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طفال
في عر�ض متقن لم�سرح العرائ�س وبم�شاركة خم�سين

الم�سرح القومي في طرطو�س يخو�ض �أولى تجاربه في مجال الدمى

نازك المالئكة وهاج�س الموت...
محا�ضرة في جرمانا

7

محمد الخضر

يخوض مسرح طرطوس القومي أولى تجاربه في مجال
مسرح الدمى ،ساعيا ً إلى تكوين نواة وبذرة في المحافظة
لهذا الفن الذي شكل على مدى قرون ،وسيلة عالمية للتعبير
عن االوضاع االجتماعية والسياسية وحكاية القصص ذات
العبر.
الخطوة األولى انطلقت منذ نحو أسبوعين بورشة عمل
تمثيلية يشارك بها خمسون طفالً وطفلة ،تستثمر وقت
فراغهم في العطلة الصيفية على أمل االنتهاء بعرض متقن
لمسرح العرائس ،متض ّمنا ً بصمات هؤالء األطفال المتراوحة
أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة ،سواء في تصنيع
الدمى أو التمثيل الصوتي في العرض.
وأوضح الفنان رامي عيسى ـ المشرف على الورشة ـ أن
األطفال المشاركين في الورشة يتدربون على مدى ساعتين
يوميا ً ب��إش��راف مختصين في مجاالت التمثيل والحركة
والصوت واإللقاء في محاولة الستيفاء شروط نجاح هذه

التجربة في خطوة يأمل المسرح القومي من خاللها تعميم
مسرح الدمى في جميع المحافظات.
وأضاف عيسى أن مسرح الدمى ازدهر في عدد من الدول،
وازدادت شعبيته وتقنياته حتى أضحى ممثل مسرح الدمى
من الممثلين األعلى أجرا ً نظرا ً إلى القدرات التي يتطلبها دوره
على مستوى األداء وإمكانيات الصوت واالرتجال.
وأشار عيسى إلى أن الورشة تتضمن عروضا ً مسرحية
عربية وأجنبية لألطفال تقدّم عبر شاشة إسقاط إلدخال
المشاركين في جو العمل المسرحي ،إضافة إلى دروس في
كيفية صناعة الدمى المسرحية .كما تتضمن الورشة امتحانا ً
ألصوات األطفال لتشكيل كورال للصغار.
وحول الغاية من الورشة أوضح عيسى أن الهدف منها
تحفيز الخيال ل��دى الطفل وقدرته على التفكير والتركيز
واستخدام ال��درام��ا في تقوية نقاط الضعف ذات المنشأ
النفسي كالخجل والصوت المنخفض والتوتر ،من خالل

تمارين لتعليم م��ب��ادئ التمثيل وإط�ل�اق العنان للخيال
والتمارين الحركية باليدين واألصابع للتمكن من التعامل
مع الدمى وتوظيف حركاتها حسب المطلوب تمثيلياً .مشيرا ً
إلى وجود خطة للمسرح القومي لتقوية اللغة العربية عبر
الدراما.
وحول تفاعل األطفال مع مثل هذه الورشات لفت عيسى
إلى وجود مستويات متفاوتة بين األطفال من ناحية التفاعل.
فبعضهم كانوا في غاية الجرأة وسرعة البديهة ،وآخرون
يجتهدون لتخطي بعض الحواجز النفسية التي تمنعهم من
التفاعل بحيوية أكبر.
أما علي اسماعيل ،مدير المسرح القومي في طرطوس،
فقال إن الفنانين المشرفين على الورشة بصدد تأمين مواد
تصنيع الدمى من اسفنج وأقمشة وألوان لالنتقال إلى مرحلة
أكثر عملية .مشيرا ً إلى أهمية مواكبة الطفل مراحل التصنيع
لما لذلك من دور في زيادة اقناعه بالدمية وأدائها والتفاعل
معها.
وأضاف اسماعيل :سيتم إطالع الطفل وإشراكه في مراحل
تسجيل المسرحية صوتيا ً لالستفادة منه بتقنية «البالي
باك» عند تمثيل العرض ،علما ً أن جميع األطفال سيشتركون
بتصنيع الدمى ووضع بصماتهم عليها.
وعبّرت المشاركة لين زينو ( 6سنوات) عن سعادتها
وتفاعلها الكبير مع مضمون الورشة ،خصوصا ً أنها تحب
تمثيل المسرحيات باستخدام ألعابها في المنزل.
وقالت رهف عيسى ( 11سنة) التي سبق لها المشاركة في
إحدى المسرحيات أن المواد البصرية المسرحية التي قدمت
لألطفال ساعدت إلى درجة كبيرة في زيادة تعلقهم بالمسرح
ورغبتهم بتعلم األداء الجيد وتطويره إضافة إلى إتاحة
الفرصة ألي طفل القتراح قصة أو فكرة مسرحية لتمثيلها.
وتحدثت ريم كوسا ( 14سنة) كيف أنها أحبت كثيرا ً درس
صنع األلعاب من الصلصال وتخيلها في أدوار درامية ،إضافة
إلى التمارين المسرحية التي تكسب الطفل جرأة التعبير عن
نفسه .في حين تشير جلنار صالح ( 10سنوات) الرائدة على
مستوى طرطوس في مجال الشعر إلى رغبتها بتطوير نفسها
في اإللقاء والقدرة الصوتية والتمثيلية.
أما أحمد عيسى ( 13سنة) فقال إن هدفه األس��اس من
المشاركة التغلب على خجله وتنمية مواهبه التعبيرية،
ال سيما مع طموحه ألن يغدو ممثالً ناجحا ً مطلوبا ً ألدوار
البطولة.
يذكر أن الورشة مستمرة من دون سقف زمني محدد إلى
حين نضج هذه التجربة الرائدة على مستوى المحافظة
والخروج بعرض متقن قدر اإلمكان لمسرح العرائس.

قدّم الناقد نزار هنيدي محاضرة
بعنوان «ن���ازك المالئكة وهاجس
ال��م��وت» ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ق��اف��ي في
جرمانا ـ دمشق ،بالتعاون مع فرع
اتحاد الك ّتاب العرب لريف دمشق،
وتطرق إلى تجربة الشاعرة الراحلة
نازك المالئكة وتعاطيها مع الحداثة
في الشعر ودورها النهضوي في هذا
السياق ،وال��ذي ك��ان له بالغ األثر
في والدة الحداثة في الشعر العربي
المعاصر مع النصف األول من القرن
العشرين.
وقال الناقد هنيدي :كانت الشاعرة
الراحلة ن��ازك المالئكة منعزلة في
حياتها عن صخب اإلعالم والوسط
األدبي .وهي بعزلتها عبرت عن أزمة
الحداثة في الشعر العربي المعاصر،
والتي كانت هي عرابتها على رغم
كثرة األيدي التي ساهمت في عملية
والدتها والتي كان من المتوقع لها أن
تلعب دورا ً حاسما ً في نهضة الثقافة
العربية وتجديد العقل العربي وتقدّم
األمة واسترجاع مكانتها التاريخية
تحت شمس الحضارة اإلنسانية.
ف��إذا هي تخبو وتخبو معها جميع
المحاوالت النهضوية التي لمعت
بروقها في النصف األول من القرن
العشرين.
وأوض����ح ال��م��ح��اض��ر أن ش��ع��راء
وباحثين كثيرين حاولوا التشويش
على دور الشاعرة المالئكة في ريادة
الحركة الشعرية الحديثة ،الجئين
إلى اعتماد القياس الزمني في تقديم
عدد من النصوص التي كتبها بعض
الشعراء على نهج الشعر الح ّر أو
قصيدة التفعيلة قبل ظهور قصيدة
الكوليرا التي كتبتها نازك يوم -27
 .1947-10مبينا ً أن القياس الزمني
وح���ده ال يمكن أن ي��ك��ون العامل
الحاسم في تقرير ري��ادة التأسيس
لحركة الحداثة.
وق��ال :إن األهم في معيار تحديد
الريادة ،وعي التجديد الذي عبّرت
عنه ن���ازك ف��ي مقدمتها لديوانها
«شظايا ورم��اد» ال��ذي ص��در صيف
عام  1949وط ّورته في ما بعد في
كتابها شديد األهمية «قضايا الشعر
ال��م��ع��اص��ر» ال���ذي ص���درت طبعته
األول���ى ع��ام  .1962الف��ت��ا ً إل��ى أنها

ت��ع��رض��ت إل���ى ال��ظ��ل��م م���رة أخ��رى
عندما ادّعى عدد من الحداثيين أنها
«ارت��دّت» عن حركة الحداثة حينما
حاولت أن تضع نواظم جديدة لها.
وأك��د هنيدي أن ن��ازك المالئكة
بحسها ال��ع��ال��ي خ��ط��ورة
ش��ع��رت
ّ
االن��ف�لات ال���ذي راق لكثيرين من
األدعياء أو أنصاف الموهوبين ،وأدى
إلى إنتاج كثير من النصوص التي ال
يربطها بالشعر الحقيقي رابط ،وهو
ما بتنا نرى عواقبه الوخيمة على
الشعر العربي في يومنا الراهن.
أم��ا الظلم األش��د ال��ذي تع ّرضت
له الشاعرة الكبيرة ،فهو أن النقاد
والباحثين الذين أغرقوا في تفنيد
عالقتها بقضية ال��ري��ادة ل��م يولوا
شعرها ما يستحقه من الدراسة ولم
يفطنوا إلى مسألة شديدة األهمية،
وه��ي أن النزعة الرومانسية التي
ظهرت ب��وادره��ا في الشعر العربي
منذ جبران خليل جبران إل��ى علي
محمود طه وابراهيم ناجي وباقي
ش��ع��راء م��درس��ة «أب���ول���و» ،ستجد
تجليها األرق���ى واألس��م��ى ف��ي شعر
نازك المالئكة بشكل نستطيع معه
الزعم بأن التجربة الشعرية للمالئكة
تعد التجربة الرومنسية األكثر اكتماال ً
في الشعر العربي الحديث بحسب
رأي هنيدي.
وأش���ار هنيدي إل��ى أن هاجس
الموت الزم الشاعرة الراحلة منذ
صباها وك���ان م��وج��ودا ً ف��ي جميع
مجموعاتها الشعرية معبّرة عنه
ب��أش��ك��ال م��ت��ع��ددة وع���ارض���ة له
ف��ي أح��وال��ه المختلفة وباحثة في
ماهيته ومنقبة عن أس��راره .فكانت
نافرة منه ت��ارة ألنه نقيض الحياة

والحب والجمال ومقبلة عليه تارة
أخ��رى ألن��ه المالذ األخ��ي��رة وطريق
الخالص الوحيد من قسوة الواقع
وبشاعته ووحشيته .الفتا ً إلى أنها
في قصيدتها «في وادي العبيد» من
دي���وان «عاشقة الليل» ال ت��رى من
الحياة غير الدياجير ،فظالم العيش
ل��م يبق ش��ع��اع��ا ً ول��ي��س م��ن معنى
للطموح أو للرجاء في عالم ينفي
المثل العليا ويحطم األحالم ويحتدم
الشر فيه ليصبح طبع البشر كلهم.
فهؤالء المقيدون بسالسل الرغبات
المادية ليسوا إال عبيدا ً لشهواتهم.
وقال :في موقف شعريّ يقترب من
اإلعجاز الفني حقاً ،تصف الشاعرة
حالة الذهول التي انتابت العاشق
عند سماعه خبر م��وت محبوبته،
إذ بقي جامدا ً يرمق أط��راف المكان
ش��اردا ً عن كل ما حوله إلى أن علق
بصره بخيط صغير ش ّد إلى شجرة
السرو .فيرى الخيط حباال ً من جليد
عقدتها أذرع غابت منذ آالف القرون
ويصير الخيط معادال ً لموت الحبيبة
أو معادال ً للحب الضائع ذلك الخيط
الذي يطوي ألف سر سيبقى معلقا ً
في ذهن القارئ رمزا ً ألسئلة الوجود
الكبرى ،أسئلة الحب وأسئلة الموت
حيث تقول:
ويراك الليل تمشي عائدا ً
في يديك الخيط والرعشة والعرق
المدوي
إنها ماتت ...وتمضي شاردا ً عابثا ً
بالخيط تطويه وتلوي
حول إبهامك أخراه فال شيء سواه
كل ما أبقى لك الحب العميق
هو هذا الخيط واللفظ الصفيق
لفظ ماتت وانطوى كل هتاف ما
عداه.
وختم الناقد هنيدي بالقول إن
نازك المالئكة ترجمت قصيدة «مرثية
مقبرة ريفية» لغراي ترجمة شعرية
كاملة أثبتتها ف��ي دي��وان��ه��ا األول
عاشقة الليل كما ترجمت لعدد من
الشعراء الرومانسيين مثل :بايرون
وكيتس وال يعني ذلك أن الشاعرة
في اهتمامها بموضوع الموت كانت
تقتفي أثر هؤالء الشعراء بل يعني أن
طبيعتها الشفافة وميولها النفسية
وظ��روف نشأتها وحياتها وروحها
المطبوعة على الشعر والتأمل وحب
الجمال وثقافتها الواسعة واطالعها
على النتاج الشعري الرومنسي
اإلنكليزي بشكل خ���اص ،وتمثله
تمثالً متفاعالً م��ع مكنونات ذاتها
وشخصيتها وخبرتها كل ذلك جعل
من تجربتها تجربة رومنسية أصيلة،
يصح ال��زع��م أن تجربة
ال ب��ل ربما
ّ
المالئكة هي التجربة الرومنسية
األك��ث��ر اك��ت��م��اال ً ف��ي الشعر العربي
المعاصر.

في �أ�سطورة الأخ َويْن العد ّوين :من �أبي ت ّمام �إلى �شوقي �أبي �شقرا
منصف الوهايبي



ذهب أكثر ن ّقاد العرب القدماء ،إلى
أن الشعر ال يفعل فعله إال إذا رفده طبع
المتل ّقي من جهة ،وواف��ق استعدادا ً
لديه ،من جهة أخرى ،فعندها يحدث
الطرب واألريحية .وكأنه ال ب ّ��د من
دوافع ونوايا ،فااللتذاذ بالمحاكاة ال
يتح ّقق إلاّ «بأن يكون قد سبق للنفس
إح��س��اس بالشيء المخيّل وتقدّم
لها عهد به» ،كما ينقل حازم عن ابن
سينا .وهذا في الحقيقة مذهب غالب
عندهم ،فالشعر قرين المؤانسة.
وأُنس النفوس كما يقول عبد القاهر
موقوف على اتباع المركوز في الطباع
واستذكار المألوف وبعث المعهود
يفسر
م��ن ال�� ّذك��ري��ات .وف��ي ه��ذا م��ا ّ
اختالف المواقف من شعر المحدثين
إلى ح ّد المباينة بالجملة؛ إذ ال يمكن
أن يكون لهؤالء القدامى «االستعداد
النفسي» ذات��ه لتقبّل الشعر ،وال
ّ
المعرفي» كلّما
«نفس االس��ت��ع��داد
ّ
تعلّق األمر باالعتقاد في الشعر؛ إذا
أخذنا باالعتبار المفاضلة بين الشعر
والنثر.
ولكن ال�ّل�اّ ف��ت عند بعضهم مثل
القرطاجني
األندلسي التونسي حازم
ّ
أن��ه ال يعاين التقبّل ال��ذي تحصل
به ومنه ل�� ّذة ،من حيث هي انفعال
بالصور الحسنة فحسب ،فأنس
النفس أو التذاذها يمكن أن يتح ّقق
أيضا بالصور القبيحة كلّما ج ّودها
صاحبها« :وم���ن ال��ت��ذاذ النفوس
ب��ال��ت��خ��يّ��ل أن ال���ص���ور القبيحة
المستبشعة ق��د ت��ك��ون ص��وره��ا
المنقوشة والمخطوطة المنحوتة
لذيذة إذا بلغت الغاية القصوى من
الشبه بما هي أمثلة له ،فيكون موقعها
من النفوس مستل ّذا ال ألنها حسنة في
نفسها ،بل ألنها حسنة المحاكاة لما

حوكي بها عند مقايستها به» .وهو
ي��ر ّد ال��ل�� ّذة إل��ى ال��ح��ذق ف��ي التخيّل
وبراعة المحاكاة ،فالنفس ّ
تنط عن
الحيوانات الكريهة م��ث�لاً ،وتتأ ّلم
لرؤية األشياء المستقبحة في نفسها،
ولكنها تستل ّذ رؤيتها عندما ينقلها
الخيال إلى مستوى الفن .ولئن متح
القرطاجني أمثلته في هذا الباب من
ّ
الرسم والنحت ،فليس لمجرد التمثيل
للّ ّذة الناّجمة عن التخيّل والمحاكاة
أو تقريب الفكرة وتبسيطها؛ وإنما
ألنه يجعل منزلة الشاعر في محاكاة
الرسام أو
الشيء بمنزلة المص ّور أو
ّ
النحات.
ّ
قسم التخييل ،بالنظر
ومن ث ّمة ّ
إلى متعلّقاته ،إلى قسمين :تخييل
ي��ج��ري م��ج��رى ت��خ��ط��ي��ط ال��ص��ور
وتشكيلها .وتخييل يجري مجرى
النقوش في الصور والتوشية في
األثواب ،والتفصيل في فرائد العقود
وأحجارها .وهذا ما يس ّوغ لديه تلك
الصلة التي عقدها البالغيّون والنقاّد
وال��ف�لاس��ف��ة ب��ي��ن ص��ن��اع��ة الشعر
والصناعات األخ��رى؛ «ولهذا نقلوا
إلى بعض الهيئات اللّفظيّة التي من
ه��ذا القبيل أسماء الصناعات التي
هي تنميقات في المصنوعات ،فقالوا
الترصيع والتوشيح والتسهيم من
تسهيم البرود…».
القرطاجني في أن
وإذا كنا نشاطر
ّ
استجابة القارئ تقتضي استعداده
لقبول المحاكاة والتأ ّثر لها،وموافقة
الشعر ح��اال أو ه��وى عنده؛ فليس
يفوتنا أن نشير إل��ى ناحية أخرى
ل��م يُ��ع��ن بها ال��ق��دام��ى ه��ي حضور
ضمير المتكلّم في نظام القصيدة
حضورا الفتا؛ س��واء أداره الشاعر
بصيغة «أنا» أو على مقتضى أسلوب
«االل��ت��ف��ات» م��ن ان��ص��راف المتكلّم
ع��ن اإلخ��ب��ار إل��ى المخاطبة ،وعن

المخاطبة إلى اإلخبار .واستعمال
«أن���ا» ،على نحو م��ا نجد ف��ي أكثر
شعرنا اليوم ،خاصة «قصيدة النثر»
التي مدارها على الذات؛ من مق ّومات
قراءة األلفة ،إذ يمكن أن ّ
يدل حدسا
أو ظنا على تجربة عند القارئ هي
تجربة «التقبّل ال�� ّذات��ي» أو إدراك
ال ّذات وتع ّرفها.
وقد ال يخفى أن هناك تقبّال ذاتيّا
يرتبط بك ّل تجربة معيشة ،وأن
اإلدراك يقحمنا فيها بالكامل ،ال
مج ّرد عضو من أعضائنا فحسب.
��واس الخمس التي
وفضال عن ال��ح ّ
ال��خ��ارج��ي؛ وهو
تتعلّق بالتل ّقي
ّ
��س ال��ذي يتل ّقى األنباء
صفة ال��ح ّ
من خ��ارج الجسد ال من داخله ،أو
بالخارجي أكثر م ّما
يمنحنا معرفة
ّ
بدواخلنا؛ وه��ي ما هي في تجربة

حواس التقبّل ال ّذاتي
اإلدراك ،فهناك
ُّ
ال��ت��ي اكتشفها Sherrengton
الحس الصادر
ع��ام ( 1890صفة
ّ
عن الجسد والذي ّ
يدل على الوضع
الحواس
والحركة والتوازن) .وهذه
ّ
تمنحنا المعلومة م��ن حيث هي
وعي ال ّذات في العالم ،وتعقد حلفا
بين جسدنا والعالم ال��ذي نعيشه
توجهنا
ونعيش فيه ،إذ هي التي
ّ
وتقودنا في ك ّل حركاتنا .على أنها
حميميّة مضمرة محفوفة بالغموض،
تنقل إلينا رسائل صامتة جدّا ،حتى
ونحن ال نعيها في األحوال العادية،
ول��ك��ن��ه��ا ت��ح��ض��ر ح��ال��م��ا نحضر،
باعتبارها عنصرا مك ّونا ل�لإدراك.
هذه التجربة «التقبّل الذاتي» ليست
متجانسة عند جميع الق ّراء ،ولكنهم
يتقاسمونها بنسبة أو بأخرى.

وف���ي ال��ف��ص��ل ال�� ّث��ان��ي «اإلن��ت��اج
والتل ّقي» من كتاب هانس روب��رت
ياوس»جماليّة التقبّل» أو «التل ّقي»
َ
األخ َو ْين العد ّوين «يذكر
«أسطورة
في سياق استشهاده برواية إيتالو
كالفينو «ل��و أن مسافرا ذات ليلة
شتويّة»؛ أن» القارئ الحسن النية
ال يمكنه بعد ،اإلب��ق��اء على مسافة
بينه وب��ي��ن م��ا ي��ق��رأُ .ف��ه��و ،منذ أن
خاطبه الكاتب بصيغة المفرد «أنا»
رفعا لك ّل كلفة ،وم��رورا بالنحويّة
المريبة لـ»أنا» متعارضة ،يجد نفسه
منخرطا في د ّوامة األحداث المحكيّة،
بشكل غير محسوس .ويصبح طوعا
أو ك��ره��ا ،ذات���ا ت��ت��ع�� ّرض لسلسلة
من األح��داث التي يبدو أن المؤ ّلف
ان��س��ح��ب م��ن��ه��ا ».صحيح أن ه��ذا
الشاهد ،مخصوص بنص س��رديّ ،

ولكن ال ينبغي أن ننسى أن أكثر
شعرنا العربي ،ذو منحى س��رديّ ،
ألسباب لع ّل من أه ّمها حافز ال ّذكرى
أو ق��ادح ال��ت��ذ ّك��ر ،وه��و ال��ذاف��ع إلى
الشعر عند العرب .وكلّما كان تذ ّك ٌر أو
ص .و«أنا ـ
استذكا ٌر كان سر ٌد أو َق َ
ص ٌ
كما أشرنا في مقال سابق ـ هي بمثابة
واصل أو رابط بين المنشئ والقارئ.
ف��ع��ل��ى أس�����اس م���ن ال��م��ع��رف��ة
والتجربة ،يتسنى للقارئ إذن أن
ي��درك تم ّثالت الغريب الشعري أو
بعضها؛ سواء عند القدماء (أبوت ّمام
مثالً) أو عند المعاصرين (شوقي أبي
شقرا مثالً) .ونعني هذه التم ّثالت
ال��ت��ي تتفتح بنفسها ف��ي فضائها
ّاخلي
الخاص الذي يستولد وريده الد
ّ
المعنى ويمنحه وجودا .وينبغي أن
السياق إلى أن غرابة
نتنبّه في هذا ّ

الصورة ليست من غرابة اللّغة ،على
قدر ما هي من غرابة النظام اللّغويّ
عند الشاعر .فهو ليس بالنظام الذي
ّ
ُستشف ست ُر ُه للقارئ ويظهر له ما
ي
وراءه ،على ما عهد من شعر حيث
اللّغة أداة معرفة ال تدرك األشياء إالّ
بواسطتها ،وجزء من العالم ترتبط
أنطولوجي ،وحيث
به في تحابك
ّ
المعرفة «آسمانيّة» بعمق.
إنما هو نظام سميك تتح ّول فيه
اللّغة من أداة معرفة إلى موضوع
معرفة ،وتتم ّثل الصورة ذاتها بذاتها،
حيث ال موضوع للشعر إالّ الشعر
نفسه .وشتان بين مقدّمة موضوعها
وص��ف األط�ل�ال ورح��ي��ل ّ
الضعائن
عند الشاعر الجاهلي مثال ،ومقدّمة
موضوعها المقدّمة نفسها عند أبي
ت ّمام ،أي الشعر موضوعا للشعر .فقد
انطوى نظام اللّغة القديم على نفسه،
في نماذج غير قليلة من هذا المحدث،
ِ
شفيف صوره ومبذو ِل
وفقد الكثير من
استعاراته ،وصار بإمكان هذا النمط
من القراءة ق��راءة األلفة والمؤانسة
أن يتع ّرف تفاصيل تجربة مختلفة
عن معيش القارئ ومعهود قراءته؛
حتى لو لم يسبق للنفس إحساس
بالشيء المخيّل ،ولم يتقدّم لها عهد
ب��ه .وبالفعل ف��إن ال��ق��ارئ يتع ّرف،
بدءا من إدراكه نظام الصورة في هذا
الصنف من الشعر ،نوعا من تجربة
وجدانيّة يتعلّق موضوعها مباشرة
ب��ه .ف���أيّ معنى يمكن أن يحوزه
القارئ ،من قصيدة شوقي أبي شقرا
«الشمع» ،من كتابه «حيرتي ت ّفاحة
جالسة على الطاولة» ،غير شمعيّة
الشمع ،ولونيّة اللون (األحمر)؟ أو
تبادل األدوار بين الحيوانِ البشري
وال��ح��ي��وان ال��ح��ي��وان��ي؟ أيّ معنى
غير واقعيّتنا السا َذجة؛ نحن الذين
نعتقد أننا نرى األشياء كما هي ،وال

نميّز بين مظهرها وحقيقتها؟
رأس
رف��ع��تُ أص��ب��ع��ي وارت���ف���ع ُ
الحصان،
لن أرجع إلى االسطبل.
عبرتُ اإلناء
ذابَ الشمع األحمر،
ذابَ الغجر.
وعليه فقد يتسنى لنا إذن ،سواء
كنا في القديم أو الحديث؛ أن نرتب
العالقة بين التخيّل وما ينجم عنه من
وظائف في هذه المستويات :إغراب
من جهة غموض ال��ك�لام ،أو خفائه
أو عدوله عن المألوف والمتواتر،
فاستغراب أي انفعال من غير رويّة،
فتعجب يجري في هيئات من استلذاذ
ّ
واغتباط أو من تأ ّلم وحزن.
ففي التخييل اذن مضايفة بين
انفعاالت مختلفة؛ ولكنها متآزرة في
النص الشعريّ .
على أن المحاكاة عند صاحبنا
القرطاجني ـ وم��ا أحوجنا إليه في
فهم ما غمض من شعرنا واستغلق
ـ ال تفعل فعلها لمج ّرد أن التخيّل
جبلّة في اإلنسان ،فال ب ّد من شرطين:
أ ّولهما يرجع إلى المحاكاة ودرجة
اإلبداع فيها .وثانيهما إلى استعداد
النفس لقبول المحاكاة والتأ ّثر لها.
نفسي
واالستعداد عنده نوعان:
ّ
ومعرفي؛ وهما سابقان كالهما على
ّ
فالنفسي أن يوافق الشعر
ال��ق��ول.
ّ
ح��اال أو ه��وى عند المتل ّقي ،فشبيه
والمعرفي أن
الشيء منجذب إليه.
ّ
يكون للمتل ّقي اعتقا ٌد في الشعر ،من
حيث قدرته على أن يفعل في النفس
السحر .والسؤال :أما زال لنا هذا
فعل ّ
االعتقاد؟
ٌ
اشتياق /وكثير
وكثير من السؤا ِل
مِن ردِّه تعلي ُل (المتنبّي)
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