شعريــــة املفارقة باحلرب
قراءة فـــي إكليــــل جـــواد احلطـــاب
 أ .د .بشرى البستاني

ظل األدب الحي شعرا ورواية وقصة وأنواعا أخرى ينبض بقضايا اإلنسان
العادلة ،وظل يرفض العدوان واالستالب ،دامجا رفضه بالشعري والجمالي ،على
أال تطغى الوظيفة التواصلية وال السمة املرجعية على الوظيفة الشعرية
والجمالية فيه ،ألن طغيانها يعني القضاء على روح الشعر بمقاربة املرجعيات وجها
لوجه ،وإحالل لغة الواقع ومن يكتب إليهم بدال من لغة اإليحاء في النص،
فاملوهبة الفنية املقتدرة تأخذ على عاتقها في عملية التحويل اإلبداعي صهر
املرجعية لتذوب في صميم الشعرية ،منسجمة مع البيئة التي تحولت إليها،
واملرجعية ال تتحول إلى شعر إال إذا تمكنت من اإلفالت بعيدا عن قبضة من
يحاول اإلمساك بها في فعل القراءة كي تغادر محدوديتها إلى فضاء الفن الذي يوحي
وال يحدد ،وبقي الشعر في طريقه لتحقيق هدفه يسلك طرائق غير مباشرة في
تشكيل اللغة ،ولعل املفارقة واحدة من هذه الطرائق التي وجدت في لغة األدب
والشعر منذ القدم ،لكن تعريفها وترسيم حدودها ووظائفها وطبيعة تشكلها تأخر
حتى العصر الحديث وان كان لهذا الفن حضور في تراثنا الفني العربي القديم ،اال
انه لم يسجل حضورا مصطلحيا لدى النقاد بل حضر من املصطلحات ما يقترب
من التعبير عنه كالتعريض وتجاهل العارف وتأكيد املدح بما يشبه الذم ،وتأكيد
الذم بما يشبه املدح واملتشابهات والتشكك ،وقد وردت هذه املصطلحات في أكثر
من كتاب نقدي كاملثل السائر والعمدة والسكاكي والقزويني( ،)1أما عبد القاهر
الجرجاني فقد أعطى أهمية كبيرة لفكرة الجدل واملغايرة في املعنى وضرورة توليد
دالالت جديدة في حديثه عن التجنيس والتشبيه واالستعارات والكناية مؤكدا
أهمية املغايرة واملخالفة والتفاوت في توليد املعاني وكسر أفق توقع القارئ على
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حد تعبير نظريات القراءة ،فالفن األصيل ما هو إال تداخالت جدلية معبر عنها
()2
بتشكيالت جمالية ،إنه جدليات وعناصر تتشكل عبر (الهدم الكامن في اإلثبات)
ولذلك كانت الكثافة بؤرة انطالق الدالالت مؤتلفة مختلفة في كل تقنيات األدب،
ولعلها في املفارقة كامنة بشكل شديد الحضور ،ولقد حاول الدكتور خالد سليمان
تلخيص أهم تعريفات املحدثين الغربيين الذين اهتموا بموضوعها من وجهة نظره
محاوال استشراف العناصر املشتركة بين هذه التعريفات املتباينة والتي لخصها
فيما بعد بثالثة عناصر فكان جدوله مشتمال على املصادر اآلتية(:)3
 .1معجم اوكسفورد املختصر :وعرفها بأنها تعبير عن معنى معين بلغة
نقيضة ولهدف مختلف.
 .2أوجست شليجل :املفارقة شكل من النقيضة.
 .3ميويك :هي قول ش ئ دون قول حقيقته.
 .4صموئيل جونسون :طريقة من طرائق التعبير يكون املعنى فيها مناقضا او
مضادا للكلمات.
 .5صموئيل هاينز:نظرة في الحياة تجد الخبرة عبرة لتفسيرات متنوعة ليس
فيها واحدة صحيحة دون غيرها ،وذلك ألن التنافرات جزء من طبيعة
الوجود.
 .6آالن رودي :املفارقة ليست رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائف ،بل مسألة
رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة.
 .7روالن بارت :املفارقة شكوك تتحول إلى نوع من القلق مطلوب في الكتابة،
ومن شأن هذا القلق إبقاء تالعب الرموز وتعدد دالالتها قائما.
 .8ماكس ييربوم :املفارقة إحداث أبلغ األثر بأ قل الوسائل تبذيرا.
 .9ماريك فيتلي :املفارقة عالمة منتجة لعدد غير محدود من العالمات.
.2
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 .11البالغيون الجدد :املفارقة صيغة او اثر من الصيغ الثالث:
أ -الباث يقول شيئا بينما هو يعني شيئا أخر.
ب -الباث يقول شيئا بينما يفهم املتلقي شيئا أخر.
ج -الباث يقول شيئا بينما يقول في الوقت نفسه شيئا آخر.
ومن خالل هذا العرض يستخلص الباحث وجود عناصر يراها مشتركة في
هذه التعريفات ويلخصها بثالثة :أولها ،أن الدال في منظومة املفارقة يؤدي
مدلوالت سياقية نقيضة ملدلوله املعجمي .وثانيها ،إن الرسالة التي تتضمنها معاني
املفارقة ودالالتها نقيضة لداللة املعجم الظاهرة ،وما تود تحقيقه من رؤية في
املتلقي صاحب البصيرة ،وثالثها ،صاحب البصيرة ،وهو الطرف الذي تحقق رسالة
املفارقة نفسها لديه.
ولكثاف ةةة ال ةةدالالت الت ةةي توجزه ةةا املفارق ةةة كونه ةةا قديم ةةة ق ةةدم الوج ةةود اإلنس ةةاني
وعميقةةة عمةةق االحتةةدامات الدراميةةة التةةي مة ت عاملةةه ،فةةان مصةةطلحها ظةةل يكتسةةب
مع ةةاني جدي ةةدة كم ةةا ي ةةرى ميوي ةةك بحي ةةث ج ةةرى عليه ةةا تح ةةوالت جذري ةةة حت ةةى غ ةةدا م ةةن
املمكن النظر الى العالم بما يمةوج فيةه مةن متناقضةات علةى انةه مسةرح ذو مفارقةات
شتى(.)4
وتؤكد الدكتورة نبيلة ابراهيم قضية نشوء مصطلح املفارقة في إطار فلسفي
بدءا من "كانت" الذي كانت فلسفته القائمة على الفصل بين التجريبي
والترانسندالي -الذي يعني الوعي بوجود أنا مفكرة مقترنة بكل تجربة  -مثار هجوم
عليه ،كون العقل عنده ال سلطان له على الواقع ،وبهذا يظل العالم منقسما على
ذاتي وموضوعي ،وعلى عقل وحس وفكر ووجود ،وهذا ما حاول هيجل التغلب
عليه في نظريته اتحاد األضداد وأهمية قدرة اإلنسان على إعادة توحيد األجزاء
املنفصلة لعامله والحرص على إدخال الطبيعة واملجتمع في حظيرة العقل ،وإال
كتب عليه اإلخفاق واإلحباط ،من هنا تكون فلسفة " كانت " هي فاتحة املجال في
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الفلسفة الحديثة والنقد الحديث للبحث عن جذور املفارقة وشيوعها )5(،ويرى
شليجل أننا لن نصل للمفارقة إال بعد ان تكون األحداث والحياة بأسرها مدركة
وقابلة للتمثل بوصفها لعبة وحشدا من املتناقضات ،اذ تكون املفارقة ليس هي
الصراع بين تلك املتناقضات حسب ،بل هي الوعي الشديد بالتناقض القائم داخل
الذات وخارجها ،ولذلك ال يمكن للمتحير ان يتقن فن املفارقة ،بل ال بد لإلنسان
من تجاوز حيرته كي يستطيع أن يناور ليلعب على الش ئ ونقيضه بمهارة فائقة،
فهي عنده السمو الكامل على الذات ،وهي املناورة باللعب على كل االحتماالت ،بل
املناورة باللعب على الذات نفسها )6( .كل ذلك يؤكد ان املفارقة ليست حلية للزينة
في النص األدبي ،وال هي لعبة بال قوانين ،بل هي ال تكون مكونا أدبيا إال إذا كانت
نابضة في صميم البنية التشكيلية للنص ،ال تطغى عليها الصنعة وال يهيمن عليها
الوعي القصدي ،بل تندمج في تشكيلها املوهبة املقتدرة بذكاء الفن ومهارة املعرفة،
وال تكون أدبا إال إذا امتلكت األدوات التي تجعل منها مفارقة منبثقة الدالالت ،لها
قوانينها املاهرة واملاكرة معا ،كما أن لها أهدافها التي تتنوع حسب عمق رؤية
املبدع وسعة أفقه ومدى وعيه بذاته وبما حوله من صراع واحتدامات ،فكلما كان
املبدع واعيا بكثافة الحياة وتعقيداتها وكارثية وقائعها ،وبالفلسفات املغذية لتلك
الوقائع كانت مفارقاته متشظية الداللة ،عميقة البعد ،بعيدة املرمى ،ومتشابكة
األهداف ،ولذلك كانت مقاصد املفارقة أبعد أثرا من أن تحص ى ،وأبعد من أن
يرسم لها معنى واحد ،فهي فن منحاز لقضية أو متحيز ضدها ،يحقق انحيازه
بأشكال شتى منها الدعوة للفعل إغراء أو سخرية أو تشويقا أو هجاء وتهكما،
وتتلخص آليات إنتاجها بالتالعب باأللفاظ والتناقض والتضاد والرمز واالنزياحات
التي تأخذ لها مظاهر مجازية متعددة ،وعليه فاملفارقة تطرح معنيين األول يشتغل
في املستوى اللفظي حسب ،فهو ليس مقصود النص ،ولذلك فهو عرض ي وكاذب
ومحدود ،أما الثاني فهو املعنى الجوهري ،وهو الكامن املضمر واملقصود غير
املحدد كونه قادرا على توليد الداللة ،وذلك ما يقصده صانع املفارقة ،فاملفارقة
إذن هي فن االحتماالت التي كرستها نظرية الكوانتم في الفيزياء الحديثة حيث ال
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يمكن صياغة قوانين تحكم سلوك الذرة بالرغم من كون العملية متواصلة
الحدوث ،فكل ش ئ هو مشروع احتمال ،واالحتمال أمر يظل مشروع حدوث أو
تحقق ،ولكنه لم يحدث بعد ،ولذلك كان لهذا الفن في الشعر خاصة وفي ضروب
األدب األخرى بشكل عام مكانة مهمة أرستها التوجهات الحديثة نحو ضرورة نزوع
النص املعاصر بطبقاته التشكيلية نحو تعدد القراءات التي تفتح مع كل قراءة
احتماال لقراءة أخرى من خالل كسر مركزية النص وتفجير بؤرته التي كانت
تشتغل عليها البنيوية ،وهذا لن يتم إال بكونه نصا ذا مستويات كثيفة ،وحاوية
لطاقة درامية محتشدة بالقدرة على التفجر الداللي ،ويختلف حضور املفارقة في
الشعر بين ضربين ،األول حضور جزئي يرد خالل السياق بين الصياغات الفنية
األخرى ،والثاني كلي ،حينما تبنى القصيدة كليا على تشكيل املفارقة ،ومن تأملنا
ملكونات الشعر العربي والحديث منه بشكل خاص نجد للضرب االول حضورا
يكاد يكون شامال في القصيدة عموما ،وفي القصيدة املعاصرة على وجه
الخصوص ،إذ ال يكاد يخلو نص حديث من مفارقة هنا وهناك كونه ابن بيئة
التناقضات الحادة التي يعيشها الحاضر اإلنساني املأزوم.
في هذا امليدان تأتي قراءتنا لنماذج من ديوان (إكليل موسيقى على جثة بيانو)
( )7للشاعر جواد الحطاب الذي عرف بتنويعاته الحركية على وتر القصيدة
وقدرته على تشكيل قضية اإلنسان املحاصر تشكيال جماليا بطرائق فنية شتى،
مرة بالتفعيلة وأخرى بقصيدة النثر ،وثالثة بهما معا ،ورابعة بشعرية السرد
وخامسة بدمج كل ذلك في تشكيالت حوارية قائمة على تداخل فني اجناس ي،
يسعى إلى نسج إكليل موسيقي ينضفر بانسجام على جثة بيانو ،وإذا كان البيانو
مجموعة مفاتيح يمكن أن تطلق أنغاما وموضوعات عدة ،وانها تتشكل عبر
تصاعد زمني سريع مرة وبطئ أخرى ،وخافت مرة وجهري ثانية ،فإن " املفتاح في
البيانو " كما يقول الفرنسيون ،واملفتاح بداية الحل وهو رمز العبور واالنتقال من
مرحلة الشتات إلى التحقق ،لكن ذلك التحقق ما يلبث أن يؤول إلى جثة ،والجثة
جسد فارقته الروح ،فهل كان البيانو هو جثة االدعاءات الغربية التي عزفت
طويال الحان الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان التي باءت في التطبيق أنانية
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وسلبا ونهبا واجتياحا وتعذيبا لذلك اإلنسان وتخريبا لحياته ،ام كان هو العراق
الذي يمثل للشاعر ولكل العارفين في العالم وللمحتل نفسه مجموعة املفاتيح لكل
ما أغلق ،كنوزا للعلم والثروات املادية واملعنوية وحاويا للحضارات وواحة خصبة
للفنون واآلداب ،لكن تلك املفاتيح ظلت عرضة للكسر والتحطيم والضياع من
قبل كل قوى الشر في العالم ،حتى غدا جثة يعلوها اكليل موسيقى ،في مفارقة
بين الحركة والسكون ،بين الصوت واملوت ،أم هو حلم الشرقيين بالخالص من
جملة الكوابيس التي عاشوها قرونا تحت وطأة التخلف وأنواع االستالب ،لكن
ذلك الحلم بالخالص تشظى كتشظي عنوان مجموعة الحطاب في القصائد
الداخلية للديوان دون أن يضعه عنوانا لقصيدة واحدة يتحقق فيها ،قصيدة
تمثل مضامين املجموعة كلها وتتمثلها ،فنحن نجد شيئا منه في قصيدة موسيقى،
وشيئا في قصيدة جثة بيانو ،لكنا ال نجد اإلكليل عنوانا ،ولعلها مقصدية حق من
الشاعر بان زمن األكاليل التي توضع على هامة النبل والصدق اإلنساني قد قض ى
وذهب أوانه مذ جثمت على اإلنسان فلسفة البطش والحديد والذرائع وعبادة
املصالح الذاتية ،ولذلك لم يرد اإلكليل في املجموعة إال عالمة حداد مرفوعة على
جثة بيانو ،وتلك اولى املفارقات التي ستعاود حضورها في الديوان:
قلقي وهو يرتجل النوم..
تناس ى ان ينزع أسنانه من سريري
فظلت األجفان بال ستائر..
الريح شك...
والكلمات إكليل موسيقى
على جثة بيانو ..ص62
إن الصورة تش ي بقسوة حادة ،فالقلق قد أنشب أسنانه في سرير النوم /
جسد اإلنسان املؤرق على السرير ،واملجاز املرسل الذي عالقته مكانية لم يعد
يشتغل من خالل العالقة ،بل من خالل االندماج واالشتباك ،حتى غداالقلق وهو
شعور داخلي خاص يتجاوز الذات ليحتل كل ما حول الشاعر ،ويغرس أسنانه
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بوحشية هناك ،فهو يتناس ى أن ينزع أسنانه من ذلك الجسد ،والفعل يتناس ى
يحمل في داللته مقصدية التذكر بوعي غرس األسنان ،ونتاج هذه املقصدية وجع
أبقى األجفان دون إغماض مما نفى النوم عن الذات الشاعرة.
إن سةةطرين مةةن النقةةاط بعةةد الصةةورة املركبةةة واملشةةتبكة ببعضةةها والقائمةةة علةةى
املفارق ةةة اس ةةتطاعا أن يوحي ةةا بالع ةةذاب املحاي ةةث ل ة رق عب ةةر زم ةةن نفس ة ي كثي ةةف م ةةن
االغتةراب واأللةم ،فالنقةاط عبةر األسةطر -كمةا هةو فةرا البيةاض -فضةاء للقةراءة ،إنهةا
فجةةوة للتأويةةل وفرصةةة لتنةةوع الق ةراءات ،وامتةةداد لليةةل األرق الةةذي ظةةل عبةةر الشةةعر
النهاية ة ةةة لهواجسة ة ةةه وعة ة ةةذاب شة ة ةةجونه ،وعبة ة ةةر تقلة ة ةةب الة ة ةةنفس بوساوسة ة ةةها وأوزارهة ة ةةا
وشةةفافيتها تكةةون الةةريح شةةكا ،وبمةةا أن الةةريح حركةةة بسةةلبياتها وايجابياتهةةا ،والحركةةة
حية ةةاة ،فة ةةان الحية ةةاة رية ةةح فة ةةي رؤية ةةة الشة ةةاعر ،والحية ةةاة شة ةةك هة ةةي األخة ةةرى ،والكلمة ةةات
املض ةةفورة بجم ةةع املؤن ةةث الس ةةالم تغ ةةدو إكل ةةيال لك ةةن املفارق ةةة أن اإلكلي ةةل يف ةةارق م ةةا
وضةع لةةه مةةن دالالت النصةةر والزهةةو وتةةذكر االمجةةاد ،ليصةةير إكلةةيال علةةى جثةةة بيةةانو.
فةةي هةةذا السةةياق الحةةاد يةةرد ترميةةز العنةةوان ،إذ تعبةةر الكلمةةة مةةن سةةرها املقةةدس الةةذي
يكتنةةز طاقةةة الفعةةل بةةدءا ،ففةةي البةةدء كان ةةت الكلمةةة ،أقةةول تعبةةر الكلمةةة مةةن س ةةمتها
العالمي ةةة الت ةةي تمنحه ةةا إياه ةةا اللغ ةةة حي ةةث املعاين ةةة الداللي ةةة ،إل ةةى س ةةمة فني ةةة أخ ةةرى
حيث يكون التجريد هو الغايةة حينمةا تعجةز اللغةة عةن أداء مهمتهةا فتلجةأ لفةن آخةر
لك ةةن باللغ ةةة ك ةةذلك .إن املفارق ةةة اللغوي ةةة بق ةةدرتها عل ةةى كس ةةر التوقع ةةات ق ةةادرة عل ةةى
خلةةق اللغةةة مةةن جديةةد ،كمةةا أنهةةا قةةادرة علةةى تشةةكيل شةةعرية التنةةوع التعبيةةري الةةذي
يحم ةةل س ةةمة التف ةةرد والدهش ةةة ،ان وع ةةي الش ةةاعر ب ةةدور املفارق ةةة وأثره ةةا ف ةةي ال ةةنص
يغذيه الوعي بالظروف املأساوية املحيطة بةه علةى املسةتويين الفةردي والجمعةي ،تلةك
الظ ةةروف الت ةةي ش ةةكلت وم ةةا ت ةزال تش ةةكل مفارق ةةة تاريخي ةةة بالغ ةةة الخط ةةورة اس ةةتمدت
روافةدها مةن حسةه الوجةودي بمةا حولةه ومةن ضةروب الصةدام السياسة ي واالجتمةةاعي
والطةةائفي واملحاصص ة ي الةةذي أوقعةةه وجةةود املحتةةل فةةي وطةةن كةةل مافيةةه صةةار عرضةةة
للتفجة ةةر واالنتهة ةةاك بعة ةةد تة ةةاري كامة ةةل مة ةةن بهة ةةاء الفعة ةةل وحركية ةةة الحضة ةةور والت ة ةراكم
الحضاري الخالق:
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ايتها املمرضة
اطليني بدهان ضد الزنجار
فماذا يفعل املكركروم
لجسدي املوغل في الشظايا
الشظايا تلبسنا
لتستر عريها ..ص99
نعم الشظايا لكثافتها وانتشارها في كل مكان ،وطغيان حضورها على كل ش ئ
صارت تلبسنا لتستر بشاعة فعلها التدميري والعشوائي ،ال سيما وهي تحصد
األبرياء في بيوتهم ،في أسرة النوم ،وفي الشارع ،وفي أماكن العمل ،إنها تلبسنا
وتكسونا بالصدأ إشارة لدوام الحال وطول املدة ولذلك ما جدوى األدوية مع
الصدأ ،إن الشاعر عدل عن استعمال مفردة الصدأ الى الزنجار إيغاال بالتعبير
عن ال إنسانية ما يحدث ،وعن تشيئ اإلنسان ومدى اإلساءة إليه ،وعن شيوع
التجريح واملوت شيوعا ال يالئمه غير التعبير الشائع..
إن كثافة حضور املفارقة بأنواعها لدى جواد الحطاب عبر هذا الديوان تبدو
الفتة للنظر وذلك لتشكلها في صميم نبض النصوص بشكل عام فقد جاءت
بأشكال جزئية شتى ،كما بنيت عليها قصائد عديدة بناء كليا مما دعا الى
تخصيص هذه القراءة ملعاينة حضورها الجمالي عبر النصوص:
ماذا افعل (برأس املال)..
حين يكون رأس وطني مطلوبا..
أيتها املعارضة..
ماذا افعل بإذاعة املستقبل
وحاضر أطفالي محكوم باملوت..ص .71
فة ة ةرأس املة ة ةةال ال يحية ة ةةل علة ة ةةى مة ة ةةاركس اال لة ة ةةدى مة ة ةةن يعة ة ةةرف ذلة ة ةةك مة ة ةةن الق ة ة ةراء
النمةةوذجيين ،لكةةن تعبيةةر (رأس املةةال) يبقةةى معب ةرا بشةةقيه اللغةةوي واالصةةطالحي عةةن
مفارقةةة حةةادة بةةين الحيةةاة التةةي تمثلهةةا فاعليةةة االقتصةةاد فةةي (رأس املةةال) الةةذي يع ةةد
8
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وح ةةده الن ةةبض ال ةةذي يح ةةرك حض ةةارتهم املعاص ةةرة ،وال ةةذي م ةةن أجل ةةه يغ ةةزون بل ةةدان
الكنةةوز والثةةروات ويسةةلبونها ،وبةةين املةةوت الةةذي يهةةدد الةةوطن ،كةةون رأسةةه مطلوبةةا مةةن
اش ةةد األع ةةداء شراس ةةة ض ةةد الحي ةةاة ،واملفارق ةةة الثاني ةةة تأكي ةةد ل ول ةةى ،ك ةةون املعارض ةةة
مهتم ة ةةة بإذاع ة ةةة املس ة ةةتقبل بينم ة ةةا أطف ة ةةال الحاض ة ةةر محكوم ة ةةون ب ة ةةاملوت ،وحي ة ةةث ال
مستقبل بموتهم ،وتتجلى اللعبةة مةا بةين حاضةر األطفةال املهةدد وإذاعةة تتحةدث عةن
مس ةةتقبل ،اذ املنطق ةةي االنصة ةراف إلنق ةةاذ املس ةةتقبل الحقيق ةةي اإلنس ةةاني م ةةن الفن ةةاء
أوال ،ففعل اإلنقاذ أوال حين يكةون املةوت محيقةا باإلنسةان ،ومةن ثةم تةأتي مشةروعية
الكالم في اإلذاعات عن املستقبل.
هكذا ترتفع الواقعة عن واقعيتها املادية لتكون صةالحة للتعبيةر عةن الوقةوف إلةى
جانب اإلنسان وهو يواجه الطغاة والقتلة فةي كةل زمةان ومكةان ،الن الواقعةة متةى مةا
حضةةرت بحةةدودها وميقاتهةةا ومرجعياتهةةا املطابقةةة دون أن تةةنهض بصةةميم الشةةعرية،
نف ةةت ع ةةن ال ةةنص تف ةةرده الش ةةعري وإدهاش ةةه الجم ةةالي لتك ةةون ه ةةي الواق ةةع الب ةةديل ع ةةن
الشعر فيةه ،ولةذلك قيةل إن أهةم عقيةدة أدبيةة يصةدر عنهةا الناقةد هةي أن يعةد األثةر
األدب ةةي أو ال ةةنص األدب ةةي الرفي ةةع بني ةةة مه ةةاجرة متحول ةةة تتأس ةةس عل ةةى نق ةةض العالق ةةة
املباشرة التي يمكن أن تشدها وتمنعهةا مةن الترحةال والحلةول بكةل السةياقات ،سةواء
ك ةةان م ةةا تحي ةةل علي ةةه الكات ةةب أم الس ةةياق أم األف ةةق املرس ةةوم ف ةةي عالق ةةة الكات ةةب بم ةةن
يكتةةب إلةةيهم( .)8ونجةةد أن نظريةةات الق ةراءة قةةد اتخةةذت لهةةا فةةي األمةةر مةةذاهب تنوعةةت
بحسةةب آراء املنظةةرين لهةةا وفلسةةفاتهم ،فمنطلقةةات يةةاوس تسةةعى إلةةى وضةةع التةةاري فةةي
قلب الدراسة األدبية ألنها األشمل واألدق تعبيرا عن قضةايا اإلنسةان وأكثةر مالمسةة
ملواج ةةد روح ةةه ،عل ةةى النق ةةيض م ةةن م ةةن ج آخ ةةرين مم ةةن ك ةةان همه ةةم وض ةةع الدراس ةةات
األدبية في قلب عملية التاري كما يرى هايدن هوايت(.)9
واذا كانت املفارقة تصعب على التحديد الدقيق فإنها بال شك لعبة لغوية
ماهرة وذكية بين طرفين ،صانع املفارقة وقارئها على نحو يقدم فيه صانع املفارقة
النص بطريقة تستثير القارئ وتدفعه الى البحث عن املعنى الخفي الذي غالبا ما
.8
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يكون املعنى الضد( ،)11ولذلك اختصر شليجل املسألة في تعريف املفارقة حينما
قال هي " شكل من أشكال النقيضة " فحينما تكون الشظايا موغلة بالجسد،
فإنها تشعل من العذاب ما ال يصدق ،ولذلك قلب التشكيل الحقيقة الى الضد
الذي ال يصدق ،لكنه يكون مقبوال إذ يوازي حجم األلم الناجم عن اختراق
كميات هائلة من الشظايا لجسد السارد ال (أنا) زيادة بالحميمية التي يشيعها
ضمير املتكلم .ولعل السخرية التي تنتجها املفارقة في واحدة من دالالتها هي واحدة
من أمر دالالت األلم ،إنها وجع الروح التي يئست من الجد منقذا ،وأحبطها
السعي نحو العثور على حل فراحت تفر عذابها بسخرية ملتاعة:
أيتها الزائرة..
ال تجلبي فاكهة
اجلبي شاشا وقطنا..ص111
فبأي الدالالت يمكن أن نوجه هذا النص البالغ العذاب والتعذيب ،أهي
مفارقة توجع أم سخرية مرة ،أم هي تعبير عن خفوت فاعلية الحياة بسبب ما
لحق بها من تدمير بأسلحة قتل اإلنسان بحيث لم يعد الجسد أالن بحاجة للغذاء
قدر حاجته ل دوية وعالج الجروح ونزف الدماء ،لكن النص بالرغم من مرارته
وفاعلية السلب فيه إال أنه يضمر روح التواصل الحميم في سطره األول ،مما
يؤكد استمرار املراهنة النبيلة على وحدة هذا الشعب والوطن ،لكن روح الشاعر
في بحثها عن مالذ ال تجد من يغيثها فتلجأ للتراتيل من اجل سالم وانسجام
مفقودين .إن تكرار مفردة بالدي ،وجعلها بداية النص والنهاية معا يحيل على
تكثيف كوني يجعل من هذه البالد مفارقة مربكة بتحوالتها التراسلية ،فهي
الدمعة في الشفتين ،والضحكة في العينين ،والرجفة في الرئتين ،حتى لنحس ذلك
التعاطف اإلنساني الشامل مع بالد الشاعر حين تصير الدمعة والضحكة
والرجفة والشهقة عموما .....بالدي:
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بالدي بالدي
الدمعة في الشفتين بالدي
الضحكة في العينين بالدي
الرجفة في الرئتين بالدي
والشهقة في الكفين بالدي..ص 119
هكذا في عودة إلى التراتيل األولى يوم كان الشعر هو دين اإلنسان األول ،حينما
كانت اللغة تكتنز مالذاته وتحمي خوفه من الطبيعة وما يزخر فيها من رعود
وبروق وكواسر ،وحين يصير النداء ضراعة وشهادة وابتهاال ،ويصير اللعب باللغة
من خالل املفارقة بالتراسل وتبادل الوظائف موازيا للعب بمقدرات الحياة لكن
شتان بين اللعبتين ،فقي الشعر تمتلك اللعبة قوانينها الفنية التي تنتج جماال في
الداللة ودهشة في التشكيل ،وب جة وفرحا روحيا في التلقي يوازي فرح املبدع
املنش ئ ،ذلك أن ذكاء التلقي يوازي ذكاء املنش ئ فكالهما منتج جاد ،االول في
تشكيل النص والثاني في تشكيل الداللة ولذلك كان الفن موازيا للجمال فكالهما
تشكل وتشكيل في آن معا ،أما اللعب بالحياة والعبث بها وبالقوانين التي تحكم
توازنها فإنه لعب يشيع فيها املوت والخراب والقتل وفوض ى الصدامات املجنونة
حتى يحس االنسان أال خالص:
جئنا
نغسل أنفسنا
بالنسيان
فأصيب النسيان
بداء الذكرى..ص35
ولذلك كان عنوان هذا املقطع تساؤال مكثفا ب (ملاذا....؟) حيث تبقى االسئلة
املصيرية الكبرى هي الهاجس االليم الذي يواجه عذاباته غير املبررة فمن يستطيع
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نسيان ما حدث ويحدث في العراق:
حين أكون بمزاج أعزل..
أصحب المباالتي إلى نزهة،
وأدعوها إلى وجبة أخطاء كاملة
...........
تحت الصح بإصبعين..
أفاجئ الكالب،
تتناهب قميص أخطائي..
وتقترح النباح علي..ص 64
هكةةذا يةةذهب الشةةاعر الةةى تةةدوين اعترافاتةةه مةةن خةةالل اللعةةب باللغةةة لعبةةا يكسةةر
توق ةةع الق ةةارئ ويل ةةون ل ةةه اف ةةق التلق ةةي م ةةن خ ةةالل الخ ةةروج عل ةةى التش ةةكيالت اللغوي ةةة
املعتةادة ،فةةاملزاج اعةةزل ،والالمبةةاالة مصةةحوبة الةةى نزهةةة ومةةدعوة كةةذلك ،لكةةن الةةنص
اذ يفصةةح عةةن طبيعةةة الةةدعوة فانةةه يفةةاجئ القةةارئ مةةرة اخةةرى مةةن خةةالل لعبةةه الحةةر
باللغةةة فتكةةون الةةدعوة الةةى وجبةةة اخطةةاء كاملةةة ،ولةةيس الةةى وجبةةة طعةةام حيةةث اعتةةاد
التركيةب التقليةدي علةى الةرب بةةين املفةردتين .لكةن أهةي أخطةةاؤه هةذه التةي يعتةرف بهةةا
ام هة ةةي أخطة ةةاء اكب ة ةر مة ةةن كونهة ةةا فردية ةةة ذاتية ةةة ،بة ةةدليل تنكيرهة ةةا فة ةةي السة ةةطر الثالة ةةث
لش ةةموليتها وكونه ةةا وجب ةةة كامل ةةة ،وب ةةدليل كث ةةرة الك ةةالب الت ةةي تناهب ةةت القم ةةيص ،فه ةةل
كان القميص متناصا مع قميص ذلك البريء الذي سجن بمزاج عاشةقة مذنبةة....؟
وما أكثر املذنبين غير العشاق في ديوان الحطاب بحيث نجد الشةاعر يعمةل بمثةابرة
وتنويع من اجل تعريتهم وفضح الجرائم التي ارتكبوها بحق وطنه وشعبه:
ادفعوا عني أبو غريب قليال...
أريد أن أمدد قلبي..ص81
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ان ما جرى ويجري في العراق من فعل دموي يحتويه الحطاب بين دفتي
مجموعته لم يتمكن من استالب الشاعر /اإلنسان كليا ،فاإلرادة مضطربة مثل
كل ش ئ ،ولذلك نجده وس عذابه دراميا بفن ،وآمرا (إدفعوا) بشعرية تضمر
معاني شتى حسب عالقتها بمرتكبي الجريمة وداللة الفعل املقصود من جهة ،ومن
جهة أخرى فان الطلب هنا يحتمل التوبي واللوم أو االستهزاء حين يكون املخاطب
عدوا محتال ،ويحتمل التضرع وطلب النجدة إذ يكون املخاطب مؤازرا ،وفي فعل
األمر تكمن الى جانب الدراما قوة قادرة على املقاومة ،وفي ضمير املتكلم – عني -
تكمن طاقة اإلحساس بعذاب الذات وهي تضمر الجمعي ،بإنسانيتها وحساسيتها
ومقصدية الدفاع عنها ،وفي الصورة الكاريكاتيرية التي يخططها السطر الشعري
والتي تعبر عن حدة االختناق - :ادفعوا عني أبو غريب قليال – يجري التشكيل
انحرافا واضحا ونحن نقرأ الطلب ،فمن يستطيع ان يدفع سجنا كبيرا يطبق
بكوابيسه على الشاعر ،وهو في الحقيقة مطبق على أهله وناس وطنه األبرياء،
حتى كأن الشاعر بحدة شعوره الجمعي صار كل شعبه ،إن العبء غير املعقول
الذي يتطلبه هذا األمر لم يكن من اجل تشويه الحقيقة التي تكمن في العجز عن
زحزحة أي سجن ،بل من اجل كشف الجريمة وفضح بشاعتها وتقديمها للعيان
بكل فعلها التدميري ،فتعرية الطغيان والكشف عن بشاعته هي أولى خطوات
العمل على سقوطه ،إذ تنضوي داخل هذا النص مفارقة تختزن حزنا يصل حد
الجرح واالنكفاء ،واختفاء الفاعل في ضمير الجماعة إثارة للبس مؤازر للبس
الواقع وإرباكاته وضياع الحقائق فيه ،فمن سيدفع (أبو غريب) ،هذا السجن
الرهيب الذي جرى فيه ما جرى من عدوان على إنسانية اإلنسان العراقي وتجريح
لشرف كرامته ،وكبرياء روحه..؟! ولسجن أبي غريب  -هذا املكان املعادي واملهيأ
لحبس اإلنسان تاريخيا -سطوته وقهره بحيث لم تستطع سطوة فعل األمر
املتعدي – ادفعوا – أن تقع عليه فتنصبه مزيحة إياه عن ثقل الواو إلى خفة
اإللف (أبا) املفتوحة على الفضاء الحر ،ولذلك ظل في النص جاثما بواوه األبوية
السلطوية الثقيلة بوصايتها وحرصها على إدامة حال الواقع املرير ،ورفضها ألي
تحول أو تغيير .لكن فعل األمر ذاته ال يحمل في داخله طلبه في إبعاد السجن
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حسب ،ألنه يوحي بداللة أخرى مسكوت عنها ،إذ ما حجم االضطهاد الذي مورس
ضد الذات الشاعرة بحيث أدى بها إلى الشعور النفس ي الشديد بالحبس وهي
خارجه ،كما أدى بها الى اإلحساس بعجز اإلرادة في دفع األذى عن نفسها مما
ألجأها إلى االستعانة باآلخرين ،وكل ذلك يوحي بدوام املعاناة وشدتها وطول زمنها،
لكن إثبات الفعل (أريد) مطلع الجملة الثانية ،يمنح تلك اإلرادة أمال بالتحقق ،الن
هذا التحقق لن يكون إال بفعل الذات املريدة وليس بفعل اآلخر ،والفعل – أمدد
– يشير إلى انقباض القلب واكتظاظه بمكابدات واقع شديد العذاب ،فهل تحول
الوطن إلى سجن كبير ،أم تحول الوطن إلى قلب معذب ينبض في جسد الشاعر.؟!
ويحاول الشاعر اللجوء الى جماليات الصورة التي تتشكل في صميم الحرب
تخفيفا لحدة الوجع الراكز في الطرف األول منها لكن الجمال ال يزيد الصورة اال
استنكارا لدى املتلقي ،ألنه يضفي على األلم مزيدا من الشعور بالخسارة:
أطفالنا
يلبطون في اليورانيوم
كأسماك زينة ملونة ..ص98
**
ان ميزة الشعر الحق تكمن في قدرته على تحرير اللغة من قيودها ومن
ارتباطاتها النمطية ما بين الدوال ومدلوالتها بحيث تصير مهيأة لبث طاقتها الكامنة
على التألق بدالالت حرة ،هذا التحرر الذي يمنحها جدة متواصلة عبر الزمن ألنه
يحررها من ثقل املادة التي تشد اإلنسان الى الواقع ويرفعها نحو القيم السامية،
ذلك أن إنتاج الفنون هو إنتاج القيم نفسه ،والسعي بحثا عن الرفعة الروحية
واالرتقاء باإلنسان فإذا كانت الحرب وعنفها قد قدمت اإلنسان غوال مفترسا لم
تهذبه الحضارة ،فان الفن يقدمه مخلوقا ذهبيا ذا ماهية وأصالة متعاليتين،
فاإلنسان حين يشعر ويتفنن انما يسعى وراء قيمته الخاصة كونه مخلوقا قادرا
على اكتشاف منابع اللغة وتوظيف طاقاتها بمهارة خاصة بالشعر وحده( .)11من
.11
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اجل شفافية تستبطن دواخل اإلنسان لترقى بأحاسيسه املرهفة نحو العلى ولذلك
كان الشعر الحق نائيا عن تقديس الشكل ،مراهنا على املعادلة الصعبة التي ظلت
حريصة على تحقيق القيمة ،والقيمة في الفن تحقق جمالي دامج للشكل
باملضمون ،وهي قدرة ذلك التوق الروحي الباطن على منح نفسه للغة وقدرة اللغة
الشعرية على االستالم والتشكل والتعبير سواء بشعرية املجاز أم بشعرية البساطة
واملباشرة التي تحمل في اشراقها ألق الفن وومض جماله:
أيها املجندون
أحذيتكم تشعرني باإلهانة
فامشوا حفاة
في طرقات
وطني..ص91
إنه ال يدخل في األيديولوجيات وال في علم السياسة ،وال في تعليل كراهية
فلسفة الطغيان التي يصدر عنها املحتل ،وال في الشعور بالرجس من أذاه ،لكنه
يوحي لنا بكل ذلك من خالل إيجاز مفعم بمشاعر الوطنية واالنتماء وتقديس
األرض التي رعت حياته ،فالشاعر ال يكره أحدا ،لكنه يكره فعل األذى الذي
يصدر عن املؤذي وهو يوقع الدمار به وبأهله ،ولذلك يلتفت بشعرية البالغة
وإيجازها الى التنديد بأحذية جند املحتل ،ألنها تمثل فعل من ينتعلها عدوانا
وانتهاكا .ويبلغ العذاب منتهاه فال يجد تعبيرا عن ذاته إال بشعرية املفارقة:
أيتها الحرية..
اطمئني،
إننا نحرز تقدما ملحوظا
في...
االحتالل ..ص91
فهو يبلغ الحرية بأقص ى ما تعنيه الفجيعة حينما يأمرها باالطمئنان كوننا
نحرز تقدما واضحا في االحتالل ،إذ يوغل املحتل باالستالب واإلذالل ،وكسر
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التوقع هنا هو الذي أعطى املفارقة قيمتها ،ألن املتلقي سيشعر بكثير من األمل
املبثوث في الجملة األولى وفي الجزء األول من الجملة الثانية :إننا نحرز تقدما
ملحوظا ،لكن شبه الجملة من الجار واملجرور يتشظى كقنبلة مفاجئة تقلب
التوقع في التشكيل رأسا على عقب ،وتجعل الصمت سائدا بالسكون املقفلة على
الالم األخيرة ،ليكون الصمت تعبيرا عن الحيرة في تحديد الداللة من جهة ،وفي
تحديد من وراء املخاطب املباشر الذي ينفتح على اكثر من احتمال هو االخر.
لكن األدعياء بشعاراتهم الكاذبة يظلون كامنين وراء مثل هذه املفارقات الترميزية.
أما القصائد التي وردت مبنية على املفارقة كليا فقد تمثلت بأكثر من نص
منها (فايروس) و (حجج) و(اختناق) ،حيث يلجا في قصيدة فايروس إلى مفارقة
السخرية بأسلوب عصري منددا بالدولة الجديدة التي ال تمتلك من مقومات
الدولة أية سمة ومستهزئا بحضارة الفرا التي لم تمنح اإلنسان غير زيف من
األحالم الكاذبة التي يراها أمامه عبر ميديا من الصور الصفراء التي لعبت بأصالة
القيمة اإلنسانية وحولت حياته من ثقافة الجوهر ومجتمع األمن إلى ثقافة
الهامش والزبد ومجتمع الخطر واالستهالك ومحو هوية اإلنسان وتغييب قيمة
العمل والتحقق الخالق:
اختر حلمك بالريموت
فالدولة...
جزء من تسهيالت الدولة للشعب
سجلت األحالم على دسك
*
في القاموس
أضيف التعريف التالي للكابوس:
حلم صنعه األطفال
فهاجم دسكات الدولة
كالفايروس
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*
ما تخشاه الدولة
ان
يصبح
ناموس ...ص24
فبدال من تحويل الحلم إلى حقيقة باإلرادة والعمل يتحول الحلم إلى دسك
متغير سريع املحو بلمسة واحدة ،حلم قابل للتبديل وبعيد عن الحقيقة ،لكن
الكابوس الذي ابتكره األطفال الذين يشكلون طاقة املستقبل سيظل باملرصاد
لتشوهات الدولة وانحرافها ليحطموا بفايروس إرادتهم دسكاتها املزيفة ويمحوا
أقراص وعودها الكاذبة ألنها وعود املحتل.
وتنبني قصيدة (حجج) على مفارقة مرة تعلن عن ضياع أمن اإلنسان
واستقراره ،إذ تتواصل القصيدة في بناء هيكلها على شكل أحالم متتالية يبدو
معظمها مشروعا ،ومن حاجات اإلنسان املعاصر األساسية من اقراص س ي دي
وتلفاز ملون وافالم ممنوعة ،ويحرص الشاعر على تدوينها بالحرف االنكليزي كما
بثتها أمريكا للعالم ،لكن استدراك الشاعر بة(لكن) وس النص يعلن عن بطالن
هذه االماني بسبب فساد آليات املعاصرة اآلتية من الغرب ،وخراب أدواتها،
واستنفاد طاقتها وفشلها الذريع في تحقيق أي خدمة ألنسان هذا العصر ،ألنها
بكل التقنيات املبهرة التي زوت حياته لم تدعه يستمتع بها كونها حرمته االمن
وسالم الروح ،وهددته بعقر داره ،وتأتي الضربة األخيرة لتعلن عن مفاجأة أخرى
تؤكد عجز كل هذه االحالم عن التحقق في جملة واحدة:
فأنا،
أصال ،ال أملك بيت ..ص51
إذ تقوم هذه الجملة بهدم كل ما بنته الجمل السابقة التي شكلت النص من
أحالم ،وليقوم هذا الهدم بعمل استراتيجي في القصيدة يتمثل بالتحويل االبداعي/
الداللي الذي ترتكز عليه الخبرة الفنية والجمالية معا ،فهذا الهدم ال يتم من اجل
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تحقيق لعبة لغوية بحتة ،لكنه يقوم بمهمة الكشف عن أمر إنساني بالغ
الخطورة واالصرار على تعريته وفضحه ،وكيف لإلنسان املعاصر أن يمتلك بيتا
وهو يعيش وس الخراب مفتقدا أبس متطلبات الحياة اآلمنة واالنسجام
الروحي ،وهو مهدد بالعراء والتشرد والفقدان جراء الصواري واالجتياحات
واملداهمات ،وجراء السجون والتعذيب وغياب االنتماء بسبب الضياع الشامل
لجوهر القيم ،إنه ينفي املادي املحسوس وهو يريد من ورائه املعنوي املغيب
ولذلك جاء الضمير (أنا) مستوحدا يفصله عن البيت لسانيا في التركيب فاصلة
وفرا كبير ،وتأكيد لغياب البيت (أصال) وفارزة أخرى ،ثم يأتي النفي سابقا
الفعل املضارع تعبيرا عن نفي األمان في الزمن الحاضر كله ،إذ تكون األحالم كلها
باطلة بعدم وجود البيت كونه مركز الحلم وحاوي الحياة ومنقذ اإلنسان من
التفكك والتشتت والضياع كما يؤكد باشالر.
كذلك بنيت قصيدة تحوطات على املفارقة الكلية:
في مقبرة سرية
مقبرة قرب القصر
تماما قرب القصر
في الدرب املتعرج
بين هزائمنا وأغاني النصر
نبتت بضع شجيرات
أصدرت املنطقة الخضراء
القاء القبض عليها
قال الناطق:
قد يستعملها األموات
عص ي تظاهرات ...ص75خ
ف ةةي ه ةةذه القص ةةيدة املبني ةةة عل ةةى املفارق ةةة أيض ةةا ،وفض ةةال ع ةةن تمرك ةةز املفارق ةةة ف ةةي
القفةةل ،إال أن مفارقةةات أخةةرى جزئيةةة تتشةةكل داخةةل الةةنص معةةززة املفارقةةة األخيةةرة،
ففةةي اجتمةةاع الهةزائم وأغةةاني النصةةر مفارقةةة ،وفةةي إصةةدار األمةةر بإلقةةاء القةةبض علةةى
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الشةةجيرات مفارقةةة ،وبةةدل األمةةل بإثمةةار الشةةجيرات يةةتم قطعهةةا ،ومفارقةةة أخةةرى بةةين
املنطقة ةةة الخض ة ةراء وقطة ةةع الخضة ةةرة اذ تنحة ةةو داللة ةةة املفارقة ةةة نحة ةةو تشة ةةويه خضة ةةرة
املنطقةةة بقةةبح فعةةل حكامهةةا أمةةام جماليةةة الخضةةرة املضةةمرة فةةي الشةةجيرات اليافعةةة،
وأخ ةةرى ف ةةي الخ ةةوف م ةةن نه ةةوض األم ةةوات لالحتج ةةاج عل ةةى ش ةةرور حك ةةام املنطق ةةة غي ةةر
الخضراء ،وفي كل ذلك تتباين أنواع املفارقات فمنها اللفظية البالغية ،وفيهةا مةا هةو
للس ةةخرية ،ومنه ةةا التشويش ة ي ال ةةذي يخف ةةي وراءه بع ةةدا ي ةةوحي بالورط ةةة الفادح ةةة الت ةةي
تكم ةةن وراء زب ةةائن املنطق ةةة الخضة ةراء وم ةةدى ذع ةةرهم م ةةن األم ةةوات فكي ةةف به ةةم م ةةع
األحي ةةاء ،وف ةةي ك ةةل ذل ةةك يتجل ةةى عم ةةق الدالل ةةة وتحقي ةةق مهم ةةة اللغ ةةة الش ةةعرية الت ةةي ال
تسلك لتحقيةق هةدفها طريقةا أحاديةا وواضةحا ،بةل هةي تةذهب اليةه مةن طةرق خفيةة،
وتلك مزيتها األولى.
وال بد من اإلشارة هنا إلى أن السةرد كةان مةؤازرا لتشةكيل مفارقةة الحطةاب أكثةر
األحيةةان حيةةث أضةةفى التةةداخل االجناسة ي علةةى الةةنص الشةةعري ومفارقاتةةه بعةةدا فنيةةا
آخةةر ،مؤكةةدا أن الفةةن مفع ةةم بحركيةةة التوثةةب ال يمك ةةن لحةةدود أن تحةةده ،وتس ةةق
القي ةةود حامل ةةا ت ةةداهم بعنفوان ةةه ،وأن الفن ةةون واآلداب تتس ةةم باملرون ةةة ،ول ةةذلك فه ةةي
كثيةةرة التراسةةل مةةع بعضةةها ،ودائمةةة التضةةايف حتةةى غةةدا الةةنص الةةذي تتةةداخل فيةةه
أنواع وأجناس متغايرة فةي رأي بعضةهم هةو مةن ابةرز منجةزات الحداثةة ،الن الطرائةق
التةةي تنةةتج علةةى وفقهةةا النصةةوص وتسةةتقبل ويةةتم تةةداولها تخضةةع لعمليةةة متةةواترة مةةن
التح ةةول والص ةةيرورة ،فالض ةةغوط املس ةةتمرة الت ةةي تمارسة ةها االفك ةةار ب ةةالخلق واالبتك ةةار
والذوق ومتطلبات املتلقي تؤدي الى تعديل وتطوير هذا الدور باستمرار(.)12
و تجدر االشارة كذلك الى ان تشكيل صورة الحطةاب هةو اآلخةر يحتةاج لوقفةة،
ألنةه يتسةةم بنةةوع مةن الدهشةةة التةةي تفاجئنةةا بةين اللةةذة والنشةةوة وكثيةرا مةةا تةةوق فينةةا
طفولتنا التي عالها صدأ املوت وجروح االنكسارات:
لكني
يق كالعكاز..
أتساءل:
.12
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في دائرة األسرار املفضوحة
من سواني ،أرجوحة
تضرب في التيه عصاي
كأني أمسك قلب الليل
بكف مفتوحة ..ص47
ان اإلمساك بقلب الليل بكف مفتوحة يذكرنا بمحاولة الشاعر القديم
القبض على املاء وهو يسعى لوصال الحبيبة التي تتسرب دوما ،مؤكدا انتصار
األنوثة وانسيابها وخلودها بالخصب واالنتشار ،و يحفل الديوان بالتشكيل
الصوري واملفارقي فهو يحفل بشعرية البساطة املمتنعة التي تنثال بهدوء وعذوبة
تصل حد املباشرة التي تغذيها إشراقة الشعر:
أهلنا يسقطون
وقوفا
وال ينحنون
سوى اللتقاط حجر ..ص .57
حيةةث تتكثةةف الشةةعرية فةةي مفردتةةي (التقةةاط حجةةر) حيةةث تكتنةةز الحجةةر بةةالقوة
املستمدة من املقدس الذي كانته في الجاهلية ،إذ صنعت اآللهة من الحجةارة ليلةوذ
اإلنس ةةان بقوته ةةا م ةةن ض ةةعفه وحيرت ةةه ام ةةام ك ةةوارث الحي ةةاة والطبيع ةةة ،ول ةةذلك فه ةةي
تضةةمر القةةدرة علةةى املقاومةةة الحتوائهةةا الةةزمن األزلةةي فةةي تشةةكلها حتةةى نسةةبت الثةةورات
واالنتفاض ةةات اليه ةةا ،وح ةةين تغي ةةب أو تنس ةةحب ك ةةل أن ةةواع االنزياح ةةات تبق ةةى إشة ةراقة
الش ةةعر قائم ةةة عل ةةى الرؤي ةةا ،وعل ةةى ش ةةعرية القيم ةةة اإلنس ةةانية الحافل ةةة بأمله ةةا وحزنه ةةا
وحلمها معا:
مختنق ،مختنق ،مختنق
عشر رئات ال تكفيني..
**
النجدة
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أل ..نج ..د ..ة
من ينقذني الليلة
من بلطة طفل مجنون
يتمرد في أعماقي اآلن..ص45
هكذا ببساطة املتمكن يتنقل الحطاب بين مكونات اللغة من أقص ى الفنية إلى
أبسطها تعبيرا عن املحنة وهو يطرح أمله وعذابات شعبه في حركات قلقة ومتوترة
حد االختناق ،لكنها حركات مؤدية ال تحجب الرؤية وال تدخل في الضباب ،كونها
تمتلك موقفها من كل ما ترى ألنها تعيشه بوعي وتدرك مسبباته وما سيؤول إليه.
أخيرا ،يتمكن الديوان بإصرار فني من التعبير عن بعثرة حياتنا وأحزاننا تماما
بكثرة األشكال التي اعتمدها وتنوعها وكثرة املرجعيات التاريخية واملعاصرة كثرة
الفتة مع أن من مهمات الشعر حسب هاوسمان تنظيم أحزان العالم ،لكن
الشاعر وجد بصدقه أن أحزان وطنه اليوم غير قادرة على التنظيم ،فأطلق
العنان للموهبة وصدق التجربة ونار املعاناة كي ينشر عذابنا بوحا ينبض بالوجع
واالنتماء ،وعلي ان انتهي بواحدة من املفارقات األجمل في الديوان حين يخاطب
الشهيدة أطوار ب جت ،املرأة الشجاعة ،والشابة النبيلة التي أعلت الحقيقة في
مصلحة وطنها ووحدة شعبها على حياتها اليافعة وأحالمها وأمانيها ومسؤولياتها
الشخصية:
وماذا في رحيلك يا قديسة:
عينان خضراوان
واحتاجهما هللا
إلضاءة ليل الجنة
فارفعي أطراف كفنك وأنت تمشين على املاء
إني أخاف على النجوم أن تبتل ..ص119
فأي حزن صوفي هذا ،وأي أس ى شفيف مقدس ،وأي عذاب يشتعل بالهمس
ويكمن في أعماق لغة تتلظى بتجربة إنسانية شديدة املرارة ،أهي أفروديت آلهة
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الحب والجمال عند اإلغريق التي ولدت من أعماق موج البحر وظلت ترمز عندهم
للقوة التي ال تقاوم ،ولتوهج املشاعر ،أم هي أوفيليا التي انتحرت باملاء حبا ،وكانت
وحيا فنيا ألكثر من أديب وفنان أوربي ،أم هي تلك الصوفية التي تمش ي على املاء
كما مش ى أجدادها املتصوفة من قبل ،بشر بن الحافي وسهل بن عبد هللا ،أم هي
ليلى العامرية التي استشهدت بوجد حبها ،ولعلها في استشهادها أستعادت تشكيل
ذاتها املرهفة من صدق اولئك املريمات الشهيدات جميعا ،مع إحالتها على سيدنا
الخضر الذي تنذر له الشموع في مواسمه لتطلق على سطح املاء كي تلتقيه فجرا،
وهو الحي في التراث الشعبي ،وفي مخيلة الناس الذين يعلقون على حضوره أمانيهم
وأمنياتهم العصية ،كما أن أطوار ب جت ستظل حية بالشهادة من أجل الحقيقة
وفداء الوطن ،واإلخالص ملبادئها التي افتدت قضية شعبها العادلة.
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