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ف�ؤاد غازي ...قا�سيون الغناء ال�سوري و�سفير ال�صوت الجبلي �إلى العالم
إيناس السفان
صادف يوم أمس ،الذكرى الرابعة على رحيل الفنان فؤاد فقرو ،الذي عرف
ِباسمه الف ّني فؤاد غازي ،والذي غنى طوال خمسين سنة من عمره الذي
امتد لخمس وخمسين سنة ،عاشها وزرع بستانا ً من الورد لحبيبته وتغ ّزل
بشعرها ،مغ ّنيا ً «جدوالتك مجنونة» ،وصبر كصبر أيوب على فراقها .وعلى
رغم اعترافه بـ«تعب المشوار» الذي وصل إلى نهايته ليغادرنا صاحب أغنية
«ما ودّعوني» إلى األبد.
كان فؤاد غازي صاحب الصوت الجبلي سفيرا ً فوق العادة للغناء الجبلي
غنائي عالي المستوى استطاع
السوري ،عابرا ً فيه المسافات من خالل أدا ٍء
ّ
الفنّ
في كل أنحاء
كسر حاجز المكان وال��زم��ان ،ليصل إلى متذ ّوقي هذا
العالم.
اعتمد ف��ؤاد غ��ازي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي مطربا ً في
«إذاعة دمشق» ،قدّم خاللها عددا ً من األغاني ،متعاونا ً مع كبار ك ّتاب األغنية
وملحنيها ومنهم الموسيقار سهيل عرفة الذي تحدّث مط ّوال ً عن تعامله مع
ّ
الراحل ،واصفا ً صوت فؤاد غازي بالصوت المميّز الذي لم يستطع أحد
تقليده .وعلى رغم انتمائه لمدرسة الكبير وديع الصافي ،كان له صوته
الخاص والمميّز.
لحنها للفنان الراحل قال عرفة :قدّمت أكثر من عشرين
وعن األغاني التي ّ
لحنا ً لفؤاد غازي ،أ ّولها لحن أغنية «ال ال على فراقك ال ال» ،ث ّم «لو بعرف أعزف
على العود» و«يا أ ّم النظرات الحلوين» و«صبر أيوب» وغيرها التي تعود في
معظمها إلى سبعينات القرن الماضي.
وأهم ما يميّز الراحل فؤاد غازي بحسب عرفة ،أنه كان يؤدي أغانيه بفطرة
وإحساس عاليين ورائعين ،والدليل على ذلك انه على رغم رحيله ،ال يزال
الغنائي
حاضرا ً بما قدّمه ،ألنه غ ّنى بصدق ف ّني .كما كان من نجوم المسرح
ّ
أيضاً ،وأوصل األغنية الجبلية السورية إلى العالم وقدّم عبر مسيرته الطويلة
عددا ً كبيرا ً من األغاني المتن ّوعة.
ويصف عرفة أداء فؤاد غازي األغاني العاطفية بالمتميّز ،ألن المتلقي
يشعر أنّ األغنية رسمت لصوت غازي لحنا ً وكلمات ال تليق بغيره .فهو قدّم
الحب والرجاء للمرأة المحبوبة بطريقة خاصة .مضيفا ً أنّ األغنية
أغاني
ّ
تنجح بالكلمات واللحن ،لكنّ لحضور المطرب دورا ً ومستوى أدائه هو الذي
يحدّد درجة نجاح األغنية .وهذه المق ّومات التي امتلكها الراحل غازي جعلته
ينجح في ك ّل ما قدّم.
ويقول عرفة إن الفنانين فؤاد غازي وفهد بالن وعبد الرزاق محمد ومروان
محفوظ انطلقوا للجمهور عبر أثير «إذاعة دمشق» التي لطالما استقطبت
األصوات المميّزة والتي ح ّققت بصمة في الغناء سوريا ً وعربياً.
وختم عرفة حديثه قائالً :رحل فؤاد غازي وبقيت أغانيه تحمل األصالة،
وترك بصمة في اللون الغنائي الجبلي داخل سورية وخارجها.
ووصف الفنان هادي بقدونس الفنان فؤاد غازي بالهرم الكبير في مجال
الغناء الذي بنى األغنية التراثية الجبلية .وهو من األصوات التي نفتخر بها
في العالم العربي ،وصوته شامخ كشموخ جبل قاسيون.
وأضاف بقدونس :عملت مع الفنان الراحل لمدة  25سنة ،ولمست فيه
والمحب ألصدقائه .لم
اإلنسان األخالقي صاحب الروح الجميلة والعظيمة،
ّ
نسمع أنه اختلف مع أحدهم يوما ً ما .وكان له حضور مميّز وخاص ،وتعامل

وم�ضات
{ مسؤولية الكلمة ثقيلة ،هي ال تأبه لمعاناة حاملها ،غايتها أن تنتصر،
يتنحى ،أل ّنه في المكان الخطأ.
ومن ينوء تحت أثقالها ،عليه أن
ّ

الملحنين السوريين مثل سهيل عرفة وعبد الفتاح سكر وزهير
مع كبار
ّ
عيساوي .وط��اف بأغانيه العالم مع ّرفا ً باألغنية الجبلية
السورية التي أحبها المستمعون بصوت فؤاد غازي.
أما الف ّنان محسن غازي فقال عن فؤاد غازي :كان
من المطربين االستثنائيين الذين ق ّل نظيرهم
في ساحة الغناء العربي .إذ بدأ مسيرته في
الغناء منذ كان في الخامسة من عمره،
ليصبح سفيرا ً وف ّيا ً وصادقا ً لألغنية
السورية ،ومتحفظا ً على الغناء بأيّ
��ي آخ��ر .كما ك��ان يختار
ل��ون ع��رب ّ
كلمات أغانيه وألحانها بعناية
فائقة .وإحساسه الفطريّ نافس
خ ّريجي األكاديميات والمعاهد
الفنية .م��ن أج��ل ذل��ك أحبّه
الجمهور لصدق أدائه وعمقه.
وت���اب���ع م��ح��س��ن غ���ازي
حديثه عن الراحل قائالً :إنّ
الفنان المبدع هو الذي يبقى
طويالً في وجدان الناس .وفؤاد
غازي كان من هؤالء .فهو ال يزال
محافظا ً على ألقه وحضوره في
وج��دان الناس على رغم رحيله
جسدا ً عن عالمنا .هناك من يخلّد
نفسه بنفسه ،واإلبداع هو السبب في
هذا الخلود .وفؤاد من األشخاص الذين
استطاعوا بف ّنهم النقي واألصيل أن يخلد
في وجدان الجمهور الذي يردّد أغانيه على
رغم مرور عقود على ظهورها.
وأش��ار إلى أنه على رغم أنّ الفترة التي غ ّنى
فيها ف��ؤاد غ��ازي شهدت منافسة قوية م��ن كبار
المطربين العرب ،لكنه استطاع أن يسير بحالة من
حاالت التوازن والتف ّوق على أقرانه من النجوم .حتى
أطلق عليه الفنان الكبير وديع الصافي لقب ملك العتابا
والموال والصوت الجبلي.
ويرى الفنان محسن غازي أن ال أحد استطاع أن يوازي
أداء فؤاد غازي .ألن صوته مختلف ،وهو موهبة نقيّة وصافية.
واللون الجبلي الذي غ ّناه كان فريدا ً من نوعه ،ألن األصوات النقية
والصافية ظاهرة استثنائية ال تأتي دائماً.
يذكر أن الفنان فؤاد غازي من مواليد حماة عام  ،1955توفي في الثاني
من آب عام  ،2011ومن أشهر أغنياته« :تعب المشوار» ـ كلمات حسين حمزة
وألحان زهير عيساوي ،و«صبر أيوب» ـ كلمات عبد الجليل وهبة وألحان
سهيل عرفة ،و«ما ودّعوني» ـ كلمات ضياء الربابي وألحان عبد الفتاح س ّكر،
وغيرها من االغاني .كما شارك ببطولة فيلم سينمائي سوري بعنوان «حارة
العناتر» مع الفنانين ناهد الحلبي وناجي جبر وسلوى سعيد.

{ أهل الكلمة هم إمكانات جسدية ـ نفسية ـ عقلية ،قدرهم ورسالتهم
جعل المخلّد في عقولهم ينطوي خالدا ً في الكلمة.
{ الكلمة ح��اض��راً ،هي استيطان لما ك��ان من ب��زوغ ال��زم��ان ح ّتى
اللحظة.
ّ
{ من يدري ،قد يأتي زمنٌ ينطوي فيه الكون كله في الكلمة.
ً
{ إذا كانت المادة هي آخر ما يظهر على صفحة الفكر ،فهي حتما ح ّد
التالشي له.

د .نسيب أبو ضرغم

علي دواب�شة الفكرة...
ّ
ال�ضفة ال تهد�أ!
يا غ�ضب
نصار إبراهيم
} ّ
الفكرة :ال تسمحوا للكلمات والدموع الكاذبة بإطفاء شعلة جسد
علي دوابشة!
الفكرة :ال تطفئوا جسد علي دوابشة ...دعوه مشتعالً ليضئ عتم
ليل العرب الطويل!
الفكرة :ال تسمحوا لخطابات ال��ك��ذب والنفاق أن تطفئ نيران
الحقيقة ...حقيقة حرق أطفال فلسطين!
الفكرة :ال تسمحوا لنتنياهو الذي حرق غزّة وأطفالها عشرين
م ّرة بأن يظهر بمظهر البريء!
الفكرة :ال تسمحوا لنفاق أميركا وأوروب��ا وتباكيهما المهين أن
يحجبا ضوء جسد علي دوابشة!
الفكرة :ال تسمحوا لبيانات الشجب والتهديد الفارغة والجبانة
بأن تطفئ جسد علي دوابشة المشتعل بالنيران!
الفكرة :أن العجز والخضوع والسقوط السياسي وغيره ،ك ّل ذلك
أحرق الطفل علي دوابشة!
الفكرة :أن النيران التي أشعلت جسد الطفل علي وهو يرضع من
المقدسي
ثدي أمه ،هي ذاتها التي أشعلت النيران من قبل في الطفل
ّ
محمد أبو خضير ،وهي ذاتها التي تشعل النيران في أطفال سورية
والعراق واليمن ومصر!
الفكرة :أنّ ك ّل محاكم الدنيا وبيانات اإلدانة والشجب واالستنكار
لم ول��ن توقف ح��رق أطفال فلسطين ...ول��ن تعيد الطفل علي إلى
أحضان أمه وأبيه!
الفكرة :أن جسد علي دوابشة المشتعل بالنيران يعيد المعادالت
إلى أصولها!...
الفكرة :أن جسد الرضيع علي دوابشة يعيد تذكيرنا ببديهيات
التاريخ والصراع!
الفكرة :ال تسمحوا لبهلوانيات السياسة الغبية بأن تطفئ من
جديد لهيب المقاومة!...
الفكرة :يا غضب الض ّفة ...يا غضب فلسطين ال تهدأ!

«طائر الفينيق» ...ملحمة وطنية تاريخية في الالذقية
لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش السوري،
قدّمت منظمة اتحاد شبيبة الثورة ملحمة
وطنية تاريخية بعنوان «طائر الفينيق»
على خشبة مسرح دار األس��د للثقافة في
الالذقية.
خ�لال اف��ت��ت��اح ال��ع��رض ،ق��ال أم��ي��ن فرع
الالذقية في حزب البعث العربي االشتراكي
الدكتور محمد شريتح إن الشعب السوري
بكل أطيافه يحتفل اليوم بمناسبة الذكرى
السبعين لتأسيس الجيش ،ليرسل للعالم
أجمع رسالة مفادها أن سورية بعد هذه
ال��ح��رب ال��وه��اب��ي��ة ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة ان��ت��ص��رت
بثوابتها وعلمها الوطني وجيشها الواحد
األبي الشريف ،وقائدها صانع االنتصارات،
وأسقطت مشروع أعداء اإلنسانية وفضحت
إسالمهم الصهيوني.
وأك��د شريتح أن سورية األرض الطيبة
التي احتضنت شهداء كثيرين ،ستبقى عزيزة
صامدة منتصرة بفضل أبنائها الشرفاء.
وف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ،أك���د محافظ
ال�لاذق��ي��ة اب��راه��ي��م خضر ال��س��ال��م أن عيد
الجيش ه��ذه السنة ه��و عيد النصر ال��ذي
ّ
ويسطره الجيش السوري
يرسم مالمحه
بقيادته الشجاعة.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ل��ف��ت رئ��ي��س منظمة ات��ح��اد
شبيبة الثورة في سورية معن عبود إلى أن
ّ
يستحق كل الوفاء والتقدير
الجيش السوري
لبطوالته وتضحياته في سبيل الدفاع عن

الوطن وصونه .مبيّنا ً أن المنظمة سعت من
خالل هذه الفعالية إلى التعبير عن تقدير
الشباب لتضحيات ب��واس��ل الجيش ،وما
قدّموه على مدى السنوات الماضية.
وق��ال رئيس ف��رع ات��ح��اد شبيبة الثورة
في الالذقية تمام صقور إن رج��ال الجيش
السوري هم شرف األمة الذين أخلصوا لعهد
قطعوه م��ن خ�لال انتصاراتهم .م��ؤك��دا ً أن
حناجر السوريين ستبقى تصدح بأسماء
حماة الوطن.
وقدّمت فرقة «أوغاريت» التابعة لشبيبة
الثورة على مدى ساعة من الزمن لوحات فنية
راقصة ،رافقها خلفية وعرض لآلثار السورية
المختلفة التي تؤكد عراقة الحضارة السورية
العائدة إلى آالف السنين ،والتي كانت مهد
الحضارات اإلنسانية ،إذ ش ّكلت كل لوحة
حقبة زمنية من تاريخ سورية .واخ ُتتمت
الفعالية برقصة للجيش على أنغام أغنية
«خبطة قدمكم عاألرض هدّارة».
وقال مخرج العمل عقبة وكيل إن العمل
المهدى للجيش السوري يم ّثل سورية بكل
أطيافها عبر مراحل التاريخ .موضحا ً أنّ
فكرة العمل مقتبسة من طائر الفينيق الذي
ينفض الغبار عن جناحيه في كل مرحلة يمر
بها لينهض عظيما ً من جديد.
وقالت مديرة الفرقة سحر الخير إنّ العمل
يم ّثل ملحمة وطنية ُتظهر تضحيات الشعب
السوري عبر التاريخ ،وتوحي بوالدة سورية

7

م�سرح ا�سطنبولي
يحتفل بعيد الجي�ش اللبناني
ّ
نظم مسرح اسطنبولي في مدينة صور احتفالية عيد الجيش اللبناني ،عبر
الموسيقى والمسرح واألغنية ،بالتعاون مع «جمعية إليسار الشبابية» التي
قدّمت معزوفات وطنية ،وعرضت مسرحية «مرحبا» لطالب «محترف تيرو
للفنون» .كما قدّمت «فرقة المحبّة» مجموعة من األغاني الوطنية بمشاركة:
حب الله ،حسام يونس ،إيمان ،دانييال،
يحيى الدادا ،محمود شاهين ،محمد ّ
وشانتال .وحضر الحفل حشد من األهالي وأعضاء بلدية المدينة ،وممثلون
عن الجيش اللبناني وق��وات «يونيفيل» والنقابات والتيارات السياسية
واالجتماعية والثقافية.

جديدة بفضل الجيش السوري الذي هو أمل
س��وري��ة ف��ي تحقيق النصر .وأض��اف��ت أنه
شارك في العمل  22شابا وشابة من اتحاد
شبيبة الثورة عملوا وتد ّربوا بشكل مستمر

على مدى شهرين.
حضر االحتفال عضو القيادة القطرية في
حزب البعث رئيس مكتب الشباب الدكتور
محمد عمار ساعاتي وعضو قيادة منظمة

الشبيبة في سورية صالح أسعد وأعضاء
ق��ي��ادة ف��رع ال��ح��زب ف��ي ال�لاذق��ي��ة ورؤس��اء
المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في
المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

ال�شعر على ال�شعر :ح ّرية ال�شاعر� ...سلطة اللغة
منصف الوهايبي

*

تستوقفنا في الشعر الحديث قصائد كثيرة ،ال
موضوع لها سوى الشعر نفسه .نجد هذا عند ك ّل
شعراء العربيّة المعاصرين :السيّاب وأدونيس
ون���ازك ال��م�لائ��ك��ة وال��ب��يّ��ات��ي وس��ع��دي يوسف
ومحمود دروي��ش ومح ّمد ب ّنيس وص�لاح عبد
الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي ويوسف
الصائغ وسامي مهدي… والمقصود في السياق
الذي نحن به« ،فعل الشعر» نفسه؛ ال موضوعه،
أو الشعر من حيث هو غاية أو قيمة في ذاته أو
ّ
والحق أنّ هذا موضوع
«الشعر على الشعر».
قديم ،ال بل ضارب في القدم.
وف��ي الشعر العربي الكالسيكي ،تستوقفنا
مثل هذه «اللغة الواصفة» التي تشير إلى تفكير
ال ّذات المتكلّمة في خطابها ورؤيتها له وطريقتها
في أدائ��ه .واإلش��ارات إليها في شعر الجاهليّين
والمحدثين ،أكثر من أن نحصيها في حيّز كهذا.
فقد روي عن امرئ القيس «المشهور بالذائد» وهو
آخر غير صاحب «قفا نبك» قوله:
القوافي ع ّني ذيادا
أذود
َ
ذياد غالم جريء جَ رادا
فل ّما كثرن وع ّنين ُه
تخ ّي َر منهنّ ش ّتى جيادا
ُ
فأعزل مرجانها جانبا
وآخذ من د ّرها المستجادا
وهي أبيات من ّ
الشعر ال��ذي عالجه القدامى
في حديثهم عن الصنعة الشعريّة ،وما سموه
بـ«تنقيح» ال ّ
��ش��ع��ر و«تثقيفه» و«تحكيكه»
و«ت��ج��وي��ده» .وق��د ذك��روا غير واح��د م��ن ه��ؤالء
الشعراء «عبيد الشعر» الذين كانوا يث ّقفون
شعرهم مثل زهير والنابغة والحطيئة وطفيل
الغنوي الذي كان يس ّمى بـ«المحبّر» ،والنمر بن
تولب الذي س ّماه أبو عمرو بن العالء بـ«الكيّس»
وسويد بن كراع .وأوردوا شواهد كثيرة قد تكون
أمس بالكتابة التي تتملّى ذاتها وتتدبّر لغتها
ّ
وتكشف ع��ن جوهرها ف��ي اللحظة ذات��ه��ا التي
تتوارى فيه خلف ما تكشفه وتص ّرح به أو تومئ
إليه.

ولع ّل مصطلح «الصنعة» التي وسم بها هذا
ّ
الشعر المن ّقح ـ وهي ليست صنعة المحدثين ـ
ّ
الخط
أن تثبت نسبه إلى الكتابة التي ال تعني
النص .فكلّما كانت مفاضلة بين
ضرورة ،إ ّنما بنية
ّ
الكلمات أو موازنة كانت كتابة ،إذ يمكن أن تشطب
الكلمة ،ما أن ت��د ّون ،وتطرح وتستبدل بأخرى.
وهذا صنيع ال يتس ّنى إلاّ في الكتابة؛ وليس له
ّ
الشفهي إلاّ إذا د ّونَ .ب ْيد أنّ
حق
مقابل في األداء
ّ
رواة الشعر عند العرب ،في تنقيح الشعر وتقويم
ميله وسناده ـ وقد أق ّروا لهم بذلك ـ قد ين ّم على إثر
الشفهي؛ وإن كان هذا
الكتابة في نوع من األداء
ّ
النص المكتوب وال
األداء ال يرتقي بأيّ حال مح ّل
ّ
يعدو كونه من األدب الشفويّ الذي تأ ّثر بالكتابة؛
في مجتمع عرفها بنسبة أو بأخرى.
أ ّما الكتابة «الخالصة» فهي صناعة .وال يمكن
ويصحح ويزيل .ولكن ما
لمن يكتب إلاّ أن يصنع
ّ
يعنينا من هذا «الشعر على الشعر» أنّ الشاعر
ليس مطلق الحريّة في انتقاء الكلمات وتخيّرها
وتركيبها ،كما يوهم بذلك إدالل��ه بقدرته وفرط
تد ّلهه بنفسه؛ فهذا من مقتضيات الفخر ليس
إلاّ  .وهو الغرض الذي تنضوي إليه األبيات التي
تم ّثلنا بها.
يصدر الشاعر في انتقائه الكلمات عن الثروة
اللغويّة التي يمتلكها ومخاطبه كالهما .وهو من
ث ّمة ،ملزم أن يستعمل الدليل اللغويّ المشترك.
وقد يوهم االنتقاء من حيث هو استبدال كلمة
ّ
والحق أنّ االنتقاء واالستبدال
بأخرى ،بح ّرية ما،
وجهان لصورة واحدة .ذلك أنّ العالمة اللغوية
تقتضي طريقتين ف��ي التنظيم هما :الموالفة
واالنتقاء ،وأنّ تأويل العالمة محكوم بمرجعين:
مرجع الدليل ومرجع السياق؛ سواء كان «مق ّنناً»
أم ح ّرا ً مرسالً .وفي الحالين ،فإنّ العالمة تتعلّق
أبدا ً بمجموع آخر من العالمات ،أي ِبصلة تناوب
في حال الدليل أو ِبصلة تجاور في حال السياق.
ف��إذا كان الشاعر في هذا «الشعر على الشعر»
المنحاة ال
يستبدل عالمة بأخرى ،فإنّ أثر األولى
ّ
السياقي
ينقطع وال يزول ،ال بل إنّ معنى الثانية
ّ
موسوم في جانب منهِ ،بسِ مة الكلمة الغائبة أو
ِبسلطة أخرى منظورة قد تكون سلطة المخاطب.

العكلي:
يقول سويد
ّ
أ ِبيتُ
بأبواب القوافي كأ ّنما
ِ
أصادي بها ِ
سربا ً من الوحش ُن ّزعا
ّ
وجشمني خوف ابن ع ّفان ردّها
فث ّقفتها ح ْوال ً حَ ريدا ً ومربعا
وقد كان في نفسي عليها زيادة
فل ْم أ َر إلاّ أن أطيع وأسمعا
يتوجه فيها الشاعر إلى مخاطب
وهي قصيدة،
ّ
مخصوص عالم بالشعر متضلّع فيه ،فال غرابة
حي
أن يفيض عليه حياة تجعله حاضر المثالّ ،
الصورة ،وأن يث ّقف قصيدته ويس ّويها ويق ّومها
على طريقة متوازية ح ّتى يستقيم أمرها على
الجادّة التي ينشدها الممدوح من جهة ،وتشهد
ل��ح��ذق ص��اح��ب��ه��ا وح��س��ن ت��ه��ذي��ب��ه ،م��ن جهة
النص ،على
أخرى .وقد يكتنه الخطاب في هذا
ّ
جمالي ي ّتسع
ضوء التقبّل من حيث هو مفهوم
ّ
لش ّتى المواقف ال��م��زدوج��ة أو المختلفة التي
«الكتابي»
محصلة مشادّة بين
هي في البيتين
ّ
ّ
و«الشفهي».
ّ
بالشفهي ،كما
أمس
وربّما كان هذا الخطاب
ّ
ّ
ّ
يدل على ذلك قوله« :فلم أ َر إلاّ أن أطيع وأسمعـا».
و«ثقافة القصيد» في هذا السياق ،إ ّنما هي ثقافة
ال��ذاك��رة ،أو «ثقافة األذن» أي��ض��اً ،إذ ك�� ّل سمع
وطاعة ،أو هي ،في معنى أوسع وأرح��ب ،ثقافة
السلطة والتقليد وال��وث��وق التي تلزم الشاعر
أن يق ّد قصيدته على طريقة عقلية متوازية فال
ُي ْنميها وال يزيد فيها استرساال ً إلى طبع أو إرساال ً
التعسف أن نع ّد
على سجيّة .ولذلك يكون من
ّ
مثل هذا الخطاب الذي يتكبّد صاحبه اللغة ،وكأنّ
الكالم يدرك بعضه دون بعض ،قائما ً بمق ّومات
الكتابة الخالصة؛ فلم يت ّم في العصور الوسطى،
إحالل الكتابة والقراءة مح ّل الكالم والسماع ،وال
كان بميسور الكتابة؛ أن تسلب الشاعر قدرته
من حيث هو منشئ /منشد ،وال القارئ من حيث
هو متقبّل /مستمع .وفي السياق ذاته ،يمكن أن
نقرأ إش��ارات أخ��رى كثيرة يتض ّمنها هذا النوع
من الخطاب ،وهي إشارات جاء بعضها منظوماً،
وبعضها منثوراً .ومنها ق��ول إدري��س اب��ن أبي
حفصة:

وأنفي الشعر لو يلقاه غيري
من الشعراء ضنّ بما نفيتُ
وإليه ُتنسب الكلمة المأثورة «قول الشعر أش ّد
من قضم الحجارة على من يعلمه».
ومن هذه اإلشارات ،قول ّ
بشار وقد سئل« :بم
ُفقتَ أه َل عمرك ،وسبقت أهل عصرك في حسن
معاني الشعر وتهذيب ألفاظه؟ فقال :أل ّنني لم
��ي قريحتي ،ويناجيني به
أقبل ك ّل ما ت��ورده إل ّ
طبعي ،ويبعثه ف��ك��ري ،ون��ظ��رت إل��ى مغارس
الفطن ،ومعادن الحقائق ،ولطائف التشبيهات،
فسرت إليها بفهم جيّد ،وغريزة قوية ،فأحكمت
سبرها ،وانتقيت ح ّرها ،وكشفت عن حقائقها،
واحترزت عن متكلّفها…» .على أنّ في بعض
ّ
ي��دل على أنّ «الشعر على
ه��ذه اإلش����ارات م��ا
الشعر» كان محكوما ً بقوانين الكتابة وإكراهاتها
وما تقتضيه من تأنّ ومراجعة دائبة ،خصوصا ً
عند شعراء القرنين الثاني والثالث للهجرة .فقد
روي أنّ منصورا ً النمري قال ألبي العتاهية« :في
كم تقول القصيدة وتحكمها؟ ق��ال :ما هو إلاّ أن
أضع ق ّنينتي بين يديّ ح ّتى أقول ما شئت .قال:
الساعة… فأنت تقول
أ ّما على قولك :أال يا عتبة ّ
ما شئت .ولك ّنني ما أخرج القصيدة إلاّ بعد شهر
ح ّتى أمحو بيتا ً وأجدّد بيتا ً ث ّم أخرجها».
وروى ال��ن��اج��م ال��ش��اع��ر أ ّن���ه دخ��ل على ابن
الرومي ،قال« :فوجدت بين يديه قصيدة طويلة
ّ
ج ّداً… فعجبت من سرعة عمله وقلت :أع ّزك الله
متى عملتها؟ قال :الساعة .قلت :وأين مس ّودتها؟
مصحح؟ قال:
قال :هي هذه .قلت :وما فيها حرف
ّ
قد استوت بديهتي وفكرتي ،فما أعمل شيئا ً فأكاد
أصلحه» .وواض��ح من ه��ذه ال��رواي��ة أنّ
النص
ّ
«مسودّة» تكتب ابتداء بقصد المراجعة ـ قبل أن
يستوي «مبيّضة» ـ ويجرى عليها على ما يجرى
الرومي
من تصحيحات ،ويغيّر فيها ما يغيّر .وابن
ّ
ـ على رغم استغراب الناجم الشاعر ـ ال يخرج عن
هذا التقليد.
إذا عزلنا جانبا ً ما جاء منثورا ً من هذه األقوال،
إذ ال يعدو كونه «شهادة» يدلي بها الشاعر في
ف ّنه ،وحصرنا الموضوع في ما جاء منظوما ً من
ه��ذا «الشعر على الشعر» ف��إنّ أه�� ّم ما نخلص

ابن الرومي
إليه أنّ
النص إذ يحيل على بنيته أو على قواعدها
ّ
أو بعضها ،ه��و «ال��ق��ول» و«مَ��ق��ول��ه» ،ف��ي اآلن
نفسه ،مثلما هو «القول» الذي يستوفي شروط
عمل القول .وزمانه ليس إلاّ زمان إجراء القول،
وحضوره من حضور المتكلّم الماثل في ك ّل حلقة
من حلقات الخطاب.
نعود لنذ ّكر بما أثبتناه من أمر الح ّرية المتاحة

للمتكلّم أو للمنشئ وهو يث ّقف قصيدته وين ّقحها،
يصحح ،ويغيّر ما يغيّر ،فهي
ويصحح فيها ما
ّ
ّ
ح ّرية تتفاوت بتفاوت قواعد الموالفة أو«النظم»
بالمعنى البالغي عند الجرجاني ،أو «قمع» اللغة
أو سلطتها؛ واللغة «فاشية» كما يقول بارت ،عن
ّ
حق؛ وقد تقول بنا أكثر م ّما نقول بها.
تونسي
*كاتب
ّ

