
في إحدى أجمل قصائده وأكثرها ش��جنا وصدقا , قال الشاعر الراحل 
محمود درويش عن ظاهرة فقدانه املتواصل ألصدقائه وأحبته :

أصدقائي 
َمْن تبّقى منكُم يكفي لكي أحيا َسَنْه

َسَنًة َواحدًة تكفي لكي أحيا حياتي ُكّلها
رمبا نستبدل األفكارَ باملشي على الشارِع

أحراراً من الساعة والرايات ,
هل ُخنَّا أحْد

لنسمِّي ُكّل أرِض , خارَج اجلرح , زَبَْد؟
ونخاَف الدندنْه

ا نحمي الُلَغْه رمُبَّ
من سياٍق لم نكن نقصُدُه

ونشيٍد لم نكن ننشُدُه
للكهنْه.....

ليس قلبي لي ألرميِه عليُكْم كتحيَّْه
ليس جسمي لي لكي أصنع تابوتاً جديداً ووصيَّْه

ليس صوتي لي لكي أقطع هذا الشارع املرفوَع فوق البندقيْه
فارحموني ’ أصدقائي

فأنا ال أستطيع اآلن أن أرثي أحْد
.............................

كأني اآلن أس��تعير هذه الَعْب��رة من درويش كي أعّبر فيها عن قس��وة 
فق��دان األحّب��ة تباعا , وأنا  في حيرة عّمن أكت��ب , فقد نويُت أن أطلق 
قطعة من ش��جني هنا حول الرحيل املفجع للصديق الس��ارد محمد 
علوان جبر رحمه اهلل تعالى وأس��كنه فس��يح جناته  , وعند االنتهاء 
منها , وردني نبأ رحيل زوجة صديقنا احلبيب صالح زنكنة , وهي أخت 
كرمي��ة غالية رحمها اهلل تعالى وأس��كنها فس��يح جنات��ه ,  وبعدها 
فجعن��ا جميعا برحيل أس��تاذنا الكاتب والناقد رزاق ابراهيم حس��ن  

رحمه اهلل تعالى وأسكنه فسيح جناته .
ال نريد للقائمة أن تطول ,و ال نريد أن نفقد مزيدا من األحبة , رغم أنها 
سنة احلياة , لكننا وكما قال شاعرنا الكبير كاظم احلجاج وهو يذكر 
قائم��ة طويلة م��ن املثقفني واملبدعني الراحلني " مل��اذا أنقصتم عددنا 

أَمام هؤالء ....ونحن أقّلية أصالً ؟! " 
سؤال عتب موجع ,صرخ به احلجاج الكبير , وقد  تال قائمة من الراحلني 
س��تظل مفتوح��ة , طاملا هناك أوج��اع صامتة , ومعاناة مس��تمرة , 
وقطار زمن ميشي بال توّقف , لكنها احلياة , هي هكذا ,  فمن نبع واحد 
جتري دمعة احلزن والفرح معا , لذلك  سأدثر أحزاني املقدسة في قلبي 
, وأطلق باقات زهور من التفاؤل واألمل في فضاء نأمل أن يسع أحالمنا 
في العطاء , وأن تظل أنفاس أصدقائنا الراحلني بيننا مضيئة باحملبة , 
ونحن نتواصل في العمل الثقافي واإلبداعي واإلنس��اني , حنى نتجاوز 
بصب��ر وثبات وحتد هذه األزم��ة التي منعت لقاءاتن��ا وجعلت تواصلنا 
افتراضيا , إال أنني متيقن , مؤمن أننا س��نعيد جلساتنا ومهرجاناتنا 
وحواراتن��ا , وس��تعود العافية لكل تفاصيل احلياة ف��ي وطننا العزيز , 
حينها س��نتحدث بش��غف مرير عن هذه األيام , مثلما حتدثنا وكتبنا 

عن مصاعب وأوجاع ومحن وويالت يا ما عصفت بحياتنا ...
رحم اهلل تعالى الراحلني األحبة وش��ملهم بربوع جنان اخللد , وحفظ 

جميع األصدقاء واألحبة وأبعد عنهم كل مكروه وسوء .

منذر عبد الحر

ما أقسى فقدان األحّبة

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

الهــــدوء رجــــاء..جدعــون يكتــبراٍء ومـــــرأى ومــــــرآة 

سيرة وطن ــــ قراءة في 
رواية"ترتر"

ية المهمش من  قراءة في شعر
يد الفتى السومري( ديوان )بر

مهرجو الشعب  في المسرح 
والسياسة والحياة

ليلتــــان فــــي ردهــــة الـ)إن عاش(
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أ.ث- خاص

د. فهد محسن فرحان ورزاق ابراهيم 
ومحم��د عل��وان وبوزوق ف��ي ذم��ة الخلود

يراً للثقافة بمناسبة تكليفه وز
ئ الناقد والمترجم د.حسن ناظم

ّ
اتحاد االدباء يهن

فجعت االوس��اط الثقافي��ة واالدبية 
مؤخرا، برحيل اربعة من اعضاء االحتاد 
العام لالدباء والكت��اب في العراق، اذ 
نع��ى االحتاد الناقد االس��تاذ الدكتور 
فهد محس��ن فرحان الذي توفي يوم 
16 اي��ار 2020 في البص��رة، كما نعى 
الق��اص والروائي محم��د علوان جبر 

الذي توفي في بغداد يوم 22 ايار 2020 
والشاعر والناقد رزاق ابراهيم حسن، 
الذي توفي في تركيا يوم 31 ايار 2020  
والش��اعر ك��رمي محمد امني ب��وزوق، 
الذي توف��ي في كركوك يوم 4 حزيران 

. 2020
االبداعي��ة  بس��يرتهم  مذك��را   
اصدقاءه��م  ومعزي��ا  واالنس��انية، 

وزمالءهم والوسط الثقافي برحيلهم 
الذي ت��رك حزنا وغصة ف��ي القلوب. 
وعزاؤنا فيهم انهم تركوا ارثا ابداعيا 
س��يبقى  يذّك��ر بس��يرهم العطرة.. 
وق��د عمل االحتاد عل��ى جلب جثمان 
الراحل رزاق ابراهيم حسن  من تركيا 
بالطائ��رة، وكان وف��دا ميثل االحتاد في 

استقبال جثمانه في املطار. 

يهّن��ئ االحت��اد الع��ام لألدباء 

والكّت��اب ف��ي الع��راق الناقد 

واملترجم األدبي د.حسن ناظم  

، مبناسبة تكليفه مبهامَّ وزارة 

الثقافة والسياحة واآلثار.

العراقي  البرمل��ان  وقد ص��ّوت 

حزي��ران   ٦ الس��بت  الي��وم 

٢٠٢٠، لألس��تاذ ناظ��م وزي��راً 

للثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار 

بعد ترش��يحه من قبل رئيس 

إلكم��ال  ال��وزراء  مجل��س 

كابينته الوزارية.

وبارك احتاد أدباء العراق لناظم 

تس��ّنمه هذا املنص��ب املهم 

معّب��راً ع��ن خالص مش��اعر 

احملب��ة، متمنياً إي��الء الثقافة 

التوج��ه  ف��ي  اس��تحقاقها 

احلكوم��ي للدول��ة للعراقية، 

فه��ي املفص��ل املس��ؤول عن 

واالرتق��اء  املعرف��ة،  إش��اعة 

ومقارع��ة  بالوط��ن جمالي��اً، 

األف��كار الهّدام��ة. والدكت��ور 

حس��ن ناظ��م م��ن العق��ول 

األكادميية  التنويرية  الثقافية 

التي يعّول عليها في النهوض 

بواقع الثقاف��ة العراقية، عن 

طري��ق التواص��ل م��ع اجلهات 

املتخصصة مب��ا يخدم صّناع 

الفكر واإلبداع، في بلد ميتلك 

الرمزية للثقافة  القيم  أعالي 

منذ احلضارات األولى وإلى اآلن.

االتحاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق

٦ حزيران ٢٠٢٠
ّ



في زم��ن حص��ار الفكر والقل��ب والروح 
واجلس��د. التجأت إلى ص��در أمي الرملي 
الشاس��ع، هرباً م��ن األخطب��وط، الذي 
تش��ل الصحراء أذرعه.. هناك كنت كأي 
كائن صح��راوي طليق. امتاهى مع كل ما 
أُثث��ت به س��جادة الرم��ل اخلرافية، التي 
دحاه��ا اخلال��ق ف��ي حلظة خل��ق. أغذي 
البص��ر بكل م��ا يتمرأى في م��رآة الرمل 
املسفوحة، من س��ائر، أو كامن، أو طائر، 
أو زاح��ف.. أخبئ في ج��راب البصيرة ما 
يتلف��ظ به صديقي الب��دوي القواف، من 
مف��ردات ومعان غير مألوف��ة أو متداولة، 
أصّره��ا ذخيرة لقصة أو رواي��ة، رمبا تولد 
م��ن رحم االبتكار.. ال توءمة بني حكايات 
الصحراء وحكايات املدينة، وال شبه بني 
يوم الصحراء ويوم املدينة.. في الصحراء 
إذا انس��لخ اخلي��ط األبيض م��ن اخليط 
األسود، لكَد آخُر حلم في قافلة األحالم 
راحلته، ونأى عن واحة أجفاني، فأنهض 
الس��تقبال صباح الصحراء. أسير كأني 
أعدو خلف القواف، الذي يسير بخطوات 
ذئب، وفي الظهيرة الناصعة كغرة فرس 
بلون احلليب، ألوذ عن خزرة عني الشمس 
باخلباء الذي ينصبه القواف على عصاه، 
، وعند املغرب أتس��اءل والدهشة تفتح 
عيني على سعة، أية يد غير يد اهلل قادرة 
على أن  حتّول الشمس السافرة إلى عذراء 
خجول، تستر وجهها )بوشية( الغروب، 
وحني ينزل الليل في البادية. وما أدراك ما 
الليل في البادية، جمر غضا، حلم قطاة، 
خب��ز مليل، ماء قراح، دلة قهوة، رش��فة 
فنج��ان، لفاف��ة تبغ، وحكاية س��احرة..  
وإذ يثّب��ت اللي��ُل خيمت��ه بأوت��اد اآلفاق. 
ترقد كائنات الضياء، وتستيقظ كائنات 
الظ��الم، وح��ني ينعك��س ض��وء القمر 
السابح في بحر السماء املقلوب، يحول 
مرآة الرمل املس��فوحة، إلى حلبة صراع 
بني اآلكل واملأكول، وعندما يقوض الليل 
خيمت��ه ويرحل، و يحل الصب��اح ضيفاً 
عل��ى البادية. يع��ود الذي ظ��ل حياً إلى 
وجره، ويف��رُغ وجُر َمْن التهمته البطون.. 
وق��د اس��ترجعُت م��ا اختزنت��ه ذاكرتي، 
من س��رى ليل الصحراء وسروب نهارها، 
ألحيك في رواية )بلدة في علبة( محاولة 
الهروب إلى السعودية عن طريق صحراء 
الس��ماوة، التي أثارت اهتم��ام الناقد د. 
فاضل عبود التميمي، وكانت احلافز الذي 
دفعه إلى كتابة مقالته، التي ُنشرت في 

جريدة القدس العربي حتت عنوان ))بلدة 
في علبة(( الرواية وثقافة الصحراء. 

ومم��ا قال��ه: ))إذا كان��ت رواي��ة العراق��ي 
حام��د فاض��ل “بل��دة ف��ي علب��ة” ق��د 
قّدمت سيرة مدينة السماوة، فإنّها في 
الوقت نفس��ه واجهت املتلقي بدءا من 
صفحته��ا األولى مبس��توى لغوّي ال ميّت 
إلى املدنّي��ة بصلة، ينفت��ح على ثقافة 
األمكنة الصحراويّة، ليشير إلى طبيعة 
وظائفّي��ة تأخ��ذ نس��قها من الس��ياق 
الع��ام للس��رد، لتش��كل ف��ي النهاية 
مجموع��ة دالالت تأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا 
تق��دمي املضام��ني ف��ي الرواي��ة وكأنه��ا 
منفصلٌة عن غيرها، ومّتصلٌة بالهيكل 
الع��ام للماّدة املس��رودة، وقد اس��تمّدت 
صورته��ا م��ن فضاءات الصح��راء، فهي 
عالمة فارقة من عالمات تشكيل الرواية 
ال��ذي يحيل عل��ى ثقاف��ة مجلوبة من 
جغرافية البادية العراقّية اجلنوبّية التي 

حتيط بالسماوة من جهاتها األربع((.
 وق��د افترش��ت رمال صحراء الس��ماوة 
مساحة واس��عة من فصول رواية )لقاء 
اجلمعة( املعدة للنشر، من خالل جسور 
الش��وق والهيام، الت��ي ربطت بني ضفة 
قل��ب الفتى احلضري الس��ماوي، وضفة 
قل��ب الفت��اة البدوي��ة البصوي��ة1  في 
قص��ة ح��ب ربطت ط��ارف نض��ال قوى 
اليس��ار العراق��ي بتليده. وف��ي متوالية 
فصول الصح��راء، ما بني هجير الصيف 
وس��رابه، ع��ري اخلري��ف وعبوس��ه، برد 
الش��تاء وصقيعه، وزهو الربيع واغرائه، 
ال��ذي يج��ذب قواف��ل القبائ��ل املزن��رة 
خلصر الس��ماوة، فما إن يؤذن ُمؤّذن ربيع 
البادي��ة ف��ي األع��راب حتى يأت��ون على 
األف��راس. يس��وقون قدامه��م قطع��ان 
األغنام واملاع��ز، وخلفهم األباعر احململة 
باخلي��ام،  احململ��ة  واحلمي��ر  باله��وادج، 
والكالب التي تش��م األرض، وتتفرس في 
الوج��وه، ورمب��ا أدرك الصباح دي��كاً ظل 
جاثماً ط��وال الليل على ظه��ر بعير أو 
حمار، فأطلق العنان لصوته، ليجاوبه 
دي��ك قافلة س��ابقة أو الحقة.. قوافل 
االب��ل القاصدة إلى الب��ر تترى، متر من 
قدام��ي، تبصم بِخفافه��ا على مريا 
الرمال.. وفي البر الواس��ع، املفتوح، 
الربيع، تلوح  املفروش بس��جاجيد 
للع��ني قطعان األنعام الس��ارحة 
في حض��ن الفيضات وقرب اآلبار.. 
حلظ��ة وقف��ت عن��د ف��م البئ��ر 
الذي حفرت��ه صاعقة جنم هوى 
م��ن الس��ماء ولدت فك��رة )بئر 

الوجاجة(، الت��ي كتب عنها 
ناج��ح  الباح��ث  األس��تاذ 
الت��ي  مقالت��ه  املعم��وري 
ُنشرت في جريدة املدى حتت 
عن��وان أس��طورة الصحراء 

في  )بئر الوّجاجة(. 
))أس��طورة  فيه��ا:  ق��ال  الت��ي 

الوّجاجة م��ن إنتاج��ات املبدعني الذين 

اكتش��فوا أح��الم س��ردياتهم وكي��ف 
يجب أن تكون.. هذه األس��طورة اخلالقة 
اس��تحضرت معها عديداً من األساطير 
العراقية والش��رقية وعلين��ا أن نحتفي 
مبنتجي هذه األس��اطير/ السرديات التي 
فتحت لنا نوافذ على جتربة نستطيع أن 

نقول بأنها جديدة وعراقية((.
 وهناك في نقرة السلمان وعند الطواف 
في آثار س��جنها الش��هير ول��دت فكرة 
) م��ا ترويه الش��مس م��ا يروي��ه القمر( 
التي كتب عنها األس��تاذ الناقد ياسني 
النصي��ر مقالة طويلة نس��بياً. نش��رت 
ف��ي جريدة الزمان.. حت��ت عنوان ما ترويه 

الشمس ما يرويه القمر.
 حيث ق��ال: ))يعد حامد فاضل من اكثر 
القاصني دخوال للصحراء، املكان املبهم 
الكبي��ر، الس��ري الغامض، املكش��وف 
ح��د التعري، واملدفون حد األس��رار. لغة 
الصح��راء ه��ي الصم��ت، ه��ذا الصوت 
الكون��ي الدال عل��ى الوجود، ل��ذا فهي 
ليس��ت مس��احات فارغ��ة، كم��ا تراها 
العني غي��ر الرائية، بل ه��ي امتالء مملوء 
بصخب امل��وروث ومنزوع من خالء كوني 
كبي��ر. وملا كنا في أمكن��ة مثل هذه، من 
الطبيع��ي أن يلجأ القاص إلى راٍو، خبير، 
وإل��ى أدوات بحث مجرب��ة، وإلى حكاية 
مبكن��ون. فالصحراء كم��كان مكون من 

ثالثة مفردات: 
1 �� حكايتها الذاتية.

2 �� أسماؤها الثابتة وعالماتها.
3 �� ع��راف فهيم ه��و "الَعّق��اْب"  الذي 

يتعقب الهاربني أو األثر.
 هذه املفردات الثالث هي ميزات ما فعله 
حامد فاضل فينا نحن القراء أنه جعلنا 
نضيف قصص��ا منا إليه��ا، بالرغم من 

أننا لم نعش في الصحراء((.
 قادني الط��واف ب��ني كارات2 الصحراء 

وظهراته��ا3 وكهوفه��ا وآبارها 
وآثارها إلى اجناز كتابي املكاني 

) مرائ��ي الصحراء 

املس��فوحة( الذي اس��ماه زميلي الناقد 
جاس��م عاصي باملكان غير املوطوء في 
مقالت��ه التي نش��رها في جري��دة طريق 

الشعب. 
ومنه��ا: ))ما نقصد بال��وطء هنا: املكان 
العراق��ي "الصح��راوي" ال��ذي ل��م تطأه 
"حام��د  مرائ��ي  باس��تثناء  الكتاب��ة، 
فاضل" فأس��طورة الصحراء وطقوسها 
وش��عيراتها على مدى حي��اة قاطنيها، 
أفرزت رؤى متعددة، هي مبثابة معتقدات 
ووالء يس��تنبت بنى مثيولوجية سابقة 
للدي��ن كمعتق��د وس��بيل إلدارة احلياة. 
أم��ا "حام��د فاض��ل" فق��د تس��لل من 
تش��ّكلت  للصح��راء.  مج��اورة  بيئ��ة 
بنيتها األساس��ية من مجموع املؤثرات 
وفعالي��ات  مف��ردات  عب��ر  الصحراوي��ة 
وعادات ومس��ميات اتخذت لها س��بيالً  
للتس��لل إلى املدينة احلضرية ضمن كل 
امتداداتها املدني��ة. فالصلة بني املدينة 
هن��ا وبني البيئ��ة لم تنقطع، بل س��رى 
أثرها، بس��بب ما حل��ق لألمكنة داخلها 
من ثبات، سواء بتأثير احلراك االجتماعي 
أو االقتصادي أو السياسي كسجن نقرة 

السلمان مثالً((.
 وعن الكتاب نفسه، قال األستاذ الناقد 
ياس��ني النصير في مقالته املنشورة في 
جريدة الزمان حتت عنوان الصحراء كوناً 

سماوياً أرضياً مجهوالً:
 ))س��يكون عل��ي من��ذ اآلن أن أعلن أننا 
بصدد نص مكاني بامتي��از، هذه خطوة 
يحققها املروات��ي املكاني حامد فاضل، 
لتأكيد حضور النص املكاني في ثقافتنا 
العربي��ة، وأي حض��ور، م��ن يق��رأ ه��ذه 
النصوص سيكتش��ف أننا ب��إزاء كاهن 
مكان��ي ق��رأ عبر خبرت��ه صح��راء بدت 
لنا نح��ن اجلاهلني بها، أنها مس��طحة 

ورملية، بينما هي في رؤيته كونا سماويا 

أرضيا مجهوال.((

 وعن )آخر املس��تحمات في حمام زبيدة 

( نش��رت الناق��دة املصري��ة دين��ا نبي��ل 

ف��ي صحيف��ة املثق��ف دراس��ة بعنوان 

األس��طورة ف��ي آخ��ر املس��تحمات في 

حمام زبيدة ومنها هذا املقتطف: 

))آخ��ر املس��تحمات ف��ي حم��ام زبيدة، 

العربي��ة  األس��طورة  فيه��ا  تتمظه��ر 

األصيل��ة والت��ي اعتمده��ا الكاتب في 

تأصيل فك��رة املقابلة بني املاضي املزهر 

واحلاض��ر املؤل��م ب��كل مفارقات��ه، وقد 

جن��ح الكاتب باقتدار ف��ي توظيف اخلط 

الواقعي مبحاذاة اخلط األس��طوري بحد 

يصع��ب العثور عليه مم��ا أعطى العمل 

فني��ة عالي��ة . أضف أنه جن��ح في خلق 

أس��طورة جديدة والتي كانت هي بطلة 

ه��ذا النص، ولكن يبق��ى النص بحاجة 

إلى دراس��ات كبيرة ومتنوعة عليه ذلك 

لثرائه املتميز وتعدد التأويالت فيه، وهذا 

إبداع من القاّص الكبير حامد فاضل((.

 وأختم هذه الشهادة برأي األستاذ الناقد 

فاضل ثامر ع��ن املتوالية احلكائية، ألف 

صب��اح وصب��اح، والذي أعتم��د كتقدمي 

للكت��اب ال��ذي ص��در ع��ن أحت��اد األدباء 

حتت عنوان حام��د فاضل ولعبة مروياته 

الصباحي��ة:)) يس��تعيد حام��د فاضل 

الكثير من اللعب السردية التي وظفت 

في الف ليل��ة وليلة وهو يلجأ الى ادراج 

حكاية داخل حكاية كاشفا عن ملمح 

ميتا س��ردي. فهو يبتدئ بالس��رد لكنه 

س��رعان ما يحيل احلكي الى حكاء آخر 

يكون اكث��ر التصاقا وقرب��ا من احلكاية 

ذاته��ا وخللق س��رد م��ن الدرج��ة األولى 

بتعبير جيراد جنيت((.

اس��تمراراً للتواصل االبداعي ب��ني االدباء، 
وكس��را للعزل��ة الت��ي فرضته��ا جائحة 
كورون��ا، مازال��ت فعالي��ات االحت��اد العام 
لألدب��اء والكتاب ف��ي العراق ب��كل نوافذه 
املضيئ��ة، س��واء ف��ي األدب أو املس��رح أو 
الزم��الء  عل��ى  وغيرها،تط��ل  التش��كيل 
واملهتمني عب��ر مواقع االحتاد على االنترنت 
وموقع التواصل االجتماعي )الفيس��بوك(  
وباس��لوب اجللس��ة التفاعلية املباش��رة 
حيث اقام االحتاد جلسات لشواعر وشعراء 

ونق��اد من داخل العراق وخارجه مع قراءات 
وحوارات مباشرة معهم .

 الدام��ة روح التفاعل احلقيق��ي بني األدباء 
الش��باب وال��رواد والت��ي تك��ون غالبا في 
الساعة العاش��رة ليال وملدة ساعة كاملة 
على في صفحة أمانة الشؤون الثقافية .. 
وكانت اجللس��ات التفاعلية لبيت املسرح 
ف��ي احت��اد أدب��اء الع��راق، قد اس��تضافت 
املس��رحي األس��تاذ الدكتور ك��رمي املبارك، 
في محاض��رة حتمل عنوان )فرضية اجملايلة 
التاريخية واملنجز املس��رحي بني التواصل 
واالنقط��اع/ املس��رح العراق��ي امنوذجا(. و 

الشاعرة عبير السامرائي ،  الشاعر خضر 
الي��اس آلدخي ،  واإلعالمية افراح ش��وقي 
، والش��اعر محفوظ فرج املدلل ، والناقدة 
األستاذة الدكتورة نادية هناوي، والشاعرة 
آمن��ة املياح ،والش��اعر واملترجم حس��ني 
نهاب��ة ، والش��اعر ضي��اء محم��ود اجمليد ، 
والشاعر د. احمد جاراهلل ياسني ، والكاتب 
محمد جبار احلس��ناوي والش��اعر ساطع 
العاني، والش��اعرة والباحثة ورود املوسوي 
، والش��اعر ضياء محمود اجمليد ، والشاعر 
حمد محم��ود الدوخي ،والش��اعرة فوزية 
العكرمي ، والش��اعر مهن��د عبد اجلبار آل 

إبراهي��م، واملوس��يقار جمال الس��ماوي ، 
والكات��ب محمد جبار حمزة احلس��ناوي ، 
والشاعر س��اطع العاني ، والروائي شوقي 
ك��رمي حس��ن ، والش��اعر حس��ن اجلار اهلل 
،والناق��د  مس��لماوي  مال��ك  والش��اعر   ،
املس��رحي ديار عمر ، والناقد الس��ينمائي 
ع��الء املفرجي ، والش��اعر جعف��ر املرعب 
،والش��اعرة دارين زكريا ، والش��اعر والناقد 
عبد الكرمي خليفة ، وأسماء أخرى .وفي ذات 
الوقت اقامت احتادات احملافظات جلس��ات 
تفاعلي��ة ملثقفيه��ا من األدباء والش��عراء 

والنقاد . ومستمرة حلني زوال هذا الوباء.

تهنئة زميلين 

لألدب��اء  الع��ام  االحت��اد  هن��أ   
والكّت��اب في العراق، الش��اعر 
والس��ارد والناق��د عل��ي لفتة 
علي لفته س��عيد، والش��اعر 

رعد فاضل..
ينبض��ان  وهم��ا  لقلبيكم��ا 
باإلب��داع واحملب��ة والتفاني من 
نوّجه  واملعرفة،  الثقاف��ة  أجل 
مبناس��بة  والتهنئة؛  املبارك��ة 
تن��اول جتربتيكم��ا األدبية في 
رس��التني دراس��يتني مهّمتني: 
) الفض��اء الروائ��ي ف��ي روايات 
عل��ي لفتة س��عيد(، رس��الة 
عه��ود  للطالب��ة  ماجس��تير 
جب��ار عبد اهلل ، كلية التربية / 

جامعة ذي قار
و ) قصي��دة النث��ر عن��د رع��د 
فاضل/ دراسة فنية (، أطروحة 
دكت��وراه للطال��ب محمد طه 
 / اآلداب  كلي��ة  املع��ني،  عب��د 

جامعة املوصل

وللوس��ط  لكم��ا،  فمب��ارك 

الثقاف��ي ال��ذي يفخ��ر بكما، 

وبفيض نتاجكما األصيل.

ووافر املن��ى للطالبني العزيزين 

وهم��ا يعّضدان مس��يرتيهما 

أدبي��ني  باس��مني  العلمي��ة 

الش��كر  وجزي��ل  مرموق��ني.. 

املشرفني  والس��ادة  للسيدات 

املناقش��ة،  جلنت��ي  وأعض��اء 

الوط��ن  أدب��اء  م��ن  وُجلُّه��م 

)أ.د.علي  وأكادمييي��ه:  الك��رام 

أ.م.د.ف��ارس  جل��ود-  حس��ني 

نايف فايز- أم.د.مس��لم هوني 

لطيف  أ.د.مصطفى  حس��ني- 

ج��اراهلل  احم��د  و)أ.د.  ع��ارف( 

ياس��ني- أ.د.فات��ن عب��د اجلبار 

ج��واد- أ.م.د.حس��ني يوس��ف-

أ.م.د.محم��د جواد عل��ي- أ.م.د. 

جاسم محمد جاسم العجة- 

أ.م.د.قتيبة توفيق اليوزبكي(.

اخب����ار االتح����اد

تجاربنشاطات 
العدد )31( - حزيران 2020العدد )31( - حزيران 2020 23

راٍء ومرأى ومرآة 

اتحادك في بيتك
االت����ح����اد ال���ع���ام ل����أدب����اء ف���ي ال���م���رك���ز وف������روع ال��م��ح��اف��ظ��ات 

تواصل النشاط الثقافي واالبداعي 
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     حامد فاضل

*زار وف��د م��ن االحت��اد العام لألدب��اء والكتاب ف��ي العراق، الس��ارد 

واملترجم د.س��لمان كي��وش لالطمئنان على صحت��ه، بعد إجرائه 

عملية جراحية.. وقد نقل الوفد باسم أدباء الوطن خالص الدعاء، 

ومش��اعر احملبة لألس��تاذ كي��وش.. الصح��ة والعافية والس��المة 

والسالم لكل أدبائنا الكرام.

*كما زار وفد من االحتاد ، الش��اعر مهدي القريشي لتعزيته برحيل 

والدت��ه، رحمها اهلل، واالطمئنان على صحت��ه، بعد تعّرضه حلادث 

سير مؤس��ف.وقد نقل الوفد باس��م أدباء الوطن خالص املواساة 

للقريشي، ومش��اعر التضامن معه في محنته..الصحة والعافية 

والسالمة والسالم لكل أدبائنا الكرام.

*وزار وف��د م��ن االحتاد ايضا، الكاتب والروائي ش��وقي كرمي حس��ن، 

لالطمئن��ان على صحت��ه، بعد تعّرض��ه لوعكة صحي��ة أقعدته 

الفراش.وق��د نق��ل الوفد باس��م أدب��اء الوطن، خال��ص الدعاء له، 

والتضام��ن معه لتج��اوز العارض الصحي الذي س��يجتازه بقلبه 

املبدع. الشفاء والعافية والسالمة والسالم لألستاذ حسن، ولكل 

أدبائنا الكرام.

*وكان وفد من االحتاد في رحاب. رئيس جمهورية البرتقال الش��اعر 

إبراهي��م اخلياط.. احتادك اليوم ف��ي بيتك.. لقلبك الذي يزرع الفرح 

ب��كل خطوة، لروحك التي ترفرف لتصنع الس��الم، أبا حيدر وحيان 

وحباري ويسود وحواري.. رمضان كرمي لك وألسرتك، وعيدك سعيد 

وأنت في قلوب اجلميع.



كانت مكتبته س��رداب صغيرفي منتصف 
ش��ارع النجفي، مليء بالرفوف ورائحة براز 
الفئ��ران التي تتقافز من ب��ني الكتب ، انزل 
الي��ه وعيناي على ال��رف احملتش��د بروايات 
ديستويفس��كي وليرمنت��وف وتولس��توي 
وكاف��كا وفوكن��ر وس��تاندال واندريه جيد 
وس��ارتر وتورجنيف وكازنتزاكيس وبروست 
..كن��ت انظ��ر ف��ي عيني��ه ح��ني اعطي��ه 
النق��ود ..وارى ف��رح الرج��ل الذك��ي ال��ذي 
كان يبتس��م بخبث وهو يس��مع ش��تائم 
اصح��اب املكتبات على اللص الذي يس��رق 
معظم الروايات من مكتباتهم في الشارع 
ويبيعه��ا لهذا الصبي اجملن��ون بقراءتها ثم 
يع��ود ليش��تريها منه بس��عر اق��ل بكثير 
من س��عرها أألول ومن ش��ق عتيق في جدار 
الس��رداب تطل ثالثة رؤوس لفأر وابو بريص 
وصرص��ر ش��عرت انه��م يضحك��ون ، م��ّد 
الكتبي كف��ه والتقط الثالثة الضاحكني ، 
رماهم خارج املكتبة  لكنه رمبا احس بهذا 

قبلي فأصطنع ابتسامة خسيسة خالية 
من اس��نانه األمامية ، قال ل��ي وهو يجمع 

الروايات الثالث التي اخترتها :���
��� ...كائن��ات  مزعجة ...لم أكن متأكدا من 
هذا   وانا ارى الثالثة ينسلون من بني قدمي 
عائدي��ن  الى مكتبته ه��ذا الكذاب لكنني 

جترأت وسألته :��
����� مكتبت��ك م��ألى بالفئ��ران وغيرها من 
فرسان األقبية والسراديب لكن ....قاطعني 

مبتسما بقبح 
���� اطمئن...هؤالء الثالث��ة تربيتي لذلك هم 
احرص عل��ى املكتبة مني ويفهمون ما اريد 

هكذا وفرقع بأصبعيه  ، قلت له :��
��� ه��ل تعرف الفون��س دودي��ه ..ظهر على 

وجهه شيء من احلنق 
����� ه��ذا اللص  الضئي��ل التاف��ه ...الاحبه 

...قلت له ببرود :��
����� طبعا ...انا ايضا اكره��ه ..لكنك اطيب 
منه ...على اية حال ، هز رأسه موافقا عرفت 
انه لم يفهم وهو ما اراحني لكنني انتبهت 

الى جم��ع من فئران وصراصي��ر وابي بريص 

وجن��ادب على ارضي��ة الس��رداب مقلوبني 

على ظهورهم واقدامهم الرفيعة تتراقص 

م��ن الضحك العمي��ق ...تيقن��ت وقتها ان 

شبيه الشيء حتما ...لن ينجذب اليه بعد 

آآلن ....هههههههههههههههه

نصوص نصوص  45
الهدوء رجاء..جدعون يكتب

بي الخبيث
ُ
ت

ُ
الك
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قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة 

ري������ل حم������د

حسين رحيم
علي حداد

حسين البعقوبي 

الكلمة:  الجحيم ..
اليمنع  بوح الروح 

االهداء: الى ابراهيم احمد..
وبوحه الرائع .. والممتع

الاعرف من اين تأت��ي االقوال اخلالدة ..حتى 
اصبح��ت كأنها مث��ل دارج ..وثمة أمم تربي 
به��ا  وتفتخ��ر  وترعاه��ا  الكلم��ات  ه��ذه 
..وتتباه��ى بها ام��ام  بقي��ة االمم .. فمصر 
تكت��ب ولبنان تطب��ع والعراق يق��رأ .. بقي 
الس��يد جدعون يفكر به��ذا طويال وكيف 
ب��ه بصناعة قول يخل��ده.. وتصبح مقولة 
ترفرف مثل علم له قدس��يته ..علم يبقى 
مرفرف��اٌ في اعالي الس��ماء بال تع��ب..اراد 
جدع��ون ان يطرح تس��اؤالته ام��ام زوجته 
راحيل لكنه عزف عن ذلك حني صاح احد 
اوالده ..شاهدها كيف هرولت اليه بساقني 
س��مينتني قويتني تتحدى االرض.. وتأكلها 

بأقدامها ....
جدعون رجل متوسط القامة متني البنية 
بوجه احمر تزينه عينان بنيتان صغيرتان، 

بش��ارب ك��ث ميس��حه دائما ح��ني يأكل 
أويش��رب أو يدخ��ن غلي��ون.. وص��ارت تلك 
الع��ادة الزم��ة ملتصقة به .وه��و من اصل 
يه��ودي ولد في مدينة هيت التي أحب كل 

هيتها حتى انها امست الزمته الثانية ...
القص��ص  يكت��ب  مثل��ي  كان  جدع��ون 
القصيرة جدا بوله وعشق شديدين..وكان 
اوالده وبناته .. مينعون بضجيجهم الوحي 
الذي يريد الهبوط عليه ، حس��ب اعتقاده 
.. وكان يش��تكي لزوجته م��ن دبيبهم في 

البيت 
- اعرف ما ستقولني صحيح أنهم مالئكة 
جميلة لكنهم يط��ردون الوحي ومينعوني 
من التحليق بعيدا س��عيا الى مقولة اريد 

لها البقاء من بعدي..او قصة صغيرة ..
- جدعون ه��ذا الهراء اليصدر من جدعوني 

احلبيب ابدا ...
كان مثل امرأة حانت س��اعة والدتها وهي 
تبح��ث بعين��ني صغيرتني عن م��كان آمن 
جلنينها ..كان يحمل اوراقه وقلمه الباركر 
وغليون��ه وينتظ��ر وحي��ه أن يهب��ط عليه 
بقصة قصيرة جدا أو مبقولة ذهبية تبقيه 

في ذاكرة القراء .. 

- راحي��ل زوجتي العزيزة ..انا أش��به بطائر 
يريد أن يحلق لكن االوالد يقصون جناحي...

تعرفني ذلك  ها ؟
امس��كت بيده اليمنى وقادته الى مكتبه 

واجلسته وقبلته ثم أردفت:
- قلم شاربك وشذبه انه ينغزني ..

وبع��د النكس��ة الت��ي حدثت ف��ي العراق 
عام 2003 احست راحيل بأن جدعون فقد 
هيت��ه ..وكأن��ه فقد مالئكته كله��ا  ورأته 
وهو ينط��وي على نفس��ه فالضجيج لم 
يعد يعم البيت حسب، بل عم العراق كله 
..وهيته  املدينة التي احبها اكثر من روحه 
واوالده .. رأه��ا وألول مرة تخلع ثوبها الراقي 
لترتدي ثياب بالية رث��ة.. احزنه ما يجري .. 
وتراه راحيل وقت غروب الشمس يتمرغ في 
مزرعته كأنه يودعها الوداع االخير ..ويشم 
االرض والزرع ويحتضن الش��جرة الوحيدة 
في مزرعته  ..ش��عر انها مالكه بعد اوالده 
..رمبا  هواجس��ه التي  اخبرته بذلك الفزع 
الكبير ...وفي العام 2006/2007 ايام  القتل 
على الهوية ..زمن القتل الطائفي  املقيت 
حلق جدع��ون وراحيل ومالئكته الى تركيا 
وم��ن هناك الى اس��رائيل ...هك��ذا فعلت 

به رس��الة صغيرة وف��ي مظروفها طلقات 
من رصاص وتخيل كيف س��يقتلون اوالده  

وزوجته امام عينيه....
وحني استقر جدعون وعائلته في تل أبيب.. 
هبط عليه الوحي برواية  نالت وعلى حني 
غي��ر متوقع جائ��زة نوبل ل��آداب ....واليوم 
إذا أتي��ح لك الزمن وزرت��ه في بيته لوجدت 
الفتة كبيرة على الطريق وامام البيت خط 

عليها .. 

) الهدوء رجاءاَ ..جدعون يكتب (
وان��ا الكات��ب العراق��ي امله��ووس بكتابة 
القص��ة القصيرة جدا متني��ت كأي كاتب 
سخيف آخر .. ان تغطي الفتات على طول 
حدودنا نخ��ط عليها بدموعنا التي صارت 

بلون الدم ..
)أطفئوا ه��ذا اجلحي��م.. فالع��راق يريد ان 

يعيش (
نريد ان نكتب.

لم يخيل لي يوما أنني س��أتعايش مع واقع أن  .. احللم اجلميل الذي 
عشته لشهور قليلة .. رمبا ثمانية او تسعة ال أكثر .. ثم تالشى ولم 
يعد لدي منه س��وى ش��اهد رخام��ي وبضع كلمات لي��س إال .. حتى 
تنبه��ت إلى وجود حم��د املتكرر، وأن��ا أمللم آخر أحزان��ي بعد عامني 
متواصل��ني من التردد على ش��اهد فجيعتي . لم يقل ش��يئا .. أو انه 
ق��ال ولم اس��مع الصوت .. لكن حني نظرت إليه مليا ، ش��عرت بأني 
سمعت كل شيء . سألته بغير صوت أيضا .. هل أنت ممن اكتووا بنار 

العشق وذرفوا الدم دموعا .
كن��ت أراه ف��ي املقبرة بني وق��ت وآخر يق��ف عند قبر قري��ب من قبر 
حبيبت��ي .. رجل ف��ي األربعني تقريبا وبال مالمح ممي��زة.. يجلس دائما 
عند قبر أحزانه وذكرياته .. انظر إليه أحيانا وينظر إلي وما من كلمات 
.. وقته��ا فقط عرفت ماذا تعني جملة صم��ت القبور .. يبدو أن ثمة 
أش��ياء أخرى غير الشواخص والرخامات وش��جرة السدر ميكنها أن 
تعلن ع��ن حضور خفي ولكنه مؤثر .. حضور ل��ه طعم ورائحة ولون 
وص��وت وهو في الوقت ذاته ال يعلن عنها بل يخفيها بطريقة غريبة 
وغي��ر مفهومة .. مضيت وأن��ا أحاول أن أدّب على أناملي خش��ية أن 
أزعج ذلك الذي ال أعرف ملاذا أس��ميته حمد رغم أني ال أعرف اس��مه 
.. خي��ل لي او تصورت بأنني أش��به إلى حد ما مريض��ا كان يرقد في 
مش��فى ثم مر ب��دور النقاهة ثم تعافى ولكنه وهو في س��بيله إلى 
اخلروج من املش��فى تعرف إلى مريض في دور النقاهة .. لكن الغريب 
في األمر أنني وبعد أن عبرت س��ياج املقبرة بخطوات قليلة فوجئت 
بخطى حثيثة تالحقني .. واألغرب من هذا كله توقعت أن تكون هذه 
اخلط��ى حلمد .. ال اعرف كيف خطر لي ه��ذا على الرغم من أن هناك 
بعض األشخاص كنت ش��اهدتهم وأنا أغادر املقبرة وأيضا كان يبدو 
عل��ى حمد انه لم يتم طقوس��ه بعد وأمام��ه الكثير من الوقت كي 
يف��رغ من ذرف الدموع ومناجاة من كان يرقد حتت الش��اهد الرخامي 

الذي يخصه .
 ول��م تكذبن��ي الظنون فق��د رأيته وه��و يحث اخلطى كم��ن يحاول 
اللحاق بش��خص م��ا .. لكن حني ص��ار مبوازاتي خفف من س��رعته 
محاوال ان يوازن ما بني إيقاع خطواته وخطواتي ، وخلبث غريب ومض 
فج��أة ف��ي مخيلتي ، رحت أغ��ّذ اخلطى حينا وحين��ا اتراجع وأبطئ 

كمن يسير مبعونة عكاز .. ولم يخب ظني .. كان حمد يوائم خطواته 
وفق��ا للمتغي��ر الذي اقترحه .. لذا وم��ن دون مقدمات توقفت بعد أن 
وصلنا إلى الطريق الع��ام خارج املقبرة ونظرت إلى وجهه .. فهَم هو 
السؤال .. طوح بيديه بثقة وهو يبتسم بثقة وكأنه يفترض بأن علي 
أن افهم ما عناه .. أشحت بوجهي إلى نهاية الطريق او على ما يبدو 
انه نهاية طريق إس��فلتي ملتو حتفه األشجار .. قال على حني غرة : 

البقاء في حياتك .
: حياتك الباقية .. وأنت أيضا .. يبدو انك خسرت شخصا ما 

ال اع��رف ملاذا ش��عرت بأن حمد هو ش��خص قريب من��ي وان علي أن 
أتعامل معه وفقا لش��عوري هذا . لذا حني س��ألته عن اسمه أجبته 
: أس��تميحك الع��ذر فانا افترض��ت منذ البداية أنني اعرف اس��مك 

وذكرته في القصة التي يفترض أنني بصدد كتابتها .
وللمرة الثانية فاجأني حمد ، ذلك انه ابتسم بثقة وكأنه كان يعلم 

هذه احلقيقة !
ث��وان مرت ودقائق أو هي دقائق وبضع ث��وان وفقا للمقاييس املتعارف 
عليه��ا .. ث��م نطق حم��د ، قال أظن ان��ك فقدت امرأة وفقا لش��اهد 
القب��ر وأخّمن أنها حبيب��ة ، وأنا فقدت زوجتي ووفقا لش��اهد القبر 
الذي ال ريب انك اطلعت عليه فهي ماتت منذ س��نوات طويلة بينما 

حبيبتك ماتت منذ عام تقريبا .
قل��ت : امل��وت واحلي��اة وجه��ان حلقيقة م��ا ، إحداهما م��رة واألخرى 
اش��د مرارة لكن أصعب ما ميكن أن نواجه��ه في كل هذا إن املعادلة 
حقيقية وإنها أقدارنا متضي بنا إلى حيث ال نشاء . فابتسم بطريقة 
هازئ��ة إلى حد ما . ثم ابتعد عني وهو يق��ول : إنها قصتك فاكتبها 
كيفما تشاء .. ثم نظر إلي بطريقة محيرة وأضاف أو فليكتبها القدر 

الذي تدعي انك مؤمن به .  
أذهلتن��ي كلماته األخي��رة .. فكرت أوال أن احلق به ألس��توضحه عن 
معاني تل��ك اجلمل التي أطلقها بوجهي كمدفع رش��اش ثم مضى 
. لكن��ي توقف��ت وتأملت جيدا ف��ي كالمه .. ش��عرت أول األمر أن من 
األفضل أن اتركه حلاله . وأن أتوقف عند هذا احلد في قصتي .. السيما 
وأنني ق��د وجدت في جملته األخيرة نهاي��ة مفتوحة تصلح لتكون 

نهاية أختتم بها قصتي .
لكن ش��يئا ما خط��ر ببالي دفعني إل��ى العودة إل��ى املقبرة فغذذت 
اخلطى ألصل إلى القبر الذي كان يقف عنده .. ففوجئت بأن االس��م 
املكتوب على الش��اهد لم يكن االسم الذي سبق وان قرأته .. نظرت 
في كل االجتاهات وبي رغبة كبيرة في الصراخ بصوت عالي . لم يكن 
االس��م املنقوش على قطعة املرمر اس��م امرأة بل رجل . رجل أعرفه 
ج��دا . ثم حل الظالم .. لم يأت بش��كل تدريجي ككل يوم .. بل كان 

أشبه بظالم مصنوع داخل ستوديو سينمائي كبير .

)لعن���ة ال����ورق(

ابتدع لنفسه طريقة غريبة ومغايرة  ِفي كتابة قصة 
ما ، ينحدر ِفي متاهات وعوالم هي أقرب للش��طحات 
، يعزل نفس��ه ِف��ي غرفة، يغلق بابه��ا ونافذتها لكي 
يتحاش��ى فض��ول أي من أف��راد عائلته. يخت��ار أوقاتا 
مناس��بة له بينما تبدو غير مناس��بة مل��ن هم حوله، 
يقوم بتنفيذ اس��تراتيجية مختلفة ِفي الكتابة وفق 
تصوراته ، فهو يؤمن بأن أحداث أية قصة يكتبها البد 
أن جت��ري ليس وف��ق قناعاته هو فحس��ب، بل قناعات 
ش��خوصها الَِّذيَن يبذلون مابوسعهم ، لذا فهو يأخذ 

بآرائهم وينصاع لرغباتهم احيانا.
 قب��ل الب��دء بكتاب��ة قصة جدي��دة، يعق��د اجتماعا 
َم��َع كائنات��ه الورقية َعَلى ش��كل مائدة مس��تديرة، 
يحاورهم حول  أدوارهم املرس��ومة ِفي مس��ار العمل 
الس���ردي، يخاصمهم أحيانا، يغضب منهم، يتوافق 
معهم، وبحس��ب قناعاته فأن الشفافية هي اقص�ر 

طريقة البتكار عمل قصصي مبهر. 
يبتكر كل هذا ِفي وقت متأخر من الليل، يبدأ طقوسه 
املعتادة ِفي غرفته املقفلة، يبدأ برس��م ش��خصياته، 
ببع��د واحد اوال، ثم ببعدين، ويس��تدعيها الحقا حني 
يعطيها بعدها الثالث، ينادي عليها فيجدها حاضرة 

بني يديه.
 هل هو ممسوس مثال ؟!!، خصوصا وهو يشبه شخصا 

يشتغل ِفي حقل حتض�ير األرواح؟!!.. 
ذات ليلة قرر أن يتطرف ِفي غرابة حتدياته ليطرق جتربة 
غير مس��بوقة، مس��تغال س�رعة اس��تجابة كائناته 

الورقية وانصياعها ألوامره ِفي اغلب األحيان.. 
الس��اعة الثاني��ة بعد منتص��ف اللي��ل، كل ماحوله 
س��اكن، غرفت��ه املوص��دة تنض��ح وحش��ة وغراب��ة، 
ب��دأت أنامله ِف��ي مهمته��ا الغرائبية، ترس��م ابعادا 
لش��خصيات ث��الث، وحني حان��ت حلظته��م الفارقة 

حضروا امامه، فرحب بهم، وأشار اليهم باجللوس ِفي 

اماكنه��م ضمن طاولته املس��تديرة. كانا رجل وامرأة 

بدا أنهما ِفي العقد السادس من عمريهما، وثالثهما 

شاب ِفي الثالثني من عمره. 

مالمح وقار ارتسمت َعَلى محيا الض�يوف الثالثة: 

-  هل س��بق وان اش��تركتم معي ِفي عمل سابق؟ قال 

الكاتب... 

ردوا جميع��ا بالنفي، فراح يش���رح له��م طريقته ِفي 

الكتابة وس��عيه الدائم للتفاوض َمَع شخوصه قبل 
الش�روع ِفي الكتابة . 

 الورقيون الثالثة اعجبوا به وبطريقته غير املس��بوقة 
فأنصتوا له بإهتمام.. 

استطرد الكاتب: 
-  كل الَِّذي ش���رحته لكم مهم بالتأكيد، لكن األهم 
من��ه هو أمر مختلف، اود ان اخوض��ه للمرة األولى ِفي 
حياتي، لن اكتفي هذه املرة برس��م ادواركم ِفي قصتي 
اجلديدة، بل س��أكون واحدا منكم، سأسند لنفس�ي 
دورا ألك��ون قريب��ا من ش��خصياتي، اعي��ش أفراحها 
وأتراحه��ا، أتفه��م معاناتها َعْن كثب، فقد س��ئمت 
حماقاتي الس��ابقة، والبد ان أستمتع باستغراقي في 

التغيير.. 
بدا أن الثالثة استحس��نوا الفك��رة، وعدوها تضحية 

من صانعهم الَِّذي آثر أن يكون ش�ريكا حقيقيا. 
-  قصت��ي اجلديدة تتلخص ِفي محن��ة أم تفقد ولدها 
الوحيد، يتم دفنه ولكنه يعود إَِلى احلياة بس�ر غريب. 
نظر الض�يوف ِفي وجوه بعضهم وبدت عليهم احليرة.. 

قال الشاب: 
-  اس��ند لي أي دور س��وى دور األبن امليت، مستحيل ان 

العب هذا الدور ، لفظة املوت تؤرقني دائما ..
-   لكنك ستعود إَِلى احلياة بعدها.. 

-  مج��رد ان ام��وت فتل��ك فكرة ال أستس���يغها ابدا، 
أرجوك اشطبني ِفي احلال.. 

 قال الكاتب: 
-  سأس��ند ل��ك دور الدف��ان وس��ألعب ان��ا دور األبن ، 
س��أختار املهمة األصعب ألثبت لكم حسن نيتي، رمبا 
ل��م يحدث ه��ذا ألي كاتب قبلي، لك��ن التضحية من 

اجل كائنات الورق مهمة مقدسة ..
 

في حلظ��ة مميزة عمد الكات��ب إَِلى الن��ور فأطفأه، بدا 
املكان غريبا وموحشا أكثر من اي وقت مض�ى.. 

كان اللي��ل مير بطيئ��ا وثقيال َعَلى كتلة من الس��واد، 
تأن َعَلى رحيل وحيده��ا الَِّذي توقف قلبه فجأة خالل 
عودت��ه من عمل��ه، لم تس��توعب فكرة رحيل��ه َعَلى 
الرغم من محاوالت زوجها اليائسة للتخفيف عنها. 
حلظات بعدها رن جرس هاتفها النقال، دهش��ت املرأة 
حني الحظت بأن املتصل هو ابنها س��عيد!!!! لم جترؤ 
َعَلى فتح اخلط، يداها ترتعشان وقلبها يخفق بشدة.. 

وفي حلظة انقطع االتصال.
 األم��ر الذي عمق حيرته��ا وارتباكها اكثر أنها هي من 
اش��ترطت ان يت��م دفن اش��ياء ولدها احملبب��ة، بدالته، 

اكسسواراته، هاتفه النقال، معه..
ف��ي غمرة ارتباك امل��رأة وذهولها، ع��اود األبن االتصال، 
وبيدي��ن مرجتفت��ني بش��دة، تناولت الهات��ف وفتحت 
اخل��ط. كان الصوت املنبعث من اجلهة األخرى ضعيفا 

بالكاد تسمعه.. 
-  امي، اعرف أنك منذهلة، انا ِفي محنة، استفقت من 
غيبوبتي ألجد نفس���ي مدفونا، يبدو انها نوبة قلبية 
جعلت اجلمي��ع يعتقد بأني ميت، أن��ا ِفي ورطة وأكاد 

أختنق.. 
جنت املرأة وهي حتاول ان تش���رح لزوجها ما سمعته، 
وراحت تلطم خدها وخرجت َم��َع زوجها يركضان إَِلى 
بي��ت الدفان القري��ب من بيتهما.. طرقا الباب بش��دة 
فخ��رج الرجل، وح��ني أخبراه َع��ْن أمر ابنهم��ا، تناول 

معوله ِفي احلال وركض معهما إَِلى املقبرة ..
وص��ل اجلميع إَِلى هناك ، لكن ش��يئا لم يتصوره أحد 
كان بانتظاره��م.. بحثوا طويال َعْن قبر الولد احلي فلم 
يجدوه، ش��يء يفوق ح��د الغرابة، فالقبور ش��اخصة 

بشواهدها إال قبر سعيد.
 وف��ي غمرة فزعها راحت االم تش��م األرض بحثا وهي 
تص���رخ دون ج��دوى ، فق��د اختفى قبر الكات��ب الَِّذي 

اختار دورا صعبا في مغامرة لم تكن في احلسبان ..

باسم القطراني 

قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة 



جنذبا إل��ى فضاء ذل��ك الصندوق 
الرائع ووجد كالهما التآلف معه 
، تلك اجله��ود واألقبال واإلعجاب 
يكثف��ان  س��ويا  جعلهم��ا 
مسيرهما ومير نورهما إلى البيوت 
والص��االت الرس��مية ، الش��هرة 
العريض��ة لم تغير م��ن عاملهما 
اخلاص ، حياة فنانني وزوجني لهما 
تأثي��ر قوي عل��ى املتلق��ي ، كان 
القليل من املشاحنات واإلختالف 
مي��س حياتهما اخلاصة ، لم يكن 
لهم��ا عال��م خ��اص مخملي او 
منظور برجوازي سلطوي ، كانت 
الضوء  ببس��اطة متثل  حياتهما 
والقاس��ي  االحتفالي  الس��اطع 
الذي يغ��رق فيه اجملتمع اإليطالي 
، ومهم��ا فكر الناق��د أو املتلقي 
بالقيم��ة اجلمالية التي تعرضها 
التي قدمها كالهما  املسرحيات 
عل��ى خش��بة املس��رح ، كان��ت 
مس��اعيهما دائم��ا تكم��ن ف��ي 
إجبار جميع األطراف على اخلروج 
أوراقهم السرية  عالنية وكشف 
وخططهم غي��ر املعلنة ، ولذلك 
– مس��رح فاري��ل – يعتب��ر م��ن 
افضل العروض الت��ي قدمت في 
فترة م��ا بعد احلرب ف��ي ايطاليا 
..  ُول��د الكاتب واملمثل " فو " عام 
1926 في قرية بالقرب من بحيرة 
ماجوري على بعد خمس��ني ميالً 
ش��مال غ��رب ميالن��و. كان والده 
مس��ؤول احملط��ة ، ووالدت��ه م��ن 
الفالحني،  وهواألكبر من بني ثالثة 
أطفال ، قام بتجنيد أخيه األصغر 
وأخته كجمه��ور ودعم املمثلني 
ف��ي العروض املس��رحية املنزلية 
وعروض الدمى ، من البداية ، كان 
والنشط  داريو احملرك األساس��ي 
الرابع��ة  س��ن  ف��ي   ، والنج��م 
عش��رة -  كان قراره يتفق مع قرار 
أبويه حيث أرس��لوه إل��ى ميالنو 

 Brera Liceo ليلتح��ق مبدرس��ة 
، وه��ي مدرس��ة ملحق��ة بكلية 
الفنون في املدينة .. في السابعة 
عش��رة من عم��ره تلق��ى املراهق 
املبته��ج باحلياة أوراق اس��تدعاء 
لالنضمام إل��ى جيش اجلمهورية 
االجتماعي��ة اإليطالي��ة ، الوالية 
الت��ي  الش��مالية  اإليطالي��ة 
شكلها موس��وليني بدعم نازي 
بع��د غ��زو احللف��اء إليطاليا من 
اجلنوب في عام 1943 ، كان والدا " 
فو  " ينتميان إلى النهج الفاشي  
، بينما فّر شبان آخرون إلى اجلبال 
لالنضمام إل��ى املقاومة احلزبية ، 
لك��ن " فو "  كما ق��ال فيما بعد 
، "فض��ل اختي��ار مرك��ز انتظ��ار 
االس��تدعاء  تف��ادي  ومحاول��ة 
باخلداع". في نهاية املطاف تطوع 
في وحدة كان يأمل أال تشارك في 
القتال ، ثم هرب وأعيد قسرا إلى 
اخلدمة وم��رة ثالثة يه��رب ، كان 
يأمل بالعودة إلى املنزل واإلختباء 
حت��ى تنتهي احل��رب ، كانت تلك 
الفت��رة بداية غير مؤك��دة حلياة 
الش��باب حيث اس��تعد البعض 
لتولي مهمات سياسية أو اتخاذ 
االس��تبداد  مواق��ف جذرية ضد 
ض��د  والوق��وف  والفاش��ية 
للس��لطة  العدوانية  املضايقات 
احلاكمة ، فقط حصل االختالف 
ف��ي فض��اء الع��ام 1944 عندما 
اعتب��ر " ف��و " ان املعرك��ة الت��ي 
ت��دور رمبا تكون معركة خاصة به 
، وه��و فيها مجرد بي��دق " يعلق 
أح��د النق��اد الذي��ن رافق��وه في 
تل��ك الفترة قائ��ال : " في اجليش 
– في الثكنات العس��كرية متكن 
– فو – من تق��دمي بعض العروض 
على ش��كل اس��كيجات هزلية 
وج��دت له��ا قب��وال حس��نا لدى 
املتلقي " بني عامي 1945 و 1950 
، أثناء دراسة الرسم والعمارة في 

ميالن��و ، مت  توجه " فو " تدريجًيا 
نحو املسرح ، خالل رحلة القطار 
ماج��وري  بحي��رة  منتج��ع  م��ن 
ال��ركاب  كان   ، العاصم��ة  إل��ى 
يس��تمتعون بعروض��ه الهزلي��ة 
الت��ي يقدمه��ا وكان��ت أغلبه��ا 
تس��خر م��ن الوضع السياس��ي 
الراهن ، يصف��ه الناقد اإليطالي 
الكبي��ر " فاريل " بأنه ميثل صانع 
األذى املبكي ، اخترع جميع أنواع 
الن��كات العميقة التي تناس��ب 
 ، احل��راك الش��عبي السياس��ي 
في أح��د األيام اضطر لبيع تذاكر 
حفل اس��تقبال مفترض للفنان 
العامل��ي املش��هور " بيكاس��و " 
في ميالنو ، ثم أنتج مس��رحية " 
بواب من بري��را " وقد اعتمد على 
الش��به بين��ه وبني الش��خصية 
اخلاصة بالفنان ، كما بدأ بحضور 
أخرجه��ا  الت��ي  املس��رحيات 
االش��تراكي جورجيو ستريلر في 
مسرح بيكولو تياترو الذي افتتح 
حديًثا. كما قرأ كتب " جرامشي 
"، التي ش��جعت إعادة اكتشاف 
وإع��ادة  الش��عبية  الثقاف��ة 
تقييمها كخط��وة ضرورية على 
طريق الثورة املاركس��ية. في عام 
1950 ، طل��ب من فرانكو بارينتي 
، ممث��ل مس��رحي وإذاع��ي ناجح 
، االس��تماع إل��ى مونولوجات��ه ، 
وقبلت ضمن دورة البث العام كما 
انتج اثني عش��ر عرض��ا منفردا  
هكذا بدأت حياته املهنية ، على 
الرغم من قل��ة اعماله وجودتها 
غير املتس��اوية ف��ي التأثير أال ان 
هناك تقدي��را كبيرا حصل عليه 
فيم��ا بع��د خلطوات��ه ف��ي دف��ع 
ع��روض املس��رح اإليطال��ي إل��ى 
ام��ام ، حقق تضارب ل��دى النقاد 
حول عروضه املس��رحية وكانت 
تل��ك الع��روض تخض��ع حلص��ار 
السلطة احيانا خالل اإلنقالبات 

واالستيالء على السلطة ، لعب 
ش��خصيات كثيرة مختلفة في 
مس��رحيات تعتمد على قصص 
معروف��ة مثل " - قاي��ني وهابيل ، 
ديفيد وجوليات ، روميو وجولييت 
، هاملت ، كريستوفر كولومبوس 
، ريجوليتو –  قل��ب بعض افكار 
تل��ك القصص رأس��ا على عقب 
وح��اول فيه��ا ض��رب الس��لطة 
احلاكمة في تلك املراحل ووصفها 
بأنها فاسدة وذات سلوك مدمر ، 
جم��ع " ف��و " مونولوجاته األولى 
 Poer ومس��رحياته حتت عن��وان 

nano - حرفياً "قزم فقير" ، ولكن 

باملعن��ى العام "فقي��ر أبله" ، هو 

يُنظ��ر إل��ى الظل��م ف��ي العالم 

م��ن وجهة نظ��ر الضحية ، لكن 

الكوميديا املتأللئة التي حقنها 

" ف��و " في أدائ��ه حولته من فنان 

خاسر إلى رمز فائز ، ويظل الفنان 

في صراع متواصل مع السياسة 

واحلي��اة والتعبير في املس��رح له 

ضريبته...!

ف��ي حلظة الدخ��ول إلى رده��ة االنعاش ف��ي طوارئ 
املش��فى كان م��دى الرؤية ال يتعدى الش��عور باآلالم 
الت��ي تصاحب الذبحة الصدرية... وكل التفكير كان 
منصب��اً باجتاه التش��بث باحلي��اة... وأي فك��رة حتاول 
تبرير املوت هي مبثاب��ة عدو يجب قنصه حاالً... آهات 
املرضى اآلخرين تبدأ بالظهور حال زوال اآلالم تدريجياً 
لتتغّي��ر املعادلة... فاملش��هد االن قائ��م على مراقبة 
حي��وات املرض��ى الش��ركاء ف��ي الرده��ة... الليل بدأ 
يتس��لل بخطوات ثقيلة تسحق الساعات وحتيلها 
إلى مجرد الوان باهتة... زيارات االصدقاء كانت تقطع 
األج��واء وترس��م خطوطاً عش��وائية على قماش��ة 
الوق��ت الداكنة املتهرئ��ة فيس��تطيل الليل معها 
قطاراً تس��ير عجالت��ه على ش��رايني االنتظار ببطء 
شديد... الليلة األولى تكاد تنتهي ولكنها حتتاج إلى 
قرار اغماض العينني واالستس��الم للنوم... الس��رير 
بجانب��ي يطلق همهمات غي��ر مفهومة تفلت منها 
قليل م��ن الكلمات الواضحة واألس��ماء، وتتخللها 
ش��خرات بني حلظة وأخرى تش��ي بخط��ورة احلالة... 

رجل كبير بالس��ن، واضح م��ن التفاف مجموعة من 
الش��باب حوله وكالمهم عنه أنه رجل صالح ومهم 
لديهم... لم أعرف أي منهم كان من ابنائه... لكن من 
املؤكد أن بعضهم كان كذل��ك... اخلبر جاء طائراً من 
الرده��ة األخرى بانتق��ال أحدهم إلى رحم��ة اهلل... يا 
اهلل... ِلَم لْم مُيَهل هذا االنسان سواد هذه الليلة؟!... 

امل��وت ال يصنف الزمن وال يج��زئ حلظاته أو يضع لها 
مس��ميات أو صفات، فالوقت لدى املوت حلظة واحدة 

ال غير هي حلظة املوت ذاتها...
ف��ي الصباح وبعد ن��وم عميق من أث��ر املهدئات كان 
الشعور بالعافية ميأل احساسي بقوة وكنت أتلمس 
خص��ر احلياة وه��ي تتقلب ام��ام ناظري مث��ل غانية 
لع��وب... كانت ب��ي رغبة ملعاق��رة احلياة م��رة أخرى، 
ظه��رت من خ��الل الرغبة ف��ي الطعام، ولكن س��وء 
حالة املريض على الس��رير بجانب��ي حالت دون امتام 
: لنؤجلها  تل��ك الرغبة... قل��ت البني الذي ألح عل��يَّ
حلني اس��تقرار حال��ة جارن��ا... كانت آالمه ت��زداد مع 
همهمات غير مفهومة وش��خير شممت من خالله 
رائحة اخلطر بقوة أكثر هذه املرة... بعدها بقليل كان 
مرافق��ه يصرخ طلب��اً للنجدة التي لم تس��تطع أن 
تقدم ش��يئاً جلثة هامدة غير ان تغطيها بشرش��ف 

ازرق!!!!
احساس��ان يتناوب��ان اخمليل��ة حينم��ا يك��ون املوت 
ملتصقاً بك أو بجوارك... األول؛ أنك رمبا ستكون هدفه 

التالي... والثاني أنه قد اكتفى بغيرك وانصرف... 
أعطني الفطار يا ولدي... لقد جنوت!!!

يقرأ وهاب ش��ريف الشعر فتنسى ما أنت فيه وتغدو 
كائن��اً خارج امل��كان، ولكنك بالتأكيد س��تكون في 

زمان الشعر: 
)أنا وهاب

في الصف االول االبتدائي
سألت معلم الدين:

من خلق اهلل؟!
فصفعني

في الصف الثاني االبتدائي 
سألت معلم احلساب:

هل اهلل زائد واحد يساوي اثنني؟
فوضع القلم بني اصابعي وعصرها!!(

..........
وكان��ت أس��نان ضحكاتنا متزق حلك��ة احلزن، وتنش 
فاختات املوت املعشش��ة في الردهة لتطير بعيداً... 
وحدها نظ��رات املمرضة التحذيري��ة باجتاهنا كانت 
تعيده��ا ثاني��ة بع��د أن نك��ف ظاهراً ع��ن الضحك 

بصوت مسموع...
كنت اع��رف ذلك الوجه رغم ما ع��اله من االصفرار... 
ان��ه جارن��ا في حّينا الق��دمي ذات س��كنى... رجل في 
األربعين��ات من العمر، نس��يت اس��مه في منعطٍف 
م��ا من مش��وار احلي��اة، ولم أع��د اتذكر منه س��وى 
هذه املالم��ح... جاءت به امرأة ال يخف��ى أنها زوجته، 
ثالثينية بس��حنة متعبة تدفعه -وهو متهالك على 
كرس��ي متحرك- والقل��ق واخلوف ي��أكالن محياها... 
فيم��ا حتّلق حولهما ثالثة أوالد كان أكبرهم ال يتجاوز 
اخلامسة عشر من العمر... لم يكن هناك سرير فارغ 

فبقي املسكني على الكرسي مضطراً...
صوت جرس االنذار يخطف األس��ماع... اجلميع يهرع 
مس��رعاً... حالة خطرة في الردهة اجملاورة... انها امرأة 

هذه املرة... الرائحة ذاتها تعود لتعّفر األجواء...
بعد قليل اجلميع يعود خائَر القوى من مهمة االنقاذ 

الفاشلة ليمارس عمله من جديد...
هناك اجراءات روتيني��ة تؤخر خروج جثامني املتوفني 
م��ع ذويهم ولذلك يُتركون على أس��رتهم بعد نقلها 
إل��ى باحة الط��وارئ تواريه��م الشراش��ف الزرقاء أو 

البطانيات العائلية...
الس��رير الذي يقابلني يش��غله رجل ستيني بلحية 
كثة وشعر أش��عث من اخللف واجلانبني وفي وسطه 
صلع��ة اس��ودت من تراكم الوس��خ عليه��ا... كانت 
ه  رائحته ال حتتمل ويُكثر من األنّات فيما يكّور جس��دَ
على الس��رير في صورة قوقعة... ل��م يكن معه أحد 
بع��د ان تركته الفتيات الثالثة الالئي كنَّ معه وذهنّب 
مع الشاب الذي كان معهن... أحد املمرضني صاح به 

ناهراً:
بعدك هنا؟!!!!! انت شبيك؟

فأجابه مبسكنة:
آني مريض... َنَفس��ي ضّيق... ما أگدر اتنفس... صدري 

يوجعني...
وعلى الفور أُخِرج الرجل ذو الرائحة الكريهة لينتقل 
-وه��و مازال حياً- إل��ى باحة الط��وارئ فتأتيه فتياته 

بعد ذلك ليأخذنه إلى خارج املشفى...
بعد أن فرغ الس��رير انتقل اليه الشاب األربعيني من 
على الكرس��ي املتحرك، وحتّلق حول��ه أوالده وزوجته 
اضاف��ة إلى الطبيبة، وفي هذه االثناء بدأ حش��ٌد من 
أف��راد عائلت��ه بالوصول... ش��باب ونس��اء... فحالته 

كانت غير مطمئنة...
بع��ض األحي��ان تفلت من عدس��ة الراصد مش��اهد 
تتضح أهميتها فيما بعد... وهذه املش��اهد هي التي 
رمبا كانت ستفسر لنا النهاية املفاجئة لهذا الشاب 
لكنها لألس��ف غابت عن عدس��ة الرص��د لنتفاجأ 
بصرخ��ة زوجته وهس��تيريا الكادر الصحي س��عياً 

إلنقاذه...
الرائح��ة ذاته��ا عادت وم��ألت املكان وكان��ت حدتها 
هذه امل��رة ت��زداد مع مح��اوالت تدليك قلب الش��اب 
الس��اكت وعمليات التنف��س الصناعي والصعقات 
الكهربائية... الترقب احلذر املشوب باألمل كان سيد 
املوق��ف بالرغم من غمامة املوت الت��ي مألت األرجاء 
وكانت مصداً عنيداً وصلباً لكل األدعية والتوس��الت 
الت��ي أطلقتها الزوجة املس��كينة... وجه ولده البكر 
كان يدش��ن أولى عالمات احلزن احلقيق��ي ليتيم في 
مقتبل العمر... حزنه وهو يجول بعينني دامعتني بني 
وجه أبيه ووج��ه أمه ووجَهْي أخويه... الدعاء كان ميأل 

اآلذان، فيما مألت رائحة املوت كل أرجاء املكان...
ف��ي صباح الي��وم التالي كانت الرده��ة تصحو على 
دبي��ب تبادل الفرق العاملة بني وجبة املس��اء ووجبة 
��رة ذاتها ثابتة ونح��ن املرضى نأتي من  النه��ار... األسِّ
اجتاه واحد ونغ��ادر باجتاهني متضادين، وكال االجتاهني 

مفروض علينا فرضاً... 
خرجت إلى الشمس، كان نورها الدافئ يشيع احلياة 
في األرجاء... جالت بخاط��ري أن أركض بعيداً، بعيداً 

حيث ال أشم رائحة للموت!!!

فنون نصوص 
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ليلتان في ردهة ال�)إن عاش(
أحمد محمد الموسوي

د. شاكر الحاج مخلف

حيدر علي الجبوري

قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة 

حس��ٌن,  لقد منُت س��اعتني من الظهي��رِة الطويلة  
املُكهَربة بالرطوبة املنبعثة من مبردة الهواء . حلمت 
ُ احالما ال معن��ى لها, واخرى مزعجة, احالما غريبة 
وكثي��رة . رمب��ا ، الني أكلُت فنمُت بع��د ذلك  بدقائق 
قليلة . كان احللم االول طويال جدا ، وبدا انه اطول من 
الس��اعتني اللتني منتهما . ومبا انه طويل سأحكيه 
فيم��ا بعد . كان احللم الثاني محزنا ، رأيتني فيه في 
قاعة امتحان،  وانا طالب متوس��طة، امتحن بدرس 
اجلغرافية  مع اني في السنتني االخيرتني من العقد 
الرابع من عمري . اول س��ؤال في الورقة كان: ارس��م  
خارط��ة الع��راق؟ . حاولت إكمال ق��راءة ما مطلوب 
فيها، وال ادري بالضبط أكان املطلوب تأش��ير نهريه 
ام غير ذل��ك  , فقد كان نظري ضعيفا ، او أن الصف 
كان مظلم��ا نوع��ا ما  . بدأت برس��م خ��ّط متعرج 
يذه��ُب الى االعل��ى ، مييُل قليالً عن��د االردن ، يعتدل 
مع س��وريا ، يرتفع نحو الشمال فيّكون رأس حيوان 
م��ا , رمبا  أس��د او خ��روف عجوز . بع��د ان اكملتها . 

توقف فوق رأس��ي مدرس اجلغرافي��ة ، نظر بإحتقار 
لرس��مي على اخلارطة ثم صاح بي: ارس��م خارطة 
الع��راق، ال ماع��زاً جبلي��ا معتوها! كن��ُت امحو كل 
شيء ; احلدود  ورأس احليوان  واألردن والسعودية . ثم 
، لم اجد قلم الرصاص ، بحثُت عنه في ُدرج رحلتي، 
ف��ي حقيبتي اجللدية بّنية اللون  املوش��ومة بختم 
شركة باتا للصناعات اجللدية، وفي النهاية، وجدته 
حتتي مباش��رًة على االرض ، ملا استعدته، كانت ثمة 
ريح عاتية تهب في الصف،  رأيت كل شيء يتطاير، 
اوراق االسئلة، احلقائب، الطالب، الرحالت . كل شيء 
كان يتناثر ف��ي الفضاء  إال املدرس ال��ذي كان واقفا 
بصم��ود وغير مهتم ملا يحص��ل ، فصار يقترب مني 
بعد ان قال؛ ان وقت االمتحان قد نفد، وعليَّ تسليم 
ورقت��ي . نظ��رت إلى ورقتي التي ظلت م��ن دون حّل ، 
كن��ت احاول كتابة اي ش��يء فيها . جاء في بالي ان 
اكتب اغنية ، فوجدت نفس��ي ال احفظ شيئا . كان 
يقت��رب ، يقترب وميد بيده ل��ي ألعطيه الورقة، وصار 
يصرخ من جديد بأن اسّلمه ورقتي ، غير اني صحوُت 
بعد نصف س��اعة من نومتي تلك ووجدت يدي التي 

كنت احاول الكتابة فيه��ا ُمنّملة كصخرًة ثقيلة , 
فحملتها بيدي االخرى وانقلبت الى الناحية االخرى 
جلس��دي ومنُت مجدداً ، ألجد نفس��ي مرة اخرى في 
احللم ذاته ، بينما كان م��درس احلغرافية يوزع اوراق 
االمتح��ان. كن��ت خائف��ا ، امل��درس ينادي بأس��ماء 
الط��الب ، يضرب كل طالب فش��ل في االمتحان ثم 
يرميه من النافذة. مددت رأس��ي من النافذة كي ارى 
ارتفاع مدرس��تي ، فلم اقدر على رؤية ش��يء ، كنت 
ارى الك��رة االرضية بعيدة، كما لو اني في كوكب ما 
. رأيت البحار، ونس��بة اليابسة ، لم اقدر على حتديد 
القطب��ني ايٍّ منهم��ا الش��مالي واجلنوب��ي . كانت 
االس��ماء  التي يذيعها املدرس كثي��رة جدا، خلتها 
اكث��ر من ملي��ون. تذكرت إن��ي لم اكتب ش��يئا، وإن 
علّي االس��تعداد للضرب والذه��اب الى حيث املكان 
الس��حيق . بعد نفاد كل االوراق ، تساءل املدرس عن 
الغبي الذي لم يكتب اس��مه عل��ى ورقة امتحانه، 
الغب��ي الذي حصل عل��ى درجة خمس��ني من مائة 
، كن��ت اريد إخب��اره بانه انا ، فقد كان��ت آخر ورقة ، 
وكنت الوحيد الذي لم يستلم ورقته، لكن ضجيج 

اجلرس، وصخب الط��الب، وخروجه من الصف بددوا 
ذلك احللم ، ألجد نفسي في ُحلٍم آخر ، حلم جميل  

, لم اكن محظوظا باالستمرار فيه...

مهرجو الشعب نحو الُحلم
ف��������ي ال������م������س������رح وال������س������ي������اس������ة وال�����ح�����ي�����اة

يــخ إيطاليا في حياتهــا وخاصة في العقود من 1950 إلــى 1990 ، عندمــا كانــت حياتهــم  وجته فرانكا رامي " هــي حتما تمثل تار يــو فــو وز ســيرة " دار
وتهــا ، يقدمان العرض المســرحي بعــد اآلخــر ،  أيضــا انخرطــا فــي جــداالت  المهنيــة ككتــاب مســرحيين وممثلين ونشــطاء سياســيين  كانت في ذر
شرســة مــع نمــاذج مختلفة مــن المجتمع اإليطالــي ، عملهما حفل باإلثــارة والمشاكســة والتعــارض ، خاصــة فــي جانــب النقــد السياســي  ، وهــذا 

يل في دراســة مهمة نشــرها عن المســرح السياســي الحي في إيطاليا  ، ذاك المســرح المواجــه دائمــا ال يحتــوي علــى أي مــن  يف فار كمــا أكده  جوز
ين ، ولــم يســتطع كاتــب  األلفــة أو التفكيــر الفكــري أو القلق الوجودي الذي يجــده المرء لدى العديد مــن الفنانين الذين ظهــروا فــي القــرن العشــر

ســيرتهما الذاتيــة أن يجــد الكثير من التشــابه بين الدراما النقدية القاســية وتفاصيــل رحلتهما فــي الحياة ، حيث تم اســتثمار جميع طاقاتهما فــي 
المســرح السياســي  الــذي كان بالنتيجــة يقود إلى االشــتباك مع القوى المســتغلة ، واحياًنا كانــت جهودهما تذهب بقوة نحــو التلفــاز الــذي شــكل 

يــا وفنيــا .. بعــد منتصــف القــرن الماضــي إحــدى األدوات المؤثــرة إجتماعيــا وفكر
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سحر الكتابة كمدونة 
كيف يقرأ األدباء نصوصهم األولى بعد تراكم خبراتهم ومنجزاتهم األدبية 

يظل النص األول لألديب بكل اشتغاالته هو القبلة األولى، وسحرها األخاذ ومالذا للقلب يهفو اليه ويستحضر طعم لحظاته من اول حرف فيه لحين 
نشره، وقبل هذا وذاك ثمة فكرة تولد مع النص األول وتنمو ويبدا االديب في التعامل معها ربما بإرباك وحذر، النها المثابة االولى باتجاه افق يتطلع اليه ..

هنا نستطلع آراء األدباء حول النص االول وكيفية قراءته فيما بعد السيما حين تدفعه السنون الى االعماق البعيدة للذاكرة!

ا.ث: فهد الصكر

خلف: أحمد  والقاص  الروائي 
ولم  السياسي  االغتيال  عن  قصة 

االولى مجموعتي  اضمنها 
جريدة  ملحق  في  نشرته  األول...  النص 
اجلمهورية عام ١٩٦٦ بعنوان ) وثيقة الصمت 
عملية  عن  تتحدث  قصيرة  قصة  وه��و   )
الى  القصصي   الفعل  حولت  وقد  اغتيال 
يدخلها  القصة  لكن   .. سياسي  اغتيال 
التي  اللغة  تدفق  من  بدافع  اخليال  عنصر 
كانت  وقد  تدفقها   على  اسيطر  أكن  لم 
الثاني  النصف  في  السياسية  االغتياالت 
ورائجة  معروفة  املاضي  القرن  ستينيات  من 
واغلب ضحاياها من السياسيني اليساريني 
يكن  ولم   ، الشيوعي  احلزب  أعضاء  من  أو 
االغتياالت  دوافع  الكافي ملعرفة  اإلدراك  لدي 
االغتياالت  هوية  على  نستبدل  كنا  لكننا 
 ، الضحايا  باالشخاص  معرفتنا  خالل  من 
إلى  ارسلتها  القصة  كتابة  من  انتهيت   ملا 
انشرها  لم  لكني  آنذاك   اجلمهورية  ملحق 
نزهة  األول��ى)  القصصية  مجموعتي  في 
اني  باعتقادي   )  ١٩٧٤ مهجورة  شوارع  في 

جتاوزتها من حيث اجلودة ..

المختار: حميد  والروائي  القاص 
القصة!   عالم  دخولي  بداية  )النفق( 

كنصني  اصنفهما  أن  ميكنني  نصان  هناك 
متاما،  األولى  القصة  هو  األول  النص  أولني. 
قصة املران األول، قصة املغامرة األولى املليئة 
باألخطاء والشوائب والثغرات، وهو نص يعد 

بحثا عن اخلطوة األولى في عالم السرد ولذا 
القصة  لكن  متاما،  عليه  اليعول  نص  فهو 
األول  االختبار  حجب  اخترقت  التي  األولى 
مطلع  األدبية  الطليعة  مجلة  في  ونشرت 
قصة  هي  املنصرم  القرن  من  السبعينات 
ناشئ  لقاص  بسيطة  قصة  وهي  )النفق( 
في  األولى  خطوته  يرسم  ان  يحاول  ومبتدئ 
الكتابة القصصية وكنت وقتها موقنا بانني 
وجدت موضع قدم خلطوتي القادمة في هذا 
الصفعة  لكن  واملتشابك،  امللغز  العالم 
الكبرى جاءتني من القراءة النقدية لقصص 
حيث  األدبية  الطليعة  من  السابق(  )العدد 
وعنيفة،  قاسية  بطريقة  عنها  الناقد  كتب 
رمبا لو كان أحد غيري لترك الكتابة إلى األبد 
فكتبت  لي  كبيرا  حتديا  اتخذتها  ولكني 
الذي  جمعة  املدعو  )حكاية  الثانية  قصتي 
الطليعة  مجلة  في  ونشرت  فجأة(  اختفى 
األدبية وكانت قصة جريئة جدا حيث حتدثت 
عن صديقي جمعة الذي ألقى عليه القبض 
وغاب  السابق  النظام  زمن  في  األمن  ازالم 
حتى هذه اللحظة، واستطيع ان أقول أن هذه 
القصة هي قصتي الفنية األولى التي دخلت 
أما  جدارة،  بكل  عالية(  )أصوات  مجموعة 

ماسبقها فلم أكن اعول عليه متامآ .

حياوي محمد  والروائي  القاص   
امامي  فتح  االمل(  من  )بصيص 

 ! يق  الطر
صيف  في  كان  لي  ُنشر  قصصي  نص  أّول 
عشرة  الثامنة  في  كنت  وقتها   ،1975 العام 
ادون  قدمي  بدفتر  احتفظ  وكنت  العمر،  من 
بأنّها متتلك  واثًقا  التي لم اكن  فيه كتاباتي 
بتقنياتها  القصيرة  القصص  مواصفات 
من  ت��ًوا  رُحلت  قد  كنت  واشتراطاتها. 
التنظيمات  إلى  الطلبة  احت��اد  تنظيمات 
انا  بنا  يلتقي  احلزبي  احلزبية، وكان مسؤولي 
شكل  على  أسبوعًيا  آخرين  أصدقاء  وثالثة 
لقاءات عابرة، مرة في ساحة الشهداء واخرى 

األجهزة  على  للتمويه  دجلة  شاطئ  على 
أصدقائي  أحد  اخبر  اجتماع،  وذات  األمنية، 
القصص،  اكتب  بأنّني  احلزبي  املسؤول 
التي  النصوص  بعض  قراءة  األخير  فطلب 
مبا  ثقتي  لعدم  متهيًبا،  وكنت  اكتبها، 
نصوص  ثالثة  فأعطيته  احلقيقة،  في  اكتب 
باّن  اخبرني  التالي،  اللقاء  وفي  بتوجس. 
اعجابه  عن  لي  وعبر  ا  جدًّ ممتازة  النصوص 
نصوص  أية  نشري  لعدم  واندهاشه  بها 
حتى تلك اللحظة، وفي نهاية اللقاء ناولني 
"األخ  عبارة  عليها  قصاصة صغيرة مكتوب 
عنها.  حدثتك  التي  النصوص  هذه  سعدي 
إلى  الذهاب  مّني  طلب  ثم  كرمي"،  التوقيع 
النصوص  وتسليم  الشعب(  )طريق  جريدة 
إلى القسم الثقافي، وفي اليوم التالي ذهبت 
إلى مقر اجلريدة في منطقة 52 على ما أذكر 
وعرضت القصاصة على اثنني من الرفاق كانا 
الّي  فأشارا  يبدو،  ما  على  املبنى  يحرسان 
الرفيق  ملقابلة  الثاني  الطابق  إلى  أصعد  ان 
سعدي، وكنت وقتها متحرًجا ومتردًدا وقلبي 
فيها  اعرض  التي  األولى  املّرة  فهي  يخفق، 
التي  املرة األولى  نصوصا على محرر، بل هي 
وكم  احلقيقة.  في  جريدة  مبنى  فيها  ادخل 
ان  اكتشفت  عندما  كبيرة  صدمتي  كانت 
الرفيق سعدي هذا ما هو إاّل الشاعر الكبير 
سعدي يوسف بلحمة وّدمه، فازداد تلعثمي 
انّه  ل��وال  ادراج���ي،  اع��ود  وك��دت  وارتباكي 
استقبلني هاًشا باًشا وطلب مني ان أجلس، 
ثم طلب لي شايًا، فامتص قلياًل من ارتباكي 
على  منكب  وهو  عيني  بطرف  ارمقه  ورحت 
قراءة نصوصي وشعره الطويل ينسدل على 
عينيه. كانت حلظات مليئة بالقلق والترقب 
والرهبة، مّرت علّي كما لو كانت دهًرا، حّتى 
انهى القراءة ورفع رأسه ونظر إلي مبتسًما، 
وقتها  أذكر  اجلافلة.  روحي  انعش  الذي  األمر 
انّه نطق أربع كلمات فقط هي "أنت مشروع 
وصافحني،  نهض  ثم  محمد"،  جميل  قاص 
ففهمت منه ان وقت املغادرة قد ازف، فغادرت 
هل  او  القصص  في  رأيه  اسأله  أن  دون  من 
ستنشر ام ال. وبعد ثالثة أيّام بالضبط، رأيت 
الصفحة  في  منشورة  الثالث  القصص 
الثقافية جلريدة )طريق الشعب( حتت عنوان 
وكانت حلظات عظيمة  األمل"،  من  "بصيص 
ولم  احلقيقة.   غّيرت مجرى حياتي كله في 
اضمنهن اجملموعة القصصية األولى لألسف 
بعد ان فقد ارشيفي كله بسبب هروبي الى 
الناصرية في اعقاب انهيار اجلبهة الوطنية. 

األسدي: ضياء  الشاعر 
حبيبتي! ابواب  به  طرقت  االول  نصي 

ال  األول��ى  والدتها  في  هطلت  نصوص  ثمة 
في  واينعت  تيبست  نصوص  ذاكرتنا،  تغادر 
نحو  على  لصياغتها  دفعنا  الذي  اجلرح  ذات 
ألتنفس  القهقرى  بذاكرتي  اعود  وهنا  موجع، 
النص األول الذي نظمته على وزن بحر الطويل 
وطرقت به ابواب حبيبتي التي تسمرت حينها 
احتكر  ال��ذي  ذلك  النص،  لها  ق��رأت  عندما 
مراكب  الى  ويعيدني  ذلك  بعد  كتبت  كلما 
متاهاته  نحو  الزمن  بنا  مضى  كلما  منسية 
في  النص  هذا  ادّس  لم  لألسف   .. القصوى 
انها كانت مكرسة  مجموعتي األولى بسبب 
أكن  لم  انني  ريب  ال  وهنا  املفتوحة  للقصيدة 
تضمينه  من  التنصل  او  له،  ظهري  ادرت  قد 
اجلميل  السؤال  وهذا  حقة..  ال  مجموعة  في 
لي  فتح  قد  كان  اجمل  زمن  الى  اعادني  قد 
شتى  معرفية  حروب  في  للخوض  مصراعيه 
التي  احل��روب  من  شأناً  اق��ّل  ليست  كانت 

استوطنت ذاكرة البالد والعباد.

حسوني: كاظم  القاص 
)جنون  وادخلتها  )اللوحة(  ركبت 

المطر(!
هاجسي  ك��ان  الثمانينات  منتصف  قبل 
او  الصحف  في  قصيرة  قصة  نشر  الدائم 
انذاك في العشرينات من  احدى اجملالت. كنت 
والرواية  القصة  بحب  مولعا  وكنت  عمري.. 
على  ألع��وام  ات��درب  وكنت   . العاملي.  واالدب 
في  كنت  حد  الى  والقصص.  الرسائل  كتابة 

يوم.. كانت  اكتب قصة كل  الفترات  فترة من 
حمى الكتابة تالزمني.  اذ كان حلمي ان انشر 
احدى قصصي.. اال اني وانا منكب على قراءة 
بسيطة  كتاباتي  ان  اكتشفت  القصص. 
من  حال  باي  تصل  ان  والميكن  ومتواضعة 
األحوال الى ما اقرأ من قصص ليوسف ادريس 
خلف  واحمد  القيس  جليل  او  االسدي  وفهد 

وسواهم من الكتاب املعروفني.
واندفاعي  عزميتي  يثبط  لم  ذلك  كل  ان  اال 
والتمعن  التأني  الى  فعمدت  الكتابة..  عن 
دوما  وكانت تشغلني  اكتب.  واكثر فيما  اكثر 
مسألة جوهرية. اال وهي االسلوب.  الني كنت 
الساحر   االسلوب  خاصة  كّتاب.  بعدة  متأثرا 
ل) جبرا ابراهيم جبرا( . كنت افكر دوما. أسأل 
اسلوب  امتالك  للكاتب  ميكن  كيف  نفسي. 
يثيرهم  القراء،  يجذب  ومشوق،  ومضيء  متني 
منها،  تشغلني.  كانت  كثيرة  اسئلة  ثمة   ..
عمل اخمليلة. واملعمار الفني . وصنع الدهشة. 
اغبط كتاب  النهاية.. كنت  الى  القارىء  وشد 
مينا(  حنا   ( عشقت  ولطاملا  الكبار..  الروايات 
ابحث  وكنت  كبير.  بشغف  رواياته  اقرأ  وانا 

عنها بشوق ال حد له..
ذات  وفي   .. يكتب  ما  كل  في  يسحرني  كان 
الوقت لم تنقطع متارين كتابتي للقصة. حتى 
عام  مطلع  في  قصة  اول  إرسال  على  عزمت 
وبعث  االسبوعية..  فنون(   ( مجلة  الى   ١٩٨٥
احدى قصصي اليها ورحت انتظر واتصفحها 
وابحث عنها في كل اصدار لها. اذ كانت اجمللة 
تنشر في كل عدد قصة واحدة. هي قصة هذا 

العدد..
تعليق  على  عثرت  ي��وم  ذات  بحثي  وخ��الل 
القراءة   من  املزيد  الى  ويدعوني  قصتي  يتناول 
صناعة  م��ن   والتمكن  اخل��ب��رة.  واكتساب 
احلبكة.. وكان التعليق ضمن العديد من الردود 
املسؤول  مبارك.  رضا  محمد  االستاذ  بقلم 
اخرى  قصة  ارسلت  ان  لبثت  ما  ثم  الثقافي. 
للنشر  صاحلة  غير  القصة  ان  الرد  وجاءني 
وهكذا  الصناعة.  وركة  البناء  ضعف  بسبب 
بعدها  متوالية..  مرات  خلمس  الردود  تكررت 
كتبي  الى  وعدت  نص.  اي  ابعث  ال  أن  قررت 
وعالم القراءة اجلميل حتى مرت اشهر عديدة.. 
وقتها ساورتني فكرة كتابة قصة. فكرت فيها 
وحني  بكتابتها..  الشروع  قبل  طويلة  اليام 
ملرات..  بإهتمام  راجعته  النص.  كتابة  أمتمت 
انذاك عمدت على إرساله الى مجلة ) فنون(.. 
وانتظرت السابيع  طويلة من دون جدوى. حتى 
يئست من فرصة النشر وصممت مع نفسي 

ساكتفي  مطلقا.  الكتابة  الى  اع��ود  ال  ان 
بالتمتع باملطالعة وسحر الكتب..

حلضور  االدب��اء  احتاد  زرت  صيفي  مساء  وذات 
احدى االمسيات. وقبيل دخول القاعة التقيت 
املرعبي..  باسم  الشاعر  بالصديق  مصادفة 
ويصافحني  كبير  ب��ود  لي  يبتسم  وجدته 
بحرارة وانا اقبل عليه ويهنئني بجمال قصتي. 
وحني  يتحدث!  ماذا  عن  افهم  ال  صامت  وانا 
 ( قصتي  قرأ  انه  اخبرني  منه.  استوضحت 
اللوحة( في مجلة ) فنون(.. صدمتني الدهشة 
ولم اصدق الني نسيتها بعد ان مضت عليها 

عدة اشهر. حتى انطفأ املي. 
بنشرها.  علمي  عدم  من  املرعبي  واستغرب 
القريب  الصحف  كشك  الى  وهرعت  فتركته 
من مبنى االحتاد وعثرت على اجمللة ورحت اقلب 
قصتي  على  عثرت  حتى  بلهفة   صفحاتها 
تخطيط  يتوسطها  صفحتني،  احتلت  التي 
وزه��وي  فرحتي  ف��رط  وم��ن  م��ل��ون..  جميل 
وبعد  منها..  املتبقية  الثالثة  االعداد  اشتريت 
مجموعتي  ضمن  القصة  هذه  كانت  اعوام 
فازت  التي  املطر(  جنون   ( االولى  القصصية 
التي  الشباب  الدب  الكتب  مسابقة  بجائزة 

نظمتها دار الشؤون الثقافية عام 1993 .

يسم: بر الحسين  عبد  الشاعر 
! للحب  وكان  الراصد  في 

كلمات  وهو  جيدا  اتذكره  كتبته  نص  اول 
للحب  وهو  كبيرا  كان  املعنى  ولكن  بسيطة 
االول ونشر في جريدة الراصد التي كانت تصدر 
القرن  من  الثمانينيات  في  الوقت  ذلك  في 

املاضي .
وهو املدخل لعالم الشعر وغابته املسحورة ، 
الذي  النص  كتابة  في  محاوالت  توالت  وبعده 
كان بريء من كل التعقيدات التي ال احبها في 
النص  اكتب  ومازلت  الشعرية  املدارس  بعض 

كما اريده او كما يريدني بريئا .
ولم انشر جميع قصائدي االولى في مجموعتي 
مخططة(  قصائد  )البريسم  االولى  الشعرية 

بغداد  الثقافية  الشؤون  دار  عن  صدرت  التي 
.2001

في  تصدر  ان  تستحق  انها  وج��دت  الن��ي 
مجموعة مستقلة اريدها ان تكون حتت عنوان 

البدايات .
لذلك اعتبر النص االول هو الدال االول والعالمة 
البداية هل  الشاعر من  وهو من يحدد مالمح 

هو شاعر او يكتب مايسمى الشعر باالسم؟
طبعا ليس البدايات تبقى بدايات والبد للشاعر 
ان يطور قابلياته الشعرية واجلمالية من خالل 
املتابعة والقراءة والتواصل مع جميع كائناته 

ليخلق عامله الشعري واجلمالي اخلاص به . 
اجلمال  صنع  في  فارقة  عالمة  يكون  حتى 

واملغايرة .

محمد: حسن  غسان  الشاعر 
العمودي  الشعر  من  ابيات  بضعة 

مبكرة سن  في 
حلظة  فارقة..  وجودية  حلظة  االول..  النص 
الوعي البكر للحس والشعور والعاطفة التي 
تتصير كلمة على ورقة.. في ال)١١( من العمر.. 
ذات  العمودي  الشعر  من  ابيات  بضعة  كتبت 
في  عميقا  النص  هذا  حفر  غزلية..  موضوعة 
بعث  غضة،  انامل  ابدعته  ك)ريليف(  الذاكرة 
السرور في نفسي.. كان صوتا هادرا ينبث عبر 
هذه  االكتشاف  حلظة  الوجدان..  سيمفونية 
قادتني الى عوالم الكتب.. اقرأ الكثير ألتعرف 
عقود  بعد  االدبية...  واالجناس  االن��واع  على 
كتابة  تخوم  نحو  البكرية  املنطقة  غ��ادرت 
التكوين  ألدوات  املمتلك  املنضبط،  النص 
فنية  اشتراطات  على  املؤسسة  واالنشاء، 
خاصة بجنس الكتابة على املستويات الفنية 
كتابي  ضمن  يكن  لم  األول  النص  واجلمالية.. 
جديدة  مياها  لكن  اخمليلة    يغادر  لم  االول.. 
اكثر  نصوصا  معها  حاملة  منت،  قد  لالبداع 
االول..  كتابي  تصدرت  قد  معرفيا  وثراء  عمقا 
النص االول صار حجر الزاوية وموتيفا لنصوص 

اخريات.

عواد: محمد  القاص 
الحمام(! )قفص  من  انطلقت 

النص األول الذي كتبته كان قصة قصيرة بعنوان 
" قفص احلمام " وقد نشرته في مجموعتي األولى 
التي حتمل عنوان " صدى الرحيل " وكان هذا النص 
األمر  بداية  الصباح في  قد نشرته في صحيفة  
األحلان((  ))اريكة  بعنوان  الصحيفة  نشرته  وقد 
كتبت  وقد  موافقتي.  دون  العنوان  تغير  مت  يعني 

النص في عام 2003.
بعد نشر اجملموعة األولى صدى الرحيل واجملموعة 
للنص  انظر  مفخخة((  حب  ))قصة  الثانية 
التي  أعمالي  باكورة  أنه  على  احلمام  قفص  األول 
من  فيه  نص  وهو  بالكتابة  استمر  ان  شجعتني 
الواقعية الكثير ويحكي عن العوائل التي تركت 
من  خوفا  ديالى  محافظة  إلى  وذهبت  بيوتها 

القصف في بداية االحتالل.
ولكن بالنسبة لي أن نص قفص احلمام ليس هو 
نص  فهناك  أعمالي  في  قمة  يكون  الذي  النص 
الذي  النص  هذا  الفطام(  وقت  يحن  )لم  بعنوان 

الزال ينبث في ذاكرتي.
شخصيتي  من  ج��زءا  يبقى  األول  النص  املهم 

فبطل القصة كان يربي احلمام مثلي..

صالح: سميا  الشاعرة 
المفتاح! اعطاني  العربية  مدرس 

االعدادية  املرحلة  في  تلميذة  كنت  انني  اذكر 
...وكنت أقف طويال أمام البحر على صخرة فيها 
الكثير من التعرجات...فأمسكت القلم وكتبت ...

عاشقة انا 
فوضت أمري لرغبتي

تسبيني احالمي
تقودني إليك 

هناك ...على صخرة وسادتي
اهدابك حضني

 وفراشي وجهك
عاشقة أنا 

ال تنسى أن تعيد لي 
أناي

حني عودتك من سباتي
بعدم  واألعراف  والتقاليد  العادات  بحكم  ..طبعا 
أخفيت  األهل  من  اخلوف  لألنثى...أو  الغزل  كتابة 
تخطيط،   ودون  العربية  اللغة  كتاب  في  النص 
اللغة  مدرس  بيد  النص  وقع  ان  األق��دار   شاءت 
وق��ال... فابتسم  الصرامة  شديد  العربية، 
)ستكونني  في املستقبل  شاعرة كبيرة أو روائية(
االن  طبعا   ... البداية  مفتاح  كانت  اجلملة  هذه 
زرعتها  التي  األولى  الوردة  أنه  على  للنص  انظر 
احملبة  بعيني  إليه  أنظر  لها،  وفية  أكون  أن  وعلي 
وال استطيع تقوميه ومقارنته مع اي نص آخر فهو 
الشرارة األولى بالنسبة لتضمني النص في ديواني 
االول...نعم فعلت من باب الوفاء ملدرس اللغة الذي 
كرس في عقلي الباطن أنني شاعرة وبغرور أيضا.

العبيدي إيمان  القاصة 
االولى  مجموعتي  اضّمنه  لم 

االطالع  وبعد   ، كتبته  متى  أعرف  ال  االول   النص 
الزلت  والتأمالت،  اخلواطر  أكتب  بدأت  القراءة  و 
احتفظ ببعض اوراقها ، الكتابة هي طاقة تنطلق 
فجأة وكل ما نكتبه هو جزء من تعاطينا مع الواقع 
لكن  اطالقاً  البداية  حتديد  الميكن  نعيش  الذي 
باالمكان القول ان جتربتي نضجت مع مجموعتي 
الثالثة  ومجموعتي   " امللكوت  مرافىء   " الثانية 
التي بدت افضل " قوت القلوب "  نحن ببساطة 
الذي  القبح  وسط  ُمستتر  جمال  عن  نبحث 
يقودنا  من  هو  املفترض  اجلمال  وهذا  فيه  نعيش 
الى أفكار ورؤى جديدة ، لآن أشعر ان ثمة نقصا 
حذرة  دائماً  اكون  ولهذا  أكتب  كنت  فيما  كبيرا 
ومن   ، اللغوية  الزالّت  و  التعبيرية  االخطاء  من 
عدم اتزان الفكرة وتناسقها. بالتأكيد كل كاتب 

يرى ماكتبه سابقاً قاصرا والينظر له بعني الرضا 
التام، لكن االفكار القدمية تتطور دائماً و باالمكان 
اعادة نص قدمي الى احلياة من جديد وبسرد أفضل 
، اما النص االول لم أضمه الى مجموعتي األولى 
احاول   . رمبا  االفكار  بل  قدمية  نصوص  وهناك   ،
دائماً البحث عن جديدها وجمالها ،يلزمنا الكثير 

الكثير لنستحق صفة الكاتب.

 

مخيف  الـ  جمال  الشاعر 
)عصر  مع  بدايتي  احرق  عمي 

النساء(!  
النص األول عام 1979 وكان بعنوان )عصر النساء( 
سياسي  مضمون  يحمل  كان  ألنه  مني  واختفى 
أحرقه  مدرستي  مدير  هو  الذي  عمي  ان  واعتقد 
خوفا علي، لم اضمنه مجموعتي ألنه كما قلت 
لم  ولو  بدايتي  له مهم جدا فهو  انظر  راح مني، 

يكن مهم ملا اخفاه مدير املدرسة.

السعد فراقد  الشاعرة 
االول! ديواني  ج  خار االولى  القصيدة 

 أول قصيدة كتبتها وانا في الثاني متوسط ، وهي 
ليست ضمن ديواني االول ،حيث كتبت مايقربب 
من 50 قصيدة محتفظة بالقصائد دون طباعة ، 
اكملت  ان  وبعد  النثر  لقصيدة  اسلوبي  تغير  ثم 

اجملموعة متت طباعتها سنة 2014 .
القصائد  مجموعة  مع  بقيت  االولى  قصيدتي 
واخرى  فترة  بني  لقراءتها   وأعود  تطبع  لم  التي 
واجد بساطة ولذة في القراءة، وتصيبني الدهشة 
تلقائيا  اجده  اآلخر  والبعض  العبارات  لبعض 

وبسيطا .



١( نهتُف بأعلى ُحبنا
    نريد وطن

    الواقفون على حافة الهاوية
    يُصيبهم الهلع

    يسّددون بنادَق اخليانة لقتلنا
    نهتُف ثانيًة

    أوراق االقتراع املزيفُة لن تُنجيكم
    ارحلوا قبل أن يُغرَقكم الُطوفان

٢(  أغوُص في أعماق الُزرْقة
     ألظفَر بلؤلؤ املعنى

    في فردوس الكالم

٣( افكارٌ واسئلٌة
    تتقافُز في رأسي

    كيف الوصوُل الى النبع
    ضباٌب كثيف

    على نافذة الرؤية

٤( في غيابة اجُلب
    لم تنتزع قسوُة اآلخر

    من قلبي وردة يوسف
    ها انا على اهبة للمحبة

٥( من خيال الشاعر
    تنساُب اغاني الصباح

    االزهارُ تََتفّتُح في حدائق البهجة
    الفراش��ات تطي��ر عل��ى ش��فاه 

الضوء

٦(  خلق عالم اجلمال
     اليعني تزجيج اخلزف بالزرقة

     اعادة تشييء اجلنائن
     فرصٌة للتمعن في احلياة

     تلك املزانة بالضوء
     توليد عالم جديد

     يبدأ باحلرية

٧( مولٌع بشمِّ الرازقي
    في حدائق احملبة

    نهُر املباهج املضيء
    سلسبيل عطر احلياة

٨( كورونا دخل البالد َعْنوة

    مبنجله اخلفي
    حصَد ما شاء من االرواح 

    القلوب صعدت الى احلناجر
    سكون الشوارع والبنايات

    َضجَّ باخلوف والقلق
    ل��م نع��د نتنف��ُس اله��واء خارج 

البيوت
    ال أحد يُحب املوت

    لك��ن علين��ا أن الننس��ى وب��اء 
اللصوص

٩( اليهمني ظاهر اللوحة
    أو شكل االطار

    متعة اجلمال
    تأتي من الداخل املمتلئ

    بألوانها املّهذبة
    تسطع الرؤيا

١٠( َلبَس قّبعَة السياسي
     منتهزاً الفرصة املتاحة

     قال سأوهب الناس طيور الرفاه
     وحني امتأل كرشه بالغنائم

     قص أجنحة الفقراء

من للوردة:
حني يحاصرها الضباب بالظمأ

ويسدل على بهجتها
ستارا رماديا من الغياب؟!..

******  
من للوردة:

وهي تعزز أشواقها
للنهار بالكتمان

تستبد بها غربتها
وغارقة باإلنتظار؟!...

****** 
من للوردة:

وهي متد يديها لتبقى
معلقة 

في
الفراغ

إنقطعت بها السبل
وإحتشد شعرها بالسواد؟!...

******  
من للوردة:

وهي ترتعش مثل عصفور
مبلل بالذعر

فارقه الزهو فبات

بال رصيد مينحه
القدرة

على
التوهج؟!...

******   
من للوردة:

وهي التي لم تزل شابة
مغرمة بالطيور

إختطف العطب روحها الباسلة
وهربت من بني يدبها الينابيع

وإستولت
على

ما لديها
الطحالب؟!...

****** 
من للوردة:

حني تستحوذ عليها الظنون
وتشتعل بالنحيب

وليس هناك من يرثي
إلبتسامتها التي فضلت أن

تضع رصاصة في قلبها
على أن توقع

صك
عبوديتها

للصحراء؟!...
******* 

من للوردة:
وهي تطلق إستغاثتها

لقلق مريب
فقدت ظاللها وعادت

بال أجنحة
خذلتها األحالم 

وإنشغلت باحلنني؟!...
****** 

من للوردة:
وهي التي خدعها 

الصمت بالكالم
ولم تتمكن بعد

من التحرر من عشقها

القدمي للمطر
الذي ال يفرق

بني
املاء

والنهر
وال بني الليل والظالم؟

******  
من للوردة:

حني تقتنص األشواك شفتيها
وهي منجذبة لغصن

لم يجد من ينجده
فأسلم
مصيره

للريح؟!...
******  

من للوردة:
وقد أدركها سن اليأس
وحيدة إال من نفسها

ويتعقبها جيل
جديد

من
السراب؟!...

******* 
من للوردة؟!...

أأدخل؟
بابك يتسع 

ويضيق،
وأنا أتيتك.

أهو روضة أم قفر؟
أأدخل؟

تقول إنك قربي
لكني أناديك فال تسمع!

قدمي عند العتبة
ويدي على املزالج،

لكنه موصد.
ما الكلمة؟ 

ثمة كتابة على اللوح
تظهر وال تظهر..

وأعمدة منخورة 
أنينها يرتقي بخاراً

ثمة أسود فاغرة األفواه
تزأر ساغبة.

وعلى اجلبهة ثعبان
مازال ميد اللسان.

أأدخل؟
أنت أين؟

أتى الغروب
والفاختات تروم

الدخول، 
والفراشات اساقطت

متعبة أرخت األجنحة على احلجر.
وفي جعبتي عشبة 

جّفت من الوعود
واملاء هناك،

كأنك تدري وال ..
موجود وال.. 

ذاهٌب وال ..
موحل بابك باألسئلة

وتفيض على عتبته العالمة.
من ترياقك

أشرب وال أثمل
كأني أرى خارطة

حفرها الزمان على الدرفة
أتهجا خطوطها 

فأضل الطريق إليك 
وأنا واقف عندك.

هل عرفت من السيد
ومن العبد؟

كنت أعرف ملّا 
ملمت النور إلّي

ورحت إلى رحاب الشمس،

كنت أعرف ملّا

رأيت في البحر صور

غير صور األرض

والعوالي دنت رقابها

كأني أنت وهم 

من دون بابك اخمللوع.

وقلت أريدك لي

ألدنو فأعرفك،

ال ظالً وال ضوًء 

ال مطراً وال حجرا

بل كلمة

سأقولها فتنفك مصاريعك

يا ... ذا الباب.
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خطوط تماس..

ومضات

تحية

الشمس والقمر

الباب
اصابع

حظر تجوال

ال قل����ق بشأن�����ِك

من للوردة؟!...

يسان الخزعلي  ر

سهيل نجم

ضياء اآلسدي
كاظم ناصر السعدي

سمرقند الجابري 

سميا صالح

حسن عاتي الطائي

 عصام كاظم جري

) 1 (  الباب
الباب

الباب ُ ال معنى ً له ُ..
لو لم يكن ْ فكرة ً في رأس ِ السجني ...

) 2 (  تعقيب على انهيدوانا
" السومريون يُغّنون بصوت ٍ واحد "

انهيدوانا 2300 قبل امليالد
أول شاعرة في العالم

كالقصب ْ
واقفني َ..،
يُغّنون َ ..،
احزانهم
ُخضرة ً .

والسماء ُ تبادلهم غيمة ً من قزح
أوثقوا قمراً للغناء ِ بخيط ِ املشيمة ْ

وارتضينا بذاك َ الغناء ِ نسب ...
) 3 ( طائر الّتم اجلديد

أُغّني
أُغّني
أُغّني

وان ْعْبت َ عزفي
بلحن ٍ ال أُجيده

أُغّني وأُعيد ُ ما غّنيت ُ ..،
/ اغنية ً جديدة / .

فلست ُ كطائر ِ  الّتم ِ القدمي ِ ..،
ميوت ُ بإغنية ٍ وحيدة ...

 على رسلِك
 ليس باالمر السهل

 ان اعيد للماضي اناقته
 كفى بالثمالة

 نعمَة مضاعفة . 
على رسلِك 

احليلة
 فال سيء 

تبذل اقصى جهدها 

للوقوف بالصف االول.
  ما زلٌت ادين له 
بتناوب القصص

 مبناسبة وبدونها
 تشبثي

 .. بأطالق املزيد من القوارب
 فاخليال 

مسن وبطيء. 
والدهشة

 لم تبق على حالها 
سرعان ما

 يتشتت االثر.
  ال قلق بشأنِك

 جذورنا العميقة 
سوء تقدير فادح

 باردة كاجلثث
 وهادئة ككنيسة . 

ال حكمة...
 في املراهقة

 سوى عاصفة متحركة 
وقلة من احلظوظ.

. تابعي طريقك ِ

 بأدنى حد ممكن

 فاحلظ ... 

رهان غير متوازن . 

والجل املزيد من الوشاية

 اود ان اقولها لك ِ 

كم انا

 متلهف الذاعة السالم ؟

 علمتني احلروب

 ان الشر ينتصر .

)1(

تخذلني اإلجتاهات،

وأنا الذي شارفت ..

على اعتناق أصبٍع ال يشير !!

)2( 

هو إصبع هامد،

عق��ِل  ف��ي  يهم��س  ان��ه  غي��ر 

القبطان..

ال جدوى للبوصلة !

)3( 

اعّد ألمي أصابعها ،

خنصر بنصر سبابة إبهام ..

أحاول بكل نزقي ،

ان اتالفى الوسطى ..

بابتسامٍة فاقعة،

ال تسّر العابرين !!

هل صرُت احبك اكثر؟
عندما انغمسْت البالد،
 بحظرها الصحي.
وهدأْت كلُّ الشوارع، 
إال ممراُت قلبي.

فعدت الى حواراتنا العتيقة 
واستعدُت شجاراٍت غبية
عن شتائمَك حلياتي اخملبولة 
وعن استيائي من كل ُقمصانَك 
الرزق،
وتدخينَك اجملنون.
أنا االن ... في مهمة خطيرة
للبحِث عن اهرام عطرك
او ما تبقى منه في ذاكرتي
ال تفرح كثيرا
فلقد وضعًت ثالث نقاط ،
لشجاٍر قادم .
ألنهيه بألف قبلة .

 حّياَك بالورِْد 
في ماذا حُتّييِه

يا قلُب فأْعزْف تالحيناً تُغّنيِه
ملِلْم من الضوِء 

عقداً حوَل مْنَحرِه
واْسكْب من العنِي 

موسيقا تناجيِه
دْع مايقاُل عن العّشاِق أنّهُم

شكلُّ اجلنوِن بهْم 
أضحوا مراسيِه

ُذْب باخلليِل

فقْد فاَض احلشا شغفاً
حدَّ الفناِء بِه كي ما تُرى

فيِه
مثَل النسيماِت وقت الفجِر

ضاحكٌة 
أو كالنسائِم في روٍض

تناغيِه
حّلْق إلى ماوراِء الغيِب منتشياً

إذ لْم يسْعَك وجوٌد
في مبانيِه

هلل درُّ

مسمى العشِق مافعلْت

أيديِه فينا وما أبقْت مبانيِه

أبقْت بنا عمَر طفٍل
ضاحٍك أبداً

تكسو البراءُة 

مثَل الفْجِر ماضيِه

فاألمُس شهٌد

وقْبُل األمِس سّكرٌة

واليوُم أحلى 

َفغّني يا لياليِه

 في ليلة شتائية 

التقيا معا 

تعانقا خلسة 

الشيء سوى فراغ 

من حولهما 

ال صوت سوى

 صوت دفء العناق

 وبعض أنفاس 

 تتسارع رويدا رويدا 

 تتهدج ملتاعة شهقاتهما 

 ال شيء..سوى

 جنمة عادلة 

 وغيمة..... واشية 

كانتا تتلصصان 

ذهب القمر

بقيت الشمس

 تبحث 

 عن ضلع ضاع 

في تيه العناق

 نبت الضلع 

في األرض 

 فأينع امرأة 

بلورية التكوين 

عيناها ماسيتان

ان مست يدها 

زهرة ذابلة 

 تورق منشدة 

تباشير الصباح 

 تدعو العشاق 

تراقصهم 

جذلى ضفائرها

 سحر العاشقني رضابها 

برد الشتاء

 تدفأ بها والتحف

 كل العيون 

ترنو لها بشغف

 وان.. بكت 

 اختلط دمعها

 بدمع السحاب

لينهمرا خصبا 

على االرض اليباب.

الشمس والقمر
فاطمة منصور



 يتلخ��ص س��حر رائع��ة س��لمان كي��وش 
"عركشينة السّيد" في محلّيتها ونكهتها 
الش��خصية  والنب��رة  اخلالص��ة،  اجلنوبي��ة 
الص��رف، وقدرت��ه على ابت��كار لغ��ة نقّية، 
مرنة، رش��يقة، آسرة، لها سطوعها اخلاص، 
وجمالها وفرادتها، كأنها غير متأثرة بثقافة 
الق��راءات، ولعل ه��ذه امليزة الفني��ة الالفتة 
هي م��ن أبرز مالمح إبداع د. س��لمان كيوش 
كم��ا اتضحت من قبل في مجم��ل كتاباته 
وقصص��ه الت��ي تناولت ف��ي معظمها بيئة 
وعوال��م اجلن��وب. وفي هذه الرواي��ة الدافقة 
بذات االجواء، يتجّلى السحر هنا على أشّده 
في بعض مس��ارات االحداث، بقدرة وحيوية 
فائقتني للكش��ف ع��ن أرهف األحاس��يس 
واملش��اعر العميقة، وتقلب��ات املواقف، في 
ش��عرية صدحت بني الس��طور ببريق أّخاذ.. 
فاللغ��ة الش��عرية في تصوري هي ليس��ت 
لغ��ة عقولن��ا ومفاهيمن��ا، إمن��ا ه��ي لغ��ة 
املش��اعر والعواطف األكثر جتس��يًدا وتأثيرا 

في الوجدان..
م��ن جان��ب آخ��ر تب��دو ه��ذه الرواي��ة الفّذة 
بلهجتها وروحه��ا اجلنوبية اخلالصة كأنها 
كتبت دفع��ة واحدة، في حمى س��رد الهث، 
حّل��ق عالًيا بأجنحة الش��عر، واملوس��يقى، 
ورقة اإليق��اع، وقدرتها باالمس��اك بتالبيب 
القارئ منذ س��طورها األولى لتمضي بنا في 
دركات وطرقات العشق واإلثارة واالحتحاج.. 
إنه��ا حكاية س��ّيد هاني الناج��ي التي راح 
ي��روي فصولها لس��لمان القادم م��ن بغداد 
الذي التقاه مبحض املصادفة في دائرة نفوس 
العم��ارة، حينما وجده في حي��رة وجزع من 
صعوب��ة تصحيح اس��م والدته "حوش��ية" 
ال��ذي قلبت��ه نقط��ة عابث��ة وحولت��ه ال��ى 
"خوشية" التي من شأن بقائها أن يحول دون 
إكمال دراس��ته العليا. إّذاك أش��ار له وتقدم 
منه هامًس��ا أن ال يهتم لألمر وأنه س��ينجز 
معاملته بتصحيح اسم أّمه بسهولة بعد 
أن متّلكه توق غري��ب إليه، فأحّبه للتو، كأنه 
وج��د فيه ذل��ك اإلنس��ان ال��ذي طاملا بحث 

عن��ه.. فتلقفه ومضى ب��ه إلى منزله بلهفة 
حملت كّل س��حر التح��ّرق الذي يعتمل في 
داخل��ه، وكل صدق العاطف��ة التي تعصف 
بقلبه الذي يخّبئ خ��زان احلب الالهب الذي 
يهط��ل في عروق��ه بصمت.. لقد عثر س��ّيد 
هان��ي الناج��ي فج��أة وبضرب��ة ح��ظ على 
صديق حميم س��يبوح ل��ه ويحدثه عن كل 
ش��يء.. بل وس��يكّلفه مبهمة تدوين وصيته 
املتمثل��ة بكتاب��ة حكاية عش��قه حلبيبته 
الطالب��ة ف��ي معه��د املعلم��ات الت��ي كان 
يلتقيها فوق اجلس��ر كل ي��وم، والتي أُبعدت 
عن��ه وزُّوج��ت عنوة ف��ي قرية نائية.. س��ّيد 
هان��ي الناجي هذا الكيان الش��جي الناحل 
ال��ذي بات ي��ذرع اجلس��ر والطرق��ات وحيًدا 
ويسهر في احلدائق بعد فراق حبيبته، كانت 
عيناه حاملتني مليئت��ني بالرؤى، وهو يتحّدث 
لس��لمان ال��ذي كان يصغ��ي ل��ه باهتم��ام 
بالغ، يتحدث بحيوي��ة وطاقة ال تنضب وهو 
مهتاج ومنفعل كأنه في مسرح لنقل تأثير 
أف��كاره ومش��اعره:" ح��ني يحّبك م��ن حتّبه 

فمعن��اه أن نصفك س��يغدو إله��ا، ويبحث 

نصفك اآلخر عن اجملد الكبير".... في كل هذه 

املشاهد وغيرها ميكننا أن نرى حتوالت السرد 

بألوانه وظالله، وس��كوناته وتوتراته قد متيز 

بايق��اع خ��اص، إذ اعتم��د الروائي س��لمان 

كيوش اجلملة املكثفة املش��حونة باملعنى 

واحل��وارات الت��ي تكش��ف وتعّم��ق امتدادت 

املش��اهد والصور الس��ردية املترع��ة باأللون 

عبر مجّسات ش��ديدة احلساسّية، تنّم عن 

خصوبة خيال وقدرة فائقة على شّد القارئ، 

خاصة وإن الروائي س��لمان كيوش متّكن في 

روايته األولى ه��ذه أن يالعب الكتابة ببراعة 

كاتب فنان محترف وهو يقّدم لنا هذه الرواية 

بانسانيتها  الفاجعة  الفاجعة بعش��قها، 

ومتردها، الواقعي��ة جًدا، واحلاملة ج��ًدا، التي 

ظّلت زاخرة باملفارقة واملتعة إلى النهاية..

يق��ول هيغل " الرواية ابنة امللحمة" 
وهو هن��ا يؤكد ان ف��ن الرواية  بديل 
مع��روف  وكم��ا  امللحم��ة،  لف��ن 
فامللحمة تنبثق من أحداث عظيمة، 
فيها ش��خصيات وأس��اطير ووقائع  
تتف��وق من خ��الل قدرتها الس��ردية 
على اخبار الكون التقليدية، وتسير 
في مصاف أخبار اآللهة، لكن الرواية 
متكنت، بفضل واقعيته��ا أوال، ومن 
ثم قدرتها على اعادة كتابة التاريخ، 
ان تكون اقرب املسالك السردية الى 
الوعي البش��ري، وتستطيع الرواية، 
ان تكون ملحم��ة بطريقة ما، ليس 
املقص��ود فيها هو ابت��كار صراعات 
ميتا فيزيقية، أو تقدمي أمثلة خيالية 
فالرواية)واقع��ة  افتراض��ي،  لواق��ع 
كوسمولوجية( األساسي فيه ليس 
الكلمات،  ولك��ن كيفية بناء عالم 
وتأثيثه،  ومن هنا كان على نزار عبد 
الس��تار في "ترتر" ان يس��يطر على 
ان  دون  تأريخ��ي(،  )الس��ير/  ص��راط 
حتني  منه التفاتة لصالح ) السيري( 
أو )التاريخ��ي(، فاش��تغاله بتأثي��ث 
مرحلة  ف��ي  )زمكان(  اس��تراتيجية 
حرجة م��ن التاريخ تف��ور باالحداث 
املتقلب��ة تقلبا س��ريعا كأنها تنور، 
وهو ش��يء  يش��به  ان متنح انسانا 
م��ا قطع��ة ارض  وتقول ل��ه: اصنع 
ل��ي منه��ا  قص��ر مؤمت��رات، ليطارد 
نزار ش��خوصه التي صنعها بوعيه 
العال��ي وثقافت��ه التاريخية املميزة 
أوال، ومينحنه��ا ثقته الس��ردية، ثم 
يضرب األنظمة ببعضها فتتكشف 

الصورة احلقيقية لألحداث:
))كان االمبراط��ور فيلهل��م الثان��ي 
يتوق��ع ان��دالع ح��رب أورب��ا الكبرى 
في ع��ام 1900، لذلك وج��ب عليثه 
القيام برحلة حج الى بيت املقدس، 
واس��تعراض هيبت��ه أم��ام ال��روس، 
واش��عار االنكلي��ز بق��وة حتالفاته، 
وش��عبيته في الش��رق، صم��م وزير 
اخلارجي��ة برن��ار ف��ون بول��و مس��ار 
الرحل��ة عل��ى اهمي��ة ي��وم الواحد 
ع��ام  االول  تش��رين  م��ن  والثالث��ني 
1898، وهو التاري��خ الذي اصر عليه 
فيلهل��م كي يدش��ن ف��ي بيت حلم 
كنيس��ة اخمللص االجنيلي��ة األملانية 
ألن��ه يتوافق م��ع ذكرى ب��دء حركة 
اإلصالح الديني في أملانيا عام 1517، 
وكان على االمبراطور األملاني السفر 
من اس��طنبول بحراً ال��ى حيفا، ثم 
الوصول الى القدس، وبعدها ينتقل 
بح��را الى بي��روت، ثم بالقط��ار الى 
دمش��ق، ومنها الى بعلب��ك، ليعود 

الى بالده من ميناء بيروت((.
تظهر ه��ذه احلركة املكوكية لرحلة 
العنكبوتية  الش��بكة  االمبراط��ور 
ق��درة  وه��ي  ن��زار،  رس��مها  الت��ي 
املس��تعمرين(،على  أو  املس��تعمر) 

وق��ت  وب��أي  اجت��اه  ب��أي  التنق��ل 
ف��ي ارض ُغيِّ��ب فيه��ا كل ش��يء) 
االنظم��ة  الدس��اتير/  احلكوم��ات/ 
اخلارجي��ة..  العالق��ات  الداخلي��ة/ 
الخ(، وحتولت هذه الدول الى اش��به 
ما تكون  أراج��وزات تتحرك بخيوط 
تس��يطر عليها اصابع املستعمر)أو 
االح��داث  أن  ومب��ا  املس��تعمرين(، 
متقاطعة،  متش��ابكة  متس��ارعة 
فكان البد من ربطها بخيط س��ردي 
يجمعها في  رؤية ش��مولية توضح 
الص��ورة وترس��م املش��هد الكامل 
م��ن  الب��د  وكان  امللحم��ة،  له��ذه 
االستعانة بشخصية  محورية تدور 
حولها االح��داث، ولتكون هي ايضا 
احمل��رك  واملؤث��ر في ه��ذه الفعاليات 
هان��ز(  أحيانا،)آين��ور  السياس��ية 
ش��خصية  طغت عليها الكثير من 
املالم��ح العجائبي��ة، حت��ى وصلت 
ف��ي بع��ض التفاصيل ال��ى مصاف 
االسطورة، لها شخصية نافذة في 
كل محفل عاملي، التنس��ى نصفها 
الش��رقي، لكنه��ا متي��ل دائم��ا الى 
النصف اآلخر)األوربي(، وهي مخولة 
وفق عدة اعتبارات على تغيير اماكن 
الس��جادة احلم��راء ف��ي الس��احة 
السياس��ية، لكنها كثي��رة االدعاء 
بأنه��ا الحتب بلدا مثلم��ا حتب البالد 

التي تعمل بها سياسيا:
))م��والي.. أرجوكم.. دعوني أرجع الى 
املوص��ل وأكمل م��ا بدأت��ه. ميكنني 
الدف��اع ع��ن نفس��ي.. اليهمني أي 
ش��يء.. األمر لم يعد يتعلق مبشروع 
س��كة حديد برل��ني بغ��داد.. وارجو 
منكم أالّ تعتب��روا أن املهمة انتهت 
بفش��ل املش��روع.. أنا أود البقاء في 
املوصل.. الاعرف كيف اش��رح األمر.. 
حني اقف فجرا بباب اجلس��ر وانظر 
ال��ى الن��اس وه��م يترقب��ون دخول 
املدينة أش��عر بأنني وج��دت هدفي 
وحيات��ي.. علّي أن أكم��ل ما بدأته يا 

موالي...((.
أق��دم نزار عب��د الس��تار على صنع 
ملحم��ة معاص��رة، حينما كش��ف 
اجلغرافي��ة  واذرع  أضل��ع  الت��واء 
العربي��ة واالس��المية، حت��ت ضغط 
ال��دول الكولنيالية، والتي رس��مت 
ع��ن  بعي��دا  ومصاحله��ا  اهدافه��ا 
ال��ى  العرب��ي  االنس��ان  حاج��ة 
انس��انيته وكرامته، ومن ثم اهملت 
تطوي��ر ه��ذا الكائ��ن الش��رقي مب��ا 
يت��الءم ويتواف��ق م��ع مخططاته��ا 
التوس��عية، دول وزعم��اء وس��فراء 
يحركه��ا ن��زار عل��ى رقع��ة الوجود 
العرب��ي الضام��ر الش��احب، وه��و 
يبحث في يقينه عن ) س��يرة وطن( 
حقيق��ي، فاليجد وطن��ا في الوطن، 
بل سلسلة من املؤامرات التي حتاك 
ف��ي كل م��كان في��ه، بغي��ة ايجاد 
مطامع دولية تضرب االمال واالحالم 

احمللي��ة عرض احلائط" لقد اكتفينا.. 
لم نعد بحاجة الى مزيد من الترتر"، 
الضغائ��ن  تب��ادل  س��احة  فنح��ن 
ن��زار  "ترت��ر"  تفض��ح  واالتهام��ات، 
عبد الس��تار اكذوبة ان االس��تعمار 
مرتبط بج��ذره اللغوي)عّمر/ يُعمر(، 
وتكش��ف حقيق��ة مض��ادة وه��ي 
ان الكولونيالي��ة ليس��ت اال خطة 
اس��تعبادية واقص��اء او الغاء تاريخ 
)االخر(. في اذهان املس��تعمر اليجد 
شيء اس��مه )آخر(، بل )نحن فقط( 
وبهذه األنوية االس��تعالئية يرتكب 
 ( الش��رق  ف��ي  حماقات��ه  الغ��رب 

املهمش(:
الب��دو  م��ع  أج��دادي  ))سياس��ات 
وأن��ا  خاطئ��ة،  كان��ت  والعش��ائر 
فش��لت في حتويلهم ال��ى فالحني، 
ولم أمتكن من اجبار العش��ائر على 
ترك عادات السطو والنهب، صحيح 
م��ن  ج��زء  االن  العلي��ة  الدول��ة  ان 
النشاط التجاري والصناعي الدولي 
ف��ي  تفاجئن��ا  اورب��ا  ان  املوح��د،اال 
كل يوم بش��يء جدي��د، بينما نحن 
ل��م نس��ترح بعد من اع��ادة تنظيم 
هياكلن��ا االدارية إثر ظهور التلغراف 
العجيب.. االندماج الثقافي مع اوربا 
لم يعد في حب األوبرا، والعزف على 
الثاني  االمبراط��ور فيلهلم  البيانو، 
طل��ب من��ي ادخ��ال الكهرب��اء الى 
دولتنا العلية، هذا الطلب يجعلني 
أقلق كثيرا.. شيء مخيف هذا الذي 

يحدث للعالم اليوم((.
يض��رب ن��زار عب��د الس��تار احلقائق 
احلقيق��ة  فتظه��ر  ببعضه��ا، 
العاري��ة، حي��ث تتح��رك اجلي��وش 
وامللوك  والزعماء  واالباطرة  والفيالق 
ارض  عل��ى  واخلون��ة  واجلواس��يس 
فق��دت هويته��ا، لكث��رة اغتص��اب 
هوائها واستحالل جمالها واغماط 
خيراته��ا، فتب��دو وكأن��ه ليس أكثر 
من حامل فايروس��ي، يصيب نفسه 
وال يؤذي االخري��ن، وما حركات )آينور 
هانز( املكوكية اال استدعاء لقدرات 
التآم��ر على ش��عوبنا، حت��ت وثيقة 

التعمي��ر والبن��اء املزيف��ة، والحق��ا 
اثب��ت )لورنس العرب( ان��ه يدمر)بالد 
الع��رب( لي��س لقط��ع الط��رق على 
وحتطيم  العثماني��ة  االمبراطوري��ة 
بنيتها التحتية، ب��ل لتدمير العرب 
واالتراك في آن واحد، وها هي" جرترود 
بيل" تقول:) هاهو فيصل يقفز على 
أكتافن��ا(. عب��ارة قصيرة أرس��لتها 
جرترود ِب���ّل BELL GERTRUDE إلى 
صديق��ني من املبش��رين األمريكيني 
اللذي��ن يقيم��ان ف��ي البص��رة، يَْوم 
األحد ١٤ أغس��طس/آب سنة ١٩٢١ 
،اليوم الذي مت فيه اختيار فيصل بن 
الشريف حس��ني ملكا على العراق 
في اس��تفتاء ع��ام. جمل��ة موجزة 
تعن��ي الكثي��ر. م��ن جه��ة، مول��د 
الدول��ة العراقية بحدوده��ا الدولية 
احلالي��ة؛ ومن جه��ة ثاني��ة، تتويج 
للجه��ود البريطاني��ة الت��ي بذل��ت 
من أج��ل إقامة مملك��ة عربية تضم 
الواليات العثمانية السابقة في بالد 
البصرة وبغ��داد واملوصل،  الرافدين: 
وتدي��ن بالتبعية للت��اج البريطاني؛ 
ومن جهة ثالثة، ذروة جناح النش��اط 
السياس��ي واجلاسوس��ي لآنس��ة 
البريطانية جرترود ِب�ّل التي وصفت 
حينئ��ذ بأنه��ا "ملكة الع��راق غير 

املتوجة ".
ال تدمع عني نزار عبد الس��تار حرقة 
وأمل��ا عل��ى مصير)آينور هان��ز( ولكن 
قلب��ه يخش��ع ويتوجع عل��ى وطن 
ضاعت مالمحه وش��اهت خريطته 
وغام��ت صوره حتت س��نابك اخليول 
الغربي��ة املغيرة، هو يحك��ي تأريخ  
أم��ة من خ��الل ف��رد، روايت��ه تكتنز 
وتنس��بك  املتس��ارعة،  باالح��داث 
تفاصيل سردياته كأنها فسيفساء  
أصيلة متماسكة ملونة  بالدهشة 

واملفاجآت:
))املوصل 23/12/1918

الى الكولونيل تايلر إليوت احملترم
سيدي العزيز

الس��ابق،  تقريرن��ا  ال��ى  باالش��ارة 
 N29نعلمك��م ان بحثنا في املكانني

وA30 ل��م يس��فر عن نتيج��ة، فلم 
نعثر على االش��خاص :آين��ور هانز، 

وشاؤول جلعادي،وزكريا الكواز.
**********

ون��ود أعالمك��م أنن��ا دمرن��ا وأزلن��ا 
أنق��اض بي��وت آين��ور هان��ز في حي 
النص��ارى، وس��وق األمل��ان، ومتج��ر 
رودولف،  امللبوس��ات، ومقر ش��ركة 
ومصن��ع اجلوارب، والقس��م امللحق 
كان  ال��ذي  الغرب��اء،  مبستش��فى 
جه��از اش��عة إكس يش��غله، كما 
حذفن��ا اس��م آين��ور هانز م��ن كل 
الس��جالت املدني��ة املس��تلمة من 
املنس��حبة  العثماني��ة  الس��لطة 
األرش��يف  وأتلفن��ا  املوص��ل،  م��ن 
الصحافي في مبنى الس��رايا، وكل 
الوثائق واخملاطبات واشعارات البنك 
االمبراط��وري العثمان��ي والتلغراف 
اخلاصة بها، وبذلك يكون اسم آينور 

هانز الوجود له على االطالق.
بأخذك��م ه��ذه  ثق��ة  نح��ن عل��ى 

املعلومات في االعتبار.
مع االحترام.

ليوتنانت روني لوك((
وبهذه الوثيقة الس��رية والش��ديدة 
الكتم��ان يكون مل��ف اوتاريخ آينور 
هانز قد انتهى من الوجود احلقيقي، 
كواحدة من اهم الش��خصيات ذات 
التاثير الفعلي عل��ى حتريك دواليب 

السياسة الدولية في املنطقة.
هكذا يختفي أدعياء االنسانية، في 
أول فرصة يظهرون على حقيقتهم، 
فه��م اليرون اال بالده��م، وال يعمرون 
االبيوته��م، واليرفعون اال تيجانهم، 

الغض��ب  م��ن  تختفي)آين��ور( 
البريطان��ي، دون ان تف��ي ولو حلظة، 
حلبها مدين��ة )املوصل( وحلمها في 
البق��اء فيها، وهي تقف عند مدخل 
اجلس��ر، تراق��ب فق��راء الفجر وهم 
يدخل��ون املدين��ة في حلن س��رمدي 
صام��ت، ه��ذه الوثيق��ة تدي��ن رموز 
االستعمار و)آينور( التي اختفت مع 
خيوط ضب��اب ليلة منس��ية، وهي 
تضحك في س��رها من تاريخ كامل 
ألمة كبيرة التهمها بشيء ان ماتت 

او بقيت على قيد احلياة!.
وف��ي النهاي��ة يصع��ب احلديث عن 
رواي��ة " ترت��ر" كما يصع��ب احلديث 
دائما عن نزار عبد الس��تار، ورغم ان 
حس��ناته الس��ردية الحتصى، اال ان 
واحدة منها ان ل��م تكن اهمها هي 
قدرته على اثبات نظرية مازالت قيد 
ال��درس والتمحي��ص، وه��ي )الرواية 

التي تعيد كتابة التاريخ(.
ان"ترتر" عمل س��ردي صعب ومركب 
يتعام��ل  ان  ايض��ا  الصع��ب  وم��ن 
معه احد س��وى رج��ال التاريخ ذوي 
التخصصات العالية في هذا اجملال، 
لك��ّن ن��زارا اقتح��م العقب��ة، وقدم 
رواي��ة رائي��ة فعال��ة فيه��ا الكثير 
والثقاف��ي  الفك��ري  االعج��از  م��ن 
واالجتماع��ي اضافة الى اش��كاالت 
احلرب والسياس��ات وما يدور حولها 
م��ن اس��ئلة ب��ال أجوب��ة، كل ه��ذه 
الصعوبات ذللها واجت��رح لنا رواية 
قريب��ة من املعج��زة ان لم تكن على 
حافة املس��تحيل أص��ال. وجنح كما 

ينجح في كل مرة.
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الشعر عندما يتكلم عبر الشعبوية
سيرة وطن ���� قراءة في رواية"ترتر"قراءة في شعرية المهمش من ديوان )بريد الفتى السومري(

رواية "عركشينة السّيد" والتمّسك بيقين القلب

كمال عبد الرحمند. سمير الخليل

كاظم حسوني

 من )س��ومر( إلى )الناصرية(، من اجلنراالت 
إل��ى  والنياش��ني  باألوس��مة  املدجج��ني 
)املكاري��د( )الفق��راء( ل��م ينف��ك )عدن��ان 
الفضلي( عن مباغتتن��ا وإغوائنا بنوع من 
اجلاذبية واالفتتان عبر قصائده النثرية وقد 
ضمها ديوانه )بريد الفتى السومري() (، ما 
هو س��ر هذا الس��حر واإلبداع في شعرية 

تظل تصادياتها مدومة في رأس القارئ؟:
))في الطري��ق إلى الناصري��ة/ قد يصادفك 
مشحوف لم يكتب عليه لفظ اجلاللة/ إنه 
يعود لبوذا وقت جاء يتعلم العزف اجلنوبي 

في مضارب بني أسد(( )ص7(.
))ق��د تس��قط نظرات��ك عل��ى أط��الل بئر 
حترس��ه أفعى خض��راء/ هذا منب��ع األهوار 
الت��ي س��كنها ش��عب يتلو على نفس��ه 
فق��ط/ األبوذي��ات الت��ي تكتبها النس��وة 

مدافة بالطني وبقايا القصب(( )ص7(.
))ف��ي الطريق إل��ى الناصرية/ س��تجد آثار 
البس��اطيل على طول الطريق/ هي ليست 
للجنراالت/ إنها آثار )املكاريد( السومريني/ 
لني��ران  حطب��اً  اخملنث��ون  يج��د  ال  الذي��ن 

حروبهم املتناسلة غيرهم(( )ص8(.
))ف��ي الطري��ق إل��ى الناصري��ة/ يصادف��ك 
املظلومي��ة/  راي��ات  يرفع��ون  اخملادع��ون 
ويهتف��ون للغرب��اء )بالروح بال��دم نفديك 
ياهو اجل��ان(/ ويعلق��ون صور الش��يوعيني 
والراديكالي��ني  والقومي��ني  والبعثي��ني 
الديني��ني/ لكنك س��ترى أيض��اً اخملدوعني 
وهم يكنس��ون بقايا املظلوميات/ والبصق 
عل��ى ص��ور اخملادع��ني قب��ل البص��ق على 

أصابعهم!!(( )ص998(.
ل��م تكن هذه احلروف امللتهب��ة ضمانات أو 
يقيني��ات بقدر ما كانت ش��ظايا من جمر: 
االكتواء بالواقع احملتكر من لدن أقوياء لهم 
مصلح��ة أكي��دة به��ذا االحت��كار. وبذلك 

يكون الش��عر مبثابة الكبريت األحمر الذي 
ميأل حقول القراءة بنار املعنى.

الشعر األخاذ – عادة – يشتغل في املواطن 
الهش��ة من التفكير حيث يسود الالوعي 
أو العتمة أو العم��ى. ال وجود للكوجيتو أو 
البداه��ة في مواطن الظل أو الظلمة. لكل 
موط��ن جغرافيا مركبة من قريب وغريب أو 
من حاضرة وبيداء أو من س��هول ومسالك 
وع��رة. ))جغرافيا العقل(( ه��ي األخرى ذات 
تركيب��ة مزدوجة بني تفكي��ر وال مفكر فيه 
، تعقل وجنون ، ش��عور وال ش��عور ، بداهة 

وعتمة .. الخ. 
الش��عر هو املمارس��ة النقدية التي تبدي 
للواقع وجهه القبيح في مرآة ما يستبعده 
ويس��تعبده ، أو م��ا ينفي��ه ويختزل��ه . ما 
يلغيه الواقع ميتع م��ن ))النقطة العمياء(( 
من ش��بكيته األيديولوجية التي ال متسك 
إال م��ن سياس��ي احملن��ة، يراه��ا )املكاريد( 
جيداً ولكنه��ا تختفي عن رؤي��ة من يراها 
كس��راب الصحراء. مثلم��ا كانت حفريات 
األركيولوجيني )اآلثاريني( تهتم بالكش��ف 
عما يتوارى حت��ت الركام باخراج الّلقى إلى 
الس��طح وتس��ليط الضوء على عتمتها، 
يعمل الش��عر عل��ى )إعادة إحي��اء( ما هو 
متواتر في مقب��رة الواقع أو مقبرة الذاكرة، 
إنه حترير لألشباح أو األطياف التي فسرها 
عن��ف الواق��ع عل��ى اخل��رس، بالرغ��م من 
أنه من��ا عن كده��ا واجتهاده��ا وتغذى من 
عملها وانتاجيتها هذا ما أوصى به عدنان 

الفضلي في نصوص الفتى السومري. 
نصوص الش��اعر عدنان الفضلي تستحق 
التحلي��ق والق��راءة واالنبهار ب��ل يجعلنا 
مثله يريدنا أن نستمر بالتحليق واجلري بني 
املاضي واحلاض��ر واملرأة واحلب واألمل واأللم 

والناصرية وسومر أو كما يقول : 
أل��ج اخمل��ادع الس��ومرية/ بحث��اً ع��ن زهرة 
س��وداء/ تش��به ف��ي انتفاضته��ا/ نه��داً 

يخال يومه س��اخناً في الش��تاء../ وقبل أن 
أش��عل فتيل الهدوء/ سأثبت للفضاء أني/ 
مستمر في متييع السواد/ ورص البياض في 
جس��د القصائد/ كي اس��تمر../ سأمشط 

أرض السواد بوابل من حروف سومرية..
الش��عر هو "رس��م" النظام على س��طوح 
الواق��ع، خالف��اً للتص��ور األفالطوني الذي 
كان ي��رى ف��ي التعّل��م على يد أس��تاذ هو 
الطري��ق الوحي��د لتدوي��ن احلقيق��ة ف��ي 

النفس وانعكاساتها خارج النفس. 
إنَّ الشعر يستقي من مداده األصلي )عالم 
التجربة( س��لوكيات اجلسد اآلنية واآلتية. 
أليس��ت الكتابة )والشعر من ضمنها( في 
اخمليال الشعبي هي قبل كل شيء "املصير" 
أو "املكتوب"؟ املكتوب باالعتقاد الش��عبي 
ه��و خامت األفع��ال واألعمال قب��ل صدورها، 
أي وجوده��ا بالق��وة قبل وجوده��ا بالفعل 
)بتعبير أرس��طو( أو وجودها "الثبوتي" قبل 
كينونتها "الوجودية" )بتعبير محي الدين 
ب��ن عرب��ي(، وكأن اإلنس��ان ال يقوم س��وى 

بإعادة إنت��اج صورته األزلي��ة في اللحظة 
الراهنة أليامه األبدية، بالرغم مما يكتسب 
هذا التصور من بداهات وتقنيات في اخمليال 
الشعبي، فهو مجرد ش��عور جمعي نتاج 
ثقاف��ات أو أنظم��ة ف��ي اإلعتق��اد، لكن��ه 
ش��عور مش��روع ل��ه دالالت��ه البليغ��ة أو 
تأريخياته السردية التي حتولت مبرور الزمن 
إلى س��رديات كب��رى هك��ذا يحدثنا الفتى 

السومري في بريده: 
))كيف النسيان/ وصرير الباب يذكرني/ إنك 
آخر من يّس��مر وجه اللي��ل/ وأنك وحدك ال 
ش��ريك لك/ ف��ي الهمس قبي��ل الفجر؟((. 

)ص23(. 
))ضجيج اخلرافة املتناس��لة عل��ى املنابر/ 
ضجيج األضرحة التي تكره بعض مريديها/ 
ضجي��ج األنه��ر وه��ي حتتضن الش��هداء/ 
ضجي��ج اجلنود حني يرجح��ون بأكفانهم/ 
ضجي��ج الصنوح تكّبر للح��رب والغنائم/ 
ضجي��ج التوابني املنتظ��رة جلثامني العّزل/ 
ضجيج املسبيات املتجمهرات في أسواق 

النخاسة((. )ص28، 29(. 
))عن��دي م��ا يكف��ي م��ن الوه��م/ ألتخيل 
العالم/ وقد صار مؤهالً إلحتضان الفقراء((، 

)ص65(. 
م��ن قراءتن��ا له��ذه النص��وص فهمن��ا أن 
ووظيفي��اً  "املكت��وب" ال ينفص��ل بنيوي��اً 
عن "املكب��وت". ثمة )أرش��يفات ال واعية(، 
في ش��بكات الن��ص يس��عى إلخفائها أو 
حجبها والتي تبدو من ش��كل "أثر ثقافي" 
أو "ال مفك��ر في��ه" أو "ال ش��عور تأريخ��ي" 
لكل ن��ص تقنيات��ه في األرش��فة تتواقت 
وكأن  الكب��ت،  أو  اإلخف��اء  م��ع عملي��ات 
الفعل "كتب" يس��تجيب إليق��اع الفعل 
"كب��ت" ما يكتب��ه النص هو ف��ي الغالب 
إلغ��اء م��ا ال يعترف به إلعتب��ارات تأريخية 
أو أيديولوجي��ة أو ديني��ة، وأب��رز مث��ل على 
االعتبارات األخيرة تل��ك التأويالت الدينية 
في العص��ور احلديثة التي قاومت بال هوادة 
ما أقره "غاليلو غاليلي" من حقائق فلكية 
حول دوران األرض حول الش��مس إلى درجة 

التنكيل والتهديد باملوت. 
في ش��عر "عدنان الفضلي" وجدنا شعرية 
تتكلم عبر الشعبوية )املهمش الشعبي(، 
لهج��ات، أغ��اٍن ش��عبية، تعابي��ر عامية، 
مقاط��ع حوارية يتعذر محوه��ا ألنها نتاج 
ثقاف��ة، تأري��خ، ح��دث. حذفه��ا يش��كل 
بالض��رورة طمس��ها أو نفيه��ا، والطمس 
والنفي عندما يطال ثقافة ما يعني موتها. 
النصوص  "الفضل��ي"  عندم��ا يس��تبطن 
الش��عبوية )بتوظيف ش��اعري(، يكتشف 
ثراءه��ا وغناه��ا. وعندما يتأم��ل في جملة 
مستلة من أغنية ش��عبية مشهورة، يرى 
فيه��ا حضور لغ��ة أخ��رى س��اندة للغته 
الفصيحة، ومحّولة إياها إلى خزان تأويالت 
متنح الن��ص فرادته عبر مطابقات لغوية أو 

بداهات فكرية. 
))ف��ي الطري��ق إل��ى الناصرية/ س��تالحظ 

ثمة مس��رى على شكل زقورة تنتصب في 
ساحة عتيقة/ هو طريق اهلل الذي تسلكه 
املالئك��ة/ فالرب ف��ي صومعت��ه العليا.../ 
وكلما نال منه العطش بعث بطلب شربة 
من الفرات/ وكلما جاسه احلنني إلى خلقه 
األولني.../ أرسل مبن يأتي له مبطرب سومري 
عتيق../ يغن��ي له "لو رايد عش��رتي وياك.. 

حجي اجلذب ال تطريه((. )ص9(. 
)بريد الفتى الس��ومري( ف��ي حالة انتظار، 
إنتظ��ار وصوله، وعند وصول��ه إلى وجهته 
ينتظ��ر فتحه وقراءته، على غ��رار االنتظار 
األنطولوج��ي ال��ذي يبح��ث ع��ن جوانبه 
االنتظ��ار ف��ي احلياة أو ف��ي امل��وت أو فيما 
بعد املوت. على غرار مسرحية "في انتظار 
غودو" لصاموئيل بيك��ت. على غرار الفكر 
االنتظ��اري ال��ذي آمن��ت ب��ه كل الديانات 
الس��ماوية والوضعية. ننتظ��ر نحن القراء 
ق��دوم "رس��الة" م��ن قري��ب أو حبي��ب أو 
غريب، هذه الرس��الة ال تصل إلى منتهاها 
حت��ى تتح��رر العقول م��ن أوهامه��ا لكن 
يس��تحيل أن يص��ل العقل إل��ى معقوله، 
فهو في ارجاء دائم واختالف قائم. الرسالة 
ه��ي "املس��تحيل" )ما يحيل إل��ى الغيرية 
وما يس��تحيل م��ن ذاته بتحّول��ه(: ننتظر 
الرس��الة ونتّرقب قدومه��ا، لكنها ال تأتي 
س��وى في ط��واف أب��دي وارحت��ال ال ينتهي 

عليه البريد السومري منذ فجر التاريخ: 
))وأينما تلتفت في ذلك الطريق/ ستش��م 
رائحة ش��واء تنبع��ث من قل��وب األمهات 
والعش��يقات/ ك��ون ناره��ن أزلي��ة متقدة 

بوقود الفقد((. )ص8(. 
لق��د أجن��ز "عدن��ان الفضل��ي" قصيدت��ه 
وهتف له الواقفون على أطراف خاصرتيه: 
))يحي��ا.. قيص��ر املع��دان/ يحي��ا.. الرافض 

للهذيان((. )ص32(. 

)1( بريد الفنت السومري/ شعر/ عدنان الفضلي/ إصدار االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق- بغداد، ط1، 2018، وكل اإلحاالت الواردة في هذه املقالة أخذت من هذه الطبعة وحسب أرقام الصفحات. 



تران��ي أذه��ب إلى أن نس��بة اخلطاب إل��ى النص كنس��بة زغردة 
العصف��ور إلى جس��د العصفور. بهذه البس��اطة أفهم خطاب 
املعن��ى أو داللة القول، واخلط��اب )Discours( ينطبق على كل ما 
مُيكن فهمه أو الش��روع بفهمه، ومبا أن الفهم هو لإلنس��ان دون 
غي��ره لكونه خاصته في الوجود عبر الوع��ي، فإن اخلطاب صنو 

اإلنسان تالزًما.
وعندما أس��تخدم تعبير "داللة القول أو اخلط��اب" تراني افترض 
ضمناً التأويل )Interpretation(، فاملعنى قد يكون واضحاً، لكنه، 
وملعرف��ة ُكْنُه داللته، ينبغي لنا اللج��وء إلى قدرة التأويل التي ال 
تقف عند الس��طوح فحس��ب ملعرفة قول ما تري��د قوله الذات 
اإلنسانية في خطابها، فهذا اللون - األزرق مثالً - أحّبه أنا وأميل 
إليه وارتدي مالبس��ي بلونه لغايٍة في نفس��ي أحياناً ال أفهمها، 
م��ا يعن��ي حضور ذات��ي اإلنس��انية ف��ي عالقه��ا األنطولوجية 
والوجودية باأللوان معاً، وفي ذلك خطابي وقولي في هذا الش��أن 
وم��ا أدرى غيري بها لوال إعمال قدرة التأويل اإلنس��اني، ما يعني 
��ر ف��ي اخلطابات املقول��ة وعايًة ورعايًة لكي ال يس��تحوذ  التفكُّ

ك بسطوح املعاني في اخلطابات واألقوال.  علينا التمسُّ
واعتب��ر ق��ول ذات��ي وخطابها هو قائ��دي؛ فاخلطاب - وبحس��ب 
ميش��يل فوكو - "يجب أن يكون مثل قائد سفينة"؛ بل ويضيف 
ف��ي هذا املنحى: "عل��ى اخلطاب أن يكون مث��ل القلعة واحلصن 
والس��ور الذي نلجأ إلي��ه" )تأويل الذات، ترجمة: ال��زواوي بغوره، 
ص 304، ص 305( بوصفن��ا ذات��اً إنس��انية في تداوله��ا للوجود 

املوضوعي عيًشا.
خطــاب الــذات

وهكذا هو األمر م��ع ماهّية التنوير، فهي خطاب مركوز في ذاتي 
أقيس به مفردات الوجود واملوجود )اإلنس��ان( والكوائن من بقية 
األش��ياء. والتنوير الذي أقصده أن يكون اإلنس��ان إنس��اناً وليس 
ُمجرد كائنّية بشرية غرائزية دهمائية أو رعاعية، شرط أن تترتب 
على هذا املنح��ى ُجملة تداوالتي في احلي��اة وصور العيش التي 
أمضي بها في دروب الوجود تهيئًة ألبدية آخريّة افترض عيشها. 
وبذلك، فالتنوير هو خطاب ُمتلّبسة به أناي وذاتي ونفسي ووعي 
وعقلي وإدراكي ومنحاي وس��لوكي على نحو متراكب متعاضد 
متظاف��ر، فالتنوير حصني وقلعتي وس��وري ال��ذي يحميني من 
أعدائ��ي وج��ودي التنويري وهم ظالميو العصر، وال مش��كلة لي 
مع اهلل لطاملا أن اهلل يريدني إنس��اناً ال ُمجّرد كائن بش��ري حتدوه 
الغرائز البشرية والرعاعية والدهمائية التي حتدوها متاهات الال 
- وع��ي، والال – فهم، والال - عقل، فال أختلف مع اهلل - س��بحانه 
- وال يختل��ف معي في هذه املس��ألة، وبذلك أقول: إن التنوير هو 
خطاب��ي، وأن تاريخانيتي هي تاريخاني��ة أحبذها أن توجد خارج 

ثنائية املُدنس واملُقّدس.
وعندم��ا يصبح التنوير موج��وداًً في ذاتي تراكب��اً عضوياً، وذاتي 
موج��ودة في واق��ٍع تاريخي عل��ى نحو منخرط، فيعن��ي ذلك أن 

التنوير هو االبن احلقيقي للعاَلم وللتاريخ، واإلنسان هو املوجود 
ف��ي العاَلم والتاري��خ وليس خارجهم��ا، وهنا ال ذاتي��ة ُمطلقة 
حتفزن��ي للعي��ش، وال ميتافيزيقي��ة مثالي��ة أو ماورائية محضة 
رها لكي تبس��طا هيمنتهما عل��ى وعيي للعاَلم  تفّكرني وأفكِّ

والتاريخ والوجود بأن أكون. 
هنــا وهنــاك

إن ذات��ي التنويري��ة "هن��ا"، أعيش��ها وتعيش��ني، لك��ن ماهّية 
التنوير "هناك" أيضاً، يعيش��ها غيري وتعيشه، فكيف أتلّقاها 
عندما تكون ضمن زمانّية إنس��انية يجّربها غيري؟ هل أتلّقاها 
لب؟ سيكون التلّقي اخلاص بي إيجابياً عندما  باإليجاب أم بالسَّ
تصدر عن إنسان يفهم ذاته بوصفه إنساناً يوجد قبالتي، أما إذا 
كان يريد أن يفهم ذاته على نحو بش��ري غرائزي رعاعي دهمائي 

فتراني أنأى عنها لكون ذلك يتقاطع مع ذاتي التنويرية.
إن ماهّية التنوير "هناك" تعني أن العاَلم يتسع للتنوير وال يسدل 
س��تائر نوافذه ضده لتقويضه وتفكيكه ومن ثمَّ عدمه؛ ذلك أن 
التنوير حالة مُمكنة في اجملتمع اإلنس��اني، ال س��يما عندما نفك 
ماهّية التنوير من أس��ٍر ظالمّيات ما. إن زمانّية ماهّية التنوير إمنا 
ه��ي زمانّية موضوعية عندما تكون صحبة الغير أو األغيار، وفي 
ذلك ال بديّة ضرورية لكي يصب��ح خطابها مُمكن التواصل معه، 
وإمكانية هذا التواصل هي رهن إش��ارة التفاعل في التواصل أو 
واقعيت��ه املُمكنة بأن يك��ون - هذا التواصل - قائم��اً لكي تْدلق 

الذوات الفاعلة خطابها التنويري في كل منحى واجتاه.
إن اإلنس��ان التنويري هو إنس��ان تاريخاني، وأقصد بالتاريخاني: 
زم��ان + م��كان + حدث. وه��ذه الثالثية الذهبي��ة املتراكبة بنيوياً 
وعضوي��اً هي قوام فلس��فة التنوي��ر، فال ماهّي��ة للتنوير خارج 
الزم��ان التاريخاني، باملعنى الذي حّددن��اه، وال ميكن التفكير في 
ر به م��ن دونه، وهذا املنحى ال ميث��ل خروجاً على  التنوي��ر والتفكُّ
النوامي��س اإللهّية لك��ون اهلل مدَّ في الوجود اإلنس��ان بوصفه 
مخلوقاً له وقد أكرمه وعّلمه األس��ماء كّلها، وجعل هذا اخمللوق 
– اإلنس��ان - يعيش بني الس��موات واألرض مأموالً بأن يعيش في 
احلي��اة األبديّة ظافراً به��ا، وكل ذلك يتم ف��ي زمانّية هي زمانّية 
احلياة الدنيا وزمانّية اآلخرة بحس��ب منطوق الكالم اإللهي، وما 
اإلنس��ان في أصل خلقه وموته وخلوده من عدمه سوى أنه ميثل 

حدثاً في ثالثية أضالع التاريخانية عندما ميلئها.
خطاب إنســاني

وبذل��ك، فالتنوي��ر هو خطاب إنس��اني ال ب��د أن يكون ُمش��بعاً 
بش��روط الوج��ود التاريخان��ي نفس��ه كالت��ي حّددن��ا معاملها 
بحس��ب تبياننا، ما يعني أن للتنوي��ر زمانيته ومكانيته وحدثه، 
وه��ذه الثالثية هي قوام التنوير، والزمانّية تقترن باإلنس��ان فهو 
زمانّية إنسانية وليست بشرية غرائزية، ال بربرية وال دهمائية وال 
رعاعية، واملكانّية تقترن مبكانّية اإلنسان فهي مكانّية إنسانية 
وليس��ت ُمجّرد مكانّية بش��رية باملعنى ال��ذي حّددناه، وكذلك 
احلدثّي��ة فال بد أن تقترن باإلنس��ان لتصبح حدثّية إنس��انية ال 
ُمجّرد حدثّية بش��رية غرائزية، وُكل ذل��ك يصوغ خطاب التنوير 
فيم��ا ل��و أراد أن يقول ما يقول )خطابه ه��و ذاته أو خطاب غيره( 
في الوجود.ال يتقاطع خطاب ماهّية التنوير أو املاهّية كما تتبّدى 
تنويراً؛ ال مع الدين وال مع العلم رغم تقاطعنا مع البؤر العلمية 

األداتية التي يوظفها االس��تعمار وقوى االس��تحواذ والتس��لط 

التي ت��ؤّدي إلى ضي��اع اإلنس��ان أو هالك��ه، وال يتقاطع خطاب 

التنوير مع املاضي ش��رط أال يغرق اإلنس��ان في ماضويّة مقيتة 

تقدِّم نفس��ها كصوت ُمهيم��ن وال تراعي احلاضر واملس��تقبل؛ 

إذن يبقى اإلنس��ان يق��ول: "الفتى من قال ها أن��ا ذا"، األمر الذي 

يعني أن اإلنس��ان هو موجود إنساني في العصر الذي يعيشه ال 

بأمس��ه املاضوي الذي كان والذي ينغلق عليه سوى استثناءات 

عّدة. وكذلك ال يتقاطع التنوير مع الغد، فالتفكير التنويري ال بد 

أن يكون غدي في طبعه وهو يعّمر لإلنسان غده أو مستقبله.

ع الطائي لـ "                             ": الشاعر غزاي در
المبدعون األصالء هم الذين يرتفعون بالحداثة على مصاف اإلبداعات الراقية

التنوير بوصفه خطاًبا
 عن التفكير في الغد

ً
الوعي التاريخاني ليس بعيدا

ية العكر / بعقوبة / محافظة ديالى، مهندس استشاري / عضو نقابة المهندسين العراقية / عضو اتحاد المهندسين  مواليد 1951 قر
يوس في الهندسة من كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة بغداد )الجامعة التكنولوجية  العرب / حاصل على شهادة البكالور

يوس في اللغة العربية من كلية التربية بجامعة ديالى عام 2001 . حاصل على شهادة  حاليا( عام 1975، حاصل على شهادة البكالور
الماجستير في اللغة العربية / تخصص ) األدب ( من كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة ديالى عام 2018م . ومنذ أيلول 2018 وهو طالب دراسات عليا 
ية ما  / دكتوراه لغة عربية / أدب ، في كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة ديالى .عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق. أصدر سبع مجموعات شعر

ع ... أين الرفاق ؟  1980. القرى تنتظر القمر  1984. بالد ال يغلبها إال الحب  1987. البحر األخضر  1988.  بين عامي 1974 و1997هي: الرماد في الشوار
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ع�����ن الترجم�������ة

الش��عرية العراقي��ة بي��ن التع��دد والتناس��خ

* تقول في قصيدة العراق : 
 متنا وما زلنا عليِه منوُت     ونظل حتى 

يحضَر التابوُت
أرى قصيدتك محمل��ة بهموم العراق، 

ماذا ميثل إليك ذلك اإلنتماء ؟ 
- عندم��ا يك��ون احلدي��ث ع��ن العراق، 
أرى أن كلم��ة اإلنتم��اء تب��دو  فإنن��ي 
قاصرة ع��ن التعبير الدقي��ق والوصف 
إن  بالع��راق،  لعالقت��ي  احلقيق��ي 
عالقت��ي بالع��راق ه��ي عالق��ة ال��روح 
بالروح واملوجة بالبح��ر، إنها التماهي 
واإلمت��زاج والتداخ��ل، فالس��الم على 
الع��راق داراً وديّ��ارا، الس��الم عليه ماًء 
وأنهاراً، الس��الم عليه أشجاراً وأزهارا، 
الس��الم عليه غيوماً وأمطارا، السالم 
عليه أطي��اراً وأحجارا، الس��الم عليه 
دوراً ودوائَر، الس��الم عليه قباباً ومنائَر. 
وملن يعرفني وملن ال يعرفني أضيف: انا 
مثل القم��ر كلَّ يوم لي ح��ال ولكنني 
في جمي��ع األح��وال أحبُّ الع��راق، أنا 
مث��ل النج��وم أواج��ه الظ��الم باملزيد 
من التأللؤ، وأنا مثل رس��ول حمزاتوف 
أقايض ثروتي بنظرة حب إذا كانت تلك 
النظرة منِك أنِت، أنا مثل النخيْل ثابٌت 

...ثابٌت ال أميْل.
* مل��ا أدرك��ه الش��يب صب��غ الش��اعر 
َشعره باللون األس��ود وتطلع في املرآة 
ملي��اً وتنهد قال لنفس��ه : اآلن تدبرنا 
مش��كلة العمر، فلننظر كيف نعالج 
مشكلة الِشعرْ، هكذا يقول احلطيئة 
، فماذا تقول أنت في واقع الشعر اآلن ؟ 
- في السنوات السبع عشرة املاضية، 
إختلط��ت األوراق وكتب الش��عر من ال 
يعرف الفرق بني الفاعل واملفعول، ومن 
ال يع��رف الفرق بني البح��ر والتفعيلة، 

ومن ال ميلك أدنى مستوى من مستويات 
املوهب��ة والوعي الش��عري، وأرى أن من 
أس��باب هذه )املوجة الصاخبة( قصور 
النق��د عن القي��ام بواجبه، وس��هولة 
النشر، وتعدد منافذه، وفي مقابل كل 
ذل��ك هناك الش��عراء املبدع��ون الذين 
قدموا وما زال��وا يقدمون القصائد ذات 
اجلودة العالية واجلم��ال األّخاذ، وهؤالء 
هم إشراقة الشعر الراقية الباقية في 

العراق .
احلرك��ة  طبيع��ة  ع��ن  س��نتحدث   *
الثقافي��ة واألدبية بش��كل خاص في 
عقد الثمانينيات، مباذا إمتازت خصوبة 
الت��ي  لغته��م  ومعطي��ات  أفكاره��ا 

يتداولون بها ؟ 
 - أن��ا م��ن جي��ل الس��بعينيات، وف��ي 
الثمانيني��ات جاء بعدنا جيل ش��عري 
جديد، ع��اش وعايش احل��رب العراقية 
اإليراني��ة وش��ارك فيه��ا، وكان منط��ه 
الش��عري: قصي��دة النث��ر، وفي ظالله 
إنتعش��ت ه��ذه القصي��دة، ومتيز فيه 
ش��عراء وش��واعر، وكان ميث��ل إضافة 
حقيقية إلى مس��يرة الشعر العراقي 
خاص��ة واالدب العراق��ي عام��ة، وق��د 
رافقت مس��يرة ه��ذا اجلي��ل منتديات 
وف��ي  بغ��داد  ف��ي  الش��باب  األدب��اء 
احملافظ��ات، ومجالت ثقافي��ة متميزة، 
أبرزها مجلة )أسفار(، وفي الوقت الذي 
كان فيه اجليل الثمانيني يقدم إبداعه 
األدب��ي، كانت هناك أجي��اٍل أخرى لها 
وجودها احل��ي على الس��احة األدبية، 
والس��تيني،  الس��بعيني  مثل اجلي��ل 
وكان التالق��ح ب��ني األجي��ال اخملتلفة 

كبيراً.
* الش��عراء ش��فيق الكمال��ي وعب��د 
ال��رزاق عب��د الواح��د وحميد س��عيد 
وآخ��رون، أقتس��موا تاريخ الش��عر من 

عقد السبعينيات وحتى التسعينيات 
من القرن املاض��ي، إلى أي جيل تنتمي 

وقصائدك معاً ؟ 
��� أنا من جيل الس��بعينيات الشعري 
ف��ي الع��راق، وق��د أصدرنا ان��ا وخزعل 
املاج��دي وعبد احلس��ني صنكور دعوة 
كان عنوانها )دع��وة لكتابة القصيدة 
اليومي��ة، حتوي��ل احلل��م الف��ردي إلى 
حل��م جماع��ي(، وقد نش��رتها مجلة 
)الكلم��ة(، ف��ي عددها اخلام��س الذي 
صدر ف��ي أيل��ول 1973م، واليوم يجري 
معاملة ه��ذه الدعوة معامل��ة البيان 
اجلامع��ات  ف��ي  وتُ��درَّس  الش��عري، 
العراقي��ة )الدراس��ات العلي��ا(، بع��د 
أن أصبح��ت وثيق��ة أدبي��ة تعل��ن عن 
والدة جي��ل الس��بعينات ف��ي العراق، 
وكانت م��ن أبرز مقومات ه��ذه الدعوة 
اإلنتقال م��ن احللم الف��ردي إلى احللم 
اجلماع��ي تخلص��اً م��ن اإليغ��ال ف��ي 
الفردي��ة واألناني��ة، أما حميد س��عيد 
فهو من اجليل الس��تيني، وعبد الرزاق 
عبد الواحد من اجليل اخلمسيني، وقد 
صدرت مجموعته الشعرية األولى عام 

1950 وكان عنوانها  )لعنة الشيطان( 
، وكذلك شفيق الكمالي . 

* الكثير من احلكومات تكرم مبدعيها 
والش��عراء بوج��ٍه خ��اص وتضعه��م 
في س��لة العصافي��ر، برأي��ك ما مدى 
اإلهتم��ام بهذه الثل��ة وخصوصاً بعد 

عام 2003؟ 
�� جمي��ع احلكومات الت��ي جاءت بعد 
اإلحت��الل وحلد يومن��ا هذا، ل��م تفكر 
بخدمة الش��عب وتكرميه، وإنش��غلت 
مب��ا هو بعي��د عن طموحات��ه وأحالمه 
واملبدعون  ومتطلبات حياته،  وهمومه 
والش��عراء م��ن الش��عب ، ومثلما لم 
يحص��ل الش��عب عل��ى ش��يء ، ل��م 

يحصلوا هم أيضاً على أي شيء . 
* مفت��اح واح��د للدخول إل��ى النقاد ، 
فماذا تق��ول إليهم، وهل إنصفوك في 
مش��وارك مع الش��عر، وما هي رؤيتك 
عن واقع النقد األدبي للش��عر بشكل 

عام ؟ 
- كت��ب عني الكثير م��ن النقاد ، قدمياً 
، منه��م : عب��د اجلب��ار داود  وحديث��اً 
البص��ري ، طراد الكبيس��ي ، د. فاضل 

عب��ود التميم��ي ، د. إي��اد عب��د الودود 
احلمدان��ي ، د. عل��ي متع��ب جاس��م ، 
هش��ام القيس��ي ، د. حس��ني سرمك 
حس��ن ، عدنان أب��و أندلس ، بالس��م 
إبراهي��م الضاح��ي ، حمي��د العنب��ر 
اخلويل��دي ، وغيره��م ، ول��و حتدثت عن 
النق��د في الوقت احلاض��ر ، لوجدت أن 
النق��د األكادميي قد أصب��ح فاعالً في 
احلي��اة االدبي��ة ، وق��د جنح في كس��ر 
احلاجز الذي كان قائماً في السابق بني 
اجلامعة واألدب املعاصر ، وأصبح النقد 
االكادميي ذا أثٍر كبير في الكش��ف عن 
جماليات اإلبداع األدبي بشعره وسرده 
، وف��ي تواصل��ه مع اجلديد ف��ي الواقع 
االدبي ، وانفتاحه عليه ، وفي اإلنفتاح 
النقدي��ة  واإلجتاه��ات  املناه��ج  عل��ى 
احلديثة في العالم ، أما النقد بحركته 
اإلعتيادي��ة فل��م يق��م بواجب��ه ف��ي 
الكشف والتمييز والتمحيص وحتديد 
الطبقات ، وقام بعضه على اجملامالت ، 
وفّر بعضه اآلخر من اجلانب التطبيقي 
إلى اجلانب التنظيري ، ليكون في منأى 

عن حتمل املسؤولية .

يز حاوره / علي صحن عبدالعز

د. رسول محمد رسول

 الفعل اإلبداعي األدبي مبختلف أجناس��ه 
ه��و انزي��اح اللغة عن ال��كالم املألوف لدى 
العام��ة ، لتأس��يس نظ��ام لغ��وي حت��رري 
يتجاوز النظام السائد في املعارف اللغوية 
األخ��رى، وه��ذا يتمثل بق��وة اخلي��ال وثورة 
اإلب��داع التي تنبئ عن تش��كل الفاظ ذات 
دالالت معنوية ناقلة ألحاس��يس ومشاعر 
وم��ا يختل��ج ف��ي ق��رارة منش��ئ الن��ص 

ليتشكل أدبا يؤسس لثقافة أمة.
وإلحال��ة ه��ذا النص إل��ى لغة أخ��رى البد 
م��ن ترجمته��ا لتعريف ثقافة ه��ذه األمة 
وجتربتها األدبية ش��عرا أو نث��را .. وقد أولي 
الش��عر اهتماما أكث��ر بالترجمة من النثر 
باعتب��ار النث��ر رواي��ة او قص��ة او أي ن��وع 

آخر خس��ارته ليس��ت كبي��رة إذا ما قيس 
بالش��عر، فترجم��ة )كليل��ة ودمن��ة ( البن 
املقف��ع تضاهي النص األصلي، ألن الكاتب 
هن��ا ميتل��ك فض��اءات واس��عة تتي��ح له 
صياغات أكثر وتفصيال لتفس��ير مضامني 
احل��دث او املوض��وع عب��ر س��رد مجموعة 
من العبارات واملفردات املناس��بة لس��ياق 
النص واخل��روج منها وقد احت��وى ما أراده، 
وخللو النثر من الرموز والتشكيل اإليقاعي 
ال��ذي  والتش��ظي  وال��دالالت  واإلش��ارات 

يتخلل الشعر .
ولكون الترجمة له��ا دور مهم في تضمني 
)االنثروبولوجي��ا ( ب��ني احلض��ارات اخملتلفة 
وتعمي��ق األواص��ر املعرفي��ة والثقافية لذا 
اتس��عت مس��احة نقد الترجمة األدبية ، 

واختلفت اآلراء في ذلك.
ي��رى بعض النقاد في النصوص الش��عرية 
اس��تحالة الترجم��ة ألنها خيان��ة للنص، 
وي��رى آخ��رون انه��ا تطع��ن ب��روح الن��ص 
وحتيله ال��ى نص عقيم ال مي��ت الى النتاج 
اإلبداعي عند منش��ئه ، واعتمد املتقدمون 

في ارأئه��م انطالق��ا من مقول��ة اجلاحظ 
الش��هيرة : ) اليج��وز عليه النق��ل ، ومتى 
م��ا حول تقط��ع نظمه وبط��ل وزنه وذهب 
حس��نه ، وس��قط موضع التعجب فيه( ، 
ويرى الدكتور عبد الغفار مكاوي ) الش��عر 
اليُس��تطاع أن يترج��م (، ) وان��ك لن تلقى 
هذا الش��اعر أو أي ش��اعر آخر اال في لغته 
(. ويقول: الكات��ب زكريا احمد بأن املترجم 

خائن للنص. 
وحسب رأي الفيلسوف جاك  دريدا ) تغدو 

الترجمة لعنة ورحمة في الوقت ذاته (
واعتم��اد ه��ذه االراء، حس��ب رأي��ي، عل��ى 
والص��ورة  والدهش��ة  واجل��رس  املقاط��ع 
الشعرية واالشارات والداللة التي يضمنها 
النص ف��ي لغته قبل الترجمة اس��تحالة 
ايرادها في الن��ص املترجم ، لذا فالترجمة 
الش��كلية أي احلرفي��ة  )املعن��ى باملعنى (
ال ميك��ن له��ا ان تنق��ل لن��ا بواط��ن النص 

ومضامينه الثقافية .
فمثال العبارات او اجلمل القصيرة الداللية، 
اوم��ا يس��مى باالنكليزي��ة ) ) idiomتقول 

 )  it is raining cat and dog( العب��ارة 
الترجم��ة احلرفية للجملة ه��ي انها متطر 
قطط��ا وكالب��ا ، بينما املراد ه��و انها متطر 
بغ��زارة أو املط��ر الهتون او الهط��ل مثلما 

يقال في اللغة العربية .
ام��ا ال��رأي االخ��ر في��رى ان الترجم��ة إذا 
م��ا احت��وت عل��ى مقوماتها األساس��ية،  
فيمك��ن ان حت��دث نص��ا إبداعي��ا يضاهي 
الن��ص املترجم ، فتجم��ع اغلب اآلراء على 
إن املترجم يجب أن يكون  ش��اعرا وقد حاز 

على ادواته التي تتيح له ذلك .
فترجمة احمد الصافي النجفي لرباعيات 
اخلي��ام نال��ت  استحس��ان اجلمي��ع،  الن 
املترجم كان قد ح��از على الدراية واملعرفة 
وخفايا النص قبل الترجمة، وهو في األصل 
شاعر مجيد وهو املنشود، الن النص يجب 
ان يحي��ل الق��ارئ ال��ى اس��تنطاق الوعي 
واس��تدراجه الى افقه واس��تلهام مخيلة 
القارئ وش��حذ أفكاره وهو بهذا يعمل الى 
املش��اركة في صنع النص املتشكل، وهذا 
ه��و أرقى أن��واع الترجم��ة ، وكذلك بعض 

الترجم��ات التي أسس��ت لوع��ي املتلقي 
ببراعته��ا مث��ل ترجم��ات )ريلك��ه ،وت.س 
اليوت ،وترجمة الكوميديا االلهية ،لدانتي 
االيطال��ي ( وهناك نوع اخ��ر من املترجمني 
الذين هم على مس��توى ثقاف��ي اعلى من 
منش��ئ النص، فوج��دت أكث��ر الترجمات 
عن��د األدي��ب أن��ور حس��ن موس��ى والذي 
يحيل النص املترج��م الى نص جديد كليا 
يختلف ع��ن أصله، وهذه س��مة الترجمة 
عنده فتجد قصائ��د متواضعة في لغتها 
وقد أحالها الى نصوص إبداعية متكاملة 
األط��راف ف��ال تأطي��ر للدالل��ة عن��ده، لذا 
االنبعاث يتس��امى الى الدهشة واكتمال 

الصورة الشعرية .
ام��ا اذا كانت احلال��ة الثقافي��ة للمترجم 
دون ذل��ك تكون الترجمة ش��كلية )املعنى 
باملعن��ى( ل��ذا تأت��ي النص��وص خالية من 
اإلحس��اس والتأث��ر والتأثي��ر والتي يبحث 
عنه��ا الق��ارئ ، وهذا م��ا جنده ف��ي اغلب 
الترجمات غير الرصينة خالية من األنساق 

والدهشة وفقدان الهوية .

فرنس��يني  لش��عراء  الترجم��ات  فاغل��ب 
ج��اءت  ايطالي��ني،  او  روس  او  انكلي��ز  او 
ترجماته��م خالف��ا عم��ا أش��يع عنه��م 
ف��ي ترجماته��م الش��خصية اال القليل ، 
فالق��ارئ يبح��ث عن الهالة التي رس��مت 
لهذا الش��اعر وعن قوة تأثيره في الشعراء 
العرب  ، كما قيل عن ) آرتر رامبو ( الش��اعر 
الفرنسي جند اغلب الترجمات التي نشرت 
له لم تستوعب مكانته  الكبيرة كما هي 
ف��ي نصوصه وم��ا أثير عن��ه ، فهذا عباس 
بيض��ون اب��رز املترجمني ل��ه ال��ى العربية 
يقول: ) لم نقرأ رامب��و واكتفينا باالفتخار 
ب��ه ونس��بنا اليه ش��يئا اليش��به ش��يئا( 
وترجم��ة صدقي اس��ماعيل كانت اغلبها 

عن حياته .
وفي ختام مقالنا نس��تحضر رأي الدكتور 
عناد غزوان: )) ان اإلبداع في النص املترجم 
يج��ب أن يقابل اإلبداع ف��ي النص األصلي 
وتلك هي املس��ؤولية االجتماعية واألدبية 

للمترجم (( .

 م��ن الثاب��ت ان لتع��دد االص��وات اهمية 
ال تغف��ل بتاتا، في ارس��اء دعائ��م ثقافة 
تعكس التن��وع في الرؤيا مب��وازاة التدفق 
احليات��ي، فاذا كانت هن��اك جتارب عميقة 
وخصب��ة مس��تمدة م��ن ايق��اع حيات��ي 
متجدد ،ومتش��كل في اطار رؤيوي، يعبئ 
كل الزخ��م الذي يحتوي واق��ع التحوالت 
والتطورات ، فمن شان هذا ان ينتج ويولد 
نوعا ادبيا بش��كل عام ، وشعري بشكل 
خ��اص ، وه��ذا برأي��ي م��ا يفس��ر انطالق 
الريادة الش��عرية العراقي��ة ،ورمبا العربية 
) كظاه��رة (، ف��ي الس��نوات االخي��رة من 
اربعيني��ات الق��رن املاض��ي، اوال الكتمال 
التش��كل الدولتي للعراق، مؤسس��اتيا، 
وثاني��ا ان مدين��ة) بغ��داد( حص��را، ب��دت 
تتمت��ع مبواصفات مديني��ة ال تختلف عن 
بقي��ة م��دن العال��م االخرى كثي��را، وهذا 
بدورة حتم ايقاع��ا جديدا لها في مجمل 
التركيبة البنيوية احلياتية العامة، لذلك 
اصبح مس��وغا ربط بروز اس��ئلة جديدة 
حول ق��درة االش��كال الثقافي��ة القدمية 
ف��ي احت��واء املتغي��رات اجلدي��دة ، فقدرة 
االدب تتمث��ل في االس��تجابة الس��ريعة 
للصي��رورات في كليته��ا وعند كل حلظة 

من حلظ��ات التاريخ ، فالتحول في البنية 
االجتماعية )املدينية( شكل توترا ينبغي 
محض��ه اهتمام��ا خاص��ا ف��ي تداعياته 
الالحقة في االش��كال الش��عرية بعيدا 
عن التقس��يمات اجليلي��ة ) زمنيا(، وعلى 
اساس العقود من الزمان، فهذا التقسيم 
لي��س باملعي��ار احلصي��ف ،ف��ي معاين��ة 
التب��دالت في واق��ع الس��احة االدبية، ان 
فعل التغي��ر- كما هو مع��روف-  يقع في 
فص��ل تراكم��ي طوي��ل االم��د او قصيره 
،تفرض��ه عل��ل خارجي��ة ، اال ان التغّي��ر 
النوعي احلاس��م يقع ف��ي حلظة الضرورة 
التي تس��توجب ه��ذا التغّي��ر ،وهذا يعد 
مفهوم��ا عام��ا ، ولكن التغّي��ر في حدود 
الثقاف��ة او جتاربه��ا او اختياراتها متنوع، 
الن��ه يحص��ل عن��د مجم��وع التغيرات 
العام��ة واخلاصة منها للن��وع االدبي ، اي 
انها تكم��ن في نواة ،ونس��يج معقد في 
الثقاف��ة ليس انعكاس��يا مباش��را، امنا، 
يتداخل مع ماهية الثقافة بالذات، او رمبا 
تفرزه استش��رافات مس��تقبلية تس��بق 
االح��داث قبل حصوله��ا ،وه��ذا ما ميثل 
القيم��ة االس��تراتيجية للثقاف��ة ، النها 
تعم��ل بحافز املس��اهمة ف��ي التحضير 
له��ذا التغير،وهي النظرة التي تتمثل في 
قدرة اخمليلة على رؤية ش��كل املس��تقبل 
منكش��فا في تش��كيالت ابداعية حتمل 
جميع مش��روعيتها االنسانية، في ضوء 
م��ا س��بق ميك��ن ان نلمس احلاج��ة التي 
تكم��ن خل��ف التح��ّول الذي ج��رى على 
ش��كل القصيدة - ش��كليا ورؤيويا - والن 
الش��عر مرهف احل��س ،وله من اجملس��ات 
التي متتد نحو اعماق بعيدة ، اذ يس��تمع 
ملا لم يس��تطعه االّخر،  ولهيمنة الشعر 
على الواقع الثقافي حينذاك ،وس��يطرته 
م��ع  باملقارن��ة  االدبي��ة  الس��احة  عل��ى 

االجن��اس االدبية االخرى، ف��كان ان ترتب 
عليه حتس��س جملة املتغي��رات ،لذا نرى 
ان قصيدة الرواد اكثر اقداما على مستوى 
التبلور على مس��توى بناء كيانها اجلديد 
بغي��ة تعني وترس��يخ اش��كالها ،ثم في 
س��نوات اخلمس��ينيات كانت اكثر سعيا 
نحو التعميم والثب��ات ،والحقا القصيدة 
الت��ي يطل��ق عليه��ا بالس��تينية ،كانت 
راغب��ة ف��ي اخلوض ف��ي جتارب اس��لوبية 
ش��تى، اذ تداخل��ت م��ع واق��ع سياس��ي 
متأزم واس��تثنائي ، فعمدت الى ان تكون 
اكث��ر تغايرا عما قبلها ،وانطوت على رؤى 
غير مألوفة ، محدث��ة نوعا من القطيعة 
عم��ا س��بقها، القصيدة لدى - الس��ياب 
- لم تقط��ع جميع اخلي��وط التي تصلها 
مع القصيدة العمودي��ة ،وهذا االمر ليس 
باملس��تغرب اذا ما تاملنا طبيعة الذهنية 
القائمة آنذاك او تركيب الذائقة الشعرية 
املهيمن��ة ، وه��ذا ما ارادت ان تش��ير اليه 
الش��اعرة - ن��ازك املالئك��ة- ف��ي كتابها 
)قضاي��ا الش��عر املعاص��ر(، ف��ي اصرارها 
على تسمية القصيدة اجلديدة ب)قصيدة 
باش��تغالها على بحور  التفعيلة(وذل��ك 
ش��عرية بعينه��ا دون االخ��رى ، للتلميح 
بان الش��عر اجلديد ال ين��وي مغادرة االوزان 
الشعرية ،بقدر ما هو انتقاء  لها متوائما 
م��ع رؤية جدي��د،  فالتنوع الش��عري جاء 
مقترن��ا برؤي��ة جدي��دة للحي��اة ولي��س 
عبر اش��كال تخ��ص ديكورات��ه وتقنياته 
فحس��ب، وهذا يؤكدة الش��اعر )ادونيس( 
في كل مناس��بة ، فالتغّي��ر هو رؤيوي في 
عم��وم احلي��اة وبالتال��ي ف��ي العالقة مع 
ظواهره��ا، جترب��ة الش��عر العراقي الحقا 
انفتح��ت عل��ى جت��ارب عربي��ة وعاملي��ة 
كثيرة، وعن��د التوقف في املرحلة الراهنة 
،سندخل في نوع من االشكالية القائمة 

على تعددية التجربة الشعرية من ناحية 

والتناسخ من ناحية ثانية ،وبفحص عام 

جند ان االصوات ومنذ سنوات الثمانينيات 

حتدي��دا ل��م تت��رك س��انحة او فرصة في 

اخلوض ف��ي مغامرات وجتارب ع��دة ،جتاهر 

ف��ي نزوعه��ا ف��ي اج��راء ش��عري مفارق 

ومقاطع ع��ن كل املوروث وذل��ك بالتوجه 

الى التعامل م��ع اللغة بدواع��ي تثويرها 

او تفجيره��ا، او اع��ادة اكتش��افها بغية 

الوصول الى اثر شعري يتباين عما سبقه 

،وعن��د تلم��س املعط��ى التطبيق��ي من 

خ��الل التأمل العميق ف��ي بنية القصائد 

الت��ي حتتويها اجملاميع الص��ادرة، لم نعثر 

اال عل��ى القلي��ل الذي يبلغ الى مس��توى 

التنظير - الذي سبق الشروع في الكتابة 

- واغلب تلك القصائد ،خاضعة ومأخوذة 

من جتارب ومالمح تفاعلت مع اصوات في 

الساحة الش��عرية العربية ،انسي احلاج 

،ادونيس ،س��ليم بركات ،عب��اس بيضون 

،شوقي ابو ش��قرا ،وغيرهم ،وكما يتضح 

من تشكيل القصائد انها تنطلق من بؤرة 

مستلة ومستنسخة من خارج جتربتها ، 

وهذا الفعل اقحامي يفصل الرؤية واخلبرة 

الش��خصية عن لغ��ة القصي��دة ،لذلك 

تضمنت هذه التجربة قدرا من االنتقائية 

املنفصلة عن ح��رارة التجربة ،طبعا هذا 

بع��ض م��ن كل، اال ان تط��ورات املش��هد 

الش��عري الراه��ن تش��ير الى ان��ه يتراوح 

بني جتارب هي امت��داد الخرى انبثقت منذ 

ثمانينات الق��رن املاضي متثلت بالقصيدة 

املطلق��ة ف��ي انفتاحها وب��ني انهماكها 

الكلي بالش��كل النث��ري للقصيدة احلرة، 

وفيما يخص االخيرة فلها حديث اخر.

 رزاق عداي 

عباس النجار 
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ملحمة التكتك .. نصوص نثرية ل� يحيى السماوي

الى جميع شهداء ثورة اخلامس والعشرين 
الذي��ن  الس��لمية  اكتوب��ر  م��ن 
س��قطوا مضرجني بحب العراق 
والى الذين لم يستش��هدوا بعد/  
بهذا اإلهداء يدون الشاعر الكبير 
يحيى السماوي بحبر الشجاعة 
والوفاء ملحمة انتفاضة تشرين 
وش��عرية  نثري��ة  نص��وص  ف��ي 
خالله��ا  م��ن  الس��ماوي  أك��د 
انتماءه بق��وة لألحرار وقضاياهم 
وم��ا  وتطلعاته��م  وهمومه��م 
انط��وت علي��ه ه��ذه الفت��رة من 

قهر ودم ودم��ع وعذابات وبط��والت يقيناً 

س��يخلد التاريخ اس��مه كش��اعر مولع 

باحلري��ة والرغب��ة ف��ي التغيي��ر متوهج 

بالص��دارة ف��ي خانة الش��عراء املقاومني 

ألس��ياد امل��وت والظ��الم في عص��ر كامت 

الصوت والقت��ل املمنهج لكل من يحاول 

حترير العراق م��ن خاطفيه ليكون 

السماوي املهموم باحلرية واألحرار 

وش��جونها  وش��ؤونها  وبالب��الد 

قنديل الشعر في ملحمة تشرين 

وصاحب النص املق��اوم الذي كان 

له أبل��غ األثر عل��ى تضاريس هذه 

االنتفاض��ة وخي��ر ش��اهد عل��ى 

أحداثها وتضحيات ش��بانها من 

أجل وطن ترفرف عليه رايات احلب 

والسالم والوئام. 

ح��ني يدور حدي��ث عن رواية او قصة مصرية، غالبا ما نس��مع واح��د او اكثر من 
بني املتحدثني، يقول انه لم يقرأها وامنا ش��اهدها فيلما! ويذكر اس��ماء املمثلني 
البارزين فيه واسم اخملرج احيانا .. الاحتدث هنا عن الوسط الثقافي بل عن الناس 
العادي��ني الذين وصلته��م الثقافة املصرية، ليس بجه��د مثقفيها او مبدعيها 
وحدهم، بل بتكامل املؤسس��ات هناك، وتداخلها مع بعضها البعض، فاالديب 
املصري يكتب وعينه على الس��ينما او التلفزيون، ولعله يتخيل وجوه املمثلني، 
بني الس��طور، اثناء الكتابة! الن عمله س��ينتج فيلما او مسلسال او مسرحية، 
وما عليه س��وى ان يقدم نصه وس��يجد من يتلّقفه منه ومن يسّوقه، ويحتفي 
ب��ه نقدي��ا من خ��الل الصحافة ووس��ائل االع��الم، وبذلك ف��ان كل جهد هناك 
مرصود ومثّم��ن .. هذا التكامل قدم الثقافة املصرية للبل��دان العربية والعالم، 
وعّرف الس��واد االعظم من الناس مببدعيها ومثقفيها، الن الذي لم يقرا الرواية، 
سيش��اهدها عمال فنيا يتابعه في الس��ينما او املس��رح، او وهو مس��ترخ  في 
بيته وبني افراد اس��رته من خالل التلفزيون. واالمر اليختلف مع النتاج الس��يري 
والتس��جيلي مبختلف اش��كاله، فمن لم يق��را كتاب صالح مرس��ي عن رافت 
الهج��ان، مثال، سيش��اهده في مسلس��ل، وكذل��ك النتاج التاريخ��ي والديني 
والسياس��ي واالجتماع��ي ال��ذي يجتهد املصري��ون في تقدميه من خ��الل الفن، 
وبواس��طة كتاب الس��يناريو، ليغطوا مش��هد احلي��اة هناك ويجعل��وا عجلة 

الثقافة في دوران مستمر. 
لعلي لم اقل ش��يئا جديدا، فالكل يعرف هذا، االّ ان الش��يء الذي دفعني لهذه 
املقارب��ة، هو احساس��ي باغت��راب املثقف��ني واملبدعني العراقي��ني عن بعضهم 
البعض، لدرجة انهم لم يعرفوا قيمة ومقدار جهود زمالئهم خارج مش��اغلهم 
االبداعية اخلاصة، وهنا الأعمم بالتاكيد .. في االشهر االخيرة تلقيت من اصدقاء 
اس��اتذة في حقل االعالم، بعض اصداراتهم ف��ي مجال تخصصهم، ووجدت ان 
م��ن الواجب االخالقي قراءتها، اذ اهداني اس��تاذ االعالم د. كاظم املقدادي ثالثة 
كتب، وقبله اهداني االس��تاذ زيد احللي كتابا بعنوان )الس��نني ان حكت( وايضا 
تلقيت كتابني من الدكتور طالب س��عدون تضمنا اعمدة ومقاالت صحفية )نّد 
الرئي��س( و)يوميات صحفي(، وبعد ان قرات هذه الكتب وجدت ان مازقنا الثقافي 
يكم��ن في ه��ذا التباعد واالنطواء على انفس��نا او اجناس��نا االبداعية من دون 
التوس��ع في معرفة االجناس االخرى بشكل مناسب، كمدخل لتكامل ثقافي 
مطل��وب وضروري، فالعالقة بني االدباء والس��ينمائيني، مث��ال، تكاد تقتصر على 
العالقات الشخصية للبعض، بافتراض ان لدينا سينما! وكذلك املسرح وبقية 
االجن��اس الكتابية التي الغنى عنها ألي مهتم ومثقف، الن الذي يريد توس��عة 
مدارك��ه الميكن له ان يبقى اس��ير ق��راءة جنس كتابي معني، كونه س��يتصحر 

ويشعر بالغربة امام سعة املعارف والفنون والعلوم ايضا. 
لق��د وقفت عن��د قراءتي للمق��دادي على عق��ل مثقف لم اكن اع��رف حجمه 
احلقيقي من قبل، لالس��ف، وهذا تقصير مني، ولعله هو ايضا لم يقرأني! واالمر 
كذل��ك مع االس��تاذ احللي الذي قدم جه��دا رائعا في اقتحام��ه عوالم مثقفني 
مهم��ني ومن مختلف االجناس، ليعطي ملش��غله الصحفي س��عة يحتاجها، 
ليكون اكثر التصاقا بقضايا احلياة والثقافة، واالمر كذلك مع د. طالب س��عدون 
ال��ذي وجدت في اعمدته ومقاالته ما يس��تحق ان يطلع علي��ه املبدع في االدب 
وغيره، الن العمود الصحفي ومقال الراي باتا من اهم وس��ائل صنع املزاج العام 

للشعوب.    
مازقن��ا يتمث��ل في ان واقعن��ا الثقاف��ي اقرب الى الش��للي، ويفتق��د الختالط 
اجناس��ه وتفاعلها االّ في مناس��بات خاصة، وتكون اللقاءات غالبا غير مثمرة، 
واالّ كي��ف ميكن فهم وجود هذا الكم الكبير م��ن االعمال االدبية من دون ان جتد 
طريقها للسينما او املسرح او الدراما، ولو بنسبة قليلة؟ مع مالحظة ان العراق 
يعان��ي اصال من قلة كتاب الدراما وضعف واضح في هذا اجلنس االبداعي، ولعل 
اس��تثمار االعمال االدبية كمرجعية، سيساعد السيناريست على خلق تصور 

اشمل واوسع للموضوعة املتناولة.
اليداخلنا الش��ك في ان غياب التكامل املؤسس��ي من خالل ضعف مؤسس��ة 
الثقافة بش��كل عام، واهمالها من قبل الدولة، السيما بعد العام 2003 اسهم 
في تكريس واقع كان يعاني بشكل ملحوظ مما ذكرنا، لكن املؤكد ليس بالدرجة 

املؤملة التي بات عليها االن! 

 عن منشورات االحتاد العام لألدباء والكّتاب 
في العراق صدر الكتابان، الكتابة على جدار 
أبيض - نقد - للناقد علوان السلمان .. . بحر 

أزرق.. قمر أبيض - رواية - للقاص والروائي 
حسن البحار فألف ألف مبارك لألديبني 

العزيزين، وللوسط الثقافي .
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