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ديوان

عبدالرزاق الربيعي :من قصائد الحرب إلى قصائد الحب
د .عبدالعزيز المقالح *
لــم يكن الــوحـيــد ِمــن شـعــراء ال ـعــراق َمن
ام ـ ـتـ ــأت صـ ـفـ ـح ــات أعـ ـم ــال ــه ال ـش ـع ــري ــة
بدخان الحرب وضجيج آالتها الخانقة
واملدمرة ،لكنه يكاد يكون الوحيد الذي
ب ــدأ ي ـخ ــرج تــدري ـج ـيــا م ــن قـبـضــة غـبــار
امل ـع ــارك وي ـح ــاول أن يـثـبــت أن للحياة
وجـهــا آخــر غير وجــه الـحــرب ،هــو وجه
الـحــب بـمــا اتـسـعــت لــه آفــاقــه النقية من
م ـش ــاع ــر وإي ـ ـ ـحـ ـ ــاءات وج ــدانـ ـي ــة تــؤكــد
إنسانية اإلنسان وبراءة تكوينه.
وف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه «ف ـ ـ ــي ا ّل ـ ـث ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
ضـ ـحـ ـكـ ـتـ ـه ــا» (ب ـ ـيـ ــت الـ ـ ـغ ـ ــش ـ ــام ل ـل ـن ـشــر
ّ
والترجمة ـ الجمعية العمانية للكتاب
واألدبــاء) والضمير عائد إلى الحبيبة،
يتجلى هــذا املنحى الــوجــدانــي .تكشف
ال ـق ـصــائــد ع ــن م ـخ ــزون عــاط ـفــي يـمــوج
ب ــأن ـه ــار م ــن ال ـش ـج ــن األلـ ـي ــف وال ـل ــوع ــة
ً
الحارقة ،ويستدعي ظالال من الذكريات
التي يصعب تجاوزها أو محوها مهما
تـقــادم بها الــزمــن ،وب ــدت لفترات فارقة
أنها قد صارت جزءًا من هامش صغير
فـ ــي مـ ــن حـ ـي ــاة ح ــافـ ـل ــة ،ب ـم ــا ال يـمـكــن
تـ ـج ــاوزه أو نـسـيــانــه ب ـس ـهــولــة ،بـعــدمــا
حـفــرت فــي صــدر الــواقــع نــدوبــا ال تكف
عن اإلقــاق واإلحــراق واستدعاء البوح
خ ـش ـيــة ال ــوق ــوع ب ــن خ ـي ــاري ــن ال ثــالــث
لهما االختناق بالصمت أو االنسحاب
من الحياة.
ويصح لنا فــي الـبــدء أن نتذكر أن ثلث
قرن من عمر الشاعر عبدالرزاق الربيعي
قد تبدد وهو بعيد عن وطنه األول ،ذلك
الــذي ال يشك أحد من أقرانه َّ
وقرائه أنه
قد حمله معه إلــى املنفى وأجــاد رسمه
ف ــي أغـ ـل ــب م ــا ي ـك ـت ـبــه م ــن ش ـع ــر ون ـث ــر،
بوصفه واحـ ـدًا مــن املـبــدعــن العراقيني
الــذيــن شــردتـهــم األوض ــاع غـيــر السوية
لـبـلــد ك ــان حــديــث الــدن ـيــا .وف ــي سلطنة
ُعـ ـم ــان ألـ ـق ــى ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق أخـ ـيـ ـرًا عـصــا
ال ـتــرحــال ،وم ــن هـنــاك يــواصــل كتاباته
ويتابع محنة وطـنــه بكثير مــن الحزن
وقليل من األمــل .وعندما كان يشتد به
الـحـنــن إل ــى أري ــج الـطـفــولــة ومــرابـعـهــا،
كان ال يتردد عن املغامرة ويخترق ستار
الخوف الحديدي ليعيش هناك أيامًا أو
أسابيع ثم يجد نفسه في قبضة املنفى
مــن جــديــد ،مكتفيًا بالحنني إل ــى وطــن
الطفولة ،والهروب إلى ذكرياته القديمة،
ذك ــري ــات أول ال ـش ـبــاب وأطـ ـي ــاف الـحــب
األول كما فــي ديــوانــه «فــي الـثـنــاء على
حد كبير من
ضحكتها» الذي يخلو إلى ٍ
أجواء الحزن ومكايدات الحرب ولغتها
القاسية املرة.

ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــاف األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ش ــدتـ ـن ــي كـلـمــة
تـعــريــف ب ــال ــدي ــوان لـلـشــاعــر نــاصــر أبــو
ْ
اختزلت في سطور معدودة ما ال
عون،
تتسع لــه صـفـحــات ،وتمكن بها مــن أن
يقدم للقارئ في سطور تجربة الشاعر
عبدالرزاق الربيعي مختزلة دون إخالل
أو إه ـمــال .أدرك ــت كــأنــه بـهــذا التعريف
املـخـتــزل يجبر أي مـتـنــاول للمجموعة
على أن يعبر منه ويستعني بما تضمنه
م ــن إشـ ـ ـ ــارات ت ـغ ـنــي ع ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات ،ال
سيما في إشــارتــه العميقة والــدالــة إلى
أن ال ـش ــاع ــر ف ــي م ـج ـمــوع ـتــه هـ ــذه كــأنــه
يعيد كتابة تــاريــخ الـغــزل ،والــوجــد في
ديـ ــوان الـشـعــر الـعــربــي ال ـحــديــث ،وهنا
بـعــض مـمــا ج ــاء فـيـهــا« :وفـ ــي ك ــل ذل ــك،
نجح الربيعي في أن يعيد كتابة تاريخ
الغزل والوجد في ديوان الشعر العربي
بـكـلـمــات مـعـجــونــة ب ـمــاء غ ـيــر آس ــن من
نـهــر الـشـعــر ،وعـســل مصفى مــن رحيق
األزهـ ــار الـنــابـتــة فــي هضبة الـقـصـيــدة؛
م ــن خ ــال اص ـط ـيــاد املـتـفـلــت ،ومـبــاغـتــة
الـقــارئ بفيض مــن التجارب املتجاوزة
ً
مـعـنــى ،واملـتــآلـفــة لـغــة واملـتــألـقــة خـيــاال،
وه ــو ي ـحــدث ف ــي املـنـطـقــة الــوس ـطــى ما
بــن «الـتـشـبــب وال ــوج ــد» وعـلــى ضفتي
«ال ـ ـش ـ ـعـ ــر وال ـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ــور» ،وع ـ ـلـ ــى ح ـ ــدود
ال ـت ـمــاس م ــا ب ــن «املــوس ـي ـقــى ،والــرســم
بــالـكـلـمــات ،وب ــال ـف ــرش ــاة» ،إذ تـتـصــارع
األف ـ ـ ـكـ ـ ــار ،وتـ ـنـ ـث ــال الـ ـ ـ ـ ــرؤى ،وت ـت ـب ـخ ـتــر
«ح ــوري ــات» وتغتسل فــي بـحــر العشق
من أدران املادة وتتوضأ بضوء الكلمات
تـحــت ظ ــال وارفـ ــة مــن أش ـجــار املـعـنــى،
ف ــي ك ــل ذل ــك يـضـفــر الــرب ـي ـعــي الـكـلـمــات
بــالــوجــد ،ويـغــزل األسـطــر بــإبــرة الحزن
ليضع للشعر ثوبًا جــديـدًا ومغايرًا ملا
نقرأه وعلى حوافي الورق».
يبدأ الشاعر املجموعة بأبيات عن الحب
من مجنون ليلى وأخرى من ابن عربي،
تتخللها كلمات ذات صلة بالحب لكل
مــن جــال الــديــن الــرومــي وأراغـ ــون .كأن
الشاعر بهذه املقدمات يهدف إلى وضع
القارئ في املناخ املنشود ،قبل أن يدخل
به إلى عامله الشعري بكل ما يفيض به
من لوعة وحنني وأشجان ،ويفصح عنه
من هواجس واستيحاءات ،وفضاءات
يتحرك على بساطها الواقعي والرمزي،
ال ـ ــذات ـ ــي واملـ ـتـ ـخـ ـي ــل ،وأزعـ ـ ـ ــم أن ب ــراع ــة
األخ ـي ـلــة وص ــدق ال ـلــوعــة ف ــي الـقـصـيــدة
األول ـ ـ ـ ــى قـ ــد المـ ـس ــت وج ـ ـ ـ ــدان ال ـ ـقـ ــارئ،
وغـ ـم ــرت روح ـ ــه ب ـح ــزن ش ـف ـيــف والذع:
«خـ ــذي رئ ـت ــي /وط ــوف ــي ب ــن أوردت ـ ــي/
ون ــام ــي ف ــي ث ـنــايــا الـ ـ ــروح /واس ـتــرخــي
على شفتي /خــذي ضوئي /ومــا أبقت
لــي األي ــام /مــن نــزف بمحبرتي /خذي

كأنه يعيد
كتابة
تاريخ
الوجد في
ديوان
الشعر
العربي
الحديث

رئتي /خذي بدئي وآخرتي /وسيري/
َ
أينما شئت /بروحي /ط ِّو ِفيها الكون/
من جهة إلى جهتي» (ص.)10
سوف يستمر الصراع هادئًا أو حادًا بني
أنصار من يــرون أن الشعر كائن لغوي
ال عالقة له بموضوعات الحياة اليومية
أو ال ـخــالــدة ،وب ــن أن ـصــار مــن ي ــرون أن
الـشـعــر مــع االع ـت ــراف بــأنــه كــائــن لغوي
َّ
إال أن ــه كـيـنــونــة ذات رس ــال ــة ،تستخدم
املباشر واملتخيل لنقل تجربة منبثقة
من الواقع ،وليس املهم أن تكون ذاتية أو
إنسانية ،وإنما املهم كيف تصاغ هذه
الكينونة شعريًا وجماليًا ،وكيف تبلغ
مداها في التأثير على القارئ .ومن هذا
املنطلق ،أجــد فــي القصيدة األول ــى من
مجموعة عـبــدالــرزاق الربيعي نموذجًا
للكينونة الشعرية املؤثرة والفاعلة .فلم
يتحقق نجاح الشاعر في هذه القصيدة
فيما نسميه التأثير فحسب؛ بــل نجح
ف ـي ـه ــا م ــوض ــوعـ ـي ــا عـ ـن ــدم ــا ت ـم ـك ــن مــن
املــزج العميق بني ما هو ذاتــي ومــا هو
إنـســانــي ،ونـجــح فنيًا فــي معادلته بني
ّ
جمالية التعبير وجموح الخيال .إنــه -
لسوء حظ حبه -معلق بامرأة ذات رئة

معطلة فارتقى بالحب من مجاله الذاتي
الـعــاطـفــي إل ــى مـجــال أوس ــع ،وأع ـنــي به
هنا التضحية الـتــي هــي أعـلــى درجــات
اإلن ـســان ـيــة ،وبـفـضـلـهــا تـمـكــن الحبيب
العاجز عن التنفس ،من ممارسة حياته
الطبيعية بما في ذلــك الـطــواف بأجزاء
من هذا الكون الذي يضيق بمن يعاني
ويتعذب.
ّ
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن عـبــد الـ ــرزاق ال
يستخدم نظام التفعيلة في كل قصائد
املجموعة ،بل في بعضها فقط ،وربما
غلبت قصائد النثر فيها على قصائد
الـتـفـعـيـلــة ،ك ــأن ال ــدخ ــول إل ــى ال ـ ــوزن أو
الخروج عنه ال يهم الشاعر من قريب أو
الشعر الذي يكتبه
بعيد ،بقدر ما يهمه
ّ
كما يجيء إليه دون تصنع أو افتعال،
وه ـ ــو ي ــأت ــي تـ ـ ــارة ع ـل ــى ش ـك ــل ق ـص ـيــدة
موزونة في إطار نظام التفعيلة .وتارة
يــأتــي خ ــارج اإلي ـق ــاع املـبــاشــر فــي شكل
قصيدة نثرية .ومن قصيدة «في الثناء
على ضحكتها» التي أخــذت املجموعة
عـنــوانـهــا نـجـتــزئ ه ــذا املـقـطــع الـطــويــل:
«ضحكتك طــائــر ينطلق على جناحيه
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــريـ ــن /ل ـ ـل ـ ـس ـ ـمـ ــاوات الـ ـسـ ـب ــع/

ضـحـكـتـهــا ك ـت ــاب م ـف ـت ــوح /ل ـل ـتــأويــل/
ضحكتك /صدقة جارية كـجــدول /تلك
الضحكة األسطورية /أخــذت من سحر
ب ــاب ــل س ـح ــره ــا /ومـ ــن ال ـب ـحــر األب ـيــض
املتوسط بياضه /من األنهار شعاعًا/
مـ ــن األط ـ ـ ـيـ ـ ــار /خـ ـف ــق أج ـن ـح ـت ـه ــا /مــن
الفراشات نبضها /من الشعر املــوزون
موسيقاه /من قصيدة النثر همسها/
مـ ــن ت ـم ــاث ـي ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ج ــالـ ـه ــا /مــن
الجالل /رفعته» (.)51
فــي املـجـمــوعــة وم ـضــات نـثــريــة قصيرة
بــالـغــة ال ـعــذوبــة ومـنـهــا م ــا كـتـبــه تحت
كلمة «عطر»« :لكثرة ما شممتك /نمت
شجرة ورد»(ص)72
وفي صدريّ َ /
«جنة»« :قلبي حديقة /بها
وتحت كلمة
فاكهة ونخل ورمان /وأنني» (ص)73
ق ــد ال ي ـن ـع ــدم ف ــي هـ ــذا املـ ـن ــاخ ال ـعــربــي
ال ـص ــاخ ــب وامل ـض ـط ــرب م ــن ي ــوج ــه إلــى
ً
ال ـش ــاع ــر سـ ـ ــؤاال ي ـق ــول ف ـي ــه :أه ـ ــذا وقــت
الحديث عــن الـحــب يــا ع ـبــدالــرزاق؟ وقد
سبقت اإلشــارة إلــى أن الشاعر يريد أن
يثبت أن للحياة وجهني ال وجه واحد،
وأن من حق املبدع أن يحلم بزمن جديد
وح ـي ــاة خــال ـيــة م ــن ال ـع ـنــف والـ ـح ــروب.
وف ــي ت ـقــديــري أن م ــن ح ـقــه أن يـتـحــدث
عن الحب اآلن ،وليس في أي وقت آخر،
ففي هذا الوقت املرعب والدامي ينبغي
أن يرتفع صــوت الـحــب ،وأن نـحــاول أن
نستعيد أفراحنا القديمة املحدودة لكي
تتمكن الـحـيــاة مــن أن تــواصــل سيرها
رغــم كــل أشـكــال القبح والقتل والــدمــار.
وال يصح أن يدفعنا الــواقــع املتوحش
إلى منع البالبل عن التغريد ،واألطفال
عــن الـضـحــك ،وإذا فعلنا ذلــك نـكــون قد
س ــاع ــدن ــا أع ـ ـ ــداء ال ـح ـي ــاة ع ـل ــى تـحـقـيــق
جــانــب مــن أهــداف ـهــم املـظـلـمــة والـهــادفــة
إل ــى دف ــن امل ـشــاعــر وإس ـك ــات ك ــل صــوت
ينبض بــاألمــل ِّ ويـشـ ّـجــع عـلــى مواصلة
أدرت
التحدي والتغني بالجمال« :حني
ِ
وجهك عن طريقي /أحسست أن روحي
عرجاء /تسير على عكازة /من قصب/
واآلن عادت /تركض في براري الوجد»
(ص)84
للشاعر عبدالرزاق الربيعي  15ديوانًا،
وكتابان في النقد األدبــي ،وكتابان في
أدب الرحالت وكتابات أخرى لم تنشر،
ولـ ــه م ـش ــارك ــات ع ــدي ــدة ف ــي امل ــؤت ـم ــرات
واللقاءات األدبية التي تنعقد في أكثر
م ــن ع ــاص ـم ــة ع ــرب ـي ــة ،وهـ ــو ش ــاع ــر فــي
سلوكه الراقي وفي حبه ملن يعرف ومن
ال يـعــرف مــن بني البشر على اختالف
أج ـنــاس ـهــم وان ـت ـم ــاءات ـه ــم ومــواط ـن ـهــم،
وهكذا ينبغي أن يكون الشاعر.
* أديب وشاعر يمني

رواية

فدى ابو شقرا عطا الله« :مرام» تخرج من بيت الطاعة!
زينب حاوي
ف ــي روايـ ـتـ ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة «مـ ـ ـ ــرام» (دار
ال ـســاقــي ،)2017-تــدخــل فــدى ابــو شقرا
عطا الـلــه ،إلــى بيئة اجتماعية دينية،
متمثلة فــي املــوحــديــن الـ ــدروز ،لتسرد
ق ـص ــة س ـ ــارة أو «مـ ـ ـ ــرام» ،االس ـ ــم ال ــذي
ب ـ ــات ي ـع ـ ّـب ــر الحـ ـق ــا ع ـ ــن شـخـصـيـتـهــا
وه ــوي ـت ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة امل ـن ـس ـل ـخــة عـ ّـمــا
ً
كــانــت عـلـيــه ق ـبــا .عـبــر أكـثــر مــن مئتي
ص ـف ـح ــة ،ت ـض ــع ال ـك ــات ـب ــة ب ــن أي ــدي ـن ــا،
وب ـســرد واق ـعــي ت ـصــويــري ،قـصــة هــذه
الفتاة الـتــي تعيش تحت رحـمــة ّ
عمها
«أبو محمود» ،الشيخ الثمانيني ،الذي
يتمتع بصيت ذائع في قريته الشوفية،
وي ـج ـب ــره ــا ع ـل ــى م ـم ــارس ــة س ـلــوك ـيــات
وعادات اجتماعية ودينية ال تشبهها،
ّ
ّ
التمرد عليها.
إال أنها تحاول تدريجًا
تدخل الكاتبة بيئة هــذه الفتاة لتنقل

لنا معاناتها ،وربـمــا مـعــانــاة كثيرات
وم ــن بـيـئــات مـخـتـلـفــة ،مــا زل ــن يــرزحــن
تحت وطــأة هذه األغــال ،من اغتصاب
ل ـل ـقــرار ف ــي اخ ـت ـيــار ال ـ ــزوج ،ومـمــارســة
ال ـح ـي ــاة الـ ـع ــادي ــة ،واخ ـت ـي ــار امل ــاب ــس،
ً
وص ــوال إل ــى مـنــع مـشــاهــدة التلفزيون
و«اكتشاف» عالم اإلنترنت .إذًا ،تعيش
سارة ضمن بيئة مقفلة ،تعتبر أن هذه
املمارسات ستحفظ «عفة» ،و«طهارة»
الـفـتــاة ،تـحــت ذريـعــة أن هــذا مــا يــريــده
الله ،فيما تكتشف سارة الحقًا أن هذه
التقاليد املفروضة عليها ،تشكل مزيدًا
م ــن األغـ ـ ــال ،ال ـت ــي تــرف ـض ـهــا وتــرفــض
االنصياع الى كل هذه املنظومة.
تنجح في الهروب من قريتها بصعوبة
وبخطى تقطع األنفاس .تدخل الكاتبة
ع ـنــاصــر ال ـص ــدف واملـ ـف ــاج ــآت ،لتلعب
كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ع ـن ـص ــر الـ ـتـ ـش ــوي ــق ،ال ــى
جانب التحرر من القيود االجتماعية

حكاية فتاة
تتمرد على القيود
االجتماعية
والدينية

والــديـنـيــة ،بخلع ســارة ثوبها األســود
ومنديلها األبيض الــذي يغطي فمها،
وارت ــداء ثياب عــاديــة ،بمساعدة عمها
ي ــوس ــف وزوجـ ـت ــه أح ـ ــام ،ال ـت ــي لـجــأت
إلـيـهـمــا بـعــد هــروب ـهــا مــن قــريـتـهــا إلــى

ب ـي ــروت .وه ـنــا ،تـطـيــل الـكــاتـبــة الـشــرح
عن ذاك الصراع بني املاضي والحاضر،
وعن مفاهيم اجتماعية وأعراف ما زالت
تكبل املرأة رغم خروجها منها شكليًا.
ت ـ ـطـ ــرح ق ـض ـي ــة األح ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة
واملحاكم الدينية ،بعدما ِّ
زوجت سارة
قـصـرًا إل ــى رش ــاد ،ال ــذي اخ ـتــاره عمها
من دون موافقتها ،ووصول األمور بني
الطرفني إلى املحكمة الشرعية الدرزية،
وطلب رشاد سارة إلى «بيت الطاعة»،
بعدما رفـضــت السكن معه فــي املـنــزل،
ف ــي ب ـي ــروت وال ـق ــري ــة ع ـلــى ح ـ ّـد س ــواء.
وهنا ،أبرزت قضية بغاية األهمية ،في
س ــوق م ــرام أو س ــارة إل ــى ه ــذا املصير
رغ ـم ــا ع ـن ـهــا ،وع ــن إردات ـ ـهـ ــا ،رغ ــم علم
خ ـط ـي ـب ـهــا بـ ــأن ع ــاق ــة غ ــرام ـي ــة تـجـمــع
بينها وبني ابن خالتها .تدخل الكاتبة
فــي ه ــذا ال ـشــق ،عـنـصــر ال ـت ـشــويــق ،في
كـ ــون م ـص ـيــر هـ ــذه امل ـ ـ ــرأة مـ ـع ـ ّـرض ألن

يعود إلى نقطة الصفر ،وتعود األغالل
م ــن جــديــد لـتـسـجـنـهــا وت ـج ـبــرهــا على
ال ـعــودة إل ــى ه ــذا املــاضــي ال ــذي لفظته
ساعة وصولها إلى بيروت ،ودخولها
«كلية اآلداب» هناك.
تـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــدو ال ـ ـن ـ ـه ـ ــاي ـ ــة س ـ ـع ـ ـي ـ ــدة وت ـ ـشـ ــي
بــاسـتـمــراريــة ال ـح ـيــاة ،فــي تـقــديــم مــرام
ً
دلـ ـي ــا ع ـلــى وج ـ ــود أب ـي ـهــا ال ـ ــذي هــرب
مـنــذ أول ــى سـنــن طـفــولـتـهــا ،وبــالـتــالــي
ب ـط ــان دعـ ــوى «ب ـي ــت ال ـط ــاع ــة» .تفتح
الكاتبة هذه النافذة من األمل على بدء
مرام حياة جديدة ،وفي تنفيذ حلمها
ب ــإق ــام ــة مـ ـع ــرض لـ ـل ــرس ــم ،ب ـم ـس ــاع ــدة
ودعـ ــم م ــن حـبـيـبـهــا .ن ــاف ــذة أرادت من
خ ــال ـه ــا إع ـ ـطـ ــاء دف ـ ــع إيـ ـج ــاب ــي ت ـجــاه
الحياة ،رغــم املصاعب التي تعتريها،
وامل ـط ـ ّـب ــات امل ـص ـيــريــة ال ـت ــي ت ــوق ــف في
كثير من األحيان تحقيق الذات وباقي
الطموحات.

