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فاز بمجمل دواوينه الثالثة
مرثية النار األوىل
ك������������أن������������ك مل
األه�������������������ل�������������������ة

مسيرة الحياة
حممد عبد الباري شاعر سوداني من مواليد مدينة املناجيل ،والية اجلزيرة عام 1985م.
انتقل مع عائلته وهو طفل إىل اململكة العربية السعودية ،حيث استقر بهم احلال يف مدينة
الرياض.
نش���أ يف حي اجلرادية القديم بالرياض ،وأكمل مس�ي�رته التعليمية باحلصول على درجة
البكالوريوس يف األدب العربي ،ثم انتقل إىل األردن للدراسة وحصل على درجة املاجستري من
اجلامعة األردنية يف أطروحة عن الشعر يف تراث فالسفة اإلسالم وعلماء الكالم واألصول.
وكان موضوع األطروحة (نظرية الشعر لدى أبو نصر الفارابي).
مت تكرميه يف مهرجان الشعر بسلطنة عمان .2016
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المسيرة الشعرية
مؤلفاته
 -1مرثية النار األوىل  :صدرت الطبعة األوىل 2013
 -2كأنك مل :دار املدارك  ،دبي .2014
 -3األهلة :الطبعة األوىل ،دبي. 2016 ،

الجوائز:
• جائزة الشارقة لإلبداع العربي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ألفضل ديوان عربي يف
عام  2013عن أول ديوان له (مرثية النار األوىل).
• جائزة شعر السنوسي من اململكة العربية السعودية يف عام  2016عن ديوانه (كأنك مل).
• جائ���زة الش���باب العرب���ي األفريق���ي « »Afrabiaلعام  2016للش���عر  ،وه���ي جائزة برعاية
مشرتكة من االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية.
• جائزة املرتجم العام كأفضل مرتجم عماني عام  2014من جامعة قابوس.
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في مرآة النقاد

د .سعد البازعي عن ديوان كأنك مل ،يقول:

كان أول ما اس�ت�رعى انتباهي يف هذه اجملموعة عدد من الس���مات الشكلية واملوضوعية اليت تتمحور
حول ما ميكن أن نسميه «شعرية مثقفة» أو «مثاقفة شعرية» ،وهما عبارتان أحاول من خالهلما اختزال
توجهات القصائد حنو التعالق مع نصوص لشعراء وكتاب خمتلفني يف عملية تناص ليست متعمدة

فحس���ب وإمنا معلنة ً
أيضا .حنن ،بتعبري آخر إزاء نصوص ش���عرية تس���عى إىل قطع نصف املسافة مع
أي قراءة نقدية هلا ،فهي ما بعد حداثية من زاوية الوعي احلاد بالذات على النحو الذي يكس���ر اجلدار
الراب���ع ويعلن أن القصائد ت���درك ماذا تفعل فن ًيا .فحني يتضمن عنوان قصيدة ما كلمة «تناص» فإن
الش���اعر يتح���ول إىل ناقد ،يكش���ف هو ،قبل القارئ الناق���د ،ما تفعله قصيدته فيلغ���ي احلاجز الوهمي،

حاجز اس���تغراق العمل الفين يف طبيعته الش���عرية وانتظاره ملن يقرأه ويكش���ف أس���راره .هو هنا عمل
يبدو وكأنه ينظر إىل نفسه يف املرآة أو يطل على نفسه من اخلارج فيقوم بالتفحص والتصنيف وإن
توقف دون احلكم.
غري أن هذا الشعور أو هذا االعتقاد الذي تبلور بعد قراءتي جملموعة عبد الباري املشار إليها مل يستطع
ثين عنان القراءة عن أن تبحث عما مل يقله التناص املعلن أو العتبات املنتشرة طوال قصائد اجملموعة،
فليس من السهل االستسالم لرغبة شاعر أن يسلب الناقد أدواته .وأظنين بعد ذلك سعيت إىل إخضاع
هذا كله لتأمل ال بد أن يكون سري ًعا وخمتز ً
ال ألسباب ليس أقلها املساحة املتاحة يف صحيفة سيارة.
تبدأ جمموعة «كأنك مل» بعبارة مل تنس���ب إىل أحد ،فهي للش���اعر نفس���ه ،عبارة حتل حمل اإلهداء
التقلي���دي لتتلو ذلك القصائد بعبارات هي يف الواقع اقتباس���ات من آخرين بعضهم ش���عراء وبعضهم
حكم���اء وبعضه���م غري ذلك .العب���ارة األوىل تعلن ما يتضح أنه هم رئيس���ي للقصائد هو احلرية ،وهو
بالفعل ما تعلنه بعض االقتباس���ات ،لكن احلرية ليس���ت اهلم الوحيد أو املوضوعة الوحيدة .يف القصائد
4

حديث كثري عن الوحي والنبوة والتصوف وقدر الشعراء ،وفيها قصائد تتجه إىل األنثى لتسبغ عليها
أما أو معش���وقة .هذا إىل جانب اشتغال شعري
حضو ًرا إنس���ان ًيا وش���عريًا رائ ًعا يف جممله س���واء أكانت ً

الفت على األحداث السياسية كالربيع العربي وغريه من االنشغاالت الكربى .غري أن االقتباسات اليت
توحي مبش���اغل القصائد تأتي تالية للعنوان ،عنوان اجملموعة« .كأنك مل» تش�ي�ر يف نقصها ،يف دفعها
القارئ إىل إكماهلا أو البحث عما يكملها ،إىل أمرين:
األول :أن مثة ما هو مسكوت عنه ،أن مثة مشكال هو احلرية ،والذي نطالعه يف غري مكان من اجملموعة.
يصدق ذلك على قصيدة بعنوان « cvألبي العالء املعري» .تلك القصيدة مونولوغ يتحدث فيه شاعر
ً
مرتبطا
املعرة وفيلس���وفها من زاوية متجاوزة للبش���ر والتاريخ فيتحول إىل كائن أسطوري وإن ظل
بصورتنا عنه رهي ًنا لكن ليس حملبس�ي�ن وإمنا لثالثة حمابس يبني عنها الش���طر األول من بيت يرد يف
قصيدة عبد الباري وقد حذفت منه كلمة «سجوني»:
أرانـي في الثالثــة مـن سجونــي

فــال تـســـأل عـــــن الخـبــــر النثــيث

ففقـدي ناظــري ولــزوم بيتــــي

وكون النفس في الجسد الخبيث

إنها إشكالية احلرية متجسدة يف احلذف املتعمد ويف كون احملذوف كلمة «سجوني».
أم���ا األم���ر الثاني الذي يلح عليه احلذف يف العنوان فهو ش���راكة الق���ارئ يف صناعة النص ،فمن دون
ذلك القارئ املس���توعب خللفيات القصائد ومضامينها وتشكيالتها لن ميكن لقصائد كهذه أن تقول
الكثري أو حتى أن تقول شيئا ،بل أن تكون شيئا ذا بال.
الشرق األوسط2017/2/1
كتب عدي احلربش عن ديوان األهلة – وهو أحد املعجبني بتجربة الشاعر -يقول:

وخ�ي�را فعل ،هي تلخص كل ما قلت���ه آن ًفا عن الذات
يفتت���ح عب���د الباري ديوانه بقصيدة «األس���وار»،
ً
ّ
وتش���ظي اللغةّ ،
لكن م���ا جيذب االنتباه هنا
واآلخ���ر واللغة ،وحييل فيها إىل أس���طورة انهيار برج بابل،
حصته اليت ارتضاها من بابل؛ ليست الكلمات فقط ،بل الصمت ،وهو ما سيستخدمه بكفاءة على طول
الديوان:
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والكلمات في متناولــي
الصمت
ُ
ُ

بابل
هو في النهاية حصتي من
ِ
كــامـــل
ألكشــف عن حضــــور
إال
ِ
َ

أغــب
آخيت آلهـة األولمـب فلـــم
ُ
ْ
ُ
املسكوت عنه ،طريقة استفادها من آهلة األوملب ،حيث الغياب
يتكلم
املنطوق كي
إ ّنه يلجأ إىل نصف
َ
ِ
حض���ور كامل ،لكن م���اذا يفعل يف وحدته؟ يف ضفت���ه األخرى تلك؟ إ ّنه يت���وق إىل التواصل ،فربوق
املعنى تكاد متلؤه ،وغرفته  -بعد أن أفرغها من أثاثها -آهلة مزدمحة به وبأفكاره وباملعنى ،لكنه مرتدد،
فاألش���جار تفقد ش���ي ًئا من حكمتها لو صادقت ظلاً زائلاً  ،أما القصيدة الثانية فهي «ش���كل أول للوجد»
ريا على
منوذج ملا أمس ّيه القصيدة شبه الصوف ّية ،فهي قصيدة غزل صرفة ،غاية يف العذوبة ،تتكئ كث ً
املعجم الصو ّ
يف:
ألألة بالوضوح الخفي
ُم
كالتعب النبوي
تهبين
ً
ِ
ّ
ُّ
الدروب وال
أش���ق
جتليت قبل وبع���د ويف لوجهك متقدًا يف اجلبال
أي���ا ام���رأة اللحظ���ات الث�ل�اث
َ
ِ

يكتف
وقتك ما ال يُذاق
يك
أقتفي ي ّ
أمسيك من ذاق مل ِ
ِ
ِ
ُسم ِ
أمسيك هذا اهلواء الغريب ألني عرفت ومل أعرف
ِ

واألم���ر ج��� ّد طريف ،ذلك أنك لن َ
جتد ّ
حس���ي ملعش���وقة عبد الباري ،فهي دهش���ة جماز،
وصف
أي
ّ
ٍ
نبوي (يا لرباعة التش���بيه!) وتكاد ّ
وتعب ّ
تنحل فإذا بها هواء حمض! ورغم أنك لن جتد معش���وق ًة من
وغراما وتبتلاً حقي ًقيا ،أليس يناجيها:
حلم ودم ،إال أنك ستلقى وجدًا
ً
ّ
عليك اقطفي
حبق صالتي
لك الور ُد يف داخلي
ِ
يقول ِ

يعمي يف وصف حمبوبته حذ ًرا عليها وإش���فا ًقا َ
إما ّ
وغ�ي�ر ًة ،أو أ ّنه  -هو
واألم���ر أح���د اثننيّ :
أن الش���اعر ّ

متاما ،فعش���قه مثل لغته ،أقرب ما يك���ون إىل احلدس ،وأظنه
اجلال���س يف ضفته األخ���رى -ال يعرفها ً
يريده أن يبقى هكذا أب ًدا ،يف منطقة املثال.
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نماذج من شعره
 -1خامتة لفاحتة الطريق

ل����ن ي��ن��ت��ه��ي س���ف���ري ل����ن ي��ن��ت��ه��ي ق��ل��ق��ي
ُ
��رق
ألن����ن���ي ال�
��������������زورق امل��������ن��������ذو ُر ل���ل���غ� ِ
����ن ت��ل��ك األح���اج���ي ج���ئ� ُ
أن����ا اب� ُ
��ت أق���رأه���ا
وج���ئ� ُ
��رق
��ح دم� َ
��ت أم���س� ُ
����ع ال���ظ� ِ
��ل يف ال���ط� ِ
أم��ض��ي وص� ٌ
�����راف جي��ل �دُن��ي:
����وت م���ن األع� ِ
ْ
ْ
��ق
��������رار وائ���ت���ل� ِ
ك����اب����د وف���� ّت����ش ع����ن األس� ِ
����ش ُت��ن��ب � ُئ�ني
أم���ض���ي وم���ب���خ���ر ُة ال�����دروي� ِ
أن�����ي إذا ج� ُ
���ق
�����زت ب� َ
�����اب ال���ك���ه� ِ
��ف مل أف� ِ
ت���ش���دن���ي ال���س���ك� ُ
��ك ال���ع���م���ي���ا ُء ُت��ل��ب� ُ�س�ني
ت�رق
ص���م�ت�ي وت����ن����ب���� ُذن����ي يف أل� ِ
�������ف م���ف� ِ
ه�������ذا ط����ري����ق����ي إىل س����ي����ن����ا َء دائ���������ر ٌة
�ي��ر خم���ت���ت���م���ي ف����ي����ه����ا مل��ن��ط��ل��ق��ي
ي�����س� ُ

7

8

