
ش��هدت األوس��اط اإلعالمية ه��ذا الع��ام احتفاال خج��وال باليوم 
العاملي حلريّة الصحافة الذي مّر علينا شاحبا , ونحن نعيش قلقا 
وترقب��ا فرضته علينا جائحة "كورورنا " ومنعت جتمعاتنا الثقافية 
احملبب��ة املليئة باحليوية  والنش��اط واحلوار اإلبداعي الذي يش��هد 
دائم��ا نقاطا مضيئة نعيش تفاصيلها بكل تفاعل وهي جتدد فينا 

حماسنا للعطاء ..
وق��د أصدرت منظمة  اليونس��كو  بيانا بهذه املناس��بة هو مبثابة  
إس��قاط لفرض , وإعالنا البد منه لتكون املنظمة حاضرة في مثل 
هذا اليوم املهم في داللته , ألن العالم يعيش ظرفا حساسا يسوده 
احل��ذر , وكذل��ك فعلت املنظمات واملؤسس��ات املعني��ة  بالثقافة 
والصحافة واإلع��الم , بإصدار بيانات بعبارات جاهزة وأمنيات طاملا 
رددناها في كل محفل ,  على اعتبار أن أّي نشاط احتفالّي ال يجوز 

في مثل هذه الظروف املعقدة ...
إال أن احتادن��ا العتي��د , املبتكر , الذي يضع لكل ظرف حس��اباته , 
ويج��د منافذ للعطاء احلقيقي والتواص��ل الدائم مع أعضائه على 
األصع��دة كاف��ة , ومنها اجلانب اإلنس��اني واالجتماعي ,  س��عى 
مبكتب��ه التنفيذي لتوفير أجواء بديلة عن التجمعات , وليس��مح 
ل��ي القارئ واملتابع أن أحيي الباقة الرائعة من أحبتنا الذين قطعوا 
مس��افات وحتملوا أعباء ومش��قة ليصلوا إل��ى كل من يحتاجهم 
, وليرع��وا كل من يس��تحق الرعاية , ومن اإلنص��اف أن نوجه حتية 
احملب��ة واإلعجاب لهم , وهم يتجولون " عل��ى الدراجات الهوائية " 
بديال عن الس��يارات التي قد ال تس��تطيع الوصول إلى أماكن نائية  

يسكنها بعض من أدبائنا وكتابنا األعزاء ...
وم��ع ه��ذا النش��اط االجتماع��ي  اإلنس��اني املهم ج��دا في هذا 
الظرف الصعب , أقيمت فعاليات ثقافية مهمة , وش��هدت تفاعال 
وحض��ورا الفتا مؤثرا , جاء من خالل مواق��ع التواصل االجتماعي , 
التي أشعرتنا حقا بأننا نعيش أجواء األدب والثقافة البديلة , بكل 
ح��رارة تفاعلها واإلصغاء إلى الش��عراء والكتاب واملبدعني في كل 
اجملاالت , ليبق��ى االحتاد حاضرا , ال بصيغة بيانات باردة , أو إعالنات 
تبريري��ة , أو أع��ذار , رغ��م أنه��ا مقبولة في ظل ما نعيش��ه , لكن 
الفع��ل صار أمضى ويس��تحق التقدي��ر واإلعجاب واحملب��ة والثقة 
املتجددة به��ذه الباقة الرائعة املتفانية ف��ي التضحية , وبتواضع 
الكب��ار , وه��م يقدمون كل م��ا يس��تطيعون متحدي��ن العقبات 

واملصاعب , وهم يحققون لالحتاد حضورا بهيا نفخر به جميعا ..
نتمن��ى ل��كل اخليرين في العالم أن يخرجوا م��ن طوفان هذا البالء 
بعافي��ة وأم��ل متجدد , كم��ا نتمنى أن يحف��ظ اهلل تعالى زمالءنا 
األعزاء الغالني الذين أثبتوا حقا أنهم جديرون باملسؤولية والقيادة 
بأعم��ق مفاهيمه��ا اإلنس��انية واإلبداعية والتربوي��ة , وقد قدموا 
لكل الذين يجلس��ون في أبراجهم العالية ويراقبون املشهد ببرود 
وميوعة موقف , دروس��ا في التضحية والقيادة واالنتماء والتحدي 
وجتاوز كل العقبات  التي متنع فعل اخلير وتعيق حتقيق فعل ثقافي 

حقيقي . 
ننتظ��ر اليوم ال��ذي يعلن فيه العالم خلّوه م��ن الوباء , لنرفع هذه 
الباق��ة من أحبتنا رجال هذه األزمة املضحني بأرواحهم , واملتفانني 

بعطائهم , على أكتافنا , ونباهي بهم العالم جميعا ..

منذر عبد الحر

الممارسة الثقافية المبتكرة

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

من يوميــــات الجائحــــة القاتلـــــةازالة الستار عن نصب الشاعر  موفق محمد

القاصة سهام مهدي الطيار :  الكاتب العراقي 
يخ المعاصر وقع تحت وطأة تقلبات التار

وداعـــــــــــا 
ناصـــــرة السعـــــدون

يم شغيدل  الشاعر كر
وتعدد الصراعات...!

فن المحنـة ..صـورة الرسم فــي زمـن الكورونــــا
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ين في يوم تأسيسه المجيد..اتحاد االدباء يحيي شهداء انتفاضة تشر
 مجلس ثقافي وطني بات ضرورة للنهوض بالثقافة العراقية 

أدباء العراق.. أدباء الموقف واإلبداع
األديبات العزيزات..

األدباء األعزاء..
يا أرب��اب الكلمة احلرة واألصيلة، 

وعّرابي اجلمال والندى..
اليوم يتمُّ احتادكم س��نته األولى 
بع��د الس��تني، ليش��مخ وعي��اً 
وإنس��انيًة وعراقًة تنثر الورد في 
بس��اتني الن��دى، ومس��يرًة تطّرز 
احلياة باملوقف والثقافة واملعرفة.

ويجيء هذا اليوم املبارك في ظل 
الظ��روف الصعب��ة التي مت��رُّ بها 
البش��رية جمعاء، ليمّثل نقطة 
احتف��اء واحتفال بالصمود الذي 
أّكدت علي��ه كتابات األدباء، وهي 
تتح��ّدى الوب��اء اجلائ��ح، وتصنع 
التواصل بالفكر، وتكسر العزلة 
بإش��اعة ض��وء احل��روف، فل��زم 
علينا أوالً أن نحّييكم يا س��عاة 
بري��د احملبة ملا س��ّطرمتوه من ألق 
ومش��روعات أدبية ش��هدت لها 
احلقيق��ي  التواص��ل  س��احات 

واالفتراضي.
مواقفك��م  امت��دت  وق��د  ه��ذا 
الوطنية بّراقًة على مدى أش��هر 
قب��ل اليوم، وستس��تمر، إذ أنتم 
تظاه��رات  وتدعم��ون  تق��ودون 
الشعب ضد الطغاة واملفسدين، 
فقد ش��هدت الس��احات توّهج 
أفعالك��م وعل��وَّ أصواتك��م من 
أجل حياة كرمية للمواطنني، ومن 
أجل إحقاق احل��قِّ والقصاص من 
الش��عب، ومحاس��بة من  قتلة 
أراقوا دماء الشهداء، ومن سرقوا 
قوت الفقراء، ومازالوا يتحّكمون 
فاح��ت  وق��د  الب��الد،  مبصي��ر 
دماؤكم الزكية ش��هداء بررة في 
س��بيل الدفاع عن قي��م العدل، 
واختط��ف منكم جم��ٌع نخص 
منه زميل��ني عزيزين هم��ا )مازن 
لطيف( و)توفيق التميمي( ونكرر 
مطالبتنا الدائمة بالكشف عن 
الدولة كلها  مصيرهما، ونحّمل 

مسؤولية سالمتهما.
أيها األدباء..

نتن��ادى  أن  ض��روري  ألم��ر  إن��ه 
الي��وم مس��تلهمني طروحاتكم 
لتأس��يس مجلس ثقافي وطني، 
جتتمع حتت خيمت��ه كل أصناف 

الثقاف��ة، ويكون الضامن األكيد 
الستقالل القرار الثقافي، وإبعاده 
والبيروقراطي��ة  التدخ��ل  ع��ن 
ومح��اوالت التحّك��م، مجل��س 
يأخ��ذ دوره ف��ي صياغ��ة املنهج 
الفاعل وتكوين الرؤى املمتدة من 
القاعدة نحو أعلى املس��تويات، 
إذ لي��س م��ن املنص��ف أن تظ��ل 
الثقاف��ة مرهون��ة بنظ��ام قدمي 
لم يعد مناس��باً والئقاً بحضارة 
أم��ة مجده��ا الفك��ر، وفخره��ا 
احلض��ارات، وق��د ابت��دأ احتادكم 
ه��ذا  نح��و  الفاعلي��ة  مش��وار 
املش��روع الذي تواكب��ت اجلهود 
املش��كورة من أجل��ه قبل احلني، 
وس��يتواصل في سبيل حتقيقه 
مع كل ذوي الشأن، فلألدباء ريادة 

وسيادة لن يتنازلوا عنها.
فيا أيها األدباء..

ي��ا رع��اة حق��ول األم��ل، أنت��م 
اليوم بتكاتفك��م وحتّديكم؛ إمنا 
تعي��دون النبض األول واملس��تمر 
ال��ذي امت��دت عقوده،  الحتادكم 
لتمّث��ل تاري��خ احلرك��ة األدبي��ة 

األدب  متن��ح  وه��ي  العراقي��ة، 
العربي عناقيد التطّور واالرتقاء، 
وأنت��م اليوم بصوتك��م الصادح 
وتفانيكم املثمر قوة ال يستهان 
وطاقة س��اطعة وشامخة  بها، 
املتنّفذي��ن  مضاج��ع  تق��ضُّ 
وه��م يص��ّرون على بق��اء الوطن 
ف��ي خان��ات الركود، فاس��تمروا 
هادري��ن مجلجل��ني؛ فاالنتص��ار 
كل االنتصار باس��تمرار قيمكم 
التي وجب عل��ى اجلميع التعّلم 
منه��ا، فكم��ا قارع��ت أقالمكم 
والنظ��ام  الظل��م  الش��ريفة 
والتغييب  الفاشي  الديكتاتوري 
وش��راء املواقف والقسر الفكري 
يس��تمر  األف��واه،  وتكمي��م 
مدادكم بنش��ر الع��دل والوقوف 
م��ع الش��عب وكن��س املواق��ف 
واألمان��ي  والزائف��ة  املهادن��ة 
الباطل��ة بالع��ودة إل��ى اخل��راب 
واخلنوع؛ بس��لطة احلقيقة التي 

جّسدمتوها بنضالكم األصيل.
وانطالقاً من موقعكم الس��امي 
في اجملتم��ع، نحّول الكلمات إلى 

إل��ى عاصفة  واحلناجر  حناج��ر، 
تطالب باسمكم أيها الناطقون 
بالضوء، ونوصل صوتكم ونقاتل 
من أجله بكل الوسائل السلمية 
الس��ديدة، لضم��ان عي��ش الئق 

بكم، وبالناس أجمعني.
فيا أرباب السلطة، تذّكروا أنكم 

عّماٌل للشعب، واألدباء نخبته..
النتائ��ج  لتحقي��ق  فس��ارعوا 
امللموس��ة التي طالبن��ا ومازلنا 
نناله��ا،  حت��ى  به��ا  نطال��ب 
وننتزعه��ا بقوة اإلص��رار، لدعم 
نص��ب  وضع��وا  واألدب��اء،  األدب 
أعينك��م مطال��ب الن��اس ف��ي 

التحرر من التجاهل واإلهمال.
والس��كن  والضمان  الرعاي��ة  إن 
والتألي��ف  والطباع��ة  والعي��ش 
غي��ر  إل��ى  والع��الج..  والرف��اه 
وواجبكم  أس��اس،  ذلك حق��وٌق 
تعبي��د الط��رق لتمري��ر القوانني 
الس��اندة له��ا، فم��ن اخملجل أن 
يعج��ز بل��ٌد ُع��رف عن��ه صيت��ه 
الثقاف��ي ع��ن إص��دار م��ا يؤّمن 
ملثّقفي��ه حاجاته��م، الت��ي هي 
حاجاٌت جت��يء لدع��م الوطن، ال 
لتش��كيل عالة علي��ه، واعلموا 
أن ث��ورة األدباء مّتقدة، وس��تمتد 
إلى أقص��ى احلدود حتى إجناز كل 
ما يس��تلزم األديب م��ن ضرورات 
املقب��ل  وان  بواقع��ه،  تنه��ض 
س��يمأل اآلفاق ويتنامى، وال خيار 
إال إيالء األدب مكانته التي ال تقل 

عن املصاف األولى.
وأخي��راً.. نختت��م معك��م أيه��ا 
ابتدأن��ا  كم��ا  األدب��اء  األحب��ة 
معك��م، وكم��ا تتج��ّول اجُلم��ُل 
لتحطَّ في موانئ قلوبكم، ونكرر 

لكم وباسمكم التهاني..
دمتم أيها األحبة بخير وسالم..

دمتم بصحة وعافية..
دام الوطن عامراً بكم..

وجزيل التهنئة بعيدكم..
عيد تأسيس احتادكم اجمليد.

لألدباء  العام  االتحاد 
العراق في  والكّتاب 

٢٠٢٠ ٧ أّيار 



السالمة لألستاذ الدكتور عبد الكريم راضي جعفر

 زار وفد من االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق الناقد 
األس��تاذ الدكتور عبد الك��رمي راضي جعف��ر لالطمئنان 
على صحته بعد مناشدته التي هبَّ لها احتاده ومحبوه، 
وق��د نقل الوفد لألس��تاذ جعف��ر حتايا كل أدب��اء الوطن 
سائلني له الصحة والش��فاء، ويذكر أن األستاذ الدكتور 
عبد الكرمي راضي جعف��ر يعاني من مرض خطير انقطع 
عالجه من��ذ مدة، مما أدى الى تفاقم وضعه الصحي، وقد 
نشر مناشدة مؤملة بادر على اثرها احتاد األدباء على جناح 

السرعة، لتوفير ما ميكن أن يلبي احتياجات األدباء.
ومما يجدر ذكره أن الزميل جعفر ونان رئيس مجلس أمناء 
شبكة اإلعالم العراقي بادر مشكوراً بزيارة الدكتور عبد 
الكرمي داعماً إياه، وقد وفر جزءا من احتياجاته، فضال عن 
اس��تمرار احاطته بالعناية، كما متت متابعة حالته من 

قبل وزارة الثقافة التي كّلفت الش��اعر د.حسني القاصد 
ممثالً لها، فتم تشكيل وفد مشترك ميثل االحتاد والوزارة، 
لزيارة الدكتور جعفر وقد متت عيادته عصر اليوم الثالثاء 
٢٨ نيس��ان ٢٠٢٠، لتفّقد صحته. والعمل جاٍر لتوفير ما 
يكفي من اجلرع العالجية له، لضمان اس��تقرار صحته 

في قابل الوقت.
وهنا يوّجه االحتاد ش��كره لألحبة الذين س��عوا لسالمة 
األدباء، ومتابعة أوضاعهم الصحية، وهنا جتدر اإلش��ارة 
للدكتور محمود اخلياط، شقيق الشاعر الراحل ابراهيم 
اخلي��اط، ال��ذي ل��م يدّخر جه��داً ف��ي متابعة الش��ؤون 

الصحية لألدباء.
الشفاء والسالمة والسالم لألستاذ الدكتور عبد الكرمي 

راضي جعفر..
دام ألحبائه وللوسط الثقافي األصيل.

نشاطات نشاطات 
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اتحادك في يتك
سحر البيان في رمضان الوعي التفاعلي

ازالة الستار عن نصب الشاعر  موفق محمد

بيان االتحاد بعد هجوم داعش االرهابي على صالح الدين
المجد لحماة الوطن.. 

والرحمة للشهداء األبرار

في بيان التحاد االدباء ..
وزارة الثقافـــــة ليســــت غنيمـــة حزبيــــة 
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أ.ث- خاص

ف��ي ظل العزلة البيتية أو ما يطل��ق " عليه احلجر الصحي " 
للوقاية من فايروس كورونا الذي أوقف النشاطات االقتصادية 
والفنية والثقافية، التجأ األديب ومن خالل االحتاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق الى إيجاد وئس��يلة جديدة للتواصل وبث 
روح التف��اؤل، وهو نوع م��ن محاربة الوباء والبق��اء على قيد 

الوعي واملشهد األدبي.
اذ قام االحتاد بدعوة الشعراء من داخل العراق وخارجه بأرسال 
قصائده��م مع ق��راءات وحوارات مباش��رة معه��م من خالل 
جلس��ات تفاعلية  م��ن  دون ان يقتصر األمر على املركز، على 
مدار ساعة كاملة من خالل  صفحة أمانة الشؤون الثقافية 

على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك:

يتحدث خاللها الضيف عن منج��زه االبداعي وقراءة ما لديه 
من جديد . 

عن طريق البث املباشر، وتواصل االخرين معه عبر التعليقات 
واملداخالت.

وحذت احتادات احملافظات احلذو نفس��ه، بإستضافتها  األدباء 
م��ن خ��الل اجللس��ات التفاعلي��ة، وس��يبقى هذا النش��اط 
مستمرا حلني انتهاء احلظر .. وقد مت تضييف كل من الشعراء، 
رس��مية محيبس ..جميل اجلميل ..ع��زاوي اجلميل  .. محمد 
أحم��د ف��ارس ..عل��ي فرحان .. إس��ماعيل الصياح .. س��جاد 
الس��لمي – مغترب .. سجاد الش��ايع ..عبد الرزاق الربيعي – 
مغترب .. محمد ناظم .. شالل عنوز.. سعد جرجيس .. حسن 
عامر ..أحمد ش��مس .. فارس عودة ..س��رمد س��ليم .. قاسم 
العابدي .. س��مرقند اجلابري ..حس��ن مجيد .. شذى أسعد .. 

فرقد السعد .. بديع صقور ..
اما النق��اد فكانوا ؛ كاظم مرش��د الس��لوم .. الدكتور عمار 

الياسري ..عدنان أبو أندلس ..
فيما كان الروائي��ون وكتاب القصة؛ باس��م القطراني ..علي 

العبودي ..هيثم الشويلي ..خالد الوادي ..
واملسرحيون؛ سالم الزيدي ..صباح األنباري.

وعالم النفس قاسم حسني صالح واملذيع نهاد جنيب

نحو ثقافة مستقلة وفاعلة..
تتواصل الق��وى السياس��ية املتنّفذة في 
طريقه��ا الذي أقلُّ ما ميك��ن أن يقال عنه: 
إنه طري��ق يتعّمد جتاهل صوت الش��عب، 
ويس��تحلي اس��تمرار اخلراب، فاحملاصصة 
واالبتع��اد عن األه��داف الوطني��ة، وإرجاء 
املعاجل��ات احلقيقي��ة دي��دن ل��دى أرب��اب 
الس��لطة، واألَم��رُّ م��ن كل ذل��ك الله��اث 
املقيت في التشّبث بكل ما جرَّ البالد نحو 
الهاوي��ة، والقصدي��ة الواضحة في إهمال 
دم��اء الش��هداء الثائرين من أج��ل الوطن، 

وجتاهل القصاص من مرتكبي اجلرائم.
تتواص��ل هذه القوى ف��ي الصراع من أجل 
املناصب، والعراك وفرض املرّش��حني، وكأن 
الوضع العراق��ي بات حقل جت��ارب للرداءة 

والنكوص.
ول��م تن��ُج الثقافة العراقية م��ن كل ذاك، 
فق��د اس��تمر التعام��ل معه��ا بوصفها 
غنيم��ًة حزبي��ًة وحقيب��ًة متّث��ل صوت من 
يس��عى القتناصها، لإلفادة منها لصالح 
جهته املهيمنة، مع أن الثقافة هي املصدُّ 
األهم واألقوى للعنف واإلرهاب، وطوق جناة 

للخروج من األزمات اخلانقة.
ولع��دم وج��ود مش��روع وطن��ي حقيق��ي 
يُخرج العراق من هذه املأس��اة، ولعدم إميان 
بي��اض كبير م��ن املثقفني بجّدي��ة الكتل 
السياس��ية املتنّف��ذة ف��ي إنق��اذ الب��الد، 
ولع��دم قناع��ة ال��روح األصيل��ة للمثّقف 
باملتسّلطني احلاكمني، وهو يتابع متّنعهم 
ع��ن محاس��بة قتل��ة املتظاهري��ن، الذين 

راحوا ش��هداء من أجل مس��تقبل أفضل، 
ويش��هد تنامي حاالت اخلط��ف والتغييب 
للناش��طني واملثقفني، مع ش��يوع س��مة 
التس��ويف وحرق الوقت وافتعال العقبات 
الت��ي بات��ت مكش��وفة بتكلي��ف م��ن ال 
تنطبق عليه مواصفات ساحات التظاهر، 
ولضمان عدم تس��ييس النشاط الثقافي، 
يدع��و االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكّتاب في 
الع��راق جمي��ع مثقفي الوط��ن، لاللتحام 
والتعاضد والضغط إليصال صوتهم الذي 
يع��ّري فئة احلّكام، وه��م يتمادون في عدم 
إبصار ضوء احلقيقة، ويّتجهون نحو فرض 

الرؤى بدالً عن مناقشتها.
لذا ه��ي صرخ��ة لنب��ذ منه��ج الالمباالة 
السياس��ي املتعّمد، صرخة لتأكيد وجود 

كي��ان يتص��ّدى لقي��ادة الش��أن الثقافي، 
ويبعد احلركة الفكري��ة واملعرفية واألدبية 
والفني��ة ع��ن هيمنة ممثلي األح��زاب التي 
عل��ى  املص��ّرة  بطروحاته��ا  إال  تؤم��ن  ال 
التحاصص ونيل الغنائم، فالقرار الثقافي 
موقف يجب أن ينبع من إجماع واستقالل، 
وه��ذا م��ا ال ميك��ن حتقيق��ه إال ع��ن طريق 

الكفاح املستمر ضد قوى اجلهل.
وستس��تمر الدع��وة إلى حتقي��ق مطالب 
املثق��ف العراق��ي، ال��ذي مي��جُّ احملاصصة، 
ويق��ود حملة إلنقاذ الوطن ممّث��الً بتاريخه 
الثقافي ونخبه، وحملة مش��اعل التنوير 

فيه.
فمعاً من أجل عصمة املثقف..

ومعاً من أجل تعاضد كل املثقفني للنجاة 

من النف��ق املظلم للسياس��ة التي قادت 
البلد إلى ما هو عليه من تراجع..

معاً من أجل أن يكون املثقف قائداً لوطنه 
بوعيه وسداد رأيه..

وجزيل السالم
العراق في  والكّتاب  لألدباء  العام  االتحاد 

٢٠٢٠ ٦ أّيار 

 استقبل الوطن اليوم خبراً حزيناً لهجوٍم 
اإلرهابي  داع��ش  عصابات  نّفذته  جباٍن 
في  الباسلة  العراقية  القطعات  على 
القوات  تصّدت  وقد  الدين،  صالح  قاطع 
االحتادية  بالشرطة  متمثلة  البطلة 
اجلبان،  الهجوم  لهذا  الشعبي  واحلشد 
واإلنسانية  األبرياء  الناس  يستهدف  الذي 
الهجوم  هذا  ضحية  راح  وقد  جمعاء، 
ألرواحهم  الوطن،  رجال  خيرة  من  شهداء 
املواساة  ولعوائلهم  الرحمة،  الطاهرة 
دمائهم  على  احلداد  كله  وللوطن  والعزاء، 
عن  تدافع  وهي  سالت  التي  الشريفة 
في  األع��داء،  ضد  احلياة  وقيم  الكرامة 
والعبادة  اخلير  رمضان  الفضيل،  الشهر 
 - مهمة  نقطة  يعدُّ  جرى  ما  إن  والسالم. 
العراقية  الدولة  الوطن  أدباء  باسم  ندعو 
الناجعة  احللول  ووض��ع  بها،  لالهتمام 

نظر  نلفت  كما  تكرارها،  عدم  لضمان 
أن  إلى  املتنفذة  السياسية  القوى  كل 
املكاسب  على  الالمجدي  صراعهم 
واملغامن، هو الذي جرَّ البالد إلى هذا اخلراب، 
وها نحن نرى شبابنا الشهداء، واملواطنني 
لهذا  ضحيًة  يذهبون  وفقرائهم  مبرضاهم 
على  الوطن.  ألول��وي��ات  املرير  التجاهل 
املسؤولني حتّمل تبعات كل ما جرى ويجري، 
الفجيعة  معاجلة  في  اإلس��راع  وعليهم 
امللف  إيالء  وينبغي  العراق،  يعانيها  التي 
األمني أولوية قصوى، إذ لم يعد في قلوب 
اجملد  األلم.  الستيعاب  يكفي  ما  األمهات 
ألرواحكم  الرحمة  الوطن..  حماة  يا  لكم 

ولدمائكم الغالية..
والكّتاب  لألدباء  العام  االتحاد 

العراق في 
٢٠٢٠ ٦ أّيار 

وحت��دث الدكت��ور الكرع��اوي عن 
املرحل��ة االول��ى التي ع��رف فيه 
اثن��اء  الش��اعر موف��ق محم��د 
الدراس��ة الثانوي��ة وكي��ف كان 
ل��ه حض��ور كبي��ر ب��ني الطالب 
ومس��اندتهم لن��ا جميع��ا وملن 
يحت��اج املس��اعدة باجمل��ان م��ن 
طلب��ة مرحلتن��ا واملراح��ل التي 
تلتن��ا ، اض��ف الى ذل��ك موقفه 
من الش��هداء ، فهو ل��م يتملق 
ول��م يطرق باب الس��لطة ، وهذا 
االم��ر حفزن��ا جميع��ا ألن نقف 
بجانب هذا الرجل األب واالنسان 
والش��اعر والضمير ، نحن نقف 
مع��ه بوصفن��ا تالمي��ذه وابنائه 
، وم��ا نق��وم ب��ه جزء م��ن واجب 
يس��تحقه ، وهي فرص��ه ألن نرد 

الدين له ، ألنه شاعر اجلميع .
أم��ا مدير ش��رطة بابل الس��يد 
)عل��ي ك��وه( وه��و اح��د طلب��ة 
الش��اعر موف��ق محم��د ، حتدث 
قائال : لنا شرف احلضور والتكرمي 
ألح��د أع��الم مدينة احلل��ة وابرز 
ش��عراء العراق ، والشاعر موفق 
محم��د ال��ذي نتمنى ل��ه العمر 
الطويل، حني يكرم فهو تكرمينا 
الت��ي  االب��وة  وتك��رمي  جميع��ا 
مارس��ناها معه ، ث��م اثنى على 
العمل النحتي وم��ن قام بفكرة 

اقامته.
كلم��ة  هن��اك  كان��ت  بعده��ا 
األمني  لآلس��تاذ حن��ون مجي��د 
العام ألحتاد االدب��اء والكتاب في 
العراق. اشار فيها الى ان الشاعر 
موفق محمد كان ش��جاعا ، وله 
موف��ق وطن��ي واض��ح وحقيقي 
من��ذ س��نوات طويل��ة ، اضافة 
ال��ى انه واح��د من ابرع ش��عراء 

الراهنة ويجي��د كتابة  املرحل��ة 
كاف��ة ال��وان الش��عر ، وها نحن 
بني اهله واحبته نشارك تكرميه 
ال��ذي يس��تحق ، وان مدينته لم 
تبخل عليه في ان تضع له نصبا 
تذكاري��ا يليق به ، ثم اش��ار الى 
تقدي��ره واحترامه ملن ق��ام بهذا 

النصب التذكاري ..
ثم حتدث الباحث صالح السعيد 
رئي��س احتاد ادباء وكتاب بابل عن 
هذا االحتفاء وقرأ كلمة باس��م 
ادب��اء املدين��ة واهاليها وش��كر 
احلضور ، ثم اش��ار الى الش��اعر 
بان��ه واح��د م��ن ش��عراء احللة 
الكب��ار وه��و من اكثر الش��عراء 
مالمس��ة للفقراء ، وهو ش��اعر 

الوجع العراقي بامتياز ..
ث��م ج��اءت كلم��ة احت��اد ادب��اء 
بالش��اعر  متمثل��ة  النج��ف 
الهيأة  الش��عالن عض��و  مهدي 
االداري��ة ، حت��دث الش��عالن عن 
حماسته الكبيرة في اجمليء الى 
احللة وكس��ر حاج��ز حزنه بوفاة 
ابنت��ه ، ثم ذكر تقييم��ه الكبير 
الثقافي��ة  وللعالق��ة  للش��اعر 
التي جمعتهم سابقا من خالل 
االس��تضافات الت��ي اقيمت في 
مدينة النجف، وختم حديثة بان 
هذا املش��روع هو مشروع ثقافي 
ووطني نحيي كل من اس��هم به 

ونفذه ..
بعده��ا قدم الفن��ان ثائ��ر هادي 
جبارة عرضا مسرحيا مستال من 
نصوص الش��اعر موف��ق محمد 
النص��ب  الع��رض كان بج��وار   ،
وس��ط حضور اجلمهور ، اعد من 
قصائد الشاعر ما يثر االحساس 
باحمل��ن التي الق��ت الش��اعر من 
حي��اة مليئة باالح��زان العراقية 

الصرفة ..
بعده��ا حت��دث الدكت��ور جم��ال 
العتابي عن هذه االفتتاحية وعن 
عالقته بالشاعر ، قال العتابي : 
أن��ا حلي .. ألن موفق محمد أخي 
.. والبع��ض سيس��أل ، م��ن ه��و 
موفق محم��د غير الش��اعر في 
ه��ذا امل��كان ، اقول : هن��ا موفق 
يعني هن��ا بداري )والدت��ه( .. هنا 
اجلن��دول .. هنا غزل حلي وش��ط 
احلل��ة .. فهنيئ��ا لش��اعر احللة 

الكبير موفق محمد ..
وف��ي نهاية االفتت��اح وقبل ازالة 
، حت��دث  النص��ب  الس��تار ع��ن 
الش��اعر الكبي��ر موف��ق محمد 
بكلمات مختصرة بعد ان شكر 
احلضور وش��كر كل من س��اهم 
في اعادة ه��ذا التجمع املبارك .. 

)أنا لم أكن ش��اعرا ف��ي يوم ما .. 
فأن��ا راٍو ملدينة اس��مها احللة( .. 
ثم قرأ مقطعا آخر )رسم املدرس 
برتقالة .. فوجد الطالب يقشرون 
الس��بورة( ..والنصب هذا هديتي 
لكم وللمدينة الت��ي احتوتني ، 
واالنس��ان يكبر عندما يجد كل 
من حوله من اخ��وة واحبة بهذا 
الصفاء الذي انت��م فيه امامي ، 
ش��كرا للدكتور عادل الكرعاوي 

وملن وقف معه ومن ازره وآزرنا ..
وفي نهاية االفتتاح ازيل الستار 
عن النصب ، وقام بازالته السيد 
مدير شرطة بابل والسيد االمني 
العام ألحتاد ادب��اء وكتاب العراق 
، فكان��ت فرحة كبي��رة وانتصار 
الثقافة عل��ى كل ظواهر الزاباء 

الطائفي والصحي ..

بابل،  شرطة  مدير  السيد  حضور  ايضا  العراق،  مثقفي  لبعض  آخر  وحضور   ، ومثقفيها  الحلة  مدينة  أهالي  من  كبير  حضور  وسط 
الحلة  شاطىء  حدائق  على  الحلة  مدينة  مركز  محمد  موفق  للشاعر  ي  التذكار النصب   2020 يران  حز  13 يوم  بعاء   االر صباح  افتتح 
علما   ، الحياة(  قيد  على  وهو  الشاعر  يم  تكر فكرة  وصاحب  ع  )المتبر الكرعاوي  عادل  للدكتور  وكان   ، المحافظة  مبنى  من  بالقرب   ،
نصب  اقامة  اهمية  الى  مشيرا   ، العميدي  غالب  الفنان  ادارها  االفتتاحية   ، وهيب  طه  النحات  الفنان  تنفيذ  من  جاء  هذا  العمل  ان 
الذين  الشعراء  من  وهو   ، خاص  بشكل  مدينته  وابناء  عام  بشكل  البلد  ابناء  بين  واسعة  مساحة  له  حلي  عراقي  لشاعر  ي  تذكار

العميدي  قام  بعدها   ، الحقة  االنسانية  القضية  وشاعر  الشعب  شاعر  فهو   ، المجتمع  طبقات  بكافة  وثيقة  عالقات  تربطهم 
 .. هذه  الكبيرة  خطوته  على  واثنى  الحضور  باسم  شكره  ان  بعد  الكرعاوي  عادل  الدكتور  باستدعاء 

أ.ث- خاص

زهير الجبوري
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كدمة صغيرة اتحاد االدباء والكتاب في البصرة 

يحتفي بالشاعر كريم جخيور عبر الفضاء االلكتروني 

في اتحاد ادباء  البصرة 
دور المسرح المدرسي في تطوير التعليم االبتدائي

 وفد اتحاد االدباء يطئمن 
على صحة الشاعرين صباح 

محسن ورجب الشيخ
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العدد )30( - آيار 2020العدد )30( - آيار 2020

قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة 

ف��ي اليومني األول و الثان��ي، يدخل  )هّناوي (  باب 
العمل متهّيبا.

 وإذ يعت��اد املعت��رك ���� م��ن أصغر باب ���� يألف 
مسؤوليته، فيؤنسه إحساسه بأنه رجل .

يحس بأن أباه يبعث في جسده الصغير. و يرضى 
مبوقعه ، كمعيل ألمه وأخويه.

لكنه ، بدال من بيع مفردات الس��كاير، يس��عده 
أن يحظ��ى بعربة يدوية . وقتذاك، س��يعود معه 
رغيف اخلبز منق��اداً. وإذ يضج فناء الدار ، بصرير 
عجالته��ا املعدني��ة ، مكلل��ة بتاج م��ن الدقيق 
األبل��ج، فأن االبتس��امة حتل عل��ى البيت ضيفا 
طال غياب��ه. وحتط في فناء رح��ب.. وكان لرحيل 
مقتني��ات البي��ت فضال، حني هاجرت كأس��راب 
البط البري فحظيت العربة مبس��احة واسعة ال 
يعترضه��ا عارض مهما أس��رع األطفال بدفعها 

بأقصى سرعتها .
في اليوم الثالث ، جرى خلف عربته : نحو حشود 

عني. كانت املنافسة أشد.  املتبضِّ
وتدافع مع أقرانه باملناكب . واكتش��ف �� حينها 

�� سياطا من الضرب والسباب.
في اليومني املاضيني ، ل��م يحدث له ذلك . وعند 

إياب صرير العجالت ،هّبت العائلة ملالقاته.

 حينها كانت جبهته متورمة، وعيناه مخضّلتان. 
اختلطت دموعه برش��ح أنفه. واختلط هذا كّله 

بلقمته.
كان��ت صّرة النقود ، لم تزل ، تتدلّى من ياقة ثوبه 

املمزق.
راقبت أمه ش��روده بأس��ى ، لكن وجَهَها توّشح 
بظالل ابتس��امٍة مواسية . ابتس��امة مسحت 

عتمة اخليبة والوحدة .
الوقت مبّك��ر والليل يدنو بهدوئ��ه. ملقياً فوقه 
بش��اله اخململي . جس��ده املتعب يئ��ن، من تعب 

النهار والعراك . والكدمة تؤمله وتضايقه.
مدد س��اقيه واكتنفه الش��رود ، وأثق��ل جفنيه 

الكرى  واستسلم ..
الحت له الكدمة تنتفخ . وعبثا حاول محاصرتها 
. ل��م يعد مبقدوره أن يحد من منّوها . أمعنت حتى  

لم تعد تتناسب مع ضيق جبهته .
تضخمت ث��م انفجرت ماءا متدفق��ا . وانغمرت 

املدينة واجتاحها سيل عارم .
 باس��تماتة تش��ّبث ) هّناوي ( بالعربة الصغيرة 
وتدحرج وس��ط الفي��ض . فقط كانت س��ّيارات 
الشحن ، والرافعات العمالقة ،تتحّدى االجتياح 

ومتضي باجتاهه املعاكس.
 كانت العربات التي جترها اخليول، بالكاد تصمد 

في مواجهة السي���������������������������ل .

انغم��ر فم ) هّناوي (  باملاء امل��ر ، وكذلك أُذناه ، إالّ 
أنه يس��مع الضجيج، املنبعث م��ن آالت الرفع ، 

وسيارات الشحن الضخمة . 
 ثم��ة عوي��ل .. و صراخ . وصهي��ل اخليول املعذبة 
من صعوب��ة املقاومة. وارتط��ام الكتل احلديدية 
والصناديق اخلش��بية الهائلة. وش��جار مستمر. 
وس��باب واستغاثات. ثم هدير كل شيء يتصافع 

واحد بآخر.
يتداخل ، في اشتباك، في اندماج  بحيث يصعب 
عليه أن يفرز ش��يئا من هذا االلتحام الغريب. بل 

لم يعد نحيبه مسموعا .
 بال��كاد ح��اول ) هّن��اوي ( ، عب��ر صوت��ه األب��ّح 

املسحوق، أن يستغيث.
حّط��م ضرس رافعة واجهة العربة .لكن ) هّناوي 
( تش��بث بها مستميتا . بات شبه عاٍر. وأيقن أن 
نق��وده قد اجنرفت مع أوصال ثوبه. ثم .. اس��تقّرا 
على راحة لس��ان رافعة وارتفعا وس��ط الصرير . 

وعوضا من أن تعلو استغاثته، إنهّد بوله .
لكن��ه �� و هو يتدلّى من ف��وق املدينة الغريقة �� 

استمر متشبثا، ثم انقذف بعيدا.
حني اس��تيقظ ، مرر ي��ده املعروقة على جبهته . 
واس��تغرب .. أن الكدمة ملا تزل صغيرة. ولم يكن 
هناك انفجار .. سوى .. حبيبات من عرق متفصد. 

ووشالة بول حتت قفاه . 

في ه��ذا اليوم من  أواخر ش��هور فصل 
الش��تاء الت��ي ين��زل فيه��ا املط��ر في 
مدينتي على ش��كل موجات بعيدة بني 
أح��دى واألخرى، ف��ي هذا الي��وم، وصل 
املواطن "ش��راد" من دولة "إ" مشيا على 
األقدام كي ال تفحصه اللجنة الصحية 
املوجودة على الطريق من قبل املواطنني 
الثائرين الذين يس��تنكرون فتح املنافذ 
احلدودية مع دولة "إ"، وصل الى منطقته 
الريفية شمال مدينة "ن" اجلنوبية أثناء 
الليل. طرق الباب مثل رجل مطارد، وهو 
كذل��ك، فتحت زوجته ب��اب الدار، تبادال 
التحية ونام في فراش��ة بع��د أن رفض 

استيقاظ أبنائه.
في الصباح ، بعد أن س��لم على أبنائه، 
وتن��اول فط��وره املتك��ون م��ن بيضتني 
خ��رج  ش��اي،  واس��تكان  مس��لوقتني 
ميمما صوب مضيف القرية، إذ لم يكن 
يفك��ر باملرض، وال بالع��دوى، أو االصابة، 
ألنه لم يكن يش��عر بأي شيء، فما زال 
قويا ويستطيع ان يهزم العشرات. وجد 
في املضي��ف إبن��اء القري��ة متجمعني 
وه��م يس��معون ال��ى مواعظ امل��اّل عن 
املرض، وق��د وضع عمامته على فخذيه، 
وبدت صلعته الكبيرة تش��ع حتت ضوء 
النه��ار الذي يتس��لل ال��ى املضيف من 

خصاصات القصب والبواري، قال:
- يقول اهلل في القرآن "إدعوني استجب 
لكم"، وق��ال كذل��ك: "وإذا مرضت فهو 
يش��فني"، فاهلل هو الش��افي وال يهمنا 

أي شيء. 

   وقد جاء ف��ي الكافي: ))عن محمد بن 
يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيس��ى، 
عن اب��ن محبوب عن النض��ر بن قرواش 
اجلمال، قال: س��ألت أب��ا عبد اهلل عليه 
الس��الم ع��ن اجلم��ال يكون به��ا اجلرب 
أعزله��ا م��ن إبل��ي مخاف��ة أن يعديها 
جربه��ا، والداب��ة رمبا صف��رت لها حتى 
تش��رب املاء؟ فق��ال أبو عب��د اهلل عليه 
الس��الم: إن أعرابيا أتى رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله فقال: يا رس��ول اهلل، إني 
أصيب الش��اة والبقرة والناق��ة بالثمن 
اليس��ير وبه��ا ج��رب، فأك��ره ش��راءها 
مخاف��ة أن يع��دي ذل��ك اجل��رب إبل��ي 
وغنم��ي. فقال له رس��ول اهلل صلى اهلل 
علي��ه وآله: يا أعرابي فم��ن أعدى األول؟ 
ثم قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله: 
ال ع��دوى، وال طيرة، وال هامة، وال ش��ؤم، 
وال صفر، وال رضاع بعد فصال، وال تعرب 
بعد هج��رة، وال صمت يوم��ا إلى الليل، 
وال ط��الق قبل نكاح، وال عتق قبل ملك، 
وال مت بع��د إدراك. ((.) ( ث��م قام امللة وقال 

للحضور:
- لنصل��ي هلل ركعت��ني لك��ي يجنبن��ا 

املرض.
ورتب��وا  املضي��ف،  ف��ي  احلض��ور  ق��ام 
صفوفهم للصالة، كان الشيخ ووجهاء 
العش��يرة في املقدمة، وأصبح "ش��راد" 
الذي ق��دم من دول��ة "إ" ف��ي املؤخرة، أو 
هكذا وجد نفسه، وراحوا يصلون صالة 

الشفاء كما قال لهم املاّل.
كان ف��ي املضي��ف "رحيم" ال��ذي يضع 
كمام��ة على أنف��ه وفمه، ول��م ميد يده 
يعم��ل  وكان  "ش��راد"،  عل��ى  ليس��لم 
بوظيفة موظف صحي في املستوصف 
القريب من القرية، قال للماّل بعد أنهوا 

صالتهم: 
- ش��يخنا ونعم باهلل، والذي ذكرته على 
انه حديث لالمام فه��و حديث موضوع 
ومكذوب عليه... علين��ا أن نتجنب هذا 
امل��رض كي ال تس��ري عدواه لن��ا. علينا 
أن نتوقاه بش��تى الطرق، مثل الغس��ل 
الكمام��ات  ووض��ع  دائم��ا،  بالصاب��ون 

على انوفنا وأفواهن��ا، ونلبس الكفوف، 
وعلين��ا أن ال نالم��س أي ش��خص ج��اء 
م��ن دولة موب��وءة بامل��رض، وكان يقصد 

بكالمه هذا "شراد". 
فصاح شراد" قائال:

- أتعني بكالمك انني مصاب باملرض؟
رّد عليه بحزم:

- كان عليك أن تذهب الى املستش��فى 
لكي تخضع للفحص.
قال شراد بإستهجان:

- وم��اذا أفح��ص؟ أن��ا غير مص��اب، وأنا 
أصلي وأصوم، واملاّل يشهد بذلك.

رد املوظف الصحي، رحيم:
- ونعم باهلل، وأنا أش��هد لك بذلك، أنت 
تصلي وتصوم، وهل هذا يكفي أمام هذا 
املرض، املرض ش��يء دنيوي، وكان عليك 
أن تراجع املستشفى ليتأكدوا من عدم 

اصابتك بهذا املرض.
تكلم املاّل قائال:

- ابن��ي "رحي��م" أال تع��رف أن اهلل ق��ال 
ف��ي كتاب��ه العزيز:  بس��م اهلل الرحمن 
الرحيم" وإذا مرضت فهو يشفني" فاهلل 
هو الشافي، وال تدع صاحبك يقلق على 
صحت��ه. عند هذا احلد م��ن احلديث قام 
الش��يخ، وقام من بع��ده الناس احلضور 

وقد تفرقوا الى أعمالهم. 
   خ��رج "ش��راد" وذهب الى بي��ت والده، 
وهن��اك أعطاه��م الهدايا الت��ي جلبها 
من زيارت��ه لدولة "إ"، ثم ع��اد الى بيته، 
وف��ي طري��ق الع��ودة التق��ى مبجموعة 
من األصدق��اء، وتبادل معه��م التحية. 
فيما ذه��ب "رحي��م" الى املستش��فى 

وأخبر مديره بوصول "شراد" من دولة "إ" 
وعليهم أن يفحصوا القرية، ألن "شراد" 

اختلط بأهلها.
   حضرت املفرزة الطبية وهم مستعدون 
صحيا لفحص قرية "ش��راد"، مع مفرزة 
من ق��وى األم��ن الداخلي ال��ذي يرتدون 
الكمام��ات والكف��وف، وأحاطوا ببيوت 
القرية، وقد حاول "شراد" أن ال يخرج من 
داره، إاّل أن املفرزة الطبية جاءت مباشرة 
ال��ى داره، وأخضعت��ه للفح��ص، وظهر 
انه مصاب بهذا الفي��روس. وبدأ فحص 
أبناء القرية فوج��دت املفرزة الطبية ان 
أغل��ب أهلها مص��اب به��ذا الفيروس، 
وم��ن ضمنهم الش��يخ وامل��اّل. مت حجز 
القرية صحي��ا وأعتبرت منطقة موبوءة 
بالفي��روس، فيم��ا عزل��وا كل الذين لم 
تص��ل لهم العدوى، خارج القرية، حيث 
وضعت لهم "كرفانات"، مع وجود مفرزة 

طيبة تراقب وضعهم الصحي.
***

   كان الش��يخ ال��ذي يصدق مب��ا يقوله 
املاّل، واملاّل، ق��د أنتقلت لهم العدوى من 
"ش��راد" فماتوا في اليوم الرابع، إذ توفي 
الش��يخ ال��ذي نزل "ش��راد" عل��ى يديه 
وقبلها عدة ُقبل، ومات املاّل الذي س��لم 
على "شراد"واستقبله باألحضان. ومات 
زاير كاظم ذو الثمانني عاما، ومات بعض 
كبار السن، وش��في من مت حجرهم في 
بيوتهم. وظل "ش��راد" الذي ش��في من 
املرض يلوم نفسه كل عمره على ما قام 
به من فعل ولم يصدق قول رحيم، فيما 

صدق قول املاّل.

يوم شتائي قائظ

ف��ي  والكت��اب  االدب��اء  احت��اد  اق��ام 

البصرة ، امس��ية ادبي��ة عبر الفضاء 

االلكتروني، ضيف فيها الشاعر كرمي 

جخيور، للحديث ع��ن جتربته االدبية 

في مج��ال كتاب��ة القصي��دة، وذلك 
مبشاهدة واسعة من االدباء واملثقفني 

واملتذوقني للشعر.
وابتدات اجللسة التي اقيمت في مقر 
الكات��ب والصحفي  االحت��اد وقدمها 
افتتاحي��ة  بكلم��ة  الفري��ح  داود 

ارسلتها االديبة بلقيس خالد رئيسة 
اللجن��ة الثقافي��ة ف��ي االحت��اد التي 
قالت فيها؛ الش��اعر كرمي جخيور من 
جيل احلروب والسجون، لكنه يجاهر:

شموس��نا دائم��ة قائم��ة ل��ه لغ��ة 
ش��عرية ناصعة، كتب احل��ب، ليورط 
قارئه بأن يكون عاش��قا.. كتب العدم 
وبالغ��ة الع��وز العميم…وح��ني يدين 

أولئك الذي خذلوا القصيدة، يقول :
خيانة الشعر هي أفساد..

بعده��ا اس��تعرض الفريح وبش��كل 
موج��ز ومختصر حي��اة احملتف��ى به، 
واصف��ا ضيف��ه بان��ه واحد م��ن اهم 
ش��عراء قصي��دة النثر ف��ي البصرة، 
تتناثر الكلمات منه كورود شاردة من 
حط��ام احلياة، ليت��رك احلديث بعدها 
ال��ى ضي��ف االمس��ية ال��ذي تق��دم 
ب��دوره بجزيل الش��كر والثن��اء الدارة 
احت��اد ادباء البص��رة عل��ى جهودهم 

احلثيثة في مواصلة العمل االبداعي 
في ظل الظ��روف االس��تثنائية التي 
يواجهه��ا العالم اجمع، متحدثا عن 
بداياته التي وصفها بالبس��يطة في 
كتاب��ة القصيدة، لينمي تلك املوهبة 
الفطري��ة بالقراءة واالط��الع، واصفا 
ش��عوره االول عندما تقدم للجمهور 
ب��اول مش��اركة ش��عرية واص��ل من 
خاللها مسيرته نحو االبداع اذ كانت 
ف��ي تس��عينيات الق��رن املاضي حني 
قدمه الش��اعر طالب عبد العزيز في 

احدى جلسات االحتاد.
متطرقا في حديثه عن جتربته االدارية 
ف��ي رئاس��ة االحت��اد باحدي ال��دورات 
الس��ابقة الت��ي اعتبره��ا بالناجحة 
تكس��ب  ان  اس��تطاعت  كونه��ا 
الثقاف��ة  نح��و  الش��باب  توجه��ات 
االدب  ت��زود  ان  واس��تطاعت  واالدب 
البصري بدماء جديدة اصبحت قادرة 

عل��ى االبداع والتج��دد، وعملت على 

متابعة ش��ؤون اعضاء االحتاد اضافة 

ال��ى اش��راك ع��دد كبير منه��م في 

املهرجان��ات والفعالي��ات التي كانت 

تقام حينها.

هذا وشهدت اجللسة مداخالت لعدد 

من املش��اهدين كان بضمنهم رئيس 

اتخ��اد االدب��اء والكت��اب د. س��لمان 

كاصد، والشاعر عمر السراي، والناقد 

خالد خضير الصاحلي، والروائي ناظم 

والقاصة منته��ي عمران،  املناصي��ر، 

والق��اص مصطفى حمي��د ، والفنان 

رزاق البصري فيم��ا تفاعل باالعجاب 

ماخالته��م  متح��ورت  مم��ن   اخ��رون 

جميعها حول موضوع االمسية

وف��ي خت��ام اجللس��ة ق��رأ الش��اعر 

مخت��ارات ش��عرية م��ن مجموعاته 

االدبية، وسط اجواء ثقافية جميلة.

ف��ي  والكت��اب  االدب��اء  احت��اد  اق��ام 
البصرة، مس��اء ي��وم الس��بت، املصادف 
الفضاء  ثقافي��ة عبر  9/5/2020،محاضرة 
االلكتروني بعنوان "دور املس��رح املدرسي 
ف��ي تطوي��ر التعلي��م االبتدائ��ي" حاضر 
فيها الباحث والفنان مجيد عبد الواحد، 
وقدم��ه للجمهور اخملرج والسيناريس��ت 
فائز الكنعاني بالقول " الثقافة ال تتوقف 
في البصرة رغ��م كل اجلائحات والظروف 
العصيب��ة الت��ي مرت به��ا ه��ذه املدينة 

الصابرة. 
معربا عن س��عادته بتق��دمي قامة بصرية 
اش��تغلت كثي��را عل��ى تطوير املس��رح 
املس��رح  ان  اذ  البص��رة.  ف��ي  املدرس��ي 
املدرس��ي قاعدة بناء مهمة جتاور الكتاب 
وال ميكن ملدرس��ة ان تعتمد على الكتاب 
وامن��ا املس��رح املدرس��ي قاع��دة  فق��ط 
توضيحية ومالزمة للدرس. اذ اليستغني 

معلم عن التمثيل في توصيل املعلومة.
 ليت��رك احلديث بعدها الى ضيفه احملاضر 
ال��ذي اوج��ز بش��كل مختص��ر تعري��ف 
املس��رح املدرس��ي على اعتباره تعليمي 
يتم في الوس��ط املدرسي سواء كان مادة 
دراس��ية او مادة تنش��يطية حيث تتحرر 
املمارس��ة املس��رحية م��ن طاب��ع الدرس 
النظام��ي، ليسترس��ل ف��ي حديث��ه عن 
تاريخ نش��أت املسرح املدرسي في العراق 

بالقول "كتب��ت اول مس��رحية تعليمية 
تاريخية عن "نبوخ��ذ نصر" والتي قدمها  
اخلوري هرمز نورس��و الكلداني املارديني" 
في املوصل عام 1888 وحتى بعد تأسيس 
النش��اط الفن��ي ف��ي وزارة املع��ارف عام 
1939م ظ��ل النش��اط املدرس��ي محدودا 
حت��ى منتص��ف الس��تينيات، والس��بب 
يع��ود الى عدم وج��ود مختصني في الفن 

املسرحي. 
واض��اف" لالهتم��ام املتواص��ل باجلان��ب 
الثقافي والفني مبس��رح الطفل باش��رت 
وزارة الثقافة مش��كورة بالتعاون مع جلنة 
املسرح العراقي باقامة املهرجان القطري 
االول ملس��رح الطف��ل ع��ام 2001 مبينا، 
هنالك ف��رق كبير ما بني مس��رح الطفل 
واملس��رح املدرس��ي حيث ان االول يعتمد 
عل��ى املوهوب��ني ف��ي اداء الش��خصيات، 

ومتثي��ل نص��وص مؤلف��ة م��ن مواضي��ع 

تاريخي��ة او علمي��ة، واالخ��ر يعتمد على 
اشراك جميع التالميذ في اداء ادوار فنية 

كأن تك��ون تعليمية لتطوير ايضاح املواد 
الدراس��ية او توعوي��ة. ويعتمد على املادة 

املنهجية في كتاب النصوص املسرحية. 
واعرب عن امله في ان تتبنى وزارة التربية 

مقترح ودراس��ة ق��د اعدها س��لفا لهذا 
املوضوع. آمال اعتماد املس��رح املدرس��ي 

كتطبيق عملي وليست ثقافة عابرة. 
لتش��هد اجللس��ة التفاعلي��ة مداخالت 

الت��ي متح��ورت  املش��اهدين  لع��دد م��ن 
جميعه��ا حول موضوع االمس��ية داعني 

الن تك��ون توصيات هذه احملاضرة توصيات 
تؤخذ بعني االعتب��ار والتطبيق. للنهوض 

بالواقع املدرسي في العراق.
 زار وفد من االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق، الكاتب 
والسينمائي صباح محس��ن لالطمئنان على صحته، بعد 

إجرائه عملية جراحية في قدمه..
وقد نقل الوفد باس��م أدباء الوطن خالص الدعاء، ومشاعر 

احملبة لألستاذ محسن..
الصحة والعافية والسالمة والسالم لكل أدبائنا الكرام.

وزار وف��د  االحت��اد ايض��ا، الش��اعر واألدي��ب رجب الش��يخ 
لالطمئنان عل��ى صحته، بعد إجرائه عملي��ة جراحية في 

عينه..
وقد نقل الوفد باس��م أدباء الوطن خالص الدعاء، ومشاعر 

احملبة لألستاذ الشيخ..
الصحة والعافية والسالمة والسالم لكل أدبائنا الكرام.

أ.ث- خاص

يح داود الفر

أ.ث- خاص

موسى غافل الشطري

داود سلمان الشويلي
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 )رسالة إلى حبيبتي الالذقية(

من يوميات الجائحة القاتلةشيء ما 

قصيدة: ضجيُج التوابيت!

الالذقية ... 
هكذا استوحيت اسمك ، من. .... 

لذائذ بوحي املعلن عن شوقي إليك اللتقيك ... 
ولم يعد بالقلب غيرك بالزوايا 

ياصبايا الروح ... والترحال في
 ملح القصيدة 

يامستقر العابرين من احلروب النازفات 
يامبسم الصبح املعلق بالندى ،

 وزغاب عنق الفاتنات
 يا أول السفراء للحب املتيم باحلياة

 يا حلن اغنية ، 
تناغم شهوة الشعراء ...راميتا 

حبيبتي تذكرين .....؟
 هل تعرفني (عبادة الصامت يا ) ... 

ترتيل��ة العش��اق ، والزيتون ، وامل��وج املطرز باالنوثة 
واجلمال ؟

 أنا بن لوديسا عبادة نعم عبادة
 ياهواي البكر 

أرقني اجلوى والياسمني 
اخفيت حبك خلف محبرة املآقي

 خشية اإلفصاح عن 
كل احملطات املقيمة باجلروح

 ودعت سري في كنوز مبادئي ... 
تسمو ... ويلسعني احلنني

 ودنوت منك كي أقبل ثغرك املرجان 
أصرخ مثل طفل ثقبوا فكيه 

كي. ... يستأصلوا األسنان منه 
واألسنان لم تنمو لديه 

أوا كلما حاولت أرسم بسمة ... 
يأتي البكاء 

عبثا وميسحها الدموع
 يا أخت طرطوس ، 

الشواطئ عمدتني باملتاهات 

واكوام الهموم

 هرم من األوجاع خلفي تركته

 هناك. ........ ....تركته بالرافدين 

ولك أتيت .... 

هيا احضنيني حبيبتي

 انا العراقي الذي ...... 

صرخت بوجهي النائبات

 كما البغايا والطغاة 

انا بن )بانيقيا ( الذي 

حمل احلياة وبث فيك احلب 

ينبض وارتويت

 انت املرايا يا رؤى االحالم

 حضنك اشتهيت

 أنا بن بابل .... 

وأبي هنا زرع املسلة واحلروف 

ولك التجيت . 

مالحظة. ..... راميتا ... اسم اول ملكة في الالذقية ولها أسماء تاريخية أخرى مثل أوغاريت وعبادة الصامت ... أيضا أحد ملوك الالذقية
 لوديسا أحد قادة اجليش آنذاك وبانيقيا اسم النجف تأريخيا وبابل الكل يعرفها هي بلد احلضارات وأول من وضع الكتابة ... واملسلة هي مجموعة قوانني وضعها حمورابي .

 شيء ما يحفر في جفاف رغبتها 
يهدمني مثل سؤال شائك

 يدي تتقن االرتباك انا اجملنون
 والغريزة نزهة

 في جسدها فريسة مهملة ، 
انا قوس من ورق اتعثر مثل كرة في الهواء

 أخجل من الهدف... 
الهدف بعيد 

مغارة كنز
 الدوافع شتى لبلوغ خصر النزيف

 شيء ما يحفرني أخيرا 
فاستيقظ مثل حارس س��كران والباب / 

الليل / القافلة / 
وكل ما آمنت وصدقت وجربت واعتقدت

 محض بخار

أسكبي دموَعِك يا قصائَد الفجائع
فالشوارع:

أسكرتها خمرُة املوِت
وأدمنت ضجيَج التوابيت ْ

والطنُي:
َمدَّ أنامَلُه املوشومَة بحّناِء الدِم

يستصرُخ السواَد وأرَضُه:
أما من نهايٍة لهذا اخلريِف املَقيت ْ...؟!

ت طبوُل املسافاِت بالعويْل ضجَّ
ومسافًة
مسافًة

تساقطت أوراُقنا الغّضُة
وجَنِت الوجوُه جتاعيَد اليباِس

والطنُي:
َكّبَلت خطاُه دموُع التوابيت

واملَسَرُح سالت سيوُل استياِءِه
جمراً

على خدوِد الستائِر املُسدلة
وابتدأت مسرحّيُة احلريِق عرَض املهزلة:

ساَد يا سادتي َصمٌت مريْب
واملمثلوُن أخرَست ألسنُتهم

والنارُ أتت على سنابِل أدوارِهم

من يعيد للممثلنَي بيادرَ أدوارِهم

والعصافيُر مصلوبٌَة فوَق الكراسّي؟!

من يعيد لرغيِف اخلبِز جمَر اشتياِقِه:

لشفاِه الفقراِء وينقذهم من طوفاِن القرابني؟!

يا لغَة الطني:

متى متسحنَي حروَف األنني؟!

مناجُل الطغاِة جّزت رقاَب الربيع

والقاَعُة بال جمهوٍر كانت تبكي مبرارٍة

ودموُعها كانت تّدُس وصايا اجلمِر:

في أجساِد العصافير املصلوبِة فوق الكراسي

م��ن يغ��ّرُد اآلَن بحناج��ر العصافي��ر املصلوب��ِة ف��وق 

الكراسي؟!

سوى ضجيج التوابيت

وضجيج النزيِف املغادرِ مبّكراً غابََة املواويْل

كم كانت أنامُل الطنِي املعّفِر بالنجيع

تَّغُذ خطاها صوَب غابِة املواويْل

تبَحُث عن حّناِء بَهجٍة

توشُم بها أصابَع الصبايا

تغازُل ُعرَي أحالمهنَّ حماَمٌة جنوبيَُّة املالمح

كم أصيبت بخيبٍة هذه األنامُل؟!

فالقوافُل:

أخرَس حداَءها ضجيُج التوابيت

أسكبي دموَعِك يا قصائَد الطني

وَحّشدي رُُقَماً جديدًة للنهوض

وشيِّدي َوطناً يستعيُد أنفاَسُه بسنابِل األناشيد

بعيداً عن ضجيِج التوابيت

حيُث أثقلت خطاُه:

قوافُل املارقنَي على حرمِة احللم

قوافُل النافثنَي سموّم اخَلديعِة

قوافُل الناكثنَي عهوَد السماء

قوافُل املارقنَي على ُحرمِة مسرِح الفقراء...!

 عطر الزهور يخترق نسيج الكمامة 

واليوم عيناك اكثر القا 

قد تبدو الغرف خاوية

 قد تبدو الغرف موحشة
 ان البالد التي ال حاكم فيها 

يصبح الناس هم احلكام
 البريد لقلبي املتعب 

ها انك تسرقني الوردة 

ها انك تفتحني نافذة للروح احلزينة
 اسمي مدون بسجل احلضور 

اسمك مدون بقائمة اخلوف
 هذا الصباح الطائرات 

قليلة اإلقالع والقطارات متوقفة 

والناس حتتضن الغرف
 الهواتف

 والشعوب التودع األموات عن املقابر
 عند املقابر يعقمون الصناديق

 بآخر احملاليل املمزوجة بالدموع 

 عامر عبداالمير محمد احمد فارس

مسلم الطعان

 علي ابو بكر

وخارجها الــرؤيــة  داخــل  مــعــاصــرة..  صــوريــة  لغة  السينما 

فـــــن المحنـــــة ..صــــورة الرســــم فــــي زمــــن الكورونــــا

بعي��دا ع��ن مفهوم احملن��ة الفلس��في وهو يقع 
ضمن اش��تغاالت ما بعد الفلس��فة والكشف 
عن فنون احملن واألزم��ات ، بوصفها حتوالت كبرى 
ف��ي طريقة التفكي��ر وتوحيد جمي��ع الرؤى في 
جغرافي��ا متفرق��ة م��ن العال��م لتنت��ج فنا له 
املرجعي��ة ذاتها ، وقد تكون هذه املرة األولى التي 
يتوح��د فيها النظر ال��ى الش��كل الفني بعني 
واحدة ومبسبب واحد أيضا. ولعل محنة الكورونا 
كان أثرها واحدا على الذات اخلالقة وتردد  صداها 
ومن ثم جتسيدها من قبل فناني اليابان وأمريكا 
وايطاليا ومصر والعراق وفلس��طني والسعودية 
وأماكن أخ��رى من العال��م، واذا كان احلديث عن 
ظاهرة في الفن فأن هذه احملنة نتج عنها أس��رع 
ظاهرة تكونت في الفن على مس��توى النحت أو 
الرسم على الرغم من وجود املسبب، واستطاع 

الفن��ان تأمل التجرب��ة حيث ال زال��ت آثارها لم 
تنته بع��د. وأن مالحقة دقيق��ة لبعض األعمال 
جند أنها ش��كلت بداية ملالمح مدرس��ة أو اجتاه 
عل��ى الرغم من اخت��الف اس��اليب التعبير عن 
املوضوع نفس��ه، فتجلت عبر هذا احلدث أعمال 
الفنان��ني، العارض��ي الس��عودي ال��ذي خصص 
مجموع��ة أعمال مرس��ومة تناول��ت هذه احملنة 
في ضوء توظيف ش��كل الفايروس أو اللون الذي 
يتك��رر في فض��اءات امل��وت ونقائضه��ا املمثلة 
بأسباب احلياة في اجلانب اآلخر، فضال عن أعمال 
اجلزائرية صريحة ش��اهني، والتونس��ية نسيبة 
العيال��ي وغيرهم كثيرون. كما ب��رزت أعمال في 

الكاريكاتير والتصميم .
     وفي الرس��م العراقي بدأت بوادر تشكل هذه 
الظاه��رة والتعال��ق معها من خالل التجس��يد 
املباشر أو غير املباشر في ضوء الصيغ التعبيرية 
او التجريدي��ة ف��ي بع��ض األحي��ان س��واء كان 
ه��ذا املنج��ز أحاديا يعتم��د على لوح��ة واحدة 
أو مجموع��ة أعم��ال تنتم��ي خلط��اب مرجع��ي 
مش��ترك ويختلف في ع��رض التفاصي��ل التي 
تتخذ من املوضوع الرئيس��ي أساس��ا )الوباء( أو 
املوضوع��ات اجملاورة له واملرتبط��ة به مثل احلجر 
الصحي واملنزلي او العالقات الناش��ئة أزاء ذلك 
واملضامني األخرى التي ميكن للفنان مالحظتها 
ومعاجلته��ا تقني��ا وفني��ا ق��ي ض��وء مرجعيته 

اخلاص��ة ورؤاه الفلس��فية. وأزاء عملية البحث 
والرصد مت الكش��ف عن عدد كبي��ر من األعمال 
الت��ي تق��ع ضمن خط��اب الرس��موية العراقية 
املعبرة ع��ن اللحظ��ة الراهن��ة وتعرضها آلفاق 
احملن��ة وحتتفظ ف��ي الوقت نفس��ه على الصيغ 
اجلمالي��ة التي تعد س��بيال للوص��ول الى آليات 
تلقي تؤس��س لعالقة ب��ني اللوح��ة ومتلقيها. 
وهكذا كانت مجموعة أعمال فاخر محمد التي 
يتردد فيها ص��دى املوت واأللم من خالل الفضاء 
البنفس��جي الذي يس��ود جمي��ع األعمال وهو 
الرام��ز للحي��اة اآلخرة ، لكنه يبق��ي على اللون 
األخض��ر او األبي��ض وأس��باب التمس��ك بأم��ل 
النجاة، فض��ال عن جمالية الش��كل املعبر عن 
محاصرة الذات االنس��انية . بينما أشرت أعمال 
كاظم نوير الى تواريخ وأمكنة ش��غلت الفضاء 
التصوي��ري لتصبح وثيق��ة حتتفظ بخصوصية 
اللحظ��ة الراهن��ة ونبوءة مس��تقبلية ملا يكون 
علي��ه الواق��ع. في اللحظ��ة التي أث��ارت اعمال 
الفن��ان حتري��ر عل��ي األمل ف��ي فضائه��ا العام 
باصطفائه اللون األخضر جلمي��ع مفرداته التي 
تتس��يدها صورة امرأة حتمل ق��دور املاء املقدس 
على رأس��ها وتس��ير بإطمئنان جتاه املس��تقبل 
ال��ذي يفت��ح دروبه أمامه��ا، بيد أنه ف��ي الوقت 
نفس��ه يرس��م أطوار احملنة من خالل االش��ارات 
الثانوية التي تريد أن تعطل نبض احلياة. ونسبة 

الى طبيعة انتشار الفايروس بسرعة كبيرة في 
الفضاء العاملي الواس��ع حتسست لوحة الفنان 
مكي عمران هذا املفه��وم ووزعت اغطية األنف 
على اليمني واليسار واالفادة من شكل الفايروس 
الكروي أم��ام الذهول االنس��اني عندما تتهاوى 
األش��كال اآلدمية دون حلول معينة مع الرجوع 
الى امليثولوجيا واختي��ار كلمة اهلل أو أدعية في 
ضوء الع��ودة الى اجملهول ليعيد لألذهان ترديدات 
القوى العاملية وعجز العلم واالنسان والتسليم 
الى األصول األولى )الطبيعة( وهي حتتضن األبناء 
وس��ط األل��وان الرصاصي��ة التي حتي��ط فضاء 
اللوحة وحتاصر الذات االنسانية على الرغم من 

انتشار وسائل احلياة  الزرقاء.
      وتستمر فكرة التمثيل والبحث عن مصدات 
بواس��طة النب��وءة الفني��ة في حلظ��ة تقويض 
املقارب��ة العلمي��ة أزاء ه��ذا احل��دث فيصطفي 
الفنان أديب العتب��ي عنوانا للوحته من الوجوه 
املتداخل��ة الت��ي ين��ال منه��ا الوب��اء ويذه��ب 
مبالمحها ليؤسس ملمحا لألزمة أو فكرة املوت 
من خالل توظيف اخللفية الس��وداء املعتمة مع 
األشكال البنفس��جية التي تشير في املدونات 
امليثولوجي��ة والديني��ة ال��ى فك��رة الصراع بني 
احلياة واملوت . في حني يرس��م ش��وقي املوسوي 
بطريقته التعبيرية فوبيا الكورونا محاوال فيها 
رس��م الع��زل االجتماعي ال��ذي متارس��ه الذات 

االنس��انية جتاه اآلخر بفعل اخل��وف، ويتخيلها 

ف��الح الش��كرجي وكأنه��ا م��دار دم��وي يل��ف 

الفضاء االنس��اني ولم يتب��ق غير حيوان هجني 

يق��ف على اعتاب العالم املنه��ار أزاء هذا املوت 

اجلماع��ي ، فضال عن أعمال دارت في فلك احملنة 

لدى عبداجلبار خزعل وعبداجلبار امللي وأس��ماء 

أخرى حاولت أن تس��هم ف��ي التوثيق وااللتحام 

بهموم الن��اس عبر احملنة وتص��ورات كل منهم 

عنه��ا، هذه املقاربات اجلمالية مع مفهوم احملنة 

ميكن أن تشكل ظاهرة في الرسم العراقي على 

أس��اس املوضوع املشترك واألس��اليب النابعة 

منه في التجسيد والتعبير.

تشكل اللقطة السينمائية ركنا أساسيا في بناء اجلمالية 
�ر بكثير من  الفيلمية، فهي من املفاهيم التي تُعرَّف، وتفسَّ
التفسيرات الفيزيائية أو الفلسفية، والتي يشعر بها لكن 
ال ميك��ن حتديد ماهيَّته��ا، فضال عن انها تش��كل اللحظة 
املتك��ررة التي تتمدد فيها احلي��اة، واملرتبطة بالتغير املتكرر 
واملرتب��ط بالزمن، ودونه ال ميكن أن يح���دث اي تغير، لذا فإن 
املعادل��ة ه��ي: إْن بتوقف الزم���ن يجب أن يتوق��ف التغيير، 

وبدون هذا التغيير ال توجد حي�اة.
هذا ما تأمله الناقد واخملرج "حس��ني السلمان" عبر اصداره 
"داخ��ل الرؤي��ة وخارجه��ا � اللقط��ة الس��ينمائية" والذي 
من خالل��ه حاول البحث ع��ن األهمية البصرية للس��ينما، 
معتم��داً عل��ى جتربت��ه الش��خصية وخبرت��ه العملية في 
الس��يناريو واإلخراج، كم��ا عمد املؤلف عل��ى اظهار بعض 
القواعد االحترافية للس��ينما وطريق��ة صناعتها، وهذا ما 
يؤكد مفاهي��م ومعايير اللقطة التي ولدت كوحدة عضوية 
متكامل��ة ال ميكن العم��ل معها ضمن عملي��ة التجزئة أو 
االقتط��اع، إذن هناك فكر يعمل عل��ى ايجاد جتارب متجددة 
واكتش��افات علمي��ة لها قدرة وعي في حتدي��د زاوية الفعل 
امل��راد تصويره. كما حتمل اللقطة ف��ي كيانها حالة داللية، 

ج��اءت نتيجة التأمل بنتائج الفعل املرتبط بفاعلية احلدث 
املص��ور عبر حركته��ا، وما حتدثه من تص��ورات وآراء متباينة 
تعكس مراحل تطور الس��ينما الصامتة إلى سينما ناطقة 
عب��ر التقنية الس��ردية املمتع��ة في العرض أو ف��ي التقدمي 
والط��رح، وهذا ما يؤكده اخمل��رج عبر اإلجراءات او الوس��ائل 
البصرية جملريات األحداث والفكرة املتجانسة من اجل دميومة 
التفاعل، كما أكد "املؤلف" على زمن اللقطة وتاثيرها، وذلك 
ملا يلعبه الزمن من دور مهم في السينما كمحرك لألحداث 
وكلوحة خلفية ترتس��م عليها الش��خصيات، فاملعطيات 
التي نتلقاها من املشاهدة يفعل فيها الزمان بشكل مؤثر، 
ويحقق املش��اهدة عبر زمانية الشريط املباشر الذي يدركه 
املتلقي بخالصة الواقع املرتب��ط بحقيقة الزمن في أمكنة 
متع��ددة، كما تكون متوازي��ة ومتغلغلة ف��ي بنية الفيلم، 
وتظه��ر فيه الق��راءة اجلمالي��ة املتجددة. اضاف��ة الى "زمن 
العرض" الذي  أشرنا إليه، هنالك "زمن األحداث"، سواء زمن 
وقوعها في الس��ياق الفيلمي أو ما تستغرقه من زمن مرئي، 
ويبنى زمن األح��داث على زمنني آخرين وهم��ا: زمن اللقطة 
وزمن املش��هد. من هنا جن��د أن املرونة العالي��ة في االنتقال 
بني األزمنة )ماض وحاضر ومس��تقبل( ستوجد زمنا توليديا 
متجددا هو )الزمن الفاصل( الذي ننتقل من خالله الى أزمنة 
فيلمية متعددة، وهناك جتارب اعتمدها "املؤلف" في اصداره 
كالتجرب��ة الروس��ية املثي��رة وبش��كل خاص جترب��ة "ليف 
كوليش��وف" الذي اس��تطاع أن ينقل اللقطة السينمائية 

الى مراحل متقدمة أثرت على تطور الس��ينما العاملية، كما 
استطاع ربط عددا من اللقطات التي مت تصويرها في أمكنة 
وازمن��ة مختلفة، وهذا ما يؤك��ده على أن اللقطة حيادية ال 
متتل��ك تعبيراً انس��انياً، لينتج عبر التض��اد والتصادم صور 
جديدة تتجاوز مس��ألة تسلسل احلدث الى ما هو أكثر إثارة 

وبعملية ابداعية متفردة.
لينتق��ل بعده��ا "الس��لمان" ال��ى التعبيرية وما يتجس��د 
بوساطتها من عناصر طبيعية تتداخل مع مالمح تعبيرية 
كخط��وات أولية لهذه احلركة التي تعتمد )امليزانس��ني( في 
كل العناص��ر الفيلمية املألوفة والغي��ر متداولة في االفالم 
الس��ابقة، وفعال س��يطرت التعبيرية على حركة السينما 
ف��ي املانيا، وأبرز ما قدمته ه��و فيلم"عيادة الدكتور غاليري" 
للمخ��رج "روب��رت راي��ن" 1919. وتكم��ن اهمي��ة التعبيرية 
ف��ي اعتمادها احلبك��ة القابلة للتحول، فض��ال عن تقنيات 
االس��ترجاع الس��ردي والتالع��ب الدرام��ي، وايض��ا تق��دمي 
تقني��ات جديدة في الس��رد الص��وري، الذي يح��اول التقاط 
الزمن الواقعي للتسلس��ل احلدثي للفكرة، لكن )السينما( 
س��رعان م��ا تخلت عن ذلك، ع��ن طريق اللع��ب عبر احلركة 
الصورية خلل��ق إيقاع خاص بها، فهذه احلركة توحد وتنظم 
الس��يرورة الزمنية ع��ن طريق تقدمي اللقطات الس��ينمائية 
وف��ق ما حتمله م��ن داللة، وجتعل الواح��دة منها تلي األخرى 
أو ع��ن طريق التالعب في عملي��ة الترتيب، خاصة عن طريق 
آلي��ة )الفالش باك( أو )الكان ب��اك(،  فالعالقة الزمكانية في 
الس��ينما عالقة مونتاجي��ة، تتحكم ف��ي توجهها احلركة 
الصوري��ة م��ن خالل اندم��اج األبعاد ف��ي وح��دة مونتاجية 

سينمائية. 
كم��ا أن تفاع��ل املتلقي وتعاطفه يكمل الص��ورة الواقعية 
عب��ر اللقطة التي يجب أن تكون في حالة جدل مع املتلقي، 
وهذا يتضح على ش��كل عاطفي وذهني، يظهر لنا العنصر 
الفع��ال ف��ي تطوير الق��درة الذهنية للمتلق��ي والتي تدفع 
بدوره��ا الفعل االبداعي للمخرج، فاس��تجابة او إحس��اس 
املتلق��ي ال يعد اضاف��ة الى اللقط��ة، بل هو الص��ورة التي 
تعي��ش داخل اللقط��ة، وبالتال��ي ال ميكن فص��ل احداهما 

ع��ن االخ��رى، النهما تتداخ��الن بخط واحد م��ن اجل انتاج 

اللقطة الس��ينمائية واس��تحداث صورة استقرائية دائمة 

للفع��ل، ال��ذي يعط��ي اس��تمرارية للمعن��ى املتفاعل مع 

االف��كار واملهتمة في عملي��ة االدراك التي يج��ب أن يتمتع 

بها املتلقي معتمدا بذلك على ش��كل الوس��ائط البيانية، 

والقدرات الذهنية للمتلقي، داخ��ل نطاق املعرفة اإلدراكية 

واطروح��ة الفه��م الطبيعي حل��ل االش��كاليات املنطقية، 

والتي من خاللها يتم رس��م احلركة وف��ق دالالت تعمل على 

تقدميها بالش��كل الذي يجعل املتلق��ي يدرك ما خلف تلك 

احل��ركات الت��ي حت��دد ديناميكي��ة احلركة وحج��م اللقطة 

واس��لوب تقدميها بش��كل يعكس املشاعر من خالل حجم 

اللقط��ة وزاويتها املتجانس��ة مع تكوينه��ا، وايضا فاعلية 

احلوار التي تعد من اهم االشتغاالت السينمائية وما تقدمه 

من تفاعل لتحريك مخيلة املتلقي بفعل القدرات االبداعية 

ومس��تويات عناصر اللغة السينمائية وحتولها املتلقي الى 

مشاهد قادر على قراءة الفيلم وفك رموزه.

ما قدمته قراءة مكثفة حملتويات كتاب "داخل الرؤية وخارجها 

� اللقطة السينمائية" للمخرج "حسني السلمان" حاولت 

م��ن خالله اخت��زال صفح��ات تتمتع بصف��ات ابداعية ذات 

خاصي��ة ابداعية لها اس��س تنطل��ق منها لتك��ّون صراعاً 

مغلق��ا مرة ومفتوح��ا اخرى، وعل��ى ضوء ذلك ح��دّدت أطر 

ومؤشرات مبفاهيم جديدة في هذا االصدار، منها: ما يخص 

املوض��وع عب��ر التكوي��ن وااليق��اع، وحتديد حج��م اللقطة 

وحركته��ا الت��ي تب��رز التضادات ف��ي جانب الزاوي��ة، فضال 

ع��ن حتديد زاوية كل لقطة ورس��م املس��افة الت��ي يجب أن 

تبتعد عن اللقطة االخرى، حتى يظهر مس��توى التباين بني 

اللقطات، كما أن حتديد زوايا اللقطة يرتبط بعالقات وثيقة 

مع االس��لوب واملنهج الذي يعتمده اخمل��رج. وبالتالي ظهرت 

جتارب جديدة اس��تطاع املتلق��ي ان يدركها ويتفاعل معها، 

وه��ي تتعلق بضرورات الربط ب��ني اللقطة ذاتها وخاصة في 

مجال اطار اللقطة والتكوين.

يدي د.جواد الز

يم د. عالء كر
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وقد دخلت البيت العراقي .. 

قراءات في  انشطة االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق خالل أزمة الوباء
تفعيل الدور الثقافي وخلق مناخات تخترق األزمات وتحّرك الراكد

في ظل العزلة البيتية بفعل " الحجر الصحي " للوقاية من وباء كورونا، التجأ المثقف ومن خالل االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق للعمل على بث روح التفاؤل 
واالستمرار بالنشاطات االبداعية من خالل موقع التواصل االجتماعي، الفيسوك. 

 اذ دعى االتحاد  الشعراء من داخل العراق وخارجه بأرسال قصائدهم مع قراءات وحوارات مباشرة معهم. وأوصل كل مطبوعاته وجلساته الكترونيا الى البيوت، 
ليبقي المثقفين والمبدعين على تواصل مستمر فيما بينهم ..  وقد استطلعنا  أراء عدد من المبدعين بهذا المشروع وكانت هذه الحصيلة :

ا.ث: فهد الصكر

الوائلي إيمان  الشاعرة 
في األوقات التي سبقت أزمة الوباء طاملا 
كنت امتنى حضور بعض أنشطة االحتاد 
العام لألدباء والكتاب في العراق ولكن 
املسافة  وبعد  ظروفي  حتول  ما  غالبا 
اآلن  استطيع  الرغبة.  هذه  تلبية  عن 
كل  وأحضر  االحتاد  رحاب  في  اكون  أن 
ادق  أتناول  أن  وأستطيع  بل  أنشطته 
األدباء  أغلب  على  واتعرف  التفاصيل  
والفنانني الذين استضافهم االحتاد في 
مجمل أنشطته أثناء احلظر الصحي ، 
أحد  يقاطعني  ولم  أحد  يشغلني  لم 
املنزل  إلى  العودة  بتفاصيل  افكر  ولم 
وتأخر الوقت التي كانت تربكني احيانا 
واالنتباه  االستماع  وتضّيع علّي متعة 
أتركها  او  أسئلتي  انسى  وأحيانا 
لتزاحم  أو  الوقت  توفر  لعدم  بأرادتي 
اآلراء واملداخالت ، وهناك أمر آخر ايضا 
وقت  في  التواجد  استطع  لم  إن  أنني 
عرض البث املباشر فأنني بكل بساطة 
في  ومشاهدته  اليه  الرجوع  استطيع 
في  وموثّق  محفوظ  ألنه  الحق  وقت 
كما   ، بذلك  املعنية  االحتاد  صفحات 
أننا تعرفنا عن كثب على زمالئنا اجلنود 
اجملهولني وادركنا عن قرب حجم التعب 
واملسؤولية وكمية البذل والعطاء التي 
استيعاب  على  وحرصهم  تغمرهم 
وسعيهم  اآلراء  كل  وتقبلهم  اجلميع 
من  واألجمل   . األفضل  لتقدمي  الدؤوب 
املتابعة واحتواء  أننا نحرص على  ذلك 

بشغف  وانتظارها  الفعاليات  كل 
ومحبة .

وهنا البد أن أقدم بعض الشكر لألزمة 
التي حققت لنا الكثير من اإليجابيات 
ومنها دخول أنشطة االحتاد إلى منازلنا 
، وارجو أن تستمر تلك الفعاليات بعد 
شديدة"  "أزم��ة  بالفعل  ألنها  األزم��ة  
ننجو  وان  خير  على  تنتهي  ان  امتنى 
جميعا وننعم وينعم العالم بالعافية 

والسالمة والسالم  .

السامر  حبيب  الشاعر 
الثقافي  العمل  امناط  تغيير  من  البد 
التي  الطارئة  املتغيرات  مع  واإلداري 
تصيب احلياة، والتي كادت تعطل  حتى 
التنفس ، وكل ما ميت باحلياة من صلة 
وتعاضد  همة  لكن  الوباء،  هذا  بفعل 
الزمالء في االحتاد قد وقفت بوجه قبح 
هذا الفيروس اللعني، وعمدوا الى ابتكار 
والفعاليات  األنشطة  من  جتعل  طرق 
تدخل البيوت ، وصار التفاعل أكثر من 
في  اجلميع  كون  االعتيادية،  جلساتنا 

بيوتهم ، يتفاعلون مع احلدث األجمل.
مع  احملافظات  احت��ادات  تفاعلت  وقد 
والكتاب  األدباء  احتاد  الفعل..وكان  هذا 
البصرة سباقاً في تفعيل املشهد  في 
تثبيت  والثقافي، من خالل  االجتماعي 
موعد جلسة السبت وتفعيلها تقنيا، 
به في  احملتفى  يكون  أن  فيها  واألجمل 
محاور  في  احل��وار  وي��دور  اإلحت��اد،  قاعة 
نافذة  فتح  الى  باإلضافة  وفنية،  أدبية 
الزمالء  مع  التفاعل  وهي  أخرى  زرقاء 
اجللسة  ،وكانت  غربتهم  في  األحبة 
شامخ  وديع  والروائي  للشاعر  األولى 
وستعقبها جلسات وجلسات إبداعية 
مميزة.. كما ستقوم املنتديات والبيوتات 
في البصرة بتقدمي جلسات مختلفة ، 
هكذا نتعاضد جميعا ملواجهة احلاالت 
الطارئة وال ندعها تقف عائقا لتعطيل 
ونتفاعل  نتعاون  اإلبداعي..  املشهد 

يليق  باهر  ثقافي  فعل  خارطة  لرسم 
بعراقنا اجلميل.

عبدالحسين  حامد  الناقد 
ي حميد

الى  أعادتنا  قد  كورونا  جائحة  أّن  رغم 
حّفزت  أنها  اال   ، حرجة  وزاوية  نقطة 
بصورة  النطالقه  التكاملي  الوعي 
استرجاعية نحو إعادة انتاج املنظومة 
والثقافية  واألدب��ي��ة  االجتماعية 
واالقتصادية  والسياسية  والصحية 
الى  حت��ّول  ذات��ه  بحّد  وه��ذا   ، ال��خ   ..
سائداً  كان  ملا  مغايرة  سلوك  منطية 
أن  لإلنسان  بّد  ال   .. احلال  وبطبيعة   ،
ميتلك قدرة املواجهة ودرء اخلطر مهما 
كانت أشكاله التي يظهر عليها ، وأن 
بزوال  وتفاؤل  أمل  اآلخرين دفقات  مينح 
ويفتح   ، واحمللية  العاملية  األزمة  هذه 
وفضاءات  مدارات  ضمن  واسعاً  األفق 
تقّلل من التوترات النفسية ومخلفات 
الفضاء  أّن  جند  لذا   ، الطارئ  احل��دث 
في  األمثل  احلّل  هو  واألدب��ي  الثقافي 
صياغة  يعيد  كونه   ، األزمة  هذه  مثل 
معها  تسمو  بطريقة  واحلياة  اجلمال 
لتنسى  بالرقي  لتستمتع   األنفس 
ضغوطات..  من  عليها  ميّر  قد  ما  كل 
محور  كان  واجلمالي  اإلبداعي  اخللق 
الذي   ، العريق  اجلواهري  احتاد  اهتمام 
واجللسات  الفعاليات  من  حزمة  أطلق 
الثقافية على صعيد التفاعل املباشر 

 " االجتماعي  التواصل  شبكة  عبر 
في  الثقافية  الشؤون  أمانة  صفحة 
في  فروعه  مع  ليؤسس   " بوك  الفيس 
تعّرف  هادفة  بّث  قنوات   ، احملافظات 
األدي��ب  انتجه  ما  بنوعية  املتلقي 
االبداعية  مسيرته  خ��الل  العراقي 
احلافلة بالعطاء .. ليكسر حواجز امللل 
واحلظر اليومي الذي يعاني منه أكثرنا ، 
لنحّلق في مسارات ثقافية ال حّد لها .

جميل نبيل  الروائي 
من  يعتبر  املتنوع  الثقافي  النشاط 
وال  مجتمع،  لكل  األساسية  املهّمات 
ضمن  فعلي  جتسيد  له  يكون  ان  بد 
املنبع  هي  تكون  بحيث  حاضنة،  بيئة 
الرئيس املغذي للمجتمع بصورة عامة. 
انشطة  بأن  يقال  كان  السابق  في 
معينة،  بفئة  وخاصة  مغلقة،  االحتاد 
احلضور للنخبة، وما الى ذلك من كالم 
التواصل،  ومواقع  املقاهي  في  يتردد 
وحتميل  املباشر  البث  فتقنية  اآلن  أما 
تلك  فّنَدت   )BDF( والكتب  اجمل��الت 
املتابعة  باإلمكان  واصبح  األقاويل، 
ومبختلف  ازداد  اجلمهور  اذن  املنزل،  من 
الطلبات  كثرة  والدليل  شرائحه، 
والتعليق،  للمتابعة  االضافة  على 
من  رسائل  تأتيني  اقولها  وشخصياً 
عالقة  لديهم  تكن  لم  واقارب  أصدقاء 
عن  يسألون  لكنهم  سابقاً  ب��األدب 
أو يطلبون  واختصاصه  الفالني  األديب 

احملصلة   . وحتميلها  الكتب  ارس��ال 
وهذا   )iPad( محمولة  مكتبات  انتاج 
الشباب  فئة  من  وخاصة  ممتاز،  شيء 
وهذا افرحني كثيرا في تنمية املواهب 
والقيمي  وتعديل سلوكها االجتماعي 
فعل  فخيراً  منتجة.  فاعلة  وجعلها 
نشاطاته  مبواصلة  العريق  احتادنا 
الى  ليصل  الكترونياً  البث  طريق  عن 
املشتركة  للجهود  فتحية  بيت.  كل 
خاصة  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل 
من  حّدت  وباء  أزمة  في  نعيش  ونحن 

احلركة.

الحجاج حيدر  الشاعر 
في  العام  والكتاب  األدب��اء  احتاد  دأب 
الثقافي  ال��دور  تفعيل  على  العراق 
وجتتاح  األزمات  تخترق  مناخات  وخلق 
الراكد من عموميات مفاصل األدب وال 
املناخات  تلك  تكريس  في  جهدا  يألو 
مبا هو جديد ومتأصل في عمق الثقافة 

احتاد  بذلك  ليكن  والعاملية  العراقية 
لكل  األساسي  احملرك  هو  اجلواهري 
األدب  ورتيب في مجاالت  ماهو ساكن 

العربي
لم  فعاليات  بذلك  استنطق  لقد 
املغلقة  الصناديق  مجرات  في  نألفها 
من  العديد  تفاعل  ذاته  الوقت  وفي 
وخارجه  العراق  داخل  والكتاب  األدباء 
وهذا دليل واضح على حراك املنظومة 
القائمة على سدة احتادنا البهي العامر 
واستدراك  والتنوير  اإلب��داع  مبسالت 
بأسلوب  وطرحها  واألدب  الفن  معالم 
مغاير وجديد إذ متكنا من رؤية عناصر 
ثقافية اباحت مبكنونها األدبي ورفض 
عجلة  عطلت  التي  كورونا  جائحة 
أنها  إال  الشاسع  عاملنا  في  احلياة 
اجلواهري  أبناء  مسارات  أن  تدرك  لم 
لن  عجالتهم  اإلبداع،  بسر  املفعمون 
البيوتات  لتدخل  الدوران  عن  تتوقف 

برصانات  للبوح  والعاملية  العراقية 
عالية من نتاجهم الثقافي الثر. 

األسدي إسراء  الشاعرة 
الحتادنا  معهودة  ومثابرة  متميز  جهد 
من  وبالرغم   .. اجلواهري  أحتاد  العريق 
النواحي  كافة  من  وتأثيراتها  األزمة 
لكن األنشطة املتعددة واملتفردة الحتاد 
عزلتنا  من  ما  نوعا  أخرجتنا  األدب��اء 
األدباء  نشاهد  نحن  وها   ، اإلجبارية 
.. ليتواصلوا  من بيوتهم وببث مباشر 
إضافة  وهو  للجميع  متاح  فضاء  عبر 
به  تفيض  ما  تلقي  لنا  تتيح  نوعية 
وفكر  جمال  من  اإلبداعية  أرواحهم 
بشغف  متابعيهم  به  تسعف  وادب 
والنوعي  باملفيد  العزلة  يثري  وترحاب 
، سيكون  قيمة  تفاعلية  مبادرات  من 
العراقي  البيت  على  الطيب  األثر  لها 

والعاملي حتما .

يوسف  حذام  الشاعرة 
هر طا

وسط قلق الشارع العراقي عموما من 
العراق  به  مير  الذي  االستثنائي  الظرف 
بفريقه  األدب��اء  احتاد  يبقى   ، والعالم 
مقدمة  في  والثقافي  والفني  االداري 
العراقيني  طمأنة  ال��ى  يسعى  من 
جائحة  فبعد  شرائحهم،..  وبكل 
على  األنشطة  جميع  توقفت  كورونا 
وكان   .. وتوجهاتها  انواعها  اختالف 
شعورا باخلوف والتوتر يجتاحنا .. وهنا 

تنطلق شرارة االبداع من قلب الثقافة 
الكبير  احتادنا  ليعلن  الشعر  ونبض 
الهواء  )وعلى  مستمرة  انشطته  ان 
العراقي  املثقف  ليكون  مباشرة(، 
وشعرا  ثقافة  اجلمال  من  باقة  امام 
ولتكون   .. األدب  جنوم  من  نخبة  مع   ..
امسياتنا حافلة بالشعر واحلب واألدب 
استطع  لم  لألسف   .. صنوفه  بكل 
بشكل  جميعها  اجللسات  مواكبة 
على  حريصة  كنت  اني  اال   ، مباشر 
متابعتها الحقا وكنت مستمتعة جدا 
اني  الى  اضافة  وابداعاتهم،  بضيوفها 
كنت اقضي ساعة رائعة مع االبداع .. 
ومامييز هذه اجللسات هو عدد اجلمهور 
التعليقات  حتى  اتابع  وكنت  املتابع 
التي التقل اهمية عن موضوع اجللسة 
وانتم  ولضيوفه،  األدباء  إلحتاد  شكرا   ،
.. بوركتم  توثقون وتتابعون كل اجلمال 
كورونا  ازم��ة  تنتهي  اهلل  ش��اء  وان 

ونحتفل باألدب واحلياة .

صالح  الرضا  عبد  الروائي 
محمد

مختلف  في  اجملتمعات  تنال  ما  عادة 
تتوقف  أو حروب،  العالم حوادث  انحاء 
أو تؤثر فيها بعض النشاطات اليومية 
هذه  وفي  منها،  االقتصادية  وخصوصا 
وفي  النشاطات  كافة  توقفت  امل��رة 
اجلائحة  بسبب  العالم  أنحاء  جميع 
احلياة  مرافق  جميع  شلت  اتي  املؤملة 

واتت على كل شيء وأولها النشاطات 
الثقافية.

لعقد  وال��دع��وات  املؤمترات  فتوقفت 
البيت  حبيس  األدي��ب  وب��ات  الندوات 
يعمل حلاله، إال أن احتادنا قام بخطوات 
كبيرة إلخراج األدباء من عزلتهم، فقد 
بات منبراً مشعاً كما عهدناه للتواصل 
البرامج  خالل  من  العزلة  تلك  وكسر 

التواصل االجتماعي.
تأسيس  هي  بها  ق��ام  خطوة  واول 
من  والتي  الثقافي(  االحت��اد  )جريدة 
الكتاب  نشاطات  مع  تواصل  خاللها 
نشر  في  العراق  انحاء  مختلف  في 
أو  وقصة  شعر  من  األدبية  نصوصهم 
اصدار جديد، كما قام بخطوته الثانية 
الشؤون  )امانة  برنامج  تأسيس  وهي 
الثقافية(، للبث املباشر والذي مبوجبه 
امام  او فنان وعرضه  اديب  يتم مقابلة 
األعضاء املشتركني للتحدث عن جتربته 
من  املتابعني  اسئلة  على  والرد  األدبية 

خالل صفحات التواصل االجتماعي.
احتاد  بأن  نقول  ان  نستطيع  ها  ومن 
كسر  مشكوراً  أستطاع  العراق  أدباء 
اعضائه  مع  والتواصل  واجلمود  الرتابة 

والتفاعل معهم.

السادة  عبد  الشاعر 
ي لبصر ا

االدباء  أن يدخل  رائعة استطاع  مبادرة 
خالل  من  البعض  بعضهم  بيوت  الى 
وبعدما  والتفاعل،  واملتابعة  األنتظار 
بها جناحا كبيرا،  احتادنا وجنح  ابتكرها 
احملافظات  احت��ادات  من  اآلخ��رون  وق��ام 
اكثر،  وتعميمها  وفقها  على  بالعمل 
وهذا دليل كبير على جناحها، وباالمكان 
خالل  من  االزمة،  بعد  ملا  استمراريتها 
فتح قنوات اخرى مع مبدعني عراقيني 
كبيرة  شاشة  ووضع  واجانب،  وعرب 
من  املتابعة  لتتم  االحت��اد  قاعة  في 
خاللها ايضا، وبالتأكيد ستفتح نوافذ 
موازية لها في منظمات ثقافية اخرى 

عراقية وعربية وستضم اكثر عددا من 
املتفاعلني.

في  وزمالئي  اصدقائي  ايادي  على  اشّد 
املركزي،  واجمللس  التنفيذي  املكتب 
وامتنى للجميع جناحات اخرى على أكثر 

من صعيد.

مردان انمار  الشاعر    
وباء  بسبب  العام  احلظر  اعالن   بعد 
وتوقف  املنزلي  احلجر  وبعد  كورونا، 
االحتاد  ابتكر   . كامل  بشكل  احلياة 
خطوات جديدة لدميومة احلياة الثقافية 
مع  العراقي  االديب  تواصل  واستمرار 
قرية  العالم  اصبح  ان  وبعد   . احت��اده 
احتادنا  كرس  االنترنيت،  بفعل  صغيرة 
امام  مباحا  شيء  كل  ليجعل  جهوده 
اكثر  بتنزيل  يقوم  تراه   فتارة  االديب 
يقيم  واخرى  الكتروني  كتاب   100 من 
جلسات تفاعلية من خالل استضافة 
الصحف  واص���دار  بيته  من  االدي��ب 
هناك  ان  تدل  اخلطوات  .  هذه  وغيرها 
بجهد  تعمل  الكواليس  خلف  جنود 
ابعد  إلى  باالديب  الوصول  مثالي الجل 
النشاطات،  دائرة  وجتعلة ضمن  نقطة 
 انا برأيي إن االحتاد قام مبجهود يجب ان 
يدرس نقديا وان تنقل هذه التجربة إلى 
الريادة  وتكون  العربية  الدول  مختلف 
لكل  ..  شكرا  اجلمال  هذا  في  الحتادنا 
هذا  نقاوم  جعلتنا  حيث  اجلهود  هذه 

الوباء بالقصائد والنقد والبحوث 
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كهرمـــــــان

وأنا أمضي ليل التنومة
لجهاتــــك األربـــــع

قصيدتان

ابّان الوصوِل الى الشجرة ..
فرَّ حرفي.. حلقَتُه.. فتعثرَّ مبصباح.. 

ومن حينها .. صمُت كقبر.. 
ومن حولي.. 

يثرثُر العالُم بعديد اللغات!
في الطريق الى املعرفة..،

أوقفني )العارف(..حاورني:
- ستدرُك معناَك..غصٌن في شجرة. 

- لكن..ماذا لو لفظتني الشجرة..،
 ولم تتلقفني االرض؟ 

قال : الريُح ستكون خالصك..،
اك:  ومذَّ

صرُت أقتني الكثير من البوصالت!
على ظهِري أرزُم خرائَط املدن..،

مُتها بني يدّي ذاك )العارف(..،  ما ان قدَّ
حتى اوقَدها..، وذرَّ رمادها على صفحة اليمِّ ..،

 وقاَل: االقداُم ال تُفشي سرَّ األرِض..،
 لكن.. 

حذارِ..

حذارِ..
 من يٍد عابثة!

وبعد جدٍب عتيق.. 
امطرت سحابتي.. 

فتناهبتني صحارى ال حدَّ لها.. 
كانت سحابًة بعنٍي واحدة..،

 افسدِت احلقَل..،
 وحرمت الطائر من نعمة السماء!

 يحاصرني الكون بأسئلته.. 

وكأني اكتنُز) جواباً اوحد(..،

أِفُد بأحرفي..على حياة لم يخطر ببالها يوماً..

أن تلُّوح لي مبنديل..!

فيباغتني صوٌت ل� )العارف( :

ايُّها الصانع األمهر..،

ال حتزن..فأنت كحشرٍة حتيا يشيَّعها الِطراد..

ما أن تنتهي الى غفوتها األبدية..،

في حضِن )الكهرمان(..

حتى تغدو األثمن.!

  فســائل الشــوك  
  أيها الواقفون عند

 موانئ الغيوم     
أيها الراحلة عيونهم في عروق النخيل

الباكون وسط أفياء التماثيل الهرمة
غدا يجهر الليل بأسرار اللعبة    

غدا يتفشى هناك السراب
انها ساعة أجهضتها النبوءات

فبرغم  حكاياتنا اآلسنة
   برغم شراهة البعد ورغم بالدة االضواء

أكاد أسمع طبول احلاملني توقظ اجلدران
والتقاومي املعلقة في دروب الكهوف  توقد ش��موع املوت 

ثانية
 تغرس فسائل الشوك وسط مراقص  النجوم

 )حــروف ملثمــة(  
  ايها الالهثون وراء احلروف الفائضة عن احلاجة.

املعبؤون بالنعاس الغابش مع السيول.

غادروا االوكار  واجلحيم

أمسكوا ما تبقى من الضوء.

اجملاه��ر العمي��اء م��ا ع��ادت قارئ��ا حاذق��ا جملد 

السالالت. 

املاسكون باطراف  الريح.

 كتبوا على الرمال

 حكايتهم ومشوا

 وانا سوف امحو كل احلروف امللثمة 

 امحوها بالضوء وامشي

ليل التنومة
محزوز َقمرها بنافورات النخل

عشبة ) كردالن (* نفترشها
واليمامات بني السعفات

 أنّاتها تفر من بني السعفات .
رائحة قرى للبيوت الطينية في َقاع 

اجلمِر
النهر املتعرج

إلى مساحات املاء يفضي
 بواخر راسية قرب الضفاف

كنا نقترب من )بيت زعير(*
أمِبق��دورك أن تتذك��ر أبع��د م��ن تلك 

الليلة
يا صديقي ) شاكر (

وأنت تكسر صفاء الريف بقهقهاتك
َق��ارب الصفيح املتك��يء على كتف 

)احلوامد(*
 هادئ جداً

ينقش القمر
 بصماته على حصران باحة البيت
 )عادل ( يداعب  سيجارته االخيرة

في  الظالم
 نطي��ل النظ��ر فيما يرس��مه ) علي 

شويل (
نحن ضيوف كراسة الرسم

طويل طريق )احلوامد(
وهو يقترب َقليالً من شارع ) 16 (

أخذنا الليل
عن  مشاغباتنا كنا نتحدث

وتطوينا اللحظات
حرَقة العش��ق تفتق صدر صديقي ) 

شاكر (
آخر يندب حظه ،

و ِبرائعة القلب يتباهى أحدنا 
يسرقنا الليل

 ونحن نحتفي بقمر يتلصص
ال وقت للنعاس

للصمت ال وقت أيضاً
ب��ني )بي��ت زعي��ر( واملدين��ة جمهرة 

نخيل
طرق ملتوية

نباتات تعلق بثيابنا
لم يبق من ذيول الليل إال آخر رش��فة 

سواد
النخل يحفنا

النهر الراعف ملويجات متالحقة 
 كالفجر

أسائلها: صباحك عطر
ترد :

صباحك أنا
بني صباحينا تتَطاير َفراشات 

خجلى
تتقافز منابت الضوء

وقتها 
تباطأنا بالكالم

وبدأت الكلمات تتكسر

*) ك��ردالن ( ، منطق��ة تق��ع ف��ي قض��اء ش��ط العرب 
)التنومة(

مبحاذاة نهر شط العرب 

*) بيت زعير ( منطقة ريفية تقع في التنومة
* ) احلوامد ( نهر صغير في التنومة 

*) شاكر ، عادل ، علي شويل ( أصدقاء الشاعر

هوامش 

)1(
كي ال أصاب بلعنة ِ التورط 

و املكوث طويال ً
عند سراب االحتماالت

سأمضي بعيدا ً
ولن اجعلها

إبتسامة صعبة 
في شفة ِ القلق

)2(
أقف بذهول ٍ

أدرك
إنك نصف الكون

والنصف ُ اآلخر
لم يكن سوى أنت ِ

 )3(
تسرني نظرة عينيك ِ

وأن لم أكن
انا املقصود

)4(
نحتاج الى

حتديث هواجسنا
ليس لدينا الكثير

من اللحظات الفائضة ...
ال معنى للوقت

إن كنت ِ عنه 
غائبة

)5(
قبل  منتصف احليرة 

وقبل ان تشيخ هواجسنا
املثقالت بالعتاب

الشعراء منشغلون 
مبجسات قصائدهم 

بأحتراق الفكرة  على اعتاب 
ِ الغزل 

وأنا أفتش عن حرف ٍ 
يفيض بك ِ

البحر مشدوه  بإنوثتك ِ
وأنا أنزلق 

آلخر عناقيد التورط
)6(

منذ قلق وأكثر
أكرر محاولة اخلروج 

من مدن البالدة

  واخلراب...
أنشغل ُ  بأفق رشيق

يوصلني  اليك ِ
)7(

بخزين ٍ 
من سهر ٍ كسول 

اراوغ  الليل 
وفي مشغله ِ

تترسب ذاكرة معطلة 
تستدرجني بنصف اجابة 

لتفكيك معان تختزل
وثوبك ِ املتكرر بناصيتي ...

بشكل هاديء 
أحتاج إلى احتراف

الالمباالة
التجاهل

ألفكك ٱخر األنشغال  بك ِ
)8(

الكلمات
تلك التي تبدو مبعثرة 

هي لك ِ

شيفرات حتكي ماخبأه

شاعر يجيد األنتظار

)9(

حروفي عارية ٌ

حني تبتسمني

)10(

هنا

في مستهل ِ قراءة األفق 

أتبدد ُ 

مثل طرق ٍ أكلتها 

اقدام العابرين ...

احلياة ُ بال مأوى

حتى تستعير صحائفا ً 

من تأريخ ابتسامتك ِ

)11(

طيفك ِ ذلك البائن

في عيني

وبعض ذهولي

كل ماتبقى من احلكاية ِ

 موسيقّيا
َ

 وعشرون
ٌ
ستة

قلق الدقائق األخيرة 

قصة قصيرة 

  م��ن العازف��ني والعازف��ات، واملغّن��ني واملغّني��ات، 
واملصّفقني واملصّفقات، ما زالوا يعزفون في شوارع 
نينوى منذ األوِل من َنيسان حّتى اآلن، تسلسلوا في 
جوقٍة منظمٍة ابتدأت بقائدها الذي يعزف القيثارة، 
يتبع��ه عازفو الّن��اي امل��زدوج )املطب��ك( والقيثارة، 
والكّنارة، والّطبل، ثّم تسعُة أطفاٍل، وسّت نساٍء في 
صّفني متجاورين في آخِر اجلوقة، يغّنون ويصّفقون، 
ل��م يعرفوا أّن نين��وى قد تغّيرت ش��وارعها، وبعُض 
حاراته��ا، وأّن املعب��د ال��ذي انطلقوا من��ه في ذلك 
الّصب��اح الّنيس��انّي، لم يعد موج��وًدا، ورمبا حدس 
قائ��د الفرقة بذل��ك فظّل يدورُ بهم، دون أن يش��عر 
أحده��م بالّتعب أو اجلوع، فغالًبا ما يجلس��ون في 
بعض األس��واق، أو اخلانات، أو املقاهي، أو الّساحات، 
مقابل مسّلة من مساّلت نينوى، فيأكلون ويشربون 
م��ن بعض ما يهديه له��م أهُل نينوى م��ن الّطعام 

والّشراب، متناوبني كي يستمّر العزف.
    وعندما اعتقلتهم الّشَرطُة ذاَت يوم، أخذتهم أّواًل 
إلى الوالي، طلب منهم بلطٍف أن يغّنوا في البالط، 
أو يس��جنوا، قالوا: " الّسجُن أَحبُّ إلينا مِمّا تْدُعوَننا 
إليه!! " فتفّرقوا في زنازين األحداث والّنساء والكبار. 
  ف��ي صب��اح الي��وم الّتالي، ف��ي األّوِل من َنيس��ان، 
ش��اهد األهال��ي س��تًة وعش��رين موس��يقّيا م��ن 
العازفني والعازفات، واملغّنني واملغّنيات، واملصّفقني 
واملصّفقات، يعزفون في ش��وارع نينوى، تسلسلوا 
في جوق��ٍة منظم��ٍة ابت��دأت بقائدها ال��ذي يعزف 
القيث��ارة، يتبع��ه عازف��و الّن��اي امل��زدوج )املطبك( 

والقيث��ارة، والكّن��ارة، والّطب��ل، ثم تس��عُة أطفاٍل، 
وس��ّت نس��اٍء في صّفني متجاورين في آخِر اجلوقة 
يغّنون ويصّفقون. لم يعرفوا أّن أس��ماء الكتب في 

املدينة قد تغّيرت. 
    وعندم��ا اعتقلتهم الّش��َرطُة ذاَت يوم، أخذتهم 
أّواًل إلى ديوان القضاء، س��ألهم القاضي بلطٍف عن 
كتاِبهم، فقال قائد اجلوقة: " إّن أهل نينوى يعرفون 
ماذا نغّني، وينصتون لنا بخشوع!! " وقال القاضي 
مخاطًبا اجلالس��ني في اجمللس: " هؤالء ليس لديهم 
كت��اب!! " فه��ّز احلاض��رون رؤوس��هم باملوافقة، ثّم 
أم��َر القاضي بتغرميهم، أو يس��جنوا، فقّدمت لهم 
عازف��ُة القيثارة بع��ض القطع الّنقدي��ة املصنوعة 
من الّذهب والّنحاس، وعليها نقش لستٍة وعشرين 
عازًف��ا موس��يقّيا، فق��ال القاضي الع��ادل: " نحُن 
ال نغ��ّرُم الّنس��اء ..!! " فتفّرقوا ف��ي زنازين األحداث 

والّنساء والكبار. 

   ف��ي صباح الي��وم التالي، ف��ي األّوِل من َنيس��ان، 
ش��اهد األهال��ي س��تًة وعش��رين موس��يقّيا م��ن 
العازفني والعازفات، واملغّنني واملغّنيات، واملصّفقني 
واملصّفقات، يعزفون في ش��وارع نينوى، تسلسلوا 
في جوق��ٍة منظم��ٍة ابت��دأت بقائدها ال��ذي يعزف 
القيث��ارة، يتبع��ه عازف��و الّن��اي امل��زدوج )املطبك( 
والقيث��ارة، والكّن��ارة، والّطب��ل، ثم تس��عُة أطفاٍل، 
وس��ّت نس��اٍء في صّفني متجاورين في آخِر اجلوقة 
يغّن��ون ويصّفقون، لم يعلموا أّن مواعيد األعياد في 

نينوى قد تغّيرت.
    وعندم��ا اعتقلتهم الّش��ّرطة ذاَت يوم، أخذتهم 
أّواًل إلى الهيئة، فسألهم الّرئيُس بلطٍف عن أماكن 
س��كنهم، قال أحُد األطفال، إنّه يسكُن قرب بوابة 
املسقى، وقال اآلخُر، إّن والده يعمل حارًسا في بوابة 
مش��الل، وقالت ام��رأٌة، إنّها تعم��ل بائعة لألحجار 
الكرمية في الّسوق الكبير، وقالت األخرى، إّن زوجها 

يعم��ُل بائًع��ا جوااًل للقم��اش احلري��رّي، وقال عازف 
الكّنارة، إنّه يعمل معّلما للموس��يقى في مدرسة 
أدد، أم��ا ع��ازف القيث��ارة فق��ال، أن��ا أب��و األوالد في 
مدرس��ة أدد، ... وقبل أن يكملوا، قال الّرئيس اجملاهُد 
مخاطًب��ا أعضاء الهيئة: " إنّه��م ال ميلكون الّدليل 
على أقواله��م " فهّز األعضاء رؤوس��هم باملوافقة، 

فتفّرقوا في زنازين األحداث والّنساء والكبار.
   ف��ي صباح الي��وم التالي، ف��ي األّوِل من َنيس��ان، 
ش��اهد األهال��ي س��تًة وعش��رين موس��يقّيا م��ن 
العازفني والعازفات، واملغّنني واملغّنيات، واملصّفقني 
واملصّفقات، يعزفون في ش��وارع نينوى، تسلسلوا 
في جوق��ٍة منظم��ٍة ابت��دأت بقائدها ال��ذي يعزف 
القيث��ارة، يتبع��ه عازف��و الّن��اي امل��زدوج )املطبك( 
والقيث��ارة، والكّن��ارة، والّطب��ل، ثم تس��عُة أطفاٍل، 
وس��ّت نس��اٍء في صّفني متجاورين في آخِر اجلوقة 

يغّنون ويصّفقون. 
   لم يعلم��وا أّن الكلماِت اخملّصص��ة لهذه القّصة 
ت��كاد تنتهي، دون أن تس��تطيع تتبع س��جنهم، أو 
اختطافه��م، أو قتله��م، أو تهجيرهم، أو ظهورهم 
بعد كّل ذلك، من جديد في اليوم األّوِل من نَيس��ان، 
ف��ي ش��وارع نينوى، لذل��ك أخبرُت زميل��ي خزائيل، 
ع��ازف الّن��اي )املطبك( ف��ي اجلوقة، بض��رورة إنهاء 
ه��ذه القّصة قب��ل أن يُّتهم الكاتب بته��م االرتداد 
املعاص��رة، فق��ال ل��ي: " ال تقل��ق يا عزي��زي، أنّت ما 
زل��َت متدرّبً��ا في الفرق��ة، لقد انقضى أحَد عش��ر 
يوًم��ا من عي��د األكيتو، ولم يبَق س��وى ي��وم واحد، 
ولن يس��تطيعوا معنا ش��يًئا، نحن نقٌش دائٌم في 

الّزمان".

إلى / خزعل الماجدي، أحد العازفين

ينتهي النهار ومير بس��هولة مثل كل يوم ، 
وتلتحق بعده الظلمة بظلمة االمس كأن 
ال يوج��د مايفصل بينهما س��وى االنتظار 
ودقائ��ق مش��حونة بالقل��ق. مل��اذا القلق ، 
ألنه��ا ه��ذه الدقائ��ق مختلفة متام��اً عن 
غيرها، هي لم تعط فرصة للتأمل والقرار، 

حتى لذوي العبقرية و االختصاص.
دل��ف قاعة انتظ��ار طويلة، تابع��ة لردهة 
من ردهات املشفى. وكان يبحث عن مكان 
يقّض��ي فيه ليلت��ه الكئيبة، املش��حونة 
باليأس واإلحباط. جلس على كرس��ي في 
احد الصفوف. وأس��ند ذقنه على مرفقيه، 
ليخف��ي وجه��ه بعيداً عن مص��در الضوء 

املنبعث من احدى زوايا القاعة .
وجد كل ش��يء رتيباً ومم��الً، وطاملا ان النوم 
ق��د غ��ادره، ما علي��ه اال ان يظ��ّل متيقظاً 
كح��ارس ليل��ي حتى طل��وع الفجر، لكن 
طفيلي��ات النع��اس ما زالت حت��وم حوله. 
وتهاجمه باس��تمرار مس��تغلة هدوء آخر 

الليل وضوء النيون اخلافت ..
ش��عر بان رأس��ه ممتلًئا باإلحب��اط ، وعروق 
رجلي��ه تئ��ن وي��كاد جري��ان ال��دم فيهما 
يتوقف . الم غير معه��ود بدأ يتصاعد في 

الساقني.. وضع إحداهما فوق األخرى. بعد 
ألي  تعبت التي حتت، فاستبدلها باألخرى  
.. أرخ��ى كفي��ه اللت��ني تغطي��ان نص��ف 
وجهه، وس��مح لفجوة صغيرة مناس��بة 
تكفي للنظ��ر.. فكر أن يلته��ي مبراقبة أي 
ش��يء، خالل الفت��رة املتبقي��ة، رغم عدم 
وجود أي شيء، عدا اجلدار ذا الطالء االبيض 
اخلالي من أي تعبير. ثمة بوس��ترات خاصة 
حافاته��ا  متزق��ت  األولي��ة   باإلس��عافات 
الس��فلى بس��بب التقادم. فجأة َش��غلُه 
عم��ود م��ن الظ��ل يتح��رك عل��ى الطالء 
الكلسي للجدار امامه، واختفى بسرعة.. 
ثم س��مع خط��وات متس��ارعة قادمة من 
اخل��ارج، مم��رض يخط��ف كالش��هاب وهو 
يجتاز بخطواته قط��ع اجلرانيت املرصوفة 
ف��ي ارضي��ة الرده��ة، ف��ي طريق��ه  باجتاه 

السلم الصاعد الى الطابق الثاني . 
هن��اك، ف��ي الطابق العل��وي، ف��ي نهاية 
املم��ر غرفة ضيق��ة، تضيق احلي��اة بنفس 
ب��ني  عالق��ة  س��مكة  مث��ل  مطمئن��ة، 
مجموع��ة من س��نارات الصيد ف��ي مياه 
صافي��ة خالية م��ن الكدر.. لك��ن األقدام 
التي تتخاطف أمامه باتت تعكر صفو كل 
شيء ، وتشوش خصوصية املكان في تلك 
الغرفة .. األقدام ليست غريبة عليه ، وهو 

يعرفها جيًدا رغم اختالفها، فمنها ما هي 
خفيفة تش��بُه اقدام مالك، واخرى ثقيلة 

مزعجة.. 
رأى مرة وج��ه ذي األق��دام الثقيلة ، يخرج 
من فتحة صنبور املاء في احلديقة. وس��مع 
بأذنيه بكاء النبتات الصغيرات العطشى.. 
وأثن��اء نزوله م��ن الطابق العل��وي في كل 
م��رة ، حني مير عبر الرده��ات املتقابلة، يرى 
نف��س الوجه يخ��رج من مك��ب النفايات، 
يئن بقطع الشاش،  وبقايا أجزاء من احلقن 

املستخدمة. 
حل��م بتلك النفس وهو على كرس��يه في 
الصال��ة ، حلم بها وفّز  م��ن اغفاءته .. ثم 

حلم بها ولم يفز .
بالس��نانير،  احملاص��رة  الس��مكة  كان��ت 
مح��ط أنظ��اره واهتمام��ه. وف��ي محاولة 
إقن��اع نفس��ه لالحتفاظ به��ا بعيدا عن 
اخلط��ر ألكث��ر فت��رة ممكن��ة، ح��رك بعض 
أصابع  كفيه ليصنع قلباً احتياطيا..لكن 
الطفيلي��ات املشاكس��ة ع��ادت وفرضت 
هيمنتها، وراحت حتش��ر نفسها بني ثنايا 
وعيه وإدراكه، قاصدة اس��تراق آخر حلظات 

استذكاره احللمية. 
ف��ي الدقائ��ق األخي��رة م��ن الفج��ر، التي 
قد تش��به آخ��ر الدقائق وانت ف��ي محنة 

االمتحان، وأمامك الكثير من املس��ائل  بال 
حل، تشتد احلرارة في جسمك وحتمر أذنيك 
وتش��عر باحتقان ما حتت إبطيك، كطالب 
ابتدائي تعرضت للبس��ط م��ن قبل معلم 
غير تربوي . في تلك الدقائق، تهبط فولتية 
الذاك��رة الى الصفر، وتنس��ى ما فكرت به 
قبل حلظات وتأملته  اجلواب الصحيح النه 
يطي��ر مع غالبية األش��ياء التي تتبخر من 
ذهنك، ولم يبق لديك ما تقوله ، فتقوم من 
مكانك محاوالً مغادرة قاعة االمتحان ، جتر 
ذيول االنكسار واخليبة. شأنك شأن من مر 
بنفس التجربة الت��ي مررت بها. واوصلتك 

الى مرحلة اليأس.
تعالت ف��ي الطابق العل��وي ضّجة ولغط 
أص��وات م��ّر صداها عب��ر صال��ة الردهة . 
حين��ذاك ، ه��رع اجلميع الى هن��اك، وبدت 
ومنضغط��ة  محاص��رة،  كله��ا  األش��ياء 
حت��ى اقصاها، ارتفاع الضغ��ط.. اختناق، 
تطاي��ر االوكس��جني..صرخة قوي��ة، هاتوا 
قنينة االوكسجني.. خطوات راكضة، نادوا 
الطبي��ب اخلفر؟ ..خط��وات مهرولة..الكل 
يُحش��ر في درجات الس��لم، دقائق، ثواني 
.. أصب��ح املمر أكثر ضيقاً..اجلموع تس��ير 
باجت��اه العناي��ة اإللهية، حلظات ويش��رف 
الس��ائرون عل��ى الوص��ول.. أما ه��و  فقد 

أصبح مختلفا  ال يش��به نفس��ه بشيء.
لقد ص��ار بكل م��ا ميلك يس��ير في نفس 

االجتاه.

قصة قصيــــرة 

غسان حسن محمد

يحي   صادق الطر

هادي المياح

عمران العبيدي

سعد سباهي

حبيب السامر
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الومضة الشعرية وانفتاحها الداللي في ديوان 
)ال رجـــــاء لطائـــــر الغيهــــــب( التوفيـــــق بيــــن الحريـــــة والذاكـــــــرة

ة بن الوردة
َ
  طَرف

) الـــــوالدة الجديـــــــدة (

الشاعر كريم شغيدل وتعدد الصراعات...!

مبدعون عراقيون .. حوارات واستذكارات

في مجموعته الشعرية اجلديدة )ال رجاء لطائر 
الغيه��ب(، الص��ادرة عن دار متوز- دمش��ق 2019 
يواص��ل الش��اعر "علي عيدان عب��د اهلل" عراب 
قصيدة النثر الس��بعينية في العم��ارة كتابة 
قصائده في ش��كل ومضات شعرية أو شذرات 
مضغوط��ة، مكثف��ة بش��دة، معتص��راً بذلك 
كل جتربته، مس��تحلباً ما تبقى في ذاكرته من 
عص��ارة جمالية، وكم��ا عودنا ف��ي مجاميعه 
الس��ابقة، فهو ال يؤمن بقصيدة النثر الطويلة 
عل��ى غرار الش��اعر والق��اص األمريك��ي "أدغار 
إل��ن بو" الذي كتب أولى قصائ��د النثر بالعالم، 
ودش��ن مرحلة متردية جديدة عل��ى األوزان التي 
قيدت الشعر قروناً طويلة، وكان "بو" بحق رائد 

قصيدة النثر القصيرة بال منازع. 
يس��عى "عل��ي عي��دان عب��د اهلل" كعادته إلى 
والعملي��ات  الش��عرية  الفرضي��ات  كش��ف 
املرتبطة بالداللة وااليديولوجيات املتأصلة في 
صلب الشعر والتي تكررها النصوص الشعرية 
أو تهدمه��ا، ويس��عى جاه��داً خلل��ق تعددي��ة 
للمعن��ى كيما يتجاوز- بطريقة حاذقة- املبادئ 

الشعرية العامة التي متتص املعنى. 
يهدف منحى الش��اعر كما يبدو إلى اس��تثمار 
ال محدودي��ة املعنى على أنها وس��يلة لتكثيره 
وتكثي��ر مس��تويات قراءت��ه، ويس��تعمل ف��ي 
منهج��ه كل ما من ش��أنه أن يطلق املعنى من 
قمقمة لكي يش��ير إل��ى دالالت أخرى لم تكن 
باحلس��بان، ليفضح زي��ف الواقع ويصطف مع 
احلي��وات املتس��ترة بالظ��الل، ليق��ّوض أعراف 
الق��راءة املوروث��ة ويعي��د تركيبه��ا مب��زاج آخر 

وحساسية جديدة. 
إنَّ هذا االستخدام املراس��ي للجمل الشعرية 

املفارقة ي��ؤدي في النهاية إلى مترين في القراءة 
يتح��ّول مب��رور الوقت إلى مترين ف��ي احلرية، هذا 
التمرين الذي س��يعيد تركي��ب أوصال الثقافة 
وقد قطعتها الضغائ��ن واألصوليات وحتالفات 

القوى اجملندة لكره احلياة. 
ميكن للقارئ أن يجد تلمسات هذا األستخدام 
الشعري في موضعة اجلملة الشعرية الومضة 
بني حال��ة الكمون واالس��تمرارية، الكمون في 
النص واالستمرارية في القراءة وهي تنتشر في 

األجواء عند األوساط املهتمة. 
الكتابة الش��عرية عند "علي عيدان عبد اهلل" 
منذ مجموعته الش��عرية األولى ]الئحة شعر 
رق��م )1( 1977[، والت��ي صدرت ع��ن دار العودة- 
بيروت، اعتمدت على اختيار التربة االجتماعية 
اخلصبة لكي يس��تنبت ب��ذوره فيها، وهي تربة 
الفق��راء واملهمش��ني الذي��ن ال يحتاج��ون إلى 
اللغة املفخمة واالس��تعارات العالي��ة النبرة، 
فقط تكفيهم اإلمياءات التي تترجم إرادة الفرد 
احل��ّرة وما يحيق بهذا الف��رد من اكراهات وقيود 
ال بد من جتاوزها بس��رانية اإلشارة وقوتها وهي 
تعب��ر اجل��دران واألس��يجة املغّلفة باألس��الك 

الشائكة أو املكهربة. 
م��ن هنا اكتس��بت قصيدة النثر الس��بعينية 
في "العم��ارة" س��ريتها وخصوصيتها بعد أن 
دعمت مبجموعة )اخلطى/ 1978( وهي اجملموعة 
الش��عرية الثاني��ة ل عل��ي عي��دان عب��د اهلل، 
ومجموع��ة )أس��رار الطي��ور الغريب��ة األطوار/ 
1977( ل محم��د حم��د، ومجموع��ة )األظاف��ر 
واألصاب��ع/ 1977( ل محمد قاس��م الياس��ري، 
ومجموع��ة )قصائ��د ملعون��ة/ 1977( ل جاب��ر 
محم��د جاب��ر، وكل ه��ذه اجملامي��ع الش��عرية 
ص��درت بوقت متق��ارب وبوتيرة متف��ق عليها، 
فشكلت مبجموعها سابقة خطيرة في مدينة 

ال تؤمن بأي خروج أو مروق على عمود الفراهيدي 
)أو أي عم��ود آخر في ش��أن آخ��ر( فاعتبرت هذا 
السبق املنافي لثوابتها سّبة ثقافية ما بعدها 
س��ّبة، وق��د عانى الش��عراء األربعة م��ن النبذ 
واالهم��ال لوقت لي��س بالقصي��ر، فمنهم من 
هاجر إل��ى خارج البالد )محم��د حمد(، ومنهم 
م��ن حت��ّول إل��ى كتاب��ة الرواي��ة والنق��د األدبي 
)محمد قاس��م الياس��ري(، والثالث حت��ّول إلى 
العم��ل في الصحاف��ة البغدادية )جابر محمد 
جاب��ر(، إال علي عيدان عبد اهلل فقد واظب على 
تسجيل أحالمه في شكل أشعار ونغمات ذات 
طابع متميز بالوالء للغة املس��تقطرة واإلصرار 
عل��ى مواصل��ة الطري��ق مهما كث��رت عثراته، 
مستهدياً بحريته التي حصل عليها بعد طول 
مت��رس وتدريب ومثابرة وبذاكرته التي ال تنس��ى 
بس��هولة، تلك احلري��ة املرتبط��ة بالذاكرة هي 
ما مييز ش��عرية "علي عيدان عبد اهلل" في هذه 
اجملموعة أو في مجاميعه الس��ابقة وقد بلغت 

ال�)15( مجموعة شعرية. 
إنَّ صيغ��ة التوفي��ق ب��ني احلري��ة والذاكرة هي 
الت��ي تدف��ع الش��اعر إل��ى مواكب��ة الكلم��ة 
املنتق��اة واس��تعمالها ال��ى اقصاه��ا، وحتث��ه 
على االس��تمرارية بوصفه��ا نقيض التعطيل، 
ويالحظ أن هذا اخليار ش��به املصيري للش��اعر 
ه��و ال��ذي ش��جعه عل��ى مواصل��ة اإلب��داع 
وامتص��اص أكب��ر ق��در ممك��ن م��ن املغذي��ات 
الثقافي��ة الت��ي تع��زز قدرت��ه عل��ى التج��دد 
واإلبتكار، وذلك واضح بقوة في ش��عريته التي 
تنط��وي على بذور النفي واله��دم، وهي تناضل 
لتجديد نفس��ها م��ع كل مجموعة ش��عرية 
جدي��دة من خ��الل حترير نفس��ها م��ن عبودية 
النظام اللغوي املقولب للتجربة، فبدون تنقية 
اللغة الشعرية من الصيغ التقليدية املألوفة، 

ستتحول التجربة النصوصية في النهاية إلى 
صيغة "كالس��يكية" بفضل التقادم، وهذا ما 
تكرهه قصيدة النثر أشد الكره، وتنكره بأقوى 

العبارات. 
ولنتمعن باآلتي من الومضات: 

))مس��تمرون في حمل أثقالنا/ فإن لم يكن/ من 
أجل الوصول/ إلى أمل نتوق إليه/ ففي األقل من 

أجل الوصول إلى يأس الئق((. )ص13(. 
))اهلل.. ال يتواج��د في أرض تض��ّج بالكراهية((. 

)ص41(. 
))كل جه��ة اختارت لونها.. واجلنوب الس��واد((. 

)ص48(. 
))قال لي: ما ال��ذي ولدنا من أجله؟/ قلت: ولدنا 

من أجل إله يريد أن يبقى((. )ص51(. 
))ما دام هناك ألم.. إذن هناك شهود((. )ص51(. 

))أن تبدأ/ إبدأ باحملذوف!((. )ص81(. 
أه��م ما ف��ي ش��عرية "علي عي��دان عبد 
اهلل" هو األسلوب املكثف على مستوى 
مس��احة اللغ��ة املس��تعملة واملنفتح 

على شساعة التأويالت. إنَّ هذا األسلوب 
ما بني تكثيف وانفتاح يوفر املناخ املالئم 
لهض��م فه��م جدي��د ويع��زز ف��ي الوقت 
نفسه ميدان الش��عر ويجعله منبعاً ضد 

الهدم م��ن اخلارج، فيعيد الش��اعر تعريف 
شعريته من خالل ما يفهم منها على أنها 
ال تخ��رج عن نط��اق اجملتمع القرائ��ي املؤول 
الذي ينتم��ي إليه القارئ الذي يقوم بالفهم 

والتمثيل  والهض��م  )االس��تيعاب  والتمث��ل 
اللغ��وي(، وأنها ناجتة عن ذلك اجملتمع األليف، 
وبذل��ك تلغي من يح��اول هدمها م��ن اخلارج 

بق��وة اس��تخدام طاقتها في تثوي��ر جيل من 
القراء املكتوين بنار القمع واإلقصاء. 

وبفضل هذا األس��لوب تتطور القراءة إلى شبه 

اعتقاد، وتعد ضرورية جداً في اللحظة الراهنة، 
حلظة انفجار ثورة الوعي ضد س��لطة الفشل 
واألحب��ة والعنف التي تعّود احلياة الوطنية إلى 
الهاوية. وها هو الشاعر قد حدد "مهمته" منذ 
بداي��ة اجملموعة: ))أن أهيئ املس��ارات/ لكل من 
يجد في نفسه حباً/ ال تضجره مرارة/ وال يبدده 
زمن خؤون((. )ص7(. وها هو ينجح في مس��عاه 
للمرة اخلامس��ة عشرة وستبقى ل علي عيدان 
عب��داهلل الري��ادة في إب��داع قصي��دة النثر منذ 
الس��بعينيات، السيما الومضة الشعرية التي 
كانت سمة له في وقت مبكر، وقد ظل الشاعر 
يب��دع بصمت من دون تهري��ج اعالمي أو متجيد 
لل��ذات أو ادعاء، وآثر أن يكون من ش��عراء الظل 
حفاظ��اً عل��ى كرامته الش��عرية ف��ي ضغط 

النظام الشمولي املتسلط. 

) 1 (
َطَرَفة بن الوردة ، هو الش��اعر طرفة بن العبد ، ش��اعر 
املعّلق��ة  املعروفة ) خلولةَ اطالٌل ببرق��ة ثهمدِ  ..تلوح 
ُكباق��ي الوش��مِ  ف��ي ظاهِر الي��دِ  ( وقد قام الش��اعر 
البحرين��ي / قاس��م ح��ّداد / بإب��دال التس��مية : من 
االنتس��اب الى األب الى االنتس��اب الى األُم في كتابه 
الش��عري ) طَرفة بن الوردة ( وذلك استدالالً مبرجعيات 
تاريخي��ة تُش��ير ال��ى انَّ والدة الش��اعر بني ي��ديَّ أُّمه 
) وردة ( حت��ت ظ��الل ش��جرة ) الطرفة ( ف��ي البحرين ، 
وقد كان ابوه في س��فرٍ  يوم والدت��ه ، وكانت العادة ان 
يُسّمي االب ابنه ، ااّل انَّ صاحبات وردة اللواتي رافقنها 
وس��اعدنها حلظ��ة ال��والدة طل��نَ  منها ان تُس��ّميه 
وتعرض االس��م على االب الحقاً ، وقد اسمتهُ  ) طرفة 
( متث��اًل بالش��جرة بع��د ان عرفت اس��مها  )ادارت وردة 
نظراتها حولها ورفعت رأسها قائلة : ماهذه الشجرة 
التي تكاد تالمس جس��دي لفرط حنوها ؟ ..، اخبرتها 
احدى النس��اء ، انها ش��جرة الطرفاء التي المتوت نارٌ 
اس��تطعمت حطبها ، فقالت وردة : سّموه "طرفة (..، 
وقد وافق االب على التس��مية بعد عودته من الس��فر 
. و) وردة ( إس��م ن��ادر في اجلزيرة ، لكنَّ بحث الش��اعر 
الدقي��ق اثب��تَ  ذلك فعالً ، وهنا ج��اء تخاطره الفني / 
اجلمالي تس��اؤالً : ملاذا ال يكون )طرف��ة بن الوردة ( بدالً 
من )طرفة بن العبد (..؟ وهي تس��مية أعلى وارسخ ملا 
حُتيله الى مشاغلة ترتبط بالطبيعة : العطر واللون . 
وبذلك تشاغل حّداد بالوالدة الثانية – الوالدة اجلديدة .

) 2 (
الكت��اب بحجم��ه الكبي��ر ) 530 صفح��ة ( ..، س��ْفر 
تاريخي ، ثقافي ، ش��عري ، نثري . كتبه الشاعر خالل 

ع��ام وبتواصل يكاد يكون يومياً ، من خالل تفرغٍ  ادبي 
ُمنح ل��ه من قبل االكادميية االملاني��ة للتبادل الثقافي 

حيث أقام طوال عام 2008 في برلني .
ُكت��ب الكتاب ببراعة  ش��عرية ، و جمالية / ش��كلّية 
وبااللوان ، حيث الهام��ش  االفقي والهامش العمودي 
يحيط��ان قلب النص في معظم الصفحات  ، حتى ان 
الكتاب في هذا التداخل كان كتابني يسيران بالتوازي.
لق��د ذه��ب الش��اعر بعي��داً ف��ي حفري��ات تاريخية ، 
اس��تنطقها ش��عراً ونث��راً ، حفري��ات تتح��دث عن : 
مس��ار حياة ) طرفة بن ال��وردة ( الوجودية منذ الوالدة 
ال��ى اإلعدام ، موقفه املعارض م��ن مِلك ) احليرة ( وكل 
ملكٍ  غيره ، توهجاته الش��عرية في معلقته . وبذلك 
اس��تطاع ح��ّداد ان يتمثل حياة طرفة ش��عرياً ونثرياً 
ومواق��َف في الوجود والرؤيا ، ويس��قطها احياناً على 
ذاته كما في مش��هد ) دفتر قاسم (  ، والغاية تأصيل 
متاثل شعري / مكاني / حياتي ، حيث محنة الشاعرين 

في التشابه .
الكت��اب ف��ي كتاب��ني متوازيني كم��ا اش��رتُ  ، األول : 
فصل االناش��يد ، دفتر خولة ،دفتر طرفة ،دفتر النساء 
، فص��ل التحوي��الت ، دفت��ر الس��جن ، دفتر قاس��م ، 
كتاب الش��عراء ، كتاب الشهادات ، دفتر امللك ، فصل 
االش��راقات ، كت��اب البح��ر ، االمثولة ، كت��اب اجلرح 
والتعديل . اما الثاني : كتاب الس��يرة ، دفتر الصحراء 
، فص��وص احلل��م ، كت��اب التأوي��ل ، ش��ذرات طرفة ، 
االس��طورة . وفي كل هذه العناوي��ن الفرعية ، يتنازع 
الشعري والنثري بتصاعد فني نحو الذروات التي تقول 
الفكرة : فكرة الشعر وفكرة النثر ، على السواء . وأرى 
ان الش��اعر / قاس��م حّداد /  في عمل��ه هذا ، قد منح 
الش��عرية العربية احلديثة ماكان غائب��اً عنها ، حتى 
وان كان التش��ابه واضحاُ مع الش��اعر ) ادونيس ( في 

عمله ذي االج��زاء الثالثة : الكتاب . والتش��ابه كامن 
في ش��كل الكتاب��ة : اخلط��وط االفقي��ة والعمودية 
وهوامشها التاريخية ، اال ان حّداد كان األعمق شعرياً 
في االستبطان والكش��ف ومراودة اللحظة الشعرية 

بقدرات توليد : ِلغويّة وصوريّة وبنائّية .
) 3 ( 

يستهل الشاعر كتابه الشعري بالقول النثري : قلبي 
على البح��ر الطويل ، واإلحالة واضحة كونها تُش��ير 
الى البحر الش��عري الذي ُكتبت في��ه معلقة طرفة ، 
تلك املعلقة التي مُتّثل كّلية ش��عرية وشاعرية طرفة 

بن الوردة .
اال انَّ الشاعر وفي القصيدة األُولي من كتابه : قصيدة 
البح��ر الطوي��ل ، فقد كتبها على بح��رٍ  آخر ، اال وهو 
البحر الكامل ، حيث يصعب تطويع الش��عر احلديث 

بإيقاع الطويل العروضي :
قلبي على البحر ِ الطويل

شموخه ُ في هودج ٍ ،
 وميوج ُ اكثر َ خّفة ً من ريشة ِ التذهيب ِ ،

 يسري كالنبيذ ِ ويصقل البّلورِ
وشم ٌفي يد ٍ ،

 ورشاقة ٌ
  لغةٌ  كأنَّ اهللَ  صاغَ  لشاعرٍ  ماًء على البحرِ  الطويل .

،.....
ثالثة ٌ في واحد ٍ َفِعل ٌ فعوٌل فاعلن ٌ

والبحُر اطول ُ من رماد ٍ بارد ٍ وأقلُّ من موت ٍ
كأنَّ اهلل َ قال َ لشاعر ٍ سّراً على البحر الطويل .

والشاعر ، قاس��م حداد ، في هذه القصيدة ، هو الذي 
أتاهُ  الس��ر ، حيث وج��َد ) الثالثة ( التي تعادل عروضياً 
تفعيالت  البحر الكامل ، بحر قصيدته ، وهذا توضيح  
حليوده عن البحر الطويل ، وانه استدراك فني معرفي .

لقد جاءنا الش��اعر بش��هادة ال��والدة اجلديدة لطرفة 
ب��ن العبد ، الذي اصب��ح االن طرفة بن ال��وردة ، معززا 
التصدي��ق بإق��وال املش��اهير : ي��ا ابن اخ��ي ، ياطرفة 
، خف��فَ  اهللُ  عن��ك – املعّري . انَّ معلق��ة طرفة اكثر 
انتظام��اً في بنيتها م��ن كل املعلقات االخرى – كتاب 

القصائد السبع املذهبات ، ترجمة ) صالح صالح (.
ليس في االرض أعجب من طرفة – اجلاحظ . ايها املوت 
انتظرن��ي ريثما انهي قراءة طرف��ة بن العبد – محمود 

درويش ...

احلقيق��ة اذا اردنا الدخ��ول الى عالم 
ش��غيدل  ك��رمي  الدكت��ور  الش��اعر 
علينا احض��ار حقيقة هي، انه عاش 
تطورات سريعة في التكنلوجيا، قبل 
الدكتاتورية وبعده��ا، وكانت له عني 
فاحصة لتلك النقالت الس��ريعة، مما 
جعله يعيش صراع الذات بني وظيفة 
العق��ل الت��ي ترك��ز عل��ى تخلي��ص 
االنس��ان م��ن التش��يؤ  والتح��رر من 
قيود التناهي احلس��ي، وب��ني وظيفة 
الش��عر � كون��ه ش��اعرا � فالش��عر 
اليبتعد عن مالمسة احلكمة كما هو 
العقل حيث يلتقي بقضية تخليص 
االنس��ان من التش��يؤ ووضع الوجود 
احلسي موضع التساؤل والشك، غير 
ان الشعر يختلف بتجاوزه العقل في 
حترير الكائن االنس��اني م��ن التناهي 
املعقول، وم��ن س��يطرة العقل على 
الوعي الباطن، وذلك بتش��كيل وعي 
انت��اج التخييل، )داعيا ف��ي اآلن ذاته 
إل��ى وج��ود ال متناه يحمل س��يمياء 
التعددية التخييلية، حيث األش��ياء 
تكش��ف عن ذاتها باخل��روج عن دائرة 

املألوف املعقول(، وهنا عاش الش��اعر 
مأس��اة الص��راع الوجودي لالش��ياء 

بقوله:
)يوماً بعَد آخر تخفْت الزقزقاُت 

وترتاُب العصافيُر من أعشاِشها 
فتصطفَّ على أسالِك الكهرباء،

ديُك جارِنا.. 
الذي طاملا أفزعني مبواعيِد صياحِه

وقباحِة صوتِه
اختفى تدريجياً،(

م��ن  الغياب��ات  سلس��لة  وتس��تمر 
ال��ى  والدي��ك  والقط��ة  العصافي��ر 
اليمامة، )سوى أمطاٍر يتيمٍة(، )تبحُث 
ع��ن وج��وٍه تنتش��ي برذاِذه��ا،( واثناء 
ه��ذه الغيابات يس��تدعي الصراعات 
والت��ي غايته��ا  االخ��رى،  الوجودي��ة 
القطَط،(،  تفتق��ُد  ف�)الفئراُن  البقاء، 
مبعن��ى هن��اك افتق��اد حلال��ة التوازن 
للطبيع��ة، وهناك )وج��وٌم ينمو على 
النواف��ِذ واألبواب/وي��دبُّ ف��ي البيوِت 
والش��وارِع(، وهن��ا حال��ة اس��تدعاء 
للمنطق، ك��ي نحافظ عل��ى التوازن 
لطبيع��ة احلياة.. احلقيق��ة هي فكرة 
فلس��فية تتعل��ق بالوجود، عاش��ها 
الش��اعر، واس��تدعاها بديال عن واقع 

احلي��اة، ال��ذي نعيش��ه االن ف��ي ظل 
غي��اب القانون الرادع، فه��و الوحيد، 
ال��ذي ينظ��م العالقة ب��ني الضعفاء 
واالقوياء، بني احلقيقة العقلية، التي 
تصور االش��ياء بتشيؤ حسي واضح، 
وبني التخيي��ل، الذي يفترض العالقة 
املثالي��ة بني االش��ياء، وهو صراع بني 
واقع مريض، واخر متخيل اليستطيع 

ايجاد العالج الش��افي مل��رض قرينه، 
ث��م  والالوج��ود..  الوج��ود  اي ص��راع 
يبدأ الش��اعر بتس��اؤالته الش��عرية 
املتخيلة، اي ما فوق الواقع عّله يجد 

اجلواب الشافي بقوله:
)هْل هناَك أمٌل..

في منوٍّ سريٍع لألشجارِ
بطفرٍة وراثيٍة كالفيروس

لتغطَي البناياِت والشواطَئ والقصورَ
وحتجُب الشمَس؟ 

أْن تعوَد احلياُة لغابِتها األولى؟(
لك��ن انّ��ى ل��ه ه��ذا، والعق��ل احملب 
للحكمة هو املس��يطر عل��ى احلياة، 
فالبد من ايجاد قانون ينظمها حلفظ 
التوازن، فهل فش��ل الشاعر بحالته 
الش��عر  ان  ومب��ا  ه��ذه؟  التخييلي��ة 
مش��روع تيه اليكتمل، جنح الش��اعر 
ف��ي توال��د االس��ئلة وطرحه��ا امام 
العقالء واصح��اب احلكمة للحفاظ 
عل��ى الت��وازن ب��ني الضع��ف والقوة، 
)وكم��ا يرى جورج بات��اي، فاإلمكانية 
العقلية ليس��ت هي البع��د الوحيد 
لوجودن��ا، فقد يتاح لنا أن نعيش كل 
ح��دث يخصنا ف��ي عالق��ة مزدوجة، 
مرة نعيشه كش��يء نفهمه، ندركه، 

نتحمل��ه، ونس��يطر علي��ه بربط��ه 
ف��ي النهاي��ة بقيم��ة الوح��دة، م��رة 
أخ��رى نعيش��ه كش��يء يخفى عن 
كل اس��تعمال، وع��ن كل غاي��ة، بل 
يفلت من قدرتنا عل��ى جتربته، لكننا 
النستطيع نحن أن نفلت من جتربته.(
مقالة الناقد عبد العزيز بومسهولي، 
له��ذا اقول: ان الش��اعر الدكتور كرمي 
ش��غيدل، حينما يقول ش��عرا يعني 
ما يقول، اي مبعن��ى ان هناك قصدية 
في مقالته الش��عرية، طبع��ا هنا ال 
ادع��ي معصومي��ة نصوص الش��اعر 
ش��غيدل من الذاتية، امنا اقرن ذاتيته 
مبوضوعيت��ه، اي صراع��ه الذات��ي مع 
الواق��ع، فهن��اك تس��اؤل اخ��ر، ملاذا 
الش��اعر ف��ي صراع م��ع الواق��ع، اي 
مع الوجود؟ اجل��واب النه يبغي واقعا 
اخ��ر حلفظ حالة الت��وازن، التي يريد.. 
والتفس��ير ان��ه يعي��ش واقع��ا م��ّراً، 
يحاول حتليت��ه بايج��اد قانون حفظ 
الت��وازن اخملت��ل ف��ي طبيع��ة اجملتمع 

العراقي بعد الدكتاتورية... 
قصيدة)األس��الف اخلون��ة( للش��اعر 

كرمي شغيدل
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 االبداع: الفعل الذي يؤدي الى الدهش��ة والتس��اؤل من 
خالل االف��كار والرؤى التي تس��هم في اخلل��ق والتغيير 
اجملتمعي عبر ق��درات خارقة للمأل��وف ميتلكها املنتج 
)املب��دع( فض��ال عن ان��ه اس��تجابة لالنفع��ال املتأمل 
االكثر رقيا بني اش��كال النش��اط االنس��اني الكاشف 
عن احلقائق املطمورة عبر عملية ذهنية واعية، وتفكير 
مغام��ر مقترن  بقدرة عقلية ونفس��ية منتجة متفردة 
في)مقدار انتظام وظائفها العقلية والنفسية بصورة 
جتعله��ا ق��ادرة عل��ى خلق ما ه��و غير مأل��وف ناجت عن 

تفاعل العوامل العقلية والبيئية والشخصية..(..
  و)مبدع��ون عراقيون � ح��وارات واس��تذكارات(. املنجز 
االبداع��ي ال��ذي نس��جت عوامل��ه انامل منتج��ه عالء 
املاجد..اخلب��رة الصحفية التي ش��كلت حضورا فاعال 
ومتفاع��ال مجتمعي��ا بتفرده��ا مبصداقيته��ا اجلاذب��ة 
والتزامه��ا املهن��ي  ال��ذي يرتق��ي مب��ا تنتج��ه ذاكرته 
املتوهج��ة مبفرداتها البعي��دة عن الغم��وض والقريبة 
من القلب، املس��تفزة للذات اجلمعي اآلخر)املستهلك(
واحملققة للمنفعة الفكرية واملتعة اجلمالية، فكان عبر 
منجزه هذا ش��اهدا عيانا على االحداث والشخصيات 
بس��يرها الثقافية )الش��عرية والس��ردية واملس��رحية 

والتش��كيلية والس��يمية والصحفية(..سبقها باهداء 

ال��ى م��ن ارضعته حب الع��راق والى من نف��خ في عقله 

جن��ون هذا احل��ب ال��ذي هو)خروج ع��ن ال��ذات( ومتهيد 

تعريف��ي ج��اء فيه)املب��دع ذلك)اخملالف( دائما للس��ائد 
الذي يرافق اختالفه خلق يأخذ اشكال املرونة الفكرية..
الرؤي��ا الثاقبة والبصي��رة النافذة..وع��ي مبصائر اجملتمع 
استش��راقا ملدي��ات جديدة ف��ي احلياة واخل��وض في بؤر 
النقد من اجل ش��حذ قدرت��ه على التغيي��ر( ص7..مع 
تق��دمي للش��اعر والناقد ريس��ان اخلزعلي من��ه بايجاز) 
مبدعون عراقيون � حوارات واس��تذكارات � وثيقة ادبية 
عن ثقاف��ة عراقية كتبت بانحياز فن��ي وجمالي لهذه 
الثقاف��ة ومبدعيه��ا. انحي��از يتأس��س عل��ى روح من 
الوف��اء في تكوين كاتب��ه..( ص10.. فتن��اول على نطاق 
الش��عر رائد احلداثة الش��عبية وصوت اجلم��وع الثائرة 
مظفر النواب..فمحمد علي اخلفاجي الذي رسم صورة 
كربالء مدينة احلزن املنتصر عبر درامية ش��عرية متثلت 
في )ثانية يجيء احلس��ني ومس��لم بن عقيل..( شاهدا، 
فالش��اعر احلالم في تش��كيل احلياة محمد حسني آل 
ياس��ني فحس��ني القاصد وثنائية الطني واملاء وريسان 
اخلزعل��ي مس��تقر املياه االخي��ر والصحوة الس��ومرية 
االول، فاالنتقال للخوض احلواري مع الفن التش��كيلي 
ومبدعيه منهم ش��مس الدين فارس الذي  لم يستطع 
النظ��ام البائد اخفاء ذكره وطمس ذكراه، وفهد الصكر 
املعت��ق بامل��وروث الش��عبي واحمل��اور للنح��اس واضاءة 
االل��وان، فمؤيد محس��ن وحواراته االنس��انية،فنصير 

وهن��اك  واملضطه��دة س��تار كاووش،  املكبوت��ة  امل��رأة 
الكاريكات��ور ف��ن املبالغ��ة والتضخيم حم��ودي عذاب، 
فمبارك الفكيكي وعبدالرحمن الساعدي فاملتمرد على 
املؤسس��ة الثقافية باس��م حمد..فاالنتقال الى عوالم 
الفن املسرحي واللعب مع الرقيب بتمرير ما يريد ايصاله 
للمتلق��ي ابتداء من قاس��م مطرود وك��رمي جثير وراهبة 
املس��رح العراقي آزادوهي صاموئي��ل فهناء محمد التي 
اغنت الس��ينما واملس��رح والتلفزيون باعمالها الفنية، 
فالباحث ع��ن االرتقاء الروحي نحو اخلل��ود املغترب طه 
رش��يد، اما فيما يخص الس��رد فكانت الكاتبة التي ال 
تع��رف التعصب والعنصرية ميس��لون ه��ادي، فخضير 
مي��ري الذي جعل من اجلنون وس��يلة لك��ي يلعب على 
احلقيق��ة ويزعزعها، فالوق��وف مع الناقد الس��ينمائي 
والكش��ف عن دخيلت��ه كاظ��م السلوم..فاملوس��يقي 
علي حس��ن ال��ذي ترجم احلياة نوتة عل��ى عوده احلالم، 
فاخلوض في عوالم الصحافة ومحمد درويش الذي اطاح 
به املرض، فانتصار امليالي الكاتبة واالعالمية وهناك ابن 

البصرة احمد املظفر الذي تنفتح له اسارير القلب.
م��ن كل ه��ذا نس��تخلص ان املنج��ز االبداعي)مبدعون 
عراقيون(.. بحواراته واس��تذكاراته شكل اضافة خالقة 
يزه��و به��ا الوطن والفك��ر االنس��اني، وت��زدان بظاللها 

االبداعية املكتبة العراقية.

د. سمير الخليل
يسان الخزعلي ر

علوان السلمان

يز  وجدان عبدالعز
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 ف��ي ع��ام 1975 أدرت ظه��ري لبغ��داد ، ألعمل 
مدرس��ا في ثانوية العلم، مخلفاً فيها اسماً 
شعرياً صغيراً ، إذ كنت قد اتصلت بالصحافة 
األدبي��ة وأنا طالب ف��ي الصف الراب��ع الثانوي 
،حني أخذت أراس��ل ملحق جري��دة اجلمهورية 
األدبي؛ فينش��رون لي قطعا ش��عرية ، وبقيت 
ش��اعرا حت��ى بع��د تخرج��ي ف��ي اجلامعة إذ 
نش��رت لي قصائد عّدة ف��ي الصحف واجملالت، 
وفي ع��ام 1973 قدمتن��ي مجل��ة الكلمة مع 
بضع��ة ش��عراء بوصفنا منثل مرحل��ة ما بعد 
الس��تينيات ، وبع��د ع��ام واح��د كان اس��مي 
يتص��در ع��دد الكلم��ة ال��ذي كرس لش��عراء 
الس��بعينّيات في الع��راق ، وكنت ضمن ملف 
مجلة األق��الم أيضا ممث��ال بقصي��دة عنوانها 
) أط��واق ( ، القصي��دة الت��ي أختارها الش��اعر 
والناق��د الدكتور عل��ي جعفر العالق لتنش��ر 
ضمن كتابه ) شعراء الطليعة العربية ( آنذاك 
؛ لكنني حني عدت إلى تكريت وضعت الشعر 
في حقيبة السفر بني طيات ثيابي . بعد سنٍة 
واحدٍة كتبُت قصتي األولى )الٌصّرة( فأرسلتها 
بالبري��د إلى أح��د أصدقائ��ي في بغ��داد قائالً 
: كيف ت��رى هذه القصة ؟ لكنها ُنش��رت في 
مجل��ة األديب املعاصر بعد ٌمّدة وجيزة ، فبدأُت 
... إذ إن ذلك كان مغريا على نحو ال س��بيل إلى 
إنكاره ، وبعد أش��هر نشرْت لي مجلة ألف باء 
)قصة احلبل ( و مجلة اإلذاعة والتلفزيون قصة 
)الرج��ل ( ، وقرأٌت في مجل��ة الطليعة األدبية 
مقاالً بعنوان )ش��عراء في دائرة القصة ( وكان 
اس��مي من بني أولئك . وفي مقهى البرملان في 
بغ��داد ، حظي��ت إحدى ه��ذه القصص الثالث 
بتعلي��ق عابر ينطوي على ش��يء من االعتراف 
من قب��ل الناقد والقاص والروائي العربي غالب 
هلسا .. كل ذلك جعلني أتفرغ حملترفي وأعمل 
بجد ورغبة الفت��ة ، وما أن حل عام 1981 حتى 
ص��درت مجموعتي األولى )ح��وارّ أخر(. لم أكن 
أعرف م��ا الذي يتعنّي على من ينش��ر كتاباً أن 
يفعله ، اس��تلمت املكافأة الضئيلة ، وحملت 
نس��خ الكت��اب طائراً بها إل��ى تكريت ، وبدأت 
بتوزيعها عش��وائياً ب��ني معارف��ي وأصدقائي 
وأقربائي وزم��الء العمل مفتون��اً ومباهياً .... ال 
أذكر أنني أهديت نس��خة إل��ى كاتب أو ناقد أو 
أي شخص أخر في بغداد أو غيرها . بعد سنني 
طوال كنت أقدم الشكر ألحد النقاد العراقيني 
املهّم��ني ألنه كتب مقاالً ع��ن إحدى قصصي ، 

فقال لي مع أنك )ما تستاهل ( أن يكتب عنك 
، ألن��ك لم ته��د لي أب��دا أياً م��ن مجموعاتك 
القصصي��ة. أنا لم امكث في الوس��ط األدبي 
في بغداد على نحو متصل س��وى ستة أعوام 
، وكان��ت دائرة عالقات��ي مؤلفة من زبائنِ  خط 
املقاعد األول ، املطل على ش��ارع الرشيد ، في 
مقه��ى البرملان ، أيام اجلمع��ة فقط ، ومن بني 
هؤالء ثَمَّ نخبٌة ، من ثالثة إلى أربعة أش��خاص 
، ه��م من كن��ت أخ��رج معهم إل��ى فضاءات 
ثقافي��ة أخرى ، وحني عدت إل��ى تكريت كانت 
قائمة أصدقائي ومعارفي من األدباء متواضعة 
جداً ، وه��ي مؤهلة للتضاؤل مع م��رور الزمن ، 
لوال ظهور اس��مي في مدد متباعدة على رأس 
قصة جديدة ، وحض��وري مهرجان املربد الذي 
ص��ار يعقد من��ذ أواخ��ر الثمانيني��ات ، فضالً 
عن بعض اإلش��ارات التي تخص قصصي هنا 
وهن��اك . التعري��ف النهائي الذي ص��رت إليه 

، يتلخ��ص ف��ي كلم��ات : قاص يعي��ش مبنأى 
عن املش��هد الثقافي ، ويعمل على مش��روعه 
الش��خصي ، صامت ومق��ل . ... في عام 1993 
مت��ت املوافقة على أنش��اء ف��رع احت��اد األدباء 
ف��ي محافظة ص��الح الدين ، فعّينت رئيس��ا 
للف��رع ثم انتخبني الزمالء ل��دورة جديدة عام 
1994، لكنن��ي قبلت في الدراس��ات العليا مع 
املتمّيزين بعد أش��هر ؛ فتولّ��ى الزميل القاص 
جمال نوري رئاس��ة االحتاد ، وكان��ت تلك أياما 
ال تنس��ى إذ حصلن��ا عل��ى م��كان متواضع ، 
وصرنا منارس أنش��طتنا على نحو مّطرد ، ومن 
دون كل��ل أو تراخ ، على الرغ��م من اإلمكانيات 
الضعيف��ة ، وكان ألس��اتذة جامع��ة تكري��ت 
الشابة حينها حضور الفت في تلك األنشطة 
والفعالي��ات . هن��ا ف��ي تكري��ت – حاضنت��ي 
اخلال��دة ، وحاضنة قصصي – تبل��ورْت جتربتي 
احلزين��ة مع القراء ، إذ اقتنعُت، منذ زمن طويل 
– بأنني حني أنشر قصة ، فأن هذا ال يعني أنني 
صرٌت في منطق��ة القراءة ، وألس��باب أكثرها 
قس��وًة ، هو يقين��ي بأن القّراء غي��ر موجودين 
، وأقص��د هنا القّراء احلقيقي��ني ، أولئك الذين 
يفت��رض أن يهرعوا إلى تلقي النص ، وهم على 
وع��ي ودراية بأنه مكتوب له��م . إن كتابة نص 
م��ا للجماع��ة ومن أجله��ا ، يحت��م أن يكون 
مقب��والً منه��ا ، فكي��ف إذا كان��ت اجلماعة ال 
تَْعبأ. تخيل أن تقدم زهرة المرأة حتبها وتفاجئ 
بقولها لك ) وملاذا أتعبت نفس��ك؟( وأنت تدري 
أنها تفضل عليها شطيرة همبركر مثالً. حني 
كن��ُت فتى في مرحلة الدراس��ة املتوس��طة ، 
أولعت بق��راءة الروايات والقصص ، وحني قرأت 
ثالثي��ة جنيب محفوظ ورواي��ة اجلرمية والعقاب 
واألم وغيره��ا ، أصبح��ت انظ��ر باس��تهجان 

وازورار إلى س��احات اللعب ووس��ائل التسلية 
الصبياني��ة ، ومبا أن صوتي ال ميكن أن يس��مع 
أبدا ، اكتفيت بالهمس لنفسي : عجباً كيف 
يحج��م اآلخرون عن جترب��ة الدخول في مملكة 
الف��ن الس��حرية . ومن��ذ ذل��ك الزم��ن عرفت 
بأنن��ي أقبع ف��ي زاوية إش��كالية ، فما أفضله 
واعش��قه ال يفضل��ه اآلخرون وال يعش��قونه. 
ال أح��د في مجتمعنا يقاربُ  بني الش��خصية 
األدبية والش��خصية االجتماعية ، إذ عليك أن 
تظّل فرداً غمراً محش��وراً في لوحة السياقات 
اليومية العاب��رة ، وهذه ه��ي صورتك املعترف 
به��ا . أما إذا أقحمتَ  صورت��ك األدبية في هذه 
اللوحة فأنك سوف تكون ُمغرِّداً خارج السرب. 
املكاف��أة الوحيدة التي يحص��ل عليها األديب 
عندنا نابعُة من إدراكه بأن قراءُه هم ش��ركاؤه 
، أقصد األدباء أنفس��هم . قرأت مرًة أن الروائي 
البرازيل��ي ج��ورج أم��ادو كان حني ميش��ي في 
الش��ارع ، يقف البقالون واجل��زارون واملنظفون 
وس��ائقو املركبات واملش��اة لتحيته ، وقرأت أن 
إيلي��ا اهرنبرغ الروائ��ي الروس��ي ، روى بأن أمه 
أيقظته ذات صب��اح من النوم لتقول له باكية 
إن ذلك الش��خص الذي كتب قصة )فانكا( قد 
مات ، وتقصد تش��يخوف . وأنا على مدى عمر 
كام��ل من التدري��س في الصف��وف العليا في 
املدارس الثانوية أو في اجلامعة ، أولعت بسؤال 
أطرحه على الطلب��ة والطالبات في بداية كل 
عام دراسي وهو : هل تعرفون هؤالء : عبد امللك 
نوري ، محمود جنداري محمد خضير س��امي 
مهدي ، أحم��د خلف، خالد عل��ي مصطفى ، 
سعدي يوسف ، حسب الشيخ جعفر ، مهدي 
عيسى الصقر، وأسماء أخرى ، وما من مجيب 
، لذل��ك لم أج��رؤ على القول ه��ل تعرفون أن ) 
داعيكم ( كاتب قصة . أنني أحتدث عن املتلقي 
القياسي الواقعي ، وليس عن املتلقي الضمني 
الذي حتّدر من البؤر الثقافية التي حتّدرت منها 
، وكذل��ك فأن��ا ال أقص��د النق��اد واألكادمييني 
مبس��اطرهم وجلجل��ة مصطلحاته��م . لقد 
عّول��ت في عالقتي مع ف��ن القصة على غواية 
املش��روع احلر ،وبري��ق الهواية غير املس��ؤولة، 
وأظنني أكثر سعادة اآلن ؛ ألن خططي مع هذا 
املشروع اإلبداعي جعلتني أكثر صلة باآلخرين 
س س��وف  . جملرد أن يفكر املرء بالقاريء املس��يّ
يصط��دم بالقارئ املتغّي��ر ؛ القارئ املقحم في 
وضع جدلي ينهض في الصراع ويتش��كل في 
بؤرته احليويّة .. إن من ش��أن كل ذلك أن يوقف 
الكات��ب ف��ي دائ��رة املس��ؤولّية إزاء فّن��ه ، فال 
احل��دود وال اإلمالءات متتلك حضورا ذا س��مات 
تاريخّية ثابتة م��ن دون أن يوهن ذلك من إمياني 
بحضور النص القصصي في اخلطاب الثقافي 
، لي��س بعيدا ع��ن احلاضنة اليومّي��ة لألفعال 
والس��يرورات احلياتّية املألوفة .. وإني ألزعم أن 
قصصي قد أفادت من كل ذلك، ألنها لم تفعل 
على مس��توى الع��زل ولم تتأخر ع��ن مواكبة 
اله��م االجتماعي واحلراك الواقعي والش��اغل 
اليومي ، ولم تركن إلى اإلس��قاطات اجلاهزة أو 
الرؤية املتحّجرة ،على مس��توى أبنية الس��رد 
وأس��اليبه ، وإن الف��رق بني أول قص��ة كتبتها 
في ع��ام 1976 وآخر قصة أق��وم بكتابتها اآلن 
إن ه��و إالّ فرق يعك��س ، ليس جتربت��ي الفنّية 
بتوصيفاتها الش��خصّية ، ب��ل جتربة الصراع 

الذي كنت وما زلت جزء حيويّا منه .

بئر القصــــــة
وعملُت   ، الثالثين  سن  في  وأنا  القّصة  كتابة  حرفِة  إلى  سعيُت 

تشيخوف   : مهرة  أسطواٍت  أيدي  وعلى  ورشتها  في  ناشطًا  صبّيًا 
يس  إدر ويوسف  محفوظ  ونجيب  وفوكنر  بورشرت  و  وهمنغواي 

أنسى  أتعلم  حين  كنت  أنني  المشكلة   . وآخرون  التكرلي  وفؤاد 
إنني   ُ فوجدت   ، بي  خاص  مشغل  ببناء   ُ فكرت  لذلك  ؛  تعلمته  ما 

 . وكئيب  ُمضجر  نحو  على  ولكن   ، قصيرة  قصة  كتابة  استطيع 
قطرًة  بالماء  وده  يز صنبور  وثمة   ، ماء  خزاُن  لديك  يكون  أن  تّصور 
ذلك  وبعد   ، واحدة  مّرة  تسُكبه  فأنت  امتأل  وإذا   ، يمتلئ  حتى  قطرة 

على  خفيفًا  نقراً  تسمع  أشهر  بعد   ، وفجأة  تفعل  ماذا  تعرف  ال 
يستقبل  أخذ  الخزان  أن  آنذاك  فتعرف   ، غ  الفار المعدني  القعر 

جديدة.  قطراٍت  القاصة سهام مهدي الطيار لـ                                      :
 ارى ضرورة تشديد الفلترة للخروج بصورة ناصعة  تعكس االبداع العراقي

الكاتب العراقي وقع تحت وطأة تقلبات التاريخ المعاصر

* القفل االحمر، آخر اصداراتك، تناولت فيه 
موضوع��ات مختلفة /الوط��ن / الصداقات 
/ الس��يرة / احل��زن / احلروب ..  ف��ي ظاهرها 
بسيطة سلسة، لكن في محتواها كانت 
عميقة معقدة ، متتاز باجلرأة. ممكن احلديث 
عن ظروف كتابة ه��ذه اجملموعة وقصصها 

ال 94؟
- نعيش بفترة س��اد فيها التعامل اخلشن 
وف��ي معظ��م مفاص��ل احلي��اة، ابت��دا من 
يومي��ات طلب��ة اجلامع��ة الذي��ن ص��ار من 
الش��عبة  وف��ق  انس��جامهم  الصع��ب 
الواح��دة، وازدادت حدة التناف��س لتتحول 
ال��ى ش��يء ابعد م��ن الندية وصع��ودا الى 
التعام��ل اليوم��ي ف��ي الش��ارع وحرك��ة 
املرور وما بني موظفي املؤسس��ات، نالحظ 
السلوك اليومي الس��ائد هو التنافر وندرة 
الفكر احملاف��ظ على روح احملب��ة للخير من 
اجل اجلميع، رغبت في العودة للكتابة عن 
موضوع يحم��ل القارئ بصورة او اخرى الى 
مشاعر احلب ولكن ماحدث مؤخرا من رواج 

االفكار املتعددة واملتنافرة ّس��ور  نصوصي 
بش��يء من التقييد فآثرت االختزال وجعل 
الن��ص يق��رأ عل��ى اكث��ر م��ن وج��ه لكنه 
باالجم��ال ي��دور ح��ول موضوع احل��ب، وان 
غلفته ف��ي نص وآخ��ر بأغلف��ة حاولت ان 
تكون مستس��اغة وتسري في ذهن القارئ 
ولو خلس��ة لكنه��ا تداعب فك��ره وحتفزه 
العادة النظر للتحس��س مبش��اعر العشق 
واحملبة فكانت اجملموعة )القفل االحمر( وقد 
اخترت هذا العنوان كأشارة واضحة للمنع 
والتكت��م ملثل هذه املش��اعر والتي هي في 
رايي مس��ؤولة عن اعمار الدول والبيوت بل 
وزينت الغالف اخللفي للمجموعة بتصريح 
غير مستتر بعبارة لعلها ممنوعة من احلب . 
* تخصص��ك ف��ي االدب االنكلي��زي، م��اذا 
اض��اف لك ك� قاصة تط��رح مادتها باللغة 

العربية؟
- كل ان��واع االدب وفي كل اللغات تعبر عن 
ما يحتاجه املرء لالرتقاء مبش��اعره، واالدب 
والفن��ون عام��ة تعكس مدى رق��ي االوطان 
وخير مثال الدول التي متتلك املالحم ضمن 
تاريخه��ا ومادرس��ته م��ن فن املس��رحية 
والشعر والقصة والرواية وحتى علم اللغة، 
اضاف ل��ي الكثير ولك��ن لوجه 
العربية،  غي��ر  آخ��ر المم 
هن��اك العديد من نقاط 
اال  واالش��تراك  التالق��ي 
التي  اجلوان��ب  ان بع��ض 
تأث��رت بها ال ميكن جتاوزها 
فاالختصار مثال عند كتابة 
احيان��ا  واملباش��رة  الن��ص 
وتالفي االطالة في املقدمات 
قد منحني ميال نحو القصة 
القصيرة جدا وس��اعدني في 
استلهامها ، واحيانا تشدني 
بع��ض الثواب��ت م��ن القصص 
والقصائد ف��ي االدب االنكليزي 
وقد اس��تعملتها مثل فرس��ان 
وحكاي��ا   املس��تديرة  الطاول��ة 
االميرات والس��ندريال  )باملناسبة 

هناك نصوص لكتاب غير االنكليز درس��نا 
قصصهم اومسرحياتهم، اال انها ترجمت 
لالنكليزي��ة فكان��ت مق��رر دراس��ي مث��ل 
بريخت وبرنارد ش��و، وارث��ر ميلر( لكن تبقى 

العربية االكثر غنى وجمال. 
* اول مجموع��ة ص��درت لك )س��أنتظرك(، 
تتح��دث عن احلب، هل كانت هي االنطالقة 
االولى، وهل كانت بقرار، ام محض مصادفة 

لدخول عالم الكتابة؟
- نعم كانت ثالثة عش��ر نص��ا وموضوعها 
احلب ايض��ا ولم حت��دث بق��رار او توجيه اال 
انها كانت احملاولة البك��ر وقد وقع االختيار 
على هذه النصوص كونها استوفت شروط 
القص��ة وان تف��اوت هذا املقي��اس بني نص 
وآخر ببع��ض الدرجات النه��ا كانت كثيرة، 
لكن اس��تاذ اس��ماعيل س��كران اعتبرها 
تصل��ح للخ��روج بها كمجموع��ة لقاصة 
ف��ي اول الطريق، اذا ممكن تك��ون املصادفة 
او محاول��ة انط��الق نح��و عال��م الكتاب��ة 

السردية. 
الطرش��ان(، قص��ص  زف��ة  ف��ي  *)اهازي��ج 
قصي��رة ج��دا، ومبا انك تناول��ت هذا اجلنس 
م��ن الكتابة، كيف تنظرين الى مس��تقبل 
القصة القصي��رة جدا، ومب��اذا تختلف عن 

القصة القصيرة؟
- ه��ذه تنوع��ت مواضيعها لكنه��ا التقت 
حتت مظلة القصة القصيرة جدا، فأنا اجد 
في هذا النوع من النصوص تالؤما وتالحما 
شديد مع نس��ق احلياة اليومي املبني على 
السرعة واالنشغال وانعدام الوقت الكافي 
لدى الكثيرين للوق��وف مع نصوص طويلة 
للتمت��ع به��ا. وهدف��ي االول فئة الش��باب 
مبحاولة جلذبهم واستعادة ثقتهم بجمال 
يومي��ة  نح��و موضوع��ات  والق��راءة  االدب 
حتمله��م نحو اف��اق االنس��انية والتعامل 
املبني على السلوك املتحضر منطقا وعمال 
خللق وجه آخر لظروف احلياة القاسية التي 

طالت تقلباتها وتعدد التناقضات فيها. 
* ه��ل هذا اجلن��س م��ن الكتابة الس��ردية 
اس��تحوذ عل��ى توجه��ك او اس��لوبك في 

كتابة القصة القصيرة، وملاذا؟
- ان يستحوذ على توجهي اسلوب القصة 
القصيرة جدا ام��ر تفرضه احيانا املواضيع 
امل��راد معاجلته��ا او الضرب حوله��ا للفت 
انتب��اه الق��ارئ حلال��ة م��ا، فعن��دي النص 
القصير جدا يحدث ف��ي حلظة تأثر ال اقوى 
عليها ليخ��رج بهذا الش��كل كي احافظ 
على بعض من صمتى والبطنه بش��يء من 
البالغة )ان اس��تطعت( وارخي عليه غطاء 
التلغيز، اال انني ارفض السكوت عن جانب 
من جوانب احلياة ح��ني اجد فيه كما هائال 

من الظلم على الذات اإلنسانية. 
* هل فكرت في كتابة الرواية؟

- نعم اكملت مؤخرا قصة قد تكون طويلة 
بع��ض الش��يء وق��د تدخل ضم��ن جتنيس 
الرواية او ال  ، اال انها ايضا ترتكز على بطلة 
قصصي وهي املراة قضيتي التي لن اتخلى 
عنه��ا، وهذه القصة تناول��ت الفترة ما بني 
٢٠٠٥وما بعدها وامتنى ان تكون باملس��توى 
الق��ادر على التعبير ع��ن كل ما متر به حواء 

من فرح واحباطات وانتظار وأمل. 
* ما رأيك في هذه االس��ماء؟ فهد االس��دي، 

محمد علي اخلفاجي، عبد اهلل صخي؟ 
- كل التحي��ات واالحت��رام للروائ��ي املبدع 
املرح��وم فهد االس��دي والنس��ياب الصدق 
والعم��ق ف��ي نصوص��ه وبس��اطة الطرح 
خصوص��ا في مواضيع كثيرا ما كان يحاول 
خالله��ا معاجل��ة بعض الظواه��ر التي يرى 
انها قد ح��ان وقت تغييرها باالفضل منها. 
ام��ا الراح��ل محمد عل��ي اخلفاج��ي اكبر 
بكثي��ر من ان اعطي راي��ي فيه، على الرغم 
م��ن حبي لطعم االمل املمزوج في امله. وهو 
كاتب مس��رحي ومفخرة، قام��ة نفخر بها 
ف��ي االدب العرب��ي عام��ة والعراقي خاصة 
)رحم��ة اهلل علي��ه(. ام��ا الكات��ب والروائي 
عب��د اهلل صخي فه��و ميتلك اس��لوبا مميزا 
في س��رد توثيقي الى حد م��ا خصوصا في 
ثالثيته الت��ي تعرض حقبا مرت عليه كفرد 
اال انها متثل حال العديد من الشباب ومازال 
وق��ع الهج��رة يلع��ب دورا كبيرا ف��ي حياة 

ابن��اء الع��راق لكن عب��د اهلل صخي امتلك 
القدرة على الوصف الدقيق والصريح لهذه 

املشاعر. 
* هل تعتقدين ان القصة متنح النقد طاقة 

مستمرة ام النقد؟
- القصة تأتي اوال ثم النقد واعتقد هي من 
يح��رك الفضول لدى الناقد للوقوف عندها 
لتفكيك النص ووضع عالمات االس��تفهام 
واالش��ارة ملواضع االب��داع واملق��درة االدبية 
للكاتب، وللنقد عالق��ة تفاعلية رائعة مع 
النص فإحيانا ان نرى بعض مواطن االبداع 
ومن��ر به��ا م��رورا س��ريعا اال ان النق��د يأبى 
تركها من غير ان يجنس منبعها ويس��مي 
نوعها بل ويصف احيانا بإس��هاب ما عمل 
الكاتب على اختصاره ليترجمه بتفس��ير 
نق��دي ممنهج ليصنف��ه في الدرج��ة التي 

يستحقها.
* اذا اردن��ا وض��ع خارط��ة طري��ق ملعاجل��ة 
االخفاق الذي حصل في الثقافة العراقية، 
او املش��روع الثقاف��ي واالدب��ي، كيف يكون 

ذلك برأيك؟
- وضع خارط��ة طريق ملعاجلة االخفاق الذي 
حص��ل في الثقاف��ة العراقي��ة يحتاج الى 
رس��م خطة مناس��بة وان لم تك��ن بعيدة 
امل��دى تعتم��د اس��لوب حض��اري وبكوادر 
ادبي��ة وثقافي��ة له��ا القدرة عل��ى العطاء 
ومس��تعدة لتحمل املس��ؤولية وحلمي ان 
ارى ذل��ك موضع التنفيذ وتبن��ي الكاتب او 
الكاتبة بعمر مبكر لتوجيهه نحو الوجهة 
الصحيح��ة ونبذ كل ما ه��و طارئ  وهجني 
ويه��دف الغ��راض ال مت��ت للثقاف��ة بصلة، 
وتش��ديد الفلترة للخروج بص��ورة ناصعة 

حقيقية تعكس االبداع العراقي. 
* ما جديدك في فضاء السرد؟

- مجموع��ة للقص��ة القصيرة ج��دا ايضا 
وقد تنوعت موضوعاتها ما بني ثورة اكتوبر 
ومش��اهدات يومية تنتظر من يلتفت اليها 

ويعاجلها.

 / بغداد   1970 تولد  الطيار  محمود  مهدي  سهام  القاصة 
 ١٩٩٩ عام  وتخرجت  ي  االنكليز االدب  درست   ، الشيخ  باب 

ورشة  من  اكثر  في  شاركت  الحل،  هي  الثقافة  مجموعة  عضو 
،معظم  العراقية  المراة  بواقع  للنهوض  تسعى  لنشاطات 

لمجلة  مصممة  عملت  خاصة،  والعراقية  عامة  العربية  المراة  تستهدف  كتاباتها  
ثالث  لها  صدر   ، الثقافية  واسط  يدة  جر في  )المراة(  صفحة  حررت  االنشائية،  العراق 

قدم  الحب،  وهو  واحد  موضوع  ويربطها  سأنتظرك  بعنوان  اولها  قصصية  مجموعات 
وهي  طرشان  زفة  في  يج  اهاز بعنوان  الثانية  المجموعة   ، سكران  اسماعيل  الروائي  لها 

الناقد  للمجموعة  قدم  وسياسة،  اجتماعية  شتى  مواضيع  تناولت  جدا  قصيرة  قصص 
قصص  وهي   االحمر  القفل  هي  الثالثة  المجموعة  مصلح،  عمر  والكاتب  المسرحي 

عبد  منذر  والروائي  الشاعر  لها  قدم  الوطن،  عن  مختلفة  مواضيع  تناولت  جدا  قصيرة 
الحوار:  هذا  فكان  بغداد  في  التقتها  الثقافي"  "االتحاد  الحر. 

  حاورها / عالء الماجد

 فرج ياسين



وه��و يغ��ادر موقع��ه ف��ي )االحت��اد الثقافي( 

رئيس��ا للتحرير، الى موق��ع ثقافي واعالمي 

اخر، رئيس��ا لتحرير جريدة الصباح، يتوجه 

كادر جري��دة )االحت��اد الثقاف��ي( ممثال برئيس 

حتريره��ا والزم��الء العاملني فيها بالش��كر 

والتقدير للصديق الش��اعر علي الفواز الذي 

بذل جهدا مميزا خالل مدة عمله بيننا، حيث 

كان ملقترحات��ه وملس��اته االث��ر الواضح في 

شكل اجلريدة وطبيعة عملها ... 

متمن��ني له النج��اح والتوفيق ف��ي مهمته 

اجلديدة خدمة للثقاف��ة واالعالم في عراقنا 

احلبيب ..

ع��ن مؤسس��ة ثائ��ر العصامي 
والتوزي��ع  والنش��ر  للطباع��ة 
ص��درت )موس��وعة صحفي��ون 
االول،  اجل��زء  جيل��ني(  ب��ني 
للكات��ب  صادق ف��رج التميمي، 
املوس��وعة تناولت ع��ددا كبيرا 
م��ن الصحفي��ني العراقيني بني 
جيلني، وجاءت ب 1100 صفحة 
من القط��ع الكبي��ر، ومت إجنازها 
من قبل الزميل التميمي بجهد 
اس��تثنائي، مضاف��ا اليه جهد 
والصحف��ي  املصم��م  الزمي��ل 
س��الم الطائي، وتعزز هذا اجلهد 
الكبير بإضافة مس��احة مهمة 
م��ن جت��ارب وحي��اة زم��الء اعزاء 
وضع��وا بصمتهم في املش��هد 
الصحفي واإلعالمي. وقد ضمت 
املوسوعة اس��ماء كثيرة لزمالء 
ادباء عملوا في حقل الصحافة 
االدبية وغيره��ا، وقدموا جهودا 
مش��هودة في ه��ذا احلقل الذي 
راف��ق اجلهد االدبي، وس��عى الى 
تقدمي��ه للق��راء طيل��ة العقود 

التي ش��هدت حتوالت  املاضي��ة 

كبيرة،  واجتماعي��ة  سياس��ية 

املوس��وعة  تنج��ز  ان  نأم��ل 

القليلة  الفت��رة  بأكلمها خالل 

املقبلة. مبارك للزميل التميمي 

املهم  املوس��وعي  االجن��از  ه��ذا 

الذي سيغني املكتبة العراقية. 

 توفي��ت فجر ي��وم اجلمع��ة -24-4
2020 الروائي��ة والكاتبة واملترجمة 
العراقي��ة، ناص��رة الس��عدون، في 
العاصم��ة األردني��ة عم��ان، بع��د 
صراع طويل مع املرض. وناصرة عبد 
العزيز ش��بلي الس��عدون،  روائية 
عراقي��ة. ول��دت ف��ي قض��اء احلي 
في محافظة  واس��ط ع��ام 1946 
ونشأت ودرست في بغداد. حصلت 
على البكالوري��وس باالقتصاد في 
جامعة بغداد في عام 1966، ونالت 
الدبلوم العالي في األدب الفرنسي 
ع��ام 1970 م��ن جامع��ة بواتي��ي . 

عين��ت مديرة للدائ��رة االقتصادية 
ف��ي االحت��اد العرب��ي للصناع��ات 
الغذائية، ثم رئيس��ة ملنتدى املرأة 
الثقاف��ي، ومدي��ر ع��ام دار الكتب 
والوثائ��ق الوطنية ب��وزارة الثقافة 
واالع��الم العراقي��ة، ورئي��س حترير 
جري��دة بغداد أوبزرف��ر )باإلجنليزية: 
لغاي��ة    )The Baghdad Observer
ع��ام 2003. وه��ي عضو ف��ي احتاد 
األدباء والكت��اب في العراق. وعضو 
الناش��رين  جلمعي��ة  مؤس��س 
ملنتدى  العراقيني وعضو مؤس��س 
امل��رأة الثقافي وعضو احت��اد االدباء 
والكتاب الع��رب. ولها  روايات عدة 
املؤلف��ات. ش��اركت ف��ي  وبع��ض 

العديد من الدراس��ات االقتصادية 

ودراس��ات اجلدوى ف��ي حقول نقل 

التكنولوجيا والصناعات الغذائية 

وتلوث البيئة. كما نش��رت العديد 
من الدراس��ات والبحوث والتراجم 
مث��ل  املتخصص��ة  اجمل��الت  ف��ي 
مجل��ة النفط والتنمي��ة ، ومجلة 
الصناع��ات  ومجل��ة  الصناع��ة، 
واجمل��الت  والصح��ف  الغذائي��ة، 
العراقي��ة والعاملي��ة، دخلت عالم 
الترجم��ة، وله��ا نح��و 26 كتاب��ا 
باللغة اإلنكليزية. كما شاركت في 
العديد من املؤمترات والندوات وفرق 
والسياس��ية  االقتصادية  العم��ل 
واألدبي��ة والثقافي��ة داخ��ل العراق 
وخارج��ه. دعيت لتقدمي العديد من 
احملاضرات والبحوث والدراسات في 

محافل دولية كبيرة. 

ير هيأة التحر
عالء املاجد
فهد الصكر
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ببطء 
موسوعة صحفيون مثــــل البـــرق 

بين جيلين للزميل صادق فرج 
التميمي

وداعا ناصرة السعدون

علي الفواز .. تحية وتقدير

اصــــــــدارات

أ.ث /  خاص

ل��م يكن مسلس��ل )احالم الس��نني( ملؤلفه االديب والسيناريس��ت 
ش��وقي كرمي حسن، االول الذي اثار جدال واسعا، حتت عنوان )االساءة 
للشخصية اجلنوبية(! اذ كثيرا ما كنا نسمع ونقرا ان اجلنوب او اهله، 
يتعرضون باس��تمرار الى اساءات من قبل صّناع الدراما العراقية، بل 
ان البعض ذهب الى القول بان هناك توجيهات رس��مية بهذا الصدد، 
السيما في املراحل السابقة! .. وبعيدا عن كل هذا اجلدل واالتهامات 
الت��ي يطلقها البع��ض بدوافع مختلفة، ن��ود ان نتوقف عند حقائق 

موضوعية، رمبا تسعفنا في ايجاد اجابة موضوعية، ولو نسبيا. 
احلقيق��ة االولى، هي ان اغل��ب كتاب الدراما العراقي��ة منذ بداياتها 
ال��ى اليوم، من ابن��اء اجلنوب، او من اصول جنوبي��ة، وهذا عامل كبير 
ف��ي جعل االعمال تتجه باجتاه اجلنوب، ملعرف��ة هؤالء بثقافة البيئة 
الت��ي يتناولونها، ومتكنهم من الس��يطرة على اللهجة، وان بدت في 
الكثير من االعمال غير مطابقة متاما، كون اغلب املمثلني، وباالخص 
املمث��الت ولدن او ترعرع��ن في بغداد او مبراكز امل��دن واليتقّن اللهجة 
الريفية بشكل جيد، فضال على تفاوتها النسبي من منطقة ألخرى، 
وهذه حقيقة.. احلقيقة الثانية، ه��ي ان اجلنوب بيئة خصبة ابداعيا 
بش��كل الفت، بس��بب طبيعة اجملتم��ع املنفتحة، وكث��رت الفنانني 
واالدب��اء، اذ الميك��ن مقارنتها ببيئ��ة عراقية اخرى. يض��اف الى هذا، 
ان اجلنوب ش��هد احداثا كبيرة ومتنوعة تس��ببت بحراك اجتماعي، 
واس��عا ومس��تمرا في تاريخنا املعاص��ر، مازالت الدرام��ا عاجزة عن 
تغطي��ة ربعها حت��ى االن، اضف الى ذلك ان كات��ب العمل، يضع في 
حس��اباته املش��اهد اجلنوبي، ونقصد هن��ا من بغداد نزوال، بس��بب 
الكثافة السكانية هناك .. وتبقى احلقيقة الثالثة والتي نراها مهمة 
جدا، ومسكوت عنها ايضا، وهي ان رحم تلك البيئة اجنب اكبر ثالثة 
احزاب سياس��ية في تاري��خ العراق املعاصر، لعبت دورا حاس��ما في 
مس��يرته، السيما في العقود السبعة املاضية، وبعيدا عن االتفاق او 
االختالف معها فكريا او سياسيا، تبقى هذه االحزاب هي من صّيرت 
املزاج العراقي واس��همت كثيرا في صنع الوجدان الش��عبي، س��واء 
بحمولته��ا الثقافي��ة او بتداعي��ات حراكها السياس��ي او صراعها 
مع بعضه��ا البعض. ولعل من يتابع الدرام��ا العراقية يجد بصمات 
الثقاف��ة احلزبية واضحة عليها، وان لم يكن ذلك بش��كل مباش��ر، 
منوهني الى ان الفئة البش��رية الفاعلة، سواء في التمثيل او الواقع، 
تبقى جنوبي��ة، كونها ظلت تتلق��ى تداعيات هذا الص��راع وتختزن 
ذكرياته��ا الكثير منه، بحلوها ومرها مع��ا! ومن يقرا االعمال االدبية 
العراقية، ومنذ الس��تينيات، ومبختلف توجهات كتابها، س��يجد ان 
السياسة حاضرة بقوة، وفي بعدها احلزبي، وان مت تغليفه او متويهه.

ش��خصيا، اجد ان هناك مبالغة في تصوير االمر، وكإنه مؤامرة على 
اجلنوب، لكن املؤكد ان اجلنوب شهد ممارسات مؤملة، السيما في زمن 
االقط��اع، افرزت تش��وهات ثقافية واجتماعية الميك��ن جتاهلها، وان 
معاجلة هذا االمر بش��جاعة، التعني االس��اءة وامنا لتس��ليط الضوء 
عليها، ولكن يبقى اجتهاد الكاتب واخملرج في كيفية املعاجلة الفنية 
والرؤيوية، خاضعا مل��زاج املتلقني الذين من حقهم ان يقولوا مايرونه 
مناسبا، لكن يجب ان اليصل مرحلة االتهام والتخوين، الن هذا املبدأ 
لو طّبق، ملا متكنا من مش��اهدة ربع االعمال الفنية املصرية، التي لم 
تترك ميدانا اجتماعيا اال ّ ودخلته وسلطت الضوء عليه، بل واحيانا 
تنش��ر غس��يله القذر، النها تبتغي ايصال رس��الة للمعنيني بقصد 
املعاجلة ال التش��هير، ولم نسمع تخوينا لهؤالء، الن الفن الينمو من 
دون اوكس��جني احلرية، وان نقد الس��يء واجليد منه معا، يحتاج الى 

مساحة اكثر سعة من احلرية .. بالتاكيد!   

 ع��ن دار الرف��اه للطباعة والنش��ر في بغ��داد صدرت 
اجملموع��ة الش��عرية الرابعة للش��اعر حس��ن عاتي 
الطائ��ي بعنوان)بب��طء مث��ل برق(..ضم��ت اجملموعة 
35قصي��دة نث��ر نش��ر البع��ض منها ف��ي الصحف 
اليومية..حتدثت القصائد عن بعض ما يعانيه اإلنسان 
م��ن إحباط وقلق وإحت��راق داخلي وعن ما يتطلع إليه 
من غايات نبيلة وما يثور في وجدانه من أس��ئلة حتلق 
في سماء روحه املمتلئة بالشجن واألحالم الضائعة 
التي لم يجد لها إجابات ش��افية..املالحظ على تلك 
القصائد إنها إختيرت بعناية وكتبت بإس��لوب لغوي 
أنيق يس��ترعي اإلنتباه فيه الكثير من اجلمال والرقة.. 
س��بق للش��اعر أن أصدر ثالث مجاميع ش��عرية عبر 

مسيرته األدبية التي جتاوزت اخلمسني عاما

أ.ث /  خاص
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