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أحد عشر كوكباً في سماوات شعرية. هؤالء هم شعراء 
-وش������اعرات- املطبوع املشترك: »سماوات«، بدواوينهم 
األحد عشر. ثم تأتي الصدفة املوضوعية، ذات الداللة 
األكث������ر بالغة من تدبير وتخطيط، ليغدو ش������عراء هذا 
املطبوع أحد عش������ر ش������اعرة وش������اعرا يكتبون الشعر، 
فصيحاً وعامياً، تقليديا وتفعيلة وقصائد نثر، يجمعهم 
الش������عر في »س������ماوات«، وتفرقهم األش������كال الشعرية. 
فهم ليس������وا جوقة واحدة، بل أصوات. أعمارهم غضة. 
التعري������ف به������م -كموجه ق������راءة وعتبة دال������ة- يقدمهم 
مولودين بني 1983و1987؛ لكن نزوعهم للش������عر عنيف 

بشيخوخة حية ظللت كلماتهم.
فت������وة الش������عر -إذاً- واحلياة تتبادالن الرس������ائل لقارئ 
يرى ش������عراء »سماوات« مجتمعني عمرياً؛ لكن بينهم ما 
بني مفردات احلياة نفس������ها من تباين وتنوع. وينسحب 
ذلك على الوع������ي بالضرورة، والذي ينعكس بدوره على 

القصائد وخطاباتها وأبنيتها بالضرورة أيضاً.
وج������د  م������ن  إل������ى  بينه������م  نؤش������ر  أن  ميك������ن 
واخت������ار  مالم������ح،  لقصيدت������ه  وص������ارت   الطري������ق 

-واعياً- أدواته. 

ومنهم من ال يزال يزاول الكتابة بأكثر من شكل، جامعا 
بني رؤيتني، إذا سلمنا بأالَّ حياد في اختيار الشكل؛ ألنه 

ترجمة للوعي والرؤية، واملنهج واألسلوب.
رغم تباعد اخلطابات في دواوين الشعراء/ الشاعرات 
التي يضمها الكتاب الشعري املشترك؛ يوحدها خطاب 
احلداث������ة، حتى عند الكتابة بغنائي������ة جارفة وتداعيات 
صوري������ة مألوفة مك������ررة وإيقاعات ضاج������ة وهيجانات 
لغوية. فثمة حن������ني، مضمر أو مصرح به هنا أو هناك، 
يكش������ف النزعة للتحديث، إذا ما فهمن������ا احلداثة على 
أنها حياة داخل العصر وفي قلبه، وبهدي ثقافة مختلفة 

ناسخة مستفزة.
رمبا كان الشعر الشعبي ناشزا في اصطفاف النصوص 
بني دفتي الكتاب؛ ال لسبب فني، من ضعف أو غيره؛ فال 
شك أن لدى مفيد البخيتي، في ديوانه: »شلة الروح«، ما 
يرى أنه يجمعه بهؤالء الش������بان؛ بل ألن وجوده يقيم هوة 
على مس������توى التلقي، ويصيب النص الشعبي بظلم؛ ألن 
القارئ لن يبدل بيس������ر موضع التلقي أو أفق االحتكاك 
واالش������تباك مع النصوص، ليتسلم رسالة شعرية بلهجة 
ألفها في س������ياقه اليومي، ثم ليضعها في سياق الكتاب 

ال�شعر حب.. والكلمة مالك...
سماوات شعرية شابة

عر�ض: حامت ال�صكر
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الشعري الفصيح في غالب نصوصه.
وسننطلق من تقدمي الدكتور عبدالعزيز املقالح للكتاب، 
ل الشعراء في  ورهانه الذي نش������اركه إياه بقوله: »يش������كِّ
بالدنا -على اختالف ميولهم ومنطلقات أسلوبهم- حالة 
جديرة بالتوقف الطويل للنظر في أعمالهم الشعرية وما 
متثل������ه من أمل التواصل...«. وعب������ر هذا الرهان نلتقي 
بدواوينه������م التي يلفت فيها اجلمع بني أش������كال عديدة 
كما أس������لفنا، وهذا ما يطالعنا به أنور داعر في ديوانه: 
»رقص على مس������رح الغيب«، حي������ث القصيدة التقليدية 

املس������تجيبة للتقالي������د الش������عرية املتوارث������ة، 
وقصيدة التفعيلة احلرة، وقصيدة النثر. بل 
ق������د جتد في نص واحد أكثر من ش������كل: 
قصيدة علي الفهد: »الوطن النسر«. وال 
أشك في أن االختيار احلاسم بني هذه 
األشكال س������يلي هذه الدواوين األولى 
أو البواكير )هذا ما حصل للش������عراء 
املجددين كلهم، السيما من الرواد: 
عموديات السياب ونازك والبياتي 

واملقالح وأدونيس وغيرهم(.
لذا ال أس������تغرب وجود عبارات 
مثل: »غس������ق الن������وى«، و»كنف 

الفن������ا«، القادمة م������ن القام������وس، بجانب 
عامي������ات مث������ل: »فاضي وراض������ي«، في لوحة ش������عرية 
واح������دة، لدى أنور داعر مث������اًل؛ رغم ما فيها من خلخلة 

إيقاعية للتلقي أوالً.
وجتد انزياحاً جمياًل لديه ينبئ بوعي مبا يريد أن يفعل 
بش������عره الحقاً، وه������و املتمثل بحب������ل القصيد بدل حبل 

الوريد.
لدى حسن املرتضى، في »فتاك الشقي«، برنامج يعدنا 
بأن يوغل ف������ي تفاصيله حول ما يس������ميه: »التعميدة«، 
»جلمع ما تش������ظى من أبناء العمود: التفعيلة والتدوير«، 
بحسب وصفه. و»ش������عبنة« الفصيح أيضاً -وهي دعوة 
خطيرة- رمبا فهمت خطأ من ق������راءة البردوني )املؤثر 
بوضوح في جتارب الوزنيني الشباب خاصة(؛ لذا سنجد 
نش������ازا في قصيدته املقفاة بالفاء املكس������ورة حيث ترد 

كلمات مثل: حافي، حرافي، نغافي، عوافي... أيضا!!

لك������ن الكتاب ال يخل������و من مفاجآت، أعد ش������عر خالدة 
النس������يري من بينها بالنسبة لي، فهي تقدم كتابة واعية 
ومتقدمة، وحتكي عن غربة احلبر، وتلفت في تعريفاتها 
املكثفة للعادات في نصها: »همهمات«. فعادة الكوابيس 
أن »تس������تضيف املاضي وأوالده العشرة/ ليقطفوا ثمارا 
أنبتت نفس������ها بدون خ������وف«. وتقول ف������ي ختام إحدى 

قصائدها:
فنعشي فارغ جدًا

وقبري طاعن كاحلب...
لتقودنا إل������ى تيه داللي عميق، وحتف������ز الذاكرة لتتملى 
اخليال وهو يجسد العناء اإلنساني، لغة 

وصورة وإيقاعا.
وم������ع صوت نس������وي آخر: س������بأ 
»إغف������اءة تقضم  عب������اد، وديوانها: 
النوم، امللفت على مس������توى العنونة 
ورمزيتها، جند تناص������ات الفتة، مثل 
»قاب وجه������ني« حيث االنزياح واإلحالة 
إلى قاب قوس������ني، و«زي������ع الهم« كذلك 
وم������ا يوحي به التعبير من عناء وش������كوى؛ 
لكنني أجدها بحاجة إلى تهدئة موسيقاها 
والنداءات املباشرة التي تخف فيها احلمولة 

الداللية لصالح اإليقاع العالي.
وتأسرنا صورة العمياء املدعوة لقيادة البصير 
ف������ي ديوان عب������د العزي������ز الزراعي: »مقدمة الش������تعال 

الطبيعة«، وهو ميجد اإلنسان وبصيرته:
أحتاج المرأة بحجم طفولتي

عمياء ترشدني إلى عينّي
تغسل لي الطريق إلى املجاز.

ولدى الزراعي مقومات املفاجأة الش������عرية أيضاً، رغم 
ازدواجيته األسلوبية والكتابة بشكلني حتى اآلن.

و»حبر املشتهى«، لعبد القوي محب الدين، يوافق عنوان 
»س������ماوات« في حتليقه ونورانيته واستعاراته املدهشة 
وصوره الشعرية احمللقة خياال وجتسيدا. لكن اخلطابية 
واضح������ة في نصوصه، فهي تضع������ه في موقف املناجاة 
مباش������رة، ويصبح من حقنا التساؤل عن داللة بدء جل 
قصائده بالنداء: »يا وعدها«، »يا ندى الوهم«، »يا موقد 
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الريح«، »يا حيرة احلرف«، »يا مدار احلرف«... وتراكم 
ه������ذه البدايات في قصائده تش������كل له ص������ورة الواقف 

خارج النص يستدعي مفرداته خطابيا.
وال بد أن نس������جل لعل������ي الفهد احتفاءه بامل������كان، عبر 
قصيدتي������ه: »صنعاء«، و»ع������دن«، وهو ما غاب عن وعي 

زمالئه املنشغلني باملجرد غالبا.
أم������ا مليحة األس������عدي فتنبئ عن نقل������ة حقيقية متثلها 
قصيدتها: »حني تصفف آالمنا«، والتي أرى أن تصفيف 
اآلالم س������يكون عنوان������ا أكثر تعبي������را وداللة عن هاجس 
الشاعرة في نصها الذي يستمر تقنيات حداثية جريئة 
على مس������توى اخلط والهيئة الكتابية، وفي مترد، حيث 
األبيات األربعة تصنع نص������اً مؤثراً واضح الوعي بالنوع 
النسوي، عبر ترميز الشكوى والرهان على التمرد الذي 

جتتاز به األسوار:
ارفعوا السور كثيرًا!
إن أشجار احلديقة

قد تفر اآلن..
بغتة...

وأحس������ب أن ما يلزم األس������عدي هو التجس������يد وهجر 
الضباية والتجريد الذي توضحه عباراتها، مثل: »غسق 
الضياء«، »دموع التيه«، »ناقوس عطري«... وسواها مما 
يدخل النصوص في الوصف والتداعي اللغوي املجرد.

ميسون اإلرياني هي األخرى تدخل، بعد ديوانها األخير: 
»س������أثقب بالعاش������قني الس������ماء«، مرحلة الكتابة بالنثر 
وبخيال مرس������ل ال تكلف فيه وال جتريد غنائي. ويتأكد 
ذلك خاصة في قصائدها القصيرة املكثفة لغة وإيقاعاً 
وصوراً، والت������ي ضمها ديوانه في »س������ماوات«: »مدد«، 
حي������ث حتي������ل إلى ركح صوف������ي ال تلتزم ب������ه، بل تنطلق 
منه إلى فضاء ش������عري متن������وع املراجع. تقول قصيدتها 

»مشهد« ذات األبيات األربعة أيضاً:
البحر

مستوحش
كريح مكتئبة

عند حائط قلبي العجوز.
وللقراءة أن تش������تق الدالالت من وص������ف القلب والريح 

وتوزيع األبيات في كلمات متناثرة قصدا.
وتعيدنا قصائد »أنفاس اجلنون«، لوليد احلس������ام، إلى 
تشكيالت تستلهم الشكل التقليدي بوعي وإصرار، متثله 
الوزني������ة الصارمة والصور املك������ررة ومؤثرات البردوني 
الواضح������ة؛ ليس ف������ي إهداء النص له، بل في أس������لوبه 
أيضاً، وهو ما يلزم اخلروج إلى األس������لوب الش������خصي 
احلديث، رغم أهمية جتربة البردوني الكبيرة وتأثيرها 

املشع دون شك على الكتابة الشعرية العربية كلها.
إجم������اال، أس������جل فرحي بق������راءة هذه األص������وات التي 
س������نلتقيها في »سماوات« أخرى متبدلة املالمح ومعمقة 
ال������رؤى؛ فالوعد هن������ا كبير وغني بالتنوع في األش������كال 
بحرية، وفي رؤية الش������عر حبا )لدى حس������ن املرتضى(، 
وثمة مسيح قصائد لدى )خالدة(، والشعر بتخييله كذبة 
بيضاء )ميس������ون(، وهو القلوب مجتمعة )س������بأ( الكلمة 
مالك الش������عر )مليحة(، وحرف فوق اجل������راح )وليد(، 

وقصيدة ماء صارت للندى هدبا )عبدالقوي(.
كم������ا نالحظ قل������ة املراجع واملؤث������رات الش������عرية، فال 
اس������تحضار لرمز أو أسطورة أو إحالة ثقافية، باستثناء 
إشارات ميسون من األدب األجنبي، وبنلوب علي الفهد، 

ومسيح خالدة، وإشارات أخرى.
وتلفتنا العناي������ة باملوجهات والعتب������ات: اختيار العناوين 
برهافة تعكس مزاج اجليل الطالع ومناخاته، واإلهداءات 

املتواترة وبأشكال صادمة أحياناً وغير تقليدية.
واس������توقفني غياب املكان كمفردة ش������عرية أو موضوع، 
باس������تثناء قصيدتي الفهد: »صنع������اء«، و»عدن«، ووليد 
احلسام عن صنعاء، وهو أمر ينبه إلى غياب اإلحساس 
املكاني ومفرداته وتش������كالته في الوعي لصالح التهومي 
ف������ي فض������اء اخليال املج������رد دون تعيني أو س������يد، وهو 
ما نراهن على اس������تقدامه في قصائد الحقة لش������عراء 
»سماوات« الواعدين والذين جعلونا نحس بفتوة الشعر 

وشباب القصيدة ولذة القراءة.

> »سماوات«: مجموعات شعرية ألحد عشر شاعرًا وشاعرة، مركز 
عبادي للنشر، صنعاء، 2010.


