
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6076 Thursday 28/6/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6076 اخلميس 14 من شوال 1439 هـ 28 من حزيران (يونيو) 2018 م

WŽUA³ «Ë  u*« “«dÐ≈ X O  WO bF «

bL×  œË«œ ÊULKÝ dFý w  WOH K  ` ö

W³  ÍœU¼ ÕU$ 

بغداد

الشاعـر في حلبـته يرفع ناقـوس اإلنتباه
ليؤشر اخلطأ  قـال في  قصيدة طبعاً ..

والى األبد  :
قـد أسـهـو قلـيالً عن وسـامـتي لـيـفـهـمني

الرصيف ..
قـد اتـسـلـسل " أوالً " في بالط الـضـحـايا

وأغيب عن البيت 
لــكـني بــر من فـردوس يــلــمع في مـدفن

الغرباء 
شتعل هناك  وآم ألصدقائي ا

           في العامرية ...
         /5أيلول /  1996

 الشـاعر هنـا يشـير في هـذا التاريخ الى
ـلجأ الـعامرية حادثة الـقصف الوحشي 
في بــغـداد الـذي راح ضــحـيـتـه أكـثـر من
" "400طـفل وامـرأة وشــيخ  وعـود عـلى
بـدء كــيف يـنـسى الــشـاعـر ارادة احلـرب
الـتي جــرّبـهـا بـحـواسـه قـبل عـقـله ? ألنه
عــايـشـهـا يـومــاً بـيـوم وعـلــقت مـآسـيـهـا
بــذهـنـه الـيس الــتـجــربـة خــيـر بــرهـان ?
والسـيـمـا أن الـفـلـسـفـة بـدأت تـبـتعـد عن
العـقل احملض نحو الـتجـريب وان تكون
احلقـائق واضحـة للعـيان ال لـبس علـيها
وال غــطــاء يـغــطــيـهــا  قـال فـي قـصــيـدة

فارزة  :
ذات هجوم 

كان النوم منشغالً بالقتلى 
لجأ مستودع أحالم خلّب  وا
باهج كالبساطيل أيقن ان ا

كالهما ال يذكر في الئحة اخلسائر 
فاغلق البحر وراءه 

ودحرج األيام خلف الراجمات 
ـا تـسبـبه ارادة احلـرب يدفع عـرفة  فـا
ثمنها حتى من رفع الفتة اإلنتباه ضدها
أيـضـاً ألن اإلرادة الــعـامـة خـارج الـزمـان
كان وهي تـفرض نفـسها بـقسوة قال وا

من قصيدة  قدم في األعالي  :
على مبعدة من كلب واناس يعرجون 

يقيم هناك طبيب اخلطى 
سيعرض ساق  –واشترى 

األولى تشبـه التي نسـيتهـا في "ديزافول
ا تسـاقط من نصب تذكارية "واألخرى 

سأمشي بهما دهوراً
ح أشتهي التقرّب من سريري 

ــاذا اعـتـاش احلــراس عـلى فـهـل عـرفت 
األحالم 

دينة ..? وازدهرت صناعة اخلفاش في ا
ال يـهم .. وجلأ الـشـاعـر في قصـيـدته هذه
الى أسـلـوب الــسـخـريـة ألن ارادة احلـرب
وت ال يـستـطيع أن يـدفعـهمـا عنه فـقد وا
وجـد فـي الـسـخـريـة طـريــقـاً لـتـفـريغ األلم
الــذي يـحــز بـنـفــسه بـعــد أن فـقــد سـاقـيه
نــتــيـــجــة حــرب وارادة كــان خـالصــتــهــا
عوقون والشهداء ويغلّف سلمان شعره ا
بـالــشك أيـضـاً ويـعـيــد الى الـذهن مـقـولـة
ديـــكــــارت  مــــا دامت واقـــفــــاً عــــلى هـــذه
الصخرة فـأنا موجـود  ولكن بوجه آخر 
قــال فـي قــصـــــــــــــيـــدة -  أنتَ  بـــكـــســر

: - الع
في أي الكواكب تزدهر النجاة ?

في اجلنون ...? -
أم في السويد ...? -

أم في التهام الوصايا ...? -
سأعولم الصيحة 

متفشياً كاجلسر ب ضائع 
وأعوى بالـ "رصافة" يا جنفي 
فتهطل من قعر هاللك " صه "

واثيق  كأنك تكسر وجه ا
مستنكراً على الزنوج بياض اخلنوع ..
فـالـنجـاة مـعـادل مـوضوعي لـدى الـشـاعر
لــصـخــرة ديـكــارت  ولـكن الــسـؤال الـذي
يطرح نـفسه أين يجـد الشاعـر النجاة في
أي الـــــكــــــواكب  فـي اجلـــــنــــــون  أم في

السويد..? 
إن الشاعر لم يـجد جناته من هذه احلرب
بعد أن فـقد سـاقيه فيـها سوى في كـلمة "
قـاتلون ا رددهـا ا جنفي " وهي كـلمـة طا
الـــعـــراقـــيــــون في احلـــرب أي ســـتـــكـــون
مــقـابــرهم في الــنـجـف ان عـاجالً أو آجالً
الذي يحوي مقبرة السالم الكبيرة فالشك
اذن لـديـهم مـقـطـوع بـالـيـقـ وهو مـالقاة
حتفهم وتنتاب الشاعر الشكوك ويصطدم
بــصـخـرة سـيــزيف فـلـيـس وراء الـشـكـوك
يق وكل شيء معرّض لضحك مثلوم من
ـشقة هذه احلـرب الطاحـنة كـمن يشرح  ا
للـحمـال واآلخـر يبـيع األجراس في حي
أطــرش   قــال في قــصـيــدة  ســوبــرمـان-

طيران أول   :
يدان   في  ساحة ا

رآني متعدداً في شكوكي ووحيداً
فاهيم لضحك مثلوم اعرّض ا

أتــذكــر نــفــسي وصـديــقــاً أربك الــقــنـاص

انـهم مـقـودون في طـريـقـهم الى مـا يـرون
ــا ولــكــنــهم فـي احلــقــيــقــة مــســوقــون 
يـشـعـرون  –بـالـغــرائـز الـتي ال يـشـعـرون
بـعمـلـهـا إال نـصف الوقت  1  .ويـتـساءل
سـؤول عن احلـرب? - وهو الشـاعـر مَنْ ا
شــاهـد عــيـان فــيـهـا  –ومـا آل إلـيه واقع
وطـنه العـراق من مـآسٍ وخـراب فال يـجد
جــوابـــاً لـــهــذه اإلرادة ســـوى عـــنـــد الــله
سبحانه فهـو الذي يعرف حقـاً بواعثها 
فعول به  : قال في قصيدة  ازدهارات ا

كوث رماداً صار ا
يشاغل عضو الكالم بأرداف سكائر 

ريثمـا يتم العـثور على غـبش ب نعوش
احللوى ..

ـتـسـاقط من اسم إشـارة لـضــريـر  هـذا ا
ذكرى نهار 

يسأل األحالم مراراً ومـا تعلق من سخام
في سماء البيوت 

مـا الـذي ســيـفــعـله بــابـانـوئــيل لـصــبـيـة
نضجوا 

ب فرز القمامة في غرف العشاء
والسطو على حدائق مفعمة بالسيكوت

!?...
...
...

يفسر الثناء لغير الناطق بالتضحيات 
البــد من اإلشـارة الى أن غــيـر الــنـاطــقـ
بالتـضحـيات هم الشـهداء الذين أسـكتهم
دفـوع بـاإلرادة الـعـامة ـوت الن اآلخـر ا ا

ال جواب عنده .
وت وان وشـر البـلـيـة أن تسـتـمـر ارادة ا
تبتـعد ذاكرة اإلنسـان عن مآسيهـا فيكون
الــنـســيــان أداة حملــو الــشــخــصــيـة لــكن

عرض الـشخصي الثاني افتتح امـ عام وزارة الثقـافة الروائي هزاع الـبراري مؤخرا بـرابطة الفنـان التشـكيل األردنـي ا
للفنانة التشكيلية واإلعالمية العراقية فيحاء اآلغا بعنوان سطوح بغدادية. 

هـتم والـفنـان التـشكـيليـ االردنيـ والعرب  30 لوحـة منـوعة  عـكست الـبيـئة عرض الـذي حضـرته نخبـة من ا  وشـمل ا
طروحـة وهذا ما قاله عـرض بالتـنوع  في التشـكيل واالفكـار ا البـغدادية. واسـتخدمت  الـفنانة في لـوحاتهـا االلوان احلارة وتـميز  ا

الفنان التشكيلي  العراقي الرائد ابراهيم العبدلي الذي حضر حفل االفتتاح . 
قام في قاعة الفنانـ التشكيل األردنيـ  كان عرضا واعدا ويبشر واضاف بكلمته (زرت مـعرض الفنانة التشـكيلية فيحاء اآلغـا ا
ـضمـون ومواضيـع جديدة غـير مـطروقة بـخيـر  معرضـا  فنـيا فـيه افكار مـتعـددة وكل لوحـة حتتلـف عن األخرى من حيث الـشكل وا
ومتكررة ) وختم ( أقدم شكري لآلستاذ حس نشوان رئيس رابطة التشكـيلي األردني لدعمه للفنان العراقي الشباب واظهارهم لنا )

عرض اسبوعا. . واستمر ا

رسالة عمان
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عن احــتــفــال الــســاحــرات فـوق األرض
بـيوم الـسـبت  فوق تـلّة تـسـمّى   التـلّة
الــزرقـــاء    وعــنـــدمــا قـــاتـــلت األقــوام
اجلــرمـانــيّـة الــرومـان  كــانـوا يــطـلـون
أجـسـادهم بـالـلـون األزرق لـيـوقـعوا في
نــــفـــوس أعــــدائــــهم الــــرعـب .   ألـــوان

شيطانيّة ص 140 . 
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أمّــا الـلـون   األصـفـر   فـهـو لـون األسى
ـوت  وفي سـنـة والـشـهـوة واجلـوع وا
لكي الفرنسي 1296م أصدر البالط ا
مــرســومًــا يـوجـب عــلى الــيـهــود وضع
شارة صفراء لتمييزهم عن باقي الناس
 ولــقـد فــرضت تـلـك الـشــارات الـصــفـر
سلم أيضاً  وعلى التشهيرية عـلى ا
العـاهرات والزانـيات  والـساحرات من
النسـاء  وال يزال األصفر يشـكّل النذير
ثال النموذجي على للخطر احمليق  وا
ذلك بـطاقـة إنذار الـالعبـ في مبـاريات
كــرة الــقـــدم .وفي الــعــصــور الــوســطى
عـشق النـاس في أوروبـا اللـون   الـُبنّي
 ألنه يــشـبه لــون تـراب األرض  ولـذلك
عدّوه رمزاً للتواضع والبساطة  ولقهر
الرغـبات اجلسـديّة والـشهوات  وإذالل
الـنــفس طـواعــيـة وبــدون إكـراه  وكـان
بـعـض الـرهـبان يـظـنّـون أنّه لـيـس لـونًا
مـثل بـقـيّـة األلـوان  ولـكـنه لـون مـنزوع
الــلـون .   ويـعـدّ الــلـون   األخـضـر   من
ــهـدئـة والـبــاعـثـة لـالنـتـعـاش األلـوان ا
والـطـمـأنـيـنــة  إضـافـة إلى قـدرته عـلى
امتـصـاص الـطـاقـة الـسـلـبـيّة مـن جسم
اإلنسان  لذا فهو يـستخدم في عيادات
ـزمـنـة مـثـل الـسـرطان عالج األمـراض ا
وأمــراض الـدمــاغ  ألنه يــقـلل من اآلالم
صاحـبة لتـلك األمراض  وعنـد علماء ا

عــرف اإلنـــســان الــلــون مــنــذ أن عــرف
نـــفــسـه  وأحسّ بــوجـــودهـــا في لــون
عيـنيه ولون شـعره وبشـرته  وبألوان
ـوجــودات الــتي حتـيط بـه  فـالــلـون ا
اء  وفي مـوجـود في زرقة الـسـمـاء وا
ـــعـــان الـــبـــرق  وفي الـــزهـــور  وفي
احليوانات احمليطة به  ومن هنا جاء
إحـسـاس اإلنــسـان بـالـلــون والـتـفـاعل
مـعه  فال يـكـون مـعـنى لـلـحـيـاة بـدون
الـلـون . وقــد لـفتَ تـأثــيـر األلـوان عـلى
حـيـاة اإلنـسـان  ومــا تـعـكـسه من أثـر
وتــأثــيــر جــســمـي ونــفــسي  انــتــبــاه
الـــعـــلـــمــــاء الـــبـــاحـــثـــ ; فـــمن خالل
الـتــجـارب اتـضح أن األلـوان تـؤثـر في
شعـور اإلنسان بـالسـعادة أو التـعاسة
 وفي احلزن والـسرور  وفي الـشعور
بــــاحلــــرارة والـــــبــــرودة  وفي إقــــدام
وإحـجام اإلنـسان  ومـا ذلك إال بـسبب
تـأثيـر األلوان عـلى خاليا اإلنـسان  إذ
لكلّ لون موجة معيّنة  وكلّ موجة لها
تـأثـيـر عـلى خـاليـا اإلنـسـان  وجـهازه
العـصـبي  وحـالـته الـنـفـسـيّـة  ولـهذا
عُـرّف الـلون فـيـزيائـيـاً  بأنه :    كـلـمة
تــســتـــخــدم لــوصف اإلحــســاس الــذي
يـتسلـمه الدمـاغ  عندمـا تتـأثر شبـكيّة
الـعـ  بـفـعل أطـوال مـوجـيّـة مـعـيّـنـة
لـلضـوء    . وشكّـلت األلـوان موضـوعاً
لـنـقــاش جـدلي حــامي الـوطــيس امـتـدّ
إلى سالف األزمان  وتساءل بعضهم :
هل األلــوان جـزء من جـوهـر األشـيـاء 
أم أنــهــا مــجـرد أقــنــعـة زائــفــة تــخـفي
وراءهـــا احلـــقــيـــقـــة  وتــطـــمس أصل
الـوجود وإبـداع اخلـالق ? . ففي أوائل
يـالدي  انتقـد البابا القـرن السادس ا
غـريــغـوري الـكـبـيـر رسـمــيّـاً الـطـبـيـعـة
الزائـفـة لأللوان  قـائالً : حمـقى أولئك

الــذين يــذعــنـون خلــداع األلــوان في أيّ
تـصـوير ألنـهم بـذلك يعـمـون عن حـقيـقة
ـــــصـــــوّرة     ألــــوان ـــــوضـــــوعــــات ا ا
شــيــطـانــيـة ومــقــدسـة  هــيــرمـان بالي
ص 109   ولــــقــــد أعـــــلى هــــذا الــــرأي
الـبـابـوي من شـأن الـفـكـرة الـقـائـلـة بـأن
الـطـبـيعـة احلـقيـقـيّـة أليّ لون إنّـمـا جتد
تفسيرها في لفظة    colour  ذاتها أي
تـفـق عـلى أنـهـا مـشتـقـة من الـلـون  وا
كـيالري   celare    الـكــلـمــة الالتــيـنــيّـة

عنى يحجب ويستر . 
…UO(« WM¹“

وشـنّ الــعـــلّـــامــة الالهـــوتي   بـــرنــاردو
ذهب ـتـوفى سـنة 1153م  مـؤسس ا ا
الــبــنــدكــتي فـي الــقــرن الـثــانـي عــشـر 
ورئـيس جـمعـية الـرهبـان الـسيـستـري
الــبــورغــوني  وكــان مــعــارضــاً لــزيــنـة
احلـياة الـدنيـا  حـملـة شديـدة ال هوادة
فـيـهـا عـلى األلـوان بـاعـتـبـارهـا صـنـائع
أرضـــيّـــة  ومن هـــنـــا فـــهي إثـم وشــر 
وفــتــنــة وغــوايــة  وكــلّــمــا اشـتــدت في
الناس قوّة األلوان  انهمك األب كليرفو
في تــدعــيم الـركــائــز الـروحــيّــة الـقــويّـة
لــلـــحــيــلــولــة دون ظــهــور أيّ من صــور
األلــوان والـزخـارف  وهــذا هـو الـسـبب
وراء خلو أديـرة الرهبان البـنديكيت من

أيّة ألوان  وبقائها بيضاء مجردة . 
ولـأللــوان جـــذور عــمــيـــقــة فـي الــتــراث
العـربي القد  ال سـيّما في الـنصوص
ــتــمـثّــلــة فـي شــعـر األدبــيّــة الــراقــيــة ا
عـلّقات  والـشعـر القد بـعامة  وفي ا
الـقـرآن الـكـر ذكـرت سـتـة ألـوان  وقـد
خـصّـهــا الـله تـعـالى بـأســمـاء مـعـيّـنـة 
وهي : األبـيـض  واألسـود  واألصـفـر 

واألزرق  واألحمر  واألخضر .
وقـسّـمت األلوان إلى : ألـوان أسـاسـيّة 

كن استـنباطـها من األلوان األخرى ال 
 ألنـهــا أصل األلـوان  وهي : األحـمـر 
واألزرق  واألصــفـر  وألـوان ثــنـائـيّـة 
وهي : األخــــضـــر  والــــبـــنـــفــــســـجي 
والـبـرتـقـالي  وهـذه نحـصل عـلـيـها إذا
مزجنا لون أساسي بنسب معيّنة .
ان بـريـنـيـت برلـ وبـول كـيه أمّـا الـعـا
ـشترك  الذي صدر فأكدا في بحـثهما ا
سـنة  1969عـن جـامـعـة كـالـيـفـورنـيـا 
بــأنّ هـنــاك أحـد عــشـر اســمـاً أســاسـيّـاً
لأللـــــــوان  هي : أبـــــــيض  وأســــــود 
وأحــمـر  وأخـضــر  وأصـفـر  وأزرق 
وبــــنّـي  وأفالطـــــوني   بـــــرتــــقـــــالي 
ورصــاصي  وتـوجـد هــذه األسـمـاء في
ــقــدار الــتــطــور احلــضـاري الــلــغــات 
والـتــقـني لـلـمـجـتـمــعـات  فـكـلّـمـا تـقـدّم
اجملــــتـــمع  زاد عــــدد أســـمـــاء األلـــوان
األســــاســــيّــــة فـي لــــغــــتـه .وقــــد أهــــتمّ
اخملــتـصـون بـ   عـلـم الـداللـة   بـاأللـوان
اهتـمـامـاً كـبـيـراً  وقـسّـمـوها مـن حيث
عاني داللتهـا ومعانـيها إلى قسـم : ا
عاني ركزيّـة    وا القـصديّة   الداللـة ا
اإليــحــائـــيــة   الــداللــة الـــهــامــشــيّــة   
ــقــصـودة ; إذ والــداللــة األخــيــرة هي ا
تـبـيّن األبـعـاد الـنـفـسـيّـة واالجـتـمـاعـيّـة
والتاريخيّة التي انطلق منها األديب . 
فاللون   األحـمر   مثالً من األلوان التي
تــعــطـي احلــيــاة واحلــركــة واحلــرارة 
قابل وهو لون احلُبّ والشـباب  وفي ا
هـو لـون والــثـورة واالنـفــعـال واحلـيـاء
والـغـضب   أمّـا علـمـاء الـطاقـة فـيرونه
رمزاً لالنتماء  الـسجّادة احلمراء التي
تفـرش الستقـبال كبـار الضيـوف  أثناء
زيـارتـهم لـبـلـد آخـر  كي يـشـعـروا أنهم
فـي بــلـــدهم     األلــوان  كـــلــود عـــبــيــد

ص 11  . 
ويُـــعـــدّ الـــلــون   األزرق   لـــون الـــوقــار
والسكـينة والهدوء واحلـكمة  وهو من
األلـوان الـتي تـرتـبط بـالـسـمـاء والـبـحر
ـاء  فـكانت الـصـفة األكـثـر التـصـاقًا وا
به صـفة الـنـقاء والـشفـافـيّة  وفي سـنة
 2007وضمن بحث أجري في جامعة
ّ توجيه سؤال نيوكاسل بـبريطانـيا  
ـفـضّل  كان إلى الـبـالـغـ عن لـونـهم ا
فضّل للـرجال والنساء على حدّ اللون ا

سواء هو األزرق .
وفي تـراث بعض الـشـعوب الـكالسـيكي
يـبلغ الـشيـاطـ في أهاب الـلون األزرق
ذروة الـــتــخـــويف واإلفـــزاع  فــيـــقــال :
اجلن األزرق    أضف إلى ذلك مـا يـقال
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الــطـــاقـــة  فــاألخـــضـــر هـــو لــون احلُب
والراحة واالسترخاء . 

ّا يـعكـسه اللـون األخضر من وبالـرغم 
طــاقـات ايــجــابـيّــة  مـثـل : االنـســجـام 
واالنتـعاش  واحلُب  واحلـياة  فإنّ له
نح إحساسًا جانبًا سلبيًّا أيضاً  فقد 
لل  والركود  والنمطيّة  والضعف. با
ويــدلّ الـــلــون   الـــوردي   أو الــزهــري 
عـلى السـكيـنة وراحـة البـال  واألنوثة 
واجلـنس  وغريـزة البـقـاء  لكن الـكثـير

منه ربّما أوحى بالضعف والعجز . 
والـلـون   البـنـفسـجي   ويـسمّى بـالـلون
ــلــكـي  فــهــو مــبــعـث لــلــرومــانــســيّــة ا
والـنـعـومـة واالنـسـيـابيّـة  وهـو يـرتـبط
بـــاخلــيـــال والـــروحـــانـــيّـــة  وله دالالت
بـحـسب الـثقـافـات  فـمثـالً : عنـد الـغرب
ـنـاصب يـدلّ عـلى الــثـروة والـشــهـرة وا
الـعـالـيـة  وفي اللـوحـات الـصيـنـيّـة يدلّ
على التناغم واالنسجام في الكون ; ألنه
مزيج من اللون األحمر واألزرق  وفي
لكيّة الشرق األوسط يدلّ على الثروة وا
والــفـــضـــيـــلــة  كـــمـــا ويـــجـــمع الـــلــون
الـــبـــنـــفـــســـجي بـــ احلُـبّ واحلـــكـــمــة
والتـوازن العاطـفي  ومحبّي هـذا اللون
يـتـصـفـون بـالــهـدوء  وإجنـاز أعـمـالـهم

على أفضل وجه .
أمّـا   األبـيض   و   األسـود   فـقـد أطـلق
عـلــيـهــا األلـوان احلـيــاديّـة  ألنـهــا غـيـر
مـوجـودة عــلى الـدائـرة الــلـونـيّـة  وهي
تتفق وتـنسجم مع أيّ مـجموعـة لونيّة 
وحــتى وقت قــريب كــنّــا ال نــرى الــعــالم
بــأسـره إلّــا من خالل الــلــونــ األبـيض
واألســـــود  ســـــواء في اجلـــــرائـــــد  أو
الــصـــور الـــفــوتـــوغـــرافـــيّــة  أو األفالم

السينمائيّة وبرامج التلفاز .

بأغنية ..
ت آنذاك  لم 

ال يهم
شقة للحمال  فأنا اآلن اشرح ا

وهو يبيع األجراس 
في 

حي أطرش 
يبقى الـشاعر يدور حـول ذاته التي تنبع
من الـذات اجلـماعـيـة ويـحـوّل  نحن  الى
أنا  وسط دوامـة من فـشل اإلرادة العـامة
لـلـحـرب والشـكـوك الـتي تـنـتـاب اجلـميع
وفـقـدان الـذاكـرة والـعـدمـيـة كل ذلك عـبـر
عنه الشاعر بـصور شعرية فـيها الطرافة
عـيش ويبقى والغـرابة ليـعكس الـواقع ا
الــكـثـيـرون دامــعـ مـقـهـقــهـ ... يـحـيـا
الــغــزاة وكــأن فــقــدوا عــقــلــهم  قــال في

قصيدة  نثرنة الصنم  :
وأنت تطحن األعوام حتت ابطك الوحيد

وتطعم العقارب 
وهذه عالمة " الهم الكتريك" 

بنكهة تستدرج األ
وتبث األحزان وراء احلدود

فتكشف عمن يسوسن اجليفة 
وتقهقه دامعاً .. يحيا الغزاة ..

كل هذا في علكة األمل 
فانفرد بها 

وعش بال آخرين 
 /4تموز / 1999

البد من اإلشارة الى أن  الـعدميـة ليست
ـوت والـبـشـاعـة والـعـنف مـجـرد ابـراز ا
والقـبح  ولكن األديب الـعدمي هـو الذي
يـنـفـذ من خالل ذلك الى مـعـنى احلـياة 
وبـــذلك يـــوضـح ان الـــعـــدم هـــو الــوجه
كن الفصل بينهما اآلخر للوجود  وال 
 ألن مـعـنى كل منـهـمـا يـكـمن في اآلخــر
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محـمد سلـمان داود  األعمال الـشعرية -1
 ط  2012  1دار ميزوبوتاميا  بغداد .

مـــعــــوض  د. أحــــمـــد  أضــــواء عـــلى -2
ـصـرية  دار شـوبـنـهـاور  مـكـتـبـة الـنـهـضـة ا

بغداد .
ـوسـوعـة احلـرة  مـوضوع وكـيـبـيـديـا ا -3

العدمية  عن اإلنترنت .
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الـشــاعــر بــتــفـريـغ شـحــنــة اخلــوف لـدى
الـقــار بـأن الــبـحــر يــنـتــهك الـبــيـوت ال
ـيـاهه اجلـارفـة حـ يـهدر ويـفـيض بل
بأسـماك الزيـنة  فـختم قصـيدة الـومضة
هذه بـضربـة مفـاجئـة عوضت عن الـكثـير
من الزوائـد وشذبت بـنيةٍ الـقصـيدة وقال
فـي قــصــيــدة  يــحـــدث في جــنــوب شــرق
الــشـــمــال الــغــربي   2  مــؤكــداً أســلــوب

السببية :
تستيقظ احلروب 

بإشارة ملكية 
بينما تنام احلروب 

بجرعة كبرى 
من أشالء تتمرغ بالنسيان 

يـكـاد هـذا األسـلـوب يـطـغى والسـيـمـا في
قــصـائـده الـومــضـة وكـقـولـه في قـصـيـدة

قدم في األعالي  :
تعة أوالداً مؤقت  أجنبتْ زيجات ا
ؤقتة  –أجنبتنا  وكذلك الدساتير ا

هذا ما قاله الضياء للطريق 
ـالمح الـــتي يـــقــــلّـــد فـــيـــهـــا خـــطى من ا
الــفالســـفـــة في شــعـــره أن الـــعــالم ارادة
وامـتـثـال كمـا يـقـول شـوبـنـهاور واإلرادة
عـنـد شوبـنـهـاور سـابقـة لـلـعـقل فهي اذن
واحـدة ولكـنـها لـيـست واحـدة كمـا يـكون
الــفــرد واحــداً والــتـصــور واحــد ويــفـرق
شوبـنهـاور ب اإلرادة الـعامـة واخلاصة
فاألولى تدفع الناس من حيث ال يشعرون
الى األمـام فـي حـ أن الـثـانــيـة تـنـطـوي
عــــلى الــــبـــواعـث واإلخـــتــــيـــار  يــــقـــول
شوينهاور  قد يبدو الناس مشدودين من
األمــام فــحــسب ولــكــنـــهم في احلــقــيــقــة
مـدفوعـون من اخلـلف وان كـانوا يـظـنون

لـلـشــاعـر سـلـمـان داود مـحـمـد مـجـمـوعـة
شــعــريــة صــدرت الــعــام 2012م بــثالثــة
أجــزاء تـــســمـى كل جــزء مـــنــهـــا كــتـــابــاً
وبـــحـــدود  216  صــــفـــحـــة مـن الـــقـــطع
توسط عن دار ميزوبوتاميا ضمت  26 ا
 قـصـيدة بـأطـوال مـختـلـفـة واجلزء األول
أي الــكــتــاب األول كــان بــعــنــوان  غــيـوم
أرضــيــة   والـــثــاني  عـالمــتي الـــفــارقــة
ـــــفــــعــــول به  . والــــثـــــالث  ازدهــــارات ا
وسلمان داود محـمد شاعر ثمـانينيّ فهو
من جيل احلـرب الذي عـانى ويالتهـا وقد
انعكس ذلك على شعره فهو شاعر سببي
 ان صح التعبـير  ألنه يتحـايث مع الفكر
الـفلـسـفي في صـياغـة مـضـمون قـصـائده
وشكلها فكأنه يـقع في مبدأ العلية  –كما
يسـمى عنـد الفالسـفة- لـيصـوغ قصـائده
بأسـلوب شـاعـري مبـدع فالـشعـر لديه فن
رؤيــوي يــعــكس الــفــكــر وهــذه مــتالزمــة
جــــاءت في شــــعــــره بــــأســــلــــوب رمــــزي
رومـانـسي وواقـعي بل حـتى سـوريـالي 
تـلكـات الظل قال في قـصـيدة بـعنـوان  
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راح ينتهك البيوت 
بأسماك الزينة 

فالسبب في هذه القصيدة الومضة مبني
على الـعليـة فلكل سـبب متـسبب وهو في
هذه القصيدة الومضة يبتعد عن الزوائد
ويشذب بقية قصيدته ويحاول أن يكسب
ـتـضـادة لدى الـقـار بـعد أن الـعواطف ا
يــــؤجـج عــــواطــــفه مـن خالل هــــنــــدســــة
أســلــوبـيــة فـهــو أوالً يـخــيف الــقـار من
الــبــحــر النه بـال مـأوى  حــدود  ثـم يــبـدأ
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ـا انه سؤال مـنطـقي يأتي يبـدو السـؤال غيـر مهـني أو أنه يحـمل مالمح غيـر دقيـقة ور
ثقّف ? وبشكلٍ أدقّ في وقت حرج نـحتاج فيه الى اجوبة صريحة.. هل هنـاك نفاق ب ا
ثقّـف شعراء كن له أن يـكون منافـقاً? تعـرّفنا وعرفـنا إن هنـاك الكثيـر من ا هل األديب 
وكتابـاً وصحفـي من باعـوا أقالمهم للـسلطة سـواء السيـاسية أم الـدينية من أجل دراهم
تغيّـر بثيابٍ جديدةٍ ودمٍ جـديدٍ وسوطٍ واحد.قد تكـون اإلجابة غريبةً قليـلةٍ يلقيهـا احلاكم ا
ولكنـها ليست مستحيلة.. ولـكن هذا النفاق أو لنخفّفهـا فنقول احلسد الذي سيتحوّل الى
نفاقٍ مـن أجل التأثير على الـسمعة أو الشهـرة التي  استحصـالها من خالل النشر في
ـواقع األخـرى لـهذا األديب أو ذاك مـواقع مـهـمّـةٍ وعريـقـةٍ كـجـريـدة تصـدر في لـنـدن أو ا
ثـقّف وهذا الكـاتب أو ذاكإن الـكثـير من الـناس يعـربون عن دهـشتـهم لوجود نـفاقٍ بـ ا
ـستـوى الـثقـافي الذي وخـاصة األدبـاء لـكنـها بـكلّ تـأكيـدٍ طـبيـعـة بشـرية ال عالقـة لـها بـا
صفـاة التي يقـلّل من نسبـة منسـوب الطفح النـفاقي أو أنه الشبّ يفتـرض أن يكون هـو ا
ـاء مـن غـرين احلـسـد.. ولـكـن هل الـنـفـاق يــتـصـاعـد في حــدّته كـلـمـا كـان الــذي يـنـظّف ا
ا عنى إن الفقراء قد ال جند بـينهم منافقًا ألنهم مكتفون  ستـوى الثقافي هو األعلى?  ا
ا فـيـهم من مـشاكل سـواء مـاديـة ام صحـيـة ومن ثم فإن عـنـدهم وطامـحـ لـلتـخـلّص 
احلـاجة الى الـنفـاق تكـاد تكـون قليـلةً إذا مـا استـثنـينـا استـغاللهم من قـبل السـلطـة لقاء
ـال أو التـخـويف ألن الـعوز هـو الـذي يدفع بـالـفقـيـر الى أن يـكون لـسـانًا لـلـسلـطـة لكي ا
راقبة من هو معارضا يذرف في آذانهـا ما تريد.. ولكن هذا النفاق يكاد يكون محكومًا 
للسـلطة وهو خارج عن منطقـة احلسد وليس تبرًّعا من الفقـير الذي قد يكون وصوليًا إذا
ما رأى شخـصيـةً ألن فيه من الـنقص مـا يكـفي للـتعـويض عن فعـاليـاته التي يـتبّـرع بها
ثقّف قد يكون األمر مختلفًا إذا ما استثنيا من ويعرف إنه لـن يحصد شيئا.. ولكن مع ا
نـافع سواء يـتم استـغاللهـم للـسلـطة أو يـكون بـوقًا لـها.. فـالنـفاق  هـنا يـكمن في تـوزيع ا
نافَق عليه بهدف إزالة كانت حـسدًا أو استكمال النقصان الذي يشـعر به اجتاه اآلخر ا
كـان الذي عـليه مـن يراد الـنفـاق عنه. إن ـكاني واإلبـداعي أو ألخـذ ا الـنـعمـة أو التـأثيـر ا
ستوى قـدار ا ـاهية الـكينـونة والثـقة  عرفة  النفـاق ذاته هو طفح لـنقصـان متجـذّر في ا
عرفي ليس في اجملـال التربوي فقط بل في اجملال اإلبداعي حيث ال الثـقافي ومستواه ا
كانـة التى وصلـها اآلخـر أو إنه قد يكـون مثقّـفًا مرمـوقًا ولكن يتمـكّن من الوصـول الى ا
ـكانة ذاتـهاـ ألنه مغرور شعـور األنا العالي هـو الذي يجـعله ال يريـد ألحد الوصول الى ا
أو يخـاف أن يُسحب مـنه البسـاط.. وكأن احلـياة ستـتوقّف عنـده دون أن يدرك إن التـغيّر
حاصل ال مـحال مهما طال الزمن..إن الـنفاق ال يشبه الكذب بل يـعيش معه ويستغله وال
يبتـعد عن الغرض السلبي بل هو واحد من عالمات النقص الكامنة في السلوك السلبي
وإّلا ما الـذي يجـعل مثـقّفًا يـتبـرّع باالتصـال بنـاقدٍ يعـلمه إن األديب الـفالني ليس مـبدعًا
وإنه ال يستـحق الكتابة ? بل وما الذي يجـعل منافقًا يتصّل بـجريدةٍ ما ويخبرهم إن أديبًا
ـقــاالت في صـحـف أخـرى? أو إنه يــنـشــر في أمـاكن تــقف ضــد الـوســيـلـة يــنـشــر ذات ا
اإلعالميـة التي  يكتب فيها? أو أن مثـقّفًا يتبرع بنـقل حديثٍ دار بينه وب مثقّفٍ آخر الى
نـاوشات الـتي قد ـشـاكل والقـطيـعـة وا ّ احلـديث عـنه في جلـسـةٍ خاصـة.. لتـحدث ا من 

ا? ضادة وردّة الفعل التي قد تكون األعنف ر قاالت ا تصل الى كتابة ا
إنها أسـاليب غير مستغـربةٍ ألن الثقافة لدى البـعض كلّما زاد وزنها زاد وزن البحث عن
مخرجـات البقاء لزمنٍ أطول حـتى لو كانت نفاقًا. ولهـذا فإن النفاق محـمول طبيعيٌّ خامد
في الـالوعي يــخـرج مــارده حلــظــة الــوصـول الـى قـنــاعــةٍ إن ال طــريق آخــر لــلــدفـاع عن

النقصان إلّا من خالله.
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