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                                 تكرمي شوقي أيب شقرا

عندما اقول شوقي . عندما اقول شوقي أيب شقرا، اقول شاعراً بكل ما حتمله الكلمة من شعر

عندما اقول شوقي ايب شقرا، اقول إنه  . ايب شقرا، اقول أحد آباء القصيدة احلديثة يف لبنان

.   فعالً وحقاًكتبهاألنه ) اي قصيدة النثر( صيدةالبعيد كل البعد عن التنظري يف هذه الق

خاض التجربة الثائرة يف هذه القصيدة، ومتكّن من لعبتها وتركيبتها وبنيتها ومل يتلطّ 

إنه وبكل :  بنظريات خشبية وغري خشبية، ومل يتصفّح ببيانات مستهلكة أو مستحدثة

  .  بساطة، كتب القصيدة احلديثة احلقة

أيب شقرا حتية إعجاب لكل هذا، أعين ملسامهته األساسية يف أحيي اليوم شوقي 

أكياس " مع ١٩٥٩حتديث اللغة الشعرية يف ثالثة عشر جمموعة نشرها على التوايل منذ 

تتساقط الثمار والطيور وليس "، ٢٠٠٤وصوالً إىل جمموعته األخرية الصادرة سنة " الفقراء

استعرته منه قبل ".  أكياس الفقراء"شة أمام وال أزال اىل اليوم أقف وقفة الده".  الورقة

سنوات، فالطبعة نفدت، وقرأته بنهمٍ وال أزال حىت اآلن مفتتنة ذه اللغة اخلالّبة، البديعة، 

ال يزال " أكياس الفقراء!  "ومل ختفت قصيدته صوا يوماً.  األنيقة، أي الشعرية الصرفة

وشوقي أيب شقرا مل يساهم .  لى صدورهيلمع ويشع وينبض ويتوهج حىت بعد نصف قرن ع

يف حتديث اللغة العربية من خالل شعره فحسب، إمنا أيضاً من خالل نشاطه الصحايف الفريد 



 2 

، شذّب، واختزل، وجدد، "النهار"كما يف الصفحة الثقافية يف جريدة " شعر"ففي جملة .  

  .وابتكر، وهذّب املقاالت والنصوص

جديدة اىل هذه اللغة الصحافية منظّفاً إياها من نتانة إضافة اىل انه أدخل مفردات 

تالياً، مسقط رأسه = صدقية، بالتايل = مصداقية : أمثال(مفردات عربية مل تعد تالئم العصر 

إىل :  إىل سلة املهمالت، اجلدير بالذكر:  إضافة إىل، هذا وقد= مسقطه، باإلضافة إىل = 

والتسمية " (الصفحة الثقافية" شقرا هو الذي أطلق وال ننسى أن أيب).  سلة املهمالت، أخل

أواسط الستينات، فكان من جناحها أن انعكس اعتماداً " النهار"يف جريدة ) تسميته باملناسبة

هلا وكانت مثاالً للصحف اللبنانية والعربية معاً يف ما بعد، كما درج ما اطلقه من كلمات 

إضافة اىل هذا ، كان . لشاعر من جتديد وابتكاروتعابري يف النص اإلعالمي، بكل ما محله ا

عمل أيب شقرا ألصحايف عمالً بطولياً إذ جريئاً ، هذا إذا تذكّرنا انه كان أول من جترأ على 

  ، نشر قصائد النثر العربية، اجلديدة ا نذاك يف الشعر العريب، يف صفحته الثقافية

جمدد يف .  الته وحماضراتهكيفما كتب شوقي أيب شقرا يكتب شعراً، حىت يف مقا

الشعر، لكنه أيضاً جمدد يف الصحافة، هذا الذي أغدق على اللغة العربية سحراً ومجاالً، هذا 

ذات ليلة من "الذي شاءت له الصدفة، وكانت الصدفة لصاحله، شاءت إذن أن يترك 

ومني جورج اليت كان أسسها مع إدمون رزق واملرح" حلقة الثريا"، كما يقول، "اخلمسينات

وكأنه حدس مبوهبته التحديثية الشعرية، فلم ".  شعر"غامن وميشال نعمة، ليلتحق مبجلة 
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ومسامهاً أساسياً يف " شعر"يتردد يف االنفصال عن حركة شعرية تقليدية ليكون رائداً يف جملة 

ل ألن أقول أا مكانه األصي.  تلك املغامرة الشعرية احلديثة وكانت مكانه األنسب واألصيل

حداثة ايب شقرا . املناخ املالئم حيث تفجرت جتديداً وثورة" شعر"قصيدته القت يف جملة 

تكمن يف ما غيره يف اللغة من خالل لعبه على عنصر مهم وهو الصورة اليت اتت بالشكل 

  .فالصورة يف قصيدة ايب شقرا هي اللغة. واملعىن اجلديدين 

 لكي أختم ا كلميت، وألقول أن له األثر الكبري وايةً، أشدد على عبقريته الشعرية

يف سواه، فصحح قصائد وأحياناً جمموعات كاملة لشعراء،  وكانت له الكلمة الفصل يف 

فأنقذ عطاءات شعرية ".  النهار"كما يف جريدة " شعر"النصوص اليت مرت عنده، يف جملة 

وهذا ما حصل فعالً، إذ .   املفترضةكثرية من الركاكة وما شابه، موصالً إياها اىل النصاعة

  .تألّق أصحاب تلك الدواوين مستفيدين من تصحيح املعلّم

  

  صـبـاح زويــن

 


