
أيها العراقيون األفاضل..
األديبات العزيزات..

األدباء األعزاء..
س��اٌم لك��م وأنت��م تس��ّطرون 
بأفعالك��م وأقوالك��م ماح��م 
التحدي والنضال الثوري الهادف 

للحق واإلصاح.
وبعد..

انطاقاً من الروح الوطنية التي 
حملها األدي��ب العراقي على مرِّ 
ملبادئ العدل  األزمان، وجتس��يداً 
وحري��ة الش��عب ف��ي العي��ش 
والكرام��ة، اجتمع��ت اليوم في 
بغداد احتادات محافظات الوطن 
األبي والثائر ضد اخلراب والظلم 
لتعل��ن  الفاس��دين،  والطغ��اة 
موقفها الواض��ح والصريح من 
السلطة القمعية التي جابهت 
األبرياء بالقنص والقتل والترويع 
ولتعلي  والتهدي��د،  واالختطاف 
الساس��ة  وج��ه  ف��ي  الص��وت 
املتنفذين الذين أدخلوا البلد في 
دوامة الفش��ل، ومازالوا مصرين 
عل��ى انته��اج الس��وء طريق��اً 
للمأس��اة، ح��ن ج��اؤوا برئيس 
وزراء مخالف ل��كل املواصفات، 
األح��زاب  تتناهبه��ا  وحكوم��ة 
وس��بل  الدم��ار  ف��ي  املوغل��ة 

الضياع.
أيها األحبة الكرام..

إن احتاد األدباء قالها وسيستمر 
بقولها مدّويًة:

ال .. حلكومة قتلت شعبها
الفاس��دين  لبق��اء   .. ال 

واملتسلطن
ال .. الستمرار احملاصصة

ال .. لتكليف مرشحن مرفوضن 

من ساحات التظاهر
الش��عب  لتغيي��ب ص��وت   .. ال 

وانتهاك حقوقه
ال .. للظلم

ال .. للطغيان
إن الق��وى السياس��ية املتنفذة 
التي صنعتها ماكنة احملاصصة 
املقيتة، مازالت متارس سطوتها 
ف��ي جتاه��ل مطال��ب املواطنن 
احلقة، ومازالت تقّدم املقترحات 
الس��يئة الت��ي ال تنق��ذ الوطن، 
لذل��ك صار لزاماً على الش��عب 
أن يستمر في املطالبة بحقوقه 
ف��ي  يتواص��ل  وأن  املس��لوبة، 
التظاهر السلمي لنصرة احلياة، 
واألدب��اء أرب��اب الكلم��ة احل��رة 
واألصيلة معك��م، مع اجلماهير 
مع الناس مع الفقراء، وصوتهم 

ناطق باسم احلرية واخلاص.
فباسمكم..

باس��م احتادات البص��رة ونينوى 
وميس��ان  وكرك��وك  ق��ار  وذي 
وص��اح الدي��ن واملثن��ى واألنبار 

والنجف وديالى وكرباء وواسط 
والديواني��ة وبابل واحت��اد األدباء 
األص��وات  وباس��م  الس��ريان، 
كل  ف��ي  واملقموع��ة  املؤي��دة، 
ش��بر م��ن ه��ذا الوط��ن األب��ي، 
وعراقك��م  بغدادك��م  باس��م 
وقصباته،  ونواحي��ه  بأقضيت��ه 
ومياه��ه  وس��هوله  بجبال��ه 
وصحاريه، س��نتكاتف من أجل 
رف��ض الدم��ار، ونتعاضد لنصرة 
نيران  أحرقته��ا  الت��ي  األغصان 
جت��ار الزيف الذي��ن ابتلي الوطن 
بهم، ول��ن نرضى بأق��ل مما نادى 
به املتظاهرون واملعتصمون، من 
رفض للسياسة التي جّرت البلد 
لهذا املستنقع، فهّبوا للضغط 
من أجل اإلسراع مبحاسبة قتلة 
املتظاهري��ن وتقدميهم للقضاء 
أس��رهم،  وتعوي��ض  الع��ادل، 
وتطبي��ب اجلرحى واإلف��راج عن 
املعتقلن، والكشف عن مصير 
اخملتطف��ن، وم��ن أج��ل قان��ون 
انتخاب��ات عادل ونزيه، ومن أجل 

ش��رائح مجتمعية متارس دورها 

الفاعل ف��ي بناء الوطن وتقضي 

على احملس��وبيات، إلى غير ذلك 

م��ن املطال��ب املس��تمرة ألبناء 

العراق.

هّب��وا م��ن أج��ل الش��باب، من 

بالعراق،  يلي��ق  أجل مس��تقبل 

االنتهازي��ن  يط��رد  مس��تقبل 

وراكبي املوجة والوجوه الكاحلة، 

واملتغطرسن في كل األزمان.

م��ن  يول��د  أن  للع��راق  آن  لق��د 

جديد عل��ى أيدي أبنائ��ه، وأنتم 

البررة والق��ادرون، فمرحى لكم، 

وبوركت خطاكم الس��ائرة نحو 

األمل.

والسام..

االتحاد العام لألدباء والكّتاب 
في العراق

اجتماع اتحادات أدباء 
المحافظات

٢٧ شباط ٢٠٢٠

يعل��ن االحتاد الع��ام لألدب��اء والكتاب في 
الع��راق ع��ن انط��اق ال��دورة الثالث��ة من 
املسابقة األدبية للش��باب، والتي تنعقد 
هذا العام حتت ش��عار )األدب ضمير األمة 

واألدباء الشباب نبضه الثائر)
وفي أدناه شروط املشاركة:

١. تك��ون املش��اركة بن��ص أدب��ي واح��د 
ولفرعي اجلائزة: )الشعر/بأش��كاله كلها( 
و)القصة القصيرة/ال يتجاوز عدد كلماتها 
ألف كلمة(، وال يحق للمتسابق املشاركة 

في فرعي اجلائزة معاً.
٢. يحق لألدباء العراقين الشباب األعضاء 
وغي��ر األعضاء املش��اركة في املس��ابقة 

على أن ال يتجاوز عمر املشارك ٣٠ سنة.

iraqi.( :٣. يرس��ل الن��ص إلى إمييل االحت��اد
)writers.1959@gmail.com

٤. ترس��ل النص��وص مرفق��ة ومطبوع��ة 
ذاتي��ة  س��يرة  م��ع   ،)word( ببرنام��ج 
للمتس��ابق وصورة لهوية األحوال املدنية 
أو البطاقة املوحدة أو جواز السفر، وصورة 

شخصية.
٥. يفت��ح ب��اب التق��دمي ابتداًء م��ن ١٥ آذار 

٢٠٢٠ ولغاية ١ أيّار ٢٠٢٠.
٦. تستبعد من املسابقة النصوص التي ال 

تستوفي شروط املشاركة املذكورة.
٧. تختار اللجنة خمس��ة نص��وص فائزة 
لكل فرع، ومينح الفائزون مبلغاً تشجيعياً 

قدره مليون دينار )لكل فائز(.
٨. تخت��ار اللجن��ة ع��دداً م��ن النص��وص 
املش��اركة لتطبع م��ع النص��وص الفائزة 

في كتابن؛ واحد للش��عر واآلخر للقصة، 
تكون حقوقه لاحتاد.

٩. يدع��ى الفائزون )من داخل العراق فقط( 
إلى حف��ل لتس��ّلم جوائزه��م واالحتفاء 
بهم، بالتزام��ن مع مهرج��ان )جواهريون( 

الشعري للشباب.
١٠. تعد املشاركة إقراراً بشروط املسابقة 

املذكورة في أعاه.

علي حسن الفواز

الثقافة واسئلة الواقع

رئيس التحرير
علي حسن الفواز

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

يطانية)الجمُل على التل( قصيدة للشاعر جبار الكواز قصة قصيرة : الشجرة البر

ميخائيــل نعيمة ُمتعّبد أقاَم 
محرابه في الّصخر حّيًا ومّيتًا

العالقات السردية للمروي 
في قصة )بندول الظهيرة(

التعصب العلمانــــي .. 
داوكنز و انطوني فلو

قصة قصيرة : الغرفة العلوية
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)األدب ضمير األمة واألدباء الشباب نبضه الثائر(
ال���م���س���اب���ق���ة األدب�����ي�����ة ل���ل���ش���ب���اب ت���ن���ط���ل���ق ف�����ي دورت�����ه�����ا ال���ث���ال���ث���ة

أ.ث- خاص

يظ��ل الس��ؤال الثقاف��ي قائم��ا ومفتوحا ع��ن عاقة املثق��ف بواقعه، ومب��ا يحمله من 
هواج��س، أو م��ا يخضع له م��ن مركزيات ضاغط��ة، فهل ميلك هذا املثق��ف القدرة على 

تغييره، أو مواجهته؟
ه��ذا الس��ؤال احل��اد يضع املثقف في س��ياق م��ا يحمله الواق��ع من متغي��رات وحتوالت 
وصراع��ات، وم��ن مهيمنات له��ا حموالت ايديولوجي��ة وعصابية، والت��ي باتت متلك قوة 
مؤث��رة، لها اقنعة واس��تعارات واجن��دات، إذ يذهب بعضها الى ماه��و عميق في متثيله 
الس��ردي، أو السياس��يكماهو احل��ال اليوم، فع��ن أيِّة عاق��ٍة ميكن احلدي��ث واحلفر في 
مرجعياته��ا؟ وهل ثمة أفق يكون فيه املثقف ندا للواقع، وفاعا في الس��عي الى جتاوزه، 
والى صناعة أس��ئلة مضادة؟ احلديث عن الثقافي يعني احلديث عن كّل التعالقات التي 
تدخ��ل ف��ي صياغة وجوده وهويت��ه، وفي تفجير اس��ئلته املقموعة، الس��يما تلك التي 
تتعّلق بالسري والغائب، واحملذوف اضطرارا، وباألثر التداولي للعامة الثقافية بن الناس، 
وف��ي داخل اجملتمع السياس��ي واملدني، إذ تتب��دى لنا مظاهر التهمي��ش والعزل واجلهل 
بالثقافي واضحة وخطيرة، مثلما تظهر لنا مؤشرات ذلك اجلهل في مؤسسات مسؤولة 
عن صناعة الرأي وامناط التفكير كامل��دارس واجلامعات والفضاءات املدنية، وهو ما يُلقي 

بظاله على طبيعة وعي تداول اخلطاب الثقافي، وفي استهاك املادة الثقافية ذاتها.
إن توصي��ف الثقاف��ي يتطل��ب الوضوح واملهني��ة والواقعي��ة، وهذا "التطل��ب" يفترض 
لن��ا خارطة تبدو ش��ائهة وغريبة، فه��ذا الثقافي " املدّون والش��فاهي" لم يجد اهتماما 
حقيقيا من قبل املؤسس��ات الرس��مية- في اجملال البحثي وال��درس االكادميي، بوصفها 
اجلهة التي متلك مس��ؤولية ادارة القوة والثروة والتخطيط والتنظيم والدعم والتمكن، 
إزاء ذل��ك نحن ال منلك- ايضا- مؤسس��ات مدنية حقيقية و "ح��رة" ميكن التعويل عليها 
لتكون حاضنا بديا، وعونا الس��ناد اخلطاب الثقافي في قبوله وحضوره، وفيممارس��ته 
للنق��د. عدم االهتمام بالثقافي يدفع باجت��اه البحث عن ماذات أخرى، قد تكون خطيرة، 
فبعضه��ا س��يتقّنع بأقنع��ة التمويه والتضلي��ل بحثا ع��ن الصيان��ي االيديولوجي او 
الطائف��ي او القومي أو احلزبي، وحتى " االرهابي" كما فعلت داعش في تس��ويغ خطابها 
التكفي��ري عبر وس��ائط ومنصات معروفة، واحس��ب أّن اعادة النظر ف��ي اوليات الدولة، 
على مس��توى برامجه��ا وموازناته��ا يتطلب اياء" الصناع��ة الثقافي��ة" اهمية كبرى، 
لي��س وظيفيا فقط، ب��ل عبر التخطيط لذلك، وباجتاه العم��ل على أهداف كبرى، تدخل 
تنمية الوعي باملس��تقبل في صلبه��ا، بوصفه وعيا يؤمن بوجود اجي��ال جديدة وافكار 
جديدة وقيم جديدة، فضا عن اميانه بالتحول وبقيم الدميقراطية، وهو ما يعني اس��ناد 
الدول��ة ذاته��ا في مش��اريعها وبرامجها، وف��ي تعاطيها مع التحديات الت��ي تواجهها، 
واالس��ئلة الت��ي يطرحها الواق��ع املتحول واملص��دوم. لقد بات واضح��ا أهمية مراجعة 
اهمي��ة املس��ؤولية الثقافية، وأهمية أن يكون املثقف في مس��ؤوال وفاع��ا، وأن يدرك أن 
فاعليته واس��ئلة هي العتبة التي ميكن من خالها تأس��يس ما هو مستقبلي ومهني، 
فالسياس��ة ليس��ت خطابا مجردا، إنه خطاب ينطلق من حاجات التداول السياس��ي، 
وم��ن هوية الدولة ومن اس��س عاقته باالخرين، وباجملتمع الدولي السياس��ي، فضا عن 
أن االم��ن ميل��ك وجها ثقافيا واضحا، الس��يما وأن حماية الناس واحلف��اظ على حياتهم 
وصيانة حقوقهم واحترام تنوعهم س��لميا هي ممارس��ات ثقافية خالصة، النها تدخل 
في اطار حفظ السلم االهلي وقيم املواطنة وهي خيارات ثقافية أكثر من كونها أمنية..

 في اجتماع مشترك ضم اتحادات المحافظات ..
اتحاد االدباء يصدر بيانا بشان تطورات االوضاع في العراق
آن للع�������راق ان يول����د م����ن جدي����د



  وجه الس��يد وزير الثقافة والس��ياحة 
واالث��ار الدكت��ور عبداالمي��ر احلمدان��ي 

بطباعة
جميع األعمال الشعرية للشاعر الكبير 
حس��ب الشيخ جعفر، ملا لها من قيمة 

أدبية عليا عراقيا وعربيا.
 وق��ال مدير ع��ام دار الش��ؤون الثقافية 
العام��ة الدكتور حس��ن القاص��د، إنه 
تلق��ى اتص��اال هاتفي��ا من معال��ي وزير 
الش��عري  املنج��ز  لطباع��ة  الثقاف��ة 

للشاعر الكبير حس��ب الشيخ جعفر 

؛ وأض��اف القاص��د، إن اإلج��راءات بدأت 

بالتعاون مع االحتاد العام لألدباء والكتاب 

ف��ي العراق، ومت تش��كيل جلن��ة من كبار 

املثقفن واملبدعن لإلشراف على عملية 

الطباعة ومتابعتها واخراجها بالصورة 

التي تليق بالش��اعر، واللجنة برئاس��ة 

العامة د.س��عيد عدنان احملنة وعضوية 

كل من ..

 االس��تاذ ناجح املعم��وري/ رئيس االحتاد 

العام لألدباء والكتاب في العراق

 واالس��تاذ علي الفواز نائب األمن العام 

الحتاد األدباء ، وعض��و مجلس اإلدارة في 

دار الشؤون الثقافية العامة.

. واالستاذ  الدكتور أحمد مهدي الزبيدي 

، رئيس حترير مجلة األديب العراقي 

يذكر أن احلمدان��ي أطلق على هذا العام 

اسم )س��نة الش��اعر حس��ب الشيخ 

جعفر ( ؛ كما أن متثاال نصفيا قد اكتمل 

منوذجه بعد زي��ارة ملرتن ق��ام بها فنانو 

دائ��رة الفنون للش��اعر الكبير حس��ب 

الشيخ جعفر. 

ضّي��ُف ن��ادي الترجم��ة ف��ي احت��اد االدب��اء 
والكت��اب في الع��راق الدكت��ور هيثم كامل 
الزبيدي في أصبوح��ة للحديث عن )ظاهرة 
تكرار الترجمات االدبية: االسباب والنتائج( 
27/2/2020عل��ى  اخلمي��س  ضح��ى  وذل��ك 
قاع��ة اجلواهري ف��ي االحتاد، ادار اجللس��ة د. 
حيدر فاضل الذي حت��دث قائا: هيثم كامل 
الزبيدي، ش��اعر ومترج��م وأكادميي، يحمل 
اإلجنلي��زي،  األدب  ف��ي  الدكت��وراه  ش��هادة 
ويعمل تدريس��ياً لألدب والش��عر في كلية 
اآلداب جامع��ة بغداد. ترجم م��ن اإلجنليزية 
إلى العربية أكثر من خمس��ة عش��ر كتاباً، 
من العربي��ة إلى اإلجنليزي��ة بعض املؤلفات 
واألعم��ال األدبي��ة ش��عراً ورواي��ة. ص��در له 
مؤخ��راً كت��اب “مختارات من ش��عر مظفر 
النواب”، عن منش��ورات االحتاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق ملناسبة ترشيح النواب 

جلائ��زة نوبل لآلداب. فضاً ع��ن دوره في إثراء 

املكتبة العربية باملصادر املترجمة.

*وحت��دث د. هيثم ع��ن االمانة ف��ي الترجمة 

قائ��ا:  م��ن أج��ل أن تكون الترجم��ة أمينة 

بالكام��ل ومخلص��ة للنص املنق��ول عنه، 

فإنه��ا لن تكون – مهم��ا اجتهدت- جميلة 
رش��يقة س��احرة، وإن أري��د له��ا أن تك��ون 
جميلة وفاتنة وس��احرة، ال ب��د لها أن تغادر 
توابي��ت كلماته��ا وحتلق عالي��اً، أي ال بد أن 
يس��تغل املترجم كل ما أوتي من ثراء لغوي 
ومعرفي ليس��بغ على الن��ص األصلي ُحّلة 
أخرى حتتفظ بالرس��الة أو الفكرة والصورة 
التي أراده��ا املؤلف األصلي، إذا كان املترجم 
ضليع��اً باللغت��ن، املنقول منه��ا واملنقول 
إليها. وأنني أرى ضرورة الترجمة عن العربية 
ولي��س إليه��ا، إمياناً من��ي بض��رورة ترجمة 
ش��عرنا وأدبن��ا إل��ى اإلجنليزية لك��ي ننقل 
صورة مغايرة عن وطننا وش��عبنا للمتلقي 
الغرب��ي. إن ع��دد الكت��ب الت��ي تترجم في 
العراق في الع��ام الواحد ال تزيد على أصابع 
اليدي��ن، وف��ي بعض األع��وام ال تزي��د على 
أصابع اليد الواحدة. كما أنها في الغالب ال 
تخضع لتنظيم مؤسسي وتنسيق ودراسة 
ج��دوى، بل أن معظمه��ا يتبع هوى املترجم 

وتفضياته. أعتقد أننا بحاجة إلى مشاريع 
ترجمية كبي��رة تتبناها مؤسس��ات تتولى 
لي��س فق��ط الترجمة إل��ى العربي��ة )برغم 
أهميتها وضرورة التنس��يق مع مؤسس��ات 
عربية اخرى في هذا الشأن حرصاً على عدم 
التكرار(، ب��ل والترجمة ع��ن العربية أيضاً، 
ألن ه��ذا األمر مس��ؤولية أخاقي��ة ووطنية 
كبي��رة. إن حج��م م��ا يترجم ف��ي العراق ال 
يتناس��ب أبداً مع العدد الكبير من أس��اتذة 
وخريجي أقسام الترجمة واللغات األجنبية 
ف��ي األكادمييات العراقية، إذ لو أن مش��روع 
تخرج كل طالب دراس��ات عليا كان ترجمة 
كت��اب، أو لو كان ضمن متطلبات ترقية كل 
تدريسي في تخصصات اللغات األجنبية أن 
يترجم كتاباً، لش��هدنا ربيعاً في الترجمة. 
وحتدث عن تكرار الترجمات االدبية مش��يرا 

الى اسبابها ونتائجها.
* تضمنت اجللس��ة مداخات اشترك فيها 
عدد من احلضور، والتقطت الصور التذكارية.
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حول )أهمية اشتغال الصورة كعالم مرئي في حياة المجتمع األن(
ال��م��ل��ت��ق��ى اإلذاع��������ي وال���ت���ل���ف���زي���ون���ي ي��ض��ي��ف ال���دك���ت���ور ب���اس���م م��ح��م��د

عن اهمية الخطاب الثقافي واإلعالمي العربي والكردي ودوره في تمتين وحدة البالد
محاضرة في الملتقى االذاعي والتلفزيوني

ير الثقافة والسياحة واالثار د. عبداالميرالحمداني .. بتوجيه من وز
ال��ش��ع��ري��ة  األع����م����ال  ب��ط��ب��اع��ة  ت���ش���رع  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال����ش����ؤون  دار 

للشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر

للحديث عن )ظاهرة تكرار الترجمات االدبية(
الزبي��دي كام��ل  هيث��م  الش��اعر  يضي��ف  الترجم��ة  ن��ادي 

على منصة الجواهري
ح���م���ي���د ال����رب����ي����ع����ي ف������ي م����ت����وال����ي����ة غ���ي���م���ت���ه ال���ع���ط���رة
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ضي��ف امللتق��ى االذاع��ي والتلفزيوني ضمن 
انش��طة امان��ة الش��ؤون الثقافي��ة الحت��اد 
االدب��اء والكت��اب العراقين، الدكتور باس��م 
محم��د، اخملت��ص بف��ن اجلم��ال والس��يمياء، 
لتق��دمي محاضرة بعن��وان" اهمية اش��تغال 
الص��ورة كعالم مرئي في حي��اة اجملتمع االن" 
مس��اء الثاث��اء 18 /2  على قاع��ة اجلواهري. 
أدار اجللس��ة رئيس امللتقى د. صالح الصحن 
رئي��س امللتق��ى ال��ذي حت��دث قائ��ا: ان هذا 
ل��ه أهمي��ة كبي��رة ف��ي معرف��ة  املوض��وع 
الص��ورة  لصن��اع  واالساس��يات  املعطي��ات 
وس��بل االرتقاء بها وفهمه��ا ضمن املفاهيم 
االذاع��ي  امللتق��ى  وان  احلياتي��ة للمجتم��ع، 
يسعى لتطوير الرؤية الثقافية لدى الفرد من 
خال االس��تمرار باقامة اجللسات واحملاضرات 
الفكرية والثقافية والفني��ة، اضافة الى اننا 
نس��عى الى تكرمي رواد املؤسس��ة الفنية بن 

جلسة واخرى من خال االحتفاء بهم.
الناحي��ة  : م��ن  د. باس��م محم��د  وق��ال   *
املتحرك��ة  الص��ورة  خلق��ت  الفلس��فية، 
والفوتوغرافي��ة عاق��ة جدي��دة بالزمن، فقد 
سمحت بالتقاطه ثم قامت من خال الصورة 

املتحركة الرقمية بتس��جيل االمتداد الزمني 
وعب��رت عليه بس��هولة كبي��رة، ولكن االهم 
هو التح��ول الذي ط��رأ على ادراكن��ا ملفهوم 
الزم��ن )مبعناه اجمل��رد( من خال ق��درة الصورة 
على اس��تعادة املاض��ي وتوضيعه في احلاضر 
والرجوع الى الوراء لتبدو الصورة املس��تعادة 
باملعن��ى  الواق��ع  ال��ى ظ��ل  اش��ارة  كانه��ا 
االفاطوني، وعليه فالواقع بحد ذاته قد يبدو 
ظا هو االخ��ر حلقيقة ابعد ومن هنا فاننا قد 
نتعام��ل مع عالم افتراض��ي غير ملموس في 
اش��كال التخاط��ب االلكترونية. لق��د تأثرت 
اللوحة بهذا العالم من حيث الشكل وكذلك 
اجلوهر.. الن لوحة الرس��م تعلق وسط حشد 
من االضواء الذي يسرق منها بريقها. وبالتالي 
حتولت عبر وس��يط الشاشة الى التعبير عن 
نفس��ها وحضوره��ا وكان ان حتركت الى تلك 
املنطقة عن طريق فن الكرافيك عندما مألت 
الشاش��ات باالعان��ات احملمول��ة عل��ى لغة 

ليست لغتها القدمية.
* وكان م��ن ب��ن احلض��ور أ. د عماد احلس��يني 
رئي��س جامعة بغداد، الذي تطرق ِفي مداخلة 
مهمة ال��ى أهمي��ة تفعيل حلق��ات املعرفة 
والثقافة والعلوم االنسانية في إطار االنفتاح 
عل��ى الواق��ع االجتماع��ي وتأس��يس منافذ 

التنس��يق الفاعلة بن رئاس��ة جامعة بغداد 

واحتاد االدباء والكتاب لتنشيط ميادين اآلداب 

والثقاف��ة واملنج��زات اجلمالي��ة كاف��ة، فيما 

اعرب االس��تاذ ناج��ح املعم��وري رئيس احتاد 

االدباء عن سروره لاتفاق املبدئي بن اجلامعة 

واالحتاد ومبا يتطلب من تنسيق عمل مشترك 

على وف��ق منهج عم��ل يعتمد االستش��ارة 

والتخطيط .

الس��رد في  ن��ادي  ضيف 
لألدب��اء  الع��ام  االحت��اد 
والكتاب في العراق ، يوم 
األربعاء 26 ش��باط 2020 
وعلى منص��ة اجلواهري ، 
الروائ��ي حمي��د الربيعي 
مبجموعت��ه  احتف��اًء 
القصصية ) غيمة عطر) 
اإلبداع  بجائ��زة  الفائ��زة 
التي ترعاها وزارة الثقافة 

والسياحة واألثار .
الروائ��ي  اجللس��ة  أدار 
محمد عل��وان جبر الذي 
الربيعي  الق��اص  ان  قال، 
الش��يوخ  يس��تحضر 
واالماكن واألزقة التي لم 
تع��د تعن��ي أحدا س��واه 
بعد ان انته��ى من لذائذ 
السحر الكامن في بغداد 
وحاراته��ا ، يومه��ا قررت 
بغداد ان تواصل غوايتها 

ومتارس س��طوتها كونها 
امرأة مشتهاة متتلك كل 
.. ولكي  األسرار والوصايا 
يرضي حبيبته التي كانت 
تضمه بن أحضانها كل 
يوم قدم لها " غيمة عطر 
" الغيم��ة الت��ي نحتفل 
بجائ��زة  بفوزه��ا  الي��وم 

األبداع .
وحت��دث الق��اص والروائي 
ع��ن  الربيع��ي  حمي��د 
س��يرته  م��ن  محط��ات 
األبداعي��ة ف��ي فضاءات 
القص��ة والرواية وكتابته 
ملتواليت��ه " غيم��ة عطر 
" الت��ي دون فيه��ا وجعه 
الت��ي  لبغ��داد  املنتم��ي 
عل��ى  وأص��راره   ، يح��ب 
املش��اركة بها في جائزة 
األب��داع بن أكث��ر من 70 

عما مشاركا.
جلس��ة  خ��ال  وحت��دث 

األحتف��اء بالروائي حميد 
الربيع��ي كل م��ن الناقد 
والباح��ث  ثام��ر  فاض��ل 
ناجح املعم��وري والروائي 
حنون مجيد والنقاد علي 
الس��لمان  وعلوان  الفواز 
وأس��ماعيل أبراهيم عبد 
ومحمد جبير ، مشيدين 
 " القصصية  باجملموع��ة 
غيمة عطر " ملا تثيره من 
أشكاليات نقدية ورؤيوية 
على  تنط��وي  بوصفه��ا 
لذا  قيمة س��ردية عالية 
تس��تحق  مجموعة  هي 
بالفوز  وجدي��رة  الق��راءة 

باجلائزة االولى .
وكان مسك اخلتام تقدمي 
الناق��د فاض��ل ثامر لوح 
اجلواه��ري للروائي حميد 
ورد  باق��ة  م��ع  الربيع��ي 
من الش��اعر عب��د اجلبار 

حنتوش .

ضيف امللتقى اإلذاعي والتلفزيوني في 
اإلحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق 
الباحث االستاذ حس��ن اجلاف إللقاء 
محاض��رة بعن��وان ))اهمي��ة اخلط��اب 
والكردي  العرب��ي  واإلعامي  الثقاف��ي 
ودوره في متتن وح��دة الباد(( الثاثاء2 
/2/2020 على قاع��ة اجلواهري ، القيت 

احملاض��رة من خال منت��دي االعامين 
بحضور نخبة من االدباء والصحفين 
واس��اتذة اجلامعة، ادار الندوة االستاذ 
س��مير النش��مي االعام��ي املع��روف 
واس��تمرت  نح��و س��اعتن تخللتها 

حوارات ومداخات اثرائية.
وقال اجل��اف : ان احلوار الثقافي العربي 
الكردي دعم للوحدة الوطنية العراقية 
مؤك��دا ب��ان الع��راق احلبي��ب مجتمع 

متن��وع ال ميكن حكم��ه اال بالتوافق . 

ومتن��ى اجلاف الش��فاء العاجل لرئيس 

املنتدى الدكت��ور صالح الصحن الذي 

لم يحضر بس��ب املرض الطارئ . وبعد 

احملاضرة ب��دأت فترة املداخات من قبل 

عدد من احلضور ع��ن ))اهمية اخلطاب 

والكردي  العرب��ي  واإلعامي  الثقاف��ي 

ودوره في متتن وحدة الباد(( .

أ.ث / عالء الماجد

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص
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عملة معدنية

مطر ملحمي كل شيء اخضر تمكن

الجمُل على التل

عناق
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بيدين

زعنفتن..

مكيالن

اط��رق الب��اب املطع��م  بأنص��اف الكرات 

النحاسية

ها أصبحت كبيرا مبا يكفى للدلف

الى حيث تتحرك األشياء

اجلدران...الشبابيك...األبواب

أنفاس الراقدين

تتحرك

 بذاتها وتتقلب بن الظل والضوء

ال معجزة في هذا البناء

ال معجزة سوى امليل الى عتمة

كأعماق القصيدة

أنا املتمكن منى

أالن انشد لي الواني املفضلة

وأقص أوراقي امللونه القدمية

صانعا مراكب كبيرة

ترحل دون أشرعه

سأدلف كما أنا

 رجا بقامة

بيد ان السالم  تستقبلني 

طفا

يتخطى..

سلما ...

سلما بحذر

حن هوت اجلدران
وغابت العيون 
تسلل اللصوص 
مدّججن باملكر
فحيح شرورهم
خّض سكون الفراغ
الفاسدون..
البسو أقنعة التقوى
وزّعوا اخلراب في الطرقات
تركوا روائحهم النتنة
في جنائن الزهور
هرعوا كالذئاب الهثن

يسيل من أفواههم 
لعاب الوحشّية
في أعينهم ..
يرقص الفرح بالغنائم
وجدوك طعينا
غارقا في ضباب الذهول
وفي غفلة من الّرصد
خطفوك بعباءة الدين
ما دروا أن لك روحاً
عصّية على الغياب
هل حتتجب الشمس بكّف الغدر ؟
منذ أعوام متجهمة باخلسران
وأنت تئّن من مخالب العتمة
كرامتك املهدورة
نشيد األلم الثائر
في فم الصباح
جذوة روحك املّتقدة
تخترع التحليق
النجوم الامعة
تتواصل معك
مثلما األحام الطريّة

ها هي نوارس الفراتن 
تنتنفض على راهن الدم واملوت
 مبعانقة احلرية
جذورك العميقة في احلياة
تبتكر اخلضرة من جديد

كان ظّني اخضرا
قب�ل مجيئك

فخاَط�رُت بأرضي وزرعت�ُك
وخاطرُت بقلبي الغائِ�م احليران 

من ث�ق�ِل النوايا ..
 وزرعت�ُك ..غيمة اخرى عليلة

 فاستحالْت جنَة الروِح صحارى
كان شيئاً في خاطري ينمو سليماً

فتوالى فوق ظلي ..
قيُظ جمراِت ولهفة
 حتكي للدرِب حكاية
بعض ممشاي وخطوي

يتآكل بن ف�ّكن وبؤٍس
ثم ينمو خطوة اخرى فخطوة

ها انا اسأُل نفسي 
هل جتاوزُت جدارَ العمر 

 لو قلُت اُحبك ...؟
ومتادى الشوُق في صمٍت طويٍل
ثم ارخى في سويعاٍت  صفاءه

حبَل عشٍق  يتدلى 
يغري السجان بأوداج الضحايا ..؟

كان شيئا يبدو للك�ُلٍّ سليما 
 كل شيء يتعافى 

ويخضب شي�ََب االمي بصبٍر
عل�ُّه يصح�َو فجأة 

ويقابل كوكَب الصبح ويشدو
بشعورِ الاشعور

كان حبك طاولة اُرخي عليها
يانصيب حظي ..... وأقامر 

عل�ّني اربح مرة ..عل�ّني في طالعي
ارسم وجه ايامي القائل

تلك حن كان فيها 
وجَه امي حاضرا

يتلو قرانا ويشدو .. بإجنيل خاصي
ُم�رْ عليَّ اليوم او بعد سنن
م�ُر على جرحي ... وس�َّل�م

سوف  تلقاني اغني
وأحدث كل جاراتي وصحبي

عن غراٍم احدث الفوضى بكفي
وت�َرجل ..عن صهوة الريح بصدري
فيجابه قبعات الشوق ... بنظره
قبعاٍت فوق هامات اصطباري 

تترن�ح ..
م�ُّر على جرح صاتي ..وكأنك

 تلهو بأشاء جريح
رضَّ  رحيل�ُك ... ضلَع صبره

وترن�َْح
م�ُر على قلبي  .. مرورَ االكرمن 

وجتاهْل كيف ارخُت حضوري بغيابك
كيف قاومت ارتيابي ..

وزرعُت الودَّ في ج�َفني ورمشي 
كي اقاتل  ...

تلك صحرائي العنيدة
ألقابل غيمة اخرى عليلة

الـــــى / الطغرائـــــــي

قبُرك راحٌل في سماِء مختلفة
وسيُفك بوق في كذب الكلمات

وشعُرك منحول في كتب األسماء
قال السحرة : الكذبة قوس قزح

البيضاء : اجلمُل على التل
السوداء : الناقة على التل

احلرباء : استنوق التل
وأنا ال ناقة لي فيك وال جمل

فكيف أعيُذك بالورق األصفر ؟
وأغرُس خلفك ماء الوسواس ؟
وأحاور فردوَسك بجناح الباب ؟

أنت رام / وأنا رميم
ولقوسك انُة حزن في جب
أكان الزاماً أن اخلطك اآلن

بترابي
وُمقيلنا دمعَة حان

فأعترْف اآلن
قل لنا : كيف خانتك األلوان ؟

وقامرت بأصابعك كي متسك جمرتها
أبيضك فناء / وأسوُدك مرج

وأحمُرك رايًة / وأخضرك ملٌح
فكيف خانتك األلوان ؟

سأقود بقشتك التي قمصت ظهري
قطيع نهارات س��قطت كعيون القتلى 

لتنير جسورنا
فمن عّلم اجلمل النوم فوق التل ؟

وهو الذي لم تقصم ظهره قشة أحام
ومن علّمه النوم في األسئلة ؟

وهو املفرُد في غابة احلروف

خْذ آليتك كفاً من غير سوء
ودْع لي قارك صارخاً في كفني

قبائل روحك شتى
حن أحترفت ُحبسة ظالها

وحن ضيعنا في املقابر أسماءنا
وصيرنا درّة سريرنا غطاًء لألخطاء

وأّداركنا الشيطاَن بالشيطان
والشظايا بالشظايا

وه��ي جس��ُر وه��م / وخاص��رة ج��دٍل / 
وخيمٌة سكارى

كيف أعيُذك بقلم الورد ؟
وأحفُظ اسمك سراً كاذباً

وأنا نائم منذ قرون
أراقب حلمي املستتر في األشجار

عّل��ة ف��ي كذبة آخ��ر ، يبرق ل��ي جنونه 
باجلنون

أأعتذرُ منك بذنبي ؟
وأنا كاذٌب / وأنت كذوب

ال ذنب لي سواك
غادرٌة ألواُنك حن إمتزجت بالغنب

وكانا صيُد جوع / وكانا صياد أبكم
ف��ا األبي��ُض / ال األس��وُد / ال األحمُر / ال 

األخضُر
إالّ فرشاٌة أوقدها امليتون في املقاهي

فصارت لقيَة دخان
وكيف أزرُعك إصبعاً ؟ وأنا ظاٌم يتوهج 

بالقتلى
أيها الواقف فوق التل

دع املوت ميسح عرَشك بالرياح
وُصبَّ من الغبار ما ميأل كرشك

وال ترمّش، حن تراه
فالكلَّ عرايا

زرعوا في الروح مرايا

وصرخوا باألموات في الشظايا
ودفنوا دعاءهم بالرزايا

وباللم��زات  بالهم��زات  اعي��ُذك  كي��ف 
وبالورق األصفر ؟ /

وبهاروت وماروت وباألحزان ؟
وأنت ال تُدرك لآلن / كيف تخوُن األلوان ؟

ومتى الوعُد الواقُف فوق التل
فالشاهُد أبكٌم / واملشهوُد أصُم

والقشة حملها اجلنُد الفتة احلروب
وأنا ال ناقة لي فيها وال جمٌل

دائما لي رأي في وطني
ال أجاهر به ألحد..

أخشى عويل كمنجات الريح
في وجهي.

وعواء قطيع ذئاب األخطاء
الرابض عند سياج احلديقة

وزالت اللسان عند عبوري
بآخر نقطة تفتيش

حترسها بندقية صدئة
وحذاء جندي ثقبته احلرب.

وحن أعود مساًء..

ال أحتسي الشاي في املقهى
اجملاور..

أمرُّ واضًعا يدي في جيبي
الفارغ..

إال من عملة معدنية
منقوش عليها برسم بارز

نخلة سامقة
وحن يفرغ املكان من حولي

أخرجها..
أهزها..

حتى تطلق سعفاتها للريح
وأجلس حتتها أبكي
وتبكي الباد معي.

 هل جربت احلبر االسود في تلوين االشياء ؟ 

ما افظع ما يفعله احلبر االسود في ذات االشياء!

  للحبر االسود حاشية

 وباط 
وممالك باذخة االرجاء

 في احلبر االسود
 غسلن 
وشواظ 

وحدائق اعناب غناء ! 

في احلبر االسود حتريض
 في كل حروب التاريخ الغائر

 في صفن 
ويوم الروع 

وبدءا من داحس والغبراء !!! 
من اربك ذاكرة الشعراء بان

 افتى 
ان اخلبر االسود مجبول من

 ذات اهلل ؟
 فمتى يجلو احلبر طاسمه

 فلقد مل امللل الساكن فينا 
كل اذاعات الدنيا وكرهنا كل وكاالت االنباء !!!

الحبر االسود 

الشاعرة األمريكية 
بوال بوهينس

عشر ساعات من شوط مستمر ،
صوت يدور ،

لشخص غريب مير كالرعد ،
وعد مثل قطرات تفر من بركان ،

رائحة غريبة تنز من ذاك الصوت ،
ش��عاع يع��ذب ب��ؤرة الع��ن يحقنه��ا برعب 

مكتوم  ،
عشر ساعات من شوط مستمر ،

وعود صوتيه ،
يطلقها شخص غريب ،

غيوم شاسعة ،
مجمعة رقمية التكوين ،

في تكوينها موسيقى خاصة ،

حتاكي ادمغة خاصة تطالبها باالسترخاء ،
تتجول مثل إعصار هاديء في مراكز املدينة ،

يهرب منها اإلنسان العاقل ،
تنفر منها النعومة ،

وعود صوتية ،
على سطح شاشة بلورية في غرف نوم نائية 

معزولة يغزوها املطر ،
متأل باخلوف وتتحرك ف��ي أرجاءها العن حائرة 

بعد الكارثة ،
كل املوجات األشعاعية معطلة ،

كنور احلضارة منفوشة عائمة ،
الثقل لها ،

غرف رياضية محنطة بفيروس غامض ،
ابولون ينتحب واملريخ يشعر بالغثيان ،

اختفت املناظر الطبيعية ،
الصور الذاتية تتدافع مثل الطوافات تس��قط 

على جبل آرارات ،
تنهار جبال احلضارة ،

مقاطع غي��ر مفهومة مثل الرغ��وة تظهر في 
سطح الشاشة ،

الدماغ املفكر املبتكر في حيرة كبيرة يلوذ ،
يعت��اش عل��ى ش��عارات والفت��ات وإعان��ات 

وسماعات أذن مير منها شوط الصوت ،
با احتكاك كبير ميّر الصوت ،
يصّل باعجوبة ملدار الفهم ،

اعجوبة ان تظل األمور هادئة ،
والشوط مستمر ،

مير إلى األلياف الضوئية  في قاع البحر ، 
في قاع العقل ،
في قاع البؤبؤ،

تلك األلياف في بع��ض األحيان تلمس جاتن 
الروح ،

وفي الشفاف مصاصة يدور في ثناياها األمل ،
تسحبه األنفاس ،

تهدأ الروح وينام العقل ،
ينام في محطات امتداد الشوط ...!

من النادرِ جدا"
أن تُفت��ح الصفح��ة الرس��مية 

للجنَّة
فمنذ زمن بعيد 

قدمٌت طل��ب صداقة , لم يقبل 
بعد !! 

و رسالة إستغاِثة !! 
) أخفينا تصدع جدار ألغرفة 

بصورة بنت املعيدي ( *
**********

دون أَِذن من أََحد 
لم نأِت

لننفض غبار ِسّر قدمي 
و مننع الريح من السفر 
وأثار خطايانا حملناها 

في حقيبٌة
**************

ُمْبِكرا"
دوار البحر 

سبب لنا هذيان
وتخيلنا 

شرطة ِحراسة ألسماء 
ينظمون ألسير 

حتى 
حن مير قطيع من أللقالِق

************
قال : صبي امللهى 

ان كنت متوهما" 
ارجموني 

فمنذ ولدت 
وأن��ا ... س��مكة , س��حب م��ن 

حتتها املاء
 **************

لسوء احلظ 
لم نلتقط 

سيلفي مع الشجرة ! 
الن السياج عال 

والكاميرات على االبواب 
 *************

بسؤال أحمق 
هل جنمع مبلغا" 

لرشًى حارس البا ب السابع !
و اين اختفى ؟ 

نافخ البوق
ليدلنا على الطريق !!!!!!

هن�������اك

• لوحة ملونالي��زا العراق تعلق على جدران البيوت العراقية واملقاهي 
واحملات بنت املعيدي فتاة من منطقة االهوار ، واسمها جميلة ولدت 
ف��ي عام 1904 في ل��واء العمارة )حاليا مدينة ميس��ان ( ولها قصة 

حب يتداولها العامة الكثر من نصف قرن.
بغداد 9-3 2020-

محمد والي الساعدي

قيس ياسين

يز الحيدر  عبد العز
ابتسام ابراهيم االسدي

كاظم ناصر السعدي 

قاسم محمد مجيد
جبار الكواز

ترجمة: د. شاكر الحاج مخلف



الس��اعات األول��ى التي م��ّرت لم تكن 
حتم��ل معها أية مام��ح واضحة، فقد 
فق��دت فيه��ا عذريته��ا ف��ي اللحظة 
الت��ي انطل��ق فيه صوت اخل��وف داخل 
روحه وأس��لم لكّل م��ا هو مطبق على 
خناق��ه..  ظ��ّل يبحث عن خي��ٍط رفيٍع 
لعّل��ه يرتّ��ق م��آرب م��ا ميك��ن أن يعيد 
الص��ورة الواضح��ة لتلكم الس��اعات 
التي لم يتمّكن حت��ى اآلن من تصديق 
حكايته��ا أو رس��م معانيه��ا وتلّقف 
أس��بابها.. لكنه أدرك ف��ي حلظة ما إن 
تش��ابه أف��كاره في كيفي��ة التخّلص 
من عذابات��ه هي التي أهدت��ه الهذيان 
ال��ذي فقد فيه التركيز على معرفة أيّة 
تفاصي��ٍل ممكنٍة، لتعيد له احلس��ابات 
التي ضاع فيها طرفا املعادلة أو تكوين 
حتى القاس��م املش��ترك لها لينطلق 

منها.
رّك��ز تفكيره هذه امل��ّرة على أن يكون ال 
أبالًيا بالزمن.. ال نفع متاًما من احلساب، 
فكّل شيء خسارات.. وسيلته الوحيدة 
منذ أيام أن يش��رب الش��اي في مقهى 
ش��عبي اختاره بدّقة مواجها س��احًة 
واس��عًة تطّل على تفاصي��ل املدينة.. 
حيث ينتصب أمامه متثاٌل طويٌل لرجٍل 
يرت��دي العب��اءة التي يطي��ر ذيلها الى 
اخللف.. وعلى قاعدته ثمة ساعٌة مربّعٌة 
منحوت��ٌة م��ن ذات الباط االس��منتي، 
متوّقفة عل��ى الثامنة بالضبط.. فيما 
كانت هناك وس��ط الس��احة الدائرية 
العريض��ة التي يفت��رض أن تكون فيها 
ناف��ورٌة تعمل على املوس��يقى لكنها 
كانت عبارة عن أنابي��ب ماٍء متداخلة، 
تنته��ي بدوائ��ر حديدي��ٍة مثقوبٍة مثل 
دش حم��ام منحني، وقد حّط على كّل 
حلق��ٍة عصف��ور بلونن أس��ود ورمادي 
.. وفي وس��ط هذه الدوائر ثمة س��اعٌة 
بيض��اء دائرية الش��كل، متوّقفة على 
الساعة التاسعة، وقد وقف على رأس 
رّق��اص دقائقها غ��راٌب بجن��اٍح رماديٍّ 

ورأٍس أس��ود، ف��ي أعاه صبغ��ٌة رماديٌة 
تش��به ع��رف الدي��ك، ال يتح��ّرك وقد 
ضّم جناحية ال��ى داخله، وكأنه ينظر 
باجتاهه ليجعله متسّمًرا في اللحظة 
التي وضع فيها االستكان بن شفتيه 
ليرتشف قليًا من الش��اي، فتيّبست 
أصابع��ه وثبت��ت عيناه باجت��اه الغراب 
الحتواء ذلك املش��هد الذي تداخل مع 
أفكاره، بن أن يعّده فأاًل ّس��يًئا متذّكًرا 
قص��ة قابي��ل وهابيل وعاق��ة الغراب 
باملوت والقبر، وبن أن يعده غرابًا جديًدا 
من ن��وع س��اهمت في والدت��ه جينات 
جديدة بسبب ما حصل في هذه األرض 
من وياٍت وتقّلب��اٍت ومعاناٍة ومتغّيراٍت 
وتفجيراٍت وحرائق أثّ��رت على الوالدات 
هة.. حتى إنه أحصى ما  اجلديدة املش��وّ
ش��هده في اللحظة الت��ي حتّجر فيها 
ما ش��اهده م��ن تل��ك ال��والدات.. والدة 
طف��ل كان أنفه ف��ي جبهت��ه.. طفلٌة 
تّدلت حلمٌة على شكل ثدي وله حلمٌة 
من حت��ت أنفها.. توأم بس��اٍق مينى بدل 
ي��ده اليمنى واليس��رى لآلخ��ر بدل يده 
اليس��رى.. طفٌل بعٍن حتت فمه وأخرى 
في جبهته الطولية.. لكن األغرب الذي 
ل��م يج��د له تفس��يًرا بع��د ليس تلك 
الفتاة التي وجدوا جهازها التناس��لي 
حت��ت رقبتها ودفنوها س��ريًعا، وال ذلك 
الطف��ل الذي وج��دوا أن أح��د أصابعه 
كان عب��ارة عن عضوه التناس��لي.. بل 
ه��ي ذلك الطفل الصغي��ر الذي وجدوا 
س��ّرته عبارًة عن رّمان��ٍة يدويٍة تلتصق 
بها شظايا حديدية على شكل أسناٍن 
مفتوح��ٍة، وإن حلق��ة الرّمان��ة تتدلّى 
عل��ى بطنها،  وكأنها س��تنفجر حاملا 
يداعبه��ا أحد م��ا، مما جعل��ت القابلة 
املأذونة التي س��اعدت األم على الوالدة 
في بيته��ا، الى الهرب وه��ي تصيح إن 
الطف��ل مفّخخ.. ويتذّك��ر إنه هرب مع 
الهاربن من البيت وال يعلم األس��باب، 
خائًفا م��ن ذلك الص��راخ دون أن ينتبه 
الى إن��ه ترك زوجته وطفلي��ه في بيته 

اجملاور لبيت الطفل املفخخ.

لم ينتبه للبلبل الذي حّط على مسند 
األريكة التي تقع الى يس��اره وهو ينقر 
بقايا خبٍز تركها أحد اجملانن الذي كان 
يغّني دون أن يبالي بأش��ّعة الش��مس 
الساقطة فوق يافوخه، وهو يحّرك يديه 
ليري اآلخرين ما بها من ساعاٍت عديدة 
س��ّور بها معصمي��ه.. كان��ت كلماته 
عن الس��اعات املّيتة التي في معصمه 
األمين وهو يقول ه��ذه ال تنفعكم، أنها 
تعيقك��م وجتعلك��م كس��الى.. وكان 
يحّرك ساعات معصمه األيسر ويغّني 
إنها س��اعاٌت هرمٌة فانتبهوا لها قبل 
موته��ا.. لم يكن أحد يعي��ر له االنتباه 
أو ينظ��ر له نظرة عط��ف.. كان اجلميع 
يس��ير ورأس��ه ال��ى األس��فل وكّل في 
داخل��ه قّصة خ��وٍف أو رؤي��ٍة أو حلٍم أو 
تش��ّبٍث بش��يٍء مجهول.. ل��م يعجب 
اجملن��ون البقاء، ترك فت��ات خبزته على 
املس��ند ورحل باجت��اه الناف��ورة يحّرك 
قدميه ف��ي حوضها وكأن��ه يعبر نهًرا 

ِبأمواجه الهادرة.
كان يتاب��ع حركة اجملن��ون وهو يخوض 
ف��ي حلم��ه الس��ابح في م��اء وهمي.. 
وزجاج الس��اعات يلمظ ف��ي الظهيرة 
ويس��طع مثل مرايا عاكس��ة.. يرقص 
ف��ي احل��وض اليابس ويح��ّرك يديه الى 
األعلى ويوّس��ع من بهجت��ه، فتتحّرك 
ح��واف س��ترته املتهّرئة ودشداش��ته 
املقصوص��ة احل��واف.. يض��رب بقدمه 
احلافي��ة املاء الوهمي.. قال مع نفس��ه 
إن��ه يصن��ع فرح��ه وإن كان بجن��ون.. 
الزم��ن بحاج��ٍة ال��ى مواجه��ة احل��زن 
الذي أخذ الكثير من الس��عادات.. ثبت 
الرج��ل عيني��ه عل��ى ح��ركات اجملنون 
ال��ذي يواص��ل دوران��ه ح��ول الناف��ورة 
العاطل��ة مب��رٍح طفول��ي.. فانبثقت له 
في تلك اللحظة ص��ورة ابنه وهو يدور 
ح��ول الناف��ورة التي كان��ت تبعث ماًء 
بشكل راقٍص .. كان فرًحا وهو ياحقه 
أو إش��ارات  امل��اء  ب��رذاذ  يبال��ي  أن  دون 
زوج��ه وهي تش��ير له ان يأت��ي ليحمل 
ابنته الصغي��رة وياعبه��ا أيضا.. كان 

املكان يعّج بالن��اس.. األطفال املرحن 
واآلباء الذي��ن فتحوا أذرعهم للعب مع 
األطف��ال جميعهم.. وكان امل��اء يلتّف 
على ش��كل أفع��ًى تارًة أو ال��ى األعلى 
يقذف سيله على الناس فيرّطب حرارة 
األجس��اد كأنه مطٌر غائٌب منذ عهود.. 
أو يدور على شكل دائرٍة قبل أن يسقط 
الى احلوض.. واملوسيقى هادئٌة محّببٌة 

كأغنية للصباح.
مس��ح الرجل دمعًة سقطت من عينه 
اليس��رى، تركها تنزل وتسقط بالقرب 
م��ن قلبه الذي ارجتف رعًب��ا وهلًعا وهو 
يرى شخًصا ميشي باجتاه النافورة حيث 
لم ي��زل اجملنون يلعب لعبت��ه الوهمية 
وهو يغني مع س��اعاته احملذرة من هرم 

العمر والزمن.. أراد أن يقف لينادي على 
الناس أن امس��كوا به��ذا الرجل.. لكن 
الكام أصابه اخلرس حن داخلته صورة 
شبيه هذا الشخص وهو يقف في تلك 
اللحظة التي كان فيها يلعب مع ابنه 
وقد حمل ابنته على رقبته، ويس��معه 
يصرخ ويكبر.. أراد أن يش��ير الى اجملنون 
أن يخرج من الناف��ورة.. أن يغادر املكان 
ويحافظ على جنونه.. قال في صراخه 
الذي لم يس��معه غي��ره.. اخرج فنحن 
بحاج��ٍة الى جنونك أيها العاقل فينا.. 
لك��ن االنفج��ار ال��ذي دوى ف��ي املكان 
جعل كّل الس��اعات تطير الى السماء 
وتس��قط مع دم اجملنون اله��رم ويتناثر 

نصب التمثال بعباءته الطويلة.
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ظ��ّل طيف أب��ي املغ��دور، املظلوم، يت��ردد بإحلاح 
عل��ّي مذ وعي��ت حكايته، حكاية س��معتها من 
جّدي م��ّرات عدي��دة، أخالف في هذا غي��ري إذ إن 
الش��ائع ه��و أن يس��مع احلفي��د حكاي��ات جده 
تتن��زل من فم أبي��ه، أبي مات قبل ج��ّدي هذا هو 
الس��بب، أكد ج��ّدي في كل مّرة وه��و ينوح على 
ابنه، أبي، أن املرحوم كان الش��جاع من جيله بن 
فتيان احلي قاطبة، لم يكن من س��بب يحول دون 
اقتناع��ي بتلك الفكرة، وق��د كان الناس ينظرون 
إلّي نظرة كس��يرة، نظرتهم ال��ى يتيم، يترفقون 
ب��ي كما يج��ب الترف��ق باليتامى، إالّ م��ّرة واحدة 
حن التقيت بأحد الرجال الس��اخرين بطبعهم، 
فق��د تكلم بطريق��ة مغايرة ش��ّدتني إليه، قال: 
أعلموه احلقيق��ة � يقصدن��ي � ال تخدعوه لعله 
يفلح أن يصير مختلفاً، أال يُخرج احلي من امليت؟ 
ثم التف��ت إلّي وعلى وجهه نظرة خبيثة وأكمل: 
بني كنا ش��باباً نتعارك كثيراً مع شباب األحياء 
األخرى، كان أبوك يفّر م��ن املعركة دائماً، ال تنس 

هذا.
 ول��م أن��س ذل��ك أب��داً، أرّقن��ي أن أبي ل��م يخض 
معرك��ة حقيقية واحدة ف��ي حياته، أصبح كام 
الرج��ل وضحكته الهازئة كابوس��اً يازمني. في 
أحد ماعبن��ا مع أوالد حي مجاور، اس��تغرب ولد 
م��ن اخلصوم وجومي وانش��غالي عن مرح اللعب 
فأخذني جانباً وساءلني حتى حكيت له حكاية 
أبي وكام الرجل الس��اخر، فما أسرع ما ترقرقت 

الدم��وع في عيني��ه، ما أث��ار اس��تغرابي ثم أني 
أخذت دوره في املساءلة حتى أخبرني أنه ميّر بأيام 
عصيبة تشبه كثيراً ما أمّر به، وبعد تداول طويل 
بقضيتن��ا التي أصبحت قضية واح��دة، توصلنا 
إل��ى اننا ل��ن نكتش��ف احلقيقة مهم��ا جهدنا 
أنفس��نا، وانه ملن العبث االستمرار في تعّقب أثر 
م��ن صار حتت الت��راب منذ زم��ن، فتركنا القضية 
وزي��ادة في االطمئن��ان إلى أن أحداً م��ن أبنائنا لن 
يعان��ي ما عانين��اه قررنا، أنا وصديق��ي الذي كان 
خصماً لي من حي شهد معارك شديدة مع حينا 
فيما مضى من أجيال، نبش قبري أبوينا والتصرف 
بجثتيهما بطريقة نقطع بها دابر الفكرة املؤرقة 

تلك.                       
اتفقنا أن املوعد هو انتصاف الش��هر حن يصبح 
القم��ر ب��دراً، أخذنا معولينا وس��لة م��ن اخلوص 
إلخراج الت��رب، التقينا في مكان نس��ميه " ذيل 
األفعى" ف��ي الطري��ق املؤدية للمقب��رة الكبيرة، 
كانت الطريق الترابية متتد أمامنا كأفعى عظيمة 
مس��ترخية في ليل موحش، صمتنا أول األمر ثم 
أخبرت صاحبي بأني أحس بش��يء ما س��يحدث 
لنا ف��ي هذه اخللوة. صمت قلي��اً قبل أن يجيب: 
الذهاب الى املقابر لياً ش��يء مكروه. سألته بعد 
حلظ��ات: ماذا تعن��ي مبكروه؟ وبع��د صمت أطول 
هذه املرة أجابني: ليس السوء في التواجد هناك 
ولكنه العبث بحياة اآلخري��ن، حياة غير حياتنا.                                                                                            
� ما زلت أحس بأن ش��يئا سيئاً سيحدث لنا، هل 

نعود؟
- كدنا نصل.

في تلك اللحظة التي ش��ارفنا فيها على املقبرة 
خرج ش��خص منها يركض، رمى مع��والً عريضاً 
كان بي��ده، عرفناه إن��ه صديق. نادين��اه لكنه مّر 
قريباً منا مسرعاً مذعوراً بالكاد يتنفس. ثم خرج 
آخ��ران يقتفيان أثر األول وحالهم��ا كحاله هلعاً 
واضطراباً، وقد عرفت أحدهما واآلخر تعرف عليه 
صاحبي الذي بادلني نظرات مغزاها س��ؤال: هل 

سبقنا شباب احلين الى ما عزمنا عليه؟ 
تس��مرنا في مكاننا حائَرين للحظات، فخرجت 
اآلخ��ر  أحده��م  يص��دم  راكض��ة  مجموع��ة 
استعجاالً وارتباكاً لكنهم في النهاية انتظموا 
ف��ي طريق العودة كل منهم يح��ث اآلخرين على 
اله��رب، مّيزنا أكثره��م وكان بينه��م ولد مقرب 
فس��ددنا عليه الطريق وس��ألناه ع��ن األمر، كان 

يلهث ويرتعد خائفاً حد املوت، أشار أوالً بيده نحو 
املقب��رة ثم قال بكلمات متقطع��ة: اآلباء .. آباؤنا 
يحتلون املقبرة يجلس��ون على شواهد قبورهم، 
مخيف��ون .. مرعبون، حلاهم مطلق��ة ورائحتهم 
كريهة، وسخون عراة، يضحكون منا .. من قرارنا 
نبش قبورهم، مس��تعدون ينتظرون، ث��ورة.. إنها 
ث��ورة اآلباء .. أخذ بعضه��م  أبناءهم ومضوا معاً 
إلى القبر وأغلقوه والبعض اآلخر ينتظر وما بدلوا 
تبدياً، بهتنا حلظة فوجدها الولد فرصة سانحة 
ففّر مبتعداً مذع��وراً منادياً إياي أوالً ثم صاحبي: 
أبوك يا خالد ينتظ��ر، وكذلك أبوك يا أحمد. بعد 
ذلك تردد صدى صوته م��ن بعيد، من ذيل الطريق 
املعوجة كأفعى هرمة مس��ترخية تنتظر املوت: 

لن يتركاكما تعودان أبداً.. أبداً.

اآلب������اء العني������دون 

الشجرة البريطانية

اليوكالبت��وس  ش��جرة  هرم��ت 

الضخمة املزروعة في حديقة كانت 

ف��ي االصل مقب��رة للجن��ود الهنود 

املقتولن في احلرب العاملية االولى.

ف��ي  واملثب��ت  علي��ه  املتف��ق  م��ن 

ذاك��رة االهال��ي وس��جات البلدية 

ان البريطاني��ن ه��م م��ن زرعها مع 

اش��جار اخرى من فصيلتها ، وكان 
قصده��م كما س��معنا م��ن بعض 
االقدم��ن الكذابن، ه��و التخفيف 
من  جحيم صيف العراق املتساقط 
عل��ى ارواح هؤالء القتل��ي النائمن 

هنا الى االبد.
الش��جرة  تل��ك  ج��ذع  انحن��ى 
الس��امقة الت��ي كنا نس��تظل بها 
حن كان الفق��ر يخرجنا من بيوتنا 
ويذه��ب بنا ال��ى حديقتها ملراجعة 
الدروس ، وتقوس على الشارع العام 
اجمل��اور ، ويوم��ا تل��و اخر ب��دأ اخلوف 
يتضخم من منظره��ا الذي اليرحم 

عند سقوطه على الرؤوس .
لذل��ك ك��ف اغلب االش��خاص عن 
املرور من حتتها س��واء كان ماشيا او 
راكبا س��يارة، وابتع��د الى الرصيف 
املقاب��ل لك��ي اليذهبوا ال��ى االخرة 
بضربة انكليزي��ة تتربص به ..ضربة 
حس��ب  ق��دمي  ث��أر  فيه��ا  يكم��ن 

تأوياتهم املازحة.
*

الغريب جدا ان الاحد من الس��كان 

طرق ب��اب مدير البلدي��ة واخبره عن 
خطورة هذا الكائن احلي شبه امليت 
، والمدير البلدية من جانب اخر جترأ 
وام��ر العم��ال باقتاعها م��ن ارض 
احلديقة وتخلي��ص االهالي من هذا 

املنغص .
ام��ا االس��باب فق��د تراوح��ت ب��ن 
اهميتها التراثية وقيمتها املقدسة 
بع��د ان ش��اع خبر دفن اح��د رجال 
املدين��ة الصاحل��ن بجواره��ا فيما 
مض��ى ، وثم��ة س��بب ثال��ث يؤمن 
ب��ه االغلبي��ة ، وه��و ان ارواح اجلنود 
)الكرك��ه( تن��ام نه��ارا وتس��تيقظ 
ليا ب��كل نش��اطها الق��دمي ، وهي 
مس��تعدة للدخول في اجس��اد من 
كان اجدادهم س��ببا ف��ي مقتلهم 

جملرد ان تنزل اول فأس على اجلذع.
محس��ن  اك��ده  االخي��ر  )الس��بب 
املدين��ة  عطش��ان اح��د س��كيري 
القدماء ، حيث سمع في اواخر ليلة 
صيفي��ة اصوات��ا اعجمي��ة ترتطن 
ب��كام هندي وقد تلفظت باس��مه 
م��ن داخل اجلذع ، لكن��ه اخفى عن 

االخرين انها تلفظت باس��م الغام 
ال��ذي كان معه ايضا، وان طلب منه 
املشاكسون ان يقسم على انها لم 

تنطق باسم جمال (.
*

قب��ل اي��ام م��ن االن ، وف��ي حلظ��ة 
م��زاج طارئة ، هاج الش��تاء برعونة 
مفاجئ��ة ن��ادرا ما تبدر من��ه ، فمأل 
الس��ماء خال دقائ��ق قليلة بغيوم 
رمادية واخرى س��وداء ، وارس��ل الى 
املدينة ف��ي منتصف الليل عاصفة 
عاتي��ة  يرن فيها صوت اجلنون املنذر 
املهدد، فاهتز كل شيء خاو فيها اال 
اجلدران القوي��ة وهي قليلة ، وكانت 
تلك الش��جرة العجوز املتخذة،  من 
س��ياج احلديق��ة  احلدي��دي ع��كازا 

ساندا لها ،  من بن املهتزين .
حي��ث وكم��ا روى لن��ا ش��خص في 
اواس��ط العمر كان قد شاهدها من 

خلف شباك داره املقابل ،انها:
) اهت��زت كم��ا تهت��ز قصب��ة ه��ور 
جافة ، أي واهلل مث��ل القصبة متاما 
، ول��م تصمد امام الريح س��وى مدة 

صولت��ن او ثاث بعده��ا هوت على 
االرض بكل هيبتها املزمنة مطيحة 
بالسور معها ونامت الى االبد هناك 
مبللة مب��اء املطر الغزي��ر وملطخة 

بوحل الشارع العام( .
*

اقتلعت الشجرة اخمليفة  تلك اخيرا 
وصار الشارع امنا ..

 لكن االمر الذي لفت انتباه السكان 
ف��ي صب��اح الي��وم التال��ي وجع��ل 
انده��اش  موج��ة  ف��ي  يغطس��ون 
مش��تركة ، هو وجود نخر كبير في 
اسفل ساق تلك اجلثة املنهارة التي 
لم تستطع من الوقوف بوجه الريح 

حتى ليلة واحدة.
النخرالوس��ع  كان مغلف��ا  فه��ذا 
بلح��اء جعل العي��ون املبصرة الترى 
مافي داخله ، في حن اس��تطاعت 
عاصف��ة عمياء ف��ي ليل��ة حالكة 
 ، بس��هولة  رؤيت��ه  م��ن  الظ��ام 
القوي��ة  بدفقاته��ا  فاس��تهدفته  
وعرت ضخامته الكاذبة امام جميع 

السكان .

قصة قصيــــرة 

تلك الليلة توس��ط القمر زرقتها وعرضْت النجوم ملعانها 

للس��واقي، دخل��ْت غرفت��ي العلوية ممس��ًكا على صدري 

حقيبتي الصغيرة، نزعُت س��ترتي البيض��اء وفككُت أزرار 

قميص��ي األزرق واطلقُت عقدة ربطة عنقي الزهرية وعدُت 

إلى الباب وأحكمُت اغاقه؟ وكأني اجتنب أي زيارة مفاجئة 

تأكدُت من القفل مرة، مرتن ونظرُت من حولي. 

"اه��دأ". قل��ُت في نفس��ي. "ليتني احترر". همس��ُت لذاتي. 
وفي تلك اللحظة شعرُت بوجود شخص يراقبني! سريًعا 
غ��ادرُت التفكير والقل��ق وتوجهُت إلى اجله��ة اليمنى من 
الش��باك، أزحُت الس��تائر إلى جنب، أنواع من األلوان مرْت 
م��ن أمام��ي، األضواء تعل��و وتهب��ط من مطع��م يفصله 
عن غرفتي ش��ارع تزدحم في��ه الناس واحملال والس��يارات، 
س��معُت: "نع��رف مكان��ك!"، ورأي��ُت امرأة عجوزًا تش��به 
الس��لحفاة في خطواتها تتبعها عصاة تدّور فوق رأسها، 

تلبس الزي العس��كري املطرز بالشوك األسود في وجهها 
ينبت الش��عر؟! اقتربْت العجوز مني أكثر! حملُت من أسفل 
ثوبه��ا القصير أطفاالً تزحف عل��ى البطون وفي وجوههم 
الشاحبة شوارب وحلى! اقتربْت أكثر وهي متدُّ بيدها اخلشنة 
إلى عنقي!!! اختنقت، ش��هقُت مرة، مرت��ن، أفقُت! رأيت 
الشمس في كبد السماء والناس ُكل في شغله مشغوالً، 
مذعوراً لبست مابسي وهبطُت من غرفتي هبوًطا متعثًرا 

أحاول عدم التأخير -مثل ُكل يوم -عن عملي.

الغرفة العلوية

ساع������ات هرم�����ة قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة  قصة قصيــــرة 

علي لفتة سعيد

حسن البحار

حسن عبد الرزاق

خالد ناجي
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عمل ادبي لديك وددت إعادة كتابته وآخر قراته وادهشك ثم ادركت عدم اهميته ..
القاص والروائي محمد علوان جبر : 

بالتأكي��د ، وهذا مايعيش��ه الكاتب بعد أن يرى 
كتابه النور ، يتمنى لو أنه كتب فصا مضافا ، أو 
ح��ذف فصا او جزءا منه يعده في تلك اللحظة 
التي يصدر الكت��اب ، وهذا يندرج في خانة تلك 
االسرار التي يقيمها الكاتب مع نصه ، فا ميكن 
لكات��ب أن يرض��ى متام��ا على نص��ه ، فضا عن 
الشعلة املتجددة في اعماق الكاتب لكي يرقى 
بعمله الى شكل اكثر جودة واكثر عمقا ، فهذه 
املش��اعر اعدها بالنس��بة لي صادقة وتدل على 
عمق وجدية الكاتب في أن يتحول كتابه الروائي 
او القصصي او الش��عري .. هذا نوع من الرصانة 
، والبح��ث عن تفاصي��ل ابداعية تس��تطيع أن 
تس��توعب م��ا يحل��م الكاتب في رس��مه على 
ش��كل  قص��ة او رواي��ة او قصيدة ... بالنس��بة 
ل��ي ، اعيش الكثير من هذه املش��اعر بعد صدور 
كتاب قصصي او روائي .. رمبا هذا سببه املزيد من 
االح��ام التي تنمو كلما مر بنا الوقت او البحث 
عن الش��كل املعدل لتلك االح��ام ، يعني اكثر 
س��عة ودقة وجمال مما كتبته ف��ي رواية صدرت 
، في ح��ن أن الكتاب الذي يص��در يصبح ملكا 
خالصا للق��ارىء، هو من يقرأه وهو من يحاكمه 
ابداعي��ا او نقدي��ا .. عموما ه��ي ظاهره صحية 

تقوم على البحث عن اجلديد واملتألق . 
أما بالنس��بة لس��ؤالك الثاني عن الكتاب الذي 
قرأت��ه وادهش��ني ، وم��ن ث��م تبن ل��ي انه عدمي 
االهمي��ة ... اق��ول ل��ك بالنس��بة ملا قرأن��اه في 
مقتبل العمر � كان يعد من امهات االدب العاملي 
وعيون��ه � صحيح ان اغلب الكت��ب قامت على 
مدارس عديدة منها واقعية الى حد البس��اطة 
او الس��ذاجة لكن ما فعلته ف��ي ذائقتنا كقراء 

اليجعلنا � كما جاء في سؤالك � بعدم أهميته .. 
كل ماقرأناه واصبح كمنظومة معرفية تراكمت 
على مر الس��نن وفعلت فعلها ف��ي تفجير ما 
أع��ده أنا تفجيرا ابداعي��ا حققته رغم تواضعه 
.. قرأت دوستويفس��كي وابهرني وكذلك فكتور 
هيج��و وبلزاك وشكس��بير ومكس��يم غوركي 
وتولستوي و تش��يخوف وغيرهم الكثير الكثير 
.. في بعض الروايات التي كانت تسحرنا في تلك 
الفترة من حياتنا ، ال أستطيع أن اقول عنها أنها 
ليس��ت مهمة ، بل لم تع��د ذائقتنا والتطورات 
العلمي��ة التي جس��دتها الث��ورة املعلوماتية ، 
لم نعد نس��تطيع أن نعيد قراءته��ا مرة اخرى ، 
اق��ول بعض الكتب ، ولكن اغلبها تس��تحق أن 
نعيد قراءتها فاعمال دوستويفسكي الميكن أن 
نعدها انه��ا باتت قدمية ومس��تهلكة .. بل هي 
متجددة وكذلك االمر ينسحب على شكسبير 

وماركيز والكثير الكثير من أمهات الكتب .

القاص والروائي عبد الستار البيضاني :
اي عم��ل ادبي اكتبه تنته��ي عاقتي به بعد ان 
ينش��ر او يطبع وم��ن النادر ارج��ع اليه حتى من 
اج��ل قراءته، واحيانا تنته��ي هذه العاقة حتى 
بعد تبييضه، العمل االدبي عندي مثل الشهقة 
تخ��رج وال ميكن ارجعها.. فق��د خرجت بظرفها 
ودوافعها واسبابها، وبعض الشهقات تعبر عن 
احتراق او وجع او كبت في الروح الميكن التحكم 

بها...

الروائي علي عبد العال :
ف��ي الواقع ص��در لي عش��رة كتب ول��م يخطر 
عل��ى بالي تغييره��ا أو إع��ادة كتابته��ا. روايتي 
)جمر عراقي على ثلج س��ويدي( صدرت الطبعة 
الثاني��ة منها ولم اغير فيها س��وى جتاوز بعض 

االخطاء املطبعية.
أما بالنس��بة للش��ق الثاني من الس��ؤال فهذا 
يح��دث بع��ض األحي��ان، لي��س فيم��ا يتعل��ق 
بالروايات فقط بل يش��مل ذلك الكتب األخرى، 
سياسية او علمية أو شعرية أو دراسات نقدية. 
ه��ذا األمر من��وط مبق��دار تطور نض��ج الكاتب 
الثقافي واملعرفي الش��امل. وهن��اك العديد من 
الكت��ب التي اعجب كيف كن��ت مولعا بها في 

البدايات واعجز عن تصفحها حاليا.

الروائي عبد الرضا صالح  محمد :
إن موض��وع الرواية هو األهم ف��ي حمل الروائي 
عل��ى املباش��رة فيها واالنط��اق ف��ي كتابتها، 
ويأتي أسلوب تقدميه بواسطة اللغة للجمهور 
موضوعاً ثانوياً، ويعتمد جناحها أو فشلها على 
طريقة ذلك األس��لوب، وم��دى تفاعلية املتلقي 
مع��ه، وم��ا متنحه وس��ائل األعام ف��ي ترويجه 

وتقدميه.
إن ما يخص اجلزء األول من السؤال: نعم في البدء 
كنت أتصور أن رواية ) س��بايا دولة اخلرافة( التي 
نالت استحس��ان اجلميع وكتبت عنها دراسات 
كثي��رة من نق��اد عرب وعراقين تف��ي مبا قدمته 

فيها من معلومات مهمة، تنس��جم مع حجم 
احل��دث وتأثيره  على الش��ارع العراقي والعربي، 
ورغم هذا النجاح الكبير لكني اكتشفت فيما 
بعد أنها بحاجة إلى تقدمي أحداث أكثر وأوس��ع 
مما عرضته فيها، لذل��ك عمدت إلى كتابة جزءا 
ثاني��اً له��ا حتت عن��وان ) نبوءة غ��راب( وهو قيد 

الطبع.
أم��ا ما يخص اجل��زء الثاني من الس��ؤال، فليس 
لدي أي من أعمالي أدهشني في البدء ثم توضح 
ل��دي ع��دم ج��دواه، ألن معظم روايات��ي واقعية 
تنبثق من معاناة بلدي وش��عبي، ومتس حاجاته 

وأمنياته.

الروائي ياســين شــامل
عندما يش��رع الكاتب ف��ي كتاب��ة روايته، البد 
أنه ميتل��ك وجهة نظر في مجم��ل العمل الذي 
خط��ط إلجن��ازه، ويح��اول إيصال وجه��ة النظر 

للقارئ بغض النظر إن كان هذا القارئ حساساً 
أو س��اذجاً عل��ى راي اوره��ان بام��وك ، والرواي��ة 
الت��ي يت��م كتابتها تس��تحضر تص��وراً معيناً 
حلي��اة متخيل��ة، أو غي��ر ذلك،  ولي��س بالضرورة 
أن تك��ون خاضعة متاماً الش��تراطات الس��رد، أو 
نظري��ة الرواية كدليل عمل فقد ُكس��ر الكثير 
م��ن احلواج��ز عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر، 
التسلسل الزمني ألحداث الرواية، إال أنه يحاول 
رفع مس��توى الرواية من خ��ال العناصر الازمة 
للتعبي��ر، وكلما كانت هذه الرواية حتتوى اجلدال 
الضمني وتثير التس��اؤالت، كلما كان خطابها 

فعاالً.
وعندما أنتهي من كتاب أية رواية أقوم بعرضها 
على متخصص��ن وقراء عادين، واس��تفيد من 
ماحظاتهم قدر االمكان، حتى تنتهي مس��ودة 
العمل إلى ش��كلها األخير، وبذل��ك ال اتردد في 
دفعها إلى دار النشر، وال أفكر في إعادة كتابتها، 

بل أفكر في عمل جديد.

نعم في بداي��ة قراءت��ي للرواية كنت 
وأول  عبدالق��دوس  احس��ان  بقص��ص  مولع��اً 
رواي��ة قرأته��ا "ال أنام"، وبعد ق��راءة روايات جنيب 
محفوظ، وجدت الف��ارق الكبير بن األثنن، وقد 
اس��تفدت كثيرا م��ن املكتبة املركزي��ة العامة، 
وم��ن املكتبة العامة في القضاء الذي اس��كنه 
ولي ذكري��ات جميلة واصدقاء مازلنا نتذكر تلك 
األي��ام التي تفتح��ت فيها عقولن��ا على عالم 

املعرفة والرواية.

الروائي حســن البحار :
العم��ل الروائي فن األحداث فيه الش��خصيات 
اخملتلف��ة ف��ي األفع��ال وردود األفع��ال، وه��و من 
أوس��ع مجاالت األدب النثري الذي يقبل احلداثة 
باس��تمرار من هنا تأتي الرواية كشكل حداثوي 
يعبر ع��ن الواقع الذي ال يخلو م��ن اخليال، وهي 
ال تخل��و م��ن الصعوب��ة ف��ي ترتي��ب قواعدها 
الفني��ة عند وصف املواضي��ع العاطفية والزمن 
والنفسية، لذلك قد يكتشف الروائي بعد وقت 
طويل م��ن نتاجه الروائي أن��ه بحاجة إلى إعادة 
كتاب��ة روايته حس��ب ما جد م��ن متغيرات في 
هذه املواضيع أو فقدان إش��ارة كان من الضروري 

سردها أو حذف أخرى.
اما فيم��ا يخص الدهش��ة في رواية م��ا، هناك 
الكثي��ر م��ن الرواي��ات الت��ي الهبت مش��اعرنا 
في أي��ام الق��راءات األولى ملا فيها م��ن مواضيع 
كانت حتاكي بشكل مباش��ر شغفنا الشبابي 
والطموح، وبعد س��نن -أي عند عبورنا األربعن 
-نكتشف أن هذه التي الهبتنا ال تعني بالضرورة 
ه��ي األهم ف��ي الوقت احلالي، ه��ذا يعتمد على 
ما اكتس��ب القارئ م��ن ثقافة عالي��ة أو ابتعاد 
يفرضه العمر عن محف��زات كانت واقًعا مهًما. 
لذلك نعم، هناك روايات ادهشتنا في عمر معن 
وبعد س��نن نكتش��ف انها لم تكن بهذا القدر 

من الدهشة.

القاص والروائي حميد الربيعي :
ل��م يحدث بحيات��ي االدبية مثل ه��ذا املوضوع، 
فان��ا رجل منظم ف��ي حياتي العام��ة واخلاصة 
ونادرا ما أقدم على مشروع بدون دراية ومتحيص، 
احداثه��ا  بهندس��ة  ل��دي  تب��دا  الرواي��ة  ف��ي 
عل��ى  اضع��ه  اخملط��ط  وه��ذا  وش��خصياتها، 
التمحيص ستة اش��هر من هذا اجلانب ال ميكن 
ان مير موضوعا سرديا واندم عليه سواء بالتغيير 
او التبدي��ل فلي��س م��ن صفتي االس��تعجال او 
الركض وراء األح��داث او كتابة رواية جتارية كما 
يفعل اآلخ��رون، عادة ما يأخذ من��ي التخطيط 
والكتاب��ة ث��اث س��نوات وهي مدة ت��كاد تكون 

كافية التفحص موضوعي وال استعجله.
هنال��ك بعض اللقطات )املش��اهد( ف��ي رواياتي 
الس��ابقة امتنى تطويرها مبعنى اع��ادة كتابتها 
بش��كل آخ��ر، وه��ذا ن��اجت ع��ن قيم��ة التجربة 
احلياتي��ة وتطورها وم��ا نراه اليوم ونلمس��ه هو 
لي��س بالضرورة ما كان باألم��س، فاحلياة تفرض 

علينا اساليب فنية جديدة ومتطورة كل حن.
أن��ا انتجت خم��س رواي��ات وبن واح��دة وأخرى 

ثم��ة فاص��ل زمني كاف��ي الس��تيعاب االحداث 
واملتغي��رات في اجملتم��ع فضا ع��ن أن كل رواية 
تتن��اول ثيم��ة م��ا تختل��ف جذريا ع��ن األخرى 
وخبرتي احلياتية والعلمية والعملية والس��ردية 
جعلتني احيط بهذه الثيمات بشكل تفصيلي.

القاص والروائي حسن السلمان :
كا العمل��ن الروائين اللذين اصدرتهما وهما " 
قلع��ة طاهر " و " ني��ران " متنيت اعادة كتابتهما 
ولكن ليس بش��كل ش��امل وجذري ، وامنا متنيت 
ان اج��ري تعديا هنا، او اضاف��ة فصل هناك، او 
تغيي��ر فق��رة، او ح��ذف فصل، او اخت��زال بعض 
الفص��ول. وذلك ألن الكات��ب، اي كاتب، وهو في 
غم��رة انهماكه ف��ي كتابة نصه تفوته اش��ياء 
كثي��رة لم يك��ن حلظته��ا منتبه��اً له��ا، وهذا 
يعني ان قضية اكتم��ال النص وكماله وإغاقه 
قضية بعيدة املنال. فمادمن��ا أمام كتابة " نص 
" وفق مفهومه احلديث، ف��ان ذلك يعني إننا إزاء 
فضاء مفتوح الميك��ن بأي حال من االحول وضع 
حدود له او نهاية حاس��مة. ام��ا العمل الروائي 
ال��ذي ادهش��ني ف��ي البداي��ات ثم اكتش��فت 
الحقاً ع��دم اهميته، ففي احلقيق��ة هناك اكثر 
من عم��ل. فمعظ��م روايات " اجاثا كريس��تي " 
كانت تدهشني، ولكنني اكتشفت أنها خالية 
م��ن العمق واالف��كار واللغة االدبي��ة ذات البعد 
الشاعري ، اذ لم تكن س��وى حبكات بوليسية 
تتوخى الترقب ومتابعة س��ير اجلرمية الغامضة 
وصوالً للحل. كذلك اس��تهوتني ف��ي البدايات 
رواي��ات " جرجي زي��دان " التاريخي��ة مثل " فتاة 
غس��ان " و " ارمانوس��ة املصري��ة " حي��ث كنت 
ش��غوفاً بس��رد االح��داث التاريخي��ة ولكنن��ي 
بعد حن اكتش��فت خلو مثل هذه الروايات من 
اإلبداع الفني ، وس��طحية حكاياتها التي بدت 

لي أنها، أي حكاياتها مقحمة إقحاماً.   

في سيرته يترك االديب وراءه عددا من المنجزات األدبية ضمن فضاءات القصة والرواية، يكتبها بوعي مرحلة معينة، قد يكون تجاوزها وتطورت 
ادواته الفنية واتسعت مساحة وعيه ..  )االتحاد الثقافي( ارتات التوجه لعدد من المبدعين المشتغلين في حقل السرد واستطلعت آرائهم من 
خالل سؤال محدد، جاء كاالتي  ... هل هناك عمل ادبي لديك وددت إعادة كتابته بعد صدوره ؟ وعمل روائي أدهشك في بداياتك ثم أكتشفت بعد 

حين عدم أهميته وجديته ؟

محمد علوان جبر : انه سر من االسرار التي يقيمها الكاتب مع نصه
حســـن السلمـــان : لـــدي عمليـــن روائييــــن تمنيــــت اعادة كتابتهمــــا

القاص والروائي عبد الستار البيضاني : اي عمل ادبي اكتبه تنتهي عالقتي به بعد ان ينشر

علي عبد العال : لدي عشرة كتب ولم يخطر على بالي تغييرها أو إعادة كتابتها
ع الكاتب في كتابة روايته البد أنه يمتلك وجهة نظر في مجمل العمل  ياسين شامل: عندما يشر
عبد الرضا صالح محمد : اكتشفت فيما بعد أننا بحاجة إلى تقديم أحداث أكثر وأوسع بعد كتابة أعمالنا

ا.ث: فهد الصكر
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ُم���ت���ع���ّب���د أق��������اَم م���ح���راب���ه ف����ي ال���ّص���خ���ر ح����ّي����ا

سيرة جديدة عن جورج أورويل
تكشف كيف أوحت له زوجته  بفكرة روايته الشهيرة 1984 

انطوني فلو، فيلس��وف انكليزي معاصر، ولد في عام 
1923 و توفي عام 2010، امضى هذا الفيلسوف حياته 
املعرفية كلها تقريبا، بوصف��ه ملحدا عنيدا مدافعا 
عن عقيدة االحلاد بضراوة معرفية قل نظيرها، بل كان 
يعزى اليه الفضل االكبرفي اقناع عدد كبير من الناس 
في التحول من عقيدة االميان الى االحلاد، ولذا كان يتم 
النظ��ر اليه بوصفه، اكبر مدافع عن عقيدة االحلاد في 
القرن العشرين ، وكانت احدى عباراته الشهيرة تقول 
) ان على االنس��ان ان يفترض احلاده مسبقا حتى يعثر 
عل��ى الدليل التجريبي ال��ذي يثبت له ان اهلل موجود ( 
انتقد فلو بش��دة فكرة وجود حياة بعد املوت، و حرية 

االرادة البشرية مبا ينسجم وعقيدة االحلاد .
ف��ي العام 2004 اعل��ن والءه ملذهب الربوبي��ة، قائا ان 
علين��ا ان نتبع حياتنا الى حي��ث يقودنا الدليل ، و في 
 there is a العام 2007 اصدر كتابه الش��هير ثم��ة اله

God معلنا اميانه الصريح باهلل .
تع��رض " أنطوني فل��و " بعد حتوله ال��ى حملة نقدية 
ش��ديدة ش��نها عليه جم��ع غفير م��ن امللحدين ممن 

مت له��م اعان احلادهم ثق��ة باالدلة الفلس��فية التي 
عرضها ف��ي بحوثه لصالح االحل��اد، وكان في مقدمة 

اولئك احملتجن بطبيعة احلال ، ريتشارد داوكنز.
يق��ول فلو في رده على نقد داوكن��ز له ، مبديا رأيه في 
كت��اب )وهم االله ( ؛ أّن داوكنز ق��د تعّمد التدليس في 
املس��ألة، أن كتاب وهم اإلله للكاتب امللحد ريتشارد 
داوكن��ز يُلفت النظ��ر ف��ي املق��ام األول، لكونه حقق 
أكثر من مليون نس��خة من املبيعات، غي��ر أّن ما جتدر 
اإلش��ارة اليه على نحو أكثر من اإلجناز اإلقتصادي، هو 
محت��وى الكت��اب أو باألحرى فقر الكت��اب للمحتوى، 
حيث يبن داوكنز في كتابه هذا، أنه قد أصبح وزماؤه 
العلماني��ون منوذجاً ملا كان يعتقدونه أنه مس��تحيل، 

أعني التعّصب العلماني .
يضيف البرفس��ور )فلو( : مبس��اعدة من نسختي من 
قام��وس أكس��فورد، يُعرف مف��ردة " تعّص��ب" بأنها : 
متّسك حرون، ال تسامَح فيه، متأصٌل لوجهة نظٍر ما .

اننا جن��ُد في فهرس��ت كتاب داوكنز خمس��ة مصادر 
آلينشتاين، هّن : قناع آينشتاين، واخاقية آينشتاين،  
وفي اإلله الشخصي آلينشتاين، وغاية احلياة، وأخيراً، 

في وجهة النظر املتدينة آلينشتاين.
غير أّن داوكنز ال يأت��ي على ذكر القضية األكثر أهمية 
ع��ن آينش��تاين، أعن��ي قول��ه: " إّن التعقي��د الكامل 
اخلاص بعالم الفيزياء قد قادُه الى اإلعتقاد بأنه يجب 

أْن يك��ون هن��اك ذكاٌء إلهي يكمُن خلفه " ش��خصيا 
أعتقد أنه من الواضح، إّن هذه احلجة إذا كانت تنطبُق 
على عالم الفيزي��اء، يجب أْن تكون أكثر قّوة ووضوحاً 

إذا ما جرى تطبيقها على عالم البيولوجيا .

ثّمة فتنة خرساء أغوت املتعبَد ، شّدته 
ألن يكتب عنها .

وثّمة مقال كتبه قبل أن أخلق ، ش��ّدني 
ألن أزورها .

ه��ذه الفتن��ة ينض��ُح به��ا  جبل صنن 
،الذي وجَد في��ه ميخائيل نعيمة منهاً 
ثّراً للتأمل والكتابة ، فبماذا ساَل احلبُر؟

" تباركِت الّصخورُ ..
تبارك أْس��وُدها ، وأبيضها ، وما اتكأ وما 
اضطج��ع ، وما قع��د  القرفصاء ، تبارك 
ما انف��رد واعتزل ، تبارك عروش��اً للبدور 
والنسور ، ومساكن للعصافير ، ومعابد 
للنس��اك ، ومقائل للرياح والنس��ائم ، 
تب��ارك صمتها ما أفصحه ، وس��كونها 

ما أرهبه! 
تباركت ، تباركت الصخور."

هل هو حدس الش��اعر ، وفراسة املبدع 
في قراءة اآلتي؟

وكأّن ميخائيل نعيمة يعرف أنه سيرقد 
إل��ى األبد في أحضان الّصخور ، هو الذي 
عّبر ع��ن مودٍة عميقٍة بين��ه وبينها ، ما 
استطاع حن كتب مقاله في أربعينيات 
القرن الفائت ، ونش��ره ف��ي مجموعة " 
البيادر" عام 1945أن يفّس��ر هذه املوّدة ، 

وال حتديد الّزمان الذي نشأت فيه !
ولكّنه اعترف : " أحّسها عميقة وثيقة 
، بعيدة الغ��ور والقرار، فلعلها تعود إلى 

يوم كنُت طينة في يد اهلل ." 
أراد أن يلتص��ق بالّصخور تلك املنتصبة، 
املتواجدة، التي عكس��ت ل��ه كّل ألوان 
الش��موس، وبه��اءات األقم��ار، ومّدت��ه 
بوه��ج الهجي��رة، ول��م تبخ��ل بظ��ال 
الّس��حاب ، ورطوب��ة الضب��اب، إضاف��ة 
إل��ى س��يمفونية أزلّية كان يس��معها، 
تعزفها األزمنة ، لقد فتنته فارتبط بها، 
تعل��ق بها إل��ى درجة العش��ق والهيام، 
هذا االرتب��اط جعله يبحُث عنها، فكان 
إن رآه��ا من بعي��د ، راح يتماه��ا جيداً، 
فيكتفي مبا تختزنه عيناه من مش��اهد 
أنسها وهدوئها ، ووقارها ، يدرك موّدتها 
، وإذا ما أتيح له أن ياقيها ، أو يعثر على 
إحداه��ا – إذ ال فرق لديه ب��ن حجومها 
يعش��قها  كان   ، ولونه��ا  وأش��كالها 
فحس��ب وكيفما كانت – فُيحس جذالً 
ف��ي دمه ، وانتش��اء يتقافز ب��ن جنباته 
، وإن متك��ن من ملس��ها ، م��ّد لها أصابع 
مترف��ة بالّرفق واملوّدة ، مناش��داً إياها أن 
حتتضنه حن تفارق الّروح اجلس��د ، ألنّه 
يرى فيها متاسكاً من األلفة آيات ال ميكن 
الم��رئ أن يتلوه��ا كامل��ة ، ووج��د فيها 
تراّص��اً يس��رُد ماح��م ، وفي تس��اندها 
عظات بليغة ، وفي تش��ابكها عّبر عنه 
في مقالته قائاً :" هندسة تبهُر البصر 
، وفي تكوينها أشكاٌل حتّير الفكر ، وفي 

أشكالها رسوٌم ومتاثيل ورموز ال يدركها 
خيال  ، وكم جتّرأ ودخل  أعماقها  التي ال 
تنفذ إليها الشمس، فاحتضنته كامرأة 
ترغ��ب بأمومة فتودعه في أحش��ائها ، 
ليرى أمكنة مظلمة وكه��وف ، ومغاور، 
أحيان��اً تضي��ُق ، وأحيان��اً تتس��ُع ، مّرة 
تس��تقيُم ، وم��ّرة تتع��ّرج ، وتتش��ّعب ، 
ومتت��ّد إل��ى ظلم��ات كثيفة ، س��حيقة 
تختزُن غموضاً وس��ريّة أبت أن تخترقها 

حرارة أو شرارة .
وكثي��راً م��ا اكتش��ف أماكن بت��ول، لم 
تفض بكارتها ، ولم تلمسها يد إنسان، 
وال وطئتها ق��دم. هذه األماكن ليس لها 
عاق��ة س��وى بالّريح والبحر والس��ماء 

املشرعة فقط .
مش��ينا طوي��اً ف��ي ال��ّدروب الّضيق��ة 
ب��ن الّصخ��ور، تظللنا أش��جار البلوط  
الت��ي نبت��ت بن الّصخ��ور ، وم��ا يلفت 
االنتب��اه ويدف��ع إل��ى االحتف��اء ثم��رات 
البلوط املرمتية واملتس��اقطة في الّدروب 
الّصغيرة ، والت��ي دفعتني ألن ألتقطها 
وأبارك بها بيتي ، خاصة تلك التي كانت 
عل��ى غص��ن كان مخيم��اً ف��وق ضريح 
ميخائي��ل نعيمة ، قطفته��ا وجلبتها 
معي مفعمة برائحته وبأنفاسه ، ال زلت 
أحتفظ بها على الّرغم من مرور سنوات 

طويلة .
إذاً .. اهتدين��ا إلى املكان  كما اهتدى هو 
إلي��ه قبل عق��ود ، رمّب��ا ذات صيف ، ولم 
يع��د يرغب مبفارقته ، أراني أتخّيل كيف 
اتّخذه قبلة ، فألفه أكثر من منزله ، وراح 
يزرُع أياماً ينتش��لها من العمر ويلقيها 
ف��ي أرجائه ، حت��ى أّن بع��ض أصدقائه 
أطلق عليه اس��م " مدينة األش��باح " إذ 
يبلُغ الّصمت فيه صمت األموات ، ولكن 
ميخائيل نعيمة عشقه واتخذه محراباً 
يقيم فيه عبادته ، وتذكرت مقال املتعبد 

عن هذه املدينة الذي ذكر فيه  : " .. 
أما مدينة األشباح ، فتشغل حّيزاً ضّيقاً 
م��ن األرض ، ال يتجاوز املائت��ي متر طوالً 
وعرضاً ، ما من صخر هناك ، ضخماً كان 
أم ضئي��اً ، إال كان ذا ق��در وقيمة ، وكان 
حيث هو حرفاً ال ميكن استبداله بسواه 
، أو نقطة ال غن��ى عنها كالنقطة التي 

متّيز النون من الباء."
 واقتربن��ا ، كان يتفك��ر به��ذا الك��ون 
كما ه��ي عادته ، متثال��ه النصفّي كبير 
ج��داً ، يوّضح القس��م العل��وي ، حيث 
الكتف��ن والّرقبة وال��ّرأس ، يرتدي بذلة 
أنيقة وربطة عنق تضبط جتاعيد العنق 
،متأم��اً الطبيعة ، أصابع يده اليس��رى 
عل��ى وجه��ه ، إصبع تتجه باس��تقامة 
نح��و صدغ��ه ، واثنت��ان وضعهما على 
ذقنه ، وابتسامة العارف الّراضي ترتسُم 

على ثغره .

كان منس��جماً م��ع ذاته ، يس��كُن في 
هدوٍء وتناغ��ٍم مع الطبيعة الّس��اكنة، 
فحيات��ه ب��دت كم��ا كانت علي��ه قبل 
وفات��ه، ليس فيها عنف وال صخب ، وإمّنا 
ه��دوء وس��كينة ، حت��ى كتاباته كانت 
صدى له��ذه الهدأة  ، فمن ق��رأ ديوانه " 
همس اجلف��ون " فإنّه يلمح ذلك ، ابتداء 
م��ن عنوانه إلى القصائد التي فيه ، لقد 
متّيز ميخائيل نعيم��ة بحّبه للطبيعة ، 
واندماج��ه فيها اندماج عاش��ق مدنف 
، مل��ا توفره ل��ه من جم��ال وروعة وصفاء 
وتأم��ل. كان مؤمن��اً به��ا كإميان��ه باهلل 
وخيال اإلنسان، إذ كان يعتبره، أي اخليال 
، ق��ادراً عل��ى االرحتال واالنط��اق في كّل 
األم��داء واألبع��اد ، فهو حّر غي��ر مقّيد ، 
بينم��ا العق��ل فبرأيه قاص��ر على إدراك 

الذات اإللهية .
هذا االنس��جام مع الطبيع��ة كما قلنا 
خل��ق من��ه فيلس��وفاً، يرت��دي مس��وح 
ش��اعر، أو ش��اعر يلبُس أردية فيلسوف 
، وق��د جتلى ذلك من نثره، وش��عره، وذلك 
ف��ي قصيدة له بعنوان " من أنِت يا نفس 
؟" يتساءل عن مصدر النفس اإلنسانية 
، هل أتت م��ن أمواج البح��ر، أم انحدرت 
م��ع الّرع��د ، أم انفصل��ت عن الب��رق، أم 
تراه��ا انبثقت من الفج��ر، أم هبطت من 
الش��مس، أم ولدت م��ن الّري��ح ، أم إنها 
م��ن األحل��ان ؟ ث��م يق��ول بع��د كّل هذه 

التساؤالت :
إيه نفسي ! أنت حلن فّي قد رّن صداه 

 وقعتك يُد فنان خفّي ال أراه 
أنت ريٌح ونسيٌم ،أنت موج 

أنت برٌق ، أنت رعٌد ، أنت ليل 
أنت فجٌر ، أنت فيض من إله .

إنّها كّل هذه املتناقضات ، إنها وال ش��ك 
برأيه بعض عطاءات اإلله .

حن رأيت متثاله يجلوه الّصمت والّرهبة 
، تذكرت متث��ال أبي اله��ول، إذ جتمعهما 
الّس��كينة والعب��ادة  والع��زوف عن كّل 
ما يش��غل الن��اس. كان انقطاع��اً الفتاً 
إل��ى التأم��ل ، أل��م يق��ل س��ابقاً :" أجلأ 
إلى ه��ذا املكان في أي��ام الّصيف ، كلما 
تاقت نفس��ي إل��ى التعّري م��ن مهرجان 
الناس ومش��اكلهم ، وعناكب املعيشة 
وأوصابه��ا ، وإلى االس��تحمام في بحور 
الّس��كينة التي ال ش��واطئ لها ." ها أنا 
أنظ��ر إليه ، لقد ب��ات مقيماً هنا في كّل 
الفصول ، بات ف��ي جوف صخرة كبيرة ، 
حت��رس مدخلها بطمة وبلوطتان ، وهدوء 
ال قرار له ، وإذا خالط قدسية هذا الهدوء 
ص��وت ، فهو ص��وت زقزقة عصف��ور ، أو 
طنن نحلة تبحث في خضّم هذا املكان 
ع��ن رحيق ، أو رف��ة جناح ، أو وشوش��ة 
النسائم بن أوراق البطمة والبلوطتن ، 
والي��وم خالط الهدوء إضافة إلى ما ذكر، 
دقات قلبي ، وبعض همس��ات الكوكبة 

التي ترافقني .
إلى األس��فل م��ن التمث��ال املنحوت في 
الّصخ��ر حل��ٌد للمتعبد ، ال��ذي أقام فيه 
، كان ب��اب اللحد مفتوح��اً قلياً ، كتب 

عليه عبارات من تأليفه جاء فيها : 
" طفلك أنا يا ربي ،

وهذه األرض البديعة ، الكرمية ، احلنون ، 
التي وضعتني في حضنها 

ليست سوى املهد ، أدرُج منه إليك ."
حن جلست القرفصاء أمامه طلب مني 
األس��تاذ هاني من��دس ، أن أفت��ح الباب 
احلج��ري  ، وللوهل��ة األول��ى م��ددت يدي 
ألفع��ل ، فانطلقت ضحك��ة مجلجلة 
من��ه ، أردف بعدئ��ذ: إّن كّل م��ن زار القبر 

يحاول فتح بابه !.
أم��ام الب��اب اس��تلقى كت��اٌب حج��رّي، 

وبجانب��ه قل��م، كأنهم��ا يدع��وان الزائر 

ألن يخ��ّط بيده ما يج��ول في خاطره من 

مش��اعر وأفكار وأحاس��يس، إبان زيارته 

للضريح .

رحُت أنظ��ر إلى ما يعل��و التمثال، حيث 

مدى من الصخ��ور، فأينم��ا امتّد نظرك 

جتد صخوراً بيضاء تش��ي بنق��اوة فريدة 

يكس��وها صم��ت أبي��ض ، فتظ��نُّ أنها 

تدخ��ل في غيبوبة بيضاء، أو قران س��رّي 

عقد بينه��ا وبن ينابيع اخللود ! وعجبت 

كي��ف للّصخور التي أقف إلى جانبها أن 

حتتم��ل كّل هذا الثقل ؟! ألم يقف مثلي 

الفيلس��وف ميخائي��ل ذات زمن ، وينظر 

إليها ويعجب للتي في األس��فل كيف ال 

تنس��حق حتت ما حتمل من األثقال ؟ بلى 

قد تفكر وتأمل وتساءل :" كيف ال تشكو 

وال تئنُّ وال تُس��حق ؟! كيف للّصخور في 

األعالي أن تثبت قروناً تلو قرون وال تصاب 

بالّدوار ، فتهوي إلى أسفل .؟! "

وأضغ��ط عل��ى جبهت��ي ، لق��د أصابني 

دوار، ولك��ن مم ؟ بالتأكيد من روعة وجال 

امل��كان أوالً، وثاني��اً من عظمة اإلنس��ان 

االس��تثنائي الّراق��د هنا ، وأن��ا أقيم في 

حضرته ومداه ، وأس��تلهم م��ن كتاباته 

معن��ى احلي��اة ، ألم يقل ف��ي قصيدة له 

كتبها عام 1924:

" وعندما املوت يدنو واللحد يفغر فاه 

أغم��ض جفونك تبصر ف��ي اللحد مهد 

احلياه ."

ففي هذا القبر الذي أجلس بهيبة أمامه 

، يفور ن��ور احلياة، وإالّ م��ا معنى أن نذكر 

ميخائي��ل نعيمة ونرّدد م��ا كتب من نثر 

وشعر ؟!.

كتابة - يسندا مكستون غراهام
         ترجمة - أحمد فاضل

في  سيرتها  الصادرة  حديثاً عن الشاعر والكاتب البريطاني الشهير  
ج��ورج أوروي��ل " إيلن  : صناعة  جورج  أورويل " ،  تذكر س��يلفيا توب  
تفاصي��ل  مهم��ة عن��ه ، وكيف أوح��ت  إيلن مود  أو شوجينيس��ي  

بفكرة  روايته  الشهيرة  1984 ،
ففي  عام  1934 ،  ظهرت  قصيدة  في  مجلة  مدرس��ة   س��ندرالند 
تش��يرش  الثانوي��ة ،  كتبته��ا  إيلن  مود أوشيغنيس��ي  عنوانها   " 
نهاي��ة الق��رن ، 1984 " ،  تنبأت  القصيدة  مبس��تقبل  ق��امت ، يُتخلى 
في��ه  عن الكت��ب ،  مما  يؤدي  إل��ى " احلرق الذهن��ي " ، وبعد مرور عام 
على كتابة  تلك  القصيدة  ، ستلتقي  إيلن  ذات  الشعر الداكن مع 
جورج أورويل  في  حفلة  في  ش��قة  في هامبس��تيد بلندن ، هو لم 
يرفع عينيه الزرقاوين  الثاقبتن  عنها  وحتادثا  طوال  املساء ، ليصرح  
بعده��ا  ملضيفه : " اآلن ، ه��ذه  النوعية  من الفتيات التي  أرغب  في  

الزواج منها " 
، واقت��رح في غضون أس��ابيع اإلرتباط بها مع أن��ه كان يعيش وضعاً 
اقتصادياً مزرياً ، لدرجة أنه ال يس��تطيع حتمل سوى خامت  رخيص من 

نوع وولوورثس .
لم  يتم  اكتش��اف  تلك  القصيدة  " نهاية القرن 1984 " إال  في عام 
2001 ،  وم��ن  املؤك��د  أن��ه ليس  م��ن  اخليال  أن تقت��رح ، كما كتبت 
مؤلفة هذه الس��يرة الذاتية الرائعة لزوج��ة أورويل األولى ، أن قصيدة 
إيل��ن  زرع��ت  بذورها  في  أذه��ان  أورويل  ليخرج  لن��ا بتلك التحفة 
اخلالدة " 1984 " ، حيث  تدور أحداث  الرواية  في  دولة أوشيانيا حيث  

األيدلوجي��ة  هن��اك  ه��ي  االش��تراكية   اإلنكليزية   أو ما  يس��ميه 
احل��زب  الداخلي  ب� )اإلجنس��وك(  وحيث اجملتمع هناك مقس��م لثاث 
طبق��ات  :  طبق��ة  " احلزب  الداخلي "  ونس��بتها   اثنان   باملئة   من 
الس��كان   وطبقة " احلزب اخلارجي " ونس��بتها  ثاث عش��رة  باملئة 
منهم ،  وأخيراً  توجد  الطبقة  " العامة " وفوق  هذه  الطبقات كلها 
يوجد  احلاكم  املس��يطر املس��تبد  أو " األخ األكبر " وهي الشخصية  
التي أصبحت من  أكثر الشخصيات الروائية شهرة بل إنها أصبحت 
رمزاً  ألّي  عملية اس��تبداد  أو جتس��س  أو قمع ، فهو  ال  يهتم  بخير 

اآلخرين  ليكون  اهتمامه  فقط  بالسلطة . 
اس��تعادت  املؤلف��ة  الكندية  س��يلفيا ت��وب ببراعة عب��ر صفحات 
س��يرتها هذه  نكهة زواج أورويل ، الذي اس��تغرق تس��ع سنوات قبل 
أن يصب��ح أورويل  مش��هوراً ، فق��د كان مؤلفاً غير مع��روف ، يكافح  
في محاولة للتغاضي  عن  س��نواته  اجليدة  في  إيتون ، حيث ش��رع 
الزوج��ان في حي��اة  طيبة  ف��ي  الثاثينيات ،  ففي  مزرع��ة  والديها  
مكثا فيها لفترة من الزمن أطلقا خالها على عنزتهم  املدللة اسم  
مورييل وهو  اس��م  إحدى  عمات  أورويل  ، )س��يكون  هناك  في وقت 
الحق  عنزة في روايته  القادمة  "  مزرعة  احليوانات  "  تس��مى   أيضاً  
موريي��ل ( ، وكان ف��ي  كل  صباح  يخرج  في  الس��اعة  6:30  صباحاً  
ليجلب  احلليب ، من  عنزته مورييل ويس��جل بدقة عدد البيض الذي 

وضعته كل دجاجة . 
وتنتقل س��يلفيا توب لصفحة أخرى من س��يرتها للحديث عن إيلن 
الت��ي التحق��ت  إلى  جانب  زوجها  حينما  ذه��ب  للقتال  في  بورما 
، حيث  قامت مع اخلدم ببذل كل ش��يء من أجل��ه  بالتقاط  العادات  
السلوفانية  ، مثل إلقاء سجائره على األرض وعند عودتهما من بورما  
كرس��ت إيل��ن  حياتها  لتكون  مس��اعدة  وكاتبة  ل��ه  ، لم يكن أي 
منهما بصحة جيدة في الواقع ، هناك اإلش��ارة  للكثير من األمراض 
في هذا الكتاب بحيث  تش��عر  أن  الصفحات  ذاتها  معدية ،  حيث  
واصل  أورويل مضطراً إلى قضاء شهور في املصحات ألنه كان يسعل 
دماً ، جعل هذه  احلياة  التي  يحياها  أكثر إرهاقاً  إليلن  التي  اضطرت    
إل��ى زيارته ) بدءاً من الس��ير ملس��افة ثاثة أميال فق��ط للوصول إلى 
محطة الس��كك احلديدية ( ،  وكذلك  كتاب��ة  مخطوطاته  ، ورعاية 

احليوانات والنباتات مبفردها .
لق��د  كانت  مش��دودة  ج��داً بالقيام  ب��كل هذا  وكان هو  مش��غوالً 
بالكتاب��ة  وامل��رض ، بحي��ث لم ياح��ظ أن إيلن ، الت��ي كانت تعمل 
بنفس��ها حتى العظم  ،  تعاني  من  املرض  بش��كل  أس��رع  ،  كما  

وتفرد  السيرة صفحات عديدة لرحلته إلى إسبانيا بعد  بضعة  أشهر  
من  زواجهما  في  عام  1936 ،  للقتال  في  صفوف  اجليش  اجلمهوري   
تبعت��ه  إيل��ن  هناك  بعد  ذلك  بوق��ت  قصير ، حصلت  بعدها  على  
وظيفة س��كرتيرة  ملمثلة   حزب   العمل   املس��تقل  في  برشلونة  ،   
والتي استمتعت  بها كثيراً ، وفي  غضون  ذلك  أطلق الفاشيون النار 
على  زوجها  في  الكتف ، وبفضل  التنظيم والعناية الس��ريعة ل�ها 
،  متكن الزوجان من الفرار بالقطار ، قبل أن تصبح احلرب س��يئة حقاً  

حيث  عادوا إلى كوخهم الذي هجروه سنن عديدة .
كان  زواج  أوروي��ل  زواج��اً  منفتح��اً ، لكنه حم��ل الكثير من األحزان  
بس��بب  أن  الزوج��ن  ل��م يس��تطيعا  أن ينجب��ا  طفاً ، ق��د  يكون  
الس��بب في  ذلك هو الهجوم  اخلفيف  ال��ذي أصاب إيلن باألنفلونزا 
اإلسبانية في  وباء  عام 1918 ، ورفض أورويل   اخلضوع   لفحص  طبي  
،  معتقداً  أنه  " مثير لاش��مئزاز" ، ومع ذلك ، فهناك شعور حقيقي 
بأن هذين الش��خصن كانا يعيشان بروح واحدة عظيمة ، حيث وجد 
االثنان   أن شركة بعضهم البعض حتفزهم باستمرار ، تقول سيلفيا  
إنها بفضل إيلن ، أخذ نثر أورويل روحاً جديدة ، وقد الحظ العديد من 
النقاد حماس��ة جديدة في كتاباته بع��د أن التقوا  على الرغم من أن 

أحدا لم ينسب إليها الفضل .
ع��اد  الزوجان  إلى  لندن ،  مس��تأجرين  ش��قة  وحصل كاهما على 
وظيفة   في  زمن  احلرب ،  إيلن  في  وزارة التجارة ، وأورويل كمساعد  
للمحادثات  في  خدمة  BBC Foreign Service ، ومن املثير  للدهشة   
ف��ي  ماي��و / آي��ار  1944 ،  تبنى الزوجان طفاً هو ريتش��ارد ،  الس��يرة  
تطلعنا  بعد ذلك على  واحدة من الرسائل القليلة للغاية التي بقيت 
س��املة  ، هي آخر رس��الة أرس��لتها إيلن إلى  زوجها في عام 1945 ، 
طالبة احلصول على إذن موقَّع عليه لدفع   تكاليف عملية استئصال 

الرحم  قائلة : 
" ال أعتقد  حقاً  أنني  اس��تحق  املال ،  ولكن  ماذا أفعل ؟ " ،  لكنها 
توفيت  بس��بب  قص��ور  القلب حتت التخدي��ر ، كان عمرها آنذاك 39 
عام��اً ،  أم��ا  أورويل  فقد  ع��اش  بعدها   ملدة  خمس  س��نوات أخرى  
ليموت  بعد بضعة أشهر فقط من الزواج من زوجته الثانية  سونيا ، 
حتى أنه لم يعيش لرؤية جناحه املذهل ميلئ الس��احة الثقافية ليس 

في بريطانيا وحدها ، بل العالم .
عن - صحيفة ديلي ميل البريطانية

نجاح إبراهيمنجاح إبراهيم
 عادل عبد هللا



     م��ازال املوضوع في املوقع األول، وما يرتبط به، من خصوصيات، كافتراض قدرة 
األدب على الس��مو بالوعي، والتغيير والثورة، وه��و افتراض مثالي، مع أن املوضوع 
قدمي ومستمر، ليس فيه من جديد إال اخلصوصيات، وبحدود قليلة، ومازال التجديد 
والتجري��ب، والبحث عن انس��اق خاصة، وأس��اليب تعبير فني��ة ترتبط بالكاتب 
فتكون س��مته، ومازال - وبح��دود، وعلى الرغم من بلوغه الكهول��ة - الدوران في 

)ثابت ومتحول( أدونيس، سائدا.. لكن ذلك كله مكرور؛ وليس كافيا!
     قص��ة )بندول الظهي��رة( ل� )محمد علوان جبر( الت��ي هي إحدى قصص "ملف 
خاص بالقصة القصيرة" املنشور في العدد )١٢( شتاء ٢٠١٦ جمللة )األديب العراقي( 
الت��ي يصدرها االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق، في عملية صعودها الفني 
والتقني، فيها من الغرائبية أن راويها ميت، وأنها تتكون من نصن، وبالتالي فيها 

راويان.
     تتحدث )بندول الظهيرة( باختصار يليق بالقصة القصيرة عن اخليانة، شخص 
متزوج يحب سيدة تربطها بزوجته عاقة صداقة، يتعرض حلادث سيارة؛ فيموت! 
لكنه بعد تعرضه لذلك احلادث يحكي جزًء يسيرا من قصة حبه تلك. وقد يكون 
ذل��ك املوضوع – عل��ى قلت��ه، وبالرغم من ضيق حج��م القصة ف��ي التعبير عن 
خصوصيات��ه ونبش جزيئاته املثيرة للفضول – قليل التناول في الس��رد العراقي، 
ما س��يعطي مي��زة جديدة للقصة، فضا عن كونه لم يقدم بالش��كل التعبيري 
السائد، الس��ردي األفضل، والتقريري األسهل، لكنه جاء بشكل نصن، أحدهما 
حواري/ مس��رحي، بدون وجود لراٍو، وب��دون تدخاته الوصفية الثقيلة، فقد تضيق 
القص��ة بذل��ك الوصف، واآلخر س��ردي، بصيغة احلوار الداخلي، الذي ال ينتس��ب 
الى تيار الوعي، ذي الس��رد املبعثر، واملتكس��ر، والذي يحتاج الى دقة في املتابعة 
يش��وبها املل��ل احيانا، يقف النص الس��ردي ف��ي )بندول الظهي��رة( في املنطقة 

الوسطى بن تيار الوعي والسرد التقريري، أو انه السرد احلكائي متاما.
     الفن، وحده، هو الذي متكن من إيجاد ميزات اجلذب والتشويق، في نص ال تصل 

مس��احته الى ثاث صفح��ات )أي فور(، فوجود نصن، ووج��ود راوين، ميزة روائية، 

تس��مح بها املس��احة التي متتد الى مئات من الصفحات، ولكن التجويد الفني 

أوجد ذلك، فضا عن عاقات وشيجة، تكاد ال تدرك بسهولة من قبل املتلقي، بن 

النصن، ما جعل تلك العاقات ميزة للنص: هي انها لم تكن واضحة ومباش��رة، 

لكنها محسوسة، يس��تطيع القارئ إدراكها من خال قراءته، لكنها حتتاج الى 

دقة )سونار( للكشف عنها.
     حن لم يبن النص بأدواته التعبيرية التقليدية حالة البطل، فقد أوضح احلوار 
بن أش��خاص مجهولن، يفتقدون لراٍو حاضر باحلكي في النص ليوجه مسارهم، 
أوض��ح احلوار حالة البطل، الذي كان في غيبوبة أو ش��بهها، لم يعبر عنها متاما، 
ألنه ليس في وعيه الطبيعي، لكنه وصفها بطريقة تقريبية، تتناسب مع إدراكه 
احملدود: "بدأت أش��م رائحة غبار مش��بع بالدخان"/ ص ١٣٣، وبدون األثقال املتواترة 
من أمثال )حّدث نفسه( أو )تذّكر(، أو غيرها من أدوات الربط التقليدية، والساذجة 
أحيان��ا، يعود بطل القص��ة وراويها الداخل��ي الى املاضي، حّتم��ت عليه وظيفة 
احلك��ي أن يحكي قصت��ه من بدايتها، وهي الت��ي انتهت من غي��ر إرادته، وضّدها 
رمبا، فيظهر وجود الراوين، والنصن، املتداخلن، ليس من خال الكتابة/ الطباعة 
فحس��ب ولكن من خال عاقات تخلقها أحداث النص، تلك األحداث التي تتبن 

من خال احلوار، فيشير الى السرد.
     إذن، ثم��ة نص��ان متداخان في هذه القص��ة، أو إن هذه القصة تقوم على وجود 
نص��ن متداخل��ن، لم ينوج��دا بس��بب فاصل زمني، بل بس��بب تع��دد صيغي، 
لتش��كيل ص��ورة ذات أكثر من لون، وه��و الذي جمع بن راوين، ل��م جتمع بينهما 
أية عاقة أخرى، الصيغة الس��ردية فقط، هي السبب في سرد القصة بواسطة 
راوين، ويساعدها كون الراوي البطل لم يكن بكامل وعيه، وهو ما جتلى في لعبة 
الاوع��ي والوعي، "عند خروج الروح خرج هو من اآلخر/ ص١٣٥"، حضور اإلدراك في 
غياب الوعي، فضا عن اس��تخدام ضمير اخملاطب، وهو ضمير نادر االستخدام في 
الس��رد، وكثيره في الشعر، مع مراعاة س��ير النصن بالتوازي، ال حاجة للتسابق 
بينهم��ا، يس��يران بس��رعة واحدة، ك��ي يصا في وق��ت واحد الى خ��ط النهاية، 

باختصار: هذه قصة مدهشة!!
المص��در: بن��دول الظهيرة، قصة قصي��رة، محمد علوان جب��ر، مجلة األديب 
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لم تك��ن قصي��دة ، تل��ك التي نش��رها 
الشاعر جبار الكّواز في جريدة )الوقائع ( 
التونس��ية مؤخراً ، بل سمفونية شجٍن 
م��ن نوع خ��اص ، رغ��م أنه منحه��ا ثريّا 
نٍص بعنوان ) مسّودة ( ، وهنا نقف قلياً 

لنراجع أنفسنا :�� ملاذا مسّودة ؟! 
نعرف جي��داً ما تعنيه هذه الكلمة ، وما 
وراءها من حفريات وإعادة بناء كالشطب 
واإلضاف��ة والتهمي��ش وغيره��ا ، لكنه 
يصدمن��ا ف��ي مس��تهّل مس��ّودته هذه 

حيث يقول :��
) لم تكن ورقة 

أخرجتها من سّلة القمامة (
إذاً ما س��نقرأ عنه اآلن لم يكن مدوناً في 
ورق��ٍة ما ، ب��ل هي حياة أناس م��ّروا على 

هذه األرض :��
) فحن حاولت أن أعيد تسويتها

بكفّي
قفزت من بن أصابعي (

نتس��اءل :�� ماذا قفز م��ن بن أصابعه ؟! 
فيع��دد ما انبعث قافزاً م��ن بن أصابعه 
، والت��ي نف��خ فيه��ا احلي��اة واالنس��نة 
وحكاي��ات التاري��خ ، مبعن��ى الولوج من 
بّواب��ة التخّيل الس��ردي / الش��عري إلى 

أغوار التاريخ احلقيقي للباد !!
وه��ذا يعن��ي أن  الورق��ة ه��ذه ل��م تكن 
مسّودًة ، بل شريطا سينمائيا سيمّر عبر 
الذاكرة بخطوط مستقيمة األشعة من 
العينن وخلل األصابع إلى طاولة البوح ، 
لنعود بذاكرتنا حيث الباد التي احترقت 
أحامها ذات يوم ، فصار تذكارها أش��به 
مبس��ّودة مرمي��ٍة ف��ي س��لِة القمام��ة ، 

يتلقفها الشاعر ليعدد :�
) خيوٌل ظمأى 

ونساٌء مسبياٌت
وغاباٌت تلهث محترقًة باألرواح

ومدٌن جدرانها
لطخات دماء
وأنهارها ظمأ

وأزقتها راياٌت محترقة
وبابها نشورٌ إلى األين (

م��ن هذه الكلم��ات أو التوصيفات نعرف 
أن الشاعر س��يأخذنا برحلة عبر األزمان 
حيث فقدت الب��اد هدوءها ، وصحوها ، 
وفرحه��ا ، وأمانه��ا ، واصطبغت أنهارها 

باللون القاني ،، وَمْن غيرها :�� بادي ؟!
ليس��تدرك بع��د س��رحته احللمي��ة مع 
عوامله التي منحها احلياة لتنسّل هاربة 
من بن أنامله وهو يتابع انس��الها بعن 

الرائي قائاً :��
)ارتبك املعنى بن شفتّي

وانبرى قلمي :�� صارخاً
أيها الواقف بن النور والظام ((

ليجعلنا نتس��اءل :�� َمْن هو الواقف بن 
النور والظام / اخلير والشر / احلياة واملوت 

/ النعيم واجلحيم ، غير اإلنسان ؟!
وها نحن اآلن  وصلن��ا إلى ُلبِّ املوضوع ، 
أو بي��ت القصيد كما يق��ال ، وما يبتغيه 
الش��اعر في ورقته التي استّلها ذات يوم 
من سّلة املذكرات ، ال القمامة ، انه يريد 
التواصل مع الروح البشرية في أي مكان 

ليحّذرها :��
) حذار 

فقد انسّلت منها
عيوٌن من حجٍر

واذرع من شواظ
وسيقان من قصب الذاكرة (

هنا يؤك��د أن األش��ياء والكائن��ات التي 
انس��ّلت من ب��ن أصابعه لم يس��تطع 
السيطرة عليها ، فتحولت الى ) ميدوزا 
( لتعيث خراباً في األرض ، بعدما أفسدت 

العقول وحّجرت الضمائر!
ويت��رك ورقته على حاله��ا ، ليعود إليها 
بعد رحلة رعٍب ، محاوالً تسويتها ثانية 
، وبطريقة ) الفاش باك ( كي يلج ذاكرة 

املدينة ، وحتديداً مدينته ) بابل ( :��
) أوقفني كهٌل في حارة ) اليهود (

قادني الى مقبرة دارسة
ما زال أنن سّكانها
يدّق أبوابنا كل ليلة

ليسمعنا نشيد امللوك (
ليمزج ما بن املدين��ة العامرة بتاريخها 
الذهب��ي ، وم��ا ح��ّل به��ا ذات ي��وم على 
أيدي األعداء اخملتلف��ي األجناس واألقوام 
والنواي��ا ، ليظّل يس��رد لنا م��ا جرى من 
حوادث في تاريخها ، رابطاً بينها وبن ما 

يجري اآلن :��
) فتاريخ اجلند قد

خّبأه فيها 
صاحب حسبٍة أخرق

تناسى كلمة السّر األميرية
لفتح مغامرات أرواح شهداء اجلسر (

م��روراً بالغزاة �� مرحلة مرحل��ة �� مردداً 
احتفاالتها الت��ي تلوثت بالدماء ، وداعيا 
حفي��د اآلله��ة ) كلكام��ش ( وصديقه ) 
أنكي��دو ( أن يعيدا مجدهم��ا في حانة ) 
ش��مخة ( ذات يوم ، بعدم��ا ضاعت كل 
أحام الصبايا والزهور عند باب ) النعمان 
( املتهدم اثر س��نابك اخليل التي داس��ت 
كل ما ش��يدوه ، وممتزجا بعويل اليتامى 

وص��راخ االيامى ، ومياه النهر املصطبغة 
بلون أحمر قاٍن ، ومبحاولة جريئة منه حملو 
كل ش��يء ، يظل هناك صدى لكل ما مّر 
على ه��ذه الباد من أقدام غ��زاة / قتلة / 

خيول / وصليل سيوف ورماح :��
) ما زلت أمحو 

وأمحو 
وأمحو

األصوات تتعالى
سنابك اخليل تخّب احلروف

عويل األيتام مسك زمام السماء (
ويك��رر صرخ��ة مح��وه ، عس��ى ولعل��ه 
ينسى  ما حدث ماضيا وحاضرا ، ويبتعد 
القلق املعّرش فوق خياالته من مستقبل 

مجهول:��
) ما زلُت أمحو 
وهم يتكاثرون

كل حلظة
من حتت أصابعي

ويغّنون 
كأّن ) العراق ( بستانهم (

هنا تأكد احللم / الكابوس الذي عاش��ه 
الش��اعر م��ن خ��ال حمله حل��روف هذه 
املسّودة التي ما نشفت يوماً من أثٍر لغاٍز 

أو معتٍد أثيم:��
) كأّن ) العراق ( بستانهم 

وهم يعلمون
انه ُخِلَق عجباً

من ) كن فيكون (
ونخلًة

ما زالت تّئن من جراحاِت
حروٍب منسيات
وحروٍب قائمات

وأخرى ستقوم (
في قصيدته ه��ذه أخذنا الش��اعر جبار 
الكّواز برحلة عبر الزمن رغم بكائيتها ، 
رحلة في أعماق الوجع العراق ، منذ فجر 
الس��االت ولي��وم الناس ه��ذا ، ما انفّك 
يطاردن��ا ، ب��ل يتغلغ��ل الوج��ع هذا في 
كل مس��اماتنا ، وينسّل من بن أصابعنا 
حروف��اً وأنغام الس��تذكارات حزن الباد، 
الب��اد التي نزفت وتن��زف كل يوم ، انه �� 
اقصد الشاعر �� عزف لنا على وتٍر شجيٍّ 
بروح العارف املتبّصر ملا جرى ويجري على 

أدمي هذه األرض !
ان��ه يحف��ر ف��ي تاري��خ الب��اد والناس ، 
ليخ��رج م��ا ب��ن أصابع��ه قصائ��د ، لم 
تكن  مس��ّودات ، ال بل ذاك��رة حّية لباٍد 
نهاراته��ا ولياليها بكاء ، حيث حتاصرها 
احل��روب م��ن كل جانب ، لتطب��ق عليها 
بكاب��وس الفجائ��ع كل ي��وم ، وكأنه��ا 

ُخِلقْت لأللم!!!!!

العزف على وتٍر شجّي 
قراءة في قصيدة )) مسّودة (( للشاعر جبار الكّواز

 العدمّي في )الُبرج(..!
ُ
ثقافة

حضور اإلدراك في غياب الوعي
العاقات السردية للمروي في قصة )بندول الظهيرة(

التق��دمي/ ف��ي متازم��ٍة هندس��ية ، ورب��ٍط 
عنكبوتي، وفق أس��لوٍب تقني حداثوي، يطّل 
علينا القاص العراقي األستاذ محمد خضير،  
ليؤس��س مع عدد من األدباء مشهداً ثقافياً 
ي��ؤرخ ألدب ث��ورة تش��رين/ أكتوب��ر العراقية. 
فبعد اطالته علين��ا في قصته )الصحفي( 
املنش��ورة في 26/ كانون الثاني-يناير 2020م، 
يط��ّل علينا م��رًة أخرى بتاري��خ 3/ 3/ 2020م، 
بقّصٍة أخرى عْنَوَنه��ا )الُبرج(، لكن، بصيغٍة 
وخارطٍة وأس��لوٍب وم��ن باب آخ��ر مختلف، 
فإْن كانت )الصحف��ي( تبحث في موضوعة 
الصحفي الذي تس��ّيد املوق��ف وكان محورا 

بل هو ال��راوي للقضية، الي��وم يضُع القاص 
املكان هو بطل القصة، وهو املتش��يء فيها، 

وهو مسرح وهوية احلدث.
-القّص��ُة وبُرُجها/ يتاش��ى الزم��ن بحضور 
امل��كان، وتك��ون اجلغرافية ه��ي الذاكرة، بل 
لنقل أن الزمن يتجّمُد أحيانا ويقف مندهشاً 
بفعل امل��كان. الُبرُج هو العل��و، هو التطاول 
والتماه��ي عل��ى اآلخ��ر، مس��احٌة إللتق��اء 
التض��اد الامتجان��س، ش��كاً ومضمون��اً، 
محطُة صراٍع لنيل منّصة الرفعة والتصدر، 
يظّل )الُبرُج( في لعبٍة بن كّر وفّر، يتسّيد في 

أغلبها )العدميون( .
)العدمي��ون( الذين متردوا على القوانن وُنظم 
املنظومة، )عدميون( يُباِغُتون، ويُباَغتون، في 
الضد منه��م )الفرق��ة الس��وداء(،و)مناجذ/

ُس��حب  املتض��ادة(،و)  جرذان(،و)األس��هم 
فيروسية ملولبة(.

تق��رأ م��ا ف��ي الّس��رد، وكأنّ��َك تلع��ُب ف��ي 
حاس��وبك معركًة ، ش��بيهة ب� )البوبجي(، 
أو أنّ��ك جتم��ع )بوكي م��ون(، تتس��لى معها 
وتتفاع��ل بحرارة، وتطّل علي��ك صور الزنابق 
الت��ي تتحدى )الفرقة الس��وداء(، تلك الفتاة 
التي ضّلت طريقها بفعل األسهم املتضادة، 
لتبرز املرأة في املش��هد، لتك��ون ُعّدة وذخيرة 
)العدمين(، ومش��هد سوداوي كالح، بصلب 
عدمي كس��يح، ... ، وصور ثورة )التوك توك(، 
والغ��زوات  )النم��ل(،  وي��وم  )الزرازي��ر(،  وي��وم 

املمّول��ة،...، كم��ا وأش��ار ب��ذكاء ال��ى مرض 
الكورونا )سحابات كورونات غازية(، أو كما له 
تسمية أخرى )كوفيد 19( ، وصور االعتقاالت 
واخلطف، وغيرها من الص��ور املكّثفة، كلها 
ص��ورٌ تنبيك ع��ن بُرج أضح��ى من��ارًة ورمزاً 
مقدس��اً ال ميكن التفريط به، وسيظل يشير 
الى صور الترهيب والدسيس��ة، والهذيانات، 
والفضات واخمللف��ات لزواحف وقوارض أرادت 

أن تدنسه ببشاعته املعروفة.
-ثقاف��ة )العدم��ي(: كيف يواج��ُه )العدمّي( 
هذا الك��م من اجليوش اخلرافي��ة التي حتيط 
به وحتيك الدس��ائس األرضي��ة واأللكترونية 
له، ثقافتُه، نعم وثقافُة )العدمي( الرس��ائل 
والنص��وص املش��ّفرة، الت��ي يس��تعن به��ا 
للوص��ول الى الس��راديب واملرتفعات، الصبر 
والتحمل في مكافحة الثلج واملطر، معرفته 
بأس��باب ونتائ��ج )كومونة في ق��رون صعود 
البروليتاري��ا(، وثقافُة )العدم��ي( من مكتبة 
)نيتش��ة(، وكت��ب )اب��ن الراون��دي(، ونبوءات 
)اخليميائ��ي(، ومن رواي��ات اليهودي )عاموس( 
الرواقي��ة، تتجلب��ب بطق��وس ماسوش��ية،  
تعّج��ل بب��زوغ النجم��ة احلمراء ف��ي قبعة 

جيفارا.
هك��ذا أثّ��ث القاص ثقاف��ة )العدم��ي( الذي 
يواجه ه��ذا الدمار والغ��زو، ويبتدُع ل��ُه رمزاً 

جديداً )دفلى الربيع األسود(....!!؟
-تأثي��ث الس��رد: لق��د عم��َد الق��اص املبدع 

األس��تاذ محم��د خضي��ر في تأثي��ث جتربته 
الس��ردية في ه��ذه القصة، الى اس��تخدام 
جمي��ل حي��ث َذيّ��ل الس��رد ، وجع��ل امل��ن 
يتك��ّوُن من مقطع��ن عنونهم��ا باألرقام )1 
و2 و3(، وجع��ل ف��ي نهاية القصة )هامش��اَ( 
، س��ّماها ماح��ق، وه��ي فق��رات م��ن تقرير 
الفرقة السوداء، ورسالة من عدمي، وفقرات 

ومستندات تدعم الّنص )املن(.
اخلت��ام/ وفي اخلت��ام وضع )ماحظ��ة الراوي( 
وه��ي دع��وة للمتلق��ي ف��ي تقري��ب ال��رؤى 
وم��أل الفراغات ف��ي نص القص��ة، وفك رموز 
عّما أس��تغلق وأس��تبهم عليه. وأن��ت تقرأُ 
)الُب��رج( تتش��خصن ل��ك الصور ف��ي صورة 
)املطعم التركي( وه��و أيقونة الثّوار، وموطن 
اليوم��ي  س��لوكهم  ومنب��ع  اعتصامه��م 
جتاه كل القس��اوة والبط��ش والقمع، وصور 
أخ��رى ف��ي ممارس��اتهم اليومي��ة ف��ي حب 
املطالعة والكتاب والرس��م واحلياة الثقافية 
واالجتماعي��ة ف��ي مجتم��ع جديد منش��ود 
للغد، مع صورة الفتاة واملرأة التي تظل اجلزء 
املتم��م للص��ورة ال الظل، وقد ص��ّور الكاتب 
في أس��لوب رشيق ومدلوالت ايحائية ورمزية 
ل��كل م��ا يتضمن��ه املوق��ف من مح��اوالت 
بائسة ويائسة للجرذان والسحب الكارونية 
، في اغتصاب املقّدس. بن��اٌء رصٌن ، وحبكٌة 

مقتدرة، في تأسيس أدب ثورة أكتوبر.

محمد رشيد السعيدي

 د. وليد جاسم الزبيدي

عبد السادة البصري
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ص��در حديثا عن دار الورش��ة الثقافية للطباعة 
والنش��ر والتوزيع في بغداد اجملموعة الش��عرية 
االول��ى  املوس��ومة ) تراتيل طائر املاء( للش��اعر 

باسم قاسم خنجر.
ضم��ت اثنن وخمس��ن نص��ا ش��عريا ؛ توزعت 
النصوص الشعرية بن استلهام الواقع اليومي 
ومج��رات ال��ذات التي ت��وكأت تارة عل��ى ايقاع 
احلرية وثمنها املس��لوب استدراكا لرماد انتجته 
خزينة احلروب املتوالية وتارة اخرى على مضامن 
شاسعة لذات االنثى وطياتها التي تناغمت في 
ابجديات اخلنجر وكأنها احلجر الذي يس��تدل به 
لضالته الضائعة بن مجرات اخلوف والتجهيل ، 
لقد اعتمد اخلنجر في مجموعته الشعرية على 
التكثيف اللغ��وي مانحا قصائده تراتبية عالية 
م��ن حيث الوص��ف الش��عري الكامن ف��ي ذاته 
التي اس��تنطقت بوحه املؤجل واختزال املعنى، 
معتمدا على دالالت ش��اخصة عب��ر ثاث عقود 

مرت في حياة الشاعر.
كما اعتمد اخلنجر على متاسك الصورة الشعرية 
بأس��لوب مغاير وامناط مختلفة تسلسلت عبر 
احداث ومكونات يومية اس��توحاها في نصوص 
ش��عرية خرجت ف��ي منولوج متناس��ق يحاكي 
ويس��تنطق الذات اجملهولة التي اس��تفردت بها 
احلروب والنكسات لواقعنا املرير، على الرغم من 
رهاف��ة احلس التي متتع بها الش��اعر في تراتيله 
املائي��ة واس��تخدامه للمفردة الت��ي تتناغم في 
ايضاح املس��كوت عن��ه حيث اوج��زت مناخات 
عديدة م��ّر بها اخلنجر عبر رهانات اثقلت كاهله 
ليب��وح به��ا عب��ر نص��وص االيج��از والتكثيف 

اللغوي الراهن لقصيدة النثر املعاصرة ،
ان مخيال الش��اعر ح��ل صادما ف��ي توظيفاته 
اليومي��ة صادحا بحري��ة انثاه الت��ي اوغلت في 
س��طور قصائ��ده وكأنها اجملرة االول��ى في حجر 
قصائ��ده ليعان��ق بذلك الب��ون الشاس��ع الذي 
كونت��ه تراتبي��ة القبيل��ة ويف��ك اس��رار تأزمها 

املوغل منذ القدم.
كم��ا اعتم��د الش��اعر عل��ى العنوان 

املكث��ف لقصائ��د مجموعت��ه وكأن��ه 
يري��د احالة القارئ الى الغوص في عمق 

النص اليجاد املعنى من خال استنطاق 
النص وجتريده وحتليله عبر مخيال واس��ع 

ومت��رف مبكنون ووحدة النص التي ال تقبل 
احلياد،

لقد تفرد اخلنجر صادحا بحنجرته لتمزيق 
تلك الطبقية الش��مولية التي عانى منها 

الشرقيون ليعلو مبائكية تراتيله وهو يشدو 
حلرية اوس��ع نطاقا عس��ى ان يج��د ضالته 

املنش��ودة وس��ط زحام اتعب مخيلته وافنى 
حيات��ه التي تناش��د العب��ث والتأوي��ل ألعادة 

الواق��ع امل��أزوم وحتويله ال��ى ف��ردوس متناهي 
االطراف يس��كن مخيلة الش��اعر ليس��تدرك 

بذل��ك فحوى دالالته وارهاصاته الش��عرية التي 
كون بها تراتيل طائر املاء.

اختزال المعنى برماد الحروب
تراتيل طائر الماء للشاعر باسم قاسم خنجر 

مخالفة المقتضى:   رهانات شعراء الحداثة 

من الكتب التي ش��ّكلت اهتماماً بالساحة األدبية 
والنقدي��ة كت��اب )رهان��ات احلداثة ( للناق��د الكبير 
فاض��ل ثامر ال��ذي صدر عن منش��ورات االحتاد العام 
لألدب��اء والكت��اب في الع��راق الع��ام 2019م بحدود 
)527( صفحة من القطع املتوسط سّلط فيه الناقد 
مش��غله النقدي على شعراء احلداثة في العراق من 
أجيال مختلفة خمس��ينية وس��تينية وسبعينية 
و ثمانينية وتس��عينية والش��عراء هم : الس��ياب، 
فاضل العزاوي , فوزي كرمي , س��ركون بولص , ياسن 
طه حافظ , رشدي العامل , خزعل املاجدي , كاظم 
احلج��اج , موفق محمد , عبد الكرمي كاصد , محمد 
عل��ي اخلفاج��ي , علي جعف��ر العاق , عب��د الزهرة 
زكي , زعيم نصار , عارف الس��اعدي , عمر الس��راي 
, طال��ب عب��د العزيز , جواد احلطاب , وأخيراً باس��م 
ف��رات، وقد مّهد الناقد لكتاب��ه ب)مانيفتو( بعنوان 
: أين تق��ف حركة احلداثة الش��عرية اليوم ؟ بحدود 
س��ت صفحات ج��اء فيه )كثي��رة جداً ه��ي رهانات 
احلداث��ة الش��عرية العربي��ة  ...... وه��م يؤسس��ون 
لبرامج ومشروعات شعرية فردية وجماعية ( ص:8 . 
اتخذ الناقد من احلداثة الشعرية مركزاً في مشغله 
النقدي بخاصة اهتمام��ه بقصيدة النثر الذي حّدد 
مواصفاتها الشكلية واملضمونية، كالهمس والرمز 
واإليحاء والداللة واالنزياح وفيما اذا كانت س��طرية 
أو فقرية على ش��كل حكائي، وبالضد ش��ن حملة 
ش��عواء على ش��عراء العمود واتهمه��م بالتطريب 
وجعجع��ة اإليق��اع واجت��رار املضام��ن، إال انه عّد 
بيان قصيدة الش��عر طريقا لولوج الشعر العامودي 
للحداثة الش��عرية إذ تن��اول الناقد جتربة الش��اعر 
عارف الساعدي فقط من بن شعراء العامود، حيث 
اقترب هذا الش��اعر من مقي��اس احلداثة الذي حدده 
س��ابقاً , وبشكل وازى فيه الش��اعر حداثة قصيدة 
النثر, والناق��د ميتلك ذخيرة نقدية كبيرة فهو يقارن 

أس��اليب رهان��ات احلداث��ة بش��عراء األدب العامل��ي 
احلداثوين كما ميتلك ذخيرة تراثية عن األدب العربي 
القدمي وآراء كبار الفاس��فة واملفكري��ن واألدباء عبر 
التاريخ كما يس��لط الضوء عل��ى التناص من طريق 
ذلك وتظهر صورة الناقد الذي يبّن احملاسن واملساوئ 
للش��عراء , يق��ول ع��ن الش��اعر س��ركون بولص : ) 
يظ��ل الطاب��ع التأملي االس��تذكاري , الش��خصي 
طاغياً على قصائد الش��اعر سركون بولص األخيرة 
...... ان ه��ذا الديوان يضم قصائ��د نثر، ويواجه أيضا 
إش��كالية الكتاب��ة ب��ن نس��ق الس��طر أو البيت , 
ونسق الفقرة النثرية املعتمد أصا في قصيدة النثر 
في األدبن الفرنس��ي واإلنكليزي .... هناك أش��كال 
أخر ..... فقصيدة " الكرس��ي " االستهالية مثاً .... 
تتكون من أربعة أبيات أو اس��طر لكن ميكن كتابتها 

على السطرين فقط , كما يلي : 
كرسي جدي مازال يهتز على أسرار أوروك

حتته يعبر النهر , ينقلب فيه األحياء واملوتى
لكنه يبّن محاسن الشاعر أيضاً يقول عن الشاعر 
عبد الكرمي كاصد ) هل نقول أنه ولد , أو بدأ ش��اعراً 
متكاماً وناضجاً , وليس مثل بقية الش��عراء الذين 
جت��د لهم بداي��ات ومراحل صعود أو هب��وط ؟ رمبا ! ( 

ص:334 . 
والناق��د يش��خص بدق��ة س��مات اس��لوب رهانات 
احلداث��ة في كل جيل وف��ي معرض تناوله الش��اعر 
زعي��م نص��ار يق��ول : ينتمي ) الش��اعر إل��ى اجليل 
الثمانين��ي م��ن الق��رن املاضي , وال��ذي اختار بعض 
األمن��اط الش��عرية احلداثي��ة مث��ل قصي��دة النص 
املفتوح والقصي��دة املركبة والقصي��دة العنقودية 
والقصي��دة امل��دورة وكلها تنويعات تنتمي بش��كل 
وآخ��ر إلى جوهر الرؤيا الش��عرية والبنائية لقصيدة 

النثر ( ص: 429. 
ان كتاب رهانات احلداثة لفاضل ثامر سياحة نقدية 
, أدبي��ة فكري��ة , تاريخية وان كان مركزها املش��غل 

النقدي.  

       َق��اَْل َخاِْلُد بَن الولْي��ِد ألَْهِل احلْيرِة: أخرجوا 
إل��يَّ واحداً م��ن عقائكم ،فأْخَرَج��وا إليِه عبَد 
املس��يح بن عمرو بن َقْيٍس بن َحّي��اٍن بن بَِقْيَلَة 
الَغّساِني، َوُهَو الذي بََنى الَقْصَر، َوُهَو يَْوَمِئٍذ ابُن 

َخْمِسْنَ وثاثمئَة سنة:
َفَقاَْل َلُه َخاِْلٌد: ِمْن أَيَْن أُْقَصي أَثََرَك؟

َقاَْل: ِمْن ُصْلِب أَِبْي.
َقاَْل: َفِمْن أَيَْن َخَرْجَت؟

َقاَْل: ِمْن بَْطِن أّمي.
قال : عام أنت ؟
َقاَْل: َعَلى األَرِْض.
َقاَْل: َفِفْيَم أَنَْت؟

َقاَْل: في ِثَياِبي

َك؟ َقاَْل: ما ُسنُّ
َقاَْل: َعْظم.

َقاَْل: أَتَْعَقُل؟ ال عقلت.
َقاَْل: أي واهلِل وأَُقّيُد.
ّقاَْل: ابُن َكْم أَنَْت؟

َقاَْل: ابُن رَُجٍل واحٍد.
َقاَْل: َلْو أتَى َعليَّ شيٌء َلَقَتَلِنْي.

َقاَْل: َماْ تُِزيُْدِنْي َمْسأََلُتَك إال ُغمّي؟
َقاَْل: َماْ أََجْبُتَك إاّل َعْن َمْسأَلِتَك.

يكش��ُف هذا احل��وار إمكاني��ًة لغوي��ًة كبيرًة 
َزَه��ا وأظهرها  اتَّس��َم به��ا كا املتحاورين، َحفَّ
التباي��ن ب��ن مقام اجِل��ّد في خط��اب خالد بن 
الوليد ومقام الهزل واالس��تخفاف في خطاب 
الغّساني، وقد َحَمَل الغساني أسئلة خالد بن 
الولي��د عل��ى محمل أراده هو، ال م��ا أراده خالد 
مس��تفيداً من فضاء اللغة وتعدد املعاني؛ لذا 
قيل:)عبُد املس��يِح تََرَك ما َعِلَم أَنَُّه َغَرٌض خلالٍد 
وعدَل إل��ى احمَلَْمِل اآلخ��ِر الذي يعل��ُم أنّه ليس 

َغَرَضُه(.
وبدا واضحاً من اإلجابة األولى س��عي اخمُلاَطب 
نحو )اخملالفة(، والتحّكم بإدارة احلوار من خال 
التَّن��وع الداللي أللفاٍظ َورََدْت في كام اخمُلاِطِب؛ 
بغي��َة االنف��ات والته��ّرب من اإلجاب��ة وإزعاج 
اخمُلاِط��ب، والتنكي��ل ب��ه؛ ف��كان ذاك حاص��اً 
ر خالد ب��ن الوليد،  م��ن خال الَغ��مِّ الذي َس��وَّ
وامللح��وظ أيض��اً أنَّ التوتَّر قد خل��ق فجوًة بن 
قولي الش��خصيتن أسهمت إس��هاماً فاعاً 
ف��ي دميومة التح��دي بينهم��ا، وكان احلوارُ في 
هيئته التقابلية يعّبر عن مس��توين متباينن 
م��ن العقل؛ لذا فاحلافز له��ذا التباين هو حافز 
ثقافي في املرتبة األولى، وبوس��اطة هذا احلافز 
ل��م يس��تطع اخملاط��ب اس��تكناه احلقيق��ة، 
َعَل��ى   – أّن احلقيق��َة ف��ي احلكاي��ة  ومعل��وم 
األَْغَل��ِب– افتراضي��ٌة، فصار ضحّي��ًة إلجابات 
��اني على الرغم من أسئلته ومجاوراتها  الغسَّ
التي كشفت عن اس��تعاٍء ينتمي إلى التفوِق 
امل��ادي، والطريُف في األمر اعتماُد اخملاطِب على 
مبدأ توكيدي هو )اجلمل املترادفة(، فقوله على 
س��بيل املثال )ما سنُّك؟( و)ابن كم أنت؟( و)كم 
أت��ى عليك( من املدهش كله��ا مبعنى واحد هو 
املعن��ى الزمني حص��راً، وهذا البناء اللس��اني 
متوافق م��ع قول دريدا )ليس ثمة ش��يء خارج 
النص(  إن أحكمناه للباث فحس��ب ومخالف 
له في اآلن نفسه إن أخذنا بعن احلسبان اآلخر 
بوصف��ه متلقيا مركزيا أعني الغس��اني الذي 
اتي( ال معنى  بنى  إجاباته على مبدأ )املعنى الذَّ
��َق خيبًة  االقتض��اء، فخال��ف املقتض��ى وَحقَّ
وانِْدَهاَش��اً عن��د ش��خصية الباث ف��ي النص 
فضا عن املتلقي غير املركزي)القارئ(، واملعنى 
ْق إال بوساطة التأويل  اتي في احلوار لم يََتَحقَّ الذَّ
فص��ارت ف��ي مثالن��ا املعادل��ة غي��ر منطقية 
نّصها )1 = 3(، وه��ذه لطيفة حتققها مخالفة 

املقتضى في أغلب نصوصها.

      ف��ي صب��اِح يوٍم س��بَق حلوَل العي��ِد ببضعِة أياٍم، 
كانْت أش��عُة الش��مِس تس��قُط على واجهاِت احملاِل 
املقابلِة جلهِة الشرِق، فتظهُر االنكساراُت واالرتداداُت 

على زجاِجها، تبدو الصورُة مموهًة أحياناً.
     كنُت أس��يُر متطلعاً إلى أنواِع املابِس التي تُعرُض، 
وقد تعددْت أشكاُلها وتنوعْت ألواُنها، لكنَّ األمَر الذي 
لفَت نظري بَغتًة، ذلَك املش��هُد الذي عاَد بي إلى طمي 
الذاكرِة املتربِة. أستنهَض ذكرى غارقًة في مدى بعيٍد. 
ح��رَك الهدوَء في عمِق ماِء ِبركٍة راك��دٍة. حرَك طيَبتي 

غيَر العاديِة جداً التي تنجرُف حَد السذاجِة.
   رمُب��ا تل��َك الصفُة الت��ي الزمتني، هي الق��درُ الذي ال 
أس��تطيُع أن أُبرأَ نفسي منُه، أو رمبا حالٌة ارتضيُتها، ال 
أس��تطيُع الفكاَك منها. عابَها علّي الكثيرون. عدوها 
مثلبًة، فا جدوى من املامِة التي تُكاُل لي عما أفعلُه 
بأقرِب الن��اِس مني. قْد عصَف بّي الش��ُك كثيراً فيما 
يعترين��ي، لكنني ال أج��ُد اخل��اَص، وأُعيُد الك��ّرَة تلَو 

األخرى.
  لم يكْن مروري في هذا الش��ارِع صدف��ًة أو دوَن هدٍف 
محدٍد، بْل كنُت أنوي شراَء مابٍس جديدٍة لولدي الذي 

بلَغ السادسَة من عمرِه ليرتِديها أياَم العيِد املقبِل. 
   كاَن اله��دوُء يُغلُفني، ويعزُلني عن العجاِت العابرِة 

واملارِة الذيَن يجتازوَن الش��ارَع، كمْن أمتلَك حريتُه في 
ظ��ِل نظاِم دولِة افتراضي قري��ٍب للتكامِل، رمَُبا َخلقُت 
ذلَك العالم املوهوِم بالتراضي مع نفسي اجلامحِة في 
س��رحاِن الذهِن الذي ش��َن حملَتُه. ال أجُد مهرباً منُه 
ك��ي أخترَق عالَم الواقِع املريِر. أو للش��عورِ بالس��عادِة 
للحظ��اٍت منس��لخٍة م��َن الزم��ِن الراه��ِن إل��ى حِن 
تصدُمني صحوتي املس��تدميِة الت��ي ال تُزحزُحها عني 

طرٌق ثانيٌة.
    حملُت طفاً في السادس��ةِ من عمرِه ينزوي أماَم أحِد 
احملاِل التجاريِة، مابس��هُ رثٌة، يحمُل في يديِه مناديَل 
ملون��ًة، تطُفو على وجه��ِه اماراُت احل��زِن. ال أدري ملاذا 

اعترتني موجُة حزن.
   كان��ْت مامُح��ُه بريئًة، وحركاتُُه عفوي��ًة، لكّن األمَر 
ال��ذي أبهرن��ي أن تلَك املام��َح أعرُفها، فه��ذا الطفُل 
يش��بُه أح��داً ما أعرفُه جي��داً كان به��ذِه الهيئِة قبَل 
أربعَن عاماً. اقتربُت منُه. زاَد الش��بُه، رمبا كنُت أنا في 

ذلَك الزمِن املنصرِم.
سألتُه:

- ما أسُمك يا ولدي؟
رَد ونِشيجُه أخَذ يرتفُع قلياً:

- اسمي ياسن.
تعجبُت ورددُت بصمٍت )عجباً! ما الذي يجري، االس��ُم 
اس��مي، مامحُه رمبا مامحي.( رمب��ا جاَء تعاطفي مَع 

هذا الولِد، كونُه ظلي، نسَختي القدميَة، لكن ما حدَث 
بف��ارِق زمني. ماذا جرى لهذا الطفِل الذي أختارَ املكاَن 
اخلط��أ لبيِع مناديل��ِه، بدا ال حوُل له وال ق��وُة. كان من 
األجدى أن يتواجَد في الس��احاِت املكتظِة بالناِس في 

هذا اليوِم الساخِن الرطِب.
   ج��اءْت طيبت��ي دون إرادٍة مني كي أس��توعَب درس��اً 
ف��ي هذا الوج��وِد ق��ْد كان خافياً. وال أج��ُد القليَل من 

اإلجاباِت لألسئلِة الكثيرِة.
سألُتُه:

- ملاذا تبكي يا ولدي؟
أجاَب والنشيُج مستمٌر:

- أُريُد أْن أشتري مابَس العيِد بثمِنها، وحلد اآلَن لم أبْع 
مندياً واحداً.
- كم ثمُنها؟

- عشرُة آالِف ديناٍر.
كان��ْت الش��مُس ترتفُع في َس��مِت الس��ماِء وصارْت 
اش��عُتها أكث��َر ش��دًة. تطابق��ْت مام��ُح صورتي في 

الزجاِج مع مامِح الطفِل الذي كان مبواجهتي. 
   أخ��ذُت املناديَل كَلها من يدي��ِه الطريتن. لم يبِد أيَة 
ممانع��ًة، كأنُه أدرَك ما أنا عليِه م��ن مثلبٍة، ثم وضعُت 
عش��رَة آالٍف في باطِن راحتِه اليمنى وأغلقُت يدُه قائاً 

لُه:
- أشتِر مابَس العيِد.

 تورَد وجُهُه حتَت اش��عِة الشمِس وغادرَ مسرعاً، إال أن 
دموعاً انفرطْت من عيني لم أستطْع إيقاَفها.

  رمب��ا ولدي مثلي متورٌط في تل��َك املثلبِة. عندما أعوُد 
إل��ى البيِت وي��درُك ما فعلتُه س��وَف يعذرُن��ي، ويفرُح 
باملنادي��ِل امللون��ِة، ويدرُك أنني لْن أخُذَل��ُه عندما يحُل 

العيُد.
   لكن االمَر املؤسَف، أن اآلخرين قد يروَن ذلَك ضرباً من 
اجلن��وِن، رمبا جنوني، وعذراً له��ُم ألنهْم ال يدركوَن ماذا 

تعني املناديُل امللونُة.  

قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة 

ذروة الزح��ام ف��ي الس��وق تخ��ّف ع��ادة 
عندما يش��ارف وقت الظهيرة, ما يعني 
أنّ��ه س��يكون اآلن كعادته جالس��اً في 
املقه��ى الت��ي جت��اور دكانه متام��اً , وهي 
مقه��ى ليس��ت بالكبي��رة ولكنها تقع 
عن��د أّول املدخل الغربي للس��وق.ألصق 
ظهره املكتنز, باملسند اخلشبي لألريكة 
الت��ي تصدر أزيزاً واضحا كلما متلمل في 
جلس��ته أو حّرك عجيزته التي حشرها 
داخل سروال عريض أسود , فبان أسفل 
جس��ده أكثر إمتاًء ممّا ه��و عليه . وكان 
ميع��ن النظ��ر ف��ي الباحة املس��تطيلة 
للس��وق , وكذل��ك باملارة عل��ى قلّتهم , 
ول��م يغفل بالتأكيد ع��ن مراقبة دكانه 
املاص��ق للمقهى , لذا كان يرس��ل بن 
حلظة وأخرى , رش��قة م��ن نظراته نحو 
الدكان, لتصطدم بكت��ل أفخاذ اللحم 
احلم��راء املعلقة عل��ى واجه��ة الدكان 
ال��ذي ُطلي��ت جدران��ه بده��ان حليبي 
ملّاع , وقد زاد من ملعانه س��قوط الضوء 
املنبعث م��ن املصباح الكبي��ر املتوهج 
, وكان��ت ثمة في الس��قف مروحة بدت 
ناعس��ة ف��ي دورانه��ا البط��يء فبانت 
ش��به عاجزة ع��ن طرد الذباب املنتش��ر 
بكثافة في فضاء الدكان , وعلى اجلدران 
أيض��ا . إح��دى النس��اء توقف��ْت للتو , 
أم��ام ال��دكان , وكان واضح��ا من خال 
تلّفته��ا , الى أنها تبح��ث عن القصاب 
صاح��ب الدكان , الذي تنّب��ه لها , فقام 

بتثاق��ل وأجته نحوه��ا , وبعد قليل , عاد 
ثانية الى مجلس��ه ف��ي املقهى , ولكن 
بعدم��ا إنصرف��ت امل��رأة عن��ه . املقهى 
تعّج باجللس��اء وق��د أنش��غل البعض 
منهم باحلديث , فيما هّم البعض اآلخر 
باملغادرة , وق��د كان من بينهم , على ما 
يبدو, ِمْن أصحاب الدكاكن , حيث باشر 
البعض منه��م بغلق دكانه هرباً , أو رمبا 
جتنبا , من ح��ّر الظهيرة الاهب , أّما هو 
, فكان كالعادة يحّبذ البقاء في السوق 
بالرغ��م من إش��تداد ح��رارة اجل��و عند 
الظهيرة , وكان إْذ يبقى في دكانه , فأنه 
يغ��ّط أحيانا ف��ي إغفاءة قصي��رة , كان 
يصفها بأنها تكس��ر جبروت س��لطان 
النعاس حت��ى وإْن كانت لوهلة خاطفة 
, لكن��ه ف��ي الغال��ب كان يقضي وقت 
الظهي��رة في املقهى , متاما كما هو اآلن 
يجلس , وقد شرد بذهنه نحو الاشيء, 
غير أّن ش��روده لم يدم طويا , إْذ إنتشله 
من شروده , دخول شاب في باحة السوق 
وه��و يهرول دومنا توقف , وهاهو ينعطف 
ميين��ا ومب��وازاة إمت��داد الدكاك��ن داخل 
الس��وق , وبع��د أْن أنه��ى الضل��ع األول 
والثاني من مستطيل الدكاكن , واصل 
الهرولة لينعطف يسارا ثم ليستكمل 
دورة كامل��ة في هرولت��ه حول الدكاكن 
احمليطة بباحة السوق املستطيلة . كان 
حلي��ق الش��عر , وقد بانت جلدة رأس��ه 
ملتمع��ة وه��ي تعك��س ترش��ح العرق 
املتصبب منها , وقد إرتدى حذاءا رياضيا 
ب��دا فيه أكثر مرونة ف��ي الهرولة , حالة 

الذهول بدت واضحة على القصاب وهو 
يتابع بنظراته ذلك الش��اب , لكن الذي 
ش��ّد إنتباه��ه أكث��ر , هي الي��د اليمنى 
للش��اب , فقد الح��ظ فيه وه��و يهرول 
أنّها كانت مس��بلة م��ع إمتداد جذعه , 
فبدت دون حراك وكأنها ملتصقة بردفه 
األمي��ن , لكن أصابع كّف��ه كانت تتحرك 
عل��ى التناوب , مبت��دأة باإلبهام وكأنها 
تتحرك بإيعاز من جهاز آلي . ثم اس��تمر 
بالهرولة لدورة أخرى حول باحة الس��وق 
, لكن��ه تعّث��ر عن��د كومة صغي��رة من 
النفايات , وكاد يسقط على وجهه لوال 
متّكنه بحرك��ة ال تخلو م��ن براعة , من 
أْن يس��تعيد توازنه ليستمر في الهرولة 
ثم ليقت��رب من املقه��ى ويدخلها , وما 
أن وص��ل قريبا من اجل��دار اخللفي داخل 
املقهى, حتى قفل راجعا من حيث دخل 
, فامس قدمي رج��ل كان يجلس قريبا 
من واجهة املقهى , وها هو يصبح خارج 
املقه��ى متام��ا , لكنه س��رعان م��ا إرتد 
اليه��ا ثاني��ة ليرمي بجس��ده متهالكا 
ف��وق األريك��ة املقابل��ة للقص��اب , بدا 
اإلعي��اء عليه واضحا , وكان صدره يعلو 
ويهبط كمنفاخ حداد . تسمرت نظرات 
القص��اب ثانية على كف��ه اليمنى وهي 
حت��رك أصابعه��ا عل��ى التوال��ي , لكنه 
أومأ الى عامل املقهى , فجلب للش��اب 
ماءا وشايا وضعهما قبالته على طاولة 
صغي��رة , فع��ّب قدح امل��اء دفعة واحدة 
ثم بدأ يرتش��ف الشاي ولكن على مهل 
, بينما حدة لهاثه أخذت تخفت ش��يئا 

فش��يئا . كان القص��اب يرق��ب كّل م��ا 
يقوم به الشاب وقد وجد نفسه منشّدا 
وبإحلاح لفكرة إستحوذت على تفكيره 
)... ليتني كنت أعرف ما يعتمل في ذهن 
هذا اخملب��ول , لو كنت قادرا على الغوص 
في خايا دماغه , إذن إلطلعت بالتأكيد 
عل��ى كل خفاياه أو عل��ى األقل لوقفت 
على أس��باب هرولته هذه , ولكن أنّى لي 
الوص��ول الى دماغ هذا اخملب��ول ( . ورغم 
أنه أقنع نفسه بصعوبة الفكرة , لكنه 
أستس��لم ثانية لدغدغ��ة هاجس آخر 
كان يعلم بإستحالة حتقيقه أيضا ومع 
ذلك فقد إستس��اغه متاش��يا مع أوهام 
نفس��ه ) إذا كنت مصرا على معرفة ما 
يدور في ذهن هذا الشاب , فليس امامك 
من طريقة إالّ ... إالّ ماذا ؟ ... إالّ أْن تتمكن 
من قط��ع رأس��ه لتضعه بطريق��ة ما , 
أو وفق أيّ��ة كيفية مناس��بة الى جانب 
رأسك أو .... ولكن كيف سيتم هذا األمر 
؟ ه��ل جننت ؟ ث��م هل حتس��ب أن رأس 
هذا الشاب هو قطعة غيار ميكن رفعها 
من م��كان وتركيبها في مكان آخر وفقا 
للمزاج ؟ إنها فكرة ال تقل سفاهة عّما 

يحمله هذا اخملبول ؟ ( .
كان الش��اب بعدما إرتشف شايه على 
مه��ل , إخ��ذ يتفحص الوج��وه القريبة 
منه , لتتسّمر نظراته أخيرا نحو جسد 
القص��اب بس��رواله األس��ود العري��ض 
وبس��كينته التي دّس��ها حت��ت حزامه 
اجلل��دي . هم��س لنفس��ه ونظرات��ه ما 
زال��ت مصوب��ة باجتاه الس��كن ) أن هذا 

الرج��ل مخب��ول حتما , مخب��ول ليس 
إالّ , وإْن ل��م يك��ن مخب��وال , فم��ا الذي 
يدفعه الى حمل س��كن بهذا الشكل 
السافر وأمام الناس جميعا ( . ثّم نهض 
وانتص��ب واقفا , لينطل��ق مهروال باجتاه 
بوابة الس��وق التي دخ��ل منها , لتقذف 
ب��ه خارج الس��وق . فيما ظ��ّل القصاب 
يرق��ب ذلك بإندهاش وحيرة , غير أنه بدأ 

يشعر بالنعاس يداهمه بإحلاح وبقوة .

حيدر الحجاج 

د. محمد ونان أ.د.نجاح هادي كبة / بغداد

عبدالرزاق السويراوي 

ياسين شامل 
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 االصولية الثقافية!

العدد )29( - نيسان 2020
A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

ل��م تكن عبارة )دي��رة الفاني( التي نس��معها في املسلس��ات البدوية، 
خارجة عن س��ياق ثقافي يحكمها، فالقبيل��ة التي لها راية وزعامة، لها 
بالتأكيد )ديرة( او ارض معينة تفرض عليها اس��مها. وياتي هذا في سياق 
تط��ور الوحدات االجتماعية التي ابتدأت بالعائلة فالقبيلة فالش��عب او 
االمة، وكانت كل مرحلة جديدة تستوفي شروط حتققها مثلما تستوفي 
الس��ابقة، ش��روط افولها، فينتقل معها جزء من ارثه��ا الثقافي القدمي، 
متمثا باللغة والش��عر واملرويات واالساطير ... مصطلح الدولة والشعب 
واالمة، ميثل حلظة تاريخية الحقة، تبلورت نتيجة تعّقد العاقات اخملتلفة 
وتشابكها، واتساع رقعة التعامل التجاري ومارافقه من جهد ثقافي جاء 
بصيغة اديان او نشاطات فكرية، حايثت هذا االحتدام البشري وعكست 
تطلعاته، االمر الذي بّث املزيد من احلرارة في اجلس��د االنساني ودفعه الى 
االلتق��اء، وان كان ف��ي اغلبه دمويا، تضبط ايقاع��ه طموحات وتطلعات، 

ارتدت االفكار او االديان وسيلة لتحقيق مآرب خاصة او جهوية. 
انت��ج هذا احل��راك وح��دات اجتماعي��ة كبي��رة، ذات طابع ثقاف��ي معن، 
فاتس��عت رقعة املكان  وترس��خت داخل ماسمي بالدولة التي هي صورة 
مكّبرة للديرة والعشيرة، فالدولة بشكلها االولي، املتقدم على العشيرة، 
متّثل��ت باحلاكم املطل��ق والرعايا، لكنها بقيت متثل ج��ذرا ثقافيا واحيانا 
روحيا، يجعل الش��عوب احلديثة تعود اليها لتس��تحم باطياف ذكرياتها 
وتتضمخ بعطرها القدمي، متاما كما كان ابن الدولة القدمية نفس��ه، يعود 
الى العش��يرة متغنيا بها ومعتزا بانتمائه اليها، بعد ان وجد نفس��ه في 
ميدان واسع ابتلعت جلجه، مس��ميات العشائر والديار الصغيرة لصالح 
املس��مى االكبر، الدولة والوطن، وهذا االخير اخذ ايضا عن ما قبله جوهر 
الفك��رة احملورية املتمثلة بالتغني براية العش��يرة التي باتت علم الدولة، 
وبالدي��رة التي باتت الوطن، فاالنس��ان بطبيعته يحت��اج الى جرعات من 
الفخر، كونه مجبول على هذه الغريزة الس��اكنة اعماقه، وان زمنا طويا 
س��يمر قبل ان يجد االنسان نفس��ه في ميدان اكبر، لعل ارهاصاته بدات 
م��ن خال املنظم��ات الدولية التي اذن��ت مبرحلة جدي��دة، تتمثل بالدولة 
العاملية، وهذه التاتي بقرار سياس��ي، بل نتيج��ة ملعطيات يفرزها احلراك 
البش��ري وضرورات احلياة املتجددة، فلم يعد للدول��ة الوطنية معنى بعد 
ق��رون، وقد تتغي��ر اللغ��ات وتكتفي البش��رية بلغة او لغتن س��يكونان 
حصيلة ما يفرزه العلم وميادينه اخملتلفة، وتصبح وسائل النقل بتقنيات 
هائلة تلغي املس��افات متاما، وحينها تختفي الدول وتصبح االرض ملعب 

االنسان احلر اخلالي من اية عوارض او حدود!  
تس��توقفني كثيرا طروحات البع��ض من املثقفن، ممن يتش��بثون باذيال 
التاريخ بطريقة عاطفية، وينكرون اثر املراحل في بناء االنسان واحلياة .. انا 
سومري او فرعوني او فينيقي .. عبارات نسمعها من كثيرين، السيما بعد 
االنتكاس��ات السياس��ية التي مررنا بها، ومن خال هذا االنتماء املزعوم، 
يستدعون مفاخر سحيقة ويس��تعلون على غيرهم بها! وايضا للتعبير 
ع��ن رفضهم بع��ض الطروحات احلديث��ة التي تنادي بوحدات سياس��ية، 
اتكأت على ارث ثقافي مازالت البشرية تعيشه، يتمثل باللغة املشتركة 
والثقافة والتاحم اجلغرافي الواس��ع الذي س��يغدو تاريخ��ا بعد قرون، او 
بعد ان تتغير الثقافات وتتبدل قيم احلياة ... هؤالء يتعادلون مع االصولين 
الديني��ن، الذين  يس��عون لتحييد العقل وحبس��ه ف��ي اللحظة االولى 
النطاق الفكرة الدينية. فاإلصولي كائن رومانسي من نوع خاص، يعيش 
وس��ط صور حل��م قدمي، يؤثث بها عقل��ه ووجدانه، في��ذوب بينها لدرجة 
جتعله عاجزا عن مغادرتها، النه يشعر بالتصحر الداخلي دونها، فيجّمد 
الزمن في ذهنه وذهنه فقط، ليبقى غارقا في وهم االنتماء جلماعة او دولة 
افلت منذ آالف السنن .. ان ندرس حسناتها وسيئاتها للعبرة، نعم، لكن 
ليس الس��تدعائها مليدان لم يعد ميدانها، الن هذا يفقد االنسان رسالته 

في احلياة وحتديدا املثقف، الكائن املتطلع الى االمام دائما!  

قام وفد من احتاد االدباء، بزيارة الشاعر 

الكبير واملترجم ياسن طه حافظ، في 

بيته العامر، لاطمئنان  على صحته، 

وق��دم الوف��د باق��ة ورد باس��م االحتاد، 

متمني��ا له الس��امة الدائمة، خلدمة 

الثقاف��ة العراقية .. وتك��ون الوفد من 

الزميل��ن عض��وي املكت��ب التنفيذي 

عمر السراي ومروان عادل حمزة .. 

كما زار الوفد، الش��اعر الدكتور عباس 

اليوس��في ف��ي دار العام��رة، وقدم له 

باقة ورد باسم االحتاد،  ونقل له امنيات 

الزماء في املكت��ب التنفيذي واجمللس 

ودوام  والس��امة  بالصح��ة  املرك��زي، 

االبداع .

اتحاد االدباء يزور الشاعرين ياسن طه حافظ وعباس اليوسفي

 باقة ورد للمخرج االسدي 
أ.ث /  خاص

أ.ث /  خاص

زار وف��د من احتاد االدب��اء، ممثا بالدكتور 
عقيل مهدي والشاعر جمال الهاشمي، 
اخملرج املسرحي املغترب جواد االسدي، 
ال��ذي قدم عرضا مس��رحيا ف��ي بغداد 
مؤخ��را، وقدم ل��ه التهنئة باملناس��بة، 
متمني��ا له املزيد من االب��داع في وطنه 
العراق ال��ذي يحتاج مبدعيه الس��يما 

في هذه املرحلة .

تهنئة
تهنئة زار وف��د من االحتاد الع��ام لألدباء 

والكت��اب ف��ي العراق، الش��اعر 
والناق��د علي الف��واز نائب األمن 
العام الحتاد األدباء، مبناسبة تسّنمه 
رئاس��ة حتري��ر جري��دة الصب��اح، وقدم 
الوفد باس��م األدب��اء باق��ة ورد للعزيز 
الف��واز، ثم حتدث��وا ع��ن قضايا تخص 

الثقافة واألدب وخدمة احلركة اإلبداعية، تكون الوفد من األدباء 
) ناج��ح املعم��وري رئيس االحت��اد والش��اعر مروان ع��ادل حمزة 
الناطق اإلعامي وأمن الش��ؤون اإلداري��ة واملالية والدكتور عمار 
املسعودي أمن الشؤون الثقافية والدكتورأحمد مهدي الزبيدي 
رئيس حترير مجلة األديب العراقي، والش��اعر عمر السراي عضو 

املكتب التنفيذي .
ألف ألف مبارك للفواز املبدع، وإلى مقبل زاهر باأللق.

وزار الوف��د الش��اعر د.حس��ن القاصد، مبناس��بة تس��ّنمه 
منص��ب املدير الع��ام لدار الش��ؤون الثقافية العامة 
في وزارة الثقافة، وقد قدم الوفد باس��م األدباء باقة 
ورد للعزي��ز القاصد، ثم حتدثوا ع��ن قضايا تخص 

الثقافة واألدب وخدمة احلركة اإلبداعية.

الناقد األستاذ باقر جاسم محمد، ألف 

مبارك رئاستك حترير مجلة الثقافة 

األجنبية، ستقودها بجمالك إلى اإلبداع 

السامق، دمت وبابل احلضارة بألف خير.

محبة وسام وحتية..


