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ضمير الشعب الحي  ونبض الوطن الصادق ...

اإلتحـــاد العـــام لألدبـــاء والكتـــاب فـــي العــراق ..
مشاركة فاعلة مع أبناء الشعب في تظاهرات اإلصالح والتغيير 

شعرية المجاز وسحرية اإلستعارة 
فــــي نصوص الشاعـــــرة 

ياسمينة حسيبي

ــدة.. ــاس ــف ـــدَّ الـــخـــالص مـــن الــطــغــمــة ال ــظــاهــرات الــشــعــب ح ــت )نـــعـــم( ل
)ال( لحكومة تقتل شعبها

الشاعر حسن النّواب 
يكتب عن أيقونة التظاهرات 

رؤية في المعرض 
الفني لساحة التحرير

عمــــر الســـراي

منــذر عبـد الحـر

و.ج خاص

يف  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  دأب 
العراق , يف كل نشاطته أن يكون صوتا 
صادحا  ومنربا  الحّي  الوطني  للضمري 
وهموم  تطلعات  عن  معرّبا  بالحق 
وقضايا أبناء الشعب , من أجل تحقيق 
العدالة والقضاء عىل الفساد وإنصاف 
إىل  تعرّضوا  أن  بعد   , جميعا  الناس 
بعيدة  ظلت  التي   , الحكومات  جور 
عن دورها الحقيقي املفروض يف جعل 
برخاء  تعيش  التي  البلدان  من  العراق 
للخريات  منجما  كونه   , تستحقه 
لكن   . البرشية  والقدرات  والثروات 
التعامل  وسوء  واملايل  اإلداري  الفساد 
مع مواقع املسؤولية التي وضعت عىل 
األول  طموحها   , شخصيات  رؤوسها 
األحزاب  بعض  وتغذية  والثراء  الفائدة 
والكتل من املال العام للعراقيني , الذين 
عانى ويعاني السواد األكرب منهم فقرا 
وعوزا وبطالة , فيما تنهب الثروات يف 
وضح النهار وبوقاحة عجيبة وإرصار 

عىل الخطأ .
يعانيه  مما  وغريها  األم��ور  ه��ذه 
غاضبة  الحشود  خرجت   , العراقيون 
الشجاعة  كلمتها  وقالت   , محتجة 
القوية بوجه كل فاسد وظالم ومستغل 
األدباء  وكان   , ومقدراته  الشعب  لهذا 
والكّتاب , الذين يعّدون النبض الحي , 
والصوت النقي الهادر املعرّب عن ضمري 
الحشود  أّول  يف   , كلهم  العراق  أبناء 
التي تقدمت التظاهرات يف ساحة العز 
والكرامة واألمل ساحة التتحرير , ويف 
كل محافظات الوطن األبية  التي مألت 
الشوارع والساحات بتظاهرات سلمية 
وقد   , التغيري واإلصالح  تريد  حضارّية 
من  والفكر  األدب  جماهري  انطلقت 
والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  مبنى 
, لتصل  انطالقة  , بأكثر من  العراق  يف 
وتضع  والتصدي  التحدي  ساحات  إىل 
وهم   , املحتجني  بني  الهادرة  بصمتها 
واألناشيد  القصائد  مع  يتفاعلون 
ما  كل  عن  املعربة  البليغة  والخطب 
بوجه  املنتفضون  الناس  به  يشعر 
بزمام  ممسكة  ظلت  التي  الطبقة 

التخلف  إىل  البالد  تقود  وهي   , األمور 
والفقر واالنحطاط بكل معانيه .

نشاطاته  االتحاد  يعلّق  أن  وقبل 
أبناء  اعتصامات  مؤازرا   , الثقافية 
الوطن , كان منربه مشتعال بالغضب , 
هو منرب الجواهري العظيم الذي طاملا 
بقصيدته  الجماهري  حماس  أشعل 
بني  أنشدها  التي  جعفر  أخي  امللحمة 
الجماهري الغاضبة قبل واحد وسبعني 

عاما والتي  جاء فيها : 
ب���أنَّ ِج���راَح  أَتْعلَُم أْم أنَت ال َتْعلَمُ 

الضحايا فُم
كآَخَر  وليس  َفمٌّ ليس كاملَدعي قولةً 

َيسرتِحم

أخي " جعفراً " يا ُرواء الربيع
إىل َعِفٍن بارٍد ُيسلَم

لََثْمُت جراحَك يف " فتحٍة "
هي املُصَحف الُطهُر إذ ُيلَثم

ميم وقبَّلُت صدَرك حيُث الصَّ
ِمن القلب ، ُمْنَخرقاً ، ُيخرَم

أخي " جعفراً " ال أقوُل الَخيال
وذو الثأِر َيْقظاُن ال َيحُلم

الخالد  الجواهري  أبناء  م��ازال 
الهمة  بذات   , نهجه  عىل  والسائرون 
الرشف  ساحات  يف  ينطلقون  وهم   ,
  , املعربة  الجمالية  السلمية  واملجابهة 
عموم  من  والكتاب  األدباء  تجمع  فقد 
البالد , صباح يوم األربعاء 6 من ترشين 

ساحة  يف  اإلتحاد  مبنى  يف   , الثاني 
عن  التعبري  كلمات  ليطلقوا   , األندلس 
قصائد  أبنائه  وتطلعات  الوطن  هموم 
هو   - لإلتحاد  هادرا  وبيانا   , وكلمات 
عن  املعرب  وهو   - األول  البيان  ليس 
انتماء األدباء والكتاب للنسيج الوطني 
وبعد   , النقي  القوي  صوته  ليكونوا   ,
الجميع  انطلق   , والقصائد  الهتافات 
إىل ساحة التحرير , ليقفوا يف خيمتهم 
التي نصبت منذ اليوم األول للتظاهرات 
ينطلق  مثقفا  قياديا  ملمحا  لتكون 
مع حشود الناس , وقد تعرض الكثري 
منهم للغازات املسيلة للدموع التي أدت 
بعنايته  الله  وأنجاهم   , اختناقهم  إىل 

الكريمة , الخيمة تجابه نصب الحرية 
الجواهري  منرب  وضع  حيث   , الخالد 
واألدب��اء  املبدعون  الشعراء  وبدأ   ,
إلقاء  الجميل عىل  بالتسابق  املتميزون 
القصائد والكلمات واألهازيج الوطنية 
وهتافات الحماس , فقرأ الشعراء من 
, وهدروا بقصائد مازال  األجيال كافة 
الحدث  مع  كتبت  ألنها   , حارا  دمها 
بنبضه وطبيعة اإلحساس به واالنتماء 
الدكتور  الكبري  الشاعر  قرأ  فقد   , إليه 
قصيدة  ياسني  آل  حسني  محمد 
من  آخرون  شعراء  ألقى  كما   , هادرة 
قصائد  كافة  البالد  ومحافظات  بغداد 
وكلمات عربت بحق عن عظمة الحدث 

, وصدق التفاعل , ومن الشعراء الذين 
وأهزوجة  قصيدة  من  بأكثر  شاركوا 
الديوانية  من  القادم  البرصي  الشاعر 
 , جامعتها  يف  أستاذا  يعمل  حيث 
صدام  مديح  الدكتور  الشاعر  وهو 

السويعدي الذي قال يف قصيدته : 
 فال والذي نز الدماَء رخيصًة

عىل ساحة التحرير لن ُيقطَع النبُع
وال والشهيِد ابِن العراِق الذي بنى

أساطرَي ِعشِق األرِض لن ُيبدَل الطبُع
فهل يرُسُم الَخّواُن خارطَة الهوى

وهل يعرُبُ الصحراَء َمْن ساَدُه الجْزُع
وهل ُيْنِبُت اإلسفاُف ما ُينِبُت الرِّْفع

وهل َتقُحُم الفرئاُن ما َيْقُحُم السبُع

فال صّح هذا القوُل إال ببلدٍة
بها استضبع الجرذيُّ واستجرَذ الضبُع  

***
وتواصلت القصائد , لريدد الجميع بعد 
ذلك النشيد الوطني العراقي , بحناجر 
األدباء والكتاب , الذين ظلوا معتصمني 
يف ساحة الكرامة , وظل الصوت النقي 
وتاريخا  وطنا   , العراق  عن  املعرّب 
 , له  مثيل  ال  وجماال  وآماال  وتطلعات 
ومازالت الخيمة قائمة تشهد املشاركة 
 , الجواهري  التحاد  الفاعلة  الحقيقية 
الذي كان وسيقى صوت ضمري الناس 

ومنرب الفقراء ونبض الحق األصيل 

و.ج- خاص

األديب  اغتيال  يدين  العراق  يف  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد 
التظاهرات يف  أثناء عودته من ساحة  الدهامات،  أمجد  والناشط 

ومحاسبة  مسؤوليتها  بتحمل  األمنية  الجهات  ويطالب  ميسان، 
القتلة وحماية األصوات الوطنية والثقافية.
الرحمة لألديب الدهامات، ولشهداء العراق

االتحاد يدين اغتيال األديب أمجد الدهامات 
 للمتظاهرين األبرياء

ً
 واغتياال

ً
كفى قتال

انطالقاً من سلطة الشعب الذي خرج متظاهراً مطالباً بالعدل، فلم يجد 
إال تسويفاً ومماطلًة يف تنفيذ مطالبه، وتضامناً مع االنتفاضة العارمة 
التي يقودها املواطنون بروح وطنية عالية، يقف االتحاد العام لألدباء 
والكّتاب يف العراق، متكاتفاً مع الجماهري، ويعلن عن استمراره يف نهجه 
املتنفذة  السياسية  والقوى  برّمتها،  الدولة  مفاصل  محّمالً  الوطني، 

مسؤولية كل ما يجري من خراب.
لقد آن وقت الخالص من سوء إدارة الوطن، وعىل كل السلطات أن تنظر 

إىل الحال الذي أوصلت الناس إليه، فال لحكومة تقتل شعبها،

وال لربملان يعيد انتاج املأساة، وال ملسؤولني فاسدين أدخلوا البلد يف نفق 
التظاهرات السلمية،  العراق مستمرون يف دعم  أدباء  ان  املوت والعدم. 
مستنكرين ما يتعرض له األبرياء من قتل وقمع، وعليه، سنظل يف سوح 
بإرضابها  استمرت  التي  النقابات  مع  ومتواصلني  فاعلني،  االحتجاج 
لحني تحقيق الخالص من هذه الطغمة الفاسدة. إن اتحادكم ال يتلّقى 
حكومية،  غري  أو  حكومية  كانت  أ  سواء  جهة  أية  من  إمالءات  أية 
فطريقه الحرية الدائمة، وسيتواصل يف غرز أصابع الحق يف أعني كل من 
بوجه  الرافض  أوصل صوته  وقد  العراقيني،  اضطهاد  نفسه  له  تسّول 

ظلمهم وسيتواصل بذلك، إذ ليس لألدباء والكّتاب إال الوقوف الجبار مع 
معاناة كل رشائح املجتمع.

أيتها األديبات..
أيها األدباء..

ومواقفكم،  أقالمكم  تصنعه  فالتاريخ  الطغيان،  وأزيلوا  بقوة  أخرجوا 
تعاضدوا مع شهداء الوطن وجرحاه، فأنتم ضمري األمة، وهّبوا لنرصة 

العراق، واصنعوا املستقبل.
االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق

 سائق الُتْك ُتْك

لم يعْد إىل منزلِه

منُذ أسبوع

وكلَّما حصَل عىل نقوٍد

اشرتى عبوَّة بنزين

ودخل بقلب باسل

إىل ساحة التحرير

لنقل الجرحى

سائق الُتْك ُتْك هذا املساء

شاهَد أمُه توّزع الطعام

أخذ شطرية منها

ولم تعرفُه وسط الدخان

نصب  تحت  ف��ان��زوى 

الحريَّة

يذرف الدموع

عىل وطٍن مفقوْد.

و.ج- خاص

التش�كييل  الفن�ان  هاج�س  ظ�ل 
بمختل�ف أنتماءاته حري�ص عىل إن 
يكون ج�زء من الح�راك الجماهريي 
معربا عن مش�اهداته وربما أشرتاكه 
ظ�روف وتفاصيل ما هو حاصل عىل 
جغرافية الوطن من أنتفاضة تش�كل 
بمجمله�ا املكالبة بحق�وق منطقية 
. ل�ذا وجد الفنان يف فرش�اته والوانه 
األدوات املعرفي�ة للتعب�ري عن هويته 
وأنتما ئه لحركة الجماهري من خالل 
لوح�ات زينت وبش�كل رائ�ع جدران 
نف�ق التحري�ر وأزع�م انه�ا رس�الة 
بالغ�ة التأث�ري ل�كل الذين م�روا من 
هن�اك . وتظ�ل هذه اللوحات ش�اهد 
عىل عرص وعهد مختلف يف كل معناه 

ومعناها الثوري . يمثل الرس�م الحر 
" الس�مبوزيوم " واحد من املؤرشات 
للفن�ان وه�و  الحيوي�ة  التش�كيلية 
ي�ؤرش بأدواته املعرفي�ة عىل فاعليته 
مع الحدث الراهن الذي يمر به الوطن 
. ول�ذا يكون هو املع�رب عىل أنفعاالت 
وتفاع�ل الجماه�ري م�ن أج�ل عراق 
جميل ال يس�تحق غري ه�ذه الصورة 
الحية واملبارشة . كونها تمثل الوالدة 
األني�ة م�ع الش�ارع - الح�دث لتولد 
وهي تتشكل بجمالها وتحمل مالمح 
الهتاف الذي يس�بح يف شغاف وعقل 
كل فنان وفنانة تشرتك يف هذا الشكل 
املنتم�ي ملس�تقبل عراق�ي  الجم�ايل 
جميع�ا نتمناه معاىف كما هي اللوحة 
الحارضة بكل ألقها يف ساحة التحرير 

. فعال مؤثرا يف نفوس الجماهري .
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و ج – فهد الصكر

الشعر  نادي  لنا  يقدم  باملغايرة  موقدة  جلسة  كل  يف 
داخل  باملفردات  يغردون  وهم  الشعراء  من  إضمامة 
املعنى ، مما يحفز املتلقي عىل األصغاء بوعي ومعرفة 
، سيما وهي تتناول قضايا الوطن والناس وما يحدث 

من متغريات يف الراهن العراقي اليومي .
الشعراء عىل  الشعر جلسة ملجموعة من  نادي  أقام  أذ 
قاعة الجواهري يوم 12 ترشين األول 2019 يف االتحاد 
العام لألدباء والكتاب يف العراق ، شارك فيها كل من ) 

ماجد الربيعي ، تحسني الكعبي ، ليث الحسني ( .
نستضيف   : قائال  الشايع  حماد  الشاعر  الجلسة  أدار 
الساحرة  بقصائدهم  رسموا  الذين  الشعراء  من  نخبة 
والجمال  باملحبة  تضوع  رياض  إيديهم  من  فأزهرت 

والسحر الحالل .
من  كتلة   ، الشايع  قال  وكما   : الربيعي  ماجد  الشاعر 
 ، لألنسانية  تذرف دمعته   ، األرض  املشاعر تميش عىل 

يزرع يف شفتيك إبتسامة تدوم لوقت طويل .
إنتمائه  عن  الربيعي  ماجد  الشاعر  ذلك  بعد  ليتحدث 
سريته  من  محطات  عىل  ويعرج   ، وأبا  أما  السومري 
املعبئة بذات الحزن السومري الذي صاحبه منذ طفولته 

حتى والدة أول قصيدة .
ليقرأ قصيدة " فتية صدقوا "

قد جاوز الصرب حدا واملدى قلق

ملا تمادى وأزرى بالورى قلق
فآثر النور شبان لهم شهدت

سوح النضال ورسى دربهم ألق
فهم يرهبون عدو النور لو صدحوا
وهم شموس ويف ديجورها إئتلقوا

عشق العراق تجىل يف ضمائرهم
ويؤثرون عىل األرواح لو عشقوا

نور تجىل اىل العلياء مذ وثبوا
يف ساحة املجد حيث النور يختنق

الجاذبون حبال املوت من طرف
نحو الحياة لكي ال يشنق الفلُق

شاعر   : قائال  الكعبي  تحسني  الشاعر  الشايع  وقدم 
الشعرية  بصوره  يحلق   ، أدوات��ه  أستخدام  يحسن 

ويأخذك لعالم ميلء بالسحر والعذوبة .
ليقرأ الشاعر تحسني الكعبي املوسومة " عراق املجد "

 .. البارود  يستنق  يزل    ولم  الحروب  العراُق عىل  ُجبل 
يف كفيه

فالحرب لم تمهله وقت صالته 
 ليوضأ األجساد .. من نهريه
لكنه .. أسد .. هصور .. واثب

 حتى وأن قست الظروف عليه
فلكم تكرست السيوف بسيفه 

وأذاقها التنكيل .. يف قدميه
وألنه التاريُخ .. رغم جراحه

ظهرت بشاشته .. عىل شفتيه
هذا عراق املجد .. يسطع كلما
افلت نجوم الكون .. يف عينيه

فسلوه .. تخربهم شغاف فؤاده
عنكم .. كأغىل ما يكون اليه

وسلوه تخربكم مالمح أرضه ال 
ممزوج معظمها .. بعطر بنيه

الصامدون .. الواهبون .. النازف� ون عىل السواتر .. كل 
ما يكفيه

وقدم حماد الشايع أخريا الشاعر ليث الحسني قائال :
بثقة  عليها  يسري  سجادة  بقوافيه  يطرز  شاب  شاعر 

ليصل اىل مبتغاه .
من  محطات  عن  الحسني  الشاعر  ذلك  بعد  ليتحدث 

سريته الذاتية .
ليقرأ الحسني قصيدته املوسومة " شكاية وطن "

الشمس ذات الشمس بل وأنا أنا
لكنه زمن ويعشق بعدنا

كنا نودي القرب فرضا حينها
كانت مسافة ضحكة ما بيننا

والربد ال يعني سوى إفاءة
يف حجر إم ال يرافقها العنى

أنا من أتيت تفتش الحلم القديم
عىس تراه كما الصباح ملونا
انظر اىل خدي ستعرفني ولو

لم يبق فيه سوى الغيار بال سنا

واملس براحتك الجميلة خافقي

سنان إذ ما بات فيه سوى املنى

الناقد   ( من  كل  تحدث  الشعرية  القراءات  نهاية  ويف 

أمني املوسوي ، الدكتور محمد حسني آل ياسني ، الناقد 

الباحث   ، جويعد  عبود  يوسف  الناقد   ، ثامر  فاضل 

حسني الجاف ، الناقد عيل حسن الفواز ، الشاعر مروان 

حداثة  رغم  الشعراء  بتجارب  مشيدين   ) حمزة  عادل 

تجربة البعض يف فضاء املشهد الشعري إال أنهم أثبتوا 

مفاهيم  برؤيا  الساطعة  بصمتهم  وضوء  جدارتهم 

الناقاد الذين تناولوا هذه التجارب .

الناقد فاضل ثامر شهادات  الختام تقديم  وكان مسك 

الكعبي  الربيعي وتحسني  ) ماجد  الشعراء  اىل  التقدير 

وليث الحسني ( .

في نادي الشعر
قصائد للوطن .. للناس .. للمتظاهرين

تحت شعار السلم االهلي السلم االهلي
أمسية حوارية في البصرة عن احداث 

الساحة العراقية

على منصة الجواهري
قــلــقــه  ـــرد  ـــس ي اهلل  ـــة  ـــم رح أنــــمــــار 

وتجربته القصصية

و.ج - خاص

قاعتها  يف  البرصة  مكتبة  أقامت 
الثانية امسية حوارية ونقاشية عن 
والبرصية  العراقية  الساحة  احداث 

خالل هذه املرحلة..
مساء  من  والربع  السابعة  الساعة 
التاسع  امل��ص��ادف  السبت  ي��وم 

2019/11/9
لنقف اجالل للدماء الطاهرة الربيئة 
لشهداء العراق خشوعا ونقرأ سورة 

الفاتحة ترحما لهم جميعا .
هكذا افتتحت االمسية..

بعد الرتحيب من قبل مقدم الجلسة 
الخرية  البرصية  للنخبة  والشكر 

والطيبة الحارضة .
نسمع  أن  جدا  املؤسف  من   : قال 
صوت  .والنسمع  الرصاص  صوت 

املثقف..
الدخان  نرى  ان  جدا  املؤسف  من 
الصافية  السماء  صورة  والن��رى 

يرسمها مبدع برصي
نسمع  ان  جدا  واملحزن  املؤلم  من 
اال  والنسمع  املوت  وجزع  رصاخ 

الصمت العاملي ..
السلم  ظلم  يكون  ان  اسفا  واالكثر 

اقىس من نتائج الحروب..
فكانت كلمة االفتتاح للشيخ االديب 

عيل العيل ..
كلمة تحدث بها عن حرية االنسان 
بالخالق  .وعالقته  .وعمله  وحقوقه 
بدرجة ايمانه يف صومعته ومسجده 
الحقيقي  املرسح  فهي  الحياة  ..اما 
وتعامله  االنسان  لجوهر  والفعيل 
شعريا  مقطعا  ..واض��اف  وخلقه 
جميال باملناسبة ..لقد كانت كلماته 
والتشخيص  والروعة  الدقة  غاية 
..فكانت  والعقل  والحكمة  واالتزان 

محطة اعجاب ورىض الجميع..
االديب  للحقوقي  الدور  كان  بعدها 

عبدالكريم زغري ..
وق��ام��وس  ق��ان��ون��ي  كنز  ان��ه 
شامل  م��ع��ريف  و  للترشيعات 
وتطبيقاتها  والقوانني  باالنظمة 
عىل  العراقي  الدستور  وضع  ..لقد 
نقاطه وفكك  وفتح جميع  الطاولة 
اعجاب  مع  ومضمنونها  تركيباته 
التفصييل  للرشح  الجميع  وانبهار 
كثريا  للموضوع  اغنى  .لقد  الدقيق 
والحوار  النقاش  شهية  فتح  مما 
للجميع ..فكان الرد االول والتعقيب 

الذي  العيل  صادق  لالستاذ  املتزن 
قدم سجاال الكثر من مرتني. وكذلك 
مداخلة الشيخ ابونبيل شيخ عشرية 
شيخ  رد  ردعه  كان  حيث  البزون 
عقد  تلغي  الدماء  ان  اعترب  وطني 
الرشاكة وان الدستور واجب تعديله 
الشعب...وعقب  مصالح  يخدم  بما 
ابوزياد  االستاذ  رائعة  بمداخلة 

رئيس مؤسسة النهضة الثقافية..
من  املفاجئ  الجميل  السؤال  وكان 
حول  شعبان  طارق  الفنان  قبل 
(مجلس  الغاء  او  )حل  مصطلح 
القانون  الغاء  املحافظات..او 
قانون  وكذلك  بترشيعها  الصادر 
عبدالزهرة  الشاعر  قبل  من  رفحاء 

الحلفي..
طويلة  واالجوبة  االسئلة  واستمرت 

دون ملل..
بالدستور  فقرة  وجود  عدم  حول 

بخصوص استقالة رئيس الوزراء..
الدكتور  و  الشاعر  تحدث  بعدها 
بمداخلة  الكعبي  مزهر  والشيخ 
اروع  لقصيدة  مقطعني  مع  رائعة 
استغرقت كلماته خمس دقائق من 

الجمال ..
لالستاذ  اخرى  ارتجالية  وكلمة 
البرصة  العيل رئيس منظمة  صادق 
عن  املوقف  فيها  للثقافة..رشح 
دراية واطالع ومعرفة وبراهني قدم 
الفائدة  من  الكلمة  خالل  الكثري 
والتوضيح ..اضافة ملداخلة اضافية 
عن  كثريا  بها  اسرتسل  اخ��رى 

االوضاع والنتائج ..
وان  االسدي  سعيد  للدكتور  والبد 
العطرة  البهارات  بعض  يضع 
ويشكر  النقاط  بعض  وي��رشح 
االديب عبدالكريم زغري عىل ماقدمه 

من روعة واتقان..
عبود  كريم  الدكتور  دور  جاء  حتى 
رائعة  ابداعية  سمفونية  قدم  الذي 
طفولته  ..منذ  البرصي  املرسح  عن 
جدا  مهمة  نقاطا  ..ووضع  لليوم 

نالت كلماته استحسان الجميع..
رجل  املدني  الناشط  دور  وهنا جاء 
االقليم فتحي املطوري ..هذا الرجل 
عبارة عن عراق مصغر من الوطنية 
من  اهم  العراق  اليوم  ..قال  النقية 
االقليم ..وشخص الكثري من النقاط 

املهمة ..فشكرا له
جاء دور الرجل االقتصادي البرصي 

روحي مدير حسابات املوانئ..

تحدث  وحلول  وعقل  وخربة  رجل 
البرصة  إمكانية  حول  برصاحة 
عن  بعيدا  ومواردها  االقتصادية 
وحلوال  مهمة  نقاطا  ..قدم  النفط 
تقريبا  معه  الجميع  سهلة..تداخل 
طروحاته  مشرتك..كانت  حوار  يف 
مفيدة  كبرية  نتائج  وتعطي  رائعة 
جذرية  حلوال  ..وتعترب  للجميع 
االديب  نصيب  من  كان  الختام   ..
املركزية  اللجنة  عضو  والشاعر 
وكتاب  الدب��اء  املركزي  لالتحاد 
الذي  البرصي  عبدالسادة  العراق 
مركزا  وتفسريا  رائعا  طرحا  قدم 
به  ..وص��ف  صائبا  وتشخيصا 
يقرأؤ  لم  الذين  بالشجعان  الشباب 
ماركس  يعرفوا  ولم  الشيوعية 
..ولم  للبعث واليعرفوه  ينتمو  ..ولم 
يقرتبوا للدين او يتبعوا رجال الدين 
.انهم شباب فقدوا الوطن من وجهة 

نظرهم فكان هذا موقفهم ..
ليال  العارشة  من  الساعة  اقرتبت 
..وايضا  العشاء  من  البد  فكان 
والنقاش  الجميل  الحوار  استمر 
املتبادل خالل فرتة العشاء مع رشب 

املرطبات ..
بني  حارضة  البرصة  كانت  امسية 
قلب  العراق  ..وكان  الجميع  اضلع 
وعقل الجميع ..الجميع كان مرتاحا 
..الجميع  الرصيح  الحوار  لهذا 
حريص عىل مدينته ووطنه وشعبه 

وجيشه
.شكرا لجميع الحضور . كل الشكر 
هذه  العيل  عيل  الشيخ  والعرفان 
والضيافة وحسن  واالمسية  الدعوة 

االداء..
النخب  من  مميزا  كان  الحضور 
الجامعات  اساتيذ  من  البرصية 
الفنانني  نقيب  حضور  ..وكذلك 
االستاذ فتحي شداد والفنان طارق 

شعبان
باالضافة للصحافة واالعالم حضور 
عامر  واالستاذ  الديراوي.  عبداالمري 

العيداني ابوسالم .
كان البد من شكر ادارة املكتبة عىل 
هذه الفعاليات والنشاطات البرصية 
حرض.شكرا  من  ..وجميع  االصيلة 

جزيال..
Hazim Alali وبالخصوص االخوان

واالستاذ بشري لدورهم الكبري..
محبتنا للبرصة والعراق .

و ج – فهد الصكر

عباءتها  الحرب  تنفض  أن  بعد   (
أنني  سأكتشف   ، الهدوء  ويعم 
فقدت يدا / رجال / صديقا / ولن 

يعرفني سواي حني أتكلم ( .
قصص  أفكار  من  واح��دة  تلك 
رحمة  أنمار  القاص  به  املحتفى 
الله يف نادي الرسد بجلسته األوىل 
التي أقامها له يوم 2 آيلول 2019 
االتحاد  يف  الجواهري  قاعة  عىل 

العام لألدباء والكتاب يف العراق .
الناقدة  األحتفاء  جلسة  أدارت 
قال   : بالقول  النعيمي  أش��واق 
إنه  خضري  محمد  القاص  عنه 
أتجاها فنتازيا قلما طرقته  يمثل 

نصوصنا الرسدية .
إن يف   : الروائي أحمد خلف  ويرى 
بالبدايات  تذكري   ، املتفرد  رسده 
القصيص  الرسد  لسادة  الناصعة 

يف العراق .
القصصية  لعوامله  ان  أرى  وأنا 
يف  ب��ال��ق��ارىء  تحلق  أجنحة 
بحر  بني  العالق  الرسد  فضاءات 
ان  قبل   ، الدهشة  ونهر  الخيال 
التي  الحكايات  مدن  يف  به  تهبط 
رؤى  ونصفها  حقيقة  نصفها 

مسكونة بعبق الطفولة .
املبدع  ان  : قيل  النعيمي  وأضافت 
ألعماله  جمهورا  يخلق  أن  البد 
بدون  ذلك  يفعل  ما  نادرا  لكنه   ،
الناقد ، وهنا مجموعة من األوراق 
بعض  قبل  من  تقدم  النقدية 
القاص  عن  كتبوا  ممن  النقاد 

أنمار رحمة الله .
محطات  ذلك  بعد  النعيمي  لتقرأ 

الرسد  يف  األبداعية  سريته  من 
املحافل  يف  واملشاركات  والجوائز 

الثقافية .
ليقرأ الناقد علوان السلمان ورقته 
رحمة  انمار   " املوسومة  النقدية 
املعرصنة  الحداثية  والومضة  الله 
أنمار  القاص    : فيها  قال   "
الرسدية  نصوصه  يف  الله  رحمة 
يحملها  التي   ، جدا  القصرية 
بالفكرة والحدث بتسجيل اللحظة 
والعقدة  والشخصية  الوامضة 
بالتكثيف  تميزها  مع  الدرامية 
مع  التأويالت  واث��ارة  ال��داليل 
تحكم  أدهاشية  أسلوبية  رضبة 
يسعى  التي  النص  سرتاتيجية 

القاص البرازها بوعي .
فالنص   : السلمان  وأض��اف 
اللغوية  بالكثافة  يتميز  عنده 
الرؤية  أتساع  مع  املعنى  وعمق 
األدهاشية  األسلوبية  والرضبة 
متعالية  ثوابتا  تعد  التي  املفاجأة 
جدا  القصري  الرسدي  النص  لبناء 
املعرصنة(  الحداثية  )الومضة 
الجمالية  أسسه  يستقي  الذي 
اىل  أضافة  والتكثيف  الرتكيز  من 
التي   " الجدار   " الجمادت  أنسنة 
موازيا  معادال  القاص  يتخذها 
ذاكرة  وتحريك  جهة  من  لرؤيته 
املستهلك " املتلقي " ونبشها من 
والكشف  النص  أستنطاق  أجل 
من  املشهدية  صوره  خلف  عما 
باقىص  تجود  بلغة   ، اخرى  جهة 
أبتعادها  دون  التعبريية  طاقاتها 
عن الطابع الرسدي مع أنفتاحها 
البرصية  الفنون  بعض  عىل 
يوفر  مما   ) السينما   ، )التشكيل 

وأنفتاح  داللية  خصوبة  للنص 
عىل آفاق متعددة .

عيل  والشاعر  الناقد  وتحدث 
الحديث   : قائال  الفواز  حسن 
الرواية  هيمنة  زمن  يف  قاص  عن 
الرسدية  ان  رغم   ، صعبة  مهمة 
اىل  تتسع  أمجادا  تمتلك  العراقية 
ولذلك   ، الثقافة  مشهد  يف  مديات 
وعن  قصيص  منجز  عن  الحديث 
تجربة  مثل  وجادة  مميزة  تجربة 
تتحمل  الله  رحمة  أنمار  القاص 
هل   ، القراءات  أوجه  من  الكثري 
واصل أنمار تجارب الذين سبقوه 
من القصاصني الرواد وملنجزاتهم 
تحمل من صور  ما  بكل  الرسدية 
التسائل يطرح نفسه  ، هذا  فنية 

ونحن أمام دهشة القراءة له .
خصوصية  إن  اىل  الفواز  وأشار 
الواقعية والروح  اىل  أعادتنا  أنمار 
أعماله  يف  نجد  حني  النقدية 
الحديث عن املهمشني يف املجتمع ، 
وايضا أعادنا اىل صورة اخرى هي 
وهو  السحرية  النقدية  الواقعية 
تسميته  يمكن  ما  اليه  عمد  ما 

العجائبية السحرية .
بائع  مجموعة   : الفواز  وأضاف 
القلق تنتمي اىل الفضاء الفنطازي 
، ولغته فيها مهارة وايجاز، بل هو 
يكتب  التي  الطريقة  عىل  يحافظ 
باللقطة  أهتمامه  القصة  فيها 

ألنه يهتم كذلك بالسينما .
يف  العنوان  يوحي   : عيل  وأضاف 
قصص بائع القلق ان الشخصيات 
 ، اإلنساني  بالقلق  متورطة 
يسخر  نجده  أكثر  نقرأ  وحينما 
والتي  األنتهازية  الشخصيات  من 
تنتمي اىل طبقة معينة وهي كما 
تمارس  طبقة  اىل  تنتمي  يراها 
القتل وربما أضطهاد األخر ، وهو 
التأويل للقارىء يف  دائما ما يرتك 

تفسري ما يريده ويهدف اليه .
جويعد  عبود  يوسف  الناقد  وقرأ 
 " املوسومة  النقدية  ورقته 
 : قائال   " القلق  عالم  يف  طواف 
النصوص  نضوج  مستوى  يعتمد 
األديب  وعي  مدى  عىل  الرسدية 
خزين  من  يكتنزه  وما   ، املبدع 
يف  ودراية  ومعرفة  وثقايف  فكري 
مجال فن صناعة القصة القصرية 
أن هذين  ، حيث  ، والقصرية جدا 
الجنسني املهمني يستوعبان الكثري 
من املعلومات املعرفية سواءا كان 
األدوات  أستخدام  طريقة  يف  ذلك 
وكذلك   ، متقن  بشكل  الرسدية 
 ، العلوم  لبقية  العامة  املعرفة 

يقدم  الله  أنماررحمة  والقاص 
بائع   ( القصصية  مجموعته  لنا 
املعلومات  من  كبري  كم  القلق( 
بشكل  إنعكست  والتي  املضافة 
ومن   ، النص  متن  ضمن  واضح 
املساندة  الحياتية  العلوم  أهمها 
وهي   ، النص  تدوين  لعملية 
نابعة من خالل االطالع عىل هذه 

املعلومات .
يف  نالحظ  كما   : جويعد  وأشار 
القاص  إستخدام  النصوص  هذه 
 ، تام  بوعي  األدبية  لألنماط 
الفنتازيا   ، العجائبية   ، الغرائبية 
، حيث حفلت هذه املجموعة بهذا 
الحس  اىل  إضافة  الفني  السياق 
متن  يف  واملؤثر  املتأثر  النفيس 
النص ، وبلغة رسدية تمتلك إيقاع 
مع  ومنسجم  ومتناسق  متناغم 

عملية املبنى الرسدي .
: تعد املجموعة  القول  اىل  وخلص 
القصصية ) بائع القلق ( للقاص 
نحو  متقدمة  خطوة  هي  أنمار 
، ويظهر فيها  والحداثة  التجريب 
طريقة  يف  الفني  الوعي  ايضا 
األنماط  مستخدما  القص  تناول 

األدبية بشكل متقن .
يف حني تناول الناقد حمدي العطار 
املعايري الفنية القصصية يف أعمال 
القاص أنمار رحمة الله ، قائال انأ 
املألوف  يف  الغرائبية  يوظف  نمار 
واملعتاد وهذا يضفي غموضا عىل 
رسديته بشكل فنطازي ، بيد إننا 
نجد كائناته تفكر العيش بسالم .

قصص  اىل  العطار  وت��ط��رق 
بشكل  القلق  بائع  مجموعة 
تراتبي وهو يتحصها نقديا ، قائال 
والواقعية عند أنمار تتحول أحيانا 
تحتاج   ، وقصصه  فنطازيا  اىل 
ألنها  شاملة  برؤيا  كبري  تأمل  اىل 
قصص عميقة املغزى ومحسوبة 

بشكل فني رائع .
آل  حسني  محمد  الدكتور  وأشاد 
الدالة  النقدية  ب��األوراق  ياسني 
أنمار  القاص  بحق  املعنى  بذات 
ملنجزه  وعي  وذات  الله  رحمة 

واألندهاش ألبداعه .
قاصا  به  نفتخر   : ياسني  وقال 
عراقيا ، ليتحدث بعد ذلك مصطلح 

القصة القصرية .
وتحدث أخريا القاص أنمار رحمة 
رغم  األبداعية  تجربته  عن  الله 
حداثتها إال أنها تركت بصماتها يف 

املشهد القصيص العراقي .
النظر  :بغض  الله  رحمة  وقال 
النقدية  القراءات  ماهية  عن 
 ، مشكورين  النقاد  قدمها  التي 
تكن  لم  بانها  القرية  أعني  أنني 
نتعرف  كي  ومكان  جغرافية 
عليها ، وأشري اىل انها قرية رمزية 
وهي العالم ببساطة ، وأزعم أنني 
ما زلت يف مرحلة التجريب يف هذا 
الجنس األدبي / القصة القصرية 
القصة  مع  عالقتي  إن  وأعرتف   ،

هي عالقة حب .
وأشار اىل تجاربه األخرى وتحويل 
بعض قصصه اىل أفالم سينمائية.
مجيد  حنون  الروائي  قرأ  حني  يف 
البيان  األدباء  ألتحاد  العام  األمني 
بصدد  األت��ح��اد  أص��دره  ال��ذي 
بالوطن  تعصف  التي  التظاهرات 
بالحقوق  الشعب  ومطالب 
القوات  البيان  وطالب  املرشوعة 
األمنية بعدم أستخدام العنف ضد 

املتظاهرين السلميني .
الروائي  بتقديم  الجلسة  لتختتم 
ألتحاد  العام  األمني  مجيد  حنون 
القاص  اىل  الجواهري  األدباء لوح 

املبدع أنمار رحمة الله .



ـــر الـــجـــزائـــري ـــي ـــي زه ـــروائ ـــل قــــــراءة فـــي روايــــــة بــــاب الـــفـــرج ل

ــة الـــنـــجـــف األشـــــرف ــن ــدي ــم ـــاريـــخـــي ل رســـــم ت

3ق���������������راءات العدد )25( - ترشين الثاني 2019

حميد الحريزي

البنات  من  وحشد  زوجات  وثالث  دين  ))رجل 
واألبناء يف بيت واحدتعصف بهم أحداث الحروب 
الفرتة  يف  الرواية  أحداث  تدور  أحتاللني.  بني 
األحتالل  وبداية  العثماني  األحتالل  نهاية  بني 
مدينة  فهي  األحداث  مرسح  أما   ، الربيطاني 
األصالح  بدايات  مع   1906 األعوام  يف  النجف 
حيث    ،  1914 عام  الهزيمة  سنوات  اىل  الديني، 
يهتز املقدس يف املدينة تحت رضبات الواقع فرتة 
األحداث  ومن  والكوارث،  الحروب  بها  عصفت 
يصل  أْن  الكاتب  أراد  واحد  بيت  يف  الصغرية  
عرشين  من  أكثر  عىل  ووقعها  الكلية  لالحداث 
شخصية يجمعها مكان واحد وتفرقها أقدارها 
الثقيلة  بظالله  يلقي  التاريخ   ، املدينة  وأقدار 
كمأساة  الحارض  تشكيل  وعىل   ، الحارض  عىل 

ومهزلة يف آن واحد .
زهري  بنا  يجول  الحارض  وهذا  املايض  ذاك  بني 
الجزائري برباعة يف هذه الرواية (( الغالف االخري 
للرواية  منشورات املتوسط – ايطاليا  ط12019  
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العنوان  :-

رواية )) باب الفرج(( لألديب واألعالمي واملناضل 
زهري الجزائري ، هي مدخل لتاريخ مدينة النجف 
من أحد بوابات رموزها املقدسةفباب الفرج هو 
أحد بوابات الصحن الحيدري الرشيف األربعة  .

لرواية  تماما  واعي  مسبق  تصميم  يف  الكاتب 
من  والثقايف  والسيايس  األقتصادي  تاريخها 
عاش  ومن  أبنائها  أحد  لسان  وعىل  خاللها 
أحداثها  الذي صنع له أجنحة تمكنه من حرية 
كاملةالتعيقه  بحرية  األحداث  ورصد  الحركة 
موانع والتحد من حركته حدود  فهو طائرحر 
، يحوم حول املدينة مرفرفاً بجناحيه الطليقتني 
واملقابر  والبيوت  االس��واق  فوق  القويتني 
واألهواروالخانات  واألنهار  واملزارع   والطرقات 
والحمامات  دون أْن يراه أحد  ، تمكن من تصوير  
بقيادة  األنكليز  ضد  املسلحة  املقاومة  معارك 
محمد  السيد  الشهيد  العالمة   الثائر  الشاعر 
ويف  العراقي  الجنوب  أقىص  يف  الحبوبي   سعيد 
عمق األهوار ، وبذلك كان الروائي  ذكياًوموفقاً 
اسئلة  كيس  ليغلق  العليم  الراوي  تجنيح  يف   
القاريء واملتلقي عن رس القدرة الكبرية للراوي 
أدق  وتصوير  األحداث  هذه  كل  تتبع  يف  العليم 

التفاصيل  ويف كل األماكن .
الطبقة  وتحوالت  لواقع  دقيق  رصد   الرواية 
األرستقراطية  التجارية الدينية واألقطوازية  يف 
املدينةمنذ  بداية أنهيار  األمرباطورية العثمانية 
بداية   حتى  العراق  عىل  الرتكية   والهيمنة 
األستعمار األنكليزي للبالد ، خصوصاوهو احد 
حيث  من  لها  املنتمني  ومن  الطبقة   هذه  ابناء 
ومنهج  الفكر   حيث  عنهامن  واملنفصل  الدم 

الحياة وهو أحد أفرازات تناقضاتها .
جعفروعباس  وأخوانه  وعائلته  مرتىض  الشيخ 
األربعة وعبيده وخدمه وأبنائه وأبناء  وزوجاته 
زوجاته حماده وحسن ومحسن من الذكورحيث 
لم يكن للبنات سوى دور هاميش يف حياة العائلة 
كان   وقد  للمدينة،  العامة   الحياة  ويف  الخاصة 
الشيخ  ابناء  أحد  هو  العليم  املجنح  ال��راوي  
مرتىض، هذه العائلة  خليط من   متدين محافظ 
))الشيخ  وعالمةمعتدل   جعفر((    (( متصلب 
عباس((،  وتاجر  وأقطاعي يلبس لبوس الدين  
)) الشيخ مرتىض ((. ستكون من الشخصيات  

الرئيسية ألحداث الرواية .
طبعا  وهو  ش��الش((   ))محسن  الحاج  أما 
شخصية حقيقية من النجف ممثالً للربجوازية  
للتحرر  املتطلعة  والعراقية   النجفية   الوطنية 
 ، الحديث  العالم  تطورات  ومواكبة  والتقدم 
حقيقية  وطنيةعراقية  صناعة  لقيام  املتطلع 
والتخلف  الركود   حالة  من  املجتمع  تنتشل 
يف  والثقايف  األقتصادي  الوضع  عىل  املهيمن 
-  قام بتأسيس معمال  املدينة  والبالد عموما  
ألنتاج  ومعمال   ، النجفية    الكوفية   ألنتاج  
القوى  لهيمنة  نتيجة   - الدبس  من  السكر 
القوى  مع  املتحالفة  والعشائرية  األقطاعية  
الدينية املحافظة  املتمثلة بالسيد كاظم اليزدي  
شقاوات   قبل   من  واملسند  املستبدة   نصري 
وعشائر الشمرت والزكرت يف املدينة  واملتعاون 
مع  مستقبالً  سيتعاون  وال��ذي  االت��راك  مع 
له موقفاً  وكان  للعراق  أحتالله  األنكليز عشية 
1920من  وثوار    1918 عام  ثوار   من   بالضد 
التي  الدامية  األحداث  خالل  السياسية  الناحية 
 ، لها  األنكليزي  األحتالل  أبان  باملدينة   مرت 
وتعليقه للثوار عىل أعواد املشانق  كنجم البقال 
ورفاقه من شباب املدينة  من النجفيني األحرار . 
وقد كان اليزدي  ومن وااله يمثل القوة املناهضة 
ألي نهضة اقتصادية  يف املدينة  وقد تجسد ذلك  
بمعارضته لدخول الرتاموي بني الكوفة والنجف 
بادر  الذي  للنقل   املتطور  الحضاري   املرشوع 
بالتعاون  شالش  محسن  الربجوازي   بأنشائه  
الرتاموي   ضد  العامة  حرض  األنكليز،وقد  مع 
ومستعمليه وهو القائل  )) يرتكون حمري الله 
بالكفر   أياهم  متمهما  الشمندفر((  ويركبون 

منترصاً للحمريضد الرتاموي .
مناهضاً  كان  فقد  الفكري  ىاملستوى   وعىل 
رشساً  ضد املرشوطة  الحركة التحريريةالنامية 
أيده من  الخراساني ومن  السيد كاظم  بزعامة 
النجف  يف  األح��رار  واملتعلمني  العمائم   أهل 
غامضة  ظروف  يف  مات  الذي  الخراساني    ،
الباحثني  من  الكثري  يرى  مفاجيء   وبشكل 
مدبرة  بالسم  أغتيال  عملية  إنَّها  واملطلعني 
من  بالتعاون  الربيطانية   بيل  املس  قبل  من 
أوج  يف  كان   وقد    ، الخراساني  خدم   بعض 
نشاطه دفاعاً عن املرشوطة وأهدافها يف حرية 
الحكم  نحو  وامليض  للحاكم  واألختيار  الفكر 

الديمقراطي الدستوري ...
الرسمية  للمدارس  معاديا  موقفا  له  كان  كما 
البساط  التي ستسحب  املدينة  ))األمريية((  يف 
من تحت أقدام املاليل والحوزة الدينية والكتاتيب 
التي تعلم   طالبها  الخرافة والجهل والخضوع  
خري  كان  ،اليزدي  البالية  والتقاليد  لألعراف 
مجسد للعقلية وللمصلحة األقطاعيةوالحوزات 
رغبة  م��ع    املتشددةواملنسجمة  الدينية 
والتخلف  والخرافة  لبقاءالجهل  األستعمار 
مهيمنة عىل عقول الناس . وكان دخول محسن 
بني  الرصاع   لهذا  نموذجاً  مرتىض  الشيخ  أبن 
القوى املحافظة واملتحررة ، حيث دخل  محسن 
املدرسة األمريية بالضد من أرادة أخيه  املتجرب 
 ، الشيخ جعفر  اليزدية  الطريقة  املحافظ  عىل 
وهذا  الحس الطبيعي واملوضوعي   للربجوازية 
األدارية  الكوادر  اىل  بحاجة  هي  التي  النامية 
العلمية  الكفوءة ألدارة  مؤسساتها ومصالحها  
ومؤسسات الدولة الحديثة  املرتقبة أكثر بكثري 
اللذين  املنابر    وخطباء  للفقهاء  حاجتها  من 
األموات  والحرام وبعث  الحالل  الشاغل  شغلهم 

من القبور  وشج الرؤوس ولطم الصدور  الذي 
كان الشيخ مرتىض يشمأز  منها .

الذي  املرجع  األسدي  عباس  العالمة  الشيخ 
والعقل  لألعتدال   األقرب  ولكنه  محايداً   يبدو 
ولكنه  املحافظ   الخط  مع  وتخادم  وئام  مع 
جعفر((   (( الشيخ  أما    ، دعاته  من   ليس 
الديني  موقفه  يف  املتزمت  املتطرف  النموذج 
يراه  وكما  تقدم   لكل    املعارضة  سالح  شاهر 
يف  يراها  كما  والعقيدة  الدين  لتعاليم  خرقاً 
حد  املتشددين  من  كان  وقد    ، والفعل  القول 
التزمت  يف  األلتزام بقواعد اللغة العربية   لفظا 
وكتابةفلقبوه  ب))سيبويه ((  آنذاك  وقد كان 
مشاكساً ناقداً  فظاً ألخيةالشبيخ )) مرتىض(( 
عاشق  الحياة والنساء والثروة وأمتالك  االرايض 
لل))غوغاء((  املعارض    ، والعقارات   والعبيد 
تعقلهم  وعدم  وهوساتهم   ))املعدان((    و 
املسلحة  للثورة  املؤيدين  غري  من  كان  فلذلك    ،
مبدأ  من  منطلقاً  الحبوبي  بقياد  األنكليز  ضد 
يف  التجار  حسابات  وضمن  والتعقل  العقالنية  
الربح والخسارة  وعدم توازن القوى ، فقد  كان  
))مرتىض(( النموذج األمثل لتحالف الربجوازية 
يمكننا  فئة  مشكلني  واألقطاع   الطفيلية  
أقطاعي  فهو    )) ب))األقطوازية  تسميتها  
يسكن املدينة نهم ملليكة األرض وحيازتها ولكنه 
ليس عشائريا ))عمايديا ((  ، كذلك  فهو  مبهور 
بمحسن  املتمثلة  الربجوازية   وعقلية  بمنهج 
املشاريع  أنشاء  يف  بقدرته  معجباً    ، شالش 
يف   املال  من  املزيد  التجاريةلكسب  ومغامراته 
املشاريع الصناعية  والتجارية ، هذا الربجوازي 
العراقي ومن ماثله  من رفعوا   الراية البيضاء 
اْن عجزوا  وأعجزوا يف مقاومة  ومواجهة   بعد 
أكتساح البضاعة األنكليزية واألجنبية  لألسواق 
الصناعية  بالسلع  السوق  وإتخام  العراقية  
 ، األول  العالم  من  سعراً  واألرخص   املتطورة 
الوكيل  دور  يلعبوا  أْن  ماثله  ومن  هو  وأرتىض 
األستعمارية  الرأسمالية  للبضاعة  واملروج  
الوطنية   الصناعة  وموت  العراقية   األسواق  يف 
مما   اآلن،   ولحد  التاريخ   ذلك  منذ   العراقية 
أضعف الطبقة الربجوازية العراقية املنتجة 
نقيضها  إضعاف  وبالتايل 
العاملة  الطبقة  الطبقي 
الوسطى  والطبقة  العراقية  
الحضارة  مشعل  حاملة 
والتطور يف لعالم األول ،  وهذا 
الحراك  عىل  سلباً  أنعكس  ما 
ورشذمة  العراق  يف  األجتماعي  
وميوعتها  وتداخلها  الطبقات  
عىل  سلباً  وأنعكس   ، العراق   يف 
وطبقته  والثقايف  السيايس  الوضع 
املأزومة   )) ))األقطوازية  الحاكم 

والتابعة دوما ولحني التاريخ.
حل  قد  اللندني  اليشماغ  إنَّ  فالشك 
من  وطرده  النجفي   اليشماغ  محل 
املقدس  الرمز  يحمل  إنَّه   رغم  السوق 
محل  حل  املستورد  األبيض  والسكر   ،
وكذلك   ، شالش  ملحسن  الدبس  سكر 
التي  الوطنية   املتجات  لبيقية  الحال  هو 
وعدم  املستورد   هيمنة  بسسب   أندثرت 
دولة    يف  الوطني  للمنتج  السلطات  دعم 
تعتمد ريع النفط يف ترصيف أمورها  لتكون  
زمننا  حتى  األوىل  بالدرجة  مستهلكة   دولة 
هذا فال زلنا نستورد  النعال والطيارة  الرقي 

والبصل وكل يشءمن الخارج .
االجتماعية  الطبقات  لطبيعة  الواعي  الروائي 
العراقية  وتحوالتها  أوضح لنا طبيعة الطبقة 
والدينية  واألقطاعية  التجارية  األرستقراطية 
بالجنس  األفراط  حد  معهااملنهمكة  املتخادمة 
والعبيد وممارساتها  الحريم  املزيد من  وأمتالك 

لكل املوانع والفواحش واملحرمات رغم  قناعها 
والزهد  بمظهرالعفة   والتمظهر  املزيف  الديني 
حال  هو  كما  الدينية   بالتعليمات  واأللتزام 
يتناول  العبيديزني  يشرتي   ، مرتىض  الشيخ 
ويؤدي  العمة  ويلبس  ويصوم  ويصيل  الرتياك 

فريضة الحج  .
والفروض   الطقوس  ه��ذه  يستثمر  لكنه 
الربح ورشاء  من  النساء  ومزيداً  للحصول عىل 
الجميلة  الفتاة  للعاملية  فزواجه     ، العبيد 
اللبانانية خالل سفرة الحج ،  ورشائه للزنجية 
معها  الفاضح  الجنس  وممارستة  ))تفاحه((  
عىل فراش الزوجية  ، أستئثاره  بالعلوية لنفسه 
بدل خطوبتهاملن كلفه بالقيام  بدور الوسيط ... 
إنَّها صفات فئة منحلة أنانية داعرة متخلفة ...

عن  الجوهر  وأختالف  السلوك   يف  األزدواجية 
املظهر  هي الصفة العامة لهذه الطبقة  أو الفئة 
الدينية  األرستقراطية  أفراد  من  األجتماعية 
مرتىض  بالشخ  ممثلة  وأبنائهم   التجارية  
وحتى  وحسن     ، حماده   زوجته  من  وأبنه    ،
الجميل محسن  الذي يمثل القاسم إبن الحسن 
يمثل  حني   يف  التقي  النقي  الثائر  السالم  عليه 

دور العريس من ابنة الجريان  وووو .
والعالمة   للشاعر  الرومانيس  األنتحاري  املوت 
الحب والخمريات  الحبوبي شاعر  محمد سعيد 
والجمال  أثناء مقاومته  لألنكليزوفتواه بالجهاد  
املستعمر  مع  وصطفافه  الكافر  املستعمر  ضد 
املستعمر  ضد  الخارس  الرتكي  األسالمي 
متكايفء  غري  رصاع  يف   ، الكافر  األنكليزي  
مقدما  خارسة  معركة  يف  الناس  أرواح  وهدر 
يقودهاقائد اليعرف أبسط فنون القتااللتقليدي 
وتمثل  الحماسة  غري  اليملك   ، الحديث  أو 
تضحيات أجداده من املعصومني الثوار الحسني 
والعباس عليهم السالم فبحور  البوارج  الفتاكة 
غري بحور الشعر ، وموسيقى  املدافع  والدبابات  
يموت  وبالتايل   ، والغزل  الخمريات  قوايف  غري 
من   معه   ومن  هو  األهوار   وسط  بطويل  موت 
الثوار  البسطاء ، لترسق سجادته ضمن هياج 
الغنائم   عىل  والحصول  والنهب  العشائرللسلب 
وهو همهم األول ، هذه األهوار التي  يقتل فيها 
))جيفارا األهوار(( الشهيد خالد احمد زكي   يف   
ثورته   وأنتفاتضته  الثورية ضد النظام  البعثي  
استشاهد  من   عام    ))50(( من   أكثر  بعد 
العشائرممن  خذالن  من  وماشهده  الحبوبي 
ثار ألجلهم  وخيانة الرفاق الذين كان منهم ... 
والهزيمة   والخسارة   والفداء   الدم   تاريخ  إنَّه 
للمباديء وموت دعاة الحرية والتحرر  ألسباب 

ذاتية وموضوعية لسنابصددها اآلن.
الكوارث واملخاطر التي تعرضت لها املدينة خالل 

تاريخها :-
وأهوال  أحوال  العليم  الطائر  الرواي  لنا  يعرض 
الوحشية  املستمرة  للغزوات  ومقاومتها  املدينة 
من قبل البدو  من السعودية او العشائر املجاورة 
طمعا يف السلب والنهب وتهديم األرضحة بدافع 
وكما   . الشيعي  املذهب  ضد  عقائدي  تكفريي 
الغزو  يد  عىل  املقدسة  كربالء  ملدينة  حصل 
املراقد  السعوديةوتهديم   جانب  من  الوهابي 
ثرواتهم  األبرياء  ونهب  الناس  املئات من  وقتل 

وتدمري ممتلكاتهم .
وقد عانت النجف وساكينها من العطش والضمأ 
حد املوت  لصعوبة وصول املاء الصالح للرشب 
للمدينة وخصوصا  أثناء الحصار املرير للمدينة 
أهل  ومقاومة   للعراق  الربيطاني  الغزو  عشية 
، ولم تحل هذه املعضلة  املدينة لقوات األحتالل 
إال يف وقت متأخر حيث تم إيصال املاء الصالح  

للرشب من الكوفة .
يستعرض الراوي العليم الصورة املرعبة واملؤملة 
لسكان املدينة وموت املئات من سكانها بسبب 
أنتشار وباء الطاعون املهلك القادم من الهند مع  

الجنائز املنقولة  من هناك للدفن يف وادي السالم 
يف النجف ...

يف  الطبقية  الرتاتبية  اىل  ال��راوي  يشري  كما 
والحوزيون  العمائم  أهل  بني  النجفي   املجتمع 
والتجار أصحاب املال والجاه وبني عامة  الناس 
الوقت  ، ففي  والفالحني  والكسبة   الفقراء  من 
والرفاه  البذخ  العليا عيشة  الطبقة  تعيش  الذي 
وضنك  الفاقة  الناس   عامة  يعيش  واألبهة 
العيش والحرمان  واملدجنة عىل الطاعة وتقبيل 
الرشائح  مختلف   من  األسياد  وخدمة  األيادي 
العمائم   أهل  أو من  والشوارب  الكوفيات    أهل 
الخرافة  عليهم  مهيمنة  الكشايد  وأصحاب  
رابطة  وال  دين  الينصفهم  فال  واملرض  والجهل 

دم  والسلطة  دولة .
املجال  هذا  يف  دالة  مفارقات  الروائي  لنا  يذكر 
هؤالء  وخ��در  وسذاجة  بساطة  م��دى   عىل 
والكبل  عليهم  املقدس  الرمز  وهيمنة  البسطاء 
حصان   فيسلم   ، حقوقهم  عىل  للحصول  لهم 
التسليب  من  مرتىض  الشيخ  أبن  ))حسن(( 
من قبل مسلحي بني حسن حينما كان يتفقد 
مزارع والده يف العباسيات حني أخربهم  إنَّ هذا 
عاشوراء   يف  القاسم  العريس  يركبه   الحصان 
من  خوفاً  ويرتكونه  بحوافرِه  فيتربكون     ،

))الشارة(( .
كذلك أمتناع السالبة اللذين إجتاحوا النجف من 
تسليب محل الصياغة ألبن زوجة مرتىض عندما 
شهر بوجههم كف العباس الذهبي فوولوا  هربا 

خوفا من شارة العباس
لقمة  من  أطفاله  الفقري  الفالح  يحرم  وكيف 
هو  يكدح   الذي  األرض  محصول  من  الخبز 
))ش��ارة((  من  خوفا  السنة  طيلة  وعائلته 
السيد مالك األرض األقطاعي التي حصل عليها  
واألنكليزية  الرتكية  السلطات  قبل  من  ظلما  
أوبالقوةخصوصا وإنَّ أرض السواد العراق هي 
العراق  فتح  منذ  العراقيني  لكل  عامة   ملكية 
زمن عمر بن الخطاب ورفض أقتطاعها ألقرب 

الصحابة آنذاك .
الدين  والجاه  الثروة  أصحاب  يستغل  هكذا 
من  الناس  عامة  لتدجني  وطقوسه  ورموزه 

الفقراء واملحرومني.
يدعون  اىل زيف من  النقد  الروائي سهام  يرسل 
خالل  من  لالسالم  االنسانية  بالقيم  التمسك 
العبيد((   (( الزنوج  ورشاء  وبيع   أرس  عملية 
من  له  ومايتعرضون  عليهم  يطلقون  كما  
املجتمع  يف  القاهرة  والعبودية  واألذالل  األهانة 
البرش كما  يباع هؤالء  ، حيث  العربي األسالمي 
من  كانوا  وإّنْ  حتى  الحيوانات  وتساق  تباع 
يعرض     ، واألنسانية  الدين  يف  أخوتنا   املسلمني 
الزنوج من سوق  الشيخ مرتىض  كيف أشرتى  
النخاسة يف العربية السعودية  بالقرب من بيت 
،  وكيف ساقهم معه   األسالم  قبلة  الحرام  الله 

وجلبهم للعراق ))تفاحة(( و )بالل(( املخيص
متى    )) يفرتش))تفاحة  الشيخ  كان  وكيف 

شاء.
كما إنَّ الروائي لم يغفل بعض السلوكيات الشاذة 
وكرس  الغلبة   وثقافة  الكبت  نتيجة  املدينة   يف 
الفجة  والذكورية  الفحولة  وأثبات   األرادات  
اللوطيون   وهم   )) الفرخجيه   (( عن  متحدثاً 
الذين  يفضلون نكح الذكر  يتصيدون الصبيان 
واألطفال وأغتصابهم سواء بالقوة أو باألغراءات 
قذرة  وأفعال  مقززة   حكايات  وهناك   املالية  
وجهاء  املحسوبني  من  البعض  حتى  أرتكبها 

وكبار السن ومن ))املعممني ((.
هناك الكثري مما يقال والقابل للتأويل والتحليل 
زهري  األدي��ب  لألستاذ  الفرج  باب  رواي��ة  يف 

الجزائري
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فارس الغلب

ال أكاد أحيص فوائد منع تجوال العجالت 
عىل  اكتظت  فوائد  املدينة.  شوارع  يف 
يمر  يوم  كل  ففي  مفكرتي،  هوامش 
عىل  وق��ويف  بعد  بكر  فائدة  عىل  أقف 
حقيقة أني، ال اقل شأوا، عن ابن بطوطة 
والرحالة كلهم أولئك الذين أحفى املسري 
مدينتي  اكتشايف  عن  فضال  أقدامهم، 
قناطرها  براءتها  بأوجاعها  الداخل  من 
تنفك  ال  التي  الهامشية،  دروبها  أزقتها، 
عشقا  قتل  السود:  بيافطاتها  تصدمني 
.. مات فرحا  زائدة من  استشهد بجرعة 

بالديمقراطية..
 الجديد عىل حصاد ) رضب القدم (، هو 
أثمان  عىل  التعرف  عادة  اكتسبت  أنني، 
السلع، والخدمات، كرسا لفضول جيوبي 
تلتقط  خدر،  فسحة  يف  طمعا  الخاوية 
أنفاس مساري ألقرسي، الذي أوقعني يف 
سىل جمل ساعة عقل أرجيل قّدلم يافطة، 
تدىّل منها سهم يشري  � يف محل بيع أثاث 

وكسوة،  شكال  متماثلني  كرسيني  إىل   -
وأبعادا.. ُكتب عىل أحدهما ملكي واآلخر 
رئايس. وقفت طويال أجيل النظر فيهما، 
حمالتي  بطق  املحل  صاحب  فبادرت 

بنطاله بالقول:
� تفضل أستاذ. قلت:

� ال أجد فرقا بني الكرسيني. قال:
� أتريد ان تجرب الفرق بنفسك؟ قلت:

� هل تمتحن حوايس يا رجل؟ قال: 
� عندما كنا صغارا نلعب لعبة الكرايس، 

قال لنا املعلم:
بآخر  للفوز  بعضا  بعضكم  اآلن  يدفع   �
وعندما  صفارتي،  من  بنفخة  كريس، 
إليه  للوصول  تقتتلون  سوف  تكربون، 

ولكن ليس بصفارتي. قلنا: 
� بصافرة من؟ قال:

 � بصافرة الشيطان!!.قلت للبائع: 
� سيدي أنا من الكارهني للكرايس، ألنها 
من  الكثري  خسارة  نسجل  دائما،  تجعلنا 

معارفنا ما أن يجلسوا عليها. قال:
� هو ذاك بدرجات. وأردف: 

� أما زلت تريد معرفة الفارق. قلت:
� حبذا لو تكرمت. قال:

: اجلس حيث تشاء.
اعتبار  رد  يريد  من  بتحدي  رمقته   
عىل  جلستي  اكتملت  أن  وما  استغفاله، 
حويل  من  الفضاء  غام  حتى  الكريس، 
وتكّشف فإذا أنا فرعون بعينه، ووجدتني 
املحىل  املذهب،  عريش  ديباج  عىل  متكئا 
يصطف  حويل  من  الجواهر  بأصناف 
العراة.  شبه  والجواري  الخدم  عرشات 
كله،  الذباب  قدْح  بعبارات  انتيش  كنت 
وتصطلح  األرض،  عىل  يسعى  ال��ذي 
بقية  لكن  البرش،  تسميته  عىل  املعاجم 
من إيمان دفعت بي خارج الكريس، قبل 

أن يلفظ لساني:
� انا ربكم األعىل! 

فإذا  الكريس  إىل  مجددا  الرجل  بي  دفع 
إىل  يعتمر سعفته، وهو يشري  بي نريون 
جنده بإحراق روما، مرة أخرى كنت بني 

يدي الرجل أصيح بأعىل صوتي:
�  أنا لن احرق روما! 

جّرني الرجل وأجلسني عل الكريس اآلخر 
فوجدتني احجز مكاني يف طابور، تنظمه 
حراب الجند، انتظر دوري إىل حيث شفرة 
قادة  برؤوس  تطيح  وهي  )الغيلوتني( 
عصفور  مثل  وعيي  إىل  عدت  )التمربل(، 
البائع،  يدي  بني  ارتعد  وأنا  البلل  طاله 

وأصيح بصوت مخنوق 
� لست روبسبري، ولست من باريس.. قال 

البائع: 
� هل وجدت فرقا بينهما، أم مازلت تود 
الكرايس  عتاولة  شخوص  تتقمص  ان 
لك  االبن،  أو بوش  أمثال هوالكو ستالني 

الخيار.قلت: 
� ربما أولئك من التاريخ، لكنني حتما ال 

أريد األخري. قال:
الخارطة،  عىل  منك  بإشارة  تستطيع    �
لتضغط بأصبعك عىل مئات األزرار، التي 

من شأنها تدمري بلده بالكامل. قلت:
� لست دمويا مثله! 

وتغيب  ناظري  عن  يهرب  املحل  كان 
البدين،  املحل  وصاحب  ال��ك��رايس، 

توحدّي  أمام  ألجد  وحمالتهاملفرقعة، 
عىل  كتب  وشعار  اجرد  حائط  سوى 

عجالة
: تباً لالحتالل!!     

جبار الكواز

بعود ثقاٍب
اّدخرُه من اسالِفه الجوف

ونكايًة باخوته
بدأ يرقص وهو يشاهد حرائَق روحه

بيتا ل)قابيل( و)هابيل(
صفن وهو يرى زقورٌة اساُه
تحطمها يٌد من وراء الزمان

فلم يزر) اور( سابقا
وما جال يف )سومر(

ما مّر ب)بابل(
وما احتَضن) اكَد( يوما
وما تسامر مع) اشور(

يف صبواتها التي رسقها الهيكل
آخر العشاق.......

خانتُه ربابُته
وهو يبّل اوتاَرها بدماه

ف)ليىل( يف العراق مريضٌة
واسالفه الغرُّ فقؤوا عيون املها
و الجرس هدمه االنكشاريون
ايتموا) الرصافَة( بسيوفهم

ولكنُه ابى اال ان يرسم جرسا جديدا
لعيني حبيبته

فقدبرتوا اطراف)الكرخ(
ليلة تاسوعاء)الطف(

آخر العقالء........
بجوالته الوهمية

رسم احالمه يف مدينته املدّورة
ويف )مربد( ينئُّ

يف) كوفة( حمراَء صارت اكثر حمرة بدم الشهداء
ويف تحايا مقاتلني

يرسون من رآهم فوق الجرس ِ
هو _اخر العقالء_

ظّل متباهيا
بالكتب الذهبية التي عن ابيه ورثها

وما قرأها يوما
وظل كعادته يفلسف للفقراء

ماهية وجوده فوق كريس اعرج
وكيف كانت)سقيفة بني ساعدة(
نهجا ملن ضلوا يف تلبيس أسمائهم
سعيا لرباءة )ابليس( من غوايته

آخر العشاق.....
ما زال مرّصا عىل هواه

هواُه الذي اصطادته شبكة املراسلني الخونة
وباعوه يف سوق النخاسة

ما زال مختلسا قبلَة نورسته يف فجر الدم
ما زال يقنص قنابل الدخان

بقصائده
وباغانيه

ما زال يحمل صورة )ليىل( إىل
شارع االطباء

ليوجزوا له أطياف امراضها املزمنة
وحني التقى آخر العقالء

بآخر العشاق......
وجما

وطفرت دموع العراق
من عيونهما

لم يكن بينهما اال ارض حرام
ونريان تأكُل نريانا

ونهر ظاميء بالخوف
يلوذ باالبار طمعا بالبقاء

وشهداء
استيقظوا يف فجرهم هاتفني

)حّي عىل العراق(.......
آخر العقالء

وآخر العشاق
ما زاال مشتبكني يف درس التاريخ

ومعضلة الجغرافيا
الحلة/بابل 31تشرين االول2019

إنتصار عزيز عباس

بياض يافيايف الفّل 

عند الصبح 

مثل الفجر انت 

ولونك الفجرّي مكتمل 

تطّل الشمس ض احكة 

ببعض خطوطها األوىل 

فيمتزج الشذى بالحّب واألشواق 

يقطر عطرك الزهرّي من انفاس 

أشواقي 

ومثل الصبح ترشق

أه... من أنوار ارشاقك 

ربيع انت 

زهر عابق بالفّل والبخور 

ربيع انت نور النور 

مثل زنابق الواحات 

خلف مشاتل البلور 

زنابق شعرك الفيّض 

طالعة إىل عيني من األرض 

وبعضك صار ممتزجاً 

مع اآلهات يف بعض 

وغزالن الرباري انت 

قربة عىل التلة 

ثياب الحّب معّشبة 

وأرض الروح مبتلة 

وانت تعبئ السّنة من الكرم 

الذي أعطاك من اعنابه قبلة

 اياد خضير 

نصب الحرية للفنان جواد سليم سجل 
مصور سجل فيه تاريخ العراق ، مزج 
النصب  تخلل  حيث  والحداثة  القديم 
وسومرية  واشورية  بابلية  نقوش 
ثورة  اح��داث  اضافة  مع  القديمة 
الشعب  عىل  واثرها  ودورها   1958
الخالق  العمل  هذا  الشاعر،  العراقي 
الذي كان يف بنائه الفني يتماهى مع 
بنائية البيت الشعري العمودي والذي 
وضعه العظيم الخالد جواد سليم عىل 
الفتات  تحاكي  بيضاء  رخامية  الفته 
التي  الحية  النحتية  والكائنات  الثورة 
معانيها  تتدفق  فضائها  يف  تتجىل 
وترابطها الحيوي بمعاجم من معاني 

البطولة والحياة والحرية ...
 عدنان حسني يف قصيدته )اعايل نصب 
بصريورة  تاريخي  تناص  الحرية(  
الزمنية  الحقبية  تلغي  مستمرة 
املتوهجة  املسلة  هذه  مع  الساكنة  
استطاع  التحرير  ساحة  يف  الشهرية 
واملحاصصة  الطائفية  نبذ  بكلماته 
يف  موقعها  اخذت  التي   ) ال   ( بكلمة 
السطر االول للقصيدة ال للطائفية ال 
للمحاصصة هذه ال� ال ترعب الحكام 
وتجعلهم يتخبطون يف ليلهم وتحطم 
قيود الذل وتوقد جمرة الثورة وتقيض 
رسقوا  الذين  الصدفة  سيايس  عىل 
للشهيد  جعل  ،الشاعر  الشعب  قوت 
وسط  املجد  سلم  يف  عالية  مكانة 
وصفها  والتي  العراقية  املرأة  زغردة 
من  اكثر  هناك  وفعالً  بالخنساء 
فالخنساء   ، التجمع  هذا  يف  خنساء 
السياب  فعل  كما  هائل  داليل  تفجري 
للمرأة  داللية  أيقونة  فهي  املطر  مع 
التي رثت أخاها باعمق الشعر وأحرّه 
واستشهد أبناؤها الخمسة يف معركة 
القادسية  فكانت لوحة جميلة تحت 
التحرير  ساحة  يف  الحرية  نصب 
عىل  والقضاء  الوطن  بحب  يهتفون 

الفاسدين :

اِحرْق ب� " ال " ِئَك ليلَُهم كْي يشهدوا
كيَف الخالًُص بإثِر خطوَك يولُد

أرعدَت   ، ال����ذلِّ  ق��يَد  حّطمَت 
الردى

ال غرَي غريَُك يف امل�دى يت��وّقُد  
قصيدته  يف  حسني  عدنان  الشاعر 
قصيدة  وهي  الحرية  نصب  اعايل 
وال   ، الكامل  البحر  عىل  عامودي  
املوسيقية  البحر  أمتدادات هذا  نغفل 
يشاهد  فعندما  الحمايس  ونبضها 
بحب  يهتفون  املتظاهرين  الشاعر 
هزه  بحقوقهم  مطالبني  الوطن 
املستباح  الوطن  لهذا  االنتماء  شعور 
هؤالء   ، الشهداء  دم��اء  ،وشاهد 
وهم  بأنفسهم  ضحوا  الذين  الشباب 
مكتوف  يقف  لم   . الشباب  ريعان  يف 
االيدي فراحت قريحته الشعرية تمور 
إذا  شعراً  يكون  ال  الذي  الشعر  بلهب 
لم يهدر مع هؤالء الفتية الذين آمنوا 
وتولد  القصيدة  هذه  لتنبثق  بعراقهم 
من رحم ثورة أكتوبر املجيد  يحركه 
شعوره الوطني بكتابة هذه القصيدة 
والفرات  دجلة  نهران  فيه  العراق 
فتزدهر  العرب  شط  نخيل  يعانقان 
واالستبداد  الظلم  ويندحر  الحياة 
ويبزغ الفجر الجديد يف بغداد والعراق 
املنشود  االمل  فهو  وارشاقته  بضوئه 

للخالص من العبودية :
أوقدَت فين��ا نبَض دجالِت الن��دى 

من دفِق جرحَك ؛ قادٌم يت���وّرُد
منَك الفراُت بزهوٍة باهى الس��ما

ونخي�ُل شطِّ  الُعرِب مج�َدَك ينشُد
بغداُد باهْت يف تعاليك الدنى 

يف إثِر ض�وئَك فج��ُرها يتج�ّدُد
هذه الرتابطية املوضوعية وتفاعالتها 

الحيوية هوما يشكل ثالثية وحدوية 
عنارص الثورة والشهادة والحرية ايها 
الشهيد يف دمك الوضاء ترشق الشمس 
له  تسجد  وجراحك  الظلمة  وتنري 
النجوم يأخذ مجدك اىل السماء بعزتك 
يعم السالم ويوقد فجرا وضاءاً باألمل 

والسعادة :
سجدْت عىل أعتاِب جرحَك أنجٌم

وعىل مداِر دماَك شمٌس تورُد
خذنا إىل علياِء مجدَك رّبما 
دنُس اللئاِم عىل ث�رانا يوءُد

برتادِف املعنى خطوَت مؤّزرا
هطُل الندى.. وأواُر عزّك ٍ موقُد

واالمتزاج  التماهي  سيكون  هنا 
يف  والواحُد  الواحد  يف  الكّل  والتوحد 
تشرتك  وجود  وحدة  هوإال  ما  الكّل 
حياة  من  لتنبثق  املوجودات  كل  فيها 
جديدة فاالعتصام تحت نصب الحرية 
يوقظ خيول جواد سليم وهي الوحدة 
عالية  سيميائية  وهنا  األوىل  النحتية 
زاخرة  وتداولية  رمزية  لها  فالخيل 
من  فيها  وما  وال��دالالت  باملعاني 
بدأً  ليكون  ومهولة  هائلة  إحاالت 
الفاسدين  الحكام  ترعب  التي  للثورة 
تشاهد  عندما  تهلهل  الشهيد  وام 
انسحاق وازالة الظلم فتهبط الخيول 

لتعتليها اىل املجد اىل السماء :
هبطْت  خيوُل النصِب نحوَك فاعتِل

فهنا غمار العزِّ فيها امل�وعُد
فعىل يمين��َك زغردت  خنساؤنا

ل�ّما رأت كسَف املنايا  ترعُد
ال غرَو أن ت�أتي رب�انا ماجداَ

يا عايلً املعنى   بضوئك  غ�ردوا
وهذا  التزامنية  اللحظة  هذه  من 
االمتزاج يف تاريخانية املايض املتفيش 

هذه  وتفاعل  الحارض  يف  بوهجه 

تنبثق   ، الواقعي  املجسد  مع  الرموز 

مواجهة  يف  والشهادة  العروج  لحظة 

الطغيان ليشرتك هنا الشهيد املضحي 

تحطم  التي  النحتية  األيقونة  مع 

القضبان يف منتصف النصب لتؤسس 

هذه التضحية للغد الحر الجميل :

أَْثَبَت يف حومانة اإلزراِء كفَك رايًة

ووردَت تيه املوِت سيالً ي��رعُد
وفتحَت ص�درَك للمنايا موئالً

ال ش�وَك ذلٍّ يف ازائَك يص�مُد

ألجمَت شعواًء .. وأرعدَت املدى

وطني جريٌح عاَث في�ه األربُد
سّجيت بالع�لم العيلِّ مكلالً

أنت الع�يلُّ   ويف بهائك خال�ُد

تأتي  هي  القصيدة  ه��ذه  اخ��رياً 

يف  والفن  الشعر  لثنائية  محايثة 

اىل  مهداة  وهي   الثورات  وهج  ايقاد 

واىل  واالباء  العز  ميدان  يف  الشباب 

الشهداء الخالدين االبرار فهم علمونا 

بشجاعتهم  مناضلني  نكون  كيف 

الزهور  بعمر  شباب  وهم  وبسالتهم 

يف  واىل  ملاركس  املال  راس  يقرؤوا  لم 

من  يعرفون  ال  لعفلق  البعث  سبيل 

شجاع  جيل  كاموا  والبري  سارتر  هو 

يخاف  ال  والفقر  العوز  عىل  تربى 

هزت  شجاعتك  الشهيد  ايها   ، املوت 

العراق  علم  وكان  الطغاة  عروش 

فيك  العراق  وحقق  خالداً  أبقاك  كفناً 

لكل  .طوبى  جراحه  وتضمدت  مجده 

الشهداء واملشاركني يف ثورة ترشين .

التناص التاريخي
 في قصيدة اعالي نصب الحرية للشاعر عدنان حسين 

شكر حاجم الصالحي

العرب  فاجعة  من  شهور  بعد  عليه  تعرفت 

من  الخامس  يف  املستبدة  انظمتهم  بهزيمة 

املجتمع  كان  يومها   ,  1967 عام  حزيران 

االوضاع  إليه  آلت  بما  والتنديد  بالغضب  يمور 

االجواء  تلك  يف   , املقهورة  بلداننا  يف  السياسية 

الهيتي ) 1943 �� 2014  , كان حامد  القاتمة 

م ( معلماً يف مدارس بابل , وناشطاً بإبداع الفت 

لالنتباه يف الحياة الثقافية يف مدينتنا الحلة , ويف 

فوجدته  كثرياً  منه  إقرتبت  املسائية  جلساتنا 
فهو  حيوية  يمتلئ  القلب  أبيض  الرسيرة  نقي 
القاص والروائي , والرسام , والخطاط , والناقد 
 , املهمة  , ومعد املرسحيات  الديكور  , ومصمم 
ومن كتاب برنامج صباح الخري يف اذاعات ذاك 
نثر   ) قصيدة   ( وشاعر  اذاعياً  ومعداً   , الزمان 
والنمطي  السائد  عن  وابتعاداً  اختالفاً  تتوهج 
بتعدد  املعجبني  أشد  من  وكنت   , واملألوف 
الثقايف  املشهد  يف  اليومي  وحضوره  اهتماماته 
ويحق  وعربياً  محلياً  انتشاره  اىل  إضافة  الحيل 
كما  الناس  وشاغل  الدنيا  مالئ  انه  ازعم  أن  يل 
 , واملكان  الزمان  اختالف  مع  املتنبي  جده  كان 
ال يمر أسبوع إال وتجد أسمه يف هذه الصحيفة 
ترافقه  التي  ان محفظته  , حتى  املجلة  تلك  أو 
صارت فاكهة لتنّدر بعضنا , ففيها تجد كل شئ 
مهمة  بي  انيطت  عندما  به  معرفتي  وزادت   ,
يف  والتوزيع  للنرش  الوطنية  الدار  معرض  ادارة 
يتصفح  جانبي  اىل  مقعداً  له  أفردت  اذ   , بابل 
واملجالت  اليومية  الصحف  جلوسه  خالل 
التي  املفارقات  ومن   , العاصمة  من  القادمة 
اذكرها عن حامد الهيتي عزوفة الدائم عن رشاء 
يرغب  ما  أعريه  فكنت  اثمانها  قلة  رغم  الكتب 
بقراءته عىل مسؤوليتي الشخصية عىل ان يعيد 
, ويف عام  أعريه بعد وقت مناسب ومعقول  ما 
كنا  الفنانني  نقابة  فرع  افتتاح  تأرخ  م   1975
يف  معاً  وساهمنا  الثقافية  اللجنة  يف  معاً  نعمل 
انشطة النقابة وقوافلها اىل املحافظات املجاورة 
إليه  توكل  مهمة  كل  يف  الهيتي  حامد  وكان   ,
يتألق بإمتياز , وكلنا يتذكر جهوده يف التحضري 

ليوم املحافظة يف األول من أيلول من كل عام , 
اذ كان ال يكّل وال يملُّ وما عىل النقابة إال تهيئة 
ما يديم زخم عمله من مستلزمات يعشقها كل 
يوم , أصدر عىل امتداد حياته اكثر من مجموعة 
قصصية اذكر منها : الخنادق , تهويمات حجر 
, ارض الياسمني , واقام عدة معارض شخصية 
وكتابة  اعداد  يف  معاً  واشرتكنا   , لرسوماته 
مرسح  فرقة  قدمتها  التي  املسحورة  الغابة 
كتبت  فقد   , تأسيسها  بداية  عند  للتمثيل  بابل 
لوحاتها الغنائية التي نالت االستحسان يومها 
, ولم يكتف بذلك فقد أعد ) عنرب املوتى ( رائعة 
رواية  أعد  كما   , بغداد  يف  وُعرضت  تشيخوف 
املعموري  ناجح  القاص  اصدرها  التي  النهر 
واذاعتها دار األذاعة العراقية عىل حلقات , لكن 
توقف  القاهرة  الظروف  وبفعل  الهيتي  حامد 
املقاالت  كتابة  اىل  وانرصف  القصة  كتابة  عن 
يف  ونرشها  الجديدة  االص��دارات  تالحق  التي 
معظم الصحف العراقية حينذاك , ومما يحسب 
النثر  )قصيدة(  كتابة  يف  تميزه  الهيتي  لحامد 
تجارب  مع  بالتزامن   , الستينات  منتصف  منذ 
جماعة كركوك ونصوصه املنشورة عام 1966 
يف  العاملون   ( مجلة  صفحات  عىل  م   1967 و 
حامد  ان  وأعتقد   , الزعم  هذا  تؤكد   ) النفط 
رافقه  عضال  مرض  ضحية  وقع  الذي  الهيتي 
حتى رحيله , كان لو لم تحدث إصابته املميتة 
بالنافع  االبداعية  حياتنا  بابداعاته  ألثرى  تلك 
يعد  ولم  الهيتي  حامد  غادر  لقد   , واملفيد 
يتذكره زمالؤه واصدقاؤه , وكان من الوفاء ان 
يستذكروه كل عام يف يوم رحيله , وأهيب بنقابة 

الفنانني يف بابل الذي كان عضواً مؤسساً فيها 
أن تقّدم بعض ما يستحق من ذكر وبإمكانها 
 , بوفاء  تستذكره  مرسحية  مشاهد  تقديم 
يف  له  تذكاري  نصب  باقامة  النقابة  أطالب  وال 
بالحال  أدرى  فنحن   , تمتلكه  ال  الذي  مقرها 
من غرينا , وأجد ان الحكومة املحلية و مجلس 
جديرات  لرتبيتها  العامة  واملديرية  محافظتها 
 , والوطنية  األخالقية  املسؤولية  هذه  بتحمل 
فكم لنا مثل حامد الهيتي طواه النسيان وغاب 
عن ذاكرة األوفياء , والبد من دعوة أوجهها اىل 
الثقافية واتحاد ادباء العراق اىل  دائرة الشؤون 
واعادة  مخطوطات  من  الهيتي  تركه  ما  نرش 
تحفظ  شعبية  طبعات  يف  منه  املطبوع  نرش 

للراحلني استحقاقهم ومكانتهم الالئقة ...
مبدع  عىل  كثرياً  ليس  الثقايف  الشأن  أهل  فيا 
الحياة  توفري  و  عائلته  انصاف  الهيتي  كحامد 
وتلبية  أحوالهم  وتفقد  ألبنائه  الكريمة 

احتياجاتهم ........
من  السطور  هذه  ختام  يف  القول  من  بد  وال 
االشارة اىل ان الراحل كان عضواً يف اتحاد االدباء 
وجمعية التشكيلني العراقيني ونقابتي املعلمني 

والفنانني .  
حامد الهيتي الفنان واالديب واالنسان خرسناه 
جامعتنا  تويل  أن  الختام  يف  واتمنى  مبدعاً 
الهيتي  حامد  اعمال  لدراسة  مناسباً  اهتماماً 
وكل املبدعني الذين رحلوا من غري ما يشتهون 

....
ومعذرة أيها العذب السليم املسالم املبدع يف كل 

شئ ..... سالماً .....



نجم األميري 

م�ا أن تجت�از بوابة )املتح�ف الحربي( حت�ى تطالعك 
بندقي�ة من نوع )برنو( قديمة معلقة يف صدر القاعة, 
تحتها صورة كبرية لش�يخ يف العقد السابع من عمره, 
رافع�ا يده اليمنى, مش�ريا بأصبعيه  عالمة النرص ويف 
الي�رسى يرف�ع بندقيت�ه, واضعا قدم�ه بكربياء فوق 

حطام ذليل لطائرة )أباتيش( 
ه�ذا الرجل هو ج�دي ) مهاوش ( ال�ذي ذاع صيته يف 
اآلف�اق ب�ني ليل�ة وضحاها, بع�د أن كانت ش�هرته ال 

تتجاوز قريتنا وما جاورها.
فالجمي�ع يعرف حكايات�ه العجيبة, ويتن�در برباعته 
املزعوم�ة بالتصويب الدقيق بالبندقي�ة )الربنو( التي 
ورثه�ا عن أبيه. وكث�ريا ما كان يدعي بأنه يتس�ىل يف 
اصطي�اد الخنازير الربية, ول�م يخطئ صقرا يف حياته 

اذا ما قاده سوء طالعه ليحلق يف سماء مزرعته. 
أم�ا الطيور املهاجرة فكانت تخ�ر رصعى بنريانه قبل 
أن تحط رحالها يف املس�تنقعات املج�اورة. ناهيك عن 
مطاردة اللص�وص وأرسهم يف اللي�ايل الحالكة, اذا ما 

سولت لهم أنفسهم باألقرتاب من ممتلكاته.
كانت )الربنو( ال تفارق كتفه ليال ونهارا حتى سمي يف 
القرية )مهاوش برنو(. اسيقظ كعادته مبكرا وتنكب 
بندقيت�ه وقاد قطيعه ص�وب املزرعة, وم�ا أن تجاوز 
منتصفها, حتى عقدت الدهش�ة لسانه. دخان كثيف 
يتصاع�د ورائح�ة يشء غريب يحرتق, لم يس�تطع أن 

يميزه.
اقرتب بحذر شديد.

- يا الله، ما ذا أرى، ما هاذا ؟
استدار حول بقايا الهيكل املحرتق متفحصا عن قرب.

- آه..أنها طيارة، ضخمة، يا ألهي.

عاد مرسعا, غري مصدق ما رأت عيناه,

- غافل، يا غافل ..انهض، انهض برسعة.

 - دعني يا والدي, أنا تعبان، سهران طول الليل.

- انهض، مصيبة. يا غافل, مصيبة سودة, أرسع.

  نهض )غافل ( مذعورا, يجري مرسعا خلف أبيه.

عقدت الدهش�ة لس�ان األبن حني تطل�ع نحو الهيكل 

الضخم وبقايا الدخان املتصاعد.

نقل غافل برصه بني الطائرة ووجه أبيه املتغضن 

وومضت يف رأسه فكرة.

 - اسمع. يا والدي. أنها رضبة حظ. هذه فرصة العمر.

  - ما ذا تقصد؟ أال ترى, أنها مصيبة وبلوى.

  - دعني أترصف. وسوف ترى. 

قاد عمي غافل دراجته عىل عجل صوب الناحية. 
 - ما ذا تريد. يف هذا املصباح. يا فتاح يا رزاق؟ 

قالها الحارس مس�تنكرا , وهو يفرك عينيه من بقايا 
النعاس. 

 - عندي خرب هام. وخطري. يهم املدير والدولة. 
 - انتظر. سأخرب املدير. 

ارتدى املدير مالبسه عىل عجل واستقبل غافل بلهفة. 
 - س�يدي, والدي مهاوش, يبلغك الس�الم , لقد أسقط 
فج�ر هذا اليوم طائرة ) أبات�يش ( بأطالقة واحدة من 

بندقية برنو فوق مزرعتنا.
هرول املدير يتبعه غافل نحو املديرية , تناول س�ماعة 

الهاتف بيد مرتجفة ,
 - آلو، سيدي املحافظ، طائرة، نعم، مهاوش، فجرا.

واهتزت أس�الك الهواتف ما ب�ني املحافظ والوزير من 
جهة, والوزير واملس�ؤولني من جه�ة أخرى, ورسعان 

ما كلف وزير األعالم بمتابعة الحدث.
انترش الخرب وأصبح عىل كل لس�ان بعد اذاعته مفصال 
يف نرشات األخبار وظهور جدي يف التلفزيون مبتس�ما 
أم�ام حطام الطائ�رة. أصبح�ت قريتنا محج�ا, ودار 
ج�دي قبل�ة للزائرين من رج�االت الدولة, واملراس�لني 
واملصوري�ن. الجميع يبدون اعجابهم بش�جاعة جدي 
الفائق�ة, حني كمن ب�ني عرانيص الذرة, حاملا س�مع 
أزيز الطائرة, ويتصويب دقيق وأطالقة زاحدة أصابت 
خزان الوقود , فسقطت أرضا محرتقة, وقد خاب أمله 

عندما لم يعثر عىل الطيار ..
وكان ج�دي أمينا يف تكرار حكايت�ه هذه كما لقنها له 
عم�ي غاف�ل، وتكريما لج�دي وعرفان�ا بالجميل فقد 
اطلق�ت الصحافة وأجه�زة الدولة عىل قريتنا اس�م ) 
مهاوش برنو ( وأنارة شوارعنا وتعبيد طرقها, ونصب 
قوسا للنرص يف مدخلها تعلوه الرايات الوطنية, خفاقة 

غ�م الصخ�ب قريتن�ا وفقدنا اله�دوء يف دارن�ا, وترك 
الفالح�ون حقوله�م وص�اروا أدالء للوافدين يف الوقت 
نفسه انتعشت الحياة األقتصادية يف القرية فحل فيها 
األستثمار بأوسع أبوابه مستغلني اسم ) مهاوش برنو 
( تجاري�ا . فهنا كباب مهاوش الش�هري, وهناك فالفل 
مهاوش برنو الراقية, وبينهما مقهى مهاوش للشاي 
والناركيلة واملعسل. وتطالعك الفتة كبرية رشبت زبيب 

مهاوش برنو، احذروا التقليد.
بعد أش�هر من الحدث انقلب كل شئ رأسا عىل عقب . 
ه�دأت الضجة وانقطع الناس عن املجيء للقرية, ولم 
يع�د أحد يذكر جدي, واختفى عم�ي غافل تحت جنح 
الظ�الم, ورفع قوس النص يف وضح النهار، وأفلس�ت 
األس�تثمارات, وأغلقت املحالت أبوابها، وها هو جدي 
يرقد ع�ىل فراش امل�رض، وحيدا، واهن�ا، اقرتبت منه 

وناديته.
 - جدي، جدي، أتسمعني؟

جاءني صوته ضعيفا ومنقطعا. 
 - نعم، يا بني، نعم. 

  - يا جدي العزيز,  هل حقيقة أنك أسقطت الطائرة؟
لم يسمعني جيدا، كررت سؤايل بصوت واهن.

 - يا بني، أنها، كذبة كبرية، أرضت غرور الكبار.
وخدع�ت الصغ�ار، ي�ا ول�دي، أطلب م�ن الل�ه العفو 

واملغفرة.
ثم تمتم بكلمات لم أفهم منها س�وى. أحتفظ يا بني. 

وراح يف غيبوبة. وملا افاق.
 - جدي، جدي، بماذا أحتفظ؟ 

كررت سؤايل بصوت مرتفع اكثر من مرة.
أفاق وأجابني:

 - وصيتي، احتفظ، بالربنو، وأغمض عينيه.
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يمتاز الروائي عبد الخالق الركابي، بما يمتلك من خربة 
الرواية  صناعة  فن  عملية  يف  ووعي،  ودراية  وممارسة 
التى تمكنه بلم محاور الرسد واالمساك بالنسيج الروائي 
بحياكة  يقوم  الذي  وهو  متقن،  بشكل  الرسد  وخيوط 
هذا النسيج الرسدي لكي يكون دائماً ماثالً نصب عينيه، 
يف رواية )خانة الشواذي(، يقدم لنا هذا التداخل بطراز 
جديد ومختلف، رغم بقاء الصفة الغالبة لديه يف عمليه 
مزدحماً  يكون  الذي  الروائي  الرسدي  النص  تدوين 
ومتدفقاً وزاخراً بالشخوص واألحداث واألزمنة واألمكنة 
النص،  متن  يف  ضخها  عن  يتقاعس  أو  يتوانى  ال  الذي 
البناء  عملية  تخص  واردة  أو  شاردة  أي  يغفل  أن  دون 
اكتمال  املطلوب من أجل  الفني  الجهد  الذي يحتاج هذا 
عملية سري األحداث وفق سياقها الفني الذي يميزه عن 
سواه للوصول إىل النضج الفني املطلوب، حيث نجد أنه 
عمد يف تدوين الفصول إىل تنوعها بني أن تكون مرقمة 
متسلسلة، لتعود ثانية مرقمة ومتسلسلة، وتعود ثالثة 
ومرقمة،  متسلسلة  رابعة  وتعود  ومتسلسلة  مرقمة 
وتتخلل كل محور من تلك املحاور فصل معنون كتابة، 
ويعد هذا الفصل املحور األول للولوج إىل الفصول املرقمة، 
ويف ذلك غاية يريد أن يقدمها الروائي ضمن النسق الذي 
اختاره لبناء هذا النص، فالفصول املرقمة االوىل تخص 
أجل  من  نزار  االستاذ  إىل  طه  من  بعثت  التي  الرسائل 
جمعها وربطها ومتابعتها إلخراجها كعمل روائي، وهي 
املتاخمة  الحدودية  بدرة  مدينة  يف  دارت  التي  األحداث 
املتسلسلة  الثانية  املرقمة  والفصول  إيران،  للجارة 
تلك  أسوار  خارج  دارت  التي  األحداث  لنا  تقدم  فإنها 
املدينة، والثالثة التي تتعلق بحكاية نادر والرابعة وهي 
الروائي  اهتمام  مدى  تؤكد  االنتباه  تلفت  والتي  األهم 
نزار  عليها  حصل  أحداث  تخص  فإنها  الصنعة،  بتلك 
التي  التحقيقات  محرض  خالل  من  رفعت  املحامي  من 
األحمر  بمقتل فيصل  باتهامه  اعتقال طالل  عند  دونت 

دورها  التي  النجف(  )دك  الخشبي  الباص  غرق  عند 
نزار لتدخل ضمن أحداث هذا النص، والتي تحمل اللغز 
الكبري، بل إنها تتضمن يف مبناها لغزين محريين، أولهما 
حكاية هروب ملك املنفية يف مدينة بدرة، حيث كانت تلك 
املدينة أشبه بمنفى يرسل إليه كل من صدر فيه الحكم 
بالنفي، وكانت ملك واحدة من هؤالء املنفيني، وسكنت 
بيت فيصل األحمر إال أنها أحبت نادر بشري وهربت معه 
بعد أن حملت منه، هذا اللغز االول أما الثاني فهو مقتل 
علم  أن  بعد  الخشبي  الباص  أخذ  الذي  األحمر  فيصل 
باعتقال نادر من أجل أن ينتقم منه، كونه مسؤوالً عن 
املعتقلة ملك، وقد تعرض للسجن بسبب هروبها  حياة 
لوال تدخل آمر رسية الخيالة، وهكذا فإن املحور الرابع 
للفصول يعني أن األحداث التي تضمنها خارج االحداث 
االحداث  خارج  وكذلك  نزار  إىل  طه  يرسلها  كان  التي 
التي هي بعيدة عما يدور يف مدينة بدرة، وأنها محارض 
عالم  إىل  وتحويلها  تجميعها  نزار  استطاع  تحقيقات 
رسدي لتنضم إىل بقية األحداث، أما الفصول التي دونت 
وترتيب  تركيب  عملية  تخص  فإنها  مكتوبة  بعناوين 
الرسائل  من  يبدأ  والذي  الرسدي،  املبنى  هذا  وتنظيم 
املرسلة من طه إىل صديق طفولته نزار، وكذلك األحداث 
ملبنى  األول  البناء  عملية  أنها  أي  الذكر،  آنفة  األخرى 
النص الرسدي، حيث تبدأ عملية التدوين لهذا النص، بعد 

نبأ وفاة طه وانقطاع رسائله:
مائدة  بإعداد  انهماكها  وسط  تقى،  زوجتي  )سألتني 
إياي  رامقة  بقوة،  تفوح  األطعمة  روائح  حيث  العشاء 
أقرب  عىل  جالساً  أتهالك  وأنا  فأجبتها  منتبهة.  بنظرة 

كريس:
- يبدو أننا فجعنا بوفاة أعز اصدقائنا!

- من هو؟ ال تقل إنه طه طالل!
وتمتمْت حينما وجدتني ال أحري جواباً:

- إنا لله وإنا إليه راجعون.
وجلسْت بدورها عىل أحد الكرايس لتسألني عمن أبلغني 
عن  بحثاً  أتحسس جيوب منامتي  وأنا  بالنبأ؟ فأجبتها 

علبة سجائري قبل أن أتذكر أنني تركت التدخني مؤخراً:
عن  فديو  الفيسبوك،  يف  صفحته  عىل  رفع،  صديق   -

عملية دفنه يف إحدى املقابر الكندية.( ص 13
املحاور، وصبها  تلك  وهكذا فإن عملية تركيب وتنظيم 
ليس  مهمة  النص،  هذا  أحداث  يحمل  واحد  قالب  يف 
فنياً وتركيزاً عالياً، حيث نجد  باليسرية، وتتطلب جهداً 
تدور  التي  األحداث  بني  األحداث،  يف  متداخالً  النص  هذا 
يف مدينة بدرة، واألحداث التي دارت يف الباص، واألحداث 
الصيت،  ذائعة  بغداد  سجن  يف  حدثت  التي  واملجزرة 
الرسدي  املبنى  هذا  اجتاحت  التي  والعجائب  واأللغاز 
التي تعامل بها الروائي وفق السياق الفني الذي اتبعه يف 

عملية تدوين الفصول آنفة الذكر.
التي  الرسائل  وفق  مسارها  ترتيب  مع  األحداث  لتبدأ 
بعثت من طه طالل، لننتقل من خاللها إىل مدينة بدرة 
وزمانها  وأحداثها  وشخوصها  وسكانها  فضائها  بكل 
فيصل  حصول  وكيفية  امللكي  الحكم  إبان  ومكانها 
وكذلك  النجف(  )دك  الخشبي  الباص  عىل  األحمر 
مشاركة نادر بشري معه، ثم تسلم فيصل األحمر مهام 
الباص لنقل املعتقلني املنفيني  عمله يف األمن واستغالل 
إىل بدرة التي كانت منفى لكل من يعارض الحكم امللكي:
التقليد يتخطى ذلك املقعد األمامي ليشمل  ) وكان هذا 
حينما  الشواذي"  "خانة  الخلفية  املقاعد  صف  كذلك 
يكون فيصل األحمر يف طريق العودة من الكوت مصطحباً 
معه هذه املرة أحد السياسيني املنفيني اىل مدينة بدرة: إذ 
ذلك  بزند  زنده  تربط  التي  األصفاد  فك  إىل  فيصل  يعمد 

الرجل ليقّيده إىل أحد مقاعد "خانة الشواذي"(ص 23
باألحداث  ونكون مع تفاصيل كبرية ومتشعبة وزاخرة 
بدرة  مدينة  إىل  ملك  املنفية  وحضور  بدرة،  مدينة  يف 
بشري،  نادر  ويعشقها  بيته،  يف  األحمر  فيصل  ليسكنها 
ليصل  والحديث،  الهمس  السطوح ويتبادال  ليلتقيا عىل 
السقيفة  اىل سطح فيصل ودخل  نادر قفز  أن  اىل  األمر 

وسط ظالم دامس:
أنهت  فلحظة  ذلك،  بعد  حصل  الذي  ما  نادر  يدر  ولم   (

الخالة مهمتها لتعود إىل السلّم هابطة درجاته، اكتشف 
جسداهما  تداخل  وقد  والقبل  العناق  تبادله  مالك  أن 
ببعضهما يف ظالم السقيفة حتى لم يعد أحدهما يسعه 
أن يمّيز ذراعه أو ساقه عن اآلخر، وكان لهاثه قد أخذ 
إحدى  يف  فاجأته،  التي  هي  لهاثها  وقع  عىل  يتصاعد 
اللحظات برصخة لذة سارع بخنقها بأن تلقف شفتيها 
إيقاعهما  يواصالن  جسداهما  مىض  حني  يف  بفمه، 
فقد  التي  الخاطفة  اللحظة  بتلك  انتهى  الذي  املتناغم 
خاللها الشعور بكل ما حوله خال جسديهما يف توّحدهما 

الحارق!( ص 111 .
جنيناً،  ملك  بحمل  انتهت  التي  الخلوة  هذه  وبسبب 
تشتد األحداث وتقرر أن تهرب مع نادر رغم أنها منفية 
أنهما  إال  ومساًء،  وتوقيعها صباحاً  ويتطلب حضورها 
هربا وتكون تلك الحكاية لغزاً محرياً، مما حدا بفيصل 
األحمر لالنتقام من نادر، وعند سماع اعتقاله يف الكوت 
خانة  يف  ويقيده  باألصفاد،  مقيداً  به  ويأتي  يذهب 
الشواذي، لتختفي أحداث هذه الرحلة وتكون لغزاً آخر، 
لنا عن تقدم  الفصول وتداخلها يفصحان  أن تناوب  إال 
األحداث وبلوغ تأزمها، إبتداًء من نزار الذي عمل خبرياً يف 
مركز بغداد للفنون من أجل ترميم اللوحات التي دمرت 
بسبب عملية النهب والسلب لكبار الفنانني، ومنهم طه 
طالل الذي كانت لوحته تحكي فاجعة الباص الخشبي، 
ثم فصول كرم وهو يبحث عن خاله طالل بعد اعتقاله 
عند اكتشاف الباص وهو غارق يف السيول ومقتل فيصل 
االحمر ونادر بشري، وفصول املحرض وهي األخرية التي 
نكتشف من خاللها حلول األلغاز، فنكتشف أن ملك قد 
توفيت يف أحد مستوصفات دياىل، لنزفها بسبب اإلرهاب 
التي  األحداث  ونكتشف  الهروب،  برحلة  أصابها  الذي 

دارت يف الباص من خالل فصول املحرض:
)لم يعد يعوز تلك الرواية، التي طاملا حاورت طه بشأنها 
املحرتف  الروائي  ذلك  وجود  سوى  لتكتمل  رسائلنا،  يف 
الذي يعرف كيف يحرر امللف الجديد من صيغة التحقيق 
بني جهة قضائية ومتهم، مضفياً عليه ملسته اإلبداعية 

الذي  األخري  القسم  يشكل  بأن  جديراً  تجعله  التي 
ستكتمل به الرواية.( ص 197 .

عبد  الروائي  غمارها  خاض  التي  الفنية  العملية  إن 
فيها  الشواذي(  )خانة  رواية  أحداث  يف  الركابي  الخالق 
التجربة  من  املستمد  والوعي  الفكري  الجهد  من  الكثري 
الطويلة يف مجال فن صناعة الرواية، والذي نشهد فيها 
املتنوعة  فصولها  عرب  األحداث  يف  املبهر  التداخل  هذا 
والتي تتنوع يف أحداثها إال أنها تتوحد يف االرتباط يف بؤرة 
أكثر من نص روائي لكن  االحداث، وكأننا نشهد أحداثاً 
الغريب يف األمر كل تلك األحداث مرتبطة متصلة متوحدة 
من  هي  التي  الحكايات  وتلك  بدرة  مدينة  حياة  تحكي 

ضمن تاريخ هذه املدينة .
من إصدارات املؤسسة العربية للدراسات والنرش- بريوت 

– لبنان لعام 2019

دراســـــة نقديــــــة

 أمين قاسم الموسوي

الزبيدي  فاطمة  الشاعرة  هي  فاطمة 
حزناً  النازف  شعرها  هي  وروحها   ،
دائم،  حزن  فهو   ، أعماقها  أعمق  من 
مستمر ، لذلك فهي تميل يف لغتها اىل كل 
الجملة  اىل  ، تميل  املعنى  ما يجسد هذا 
الدكتور  ذلك  شخص  وقد   – االسمية 
لديوانها  مقدمته  يف  الخليل  سمري 
واالستمرار  الثبوت  عىل  للداللة   – األول 
وما  يتالَءم  بما  الصياغات  وتوظيف   ،

يعتمل يف أعماقها:
)اللوحة عىل الجدار ....

ص65،   ) وَنيف  دهر  منذ  مشنوقٌة 
فقد ابتدأت بِ� )اللوحُة( ، وكان ممكناً 
 ) الجدار  عىل   ( الجملة  بشبه  تخرب  أن 
خصوصاً بعد وضعها التنقيط الذي دل 
عىل زمن ممتد، ولكنه رفعت ) مشنوقٌة( 
أن  باستطاعتها  وكان   ، خرباً  لتكون 
الرفع  ولكن   ، الحالية  عىل  تنصبها 
أضفى عىل املعنى عمقاً ال يؤديه النصب 
، ألن الخرب أهم من الحال ، وهذا األخبار 
املرموز  الثقيل  الزمن  امتداد  يتالَءم مع 
له بالتنقيط ، وعضدت التنقيط بلفظة 
) دهر ( التي توحي بطول الزمن وثقله 
عمقت  بل   ، )دهر(  ب�  تكتفي  ولم   ،
ما  ربما   ، ونيف(   ( بالعطف  املعنى 
لكنه   ، الشاعرة  بخاطر  مر  ما  أقوله 
عرّب عما يف دواخلها ، فنجحت بصورها 
ما  كل  شعرنة  يف  وصياغتها  والفاظها 
قالت آخذًة من الشعر روح الفكرة ومن 
اللفظ ايحاءه مستعينة بمخيال محلق 
، كل ذلك تجسده القصيدة كالً ال بعضاً 
، وإِْن كنُت أنا قد أخذت )بعضاً( ، فهو 
عاد  ولو   ، املقالة  طبيعة  تفرضه  أمر 
غادرت  أنها  لوجد  القصيدة  اىل  القارئ 
به  ُعرف  الذي  األغ��راض  تعدد  تماما 

موضوع  وحدة  ولوجد   ، القديم  شعرنا 
تنساب  فالقصيدة   ، عضوية  ووحدًة 
التماعاتها يف بؤرة  كتلًة واحدة تجتمع 
واحداً  حزناً  لتجسد  وهناك  هنا  تشع 
، ويغادر  الشاعرة  متناهياً يسكن قلب 
الحزُن ذلك القلَب الفاظاً تفيض شعريًة 
الحزينة  النثرية  قصائدها  يف  تنساب 
شخصية  هموم  من  منبعثاً  حزناً 
الذي  زوِجها   ، للصيق روحها  بفقدانها 
اكرب  هموم  ومن  املنون  يد  َخطفته 
بذكوريته  الذي  املجتمع  هذا  مبعثها 
، واذا  األنثى من جمال  يقمع كل ما يف 
الشخيص   ، الهّمني  باجتماع  فكرنا 
عىل  الشاعرة  نلوم  ال  فاننا  واملجتمعي 
هذا الحزن ، يقول أليوار : ) إذا ما بدا كل 
مليئني  ورامبو  ولوتريامون  بودلري  من 
حرص  ال  وحدتهم  ألن  فذلك  بالندم، 
لها( )1(، وكذلك شاعرتنا حزينٌة حزناً 
واجتماعي  شخيص  فهو   ، له  حرص  ال 
يمتد  حزن  فهو  ولذلك   ، ذكرنا  كما   ،
ذات  تذوب  حتى   ، واملكان  الزمان  يف 

الشاعرة يف ذوات غريها :
،ليستقيم  أمومتها  رمح  )اح��دودَب 

شموُخ بنيها
أمٌّ تشظت بني زوجها واالكباد ( ص105

الذي  الشعر  هذا  إال  للشاعرة  يبق  ولم 
ينادمها يف وحدتها :

لغة  وتعلمت  لغتي  فقدت  هنا  )إني 
اآلهات ( ص163

ص170،   ) صمتي  بأعىل  ي  ي  )أنادي 
فالنداء   ، التوقع  أُفق  تكرس  فالشاعرة 
صوت ونقيضه الصمت ، واملتلقي يتوقع 
أن تقول : ) انادي بأعىل صوتي ، ولكنها 
بالصوِت  فتستبدل   ، التوقع  ذلك  تكرس 
الصمَت ، وهو استبدال غاية يف النجاح 
ورّب   ، صوت  من  أبلغ  صمت  فرب   ،
التوقع  وكرس   ، عبارة  من  أبلغ  إشارة 

الشاعرة  شعر  يف  واضحة  ِسمة  هذا 
مركزة  واحدة  جملة  يف  غالباً  ويأتي   ،
 ، النثر  قصيدة  تستوجبه  الذي  الرتكيز 
القصيدة  لهذه  أنموذج  شاعرتنا  وشعر 
اىل  وميلها   ، وادهاشها  تركيزها  يف   ،
من  املستهلك  عن  وابتعادها   ، الِقرَص 
االيقاع  واحتوائها   ، واملجازات  الصور 
اىل  األسطر  انشداد  يف  متمثالً  الداخيل 
بعضها وانسياب املعنى حتى يأخذ كل 

سطر بتالبيب السطر الذي يليه:
)أرمي حجارتي يف فكرة ساكنة
تتشاهق كلماٌت لؤلؤية التكوين

لتزهر ياقوتاً يف عقود الشمس
جمعُتها من البحار السبع

وسندبادها املبحر ابداً ( ص21
الثيمة املهيمنة عىل  إذا كان الحزن هو 
معرب  حزن  وهو   ، الشاعرة  قصائد 
معادالً  له  تجد  الذي  الفقدان  لوعة  عن 

بأراجيح  بلعبها  وقعه  من  يخفف 
عطرها  تصب  ال  أنها  حتى  الخيال 
صدى  ألنه   ، فتحاوره  الصدى  عىل  إال 
واقع ليس ثمة أمل لها فيه ، وتلك هي 
املوقف  هذا  األنسان  يدرك  حني  املأساة 
بالتخلص  له  فكاك  ال  الذي  الرتاجيدي 
هذا  كل  من  الشاعرة  وخالص   ، منه 
من  حزناً  الراعف  الشعر  بهذا  يكون 
اىل  أَميل  ولسُت   ، الروح  أعماق  أعمق 
هذا الحزن ، وإِن امتلك مربراته ، ألنه قد 
يؤدي اىل اليأس والقنوط ، وقد الحظت 
حتى  الصور  هذه  ترسم  الشاعرة  أن 
وهي تحاور وطنها ، عراَقها الحبيب اىل 

قلبها :
)حلمُت أني أكرهك

نخيلك  لقامات  العاشقة  عيني  سملت 
أن  يل  ويبدو  ص123،   ) وال��ف��رات 
حزنها  محطات  ستغادر   ، الشاعرة 

 ، وأمل  نور  يخلو من خيط  ال  واقع  اىل 
ولعّل آخر ما كتبت الشاعرة يف ديوانها 
يوحي   ،  ) املحال  أشدُّ  لعينيك   ( الثاني 
بهذا التحول يف قصائدها املؤرخة يف عام 

2019م :
)هبة الله ، خطًى خاصمها اليأُس

تبدأ من جديد ....
كقطريات املطر

ترسم الوشم ، تعزف ، تلون الحقل
تدلق دلوَها األخرض
تولد لوحة الحياة ...

ونبضات عشق جديد ( ص97
الحياة  بلوحة  نرحب  معها  ونحن 
ُبْعداً   : ونقول  الجديد  بالعشق  النابضة 
دهر  منذ  الجدار  عىل  املشنوقة  للّوحة 

ونيف .
جماليات قصيدة النثر / سوزان برينار 

/ ترجمة د. زهري مجيد مغامس 

فاطمة تكتب روحها   

رقٌص على مقاِم الغَجر
رفيف الفارس

احتفظُت بعينيَك ِدثارا ألحالمي الثمينِة 
علّهما يوما تمنحاني الشمَس... 
وانَت ... قصيدتي التي لم ُتكتْب 

  عطري الذي سافَر فيَك إىل ال تدري 
زورقي الورقيَّ ... حنَي كّنا عىل السواقي 

 نجري... 
وأنت يا أنَت بني سَعفاٍت... يسبُح ظلُّها يف الغيم 

وأنَت يا أنَت ُتكرُِّر لحَنَك القديَم 
عىل قوِسَك املُرَهِق 

ضائعا بنَي عطري واملساماِت 
 كشهقِة النار 

 كلعنِة الخرائِط واملسافاِت 
وأنَت بنَي قوٍس وَوَتٍر 

ونغمٍة تائهٍة عىل ُسلٍّم مكتوٍم 
 ومقاِم الغَجر... 

ُتسّمي وال ُتسّمي أصابعي التي تطوُف بَك 
 أطراَف رميش وفورَة دمي 

 التائِه مع اللحن 
 الراقِص مع اللحن 

فقد اّتكأ اإلله عىل يٍد واحدٍة حني صاَغ جنوني... 
 وسقاَك ِمسكي وهميس 
 َرَسَم عىل روِحَك وشمي 

ومن أطراِف الفجر...
 ألوُح لعينيك 

 فتعيد دورة االرض 
 عزفك املجنون 

 ورقيص...
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شعرية المجاز وسحرية اإلستعارة 
ــــة حـــســـيـــبـــي ــــن ــــي ــــاســــم ــــــرة ي ــــــاع ــــــش ــــــصــــــوص ال ـــــــي ن ف

و.ج خاص

من الجلسات التي شهدت تفاعال ثقافيا الفتا , أقيمت 
محارضة  العراق  يف  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  يف 
شيقة عن شعرية السينما , وهي رؤية فنية وثقافية 
ونقدية قدمها الناقد السينمائي املعروف عالء املفرجي 
الذي تحدث عن  الفواز  الناقد عيل  الجلسة  أدار  , وقد 
قضية السينما وجمالياتها وشعرية اللقطة والفيلم , 
العمل  أداء  يف  الفنون  وقضايا مشرتكة تستفيد منها 
الفني , ومنها السينما التي تعد فنا معربا ذا إيحاءات 

جمالية واسعة.
كان الناقد املفرجي ملّما بموضوعته وهو يقدم نماذج 
ورؤى وقراءات نقدية لطبيعة السينما واشتغالها عىل 
هو  ما  تقديم  يف  مضافا  بعدا  منحتها  التي  الشعرية 
أكثر ثراء يف التعبري والتأويل وفسحة الخيال املشرتك 

بني الباعث - الفيلم - واملتلقي - املشاهد - 
مثقفني  من  مهمة  مداخالت  املحارضة  شهدت 
مع  يتفاعلون  وهم  بوعي  السينما  موضوعة  قرأوا 
للجدل يف بعض مفاصله  املثري   , املحارضة  موضوعة 
الشعرية  والقضية  واملفهوم  املصطلح  والسّيما   ,
التي استعارتها السينما , وأول مداخلة كانت لألديب 
والباحث ناجح املعموري رئيس االتحاد العام لألدباء 
السينما وأثرها  , حيث تحدث عن  العراق  والكتاب يف 
كما   , والجمالية  الفكرية  وقيمتها  املحارضة  وعن   ,
قيمة  بمداخلة  فاضل  أحمد  واملرتجم  األديب  شارك 
بالسينما  وعالقتها  والشعرية  الشعر  موضوعة  عن 
فكرة  طرح  كما   , الصدد  بهذا  له  مرتجم  كتاب  وعن 

 , التساؤالت  من  عددا  قدم  ثم   , السينمائية  القصيدة 
واملخرج  العربية  السينما  استفادة  مدى  بينها  من 
العربي من هذا املوضوع املهم , أما الناقد باقر جاسم 
, فقد تحدث عن عالقته الوطيدة بالسينما حيث قال 
أنا مدمن عليها , وقد ترجمت عنها الكثري , وقد أشاد 
بهذه الجلسة ومزاياها الجمالية والفكرية , فاملحارض 
وكذلك مدير الجلسة مطلعان بشكل جيد عىل موضوع 
السينما  شعرية  مصطلح  أن  علما   , السينما  شعرية 
العتبارات   , والسينما  الشعر  مصطلح  من  أوسع  هو 
تخص البناء الفني لكل من الشعر , والسينما كفنني 
نماذج وتساؤالت  قدم  وقد    , بعضهما  مستقلني عن 
مستشهدا بفيلم رويس عن الحرب عنوانه " الدبابة تي 
34" حيث املشاهد املتميزة التي حققت فعال شعرية 
 , حقا  الشعرية  اللغة  ذات  اللقطة  وإيحاء  الصورة 
يوسف  املرصي  السينمائي  املخرج  أرى  أنني  قال  ثم 
أفالمه  الفكرة وقدم بعض  قد عمل عىل هذه  شاهني 
بهذه الرؤية , أما الناقد فاضل ثامر فقد فاجأ جمهور 
حيث  الحارضين  دهشة  أثارت  بمعلومة  الحارضين 
قال هل تعلمون أن الناقد املبدع عالء املفرجي هو ابن 
مع  إنسانيا  تعامل  الذي   , الشهري  املوت  قطار  سائق 
مثقف  كل  ووجدان  ضمري  يف  خالدا  ظل  الذي  الحدث 
تحية  بالتصفيق  املعلومة  هذه  جوبهت  وقد   , عراقي 
للناقد وأبيه املناضل الشجاع , بعد ذلك تحدث ثامر عن 
موضوعة  عن  الحديث  يف  املتداولة  النظرية  املفاهيم 
الشعر والسينما والصورة وقراءتها من قبل املتلقي , 
أكد عىل مالحظة  , وقد  الفيلم  وكذلك من قبل صانع 
الناقد باقر جاسم حول خلط مفهومي الشعر من جهة 

والسينما من جهة أخرى يف لحظة تأسيس رؤية فنية 
آخر هو شعرية  أيضا مفهوم  , وهناك  واعية  جديدة 
الرسدية  األدبية  األعمال  يف  دائما  ندرسها  التي  الرسد 
الشعري  تعبريها  تحمل  أخرى  فنونا  أن هناك  ,  كما 
ثم   , الشعرية  فيها  تتضح  تشكيلية  لوحات  فهناك   ,
قدم الناقد فاضل ثامر دعوة لإلتحاد وشؤونه الثقافية 
للمزيد من هذه الجلسات ذات الطابع الفكري والثقايف 
الحيوي , فهناك سينما اآلن تعرض يف املوالت , وهي ال 
أن  , علما  السينمائية  العرض  تحتوي عىل نكهة دور 

هذه األفالم هي من أفالم األكشن .
بعد حديث الناقد فاضل ثامر عقب مدير الجلسة الناقد 
مستوحاة  سينمائية  أفالما  هناك  أن  عىل  الفواز  عيل 

من قصائد معروفة .
شارك  فقد  السلمان  حسني  السينمائي  الناقد  أما 
 , جهة  من  النظري  الجانبني  إىل  فيها  أشار  بمداخلة 
والعميل التطبيقي من جهة أخرى , من أجل التعامل 
فإن   , خاص  مفرتض  واقع  إلنتاج  الواقع  مع  الفني 
السينما ليست محاكاة للواقع , أو رصدا له , بل هي 
تستخلص من الواقع أسلوبا فنيا للتعامل مع الحدث 
الزمان  عاميل  مع  وكذلك   , والشخصيات  والحكاية 
السينمائية  اللغة  يف  جمالية  رؤى  وهناك   , واملكان 
  , واقع  يف  أو  حلم  يف  هو  هل  متسائال  املتلقي  تجعل 
وهناك جوانب اشتغالية يف العمل السينمائي , وأعطى 
االشتغال  من  النوع  لهذا  املنّظر  بازوليني  هو  مثاال 
يف  نهائي  منطق  هناك  ليس  وبالنهاية   , السينمائي 
العمل السينمائي , كما أن ليس هناك قادة محددة , بل 
هناك خروج دائم عن األطر من خالل الفكرة واملعالجة 
حركاتهم  يف  للممثلني  حتى  خروجا  هناك  أن  بل   ,
وأدائهم وطرق تعبريهم , فإن هذا التداخل يف األسلوب 
اإلخراجي هو الذي ولّد مفهوم شعرية السينما , وبعد 
انتهاء مداخلة الناقد السلمان عقب الناقد عيل الفواز 
, موضحا أن الحديث عن الشعر هو بالرضورة حديث 
عن الكناية واملجاز واالستعارة والصورة وكل ما يدخل 

يف إطار العملية الشعرية .
التي أغنت هذه الجلسة بتنوعها  املداخالت  وشارك يف 
مداخلة  قدم  لطيف  عباس  الناقد   , أصحابها  ووعي 
الشعرية  والرؤية  باملصطلحات  التعامل  حولال 
, وقال أن علينا أن نفرز املفاهيم  وعالقتها بالسينما 
واالصطالحات من أجل الدقة العلمية يف التشخيص , 
وقد تساءل تساؤال انطلق من عنوان املحارضة حيث 
أن  , فهل نفرتض  إذا كانت هناك سينما شعرية  قال 
أنني أرى أن  , وقد قال  هناك سينما نثرية باملقابل ؟ 
هناك قضية فلسفية يف موضوعة املحارضة , وأنا أرى 
أن هناك إيقاعا يف العمل السينمائي أو العمل املرسحي 
ومدى  الفني  العمل  طبيعة  يحدد  الذي  هو   , وغريها 
نجاحه , أما الشعرية يف السينما , فهل نقصد منها يف 
الشكل أم يف املضمون , وكان األوىل باملحارض االستاذ 

عالء املفرجي أن يشري إىل السينما العربية واشتغالها 
عىل  لطيف  عباس  اعرتض  وقد   , املفهوم  هذا  ضمن 
إشارة الناقد باقر جاسم باعتبار أفالم يوسف شاهني 
أن  وقال   , مشاهدها  بعض  يف  شعرية  عىل  تحتوي 
والقريب   , أعماله  يف  املفهوم  هذا  عن  بعيد  شاهني 
يف  عملت  التي  الجديدة  املرصية  السينما  هو  حقا 
أفالم عديدة منها عىل هذا املفهوم , أما األديب حسني 
الجاف فقد أثنى  بمداخلته عىل املحارضة وموضوعها 
املوضوع  إغناء  عىل  الجلسة  ومدير  املحارض  وقدرة 
األفالم  توقف  أسباب  هو  ما  هما  تساؤلني  قدم  ثم   ,
يف  ذاكرتنا  غذت  التي  وهي   , السينما  يف  امللحمية 
ستينيات وسبعينيات القرن املايض , وقد أشار لنماذج 
من أفالم تلك الفرتة , أما سؤاله الثاني فهو أن هناك 
أفالما معينة تحمل إشارات شعرية جميلة من الجدير 
فيها  أفالما  قدموا  شعراء  هناك  فأن   , بها  االهتمام 

رؤى شعرية ومنهم الشاعر عمر الرساي .
فيها  قال  بمداخلة  القييس  أحمد  االستاذ  وشارك 
استفزتني قضية عالقة الشعر بالسينما , فالشعر له 
السينما  لعالم  يدخل  كيف   , جميعا  حفظناه  تعريف 
عىل  وحرصه  السينما  مع  ذكرياته  عن  تحدث  ثم   ,
السينمائية  النماذج   من  عددا  يورد  وهو   , متابعتها 
ياسني  آل  الدكتور محمد حسني  الكبري  الشاعر  أما   ,
فقد شارك بمداخلة أشاد فيها باملحارض واملقدم وقال 
أن هناك " شعرية يف التقديم أيضا " نجح فيها الناقد 
عيل الفواز , وقد قال أن الباحث املفرجي كان واضحا 
بعض  يف  فنحن   , اختلفنا  ملاذا  أدري  وال   , يريد  ما  يف 
الله   " نقول  منها  ننتهي  حينما  للسينما  مشاهداتنا 

" لقد شاهدت قصيدة , علما أننا نرى أفالما عظيمة 

فأن   , قصائد  ليست  لكنها  عرضها  مفردات  كل  يف 

الشعرية يف السينما تتظافر عوامل عديدة يف إطالقها , 

فنتلقى حينها القصائد بالعني ال باألذن .

مداخالت  يف  شارك  املجر  األمري  عبد  والناقد  القاص 

, والسينما  الفنون  أبو  أن الشعر  الجلسة , حيث قال 

مفهوم  يف  التباس  هناك  وربما   , الفنون  من  فن  هي 

يف  يوجد  بل   , محددة  قصيدة  ليس  فالشعر   , الشعر 

الرواية واملقالة والفنون التعبريية كافة .

وبعد انتهاء املداخالت أجاب الناقد املبدع عالء املفرجي 

ومنها   , التساؤالت  بعض  عن  موجزة  دقيقة  إجابات 

تأييده للناقد عباس لطيف يف أن يوسف شاهني بعيد 

عن االشتغال يف شعرية السينما , أما األفالم امللحمية 

 , معها  التعامل  تقنيات  تطورت  بل  تتوقف  لم  فهي 

العرشة  يتجاوزون  كانوا  الذين  الكومبارس  فحشود 

آالف شخص , اصبحت هناك قدرة يف التعويض عنهم 

من خالل الكومبيوتر , اذ أن هناك فروقا يف التقنيات 

سيد   " الشهري  الفيلم  ذلك  عىل  والدليل   , السينمائية 

الخواتم " أو " ملك الخواتم .

بمعلوماتها  فعال  الغنية  الجلسة  واختتمت 

وموضوعاتها واملداخالت التي قدمت فيها بتقديم درع 

الجواهري للناقد والباحث املبدع عالء املفرجي , الذي 

قدم محارضة  مهمة جديرة حقا باالهتمام واإلغناء 

ملا طرح فيها يف جلساتن قادمة . 

شعرية السينما ..على منصة الجواهري

ظاهر حبيب الكالبي

ياسمينة  الشاعرة  عند  الشعرية  الصورة  تتشكل 
واملجاز  املتقنة  األستعارة  بناء  خالل  من  حسيبي 
املوحية  والعالئق  املدهشة  اللغة  صنعة  عىل  القائم 
التواصل  فعلية  من  الشعري  النص  تمكن  التي 
يف  الشاعرة  ماتميل  فكثريا  املتلقي  مع  والتأثري 
نصوصها يف التعويل عىل األستعارة املخاتلة واملجاز 
الحقيقة متماهية  الحقيقة بل تكون  الذي اليغادر 
اليمكن  التي  الدالة  وأنزياحاته  املجاز  صورة  يف 
عرب  اال  الداللية  وتموجاتها  تفاصيلها  يف  الغور 
وجود مستويات متخيلة من البديهيات والنمطيات 
بأعتبارها  عليها  الشاعرة  تعٌول  التي  والفرضيات 
املتكأ واملشرتك اإلدراكي بينها كونها صانعة جمال 
قراءة  عند  إعتاد  الذي  املتلقي  وبني  ابداعي  ونص 
الوقوف  عىل  حسيبي  ياسمينة  الشاعرة  نصوص 
األنا  سلطة  من  ينطلق  مجازي  لغوي  نسق  عند 
تجاذبات  ويف  انزياحاته  يف  النص  متقنة  الشاعرة 
جمال  يف  النص  كونية  طريف  بني  القائم  الجدل 
املتكلم  لغة ضمري  الحقيقة واملجاز عرب  البوح بني 
حيث كانت السيادة يف أغلب نصوص الشاعرة عرب 
يف  العلم  كيل  ساردا  ضمريا  بأعتباره  املتكلم  ضمري 
نصوصها الشعرية ومنها هذا النص لكون التعويل 
عىل هذا الضمري يشري اىل هيمنة الرؤية الذاتيةومدى 
ومن  بالرصاخ  الضاجة  حاجتها  بل  الشاعرة  قدرة 
متأكدة  ألنها  والتغيري  والبوح  الكشف  عىل  قدرتها 
الروحية  يقينياتها  ورجاحة  رؤيتها  صدقية  من 
واملعرفية فهي التقرتب بلغتها الشعرية من اليومي 
الساكن الذي يفرتضه نسق التقرير واملبارشة فمن 
خالل عتبة العنوان القصيدة ..فساتني الروح ..الذي 
ملفردات  جاهزة  قوالب  صنعت  الشاعرة  ان  ييش 
السهل  من  هل  ولكن  واملتخيلة  الوجودية  الكون 
أمر  من  وهي  الروح  تقولب  ان  للشاعرة  واملتيرس 
ربي ورس مطوي عن الخلق ومع ان امللفوظ األول 
بمظهرها  ماتنشغل  كثريا  واألنثى  فساتني  هو 
وتصاميمها  الزاهية  بألوانها  وفساتينها  الخارجي 
شغلها  يكون  فما  للجسد  فساتني  وهي  الرائعة 
الشاغل لو كانت تلك الفساتني للروح وقد غابت عن 
الشاعرة  تمكنت  فكيف  الروح  هذه  ماهية  إدراكنا 
من صياغة فستانا يليق بالروح وهي مستغرقة يف 

ضبابيتها وتمردها تقول الشاعرة.......
سافرة القلب ملا أزل أتزين بدمي

فالشاعرة أدمنت يف صنعة املجاز املتقن الذي تتكئ 
تتسم  جديدة  عالقات  ملفوظاتها  إلباس  يف  عليه 
يف  عرجت  ان  فبعد  والدهشة  واألضاءة  باألرشاق 
متخيلها الشعري من فساتني الروح اىل أنها كاشفة 
تتزين  تزل  ملا  القلب  وسافرة  جوهرها  عن  النقاب 
النامي  الجسد  يف  الدم  مضخة  القلب  حيث  بدمها 
الوجود  ونبض  الدم  بحركة  تكتمل  زينتها  وان 
ودفق الحياة فالقلب بديمومة دفقه ونبضه يموج 
الجسد بالحركة والحياة والدفق فالشاعرة تتشاغل 
عىل  عملت  حيث  وجمالياتها  الداخلية  بالحركة 
وهي  الجسد  اشتغاالت  يف  الجواني  الباطن  إظهار 
سلطة  من  للكائن  وليس  الروح  بسلطة  تعمل 
نتزين مع  ان  اال  أحشاء جسده وماعلينا  عىل مايف 
الشاعرة بجوانيات حياتنا الدافقةبالحركة والنماء 

لتنتقل صور املجاز اىل املقطع اآلخر لرتسم بقولها 
صورة ..كعروس القش تزفني دخنة الحريق ..

فذا جسدي قيد رشط يكبلني ..
وعرب  الشعرية  رسدياتها  الشاعرة  تواصل  حيث 
ضمري املتكلم الذي يرسد لنا تحوالت الذات الراصدة 
كعروس  اليوم  فهي  والظاهرية  الباطنية  لعواملها 
تعاني  الذي  الجسد  غواية  الحرائق  دخنة  تمنحها 
منه قيدا للسلب يمنعها من الخروج لألتحاد بالروح 

...
وذي أضلعي التستقيم اال يف امليل .. ولو صح أمري

ألمسكت بيد الجمر يف محاريب الرهبان ....
وتلمست صوت امي يف رجفة الشفاه....

ولكن هيهات وقد تصدع زجاج الروح ... .
األستعارة  جماليات  ارتياد  الشاعرة  تعاود 
تمايالته  ومراودة  الجسد  مشاكسة  يف  بمجازاتها 
ان  الشاعرة  تتمنى  حيث  املائلة  األضالع  صورة  يف 
تثنى لها الوسادة لتخرج ثائرة عىل هشاشة الواقع 
وبالدة اليومي وتحديها اي الشاعرة يف كرس قوالب 
محاريب  يف  الجمر  مسك  اىل  دفعت  وان  الجمود 
بسطوتها  وتمكنت  الروحية  ودخناتهم  الرهبان 
طاقة  ومنحه  املايض  صور  إستعادة  من  الروحية 
الشفاه  محاريب  عرب  األم  صوت  تلمس  يف  الكشف 
ولكنها رغبات تصدعت بتصدع زجاج الروح حيث 
تعاود الشاعرة تشييء الروح وتجسيمها وقولبتها 

البوح  فساتني  وإلباسها  تصويرها  من  لتتمكن 
قواريرها  تتصدع  للكشف  مرايا  جعلها  أو 

الجدب  بفعل  والخواء  والجدب  األلم  بفعل 
الزاحف من صناع الفشل والعقم يف أركان 

املعمورة ثم تقول الشاعرة........
وغدا القلب أبكماً منعقد اللسان

وقالوا.. خيامه الهوى .
جيوبي  يف  الوهم  فاخر  أكدس  قلت 

....
من  ألغرق  الشعر  نحوب  وأتغسل 

أحداقي ...
وبما يكفي من الصرب

أتلبسني جلدا وجلدا
وأتوسع ملء رئتي يف السعال.

الباطنية  تجلياتها  الشاعرة  تعاود 
تكفل  الذي  هو  املتكلم  فضمري 
بوصف  الشعرية  الحكاية  شجون 
محنة  يتقمص  وت��درج  مسهب 
الروح والجسد فرتصد القلب أبكماً 
يعقد  وحيثما  لسانه  انعقد  قد 
لسان القلب يعقد لسان الحياة عن 
بالنبض والجمال واألنتماء  التعبري 
فالقلب له داللة الوجود والديمومة 
وللشاعرة وخيالها الشعري نصيب 
يف  والجدب  الشحوب  ذلك  رصد  يف 
الجسد واليابسة التي تشكل بصمة 
مجازاتها  عرب  واألنتماء  الوطن 
الشعرية وأنزياحاتها التي تترشنق 
يف  املتصدعة  الروح  محورين  حول 
مزادات  يف  املباع  والوطن  الجسد 
هو  فالوطن  واملفاسد  املصالح 
الجسد يف محنة الفقد والوطن هو 
واملتاهة  الغربة  محنة  يف  الذكرى 

والجسد هو السجن الصغري للروح املكتنز بالسعال 
والغثيان حيث تعود الشاعرة اىل حوارية مع اآلخر 
إضفاء  ألجل  حوارية  عرب  قالوا...وقلت  دوال  عرب 
يف  هناك  هم  من  ألرشاك  تتماهى  مشهدية  حركية 

لعبة الكشف والتفسري .
قالوا خيامه الهوى ..يف نعت القلب والشاعرة تجيب 

بقناعة
املستبرص العارف الذي سرب حقائق الوجود بقولها 

... ) أكدس فاخر الوهم يف جيوبي (.
القرف  بسبب  اللسان  معقود  القلب  يكون  فحني 
فهو  الجمايل  البوح  تجليات  اليمنح  فأنه  والخواء 
وتٌصيد  األوه��ام  لتجميع  محطة  الشاعرة  عند 
الفراغ والتعويل عىل غرف اآللم واملواجع من جمر 
املدامع وتغتسل نحوب الشعر وان الشاعرة تلبست 
الروح جلدا وجلدا  الذي غلف  الصرب  مايكفيها من 
الداكنة  بألوانه  املفروضة  الفساتني  الصرب  فكان 
زفرات  رئتيها  عىل  طاف  الذي  والغثيان  بالسعال 
توجع ومرارة وأىًس لتواصل زحف توجعاتها املحكية 
بالرؤية  املتخمة  الداللة  وكثافة  الشعر  بوهج 
يقول  للواقع  العابرة  الصور  دالالت  عرب  الشعرية 
الواقع  صور  تشكيل  ملكة  ليس  .الخيال   . باشالر 

ملكة  هو  تشكيل الصور التي انما 

تتجاوز الواقع التي تغري الواقع .انه ملكة تتجاوز 
الشاعرة  عملت  حيث  األنسانية.  الطبيعة  وتفوق 
وإمالكها  بتجديدها  الصور  تلك  انتاج  اعادة  عىل 
وتمتلك  الواقعية  مفاهيمها  تتجاوز  صريورة 
قدرة جديدة يف التأثري وتخليق الدهشة . ان سعال 
الشاعرة يف تجاويف األلم يكفي لفطامها وعزلتها 
وان العشق الحقيقي واألنتماء الحقيقي يف تشبيه 
..األم...الحقيقة  ثدييها  فمن  األم  كحليب  محازي 
 . الكون تظهري  الضوء يف عيوب  تذرر  النقاء. فهي 
العنكبوت  كنسج  ورخو   .  . كالحلوى  هش  الكون 
..وبني  للوجوه  عني  فخاخ  املتلونة  املرايا  ...حتى 
مشنقة  من  الضمري  صوت  ..تدىل  والحرير  الحسك 
ووطن   ... الدفن  قبل  جثتها  تحللت  ثورة  ..فقالوا 
تساقط من ثقوب الجيوب ..ومازلت وقد بلغت مني 
عتيا .. أطوف حول كعبة الجسد ..عارية النبض .. 
من  أخيط  كيف  أتعلم  القلب..  جمرة  عىل  أستديفء 

ساف الريح خياما لآلجئني .
تتجىل  الشاعرة  نص  من  املقتبسة  السطور  من 
حاالت األنزياح عرب مسارب املجاز وإشتغال دالالت 
بمهارة  الشاعرة  ألبستها  التي  الجديدة  الصور 
فالكون  والتعريف  الكشف  نسق  عرب  مسمياتها 
الصورتان  العنكبوت  كنسج  كالحلوى ورخو  هش 
بالضعف  والربانية  الجوانية  بالداللة  متطابقتان 
والخواء فالصور اختزلتها الشاعرة من إنعكاسات 
لم  الذي  الشاعرة  وعىل  الفرد  عىل  الهشاشة 
الذي  الوجودي  السؤال  سوى  شاغل  يشغلها 
خالل  من  ومصريا  وجودا  الشاعرة  يؤرق 
كتاباتها الشعرية فهي التدعو ملصالحة 
الوجودي  السؤال  تداعيات  مع  جوفاء 
بقدر مشاركتها الوجدانية يف الكشف 
الفراغ  زحف  ملواجهة  والتغيري 
الحب والرغبة  القلوب عن  وإنعقاد 
الوجود  هذا  أضحى  اذ  واألنتماء 
الرغبات  بتلون  املتلونة  بمراياه 
واملصالح اىل فخاخ للضياع واملتاهة 
بالوجوه  تطيح  حيث  والقطيعة 
صوت  ويبقى  املجهول  فخاخ  يف 
بني  يرتنح  للزيف  الراصد  الشاعرة 
جلده  ونعومة  الواقع  هذا  مرارة 
الحرير  وشفيف  األفعى  كجلد 
يجتاز  الضمري  صوت  فأنساب 
للصمت  كداللة  املشانق  قنطرة 
الشاعرة  ولكن  الحرية  وخنق 
مع  متوافقة  ذاتها  مع  متصالحة 
تمثلت  وقد  الجديدة  يقينياتها 
دالالت  تلمسها  عىل  املصالحة 
الخواء والجدب والسؤال عن املوت 
حينما يكون شاهدا بوصفه تجليا 
يف  والعقم  الخواء  لصور  ملموسا 
الخواء  هذا  وإندفع  الكون  كينونة 
عربضمري  لينكشف  الكائن  نحو 
األمور  بخفايا  العليم  الشاعرة 
قبل  جثتها  تحللت  ثورة  بقولها... 
الدفن فهي رحلة الشاعرة يف بحثها 
عن وطنها الذي تساقط من ثقوب 
حينما  مؤملة  صورة  وهي  الجيوب 
كمصالح  ويختزل  الوطن  يودع 

ومغانم تحصدها جيوب الفساد واملصالح الضيقة 
وطوافها  ورحلتها  تحديها  تواصل  الشاعرة  .ولكن 
عرب كعبة الجسد عارية النبض ولكنها تستمدالحياة 
للحياة  العشق  وجمرة  القلب  وهج  من  والدفء 
الخوف  تراود  كيف  تعلمت  فهي  واألنسان  والوطن 
اىل مثواه األخري تشتاق لوجودها  باملوت  وأن تدفع 
لطاقات  املفجر  والنبض  والحركة  بالدفء  املكتنز 
البقاء والنقاء يف غربتها وعزلتها . تظهري . وأشتاق 
ليدي قبل إقرتافها للتلويح . .وأشتاق ألنا التي كنت 
 .. ألحالمي  شباكها  الثورة  تنصب  ان  قبل   .. قبيل 
ألنا  أشتاق   .. املزاد  يف  وقاره  الوطن  يبيع  ان  وقبل 

املأخوذة بجذوة النار تحت الثلوج.
يشري  الشعري  للنص  السابقة  املقاطع  تأمل  ان 
يف  واخر  بشكل  أسهمتا  أساسيتني  إشكاليتني  اىل 
ياسمينة  الشاعرة  عند  القاتمة  الرؤية  تحوالت 
والتمسك  للمايض  والعودة  الشوق  أولهما  حسيبي 
وحصول  الزيف  ووقوع  الفجيعة  قبل  األنا  بمايض 
الخديعة بالتلويح للفاسد و قبل الوقوع يف مخالب 
وثانيهما  والخواء  والرتف  للثراء  الجائعة  الحيتان 
العودة والحنني لخالص الوطن من املتاهة وقبضة 
الزيف اليومي ومتاهات املصالح وتفصيل األوطان 
عىل مقاسات املصالح والسياسة والجيوب الخالية 
فمع  والقضية  لألنسان  والوالء  الوطن  حب  من 
الشاعرة بأحالمها الرشعية او لنقل أحالم يقظتها 
تصبح  اليقظة  حلم  فمع  والضياع  املتاهة  قبل 
وتمهي  أئتالف  عالقة  وعاملة  الشاعر  بني  العالقة 
حيث تنصهر الشاعرة بأحالمها وعاملها ووطنها يف 
بوتقة واحدة ويصري كل منهما مرآة لتجليات اآلخر 
كما يؤكد باشالر نقال عن كتاب جماليات الصورة 
الشعرية ترتبط  ان الصور  ... بقوله  د غادة االمام 
التأمل . ويف  التي تسبق  املادية  اليقظة  بأفق أحالم 
األدانة  إستعارات  الشاعرة  تواصل  جديد  مقطع 
عرب  للقاريء  تلوح  حيث  والزيف  القرف  لواقع 

سيناريو صوري متخم باملأساة والفجيعة تظهري
عن سبات يستحي أهل الكهف

عن إياد أدمنت غدر التصفيق
خلف  أقف   ... املكان  رطوبة  من  تعفن  ضوء  وعن 

مضارب دمي ألخيط جرحا بجرح
أهرقني يف العمر وأضع التعب شاال عىل أكتايف ..

واينما وليت وجهي تلفحني جروحي... أميش عىل 
مجرى دمي ال أهتدي ال أصلني ال أصلني .. وفساتني 

الروح احرتقت كلها يف األنتظار.
عرب مرثية التوجع ورثاء الروح والجسد حيث تعمل 
اىل  الغور  عىل  والجمايل  االفني  بأتصالها  الصورة 
والوطن  الروح  مراثي  عرب  واملتجيل  الخفي  املعنى 
لكي  الخيال  بصنعة  للشاعرة  الحالم  واألتصال 
تنفذ بحلم يقظتها اىل باطن الصورة لدرء الفجيعة 
وخياطة الجراح بالجراح فهي ترسد حكاية اهراقها 
القاسية  والحياة  العمر  مخالب  يف  وكينونة  وجودا 
للمكابرة  للرفعة والسمو  املتاعب شاالً  لتصنع من 
عىل  بعزيمتها  ستميض  الجراح  نريان  لفحتها  وان 
تهتدي  تصل  أوال  تصل  لعلها  املراق  دمها  دروب 
حلول  بعد  الشاعرة  عند  سيان  فاألمر  أوالتهتدي 
واملرارة ألن  باألىس  الجراحات  األلم وسعري  غاشية 
اإلنتظار  الروح احرتقت من سعري وهجري  فساتني 
من  مالذا  والدوامه  خالصا  مروره  يشكل  لم  الذي 

الفقد واأللم والحرمان.

قراءات نقدية



حسين السلمان

حميد  للروائي  املوتى(  )دهاليز  رواية  ففي 
آخر  اىل شكل  الرواية  تأخذنا مسارات  الربيعي 
من األشتغاالت السينمائية ، فالكاتب يف غالب 
فكرية سواء جاءت  اىل مخاطبات  يذهب  امره 
يف  .نقرا  الدرامي  الوصف  او  الحوارات  عرب 
سوادها  نرش  أمس  ليلة  بدأت  ص15:)بعدما 
فوق املدينة ، رن الهاتف . العائلة تدرك مقدار 
فعليها   ، الدولية  للمكاملة  املضني  انتظاري 
تحلق  العائلة  وبينما   ، سفري  مسار  يتحدد 

حول السماعة يف هدوء.....(
يف البدا علينا ان نناقش االمر من الجانب االدبي 
والسينما   ، املتكلم  بضمري  مكتوب  فاملشهد   ،
الرسدي  االسلوب  هذا  من  تهرب  ما  كثريا 
اعداد  تم  حينما  مثرية  تجربة  .عندنا  الروائي 
حيث  املتكلم  وبضمري  لكافكا   ) )املسخ  رواية 
تحولها  بعد  الشخصية  هي  الكامريا  اصبحت 
بقدر  ناجحة  التجربة  تكن  .لم  رصصور  اىل 
نجاح تجربة املخرج أورسون ويلز عندما قدم 
املحاكمة لكافكا أيضا مبتعدا عن ضمري املتكلم 
ذاتية  بصفة  هنا  اتحدث  املوضوعي.  الرسد  اىل 
الخاصة  املنطلقات  ضمن  وليس  كمخرج  
املوضوعي  الرسد  اعشق  .فانا  االخرين  لدى 
األحداث  مع  يتماهى  املشاهد  يجعل  ألنه 
والشخصيات وتصل اليه الرسالة بقوة اكثر من 

اسلوب الرسد الذاتي .
داخل  مشهدا  يرسم  وهو  الربيعي  اىل  لنعود 
،فهو  تراتيبية  تركيبة   عملية  بطريقة  مشهد 
زمن  لنا  يضع  هنا   ، ليال  الخارج  من  يبدأ 
الداخيل  العلم  نحو  تمهيدية  ،كحالة  معني 

تجلس  العائلة  حيث   ، وترقب  بانفعال  املكتظ 
املكان  معلومية  ،اهمل  البيت  من  ما  مكان  يف 
سياقات  ضمن  سنظهره  السينما  يف  اننا  ،اال 
فيه  اشتغال  هنا  لألحداث،   الحقيقي  املكان 
عىل  يعتمد  مشهد  بناء  يف  واضح  استدالل 
تقديم  بمعنى   ، األهم  نحو  املشاهد  توجيه 
مركز األهمية يف املشهد وهو الهاتف ، اذن هو 
بدأ بلقطة عامة وهي لقطة بنائية يف اساسها 
ثم ينتقل اىل لقطة قريبة لهاتف يرن . الكاتب 
يبني مشهدا بشكل سينمائي جميل ، هو يبدأ 
ومبارشة   ) املدينة  فوق  سوادها  بنرش   ( من 
يتوقف  لم  الهاتف(.والكاتب  رن   ( جملة  تأتي 
العوامل  اىل  فيدخل  الوصفي  الحد  هذا  عند 
مقدار  تدرك  )العائلة  للشخصيات  الداخلية 
انتظاري املضني للمكاملة الدولية(. يبدأ الكاتب 
الكامنة يف دواخل  الداخلية  بتقسيم االنفعاالت 
مجموعة  اىل  املشهد  فيتحول   ، شخصياته 
لقطات قريبة ، وجوه الشخصيات وهي تتحول 
 ، بنظراتها من شخص آلخر ومن مكان ملكان 
باعتباره  الهاتف  برنني  املكان  يصطخب  حيث 
الشاغل االهم للجميع .يربز لدى الكاتب اشتغال 
اخر مهم هو تفاعله املثري مع االيقاع الذي كما 
نعرف انه يعتمد يف السينما عىل عنارص كثرية 
منها  حركة املوضوع ، حركة الكامريا ، حركة 
املمثل ،املوسيقى واخريا وهو االهم املونتاج. يف 
هذا املشهد تظهر األشياء من سكونية الحركة 
، او  فالليل أرخى سدوله والعائلة تنتظر بقلق 
أنها متعلقة بشكل كبري بالهاتف خاصة  لنقل 
حينما يبدأ بأصدار صوته الذي يتحول اىل قفزة 
بفارغ  املنتظرة  النفوس  تلك  من  نفس  كل  يف 
الصرب ..هكذا من هذه السكونية  تنمو الحركة 

، فتهرع العائلة نحو الهاتف .
الروائي  الرسد  يف  الحظتها  التي  الظواهر  من 
الرسد،هذه  وتعقيدات  اللغة  تفكيك  اولها 
تفقد  الصورة  من  تجعل  ما  كثريا  الحاالت 
املعالم  القاريء حرية خلق  خواصها وال تمنح 
الخاصة بها .ويف تقديري فان هذا يأتي كضحية 
لالنشاءات التي دائما ترافق الرسد الروائي مما 

يجعل املتعة ناقصة والتماهي مفقود .
الذي  الوصف  هي  أثارتها  الواجب  األشياء  من 
يسعى اليه الروائي أمام املتطلبات التي تريدها 
السينما يف وصفها الخاص .لنأخذ مثاال واضحا 
ديستوفسكي  وصف  .لقد  للجميع  ومعروفا 
بعدد  املرابية  قتل  بعد  رازكولنيكوف  شخصية 

كبري من الصفحات تعبريا عن الحالة النفسية
التي تعيشها الشخصية وما رافقها من حاالت 
الشخصية  ووضع  حركة  يف  وأرباك  نكوص 
جاء  سينمائيا  املشهد  هذا  تحول  حينما  .لكن 
عظمة  يخرق  أن  دون  من  معدودات  بثواني 
قوة  من  يقلل  أن  دون  ومن  ديستوفسكي  
تم  .هنا  الشخصية  لدى  االنقالبية  الداخلية 
التي  السينمائية  العنارص  من  العديد  توظيف 
مرتابطة  صور  اىل  الكلمات  ترجمة  استطاعت 
يف التعبري عن املعاناة التي تعيشها الشخصية .

من  الحالة  تقرتب  املوتي(  )دهاليز  يف  هنا 
من  عدد  فبعد   ، الطويل  األدبي  الوصف  ذلك 
موضوعه  بؤرة  يف  الربيعي  يضعنا  الصفحات 
الرواية )عندما تحركت  .يف صفحة 82 نقرأ يف 
فقز  الضئيل،  كجسده  أنبالعها  أخاف  الرمال 
يجمع   ، قنفذ  مثل   ، الليلة  بقية  وظل  مذعورا 
شتاته ، طالبا الكف عن الضياع ، ضياع طفل يف 

سوداوية حلم مشوؤم ...(

تبدأ الصورة هنا من النهاية وهي تالحق الحركة 
حركة  يف  التالعب  هو  وهذا   . البداية  اىل  لتعود 
وقدمت  السينما  تحبه  ما  كثريا  والتي  الزمن 
املجال حرصا  الرائعة يف هذا  األفالم  العديد من 
من  يبدأ   : املشهد هكذا  السينما يصبح  ففي   .
حالة حلم.. وبعد ذلك الوجه الصغري مرعوبا .. 
والطفل وصحراء ورياح..طفل مذعور وحيدا يف 
صحراء مخيفة ، حركة الرمال والرياح ..ثانية 
تعوي الرياح والطفل يجري خائفا ..ربما يكون 
حالة  عن  تعبريا  البطيئة  بالحركة  التصوير 

االرهاق التي يعانيها الطفل املذعور .
الصورة  (أن  املوتي  )دهاليز  رواية  يف  الحظت 
أحواله  غالب  يف  الكاتب  يصنعها  السينمائية 
من مشاهدة األفالم التي كثريا ما تكون منبعا 
رئيسيا لحركة شخصياته ، بل أجده يستعملها 
يف  املنرش  والرعب  الخوف  مكامن  عن  للتعبري 
الرواية . واعتقد ان هذا هو الذي جعل الربيعي 
يذهب اىل األنشائية يف كثري من املواقع انطالقا 
شخوص  تعيشها  التي  النفسية  الحالة  من 
الربيعي ما ييل  .ففي صفحة 83 كتب  الرواية 
خفت   ، القرب  يف  مكثت  أخرى  ليلة  حلم  يف   (

ضجيج األرض

 ، أهرب  وأنا  يهرب  . هو  فهربت الحقا  املهتزة 
سباق يف ارض ضائعة ، أيقن أني لن أعود ،يئسا 
ولعناته   ، خائبا  أدراجه  فعاد  مطاردتي  من 

تنصب يف اذني كالرصاص ..(
هذا مشهد جميل أعد بطريقة سينمائية متقنة 
وأن جاء بصيغة ضمري املتكلم )مكثت يف القرب 
(.فالربيعي هنا يكتب بعني روائي لكنه يرسم 
مشهدا سينمائيا محكما ، فاملشهد يبدأ بلقطة 
ملشهد داخيل يغرق يف الظالم ..هنا ال يشء غري 
الكاتب  يتحرك  اهتزازات..ثم  وصوت  الظالم 
الخارج ومن ثم يبدأ مشهدا جديدا  ويذهب اىل 
هروب  وهو  سينمائي   تخطيط  أمامنا  أذا   ،
مشهد  اىل   ) دامس  داخيل)ظالم  مشهد  من 
خارجي ) ضوء ( وهذه أنتقالة مكانية جميلة 
حيث تبدأ املطاردة التي جاء وصفها عىل شكل 
أنتقاالت رسيعة ) هو يهرب ، وأنا أهرب ..( هنا 
فكل   ، معالجة سينمائية  اىل  املخرج  يحتاج  ال 
الكاتب  ينتقل  حيث  النص  داخل  موجود  يشء 
املتوسطة  اللقطات  اىل  العامة  اللقطات  من 
والقريبة لخلق حالة من التشويق والتي دائما 
املحاولة  نجاح  أو  بفشل  نهاياتها  تكون  ما 

وعادة ما تكون لقطات ارتدادية .
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العصر الذهبي لـ وانغ شياوبو

الرواية العراقية في االشتغاالت السينمائية 

و.ج خاص

صدرت حديثاً عن منشورات املتوسط - إيطاليا، بالتعاون 
 - واإلعالم  للثقافة  الحكمة  بيت  بالتعاون مع مؤسسة 
القاهرة، رواية "العرص الذهبي"، للكاتب الصيني وانغ 
شياوبو، ترجمها عن الصينية عيل ثابت، وراجعها وقدَّم 

لها أحمد السعيد.
النسخة  الصني:  يف  عليه  ُيطلَق  والذي  شياوبو،  وانغ 
ُيعترب من  امتزاج كافكا وجيمس جويس؛  الّصينّية من 
عاماً  الثالثني  مدار  عىل  الصني  يف  تأثرياً  الُكتَّاب  أكثر 
األخرية، ففي إحدى املدّونات الصينية الشهرية املختّصة 
شياوبو  وانغ  لَك  يمّثل  ماذا  حول  سؤال  ُطرح  باألدب، 
عىل  حصلت  التي  اإلجابة  وكانت  ببالَك؟  يخطر  عندما 

بلغ عددهم  الذين  املشاركني  أعىل درجة استحسان من 
نصف مليون شخص هي: وانغ شياوبو يعني يل امتزاج 
بالنَّْقد  والفكاهة  بالثورة،  والحّب  بالفانتازيا،  الواقعية 
وكان  بالحارض.  والتاريخ  بالسياسة،  والجنس  الالذع، 
وال  يشبهني،  شياوبو  وانغ  هو:  الثاني  املركز  جواب 

أشبهه، فهو صعلوك مثيل، ولكني لسُت فيلسوًفا مثله.
التي  الكاتب  أعمال  أول  هو  الذهبي"  "العرص  وكتاب 
ُتنقل إىل العربية. ويضمُّ مجموعة من الروايات القصرية 
، ُتقاِرُب الحياة املعارصة،  لكاتٍب يبتكر موضوعاٍت للقصِّ
آٍن، فهو  القصِّ والَقْنص يف  لذَّة  اكتشاف  وعربها يمكن 
أكثر  يف  عنها"  "املسكوت  األسئلة  باتجاه  القارئ  يأخذ 
الجريئة،  بنربته  ويرضب،  تعقيداً،  اإلنسانية  املساحات 
الثوابت،  أو  "التابوهات"  من  بالكثري  الحائط  عرض 
وهي  اإلنسانية  بالذات  تعلّقت  سواء 
بالصور  أو  ضعفها  لحظات  أقىص  يف 
 – املؤّسسات  ُتصدرها  التي  الّنمطّية 
وُتخفي  نفسها،  عن   – املؤّسسات  كل 
نمطاً  نفوذها  خلف 
يصعب  الهشاشة،  من 
كتابة  هنا  تفاديه. 
بالضعف  تحتفي 
اإلنساني، وتزهو بجالل 
وتصنع  ال��خ��س��ارة، 
أفقاً  الحياة  ندوب  من 
يجعل  م��ا  للتحايل، 
)كرنفاالً(  كلها  القصص 
بمأزق  الساخر  لالحتفال 
هذا  يف  املعارص  اإلنسان 

البلد الكبري.
خ  ُيؤرِّ فيلسوف  صعلوك 

للحّب والّثورة
أحمد  تقديم  يف  جاء  ومما 
روايات  الثالث  يف  السعيد: 
البطل  يصاحبنا   ... القصرية 
العرص  )بطل  أر  وانغ  نفسه 
أحداثها،  خ��الل  الذهبي( 
الثالثني"  بعد  "ما  يف  فتارة 
عاًما،  عرشين  الزمان  يتقّدم 
الجامعي  األستاذ  هو  ونجده 
املتمرّد الواقع حّتى أُُذَنْيه يف آثار 
عىل  املعرتض  الّثورّي  تاريخه 
الصني،  يف  يشء  كل  راديكالية 
اللّيربالّية، واملطحون  إىل  والداعي 
املتسلّطة،  زوجته  قبضة  تحت 
والغارق يف مشاكل صديقه األبله، 
مع  الجنوني  بالجنس  والحالم 
صديقته القديمة، وتارة يف "الحّب 

يف زمن الثورة" التي يقول داخل الّنّص إنه استعار اسمها 
عىل غرار رائعة ماركيز "الحّب يف زمن الكولريا"، وكأنه 
أّما الصني،  الاّلتينّية تمرض بالكولريا،  يقصد أن أمريكا 
فقد مرضت بالثورة، نجد وانغ أر يعمل يف مصنع صغري 
املواجهات  يف  ويشرتك  واملجتمع،  املؤّسسة  من  كمنبوذ 
الثَّوريَّة كلها مع الَحرَس األحمر، ويحمي مدينته، وتمّر 
بحياته ثالث نساء، تتباين كل منهّن يف داللتها عن جانب 
من الثورة ودور "املؤّسسة" - أّي مؤّسسة - يف تقويض 
األخرية  الرواية  يف  أر  وانغ  مع  الّتنّقل  ونتابع  العقول. 
بعجز  مصاب  هنا  وهو  املظلم"،  عاملي  املنري،  "عاملي 
جنيس نتيجة صدماته النَّْفسيَّة السابقة، فتظهر له َمْن 
تساعده يف الّتغلّب عىل عجزه، ولكنها تتحّول، يف النهاية، 
تبقى  ولكْن،  سابقيها،  عن  بشاعة  يقّل  ال  كابوس  إىل 
فكرة الثورة والجنس واإلنسان هي املسيطرة عىل املشهد 
شياوبو  وانغ  أن  النهاية،  يف  تستشعر،  والتي  اإلبداعي، 
محرّك عرائس باهر، لكنَك ال تعي جيًِّدا هل شخوصه هي 

العرائس أم نحن.
عىل   ،1991 عام  األمر  بادئ  يف  العمل،  هذه  ُنرش  وقد 
حلقات مسلسلة يف ملحق جريدة ليان خه بتايوان بعد 
منعها يف الرّب الرئيس الّصينّي، ثّم أصدرْتها دار نرش فان 
هونغ  وكانت   -  1992 مارس  يف  كونغ  هونغ  من  رونغ 
كونغ لم تعد ألحضان الصني بعد - ضمن مجموعة روائية 
لألديب وانغ شياوبو تحت عنوان: "طرائف وانغ أر". ويف 
أغسطس عام 1992، أعادت إصدارها رشكة تايوان ليان 
خه ألعمال النرش تحت عنوان: "العرص الّذهبّي"، وأخريًا، 
عام  للصني  الرئيس  الرّب  يف  ُنرشت  متكّرر،  َرْفض  وبعد 
1994 عىل مسؤولية ابنة رئيس تحرير دار النرش، والتي 
تعرّضت للكثري من املشكالت حينها بسببها، ولكْن، حّتى 

اليوم لم تنقطع طبعاتها الجديدة عاًما بعد عام.
من الكتاب:

ارتدْت  الَقّش،  من  املصنوعة  غرفتي  إىل  جاءت  وحني 
معطًفا أبيَض، يكشف عن ذراَعْيها وساَقْيها، لم يختلف 
العيادة، فقط ربطت  مظهرها كثريًا عّما كانت عليه يف 
ِشْبِشًبا.  وانتعلت  بمنديل،  املنسدل  الطويل  َشْعرها 
ُترى ماذا  يا  الخياالت يف رأيس:  أن رأيُتها، دارت  ولحظة 
ترتدي تحت هذا املعطف األبيض؟ أو لعلّها لم ترتِد شيًئا 
عىل اإلطالق. كانت جميلة، وواثقة من أنها كذلك سواء 
ارتدت مالبَس أم لم ترتِد. ال بّد وأنها تعلّمت الثقة بالنَّْفس 
َغر. أخربُتها بعد ذلك أنها بالفعل امرأة فاحشة،  منذ الصِّ
بذلك  امرأٍة  فنعُت  كالتايل:  املربّرات  بعض  لها  ورسدُت 
الوصف ال يعدو إاّل أن يكون مجرّد "لقب" ُيطلقه عليها 
اآلخرون، فإذا اّتفق الجميع عىل أنها فاحشة، فهي كذلك 
دون الحاجة لِذْكر مربّرات منطقية، وإذا قال الجميع إنِك 
وأيًضا  بالفعل،  رجال  خاطفة  فأنِت  الرجال،  تخطفني 
يجعل  الذي  الدافع  عن  أّما  أسباب.  لِذْكر  حاجة  دون 
الناس يصمونِك بالفحش، فدعيني أُخربِك: يعتقد الناس 
أن املرأة التي تنفصل عن زوجها، ثّم ال تجد عشيًقا، ال بّد 

وأن يعلو السواُد وجَهَها، وأن تتهّدل َحلََمَتا ثدَيْيها، ولكن 
وَحلََمة  ناصعة،  بيضاء  فبرشتِك  سواد؛  يعله  لم  وجهِك 
فأنِت  ثّم  ومن  عالية،  منتصبة  إنها  بل  تذبْل،  لم  ثديِك 
فاحشة ساقطة، ال محالة. وإذا أردِت أن ُتوِقفي الناس 
بالعاهرة، فلتجدي طريقة تجعيل بها برشتِك  نعتِك  عن 
ُيلّقبِك  تبدو قاتمة، وَحلََمَتي ثدَيْيِك ُمتهدِّلََتنْي، حينها لن 
فإذا  بالظلم،  تشعرين  رّبما  ذلك،  بعد  بالفاحشة.  أحد 
من  رجاًل  وتخطفي  فلتذهبي  الظلم،  هذا  اجتناب  أردِت 
امرأة فاحشة فعاًل،  أنِك  امرأته، وبذلك سُتثبتني لنفسِك 
أّواًل من  يتأّكدوا  أن  اآلخرين  ُيوِجب عىل  فليس هناك ما 

أمر غوايتِك للرجال قبل نعتِك بالعاهرة.
عن الكاتب:

العام نفسه  وانغ شياوبو يف بكني عام1952، وهو  ُولد 
الذي اتُّهم فيه والده الّثورّي الشّيوعّي الذي عمل يف فيلق 
ومعاداة  "الّطبقّية  بتهمة  عمره  طوال  الّصينّي  الجيش 
الظروف  تغرّيت  ولكْن،  األحوال،  فتكّدرت  االشرتاكية"، 
والده،  قابل  حينما  سنوات  خمس  بعد  قلياًل  لألفضل 
ضمن وفد من الّشيوعّينْي، زعيَم الصني ماو تيس دونغ، 
ما  ولكْن،  االبتدائية،  دراسته  يف  شياوبو  الطفل  وانتظم 
هو إاّل عام حّتى قامت حركة "القفزة العظيمة لألمام"، 
لعام  وصواًل  إليها،  اإلشارة  من  كتاباته  تخلو  ال  والتي 
حيث  الثانوية،  باملرحلة  األّول  الّصّف  يف  وهو   ،1968
اندلعت "الثورة الثَّقافيَّة الكربى"، وُكلّف بالعمل يف فيلق 
الجيش الّصينّي يف مقاطعة يونان الحدودية، وهو مرسح 
أحداث معظم أعماله األدبية، ومنها  "العرص الّذهبّي"، 
التي  القصصية  إبداعاته  أوىل  وأيًضا كان مرسح أحداث 
عام  ويف  وطيدة".  "صداقة  بعنوان   1980 عام  ُنرشت 
يف  أُّمه  رأس  بمسقط  آخر  معسكر  إىل  انتقل   ،1971
بالخدمة  أُّمّية  محو  ُمدرِّس  ليعمل  شاندونغ،  مقاطعة 
العديد من  أيًضا شياوبو  كتب  الفرتة،  تلك  املََدِنيَّة، وعن 
القصص واملقاالت، وبانتهاء الثورة الثَّقافيَّة وَفْتح باب 
القبول للّتقّدم للجامعة، تقّدم وانغ شياوبو الذي انقطع 
عن التعليم 12 عاًما، ولم يدرس سوى حّتى الّصّف األّول 
بالجامعة  االلتحاق  الثانوية فقط، المتحان  املرحلة  من 
عام 1978، وُقبل بجامعة الشعب الّصينّية وهو يف سّن 
السادسة والعرشين. وقد درس اإلدارة حّتى عام 1984، 
يل  زوجته  مع  األمريكية  املّتحدة  الواليات  إىل  انتقل  ثّم 
ينخه التي تزّوجها عام 1980، والتحق بمركز الدراسات 
ثّم  املاجستري،  درجة  عىل  وحصل  اآلسيوية،  والبحوث 
ليعمل  الصني،   إىل  وعاد  لفرتة،  أمريكا  أنحاء  يف  تجّول 
الّصينّية، ومن بعدها جامعة  الشعب  ُمدرًِّسا يف جامعة 
العمل  استقال من  ثّم  املحاسبة،   ملاّدة  بكني، كمحارض 
األكاديمي يف عيد ميالده األربعني، وتفّرغ للكتابة. ولكْن، 
حّتى  تمّناه  الذي  الّتفّرغ  من  سنوات  خمس  إاّل  هي  ما 
وتوّقف   ،1997 لعام  إبريل  من  عرش  الحادي  يوم  جاء 
أوج  يف  وهو  الحياة  ليفارق  مقّدمات،  دون  فجأة  قلبه 

عطائه األدبي وذروة نضج إبداعه.

بعــد ان أخذت الصــورة تفــرض هيمنتها وتأثيرهــا بدأت الفنــون األخرى 
تنجــذب الــى هذه الحضــارة الصوريــة التي اســتفادت مــن التكنولوجيا 
وحولتها الى حالة شعرية جرى توظيفها ليس فقط في الشكل الصوري 
، بــل ذهبت الى المضامين الصورية .والروايــة مثل بقية االبداعات الفنية 

االخرى اتجهت ايضا الى مضمار الصورة وبنائها طبقا لمفاهيم سينمائية .
وبالنسبة  للسارد العراقي ،خاصة اؤلئك الذين درسوا الفنون الجميلة والذين تعلقوا 
بعشــق بها ،ايضــا كانت لهم تجارب في هــذا المجال ،الن الســينما اصبحت جزء" من 
مصادرهــم المعرفية والذوقية ، وهذا في تصوري فتح لهم مجاالت عديدة ليقتربوا 

من السينما بعد أن وجدوا ما يفيدهم في سردهم .
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بالموسيقى وبوح القلوب
ـــر إبــــراهــــيــــم الــخــيــاط ـــاع ـــش ـــون فــقــيــدهــم ال ـــن ـــؤب األدبــــــــاء ي

ـــة ـــري ـــح ــــــي  نــــصــــب ال ــــــال أع
الشاعرة جنان المظفر رئيسة 

لمنتدى اديبات البصرة

نافذة 

منذر عبد الحر

المثقف واالحتجاج

ويرسا  إمام  عادل  بطولة  كوميدي  مرصي  فيلم   " والكباب  "اإلرهاب 
أحمد  يتوجه  للخدمات  حيث  بمجمع  أحداثه  تدور  الشناوي,  وكمال 
)عادل إمام( لنقل طفليه من مدرسة إىل أخرى. ويصطدم هناك بعقبات 
الروتني، وتتطور األحداث ليجد نفسه فجأة يحمل سالحا مشهرا وسط 
املواطنني، يتخذ بعض الرهائن وينضم إليه بعض املوجودين ورسعان 
ما تأتي قوات الرشطة لتحارص املكان، وتتم املفاوضات بوجود وزير 
 " بتوفري  تتعلق  مطالبهم  بأن  ويفاجأ  املوقف،  يتابع  الذي  الداخلية 
, بعد  الرهائن  الوزير الخاطفني بإطالق  كباب من مطعم راق، فيأمر 
املبنى فتدخل الرشطة لكي ال  الجميع من  . ويخرج  توفري مطالبهم  
الباقي( و ملمع األحذية )أحمد  العسكري )أرشف عبد  تجد أحدا عدا 

راتب( و كأن املكان لم تكن به عمليه إرهابية منذ لحظات .
ذكرُت ملّخصا بسيطا لهذا الفيلم , ألنه يجّسد عشوائية االحتجاج الذي 
أية فرصة  السلطة وتنتهز  الناقمة عىل  الجماهري  إليه بعض  قد تلجأ 
للتعبري عن هذه النقمة , التي رسعان ما تحتويها السلطات , وتخدع 

الناس بتحقيق ما يريدون وما جعلهم غاضبني عىل حكامهم .
أهداف  فبدت   , الفيلم  ألحداث  الدرامي  املسار  عن  املثقف  دور  غاب 
ناضجة  رؤية  بال  وباتت موجهاتها   , السلطة ساذجة  االحتجاج عىل 
إن   , الحاكمة  السلطات  من  للجمهور  الحقيقية  الحاجة  عن  تعرّب 
انفجار  سبب  الذي  السرتاتيجي  الهدف  تحديد  يف  كبريا  دورا  للمثقف 
األبعاد  ذات  باملطالب  الغضب  هذا  أطر  وتحديد   , الجماهريي  الغضب 
يف  مغرية  تبدو  التي  السطحية  للرتقيعات  اإلصغاء  وعدم   , العميقة 
وقتها , لكنه ترّكز قوة السلطة وممارساتها التي أّدت إىل االنهيار الذي 

تعرضت له البالد .
لذلك , عىل املثقف الحقيقي الوطنّي الحر أن يكون فاعال متفاعال  يف 
أبناء شعبه , يساهم يف رسم خارطة  سياق األحداث , وأن يكون مع 
التي  التشويه  ألبواق  أيضا  ويتصدّى   , املرشوعة  الحقيقية  املطالب 
تحاول أن تحرف نبل الغضب الجماهريي املقّدس , بوصمه بصبغات 

سياسية أو تشكيك وطني , ليس صحيحا .
إن أهم يشء يف أية تظاهرة شعبية أو أي احتجاج , هو وضوح األهداف 
هذه  لتنفيذ  ركائز  وضع  يف  املساهمة  وكذلك   , وتحديدها   , الوطنية 
املحتجني  املثقفني من  املختارة من بني  القيادات  , وأن تضع  األهداف 
املتنفذة  التي ال تسمح للسلطات  أبناء الشعب األسس الصحيحة  مع 

بالتالعب فيها واملناورة حولها .
 من املهم االنتباه إىل طبيعة تظاهر الشعب اللبناني , وتزامن غضبه عىل 
حكومته مع تظاهرات ابناء شعبنا وغضبهم عىل الحكومة , حيث جرت 
التظاهرات دون اإلصغاء إىل لون أو طيف أو فئة خارج التصور  هذه 
الوطني الشامل , فالكل هتف بصوت واحد , والكل سار يف طريق واحد 
, بأهداف ال غبار عليها , ومطالب ال تشكيك فيها , ووعي عاٍل بالدور 
الضاغط للجماهري والرأي العام عىل السلطة الحاكمة , وهذه اللحمة 
الوطنية علينا أن نؤكدها بيننا يف كل احتجاجاتنا , وأن نعطي القيادة 
حوارا  الغاضبة  املواجهة  إدارة  يجيد  الذي  الواعي  للمثقف  الحقيقية 
وهمومه  ومطالبه  الجمهور  عىل  يتعاىل  وال   , غاية  ووضوح  وتصديا 
عىل  الهادر  الصوت  وهم   , الحقيقيون  القرار  أصحاب  فهم  وأوجاعه 
تغيري كل ما ييسء لهم أو ينغص حياتهم وينهب ثرواتهم , هم األرض 
الخصبة للثورة املقدسة العظيمة , واملثقفون يجب أن يكونوا طليعة 
وانقاذ  األهداف  لتحقيق  الصحيح  مسارها  يف  تميض  كي  الثورة  هذه 
البالد مما آلت إليه من خراب طال كّل يشء وجعل بلدنا من البلدان التي 
يشار إليها بالتخلف والفساد , وحتى حقوق االنسان فقدنا عضويتها 
يف أكرب محفل عاملي لنتأكد أن االحتجاج البد منه , وإن التعامل االيجابي 
الحذر يجب أن يكون غطاء لنا كي ال يربر للقوات الحاكمة املساس بنا 

والنيل من أرواح أبنائنا الطاهرة الربيئة .

اِحرْق ب� " ال " ِئَك ليلَُهم كْي يشهدوا
                                   كيَف الخالًُص بإثِر خطوَك يولُد

حّطمَت ق��يَد ال����ذلِّ ، أرعدَت الردى
                                   ال غرَي غريَُك يف امل�دى يت��وّقُد 

أوقدَت فين��ا نبَض دجالِت الن��دى 
                                  من دف���ِق جرحَك ؛ ق��ادٌم يت�وّرُد

منَك الفراُت بزهوٍة باهى الس��ما
                                 ونخي����ُل شطِّ  الُعرِب مج��َدَك ينشُد

بغداُد باهْت يف تعالي�����ك الدنى 
                                يف إثِر ض����وئَك فج��ُرها يتج���ّدُد

سجدْت عىل أعتاِب جرحَك أنجٌم
                               وعىل م���داِر دم����اَك شمٌس ت���ورُد

خ���ذنا إىل علياِء مج����دَك رّبما 
                               دنُس اللئ���اِم عىل ث��رانا ي�����وءُد

برتادِف املعنى خطوَت مؤّزرا
                               هطُل الن��دى.. وأواُر عزّك ٍ موقَ����ُد

هبطْت  خيواُللنصِب نحوَك فاعتِل
                          يا أيها املوعود بالفجِر.. وفيك املوعُد

فعىل يمين����َك زغردت  خنساؤنا
                          ل������ّما رأت كسَف املن����ايا  ترعد

َ ال غرَو أن ت����أتي رب����اناماجدا
                          يا عايلً املعنى و بالضوء الن���دّي معّمُد

أَْثَبَت يف حومانة اإلزراِء كفَك رايًة
                          ووردَت تي���ه امل����وِت سيالً ي���رعُد

وفتحَت ص�������درَك للمنايا موئالً
                          ال ش����������وَك ذلٍّ يف ازائَك يص���مُد

ألجمَت شعواًء .. وأرعدَت امل���دى
                          وطن�������ي جريٌح عاَث في��ه األربُد

سّجيت بالع�����������لم العيلِّ مكلالً
                          يا أيها املجبول  يف سفر البقاِء مخلُّد
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و ج – فهد الصكر
" بني اآلىس

واستدارة النهر الذبيح
كانت خطاي

تنبىء بالجفاف
وتقرأ سورة املاء املدّمى

أيامئذ
انتكس القلب مرة

فلم يبق لقلبي سوى ظل أنثى
ولم يبق لنهرنا الشقي

سوى حثالة األهل املترسبني
ومثل كل مرة

كانت املدينة تسورني بالتماعاتها
وتأمرني بالبكاء "

الربتقال  جمهورية   " أوجاع  هي  وتلك 
إبراهيم  الراحل  الشاعر  دونها  التي   "
ملدينة  مناجاته  من  وهي   ، الخياط 
آدمن حبها رغم ما تحمله من محطات 

شاسعة الحزن والذكريات العجاف .
أربعينته  ملناسبة  تأبينه  حفل  أقيم  أذ   
آيلول   9 يوم  الجواهري  قاعة  عىل 
2019 يف االتحاد العام لألدباء والكتاب 
األدباء  من  حشد  بحضور   ، العراق  يف 
واملثقفني والكثري من من ممثيل وزارة 
والروابط  واآلثار  والسياحة  الثقافة 

الثقافية .
الشاعر مروان عادل  التأبني  أدار حفل 
يجمعنا  كان  من  خيمة  تحت   : حمزة 
لكنه   ، وراحال  حيا  يجمعنا  واآلن  حيا 
وسط القلوب قصيدة ومعنى ، الخياط 
وقيادة  سالم  وأسلوب  حياة  أسلوب 
ومحبة حد األنصهار مع جميع األدباء 

.
نتنفس  اآلن  نحن   : مروان  وأضاف 
كالشعر  الخياط  إبراهيم  صباحات 
الزوايا  كل  من  به  تكتظ  والقاعة   ،
بقادم  وترحاب  حضور  إبتسامة 
وضيف وحبيب ، وأقول ال معنى لشكل 

الحياة بدونك اآلن .
وطن  بإمضاء   ( فيلم  ذلك  بعد  ليقدم 
الراحل  سرية  محطات  بمضمون   )
وثقافيا  أجتماعيا  الخياط  إبراهيم 

ومناضال .
ليجيء صوت أوتار آلة " الكونرتباس " 
بأنامل العازف الفنان وليد غازي وهو 
من  أقرتبت  موسيقية  مقطوعة  يقدم 
به ومن شعره وقصائد  املحتفى  حياة 

جمهوريته .

كلمات وقصائد
رئيس  املعموري  ناجح  الباحث  كلمة 
االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق 
: ليس صعبا عيل الحصول عىل القصب 
صنع  أعاود  أن  أجل  من  قريتي  من 
النايات التي ما زالت حارضة بذاكرتي 

، كلما مات أحد األقارب أو األصدقاء .
شباب  ألن   ، املوت  مع  أتعامل  هكذا 
املخيم  املوت  يطردون  اآلن  القرية 
عىل  بالعزف  عنان  سماء  يف  كالغبار 
النايات ، أنا أعتقد بأنهم يعيدون انتاج 
املوت ، ويفتحون مجاال واسعا ليتكاثر 
يعزفن  الصبايا  حتى   ، والبكاء  الحزن 
عىل النايات ، لكل منهن نايها الخاص .
بالتفكر  أدعوكم   : املعموري  وأضاف 
جيدا بناي األنثى ورمزيته وما تنطوي 
عليه من داللة .. عزف الصبايا إذا كان 
املتويف أنثى .. يف مجالس العزاء يعزفن 
ويرقصن .. هكذا هو الطقس الخاص 
باملوت .. هذا الناي الذي ما زلت أمتلكه 
يختلف  ال   ، جيدا  تصنيعه  وأستطيع 
من  به  نزل  الذي  أبورميثوس  ناي  عن 
حمله  اآللهة  مجلس  حيث  األملب  قمم 
برسقته  سعيدا  وكان   ، باملاء  ممتيلء 
وأبتدأت   ، األرض  اىل  بها  هبط  التي 

لحظة حضارية جديدة .
نايه  له  الربتقال  بساتني  شاعر  كان 
الربتقال  شجرة  غصن  من  املصنوع 
 ، القصيدة  تحارصه  عندما  به  يعزف 
يكتبها وتذهب لضبط إيقاعها منذ أن 
كان شيوعيا قديما وحاز صنعة العزف 

للحياة من أجل أنبعاثها .
الروائي حنون مجيد األمني العام التحاد 
يرشفني   : العراق  يف  والكتاب  األدباء 
ويؤملني يف الوقت عينه ، أن أقف بينكم 
أمينه  أربعينية  يف  االتحاد  كلمة  أللقي 
العام زميلنا العزيز وأخينا البار الشهيد 

إبراهيم الخياط .
مقدار  عن  التساؤل  يثري  ملما  وانه 
األدبي  بالوسط  أملت  التي  الخسارة 
والثقايف يف وطننا العزيز ، بهذا الرحيل 
الذي حصل يف غري  والرسيع  املفاجىء 
فأدمى  كذلك  وجوبه  غري  ويف  آوانه 
القدر  بهذا  قلوبنا  وأوج��ع  نفوسنا 

الكبري .
وأكد مجيد : وأن جرت العادة ان يكون 
الحديث غالبا يف مثل هذه املناسبة عن 
شخص واحد رحل ، فأننا هنا نتحدث 
ومجموعة   ، أشخاص  مجموعة  عن 

طاقات وكفاءات .
كان   ، واحدا  الخياط  إبراهيم  يكن  لم 
لألدباء  العام  لالتحاد  عاما  أمينا 
دراسة  وطالب   ، العراق  يف  والكتاب 
رائدة  مجلة  يف  أساسيا  ،ومحررا  عليا 
ومناضال   ، قصيدته  يكتب  وشاعرا   ،
نبيال وصلب العود يمارس دوره بجرأة 
خسارتنا  فأن  لذا  عاليتني  وكفاية 

الوطنية بفقده كبرية ، واألدبية أكرب .
النرس  إملام  األداري  بعمله  ملما  كان 
وترحيبه  وّده  يف  فياضا  ،وكان  بعشه 
يكرب   ، املحيا  طيب   ، الرسيرة  سهل   ،

القادم اليه ، ويضعه عىل رأسه .
وأضاف حنون يف كلمته : كان إبراهيم 
ذا روح خالقة يودع بمثل ما يستقبل ، 
ويستقبل بمثل ما سوف يودع ، فالبحر 
ومحبة  ود  سفائن  والسفائن   ، كبري 
حاله  يف  مصور  األمر  هكذا  أو  غري  ال 

النظيف .
الكرماء  الجوالني  قبيل  من  ك��ان 
يتفقدون   ، العظيمة  الغايات  أصحاب 
فلم   ، األرجاء  يف  املتناثرة  ذويهم  بيوت 
يكن ثمة بيت من بيوت االتحاد لم يزره 
عن  والسؤال  بالسالم  بابه  يطرق  أو 

الخاص والعام .
وما الود الذي أحاطه به جميع األدباء 
الغفري اال جوابا ناصعا عىل سؤال كريم 

، أو ترحيبا بمقدم عزيز .
تفانيا  عمله  يف  الله  رحمه  تفانى  لقد 
أعماله  يعطل  أن  يمكن  كان   ، خالصا 
ومشاغله املماثلة االخرى ، لوال طاقته 
عىل  وأنفتاحه  العمل  عىل  الجبارة 

الحياة وإيمانه الواسع بها .
كان حاملا غفا عىل حلم عظيم ،ورحل 
ولم يستفق منه ، فظل يالحقه يف قلوب 

أنصاره ومحبيه .
ان  أريد  ال   : الفواز  حسن  عيل  الناقد 
ألن   ، والفقد  الخسارات  عىل  أتحدث 
برسعة  نخرسه  الذي  ليس  إبراهيم 
غابت  طاملا  واملدير  املثقف  وثنائية   ،
من  الكثري  ليصنع  الثقايف  الوسط  عن 
املتمكن  ،ووحده  والواهمني  الجنراالت 
ومن   ، التاريخية  للحظة  الصالح  هو 
أكثر السمات التي جسدها إبراهيم أنه 

كان فاعال ثقافيا رصينا .
اليوم  نجتمع  نحن   : الفواز  وأضاف 
وأرائه  فاعليته  عند مثقف ما ستكون 
مهمامه  بكل  ينهض  أن  عىل  وقدرته 
تحولت   2003 العام  وبعد  نجد  ألننا   ،

أن  املثقف  وعىل  حولنا  من  األشياء 
يسترشف اآلفاق ويتعاطى مع األسئلة 
الجديدة ، أذ كنا نحتاج اىل املديرواألداري 
مطرود  العراق  املثقف  ألن   ، والقوة 
الضيقة  األيديولوجيات  يف  السياق  من 
الثقايف بعد  السؤال  .ولذا كانت طبيعة 
عىل  ليس  تماما  مختلفة   2003 العام 
إبراهيم  وكان   ، الديمقراطية  مستوى 
الثقايف  املدير  يكون  أن  يدرك  الخياط 
ويكون حيا وحيويا مع صناعة  بطال 

العقل الثقايف .
بجدية  أسهموا  ممن  الراحل  وكان 
يدرك  االتحاد ألنه  نجاح مؤسسة  عىل 
أهمية البناء يف الفكر والفكر يف البناء، 
وهذه الجدلية هي التي أنجحت االتحاد 
الثقايف  املشهد  عىل  الجديد  رشوقه  يف 
للجدل  التاريخية  اللحظة  يدرك  ألنه   ،

الثقايف .
يموت  لن   : بالقول  كلمته  وأختتم 
حياتنا  لصق  ألنه  إبراهيم  يرحل  ولن 
نعيشها  التي  اليوميات  وتفاصيل 

كمثقفني .
كلمة  الخياط  محمود  الدكتور  والقى 
أبا  وأرى  أشاهدكم   : الفقيد  عائلة 
ويثني  ويعلق  يبتسم   ، بينكم  حيدر 
نهاية  يف  يجلس   ، ويكتب  وينصح 
الصفوف كعادته منكبا عىل التعليقات 
والرسائل عىل هاتفه النقال ، مسرتسال 
عاشقا   ، اليومية  وحكمته  بتغريداته 
أحساسه بالطمأنينة يف اتحاد األدباء ، 
املوت فناء  أبو حيدر ألن  لم يمت أخي 
بمحبته   ، للناس  بكتاباته  خالد  فهو 
لهم ، منهم أنبثق وبهم عاش ، ال يموت 
 ، االتحاد   ، ، فريوز  فهو يعشق عائلته 
بعقوبة   ، بغداد  ليل   ، الشعر   ، الحزب 
الربتقال ، أحب كل املدن وأحب العراق ،

 ، معنا  حزنكم   : الخياط  وأض��اف 
مواساتكم  تعازيكم   ، معنا  وقوفكم 
كلماتكم ، قصائدكم ، مراثيكم كان لها 
أبلغ األثر يف نفوسنا جميعا ، دموعكم 

التي هي قطرات من دجلة والفرات .
وبأسم عائلة فقيدنا أبي حيدر زوجته 

.. أوالده .. أشقائه .. شقيقاته .
الشكر  بوافر  جميعا  لكم  أتقدم 
اىل  خاللكم  ومن  واألمتنان  والتقدير 
خالل  من  الحزن  شاركنا  من  جميع 
داخل  التأبني  وحفالت  العزاء  مجالس 
وخارج العراق  ، الشكر التحاد األدباء 
.. بيت أبي حيدر الدائم والشكر لوزارة 

الثقافة .
مفيد الجزائري وزير الثقافة األسبق : 

مثلكم جميعا قبل أربعون يوما عصف 
ال  الحدث  ولكن  نصدق  لم   ، الخرب  بنا 
مرد له ، وأكتشفنا فجأة حجم الفقدان 
ومناضال  ومثقفا  إنسانا  فقدنا  أننا 
كبريا يف كل املقاييس ، كبريا هو الفراغ 
كل  يف  الناس  من  وكم  فاجأنا  الذي 

العراق هزهم هذا الفقدان – الرحيل .
ودعناه يومها ونحن عىل يقني هو باق 
معنا وباقون معه ، بمعنى الكلمة ، ظل 
دائما  كان   ، والعقول  القلوب  يف  ويظل 
املهرجانات  ويف  الناس  بني  حركة  يف 
ساحة  يف  الجم  والكثري   ، والفعاليات 
مؤثرا  أحتجاجيا  صوتا  التحرير 

ومؤججا ال يستسلم أبدا .
عميد  اللطيف  عبد  حمد  سعد  الدكتور 
اليوم  نقف   : الجامعة  الريموك  كلية 
يعلونا الحزن واإليمان بقضاء الله تعاىل 
لم يكن  إذ  أخا قل نظريه  ، مستذكرين 
إنسانا  كان  بل  فحسب  أديبا  الخياط 
بما تحمل هذه الكلمة من معان ، كان 
 ، واملروءة  للخري  وثابة  روح  ذا  الفقيد 
لقد خرسنا نحن منتسبي كلية الريموك 

الجامعة قامة ثقافية .
الحزب  محلية  سكرتري  حبيب  ثامر 
أمن  ترى   : دياىل   – العراقي  الشيوعي 
األنني كل أحتجاجي ، أم من الضجة كل 
تنادي  كان  ل  يحلو  كما  سيدي  بي  ما 
عرفنا   ، عرفناك  مذ  زلت  وما  كنت   ،

الجمال املطرز بنقاء روحك .
ال مراثي لغيابك وأنت الحارض فينا .

نجم  الخياط   : السلمان  علوان  الناقد 
حقق  إنسان   ، القصيدة  وحلم  الحب 
معارشة  وطيب  وفعال  حضورا  وجوده 
الصحفي  الخياط   ، دال  واع  بلفظ 
األربعاء  تغريدة  له  تشهد  الذي  واملقايل 
القلب  بياضات  أفرتش  الذي  بحرفها 
الفقراء  بظله  تستظل  منشورا  وطار 
فكان  األبداع  فضاءات  أخرتق   ، بهدوء 

جمهورية حرف برتقالية .
التي  الضوئية  االدب  بؤرة  الخياط 
وقوة  قلبه  لطهارة  الجميع  أحاطها 
التسامح  أسلوبية  وأنتهاجه  شخصه 
التي  ودبلوماسيته  اآلخر  واستيعاب 
رايس  عىل   ( الجملة  شبه  أخترصتها 
الطريتني  شفتيه  تفارق  ال  التي   )

املطرزتني بإبتسامة جاذبة ال طاردة .
رسالة  الزبيدي  أحمد  الدكتور  وقرأ 

الشاعر كاظم الحجاج نيابة عنه :
أرتاح إبراهيم أخريا

مساحة  وعىل  جميعا  ناسك  تحب  ان 
وتقيض  تخدمهم  وأن   ، وطنك  تراب 
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جرت يف قاعة محمود عبدالوهاب يف 
مبنى اتحاد األدباء والكتاب يف البرصة، 
انتخابات منتدى اديبات البرصة، 
التي حرضها د. سلمان كاصد رئيس 
االتحاد وجمع من اديبات وأدباء 
املدينة ، وبعد اجراء التصويت الذي 
أداره الشاعر حبيب السامر نائب 
رئيس االتحاد والشاعر رساج محمد 
مسؤول اللمنتديات والبيوتات الثقافية 
والشاعرة بلقيس خالد مسؤولة 
اللجنة الثقافية ورئيسة املنتدى 
السابقة ، تنافستا عىل رئاسة املنتدى 
الشاعرتان جنان املظفر ود.سندس 
صديق بكر، وبعد فرز االصوات فازت 
الشاعرة جنان املظفر برئاسة املنتدى.
مبارك للشاعرة املظفر نيلها ثقة 
االديبات .. مزيدا من العطاء واالبداع 

حاجاتهم جميعا ، وأن تزورهم جميعا 
فب أفراحهم وأحزانهم ، وعىل مساحة 
تراب وطنك ، واحيانا أبعد ، حتى تشمل 

ناسك وأصدقاءك يف املهاجر .
بوجوه  يوميا   – بصدق   – تبتسم  وأن 
فردا  ومراجعيك  زائريك  من  العرشات 
ألقوى  حتى  مرهق  متعب  أمر   ، فردا 

املحبني أحتماال .
مع  حتى   ) أستاذي   ( كلمة  تلفظ  أن 
أبهى  فهي   ، عمرا  منك  أصغر  هم  من 

الدماثات .
منذ صباه يف مدينة برتقال العراق – كان 
إبراهيم يلبس دوما ) حزام املخاطر ( – 
حزام النضال الوطني وأنا أعرف رمزية 
هل   ، منهم  فأنا   . هؤالء  األشياءعند 
يصدق أحد أن إبراهيم كان يخجل لهذا ، 

من لبس ) حزام األمان (
لفظ  بعدما  أخ��ريا  إبراهيم  إرت��اح 
أقىص  يف  هناك   .. األخرية  إبتسامته 

مكان من تراب وطنه .

ولقد لفظنا نحن دموعنا األخرية .
عساها تكون األخرية .,

 وقرأ الشعراء قصائد أكدت محبة وسالم 
 ( الخياط  إبراهيم  الراحل  حضور  وألق 
منذر عبد الحر ، مندوب العبيدي ، كاظم 
العبودي ، فرحان صربي عيل الربيعي( .

الباحث  بكلمة  التأبني  حفل  ليختتم 
جواينتا  ألبنته  وترتيلة  ملحم  أشور 
وترتيلة  الرسيانية  وباللغة  أش��ور 
حزنا  تقطر  مقطوعة  مع   : الشهداء 

للفنان وليد غازي .
وهذا  وداع  بدون  االتحاد  عريس  غادر 

يعني أنه ال يزال معنا .
صديقي أبيض وأحمر

أبيض لصفائه ، كمال أدبه فائق ال أثر 
، وال  الكمال  ، وفريد يف هذا  للعيب فيه 

وجد يف فمه مكر .
ولكنه أحمر ملكان املحبة التي يف قلوب 
وعواطف محبيه ، ألنه أحب الذين كانوا 

يرمونه بالحجارة .

ناجح المعموري : إبراهيم حاز صنعة العزف للحياة من أجل أنبعاثها	 
حنون مجيد : كان إبراهيم مناضال نبيال يمارس دوره بجرأة وكفاية عاليتين	 
علي الفواز : كان الخياط يدرك أن يكون المدير الثقافي حيويا في صناعة العقل	 
محمود الخياط : أشاهدكم وأرى أبا حيدر بينكم  يبتسم ويعلق ويثني وينصح ويكتب	 
مفيد الجزائري : فقدنا إنسانا ومثقفا ومناضال كبيرا في كل المقاييس	 
علوان السلمان : الخياط نجم الحب وحلم القصيدة	 
كاظم الحجاج : منذ صباه في مدينة البرتقال كان إبراهيم يلبس حزام المخاطر	 


