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بدل رفو المزوري : النص بقلم الشاعر

 قصائدحٌن تتسمم ال

 على جسر ،  

 فوق نهر ،

 ...ذي دفق عنٌف

 ٌتمشى شاعر،



 وفً مخٌلته 

قصائد تتراقص مئات القصائد 

 !!فجأة 

 هوت احدى قصائده

 ...فً النهر

 حٌنها ،

 أجهش الشاعر بالبكاء

 ورأه المارة،

 شاعر مخلص  ٌاله من 

 البٌاته التً غدت 

 زادا لالسماك

 واذا بهذه االسماك

 ...تطفوا

 ...على سطح الماء

 مٌتة 

 تسممت من التهامها 

... للقصٌدة

 قصٌدة مسمومة كانت

 !!!حٌنها 

 علم الناس

 ...بأنها 

 كانت قصٌدة فاسدة 

 عر فاسدمن شا



 فً مدح  كتبت 

 سٌاسً فاسد

. فً زمن فاسد

____________ 

جوتٌار تمر : القراءة

 حٌن تتسمم القصائد

ٌحمل فً طٌاته  البد ان (حٌن)نٌة قائمة مثلاعندما ٌكون العنوان مبنٌاً على ظرفٌة زم
حٌث ٌعبر  تجبرنا على تقصً االتً، والذي جاء مؤدٌاً وظٌفة قصدٌة تساؤلٌة استفزازٌة

بشكل واضح عن وجهة نظر الشاعر تجاه موقف وحالة، وهو موقف الٌخلو ابداً من انفعالٌة 
. تنطوي علٌه ابعاد فكرٌة وشعورٌة تمنطق ابعاجد النص العالئقٌة كمطٌة لمقصد الشاعر

 على جسر ، 

 فوق نهر ،

 ...ذي دفق عنٌف

 ٌتمشى شاعر،

 وفً مخٌلته 

تتراقص مئات القصائد 

انٌة بظاللها على الشاعر من حٌث التولٌفات الداللٌة التً اتى بها بعد القت الظرفٌة الزم
العنوان، حٌث المسنا نزوحه الى المكانٌة بصورة مباشرة، وضمن اطار جغرافً ٌمكن تأوٌله 

وهذا ما ٌتجلى بصورة  بتعددٌة مترتبة على ادراك مسبق بماهٌة المعجم البالغً للشاعر،
اتت تبٌن لنا جغرافٌة التدوٌر اللفظً والمعنوي لدى الشاعر، واضحة فً مدخل القصٌدة التً 

كانت متعاطفة تماماً معها، وعبرت عن الرؤٌة بل فكانت الطبٌعة ملتحمة بالرؤٌة الشاعرة، 
شعرٌة اعتمدت على البناء القصصً، وبلغة سلسة التعقٌد فٌها، فكأن الشاعر هنا  بجمالٌة

ي اعماقه، والٌهم ان كانت الصورة التً سٌخلفها بعد ٌعري الذات من اجل حفر حقٌقة كامنة ف
اٌصال الفحوى االساسً للرؤٌة، ولعل هذا ما جعله ٌستخدم الطبٌعة كمدخل مكانً مرتبط 

الذي هٌأ ( ٌتمشى) بالزمانٌة السابقة، وضمن حركٌة ذاتٌة مبنٌة على الفعل الدٌنامٌكً القائم 
القصائد  ت العنوان حٌن جنح الى ذكر مئاتاذهن المتلقً لتلقً الجرعة االولى من تمخض

 .المتراقصة فً مخٌلته

 !!فجأة 

 هوت احدى قصائده



... فً النهر

باغتنا الشاعر هنا بعنصر المفاجأة الذي عبر عن حركٌة غٌر متوقعة فأثرت على جغرافٌة 
ة التخٌل لدى المتلقً الذي ربما كان ٌمنً النفس بعبارات اكثر رقة بعد البداٌة الملتحم

بالطبٌعة، لكن هذا قدر الشاعر دائما لٌس هناك حدود لفرحه وال لجرحه، ولٌس هناك قانون 
طبٌعً ٌمكن ان ٌجعله اسٌراً لماهٌته، فهو الطبٌعة نفسها وهو فً الشعر القانون نفسه، ولعل 

جسر، ونهر، ومخٌلة )االمر هذا ٌتجلى فً تخلٌه عن تلك الصور الشاعرٌة المرجوة من 
انجرافه نحو هاوٌة الفقد التً جعلتنا امام تحول متوحش لسٌر قانون الطبٌعة، و (شاعرٌة

الحالة بشكل مستفٌض دون الحاجة الى المزٌد من التفسٌر والتأوٌل هنا تبرز ( هوت)ف
 .والتحلٌل، حٌث نالمس فٌها عمق الهوة التً تركتها القصٌدة الغارقة فً النهر

 حٌنها ،

 أجهش الشاعر بالبكاء

 لمارة،ورأه ا

 شاعر مخلص  ٌاله من 

 البٌاته التً غدت 

زادا لالسماك 

البكاء لٌس اال حتمٌة فرضتها الفطرة من جهة، وصقلتها الطبٌعة من جهة اخرى، وكالهما 
فً حق الشاعر تبعث االلم، الشاعر بطبعه مرهف االحساس رقٌق متعاطف مع كل ما انسانً، 

فً فلك رحب، لذا لن ٌكون لبكائه دهشة هنا، لكن ما وهذا ما تبرزه لغته الممغنطة التً تدور 
لبكاء نفسه، وهذا ما نتج عنه ٌحاول ان ٌوصله الٌنا من خالل بكائه هو المقصد االساس من ا

بصورة عفوٌة انجراف النص نحو تقرٌرٌة تفصٌلٌة ابعدته قلٌالً عن الشعرٌة، وادخلته ضمن 
الدائرة السردٌة التامة، لكن االمر نفسه كان ذا تأثٌر اٌجابً على صٌرورة النص، حٌث هٌأ 

ٌف ستتعامل االسماك المتلقً لقبول الوضعٌة الراهنة، وادخله ضمن الحدث، فاصبح ٌترقب ك
 .مع القصٌدة

 واذا بهذه االسماك

 ...تطفوا

 ...على سطح الماء

 مٌتة 

 تسممت من التهامها 

... للقصٌدة

 قصٌدة مسمومة كانت



هً اللحظة التً ترقبها المتلقً، والتً ربما التقدم له النهاٌة المرتقبة، ألن الغرضٌة الشعرٌة 
عند المكونات الظاهرٌة التً ٌمكن ان ٌفسرها  التقف عند التهام االسماك للقصٌدة، وال

المتلقً من التهام االسماك للقصٌدة المسمومة وموتها المفاجئ، ومع ان الصورة هنا 
متوحشة ومعبرة بعنف عن الحالة النفسٌة االنفعالٌة التً وصل الٌها الشاعر اال انها فً 

ر من هذا التمازج الصوفً بٌن الوقت نفسه تقدم لنا صورة حٌة عن ما ٌمكن ان ٌقصده الشاع
كائن مائً وكلمات الشاعر، وهً بذلك تضعنا امام حقٌقة غٌر مكتملة، البد وان ٌتم تفسٌر 
الحدث ضمن اطار جغرافً اكثر تحدٌداً، وضمن ماهٌة اكثر وضوحاً لتكتمل الصور الحسٌة 

. المرافقة لتلك الصور الخٌالٌة المنبثقة من المكونات الطبٌعٌة للنص

 !!!نها حً

 علم الناس

 ... بأنها

 كانت قصٌدة فاسدة 

 من شاعر فاسد

 فً مدح  كتبت 

 سٌاسً فاسد

. فً زمن فاسد

تستمر اللعبة الزمانٌة بالقاء ظاللها على مدٌات النص، وتمد الشاعر بالرؤى الملتحمة بالواقع 
اخرى، وهذا  الحالة من جهة/ من جهة، وبالرؤى الذاتٌة المتمثلة بموقف الشاعر تجاه الحدث

ما ٌجعل الشاعر فً حكمه على القصٌدة بانها مسمومة امراً مقبوالً من حٌث المبدأ، لكونه 
حكم ناقص بعد لم ٌكتمل ألن صوره تحتاج  هٌعبر عن حالته الذاتٌة وموقفه تجاه الحدث، لكن

ن الرؤٌة التً تجعل م الى تأطٌر جغرافً اكثر، ولهذا نجد الشاعر ٌباشر بعملٌة التعري التامة
) ٌتسلح بنفس سالح الشاعر واضحة امام المتلقً، حٌث كانت السمكة ممر وصفً لكائن اخر 

فهذا الذي سطقت قصٌدته فً النهر قدم كلماته على  لكنه الٌسخرها مثلما ٌفعل هو،( الكلمة
انها طعم فاسد، وألنها كانت فً االصل تعبر عن واقع فاسد سواء أكان هذا الواقع متمثالً 

ان تنفضح وهذا ما جعل الشاعر الذي بدأ قصٌدته بظرفٌة شخص ام مجموعة، فانها البد ب
زمنٌة ٌنهٌها بزمنٌة قائمة، ومع ان الصورة االجمالٌة للنص اكتملت ظاهراً اال ان هناك 

 تناقضاً  ي استمرارٌة الحدث الشعريتساؤالت ٌمكن ان تتوالى على ذهن المتلقً، حٌث نجد ف
على الرغم لقصٌدة، وٌتألم عند فقده ل ٌبكً لنا صورة الشاعر وهو تنقل لتًمن حٌث الرؤٌة ا

وكأنً بالشاعر هنا ٌرٌد ان ٌصور لنا الحالة االنفصامٌة التً  من كونها قصٌدة مسمومة،
مدح من الٌستحق من اجل  الٌتوانى فًٌعٌشها هكذا شاعر، بحٌث ٌتوجع لفقدان قصٌدة ولكن 

ٌجعلنا نتخطى تلك الرؤٌة هو معرفة شعر نفسه، وما ٌمكن ان طموح فردي ولو على حساب ال
ا شاعر ٌمثل فً بنٌة النص التداخل الحاصل بٌن الشعرٌة والشاعر فً النص حٌث لدٌن

. شاعر فً النصدة شعرٌة نثرٌة كتبها شاعر ٌرى هكذا الشعري النثري، ولدٌنا قصً

ـــ 
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