متابعات
الشاعر السوري إبراهيم اجلرادي في مجموعته
«دع املوتى يدفنون موتاهم»

�شعر الر�ؤيا وا�ستن�شاق العامل الدرامي!..
زهري غامن



وكأن الشاعر إبراهيم اجلرادي يضرب في تيه
الشعر وفي تيه العالم ،من خالل مغامرته الشعرية
اجلدي� � ��دة التي يع� � ��ود فيها إلى ش� � ��عر التفعيلة .هو
كاتب قصيدة النثر ،والريبورتاج الش� � ��عري ،والشعر
التشكيلي ،أو النصوص املختلطة .غير أنه هنا وكأنه
يحاول استرجاع روح غنائي توقيعي هجره قلي ً
ال أو
طوي� �ل � ً
ا في مجموعاته الس� � ��ابقة ،أو في مجموعته
املش� � ��تركة مع الق� � ��اص الروائي إبراهي� � ��م اخلليل.
هنا يأخذ الش� � ��عر أبع� � ��اده الكينوني� � ��ة /الوجودية.
وك� � ��ون القصائد مهداة إلى ش� � ��عراء تفعيلة ،أمثال:
محم� � ��ود درويش ،وعب� � ��د العزيز املقال� � ��ح ،يتداخل
الزمان واملكان في الش� � ��عر ،دون نس� � ��يان الش� � ��اعر
نور الدين اللباد .واس� � ��تغراق حوران في القصيدة،
ورائح� � ��ة ام� � ��رئ القيس وصاحبه ،كما استش� � ��راف
أحداث اجلزيرة الس� � ��ورية واضطراباتها .وقلت إن
شعر الرؤيا .يسمح لصاحبه بقراءة جتاعيد العالم،
 شاعر وكاتب من لبنان.
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القتل وامل� � ��وت فيه ،رغم أن الرغب� � ��ة واحلب يتناثر
أن في القصائد .وتقدير الشعر ،أو االسترابة فيه،
وتقدير الش� � ��عراء ،والتناص الش� � ��عوبي مع عواملهم
رغم أن اللغة الش� � ��اعرة هي لغة إبراهيم على وجه
اخلصوص ،لغة اختبارية ،جتديدية ،واقعية ،متوترة،
متواترة ،قادرة على جتويف وجتوين العالم ،وأغوار
الش� � ��اعر الذي يلتق� � ��ط أصوات الش� � ��عر وأصدائه
وكذل� � ��ك صمته ،من خ� �ل��ال كثافة اللغة الش� � ��اعرة
وتخثره� � ��ا ،كما يتخثر ال� � ��دم ،وتكثيفها ،وتقطيرها
في هذه املشهديات ،حيث يلعب الشاعر باألدوات،
مثل :ثم� � ��ة ،من ،تباً ،وأفعال األمر .ويس� � ��تطرد في
حد سواء،
استحضار مالئكة شعره وشياطينه على ٍّ
حيث اخلفق واالصطفاق ،وحيث اس� � ��تقراء اجلسد
والروح ،والضرب على ما هو واقعي وما ورائي ،في
هندس� � ��ات القصيدة املرئية والالمرئية ،وكل املرايا
التي يس� � ��تنطق صوره� � ��ا في مجازاته واس� � ��تعاراته
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وتش� � ��ابهه وكناياته ،وكل اشتقاقاته وكيماوياته التي
يستخدمها عبر لغة الشعر ،التي هي في تضاعيف
القصائ� � ��د ،في لغة في اللغة ،حي� � ��ث إبراهيم الذي
يحتدم ويحمحم في واقعية الش� � ��عر ،وبعض خطابه
الدرامي املباش� � ��ر ،من خالل الذات الش� � ��عرية التي
اس� � ��توعبت ،وتعرف الش� � ��عر الثوري السوفييتي ،ثم
الروس� � ��ي فيما بعد .إ ّال أن إبراهي� � ��م ال يغترب وال
يتغرب في ش� � ��عره ،فلديه هذه اإليقاعات الشعرية
العربية ،وهذه اللغة النهمة ،الفراس� � ��ة ،األكول لهذا
القلق العظيم الذي يعانيه الشاعر ويعانيه
ف� � ��ي مناخات ش� � ��عرائه الذي� � ��ن يهديهم
قصائ� � ��ده ،قصائد احملن� � ��ة ،كما يقول
محنة فلس� � ��طني ،والع� � ��راق ،ومحنة
س� � ��ورية ،ومحن� � ��ة الش� � ��اعر التي
يتش� � ��اركها مع الش� � ��اعر محمد
الفي .إن� � ��ه يس� � ��توي ويفترق
معه� � ��م وفيه� � ��م ،ويذه� � ��ب
إلى ش� � ��هوة الض� � ��د .إنه
يتالع� � ��ب باألض� � ��داد،
كم� � ��ا يق� � ��ول؛ رمبا كي
يفجر قلقه ويأسه في
قصائده ،حي� � ��ث يناهض محمود
دروي� � ��ش ،بأنه ال ميكن اس� � ��تزراع األمل وال
ميك� � ��ن تربيته ،وكأن لس� � ��نا مع س� � ��عد الل� � ��ه ونوس
بأننا محكومون باألم� � ��ل ،وال مع عباس بيضون في
"ملريض اسمه األمل" .لذلك جاءت القصائد درامية
إلى ضفاف اليأس وضفاف الواقعية ،وكأنها مراث
سوداء للعالم ،تسددها روح تهكمية ملا يحاول قوله
أو تقول� � ��ه أو كتابته أو االنكتاب في� � ��ه ،أو قراءته أو
االنق� � ��راء فيه .إنه يس� � ��تجمع هذه ال� � ��روح الذبيحة
ويطلقها ف� � ��ي فض� � ��اء العالم الذبي� � ��ح ،وفي فضاء
قصائده الذبيحة ،التي تنزف دماء باستمرار ،ألنها
في عالم ينزف دماً ويستنزف حياة الشاعر ،والروح
الش� � ��اعرة ,وكذلك الرؤيا .لهذا يتفتق الشاعر عما

يجاهد ويكابد ،متضاف� � ��راً متضامناً مع ما يجاهد
ويكاب� � ��د ش� � ��عراؤه ،رغم أن� � ��ه اس� � ��تحضر األندلس
على هوام� � ��ش محمود درويش ،واس� � ��تحضر لوركا
وقصائ� � ��ده الغجري� � ��ة ،قصائده اخلض� � ��راء ،وكأمنا
يوحي مبا عاناه الغجر من الفاش� � ��ية والنازية ،وما
يعانيه العرب الفلسطينيون .والعراقيون من فاشية
"إس� � ��رائيل" وأميركا .طبع � � �اً ومحمود درويش ذهب
إلى الهن� � ��ود احلمر ،ولكن الش� � ��اعر ال يكتفي بهذا
بل يذهب إلى االس� � ��تبداد والطغيان ،إلى االستبداد
الغامض الذي يتسبب بكثير من الكوارث التي تؤدي
إلى اليأس الذي هو مرض املوت ويعتبره الش� � ��اعر
أنه آخر ضفة لألمل .س� � ��أوافق معه على
مضض رغ� � ��م أن "اجلورنيكا"،
لوحة بيكاس� � ��و الش� � ��هيرة عن
املذبحة ،مازالت حتكمنا داخ ً
ال
وخارجاً!
كأنن� � ��ي ق� � ��رأت ش� � ��عر إبراهيم
اجل� � ��رادي ،جمعي� � ��ه أو أغلب� � ��ه .وهو
صديق حمي� � ��م في القرب والبعد ،لذلك
أجده م� � ��ن األصوات الش� � ��عرية املعترضة
املميزة ،واحلداثية املجددة ،لكن مبلكة اللغة
الشعرية ،التي يستولدها من نواة الكينونة لديه،
ويطلقها كي تعبر عما يسميه صالح ستيتة "ليل
املعنى" .وهو دائماً يصقلها ويصفيها ،ويحاول جعلها
لغة مدينه ،ال كما فعل صديقنا س� � ��ليم بركات الذي
ت� � ��رك لغته البرية العارمة اجلميلة أيضاً .وبس� � ��بب
تبلور إبراهيم في روس� � ��يا مطلع شبابه ،وهو ذهب
شاعراً واستكمل دراس� � ��ته وكانت هوايته السينما،
لكنه نال دكتوراه في األدب الروسي ،وهذا ما يجعله
يتشاكل مع جواءات العالم وينحاز للعدالة والفقراء
وف� � ��ي النهاي� � ��ة للحرية واإلنس� � ��ان ،م� � ��ن هنا جاءت
قصيدته إلى محمود درويش في حالة حصار التي
حاول محمود إفالت الروح الفلس� � ��طيني اإلنساني
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فيها ضد حصار "اإلس� � ��رائيلي" للفلس� � ��طينيني في
فلس� � ��طني احملتلة ،هذا التوقيع الشعري على بيان
احلرية لإلنسان يكون الشاعر من أول موقعيه ،كما
يوضح مع الشاعر الفلس� � ��طيني محمد الفي ،وقد
كتب معه ومع الشاعر العراقي جليل حيدر قصائد
مش� � ��تركة ،وهو لديه خبرة في القصائد املشتركة،
من خالل كتابه مع إبراهيم اخلليل "موكب من رذاذ
املودة والشبهات" .إنه يس� � ��تدرج جواءات ومناخات
أش� � ��عاره الس� � ��ابقة ويقيم تناصاً معها .ففي أجزائه
"أقس� � ��م جسمي في جسوم
املبعثرة كأنه هنا يقول:
ِّ
كثيرة" مع عروة بن الورد ،وكأنه حني يستحم بامرأة
يس� � ��تدخل هنا فيوضات وبحران� � ��ات الرغبات التي
تتض� � ��ور وتتضرى في وجود العدوان والقتل والقمع
واملذابح وهو يتداخل ويتخارج في شهوة الضد ،إن
الضد .عبارة عن مس� � ��اررة ومس� � ��اورة اآلخر الذي
فيه ،من هؤالء الشعراء الذين يستدرجهم إلى شعره
وال يذهب إلى أش� � ��عارهم سوى من بعض اإلشارات
والرم� � ��وز والعالم� � ��ات وه� � ��و ف� � ��ي كام� � ��ل الدالالت

ال شك أن الكثير من
المناخات الشعرية التي
يتطارحها ويتجارحها
إبراهيم في هذه القصائد
جديدة متجددة من باب
الطاقة والملكة الشعرية التي
لديه ،والتي دائمًا ما يفجرها
في اقتراح موضوعات
جديدة ،وقولها بشكل جديد
أيضاً ،وهذا ينسحب على
غالبية شعره

واإليحاءات التي يستوحي القليل منها من أشعارهم
إ ّال أن صوت الش� � ��اعر إبراهيم وكيماوياته الشعرية
التي يس� � ��تحضر أطيافها وأش� � ��باحها م� � ��ن مناماته
وأحالمه وأحالم يقظاته وكوابيس� � ��ه أيضاً هو جلي
احلضور في قصائده وفي أس� � ��لوبه ،واألسلوب هو
الشاعر ،ومتوهج مجوهر متبلور في لغته الشعرية
وجمله املركبة القصيرة وهي قوافيه أحياناً لضبط
هذا اجليش� � ��ان الهائل فيه وه� � ��ذا الغليان والذهاب
في الش� � ��جى والشجن واألسى األسيان الذي ينتابه
في هذه األحوال واملقامات التي تعتور روح الشاعر
وجسده معاً!
قد يكون الشاعر إبراهيم اجلرادي اختار أبنية
جديدة لقصائده ف� � ��ي "دع املوتى يدفنون موتاهم"،
إمنا ليس جديداً عليه تشكيل القصائد ومشهدياتها،
والتداعيات الس� � ��وريالية الت� � ��ي تعتمدها في حتليل
وكأن جينات هذه القصائد متولدة
العالم وتركيبه،
َّ
من كروموس� � ��ومات وردت في الكثي� � ��ر من قصائده
الس� � ��ابقة ،لكنه طبخها وأنضجه� � ��ا وبلورها وذهب
في كيماويات مختلفة لها لم تكن س� � ��ابقاً .فهو في
رواق املرايا الش� � ��اعرة والش� � ��اغرة ،وهو في املرايا
احملدبة واملقعرة وفي املرايا الكروية ،وفي مجرات
اللغة وأقمارها وشموس� � ��ها وجنومها وكواكبها وفي
كريستاالت هذه اللغة الشاعرة التي تتمرأى بنفسها
وبالعالم ،حتى لو كانت ش� � ��بهات العنف فيها ،إ ّال أن
الش� � ��اعر يحاول موس� � ��قتها وغنائيته� � ��ا وجتديدها
وتطريبها بالعشق والرغبة حتى لو لم يكن محظوظاً
حني يقول في القصيدة األخيرة" :لس� � ��ت محظوظاً
لكي أغفو على وتر وناي" غير أنه أقام طوي ً
ال وكان
يقظاً ومحظوظاً في صداح وشقشقة الوتر والناي
وعزفهما في روحه وجس� � ��ده وشعره ،وكل إيقاعاته
الشفقية الغاس� � ��قة وكأن القصائد في غسق اآللهة
الذي لغوته وحيدر حيدر معاً!
ال ش� � ��ك أن الكثير من املناخات الش� � ��عرية التي
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يتطارحها ويتجارحها إبراهي� � ��م في هذه القصائد
جدي� � ��دة متجددة من باب الطاقة وامللكة الش� � ��عرية
الت� � ��ي لديه ،والتي دائم � � �اً ما يفجرها ف� � ��ي اقتراح
موضوعات جدي� � ��دة ،وقولها بش� � ��كل جديد أيضاً،
وهذا ينس� � ��حب على غالبية ش� � ��عره ،وهنا السخونة
والغلي� � ��ان في كيفية اخلطاب الش� � ��عري .وقوله كما
لم يقل سابقاً سوى في رؤية املستقبل والرؤيا التي
يتكاش� � ��فها ويس� � ��تبصرها في ه� � ��ذه القصائد ،من
خالل رؤيا هؤالء الش� � ��عراء س� � ��كان هذه القصائد،
ومواطني احلرية التعبيرية فيها ،وهذا ما استعاده
واس� � ��تعاره من حماوة الروح وحمحمتها ،ومن رنني
أجراس اللغة التي ت� � ��زرع الزمن في حقول احلياة،
والقصائد كاتدرائيات فيها القداسة الشعرية وفيها
النجاس� � ��ة ،فيها اإلميان وفيها الش� � ��ك ،وحتى تأله
اإلنسان الشاعر على ما يقول نيتشه ،وكأن الشاعر
هن� � ��ا يعزف على وتر القوة ،وعلى ناياتها أيضاً ،كما
يتعازف أوبريت احلظ وس� � ��وناتا العشق وسيمفونية
الرغب� � ��ة .وحني يفق� � ��د أمله في اإلنس� � ��ان يعلي من
الشاعر اإلنسان ويستحضره في هواء الشعر ،وفي
العناص� � ��ر التي تصنع اخللق ،من م� � ��اء ونار وتراب
وهواء ،ويتخالط في األخالط واألمزجة واملش� � ��ائم
حتى يستولد القصيدة!
وم� � ��اذا ميك� � ��ن أن يقال في قصائ� � ��د "دع املوتى
يدفنون موتاهم" سوى أنها قصائد نابعة من الكينونة
الغاضبة املتفجرة للشاعر إبراهيم اجلرادي ،الذي
هو من جيل الغضب واألحالم في الش� � ��عر السوري
احلدي� � ��ث ،حيث انه� � ��ارت األحالم وتب� � ��ددت ،وبقي
الغضب كمرجل يغلي في هذا الشعر الوجودي الذي
يدل على الشاعر ،ويعلي صوته ،ويستخدم التداعي
الس� � ��وريالي في األس� � ��لوب لكن بطرائق تختلف عن
ديوان "س� � ��وريال" ألورخان يسر ،هذا الشاعر الذي
قدمه أدونيس ولم يأخذ حقه في الش� � ��عر احلديث،
من حيث أنه س� � ��وريالي ترجم األحالم وأبدعها .إال

أن إبراهي� � ��م اجلرادي مقيم ف� � ��ي أحالمه ،يتداعى
فيها ش� � ��عراً .وكما أحالمه اخلاصة هناك أحالمه
املش� � ��تركة مع الشعراء الذين يهديهم قصائده ،وهم
ف� � ��ي املدارات الش� � ��عرية التي يض� � ��رب ويتبني فيها
وينه� � ��دم ويتعمر ،وهم من يخاطبه� � ��م في قصائده،
لكنه اخلط� � ��اب الوج� � ��ودي للذات ،وتعي� �ي��ن وعيها
ومكانتها ومراياها ،من حيث أتت احلرائق على كل
ش� � ��يء ،مبا فيها األحالم ،وتبدل� � ��ت األيديولوجيات
الش� � ��عرية واألفكار واملقاييس وحتى الوقائع .حني
يرى إبراهيم أنه يريد السالم ،وهو يعرفه مستحي ً
ال
ف� � ��ي صراع األض� � ��داد ،مع ذلك يل� � ��ح عليه في هذا
التهكم املرير ،وكأن ما يغلي فيه من رغبات يريدها
أن تكون كما كانت النار برداً وسالماً على إبراهيم،
الذي يعرف أن الصراع مع الصهيونية صراع وجود
ال ص� � ��راع حدود ،وأن التس� � ��ويات الهزيل� � ��ة للهزائم
مؤقت� � ��ة ،وأن روح املقاومة وطلب احلرية ،كش� � ��علة
إنسانية وشعرية ال ميكن أن تنطفئ أبداً.
هك� � ��ذا في مه� � ��اد الش� � ��عر وحقول� � ��ه وحدائقه
وفضاءاته وأش� � ��جار القصائد الت� � ��ي جذرها ثابت
وفرعها في الس� � ��ماء ككرنفاالت وجودية سوريالية
مبرايا متش� � ��ظية ،كما هي أجزاء إبراهيم اجلرادي
املبعث� � ��رة .لكن قصائ� � ��ده النازف� � ��ة اجلريحة ملتمة
ملتئم� � ��ة ،وملتغمة بعضها عل� � ��ى بعض ،ولها محارق
غفيرة وليس محرقاً واحداً ،لذلك تبث ش� � ��عاعات
اللغة الش� � ��اعرة ف� � ��ي كل اجتاه وف� � ��ي ال اجتاه بني
النهاي� � ��ة والالنهاي� � ��ة ،ورمبا كان فيها الس� � ��ينية وما
حتت احلمراء ،وحتى أشعة بيتا وغاما ،حتى تضيء
اللغة الش� � ��عرية كالراديوم الذي ال ينطفئ ش� � ��عاعه
أبداً .إن الشاعر في ذهب شموس اللغة ،وفي فضة
أقمارها ،وهو على بين� � ��ة مما يقول ،ومما يتهامس
ويدمدم ويهمه� � ��م ،ويتفاصح ،ويتفاض� � ��ح ،على أنه
حتى لو كان ف� � ��ي حضرة الغياب ،كما يقول محمود
درويش ،فهو في اهتياج واختالج وجللجة احلضور
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متابعات
الشعري ،وفي ضراعة وشفاعة اللغة الطوبى التي
يتباركها!
وكأن الش� � ��اعر في مقابر الشعر واإلنسان حيث
َّ
هو في "دع املوتى يدفنون موتاهم" ،لكنه يتخلى عن
ثمة كلمة "السيد املسيح" ،و"اتبعني"؛ ألنه يعرف أن
أحداً ل� � ��ن يتبعه ،فال أحد يقيم في مقابره ،حتى ال
يرى كوابيس ومنامات سيئة ،حتى لو شطح الشاعر
في بعض العش� � ��ق كي ينقض جالفة الكابوس الذي
نعيش ،وه� � ��و لذلك يتكئ على غباره العش� � ��قي ،إ ّال
أنه يس� � ��تغرق في وحول كابوسه الذي بدأ في زمن
عتيق عتي� � ��ق وكأنه لصيق بداية اخلل� � ��ق من قابيل
وهابيل في القتل ومازال يستعر ويتضرى ويتالهب
حتى اآلن .وكأن الشاعر أيضاً حليف موته كما هو
حليف حياته ،ومجاور ملوته الش� � ��خصي امللغوم به،
كما هو في وسط املوت العام ،في "شرق املتوسط"
خاصة عب� � ��د الرحمن منيف ،حيث ن� � ��ار من البيت
تأتي وأخرى من الضاحية .إن الش� � ��اعر يستشرف
في قصائده ذاكرة النس� � ��يان ،ويهتك هذا النس� � ��يان
مج� � ��دداً ،وف� � ��ي كل قصي� � ��دة ،ف� � ��ي ترجي� � ��ع مرير،
واسترجاع ضبابي غيمومي للذاكرة اجلنزية ،حيث
يترجح الش� � ��اعر بني املقدس واملنجس ،وال نقف إ ّال
على متاهته في كونه ش� � ��اعراً جحيمياً أو ش� � ��اعراً
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فردوس� � ��ياً تتقد اللغة فيه وتب� � ��ص وتترأرأ ،وتتوهج
بفيوضات مشاعره وأحاسيسه وبحراناته الروحية
اللجية التي ال تستكني وال يقر لها قرار!
كنت أفكر في الش� � ��عر الذي ال يُفكر فيه ،وأفكر
في شعر إبراهيم اجلرادي ،وأتساءل :من أين أدخل
في القصيدة؟ من أين أدخل في الوطن ،وكل شعره
في منفى وطن ،وكأن الش� � ��اعر غري� � ��ب أينما كانا،
وكأنني غريب معه؟ لذلك لم أعالج املنفى في شعره،
حتى ال يلتبس عل� � ��ى كلينا مفهوم الوطن ،فقد نخر
االس� � ��تبداد عظامنا ،وجعلنا نقول مع اإلمام علي:
الفق� � ��ر في الوطن غربة ،والغن� � ��ى في الغربة وطن.
وأنا وإبراهيم حصلنا عل� � ��ى الفقرة األولى وعانينا
الثاني� � ��ة ولم نحصل عليها ،ألنها ل� � ��م تكن في بالنا
ح� �ي��ن اغتربنا؛ هو إلى اليمن ،وأنا إلى بيروت .وها
نح� � ��ن اآلن كما نحن ،عاد ه� � ��و إلى غربته القدمية،
وظلل� � ��ت أنا في غربت� � ��ي القدمية اجلدي� � ��دة ،و"كل
غريب للغريب قريب" .هكذا في الش� � ��عر ،في شعره
الذي قرأت جتددت قرابتي له وفيه .وقد كتبت ما
كتبت ،ألن لدينا أحاديث لم تس� � ��تكمل منذ عشرات
السنني .أثرت التحدث ببعضها عن الشعر ،عساني
آثرت شجنه ،كما أثار شجني بقصائده!

