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 مغامرة الكتابة
يقول قائل، قارئ، متابع، ناقد، مثقف، قريب من  أنهل من الممكن 

صة،  صرة خا نوب/ الب ية الج في جغراف مة، و عراق عا في ال شعر   أنحركة ال
نه  أمل شاعر؟ يقول عن )مقداد مسعود( انه كائن حالم، أو رج سيقول ا

لي  لأخيرالمعتز قع، ا في الوا لاواقع  عن ال حث  ساني البا لوق الان نه المخ ؟ أو ا
لم  ما  حث ع لذاتي؟ البا في ا ضوعي  عن المو عدة، و في القا ستثناء  عن الا و

 يقل؟؟
 أديمهاة، أو على ثعندما يكتب لا يبحث عن أرض ليسقط عليها ج     

المجهول الذي يدور بين يديه وفي  ظلالا. فهو في هبوط/ صعود حر، حيث
 فل كه.

من       له  بد  سعود( لا قداد م هو  أنقارئ )م عه، ف ته م مل حير  –يح
تجد لها موضع قدم  أنممن لا يقر لهم قرار، فالقناعات لا يمكن  –الشاعر 

 في خندق الشاعر المفتوح على أرض الشعر.
لذي يشكل معظم مفاصله       لذي لن يظهر على –القلق ا السطح  وا

له  صيدة مركزا  جة الق من ل خذ  نه ات هّم  –لأ سوى ال لق  هذا الق حه  لن يمن
ضمن حركة  لا  لف،  عن المخت حث  من الب ئل  لآخرينالها مع  ا بل  سب،  فح

ات. فهو مسكون تب من قصائد ونقود ومتابعات وقراءنفسه، ومع ما يك
بأرض  سكون  هو م شعر، و شيطان ال مة  في القدا سمه  لذي ا سواس ا بالو

ئلاسماها  واسعة يل عريض  الأوا أرض عبقر. وكذلك مسكون بتاريخ طو
زمرته مرور ال كرام.  أفرادعليها ال كثيرون من  مرّ من التناقضات التي طالما 
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جراً  صليبه مجر مل  هو بح فل  لة  –ليتك يق الجلج لى طر لرفض  –ع يق ا طر
 من ورائه حشدا من ملائكة الشعر/ أعني الشعراء. –والالتزام 

*** 
قول هل       تب  إنأ بر ك شكل ع شعري مت كائن  سعود(  قداد م )م

بدءاً  يارات،  من الخ يد  لك العد هذه وت مع  ية؟ و تب نقد يدة وك ية عد شعر
كري  ستوى الف لى الم لالتزام ع بالوعي وا هاءاً  ليس انت عارف و بالقراءات والم

يه،  الأشياء. كل الأشياءوالسياسي فهو منشغل ومشغول بكل  تأسره، تغو
 أنساتها باتجاهه، أو بالاتجاهات المتعددة التي من الممكن تفتنه، تطلق مج

في أحدها، محاولة  ثارةيكون  ته مرة  إ قه مرة، واهتماما فه وقل . أخرىمخاو
 أشياءلا يتوقع منه شيئا من المتعارف عليه أو  أنلذلك على القارئ والمتابع 

اذا ما علم  ال كثير من القراء والمتلقين، أذهانمن المتوقعات، التي تحفل بها 
اهتماماتهم يقفون المتلقين مازالوا وضمن ال كثير من  أنهذا القارئ أو ذاك 

مرات متعددة،  الأوليةتحت سلطة الشفاهية مرة وتحت سلطة القراءات 
عبر  إلاتنتج وضعا قلقا أو حيرة لا يتفاداها المتلقي  أنتلك التي لا يمكن 

لاق سئلته إط قأ غاليق. فال يك الم بر تفك ظر ، أو ع مازال ينت هذا وذاك  ارئ 
سير،  شرح والتف يق ال عن طر فة  ليس  المعر سمع و جرة/ ال يق الحن عن طر

يق العين/ القراءة.  عن طر
لت       مدونات مازا شفاهي  –ال قي ال سبة للمتل ضيعة  –بالن شكل م ت

شكلان  صوت ت فالحنجرة وال هد،  قت والج ثرللو فة  أك صدر للمعر من م
لا  بالخبرات  تزود  تذوق وال بل وال غة،  ثر بلا ها أك هالأن ثر لأن شرة  أك مبا

وكثيرا ما تكون  –استقبالا وأضمن فهما. فالمنتج للصورة  وأسهلووضوحا، 
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تكون ذات  أن أمالا يحفل بالمضمون، فهي  –منتمية للاعلان أو الاعلام 
عوة  شر أو ذات د ضمون مبا ثارةم سيس لإ كذا  الأحا بر ه كوامن. وع وال 

ن الاطمئنان، لا عن الحيرة. وكثيرا ما تكون مفاصل يظل القارئ باحثا ع
ير  من غ مال، و قد/ ال ية الن من ناح بل  ير مقا من غ يا/  جا مجان صورة منت ال

ير ما من جهد مبذول، أو استرجاع، أو  ال كث عة، و ما من متاب هد. ف من الج
غاليق.  فتح الم لة  ماممحاو قف  أ يارات ي لات واخت قائع واحتما كذا و ه

صة  شاعر خا يبال م والأد من عا صر و سيكي أو المعا قارئ الكلا عه ال ة وم
هة  من ج صرة  ثة/ المعا تراث والحدا مة/ ال عن القدا حث  خرىيب حث  أ ليب

 أنالتي لا يمكن  الأمورومدارك. فمن  وأفكارالجميع فيما بينهم مع معارف 
الفعل الشعري لدى )مقداد مسعود( هو قلق القراءة والكتابة.  تنازل عنهاي

يحول الشاعر الى ثائر والقارئ الى ثوري  أنلممكن هذا القلق الذي من ا
لى  ية ا شعر ية ال مي العمل حول وان تنت غايرة والت عوة للم لى د لنص ا وا

 الاختلاف.
متنفساً  –حقوقا وواجبات  –فالمجتمعات التي تشكل الثقافة فضاءً      
لأفراد ية.  ل شر نات الب سط الكائ سبح و لذي ت حيط ا شكل الم عات، وت والجما

عات نتج،  مجتم قف الم صناعة المث لى  قدرة ع لاك ال من امت ها  بد ل هذه لا ك
المثقف الفاعل، والذي بدوره سيكون مطالبا الشاعر بعدم التخلي عن مبدأ 
غامرة  بئ العتمة والذي تشكل الم الابتكار والبحث وال كشف وتلمس ما تخ

 مفصلا مهما من مفاصله.
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من       سعود(  قداد م سكن )م لذي ي بدع ا شاعر الم جائز ال قول  أنال ن
ير من  نه ينتمي في ال كث موذج مجتمعي، أو الى هكذا  الأحايينا الى هكذا ن

 زمرة تنتمي الى مفصل مجتمعي يتمتع بهذه المواصفات.
*** 

قداد مسعود(       يروم الشاعر  –قارئ )م ما  عن  –وك لم يعلن  قارئ 
 مواصفاته. فهو يقف خارج هكذا تحجيم أو عنونة.

م      قارئ عا لا  –ة فال ته  في مغامرا شاعر  صاحب ال لذي ي قارئ ا وال
يقف تحت مظلة ما.. حاله حال القراءة ذاتها المنشغلة بالانسان  أنيمكن 

بداع نتج والإ عن الم حث  لاف والب لات الاخت من حا سها  ما يتلب ، و
بداعي لا على  الإ قادر  ناعال ناع – الإق ما يستطيع  إق قارئ بقدر  يوفر  أنال

من ال شيئاً  قارئ  عالم/ لل غايرة. فال لأرضم ته ا نذ بدايا لأولى، وم تى  ا وح
وحتى يومنا هذا لم يكن مرتكزا  الأوليةالثالثة، منذ تشكيلاته  الألفيةبدايات 

لى  جوده ع ما  أرضيةفي و ثور ك قرن ال لى  كازه ع قدر ارت سكونية ب هدوء وال ال
اعة فهو يدور ضمن سنن صن تقول الميثولوجيات والمعتقدات الجمعية، وبالتالي

ية/ الفراغ هي كل ما يحيط به/   العالم. – الأرضعدم الاطمئنان، فالهاو
يرة       في بح سابح  سعود( ال قداد م شاعر )م مع ال حال  هي ال كذلك 

على المستوى الشخصي  –الوساوس، الخائف حد الفزع من سلطة التكرار 
بة المتحركة، الخائف من السقو ط أو الجماعة. الخائف من التوقف عن الكتا

 في التماثل والتشابه.
يديمها  أنيشاغلها،  أنفالكتابة بالنسبة له غير مأمونة الجانب، وعليه      

ها  لى كاتب هز ع سوف تج شاغلة ف كذا م من ه غايرة. و بر الم شاعر ع تب/ ال الكا
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سوة  من الق مالبال كثير  لا  والإه لذي  في ا قارئ المعر مع ال حال  وكذلك ال
ق مة ال ية ازدراد لق لى عمل يل ا ير يم من غ هة  أنراءة  ما، نك هة  شعر بنك ي

كس  قارئ والع شد ال تى ي لنص ح خي ا ما ان ير شعري. ف لنص ال نات ا مكو
كذلك. فالعلاقة متبادلة، وتكافلية، وتكاملية، ما بين النص المنتج/ المغلق 

من قراءة ممكنة، وبالتالي فهو غير  أكثرومفاتيح القارئ الذي يشتغل على 
 غير معني بالكتابة المنتمية الى الرسائل المعنونة.معني بالقراءة السهلة، و

*** 
ير       يه ال كث ثون عما يطلق عل كذلك يبح ير من الشعراء والكتاب  ال كث

 من العامة مفهوم الحقائق، وقد يسميها البعض الحقائق المفترضة.
قائق/  أنهل من الممكن       عادل الأوهامنسميها الح تي تشكل الم ، ال

 مدن الفلاسفة الفاضلة، أو مدن اللامكان، اليوتوبيات. الموضوعي للحدث.
مدن       عن  حث  لا يب سعود(  قداد م لآخرين)م غم  ا هار في  أهميت

 صناعة القارئ/ الموالي للشاعر ضمن شيء من العمى.
)مقداد مسعود( يبحث عن مدينته هو، التي شيدها بمساعدة قارئ      

شباحمن  سه،  أ شاعر نف ضاعال نان  وأ شاعر  –الاث قارئ وال يق  –ال الطر
 الموصل اليها.

مدن وجغرافيات )مقداد مسعود( مدن تنتمي الى مفصل مستل      
قائق/  لى الح ية ا مدن المنتم ليس ال لاواقع، و من ال صعوبة  هاموب بل الأو  ،

هذه  كون ل سوف ت يث  لالتزام ح فة وا كر والمعر لوعي والف لى ا ية ا المنتم
موا توفير  في  طولى  يد ال صل ال بات المفا قدمها كتا تي ت مدن ال لك ال ناء ت د ب

 )مقداد مسعود( للفعل القراءاتي.
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قراءة       يادي وال قارئ الاعت يةال قف الأول قد ي ها،  عارف علي ، أو المت
ما للمنتج  الانسان القارئ والقراءة ضمن حالة من الارتباك، ضمن مواجهته

بداعي لتصورات / الشاعر. وقد يمتلك هذا القارئ أو ذاك البعض من االإ
عض  لك ب قد يمت لك، و نة أو ت بة/ المدو هذه الكتا حول  سبقة  كامالم  الأح

شاعر  قراءات ل من  ستبقها  قد ي تي  سبقة ال خرالم صورات آ هذه الت . و
كام كن  والأح بريء  أنمن المم قارئ ال بة ال بة، خي صدرا للخي شكل م ت

ما يكتب )مقداد مسعود( لذلك على قارئ كهذا  ما يستقبل م  أنالطيب ب
 للآخرينى عن مستوى القراءة التي اعتمدها عند استقباله للفعل الكتابي يتخل

لا  ضع  أنمحاو صابعهي لف  أ ية خ قات متماه سال كه وطر لى م شرة ع الع
يد  ير تحد من غ بة  سائط للكتا صائد و ها الق خذ من قد تت هدافسواها..   أ

ها )مقداد مسعود( وسواه  تي يكتب ثة ال الوصول. فالقصيدة المعاصرة/ الحدي
قارئ ذي  من لى  صول ا مة بالو ير محكو صيدة غ بدعين ق شعراء الم ال

ليهم، بل حتى القصائد  نات المرسل ا مواصفات خاصة.. غير محكومة بعنوا
اليه/ الاهداءات كثيرا ما  بالمهدىالتي يكتبها )مقداد مسعود( والمحكومة 

 النص الشعري أعلىتتجاوز صاحب الرسالة/ العنوان وقوة العنوان المثبت في 
 وصولا الى الحشد/ مجموعة القراء.

فالقصيدة الحديثة نص منفتح غير معنون، نص يبحث عن القارئ      
فة. قارئ المعر عن ال لا  لف  حت  المخت ضوٍ ت ير من سعود( غ قداد م لأن )م و

فة  ية المعر لأن را بل و شاطب،  سق ال لق، الن سق المط سلطة الن لك  ية تمت را
شكل ال كث غايرة ت ساس بالم لوعي والإح له وا تي تظل سقفات ال من الم ير 

شاعر  لى أن ال ضافة ا بة، ا جدران الكتا في  قات  صناعة الخرو شجاعة وب بال
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ير  قانون غ ضعا ل كن خا لم ي يا  تزم فكر كائن المل صورات ال تل ت لذي يح ا
كن  لم ي لة،  ساكنة/ الخام قوانين ال خارج ال فالوقوف  بداعي،  كذا  –إ ه

قانون )اللا –وقوف  بل أن  لق من طموحات الشاعر،  لذي أط قانون( وا
رواد قصيدة التفعيلة  –عليه )القانون الذهبي( والذي اتخذ منه الخمسينيون 

لدكتور عبد الواح –كما أطلق عليها  –أو قصيدة العمود المطور  – لؤلؤة  دا
وسيلة لتجاوز الثوابت والميكانيكيات التي يعتمدها العمود الشعري، ول كي  –

مادة عادة  من إ تالي  نوا بال عض  يتمك جاوزين ب بة، مت ها العذ لى مياه شعر ا ال
 مفاصل تراث عمرها أكثر من خمسة عشر قرناً.

كن       ها تم من خلال تي و بة ال شكل العت كاد  قانون( ي قانون )اللا و
 المبدعون من تدمير السكونية التراتبية للقصيدة العربية العمودية.

*** 
كن       لا يم لذهبي  قانون ا قانون( ال بدأ )اللا جيم أو  أنم مي للتح ينت

بل  جر،  شكل  إنللتح غايرة ت ثرالم مح  أك بداعيمن مل شاعر  إ كن ال تم
يخترقا حاجز الثوابت التي شوهت وقبحت جسد القصيدة  أنوالقصيدة من 

الكلاسيكية. بل وسلبت ال كثير من القصائد وال كثير من الشعراء جماليات 
ه الخاصة، تلك التي وفيا لتجربت (مقداد مسعود)القول وتحولاته. وكما كان 

فتح على  لوعي المن لى ا لآخرتنتمي ا تي تعتمد  ا ية ال ية الشعر لى البن وكذلك ا
 –وبعيدا عن المجازفة  –المغامرة  إن. بل الأخرى الإبداعيةالمجاورة للحقول 

المستندة على ال كثير من القصدية والى ال كثير من الذهنية المتوقدة والمخطط 
صحيا لنمو الكائنات التعددية  الأكثرهي الفضاء  ان هكذا مواصفات إذ –لها 

ها  مراد من لاقتراب من  أنال ها في ا تكون في الطليعة عبر اعتمادها على تراتب
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كر  لوعي والف قراءة، وعلى مستوى ا بة وال لات على مستوى الكتا هموم التحو
 والالتزام.

*** 
ستطاعا  إن      سي ا تداخل الاجنا فة وال بدأ ال أنالثقا ثة، يدمرا م ورا

من  لات  بر الانتقا كانيكي ع شتغال المي بدأ الا باءم لى  الآ ناءا تالي  الأب وبال
جاوزات  أدت غاء –هذه الت ثة  إل قانون الورا صل  عض مفا هور  –ب لى ظ ا
ية  وأجناسوشعوب  أقوام تختلف عن  –بل وحتى حيوانية ونباتية  –بشر

سلاف بل الإ لى  إن.  قدرة ع لك ال عاد يمت ما  لبعض  باتا ته مرجع إث يا
ية  .أصلابهمخرج هو من  أقوامالى  الأبو

بداعات الأدبية الأجناسكذلك الحال مع       الفنية التي بدأت  والإ
تمتلك ال كثير من الجينات المختلفة التي تثبت عدم انتمائها لعنصر سابق محدد، 

 انتمائها الى اللاحق. إثباتبقدر قدرتها على 
/ والأدب –ات بكل مفاصلها الحضار –لقد مرت الثقافات عامة      

جذور أو  من ال لا  يرا أو قلي عد كث ترب أو تبت قد تق حل  صة بمرا شعر خا ال
صول بادئ الأ بر م شكيل ع لة الت تأثير. محاو تأثر ال جدران وال تراق  ، واخ

لآخر قوة ا بداع، و جل الإ من أ تاج،  هة،  إن من ج ية  لى المحل مي ا فة تنت ثقا
حدة  بر و ية، ع هة ثان من ج ية  لى العالم هم وا سانيال شعوب  الإن عات ال وتطل
ية الى صناعة المستقبل.  والتجمعات البشر

تعني في يوم  أنفخصوصية الدين والقومية والفكر والقصيدة لا يمكن      
يل الفضاء المج  .(اتتمعي الى مجموعة من المحميات/ )كمبما العزلة وتحو
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ستطاع       يث ا ضي، ح قرن الما صف ال نذ منت صيدة م هي الق كذا  ه
تي  ية ال سية والفكر صادية والسيا لات الاقت هاالتحو ية  أفرزت حرب العالم ال

لأولى ترك  أن 9897 -9893 ا هات قل  آثار عالم وع سد ال لى ج سانع . الإن
في  صدية  لى الق مي ا ضى.. تنت لى الفو لق وا لى الق ية ا لات المنتم هذه التحو

ل لا ا حول  لوعي المت لى ا ية ا كات، والمنتم لى الارتبا لا ا بة  لوعي الكتا ى ا
 الثابت.

ية       سو كر  شعر والف ما ال تان يقوده ما الل لوعي ه قوة ا ثة، و قوة الحدا ف
ينتجا ال كثير من التنوع والاختلاف، رغم وجود الجنس  أنلابد لهما من 

 المتجاورة/ المتداخلة. الأجناسالواحد أو مجموعة  الأدبي
*** 

ية، بدءاً بالمغي      ب المضيء وصولا )مقداد مسعود( وعبر كتبه الشعر
لى  نوم)ا ستراحة ال لأرق ا ته. (ا شر مجموعا ية الع شعر جارب  دعدتوب ال الت

لنص،  شاء ا صدية ان صد/ وبق لاف المقا صيدة.. باخت لات الق ية وتحو الكتاب
جارب  عن الت عاد  لى الابت مل ع لأخرىيع عل  ا بة الف في كتا ستهل كة  الم

ح قروءة والمطرو صيدة الم جاج الق شيم ز لا ته شعري، محاو ضدة ال لى من ة ع
 المتلقي/ القصيدة المتداولة.

ثر، لم يعد       فالنص الشعري سواء كان عموديا أو تفعيلة أو قصيدة ن
عد  حدة، ب سية وا ية هند لى بن حازا ا صوص  أنمن ستطاعت الن صدر  أنا تت

حركة المغايرة.. بل وكذلك الحال مع المتلقي الباحث عن القصيدة المختلفة. 
مة  ئة العا قة إذ ان الهي صفحة الور لى  ساقها ع صيدة وأن صورة الق ناء  إذ  –لب

هوره  شدة ظ حرف و شكل ال شطر  –ان  سطر/ الأ يع الأ خط، وتوز نوع ال و
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سخ/  قدرات النا سلامية و ية الا فة العرب من الزخر ستفادة  لات الا ومحاو
بي في ابتكار أشكال جديدة للحرف المنفرد أو لمجموعة الحروف  الخطاط العر

صورة والتخ هور ال شعري.ظ لنص ال صاحب ا تي ت طات ال هذه طي كل   .
ستطاعت  صانيف ا صيدة  أنالت ضيف للق شكالات ية أ فة،  وأبن صد مختل ومقا

وليتمكن بالتالي الفعل القراءاتي من استقطاب ال كثير من القرّاء. واستطاع 
كذلك  شاعر  حاور أو  أنال جاور أو ي مد  أني صابعهي جز  أ كذا من سط ه و

بداعينتمي الى  من دور  أكثروجماعات،  أفرادان للجيل الستيني . لقد كاالإ
ثر من  وأك يد  يت العد هة وتثب من ج ية  لى النمط خروج ع في ال ساهمة  من م

حت  تي فت جزات ال ثرالمن فقمن  أك ستطاع  أ ما  أنا قروء مه لنص الم منح ا ي
سه  ية  أكثركان جن يةمن هو بداع هد إ هذا الج يال، ليكمل  لت  الأج تي ت ال

ست قد ا ستينيات. ل يل ال قائم ج ّاخ وال باع والنس شاعر والط من ال كل  طاع 
يوفر كل على  أنالملونة،  الأحبارالفني، ومنضد الحروف،  الإخراجبشؤون 

من  عي  عل جم ضمن ف فراد، أو  توفر  أنان ثري لى  أك مي ا صل ينت من مف
 التحرر من سطوة النسق الواحد، أو الصورة الثابتة المتكررة.

صيدة  إن      صورة الق جز  يث –من صورة  ح نص ال شكل   –قد يت
ستطاع  جزئ ا حرف المت مة وال صورة الكل لاّني و عل ك شاعر  أنكف حرر ال ي

صيدة  ثورة ق بل  صيدة ق ها الق نت علي تي كا سوابق ال من ال صيدة  وكذلك الق
 السياب والبياتي والحيدري ونازك.

*** 
الى  –العشرات من نصوصه  –ينتمي عبر ال كثير  )مقداد مسعود(     
ة الخارجية للمنتج الشعري. انه يعمل على تدمير ئالهي إشكالاتعن  الإعلان
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بة. يعمل على  الإطار يمنح  أنالخارجي لصورة القصيدة المطبوعة أو المكتو
حاول  يث ت سه. ح شاعر نف حدود ال جاوز  لى ت قدرة ع صيدة ال ضع  أنالق ت

 .الإطارعلى ما يوجد خارج  إصبعها
      ً كزا ثر مرت مد الن شاعر تعت صيدة ال كاد  فق يث ت ياً، ح كون كل كاد ي ي

صناعة  من  يتمكن  كي  ية؛ ل  صيدة العرب بة الق ية لكتا قوانين الخارج في ال تخت
فهو لا يتوانى، أو يتخوف من استخدامات الاستثناء من الألفاظ البدائل. 

يب من المعاني وتهذيب البعض منها،  سواء كانت مهملة أو مستحدثة، والغر
ندف تدمير ا تدجينها و جل  من ا ما لا  لق  صناعة وخ جل  من ا بل  اعاتها، 

كاد ت تي ت ية ال فاهيم القراءات صدم الم ير، من أي بل للتغي طاً غير قا جل كون نم
القصيدة  أناضافة الى  كسر طرق القراءة وصناعة الخرق في شكل الكتابة.

الى الفوضى أو  الأحيانقد تنتمي في بعض  أشكالذاتها باتت تبحث عن 
تنجز حالة  أن إلالا يمكنها  للأشكالكمات الكمية الترا أن إلاالى الغموض. 

 أنالفطرة بعد  أخطاءاللامعرفة ومن  آثامنوعية تتخلص عبرها القصيدة من 
ستطاعت  جز  أنا ظف المن بداعيتو بة  الإ قة بالكتا ها علا ليس ل قول  لح

ية.  الأدبية بداعقوة  أن إلاأو الشعر ضمن حالة من  تأخذ أناستطاعت  الإ
من  فات  فروزات التوظي تأثيراتم لديني  و كر ا قدرات الف سطورةو  والأ

فة  عالوالخرا تاريخ  وأف يا وال لوم الجغراف من ع سيقى، و ناء والمو لرقص والغ ا
والفلك ومن سلطات الميثولوجيات. فحقول المعرفة لم تعد حكرا على التفرد 

 نأاستطاع العالم  والتأثرضمن حالة من العزلة. فعبر عمليات التداخل والتاثير 
 أنيفقد خصائصه، ومن غير  أنيشكل كلا منتميا الى الجزئيات من غير 

 والأقوام الأشياء، سواء على مستوى والإلغاءتتشكل حالات من الشطب 
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ناس ناحر والأج جاذب والت قانون الت ضمن  قاء  ستوى الب لى م ، أو ع
 والاحتفاظ بالمكونات.

*** 
ن حالة من الحيادية القصيدة العراقية، والعربية كذلك لم تقف ضم     

الانحياز الى  إنالقرن العشرين أو معظمه، بل  –يقال  أنما يمكن  –طيلة 
هذا القانون  – والإعادةتشكيل العالم. بل كان الانحياز  وإعادةالاختلاف 

ية كان  – يات المكان هذه الجغراف في  سان  شعر. فالان شاعر وال هام ال شكل م ي
جر  ندفاعا وحاجة في جدار القول والكلام جذبا وا الأكثرومايزال يشكل الح

بة  بة. لذلك فلا غرا قراءة والكتا هتم بالشأن  أنفي جدار ال قارئ والم يجد ال
الشعراء العراقيين وحركة الشعر في العراق  إنالشاعر العراقي، أو  أنالثقافي 

ممن ينتمي من )مقداد مسعود( بل هناك العشرات  أكثركذلك. وهناك 
يث  موذج، ح هذا الن لى ل صول ا جل الو من ا ثف  لاتهم وتتك كاتف محاو تت

عد  بة. ب ية للكتا ية الداخل في البن ير  لى المتغ صول ا سان. الو نة الان  أنكينو
في هندسة الشكل  إصبعمن  أكثريضع  أناستطاع  على المختلف المتشكل 

بل  بت،  لى الثوا مي ا عد تنت لم ت صيدة  ية للق سة الوراث خارجي. فالهند  إنال
 .الإبداعيس الفعل بتي تتسيد الموقف الذي تلالمتغيرات هي ال

ير       من غ سعود( و قداد م لن  أن)م قف  –صراحة  –يع عن موا
مل  هذه، يع صرارك لى  وبإ مةع صانع  إدا شري، ال كائن الب حراك ال خم  ز

لأول من  ا لرغم  لى ا لات، ع كن  أنللتحو لا يم بت  خارج  أنالثوا ضعه  ت
 اهتمامها.
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ح      صل  قد ت تي  ضات ال من فالتناق هي  صدام  همّد ال ته  أ مفروزا
تي  ية ال جز  يأخذالحيات لى من ها ا سعود( ليحول قداد م شاعر )م ها ال بداعيب  إ

ية. للأفعال  وأخيرا أولاينتمي   الشعر
*** 

شري       كائن الب خل ال في دوا بوء  ضوي، والمخ شعري، المن كائن ال ال
ن، والذي )مقداد مسعود( هو غير ما يتمظهر في بنية الشكل الخارجي المعل

 تتحرك من خلاله تجربة الكائن المجتمعي في حياته اليومية.
ناك       ثرأي ان ه كائن،  أك ثرمن  مواطن،  أك ثرمن  ية  أك من بن
بداعية  أهدافه. يعمل الشاعر )مقداد مسعود( على تبنيها من اجل تنفيذ إ

به، وليس من الضروري ان تكون هذه المآرب  وكما هو متفق عليه  –ومآر
سوف تتحول بين يدي الشاعر الى  إنهاثة، تعتمد المكر والخداع، بل خبي –

 نبيلة تعتمد المكاشفة وحسن النية والبحث عن البدائل. أهداف
كذا       حراك. ه لى ال يان ا صيدة تنتم ية الق شاعر وبن ية ال ستقبلفبن  ي

المتلقي ما تطلق القصائد من اشتغالات. على العكس مما يكون عليه الكائن 
س سامحة الان من م يدل اني  قد  شيء  مع  ما  هدوء. رب بل و لى ون ضعف ع ال

عة.  لى الد سالمة، والركون ا مة والم عدام المقاو لاوان ما  أن إ لى  مي ا ما ينت
لاف  ضات والاخت صراع والتناق لك، فال ير ذ قول غ عيش ي قع الم سمى الوا ي

ته  أهممن  ها يكتب )مقداد مسعود( جل خطابا تي من خلال المرتكزات ال
ية  .الشعر

هين       ية ذات وج لة نقد كر دور مشترك/ عم فة والف لوعي والمعر هل ل
ياة بعيدا عن  يدوزن تناقضات الح يوازي و لذي  ياتمتكاملين المشترك ا  آل
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 والتأثر والتأثير. مشترك ينتمي الى التجاذب والتنافر، الإلغاءالدمار الشامل/ 
بوء،  ظاهر والمخ خذوال ضرورة  والأ مد  شترك يعت طاء. م غم والع حث ر الب

من وجه  أكثروجود المتوفر، بل من اجل صناعة الطموح، ورغم وجود 
الشاعر يكاد يتشكل من خلال عنصر الاختلاف  أن إلا الإبداعيةللعملية 

 تحديداً مع عدم التضحية بما يتبقى.
*** 

فة       لأدبحر تي  ا يرين  أدركتال باءمن  –ال كث شعراء  الأد  –وال
/ مرسل، وعلى مرسل اليه/ مستقبل أولامبدع على وجود  بالأساستعتمد 

عل  مدها الف تي اعت ية ال هذه الثلاث ثاً.  سالة ثال جود ر لى و يا، وع لأدبيثان ، ا
/ الحكايات الأدبيالمنجز  أوليات، ومنذ ظهور ما ينتمي الى أولاالشفاهي، 

القص والسرد اللذين كانا يعتمدان  – الأدبيأو الى المنجز  –الحّدودات  –
بداعيالشعر في صناعة المنجز على فن  . ولتتمكن التدوينية ومنذ ظهور الإ

بل  عاً ق بة/ اخترا ثرالكتا سة  أك لافمن خم بر  آ ستفادة وع من الا سنة، 
في  سها  مة نف مةالمنظو نذ  إقا بة، م لألواحعالم الكتا بردي  ا ية وورق ال الطين

هوف  جدران ال ك جدران/  لى ال بة ع لاوالكتا صولا أو نات و لود الحيوا ، وج
 الى الكاغد والورق وانتهاء بالكتابة الرقمية.

سواه       عن  لف  لم يخت سعود(  قداد م نات  –)م لأمسكائ يوم  ا وال
  –من المتلقين 

 والمرسلين في الحاجة الى القارئ.     ول كن قارئ )المغيب المضيء( و
 الزجاج وما يدور في فل كه()
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فة كو      شمسقارئ )حا هرة الرمان( و ) نارنج(      ب ازرق(، و )ز ال
الظلمة واستدل على فراشتي(     قارئ )ما يختصره  أضيءيري صفقارئ )ب

يدي  قارئ ) سور(      يش ن من ر ياد  يب( و )ج يه الزب سع ف حل يتو ال ك
 )هدوء الفضة() بساطيل عراقية()الأرق استراحة النوم(تنسى كثيراً(

ياته،       لابد له قارئ لاواقعيات )مقداد مسعود( وتغريباته، وفنظاز
يكون محاذيا للشاعر نفسه، غير بعيد عن خزائنه، مطلعاً على مكامنه  أنمن 

نة  صبر ومرو صاحب  قارئ  صيدة.  غاليق الق من م ناً  ضمر، متمك ما ي و
بات  جارب وكتا به ت يز  ما تتم هو  لف  عن المخت حث  يب والب فة. فالتجر ومعر

 ( حاله حال ال كثيرين من المبدعين.مسعود)مقداد 
ير       كون  أنغ ندما ت صيدة ع مة الق لى مقاو قادر ع ير  نا غ شاعر ه ال

ئة  شكلمهي من  للت لرغم  لى ا سواها، وع عن  يز  ضرورة التم هوم  فق مف  أنو
 .الإبداعيةتكاد تحكم سيطرتها على ال كثير من التجارب  الإبداعصفة 

حاول       سعود( ي قداد م بة،  أن)م ية للكتا ضمن الحركة الجمع كون  لا ي
حاول  ندس أني هابين  لا ي حول أفراد قد تت تي  ساراتها ال سط م ضائعاً و  ،– 

 الى متاهات. –بفعل حركة كتلة المجموع 
تابع       كك، ي يف ب و منهج، يركّ تب، وي يك قرأ و سعود( ي قداد م )م

 ويستقرئ؛ من أجل صناعة ملامح خاصة لكائنه الخاص/ القصيدة.
*** 

كن       من المم قول  أنهل  منه إنن شعراء و من ال ير  قداد ال كث م )م
لى  جون، مؤكدين ع ما ينت قارئ المتخصص ب صناعة ال لى  لون ع مسعود( يعم
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حاولين  سائد، م عن ال عاد  جوب الابت شكيلضرورة و قانون  ت لى  مي ا ما ينت
 التفرد والاختلاف؟

قد      في  ل بدعين  ظم دور الم عادةع قي  إ كائن المتل يب ال شكيل وترك ت
بداعلرسالة  ز القارئ الاعتيادي وصولا حتى بات طموح الشاعر يتجاو الإ

الى القارئ النموذج، القارئ الذي لا يقل مقدرة ومعرفة عن صانع النص. 
يه في صناعة نصوص  ، أي الانتقال من التلقي المحايد الى أخرىبل قد يجار

. وبقدر ما وضع هذا الشاعر أو ذاك نفسه وسط الإنتاجالتلقي المنحاز نحو 
كذا  لف مأزق، مأزقه قارئ المخت ستطاع ال قد ا من  أن، ف ير  ظف ال كث يو

خزينه المعرفي في سبيل البحث والتقصي، من أجل الاستفادة من المنجز 
بداعي بر  الإ ضرة، ع مة الخ ثة الدائ بات الحدا يث جن صالح ح سلف ال لل

جل  من ا جاوزه،  سايرته أو ت قاءضرورة م ب نب  إ لى جا تي ا كادر القراءا ال
 النص.

مأزق      مأزق ا ال هذا،  مزدوج  مأزق ال يدة، و بة جد عن تجر حث  لب
يدفع بنفسه  أنالبحث عن القارئ المتواصل، دفع ب  )مقداد مسعود( الى 

عدد  غم ت عافى ر ئه م لنص وبقا ستهلاك ا يث عدم ا لى المركب الصعب ح ا
بر  قراءات، وع يدال لى  التأك ستند ع يدة، ت ية جد جارب كتاب تراح ت لى اج ع

لى  ته ع نوع، وقدر لى الت شاعر ع ك أنقدرة ال لى ت ية ا لات منتم ون المحمو
غم  شابه، ر عدد اللامت هاالت حد/  انبثاق ية للوا بؤر المنتم عة ال ند مجمو من ع

 الشاعر.
*** 
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كن       لا يم عال  قارئ الف ّ  أنال ظة يكبل ندم لح حس بال شاعره ي  ال
هابالقراءة  من  لأن حدة  شكل وا همسوف ت نات  أ سانجي صري  الإن الع

قي. فالعمل طور والر لى الت مي ا لى المنت مة ع ية القائ بداعية التكافل بة، أو  إ الكتا
بداع قراءة،  إ ستعدادات ال من الا ير  طرفين ال كث لى ال بت ع سالوج  لإر

 واستقبال.
بة، وبالتالي ضرورة       العملية التكافلية المعتمدة على عدم اجترار التجر

قل  هو ح حديث،  قديم/  قل  ستوى ح لى م ية، ع ستجدات المعرف تزود بالم ال
قد.  ضاالن لاف  فةإ يات واخت يث المنهج تون، ح هم الم ية ت قول معرف لى ح ا

ظة  مرتبط باللح في ال خزين المعر يات ال لى كم ستندة ع ستقبالات الم يةالا ، الآن
فاء  قراءة أو الاكت عالم ال في  يدا  لذهاب بع لى ا ته ع قارئ ذا قدرات ال و

 بالجروف والمناطق الضحلة.
 الشاعر الراكض/ الباحث عن الجديد،     
به المغايرة، كلاهما في امتحان دائم، كلاهما غير  تأتيلشاعر الذي ا     
قارئ والوقوف تحت مظلة  –رغم عنصر المنافسة  –مستعد  للتخلي عن ال

 الخسائر، كلاهما يستنجد بالواقع.
)مقداد مسعود( قد يبدو للبعض انه واقف عند حافة التطرف في      

لبعض  هذا ا ظن  يه، ناسيا أو ال أنصناعة المختلف، حتى ي اختلاف هو الت
سيا  يض  أنمتنا قو لى ت غامرة، ا لى الم مي ا عل ينت بة ف ماطالكتا  الأن

 والمهيمنات التابعة للثوابت.
خزين       توفير  من  بد  شعري لا كائن ال قدرات ال يف  جل توظ من أ و

 .أساسياالذي تشكل القراءة ركنا  الإبداعمستوٍف لشروط 
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ادر على التحول من الانسان الكاتب، ق وبإمكاناته)مقداد مسعود(      
؛ لذلك قارئايكون كاتبا فقد كان  أنالى الانسان القارئ، فالانسان وقبل 

فالقراءة هي فعل سابق يمتلك من العمق التاريخي ما يجعله متفوقا على فعل 
الكتابة، لذلك فقد كانت القراءة ومازالت تنتمي الى الخزين المتراكم، بينما 

 الى الاستهلاك، حيث تتصاعد حدة الخمول ومن ثم الانطفاء. الكتابة تنتمي
، أولاكائن قارئ )مقداد مسعود(  أنوفق هكذا استنتاجات يبدو      

بداعيتتحول القراءة بين يديه الى منجز  أنقارئ جيد من الممكن  يتفوق  إ
 وفق قدراته على الكتابة.

بداعيفالمبدع مهما كان حقله       من زمرة القراء يكون  أنيجب  الإ
فة هي دعوة لا لارتكاب  غايرة: فالمعر بدأ الم عل الأخطاءالخلّص لم ما يف ، ك

صور  من يت ها، وم هة تحولات في مواج لبعض  ضادة لحركة  أنا ية م فة عمل الثقا
نات  من مهيم فة  عات كا ليص المجتم في تخ فة  فة الثقا جاوزا وظي مع، مت المجت

 الفقر والجهل والمرض.
ي      عل  فة ف لى فالثقا ما تدعو ا بالمتغيرات، ك بت  ستبدال الثوا لى ا دعو ا

بديل  ضلصناعة ال ستجدات الأف تراح الم ية اج هي عمل فة  تالي فالمعر .. وبال
ير/  حو التغي مع ن تدفع بحركة المجت تي  مامال كن الأ لا يم لذي  كون  أن، وا ي

يع.  شريحة، فئة، مجموعة، من  –ان البعض  إذمألوفاً/ مقبولا من قبل الجم
 تملك ال كثير من الملامح المنتمية الى المستقبل. –هذا  الجميع

*** 
هتم       تابع والم قارئ والم ية ال شعر سعود( ال قداد م جات )م بمنتو

والنقدية والصحفية، هذا الكائن المتلقي والذي سيكون بمعية الشاعر سوف 
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لا وجود لهكذا روح  إذلن يجد الروح المبدعة بعيدة عن صناعة المختلف، 
يظل الشاعر في لجة الفعل الثقافي  أنابت الخامل. لذلك ومن اجل مع الث

لى  سعود( ع قداد م شاعر )م مل ال هه، يع شتعلا بميا ير  أنم ما يث غادر  لا ي
 حفيظة السكونية.

 التكراربها ل ةقناعا لفالكائن/ القصيدة التي تتلبسه      
م      لا تكت تي  ياة ال ها )دورة الح قاء ورماد نت العن ما كا لال واذا   إ

لال  لاحتراقمن خ صورات ا من ت ير  تل ال كث لت تح هر( ومازا / التط
لتخلص  هوض وا لى الن عات ع لك المجتم قدرات ت ها و عات وميثولوجيات المجتم
يل الانطفاء/ الرماد الى  من ثوابت التخلف وسطوة اللامعرفة ومن ثم تحو

 توقد.
لأحرىبف      كذا د أن ا يه به جه ومتلق شعري ومنت عل ال سك الف ورة يتم
ياة ت ترك عتح ما ي حول  موت، وان يت لال ال من خ لادة  ياة/ الو مد الح

 من طائر عنقاء/ قصيدة. أكثرالاحتراق خلفه من رماد الى 
ناء       هول وب هة المج في مواج صلها  عن مفا لى  لن تتخ عات  فالمجتم

 أحد دوافعها. الإبداعمجموعة من القوى والتي سيكون بتوفر  إلاالمستقبل 
*** 

مد )م      ما يعت قدر  لة ب ناورة أو المخات مد الم لا يعت سعود(  قداد م
يد المتلقي؛ من أجل اكتمال الفعل  تأخذالاختلاف مجموعةً من مفاتيح  ب

 .القراءاتي
ليس بحاجة لأن يطرقها أحد  –التي قد لا وجود لها  – فالأبواب     

لى الضد تفتح نفسها، ع أنأو تمائم من اجل  أحجيةما، وليس الحاجة لقراءة 
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جد  سيلة لي صينات، وو عارف تح من الم خذ  تي تت غاليق، ال صيدة الم من ق
ً القارئ جسده مقذوف  .أشجارهاوسط غابة لا مكان لحاطب ليل بين  ا

بة       يفتتح القارئ المقذوف بواباتها  أن –قد يكون من السهل  –غا
  ّ سم الل بارة )ب شبه ع بارة ت سم( أو بع يا سم فتح  من )ا ترب  بارة تق بر ع ه ع

لرحيم( أو  لرحمن ا سين أو  بدعاءا قاب قو سه  جد نف يل، لي نىأو بترت من  أد
 مدينة فاضلة باسلة.

*** 
لم       قارئ،  ستغفال ال لى ا مل ع ساحراً يع كن  لم ي سعود(  قداد م )م

يشتغل على المكر والخدع القراءاتية، وما كان يدعي النبوة، بل كان حكيما 
 .أقرانه للروح ومهندسا للمدن، كان فاضلاً بين

 انه الشاعر المضيء.     
 يغيب. أنالذي لا يمكن  الأشياءانه صفير      
 وهو النسر الذي تتشكل من ريشه الجياد.     
هدوءها، وشجرة النارنج التي يستظل بأغصانها  يعشقانه الفضة التي      
 .الأخير، انه المعتزلي الذي لن يكون الآخرون

*** 
ستطاع       سواه يؤ  أنمن ذا ا مع  فردا أو  ته من يدي كد كينون بين 

صيدة  ستطاعت الق هل ا سعود(؟  قداد م له  أن)م من قب قارئ و تورط ال
يق الجلجلة؟  الشاعر ضمن عملية القراءة والكتابة، حيث القلق والمغامرة وطر

 حظا في صناعة الغواية!! الأكثرالشاعر كان هو  إن أم
 المستهلك/ القارئ.مخلوق الشاعر/ القصيدة ستكون بمواجهة      
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الذي تشكل من خلال الوعي والمعرفة  –هل بمقدور هذا المخلوق      
يات، من خلال محاولات/  والقصدية، من خلال الذهنية واللغة والفنطاز

 –البنية الكلانية للقصيدة  إنشاءالشاعر في  أفعال
ض ينتقي من المتلقين ما يتوافق أو يتعار أنهل بمقدور هذا الكائن      

ته؟  ته وطروحا قارئ  إن أممع طموحا قط  –ال قارئ ف سوف  –وال من 
بؤرة احتراق  ظة الاتقاد لتجد نفسها وما يحيط بها وسط  يمنح القصيدة لح

ما  قاء، عل كن  أنالعن لا يم صيدة  هذا.  أنالق سلبي ك ضع  فق و كون و ت
في  الإرادةمهما كان جنسه سوف يكون ممتلكا لشيء من  الإبداعيفالنص 
لقارئ أو عدم الاهتمام به. هل سيكون الشاعر هو الخاسر/ الرابح، تكريم ا
لأول لأخير ا لآني، وا بدي ا صيدة والأ ستطاعت الق ظة ا مل  أن، لح تك

 دورتها، وليتوقف دور المنتج الكتابي.
يبدأ فعل استثارة مخيلة القارئ،  الإبداعيالفعل  أنعلى الرغم من      

جل  مالمن أ بر  إك بة ع بات الكتا قراءةمتطل لى ال جة ا يزل بحا لم  فالنص   ،
الفعل الذي سوف لن يشكل النهاية، فنضوج النص كليا هو فعل وهمي لا 

 يمكن بلوغه.
شاعر       موت ال لنص، و موت ا ظة  هي لح هذه  لوغ  ظة الب  –فلح

ياة وبتوق شديد، فعلى  أنالقارئ. ومن اجل  يبقى الجميع يمارس لحظة الح
يع  مال  أنهذا الجم لن اكت لى لا يع عل، ع ملالف ضوج  أن أ ية الن تتم عمل

تقنع من يقف  أنالقصائد  آخرالقصائد، وعلى  آخرالوهمي في كتابة وقراءة 
مما  وإبداعا أهميةلم تقل كل ما لديها، وما تبقى لن يكون أقل  أنهاخارجها 

 لدى المجهول/ المطموس.
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*** 
ضوح؟       سكاً بالو سعود( مم قداد م كان )م با و أمهل  سط كان غائ

من المؤكد  صيدة!! و ية الق لادة،  أنبن ظة الو مل لح لن تكت صيدة سوف  الق
من  بال كثير  ظة  ظل محتف سوف ت قارئ، و يا لل سدها كل منح ج لن ت و

 الغواطس والمخبوءات.
 أمرفالغواية لا حدود لها، ومحاولة اكتشاف ما تحت عباءة النص      

لنص، في ا ضح  ضور وا شاعر ح كان لل ما  سوة، واذا  كان  شديد الق هل 
قارئ  جد ال يث ي تب. ح ما يك هدفاً ل قارئ  ضع ال سعود( ي قداد م  أن)م

يع  شار ما م بوءات، أو رب عة ن سحرة، أو مجمو عة  سوى مجمو كن  لم ي شاعر  ال
 لثورات مؤجلة أو في طور التشكيل.

عي       من و به  تع  ما يتم سعود( و قداد م لدى )م كري  لالتزام الف فا
كون ال لن ي يال جامح سوف  فة ومخ عن ومعر نتج  تأثيراتشاعر بعيدا  ما ت

صنوفه،  كل  قارئ ب ستقطاب ال لى ا قدرات ع من  سابقة  يزات ال المم
ياتها.  بذاتها  –عينة من القراء  أن إلاواستقطاب القراءة ذاتها بمجمل مستو

ذات  –نموذج  –وجود عينة  إن إذقد تكون هدف الشاعر في الكتابة،  –
كن  لا يم ما  هو  صة  صفات خا فارق  أنموا شاعر ي صورات ال ية وت ذهن

يعه.  ومشار
صيدة       ستطاعت الق قد ا لديها، أو  أنل ما  عض  قول ب ما  أنت قول  ت

 .الإبداعبمحمولات يقتل القناعات المسبقة  أنيجاروها، واستطاع الشاعر 
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وتعدد  –التي سوف لن يتوقف تناسلها  –وما بين تعدد التجارب      
قار سيظل ال قراءة،  جدار ال في  جوات  سعود(  –ئ الف قداد م قارئ )م

ياهمحاذيا   اصطياد لحظة اسمها الوهم/ المدينة الفاضلة. أملعلى  إ
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 (ب المضيءالمغي  )التقاطع والتوازي : في 

 فن القراءة :  – 9
ما عادوا يكتبون الشعر  –مقداد مسعود أحدهم  –ال كثير من الشعراء 

ة معرفية من أجل للقارئ الأبيض، الفقير القارئ الذي لا يمتلك ذخير
الوصول إلى مكنون القصيدة. بل القصيدة نفسها لم تعد بحاجة إلى ذرائع 
تبعد عنها ما يسمى بسوء الفهم أو الغموض، أو ابتعادها عن الوضوح 
ودخولها منطقة الالغاز. القارئ اليوم يبحث عن قصيدة أخرى غير التي 

ل داخل مختبر يقرأها. قصيدة ليست هي النص المكتوب. بل التي تتشك
 ً  آخر يتخفى وراء تعدد القراءات  القراءة. اي أن هناك نصا

 هذه القراءات توفر حالتين متداخلتين 
 حالة القراءة التي تتدخل بصناعتها الذخيرة 
 حالة الكتابة التي تصنعها القراءة الأخيرة 

 إذاً هناك نص مقروء كتبه الشاعر وهناك نص متخيل ينتجه القارئ 
دد القراءات تتعدى النصوص المنتجة/ المتخيلة ومن ثم يتعدد وحين تتع

 الشعراء القراء الشعراء الآخرون 
إن القراءة في يومنا هذا لم تعد إلا هماً. قد يتجاوز تأثيره دور الكتابة 
عموماً. إن اي إحصائية بسيطة، ستقدم البراهين والأدلة على أن أعداد 

قاد، وتشكيليين، مسرحيين الكتاب شعراء وقصاصين، وروائيين، ن
وسينمائيين، صحفيين أدباء، وأدباء صحفيين وكل من يهتم بالمدونات وكافة 
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أشكالها لا بد لهذه الأعداد من أن تشكل أعداداً مضاعفة تفوق وبشكل لا 
يصدق أعداد القراء عامة، معنى هذا أن مجموع القراء ولجميع أنواع المدونات 

 ً ، من الكتاب، بل أن القسم الأغلب من الكتاب لا يشكلون إلا جزءاً يسيرا
في يومنا هذا وداخل جغرافية العراق تحديداً ما عاد يعير أهمية لدور القراءة 
ً وبقوة تحت  في الابداع والتجديد، بعد أن دخل المجتمع العراقي مؤخرا
سلطة المشافهة والخطاب الالقائي/ المنبري مما يؤدي بالوضع الثقافي لهذا 

 ن الكتاب إلى الدخول في نفق الاندثار. النوع م
ثقافة مقروءة  –إن المجتمعات المتجددة/ المتطورة هي مجتمعات قراءة 

هي مجمتمعات المدونات وليست المشافهة حيث  –وليست ثقافة مسموعة 
تكون القراءة حالة تواصل واتصال، حالة امتلاك لتصورات تواكب حركة 

 يست المسطحات. المجتمع التي تجتاح الاعماق، ول
 تقنيات : – 2

 –في مفاتيح الشهيد: يوظف نفسه كحالة من حالات سلطة القصيدة 
وليس الشاعر فحسب ، تقنيات بالاحتفاء، وتقنيات النص المدون، منذ 

 بدء الخليقة كواحدة من وظائف ال كهان والرهبان ورجالات الدين. 
تقف بوجه ينطق باسم حشود واسعة استطاعت أن  –اي النص  –فهو 

 القوة السوداء. 
ً لزعماء وقادة وسلاطين  ً سيجد قبورا يا صحيح أن المتابع للتاريخ أثار
وأمراء لرؤساء وقتلة وسفاحين وصحيح كذلك أن هذا المتابع ورغم 
يات لن يجد مقبرة واحدة للعامة من الشعوب وذلك بفعل  التقنيات والحفر
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 ً ً وحديثا ، الدولة التي انتهجتها حركة قوة سلطة الدولة بكل أنواعها، قديما
المجتمع، فعملية التنقيب حالة شاملة تكاد تلقي بظلالها القاتمة على الجميع، 
أفراداً وجماعات أفكاراً ومنظمات، وعلى كل من استطاع أن يقف بوجه 

 الطغاة. 
)مفاتيح الشهيد( نص يذكر القارئ ب  )مفاتيح الجنان( ضمن عملية 

ً ضمن  تقترب أو تبتعد من حالة يا تناص رغم الاختلاف والوقوف فكر
طرفي المعادلة، مستفيداً من الحس الديني، الاحساس بالشهادة في مخاطبة 

 الموت والشهداء والمغيبين. 
إن لم يكن قد امتل كها فعلاً فيما بعد حالة  –الشاعر هنا يحاول امتلاك 

س من الأبوة بفعل تقادم الزمن، إحساس الشاعر بالزمن وعدم إحسا
الشهيد به. أي دخول الشاعر فضاء الأبوة زمنياً. واحتفاظ الشهيد بالأخوة 
التي تقترب حينها من النبوة، زمن متحرك بالنسبة للشاعر، زمن ثابت 
بالنسبة للمغيب إذ يتحول الشاعر في هذه اللحظة إلى مجموعة أحاسيس/ مجموعة 

ها حالة اليتم، حواس من أجل خلق حالة من المجسات/ المسابير التي تصنع
 والتي تخلقها عملية قتل الأب. 

يستفيد من الشفاهية الدينية رغم مرورها بحالة  –مقداد مسعود  –إن 
 التدوين توظيفاً، وصولاً إلى حالة من التداخل/ الاندماج، مع الآخر. 

فتقنية الخطاب الذي يسل كه التابع في مناشدة المتبوع وفي الفكر الصوفي 
محبوب " العبد بالمعبود " ضمن حالة من الخطابات التي تبثها علاقة المحب بال

روحي لحظة  –تشكيلات دينية في الاحتفاء بالمخاطب، كمرجع ديني 
ً قد يكون فيها ال كثير من  ً صيغاً/ أشكالا الاحساس بالشطب/ اليتم، متبعا
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ً تلغي سكونيتها  ً وتحولا الثبات ل كن الخطاب الآني المغاير يضخ إليها حراكا
ً إلى هندسة بناء معاصرة تذكرنا بالماضي/ الخامل من أجل صناعة و صولا

قصيدة، مستفيداً من حداثة المدونات وكذلك من المنتج الديني في الإنشاء 
وإقامة المعنى وتتحول العصا وقدرتها على صناعة السحر/ التغيير إلى مطرقة، 

يل الخطاب السحري  يهام كح –مستغلاً قدرة النص الشعري، في تحو الة إ
ضمن حالات من  –إلى خطاب واقعي بدلاً من تحول الواقعي إلى سحري –

ية  التبادل الموقعي/ المكاني. كما هي الحال في خطابات الواقعية السحر
 سردياً. 

مقداد مسعود، في معظم نصوصه، كائن غير قابل للخمول شاعر متحول 
 ً على تشغيل المهمل،  ومعه تتغير الأدوات أدوات الإنشاد والكتابة، عاملا

الذي لا يثير الانتباه والذي يتحول بأفواه العامة إلى حالة استهلاكية غير 
 إنتاجية. 

هذا المهمل يتحول بين يدي الشاعر إلى صيغة فعل إنقاذي حيث تتحول 
صيغة الأدعية والتوسل والتضرع ونصوص شفاعة إلى وسائل لخلق حالة 

 ر. خطابية موجهة للوطن وللشهادة والفك
ولأن الشعر نتاج بدائي ديني، من أجل خلق حالة من ارتباط ما بين 
الأرض والسماء، الواقع والميتاواقع ما بين الملموس والمحسوس. حالة لجأ 

 إليها الإنسان البدائي/ الساحر أولاً، وصولاً إلى الماوراء. 
ابة نجد الشاعر اليوم/ الساحر بالأمس قد اتخذ من تل كم الحالة وسيلة لكت

خطاب لا ديني. خطابي واقعي، اي أن الشاعر يعمل على قلب المعادلة 
 .  –أن الواقع وبتفعيل من الشاعر يتحول إلى لا واقع  –تلك التي تقول 
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وهنا هو مقداد  –وبتحول من الشاعر نفسه  –إن قلب المعادلة تقول 
ام مسعود بنفسه يتحول اللاواقع / الميتاواقع إلى واقع شاخص/ ماثل أم

 العين العاقلة . 
يعمل على تثوير الشفاهي المتعارف عليه الذي لم يكن  –الشاعر  –إنه 

في يوم ما يشكل خرقاً أو يثير غرابة )بسبب سيادة الحس الديني واستقباله 
ً عن النقاش أو الجدل أو البحث عن المسبب  من قبل المتلقي بعيدا

أو معرفة( بل لا يتجاوز والهدف، استقبالاً ليس بحاجة إلى وعي وإدراك 
هي متوفرة بسبب الحس الجمعي المتوارث ما بين  –دوره خلق حالة موائمة 

الضعيف والقوي، عبر حالة متأتية من الشفاعة، حالة الضعف هذه يحولها 
الشاعر إلى حالة من القوة من حالة الخضوع للقوي، إلى حالة احتفاء 

 طن. بالقوة. إذ القوي لدى الشاعر ليس سوى الو
 " يا أجمل الجميلين ، 

 . 91أيها القائم الدائم يا وطني " ص
ً على صيغة المخاطب المتبادل ما بين  إن الخطاب الديني المعتمد أصلا

الأذن أو المرسل والمتسلم ضم آليات التلقي هذه  –طرفي القول/ الشفة 
 –ني الصيغ المتبادلة، يعمل الشاعر على مدوناتها، ليتحول هذا الخطاب الدي

 إلى خطاب دنيوي.  –كشكل 
لقد استطاع الشاعر أن يحول الروحانيات المشاعة والمستخدمة بعيداً عن 
التصميم والقصدية ولوقوعها في التلقائية، هذه المشايعة اكتسبت حالة من 

 الخصوصية التي تقترب من الابداع الشخصي. 
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 القراءة / الكتابة : – 3
ً أهتك الأ" ل   11" ص ستار سأكون جراحا

ً لتمكن الجميع من  –مقداد مسعود  –لو كان الشعر الذي يكتبه  سهلا
 ّ اب كتابة الشعر، ولأصبح الشعراء أكثر العاطلين عن العمل وإن كان كت

 الشعر في يومنا هذا أكثر من القراء. 
ليس من الأعمال السهلة، بل أن ال كثير من الشعراء خاصة  ةلأن القراء

بداعي قد يفوق الكتابة  والكتاب عامة لا يحسنون صناعة القراءة كفن إ
 أهميته. 

حالة تسطح  –ونعني بها الكتابة الإبداعية  –إن الكتابة لم تكن في يوم ما 
بل أنها محاولة لغور الأعماق والبحث عمن يقف خلف القناع ]بعد أن 
تداخلت الوجوه والاقنعة وما عاد من السهل التمييز بين الاثنين عبر حالات 

نفعالات والمكياج الذي اكتسبه الوجه الثاني/ القناع[ وإلا فلماذا يعمل الا
ً  –الشاعر  على الوصول إلى محنة الطبيب الجراح / الآثاري أو  –جاهدا

 ب والباحث عن العالم المتماهي خلف العالم المرئي. الجراح / المنقّ 
سبب إن هزال الحياة وخمولها لن تتمكنا من الظهور على السطح، إلا ب

ً ولذلك يعمل الشاعر/ الجراح  غياب الأحساس بوجود حالة مغيبة قسرا
على خلق حالة فتق/ سرد/ جرح حالة خرق لتتولد عنها حالة حفر وتنقيب 
في جسد الشعر، ل كي يتمكن القارئ من التعرف على أسباب الوهن، 

 وأسباب اللذة/ المتعة. 
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به/ يقترب من الشاعر/ في هذه اللحظة يتحول القارئ/ القراءة إلى ما يش
الكتابة في خلق حالات عزل، وحالات انتخاب/ اختيار، حالات من 
الشعر واللاشعر كل هذا يتم عبر توفير ذخيرة معرفية توفر للكاتب علامات 
ودلالات يتمكن عبرها من تحديد مسارات الكتابة، ومسارات الحياة / 

 القراءة. 

 التقابل والتوازي :  – 4
لمضيء " يظهر النفي في صناعة الآخر والاثبات من إنتاج في " المغيب ا

ً في صناعة النص  ً أساسيا الشاعر بشكل واضح حيث تلعب الذاكرة دورا
 الشعري بنية وتفاصيل. 

 9878إن المتابع لأزمنة كتابة القصائد، سيجد أنها محصورة ما بين عامي 
ل المضاد إن عملية إقامة صروح القصائد جاءت بعد نشوة الفع 1002/ 

اي أنها اي القصائد، أو معظمها، جاء  –الذي قامت به سلطة القمع 
يلة، وليس كرد فعل  ية خاضعة لعملية انتقاء طو نتيجة ذخيرة استذكار

 عاطفي فج يعتمد الاشتغال المحكوم بقوة الإحساس بالغياب الجسدي. 
د كقصائد تعتمد الهدوء، ومحاكمة الفعل المضا –يب المضيء المغّ  –إن 

/ الفعل التنويري في  –هو الأساس  –وفق أدلة وبراهين، إذ أن الفكر هنا 
 خلق المواجهة. 

 " ماذا بيمينك يا محمود 
 مطرقتي لألاقي راس الخنزير 

 ويسارك 
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 من أنيابهم زرقاء " 
ً من خلق حالة التناص مع يا  الآية القرآنية : وما تلك بيمينك مستفيدا

وأهش بها على غنمي . إن قراءة عرفانية  موسى ، هي عصاي اتوكأ عليها
ية  ير لقادرة على أن تخلق حالة خرق توفر له  –يمتل كها الشاعر  –تنو

ً وثيمات جديدة، وسط  فتوحات أخرى تمكنه من أن يصنع/ يصوغ أفكارا
فضاء يعتمد ال كشف عن حقول غير التي استطاع الآخرون أن يضعوا 

 بصماتهم فوقها . 
حكوم بانشغالات حادة، تحاول أن لا تقيم فناءاتها م  –اي الشاعر  –إنه 

ً هو ما يشدد على استخدام  على جغرافية الغير بل ما يراه القارئ كثيرا
المسبار/ المشرط للانفراد بلعبته/ النموذج المراد وضعها في مختبر التحول 
 والحراك لل كشف عن قدراتها على تحمل تعدد الأوجه وتعدد الاحتمالات. 

ات، حضور/ غياب، يمين/ يسار، العصا/ المطرقة في " ليس نفي/ اثب
يه عبر عدم  21هناك شيء يذكرني بشيء " ص يتحرك الشاعر خالقاً حالة تمو

تسمية المخاطب/ الطرف الآخر لتتمكن القصيدة من الانفتاح على أعداد 
غير متفق عليها وذلك عبر عدم توفر العنوان الذي تصل إليه الرسالة فلا 

يه، ولا شروط للاستقبال فالبث المفتوح، والاستقبال مفتوح مرسل إل
 كذلك. 

إنه التناقض، تناقض الحياة، تناقض الأفكار، اخراج المتحرك من بطن 
الخمول وإنتاج الخمول من المتحرك اي تناقض النفي والاثبات. صحيح إن 

ً لا يحتمل الانغلاق/ الرسالة المعنونة بل هو دعوة إ لى القصيدة تمثل نصا
ارسالية مفتوحة إلى القارئ غير المحدد/ غير المعروف، لا يحمل توجيهاً 
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ً ولا يبحث عن متلق ذي مواصفات وملامح محددة، ول كن بنية  محددا
القصيدة لا توحي إلا بوجود قارئ وهو نموذج لمجموعة هائلة على الرغم من 

 عدم توفر وجود اتفاق مسبق من القرّاء. 
كون بالتحول، قراء قادرون على إدارة ورقة قراء مختلفون قراء ممس

 العملية القراءاتية من أجل صناعة نص من إنتاج المتلقي. 
ية، لا يمكن أن يخضع لحالة  إن الشاعر في هكذا نص/ أو نصوص شعر
استهلاك سطحية فالتقابلات التي يخلقها النص إذا ما اعتبرنا أن الشاعر 

ن لم يكن متفقاً عليه مسبقاً للنص، وإ –وسط ناقل/ كاتب، وسط كتابي 
ما بين الشاعر والنص الذي لم يكتب بعد فالنص مكتوب وان كان في 
حكم الغيب/ الميتاكتابة ورغم ذلك يظل النص الشعري غير مقدس اي أنه 
خاضع للتغير خاضع لسلطة الإبداع تلك التقابلات ما هي إلا بعض بنية 

لتلغي توقعات القارئ، وتحوله إلى القصيدة التي تدفع بدلالاتها غير المهيأة 
صفحة بيضاء. قد تقترب من الطرس. وإن لم يكن هو هذه الأطراف 
ياتها إلا أنها تمتلك ملامح من  الحاملة للاختلاف والتناقض رغم فنطاز

حين تخرج من  –التقابلات  –الواقعية، وال كثير من الصميمية إلا أنها 
ً بع ً آخر. شيئا ً عما في ذاكرة القارئ رغم مختبر الشعر، تخرج شيئا يدا

تحولاته التي لا تفارقه ورغم كل هذا فالشاعر قد يضع القارئ أمام 
حقائق على الرغم من عدم اعتراف الشعر بالحقائق فالحقائق حالة اثبات 

 والشعر حالة حراك. 
ً في  ً مهما التناقض في " ليس هناك شيء يذكرني بشيء " يشكل طرفا

والذي يشكل بدوره ركيزة/ فضاءً لا يمكن للحضارة، تكوين المنجز الثقافي 



 41 

ية أما هكذا قصيدة  أن تنشأ وتقوم بعيداً عن تأثيرها على التشكيلات البشر
بداعي  –  يطلق الشاعر تصوراته عبر احتفاظه بثلاثة دون البقية.  –كمنجز إ

بداع   القصيدة / إ
 الفكر / القميص 

 الأبيض / التطلعات 
ابهها يستعملها الشاعر كموطئ قدم في أرض بور هذه التقابلات وما ش

 لم تسحقها / تدوسها قدم أو حافر، أو خف بعير، أو إطار حافلة. 
حيث يصرح الشاعر ومنذ  23في القصيدة )تعويذة التوازي(/ ص

يات،  البداية ، بهندسة القصيدة عبر خلق حالات من التوازي أو المتواز
لمات التي تشكل مفتاح القراءة. وعلى كاشفاً عن المخاطب/ عبر تداولية الك

الرغم من هكذا مفاتيح فإن القارئ لا يمكنه إلا أن يوفر معلومته في سبيل 
ً كهذا، لا يمكنه أن يفتح جميع  الدخول إلى القراءة، إذ أن مفتاحا
الأبواب/ مغاليق النص علماً أن ال كثير من هذه الأبواب تحتاج إلى حالة 

 مطرقة وإلى من السحر/ مفتاح.. عصا/ 
 الاستعانة بأفكار وليس بمفاتيح من معادن. 

إن تعويذة مقداد مسعود هذه، بحاجة إلى ساحر ؟؟ ثائر. يفكك الرموز/ 
يل الغموض عبر ال كشف عن حالات من الترسبات التي  الحلقات ويز

إلى خزائن للماضي ] فليس أجمل  –أقصى حالات الشعر  –حولت القاع 
مة، والشاعر خاصة إلى حالة تقرب من الدلتا/ من أن يتحول المنقب عا

بة  –ترسبات الأنهار الثقافية  –المصب. إلى أماكن  من أجل نشوء تر



 40 

بداعية قادرة على استنبات ثقافات جديدة، تصنعها حالات التراكم  إ
 الكمي[ . 

ً ليتمكن  يا خزائن بحاجة إلى قارئ منقب/ حفار. قارئ قد يكون آثار
قراءة بالغنائم التي قد يفتقدها حال انتهائه من القراءة من العودة من مهنة ال

ً عن برمجة  ً عن التكرار بعيدا مما يدفعه إلى أن يمارس عملية القراءة بعيدا
ميكانيكية. إن القراءة العاشرة أو ما بعدها لا يمكن أن تكون في عرف 

 القارئ إلا قراءة أولى. 
 تعاويذ :  – 5

حظة في منح الاقتصاد، ومنتجاته، الشاعر مداد مسعود لا يتردد ل
ية، رغم توفر حالة من المقاطعة ما بين الروحي/ الشعر  فضاءات شعر
ية إلى فضاء  والمادي/ الاقتصاد حيث يتحول الضوء من فضاء للرؤ

 للمحور/العتمة. 
 " ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة " قرآن كريم 

لدينية " المعوذون " وتوظيفها من إن استخدام الشاعر لفضاء التعاويذ ا
أجل صناعة حالة التناقضات وكذلك الاستفادة من تلك النصوص 
القرآنية، من أجل خلق حالة خرق، وسط نص شعري وسط هكذا فضاء 
متسائل يصنع الشاعر حالة اتصال/ تواصل، روحية/ ذهنية لتمتين موقفه 

مال/ المعدن. والذي في مواجهة القطع/ الانقراض. الذي قد تحدثه، قوة ال
 الإثراء/ الفكر.  –تواجهه حالة الغنى 
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إن لجوء النص الشعري وبمساعدة الشاعر إلى نص قرآني ضمن واحدة 
وكصيغة شكلية، من المعوذتين هذا اللجوء لم يكن حالة للإحساس بفقر أو 
ضعف بل ضمن حالة اصطفاف ما في الروح من القوة إلى جانب قوة 

 الفكر. 
 ظلمة المال " أعوذ من 

 من شرها 
 وشر ما فيها 

 وشر ما بعدها 
 أعوذ من ظلمة المال 

 من شراسة جنونه
 .  28أعوذ " ص

إن تداخلاً كهذا وسواه وضع الشاعر وسط فضاء من انتقاء الصورة 
والمفردة، انتقاء بعيد عن قسوة النظام المهيمن. الذي يحول القصيدة إلى 

ائر مغرد ليخسر القارئ والشاعر، قفص والشعر إلى ريبورت على هيأة ط
القراءة والكتابة اللتين لا بد لهما من إنتاج نص يعمل على الحراثة في  مهمتيّ 

الأرض البور في الأرض التي لم يصلحها " الدسك " قرص المحراث 
 الدائري. 

صحيح الحراثة في البحر عملية غير شاقة ولا تنتهي ول كنها غير منتجة 
ً بالخسائر ول كن لا واستهلاكية تكلف الش ً وأزمنة، وإحساسا اعر جهدا

يمكن أن تكون قادرة على خلق حالة إثبات وإذا ما حدثت حالة إنبات 
 مفترضة، فهو إنبات خارج الرحم/ لا يمتلك حالة تجذير. 



 43 

ً يقف بعيداً  –كشاعر  –مقداد مسعود  في جميع القصائد يبدو منتجا
الواقع أو المتعارف عليه هذا  عن الإحساس بالقناعة أو بالقبول بالأمر

الرفض لما بين يديه متأت من مساعيه إلى البحث عن الاستثناء هنا، 
والاستثناء هنا ليس الدخول في لعبة التغريب أو الغرابة بل هو البحث عن 
ً عمن يصنع لها ملامحها وطوبغرافيتها  الأرض التي تبحث بدورها هي أيضا

يكولوجيا  –يحفر فيها البعيدة عن التماثل الباحثة عمن  ليخرج خبايا  –ار
 طبقاتها البعيدة عن ال كشف. 

 بل أن الزمن يشكل عنصراً مهماً من عناصر حراك القصيدة
الزمن لدى مقداد مسعود ليس حالة انقراض، أو اندثار بل حالة 
مواصلة وتجدد بل أنه يحاول أن يستحضر الزمن نفسه وليس الإحساس به 

 فحسب كحالة ذكرى. 
 نهضت فينا الخضرة المصفرة " 

 وأوجاع الإنسان 
 هبط الحماس 

 أرتفع السكري
 نجحنا 

يف " ص  . 31كيف جنحنا صوبك يا أقاصي الخر
 

 القراءة / العصا : – 5
تلك  –قناعة القارئ بما يقرأ حالة شحيحة الحصول، إلا أن قراءة يتيمة 

 التي 
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المحسوبة على يمتل كها معظم من يستطيع فك الحروف اي القراءة غير 
والتي يقوم بها القارئ الأبيض لا يمكنها أن تتجاوز  –العملية الإبداعية 

 . 41الذي في متناول اليد وصولاً إلى ما خلف الخضرة المدلهمة " ص
 " وصولاً إلى 

 بالحصى رجمتني 
 رأيت الحصى
 كلاباً سلوقية

 لأنه شاهدها تستحم
 .  49حولتني غزالاً " ص
يا الصورة/ ورغم واقعية الكتا بة التي تجنح نحو التحليق فإن فنطاز

ية التي ينتجها  يا التحول، تشكل ملحماً مهماً من ملامح الصناعة الشعر فنطاز
يا يكون الغياب الجسدي غير قادر على إلغاء  ً بالعنوان/ الثر الشاعر. فبدءا

 الحضور الروحي الفكري/ الضوء. 
نفسها القادرة كذلك على فالذاكرة القادرة على استحضار المغيب، هي 

 ابتكار تكنيك المغايرة. 
فالشاعر يدخل فضاء الشعر، عبر بوابة التقابل مرة والتقاطع/ التناقض 
ً وسط قلق الأسئلة بل  مرة أخرى ويدخل معه القارئ لا ليتركه وحيدا
ً لقارئه  نراه ومنذ البدء في الصفحة ألولى " المغيب المضيء " قصائد موضحا

وعة قصائد اي أمام مجموعة تجارب تعتمد الخصوصية وليس إنه أمام مجم
يدل على أن هناك   –شعر  –أمام حالة مبهمة كأن تكون تحت عنوان 
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ية لها أشكالها ومعماريتها  هذا دليل أول على علاقة الشاعر  –تجارب شعر
 بالقارئ. 

في الصفحة الثالثة هناك الإهداء ] الذي أستل من خلال عنوان مجموعة 
ائد [ المعلومة التي قد يستند عليها ال كثير من تل كم التجارب/ القصائد القص

 وهذا دليل ثاٍن. 
في الصفحة الخامسة هناك دليل قراءاتي وضعه الشاعر تحت عنوان " 
أصوات في صوت واحد " قدم عبره مجموعة معلومات معارفية في محاولة 

ياها بخطوط منه لإلغاء الأقفال والأبواب المؤدية نحو الشعر، مست ً إ بدلا
وهمية، قد يعتبرها القارئ الأبيض، حواجز وعوازل وموانع ول كن العين 
الكاشفة، هي وحدها القادرة على استغوار المديات، وإماطة اللثام، ليجد 
ً وسط جغرافيات الشعر، ويده بيد الشاعر، يتحركان  القارئ نفسه واقفا

اختراعها، أو اكتشافها  وسط مجموعة أزمنة وأمكنة منتقاة، تحمل مبررات
من قبل كائن بشري كائن هو الوحيد المتمكن من مغادرة موطن قدميه، 
من غير أن يبتعد عنه إنه الكائن/ المخيلة، الكائن الذي يعيش في المكان 

 الذي يحتل الفراغ. 
 أي في اللامكان/ اليوتوبيا 

 وهذا هو ثالث الأدلة
ؤدية إلى الحلم فإنه يظل ممسكاً ورغم محاولات الشاعر صناعة الانفاق الم

ية التي لا يحسن استخدامها سواه، هذا الاستخدام الذي من  بعصاه السحر
الممكن أن ينتج مجموعة هائلة من المعارف والعرفانية/ الروحانيات، التي 
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يصبح التغييب وسيلة الآخر  ستضيء له حل كة المعاني عندما يشتد الشطب و
 في الانتصار على الضوء. 

 الوقائع المتغيرة :  – 6
ً من الشاعر بالوقائع المتغيرة والتوجيهات القراءاتية/ المقدمات،  واعترافا
وذلك حين يوفر حالة توضيحية عبر عملية كشف لل كثير من شواغل 

 القصائد. 
] على الرغم من أن ال كثير من المهتمين بعملية النقد يعتبرون هكذا عمل 

عملية الغاء للحيادية التي يستقبل عبرها هو عملية تدخل في شؤون القارئ و
 المتلقي النص [. 

تلك العملية ذات الفعل المزدوج، الفعل الذي يلغي خبايا القصيدة مما 
قد يفقدها قوة المفاجأة التي من الممكن أن تحدثها لدى المتلقي أي يضعها 

في وسط حالة من التسطحات بعد أن يسلبها قوتها المتوفرة في العمق يقابله 
الفعل المضاد، عدم اعتراف الشاعر بقوة القراءة،وقدرتها على الوصول إلى 
ال كثير من التمويهات، التي أوكلت مهمة فضحها لمسبار القارئ. مما يؤدي 
إلى حدوث حالة من الخمول التي قد تعمم فعلها المضاد على ال كثير من 

. وصولاً إلى طرق القراءة في تحليل وتفكيك النص، وإعادة تشكيله وبنائه
 حق القارئ في كتابة نصه المنتمي إلى مفروزات القراءة المغايرة. 

إن محاولة الكتابة عن قصائد مقداد مسعود تدخل المتابعة في عملية 
ية، حيث تتحول التجربة الفردية، إلى حقول تابعة للتجربة  الكتابة عن الشعر

ها بال كثير مما يحتاج الجمعية، تلك الحاملة لمعاني ال كشف والفضح رغم تمتع
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إعادة بناء عبر خلق حالة من الترابط التي تفرضها التجربة ذاتها التجربة 
 الجمعية . 

ً ما تلغي مكتشفات القارئ للكتابات  إذ أن تلك المقدمات التي كثيرا
ية التي تحاول بناء كيانات/ معمار لا بد لها من أن تبدو مغايرة لما هو  الشعر

 لتي قد ترمي بالقارئ ال كسول إلى خارج عملية القراءة. سائد هذه المغايرة ا
كل هذا من أجل أن يبعد الشاعر هذا الطرد/ العزلة الذي تضطر إلى 
صناعة المعارف التي ضخها الشاعر في النص أو التي قام النص بإجبار أو 

 إغواء الشاعر على دفعها إليه. 
ية المكتوبة والحالة فثقافة القصيدة هذه تخلق حالة افتراق ما بين الشع ر

القرائية المفترضة المفتقرة بالأساس إلى أجندات تحولها من مجرد قراءة 
 اعتيادية/ غير منتجة إلى قراءة إنتاجية متميزة. 

العديد من القصائد تحاول تغيير وجهة العلاقة ما بين الشاعر والوطن ما 
ل صيغة المخاطبة بين الشاعر والفكر ما بين الشاعر والشهادة. وذلك عبر تبد

إلى المناجات ومن البحث على عكازة/ الاستعانة إلى البحث عن الشراكة 
 عن صناعة الجغرافية والمستقبل والإنسان وعن الشعر. فقصائد مثل 

 5مفاتيح الشهيد ص
يق ص   22ومن مقام الغر

 21وليس هناك شيء لا يذكرني بشيء ص
 21وتعويذة المتوازي ص

 96رير الآتي صوالتفاصيل في سياق التق
يات حلم قديم ص  39وحفر



 48 

 34ومسعود الثاني ص
 18وقصيدة النوم ص

 10والتاسع البرتقالي ص
هكذا قصائد لا يمكن للقارئ إلا أن يحجز لها قراءة متميزة في الذاكرة 
الإبداعية. من الممكن أن يعود إليها متى شاء ليستثمر قوة القراءة في عدم 

 الاستغناء عن المعرفة . 
يفية :  – 7  قراءة تعر

يفية للصفحة الأخيرة من الغلاف، تبين للقارئ المدى  إن أية قراءة تعر
المعرفي الإبداعي الذي يمتل كه الشاعر مقداد مسعود في حقول الكتابة 

 المتنوعة والمغايرة فهو يكتب 
 . الشعر ، وله خمس مجاميع أو أكثر 
 . النقد والمتابعة وله خمس مخطوطات 
 وله خمس كتب .السرد والقص 
 المسرح وله أكثر من كتاب 
 . يل وله أكثر من منتج  التفسير والتأو

بداعية لها من العمق  إن الكتابة وعبر هكذا تنوع، يتطلب معارف إ
والاتساع ما يمنح الكاتب/ الشاعر القدرة على التنوع الإبداعي في حقول 

امة، ومقداد شتى . إن متابعة بسيطة تبين العبء الذي يتحمله المبدع ع
مسعود خاصة. ومدى ثقل المسؤولية التي تقع على عاتق المثقف في مواجهة 

 فتنة السلطة القامعة/ فتنة رأس المال. 
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إنها مهمة المثقف المتنور، المثقف الماسك على جمرة الحياة من أجل أن 
  –المغيب  –لا تنطفئ الأسئلة، أسئلة الإضاءة التي تركها خلفه 

 افر/ المحتسب/ المقبل غير المدبر] الصابر / الظ
 محمود الصفات 

 محمود ألفعال 
  50محمود الصفات والأفعال [ ص

 و ] الذي سفك دمه
 في طاعة وطنه 

 فتشرد أهله 
  95يتقوسوا [ ص –في الذلة  –ولم 

وبدلاً من أن يكون إنسان الشعر ضعيفاً متردداً غير قادر على اتخاذ قرار 
لق البدائل نرى أن مقداد مسعود لا يعمل على المواجهة والإصرار على خ

صناعة الشك، أو صناعة التصورات الهشة، غير القادر على إقامة صيغ 
ية تحمل المغامرة.   فكر

ن اللغة، وعن الصوة، وعن بنية قصائد مقداد تبدو طافحة بالبحث ع إن
النص الشعري، أما المواضيع فقد باتت تقف بالقرب من منها. فالمواضيع 

ية آنية، وذلك ضمن محاولات مش اعة، باستطاعته تناولها، ضمن أفعال شعر
اختراق واضحة، لبنية القصيدة التي انتجت على ايدي الستينيين والسبعينيين، 
من الشعراء الذين استطاعت القصيدة أن تخرج على عقال القصيدة 

 المتداولة. 



 51 

ول، البعيدة إن مقداد يعمل على منح القصيدة الواقفة بعيداً عن الفض
عن الاسعجال البعيدة عن الاستهلاك فرصة لتتلمس حراكها الذي كان 
غائباً، والذي استطاع الشاعر أن يستله من بين ركامات القول والكتابة/ فهو 
يصر على كتابة معوذته التي تقيه أمراض رأس المال وما أنتجته الأسلحة وما 

 يطلع من الفقر، كل هذا من أجل أن يتخلص: 
 الولد ال كهل، المنحوس الماثل بين يديك ] 

 شك 
 المتوله بك 

 .  30مقداد ولد مسعود [ ص
ل كي نتخلص من الإحساس بالاخفاق تحت ثقل/ السلطة الحذف، 

وإذا ما كان هناك اهتمام  28ومن ] وحوش السوق الغابة[ ص
ية، فهو اهتمام يحاذي اهتماماته بما  بالموضوع. وكثيراً ما تكون مواضيعه فكر

تفرز اللغة من خلال إحداث حالة حرف/ ابعاد التعابير عن المعتاد عليه، 
وخرق جدار الخمول الذي ينتجه تكرار تقبل الشيء ذاته. والذي لا يبتعد 
يا القصيدة. تلك التي لا فضاء ولا حاضن لها  ً عن اهتمامه بفنطاز كثيرا

اتساعاً  سوى مخيلة كل ما لديها هو التحليق بالقارئ نحو فضاءات أكثر
حيث يتحول الواقع إلى حلم. والقارئ إلى شاعر يحمل مهمة إكمال القصيدة 

 . 
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 وضوح النص وتعدد االستقباالت

 ن(زهرة الرما)
 

 (9) 
لو       حدث، ليع مان( يت هرة الر في )ز سعود(  قداد م كان )م ماذا  ع

ظة الإحساس  صوت المناضل، صوت السياسي، ليتراجع الشاعر. ففي لح
بدأ يقترب من الرقبة لم يعد أمام المقاتل سوى أن يدافع عن بأن السيف 

لى  قدرة ع لأكثر  حل ا هي ال قوة  كون ال يث ت سلحة، ح خر الأ بر آ سه، ع نف
 صناعة الحلول.

ضل       ضع المنا بل أن ي شاعر، ق صرخة ال هي  مان(  هرة الر )ز
 والسياسي يده على أخمص البندقية ليتحول كل منهما الى مقاتل/ جندي.

 –بثلثه الظاهر وثلثيه المضمرين  –ي هذه اللحظة يكون جبل الثلج ف     
 هدفاً للشاعر.

ية       ية. فالزاو الهدف هنا/ الغرض من الصرخة، هو ال كشف والتعر
الضيقة تدفع بالشاعر الى أن يقول كل ما لديه، وان كان هناك شيء مخبوء 

كن أن ي من المم لذي  ماد ا ية/ الر ية الباق صنف البق من  هو  حت ف في ت خ
 طبقاته بعض ما ينتمي الى الجمرة/ الشرارة.

)مقداد مسعود( في )زهرة الرمان( يطلق تحذيراته/ صرخاته والتي      
 تقول كما قال )المسيح( يا رب اعُف عنهم إنهم لا يعلمون ما يفعلون.
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صندوق       ته/  لى حنجر هواء ا من  يه  في رئت ما  كل  حول  نه ي ا
من ال ناس  يوقظ ال صوت، ل موض، أو ال مل الغ لا تحت صرخة  لأن ال نوم. 

لذي لا يحتمل التغطية أو  المهادنة. لذلك فقد كان الوضوح، هو الفضاء ا
يه.  التمو

ية       في بدا نتج  لا ي قد  سياً.  شديداً وقا صرخة  ضوح/ ال كان الو قد  ل
لا حالة من الذهول/ الموقف السلبي، وليتوقف القارئ عن الفعل  الأمر إ

ستر تي؛ لي حدث القراءا يل ال قف أو تأو شرح المو في  فه  من معار شيئاً  جع 
هو  شعر؟ أم  عدن ال هو م ضوح  هل إن الو سؤاله:  لق  سبب وليط يان ال وتب
فة إن هناك  قرّاء والمهتمين بالأدب والثقا نا نحن ال قد تأكد ل ثر! ل معدن الن
قانونا يفرق ويميز ما بين الشعر والنثر. إذ يقول العنوان المستخلص من قبل 

 لقارئ إن الشعر غموض والنثر وضوح.هذا ا
عند هذه النقطة ومن أجل أن لا يتحول القارئ الى خصم للشاعر،      

ستدانة  ستعارة/ ا لى ا مل ع سعود( يع قداد م تة  –نرى أن )م لة مؤق  –كحا
قارئ،  شعري لل عل ال صال الف ي في إ نه  ستفيد م ثري؛ لي ضوح الن صر الو عن

ضو شعر و قانون ال قارئ أن  هذا ال جد  قول ولي ما إن ي قت.  قانون مؤ هو  ح 
لى  عود ا نه، لي لى ع تى يتخ ضوح ح طة الو ضمن خار ية  شعر له ال شاعر أفعا ال
غموض القصيدة. وكما استعار الشاعر من الناثر الوضوح، سيجد القارئ أن 
قل  هو ح خر،  قل آ في ح يديها  مد  حاول أن ت لد( ت قيس خا شاعرة )بل ال

صة، ع مة، والتصميم خا لاف الفنون التشكيلية عا لى تصميم غ ندما عملت ع
 )زهرة الرمان(.
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إذن هناك أكثر من استعارة من أكثر من حقل، وعلى القارئ أن      
ناس  لى أج سه ا شاعر نف صول ال لات و من محاو يه  بين يد قع  ما ي مع  يج

بداعية تقف بمحاذاة الشعر.  إ
نه       قراءة. ا من  ثر  ضمن أك قارئ و سيجده ال هذا  قت  ضوح المؤ الو

نى سوف  سوف يتب قي  ها الحقي بل إن انتماء ية،  لى الرماد مي ا لا تنت لة  حا
يكون لحالة من الفرز الى صناعة الخط الفاصل ما بين الأشياء/ الأجناس 
مدها  يعت سي و صل أسا صيدة كمف مدها الق تي تعت صراعات ال لة. فال المتداخ
لب  يض يتط حر عال الت ته، وأف ته واحتجاجا بة نداءا في كتا كذلك  شاعر  ال

قارئ ية  وجود  نات شعر ظر وجود كيا بل ينت لا يقنع بالاستقبال المباشر، 
يا مختلفة، قد يكون التناقض  تتحين الفرص ل كي تخرج على هذا القارئ برؤ

 أساسا لها.
 

(1) 
بل       صر،  لم يصنعه أو يخترعه الشاعر المعا مبدأ الغموض والوضوح 

ذي كثيرا ما يثير صُنع من قبل مبدأ القراءة والكتابة. هذا الفعل المعرفي ال
التي تحمل من الأهمية ال كثير، بعيدا عن  –أو الأسئلة عامة  –أحد الأسئلة 

 سفسطة البيضة والدجاجة أيهما كان من الآخر، وأيهما كان الأول.
حيث يتصدر سؤال، أيهما صنع آخر، أو اكتشف الآخر أو أيهما      

 فاتيح الفعل الآخر.كان الأول وأيهما المفضل على الثاني، أيهما يمتلك م
عل/       هذا الف مل  تي تح هي ال بة  شف، أم الكتا عل ك قراءة ف هل ال و

 ال كشف.
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***** 
لة       لى مرح سابه ا ضوح بانت عل الو لبعض ف يرجح ا كن أن  من المم

يب  الشفاهية، حيث النص الشعري المباشر، المنفتح، المليء بالموسيقى، القر
ض في ف موض  ضع الغ ستمع، لي ية الم يث من ذهن ية، ح لة التدوين اء المرح

هي  ية، و ته الآل حدى مهما عن إ لة  هذه المرح في  لراوي  سان/ ا نازل الان يت
يصال الفكرة/ الرسالة، والاشتغال والبحث عن مهام أخرى، يضعها  مهمة إ
جد  هذا ي سيم ك قت تق في و قارئ.  قي/ ال عاتق المتل لى  شاعر ع ئل/ ال القا

حجيم أفعال الخطاب الشعر، وليعمل الشاعر والقارئ نفسيهما غير مقتنعين بت
 كل منهما على أن يدس يديه في جراب الآخر.

تارا       برا ومخ لي مج كذلك يخت موض  بالغموض، والغ لي  ضوح يخت الو
يتمكن أن يقول كل منهما ما لديه أولا، وأن يصنعا قارئا  مرة أخرى ل كي 

 ثانيا.
في       شرة  صابعهما الع يه بأ يدس يد لم  سعود(  قداد م جراب )م

ضه  قول غمو ية، لي قدرات أول من  جراب  في ال ما  كل  فرغ  بل أ ضوح،  الو
واضحا، على أمل أن يعود في قراءات أخرى بالمتلقي الى جراب الغموض، 

 ليحسن استخدام مفاصله المتماهية خلف سواها من مفردات الحياة.
ياة سوى ما قد يطرح البعض تساؤلا أ      بيض، فيقول: وماذا في الح
م بأن نرى و ترف  ير مع عارف، وغ ير  سل، غ ما نر ستقبل، و ما ن سمع و ا ن

ياة الواضحة البينة لم يكتشف منها إلا الشيء اليسير، ناهيك عن النفس  الح
بداع مفصلا صغيرا من مفاصلها التي مازالت تقف  ية التي يشكل الإ البشر

 في الجانب الآخر من المعادلة الصعبة، معادلة المكشوف والمخبوء.
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تقترب قصيدة )مقداد مسعود( من جبل الثلج حيث لا نرى  قد     
نحن الواقفين خارجه، أو الذين نعتلي قمته أو نتشبث بسفوحه  –ولا نستقبل 

نه  بة م ياه القري في الم سبح  سان/  –أو ن هر. أي إن الان ما يظ عض  لا ب إ
القارئ لا يستقبل من النص/ الجبل إلا ما يراه فقط، وقد نكون مزيحين 

لدين شف ما  فاق تك سارب وأن من م نا  يوفر ل كن أن  من المم ما  باحثين ع ا 
 من خلالها ما لم يكتشف.

 
(2) 

سي       صرخة السيا لق  شاعر أن يط سعود( ال قداد م ستطاع )م هل ا
 كاملة؟ من غير أن يبقي للشاعر على شيء مما ينتمي للشعر.

هذا       سؤال ك عن  لة  صريح  –الإجا سؤال  بريء،  من  -سؤال 
أن تشكل الإجابة على سؤال كهذا محاولة للابتزاز، وجعل الإجابة الممكن 

وسيلة لاستفزازه. فالشعراء خاصة، والكتاب عامة، لا يمكن أن يقولوا كل 
لى عن مفاصل  يرا ما يتخ ته كث بة ذا ما لديهم مرة واحدة. بل إن فعل الكتا

 كتابية مهمة من أجل سواد عيون مفصل يقف بعيدا.
عل       بة ف عل الكتا لا يكتمل تحت سلطة الكاتب، ف هائي، فعل  غير ن

يله الى  غير خاضع لرغبة الفرد. بل حتى حركة المجموع تكون عاجزة عن تحو
بداعي اخترعه الانسان، سواء كان في العراق أو في  رماد. فالكتابة كفعل إ

في أي  صر أو  نهم لى أ با للي يدعي ح كل  خرى، فال لاد أ ساني  ب عل الان الف
نزع لا ي لذي  بون  ا لذين يكت عداد ا ترض أ قارئ أن يف كان ال لا للبقاء.فبإم إ

قول  من شعراء وقصاصين وروائيين ومسرحيين ونقّاد، والعشرات من الح
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لأدبي  جنس ا ترق ال ستطاع أن يخ تاب ا من الك لبعض  بل إن ا لأخرى.  ا
 ليضع أسس جنس آخر.

من       لة  عدادا هائ قارئ أ مام ال ضع أ سوف ي هذا  ضا ك إن افترا
بد مازال الم هذا  غم  تب. ور عات وال ك من المطبو ثر  لة أك عدادا هائ عين وأ

بل  قرأون،  عدادهم ي ياد أ مع ازد قراء  سيبقى ال بون و تاب يكت سيبقى الك و
يطالبون الكتاب بالمزيد من الإبداع.  و

لدى       ما هم  نوم ك من ال نت  ما كا قداد مسعود(  نات )م لأن كائ و
هرة ا صاحب )ز لأن  لك  ظيم، وذ جواهري الع شد ال كان ينا مان(  لر

 ويحرض رفاقا له، وأصدقاء ومناضلين.
إن القصيدة لدى الشاعر هي قصيدة توعية واستفزاز، لذلك لم يجد      

غة المخاطبة. ناداة، ل غة الم لقد كانت هناك غصة  أمامه سوى أن يستخدم ل
تحاول القصيدة أن تطلقها، ومن أجل أن يكون للقصيدة قارئ، وللشاعر 

فإن  ستقبل،  ية م كزات بن من مرت بال كثير  ضحي  قد ي سعود(  قداد م )م
باه  فت انت سوى أن يل يار  من خ مه  كن أما لم ي صرة، ف صيدة المعا الق
الآخرين. لذلك جاءت معظم قصائده على شكل نفثات، آهات، احتراق 
جات  من منت كون  لى أن ت قادرة ع لة ب ي صيدة الطو كن الق لم ت لي.  داخ

عال الم من الأف يد  سط العد شاعر، و جه ال تي توا صيدة ال نت الق ضادة. فكا
شعر  قة ال يدخل منط قت ل من الو ير  مه ال كث كن أما لم ي لذلك  صوما.  خ

 المكتظة.
الغابة/ الحياة هي مجموعة مفاجآت على الشاعر أن يدرك كنهها، أن      

يعلم أن وراء كل أكمة حدث، ووراء كل شجرة حيوان كاسر.إذن سوف 



 57 

م ياة  لى الح فاظ ع هة الح جده بمواج صيدة ن يان الق لى ك فاظ ع هة، والح ن ج
 من جهة أخرى.

يل يهرب 64إن قصائد مثل: )من أين يأتي هؤلاء، ص      (، و )نخ
فر، ص يل ي مة، ص26نخ سف الخي قارئ 6( و )يو مام ال ضع أ لا ت  )

ية الشارع من واقع  نصوصا مسترخية. إنها نصوص تشتغل على ما في ذهن
 غير واقعي.

ائد )زهرة الرمان( وبسبب واقعيتها المفرطة فالواقع المفترض في قص     
شاعر.  صناعات ال من  حدة  قرّاء وا من ال لبعض  سبها ا قد يح فة،  والمتطر
لبعض  بل إن ا ضواري.  من ال شد  لى ح قع ا حول الوا ستطاع أن ي صم ا فالخ
حوله الى مفصل تابع لآلة عملاقة استطاعت السلطة آنذاك أن توفر لها كما 

مات المغل من المعلو لا  ضعيف هائ سان ال ها الان حول بموجب مات يت طة، معلو و
يد بهكذا معلومات استطاع  المسالم، البريء، الى خائن، ومناوئ. هذا التزو
أن يطلق نقاطا معادية وهمية يكون الانسان وسطها كائنا مرصودا من قبل 

 العديد من الأجهزة.
كما القارئ لما يكتب )مقداد مسعود( عليه أن لا يستقبل القصائد      

 –فلابد للشاعر  كان يفعل سابقا، بحسن نية، بنفس كمية وضوح الكتابة.
كان  شاعر  صناعة  –أي  جل  من أ لا  صورة،  في ال غبش  لة  ترك حا أن ي

ندما  شاعر ع سة. ال لى فري قارئ ا حول ال لا يت جل أن  من أ بل  صيدة،  الق
لة  مات دا صناعة علا لى  مل ع حدق بخصومه، يع ندما ي نه، وع في مد يتحرك 

كي ي لى ل  مدن ع ية ال في جغراف شري  كائن الب صيدة، وال في الق قارئ  كون ال
صائد  لة. فق ضاء الغف في ف صيدة  قع الق لا ت جل أن  من أ ما،  من أمره نة  بي
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يون ص ( والمهداة الى المناضل 46(، و )بلاغة الرمان ص58مثل )بصر
كامل شياع حيا وحيا وليعاين القارئ )الاهداء( لحظة يزيح الشاعر جدار 

عار ما تركوه المت لال  من خ ياتهم  سون ح شهداء يمار قاء ال يه، ليؤكد ب ف عل
بر  صيدة )الق ضحية. وكذلك ق جازات وت بادئ وان قيم وم من  هم  خلف

جامح ص شف، 42واقف.. جواد  عت الشاعر على ال ك ها قصائد دف (. إن
فالخوف على الآخر لا الخوف على الذات يوجب على القصيدة أن تكشف 

بوء، أ ن يجد لها من ينصت لنبضها. هذا ال كشف من عن صوتها، عن المخ
نا  ظة كائ هذه اللح في  شعر  كون ال قد ي شعر،  من ال ير  سلبها ال كث الممكن أن ي

 ينتمي الى خطاب النثر/ الكلام الذي فيه ال كثير من الإعلام.
جل أن       من أ با  صيدة جان كزات الق من مرت بال كثير  فع  شاعر د ال

لتزهير التي يتوجب على ال كثير منها أن تعلن الشجرة عن جنسها، عبر عملية ا
 تعطي ثمارا.

سبق       ما  له ب قة  لا علا شاعر  مان(  هرة الر في )ز سعود(  قداد م )م
من كتابات أو بما سوف يلحق. وعلى القارئ أن يستفيد من سيرة الشاعر، 

صفحة ) في ال ها  لن عن تي راح يع في 74ال ها  لبعض من بّثَّ ا عد أن  (، ب
النيران في جسد القصيدة/ الكائن الشعري، هل من قصائده. فعندما تشّب 

سعود(  قداد م كان )م قد  لك. ل ساة ت عن المأ شاعر  لن ال لا يع كن أن  المم
 –تلك التي من الممكن أن ينشرها بقراء وبقراءات  –ومعه قصائده العشر 

يض والرفض والتخلي عن القناعات  تلك القصائد كانت غابةً تشتعل بالتحر
لك المف مول. ت لى أن والخ شري ا كائن الب تدفع بال كن أن  من المم تي  صل ال ا
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لى  بارد. حيث يتحول السبات الشتوي ا لدم ال يتحول الى كائن من ذوات ا
 وضع حياتي دائم، وتتحول الحياة الى حاجات نافقة.

 
(3) 

الشاعر في )زهرة الرمان( لم يكن كائنا أعمى، وقد كانت قصائده      
ستطاعته  ما با كل منه صرة. و عل مب لى الف ية ا بة كتاب كذا تجر قل ه أن ين

يعة  القراءاتي. القارئ مطالب بان لا يزدرد القصيدة، كما يتناول وجبة سر
لا يمكن أن ينتج  –كما هي الحال في )زهرة الرمان(  –فالوضوح في الكتابة 

يرا ما تسلب المحدق القدرة على صناعة  قراءة واضحة؛ لأن شدة الضوء كث
 نة خارقة.معاينة نافذة/ معاي

عادة الأشياء الى أصولها،       تأني والتأمل والبحث وإ فقراءة تعتمد ال
جرام  من أ جد  ما يو نة  شمس لمعاي قرص ال ما وراء  لى  عين ا مّد ال لة  ومحاو

 وأقمار أقل إضاءة.
كون       شارة، وأن ي من إ ثر  شاعر أك يوفر ال كن أن  من المم كان 

ب قراءة والكتا مر ال من أ نة  لى بي قارئ ع لى ال مد ع شارة تعت هذه الإ عا.  ة م
سائل  هدفا لر كان  من  قارئ أو ذاك م هذا ال كون  لا ي قد  بة.  تواريخ الكتا
الشاعر، هذا القارئ بعينه، لا يمكن أن يكون القارئ الرفيق، أو الصديق، 
ية  شواخص تاريخ ضع  كن أن ي من المم لذي  ستهدف ا ضل، أو الم أو المنا

متابعة أفعال السلطة المعادية. إضافة  تمكنه من متابعة الشاعر نفسه. وكذلك
الى إجراءات الكتابة، وأعني بها عملية الترقيم التي تستند على النقطة والفارزة 
تين  لأقواس والنقط ستدراك وا جب والا ستفهام والتع مات الا وعلا
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لة  لى جم صيدة ا لت الق مات حو كذا علا ياب ه شارحة. غ تين وال والنقط
من ا ير  توفر ال كث لة  لة، جم ي ياب طو هذا الغ يذكرنا  ية.  كات القراءات لارتبا

بالفعل السماعي والشفاهية حيث لم يكن الشاعر أو الخطيب أو المتحدث 
عين  لى  ليس ا سمع و لى أذن ت جة ا ئل بحا شارات. فالقا كذا إ لى ه جة ا بحا
جراءات  ساباته إ في ح ضع  تب أن ي لى الكا جب ع قراءة تو لا أن ال ترى.. إ

 سيكون القارئ قادرا على مسايرة الكاتب.القراءة والكتابة وبالتالي 
شاعر       كان ال هل  قول:  من أن ي له  بد  مان( لا هرة الر قارئ )ز

يحاول الوصول الى القارئ، كما هي حال الخطيب ورغبته في الوصول الى 
في  قارئ  نة ال لى فط مدا ع قراءة، معت ستحكامات ال جاوزا ا ستمع، مت الم

 يكون في بطن الشاعر.الوصول الى المعنى الذي لا يمكن أن 
***** 

 
قد لا تشكل هذه الإجراءات/ الترقيم لدى ال كثير من القراء، بل      

 ّ من الكت يرين  من لدى ال كث كون  ما ت بال، ورب مرا ذا  شكل أ لا ت قد  اب، 
توفرا  كون م سوف ي ما  هذا  يل. و ترقيم  –المجاه فة ال ني معر لدى  –أع

لى أن ا ضافة ا صل. إ كذا مف قب له حث والمع مة، البا ثة عا صيدة الحدي لق
مع  حال  هو ال ما  سطر ك صل ال لى مف يرا ع مد كث صة تعت ثر خا صيدة الن وق
مفصل الشطر والعجز في القصيدة الكلاسيكية. بل إن البعض من المهتمين 
يق  بر تمز صري؛ ع نص ب توفير  لى  مل ع شعري، يع لنص ال تابي ل شكل الك بال

ب لك إ من ذ يا  سطر، مبتغ ئة ال تدمير هي صيدة و عن شكل الق قارئ  عاد ال
صائد  من الق ير  لت ال كث عد أن تحو سطر ب صورة ال جز، و شطر والع صورة ال
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وكما فعل ال كثير من  –الى شكل كلاسيكي حديث. كأن تكون النصوص 
ية أو  ية أو حيوان سية نبات شكال هند ضمن أ تاب،  طاطين والك ّساخين والخ الن

كالمرايا، أو على  أشياء جامدة على شكل نجوم ثمانية متداخلة أو صور متقابلة
يق أو طائر. بر  شكل فاكهة: تفاحة، برتقالة، كمثرى، أو على شكل إ

صيدة       في الق توفر  لا أن الم سعود(  –إ قداد م صيدة )م كن  –ق لم ي
نا  جده ومع سوف ن ية،  مات كتاب ترقيم كعلا غاء ال لى إل ضافة ا كذلك فإ

توف عدم  مع  ية،  شعر لة ال شظي للجم صناعة الت لى  مل ع قارئ يع لة ال ر حا
وظيفية أو وجود ما ينتمي الى المبرر. وبالتالي سوف يجد القارئ نفسه في 
بط  عادة ر ما، وإ لة ترقي يب الجم حدها ترك سؤوليات، أ عدد الم ضع ت مو
ية التي قام بنائها؛ لتظهر القصيدة قصيدة القارئ وفق  مفردات الجملة الشعر

 يدة الشاعر.بينة هندسية تختلف كلياً عما وجدت نفسها عليه داخل قص
قوم       يك؛ لي ثر والتفك مي للتبع تي تنت ناء ال فردات الب يوفر م شاعر  فال

القارئ بلملمة الأشكال الى بعضها وصولاً الى شكل القصيدة. فالقارئ في 
كون  ما ي قدر  شاعر ب ته لل ماؤه وتبعي كون انت كن أن ي لا يم قراءة  ظة ال لح

 ارتباطه محكوماً بالكتابة وأشكالها.
غاء الشاعر، بل يعمل على أن يكون القار      ئ هذا لا يشتغل على إل

هو ذاته شاعراً آخر، وليكون مصوراً كذلك. ورغم بقاء القصيدة مرتبطة 
لأول  شاعر ا باط بال فك الارت لى  مل ع قراءة تع لا أن ال صلي، إ شاعر الأ بال

 وصناعة حالة ارتباط بالقارئ الشاعر.
 

(4) 
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م      هرة الر في )ز قارئ  كان ال قد هل  ما  ساً ل ستعداً، ومتحم ان( م
يطالبه به الشاعر الحامل للرسالة الموجهة. فالمرسل معروف جيداً والمرسل 

 اليه واضحٌ جداً، أما الرسالة فلابد لها من أن تكون في وضع مكشوف.
ّاً  قي كامل شياع حي في الصفحة الخامسة يكون الإهداء الى المفكر العرا

 وميتاً.
ن سة ه صفحة الساد سهلة في ال هم،  سهلة الف ماتي  قول "كل باس ي اك اقت

 الأداء"
 في الصفحة السابعة، أولى القصائد، قصيدة )يوسف الخيمة(.

 هل هناك حالة كشف ووضوح أكثر بروزاً مما يقوم به الشاعر.
لى  موزات. ع لا مر ستعارات،  لا ا عة،  لا أقن يات،  لا تور يات،  لا كنا

كذ عن ه حث  لب بالب قارئ مطا من أن ال لرغم  كزات.. ا صل أو مرت ا مفا
قداد  ها الشاعر )م تي بعث ب قارئ مطالب بصناعة رسائل أخرى، غير ال ال
مسعود( السهل الفهم، السهل الأداء. اذا ما اعتبرنا أن الإبداع لا يمثل إلا 
ية  ها الفكر كون مرجعيات كن أن ت لا يم مان(  هرة الر صاحبه. أي إن )ز

 والإبداعية لغير الشاعر نفسه.
قدا      ساعي )م ما يأخذ دور ) يراً  هرة الرمان( كث في )ز د مسعود( 

مام الزاجل(، فأمور الكتابة في بلاد تقف في مقدمة ووسط  يد( أو )الح البر
جه  عل مو نا ف بة ه مور الكتا صورة، أ مة ال في مقد كون  حاول أن ت نات ت كائ

 الى من يهمه الأمر.
لك الحال أيضا الشاعر لا يتوانى في أن يسمي الأشياء بأسمائها، وكذ     

ية، وفي كل من حقلي الأشياء والكائنات هناك الرفيق  مع الكائنات البشر
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غاة  لة والط ناك القت كذلك ه يب و ضل والحب شهيد والمنا صديق وال وال
ناحرة،  ضاع مت في أو بة  صيدة/ الكتا شاعر وللق كن لل لا يم ستبدين.  والم

ل يوفر حا ما الى ما  لا أن يلجأ كل منه عد متصارعة، متناقضة، إ ة وضوح تب
 عن الخصم القدرة على المناورة والضرب تحت الحزام.

كل       في  يع و حة للجم كون مبا لا ت قد  هذه  سمية  ية الت إن عمل
هذه  شري  الأوقات، إذ إن وجود قضية، ووجود هدف، ووجود كائن ب
هذا  ظر.  ية الن فة وزاو كر والمعر لوعي والف من ا ير  لى ال كث جة ا صل بحا المفا

 الممكن أن يبرر لهذا ما لا يبرره لسواه. ال كثير الذي من
ية، من الكتابة،       يل من الشعر )مقداد مسعود( يستند على تاريخ طو

 كائن ينتمي الى معرفة الحياة أكثر من انتمائه للحياة الخام.
ستقبل       سفنجية، ت لة ا كن كت لم ت مان(  هرة الر صائد )ز في ق ياة  الح

حي، كائن  نا  ياة ه سوائل. الح بدائي.  كل ال ير  كائن غ لوعي.  لى ا مي ا ينت
يعطي، كائن غير مستضعف، لا ينتظر هبات الآخرين. لذلك  كائن يأخذ و

 كانت الحياة تمتلك من مبررات الكتابة عنها.
كن       لم ت شاعر  لدى ال ياة  ير، والح سعود( ال كث قداد م لدى )م

 جغرافيةً محددةً، لم تكن فضاءً خاضعاً لمواصفات سابقة.
شاعر هل       كان ال كان  –بإم شاعر  صورة  –أي  ضع  أن ي

فوتوغرافية مسبقة لنص شعري غير مكتوب؟ هذا ما لم يكن في حسابات 
 الفعل الشعري.

ير.       في كامل وضوحها تمتلك من الغموض الشيء ال كث القصيدة و
شاعر، أو  بل ال من ق عة،  لة واق كن حا لم ت مان(  هرة الر في )ز موض  والغ



 64 

وقع من قبل القارئ. واذا ما خلت القصائد من هكذا القصيدة. بل فعل مت
الفعل الشعري هنا قدرة القصيدة على صناعة ما لا يوجد  –فعل شعري 

فتح  لذي ي صل ا هذا المف موض.  لى الغ مي ا لذي ينت نة، وا ظة الراه في اللح
عن  يداً  يداً. بع قان بع ته تحل ته ومخيل ترك ذائق كي ي قي ل  مام المتل لأبواب أ ا

ية القارئ ف ي صناعة نص خاص به. إن خلو القصيدة من هكذا مفصل حر
قوة  من  لو  لا يخ جب أن  قراءة ي عل ال فإن ف عاً،  مراً واق كان أ ما  هم، اذا  م
لب  لى  عة ا هي تاب لاً  ضافية. أفعا لاً إ صيدة أفعا منح الق لى أن ت قادرة ع

 القصيدة.
***** 

نان.      لة اطمئ قارئ حا منح ال لا يمكن أن ي قداد مسعود( شاعر   )م
تاب  لى ك قارئ ع قع ال ما أن ي بة. ف في الكتا كاذب  سق ال مد الن لا يعت شاعر 
يض حتى يجده وفي كتاب آخر ينبذ  شعري يتخذ من الغموض وسيلة للتحر
كون  كذا ي يه. ه ما لد كل  قول  هذا ي هذا و بين  ما  ضوح و سك بالو هذا ليم
موض  من الغ كل  خر ول ياً أ قول رأ صيدة ي قع الق لا أن وا قارئ، إ قع ال تو

عد وال ما ب لى  لدخول ا شروع ل خط  شاعر  ها ال خذ من ية يت ية معمار ضوح بن و
تي  تات ال ية واللاف حدائق الأمام شبابيك وال لأبواب وال جدران وا بة فال العت
تعلن عن الجغرافيات. كل هذه المفاصل لا يمكن أن توحي إلا بالقليل لما 
من مة،  من قدا ثة أو  من حدا حيم.  نة أو ج من ج ها  قف خلف ما ي في، ب  تخ

 حس بشري، أو حس حيواني.
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)مقداد مسعود( لا يوعد القارئ الواقف خارج القراءة بشيء ما،      
بداعي وهو  بل إن القارئ نفسه ليس من حقه أن يطالب الشاعر بمنجز إ

 يقف بعيداً عن مبدأ القراءة الكاشفة.
يكتب       يب رغم وضوحه، و )مقداد مسعود( شاعر يبحث عن الغر

ندما ياة ع من  عن الح ير  صر ال كث شافاً ليب مل ك قارئ يح لى  جة ا كون بحا ي
 الجوانب.
يون( ص      صر صائد 58)ب من الق يد  مع العد شكل  صيدة ت ، كق

من  ثر  عن أك تاريخ،  لة ال ياة، كت لة الح لامح كت عن م شف  لة لل ك محاو
عاماً( عن صناعة مجد الانسان/ الجندي، الانسان المفكر، الانسان  9300)

طب الذي حاول أكثر من ط لى ح في أن يحوله ا اغية، وأكثر من مستبد 
 الحروب.
يون( يعتمد الفعل الشعري       وهذا ما كان  -في هذه القصيدة )بصر

ية، بل إن انفتاح  –واضحا في حسابات الشاعر  تلك التي لا تعتمد السنتمتر
لى  مدة ع سابات المعت يث الح سان، ح ية والان تاريخ والجغراف لى ال لنص ع ا

صيل ال كب صناعة التفا لى  شظية، ا نب ال لى جا شظية ا ضع ال لى و يرة، ع
جامح"  جواد  قف..  بر الوا في "الق صيدة  شكل روح الق تي ت ساء ال الفسيف

 .42ص
يكون الوضوح وليس المباشرة، حيث لا يعتمد الوضوح على تدمير      

يل خشبه الى رماد عبر احتراقه، بل يجب الدخول  الصندوق الأسود وتحو
بذلك يظل اليه عبر معطياته  الأولية وتحليلها وإعادتها الى موادها الأولية. و

لى  حول ا يدة، ليت شف جد لة ك صناعة حا لى  قادراً ع صندوقاً  صندوق  ال
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شف  ها أن تك صندوق بإمكان صيدة/ ال لذات. أي إن الق شف ا سيلة ل ك و
ية، على معماريتها الهندسية،  عن دواخلها مع بقائها محتفظة على بنيتها الشعر

بة بل عبر هكذ ا تعامل سوف تظل القصيدة مصدرا مهماً من مصادر الكتا
 عبر بقاء الفعل القراءاتي متوافراً.

في هذه القصيدة وفي سواها يكون الوضوح فعلا مقصوداً من قبل      
لذي لا  تاريخ ا نه ال بة القصيدة. إ كز الأساسي في كتا الشاعر نفسه وهو المرت

يجب أن يحفر في الذاكرة بدلاً من يمكن إلا أن يكون هكذا، التاريخ الذي 
 نسيانه.

أي إن وضوح الشاعر هنا قوة، لا تعمل على الشطب بقدر عملها      
على التحفيز. أي إن القصيدة لابد لها من أن تعتمد على مفروزات أخرى 
تتضافر مع الفعل القراءاتي وعلى الخزين المعرفي للقارئ. إذن هناك أفعال 

ر القراءة الوصول اليها. هذه الأفعال تقف خارج أخرى غير الوضوح بمقدو
شعراء  كان لل ما  قراءة، واذا  قات ال عدد طب ها ت شاعر. من طات ال تخطي
قات  ناك طب ضا. إذن ه قات أي قراء طب كون لل صول أن ي من الأ قات ف طب

 القراء ولتتوفر للمتابع نوع آخر من الطبقات هي طبقات المعارف.
تدفع بالقارئ الى خارج الوضوح  هذه التعدديات من الممكن أن     

 الى حيث الغموض الواضح.
 "إننا يا... رفيقي لم نكن واضحين

 ولا غامضين 
بنا في عبور الشوارع   ول كن أسلو
 .47يثير التساؤل" ص 
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من الممكن أن يكون لأسلوب الشاعر في كتابة القصائد هو الذي      
 يثير التساؤلات، وليس التساؤل المفرد فحسب.

فر( ص      يل ي هرب.. نخ يل ي ل  )نخ قارئ  يأتي 26ال ين  من أ ل  ) ، و
لاء( ص حاذي 64هؤ مي أو ي ما ينت يه  بين يد مه أو  جد أما لن ي سوف   ،

بل إن  تراري،  عل اج صناعة ف لى  مل ع لا يع سوف  نه  جه. أي ا عاد إنتا الم
هوس الشاعر بالاختلاف دفع به وسيدفع به كذلك الى ارتكاب إنتاج ما 

من ال لبعض  غيض ا يه ي كون ف لذي ي قت ا فس الو في ن ياديين.  قراء الاعت
الاستثنائيون من المتلقين ضمن وضع استقبالي يمتاز بالنشاط والانفتاح على 

 المتغير.
لذلك ستكون أمام هكذا قارئ/ مستقبل أكثر من فرصة لتحميل      

النص الشعري ال كثير من الإشكالات التي تنتمي الى الحداثة، الى هدف 
 وهدف القراءة كذلك.الكتابة، 
)مقداد مسعود( شاعر لا يعمل على صناعة القناعات سواء كانت      

فردية أو جمعية، بل عدم الرضا على المتوفر هو الذي سيدفع بجميع أطراف 
شعري.  بالمنجز ال هائي  تراف ن عن اع عاد  ضرورة الابت لى  بداعي ا عل الإ الف

له من أن يتشكل بعيداً  لذلك سيظل البحث هو القانون الأقوى الذي لابد
 عن سلفية الكتابة.

 
 

(5) 
 –حميد حسن جعفر  –أخي ورفيقي      
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 008/ آب/ 4          
 مهرجان الجواهري      
تاب       لأولى من ك ند يسار الصفحة ا هداء المكتوب ع نص الإ هذا 

)زهرة الرمان(. ومنذ ذلك الحين والكتاب يتنقل ما بين المناضد ومجاميع 
تب، بدأ  ال ك هدوء، ولت قد ب ناري تت لأحمر ال ها ا مان( بلون هرة الر ظل )ز ولت

 .1093/ 3/ 98 – 1/ 97كتابتي هذه يوم 
أي قدرة عنقاء تمتلك القصيدة، وكذلك الفعل الشعري على البقاء،      

على الحضور. من الممكن أن يقف القارئ المتابع مندهشاً، أو مذهولا من 
 تتكشف من خلال القراءة. قوة سلطة الوضوح الواسعة التي

قارئ       لدى ال طاً  صوراً مغلو لد ت كن أن تو من المم مان(  هرة الر )ز
المتعجل. نصوص قد تلجأ الى التاريخ الفردي أو الجمعي. قد تلجأ الى الكائن 
لا  البشري مناضلين وشهداء. هذا اللجوء من الممكن أن يوفر قراءة سهلة. إ

لشهيد، خلف التاريخ سوف يشكل أن من يقف خلف الرفيق، أو خلف ا
لى  ضعها ا صوص لي كذا ن ستل ه ثابر أن ي قارئ الم لى ال بوءة، ع صاً مخ نصو
ية  شعر يات  شاعر مرجع هو وال شكل  سعود( لي قداد م بات )م نب كتا جا
بذلك تكون القصيدة بحاجة الى قارئ مختلف غير الذي يقف عند  مختلفة و

أن الوضوح في القصيدة  نقطة الوضوح فقط. التصور المغلوط قد يستند الى
التي يكتبها )مقداد مسعود( لا يتطلب استحضاراً للصراعات أو المعارف، 
عن  جواب  لة ال لى محاو براءة ا لى ال مي ا قراءة تنت من  ثر  لب أك لا يتط بل 
سؤال يقول: أين كان الشاعر لا كانسان صاحب فكر ووعي، بل كانسان 

ية؟؟  مهتم بالكتابة الشعر
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كن وجود       لم ي تدمير أ ياً لقتل القصيدة، و جم للوضوح كاف هذا الح وب
ية النص الشعري؟  معمار

***** 
 

إن قراءة تنتمي الى ما سبق من تصانيف والى النفخ في الموقد، الى      
خار  من ب لداخلي  بار، وا من الغ خارجي  مامي/ ال صيدة الأ جاج الق سح ز م

كذا فق ه لا و نوع  كذا  فق ه قراءة و كون ال ندما ت لرئتين. ع غم  ا شروط، ر
لم  ما  ير م يده على ال كث قد وضع  قارئ  شروطة يكون ال قراءة الم نوع ال ية  أهم
يفعله الشاعر، وما لم تكشف عنه القراءات الأولى. فالقراءة الأخيرة ومهما 
لأوفر حظا في صناعة الفعل الشعري  تي سبقت، هي ا كان رقم القراءة ال

 المتمكن من دفع الحياة حيز التغيير.
قد       عن ل شعراً  قول  حدث، أن ي سعود( أن يت قداد م حاول )م

سوتها  ها ون لال أبنائ من خ سالك؟  ضحة الم لك وا لاد ت نت الب هل كا لاد.  الب
قدموا  حاولن أن يت لذين ي سرّاق وا صوص وال لال الل من خ شهدائها.  و

 الموكب؟
إن وجود ذات الشاعر داخل القصيدة كان وجودا متماهيا خلف      

الطيبة، خلف القصيدة التي من الممكن أن تمتلك الوطن، خلف الصحبة 
ها  قة. قد يتحول جدار القصيدة/ عتبت بة مغل لأكثر من بوا أكثر من مفتاح 
مة  ية المتقد لأولى/ البن هة ا نه الواج كه، ولأ لذي يمتل  ضوح ا سبب الو ب
لاستقبالات القارئ الاعتيادي، قد يتحول هذا الحداء الى أول وآخر البنية 

صي سية للق لأخرى الهند قراءة ا لا أن ال تي  –دة. إ هي ال شرة  ية أو العا الثان
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تشكل المفتاح السحري/ السري لفضاءات تقف خلف هذا الجدار أو ذاك 
تاواقع من المي عة  لى مجمو لأول ا قع ا حول الوا يث يت لث  -ح ثان وثا قع  لى وا ا

وعاشر حيث يتحول النص، وبقدرة القراءة التي هي أفضل المفاتيح الى ما 
 للانص.. حيث يكون الفعل المرسل واحدا والاستقبالات متعددة.يشبه ا
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  يضيء صفيُر الشاعر ليَل الشعر/ عندما 

  )بصفيري أضيء الظممة وأستدل عمى فراشتي (
     

لاف  شاعر الاخت تى ال بل وح قارئ ،  يدمن ال سهل أن  من ال ليس 
لأ بال . و حة  قاً واللااختلاف را لاف قل كون الاخت ما ي يراً  قراءة فكث ن ال

من المفروض أن تكون منتجة للتغيير فمن الواجب أن يكون المنتج للعملية 
ية  جاً  –الإبداع كون منت جب أن ي من الوا بة  صاحب الكتا به  ني  وأع

للمختلف. وإذا ما تساوى المختلف وسواه لدى القارئ والكاتب فلا بد من 
توج  نب للمن لا ذ طرفين و من ال لدى أي  طب  لل / ع لة خ جود حا ما و في

يحدث من حالة ارتباك في العملية الإبداعية هذا القول دفعني إلى الإعلان 
صفير  هو ) نه  سعود  –ع قداد م يل  –م مة الل ضاء ظل لذي أ شعر  –ا يل ال ل

يداً  حول  –تحد شياء ليت ظائف الأ سارات و ير م لى تغي مل ع ندما راح يع ع
 الصوت إلى إضاءة . 

 أمضي إلى مبتغاي  -9
يقي    لا يضيء طر

  16ى صوت ناي (( صسو
يف يضيئني صوت فيروز  ص -1    18في الخر
يقي سوى صوت الناي  ص -2    26لا يضيء طر
3-  ً   للناي وهو يرسم العندليب بصفيره شكرا
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 ...شكراً لل كمان 
 شكراً لل كمان مرتين

   901وهو يطرد عن الناي الوحشة   ص 
 )) شكراً للناي ولل كمان للمرة الثالثة  -4

  907الوحشة على الطيران (( صوهما يدربان  
  20))تفتش القضبان بحثاً عن اليوسفيين / أولادها (( ص -5
يف مضيء  -6  )) الخر

 يُزيح أمزجة الأنظمة  
  20ونباح السطوح (( ص 

يف يرشحني في انتخاباته القادمة ص -7   21الخر
هذا الفصل الجميل / هذه الأفعال الجميلة لا بد لأي منهما من أن يذكر 

صل ا كل مفا يرى ب كان  لذي  برد  ا بن  شار  لأعمى : ب شاعر ا قارئ بال ل
ّ ه .   جسده عامة وبإذنيه خاصة لا بعينيه كما يعاين جميع خلق الل

عن  كائن  لى ال ندما يتخ لك ع لاف وذ غايرة والاخت بدأ الم نا ت من ه و
وظائف اعتادها .. أي أنها دخلت فضاء الميكانيك وليمسك بأخرى سواها 

 / مختلفة . 
ك مل ه سعود  –ذا يع قداد م لال  –م من خ ية  شعر صناعة ال لى  ع

يه حيث يعمل  عارف عل يومي والمهمل ، والمت مألوف وال ية حيث ال اللاشعر
 الشاعر على تغيير المواقع والمفروزات . 

بقسم منه وبالقصيدة اليومية التي  –وهذا ما يذكر المتابع بالشعر السبعيني 
بها ووضعها على الورق ، من خلال  حاول وعَمَل ال كثيرون على الإمساك
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من  في  ما يخ سه و عن غواط شف  عل وال ك صية الف لى خصو يد ع ضع ال و
 قدرات ومن منجز من الممكن أن يحقق وجوداً مختلفاً . 

ضمن  - سعود و قداد م عد  –م يد ب لى الحد طرق ع ضي ... ي صفيري أ ب
ياة ال خراج الح لاً إ فة محاو بدو مختل سيلة ت ضمن و سخين و لة ت حه حا يرة من متغ

والتي ستظهر على السطح مغادرة أعماق المعدن  –الراكدة في قاع القمقم 
لتمنح الطرق صوراً وأشكالاً كانت مختبئة داخل المادة الخام / اللغة بعد أن 
بعادها عن القاموسية وتقشير الغلاف الخارجي الجامد / الميت وصولاً  يتم إ

 إلى ال كوامن. 
1 

نة ال شاف / مح نة الاكت لى إن مح لنص إ ستقبل ل ضطر الم تي ي قراءة ال
ممارستها ستكون على رأس الإشكاليات التي سواجهها القارئ . إن قصائد 

 مثل : 
   22ص  الضباب ومشتقاته  -9
 26ص   نزهة الغياب  -1
   36ص  ما تبقى من الحكايات  -2
   58ص    مهيار  -3
   64ص  سيرة جانبية  –ال كمان  -4
   84ص          على ورق الحكمة  -5
   900ص بصفيري أضيء الظلمة واستدل على فراستي  -6
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مل  كن أن تح من المم ها  بق ذكر تي ي بات ال مل العت كالتي تح صائد  إن ق
ال كثير من الأهمية وذلك لما ينتمي إليها من مفاصل تشكل عالماً من الألفة 

 والتي تنتمي بدورها إلى الحياة / القارئ . 
قارئ سيجد ال بة  كذا كتا سط ه سط  و سه و بيص  –نف من  –حيص 

سماء  حت  ية ت ضو صوص المن من الن يد  مه العد سيجد أما قراءة ،  مور ال أ
المغايرة ،الجميع ينتمي إلى تناول آخر غير الذي سبق . كل نص بإمكانه أن 
يا  لنص / الفناطاز فرط ا ما أن ين يا . و لى فنطاز يال ، إ ضاء المخ لى ف له إ يحم

الاعتيادي . وما أن يعيد تشكيل صيرورته يعود إلى أولياته حتى يتحول إلى 
 حتى يجد نفسه في اللامعقول . 

يال في صناعة النص بل  –مقداد مسعود  –الشاعر  لا يستغني عن المخ
ظور  لال من من خ لا  قارئ إ لى ال خرج إ ها أن ت لا يمكن صوص  يع الن أن جم

فردة  به الم توحي  ما  لى  له ع في عم لا يعتمد  شاعر  عارف . إذ أن ال ، اللامت
ية التجميع / التركيب  وهي من أهم مفاصل صناعة  –بل يشتغل على عمل

شاعر  هور ال نذ ظ شعر م عة  –ال هي مجمو لات  لاف . فالتحو نتج للاخت الم
 الصفات والملامح التي اختصت بها مجموعة النصوص هذه . 

يل  شف الل شاعر أن يكت ستطاع ال ما ا مة  –وإذا  ماً أن كل يل  –عل  –الل
قارب  ما ي كرر  مرة تت شرين  بالغموض .  –ع ليء  عالم الم ذا ههذا ال

وما على  8ص –ليلة اكتشاف الليل  -الاكتشاف يتم عبر مقدمة معنونة ب  
القارئ إلا أن يكتشف مفاصل هذا العالم المظلم . المضاء بأسره وتجلياته ، 

 عبر مجموعة من النصوص 
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نون  لأول المع باب ا بر ال ياقوت  –ع قات ال ض 92ص –مي لذي ي م وا
 اثني عشر نصاً. 

ثاني والمعنون  والذي يضم سبعة  62ضوء البنفسج ص –وعبر الباب ال
 نصوص . أي أن أمام القارئ مقدمة ، وتسعة عشر نصاً . 

ية هذه اتخذت من عتبة آخر النصوص عنواناً لها . ليؤكد  المجموعة الشعر
لا وهو الشاعر وعبر هكذا اختيار حالة من المرجعية الإبداعية لهكذا نص أ

شتي(( ص لى فرا ستدل ع مة وا ضيء الظل صفيري أ لنص  900))ب هذا ا
لذي  لنص الموّحد وا ها ا ما بين شكل في حدات ت شر و لال ع من خ شكل  يت
ناك  كان ه ما  فإذا  قال  ما ي تام(( ك سك الخ قت ))م فس الو في ن شكل و ي

 مقدمة فلا بد من وجود خاتمة. 
بداعية ضمن عملية قصدية ي عمل على صناعتها وقد تتشكل هكذا أنشطة إ

مو  صيدة تن لل الق لذي يك نوان وا كذا ع سط ه كذا. و كون ه لاً ت شاعر، أو ال
 العديد من التناقضات التي تشكل روح النص . 

يل الصوت إلى ضوء.   أول هذه التناقضات ، تحو
ثاني التناقضات صناعة المصيدة للإيقاع بالفراشة وذلك عبر صناعة اتجاه 

 تحول الضوء / الدلالة إلى شراك . إذ يحركة الفراشة باتجاه الضوء
 إن متابعة العناوين الفرعية لآخر النصوص الخاتمة . 

  909عري باذخ ص -1              900مل كية مطلقة ص -9
   902رقصة جبلية ص -3             901الموسيقى تعلم ص -2
  904صالنفري يدرب زرادشت-5 903الشهر ص نهاية بعد -4
  906ندم الأصابع ص -7      905ة صكاميرا خفي -6
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  908مسك الألام ص -90        907لذة وجود ص -8
عبر هكذا نصوص يكمل الشاعر عملية الغاء القبض على فراشته ليطلقها 
كن أن  من المم تي  نة ال صناعة المدي من  قارئ  يتمكن ال قراءة ول عالم ال في 

 تكون على شيء من الفضيلة . 
2 

لى عن ال كثير من ال ِكسر الكائن البشري / القا رئ تحديداً كثيراً ما يتخ
مرة  عود  مرةً والت سيان  يق الن عن طر يتم  هذا  لي  ية . التخ شظايا الحيات وال
أخرى وعندما يقع هذا الكائن تحت هكذا سلطة ، تتحول الحياة إلى فقاعة/ 
غاء للحواس/ المجسات. ولتحل العزلةُ.  ية الال فراغ أو إلى دمية، إذ تبدأ عمل

إلى فضاء الحياة التي  –مقداد مسعود  –ر الحواس الملغية يدخل الشاعر عب
من  لى  جب ع تي تو ية ال من اللاإراد لة  ضمن حا شري ،  كائن الب سها ال يمار
في  لدخول  جود وا لق والو كوين والخ شور والت ية الن عن ماه لي  سها التخ يمار

 العدم. 
حدث  هذا أ شاعر  خول ال جاً وضجيجاً  –د لى  –عجي يان إ من ينتم لة  حا

يب / تحديث  الصحو على ما يحدث ، إذ يبدأ الشاعر بخلق حالة من التغر
به من الخصائص  يز  ما تتم مات التي فقدت ال كثير م المنسي من ال كسر والثل
ما  قدر  ندم ب تورث ال لا  تزاز  لة اه شكل حا كن أن ت من المم تي  ية ال الحيات

 ياة الإنسان. تلغي حالة النعاس الذي يلف بعباءاته مساحات واسعة من ح
*** 
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سق  لى ن غة إ ته / الل شاراته وإيحاءا لام وإ فردات الك حول م ما تت يراً  كث
لامعنى  في ال يدخل  لذي  فرط ، ا سلبي الم ستخدام ال بر الا لك ع تابع. وذ

 وضمن عملية معنية بوجوب توفر المعنى. 
يدفع  ما  جة م عن الحا فائض  شيء  لى  غة إ حول الل هذا تت ضاء ك سط ف و

نتج  وكذلك المستهلك لهكذا فقرات منطوقة إلى البحث عما يلغي بالكائن الم
الخمول وينتج الحراك وذلك من أجل التخلص من انطفاء الصورة وذهاب 
سة  تدمير حا شويش و سوى الت نتج  لا ت صوات  عة أ لى مجمو ها إ ها وتحول نور

وضمن هكذا فعل أيقاضي / حالة إنقاذ ،  -السمع والاهمال. مقداد مسعود
حالة مزاوجة / تداخل ما بين المفردات من أجل تخليصها يعمل على خلق 

يدها بالحياة. ولتتحول هذه الحياة الجامدة / الراكدة  من جمود الصورة وتزو
لة  تأثير حا ها، ب حرك مكان نت تت عد إن كا يد. ب لة للتول ياة متحركة ، قاب لى ح إ
تتخلص  عد أن  مل. ب صفة الحا مل  تي تح صيدة ال ثم الق من  شكل  العقم. ولتت
من الخامل ضمن عملية تخصيب. إذ لا نسق شاطب هنا رغم وجود نسق 

 الاختلاف . هذا الملمح الذي لا يمكن أن ينتج المشابهة / الإشباه. 
غم  قراء. ور عة ال ها مجمو صائد تنتج ها ق من خلف صيدة  جر الق ما ت يراً  فكث
لا أن  شاعر. إ يد ال لى  جه ع تم إنتا ما  لى  قارئ ، إ جه ال ما ينت ماء  انت

لنص الاخ قة ل مة الفار شكل العلا سوف ت تي  سية ال سمة الأسا هو ال لاف  ت
 الجديد. 

غة /  ليص الل بر تخ لا ع ها إ ساك ب ية الإم تتم عمل لا  هذه  ساك  سمة الإم
يامن/  نت ح لو كا ما  ماد ك ية الانج ضاء آل ظار/ ف ية الانت من محم فردات  الم



 78 

لرحم / ضاء ا في ف ها  لك رمي عد ذ من ب من  يتم  ها ل حتفظ ب صبة م طف مخ  ن
 المصهر. 

لا بد للقارئ من أن  –الانتاج الجديد للكلام المكتوب  –هذه العملية 
لون  لذين يعم نانون ا ئك الف ُصب ، أول يل والن صانعي التماث ثالين /  شبهها بالم ي
لى  حاس(( إ صدير والن مدة ))الق خام الجا حدة / ال مادة الوا يل ال لى تحو ع

احصاؤها ، وهذا ما  مواد وأشكال ))تماثيل ونصب(( لا يمكن عّدها أو
فعله جواد سليم عندما رمى بالنحاس في الفرن الحراري / الرحم، لينتج لنا 
هذا  تة  لم أن لاف قارئ أن يع بد لل لا  ية. و شرقي/ نصب الحر باب ال تة ال لاف
عت  قي رف ماري العرا صورات المع كار وت من أف نت  ئع كا صب الرا الن

 الجادرجي . 
شاعر  غة ال سعود  –ل قداد م ه –م نا  سليم ه جواد  ّال  حاس المث  –ي ن

 هناك
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 شمس النارنج

 (1) 
ً غامضا ” مقداد مسعود“لم أجْد فيما قرأُت ل   يا ً شعر ومنذ سنين عملا

، الصادر عن ”ريخشمس التا“هكذا، وواضحاً هكذا، وأعني به عمله الشعري 
هذا العمل الذي لا يشتغل على التشويش، على الرغم ، 1099دار الجفال 

أمراً كهذا فعل حاصل فعلاً، لا لأنه لا يريد أن يقول أي شيء؛  من أن
 بل لأنه يريد أن يقول كل شيء.

 ً لأنه لا يريد أن يفضح أسراره، وأسرار من  –بخيلاً  –وما كان مقتصدا
وهذا ما يثير غضب القارئ الخامل  –حوله؛ بل إنه يعمل على تدمير الواقع 

ا ما يقلق سكونية القراءة   إنه يعمل إنه يعمل على تشظية الصورة   وهذ –
ً على الترميم. ليس هذا  يل القارئ الى كائن آثاري، يشتغل مؤقتا على تحو
فحسب، بل من أجل أن يتحول الى ساحر، ساحر يشتغل على صناعة السحر 

 الأبيض   لا تفكيكه   .
 
(1) 

من أين من الممكن أن يبدأ القارئ رحلاته الاستكشافية؟من الصفحة 
أولى من الغلاف، حيث العتمة، والوجه الطالع   مندفعاً منها   ؟أم من ال

  بياض الشاعر، وذهبية العتبة/ العنوان!
أم من حمرة المنتوج/ الشعر، وجهة الإصدار/ الطبع هل كان المصمم   
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المغموط حقه   يشتغل على استقبال القارئ؟ أم كان يعمل على صناعة 
صفحة الغلاف الأخيرة! حيث صورة الشاعر المتاهة أم سيبدأ القارئ من 

ّ ه   الصورة التي كان عليها قبل أن يكون  الطيب البريء/ الفقير الى الل
)مجنون النارنج( قبل أن يتحول الى كائن يساير شيطان الشعرصورة الشاعر 
هنا لا تدل على صورة الشاعر الذي اكتشف مؤخراً )نارنجه (إن اكتشافاً 

ً معرفيةً، فيها ال كثير من التأني وتقليب كهذا هو الذي وفر له  ساحة
 الأشياء، وفرك مصباحه الخاص، لا مصباح علاء الدين.

إنه اكتشاف اللاعقلاني في الواقع العقلاني المتحصن بالثوابت الأشياء بين 
يدي الشاعر تفقد وحدتها، ليتحول التجاذب الى تنافر، ولتتحول الموائمة/ 

يعمل على صناعة التناقضات، وعلى تدمير  الاتفاق الى اختلاف الشاعر
يض  وحدة/ كتلة الموجودات عبر حذف أحد القطبين المتضادين، والتعو
ً هذا  بالمتشابه، وليتحول العالم الى نثار الشاعر لم يكن ولن يكون متقصدا
الفعل فحسب، بل يعمل على ما يليه من فعل يعيد للحياة لا وحدتها الغابرة. 

والاختلاف. تل كما الصفتان اللتان ستكوّنان الحياة الجديدة إنه فعل المغايرة 
واذا ما تمكن القارئ من أن يضع يده على هكذا أفعال غير المتوقعة المنتجة 
لأفعال متوقعة، فإنه سوف يكون وسط المعمعة. والمعمعة هنا صناعة 

حيث يتحول فعل الشاعر   صناعة الشعر وقراءته   الى هدف ما ”. اللامعنى“
حالة من ” مقداد مسعود“ن وراءه قصدٌ أو صناعة شيء ما القصيدة لدى م

الذي يشكل ” برشوت“حالات التحليق/ الهبوط الحر. حيث لا وجود لل  
فعل الإنقاذ للجسد لحظة الهبوط. حيث لا ينتهي الهبوط هنا بالارتطام 
بحجر الأرض/ الموت. بل إن فضاء القصيدة لا حدود له. اذاً هناك تحليق 
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لا نهاية له، وهبوط لا نهائيا. إنها الدائرة/ الحياة التي لا بداية لها ولا نهاية 
من أهدافه المرسومة، الوصول الى اللانهاية/ اللامعنى. هذا ” مقداد مسعود“

ية في الفضاء الخارجي للشعر.  ما يؤكده في جميع قصائده/ طلعاته الجو
 
(2) 

الشخصي الأقرب للشاعر، سبع عشرة كتابة/ قصيدة تتحدث عن الكائن 
إنه المرأة/ الأنثى، حيث يتحول التاريخ الى قضية شخصانية تنتمي الى 
الذات، وليس الى الآخر. إلا إن الشاعر يعمل على صناعة الحضور من 
خلال الغياب هل كان على القارئ وسط هكذا إشكالات أن يشتغل على 

ً الى التماهي خلف الآخر/ الن ارنج الشاعر يعمل على تدمير الحواجز وصولا
صناعة المخبوء وعلى القارئ أن يشتغل بالموازاة لا بالضد، من أجل 
 الوصول/ ال كشف عن الشجرة/ الأنثى.

ً تحت مظلة الاشعار/ ال كشف عن الآخر،  الشاعر قد يجد نفسه واقفا
” 250“وبدرجة  –مستدركاً  –ول كنه ما أن يجد نفسه هكذا حتى يستدير 

بقاء القا  –رئ وحيداً، فريداً، وسط غابة الإدلاء بالشهادة التي من أجل إ
التاريخ، “واذا ما كان الشاعر يعمل على صناعة العائلة  –لا تغني عن الجوع 
غير معترف بما يتبقى خارجها، من أنواع أخرى، فإن ” الاطرنجة، البرتقال

ً من المكشوف،  الانضمام الى هكذا تفاصيل لا يمنح القصيدة إلا نوعا
ً إن الشاعر يعمل على صناعة اللامتداول. على وتح ولها نحو المتداول. علما

صناعة الغريب من الصور، والاستنتاجات. على الغريب من الصلات 
والقارئ الموجود فعلاً  –الكائن الموجود في الغابة  –والتواصلات ما بينه 
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م هذه خارج الغابة، حيث الفضاء المفتوح، والأشياء البينة، والوضوح التا
العلامات الموجودة في الخارج لا وجود لها في قاموس الشاعر، إذ انه 
يشتغل على البواطن، والغموض، والتلميح، والإيحاء، وهذه الدواخل 

يدخل ” مقداد مسعود“بحاجة الى قارئ يشتغل على البحث والاكتشاف 
امتحان الكتابة أولاً، وحين يعتقد انه تمكن من ذلك يعمل على إدخال 

لقارئ الى هكذا طقس ينتسب الى صناعة المطموس. فالشاعر يعلُن، ا
يعترف بوجود الآخر/ المرأة، والآخر/ الأنثى، ول كنه مأخوذ  ، و ُّّ يقر و
بالتغطية، بعدم البوح بالحقائق المفترضة، الخفية. تلك التي لا يمكن 
الاعتماد عليها، وذلك بسبب عدم وجود حقائق على سطح الأرض، 

 ابت في عالم الشعر.وعدم وجود ثو
ولأن الشعر يعمل على صناعة اللاواقع الذي يشكل ال كثير من البدائل فما 

  على القارئ إلا أن يبحث عن البدائل:
  تنفتح على وجهي وتنغلُق..“

  تمسح وجهها بينبوعي
،   ترخي غصنين على كتفّيَّ

  غصنين على خصري
  أطوقها.. تهمُس: أنا النارنجُ،

  معتزلة بَك وحدكَ 
 .7ص” يا فتى الاعتزال

(3) 
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وعندما يبدأ الشاعر بصناعة الآخر/ الأنا، تبدأ لحظة الفشل في صناعة 
سبع عشرة مرةً. ” النارنج“تتردد لفظة ” فتى النارنج“الغموض. في قصيدة 

في هذه القصيدة ينضو الشاعر عن جسده ما يعيق ال كشف، حيث 
سوى ” اللازب“حيث لن يكون هذا الطين ”. عري الطين المكتوم“

الانسان في هذا النص يصل الوضوح الى ذروته، حيث يكون الشاعر 
وحيداً، لا أحد يعاين ضعفه، أو قوته، سوى قدرة الشاعر على استحضار 

في قصائدها السبع عشرة لا يمكن ” شمس النارنج“الغائب والوضوح هذا في 
في هذه أن يصنعه الشاعر ضمن حالة من التفصيل/ الجزئيات. بل وحتى 

دعاء الأرصفة.. تحت سماء “التفاصيل التي بقدمها للقارئ ضمن قصيدة 
، فإن فعلاً ”التفاصيل“أولا، ومن ثم ” الوجيز“، ورغم انه يقدم ”النارنج

  كهذا ما هو إلا لعبة داخل لعبة.
ً بقدر ما تضع القارئ وسط جو  ً وشفافية ً كهذه لا تنتج وضوحا إن لعبة

  غائم وغموض آخر.
يئاً، أو مغفلاً، ” شمس النارنج“عتقدُ أن قارئ ولا أ من الممكن أن يكون بر

ّ ه“أو كما يقال  مقداد “ورغم هذا لا يمكننا أن نقول إن ”. من أهل الل
يكتب للنخبة، أو يكتب لنفسه؛ ول كن من الممكن أن يكون هذا ” مسعود

ً من هكذا استنتاج. وربما يصل التفكير بالق ً جدا ارئ التوقع أو ذاك قريبا
ية  ، وذلك ”الفن للفن“الى نظرة مفادها إن الشاعر يعمل ضمن نطاق نظر

بقاء كتاباته ضمن المنطقة الرمادية، هذا الخط  بسبب إصرار الشاعر على إ
ية وتحميل  الوهمي الذي من الممكن أن يعبره القارئ بواسطة كشافاته الفكر
 النص بعض المحمولات المنتمية للمخيال ..
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الشاعر الواقف تحت تعريشة من الفكر والوعي والإدراك، ” مقداد مسعود“
لا يمكن لهكذا كائن انساني أن يكون بعيداً عن القارئ. بل كثيراً ما يعمل 
يط به، ول كن وضمن نفس المسار يعمل على عدم التضحية  على عدم التفر
بالشعر، من اجل نص كتابي ما أن يواجه القارئ حتى تتكشف ال كثير من 

ية/ الغواطس، مساربه إن  وجود هكذا فضاء شعري ينتمي للدواخل البشر
تنتمي بدورها الى صناعة الأسئلة، تنتمي الى فعل شعري يشتغل على 
البياض والتنقيط والتماهي وراء الجزء الظاهر/ المفهوم. وجود كهذا لم يكن 

الزجاج وما “بل إن ال كثير من  � المسعودي المقدادي �مفاجأة للقارئ 
فيهما ال كثير من التواطؤ مع الشعر، في ” المغيب والمضيء“و ” ل كهيدور في ف

ً الى بنية القصيدة، وبمعية  يل القارئ الى مكتشف وصولا سبيل تحو
  الشاعر نفسه.

لم يكن مستعداً للخروج من القصيدة، لا لأن القصيدة هي ” مقداد مسعود“
قصائد. ولأنه كانت مكبلة بال” النارنجة/ الأنثى“التي أمسكت به، بل لأن 

ً خارج اهتمامات الشجرة،  يا ً وفكر يا ً وشعر لا يمكن أن يتشكل انسانيا
ً بأغصانها: ً بشمسها، مستظلا  متدفئا

  في شتاء قميصي، لن أصل اليكِ “
  عبر المرايا، لن أذبحَ يوماً، أو استعينَ 

  بهدهدٍ، بهذه الزهرة التي ألوح بها
، وبها أسلك الدربَ    أمامِك، استظّلُّ

  ل الغناء، لينبجس النارنج منأواص
  ”.ثوبها النيلي
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    دشداشة صبغ النيل
 گومي، گومي بطرگها   هلوو

“4” 
هل وضع القارئ يده على كائن سوى ادم وحواء في مكان كالجنة قبل أن 
يعيثا فساداً في الأرض/ اللاّجنة القارئ  ينزحا منها. قبيل أن يسفكا دماً و

حتى وإن وضع إصبعه على بداياٍت للقراءة  لن يجد أمامه نهاية لقراءاته،
القراءة هنا لا تصنع حلولاً، ولن تشكل بوصلةً أو اسطرلاباً، بقدر ما تشكل 
متاهات بعيدة عن صناعة ال كوابيس. إنها القصائد الأحلام. حيث تفقد 
هكذا ممارسات كل ما يمت بصلة للحياة الواقعة خارج الحلم. حيث لا 

ولا وقائع. وقد تذهب الأحلام الى عدم أزمنة، حيث لا أمكنة، 
ممارستها، لحظة مغادرته لحظة النوم، أي لحظة دخوله اليقظة/ حيث الواقع 
المتناقض ومن حق القارئ أن يتساءل مع نفسه قائلاً: ومتى كانت 
الأحلام تمثل الواقع أو الزمن بكل تنوعاته. إذ إن الحلم نفسه هو فعل يقف 

تقبل. فعل لا يحاسب عليه القانون أو الشرع، خارج المتوقع، خارج المس
فعل لا وجود له خارج اللافهم ورغم اشتغال الشاعر على خصوصية 
ً ما يوحي للقارئ بأن الأخر رغم  الآخر   ضمن عملية البوح   إلا انه كثيرا
حقيقيته المفترضة لن يكون إلا ضمن الوهم. واذا ما كان الشاعر ماكراً 

يئاً، فإن  يقف والقارئ بر عملية الوهم هذه هي فعل حاصل لا محال. و
ً إن الشعر عامة يشتغل على الوهم لا على سواه. كما  ضمن القصدية، علما
اشتغلت من بعده الفلسفة في صناعة المدينة الفاضلة. بل إن أكثر المهام 
يل الموجودات الى  التي من أجلها اخترع الانسانُ الشعرَ، هي مهمة تحو
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المغايرة هي ما يمكن أن تشكل الحياة، التي يسعى أوهام/ متحركات ف
الشاعر الى إثبات وجودها كبديل لنفي الثوابت من اجل خرق جدار 
الحقائق. رغم فرضية وجودها أو عدم وجودها. فإن الجنس/ الآيروس من 
يلها الى  الممكن أن يشكل السندان الذي يطرق الشاعر عليه معادنه، لتحو

ً ما يسميها الشاعر  أشكال أخرى/ سبائك. ومن أكثر معادنه حضورا
 ”.النارنجة“

فالى جانب الوهم يأتي الجسد، بكتلته، ووظائفه، ومفروزاته إن الشاعر لا 
يكف عن إنتاج المغايرة عبر إنتاج تعدد السبائك المعتمدة على اختلاف 

  النسب التي تتشكل من خلالها.
ً بحجر القارئ لحظة استقباله لسبائك الشاعر، عليه أن ي كون ممسكا

ال كشف، التي وظيفته بالأساس كشف المعدن/ الذهب   الشعر عن سواه 
  ”.الش ِّبهْ “من المعادن التي تنتمي الى 

الجواهرجي/ الشاعر، ل كي يكون متأكداً من ” مقداد مسعود“هكذا يعمل 
حجارته/ معادنه، ل كي لا تذهب الى أيدي المهربين الذين يتشبهون بتجار 

يمة.الأحجار ال    كر
  تافهٌ وطفيليٌ، لا نواة“

يا،   له هذا الوقُت كأنه بكتر
  ”.لحظةٌ لا جنسية تتكاثر بالانشطار

عبر هكذا معادلة يتحرك الشاعر، هذه المعادلة الذهبية، إن كان هناك قانون 
ً إن هكذا استنتاجات قد لا  ذهبي يعتمد على اللاقانون إنه متأكد جدا

من المحسوبين على القرّاء الماكرين. بل إن تشكل حالة اهتمامات لل كثير 
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ً للحشود من القرّاء  الزمن برمته من الممكن أن لا يشكل اهتماما
 الاعتياديين.

*** 
” مقداد مسعود“هل من الممكن أن أقف خارج القراءة مؤقتاً؟ لأقول إن 

يعمل على صناعة الحب! أو صناعة الجسد! وصناعة اللذة إن صناعات مثل 
حاجة الى مكتشف، ولأن القارئ كان ومازال مستقبلا هذي وتلك ب

للمكشوف للمدون/ الصورة، حيث العلامات والإشارات، والتوجيهات 
فإنه سوف يجد نفسه   رغم وجوده وسط بستان النارنج   سوف يجد نفسه 
وسط صحراء من التيه. صحراء من الممكن أن تبتلع جميع الآثار، وأن تخفي 

يات البحر طرقاتها المؤدية الى   –حافات العالم/ الى المراقص والمزارع وحور
 كل هذا الذي لا وجود له إلا على الورق.
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 اليد تتذكر/ اليد تنسى كثيرا  
 

ست/       نات، من غير فهر بات/ عنوا من غير عت من غير موجهات، 
يفات دار النشر.  من غير تجنيس إعلامي سوى ما يخص تعر

هذه المفا      كل  مع  ندما تتج لى ع ضور ا حول الح ما، يت نص  ند  صل ع
قارئ بصناعة نوع من الانسحاب الى  غياب، وتتعطل البوصلات ويبدأ ال
هذا  سبب  صوص ب ضادة.     الن شة الم من الده نوع  ماش،  لداخل/ الانك ا
يد  وذاك تتحول الى مدونات هلامية/ الى قطرة زئبق ملتمة على نفسها لا تر

عي، أو الحيوانات القوقعية خوفاً من مغادرة ما ينتمي الى القنفذ كائن در
 سوء فهم الآخر/ المتلقي.

 الشاعر يرمي بقارته وسط هكذا نص/ قصيدة/ متجمعات.     
*** 

يدي       في ) قارئ  سيجده ال هدوء. هكذا  يركن لل لا  غامر،  الشاعر م
عام  صادر  يراً( ال سى كث تاب  1093تن لديوان/ الك ضفاف، ا عن دار 

س قداد م شعري.     )م شكل/ ال لى ال يادي، أو ا لى الاعت يال ا ير م عود( غ
البنية التي تشكلت القصيدة من قبل بين يديه ووفقه، ول كنه لا يستغني عن 

 القصيدة التي تقر وتعترف هي قبل غيرها بأنها تختلف عن غيرها.
*** 

صوص/       في ن نه  بد م مر لا بؤرة أ حدث، أو ال ضوح، أو ال جود الو و
لا أن يد، إ لك ال صائد ت ها  ق لان عن ئة للاع ير مهي حاور غ صل/ الم هذه المفا
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من  شاعر  به ال قوم  كن أن ي ما يم كل  هي  ها  شارة الي يراً. إذ ان الا كث
مساعدات تقدم للقارئ من أجل ادارة شؤون القراءة، والوصول الى نهاية 

 النص. اذا ما كانت نهايات يقدمها الشاعر للقارئ والقصيدة.
لحصول على مجموعة قراء، قارئين والحفاظ لا أعتقد أن من السهل ا     

العنوانات/  –على وجودهم القراءاتي في فضاء النص، فالمفقودات السابقة 
شتقاتها  هات وم يد  –الموج لى تهد ما ا ظة  في لح تدعو  قد  بات  هذه الغيا

 العديد من مفاصل القراءة، وقد يشعر القارئ باليأس من الفعل القراءاتي.
بة الكتابية هذا الشعور يتجس      د في البدايات، حيث لم تتوضح بعد التجر

الجديدة للشاعر ولم يأخذ فعل الكتابة مداه. انه الممارسة التي تشوبها الريبة 
 والخوف من الفشل للقارئ الغريب على الشاعر.

*** 
تي       تور( ال ضا ب بد الر نان )ع تة الف شكل منحو كن أن ت من المم هل 

ية والاجتماعية  –حتماً  –اختارها الشاعر  بسبب الصلات المعرفية والفكر
لتشكل عتبة للشعر. )حجر بفتح الكلمة( هل استطاعت هذه المنحوتة التي لم 

لا أعرف كيف يتشكل الوضوح/ العنوان من  –تكن قد امتل كت عنواناً 
يا النص. كيف سيتمكن القارئ من  خلال تراكم الغوامض. حجر يشكل ثر

قدم نة يت صوص مدو ستقبال ن يد ا سوف تز ها  جري. أم إن حوتي ح نص من ها 
 من عتمة وغموض موقف القصيدة والشاعر والقارئ.

ير       من غ قة/  تة مغل ناوين، منحو ير ع من غ قة/  صوص معل ها ن إن
 عنوان.
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نا وقارءً( هنا يكون       إذن على القارئ أن يكون ثلاثيا )شاعرا وفنا
فاسير والشروح، قريباً من القارئ في حل من الحلول الجاهزة، بعيداً عن الت

قراءة أكثر من دور  فة ومعارف القارئ وال عاني هنا تتلاعب ثقا صناعة الم
 في صناعة استقبالات تتأكد من دور البعض في صناعة الجمال.

صمته ص      ضع ب في و شاعر  مد ال ما تع هل  4واذا  بة ف ية للكتا المنتم
الخاصة المنتمية الى هذا في واحد من معانيه أن يقوم القارئ بوضع بصمته 

 القراءة المختلفة.
نى       لامتوقع، أي المع لى ال مي ا ضمار تنت هذا الم في  عال  كل الأف

 المفتوح على تعدد المحمولات وتعدد الاستقبالات، تعدد المفروزات.
*** 

ية مع       نة كانت البدا بة غير المعنو ومن أن تكتمل )اللارسالة(/ الكتا
ن ارسالاته. لم يعلن عن الفصيلة الابداعية لكتاباته. التجنيس فالشاعر لم يعي

له أن  شاء  ما  ثر، أو  صائد ن حة، أو ق صاً مقتر ثراً أو نصو شعراً أو ن ها  لم يعلن
اذا ما تجاوز القارئ فصل دار النشر في الصفحة الثانية عندما تشير  –يقول 

 الى )الصنف(.
س      قراء والم عة ال حات مجمو لى مقتر تاح ع مرا إذن الانف كان أ تقبلين 

حول  يد، لي سته ال ما ن لى  يدخل ا قارئ أن  لى ال مدبرا، وع ضا/  مفرو
 النسيانات الى شيء من التأكيدات.

*** 
ته       المستقبل/ القارئ لمبثوثات الشاعر قد يتوجس عدم قدرة قراءا

 على 
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شر  صائد الع صوص/ الق حدث للن كن أن ي ما يم هذا  صيدة  سايرة الق م
الأربعين نصاً أو قصيدة، إلا أن هاجساً كهذا سوف الأولى من الأربعة و

تتساقط أسانيده عندما يبدأ القارئ في الدخول الى الثلث الثاني من أعداد 
 القصائد.
له       من قب قارئ و شعر ال بة لي فاق الكتا فتح آ ضاءات تن هذه الف ند  ع

بل  من ق لاً  ضوحاً/ قبو لأكثر و لات ا لى الاحتما خروج ا لة  قارئ بحا ال
قراء تت ال تي با بوءات ال لى المخ مي ا يرة تنت شياء كث جود أ ها بو ة، واعترافات

من  ير  لك ال كث عد ذ من ب شكل  ها لت عض منتوجات شجاعة ب هر وب تظ
 ال كشوفات.

*** 
بوء       قارئ المخ ضمني/ ال قارئ ال كان ال باطن  –هل  في  قع  المتو

عل  مة/ الف من الثي شيء  صناعة  في  ته  شاعر ذا بة ال في مطال شاعر دور  ال
 مركزي للنص، شيء من العلامات، شيء من الوضوح.ال

صياً       نا شخ هذا  –أ كون  قع أن ي قارئ أتو فر/ ال سن جع يد ح نا حم أ
يوفر  تي  عل القراءا قدم بالف نه. فالمت شاعر بعي سة ال صفحة الخام في ال ضحاً  وا
ال كثير من الشخصيات والأحداث الدالة على تشكيل صورة النص، ووضع 

المتضامنة لإلغاء الضبابية الكاذبة من أجل توفير قراءة  الخرائط والجغرافيات
يه  عن الت ها  سيرته وابتعاد لى م قارئ ع نة ال نة، طمأني من الطمأني شيء  ها  في
ضوح  هذا الو سط  شاعر و خل ال لم يب يف،  يب ال كث لف التغر سياقاتها خ وان
ضاءات  يف للا هو تكث بة  شاعرية الكتا يف  بل تكث لنص،  شاعرية ا عن 

 النص ذاته، اضاءات الوضوح وليست اضاءات الحشو.الموجودة داخل 
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في       قارئ  غي دور ال لا يل لذي  ستقبال ا ضوح والا ظة الو ند لح ع
صناعة المعنى حيث لا شطب لخصوصية المتلقي، عند هذه النقطة يبدو أن 
هو  لنص  غاء، إذ ان ا عل الإل يدخل ف كن أن  من المم نوان  بة/ الع دور العت

 مشطوب حيث تطيح القصيدة بالموجهات.الذي يفصح عن العنوان ال
*** 

ضمن       سواء  بالمختلف  له  سعود( و قداد م شاعرية )م فروزات  من م
خاص/  عل ال ضمن الف سواه، أو  عن  ته  عي لاختلافا شعري الجم عل ال الف
الشخصي. فهو يعمل على أن يمتلك صفة المختلف عما سبق، أي إن الشاعر 

تاب  لا يمكن أن يكون ضمن المواصفات نفسها ية. كل ك ته الشعر في كتابا
بة، أي إن الشاعر يتشكل من خلال  شعري/ ديوان يمتلك نوعاً من التجر
ية  مفروزات تعدد التجارب/ تنوعها وليس من خلال تعدد الحلقات الشعر
عن  صلة  صلة/ منف قات مت سلة حل لال سل من خ شكل  لذاتها يت لة  المكم

 سواها.
ية من المفروزات الأخرى إن )مقداد م      سعود( مغرم بمعادلة شعر

شبث  ما يت قدر  هو ب ضوح ف موض/ الو بر الغ شكلان ع طرفين يت ذات 
صناعة  سيلة ل ضوح كو سكا بالو ظل مم مال ي صناعة الج سبيل ل بالغموض ك
هذه  كل  غرض  هدف/  مة/  ضية/ مه يه ق شاعر لد قي. فال قارئ/ المتل ال

في ية طر بد ثلاث قارئ. إذ لا صناعة ال لى  صول ا ها الو عة مهمت لة.  مجتم المعاد
الوضوح والغموض بضمنها ضرورة وجود المتلقي، ضرورة صناعة استقبال 
حدها  توازي  ضية  لى ق نى( ا هو )مب لذي  شعر ا حول ال ها يت صيدة، حين للق

 قضية )المعنى(.
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واذا ما كان من المتعارف عليه أن العنوانات وفي معظم الأحيان      
من تي  سعود( ال قداد م جوم )م ضوء/ فن قاط  شكل ن كون  ت ترض أن ت المف

بذلك اكتملت رسالة الشاعر  –مضيئة  كانت معتمة/ منغلقة على نفسها و
 المعلوم الى القارئ المجهول.

نا أن الشعراء       نا أو علم لا اذا اعتبر هل كان هذا الفعل مقصوداً؟ إ
يب! أم إنها اللعبة!  يب والغر مغامرون. أم جاء كرد فعل ينتمي الى التجر

 اعر بالاستمرار بها عبر مجموعة كتابات.طالما حاول الش
له       في دواخ مل  ما يعت بر ع قارئ وان يع قول ال كن أن ي من المم

لة  عن محاو ثة  بة الباح قس الكتا من ط خرج  لن ي سوف  قول  هذا ال كن  ول 
 استفزاز القارئ وإشراكه في صناعة النص.

*** 
لك      يد تمت هذا إن ال نى  سى؟ مع تي تن هي ال يد  قاً إن ال من  هل ح

الذاكرة ما يؤهلها للنسيان والتذكر. )بصمة( هو النص الوحيد الذي امتلك 
جزء  لى  طرف ا يد/ ال حول ال ناك تت ته. ه طوط مرجعي لك خ ته، امت إنار
جزء  بل إن ال لأخرى  لأجزاء ا كه ا لا تمتل  ما  سمات  من ال لك  قود، يمت مف

يلها الذي يمتلك حقيقة تنفيذ الأفكار والتصورات الإرادية واللاارادية  وتحو
 الى أفعال.

تواريخ       كذلك  لرفض و تواريخ ا من  ير  شكل ال كث يد تت بر ال ع
بات/ القطع  البتر،  –الاستعباد، والقمع والشطب، وتنفيذ الأحكام/ العقو

التقييد. من المؤكد أن لكل جزء من جسم الانسان مهمة أو مجموعة مهام، إلا 
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يع  لى الجم فوق ع يد تت يع –أن ال ية الجم غم أهم فذها، ر لا وتن صنع أفعا ها ت . إن
 وتتحمل نتائج الأفعال التي تنتمي الى الصح والخطأ.

شارة       نة والإ با شف والإ عال ال ك يذ أف في تنف سان  يد أداة الان ال
قال وضمن  ي قد قيل و عال المتناقضة// ل لة من الأف يد مجموعة هائ والتلويح. ال

اللفظة ومازال يقال الحس الجمعي إن الانسان/ لفظة اشتقت من النسيان/ 
ستنتاجات  من ا ستفادة  لى الا مل ع شاعر يع كان ال هل  مة  سيان نع ان الن
كهذه في تشكيلات )اليد تنسى كثيراً( تلك اليد التي لم تكتِف بالكتابة بل 

 نافست العين في صناعة القراءة.
هة       ثل الآل تي تم صب ال يل والن تات والتماث تابع للمنحو قارئ الم بد لل لا
ية، عندما تكون للآلة مجموعة أياد. الأرضي ة من قبل ظهور الأديان السماو

بر  تدميرها، ع ياة أو  صناعة الح في  يد  لى دور ال تي تؤكد ع تات ال لك المنحو ت
ّ ه يد فكانت  سيطرة الآلهة على مقاليد الأمور، بل إن الفكر الديني جعل لل

ّ ه مب يد الل عة( و ) مع الجما ّ ه  يد الل يديهم( و ) فوق أ ّ ه  يد الل لى ) سوطة( ع
القارئ أن يعلم جيداً أن )اليد التي تنسى كثيراً( ما ان تغادره حتى تنزل 
من ورائها ذاكرتها. تلك المدونات/ القصائد التي يعترف عبرها الشاعر. وان 

 اليد حين تنسى فان نسياناً كهذا لم يكن إلا بسبب فاعل/ سلطة.
ة لأحد عليه. هذا هذه المدونات توفر وجودا روحيا دائما لا سلط     

الوجود سوف يكون بعيداً عن تنفيذ القصاص )السارق والسرقة فاقطعوا 
عدم  سدي، ل مادي/ الج غاء ال سلطات الإل جع  ظة تترا هذه اللح في  يديهما(  أ
يض إلا الإلغاء الجسدي بوجود  توفر وجود مادي لليد التي تكتب من تعو

 روحي دائم لا يلغى، إلا ضمن وضع جزئي.
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*** 
يد )      تي  –ال يرا( مازالت تمتلك القدرة  –ال نت  –تنسى كث وإن كا

قدرة  عض ال سرد  –ب فن ال شكل  ما ي تذكر، رب بر ال سيان ع مة الن ني مقاو أع
قت  في ذات الو ضي. و من الما شيء  لى  قاء ع فد الإب من روا ماً  فداً مه را
يشكل الاسترجاع/ التذكر نقطة مشتركة ما بين الشعر والسرد. لذلك سوف 

ثر ال في يع صيدة  ها الق مد علي تي تعت سترجاعات ال من الا ير  لى ال كث قارئ ع
 صناعة مقاومة النسيان.

بع الأخير من المدونات/ الاستذكارات يطلق الشاعر خزينه       في الر
تي  كار ال مات/ الأف من الثي ير  قارئ ال كث ستقبل ال سردي لي شعري وال ال

صف هذه ال قارئ.  لى ال صول ا سيلة للو سرد و غة ال مد ل قارئ تعت تذكر ال ة 
بالتاريخ الشعري للقصيدة والشاعر. يبدو هذا واضحاً في اضاءات النجمات 
المعتمات )التاسعة والثلاثين/ الأربعين/ الثانية والأربعين( وبقدر ما كانت 
يت  في تثب ضوح  مد الو حت تعت ها را ند أداء أفعال بالغموض ع ستعين  يد ت ال

 مواقف الشاعر.
يق اعتماد وسيلة وما على القارئ سوى أ      ن يتحقق من ذلك عن طر

لاعتراف  سيلة ا تذكر، و سيلة ال شكل و سواها ت لا  قراءة و يث ال قراءة، ح ال
 بأن اليد بإمكانها أن تفعل ال كثير من الحيل لصناعة التغيير.

*** 
شاعر ص صمة( ال يب  4في )ب لاثون ولتغ حدة وث يادي وا من الأ ناك  ه

ة، ولتظهر لقطة )يداك( في النجمة لفظة اليد من تشكيلة إحدى وثلاثين نجم
 الثانية والثلاثين، لتغيب فيما تبقى.
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هل كانت هناك رغبة شخصية للشاعر؟ أم إن فعل اليد في صناعة      
ها الى  ياة هو الذي دفع بالشاعر الى أن يتخذ منها عتبة يدخل من خلال الح

ن لأربعين كا لاث وا جوم الث سب. أم إن الن صيدة فح ليس للق ياة و ت الح
تي  شاعر وال يد ال لف  لك/ خ لن ذ ير أن تع من غ شاعر  يد ال لف  قف خ ت

 تقف بدورها خلف ثلاث وأربعين نجمة.
واذا ما قلب القارئ الكتاب ستطالعه الصفحة الرابعة من الغلاف      

يب على تجارب  حيث يجد ما ينتمي الى القصيدة. القارئ البعيد عن/ الغر
ية سوف يجد نفسه وسط متاهة من )مقداد مسعود( وعلى مغامراته الشكل

كون  سوف ي لآخر  قارئ ا صادره. أم إن ال عرف م لا ي قد  لذي  مال ا الج
شاعر  قدمها ال تي ي مات ال كب، ليست الثي مار وال كوا ير من الأق جا لل كث منت

 ستكون بالشيء الغريب عليه.
)مقداد مسعود( شاعر جاد تأخذ به اللغة وجمالياتها بعيداً ربما عن      
 مباشر وليأِت هو بها الى حيث تحول الأصوات الى إشارات.الفهم ال

لدخول        لى ا قادر ع ضهم  هم، أو بع بأجمعهم، أو معظم قراء  هل ال
عة  صنة بالمت نائم المح لاً بالغ ها محم خروج من لك وال هذه أو ت صيدة  ية الق لى أبن ا

 والدهشة والاستجابة.
 
 
 

يق الشعب /   1096/ 2/ 98*المقالة منشورة / طر
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 ممية الشعر / عسكرتارية التاريخس

 (ٍ ساطيل عراقيةفي )ب
(9 )                       

هل البساطيل تمثل علامة محلية / عراقيا أم اقليميا فحسب أم انها فعل 
سيلة  تاريخ و خاذ ال مؤرخ . أي ات لى  شاعر ا حول ال ناك يت هل ه عالمي .؟ 

ث التاريخي بامكانه ومصدرا لصناعة القصيدة ! أم إن المؤرخ / كاتب الحد
أن يغوي القارئ للدخول الى التاريخ من بوابة الشعر ؟ هل القارئ الباحث 
شعر  لى إن ال شعري . ع شروعه ال عه بم شاعر ان يقن كان ال شعر بام عن ال
بمقدوره أن يخترق ثوابت الوقائع فيتحول الواقع الصلد إلى لا واقع هش ؟ 

هتم بالشأن الوقائ تاريخ الم نه أم إن قارئ ال عي للشخصيات وللاحداث بأمكا
كون  تالي ي ية . وبال كون مخف ما ت قائع رب عن و حث  صيدة كبا يدخل الق أن 
قادرا على لملمة ما يحدث . وتحت مظلة القصيدة وصولا الى فهم خال من 
من  جا  هذه نموذ ته  ستهدف بغواي كان ي شاعر  حدث . أم إن ال ية ال جمود

 اواقعي وانتاج افعال هجينه متمكنةالقراء القادرين على دمج الواقعي مع الل
من صناعة قارئ مختلف بعد ان استطاعت المعرفة ان تنتج القارئ الذي 

شعري قارئ ال عاد ال ما  تى  قراءات ح في ال ية  مد التعدد قارئ  يعت او ال
التاريخ والشعر  –في زمرة القارئين يبدو إن الجميع المتخصص يجد له مكانة 

قارئ  شاعر وال لى ذ –وال ضاف إ نا ي يوفر كائ حاول أن  شر ي عد النا لك الب
يرا   ترب كث ئا يق بة . قار قراءة والكتا لات ال جاراة تحو لى م قادرا ع يا  ناً ذك فط
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وربما يتدخل في صناعة الشعر والتاريخ بل ويشارك الشاعر في صناعة نص 
 مقروء مختلف .

ية  ساطيل عراق سواه  –) ب عن  يره /  عن غ تاز  ما يم شعري ( رب تاب  ك
على الإستفادة من  –مقداد مسعود  –ب حيث يعمل الشاعر من التجار

الدين، الرواية ، السحر ،  –مناهج البحث والاستقصاء في الكتابات السردية 
صناعة  في  ها  ستفيد من ية ي ستندات توثيق جاد م في اي يا   تاريخ ، الجغراف ال
عن  يدة  ية بع بداع ية إ صل أدب سرد كمفا شعر وال عد ال لم ي يث  يل ح المتخ

ر ماعاد مكتفين بالسطحي من الحياة  حيث الوضوح وعملية التقبل . المغمو
نب  يث جوا لات . ح بؤات والمهم عن المخ يدا  لذهاب بع لى ا مل ع بل يع
سية  شريحة المدر صاص . وال شريحة الاخت سوى  لايثير  لذي  صص ا التخ

 والمناهجية .
. الشاعر والسارد هنا يتخليا عن التدوين فقط . ليجدا نفسيهما مكتشفين 

حيث نخص الأعماق بتولدات  غير معروفة . وغير منطقية ،تولدات تنتمي 
للمصادفة ربما أو للتناقض او الهجيني وربما التي دخلت أو سندخل مرحلة 
الانقراض قبل ان تكتمل الا انها سوف تترك وراءها تفاعلات يشار اليها 

 من خلالها 
يد أن يقوله او يؤكده الناشر السيد )د . باسم عبود الياسري ( ما الذي ير

لدخول  قراءة ؟ ام ل عوة لل هي د هل  لاف ؟  من الغ لأخيرة  صفحة ا لى ال ع
قف  صة للوا يؤفر فر ستطاع ان  شعر ا ستقبلي ام ان ال حرك م تاريخ كم لى ال ا

 خارجه / الناشر ل كي يدلو بدلوه .
(1) 
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أم انها حالة تنتمي الى الموجهات . والتدخل في شؤون القارئ والقراءة 
ان دار النشر تحاول ان تجذب انتباه المؤلف الآخر الى وجود دار نشر . أم 

تهتم بالمستجدات الابداعية! أم انها كل هذه التوقعات / المقترحات مجتمعة 
. 

كم من المخيلة يحتاج التاريخ كأفعال واحداث تنتمي للثوابت . الى كائن 
قائ يه الح يف وتشو لاّ لا يمكن تغيره الا ضمن المخادعة و التز ق / الوقائع . إ

بمقدوره أن يقول و أن يغّير و أن يثبت  –وهذا ماتؤكده المخيلة  –أن الشعر 
لع يقين القارئ . بعيدا عن محاولة الإساءة للتاريخ . من  وأن يشك وأن يخ
ما . إن  ئل  قول قا ير أن ي من غ قائع .  حرّف للو مزوّر وم لى  حول ا ير أن يت غ

الكائن الوحيد الذي يدخل إلى فوضى  الشاعر سارق ولص ومحتال . الشعر
 وثوابت التاريخ ويخرج محملا بالرضا من قبل الآخرين المؤرخين والقراء .

سعود  - قداد م قي  –م لى أن ينت شعر ع قدرة ال فرس . ب مربط ال سك ب يم
يعيب من غير اتهامات بالخيانات .  وأن ياخذ وأن يترك ويستحسن و

ن بين العامة من ال عدد الإشارات  قوة السوداء قد تت اس للإشارة على ال
 قوة السلطة الحاكمة 

ية ، الخوذه ، الخاكي ، البسطال ( ولان الشاعر يلتقط  ) السدارة ، البر
في  طة  قوة المفر ستغلال ال شارات لا من إ سلطات  في ال ما  سوء  ثل  أ مايم
لوعي  ير ا هة غ قوة للمواج مات ال كل ادوات وعلا من  جرد  لآخر الم حزب ا

 .  والمعرفة والفكر
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ية .  –بساطيل عراقية  –في  بة الشعر يعود الشاعر إلى البحث عن التجر
حيث يتشكل الكتاب الشعري . فهو الكائن الباحث عن وحدة القول عبر 

 الحدث الواحد المتشظي .
ية / كتبه يختار الشاعر محورا  وليس غرضا  -في معظم منشوراته الشعر

م – يه . ع يدخل ال ما  حث ع بدأ بالب سيا لي تب اسا هو يك نه . ف خرج م ا ي
لا  تي تنتج القصائد . حيث تتشكل الاضاءات المتعددة . فهو  القصيدة ال
عين  ست  شاعر لي عين ال قارئ أن  جد ال بل ي جردة .  عين الم بر ال عاين  ع ي
لنص  لاخر ل ظر ا بل أن المن حدة .  ظة الوا شكل اللف يث تت كاميرا . ح ال

ي بامكانه أن يعاين ما الشعري الذي يتشكل عبر عين الشاعر هو نص دائر
جة  به . وبدر حيط  بالعين  250ي قارئ  تذّكر ال نا  شاعر ه عين ال جة ، / در

عين  ها ال حدث ان ها حركة او  لت  عن لا تف حاول أن  تي ت قة ال حذرة القل ال
بة الشاعر  المرّكبة . من خلال تعدد العدسات اللاقطة  . هكذا تتشكل تجر

يين الذين  حاله حال الباحثينميعه بل في الكتابة . وفي العديد من مجا الآثار
صول  حاولون الو بل ي ستبيانات ظاهرة .  من ا يه  ما يتوصلون ال فون ب لا يكت
الى العلل والاسباب . والمكونات الاولى للحدث. أيهما كان يمتلك السلطة 
لى  شاعر ع قدرة ال بت . أم  حرك أم الثا تاريخ . المت شعر أم ال لآخر ؟ ال على ا

 التخيل في صناعة تاريخ شعري . استخدام الانتقاء و
من  ير  شعراء او لل كث من ال يرين  توفر لل كث لا ت قد  هذه  بة ك أن تجر
المؤرخين . فيجد الشاعر نفسه منساقا    خلف حركة المباشرة . حيث اللغة 
تاريخ  لا ان ال جاف . إ لب / ال تاريخي المع حدث ال شرة . أو ال صحفية المبا ال

لحركة الوطنية وموقف السلطات منها هذه ا-حيث ينتمي الى خصوصية ما 
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جل  – من ا يل  ستقبال التخ نه وا جارب والليو من الت ير  تاريخ ال كث قدم ال ي
ية .   انتاج موقف شعري يعتمد التاريخ في صناعة التجربة الشعر

(2 ) 
لوردة كإشارة  ية سابقة استخدم الشاعر إشارة النجمة أو ا بة كتاب في تجر

نوان  من الع بدلا  صيدة  يت في  –للق فافي : بتوق سطنطين كا حور الثالث)ق الم
شارة  ستنفذت الإ قد ا كن  لم ي ما  ستخدام ك هذا الا عد  بي( ب مد عرا أح
بة  إيحاءاتها بوجوب قيام القارئ بصناعة العتبة، أو الغائها . هنا تتكرر التجر
حت  بل ت صدية .  توفر الق عدم  فة .  عدم المعر لأجترار /  سلطة ا ضمن  لا 

بة الإبداعية حيث التواصل سلطة غياب القصيدة الش ية وحضور التجر عر
 لا التفاصل. حيث يتحول الجزء الى مكمل سواه .

نتج  قارئ الم سعود  –ال قداد م قى  –م تاريخ منت شاملا ل ظورا  سيجد ح
وحضورا بهيا للفعل الشعري . فيغيب التاريخ الجامد . ومعه ما ينتمي إلى 

لأكث سيلة ا يل الو حل المتخ مي . لي شعر التعلي صناعة ال جل  من ا جودا  ر و
مختلفة لتاريخ ثابت . في الفعل الشعري يتخلى التاريخ من ثوابته اكراما للشاعر 
. فالشعر لاطاقة له غير تقبل التاريخ كفعل خام . تقدم للقارئ فهناك شتى 
من الفوضى المقننة الواجب حضورها لحظة قيام الشعر بواجبه الذي بعيد 

 ياتي .للاحداث شيئا من الحضور الح
ال كثير من الأحداث تأتي عملية الإحياء فتمضي إلى النسيان . وليس 
تاريخي  كائن ال هذا ال قل .  مل / النا ياب الحا بر غ لك ع مل . وذ لى المه إ

 القادر على العودة إلى الحياة من خلال استفزاز الشاعر والقارئ لسواه.
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ضا خ صة ار قي خا مة . والعرا بي عا صراعات العر تاريخ  كان  قد  صبة ل
للعديد من التجارب الروائية والمسرحية العراقية . وكذلك الحال في السينما 
يون والفنون التشكيلية . وقد كان التاريخ الحديث العراقي فضا رحبا  والتلفز
بي أن يبحث وان يجر  ئي والأديب العر تاج أفعال سردية . استطاع الروا لأن

شعراء العرا ستطاع ال حداث . وكذلك ا مق الأ لى في ع صول إ من الو يون  ق
عبر  –على المستوى الفردي  –هذا الفضاء التاريخي ضمن ما يسمى القناع 

سلاطين (  قواد ، و ماء ، و ية ) زع صيات التاريخ من الشخ ستفادة  الإ
يروا  ية وأن يغ حداث التاريخ شؤون الأ يدبروا  يوتروا وأن  ستطاعوا أن  ا

مة في صناعة نصوص مساراتها .  وكان للشعراء المسرحيين أكثر من مساه
من  يد  قديم العد بر ت سداة . ع مة و  عي لح فردي والجم تاريخ ال مد / ال تعت
بي والإسلامي  الأحداث المعاصرة والوقائع التي تزخر بها كتب التاريخ العر
بين  ما  لة  قف المتباد شيد الموا نت ت تي كا حروب ال ية وال صراعات الدمو وال

ح غزو والأجتيا سلط وال كات الت مات وحر بين الحكو ما  ات . وكذلك 
ثر  سرحي أك عل الم كان الف قد  سحوقة ف سان الم شرائح الإن لة و سلطات الدو
من حضور في ال كشف عن الصراعات التي كثيرا ما كانت تعتمد الالغاء 

 صراعات الأعراق والأديان والمذاهب ..
في  سعود  قداد م ية  –م ساطيل عراق من  –ب ستفادة  لى الا مل ع يع

يا الذي تسيد علاقات السلطات الحاكمة جوانب مهمة من حكم الع يتار سكر
في  ها  عدد اتجاهات غم ت ها . ر لى أمر بة ع مة والمغلو لامم المحكو شعوب وا بال
هذه  من  فه   صة ومواق قي خا سار العرا من الي خذا  ماهير مت مع الج ها  علاقات
تاريخ  الحكومات ودوره في فضح ومقاومة الاستبداد والاستعمار . هذا ال
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شكل ال كث لذي ي لدول ا لوعي ودور ا صناعة ا في  ضاءة  قاط الا من ن ير 
يا وأن  يين فكر يل البلاد الى مستعمرة تدار من قبل عسكر ال كبرى في تحو
لك  يوفر لت ستعماري أن  كر الا ستطاع الف قد ا سل كين . و نوا م لم يكو

ماهير كرا يعتمد السلاح كوسيلة لمواجهة الآخر/الج الشعوب .  –السلطات ف
كر ال ّيد الف بذلك تس سوداء و كرة ال مد الف لذي يعت ستبدادي ا ياة  –ا الح

لوطني  كم ا سمى الح ما ي يام  نذ ق كي . او م كم المل  يام الح لة  ق سية طي السيا
عالي والانتداب البرطاني . ورغم ما يسمى  باب ال ية ال الذي قام تحت حما

 . 9810الاستقلال وظهور الدولة العراقية ما بعد عام 
سعود  - قداد م قاط / عل –م لى من ن ضادات إ ضات والت مات التناق ا

سادت العلاقات ما بين الحكومات والجماهير عامة وما بين الحكومة انذاك 
بذ  ستعمار ون مة الا حرر ومقاو لى الت تدعو ا تي  قي ال سار العرا كار الي واف
قات  هذه العلا صادية .  سية والاقت ية السيا من التبع لتخلص  ية وا العبود

قات ط سادت العلا تي  ضاربة ال هذه المت قرن .  صف  من ن قارب  ما ي لة  ي
نت  تي كا صراعات ال شاعر  –ال ها ال ما أراد شكل ا –ك شعري أن ت سيج ال لن

ستطاع  لذي ا سعود  –  ا قداد م سلطات  –م ضح ال لا ف مه محاو أن يقي
سكر  شادة الع ساطيل والا مر يتايا  / الب قدام الح مع الا فاة  ماهر الح بدور الج

 ناعة المواقف. كأشارات وعلامات تعتمد الصدامات في ص
صراع  تاريخ / ال خاذ ال في ات تنجح  ية أن  شعر بة ال ستطاعت التجر هل ا
تاريخ  خول ال من د شاعر  كن ال هل تم شعري ؟ و عل ال صناعة الف سيلة ل و
متذرعا بالمخيلة الجامحة التي الى جانيها فكر ووعي ومعرفة . يمكن من خلالها 

 –مقداد مسعود  –ل الشاعر أن يقول ال كثير بعيدا عن الاعتراضات ليتحو
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تاريخ . شاعر ومؤرخ . ليصنع  قد لل لى شاعر ونا قد فحسب ا من شاعر ونا
 بين يدي القارئ شعرا آخر ينتمي إلى الشعر اكثر من انتمائه للحدث . 

شارة هذ ته الا من طموحا لذي  شعر ا به . وأن ا ال ضاء جوان جب ت ما ي ل
لذي ضي ا مع الما لى تواصل  لا ع قي او سان العرا لداينمو /  يكون الان شكل ا ي

حاور  قي لم خر . المتل ستقبل آ حرك لم ية  –الم ساطيل عراق يا   –ب يتار سكر ع
قيادية عراقية حيث القوة هي الحد الفاصل بين الحكومات والشعب . بين 
ية  شكل ثنائ مع . حيث تت ني  حركة المجت حاول انيغ لذي ي كر ا السلطات والف

ية ، الحك حوار والبندق سيان ، ال تذكر  والن سطال ال ماهير ، الب مات والج و
والقدم الحافية/ الحمراء . إضاءات الشاعر لافعال المؤرخ توفر للقارئ اكثر 
شاعر  موم .. ال لى الع مي ا كن ان ينت ما يم شي . او  شة الم لة لمعاي من محاو
يكشف والسلطات تخبئ . وما بين     المكشوف والمضموم يتقدم الانسان 

 .  –اد مسعود مقد –الشاعر والمؤرخ في شخصية 
أن شذرات الصراعات . نقاط التصادم . رغم جفافها . وقدرتها على 
عدم التعاطي مع القارئ الاعتيادي . حيث ان التاريخ فعل اختصاصي . 
لا يمنح فتح بواباته الموجودة في جدرانه للقارئ البعيد . رغم كل ماتتمتع 

مؤرخ على ان به الاحداث من خوف وخصوصية استطاع الشعر ان يقنع ال
ية   التاريخ مليء بالشعر

قد تمكنت    ية / السينما  –من قبل الشعر  –ل ية والتصوير الفنون الكتاب
تاريخ  ها ال تي يختزن ياة ال يات الح لى جمال ساتها  ع ضع مج من ان ت شكيلية .  والت
التي تهم الجانب التحرري . رغم قيامه باستعراض واسع للقوة المسيطرة . 

ية جه للعبود طاعي /  المنت مع الاق قات المجت سيادة علا غم  ستغلال . ور والا
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لة  هور المرح بدايات ظ لة ل صورة جمي قدم  شاعر ي لا ان ال عي . ا الزرا
يا ( في حقل غير شعري هي مغامرة ؟  الصناعية . هل كانت الكتابة ) شعر

 هي فعل ينتمي الى ما يسمى الاقتحام ؟
ط من مع خرج  سوف ي نه  من ا نا  شاعر متيق كان ال تاريخ هل  ف ال

 بزخارف ورسوم تنتمي الى فن الشعر ؟
قد اعلن عن شكوكي في مقدرة الشاعر . اي شاعر كان على ان يدخل 
حقل الغام معصوب العينين يطلع على الجانب الآخر/ القراءة  سالما مسلحا 

 من غير اصابات 
شاعر صاحب تجارب . انا كشخص متابع / قارئ  –مقداد مسعود  -

بة خاصة تحاول الإمساك ببنية اجد في كل كتاب ة / كل كتاب شعري تجر
خوض  بل ي هو لا يكتب قصيدة او مجموعة قصائد  فة .  ية لقصائد مختل شعر
ية جمالية . يمكن من خلالها الاعلان عن نفسه كشاعر مجتهد .  مجموعة شعر

بة الكتابة في تاريخ،تاريخ اليسار عامة  –بساطيل عراقية  –هكذا هو في  تجر
تاريخ ؟ أم أن  والعراقي مؤرخ وال خاصة .هل كان الشاعر مطمئنا لأفعال ال

ية  في تقرير ية خوف من السقوط  له أكثر من وسيلة حما يوفر  الشعر كان 
سد  الحدث. ومباشرة الأستقبال ؟ لقد كان الفعل الشعري في موقع لايح
هو  لذي  مال ا صادرة الج لى م يث قدرتها ع ية ح سكر مة الع سط المنظو يه و عل

ية : التاريخ فعل قامع غير قابل للتعبير لسواه لايعترف حجر الز واية في الشعر
بالتهاون والتنازلات. أوسع المجال للآخر. من أجل الاثبات والأعلان عن 

 الفعل الحياتي .
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قادراً على اقناع القارىء بضرورة دخول  –مقداد مسعود  –هل كان 
قدرة غامرة وال بة الشعري؟ أم أن الم تاريخ من بوا في  ال على احداث الخرق 

نا  برهن ل لف ! لي حدث المخت صناعة ال قادرة ل نت  ضي كا حن  –جدار الما ن
قراء  ياء  –ال هة وإح مة والمواج صناعة المقاو لى  قادر ع كائن  سفر  أن ال

 الأفعال التي تمتلك جينات البقاء .
هل  تاريخ؟  شعر وال مابين ال ما.  نة  صناعة مواز من  شاعر  كن ال هل تم

 ات من قبل التاريخ من أجل الشعر؟ أم العكس؟كانت هناك تنازل
بة،  –مقداد مسعود  –هل كان  ظة التفكير في الكتا بة.أو لح ظة الكتا لح

قل  من ح سحوب  قارىء م صص.  ير متخ قارىء غ صناعة  لى  مل ع يع
طرف أو ذاك  هذا ال هتم ب ته الم قارىء ذا شعر؟ أم أن ال قل ال لى ح تاريخ ا ال

شعر لنص) ال صفتي ا سك ب ستطاع أن يم سلب  ا عن ال يدا  تاريخي( بع
 والشطب وإلغاء الآخر.

لا أعتقد من إن الشاعر كان يتنزه في حقول التاريخ الشائكة المتشعبة، 
محاولا انتقاء وفرز منجزه الشعري من بين غابة اللاشعري وانتقاء الحدث . 
ومن جهة أخرى يبدو ان هناك أكثر من فعل ينتمي الى التناقضات التي 

 القراءاتي مشغولا في ايجاد الحلول الصعبة . قد تجد العقل 
ارة على إن قد يوفر القارئ المنجز الأدبي / السردي خاصة أكثر من إش

ية  سرديات التاريخ من :ال يد  سلامي والعد مدن الإ تاريخ الت يدان /  جي ز جر
حداثا  ما وا بي والاسلامي موضوعات وثي تاريخ العر تي تتخذ من ال يات ال الروا

صيات قائع وشخ من  وو سعة  ساحة وا لى م ها ع نع بر ستطاعت أن تم لا  ا مثا
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من  هم  صدر م من م لأكثر  شكل ا تاريخ ي بات ال تى  قارئ ح مات ال اهتما
 مصادر الكتابة السردية .

من  –في بساطيل عراقية  –مقداد مسعود  –ول كن هل تمكن الشاعر 
تاريخ مصدرا  ية تعتمد ال قارئ الى وجود هكذا حقول شعر جذب انتباه ال

 صادر كتابتها .من م
بد  لرزاق ع بد ا فاجي وع لي الخ مد ع شواف ومح لد ال لات خا ما محاو رب
تاريخ  من ال ية و شعر من ال خذ  لذي يت سرحي ا لنص الم بة ا في كتا حد  الوا

 موضوعا على مستوى العراق تشكل هذه التجارب أكثر من علامة .
بة  نت كتا قد كا سعود  –ل قداد م لى  –م مي إ ية تنت ساطيل عراق في ب

مرة . وهو الشاعر كان مغامرا في دخوله لحقل معرفي فيه ال كثير من المغا
الجمادية ، حقل ينتمي للواقع كليا . وعلى الشاعر أن يخرجه من الواقع إلى 

 اللاواقع . من المعيش إلى المقترض .
من شعراء المغامرة حيث البحث عن المسورات في  –مقداد مسعود  -

ريخ وهذا ما يبدو واضحا لمتتبع المنجز الشعري الشأن الثقافي المنتمي الى التا
 د مسعود لمقدا

هوامش )ص جود ال لة 901ان و ثل مرح نوعي يم تاريخ  جود  ( يؤكد و
ية والسياسية والاقتصادية وموقف من يدبرها مما يدور على  الصراعات الفكر
خرائط  شكيل  عادة ت في ا ية  حروب ال كوث لإقليمي ودور ال لي وا ستوى المح الم

ر في صناعة الثورات والاستقلال الأمصار والدول ودور الاستعماالبلدان و
هذه الهوامش التي لا تثير سوى الفعل التاريخي . فالشاعر يقول:لم اثبت .

ية( و)  ساطيل عراق صلين ) ب في الف ها  ستفدت من تي ا بات ال فوف المكت ر
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قراءة  عل ال لى ف قل ع لا اث تى  تاريخ ( ح ية ال شعري  –جغراف نا ال ني ه يع و
ة .اذا هناك قراءات استعمى بنيانها وتعدادها . قراءات تعتمد التاريخ خاص

تنتمي الى الشعر .  -قراءة / كتابة   –عامة والثقافة خاصة من اجل انجاز 
صراع  سط ال سه و شاعر نف جد ال قد و كار دور التاريخ.ل كر وإن ير التف من غ

ك حراك الفكري اولا واخيرا بعيدا عن الصراعات الشخصانية  أي ان هنا
سلطة  ها  ئد تقابل قاوم / القا سان الم ية الان جود فردان غم و غم ر عي . ر جم
حاكمة تتخذ من الافراد واجهه لها . اي ان افراد / ازلام السلطة لم يكونوا 

 يمثلون انفسهم . رغم تداخلهم مع  مواقف الحكومات. 
بذلك  ضة . و هه الراف شخاص الج صها أو لا سواء لأشخا حو  عل م سلطة ف ال

بة يت توفر لتجر لم ت لذلك  ية .  صراعات ان ير  من غ كر  لرفض والف صاعد ا
الشاعر مايتوفر للمسرحي والسردي من اسباب صناعة القارئ سوى الفعل 

 الشعري وقوة الفكر الجمعي .
ية . ان  ساطيل عراق سلطات / ب ية ال يتار سكر قارئ ع لى  جب ع هل يتو

فة الا ته بمعرو شباع رغبا جل ا من ا تاريخ  لى ال حداث ؟ أم ان يذهب ا
من  في  ضول معر توفير ف مؤرخ . و حذف ال لى  قادرا ع كان  سعود  قداد م م

 الى جانب تاريخ الجمال / الشاعر كفافي . –تواريخ العسكر 
انا اعتقد هكذا يتبن لي . ان الشاعر قد دخل مدخلا صعبا . المغامرة 

ردا . لاتحتاج الى نماذج سابقة للافعال الابداعية .المبدع يكتب وحيدا منف
ربما يتبعه احدا ما ول كن لم يسبقه انس ولا جان ولان الشعر يشكل وسيلة 
مهمة لتجاوز تحجيمات التاريخ وذلك عبر اعتماده على المتخيل . فقد اتخذ 
عل  تاريخ ف تابع ان ال جد الم عة لي حواجز والاقن شيم ال سيلة لته شاعر و نه ال م
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ضي فالن ئه للما من انتما ثر  ضر . اك لى الحا مي ا سد ينت في ج ضيئة  قاط الم
ناطق  من م ير  شكل ال كث ها ان ت قائع بامكان صيات والو حداث والشخ الا

س تاريخ  يز ال لى ح شعري ا قارئ ال خول ال تالي د ية وبال جذب والغوا يكون ال
به /  فا  مرا معتر شعر . ا لى ال ماينتمي ا كل  سلما ل شاعر م سيكون ال لذلك 

سوى المخ نا لا لة . ه هي المخي ئات  هذه الانتما هم  لاواقع . وا لم / ال لة / الح ي
سلطة  ية ال لافق رؤ شكيله  عادة ت عيش وا قع الم تدمير الوا شيم و مدخل لته
ية / القصيدة . هل استطاع الشاعر  التاريخية بل بتوجيه من السلطة الشعر
ان يجد من توجيهات التاريخ في فرض سلطاته على القارئ ؟ ام ان الشعر 

ته في ان قدم ما استطاع ان يقدم بعيدا عن الال تاريخ بطموحا غاء ليضل ال
سميه  سمى او ي ما ي بل  من ق عب .  من التلا جردة  ية م مة بواقع قول المعلو ي

 . -الحقائق  –القارئ المؤرخ 
له  لم يق ما  ضح  في ف شاعر  سيلة ال ظل و لي ي جز تخي شعر كمن لا ان ال ا
التاريخ من الاحداث التي لم يفسح لها المجال لتظهر على السطح ، لتضهر في 

 وقعات الشاعر والقصيدة .    ت
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 القراءة خارج الذخيرة

 في..)حافة كوب أزرق (
                                               

(9) 
صر،  لنص المعا صيدة / ا ضاء الق قارىء ف يدخل ال كن ان  من المم هل 

في  وحيداً من غير دليل / بوصلة؟ من غير الشاعر نفسه ؟..ربما يحدث هذا
فضاء القصيدة العمودية .واذا ما أحتاج القارىء الى دليل ، فأن قاموس 
مّده بالمعلومة.لقد استطاعت القصيدة  اللغة العربية، هو وحده مايمكن ان ي

لقارىء باحثاً ومتقصياً لأحداث الخمسينية وعلى يد فرسانها، ان تجعل من ا
تاريخ  ستوى ال لى م سواء ع يات.  يان والميثالوج ئد والاد قديم وللعقا تاريخ ال ال
الفردي أو الجمعي : تاريخ العرب والاسلام والشعوب والأقوام. البعض من 
شعراء الموجات / الأجيال التي تلت الخمسينين والستينين والسبعينيين، تحول 

. وتحول الواقع المعيش الى عجينة بين يدي الشاعر نفسه الى منتج الاساطير
يلها  وذلك ضمن فنطزة الواقع ودفعه نحو اللاواقع. ،الى اسطرة الثوابت وتحو
الى ميتا ثوابت وليتحول هو بالتالي الى صانع للتاريخ. وصانع للجغرافيات فلم 

بل  سميا ،  خا ر تاريخ تاري عاد ال حدة .وما ضلة وا نة فا ناك مدي عد ه صبح ت أ
ّد  لى م قادر ع شاطب ب لرأي ال عاد ا تواريخ وما من ال يد  تاج العد يرة ً لأن خم
عنقه ليعلن عن سلطته على سواه. وماعادت الثوابت /التابوات بقادرة على 
منع المثقف من صناعة الرأي الآخر فتكنولوجيا الاعلام استطاعت ان تزيح 
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عراب. و لأبوة / ال لذكورة وا سلطة ا لامي ل نتج الاع تدمير الم لة  نتج حا ان ت
 للسلطات التي كانت تدير عجلة الدولة/ عجلة الحس الجمعي /القطيعي..

(1) 
طزة  قع وفن سطرة الوا ضاء أ يدخل ف ستطاع ان  سعود.. أ قداد م م
نه  صيدة، لايمك شاعر/ الق يت ال يدخل ب لذي  قارىء ا لأن ال قات و العلا

مؤلف الذي أماتته الخروج منه بسهولة. لأن الشاعر استطاع ان يعيد الحياة لل
صائد  يد القارىء..ق يده /ب خذ ب كي يأ ية. ل  يات النقد من النظر لبعض  ا
لى  قبض ع قاء ال لى إل مل ع فة كوب أزرق( تع سعود في)حا قداد م م
لنص،  في صناعة ا قارىء  غي دور ال لال كي يل ية،  عن المجان يدا  قارىء، بع ال

قارىء ال لأن ال هة ،و ظة وجود المتا يده لح قارىء بل من أجل ان تأخذ ب
حر في صناعة التوجهات ،فقد يجد نفسه وسط تيه من الصور والتراكيب 

 واللاواقع وسط هذه اللحظة يتشكل وجود الشاعر
** 

خذ أو  قد يأ قارىء،  مام ال شاعر ا ضعها ال لة ايضاح ي سبعون حا ست و
هرس أول قل ف في ح ضعها  ها و خذ ب هرس  4ص -قد لايأ ناك الف إذاً ه

ناوين القصائد .قد لايشكل الفهرس اضافة لع 199الذي لم يكن ثانياً ص
حالة روتينية،  –اسقاط واجب  –معرفية لما يكتب الشاعر. انه وكما يقال 

عارف  قارىء ان الم ماعلم ال صابيح، واذا  صناعة الم ير/  فات/ التبئ ي ما التعر أ
يفات لدى مقداد مسعود : مجموعة معارف على القارىء  مصابيح، فأن التعر

فه شافات .اذا ان ان لايتركها خل لى مجموعة ك كن ان تتحول ا بل من المم  ،
يصنع بين يدي القارىء أكثر من قاموس. أكثر  –يتابع  –الشاعر يراقب 
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يتمكن هذا القارىء من ان  من )غصن ذهبي( أكثر من ميثولوجيا. ل كي 
لايشعر بالوحشة..اذاً هناك حالة تضامنية مابين الكاتب /الشاعر والمستهلك 

 هذا الفعل التضامني بأمكانه ان ينتج قراءة جادة/ القارىء ،
*** 

هل من الممكن ان يقول القارىء ان فهرس أول هو أول القصائد . أنا 
نص  منح  ستطاعتها ان ت قراءة بأ من  ثر  قراءة أو أك قول ان  صياً أ  –شخ

هرس أول  طوط  –ف تدمير الخ مال و من الج ها  لة في ية .حا شعر من ال لة  حا
هل ال ستقيمة ،مايؤ لى الم فات ا ي خالص / التعر ثر ال حول الن من ت قراءة 

لاّ  قصيدة..أو الى ست وستين قصيدة تنتمي لقصيدة الشذرة أو النتفة . إ
ني  صيا  –إ نا شخ هذه  –أ لاتثير  عب ان  من الر لة  ضمن حا خاف و أ

نص  لى  لا ا ثرة ، هامش ثر لى  تالي ا حول بال قارىء ولتت شهية ال فات:  ي التعر
قارى بارات ال في..ان اخت من معر سة،  صفحة الخام من ال بدأ  سه، ت  –ء لنف

: أن يعيد ىء إذا ما أستطاع ان يقرأ ما أكنبُ أنا أدعو القار –فهرس أول 
ومن خلال بوابة   -حافة كوب أزرق  –ول   -مقداد مسعود  –قراءته ل 

هرس أول  – نات .اذ ان  –ف عة عنوا بين مجمو هذا وذاك  عد  سه ب جد نف ولي
لك ال ك مدخل يمت كذا  جود ه ضحة و شارة الوا هو الإ صدية ف من الق ير  ث

نا.  من ه بدأ  قراءة ت من ان ال قراء .  يع ال شاعر ولجم بل ال من ق يدة  والأك
ومن غير هكذا اشارة أو تلميح ، يتحول الفعل القراءاتي الى فعل ناقص أو 

 الى نص متاهة 
(2) 
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خر  يات آ حد أب من أ ستل  نوان الم هذا الع فة كوب أزرق (  في )حا
(..ومندلستام شاعر ولد في 969الشعري )ليلة مندلستام /قصائد الكتاب 

شو  عام  9780وار يا  سيبير لى  يا ا توفي منف فة كوبي 9832و لى حا ، ع
حاً  ثر انفتا عة وأك صائد المجمو طول ق من أ ستام ،  لة مندل لازرق / ولي  (ا

حات  شبيه . فالفتو لآخر / ال كائن ا مة / ال ضة .( محكو من ف قة  ني ملع أرا
ية وإنساني ، تشكل أكثر من قاسم 102ة المواقف بالموازنة القلقة /صالشعر

فة كوب  لآخرفي )حا لاواقع ا هة اللاواقع.. ية لمواج شعر صناعة  شترك ل م
لذات   ضح ل جود فا ناك و خاف  -أزرق (ه تي لات نة وال نات الفط كم الكائ تل 

الآخر . إذ إن الآخر في قصائد مقداد مسعود لايشكل هدفا عدائيا . لذلك 
تاريخ الذي يتشكل سيجد القارى نه ال ء ان الشاعر لايتخفى وراء الأقنعة .ا

نه يبني مدنه / بنية القصيدة من  من خلال تراكمات الوقائع والأحداث .أ
يل..ورغم  مادة الكلوروف ها  ني ب نات وأع نة للكائ حدات المكو لال الو خ
شاعر  صدية ال عل ق صيدة وبف لاّ ان الق قارىء .إ حاذاة ال شاعر بم جود ال و

ضوحها لايمكن  غم و سال كة ر ير  يق غ فالطر ها  مان لقارئ لة أ شكل حا ان ت
حدات  كل و مه ُ ف ضع قد ين ي لايعرف أ قارىء  نة فال ير أمي سلالمها غ و
يب  حين يغ نب .و نة الجا ير مأمو صيدة غ لوهم . فالق من ا صنوعة  سلالم م ال
الشاعر عن فضاء القصيدة ،تتحول القصيدة هذه الى مصيدة . فرغم وجود 

ب من كتا هدف  هدف ال لى اللا شتغل ع سعود ي قداد م لاّ إن م صيدة .إ ة الق
.الكلمة/ البيت .السطر. لايعرف ماالذي سيحدث بعد النقطة أو الفارزة أو 
سيقرأ  ماذا  شاعر .و سيكتب ال ماذا  حدث/  ماذا ي ستفهام.  مة الا علا
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حة  صيدة مفتو ستدراكية . فالق لة الا ضية أو الجم لة الاعترا عد الجم قارىء ب ال
ياة عر ند والح ظة أو ع في اي لح سها  ضع نف كن ان ت من المم ئد  ضة والمكا ي

شاعر  بي/ ال شاعر العر عل ال كان يف ما  لى ع شاعر يتخ طف ..ال اي منع
الكلاسيكي من الإصرار على وحدة البيت الشعري أو على وحدة الغرض 
صائد  يع الق في جم ضوع  حدة المو عن و لى  هو يتخ صيدة. ف حدة الق لى و أو ع

حياة ومتى كانت الحياة تتمتع بوحدة متماسكة. مستقلة .معتمدا على وحدة ال
ياة  ضات .الح ضاءات وتناق عال وف ضيع وأف ياة موا حيط بها.الح ما ي يدة ع بع
مد  ياة تعت سرة. الح ستقيمة متك طوط م عة .خ ستقيمة متقاط طوط م خ
اللاقانون بل مايحدث من زلازل وفيضانات وأوبئة وتسوناميات هو قانونها 

م لذي لايعت لذهبي ا حدوث ا عن ال كف  في ال  سان  قدرة الان لى  يرا ع د كث
.إذاً على القارىء ان لايشتغل في قراءاته في البحث عن جدار يستند عليه 
بل ان الحبل الموصل بين الكتابة والقراءة لايوفر حبل أمان أو نجادة انقاذ 
أووسادة استقبال للهابطين . ومن أجل ان يتقي القارىء الوقوع ،عليه ان 

يلات وان يعمل على تحميل العبارة مالاتحمل. اذ ان يتدرع ب ال كثير من التأو
ممارسة القارىء لوظائفه وسط كتابات مقداد مسعود يجب ان تكون فعلا 

 فعلا غير غائب عن مخيلة القارىء كما غير غائب عن فعل الكتابة.
** 

لاممنوعات في )حافة كوب أزرق ( .حيث يتحول اللاشعري الى ال كثير 
ية فالشاعر يمتلك من فضاء المختبر : ال كثير من التفاصيل ،ال كثير من الش عر

لة  ية / المهم غة اللامحك ية / الل غة المحك صة /الل عادن الرخي يل الم من تحو
فالهواء  شوائية . بر الع لاتتم ع حول  ية / الت هذه العمل نة . عادن ثمي لى م ...ا
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عبر الحناجر غير الذي يمر عبر الحنجرة ، حنجرة المغني  هو نفسه الذي يمر 
المغنية ، فالهواء الذي يدخل حنجرة الثاني، يخرج أكثر تلوثا وأكثر ضجيجا 
. إلاّ انه عندما يمر على أوتار حنجرة المغني ، يتحول الى موسيقى، موسيقى 
تحمل من التحدث والجمال والغواية مالايحمله سواه ، إذا الاختلاف يتم على 

يد المفردة القاموسية أو المفردة المبذولة أو يد الشاعر ولايمكن ان يتم على 
حافة كوب أزرق  –في  –مقداد مسعود  -التي تؤلف لإنتاج افعال ضالة 

قيهم  – كن ان يلت من المم لاء  سق..كل هؤ حت ويمو صنع وين ي ّي و يغن
لذي  كان ا حد . الم كان وا في م لايقف  هو  قراءة . و قه لل ي في طر قارىء  ال

 هذا يعمل على صناعة التوازن :تحته كتلة من الزئبق .ورغم  
 )أراني ملعقة ً من فضةٍ 

 (102محكومة بالموازنة القلقة /ص 
التوازن القلق هذا هو قانون الحياة الذي تتحول بموجبه الحياة نفسها الى 
ية . مجموعة مدن  مجموعة اختبارات وكتلة الزئبق  هذه هي مجموعة كائنات بشر

ن هذه الكائ حوّل  شاعر ان ي ستطاع ال ير ا ياة غ لى ح ئم  .ا قاء دا لى ب ات ا
عة  لى مجمو ته ا من قبيل لبعض  حوّل ا شاعر ان ي ستطاع ال موت وا ضعة لل خا
صول  لى الو قارىء ع قدرة ال لال  من خ ضها  لاك نب لى امت ستعدة ا صب م ن

 اليها.
** 

من الممكن ان لايجد القارىء شاعره، الشاعر هنا لحظة زهو أو لحظة 
جده كن ان لاي من المم شراق .  تذوب روح  است جل  ظة ت كذا لح بر ه .فع

ّ ه.. الشاعر هنا كائن متحول  الشاعر في روح الل
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(3 ) 
عالم  فة ال عن حا يدا  كون بع لايمكن ان ي فة كوب أزرق (   –)حا

ية :  شتغالات كون كون ا بدها ان ت هذه لا شغالات ك ياة .ان ان فة الح لاحا
ية الشاعر .م ع انعدام فلاحدود للقصيدة مع انعدام الهلامية .ولاحدود لرؤ

العشوائية . انه لاينظر من خرم ابره .رغم أهمية هكذا مفتاح عندما تنطبق 
شكل  ها تت من خلال تي  صيدة . وال قاب الق هو مر لافق  بل ان ا ية ، الزاو
لذي  توازن ا صناعة ال لافي  صيدة ،  مات الق ية لمه مة الحيات حدة المنظو و

هذه ،  ياة  ياة ، فالح نات الح من تكوي سيطاً  جزءاً ب شكل  لى ي شتغل ع لات
السكونية، بقدر ماتشتغل على صناعة القلق .فكتلة الزئبق التي تشكل القاعدة 
التي يرتكز عليها المنجز الأبداعي للحياة ،وهي أكبر منتجي البحث عن الوهم. 
نه  يا لأ قاً بالفنطاز كون مغر قد ي عالم آخر صناعة  عن  يرا  عد كث لذي لايبت ا

 الحل الوحيد لشكل الحياة الجديدة .
** 

قصائد )حافة كوب أزرق( : تشتغل خارج محاولات السائد في تدجين 
القصيدة ،غير ان القصيدة والتي قد تميل على أيدي ال كثيرين من الشعراء 
ها  غامر فأن شاعر م يدي  بين  سها  جد نف حين ت كن  تدجين ، ول  ية / ال النمط
هدف /  لاتعترف بال ها  لنمط . لأن فص / ا خارج الق ها  لق أجنحت سوف تط

بل تعتمد على ال ية  في صناعة مداخل البن ثل  غرض.لأنها لاتشتغل على التما
التباين والذي بدوره لايتوقف عند الحافة العتبة. ولديها القدرة على الانتاج 
في كل الاتجاهات . وتحرر بنية القصيدة من انساق المكان والزمان . بل 

ارىء ان يضع وحتى أنساق تأثيثات النص الشعري. فما عاد في مقدور الق
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لك  من ان تمت ها  بد ل صيدة لا كل ق سواه : ف عن  لف  حددا المخت صبعه ُ م أ
في  جراً  لف ح سيج المخت ضع الن قد و شاعر  كون ال بذلك ي قة و ها الفار علامت
الجدار المفترض لبناء القصيدة .عبر هكذا فعل كتابي يكون بأمكان القارىء 

فر بظ حد وان يظ لنص الوا عددة ل قراءات مت ستحدث  فة ان ي هورات مختل
لنص  يزة ل مة مم من علا بر  شكل أك ما يت لايتوقف  ورب بدل  صيدة .فالت للق
شغله  قدر مات غرض . ب ضوع / ال شغله المو قد لاي قارىء  قروء .فال حد الم الوا
ية مابين المفردة والمفردة أومابين المفردة والعبارة . وكذلك  العلاقات اللغو

هذ كل  من  ماينتج  يب و فردة والتراك صورة مابين الم جين لل من ته ا 
نات  فا فكائ ته .تستوجب استقبالا مختل ها الشاعر لمفردا تي يهيؤ فالوظائف ال
جة  عن الل يدة  ناطق البع لى الم ها الركون ا صدر عن قة ، لاي نات قل لنص كائ ا
.بل ان مجموعة البؤر التي يعمل الشاعر على تحميلها للعبارة الواحدة ،عملت 

صوري مخت غوي/  سل ل صناعة تتنا لى  لاف ع هذا الاخت لأبوة . عن ا لف 
الذي قد يصل الى الانفصال .حتى يظن القارىء ان هناك تعارضا داخل 
النص أو داخل العبارة . أي هناك حالة شطب على العكس ماهو متوافر 

 من تواصل مع الاختلاف .
(4) 

قداد مسعود  –بين يدي  فة كوب أزرق : لاشيء ينتمي   -م وعلى حا
 وات الى اللاشعر، كل الأد

مرد  صناعة الت لة ل شياء قاب كل الأ حد . لى اللاأ ية ا ها المنتم لك قوانين تمت
،لاعبر الفوضى ،حيث يتحول الشطب الى قوة ٍ جديدة ٍ .بل عبرأختلافات 
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لى  حول ا تى تت سها ح سه ويم ما ان تم شاعر  حيط بال تي ت شياء ال ظيم . فالأ التن
 كائنات :  تعاني وتتنفس وتشير وتوحي .

ناح الثالث من الكتاب ، 73: ترجمان الشجرة /صفي )الصحراء  ( الج
يشتغل الشاعر على كائن أسمه الصحراء، القارىء بمقدوره ان يجد في هذا 
لة  شكل حا ناك ت صحراء ه سها ..ال صحراء نف لاّ ال لايتوقع ، إ كل ما لنص  ا
تبئير، حيث تتحول الى مايشبه البوصلة، كان بإمكان الشاعر ان يضيفها كما 

سواه ضاف  هرس أول / صأ لى ف من 4ا ا ستقبل  نة الم حول مه نا تت ..ه
القراءة الى الكتابة. يتحول الى منتج بل ربما تتشكل الصحراء في هذا النص 

 الى فهرس آخر يتمكن القارىءمن خلاله ان يضع يده على ال كثيرمن التبئير:
 )لاذاكرة للصحراء ..هي حكمة الممحاة 

 جسر بين مائين 
يا  مِسبحة الرؤ

 الصوفيلحية 
 خاتم الاعتزال

 غيث الوحي
 قرنصة البازلت

 (88ترجمان الشجرة /ص
يف لتشكيل مكثفات كاشفة، حيث تقف  ئل للتعار الصحراء منتج ها
لى  مل ع شاعر يع خارج الثوابت..ال كان . سلطة الم خارج  ية  كذا جغراف ه
بة  حو ما مكتوب وعلى كتا قادر على م لى )طرس(  يل كل حبة رمل ا تحو

لى مالم يُكتب ..ه بداوة، حيث الركون ا قدة لحكمة ال نا الصحراء تكون فا
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صحراء  هذا ف غم  لافراد .ور ياة ا مع ح مة  لأكثر موائ قانون ا هو ال بت  الثوا
 مقداد مسعود : خلق آخر:

 )أمنا الصحراء أنت ِ ولادّة لاعلاقة لك بالمستكفي أو المستعصم
 ى.أو بقية السيئين المقنعين بأ سماءٍ حسنى، نهبوها من الأعل

 لاعلاقة لك ٍ بمذأبة الاستشراق..بلحى النفط ، لاعلاقة لِك بسواك
 ياصحراء نيسابور. التتار .قمر التائه. لهاث معتزل . آية شمس،

 ( 85كستناء الغابة في حبة بن الخيمة / ص
في  نة  ير مخزو خرى غ صحراء أ ستقبل  قارىء ي سين يؤكد ان ال مابين القو

صحراء  ته.. إذا  سعو –ذاكر قداد م كان  –د م توارث وإذا ما ير م كان غ م
نا  لأرث ه نة .أي ان ا ئه للمواط قدر أنتما لدم ب لاينتمي ل هو  ناك أرث ف ه
أرث مباح حاله حال الماء والهواء لذلك فأن لمقداد مسعود أكثر من أرث 

في  شاعر  سهروردي أو المتنبي.ال يدي ال بين  بولص أو سركون  يدي   –بين 
يه  –حافة كوب أزرق  في القامة وما من آخر يقف بموازاته يبحث عمن يواز

سوى الشاعر نفسه . هل من الممكن ان يكون الشاعر مرآة نفسه؟ هل 
يفات  في  –مقداد مسعود  –من الممكن ان يكون الشاعر واحدة من تعر

ستحيل.إلاّ ان  لى الم مي ا شيء ينت لأزرق لا كوب ا هذا ال  في  ته ؟  تبئيرا
يب التي يتشكل عليها مسعود  تنتمي الى ال كثير من اللاواقع .الى عملية التغر

 اللاواقعي اللاأرضي :
 )يا أبا محّسد..

 أني أفكر بالذي لم يمر ببال القصيدة ِ وهي عريانة كالذبيحة..
 هل أسلخ ُ من الضوء ميزان الغابة ؟ هل أحرق اليباب بماء البئر؟
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 ليستحي الغيم؟ يحرضني القرمطي الجميل وهو يدس في راحتي : بلغة ً
 بي ياأبن مسعود لاتصالح نفسك حتى لايتلطخ صاح

 الصوف بالصولجان ..للناس مراياهم ولك المغزل
يا وأنت المركوز هنا ستكون في ذات   أنسج صرختك رؤ

 (941الاغماضه الخضلة :هناك/ص
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 صناعة الحوار في.. )حافة كوب ازرق(
 

أن صناعة الحوار مع الاخر : .الاخر /الند:الاخر/المثال:الاخر/ 
لقسيم.يمثل جانبا مهما من تجربة كتابة القصيده لدى مقداد ا

يقيه  مسعود.ووجود الكائن المهم /الكائن القلق لم يكن حاله تزو
للنص الشعري بل أن الشعر ذاته يعتمد في كل رؤيته على موقف 
هؤلاء الانداد من الحياة وال كون حيث  اللاتوافق بين الانسان 

ه والحياة برمتها عامة وخاصة من المتمثل بالشاعر وجنوده من جه
جهه أخرى .القارئ سوف يجد نفسه وسط مجموعة شعراء وأنداد 
سيجد نفسه بين سركون بولص /المتنبي /ويتمان/ادجارالان 
بو/السهروردي/مندلستام/زينون/ميرسيا دينسكو/.....الخ أن 
علاقة مقداد مسعود بجنوده لم تكن علاقه فرديه أن قصيدة 

على صناعة نسيج حياتي يكون مركزه وحوافه/لمحيط الشاعر تعمل 
 جنود المعرفة حتى يتحول الواحد الفرد الى جمع /كل 

** 
نثربعيدة عن  مقداد مسعود ) في حافة أزرق( يكتب قصيدة

قد تضع المنجز الابداعي الاخر أمام مرجعيات سواه قصيدة ،
يش من عينيها ول كنها لن تتخذ منه مثالا تحتذى به ويتعكز عليه ج

 الشعراء والمبدعين كل له منجزه ولمقداد مسعود منجزه كذلك .
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(6) 
بمجموعها المائة والخمسين أو  هل من الممكن أن تشكل الاسئلة

كثرمن ذلك كل هموم الشاعر وكل مالديه من تساؤلات 
أستطاع أن يطلقها عندما وجد نفسه الوحيد جمعا بين مجموعة من 

 969يلة مندلستام / صالاصدقاء والرفاق في قصيدة ل
شاعرالروسي مندلستام أكثر يجد الشاعرمقداد مسعود في ال

أفكارومعتقد أراء وجد فيه الشاعر والانسان والكائن  من رفقة
البشري الذي لم يستطع الجوع والرأي الشاطب أن يدمر الروح 

 /الشعر وان  أستطاع يدمرالجسد
 )من أجل مسرات خفيفة النبره أتنفس

 واصل صفيري تخصيب الظلمةمن أجلها ي
 (968: بضوء الاشرعة/ ص

** 
مقداد مسعود صانع ماهر للنص الشعري فالقارئ المعاصر 
أستقبل ال كثير من النماذج وضمن تجارب متميزة والتي تشكل 
حالة إقصاء وأزاحة للنمطية . لابد لهذا القارىء من ان يحاكم 

ية مختلفة .تعتمد البحث عن  الإزاحات . نماذج الشاعر وفق رؤ
 –ان التطعيم / التهجين الذي يتبعه كنسق يقترب من القانون 
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يشكل ال كثير من الفعل الفردي . الذي قد   -نسق غير مّدمر 
 يذهب بالقارىء

ً نحو الغاء قناعات القراءات السابقة . بل ان المغامرة /  بعيدا
مركب المغامرات الذي يتخذ منه الشاعر سرجا .يشكل الأكثر 

ات النص ..القارىء لابد له من ان يضع يده على من جين
يا على الرغم من أنه لم يعلن عنه كمادة  مايمكن ان يسمى نصا شعر

ية . بل كان مادة ً تقف خارج منصة الشعر وضمن مادة  شعر
الفهرس وأعني به )فهرس أول(..أنا شخصيا بأستطاعتي ان أعتبر 

يا وبأمتياز..لقد استطاع م قداد مسعود )فهرس أول( نصا شعر
ان يكتب نصاً. لم يكن له وجود في حساباته كشاعر وماكان 
يشكل خطوة في التجريب .انه محاولة تجريبية قراءاتية ..هذا 
الموجّه بأمكان القارىء ان يجد له أوليات / وجود سابق يتمثل 
يفات / البؤّر الموجودة ،ضمن النصوص السابقة،  ببعض التعر

ية..)ب صفيري أضيء الظلمة واستدل على أعني مجموعته الشعر
فالمتابع لكتابات مقداد ،لابد له من ان يمتلك كل الحق   فراشتي(

ية يل المادة / اللغة ، الصورة/ الرؤ ...الى شعري.. والقليل  في تحو
الذي لايشكل مساحة بينة / علامة فارقة والذي قد لايلفت نظر 

بداع سابقا. أحد إلاّالمهتم بالشأن الشعري هذا القليل من الا
كفعل نائم من الممكن ان يتحول الى قانون راسخ بمقدوره ان 
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يبسط سلطانه على طول القصيدة وعرضها.. فصاحب حافة 
كوب أزرق : شاعر غير منتج للضجيج قد لايلفت النظر ولايثير 
انتباه لدى اللاقارىء . انه لايتوقف عن المغامرة وعن انتاج 

تستثمر كل مايدور حولها من الخرافة ودفع القصيدة الى ان 
حيوات . وإذا كان التجريب والتغريب قد يتحولان في ال كثير 
من الاحايين الى نوع من الحشو واللامعرفة وضمن افعال غير 
مقصودة فأنهما اعني التجريب والتغريب ،يتحولان على يد شاعر 

 مقتدر متحرر وباحث الى ال كثير من القصدية .
 ري لن يطمثه) ومن أشرعتي يتدفق نه

 زنجار الفل كيين
 على حافة كوبي الازرق أراني

 ملعقة ً من فضة .محكومة بالموازنة القلقة
 هل الحياة ماء في صينية في فوضى السوق

ية  نحملها بيدين مقيدتين بالحر
 (  102صعودا الى جبل سنام  / ص

ولأن القصيدة لدى مقداد : نص مفتوح .نص غير معني 
الإلتزام بالغرض وان هذا النص بأمكانه بصناعة النهايات أو 

التحول والأختلاف وعدم الألتزام بنسق سابق .فأن القصيدة 
ية / المقاطع  هذه تعمل على تشكيل بنيتها من تعدد الكتل الشعر
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أومن تعدد القصائد داخل القصيدة الواحدة.ان محاولة الكتابة 
ّ بعد ان يتأكد من وجود  حراك فعل لايتخلى عن حراك ما. إلا

آخر لذلك فسوف نرى الشاعر وكذلك القصيدة غير ملزمين 
بالتوقف بل انهما ملزمان بالتواصل ومنظومة التواصل لاتحدق 
خارج النص .بل تنمو وسط فضاء النص المفتوح والذي يتخذ منه 
الشاعر منصة للقفز الفراغ / المكان.. الحجر. وليعلم القارىء ان 

 9892اوسيب مندلستام صدر )الحجر( هو أول دواوين الشاعر
..والشاعر مسعود يتخذ من القفز الى القصيدة : خط شروع 
الكتابة وما ان يكتمل الفراغ حتى يكمل الشاعر فعل الكتابة 
متخلصا من الجاهز..منتظراً مايتشكل في طور التكوين / المستقبل 
. لذلك فهو بحاجة لكل ذخائره .لكل ماينتمي الى البوصلة من 

اك ومعرفة وحلم ومخيال ومن قدرة على الانتقاء والفرز وعي وادر
يض فلا اكتمال لنص  ومن قدرة على الحذف  والتبديل والتعو
شعري ما. وما من شاعر بقادر ان يقول كل مالديه لحظة يريد 
ينها لصاحبها مرة واحدة ولاعاشرة .فلابد من  فالذاكرة لاتمنح خز

ى القارىء ان لايتوقع وجود شيء مافي قاع البئر/ الذاكرة .وعل
وجود نهاية خاصة للقصيدة .أو ان الشاعر بأمكانه ان يطلق كل 
مالديه مرة واحدة والى الأبد ، متخلياً عن المستقبل .لأن الحياة 
ذاتها لايمكن استنفاذها من خلال جيل أو حضارة .من خلال 
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ثورة أو أنقلاب أو شطب فتجدد الحياة الذي يتم على ايدي 
ليها يتطلب ثقافة متجدة تنتجها مدينة جديدة واناس المنتمين ا

جديدون..هكذا تتوالد الحيوات ومعها ماتنتج من مدينة وثقافة 
 وحضارة..

(7) 
قصائد حافة كوب أزرق ، لاتشتغل ُ على صناعة الرمز 
.وكذلك كان الشاعر لايعمل على تشويش   ذهنية القارىء ،بل 

لى صناعة الصورة، ان كل عمل الشاعر في القصيدة، ينصب ع
صناعة اللغة،الشاعر يعود الى لغة الأسماء الجميلة والهادئة ، لا الى 
لغة الافعال المركبة الضاجة بالحراك وفعل الدراما ،لذلك سيجد 
القارىء ان قصيدة الشاعر : قصيدة بسيطة رغم فوضى 
الشخوص . قصيدة خالية من الصراعات الشاطبة .حيث تتوفر 

ة الاسمية .وإذا ماتوفرت مجموعة أ فعال فهي بشكل شامل الجمل
لاتنتمي الى الشطب أو التغيير بقدر انتمائها للسكونية. حيث يتحول 

ية غير فاعلة :  القلق الى مادة اثر
 )مع الطيور أقتسم :
 *البهجة والغضب...

 *غدد إنتاج الخلايا...
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 *الهرمونات الجنسية...
 *الخوف والنشوة...

ية اللون وأستعما  له..*رؤ
 ليس لديها ذاكرة..

 (..12: بوصلة ٌ توصلها الى سريرها الشجري../
ان النموذج أعلاه هو حالة واضحة، لأعتماد الشاعر على الإسم 
.أو المفردة غير المنتمية للفعل في صناعة الشعر. هذا النموذج هو 

( يتكون هذا 22جزء من قصيدة بعنوان )سيرة غير شخصية /ص
وأسم فعل ، حروف واسم اشارة  – ( مفردة140النص من )

( فعلا، 13متميز، عدد الأفعال لايشكل أكثر، بل أقل من )
 % 90أي ان الفعل لايشكل من بنية النص سوى اقل من 

وهناك العديد من النماذج التي تتوحد مع سواها. تتشكل 
الغرائبية  والى كم  القصيدة الأسمية حيث تحتاج الى فضاء من

يئة من أجل اقناع القارىء بأن الذي بين هائل من المخيلة ا لبر
حافة كوب  –يديه نص شعري ينتمي الى المغايرة.. ان نصوص 

مدونات تعتمد على الدراية والمخيال والمعرفة، أكثر من  –أزرق 
أعتمادها على السليقة أو الموهبة .أي أنها صناعة لتراكمات 

يقا هائل ا قُّدر له ان استطاعت عبر قداحة غير واقعية ان تنتج حر
يكتسح جمودية ال كثير من مفاصل اللغة وان يطيح بالخوف من 
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أن تتحول هذه التراكمات الى ماينتمي الى الثرثرة والكتابة العشوائية 
أو الى محاولة أستغفال القارىء والفعل الشعري. فما يكتبه الشاعر 
لاينتمي الى الرسائل المعنونة / الشخصية .بل انه يكتب الى 

 هول القارىء غير المتعارف عليه.المج
** 

سيجد القارىء ان هناك أجنحة  199في صفحة الفهرس ص
لأماكن .ومن الممكن ان يعيد تلك الاجنحة الثلاثة الى انتماءاتها 
.وهذا مايجب ان يحدث .هذه الأجنحة لاتخرج في أمتداداتها 
عن : النبات والمكان والإنسان وسيجد القارىء ان هذه 

 ت تبدأ ب :الامتدادا
 *الجناح الثاني / كلوروفيل

 *الجناح الثالث/ الصحراء ترجمان الشجرة
 *وأخيرا الجناح الاول : الجياد في عروجها

ية في الجناح الثاني  وإذا كان الكائن النباتي يشكل فضاء الشعر
فأن الكائن المكاني هو الذي يشع بضوئه ومتاهته على النص 

الكائن الحيواني/ البشري أولاً  الشعري في الجناح الثالث ليجد
والكائن الشاعر ثانياً وجودهما في الجناح الاول ، عبر هكذا تشكيل 
ً وكاشفاً  ُ : فاضحا قصدي يتحرك الشاعر، ليقول بعض مايريد قوله
ً ومَن سيكون مِن بعد  ً اللغة والأشياء مَن كان أولا ً مانحا ومبينا
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ختلف على صناعة الجمال .مانحاً مايحيط به روح المغامرة وقدرة الم
، 

** 
 –الشيئية والأنسنة  –في السرد  –ربما تشكل الكتابات الحديثة 

ً للكتابات التراثية .او جزء منها  فالمتابع للأ دب  –مجالا خصبا
كما هي الحال في ترجمة  ابن المقفع  -الشعر والحكاية   –العربي 

السرد  سوف يجد ال كثير من شخصيات  -لسرديات كليلة ودمنة  
لا تنتمي بالضرورة للانسان . فقد حفلت القصائد التي كتبها 
الشعراء الاوائل بال كثير من الحيوانات التي يستحضرها الشاعر 
ليحاورها وليتحدث عنها .واصفاً وكاشفاً كما هي الحال مع الخيل 
والذئاب وسباع الصحراء .ومن الممكن ان يسترجع القارىء 

ية التي تدور حول مخلوقات حيوانية ال كثير من الآيات القرآن
.كالافاعي والنمل والبقرة والذئب والحوت والكلب والحمار 
ية  والخيل..وقد أستنطقت هذه النصوص الدينية والدنيو

 حيوانات البر كما أستنطقت حجارة الديار..
يعاود ال كرة ويحاول أفعال الآخرين في  –مقداد مسعود  -

المتابع قد يجد نفسه أمام شجرة أو  استنطاق الجنس النباتي .القارىء
 وسط غابة .قد يجد نفسه مصاحبا الخلية النباتية الأولى
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 (جياد.. من ريش نسور)

 واالحتفاء بالمختمف
(1) 

 من سمطات القراءة انها تنتمي الى المتغير.
عة       حد، أو لمجمو قارئ الوا سواء لل شابهتين،  قراءتين مت من  ما  ف

ت عل قراءا كل ف قرّاء. ف خاص ال شروعه ال خط  لاك  من امت له  بد  ي لا
قرا من ال طالع  عل  كل ف سواه. ول عن  لف  هات به، والمخت ءة اتجا

ستقبال   فروزات وا عل  وم هر بف ما تظ يرا  صيات كث هذه الخصو
ظم  شكل مع لذي ي في ا نوع المعر عل الت قي، وبف في للمتل تراكم المعر ال

حال كذلك ال ها  مة قراءات فرز المواء ما ت لنص. وك لات ا مع  محمو
شكل  تي ت هي ال ها  عدد منتوجات هذه، وت قراءات  عدد ال ضات. ت التناق
يله الى مجموعة بؤر  الأداة التي لها إمكانية تشغيل/ تفعيل النص، وتحو
تمده بالقدرة على منح القارئ أفعالا مغايرة، تمنحه التاريخ وتجرده من 

ق جود/ الوا لى الو لآخر ا تى با نتج، أو أ صنع، أو أ من ذا  سيان.  ع. الن
بة  كار الكتا لى ابت سان ا عت بالان تي دف هي ال لا، و هي أو تي  قراءة ال ال
كشكل من أشكال الإشارة/ الصور التي تتحول الى أصوات ومعاني. 

تأخرة  جاءت م تي  بة ال يد  –الكتا عام أو يز لاف  سة آ بل خم عن  –ق
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تاريخ  طول ال لى  نت وع تي كا صر، وال ها المعا قراءة بمفهوم ها/ ال مرجعيت
سبق  لذي  نذ ا سان م فق الان عل را فالقراءة ف بة.  كار/ الكتا هذا الابت

يل  يز وتحو فرز والتم لى ال قدرة ع لوعي وال لاك ا في امت لأولى  ته ا لحظا
 الصورة الى مفاهيم معرفية.

هل القراءة هي التي منحت الانسان التاريخ؟أم إن الكتابة هي      
يات امتلاكه للمعرفة منحت الانسان  التي منحت الانسان بتعدد مستو

يتمكن هذا الكائن من إعادة  القدرة على التشبث بالفعل القراءاتي، ل
تصنيع العالم!! ورغم التكافل في صناعة الانسان تظل الكتابة فعلا غير 
من  بة  قراءة والكتا لا ال كن فع قد تم قراءة. ل لازم ال لم ي ما  بال  ذي 

يين  ضار فة الح لوعي والمعر سلم ا في  فزة  فرة/ ق حداث ط سبب  –إ ب
هذا  قراءة،  توفر ال غم  جة. ور صيدة والبرم سلطة الق حت  ما ت وقوعه
بة  لا أن الكتا صي إ فردي/ الشخ عل ال لى الف مي ا لذي ينت صل ا المف
استطاعت الوصول الى حركة المجموع، وبذلك ظهرت الى الوجود بنية 
بة  حول الكتا عي. ولتت ستقبال الجم ليم/ الا ية التع هد، وبن سة/ المع المدر

بذلك فقد الانسان اللاقارئ/ بفعل المعارف ا لى منتجة للقراءات، و
بذلك  –الفاقد لخاصية القراءة  قدرته على إقناع القارئ بقوة كتابته، و

استطاع الشاعر أن يحول الكتابة الى فعل اكتشاف كما هي الحال مع 
 القراءة ذاتها.
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(2) 
مدون       لذين يعت ئل ا شعراء القلا من ال حد  سعود( وا )مقداد م

فة الواقعية، وكذلك المعرفة المتخيلة في الكتابة، حتى تحول البعض المعر
 من مفاصل الفعل الشعري الى شيء يحسبه القارئ/ الناظر وهماً.

ية       لأمور الثقاف في ا بة  سون الكتا لذين يمار شعراء ا من ال ير  ال كث
قرارات،  كام و من أح ية، و قراءات نقد من  ها  نتج عن ما ي مرة، و

لا  لاء  ها شعراء كهؤ تي يكتبون صيدة ال لال الق من خ حاذاتهم  كن م يم
سب  قراءة.  –فح صيدة ال في م قارئ  خال ال لى إد لون ع تالي يعم وبال

قراءة ما يصدر عنهم من مواقف ثقافية، ومن أحكام نقدية ومن آراء 
 في أجناس أدبية وإبداعية.

قد يكون الشاعر والناقد مقداد مسعود، والشاعر الناقد جمال      
رغم الوجود الواضح لسواهم  -ين، والشاعر خزعل الماجدي جاسم أم

من أكثر النماذج المثقفة، والمتعلمة قدرة على صناعة اختيار التلقي،  –
 أو في استقبال القارئ ل كشافاتهم.

بي       شعري أن يل عل ال ستطع الف لم ي شعراء  من ال ثة  ثلا
ستوعب  ستطع أن ي لم ي حاتهم، و حده  –طمو من  –لو نون  ما يخز

جاورة  قول م لى ح ية ا ير صائص تنو من خ فائض  حول ال عارف، ليت م
سينما أو  سرح أو ال ية أو الم بة الثقاف قد أو الكتا كان الن شعر. ف عل ال لف

 التراث الميثولوجي للأقوام.
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*** 
بين يدي هذا الشاعر أو ذاك المثقف/ الشاعر تتوسع الآفاق،      

لم  –وعة كشافات وتتعمق المدارس، حيث يتحول هذا الكائن الى مجم
ية  شعر بة ال صل الكتا من مفا سبق  ما  كن في شاعر  الذ  –ت كن ال لم ي

ما ينتمي الى الثقافة بتعدد مصادره، بل  قبيل القرن العشرين ملزما ب
صيدة،  شاعر الق تب ال صبا على أن يك نذاك من سائد آ كان الاهتمام ال
مع  جاج أو تج ظاهرة احت سط م بر و لى المن من ع ها  لى أن يلقي وع

ّ ه المؤمنين شر القتال. والقتال هنا فتنة المعرفة وما جم اهيري، وكفى الل
تنتج من تلق وبحث واستقراء ومحاولة وضع اليد على تأثيرات الحقول 

 الأخرى المجاورة لحقل الشعر.
*** 

لقد كان )مقداد مسعود( من القلة القليلة التي مازالت تصر      
صة، شعر خا قل ال في ح لف  تاج المخت لى إن عة  ع لى متاب صراره ع مع إ

 حقول المقاربات النقدية سواء في الشعر أو القصة أو الأمور الثقافية.
موح       من ط ثر  سيكوّن أك لذي  هو ا شعري  عل ال لا أن الف إ

جدران  تدمير  مد  شعري يعت جاز  صناعة ان جل  من أ هم،  من  ثر  وأك
لى تأثيثات مي ا ما ينت ية وكل  ها الداخل سيكية وبينت صيدة الكلا ها، الق

العمودية التي بات عمرها  –الكلاسيكية  –سواء كانت هذه القصيدة 
صيدة  لك أو ق من ذ ثر  كن أك لم ي عام إن  سمائة  لألف وخم جاوز ا يت



 035 

التفعيلة التي تجاوز عمرها المائة سنة أو أقل بقليل، والتي شاخت قبل 
 –أحبوا الضلالة على الهدى  –أوانها على يد ال كثير من الشعراء الذين 

يا       كون معن لا ي قد  مة،  شعر عا قارئ ال يادي،  قارئ الاعت ال
من  صل  لى مف مي ا هات تنت حات، أو توج جراءات، أو مقتر كذا إ به

 جنس ما، ربما يكون ذا خصوصية منفردة.
ية،       ية، الثقاف ية، النقد شعر جة، ال شعبة أو المزدو جارب المت الت

قارئ غير مطالب والسردية من الممكن أن تمثل تجارب استثنائية. فال
قد  ية  شاعر أو ذاك، الكلان هذا ال بة  صعباً، فتجر مدخلاً  يدخل  بأن 

ّ ه بحرفة الأدب.  تهم النقاد والمتابعين والمثقفين ومن ابتلاه الل
 

(3) 
سعود(       قداد م يز )م يع  -ما يم صل لجم جب أن يح ما ي هو  و

ميز عن سواه من حشد الشعراء، وربما هي حالة يت –الشعراء/ المبدعين 
حيث يعمل الشاعر الواحد على صناعة التفرد،  –بها المبدعون عامة 

بة  لانفراد بالتجر ية، أو ا شعر شراكة ال من ال خروج  تالي ال وبال
 الإبداعية.

و )مقداد مسعود( شاعر مغامر، شاعر ينتمي الى التجريبية      
ء ابتدا –في الكتابة، أي إن هيكل القصيدة/ البنية الخارجية والداخلية 

حدات/  لى الو صولا ا شروع، و خط ال يث  بة، ح بة/ البوا من العت
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سها  لى نف قة ع لك المنغل ضها أو ت لى بع حة ع ية المنفت شعر ضاءات ال  –الف
ية تكاد تكون متكاملة أو مكتفية بما لديها  والتي تشكل وحدات شعر

ية  – صيدة العمود خل الق حد دا يت الوا ية الب مع بن حال  هي ال ما   –ك
كون كاد ت جارب ت غم  ت تداخلها أو ر غم  ضها ر عن بع ستقلة  م

 تجاوزاتها.
واذا ما كانت المغامرة تشمل أكثر مفردات النص الشعري،      

طرد  في  حة  عدة جام بات  جود رغ مع و صور،  بارات وال ثر الع أك
ستهل كت  تي ا لة ال صور المتداو جة وال عن الحا ضة  فردات الفائ الم

 ية.مدخولاتها، أو العبارات الفاقدة لسلطة الغوا
تي تدفع بالشاعر الى اقتناص المفردة، وعدم       هذه المفاصل ال

لف  لركض خ جارب، أو ا من الت ية  حة أو المترد لانجرار وراء النطي ا
صفات  سماء وال من الأ ئل  كم ها في  توفرة  ية الم غة العرب يات الل جمال
يد  ما يز لى  قاء ع ثم الإب من  جرورات و ضافات والم لأحوال والم وا

صادا بة اقت نوع  التجر صيدة ل لى ق صيدة ا حول الق تى تت لا، ح أو اختزا
قاء  بة المعتمدة على ضرورة الإب من الكتا نوع  قراءات، ل من ال خاص 
هذه  من إن  لرغم  لى ا بة، ع ئد الكتا من زوا لتخلص  ضروري وا لى ال ع
ني  شد الف قانون الح عن  خرج  لا ت شعراء  من ال ير  لدى ال كث ئد و الزوا

خل  يل الب بداعي، وتحو ضيق ذا –الإ يد و صور  –ت ال في ال
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لنص  حوي ا ية، وت صناعة الغوا في  ضة  من الإفا شيء  لى  يب ا والتراك
 الشعري الى مجموعة من البؤر المنتجة للحرائق.

 
(4) 

من  –وكما يقال العمل بالنيات  –هل يكفي توفر النية الحسنة      
صناعة  في  كر  ياب الم براءة وغ في ال هل تك صيدة؟ و صناعة الق جل  أ

من أ ية  شعراء الغوا كان ال هل بإم قراءة؟ و صناعة ال هم أو  -جل  جل
ضهم  فاق  –بع قوا  –الات لا يتف جل أن  لى  –من أ صول ا لى الو ع

لى  بدايات أو ع شروع بال طة ال لى نق فاق ع بة؟ أي الات يات الكتا نها
من  شعراء و شاعر أو ال لم ال لا يُظ جل أن  من أ ية؟! و لى النها صول ا الو

د للقارئ من أن يكون جوابه من اجل أن نمنح القصيدة حقوقها، لاب
 اجل إثبات ذلك نافياً.

كائن       بيح لل في ي يا  –هذا الن شعر كان أو  يا  شر تداء  –ب الاب
مع  عات أو توافقات  ضات أو تقاط من تناق ما يمتلك  قاً ل هاء، وف والانت
بذلك  الخزين الثقافي والمعرفي الذي سيكون مادة القصيدة وحيزها، و

 د القصيدة في صناعة مساراتها.يتصاعد الاختلاف وتجته
يش       من ر ياد  شعري )ج شروعه ال بدأ م سعود( ي قداد م )م

يلها الى  يع الأسماء النكرات، من أجل تحو نسور( من عند لحظة تطو
ياد،  كرات )ج نا ن سماء ه لأن الأ قارئ، و بة ال سط جع عارف، و م
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يش نسور  –المضاف والمضاف اليه  –ريش، نسور( ورغم الإضافة  ر
ظل أي  – تيم، لت في التع لا  يغا كرة إ لى ن كرة ا ضيف ن شاعر ي إن ال

يك الاسم  عالم بعيدة عن الحراك، من خلال تفعيل/ تحر الاعلام/ الم
هوم  خارج مف قف  سم الوا ظل الا هذه ي ير  لة التنك سبب ع كرة، وب الن
قوة  فق  عه و مل م من التعا فر  لا م موض، و طاب الغ كا لخ لم ممتل الع

كذ ها. ه تي يمتل ك غاليق ال بد الم كي لا شروع تفكي لى م نوان ا حول الع ا يت
يات صناديقه السوداء.  للقارئ من إنتاجه والاستفادة من محتو

صيدة       لب الق من ق ستلة  بارة م سور( ع يش ن من ر ياد  )ج
، استطاع الشاعر أن يضع إصبعه عليها لما تمتلك من 5( ص1091)

ش صناعة  في  صدية  من ق شاعر  هو/ ال لك  ما يمت حاء، ول ما قوة الإي يء 
من  شيء  لى أي  ستفزاز، أو ا ية أو الا حان أو الغوا لى الامت مي ا ينت
مع أو  قارئ ) ظة ال ير حفي ما تث يرا  تي كث يات، ال يات/ الغرائب الفنظاز
ما  ضبب، أو  جاج الم فه باحثا عما يوجد خلف الز ضد( ليركب معار

 خلف العتمة/ الدخان من حرائق.
*** 

 
ش      مل ال سور( يع يش ن من ر ياد  سعود( في )ج قداد م اعر )م

من  شاعر  لنص وال هة، وا من ج قارئ  بين ال ما  قة  يق العلا لى تعم ع
 جهة أخرى.
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قد تدفع علاقة من هذا النوع الى شكل من أشكال الاتصال،      
عل  شدة الف لى  ية، أو ا بة القرائ فة التجر ند حا قارئ ع كون ال حين ي

لة، من العز لة  ضمن حا سه  قارئ نف جد ال قد ي لذي  لاختزالي ا أو إن  ا
من  شعري، و لنص ال فروزات ا مع م فق  لا يتوا قد  قارئ  خزين ال
لى  قارئ ا حول ال يث يت سائد، ح هو ال كس  كون الع كن أن ي المم
سندباد، والنص الى مخيال جامح، والمعارف الى عوامل مساعدة توفر 
ماهى خلفها فعل شعري يمتلك من  للقراءة حالة من الدلالات التي يت

 ب بعيداً في محيط النص.التفرد ما يغري بالذها
واذا ما ساد في يوم ما مصطلح أو مفهوم القاموس الشعري      

هذا  ختلط، ف خر م فرد، أو آ يل مت شعراء، لج عة  حد أو لمجمو شاعر وا ل
لث  تاريخي، والثا لأخر ال سطوري وا قواميس الأ من ال لك  يمت
سواه  ثي، و خامس الترا سي، وال بع الايرو لانثروبولوجي، والرا ا

 ي.الكلاسيك
يل/       ستطاعت أن تز تي ا شاعيتها وال عارف وم شار الم عد انت فب

شاعر  يز ال ما عاد يم قول والأجناس ف بين الح ما  لة  مدمرةً جدران العز
ية،  مجموعة ألفاظ أو عبارات أو تراكيب أو شخصيات معاصرة أو تراث
هذي  لأقوام أو ل لك ا مي لت غرب أو تنت شرق أو ال ساطير ال مي لأ تنت

ما  شعوب، و من ال شيئا  شكل  ها ت ما بعين فة  لى ثقا كام ا عاد الاحت
في  سيا  ما وأسا حا مه شكل ملم ية ت صية المحل غم أن الخصو ية، ر الحما
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عن  يدا  كن بع ية، ول  نت أو الجمع ية كا ية الفرد شعر جارب ال صناعة الت
الانجرار الى شيء من التطرف في الانتماء الى الشخصانية مع الابتعاد 

لانسان والتاريخ، حيث تتحول فضاءات المجرة عن الاتجاه العام لحركة ا
غاء  قادرة على إل صال  سائل ات عة و عة أزرار، أو مجمو لى مجمو ضية ا الأر
ضد  فة  مة والمعر توفير المعلو كز، و لى مرا هوامش ا يل ال عد وتحو التبا

 لحظة ولادتها ولتتعدد المفاهيم وتسود المغايرة.
 

(5) 
ية يعمل )مقدا      د مسعود( على أن يترك في معظم تجاربه الشعر

 بعض موجوداته من غير الإشارة اليها، أو من غير استنفاذ مخزوناتها.
لم يكن ما يترك من المهملات، أو ممن لا يرجى منه شيء ما،      

فالحياة بكل تفاصيلها تمتلك مبررات وجودها، حتى التي تقف بالضد 
 من طموحات الحياة نفسها.

عد       لم ي سعود(  قداد م حراك، )م ستحق ال لا ي ما  ته  في حيا
ثارا  مل آ ها تح قي، أو ان لى المتل يا ع بة جديدة، كل ته لتجر باتجاهه، وتهيئ
ضي  حو الما هة ن شارات الموج لك الإ كن ت لم ت لذلك  خرى.  جارب أ لت
بة أو  ذات دلالات تؤشر الى وجود خمول لبعض أطراف تلك التجر

بة مازال يمتلك لتلك سواها، بقدر ما تؤشر على أن ما تبقى من الت جر
ها  ياة ذات قراءات. أي إن الح ئق/ ال صناعة الحرا له ل ما يؤه بؤر  من ال
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صل  ستجدة، مفا صل م يل مفا بر تأه نوع، ع صناعة الت لة ل لت قاب مازا
ما  يوم  في  نت  حات، كا كار أو مقتر شكل أف لى  ما ع يوم  في  نت  كا
لة، لا يختلف  لى أحلام قاب تالي ا لى ورق، لتتحول بال مجرد خطوط ع

يع الحياة.وكثيرا ما يعمل )مقداد مسعود( بع ضها عن سواه من مشار
على البحث عما خلف المفصل الذي استحدث في محاولة لدفع المتلقي 
قراءات  قراءة أو  في  لدخول  ية وا قراءة أول من  خروج  جل ال من ا
عد  تائج، ب قف والن ترار الموا لى اج لا ا لاف  لى الاخت مي ا يدة، تنت جد

سباب وال يرت الأ حل أن تغ صيب مرا لذي ي بدل ا سبب الت لل ب ع
الاستقبال، والذي سيؤدي بدوره الى نتائج مغايرة، قد تكون مناقضة 
لا  ية  شعر صوص  نتج ن سعود( م سابق.)مقداد م في ال يه  هي عل ما  ل
ياتها غير  يمكن أن تشعر بالندم على نصوص سبقتها، نصوص من محتو

لى ا مي ا شرة تنت لى أو عا بة أو من تجر ما  مال، ف لى الاكت ضوج أو ا لن
بة المتكاملة لن تكون  بة الناضحة أو التجر التكامل.. لأن مفاهيم التجر
سوى حالات سوء فهم لأن الاكتمال والنضوج دلالة على انغلاق 
بة وتحجيمها، وبالتالي موت التجارب المنفلقة عند النقطة ذاتها  التجر

ترك لم ت تي  بة ال ها التجر ندها. إن من ع صيدة  قت الق تي انطل صة  وال فر
للقارئ في أن يمسك بمقود النص ولو للحظة واحدة أن تتحول القصيدة 
الى نسق شاطب، حائز على لحظة الإلغاء التي يجيء على يد ما يسمى 
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سجة  لف الأن سوى ت ما  لا يعقبه لذين  ضوج وا مال أو الن هم الاكت و
ية الى نفايات.  وتحول المادة الشعر

*** 
 

يفات، أو تمتنع عن  قد ترفض تجارب )مقداد مسعود(      التعر
ها  ية بمعنا شعر ية ال ظل العمل صنيف أو ذاك لت هذا الت في  لدخول  ا
لك  لأخيرة لت لأولى وا ية ا هي المرجع عددة  ها المت سع ومناخات الأو

 الممارسات.
شكل       ما ت صنيفات رب فات والت ي هذه التعر كون  سبب  ليس ب

لى أن مل ع شاعر يع لأن ال بل  سب،  لبعض فح لدى ا ناقض  سق ت  ن
ضمن  لا  يه إ يه، أو يحاذ حد يواز لا أ صيدة  سط الق فردا و كون مت ي
له  قيم مناز لذي ي يد ا كائن الوح لأنثى ال كون ا قد ت ية الإبداعية.و العمل
شاعر  عراف ال من أ صيدة.إذ أن  لب الق في ق شاعر، أو  لب ال في ق
لذي  يدس( ا سيف )ديموقل سوى  كون  لن ت فات  ي صر إن التعر المعا

 لنص.لابد من وقوعه على رقبة ا
غاء       بداع وإل جيم للإ ية تح لا عمل هي إ ما  فات  ي فالتعر

بدع  كائن الم بين يدي ال فالنص  غامرة،  للمحمولات، والشطب على الم
كائن غير قابل للرصد، لأنه مثقل بالحياة، ولن يكون في يوم ما مجرد 

ية الناجحة، والتي تمتلك خصوصيتها  ،ةجثة جميل معظم التجارب الشعر
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صوصية الشاعر نفسه، حيث الإضافات، حيث ساحة الطالعة من خ
لاك  من امت ها  بد ل هذه لا جارب ك ساق، ت ية والأن يض للنمط قو الت
بة  فردات التجر بين م لة  لا عز طاع/  لا انق صل، إذ  صة التوا خصي
سعود(  قداد م سابقة واللاحقة.)م جارب ال عة الت حدة، أو مجمو الوا

بة ساب قة ولابد من وجود كثيرا ما يوعز أو يوحي لقارئه بوجود تجر
ما  كون وب ما ت سورا ب كان ج جربتين تمتل من الت قة، وكل  بة لاح تجر
ستكون الكتابة غير المنقطعة عن الجذور. انه يبشر بوجود قراءة بتلك 
المواصفات، لذلك على القارئ أن لا يدخل فضاء القصيدة وهو خالي 

راءة وغير محمل بمواقف وتوقعات لا تنتمي للق –كما يقال  –الوفاض 
من  يرين  غم أن ال كث ها، ر سط مياه ها و كون بمفرد سوف ت تي  ال
المبدعين سوف يكونون حاضرين الى جانبه، عبر ما استطاعت قراءة 
يل  قدرات لتعط من  لك  نه يمت شعره بأ ستندات ت توفير م من  مالهم  أع
من  بر  يث يع كوين. ح لة الت لى مرح قال ا شاطبة، والانت ساق ال الأن

قراءة، قوة ال ته ب لنص ذا لدى  ا بة  قوانين الكتا من  عارف، و فرة الم وو
)مقداد مسعود( أن يقرأ النص قبل تدوينه وان الذي لم يكتب بعد 
عل  تب الف من مرا بة  لى مرت حائزا ع كن  لم ي ما  مة  يدخل الخد لن 

 الشعري لدى الشاعر.
*** 
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سعود(       قداد م شاعر )م لق ال سور( يط يش ن من ر ياد  في )ج
صرخة على شكل إشارة، ليضع إصبعه  صرخته هو التي بحجم العالم،

لت  شوكية( مازا مرة  شكل )ث لى  جاء ع لذي  عل ا هذا الف لى الجرح. ع
يف  سيز كان ل ما  صان.]واذا  سد الح في ج كل  قة تأ بدء الخلي نذ  وم
شوكية(  مرة  يه )ث سعود( لد قداد م ف  )م فه  لى كت ها ع صخرة يحمل
 مدسوسة تحت سرج حصانه[. لتتحول الى حشد من الممنوعات التي

يق  طع الطر لذي يق سه وا لي فر لذي يعت فارس ا لاق ال حول دون انط ت
 الذي تحول بدوره الى خنادق قتال ومقابر وثكنات.

من       يتمكن  شاعر؟ ل كب ال حق بر قارئ أن يلت لى ال هل ع
لات  ية ذات احتما جه نها مازال يوا عالم  من أن ال شهادته!  لاء ب الإد

يا، نا خراف كن كائ لم ت مرة  لأن الث عددة. و عل  مت ها ف مرة، أي إن بل ث
كذا  جاء وه كذا  لوق ه كائن مخ سان،  لى الان لأرض/ ا لى ا مي ا ينت
قاء  ثاني من معادلة ب مرة الشوكية/ الطرف ال سيكون، هكذا تشكل الث
من أن  لرغم  لى ا نان، ع من الاطمئ لة  سط حا ته و مارس حيا عالم، ي ال

 –قد يصحو  –الثور الذي يحمل ال كرة الأرضية عند طرف أحد قرنيه 
كون/  جد ال  ظة لي في أي لح ية،  لة جنون صحو حا بار ال تم اعت ما  اذا 

 العالم نفسه وسط لحظة قلق شديد.
يل انتباهاته الى       هل الحكمة والعقلانية وعدم إثارة الثور، وتحو

ية  ضلة، أم إن اللاابال لا للمع شكل حلو هذا ي كل  هل  ية،  مور جانب أ
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حدث ما ي حدث  ها، ولي لى عواهن لأمور ع ترك ا لول  و من الح هو 
مرة الشوكية( أو عن  المقترحة، أم إن البحث عن أسباب صناعة )الث

 أسباب وجودها تحت سرج الحصان.
ولماذا تكون  –هنا الثمرة تتحول الى كائن مطموس غير مرئي  –     

 بهذه الإشكالية ولم تكن خارجها.
ني       يرون والمع عه ال كث فرد وم سان ال جد الان كن أن ي من المم

ديدا بتغيير العالم نفسه بمواجهة الموت مرة، والحياة مرات، بمواجهة تح
حالة من العبث، أو العدم، حالة من حالات السفسطة مرة والفلسفة 

 مرة أخرى.
*** 

شكيل       عادة ت يرا بإ لا وأخ يين أو من المعن سعود(  قداد م )م
من  حذير  ستغاثة أو الت صرخة أو الا لق ال لا يط هو  ياة، ف كون/ الح ال 
ير  نتج غ لا ت ساؤلات  سط ت يه، و سط الت يدا و قارئ وح ترك ال جل  أ
عن  حث  ية الب بدأ عمل كي ت ئة، ل  بات الخاط من الإجا لة  عة هائ مجمو

 الإجابة اللاخطأ.
(6) 

نوان ما       ية من ع صفحة الخامسة خال غم  –واذا ما كانت ال ر
شعري  متن ال جود ال صفحة ) –و في ال ته  سيمتلك عتب لذي  ( 901وا

 ست.حيث الفهر
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)القارئ( وسط حقل الكتابة سيجد نصا من غير بوابة، ومن      
لة  ير مظ من غ طارق  –دون رواق  سماء وال قي  –ال هو المتل كذا   –ه

من هنا  –المفتتح  –والذي سيجد نفسه لاحقا مع   –المفتتح  –اذاً 
يق وثمرة  -سيكون خط الشروع بالفعل القراءاتي. فرس وفارس، طر

شاعر  م –شوكية، و عن أي  نازل  لى الت قادر ع سة ب صل الخم ن المفا
صاب  لى اغت قائم ع صله  من مفا ير  في ال كث كون و عالم/ ال  قه، وال حقو

 الآخر.
إلا أن الشاعر قد يتنازل عن حقه الشخصي من اجل تحقيق      

الحياة رغم عيوبها، وسوءاتها. تلك الحياة التي سوف تظهر وضمن فعل 
صدي  ل –ق من الغ عة  صفحة الراب لى ال شكل ع هرت وب عد أن ظ اف ب

لاف  حة الغ صدر لو يدي يت حا –تجر يث  شكيلي ح نان الت ول الف
ياد صلاح ج سان ) عة الفر منح مجمو فارس والفرس، أن ي منح ال ( أن ي

مرة/  شواك الث من أ لتخلص  جل ا من ا فوان،  من العن شياء  كين أ المنه
 الحياة.

هل بإمكان القارئ أن يستقبل )المفتتح( من غير أن يتحسس      
البعض من مفاصله؟ أن يتلمس ما تحت قميصه من ندوب وطعنات، 
مرة التي لم تكن في يوم ما إلا بعض الأنساق الشاطبة،  وما تركت الث

دية( والتي )جرائم و وبعض المهيمنات المنتمية الى الثوابت والمنتجة ل 
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كثيرا ما تعمل على زراعة تلك الثمرات الشوكية، في دواخل الانسان 
 الطيب.

مة غير المحجمة، والواقفة       لى الخات يشكل المفتتح.. وما ينتمي ا
بر  تدل ع لا  شكيلية  ية ت مة بن تتح والخات شكل المف هل ي تون  خارج الم
بات،  لات الإث عض حا في، وب لات الن عض حا لى ب لا ع صرها إ عنا

 وصولا الى الحقيقة المدربة على التماهي تحت السرج.
ن تغادر المفتتح بسهولة، فالشاعر القراءة ببعض معانيها سوف ل     

ستترك  بل  لآخر..  لبعض ا مس ا يط سراره و عض أ عن ب شف   -يك
ال كثير مما ينسب اليها، ستتركها عند )مربط الفرس( ل كي  –القراءة 

من أن  قين  لى ي شوكية ع مرة ال قى الث كي تب قدة. ول  لذاكرة متو قى ا تب
لدخول  من ا شاعر  بد لل ضحية ولا كل ال كون  لن ي سوف  لآخر  في ا

ف   سرج،  ير  من غ صان  شكل ح جل أن يت من ا غامرة،  جوف الم
لن  سوف  سور(  يش ن من )ر شكل  سوف تت تي  شاعر وال ياد( ال )ج
لن  نة  بل سوف  مادة للمراه لى  حول ا لن تت تدجين و حوض ال تدخل 

 تكون لسوى الفرسان.
*** 

 (1091وقصيدة ) 4هل هناك علامة ما ما بين المفتتح ص     
 "وحدك..     

 من وهبتني أبواب قطيفة..      
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 أنخابا من لوز                  
 سرودا من ريش نسور                  
 .7مركبة من سرمد المسرات: ص                  

لن       سوف  شاعر  من أن ال قين  لى ي كون ع قارئ أن ي لى ال وع
لنص/  ستقلالية ا ية، إذ أن ا شكالات قراءات ير إ من غ يدا  يتركه وح

صيد من الق جارب  عة الت حدة، أو مجمو بة الوا ير وارد فالتجر مر غ ة أ
الأمور التي يتكون منها المشغل الشعري ل  )مقداد مسعود( إذ كثيرا 
لنص  ضع ا شعري مو لنص ال ضع ا قارئ أن ي لى ال جب ع ما يتو
السردي، والمفصل الذي لم ينجزه الشاعر في الصفحات الأولى سوف 

لا  قد  لأخرى.  صفحات ا في ال له  لى يكم له ع صلة تد قارئ بو جد ال ي
 ذلك، ول كنه سوف يجد إحساسا يشير الى ذلك.

سرود،       قارئ  كون  سور( أن ي يش ن من ر ياد  قارئ )ج لى  ع
ليتمكن بالتالي من محاكمة النص، حول ما يؤجل الشاعر من مفاصل 

 النص التي سوف تشكل حالة استرجاع في نص آخر.
كوّ       لن ت هذه  ياد  صائد الج صوص/ ق عن فن صال  لة انف ن حا

بعضها، رغم الاستقلالية الواضحة، إلا أن تلك الحلقات رغم اكتمال 
قات/  سلة حل شكل سل من أن ت ها  بد ل ها لا لا أن ضها، إ دوائرها عن بع
شكل  كي تت شعري، ل  فل ال من التكا لة  ضمن حا صائد، و سلة ق سل
التجربة شبه المتكاملة. وسيجد القارئ وفق ما يمتلك من نباهة وقدرة 
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با من قبل ا لربط والبحث عن المتروك عمدا من قبل الشاعر، أو وجو
النص، من اجل صناعة قراءة للفعل الشعري، قراءة لا تعتمد الخط 
المستقيم أو المسطرة، في الربط والتشكيل والمصاحبة.  فبقدر ما يمتلك 
بة تخص فن القراءة وشروطه، فهو لن يكون كذلك  القارئ من تجر

جاري )مقداد مسعود(.هل يمتلك الشعراء سلطات عندما يحاول أن ي
قف  تي ت قدمات ال هات والم شارات والتوجي بر الإ لا ع قين؟  لى المتل ع
خارج النص والتي تعتبر تدخلا في شؤون القارئ والقراءة كذلك، بل 
ضع  سبق وان تخ لذي  شعري، وا لنص ال من ا لع  سلطات تط إن ال

و كثيرا من الشاعر لطموحات الشاعر في صناعة قارئ يقترب قليلا أ
لك  هم ت من أ لاف  غايرة والاخت بر الم بداع ع كون الإ قد ي سه،  نف

 السلطات.
 

(7) 
صريحات       هتم، ت قارئ أو الم تابع ال حايين ي من الأ ير  في ال كث

البعض من الشعراء والكتاب حول سؤال أدبي أو صحفي يتعلق بأقرب 
ي ة، فاذا به ما كتب الى نفسه، أو عن أجمل كتبه أو دواوينه الشعر

يطلق صرخته التي قد تعادل صرخة )أرخميدس: وجدتها، وجدتها( 
 وليكون جوابه: إن كتبه كأولاده وجميعها بمنزلة واحدة من نفسه.



 051 

ته       لى ذائق تب ع شاعر أو ذاك الكا هذا ال مد  ما يعت يرا  وكث
بدلا  ية  بة الإبداع عايير الكتا كام تعتمد م لاق أح جل إط من ا الفردية 

 النقد، لتولد مجموعة أسئلة من الممكن أن يكون أقربها، من معايير
تب/       قف الكا حات وموا ماد آراء ومقتر جائز اعت من ال هل 

بداع؟  شؤون الإ جل إدارة  من أ ناهج،  مة وم قوانين وأنظ شاعر ك ال
قراءة وكتابة! وهل موقف الشاعر أو الكاتب مما يكتب هي قوانين قبل 

لا ت مد أو  قد تعت كون آراء  لأدوات أن ت قراءة، أو ا فاتيح ال مد م عت
ية؟ فك  النقد لى  كد ع ما يؤ يرا  قراء كث من ال لآخر  لبعض ا ا

بداعي  عل إ بة كف نات الكتا بين مهيم ما  طات  شتباكات، أو الارتبا الا
ية  ية النقد حول العمل كي تت قد، ل  نات الن ثا مهيم قراءة، وثال نات ال ومهيم

وإطلاق الأحكام  الى أفعال بعيدة عن الانفعالات والآراء الشخصية
بين  ما  لآراء،  كام وا بين الأح ما  هذه  فات  صية. الاختلا الشخ
جة  ثا المنت بة، وثال جة للكتا لأدوات المنت قراءة، وا جة لل لأدوات المنت ا
في  ضاربة.البعض يحت قة، أو مت جود آراء متواف لى و تدفع ا قد،  للن
لنص،  لث ا مل الثا بداع، وليه صفة الإ في  لآخر ين لبعض ا بالنص، وا

لا ولي شاطبة  ساق  صراعات ولان نتج لل لى م بداعي ا نتج الإ حول الم ت
بداع.. وليسود الارتباك جميع  يمكن أن تجد فيما بينها موضع قدم للإ
العمليات المتعلقة بالعمل الأدبي.واذا ما كانت للكتابة أدواتها، واذا ما 
في  قارئ  شل ال ما ف كذلك، واذا  ها  لك أدوات قراءة أن تمت كان لل
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ستق باك صناعة ا ضى وارت هذا؟ لفو لا ك بع خل عزو المتت من ي ما، فل بال 
لى  لذي لا ينتمي ا لرغم من أن الاختلاف ا أي من الأداتين! على ا
الفوضى يمثل أكثر من قانون يجب أن يكون له دور واضح في صناعة 
كون أدوات  كن أن ت من المم هل  غايرة. و لى الم مد ع بداع المعت الإ

قر لى أدوات ال مة ع بة متقد يات الكتا ستو تب لم لاك الكا كم امت اءة؟ بح
عديدة من الفهم والإدراك والمعرفة؟ لقد كان الكاتب يمثل أكثر من 
بة الكتابة،  قارئ، بل إن القارئ ككائن يمثل الجذر الأكثر عمقاً في تر
تي  قات ال هذه الفرو ماً.  تب نظا بره الكا ضى يعت قارئ فو بره ال ما يعت و

شوائيات صديات والع بين الق ما  مو  هل تن قوانين  ضى وال بين الفو ما   ،
بداعية؟  تنتج حالة إ

ية       مع إمكان باً،  سلباً أو ايجا جواب  كون ال كن أن ي من المم
بداعي.  التأكيد على الجينات المنتخبة للتحول التراكمات الى فعل إ

من       ثر  شكل أك كن أن ي من المم ية  ية والنوع قانون الكم ف
ً منظومة معرفية منتجة، للإشارة الى   الفعل الإبداعي. اذا

 هل من الممكن أن تكون التراكمات فعلا قصدياً؟     
ها،       من جوانب ير  في ال كث ية  لا تراكم ضى أفعا كون الفو لا ت قد 

يدة  عال بع لى أف حول ا جائز أن تت من ال ها  من جوانب لبعض  في ا كن  ول 
 عن المجانية.
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فين غ      بدعين والمثق من الم يرون  به ال كث قوم  ما ي هذا  نافين و ير 
تب أو  ها الكا شعر ب لا ي قد  تأثيرات  من  بالنص  حيط  ما ي قدرات 

 القارئ، ول كنها أفعال منتجة لسواها.
*** 

 
يه       مام عين ضع أ صة أن ي شاعر خا مة، وال بدع عا لى الم هل ع

هل  هكذا مقترحات تخص أركان الفعل الثقافي المنتمي الى المغايرة؟
هذا من  نة  لى بي سعود( ع قداد م تي كان )م ياده ال فع بج حين د  ،

لة  يش نسور؟قد لا تكون هكذا أفعال ضمن حا تشكلت من خلال ر
من القصدية! فالقصائد/ الجياد كثيرا ما تتشكل وفق حامضها النووي 
با  يدا أو قري شكل بع سواها، تت مع  شتركة  نات الم بر الجي خاص، أو ع ال

كائن/ المتلقي.فط من ال با  يدا أو قري قراءة أو بع ية ال قوس من عمل
القراءة، ومنظومة الكتابة منظومتان مستلتان من بعضهما، بقدر ما هما 
لة توازن،  لة ثنائية تستطيع خلق حا متداخلتان.فالشاعر قد يعيش حا
ساع  فة وات فة/ المعر مد الثقا شة تعت هذه المعاي لاثنين، و بين ا قارب  أو ت
الأفق وقوة الانتقال من أحواض/ فضاءات هذه لتلك، وقد يتصدى 

 الحقل لآخر. هذا
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من       شيتها، و سور وح من الن خذ  سعود( تأ قداد م ياد )م ج
يل سكونية الريح الى قوة  ناورة، وتحو فضاءاتها قدرتها على الحركة والم

 رافعة/ الى مصدر للتحليق.
جياد )مقداد مسعود( كائنات تنتمي الى أساطير بدائية تزخر      

صحارى والمي ها ال خر ب شرق أو تز شعوب ال ها  ية.هل ب يات الدين ثولوج
كانت خيل المتنبي هي أسلاف جياد )مقداد مسعود( أم هي محاولة 
صره  حين تحا قارئ و لى ال يول. وع لأول للخ سي ا شكيل المج عادة ت لإ
ما  شاعر  لدى ال جد  سى أن ي ساؤلاته ع لق ت يه أن يط قراءات، عل ال
يطلق القلق بمواجهة القلق، وليفصح النهار عن بعض مخبوءات الليل/ 

 لعتمة لا عن جميعها.ا
*** 

 
لى       ضى؟ أو ع نين الفو لى تق صرة ع صيدة المعا شتغل الق هل ت

انتفاء الخصائص المنتشرة في جسد الكائن الشعري، خصائص الاتقاد 
يا  من بقا عدل  كائن الم هي ال سعود(  قداد م سور )م هل ن بدل؟ و والت

ته رغ م العنقاء؟ فقصيدة )مقداد مسعود( كائن لا يعلن عن تكوينا
قارئ أن  ستطيع ال هل ي براق. ف يات/ ال سطورة أو للميثولوج ئه للأ انتما
يساير الشاعر في قلوعه؟ هل بمقدور القراءة التي تنتمي الى ال كثير من 
شيئا  مد  صيدة تعت ضطربة لق بة الم شي الكتا مة أن تما ية أو المحاك العقلان
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مدجن.أنا  قع  ضاها وراء وا فاء فو حاول إخ صيدة ت من الحكمة؟الق
قارئ )مقداد  ما سبق من تساؤل تعتمد التوقعاتك، يا أعتقد غيرشخص

سعود،  قداد م مع م عد  من التبا ضحة  سافة وا لى م سيكون ع سعود(  م
أن يبايع قارئا ل كي يكون أميرا على  –كما أتوقع  –فالشاعر غير مستعد 

لة استثنائية، قد  قصائده. فالقارئ قد يكون شاعرا، ول كن ضمن حا
ص لى  شاعر ا مح ال كن أن يط لا يم ستثناءات  هذه الا كن  ناعتها. ول 

صناعة  في  صيدة  قوق الق عن ح نازل  شاعر بالت قوم ال نا لي شكل قانو ت
 المسافة التي تحافظ على هيكلتها من عبث القراءة.

فالإحساس بالأمانة أمر قد لا يتوفر، وعلى طول الخط لدى      
أن دخلت المؤتمن عليها وهو القارئ.هل سبق لجياد )مقداد مسعود( 

مضمار سباق يديره مراهنون؟ هل سبق وان ربطت الى عربات نفط 
قاض  قل الأن بات ن ها عر من ورائ جرت  سبق أن  هل  الأوبك؟
ته  شاعر ثق منحهم ال من  قارئ أو ذاك م هذا ال كه جلداً؟ شبعها العتا لي
بقدراتهم القراءاتية لابد لهم من أن يؤكدوا لسواهم أن جياد الشاعر 

سور، يش ن من ر تي  ية  ال عن عمل يدة  ستظل بع لذلك  عد؛  لد ب لم تو
عض  لك ب نوا من تم من تمك هال م سوطها الج يا ي لى مجموعة مطا ها ا يل تحو

 رموز الكتابة.
*** 
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شيء       لا  هو أن  سعود(  قداد م عرف )م في  يه  فق عل من المت
بداع، كل  ية، فبين يدي الشاعر، وفي حضرة الإ يقف خارج الشعر

هن  في ذ يدور  ما  كل  شياء،  بدع الأ نة  –الم ضيع، أزم كار وموا أف
لى عن  –وأمكنة، أحداث ووقائع، موت وحياة  كل الموجودات تتخ

تي  لول ال من الح ير  سعود( ال كث ب  )مقداد م جد  صية لت كراماتها الشخ
 تبقيها مشروحة الصدر ويحلل عقدة من لسانها وليفقه القارئ قولها.

( لا يمكن القارئ للفعل الشعري الطالع من )مقداد مسعود     
فاض( أو  خالي الو عرب ) قول ال ما ت بة، وك هذه التجر عن  خرج  أن ي
)بخفي حنين( أو مخذولا، فالقراءة قد تمنح المتعة أو الحكمة، أو شيئا 
لم،  ما، ح هدف  من  با  فة، أو اقترا نتج معر قد ت يات،  من الفنطاز
ستطلع  خا وت شف تاري قد تك جاج،  ثورة، احت ضلة،  نة فا مرأة، مدي ا

 جغرافية.
 قد تشكل بعض السحر أو محاذاة للوسواس.     
 قد تقنع القارئ عند الشك أو عند حافة اليقين.     
فاءً       لا احت كون إ كن أن ت لا يم سعود(  قداد م قراءة )م

 بالمختلف.
 

(8) 
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)مقداد مسعود( في جياده يصر على إنتاج القلق، من خلال      
لوجود من جهة والمنقذ/ وجود الثمرة الشوكية. تلك التي تشكل علة ا

لذهاب حيث  المخلص/ كودو من جهة أخرى. هل يحاول الشاعر ا
إذ لولا  يقف الفيلسوف أو العرفاني ليفكك له هذا الجانب من الحياة؟

صخرة  لى  صيدة ا لت الق لة لتحو جود الع قال  –و ما ي ها  –ك صماء، إن
المنتج الأساسي للألم من طرف، وللبحث عمن يضعف قدرة الخراب 

 ن جهة أخرى.م
لا،       شاعر أو نات ال تابع كائ جب أن ي لذي ي قارئ ا بد لل لا

ياد صلاح ج شكيلي ) نان الت نات الف نات وكائ تذكر كائ يا، أن ي ( ثان
تة/  في اللاف فرس  ضة ال تذكر انتفا ية، أن ي صب الحر في ن سليم  جواد 

 النصب وانتفاضة الفرس في اللوحة/ الغلاف.
شكلا      فارس ي فرس وال خل إذ ان ال طب دا من ق ثر  ن أك

النصين الشعري والتشكيلي، وبالتالي يتحول الفنان وصديقه الشاعر الى 
من  شوكية(  مرة ال جدار )الث في  ستظهر  تي  شفرة ال جين لل كائنين منت

بطال مفعولها، أو إلغاء بعض تفاصيلها.  اجل إ
هذا الإبطال المؤقت/ الإلغاء قد ينتمي الى الوهم، فالحياة لا      
ن تكون بعيدة عن توليد إشكالاتها والتي ومن ضمن مفروزاتها يمكن أ

على مستوى الفرد والجماعة استحداث إشكالات القصيدة التي يكتبها 
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الشاعر المعاصر. فمادامت الحياة في ركن من أركانها تقدم نفسها كحالة 
 جمالية فلابد من وجود النقيض/ القباحة.

من      لتخلص  نه ا لا يمك قد  سان  لى  والإن شطب ع لألم، وال ا
يقاف هكذا درنات/ أورام سامة،  قادر على إ مفاصل إنتاجه ول كنه 
يق  هديم وتمز من ت ها  ترك وراء ما ت ية  من كم يل  يدة، والتقل ير حم أو غ
للنسيج الجمالي للحياة، والتي سوف تدفع ب  )الثمرة الشوكية( الى فقدان 

تع و تاج الم باقي كمحفز لإن ئذ بشكل البعض من أشواكها وترك ال اللذا
 يفوق مهيمنات الإطاحة بالكائن البشري الطيب جدا، والماكر جراً.

*** 
لال       من خ مال  نتج للج شاعر م سعود(  قداد م لأن )م و

قراءة،  يات ال نتج لجمال لى م حول ا من أن يت قارئ  بد لل صيدة؛ فلا الق
منتج للمداخل القراءاتية المتعددة حيث يشكل الفعل القراءاتي أكثر 

من من مو يل  لى التقل مل ع شاعر يع بة القصيدة.فال ند بوا قدم ع ضع 
جد  بداعي، لت شري والإ كائن الب لى ال ها ع قي بثقل تي تل سائر ال  –الخ

نفسها في حل من الاستجابة لأنماط مستهل كة من القراءة،  –القصيدة 
قارئ  جود  هل و بل على الانهيارات. ياتي مق صل ح أو الاستجابة لمف

قد مر  مة أ صفات متقد يع  بموا شعراء، ولجم يع ال يع/ جم توفر للجم ي
عل  قراءة ف قاطع أن ال شكل  من وب قد وأؤ ية؟ أعت جارب الكتاب الت
ها  منفرد، فعل معرفي أولا وأخيرا قد ينتمي جزء منه الى قوانين أنتج
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تي  صيدة ال لى الق من الممكن أن تتخ كاديمي/ المدرسي؟؟هل  الفعل الأ
قوانين والأنظ عن ال سعود(  قداد م ها )م كون يكتب جب أن ت تي ي مة ال

بعيدة عن مهيمنات تابعة للشطب أو الممنوعات؟ وقد تكون هناك يد 
هة،  من ج قراءة  بة وال مة الكتا تاج أنظ في إن كاديمي  عل الأ ية للف خف
بداعي من جهة ثانية.)مقداد مسعود(  وأنظمة التخلي عن المنجز الإ

بة  قراءة والكتا مة ال لى أنظ شي -يؤكد ع لى  مي ا قد تنت مة  من أنظ ء 
 يحسبها القارئ أفعالا قاتلة. –الصرامة 
ية       فردات حيات تاج م عن إن بدائل،  عن ال حث  مة الب ها أنظ إن

تمتلك مبررات وجودها، مفردات لا تستكين للتهميش؛ لأن القصيدة 
سكا  سيظل مم ياتي  عل الح بل إن تمركز الف شي،  ير هام عل غ بذاتها ف

يات وال حول الطفيل يث تت شعري، ح عل ال صالحة بالف بة  لى تر غال ا أد
لى  لا ا موس(  لى )بت حول ا ساس أن تت في الأ ها  لأن وظيفت بات  للإن

 غابات.
ترفض  ية/ قصائده  شعر به ال يات كت سعود( محتو بات )مقداد م غا
البروز أو ممارسة الحياة في الظل، أنها تبحث عن كشافات من أطرزة 

يلا في ف ضاء جديدة، قراءات جديدة، لفعل من الممكن أن يعمر طو
 التحديث.
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عام(       يش ن من ر سور( )لا  يش ن من ر ياد  في )ج صيدة  فالق
يش نسور  المنتج للخمول والنعاس، والترف المتطرف، حيث يشكل ر

 كتابة عن القدرة على التخلص الأرضي.
عة، إذ       تاج القطي صل، لا لإن تاج التوا صائد مؤهلة لإن هذه الق

صر/ ا بداعي المعا عل الإ مات الف من مه كائن ان  سحب ال هي  صيدة  لق
 البشري من منطقة الظل/ اللاقراءة الى منطقة النور/ القراءة.

غايرة،       جا للم كون منت من أن ي بد  قافي لا عل ث قراءة كف لأن ال
غايرة هما فعلان  ففعل مثل فعل صناعة القارئ، وآخر عن صناعة الم

تدمير  عل  صل، ف عل التوا ما لف قدر انتمائه لة ب يان للعز حواجز، لا ينتم ال
بداعي. وعلى الرغم من أن القارئ المعاصر قارئ  فعل بناء البيت الإ
ذكي، وذلك بفعل توفر/ تراكم المعارف ومصادرها، يظل بحاجة ماسة 
جة  ير منت صيدة غ لى ق جة ا كذلك، بحا شاعر ذكي  لى  ية ا ضرور و
لات  من محاو لو  ماط تخ سلوكية، لأن ماط  ها لأن سبب انتمائ باط ب للإح

 سارات المتلقي.التقدم على م
من       ثر  صيدة أك من الق يد  قاري ير يوم،  قارئ ال هو ال كذا  ه

يات المعرفة، قصيدة تعدو بما تحمل من قدرات  فضاء لطموحاته ولنظر
قرّاء ومثقفون  ومن خلفها مناهج ومصطلحات ومفاهيم، ومن خلفها 
صيدة  لا، ق عوزين وجها ها م من خلف جر  لا تجر صيدة  يون، ق ومعن

مدنها تنهض بجماليا ها و ها أيتام من ورائ سحل  تي ت صيدة ال لا الق ها،  ت
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يا  حول بقا حوم  تدقق وت ها  ها وأحلام لت نظرات يث مازا ية، ح المتداع
جذورا  نتج  صابة، لت جذور م عن  لى  ستطع أن تتخ لم ت ية  ضو عال ما أف
مار وأوراق  تاج ث قة لإن شهية فائ تع ب سغ يتم توفير ن لى  ية ع ثر قابل أك

حو ستطاعها أن تت بات بم فاهيم ورؤى وغا فاقس لم شاش وم لى أع ل ا
بعيدة عن النرجسية، قريبة من البحث عن الآخر، سواء كان ضمن 

 حالة من الاختلاف أو حالة تشبه التوافق وما هي بالتوافق.
*** 

ياد( متقاطعة مع الواقع؟ لتجد نفسها       هل كانت قصيدة )الج
يا، يب  في الميتاواقع، في الحلم، في المخيال، في الفنطاز متخذة من التجر

يب مجموعة مفاتيح لتعالج العديد من المغاليق لا لتدمرها فحسب  والتغر
 بل لتعيد تشكيل مفاصلها، لتعيد بناء كلمة السر.

إنها تخرج من رحم التجربة لا من أجل تدمير منظومة الرحم      
لم  سعود(  قداد م ف  )م يدة.  نات جد تاج جي جل إن من ا بل  نتج،  الم

شاعرا ي كن  تى ي طأ ح هد ويخ ما إن يجت صيدة،  ساب الق لى ح هد ع جت
ية، الأولى  يربح حسنة، بل كان يجتهد ليصيب وليمسك بالحسنتين سو
القصيدة والثانية الشاعر. كذلك لا يمكن أن تتوفر فرصة الكتابة وفق 

بداعية واحدة تصلح لاستخدامات جميع الشعراء.  منظومة إ
 

(8) 
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سلطة القاموس هو المكان  )كوكبة ال كوثل( وال كوثل ضمن     
سعود( أن  لة )مقداد م هل كان في مخي مؤخر السفينة،  لذي يشكل  ا
مؤخرة  تارون  شعراؤه المخ تل  ما يح تاب ك خر الك تل آ سفينة تح ياده  ج
السفينة؟ ثلاثون شاعرا وشاعرة واحدة، كائنات استثنائية لا تتقبل 

يدةً عم شريد( بع نت ال نة ب ما كانت )آم لأوراق، واذا  توفر خلط ا ا م
تحت اليد من السير حالها حال )سُلم الخاسر( و )الأصم المرواني( و 
)طويس( و )عيسى بن الأزرق( و )محمد بن واسع( لتتشكل مجموعة 

 من المجاهيل عند هذه اللحظة.
قارئ )ستة       بين يدي ال عة. ليتبقى  امرأة واحدة، ورجال أرب

تاريخ، وال  من ال شيئا  كون  شاعرا( يمتل  شرون  قاء وع من الب ير  كث
بدءاً  بي  شعر الع تاريخ ال في  بارزة  مة  شرون علا ست وع مة.  والديمو
ندما  نه ع نه: ا قال ع له، ي تاريخ  لا  لذي  يري( ا يد الحم بن ز ب :)دويد 
بدعبل  هاءً  شراً(، وانت ناس  صيكم بال ئه )أو قال لأبنا موت  ضره ال ح

توفى سنة ) فاء وغيرهم والم لذي هجا الخل جاء، ا  (، ه110الخزاعي اله
ومن قبله تميم بن مقبل، الذي أحب زوجة أبيه وتغزل بها وتزوجها 
صعلوك،  قة/ ال بن برا مرو  هذا ع ته، و حن لجاهلي سلامه كان ي عد إ وب
وسحيم/ العبد الأسود الذي قُتِل بسبب تغزله الشديد بنساء قومه، وهذا 
عبد يغوث الحارثي، والذي خيّر كيف يرغب أن يموت، فاختار أن 

مر شرب الخ تب  ي جيء الكا فاً، لي موت نز حل وي قه الأك طع عر يق و
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والشاعر والأديب والجواد والمنجم كشاجم، وليحل من بعده )عبد 
 ه (.130الصمد بن العذل( المتوفى سنة )

وليختار )مقداد مسعود( من بعد عبد الصمد الشاعر )السيد      
يرة اسماعيل بن محمد( الذي كان كثير الهجاء والذي لا س -الحميري 

تيم  ئة( الي ير. ليجيء دور )عمرو بن قمي يل ال كث له، وله من الشعر الجم
قب  يق، وليل في الطر مات  سرى ف لى ك قيس ا مرئ ال فق ا لذي را ا
حو  توفى ن سي( والم طيم الأو بن الخ قيس  تالي ) كون ال ضائع( لي )بال

م( الباقي على جاهليته رغم حلول الاسلام، فكان )لقيط بن 510)
ل يادي( وا مر الا طع يع لذي ق قة، وا ته بد تاريخ مو عرف  لا ي ذي 

ها  قوم ب غزوة ي من  مه  حذر قو سالة ي تب ر ندما ك سانه ع سرى ل ك
سابور ذو الأكتاف( لقومه، ليحسن اختيار )بشر بن أبي  –)كسرى 

م( كان فارسا شجاعا، فكان التالي 422حازم الاسدي( المتوفى نحو )
ا يقال، ليحل من م( كم548الشاعر )المتلمس الضبعي( المتوفى نحو )

نذر  بن الم نادم النعمان  لذي كان ي شلي( ا بعده )الأسود بن يعفر النه
حو ) لأرجح ن لى ا بد 500مات ع بن الع فة  تالي )طر كون ال م( لي

البكري( الذي نشأ يتيماً وعاش حياة لهو، قيل قطعت يداه ورجلاه 
سة  في الساد هو  مات و قد  يل( ف لام القت ب  )الغ قب  ياً، يل فن ح ود

ش حو )والع لت 453رين ن تى؟ خ من الف قالوا  قوم  صاحب )اذا ال م( 
انني عنيت فلم اكسل ولم أتبلد( من بعد )الغلام القتيل( يحضر )ابن 
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ه ( والذي 300لنلك( الشاعر الذي هجا المتنبي والمتوفى حوالي سنة )
مان  في الز قدحا  –قال  ما و حل  –ذ بل لي من ق شاعر  له  لم يق ما 

شاعر  سعدي( ال لأحمر ال ُدر )ا لذي ه ماردا وا كا  صا فات كان ل لذي  ا
نه تاب من اللصوصية قبيل وفاته نحو  يقال ا برأ منه قومه، و دمه، وت

ية( هو التالي والذي )كان جميلا،  960) يد بن الطثر ه ( ليكون )يز
يقال كان عنينا، أحب امرأة اسمها وحشية، ُسجن  تفتن به النساء، و

ه ( ليجيء من 633ا سنة )ل كثرة ديونه، فقد كان مبذراً، مات قتل
بعده )أعشى همدان( والذي أسِر في الديلم في إحدى غزواته، فأحبته 

وهو في الأسر، ثم خلصته في  –كما يروى  –هناك ابنة الأمير الفارسي 
جاج نحو ) بت معه، قتله الح ه ( ليجيء صاحب ليلى 601الليل، وهر

بة بن الحمير( الذي قتل نحو ) ه ( وليخلي 603الاخيلية من بعده )تو
بة المكان ل  )دهبل الجحمي( الذي اشتهر بجماله، وبحبه لامرأة اسمها  تو

حو ) مات ن مرة(  ما 571)ع يري(  فرغ الحم بن م يد  كون )يز ه (، لي
ياد، والذي كان يكتب شعره على  ّ ه بن ز قبل الأخير، حبسه عبيد الل
مه حوه بعظا صار يم ثم  لت  ظافره فزا حوه بأ يؤمر أن يم سجنه، ف  جدران 

حو ) مات ن مه  بل 577ود ثل( دع بة ال كو خر )كوك ه ( وكان آ
 ه ( والذي كان مولعا بالهجاء.110الخزاعي المتوفى سنة )

*** 
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كب      من ال كوا شد  صناعة ح لى  سعود( ع قداد م مل )م قد ع ل
من الشعراء الشعراء.. ما بين سيد قومه وصعلوك، أو عاشق أو هجّاء.. 

لا أن ال تل، إ غازٍ ومقا لص  بين  خروجهم ما  كان  كل هؤلاء  جامع ل
لى  يد ع مع، والتأك مة، المجت لأب، الحكو ية ا سلطو نات ال لى المهيم ع
لدى  ما  فوق  سلطة ت شعر  نت لل قد كا سواها، ف عن  فة  بة المختل الكتا
كان  ما  غاء، و قوة الإل مان  ياة، وللز سلطة الح نت للمرأة  لأمراء، وكا ا

ص عا م شكل مجتم سوى أن ي سعود(  قداد م شاعر )م مام ال هل أ غراً. 
مرة  هذه الز لى  كان ع هل  شعراء؟ و ية ال مة جمهور نه إقا كان بإمكا
المباركة من الشعراء أن تنبذ خروجها على الحّس الجمعي؟ ومن ذا كان 
سه  عن فر لى  عد أن يتخ هذه، ب ية ك نة/ جمهور يدخل مدي نه أن  بإمكا
سكونية  مد ال صناعةٍ تعت جل  من أ ضات  ليء بالتناق خه الم سيفه وتاري و

 والطمأنينة؟ والملل
لقد كان الشعراء ومازالوا بحاجة الى صناعة مدينة، وإن تكن      

سهم،  شعراء أنف قوانين ال قوانين سوى  نة مفتوحة، لا  ضلة، مدي غير فا
سها، ولا سلطة لأحد عليهم  صيدة نف ولا سلطات سوى سلطات الق
سوى سلطة الشعر.هل كان )مقداد مسعود( مخططا لجماعة )كوكبة 

 85عندما كتب من قبلها )ما لم يقله النفري( ص 87ال كوثل( ص
قول  بارة( لي ضيق الع تى ت يا ح سع الرؤ ما إن تت سابقا ) قال  لذي  وا

 )مقداد مسعود(:
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يق يق/ وهي السفينة/ صالحة للغر  "الكتابة غابة/ قابلة للحر
ساني/  صاني ل صاني/ وح لامي ح يق/ ك طرة وطر بين قن ما  ثل  ما

 .86وعيني/ لجام الحصان" ص
تم شعر  *  يوان ال تاب )د من ك لاه  مات أع يع المعلو ستقاء جم ا

 العربي(، الكتاب الأول والثاني للشاعر )علي أحمد سعيد( أدونيس.
*** 

 
)كوكبة ال كوثل( إنها الصحبة القلقة رغم ثباتها، التي انتقاها      

تي  ها، وال تي يكتب صيدة ال ية الق شكيلها وفق بن )مقداد مسعود( ليعيد ت
اف أساسا. الشاعر يجمع شظاياه وكسره ليوالف ما بين تعتمد الاختل

السيد والعبد، ما بين الأمير والصعلوك، ما بين الفتى والشيخ، ما بين 
ما  جاذب، و قارب وي ي يربط، و ب و نه يركّ مه. ا هدور د ضائع والم ال
ماذا والى أين سوف تصل به  كان مسؤولا عما فعل وكيف فعل، ول

 القصيدة.
قبل أن يعاينهم )مقداد مسعود( ليضعهم على هل كان الفتية      

قرون  نذ  صابعه م ظر أ سيجا انت منهم ن صنع  ياده ولي سفينته/ ج هر  ظ
عل  لى ف لذاكرة ا حول ا سمائهم، لي في أ يواتهم،  في ح ينفخ  قرون، ل و

لقد كان الشاعر أكثر من معمار عندما نفخ في الغبار الذي   شعري.
من ذ ستلهم  ستطاع أن ي ندما ا جراً، ع حول كان ح تاريخ، ولي كرة ال ا



 066 

لى  يد ع ضع ال صاء، وو حث والاستق لى الب مي ا عل ينت لى ف قراءة ا ال
شعري  عل ال مال الف قارئ بإك قوم ال كن أن ي من المم هل  المطموس.
شاعر  ساك بال من الإم يتمكن  قداد( ل تأخر )م شاعر الم بدأه ال لذي  ا
تاريخ الأدبي/ الشعري متوفرة وتحت يد من  المتقدم؟هل إن كتب ال

 بها؟يطل
قارئ       لب ال سعف ط سعود( أن ي قداد م لى )م كان ع هل 

وليتحول الى باحث في التاريخ والسير والتراجم، متخلياً عن الوظيفة/ 
مي  عل ينت بة ف شعري؟ إن كتا عل ال به الف صد  هده وأق لذي تع عل ا الف
يوات،  لى ما يسمى تسليط الضوء، في صناعة كشاف للح للتوضيح، وا

ن لى بي قارئ ع كون ال من لي بد  شاف لا بة/ ال ك هذه الكتا مره،  من أ ة 
عن  شاعر  لى ال عد أن تخ خر ب شخص آ بل  من ق صناعتها،  حدوثها و
كذا  لى ه ته ا عن حاج قارئ  لن ال لن أو يع عد أن أع سواه، ب مة ل المه
مجموعة من الهوامش. لقد كان )مقداد مسعود( أكثر من أمين على 

ق ناء احتراما وت فا للمنجز كتابة نص يعتمد توفير فرصة الانح ديرا واعترا
 وبالمنجز الشعري ل كوكبة من الشعراء الأسلاف.

 
(90) 

ياة؟       هل كان )مقداد مسعود( صاحب متحف للوجود/ الح
نيس( أن  ستطاع )أدو يات ا يا لمقتن مة أو مقتن ي جار كر جامع أح أو 
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كان  قد  فاء. ل هاة والاحت عة والمبا صدر للمت ها، كم هتم ب من ي ها ل يوفر
سعود( قداد م جاذب  )م قوة الت قوة/  من ال لك  صيدة تمت سس لق يؤ

يض  والتماسك ما يؤهلها لأن تتحول الى فضاء من الاحتجاجات، وتقو
في  لاتوافق  مد ال شعراء تعت من ال بة  هذه ال كوك لأن  ياة، و ماط الح أن
لى  فرض ع توفر/ أن ت ستطاعت أن  ية ا صية/ الفردان ها الشخ حيات

توفير م بر  فه ع قول موق لاحق أن ي شاعر ال هم ال يز ل شعري يج بر  ع
شعراء  كر ال يث يبت تاريخ، ح سط ال سه و قارئ نف جد ال ضور، لي الح
سهم  قدمون أنف هم ي خاص، أن بالمفهوم ال لزم  ير م طا غ سهم هبو لأنف
قد  قراء  شعراء الف من ال صرة  بة معا مع كوك ضامن  عض الت نوا ب ليعل
شاعر/  سعود( وال قداد م ثانيهم )م سعيد( و مد  لي اح هم )ع كون أول ي

ذي هو القارئ، الباحث عما يسميه الآخرون الحقيقة، تلك الألف ال
لأثر  عن ا قة  عن اللاحقي حث  بل البا ية،  لى الجمود ية ا قة المنتم الحقي

 الذي تتركه الريح/ الحلم من ورائها على الحجر.
*** 

 
به       هل كان )مقداد مسعود( يعمل على صناعة ما يختم به كتا

لق م سور( ليغ يش ن من ر ياد  شعري )ج كان ال ياة؟ أم  ضيع الح وا
كي  ها! ل  من وجود كاك  لا ف تي  غاليق ال عده الم من ب كاثر  يدمرها، لتت
شافه/  يتم اكت سوف  جذر  جود  تتلخص بو مة،  ياة قائ نة الح قى مح تب



 068 

لا  لاثون فع حد وث جدار الأول.وا سقوط ال ظة  جوده لح شاف و اكت
ياً.  شعر

من ثلاثون شاعراً وشاعرة واحدة، من بين المئات والآلاف      
قول أو  من ال لنمط  هذا ا لى  جاوزاتهم ع شاعريتهم، بت ترف ب شعراء المع ال
صي،  ناك رأي شخ كان ه هل  بة ذاتها؟ هذه ال كوك ماذا  كن ل ذاك. ول 
ية شخصية، أو موقف انطلق من خلاله )مقداد مسعود( ليضع  أو رؤ
خل  ما تب يرا  ية كث شعر عال  من أف نى،  سين أو أد قاب قو شاعر  كل 

تجود بالمختلف.وهل على الشاعر أن يبرر أفعاله، أو  الحياة بأمثالها، ولا
صيدته،  تب ق شاعر يك قارئ؟ ال يدي ال بين  فاتيح  عة م ضع مجمو أن ي

تنسل من بين يديه عالماً أو غافلا الى حيث  -تجاوزاً   –وحين تكتمل 
القارئ، وما من حل يقول )المعنى في قلب الشاعر(، بعد أن أصبح 

قارئ. طن ال كب/ ب في م نى  فة،  المع عددة والمختل ياة المت فاهيم الح إن م
هو  قارئ  لى أن ال قول وتؤكد ع ستبدة ت عات الم مد القنا لا تعت تي  وال
عاني  من إدراك الم عارف  لال الم من خ متمكن  يد ال كائن الوح ال
سه،  شاعر نف له ال لم يق ما  لى  صول ا لرؤى والو قف وا باني، والموا والم

لم مل للح متمم ومك كائن  لى  قارئ ا حول ال حاول  وليت لذي  لأول ا ا
 الشاعر نفسه الإمساك به، ووضعه داخل قفص الكلام.

*** 
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عاً       كن جام لم ي ثل(  بة ال كو في )كوك سعود(  قداد م )م
للأخبار، أو مؤرخا للأحداث، أو باحثاً عن المختلف، ولم يكن متتبع 
سا  قات، أو مؤس صانع مفار كن  لم ي جزات،  صاحب مع لا  ثار، و آ

خاً في البوقات، ورافعاً الغطاء عما ينتمي الى للاختلاف، بل كان ناف
المطموس، ليظهر على السطح الكائن القارئ، وربما كان كل ما سبق 
مع  لنفس و مع ا قات  صناعة العلا في  ية  نه.إنها الحميم يه ع تم نف أن 

بدع حد الهوس، والهوس هنا  جد الإنسان الم أن  –الآخر، تلك التي تم
شياء والمف فردات والأ حول الم لى تت ية ا ية والاعتياد صل العاد ا

شخاص،  من قبل.)الأ جود  ها و كن ل لم ي نات  لى مكو ستثناءات، ا ا
تات، الأحجار( كل ما يقع، أو ما يمكن أن  الأماكن، الأزمنة، النبا
لأكثر  هو ا لاف  قارئ أن الاخت كد لل ير، ليتأ سلطة التغي حت  قع ت ي

 حميمية مع الشاعر
 )أيتها الحياة

 أيتها
 الحياة
 لناقمينلسُت من ا
 عليِك.

 كل جرائمك ضدي
 نضدتها
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 ذاكرتي في ملف
 وبريشة دعلج

 خطت على الملف
 )جرائم ودية(.
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 شفرات النص..ومفروزات الكحل والزبيب..
                                                     

(9) 
الذي من اي المعابر من الممكن ان يخترق القارئ ، الفعل الكتابي 

مايختصره  –يقوم به الشاعر مقداد مسعود عبر كتابه الشعري الموسوم 
؟ اي من المنافذ من الممكن ان يتخذ منه -ال كحل يتوسع به الزبيب 

القارئ وسيلة للوصول الى ما يريد ان يقوله الشاعر ، علما ان الشاعر 
لم يكن شارحا او مفسرا ، بل كان معتمدا الخوض في حقل اخر 

ومتضاد تماما ، واعني به الحقل الذي يشتغل  على ما وراء  مختلف ،
وهذا ديدنه في معظم مايكتب .فما دام هناك   -ميتا قول  -،القول 

يقي    -واقع وميتا واقع . او ما هو متداول بين شريحة المثقفين  فيز
يقي   قول وميتا قول  –فمن المفترض ان يكون هناك   -وميتا  فيز
على اجتراحه .اذاعلى القارئ ان  –قداد مسعود م –.وهذا ما يعمل 

لا يتصور ان كل الطرق سال كة . وان البراءة كافية تخلصه من 
يا  –احابيل القراءة .هل يبدأ القارئ من صفحة الغلاف الاولى  الثر

ام الصفحة الرابعة / الأخيرة  حيث صورة الشاعر واقتباسه ؟ ام  –
!ام سوف يبدأ  7اث صام من الاحد 4ص –عذراء اليقظة  -من 

من الفهرس !  الذي عمل الشاعر على منحه عنوانا اخر ، عنوانا  دالا  
.  116ص –غصون ال كحل والزبيب  –فاعطاه صفحة الغصون 
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هذه الصفحة التي يجب ان توحي للقارئ بان هناك شجرة / ديوان ، 
ية وان هناك ثمارا / قصائد ..الشاعر  وان هناك غصون / حقول شعر

ب بالعنوانات منذ البداية ، في محاولة منه ، لأستفزاز القراءة يتلاع
ذاتها كفعل من الواجب ان يكون غير منتم للسكونية . في عذراء 

يعمل الشاعر على شيء من الإسفار ، انه يرمي  4ص –اليقظة 
بسنارته  ضمن  شي من  الغواية .... لا من اجل الاطاحة بالقارئ . 

تعتمد على كشف بعض الاوراق .التي بل من اجل صناعة علاقة 
لاتذهب بما تمتلك القصيدة من خصائص . حيث تتوفر الابانة ، 

 والقرار ، والتحدي ، والتصريح والاستناد على المختلف . .
(1) 

 4ص –عذراء اليقظة   -هل من الممكن ان يتحول هذا النص 
مل . بين يدّي القارئ كما تحول من قبل بين يدي الشاعر الى ورقة ع

يا ، وما  ول كن قبل هذا ، ماالذي تريد ان تقوله القصيدة، عبر الثر
دلالة ال كحل وكذلك الزبيب ؟ وهل هناك تطابق وتماثل ، ام علاقة 
افتراق واختلاف ام ان هناك علاقة توازن وتكامل ! وهل بأمكان 
الشاعر، أن يأتمن القارئ على ما يكتب ؟ اي هل يمتلك الشاعر 

ياتها . وعن القراء واختلاف معاييرهم ! تصورا عن القرا ءات ومستو
ام ان القصيده بامكانها ان تدافع عن نفسها عبر مفروزاتها . عبرما 
تمنح كل قارئ ما يوازي معرفياته . ام ان قلق الكتابة سوف يصاحبه 
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لحظة القراءة التي سيقوم بها سواه .! ليظل مكبلا بالحراك أي ان 
تنتهي بوضع القلم جانبا . او ما يكن ان  مسؤلية كتابة القصيدة لن

واذا ما صح هذا القول فهو لايصح  –يطلق عليه البعض موت المؤلف 
 –مقداد مسعود  –ما دامت القصيدة قادرة على التواصل .ان 

الشاعر لم يعد مقتنعا بما تقع عليه العين / ال كحل . وسيلة البصر هذه 
ير الواقع بل لتصو ر ضواهر الواقع اما لاتشكل سوى جهاز لتصو

من مهام سواه ، ما يمكن ان تسميه اللاواقع فتتصوره البواطن ، او 
من مهام الخيال الذي تغذيه المعارف ، ومخيال الشاعر هنا لايشتغل 

 على المادة الخام للواقع المعيش . 
(2) 

لايسمي الاشياء بأسمائها  . فهو يعمل على الايحاء ،  –مقداد مسعود  –لأن 
يقاد ذهنية القارئ ومدها بالأشارات ، وما اشارة الزبيب الذي اصله على ا

ال كرم / العنب إلاّواحدة  لأدارة وجهة القارئ الى ماء العنب الى النبيذ  ، 
 اطلاق قدرات المخيال من عقالها  وقدرته على

 
الاختصار والتوسع ، وال كحل والزبيب ، العين والمخيلة ، لابد لها من فثنائية 

ير رأس القارئ لتدفع به الى حافات القراءة البعيدة عن الواقع وتفسيراته ، ان تد
ّ ان  ورغم تصريحات الشاعر باعتماده اليقظة / الصحو مفتاحا للكتابة ، إلا
ذخيرة القصيدة لايمكن ان تفتتح بتوجهات القارئ  الذاتية . فذات القصيدة 

 لايمكن للشاعر وكذلك القارئ من اقصائها  .
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على  –عمل على  الحد من حراكها  –لقصائد التي اختصرها ال كحل ولان ا
تجميعها قد توسع بها الزبيب / اطلقها . تلك القصائد القصار لم تكن قابلة للنفاذ . 

 ونضوجها لايمكن ان يؤدي 
التلف لذلك سوف تبقى محافظة على قدراتها في صناعة تعدد القراءات لذلك 

واصلة في  التأني في  اطلاق الاحكام . وان فان القارئ سوف يكون بحاجة مت
 –وضع اليد على مصدر انتاج الاحكام لا يمنحه حالة فضائية  نهائية . فقصيدة 

 –قصيدة ولودة . متعددة الارحام . القصيدة المعاصرة عامة  -مقداد مسعود 
قصيدة قلقة . لان الشعر عامة ، منذ بدايته ،  –رغم عدم ضرورة الاستشارات 

كن إلاّنتاج مواجهة الكائن البشري للمجهول /المستقبل الجزء الغائب من لم ي
 الزمن الذي لم يكن الانسان الاول عارفا بكنهه .

ية بعض النظر عن سكونية الواقع ،  من الممكن ان تشكل هذه بنيه شعر
فالشاعر لايجوزله ان يكون مرآة عاكسة لواقع معيش مصاب بالخجول والترهل 

يائي  واذا ما عملنا هي التي تشكل المرآة حتى تشي   –ان القصيدة كشكل غير فيز
/ تكشف دواخل الشاعر  لابظواهر الواقع الواقف خارج الشاعر . وبالتالي فان 

 القصيدة هي البنية القادرة على تقديم محمولات الشاعر .
سوف يجد القارئ ان الشاعر مأسور  –مقداد مسعود  –في معظم ما يكتب 

المراكز او البؤر داخل النص الواحد على الرغم من ان هندسة  بفعل تعدد
ية كهذه تكاد تكون فعلا عاما . الا ان وجودها بشكل واضح وبين وملفت  معمار
للنظر في النص المسعودي يكاد يكون خصوصية مكشوفة . الشاعر داخل نصه 

يف -لا يقر له قرار . ما ان يلقي عن كتفيه حمله /  صخرته   حتى   صخرة سيز
يبجث عن سواها الطالعة من المكان المحيط به . تلك الصخرة / الوهم . هذه 
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الصخرة التي تتحول الى وسواس جميل ، الى حالة من الجنون الهادئ المنتمي الى 
 الجماليات ..

 
(3) 

 هل هناك قوانين تسير هكذا افعال كتابية  ؟  
هكذا يجب أن يكون القارئ الذي في حيازة الشاعر ، قارئ غير متعجل . 

وإلاّ سوف لا نحصل الا على كومة من القش . قارئ لا ينتمي الى السكونية 
ّ بقدر انتمائه للتأمل . قارئ متأن ، يحايث القصيدة رغم تعدد الانتقالات  إلا
التي لاتعود لمرجعية التدفق اللغوي . بقدر رجوعها الى تدفق الافكار والصور 

تشكيل بنية النص . هذا الفضاء الذي يعاين  الخاضعة لتصور سبق يعمل على
النص بعين عدم الرضا من أجل حذف سلطة القناعة والتي هي واحدة من 
مفروزات ضرورة الابقاء على ما مضى على اعتباره نسقا يهيئ  للشاعر وللقارئ 
شكلا كتابيا قراءاتيا مقبولا  من قبل السلطة المحافظة . قد يكون هناك قانون 

كما هو الحال مع  –قد يقف النص الشعري خارجه  –ل الكتابي عامة ينظم الفع
 –وان تداعت هكذا قوانين وانظمة في الفترة الاخيرة  –النصوص السردية مثلا 

ياضيات ،  او نصوص الكتابات الاخرى في الفلك والدين والثقافة والتاريخ والر
ياضيات / لن تقف داخل قفص ال –مقداد مسعود  –إلاّ ان القصيدة لدى  ر

الفرضيات الهندسية . والمطلوب اثباته والبراهين  واذا ما تم تحجيمها ، فسوف 
تقوم بنسف نفسها وبتدمير ما يحيط بها من قوانين وانظمة وفعاليات ، تعمل على 

يه النص لا على تنظيمه .   تشو
القصيدة ما بين ال كحل / العين والزبيب / الروح ، ما بين الواقع واللاواقع  
تنتج أشكالها الهندسية التي لا تنتمي في الاساس الى التشابه . فما ان يجد الشاعر 
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 نفسه وسط توصيف او اظهار حتى يعدل / يميل عنه لسواه . فالبؤر المتعددة 
  تعتاش عبر وجودها على وجود 

 ماقبلها ضمن حالة مؤقتة ، لتحل محلها  أزاحة ثانية .. أزاحة  
 

(4) 
 خمس وستون قصيدة . .ثمانية غصون ، و

ثمانية عناوين رئيسية وخمسة وستون عنوانا فرعيا . بصفحات تعدادها مئتان 
وثلاثون صفحة . تقف تحت عنوان لتجربة او لمجموعة تجارب تشتغل على صناعة 
المخيلة  . هذا المفصل الذي لايمكن لغير الذخيرة المعرفية التي يمتاز بها الشاعر . 

ل على دفع الارتجال او الارتباك جانبا ، ليفسح المجال الى هذا الخزين الذي يعم
 صناعة النص . 

ان هذه التقسيمات / الغصون والعنوانات والاشتغال على المفروزات التي 
تتحرك خارج سكونية الواقع المعيش . هكذا هندسة لابد لها من ان تشكل مجموعة 

نه من الدخول الى توجيهات قراءاتية توفر للقارئ اشارات وايحاءات تمك
 ت النص . من غير ان تفسر ،شفرا

 لتبق مهمة صناعة المختبر من مهمات القارئ .أو تشرح 
يقف خارج السلطات التي لاتشتغل على صناعة  –مقداد مسعود  -ولأن 

الشعر لذلك سوف يراه القارئ شبه متفرع للقصيدة . فالمفردات الحياتية لا 
ية يمكنها ان تعيق اشتغالات الشاع ية . وكذلك الحال مع الانتماءات الفكر ر الشعر

والوقوف تحت خيمة السياسة اضافة الى السلطات الايدبولوجية ،  وماينتمي  
 الى التحريم والممنوعات .بدءا بسلطة المجتمع مرورا 
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ً بسلطات الدين  والميثولوجيات والتوجه الجمعي .  بالدولة /الحكومة  وإنتهاء
ية والانماط السائدة .  وعلى القارئ ان يضيف الى ماسبق ،قدرة الانساق الشعر

وهدفها لتدير الجديد ، والوقوف بمواجهة التجارب المستحدثة . وذلك عبر تفعيل 
سلطة القدامة . ان هذه ال كم الهائل وسواه ، كثير ما دفع بهذا الشاعر او ذلك 

يات المنتجة ل ً لثقافة بدءا بالادالمبدع وعلى العديد من المستو  ب  وليس انتهاء
بالموسيقى او الغناء كثيرا مادفع المشتغلين وسط هكذا افعال ابداعية الى    التخلي  
عن  مستقبليتها  أوالى الدخول الى فضاء القناعات او ركوب قطار السطات 

من الممكن ان يكون قد وقف . او سيكون واقفا  –مقداد مسعود  -المضادة .
ات  . او بمواجهة مجموعة  . حاله حال ال كثيرين بمواجهة واحدة من هذه السلط

من الشعراء والمبدعين . وقد يكون من ال كثرة بمكان . الا ان قوة سلطة الابداع 
المتمثلة بكتابة القصيدة المختلفة . واصراره على الكتابة المتميزة مكانه من ان  يقف 

تلك الارضية التي  على ارضية صلبة قوامها المعرفة والوعي والادراك والمخيال .
مكنت الشاعر من ان يقلب الموازين . وان يحول البعض من السلطات التي 
تمتلك شيئا من  الضدية  الى سلطات سائدة .  الى بؤر اضاءة . والى والى دليل 
عمل ،فمن العلاقات الفارقة في صناعة الشاعر للابداع عدم انصياعه للأدلجة  تلك 

كثير من المبدعين . وحولت العديد منهم الى دعاة السلطة التي ادارت رؤوس ال 
سلطات السياسية . والى مجموعة من البواقين . حيث يتحول النص الشعري الى 

 بيانات ،والنص السردي الى تلفيقات . والابداع الى انتاجات للصحف . . ..
(5) 

لابد له من ان يفتح عينيه على  –مقداد مسعود  –القارئ لما يكتب 
ّ يغفل امرا من الممكن ان يحول القصيدة الى ترديد اتساعهم ا من اجل ألا
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لمقولات السياسي تلك القصيدة التي سوف يتحاشى الشاعر كتاباتها . ليكتب 
 مجموعة نصوص في الانتماء الى الوطن . الى الجماعة . 

ية بقد ما كان مخلصا للانتماء  –مقداد مسعود  -لقد كان  مخلصا للقضية الشعر
وقد استطاع عبر هكذا كتابات ان يخلق حالة توازن ، استطاع عبرها من  الفكري

يط بالانتماء للفكر .ان قراءة  امينة  الحفاظ على فنية النص الشعري مع عدم التفر
بمجموعة 83-59ص -67ة للغصن الثالث ، ، غصن نمنمات   آذار مناسب

وف تؤكد للقارئ عشر ، ان تؤكد تلك القراءة ماذهبنا اليه..وس نصوصه الأثني
ية حول مناسبة ما .  مدى حرص الشاعر على الكتابة الشعر

مقداد  –مع عدم الانتماء لكتابة قصيدة المناسبات ..لقد استطاعت قصيدة 
ان تعلن عن نفسها ، عبر لحظة انتمائها للفن وللمخيال ، ولصناعة  –مسعود 

قد استطاع ان يفعل اللاواقع . مع الاستفادة من لحظة الساكنة / المناسبة . ل
تلك اللحظة لتتحول الى مجموعة عقود تمتلك من التحولات ما يمكنها من الانتماء 
الى حركة الافكار غير الخاضعة لسلطة التحجيم ،بل ان العديد من هذه النصوص 
رغم انتمائها الظاهر للفكرالسياسي مرة / ولأدب المناسبة مرة اخرى . إلا انها 

بة الابداعية مالا يصنفها ضمن تصنيفات الكتابات السياسية . تمتلك من فنية الكتا
بل ان ال كثير من القراء سوف يقف عاجزا عن الوقوف الى جانب محاولات 
التحجيم في سحبها الى جانبه . اذ ان الفنية  التي تتمتع بها هذه القصائد استطاعت 

فطنا لما  –ود مقداد مسع –ان تعصمها من الدخول الى نفق الادلجة . لقد كان 
 يكتب ، عارفا بمطبات جادة الشعر . غيرقابل للوقوف تحت سلطة الواقع .

(من الممكن ان 67ان توجيهات الغصن القراءاتية ) منمنمات  اذار بمناسبة 
ّ ان تلك النصوص لم تكن خاضعة  تشكل حالة مضادة للقراءة الحيادية .إلا

: حقل فني ابداعي يعتمد على تشكيلة  للمناسبة بقدر انتمائها للنمنمات ،والنمنمات
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تلك الخرز الصغيرة الناعمة ، المتعددة الالوان  . والتي    -النمنم   -تأخذ من 
تدخل كمادة اساسية في فن التزين للملابس او المنسوجات الشعبية وهي تنتمي 

فن التطعيم بالخشب . اذا هي محاولات  -الأرابسك   -كذلك لأصطلاح 
 ناسبة ، وليست الكتابة عن المناسبة .للاحتفاء بالم

    (6) 
انتقالات الشاعر ضمن مايسمى بالاستهلال أوالافتتاحيات . لم تكن حكرا 
على النص الواحد . بل استطاع هكذا نسق ينتمي الى الاختلاف ان يمد اصابعه 
الى جميع القصائد يمنحها صبغته المتغيرة .. شكل  إنتقالة توفر للشاعر مساحة 

ية مرة . ولأستخدام الصورة مرة اخرى . اوس ع للحراك . . . للاستخدامات اللغو
مساحة بمستطاعها اكساب القصيدة دما دافئا وهواء نقيا يتمكن الشاعر من 
خلاله التخلص من ضغوطات نمطية الكتابة . بل ان انفتاح النص يجبر الشاعر 

يات جديدة للكتابة . قد يشكل امتداد اليد الى اجناس  على البحث عن مستو
ابداعية اخرى متجاورة او غير متجاورة . يشكل هذا الامتداد واحد او اكثر من 

يات . اضافة الى قدرات الشاعر في تجديد الصورة لا استهلاكها .  هذه المستو
بحاجة الى قارئ فطن ،  –مقداد مسعود  –وعلى الرغم من ان كتابات 

حالة الادهاش والتي هي واحدة من  صبور غير متعجل في استقبال النص إلا ان
مرتكزات النص لدي الشاعر ، لاتمنح  القارئ فرصة أنية لهكذا حالة من التأني 
. وبالتالي فسوف يجد القارئ نفسه مضطرا الى انتاج قراءة اخرى ، تمكنه من 
استيعاب الدهشة ،مع دعم التضحية بمفاصيل النص الشعري .. ال كثير من 

كل  –ى من خلال القانون الذهبي / اللاقانون الذي يعلن مفاصل الادهاش تتأت
شيء شعر ، كل شيء مخيال ، كل شي دهشة .القصيدة لدى شاعر ال كحل 

لاجديد تحت الشمس والتي تنتسب  –والزبيب تعمل على تدمير مقولة 
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ية  والبونابرتية  يتار كل الاشياء  –لتحليها الى ركام ولتقيم  بدلها مقولة  –للعسكر
هذا الفعل ذو الوجهين ،الأقالة والاقامة هو من يمنح  –تحت الشمس  جديدة

 القصيدة القدرة على تجديد تصورات القارئ حول الذات وحول العالم .
(7) 

على الرغم من اهمية ال كحل / العين في تحديد نقطة المسار لحظة الحراك   
تجد نفسها  فأن الزبيب / الروح هو الذي سوف يكمل ما بعد النقطة التي سوف

 وسط نسق الالغاء .
لتترك المجال امام المخيلة في صناعة العالم الآخر . اذ ان قدرة اللا متوقع هي 
التي سوف تملأ القصيدة بما ينتمي الى المفاجات التي كثيرا ماتأخذ بيد القارئ 

 –الى عوالم لم تكن قد رسمها على ورق توقعاته . القارئ مجبر على الانقياد 
بل كمكشف . القارئ سوف لن يجد امامه تاريخا او وقائع . لن  –ة لاكفريس

يجد ابطالا او خرافات . لن يجد اساطير او كائنات متعارف عليها . القارئ لن 
 يجد سوى نفسه والشاعر  كذلك داخل القصيدة .

(8) 
هل من الممكن ان يجد نفسة ممتحنا ؟باحثا عن مخرج يقيله عثرات القراءة 

يحظر في الذاكرة وكذلك في المخيلة ، من اجل ان يعثر على ألية  ؟ام انه سوف
تزيح من امامه قراءات اولية وواقع معيش ساكن . لتضعه على ساحل القصيدة 
يق / البحر . اذ لا وجود لساحل آخر. فكل مابعد  . اوتقله الى منتصف الطر

من خارج  الساحل الاول / نقطة الشروع هو البحر . قدرات القراءة لا تأتيه
 التكوين الثقافي والمعرفي . بل ان الباطن هو وحده من يتمكن من الاحاطة 

يل النص الى منصة  للأبحار ثانية  وبما إن  بأ شكاليات القراءة وبالتالي تحو
الشاعر لايكل ولايمل من صناعة اللاحدود / اللاواقع ، فأن المخيال سوف 
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يب من التصورات هل كان يكون بدوره مصدرا للغريب من الصور ، الغر 
 الشاعر يعمل على استنفاد قدراته في صناعة العقل الشعري ؟ 

 
 

(90   ) 
بل ورغم احساس  –انه لا يعمل على تدمير اللغة او كما يقال على تثويراللغة 

القارئ بفعل الشاعر في الوصول الى المختلف ، والى المغاير . إلاّ انه وضمن شعور 
وكل ما يدورفي فل كهما  –ان هو هدفه . الإنسان والعالم يشعر بأن الانس –طاغ 

ّ وفق هكذا  – فهما اداة الشاعر ووسيلته . الا ان القصيدة تأبى ان تكتب إلا
مثال متحرك او وفق هكذا نموذج غير سكوني .قد يصنع الشاعر على وجهه قناع 

ً احمر او  يا او موجة ً او نخلة ً او هنديا حصاة . انه سواه .سوا كان كائنا بشر
يقف خلف كل الأشياء الموجودة داخل النص الشعري . وما على القارئ الا 
ان يكون شجاعا في صناعة الأزاحة ليكشف عن وجه الشاعر المتخفي وراء سواه 
. بل ان الاخر الذي فد يكون صديقا او لا يكون الاخصما .هذا الاخر كذلك 

ال كشف هذه هي من مهام  يعمل الشاعر على عدم ال كشف عنه . اذ ان مهمة
القارئ . الاخر قد يقف خلف ذئب او خلف عنكبوت . او خلف مجموعة 

 للصوص....ا من فرائس . او خلف حشدا
الشاعر لا يكشف اوراقه . قد يترك بصمة على الجدار . أو بعض ظله على 
صخرة قد لايبخل على القارئ بدليل .. ببرهان أو بحلم . إلاّ ان كل هذه الاشياء 
لن تذهب معه حتى نهاية المطاف  ونهاية المطاف قد لاتكون الجنة . قد تكون 
ّ ان الاحساس بوجود النهايات هي  ً من نفق . إلا شيئا من الضباب . أوأمتارا
التي تمنح القارئ القدرة على  المطاولة .على البقاء على المقاومة على القراءة. على 
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فات لأن القراءة / الحياة لا يمكن  لها الاستعداد للمواصلة . مواصلة الاستكشا
ية اكتش  اف من خلاياها الممولة للتحديث ان تعلن ديمومتها الامن خلال استمرار

      
(99) 

انتقالات النص التي هي انتقالات الشاعر نفسه ، المتتالية ، والمتتابعة ، تلك 
 –ات المقتضبة التي ما انفكت تأخذ بيد القارئ . حيث الجمل القصيرة ،  والعبار

كثيرا ماتحول النص الى جملة واحدة . فرغم  –هكذا يكتب الشاعر قصيدته 
استخدام الشاعر لشروط الكتابة من علامات استفهام وتعجب والنقطة ، وتعدد 
النقاط ، والفراغات ، إلاّ ان جملة الشاعر لا تتجاوب مع هكذا اجراءات كتابية . 

و تماما من هكذا اشارات تمكن القارئ من اضافة الى العديد من القصائد تخل
الاستفادة من شروط القراءة . ولتتحول بالتالي الى حالة من التواصل الذي 
يحيل القارئ الى قراءة ثانية يتمكن من خلالها ان يضع اصبعه على اكثر من مركز 
لصناعة الاستجابة .ولأن ال كثير من مفاصل الشاعر تنتمي الى مهنة الساحر فأنه 

ية ، لأن قوة السحر في مغاليقه . سو ف لن يطلع القارئ على اسرار الكتابة الشعر
في صعوبة تفسيره وقد يستدل القارئ عبر حركة او اشارة على الفعل الشعري 
الذي هو نوع من السحر .الا انه لم يتمكن من الوصول الى منظومة الكتابة . على 

اك ال كثير من ادوات اللغة . الرغم من ان هذا القارئ او ذاك بمقدوره امتل
ال كثير من المعارف والوعي و الأدراك . الا ان ما يتفرد الشاعر عن  سواه هو 
امتلاكه للخيال . هذه الخصلة او مجموعة الخصال التي لم تفسر لحد الآن .تلك التي 
يسميها البعض بالموهبة التي لم يجد لها الدارسون والمهتمون  مبرر وجودها لدى 

ين عامة والشعراء خاصة ولا يمتل كها اي قارئ كان . الساحر الاول لم المبدع
يتلق دروسا في السحر إلاّانه يمتلك حسا منفردا حسا استطاع من خلاله تشكيل 
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آليات الفعل السحري المتمثل بصناعة الاتصال مع الالهة . علما ان صناعة الألهة 
ن اول من صنع آلهته . لقد في نهاية  الامر لم تكن حكرا على الساحر الذي كا

كان الساحر الاول يمتلك عقلا فذا ، تمكن من خلاله ان يصنع ان  تواصلا مع 
اللاواقع . وبالتالي اخذ دور رجل الدين وبامتياز . لذلك ساد السحر في اول 
مراحل تشكيل المجتمعات . ولتتشكل المرحلة الثانية عبر المنظومة الدينية . هكذا 

 مراحل تكوين المجتمعات .   –الغصن الذهبي  –يمس فريزر في السير ج –يحدد 
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 هدوء الفضة ..مواجهات االرسال والتمقي / 
 

(9) 
اعر مقداد مسعود ثمانية كتب اصدر الش -1093-قبل ديوان هدوء الفضة 

ية  اصدر جياد من ريش نسور . -1092-. في عام  شعر
اعر السابقه ،لابد له من ان يجد بعض الاشارات المتلقي كتابات الش

للبعض مما ظهرت من كتابات الشاعر ،بعيدا عن القصديه او قريبا منها 
 .سيجد هذا المتابع بعض القراءات /الاشارات .

  27ي( ص)في صحيفة من فضة اسلاف -9
 55الافئدة ( ص )اشعل صفيرك ظلمة-1
 65( ص فضة)وهو يسلمني بلا -2
 68ع صفيري سواي ( ص)لم يكن م-3
 70)ثم دارت النارنجة دورتها ولم يفتقدني سواي ( ص -4
 79) الان وأنا في اعالي الفضة ( ص -5
  87) الليل مكان من فضة (ص -6
 909)المرتجى /المؤجل ( ص-7
 14)عابرين بفضتنا ذاك الجسر ( ص -8

 أ/ أشارات الفضة الأولى والثالثة والخامسة والسادسة .
 –هدوء الفضة  –حول الى مادة /الثيمه للكتاب الشعري اعلاه سنت

 1093ص
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ية )بصفيري  ب/ الاشارتان الثانية والرابعة ستذاكر للمجموعة الشعر
 1099اضيء الظلمة واستدل على فراشي ( بصداره عام 

ية ) شمس التاريخ (  –ج/ الاشاره الخامسة  استذكار للمجموعة الشعر
  1099ص

سيتحول في  26رتجى والمؤجل (عنوان صد/الاشارة السابعة )الم
 هدوء الفضة

الى نص افتتاح )المرتجى ( والى نص ختام  –جياد من ريش نسور  -و
)المؤجل ( الا ان ماسبق من هذه الاشارات / الاستذكارات لم تكن 
نتاجا مجانيا بسبب غياب الذاكرة او بسبب فوضى الكتابة . بل كانت 

كتابة. الشاعر يتحول عبر استذكار الماضي القصيدة والتخطيط واضحين في ال
 واستجلاب المستقبل في لحظة ما . 

-1- 
ومن غير  –هدوء الفضة  – هل تشكل الفضة ضمن بنية جميع قصائد

 ؟استثناء
لما  قد لايتميز عن سواه بغير البرودة هل تشكل معدنا أوليا ؟ معدنا

سان . الا انه بين يدي يصنفه المشتغلون بالمعادن وتأثيراتها وعلاقاتها بالان
الشاعر لم يكن كذلك ؟انه معدن الفقراء الذين يفتنون ويتميزون به .معدن 
المثيولوجيات . المعدن الذي تتشكل من خلاله ال كثير من الروحانيات . 
وسيلة التحبب والتقرب والشفاء من بعض الامراض . وسيلة السحر 

رك ، معدن قد لايكون نفيساً الابيض .انه معدن الانثى للزينة وللذكر والتب
كالذهب والماس واللؤلؤ ول كنه الاكثر انتشارا بين العامة .انه كنز المعدمين 
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والموسورين . انه احد المعدنين الذين سوف تكوى به جنوب وجباه مَن 
ّ ه . انه وسيل جمال وفتنة  َ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الل كنز

 ووسيلة تعذيب وعقاب . 
الشاعر يعمل على صناعة معدنه هو ،لا معدن الاخرين ؟  هل كان

رغم وجوده بينهم . أنه يعمل من المتداول والمالوف كائنا آخر ينتمي الى 
يا / التغريب .    صناعة الفنطاز

يل برودة  يل الهدوء الى شيء من الخروج . يحاول تحو هل يحاول تحو
لذي لم يكن معدنه من المعدن الي حرائق ؟  في تجربة الشاعر مع المعدن ا

في تجارب سابقة والذي بات يشكل جزءا  –رغم تذكير القارئ به  –قبل 
من التاريخ الشخصي لكائن يعمل على صناعه التواريخ ،على صناعه 
المحمولات .هل استطاع هذا المعدن ان يمنع الشاعر من تدمير الثوابت 

 المحيط به؟
الى بؤرة /موقد .حيث  وأن يطلق به خارج الهدوء . الى حيث يتحول

تفعل النيران أفعالها في جسده. اذا ماكان معدن الفضة علامة من 
يتحول الى مجموعة  –مقداد مسعود  –علامات الصمت فانه بين يدي 

أصوات تمتلك من البلاغة مالا تمتل كه ال كثير من المعادن .الفضة من 
 الممكن ان تكون كل شيء إلا المعدن ذاته.

لفضة حنو، الفضه غبار ، الفضه حجر ، الفضه كائنات الفضة هواء ، ا
وان الانثى فنتراجع الى مكاننا لنطلق فترانا من غير ان نراها ، تثير فينا عن

المتفرجون وسط  خزائننا ، هل كانت تلك الفضة تتعاطى ماكان يفعله
  15)ظلام أبيض( ص
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ت ضة ام الكائنامن منا كان يستدرج الاخر، الظلمة أم نحن ؟!الف
التي لا وجود لها خارج معدن الضوء /على قماش الشاشة . مايقوم الهلامية 

به ) مقداد مسعود (لايمكن ان ينتمي الى العقلانيات . حيث الحكمة 
ّ ه عليه  والمنطق والكياسة . وكل مايعترف به الكائن الانساني ،الذي مَن الل

تكون  بالعقل وحسن التدبير ، ل كي لا يحسب على كائنات اخرى ، قد
 الفضة احد هذه الكائنات .    

      
-2- 

لايمكن ان يمتلك شكله  –مقداد مسعود  –النص الذي يكتبه 
التدويني ، هل للفضة قوام ، هيئة ، حدود ، كتلة ، فاذا ماكانت الفضة 
حجارا كان لها الصانغ خالقا .وإذا ماكانت كائنا كان لها الشاعر نافخا فيه 

ول أن يقول مايبعد الفضة عن المعدن الجامد / من روحه !! الشاعر يحا
البارد . هل كان يعمل على رفض الاستنساخ . ان يقنع القارئ على 
وجود كائنات تخرج من باطن حجر يشبه المعدن ، والذي ليس بمعدن . 
فلا معقولية المادة التي تتشكل من خلالها الفضة تدفع بالشاعر والقارئ . 

دخول الى حقول تقف خارج صناعة الكائن بل والقراءة كذلك الى ال
البشري . كائن جديد بهيئة قديمة . فلا حدود لشكل القصيدة ، أنها 
الحقيقة )المفترضة ( الوحيدة التي تقف خارج حقيقة الخالق والمخلوق . 

 الحقيقة الوحيدة التي يجب ان يتخلى عنها الشعراء .
الأعتيادي . أنها  . كائنات تقف خارج تشكيلات الإنسان الطبيعي /

الحقيقة / الأختلاف . تلك التي توجب على المتلقي  إلغاء محاولات صناعة 
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لأن أكثر  –مقداد مسعود  –التصانيف / التبويبات للقصائد التي يكتبها 
تصب في نهر الخروج من  –هدوء الفضة  -جهود الشاعر في كتابات 

وعلى يد ال كثير من القوقعة ، من أضلاع الجسم الشعري . بعد أن تحول 
الشعراء الى وعاء ، وأن كان على شكل الآواني المستطرقة ، اي وجود 
مادة واحدة صانعه لأشكال مختلفة . هذا الاختلاف للجينات اللامتشابهة . 

 لايمكن ان يصنع نصوصا جديدة .
تشكل طرقا دون غيرها ولا المباني دون المعاني . فالقدرة  لافالمغايرة 

يض فعل صانع لمساراته ، صانع لموقع قدمي النص . فألغاء   على التعو
التحجيم قد تتبعه بعض الهلاميات ، بعض ماينتمي الى العشوائيات ، 
لحظة تفقد القصيدة قانونها الذي ولدت من خلاله ، قانون القصيدة لا 
يمكن ان يعني حزام العفة . لأن تحصينات كهذه لاتنتمي الى الوجود 

ياوي/ الماد ي . بل الى مايشبه الشعور أو الأحساس . أنه الضوء الذي الفيز
 يخترق كتلة الليل .. 

* 
عن بعض  –مقداد مسعود  –يكشف  في الصفحة الرابعة  من الكتاب

يف  معاني الكتابة ية التي يتعهدها . لا من أجل ان يدفع بصخرة سيز الشعر
لا . على نفسه أو –الحمل حملين  –الى القارئ بل من اجل ان يزيد 

بل الاستعداد لاستقبالات أخرى اع ليس حالة تخلص من المسؤولية فالأبد
لمسؤوليات أضافية .هل كان الشاعر يحاول الخروج من التيه ، من عنق 
الزجاجة، ليجد مشروعه الأبداعي  محاصرا بوجوب ايداع مايمتلك من 

يا لدى محفظة المجهول . وبدلا من ان يشعر القارئ بشيء من غب طة فنتاز
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التخلص من مسؤولية التدمير / تدمير النسق الأول / الثابت فإذا به يتحول 
 الى رجل القرارات الخاصة . 

مقداد مسعود يخرج القارئ عنوة من الذاتي الى الموضوعي ، ومن 
الفردي الى الجمعي ،ومن المعلوم الى المجهول ، ومن الظاهر الى الباطن . 

تحول من الممكن ان يتحول الى ثائر . قد هل يتصور الشاعر من ان القارئ ي
 ينتمي الى فضاء النبوءة . مع عدم وقوفه تحت خيمة المقّدس ؟ 

من المؤكد ان الشاعر لايطمح إلى الحصول على مقداد مسعود آخر 
ينتمي إلى القراءة من خلال القراءة الأولى بهذا النص أو ذاك . بل ولا 

قد تظهر الشرارة في آخر النصوص من خلال القراءة العاشرة لقصيدة ما .
. وذلك بسبب الضغط على الزناد قد تم بين حروف النص الأول أو الثاني 

 أي أن الوصل إلي الهدف هو غير إنطلاق العبارات .
معنى هذا أن أنكشاف المعنى قد يبدأ في الصفحة العاشرة . ول كن  

آنية . فما بين لحظة تأثيرها رد الفعل لا يطفو على سطح القراءة عبر اللحظة ال
التحميل والاستنتاجات لحظة قد تطول وأن تأجيل الظهور /الولادات من 
الأمور التي كثيرا ما تأخذ به القصيدة والشاعر . أي أن هناك غيابا مؤقتا 

 للنتائج او لما يشبه النتائج . هكذا أراد الابداع الشعري للقراءة ان يكون 
ينتمي الي المصيدة . المنتجة لفرك .هل النص لدى مقداد مسعود كائن 

المعدن ، وتقشير الجسد الشعري . وإطلاق المكنوز ؟ فالتجارب التي يقدمها 
ية  المجاميع  -هكذا تبدو لي   –الشاعر ومن خلال العديد من ال كتب الشعر

ية .وذلك بفعل تحركها تحت راية  التجربة المستقلة من جهة  الشعر
 أخرى . والمتداخلة مع غيرها من جهة 
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صنع ملامح ذلك فالقارئ المتواصل عبر قراءاته ومتابعاته . ومحاولة ل
الكتابة في  خدمة آليات القراءة المقبلة . هذه المفاصل قد ينكشف من 

الشاعر في الكتابة  ل الكتابة . فالتجربة التي يمتل كهاخلالها ال كثير من مفاص
سباره في الحقول غير تدفع  به إلى التشعب والى التشطي . إلى ان يمد م

الأدبية . وقد يكون الإنسان هذا الكائن المتشكل في إعداد لاتحصى من 
 الألغاز والطموحات أحد مرتكزاته في الكتابة 

-3- 
يتمدد المجهول /  7ومؤجل الفضة ص 6ص –مرتجى الفضة  –مابين 

 الغائب 
التي  المتماهي خلف الفضة المعلوم / الغائب تتمدد المثيولوجيات      

راح الشاعر ينهل منها . من شذراتها  الواقع المحيط بالقصيدة  يستل  
المخيال الذي يتحرك عند أقصى اللاممكن . قصائد لاتعتمد على قوة الفعل . 

 بل على  تراكمات      اللاأفعال / الأسماء .
تلك التي قد يختلط بعضها على القارئ. حتى يحسبها بثوراً منتجة للتغير . 

يلة المتصادمة مع مفرداتها تختل تأثيثات معظم القصائد فالع بارات الطو
وإذا ما وضع القارئ أصبعه على إي قصيدة أو على مقطع شعري أو على 

 –مقداد مسعود  –وبنية أي وحدة تنتمي إلى الفعل الشعري الذي ينتجه 
ما الذي من الممكن أن يجد من خزائن الأسماء التي تفيض على القصيدة 

ختلاف  رغم المحذوفات التي كثيراً مايعبث الشاعر بموجوداتها . هذه بالأ
ثلاث وخمسون قصيدة  –هدوء الفضة -الظاهرة وفي ال كثير من القصائد ل

تدفع بالقارئ إلى مناشدة معرفته بما يدور في عالم اللغة العربية ، وإذا ما 
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 ً  –مسعود مقداد  –فأن  –يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر  –قيل سابقا
استطاع أن يوسع من هكذا أصلاحيات . لا ليعبث بقوانين النحو 
والصرف والأعراب . بل ليترك فراغاً يكون من حصة القارئ الحصيف. 
انه يقدم المفعول على الفاعل ، والصفة على الموصوف ، والخبر على المبتدأ . 

به القارئ بحذف ما يشاء من أركان التشبيه .يُطيل ببنية العبارة حتى يحس
انه يتحدث عن كائن آخر غير القصيدة ، أو غير الفضة ، غير المرآة أو غير 
ية من الأمور التي  الشعر . فعملية تقطع العبارة أو الجملة أو الصورة الشعر
تتكرر بشكل واضح . متعدد المخاطبين داخل النص الواحد وتعدد 

لعالم الذي يتشكل الاستجابات . ومحاولات إثارة هذا القارئ أو ذاك .فا
داخل ذهنية الشاعر وقوة الوعي الذي يحاول أن ينشره على رعيته يدفع به 
إلى صناعة الصور المتعددة التي تتطلب اهتماماً غر منقطع . هذا ألاهتمام 

 وهذا التعدد يفرض على الشاعر أن لا يهمل ما لا يمكن
اه أن يهمل فأهمال هذا الجانب من المكون الشعري أو ذاك معن

 حدوث الخلل داخل النص الشعري لا داخل الحياة الواقفة خارجها .
)*( 

قصيدة تعتمد التحولات  –مقداد مسعود  –قصيدة النثر التي يكتبها  
داخل البنية الواحدة تعتمد اللا استقرار . انها محكومة بما ينتمي إلى القلق 

النص خارج . تعلق النص بمفروزانته واستجاباته لمتطلباته . قد يشكل 
ياضيات خارج السؤال والجواب والفعل ورد الفعل ، خارج  قوانين الر

المكونة لبنيته . إذ  –الجملة / العبارة /الصورة / الواقعة  –جاذبية الوحدات 
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لا تسقط  إلى الأرض ، لا يمكن أن تتحول الى نفايات  أن وحدات النص
  حيث تكنسها الريح إلى حيث منخفضات المياه العكرة .

مهندس ذهنية تعتمد بناء الفضاءات غير المحجمة .  –مقداد مسعود  -
لتشكل وفق ما يرى ويرغب ببنية القصيدة ليطلق وسطها كائناته وما 
تحتاج اليه من حرائق وزخارف . من لا توافق ومحاذاة . قد لا يجد 
 الشاعر ما يمكن أن يكون أو خبراً ،ليترك الجملة مع حاجاتها إلى التبيان و

الايضاح . فعملية عدم اكتمال المعنى في اللغة العربية لم يكن سوى 
الإبهام بوجود نص محذوف .بوجود مفصل مفقود . بضرورة وجود 
محاولة لإعادة تشكيل النص عبر إيجاد مخارج للتجاوز الذي احكم الشاعر 
قبضته عليه . ل كي يتحول هذا التجاوز إلى مفصل أساسي من مفاصل 

ة . الشاعر يمزق العبارة ، ينثرها . وعلى الشاعر أن يعمل تأسيس القصيد
على لملمة شظايا المرآة ليعاين صورته أولاً . رغم التكسرات والفراغات التي 

 تتركها ورائها ال كسر المفقودة . هناك تتحول القصيدة إلى لوح زجاج .
ن مقداد مسعود يعمل على إزالة اللواصق /  التراتبية التبعية . مابي -

اللاسم والاسم والفعل والفاعل والمفعول به . مابين الأسباب والنتائج . 
يحاول استبدال حالات  التعشيق  مابين الأسماء والأفعال . يستبدل 

الهواء ،  –التجاذب بالتنافر . انه يعمل على تكسير تكوينات الأشياء 
إلى قاعة  العلاقات ، أنها محاولة الخلخلة والأنساق     التي حولت اللغة

 تابعة لمتحف التاريخ متحف الكائنات الشمعية . حيث يكون التاريخ كتلة 
 صماء. 

  90)هذا الصباح تنفس نوارس شط العرب ( ص -و
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ية تندلع من لهب الانكشاف ( ص  99و  )السعادة جور
 29و  ) كلامي في الفضة ما أن يذكرك / يتحسن       ( ص 

ش مطمئن ( بإلى ../ التباس غو  ) بمجذافين سآخذ هذا القلب / 
 31ص

وضمن هكذا تدمير للثوابت ،للصور . وعبر المئات بل الآلاف . ربما من 
العبارات المنتمية إلى اللانتماء . يحاول مقداد مسعود تقديم صورة وإن 

 كانت نشظية على أنها الواقع الذي تم تدميره على يد الإنسان ذاته .
)*( 

يل الموائمة إلى تناقضات ؟ هل ما الذي كان يسعى أليه ال  شاعر عبر تحو
مع فعله الشعري على إزاحة الغبار مرة والضباب مرة  -وتضامنيا    -يعمل 

أخرى والتحول ثالثة من النص . أو إزالة مرض الرمد / التراخوما من 
عينيّ القارئ . أو أن يطفئ فانوسه الخاص ليطلع المتلقي على العالم وحقيقة 

.العالم المكبّل بالأخطاء . والذي يساق بكل لحظة نحو  الوجود والعدم
ية . ومن خلفه تدفع به الحروب والبنوك والسحت . هل العالم الذي  الهاو

 نشكل جحافل  هو أفعال مزورة ؟ 
يقوم بهكذا فعلة ؟أم أن الشاعر يحاول أن يرتق أفعالنا  ومن الذي قام و

 نحن لا أفعال سوانا !
اشتغالا على الواقف خارج  –الفضة  هدوء –لقد كانت قصائد 

أجسادنا وأذهاننا خارج تصورات اللغة ذاتها . لا من اجل صناعة القطيعة 
مع احلام تحملها منذ أن استطاع الأنسان ان يصنع من الوهم مدناً فاضلة 

من كلمة المدن التي  –مقداد مسعود  –ومنذ أن طرد الفلاسفة الشاعر 
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يض الفقراء ) ج –بهشت اردشير  –أسماها  نة الملك اردشير ( بتهمة تحر
على الدخول الى حجراتها بالقوة وعدم الاعتراف بالسلطات التي تم إنتاجها 

 خارج مفهوم القصيدة / الشعر ، داخل النسق الأستبدادي 
-4- 

شاعر ومن اجل أثبات حقه في كتابة القصيدة نراه  –مقداد مسعود  -
وليضرب الواحد بالآخر من اجل صناعة يمسك بيد القارئ ، وبيد الواقع ، 

لحظة انتباه / وجود ليشعر كل منهما بأنه مهدد بالزوال وعلى كل منهما أن 
 يصنع تاريخه الخاص والمشترك . عبر تجاوز قانون النسيان .

الشاعر لا يعمل على نوم الكائن البشري في حضن الواقع ولا إلى  
، ووسط هكذا فضاء من  مهادنة        الواقع من اجل رضا الموطن

التضارب . هل كان الشاعر يعيد صياغة شجرة العائلة العراقية ، يعيد ترميم 
صورة المرأة والرجل ،الأنثى والذكر ؟ أم كان هو المركز . حيث يتشكل 
الفعل الشعري الطارد للأقوال التي قيلت وللعلاقات التي تعتمد الغريزة . 

يشبه الكائن الحيواني ، يأكل ويشرب ، حيث يتحول الكائن البشري إلى ما 
يعيش ويتناسل . من أجل الحفاظ على الجنس . حيث الجسد الذي 

 سوف يتحول إلى وقود بعيداً عن الجسد / الوعي .
* 

حيث يدخل القارئ بيت القراءة / فضاء القصيدة ، هل سيكون 
 وحيداً ؟ أم الوحشة التي سيدمرها الشاعر ستتحول إلى كائنات تحف به

 !!هل كان الشاعر يخطط ليكون شخصية ثانية للوحيد القارئ ؟!
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ية تنتمي إلى سرعة التحولات ، فهل  فأشكالية الفضة وكائناتها الشعر
بإمكان القارئ ان يتخلص من نية القراءة ؟ هل على الشاعر أن يمنح 
القارئ بوصلة ، أو بعض شواخص تحدد ما تمت / قراءته ، وما لم تتم ، 

ً ما يخال الشاعر على القارئ . عبر تزاحم التكسرات ، حتى تتحول  فكثيرا
القراءة ونصوصها المستقيمة إلى مجموعة من النقاط ، أو إلى فراغ ، وعلى 
ية العين . بل عليه أن يتخلص من عمى القلوب  القارئ أن لا يكتفي برؤ

ود المأوي . .من أجل أن يتوفر له أحساس بوجود الآخر رغم انعدام وج
القراءة للنص الواحد والمتكون من الصور التي لا يخدم بعضها مات تراك

البعض الآخر بقدر ما يلغي أو يمحو الذاكرة الآنية . ذاكرة لحظة القراءة . 
ول كن من غير الحصول تتحول إلى زجاج صقيل يورث القارئ فعل المتلقي 

م . لا بسبب عيب ما في النص . بل لان الاستعدادات ل على فعل الفهم
تكن بمستوى ما يوفر النص للقارئ من اختلاف . من تضادات فاللاحق 

، ولأن السابق  بقاه . عليه أن يصنع حالة الغاز للسمن أجل أثبات وجود
واللاصق لا ينتميان إلى الواقع الثابت بل هما من صنع اللاواقع . فأن 
تراكمها على شكل تراكمات يودي إلى أن يطمس البعض ملامح البعض 

آخر . وبالتالي على القارئ أن يعيد اكتشاف تأثيثات النص عبر إعادة ال
القراءة ، ومحاولة اختيار ما يمكن بقاءه  ، أو ما يمكن أن تتناساــه القراءة 

 نفسها . 
-5-  

ً لا تنتمي إلى  - مقداد مسعود يكتب نصوصا غير مقدسة . نصوصا
ول النص الى المتفق عليه . لا تستجيب للبعض من الشروط التي تح
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صندوق او إلى مجموعة استحكامات . قد يسهل على البعض الوصول اليها . 
او قد تتحول إلى حقل من الألغام والأسلاك الشائكة التي تحول المقترب 

    منها إلى جثة سواء كان المبدع نفسه او القارئ .                                                                    
لم يكتب قصيدة       –مقداد مسعود  -أن  هل من الممكن أن نقول

ية القصيرة ؟ التي تقف في فضاء  كما يحلو للبعض أن يحاكم نصوصه الشعر
هذا ، لا من باب  أرى الاختزال و الاقتصاد ! انا شخصيا من الممكن أن

المخالفة . بل من أجل الاعتراف بخصائص مختلفة قد يستجيب لها النص 
 أو لا يستجيب .

)*( 
الومضة كشكل / كبنية فعل شعري كاد الجميع أن يتفق عليها على أنها 
محاولة للخلاص من الشكل الفضفاض . من الشكل الذي قد ينتمي مع في 

كلكامش سوى  ملحمة بعضنه إلى جملة السرد . علماً أن الشعر سرد . وما
لقصيدة المسرحية . عملية سردية كتبت شعرا . ففي القصيدة الديوان ، ا

هذا الشكل الذي كتبت عبره ال كثير من  الشعراء ما يسمى بالمطولات . 
 كان الشاعر يحاول أن يقول كل ما لديه . أن يقول ماله ، وما عليه .

قصيدة الومضة او كما يسميها البعض الشذرة او القدحة . كتابة تنتمي 
 –الشكل القصصي  –إلى الاختزال . وكما جاءت من قبلها او من بعدها 

القصة القصيرة جداً . كفعل مضاد او كرد فعل معاكس للنص الروائي 
 لا يخرج من حاضنة الابداع .

وعلى الرغم من أن ال كثيرين من المهتمين بالثقافة / الأدب ، الشعر ، 
السرد الومضة ، القصة القصيرة جدا . استطاع وان يضعوا ايديهم على 
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طة مابين الشعر والسرد وسط هكذا وسط هكذا العديد من الوشائج الراب
حالة ابداعية اسمها القصة القصيرة جداً . فكان الاختزال والاقتصاد : أولا 
ً ثانيا . لتصبح  القدحة  أو.. الصدمة  ية الكتابة مشتركا . كانت  شعر
مشتركا ثالثا . ولتتداخل المنطقتان . منطقة السرد ومنطقة الشعر في فضاء 

لا يسمح للقارئ بصناعة فوارق وعلامات حائزة . بل أن مشترك . قد 
ية  –ال كثير من النصوص  من الممكن أن تدخل السرد .  –الومضة الشعر

وذلك لا بسبب التقنية لكل من الجنسين . بل كذلك والعكس ممكن 
بسبب الأداة / اللغة المستخدمة في صناعتهما . ورغم ظهور كتاب مختصين 

وظهور قراء مهتمين بهذا المنجز الابداعي او سواه . بهذا الجنس أو ذاك . 
بل أن البعض من المناصرين راح يحاول إلى الوصول إلى مفاهيم 

 ومصطلحات تشمل هذا او ذاك .
 فهناك شروط ومبررات وما ينماز كل منهما من فن وتكنيك ومعارف . 

)*( 
صتا لما لم يكن الشاعر محتفيا بما مضى ..لم يكن من –هدوء الفضة  –في 

لم يعد  عة نص شعري يقول هؤلاء أو هؤلاء هل كان يعمل على صنا
كافيا ل كي يصنف على هذا المنجز أو ذاك ، إذ أن الشكل المقتضب لهكذا 
ً ) بل إن البعض من  ية ، لم يكن منجزا شكليا معاصرا كتابات شعر
ية المنتمية للمنجز الأبداعي للشعر العامي مثل ،، جلمة  الأشكال الشعر

وقد قالت  –ونص ،، وهو تعبير عن قلة الكلام المستخدم في بناء الصورة 
وقد تكون هذه السلطة أكثر من مبرر  –خير الكلام ماقل ودل  –العرب 

لمة عبر العبارة القصيرة ( . تمثل الكلبحث الشاعر والقارىء عن غرضه 
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لكاتب / ونص والميمر ، والنايل .تمثل إنجازا أوليا . من الممكن أن يكون ا
الشاعر الأول قد وضع أصبعه عليه قبل العشرات  أو المئات من السنوات 

. 
مقداد مسعود .. لم يكن مهتما لشروط الكتابة التي تتحرك حول قصيدة 
الومضة ، فالأقتصاد لوحده لاينجز مهمة كتابة الومضة وبما أن الأمثال 

ق والجناس والسجع المتداولة والتي تعتمد أركان البلاغة العربية ، كالطبا
والكناية والإستعارة من الممكن أن تمثل أكثر من محاولة لكتابة القصيدة 
المختزلة .. ل كن مقداد مسعود : لم يكتب مايحاول أن ينظرّ له الآخرون . 
يا طال َ أم قصر . أنه يعمل على منح مالديه من أفكار  أنه يكتب نصاً شعر

و كثرت . فما في فضته المختزلة وتصورات وسط محيط الكلمات سواء قلت أ
 هو ما موجود في نصوصه الأخرى :

 *الكثافة 
 * القدحة 

 *الأدهاش 
فالقصيدة بكل أنواعها كثيرا ماتكتب نفسها بنفسها قد تجاوزت 

 طموحات الشاعر نفسه .
ألم تعلن ال كثير من القصائد عصياناتها على شعرائها . ليجد الشاعر أن 

نمو .و إن الشاعر لم يستطع بما يمتلك من قدرات القصيدة قد توقفت عن ال
أن يكمل قصيدته .ليتركها ناقصة .أو على ما هي عليه ليعود إليها بعد سنوات 

. 
 مقداد مسعود ..يكتب قصيدة مختزلة..
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(6) 

يكتب قصيدته هو . لا قصيدة  –هدوء الفضة  –مقداد مسعود ..في 
ية . والموقف سواه ، رغم مشاعية الشكل ووحدة المرجعية لل كتابة الشعر

 الجمعي المتفق عليه عبر شروط واستحقاقات النص الشعري ..
ولأنه يكتب نصوصا مختلفة ضمن المطولات . فلماذا لايكتب نصوصاً  
مختلفة ضمن الشكل المقصر أو المختزل أو المكثف . أن تعدد المصطلحات 

.إلى الأرتباكات لايمكن أن يؤدي إلى الفوضى أو إلى التراكمات المنتجة .
في تعدد المفاهيم . وبالتالي عدم حصول اتفاقات محددة مابين القراء 
والشعراء على التقنيات المستخدمة في تشكيل بنية / جسد هذا النوع من 

ية .  الكتابات الشعر
)*( 

الشاعر مسعود : يكاد يكون محكوماً بالأختلاف عن سواه من الشعراء 
ية محكومة . ولأنه هكذا ، لابد للقارى ً شعر ء من أن يستقبل نصوصا

بالأختلافات كذلك  وهو لايحاول استغفال القارىء غير المنتبه بقدر 
مايحاول أستدراجه إلى المغايرة أن التجربة القراءاتية كثيرا ماتمنح المتلقي : 
فرصة  البحث عن الأسباب ، عن المبررات، عن الأغراض . فالشاعر 

ن أن يعمل وفق تحقيقات اللامألوف في هدوء الفضة ، من الممك
شكل من خلال الكلمات . عناوين التي من المفترض أن تت..لتتحول ال

 –لتتحول إلى أشارات فهناك عنوان يتشكل من خلال الأرقام في صفحة 
  4..أو أن يكون هناك نص من غير عنوان كما في ص72أو ص  -8
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يات الفضة / ص : ياصائغ البروق . 80وليضع له الشاعر عنوانا عند محتو
! أو أنه يعمل على  16نا كما في صاأو أن تشكل النجمة الخماسية عنو

التخلص من العنوانات الفرعية عبر استخدام عنوان جامع يمثل نجمة خماسية 
 موضوعة بين قوسين .

مقداد مسعود : شاعر بارع في صناعة المختلف . وفي الدخول إلى فضاء 
 تجابة لسوى هواجسه ووساوسه .المشاكسة . وربما عدم الاس

ل في ذهن الشاعر ومَن كان مَن أنتج ؟ أو ينتج الآخر ؟ مَن كان الأو
 ؟الثاني

 النص كان ؟ أم العنوان ؟ ومَن خرج من بطن الآخر ؟
 * 

القارئ لكتابات / قصائد الشاعر . ولحظة وجود ما ينتمي  موجهات
صيدة احدها. أو ان لصناعة الفرقة بين الاثنين . لأسباب قد تكون الق

يكون القارئ ذاته الآخر . وقد يكون الإنفعال في الفعل القطازي / 
الغرائبي ثالثا .هذه المواجهات من الصعب الشطب عليها . بل أن حصولها 
هو من مقومات القراءة . فما كان القارئ في يوم ما . ولن يكون الشكل 

نها في الاقتراب اكثر المستنسخ من الشاعر . على الرغم من محاولة كل م
من الآخر . الا ان التطابق مابين القراءة والكتابة مابين الارسال 
والاستجابة يكاد يكون أمرا مستحيلا . بل ان مواجهات كهذه تعد أمرا 
ما يزيد اهتمامات كل منهما بالآخر . وقد لايكون النص بعيدا عن ان 

 يتحول إلى مصدر هذه المواجهات . 
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القراءة الاولى أيا من هذه المواجهات . لانها كثيرا ما وقد لا تتمتع 
 تشكل حالة استعداد سبق لقراءة ثانية وعاشرة .
ت ثياب القصيدة . وسط فالشاعر لن يتخلى عن أن يدس تصوراته  تح

الذي تتشكل من خلاله القراءة . على أمل تعدد خيارات  شظايا الخزف
يل الكلمات والعبارات  الخط البياني لبنية القصيدة وقدرتها على إلى  –تحو

للشكل الخارجي للقصيدة في العديد من تجارب  ات ظروف و فضاء
 الشاعر .

حيث تجربة صناعة  53ص –فضة  –أو  90ص –غيرة الشعوب  -
الجمال وتجربة صناعة المخيال . هناك امرأة ، وهنا لغة الضوء . حيث يتحول 

 الجسد / الكتلة هناك .
هذه التحولات من الممكن أن تؤدي  –الغبار هنا  –والجسد / الضوء 

إلى تحولات أخرى . حيث يتحول القارئ والشاعر إلى ما لا يمكن أن 
 تكلمه أيدي القصيدة .

أي أن الجميع يدخل فضاء التحولات وليعبر الجميع احاسيس ومشاعر 
ية ال كثير من اللاواقع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               وتصورات تغدق على العملية الشعر
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 مغامرة األرق في صناعة المغامرة
       

ما أن تقرأ قصيدة ما .. حتى تتوقف ، لتستوعب ، لتتأمل ، لتسترجع 
، لتعود ثانية لقراءة أخرى / ثالثة . من أين تجيء القصيدة تلك بهذا 

لا تشبه سوى حالة من الاستحواذ على القارئ ؟ يبدو ان قراءة كهذه 
ً كما لاعب سباقات  المراهنات / المقامرة . قد لا يكون القارئ خاسرا
ً عما وراء السباق / القراءة من  ّ انه سيكون باحثا الخيول ) الريسز( الا
يض عن قراءة لم يستطع القارئ عبرها  خاسرين . لذلك تتكرر القراءة للتعو

 أن يزدرد طعم السنارة / القصيدة .
ية هي تمتعها من ا لعلاقات البائنة في كتابات مقداد مسعود الشعر

بالقدرة على الغاء قناعات الشاعر الشخصية بمنجزه الذي سيق على أمل ان 
يجيء بمنجز لاحق مختلف / المغايرة عنوان اساسي للفعل الشعري الذي 

 يقترحه لنفسه وللقارئ.
يون : جابر خليفة جابر ولؤي حمزة ع باس ومحمد خضير ربما يكون البصر

كتاب قصصي . ولذلك فليس  –أول من اقترح عراقياً عنوان  –كنموذج
مل على نراه يع’ من الغرابة ، ومن غير أن يعلن مقداد مسعود عنذلك  

 ً ية / قصائد صناعة كتاب شعري معتمدا ومتقصدا كتابة مجموعة افعال شعر
احد . ونصوص تنتمي الى فضاء موضوع او عنوان او بؤرة / حراك و

ية واحدة .  ية شعر قصائد تتمحور حول شكل  شعري واحد . وحول رؤ
هذا ما يمكن ان يعثر عليه القارئ المتابع لكتابات الشاعر حيث تتعدد 
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التجارب الشكلية .  وتتعدد الأشتغالات المعتمد على ثيمة / موضوع حياتي 
 يةيتميز بوحدته وقدرته على التشظي . ومن ثم التجمع / التوحد ثان

ية الشاعر للحياة . حيث  تعد تجارب كهذه لا تشكل الاّ من اتساع رؤ
 يتمكن الفعل التخيلي من الوصول الى المناطق المحصنة بالممنوعات

 خمسة محاور / لائحة العنونة
باتها سبعة عشر نصا -9  مقدمة ابن مسعود                 محتو
ياتها  واحد  -1 ً وبر الخوخ                       محتو  وثلاثون نصا
ياتها ثمانية عشر -2 بي هلالا في مكتبتي          محتو  سأر
ياته       ثمانية نصوص -3  توت تشرين           محتو
ياته      ثلاثة نصوص -4  سلحفاة النار            محتو
ياته     ستة نصوص -5  للذكرى وظيفة اخرى       محتو
ياته   ثمانية نصوص -6  لم يوقظني بلبل ذات صباح    محتو

ً او  مقداد مسعود يعمل على صناعة المختلف سواء كان المتلقي مقتننعا
 ً الاختلاف  على أن  -أي الشاعر  –غير مقتنع بالمنجز الشكلي . معتمدا

به وليات . وما يقوم وجود جنات له . لااختلاف من غير ألابد من 
 ّ  الشرارة التي الشاعر من اختلاف غير مرئي أو غير مرضي عنه ما هو إلا

لا يتوانى في صناعة  –الشاعر  –سوف تعبث بالجاف من العشبة . كذلك 
 ينتمي الى المغامرة . ما يسمى / أو

الاختلاف او المغامرة لا يمكن ان يوفرا قراءة واضحة وسهلة 
للقارئالاعتيادي  . والقارئ هذاهنا كائن ينتمي الى التراث الى القصيدة 

ية التي  العمودية حيث المنبر . حيث الأعتماد على توفير الأغراض الشعر



 214 

اتفق عليها طيلة اكثر من خمسة عشر قرنا . القصيدة العمودية كثيرا ما 
يعة او التقليدية التي تعتمد على نوع غذائي واحد ،  تتشبّه بالوجبات السر
القصيدة العمودية لا  تخرج  عن الهدف العسكري في لحظة الرمي من 

لهدف امام عيني الجندي .  بعد ان اجل تحقيق الإصابة حيث يكون ا
يستغني عن الأخرى . هذا الهدف الذي ليس بحاجة الى البحث عنه من 

 قبل الرمي . هناك اتفاق حتمي ما بين الجندي / الرامي والهدف المرمي .
لاهدف محدداً. بل هناك حشد من   -مقداد مسعود  –في قصيدة 

نص بكافة تفاصيله يكون الالأهداف المتحركة لا غرض بذاته حيث 
ً  بالنص مجموعة أهداف وعلى القارئ أ ن يبحث عن النقطة الأكثر التصاقا

 للوصول اليه .
كل من القارئ الكلاسيكي والقصيدة الحديثة من الممكن أن يكونا 

ب على طرفي نقيض ،القارئ يستجيب لحيثيات القراءة المعاصرة بسب
تعدة لأن تمنح جسدها القصيدة مسوجود نقص معرفي واستعداد نفسي، و

وى كجهاز لأنتاج النسل/فعل لقاري عنين لا يفهم من جسد الأنثى س
ليس القصيدة وحدها منظومة تعتمد  –الشاعر كائن استفزازي غريزي.

التناقضات بل الشاعر كذلك فهو المنتج الأول والأخير للقصيدة في 
 ات السالفة .نسختها الأولى ذاتها ولا تمتلك من قدرات على تدمير القناع

الشاعر كائن استفزازي ليس فقط اثناء وعبر كتابةكتابة النص الشعري 
وعتبات النصوص وعنوانات ’ / القصائد لا تشكل العنوانات عتبة الكتاب 

بو عددها على المائة عنوان. في ال كثير من هذه  المحاور القصائد التي ير
رئ ان يكون جزء من النص أي على القا النصوص يتحول العنوان إلى
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منتبها لما يقوم به من قراءة ان يختبر العنوان ان يختبر الصورة التي تتشكل 
من خلال وجود العنوانات وليس انبهارا بالتقسيمات / المحاور وصولا الى 
يات غير  ما يطلق على الفهرست من صيحة ) لائحة العنونة ( ومن ثم المحتو

الغلاف عندما يتحول  متخذين عنوان ) شعر( في الصفحة الأولى من
حيث يتحول النوم أستجابة للنوم / السلطان النعاس.الأرق القلق وعدم ال

الى كائن استهلاكي  لا دوام له الاّ من خلال التخلص منه ، عبر الأرق/ 
 عدم النوم .

ً ينتمي الى المعرفة  هل كان أرق الشاعر هو القراءة التي تشكل معلما
اءات علامة من علامات النوم / الخمول والتمدن حيث يشكل  فعل الأجر

/ السبات الحيواني ، حيث الركود والتكرار . هنا يتحول الأرق الى قلق 
بشأن تشكيلات الحياة وليس الى استراحة النوم . الى مثل تدميري 
للقناعات بالمتوفر . قد يعثر القارئ الذكي / الفاعل على أكثر من تخريج 

كل ما يمتلك من معارف وكل ما يمتلك من للأرق والنوم والأستراحات  
تخيل يتيح له الذهاب بعيداً . لا في تفسير القصيدة بل بصناعة ما يوازي 

 النص من المعارف .
ً قد سبق له  قد يعتبر القارئ المتابع ل  ) استراحة النوم ( ان جذورا

ق وقد تكون فيما سبق اوليات لما لح عليها في كتابات سابقة للشاعر، العثور
ورغم هذا فالغاية هنا على الرغم من أن جذورها هناك الغاية التي تحاول 
وكذلك الشاعر . ان تشكل تجربة جديدة / مختلفة . تجربة تمنح القارئ 
بعض جوانبها التخيلية عند القراءة الأولى ول كن قد يطلع هذا القارئ من 

ثث عصافير . الغابة من غير ان يعثر على اغصان جافة او ثمار متعفنة او ج
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اذا عليه أن يشكل حالة اختراق . فالقصيدة/ الشجرة لا تكفيلتشكيل عتمة 
الغابة وما تضم من خلق وخوف أوفزع أو مفاجئات . الغابة لاتنتج النزهة 
بما تنتج التيه والضياع والوقوع بفخ ما ، أو الإحساس بضآلة ما  فحسب لر

ك من كشافات معرفية . يمتلك القارئ من قدرات . قوة القارئ بما يمتل
من قدرات على مقاومة  مفروزات الوحدة او العزلة  ومن عدم الخوف 

 من السير على حبل مشدود بين شجرتين .
من العنوانات . لماذا كان اختياره لهذا  –مائة  –امام الشاعر أكثر من 

العنوان / القصيدة . علماً ان معظم العنوانات تعتمد التضاد / الأختلاف 
ية ومخيال وان تاج الرسائل . الى ما ينتمي الى الدال والمدلول حسب رؤ

الشاعر وقدرة القاري على مسايرة او عدم مسايرة الشاعر . القارْي 
الكلاسيكي لم يتعود وجود العنوان . سواء على مطبوع سفر كلاسيكي . 

عباسي وحتى معاصر . بل وحتى القصائد كثيراً  –جاهلي اسلامي أموي 
 اسم الشاعر هو المدخل والشخص صاحب الغرض مدخلاً . ما يكون

ً أن السرد القديم ) معاصر. انتجته المعرفة الحديثة ،العنوان فعل  علما
الف ليلة وليلة / كليلة ودمنة / سيرة بني هلال / المقامات ، كانت 
ّ ان الشعر لم يستطع ان يستوعب هكذا  عناوين تمثل مداخل للحكي الا

س انه أكبر من اشارات   كهذه ، ليجد نفسه اجترأ مداخل ، على اسا
 تحت سلطة صناعة العنوان .

فالسفر الكلاسيكي كانت عنواناته تسمى ال  ) المعلقات / ديوان عنترة / 
ابو نؤاس / ديوان الجواهري / الرصافي ( غير ميال لأنتاج مداخل / 

او الى  –هكذا هو التصور  –اشارات التي لم يكن بحاجة اليها من جهة 
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دفع القاريء الى اشتغالات تقف خارج غرض القصيدة أو أغراض 
 الديوان .

يعثر القارئ على القصيدة / العنوان ، حيث يتحول النوم الى  97في ص
فعل مناف للمتفق عليه  الى حالة من حالات انتاج العتمة / الليل ، حيث 

يا وتتحقق عزلة الأنسان عن الزمان والمكان مؤ قتا . النوم كائن تنعدم الرؤ
يتلبسنا حين نشعر بال كسل ، فلا سبيل للخلاص منه سوى الأرق . هنا 
يعاكسه ليس الصحو دائما الأرق  تتغير وظائف كل من النوم وما يقابله و
ية تتصاعد  ية / النثر / قلق الصحو في هذه القصائد / النصوص الشعر

ضور من الأفعال اهتمامات الشــــاــعر باليومي والمتداول الدائم الح
ررة تقترب من فعال متكحتى تتحول اللحظة الحياتية الى أ والحوادث ،

يرى ولا يسمع يتحول الى  نسان / القارئ الى كائن لاالاجترار ويتحول الإ
’ ادوات صامتة  موعة  تمثلات أووتفرز كأي مج تستهلك وتنتج منظومة آلية

الى قوانين النسق هنا لا تساؤل  لارفض قبولكلامي وفق قناعات تنتمي 
يل الميكانيكي  تبرز مهمة الشاعر في خلخلة هذه المنظومة في الغاء الياتها وتحو

الى انساني قادرعلى استبطان الحدث والوصول الى العلل والمسببات من 
 اجل تغيير خارطة الفعل الحياتي من الخامل الى الفاعل .
الإيحاءات هذه  ان ما يلفت انتباه الشاعر الإحالة ، الإشارة ،

 المنبهات التي لا تستلمها اجهزة استقبال القارئ 
يال)  القارئ ( هي التي تشكل ال كثير من حرائق القصيدة هي التي  أر

ا من توجب على القارئ البحث والتحري عنها . عن أولياتها وعما تفرز وعم
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استقبالات القارئ المتقدمة لايمكن أن  الممكن أن يستقبل القارئ أن
 رر ضعف القارئ من صناعة قرارات متواصلة مع الكتابة .تب

قد تسبب القصائد هنا في ) الأرق استراحة النوم( بكميتها ونوعيتها 
ً من الأتباع والملل وضمن هذا العدد من الكتابات قد  تسبب شيئا

يات ال كبيرة . أو الأستقبال السهل  الشاعر غير منتج لما ينتمي الى الفنتاز
يق )) فلكل نص قراءة  تلك التي تحول القارئ الى جهاز عاطل عن التفر

لكل نص عتبة ومدخل وبنية ومجموعة اشارات " هذه المنظومات بحاجة 
الى قراءة / هضم . استقبال يعتمد العقل المتخيل . يعتمد محاولة عصر 
العبارة أو الرمز أو الصورة اللاواقعية من أجل الأبتعاد عن الهضم الذي 

اقصاً وتخيلاً قاصراً للفعل الشعري المتمثل بالنص الشعري الذي يوفر فهماً ن
 يكتبه مقداد مسعود .

ً للنوم  . رغم ما يسميه الشاعر  استراحة  –وكما يكون الأرق استفزازا
ً عن الكلام الذي يملأ الفراغ أو  – على القارئ أن يكون كذلك باحثا

لكتابة ، أمام القراءة  الفراغات والفجوات التي يتركها الشاعر بين وحدات ا
. 

مقداد مسعود  –كتابات  –القارئ في معظم الكتابات ) ولا استثني 
من ذلك ( القارئ هذا كائن لقي . مواد ضائعة / منغلقة . أفعال منسية / 
يؤشر  مخفية بقوة سابقة / مضمومات يوحي بها الشاعر أو شخصية النص . و

محوة المقترحة / غير الموجودة وعلى القارئ ان يجمع الأدلة . الخطوط الم
على الواقع ليتمكن من اقامة قراءة قصيدة اخرى تعتمد على الكتابة الأولى 

 لشاعر وتختلف معها .
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الشاعر محترف لجمع التحفيات / الأنتيكات ،  هنا تبرز مهمة القارئ 
يات قيمتها  من خلال الأقوام التي أنتجتها. على  ودوره في منح تلك الأثر

يعيد مفردات القارئ  يفرك المعدن ليلغي الصدأ . و يل الغبار  و هنا أن يز
القصيدة الى بؤرها . حيث  تبدأ بالظهور والتوهج ثانية . حيث تتم عملية 
ية / الألواح الطينية . الكتابات  تجميع الزجاج المنكسر / الشظايا الفخار

رئ الى خبير المعادن . هنا تتحول القراءة الى ما ينتمي الى المختبر، والقا
 بالتحميض والتقييم والتقدير .

هل القراءة ماسحة زجاج ؟ تكشف عما خلف الزجاج البارد الساكن 
المترب  المغبر  من حرائق وكائنات وصفاء .. وعالم مليء بالتناقضات . ما 
خلف الزجاج لايظهر من خلال بكل تناقضاته من خلال حركة اولية 

يتطلب الأمر التدخل من قبل شخص ما للمسخة / للقراءة . الواحدة قد 
يادة الوضوح . من خلال قطرات ما . من خلال تحسين اداء  من أجل ز
ية تخيلية جيدة  ية تعبير المجسمة من خلال التحديق من خلال  امتلاك رؤ
. اذا هناك حياة مخفية تقوم خلف جسم صقيل  قاس ول كن فقد لمعانه 

ية .ودعوته للقراءة من خلال مواقع تمنع الر  ؤ
لأفعال  المحركة للماسحة . القوة المنتميةعلى القاريء أن يأخذ دور القوة 

ً ولا  –يخص مقداد مسعود  الإزالة والبنيان . هذا الأمر لا  –حصرا
 بل هو فعل  يمتلك من العمومية الشيء ال كثير . –الأرق استراحة النوم 

على قراءتها  على القارئ عامة أن يتخلى عن شكل وصيغة القصيدة المقبل
قصيدة النثر وما يطلع فيها خاصة . بل عليه ان  -ربما القصيدة الحديثة
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يكون متقبلاً لما يعاكس أو يشاكس . أن تكون ادواته القرائية مستعدة لما 
 يستقبل جزئياً أو كلياً .

هي في ذهنية الشاعر الشكل الكتابي / صورة محددة للقصيدة ...  ان 
لتي تخضع لها القصيدة رافضة أو متقبلة تشكل فعلاً التبدلات والتغييرات ا

ية لتوقعات القارئ . فعلاً لاغياً لصورة القصيدة في ذهنية القارئ و  تدمير
الغرض  –القصيدة الكلاسيكية هناك توافق ما بين الأرسال والأستقبال

التفعيلة الروي القافية لاقدرة القارئ على تدمير الشكل  –البحر الشعري 
 ض (أو الغر

القصيدة كتابة / القصيدة قراءة . افعال متغيرة. قد تصيب 
القارئالأعتيادي بالخيبة وقد يشعر القارئ الفاهم .  بالمباهاة .. والاعتداد 

 –بالنفس من أن أدواته تنتمي الى الأبداع . في جميع تجارب الشاعر
هناك شعارغير معلن يقول لا ممنوعات أمام الكتابة  –مقداد مسعود

 صيدة.الق
القصيدة ، كائن غير اعتيادي فتداعى أمامه جميع اللوازم ليتحول 
اللاشعري الى شعري حيث تكون المخيلة ماكنة / منظومة هائلة 
لإنتاجالأختلاف . من المؤكد ان هذه الماكنة كائن واقعي . الا انه لا 

 يتحرك الاَ بمحاذاة الخرافي / الغرائبي/ اللا واقعي / الحلمي .
ساليات الشاعر. من القصائد تكون وفق معظم ار

المــــــــــــــــــــاــدة الخام   رغم محاولاته فيالأختلافات) الكلمة / 
العبارة / الصورة / الرمز / الأشارة / البلاغة / الوضوح ( القراءة هي التي 
تشهد على هكذا استقبالات / المادة الخام تخفي أكثر مما تظهر ، هذه 
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فعالية  الإخفاءوالإظهار ( تتشكل من أجل صناعة القراءة التي الفعالية ) 
 هي من مهام القارئ .

لى فعل عاطل لا دور لها من غير قدراتها على ال كشف تتحول إالقراءة 
حدى منتجات الدهشة ، او المعرفة حيث تتحول المغامرة الى أفي صناعة 

 فراغ .المفاجأة حيث يغيب الواقع وتحل افعال البحث عما في ال
القراءة للقصيدة لاتشبه سوى ) حصــــــــــــــــاــن طروادة ( 
حيث تتم التحولات حين يتم عبرها هّد الحصون / حصون الواقع واقامة 
الواقع . وقد تكون عملية فرك المعدن الفانوس السحري / لغة القصيدة 

 ليتمكن القارئ عن اعلانه لما موجود داخل النفق / ال كهف .
يعتمد اللا تناسق  في صناعة التناسق . حيث  –سعود مقداد م -

يشكل التضاد كل مرتكزات الكتابة ، ان قراءة متأنية لقصائد يتجاوز عددها 
المائة قصيدة قد تربك بعض الاستقبال قد تعبت بما لدى القارئ من 
استعدادات/ من ذخيرة انتجتها القراءات السابقة . الآ  انه لن يخرج من 

اذ  –بخفي حنين  -خالي الوفاض / صفر اليدين او كما يقال  تجربة كهذه 
يان، كل يستثمر مؤهلاته  ان القارئ  والشاعر كذلك  كائنان استثمار
التي لا تخرج عن القصيدة .. من اجل صناعة الدهشة  والمعرفة 

 والأختلاف رغم التاقضات التي تعتري كلاَ من الفعلين .
. والأنسان/ القارئ والكائن القصيدة  يمكن ان يتوقع الأنسان / الشاعر

 ان تتوقف الحياة عن انتاج نفسها . أن تتوقف عملية التحولات .
ما الذي سيحدث لو صار هذا التوقع واقعاً ؟ عند ذاك يموت الشاعر 
والى حلول هذا التوقع  وكذلك الشاعر يبحثان عن دقائق الأمور / الجينات 
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شاعر يقف  –مقداد مسعود  -لات . حيث عند هذه النقطة تتشكل التبد
ً من  وسط عاصفة الحياة . لذلك بإمكانه ان يحول أيغبار واي ريح وأيا

 مكونات العاصفة الى فعل شعري .
لم يعد هناك اختبار . لم يعد هناك في لحظة العاصفة / الإعصار ما 
سيصلح وما لايصلح . الجميع يتحول الى شعر . الى مختلف الى جمال . هكذا 

 الحياة في أعاصيرها تمثل لأرادة الشاعر لتتحول الى نسائم *هي 
لم يعد المدلول محجورا عليه لم يعد  –في قصائد الأرق استراحة النوم 

تابعاً للدال. المدلول يخرج على طوع الدال ليدمر عملية التابع والمتبوع هكذا 
لى الرمز تعمل القصيدة  بين يدّي الشاعر . تتشكل عبر مجموعة مما ينتمي ا

ية أخرى غير المتفق عليها  التي تخلف عن رمزيتها لتوفر للقارئ مقصات رؤ
. هناك عملية استبدال دائمة للدوال حيث توفر انساق متحررة من دواخل 
انساق معبودة انساق تنتمي للمقدس الحياتي الدنيوي من المعاني والتواريخ 

 والمتعارف عليه .
ية مما يح ً عن الرقابة القارئ يمتلك من الحر وله الى منتج آخر . بعيدا

والرتابة /سلطة الممانعة للخروج على النمطية .فما لدى الشاعر من كتابة تبحث 
عن قارئ غير ملول غير قنوع . قارئ لحوح يحاول أن يحاكم الشاعر من 

من أجل  –خلال القصيدة . فهو جامع لبراهين الضد والمع 
هو وحده الذي يصاحب الشاعر في الإدانةوالأختفاء القاري الحليم 

مشروعه هذا من اجل ان يمسك بالأرق الذي سوف يكشف له مواطن 
النوم حيث ال كوابيس . أو الأحلام حيث الموت الموقت الذي يمارسه 

 الأنسان من غير خوف أو الغاء .
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هلكانت مغامرة القراءة التي يقوم بها المتلقي المغامر . هل كانت قفزة 
 ي صحراء القراءة . حيث الإشارات ولا علامات لا أثر .في التيه ؟  ف

تلك لا تؤكد ذلك . ورغم هذا تجد القارئ كثيراً  –الأرق  –قصائد 
ما يرمي بمعارفه وشباكه ليصطاد شظايا اللاواقع . على أمل تشكيل ما 
يحصل الصياد / القارئ من اعشاب واسماك وبعض اللقى . في كثير من 

عشاب هذه يكون الصيد على شكلما يسمى أ القراءةمحاولات الأصطياد / 
يمة  ً أو حيوانات منقرضة او نفايات حروب وربما  –مرجان  –كر مثلا

 يكون الصيد جثة غريق / قصيدة منسية . القراءة لا أمان لها .
هل كان الشاعر لحظة الكتابة يوفر الطمأنينة للقارئ ؟ هل القناعات 

لأيجاب . وان الأنسان بدأ قلقه لحظة اطمئنان؟ قد لا يتوفر الجواب با
 خلق الأنسان الكتابة .  الأسئلة التي لم تستطع أن توفر اجابات ما .

القراءة جغرافية معرفية . قد يشكل القاري بعضها بعد أن وضع القارئ 
بعضها أيضاَ القراءة هنا فعل عام . أما قراءة الأدب / القصيدة فهي فعل 

مغامرة في بعض فصولها ، ول كن ليس خاص ، فعل قد ينسب الى ال
 للضياع ،ز القراءة مجموعة مفاتيح .

حداداً لصناعة المفاتيح  ، مساح  –مقداد مسعود  –هل كان الشاعر 
ً أو رحالة كما في السندباد  كتابات لوضع خرائط القراءة ؟ هل كان تاجرا

ياً؟ أم كان بين يديه شيء من هذا وهذا . وم ما لم البحري ..  هل كان حمو
يذكره . هل كان ثائراً خارجاً من ثوب شاعر . أم ان التجريب هذا الفعل 

 الذي لايشبه سوى الأدمان كان له ال كثير من خطوات الشاعر الثائر .
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ياته ؟  –مقداد مسعود  –هل كان  باً مغامراً في كل قصائده / نثر مجر
 ة .أم كانت تجربته في الأرق تمثل وحدة متعاضدة في صناعة التجرب

هكذا  –في امتحان دائم للقارئ والمقروء كليهما  –مقداد مسعود  -
ّ ش –يبدو الأمر  ن لأمر الأكثر حيرة . أأن ا أنه  بين يدي الشاعر . إلا

ً بالنسبة للشاعر . وكذلك هو حال القصيدة . فليس  القارئ مازال مبهما
سهولة قارئ وبالتالي من الهناك نهايات لما تبث القصيدة ولما يستقبل ال

ن يفقد الشاعر سلطته على شؤون القارئ والقصيدة ول كن يظل بمكان أ
ً بتصوراته غير ا في الأرق لتابعة للتحجيم . حضورات مفتوحة متمتعا

بو عددها على المائة لا –استراحة النوم  قصيدة تمتلك  حيث القصائد التي ير
ليتها . واستقلاالقدرة على تمثيل سواها .  وذلك لتماثلها بالاختلاف 

 –رغم وجود قصائد جامعة  –ن تتمتع كل قصيدة فالشاعر عمل على أ
 مبتنى من الخروج على المتفق عليه .

الشعر  إذ أن –الأرق  -قد لا تتوفر على ما يسمى للمجاهيل من قصائد 
ادامة المجهول الكلماتي . بل كل ما يقوم به هو  صناعة أو لا يشتغل على

ن يقوم علوم ، كائن غائب على القارئ أل مانتاج ما هو وجود مجهو
بصناعته . أو استحضاره . هذا المجهول لن يكون بلا وجود. الأحتماء 
ية المتماهي خلف كلمة  والتخفي وانما التماهي والخداع ..  ال كشف عن هو

ية .  المجهول من مهمات القارئ هكذا هي الكتابة الشعر
ً للكتابة عنه هل من عيب في أن يتخذ الشاعر من الظاهر الم همل هدفا

من غير ان يترك الباطن المجهول .  ان يحاول ان يضع يده على الباطن 
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جل صناعة فعلاً قراءاتياً من الممكن أن لمنشغل بالحراك غير المرئي . من أا
ية لأقامه الحياة/ الجمال . بعيداً عن قباحة الألغاء.  يوفر اكثر من رؤ

حث خطاه عبر ال كثير من ي –مقداد مسعود  –لقد كان الشاعر 
ية ، وان ينتعل  القصائد من أجل أن يحرث في البور من الأرض الشعر
من فلاحة / حراثة السطح الى كشف الأعماق كل هذا من أجل أن 

ية التي يمارسها الشاعر بشغف   يظل القارئ متعلقاً / مرتبطاً بالتجربة الشعر
قل الهائل الذي يحدث على . وبأمانة ان كمية الدخول الى اللاواقع هذا الع

يدي الشاعر لم تستطع ان تسلب القارئ الواقع المعيش . بل كثيراً ما عزز 
يكدح من لشديد بحاجته الى الواقع البديل.القارْي  بإحساسه ا الشاعريكد و

أجل قراءة تنتمي لمخاطبات الحياة والواقع . والقارئ كذلك يعاني 
ل الوصول الى المختلف من ويتحسس ويحاول تجاوز الإخفاقات من أج

 تفاصيل واقع آخر يطلع من واقع سابق .
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 المراجع
ية للشاعر مقداد مسعود  الأعمال الشعر
 1007*المغيّب المضيء/ دار الرواد/ بغداد/ 

 1008*زهرة الرمان/ دار الينابيع/ دمشق 
 1008*الزجاج ومايدور في فل كه/ دار الشؤون الثقافية/ بغداد/ 

أضيء الظلمة وأستدل على فراشتي/ دمشق/ دار  *بصفيري
 1090الينابيع/ 

 1099*شمس النارنج/ دمشق / دار الجفال/ 
*حافة كوب أزرق/ دار ضفاف/ بغداد/ دولة الأمارات المتحدة/ 

1090 
 1092*مايختصره ال كحل يتوسع فيه الزبيب/ دار ضفاف/ 

 1092*جياد من ريش نسور/ دار ضفاف/ 
 1093دار ضفاف/ *يدي تنسى كثيرا/ 

 1093*هدوء الفضة/ دار ضفاف/ 
 1095*بساطيل عراقية / دار ضفاف/ 

 1095*الأرق استراحة النوم/ دار ضفاف/ 
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 حميد حسن جعفر

 ) بطاقة شخصية (
 
شاعر وباحث وقارئ ومتابع عبر نقود في الشعر والقصة  •

 ة .والرواية ، وله كتابات في الثقافة والإبداع والصحافة الثقافي
 الإصدارات : •

ية مشتركة ( ،  .9 ،  9863نوارس الموجة الآتية ) مجموعة شعر
ّ ه (  مع حاتم محمد الصكر ، عادل العامل ، جواد ظاهر نادر ) رحمه الل

 ساعدت وزارة الإعلام العراقية على طباعتها .  –، سميع داود 
، تضم المجموعة  9874قطرة ماء ) قصائد شعر للأطفال ( ،  .1
قصائد . صدر الكتاب عن ) دار ثقافة الأطفال ( ، أما الرسوم عشر 

ية فقد نفذها الرسام : طه عليوي .  المرافقة للنصوص الشعر
 ) طبعة خاصة ( .  1003عتمة مضيئة ) شعر ( ،  .2
 ) طبعة خاصة ( . 1003ما لا يرى الآخرون ) شعر( ،  .3
 . ) طبعة خاصة ( 1004استرجاع لما سيحدث ) شعر( ،  .4

، دار الشؤون الثقافية  1004ارتباك الجثث ) شعر ( ،  .5
 العامة .
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) طبعة  1005زخرف للبيض زخرف للسواد ) شعر(،  .6
 خاصة ( .

)  1007من ذا أورثه قلقي وقال ليديه انطلقا )شعر( ،  .7
 طبعة خاصة ( .

مدن مرئية / أنثروبولوجيا المكان في ) جنة الزاغ ( ل  ياسين  .8
. صدر الكتاب ضمن إصدارات )  1007) نقد ( ، طه حافظ 

الموسوعة الثقافية ( التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة ، وحمل 
 (.5الرقم ) 

 ) طبعة خاصة ( . 1008. حفلة إنقراض ) رواية ( ، 90
 ) طبعة خاصة ( . 1008. تجفيت ) رواية ( ، 99
ؤون ، دار الش 1008. هبوط آدم وصعوده ) شعر ( ، 91
 الثقافية

 العامة .
،  1099. أحاديث أولاد آدم عن ليلى والذئب ) شعر ( ، 92

 دار 
يع ، دمشق .   )رند( للطباعة والنشر والتوز

 1093. طوارئ غرفة انعاش )تجربة في الحياة والموت( 93
 ،طبعة خاصة 
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. دار الشؤون  1094.كوتوبيا / كوت سبع : كائنية المكان 94
 الثقافية العامة.

يا ، 95  ، منشورات اتحاد وكتاب محافظة واسط.  1094.فنطاز
.كائنات الوهم ، كائنات الشعر ، ثقافة الهامش : ال كوت 96

 . دراسة دار عدنان1095انموذجاً 
ية الاراضي الرطبة 97 دار  1097. يوتوبيا الماء قراءات في شعر

 تموز  
 
 


