
�شدرت عن دار ف�ش���اءات للن�شر والتوزيع والطباعة، عمان 
االردن،  الطبعة االوىل من"يوميات املدن" احلجم املتو�شط، 
للروائية املبدعة لطفية الدليمي وهي يوميات �شردية توؤ�شر 
اإرحتاالت ان�شاني���ة تت�شف بالذكري���ات م�شتبكة يف الزمان 

واملكان و�شفات مدنية ومدينية وان�شانية.
تداهمن���ي مو�شيق���ى جوق���ة �شاج���ة يف احل���ي الالتين���ي: 
والكت�ّ���اب  الكت���ب  يهج���ون  مهنتن���ا،  يهج���ون  ا�شمعه���م 
والكتاب���ة، رج���ل ب���زي ام���راأة يه���ذي عل���ى اف���ق م���ن زهور 

ك�شتن���اء،  وا�شج���ار  يهجو جرياني���وم 
واللغ���ات  الكلم���ات 

وال�شع���ر والن�شو����ص،  ويعلي من  مق���ام اجل�شد يف رق�شة 
امل���وت الت���ي ت�شحب���ه اىل ممرات الن���ار، ي�شّمين���ا فا�شي�شت 
اللغ���ة، فا�شي�ش���ت اللحظ���ة االآبق���ة، فا�شّي���ي الع�ش���ر مابعد 

احلداثي..
ي�شه���ق جنون���ا ويت�شامق رغب���ة يف هواءاملي���دان الدخاين 
م�ّش���ورا بدفقات من عطور وعرق، وبخار كحول ين�شح من 
جل���ده الذهبي، من عروق���ه النافرة، من نظرت���ه الزئبق، من 

فمه القاب�ص على جمرة ال�شهوة.
هجاوؤه يحيل الكتب اىل عدم، يحيل الكّتاب اىل م�شعوذين، 
يحيل الكلمات اىل هباء زائد، هجاء الرجل الراق�ص: انوثة 
م�شتع���ارة يف اهاب ذكورة خماتل���ة، يطعن الن�ص، ويالحق 
اللغ���ة بهبوب له���ب من �شعره االحمر اجلع���د ون�شه الكا�شر 

وع�شالته املتوّفزة.. 
تت�ش���ف هذه املجموعة بانتمائها اىل الن�ص املفتوح ان جاز 
التعبري، فهي ن�شو�ص تتداخل يف ا�شاليب �شائكة وم�شتبكة 
بالقل���ق والفرح وانزياحات وتداخ���الت ل�شخو�ص وامكنة، 
وطيور مهاجرة، و�شفن تخل���ف وراءها اآهات،  تدرك حمنة 
الزوال والوجود، وتخاطب النهايات والالنهايات، الن�شوء 
والتكوي���ن، الن�ش���غ واليب���اب، ال�ش���وء والعتم���ة، الب�شم���ة 
والفجيع���ة، االرحتال يف املتاه���ات املوؤدية اىل الالمتاهات، 
اخل���روج م���ن االماك���ن ال�شيق���ة اىل الف�ش���اءات املده�ش���ة، 
والعني التي ترقب ال�شكون والزغب الذي ينمو يف االجنحة 
الغ�شة. "مثل اإنغريد برغمان"، مثل اإديث بياف، مثل امراأة 
بارح���ت احلب اىل املوت، تنهم���ر اخل�شارات على  امل�شافات 
القلق���ة ماب���ني االفاق���ة والغي���اب، الاحد يحتف���ظ باحتياطي 

قيامة تعفيه من م�شري الرماد �شواي فاأنت قيامتي..
يف متاه���ة الرنكا: قلب املدينة خم�ش���ب باملو�شيقى واعياد 
باخو����ص، تاأخذين اوهام���ي اىل حيث يق���ام يف الكني�شة 
البيزنطيني���ة قدا����ص امل�ش���اء، اجت���از املم���ر الرخام���ي، 
االعم���دة الهيليني���ة، البواب���ات املنحوت���ة م���ن خ�ش���ب 
ال�شندي���ان، واجل�ص عل���ى امل�شطبة العتيق���ة، اجتل�ص 

معي؟؟.
عين���اي غائمت���ان بروؤي���ا م���رورك، عين���اي مطبقتان 
على نظرتك، �شمعة عمالقة ت�شيءاملذبح و�شورتك 
تغالب االيقونة املذهبة وحتط يف حدقتي وتنام يف 

االفق.

لذ اأح�شبه ال�شاعر امل�شكون ب�شهوة االن�شات، 
وال����ذي يتلم�����ص الطري����ق اىل الق�شي����دة، اذ 
ميار�����ص ع����ر �شريته����ا مغامرت����ه يف التاأم����ل 
واحللول، ت�شتغرقه لعب����ة هذه ال�شرية بنوع 
م����ن اخل�ش����ب البال����غ احل�شا�شي����ة، ل����ه دائما 
جم�شاته الداخلية، تلك التي ين�شد من خاللها 
على طريقة العرفانيني ن�شيد مزامريه الباعثة 
على  ال�شغف واملحو والتلذذ والتغّوي، يحمل 
الكث����ري م����ن االح����الم الفائق����ة، ورمب����ا يحمل 
الكثري من االمني����ات، والطريق اىل االمنيات 

الميّر ااّل عر تلك االحالم.
رمبا ه����و اكرث �شعرائن����ا ان�شات����ا اىل �شوت 
)امل�شتقب����ل( اذ يهج�ص ع����ر بياناته الغامرة، 
بيانات����ه الت����ي ت�شع����ه دائم����ا عن����د احلاف����ات، 
حاف����ة ال�شعر، واحللم، واللغ����ة، وال�شحر، لذا 
هو االق����رب اىل كاهن الالمرئيات كما يوؤطره 
بت�شمي����ة �شبيه����ة ال�شاعر واال�����ص �شتيفن�شن، 
حيث تك����ون الالمرئي����ات ه����ي هاج�شه املثري 

للقلق والرعب والتجاوز..
 فكي����ف به����ذا ال�شاع����ر املحت�ش����د وامل�شك����ون 
مب�شتقبل����ه واحالم����ه وان�شات����ه وامنياته ان 
يفقد يف حلظ����ة فاجعة القدرة عل����ى موا�شلة 
احلل����م وعل����ى التمن����ي، ويتح����ول اىل �شانع 
مندبات ورثائي����ات وا�شئلة مريب����ة، اح�شبها 

مندباته ورثائيته وموت ان�شاته ون�شيده؟
ال�شاع����ر خزعل املاج����دي  ادرك منذ مغامراته 
املبك����رة ان ال�شعر هو لعب����ة يف ابتكار الطرق 
اىل �شرائر العامل والكتابة والتاريخ واجل�شد 
و كل مايحوطه����ا، وه����ذه اللعب����ة لي�ش����ت ااّل  
لعبت����ه احلاذق����ة والغم�شة املت�شع����ة لهجرات 
غام�ش����ة يف اللغ����ة واال�شاط����ري وال�شف����رات، 
تل����ك الت����ي ال يع����رف ا�شراره����ا و�شفراتها ااّل 
ا�شط����ورة  الع����امل  اذ يت�ش����ور ان ه����ذا  ه����و، 
خل����ق كب����رية، وان الطري����ق الن�شن����ة توح�ص 
غيالنه����ا وان�ش����اف الهتها وكهانه����ا وبغاياها  
ومعرفة ا�شرار مدوناته����ا ولقاها وتعاويذها  
ه����و الطريق  ذات����ه امل����وؤدي اىل ك�شف جوهر 
االن�ش����ان، ه����ذا االن�ش����ان املت�شائ����ل واملع����ذب 
واملوؤمن وال�شكاك، �شانع االخطاء واحلروب 

والفجائع.. 
لعل����ه ادرك مبك����را ان ال�شع����ر ه����و اي�ش����ا �شر 
معرفت����ه، وعم����ق ماميك����ن ان ميثل����ه �شح����ره 
اخلا�����ص م����ن عالم����ات وا�ش����وات حممول����ة 
ا�شتعاري����ا على �شحن����ات عالية م����ن التاأويل، 
تل����ك الت����ي جتعل����ه االك����رث ق����درة م����ن �شعراء 
الع����راق على تلم�����ص الطريق امل�ش����اد للحرب 
وامل����وت،  ف�ش����ال ع����ن م����ا ميك����ن ان يتمثل����ه  
رمزي����ا يف مواجه����ة ع����وامل غائ����رة يف املكان 
تل����ك  با�شاطريه����ا،  ااّل  التوؤم����ن  وطغيان����ات 
الت����ي ا�شطنعت له����ا حيوات واجم����ادًا �شالة 

وبطوالت واوهاماُ.
ار�شي����ة،  غ����ري  بط����والت  يبح����ث  املاج����دي 

بطوالت توؤم����ن بعظمة اجل�شد، و�شحر لذته. 
ه����ذا البحث هو ال����ذي ا�شبغ عل����ى ا�شتغاالته 
االركيولوجي����ة نوعا من املعرف����ة التي جت�ّص 
االث����ر ع����ر مايرتك����ه م����ن ن�شو�����ص،  ه����ذه 
الن�شو�����ص ه����ي �شر ما تركه  لن����ا ان�شان  تلك 
البط����والت عل����ى ال����واح الطني ورق����ى املعابد 
املقد�شة و�شري امللوك االبطال، والتي حتولت 
اىل  ج����زء م����ن �ش����ر �شعريت����ه  و�شف����رة ع�شبة 
روحه القلقة ونزوعها اىل  وهم اخللود، رمبا 
ادرك املاجدي ان هذا ال�شعر هو الوحيد الذي 
ميلك خا�شية تدوين م����ا يهج�ص به االن�شان، 
حي����ث جن����د ان كل هواج�����ص ه����ذا االن�ش����ان 
واثاره وعالمات����ه مرتوكة على �شكل عالمات 

ورموز ت�شبه م�شامري ال�شعر متاما..  
املاج����دي يكت����ب فجيعت����ه االخ����رية، ي�شتعري 
لها ع�ش����ا يعق����وب وقمي�ص يو�ش����ف وعكازة 
رامب����و، يرحل بحثا عن ج����ّب اليعرف طريق 
احلرير امل����وؤدي اليه، وعن �شّي����ارة �شّلوا كل 
الط����رق القدمي����ة، مثلم����ا تاه����وا يف �ش����وارع 
والل�شو�����ص  باملحارب����ني  ال�شاج����ة  املدين����ة 
وفقه����اء الظالم، ين�شد م�ش����اره العرفاين  اىل 
زقورات اور واريدو، وخانات بابل، ومعابد 
لك�����ص، ينوح عن����د لعن����ة االله م����ردوخ وكاأنه 

يبكي نف�شه.
ي�شت�ش����رف  الن�شي����م(  )خط����ف  ق�شي����دة  يف 
ال�شاع����ر روؤيت����ه الكابي����ة، ليف�ش����ح ع����ن �شره 
اخلبيء، �شر فجيعته التي قادته اىل ان يكون 
)ناط����را( ازليا ليو�شفه البعي����د، وناظرا الفق 
غائ����م م�شك����ون بحدو�ش����ه املرعوب����ة، تتلب�شه 
�شه����وة الب�ش����رية يف ان ي����رى الغائ����ب، وان 
يلم�����ص الروح، وان يحتوي ما تطلقه العبارة 
من اع����رتاف و�شكوى، يذهب بها اىل االعايل 
حيث ال�شم����اء التي تنو�ص الزقورات، وحيث 
اللغ����ة الت����ي ت�شب����ه قمي�����ص يو�شف����ه املدمى، 

ي�شتح�شر ع����ر �شفراتها وا�شمائها )مروانه( 
وكان����ه املعج����زة الت����ي تدفع����ه اىل املزي����د من 

التلذذ باال�شتعادة..
خزع����ل املاج����دي الذي فقد ابن����ه البكر مروان 
حت����ت يافط����ة و�شاي����ا فقه����اء الظ����الم الذي����ن 
كف����روا ال�شعراء، وتركوهم  لغن����اء الفواجع، 
املندب����ة املثيولوجي����ة  تل����ك  م����ازال ي�شتع����ري 
التي نق�ص فيها كلكام�����ص ا�شطورة خلدوده، 
واطل����ق دونها ب�شريت����ه وا�شوات����ه الفاجعة 
بفق����دان اخل����ّل واحلبي����ب واالث����ري وال�شطر، 
ين�شده ا�شح����اره، نحيبه، �شراخ����ه العا�شق، 

عّلها ت�شتح�شره، قمي�شا، او روؤيا. 
الق�شيدة حتف����ل باحتدام ال�ش����ور وانثيالها، 
تت�ش����ارع اىل ت�شكي����ل العب����ارة الت����ي تت�ش����ع 
بات�ش����اع الروؤيا، هو مل ي�ش����ق بها، بل يرتكها 
ل�شيول����ة ماتن����زف به ال����روح من لوع����ة، وما 
تهج�ص ب����ه من قلق، ذل����ك القل����ق البعيد الذي 
اىل  ال�شحري����ة  بالهج����رات  واغ����واه  �شاكن����ه 
غابات مثيولوجي����ات االرز، وحانة �شيدورا، 
اتوناب�شت����م،  وطوف����ان  م����ردوخ،  وال����واح 
و�شهوات انخيدوانا، وال����ذي يحر�شه اليوم 

على الرحيل العميق على طريق النبي يعقوب 
اىل روؤيا يو�شف، وا�شتعادة قمي�شه االحمر.

الق�شيدة تك�شف رعب االن�شان ورعب وحدته 
وانك�شاره، حني يفقد �شرط خلوده باالخرين، 
اذ ميثل هن����ا مروان ع�شب����ة املاجدي وع�شاه 
و�ش����ر خل����وده املاك����ث يف معج����زة وج����وده، 
وح����ني يوظ����ف ال�شاعر كثاف����ة ترميزاته التي 
ي�شتع����ري ا�شاراتها من تاري����خ ن�شو�شه، فانه 
ي�شع فك����رة ا�شتعارة اخلل����ود الرمزي مقابل 
تاأكي����د ا�شتعادة ماميثله م����ن روؤيا، هي دافعه 
اىل ال�شع����ود اىل ع����امل عل����وي، يت�شع للمزيد 
م����ن هذه ال����روؤى التي يج�شده����ا يف ما ي�شيع 
م����ن الرم����وز، وماحتيل����ه اىل �ش����ريورات هي 
مكم����ن لتالقي رموزه املثيولوجية مع رموزه 
الواقعية لي�شطنعها ن�شيجا لقمي�ص اآخر، هو 
قمي�ص املاجدي املن�شور امام ال�شم�ص والقمر 
والطي����ور احلمام����ات وال����رق، وكاأن����ه يوؤكد 
فكرة حلوله يف م����روان الغائب، ليج�شده يف 
املندب����ة، ويج�ش����ده يف اال�شتع����ادة الرمزية، 
تخت�ش����ر  الت����ي  ال�شاب����ة  االله����ة  فك����رة  ويف 

الفحولة واخل�شب والقوة. 
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املعر����ص الفني الذي راأيته قبل اأ�شبوع �شغلني يف ت�شاوؤالت 
وحريات، مل اأكن يف غنى عنها، بل يف حاجٍة اإليها. فتيارات 
الف���ن الت���ي تطلع علين���ا كل ي���وم، ت�شع ذائقتن���ا ووعينا يف 
اختبار دائم الفعالي���ة. والأين عودُت النف�َص على الرتّيث يف 
اال�شتجاب���ة، وعلى االحتفاظ مب�شافة م���ن الت�شكك والريبة، 
بين���ي وبني م���ا تلقي���ه علّي ف���ورُة احلي���اة الفني���ة احلديثة، 
�ش���رُت اأتابُع الق���راءات النقدية له���ذه االأن�شطة يف ال�شحف 
واملجالت، واأُح���اوُر ال�شعراَء والكت���اب املقربني ممن اأعرف 
م���ن االنكليز. واأتكّلُف هذا احلوار، الأن هوؤالء اأبناء ح�شارة 
اأُقي���ُم حتت ظلها، ال فيها. ولن اأب���رح مقعد التلميذ يف بهوها 
العام���ر م���ا حييت. ولع���ل هذا الفارق م���ا بيننا ُيتي���ح فر�شًة 
ملعرفة ينبوع ذائقتي وذائقتهم. وُم�شتقر حاجتي وحاجتهم. 
يف ه���ذا العر����ص الفن���ي، الذي خرج م���ن موط���ن اأ�شرار هم 
األ�ش���ق بها مني. على اأن كلينا يطم���ع بثمار غنية املذاق، من 
ه���ذا الفن الذي نفرت�ص في���ه فاعليًة باجت���اه االإن�شان، حيث 

ينت�شب، وحيث يكون.
ح���ني يحدث عر�ٌص كبري لفن من ال�ش���رق العربي، الفار�شي، 
الهن���دي اأو ال�شيني، يف لن���دن، ال حتتب�ص الده�شُة والُعجب 
يف كيان امل�شاهد الغرب���ي. املثقفون ممن اأعرف ُيكرثون من 
االأ�شئل���ة، ولكنه���م ُيكرثون من االجته���ادات يف روؤية القوى 
العفوية التي تتملك احلوا�ص، وال�شمولية املحيطة بالظاهر 
وما وراء الظاهر، الكامنة يف هذا الفن. وال يكبحون الرغبة 
يف اته���ام حياتهم احلديثة  بالتق�شري، بفعل اال�شتجابة غري 
امل�شروط���ة للبحث املت�شارع عن اأي جديد، وباأي ثمن. اأ�شعر 
اأن اإقبالهم على فن ال�شرق، الذي اأنت�شُب اإليه، يختلف، اإْن مل 
يك���ن يتعار�ص، مع اإقب���ايل على فن الغرب، ال���ذي ينت�شبون 
اإلي���ه. ه���م اإقبالُه���م احت�شايّن، واإقب���ايل ارتياب���ي. وال�شبب 
ل���دي وا�شح، وم�شروع. فهم، بح�شارتهم املتفوقة، اكت�شفوا 
اأنف�شه���م، وحت���رروا م���ن خم���اوف نق���د النف����ص وتعريتها. 
واأ�شهم���وا، بالت���ايل، يف اكت�ش���ايف لنف�ش���ي. واأن���ا بتطّلعي 
اإليهم، املتوّج�ص من اكت�شاف النف�ص، اأفتقد عددًا من املفاتيح 
ال�شتيع���اب ح�شارته���م، التي اأ�شبحت كوني���ة. هم، بالتايل، 
ُيقبل���ون عل���ى لوحت���ي ال�شرقية باحت�ش���ان املُكت�ش���ف الذي 
رُح���ب اأفُقه. واأُقبل على لوحته���م، اإن بقيت لوحًة، برتدد من 

يختر الطريق.
خواط���ر كه���ذه ال تف���ارُق وعي���ي، كلما �شاه���دت عر�ش���ًا فنيًا 
مل يخ���رج من فاعليِة زم���ٍن م�شرتٍك بيننا. ب���ل خرج من زمن 
غرب���ي ال عه���د يل ب���ه، وال دراية. عر����صٌ فني ه���و وليُد تلك 
املعارف اخلفي���ة، يف خُمترات النف����ص، والعقل، واجل�شد، 
الت���ي مل ت�شلني بعد. ول���و و�شلني منها �ش���يٌء، فعلى هيئة 
ُم�شطلٍح، اأو رمز. اأو هيئة منهٍج ذهني جُمّرد، )كما حدث مع 

املثال!(.  �شبيل  على  االأدب،  "التفكيكية" يف 
"التْي���ت بِرِت���ن"، قب���ل  زرت معر����ص ريت�ش���ارد لون���غ، يف 
اأ�شب���وع، وخرجُت اأتزاحُم مع نف�ش���ي، بفعل هذه اخلواطر. 
فلونغ فنان )ولد عام 1948( �شتيني، بداأ اأ�شلوبًا يف البحث 
الفني عن اأ�شرار النف�ص، والطبيعة، والكون، ال عهد الأحٍد به 
قبله. بدا يل بالغ الغرابة، مع ب�شاطته املُتناهية، وبالغ الفقر 

مع �شخامة العناوين، والتعليقات، اإىل جانب اأعماله.
عمل���ه النحت���ي )اأو املفاهيم���ي عل���ى اأالأرجح( يعتم���ُد انتقاء 
�شظاي���ا حج���ارة كبرية ح���ادة احلواف، تتواف���ق يف احلجم 
واللون )االأ�شود، االأحمر اأو االأبي�ص(، ثم يجمعها يف نظام، 
بهيئ���ِة مثلث. ينظم املثلثات الثالث���ة بهيئة دائرة كبرية على 

االأر�ص.ولك اأن تدور حولها وتتاأمل. 
اأعم���ال كثرية اأخرى تركت اآثاره���ا يف الطبيعة البكر، خارج 
امل���دن: خ���ط طبا�ش���ريي اأبي����ص، ميتد ب�شع���ة اأمت���ار، دليل 
م�ش���ي يف مرج، اأو �شفح. ي�شت���دل امل�شاهد عليها عر �شورة 
فوتوغرافي���ة له���ا، ُمعّلق���ة على اأح���د جدران املعر����ص. والأن 
الفن���ان �شغ���وف باكت�ش���اف الطبيعة عر امل�ش���ي، والتجوال 
الأمي���ال، يف ويل���ز، مقاطعته، اأو اأي م���دى مفتوح يف العامل، 
فق���د ثّب���ت خّط���ًا باالأ�ش���ود على م�شريت���ه هذه، ف���وق خارطة 
ُجغرافي���ة، ثم عّلقها كعمل فني. هن���اك اأكرث من جدار ا�شتقّل 
بن�ص نرثي ق�شري، يعّر عن انطباع للفنان ب�شاأن الطبيعة. 

ق���راأت اأك���رث م���ن مق���ال نق���دي متجي���دي 
ال�شاع���ر  �شديق���ي  لون���غ.  ع���ن 

حما�ش���ًا  يق���ل  ال  االإنكلي���زي 
عن النقاد، ح���ني �شاورته يف 
االأم���ر. ه���ل ما بين���ي وبينهم 
الذائق���ة؟  يف  خ���الف  جم���رد 
ثم���رة  ب���ني  خ���الٌف  اأن���ه  اأم 

زمن���ي البطيء، ع���ن زمنهم 
املت�شارع؟ اأم اأن الفن متاهٌة 
ُتخّبئ املينوت���ور، الوح�ص 

االأ�شطوري؟.

فوزي كرمي

متاهُة املينوتور!
من الربج العاجي

مــــتــــابــــعــــة

خزعل املاجدي..  حماولة فـي ا�سطيـاد الن�سيـم

املدى الثقايف

حممود النمر

علي ح�سن الفواز

وكان اول املتحدث���ني ال�شاع���ر حمم���د عل���ي 
اخلفاج���ي: ال���ذي ق���ال ان ال�شع���ر ذات ي���وم 
يتداخل مع فنون اخرى يف امل�شرح ال�شعري 
يف الرواي���ة وحني ع���رف )غوهين���ه: ال�شعر 
قال ه���و نرث ا�شيفت له انزياح���ات( وال�شعر 
من�شاأه البادية وانك جتد الكثري من ال�شعراء 
يف البادي���ة لكن���ك مل جت���د م�شرحي���ا واحدا، 
اذن الق�ش���ة الرواية امل�شرحي���ة وهذه م�شاألة 
بديهية وال���كل يعرفها ولدت يف املدينة وكما 
ان االمم يف البادي���ة ان�ش���دت فهي يف املدينة 
كتب���ت، وهي املرحلة االرقى، ومبا ان املدينة 
ه���ي م�شتقبل الريف وم�شتقب���ل البادية فاذن 

فنونها م�شتقبل تلك الفنون.
كم���ا ا�ش���ار ال�شاعر حمم���د ح�ش���ني اآل يا�شني 
اىل املو�ش���وع على انه جميل وممتع وقريب 
اىل النف�ص بخالف مو�شوعات كثرية تطرح 
للنقا����ص هي ابع���د من م�شتقب���ل ال�شعر وهو 
يعي����ص يف نفو�شن���ا وه���و هاج����ص م�شتقبل 

ان ناخ���ذ بع���ني االعتبار احلقيق���ة املعينة ان 
ال�شع���ر ولد منذ فج���ر االن�شاني���ة ورمبا كان 
ه���و اللون االول الذي ن�ش���اأ من ا�شكال القول 
مقرتن���ا باملو�شيق���ى او الغن���اء او ل���ون م���ن 
التلح���ني او التطري���ب كم���ا يذه���ب اىل ذل���ك 
الكث���ري م���ن الباحث���ني يف اال�ش���ول، يعت���ر 
ان الدندن���ات االوىل لالن�ش���ان ه���ي ل���ون من 
املو�شيقى وال�شع���ر، وان ال�شعر ولد �شفاهيًا 
وله���ذا كان الن����ص ال�شع���ري يواج���ه املتلقي 
ب�ش���كل مبا�ش���ر، وكان ال�شاع���ر يف ال�شاب���ق 
مبثابة وزير اعالم يف الع�شرية، االن ال�شعر 
واجه نقل���ة من ال�شفاهي���ة اىل الكتابية، وان 
الكتابة تفقد من الن�ص الكثري مثل الرتجمة، 
وبعد تطور قدرات ال�شعر احلديثة  ا�شتمرت 
العنا�ش���ر ال�شفاهي���ة قوي���ة وموؤث���رة وبع���د 
ذلك ح���دث لون م���ن الت���وازن ب���ني العنا�شر 
ال�شفاهي���ة والعنا�شر الكتابية، القارىء االن 
يواجه جملة من التحديات اثناء القراءة الي 

ال�شع���ر، غ���ري اين االح���ظ مالحظ���ة منهجية 
على عنوان اجلل�شة املعلن، وهل نتحدث عن 
م�شتوى مادة الن�ص م���ن الناحية االبداعية، 
ام عن عدد املتلقني واقبالهم على تلقي ال�شعر، 
واذا كان احلدي���ث ع���ن التلقي وق���د تكلم عن 
ه���ذا كث���ريون ولك���ن الباأ����ص باخت�ش���ار مبا 
هومطروح وله ا�شباب كثرية، بع�شها يتعلق 
بو�شائل نقل ال�شعر م���ن مطبوعات و�شحف 
وو�شائل اعالم م�شموعة ومقروءة، هل تهتم 
بذلك؟كان���ت قب���ل ذل���ك تهتم اك���رث. واجلانب 
االخ���ر يتعلق بثقاف���ة املتلق���ي املتدنية، نحن 
يج���ب ان نعرتف ان الثقاف���ة لدى النا�ص  يف 

هبوط  منذ زمن بعيد.
واكد الناقد فا�شل ثامر ان املحور الذي طرح 
مل�شتقب���ل ال�شع���ر مل ينط���و عل���ى كل املحاور 
الت���ي طرح���ت، ماهو امل�شتقب���ل  الذي يواجه 
ال�شعر ب�شكل عام حت���ى عامليا يعني كظاهرة 
وهناك جوانب وعوام���ل خمتلفة، لكن يجب 

ن����ص وكيف ي�شتطيع ان يف���ك �شفرات الن�ص 
على امل�شتوى البالغي والنحوي والرتكيبي 
واالنزياح���ات وه���ذه احدى امل�ش���كالت التي 
جتعله يقف ولهذا بداأ النقاد كما فعل –روالن 
بارت – مييزون بني الن�ص املفتوح والن�ص 

القرائي والن�ص الكتابي.
وكان ال�شاع���ر �شادق الطريح���ي قال ان هذه 
امل�شكل���ة احل�شا�ش���ة قد طرحه���ا اال�شتاذ عناد 
غزوان يف كت���اب م�شتقبل ال�شع���ر وق�شاياه 
النقدي���ة، وناق�ص فيها الكث���ري من اجلوانب، 
للنظام الداخلي  لل�شعر وو�شع جمموعة من 

القوانيني.
وكان���ت هن���اك مداخ���الت م���ن قب���ل االدب���اء 
القا����ص واملرتج���م كف���اح االم���ني وال�شاعرة 
غ���رام الربيعي، و د.جنان ح�شن وكانت اراء 
متباين���ة يف الط���رح ووجه���ات  النظ���ر حول 
الفن���ون  يف  وم�شتقبل���ه  ال�شع���ر  مو�شوع���ة 

االخرى.

يف احتاد االدباء.. ال�سعر هو الدندنة االوىل لالن�سانية

خزعل املاجدي �ساعر بالغ احل�سا�سية، ي�ستفزنا يف قراءته 
دائما، تلك القراءة املفتوحة على الغواية، يكتب ب�سخاء وكاأنه 

متعدد ال�سوات، يحتفي بكل �سيء، اليوميات، ال�ساطري، 
اجل�سد، ثوب املراأة وعريها، يتلذذ بهذا الحتفاء، حتى يبدو 

م�سبوبا بهذا التلذذ حّد الن�سات اىل ا�سواته الداخلية، ال�سرية 
ال�ساخبة يف �سهواتها و�سيولتها. 

خزعل 
املاجدي

اقام  نادي ال�سعر يف احتاد الدباء �سباح يوم 
ال�سبت وعلى قاعة اجلواهري جل�سة حوارية 

حول )م�ستقبل ال�سعر( بالن�سبة للفنون 
الخرى، وقدم ال�سبوحة ال�ساعر يا�س 

ال�سعيدي الذي قال لي�س ال�سعر وحده يواجه  
هذه امل�سكلة، الق�سة والرواية وكل الفنون 

الخرى لها مع�سالتها، ولكون ان نادي ال�سعر 
يهتم بال�سعر فقط، نكون ملزمني ان نناق�س 

م�ستقبل ال�سعر وما هو املطلوب حتديدا او 
مالم�سته يف القل.

مـحـنـة الـمـــدن" تـدرك  "يوميــات 
الـــــزوال والــــوجـــــود

ال ال�ضم�ض ت�ضُئ االر�ض والالقمر
 ال بغداد وا�ضحة املعامل ..وال الطريق الذي امامي

 ماذا جرى ؟؟
هل انطفاآت عيوين ؟

اذن اين ع�ضاي اتوكاآ عليها ؟
و اه�ض بها طيور الظالم التي تهاجمني 

و ملاذا ؟
ملاذا تغني احلماماُت ن�ضيدا حزينا 

ملاذا تنوح 
ُ ومن ذا على االفق انطرهُ ولدي

 ام قمي�ٌض مدمى؟
 ام الربُق يطرُق كوم ال�ضتاء الطويل

 فمن ذا ؟
�ضبحٌ  يف دثار الهزيع االخري من الليل 

حتدث ايل و قل يا حبيبي
 اىل اين قادوك ؟

اي ظالم ُزرعت به و اي خراب
 ملاذا تغني البالد ن�ضيدا حزينا ؟

ملاذا جتف ؟
رماٌد على هجره يف يدي

 رماٌد على معطفي و 
رماٌد على كتبي .

ا�ضيُح على قاطعات االيادي
 امل يُك مروان يوؤ�ضفهن اجلميل 

اذن اين �ضاع
 و اي الذئاب �ضبتتُه ؟

ا�ضيح على اجُلب
 كيف احتويت ر�ضيعا من املا�ض 

كيف لثمت مفاتنُه؟
ايداه مقيدتان

هل  يتقيُد نبٌع ؟
و هل �ضنابلُه انفرطت قبل حني ؟

اذن اين �ضرختُه؟
كي احني يدي

اين قامته كي ارد اىل العني نورا
 اين ورد يديه .. اين ال�ضماء ؟
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