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أسْمعي ما تقولُ يداي للفلسطيني رشاد أبو داود

ـوتسارت وخطـاب من فنسنت فـان جوخ ب مئـات القطع التي سـتعرض في مزادات سيكون بوسـع هواة االقتنـاء فرصة شراء مقـطوعة موسـيقية 
قتنيات مؤلف موسيقي وفنان وكتاب. هذا الشهر 

وسيـقية واألدبـية تبلغ 130 زادات الـتي تهدف إلى بـيع مجمـوعة من األعمـال الفنيـة وا قتـنيات لـلبيع في باريـس ضمن سلسـلة من ا وستعـرض ا
قتنيات. ألف قطعة تملكها مجموعة أريستوفيل الفرنسية التي تأسست عام  1990وقامت بجمع أموال من مستثمرين مقابل حصة في ا

وأعلنت اجملموعة إفالسها في  2015وخضع مؤسسها جيرار ليرتييه لتحقيق في اتهامات باالحتيال وهو ما ينفيه.
زادات هذا األسبوع وتشير التقديرات إلى أن مقطوعة موتسارت ستجلب ما ب 120 وكان أول مزاد جرى في كانون األول وستبدأ اجلولة الثانية من ا
توقع أن يباع خطاب يضم رسـومات من فان جوخ لصديقه أنتون فان رابارد بسعر يتراوح ب  250 ألفا و 300 ألف ألفا و 150ألف يورو بينما من ا

يورو. 
وقال كلود أجوت من دار أجوت للمزادات ”السوق تنتظر عمليات البيع هذه ألن أريستوفيل اشترت كل شيء منذ عدة سنوات).

ا اقتنائها). زايدة عليها ور عارض ثم ا وتابع (اآلن كل هذه األعمال متاحة مرة أخرى لذا الناس سعداء أوال ألن بإمكانهم رؤيتها في عدد من ا

رسالة باريس
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حنان األم ومسارها األدبي 

الــســاهــمــة بــعـــاطــفــتــهــا الــصــادقــة
ـــا ـــرهف الـــذي ر واحـــســـاســـهــــا ا
يـــتـــعــرض لـــعـــدة صــدمـــات وازمــات

بــ الــقــصــة الـقــصــيــرة والــقــصـة
الـقـصيـرة جـدا والـقصـيـدة النـثـرية
تـــقــدم لـــنــا الـــكــاتـــبــة واإلعالمـــيــة
الــعـراقــيــة حــنـان االمــ مــســارهـا
االدبي حـيث نـتوقف عـند شـخصـية
ثـقـافـيـة تـرهن وقـتـهـا وجـهـدهـا في
ـتـابـعة لـلـمـنتج األدبي ـطـالـعة وا ا
العـربي ككاتبـة وكإعالمية ومـتابعة
لـلحركـة النقـدية العـربية بـشكل عام
اوقفني من خالل متابعتي اسلوبها
في كــتـابــة الـقـصــة الـقـصــيـرة جـدا
واخص بـــالـــذكـــر مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا
ــنــشــورة الـتـي تـتــكــون من عــشـر ا
قــصص نـــشــرت عــبــر الـــعــديــد من
واقع االلكترونية حتت الصحف وا
عــنــاوين فــرعــيــة لــكل قــصــة . لــقـد
اصـبــحت الــقـصــة الــقـصــيــرة جـدا

والـومـضة بـأنـواعـها والـشـذرة اكـثر
االجــنــاس االدبـيــة مــتـابــعــة وقـراءة
وخاصة في الـعالم االزرق وحتى في
اخملطوطات لسهولة تناولها مع هذا
االكــتـظــاظ واالنــفـتــاح الــكـبــيــر بـ
ـــيــديــا وشـــبــكــات الـــكــتــاب عـــبــر ا
الــتـواصل االجـتـمــاعي . اسـتـطـاعت
الـقاصـة حـنـان االم فـتـاح ان تـقدم
وذجا ادبـيا نـاضجـا ومصـنفا لنـا 
ـمــتــنع والـلــغـة بـأســلــوب الـســهل ا
ـمـتـعـة حـيث ـتـمـيـزة وا الـرشـيـقــة ا
رسـمت بـريـشـتـهـا الـوانـا قـريـبـة من
فردة القـلب مشرعـة وغير مـقيدة  
جزلة ونص متماسك وقصة متكاملة
بـ االسـتــهاللـيـة ونـهــايـة والـفـكـرة
والدهـشة. ان مهـارة اقتنـاص الفكرة
ـباغت اكثر جذبا يجعل من احلدث ا

لــلــقــار بــعــيــدا عن الــكالســيــكــيــة
ـبــاشــرة في الــعـمل االدبـي حـيث وا
اسـتــهالك احلـدث والـفـكـرة بـحـروف
مـخـتـلـفـة ونـهــايـة حـتـمـيـة مـتـوقـعـة
يـجعـل الكـاتب متـأطـر ببـيئـة مـعيـنة
ومـتـأثـر بكـاتب مـع  لـكن الـقـاصة
حـنان االمـ غزيرة الـتدفق بـالصور
اجلـديـدة والـتي جعـلت مـنـهـا قـاصة
ــيــز نــصـهــا وومــضــتــهـا لـهــا مــا 
الـقــصـصــيـة فــكـتـبـت قـصـصــهـا في
انـثاها الشـرقية بـعيدا عن الـتأطير ا
بل كـانت انثى كـامـلة غـيـر منـقـوصة
الـعـطـاء والوفـاء فـهي االم والـرفـيـقة
واحلـــــنـــــان واجلـــــمـــــال حتــــاول ان
تـسـتـعـيـد عـافـيـة حـضـورهـا لـتـكـون

احلياة احنى واقل جحودا . 
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في الــصــورة الــفــنــيــة واحملــســنـات
الـبـديـعيـة واالقـتـصـاد اللـغـوي تـقدم
لـنـا االمـ قـصـصهـا الـقـصـيـرة جدا
في اســـلـــوبـــهـــا الـــســـردي الـــشـــيق
ودهــشــتـــهــا في الال مـــتــوقع خلــبــر
ـفــاجـئـة ومن احلـدث او الــنـهـايــة ا
هـنا يـتضح جلـيا اللـغة الشـعرية في
اسـلـوب االمـ فـفي داخــلـهـا بـركـان
مشـاعر واحـاسيـس االنثى الـشرقـية

داخلية وخارجية ففي قصص االم
دوما احلـوار ب االنا والـنفس وب
االنـا واالخر شـاهدا عـلى استـحضار

االنـثى العـاشقـة بكل مـفاهـيم العشق
والـعـطـاء لألرض واالنـسـان والـرجل
حيث اكـتـمـال دائرة احلـيـاة . (( قلب
هــرم- حــاصــرهــا بــكــلــمــة واجــهــته
بحـاجـتهـا له فأصـبح قـلبه الـهرم في
ريـعـان شــبـابه)) ((جـرعـة غـدر- عـلى
تـلك الـناصـيـة وفي أول أيام الـصيف
كــانت الـوالدة حلـبٍ مـا لــبث ان مـات
بــــجـــرعــــة غــــدر)) ان االســـتــــفــــهـــام
والــتــعـجب اســلــوب يـســتـفــز الـروح
لالنــــطالق الـى ان تـــنــــثــــر الـــنــــفس
اجابـتهـا ومسـوغاتـها حيـث الدخول
الـى االعــمــاق والــذهـــاب بــعــيــدا كي
تسافر بأحالمـها ونوافذها كي يبقى
البـوح بعـاطفـتها مـكتـنزا بـحيـائها 
ـربـيـة كــمـا تـتـبــعت االمـ انـثـاهــا ا
والـصـديـقة والـسـيـدة الشـرقـيـة التي
لن تـنـسى انـهـا حتـمل فـي ضـمـيـرها
قلب ام يـشاغـل الدنـيا حـنانـا وطيـبة
ووفاء . وفي الغياب تفتش عن ذاتها
ـدى صـور لـذاكـرتـهـا وتـبـحث عـبـر ا
ـــنـــاجـــاة ـــتـــعــــبـــة في الــــنـــداء وا ا
مسـتـثمـرة ذلك في حـوارها الـداخلي
مع األنـا وبـيـنـمـا في احلـلـم يـنـصـهر
الـكـاتب حــيث يـقف عـلى تــنـاقـضـات
ــصــطــلح بــ الــيــقـ ومــفــارقـات ا

والوهم حامال في احشائه التمني
والـــشــــوق فــــكــــان الـــواقـع دومـــا
يــنــقـصــنــا اسـتــكــمــاله كي نــبـقى
نـتأمل ونبـحث في هذه الـدنيا عن
ــفـرطــة بـالــشـوق مـاهــيـة ذاتــنـا ا
ــظــلـة هي والــتــمــني مــتـعــلــقــة 
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فاحللم يبحث فـينا عن ما نسيناه
ـقـلــتـيـنـا هــنـاك حـيـث كـنـا نــزج 
شـوقنـا وقـد تـنـاسـينـا كـثـيـرا مـنا
نـــريـــدهــا . ((فـي إحــدى ســـاعــات
ـارة الـظـهـيـرة 00:00وقع أقـدام ا
ضـجـيج االصـوات زارني في حـلم
أيـقظ عـاطــفـتي ورحل )) (( أحالم
- على عـتـبة احلـلم تذكـرتْ بـنتـها
أيقـظت نفسـها وراحت تربت على
كــتــفــهــا لــتــكـمـل احلــلم )) حــنـان
االم فـتاح الـكاتـبة الـعراقـية من
ـتنـوعة بالد االصالـة والـطبـيعـة ا
وهي عــــــلى ابــــــواب اصـــــدارهـــــا
الــقـصـصي بـاإلضــافـة لـكـتــابـتـهـا
الـنـثر وعـمـلهـا كـإعالميـة يـجعـلـنا
نــقف مع رائــدة ومــبــدعـة عــربــيـة
نــتـمــنى لـهــا الـتــمـيـز ومــزيـدا من

االبداع واالجناز. 
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غاير جملة وتفصيال وجب خوض ا
في عـــبــر هــذه الـــتــجــربــة الـــراقــيــة 
نــزوعــهــا صــوب دوامــة الــنــصـوص
ـا الـظـاهرة في ـبـاشـرة تـقـزّمـة ا ا
مـــجـــمـــلــــهـــا أشـــبه بــــســـقـــوط إلى
وضـــرب مـن تـــمـــاهٍ مع فـــعل األعـــلى
ــطــلق ومـــعــكــوس بــا إبــداعي هشّ
أو وجتـوال في مـرايـا ذاتيـة مـقـلـوبة
حتت بــاألحــرى غـوص في الــبــعــيـد

ديدن االرجتال.
كأن يقول:
" في غزّة

وت.. القتيل ال 
يصبحُ سنديانة"

ســتــتــبـدّى وكــانـت هـذه الــتــغــريــدة 
لـو اســتـبــدلت لــفـظـة" بــنـكــهـة أعــبق
قتـيل" ب"شهيـد" على سبـيل النموذج
وتــفــشّي . بــيــد أنه خــيــار الـــشــاعــر
الـتعـبـيريـة أخـذ دوال الشـهـادة على
وهـــو مـــا فــسـح لــعـــنـــصــر كل حـــال
اإلضــمـــار بــتـــســجـــيل وقـــعه وأثــره

الفردوسي انتهاء. 
ـسافة ـمارسـة أيضـا ابتـكار  ا ا و
وعي جتــبـر الــذات عــلى اإلقـامــة مـا
بــ ذاكــرة الــطــفــولــة وآفــاق احلــلم

بتور والناقص. ا
وفي مواضع أخرى:
" محوت الذاكرة

ودفنتها
... معي ."'.'

.............
 "لوال قُبلة العصافير
على شفة الوردة
ا نبتت جملة

في ديوان شعر.."
............
"دولة...

اعتراف...
أ متّحدة...
تصفيق

غصنُ زيتون."
..............

" تمتّعي بكلّ األلوان
يا لون الله فيها
تعالي نزرع الفرح

لء...فمي." '.' إضحكي 
...............
 .."وربطنا

اضي البعيد ا
مثل كلب أليف

ال ينبح
و ال يعضّ أقمارنا"

.................
"اندلقَ النّهرُ
.. كنت أعرف
اء منذ أوّل ا

أنّي ضفّتهُ الواحدة
.. هنيئا لك

مجد السّراب العظيم." '.'
.............

لـعلّ أول مــا يـدغـدغ ذائـقــة الـتـلـقّي
في حـدود االصــطـدام اخملـمـلي مع
ــكن أن نــسـمّــيه " جتــارب فنّ مــا 
الـشّذرة " بـوصـفـها مـوضـة في فرو
ـتـدّة اجلـذور في الـتراث قـشـيب 
ما تلبث العـربي واإلنساني إجمـاال
تــعــاود انــبــعـــاثــهــا واشــتــعــالــهــا
الوامض الـوالج في تلـوين وتنويع
مــشـــهــد الـــشّــعــريـــة عــلـى نــطــاق
تــقــيّــدا بــقــوالب ومــعــايــيــر واسـع
مـــســتـــحـــدثـــة تــشـــبعُ فـــضـــولـــنــا
و تـلـبّي تطـلّـعات اإلنـسان اخلاطف
ـسـكـون بــروح الـسـرعـة وتـسـارع ا

أحدات الراهن وانسيابية الزمن.
نخـرطة بـكامل ثقـلها وجـة ا هذه ا
في تـــــــأثــــــيـث أفق جـــــــمــــــالــــــيــــــة
المح الـقول ومـعلـوماتـيـة راسمـة 
رحلة الشعري في تفاقم انثياالتها 
الـضلعُ نـثورة  ما بـعـد القـصيـدة ا
ـــثــقـــلــة األول فــيـــهــا لـــلـــمــفـــردة ا

بـــاحلـــمــــولـــة الـــنــــفـــســـيـــة
والعاطفية الساخرة الالذعة
حتت غـطاء كـوميـديا سوداء
ـــــعـــــاجلــــات وال ال تــــدّعـي ا
الـترجـمـات احلـرفيـة لـلواقع
بقـدر ما تضيء خـبايا الروح
وتــلـثم مــا ورائــيـات خــارطـة

عاناة. ا
وقْــفــاً عــلى تــلــكم الــثــيــمـة و
ارتــقــاءاتـهــا الــشّـعــواء فـوق
مـجـرد الــتـغـذيــة عـلى اجلـرح
ــســـاومــة في الــشـــخــصـي وا
الـوجع العـام حـتىّ وبـزوغـها
ـــــــســـــــتـــــــوى في أقــــــــاصي ا
لـكمّ االســتــنـســاخـات الــرمــزي
ــنـطـويـة و الــقـهـريــة لـلـذات ا
ـــثـــخـــنــة بـــأصـــوات اجلـــلّــد ا
وجتــــرّع مـــــرارة االنـــــكـــــســــار

والتمزّق الهوياتي.
ذيـوع جارف ـقايـيس إنه بـكل ا
لـثـقـافـة تـثـويـر تـيار الـوعي في
ــتـشـظّـيـة داخل حـدود الـذات ا

. استلهامات الكامن والدّف
وكأنّ زمن الشعر لم يعد يحتمل
مـــقــامـــرات االنــطـالق من ســوى
قــصـــد بــلــورة نـــتــوءات الـــذات 
فلكلوريـة وازنة مسعفة في قلب

ـا الـطـاولـة وخـلـط أوراق الـلـعـبـة
ال يـــعـــزل يــــتـــيح لـــتـــنــــاسل داللي 
بل يـشفّـرهـا ويخـتـزلـها إلى احلـالـة
ال تـــتــكــشّف إالّ إزاء مــرايــا أســرار 
ـلـغـومـة ا الـرسـائل الــقـصـيـرة جـداّ
بـبـسـاطـة وتـلـقـائـيـة وتـقـريـرية إذا

إطار البوح. شئنا
وهــو طـــرح يــؤهّـــلـــنــا ألن نـــســجّل
لــبــعض الــهــامــات بــروزهــا الالفت
وحــــرفـــيــــتــــهــــا في الــــصــــيــــاغـــة
وقـولـبـة الـكـاريـكـاتـيـريـة لـلـمـشـهـد 
هـــاهــنــا اإلحــســـاس.وال يــفـــوتــنــا 
ثال اإلشـارة لبعضـهم على سـبيل ا
ال احلـــــصـــــر كـــــالـــــســـــوري جنــــد
والــتــونــسي مــحــمــد بن الــقــصـيــر
ـغـربي مــحـمـد الــلّـغـاف وا جـمـاعــة
وآخـريـن وإن يك هـاجــســنــا ضـمن
مــقـــاربـــة اسم رائــد هـــذه الـــورقـــة 
ومــخـضـرم  في خـضمّ زعـمـنـا هـذا

ــفــذلك ا

وسوم باسـتهالل أُجبرنا وا له آنفـا
قال . على اقتضابه نظرا لضيق ا
ـائز رشاد أبوا بـدع الفلـسطيني ا ا
ه الــكالمـيــة الـعـذراء داود فـي عـوا
لكوت الباعثة عـلى فضّ غير رحيم 
ـزدانة بسالسـة الواجهة الشّـعرية ا
وبــر عــمــيــتــهــا وغــضــاضــتــهــا;من
مـنـطلق تـوصـيف العـمـليـة بـرمّتـها
عـلى أساس تـصـادٍ مـدشّن الجـتراح
قــاذف في مــتـاهــات لـلــدهـشــة الـتي
دونـــهــا خـــيــوط سـمّ تــهبُ احلـــيــاة
وتـسربل ـعـنى لـلـحـيـاة لـلمـعـنى وا
ُــــنــــتَــــحِــــر بـــوالدات اإلحــــســــاس ا

وإشراقات جديدة.
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تــلــكم دورة ســرمــديــة لــلــحــيــاة مع
ـعـنى الزئـبـقي الـنـافر اإلقـامـة في ا
بشـتى جتلـيات إبـداالته ح يـأخذ
شــاعــر من هــذا الـــطــراز بــتالبــيب
ـضي بهم و عـشـاّق هذيـان الـكلـمـة
إلى دهـالـيـز الـغـوايـة الـتي نـخـتـرق
بـدءا من مـعــهــا مـحــطـات الــذاكــرة 
ــنـذورة أولى أخــطــائــنــا اآلدمــيــة ا
لسـلطة األنوثـة وصيحتهـا الناعمة
ــبــهــمـة فــيـمــا يــتــعــلّق بــالــصـلــة ا

. والضمنية ما ب النوع
يـــقــــول: ..وأنـتِ تُــــديـــريـنَ ظــــهـــركِ
اذا آدم/ /لتحضّري قهوتي/عرفتُ 

أغرتْهُ التّفاحة.�'
ومن زاويـة تـأمّـلـية تـفـكـيـكـيـة أكـثر
ـكـنـنـا الـقـول أنّـنا دقّـة وشـمـولـيـة
بـصـدد تـغــريـدة مـسـتـرسـلـة
ألحـرف في ذروة االحتـفالـية
ــواقف دمــثــة والــتــأســيس 
تـــروم الـــذات مـن خاللـــهــــا
ســــيـــــاقــــات جتــــريـــــبــــيــــة
والتبطّن بتدويرات بامتياز
اســتــعـــاريــة حــامــلــة عــلى
اســـتــدعــاءات لـــلــكــامن في
ــــا هي حــــالـــة األنــــوثــــة 

تتقمّص تمظهرات ثالثة:
1ــــ مثالية احلبيبة .
2ـــ جتليات القرين.

3ــــ هالمية االنتماء.
ومـن ثمّ االنـصــيــاع الــتـام
أي لـشــطـحــات مـعـانــيـهـا
ــا خصّ مـا دو األنــوثــة 
ســــواهــــا مـن عــــنــــاصــــر
بـخـطـاب مـكـشـوف وعار
متشـبّع بتردّدات الصوت

الداخلي للذات.
وكـــون الــومـــضـــة لـــيس
تـــــســــتـــــقــــيـم بــــســــوى
تـبـعـا فـوضـويــة ذهـنـيــة
لـقوانـ معيّـنة مـوجّهة
أو مــؤطّــرة لــلــمــخــيـال
ـفــارقـة كــالـتــكـثــيف و ا
والـــتـــبـــئـــيـــر وإقـــحـــام
الــــرّمـــــوز واحلــــواريــــة

واألنسنة إلخ...

"السّرير
ال يتّسعُ لثالثة :
أنا وأنت واحللم

.. لنوقظ احللم إذن." '.'
.................

"الياسمينة على صدرك
تستنشقك

ال تنهريها إن مدّت يدها
قليال إلى.. حتت

ونامت 
ب تنهيدة وتلّ." '.'

وهــو تـعــاط وانـغــمـاس في طــقـوس
اإليـروتـيـكي  وفق أسـلـوبـيـة أنـيـقـة
جــدّا  واحــتــفـاء بــاذخ بــتــضـاريس
اجلــســد عــلى شــاكــلــة ال تــخـلــو من
احــتــشــام وحـذر واســتــفــزاز كـذلك
ــــا اشـــتــــبـــاك مع مــــحـــرّم  وال دو
ــســبّــبــات اإلحــراج أو مـا اقــتــراف 
اء الوجه ويخدش احلياء. يذهب 
تـــــــــــلــــــــــكـم غـــــــــــوايـــــــــــة الــــــــــنـص
في استغـراقه لعالم العابـر اخلـاطف
مـثـلـمـا يـوقّـعـها الـنّـفَس من األلـوان 
الكـاريـكاتـيري الـصـاعق بلـذة وعمق

اخملتصر.
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مـنــظــومــة دوال تـتــداخل وتــتــكـامل
كنون وفاضحة الستذءاب واشية با
ومستعيرة للبلسم الروحاني الواقع
من كـتـابـة تُـلـبسُ الـذات عـنـفـوانـهـا
اعتـبـاطـيـا وبـدون مـنـاسـبـة  صوت
مــــثـــــقــــوب عــــلـى حــــدّ تــــعـــــبــــيــــر
ونــبـرة ال تــبـتل بــغـرق وال شــاعــرنـا
أو تـضع ــنـاطـحــة جـدار  تـتــشـوه 
سـقــفــا حلـريــة الـكــلــمـة الــصـريــحـة

ربكة. ا
ـــكن إالّ أن وإذن... هـــو تــــســـكّع ال 
شطرجن يلملم انفالتات الذات عبره 
حـدّ الــكـفــر بــأدائـيــة يــتـيــمـة كالمـي
نـاشــفــة ومــتــيـبّــســة والــتــحـرّر من

القـيود األجـناسـية الـذابحـة للـمعنى
أو الغاية التي في نفس يعقوب.

بـحـيث ال يـفـرغ صـوتـا ينـشـد رجـعه
ا يعادل خيط رابطـا إيّاه  القزحي 
أحالم كـــبـــيــــرة خملـــيـــلـــة الـــتـــوسع
والـتعدد قـلت ال يفـرغه و يجرّده من
ويـلوّح بعـدميـته ودونيته وال مـغزاه
غــائــيـتـه سـوى االســتــسالم لــتــيـار
مضاد ليس يـقود ويفضي إلى حيث
جــهــة األنــوثـــة الــعــاريــة الــضــاجّــة
بـنبض األسرار في أبـعادهـا الثالثة
الـسـالف ذكرهـا والـتطـرّق ألهـميـتـها
اطّــــرادا مـع مــــا حتــــيل عـــــلــــيه من
تفـاصـيل جوهـرية و حـقول مُـختـزِلة
وسـائـر ما لـلـوجع اإلنسـاني عـمـوما
يــتــلــبّس مــ تــاريخ الــبــشــريــة من
منـاقب وعـيـوب وأخطـاء داعـية إلى
حتـميـة صيـاغة جديـدة واستـثنـائية
ـفـتـرض مـحـاصـرة لـلـذات والـرؤى ا
بـها تـأمّمـا لصـناعة ـشروخ ـنا ا عا
تــاريخ مـواز قــادر عـلـى غـسل غــربـة
الــروح وانــتــشــال هــذه األخـيــرة من
ادية واآللية هيمنة براث الهيمنة ا

قيتة. في صولتها ا
بــــهـــــذا الــــزخم مـن دوال إنــــصــــاف
ــهــدورة والــهــتــاف إنــســانــيــتــنـــا ا
اسـتصـراخا لنـجدة مـا فضل من قيم
وهــــوامش جــــمــــال  تـــهــــدل عــــبـــر
مـجـمـوعـة" اسـمـعي مـا تـقـول يـداي"
ـبـدعــة انـطالقـا من وتـشـدو الــذات ا
أدغــــال قــــرين مــــا تــــنـــــفكّ تــــتــــدلّى
بـكامل مـا حتـوي الـقـطوف جتـلـيـاته

من عصارة علقمية تشجبُ الراهن.
كـتـابــة تـنـزّه األنــوثـة وتـقــاربـهـا من
ـــعــطّل واجملـــمّــد زوايــا مـــســاءلـــة ا
ستعمل فيـها حدّ التّمجيد ونقر وا

نرد اخلالص بهذا الشأن.
متتالـيات قلبية تبـرق سانحا أفولها
ألغـراض ومـضـامـ أبـديـة وكـأنـهـا

تــنــيـــر الــدرب لــلـــمــتــلـــقي قــصــد
ـكن اســتـشــفـاف أســمى رسـالــة 
ـــفــهــوم االنــتــمــاء أن يــدلي بــهــا
ـتـاجـرة فـي الـقـضـيـة وال ـا ا دو
اتــخـاذهـا كــمـطـيــة إلصـابـة مـآرب
ضيقة مـثلمـا تمليـها النـرجسيات

 . عتلّ والتضخم األنوي ا
بـهذه االلـتـفـافـية تـنـثـالنـا شـعـرية
هـي أقـــــرب إلـى االشـــــتــــــراطـــــات
الـــــســـــرديـــــة مـــــنـــــهـــــا إلى شيء
لتـتـحـفنـا حـدّ الـثمـالـة بـبوح آخـر
أنــامل اســـمــعي مـــا تــقــول يــداي
ـــفــردة عن ا لـــيس تـــرضى بـــديال
الــبــســيـطــة الــواضــحـة الــدامــغـة
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تـسـتـقـطـبـنـا إلى بـسـاط الـكـلـمات
الـكــاريـكـاتــيـريـة حــيث تـلــسـعـنـا
ــــعــــســـول فــــرادة الــــتــــجــــربـــة
كلـما تـعلّق وخصـوصيـة البـصمـة
األمـــر بـــصـــوت صـــدّاح يـــحــاول
التـواجش والتأقـلم والتصالح مع
ـسكون بـانشطارات غربـة وعزلة ا
ــنــتــهى الــلــبــاقـة ذاتــيــة تــعــلن 
وعــصــيــانــهـا والــهــدوء تــمــرّدهــا
ــســـتــهــجن  مــتى لــلــمــألــوف وا
لـــبـــســـتـــهـــا حــــمى احلـــنـــ إلى

اجلذور.
بـقي أن نـشـيـر في اخلـتـام إلى أن
اتـعة والـهادفة  هذه اجملـموعـة ا
الــثــريــة بــجــوانــبــهــا الــرّســالــيـة
حديثة الصدور عن مجلة والفنية 
ــنـصـرم في عــدد مـارس ا الـرافـد
حـــلّـــة جـــذابـــة ومـــغـــريـــة تـــلـــيق
ي وســيــاســة وأهـداف مــنــبــر عـا
كـما راق كبـير بـكـوادره وبأقالمه
هـو العهـد به دوما انتُـدب خلدمة
لـغـة الـضـاد والـثـقـافـة اإلنـسـانـيـة

بشكل عام.
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