
 

 المنحى الفلسفي في شعر البريكان

 :ياسر جاسم قاسم تأليف

 االهداء

 

 

 إلىىىفلىى ك دبىىدم تىىيم      إلىىى

 أن أرجى     قرك عيني لجين

      فيما بعد تت دراني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقديم:       

 محمد صالح عبد الرضا                 

 في شعرية البريكان .....

 

   
ان يتقصاها وتحس انه  لفكرية ايك نوازع الفعالية حين تقرأ نصا شعريا يحرك ف 

ال يرمي الى عرض عملية فكرية تنتجها البالغة الميكانيكية فالبد من ان يؤلف ذلك 

النص الشعري صدى مؤثرا في نفسك ، والنص البريكاني بمثل هذا التوصيف تتجذر 

فكره كثيرا في  فيه تجربة شاعر مفكر في حياته الشخصية وفي إبداعه الشعري إذ يعمل

معطيات الحياة ، وكان لفكره الشعري تقنية التعبير عن الحياة نفسها وهو يضفي غاللة 

الشعر على الفكرة بصورة حية ومتحركة ، ولعل أبدع ما في شعره تلك اليقظة الذاهلة و 

 الرؤى المتالحقة والتأمالت الفلسفية زاخرة األعماق .

اقه وأغواره على درجة من الشدة الوجدانية ، فهو والفكر الشعري عند البريكان له آف

ينقل الفكرة بعيدا عن التعبير االعتيادي المتعارف عليه ، وحضور الفكر الشعري الفعال 

لديه يمثل التعبير الشعري بأسره مع قدرة بارعة في األداء تتحاشى غالبا اللجوء الى 

 المؤثرات الشعرية المطروقة .

وتأمالته في صومعة صمته الطويل مهيمنا فكريا مركزا ينسجم  ولعل لقراءته الفلسفية 

د اإلنسانية منها ، لة واإلجهاز على المآسي التي تكابوذاته إزاء القضايا الكونية الشام

فهو ال يرمي الى عرض عملية فكرية انها العضوية في شعره ال تنفصم عن فكره عبر 

يمجد حرية اإلنسان وخلودها كما في  اإليمان العميق باإلنسان كائنا أسمى فهو حينا

 قصيدة 

 ) أنشودة ألخلد األشواق ( :

 فليتمجد أسمك الرائع في األسماء

 فليتحد نورك الدهرا

 أيتها الحرية الجميلة البيضاء

 أيتها الملهمة الكبرى

 ألجلك اإلنسان القى الوحش في الغابة 

ي قصيدة ) إنسان المدينة وحين يسأل عن وحشة اإلنسان ولقياً المضاع من حبه كما ف

 الحجرية (  :

 من أين جاءت هذه الوحشة في قلبك ؟

 كيف تالشى الهر عن رؤيا بال ألوان

 وأين ترجو أن تالقي أيها اإلنسان 

 ما ضاع من حبك . . ؟

ومن خالل قراءة في موضوعة أثر الفكر في اإلبداع الشعري للناقد هــــ . كوفنر 

 لشعري الفكري البريكاني تستطيع تأشير ما يلي :ومحاولة تطبيقها على النص ا



ان البريكان ال يأخذ من هنا وهناك بعض األفكار المطروقة وإنما يحاول ان يغوص في  .1

 داخل فكره .

 أظنه يفكر مليا قبل ان يضع أفكاره موضع التنفيذ الشعري . .2

 رة .فكره الشعري مقتنع بما أوتي من قوة اإليحاء وجالء العبارة وتماسك الفك .3

 يضفي على المفردة اللغوية مفعوال إيجابيا في خلق الفكر الشعري . .4

 حساسيته الشعرية تستوعب الفكرة  وتقدمها مفعمة بالحياة . .5

 تجربته الروحية والحسية تتقمص جسدا في الشعر . .6

 في الوسع القول أنه يفكر ويكتب شعرا وهو شاعر قبل كل شيء . .7

 تبطة ارتباطا فعاال و عضويا بفكره الشعري .جعل إيقاعه وصوته وصورته أمورا مر .8

فكره الشعري ينبثق من الداخل من مكونات الكتابة نفسها ليكون جزءا أصيال منها ال  .9

 عنصرا دخيال عليها .

هو ابن النزوع اإلنساني وموضوعه األساس تجربة الوجود بكل  الشعر  اإليمان بان. 10

 شمولها. 

مكن ان يظهر في الشعر كونه  داللة التجربة ذاته كما ان ويؤكد البريكان نفسه ان الفكر ي

للفكر ان يبدو عبر صراع المتناقضات ، وان الشعر العميق يبدو بالقياس الى الشعر المعتاد 

مشحونا بالفكر وكذلك يصرح البريكان " أن فكرتي الشعرية مؤسسة على التجربة 

 وإمكانياتها" وهو القائل : 

 نمي صوتي الناصع" وعبر الصخب اليومي أ

 و ألقي وهج الفكر على الواقع "

ويشير الناقد طراد الكبيسي في مقالته "محمود البريكان  شيء من الذاكرة شيء من النقد " 

بدأت تقترب ألن تكون ) فكرة  1958، الى ان الصورة الشعرية عند البريكان بعد عام 

 مصورة ( خالقا ما أطلق عليه بعضهم ) قصيدة الفكر ( .

وإن البريكان يجسد مأساة اإلنسان المعاصر اإلنسان المغترب عن العالم الحي الحقيقي ، 

وشخوصه مهزومة بالمعنى أالقترابي وهي تمتلك فكرا وتطلعات واختيارا . ومن ذلك 

عنايته بمسألة المصير اإلنساني وموت اإلنسان في داخله حيث الذكرى غيبوبتها كما جاء 

 ر على حافة العالم (   :في قصيدته ) قداس شاع

 ووحده يموت في داخله اإلنسان 

 في العالم الباطن 

 في مركز السريرة الساكن

 يموت في غيبوبة الذكرى 

ويجمع من كتبوا في شاعرية البريكان انها تكشف عن المصيري والكوني في نظرته الى 

ان شاعر غنائي اإلنسان والزمن والوجود والحقيقة والحياة والموت حيث تتمثل في وجد

مفكر ، ويتضح ذلك في قصائد عدة منها " أسطورة السائر في نومه " و " إنسان المدينة 

 الحجرية " ، و هواجس عيسى بن أزرق وغيرها .

وحين بحث أدونيس في الشعرية والفكر الحظ ان النص الذي يتفجر فيه الفكر تتفجر فيه 

د والكشف عن أبعادهما ، وحيث يبدو اللغة نفسها حيث الغوص في أعماق الذات والوجو

النص كأنه يتدفق على مسرح الذات وحيث تتألف الكلمات في جنون جميل آسر وكأن اللغة 

نفسها حركة الكائن ، ويخلص أدونيس الى ان الفكر هنا شعر خالص والشاعر فكر خالص 

بدأ بعيدا عن وهذا ما ينطبق الى حد ما على غالب شعر البريكان الشاعر المفكر الذي وإن 

 الحياة المباشرة إال ان الحياة العميقة تنمو في قصائده ورؤياه التي تستجوب اإلنسان :

 ماذا تقول أنت في هدوئك القديم . . ؟



 لألفق المدور والمغلق والشعاع

 أ لم تكن يوما طليق القلب والبصر . . ؟

 أ لم تكن يوما   

 طفالً جميل السر ال يحاكم البشر

 وماأ لم تكن ي

 تهرع للشمس وتشتاق القمر . . ؟

أن هذا الكتاب في مباحثه العشرة يضع صورة الحقة لشعرية البريكان ذات المنحى الفكري 

والفلسفي، وقد بذل مؤلفه الكاتب التنويري األستاذ ياسر جاسم مجهودا واضحا في اكتشاف 

ويتعامل معها  صاهاقالخصائص النوعية لذلك المنحى بوصفه وحدة متكاملة حرص أن يت

 ويتدبر دالالتها ويتغلغل في عوالمها المتعددة ويضع يده على عناصر تكويناتها.             

والسبيل_في تقديري_ الى فهم مباحث هذا الكتاب ما لم نتعرف على العالقات المتجاذبة 

ري والمتنافرة في شعرية البريكان الفكرية ونصل الى العلل التي تحكم ذلك الفكر الشع

 وبنياته.

تحية محبة لكاتب فتح عقله ووجدانه ازاء استجابات النص الشعري البريكاني وكتب في 

مدار الشخصية والفن بروحية الباحث الناقد الذي يعي آليات االبداع االدبي وطبيعة األداء 

الشعري في مسعى تنويري ينطوي على اكتشاف الصيغ الالفتة والملحة وتتبع وظائفها 

 التي تؤديها سياقاتها في وحدات متميزة. الداللية

 2016البصرة/حزيران                                         

 

 

 

 

 تمهيد:

 

يعتبر م ض ع النهضة من الم اضيع االساسية للرؤى المسىتببلية التىي يريىدها ام مجتمىع مىن 

بي بالمجتمع الىى ببيىة المجتمعات ليحبق ما يصب  اليه ،والنهضة تبدأ من الشان االنساني وترت

الشؤون ، فعندما ينهض الفكر االنساني ل لك المجتمع يمهد الطريق لنهضته تكن ل جيا وعلميىا 

،واهم عناصىر الفكىر االنسىاني هى  االال والفىن بمىا فيهمىا مىن شىعر وقصىة وروايىة وم سىيبى 

ت شىىعراء ورسىم وييرهىا مىىن االاال والفنى ن اال ىرى ، فعنىىدما يبىرع فىي مجتمىىع مىن المجتمعىا

يغن ن الساحة المعرفية االابيىة ورواك يغنى ن السىاحة بىاال ملتىن  وفىن انسىاني سىتك ن حصىة 

ذلك المجتمع من النهضىة دبيىرك جىدا وليسىل بالبليلىة وذلىك الهميىة الفكىر االنسىاني فىي تحبيىق 

النهضىىات المجتمعيىىة العالميىىة المعروفىىة ،وان دىىان التبىىد  العلمىىي والتكن لىى جي يتبىىاا  اال ىىر 

بص رك فعالة ومت اصلة مع تط ر العل   االنسانية ومع الفكر االجتماعي العا  :فبد تردىل اراء 

د برنيكس وياليل  ا را ايجابيا مباشرا في االفكار االجتماعية التي انتشرت في اوربا في عصر 

النهضة االوربية وفىي نرريىات التطى ر االجتمىاعي التىي دىان  ه رهىا احىد المعىالم الكبىرى فىي 



تط ر الفكر االجتماعي وان دانل ه ه ايضا في االصل صىدى للحردىة االنسىانية التىي نشىات فىي 

عصر النهضة االوربية في ايطاليا بال ات في او  االمر  م في االقطار االوربية اال رى وعبىرت 

عن نفسها في الفن واالال )روفائيل وميخائيل انجيلى  ول نىاراو اافنشىي وشكسىبير وييىرهم   

  يجة نستطيع ان نب   ان الحردة االنسانية االابية تمهد السبيل اما  النهضة العلمية بالنت

المىة فىي بالنتيجة فاذا برع فنىان او شىاعر مىن امىة مىن االمىم االنسىانية نسىتطيع البى   ان تلىك ا

لتنمىا ماابىا  نبلوقل بروع ه ا الشاعر او الفنان او المفكر ستك ن امة قابلة للنه ض النىه سىي

ه ولكىن ينبغىي تفكيىك اراء ذلىك الشىاعر التىي ورات فىي شىعر عا يسىهم فىي نهضىة تلىك االمىةرائ

    ومعرفة ان دانل قاارك على النه ض بتلك االمة ا  ال؟

درسل لبراءك شعره قراءك مغايرك لكثيىر من هنا جاءت اراستنا للشاعر محم ا البريكان والتي 

فىي الفكىر الفلسىفي االنسىاني العىالمي ومىدى مما ورا ح   شعره وتمل مبارنىة شىعره بمىا ورا 

تطابق رؤية الشاعر الشعرية له ه الفلسفة العالمية او الرؤيىة العالميىة ان امكننىا التعبيىر عنهىا 

به ه الطريبة بالنتيجة فان قراءتنا لشىعر محمى ا البريكىان فىي هى ا الكتىال سىتك ن منطلبىة مىن 

ولىيس يشتغل بااوات الفلسىفة ريكان دان شاعرا وانطالقا من ان البد نها قراءك فلسفية لشعره 

، فال يرن احىد ان اراسىتنا لشىعر البريكىان هنىا تصى ره علىى انىه  يشتغل بااوات الشعرفيلس فا 

، ولكنىه دىىان شىىاعرا متمكنىا مىىن ااوات الشىىعر و ىىف البريكىىان فيلسىى فا  فيلسى   ابىىدا فمىىا دىان

ف الشىعر ولىيس فيلسى فا يجعىل مىن ،فالبريكىان شىاعر يفلسى واضىحاالفلسفة فىي شىعره ت  يفىا 

من هنا استعير مب لة الناقد والشاعر االنكليىنم ت   ا.  اليى ت حى   قضىية الفلسفة شعرا     

الفكر والشعر :" لم يبم ال اانتىي والشكسىبير بتفكيىر حبيبي،فهمىا ليسىا فيلسى فين ، وانمىا همىا 

الراحىل علىي عبىا. على ان عىن اايبان لكل منهما فلسفته الخاصة فىي الحيىاك" ويعلىق الىددت ر 

ه ه المب لة" هل حبا ،لم يبم ال اانتي وال شكسبير بتفكير حبيبىي ؟ ومىا التفكيىر الحبيبىي الى م 

؟ ال شك انه يبصد التفكير المجرا    ه ا التجريد ه  ال م يبعد الشاعر عن الشعر يبصده الي ت 

فلسفة ، فاذا دان الشعر يتجه الى ، ويضيف الددت ر عل ان والفرق بعد ذلك دبير بين الشعر وال

التعبير عن االحسا. بال ج ا وتجربة االرتطا  به ا الك ن ومعاناك الحياك والتعبيىر عىن الحيىاك 

،فان الفلسفة اون شك تتجه الى الحبيبة والكشف عنهىا واالجابىة عىن تسىاؤالت العبىل عىن هى ا 

ان التجريىد يبعىد الشىاعر عىن ومن هنا يتضح من حديث الددت ر علي عبا. عل ان  1ال ج ا" 

فابىدع فنىا  الىدا   الفلسفة في الشىعرالشعر وما دان البريكان مستخدما التجريد ابدا وانما و ف 

 فه  اايب له فلسفته الخاصة
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قات دانل انتج رؤيته الخاصة ح   عالم الحياك والم ت وما بعده اعتمااا على انطال البريكانان 

ر انىه نعم ال ننك ،خ   االنسان من الم ت وسباقه الخطير معه في يالبها ضمن رؤية انسانية ل

لحيىاك ادانل في  نايا شعره اما  في الحياك وان دانل ضعيفة وال ترقى الن تكى ن محفىنا لعىي  

فىي  بص رك سعيدك ولكن دان شعره في يالبيته مأساك انسانية وتراجيديىة تجعىل المتلبىي يعىي 

ر اك باعتبىاال  الدامس ال م تمثله رؤيىة البريكىان لعىالم الحيىاوامة الرعب االديد والشبحية والر

مكىن موانما مغاارتهىا فىي ام وقىل امىر  رؤيتهالحياك محطة سفر ال يمكن االعتماا عليها حسب 

 الحدوث وبسه لة دبيرك مما جعل شعره متشائما الى ابعد الحدوا 

ن مىعر متصى   لديىه الكثيىر اننا ومن  ال  ه ه البىراءك داننىا فىي بعىض االحيىان نبحىر مىع شىا

يعالج  االراء الص فية ح   مسالة الحياك والم ت وفي بعض االحيان نشعر اننا مع شعر انساني

تسائل عن يقضية طالما شغلل االنسان وارقل باله اال وهي  نائية الم ت والحياك والعد  بل انه 

 العالم الجميل في ام مكان عساه ان يك ن:

 الرال  يشح  الرؤى

 عالم جميل  ام

 تحل هالة الغسق؟

  2هل تشاهد الفراغ؟ هل ت اصل الرؤية؟ هل تالمس الفنع؟

لحىىر تلمسىىنا تحمسىىه الكبيىىر للتجديىىد بالشىىعر ا هوينبغىىي ان نبىىر اننىىا ومىىن  ىىال  قراءتنىىا لشىىعر

 مفرط متسلحا بثبافة نررية وببدرك تطبيبية مستمدين من تك ينه الثبافي واحساسه الشعرم ال

ريكىىان عالمىىة واضىىحة مىىن العالمىىات التىىي ارتسىىمل علىىى  ريطىىة الشىىعر العربىىي فمحمىى ا الب

 الىه وتصى راته واق اشىعاره تحليىل المعاصر ،وان منهجنا في البحث في ه ا الكتال يبى   علىى 

 ومبارنتهىىا بىىبعض ج انىىب الفلسىىفة االنسىىانية بمعنىىى ا ىىر ان البحىىث حىىاو  ان يمىىن  التحليىىل

   هنة اساسا لبراءك شعربالمبار

وانىىار الكتىىال بجمىىا    شىىرفني د الرضىىا الىى م م فىى ر الشىىكر و الصىىه لالايىىب محمىىد صىىالح عبىى

كتىىال وا ىىب بالشىىكر ايضىىا االسىىتاذ االايىىب والناقىىد  الىىد السىىلطان الىى م اطلىىع علىىى ال  تبديمىىه 

ن فىالف مخط طا  وابدى مالحرات مهمة ا  نا بها الهميتها في الرؤية النبدية في شىعر البريكىا

كثير قاسىم محمىد علىي االسىماعيل الى م اعىانني بىال ايبلال م ص  والشكر ر اليه ،  شكر وتبدي

   فمحبة للمبدع ابي هند قاسم محمد علي  المن مصاار ه ا الكت

ارج  ان يك ن ه ا الكتال معينا ومصدرا مهما يعين الباحث العربي والعراقي الن يبرا البريكان 

مجىا  ارجى  ان ادى ن قىد وفبىل فيهىا وان دانىل هنىا  الشاعر وهى  بالنتيجىة محاولىة فىي هى ا ال
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هنات وقعل هنا او هنا  فارج  مىن المتلبىي مالحرتهىا فالكتىال هى  ملىك لمتلبيىه ولىيس لكاتبىه 

،ويببى السؤا  مفت حا اما  المتلبي ليجيب عنه بنفسه بعد اتما  قراءك الكتال ومالحرة ما ورا 

كىىن ان نعىىده مىىن المصىىاار المهمىىة التىىي تمهىىد فيىىه مىىن تحليىىل وبحىىث :هىىل ان شىىعر البريكىىان مم

 الطريق لنهضة ه ه االمة ؟
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 2016البصرك / 

 

 

 الفصل االو  

 حار. الفنار    التحدم االنساني

 

 

الدراسات التىي تناولتىه مىن هى ه الناحيىة  لى لك ارتأينىا  ةقليل  ،  برؤى فلسفية شاعر  البريكان 

علىىى هىى ه  ونردىىنغمىىار الفلسىىفة مىىن  ىىال  شىىعره ل ن   ضىىه نتحىىدث عىىفىىي هىى ه الدراسىىة أن 

 أهأراات ان تبىر  بعىض المحىاوالت التىي علىى الىريم مىن إن هنىا   شعره الج انب المضيئة في

  ولكن إلى اآلن لم تكن بشكلها ال اضح تمامافلسفيا 

لفلسىفية  الىرؤى ا ماشتملل على الكثير مىن الىرؤى الفنيىة للبريكىان الشىاعر ذ ان اراستنا ه ه  

لعجىائبي والمحادىاتي او الى اقعي فهى  يؤدىد ان مايسىراه مىن اب السىرا ومنجىه انه اسىتخد  دما 

 ال  شعره امر واقعي وانه يعتمد على االعرا  الخاصة بالسرا  م يتبد  دي ينتهىك او يتجىاوع 

 فهى ه ا االفتراض الخاص بال اقعية من  ال  تبديمه لما يتجلى ويرهىر علىى انىه ييىر واقعىي: 

والمعىرو  ويدفعىه  بالعىالم اليى مي ةيج ل البىار  او ينتنعىه مىن تلىك االلفىة الرىاهرك المرتبطى

تكى ن االحتمىىاالت فيىه و يبىة الصىلة بمىا يىرتبا عىااك بالعجائىىب  ، شىيئا فشىيئا نحى  عىالم يريىب

ويكىى ن مىىا شىى هد وسىىجل علىىى انىىه واقعىىي م ضىىعا للشىىك   والمسىىاءلة ايضىىا وهىى ا والخىى ارق 

دمىا ان البريكىان دسىارا فىي شىعره يحكىي بثبىة  ه ا االضطرال امر ج هرم فىي شىعرالبلق او ه

بالبعىد الخىاص باالبصىار ام  هاهتمامى ناهيىك عىن    مىا يبىدو انىه حىدث بالفعىل يبين تا  تجىاه بو

 ىىر المختلىىف عىىن عالمنىىا الىى م يبابلىىه وي جىىد معىىه ايضىىا  وهىى  عىىالم لالالعىىالم البىىديل المىى اعم 

 شاعر دثيرا في قصائده ووصفه بشتى االوصا  واعمبها   الم ت ال م ذدره ال



 

 

 : 3حيث يب   يستلهم رؤاهوديف يعلن البريكان عن التحدم االنساني  في قصيدك حار. الفنار 

 ساردب م جة الرعب الكبير 

 بحر من الرلمات ليس له حدوااييب في 

 انا في انترار النائر االتي يجيء بال  طى 

 ويد ل في بروا ويدق اقته على بابي

 

ل اولها ضرورك ردى ل الصىعال وتحىدم المى ت والخىراال م يحمل االالت انسانية  ه ا التحدم

تىىه االنسىىان يردبىىه ليحبىىق ذاف ،فالرعىىب الكبيىىر هىى  حبيبىىة المىى ت  فىىي سىىبيل البنىىاء االنسىىاني

لرعىىب ان رد بىىه هىى ا ومىىاذا يريىىد البريكىىان مىى ،وانسىىانيته وال يتهيىىب مباومىىة االسىىتبداا والرلىىم

حيث  ،متبد  ان يبتله ه ا الرعب ولكن بعد ان حبق طم حاته في بناء انساني س ى انه بانترار

 ىىم    ،وتعىىر  ب جىى اه النائىىر الىى م يجىىيء بىىال  طىىى واون ان تحىىس بىىه  يبىى ب بانىىه سىىينترر 

 حار. الفنار : في قصيدك وروايته للحدث حين يب   يسترسل بحكمته وفلسفته 

 ض الم ع ا ،تحمله الرع ا انا في انترار الغام

 والريح

 ي شك ان يحل ال قل

 االفق الط يل

  ا  

 وليس هنا   ل سفينة

 يبدو في ال ج ا

سىببه يفالشاعر في انترار الغامض الم ع ا ال م تحمله الرع ا دناية عن الرعب الكبيىر الى م 

  ىل لسىفينةام الم ت وبالتالي فه  عند ابحاره في البحر ومىا فيىه مىن  لمىات سى   لىن يىرى 

 اذا تغلبا االستبداا الرلم و وه ا رسم لص رك  ،نفسه من  لمات البحر يستطيع من  اللها  انباذ

  االنسانيةعلى 

ينترىر رحيلىه عىن  س ى انىه  نفعا التغلب عليه بمفراه، س   لن تجد وان محاولة االنسان في 

ر وهى  مىا عا  فىي  لمىات فال قل ي شك ان يحل علىى الشىاع ،الدنيا ويد ل اليه الم ت بسرعة

  لمات ولن يجد منب ا لهالبحر وبالنتيجة س   تبضي عليه الر
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  ؟ والج ال بتاتا  قصيدته ه ه يير تفاؤليةسائل  هل ان  يتساء و قد 

الىى الرلمات ايىا دانىل طبيعتهىا ومصىدرها  تأ  هقبل ان  ان ينتبهانها قصيدك تريد من االنسان  

 ال يستطيع ان يفعل شيئا على الريم من رد به الرعب الكبير وبالتالي سيغيب و، مجاهلها 

حين استخد   ،ال م استخدمه البريكان في قصيدته الى االيباع الشعرم   وهنا ال بد من االشارك 

 الكلمات التالية/حدوا،بروا،الم ع ا،الرع ا،ال ج ا

ليها وحتىى نهايتهىا دمىا ان التي لم نتطرق امن  بدايتها  والترابا االيباعي متضافر في البصيدك 

 هنا  ترابطا معن يا فيها حين استخد  الكلمات التالية/

 م جة،البحر،الرع ا،الريح،سفينة 

   بمعان مشتردةودلها مفراات مترابطة 

  دما  في قصيدكبالتش يق  لسرام في شعره المشبعستخد  االسل ل ااالبريكان  فانودما اسلفنا 

 يب  / 1990ا  )مدينة  الية  التي دتبها ع

 في بعض اسفارم

 ا لتها مدينة صامتة

  الية من ا ر االحياء

 اب ابها مغلبة 

فللصمل اور في فلسفة االشياء بىل حتىى  ،واالالته دبيرك فاو  صفة له ه المدينة هي الصمل  

؟واب ابها  صامتةان يثير سؤاال مفااه لماذا ه ه المدينة  متلبيمن ال ديري الشاعروتفسيرها في 

ملتنمىىا  المتلبىىيمىىن  البريكىىان  يجعىىل ل التشىى يق لمدينىىة واسىىل هىىي الصىىفة الثانيىىة  لمغلبىىة و

 بالصمل لحين معرفة ما ه  سر ه ه المدينة  م يستكمل فك الغاعها بب له/

 ساحاتها تلعب فيها الريح

 لكن اض اء شبابيكها 

 تسطع ط   الليل

لكىن اضى اء الشىبابيك واب ابهىا المغلبىة ،ن ا ىر االحيىاء مى فالمدينة وبالريم من صمتها و ل ها

ة اسىتغرال وبخاصىة حينمىا وصىف ل وبهى ا وضىع البريكىان المتلبىي فىي حالىمفت حة طى ا  الليى

  ها وا ار في المتلبي تساؤال حين قا :اض اء

  األعرارمن يضغا 

 يستمر ب صف مدينة الم ت ه ه بب له /  م 

 رايل في الحدائق االعهار

 مائلة االعناق 



 ب االطفا  وملع

 محطما

 قرعل اب ابا

 وناايل

 ترى مات ا جميعا؟

 رحل ا؟ تح ل ا بام سحر دائنات 

 يير مرئية؟

ة جىرااء البريكان لغن ه ه المدينة تبريبا حيث انها مدينة نشبل بهىا الحىرول فجعلتهىا  اليى حل

لحيىاك ارك وه ا يرهر تا ر البريكىان ببيئتىه التىي عاشىها بيئىة الحىرل والبتىل واالسىتبداا ومصىاا

لى  المدينىة فىان  وبالتىالي  ، فاالعهار مائلة االعناق وملعب االطفا  محطما، االنسانية بالمجان 

سىئلة مىن اال ، ىم جعىل من االطفىا  دىان االلىة مىن االالت المى ت والىدمار الى م عىم فىي المدينىة 

خفىى يحيث ال رحل ا؟  البار  ترى مات ا جميعا؟  م جعل من الخيا  اق ى حين يسا   تترى لدى

ر : عنىىدما يسىىا  الشىىاع بابه والصىى ر التىىي يسىىرب بهىا المتلبىىيعلىى المتلبىىي االلىىة الرحيىىل واسى

 رحل ا؟ 

لمبطىع االدبر في البصيدك: تح ل ا بام سحر دائنات يير مرئية؟ يحى م هى ا ا  م يطرب السؤا  

م سحر لثاني: بأت يير مرئية ؟ والسؤا  ااالو : هل تح ل ا الى دائنا ، على سؤالين في سؤا 

 تح ل ا الى دائنات يير مرئية ؟ 

ام بىتح لى ا ))  : المبدرك الشعرية تتجلىى حىين عمىد البريكىان  الىى  مىن  السىؤالين فىي سىؤا  

خيىا  حيث ان لليفسىر الىدالالت الفلسىفية فىي شىعره     ، هى ا الخيىا  سحر دائنات يير مرئيىة؟ 

و ينبثىق ايالي ه  شكل اواتجاه اابي يتفرع عنه اور دبير في الشعر و يمكن الب   ان االال الخ

 منه عدا من االجنا. االابية ذات الصلة به  

يبىى   االايىىب االيطىىالي ايتىىال  دىىالفين   ))فىىي اللغىىة االابيىىة الفرنسىىية المعاصىىرك تسىىتخد  دلمىىة 

"Fantastique بص رك رئيسية للداللة على قصب الرعب التي تُىد ل البىار  فىي نى ع مىا "

ات البىرن التاسىع عشىر وهى ا يعنىي ان البىار  ان ريىب فىي المشىاردة فىي اللعبىة فىأن من عالقى

عليىىه ان يصىىدق مىىا يبىىرأه ،وأن يسىىتعد لسىىيطرك عاطفىىة فسىىي ل جية علىىى ديانىىه ))تتسىىم عىىااك 

ان   متعىة  ))ويضيف دىالفين  و االلم ويسعى الى تفسير لها    بالرعب او الت جس او الخ   ا

ي الكشىف عىن منطىق االشىياء ب جى ا قى انين او حلى   تخبىض لنىا بعىض الخيىا  الجىامح تكمىن فى



 تتأسىىىوضىىمن منطلىىق الخيىىا  الجىىامح الىى م نىىراه متجسىىدا فىىي شىىعر البريكىىان  4 المفاجىىأت  

رعب هىاا  والتى جس والخى   فىي  أينيةفلسفة الرعب وه ا ما سنراه في قصيدته  إرهاصات

ق ك ملكة الخيا  في شعر البريكان دانل الم لد دما ان ، قصيدك الطارق وااللم في ايلب قصائده 

االسا. للعب على الكلمات ،ام اللعب باللغة والتهكم والتفكير فىي الريبىات الخفيىة والكى ابيس 

 المتعلبة باالنسان المعاصر  

 قصيدته التي يصف بها ه ه المدينة الخالية من الحياك قائال: يكمل 

 تختلج امرأك ل  رأيل وفجأك

 من الر ا على منصة 

 تبدأ بالتململ البطيء

 تحاو  النه ض من سباتها

 وقلل:يا ح اء

 اتعرفين من انا؟

 اا  

 لكنها لم تفهم اللغة  

 

يرك انية الكبوهنا يعطي البريكان للرمن االلة دبير حين يستخد  دلمتي )اا  وح اء  للداللة االنس

امىل  طىاهوأعبىره بانىه راى  ىل امىراك المتلبي عندما ا  ه ه البصيدك فاجأ  دما ان البريكان في 

 تختلج  امرأك ل  رأيلضئيل ب ج ا الحياك في ه ه المدينة عندما قا  /وفجأك 

 ت مدينىىة المىى السىىاببة ب صىىفهاالىىى حبيبىىة هىى ه المدينىىة  لمتلبييعىى ا بىىا المىىرأكب صىىفه هىى ه  و

 والدمار والحرول عندما يب  /

       هاوتحاو  النه ض من سبات البطيءتبدأ بالتململ 

 

 اب ن البريكىان يريىد البى ب بىان ال وجى ا فىي تلىك المدينىة سى ى لالشىبفهي فىي حالىة مى ت ودىأ 

شىارك افىي     لوليسل دين نة واقعية او حبيبية فاستخدامه لمفراك )) هي شبح امراك فالمراك 

مىر بهىا  يالى المرأك ويبين انه لم تكن هنالك لغة مشىتردة بىين الشىاعر والمىراك فىي المدينىة التى

 ما مر بها من اذى دبير لحبها   ة فالمدينة هي مدينة اشباب لبالنتيج عبر  ياله ،
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 الفصل الثاني 

 

 السائر في ن مه رؤية فلسفية في مسار قصيدك   أسط رك

 

 

 

رسىىم البريكىىان صىى را شىىعرية  لىىدت الىىنهج االنسىىاني فىىي الشىىعر فضىىمنه مىىن الحكمىىة والفىىن 

وال جدانيىة والحكمىة علىى  اإلنسىانيةللمعىاني  احتىى يىدا شىاعر الشعريةرسم الص رك  جماليةو

حد س اء فه  يعمل على النحل والرسم في  نايا شعره وليس اا  علىى ذلىك قصىيدته )اسىط رك 

 والتي يب   فيها: 5السائر في ن مه 

 اروم لكم عن دائن يعرفه الرال 

 يسير في المنا  احيانا وال يفيق

 اصغ ا الي اصدقائي 

 النحا  في وسا

فيبتدا قصيدته بكلمة اروم ام انه يريد ان ي صل معل مة من  ال  شعره فالرواية واضحة بعىد 

وال يفيق فه  قىد اعطىى صىفة الكىائن الى م يريىد ان يىتكلم  ك حين يب   يسير في المنا  احياناذل

لىنب و يعلق الددت ر فهد محسن فرحان في دتابىه )االبىالغ الشىعرم المحكىم  علىى هى ا ا، عنه 

مىىن ال اضىىح ان البريكىىان فىىي هىى ا المبطىع يكىىاا يكىى ن روائيىىا شىىاعرا او شىىاعرا روائيىىا   قىائال: 

وليس ه ا بغريب على البريكان ،اذ ان معرم نتاجه الشعرم قد جاء على شكل حكايات وقصب 

هى اجس عيسىى ومجم عة قصىائد  شعرية ومنها قصيدك حار. الفنار وانسان المدينة الحجرية

    6وييرها بن االعرق 

علىى حىد  –اذا انتبلنا الى الجنء اال ر من شىعره المتمثىل بالغنىائي الخىالب فاننىا لىم نكىد نعثىر  

على قصيدك واحدك تخل  من بداية ونهايىة وعبىدك واشىخاص وبكلمىات ادثىر  -تعبير الددت ر فهد

يىىنوا ال يغىىنوه النسىىق البصصىىي  بريكىىان علىىى شىىعر وضىى حا اننىىا  ال نسىىتطيع ان نعثىىر عنىىد ال
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يكمىىن فىىي لغتىىه التىي يمكىىن وصىىفها بانهىىا لغىىة  و يىىر اليىىل علىىى هى ا الحكىىم ، ا صىريحا او مبطنىى

تجىىارل ال تحفىىل بالصىىنعة الرىىاهرك دثيرا،دمىىا انهىىا لغىىة تخلىى  مىىن االسىىتطراا والحشىى  والتفكىىك 

واالشىارات ،الن الشىاعر فىي هى ا النسىق واالضطرال ،وهي في ال قل نفسىه متناسىبة الىدالالت 

ن شىىاعرا بفخامىىة العبىىارك او صىىياية الصىى ر ولكىىن ببراعتىىه فىىي رسىىم سىىير االحىىداث )ال يكىى 

وتط رهىىا واحكىىا  حلبىىات الحكايىىة بحيىىث يسىىتتبع بعضىىها بعضىىا وبىى لك تبىىدو ال حىىدك العضىى ية 

وهي دما نعلم تستلن  ال حدك الم ض عية او الفكىرك مىن هنىا يمكننىا ،  اهرك في ايلب قصائده 

علينا شخصية يريبة )اروم لكم عن دائن يعرفه الرال   ىم مىا يلبىث الب   بان البريكان يعرض 

ان ينتهك تلك الغرابة شيئا فشيئا بهد  اسىتكما  رسىم الشخصىية ممىا يعىد تبريبىا للبصىيدك مىن 

دمىا ان رسىم الشخصىية تىم بىىدفعات 7)الفىن الىدرامي الى م تسىعى الفنى ن االابيىة لل صى   اليىه  

صية جنءا بعد جنء ولكل جنء من هى ه االجىناء اوره فىي وليس بسرعة وه ا يعني تبديم الشخ

منح الشخصية تكاملها ودما هي الحا  في الص رك المردبة عبر تبديمها من  ال   نم  ص رها 

وب لك تمكن البريكان من استنفاذ امكانية النسق عبر االسطر دلها من  ىال  االعتمىاا ، الجنئية 

       الجناء المك نة للشخصية بين اعلى التحفين المتمثل بصلة التبارل ما 

 يعطي صى رك البصىة مىن  ىال  مىا يرويىه عىن الشخصىية السرايةان البريكان في ه ه البصيدك 

ا اضىطرال ))السىرنمة   أم ان لىديهالتي يريد التكلم عنها من حيث انها تسير في المنا  احيانىا 

 /في الشخصية

 اصغ ا الي اصدقائي

 : وتفسيره العميق لها ات ه ه الشخصية الشديد لمجريات صفواالصغاء بمعنى االنتباه  

 اعتاا ان ينهض حين تبرع الساعة 

 اقاتها السبع ويعل  صخب الباعة 

 يفتح م ياعه 

التي يصف البريكان بها شخصيته المح رية التي تدور ح لها البصىيدك  باالضافة الى الص رك  

حىىين يسىتخد  الكلمات)السىىاعة،الباعة،  بصىيدكال قىل يعطىىي ايباعىا م سىىيبيا  لل اال انىه وبىىنفس

 بالتىاليم ياعه  ممىا يجعىل البىار  اسىيرا لكلماتىه ومسترسىال معىه بفنيىات البصىيدك الىى ا رها 

صىم اذنىه النى ير البغىيض فكىان دائنىا  فاشىيا ال يضىيق بىالرال   البريكان يحكي اسط رك انسان 

الخرل مىن هى ا العىالم وهى  ال يفيىق  ريم م ت ص ت الب مة الدميمة التي قامل على الم ضعب

اليدرم مىا قدا  وه  سائر في طريق يجهلها ،لبد بحل االص ات واسرعل االياام وتناهضل اال

الماضي وال يفبه ما الحياك انه شىيض او دىل شىيض قىد يكى ن بيننىا االن او امىس وال نسىتبعده مىن 
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فلربمىا دىان النىا ننسىى الشىاعر ؟ احتماالت الغد قد يك ن جارنىا او فىي الغرفىة اال ىرى لكىن مىا ب

مك نات  ل المؤلف يما حلمه العتيق ولكن ديف تستيبظ االحال  الم ات  و البريكان في ب اطنه

  8النائمة في يار مرلم قد اطببل على  لمة صخ ر صم من جبا  النمن ؟ 

 يا اصدقائي هل عرفتم ذلك المخل ق

 الشاحب ال م يجف ص ته المخن ق؟

 الهائم في المنا ؟الكائن المخدر 

 الكائن ال م تبث دفه الصفراء

 من ح له اشياء

 ترعبه 

 اشياء

 اليمكن الببض عليها مرك ا رى؟

 يعرفه الرال 

 تعرفه برواك الليل وقد يك ن

 9ام امر  ترونه يسير في الطريق 

نامه ن ممان يب    ا قد يك ن ه  وال احد س اه اعتااالناقد م سى عنا للبصيدك قا    وفي قراءك

فائف لوقد استجابل تلك الساحرك التي انسلل الى مكان يشرل في عتمته ما يشاء من ، الط يل 

صح ك  الغيب يتغلغل في احراش الحياك انه االن يسمع ويرى وربما تعافى احساسه لبرهة دانها

 ها  ي برلالفناء اذ يع ا يفبد انتماءه فال يت در شيئا دان  ال فاست ح  من نفسه ان تختل
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 الفصل الثالث

 م ت االنسان ليس بغيال الجسد

 هىا العىالمفىي االايىان ليبهىر ب م هبة البريكان الشعرية تدفعه لالبحار في افق المعىاني المضىمرك

نىى حيىث يعطىي المع   لىروب شىاعر علىى حافىة العىالم في قصيدك)) قىدا.   ال  ما يتناوله من 

 : الروب في اا له  بغيال ال م يك ن ليس بغيال الجسد بل سان الكبير لم ت االن

 تحتضر الطي ر في االودار

 تنطرب ال ح ش في الكه  

 نكفض الثعالب الشمطاء في االوجارت

 تنج ل االفيا  

 الى مكان صامل في ا ر الغابة 

 مناحم بالعا  والهيادل

 حيث تم ت م تها 

 ووحده يم ت في اا له االنسان

 10م الباطن في العال

يؤدد لنا البريكان اهتمامه في العالم الباطن لالنسان وتاديده على ه ا العالم الغريب وماهياتىه  و

الفلسفية دما يؤدد لنا فلسفته في الحياك من حيث م ت االنسىان بروحىه بدوا لىه ولىيس بجسىده 

: اتحسب انك جر    الص فية يؤدد المب لة الفلسفية الم الباطن لكين نة البشر وه  وه ا ه  الع

ولىىيس فىىي جسىىده   صىىغير وفيىىك انطىى ى العىىالم االدبىىر  فالعىىالم االدبىىر انطىى ى فىىي روب االنسىىان

مىات عالمىه البىاطن ام  مىات االنسىان مىن اا لىه عالمه الباطن ال م يؤدد فيه البريكان انىه اذا ف

يمكىن ان يرهىر   ا باطن ه  العالم اال ر الخفي  ييرالمدر   لكنه م جاو العالم ال ماتل روحه 

 ه بالمتخيىىل وذلىىك الن دثيىىرا مىىن فىىي عالقتىى  لىىف المحىى ر االحىىدا ي للرؤيىىة البصىىرية مىىنفجىىأك 

،تىىرى  لىف الصى رك ،فضىاءات م جى اك  لىىف المرئىي  الغريبىة الخاصىة بالخيىىالي هىي العى الم 

 مرلمة من  اللها   المناطق ال
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  م يكمل البريكان اوصا  ه ا العالم بب له 

 

     ك السادن رلسريفي مردن ا

 

حيث يتبىين لنىا ايبىاع البصىيدك  مىن  ىال   –ام انه يفسر العالم الباطن بمردن السرية السادن –

بايباعهىا الكبيىر فاسىتخدا  الكلمتىين البىاطن، السىادن  تجعل المتلبي منشىدا  استخدامه لمفراات 

دلمتين متبىاربتي الداللىة  فيه من االيباع ما اليخفى على المتلبي اضف الى ذلك السادن والباطن

   نسبيا

 وبالتالي فالم ت عند البريكان ليس م تا باي ل جيا او جسديا انما ه  اطفاء للروب والنفس

 يم ت في ييب بة ال درى 

 يم ت في لحرة 

 يكابد البيامة الكبرى 

ن هي لحرة  رو  الىروب مى،بين الفلسفة والفن فالبشر يم ت في لحرة  وبه ا يمن  البريكان 

التىىي الجسىد وهىى ا يفسىىر ويعطىي الصىى رك ال اضىىحة للمى ت وفلسىىفته الكبىىرى والبيامىة الكبىىرى 

 / وصفها البريكان على النح  االتي 

 على حافة العالم المتالشي

 يط   ال ق  

 يط  

 مدى االنترارات تبرع في الرلمات الطب  

 وال يتراءى احد

 على حافة العالم المتجمد تأبى الخي  

 فض االشرعة ذهابا وتنك

 ويخط  المسافر  ال وحيدا ،وتخط  معه

   على الثلج ريح قديمة

انىىه عىىالم متالشىىي يطىى   فيىىه  ،االو  لمشىىهد البيامىىة الكبىىرى وعىىالم مىىا بعىد المىى ت  فالت صىيف

تكمن فلسفة ه ا العالم ال م تبرع في  لماته الطبى   افته وال ق   ولكن ال بد من وقفة على ح

ه ه المفاجأك تن ر بها الطب   وباالمكان ان  أك التي سيصطد  بها االنسان دناية عن ه   المفاج

ام  انىك ستسىتمع الىى الطبى   فىي هى ا العىالم وبعىدها سىتت الى عليىك الصى ر  ، تست حيها منها

الى م يىؤمن ،د  بها ي ما مىا اال وهىي عىالم مىا بعىد الم تطاال رى دحبيبة وج اية يجب ان تص



مىن  فهى  عىالم  ىا    ال يتىراءى احىد فيىه حيىث بفلسىفة هى ا العىالم  سىتمر وي به البريكان دثيىرا ،

مىن  للمى ت حيىث تىابى الخيى   ذهابىا اليىه   فىا صىفة متجمد والتجمد هنىا  عالم شخب تعرفه 

نىا بالى ات قىد ولكىن ه المى ت أوصىا هي  األوصا ه ه فوتنكفض االشرعة  التجمد ال م يح يه 

فشىعر النهىد  ؟فىي هى ه البصىيدك شىعر عهىد او ال البريكىان  يتسائل سائل ح    مىا اذا دىان شىعر

نغمة واحدك مكرورك ،هي نغمة التى دير بىالم ت بعىد الحيىاك وابىراع ان المى ت ات ال ريىب فيىه ، 

وان الحيىاك الىدنيا مجىىاع وليسىل مسىتبرا ، ولكىىن المى ت دفيىل بىىان يلهىم ييىر ذلىىك مىن النغمىىات 

وبىين  لخاص بين محب وداره ومتخ   ومطمىئنفه ا،وه  قاار بان ي قف دل انسان اعاءه م ق

 من يرى فيه تت يجا للحياك او ا تصارا لها  

الخىاص فىي حياتىه دمىا يبى   الفالسىفة ال ج ايى ن ،فمىا ان دل انسان يستطيع ان يشىهد م تىه  

ان دىىل شىىيء يمىى ت ،االعهىىار والثمىىار واالشىىجار ،والحيىى ان والطيىىر بىىل والصىىخر  اار امىىل 

ارى رفىىاقي مىىن حىى لي يسىىبط ن صىىرعى واحىىدا ا ىىر اال ىىر ،فمىىا بىىالي اذن ال  والجبىىل ومىىا امىىل

اعر  اني ميل فاذا تيبنل من ه ه المعرفة و بتل اقائبها في وجداني و لدم فانا اذن اعيشها 

 في دل لحرة فكاني ام ت دل لحرة ،او دانني اعي  م تى 

عىن شىعر التنهيىد فىي الىدنيا  التىي تختلىفتلك افكار تىدور حى   المى ت، وهىي لى ن مىن االفكىار 

ومل اتها ،بل اننا نستطيع ان نب   ان شعر التنهيد يمثل شع ر الجماعة بينما يمثل شعر التامىل 

فىىي المىى ت شىىع ر الفىىرا ،ففكىىرك التنهيىىد فكىىرك عامىىة تكىىاا ان تكىى ن سىىطحية   ،تعطىىي نفسىىها 

ي تج يىد العبىارك او لبارئها او مستمعها لل هلة االولىى، ويرىل مجىا  السىبق فيهىا هى  السىبق فى

ترقيبهىا لتكىى ن سىىهلة الشىىي ع علىىى السىنة العىى ا ، وهىى ا مىىا فطىىن اليىه ابىى  العتاهيىىة ،امىىا شىىعر 

ميتافينيبىىا المىى ت فهىى  شىىعر اصىىيل ،لىىنفس حساسىىة بمبياسىىها الخىىاص  وهىىي تسىىتخر  منىىه 

س اقامىة بنىاء فلسىفي فكىرم متكامىل فلىي اعنىي بكلمىة ))الميتافينيبىا    ولسلتعبيرها الخاص  

ذلك شان الشعراء ومنهم البريكان  بل شان الفالسفة ولكني اعني االهتداء بااللمعية الناف ك الىى 

لب ج هرم من وج ه الب   يكشف استارا من النررك التبليدية وينيحهىا ،ويلبىي بنرىرك جديىدك 

كنىه ل مستكنة في نفسىه، ولامامها حائرا ،فه  يدر  انها دان عميبة معا ، نررك يبف المتلبي و

 الشاعر الملهم  ها له عن الكشف عنها قبل ان يكشف دان عاجنا

النسان وحده ،واالنسان والطبيعة واالنسىان والمجتمىع لكىان شىعر اول  قلنا ان مجا  الشعر ه  

ان المىى ت قىىد  ا ىىار  تامىىل الحيىىاك والمىى ت هىى  المنحىىى االو  فىىي شىىعر االنسىىان منفىىراا وال شىىك

ي قصىيدته البريكان ف ه ه الفكرك فيه ه  بغتته وفجاته دما تناو  ودان ادبر ما ا ارهم الشعراء 

يبى   الشىاعر صىالب عبىد    فالم ت قاا  بينمىا الحيىاك تجىرم فىي عنف انهىا وشىم  ها ،الطارق

الصىب ر ان ايلىب الشىعراء الى ين عرضى ا لفكىىرك المى ت دىان ا يحبى ن الحيىاك وان دىان ا يىىرون 



او  مالمح النرىرك الميتافينيبيىة التىي تمىن  بىين المى ت الم ت قدرها المرص ا ،ولعل تلك هي 

مىن فىي هى ه البصىيدك  وحالة ما بعد  الم ت فىي فكىر البريكىان   11والحياك في الخاطرك ال احدك 

 خيىىل بالىى هال اليىىه وانكفىىاء االشىىرعةحيىىث عىىد  التىىراءم الحىىد والعىىالم المتجمىىد وعىىد  قبىى   ال

ام انها ريح تمىر  ،ط  معه على الثلج ريح قديمةوالمسافر يخط  وه  عبارك عن  ل وحيد وتخ

وان ه ا المسافر لىيس االو  الى م مسىته هى ه الىريح ، على دل مسافر وطض عالم ما بعد الم ت 

وعىالم مىا بعىد المى ت ، مى ت ورؤيىة فلسىفية  للفالبريكان به ه البصيدك يرسىم صى رك واضىحة 

 بىدف الصى رك الشىعرية  فىي رسىمالبريكىان  ةأنتجها سىنجد اقىالتي  تأملنا المفراات اللغ ية واذا 

 / مفراات ذات ترابا و يقاستخد  ضمن المبطع 

مىة   ودىل لىثلج،ريح قديالمتالشي، االنترارات ، الرلمات، المتجمد، انكفىاء االشىرعة ، وحيىدا، ا

جائىىب تحمىىل االالت تثيىىر المتلبىىي نحىى  هىى ا العىىالم المتالشىىي الىى م يحمىىل مىىن الع هىى ه المفىىراات

 ئب الشيض الكثير  والغرا

فيىه  الى م يسىت قف لم حىامال مىن المعىاني الشىيض الكثيىركمل البريكان قصيدته ب صف ه ا العىاي

 العالم /يب  /

 الدل االدبر يرهر في االفق

 بنات نع  تختفي في الفلك االحمر 

هى ا هىى  الصىى ت الثىىاني الىى م يطلبىىه البريكىىان لل صىف المرعىىب الىى م يصىىف فيىىه عىىالم مىىا بعىىد 

  الم ت

 الص ت الثالث

 بنات نع  تختفي في الفلك االحمر 

 بم دب مبل ل 

 الص ت االو  مرك ا رى / 

 عفرك الرياب 

 تعيد ذدرى حلم عابر

 الص ت الثاني/

 الريح البطبية ال تنبل رجع الص ت

 ال تنطلق الصر ة ال يت ب ل في الريح س ى نفس الم ت 

، الشىيض يت صل اليها شيئا فشىيئا  المتلبي و يعطي لكل ه ه االوصا  صفة الم ت  بعد ان جعل

مشىح نة  فلغة البريكىان الشىعرية  ، لبصيدكاللغة الفنية الص رية الفلسفية في ه ه ا الجميل ه 
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دانما يحىادي الىنفس الفلسىفي لبى الير حىين يبى   ))حيىث  فتردينه على الريح بالرؤى الفلسفية 

حىىظ دىى لك نسىىيج قصىىيدته الفنىىي المتماسىىك وتال  12الىىريح الجن نيىىة تر ىىي االعصىىال دالحبىىا    

لدرجىىة االولىىى بمعىىاني ال جىى ا ومضىىم نها ذم االبعىىاا الفلسىىفية الشىىم لية والبصىىيدك معنيىىة با

البريكان:)) ولئن دىان الشىعر اعلىى مرتبىة مىن التىاريى واانىى  شعر  يب   رشيد ياسين واصفا،

ه ا ال صف ال ينطبق علىى احىد  فان -دما يب   ارسط  طاليس–من الفلسفة النه يعني بالكليات 

مىىن شىىعرائنا المعاصىىرين مثىىل انطباقىىه علىىى محمىى ا البريكىىان الىى م شىىغلته مشىىكالت ال جىى ا 

ين فنيىىا بىى والبريكىىان فىىي هىى ه البصىىيدك يىىربا  13واالنسىىان منىى  او  عهىىده بالشىىعر والفكىىر   

حيىدا ،وتخطى  االالت الريح:ويخط  المسىافر  ىال و االص ات الثال ة /حيث يحمل الص ت االو  

 معه على الثلج ريح قديمة    

 على الريح /عفرك الرياب تعيد ذدرى حلم عابر     الص ت االو مرك ا رى يؤدد

 الص ت الثاني يب   فيه /الدل االدبر يرهر في االفق 

 ومرك ا رى يرجع ويب   على لسانه / 

 الريح البطبية ال تنبل رجع الص ت 

 الريح س ى نفس الم ت   ال تنطلق الصر ة ال يت ب ل في

بشر يالنجم ال م ، الص ت الثاني ه  ص ت الم ت و ه ر الدل االدبر ام نجم الم ت فبالتالي 

لثال ىة   واالصى ات ابالم ت والريح البطبية هي ريح الم ت الباامة من قبل وجهة الدل االدبىر 

 فلسفية مهمة ومترابطة   شائجتتشابك فيما بينها ب 

النفىي ال جى ام وااليتىرال والتى تر ))ان في  ن عبد الصمد حسن يعي  حالىة /بالتالي فالبريك

قريبىىة ممىىا  فىىراات ىىم يكمىىل البريكىىان قصىىيدته باسىىتخدا  م 14وااليتىىرال الكىى ني المصىىيرم   

 ضمن الص ت الثالث/ ،استخدمه ساببا 

 عص ر الجليد

 تمر ،وط فان ه   بعيد

 وطير وحيد

 ير  على صفحات الع الم 

،،،، 
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ها معنى وتك يناقترابها في الب الجليد ،وحيد، بعيد، تتمين بايباعها ال احد /المفرااتستخدا  اان 

 للمعنى االنساني ال م تعمل على ايصاله  :/

 عند  ط ط الحدوا

 تندمج االعمنة

 تتحد االحال  والح ااث الممكنة

 عند  ط ط الحدوا

 يبتسم االم ات لالحياء

 ترتسم الطف لة البيضاء

 النهاية  في صفحة

 عند  ط ط الحدوا

 تسفر عن طلسمها االحنان

 وتلعب ال درى مع النسيان

 عند  ط ط الحدوا

 يشاهد االنسان

 ص رته من لحرة البداية

 ويلمس الم ت ال م يكمن في ال ج ا 

 

ال ننسى ان منطق النسق في شعر البريكان يشير الى جملة اشتراطات فنيىة ال بىد منهىا ،اهمهىا، 

،وهى ا مىا  واألحىداث سىرا ال قىائعينط م على تىدر   او تسلسىل لتسىهيل عمليىة  ان ه ا النسق

 15يدع  الشاعر احيانا الى ا هار ه ا التدر  دما في ه ه البصيدك من  ىال  عناوينهىا الفرعيىة 

علىىى ممىىا يسىىهل  وقىىد يعمىىد بعىىض الشىىعراء فىىي ايضىىاب تىىدر  النسىىق عبىىر التىىرقيم والعن انىىات 

در  من  او  وهلة مع مالحرىة ان البصىيدك فىي اعتمااهىا علىى التىرقيم عملية الت إارا  المتلبي

جنء من التبنية الفنية التي يتطلبها النسق فىي  تكن تنشد ع رفة او حلية وانما هما والعن نة لم

 تدرجه وصع اه  م انحالله  

 التالي / منايا الفلسفة وذلك بالتدر  السراتمتن  بث ه البصيدك يفجر البريكان رؤى في  تا  ه 

 يبتسم االم ات لالحياء     
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نىدما ه ه االبتسامة تبع عنىد  طى ط الحىدوا   ام عنىد الحىدوا الفاصىلة بىين المى ت والحيىاك وع

 البريكىان و، ستبرار االم ات في عىالمهم تبىدأ ابتسىاماتهم الحياء ام اتهم في المبابر وبايغاار ا

 البصيدك  م يستتبع،،،بفلسفة الم ت والحياك ما بعد الم ت في ه ه يعنى 

يعطىي و يةترتسم الطف لة البيضاء     في صفحة النهاية ام تبدأ الحياك الجديدك في صفحة النها

 لعىد ااسىتيحاء فلسىفة هىا البريكان شحنة من االمل بعد ص ر الم ت التي رسمها واراا من  الل

الرتسا  اوال ا واحد،طر في سمترابطة ه ه الص رك التاملية بان جعل  الث دلمات  أعطىبالتالي 

ة وما له من معنى باعث للحيىاك ام بعىث شىيض جديىد والطف لىة هىي رمىن للحيىاك وصى رك ايحائيى

 ان الممكىىنواللى ن االبىيض هى  اللىى ن الفاصىل بىين المى ت والحيىاك فمىن ،بضىرورك اسىتمرارها 

الت طر االبالتىالي وضىع البريكىان ضىمن هى ا السى، للحيىاك  وتك ن االلىة اللى ن االبىيض للمى ت 

ى ا ىر لالمل وبعث الحياك من جديد حيث ادد على سيااك البياض ونبله من مجرا د نىه اشىاره الى

الىريم مىىن  سىائد ومرسى   فىي صىفحة النهايىة ولبىد اسىتطاعل الصى رك ان تحبىق دىل هى ا علىى

جيىض في بنائهىا الصى رم عبىر  لىق الفجى ك او االننيىاب النىاجم مىن م أسل با اعتمااها ال صف 

ة من يير جنس الم ص   وذلك ل ج ا مب مات عىدك، اهمهىا قصىدية الشىاعر فىي اقتفىاء الصف

      افصاب مباشر )ترتسم الطف لة      طى الرسم في تشكيل ص رته عبر حالة 

وعنىىد  طىى ط الحىىدوا مىىرك ا ىىرى تسىىفر عىىن طلسىىمها االحىىنان حيىىث يعطىىي البريكىىان صىى رك  

فىي همتىان وتلعب حردتان متبدأ االحنان تنها  عليهم االحياء عند ابتعااهم عن م تاهم االعناء 

مان ال م حياتهم الباامة من اون احبابهم والحردتان هما ال درى والنسيان ال درى للمكان والن

لىك ذقض ه س ية والنسيان ه  الباعث للحياك من جديد الستكمالها من قبل مىن ببىي مىن احبىال 

د عنى عااه وابحياك م قفها الداعم للبباء وال ج ا بكل االنسان وبتفاعل ال درى والنسيان تنتج ال

ت بىين المى ت والحيىاك سيصىطد  االنسىان بحبيبىة المى   ىا الحىد الفاصىله ه اللحرات ام عند 

 ت فىالم ،ويشاهد ص رته من  اللحرة االولىى لمجيئىه للىدنيا ويلمىس المى ت بمشىاهده المفجعىة 

   ج ا ال م دان م ج اا في ال  بفلسفته ه  م ت اال ر

  في شاعر  ر فه ويببى البريكان في وهج ال درى االنسانية  حينما يردن على مفاهيم الم ت 

ببىل يعمن شمل دل االعمان وعرع المجد في شىعره حتىى يىدا شىعرا انسىانيا بامتيىاع نعىم دىان ال 

تبىا  النلالتماع  الراهرم ولكنه في لب التماع  االنساني الحبيبي ،وهك ا صنع البريكىان سىلما 

 را  من الباع ال م يبرع في بعض مناحي االنسانية الى البمة التي تعل  مع االنسانية دثي



التىىي ينىىاق  فيهىىا االطىىر والعمىىق الفلسىىفي   16يبىى   فىىي قصىىيدته ))انسىىان المدينىىة الحجريىىة   

لمعنى الحياك والم ت وترابطهما المباشر والالمباشر بلغة حية صافية فيها من الرؤى الفلسفية 

يعتبر ان االنسان في قبره انما ه  في عالم دبير يسميه ))العالم المطم ر    والى م  حيثالكثير 

يعتبر الببىر عىالم دبيىر فيىه مىن الحيىاك ولكىن بشىكل  يكتشف ان البريكانيراقب ويفلسف العبارك 

اضىح الن االنسان ال يعر  شكل ه ا العالم وال يعر  فلسفته بشىكلها الىدقيق ال  ،ا ر وه  متاه

دلمات يصىف فيهىا طريبىة بنىاء هى ا العىالم وهىي ))قىد مىن الحديىد واالسىمنل والحجىر   م يعطي 

      ه ه الكلمات الثال ة الحديد واالسمنل والحجر دلمات لها االالت واضحة من حيث  الصمل 

تىد  علىى الصىع بات  فالحديىد لىه معىاني ، ال م يحت يها ومن  ال  الصع بات التي تىد  عليهىا 

لمهمات الجسيمة متى ما اراا االنسان ان يستخدمه والح ر ال م يجب ان يبديه في ه ا البال وا

والمجىىا  واالسىىمنل المىىااك الثانيىىة  المكملىىة للحديىىد والىىدالالت الصىىعبة التىىي يعطيهىىا فىىي معىىاني 

فىي  ه ذدىرالخامىة لى لك مىن الحديىد مىن الناحيىة الماايىة  صالبةالصع بة ولكن االسمنل ه  اقل 

المتمثلة بالحجر وللحجر االالت دثيرك على راسها االلته وذدر المرحلة الثالثة ، ة الثانية مرحلال

تد  على صع بات العالم   ن الم اا الثالث لها معاني وبالنتيجة فا،الصعبة في التعامل الصلدك و

ال صىف  لمتلبيىه مىن  ىال   شىاعرال قربىه بعد الم ت او عىالم الببىر المطم ر ال م ه  عالم ما 

 الماام ه ا الحديد واالسمنل والحجر ويكمل ه ا ال صف الماام بب له 

 حيث يمد عنكب ت الخ   والضجر 

  ي طه في طرق الصمل ،وال مفر   

ماايىىة ل صىىف العىىالم المطمىى ر وا ىىرى فلسىىفية فعنكبىى ت الخىى   والضىىجر  وهنىىا يعطىىي معىىاني

 له ا اره ر في مناطق الصمل ا تال م يكث ودلنا يعلم ان ه ا البرين ال م ه  العنكب ت الحي ان

ال تىي والمهجى رك ال اال فىي المنىاطق الصىامتة شىبادهال صف الن المعل   ان العنكبى ت ال يبنىي 

بى   بكىل هى ه االوصىا  لكىي ي الم ما بعىد المى ت ، ويصىل ينورها احد وهنا االلة وج اه في ع

ل كب ت تك ن م ج اك فىي طىرق الصىمعن ذلك العالم بانه عالم الصمل حيث ان  ي ط ه ا العن

يرجىع بنفسىه  أن االنسىان حسىب مخيلتىه مهما حاو مفر  الوالمحصلة من دل ه ا ال صف هي :

فهى   الى حالة الحياك التي دان يعيشها ولكن اون ان يسمع من احد حيث يصيح وال يستجال لىه

 العالم الجديد ال م سنمر فيه  لصمل وال مفر من في طرق ا

 :فة ا رى له ا العالم فلس ويعطي 

 حيث يضيع الص ت، حيث يفبد اال ر 

 انل هنا تدور 
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 دانما تلهث في لها ك العص ر

 انل هنا   ماذا تغني انل للبب ر؟

 ماذا تب   للرال  الفظ والصبيع؟

 وماال م تسر لل حدك؟

مثيلىىه فبغائيىىة تيىىا  العىىالم الغريىىب الىى م يصىىطد  بىىه االنسىىان فىىي يىى   مىىن االلهىى ا  ت صىىيفهامىىا 

ع مىن احىد فالص ت يضيع في عالم ما بعد الم ت ومهمىا تصىيح فىال تسىم، من االذهان  وتبريبه

في حياته اال ر ال م يعطيه االنسان  و  ذك من مفه   قرأني وبالتحديد فان  ان ه ه الص رك مأ

 ىر اال يشىي بىان انىهبعبىارك ا ىرى  د وفاتىه ام بخلى اه فىي مىا بعىد الحيىاك ،بعى ه  ا ر مهىم يحيىا

لىم يناقشىه فىي هى ه الصى ر  هى يدر. بالنسبة لعالم مىا بعىد الحيىاك امىا فىي عىالم الحيىاك نفسىه ف

يخاطبىىه بىالب   : انىل هنىىا   فالعىالم ،  حيىد فىىي يربتىه ويىاتي التاديىد الفلسىفي المهىىم لالنسىان ال

 والج ال: تدور  ؟والسؤا  المغم ر: ماذا تفعل

ما يعتىرم االنسىان فيىه مىن انببىاض للىروب وييرهىا اسل ل لمحاداك عالم الم ت و  :والدوران 

والبلىق اائمىا يتجىاور مىع   ،قلبا عما يبحىث عنىه ي تجعل االنسان يدور باحثا ومن االوصا  الت

ه ه الصى رك الشىعرية المثيىرك  االنسان عندما يك ن قلبا ويفجر  الدوران ام ان الدوران يعترم

وتنطى م فىي معيشىىته لهىاث العصىى ر ،    صىى رتلهىث فىىي لها ىه الع))والتىي تجعىل مىىن االنسىان 

حيىىث ان العصىى ر التىىي عاشىىها هىى ا االنسىىان تلهىىث معىىه باسىىت دارها واسىىتعبارها وتمشىىي معىىه 

 حيثما مشى وبالنتيجة فلهاث العص ر يمشي معنا د لك  

 

وجىدت فيهىا  صى رته التىي ،في ه ا العالم فىال تهىرل مىن   انل هنا))التاديد على مسالة  ويعيد 

 عليىك ان فانل تريد ان تسا  عن ه ه الع الم  ام ماذا ؟بعد ه ا التاديد ماذا تغني انل  ا والسؤ

مر الكلمىات وتسىت، عندما تتكلم فلن يسىمعك احىد مىن عىالم االحيىاء فال تنس انل في عالم البب ر 

 الدالالت اال ر لعالم الم ت بب له: حين يعطي  األعليبشكلها  التي تعطي فلسفة العد 

 تب   للرال  الفظ والصبيع؟ماذا 

 وما ال م تسر لل حدك؟

وال حىىدك ، فىىالب   للرىىال  الفىىظ والرىىال  الكبيىىر الىى م يحيىىق باالنسىىان فىىي عىىالم مىىا بعىىد المىى ت 

الكبيرك التي يعيشها االنسان في ذلىك العىالم المترامىي االطىرا  مىن ناحيىة تجمىع صىفات الرىال  

تعطىىي انطباعىىات مؤلمىىة للحيىىاك التىىي  ه الصىىفات ك العالئبيىىة بىىين هىى وال حىىدك واللهىىاث وال حىىد

العىالم  جى ا وعىد  المعرفىة الحبيبيىة سيؤو  اليها االنسان من ناحية ال جهىة النرريىة لعىالم ال 

 وانما قراءته بناء على نرريات الحياك نفسها  



 يب   البريكان :

  -تدور 

 في عينيك شيض ما عن الربيع

 وعن سماء لم يمر العد  المريع

 ها، وعن مكان ضاحك وايعبأفب

 يغسله الفجر ويرويه السنى وحده 

 انل هنا في سجنك الصخرم في ارول

 تلتف،تلتبي، وتلتف ، وال يؤول

 اسيرها ، تحلم بالعالم ،بالهرول

 من السك ن ال ح  ،من  يالك المتعب 

 من ص تك االبح ، من وقع الخطى االشهب 

 من الرؤى يدردها ال ب   والجفا 

 العنب ا بعد م سم البطا   دالنهر ،د

 للكلمات التالية ضمن النب الشعرم : استخدامه ان

من التامالت الجميلة في الحياك او  ا  عدا   تؤشر))الربيع، ضاحك، االفق،ال ايع، يرويه السنى  

ما نسميه التفاؤ  في الحياك على الريم من بعىد الشىاعر عىن مسىالة التفىاؤ  فىي ايلىب قصىائده 

 ما يب   بعد استخدامه له ه الكلمات ضمن السياق الشعرم /سرعان  ،لكنه

 انل هنا في سجنك الصخرم في ارول    

 للفعل ))تلتف    مرتين في ق له:  واستخدامه 

، بمعنى اال رجعة من سجنه الجديد الصخرم ال م  "وال يؤول"-للتاديدو–تلتف ،تلتبي،وتلتف 

 ه  عبارك عن قبر من الحجر  

الى م تعيشىه  المتعىب السك ن المى ح  ومىن الخيىا  م بالعالم وبالهرول من ه اه ا االسير يحل

وذلك بب له :من ص تك االبح   والصى ت ال  الشعرية في ه ه االفاق ونرى التردين في الص رك 

يعطىي صى رك المىرض التىي يعيشىها  هى  بى لك ادلة اال بكى ن  االنسىان مىريض ويك ن به ه الش

يىدردها فيالبىا مىا تكى ن ا ىر مىا يتببىى لالنسىان  الرؤى االنسانية التي  اما، عالم ال في االنسان 

ال ب   والجفا  فهي دالنهرك ودالعنب ا في م سم البطىا  وديىف يكى ن عى اه مريضىا ومتعبىا 

ضمن ه ه  ، فه يمر بها االنسان دجنء من الحياك التي يعيشها  فه ه الص ر هي ص ر مأساك  

فهى  ال يبى   بتصى ير هى ه ، ها في حياته وضمن ابنىاء مجتمعىه الرؤى يحس بالغربة التي يعيش

 بداللة تجىاوع تلىكوبالتالي فه  يستع ل االلم ، التص يرات الباتمة عن معاني الحياك وما بعدها 



قا لمحنىىة االنسىىان وهكىى ا اصىىبح الشىىاعر راويىىا صىىاا" ر الي ت بيىىا الرائعىىةضىىمن صىى  األجىى اء

  17ه يحترر ،انه متفائل في وج اه متشائم باصالب حاله"لم يمل ولكن عنده ن واعمته فاالنسا

خدمها استخد  دلمات ا رى م اعية لكلمات التفاؤ  التىي اسىت   اك الى النب السابق حيثوبالع

 هي /و

  ح ، الخيا  المتعىب، الصى ت االبىح،مسجنك،الصخرم،ال يؤول، االسير، الهرول،السك ن ال

 ،اؤليىىة اسىىتغرق فىىي وصىىفها ييىىر تف  الت ومعىىانيالىى ب  ،الجفا  ودىىل هىى ه الكلمىىات ذات اال

ل رات االنسىانية  لمعىاني ليسىمن مفهى    التصى مرتبطىة ارتباطىا و يبىا ضى بص رك جعلل منهىا

 هما فارقت ه ه الثنائية التي، وما بعده  عن العد بالضرورك معبرك عن منهج الحب في الحياك بل 

 في دل قصائده تبريبا 
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 بعالفصل الرا

 تجلي الرؤية والخيا  من  ال  المكان

 فه  عندما يب   في قصيدته:/ ن فيكتسب اهمية في قصائدهاما المكا

 بأفبها، وعن مكان ضاحك وايع

 يغسله الفجر ويرويه السنى وحده

فه  يعطي المتلبي انطباعا  ياليا ح   المكان فعالقة الخيا  بالمكان عالقة مهمة ولعل مىا دتبىه 

يك ن ذا اهمية دبيرك فىي الت ضىيح لنىا لالسىبال  ،   فسكي ول فيفر وفيدلر وييرهمدالي  ومينك

 هى ف، التي تجعل الخيا  يناهر ويشع واالسبال التي تجعله يضىمحل ويمى ت فىي ضى ء المكىان 

يريد من الخيا  ان يناهر النه يبحث عن مكان ضاحك وايع يغسله الفجر ويرويىه السىنى وحىده 

اهار الخيا  في ع الم دئيبة ذات امىادن ضىيبة  تفتبىر الىى ابسىا شىروط ان نتص ر اع فال يمكن

والى م تحىدث  18المكان الى م هى  مكانىه   المكان التي تحدث عنها باشالر ))،ان محبة  االنفتاب

عنه ابن عربي حين قا ))ان المكان ال م ليس مكانه ال يع   عليه   همىا مىن االمى ر االساسىية 

دتابىىه را بالخيىىا  المكىىاني ،ففىىي ووجىىه باشىىالر اهتمامىىا دبيىىلخيا  مىىع ع امىىل ا ىىرى العاهىىار ا

  اطلىق علىى جهىده الخىاص اسىم The poetics of space((   1958))جماليىات المكىان   ))

وقا  انىه اشىبه بالتحليىل الفين مين لى جي والنفسىي المىادن  Topoanalysis))تحليل المكان   

ال تك ن لدينا مشاعر  اصىة حى   امىادن  اصىة م جى اك االلفة واالقامة ،وقد الحظ باشالر اننا 

فىىي الىى ادرك مثىىل منىىاع  الطف لىىة فبىىا بىىل ايضىىا حىى   تشىىكيالت مكانيىىة  اصىىة مثىىل الصىىناايق 

التىىي تتجلىىى فيهىىا  19يبىى   البريكىىان فىىي قصىىيدك  لىىف النجىىا ، والخىىنائن واالعشىىاش والن افىىد 

 :تي تحدث عنها باشالر مثل الن اف من  ال  الناف ك ام من  ال  االمادن الخاصة الالرؤية 

 الص ت يير مسم ع في الدا ل

 ولكن المشهد واضح  ال  الناف ك 

 رجل وطفل

 الرجل اشيب تبريبا ،مهم   ومتعب

 والطفل اون العاشرك يبف ب جه جامد
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ن  ىال  مى لرؤيىة والخيىا  مىن  ىال  المكىان فهى  ينبىل عىدك صى رهي تجلىي ل 20ان قصيدك ن اف 

وللحىب ولمحطىىة سىيح وعجى ع وللطف لىة ولعامىل وافىد فتىاك ودلىى العىالم علىى ن افى  مفت حىة ع

 ولشاعر يب   في ناف ك محطة:

 جداو  السفر

 دش   تنريم البطارات

 واوراق الخفارات

 ومصباب بل ن اصفر شاحب

 منضدك عارية

 وعامل متعب

 يرهر نصف وجهه في الض ء

ي الخيا  عبر المكان فه  يب   في قصيدك لتجلاور دبير د لك فان لالب ال واالصدا  والب اقع 

 التي يترقب بها ساعة م ته: 21الطارق

 على البال نبر  فيف 

 على البال نبر بص ت  فيض ولكن شديد ال ض ب

 يعاوا ليال اراقبه ات قعه ليلة بعد ليلة 

 اصيى اليه بايباعه المتما ل

 يعل  قليال قليال

 ويخفل

 افتح بابي

  وليس هنا  احد

 ق المتخفي؟ترى؟من الطار

 شبح عائد من  ال  المبابر؟

 ضحية ماض مضى وحياك  لل

 انل تطلب الثار؟

 روب على االفق هائمة ارهبتها جريمتها

 اقبلل تنشد الصفح والمغفرك؟

 رس   من الغيب يحمل لي اع ك يامضة 
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 ومهرا الجل الرحيل؟

وفىي   الغىاء وجى ا الشىاعر  في البصيدك العتبة االولى لنفاذ المى ت الى م يسىتهد فالبال يمثل 

 :/ه ه البصيدك يحادي البريكان قصيدك الغرال الايار االنب  التي يب   فيها 

 منتصف الليل الكئيب ،مركاذ دنل ارن  مرهبا

 وضجرا

 الى دتال حكمة منسية يريب

 مرجحا رأسي وشبه نائم فاجأني ص ت  فيف

 دما ل  ان واحدا يبرع في وااع، يبرع بال حجرتي

 ه ا عائر يبرع بال حجرتي تمتمل

 ال شيء يير ه ا   ال ،ليس شيء ا ر

 اه الذدرن جيدا فبد حدث ه ا في اسمبر يجمد الدماء

 في العروق

 تحفر دل جدوك  ال على االرض لها وهي تم ت

 ودم تمنيل بان ياتي الصباب ،ذا  اني عبثا

 واونما جدوى سألل دتبي نهاية لحنني   حنني لفبدم

 لي ن ر

 الفريدك المشعة التي يسميها المال  لي ن ر الغااك

 تلك التي ال احد بعد يسميها هاهنا

 دان تمّ   الستار االرج اني الحنين والحريرم المريب 

 يرجفني ،يمألني ذعرا يريبا

 بحيث قمل واقفا ،مهدئا وجيب قلبي وانا مراا

 ))ملتمس ه ا اما  بال حجرتي

 ملتمس أبطأ في المجيء ،عند بال حجرتي

 ه ا فبا وليس شيء ا ر  

 رأيتني أق  : في الحا  عاات ق تي ،واونما تراا

 ))سيدتي او سيدم ،عف   لكن

 دنل انا  ،جئل انل قارعا بلطف

 قرعل قرعا  افتا ،قرعل بال حجرتي

 فكدت ال اسمع شيئا يير انني فتحل البال مشرعا:



 الرلمات !ليس شيء ا ر!

 اراقب الرال  ببيل وقتا وانا منده  و ائف ،فيما 

 مرتبكا ،احلم احالمي التي لم يرها من قبل راء

 ما من عالمة وال ام ضجيج جاء من قلب الرال 

 واحدك مهم سة:لين ردلمة 

 همستها وراا الصدى:لين رانا 

 ه ا فبا! وليس شيض ا ر

 وعدت نح  مخدعي مضطر  النفس اضطراما

  انية ،سمعل قرعا دان اق ى منه قبل

 انه شيء على ناف تي -قلل–))ال ريب 

 فالنررن من هنا  ادشفن السر ه ا

 وليهدأن وجيب قلبي لحرة وليكشفن السر ه ا

 الريح  م !ليس شيء ا ر!

 اشرعل شبادي فاذ يد ل اون  جل وفي ضجيج

 منه يرال ذو جال  ،الئق بغابر االعياا

 ال لم يحي، لم يبف،لم يتراا لحرة

 بل حا شامخا باعلى بال حجرتي

 تمثا  باال. تماما ف ق بال حجرتي حا على

 حا استبر ليس شيء ا ر!

 اذ ذا  احالمي سالها همها طير االبان .

 وهيئة عب . دان يكتسيها

 قلل له:  ))وان يكن عرفك اون ري  عينة

 فما انل جبان

 ياذا الغرال الشبحي الهر  الباتم والتائه في بعد

 بعيد عن س احل الرال 

 الم ل م في س احل الرال   قل لي ترى ما اسمك ه ا 



 22قا  الغرال))نيفيم ر  

 عجبل ديف دان يصغي الطائر الكريه لي بغاية اللباقة

 وان يكن ج ابه يفتبد المعنى ،العالقة

 النه،فلنعتر ،ما دائن حي من النا.  راى

 ي ما يرابا مستبرا ف ق بال حجرته

 ويحمل اسم: نيفيم ر

 قا  س ى  لكنما الغرال باقيا على التمثا  ما

 دلمة وحيدك دانما ضمنها جماع روحه

 ما قا  ييرها ،وما حر  ريشه

 حتى همسل، ))اصدقاء ا رون قبله طاروا

 وه  يدا يتردني دما مضل جميع امالي من قبل  

 فبا  الطير ف را: ))نيفيم ر  

 قلل وقد ارعبني ان يبطع الصمل ج ال مفحم د لك

 الج ال:

 ل ،دل ما لديه))ال ريب ه ا دل معجم الغرا

 لبنه اياه شيى بائس طاراه قدره

 الباسي الى ان اصبحل دل ايانيه بالعمة وحيدك

 دل اناشيد امانيه الجناعية صارت تشمل

 الالعمة الحنينة التي تب  :

 ))نيفه،نيفيم ر  

 ومرك ا رى الغرال ،م هال روحي الحنينة

 سرعان ما اتخ ت مبعدا اعاءه اعاء البال والتمثا 

 بعدما است يل جالساورحل 

 اربا رؤيا برؤى مفكرا ما الطائر المشؤو  ه ا،

 الطائر الغابر والمهنو  والعب . يعني وه 

 ينعب:  ))نيفيم ر  

 ه ا ال م حاولل ان اعرفه ،مراقبا من اون ما دال 
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 الطائر ال م مضل عيناه يحرق اللهيب فيهما صميم

 روحي

 ه ا ال م دنل احاو  ادتشافه وراسي مسند

 الى وسااات من المخمل حيث الق المصباب ينسال

 ولن تحفره هامته ،اه،واه، نيفيم ر!

 حيث بدا اله اء تتكثف العط ر فيه من مبخرك  فية 

 تهنها مالئك تكاا رجالها تالمسان صفحة البساط

 صر ل:  )) ايها التعيس متع النفس! فها يمنحك هللا استراحة

 ال سل اناستراحة دانها شر-تحملها المالئك

 ل درى لي ن ر

 ادرع اذن شرال سل انك ه ا وانس لين ر الفبيدك

 قا  الغرال:  ))نيفيم ر  

 فبلل : )) يا ه ا النبي !ايها الشرير !طيرا دنل ا  ابليس ا  نبيا!

 ارسلك الشيطان ا  قاءتك ريح العاصفة

 مكتئبا ،لكن عنيدا،ف ق ه ا البفر المسح ر

 اء قل حبيبة وأصدقني في مننلي المسك ن بالرعب،رج

 الخبر:

 هل  م عطر في يه ذا ؟قل رجاء قل واصدقني الخبر 

 قا  الغرال:نيفيم ر

 دررت: يا ه ا النبي ايها الشرير طيرا دنل او ابليس او نبيا

 بحق ه ه السماء ف قنا !بحق رل واحد نعبده انا وانل!

 الحنن حشاها ،هل هنا  في النعيم االبعدقل لي، لروب يسحق 

 يع ان اضم الغااك البديسة التي يسميها المال  لي ن ر ل استطه

 اعانق الطاهرك المشعة التي يسميها المال  لي ن ر 

 قا  الغرال: ))نيفيم ر  

 لتك ه ه بيننا دلمة ا يرك ،يا ايها الطائر او يا ايها الشيطان

 صحل فجأك 

 ارجع الى العاصفة ارجع نح  ساحل الرال 

 ن ريشة س ااء من ريشك ذدرىالتنس في ه ا المكا



 د بة قهل بها

 اعني ل حدتي وياار ذلك التمثا  ف ق بال حجرتي

 انتنع المنبار من قلبي ابتعد عن بال حجرتي 

 قا  الغرال نيفيم ر

 م  ذا  ما عا  الغرال جا ما على الدوا  جا ما اون حرا 

 ما ف ق تمثا  لباال. باعلى بال حجرتي

 ما يحلمعيناه عينان لشيطان اذا 

 وض ء مصباحي على االرض يمد  له الرليل

 لكن روحي  ار  الدائرك التي طفل من  له الرليل

 23ال لن تع ا ،نيفيم ر!

 والمحاداك التي يمكن تلمسها بين قصيدتي الطارق والغرال هي:/

 ط   قصيدك الغرال الايار االنب  ودثافة المعنى في قصيدك الطارق للبريكان -1

 فتحىلمن المفىراات ذات الىدالالت ال احىدك ومنهىا:  فيىف،نبر وقرع،االشترا  في عدا  -2

 البال ،افتح بابي    وهك ا

 اما التشابه فيكمن في المباطع التالية: -3

 فاجأني ص ت  فيف ،دما ل  ان واحىدا يبىرع فىي وااعىة (( يب   اايار االنب   -أ

علىى ،يبرع بال حجرتىي     ،امىا البريكىان فيبى  : ))علىى البىال نبىر  فيىف ، 

البال نبىر بصى ت  فىيض شىديد ال ضى ب   حيىث يتبىين ان قىرع بىال الحجىرك 

 وقع في البصيدتين وبص ت  فيض  

حلىم يب   االنب )) ببيل وقتا وانا منده  و ائف،فيما اراقىب الرىال  مرتبكىا ،ا -ل

الى ان يبى   وعىدت نحى  مخىدعي مضىطر   احالمي التي لم يرها من قبل راء ،

معل قرعىىىا دىىىان اقىىى ى منىىىه قبىىىل   امىىىا البريكىىىان الىىىنفس اضىىىطراما ، انيىىىة سىىى

  ما ل يعلىفيب  ))يعاوا ليال اراقبه ات قعه ليلة بعد ليلة اصيى اليه بايباعه المت

 ويتبىىين مىىن هىى ين المبطعىىين ان الشىىاعرين يترقبىىان النائىىر هىى اقلىىيال قلىىيال   

وص ت البرع يعل  لدى البريكان شىيئا فشىيئا امىا لىدى االنبى  فهى  سىمع صى تا 

 دان اق ى منه قبل 
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 يب   االنب ))فكدت ال اسمع شيئا يير انني فتحل البىال مشىرعا:الرلمات لىيس -ت

تين شيء ا ر   والبريكان يب  ))  افتح بابي وليس هنا  احد   ففي دلتا الحىال

 ال ي جد شخب في البال  

يب   االنب  ))ما من عالمىة وال ام ضىجيج جىاء مىن قلىب الرىال    متكلمىا عىن  -ث

للبىىىال ويبىىى   البريكىىىان )) شىىىبح عائىىىد مىىىن  ىىىال  المبىىىابر؟   فكىىىال   الطىىىارق

 الشاعرين يعتبران الباا  جاء من قلب الرال  و ال  المبابر  

هىىا فبلىىل يىىا هىى ا النبىىي ايالتسىىاؤالت التىىي يثيرهىىا االنبىى  فىىي قصىىيدته الغىىرال))  - 

      الشرير طيرا دنل ا  ابليس ا  نبيا ارسلك الشيطان ا  قااتك ريح العاصفة 

فه  يسا  عن ماهية ه ا الطير وشخصه ومىن ايىن جىاء ام عىن ه يتىه ودى لك 

البريكان يحادي المبطع هى ا بب لىه: )) مىن الطىارق المتخفي؟تىرى؟ شىبح عائىد 

انل تطلب الثأر   فهى  يسىا  من  ال  المبابر  ضحية ماض مضى وحياك  لل؟

 عن ه يته ايضا 

ن لىائرك التي طفل من  لىه الرليىل ال وا يرا يب   االنب ))لكن روحي  ار  الد -ب

لعىالم اتع ا،نيفيم ر   مشيرا ب لك الى عد  امكانية ع اته للحياك وانتبالىه الىى 

اال ىر امىا البريكىان فيب  ))رسى   مىن الغيىىب يحمىل لىي اعى ك يامضىة ومهىىرا 

تنىاص وه ا الالجل الرحيل  وه  ب لك ايضا يبين انتبالته للعالم اال ر ورحيله  

 ففي قصيدك حار. الفنار يب   يد لدى البريكان ال ح سلي

 ونيتشة يب  : 24في أعمق الساعات صمتا ، حين ينكسر الصباب

  بين الص رتين ))في أعمق الساعات صمتا دنل أتأمل ص رك االرض    فالتناص واضح جدا  

 ويكرر التناص في قصيدك "سد  تك ينات ع الم" 

 من يبتسم في المراك 

 لحنن؟في اعمق ساعات ا

 صمتا بحنن  االم ات )فهنا: اعمق الساعات حننا  فبا ابد  

هىا فىي باشىالر بالمبىاييس والمسىاحات المكانيىة دالصىغر والكبىر مىثال وا ر وبالع اك الى اهتما  

لبيىل الى م ولىدنا يؤشىر لباشالر بالمكان في الصى رك الفنيىة ،  ا اهتمايناء الص رك الشعرية، ف

انىه المكىان الى م مارسىنا  -لبريكان ذدىر الطف لىة وايناهىا فىي اشىعارهوا–فيه ،ام بيل الطف لة 

فيه احال  اليبرة  ،وتشكل فيه  يالنا ))والمكانيىة فىي االال  دمىا اشىار يالىب هلسىا فىي مبدمىة 
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ترجمتىىه لكتىىال باشىىالر هي))الصىى رك الفنيىىة التىىي تىى درنا او تبعىىث فينىىا ذدريىىات بيىىل الطف لىىة 

دمىا ان م ضى عات مثىل العى  والب قعىة لهمىا ، حى   هى ا المحى ر ومكانية االال العريم تىدور 

صلتهما ايضا ببيل الطف لة )فكرك الرعايىة والحمايىة واالحتى اء  واالمىر صىحيح ايضىا بالنسىبة 

الىىىى مالمىىىح وصىىىفات ،مثىىىل: المتنىىىاهي فىىىي الصىىىغر ،المتنىىىاهي فىىىي الكبىىىر، والىىىدا ل والخىىىار  

ليسل صفات هندسية بل مالمح الفة ترتبا بالبيىل ،واالستدارك وييرها، حيث يؤدد باشالر انها 

   25البديم وتن عاته التي قد تك ن ال طن او ما اشبه

وصىىفا اقيبىىا وهىى    م يعيشىىه االنسىىان تحىىل التىىرال ويصىىفه يسىىتغرق البريكىىان فىىي الحلىىم الىى

برهىا عشىها فىي عىالم الحيىاك متصى را ب صف االحال  التي يعي مستغرق في عالم الي ت بيا فيبدأ

 من ص ر احال  اليبرة : بريم انها لم ما بعد الحياك عا

 تحلم بالعالم،بالشمس التي تضيض

 تل ن االرض ورقب النهر البرمء

 تحلم:ابعاا وافاق واينيات

 واعين ضاحكة، رائعة اللغات

 ش اطض مديدك ، ليس لها مدى 

 جنائر مفعمة ، بالعطر والندى

 مدائن يريبة، تم   بالحياك

 دير والصدى ع اصم مخيفة اله

 مالمح تطبع في النف . مصاافات

 عجيبة، ام ع واحنان،وقهبهات     

 تحلم بالعالم حيث ترسى الج ور

 وتلعب الرياب

 حيث يك ن الليل حلما فرحا جس ر 

 بمشرق الصباب!

 دم ساعة قضيل من امسية حننى 

 تنرر في البحر ال م ليسل له حدوا 

الى اقعي ود الحدا ي للتعارض الميتىافينيبي بىين المتخيىل التفكيك ما بع تنبع من  فاوصا  الحلم

 ))حيث يك ن الليل حلما فرحا جس ر طريبا  اصا بمنطق بديل ا ر ه  منطق الحلم 

 بمشرق الصباب!  
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او  ،اللعىب الالشىع رم باللغىة ،تلىك التىي تىىروغ مىن مبىدأ الالتنىاقض المتمردىن حى    الل يىى .

 المردن ال احد الثابل وتتحداه  

عىض بنطق الحلم و اللعب الخاص بااللتبا. م ج ا في االعما  االابية على نح  متكىرر فىي وم

 اعما  ماالرميه وبعض اعما  ج يس وييرها مىن االعمىا  التىي تحىاو  ان ت جىد مىن اون  ام

 احالة الى ام واقع اسا. محدا ي جد وراءها ام مؤسس لها ود لك في وصف فرويد لالشىع ر

 ))))مدائن يريبة، تم   بالحياك   ب بين الغريب والمأل  ب صفه ن عا من اللع

 اللعب  ،ويك ن التهكم احدى اليات ه ا 

ل نفسه ه  ص رك ونمى ذ  في ال ق ووهك ا فان انم ذ  التهكم يير محس   ايضا ، واحتمالي 

صى رك بىال نمى ذ  مىن اون احتماليىة بالصىدق مىن اون صىدق او عيىف او دى ل ايمىاء  ومن  م 

 26ارجي او لتجل من اون وج ا ل اقع تم ا فاؤه من اون ام عالم وراءهلمرهر  

 )) واعين ضاحكة، رائعة اللغات

 ش اطض مديدك ، ليس لها مدى   

  

 :هي ر  عليها من قبل البشر والعالم الممل ء بالرؤى المتعال ا ف 

س لها مىدى التي ليالشمس ورقب النهر ، واالعين الضاحكة والش اطض الممتدك بمد  البصر و

والمدائن الغريبة التي تمى   بهىا الحيىاك والع اصىم المخيفىة ذات الهىدير والصىدى  بعين الرائي 

صى رك وهي في الحبيبة  الجميل بالمخيف فيهايمتن   جليلة بص رك يرسم  ع المه نراه وهك ا 

، نعيشىىه الم الىى م بصىى رته المنتميىىة الىىى مىىا بعىىد العىى ن بحيىىاك االنسىىا الحيىىاك الحىىرك والمبيىىدك 

هىي  الى درى التىي ال بىد  ا والتي لها ذدريات فىي حياتنىا  التي نعيشه هي المدن  هفالع اصم عند

ى تا يراته يريبة ولها مباصيدها الحيثية من ناحية المكان ال م ال تخف في نرره وال درى منها 

مصاافات هي ال م يسكنه اائما بفعل المالمح التي تطبع في النف . مصاافات والعلى االنسان 

وتنجمع في حياك االنسان تناقضىات دثيىرك حيىث الىدم ع الناتجىة امىا ، رؤى الحياك التي نعيشها 

امىى ع واحىىنان : للحىىنن مكانىىة دبيىىرك فىىي حيىىاك االنسىىان وقىىا   مىىن حىىنن او فىىرب لىى لك افىىرا 

حردة  بها ويبصد ، اما الرياب فلها لعبها الخاص ، وقهبهات ال يعر  االنسان بعدها ما ه  ات 

والمكان ال م يرتبا به حيث يك ن الليل حلمىا ، بين النمان ال م يعيشه حياك االنسان المت ب بة 

هىي التىي  النمكانيىةوبالتالي فه ه الحردىة ، عابرا يمر به االنسان وفرحا بمشرق الصباب عليه 

ونتائجهمىا ام ان لفلسىفة النمىان والمكىان ا رهمىا فىي حيىاك االنسىان  نسان الىى منتهىاه تب ا اال
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هى ا المبطىع الليىل ومىا لىه الي جمع البريكان في نهايىة التي ت صل البشر الى اوا ر الحياك وبالت

 :من امتداا وعمق وليل في اوا له  من بعد وعمق والبحر وما له

 دم ساعة قضيل من امسية حننى    

 تنرر في البحر ال م ليسل له حدوا   

سىل لىه في نررك االنسان الى البحىر الى م وصىفه بانىه لي االمسية الحنينة والبحر جمع الشاعر 

 ام بعبىارك اوضىح انىه قضىى السىاعات فىي اماسىي حنينىة، حدوا واالمسية الحننى حيث البحر 

و  كثيىر بىين ام اجىه مىن االسىرارينرر في البحىر الى م لىه عمىق الحيىاك ووضىعها الى م ا فىى ال

ن االسىرار مىك ال احىد منىا فيهىا دى ا حيىاو، يهىا ا والعمق واالسىرار التىي يخفااللة االمتدا للبحر 

 !!!!!   العصية على االدتشا 

  هنيىىة ويببىىى البريكىىان واصىىفا مأسىىاك مىىا بعىىد الحيىىاك دمىىا نتصىى رها نحىىن ضىىمن التصىى رات ال

سىان فىي المتاحة ومما ال يخفى فيه ديف ا تلف الفالسفة على مر النمىان فيمىا سىيؤو  اليىه االن

 العبلية المتاحة  ببى دل ه ه التفسيرات ضمن التحليالتوتعالم ما بعد الحياك 

ا تىيح اولهمىان الخيا  عند جاست ن باشالر يب   على مبدأين هما مبدأ المااك ،و مبىدأ االرااك وي

 ضفى عليهاللكاتب ان يبيم نرريته عن الخيا  الماام باقصاء الب الب الص رية التبليدية التي ا

شىفافة وا اليا صرفا ،اما  انيهما وهى  افعىة نفىس مرهفىة ،رقيبىة ط   االستعما  والتكرار طابع

 نامي   الحردىة او الخيىا  الىديفيمكنه من صياية الجانب اال ىر مىن الخيىا  وهى  مىا يسىمى بخيىا

 حين يب  : ال اضح لديه

 ماذا تب   انل للم   ال م يع ا

 بعد ارتطا  بالصخ ر الخضر )الخل ا

 ى للصخر   للصخر ال م ليس له معن

وعلى ه ا النح  يستطيع الشاعر او الكاتب بخياله المناو  ان يخلق بين االرض والسىماء دمىا 

يحل  له وان ينسج ما ي ا من الص ر الفريىدك المبتكىرك وان يحى   بفضىل ديميىاء ال حاجىة فيهىا 

دمىىا ويىىرتبا المىىاء بصىى رك النرافىىة  27الىىى حجىىر فلسىىفي ابسىىا االشىىياء الىىى عىىالم مىىده  رائىىع

و التجىانس وذوبىىان الفىروق بىىين   لكنىىه يمكىن ان يكىى ن معتمىا او شىىفافا متعلبىا بال حىىدك والنبىاء

كسىىماندر العناصىىر او االفىىراا وقىىد يىىرتبا باالعمىىا  الجحيميىىة ،بالحالىىة السىىديمة التىىي سىىماها ان

 : النرا  الخاص باالرض يب   البريكان ))االبيرون   ومن  م قهر

 ماذا تب   انل للطير التي تح   

 ى اشتعا  الماء ؟ والب  ال م يع  عل
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  الله) لعله من منبل  سحيق

 جاء ونح  شاطض محتجب عتيق 

 سينتهي!  

 

 الفصل الخامس

 ص رك للثابل والعد  األرض

والهى اء والمىاء  اهتمىا  الخيىا  المىاام :التىرالهي بؤرك اساسية  عناصر ةناق  باشالر اربع 

اساسىىية تمثىىل شىىروطا النفتاحنىىا علىىى العىىالم  نفعاليىىة هىى ه العناصىىر ديفيىىات اوتبىىد  لنىىا ،والنىىار 

امثا  سبراط و مارتن هايدجر وجى ن سىالين وايفيىد ابراهىا   لفالسفة منالمحيا بنا ،وقد اهتم ا

يبى   الرض ص رك للثابل  والعىد  لكىن مىن باطنهىا ينىبجس المىاء والنبىات والحيىاك وييرهم، با

 :28البريكان من قصيدك ))ترال  

 حفنة من ترال انلقيل لي: 

 فاقشعرت بكبرياء جراحي                                 

 قلل ال،لن اد ن طينا من الطين

 انا من ساللة االرواب                                

 الى ان يب  :"

 وااعيل السم : حبا، لبد حلبل،

 لكن، من الترال جناحي                                     

 

فىي حردىة  ا اله اء فيعطي احساسا باالنفتاب والالتشكل والريح مرتبطة به مندفعىة التىرى االام 

 : اهتناع اوراق الشجر يب   مثل رفرفة العلم و

 وما ال م تب   للشراع

 االبيض الخفاق ،والريح التي تهيم

 في مرب دبهجة االطفا  واندفاع !

 ماذا تب   انل في هدوئك االليم

 لمغلق ؟ والشعاع؟لالفق المدور ا

 الم تكن ي ما طليق البلب والبصر!
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 الم تكن ي ما

 طفال جميل السر ال يحادم البشر؟

 الم تكن ي ما تهرع للشمس وتشتاق الى البمر؟

 من اين جاءت ه ه ال حشة في قلبك؟

 ديف تالشى الدهر عن رؤيا بال ال ان؟

 واين ترج  ان تالقي ايها االنسان

 29ما ضاع من حبك؟

لبىىا لهىىا وجىى ا مط مسىىالة الخلىى ا  مسىىالة لىىيس تكلمنىىا عنهىىا حىىين يعتبىىر التىىي التشىىاؤ ة هنىىا قمىى

، يىاك الحفالخل ا للصخر وه  دناية عن ان الببر ه  الخالد لصاحبه للصخر ال م ليس له معنى 

  عىة دبيىىرك مىىنبمجم "انسىان المدينىىة الحجريىىة"يخىىتم قصىىيدته  وانمىا  معنىىى المىى ت االبىدم و

اضىحة واببىى االسىئلة مفت حىة اون اجابىات  ها معها حيىث التي تحمل ج اباتطة االسئلة المتراب

 مىىدى التىىاريى حىىين يضىىع نعلىىى  محبىىين للفلسىىفةوهىى ا هىى  شىىان ال، مىىن اجىىل التفكىىر والتفكيىىر 

همىه فويبب ن البال مفت حا لالجابىة عنهىا دىال حسىب  اإلنسانحياك  اسئلة مهمة   وأساسية عن

 حىدك حتىى نهايتهىا وال األسىئلةهى ه البصىيدك حىين جعلهىا مفت حىة  وهى ا مىا فعلىه البريكىان فىي 

ي ردن لتالم ض عية التي تجمع ه ه االسئلة هي ملحمة الحياك والم ت و نائية ال ج ا والعد  ا

 حتى يدت جنءا اساسيا مىن حياتىه الشىعرية فىالب  يعى   وينتهىي ي مىا مىا علىى شىاطض عليها 

لىى م الخفىاق ا األبىيضلشىراع للب  بخفتىه ومنبتىه وال بىىد وهكى ا االنسىان يبىدأ حياتىىه دىا،عتيىق 

لخفىاق ينتهي  فبانه وه  يسا  مىاذا تبى   انىل للشىراع االبىيض ا أنيمتطيه االنسان في حياته 

لمىدور ستعت ر الى مباهج الحيىاك وتبى   لهىا انىي مغىاار  حيىث النهايىة ويببىى االفىق ا هل يعني

ل جىى ال لكىى د هىى ه البهجىىات التىىي عاشىىها وهىى ا بعىى المغلىىق هىى  الجىى ال النهىىائي لحيىىاك االنسىىان

 اسئلته الساببة والباامة ولكنه ج ال مصاغ ضمن سؤا  حين يب   : 

 ماذا تب   انل في هدوئك االليم 

 لالفق المدور المغلق ؟ والشعاع؟

ليىىة فيهىا بحىنن يبلىق المتلبىي ويجعلىه يىدور فىي اوامىة االنعنا اسىتفهامات  يسىتغرق   ىم يضىع 

 في نررتها للحياك حين يب   :الباتمة 

 الم تكن ي ما طليق البلب والبصر !

 الم تكن ي ما 

 طفال جميل السر ال يحادم البشر ؟
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الىى هى ا الى تر لكىي  متلبىي وسىحب ال، طرق البريكان على وتر حسا. ه  وتر الطف لة  ب لكو

 ىرى التىي ال بىد ان يمىر يراه الى تلك الع الم الجميلة التي فبدها االنسان وتح   الى الع الم اال

با في ذاتنىا الىى يتامل يساعدنا على ال ل   عم وتامل البريكان  في عالم الطف لة  بها دل البشر

، تحررنىىا مىن اسىىمنا وتعيىد لنىىا ال حىدات التىىي نعيشىها اليىى   وتخلصىىنا مىن عبىىأ تاريخنىا  ارجىة 

ال ين عرف ا الطف لة على  ان النا. هم"وحداتنا االولى وحدات الطف لة وفي ذلك يب   باشالر 

التعاسة في ال حدك يستطيع الطفل تمديد تعاسته ان الطفل يشىعر ب اتىه ابىن الكى ن عنىدما يىؤمن 

له العالم االنساني السال  وهكى ا ففىي وحداتىه مىا ان يىتحكم بتامالتىه يعىي  الطفىل سىعااك الحلىم 

رؤيىىة باشىىالر الفلسىىفية حسىىب باذن  فالبريكىىان و  30 "التىىي ستصىىبح فيمىىا بعىىد سىىعااك الشىىعراء

طف لة في الروب االنسانية  ابتة ولكن اوما حية نسىتطيع مىن  اللهىا ايم مة ن اك البان يعتر  

 محاسبة االنسان بسؤاله:

 

 الم تكن ي ما 

 طفال جميل السر ال يحادم البشر ؟ 

ي لحرىات ه ه الطف لة التي ليس لها دائن حبيبي اال في لحراتها المستنيرك واالفضل ان نب   ف

راءتك ه ا ما يريده ارجع ايها االنسان ب ادرتك الى عمبها حيث تجد طف لتك بوج اها الشعرم 

اسىىتمرارية  لىىة هىىي صىى ر ال حىىدك والعنلىىة هىىي ان صىى ر الطف "يضىىيف باشىىالر  و، البريكىىان 

التىىىامالت الشىىىاراك فىىىي الطف لىىىة الكبيىىىرك )سىىىني الرشىىىد  ودىىى لك اسىىىتمرارية تىىىامالت الشىىىاعر 

 :وباستمرار اسئلة البريكان ح   براءك عالم الطف لة يثير سؤاال مهما  ه  31الشاراك

 

 الم تكن ي ما تهرع للشمس وتشتاق الى البمر؟ 

 وه  ب لك يحادي الشاعر الين ب سكيل عندما يب   عن عالم الطف لة :

 دال  مشتعل   س   اق   ماذا دانل طف لتي

 32الغابات دنا نخر  البمر االحمر من مخبئه في اعماق 

يهىرع  فالطفل يعر  تماما  ان البمر له عشه في مكان مىا فىي الغابىة والطفىل فىي نرىر البريكىان

باحثىىا عىىن البمىىر فهىى  مشىىتاق اليىىه ودىىال الصىى رتين تبىىديان ان الشىىاعرين يغ صىىان فىىي عىىالم 

 الطف لة ويلتبيان في ص رك البمر في البحث عنه 
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ال اضىحة  تماما اون اجابات على الريم من اجاباتهىا واالسئلة اال يرك يتردها البريكان مفت حة

 : بالرجاء حين يب   مخاطبا االنسان يختم  لك  نائية الحياك والم ت والتي تدور ضمن ف

 واين ترج  ان تالقي ايها االنسان 

 ما ضاع من حبك؟

ل هى ه دىنعم اين ترج  ان تالقيه بعد فبدانك اعن ما تملك اال وهى  حياتىك ولكىن علىى الىريم مىن 

لىة عىالم مىا ويعتبره م ج اا فىي حا معتنا باإلنسان يببى البريكان ،  النررات التشاؤمية للحياك 

ل هى ه حىين  يجعىل دى األساسىييعتبىره عىالم الحيىاك  ى ولكنىهبعد الحياك ام عىالم العىد  دمىا يسىم

 فهى  ذنعىالم مىا بعىد الحيىاك ا يعىي  فىي إنسىانلسان  على   ه االجابات االسئلة وييرها ودل ه

ا ي  نايىفىفي ه ه الع الم التي يعيشها ويمر بها ويتص رها  اإلنسانيؤمن بالخل ا ويعتبره روب 

ر وانمىا اال  لى ا للبشى اعتبىر الم يبع البريكان في تناقض في ه ه البصىيدك عنىدما  شعره ولكن 

م  العلى  لى ا االنسىان مىن حيىث تبيانىه ل جى اه فىي عى خر وياتي مرك ا رى ليؤددالخل ا للص

 ا رى ؟

 الخلى ا فىي وانما اراا الب   اال  لى ا للبشىر فىي عىالم الىدنيا بىل ان لم يبع في تناقض ان البريك

م ددت ر حىاتالع الم اال رى التي لم يسميها باسىمائها الحبيبىة و يبى اني هى ا الكىال  الىى دىال  الى

بىى   عيشىىها  حيىث ييرىىن ان هى ه الحيىىاك مىا هىىي اال صى ر ن البريكىان   الىى م يؤدىد بىىانالصىكر   

 البريكان 

 تصاا  االحال  

 تفسيرها في لحرة اليبرة

                     

 تصاا   اليبرة تفسيرها 

 في حلم تدفنه ال ادرك 

)) ال شك انه يطارب هنا فكرك ميتافينيبية عن الم ت والحياك ،فكأن الحيىاك و يعلق الصكر قائال 

فىي اليبرىة او مىع اليبرىة فىي الغيىال  ويردىن فكىرك اننىا حلم او ذدرى تتباا  االاوار مع الغيىال 

نعي   ل حياتنا او ذدراهىا ال الحيىاك نفسىها  دمىا يتىر  بتبىاا  االلفىا  : ) يبرىة، احال ،ييىال، 

ية قضىية فلسىف و االحىال    33ذدرى  امكان او احتما  ان تك ن الحياك ذاتها تص را ال حبيبة   

يبيليف ))ليس علينا ان نصف الحياك دمىا هىي، او دمىا ينبغىي يب   ترفي رؤية البريكان للحياك ،

بهى ه الىرؤى  هفتىأ ر دان سترندبر  يب  ))الحياك حلىم  بل دما نراها في احالمنا    وان تك ن ،

 قصىيدك دمىا ان ،   الحياك يجعله يصىي  شىعره ضىمن هى ه الصى ر الفنيىة المترابطىة الفلسفية نح
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عن مجم عة من االسئلة  تدلل في  تامها على  ولناها سابباالتي تنا "ينة الحجريةانسان المد"

لهى ه العى الم ادثىر فىي قصىيدته )حضى ر االمى ات    التىي  ت وما بعده و تتعنع رؤيتىهعالم الم 

 : يب   عنها الصكر انها تعتمد في بنائها على االسئلة فبا حين يب  

 من يتسلل  لف  طانا 

 في الطرقات المهج رك؟

 ب ط الليل ن اف نا؟من ينبر عند ه

 ويحر  اطرا  ستائرنا

 حين تهب الريح ؟

 

" ت في حض ر االم ا"واسئلته  "انسان المدينة الحجرية"ولكن الفرق بين اسئلته في قصيدك 

ولكىىن فىىي قصىىيدك ))حضىى ر ،  االسىىئلة ضىىمنية ولىىم يطىىرب اجابىىة واضىىحةجعىىل  األولىىىفىىي  هانىى

يعلىىق حىىاتم الصىىكر قىىائال عىىن قصىىيدك  و "تاالمىى ا" ابىىا لسىىؤاله حىىين قىىا  االمىى ات   جعىىل ج

 :"حض ر االم ات"

عدك اسئلة مىن هى ا النى ع تىاتي االجابىة بعىد فاصىل بيىاض يىد  علىى الصىمل بكلمىة واحىدك  بعد 

 34وهي : االم ات –نفراك في سطر شعرم م

 وفي دال البصيدتين يببى الم ت ه  المدار والمح ر ال م يشتغل عليه البريكان  
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 لفصل الساا.ا

 الرعب في منر ر البريكان الشعرم

عىن تحىدث فيهىا والتىي  ، في قصيدته التي يغلىب عليهىا الرعىب مىن اسىمها :اينيىة رعىب هىاا 

 عبىىىىىىىىىىىىىر المفىىىىىىىىىىىىىراات االتيىىىىىىىىىىىىىة :الرعىىىىىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىىىىن   ع عالمىىىىىىىىىىىىىات وصىىىىىىىىىىىىىفات نىىىىىىىىىىىىى

 ق،نار،العنيف،الرماا،الد ان،السب ط،البن ط،اله ان،البكاء،الدم ع،التعب،الصخب،الغرال

دك ،الع ال،ايترال،الترال،المخيف،الج ع،الشك  ،السد، هى ه الكلمىات دانمىا تحى م وحىتالم 

رال وضعها الشاعر اما  عينيه والتى ،م ض عية من حيث اشاراتها الى الم ت وبمعاني مختلفة

ا دلمات لهى ه  المكان ال م يخلد  فيه االنسان بعد م ته والبن ط واله ان والبكاء والدم ع دلها

يما فدما ان لاليباع في ه ه البصيدك اوره الفاعل دما سنرى ، عة الرعب والم ت صلة بم ض 

 :بعد وه  واضح من حيث الكلمات اعاله داستخدامه :ع ال ،ايترال،ترال،،، 

 35الن للشتاء عنف ان 

 الن للخريف 

 جماله،الن للحديث وااليان

 صدى بال عمان

،تىىرتبا وتجلىىب لهىىا الحيىىاك ، اال ىىرى  النىىار قىى ك تضىىيء وتحىىرق قىى ك تشىىع مىىن  ىىال  العناصىىر

بالحياك والم ت ايضا مثل الماء واله اء والترال ،وهي المرتبطة ايضىا باسىط رك بروميثيى . 

سىىارق النىىار رمىىن الحيىىاك والخلىىق والخيىىا  واالبىىداع ،وهنىىا  فىىي دىىل هىى ه الصىى ر احسىىا. بىىان 

الىى م لىىم يىىتم فبدانىىه او  اء والنىىار تىىرتبا بالمحسىى .  براتنىىا الخاصىىة بىىاالرض والهىى اء والمىى

نسىىيانه  ىىال  عمننىىا المعاصىىر او الحىىديث ،وهىىي صىى ر مىىا عالىىل تتبىىدى فيمىىا يكتىىب االن حىى   

االشىجار جماليات المكان وح   االمادن التي يحن اليهىا قلىب االنسىان ويهفى  والتىي ت جىد فيهىا 

   البريكان:واله اء النبي والض ء المريح المثير للخيا ، يب  الخضراء والمياه المنسابة

                                                
35 NASSIR DAR  -SELECTED POEMS,TRANSLATED BY SHIHAB AHMED AL BREIKAN-AL

AL-MAMUN, BAGHDAD ,2005  



 الن للنار، وراء رقصها العنيف

 جسما من الرماا،وروحا من الد ان

 الن للصح  مدى ،وللرؤى رفيف

 مع انفتاب الليل ال يحدها مكان

 الن للسب ط

  فديته ،فيعتق البلب من البن ط    

 ح   اهمية النار دص رك للخلق الفني الخيالي : ويب   

 ال دأ. يير السرال

 36ق توالس ى النار 

 

يىر في مطلع قصيدته اعطى ص رك من االمل وان دانىل ليسىل بالمسىت ى الكب استطيع الب   انه

 ولكنىىه اعطاهىىا حينمىىا اعتبىىر ان للشىىتاء عنفىى ان وللخريىىف جمىىا  علىىى الىىريم مىىن ان اسىىتخدا 

لدافئىة ااالالت الشتاء والخريف ال تشير الى ص ر االمل السعيد جدا وانمىا تعطىي صى رك الحيىاك 

 للشىىتاء مىىن ا ء فىىي البيىى ت المغلبىىة المحكمىىة ،وللخريىىف جمالىىه بصىىفرك اوراق االشىىجارلمىىا 

 وليس ا ضرارها وه  الجما  يير المكتمل  

كنىه صىدى ول الى ين لهمىا وهى  السىعااك والغنىاء  األحبىالبىين  فهي الحىديثاما الص رك االجمل 

ل وال نشىىعر بهىىا وال نتيجىىة ان االوقىىات السىىعيدك تمىىر مىىر السىىحا، ييىىر محسىى ل مىىن النمىىان 

 صىيدته قبىدأ ييرها من شعر البريكان انىه ه ه البصيدك ول انها بل نت درها فحسب والمالحظ بنم

 المتلبي وه ا ما نراه: استدرا  ب

        الن للنار وراء رقصها العنيف 

  ترقب ووصفها بالعنف  بأنها النار  وصفجميلة ه ه الص رك من حيث 

 برقصة النار والعنف   ما  المتمثل فه  يجمع النبيضين الج

ى تنىىتج هىى ه الصىى رك جسىىما مىىن الرمىىاا وروحىىا مىىن الىىد ان وهنىىا البىى ك الشىىعرية تتجلىىى بىىابه

م ان الجسى علىى  االلىةى الرماا والروب الىى الىد ان وهى ه ص رك الجسم ال ص رها حين يعطي 

 لسىماء   ويكى ن بعنىان الى م يعلىبالي ومنتهي  الى اضمحال  اما الىروب فهىي الباقيىة دالىد ان ا

 وال يتالشى ابدا    

 يستمر البريكان بدفبات الص رك الشعرية حين يب   :

 الن  للصح  مدى     وللرؤى رفيف 
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بامىان  ومىع انفتىاب الليىل فلىيس للىرؤى  مدى وصفاء يمكن العي   الله  فالصح  يعطي للحياك

 يعطىي  الشىيض الكثيىر و فيىه مىن صىالحلليىل البريكىاني الى م مكان يحدها بل هي ممتىدك بامتىداا ا

لليل فلسفته الخاصة بعملية التفكر في مسالة ال ج ا والحياك والصفاء ال م ي فره الليل ليعطىي 

فهى  ،  المتداا بالمخيلة الشعرية الى مدى بعيىدلتي من  اللها نستطيع التفكير واللحياك رؤيتها ا

  ياتي بالخيا  اائما على هيئة شعرية 

 

 مىىن فيعطىىي للسىىب ط صىى رك   افبىىات صىى ره ويعطىىي صىى ر ا ىىرى لمعىىاني معروفىىة فىىي يسىىتمر

النىه سىيعتق البلىب االنسىاني مىن اليىا. بمعنىى ا ىر اذا سىبطل بمرحلىة مىن ، يحتىا  الىى فديىة 

على قلبىك ان ينعتىق مىن البنى ط ليسىتلهم السىب ط  أذمراحل حياتك فال يدل فيك اليا. والبن ط 

 يب  :  امغايرك للمتعار  عليهل له البريكان ص رك اما اله ان فيجع، في النجاب 

 الن لله ان منعته "

 "اذ يصلب البلب على النمان 

لبكاء فله اما ا،الن البلب اذا قتل قتل االنسان، االنسان في يياهب النمان ويبتله فاله ان يرمي 

 وللدم ع التي هي مااك البكاء ان تك ن  يطا من الماء: حدوا في فلسفته

 لبكاءالن ل

 حدا،وللدم ع ان تك ن  يا ماء

 اما الصخرك فتك ن في التعب وسااك للراحة 

يحى     ىال  الحيىاك وارااتهىا وهى الىى نبيضىه مىن  الشىيء  ه حين يحى   مهمة عنده ه فلسفة 

اعامىات دمىا ان ال جهىة  مهمىة يجىب ان تكى ن لهىا وه ه رؤيىة "الراحة"الى نبيضه "التعب "

 ن من  ال  ان التعب عندما يتح   الىى راحىة يحتىا  الىى ارااك حىرك ه ا النب تتك الفكرية في

 ، والصىخرك لديىهفي سطر واحد  ه ه المعاني يجمعها  دل، تعمل على التح يل بشكله المطل ل 

هي المعرقالت والمنغصات التي تعترض حياك االنسان وديفيىة التعامىل معهىا مىن  ىال  تح يلهىا 

  لى وسااك للراحةا

النىه لىيس وراء المى ت مىن ، ذدر من ان الصخرك تك ن في  التعب وسااك للراحىة  يعلل ما وه 

بان الم ت هى  اقصىى حىاالت العى ال  ا بعد الم ت ،ويعتبر الشاعر فلسفة م يعطي  حيث ع ال 

 :التي يتعرض لها االنسان 

 ليس على تمرا ليس على ايترال

 عب بة اقسى من الم ت وال ادبر 

 ى الترالوم الالننا جميعنا نأ



 الننا نحتمل المحا 

 في ايلنا،ونطرب الشك   في الرال 

 الننا ال بد ان نعي 

 نعي  ،ال ادثر

 ه ا ه  السد ال م يبنى على الرما  

 / هي  ضمن ه ا النب المحاور الفلسفية  و

 الم يمر به االنسان ويعيشه  أقسى الم ت  -1

لتىي مىن الحبىائق اوهى ه التىرال الحالة اال رى هي حالة ما بعد الم ت ام االي اء الىى  -2

 يمر بها االنسان  أنيجب 

احتماليىىة احتمىا  االنسىان للمحىا  ام المسىتحيل والمسىتحيل الممكىن هى  المى ت نفسىه  -3

 الىىرؤى الفلسىىفية ،و ىى ق االنسىىان مىىن المىى ت نفسىىه ووقىى ع المىى ت دحبيبىىة ما لىىة للعيىىان 

ط ن عبد اللطيف : هىل تنخىرحسي إليه الشاعر على سؤا  وجهه عبر إجابته  عندهنستشفها 

 ضمن اتجاه فلسفي معين محدا؟

 فاجال:

يناسبني ان اتحر  وحيدا لبد دان االطالع علىى مختلىف االتجاهىات حاجىة  بافيىة ومع انىا ))

على تنمية شيض في نفسي ه  من صميم دياني اتحمس للخلىف بجميىع اشىكاله )التجديىد وال 

 اا للىروب مطمحىي ان اتفاعىل مىع دىل شىيض احب الم اهب )التم هب  حين تجعل حدواا وقي

بالتالي فالشعر عند البريكان دما يب   الىددت ر الناقىد  علىي حسىين  37  وال اند ر في شيض 

الجابرم ه  وسيلة وليس يايىة وسىيلة الدتشىا  المجهى   واعىااك  لىق العىالم الالمتنىاهي 

ادثىر فىادثر الىى سىبر له ا يب   فىي الحى ار المى د ر مىع حسىين عبىد اللطيىف : اننىي اذهىب 

–االبعىىاا المجه لىىة لل جىى ا وعلىىى ايىىة حىىا  فشىىعر الشىىاعر يتجىىاوع افكىىاره ومىىن جهتىىي 

فان فكرك الشعر لىدم مؤسسىة ج هريىا عبىر الممارسىة الشىعرية ولىيس  -والحديث للبريكان

  العكس ول لك فانا مستعد اائما لل هال الى مناطق ا رى 

لىي سىفي الى م يىنن بىه انجىاعه ،اماردسىي هى  ا  هيجعن المعيار الفل وحين يسا  البريكان 

 ، اهرتي ا  وج ام ذرائعي ا  بني م يجيب قائال: 
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استطيع على االقل ان اعلن  ض عي الشخصي لمعيار العمل وحده )االنجاع وليس المفه   

 طيني ايىة منيىة علىى شىاعرعفي  ل  بافة متط رك ال ي 1969البرايماتي ف ج ام في عا  

  38  حبق من نجاب فني في دل قصيدكقرن اال بمبدار ما  وجد قبل  لث

 م فالحيىاك  تحى، علىه االنسىان  ب جى اه بالنتيجة فالنب السابق ه  نىب تعليلىي لكىل مىا يف

حى ر يضىع م وهى نستمر نعلل الفعالنا حتى نغاارها والعلة ه ه تضمن لنىا العىي   العلة : و

ه اتىيىاك التىي دتىب فيهىا منى  بى ادير حيتعليالته في هى ه البصىيدك ضىمن محىاور المى ت والح

مىن  الى المحاور الفلسفية التىي طرقهىا البريكىان ونسىتطيع استشىفافهاوبالرج ع الشعرية، 

 ، دما سنرى في الفصل السابع ح اره ال حيد مع الشاعر حسين عبد اللطيف 
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 الفصل السابع

 يكانالطابع الفلسفي والننعة االنسانية في شعر البر

 بشكل عا  يمكن ان نبراها بالشكل التالي : والمحاور الفلسفية

مىن هىا به  الننعىة االنسىانية ومىا يتعلىق  العا  ال م يغلب على شعرهبداية الطابع الفلسفي 

 وهي دالتالي:/ رؤى

:   ف حى   مفه مىه للشىعر عن سؤا  وجهه اليه الشاعر حسين عبد اللطيىعندما يجيب  -1

لتحبيق ام يرض مباشر وال طريبىة للتنفىيس عىن ع اطىف فجىة )) ليس الشعر وسيلة 

ومىىن  ىىم فهىى  ال يخضىىع للتنرىىيم الخىىارجي وقلمىىا يعكىىس ريبىىات الشىىاعر الي ميىىة الن 

منطبته هي منطبة ال ات العميبة  فالشعر ه  ابن الننوع االنساني وم ض عه االسا. 

ابىىىن النىىىنوع  ولنت قىىىف االن عنىىىد لفرىىة ان الشىىىعر 39تجربىىة ال جىىى ا بكىىىل شىىم لها   

االنسىاني فهى  اعطىىى تعلىيالت لمىاذا هىى  ابىن النىىنوع االنسىاني وهى  بعبىىارك ا ىرى احىىد 

ليس وسيلة لتحبيق ام يىرض مباشىر وال طريبىة   ا المهمة النه دما يب   روافد ال ج

دمىا ، ا ىرون  تنرىيم  ىارجي دمىا يريىده للتنفيس دما يريده بعض الشعراء وال يخضع ل

يعبر عن ريبات الشاعر الي مية الن المنطبة التي يجب  ال هرروجهة نان الشعر حسب 

الننعىىة االنسىىانية   ات العميبىىة و المبصىى ا بهىىا ان يعمىىل عليهىىا الشىىاعر هىىي منطبىىة الىى

ان البريكىىان يريىىد ان يبىى   ان الشىىاعر اذا لىىم ، وباعتبىىاام  ال اتيىىة والبعىىد عىىن الننعىىة

سينتج شعرا ذاتيىا ولىن يكى ن شىاعرا  يحبق ه ه االسبال فه  لن ينتج شعرا انسانيا بل

انسانيا بل شاعرا ذاتيا اذا تحببل ه ه االسبال سيك ن الشعر المنتج ذو ننعىة انسىانية 

   وسيترتب عليه نتائج انسانية يحداها البريكان
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سىا. يجىىب ان يكى ن تجربىىة ال جى ا  يكمىىل ديىىف ان م ضى ع الشىىعر اال بعىد ان بىين    -# 

 فها ة االولىى التىي يستشىاقىع التغييىر فىي الىنمن    وهى ه النتيجى)) وهى  تمثىل  ىاص ل قائال

    يالتي يعيشها المجتمع االنسانعن حالة التغيير  امعبروعندما يك ن الشعر انسانيا ف

معنىى ال جى ام او االنط لى جي ب لمصىيرالنتيجة الثانية ان يك ن الشعر تمثل لبلق ا -#

حياك ما ية دثيرا حين دتب في حياك البشرية وعلى ه ه النتيجة االنسان قد اشتغل   وااق

 رؤىبعد المى ت والمى ت نفسىه دىادبر قلىق ي اجهىه االنسىان بصى رك محت مىة واعطىى 

ن ومىا النسىاباالنطالق من حيىاك ا  لق المصير لم يناقشه ساببا وق دبيرك ناقشنا بعضها 

  ناء حياته ايضا عن طريق مأ  االنسان واين سيصل به المطا  ا  بعد الم ت وانما 

طمىح نبىين مىا هى  واقىع وبىين مىا  ال م يريده  هن والمنش ا، فالت اعنبين الرا التأرجح -#

 لكىىي ي ادىىب الحاضىىر والمسىىتببل  ان تكىى ن ضىىمن الشىىعر يريىىده اليىىه وهىى ه نرىىرك فلسىىفية 

الشىعر تخلىف االمىة فوب لك يك ن الشعر بابا دبيرا من اب ال النهضة والحدا ىة ولىيس بابىا ل

لىن يكى ن شىعرا ماضى يا يعبىر عىن االمىة وتاريخهىا دمىا يريىد لىه الىبعض  ه الرؤيىةضمن ه 

 وعن ما رها ومجدها وانما سيك ن بابا من اب ال النه ض ونشدان المستببل  

 هىى  التىى تر بىىين الحيىىاك -الم ضىى ع الكىىامن وراء م ضىى عات الشىىعر لوالكىىال  للبريكىىان -#

لتردين ح   ايعطي  نتيجة  وبين الروب والعالم والضياع ،وتلك العالقة المتح لة  والم ت ،

مىة حتى طغل على ايلب م اضيع شىعره وا تىار دل دثيرا على الحياك والم ت التي تناولها 

ضىية ق))الت تر    ل صف العالقة بين الم ت والحياك لما يملكه االنسان مىن حساسىية تجىاه 

ا بعىىدمىا اسىىميه  ا رى ويعطىىي     الىى حيىىاك المى ت وتىى تر دبيىر تجىىاه فبىىدان الحيىاك والتحىى

ب العالقىىة المتح لىىة بىىين الىىرووعنىىدما يعبىىر عىىن الم اضىىيع الكامنىىة وراء الشىىعر  فلسىىفيا 

 والعالم    

يعيىىد البريكىىان الترديىىن علىىى الفلسىىفة االنسىىانية مىىرك ا ىىرى وضىىرورك ان يكىى ن الشىىعر  -2

حسىا. بىال ج ا  هىي تعميىق اال -ويبصد الشىعر-ممتنجا معها حيث يب   ما نصه)) فبضيته

وتحبيق حض ر الجما  ،ويخيل الي ان الشىاعر حتىى وهى  يصى ر لحرىات  اطفىة او يتمثىل 

مشاعر وقتية ،يتكض على ما ه  اعمىق وادثىر اوامىا ،ودىدت اقى   انىه يتكىض علىى نى ع مىن 

االبدية، وانا شديد االهتما  بالبعد االنساني في الشعر ،ومن  ىال  الشىعر ذاتىه ،ام ببىدر مىا 

نية فىي الشىعر عبىر ق لىه فىي اللبىاء البضىية االنسىا يعمق  و 40متالده عبر الخلق   يمكن ا

مهىتم انىه فىي الشىعر بعبىارك ا ىرى :انىا شىديد االهتمىا  بالبعىد االنسىاني   المشار اليه سىاببا

  مىن  ىال  الخلىق والشىعر فهى  االحسىا. بىال ج اوبتعميق الص رك االنسانية لدى المتلبي 
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مىا يجعلىه يعمىل فىي م  ،فىي الىنب  ن ع من االبدية يؤهله الى ان يكّ نك من الب ك مما يمتل

 ما ابىدياسبيل ابدية النب ام  لق نب يمتلك من االبدية مما يجعله بص رته نصا بارعا مه

من  ىال  الصى ر الفلسىفية التىي رسىمها فىي شىعره والتحى الت  ،  الد وه ا مما عمل عليه 

 عنها بير في العالقات العميبة التي اراا التع

عية هل للشعر و يفة اجتما الفكرم الكبير في ج ابه عن سؤا   و ياتي التردين االنساني-3

فيبىى   مىىا نصىىه :  ))للشىىعر و يفىىة اجتماعيىىة ،وهىى  ال يحببهىىا بىىالطف  فىى ق ال قىىىائع  ؟ 

للشعر دحبيبة واقعية  نرى مدى رؤيته  وفي ه ه االجابة وبالخض ع للتخطيا الخارجي    

تا   علىى عاتبهىا انبىاذ المجتمىع مىن  ىال  و يفىة يؤايهىا الشىعر واصىفا حاجىات  ينبغي ان

ينبغي اال يتحبق بالطف  ف ق ال قائع االساسية  ته المهمة فالشعر في نررهالمجتمع ومتطلبا

مجتمىىع فىىي واام ا ىىر التىىي يعيشىىها المجتمىىع ام ان الشىىاعر ينبغىىي اال يكىى ن فىىي واام وال

 االنسىان ويعمبهىا    وفىي هى ا  دفىن انسىاني يىدافع عىن انسىانية حديثه ))بل ادتمالىه ويكمل 

والتي دانل واضحة جدا  فىي اشىعاره  فيه ة االنسانية التي يريدها الحال عن  ر بالتحديد يعب

التي عبر فيها عن حاالت انسانية عديدك دان على راسها حالة الم ت والحياك وتلك الثنائيىة 

ج االنسىىاني دكىىل والتىىي دانىىل مىىن اهىىم الهىى اجس التىىي االساسىىية التىىي يعىىي  عليهىىا المىىنه

عاشىىها االنسىىان منىى  وجىىد علىىى سىىطح االرض والحالىىة االساسىىية الثانيىىة هىىي حالىىة مىىا بعىىد 

بمىا  ويضىيف ،التي تناولها في شىعره النسان ود لك مجريات الحياك الم ت وما يؤو  اليه ا

هىا عبىر فلىك الشىعر الى م دىان يعتبر فلسفة انسانية اساسىية تا ى  مىن  ىا التىاريى مسىارا ل

عىن الخىا عبىر مىن  اللهىا التىي سانية وذلىك عبىر الكلمىات يريده ضمن الرؤى الفلسفية االن

الخىىا الىى م يتمردىىن ف قىىه الشىىعر فىىي معردىىة جىىب ان يختطىىه الشىىاعر لشىىعره:   )) الىى م ي

ه ايىة التاريى ه   ا البيم النهائية والمصائر اال يرك وحريىة االنسىان وال جىدوى فىي تناولى

 قضية ي مية مجراا من ه ه الروب   

 ىا البىيم النهائيىة والمصىائر اال يىرك والبىيم النهائيىة فالخا ال م يتمردن ح له الشىعر هى  

التىىي تكىى ن فىىي  اتمىىة المطىىا  هىىي البىى ك المحردىىة لىىداينم  التىىاريى وهىىي البىى ك الحاسىىمة 

تم علىىى حريىىة االنسىىان والترديىىن البريكىىاني يىى النتصىىار الحىىق االنسىىاني علىىى مىىر العصىى ر 

اقصىىى يايىىات االنسىىانية المنشىى اك وبالتىىالي يعتبىىر ان ام شىىعر يتنىىاو  ام قضىىية  ب صىىفها 

ي مية اجتماعية يخل  من روب الحرية العريمة وروب البيم النهائية ه  شعر ال جدوى منىه 

يىة ك ن الشعر ضمن رؤوه ا طرب مهم ينبغي استعااته في قراءك الشعر الحالي   ولكي ال ي

ضىمن الىرؤى التاليىة  ر ال اقعي وتعامله مع ال اقع واقعيا تبريريا فه  يصف الشعالبريكان 

:  )) ليسل و يفة الشعر ان يبد  تاديدات مجراك لل اقع ولكنه قاار بطريبته الخاصىة علىى 



ان يىىى در االنسىىىان بميناتىىىه وان يشىىىح  احساسىىىه بالحيىىىاك وان يغريىىىه بمسىىىت ى اعلىىىى فىىىي 

 صفات ا رى للمنهج االنساني وال اقعي للشعر وهي //  يعطي  و 41  استشرا  ال ج ا 

 جتمىعليس من و يفة الشعر تبديم صىفات لل اقىع وتاديىدات ل اقىع يعيشىه االنسىان والم -1

يعيشه   ل اقع االنسان هي ا القه وتحرداته ونررته وانما ت دير االنسان بمنياته ومنايا

  ه:ما يؤدد اق اله ه  ))انتماءات  صيدك ضمن ق يب      افضلواقع  ومحاولة تحبيق 

 

 على المشهد

 اسمر نررتي   لكن لي حلمي 

 والئي ه  لالجمل واالبعد

 وعبر الصخب الي مي انمي ص تي الناصع

 42والبي وهج الفكر على ال اقع    

 -قصيدك انتماءات-

للحياك وال اقع  لالجمل واالبعد في النررك االنسانية وه ه نررك واقعية لرؤية انسان ف الؤه 

يجمىىع بىىين عنصىىرين  وهىى والصىىخب وتعىىب ال اقىىع وعبىىر الض ضىىاء الىى م تعيشىىه الحيىىاك 

ماري  بارجا. ي سا فىي حى ار  مهمين هما ال اقع والفانتاعيا او ما يسميه الكاتب البيروفي

وهي الجمع بين ال اقع والفانتاعيىا فيرهىر  43ال اقعية السحريةبمع الددت ر حامد اب  احمد  

فيببىىى   44العىىالم الىى م ال يمكىىن ان نسىىميه واقعيىىا ،وال يمكىىن ان نسىىميه فانتاعيىىا ايضىىا ذلىىك

لالنسان رؤية لص ت يصدب بالحياك عبر صخبها ووهج  فكرم ينبغىي ان يسىتدعيه االنسىان 

وبالتالي فالبىاء الى هج الفكىرم علىى ال اقىع هى  انتمىاء ،  ر مفراات حياته وانسانيته ال تيا

شاعر والبريكان لرؤية االنسانية ،وه  جمع ايضا بين الفانتاعيا وال اقع لك ال اقع ضمن ال 

والتىي يشىيد فيهىا بىالمنهج الفكىرم  45فسىاا الملىح مبالتىه يمتلك رؤية فكريىة اوضىحها فىي 

لالنسان وذلك بب له)) في عص ر التح   حىين ترهىر البىيم البديمىة والننعىات المنحلىة فىي 
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 22-20،ص2002السحرية، القاهرة،دار سندباد للنشر والتوزيع، حامد ابو احمد،في الواقعية - 43
ظهرت الواقعية السحرية في امريكا الالتينية فترة متقدمة من القرن العشرين ، وتتركز االسماء التي تمثل هذا االتجاه في ستة هم :  44

وقد  اركيز،مان رولف،وجابرييل كارثيا اليخو كاربنتير،وميجيل انخل استورباس،وخورخي لويس بورخيس، وخوليو كورتاثار، وخو
م. وقد منذ القدي عندكم استخدم بورخيس كثيرا من العناصر الخيالية الموجودة في الف ليلة فقد كان يقول ان الواقعية السحرية موجودة

الم ري نجد العالسطواوعي راى بعض نقاد امريكا الالتينية مثل بالنثياروث ان الواقعية السحرية هي الوعي االسطوري بالعالم ففي ال

ات الى لحيوانعلى الرغم من امتالئه باالسرار مفهوما فليس ثمة اي حدث مفاجئ او اي حدث ليس له تفسير فنجد الموتى ومسخ ا

د اسم نقالق عليه الما اط اشخاص او نباتات او العكس والتطابق بين الكون والمكان وابدية اللحظة والحشر ونجد كل هذا شيئا عاديا وهذا

 دكتاتور مننهض الالواقعية السحرية .وهكذا نجد في مائة عام من العزلة االموات يتراسلون مع االحياء وفي))خريف البطريرك(( ي

 موته ليعاقب كل من سمعهم يذمونه في اثناء موته .
 علي االسماعيل . ،وهي من ارشيف الشاعر البصري قاسم محمد1969مجلة الفكر الحي،العدد الثاني،السنة االولى،- 45



للمفكىىرين هىى  البحىىث عىىن الحبيبىىة ال اجىىب االو   صىى ر جديىىدك وتحىىل اقنعىىة متعىىداك يرىىل

 ودشفها عبر اال تالطات االمضللة والمراهر الخااعة 

ال اانىه ال يمىار. ام تىا ير  لى  ضىد نفسىه و ويرضى بهىاان المفكر ه  ال م يطلب الحبيبة 

صىالح عبر وسائل ووسائا تليق بغاياته وه  ال يضع شيئا ف ق الفكىر :ال االعىرا  ،وال الم

 قتية وال العبائد المسببة ،وال ه اه الشخصي ال 

 الفكر ه  الشجاعة الكاملة والحرية الحبيبية والشر  االسنى لالنسان 

ال سىلطان اعلىى مىن سىلطان الفكىىر وال شىرعة ا بىل مىن شىىرعة الحىق وال قىان ن اقى ى مىىن 

 قان ن االبداع 

ا شىيئا لشىىع بهم وان ان المثبفىين الى ين يتحلى ن بهى ه الىىروب يسىتطيع ن وحىدهم ان يبىدم 

اما حين تك ن الثبافىة امتيىاعا يىدعى و ر ىرك مترفىة وسىعيا متصىال لتبريىر ،يتكلم ا باسمها 

قد يك ن وفانها ليسل س ى مرهر ا ر من مراهر التخلف العا   ةالشخصي والمنافع الغرور

بىة ان ال ين يطلب ن االحكا  ويتخ ون الم اقف عن تعصب او مداهنة او ري،ا طرها جميعا

او رهبىة اائىرين مىع الىريح متخبطىين وراء حردىة التىاريى ليسى ا جىديرين بىان يمثلى ا احىىدا 

 النهم اذ يفتبدون في اا لهم روب الحرية ال يمكنهم ان يدافع ا عن حريات اال رين 

يتعلم المفكرون بانفسهم ديف يحمل ن مسىؤولياتهم فهىم رواا طريىق ال ينترىرون ان ترسىم 

بهم ان يتعهىىدوا فىىي انفسىىهم التجىىرا مىىن العب ايىىات ،والترفىىع عىىن لهىىم الخىىرائا ومىىن واجىى

ويتمسك ا بالحبائق وان يستشرف ا  وااليراءات ،وان ي اجه ا الخرافاتاالنسياق للضغ ط 

 المستببل ويطل ا من افق التاريى مدافعين عن الطم ب االنساني اما  الشروط الصعبة  

 ذلك ه  التنامهم العميق 

 لمسيح ان فسد الملح فبماذا يملح؟ااالرض ودما قا  السيد المفكرون هم ملح 

يبل  حب الحبيبة ان يك ن ن عا من االستشهاا هنا ال في الضجيج الفاني يكمن امجد امجىاا 

االنسىىان   والمتبين لهىى ا الىىنب المهىىم يسىىتبرا المىىنهج الفكىىرم الىى م ينتهجىىه البريكىىان فىىي 

لطان اعلى من سلطان الفكر   وهى  بى لك يعطىي قراءاته ودتاباته الشعرية فه  يب   ))ال س

فىي قراءاتىه  هج الفكىرم لديىهمننلة للفكر عريمة وهى ه العبىارك تىد  بشىكل مؤدىد علىى المىن

ي واال ىر مىن ذلىك فهى  الشعرية ودتاباته الشعرية وترديناته المهمة في منهج الفكر االنسان

ه المنهجيىة وفىي سىياقاته فىي هى  ين هىم ملىح االرض وقىد نجىح هىي ان المفكىريعطي نتيجة 

الحيىاك ،بىين المتضىااات  ضىمن المنهجيىة الجدليىة قصىائدهالفكرية التي عبر عنها من  ال  

 الشمس والناعم والخشن والم ت والرل و



دىىان البريكىىان فىىي فسىىاا الملىىح عرفانيىىا د نفشي سىىي الننعىىة عربىىي الحكمىىة، حكمتىىه التىىي 

جىل اال تتعىىرض جىدران حنجرتىه الىىى يشىيل حبىا  صى ته وهىى  يخشىى الصىدأ ويكىىافح مىن ا

وهن او ضعف لكي ي اصل  رسالته الترب ية والمعرفية واالبداعيىة ال علىى الى رق االبىيض 

الصبيل فحسب ود لك في حياتنا الي مية العملية ،فتحىدث عىن مبىاا  الحيىاك التىي ال تعىر  

اله يىىة المتميىىنك  المهاانىىة او الهىىن  مىىا اا )التجديىىد واالبىىداع والتغييىىر االيجىىابي وامىىتال 

والسىىعي نحىى  الحبيبىىة ورفىىض البيىى ا او البىىيم المتخلفىىة بجميىىع مسىىمياتها والتحلىىي بىىروب 

الفكىر عنىده سىلطان الحيىاك والحىق بالحريىة والكرامىة   جى هر الى عي و الشجاعة والتمسىك

شىىرعته واالبىىداع قىىان ن عيشىىه اليىى مي وان اجمىىل صىى ر االبىىداع تىىاتي مىىن ييىىر  ىى   او 

نىىة او رهبىىة او مجاملىىة علىىى حسىىال الخيىىر والجمىىا  والصىىدق او مىىن اجىىل تعصىىب او مداه

مطمع انتهاعم الن مثل ه ه الن اقب تبصي الحرية وتسىبا مفهى   العبىل النبىدم وحي يىة 

وال يكتفىي بى لك بىل  يمىار. الفكىر ممارسىة عمليىة  متجىدا والتبىد  المنشى ا  فهى الى عي ال

من يير ان يعتريه وهن او االنسانية السامية  يرسم لال رين معالم الطريق المؤشر ل جهته

وه ا ه  المثبف العضى م او المفكىر الملتىن  الى م ، يا. او قلق اال في حدواه المشروعة 

ينرر بعين على ال اقع المؤلم وعين ا رى على افق التاريى ماضىيا ومسىتببال ببى ك و بىات 

منطلباتىه ء المعرفىي عنىد البريكىان امل فىي البنىامهما دانل قساوك الحياك التي يحيا ،هنا تتك

ما اا  الشاعر قد وجد في ذلك االفق))امجد  ل اضحة مع افق انساني عرفاني واع  العبالنية ا

 46امجاا االنسان  

 ا بهى  لخصىها  وهىي عمليىة استشىرا  المسىتببل العلى التي نراها في فكره اما المنهجية ا

ني التىاريى ،مىدافعين عىن الطمى ب االنسىاان يستشرف ا المستببل ويطل ا من افىق النب  ))

امىىا  الشىىروط الصىىعبة  ذلىىك هىى  التىىنامهم العميىىق  بمعنى انهىىم ان استشىىرف ا المسىىتببل 

صىلة  وتكلم ا ح   النهضة به فه  يمثل التنامهم العميق الكبير في ه ا المجا  فهى  يعطىي

ن للشىاعر حسىي  هبىج امصىداق  ا  المفكىرين  وهى  لمستببل دبيرك جدا يجب ان يتبناهىافي ا

يغريه بمست ى اعلى في استشرا  ال ج ا ام الشعر هى   عبد اللطيف عن و ائف الشعر :

 ال م يستشر  ال ج ا عبر الفسلفة الشعرية الحرك  

 ))احتفىاء باالشىياء فيبى   فىي قصىيدك شح  احسىا. االنسىان بالحيىاك مىن  ىال  الشىعر  -2

 النائلة    : 

 اربع ايد  

 معاتمتد الى ا ء النار 
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 وعي ن اربع

 تتامل طفال في مهده

 مائدك 

 من عاا الفبراء

 وحديث هاا  

 الليل وفيلم السهرك

     الى  47انسا  الفجر تر  رفيف جناب الفراشة

في البصرك ح ت من معاني شح  احسا. االنسان  1993ه ه البصيدك التي دتبها البريكان عا  

لنار واالحسا. ال م تعطيه النار بالىد ء فىي بالحياك وذلك باستخدامه عدك معاني /وهي ا ء ا

فصل الشتاء ه  احسا. بالحياك وتامل الطفل في المهد ه  قمىة النشى ك فىي الحيىاك واالحسىا. 

ر جميلىىة فالطف لىىة حسىىب رام باشىىال، وهىى  هنىىا يعيىىد ترديىىنه علىىى الطف لىىة وتاملهىىا ،  بهىىا 

جما  الحياك في طف لتنا دانل تمنحنا  جما  انطالقة تحردنا ترمي فينا اينامية سايك ل جيا النها

نية ومائدك من عاا الفبراء دناية عن البناعة التي تمين الحياك االنسىا48 التامالت الشاراك الحرية

يلم السىىهرك فهىىي اوصىىا  لهىىدوء يريىىده البريكىىان لجعىىل الحيىىاك الهاائىىة امىىا الحىىديث الهىىاا  وفىى

هى ه تتميىن بجعىىل   شىروعة وبالتىالي فرؤيتىىهالممىىع تى فر  هى ه الكماليىىات االنسىانية ادثىر جمىاال 

لحيىاك مىا انسىا  الفجىر وذدىره للفراشىة  ت صىيف لاالنسان متعشىبا مىع الحيىاك واحساسىاته بهىا ا

 االنسانية الجميلة  

معىرض حديثىه  ففىينراه في الجنء التالي مىن حى اره  على المفراك االنسانية  التردين   -3

عر لكىي يىؤام اوره فىي حردىة الحضىارك ال عن و يفة الشعر االجتماعية يضيف )) الش

  49بىىىد ان يسىىىتكمل شىىىروطه دفىىىن انسىىىاني يمثىىىل اعلىىىى مسىىىت يات الحريىىىة الدا ليىىىة   

 : رؤية البريكان الفلسفيةفي  ولنت قف لرصد  الث نباط مهمة

مسىيرك الحضىارية لالمىم وبالتىىالي فىىي ال : حيىىث مىن المالحىظ اهتمامىهاالولىى / حردىة الحضىارك 

 هى فبالتىالي و، ر ديف سيخد  الشعر الحردة الحضارية العامىة نحى  التبىد  طبعىا مته وه  يفكأل

را يضىىع اسىىا. مهىىم للشىىعر مبتضىىاه ان الشىىعر الىى م ال ي ادىىب الحردىىة العالميىىة وال يىىؤام او

يىد ل البريكىان الشىعر  ليس شعرا مهما على مست ى االمة و حضاريا في مسيرك تبد  االنسانية

في الحردة الحضارية ومسيرتها ية ويعتبر ان احد شروط اور الشعر الحضار في اوامة الحردة

 التبدمية ه   
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 انية يردىن مىرك ا ىرى علىى المفىراك االنسى ستكمل الشعر شىروطه دفىن انسىاني والثانية : / ان ي

 و ت الحريىة الدا ليىة للىنب طبعىاان يصىلها الشىعر حىامال اعلىى مسىت يا والتي يجب بمنرى ره 

وجى ا  الن النب ال يك ن حرا مع، النب بمعنى التردين على حرية االنسان التردين على حرية 

 :لنب مرتبطة بحرية االنسان ويمثل الشكل التالي ه ه المسالة لالنسان فحرية اعب اية 

 ة النب ـــــ حريحرية االنسان ــــــــــــــــــــــــــــ ارتباط ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 -1-شكل رقم 

صىيدك قوهى ا مىا نىراه فىي  تشمل ال ج ا بكليتهحرية النب لدى البريكان ان باالمكان ان نرى و

 حيث يب   :  1997التي دتبها عا   ))استعااك العالم    

 انس ما تعر  

 وابدأ دأا  

 50يخط  على االرض التي ا صبتها البرادين 

 ميىىا ى ان يعىىر  مىىا هىى  جديىىد يفالعىىالم وال جىى ا متجىىدا بببىىاء االنسىىان فيىىه واالنسىىان قىىاار علىى

ريىة ح ضع الشىرط االنسىاني فىي الشىعر االنسان وي والبريكان  ينرر الى انسانيةوبشكل مستمر 

 ا  لهىا اعىى لنسىيان مىا نعرفىه واستكشىالنب المرتبطة بحرية الشاعر الدا ليىة والتىي مىن  ال

ريد ان يفه  د االنسان مرتبطة بالحرية الفكرية عن هال ج ا من جديد د لك فان حرية النب عند

ريتىك يب   لن تك ن داتبا حرا وذو شعر انساني من اون ان تلغي التاب ات في حياتك وتعىي  ح

 وااميتك المتمثله بانسانيتك  

جىنء مىن يكتب البريكان في المنحى الفكرم ايضا ومما ال يخفى ان المنحى الفكرم هى   -4

يمكىىن ان يرهىىر الفكىىر فىىي عر )) البريكىىان عىىن الفكىىر فىىي الشىى االنسىىاني فيبىى   المنحىىى

ان يمكىن لديىه ر اهميىة الفكى أنوفىي الحبيبىة  51الشعر باعتبىاره االلىة التجربىة ذاتهىا   

ح االرض ان المفكىرين هىم ملى حيىث  اعتبىر "فسىاا الملىح"من نب  مباشرك نستشفها 

 ويفسىر الفكىر علىىى انىه الشىجاعة الكاملىىة والحريىة الحبيبيىة والشىىر  االسىنى لالنسىىان

االهمية ففىي ايلىب اشىعاره نىرى  في يايةمشح نا بالفكر وه ه مسالة يريد الشعر  فه 

طي االالت فكرية ح   اشكالية الخل ا الفكر مسيطرا فيب   في قصيدك فكرية بامتياع تع

 :   1987هه احد   التي دتبها عا  ))البدوم ال م لم ير وجوالنمن 
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 52لعلك ي ما سمعل عن البدوم العجيب

 هللا ان ال يم تال م دتب 

 وان اليرى وجهه احد

 )وجهه االو  المستدير البرمء

 ال م يضنته المهالك وافترسته الحرول 

 و طل عليه الماسي عالماتها  

 نمل طببات النمان

 على جلده     فه  ال يت در ص رته

 ص رك البدء

 مستغربا في مراياه المياه مالمحه الغامضة 

 انا ه  ذا  

 ب يج ل الب اامانا البدوم الغري

 ويط م العص ر وعبر جيال فجيال

 الى ا ر االعمنة

 انا البدوم ال م لفرته الصحارى

 ال م رفضته البص ر

 ال م انكرته الشم .

 ال م انطفأت ج وات النج  

 على محجريه 

يمىىن  البريكىىان فيهىىا المفىىاهيم الفكريىىة التاليىىة / الخلىى ا، تفاعىىل النمىىان وحردىىة التىىاريى، 

هتما  بماضي مجتمعه متمثال باستخدامه مفراك البدوم، من  الماضي بالحاضر ال درى، اال

والمسىىتببل ، النرىىرك الىىى ال اقىىع اون جهىىد تبريىىرم مباشىىر وانمىىا رصىىده بتفاعىىل االحىىداث 

والىىنمن   ودىىل هىى ه االفكىىار نجىىدها فىىي قصىىيدك البىىدوم التىىي يردىىن فىىي بىىدايتها علىىى مسىىالة 

الىنب يجىد هى ا  م ضمن التجربة الشىعرية،وال م يتامىلالخل ا التي تصب في المنهج الفكر

 شىغلل االنسىان منى  ال جى ا  ف جىه البىدوم  مسىالة الخلى ا دمسىالة فكريىة طىربفي بدايته ت

االالت الىىنمن تطغىىى علىىى المىىدل    فيىىه و هىى  وجىىه عاصىىر الحىىرول وفيىىه مىىن الماسىىي مىىا

 رته صىى رك البىىدء اللغىى م حىىين يبىى   /نمىىل طببىىات النمىىان علىىى جلىىده فهىى  ال يتىى در صىى

))النمان، البدء،الت در   ودلها دلمات ذات االالت عمنية بحته فالبدء  واستخدامه لمفراات 
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ه  االلة عمنية والت در مرتبا بالنمن والنمان ه  المدى البعيد ال م يشتغل عليه البريكان 

وعن بدايات عن نفسه  النمان الى الحاضر وه  يتكلم  فالبدوم ه  االنسان الباا  من عمق

مجتمعىه  ط ى النمن ولفرتىه الصىحارم ام عنلته عندما يعتبر انه دمثل ذا  البدوم ال م 

ولم يتفاعل معه فالصحارم هي مجتمع البدوم ه ا ورفضته البص ر وانكرته الشىم . ام 

النجى   انطفىات علىى محجريىه  ر لمالقىاك النىا. واالصىدقاء بىل انانه لم يخر  ب ضح النها

هىى  فىىي عنلىىة تامىىة حتىىى فىىي ليلىىه فهىى  ال يىىرى النجىى   بىىل هىىي تنطفىىض علىىى  هىى ا البىىدومو

النىىا. فىىي صىىحاريهم ومىىع الملىى   فىىي  يلتبيهىىا ابىىدا فهىى  فىىي عنلىىة تامىىة عىىنمحجريىىه وال 

 قص رهم والعنلة الفلسفية ذات االالت استخدمها البريكان ضمن الكلمات التالية :/

المعنى ال م يت حد في ه ه الكلمىات بحيىث  لفرته، رفضته، انكرته، انطفات     حيث نراقب

فيىىه فىىاللفظ والىىرفض واالنكىىار هىى  ابتعىىاا عىىن المجتمىىع الىى م يعىىي  ، يعطىىي االالت العنلىىة 

  ه ه الكلمات )لفرته،رفضته،انكرته     االنسان باالضافة طبعا الى ايباع 

ؤ ر يتىا ر بهىا او تىة االجتماعيىة التىي  م يكمل البصيدك متناوال ما يعترم االنسان من االوبئى

 على ابناء مجتمعه فيب  /

 انا البدوم المحمل باالوبئة

 ب درى الجنان التي اند رت 

 والبرارم التي افنتها الرياب 

 بص ت الينابيع في االواية

 ول ن البروق على صخرك الالنهاية

 انا البدوم ال م نسخته التجارل

 واستعبدت روحه المعرفة وشلل يديه االعنة

 صه ات الجياا ارااته وا تبرت

 في الرحيل الط يل 

 حفرل اياني النوابع عبر االفق

 البيس في التيه ؤودنل امر

 والمتنبي على الطرق النائية

 وفي عنلة الروب دنل المعرم رهين السج ن 

 الثال ة،

 نرى الفكر فيها طاييا وممتنجا مع الفلسفة وهي مفاهيم فلسفية وهنا تتبين عدك 



الشىىعر واهميتىىه فىىي البنىىاء مىىن  ىىال   عالجهىىااعيىىة ومحاولىىة االوبئىىة االجتم -أ

ن مىمن الشعر محردا اجتماعيا عاما له  تماعي دما اراا البريكان حيث جعلاالج

 المديات الشيض الكثير والكبير  

ياتىه مع وج ا االوبئة المنتشرك في المجتمع يببى البريكان ي در المجتمع بجمال -ل

جمىىع جنىىة وهىىي جنىىان  و الجنىىان نثىىرت فىىي عصىى ر  لىىل حيىىث الجنىىان التىىي ا

 المعرفىىة واال ىىالق واالرتباطىىات االجتماعيىىة الهامىىة التىىي منقتهىىا الحىىرول و 

 حيث دانل الحرل العراقية االيرانية علىى اوجهىا 1987البصيدك دتبل في عا  

ة فكانمىا يريىد التى دير بحالىة المجتمىع مىىا قبىل الحىرل  وضىرورك التى دير باهميىى

البريكىىان بىىالبرارم ومىىا تحمىىل مىىن معنىىى سىىال  ولكىىن افتهىىا  السىىال  الىى م مثلىىه

لمىا  رياب الحرل وبص ت الينابيع في االواية و يستخد  البريكان دلمة الينىابيع

وق لها من اهمية ايباعيىة واهميىة االليىة لمعنىى السىال  والمحبىة امىا لى ن البىر

فىىي ذلىىك  العىىراقيين اعتبىىد ان حالىىه حىىا   للسىىال  فهىى  علىىى صىىخرك الالنهايىىة و

تمرت بعد ان اس،ال قل دان ا يير متيبنين من انتهاء الحرل العراقية االيرانية 

 دل تلك الفترك 

عنىىىدما تكلىىم عىىن مسىىىألة التجىىارل فالتجىىىارل  االنتبالىىة فىىي الرؤيىىىة الفلسىىفية  -ت

 يعطي  ويستطيع ان يبني  سخل االنسان وجعلتهاالنسانية المجتمعية هي التي ن

ما يب   ))واسىتعبدت روحىه المعرفىة   واسىتخد  دلمىة اضافة معرفية ادبر حين

استعبدت دداللة مهمة على ان االستعباا ه  االتباع بأشده وريمىا عىن االنسىان 

وبالتىىالي فالمعرفىىة متغلغلىىة فىىي روب  الشىىاعر حتىىى وصىىل بىىه  الحىىا  الىىى انىىه 

يالعمهىىا ،المعرفىىة التىىي وصىىفها الشىىاعر فىىي نىىب فسىىاا  الىى م اضىىحى عبىىدها 

 م مىر ذدىره :ال سىلطان اعلىى مىن سىلطان الفكىر ،والشىرعة ا بىل مىن الملح ال

 ر هى  المعرفىة والمعرفىة شرعة الحق وال قان ن اق ى من قان ن االبىداع  فىالفك

تنبىىع مىىن الفكىىر فالبريكىىان اقيىىق فىىي وصىىفه والحىىق هىى  الثنائيىىة المهمىىة التىىي 

ة واالبىىداع يسىتلنمها البريكىىان مىىع المعرفىىة النىىه بىىدون الحىىق ال تسىىتبيم المعرفىى

جىى اا فىىي اللحرىىة الشىىعرية بانىىه يجىىب ان يكىى ن م  ق الىى م وصىىفه لىىوهىى  الخ

متكلمىىا عىىن العاطفىىة فىىي الشىىعر ))اذ ال بىىد للعاطفىىة ان تكىى ن وقىى اا  ويضىىيف 

الخلىىق يسىىتخد  مصىىطلح  هىى  هنىىاف 53للخلىىق الفنىىي حتىىى يعتىىر  بهىىا شىىعريا   

ن المعرفىة وينبعىان تبعىاصىن ان يواالبىداع والخلىق ، حرىة االبىداع وهى  ل الفني
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بالنتيجة ه  مسالة معرفة ، ه  مسالة  لق وابداع  ه الشعر في نررمن الفكر ف

))تنفيسا سهال عن ع اطف  نررهوفكر وبدون عنصر االبداع يصبح الشعر في 

 فه  يمن  عداا من الع امل التي يت لد عبرها الشعر وهي : 54عرضية  

ر االنفعىا  عبىو  لحرىة الترديىن الشىعرم و  العاطفة التي تكى ن وقى اا للخلىق الفنىي

ة وهى   اتمىة المطىا  والنتيجى الفكىر فىي الشىعرو  الترديىن الىدا ليو   بؤرك الشعر

ؤشىىر وفيما يخىىب م ضىى عة الفكىىر فىىي الشىىعر ياالساسىىية السىىتخدا  هىى ه الشىىروط 

  مىا يلىي حى  " د فنرذلك من  ال  افكار الناقد "هىـالناقد محمد صالح عبد الرضا 

 شعرم الفكرم للبريكان:النب ال

ي ^ان البريكان ال يا   من هنىا وهنىا  بعىض االفكىار المطروقىة وانمىا يحىاو  ان يغى ص فى

 اا ل فكره 

 ^ا نه يفكر  مليا قبل ان يضع افكاره م ضع التنفي  الشعرم

 ^فكره الشعرم مبنع بما اوتي من ق ك االيحاء وجالء العبارك وتماسك الفكرك

 لغ ية مفع ال ايجابيا في  لق الفكر الشعرم^يضفي على المفراك ال

 ^حساسيته الشعرية تست عب الفكرك وتبدمها مفعمة بالحردة والحياك 

 ^ تجربته الروحية والحسية تتبمب جسدا في الشعر 

 ^في ال سع الب   ان يفكر ويكتب شعرا وه  شاعر قبل دل شيء

 وعض يا بفكره الشعرم ^جعل ايباعه وص ته وص رته ام را مرتبطة ارتباطا فعاال 

 ^فكىره الشىىعرم ينبثىىق مىىن الىدا ل مىىن مك نىىات الكتابىىة نفسىها ليكىى ن جىىنء اصىىيال منهىىا ال

 عنصرا ا يال عليها 

^االيمىىان بىىان الشىىعر هىى  ابىىن النىىنوع االنسىىاني وم ضىى عه االسىىا. تجربىىة ال جىى ا بكىىل 

 شم لها   

االلىة التجربىة ذاتهىا دمىا ان  ويؤدد البريكان نفسه ان الفكر يمكن ان يرهر في الشىعر د نىه

 55للفكر ان يبدو عبر صراع المتناقضات 

 

ذدر  الث شخصيات تاريخية بحالة من اعىااك بعىث الماضىي وهىم شىعراء  ال ىة  -ث

روحيىة البيس في تيهه والمتنبي في طرقه النائيىة والمعىرم فىي عنلتىه ال مرؤا

معرو  ان مىع التىراث فىال نالحظ اقىة البريكىان ضمن حبسه في سج ن  الث و
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ولكن البريكان دان اقيبا حينمىا اعتبىر ،  ن المحبسين بيته وعماه رهي المعرم 

ر بهمىىا سىىج نه ان للمعىىرم  ال ىىة سىىج ن وذلىىك مىىن  ىىال  بيتىىين للمعىىرم يىى د

 الثالث:

 

 تراني في الثال ة من سج ني                 فال تسا  عن الخبر النـــــــــــبيث 

 بيثـــود ن النفس في الجسم الخ           ــي      لفبدم نا رم ولنو  بيتـــ

  

للتىىراث فهىى  قىىد اطلىىع علىىى هىىاتين هنىىا تتجلىىى فىىي  اصىىية اسىىتلهامه اقىىة البريكىىان 

البىيس والمتنبىي والمعىرم ولىم  ذدىر أمىرؤلماذا  لكنالبيتين وص رهما في قصيدته 

حكمىىة يهىىتم بالشىىعر الفلسىىفي وشىىعر ال والجىى ال انىىه؟ مىىن الشىىعراء يىى در ييىىرهم

يا شعرهم وفىي اعتبىاام دثيرا في  نا البضايا الفلسفيةوالشعراء الثال ة اهتم ا في 

دىىان متىىا را اشىىد التىىا ير بىىالمعرم حتىىى يىىدا شىىاعرا يحمىىل مىىن الصىىمل الشىىيض  انىىه

 بعنلة وعهد حتى في نشر اشعاره وافكاره الكثير واحاط نفسه 

 

ص فة بروحهم بعيدا عىن العىالم الى م وهي عنلة المت عنلة الروب التي يرااها  ال ننسى -ا

يحىىيطهم وعنلىىة الفالسىىفة عىىن مجتمعىىاتهم وبالتىىالي فهىى ه العنلىىة لهىىا مىىدياتها االنسىىاني ة 

المهمة فىي هى ا المجىا  فىالروب هىي الرؤيىة الجماليىة الكبىرى، التىي تحىيا االنسىان بعنصىر 

ضىىج يعتمىىد علىىى ال ج ا يعتمىىد علىىى التغييىىر والتغييىىر يعتمىىد علىىى النضىىج والنفىى ،  ال جىى ا

فىىي شىىعره واسىىتطاع ان  يىىة وهىى ه الفلسىىفة اعتمىىدها االنهمىىا  فىىي تحبيىىق  الىى ات الىىى االبد

يبرهن على نضج نصه الشعرم ال م قااه الى االنهما  في تحبيق ذاته مىن  ىال  نص صىه 

ياتهىىىا العميبىىة مىىن ناحيىىىة فلسىىفة الحيىىاك ومجرية ال اضىىحة مىىن ناحيتهىىىا الفلسىىفية الشىىعر

 في ال ج اعها الحي ية المتضمنة م اق

 في رؤى ال ج ا قائال: / ويستمر 

 الب افل عبر المفاوعودنل اليل 

 ودنل ال م ي قد النار للطارقين

 ودنل انا الضيف والفار. المت حد يأتي المضارل

 محتجبا بلثا  الغم ض

 ودنل انا النائر الهاا  المننوم في المجالس

 سمعل دال  النبي 



 الدماء التي انفجرت وامنل     ولكن رأيل 

 وحرول السالالت 

 والب ك العارية تمار. لعبتها وتغير ال ان راياتها 

 انا الشاهد االبدم 

 على الم ت تسبا ذادرتي في الرال 

 اقمل على صخرك الروب مملكتي 

 وفتحل حدوا المبااير ي ما

 فمن اين ال الب ار الي؟

 وفي ام مرحلة في الطريق

 بدأت ضاللي؟

 ن المباصير تالشيل بي

 اعتصرتني المخااع 

علىىى لسىىان البىىدوم هىىي صىىفات تىىد  علىىى العىىي  المنعىىن   هىى ه الصىىفات التىىي ي راهىىا  دىىل

ال درى التي تحملها ال ادرك االنسىانية فالى دريات يردن  على  عن الحياك و فالبدوم معنو  

ي جىىد  ولىيم التىام: الصىدى السىنين الحىادي ويبى   الفيلسى    دمىا يبى   احمىد شى قي هىي

 يا  ال يعتمد على ال ادرك ،دمىا ال ي جىد تى در ال يشىتمل فىي اا لىه علىى جانىب مىن ج انىب 

الخيا   والت در في ذاته ن ع من التناسىى الى م يسىمح لنىا بىأن نىرى العالقىة او الصىلة بىين 

ودىى لك االنجىىاع العىىائق لبىىدراتنا االبداعيىىة والتىى در او ، العمليىىات الخاصىىة بالحيىىاك النفسىىية 

بالتىالي   56ستدعاء في ج هره عملية تشكيلية )ومن  م هى  عمليىة ابداعيىة مىن نى ع مىا اال

 يعتمد على الى ادرك اعتمىاا  دلىي فىي رسىم الصى رك الفنيىه لبصىيدك البىدوم فان الشاعر هنا

فب له انا الشاهد االبدم:يستلن  ت فر ال ادرك العاملىة او السىا نة التىي تمىن  بىين الماضىي 

فنىي تكى ن  حيىث انىه عمىل علىى  لىق ابىداع،    يالية  صبة ومتميىنك  والحاضر في ب تبة

ر اشي ة ومتباالة وينية بااليحاءات وعناصره واضحة المعالم وترتبا عناصره ب شائج ق ي

الن الفانتاعيىىا ، ا  ليسىىل مىىن الفانتاعيىىا بىىل هىىي مىىن الخيىى الىىى ان صىى ر البريكىىان الشىىعرية 

وهىي شخصىية جىدا وتفتبىر نتاجاتهىا الىى ال حىدك او وال يمكىن الىتحكم بهىا  مسالة افتراضية

فىي   اقىع علىى المحىك دمىا يبى   العم مية او الت اعن   اما الخيا  ال م يب   علىى وضىع ال

 قصيدته انفة ال در 
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 واستعبدت روحي الطيبات     

 الى ان تفتل لحمي  

 نسيل صهيل ج اام

)تفتىل ليسل الفانتاعيىا حيىث ان صى رك )في  لق الص رك الفنية و هنا له الدور االسا. الخيا 

 ال اقع ووضعه على المحك  ستجاللاللحم   هي  يالية لكنها و فل ال

لة او النها يالبا مىا تبتىرن بتصى رات ومفىاهيم مضىل نتاعيا ليسل من صفات شعر د لك فان الفا

 بحبائق يير واقعية اذ يصف مرد شي  رؤيته للملكة مال بانها احال  :

 ات فكر متبلد والتي هي بن

 وليسل هي وليدك ام شيض يير الفانتاعيا العبيمة

 وهي رقيبة في ج هرها داله اء

 57وادثر تبلبا حتى من الريح   

 الخيا  في قصيدته الى ان يب  : في تداعياتويستمر 

 تخاطبني الريح

 افتح عيني،

 هل دان ذلك حلما بعمق النمان؟

 وهل احلم االن؟

 لي بايباعه المت ح ها انا في عالم يتفجر ح 

 طاح نة بب ى الرلمات تدور باسرع مما افكر

 عب   وراء المكاتب تبدع هندسة الم ت للمدن الالهية 

 ص اريى منص بة باتجاه النج   

 جي ش تخ ض حروبا  فية 

 أيبهر ه ا الدوار؟ ساجمع اجناء روحي

 وابحث  انية عن مكاني واسمي ومسبا رأسي 

 لة اهليوماتر  الدهر لي من سال

 عسى ان يتم التعر  ي ما  

من االستخدا  الخيالي الممتىن  بسىايك ل جيا رؤيىة االنسىان لمىا ح لىه،  امخاطبة الريح ن ع ان

يعمل على تحريك دل ما ح له من   اهر ال ارك الرؤى لدى المتلبي فه  يحر  الىريح  وه  هنا 

م درمىىن ل ضىىع رؤى حىى   يضىىفي عليهىىا صىىفة الحيىىاك دمىىا انىىه يحىىر  المكىىان دصىىفة واالسىى و
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يبى   بىاش))  ،شخصية االنسان وانطالقته اذن ه  يبث الحياك بمكىامن هى ه االشىياء لينفى  فيهىا 

ان الفنان ه  ال م يستطيع بل اقا نفسه المتعداك ان ينف  في االشياء والكائنات ،وان يبث فيهم 

. ،رقىىىب حيىىىاك ،وان يجعلهىىىم يغنىىى ن ويبكىىى ن وينتحبىىى ن ويرقصىىى ن ذلىىىك الىىىرقب المبىىىد

بعبارك ا رى متعاطف مع فلسىفة االشىياء لصىالح الرؤيىة الشىعرية فالتعىاطف  ه ف 58عرااشل  

مجىرا فتحىه لعينيىه هى  امتىداا فىي االشىياء الخارجيىة به  امتداا المىرء فىي االشىياء الخارجيىة ف

دما ان التعاطف الى م يسىتخدمه هى  تاويىل ذوات اال ىرين واضفاء نفسه عليها وانصهاره فيها 

عىاطف هى  ان نبىث با ل واتنا نحن ه  ان نعي  حرداتهم واشاراتهم وعى اطفهم وافكىارهم التوف

في االشياء التي ليس لها شخصية من اهى ن العناصىر الشىكلية الىى ارفىع تجليىات  حياك وحردة 

مع اائىرك وان  م وان نمتد مع  ا افبي ،وان نلفالطبيعة والفن ه  ان ننتصب مع عم ا مستبي

وان نت تر مع ص ت حىاا وان  نسىتر ي مىع جىر.  ع منبطع وان نتهدهد مع لحن بانثب مع اي

يصىنع مخاطبىة مىع في هى ه البصىيدك  ه و -وان ترلم نف سنا مع ييمة وان نئن مع الريح مبنع

      بحلم قاا  من عمق النمان في المبطع  الريح

  

 تخاطبني الريح

 افتح عيني،

والبريكان تصلب مع الصخرك عندما  –صلب مع صخرك وان نت-هل دان ذلك حلما بعمق النمان؟

وان نسيل مع جدو  وان نصغي الىى مىا -قا  في قصيدته ه ه: اقمل على صخرك الروب مملكتي

ليس نحن ان نهب انفسنا لما ليس نحن ،وذلك دله بسخاء وحماسىة يبلغىان مىن البى ك فىي ا نىاء 

وانما نعتبد حبا باننا اصبحنا  طا وايباعا  التامل االستطيبي اننا ال نع ا نشعر باننا نهب ونعطي

  59وص تا ويمامة وريحا وصخرك وجدوال

 اما عندما يب   :

يىىة فىىي هىى ا المبطىىع يجمىىع فىىي الفىىن التامىىل والخلىىق معىىا والرؤ نىىهإسىىأجمع اجىىناء روحىىي       ف

  ويكمل :وابحث  انية عن مكاني واسمي ومسبا راسي والتعبير 

منىى  م لىىده لمهمىىة اعرىىم مىىن مهمىىة الشىىخب الفىىاني ،والمبىىدرك بمعنىىى انىىه انسىىان قىىد ا تيىىر  

رو  ضىاشىرنا سىاببا  الىى ان الخاصة تعني بى   قىدر دبيىر مىن الطاقىة فىي اتجىاه بنىاء الحيىاك   

ليىا حىين ج،وه ا ما نراه في هى ا المبطىع دتابة البصيدك دانل ابان حرل الثمانينيات في العراق 

 يصف الحرل بب له/
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 تبدع هندسة الم ت عب   وراء المكاتب

 للمدن الالهية 

 ص اريى منص بة باتجاه النج   

دما ان استخدامه للمدن الالهية يبصىد لهى  النىا. بالىدنيا التىي تحىيطهم وهى  يحىادي قى   البىي 

 العتاهية فيما سبق/

 نله  وللم ت ممسانا ومصبحنا

 من لم يصبحه وجه الم ت مساه                                

  م يب   :

 احس وراء صالبة جلدم

 وراء قناعي البديم 

 وراء بروا عرامي

 احس ا تالجة روب  في 

 بصيب براءك 

 وببيا من الب ك الغاربة

 وناععة تشبه البعث

 ه ا الرميم متى يتحر 

 ه م العروق 

 متى تتدفق بالد 

 ه م اليد ال ابلة

 متى تتحرر من م تها

 لهي؟أ متى يا

 متى؟

لمهم ال م يثيره ضمن رؤيىة فلسىفية  اصىة هى  ق لىه متىى تتحىرر مىن م تهىا ؟ وياتي السؤا  ا

  قاصدا روحه التي مثلها عبر يده

ان االنسان بجسده الحالي ه  ليس روحا حبيبية وبم ته ستك ن روحىه الحبيبيىة قىد  حيث قصد

نفس فىي اطلبل وه ا ما ا اره البريكان مرارا مشابها ب لك لفلسفة المعرم فىي رؤيتىه ل جى ا الى

االجابة عىن سىؤاله مفت حىة عنىدما يبى   متىى يىاالهي  اشرنا اليه ساببا ويببي  الجسد وه  مما

سىاببا فىي قصىيدته))  ى المتلبىي وهى ا ممىا فعلىه متى؟ فه  سؤا  مفتى ب تببىى االجابىة عنىه لىد

 انسان المدينة الحجرية   التي انهاها في اسئلة مفت حة عندما قا :



 يها االنسان ما ضاع من حبك ؟ واين ترج  ان تالقي ا

مىىع الشىىاعر حسىىين عبىىد اللطيىىف  نىىرى ترديىىنه علىىى ت اشىىج الفكىىرم  وبىىالرج ع الىىى حىى اره

 السيما في الجانب االنساني :  بالشعرم

يب   البريكان : مطمحي ان اتفاعل مع دىل شىيض وال انىد ر فىي شىيء اننىي اذهىب ادثىر   -5

ى استشىرا  المصىائر الكبىرى مطمحىي ان فادثر الى سبر االبعاا المجه لة لل جى ا والى

يك ن الشعر فعال عريما من افعا  الحرية ومغامرك في مست ى الننوع االعمق لالنسان 

ان يك ن طريبة لاللتحا  بالعالم والتعالي عليه وفي المضي الى قرار التجربة االنسىانية 

انىه يحىاو  جىدا فىي التعبيىر عىن نفسىه مىن ناحيىة  واضح هنا  وه  60وتاملها بشجاعة 

 ))منشغال به ط ا  حياته وعبر عنه في ايلىب قصىائده فىي فكيك لغن ال ج ا ال م  ل ت

وفىىي ))البىىدوم  وفي ))قىىدا.   وييرهىىا مىىن قصىىائده التىىي   انسىىان المدينىىة الحجريىىة 

الشعر بالحرية ه ه المفىراك التىي تطمىح االنسىانية الىى  ها بهاجس ال ج ا  م يربا شغل

ق فىي حاضىرها ومسىتببلها فالشىعر يتحىر  عبىر وجى ا الحريىات ان تراها متجسدك بعمى

دمىا ان الحريىة هىي احىدى عمىل علىى تعطيلىه ات توبغيرها ال يمكن ان يناهىر الن التىاب 

يبىى   وايتهيىىد متكلمىىا عىىن الحريىىة بفعلهىىا   مىىات الفلسىىفية لبيىىا  الحضىىارك واهىىم المب

 التاملي االنساني ال م ينشده البريكان : 

ء ان يؤ ر الحرية الناجمة عن التامل في ))المعاني البص ى   والبيم التي يشتمل واالجدر بالمر

عليها الك ن فه ا االستبصار الناف  ينتج السال  الى م هى  تحىرر مىن االهتمىا  المشىتل باالشىياء 

تامل المعاني البص ى التىي البريكان طبق ه ه الفلسفة عندما  61ذات االهمية الدنيا التي ال تدو 

الدنيا ، دمىا ال ننسىى ان الحريىة  ياك وقيم ال ج ا والتحرر من االهتما  باالم ر م ت والحهي ال

تعمىىل علىىى  لىىق الحضىىارك وانباتهىىا وفىىق مسىىتلنمات انسىىانية عريمىىة والسىىبيل لل صىى   الىىى 

دمطلب انساني يسىعى اليىه االنسىان ولكىن لىيس بالضىرورك فالعديىد مىن  الحضارك اون الحريات

فىان الحضىارك تبى   علىى ، ومن الناحية السيك ل جية الفرويديىة االستبداا  الحضارات هي نتا 

عىىن الحريىىة ويبىى   ان الشىىعر يجىىب ان يكىى ن مطلبىىا مىىن مطالىىب  وعنىىدما يىىتكلم   اسىىا. الكبىىل

 :62الحرية فه  يب   من قصيدك بعن ان ))عن الحرية   

 أؤ ر ان ابحر في سفينتي البسيطة 

 فأن تالقينا فس   نحسن ال درى 

 اذن ه  يحب  االبحار لنيل الحرية المطل بة ،
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  م يب  : 

 

 قدمتم  لي مننال من رفا مريح

 لباء أينية 

 تطابق الشروط

 أؤ ر أن اببى 

 على ج اام   واهيم من مهب ريح

 الى مهب ريح

لسىرعة فالهيا  مع الريح ه  مطلق الحريىة التىي يطالىب بهىا الشىاعر فاسىتخدامه الجى اا االلىة ا

  معها واالنطالق لكها والريح التي يمت

سرعة االنسان بانطالقته ص ل الحريىة دمىا انىه يردىن علىى مسىالة الحريىة فىي بالتالي ستنااا  

دبيىىر مىىن  ىىال  ق لىىه ))ويتسىىم الشىىعر الحىىديث بطىىابع الحريىىة والتىى تر ،فهىى  ابىىن  الشىىعر دمبىىدأ

 63عصره  

الىىى البىىيم الفنيىىة  ببىىدر مىىا يمىىار. الشىىعر بىىا الص يىىنااا ننوعىىه: يبىى   البريكىىان   -6

 و 64 قى ى بكثيىر مىن ايىة حاجىة نفسىيةان ت قه الى االجمل واالعرم يصبح ا، الخالصة 

تحليلىه للنشىاط االبىداعي  في ض ء ما ذدره الىددت ر عىن الىدين اسىماعيل عىن جيلفى را 

والىىى ان هىى ا النشىىاط يعتمىىد علىىى  ال ىىة انىى اع مىىن ال  ىىائف النفسىىية تختلىىف مىىن حيىىث 

اائمىىا مىىن حيىىث الىىدور الىى م تبىى   بىىه فىىي عمليىىة االبتكىىار ، حيىىث ان طبيعتهىىا وتختلىىف 

اعىىاله علىىى نىىنوع الشىىعر الىىى البىىيم الفنيىىة الخالصىىة ام الىىى  هالبريكىىان يردىىن فىىي حديثىى

النفسىىية التىىي  هىى  و يفىىة نفسىىية وانىى اع ال  ىىائف االبىىداع واالبىىداع فىىي نرىىر جيلفىى را

 هي: 65ي درها جيلف را عن االبداع

ه ئف الخاصة باالارا  والمعرفة ،ام معرفة جانب معين مىن ام م قىف ي اجىمجم عة ال  ا -1

يب   ام الشخب ،وه ا الجانب ينط م على مشكلة تحتا  الى حل ،وعلى اسا. ه ه ال  ائف 

للبريكىان  هى ا الكىال  يفسىر انفوفي الفلسىفة ،بالتىالي اوفي العلم انشاط ابتكارم س اء في الفن 

  من  ال  الشعر  ي قضية ال ج ا ل لك عمل هحلها اال و قضية دان ي ا
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مجم عة ال  ىائف االنتاجيىة ،وهىي مسىتبلة عىن و يفىة اارا  المشىكالت ،وتىد ل ب صىفها  -2

 عناصر في لحرات االنتا  لدى العببرم وتتالف من  ال ة عناصر :

حىة اراالصالة /وتتضح في الميل الى التجديد وهي و يفة مناجية يصىحب انطالقهىا شىع ر بال -ا

تىي دثيرا عنىدما يمىاع  بىين الماضىي باصىالته عبىر قصىيدك البىدوم ال ونراها متجسدك في شعره

 تناولناها مسببا  

دا الطالقة / وتنكشف في مدى السه لة او السرعة التي يتم بهىا للشىخب اسىتدعاء ادبىر عى -ل

احمة ار المتنواالفك من االلفا  او االفكار او التخيالت ودل قصائد البريكان ال تخل  من التخيالت

  لديه 

عيانىىا المرونىىة/ وهىىي البىىدرك علىىى ان نغيىىر مىىن نررتنىىا الىىى االمىى ر او المشىىكالت ،فىىاذا مىىا ا - 

 ه هىال ص   الى شيء من وجهة اهتدينا اليه من وجهة ا رى ودثيرا ما يت قىف االبتكىار علىى 

تختلىف مىن شىخب  ال  يفة على ان المرونة هي و يفة متخصصة في ان اع معينة من النشاط

لمجاالت فالشخب ذو المبدرك المرنة في مجا  الفن مثال اليك ن بالضرورك مرنا في ا، الى ا ر 

ن ااال ىىرى العلميىىة او االجتماعيىىة وهىىي بعىىد داالصىىالة ذات طبيعىىة مناجيىىة وعلينىىا ان نعىىر  

لة على ددالنلته  والبريكان دان مرنا في فنه ولكنه لم يكن مرنا اجتماعيا فه  عر  بصمته وع

ى في فنه نررته الى مسالة حياك االنسان مىن وجهىة ا ىرى تختلىف عىن نرىرك النىا. الى مرونته

 الحياك حيث يب   من قصيدك ))سد  تك ينات ع الم  :

 وهي حياك االنسان اال لحرة في االبد؟

 ال ترتع  اذا امكن

 ما امل تملك ه ه اللحرة ،لك ان تبيس

 ايباعات الع الم على نبض قلبك

  66ايها االنسان تنفس بعمق فانك محاط بالعد  

في بحثه عن رؤيىة ا ىرى لحيىاك االنسىان مختلفىة التفسىير عىن الىرؤى  ين مرونة  النب ه اتتب

الببية من  ال  النب السابق ال م اعتبره السامرائي قد ح ى مسالة انشطار الحياك امامه الىى 

لمىا  ذ بالرؤيىا او الحلىم واعتبىر االنشىطار شطرين :الشطر ال م يمثلىه ال اقىع والشىطر اال ىر ا

طرفىان قائما في صميم رؤيا البريكان وفي االسا. من تجربته الشعرية دما  ىل ال اقىع والحلىم 

اما ال م تغير فه  ال اقع في طبيعته االنسانية دما في رؤية الشىاعر ، اساسيان في ه ه الرؤية 

وهى ه ال  ىائف   67لمناف  دلها لتفىتح بىال العىد له والحلم او افاق الرؤية حيث نجد السد  تسد ا
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التي عبىر عنهىا مىن  ىال   البريكان لكي تنتج عببريته النفسية متالقحة ومتماعجة جميعها لدى 

 و ياله ال اسع  ،وابداعه شاعريته المتبدك  

 و يفة التب يم/ وهي ال  يفة التىي نحكىم بهىا علىى قيمىة شىيء مىا او م ضى ع مىا مىن حيىث -3

 في سياق معين    لي ضع مع اشياء ا رى او االنترا   تهمالءم

وتىه بىين شىخب االبريكىان فىي حىين ان حرى   النىا. منهىا متف دل هى ه ال  ىائف تجمعىل عنىد

  وا ر 

محلىال مىن  والتىي جعلتىه يغى ص فىي عىالم الخيىا  دثيىرا نحلل الرؤى الشعرية لديه دما علينا ان

التع ي ك التي تفسىر دىل عمىل ابىداعي ا   طابع اقع يهرول من ال من ناحية ان ال  الله ال اقع 

فالفنان ليس وسيطا حرا بل ه  مدف ع بشيطان لم تمكن له ق ك عل ية )دما  ىن سىبراط  وانمىا 

ه  شيطان ولدته ق ى الالشع ر المصىطرع بعضىها مىع بعىض حى   ميىراث التجىارل المكتسىبة 

التىي يمكىن ان تمىنح هىي  البريكىان  بدعىة فىي نرىروبالتىالي فىان الىروب الم  68من عهد الطف لىة

باالمكىان صىياية عىدا مىن االسىئلة اللغة واشكا  البناء وهجها وسحرها ودانما ت لىد او  مىرك ،

 :دثيرا في شعره   ح   الخيا  ال م استخدمه 

اصحيح ان الشاعر يهرل او يحاو  ان يهرل مىن ال اقىع؟ ايكى ن اسىتخدامه الخيىا  فىي ابداعىه 

بىين عىالم ال اقىىع وعىالم الخيىىا  ؟وحىين يىىد ل  لهى ه الىىدع ى؟ ايفصىل الفنىىان يىىا الفنىي سىببا داف

ل مىع عامىل يتعامى ان الشىاعر او الفنىان يعىي انىه معناه    عنصرا اساسيا في عمله ايك ن الخيا

))لىيس فىي الحبيبىة والخيىا  صىراعه فكالهمىا عنصىر  :ال اقع؟ يبى   م رينى ب  يالي ال صلة له

الم االشىىىىياء واالشىىىىخاص واالحىىىىداث ،ذلىىىىك العىىىىالم الىىىىدرامي فعىىىىا  فىىىىي مجىىىىا  اوسىىىىع هىىىى  عىىىى

وفي منطق ه ا العالم يك ن شبح والد هملل حبيبيا ومن حبه ان   psychodramaticالنفسي

وه ا معناه ان الشاعر حين يسىتخد  69  ي جد دهملل نفسه فاالوها  والهل سات تكتسي باللحم 

فالخيا  وال اقع دالهمىا وسىيلة ، لك في الخيا   ياله ال يهرل من الحبيبة بل يلتمس الحبيبة د 

ومن  م يتضح لنا الخطا في استنتا  ان ريبة  لنبل ذلك الصراع الدا لي ال م يعاني منه الفنان 

الىى عىالم  ه ا الهرول  يك ن حيث  دفعه الى االبداع الفني ان في الهرول من ال اقع ال م يالفن

   يالي 

الفني  فالحبيبة ان الشاعر يحتا  على ال اقع بالخيا  ، فه  اذن  الخيا  عنصر الع  في االبداع 

رول مىىن حالىىة ال يهىىرل منىىه بىىل يغىى ص فيىىه وربمىىا دىىان االصىىح ان نبىى   انىىه انمىىا يحىىاو  الهىى

النفسىي الىى م يمى   بىال ان الصىراع وهى  اانىىى الىى الىتخلب منىه الىىى  احساسىه الحىاا ب اقعىه 
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ع ه  الريبة في التخلب من ه ا ال اقع ال الهىرول منىه الهرول وعندئ  يك ن الدافع الى االبدا

 وترده هنا  الى عالم ا ر  يالي ال يمل اليه بصلة  

بىىرا يعلىى رؤيتىه الفلسىىفية للحيىاك مىن  ىىال  قراءاتىه الشىعرية فنىىراه يؤدىد انىه   يردىن   -7

لىىيس  بانىىه شىىاعر حبيبىىي عميىىق الىىروب و لشىىعراء فالسىىفة ومىىنهم طىىاي ر ويعبىىر عنىىه

ريلكىة بل ردىا و وا الىى روحىه ، دمىا  يهىتم ينرر اليه بل على قارئيه ان ينف وصافا دما 

ا عىن وقىد تكلىم البريكىان دثيىرال م يتمين حسب تعبير البريكان بتعبيره عن قلق الىروب 

ره الروب وقد تناولنا فيما سبق رؤيته لروب االنسان التي يلبل دم ض ع عا  على شع

 ه ه الروب   آ وم

 على المفه   االنساني ادثر فادثر عندما يب  :يردن البريكان   -8

الحبيبىىة اننىىي اميىىل الىىى الشىىعراء الىى ين يمثلىى ن ن عىىا مىىن عرمىىة الىىروب االنسىىانية وال يبهرنىىي 

يردىن علىى شىعر طىاي ر النىه  وهى    70التانق واالصىطناع فطىاي ر فىي مىا اشىعر شىاعر عرىيم 

 شاعر فلسفي في الدرجة االسا. و انيا النه عميق الروب 

 علىىى نتىىا  الشىىعر فىىي ة فىىي الشىىعر ويا ىى  يردىىن البريكىىان ادثىىر علىىى الج انىىب الفكريىى  -9

ان  ة ،فهى  يعتبىرعصره انه يعبث بالكلمات وه  مىراا  الفتبىار الفكىر وامتهىان الحبيبى

 يىىؤام الىىى ان الشىعر يكىى ن مفتبىىرا ت واسىىتخدا  دلمىات فىىي ييىىر محلهىا العبىث بالكلمىىا

 يؤام به الى ان يك ن من يير جدوى  للفكر وه  مما يضر بكيان الشعر و

 تجاوعب صفه قضية فراية توا يرا تكلم البريكان عن مسالة الخلق في الشعر   -10

اعر فىان انتمىاء الشى -دمىا يبى  –جميع االعتبارات النمانية والمكانية ومن جهة ا ىرى 

ة التىىي راء ال ينبىى ه وحتىىى ال سىىائل المجربىىالىىى ايىىة حردىىة شىىعرية او رعيىىل مىىن الشىىع

 ية اساسىية مرتكنهىا هى عها التط ر تحل يده ال تنب ه/فبضية الخلق في الشىعر قضىوض

ة ال الىى ايىة جهىيؤمن به دنتا  للشعر يتجاوع النمان والمكىان وان انتمىاء الشىاعر  انه

 ينب ه وينب  شعره بل  لبه للنب ه  ال م يجعل منه شاعرا من الطراع الجيد 
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 الفصل الثامن 

 ن في اساليب الشعر وص ره الشكلية /م البريكارأ

ى لىال اريد ان اسهب دثيىرا فىي هى ا الم ضى ع وذلىك الننىي حاولىل فىي هى ه الدراسىة الترديىن ع

لى م امن يير الصحيح ان نتكلم عن البريكىان اون ان نمىر علىى الشىكل  الج انب الفكرية ولكن 

رايىه فم طرحه من  ال  شىعره الفكر ال على دتب فيه الشعر ورؤيته لالشكا  الشعرية وتا يرها

 :لشاعر حسين عبد اللطيف حيث يب  في االشكا  الشعرية يمكن ان نستخلصه من ح اره مع ا

د ن قصيدتي من الشعر الحىر ال يعنىي بحىد ذاتىه انهىا ادثىر تطى را مىن الشىعر العمى ام، مىالم ))

ان يستند الشاعر تثبل ان روحها جديرك بشكلها  يجب ان يحمل دل عمل فني تبريره الخاص،ال 

هى ا اهتمامىه  نستشىف مىن ق لىه  71الى اعتبارات  ارجية او يكفي باستيفاء مرهرية معينىة    

بالمضم ن الشعرم وليس الشكل فه  ال يعتبر ان الشعر الحر ادثر تطى را مىن الشىعر العمى ام 

يىة فهى  وانما الفيصل بينهما الصى رك الشىعرية المسىتمدك مىن دليهمىا وهى ا رام فىي يايىة االهم

يطالب بان تك ن روب الشعر جديرك بشكله وليس العكس بل ه  ي هب ادثر من ذلىك حىين يبى   

يببى بعد ه ا ان ي عن الشىعر بميىنان الخلىق وحىده ،ومىن في م ضع ا ر من ح اره السابق:  )

السى اجة بمكىىان ان يتىى هم بعضىىهم ان دىل شىىعر مىىن نتىىا  جيلنىىا تبىدو عليىىه مرىىاهر الحدا ىىة هىى  

شعر الساببين ،فكثير من الشعر الحر ال م ينشىر اليى   هى  ابعىد عىن مفهى   الحدا ىة افضل من 

نفسها من بعض قصائد ابي شبكة وميخائيىل نعيمىة،بل ان دتىال النبىي لجبىران مىثال وهى  دتىال 

نثرم يشف عىن روب شىاعرية ينىدر وج اهىا اليى   حتىى لىدى الشىعراء فىنحن اذ ننتصىر للشىعر 
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بىا ولىيس فىي هىى ا االنتصىار مىا يىدعم النتىا  الغىث المتىداو  ونامىىل الجديىد فىي افضىل نماذجىه ف

بة الجنافية التي يت همها بعض العصىابيين ،ان الخلىق يتجاوع الحدوا الراهنة ولكن ليس بالطر

وهى  قضىية فرايىة يتجىاوع جميىىع االعتبىارات النمانيىة والمكانيىة ومىىن جهىة ا ىرى فىان انتمىىاء 

يىىل مىىن الشىىعراء ال ينبىى ه واسىىتطيع علىىى االقىىل ان اعلىىن الشىىاعر الىىى ايىىة حردىىة شىىعرية او رع

فىىي  ىىل  بافىىة متطىى رك ال  1969ف جىى ام فىىي عىىا    ضىى عي الشخصىىي لمعيىىار العمىىل وحىىده

يعطيني اية منية على شاعر وجد قبل  لث قرن اال بمبدار ما احبق من نجاب فني في دل قصيدك 

س اء ادان الشكل ال م جاءت  شعرية البريكان ه  الخض ع لمعيار  الال اضح من دال      72  

يتبىين مىن لك الروب الشعرية والشاعرية دمىا عبره الفكرك عم ايا او حرا او نثريا المهم ان يمت

لشىىعراء الىى ين يرنىى ن ان النتىىا  لىىه عالقىىة بالشىىكل وهىىم لالبىىراءك النفسىىية  ان دىىال  البريكىىان

ين وعصىىابية الفنىىان  رؤيىىة هم بالعصىىابييحملىى ن فىىي نتىىاجهم الغىىث الشىىيء الكثيىىر وعبىىر عىىن

   تىرلنج))المحت ى الشعرم ال يرتبا بال اقع ارتباطا صحيحا دى لك فىان  سايك ل جية تعني ان 

بالنتيجة فان البريكان ي ا  73ما اا  الفنان عصابيا فان محت ى عمله الفني عصابي د لك  يب  :

حىين ان الناقىد الىددت ر عىن  انه ليس قاارا على االبداع فىي ب   ان د ن الفنان عصابي يعني ال

الدين اسماعيل يعتبر ان الشاعر  دكل شخب ا ر قد يعاني مىن حالىة مرضىية وقىد يتىالم لسىبب 

او لغيره لكنه ليس مجن نا حتى عندما يك ن الفنان عصابيا ال يك ن لعصابه ام ا ل فىي قدرتىه 

لنفسىية ال اعيىة بكىل مىا على االبداع الفني ،النه حين يبدع يك ن في حالة من الصحة واليبرىة ا

لتىرلنج حيىث يعتبىر ان وقىد اعتمىد الناقىد اسىماعيل علىى اراء ابرعهىا   74فىي ال اقىع مىن حبيبىة 

يضىيف الناقىد عىن الىدين اسىماعيل العصابي يمكن ان يك ن مصدرا للمعرفة الروحيىة و المرض 

بيته لىىيس التسىليم بىىان الشىىاعر عصىابي علىىى نحىى  فريىد اال ان قدرتىىه علىىى اسىتخدا  عصىىا ))ان

بالتاديد عمال عصابيا وه  ال ي حي اال بالصىحة فالفنىان يشىكل ا يلتىه ويجعىل لهىا شىكال واصىال 

 وبناء على ما مر فان البريكان لم يكن م فبا في اطالق لفرة عصابي علىى الى ين  75  اجتماعيا

علىىى  ولكنىىه دىىان ناقمىىا بالنتيجىىةعبىىر االشىىكا  الشىىعرية التىىي يب ل نهىىا   شىىعريتهمال ينتجىى ن 

  الشعراء ال ين يسم ن انفسهم شعراء وهم ينتجى ن قصىيدك نثىر ال طعىم لهىا وال لى ن وال رائحىة

ول  دان البريكان م جى اا اليى   وقىرأ بعىض النصى ص لىرأى منهىا العجىب العجىال ، وفىي هى ا 

المجا  دتبل بحثا مهما تحد ل فيىه عىن رام الىددت ر احمىد عبىد المعطىي حجىاعم حى   قصىيدك 

 نه في الملحق في نهاية الكتال *النثر اضم
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عريا البريكىان انىتج مىن الشىعر العمى ام وضىمنه فكىرا شى  فىإن  بالرج ع الى االشكا  الشىعرية 

قبر فىي  : جا  ااتي على ذدر قصيدته العم ايةوفي ه ا الم اله حا  ما انتجه من شعر التفعيلةح

   الخيالي بعالم االحال ؤها ما يبتد  وفيها من الفلسفة الشعرية عند1947المر  التي الفها عا  

 فه  يب   :

 الى عالم االحال  تهف  سرائرم

 ويسرم، على ص ت الصبابة  اطرم                                     

 ني ال درى وتسكب وحيهارُ سك  فتُ 

 على وترم الرمان فيض مشاعر                                             

  واالحال كدرى وه  قد عاو  بين ال ادر  في ه ه البصيدك بين عالم االحال  وال فالبريكان يناو

  فيما بعد حين يب   :

 تصاا  االحال  

 تفسيرها في لحرة اليبرة

                     

 تصاا   اليبرة تفسيرها 

 في حلم تدفنه ال ادرك 

 ممتىن   بالتامالت وعىالم االحىال  مغر سبق ولكن تببى مسالة انه وقد تناولنا ه ه المسالة فيما

رأيا لباشالر ح   التامل الحبيبي لدى الحالم حيث يجتاحنا شيء محسى . مىن  وهنا تامالت بال

فيه تأمال حبيبيا فكين نته  ه ا العالم وه ا الشيض الصغير المتخيل ه  حد الذع يخرق الحالم يثير

ويسىتخد  البريكىان عىالم   76ي تىده  دين نة الصى رك ودين نىة االنتسىال الىى الصى رك التى في 

ال الصدا يب   باشىالر : االحال  ال م قد تك ن االالت تفسيرك م ج اك في عالم اليبرة وفي ه ا 

والكلمات الى اراك فىي قصىيدك ))قبىر فىي   77 تك ن رؤية العالم جلية اال اذا حلمنا مسببا بما نراه

االنسان بعد الممىات وهىي:/ وهمىي،  آ ع وميها الدالة على االسى والجنالمر    تلتبي في معان

ذبىى ال، الفنىىاء، االسىىى، الشىىج ، قبر ،البىىادي، تىىدمى، الليل،وحىىدم، تالشىىل، الماسىىي، حىىنين، 

تبكهىىا، حيىىث نىىرى هىى ه الكلمىىات بمجم عهىىا تعطىىي انطباعىىات مؤلمىىة حىى   صىى ر مختلفىىة عىىن 

 ت  لسىفية حى   المىاالنسان واماله وحياتىه  دى لك يبى   فىي قصىيدك عم ايىة ا ىرى ذات رؤى ف

ال ي قفىه الشىكل الشىعرم  بعد الممات ممىا يبىرهن انىهاالنسان  ورؤى البريكان في ال ج ا ومآ 

 :/1948في تناو  م ض عاته الفلسفية فه  يب   في قصيدك ))الغسق   التي دتبها عا  
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  لي الكؤو. تجف من  مأ 

  ر واالينيات تم ت في اال                                  

 اني احس ن ير عاصفة

 رـــــــــــــوأداا اسمع ايما  ب                                

 الضفة الغناء ذاهلة

 جرـــــــــــــم ع رك االرياب والش                           

 والرب ك الع راء واجمة 

  ر ــــــــــــــعبرى تكاا تغ ر من ح                          

 مرنح االفياء ي بل في و

 كر ــــــــــــــسا  من الغدران معت                             

 واالفق مط م على لهب

 در ــــــــــــــــفكانما ه  محجر الب                             

 ما لل ج ا ؟ دانما عبرت 

 فر ـــــــــــــــــــــتدع ه ناععة الى س                          

ف :فىىالكؤو.  تجىىنىىرى التشىىاؤو  فىىي هىى ه البصىىيدك التىىي دتبهىىا البريكىىان فىىي بداياتىىه الشىىعرية 

 رك والشجر م ع والريابواالينيات تم ت والعاصفة في الطريق قاامة والضفة الغناء م ه لة 

ت والربىى ك واجمىىة وتكىىاا تغىى ر ومىىرنح االفيىىاء يىى بل واالفىىق مطىى م فكىىل هىى ه الصىى ر هىىي االال

 جى ا الاؤمية ليس فيها من التفاؤ  بالحياك شيء فكانمىا فلسىفة البريكىان تبى   علىى نى اعع تش

 : دره له ه الصفات يتحدث عن ه   الطريقوالدليل انه بعد ذ التي تكلمنا عنها 

 والرلمة السكرى معالمها 

 ه   الطريق ،وضيعة اال ر                                

مرلمىة فاالمىادن ال مغىايرمة هي منشض التشىاؤ  ولكىن هنىا  رام فلسىفي وقد يعتبر المتلبي الرل

د هي امادن يعي  المىرء فيهىا تحىل  ىل الرىرو  المهىداك الخاصىة التىي يشىعر المىرء بانىه يفبى

 عه م اللها الشع ر بشخصيته او يفبد  اللها الشع ر بال اقع فيختل هنا ال اقع ويختل ه  

فسكي ودالي  الرلمة ليسل ببساطة هي ييال الض ء فهنا  وفي حديثهما عن الرلمة قا  ملين 

شىيض ايجىابي  ىاص بهىا ،فبينمىا قىد يىتم اسىتبعاا المكىان المضىيض مىن  ىال  ماايىة االشىياء فىان 

الرلمة تك ن ممل ءك محتشدك انها تلمس الفرا او تمسه على نح  مباشر تحيا به وتخترقىه بىل 

هىا الرلمىة وهىي ال تكى ن دى لك بفعىل الضى ء ،ان وحتى تمر عبىره ومىن  ىم فىان االنىا هنىا تخترق



هك ا تحدث مينكى   78مشاعر الغم ض التي يستشعرها المرء في الليل قد تاتي من ام شيض ا ر

المحىىيا او  و فسىىكي عىىن االمىىادن المرلمىىة وعىىن فبىىدان التمييىىن او الحىىدوا المميىىنك بىىين الكىىائن

ر  ود لك اعضاء الحس التي هي مصممة البيئة  ال  الرال  ويكتسب التميين بين الدا ل والخا

لىىالارا  الخىىارجي اورا مت اضىىعا هنىىا وفكىىرك فبىىدان المىىرء ل اتىىه فىىي المكىىان المرلىىم والمجتمىىع 

 بالتالي نىرى ان الفكىر المرلم ربطها دالي  بدافع الم ت ود لك ببعض اشىكا  المحادىاك الجماليىة

هى ا الفكىر علىى الشىكل النثىرم فبىا  ال م تا ر فيه البريكان وعكسه على شعره لم يبتصىر ايىراا

 لبصيدته بل شمل دل اشكا  الشعر الحر والعم ام والبصيدك النثرية 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 وعالم االشبابالبريكان 

 

 ين  بافية الترتبا فبىا بمعنىى االشىباب الى م يربطهىا بىالم تى الى فكرك االشباب فكرك مجاعية و 

عديىدك للفكىرك فىي االال ودىل اشىكا  الميىديا الحديثىة ،فىي جليىات يع اون الى الحياك بل ايضا بت

السطر اال ير مىن دتابىه ))اشىباب مىاردس   يستشىهد اريىدا مىرك ا ىرى بالكلمىات التىي وجههىا 

ه راشىىي  فىىي الفصىىل االو  ،المشىىهد الثىىاني مىىن مسىىرحية هاملىىل عنىىدما دانىىا  مرسيلس ، الى 

الشىبح ،فبىد تحى   مرسىيلُس نحى  ه راشىي  يبفان معا عند السيا  المحكىم للبلعىة فىي م اجهىة 

وفىي المسىرحية يضىيف مرسىيالس 79وقا  له فيما يشبه االمر ))انل فبيه يا ه راشىي ، اطبه  

جرينبالت ب لك السطر ال م يبدا الشبح مىن  ىال  التعبير))أساله يا ه راشي   فبعد ان استشهد 

   فيىه انىا روب ابيىك هنىا دتىب مناجاته مع هاملل في الفصل االو  المشىهد الخىامس والى م يبى

جرينبالت يب  ))ليسل هنا  اع ى اشد ق ك في االال ،تتم من  ال  شكل اسىر تمامىا لالهتمىا  
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تلىك الحالىة الخاصىة مىن االعتبىاا ييىر الحاسىم او ييىر اليبينىي مىن -على نح  مطلىق–وتستثمر 

جىرينبالت دىل اشىكا   حكاية ه ا الملك الميل التي تدور ح   طريبة م ته الخاصة    ويسترجع

االسىتخدا  التاريخيىىة ييىىر البالييىة لهىى ه المصىىطلحات فىي الطبىى . الكنسىىية التىي تهىىيمن علىىى 

عمليات العب ر الى مملكة الم تى، والتي قد تك ن في مملكة الروب ال مملكىة االشىباب، فبىا فىي 

ذلىك المالحرىة ض ء عمليات الدفن المناسىبة المنرمىة الجسىاا المى تى   ىم يى در جىرينبالت بعىد 

التالية ))حيث ان الطب . التي تحكم عملية عب ر شخب ما من عىالم الحيىاك الىى عىالم المى ت 

قىىد تغيىىرت ،فىىأن الكلمىىات الدالىىة علىىى هىى ه الطبىى . لىىم تكىىن قىىا  ابتىىه ،وهىى ا مىىا جعىىل مىىن هىى ه 

ولىىيس اا  علىىى الطبىى . التىىي تحكىىم عمليىىة  الطبىى . م ضىى عا للصىىراع الط يىىل والىىدم م  

،لبىد     من عالم الحياك الى عالم الم ت من قصيدك البريكان ))اسط رك السائر في ن مىهالعب ر 

ام  Spectral Poetryاصىىبحل هىى ه الطبىى . فىىي ))هاملل  مبط عىىة مىىن الشىىعر الشىىبحي

وعنىد  80مبطعا شعريا سىحريا  ماسىي التفاعيىل يتفى ه بىه شىبح مثيىر للريبىة والشىك والتسىاؤ  

هما طلح االابىي فىال بىد ان نشىير الىى المصىطلحين اللى ين صىايالحديث عن االشباب ضمن المص

 Phantoms Ofبىى الير حىىين تحىىدث عىىن اشىىباب الخيىىا   الشىىاعر الفرنسىىي الشىىهير تشىىار 

Imagination ووضعهما في مبابل او م اجهة اشىباب العبىل Phantoms Of Reason  او

نسىىبة اليىىه دائنىىات حيىىة ،هىىي انحرافاتىىه وحىى ر مىىن الخلىىا بينهمىىا ،وقىىد دانىىل اشىىباب الخيىىا  بال

ال دريات والمخل قات التي تبعث من  ال  الرال  وتلك الم ج اك قبل ام شيض ا ر ،والتىي ولىد 

 :81، يب   البريكان في قصيدك ))شبح لشبح  منها الن ر وهي الالشع ر

 

 ارى جسدم يضمحل

 ودفي تشير

 واسمع ص تي البعيد

 فمن يتغلغل في ال ادرك؟

 ومن يتراءى هنا ؟

 ومن ه  المراقب؟

 اتعر  انل؟
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لغىل فىي يستخد  هنا اشباب الخيا  دكائنات حية دما استخدمها وفرق بينهىا بى الير فمىن يتغ فه 

ات حيىة ال ادرك سؤا  يطرحه البريكان عن اشباب عالم الخيا  وليس اشباب العبىل فهىي اذا دائنى

 تبعث من  ال  الرال  وي لد  اللها الن ر  

 لشىيطان مىن وجهىة نرىىر بى الير ،دىي يهىاجم ذلىك الغىرور واالاعىاء الخىىاصوقىد تىم اسىتدعاء ا 

ا  هىى ه بالعبىل ،ام ذلىىك االاعىاء او الىىنعم بىان العبىىل فبىا هىى  الخالىد ،لبىىد اسىتبدت اشىىباب الخيى

ا فعىل وهكى  بب الير وسيطرت عليه ،فاهتم بعالم االحال  والخيا  والب ى الغامضىة والسىحرية ،

ال عي فىي  ذلك حليفا مطيعا الشباب الخيا  ،فبدتمتع بدرجة دبيرك من لكنه لم يكن مع البريكان 

ره ايضىا ،يكى ن مسىتمدا بىدو ا العنى ان المسىتمد مىن بى الير دتاباته الشعرية والنبدية ،ولعل ه 

  ))عندما ينا  العبل تصح  ال ح ش    ل حات ج يا الشهيرك  من عن ان احدى

واضىحة جىدا حى    في نصه المسمى ))أينياتت .،   طبيعة االشياء تحدث ل دريفي دتابه ح 

عىىن الكيفيىىة التىىي تحىىدث مىىن  اللهىىا الرؤيىىة البصىىرية الخاصىىة بىىال ح ش  أشىىياء يامضىىة  

االسىط رية والبشىىر المىى تى واالشىىباب فىىي عب لنىىا وديىف تهىى   هىى ه الصىى ر اا ىىل هىى ه العبىى   

 عة مىن الى رات المتحردىة وتتج   فيها ،فبا  ان العبل والروب انفسهما هما مجرا تجمع لمجم

بالغة الدقة والصغر ،وان االشىياء تطلىق صى را مشىهدية محاديىة لهىا تتكى ن مىن عناصىر ذريىة 

تتح   بدورها عبر اله اء ومن  م تصبح رفيعة وهشة مثىل شىبكة العنكبى ت ،واحيانىا مىا تتحىد 

يبىىا  هىى ه االشىىكا  ببعضىىها الىىبعض لتكىى ن وح شىىا ،وعنىىدما تىىد ل مىىن مسىىا  الجسىىم تبىى   با

تك ن الص ر العبلية في ض ء هى ا التصى ر العناصر الدقيبة ال اهنة الم ج اك في العبل وهك ا 

ونرى البريكان في مبطع من قصيدته في الطريىق  82مما لة للرؤى البصرية التي تجت ل االعين

 يب  : 1958التي دتبها عا  83الى االشغا  الشاقة 

 وساعة فساعة انرر في وج  

 المحطات  افي سباتالى البرارم و

عُل؟ ما اعا   انا؟ امن عالمي أُنتُن 

 اراقب االشباب،اشخاصا يل ح ن

 يعدون يضحك ن  يصعدون يننل ن 

 دانهم ليس ا س ى اشباب ذدريات  

 دانهم ليس ا س ى حشد من الرال 

 في حلم يريب
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ر الىى ا البشىنرى البريكان في ه ا المبطع يتحدث عن الرؤية البصرية الخاصة التي يتح   فيه 

علىى انىه  روب االنسان الى العالم ال م انتنعل منىه ايضا تنرر بح بانتباله الى عالم الم ت وش

  عالم من االشباب 

الىىى بدايىة تفكيىىر االنسىان بىىالم ت ومىا قىىد يحىدث بعىىده  تمتىدو ىاهرك االهتمىىا  باالشىباب  ىىاهرك 

با في االال العربي الحديث وقد ريح شح ا الفل في الشعر العربي البديم واالهتما  بهاووج اه

اريدا بينها وبين الميديا المعاصرك ،التي هي في رايه امىادن تبطنهىا االشىباب ،والفكىرك متكىررك 

شىبحية ييىر  التي هىي ايضا لدى ب اريار في حديثه عن الص ر ،والص ر المحادية او المما لة 

الخىداع دمىا دىان شىانها لىدى  ذات اص   محداك ،تردن على المرهر الخارجي والسطح ،ومن  م

افالطى ن ،وتىرتبا الصى ر المحاديىىة واالشىباب بالضى ء  ص صىا المعىىتم منىه والخافىل ،ودىى لك 

باالمىىادن التىىي تبىىدو مأل فىىة علىىى الىىريم مىىن يرابتهىىا او تبىىدو يريبىىة علىىى الىىريم مىىن ألفتهىىا 

ى بعىض ،وس   يستمر ه ا الربا بين ه ه الم ض عات بعضها ببعض حتى يصل الى مىداه لىد

االعصىىال ،أمثىىا  برنىىارا بىىار الىى م قىىا :ان االشىىباب تسىىكن فىىي  علمىىاء الني رول جيىىا او علىىم

االسىا. فىىي مىىى االنسىىان وتنشىا تىىدريجيا فىىي ذادرتىىه و يالىه ،فىىي ذلىىك المسىىرب التصىى رم او 

االفتراضي الم ج ا في عبل االنسان، وه  مسىرب ايهىامي يشىتمل علىى الى ات واال ىر ،مسىرب 

والىىربا بىىين  84،قبىىل ان ي جىىد فىىي السىىينما او المسىىرب او االال عامىىة نسىىان ي جىىد فىىي مىىى اال

 : 85االشباب وال دريات والخيا  نراه واضحا جدا عند البريكان في قصيدته ))مدينة ا رى  

 وراء المدينة ذات ال ج ه المائة

 هنا  مدينة ا رى

 وراء المدينة حيث تشع العمارات 

 تاجرحيث تدور الميااين حيث تعج الم

 هنا  مدينة ا رى 

 هنا  مدينة االشباب واالصداء 

   سادنة تبلب ذدريات رجالها الم تى

الجىامح سىادنة تبلىب ذدريىات بخيالىه  شباب التي هي مدينة ا رى يتصى رهايتكلم عن مدينة اال 

الم تى ام ان مدينة االشباب الخياليىة تتى در ماضىيها عبىر الى دريات التىي هىي م جى اك  رجالها

سرب المى ال م تكلمنا عنه بالنتيجة فان البريكان ابتدا بتخيل المدينىة عنىدما قىا  ان هنىا  في م

فه ا  يا  تص رم للمدينة  ىم اا ىل عنصىر الشىبحية الى م هى  ، مدينة ا رى يير المدينة ه ه 
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ود لك فان ه ه المدينة تحمل اشباب تمثل  بىل  ومن  م عنصر ال دريات عنصر ييال الشخ ص

وهىىي تجليىىات االسىىال  او تجسىىيداتهم التىىي تعمىىل بطرائىىق  اصىىة ، لىى ادرك الجمعيىىة  التىىراث وا

ب صىفها مصىححة او مصى بة للننعىات الفرايىة الخاطئىىة وب صىفها روابىا او صىالت رحىم بىىين 

العىىائالت والمجتمعىىات او دائنىىات تبىى   بالتىى دير باالعمىىات والجىىرائم واشىىكا  البسىى ك والعنىىف 

نة التي وصىفها البريكىان فىي اعىاله بالنتيجىة فىان الخيىا  والى دريات االجتماعي  ال م مر بالمدي

 :يمكن تمثيل عالقتها بعالم االشباب بالشكل التالي

 

 ات ال دري  ـــــــــى ــــــــــيب ا الى ــــــــــــــــــ عالم االشباب ـــــــــــــــــــ ال م يب ا ال  الخيا  ـــــــ

 

 

 – 2-شكل رقم 

ال ي جد  يا  ال يعتمد علىى الى ادرك دمىا ال ي جىد تى در وليم التام: ه ذاته قا  الفيلس  وباالتجا

ال يشتمل في اا له على جانب من ج انب الخيا  والت در في ذاته ن ع من التناسى ال م يسىمح 

لنىىا بىىان نىىرى العالقىىة او الصىىلة بىىين العمليىىات الخاصىىة بالحيىىاك النفسىىية ودىى لك االنجىىاع العىىائق 

اتنا االبداعيىىة ، والتىى در او االسىىتدعاء فىىي جىى هره عمليىىة تشىىكيلية )ومىىن  ىىم فهىى  عمليىىة لبىىدر

بالنتيجىة فىان المسىرحيات واحىال  اليبرىة واحىال  النى   فيهىا دثيىر مىن  86ابداعية من نى ع مىا  

عمليىات اعىااك تكى ين وتىرميم  ياليىة او الج انب المشتردة والمتشىابهة ،وذلىك د نهىا جميعهىا 

حدث معين او شخصية معينة او مجم عة من االحداث والشخصيات ويتم ذلىك دلىه  متخيلة ح  

من  دما يتم صب بينهما ،عبر ال ادرك قصيرك المدى او البعيدك المدى او من  ال  منيج  اص 

 ال  ال ادرك العاملة او الى ادرك السىا نة التىي تمىن  بىين الماضىي والحاضىر فىي ب تبىة  ياليىة 

الىى ادرك البعيىدك المىىدى ومنجهىىا مىىع الحاضىىر بب تبىىة  و ىىف البريكىىان   وقىىد 87 صىبة ومتميىىنك 

 : 88عالمنا حكاية   حُ صب   يالية متمينك فه  يب   في قصيدته )عندما يُ 

 دان ا يبص ن البنائهم

 حكاية االنسان في الديل

 واليسرون البطالهم

 قداسة اال على البتل

 اعط ا طغاك االرض ارواحهم 
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 غاك وابدع ا دل مرا ي الط

 لعلهم لم يعشب ا م تهم 

 وانما لم يعرف ا ما الحياك 

 ضر صى رك بالتالي يستح بالتالي فالبريكان يست در االنسان االو  ال م دان يعاي  االايا  وه 

من عمق التاريى وعمىق النمىان ويىربا وجى اه مىع وجى ا الحاضىر بكىل مفاهيمىه المبنيىة علىى 

قيىا الميتافينبفان االشباب االابية ترتبا ارتباطات دثيىرك  بالنتيجةمرا ي الطغاك ووجدان الحياك ،

دعالمة  والسياسة واالابيات الخاصة فبعض ه ه االشباب يخد  ب صفه حامال للحبائق العليا ،أم

 مرئية او مسم عة  اصة بالروب :

 نفسه ،مرك بعد ا رى ،يح   على الناف ك

 نفسه ذلك ال جه،مرتسما من وراء النجا 

 المملة وقل هب ط البمر في الليالي

 نفسه ذلك الشبح المتخايل في هالة الض ء 

 مرتع  الشفتين يغمغم 

 ام ابتها   في

 وام حشرجة صامتة 

يحىاو  ولم ت والحياك فه ا ال صف ه  وصف للروب التي تحمل الحبائق العليا المتعلبة بعالم ا

 راء النجا  ،ان يجعل منها عالمة مرئية من  ال  شبح مرتسم من و البريكان 

الت اصىل ت حيىد ود لك ت حي االشباب باالعاحة واالقصاء والبعد وااليتىرال ،او انهىا قىد تعيىد ال

نفىيس تعمل بعض االشباب دى دالء او نى ال ال ىر جمىالي او فنىي ،ود سىيلة للت بين ما انبطع ،و

اليىة االنفعوالتحرر من قي ا العجن والعبىل وقىد تمثىل االشىباب البلىق والغضىب والخطىر والبى ى 

للخبىرات  التي تضبطها الثبافة وتتحكم فيها وتمنح التعبير الصريح عنها وقد تك ن عالمة اولية

 واالدمىا  البدائية والغرينية ،وقد ترتبا بفكرك البرين والمرأك والعنصر المكمل والرىل والحى  

 وييرها 

لغيال وتجمع بين ال جى ا ها تستحضر ابا تصار، االشباب االابية اشباب مجاعية واستعارية ،ان

وهك ا فانها تمثل ال ج ا وج ا بين الخفاء والتجلي الخاصين بالحبيبة االستعارية ال احدك والال

 يب   البريكان:/ 89في الغيال والغيال في ال ج ا وما يبع بينهما في ابرع تجلياته 

 اعدات مائدتي    وهيأت الكؤو.   متى يجيء

 النائر المجه  ؟
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 ايل الصغاراوقدت البنا

 بببية النيل المضيء

 فهل يط   االنترار؟

 انا في انترار سفينة االشباب تحدوها الرياب 

 في ا ر الساعات قبل ت قف النمن اال ير 

 في اعمق الساعات صمتا  حين ينكسر الصباب

 دالنصل ف ق الماء حين يخا  طير ان يطير 

 90في  لمة الرؤيا  

نترىىار و. وايبىىاا البناايىل المضىىيئة بالنيىىل والالوجىى ا هىى  افىال ج ا هىى  اعىىداا المائىىدك والكىىؤ

نفعىا  لىق واالسفينة االشباب وما تحمله بين طياتها من يربة وايتىرال وانكسىار ،دى لك فىان الب

 وتجلياتهما من  ال  ق له  واضح في ه ه البصيدك 

 فهل يط   االنترار ؟

 اب ا حيىىث اصىىبحل دلمىىة االشىىبال جىى انترىىار مىىاذا؟ نعىىم انىىه  لمىىة الرؤيىىا فىىي عىىالم الغيىىال فىىي 

دا هما رابطة بين ال ج ا والالوج ا بين الم ت والحياك ام حلبة وصل بين عالمين متباربين ج

 عالم الم ت وعالم الحياك ودما ي ضحه الشكل التالي /

 

 ــــــــــ عالم الحياك ـــــــــــــــــــــــعالم الم ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشبحية ــــــــــــــ

 

 -2-شكل رقم 

  طيىر فاستخدا  تعابير قبيل ))قبل ت قف النمن اال ير    ))حين ينكسر الصىباب   ))حىين يخىا

ال يىر ان يطير    دل ه ه التعابير هىي االىة علىى البلىق مىن المى ت ومىن عىالم الغيىال فىالنمن ا

لمى ت الطيران تعابير اقيبىة لحىد فاصىل بىين عىالمي للحياك وانكسار الصباب ومخافة الطير من ا

كالها فاالشىىباب  فىىي اقنعتهىىا واشىىوالحيىىاك والبلىىق مىىن هىى ه الحىىدوا الىى م مثلتىىه سىىفينة االشباب 

 ق   فيما سب احرية ال م تكلمنا عنهالمختلفة حاضرك بكثافة في االال الخاص بال اقعية الس

  قصىيدك ))اينيىة حىىب مىن معبىل المنسىىيين  ات قىف عنىىد  االشىباب تجعىل الغائىىب حاضىرا   والن

 البريكان ص رك الغائب حاضرا من  ال  الشبح فه  يب  : حيث جعل

 يا سل ى 

 لم نلتق قبل ،ولم ار منك س ى شبحك
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 وحكايا تروى لي عن نبلك عن مرحك

 الى ان يب  :/

 يا مرقصة في الحنن رؤام داسط رك 

 يا شبحا تنبصه الص رك 

 في ام مكان اقسم ل  القيتك ي ما

 لعرفتك ل  صافحتك بعد مضي عمان

 لبكل اعماقي من فرب

 اتص رها  صالتك تطفر في مرب

 اتص ر وجهك ص تك ل ن العينين 

 ودم ن البسمة في الشفتين

 اتص ر     ال يمكنني تجسيد الشبح

 اتص ر ا  تك االطفا  ،وام حنان

 تضفين على البيل العارم

ها مىن عندما دتب ه ه البصىيدك ولكنىه اوجىد لم ال اقعي لديه ج اك في العاسل ى يائبة يير مف

 ال  الشبح واستحضرها شبحيا و اطبهىا واقعيىا دانمىا هىي م جى اك واوضىح مىا ورا فىي هى ه 

 : ك ن الغائب حاضرا هي ق لهالبصيدك دداللة الن ي

 يا شبحا تنبصه الص رك

 وق له 

 اتص ر   ال يمكنني تجسيد الشبح 

   91داه في بداية البصيدك من وصف لسل ى بانه لم ير منها س ى شبحهاوه  تفسيرا لما ابت

وتجسد االشباب المعنى ال اقعي السحرم الج هرم او االساسي البائىل ان ال اقىع يتجىاوع اائمىا 

قىىدراتنا علىىى وصىىفه او فهمىىه او ان و يفىىة االال هىىي المشىىاردة فىىي ال اقىىع المحىىدا المحىىدوا 

مىىا وراء حىىدوا ال اقىىع المعرفىىي وتكىى ن االشىىباب هىىي المرشىىد ،فال اقعيىىة السىىحرية تىى هب الىىى 

والم جه له في مثل هى ا الى هال الخىاص والعى اك منىه   هكى ا تكى ن ال اقعيىة السىحرية مىا بعىد 

حدا ية في رفضها لكل تلك االشكا  من الثنائية )عالم ال اقىع وعىالم الخيا  وللماايىة اال تناليىة 

هكى ا  92 ال  ا رائها لل اقىع برؤيىة سىحرية و ياليىة جديىدك  الخاصة بالحدا ة الغربية وذلك من

تك ن االشباب معنا  في دل مكان ،دما يب   ج ليان وولفرير ،وربما م جى اك االن ادثىر مىن ام 
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وقل مضى ،وهك ا فانه عندما يشير المرء الى نىب معىين بىالمعنى الصىحيح او المحىدا للكتىال 

تلفني ني على انه نب ،فانه يتحدث بشكل ادثر اتساعا  المطب ع ،او يشير الى فيلم سينمائي او

من  ال  شبكة افتراضىية مىن العالقىات التكنل جيىة الطيفيىة المرتبطىة بالضى ء والحضى ر ،دمىا 

تحدث  عن فكرك تكىرار النيىارك او التىراا والسىكن واالقامىة  فان اريدا نفسه  فعل اريدا، ود لك

ه دىان يتحىدث ايضىا، عمىا يرىل م جى اا دبى ك مىؤ رك واالمادن المسك نة باالشىباب الخاصىة فانى

تب   باالحال  واالعاحة وتغيير الشىكل الخىاص بالحاضىر ،ودى لك ب صىفها ))ال ه يىة   حاضىرك 

  93على هيئة ه ية معينة من  ال  عالقات  اصة بالتغير والتا ير ،وربما االنتبا 

 يب   البريكان :

 ان له وجها د جه النا. اجمعين

 يته يلهث في العتمةلكن اذا را

 تجده دال ئب ال م ايبرل الرلمة  

 اسراره ،فه  مخيف  شن حنين

 الى ان يب  :

 ماضيه ال يعر  اال انه بعيد 

 بداية يامضة من حلم مديد

 ليس له مدى

 حاضره ليس له ص ت وال صدى 

 منش اه يفلل من دفيه ما يريد

 فه  هنا شبح

 ودائن وحيد

 ال يعر  الفرب

 ابح وه  نداء ميل

 94في مجهل بعيد

يعبىر عمىا يرىل م جى اا دبى ك مىؤ رك شىبحية يغيىر مىن  اللهىا الشىكل الخىاص  وهك ا فاننا نىراه

فهي ام الب ك الحاضرك هنا في ه ه البصيدك ال ه ية ،حاضرك على هيئة ه ية اسمها بالحاضر 

ه صى ت الشبح بب له بعد دىل هى ا ال صىف الى م ال يعبىر عىن ه يىة فهى  ام هى ا الكىائن لىيس لى
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ماضيه بعيد وه  عبارك عىن حلىم ط يىل   وليس له صدى وال يعر  الفرب وه  نداء ميل وابح 

 ،اذن ه ه اوصا  ال تد  على ه ية له ا الكائن ولكن البريكان يعطيه اله ية الشبحية بب له:/

  فه  هنا شبح 

تعلىق يال –ن مىا عندما نتحدث عن شبح يتىراا او يحىل فىي مكىا يب   اريدا ان التراا واالرتيال 

بىرك اضىي وذلىك الن التىراا واالنتيىال  طة الى الماضي او انه شيء مىن المببسا -بشيء ينتمي

 لم تكن ادثر حض را مما هي عليه االن 

وعندما نحكي قصة فاننا نستحضر االشباب)واالشباب قد تك ن الشخصيات واالمادن واالحىداث  

 اصا ،يمكىن  spaceفتح حينا او مكانا او فضاءالخاصة بها او بالمبط عة الشعرية اذن نحن ن

ان يع ا من  الله شيء ما ويعاوا الره ر ،مع انىه ال يكى ن حضى را ماايىا ،بىل يكى ن حضى را 

فاالشباب تحضر بفعل ق ك السرا وه ا مىا نىراه لىدى  شبحيا حض را وال حض ر في ال قل نفسه

 و/ ددنا عليه فىي بدايىة اراسىتنا هى هحيث يت اشج السرا مع الرؤى الفلسفية وه  ما االبريكان 

يسىىرا البريكىىان صىى رك شىىبحية للمكىىان وللنمىىان ولكىىن مىىن اون ذدىىر دلمىىة شىىبح فىىي قصىىيدته 

 95:ارتسا 

 في المطعم الصا ب

 اطل من  لف النجا  عابر صغير

 ب جهه الشاحب

 اطل لحرتين

 اسبا قطرتين

 من مطر على النجا  البارا الباسي 

 همتينايمد نررتين في االطباق ن

 وحك انفا وسخا قصير

 ببارا النجا ، لكن اعين النا.

 همل به فغال و ل رسم وجهه الهارل

 على عجا  المطعم الصا ب

 دال سم في الضبال

 فه ه البصيدك شبحية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من الن احي التالية :

ل قىل البىارا الباسىىي وجى ا المكىان الى م صى ره البريكىان تصى يرا اقيبىىا ،ال جىه الشىاحب فىي ا

،الماضي ال م تكلم عنه الشاعر من ناحية ا تفاء ال جه وبباء رسمه على عجا  المطعم وهى ه 
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، اذن االشىباب حضىرت فىي هى ه البصىيدك ببى تين همىا ص رك شبحية داملة اون ذدر دلمة شىبح

دمىا –را :السرا و انيا بفعل الكلمة اذن ه  تكرار الره ر نفسه باشكا  متن عىة فلىيس هنىا  سى

من اون حردة شبحية ما ايا دانل وتشىتمل عمليىة الحلى   فىي محىل مىا ام  -يب   بيجي دام  

 متكلما عن ع اك االشباب: 96يب   البريكان في قصيدته الشهيرك:الطارق ومجيء االشباب 

 على البال نبر  فيف

 على البال نبر بص ت  فيض ولكن شديد ال ض ب

 بعد ليلة يعاوا ليال اراقبه ات قعه ليلة

 اصيى اليه بايباعه المتما ل

 يعل  قليال قليال

 ويخفل

 افتح بابي

 وليس هنا  احد

 من الطارق المتخفي؟ترى؟

 شبح عائد من  ال  المبابر؟

 ضحية ماض مضى وحياك  لل

 انل تطلب الثار؟

 روب على االفق هائمة ارهبتها جريمتها

 اقبلل تنشد الصفح والمغفرك؟

 اع ك يامضة رس   من الغيب يحمل لي

 97ومهرا الجل الرحيل؟

نىىرى فىىي هىى ه البصىىيدك التىىي يهىىيمن عليهىىا السىىرا عىى اكومجيء لالشىىباب وتكىىرار  ه رهىىا  

وتشتمل ه ه الع اك على عملية هن لالستبرار الخاص بمنن  او مكان حمىيم ،ذلىك المكىان الى م 

 ج ا ،في مننلنا ومع نؤدد فيه ال ات واله ية ونجد فيه راحتنا وسالمتنا واحساسنا الخاص بال

،ومىىع الهىىن السىىتبرار المنىىن   انفسىىنا ،وهىى  اسىىتبرار يهتىىن ويضىىطرل ،عنىىدما ترهىىر االشىىباب

   ىم يكى ن هى ا الحضى ر للغريىب يضطرل العبل ويغترل ،ويشعر انه ليس في بيته الحميم ،ومن 

ار يهتىن ال م يصبح حينئ  ليس مال فىا ولىيس حميمىا  انىه اسىتبرفي ذلك البيل المال   الحميم 

 ه ر االشىباب التىي هىي ابىرع تجليىات الغريىب يحىدث هى ا فىي دىل اصىنا  ،وعبل يضطرل مع 
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. فبىىا بىىالره ر المفىىاجض لالشىىباب ،بىىل باالحسىىا -فىىي جىى هره -وال يتعلىىق االمىىر هنىىا 98االال 

، ومىىىا وت قعهىىىابالهىىىاجس الخىىىاص بهىىا ،باحتمىىىا  حضىى رها  ب ج اهىىا ،باالرتيىىىال المصىىاحب 

 من ترقب و    و شية ورعب دما في قصيدك الطارق:يصاحب ه ا الت قع 

 افتح بابي

 وليس هنا  احد

 من الطارق المتخفي؟ترى؟

 شبح عائد من  ال  المبابر؟

 ضحية ماض مضى وحياك  لل

فىي قصىيدك  والحىا  دى لكفي ه ا المبطع ترقب و    وارتيال و شية ورعب وت قع للم ت ،ف

 : 99البريكان ))االسد في السير   

  االسد

 هاا  في البفب

 تت اعى  ال  الحديد على جسمه

 يتخايل بين الرال 

 شبحا يامضا الله الببائل

 وجها مضيئا لليل الطب  

 ملكا للسه ل وللغابة الصامتة

 يتحسس م ت مخالبه

 وتفتل انيابه

 ويحدق متحدا بالرال  

ح يامضىا ونىرى في حالة من الترقب فالى م يتخايىل مىن بىين الرىال  هى  شىب نرى ان البريكان  

وايضىا فىان  الشبح ل حده يكتنفىه الغمى ض ف العمق في الرؤية عندما يصف الشبح بانه يامض

االسد وينتهي بتخايله بىين  وصف االسد حيث يبدا ال صف من هدوءالترقب واالرتيال في حالة 

لخاص الرال  شبحا يامضا،ان االشباب او الروب الشبحية هي المكان ال م يتمنق فيه التمثيل ا

بالمكان ويتفكك وفبا لما قاله رولف  جاشبه فهنا تتمثل حالة االنتيال وتتجسد وتكمىن ق تهىا فىي 

مباومها الن يتم تمثيلها دكل او بشكل يير متماين ،او ان تُرى في ذاتها بدال من ان تكى ن حالىة 
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ية حبوتببىى الغربىة مسىيطرك علىى الحالىة الشىيريبة حاضرك تتحىر  وتسىلك علىى نحى  يريىب  

 100في قصيدته شبح لشبح النها ليسل من حاالت الحياك ل لك نرى البريكان 

 انل تعرفني؟

 ال ارى في المرايا س ى

 شبحي المتغير

 ال استطيع التباط مالمحه

 تسبا اللحرات عليه اضاءاتها

 فيم      

 اذن حالة الغربة وااليترال تتجسد في الحالة الشبحية  

فيهىا اسىئلة  جلسىة مىن االشىباب فىي قصىيدك يطىرب سرا معبىرا عىنوا يرا فان البريكان يجعل ال

 :1969التي دتبها عا   101ح   الحياك واج بة في قصيدك ))جلسة االشباب   

 لماذا

 قالل الببغاء

 ما  البفب اال ضر

 اذ اهتنت

 تالشل ذب بات البفب اال ضر

 وقالل مرك ا رى

 لماذا

 اطبق الصمل

 تالشى ه  في مبعده بين المجالت 

 ضاعل هي في مراتهاو

 قالل:لبد فات

 وقا :ا نه فات

 وس   يف ت ي ميا

 وبعد هنيهة قالل

 اال تخر  للحفلة؟
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 وانل؟

 انا ساببى  بعد ان افرغ من شعرم

 ا ن اح   شيئا ما

 وفكر: ربما نسيل تماما انها دانل 

 الع ا   لل طفلة

 حنين انا بعض الشيء ال اعر  ما انترر الي  

 فلةاذن فاذهب الى الح

 وال اعر  ما الشيء ال م افتبد الي  

 اذن فاذهب اليهم 

 انهم يمش ن في الن   

 وال يحتمل ن الصمل حتى لحرة

 اعهم اذن  اذهب الى السير  لبد جاءوا من 

 الهند بافيا  

 ومجم عة ابطا 

 ساسبا في عي ن الفيل  س   اتابع الشفبة

 سأنحاع الى صف االس ا الكهلة االرقة

 لى المسرباذن فاذهب ا

 اليك جريدك:اقرا هنا االعالن

 ال افرب

 بما تاتي به الريح وما تا  ه الريح

 سك ن بارا 

 بدأت تح   الص   ابرتها

 تضيء وتنطفي عدا الث اني

 في مساء يد 

 سيأتينا الضي   نسيل؟

 فكر في مساء يد،

 وبعد يد

 وبعد يد

 تامل ل ن عينيها



 ورا على ابتسامتها بلطف

 ل ن عينيها

 ،يل ب منكسرا الى الدا ل يفر

 تامل جسمه مستغربا،و ياله المائل

 على المراك حدق لحرة في بعض اعهار

 من ال رق المل ن،في الجدار الالمع العارم

 وفي رفرفة الستر وتيار من الريح 

 وقا  لنفسه:يمكن ان اذهب

 الى الليل،الى ناحية من يير تحديد

 لماذا؟

 وقالل الببغاء في نبرك تهديد

 نت  هرها االحدل وه

، وحيىىث تحضىىر فاالشىىباب تنشىىا اوال اا ىىل المىىى ،وتبىى   باعمالهىىا او مسىىرحياتها عبىىر  اليىىاه 

 دمىا نالحىظ فىي قصىيدك ))جلسىة االشىباب   هنا  اشباب الشخصيات التي ا ىرت فىي حيىاك المىرء

،  ،اضىافة الىىى الصى ر والمفىىاهيم الشىىبحية التىي يضىىعها المىرء اا ىىل عبلىىه حى   الىى ات واال ىىر

التىراا وااللتبىا. مىا ص ر شبحية النها ت جد في منطبة  وح   الثبافة والحياك بشكل عا ،وهي

بين ال اقعي والمتخيل، الحبيبىي والمتى هم ،الحاضىر والغائىب ، وهىي الصى ر التىي تشىكل دى لك 

الخبرات وال دريات والتخيالت الخاصة بالمرء ومن هنا دان التعبير الشهير عن الص ر دأشباب 

حيىث الى اقعي  راه متجليىا فعىال فىي البصىيدك وهى ا مىا نى   Ghosts in the mindالعبىل  فىي

  والمتخيل والمتمثل في ق له:

 

 يفر،يل ب منكسرا الى الدا ل 

 تامل جسمه مستغربا،و ياله المائل

 على المراك حدق لحرة في بعض اعهار

 من ال رق المل ن،في الجدار الالمع العارم

 تيار من الريح وفي رفرفة الستر و

 وقا  لنفسه:يمكن ان اذهب

 الى الليل،الى ناحية من يير تحديد



محبىة بالحيىاك وتفىاؤال بهىا وبجمالهىا صىحيح انهىا ليسىل  يتمثل فىي ان االعهىار تشىكل  فال اقعي

وفىي اعهار حبيبية بل مصن عة من ال رق المل ن والتحديق يسىتمر فىي الجىدار الالمىع العىارم 

من الىريح ولكىن يببىى الخيىا  حاضىرا عنىد ق لىه :يمكىن ان اذهىب الىى الليىل رفرفة الستر وتيار 

،الى ناحية من يير تحديد فالخيا  اائما يىاتي علىى هيئىة شىعرية انىه اائمىا مىا ي لىد شىيئا مىا او 

يحد ه  وهك ا فان ه ا الت ليد او اال مار ه   اصية تميىن الخيىا  عىن االسىتعااك او االستحضىار 

االنتا ،حتى في تتلك الحاالت الخاصة بالعمل الفنىي والتىي يىتم التىاليف فيهىا وعن االنتا  مجرا 

  ولىيس هنىا  اا ىل الت ليىد الخيىالي المثمىر 102لشيء جديد من اونىه لىم يكىن لشىيء ان يحىدث 

نم ذ  اا لي م جه للعملية  وليسل هنا  نررك او منرر سينرر اليه المرء اائمىا  ىال  عمليىة 

يبىىدو مثىىل المشىىهد االنمىى ذجي االصىىلي ،ولىىيس الت ليىىد المتخيىىل  قيامىىه بتخليىىق شىىيء مىىا دىىي

المستمر متعلبا بالنسى والتكرار ،ام باعااك االنتا  واالستحضار لشيء مىا تمىل رؤيتىه بالفعىل 

من قبل ،شىيء م جى ا عيانيىا مبىدما او سىاببا علىى هى ه العمليىة ،وذلىك الن الخيىا  لىيس شىيئا 

بىىق اال مىن  ىىال  العبىىل والممارسىة فانىىل ال يمكنىىك انتىىا  مسىببا علىىى االطىىالق انىه شىىيء ال يتح

 ل حة اال برسمها وال قصيدك اال بكتابتها او البائها  

 ا  معنى لهليس استعاايا وال انتاجيا بالمعنى ال م تحدث عنه د لريد  مثال، بل ان هن والخيا  

اء فعىل االاالتشىكيل بلرسىم وخيىالي ببى ك امتعلبا ادثر بالفعل الشاق )الكدب  ام الت ليىد للعمىل ال

 الخيالي ذاته 

لك ى ذاته ،تفالخيا  هنا في قصيدك البريكان ))جلسة االشباب   دما ل  دان يعيد الى المرء ام ال

عمىل النررك التي دان قد وجهها نح  شيء معين، او هى  المردىب االاائىي االى م ي جهىه بحيىث ي

 دمراك يير مرئية لل ات الشعرية :

 وانل؟

 ببى  بعد ان افرغ من شعرمانا سا

 ا ن اح   شيئا ما

 وفكر: ربما نسيل تماما انها دانل 

 الع ا   لل طفلة

 حنين انا بعض الشيء ال اعر  ما انترر الي  

 اذن فاذهب الى الحفلة

 وال اعر  ما الشيء ال م افتبد الي  

 اذن فاذهب اليهم 
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نىدما قىا  ها الى شيء معين فىي البصىيدك عاعاا البريكان الى ذاته النررك التي دان قد وجه لبد 

 انل؟ انا ساببى بعد ان افرغ من شعرم 

ماشيا مىع البريكان بعملية تخليق شيء ما دي يبدو مت حيث قا وتستمر النررك الت ليدية للخيا  

ة خلق شيء وهك ا يستمر وعبر سىراية اساسىيره لكي يب   بالمشهد فه  يريد ان يفرغ من شع

ن  يىىا  شىىعرم حيىىث يبىى   الشىىاعر بمضىىاعفته للصىى ر وذلىىك عنىىدما ي لىىد فىىي البصىىيدك تىىنم عىى

  الشىعرم االشياء في حاالت التجلي التا  لها ،ومثله مثىل تلىك المضىاعفة والتعىدا ،يعتبىر الخيىا

ائمىا نسخة مضاعفة للخيا  في حاالت نشاطه الخاص لتفهم االشياء واارادها وه ه هي حالتىه ا

كىىىر الشىىىباب وعىىىالم الخيىىىا  واالحىىىال  والجىىىدير بالىىى در ان المفجمىىىع البريكىىىان بىىىين ا اذن فبىىىد 

الىىى فكىرك مما لىىة عنىىدما   قىىد انتبىه  1240-1165والمتصى   المسىىلم محىي الىىدين بىن عربىىي )

  عىالم تحدث عن االحال  والخيا  قبل ب الير بما يبرل من سبعة قرون فبا  ان عىالم الخيىا  هى

  اليىه لشبح ،ال م ال يمكن لمسىه ،وال يمكىن ال صى االحال  ،حيث دل شيء ال ينا  اصليا مثل ا

كا  لهىىا واالشىكا  المتخيلىىة ،مثىل االحىىال  لهىا  اصىىية شىبحية و ياليىىة ، انهىا قابلىىة لىالارا  اشىى

ك وال المجىراك الصىافية مثىل الصى رمعنى من اون حض ر ماام  ،فهي ليسل بالحسية الصافية 

 ان:ة ولكن من اون جسد يب   البريكفي المراك ،مرئي

 من يبتسم في المراك 

 في اعمق ساعات الحنن؟

 االم ات ))سد  تك ينات ع الم  

 103ويب   د لك في قصيدته ))فبدان ذادرك  

 يائب في متاه العص ر

 يتعثر بالكائنات المهشمة الفاحمة

 وشرايا النياع 

 مننلبا دشبح

 في طريق الصخ ر 

صىفه ص   اليه فىي لحرىة الغيىال الى م يدل شيء دالشبح ال م ال يمكن لمسه وال يمكن ال  هنا

 البريكان ،مثل سرال  ااع ،م ج ا وال يمكن ال ص   اليه  

العلم يرتبا الخيا  المتصل بالروب االنسانية بينما يىرتبا الخيىا  المنفصىل بالى ات االلهيىة  وفي 

درتها صىىدر االلهىىي الخىىالق ،بينمىىا الىىروب االنسىىانية ومبىىخيىا  المطلىىق والمنفصىىل تابعىىان للموال

 104التخيلية تخب البشر يسمى االو  االلهي بالمنفصل والثاني البشرم بالمتصل
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ع االشىباب اتىل  م ضىالتىي تنىاو  فيهىا  البريكان في قصيدته جلسىة االشىباب وفىي دىل البصىائد

اقىع والخيىا  ،حالىة  اصىة ت جىد مىا بىين ال افكاره االبداعية ،فيما يبدو  فىي حالىة شىبه شىبحية 

جاهدا ان يلتبا تلك الحالة ان يببض عليهىا وان يجسىدها فىي اعمالىه ،وقىد دىان ويحاو  المبدع 

الشىىىاعر الفرنسىىىي الشىىىهير شىىىار  بىىى الير مفت نىىىا بل حىىىات فنىىىان فرنسىىىي ييىىىر مشىىىه ر هىىى  

بدرجىة  ا مىن عىد  الىتمكن مىن الى هال بعيىداد نستانتين جاين ،فكتب عنه قائال: يبدو ان   فا م

يخشى ان يدع الشبح الخاص بتلك الل حات يهرل منىه قبىل ان  دافية دان مسيطرا عليه لبد دان

  105يتمكن من استخالص الترديب الخاص المتعلق به وان يسجله في اعماله

ي فىبنىى عليهمىا ايلىب قصىائده سىيما  اذن البريكان جعل من ال اقع والخيىا  محى رين اساسىيين

 يير مرئية رؤية جديدك للحياك من  ال  ع الم  قضية الشبحية التي جعلها 
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 الفصل العاشر 

فة الشىعر عنىد  البريكىان ،قصىة التمثىا  مىن اشى ر االسط رك وفلسى

 : نم ذجاأُ 

ت جىىىد جىىى ور االال الخيىىىالي الحىىىديث فىىىي االسىىىاطير البديمىىىة والمالحىىىم البط ليىىىة ال سىىىىيطة 

لبىىرن العشىىرين وبدايىىة ااال البىىرن  فيىىة ،فىىاالال الخيىىالي الحىىديث ،و نعنىىي الحكايىىات الخراو،

العلىم والحاام والعشرين ،اال ليس حديثا في ج هره ،اال ال يتفق مع الحدا ة المكرسة للعبىل 

ديم قىىفبىىا ،فهىى  اال يعىى ا الىىى االسىىاطير والحكايىىات الخرافيىىة والمالحىىم البط ليىىة ودىىل مىىا هىى  

 انىب جلىى انىه يمثىل ،ويجد فيها مالذه ،وهك ا يمكىن فهىم االال الخيىالي )الفانتىاعم  الحىديث ع

هىارا مختلفة من الفئة نفسها التي سىماها ت دىاين الخى ارق الخرافيىة ، وقىد قسىم ايكرسى ن واو

 االعما  الخيالية وفبا للشكل التالي:

 االال الخيالي                                                

 ـــــــ الحكاية الخرافية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسط ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفانتاعيا وقصب الرومانس                                       

 )البط لية                                                 

 جىد االسىط رك ومصطلح البصىب الخرافيىة هى  المطيىا  ال اسىع او المتصىل الكمىي ،والى م ت

عنىد احىد طرفيىه ،والحكايىىة الخرافيىة الرومانتيكيىة عىىن الطىر  اال ىر ،امىىا فىي المنتصىف فتبىىع 

قصب الفرسان )الرومىانس  البط ليىة ،التىي تشىتمل علىى مالحىم الملىك ار ىر وفرسىان المائىدك 



 فىي -فىي ضى ء هى ا التصى ر–المستديرك ودى لك دىل اشىكا  الفانتاعيىا الحديثىة ،التىي تكى ن هنىا 

  106مرحلة وسطى ما بين االسط رك والحكاية الخرافية

هنىا  يمكن النرر الى الخىا المتصىل السىابق ايضىا علىى انىه يتعلىق بالمىدى المكىاني والنمىاني ف

المتببيىىىة مىىىن مىىىدى جغرافىىىي ايضىىىا يمتىىىد مىىىن العصىىى ر او الىىىده ر حتىىىى مجىىىرا االيىىىا  البليلىىىة 

ضىىا مىىاط الشخصىىيات ورابعىىا هنىىا  ايبان،وهنىىا   الثىىا مىىدى الداللىىة اا ىىل المىىدى الخىىاص الحياك

بل قىد تمتد عبر مدى جغرافي عريض او فسيح وقد تحيا بالعالم دله او تشمله ،التي االسط رك 

 ت مىثال تشتمل على ع الم مختلفة ايضىا)عالم البشىر وعىالم االلهىة مىثال ،عىالم االحيىاء واالمى ا

االمىى ات دداللىىة اسىىط رية  ميبىى   البريكىىان فىىي قصىىيدك )قصىىة التمثىىا  مىىن اشىى ر مصىى را عىىال

 فلسفية:

 قبائل االم ات

 تنحر لي ذبائح الرعب 

تمل علىى اما الحكايىة الخرافيىة فانهىا يالبىا مىا تشى فببائل االم ات هي عالم الم ت االسط رم ،

جى اك فىي الفانتاعيىا االابيىة الم مدى جغرافي محدوا يتعلق ببريىة واحىدك او يابىة معينىة مثال و

ن السىىط رك والحكايىىة الخرافيىىة ،هىىي ادثىىر اتسىىاعا فىىي مجالهىىا الجغرافىىي مىىالمنتصىىف مىىا بىىين ا

 السماء في تشمل ع الم دلية لكنها التمتد يالبا الى ع الم دى الخاص بالبرية ال احدك ،فهي الم

 حين انها قد تمتد الى ع الم الم ت والخ   وما وراء المعرفة الراهرك  

نتائجهىا ال تىؤ ر فىي مملكىة معينىة او امىة معينىة بىل ودما علينا ان نعىر  ان احىداث االسىط رك 

تؤ ر في التىاريى الكلىي للعىالم  وشخصىيات االسىاطير مىن االلهىة، ومىن حيىث المعنىى فىان االلىة 

لهىىا قىىراءات  الحكايىىة الخرافيىىة فاالسىىط رك االسىىط رك يالبىىا مىىا تكىى ن ادثىىر اتسىىاعا مىىن االلىىة 

معنىى واالسىاطير معنيىة ادثىر بعالقىة االرض ومست يات متعىداك ايضىا مىن ال متن عة وتفسيرات

هي محاولة متبصرك و يالية لتفسير الر اهر الحبيبية او المفترضة التي تثير واضع وبالسماء 

فيمىىا يعرفهىىا درامبىىن :علىىى انهىىا قصىىة  الىىدك ال اصىىل لهىىا، ولكنهىىا ذات االلىىة  107االسىىط رك 

تىي  تتضىمن قصصىا مبتدعىة او حضارية معينة ومعان مبطنة ،وهي فىي ا ىر ذلىك مىن االمى ر ال

وفرنسيس بيك ن دان يرى ان االسط رك تجسيد لحبيبىة طبيعيىة ،وان  108 يالية او يير حبيبية

ة وفىىىي المعىىىاجم العربيىىى 109تكىىىن دمىىىا ينبهنىىىا )ب داشىىىي   متنكىىىرك فىىىي لبىىى . فىىىن سيدهشىىىك

ّطر لتىىي ال نرىىا  لهىىا وهىىي االباطيىىل واالحاايىىث العجيبىىة ،وسىىاللغ ية:االسىىاطير هىىي االحىىداث ا
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وقىد الحىظ الىددت ر تسطيرا ،ام،الىف واتىى باالسىاطير ،واالسىط رك ،الحىديث الى م ال اصىل لىه  

فىي دتابىه االسىىاطير ،ان دثيىرا مىن االسىىاطير  –دمىىا ينبىل م سىى عنىىاا سىهيل -عدىي   احمىد دمىا

والخرافات دانل مثىار الهىا  دثيىر مىن الم سىيبيين والفنىانين والتشىكيليين المحىد ين والشىعراء 

يضع)النام السحرم  مست حيا  تنر ينكب على البديم انكبابا ويتغنى بخرافات بلده وم عارففاج

اسىىىط رك ايىىىنيس واوعيىىىريس ،وعلىىىى يىىىرار اسىىىط رك اورسىىىل دتىىىب الي ت)اجتمىىىاع شىىىمل 

امىىا فىىي  110،ومىىن الهىىا  االسىىط رك ذاتهىىا دتىىب سىىارتر مسىىرحية)ال بال   1939العائلىىة عا  

ية االسىىط رك تعىد احىىدى االنجىاعات المهمىىة ،والتىي سىىايرت البصىيدك العراقيىىة الحديثىة فىىان قضى

تناولهىىا فىىي الشىىعر العربىىي عم مىىا  ويؤدىىد الىىددت ر محسىىن أطىىيم  فىىي دىى ن االسىىط رك فكىىر 

وهىى ه المراحىىل تعطىي لهىىا نسىىبا ال  111االنسىان وتجربتىىه الكبيىرك فىىي مرحلىىة مىن مراحىىل تك ينىه

االبدم للشىيء نفسىه ،وقىد بلى  اائم بالع ا عمانيا فهي ال عمانية في د نها حاضرك أبدا، دت دير 

ا  الشىىاعر باالسىىط رك حىىدا قىىا  فيىىه الشىىاعر عبىىد ال هىىال البيىىاتي: ان الرمىىن واالسىىط رك اهتمىى

لىىى مشىىروع او هيكىىل والبنىىاع اهىىم اقىىانيم البصىىيدك الحديثة،وبىىدونهم تجىى ع وتعىىرى وتتحىى   ا

 112عرمي لجثة ميتة

يستكشىف حالىة مىن حىاالت التنى ير التىي تجعىل  والشاعر ال م ي  ف االسط رك في شعره فانما

يعلق هىانين اتية تترابا في  ضم التجربة ومن الع اك لغرائبية االساطير  مرك سيرورك م ض ع

ميرهى    : ان عى اك الشىىاعر الىى الينىىابيع االسىط رية ليسىىل حليىة جماليىىة او ع رفىة  يماتيىىة 

االنسىان المعاصىر علىى ادتشىا  تضا  الى العمل الشىعرم ببىدر مىا هىي عامىل اساسىي يسىاعد 

ذاته وتعميق تجربته ،ومنحها بعىدا شىم ليا وضىرورك م ضى عية تسىتطيع النهى ض بمىا تمتلىك 

بعىىبء الهىى اجس والىىرؤى واالفكىىار المعاصىىرك ،وبهىى ا الفهىىم لالسىىط رك –مىىن طاقىىات متجىىداك 

ال اتيىة ورم عها ،فان االشخاص االسط ريين سىيفبدون اا ىل النتىا  االابىي شىيئا مىن هى يتهم 

وينبغىي ان تكى ن الشىحنة االيحائيىة لالسىط رك   113     ويت حدون مع الجنس البشىرم عم مىا 

مناوجىىة ،بمعنىىى ان تكىى ن مؤهلىىة الن تحمىىل الشخصىىيات او االلهىىة االسىىط رية فىىي السىىياق 

الشعرم مالمح الشخصي والعا  ،او بعبارك ااق ،الفرام والجمعي ،فأذا هىي فبىدت فىي السىياق 

البدرك او اعت ر نض جها وتاهلها قص ر ما فبدت شرط وج اها الرمنم ،وفبىدت  الشعرم ه ه

يعلق عن الدين اسماعيل حى   االسىط رك انىه مهمىا  ،و 114نتيجة ل لك تا يرها الشعرم المنش ا

تكن الرم ع التي يسىتخدمها الشىاعر ضىاربة بجى ورها فىي التىاريى، فانىه يت جىب علىى الشىاعر 
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بالحاضر ،بالتجربة الحالية ،وان تك ن ق تهىا التعبيريىة نابعىة منهىا، المعاصر ، ان يجيد ربطها 

فالبيمة دامنة في لحرة التجربة ذاتها وليسل راجعىة او مسىتندك الىى صىفة الديم مىة او الثبىات 

ولبىىد نجىح البريكىىان دثيىرا فىىي ربىا االسىىط رك بىىال اقع ،  115الى م لهىى ه الرمى ع وال الىىى قىدمها 

فيدا من الرؤى الفلسفية التي تتضمنها االسط رك بين  ناياهىا يبى   الحاضر لمدينته وعمنه مست

 :116في قصيدك ))قصة التمثا  من اش ر  

 

 في يرفة النجا  

 في متحف 

 يببع في مدينة ضائعة 

 ترسب في بالا

 مهج رك 

 في قارك واسعة 

 ه ا انا، مرتفع،اواجه العي ن

 اشلها

 انفض في نهاية السك ن

 ئة التاسعة ح ااث الدهر ورعب الما

*                  *                * 

 معب ا نين ى

 سيدها 

 في لحرة يامضة 

 برعت لل ج ا

 على صدى اعميل

 في راحتي نحات 

 في قاعة االحجار والسجيل 

ين بىىيشىىعرن ال اقىىع ويلغىىي الحىىدوا الحبيبيىىة  ولغىىة التعبيىىر دمىىا انىىهبىىين الي ت بيىىا  يمىىن   و

  ا ،فالبصيدك اسط رية من العن ان الى اشارات المتن:االسط رك والنب المبتكر ه

 العن ان: قصة التمثا  من اش ر
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 ذدره  ))معب ا نين ى  

 سيدها 

وهى   في لحرة يامضة  فه ه تعابير اسط رية لمشىاهدك معبى ا نينى ى الى م تهفى  اليىه البلى ل

ه البصىىيدك تمثىىا  اشىى ر ،دمىىا ان التعىىابير التىىي تىىدلل علىىى الخىى   والغمىى ض لىىم تفىىارق هىى 

االسط رية وتكاا تك ن ايلب قصائد البريكان تعي  فىي االسىط رك مىن حيىث اسىتخدا  التعىابير 

المفراات التالية :ضائعة، مهجى رك ،رعىب المائىة  لمدللة على االسط رية وباستخدا المخيفة وا

يهم التاسعة ، يامضة ، قاعة االحجار والسجيل ،والسجيل هى  تعبيىر مىا  ذ مىن البىران  ))تىرم

 ويعلق الناقد الراحل م سى عناا على ه ه البصيدك بب له: 117بحجارك من سجيل   

يحكي الشاعر لنا قصة ه ا البطل االش رم ال م دان، ي ما مىا، معبى ا نينى ى وسىيدها ،ودانىل 

الببائل تنحر له الى بائح، وتتلى  ح لىه التراتيل،وبعىدما شىهد المعىامع والليىالي، وضىجة الىنالع  

خيىىل فىىي الحىىرول، وارتفىىاع الرمىىاب بالجمىىاجم، وا ىىتالط الىىرؤو. باالسىىماء، ت الىىل واقتحىىا  ال

 118عليه الحبب، وتكالب النمن، وباتل  ي ط ماساته

 يب   البريكان:

 قبائل االم ات 

 تنحر لي ذبائح الرعب

 ودم اص ات

 تهتن بالكاب . في ذب ك الترتيل

 سميل ال انا من االسماء

 بخرت بالعط ر واالنداء 

 بالخ اتم   تمل

 عينام ماستان

 تخترقان الليل ، من مناجم

 لم يكتشف اسرارها انسان

 يعتر  النمن 

 ؟به ه ال ادرك 

 انا رايل البمر الناعم

 عند ابتداء الليل وضجة النالع  قبل الساعة العاشرك 
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 انا رايل الخيل 

 تبتحم الخدور

 رايتها ترتفع الرماب بالجماجم

 رايتها تختلج الرؤو.

  ط السيفبعد سب

 رايل ديف ترقب العرو.

 في عفة الم ت

 وديف تطفيء الشم .

 عوبعة الع اصم

اذن االسط رك تشتغل هنا على قبائل االم ات التي تنحر الى بائح وتثيىر الرعىب واالصى ات التىي 

 ادرك المؤلمىة نمن اعتىرا  بهى ه الىللىه انسىان ،ونا  سىر لىم يكتشىفويببى ه، تسبب الك ابيس 

 ان ان يبد  لنا اشعاعة امل ورؤية اسط رية جميلة عندما يب  :ينس البريك ولم

 انا رايل البمر الناعم   

 فه  قمر مضيء وناعم د لك 

 وتستمر البصيدك في بث الرعب االسط رم من  ال  االشارات التالية /

 الخيل تبتحم الخدور

 والرماب ترتفع بالجماجم

دته باقتحىىا  عىى الم المىى ت مىىن  ىىال  فىىي اشىىاعة الرعىىب االسىىط رم مىىن  ىىال  قصىىي ويسىىتمر 

 تعبيره/

 رايل ديف ترقب العرو. 

 في عفة الم ت 

 من  ال  سؤاله: مرك ا رى الى ذادرك النمن واالعترا  به ه ال ادرك ويرجع 

 يعتر  النمن

 به ه ال ادرك؟ 

 

الحديىد التي ت در الكثير من االم ر ومنها تساقا البالع واالس ار والبحا واالمطار ، والبمىح و 

 وق ك السيف /

 تساقا البالع واالس ار

 البحا واالمطار



 والبمح والحديد

 والبدء من جديد

 وق ك السيف ال م يحدجه الرجا 

 برهبة ،في يمده الجلدم

 

 ويردن مرك ا رى على سؤا  النمن بجدوى االعترا  :

 

 يعتر  النمن

 ب لك ال اقع)او ب لك الخيا  ؟

 الم عد السرم لم ت اسط رك 

 دء مشروع من المحا وب

 اوبئة التاريى

 اورتها المجه لة التب يم

 اشعة الحرائق

 تل ن ال ج ه والسماء والحدائق

 ارااك الب ك

 وشه ك التحطيم    

حيث ان م ت االسط رك ه  بمثابة احياء ال اقع ال م ردن عليه ضمن السؤا  ال م طرحه فىي  

 بداية المبطع:

 يعتر  النمن 

 ك الخيا  ؟ب لك ال اقع)او ب ل

دما انه يريد التم يه بين ما ه  واقعىي ومىا هى   يىالي فالخيىا  وال اقىع فىي هى ه البصىيدك يكىاا 

 حد الفاصل بينهما يير واضح تماما :/ يك ن ال

 الم عد السرم لم ت اسط رك 

 وبدء مشروع من المحا  

فاالسىط رك فيهىا  او قد يك ن م ت االسط رك ه  االلة على احياء ارااك البى ك وشىه ك التحطىيم

النسىان علىى الشىمس دإلىه من الخير الىى البشىرية الشىيء الكثيىر فمىن  ىال  االسىط رك تعىر  ا

لهىىة الخيىىر والىى فرك التىىي مثلتهىىا االسىىط رك فمىى ت والبمىىر دإلىىه والمطىىر دإلىىه وييرهىىا مىىن  
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صىعبة  ت اصل هب ل الىريح دلهىا بمجملهىا تفاصىيل لحيىاكفانحسار البحر وعد  بباء االصدا  و

عبىر  ي متالعمىات رمنيىة يثيرهىا مغر  ب صف صىع بات الحيىاك ، ىم تىات تمثلها رما  حمر ،فه 

االفق،والصىىب ر االلىىة التحىىدم حي انىىات حىىين يعطىىي للغربىىان االلىىة  طيىى ر و ذدىىره لمجم عىىة

في  بالنتيجة نرىلهرول الى مكان ما، واجتياع الصعال اما عجائن ال ئال فبد ت سدت جسمي با

ه ه البصيدك يعطي متخيالت فالمتخيل ه  :م ض ع التخييل او التخيل او التفكير البصرم ،وقد 



يتجسد في اشكا  فراية او جماعية ،اا ليىة او  ارجيىة وقىد تبى   امىم وحضىارات و بافىات فىي 

ال تكى ين تلىك الصى ر ال هنيىة علىى ابتهىا  االطفىا  فهى  مىن بى ه ا المتخيىل  امىا ترديىنه ض ء

الى م بينىه وبىين النىا.  طل في عالم من عىد  السىماع والحىاجنضمن نطاق ان اذن الشاعر سب

  وه ه ع الم مفنعة في الن ر دما يعبر دسر 

اما يرفة النجا  حيث ال يصىل الصى ت حيىث عىالم المى ت حيىث ال تصىل الشىمس ،شىيء واحىد 

ب غرفة وحيدك تنتصىب الجثىة ، وهى  هنىا يشىابه مىا ذهىيصل ه  المجهر حيث العمق ،في ه ه ال

 يب    اليه في قصيدته ) لف النجا    حين

 الص ت يير مسم ع في الدا ل"

 ولكن المشهد واضح  ال  الناف ك

 "رجل وطفل

 وفي قصيدك  قصة التمثا  من اش ر يب   دما مر:

 في يرفة النجا  "

  "ال يصل الص ت

مىىن  اللهمىىا عىىالم المىى ت المغلىىف ن المبطعىىين الىى ين وصىىف ك تشىىابه دبيىىر بىىيفكمىىا نىىرى هنالىى

  امكانية رؤيته بالنجا  دناية عن 

 

مىن  مىن الشىعر والصى ر والعى الم المتنايمىة انىتج مجم عىة ال م تمتىع فيىه الشىاعر ه ا الخيا 

ال   ىىمىىن  عى الم النىى ر االنسىىانية ،حيىىث تفىىنن فىىي االنسىىانية حتىى يىىدا شىىاعرا انسىىانيا بامتيىىاع 

 م ارااه بالتىالي فىان الى ، ساهمل في انشائه شعرا عالج من  الله قضايا فلسفية دبيرك  فلسفة 

قىد عين مسافرا ممل ءا بالدهشة ،لكن المشهد العجيب ال م ي هل ال جعل المتلبي ه   شعره من 

هى  وملىيء بالرعىب واليىا. واالال،دىالحلم ال يمكىن الىتحكم فيىه  ينفتح ايضىا علىى عىالم مرلىم 

 كنا الخاص بعالم الخبرك العااية او ي قفه يمنق تمس

نتبىىع اافعىىا ممىىا ال لىىدافع المسىىافر ،ونا ىى   اننىىا عنىىدما نبىىرا او نكتىىب  :تيفاتبىى   ج ليىىا دريسىى و

 ة االابيىة بخاصىة تخلىق عالمهىا ،اللغى  لة بمساعدك  ريطة ما ،لكن اللغىةسبيلنا عبر اقطار مجه

ه  مال   ومعتاا، و مة شيء ما فىي هى ا المشىهد المتغير ،المباو  لكل ما  و السريعوالمتجدا 

دثافىة هى  مىا علهىا تغتىرل وادثىر اشىكا  الغرابىة جالمتح   المتغير يهرل من عيننا المسافرك وي

الشعرية دما تب   دريستيفا وذلك الن لها  اصية انتشائية انج ابية ،اذ دانها تروغ  تنتجه اللغة



هكىى ا فىىان المنرىىر الطبيعىىي  119و السىىيطرك عليهىىاني االمسىىا  بهىىا امىىن محاولىىة الىى عي االنسىىا

الخاص باالال يصبح ماه ال بالغرابة والغربىة وااليتىرال ،يرابىة تضىلل المسىافر ،وقىد تجعلىه 

بعبىىارك ا ىىرى –يىىنوغ عىىن مبصىىده، يرابىىة تمنقنىىا تجعلنىىا ننبسىىم علىىى انفسىىننا ،بحيىىث نصىىبح 

 منفيين 

شىىكا  ؤ بىىه ينبغىىي ان تتهىىاوى بعيىىدا دىىل اوعنىىدما ت اجىىه الىى ات عىىالم الخيىىا  ييىىر البابىىل للتنبىى

  رايناه في شعر البريكان المال   والعاام وه ا ما 

ه ء بهىىا عبلىىهكىى ا فىىان الكتابىىة تبدأعنىىدما يفبىىد المسىىافر ا بالىىه ،ا بىىا  االلفىىة والعاايىىة التىىي ينىى 

 ووجدانه 

و ريا بالدهشة  شع را  افيا –بديال عنها –وه  ال يفبدها من اون مبابل ،فاالال العريم يمنحه 

، وقىىد ليىه، وهى  شىىع ر سىيثير  يالىه وينميىهع تىا يره االنفعىىالي وال جىداني والغرابىة يكى ن لىه 

يتلفه ويىدمره ،يعىنع اوافعىه ييىر البابلىة للىتحكم فيهىا ،ويخلىق لديىه تخىيالت الرعىب والخى  ، 

حاالت النفسية و يبة الصلة بتلك ال نتج  اللغة الشعرية  برات وتخيالت المتعة والبهجة ،حيث ت

 فىىىاالال واللغىىىة ،   borderlineالمترفىىىة التىىىي تطلىىىق عليهىىىا دريسىىىتيفا اسىىىم الحىىىاالت الحديىىىة 

بفعل  ال  ت مض بشدك وتطلق شىررها ،وفىي  ضخمة يير مرئية ،ح ائا تلمع   يرفعان ح ائا

ا لنا افي مثل ه ا العالم ال م ا ارته في   م اجهتها وامامها نعل  نحن ونرتفع او نه م ونسبا

 –وبهىا تتجىدا فىي اا لنىا وتصىح  دىل الى دريات البديمىة لمثيرك للخيا  والص ر ا اللغة الشعرية

وتتالعىىب بنىا ونتالعىىب بهىا ،تتىىارجح وتهتىن ويىىتم  -دمىا رايناهىىا فىي شىىعر البريكىان ديىىف تتىدفق

هكى ا يمكىن  120االسباط عليها ، بحيث ننرر اليها على نح  مؤقل علىى االقىل علىى انهىا واقعيىة 

فىي للغة والخيا  ان يمنحنا االنطباع بان ذلك الفضاء او الحيىن المكىاني الم جى ا فىي اجسىاانا و

يريبىة ،هكى ا يتخى  ييىر المرئىي  او مملى ءا باحساسىات  اصىة ، العالم الخىارجي يكى ن مىاه ال

صفات اللي نة البالستيكية ،ويصىبح االنىف والجلىد والفىم والعينىان مسىتببالت شىفافة تنفى  منهىا 

ندفاعات او السياالت العصبية ذات المالمس والحى ا  الغريبىة ويحتشىد الهى اء باشىكا  ييىر اال

مرئية ،وتجاهد العين دي تحت يها في اا لها ،ونرى حردة الخيا  في الض ء، ذلك ال م يصىبح 

حىدك النجىا ، في مثل   ل ذلك الض ء حااا ك ن الرل ،اشد ق ك ودثافة ح   م ض ع ما، دما ي

 تصىىبح االن دثيفىىة وملغىىنك ودىى لك الخيىىا  ايضىىا فىىي تلىىك الرائحىىة المال فىىة التىىي نىىرى حردىىة و

الص ت ال م يجعل ت ب بات اله اء مفعمة باالشكا  المل نىة التىي تىناحم وتضىغا علىى الجسىد، 

وتصبح للكلمىات اوعانهىا الخاصىة التىي تىؤ ر فينىا باشىكا  متن عىة وعبىر الى رق الممتىد امامنىا 
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جىىار صىىلبة او ناعمىىة ، مريحىىة او تجعلنىىا ننىىن  وتتىىدا ل الفضىىاءات تتحىى   الكلمىىات الىىى اح

مىات الىى جسىد الخاصة بالكلمات مع فضاءات الجسد وتبفن الحرو  الى العين حيث تتحى   الكل

الحىدوا الخاصىة بجسىد تحى    الشىخب حىديا او م جى اا علىى  يك ن والجسد الى دلمات وب لك

 121الخلىا بىين فضىاء الجسىد وفضىاء الكلمىات  الى دلمات ودلمات تح لل الى جسد حيث يحىدث

ل   الخاصىىة باالسىىتعارك الخياليىىة  /دمىىا جىى اا فىىي شىىعر البريكىىان  وحيىىث ))موهىى ا ممىىا راينىىاه 

وا يرا سىا تم بمجم عىة مبى الت تعل ،في حىين تهىبا هى ه االسىتعارك علىى مى بح ال اقىع ايضىا 

تىين يبى  ))ان االارا  الخىارجي  متجسدك في شعر البريكان،دان هيب ليل ا لمفكرين ونباا اراه

جى يس)) التىاريى هى   جىيمسل ا  ستيفن ايدال . بطل رواية ي ليسسه  هل سة حبيبية   وق

الكاب . ال م احاو  ان اصح  منه    وه ا ما رايناه في قصيدك البدوم ال م لم ير وجهه احىد 

 للشاعر البريكان  

لم انىىه بينمىىا نكىى ن نىىائمين فىىي هىى ا العىىاوقىىا  لىى يس بىى ر يس الكاتىىب االرجنتينىىي المعىىرو :/ 

بشىر علىى انسىانان ا نىان مىن ال)ه  اال )،وبه ا المعنى فان دل انسان مىا ،نستيبظ في عالم ا ر 

الرسا   نا مجانين    وقا  الشاعراالقل  ،وقا  الشاعر الل را بايرون))نحن اصحال الصنعة دل

  هىفىان دىل شىيء سىيبدو لالنسىان دمىا  لى  تىم تنريىف ابى ال االارا  )) وليم بليك: والمتص  

الشىياء اعليه حبيبة ، النهائي لبد ايلق ذلك االنسان البال على نفسه حتى يستطيع ان يرى دل 

مىىن  ىىال  فتحىىات او شىىب ق صىىغيرك م جىى اك فىىي دهفىىه    وهكىى ا فىىان البريكىىان رسىىم لنىىا روب 

ف لعىالم المى ت ومىا فيىه مىن الرعىب والخى   وال صى   شىعرهالخيا  وروب االنسىانية مىن  ىال

 بعده واالسط رك ورؤى ال اقع ومن  الماضي بالحاضر ورؤى المستببل الشيء الكثير  

 صىى را شىىبحية اسىىتطاع مىىن  اللهىىا ان يستحضىىر انىىتجوالبريكىىان االنسىىان مىىن الىىدا ل  لبىىد قىىرا

 االنسان ويصفه وصفا اقيبا  

يىر  قصىيدك )البىدوم الى م لىم ط ا  سني حياته على احاطة نفسه بعنلة عبر عنها فىي لبد عمل 

 وجهه احد  قائال:

 وفي عنلة الروب دنل المعرم رهين السج ن

 الثال ة،

ية فلسفيا ناق  فيه م اضىيع فلسىفعرية ت  يفا استطاع من  ال  عنلته ان ي  ف الص رك الش

ببىى تمسىاهمة فاعلىة فىي ان  عديدك دعىالم الحيىاك والمى ت والعىد  وييرهىا ،لبىد سىاهم البريكىان

 رك  والمرعب في احايين دثي ضمن رؤى ال جدان والخيا  الممتع والعربية العراقية شعريةال
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 الملحق/

 االشعار الخرساء تبحث عن ص تها عند أحمد عبد المعطي حجاعم

 122قصيدك النثر تتنفس برئة ييرها    

:قصيدك  وه  بعن ان عر المصرم احمد حجاعم ضمن إصدارات مجلة ابي الثبافية دتال للشا

صفحة من البطع الصغير قصيدك النثر وقد  230النثر او البصيدك الخرساء تناو  وعلى مدى 

وصفها بالخرساء وصفا ابتداء من الغال  وا  ال بمتن الكتال ،ونحن في ه ه البراءك نريد ان 

نستبرا ونحلل دال  حجاعم ح   قصيدك النثر وهل هي فعال  رساء دما وصفها وما هي 

اهم االستدالالت في ان قصيدك النثر هي  نع سنتحدثاذن نحن هنا ؟ ته في ه ا المجا  استدالال

قصيدك  رساء  م نثبل هل ان ه ه االستدالالت واقعية ا  ال ؟ وس   نبدا من المبدمة التي 

حيث يتضح من العن ان هج ما دبيرا على  ))مجه  :ديف نبرؤه ؟وديف نكتبه؟   نهااعن 

ا بالمجه   ال م ديف يبرا وديف يكتب ولكنه قبل ان ي ضح م قفه من قصيدك النثر ويصفه

قصيدك النثر يعطي الحق لمن يكتبها ولمن يكتب أم شيء يريده وه ا اليل م ض عيته فه  

ي ضح بانه ال يدعي امتال  الحبيبة في الشعر وال يعترض على من يكتب النثر او الشعر او 

يبرأ ما يُكتب وان يناقشه فيببل ما يببل ويرفض ما يرفض يخلا بينهما ولكن من حبه دناقد ان 

وحجاعم يفرق تفريبا جميال وممتاعا بين الشعر والنرم لكي يك ن م ض عيا ادثر في طرحه 

ويعتبر ان التميين بين الشعر والنرم حق والمطاببة بينهما  طأ وه ا ه  اليل ا ر على 

ن مالك منر مة في النح  وال عالقة لها م ض عية حجاعم في الطرب حيث يعتبر ان الفية ب

بالشعر ويعتبر ان بعض المنر مات التعليمية  الية من الشعر في حين بعض النص ص النثرية 

دما انه ، ال تخل  منه دما ال تخل  بعض النص ص الشعرية من النثر ال م قد نجده في السرا 

وان ، لتميين بين الشعر وال عن يعلل لل ين يسم ن قصيدك النثر به ا االسم انهم ارااوا ا

يفصل ا بينهما فالشعر يمكن ان يك ن منث را والشعر ال يتطابق مع النرم والبصيدك يمكن ان 

تك ن اما قصيدك نثر او قصيدك وعن والمطاببة بين الشعر والنرم  طأ، ولكن التميين بينهما 

طابب ا بينهما واذا دان النباا  ليس شيئا جديدا فال ين مينوا بين الشعر والنثر ادثر من ال ين
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البدماء قد عرف ا الشعر بانه الكال  الم عون المبفى فحجاعم قد علل لهم وذلك من بال تسمية 

الكل بالجنء ال م يتمين به عن ييره ويعتبر المطاببة بين الشعر وال عن  طأ ولكنه يرا الن له 

نثر او ما يسمى بالنثر الشعرم قصيدك ما يبرره ولكن حجاعم يعتبر ان المطاببة بين الشعر وال

فه  يعتبر ه ا  طأ يير مبرر وليس له ما يس يه لعدك اسبال ومنها ، ان لغة النثر يير لغة 

الشعر وو يفته يير و يفة الشعر ويعتبر حجاعم ان النثر و يفته االتصا  واال بار واالعال  

 ر والفكر نثر واالفها  واالقناع والعلم ه  نثر والخبر نثر والجد  نث

اما الشعر فه  حد. ونب ءك و يا  وادتشا  واعترا  ومعرفة نعيشها بكل ملكاتنا وح اسنا 

ومشاعرنا ،وه ا الكال  المنطبي يمكن تفسيره بان النثر يشمل دل ما يكتب اما الشعر فه  

 الطرل واالنتشاء واالتصا  بالطبيعة والحب بكل اصنافه ويعتبر حجاعم ان الحرية هي من

ااوات الشعر وهي التي تعطي الشاعر الحق في ان يستخد  عناصر وااوات ال يحق للنا ر 

استخدامها في معرم االح ا  ويضرل مثال بالباعدك التي تفرض على النا ر ان يبف على 

السك ن ،لكن الشاعر يحق له ان يبف على الحردة ويستمر حجاعم في مناقشة تسمية 

فه  يعتبر ان ه ه التسمية  طا وهي يير مس ية بام شكل من  البصيدك نفسها ببصيدك النثر

االشكا  ،وه  يرى بان الحرية هي في الشعر ادثر منها في النثر ومن ه ا المنطلق يريد ان 

يناق  قصيدك النثر فحجاعم يعتبر ان الشعر بطبيعته ه    رك في اللغة تضيف اليها ااوات لم 

ها الااء و يفة ا رى دما انه يستد  بحرية الشعر بب له تكن فيها ،وتعطل فيها و يفته وتهيئ

،ان النا ر يسمي الرجل رجال واالسد اسدا اما الشاعر له من الحرية ان يرى الرجل اسدا او 

شمسا او بحرا، او ان يرى المراك ينال او قمرا ولكني اعتبر دال  حجاعم هنا يير صحيح الن 

جاعيا يستطيع من  الله ان يشبه الرجل باالسد او النا ر لديه من الحرية ان يكتب نثرا م

بالشمس وان يشبه المراك بالغنا  فه ه الحرية ليسل فبا في الشعر واعتبد ان حجاعم لم يكن 

 م فبا في ه ه الحجة  

 م انه يبدأ بمناقشة قصيدك النثر بان مريديها يريدوا ان يعتبروها حالة وسطا للتاليف بين 

بيضين لم يأتلفا من قبل ، ويرا حجاعم عليهم بب له انهما مؤتلفان باهم الشعر و النثر وهما ن

نبطة اال وهي اللغة التي هي المااك االولية في الشعر والنثر الل ين ي جدان معا في اصلها 

 ونحن ن افبه في ذلك فاللغة فعال هي المااك االولية لهما معا ولكن حجاعم يرجع لال فاق مرك 

الة الحرية في الشعر والنثر فه  يعتبر ان الحرية في النثر هي ضيبة ا رى في نررته لمس

ووهمية ،الن لغة النثر عر  واصطالب ال بد ان يلتنمه الجميع ونحن ،قلنا ان الحرية في النثر 

م ج اك وباستطاعة النا ر ان يعبر عن الرجل او المراك دما يشاء ضمن المجاعات العربية التي 

 نثر على حد س اء  وجدت في الشعر او ال



دما ان حجاعم يعطي تبرير جميل لال فاق ال م اصال االشكا  الشعرية الم رو ة من تحجر 

يعتبره حجاعم نشاط بشرم تعرض للتحجر واالنغالق وان المحافرة على الحضارك بالبدر ال م 

د انه في يمكننا من ت درها وت سيعها وتط يرها الستببا  تجارل جديدك  ه ا ه  المطل ل ويؤد

ه ا المجا  ينجح البعض ويفشل اال رون وان الحد الفاصل في نجاب شيء من الحضارك يرتبا 

بمفه   الم هبة الحبيبية التي هي قاارك على التميين بين تباليد ميتة او تباليد حية مستعدك 

للتط ر والتجدا وهنا يعطي حجاعم مثال صريحا وواضحا في ان بعض االشكا  الشعرية 

رو ة عن العص ر ال سطى والبديمة قاارك على م اصلة الحياك وان البصيدك العربية الم 

باشكالها الم رو ة اعطل على ايدم االحيائيين شعرا ال يبل روعة عما اعطته على ايدم 

البدماء واالشكا  الشعرية الم رو ة ال تنا  اشكا  حية وحياتها اليل قاطع على حاجة الشعر 

صحيح وذلك من  ال  حفظ النا. لها وترايدها على االسماع اائما حيث تجد  اليها وه ا الكال 

ليس اا  على ذلك النا. تنشد لص رها الحية من جهة وم سيباها الهاارك من جهة ا رى و

واوين الشعراء البدماء وحفظ ه ا الشعر فتجد شعر المتنبي متداوال على من دثرك طباعة ا

والبحترم وييرهم بص رهم الشعرية الهاارك والرنانة ود لك اب  تما  ، السنة النا. 

بم سيباها ويعتبر حجاعم ان الخرو  على ه ه االشكا  الحية ه  تمرا نستطيع فهمه من 

الم اهب الشابة التي ال تساعدها قدراتها المحدواك على تط يع البان ن لمغامراتها وبالنتيجة 

ع طريق ، وه ا ه  الفرق بين الث ار وييرهم ه  يعتبرهم ليس ا   ار على البديم ،بل:هم قطا

من الخارجين على البان ن ،الن الث ار يخرج ن على البان ن النه فبد و يفته ويعتبر حجاعم 

ان ال ين  رج ا على البديم من ه ه الم اهب الشابة هم مثلهم دمثل ال ين يخرج ن على 

 م البان ن النه ال ينا  حيا قاارا على ان ي قفهم عند حده

على ض ء ه ا المثا  يضرل حجاعم ضربته في قصيدك النثر والتي يعتبرها ما عالل تمثل 

شكال يريبا منب ال عن ااال ا رى وعاجن عن الت طن والدفاع عن نفسه   وعلى الريم من 

مثله السابق ح   االيترال والخرو  عن قان ن اللغة بالنسبة لكتّال قصيدك النثر اال اني اجده 

محبا في بعض النماذ  لبصيدك النثر الحالية وليس دلها الن في بعضها شعرا بحق قد يك ن 

حتى وان دان بعيدا عن ال عن والبافية ،فانا اعتبد ان قضية التعميم صعبة في ه ا المجا  ،الن 

بعض النماذ  ا بتل وج اها دبصائد ذات ص ر شعرية حسية مهمة :وهنا يستند حجاعم على 

اعر الرايض وحده ه  ال م يمكن ان يرحب بالشعر الحر على انه تحرر من مب لة الي ت ))الش

الشكل   وانا اعتبد ان حجاعم والي ت قد جانبا الص ال في ه ه المب لة والتي يمكن ان تك ن 

صحيحة ل  قا  الي ت ))ان الشاعر الرامء وحده ه  ال م يمكن ان يرحب بالشعر الحر على 

   وليس الشكل ،فالبصيدك في النثر ممكن ان تكتب وتك ن ذات انه تحرر من الص رك الشعرية



ص رك شعرية بارعك يعجن اال رون عن االتيان بمثلها ، ولكنني اتفق مع حجاعم في ان قصيدك 

النثر من يير الممكن ان تنبد نبدا اابيا واضحا وذلك الفتبااها للب انين الخاصة بكتابتها ويب   

ر احد لبصيدك النثر باعتبارها رواية مكثفة في بعض الصفحات حجاعم انه ليس يريبا ان ينر

وان يعتبرها ا ر الشكل الطبيعي لاللها ،فما يضفي عليها  الث اللغة الشعرية وال صف 

واإليباع وهنا تعتبر المسالة شخصية فالكثير ممن نبدوا بعض البصائد استخدم ا الشخصنة في 

  لة وليس لها أم حس اابي واضح نبدهم واشااوا بها في حين هي قصائد مجه

 1967 م يعنم احمد حجاعم طغيان قصيدك النثر على الساحة العربية بسبب انهيار العرل في 

وبسبب االمردة اللتان اعتبرهما مع الن يضربان اللغة اشد الضرل وبالنتيجة انهيار االحال  

مجداا السائل حجاعم على الب مية دما يب   ه  السبب الرئيسي في انهيار اللغة وهنا،اقف 

ه ه النررك الب مية البحتة ،فانا اق   ان طغيان قصيدك النثر وحسب حجاعم نفسه قد وجدت 

حتى في اوربا، في فرنسا وييرها من البلدان فهل ه  بسبب انهيار لغتهم او ه  بسبب 

نيا بالحرل هنيمتهم باحد الحرول دان يك ن قصيدك النثر في المانيا انتكسل بسبب هنيمة الما

العالمية الثانية وه ه اشكالية دبيرك على حجاعم ،فبصيدك النثر وجدت دشكل جديد ولكن وجد 

في ه ا الشكل الكثير من التساؤالت واالشكاالت التي ايدنا فيها حجاعم ولكن ليس على نح  

للغة هنيمة ي ني  او حتى االمردة ،فان اعاك ضرل اللغة ليس لديهم البدرك الكافية لضرل ا

 يالعربية التي استطاعل ان تحافظ على ه يتها وجنسها ط ا  قرون، بل ان اج اء الحرول ف

هم االابية وعرمتها من بئيين والشعراء ان يبدم ا  الصة تجاربعض االحايين تك ن اافعا للروا

ر يي في ه ا المجا   ال  ال اقع المؤلم ال م تعيشه االمة  ال  الحرل وبالتالي فرام حجاعم 

مبب  ، فنحن نبف مع حجاعم دثيرا ونؤيده في ان بعض دتال قصيدك النثر يبع ن با طاء 

دتابية ال يبع فيها تالمي  المدار. ولكن ه ا ليس بسبب االمردة وال هنيمة ي ني  بل بسبب 

بعدهم عن اللغة وتفهمها معناها ومعانيها الصحيحة الالعمة للكتابة ،وهنا نرجع لنؤيد حجاعم 

يته باعتبار ان قصيدك النثر من حبها ان ت جد وان ت لد ومن حبها ان تجرل نفسها بم ض ع

ايضا ولكن اصحابها ال يريدوا ان يعتبروا انفسهم مجرا محاولين او مجربين بل يريدوا من 

الجميع االعترا  بهم دشعراء وادثر من ه ا يريدوا ان يمثل ا وحدهم الشعر العربي في 

ه  الطغيان ال م تكلم عنه حجاعم وه  دال  منطبي صحيح وينطبق  المحافل الدولية وه ا

ايضا على اعاك البصيدك العم اية ويجب ان تطغى على دل ان اع الشعر فانا اعتبد ان الحالة 

يجب ان تك ن مت اعنة ويعتبر حجاعم ان طغيان قصيدك النثر به ا الشكل ه  شر وان دل 

ال اتفق معه في ه ا المجا  ،فاالعتباا ان اعاك البصيدك استبداا فساا مهما تكن مغرياته ولكن 

النثرية عندما يعمل ا على مبدا طغيان تجربتهم ه  من بال المنافسة وليس من بال ضرل 



الشعر العم ام العربي والغاءه ،الن ال م يعمل على الغاء الشعر العربي الم روث ه  في 

  ال يفهم شيئا من معاني الشعر العربي حبيبته ليس بشاعر وليس باايب وليس بناقد بل ه

،وبالتالي يبع في ه ا االشكا  ويك ن عالة على االال ،ولكن ال م يعمل على طغيان قصيدك 

النثر بغض النرر عن ضرل البصيدك العم اية او العمل على الغاءها فه ا من بال التنافس 

بارعا في مجالي االال وفي المشروع باني اؤيد ه ا الن ع من البصيد ان اقراه وان اراه 

المهرجانات التي احضرها واشار  بها ،ويرجع حجاعم الى م ض عيته بعد الهج   ال م 

قصيدك النثر انتجل نص صا في بعض االحيان  رايناه فيما سبق من السط ر وذلك باعترافه ان:

م ض عيته ممينك وجديرك باالهتما  وه ه هي الم ض عية التي نتكلم عنها لديه ويردن على 

باعتبار ان دل ال ين يكتب ن قصيدك النثر ال يعرف ن اللغة ، م ان حجاعم يردن على مبدا 

اساسي ومهم وه  ان على داتب قصيدك النثر ان يك ن عارفا باشكا  الشعر الم رو ة ويضرل 

 مثال بشار  ب الير ال م دان يعر  أشكا  الشعر الفرنسية البديمة قبل ان يكتب قصيدك النثر

ومن االشكا  التي دان يعرفها الس نيل ود لك اراي ن وهنا فان شاعر النثر عليه ان يك ن 

متمكن من ااوات الشعر الم رو ة قبل ان يكتب ه ه البصيدك واال س   لن يك ن شاعرا ،وه ا 

رام مبب   ومهم، دما ان حجاعم يعلل نجاب الفرنسيين في دتابة البصيدك النثرية لتمكنهم من 

ان اع الشعر الم روث، وانهم لم يسع ا الحاللها محل البصيدك الم رو ة وه ا ه  سر ببية 

نجاحهم في دتابتها ، م ان حجاعم يعطي حبيبة لم يعرفها الكثيرون لها العالقة مع حدا ة 

البصيدك النثرية ويعتبر ان البصيدك الحرك ،هي احدث من قصيدك النثر التي هي اقد  ويعطي 

ي ه ا المجا  ويعتبر ان البصيدك الحرك على الريم من انها احدث من االالت صحيحة ف

البصيدك النثرية دان لها نجاحات دبيرك ادبر بكثير من البصيدك النثرية، ويعطي مثاال صار ا 

من قبل الشاعر اللبناني نب ال فياض  1890على ان قصيدك النثر هي اقد  حيث انها دتبل عا  

ان  حيث ح ى قطعة تحل عن ان /التب ى وصفها الشاعر بانها شعر في اي انه ))رفيف االقح 

 منث ر 

ان تبنعنا بانها قصيدك او  بعد مرور ادثر من قرن على  ه رهااذن قصيدك النثر لم تستطع 

ولكن لدينا من البصائد النثرية ما بانها شعر بالمعنى االصطالحي للكال  وه  دال  معتبر جدا  

 لمعنى بشكل دبير ادثر من بعض قصائد العم ا  شكل جماال في اللغة وا

اما في المبحث الثالث من دتابه يبع على مفه   البصيدك الخرساء ،وفيه يتكلم حجاعم عن ا ر 

ال عن في البصيدك العربية ويعتبره ا را مهما وفعاال  والدليل على ان ال عن قيمة مضافة الى 

نا ان نح له الى معناه منث را والشعر لدى الشعر من  ارجه الن الشعر الم عون باستطاعت

حجاعم ال يمكن ان يستبل بالمعنى فبا اون ال عن بل يتحبق بدالالت االلفا  واص اتها دما 



ي هب حجاعم الى ذلك ،دما ان ال عن ه  الجناب اال ر للمجاع الى جانب الص رك الشعرية، 

الحلم ،دما ان احمد حجاعم ينبل  وبالص رك وال عن تنتبل اللغة من عالم اليبرة الى عالم 

شهااات االنكلين والفرنسيين من نباا وشعراء ح   اهمية ورؤى ال عن في الشعر وان الشعر 

ال يمكن ان يستبيم بدونه ومنها ما دان يب له الشاعر الفرنسي ب   فاليرم: من ان ال عن ينبل 

ان قصيدك النثر هي  مرك /اللغة من المشي الى الرقب ويخر  حجاعم بمب لة مهمة مفااها 

 من  مرات الصمل ال م اصبنا به ،فنحن  ر. ال نب   وال ننشر  

وفيه يعتبر ان قصيدك  وفي المبحث الرابع يعتبر حجاعم ان قصيدك النثر هي نب وحيد الخلية

بدائية ناشئة وهي تشبه قصيدك النثر من  اا الكائن وحيد الخلية وان االميبباالميب ةالنثر شبيه

ث انها ال عبل لها وبالتالي فبصيدك النثر ال  برك لها وال تاريى وال تراث وال قيد وال شكل حي

وال نرا  ،دما انها  رو  على ق انين الشعر المعروفة من ناحية البالية والم سيبى، واالميبا 

في معرض حديثه عنها ال هي ذدر وال انثى ،ل لك فان قصيدك النثر هي ليسل ن ع فني 

وفي الفصل الخامس يرا حجاعم على دال  جابر عصف ر ال م يعتبر ان المصريين ال  معرو ،

يت وق ا قصيدك النثر ويب   حجاعم راا على عصف ر :ان العيب بكل بساطة في قصيدك النثر 

وليس في المصريين ، ويب   بانهم رفض ها النهم لم يجدوا فيها من الشعر ما يبرر اعتبارها 

صف ر ال م يب  : ان قصيدك النثر فيها ما يسمى بااليباع ال م له اسبابه قصيدك ،ويرا على ع

واوتااه اما حجاعم فيرا عليه بب له: ان قصيدك النثر هي عبارك عن نثر  الي من ال عن فهي 

 تخل  من االيباع حتى 

 الن الم سيبي االلماني هانن ف ن بيل  يب  : )) في البدء دان االيباع   واإليباع ه  او 

 االبداع، او  الشعر، او  الم سيبى، بل ه  او  أم فن على اإلطالق  

 

اما في المبحث الخامس يدافع حجاعم عن نفسه ويب   ،ان المتهجمين عليه ح ل ا النباش 

معه الى معردة شخصية دانما، في حين ان حجاعم نباشه في ه ا المجا  فيه الكثير من 

 بأمرين أساسيين هما:ـالم ض عية ويتحدى دتال قصيدك النثر 

 ان يتمكن البراء من ت وقها  -1

 أن ينجح النباا في تفسير ما يجدونه فيها من جما  محبق  -2

 

د لك فان حجاعم ال ينكر في ه ا الفصل بعض الجماليات الم ج اك لدى بعض دتال ه ه 

  ماعق البصيدك ،ولكنه في نفس ال قل ينفي أن يك ن اإليباع م ج ا فيها ويب   ان االيباع ه



ه ه البصيدك ال م يحاو  بعضهم ان يتجنب ال ق ع فيه بتفسير رام حجاعم في قصيدك النثر 

 تفسيرا شخصيا 

اما في المبحث الساا. من الكتال فيناق  حجاعم الددت ر عصف ر مرك ا رى ح   م ض ع 

 البصيدك ويثير معه عدك مسائل منها: 

محافظ وي در حجاعم ان جابر عصف ر يكثر ان ال وق االابي المصرم في مسالة الشعر ذوق 

من التاديد على ه ه المسالة لكي يب   ان المصريين لم يستسيغ ا قصيدك النثر النهم محافرين 

في حين ان االستعداا لبب   الجديد في لبنان دان ادثر منه في مصر ولكن المالحظ على 

ا بات ان قصيدك النثر هي  حجاعم نفيه لبضية ان ال وق المصرم محافظ ،وذلك النه يريد

قصيدك يير مري بة في ال ائبة المصرية الفتبااها الرؤى الفنية التي تناولناها مسببا،ويسا  

بدال من فلماذا يحد نا عن قصيدك النثر وديف يجب ان تك ن  / : الددت ر حجاعم جابر عصف ر

نها ليس شعرا حبيبيا شارك الى ق   جابر عصف ر ))بان الكثير مأتعميماته المجانية ؟ في 

عن ذوقنا المحافظ وطبيعتنا السادنة؟  م يحيل  % مما نبرؤه منها ليس قصيدك نثر   90و

حجاعم الددت ر جابر عصف ر الى مراجعة حردة الشعر الحر وديف دان لمصر اور دبير فيه 

ل ويكاا يك ن متعصبا في طرحه حتى ان حجاعم يعتبر ان مصر دتبل الشعر الحر قبل السيا

والمالئكة في اوا ر االربعينات حيث  هرت في مصر تجارل اب  شاام وبادثير ول يس ع ض 

وعبد الرحمن الشرقاوم ،ولكن حجاعم يع ا مرك ا رى لكي يثبل الدور العراقي في حردة 

الشعر الحر عندما يب   ))اذا دان السيال وناع  والبياتي قد سبب ا عمالئهم المصريين دصالب 

فلبد سببنا نحن ااونيس   وفي ذلك راا واضحا على اراء، جابر عصف ر التي عبد الصب ر 

يب   فيها ان ال وق اللبناني ادثر انفتاحا على حردة الشعر ود لك ال وق الس رم في حين ان 

 ال وق المصرم محافظ جدا 

ة  م يتكلم حجاعم في المبحث تحل عن ان/ الص ت والصدى    والثابل والمتح      عن حبيب

التراث العربي ضمن مفه   االصالة ومفه   الحدا ة ويربطه بالمفكر الفرنسي بير  ال م دتب 

اراسة ح   الثابل والمتح   ويصل حجاعم الى ان بنية اللغة  ابتة ولكن استخدامها ه  

المتغير   او المتح   حسب طبيعة المجتمع ولكن جيل او عصر ضروفه وحاجاته وافكاره ودل 

تاجات من حجاعم ذدرها لكي يثبل ان جابر عصف ر ا   عن ااونيس النتيجة التي ه ه االستن

وصل اليها من اراسته للتراث العربي والتي فيها يب  :/)) انه رام ااونيس    يسعى للكشف 

عن سر ه ا العداء ال م يكنه العربي بعامة لكل ابداع ،حتى لكانه مضطر عليه ،فان راوا فعله 

بداع هي التراا والتشكيك والرفض على مست ى الحياك العامة ،والند  والبمع المباشرك اعاء اال

على مست ى النرا  ويدفعني بالتالي الى الكشف عن سر ه ا الت افق بين الحاضر والماضي في 



النرر الى مسالة االبداع ،وعن السر في استمرار ه ا النرر وسيطرته   وااونيس يعمم في ه ا 

بداع دتهمة وجابر عصف ر يخب بها المصريين ال ين لم يستطيع ا بسبب لمعاااك العرل لال

عدائهم لالبداع ان يت وق ا قصيدك النثر لكن ه ه المسالة تحتا  الى وقفة ا رى بالنتيجة ان 

ه ا المبحث درسه حجاعم للرا على جابر عصف ر بان الثابل عند المصريين ه  لغتهم ولكن 

سب الررو  والبيئة وان تهمة عصف ر ليس لها وج ا حبيبي المتح   ه  نهجهم في اللغة ح

 في المجتمع وه  بدورها يرااها على لسان ااونيس فيما يخب نررك العرل الى االبداع 

وتحل عن ان ))الح ار س   يط  !  يناق  حجاعم رسالة وصلته من الددت ر محم ا امين 

ويطالبه بتفهم ه ه الراهرك الشعرية العالم والتي يعارض بها م قف حجاعم من قصيدك النثر 

واستيعابها ويطالبه باالجتهاا تجاه ه ا الن ع من االال ويعتبر حجاعم ان م قفه تجاه قصيدك 

النثر ه  في الحبيبة اجتهاا ويطالبه بالمبابل ان يتفهم قصيدك ال عن من حيث هي لغة 

م ان برحيل محمد مندور ودف م سيبية ، أم تفهم الدور ال م يلعبه ال عن فيها ويعتبر حجاع

طه حسين عن المتابعات النبدية لم ،يبرا بعد هؤالء لناقد مصرم محتر  عن اور ال عن 

بالشعر دما ان حجاعم يجرا قصيدك النثر من االيباع ويعتبرها  الية منه تماما ،وماهي اال نثر 

اياه بان تثبل قصيدك  فبا او نثر ينائي ،دما ناق  حجاعم الكاتب محم ا امين العالم مطالبا

النثر وج اها وحبها في الم اطنة من  ال  نجاحها دنب في ا بات نفسها الى الشعر العربي 

وجدواها دعض  عامل في عائلة االال العربي اما ان يك ن المبرر ه  وج اها في ااال االمم 

حل ه ا العن ان اال رى فه  ليس مبررا دافيا ،اما في مبحث ))االيباع ه  الشاعر   فيناق  ت

مسالة االيباع وهل ه  عنصر م ج ا في قصيدك النثر ،االيباع الم ج ا في دل عناصر الحياك 

، االيباع ال م يشمل الرؤى االساسية في الشعر ود لك النثر وحجاعم يخالف العالم في مسالة 

حجاعم ان االيباع الم ج ا في قصيدك النثر ه  ايباع شعرم حسب رام العالم في حين ان 

يريد اعتباره ايباعا نثريا في محاولة منه لضرل اية رؤية ح   قصيدك النثر العتبارها 

شعرا،دما انه  الف محم ا امين العالم ال م اعتبر ان قضية االيباع وجدت في الصحراء بسبب 

سير االبل واعتبر حجاعم ان ه ا الكال  ه  ضرل لمسالة االيباع والصحيح ان االيباع يبرع 

روب الشعر بل ه  ال م يعطي الشعر الم سيبى التي تطرل الروب ول  دان االيباع من 

المستنبا من البح ر العربية دما راى العالم جامدا لما تط ر الشعر و هرت قصيدك التفعيلة 

واستخدا  البح ر المتعداك ضمن نفس البصيدك ، م ان حجاعم يب   لمحم ا العالم انك ال 

اليباع في قصيدك النثر وال تستطيع انكار وج ا االيباع في البصيدك تستطيع ا بات وج ا ا

العم اية ،وتحل عن ان ))التنس بدون شبكة   وهنا يستعرض حجاعم االيباع بشكل ادبر 

واوسع وال م اعتبره ان الح ار ح   ايباع الشعر ه  ح ار ح   الشعر وما يمثله في حياتنا 



تعرض االيباع في نرر ارسط  وييره وه  يشرب باسهال االابية والثبافية والروحية وه  يس

البح ر لدى الي نانيين البدماء وبين حجاعم من  ال  ه ا الكال  راا على محم ا العالم ال م 

اعتبر ان االيباع في الشعر العربي يتصف بالباء والجم ا والنمطية بسبب الحياك الصحراوية 

 تتالف من  طى االبل بل من اص ات اللغة ،واستند في حين بين حجاعم ان االيباع واالوعان ال

حجاعم على دال   ))الي ت  على ضرورك ت اجد ال عن في الشعر الضفاء االيباع ومن  م 

)) ان الحرية لن تك ن ابدا هروبا من ال عن في ي يحتاجها المتلبي وفي ذلك يب  الم سيبى الت

ك الى تسمية الشعر الحر هي تسمية  اطئة في اشار الشعر وانما هي السيطرك عليه واتبانه  

))وراء الشعر االدثر تحررا يجب ان يكمن  النه ال ي جد شعرا اسمه حرا ويب   الي ت د لك

شبح وعن بسيا ،اذا يف نا عنه برع نح نا مت عدا واذا صح نا ا تفى وال تك ن حريتنا حبيبية 

من ه ه البي ا المصطنعة  ويستند  وال عن ليس او ذات م ض ع اال باعاء البي ا المصطنعة ،

حجاعم د لك لرام للشاعر االمريكي روبرت فروسل عن الحرية في ال عن اذ يب  )) الحرية 

هي االحسا. بالراحة اا ل اسار البي ا المرس مة  واعلن سا را في الختا  ))سارضى بان 

وه  العن ان ال م ادتب الشعر الحر حين يخطر لي انني استطيع ان العب التنس بال شبكة  

 استخدمه حجاعم لبداية مبحثه ه ا 

 م ان حجاعم ينهي دتابه بمجم عة رسائل تلباها من شخصيات مهمة منها /محم ا امين 

العالم وييره، ح   م ض عته الرئيسة في ه ا الكتال اال وهي قصيدك النثر وتحل عن ان دلمة 

اليباع ويثير اسئلة اساسية مهمة وهي/ ا يرك يضيف ويؤدد ان قصيدك النثر ينبصها ال عن وا

ماذا نعني ببصيدك النثر ،هل تك ن البصيدك المنس بة للنثر او المضافة اليه هي نفسها البصيدك 

بالمعنى المتعار  عليه ،أم البصيدك الم عونة ؟ ويجيب بالنفي طبعا ويسا  مرك ا رى اذا ماذا 

دك من ه ا الن ع ه  النثر المستخد  في تك ن؟ وهل يك ن النثر ال م يستخد  في دتابة قصي

دتابة المباالت او الدراسات او البصب ؟ ويجيب بالنفي ايضا ،ويثير سؤاال اذا ما ه  ه ا 

النثر؟ ونحن نتحدث عن ال عن وااليباع فهل هما متراافان ؟هل ال عن في الشعر ه  نفسه 

ن للنثر ايباعا  اصا به ليس ه  االيباع فيه ؟ا  االيباع عا  وال عن  اص ؟ ويجيب عن ه ا با

االيباع المستعار احيانا من الشعر والمتمثل بالسجع والترديبات النح ية يير المال فة ،وانما 

ه  ايباع ا ر يعتمد على العناصر المعن ية في مبابل العناصر الص تية التي يعتمد عليها ايباع 

النثر ولكن ايباع النثر معن م الشعر، ويتفق حجاعم على ان االيباع م ج ا في الشعر و

يتحبق عن طريق الص ر والمعاني ادثر منها ص تية والعكس بالعكس في الشعر ،وااليباع في 

الشعر يب   اوال بال عن ال م يتالف من المباطع الص تية المتما لة ،لكن الشاعر يستخدمه 

عن ية التي تتالف منها بطريبته الخاصة ،ويتلباه البار  مع س اه من العناصر، اللغ ية والم



االيباع اذا ه  ال عن  -دما يب   حجاعم–البصيدك ويت وقه بطريبته الخاصة ،وه ا ه  االيباع 

وقد تجسد في لبصيدك، دما ان حجاعم يفرق بين مفراات النثر التي تعني ما تعنيه في المعجم 

النثر تخضع للب اعد ،اما مفراات الشعر فتستمد معناها من البصيدك او السياق والجملة في 

النح ية اما في الشعر فيج ع للشاعر ما ال يج ع لغيره بشرط ان يك ن ضمن حدوا الشعر 

فحسب فاذا  ر   منها الى النثر ، فَبََد ما دان ممن حا له من االمتياعات المبص رك على 

 الشعراء  

ن قصيدك النثر هي وب لك ينهي حجاعم دتابه ))قصيدك النثر او البصيدك الخرساء  بنتيجة ا

البصيدك الخرساء التي تخل  ن مب مات الشعر وهي ا يلة عليه وينتصر الى قصيدك ال عن 

وااليباع مشكال ب لك مفترق طرق بين انصار البصيدك النثرية والبصيدك الحرك ان جاع لنا 

 تسميتها د لك  

مؤيدين ومختلفين معه اما ببية مفراات الكتال فهي عبارك عن رسائل تلباها احمد حجاعم من 

 ح   ما ي هب اليه من رؤية نافية ل ج ا فن يتمثل ببصيدك اسمها ))قصيدك النثر    
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