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هل تسبب الفضاء اإللكتروني في ابتذال الشعر العربي وفرض الدخالء عليه؟!

الف�ضاء  تاأثريات  حول  وت�ضاربْت  الآراُء  كرثت 
من  وذلك  ال�ضعرية،  الكتابة  واقع  على  الإلكرتوين 
جميلة  »م�ضاحة  فيه  يرون  الكّتاب  بع�ض  اأّن  جهة 
للتعبري عن مواهبهم  للجميع  متنح فر�ضا متكافئة 
وال�ضتغناء عن �ضلطة ال�ضحافة ودور الن�رش«، بينما 
يرى اآخرون اأنه ميّثل »م�ضاحة م�ضوؤولة عن تخريب 
الذائقة، نظرا اإىل غياب اأدنى املعايري املّت�ضلة بن�رش 
خمتلف  ولتعّرف  والنرثية«.  ال�ضعرية  الن�ضو�ض 
حتليات هذه امل�ضاألة طرح على جمموعة من الكّتاب 
ذاك   – الإلكرتوين  الف�ضاء  ت�ضّبب  هل  �ضوؤاَل:  العرب 
الذي حّرر ال�ضاعر من قب�ضة ال�ضحافة ودور الن�رش- 
وكانت  عليه؟  الدُّخالء  وفر�ض  ال�ضعر  ابتذال  يف 
اإجاباتهم عنه كالتايل: يعتقد ال�ضاعر ال�ضوري املقيم 
امل�ضتوى   ، اأّن  عبداملوىل  الدين  عالء  اأملانيا  يف 
املبتذل من ال�ضعر وجد قبل الف�ضاء الإلكرتوين مبئات 
ال�ضنني والدليل اأننا قراأنا كثريا من ال�ضعر الرخي�ض 
 ، القدم.  وي�ضيف قائال  والهابط فنيا وروؤيويا منذ 
الت�ضالت  ثورة  مع  اليوم  يتكرر  نف�ضه  الأمر  اإّن 
يف  احلق  له  الإبداع  اأّن  عبداملوىل  ويظن  احلديثة. 
اأنه  ذلك  وتف�ضيُل  اللكرتونية.  الثورة  ا�ضتثمار هذه 
الطالع  الهائلة-  التقنية  الثورة  – مع  لنا  اأتيح    ،
ب�ضكل يومي على ذلك الرخي�ض واملبتذل والدخالء 
اللكرتوين  الف�ضاء  لطبيعة  ن�ضبة  كله  الإبداع  على 
رقابة  ل  م�ضاعا،  �ضهال  »حّرا  بكونه  يت�ضم  الذي 
ي�ضكل  الف�ضاء  هذا  اأن  واأ�ضاف  عليه«.  فنية  نقدية 
وميار�ضوا  يظهروا  كي  للجميع  جدا  مغرية  »ف�ضحة 
لعبة ال�ضهرة والأ�ضواء. لكنها يف العموم �ضهرة زائفة 
واأ�ضواء م�ضطنعة �رشعان ما تتك�ضف عن فقاقيع ل 
الظاهرة  هذه  املوىل  عبد  ال�ضاعر  وعزا  لها«.  قيمة 
قيٍم  فيه من  ما  بكل  املاأزوم  العربي  »املجتمع  اإىل 
وطاقات وهوية، جمتمع لي�ض فيه اأ�ضا�ضًا بناٌء قيمّي 
ل�ضيء، لذلك �ضوف ترى عاهاتنا واأمرا�ضنا متجلية 
على  امل�ضتمرة  ال�ضعري  التعبري  اأ�ضكال  يف  بو�ضوح 
ح ذلك  و�ضائل الت�ضالت خا�ضة الفي�ضبوك«، ويو�ضّ
ف�ضح  بل  باأ�رشار،  يفاجئنا  الفي�ضبوك مل  »اإّن  بقوله 
اأ�رشارنا ون�رشها على املالأ. اأ�رشارنا املتمثلة هنا يف 
واأمية ثقافية وم�ضوٍخ متار�ض متعَة  اإبداعية  عطالة 
)طحب�ضة( كل �ضيء جميل جوهرّي«.  وتطّرق ال�ضاعر 
»متلقي  اأّن  �ضورُتها  مهمة  م�ضاألة  اإىل  عبداملوىل 
ال�ضخ�ضية  ال�ضورة  وراء  يلهث  �ضار  الفي�ضبوك 
ال�ضعرية  ب�ضورتها  ين�ضغل  ول  مثال،  لل�ضاعرة 
هنا«.  غريها  من  اأكرث  ال�ضاعرة  وتعاين  الفنية. 
»ال�ضاعرة  عن  هنا  يتحدث  اأنه  يو�ضح  اأن  ين�َض  ومل 
موؤثرات  عن  مبعزل  ال�ضعري  كيانها  تن�ضج  التي 
يف  حما�رشة  اأنها  ترى  عابرة.  ومغريات  خارجية 
عن  اجل�ضدية  بفتنتها  ين�ضغل  بائ�ض،  رجويّل  منط 
ال�ضاعر  يرى  نف�ضه  ال�ضياق  ويف  الأدبية«.   فتنتها 
دورها  للتقنية  »اأن  �رشيف  �ضاجت  اأحمد  العراقي 
تتيح  ل  وهي  املتلقي،  اأمام  جديدة  اآفاق  فتح  يف 
اأكرث،  له التوا�ضل لوحده، بل تنفتح به على مديات 

مفهومات جديدة،  تر�ضيخ  على  تعمل  �ضك  بال  وهي 
وت�ضع ُمْنِتج الن�ض ومتلقيه يف مواجهة مبا�رشة مع 
العامل«. وي�ضيف اأحمد �ضاجت �رشيف اأنه »كما اأ�ضهم 
الف�ضاء اللكرتوين يف حترير الكاتب من دور الن�رش 
هائال  �رشخا  خلق  قد  فاإنه  اأو�ضع،  م�ضاحة  ومنحه 
على  ُي�ضفي  اأن  ي�ضتحق  ل  ملن  واأتاح  الذائقة  يف 
ل  اأ�ضماء  للواجهة  �ضّدر  كما  وهمية،  األقابا  نف�ضه 
متت للكتابة الإبداعية ب�ضلة من قريب اأو بعيد. فقد 
وجلان  الن�رش  �ضوابط  من  هوؤلء  من  كبري  كم  اأفلت 
فح�ض الن�ضو�ض ليدخلوا ب�رشعة اإىل ف�ضاء جماين 
اإننا »مل  القول  اإىل  بعناوين ُكتاب«. ويذهب �ضاجت 
يف  الحتفاء  ي�ضتحق  �ضعري  منجز  اأمام  نكون  ولن 
التقنية،  فر�ضته  الذي  الهائل  ال�ضعري  الكم  هذا  ظل 
�ضاقة  مهمة  حقيقي  �ضاعر  عن  البحث  ويبقى 
الف�ضاء  لتاأثري  املناه�ضة  الآراء  ومن  وع�ضرية«.  
اللبناين  ال�ضاعر  راأي  ال�ضعر،  نوعية  على  الإلكرتوين 
من  جمموعة  على  اإجابته  وّزع  الذي  درجاين  نهيد 
زمن  يف  نعي�ض  »اإننا  قوله  منها  الأ�ضا�ضية،  النقاط 
تعّددت فيه املنتديات والأم�ضيات ال�ضعرية، ب�ضكل مل 
ت�ضهده عكاظ ومل يحفل به العبا�ضيون يف ع�ضورهم 
التي  ال�ضعرية«  »املادة  وينتقد  جمتمعة«.  الأربعة 
املعايري  غياب  اإىل  ملمحا  الأم�ضيات،  هذه  تقدمها 
اأم  نرثّيا  الن�ض  اأكان  �ضواء  ق�ضيدة؛  لن�رش  املعتمدة 
العالقات  كانت  اإذا  عما  درجاين  ويت�ضاءل  �ضعريا. 
دورا  تلعب  -اأحيانا-  والالاجتماعية  الجتماعية 

اأنهم  اأ�ضحابها على  اأ�ضماء بعينها وتقدمي  اإبراز  يف 
الن�رش  دور  »هل  ويت�ضاءل:  واملكان.  الزمان  �ضواعر 
وهل  دّكان،  كاأي  الربح  اإىل  ت�ضعى  موؤ�ض�ضات  هي 
اأ�ضبحت الكلمة تباع كاملواد ال�ضتهالكية؟« منتقدا 
املطبوعة  الأعمال  على  للرقابة  التام  الغياب  بذلك 
الجتماعي  التوا�ضل  ل�ضفحات  وكان  واملن�ضورة. 
اأن  درجاين  نهيد  يظن  اإذ  النقد،  يف  كبرية  ح�ضة 
من  للركيك  باملجامالت  تطفح  ال�ضفحات  هذه 
والناقد  ال�ضاعر  يذهب  والق�ضائد.   الن�ضو�ض 
»لطاملا  اإنه  القول  اإىل  ال�ضمطي  عبداهلل  امل�رشي 
مع  املبا�رش  وبالتوا�ضل  بالإن�ضاد،  ال�ضعر  ارتبط 
النا�ض واجلمهور« والدليل على ذلك اأدبيات املوروث 
ب�ضعريات  طافحة  كتب  من  و�ضلنا  وما  ال�ضعري 
قوله  ال�ضمطي  وي�ضيف  بالعامل.  لها  نظري  عربية ل 
ومراحل  قليلة،  ع�ضور  يف  اإل  ُيْبَتَذل  »مل  ال�ضعر  اإن 
تاريخية تراجعت فيها احل�ضارة العربية«، ذلك اأننا 
نعاين اليوم من امل�ضاألة نف�ضها »فحني انتقل ال�ضعر 
ب�ضحيفة  من�ضورا  ن�ضا  اأو  مطبوعا،  ديوانا  لي�ضبح 
مب�ضتويات  والتزام  وعي  ثمَّ  هناك  كان  جملة،  اأو 
حمددة خلقت تناف�ضا كبريا بني ال�ضعراء خا�ضة من 
رواد احلداثة: كال�ضياب، واأدوني�ض والبياتي، ونازك، 
تالهم  ومن  دنقل،  واأمل  ودروي�ض،  ال�ضبور،  وعبد 
من اأجيال ال�ضتينيات وال�ضبعينيات والثمانينيات«. 
الت�ضال،  فورة  مع  »اإنه  قائال  ال�ضمطي  ويوا�ضل 
واملدونات،  الف�ضائية،  والقنوات  الإنرتنت،  وابتكار 

هناك  اأ�ضبحت  الجتماعي  التوا�ضل  ومواقع 
اجلميع  ليقدم  رحبة  وفر�ضة  للن�رش،  هائلة  م�ضاحة 
م�ضوؤول  على  مرور  ودون  حتكيم،  دون  من�ضوراتهم 
التحرير املثقف غالبا. وهنا اأ�ضبح ال�ضاعر هو رقيب 
نف�ضه، وهو الذي يجوهر ن�ضه وهو الذي يتحكم يف 
الناقد عبداهلل  روؤيته، وم�ضاحته، ومنا�ضبته«. وكان 
ظهور  مو�ضوع  له  درا�ضات  يف  تناول  قد  ال�ضمطي 
�ضعريات واأ�ضكال اأدبية اأ�ضماها بالن�ض الفائق لأنه 
مرتبط بت�ضارع اإيقاع الزمن يف هذا الف�ضاء. واأ�ضار 
اإىل اأن نظريات ما بعد احلداثة، )البو�ضتموديرنيزم( 
الناقد  ويعود  اأي�ضا.  الظواهر  هذه  بر�ضد  م�ضغولة 
ليوؤكد اأّن »َمن يريد اأن يحافظ على �ضورته الإبداعية 
اأن  يريد  ومن  �ضاء،  ما  فله  حمددة  م�ضتويات  يف 
�ضاء  ما  فله  كان  �ضكل  باأي  فقط  ح�ضوره  يوؤكد 
اأي�ضا«. واختتم ال�ضمطي اإجابته بالقول اإن »الف�ضاء 
ال�ضاعر، والُكّتاب جميعا، وعزز من  اللكرتوين حّرر 
فر�ض املتابعة ون�رش الن�ض الطازج احليوي، واأ�ضهم 
يف التوا�ضل والتفاعل على نطاق عاملي بني الأدباء 
عادية  ن�ضو�ض  من  فيه  ما  رغم  لكنه  وال�ضعراء، 
اأمام اجلميع  اأنه ب�ّضط ال�ضورة  اإل  اأحيانا،  و�ضطحية 
الإجناز  هو  وهذا  ويت�ضاءل.  ويقارن  ويتاأمل  ليقراأ 
الكبري الذي �ضنعه هذا الف�ضاء، واإن تاأثريات الف�ضاء 

امل�ضتقبلية �ضتكون اأر�ضخ واأعمق مما يحدث اليوم«.
اإيجابيات  اأن  �ضلمان  عبري  ال�ضورية  ال�ضاعرة  وترى 
يتعلق  فيما  �ضلبياته  من  اأكرث  الإلكرتوين  الف�ضاء 

بال�ضعر؛ فلوله ما تعرفنا عن قرب على اأهم الأدباء 
وال�ضعراء املوجودين يف وقتنا الراهن، ولقت�رشت 
باأدواته  الإعالم  يقدمه  ما  على  ال�ضعرية  ثقافتنا 
و�ضلت  رمبا  اأو  موؤخراً  تراجعت  التي  التقليدية 
تواكب  مل  فهي  جداً،  وقا�رشة  ِبطة  حُمْ ملرحلة 
ال�ضاب  اجليل  لطموحات  ترتق  ومل  الثقايف،  التطور 
اأكرث  جديدة  وروح  جديدة  دماء  اإىل  يحتاج  الذي 
مرونة تدير املنابر الثقافية.ويف هذا ال�ضاأن ت�ضيف 
واملح�ضوبيات  العامة  العالقات  »حتّكم  اإن  قولها 
النا�ض،  اإىل  غريها  دون  �ضعرية  اأ�ضماء  تقدمي  يف 
اأن  �ضليمان  وتوؤكد  ولل�ضعراء«.  لل�ضعر  جداً  ي�ضيء 
هناك ُدخالء على ال�ضعر مَمن ي�ضتحوذون على اآلف 
املتوا�ضعة  �ضفحاتهم  على  واملتابعني  املعجبني 
طبيعي  »هذا  اإن  قائلة  وت�ضتطرد  وفّنًا.  و�ِضعراً  فكراً 
اإىل  الذين مييلون  الأ�ضخا�ض  جداً، فدومًا كان عدد 
عدد  من  بكثري  اأكرب  والغرائزي  وال�ضاذج  ال�ضهل 
القراء احلقيقيني الذين ميكن العتماد على ذائقتهم 
وثقافتهم يف حماية الأدب احلقيقي من التال�ضي«. 
وعن ابتذال ال�ضعر تقول ال�ضاعرة عبري �ضلمان اإنها ل 
تخ�ضى على ال�ضعر من البتذال »لأن ال�ضاعر احلقيقي 
ويحاول  ومثابرة  بحر�ض  م�رشوعه  على  ي�ضتغل 
ينتمون  فهم  الطفيليون  اأما  وفّنياته،  نف�ضه  تطوير 
اإىل ظاهرة موؤقتة ترتبط ارتباطًا وثيقًا مب�ضلحة ما 
فراغ، وهذا حتمًا  بت�ضلية وملء  اأو  بغاية �ضيقة  اأو 

�ضينتهي دون اأثر«. 

بغداد_ متابعة

العباسية تنتج وثائقي 
 "سراب" "الذاكرة والمتخيل"الشاعر فرهاد عجمو" سيدة قريش" 

العبا�ضية املقد�ضة فيلما وثائقيا  العتبة  الفكرية والثقافية يف  ال�ضوؤون  اأنتج ق�ضم 
اأكرث من  عن ال�ضيدة خديجة زوجة الر�ضول الأعظم حممد )�ض( والذي تبلغ مدته 
24 دقيقة.  وقال مدير اعالم العتبة العبا�ضية ال�ضاعر علي ح�ضني اخلبازان “�ضعبة 
فيلما  انتجت  والثقافية   الفكرية  ال�ضوؤون  لق�ضم  التابعة  الفني  لالإنتاج  الكفيل 
وثائقيا عن ال�ضيدة خديجة بنت خويلد زوجة الر�ضول الأعظم حممد )�ض( وحمل 
عنوان )�ضيدة قري�ض(، ومت عر�ضه يف يوم ذكرى وفاتها الذي �ضادف العا�رش من 
�ضهر رم�ضان املبارك”.   وا�ضاف ان “مدة الفيلم كان 24 دقيقة و50 ثانية وهو 
من �ضيناريو واإخراج اأزهر خمي�ض ومت ت�ضويره يف اإيران و�ضوريا ولبنان  و�ضارك 

فيه ممثلون من العراق ودول اأخرى. 

ال�ضاعر  رحيل  �ضورية  يف  الكرد  وال�ضحفيني  للكتاب  العام  الحت��اد  نعى 
الكردي فرهاد عجمو بعد �رشاع طويل مع مر�ض ع�ضال. وقد تقدم الحتاد 
واأ�ضدقائه  حمبيه  ولكل  عجمو  فرهاد  والأدي��ب  ال�ضاعر  لأ���رشة  بالعزاء 
الكرديني  وال�ضعر  لالأدب  كبرية  خ�ضارة  ي�ضكل  رحيله  اأن  ويرى  وزمالئه، 
ال�ضاعر  اأن  بالذكر  واجلدير  باإخال�ض.  كتبوا  الذين  املبدعني  اأحد  باعتباره 
الأديب  لالإبداع يف دورتها 2013، وجائزة  فرهاد منح جائزة جكرخوين 
الكردي عبد الرحمن اآلوجي يف دورتها الأوىل قبل فرتة ق�ضرية، تقديراً له 
على عطائه الإبداعي يف خدمة اأدب وثقافة ولغة �ضعبه، حيث يعد اأحد اأهم 

�ضعراء الثمانينيات الكرد الذين يكتبون بلغتهم الأم. 

كتاب:  من  الأوىل  الطبعة  والتوزيع  والن�رش  للطباعة  الرافدين  دار  عن  �ضدر 
عوّيز  د.اأحمد  للموؤلف:  با�ضالر  غا�ضتون  عند  التاأويل  نظرية  واملتخيل  الذاكرة 
ُبعدي  على  ال�ضوَء  ُت�ضَلُّط  مهّمًة  مقاربًة  ُيقّدُم  الكتاب  هذا  �ضفحة.   181 بواقع 
»الذاكرِة واملتخّيِل« املركزيني امُلهيمنني يف العقِل الإن�ضايّن ومكوناتِه وملكاتِه 
وانطولوجيا اأحالمِه واأوهامِه وذاته الهائمة، عرب اأكواٍن متنّوعٍة من ال�ضوِر التي 
تنت�ضُب اإّما اإىل الذاكرِة يف زمٍن خّطٍيّ يبداأ من ما�ٍض حافٍل بالتجارب املن�رشمِة 
يف ذكرياِت الطفولِة ب�ضغِبها واأحالِمها واأماكِن األفِتها وعوامِلها البعيدِة واإما اإىل 
�ضوِر عامٍل حا�رٍش يندفُع فيها العقُل اإىل اإنتاِج حلظتِه املتخّيلِة التي قد ل ت�ضتنُد 

اإىل الذاكرِة.

�ضدرت حديثًا عن دار ال�ضاقي رواية "�رشاب" للروائي الإيطايل اأنطونيو تابوكي، 
اإىل  الهوّية ت�ضل  "جّثة جمهولة  الرواية:  ترجمة نبيل ر�ضا املهايني.  نبذة عن 
�ضبينو،  لكّن  اجلّثة.  تعود  من  اإىل  اأحد  يعرف  مل  غام�ضة.  جرمية  يف  امل�رشحة 
العامل يف امل�رشحة، يقّرر اأن يتحّرى الق�ضّية، فريوح يبحث عن اأدّلٍة للغٍز اأ�ضبه 
باملتاهة، كلما اأو�ضك اأن يقب�ض على احلقيقة، اأفلتت منه. من احلانات اإىل اأر�ضفة 
املوانئ، ومن مكاتب ال�ضحيفة اإىل املقابر، ويف مواعيد ل تكتمل، يتنّقل �ضبينو 
معنى  عن  البحث  ت�ضبه  دّوام��ة  يف  مقتله  خلف  وما  ال�ضحّية  هوّية  عن  باحثًا 
احلياة".  اأنطونيو تابوكي وهو كاتب وروائي اإيطايل.. نال جوائز عديدة اأبرزها 

"جائزة جان موّنيه" الأوروبية عام 1995. 

إصداراتإصدارات رحيلالعتبة

قراءة في كتاب

�ضكري"  اأبو  "اإ�ضالم  ال�ضوري  الكاتب  ي�ضّيع  ل   
"زجاج  الأخرية  روايته  يف  الوقت  من  الكثري 
ال�ضفحة  منذ  الكبري  احلدث  يبداأ  اإذ  مطحون"، 
اأو  احلدث  هذا  ت�ضبق  مقدمات  اأي  دون  الأوىل، 
وجهًا  اأنف�ضنا  جند  مبا�رشًة  باأبطاله.   تعّرفنا 
اأ�ضخا�ض حمتجزين يف مكاٍن  اأربعة  لوجه مع 
و�ضائل  جميع  فاإن  ذلك  ومع  غام�ض،  مغلق 
فيه،  تتوفر  ودواء  و�رشاب  طعام  من  احلياة 
نظيفة  اأ�رّشة  من  الرفاهية  و�ضائل  وحتى  بل 
اأي  اإىل  يفتقد  لكنه  رقمية...  و�ضاعة  وخزائن 
نافذة اأو باب.  ل يدرك الأربعة اأي �ضبب قادهم 
اإليه، ول من  املكان، ول كيف و�ضلوا  اإىل هذا 
طريقة  يف  بالتفكري  يبدوؤون  فيه.     و�ضعهم 
املوت  يخافون  طريقة،  ل  ولكن  خلروجهم 
بطريقة  تلقائيًا  يتجدد  الهواء  لكن  اختناقًا، 
نفاد  بعد  جوعًا  املوت  يخافون  غام�ضة، 
بديل  و�ضع  يتم  ياأكلونه  ما  كل  لكن  الطعام 
عنه اأثناء الليل.  الغرابة لن تتوقف هنا، اإذ حني 
يبداأ هوؤلء بالتعّرف اإىل بع�ضهم، يكت�ضفون اأن 
كاًل منهم يحمل ال�ضم نف�ضه "اإ�ضالم اأبو �ضكري"، 
ميتلكون  اأنهم  يالحظون  النظر  يدققون  وحني 
هو  املختلف  الوحيد  وال�ضيء  نف�ضها،  املالمح 
اأخرياً  الزمن على كل واحد فيهم، ليدركوا  اآثار 
اأنهم ال�ضخ�ض نف�ضه يف مراحل عمرية خمتلفة، 
"الع�رشيني"،  اأ�ضماء  اأنف�ضهم  على  فيطلقون 
ت�ضّور  "اخلم�ضيني".  الأربعيني"،  "الثالثيني"، 
الرواية كيف يتكّيف الإن�ضان مع اأي و�ضٍع جديد 
يكون فيه، حتى لو مل يكن هذا الو�ضع جيداً اأو 
التكّيف  اإزاء رحلة من  اإننا  اأو مقبوًل.   منا�ضبًا 
ي�ضل  مرحلة  اإىل  و�ضوًل  التكّيف،  من  واملزيد 
فيها الأفراد اإىل الن�ضحاق، والقبول بكل �ضيء، 
حتى تغدو اأب�ضط اأمور احلياة التي كانت عادية 
ت�ضتحق  واإجنازات  انت�ضارات  م�ضى،  وقت  يف 
ما  فهم  حماولت  وت�ضري  والحتفال،  الفرح 
يحدث غري مهمة، وت�ضبح الغاية الوحيدة هي 

حماولة البقاء على قيد احلياة فقط. 
ويف  واحدة،  دفعة  ال�ضغرية  الرواية  هذه  تقراأ 
ل  عمل  اأي  قراءة  اأن  غري  ن�ضبيًا،  ق�ضري  وقت 
بانتهاء  بل  �ضفحاته،  انتهاء  مبجرد  تنتهي 
القارئ من التفكري فيه، وهذه رواية تفتح باب 
التفكري وا�ضعًا اأمام تف�ضريات وتاأويالت لكل ما 
مّتت قراءته دون اأن تقدم اإجابة �ضافية ونهائية 
حتر�ض  اأنها  تفعله  ما  كل  �ضيء،  اأي  حول 
تفكرينا وتاأخذه اإىل مناطق بعيدة... وهذه اأهم 

ميزاتها. 

اقتباس 

  يف بع�ض احلالت يكون من الأف�ضل بكثري اأن تخ�رش ل 
اأن تك�ضب. 

بالوتو�ض

ُمواِطٌن يحرتُف الكتابْه
�ضافَر يومًا يف َدِم الن�ضاْء
فاحرتقْت اأوراُقُه وغّنت 

الكاآبْه
بنَي يديِه ارتع�ضْت... يف 

املاء �ضاحْت ...
ُه  فيِه �ضاَرْت ِحرْبَ

ل الأليْف املف�ضّ
و�ضاَر يف الرتابْه

وعا�َض يف الرتابْه
*****

َكْيَف كتبَت يوَمها، 
حكايًة جتهلها

حنَي ارمتْت بني َيَدْيَك 
واختفْت ؟

كيَف راأيَت يف َيَدْيها 

َوَرَق املا�ضي
وكيَف ُكنَت ُقْرَبها..

كيَف اختفى بنَي يديَك 
الَوْجُه

كيف غادرُت ..؟
ل ت�ضاأْل الآَن... فاأنَت 
الآَن ل تنتظُر اجلواْب

من الذي ُيجيُب اأو 
ُي�ضاأُل..؟

ل �ضوؤاَل..
ل جواْب

اأنَت تعوُد الآَن يف 
�ضداِعَك احلزيِن ، مقتوًل

على دفرِت �ضعٍر �ضائٍع 
قدمْي

اأنَت تعوُد الآَن ... من 

اأيَن...؟ فهل ت�ضاأُل
من اأيَن تعوُد الآَن

ل ت�ضاأْل
ولكنك ُعدَت الآَن ..

يف وجِهَك �ضيٌء منَك.. اأو 
من بع�ِض ما فارقَت ..
�ضيٌء من دفاتر الن�ضاْء

وها هو امل�ضاْء
يعوُد قرب مقلتيَك 

غام�ضًا
َك  واأنَت يف غمو�ضِ

املبهوِر،
�ضوٌت بائ�ُض الغناْء

وعدَت ل حترتُف الكتابْه
وعدَت ل ت�ضرُي يف 

الّرتابْه

 خالد الحّلي 

ثقافة 

لكون مشاعر الحب هي المكون األعمق... 

"ابحث عني إلى أن تجدني" : قصيدة حب عمرها 4000 سنة
هوامش عن حالة ما

اأحد  اأقدم ق�ضيدة حب يف العامل، وجدت حمفورة على 
جورج،  اأر  اأندرو  الدكتور  در�ض  البابلية.  الطني  األواح 
لغات  )ق�ضم  �ضوا�ض  يف  البابلية  الدرا�ضات  اأ�ضتاذ  وهو 
جامعة  يف  الأو�ضط(  وال�رشق  الأدنى  ال�رشق  وثقافات 
ويتحدث  الطينية،  اللوحة  على  التي  النقو�ض  لندن، 
يف  امل�رشق،  درا�ضات  معهد  يف  حما�رشة  يف  عنها 
مراكز  اأهم  من  �ضيكاغو هي  �ضيكاغو.  جامعة  جامعة 
ال�ضنوات  يف  قّدمت  فقد  البابلية،  الدرا�ضات  يف  العامل 
اللغة  درا�ضة  يف  وقوامي�ض  اأبحاثًا  الأخرية،  املئة 
اأدب  قراءة  على  قادرين  بف�ضلها  اأ�ضبحنا  البابلية، 
مكتوب  النق�ض  عام.    4000 عنها  تف�ضلنا  وثقافة 
الآ�ضورية- باللغة  اأي�ضًا  ت�ضمى  التي  الأكادية،  باللغة 
وكانت  ال�رشقية،  ال�ضامّية  اللغات  من  وهي  البابلية، 
الألف  النهرين ما بني  املحكية يف بالد ما بني  اللغة 

تدون  وكانت  امليالد،  قبل  الأول  الألف  حتى  الثالث 
النق�ض  جورج  اأندرو  حّول  اأّن  بعد  امل�ضماري.   باخلط 
اللوح  اإحدى نقو�ض  اأّن  اإىل ن�ض، وجد  الأبعاد  الثالثي 
واإمنا  الأخرى،  النقو�ض  حال  هو  كما  تعويذة  لي�ضت 
هي ق�ضيدة ق�ضرية، هي اأقدم ما و�ضلنا من ح�ضارات 
العامل حتى اليوم.  ولأن اللغة البابلية ت�ضتخدم حروفًا 
باأنه  املخت�ضون  يعتقد  �ضاكنة،  وحروفًا  متحركة 
بالإمكان لفظها وقراءتها اإىل حّد كبري كما كان ينطق 
بها �ضكان بالد ما بني الرافدين اأنف�ضهم.  كما اأن اللغة 
متّيز بني املذكر واملوؤنث، ومن هنا ميكن اأن نعرف اأّن 
�ضوت الق�ضيدة هو �ضوت �ضبية تخاطب �ضابًا ب�ضيغة 
الأول  ال�ضطرين  يف  جورج  الدكتور  يقول  كما  املذكر، 
املا�ضي  �ضيغة  يف  فعاًل  الق�ضيدة  ت�ضتخدم  والثاين، 
واآخر يف �ضيغة امل�ضتقبل، الأول فعل "اإقتالع" وحترر، 
والثاين فعل "زرع" وجتديد للحياة، وكاأّن هناك تقابل 
الأمل يف  مقابل  املا�ضي  م�ضاكل  تخّل�ض من  بينهما: 

بني  "م�ضافة"  فهناك  امل�ضتقبل.   يف  ينتظرها  فرح 
من  وامل�ضتقبل  والأمل  جهة،  من  والواقع  احلقيقة 
اأوجاع احلياة  الق�ضيدة تنهيدة من  اأخرى. وكاأن  جهة 
والرغبة  الأمل  حالوة  اإىل  وتطلع  ما�ضيها،  ومعاناة 
الق�ضيدة،  �ضوت  من  نعرفه  وما  والفرح.  اللقاء  يف 
زراعية،  خلفية  من  تاأتي  الأبيات،  �ضاحبة  الفتاة  اأّن 
ق�ضة  ترمز  وبهذا  راع،  فهو  تناديه  الذي  واأما حبيبها 
"تزاوج" ق�ضمي  اإىل  املعاين،  بينهما، مبعنى من  احلّب 
والرعي. الزراعة  اقت�ضادها:  وعماد  البابلية،  احلياة 
ومع اأّن النار قد تف�رّش اليوم باأنها رمز للحب وال�ضغف، 
للقلق  ال�ضومرية، كانت تعترب رمزاً  الثقافة  اأنها يف  اإّل 
الَنّار  غمرت  "وقد  البيت:  فهم  ميكن  ولهذا  وللخوف، 
امل�ضتعرة يف داخلي باملاء"، باأّن ال�ضبية تتحدث عن 
نهاية خماوفها، ورغبتها باأن تبداأ حياة جديدة، وكاأن 
ال�ضعر  ولأن  حررتها.  قد  تناديه  الذي  لل�ضاب  حمبتها 
"الثواين"  املعاين  عن  البحث  علينا  يف�ضح،  ول  ي�ضري 
املعاين  اأي  اجلرجاين،  الفريد  الناقد  ي�ضميها  كما 
الإبداعي  الن�ّض  لأّن  "الثانية" و"الثالثة" و"الرابعة"، 
ينطوي على طبقات عديدة تتيح للقراء يف كل ع�رش اأن 

يعيدوا اكت�ضاف الن�ض من جديد. 
وعميقة  �ضفافة  ق�ضيدة  اكت�ضاف  نعيد  اليوم  ونحن 
لأن  جديداً  قارئًا  ندعو  واإننا  �ضنة،   4000 عمرها 
ي�ضت�ضف معنى اآخر يف هذا الن�ض املنفتح على م�ضتقبل 

القراءة. 
ونحن نقف اأمام �ضوت تف�ضلنا عنه اأربعة اآلف �ضنة، 
عن  تعرّب  لزالت  بلغة  خماطبتنا  على  قدرته  تذهلنا 
ال�ضبية  دعوة  قريبة  هي  فكم  لدينا،  ماألوفة  م�ضاعر 
املا�ضي:  القرن  من  كلثوم  اأم  اأغنية  من  الق�ضيدة،  يف 
"�ضاحلت بيك اأيامي، �ضاحمت بيك الزمن، ن�ضتني بيك 

اآلمي، ون�ضيت معاك ال�ضجن". 

بغداد _ متابعة


