واالرشاد القوم  ،دمش .1462،
 .14أبشر ي .176 :
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م يين أه ييم س ييمات الش ييعرية الن فق ييدان التح ييول س ييي ول بالل يية ا ييى الس يييمياء حي ييه
التعاق ييد ب ييين ال ييدال وامل ييدلول ف ييي ل يية اش ييارية محكم يية واذ يرق ييى اي ييب ا ييى مس ييتوى
العبادة تتمكن الكلمة من احتواء طاقية اي يياة لتكيون خالصيا مين امليوت فيي اي يياة،
و لت دو كلمات اي ب سالحا للمقاومية فيي معركية االنسيان املحاصير و هيو ييداف عين
كرامة انسان ته املهدورة ،ويدخل ايجسيد ليصيير بموسييقث اي يب سيلما نحيو السيمو
ب ييالروح و ه ييي تتي ي ل بحركي يية رقص يية كوني يية ال يق ييوى عل ييى ايقافه ييا اح ييد ،ان انفت يياح
ال يين عل ييى االجن ييار الفني يية االخ ييرى و القي ييدرة عل ييى احتوا ه ييا تعم ييل عل ييى اثرااي ييه و
تكثي ي مسييتوياته الداللي ية فحضييور املوس يييقث و الييرق عمييال علييى تييداخل مح ييور
التحييوالت الفني يية م يين خييالل رؤي يية ص ييوفية تمييزج املتناقض ييات ف ييي دااييرة مقفل يية عل ييى
النش ييوة ل س ييود االنس ييجام ب ييين م ييا يب ييدو متناقض ييا ظاهري ييا ف ييي املس ييتوى التركي ييي او
البنييية الس ي حية ب نمييا يييتالحم ك يل ش ي يء فييي البنييية العميقيية الن التجربيية اي داثييية
حسب املنمرين لها هيي تجربية انيدماج بالعيالم ال تجربية وصي للعيالم ،و هيي تجربية
فع ييل يتحق ي ال تجرب يية انفع ييال ع ييابر ،و تجرب يية كش ي ع يين وج ييود يواص ييل حض ييوره
وت لق ييه ،ال تجرب يية وصي ي ملوج ييود ،ول ييذلك ف ييي تج يياوم و ص يييرورة مس ييتمرة ت ييرفت
التوق ي ي و االنفصي ييام ألفهي ييا تجربي يية خل ي ي بالل ي يية اكثي يير ممي ييا هي ييي تعبيي يير و ارتسي ييام .ان
ايجسييد الييذي يتحييول بتواصييل اي ييب ا ييى موسيييقث هييو نفسييه ايجسييد الييذي يتحييول
ا ييى قب يير بالق يع يية ب نم ييا تتح ييول االي ييام ب ييالزمن النفم ي ي لل ييذات الش يياعرة ا ييى جث ييه
مكفنة:
هذا الجسد القبرٌ ...
ما عاد يتسع ألكفان ايامي......

()2،

ٌ

ان النفم ي ي ي ي يحيي ي ييا ويجي ي ييد فضي ي يياءه بايجسي ي ييدي ومعي ي ييه تع ي ي ي ق الي ي ييوعي باألشي ي ييياء
والمي ييواهر ،فايجسي ييد واي يي يياة والي ييروح ل سي يير تشي ييكال لثالثي يية انممي يية مي يين الوجي ييود
املستقل وانما هي ثالثة مستويات من الداللة او ثالثة اشكال من الوحيدة ال تراتبيية
قيمية بينها ،فايجسد ل س لة من لقة عليى نفسيها يمكين للينفس أن تفعيل فييه مين
اي ييارج بييل هييو يتحييدد عبيير اشييت اله الييذي يييوفر لييه درجييات ميين االنييدماج فييي مسييتوى
اعلييى هييو مسييتوى اي ييياة ،لييذلك فهييو حي انسييان وجدلييية حياتييية ،وفضيياء ميين نييو
 .2،أبشر ي .36 :
00
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ينفت على العالم ويضف عليه من معان وجوده الكثير(.)21

ان تلون التعبير عين فعاليية ايجسيد بتي ثير اي الية النفسيية فيي البنيى الفنيية ي كيد
حقيقة االختالف فيي ردود الفعيل االنسيان تجياه الفعيل الواحيد مميا تشيير ا يى حيويية
الن الذي يحتضن عبر حركية فضااه تناقت االشارات واختالف الرؤى التي
توجهها التجربة الداخلية لذات الراويية مميا ي يل ايجسيد الحتيواء دالالت متباينية
االبعي يياد ،كثيفي يية ال بقي ييات ،ال تخض ي ي ي ي ييدوده الفي ياايي يية بي ييل تتجي ييه عبي يير سي يييا قي ييي
التشكيل و القراءة اتجاهات عدة ،منها ميا يتعلي باملقيدر و اليديني و القيميي معييدا
طييرح العالقيية بييين الييذات و االخيير ،م سسييا لعالقييات شييتى ،ومعب يرا عيين صييلة الييذات
بكينونتهييا مييرة و بصييميم هويتهييا الثقافييية أ خييرى ،إنييه يتشييكل عبيير النصييين السييابقين
تشكال مباينا فميرة تعيزف و ييرق و اخيرى يتحيول بسيكون ته و وحشيته ا يى قبير ،فيي
االو ييى تشييكله حاليية حييب حركييية و فييي الثانييية ترديييه الق يعيية ،فايجسييد االنسييان فييي
األدب لي س كتليية ميين الت ييم و ال حيي ا معينييا إلنسيان محايييد ،انمييا تشييير فييي مدلوالتيه
املتنوعيية ا ييى شييبكة م ي ثرات ،فهييو ل ي س عالميية علييى انتيياج فس ي ة ممانييية تسييتدرجه
ال ها قيدر ميا يكيون هيو نفسيه واهبيا لهيذه االنفراجيات و الت لعيات املنفتحية عليى اميل
ط يياف بحي يياة عارمي يية مم ييا ي ك ييد ان ايجسي ييد لي ي س س ييكونا محايي ييدا و انم ييا ه ييو مي ييالء
مسييكون بعالمييات تكسييبه قيمييا ثقافييية معينيية )22(...ان حضييور فايجسييد فييي نصييو
املرأة املبدعية تشيكل فيي األدب موقفيا ذا بعيدين :تي ويلي تزامنيي يتعلي بمعانياة اليذات
فييي ي ميية ممنييية بعينهييا هييي ي ميية البييوح التييي تشييكلها اليين بالل يية ،و بعييد ثييان هييو
البعييد التفسيييري التتييابعي الييذي يتجيياوم الت ميية ا ييى مالحميية الت ييور ،و البحييه عيين
االس ي ييباب و املرجعي ي ييات ف ي ييي س ي يييا ال ي ييزمن ايج ي يياري من ي ييذ االمل حت ي ييى وص ي ييلنا مش ي ييبعا
بالترسييبات و الوقيياال و االحييداه ،ولييذلك فالشيياعرة إذ تحييس بحضييور هييذا ايجسييد
ال ييذي ل ييم يك يين له ييا عالق يية ب ييه م يين قب ييل نتيج يية القس يير الت يياري ي و الت ي ييب املس ييتمر
املم ي ييارر ض ي ييده تعل ي يين احتفاله ي ييا كثيف ي ييا ..رقص ي ييا و عزف ي ييا و فرح ي ييا م ي ين ن ي ييو خ ي ييا ،
فاملوسيييقث فيين التجريييد االول الييذي ي خييذ بيييد االنسييان ا ييى العييال مخلصييا اييياه ميين
 .21ايجسد والصورة واملقدر في االسالم ،فريد الزاهي،23،افريقيا الشر  ،بيروت ،امل رب.1441،
 .22جماليات الصمر في أصل املخف واملكبوت ،ابراهيم محمود ،11،،مركيز االنمياء اي ضياري ،حليب،
ط .2،،2 ،1
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اعبيياء املوجييود االر ي ي املييادي الثقيييل ،و الييرق فيين يحق ي االنسييجام بييين ايجسييم
والعقل واملشاعر من جهة ويحق التناام بيين ميا هيو ار ي ي وسيماوي ،بيين اإلنسيان
منفيا في االرض و بين وجوده االصلي في جنة فردوسية:
أكوٌنٌ ٌٌ ٌ ٌ ٌٌٌ
املزمارٌ ٌ
تمنيتٌٌٌانٌٌٌ ٌ
ٌ ٌٌٌ
ايها الراعيٌ ...
ٌٌٌ ٌٌ
اكثرٌ ٌ،
الحبٌٌٌ ٌٌ ٌ
لينموٌٌٌ ٌ ٌ
و ترقص الحياةٌ .)23( .....
اذ تواصل سلسلة التحوالت الفنيية فعلهيا ليتحيول ايجسيد هيذه امليرة ا يى مزميار،
وليكييون فعييل الصييوت بثييا ،والسييم تلقيييا واحييدا ميين فضيياءات االنتشييار والديموميية
املهمية وليكييون ايجسيد فييي الصييميم مين لعبيية التيداخل االجناني ي مييا بيين العييزف علييى
النياي ورقي اي يياة....ويتجلى بييوح امليرأة ب ملهيا الييذات عيين طريي الوظيفيية التعبيرييية
باس ييتعمال ض ييمير امل ييتكلم (أن ييا) ال ييذي تش ييكل اي صوص ييية االدبي يية للكتاب يية النس ييااية
حسب تودروف ،من حيه ان موضو العلم االديي لي س هيو االدب بيل هيو االدبيية،
التمرك ييز الييواقعي ّ
ألنويتهييا فييي املجتم ي
فإحاليية الكاتبيية ا ييى مرك ييز ذاتهييا ادبيييا ت ي
التقليييدي منييذ االنفييالت ميين الييوأد ايجيياهلي ا ييى االشييكال املعاصييرة للييوأد الييذي أقييام
الفصل املفتعل بين ايجنسين )21(...لكن هل ينضوي جسد الشاعرة ضيمن االجسياد
االعتيادي يية االخ ييرى؟؟ ربم ييا أج يياب النف يير ّي ع يين ذل ييك ي ييوم ق ييال( :أرواح الع ييارفين ال
ك يياألرواح ،وأجس ييامهم ال كاألجس ييام)( )25ذل ييك ألن ييه جس ييد يتس ييم بحساس ييية مرهف يية،
وخصوصية تجعليه عرضية السيتجابات شيتى لعيل التنياقت كيامن فيي صيميمها فضيال
عي يين كوني ييه جسي ييدا يتجي ييدد بكي ييل شي ييعور ،وم ي ي كي ييل ني ييبت يتشي ييكل تشي ييكال جديي ييدا،
اسييتجابة لنييو الفعييل املثييير وال ييار وال ييار سييواء أكييان ذلييك املثييير داخليييا أم ميين
اي ييارج ،وه ييذا م ييا ي ك ييد ض ييرورة التعام ييل م ي ايجس ييد تع ييامال انس ييانيا ال تعزل ييه ع يين
مش ي يياعره واحساس ي يياته وال يفرا ي ييه م ي يين محت ي ييواه وم ي يين مض ي ييامينه االنس ي ييانية ليك ي ييون
 .23أبشر ي .37 :
 .21ايجسد ،نصو مترجمة ،هشام اي اجي ،55 ،دار نقوش عربية ،تونس ،د.ت.
 .25املواق واملخاطبات ،محمد بين عبيد ايجبيار النفيري ،تحقيي رثير ربيري ،تقيديم وتعليي عبيد القيادر
محمود ،64 ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1445 ،
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االحتف يياء باألنوث يية فع ييال جوهري ييا تش ييتبك مي ي ن ييبت اي ي يياة ولي ي س ادع يياء أو احتف يياء
بياألعراض وجمييال االعضياء التييي ميا تلبييه ان تتحيول ا ييى اشيياء ظاهرييية أداتيية تييزول
قيمته ييا بع ييد االنته يياء م يين فعله ييا ذراالعي ييا ،ب نم ييا تش ييكل األعض يياء ف ييي اي قيق يية الن ييبت
الح ييي لل ييروح االنس ييانية والكش ي املتجل ييي للم ييواهر النفس ييية م يين خ ييوف او ت م ييل او
فييرح او ت ي مم وتييوتر ،نقيرأ ذلييك بييال صييعوبات وال واس ي ة ميين الفكيير املفيياهيمي فيينحن
نعييرف بعضيينا بق يراءة كلييية فورييية لتعييابيره الفي يولوجييية ،وتعلمنييا تجربيية اي ييوف او
ايخجييل أن االض ي رابات البدنييية فييي جهييامي التيينفس والييدم تتممهيير فييي ايجسييد ،فييي
العين واليد والصوت واننا نقرأ تعابير الوجه وندر اإلجهياد او االرتيياح او اي يزن بيال
تجمي ي ي لعناص ي يير وجزاي ي ييات ،فالوج ي ييه أداة اتص ي ييال اي ي يير ل وي ي يية( )26وك ي ييذلك اش ي يياراته
والكفان والسواعد وما ال ها.
ان علي ييى االدب النسي ييوي ونقي ييده أن يقومي ييا م ي ي تحقي ي ي الهي ييدف ايجمي ييا ي بمهمي يية
تفكي ييك الهندس يية االجتماعي يية القاام يية عل ييى تنم يييي حي يياة املي يرأة ف ييي الب يير والعم ييل
وامل سس ييات عام يية وعل ييى مس ييتوى عالقته ييا ال ص ييية مي ي الرج ييل أب ييا وأخ ييا وحب ب ييا
وموجا من اجل رف مستوى حضور املرأة من االنسان التاب وايجسد الوعياء ،ومين
اللهيياه وراء املسيياواة بالرجييل التييي باتيير ميين أجلييى البييدنهيات ا ييى املسييتوى االنسييان
اي واري الذي يمتلك طاقات يتمكن النهوض بها نحو الفعيل املتحيرر املسي ول ونحيو
االبييدا إنتاجييا ذاتيييا ول ي س تقليييدا لتجربيية أحييد بييل تناصييا وإفييادة ميين كييل اي ب يرات
التاريخييية التييي يمكنهييا التفاعييل معهييا والت ي ثر بهييا والت ي ثير ف هييا ميين أجييل صيين تجربيية
االنث ييى اي اص يية واملتف ييردة الت ييي تعم ييل بحي ي عل ييى إمال يية تراكم ييات مش يياعر الضي يع
والدوني ي يية والتهمي ي ي ق ومقاوم ي يية ترس ي ييبات اإلكي ي يراه و األر اام ي ييات وهيمن ي يية الع ي يياطف
والكيييدي التييي مخيير بهييا تيياري امل يرأة مور أو تع يييال واسييتالبا عبيير العصييور ،لتسييتعيد
هويته ييا االنثوي يية الناهض يية بإنس ييانيتها اي ييرة وإرادته ييا املتح ييررة مع ييا ،ف يياملرأة املتح ييررة
بح ي تييدر ان التجربيية االيجابييية التييي بنتهييا النسيياء الواعيييات علييى قلييتهن -ألسييباب
معروفية شييتى -فيي الييوطن العريي والعييالم هيي م مي الكثيير ميين الرجيال ،وان االبييدا
واالقييدام ل ي س حك يرا علييى احييد وال ه ييو مشييروط بجيينس أو ن ييو  ،ولييذلك كييان ت ييور
إبي ييدا املي يرأة وسي يييمل رهي ييين إرادتهي ييا اي ي ييرة في ييي العمي ييل املثي ييابر علي ييى ترصي ييين موهبتهي ييا
 .26هتاف ايجسد بين اي رية والتحرر ،عبد النور ادررس ،انترن ر ،موق محمد اسلي.
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بمتابعي يية املعي ييارف وتعمي ي ي الي ييرؤى واقتحي ييام اي ب ي يرات التي ييي ال تتحي ييول ا ي ييى منجي ييز اال
بالتفاعل م اي ياة.
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 .1ابشر ي  ..انتصار سليمان ،دار الينابي  ،دمش  ،ط.2،،1،1
 .2انثروبولوجي ييا ايجس ييد واي داث يية ،دافي ييد ل ييو بروت ييون ،ترجم يية محم ييد ع ييرب
صاصيال،امل سسة ايجامعية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط .1443 ،1
 .3تم يييم ي يين مقب ييل ،ديوان ييه ،تحقيي ي د .ع ييزة حس يين ،ومارة الثقاف يية واالرش يياد
القوم  ،دمش .1462،
 .1ايجسي ييد والصي ييورة واملقي ييدر في ييي االسي ييالم ،فريي ييد الزاهي ييي ،افريقيي ييا الشي يير ،
بيروت ،امل رب.1441،
 .5ايجسد ،نصو مترجمة ،هشام اي اجي ،دار نقوش عربية ،تونس ،د.ت.
 .6جماليي ييات الصي ييمر ف ي ييي أص ي ييل املخف ي ي واملكب ي ييوت ،اب ي يراهيم محم ي ييود ،مرك ي ييز
االنماء اي ضاري ،حلب ،ط .2،،2 ،1
 .7ص يينم امل يرأة الش ييعري ،البح ييه ع يين اي ري يية ويقم يية االنث ييى ،ظبي يية خم ي س،
،15دار املدى للثقافة والنشر ،دمش  ،ط .1447 ،1
 .4فلسفة اي ب عند العرب ،عبد الل يي شيرارة ،22،منشيورات دار مكتبية
اي ياة ،بيروت ،ط .146، ،1
 .4فن اي ب ،أريك فروم ،ترجمة مجاهد عبيد املينعم مجاهيد ،147 ،14،دار
العودة ،بيروت ،ط .1،1472
 .1،املواق ي واملخاطبييات ،محمييد بيين عبييد ايجبييار النفييري ،تحقي ي رثيير ربييري،
تقييديم وتعلي ي عب ييد القييادر محم ييود ،64 ،الهيئ يية املصييرية العام يية للكت يياب،
القاهرة.1445 ،
 .11هت يياف ايجس ييد ب ييين اي ري يية والتح ييرر ،عب ييد الن ييور ادرر ييس ،انترن يير ،موقي ي
محمد اسلي
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