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قالت إدارة مـهـرجـان طـنـطا الـدولي لـلـشـعر إن  30 شاعـرا من  17 دولة عـربـيـة وأجـنـبيـة سـيـشـاركون في
قبل. وطـنطا هي عاصمـة محافظة الـغربية وتقع عـلى بعد نحو الدورة الرابعة لـلمهرجان في تـشرين األول ا
هرجان مصر ولبنان شاركة في ا صرية القاهرة. ومن ب الدول ا  93 كيلومترا شمالي العاصمة ا

تحدة. تنظم غرب والكويت وسلطنة عمان واألرجنت واالكوادور وإسـبانيا وهولندا وروسيا والواليات ا واألردن وا
هـرجان جـمعـية شـعر لألدبـاء والفـنانـ بالـغربيـة بالـتعـاون مع وزارة الثـقافـة في الفـترة من  26 إلى  29 تشرين ا
دارس حـافـظـة الـغربـيـة وبـعض ا األول. وتـقام األنـشـطـة والفـعـالـيـات في جامـعـة طـنطـا ومـراكـز وأنـدية الـشـبـاب 
شـارك اإلسباني كيـبا موروا والروسيـة اوجلا خوخلوفـا والهولندي يوست واألماكن العامة. ومن أبـرز الشعراء ا
هرجـان خالل دوراته الثالث السابقة . وحقق ا بارس ومن مصر محـمد زيدان وأحمد اجلعـفري وعبد القـادر أم

ؤسسات التعليمية والثقافية. حراكا ملموسا بفضل إقامة أنشطته وسط جتمعات الشبان وفي ا

رسالة القاهرة
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احللة
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(الشعر والتلقي- ط1-1997 - دار
الـشـروق- عـمـان)(8).. إضـافـة إلى
ـــارس  –بــــغــــيـــاب ذلـك.. فـــهــــو 
الــــصـــــورة - دورًا إغــــرائـــــيًــــا في
اإلدهــاش والـــغــرابــة قـــد ال يــثــيــر
الــقـار الــعـادي.. غــيـر أنـه يـحـرّك
الـفـضــول لـدى الـقـار الـنـخـبـوي;
األمــــر الــــذي يــــعـــنـي أن (مــــقـــداد
مـســعــود) يـخــتـار قــرّاءه بــعـنــايـة
تعـادل بحث أولـئك عمّـا هو مـغاير
وجـديـد. وهـذه مـجـازفة ركـبـهـا كل
ـؤلف والناشـر; فبالـقدر الذي من ا
يبدو فيه العنوان (أرباض) مغايرًا
وجـاذبـا عـنـد الـبـعض.. يـبـدو عـند
آخـــريـن عـــنـــوانًـــا طـــاردًا في وقت
تسـعى فيه دور النـشر إلى عناوين
بـرّاقة لضمـان تسويق الكـتاب بعد

أنْ أصبح صناعة.
ويــتـمـوضع اسـم الـكـتــاب هـنـا في
أعلى صـفحة الـغالف بخط عريض
دافـعًـا اسم الـكــــــــاتب إلى األسفل
ــا هــو (مــا قــد يـــبــدو مــغـــــــايــرًا 
ـؤلـف كـمـا شــائع) بـقــصـديــة من ا
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ــؤشــر اجلـنــسي هــو مــلـحق "إنّ ا
بـالعـنـوان كمـا يـرى (جيـنيت)"(9).
ومكـان تـمـوضـعه غالـبًـا قـريـبًا من
الـعـنـوان الرتـبـاطه به; فـهـو مـعـبّـر
عنه. أما وظيفته.. فإخبارية; تُطلع
الـقـار عــلى جـنس الــعـمل األدبي
الـذي أمـامه.. األمـر الـذي يـسـاعـده
ـعـرفي عـلـى اسـتـحـضـار خــزيـنه ا
اخلـاص بـهـذا اجلـنس لالسـتـعـانة

به للدخول إلى العمل.
يــثـيـر جتــنـيس (وحــدات شـعـريـة)
الــذي وضـعـه الـشــاعــر عـلى غالف
ـــتـــلــقي كــتـــابه غـــمـــوضًــا لـــدى ا
الـسـلـبي.. وإدهـاشـا مـعـرفـيًـا عـنـد
تـلقي اإليـجـابي; خصـوصًا وأنه ا
جـــنس شـــعـــري مــســـتـــحــدث.. أو
تسمية جلنس شعري قائم يحصل
بــهــا الــشــاعـــر عــلى بــراعــة وضع
الـــتــســـمـــيـــة (وهـــو أمـــر مـــتــروك

.( للمتخصص
ـؤلف ومــعه الـنـاشـر لم كـمـا أنّ ا
ـا عن عمد مـناصات يـستـثمرا ر
قـدمة كـلمـة النـاشر االستـهالل ا
فـي بـــيـــان مــا تـــعـــنـــيـه (الـــوحــدة
الـشــعــريــة) عــلى وجه الــتــحــديـد
حيث اكـتفى الـناشـر بأسطـر قلـيلة
على غالف الـكـتاب األخـيـر والذي
هــو ضـــمن مــنـــاصه الـــنــشــري ال
تـسعف (كمـا نرى) في بيـان مدلول
دقــيق لـ (لــوحــدة الـشــعــريــة) ومـا

ايزها عن قصيدة النثر.
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بواسطته ينـسب الكتاب لصاحبه
وبه تـعـرف حـقـوق مـلـكـيـة الـكـتاب
ــــؤلف مــــا دون غـــــيــــره. ومع أنّه
"يــكـون في أعــلى صــفـحــة الـغالف
بــــــخـط بـــــارز"(10) إال أنــــــنــــــا في
(أربـاض) نـرصـده مــتـمـوضـعًـا في
األســـفل ســـانــدًا لـــكـل من عـــنــوان
ــا هـــو ســائــد ــغـــايــر  الــكـــتــاب ا
وجتــنـيـسه (اجلــديـد) في قــصـديـة
ــؤلف كــمــا نــزعم واضــحــة من ا

ليبدو وكأنه يرفعهما.
¡«b¼ù« W³²Ž

اإلهـداء كـنص موازٍ " يـنـتمي إلى
ـوازيـات الـنصـيـة اإلرادية خـانة ا
أي: الــتـي تــقع حتـت مــســـؤولـــيــة
ــبـدع"(10) ولـو أردنــا جتـاوز مـا ا
تعنـيه عتبة اإلهداء بشـقيها العام
واخلـاص وتــاريخ وشـكل ظـهـوره
ـكن ومـكـانه من الـكــتـاب والـتي 
الرجـوع إليـها في مـصادرهـا نرى
أنّ (أربــاض) مع خـلــوّه من إهـداء
كن الـركون إلـيه والـقول بـوجود
صـــريــحًـــا ال يـــخـــلـــو مـن (إهــداء
ضــمــني) عـــلى صــفــحـــة الــكــتــاب

اخلامسة:
"ولدي مهيار

خذني إلى عنب الوقت
خذني إلى عنب الوقت والعرش

يا مهيار
أنت زعيم

في ربض.. من أرباض اجلنة"
إنّ مــا يـدعـونــا إلى الـركــون لـكـون
هــذا الـــنص هـــو إهــداء; اخـــتالفه
(جنسًا) عن باقي (وحدات) الكتاب
الشعـرية.. فهو ينـتمي إلى قصيدة
الـنـثـر وكـذلك خلـلـوّه من الـعـنوان
الـثـانـوي الذي الـتـزم به الـشـــــاعر

في جمــــــيع وحـــــــدات الكتــــــاب.
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تـــخـــتـــلف الـــعـــنـــاوين الـــفـــرعـــيـــة
لـلـنــصـوص عن الــعـنــوان الـرئـيس
للكتاب في كونها ليست ذات جانب
إشــهــاري أو تــســويــقي فــهي ذات
ـا حتتـها عالقـة بشـكل أو بآخـر 
من نــصــوص.. وهـــو مــا جلــأ إلــيه
الــشـــاعـــر في الـــقـــسم الـــثـــاني من
عـنون (وحـداته الـشعـرية) ص 77ا
بـ (ترابضات). وقـد اشتقت عناوين
جـمـيع الوحـدات في هذا الـقسم من
الـفــعل (ربض).. في حـ اسـتـخـدم
في الـــقــسـم األول األرقــام واألعــداد
عنـاوين فرعيـة لوحـداته الشـعرية..
فــــاصال بــــوحــــدات مــــعــــنــــونـــة بـ
(تـشــجـيـر) بـ بــعض اجملـمـوعـات

وكما مب في اجلدول:
الـــــــعــــــــنـــــــوان اجملـــــــمــــــــوعـــــــة
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 6األعــــــــداد الـــــــــفــــــــرديــــــــة – 33
41يالحظ  اسـتــمـرار الــعـنـاوين
باألعـداد الفرديـة وتوقـفهـا باألعداد

الزوجية عند العدد 34
 7تشجير

43 – 67)  8األعداد الفردية (
 9تشجير

69  10العدد الفردي 
 11تشجير

 12األعداد الفردية ((79 – 71
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إنّ عــــلم الـــعـــدد عـــلـم قـــائم بـــذاته.
فـــالـــفـــيـــثــاغـــوريـــون أو "شـــيـــعــة
فـيـثـاغـورس" كـمـا سـمّاهم ثـابت بن
دخل إلى قرة في تـرجمته لـكتاب (ا
عـلم الـعـدد) يـقـولـون: "أنّ كل شيء
هو الـعدد".. وجمـيع "األشياء أعداد

في جوهرها".
 كمـا أنّ الـرسـالـة األولى من رسائل
الـقــسم الــريــاضي إلخـوان الــصــفـا

كانت في العدد.
وبـذلـك نـرى من خـالل سـيــاحــتــنـا
احملــــدودة فـي عــــتـــــبـــــات كـــــتــــاب
(أربـــــاض) أنّ األســـــتـــــاذ مـــــقــــداد
مـسـعــود يـخــتـار قــارئه.. وهـو أمـر
يدركه مَنْ ال يـجـد متـعـته في النص
وحــــــده بـل فـي طــــــرق تــــــلــــــقّــــــيه

والوصول إليه.
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(1):أربـــاض- وحـــدات شــــعـــريـــة-
مقداد مـسعود- دارضفاف لـلطباعة

والنشر والتوزيع –ط2018-1.
.. مـقدمـة كـتاب  (2): سـعـيـد يقـطـ
(عتـبات/ جـيرار جـينـيت من النص
ـنـاص)- عـبـد احلق بـلـعـابد- إلى ا
ط1- 2008 مـنـشـورات االختالف /
الـدار الـعــربـيـة لـلــعـلـوم نـاشـرون..

ص15.
ـــعــجـم الــوســـيط- (3): قــامـــوس ا
قــامـــوس عـــربـي عــربـي- نـــســـخــة

الكترونية.
(4): شــــعــــريــــة اإلهــــداء- جــــمــــيل
حـمــداوي- شــبــكـة األلــوكــة (مـوقع

الكتروني).
(5): كـتاب (عـتبات/ جـيرار جـينيت
ـناص)- عبد احلق من النص إلى ا
بــلــعــابــد- ط1- 2008 مــنــشــورات
االخـتالف / الـدار الـعـربـية لـلـعـلوم

ناشرون.. ص28.
صدر السابق ص 48 – 45. (6): ا

صدر السابق ص67. (7): ا
(8): ســيـمـيـاء اخلـطـاب الـروائي –
قـراءة في "الـولي الطـاهر يـعود إلى
مــقــامع الــزكـي" لــلــطــاهــر وطــار –
محاضرة لألستاذة (نعيمة سعدية)
 –كـلـيـة الـلـغـات واآلداب  –جـامـعـة
مـحــمـد خــضـيـر  –بــسـكــرة (مـوقع

الكتروني).
(9): كـتاب (عـتبات/ جـيرار جـينيت
ـناص)- عبد احلق من النص إلى ا
بــلــعــابــد- ط1- 2008 مــنــشــورات
االخـتالف / الـدار الـعـربـية لـلـعـلوم

ناشرون.. ص89.
صدر السابق ص64. (10):ا

 (11): شـــعــريـــة اإلهــداء- جـــمــيل
حمداوي- مصدر سابق.

(الـعـتبـة) لـغـة: هي "خـشـبـة الـباب
التي يوطأ عليها قبل اجتيازه"(3)
وجتـمع علـى (عتـبـات). وتـمثّل في
ـصــطـلح الــنـقــدي كل مـا يــحـيط ا
بـالـنص الـرئــيس ويـسـيّـجه "مـثل:
ــقـــدمــة الـــعــنـــوان واإلهـــداء وا
ــقــتــبس وحــيــثــيــات الــنــشـر وا
وكــــلــــمــــات الـــغـالف واأليــــقـــون
والــــغالف..."(4) والــــتي تُــــســـمى
ـجمـوعـهـا بـ (الـنص احمليط) أو
ـــنــــاص).. وهي الــــتي تــــعـــطي (ا
لــلــكــتــاب هـويــته وتــمــثل األرجل
شـي بهـا النص جلـمهوره الـتي "
وقـرّاءه قصد مـحاورتهم والـتفاعل

معهم"(5).
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ـناص يـجـمل عـبـد احلق بـلعـابـد ا
(6): مــــنـــاص في نــوعــ مــهــمــ
ــنــاص الــنــشــري) الــنــاشــر.. أو ا
ـــنـــاص ــــؤلف.. أو ا وَ(مـــنـــاص ا
التأليـفي). ففي ح يعد (الغالف
اجلالدة) مـن األمـــــور الـــــتي يـــــتم
ؤلف االتفـاق بشأنـها ب كل من ا
والـنــاشــر; يـرى أنّ (اسم الــكـاتب
الـــعــــنـــوان الـــرئـــيـس والـــفـــرعي
العـناوين الـداخلـية.. وغـيرها) من
مــــســـــؤولــــيــــة الــــكـــــاتب وحــــده.
وسـتـقــتـصـر مـقـاربــتـنـا هـذه عـلى
ـــــفــــردات فـي (مــــنــــاص بـــــعض ا
ــــكن ــــؤلـف).. وتــــلك الــــتـي ال  ا
ـــؤلـف فــــيـــهــــا في إغــــفــــال رأي ا

(مناص الناشر).
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إذا كــان الـــكــتــاب رســـوال لــكل من
الـكـاتب والـنـاشـر إلى اآلخـر (فـرد
...); فـإنّ أولى مــؤسـسـة جــمـاعــة
عـالمـات هــذا الــرســول هي غالفه:
فـيه تـتـحـدد هــويـته واخـتالفه عن
غـيـره. وغالـبـا مـا يحـتـوي الغالف
أربع إشـــارات دالـــة (إضـــافـــة إلى

اسم دار النشر).
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نص بـصـري وهي من الـنـصوص
هـمة الـتي غالـبا مـا يتم وازيـة ا ا
اخــتــيــارهــا اتــفــاقــا بــ الــكــاتب

والناشر. 
وال يـــنـــحـــصــر دور صـــورة غالف
الـكـتـاب في تـسـويق الـكـتـاب عـبـر
مـــغــازلـــة عــ الـــقــار فـــقط.. بل
ومـحاولـة سـحبه إلى الـكـتاب عـبر
ــوحــيـة والــتي من تــفـاصــيــلـهــا ا
فترض أن تلمّح بشكل أو بآخر ا

إلى النص الرئيس.
ـــقــداد مــســعــود غالف (أربــاض) 
يـشـهـر نفـسه بـغـيـر هـذه األيـقـونة
الدالـة! وترى قراءتـنا أنّ ذلك يأتي
ــا الـنــاشـر ـؤلف ور رغــبـة مـن ا
ــتــلـــقي أمــام أيـــضــا إلى وضـع ا
مـــغـــايــرة مـن شــكـل آخــر
تكمن في مـسمّى العنوان
وجتــــنـــــيس الـــــكــــتــــاب
فــــوجـــود الــــصــــورة قـــد
يـــتــســـبب فـي تـــشــتـــيت
وســيــلــة الـتــلــقي األولى
) وإشــغـالــهـا عن (الـعــ
ـسـمّى وحـداثـة غـرابــة ا

التجنيس.
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نص مـــوازٍ آخــر.. وهــو
"عـــــبـــــارة عن كـــــتـــــلـــــة
مـطـبـوعـة عـلى صـفـحـة
الــــعـــنـــوان احلــــامـــلـــة
صـاحـبـات أخـرى مثل
اسم الــــــكــــــاتب أو دار
الــــنـــشـــر"(7) وجــــنس
الـكـتـاب. وهـو إضـافة
إلى كـــونه "يـــعـــلن عن
طــبــيــعــة الــنص ومن
ثــمـــة يـــعــلـن عن نــوع
القـراءة التي يتطـلبها
هذا الـنص" كمـا يقول
الـشـاعـر (عـلي جـعـفـر
الــــعالق) في كــــتــــابه

قداد مسعود (1) الوحدات الشعرية 

حمل ديوان (اختـلطت على بوصـلتي اجلهات) لـلشاعر رعد
زامل وجعا مزمـنا للبحـث عن احلقيقة وجـعا استوطن ذاته
منـذ بـواكيـر اعمـاله الـشعـريـة فكـان وجـعا من نـوع خاص
انـفـتـحت فـيه رؤيـة الـشـاعر الـفـلـسـفـيـة الى افق الـبـحث عن
قالة على نـار هادئة من الـفقدانات واالحـتياجات .. الذات ا
ونـقــر ان الـشــعـر في جــوهـره هــو تـيه وهــو مـشــروع غـيـر
مــكــتــمل واليـــتــحــدد بــهــدف غــائـي فــهــو ضــد احلــقــيــقــة
ـنفـتح في عوالم الـشعـر من هذا فالالحـقيـقة هي الـوجود ا
بـدأ الـشــاعـر يـعـيش حــاالت الـشك بـقــلق بـدأهـا بــقـصـيـدة
(اعتذار) الـتي قدم بهـا اعتذاره الشـياء الطـبيعـة ومتعـلقات
ذاته في اوجاعها واحـزانها ولـيس في افراحهـا ثم قصيدة
(االستـهالل) التي حـصل من خاللـها عـلى (عـشبـة أخرى)
الهي للـخـلود وال هـي للـفـناء وكـأنه خُـلق لـلوجع الـسـومري
الــتـــلــيــد .. (لـــرعــد زامل/الـــطــاعن بـــالــعـــطش/قــارورة من
الـدمع/وعـشـبـة اخـرى العالقـة لـهـا بـاخلـلـود وال بـالـفـنـاء.)
يقول ديكارت : ( بحثت في الوجود فلم أجد موجود إال أنا
أنـا أفـكر إذًا أنـا مـوجـود وكل مـوجـود ال بـد له مـن مـوجد
فمـن الذي أوجـدني وال يـجـوز أن يـكـون الذي أوجـدني أقل
مـني ألن ال يــجـوز أن يــقـدر األدنـى عـلى خــلق األعـلى وال
يــجـوز أن يــكــون الــذي خـلــقــني مــســاويًــا لي ألنه لــو كـان
مسـاويًا لي فـلمـاذا لم أوجده أنـا ونكـون نحن مـتسـاويان
إذًا البـد أن يـكــون الـذي أوجـدني أعــلى مـني ولــيس هـنـاك
أعلـى مني إال الـله) هـذا اجلـدل مـرّ به الـشـاعـر رعد زامل
لكـن يدرك انـه يقـود لـبـنـاء مـشروع رؤيـوي اليـتـكـامل الـبـتة
فالـشـعـر يـسـتـوطن ارضـا رخوة يـعـتـاش عـلى اخلـيـال تلك
الـصـورة الـذهـنـيـة الـغـيـر مـرئـية وقـد تـنـدمـج هـذه الـصورة
ــوضــوعي لــتــقـدم بــصــورة اخـرى حتــمـل شـقـي الــذاتي وا
صـورة مــرئـيـة قــريـبــة من الـواقـع ويـبـقـى الـنص الــشـعـري
يـصـارع من خالل الــبـنـاء الـلــغـوي وبـخـاصــة في صـعـوبـة
والدته بــامــتــزاج حــاالت الــلــذة واأللم .. وحــ الــبــحث عن
الـوجـود هـذا يـعــني الـبـحث عن رؤيــة االنـسـان وإحـسـاسه
وإنـطـبــاعـاته وإنـفــعـاالته ونـوازعه الــداخـلـيــة كـونه اخملـلـوق
الـوحـيـد الـذى يـسـتـقـبل الـوجـود بـوعى لـيـسـقط عـلـيه رؤيـته
وأحـكــامه وتــقــيـيــمــاته وصــوال إليـفــاء حــاجـاته اجلــســديـة
والنـفـسـية بـإنـتاجـهـا لألفـكار كـوسـيلـة فـ(احلـيـاة مجـمـوعة
هائلة من اإلنطبـاعات نختزن مع كل مشـهد وصورة إنطباع
يُكـون مـوقفـنـا وتقـييـمـنا لـلـمشـهـد الوجـودى تـؤطره احلـاجة
واإلشباع واألمان ويـتحدد اإلنـطباع وفق قـطبى اللذة واأللم
لـيــتم إخــتـزان الــصــور واإلنـطــبــاعـات فى أرشــيف الــدمـاغ
لنستدعيها عند احلاجة ,فاألفكار نتاج مجموعة صور هائلة
 ترتيبها وجتميعها بطريقة نراها منطقية أو خيالية لتحقق
حالـة من اإلشبـاع اجلـسدى والـنفـسى .) وتـبقى مـحاوالت
االنــســان واصــراره الــدائم في تــرجــمــة الــواقع الى صــور
يتـافيزيقيا وانا اجد ان فكرية مجردة بعيـدا عن مثاليات ا
هناك صراع يقوده الشاعـر رعد زامل حملاكمة الواقع تارة
بالـتـحـليق فـوقه واخـرى بـالـنزول الى ارضـيـته مـحاوال فك
رمـوزه لـكن الـشـاعـر يـبـقـى في مـنـطـقـة الـصـراع طـويال ..

يقول في قصيدة (نكوص) :
(لم يتداركني 
طر الغيم با

غداة نطفة على وجه الرمال
كنت استغيث

لقد أشاحت بخضرتها
االشجار عن وجهي
فلست على وفاق

مع احد ..
روحي بذرة الشك

( والعالم حقل اليق
ثـــبت لـــنـــا ان الــــشك هـــو مـــحـــرك الـــفـــكـــر
االنــسـانـي لـكــنه يــبــقى يــحــوم حــول حــالـة
اليـق حـتى يسـتقـر بنـدول القـلق للـوصول
ـا انـنـا ازاء عـالم الـشـعـر .. الى الـيـقـ و
اذن نحن نبقى في منطقة الالحقيقة اي في
بـنـدول مـتـحـرك ابـداً وان (أخالق اإلنـسـان
وسلـوكه ونظـرته للـوجـود تكـمن فى انحـيازه
لتـناقض عـلى تـناقض ,فاحلـياة والـوجود ال
يتواجدا إال من خالل وجود الـضدين لنجد
أنفسنا قـد إخترنا اإلنـحياز لضـد وإعتبرناه
مـثـالــيـاً كــونه يـحــقق لـذة مــا لـيـكــون الـضـد
اآلخــر قـــبـــيـــحــاً كـــونه ألم.) والـــظـــاهــر ان
الـشـاعـر رعـد يعـيـش عـتـمة شـك وريـبـة ب
الـفـيـنـة واالخـرى يــضيءُ نـوراً خـافـتـاً وسط

نفق اوجاعه .. يقول :
(لقد اختلطت

على بوصلتي اجلهات
ومازلتُ
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الشطرة
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احملك أيتها النفس 
كما لو أنني
أحمل صقراً 

ينزفُ في قفص !)
ورغم اختالط اجلهات على بوصـلته اال انه يتصور وصوله
تـلك حـريـة لـكن انّى له احلـرية الى هدف مـا كـمـا لـو انه 
فهو يـخرج كـما الطـير نـسي حنجـرته في القـفص .. يقول :
(قد حتررت حـبيـبتي/لـكن كمـا يتـحرر الـطيـر/الذي شاخت
أغانـيه/فخـرج ناسـياً حـنجـرته في القـفص) .. اذن الشـاعر
ـتـصـاعـد في الـبـحث عن اجـوبـة يـؤثث اوجـاعه بـالـصـراع ا
ـتراطـمـة في بـحـور من احلـيـرة من خـالل صوره السـئـلتـه ا
الشعريـة وتناصاته والسـيما مع آي الـقرآن الكر مـعمقا
فـلــسـفــته اخلــاصـة في تــعــامـله مع احملــيط الــوجـودي له ..
فاحلـياة ثـمـينـة جداً يـحـصل علـيهـا كل إنـسان مـرة واحدة
ومن ثم يخرج منهـا نهائيـاً.. فكل واحد يحدد مـا تكون عليه
حـيـاته وكـيف يـتـعـامل مع فـرصـة وجـوده في مـلـعب احلـيـاة
قبل أن تـنتهي الـلعـبة بـالنـسبة لـه ويخرج تـمامـاً فلـو اخذنا
العلم كالبيولوجيا او السايكلوجيا.. يقول األب هاني دانيال
الدومـينيـكي : يـتكون أسـم كل من هذه الـعلـوم من كلـمت :
بيو(احلياة) أو سايكـو(بسكيه- نفس) اليـونانيت  مضاف
اليـها كـلمـة (لوجـيا) أي "الـلوغـوس" والتي تـعني "خـطاب أو
عــلم احلـيــاة وعــلم الـنــفس فــالـعــلم مــيـدان من كالم عن "
ـتــلك مــادة يـدرســهـا (احلــيــاة والـنــفس) يــسـعى نـاحــيــة 
الـوصـول من خاللـهـا الى عـلـمـيـة حـقـيـقـة يـثـبـتـهـا مع مـرور
الزمن ومن جانب أخـر له منـهج أو طريقـة تعتـمد مجـموعة
أسس وقواعد ونظريـات تنتظم وفق مـنطق مع فالـكيمياء
ادة عـن طريق تـقـسـيم مكـونـاتـها الى مثال تـهـتم بـطـبيـعـة ا
العناصر وجزيئات وذرات لتدرس االواصر التي تنبني من
ـكن أخضاعـها للـتحليـل واستقاء حـقائق تصف خاللها و
ـواد والـريـاضـيات تـهـتم بـعـمـلـيـة ربط مـا هو طـبيـعـة هـذه ا
رقمي وحـسـابي من خالل نـظريـات وبـراه حـسـابيـة فأي
بحث مـلم في هـذه الـعلـوم يـنـبغي عـلـيه االخـذ باالعـتـبار كل
ــثـبــتـة مــسـبــقــا ويـدرســهـا خالل ســنـوات هـذه الــبـراهــ ا
لـيـتـخـصص بـهـا لـكن احلــال يـخـتـلف مع الـفـلـسـفـة النـهـا
عدة تعـيش مقـارنات مـثال ان وظيـفة الـيد حـمل االشيـاء وا
للـهـضم والـرجـل الـتـحـرك واالنتـقـال هـكـذا بالـنـسـبة الى
فهي تمثل فـعالية الـعقل وغايته فـلو بقي االنسان الفلسفـة 
بدون حـركـة فهـو يـفـقد قـابـليـة احلـركـة وتشل رجـله هـكذا
بـالنـسـبـة الى الـعـقل فـيـمكـن أن يتـحـجـر أن لم يُـسـتـخدم ..
يقـول الشـاعر رعـد زامل : (فأقـول : يامن ألـفتَ ب الـذئاب
ـــاذا تـــركــتـــني غـــريـــبــا/مـــثل مـــصـــبــاح ـــصــابـــيح .../ وا
أعمى/يـتعـثـر في بيت الـوجـود?) ويبـقى مسـكـونا بـاالسئـلة
رغم انه ماكثا فـي بيت الوجود يـحاكم كل شيء وكل طرقه
مـــتـــاهـــات تـــفـــضـي الى مـــتـــاهـــات لــــكـــنه يـــخـــاطـــبـــهـــا :
(كعـادتي/مـازلت ـ هـناك ـ احـمل لك كل مـايـفيض بـالـرحيق
من االزهار والـكلـمات) وهـكذا يـستـمر في صـراع وجودي
يحمل فلسفته اخلاصة التي حترك عقله باجتاه احلقيقة ..
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أتــــذكّـــر أنّ عــــرّافـــة قـــالـت ألمّـــنـــا
الكبيرة; ح شكتْ لها قلّة الرزق:
"غـيّـروا عـتـبـة بـيـتـكم"!! ولم يـفـعل
ــكــان الــوحــيــد أبي ذلك..  إذ أنّ ا
ــقـــتــرح كــان أمــام بــاب لـــلــبــاب ا
جـارنا. ولـذلك بـقيـنا نـدخل الـبيت

من عتبته األولى والوحيدة.
ـــــعــــتــــقــــد ويــــبـــــدو وفق هــــذا ا
ــيــثــولــوجي الــذي بــقــيت أمّــنــا ا
الـكبيرة تتـحسر على عـدم تنفيذه
أنّ دخول البيت من عتبته األخرى
ا يغيّر الـكثير.. مع أنّ مكونات ر
الـــبــيت وفــضــاءاتـه ســتــبــقى هي

ذاتها.
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ـا لـوحـدتـهـا اخـتـارت الـعـرب قـد
ــكــتــمـلــة األولى اسم الــشــعــريـة ا
(الــبـــيت).. وأطــلــقـت عــلى بــعض
أجــزاءه لـــفظ (الـــوتـــد) وجــعـــلت
قـصـيـدتــهـا (عـمــوديـة) ألن الـبـيت
يـتـهــاوى بـغـيـر عـمــد. ولـديـنـا في
احتـاداتـنا ومـؤسـساتـنا الـثـقافـية
بـيـوت لــلـشـعـر.. وبــيـوت لـلـسـرد
وكل هذه البيوت لها (عتبات) البد
من الوقـوف عنـدهـا قبل الـدخول..
ذِينَ آمَـنُـوا لَـا تَـدْخُـلُـوا هَـا الـَّ (يَـا أَيـُّ
ــيـ بُــــيُـــوتًـــا غَــــيْـــرَ بُـــيُـــوتِــــكُمْ حَـــتـَّ
تَسْتَـأْنِسُوا وَتُـسَلمُـوا عَلَيـ أَهْـلِهَا ـ
رُونَ) كُـمْ تَـذَكـَّ ـكُمْ لَـعَــلـَّ ذَـــلِـكُمْ خَــيْـر لـَّ
(ســورة الــنــور- اآليـة 27.. ) فـإذا
أذن لــنـا في الــدخـول; فـعــلـيـنـا أن
نــأتـــيـــهــا مـن أبــوابـــهـــا.. (وَأْتُــوا
قُـوا اللَّهَ الْـبُيُـوتَ مِنْ أَبْـوَابِـهَا ـ وَاتـَّ
لَـعَـلَّكُـمْ تُفْـلِـحُـونَ) (سـورة الـبـقرة-

اآلية 189) .
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ـكان ولـوج العالم مـن الصعـوبة 
الــــشــــعــــري لــــشــــاعــــر مــــتــــعـــدد
االهــتـمــامــات يــصف نــفـسـه بـأنّه
(قـار منـتج).. ويـكرر ذلك في جلّ
ـنـتـجـة) مـا يـنـشـره من (قـراءاته ا
للمشروع السردي الروائي عراقيًا
وعــربـيًــا.. نـاهــيك عن اشـتــغـاالته
األخــرى في احلــقــلــ الــفــلـســفي
والـــشـــعـــري (نـــقـــدًا) وتـــألـــيـــفـــا.
فــاألسـتــاذ مـقــداد مـســعـود يــنـأى
بــنـــفــسه في كـلّ مــا يــكـــتــبه عن
ـسـتـرخي نـحو الـقـار الـكـسول ا
آخــر يــريــده (مــنــتــجًــا).. لـه ولـو
بـعض من وعي مـعـرفي يـسـاعـده

على تلمّس نصوصه.
ـــكـــنـــنــا وألنّ "الـــنص بـــنـــاء ال 
االنـتـقــال بـ فـضـاءاته اخملـتـلـفـة
ـــــرور مـن عــــتـــــبـــــاته"( 2 ) دون ا
حتـاول ورقتـي هذه تلـمّس عـتبات
(أرباضه) طمعا في الدخول إليها.
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