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لنستقبل قصائدكم، وكتاباتكم وخواطركم وآراءكم وانتقاداتكم لنكون رئتكم الثالثة 

لتتنفسوا معنا شعرا.تواصلكم معنا يصل عبر فاكس التحرير: ٢٤٨٣١٢١٧  
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إعداد: هيثم السويط - حسني الشمري

االحد
١  نوفمبر ٢٠٠٩

جتني نعد كم جنم تعثر في سناك وطاح24

تقفاتك مثل  قباله  لو  بــدر متنى  وكــم 

جتني نشاور أهداف السحاب اللي عجز يرتاح

يحسب الصبح نور الشمس وهو ظالل وجناتك
عبداحملسن بن سعيد

تجين!

الشعر بين القلق واأليديولوجيا
قلقي ينتابني  أينما  قصائدي 

مفاتيحي ألقي  حيثما  ومنزلي 
محمد الثبيتي

أظن أن احلديث عن األيديولوجيا في حضرة 
الشعر حديث مرتبط بتلك القوة القادرة على خلق 
حالة شــــعرية متكاملة ال تنطفئ إال على بياض 
يغري بالكتابة، هذا البياض الذي هو املنفى األول 

واألخير للكلمات.
ثمة جتاذب شعري خالق بني قطبني أساسيني 
ميتدان بامتداد تاريخ الشعر العربي، بني القلق 
(بصفته إله الشــــعر) وما ينتج عــــن هذا القلق 
من أســــئلة مفتوحة علــــى مصراعيها ومن آفاق 
متعددة ومن رياح تنطلق في كل االجتاهات، وبني 
األيديولوجيا بصفتها (اإلميان املتعالي على كل 
شيء) وما يتبعها من نظرة أحادية مركزة ويقني 
ضارب في أعماق النفس البشــــرية واطمئنان ال 

يتزعزع.

«الشعر إدراك دون إثبات، وكأنه إدراك متزلزل»

هكذا يوصف الشعر، مبعنى أن القلق الوجودي 
هو املنبــــع األول للقصيدة وبال منازع، وهو أمر 
يتفق عليه الكثيرون، فالقصيدة هي فضاء مفتوح 
وأفق مشرع لألسئلة املتعددة، ومتى ما أغلقنا هذه 

اآلفاق باإلجابات فاننا نكون قد قتلنا القصيدة.
حينما أحتدث عن القلق فأنا أحتدث عن تلبس 
الشاعر بالطبيعة، ذلك التلبس الذي يجعل منهماـ  
الشاعر والطبيعةـ  «كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر واحلمى»، 
ذلك التلبس الذي يجعل الشاعر محموما باإلنسانية 
جمعاء، قلقــــا على عناصر الطبيعة وردة وردة، 
شجرة شجرة، فراشــــة فراشة، ليصبح الشاعر 
«نبيا» ســــاهرا على راحة هذا العالم خائفا على 

مستقبله.
هذا التلبس النبــــوي يذكرني باآلية الكرمية 
حيث يقول اهللا تعالى مخاطبا نبيه ژ (ليغفر 
لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر..) حيث يقول 
بعض املفســــرين إن املقصود بكلمة «ذنبك» هنا 
ليس ذنب النبي ژ ولكن ذنب أمته، فمقام النبوة 
يحتم على النبي أن يكون «متلبسا» بأمته بحيث 

تصبح حسناتهم حسناته وذنبهم ذنبه. 
ولكننا إذا آمنا بأن هذا القلق الكوني هو البؤرة 
التي تتسرب من خاللها جميع الكائنات الشعرية 
إلــــى احلياة، فإننا نقف هنا أمام ظاهرة أخرى ال 
ميكن التغافل عنها، وهو التيار اآلخر القائم على 
مركزية الرؤية، التيار الذي ال يرى في «اليقني» 

مفردة دخيلة على عالم الشعر بحيث يجب أن تهشم 
على أعتاب القصائد، وهنا تبرز «األيديولوجيا» 
كمفردة قيادية في هذا التيار، األيديولوجيا التي 
تشــــاغب القلق وتخرج على «ألوهته» الشعرية 
منذ القدم، وهي أشــــبه ما تكون بجبل منتصب 

في مهب الريح.
هذا التيار الثانــــي يظهر بأبرز 

جتلياته فيما نسميه اليوم بـ 
املقاومــــة»، حيث ان  «أدب 

تراكم احلروب والصراعات 
العربية - اإلسرائيلية 

حّول كلمة املقاومة 
إلــــى أيديولوجيا 
يعتنقها الكثيرون 
ويدافعون عنها، 
ولعــــل املتتبع 
لشعر املقاومة 
يجد فيه هذا 
الكــــم الهائل 
مــــن اإلميان 
واليقينيات 
واألحاديــــة 
فــــي الرؤية 
التي أصبحت 
هاما  ملمحا 
مــــن مالمحه 
بحيث ال ميكن 
لشاعر املقاومة 

إال أن يرى في 
اآلخر ذلك العدو 

الذي يجب عليه أن 
يواجهه بقوة وإميان 

راسخني. 
أيضا البــــد لنا من 

اإلشــــارة إلــــى أمــــر آخر 
فــــي معــــرض حديثنا عن 

االيديولوجيا والشعر، وهو تلك 
النقلة الواضحة في شعر حسان بن 

ثابت بعد اعتناقه اإلســــالم، وهي نقلة طاملا 
أثارت حفيظة النقاد وفجرت أسئلتهم.

حسان بن ثابت من الشعراء املخضرمني، كان 
قد عاش في اجلاهلية بقدر ما عاش في اإلسالم، 
ستني سنة في كل فترة، ليكتمل عمره فيما يقارب 
١٢٠ ســــنة، امتدح لبرهة ملوك الغساسنة وامللك 
النعمان، وكان ال يتحرج من شعر اللهو والغزل، 
وبعد اعتناقه لإلســــالم أصبح شعره منصبا في 

الدفاع عن الدعوة اإلسالمية والذود عن حياضها 
ومتجيــــد ومدح النبي ژ حتى أصبح «شــــاعر 

النبي».
وقد نشأ اجلدل الواسع بني النقاد املعاصرين 
حول شــــعر حسان بن ثابت بلحاظ ذلك التحول 
الواضــــح في شــــعره بــــني املرحلتني 
(اجلاهلية واإلســــالم)، فقد بدا 
واضحــــا للمتتبــــع أن ثمة 
خفوتا ما طرأ على شعره 
في العصر اإلسالمي، 
تلــــك  أن  مبعنــــى 
اجلزالــــة اللفظية 
والسبك الرصني 
وذلك  لألبيات 
اإلشــــراق في 
الديباجة الذي 
كان جليــــا 
شعره  في 
«اجلاهلي» 
قد تضاءل 

بشــــكل 
ملحــــوظ 

بعــــد 
اإلســــالم، 
وعوضا عن 
ذلك لوحظ 
عــــد  تصا
ة  لنبــــر ا
العاطفية في 
شعره، فصدق 
هو  اإلحساس 
ملمــــوس  أمــــر 
بشــــكل واضح في 
قصائــــده التي قالها 

في مدح النبي ژ.
البعض مــــن الباحثني 
املعاصرين يقول بأن حسان 
بن ثابت قد نسب إليه الكثير من 
الشعر الذي لم يقله، هذا في محاولة منهم 
لتبريــــر ذلك الضعف الطارئ على شــــعره بعد 
اإلسالم، وسواء صحت هذه الدعوى أو لم تصح 
فإننا نبقى أمــــام ظاهرة ال ميكن التغاضي عنها 
بســــهولة، الســــيما اننا جند في التاريخ ما يدل 
على أن خفوت شعرية حسان بن ثابت كان أمرا 

ملحوظا من قبل الناس في تلك الفترة.
يروى أن أحدهم قال حلســــان بن ثابت: «الن 

شعرك في اإلسالم يا أبا احلسام» فرد عليه حسان 
قائال: «إن اإلسالم يحجز عن الكذب، وإن الشعر 

يزينه الكذب».
«الكذب» هكذا سماه حسان..

وهكذا سمته العرب حني قالت: «أعذب الشعر 
أكذبه»، ولكننــــي (أنا محمد املبهر) ما زلت أصر 
على أن األمة بأجمعها وقعت في «خطأ مطبعي» 
آنذاك، أزعم أنهم أرادوا أن يقولوا: أعذب الشــــعر 
أقلقه، أو رمبا أكفره، أو حتى أفجره.. (هذا ما أزعم 

أنهم أرادوا أن يقولوه وليس ما أقوله أنا).
أظن أن خفوت شـــعرية حســـان بعد اإلسالم 
يســـتدعينا إلى قراءة ما يســـمى اليوم بـ«األدب 
اإلسالمي»، فإذا كانت احلقبة الزمنية الفاصلة بيننا 
وبني حســـان بن ثابت قد مدت بيننا ضبابا يحول 
دون وضوح الرؤية، فإن األدب اإلسالمي اليوم هو 

الوليد الشرعي لتلك احلقبة اإلسالمية األولى.
األدب اإلسالمي «بصفة عامة» هو أدب قائم على 
«رسالة واضحة»، هذه الرسالة قد تشمل جميع 
جوانب احلياة، فهي أحيانا تكون اجتماعية وأحيانا 
عقائدية وأحيانا تربوية تهذيبية، مبعنى أنه أدب 
مكرس للدفاع عن العقيدة ـ األيديولوجيا بكامل 
أبعادها احلياتية، ولعل ذاك التوجه «اإلرشادي» 
أو «النصحي» الذي يبدو جليا في األدب اإلسالمي 
هو ما جعل النقاد يرددون أن األدب اإلسالمي ال 
يالمس جوهر الشعر، باعتبار أن األدب اإلسالمي 
املوجود بني أيدينا اليوم هو أدب قائم في غالبيته 
(إال ما رحم ربي) على اخلطابية واملباشرة التي 

ال تتالءم مع الشعر.
يظهر لنا من بعد هذا أن األيديولوجيا هي مفردة 
مشاغبة في معجم الشعر، وأن إقصاءها عن الفضاء 
الشعري بدعوى أنها تنسف روح الشعر امللتبسة 
والغامضة هو إقصاء غير منطقي، فبالرغم من أن 
الشــــعر أقرب إلى روح القلق واألسئلة املفتوحة 
على اآلفــــاق املتعددة، وبالرغم من أن الكثير من 
الشعراء الذين كتبوا شعرا مستمدا من أيديولوجيا 
ما قد فشلوا في مالمسة جوهر الشعر، إال أن هذا 
ال ينفي أن هذا التيــــار القائم على األيديولوجيا 
وكل مــــا يتبعها من يقينيات قــــد أضاف الكثير 
من اجلمال إلى مشــــهد الشعر العربي مبشاغبته 
حلالة القلق الشعري، ولعل الكثير من الشعراء 
كانــــوا نقطة التقاء بني هذيــــن التيارين لتتولد 
فيهم فوضى شــــعرية من اليقني والشك والقلق 

واالطمئنان واأللم واألمل.. ووو.
محمد املبهر

m_mubher@hotmail.com

الزمان الكذوب

الذنب والمغفرة

للصبح أحبك

انتي البرد.. ثم البرد.. ثم السعير..

وانتى الفجر ثم الفجر ثم الغروب

انتي البحر.. والشاطي مالذ الفقير..

وانتي الصدق في ثغر الزمان الكذوب

احلميدي الثقفي

واملغفرة الذنب  حد  بني  ارقصي 

ارحلى في سكونك واسكني في الرحيل

وانحني مثل غصن في طرفه ثمرة

واوقفي مثل فزعات بدوي اصيل

فهد عافت

لليل أحبك. ما بقي في السما نور

والى ضواني الليل.. للصبح احبك

واللحظة اللي كلها صد وغرور..

اشوف قبري بني عينك وقلبك

بدر بن عبداحملسن

عوافي
حسين الشمري

في ســـابقة تعتبر األولى مـــن نوعها في 
الكويت دشن األعالمي واألديب املعروف علي 
املسعودي خدمة «اخبار مانشيت» عن طريق 
رســـائل الهاتف وتضم اخلدمة ارســـال آخر 
أخبار الســـاحة األدبية وأبيات شـــعر وآخر 
املستجدات من أخبار الشعراء الى املشتركني 
وفي تصريح «للواحة» قال املسعودي: خدمة 
أخبار مانشيت تعتبر األولى في الكويت وقد 
أثبتت جناحها في دول اخلليج االخرى وهي 
تعتبر الرابط بني اجلمهور وعشـــاق الشعر 
وستكون اخلدمة في قلب احلدث بشكل مغاير 
جدا ومن خالل فترة التشغيل البسيطة وجدنا 
ردود فعل كبيرة تدفعنـــا لكي نكون أفضل 
وأجمل، وأضاف املسعودي أن اخلدمة االخبارية 
تخدم اجلميع وستكون متواصلة مع األدباء 
والشعراء باالضافة الى ارسال أبيات شعرية 
شعبية وكذلك بالفصحى بشكل مختلف وفي 
اخلتام متنى املســـعودي ان تكـــون «اخبار 
مانشيت» عند حســـن الظن ولالشتراك في 
«اخبار مانشيت» ارسل ن أو N الى رقم ٩٨٨١٤ 

ملشتركي زين. 
واجلدير بالذكر شـــركة مانشيت للدعاية 
واإلعالن تعد من أهم شركات النشر والتوزيع 
واإلنتـــاج الفني حيث أصـــدرت العديد من 
الدواوين املقروءة واملسموعة لشعراء جنوم 
في الساحة الشعبية كما قامت بتوزيع العديد 

من املجالت املطبوعة.

حتى الدروب ..
ما هي. 

بنفس الدروب.
كل الشوارع 

تغيرت..
نفس.. 

وجيه.. احبابي
حسني الشمري

غياب بال أسباب..
حمود متيم الدوسري.. شاعر 
من النوع النادر، احساس طاغ، 
نفس شــــعري راق، مختلف ال 
يشــــبهه أحد، حمــــود حضوره 
كالكبار دائمــــا، ال يأتي إال وهو 
يهطل شــــعرا عذبا يفيض بني 
جوانب ذوائقنا لتنبت األعشاب، 
وأشجار التني.. حمود الدوسري 

شاعر املساحات الشاسعة.. 

تدشين خدمة «أخبار مانشيت» األولى في الكويت

دائما أنتي في املنتصف!! 

أنتي بيني وبني كتابي..

بيني وبني فراشي..

وبيني وبني هدوئي..

وبيني وبني الكالم!!

ذكرياتك سجني وصوتك يجلدني

وأنا بني الشوارع وحدي

وبني املصابيح وحدي!

أتصبب باحلزن بني قميصي وجلدي

ودمي: قطرة - بني عينيك - ليست جتف

فامنحيني السالم!

امنحيني السالم!
 أمل دنقل

امنحيني السالم..

الشاعرة املتميزة بسمة اخلالدي وحلظة حتليق مختلفة مع اجلمال.. بسمة 
هنا.. غنت شعرا.. واطرب الذوائق التواقة للشعر والقوافي.. املميزة.. بسمة.. 

مساحات جمال معشوشبة.. وزاوية.. مزدهرة.. اختالفا.. وشعرا.

ــك) ــان ــش ـــا جـــروحـــي.. (ع ـــه ــي دام ــال ــب ال ت

ـــي)! ـــواف ـــل جــــرح يــصــيــبــنــي الجــلــك (ع ك

مكانك هـــو  مــكــانــك..  هـــو  مــكــانــك..  هـــو 

ــــب.. صــافــي ــب لـــك مـــن ح ــل ــق ــال كـــل مـــا ف

ـــك.. ـــان ــك وام ــل ــش فــي ظ ــي دامــنــي بـــ اع

ـــي ــب واف ــل ـــي ق ــك ل ــل ــت ـــــك انــــت مت ودام

ــك ــان زم اال..  ــي  ــب ي ـــا  م عـــمـــري  ودام 

بضفافي اال..  ـــت  رس مـــا  ســفــنــك  ودام 

لــســانــك ـــن  م ــي  ــات ــن غ ـــا  ي ــي  ــن ــت ج ودام 

يالسنافي ــري  ــم ع طـــول  اصـــونـــك  راح 

خانك ــت  ــوق ــال ه او  ــاب  ــح اص ــاك  ــف ج وان 

ــي ــاف ض ــــوب  ث ــي  ــان ــن ح ـــن  م اكــــون  راح 

ــوم هــانــك ــي ـــرح ب ـــات ج ـــات هـــمـــك.. ه ه

ــي ــواف ــق ــــي وال ـــاك روح ــي.. ه ــب ــل ــــاك ق وه

عشانك ــــس..  ب يجيني  مــا  يجيني  ـــو  ول

ــي! ــاف ـــرح ك ــا ج ـــه: ي ــا اقـــول ل ــي) م ــت ــذم (ب

ــي عــنــفــوانــك ــرض ــي ــي.. ب ــب ــل ــي ق ــب ولــــو ت

ــي! ــاف ح ــوك  ــش ــال ه ــى  ــل ع بــيــمــشــي  واهللا 

جــنــانــك ـــن  م ــي  ــان ــف ل ـــد  ق ــــرح  ج واي 

ــي ــالف خ ــي  ــل ــث م عــلــى  وال  بــاحــتــويــه 

بسمة اخلالدي

ــي ورد ــع ـــل م ـــاي ـــك خــــايــــف.. وش ســـريـــت ل
ــــاب  ــــرت ـــي وم ـــب ـــل ــــــــات ق مــــتــــســــارعــــة دق
هذا بعض من اجلمال.. املنهمر.. حمود يقدم للذوائق.. 

باقة ورد:
ــي وفــســنــيــنــي اجلـــرد ــون ــي فـــي نـــظـــرة ع

ــه غــيــاب  ــول ـــاب الـــفـــرح واحلـــــزن مـــا ح غ
ــرد ــت مـــن ط ــي ــل ــي، وم ــت مــلــيــت مـــن صــم

ــــذاب  دنــــيــــا تـــخـــلـــي صـــــــادق احلـــــب ك
ـــرد لــلــفــرد ـــف ـــو حـــاجـــة ال ـــا ه احلــــــب.. م

احلـــب.. غــيــره، تضحية، شــوق، واعجاب 
ـــك ورد ـــل ـــواص ــت ومل ــي ــم مـــشـــاعـــري ض

الــبــاب  فــوجــهــهــا  ــك ال تسكر  ل وان جـــات 
ـــاري الــشــرد ـــك ــس، واالشـــــــواق، واف ــف ــن ال

ــاب  ــتــك.. جـــا بــيــنــهــم لـــوم وعــت ــب فـــي غــي
ــت لــك خـــايـــف.. وشــايــل مــعــي ورد ســري

مـــتـــســـارعـــة دقــــــات قــلــبــي ومـــرتـــاب 
ــن الــبــرد ــر.. ومــيــت م ــط ســحــب الــســمــا مت

ــاب  ــد غ ــع ـــا ب ــك والــقــمــر م ــت ــل ــى وص ــت ح
ــن سنيني اجلـــرد؟ ــك م ل ابــشــكــي  مــاجــيــت 

ــاب  ــب ـــال اس ـــن غـــيـــاب ب ـــي م جــيــتــك اعـــان
حمود متيم الدوسري 

صوت


