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ال أس������تطيع رؤية ح������امت الصكر إالَّ معلم������اً، ابتداء 
من على الصفح������ة الثقافية جلري������دة »اجلمهورية« 
البغدادية في منتصف ثمانينيات القرن املاضي، وهو 
يقدم سلسلته النقدية »تخطيطات بقلم الرصاص«، 
حيث أمس������كت -من خاللها- بأول������ى مفاتيح النقد 
األدب������ي. ثم عرفت أن������ه كان قبل ذلك مدرس������ا في 
الكوت. وبع������د أن مارس نوعا آخر م������ن التعليم في 
رئاس������ة حترير »األقالم«، فإنه اس������تقر في »جامعة 
صنعاء«، أس������تاذا ل������أدب العربي ونق������ده منذ العام 
1995، عاكفا على دراس������ة ونقد »قصائد احلداثة« 
في مختلف دول الوطن العربي، التزاما بهوية خارج 

حدود اجلدال.
 في كتابه الثالث عش������ر )األخير( هذا، نقرأ رسالة 
مفتوح������ة على أف������ق ال محدود، من الهوى والش������وق 
واللهف������ة واحلزن. من اإلهداء، وه������و يخترق فضاء 
املوت. ويب������دو »أننا -العراقي������ن- مدمنو موت منذ 
كلكام������ش« )ص231( إل������ى ولده ع������دي »في غيبوبة 

براءته«، وإل������ى )أحمد( حفيده الذي يكبر بعيداً عن 
أبيه، إلى محم������ود البريكان، حيث »وحده ميوت في 
داخله اإلنس������ان«.)ص11(، إلى الدراسة األخيرة من 
الكت������اب، والتي جاءت بعنوان: »قصائد الغياب«، مبا 
يب������رز من تعلقها الش������خصي باملؤل������ف، بقدر تعلقها 
النقدي بأهمية الش������عراء الثالثة املتميزين بغيابهم 
امليتافيزيق������ي، وبق������در أهمي������ة اثنن منه������م -هما 
العراقيان- املتعلقة بنتاجهم������ا، وعالقتهما بالوطن، 
اإلش������كاليتن؛ حيث يضغط الذاتي على املوضوعي، 
عندما تتش������ابه األس������باب، بل تتوحد، حن ال يترك 
امل������وت لنا مندوحة من »حضور الذكرى«، توغلها في 
منت النقد، »تتعدد أس������باب موته������م، لكنهم يرحلون؛ 
بطلقة محتل... أو خنج������ر أخ عاق، قريبا من املوت 

اليومي...«()ص231(. 
 يتعام������ل الناقد ح������امت الصكر مع الن������ص -نقديا- 
بحميمي������ة نادرة؛ فيبدو وكأنه ميتزج مع النص كاملاء 
واخلمر؛ حيث ستظهر املقاطع النقدية دروسا علمية 

هام�ش على كتاب حامت ال�صكر: 
»يف غيبوبة الذكرى - درا�صات يف ق�صيدة احلداثة«

حممد ر�سيد ال�سعيدي*

� كاتب من العراق.
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منقوعة باإلحس������اس الشعري. وأعتقد أن هذا غاية 
صعبة اإلدراك في التماهي اإلنساني، انطالق الروح 
املكنونة في اجلس������د إلى فضاء الش������عر املطلق حن 
يتمخض عن ذلك فهم دقيق وتفسير على قدرة كبيرة 
من اإلدراك؛ »فحضرت ف������ي الديوان روح املالطفة 
والدعابة التي توصف مسرحيا بالسوداء، كناية عن 
إضماره������ا وراء التهكم مرارة قصوى تنكش������ف دون 

عناء عند القراءة:
كلنا عابر في القصيدة

لكننا ال نقيم بها،
ونقيم القيامات فيها

نشاور أحجارها أو نساير أشجارها
أو نحاورها

أو نسير حفاة على اجلمر بني الكنايات
نهمس:

إن كمائن أعشابها قطرة من مجاز
وإن السياسة بيت القصيد«.

 يح������اول الدكتور ح������امت الصكر، ف������ي »تقدمي« هذا 
الكتاب، أن يختصر مسيرة احلداثة الشعرية العربية 
بثالث مراح������ل، هي: مرحلة القصي������دة احلرة »مبا 
يحمله املصطلح من بلبلة« )ص18(، وقصيدة النثر، 
وحلظة احلداث������ة القائمة، حي������ث »الكتابة اجلديدة 
القائم������ة على الن������ص« )ص15(. وانطالقا من هذه 
املقدمة، نطالع الدراس������ات ال�������)13( املؤلفة للكتاب. 
وباستذكار املؤلفات األخرى للدكتور الصكر، املدرجة 
في نهاية هذا الكتاب، يتأكد لدينا كون الناقد حامت 
الصكر أحد أخطر نقاد الشعر العرب؛ حيث استطاع 
تأكيد هذه اخلطورة من خالل إدراكه العميق ألهمية 
الشعر العربي، ومتابعة تطوره عبر عصوره املتالحقة، 
وخصوصا القرن األخير ومظاهر احلداثة الشعرية 
املذكورة س������ابقا، ليصل إلى أن »ش������عرنا ذو فاعلية 
حياتي������ة، ال يضيق بالوجدان وجتلي������ات الذات، كما 
يتمدد ليس������توعب اخلارج، ويتمثل مف������ردات الواقع 
والتاري������خ، يض������م احلادث������ة والوقائ������ع اليومية، كما 
يتلم������س ذبذبات الروح وهواجس������ها من الرجز حتى 

املعلقة، ومن املوشح حتى البند، ومن القصيدة احلرة 
حتى قصي������دة النث������ر، بتلوينات وتنوع������ات يؤطرها 
الش������عر كروح وإيحاء، وال يحدها بثوابت« )ص17(. 
وبخبرت������ه وجتربته ودأبه على استكش������اف كل خبايا 
الشعر يدرك »اجلدال واحلجاج في موضوع قصيدة 
النثر، ووجدن������ا أن ثمة أخطاء وتص������ورات مغلوطة 
كانت وراء س������وء فهم اجلمهور له������ذا النوع احلديث 
من الكتابة الشعرية، وبعض األخطاء ارتكبه روادها 
أنفسهم بسبب حماس������تهم التبشيرية واألوهام التي 
أسرت نظرتهم إلى قصيدة النثر، وصلتها بالشعرية 
العربية، واألش������كال الغربية، بينما كان جزء من سوء 
الفه������م متأتياً من غي������اب منظور القراءة املناس������بة 
لهذا الن������وع...« )ص21(. وألنه أح������د األبناء البررة 
للحظة احلداثة القائمة، كشاعر وكمنظر، كما كانت 
ش������اعرتنا الكبيرة نازك املالئكة في حلظة احلداثة 
األولى: القصيدة احلرة؛ فإن حامت الصكر س������يتبنى 
توصيل بنية قصيدة النثر إلى القارئ العربي بكونها 
»قصيدة رؤيا في املقام األول، لكنها بتفجير طاقات 
النثر واالستعانات السردية، تباين النموذج اجلبراني 
الشائع في الش������عر العربي املنثور الذي كتبه جبران 
والريحان������ي أو الش������عر احلر، حس������ب اجتهاد جبرا 
وأطروحته املعروفة داخل جتمع )ش������عر(« )ص23(. 
وف������ي املبحث اخل������اص ب�»قصي������دة النث������ر وحجاب 
التلق������ي«، يؤكد الدكتور الصكر حتمية والدة قصيدة 
النث������ر من خالل: »عالم متغير../ ش������اعر متغير../ 
ش������عر متغير../ قصيدة نث������ر« )ص94(. بالرغم من 
املش������كلة الت������ي عززه������ا املصطل������ح، وأن »مصطلح 
القصيدة النثري������ة املترجم عربيا )قصيدة النثر( قد 
اشتمل على خطأ جس������يم؛ لكنه شاع واستقر، رغم 
أن������ه مقلق وغي������ر دقيق... ألنه������ا ال تؤاخي أو جتمع 
الشعر والنثر، بل تستثمر ما في النثر من استرسال 
وطالقة وس������عة لتجد في������ه ما هو ش������عري، فيكون 
املجيء إلى النثر من منطقة الشعر واجلذب إليها ال 
خارجها« )ص96(، ويفسر ظهور »قصيدة النثر« في 
فترة زمنية ش������هدت حضور »خطاب ليبرالي س������ائد 
في زمن صعود املد اليس������اري« )ص98(، حيث مثلت 
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بانفالتها على قوانن الش������عر، انعكاسا أو الضد من 
االنس������حاق حتت قوانن املجتمع وعدم القدرة على 

التخلص منه. 
 في الدراس������ة األولى للكتاب: »قصيدة احلدث بن 
املوضوع والفن« يس������تطيع الناقد ح������امت الصكر أن 
يجد له موقعا في استشهاده من »تيري ايغلتون حول 
مهمة محلل النص التي شبهها مبهمة املرّوض الذي 
ي������درك أن الوحش أقوى منه لكن������ه يتصرف عكس 
ذل������ك، فيحتويه ويروضه، وإذا ما أحس الوحش بأنه 

أقوى من مروضه ستنتهي اللعبة كلها« 
ص)47(. فيحدد مجموعة من النقاط 

الهامة ميكن ايجازها باآلتي:
نصل إلى قضايا عصرنا متأخرين 

دائماًص )29(.
احَلَدث������ي واحلداث������ي يتقاب������الن 

بضدية واضحة )30(.
الغم������وض ه������و أب������رز مزاي������ا 
النصوص احلديثة، مببررات 

الضرورة الفنية.ص )30(.
الغم������وض -ذاته- هو أبرز 

العيوب ص)30(. 
الثيم������ة  ه������و  املوض������وع  اختف������اء 

األساسية ص )30(. 
إقص������اء املعنى لصالح تعدد الدالالت، األش������مل من 

وحدة املعنى أو املغزى ص)31(. 
استعصاء توافق احلدثي واحلداثي ص)46(.

 وفي الدراس������ة الثانية: »قصيدة املنفى أو املهجرية 
اجلدي������دة« يش������خص الناقد الصك������ر موطن اخللل 
وعالج������ه، في صراع الداخ������ل واخلارج، الذي يأخذ 
م������ن امليزات الفنية للنت������اج العراقي مأخذا ما، بغير 
وجه حق، كما أرى. حيث يق������ول الدكتور حامت: »إن 
مهاجرة األمس األوائل لم يعدوا هجرتهم امتيازا لهم 
على شعراء الداخل املهجور، فيما نلحظ تكرارا ممال 
للقول بأن الداخل كّف عن أن يكون صاحلا لس������ياق 
ثقافي أو إبداعي مناس������ب، وكثيرا ما رفعت قرارات 
الرفض وس������ياط اجللد في وج������وه مبدعي الداخل 

وجلودهم ونصوصه������م ملجرد أنه������م مازالوا هناك: 
أحي������اء يكتب������ون!« )61(؛ حيث اعتق������د أن جماليات 
الن������ص وقدراته اإلبداعية مبختلف جتلياتها، هي ما 
يوح������د اإلبداع العراقي في أي م������كان. وال يجب أن 
يك������ون التمايز بن أي إبداعن على أس������اس مكاني: 
الداخ������ل واخلارج، إال لتش������خيص ف������روق وميزات 
مؤثرات الداخل واخلارج على النص، وليس من أجل 

صراع ال جدوى منه.
 نع������م، لقد ضم الكتاب دراس������ات متع������ددة، ولكنها 
مجتمعة ف������ي املنظور، أو حتى في املنهج؛ حيث نرى 
وح������دة املوضوع: »قصيدة احلداثة«، 
وحيث توجد الدراس������ات النظرية 
ومصطلحات  ملفاهيم  والتفسيرية 
كذل������ك جن������د  أدبي������ة.  ونظري������ات 
الدراس������ات التطبيقي������ة املمت������دة من 
الس������ياب ومحمود دروي������ش والبريكان 
إلى أدونيس واملقالح والش������ابي وعقيل 
علي، على مس������افة زمني������ة جتمع أغلب 
أو أهم التوجه������ات احلداثية، وعلى بقعة 
جغرافية نابضة بالشعر منذ ألوف السنن 

اسمها »الوطن العربي«.
 

مكان احللم
 من������ذ غيابه القس������ري، ظ������ل الناقد ح������امت الصكر 
متواص������ال مع وطنه، ش������عراء وق������راء وأصدقاء، من 
خالل كتبه ودراساته املستمرة. ولكن هذه الدراسة، 
على ما فيها من متيز مشهود للناقد الصكر، ودفاع 
متج������لٍّ بوضوح عن آخر مظاه������ر احلداثة: قصيدة 
النثر، إلى احلد الذي ميكن -من خالل هذا الكتاب- 
أن يغير كثير ممن ال يرغبون في قصيدة النثر رأيهم. 
أقول: رغ������م ه������ذه التمظهرات املهم������ة، فقد حملُت 
إشراقة كإشراقة ش������مس الصباح، وسمعت طرقات 
قوية على باب الوطن، وبخاصة في الدراس������ة التي 
كان موضوعها عقي������ل علي: »إنه فزٌع، وأنا« )245(؛ 
حيث ميكن لهذا الفزع أالَّ يقتصر على شعراء ونقاد 
يلتحفون برودة منافيهم: محسن املوسوي وعلي جعفر 
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العالق ومحمد اجلزائري وفاضل العزاوي وس������عدي 
يوسف، وآخرين أعتذر لعدم ذكر أسمائهم؛ بل ميتد 
ليشمل مالين العراقين/ الشعراء في وطن يضيق 
أحيان������ا جراء االحتالل أو س������ذاجة اإلخوة، حيث ال 
ميك������ن ألطنان من ملصقات الدعاي������ة االنتخابية أن 
»حتجب عن القارئ اخلوف الذي يستش������عره خطاب 
القصيدة كل������ه« )ص245(. فيما يحاول األمل، بقايا 
األم������ل املطمورة حتت رماد الغي������اب، أن يعلن املهمة 
اجلس������يمة: االس������تدعاء أو االس������تقدام، في عنوان 
ديوان عقيل علي )تع������ال نحتف بطائر آخر يتوارى( 
املتمثلة ب�»تعال«؛ ألن »حافظة األفكار قد اغبرت من 

وعثاء السفر« )ص245(، وكي ال نتحدث مبرارة عن 
»طائر آخر يتوارى«.

هل تعمد حامت الصكر التن������اص بينه وبن تعبيرات 
عقيل علي؟

هل كانت دراسته عن عقيل علي نتيجة لهذا الفهم؟
هل ما وصلنا من إش������ارات كان متعمداً أيضاً أم كان 

من وحي قراءتنا؟
ليس م������ن ج������واب، رغم أهمي������ة تلك األس������ئلة، إال 
ب�»بغيبوب������ة الغي������اب«. إال باحلض������ور البهيج حلامت 
واآلخرين إلى محتضنهم اخلصب الدافئ في عراق 

اللذة واأللم.


