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عن ُمنَجز فاضل أمني

ال ش��كَّ أن الش��عر من حيث هو تجربة إبداعية 

وجمالي��ة ال يمكن أن ُيختصر ف��ي بعٍد اجتماعي 

مهم��ا كان ثوريًا أو تحويلي��ًا أو نضاليًا ولكن في 

الوقت نفسه فالشعر واألدب عمومًا والفن بشكل 

أعم ال يمك��ن أن يكون ُمحاي��دًا اجتماعيًا حتى 

ٌط وُمنخِرط. وإذا  ول��و ُاريد له ذلك، إنه دائمًا ُمتورِّ

كانت العالقة بين األدب والمجتمع وبين الكتابة 

اإلبداعي��ة والمجتم��ع لفت��ْت اهتم��ام الكثير من 

الدارس��ين في الحقب الحديث��ة والمعاصرة ليس 

فقط لدى دارسي األدب كحقٍل خاص ولكن لدى 
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كثي��ر من المختصين في حقول العلوم اإلنس��انية 

واالجتماعي��ة المختلفة ف��إن انغراس هذه العالقة 

في ثنائية األنا والوعي أو الذات والوعي كمفردتين 

مركزيتي��ن في التح��والت االجتماعية َكتحوالت 

صادرة في مستوى حاسم من مستوياتها عن ذاتية 

جماعية قد لفتْت بشكل خاص مباحث االجتماع 

ل الكتابة اإلبداعية  السياس��ي. بهذا المعنى ُتش��كِّ

ذاكرة التح��ّول ليس كمادة خام، ولكن خصوصًا 

كذاك��رة حية للوعي به��ذا التح��ول وذاكرة حية 

للوعي بض��رورة هذا التحول كممكن سياس��ي أو 

كحتمية تاريخية حسب الحاالت وزوايا النظر. 
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عن ُمنَجز فاضل أمني

وْفق ه��ذا االعتب��ار األخير فأعم��ال المرحوم 

فاض��ل أمي��ن ال تهّم فقط المعنيي��ن باألدب، في 

مس��تويي التلّق��ي والبح��ث، ولك��ن أخَذها بعين 

االعتب��ار ضرورٌة للحقول اإلنس��انية واالجتماعية 

األخ��رى المهتم��ة بدراس��ة جوانب متع��ددة من 

التح��والت المعاص��رة للمجتمع��ات المعنية. بل 

األه��م إبداعي��ًا أن ه��ذه األعم��ال ليس��ت وثائق 

ُتخاط��ب الباحث ويس��تأثر بها ولكنه��ا ما زالت 

تحمل ش��حنتها اإلبداعية الِب��ْدئي��ة تجاه الُمتلقي 

حين يقرؤها قراءة إبداعية. 

ورغ��م أّنه ق��د َب�ذل عدٌد من الدارس��ين جهودًا 

معتبرًة خ��الل العقود األربعة األخيرة في دراس��ة 
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نص��وص المرح��وم فاض��ل أمي��ن وف��ي تقديمها 

لجمه��ور القراء ما أمكن فما ت��زال هناك عقباٌت 

موضوعية جّدية تواجه ُقّراءه ودارسيه.  

إحدى هذه العقبات أنَّ أعماله غير الش��عرية ما 

تزال تقريبًا كّلها غائبة بل ش��به ضائعة وأن أعماله 

الش��عرية ما تزال حتى الُمحّقق��ة منها غير متوّفرة 

للقارئ إال بصعوبة رغم الجهود الُمعتبرة التي قيم 

بها في هذا اإلطار.   

ولعّلنا نش��يُر هن��ا َع�رض��ًا أيضًا إل��ى العقبات 

المعرفي��ة والمنهجي��ة ذات التأثير الذي ال يخفى 

عل��ى المتلقي. يتعلق األمر تمثي��اًل ال حصرًا بأن 
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عن ُمنَجز فاضل أمني

المقارب��ات المدرس��ية ذات التوج��ه التصنيف��ي 

الَق���ْب�ل��ي ما تزال حاض��رة بكثافة لدى عدد ممن 

ه��م، فمن  اهتّم��وا بدراس��ة ش��عره. وهو أم��ر متفَّ

مش��كالت كثير من األعمال المدرس��ية الجامعية 

أنه��ا تت��مُّ في س��ياقات غالبًا ما تدف��ع الطالب أو 

الباح��ث ال��دارس إل��ى التنقي��ب ف��ي النصوص 

عّم��ا يس��مح بتصنيفه��ا عل��ى عجل داخ��ل رفٍّ 

من الرفوف الش��ائعة تصنيفيًا. وبالنس��بة ألعمال 

فاض��ل أمي��ن مثاًل ف��إن ثالثية الش��كل العمودي 

واأليديولوج��ي  السياس��ي  واإلط��ار  والمعج��م 

الُمعَل��ن لصاحب النصوص َتدف��ع دفعًا بعضًا من 

المتعاملي��ن معه��ا إلى االس��تعجال ف��ي تصنيفها 



14

الشعُر تجربًة يف الحياة والرفض

ووضعه��ا ف��ي خان��ة أو رفٍّ فهرس��تي ومنهج��ي 

جاهز في مقارباتهم. 

إن خصوصي��ة ن��ٍص م��ا تقتض��ي بداه��ة نظرة 

اس��تقصائية للنص نفس��ه تقرأه قبل أن َتس��تقرئه 

وَتس��تقرئه قبل أن تس��تقرئ ما ُيفَت��رض قْبليًا أنه 

ش��بيهه ونظيره، خصوصيته تقتضي أن َيتوّفَر على 

ق��راءة خاّص��ة ب��ه بما ه��و وبما هو فق��ط قبل أن 

يتعلق األم��ر بما يربطه بغيره. وأحد أكثر الفخاخ 

الت��ي ُتوِقع فيه��ا فرضي��اُت االختبار ه��و تقّلُص 

اختباريته��ا لصالح تضّخم تعميميته��ا التي كثيرًا 

ما نقَل�ْتها ضمنيًا إلى مستوى الُمسلَّمات.
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وبالتالي فما يميز ش��عر فاضل أمين ونثره أكثُر 

أهميًة مبدئيًا مّما يس��مح بربطه بالقديم والحديث 

والمعاصر والجديد أو بأي من التسميات الرائجة 

ف��ي التصنيف��ات األدبية المدرس��ية المش��رقية أو 

المغربية أو األجنبية.

وقد يكون من مهمات أجيال الدارس��ين الجدد 

الخ��روج على هذه التصنيفات المدرس��ية وأطرها 

الجامدة نس��بيًا وإع��ادة قراءة نص��وص المرحوم 

مْت سابقًا  م نفَس��ها ال كما قدِّ فاضل أمين كما ُتقدِّ

في التقاليد المدرس��ية المك��ّررة. ولكن يبقى كل 

ذلك رهينًا بنش��ر أعماله الش��عرية وغير الش��عرية 

ووضعها جّديًا في يد القارئ والباحث.





مع اللغة والتاريخ
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عن ُمنَجز فاضل أمني

بمعنًى ما كان لدى المرحوم فاضل أمين حدٌس 

ر بعالقت��ه من جهة مع اللغة  ل��ي، بْل حدٌس مبكِّ أوَّ

وبعالقت��ه من جهة أخرى م��ع التاريخ، بْل يمكننا 

أن نق��ول إن��ه كان ل��ه ح��دٌس كثي��ف ب��أّن دوره 

استعجالي تجاه االثنين اللغة والتاريخ، فقد كَت�َب 

في الس��بعينات في جريدة الشعب : “أنا ال أملك 

الوقت الكافي لهندسة الكلمات واجترار التاريخ، 

عي  ولس��ُت كاهن��ًا يجمع حش��ائش الطبيع��ة ويدَّ

أن اإلله منحه الس��رَّ األعظ��م”. لذلك خَتَم هائيته 

الشهيرة “صفحٌة من كتاب الشراة” :
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“	فيا	مطٌر	في	جفاِف	النكوص		
وحلم	المسيرة	أرحاَبها	

				

إليَك	القصيُد	فأنَت	الخضاُب
	خّضاَبها	” وقد	تحمل	الكفُّ

				

إنه تل��ك اإلرادة القادمة م��ن أعماق الصحراء 

والت��ي َترفض أن ُتطَمر خلف وادي الرمل “الذي 

ال ُيع��َرف م��ا وراءه” باس��تعماٍل تقريب��ي لتعبير 

ْعلة التي َترفض  ياقوت الحموي، تلك اإلرادة الشُّ

أن ُتطَمر تحت ركام المعاجم المتهالكة والقوافي 

رة والصور منتهية الصالحية منذ قرون.  المكرَّ
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عن ُمنَجز فاضل أمني

ولك��ن رهانه أن يخضَّ المفردات نفس��ها وأن 

يصنع من اإليق��اع الموروث نفس��ه بركانًا يجمع 

األنا وال��� نحن في اصطفاٍف وج��ودٍي ل�“األنا” 

و“األن��ت” عب��ر الش��عر، وذلك في وع��ٍي جديد 

يدش��نه ال� نحن من حيث يكاشف ال� نحن ذاتيَته 

بْدئيًا : 

“	أحالُمنا	في	خياِم	البدِو	باطلٌة	
	مهجوُر	 ومهُدنا	في	مراعي	الحيِّ

				

ظاّلِن	من	هاجِس	الصحراِء	مقصدنا	
مدينُة	الشمِس	َيحبو	دوَنها	السوُر	
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	 سنأكُل	الرَّمَل	َمعجونًا	بأدمعنا		
ونشرُب	اآلَل	تحدوُه	األعاصيُر

				

ونوقُد	الناَر	كيف	الناُر	في	بلٍد
ماَت	الغضا	فيه	ال	دفٌء	وال	نوُر	

				

إّنا	هنا	المتالِك	النهِر	فادَِّرعي
صبرًا	فال	الجوُع	ُيثنينا	وال	الجوُر	”

				

هن��ا فقط تتطابق ال� نحن باألن��ا ألّن جّبة هذه 

األنا الحّلاجية أصبحْت ال تعي فقط أّن فيها إنسانًا 

متعينا ب��ل تعي أيضًا أنه من حيث هو متعين فيها 
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فهو يحمل اس��تالبه، يحمل قيوده، بينما الصوت 

الهام��س في أعماقه قادٌر لو اس��ُتنِطق أن يعلو في 

مداه مدى “الما كان” و“الما استقّر” : 

“	بكلِّ	أرٍض	سعْت	رجلي	مطاردًة	
كأنني	واتٌر	والدهُر	موتوُر

				

	في	جبَّتي	يسكُن	اإلنساُن	مستَلبًا	
	يبني	جحره	النيُر وفي	ذراعيَّ

				

ويصغُر	الكوُن	عن	همٍس	أردِّده	
ولو	صدعُت	به	فالكوُن	قطميُر	”





الوطن األرض كاستعارة
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تبدو الصفة األساسية للمرحوم فاضل أمين أنه، 

فيما يتجاوز كل تصنيٍف مدرسي، اندفاٌع إبداعي 

ف الفعل النضالي، كتجربة  ملحمي به وعبره يتكشَّ

تغييري��ة مرحلية، وكتجربة إنس��انية أبدية، يضيء 

لنفسه كي يضيء لغيره :
				

“والتائُه	النازُح	األوطاَن	ترُمقُه
كلُّ	الُقرى	شزرًا	واغربَة	الداِر”

				

ولذلك لم يكن الش��عُر ف��ي تصوره وكذلك في 

نته هوام��َش على حياٍة ما فردية  أبرز نصوص مدوَّ
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ُل مثاًل في  أو اجتماعية، لم يكن هوامَش َت��َتس��جَّ

إط��ار النظرية الكالس��يكية لألغ��راض. وهي كما 

هو معروٌف نظرية تقليدية توّزع الش��عر في عمومه 

يها ش��عريًة، وتزامنيًا َتختزل  على “أغراض” ُتس��مِّ

تقريبًا كّل هذه األغراض ومعها الش��عر جْمعًا في 

المديح، أو بعبارة أدّق تسعى إلى أن تختزل القول 

الش��عري كّله في المديح أو في تنويعات تمجيدية 

على المديح. فالش��عر هو بالنس��بة للنظرية العتيقة 

جوهري��ًا مديح، مديٌح لل� “أن��َت” في “غرضْي” 

الم��دح والرثاء، ومديٌح لل��� “أنِت” في “غرض” 

الغ��زل، ومديٌح ذاتي في “غرض” الفخر، ومديح 
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سلبي في “غرض” الهجاء، وغير ذلك تنويع على 

تلك “األغراض” وامتداد لها.

وق��د تضاف��ر بمعن��ى ما خ��روُج فاض��ل أمين 

المعَل��ن في مرحلة معينة عل��ى هذه “األغراضية” 

التقليدية مع رفضه غير الموارب أيضًا للتصنيفات 

المدرسية القْبيلة، فقد كتَب ونشَر في إطار سجال 

مش��هور اعتراَضه بصرامة عل��ى وْصفه انطالقًا من 

إح��دى قصائه بش��اعر غزل: “لق��د فوجئُت بهذا 

التعري��ف، فما كنُت أحس��ب أنه يوج��د بيننا من 

يتخيل��ون الش��عر لعبة ش��طرنج يتحرك الش��عراُء 

الِقط��ُع على س��احتها كلٌّ في خانت��ه المتخصصة 

ومساره المحّدد”. 
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وفي نفس اللحظة الت��ي َيرفض فيها التصنيَف 

الس��هَل ُيثب��ُت موضوَعه الش��عري المركزي : “أنا 

أغلب نتاجي الش��عري المتواضع كان عن الوطن، 

عن القضايا الوطنية”. 

غي��ر أنه ال يريد للوطن أن يكون خانًة تصنيفيًة 

بي��ن خاناٍت أخرى أو أن يكون ش��كاًل هندس��يًا 

عقاري��ًا : “أنا ال أضع منطق��ًة محايدًة بين المرأة 

والوط��ن، فالوط��ن عن��دي لي��س مربع��ًا أو دائرة 

ولي��س جوق��ًة ألناش��يد الوطن، هو هذا اإلنس��ان 

بكل ما يحمله م��ن عواطف وتطلعات، وبكل ما 

يعتريه من انفع��االت وما يتناوبه من ضعف وقوة 

وم��ن خذالن وش��ّدة، فحي��ن أكتب ع��ن الوطن 
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إنما أكتب عن اإلنس��ان الس��اكن في هذا الوطن، 

وعندما أكتب عن اإلنس��ان أك��ون قد كتبُت عن 

الوطن الذي يسكنه هذا اإلنسان”.

فاألرُض والوطُن كلُّ واحد منهما اس��تعارٌة عن 

اآلخر وكالهما اس��تعارة عن اإلنسان. تمامًا كما 

أن الوف��اء لهذا اإلنس��ان كالوف��اء للوطن، كالوفاء 

ل��ألرض، هو رف��ض ل� “الم��ا كان” من أجل غد 

سيكون وسوف يكون مهما كان : 
				

“	إّني	ُمكافح	أقداري	إلى	أبد
	ال	ينتهي	شأوُه	أو	ُيشرُق	النوُر	”		
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كان رحمه الله، ال ينتظر أن يقترب األفق أو أن 

ُيظلِّ��ل نجٌم ما ولكن يريد نقضًا لقرون االس��تقالة 

ر مساره :  واالستكانة أن ُيمسَك األفَق وُيغيِّ
				

“	أسائُل	الركَب	عن	قومي	مرابعهم			
والسابحاِت	فما	توحي	بأخباِر

				
				

وأذرُع	األفق	بالتحديِق	أغرقه
نجمًا	لنجٍم	وأمطارًا	ألمطاِر	”

				

الش��اعر بهذا المعن��ى َيحِمل مفرداِت��ه وإيقاَعه 

وص��ّوَره كأدواٍت في مواجهة ما يراه واقعًا َتحكُمه 
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المفارق��ُة التراجيدي��ُة : فهو يعي م��ن جهة الواقَع 

القائ��َم ويعي من جه��ٍة أخرى أنه ليس لهذا الواقع 

أن يقوم أو أن يظلَّ قائمًا :
				

“	ال	خبَز	ال	ماَء	ال	مرعى	وال	كنفًا	
يُلمُّنا	...	كلُّ	وادينا	مواخيُر

				

وما	تبّقى	لنا	في	الجدِب	مْن	وَكٍن	
إاّل	السوافي	وباُب	الكهِف	مكسوُر	”

				

وإذا كان ح��رُف الالم عل��ى العموم في رمزيته 

المعجمية القديمة ُيحيل إلى الرحيل وإلى الشكوى 

وإل��ى األلم فحرف ال��راء ُيحيل إل��ى الرؤية وإلى 
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االستش��راف وإلى االلتح��ام باألفق. من هنا نفهم 

أن فاضل أمين حين أراد اس��تنفار رمزية الصعلكة 

ف��ي صورتها الش��نفرية اختار لقصيدت��ه أن تكون 

رائية، بل س��ّماها كذلك: رائية الشنفرى. فهي في 

بساط العالئق المجازية بين الحرفين هي استعادة 

ِللالمية من حيث هي خ��روج “في األرض” على 

النح��ن وهي ملحمة الرائي في بحثه الوجودي عن 

النح��ن.  فرائية الش��نفرى من حيث هي ش��نفرية 

فاض��ل أمين تس��تنفر الالمي��ة في أف��ق صعلوكي 

تجاوزي وجوديًا، أعني أنها ليس��ت فقط خروجًا 

على النحن بل هي وجود بدئي للشاعر ليس فقط 

بصفت��ه خارج “قومه” وخارج��ًا عليهم بل أيضًا، 



35

عن ُمنَجز فاضل أمني

مفارقي��ًا، بصفته باحثًا دون هوادة عنهم، يس��عى 

حثيث��ًا كي يجد ولو مْعَلمًا من معالم وجودهم، ال 

كما هم في استقالتهم الوجودية، بل كما ينبغي أن 

يوجدوا، أن يكونوا :
				

“	أسائل	الركب	عن	قومي	مرابعهم
والسابحات	فما	توحي	بأخبار	”

				

الش��اعر منفيٌّ في رحيله الحثيث، ولكنه راحٌل 

عن قومه إلى قومه، راحل بأناه النحنية عن “نحن” 

ٍن متوثِّب  : فعلي مستقيل  إلى “نحن” متذهَّ
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“	يا	أيُّها	الفقراُء	المنفيون	هال	
	الزماَن	لكم	فاستْنكروا	ثوروا	 إنَّ

				

موا	هيكَل	األوثاِن	واحتضنوا وحطِّ
	الحَق	منصوُر	” وجَه	التراِب	فإنَّ

				

إن��ه إذًا الراحل الرائي والمط��وح بين اإلحباط 

واألم��ل، ال يقود الليل إلى صباح بل إلى ليل آخر 

ل الرمل” كطقٍس يصارع  أكثر عتمة. ولكنه “يرتِّ

االحب��اط، و “يذرع األف��ق” كي يتأمل من خالل 

األف��ق “نجمًا لنجٍم وأمطارًا ألمطاِر”. فال تنجب 
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األنج��م من م��اء إال ما هو م��رادف للعاصفة وال 

يجد من قومه إال عبء الخطيئة واألوزار : 

حًا		 “	ُمشرَّدًا	أهبُط	القيعاَن	ُمتشِّ
عبء	الخطيئة	مجلوًا	بأوزاري	”		

				

الش��اعر الرائي هنا، عكس��ًا لصاح��ب الالمية، 

ُمثق��ٌل في منفاه بأناه النحنية، بأناه التي ال تنفصل 

ع��ن قوم��ه إال اتص��ااًل، منَه��ٌك بم��ا جن��اه قومه 

على أنفس��هم، بخطيئ��ة األرض حين اس��تكانت 

واستقالت. إن األوطان األخرى ترى فيه ذلك العار 

وتلك الخطيئة، ترى فيه ذلك الوزر الذي يتلبَّس��ه 

ألنه يحمل معه ف��ي نْحنيته وزَر قومه وخطيئتهم، 
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إن��ه متحّلٌج به��ذه الخطيئة، به��ذه األوزار التي ال 

يحي��ل فيها الليُل إلى صباح بل إلى ليل آخر، التي 

ال بديل فيها عن العار إال العار :
				

	باكرها	 “	يا	نفحًة	من	عبير	الحيِّ
طلٌّ	ومدَّ	عليها	السجف	بالغار	

				

وبسمة	من	عيون	الطفل	خرقها	
طول	السرى	واتقاء	العار	بالعار	”

				

الش��اعر في هذا األفق الثائر مقي��ٌم في رحيله، 

مدفوٌع بقوته اإلبداعية الداخلية ال يمتلك لها رّدًا 
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أو بتعبير فاضل أمين : “الشاعر فيما أعتقد مدفوٌع 

يكتبه مكرها شاء ذلك أم لم يشأه”.





اللغة تعبيريًا تجّسٌد سياقي
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إذا كان��ت البنية الش��كلية العاّمة للقصيدة عند 

فاض��ل أمين هي بنية كالس��يكية بطبيع��ة تكوينه 

وبطبيع��ة األدوات الت��ي كانت متوف��رة لديه فإنه 

تزامنيًا، وبش��كٍل واٍع ِلما يطمح إليه تعبيريًا، كان 

يري��د لتلك البني��ة أن َتتحّرَر م��ن القواميس ومن 

المكتب��ات العتيق��ة، أن تتحّرَر م��ن “األطربتنا” 

المضاربية لتنخرَط في مشروع األنا/ال� نحن الثائرة 

المتأّلم��ة الت��ي تواجه نفَس��ها س��ياقيًا، في لحظة 

تاريخية محّددة وفي زمان ومكان محّددين. 
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وكان ينطلق مم��ا يبدو أنه يعتبره تعاقدًا ضمنيًا 

مع المتلقي كتعاق��د يقتضي، في تصوره، أّن على 

اللغة الشعرية أن ُتبدع تواصليتها السياقية، وبالتالي 

أن تنتمي إلى الفضاء المشترك للشاعر والمتلقي. 

م��ن هن��ا ففاض��ل أمي��ن يعتب��ر ذل��ك الفضاء 

ل األنا الش��اعرة في نحن  التداول��ي ال��ذي ُيس��جِّ

مح��ّدٍد زمانًا ومكان��ًا، لغًة ومف��رداٍت وإيقاعاٍت 

إلخ، يعتبُره المرجَع الحاسم وليس مدونًة معيارية 

م��ا قديم��ًة أو حديث��ًة، فاللغ��ة في نظ��ره َي�لزُم أن 

تكون التحامًا ش��ّفافًا مع المتلقي وليس��ْت حاجزًا 

معجميًا يفصل الش��اعر عن المتلّقي. هكذا كتَب 

ي األديب  فاضل أمي��ن بطراف��ة تهّكمي��ة أّن َتخفِّ
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ها  “وراء جداٍر س��ميٍك من اللغة حكاية قديمة مجَّ

األدب المعاص��ر وم��جَّ معها أنبياءه��ا وفقهاءها، 

ونح��ن ال نري��د من أح��د أن يعيده��ا إلينا جذعة 

م��ن خ��الل قراءته ف��ي النقائض أو ف��ي مقامات 

الحري��ري، فاللغة ليس��ت متحفًا أثري��ًا نهرب إليه 

م��ن الف��راغ، والن��اس ه��م الذين يملك��ون حق 

إعدام الكلمة أو خلقها حس��ب متطلبات حياتهم 

ومعيشتهم”. 

واعتب��ارًا لذل��ك فالش��اعر كمنخ��رط في هذا 

المب��دأ الذي َيْنظر إلى اللغة ف��ي حيويتها اليومية، 

ف��ي نبضه��ا الفاِعل، ف��ي قدرتها عل��ى أن تؤدي 

وظيف��ة فعلية في الحياة الواقعية تغّيرًا وتغييرًا فإنه 
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ف��ي آن ابُنه��ا ومنتُجها داخ��ل حركي��ة اجتماعية 

مح�ّددة: “الش��اعر ليس بواّبًا في المجمع اللغوي 

وليس موظفًا عند الخليل أو األصمعي أو سيبويه، 

وال هو بماس��ح أحذية عند الكوفيين والبصريين، 

إنه هو الذي يخلق لغته ويوظف كلماته”.

الص��وت الش��عري به��ذا المعن��ى لي��س عل��ى 

هامش الفع��ل االجتماعي وليس أيضًا فقط مادًة 

من مكونات��ه ولكنه يريد أن يك��ون فاعاًل َيحمُل 

ُل الوجوَد، قدرَة احت��داِم الوجود، كي  قدرًة ُتش��كِّ

يول��د الوجود م��ن جديد بكينونة جديدة. ليس��ْت 

القصي��دة هي الت��ي تولد هنا بش��كل جديد وإنما 

المجتم��ع أواًل. كتب فاضل يومًا أن الش��اعر مثاًل 
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عكسًا للناقد “يس��كن كل مكان ويتسكع في كل 

مكان دون تأش��يرة للدخول وبال بطاقة تعريف أو 

جواز للسفر”.

يري��د فاضل أمي��ن أن تكون عالقت��ه بالُمتلقي 

مباِش��رة وه��و بذل��ك يفّض��ل أن يق��ول بنف��س 

اللهج��ة التهكمية إنه لم يكن يس��كن برجًا عاجيًا 

أو صومع��ًة يتمت��رس خلفه��ا باللغ��ة ول��م يخرج 

فجأة إل��ى الجمهور، بل يعتبر أن وجوده كش��اعر 

مرتب��ٌط أصاًل بعالقته اللغوية المباش��رة بالجمهور 

المتلق��ي : “الحقيق��ة أنني ال أمل��ك صومعًة وال 

كنيس��ًة وال عالق��ة لي برج��ال األعم��ال، لكنني 

لس��ُت من الذين يس��جنون أنفس��هم وراء األسوار 
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فون من  حت��ى يتصبَّ��ب العرق من جلوده��م ويتأفَّ

تصري��ف فعٍل ثالث��ي للجمه��ور أو تقديم حرٍف 

هجائي له”. 

إن��ه يق��وم بعم��ٍل لغ��وٍي واٍع بنفس��ه، يريد أن 

د  تكون لغُته هي نفُسها لغَة جمهوره : “إنني أترصَّ

لغ��ة هذا الجمهور الذي أكت��ب له فأكتب بها، إذ 

ال أري��د لقصي��دي أن يموت عل ك��فِّ القابلة أو 

ُيلق��ى ب��ه في البح��ر أو يبق��ى عند الش��رطة حتى 

ُيعرف من هو أبوه ومن هي أّمه”. 

والمتلّق��ي  الش��اعر  تش��مل  تجرب��ة  إذًا  إنه��ا 

كمبدعْي��ن للغ��ة، تجربة تس��تخدم األدوات التي 
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تتوفر عليها أو ُتلِزم نفَسها أن تتوّفر عليها زمكانيًا، 

وهي بهذا المعنى ليس��ت أساسًا تجربة قوٍل يقابل 

فعال أو تجربة ق��وٍل يصاحب فعاًل ولكنها تجربة 

تح��ّوٍل ف��ي الوع��ي أو تتغي��ى أن تك��ون تجرب��ة 

تحّوٍل في الوعي تتش��ّكل ش��عرًا، وتريد أن تكون 

ه��ي المادة التي يتش��ّكل بها هذا التح��وُل والتي 

يتش��كل عبرها هذا التحول. إنه��ا هي بذلك التي 

ُتخاط��ب الوع��َي ال لتق��ول له وإنم��ا لتصنعه عبر 

تغييره، لتخلَق لدى الش��اعر والمتلقي وعيًا بدياًل 

مشتركًا.





عن تماهي الشعر والحياة 
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من هنا تأتي قصائد فاضل أمين ملتحمًة بحياته، 

يأتي ش��عره وحياته متطابقي��ن كتجربة واحدة. ال 

تتضافر قصائده مع تجربته الحياتية فتنقل حلقاِتها 

أو تترجمها بل قصائُده هي، من حيث هي ش��عره، 

��د هذه التجربة الحياتية نفسها في انسجامها  ُتجسِّ

وف��ي اندفاعها نحو أفٍق واحد. تأتي مثاًل قصيدته 

عن تجربة مداهمة الش��رطة السياسية لبيته في شهر 

مارس 1982 ال لتقول فقط التجربة بل لتؤّس��س 

الوعي بالتجربة :
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	عما	قد	جرى		 “	إسمع	أخي	سأقصُّ
	الكرى		” طرَق	اللصوُص	بيوتنا	غبَّ

				

بالمطلع ابتداًء َترَتس��م صورُة الشرطة السياسية 

في انتهاكها اللصوصي للمعنى، ترتس��ُم تكريس��ًا 

تراجيديًا للظالم. فهو تكريٌس ُيدّشن في آخر الليل 

س��يزيفية صباح لن يولد، ُيدّشن هيمنة الظالم في 

أوج الظالم. إن��ه انتهاٌك ينقلُب على اللحظة التي 

ُيعلن فيها الهزيُع القصي عن اقتراب الصباح، أي 

ينقلُب بعب��ارة ثانية على اللحظة تل��ك التي ُيكبِّر 

فيه��ا المؤذن المعِلن تزامني��ًا عن اقتراب الصباح 

وعن حاجة األرض للسماء :    
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“	كان	المؤذُن	يا	أخي	يدعو	الورى
اهلل	أكبر	فالصباح	قد	أسفرا

				

لكنهم	كانوا	هناك	بجيشهم		
وكالبهم	تعوي	وتنبش	في	الثرى	”

				

َتظه��ُر بداه��ة الص��ورُة كعاصف��ة تحِم��ُل كلَّ 

ال��دالالت الس��فلية تحديدًا في س��اعة الدالالت 

العلوية : عاصفة من عواء الكالب في ساعة كانت 

محجوزة لصوت السماء. تنقلُب الساعة من ساعة 

التحام مع السماء إلى ساعة عواء ونبش في الثرى، 

إنه زمن االنته��اك العاصف الذي ال يقيم وزنًا ال 
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للزم��ان وال للم��كان، ال يقيم وزنًا ألي مقّدس أو 

جميل أو بريء : 
				

				»	جاءوا	كعاصفة	الجراِد	من	المدى	
تجتاُح	في	الظلماِت	نبتا	أخضرا

				

هتكوا	البيوَت	بخيلهم	وبرجلهم	
واستجوبوا	حتى	الشقيق	األصغرا

				

حتى	دمى	األطفال،	حتى	مصحفي	
	الكالُب	به	سالحًا	مشهرا	” ظنَّ
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وه��و به��ذا َينق��ل لحظ��ة التجربة من مس��توى 

الس��رد إلى مس��توى الموقف. ولذلك تتضافر هنا 

ه��ذه األبيات مع تلك الت��ي تليها والتي يعود فيها 

مباش��رًة الشاعر من ضمير الجمع الغائب إلى األنا 

المتكلم : 
				

“	أنا	يا	أخي	سأظل	مثلك	صامدا	
ال	لن	ألين	لمن	طغى	وتجبَّرا	

				

إن	يقهروا	جسدي	فإن	إرادتي	
أقوى	من	الليل	المخيم	في	الذرى	”
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فبق��در ما يتحدث فاضل أمي��ن هنا عن تجربة 

خاص��ة، عن تجربة سياس��ية وأدبي��ة خاصة، وعن 

مرحل��ة زمنية خاصة، بقدر ما يخترقها ويتجاوزها 

داخ��ل البني��ة واإليق��اع الموروثين، مث��اًل داخل 

البنية الخليلية الكالس��يكية أو الموروثة، وفي أفق 

التجربة الشعرية الحديثة كما وصلْت إليه. إنه يريد 

أن يخاط��ب جمهورًا محّددًا ل��ه ذائقته ووعيه في 

مرحلة تاريخية معين��ة ولكن يريد في الوقت ذاته 

وعب��ر اإلكراهات التعبيرية القائمة أن يمنحه، في 

مس��توى الوعي والتعبير، في مستوى ذاتية التغيير 

الوجودي كض��رورة تاريخية، يريد أن يمنحه أفقًا 

وجوديا جديدًا. 



 الزلزلة  وْعداً  
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الخ��روج إذًا هو عل��ى ال� نحن كما هو والبحث 

عن��ه كما يلزم – في مس��توى الطم��وح الوجودي 

التاريخي - أن يكون. الش��اعر هنا في بحٍث عن 

قومه يجد نفس��ه خارجا عليه��م ال لينفصل عنهم 

إال بقدر ما هم ليس��وا – في مس��توى تم��ّثله – في 

الحقيق��ة هم. يريدهم أن يدرك��وا العار التاريخي 

ال��ذي يتلّبس��هم، أن يبصروا “الغ��ول” الوجودي 

الذي ينهشهم، هذه الذات النحنية المحَبطة، هذه 

االستقالة الَخطيئية. والشاعر في نحنيته يدِرك أن 

ذلك الش��رط الذي هم فيه يحاصره هو أيضًا إلنه 
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ِبهم وَلهم. فهو من حيث َتحِمل أناه ش��رَط ال�نحن 

يجد نفسه في مواجهة داخلية ليس معها من خيار 

س��وى أن يتحالف ثوريًا مع ذاته النحنية ضّد ذاته 

النحنية أيضا.

 إنه في إدراكه لهذا الشرط يرى ال�نحن في جبَّته 

تمامًا كما يرى انهزام ال� نحن وعجزه واستقالته: 
				

	 “	ُيطلُّ	دّمي	بال	حٍق	وال	هدٍف		
وُيذبح	الرفُض	في	ُصلبي	وأصهاري	”

				

رائية الش��نفرى هي إذًا الثنائية ش��به التناقضية 

التي يحمله��ا الهمُّ الثوري كينونيًا. ال يمكن لألنا 
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الثائ��رة أن تثور جذريًا إال بالخروج على المجتمع 

بما هو وضعيٌة قائمة وال يمكن لألنا الثائرة أيضًا 

بمفارقيته��ا األليم��ة أن تخرج عل��ى القوم، على 

النح��ن إال به )ُهم( وعب��ره )ُهم(، تريد به وله أن 

يكون أي أن يصبح “نحن” جديدًا على مس��توى 

التجاوز والتخطي، على مستوى خلق أفٍق جديد. 

ولكنه��ا ت��راه أس��يرًا ُمس��تقياًل مستس��لمًا لوضعه 

القائ��م وقد قد أضحى الخن��وُع كينونَته الوحيدة. 

وهي بذل��ك حين تثور على الخنوع واالستس��الم 

واالس��تقالة فإنها تلقائيًا في مواجهٍة مع النحن في 

كينونته المستقيلة هذه. األنا الثائرة هنا ال يمكنها 
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ل لوضعه القائم عدوًا  إال أن ترى المجتم��ع المرتِّ

لنفسه. تلك ثنائيتها الحتمية القاتلة. 

من هنا يأتي استنفار قاموس الصعلكة َكخروج 

على “القوم” ُتجسده رمزيًا وأسطوريًا شخصيات 

مثل الشنفرى أو عروة بن الورد، الخروج مثال على 

ال� نحن َكمجتمع، َكخروج من أجل المجتمع. أي 

الخ��روج على المجتمع في وضعه القائم عبر فعٍل 

يتطابق فيه الش��عر والميدان ف��ي صورة الصعلكة 

التي تنتزع كي تعطي، كي ُتفّكك التراتبية القائمة، 

أي كي ُتقّدم رمزيًا وعدًا بأفق أكثر عداًل. 
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هذا الوعد األخير هو النقطة المضيئة في األفق 

التي َتخُرج على األفق المسدود كما ُتجّسده ثنائية 

المواجهة الشنفرية مع مجتمٍع ال بد منه للتغيير وال 

س��بيل إليه للتغيير أيضًا. إنه��ا ثنائيٌة رائيٌة تحتاج 

الخ��روج ع��ن كلِّ المواضعات خروج��ًا ُتعّبر عنه 

صورة حّدية كصورة عروة الصعاليك، حينها فقط 

يس��تطيع الش��اعر الرائي أن يتنبأ بسنبلٍة بعد السبع 

العجاف :
				

“	سبٌع	عجاٌف	وفي	األفالك	سنبلةٌ	
فهل	لرؤيا	بني	الشهباء	تفسيُر	”
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نفه��م تبع��ًا لذلك ه��ذا الطم��وح البركاني لديه 

والذي يريد الوفاء لألرض مثاًل أن يعبِّر عن نفس��ه 

كإرادة لتغييره��ا. بمعن��ى آخ��ر يري��د لألرض أن 

تكون وفيًة لنفس��ها وفاًء ثوريًا، أي وفاًء ال ُيبقيها 

كم��ا هي بل وفاًء يجعله��ا تهتزَّ وتربو، بل يجعلها 

تتزلزل كي تولد م��ن جديد وكي تلد أديمًا جديدًا 

وأفقًا جديدًا :
				

“	وُزلزلت	األرُض	زلزاَلها	
وَأخرجت	األرُض	أرباَبها	
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وفاتحٌة	من	كتاِب	المصيِر			
ُد	في	الدهِر	كتاَبها	 ُتمجِّ

				

وحريٌة	من	بنات	القرا		
ع	يطرُق	شعبَك	أبواَبها	

				

وهذي	السواعُد	مرفوعٌة	
إلى	المجد	تحمل	أصحاَبها	”

				

الوف��اُء هن��ا لي��س وف��اًء احتفائيًا ولكن��ه وفاٌء 

احتجاجٌي، وفاء ال يريد اس��تمرارًا وإنما تجددًا، 

ينتصر للزلزلة الُمنِجبة. الش��اعر بمعنًى ما يس��تنفر 
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األرَض ض��ّد نفس��ها، يس��تنفُر القوافي ويس��تنفر 

اإليقاَع الكالس��يكي، أي يستنفر الذاكرَة القائمَة 

كي ُيخاطب الذاكرَة بما تعرف، بما به تأَنس، بما 

له تأَلف، في نفس اللحظة التي يقول لها إن عليها 

أن تقطع مع ما تألف، وأن تتزلزل كي تكون ش��يئًا 

جديدًا : 
				

“	يا	أمَّنا	يا	أمَّنا		
لِك	الحناُن	والَجنى

				

في	األرِض	ُيستجلى	المنى	
في	األرض	ُيستمرا	الهنا	”
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ولكنها تلك األرض التي ينتقل معها الشاعر من 

العظامية إلى العصامية، ال يقول كان أبي إال بقدر 

ما يقول ها أنذا: 
				

“	يا	أيها	الوكر	األبي
على	مسار	الحقب	

				

يا	مهد	أمي	وأبي	
هذا	أنا	هذا	أنا	”

				

ذل��ك أن تلك األرض ُينظر إليه��ا هنا على أنها 

ليس��ْت فقط حاماًل للماض��ي أو حاماًل لما ارتكز 
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واس��تقام واستقّر، ليس��ت فقط الماضي الَمطمور 

والُمتكلِّس إنها أيضًا األفق والممكن:

األغر“	يا	أرُض	يا	أمَّ	البشر الن����وِر	 وَمهَبَط	
ومنب���َع	الم���اِء	الغم���ريا	سفر	أحالم	البشر

يا	أمنا	يا	أمنا
عهدناي����ا	أرضنا	ي����ا	أرضنا إلي����ك	 خ����ذي	
بالقن����ا نفتدي����ك	 وش����يبنا”أن	 ش����بابنا	

وبه��ذا المعن��ى نفه��م أن الش��اعر ال َينُظر إلى 

األرض فيم��ا تحمله من الماض��ي وما تختزنه من 

القرون السحيقة إال لكي تكون هي نفُسها القادرَة 

على أن ُتعلن عصرًا جدي��دًا، أن ُتفّجر ينابيع، بل 
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أن تتزلزَل كي يكون كلُّ ما كان وس��يلًة لميالد ما 

سيكون:
				

“	َأضاربٌة	عزَّ	أطنابها	
وحاجبة	عنِك	حّجاَبها	

				

	 وقارئة	في	سماع	الزماِن			
صالَة	البقاء	وآداَبها	

				

	وعائدٌة	من	ِركاب	العصو		
ر	صمَت	القبوِر	وأحبابها	
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وما	للحضور	وما	شأنها	
وهذا	السفوُر	وما	عابها	

				

وهذا	الصليل	صليل	السيوف		
يؤم	الخيول	وأعرابها	”

				

في هذا المس��توى يتض��ح أن التجربة الحياتية 

والش��عرية لفاضل أمين ف��ي ثخونتها الخاصة، في 

تالحمها، كوحدة منس��جمة ذاتي��ًا بدرجة معتبرة، 

ه��ي هن��ا أواًل وقبل كل ش��يء مواجهة م��ع الواقع 

ومواجهة مع أهمِّ ما يؤسس للواقع ويؤسّس الواقع 

أي الوعي اإلنس��اني، مواجهة م��ع هذا الوعي من 
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داخل��ه عبر أداة تغييره تلك التي يمتلكها الش��اعر 

ف��ي صورة القول الش��عري كطاقة فاعلة في الوعي 

المش��ترك للش��اعر والمتلّق��ي كما تعب��ّر عنها مّرة 

أخرى الزلزلُة نفسها:
				

“	وُزلزلت	األرُض	زلزاَلها	
وَأخرجْت	األرُض	أرباَبها	

				

وهذي	السواعُد	مرفوعٌة	
إلى	المجد	تحمل	أصحاَبها	”

								

تجربُته مواجهة منسجمة مع نفسها في تحولها، 

حياًة وتعبيرًا، منس��جمة إل��ى آخر لحظة، إلى تلك 
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اللحظ��ة أو اللحظات التراجيدية ف��ي حياته التي 

ظلَّ يرفض فيها االنكس��ار واالستس��الم كما ُتعبِّر 

عنها رس��الته األخيرة إلى والده قب��ل وفاته بقليل 

والتي بقدر ما كان يستش��عر فيها رحيله رحمه الله 

حين َيستشِهد ِببيت المتنبي:
				

“	وإذا	لم	يكن	من	الموت	بدٌّ	
فمن	العار	أن	تموت	جبانا	”

				

بقدر م��ا كان فيها، تزامني��ًا، ال يقبل لألفق أن 

ينهزم وال يقبل لأللم إال أن يكون أماًل: “إنما هو 

ليٌل يعقبه صباٌح وغيمٌة عن قليل تنقشع”.



رح��م الله فاض��ل أمين ف��ي جن��ات الفردوس 

األسمى.  




