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تستعـد دائرة الفنون العامـة بوزارة الثقافة والسـياحة واالثار لتنظـيم مهرجان الفن العراقي
عرض يشمل فنون قبل . واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (ا عاصر نهاية شهر أيار ا ا
شاركة إلى تسليم إعمالهم الفنية إلى الرسم والنحت واخلزفة). ودعت الدائرة الراغب (با
قـبل ويتم اخـتـــــــــيار عارض) مـوضحـا ان (أخر موعـد لتسـليم األعـمال هو  27 نيـسان ا قـسم ا

األعمال من قبل جلنة فنية مختصة). 
وعد ـاضي إال إن ا ـهرجان في  11 تشـرين الثاني ا وكـانت الدائـرة قد أعلـنت سابـقاً عن مـوعد ا

شاركة.  تأجيله لفسح اجملال للفنان با
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معاجلة النص

الفكرة الرئـيسية لكـنه إمساك بصور أخرى
نقيـضة تـنسجم في تـناقـضها مع مـايسعى
إلـيه الـشـاعـرفي إخـفـاء الـطـابع اخلـارحي-
التخارج - externalizationإخفـاء البـنية
الظاهـراتية وبـقدر محـسوس وبالـتالي فأن
ـســافـة تــضـيـق أحـيــانـا بــأجتـاه مــعـلـوم ا
وتنفـرج أحيانـا بأجتـاه غير مـعلوم لـتتسع
داللة الفكرة الرئيسية أو تتشظى إلى أفكار
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جـاميع متنافرة يظهر النص وكـأنه معبأ 
نسجمة بالكلية ومتقافزة من الداالت غير ا
ولـكنـهـا مـنـسـجـمة ضـمن مـفـهـوم اجلـزئـية
وهـذا بــدوره يـضـع الـشــاعـر أمــام إخـتــيـار
ـنـتج إلجراء التـوقف أمـام الـعـقل وتقـيـيم ا
اإلصالحــات الالزمــة كي يــبـدو الــنص رغم
ــتــفــرقــة يــبــدو كــوحـدة تــلك اجلــزئــيــات ا
مـتـجــانـسـة وأن سـاده شـيء من الـغـمـوض
واإللتـباس  obscurityوهو مـتـأت من تلك
ــفـارقــة الـتـي أحـدثــتــهـا تــشـظـي الـفــكـرة ا
الرئيسة وأحتقان اجلزئيات بسحر األوهام
ـغـالـطـات الـوجــدانـيـة والـتي بـنـيت في  وا
األصل عـلى مـايـقـدمه الـشـطح اخلـيـالي من
متـنـافرات صـوريـة ولغـة غـيبـيـة بعـد تأز
اجلـانب اإلنفـعـالي كـنـتيـجـة طـبيـعـيـة لذلك
الــتـشــتت والــرغــبـة فـي إسـتــحــضـار والدة
وقد يـكون الـتعـبير مبـكرة ومـقنعـة للـمُنـتج
expressionيــــجـــمـع مـــابــــ الــــفـــكــــاهـــة
والسخرية احلادة والقصد احلدسيبنزعات
زاوجة الالعـيني مع الكلي ذاتية خالـصة 
وهــــذا concrete universal  الـــــعـــــيـــــني
مايُع الشاعر للوصول للنقطة احلاسمة
ألرغام القوى غـير الفاعـلة في النص والتي
ـنـظم ألرغـامـهـا أو تـسـلـلت إلى احملــتـوى ا
عـلى أقـل تـقـديــر إلضـعـاف ســطـوتــهـا عـلى
اخمليلـة وبالـتالي رفع الـقدرات التـحسـسية
فـي الـــــنـص من خـالل ســــــطـــــوة اجلــــــانب
اجلــمــالـي والــذي ســيــكــون نـــقــيــضــا لــكل
األشــــيـــــاء الــــتي التـــــنــــســــجـم مع قــــدرات
وجودات التي تشتغل بقدراتها التوافقية ا
ضــمن مــسـتــوى غــيــر مـقــدر من اإلنــفــعـال
واخليال ومـا ينـتج في حلظـتهـا من األفكار
والــرمـــزيـــات وهي بــذلـك الــوصف أشـــيــاء
تتنـافر مع الـواقع كون الـقصـد الالشعوري
شريك متـتم للنقالت الـنوعيـة التي تسـتلها
اخملـيــلـة من الـعــقل الـبــاطن إذ ذاك حتـصل

شتركات على الفني أي فنية حتفـيز تلك ا
إضــافــة شيء مـن الــســحــر اإلضــافي وإن
سـمي ذلك بــالـتـنــاغم أو بـالـتــنـاقض فـهـو
إستثارة مـستمـرة للدهشـة لكي يصبح كل
شيء في ذلك احملـتـوى هــامـا وفـريـدا ولن
تكون هناك حاجة لتـفسير اللغة أو عرض
ســخــريــتــهــا إذ هـي تــســتــمــر في تــقــد
ـألـوفة عـرضهـا الـشـيق بـتـفكـيك داالتـهـا ا
قصود نحو الغموض وهو حتول ليس با
واإللتـباس رغم أنه حتـول مفـرح بالـنسـبة
ـا يـصل إلـيه ـنـتج حـراً  لـلـشـاعـر كـون ا
مـــادامت الـــغــــايـــة الـــبـــحث عن اجلـــمـــال
والــــــوصــــــول حــــــد اإلفـــــراط بـه  ضــــــمن
والشك الاليـقيـنـيـات واألسـرار والـشـكوك 
يجوز بالشـعر كما الفـنون األخرى إنتهاك
ـا في ذلك الـقنـاعـات األخالقـية كل شيء 
فلـيست الـكلـيـة والتـناسق أسـاسا نـهائـيا
لـــلــجـــودة إذ أن اإلضـــطـــراب والــفـــوضى
مقـودان مهـمان يـقودان إذ مـاتوفـرت رؤيا
نفـسيـة مـصاحـبة من اإليـحـاء ببـعد داللي
أعم لــكل من الــلــغــة والــعــاطــفـة فـي إطـار
ــتـــعــدد األغـــراض في الــنص احملــتـــوى ا
الــشــعـــري وقــد يــكــون لـــدى الــبــعض من
الــغـــرابــة أن يـــكــون الـــتــنــظـــيم من خالل
الفوضى والتي من خاللها يتحرر الشاعر
ـوروثة من العـديـد من الـقيـود الـشـعريـة ا

مادام الشعر هدفا غير عقالنيا
وذاتيـته تـكمن في الـضـرورة لفـهم خـلوته
الــغـيــبـيــة وأنـقــطـاعــة في حلــظـة خــاصـة
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وفي أي نتـاج شعـري البد من وجـود فكرة
رئـــيــــســــيـــة   leading ideaأي البـــد من
وجود أفق ما كي يـهي الشاعـر موجوداته
الـتي تــنـســجم مع تــلك الـفــكـرة وأحــيـانـا
وضمن البدء باألنتاج تنتاب الشاعر نزعة
عـدم اإلكتـراث بـالـوصـول الـدقـيق للـتالقي
مع تــلك الــفــكــرة الــرئــيــســة ونــزعــة عــدم
اإلكـتـراث تـلك indifferentismتُـعـبـر عن
ـتـوازنالـذي يـلحق حاالت اإلنـفـعـال غيـر ا
باخمليلة شيئا من اإلضطراب عند التعامل
مع الــــصـــورة  imageوكــــذلك الــــصـــورة
اجملـــازيــةimageryورغم مـــايـــولـــده هــذا
نـحهـا بنفس الضـغط على اخمليـلة فـأنه 
metamorpho- الـوقت قـدرا من الـتـحول
sisوهذا الـتـحـول اليـعني حتـوال كـلـيا عن
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ناخات تقدم اللغة مسـاحات فضلى من ا
ـتـشـبـعـة بـاحلـيويـة الـتـي تفـتـح اجملال ا
للخاص والـساخر بـتأثير تـلك التنـاغمية
الـتي تـمتـلـكـهـا الـكلـمـات ومـاتـمـتلـكه من
فــيض عــاطــفـي في إســتــخــدام الــشــاعــر
ــتـــنــــوعـــة عــبـــر وحــداتـــهــا ألغـــراضه ا
ميزة تكاملة وما تمـلكه من اخلاصية ا ا
التي تـمـنح للـشـاعر إســــــــلـوبه اخلاص
به أي هـويــــــــتـه الشـخـصـيـة وفـيـها من
قــوة الــتـــنــاقض الــبــاطـــني والــتــنــاقض
ـفـارقـة  مـايــجـعـلـهـا تـقـدم الـظـاهري  –ا
ـثــابـة ــنـاســبــة والـســريـعــة  الــبـدائل ا
احلــلـــول أو بــاألحــــــــــــرى مــتــطـــلــبــات
ــثـــــــــــــــــيـر إلـى األكــثـر األنــتــقــال من ا
إثارة حـيـنـــــــــــــــما تـهيء لـلـشاعـر أكـثر
من حـــاســة لــلـــوصــول إلـى مــتــطـــلــبــات
ــــطــــلق فـي الــــنــــزعـــة الــــوصــــول إلى  ا
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يحتـفي الشاعـر بعبـقرية الـلغة ومـزاجها
فـعم تـارة بـالـرضا وتـارة بـالـهسـتـيـريا ا
لتقد صورها عبر قفزاتها الرشيقة ب
ا تـعـطيـة وما األشيـاء إذ ذاك التـكتـفي 
تــقـــدمه من تـــاثــيـــرات في مــكـــان الــنص
وزمانه ومـاتـقـدمه في ذاكرتـهـا اجلمـعـية
واقتـران قامـوسهـا بطـبيـعتـها الـتحـولية
كي تتخطى اجلمود وتفلت من القولبةفــ
مـــفـــهـــوم احلـــداثـــة   modernityهـــنـــا
إسـتـعـداهـا لـقـبــول خـلق لـغـة من لـغـتـهـا
وإدامــة إنــفــتـاحــهــا عــلى األشــيــاء غــيـر
ــــــرئـــــيـــــة حــــــ يـــــفـــــيـض اخلـــــيـــــال ا
ـتـحـسـسـاتـهـا فـيـمـتـزج الـعـادي بـغـيـر
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الـقـنـاعـة قـنـاعـة الـشـاعـر من اخلـروج  عـبـر

حطامه إلى اجلمال الفائق 
?supernatural beauty?وهو بذلك قد بلغ
الــقــصــديــة الــشــعــريــة  ضــمن جــمــــــالــهـا
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 أحيـانا يـتحـول مـسار الـنص الشـعري إلى
مـــجـــامـــيع مـن الـــرمـــوز واإلشـــارات وهــذه
الرمـوز واإلشارات سـتعـطي لـلنص مـرونته
في تهيئـة مساحة أفـضل للتجريـب للتعامل
مع اخلـاصـيـة األحـاديـة الـتي اليـخـضع لـها
مـنطـق العـقل الـواعي وهـو تـوجه في شـكل
من أشكاله نحـو اإللتباس والـغموض وهذا
الــغـمــوض في الــشــعــر إن تـشــكل كــنــتــجـة
ــعـرفـيــة والـثــقـافـيــة أو تـشـكل لـلــخـبـرات ا
نتيجـة للتجـربة اإلنسانـية احلية فالشك أن
هناك عامل جتاذب ال كمـا يرى بعض النقاد
ـطـلق ــيـلـونَ إلـى ا ومـنــهم خـالــدة الـذين 
ـعـرفــيـة والـثـقـافـيـة فـالـتـجـربـة لـلـخـبـرات ا
اإلنسـانية هـنا التـعني الـتجـربة الـفردية بل
ؤثرات الكيانية والكونية بأعتقادنا تعني ا
مــجــتـمــعــة في مــواجــهــة أبـنــاء الــبــشــريـة
حلــاجـات وجــودهم ورغــبــاتــهم وأحــزانـهم
ويقـينهـم بالزوال ومـا يجـري ضمن ذلك من

وقـائع وأحـداث تشـكل عـامال
ـــوجـــبه يـــتـــحــرى مـــهـــمــا 
الــشــاعــر أســبــاب مـخــيــراته
الـنــفـســيـة وأســبـاب تـشــتـته
لــيـــنــســـجم هــذا الـــتــأمل مع
ـعـرفيـة والـثقـافـية القـدرات ا
والــتي تـــســاعــد عـــلى تــوغل
الـــشـــاعـــر في أبـــعـــاد أخــرى
كانت غـير مـرئـية له لـتسـاعد
ثم تطـيح في طريـقة مـواجهة
النص أو في تأسـيس عالقته
مع شخـوصه وتـناول أبـعاده
ــكــانــيــة والــزمــنــيــة خـارج ا
ـألـوفـة ويـبدو أن احملـددات ا
العمل هـنا يقـوم على جتارب
مـتــعــددة  أتـصــلت بــعـضــهـا
بـــالـــبـــعض بـــعـــضـــهـــا تـــلك
ا لم رئية التي ر التجارب ا
تكن ذات يـوم ذات أهـمـية في
كـونات الـشعـرية وبـعضـها ا
في القدرة الـتخـيليـة والقدرة
عــلى حتــريـكــهــا بــأجتــاه مـا

السلطة ح تتجلى كشعرية وقحة

لـــعــنــة الــتـــوقــعــات حــ تـــخــيب.. لــهــاث
الـنـاســوت لـلـدخـول في مــلـكـوت الالهـوت

لتأبيد الرموز والطقوس والشهداء.
هي الـتـي حتـيل األيــام إلى رمـاد الــصـمت
وتخلق البهجـة من شرنقة األكاذيب وعود
بــالـقـنــاطـيـر ووفــاء بـالـبــخس مـنــهـا بـاب
لـتـجـمـيـع األغـراض .. مـديح وهـجـاء غـزل

ورثاء..
ظل احلــاكم يـرفض وصــمـهــا بـالــلـعب ألن
السـلطـة جد .. أم الـشهـوات شقـيقة لـهيب
احلـرب وجـمرة احلـيـوانـات في أحـشـائـنا
ربيبـة نشـوة الشهـرة في جنـاح الوقت.. لو
تــألـــقت كل أغــصــان األشـــجــار وســيــقــان
الـسـنـابل وضـوء الـقـمـر وشـعـاع الـشـمس
ا نـسجت بيتا واحدا وهبة ريح الغروب.. 

دح السلطة.
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في نـحـو الـسـلـطـة ال قـاعـدة واحـدة صـالح
لإلعراب ألن الكل فيها مبني على اخلفض
أو الـــرفـع عـــلى الـــكــــســـر أو الـــنـــصب أو
الـــســكــون إلى األبـــد.. وألنــهــا تـــلــجــأ إلى
الــتـــعــمــيم تــمــنح نـــفــســهــا حق احلــديث
ــشــرعن بــاسم اآلخــرين: الــلـه واإلنــسـان ا
ؤسـسات ومـا ب األرض والسـماء من وا
هواء وماء ونـار وتراب وتسـلب الكل حقه
في إنتـاج قوله أو بالغـته اخلاصـة وتتكئ
على اإلبهام القـصدي للمعـنى في خطابها
إليقاع اآلخرين في شرك التحليل والتعليق
والـتـفـسـيــر ال الـتـأويل.. ألن نص الـسـلـطـة
عـارضة مجرد مقدس شرعـا لذلك تعـتبر ا

حاشية على م السلطة.
جتاه السلطة ال خطوة تقود لغير اجلحيم
ـمـالك الـبـاذخـة.. غـريـزة الـبـدايـات نـحـو ا
سـلـيلـة الـنـهـايـات فـتنـة نـرجس بـانـكـسار
صــورتـه عــلى ظل مــاء الـــغــديــر.. ال تــقــبل
بـالنـد وال اخلـصم وتـزج بـعشـاقـهـا كـما
بأعدائهـا في خمر لذة الـنصر أو كرع كأس
ة.. الـكل لديـها سـج وحبل مرارة الـهز
ودة فـيهـا أقصر مـن حبل الـكذب لذلك ال ا
يــغــويــهـا حلـن قـرابــة الــدم حــنــو األخـوة
ووفـاء الـبــنـوة "فـالـسـلــطـة ال تـفـسـد قـدرة
صاحـبـها عـلى احلب فـقط بل تـفسـد أيـضا
تلقائية احلب لدى الغير فصاحب السلطة
ــكـنه أبــدا أن يــتـأكــد من نــزاهـة احلب ال 
الذي يعلنه له األصدقاء وذوو القربى ألنه
ــمـكن بــسـهــولـة أن يـكــون هـذا احلب من ا
محض نـفـاق وريـاء فضال عن ذلك إن حب
ـا يــقـتــات فـأولــئك الـذين الــريـاء يــنـمــو 
يـرفــضـون أن يــنـافـقــوا يـغـدون مــكـروهـ
ــنـافــقـة مــنـبــوذين مـنــفـيــ في حـ أن ا

يكافؤون".
في السلـطة يـحضر األمـوات دوما لـيبرروا

غاير وإيقاع مشـيتها وهـندسة جسـدها ا
ـثـالـي ـا تـعـلـمـوه في كـتب الـفالسـفـة ا

والقانوني احلا جدا.
ليـل يخـفي جتـاعيـده عن خـيوط الـنـجوم
سرير يؤثث طقوسه براحة الغدر ونسيج
اخلـــيـــانــة وشـــهــوة الـــدم حـــيث يـــســبق
الـــســـيف دومـــا الـــعـــدل.. آلــة عـــجـــيـــبــة
لتـرويض اخليـول تـقود فـرسان عـشاقـها

هاوي السحيقة. نحو ا
"السلطة أول احليوان فينا" اخليانة ملح
ــنـابـر شـهـوة الـوفـاء فــيـهـا.. هي كـذبـة ا
األمير الالمـتناهـية للـخلود خـدعة الكالم
في اجملـالس ورائـحـة مـسـكـونـة بـاخلوف
والضـياع.. مـكافـأة الوردة بالـذبح.. جزاء
سـنـمـار وضع قنـبـلـة عـلى شـفـتي قـبـلة..
مـنذ أول الـقـتل إلى آخـر العـمـر ال تـمسك
السلطة إال بالـتالبيب وشبح الظلمة.. ألن
ــدربــة عــلى لــهــا دومــا شــهــيــة الــكالب ا

وت في حدائقها عدو أليف. الصيد وا
الــسـلـطــة حـفــلـة األلم مــنـطـقــة مـســيـجـة
ــصـاحــبــة لـكل بــالـكــوابــيس الــرعـشــة ا
ـان أو .. عـضــو في اجلــسـد أو فـي الـبــر
حـذر الــتـربـص شـهــوة الـقــنص ونـصب

زعجة. الشراك لألحالم ا
حـربـائــيـة الـلـون تـكـتــسي شـكل الـكـرسي
الذي تـقتعـده سلـيلـة النكـايات ال تـنفرج
أسـاريــرهـا إال عن فــرح بـجــراح اآلخـرين:
األعداء احملتمل إذ في السلطة ال بد من
عــدو في احلــرب أو تــراتــبــيــة في حلــظـة
السـلم بهدف الـوفاء لـلتقـاليـد التاريـخية
والطـقـوس الضـروريـة لتـجـسدن مـراسيم

كرنفال السلطة.
مـخـدر إلعـداد الـوصـايـا قـبل الـذهـاب إلى
اجلــنــازة.. إدمـان الــتــعــلـيــمــات والــوبـاء
اجلماعي لألمر بغـير معروف.. ح ترفع
السـلطـة يدهـا للـتحـية ال يـعرف الـعاشق
هل هي يد للسالم أم للوداع األخير تمتد.
سافة ب خطو وآخر ترسم السلطة في ا
سكة قـبور عـشاقهـا.. في ميـزانها هي أو
ال أحـد .. تـدفـن مـوتـاهـا فـال حتس بـطـعم
األسى وال بواجـبهـا في الـبكـاء وال حترر
أعـداءهـا إال لـصـنـاعـة بـاقـة من الـتـمـجـيد
ـا فـعـلـته كـلـيـوبـاتـرا لـعـرشـهـا مـحـاكـاة 

بالقائد الروماني مارك أنطوان.
في مـيـزان الــسـلـطـة عــ الـسـخط كـعـ
ـساويـا .. حـواجز شـفيـفة الرضـا تـبدي ا
دنس ال مجال في دائرتها قدس وا ب ا
للـصـدفة واحلـرب مجـرد حـادثة سـير في
منـعطف الـتاريخ أو إعـادة ترسـيم حلدود
غـصن احلــمـام.. بـاب مـشــرع عـلى غـوايـة
ـر في الفم لكل مشتهى الغياهب الطعم ا
.. فم تـنــ أسـطـوري بـؤرة لــلـجـمـر هي
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غرب ا

"السـلطة لـيست مـؤسسة ولـيست بـنية
وليـست قوة معـينـة يتمـتع بهـا البعض
إنــــهـــا اإلسم الــــذي يـــطـــلـق عـــلى وضع
اسـتـراتــيـجي مـعـقـد في مــجـتـمع مـعـ

ـغلـوبـ وتـخـتـرقهم حتـاصـر السـلـطـة ا
مــرتــكـزة إلــيــهم بـنــفس الــكــيـفــيــة الـتي
يرتـكزون بدورهم إلى الـتأثـير والـسطوة
الـلـذين تـمارسـهـمـا عـلـيـهم في صـراعهم

ضدها" جيل دولوز
يـد تـلـهـو بـقــطع الـشـطـرجن قـبـضـة ريح
وريــشـة لـلــهـبــاء.. امـرأة تــفـتـح صـدرهـا
لـلــعـاشـقـ ثـم تـطـويه مــثل قـبـر.. ضـوء

جـاذب لـفـراش الـلـيـل ومـفـتـاح لـلـجـحـيم
عش الدبابير ووكر أفاعي هي.

السلـطة تـدوول رجاالتهـا وتبقى.. تـقتات
ن تــمــنــحـهم عــلى األنــسـجــة احلــيــويـة 
منصة الـتتويج بـكراسي مريحـة.. بضعة
مـهج الـدنـيـا تـبـيـد وكـيـد بال حـدود هي
قـــادرة عــلى صـــنع األعــاجـــيب مــعـــتــقل
بـأشـعـة مـا فـوق بـنـفـسـجـيـة يـسـرق مـنك
سالفــة احلـيـاة.. الــظـامئ إلـيــهـا مـثــلـمـا
ــــلح الـــبــــحـــار.. شــــرك بـــيت يــــرتـــوي 
ـ بـنيـاشـ الـتـمـيـيز الـعـنـكبـوت لـلـحـا
والتـفوق ولـلغـاضبـ على شـكل لبـاسها
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بقاء األحياء أو  لـنعيد كتـابة التاريخ على
مـــا تـــبــقى فـــيـــهم من أثـــر.. الــســـلـــطــة فخ
الـطــامـحــ قالدة ألسـر األحـالم واحلـاجـة
إلى أيــقــاظ الــفـتــنــة حـيـث الـقــبــر يــصـلح
الســتـــقــامــة الــظــهـــور احملــدودبــة.. لــهــاث
التعاليم حقول تزرع باجلثث وتروى بالدم
ودمـامـيل الــتـاريخ.. في الـســلـطـة الـكـرسي

مصيبة واجلالس عليه دوما مصيب.
فـيـهـا يـصـبح احلـجـام مـسـؤوال عن سـقوط
الـصــومـعـة.. لـذلك فــالـداخل إلـيــهـا مـفـقـود
واخلارج مـنهـا مـقدود ألنـها الـعتـبة لـعلـيا
لــتــجـســيــد بـعــد احلق في امــتالك حــجــيـة
الـتــأويل حق الـعــنف وتـبــريـر اخلـروج عن
الـســيــاق وحق إرسـال اآلخــرين إلى احلج
أو اجلـحــيم عـلى حــسـابـهــا اخلـاص بـيت
اللـه أو بيت الـنـار سواء.. وعـدالـة السـلـطة
هي مــا شـخـصه شــكـسـبــيـر في مـســرحـيـة
ـلك لــيـر" الـذي قـال: "الـكــلب يـطـاع وهـو "ا
يـحـتـل مـنـصـبــا".كل سـلـطـة تــتـزين بـعـشب
الـبــراءة وتـطــعم احلـشــود أسـاطـيــر دافـئـة
ليـنـسوا دمـوعهـم كل ليـلة حـ يـهجـعون..
رتـسـمة ويـحرسـوا عـلى إزالـة السـخـريـة ا

على وجوههم حقدا وكراهية. 
الــسـلــطـة نــظـام كــلي ال يـقــبل الـتــنـازع في
ــطــلـق أو الــفــكـرة جــزئــيــاته هي الــروح ا
الـكـلـيـة الرتـقـاء احلـيـواني فـيـنـا من األدنى
إلى األعــلى دون أن يــتــخــلى عن بــدائــيـته
األولى أقصـد وجوده الـطبـيعي هي الـلذة
في اســتـقــطـاب أقــصى حــد من األلم بـغــيـة
احلــصـول عــلى أكـبــر قــسط من الـســعـادة
لـذلك تـبـدو الـســلـطـة الـعـتـبـة الـعـلـيـا الـتي

جتافي حدود العقل والطبيعة معا.
فـلــيـست الـســلـطـة جـوهــر حـقـيـقــة الـفـكـرة
األخالقـيـة إنـهـا ديـالـكـتـيك هـيـجل مـقـلـوب
وجبه الدوغم أو على رأسه والذي أنـتج 
ـطلق كل الغيتـوهات والغوالكات عتقد ا ا
ـستحدثة.. وعلى عكس وأشكال الغيوت ا
احلب الذي يشبه طائر الـبليكان الذي يهب
فراخه ح جتوع أحشاءه طعاما ينقذهم
ـوت فـإن الـسـلـطـة مـثل الـقـطة من سـغب ا
اجلـائـعة الـتي تـأكل أبـنـاءهـا بـبالدة حـيـنا

وبذكاء ماكر أحاي أخرى.
حتى ح تقتل السلطة القمر وتسدد إلاله
طر الـضربات الـقاضيـة تظل تبـتسم ب ا
لح ح اجلرح واجلرح.. هي تضع دائما ا
ــطـــلـــوب ومع ذلك يـــكـــون الـــســكـــر هـــو ا
فــعــشــاقــهــا كــثـر ومــا زالــوا يــتــنــاســلـون

ويستمرون.
ال تـتـرك الــسـلـطـة لـلـذاهــبـ إلـيـهـا فـرصـة
إعــــداد نـــزواتــــهم وفـــســــتـــان أحـالمـــهم..
تـسـكـرهم بـخــمـرة الـهـبـة واجلـاه وتـسـلب
ـــعــتـــقل زهــرة عـــمـــرهم هـــنـــا يــتـــوحـــد ا

العـادي بـقـوة الظـاهـرة الـتمـاسـكـية فـيـها
ذات الدالالت الصوتية

يصف شوبنهور ذلك بقوله :
 أن الـلـغـة تـشــكل تـرابط ذات الـبـعض مع
البـعض  أي أنـهـا التكـتـفي باإلشـارة عـبر
تسـمية األشـياء بل تـرتبط بـقدرات الـبناء
الــداخــلي لــلــكــلــمــات لــيــتم بــنــاء مــايــتم
احــتـــيــاجه مـن مــشــاهــد يـــنــتــظـم فــيــهــا

السحروإصالة التعبير
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ـهم أن يـعي الـشـاعـرأمـكـانـية  ولـعل من ا
اتملك من قوة فتطورها استخدام اللغة 
كامن فـيمـا يراه الشـاعر من حـاجاته ومن
نوازعه الدفينه عبر تؤامة أمله ومأساته
فالـلغـة لدى الـشـاعر أحـيانـا لغـة طبـيعـية
وهي أحـيـانـا لـغــة عـاطـفـة وجـدانـيـة وقـد
تـــكـــون أحــــيـــانـــا بـــتـــعـــبـــيـــر ورد زورث
إصطـناعات من الـترابط والـزخرفـة لكـنها
في كـل ذلك  لـــهــا خـــاصـــيـــة مــا فـي نــوع
جـمـالــيـتـهـمــا  لـهـا درجـات فـي حـديـتـهـا

وطرائق تفجيرها .
 وعـبـر تـاريخ الـشـعـر هـنـاك من بـحث عن
احلقيقة وهناك من بحث عن اللذة والشك
أن تطـور مفـهوم الـعقل الـباطن واإلنـفعال
أديـا لشـيـوع إسـتـخدام الـرمـزيـة من جـهة
واإلستخدام السوداوي لسريات الالمرئي
ـاثــلــة لـلــبـحث عن الــكـونــيـات وعن في 
أشكال أخـرى من التـعسف الـذي يزخر به

الوجود جتاه الفرد كمخلوق وكقيمة 
والشك أن هـناك غـايـة مـشـتركـة جملـمـوعة
العوامل الـتي تمثل أدوات اإلنـتاج للنص
ويــتم اإلسـتــحــكـام بــهــا من خالل الــعـمل

ـبـاشرة يـجـنبـهـا الـوقـوع في الـصـيـاغـات ا
ــوســـيـــقي ضـــمن ذلك الـــنــداء والـــشــحـن ا
الــفـطــري مــابــ الــنص ومـوســيــقــاه وهـو
السعي ضمن عمـلية تفـكيك احلواس إلغناء
النص لـلخـروج من شـكلـية عـصر مـا وخلق
عصر جـديد يتقـبل فيه تلك الـهزات العـنيفة
ــــــاط الــــــصــــــراعـــــات ط مـن أ حتـت أي 
ـوجـبه تـخطي والـتنـاقـضـات وهـو مـايـتم 
ـة عن الـنـظـريـة ـفـاهـيم الـقـد الـعـديـد من ا

الشعرية ووظيفة الشعر 
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 لقد كان الهم الـشعري للـمحدث أن لم يكن
جــلــهم أحــيــاء ذلك اخلــلــيط مـن اإللــتــبـاس
ـــاضي الــــرمـــزي الــــذهـــنـي وتـــســــخـــيــــر ا
واألسطوري بشكل يبتعد عن إعادته بهيئته
 وكشف قـوته اجلـديـدة ليـنـسـجم والتـكـنيك
اجلـديـد لـلـبـنــاء الـشـعـري الـذي يـعـتـمـد في
جــوهـــره عــلى األنـــتــقـــالــيــة ضـــمن الــنص
الــشــعـــري من مــغــزى ألخـــر ومن مــتــحــول
مــتـحــول  لــثـبــات مــتـحــول  بــعـد أن يــتـرك
لـلــحـواس حـريــتـهـا في أصــطـيـاد وتــنـظـيم
ـتـنـاقـضـة وأكـتـشـاف الــصـور اخملـتـلـفــة وا
والتي تبـوح بأكـثر من دالة وتـمثـيل جمالي
أن أتى الـنص حتت تـأثـيـر الـيـأس أو حتت

ـضـطــهـد مع حلـاكم ـنــفي وا الـســيـاسي وا
وحــاشـيــته أحـدهــمـا يــشــقى في نـعــيـمــهـا
واآلخر ينـعم في شقائـها تلك فـتنة الـسلطة
السـادرة في غيـها.هي أقـوى من حرارة فرن
الــــصــــائغ عــــلى تــــذويـب احملــــبــــ كــــمـــا
عـارضـ مثل فص مـلح.. فالـسـلطـة عسل ا
على شفـرة حادة هوس لـتفريغ الـعقد حتى
عـلى أعـواد مـقصـلـة وتـفـريغ لـلـمـكـبوت في
قالب مـرصوص بالـذهب.. ع ال تـنام لذلك
فــهي ال تـرى جــمـال الــنـخــلـة ســحـر قــطـرة
الــنــدى كـبــذرة جــمــال عــلى خــد وردة نـفح

الطيب وشذى األحالم الرغيدة..
قراطيـة تنتشر الـسلطة مثل رغم دواء الد
الـسـرطـان حـتى فـي الـتـفـاصـيل الـصـغـيـرة
حيث تؤاخي الـشيـطان.. ومع ذلك فهي ذات
غـضوب عـلـيهـم بأوسـمة أدب جم توشـح ا
ديح الـطيب وتـمشي شرف وبـكلـمات مـن ا
في جنـازة من تكـشطـهم بسـرعة الـبرق وقد
تـبـنـي لـهم الـتـمــاثـيل وتـطـلـق إسـمـهم عـلى

شارع رئيسي بالعاصمة.. لغز ساحر هي.
صراع الـعالمات والـرموز.. سالسل الـظلـمة
وأشواك الفتك حشرجات احلا بالذهاب
إلـى قــمــة اجلـــبل.. في الــســـلــطــة تـــخــتــنق
احلقيـقة وينـطفئ الصـدق تتدلى ضـفائرها
مـثل مـشـانق وسـط الـسـراديب فـهي مـالـكـة
ـوصدة قـنـاصة الـفرص مفـاتـيح األبواب ا
ـعسـولـة حس اليـقـظة في واهبـة األوهـام ا
الـثـعلـب القـنـاص ال بـراءة الـطـريـدة.. سـحر
غامض يـتـخطـى حدود الـتـخمـ ذاك الذي
جتـســده الـســلـطــة.. فـهي حتــيي عـرسـا إذا
قـتـلت جنـمـة وتشـهـر سـكـيـنـا أذا انـكـسرت
وج بقبلة.. وصـاحب السلطة يـأمر بإعدام ا
ـحو الـشتاء إذا بلل مـعطفـه ملح البـحر و
ـطـر من قـائــمـة الــفـصـول إذا داعــبه رذاذ ا
دينة إذا وبنزع األلسنة وإخراس أجراس ا
الـتـقـطت أذنه الـصـدى ال نـداء الـصراخ ألن
غضب السلطة مثل الوباء اجلماعي ال يبقي
ــوت هي امــتالء رخـو وال يـدر.. جــاذبــيـة ا
بنشـيد الهـزائم عنوان الالطـمأنيـنة األبدية

وبيض لتفقيس اخلطيئة.
السـلطـة ابنـة اإلجنـاب بالـليل أمـا ما تـبقى
من نـهـار فـهـو فـقط لـتـصـريف مـا جتـمع من
ركــام الــواجــبــات الــثـقــيــلــة.. هي أنــثى في
بنى اللفظي فقط لـذلك "كيدها عظيم" أما ا
هويتها احلقيقة فهي بنية قضيب الذكورة.
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ظـلت الــسـلـطـة حـيــة فـيـمـا قــضى عـشـاقـهـا
نـخـبـهم ومـنــهم من يـنـتـظـر ألنـهـا هي روح
األفــــعى ســــارقـــة عــــشب اخلــــلــــود من يـــد
جلجماش.. هي األنـثى التي روضت أنكيدو
وأفـقـدته قـوة الـطــبـيـعـة لـيس في الـسـلـطـة
جتاعيـد لذلك فهي تـظل تشع بسـحرها وال

حتتاج لعـملية جتـميل.. وتأسر هواة
الــلـــيل الــبـــاحــثــ عن آخـــر الــنــفق
والسادرين في غـي أحالمهم.. لم تبق
يومـا أرمـلة ألنـهـا تتـزوج الـطامـح
إلى عـصـر حلـيب نـهـديـهـا حتـى قبل
أن يـــذبل احلــذاء الـــذي مـــشت به في

جنازة معشوقها السابق..
ال تـأبه لـتـغـيـر الـفـصـول وال يـتـعـبـها
تـغـيـيـر الـوجـوه ورغم أنـهـا ال تـعـود
إلى كـرسـيهـا مـثل صـيـاد خـائب فإن
لــهــا دومـــا نــفس إحــســاس الــتــذمــر
واالنـــتـــقــام الـــذي حتـــمــلـه الــشـــبــاك

الفارغة.
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لــلـســلــطـة عــادات ســيـئــة.. ال مالبس
داخـليـة لـهـا: ال جـوارب وال صـدريات
وال حـــامالت نــهـــود.. ألنــهــا تـــشــعــر
ــا حتـــمـــله بـــداخــلـــهــا بـــاخلـــوف 
وحتـول ضفـائـرهـا إلى مـشـانق بدون
عــطــر فــالــســلــطــة ال تــطــمــئن حــتى
لـسـلـطـتـهـا فـهي تـنـام بـتـاجـهـا فـوق
رأسـهـا خـوفــا من أن حتس مـثل مـلك
مخلوع وتريد من األحالم أن تنحني
لـها بـخـشـوع كل هـجعـة لـيل.. وكـلـما
اهـتـز عرش عـشـاقـهـا غـادرتـهم نـحو
الغزاة اجلدد بنفس ابتـسامة مضيفة
الـطـائـرة.. الـسـلـطـة عـاهـرة قد تـمـنح
ذاتها لـآلخرين كـلمـا أصاب اجلالس

بجانبها سهو أو وسن.
من وجـد مـفاتـيـحـهـا ضـاع في بـطون
مهالكها ومن أراد زرع زهر الصواب
في حدائقـها رمته إلى حـافة اجلنون
أو أوصـدت عــلــيه أبـواب الــنـســيـان
فـهي حتــتــاج دومـا إلى من يــبـرز أنه
ــوت شـهــادة حــيـاة جــديــر بـهــا.. فــا
الــســلــطــة في كــنـفــهــا يــبــدو مــبـررا
بـالـقانـون ومـحـمـيـا بـالـكـراسي ركام
تيه الطـرقات حيث ال تـنفع إرشادات
ــــتـــنـــبي ـــرور.. وحـــده ا عالمــــات ا
ـيز بفـراسـته يقـظته وبـهـائه.. كان 
هاوي الـبعيدة في دهـاليز الـسلطة ا
ولم يـسر فـيـهـا بـحذر احلـكـيم فـقاده
الــطـريـق نـحــو اجلــحـيـم.. في ديـوان
الـسـلـطـة يـتـفق اخلـصـمـان الـلـذوذان
عـلى الــصـلح من أجل الـقــضـاء عـلى

بعضهما البعض بقفازات حريرية..
ومع ذلك فللسلـطة قوان ونواميس
مؤسسـات وضوابط ودستـور تخلقه
لتخرقه دوما لتضـمن استمرار سلطة
سحرها قبل تـغيير أزيائهـا.. للسلطة
أسالـيب بهيـة دوما وسـتبـقى.. هكذا

إلى األبد.

ـــمـــتع تـــأثـــيـــر تـــصــــويـــر اجلـــانب ا
لقـد جـعلت احلـداثة الـشعـرية للـحيـاة
الـذات اإلنــسـانــيـة  جــوهـر الــعـمــلـيـة
الشعرية ومحورت حولها ذلك البؤس
وذلك اجلمال الـذي تزخـر به الطبـيعة
عــبــر ذلك أنــتـقــلـت  من الــسـمــاع إلى
الـتـشـكـيك مـن قـبل اإلحـسـاس اخلـفي
والــذي بـــدأ يَــكــونُ أكــثـــر أضــطــرابــا
وأعمق تأويال بـدال من ذلك األحساس
الـعـادي والـذي بـني في مـعـظـمه عـلى
تـوتــرات خـارجـيــة لـيـست ذات قــيـمـة
ضـمن عاطـفـة شـديـدة الـتأثـر ولـكـنـها
بطـيئـة اإلستـجابـة سرعـان مايـتناوب
ذلك األحـــســـاس فــيـــهـــا بــ الـــرضــا
وأستـمـرار البـقـاء في منـاطق اخلـيال
ــســر ذلك شــكال من أشــكــال ــا فُ ولــر
ـعلـومة نـاطق ا نـاورة لـلبـقـاء في ا ا
تـلقي ولعل ذات التأثـير في موروث ا
ذلك التفـسيـر يؤ شر لـدى البعض من
رواد الـشــعـر الـقــد قـبل احلــداثـتـ
الغربـية والـعربيـة أفتـقارا للـعديد من
أألشـيـاء الــغـيــر مـرئـيــة والـتي الغـنى
لـلـشـعـر عـنــهـا وأنـحـبـاسـا في الـبـعـد

غامرة . الذي اليدنو من ا

الفتى االسطوري اليوناني نرسيس
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