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 درجة الموت في الكتابة
أو في معنى إزاحة ْتِشيُروْب 

 

 محمد بودويك 
 

 ، محيي الدين بن عربي"َواْمُ  ما  تتتَ ..اِ ْنَس ما علمَت "

 
ىل للًتتيب أعلية زمنية أو ُمَزمََّنة، وداللة منطقية، وبعد .. الذاكرة والشعر، الشعر والذاكرة

 َأجرومي؟ ىل لو معٌت نفسي وأنطولوجي معا؟ 
 إًذا؟، الشعر بوصفو تعبَتا وجدانيا، وفورة شعورية –وإذا كاف األمر كذلك، فما األسبق

ناطقة ومنطوقة أو مكتوبة، انفعاال بالوجود، وحياة لغوية متوثبة؟ أـ الذاكرة باعتبارىا آلة وواسطة 
فسيولوجية وعصبية ونفسية، ترتبط باحلدث والواقع، دبا جرى واختفى، وتوارى، أي دبا يعترب 

ال اشتغاؿ وال عمل إال دبوضوٍع، وعن موضوع، ويف موضوع، ومن شبة كاف . موضوعا تَػَوسُِّطًيا 
الشعر ىذا ادلوضوَع، وكانت الكتابة بعامة، ىذه الوساطَة والكينونَة ادلتقدَة، ما يعٍت اللغة كمسكن 
وجودي، وأنطولوجيا قبلية، وزُلايثة، َوبَػْعِدية، تصنع اإلنساف، ُتَسوِّيو، وسبيزه ككائن ُعْلوي، وسللوؽ 
خالق، يتأرجح بُت احلضور والغياب، بُت الواقع واخلياؿ والوىم، بُت ادلاضي واحلاضر، بُت التذكر 

الكتابة / وعليو، يكوف الشعر. والنسياف، بُت الوجود والعدـ، وبُت اإِلنّػّية واالمسية والصفة والكينونة
زِْد على ذلك . كما الواقع ادلادي، وااسوس الفيزيائي، سابقا، وتكوف الذاكرة مللقة َوَجائِيةً 

مسألية الذاكرة الشعرية، وشعر الذاكرة، دبا يقود إذل الكالـ عن ادلذخور، وادلخزوف واألرشفة، 
إذل غَت ذلك، إذل الذىنية الًتاثية بوصفها عالمة لغوية، وأثرا سيميائيا، وذاكرة .. واحلفظ، واافوظ



                                                                                                    درجة الموت في 
الكتابة                                                                                           

36 

 

كينونية، وتنميطا، واسًتجاعا، واجًتارا، واحتفاء بالسلف، واإلقامة يف عمارتو أو خيمتو، ربت 
 . وارؼ ظلو، ومرآتو العمالقة

أماـ أَْوُجٍو عدة، َوُصَوٍر متكثرة، وتقاليب تسمع بانتهاؾ البوصلة، واخلط - كما نرى–إننا 
أي خط مستقيم؟ ومىت كانت االستقامة عنصرا مكونا يف بناء لغوي، وتركيب لساين، . ادلستقيم

منذور للتعرج، واللولبية، والعائدية، والتوتر، واحللزونية، واالنعطافات الفجائية ضمن سياقات تارؼلية 
متبدلة، وانشغاالت أنًتوبولوجية، ومهيمنات إبستمية تفرزىا تلك التبدالت واإلبداالت، كما تفرز 

ىي نفسها تلك اإلبداالت واالنقالبات ضمن عملية انتقائية وتنقيلية، إضافات َوزَلٍْو، أو 
 . تعديالت يف أقل حاؿ، وىكذا

- على التو–األرضية، وىي تقًتح ادلوضوع ادلركب من فلسفة وشعر، تضعنا –ولعل الورقة 
 . يف جوؼ اارقة، وبُػْرثُِن السؤاؿ، وُدَوار اإلشكالية

وتبعا لذلك، فإف األمر يتعلق بالذاكرة الوثابة، الذاكرة الوقادة، الذاكرة النقيض الذاكرة ادليتة 
إهنا الذاكرة ادلضادة اليت تعقد ِحْلفا مقدسا مع . Stuffed Memory: ادلألى ادلنتفخة بقش ادلاضي

، وتَػْنُسُج رفقة متينة، "حزقياؿ"ادلالؾ الطاغي كما صوره ِسْفر " تشَتوب"العصياف والتمرد إلزاحة 
وصلبة وطيدة مع النسياف، دبا ىو ال نقطة، ال ارتكاز، ال منطلق متعُت يف الزََّمكاف، بل امتداد 
للغياب الغٍت العايت، واحلضور الطاغي يف آف، لبنية سلًتقة، بنية بانية ىادمة ذلا الظالؿ شناشيل 
مستطيالت، والبياض الفادح سبوجات، واإلبداع ِسْفًر يف اادود وادلمدود وادلطلق، وعش دافئ 

ػلتضن ُمْزَف النمل، أي مزف الكلمات، وىي سبتطي ادلركب النشواف، وتتوشح برداء البهلواف الزاىي، 
وىو يتالعب بعشرات الكرات الزجاجية ادللونة باليدين، صعودا وىبوطا، علوا واضلدارا، فيما اليد 

يَعو، وتبهر الشاىد والرائي، ويف رلالنا   . ادلْستَػْقبل والقارئ- ادلتلقي: الثالثة تُػَهْنِدُس ادلشهد صبَِ
من ىنا أعلية األرضية ادلهاد، األرضية ااور اليت وضعت اليد على ما يصنع الشعر، ما 

يصنع الكتابة باألحرى، وعلى ما بو يقـو الشعر ويتقّوـ، ويلبس اجلدارة اخلليقة بو فيما ىو ؼللع 
مِسَُة اإلبداع النسياُف، دمغة . عنو قشرة العادي وادلبتذؿ، والتوصيلي، وينزع حِلَاَء ادلكرور وادلتشابو

 . الكتابة الرفيعة، والكالـ السامي، البياُض والَعَدـُ 
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الشعر الذي ال يُوِىُم بالبدء الدائم، واالنكتاب ادلتواصل يف الصمت والعزلة، والذاكرة 
- إًذا–تلك الذاكرة ىي . ادلتوىجة ادلنقلبة على الذاكرة ادلسطلة واالعتيادية، شعر اَل يُػَعوَُّؿ عليو

ذاكرة للنسياف إْف على مستوى الًتكيب اللغوي اجلديد ادلستجد، وبناء ادلعٌت، أو على مستوى 
 ادلتصلة يف توتر عجيب ال َيٍِت يشد ويرخي، غلذب، وغلبذ، رؤية هتشيم وتشييد، –الرؤية ادلنفصلة 

 الكتابة اإلبداعية على الغمر، وىي توقع باجلسد نشيد اآليت، –تعتيم وَتْضِويء، هبا ينفتح الشعر 
 . ونداء ادلستقبل

وليس يف ُمْكنِة ىذا التوقيع أف يرتفع بالنشيد ما دل ُيشَِّغْل ادلملاة الوجودية، ادلملاة 
ىدـ البارل، وتقويض ادلكرور " موتيف"ااو ىو مكمن اإلبداع، و. النفسية فيما ُيْكَتُب َويَػْنَكِتبُ 

وليس من سبيل إذل ذلك غَت االطلراط يف ادلعاناة الفردية والكونية، وإصاخة السمع، وإرىافو . ادلعاد
ىو - هبذا ادلعٌت–فااو . إذل دبيب اخلسارات اليت تَػًْتى، واليت سبأل جنبات ادلعمورة بُثورًا َوَدَماِملَ 

 . طريق إذل اإليناع واإلزىار واالنشراح
والكتابة كشكل من أشكاؿ اإلبداع، وضروب اخللق والتصيَت، ىي سؤاؿ ادلسافة تتشيد يف 
ادلسافة ادلطلوبة وادلرغوبة وادلفًتضة، تلك ادلسافة اليت تبقى وتستمر من أجل العثور على الكلمات 

 . ، الكلمات اليت تبٍت رلرى جديدا، وربقق مسَتا سلتلفا، وأفقا مغايرا"األمثل"
" ستيفاف ماالْرِمي"ىل يكوف النسياف الذي ىو مسة كل إبداع حقيقي ىو ما عناه الشاعر 

ىكذا بأؿ التعريف الفخمة، بأؿ ادللكية " الكتاب"، "الكتاب"من وراء قولو أو طموحو يف إصلاز 
Majuscule. 

طيلة حياتو الشعرية، من أجل أف يصل إذل كتابة " َمااَلْرِمي"ولإلشارة فقد عمل 
ال ريب أف : "متلدثا عن ذبربتو الشعرية" ُرواَلْف بارت"الذي يقوؿ عنو " مااَلْرمي". "الكتاب"
–ىو أوؿ من رَأى وتنبأ يف فرنسا، بضرورة إحالؿ اللغة نفسها مكاف ذاؾ الذي اعترب " ماالرمي"

ىي بلوغ ىذه النقطة اليت تتلرؾ فيها اللغة " ماالرمي"فالكتابة عندما . مالكا ذلا- إذل اآلف
.  Eric Benoit  = Mallarmé et le sujet absolu" وحدىا، وتنجز القوؿ، وليس أنا

اقًتاؼ النسياف يف الكتابة، ربقيقو يف ادلنجز النصي ال يتأتى إال بدخوؿ مشيمة العزلة 
، وال عالقة ذلذه العزلة ادلذكورة "موريس بالنشو: "فالعزلة شرط ضروري للكتابة فيما يقوؿ. منشرحا
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بل ىي الللظة ادلشتهاة اليت ربف هبا . وادلتوخاة، بالعزلة عن الناس، والزىد يف احلياة وادلعاش
 . الغواية والفتنة، وخطورة االنقذاؼ يف الغياب

ينتقل الشاعر وىو يكتب، من زمن إذل زمن، من زمن فيزيائي بيولوجي نفسي واع، إذل زمن 
ىذا الزمن الذي ينغمس فيو الشاعر كاتبا، يصبح ال زمنيا ما يعٍت يتوقف ىنيهات . إبداعي صرؼ
تقف العقارب، يتعطل البندوؿ، ويضرب البياض اذلائل سياجا حوؿ الكاتب، ويعم . حلظة الكتابة

يف ىذا الصمت الذي ىو قرين النسياف، ينبثق الشعر، ينبجس اإلبداع، وتولد الكتابة . الصمت
، زمنا انطفأ  يف العزلة - كما أسلفنا–ضدا على ادلوت الذي الـز ادلؤلف قبل حُت، زمنا غَت معلـو

 . والصمت والبياض
وبادلقابل ػلضر الغَت، ػلضر اآلخر، كائنات وعوادل وأشياء بطريقة سلصوصة، ربضر معمدة 

 . ووحدىا اللغة ما يكشف عن كيفيات ىذا احلضور. بظالؿ الصمت، وحرب الدـ األخضر
للنسياف فاعلية يف وجود ثقافة حديثة، أساسها التلرر من استبداد الذاكرة، دبا فيها "

وكل مطلع على الثقافة العربية القدؽلة، يدرؾ ما . ادلاضي، وىيمنتها على إنتاج معٌت غَت مسبوؽ
كاف لشعرية النسياف من فعل يف اخًتاع الشعر اادث، وما أولتو الكتابة الصوفية من عناية 

 [لربنار نويل" النسياف" من مقدمة لكتاب –زلمد بنيس ]". بالنسياف يف بناء خطاهبا
 " : كتاب النسياف"، يف كتابو "ِبْرنار نويل"يقوؿ الشاعر 

ال تفضي الذاكرة إذل البعيد، أما النسياف فيقود إذل األبعد، ضلو مكاف ىناؾ ىو بدوره ما -
 . يأيت

 . ال نبدع بالذاكرة، بل بالنسياف.. تْنَأى الذاكرة عن التجربة، بل تتخيلها-

 البقاء الوحيد على قيد احلياة يوجد يف النسياف، -

 لكن الكتابة؟ -

 .. الكتابة ىي ذبربة النسياف-

 .. ال أفهم -

 .(1)إًذا، أكتب-
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أضبل ىاوييت، وأمشي، أطمس : "يف سياؽ آخر، سياؽ ُمَصاِقب، دبعٌت ما، يقوؿ أدونيس
الدروب اليت تتناىى، أفتح الدروب الطويلة كاذلواء والًتاب، خالقا من خطوايت أعداء رل، أعداء 

 .[أغاين مهيار الدمشقي]، " وساديت اذلاوية، واخلرائب شفيعيت، إنٍت ادلوت حقا. يف مستواي
ىو ذا ادلوت الذي َعنَػْيُتو يف ىذه ادلقالة، وجعلتو عنوانا ىاديا لفكرهتا، ادلوت دبا ىو إهناء، 

زَلٌْو وذبديد، َتاَلٍش، َوَعْوٌد، فيو ما يَػْغِمُز للذاكرة بالعطل والسلب، وما يضفي على .. وإحياء
العطل والسلب إياه، حيوية أخرى ذلا الوالدة متكأ، والعناصر اخلاـ حضنا، وادلوسم مشس قريبة، 

 . وصور ضاجة بالقشيب واجلميل وادلدىش
واستنفار احلواس ادلتوفزة واحلدوس، مبادىة - باحلري–وال يعٍت عطل الذاكرة، أو تعطيلها 

ففي . الكتابة اليت ػلتفي هبا النسياف، بتوقيع اجلديد ادلثاؿ غَت ااتذى، غَت ادلسبوؽ، وغَت ادلطروؽ
كل األحواؿ، يظل أثر ادلاضُت قائما، مندسا يف التالفيف والتالبيب، واألنسجة، وتنتصب السرقة 

إذ إف . معيارا على الذكاء واألدلعية، واجلسارة اللذيذة" الكذبة البيضاء"مثلما " البيضاء"األدبية 
يسرؽ، بينما الشاعر الرديء يستعَت صوت اآلخرين، ويُػبَػوُِّؽ " إليوت" كما يقوؿ –الشاعر اجليد 

 . بو فيما يكتب حىت ولو حاوؿ جاىدا إخفاء ذلك
، والبارع من يعرؼ كيف ؼلفي -حسب َىاُروْلْد بْػُلوـَ –التأثر ضرورة ال مناص منها 

 . مصادره ببعثرهتا، وىضمها، وتشكيلها، وإنشائها خلقا جديدا
ولنا - دبعٌت من ادلعاين، " لصوصية"ىذا اإلخفاء الذي ُعدَّ من ِقَبِل النقاد والباحثُت عيًبا و

معتمدا على أطروحة الشاعر التونسي منصف - يف ما أورده كاظم جهاد خبصوص أدونيس
يف ناظر القدماء - للمفارقة- (أي اإلخفاء)دل يكن كذلك . ادلثاؿ األسطع على ذلك- الوىاييب

فجمالية ادلعاين ادلستعارة، تكمن يف نظر ابن طباطبا يف "الذين نصُّوا على اإلخفاء وتقريظو 
وىذا ما سار فيو ابن رشيق، وابن األثَت الذي ". تلبيسها حىت زبفى على نقادىا، والبصراء هبا"

فاستفادة الالحق من ". األصل ادلعتمد يف ىذا الباب، التورية، واإلخفاء: "يقوؿ يف باب السرقات 
ىاُروْلد "الشعري ىذا، زلور كتاب " التكتم"ومن عجب أف يكوف ". أكتم"السابق غلب أف تكوف 

ومن مث، فاإلخفاء يف . أمريكية-، وخصصو للشعرية األصللو"قلق التأثر"اذلاـ الذي َومَسُو بػ " بلـو
 . (2)"الشعر، ُيْسِهم يف ربقيق نصيتو أي شعريتو
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 ِعْش ألقا وابتكر قصيدًة واْمِض -
 . زِْد ِسعَة األرض

 .[أوراؽ يف الريح: أدونيس ]
فاإلخفاء ما ؼلتفي، ما ينلجب، ما يتوارى، ال ما يتالشى، لُِيْتِلَع الرأس آِف يناديو سياؽ 

 . أو تستدعيو حالة عارضة طارئة، والنسياف كذلك
، يف منقطة ما من اجلسد، "ىناؾ"فما ننساه ال يتالشى، ال يتبخر بادلرة، وؽلوت، بل يظل 

ما ننساه . اخل... يف الالشعور، يف الالوعي، يف الذاكرة، يف الدماغ، أو يف الفص اليمُت، أو اليسار
 . الكاتب نفسو/ ىو ُأسُّ اإلبداع واخللق، أس اجلديد، وِمْدَماُؾ الكتابة االنبثاقية اليت تفجؤ الشاعر 

ال : يف نظم الشعر، فقاؿ لو" خلف األضبر"يف ادلوروث الشعري القدمي، استأذف أبو نواس 
آذف لك يف عمل الشعر إال أف ربفظ ألف مقطوع للعرب ما بُت أرجوزة وقصيدة، ومقطوعة مث 

 . تنسى ما حفظت
ولتكن كأنك خياط يقطع الثياب على : "... ويف وصية أيب سباـ للبلًتي، ورد ما يلي

. وإذا عارضك الضجر فأرِْح نفسك، وال تعمل شعرؾ إال وأنت فارغ القلب. مقادير األجساد
ْعُتُ 

ُ
وصبلة احلاؿ، أف . واجعل شهوتك لقوؿ الشعر الذريعة إذل حسن نظمو، فإف الشهوة نِْعَم ادل

 ...". تعترب شعرؾ دبا سلف من شعر ادلاضُت
 . إذل شاعر شاب، بياف لعمل الشعر، وذبويده، والصرب عليو" ريلكو"ويف رسائل 

كن صبورا مثل مريض، وواثقا مثل ناقة، ولعلك ىذا : "يف إحدى رسائلو" رِيْلَكوْ "يقوؿ 
لكن يوجد دائما يف ادلرض ما . فأسلم نفسك لنفسك. إنك أيضا الطبيب. وذاؾ، بل لعلك أكثر

إًذا، ال تغرؽ يف مالحظة نفسك، وذبنب أف . ال يقدر الطبيب أمامو إال االنتظار، فال بأس منو
 . (3)"دع األمور سبشي على سجيبتها.. تستخلص شلا غلري أمامك من خالصات عجلى

يكوف جيدا حُت تلده الضرورة، وينشأ من معاناة، أي -  حبسب ريلكو–إف العمل الفٍت 
حُت يًتبص بو النسياف، وتدعو إليو احلالة النفسية، بعيدا عن ضغط الذاكرة ادلشلونة بأطياؼ 

 . ادلاضي، وغبار العابرين
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الروائي الالمع، يتلدث عن الكتابة الروائية واشًتاطاهتا " َماْريُو فارغاس يُوسا"كما أف 
الوجودية واجلمالية، وىو يقدـ رلموعة نصائح نقدية، وتوجيهات أدبية إذل روائي ناشئ، لعل أعلها 

توافر ادلوىبة اليت ينبغي أف يدعمها معاشرٌة دُؤوبٌة للكتب والقراءة، مع االستعداد خللق حكايات 
فالتمرد يعٍت االنطالؽ من . وكائنات، يكمن يف التمرد على ذاؾ ادلخزوف ادلعريف والثقايف، وذباوزه

- باحلري–األنا، واعتبار ذات الكاتب أس اإلبداع مع ما يقتضيو ذلك من قطع مع ادلوروث أو 
 يقوؿ –فاألدب . نسيانو وزلوه يف أفق إتياف اجلميل واجلليل َكَأْف على غَت ِمثاؿ َوَحْذٍو وحافر

يلتقي دبلمود درويش الذي - ربديدا–ويف ىذا . ىو أفضل ما اخًتع دلكافلة الشقاء".. يوسا"
 : يقوؿ 

 إف قرأت لنا، فلكي ال تكوف امتدادا 
 ألىوائنا، 

 ". الشقاء"بل لتصليح أخطائنا يف كتاب 
وىي قصيدة بالغة األعلية من حيث ما تنطوي عليو ". شاعر شاب"من قصيدة عنواهنا إذل 

من ُلَمٍع ومعاين تلتقي يف العمق مع ُمَوّجَهات ىذه الورقة، أي مع ما ُخصَِّص، وال يزاؿ، من مديح 
، بل دبا ىو نعمة، وشرط (آفة العلم النسياف): للنسياف ال دبَا ُىَو آفة فيما يقوؿ الدارج من األمثاؿ

 : ال مناص منو لإلبداع 
 ُشذَّ بكل قواؾ عن القاعدة .. ُشذَّ 

 ال تضع صلمتُت على لفظة واحدة 
 وضع اذلامشي إذل جانب اجلوىري 

 لتكتمل النشوة الصاعدة 
 **** 

 لن زبيب ظٍت، 
 إذا ما ابتعدت عن اآلخرين، وعٍت 

 فما ليس يشبهٍت أصبل 
 مستقبل مهمل : الوصي الوحيد عليك من اآلف
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 **** 
 ال نصيلة يف احلب، لكنها التجربة 
 ال نصيلة يف الشعر لكنها ادلوىبة، 

 .. عليك السالـ : وأخَتا 
 : لكن القصيدة تبدأ ىكذا -

 ال تصدؽ خالصاتنا، وانسها 
 وابتدئ من كالمك أنت، كأنك 

 أوؿ من يكتب الشعر، 
 أو آخر الشعراء، 

 إف قرأت لنا، فلكي ال تكوف امتدادا 
 ألىوائنا 

 !بل لتصليح أخطائنا يف كتاب الشقاء 
 حبق، أكثر اخلطابات عمقا yeatsاليت يعتربىا ييتس  (دفاع عن الشعر): يف مقالة ِشّللي -

الشعراء ىم ىَتوغليفيو اإلذلاـ ادلبهم، ىم : "يف اإلنكليزية، ستوقفنا ىذه االلتماعة البديعة والقوية
 ". مرايا الظالؿ العمالقة اليت ؼللعها الغد على احلاضر

الذي أشار إليو ابن األثَت، " التكتم"أليس كل قراءة بالضرورة، نوعا من التكتم الشعري؟ 
ذبديد قراءة "؟ أال يتوجب علينا، سباشيا مع ىذه النزعة، "ىارولد بلـو"والناقد األمريكي الكبَت 

الشعر بالعودة ثانية إذل األساسيات؟ ما من قصيدة سبلك مصادر فقط، وما من قصيدة ربيل 
فكلما كاف ادلرء قويا، كاف . القصائد يكتبها بشر، وليس سلرة رلهولوف. ببساطة إذل غَتىا

ولكن، ما الثمن الذي يًتتب علينا، كقراء، دفعو إذا أردنا . إحساسو بادلرارة أشد، وكاف اضلرافو أبرز
إذل االبتداع واخللق، واستلماؿ العادل؟ - باحلَْتمِ – اليت تفضي (4)"أف نستقصي ظاىرة االضلراؼ

 . ومالقاة النسياف يف نقطة متجوىرة ذلا االستبصار منارة، واجلناح رُبَّافٌ 
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الشاعر احلقيقي بال "ىو خاصية كل فعل، فإنساف الفعل أو ".. نِيْتْشوْ "النسياف، يقوؿ 
معرفة، إنو ينسى معظم األشياء من أجل أف يتذكر شيئا واحدا، أنو ليس وفيا دلا ؼللفو وراءه، 

 ". ويعًتؼ بقانوف وحيد، و قانوف ما ؽلكن أف يكوف، ال قانوف ما ىو كائن
فتغريب الذات عن نفسها . والنسياف الذي يقود إذل االنفصاؿ ىو نوع من االستبطاف"

ليس مطلوبا، لكنو يتأتى من زلاولة، ليس فقط استبعاد صبيع األسالؼ، بل واستبعاد عوادلهم 
ارتكاب اخلطأ يف احلياة ضروري لللياة، وارتكاب اخلطأ يف . أيضا، وىذا يعٍت استبعاد الشعر نفسو

 . (5)"الشعر ضروري للشعر
ما من وجود إال وينكشف يف اللغة أي يف النطق والكالـ والكتابة، ذلك أف اللغة ىي "و

إف االسم حسب . اليت تتلمل عبء الوجود، ورىاف احلقيقية واحلضور وادلعٌت، فال رىاف خارجها
وىذا معناه أنو ال ؽلكن الكالـ ". حد نفسو"الّنفري، يبدأ سلسلة من اإلحاالت ذبعل من الوجود 

، تكوف اللغة ىي ما يسلم "ىولدرلن"عن " ىيدجر"وحسب استبصارات . عن احلد إال يف اللغة
مارتن ]" ادلوجود لنفسو أي ما ؽلنلو وجوده، والرىاف على ىذا الوجود ال يكوف إال يف اللغة

/ فؤاد كامل وزلمود رجل : ت -ىيدجر، ما الفلسفة، ما ادليتافيزيقيا؟، ىيلدرلن وماىية الشعر
 [.1964 دار الثقافة – القاىرة –مراجعة عبد الرضبن بدوي 

ـُ ادلوجود لنفسو–وىذا اإلْسالـ الكتابة، ىي شهادة - اللغة. ال ػلدث إال يف اللغة-  إساَل
مغامرة ": "فتلي بن سالمة"ادلوجود على وجوده، وانكشافو أماـ نفسو، وعندئذ ُتْصِبح فيما يقوؿ 

–احلياة مع ادلستليل الذي ىو الوجود يف اللغة، ال تنفك عن الذىاب أبعد، وبوجو آخر، ذلك
 ". ىو االصلذاب إذل موضع آخر، وادلعجزة االستبدالية اليت ذبعل شلكنا تقاطع قراءة وكتابة- إًذا

كينوين، بداية أرب وغرض، /يف االحتفاء بالنسياف، واالنطالؽ منو تصميم على فتح لغوي
تشي اللغة شعوريا بتجربة حضور عدـ ما، وتشي منطقيا بتجرية "يف ىذا االحتفاء والتسبيح، 

اال الذي يفضح ادلنطق والتعقل واالحًتاس، أي "ذلك ىو زلل َحّد اإلنساف، "اإلثبات السالب، 
يفضح عموما حسابية احلساب، ويهيج اللعب واجلنوف وادلوت والشهوة، واالعتباط يف ادلشاعر، 

ومنذ زمن بعيد، كاف اجلاحظ يَػْلَمُح ىذا الالتطابق، . وشدة اذلوى واالضلالؿ، إنو حد ال متطابق
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قالت الفالسفة ال يستكمل اإلنساف حد اإلنسانية إال بادلوت ألف حد اإلنسانية : "وحضور العدـ
 [.1994-  مكتبة اخلاصلي – القاىرة–اااسن واألضداد : اجلاحظ]". ميت"أنو حد ناطق 

واجلاحظ - الغريب الذي يكتبو اجلاحظ، إؽلاءة على ضلو خفي إذل أف اللغة" احلد"ويف ىذا 
 تضطلع بتجربة الوجود األساسية مثلما تضطلع يف اآلف –ىو رجل اللغة والكتابة يف حضارتنا 

لغة .. فما بالك إذا كانت ىذه اللغة لغة الشعر. نفسو، بتجربة النسياف بل بتجربة العدـ األساسية
إف احلد الذي يشَت إليو اجلاحظ والنفري، َحدٌّ غريب حقا، ال . الكالـ السامي، الكالـ األمَت

 . بتصرؼ [أرشيف النص](6)"غلعل اادود متطابقا مع نفسو، ويكشف عن موضع االختالؼ فيو
يف ادلنجز الشعري ادلغريب ادلعاصر، يف بعضو باألحرى، اختيار واختبار وسبرين لغوي قاٍس 

وماتٌع، سبرين استغواري أنطولوجي أنَِوي ألنظمة ادلعٌت يف ىذه اللغة اليت تتشح وتتوشح بوجع 
إهنا . السهر،، واضبرار العينُت، وصلم السرى يف دغلور النفس البشرية، وظلمة القيعاف السميكة

األنظمة اللسانية النفسية، الوجودية، الظاىرة الباطنة احلية، ادليتة، اخلفية، ادلتجلية اليت تسائل ذبربة 
ذبربة التذكر دبا ىو تشغيل وهتييج للذاكرة، والصورة القضية،وذبربة مقيمة يف : الوجود والعدـ 

الصمت رَبتفي بالنسياف، وهتلل للصمت والعزلة ادللكية، وال مكاف لقتل األب يف ىذا النسياف، إذ 
 ". نيتشو"إف من ال أبا لو عليو أف ؼلًتعو كما قاؿ 

فتجربة اللغة يف ادلنجز الشعري ادلغريب ىي ذبربة حضور عدـ ما دبعٌت ما، أو زلو يف أقل 
ومن خالؿ اضطالع اللغة هبذه التجربة األساسية، يفضح النص، ويعري سلسلة كاملة من . تعديل

اإلحاالت التبادلية اليت تتقـو ببنية الذات، وإعالء األنا ال بادلعٌت ادلرضي التضخمي بل بادلعٌت 
الشعري البلت يف ترابطاتو، وتعالقاتو بادللتمع البعيد يف السدمي، بالقادـ غدا، أو غَت القادـ البتة، 

 . بادلستقبل مسربال يف نداء اجملهوؿ
والشك أف النسياف قرين الكينونة اليت تنكشف زمانيا؛ ذلك أف التذكر زماين بطبعو، فهو "

وىذاف هتيؤ للمستقبل .  يف اآلف احلاضر–وإف كاف ينطوي على ادلاضي، إال أنو يقـو يف احلُت 
اإلمكاف الذي ؽلضي بالكينونة ضلو الغريب، ضلو : من حيث ىو اإلمكاف القائم يف احلاضر احلي 

 . ادلوت: غرابة الغريب، ضلو الغرابة ادلطلقة 
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وليس تصور االتصاؿ يف الذاكرة، أو تصور أهنا تضطلع حبضور الزماف حضورا كليا إال "
وعلى ىذا النلو، يتم إنتاج معٌت احلضور . حيلة بالغية تستبدؿ ادلتصل ادلكاين بادلنفصل الزماين

ما -  حبد ذاتو–يسمح حبضور ادلوت، وىذا - من حيث ىو اختالؼ، وتلك ىي كيفيتو الوحيدة
 ". يفتح الكينونة يف الذاكرة مرة أخرى على مطلق النسياف

إف التذكر نقيض النسياف، علا طرفاف متعارضاف، لكن حُت يأيت أحدعلا : "قد يقاؿ
باآلخر، وحُت ػلل أحدعلا زلل اآلخر حامال وجهو، فإف االسم اخلاص وادلميز ينملي، وعندئذ 

 .(7)" ينهار كل ما ىو خاص وشليز، ومغلق على نفسو
: ، يتلدث غادامَت عن التذكر كما يلي"ىانز جورج غادامَت"لػ " طرؽ ىيدغر"يف كتاب 

، "ىناؾ"يبدو رل أف الشيء ادلهم يف ظاىرة التذكر، ىو أف ىناؾ شيئا ُيَصاُف، وػلفظ يف الػ "
لذلك، فإنو ال ؽلكن على اإلطالؽ أف ال يكوف، ما داـ التذكر يظل حيا، ومع ذلك فإف التذكر 

ليس شيئا يقبض على ما يتالشى، إف التذكر ال ػلجب أو يقاـو بعناد ما يتالشى، بل إف ما 
مراثي )يف رلموعة قصائده " ريلكو"ػلدث فيو، إظلا ىو شيء مثل ادلوافقة وذاؾ أمر َأْطَلَعَنا عليو 

 . (8)"، وال يوجد فيو شلا دعوناه باإلصرار على القرب من وجود ادلوجودات(ْدِويُنو
كما –والنصوص الشعرية اليت خربناىا واختربناىا، ووضعناىا على زلك ىذه األفكار 

، وادلنزؿ ادلأىوؿ، فإذا ىي  وضعتنا ىي ذاهتا يف أتوف غربتها عن السكٌت اآلمنة، واالستقرار ادلوىـو
يف الربية، تتغذى من الشمس، من ؼَلُْضورىا، وتتأسى بالنسياف، " الَكاْكِتسْ "عارية، تقف كشجرة 

إذ ىي منذورة دلدارات يُػَعرُِّش فيها البياض، وترتادىا طيور سُلَضبة بألواف، ومكسوة بريش دل يُػَر من 
 . قبل، وال عهد للرؤية ادلادية بو

تُػبَػْلوِرُُه ادلدونة الشعرية ادلغربية من خالؿ أصفى وأرقى - قَػْبلُ –إف اإلبداؿ الذي َعَنيَناُه 
، "Brelساعة احلائط لػ جاؾ بريل " بَػْندوؿ"ىذا التبادؿ الذي ينوس كػ . ظلاذجها، وشلارساهتا النصية

يف أغنيتو الشهَتة، ينوس بُت الوجود الكينوين اآلف، والعدـ ادلرتقب غدا، بعد ىنيهة، بعد 
، أو لفتة يف يـو أحد باىت الشمس بارد األوصاؿ َضاج بالصمت والدموع  إغماضة، ِسَنٍة من نـو

تقوؿ ادلدونة الشعرية ذلك ببالغة مرىفة، رىافة الرغوة اليت تنطفئ كادلوسيقا، على أقداـ . والغياب
.  مدونة كتابٌة تًتقرؽ بالذكرى ادلنسية، والبدء الدائم، والفتح الفجائي–ُمْنَجٌز . الشواطئ ادلهجورة
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ُر االختالؼ على ضلو صاعق مشعور بو، وموعى بو، وتؤسس الكينونة ادلفارقة، والتفرد اللغوي  ذُبَذِّ
دبا ىو وجود إمسي وتوصيفي سلصوص، ووضع أنطولوجي تتقـو بو النصوص، ُيْسِنُد أََوَدَىا، 

وتشتغل يف النسياف دبا ىو بدء وافًتاع وابتداع، بعد استباحة الذاكرة والتذكر، وانتهاؾ قوانينها 
ْصَمَتة، واستقامتها ادلتصلبة

ُ
مشروع يف "إهنا مدونة شعرية تنطوي على معٌت احلضور كػ . ادل

، ودخوؿ يف اجلذبة، وإعالف عن عدـ اكتماؿ، إذ يف االكتماؿ، االنغالؽ، والعود "النقصاف
اآلخر، وجو للبقاء " آخرية. "ادلملوؿ، والتطابق السمج، والتوافق األعمى، والتشابو الرملي

واالستمرار والدؽلومة، تفضي إذل انغالؽ ادلعٌت، وانغالؽ احلضور، ما يعٍت أف ادلدونة الشعرية 
ادلغربية يف ظلاذجها العليا، تضطلع باالنتهاؾ ادلتواصل لنسق بنية احلضور، لًتسبي يف هنر النسياف دبا 

 ". الوجود الشعري"ىو ذبدد واغتساؿ، وانبثاؽ، ووالدة أخرى ضمن وجود آخر، يسمى تبسيطا بػ 
وما من لغة، ما من كتابة، ما من شعر، ما من إبداع إال ويتطلع حبرقة وشوؽ الىب، إذل 

؛ ىذا الكتاب "الكتاب"، وىو أف يكتب "ْستيَفاْف َمااَلْرِمي"ما تطلع إليو شاعر الرمزية األكرب 
وليس من شك يف أف الكتاب إياه انكتب، . الذي عكف على كتابتو طيلة حياتو، ومات دونو
 . وال يزاؿ ينكتب يف النسياف بوصفو نقصانا دائما

------- 
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