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بلند الحيدري ...ريادة لم ينصفها النقاد

حظك

ال يذكرونه بوصفه أحد األضالع الثالثة للحداثة الشعرية
الجورنال – متابعة

ي�صعب على نقاد ال�شعر ودار�سيه �أن يتجاهلوا الدور الطليعي
الذي لعبه ال�شاعر العراقي الراحل بلند احليدري ال يف حتديث
ال�شكل ال�شعري فح�سب ،بل يف مقاربة الأ�سئلة العميقة لعالقة
الإن�سان بالوجود ،كما بتخلي�ص ال�شعر من رطانته التعبريية
وترهله الإن�شائي.
ومع ذلك ف��إن امل��رء ليت�ساءل عما �إذا كان ذلك ال�ستار من
الن�سيان الذي يحيط با�سم احليدري وبدوره الريادي يعود لعدم
�دواع �أخرى
قدرة جتربته على جم��اراة الزمن وحتوالته� ،أم ل� ٍ
خارجة عن نطاق الإبداع ومت�صلة بعزوفه عن الإعالم وعدم
اكرتاثه بالنجومية� ،أو بانتمائه ال�سيا�سي والقومي .فال�شاعر
الذي ينتمي �إىل اجليل نف�سه الذي تنتمي �إليه نازك املالئكة
وبدر �شاكر ال�سياب وعبد الوهاب البياتي ،ال ُيذكر من قبل النقاد
بو�صفه �أحد الأ�ضالع الثالثة للحداثة ال�شعرية ،بل بو�صفه رابع

ه�ؤالء وتابعهم يف �أح�سن الأحوال .ذهب الكثري من النقاد �إىل
اعتبار الأ�سبقية الزمنية يف ك�رس نظام ال�شطرين املعيار الأهم
لتحديد مفهوم الريادة ال�شعرية ،بحيث انح�رصت تلك الأ�سبقية
بني ق�صيدتي «الكولريا» لنازك املالئكة و«ه��ل ك��ان حباً»
لل�سياب .وهم بذلك غلّبوا ال�شكل على امل�ضمون ومل ينفذوا �إىل
جوهر امل�س�ألة املتعلق بالر�ؤيا وحتديث املفاهيم وا�ستمرارية
امل�رشوع ال�شعري .ولعل املعيار الزمني ذاك هو الذي فتح الباب
على م�رصاعيه �أمام الكثري من املزاعم املتناق�ضة ،بحيث ظلت
تلك الأ�سبقية معلقة بني �أ�سماء عدة ،من مثل علي �أحمد باكثري
وحممود ح�سن �إ�سماعيل وف�ؤاد اخل�شن و�آخرين غريهم .كما �أن
بلند نف�سه ما لبث �أن دخل على خط ال�سجال ،معترباً يف حوار له
مع ها�شم �شفيق ب�أنه «املب�رش الأول» بحركة التجديد من خالل
باكورته ال�شعرية «خفقة الطني» ،وم�شرياً �إىل �أق��وال لل�سياب
داعمة ملا ذهب �إليه .والواقع �أننا ال نعرث يف تلك املجموعة على
ك�رس وا�ضح للن�سق الإيقاعي اخلليلي ،لكن ما �سنعرث عليه هو

تر�شيق الأوزان والإفادة من جوازاتها الكثرية وتنويع القوايف،
مبا يذكّ رنا بال�شعرين الأندل�سي واملهجري.
كما لن يخفى على القارئ ت�أثر بلند يف جمموعته تلك ب�إليا�س
�أبو �شبكة وبخا�صة يف ديوانه «�أفاعي الفردو�س»� ،سواء من حيث
الت�ضاد الكلي بني جمال املر�أة الآ�رس وبني نزوعها ال�شهواين
املدمر� ،أو من حيث القامو�س ال�شعري والإح���االت الداللية
املت�صلة ب�شقاء الإن�سان وب�ؤ�س م�آالته ،فنقر�أ يف الق�صيدة التي
تتلوى
تلوت ك� ٍ
أفاع ّ
حتمل املجموعة ا�سمها «�ص َور الإثم بعينيكِ ّ
يف �سع ِري �أطلقيها تتغذى من دمي و�أقيميها �سدوم ًا يف �رسيري
�سكرات مثل ديدان القبو ِر».
مل تزل يف حم�أة اجل�سم بقايا
ٍ
يف جمموعتيه ال�شعريتني «خ��ط��وات يف ال��غ��رب��ة» و«رحلة
احلروف ال�صفر» ال�صادرتني يف �ستينات القرن الفائت ،يبدو
بلند احليدري �أكرث متكّن ًا من �أدوات��ه الفنية و�أكرث اقرتاب ًا من
هواج�س احلداثة وق�ضايا الإن�سان املعا�رص .وه��و يف هذه
املرحلة يت�أرجح بني رومان�سيته ال�سابقة وبني التعبريية

املت�صلة ب�رشوخ النف�س وت�صدعات الواقع املحيط به .وقد
عك�ست ق�صائد تلك املرحلة مدى الن�ضج الذي �أ�صابه ال�شاعر
بفعل انكبابه على القراءة واكت�ساب املعارف الفل�سفية والفكرية
والأدبية املتنوعة ،كما بدا وا�ضح ًا ت�أثره بعلم النف�س الفرويدي
وبالفل�سفة الوجودية عرب �سارتر وكولن ول�سن وغريهما.
وكغريه من الرواد يرى يف ال�شعر طريقة لتغيري العامل والت�صدي
للق�ضايا الكربى كاال�ستالب والقهر وجتويف املعنى الإن�ساين
وغربة الكائن ب�شقيها اجل�سدي والروحي .وهو ما جند متثالته
يف قول ال�شاعر« :هذا �أنا ملقى هناك حقيبتان وخطى جتو�س
أتيت ولألف مينا ٍء
على
ٍ
ر�صيف ال يعود �إىل مكان من �ألف مينا ٍء � ْ
�أُ�صار وبناظري �ألف انتظار» .على �أن بلند �سيعمد يف جمموعته
الأخرى الالحقة �إىل التعبري عن مفهوم التمزق الداخلي بوا�سطة
اللغة نف�سها حيث تت�شظى املفردات وت�سقط بع�ض حروفها ،كما
بوا�سطة تقطيع الإيقاع الوزين وت�رسيعه وفق ًا ملقت�ضيات احلالة
�أو املعنى.

أسوس

ستطلق هاتف مخصص لأللعاب

7

اليوم

الحمل
مهنياً :تتخل�ص اليوم من �أزمة مهنية م�ستجدة
�سببها �أحد الزمالء النكديني ،وت�ستعيد ن�شاطك
املعهود وقابليتك على العمل عاطفياً :ي�س��عدك
ال�رشيك ب�أف��كاره البناءة ،وي�س��اعدك لتتجاوز
امل�شاكل التي تخ�شى ت�أثريها يف العالقة

الثور
مهنياً :ت�ستخل�ص يف هذا اليوم العرب وتتو�صل
�إىل بع���ض القناع��ات الت��ي تري��ح �ض��مريك
و�أع�ص��ابك عاطفي��اً :ح��اول �أن تتق��رب �أك�ثر
م��ن ال�رشيك اليوم وامنح��ه املزيد من احلنان
والعطف وتفهم و�ضعه املحرج

الجوزاء
مهني��اً :ق��د يك��ون مزاج��ك متعك��راً ،لذل��ك م��ن
امل�ستح�س��ن �أال ترتبط مبواعيد مهمة لئال تخ�رس
ثق��ة الآخري��ن عاطفياً :حاول �أن تو�ض��ح وجهة
نظرك لل�رشيك ،لأن الغرية بد�أت تطرق بابه بقوة

السرطان
مهني�� ًا :ح��اول �أن تك��ون �أك�ثر جدي��ة يف العمل،
وحاف��ظ عل��ى هدوئ��ك املعت��اد لتتج��اوز بع���ض
العقبات الت��ي تعرت�ض تقدمك عاطفي ًا :ت�ص��طدم
ببع�ض العراقيل التي جتعلك حمبط ًا،

االسد
مهني�� ًا :تلتق��ي �أ�شخا�ص�� ًا متعددي��ن وتطل��ع عل��ى
معلوم��ات قد تذهل��ك ،وتطل على تغيريات وت�س��مع
ع��ن �أزمات مالي��ة تخ�ص بع�ض املقرب�ين عاطفي ًا:
تع�ير احلبيب كل �أهمية تذكر ،وحتا�ش اخلالف كليا
وال �سيما اذا كان احلبيب يعاين �أزمة ما
لينوفو

تطلق ثالثة حواسب
IdeaPad

�أعلن��ت لينوفو عن ثالثة حوا�س��ب حممولة من �سل�س��لة  IdeaPadتعمل بنظام
ويندوز  10وتتميز بخياراتها الرخي�صة التي تبد�أ من  250دوالر فقط.
يعت�بر الأرخ���ص �ضمن اخليارات الثالث��ة ويبد�أ �سعره م��ن  250دوالر ويتوفر
بثالثة قيا�سات من ال�شا�شة  14-15-17بو�صة ومب�ستويات خمتلفة من الدقة
تبد�أ من العالية وت�ص��ل �إىل الدقة الكاملة ويرتفع ال�س��عر مع زيادة املوا�ص��فات
�إىل  350و  500دوالر على التوايل ح�س��ب احلجم والدقة .وتتوفر عدة خيارات
من املعاجلات ت�ص��ل حتى اجليل الثامن من  Core i7مع ذواكر ع�شوائية تبد�أ
م��ن  4وت�ص��ل �إىل  16غيغابايت م��ع ذواكر تخزيني��ة � 128أو  256غيغابايت
 SSDمع  1تريابايت .HDD
و�أي�ض�� ًا تتوفر خيارات ببطاقات �شا�شة خارجية بعدة طرازات مثل GeForce
 ,MX110, MX130, MX150و  GTX 1050م��ن انفيدي��ا ،وكذل��ك
خيارات وا�سعة من البطارية تبد�أ من � 4.5ساعة عمل وحتى � 8ساعات عمل.

تزايد حاالت التوحد لدى
األطفال
ك�ش��فت درا�س��ة �أمريكي��ة حديثة ن��شرت يف نهاية
�ش��هر (ني�س��ان) م��ن الع��ام احل��ايل تزاي��د حاالت
التوح��د ب�ين الأطف��ال الأمريكي�ين بن�س��بة تبل��غ
 1.7م��ن جموع الأطف��ال �أو ما يعادل واحداً من
كل  59طف�لاً ،وه��ي بذل��ك تتف��وق عل��ى الن�س��بة
ال�س��ابقة البالغة  1.5يف ع��ام  ،2016وذلك تبع ًا
لتقري��ر مراك��ز مراقب��ة الأمرا�ض والوقاي��ة منها
( .)CDCو�أ�ش��ارت الدرا�سة �إىل �أن هذه الن�سبة ال
تعن��ي بال��ضرورة حدوث التوحد بال�ش��كل الكامل
املتع��ارف علي��ه ،ولك��ن يف الأغل��ب يك��ون هناك
طي��ف م��ن التوح��د (� ،)autism spectrumإذ
�إن هناك درجات من التوحد �أقرب ما يكون الطفل
فيها �إىل الأطفال الطبيعيني وعلى م�ستوى طبيعي.
وبالطبع ،ف�إن هذه الزيادة يف عدد احلاالت ناجتة
من زيادة دقة ت�ش��خي�ص املر���ض وتتبع الأطفال
يف مراح��ل مبكرة م��ن العمر (عمر الرابعة ح�س��ب
الدرا�س��ة)� ،إذ �إن كث�يراً م��ن احل��االت الت��ي يت��م
ت�شخي�صها الآن كان ميكن �أن تعترب حاالت عادية
تع��اين من االنط��واء �أو بع���ض الأمرا�ض النف�س��ية
ولي�س��ت مر�ض�� ًا يف حد ذات��ه خ�صو�ص�� ًا يف بداية
احلالة يف مرحلة الطفولة.
و�أ�ش��ارت الدرا�س��ة �إىل �أن حاالت التوحد يف
الأطف��ال م��ن �أ�ص��ل �أفريق��ي �أو التين��ي
مقاربة حل��االت التوح��د يف الأطفال
من �أ�ص��ول �أوروبية خالف ًا للت�ص��ور
ال�س��ابق من �أن �أطف��ال الأقليات ال
تعاين بالن�سبة نف�سها من التوحد،
خ�صو�ص�� ًا �أن ن�س��بة الآب��اء
م��ن الأقلي��ات الت��ي كان��ت
عل��ى وع��ي بالعالم��ات
املبك��رة م��ن التوح��د
�أقل م��ن البي���ض نظراً
للف��روق العرقي��ة
واالجتماعية.

كلمات

فيسبوك

تخطط إلطالق عملة رقمية
مشفرة

يبدو و�أن �س��وق العمالت الرقمية �سي�شهد حتو ًال كبرياً يف ال�سنوات القادمة،
فبعد �أن ك�ش��فت تيليغ��رام عن رغبتها ب�إطالق عملة رقمية م�ش��فرة ،ها هي
الأخبار تتحدث عن �س�ير في�س��بوك على نف�س االجتاه لإط�لاق عملة رقمية
جدي��دة .وذكر موق��ع  Cheddarيف تقرير خا���ص �أن ال�رشكة تعمل على
�إط�لاق عمل��ة رقمي��ة م�ش��فرة ،وبالرغ��م م��ن قل��ة
التفا�ص��يل التي ن�رشها التقري��ر� ،إال �أنه حتدث عن
ني��ة ال�رشك��ة يف اال�س��تفادة م��ن ذل��ك يف عمليات
الدفع اخلا�ص��ة بال�رشكة على من�ص��تها .وبح�س��ب
التقري��ر ،ف���إن ديفي��د ماركو���س �س��يقود عملي��ة
في�سبوك يف تطوير العملة الرقمية ،حيث مت تعيينه
قبل فرتة ق�صرية كمدير ق�سم تقنية بلوك ت�شني مع
�إطالق ال�رشكة للق�سيم ،وهو ما يعني �أن هناك خطط
�رصيحة بتطوير تقنيات خمتلفة لل�رشكة با�ستخدام بلوك ت�شني.

متقاطعة

� ً
أفقيا

 1عرو�س البحر االبي�ض املتو�سط
 2بنف�سج  oبيت الأ�سد
 3مدينة �سميت با�سمها �أهم قناة بحرية  oرائحة
الزهور املنت�شرة
 4قلعة يف اال�سكندرية بنيت �أيام املماليك  oكد�س
 5واحد باالجنليزية �" oأبو  ".....قرية �ساحلية
م�صرية تبعد عن اال�سكندرية  23كم
 6واحدة الرنني (معكو�سة)
 7مهرب
 8مل ��ك فرعوين حكم م�صر قبل �أكرث من  33قرنا
ومات �صغريا
 9م ��ن �أه ��م املعامل االقت�صادي ��ة على نهر النيل يف
جنوب م�صر
 10من �أبواب القاهرة القدمية

 تعرف �رشكة �أ�س��و�س بحوا�س��بها املخ�ص�ص��ة للألعاب �ض��من �سل�سلة ،ROG
لكن بعد �أن دخلت املزيد من ال�رشكات يف جمال الهواتف املخ�ص�صة للألعاب،
تعتزم هي �أي�ض ًا �إطالق هاتف �ضمن ال�سل�سلة ال�شهر املقبل.
�سبق �أن �أعلنت �رشكة  Razerعن هاتفها املخ�ص�ص للألعاب وبعدها انطلقت
ال�رشكات ال�ص��ينية مثل �ش��اومي ع�بر هات��ف  Black Sharkو  ZTEعرب
 Red Magicما يظهر �أن هناك �سوق لهذه الأجهزة ،ومن �أف�ضل من �أ�سو�س
لتطلق هاتفها �أي�ضاً؟
ت�ش�ير ال�شائعات �إىل �أن �أ�سو�س �ستطلق هاتفها املخ�ص�ص للألعاب يف معر�ض
 Computexالذي يجري ما بني  5-9يونيو املقبل.
يف ح�ين �أن��ه مل ت��سرب �أية تفا�ص��يل حول موا�ص��فاته لكن ميك��ن التكهن �أنه
�سي�س��تخدم معال��ج �س��ناب دراغ��ون  845كونه الأق��وى يف ال�س��وق حالي ًا مع
ذاكرة ع�ش��وائية  8غيغابايت و�شا�ش��ة مبعدل حتديث مرتفع رمبا تكون ما بني
 120-144هريتز.

الميزان
مهني��اً :جدي��دك عالق��ة ببع���ض امل�ؤ�س�س��ات �أو
احلكوم��ات �أو مواق��ع النف��وذ ،قد تك��ون هنالك
حتديات عاطفياً :ال تتخذ قراراتك املهمة فردياً،
ولل�رشيك كامل احلق مبناق�ش��تك وم�ساعدتك يف
بع�ض الأحيان

العقرب

القوس

 1عا�صم ��ة م�صر القدمية ومن �أب ��رز الأماكن الأثرية يف
م�صر  oتعهد بعدم تكرار الفعلة
 2يف �أثناء الليل  oمادة يف �صميم مكونات امل�شروبات
الغازية
 3ميدان �شعبي قدمي يف القاهرة  oت�شتم
� 4صمت  oعز دين (نف�س الكلمتني مبعرثة)
 5يك�سد  oالآن باالجنليزية
 6ي�شعر بالنعا�س  oدجاج بدون عظم (باللهجة امل�صرية)
 7ل�ؤل�ؤ  oموقع و�أجهزة التفاعل النووي
 8م ��ردود حفل �أو ما �شابه  oجند متخ�ص�صون بالرمي
بال�سهام
 9يخ�ص� ��ص وقت ��ه وين ��زوي لعمل ��ه  oللتمن ��ي
(معكو�سة)
 10كوبري على النيل حتر�سه الأ�سود

مهني�� ًا� :أحذرك م��ن هذا اليوم و�أرى ت�ش��نجات خالله
وعتب�� ًا و�أعط��ا ًال يج��ب �أن ت�ص��لحها قب��ل �أن تتفاقم
الأم��ور وتزداد تعقي��داً عاطفي ًا :التفاه��م مع ال�رشيك
هو �أق�رص ال�س��بل للو�صول �إىل عالقة �سليمة بعيداً عن
ال�شوائب واملطبات

الجدي
مهني�� ًا :ت�ش��ارك بع�ض الزم�لاء �أفراحه��م �أو تعرب
عن نف�س��ك بطريقة فنية تعجبهم ،فتنال �إعجابهم
وتقديره��م واحرتامهم عاطفي ًا :تعي�ش رومن�س��ية
حمتملة �أو تلتقي �شخ�ص ًا مميزاً يقلب حياتك ر�أ�س ًا
على عقب

الدلو

بيت الصويرة الثقافي يحتضن معرضا للكتاب
بغ��داد – اجلورن��ال� :أق��ام البي��ت الثق��ايف يف
ال�صويرة احد ت�ش��كيالت دائرة العالقات الثقافية
العام��ة يف وزارة الثقاف��ة وال�س��ياحة والآث��ار
بالتعاون مع منتدى �ش��باب ال�ص��ويرة معر�ض��ا
للكتاب ،حتت �شعار(نافذة �إىل العامل كتاب) .
و�ض��م املعر���ض الع��شرات م��ن الكت��ب
والنتاج��ات الثقافي��ة الت��ي تنوع��ت
عناوينه��ا وم�ض��امينها ماب�ين
ال�سيا�سية ،والتاريخية ،والأدبية،
والثقافي��ة،
والريا�ض��ية،

مهني ًا :يوم مثمر ون�شيط لك �أيها املجتهد واملثابر،
ال تهم��ل عملك وال تتكا�س��ل وال ت�تردد يف الإقدام
عل��ى خطوات جريئة عاطفي�� ًا :ال تقف عند املحطة
الأوىل م��ن اخليب��ة ،لأن الأف��ق يب��دو �أك�ثر جناح ًا
وفائدة وال �سيما يف جمال امل�شاريع امل�ستقبلية

مهني�� ًا :ال ت�س��مح لأح��د �أن يخ��رب عليك حيات��ك ،مزاج
النا�س م�ش��كلتهم هم ولي�س م�شكلتك انت ،واالرتفاع عن
الهموم الب�س��يطة قد ي�س��اعدك يف اتخاذ القرارت املهمة
وامل�ص�يرية عاطفي�� ًا :علي��ك �أن متنح ال�رشي��ك مزيداً من
الوقت واالهتمام ،فهو ي�شعر ب�أنه مهم�ش على نحو كبري

عامودي ًا

واالجتماعي��ة ،والديني��ة ،ب�إال�ض��افة �إىل املج�لات
والبحوث والر�س��االت العلمية وغريها ،و�شهد املعر�ض
ح�ض��ورا واف��را وغف�يرا للجه��ات الر�س��مية املتمثل��ة
باملجل���س املحل��ي وم��دراء الدوائ��ر �إ�ض��افة للنخ��ب
الثقافي��ة والباحثني الأكادميي�ين ومنظمات املجتمع
املدين واملتابعني لل�ش���أن الثقايف يف املدينة ،معربني
عن ارتياحهم ملا يقوم به البيت الثقايف يف ال�ص��ويرة
من مب��ادرات وفعاليات ثقافية متنوعة تن�ش��ط وتدمي
احلراك الثقايف يف املدينة.
واكد عدد من املثقفني ان معر�ض الكتاب يعترب نافذة

العذراء

مهم��ة يط��ل م��ن خالله��ا الأدب��اء واملثقف��ون والقراء
واملتابع��ون لل�ش���أن الثقايف عل��ى العل��وم والثقافات
الأخرى من خالل القراءة ومطالعة الكتب والتي تعترب
ركيزة �أ�سا�سية لبناء جيل مثقف مدرك وواعي.
ومت �إه��داء ع��دد م��ن الكت��ب واملطبوع��ات الثقافي��ة
لل�ض��يوف من قبل �أدارة البيت الثقايف تثمينا لدورهم
الفع��ال واملتمي��ز يف دعمه��م وتوا�ص��لهم ،بدوره��م
تقدم��وا ببطاقة �ش��كر وتقدير �إىل �أ��سرة البيت الثقايف
متمن�ين لهم دوام املوقفية واالزدهار بعملهم الثقايف
خلدمة الثقافة واملثقفني.

مهني ًا :ي�ض��يء لك ه��ذا اليوم احلظ حيات��ك املهنية ويثري
ق�ضايا مهمة ،ويحمل اليك القوة واخليارات ال�صائبة
عاطفي�� ًا :ق��د ت�س��اعدك �آراء ال�رشي��ك يف بع���ض الأم��ور
العالق��ة ،لكن عن��ادك قد ي�ؤدي �إىل ف�ش��ل كل اجلهود التي
بذلتها منذ مدة

الحوت
مهني ًا :اجلو مربك وقد تظهر متاعب مع بع�ض الزمالء
�أو م�س�ؤولية طارئة �أو م�رشوع �ضخم غري متوقع
عاطفي�� ًا :عليك �أن تتفه��م خماوف ال�رشي��ك ،فهو �أكرث
اطالع ًا على الو�ضع العائلي ويدرك �أبعاد اخلط�أ

