رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري
مدير التحرير
رئيس التحرير
منــذر عبـد الحـر عبد االمير المجر

عن ِّ
بشيء من االرتباك
الشعر
ٍ
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قصة لماذا القصب أجوف؟

الوطن الذي ُيعانق الشمس

االفتتاحية

وفد اتحاد االدباء يلتقي السيد رئيس مجلس الوزراء

5

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

أ.ث -خاص
التق��ى الس��يد رئيس مجل��س الوزراء األس��تاذ
مصطف��ى الكاظمي عصر اخلمي��س  ٢٥حزيران
 ٢٠٢٠وفداً م��ن احتاد أدباء الع��راق ،للتباحث في
ش��أن الثقافة العراقية ،وقضاي��ا األدب وامللفات
املهمة والعاجلة لدعم التوجهات الوطنية.
وبحض��ور الس��يد وزي��ر الثقافة د.حس��ن ناظم
والس��ادة املستش��ارين الكرام ،ط��رح وفد احتاد
األدباء جملة أمور أهمها:
 .١االعتماد على الثقافة بوصفها مصداً للعنف
اإلره��اب ،وتفعيل دورها في دعم توجهات الدولة
نحو حتقيق مجتمع آمن.
 .٢الكش��ف العاج��ل عن مصي��ر اخملتطفني من
األدباء والناش��طني ،واإلس��راع بتتبع ملفاتهم،
وباألخص الزميلني توفيق التميمي ومازن لطيف.
 .٣تكوي��ن صندوق س��يادي لدع��م الثقافة بكل
أصنافها األدبية والفنية.
 .٤تش��كيل خلي��ة خاص��ة لدع��م املتظاهرين
والتنس��يق معهم وحتقيق مطالبه��م الوطنية
والثقافية.
 .٥ص��رف منحة األدب��اء والفنان�ين والصحفيني
ودعم قيمتها املالية.
 .٦تخصيص مق��رات ثابتة الحت��ادات احملافظات،
وضمان تعاون احلكومات احمللية مع االحتادات في
احملافظات.
 .٧دعم املهرجان��ات األدبية الكبي��رة ،واعتبارها
أولوية وطنية تهتم بها مفاصل الدولة بتنسيق
عال ب�ين اجله��ات املس��ؤولة عن ه��ذه امللفات،
ٍ
واستثمار بعض من أبنية الدولة املهملة خلدمة
الشأن الثقافي.
أراض لألدباء فهم الش��ريحة
 .٨تخصيص قطع ٍ

األديب وصفته

الوحيدة التي لم تتس��لم قطعة أرض على مدى
خدمتها األدبية للوطن.
 .٩اإلس��راع بتش��ريع قانون الضم��ان الصحي،
وإي�لاء مل��ف املصاب�ين باألم��راض اخلطي��رة
واملستعصية أولية كبرى.
 .١٠س��ن القوان�ين الس��اندة للثقاف��ة واألدب
واإلس��راع به��ا ،مث��ل قان��ون اجملل��س الوطن��ي
للثقافة ،والتفرّغ األدبي واخلدمة األدبية إلى غير
ذلك من قوانني.
 .١١اإليع��از ل��وزارات الدول��ة لش��مول األدب��اء
بالتخفيض��ات ف��ي مج��ال النق��ل وغي��ره من
اجملاالت ،والتنسيق مع هذه الوزارات لتنفيذ هذه
امللفات.
 .١٢تفعي��ل دور األدب��اء ف��ي اإلش��راف عل��ى
االنتخاب��ات البرملاني��ة املقبلة ،واإلف��ادة من دور

املثقفني.
 .١٣حتويل جانب كبير من القصور الرئاسية إلى
مكتبات عام��ة ،وتخصيصه��ا للمعنيني باألمر
خلدمة الشأن الثقافي.
إلى غير ذلك من أمور ثقافية وأدبية ،وسط نقاش
حر ومباشر،
ه��ذا وق��د رحّ ب الس��يد رئي��س ال��وزارة بكل ما
طرح ،ووعد بالس��عي احلثيث لتخصيص قطعة
أرض ف��ي كل محافظة ،لبن��اء مقرات لالحتادات،
مع بن��اء دور لألدباء ،كما وعد وم��ن خالل جهازه
من املستش��ارين مبتابعة كل ما طرح والس��عي
لتنفيذه ،وس��يتم اعتب��ار وزارة الثقافة وزارة لها
األولوية في كل ش��يء فمش��كلة البلد ثقافية،
ّ
وحله��ا يكم��ن ف��ي التواص��ل م��ع املثقف�ين،
واالستماع إلى آرائهم.

اتحاد األدباء ينعى كوكبة من اعضائه
أ.ث -خاص
نع��ى االحتاد العام لالدب��اء والكتاب في الع��راق ،كوكبة من ادبائه
الذي��ن رحلوا في االس��ابيع االخيرة ..اذ نعى الش��اعر قيس مجيد
املولى الذي رحل يوم  11-6-2020بعد معاناة مع املرض ،وفي يوم 20
من الشهر نفسه نعى االحتاد االديب والفنان جبار مويعز التميمي
اصابت��ه بفايروس
ال��ذي رح��ل ف��ي مدينت��ه العم��ارة بعد
ايضا نع��ى االحتاد
كورون��ا ،وفي يوم  21من الش��عر نفس��ه
الشاعر واملس��رحي حيدر احليدر الذي رحل في بغداد بعد رحلة

معان��اة طويل��ة مع املرض ،وفي يوم  22من الش��عر نفس��ه ايضا،
نعى االحتاد الروائ��ي والقاص حميد الربيعي الذي رحل بعد معاناة
طويلة مع مرض الس��رطان .كم��ا نعى االحتاد ي��وم  3متوز اخلطاط
الكبير واالديب يوس��ف ذنون الذي توفي في مدينته املوصل ،تاركا
ارث��ا كبيرا ف��ي هذا الفن الذي يع��د آخر رواده الكبار ف��ي العراق ..
وقد ّ
ذكر االحتاد بالسير االبداعية واالنسانية العطرة لهؤالء االحبة
الذين س��يتركون فراغا كبيرا ،مثلما ترك رحيلهم أملا وحسرة في
قلوب اصدقائهم ومحبيهم  ..الرواحهم جميعا الرحمة والسالم .

ال يوجد أديب ف��ي العالم كله ال يحمل صفة يتميّز بها مجاله األدبي
 ,وه��ذه الصفة ه��ي الغالبة على األديب حتى ل��و كان يكتب في أكثر
من مجال  ,وحني ينتمي األديب عندنا إلى اإلحتاد العام لألدباء والك ّتاب
ف��ي العراق  ,فهو يتق ّدم بصفة محددة تؤهله للقبول من قبل اللجان
ف��ي عضوية االحت��اد  ,كأن يكون قاصا أو ش��اعرا أو مترجم��ا أو ناقدا
أدبي��ا أو كاتب��ا متخصصا مبجال ما من الكتاب��ة  ...إلخ  ..من الصفات
واملس��مّ يات الت��ي تتعلق مبج��االت األدباء والك ّت��اب  ,وال توجد صفات
متع��ددة في هوي��ة األديب س��وى في مجال الس��رد رمب��ا  ,فقد يكون
الق��اص روائيا أيضا  ,ولو أن في البلدان التي أصغت لهاجس تخصص
التخص��ص  ,ال توجد هاتان الصفتان متالزمت�ين  ,املهم أننا وإن كتب
بع��ض أدبائن��ا – وأنا منه��م – في أكثر م��ن مجال أدب��ي إال أن الصفة
الغالبة عليه هي التي تسمه ويحمل اسمها .
أس��وق هذا التق��دمي وأنا أتابع بني احلني واآلخ��ر إطاللة من أديب معني ,
ترد حتت إس��مه ثالث صفات مترادفة  ,مثل الش��اعر والقاص والروائي
والناق��د فالن الفالن��ي  ,نعم هو يكت��ب في هذه اجمل��االت ّ
كلها  ,ورمبا
ناجح فيها كلها.
ال أريد هنا االش��ارة ألديب بعينه  ,أو جملموعة من األدباء  ,ربمّ ا ال يحملون
ذن��ب أو جري��رة ما تلصق ب��ه من صف��ات  ,فأنا مثال ق ّدم��ت من إحدى
االذاع��ات مرة على أنني كاتب وناقد وباح��ث اجتماعي  ,وال أدري كيف
توصلوا إلى هذه التس��ميات التي ال عالق��ة تخصصية لي بها  ,ال من
علمي قدمته االذاعة  ,وسرعان
قريب وال من بعيد  ,ولكنه اجتهاد غير
ّ
ّ
م��ا تداركته  ,وقلت أنا ش��اعر فق��ط  ,وهذه هي الصف��ة التي أهلتني
وأفخ��ر بها للدخول إلى عال��م الكتابة واألدب والصحاف��ة أيضا  ,وأنا
عضو في االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق بصفة شاعر  ,وعضو
ف��ي نقابة الصحفيني العراقيني بصفة محرر  ,وإذا كنت منتميا الحتاد
أو نقابة أخرى فبالصفة التي تؤهلني لالنضمام إليها .
واملالح��ظ أيض��ا أن كل مفكري الغ��رب  ,أو على األقل م��ن الذين قرأنا
كتبه��م مترجمة يتجنبون األلق��اب األكادميية  ,حني يص��درون كتابا
فكريا أو أدبيا  ,ويكتفون باإلس��م فقط  ,ألن اإلصدار املق ّدم للجمهور
 ,ه��و ليس درس��ا أكادمييا يق ّدم لطلبة دراس��ة معين��ة  ,بل هو كتاب
ّ
يتطلب من كاتبه االستشهاد بلقبه العلمي إال في سياق
مش��اع  ,ال
ّ
يتمس��ك ويص ّر على
ذكر س��يرته الذاتيّة  ,وأرج��و أن ال يزعل مني من
لقبه االكادميي وهو خارج الدرس اجلامعي  ,ولعل من املفارقات أن يقول
املذي��ع واآلن مع أغنية للدكتور ف�لان الفالني  ,أو قصيدة للدكتور فالن
الفالني  ,مع عالي تقديري ألس��اتذتي الذين يحملون هذه الش��هادات
ذات القيمة العليا واملواهب الرائعة التي جعلتهم كبارا في مجاليهم
العلمي واالبداعي .
إن صف��ة األدي��ب تقتض��ي مهنية عالي��ة في تصنيفه ضم��ن مجال
إبداعي آخر  ,لكن
إبداع��ه  ,وال ضير ف��ي دخوله إلى مضمار أي مج��ال
ّ
تبق��ى الصف��ة التي متيّزه هي ما غلبت عليه وع��رف بها وحصل على
هوية االبداع من خاللها.

منذر عبد الحر
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الشاعرة سميا صالح  :ربما اخطأ
البعض في كيفية االنتماء للوطن!
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جمالية الالشكل واإلنفالت
العفوي لخطوط الرسم باأللوان

10

قراءة في قصيدة (على مرافئ الشوق)
للشــاعرة رفيـــف الفــارس
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اإلتحاد يناشد الجهات العليا من اجل الضمان الصحي لألدباء

السيد رئيس اجلمهورية احملترم
السيد رئيس مجلس الوزراء احملترم
السيد رئيس مجلس النواب احملترم
حتية طيبة
وبعد..
نتوجّ ه إليكم من باب املس��ؤولية التي وضعكم أمامها
الش��عب ،فإنن��ا جن��د أن من الس��هل ج��داً الذه��اب أو
التصري��ح أو الوع��د أو الفعل أو العزم م��ن قبلكم على
االرتق��اء بالثقافة ،علم��اً أن الثقافة بوصفها جس��داً

ٌ
ٌ
ٌ
معرفي��اً
وفاعل��ة بوجود
وعامل��ة
ضارب��ة في الوط��ن،
مؤسسات نذرت نفسها للنهوض بها على م ّر سنوات،
فالثقافة ش��أن مدن��ي يق��وده املثقف��ون بتجمعاتهم
املعروفة واملاسكة لألرض ،وقد تنادى املثقفون وتكاتفوا
فيما بينهم ،وتساندوا إلنقاذ زمالئهم في أكثر من مرة،
ومازال��وا مصرّي��ن على الثب��ات والتواص��ل لتحقيق ما
يريدون��ه من حقوق ه��ي أقل ما ميك��ن أن يق ّدمه الوطن
لهم..
واألولوي��ة الضاغطة واملهيمنة والضروري��ة اآلن( ..اآلن ..

اآلن  ..فهي ال حتتمل التأجيل)
أن تس��نَّ الدول��ة قانون��اً للضم��ان الصح��ي ،يُعن��ى
ّ
ويتكفل بعالج املثقفني املرضى ،ال س��يما
باملواطن�ين،
األمراض املس��تعصية واملزمنة ،وتوفي��ر الرعاية والدواء
لنخب��ة الوط��ن ،وذلك عن طري��ق فقرات ملزم��ة وباتّة،
وقرارات س��اندة وس��ريعة ،فأنتم تتابعون انتهاب املوت
ألحبّتنا كل يوم ،في ظل شظف العيش ،وغالء التطبب،
وش��حّ ة املورد واملع�ين ،والواجب كل الواج��ب أن منتلك
كلم��ة احلق أمام كل مس��ؤول ّ
مكل��ف ،فاملثقف قيمة

الوطن الرمزية والعليا.
نعلي الصوت أمامكم اليوم ،لتس��رعوا في مناقش��ته
ف��ي أولى اجتماعاتكم ،وليكن املثقفون املرضى أهلكم
الذين تنادون إلنقاذهم،
ولنحقق لشعبنا ومثقفينا أهم املكاسب التي تضمن
لنا وجودهم الصحي واآلمن ،فهم طاقة البالد وقواها..
األولوية للصحة ،التي لن نسكت عن القتال من أجلها،
فالثقاف��ة الس��ليمة تبدأ من املثق��ف العامر بالصحة
واألمن في وطنه العريق.

مع ّز ياً برحيله ..ومديناً ألصوات اإلساءة..

اتحاد أدباء العراق :رحيل نجم الرياضة العراقية أحمد راضي خسارة وطنية كبيرة..
في البدء يش��ارك االحت��اد العام لألدب��اء والك ّتاب
ف��ي العراق أبناء الوط��ن أحزانهم برحيل الكابنت
النجم (أحمد راضي) رحمه اهلل،
الذي غادر احلياة بعد معاناته مع فايروس (كورونا)
اللعني ،يوم أم��س األحد  ٢١حزي��ران  ،٢٠٢٠تاركاً
الدمع في العيون ،واألسى في األرواح.
الش��جي ،يدين
واحتادك��م إذ يع�� ّزي بهذا الرحيل
ّ
الكتاب��ات غير املس��ؤولة التي تعامل��ت مع هذا
الرحيل باستفزاز أثار استهجان الشعب ،ويدعو
كل من ذهب إلى هذا الطريق من الكتابة لالعتذار

اختتام ملتقى
عالم الشعر الثالث
في النجف األشرف تفاعليا
علي العبودي  -النجف
اختتمت مس��اء يوم أمس القراءات الش��عرية
مللتق��ى عال��م الش��عر الثال��ث ال��ذي نظمه
الكترونيا نادي الشعر في احتاد األدباء والكتاب
فرع النجف األش��رف والذي ّ
بث مباش��رة عبر
قن��وات التواص��ل االجتماع��ي ف��ي صفحات
االحتاد بفروعه كافة والذي اس��تمر لثالثة أيام
بواقع جلس��ة واحدة قرأ فيها خمسة شعراء
لكل يوم ،الشعراء املشاركون من العراق ولبنان
وتونس والبحرين وس��وريا ومصر باإلضافة الى
ش��عراء احملافظ��ة ومت تنظيم��ه الكتروني��ا من
خالل فريق آي ماكس الشبابي ()I MAX
أدار اجللسات الثالث الش��اعر قاسم الشمري
الذي اس��تهل االفتت��اح بقصي��دة رحب فيها
بالش��عراء الضي��وف واملش��اركني ث��م افتتح
القراءة الشاعر فاروق شويخ من لبنان بقصائد
متنوع��ة وبعدها ق��رأت الش��اعرة املغتربة في
لندن ورود املوس��وي من العراق بش��عرها الذي
سحر اجلميع ،وبعدها غرد الشاعر مروان عادل
حمزة من الع��راق بقصائده محلق��ا في عالم
الش��عر ولم تس��تطع الش��اعرة هندة محمد
م��ن تونس) ان تلتح��ق بالبث املباش��ر للقراءة
بس��بب مش��كلة فنية لم تعالج م��ن قبلها،
ثم ختم اجللس��ة األولى الش��اعر مهند جمال
الدين من النجف بقصيدتني رائعتني.
وف��ي اليوم الثاني قرأ الش��اعر علي املؤلف من
البحرين من جميل شعره ثم قرأ الشاعر عماد
احليدري م��ن النجف قصائده الذي موس��قها
بصوته الش��جي وبعدها قرأت الشاعرة مالك
ملع م��ن لبن��ان التي اطرب��ت اجلمي��ع ببوحها
البيروتي وبعدها قرأ الشاعر حسن مجيد من

النجف األش��رف قصائده العاش��قة للجمال
ول��م يق��رأ الش��اعر رضا الس��يد جعف��ر رغم
حض��وره ،بس��بب تقني��ات الكتروني��ة ل��م
يس��تطع الق��راءة وختامها الش��اعر قاس��م
الشمري بقصيدة رائعة.
وفي ختام امللتقى اليوم الثالث قرأ عدد آخر من
الش��عراء بدأها الش��اعر حازم رشك التميمي
من العراق بقصائد متنوعة ثم قرأت الش��اعرة
إباء اخلطيب من س��وريا قصيدتني رائعتني ثم
ق��رأت من النجف الش��اعرة اس��راء العكراوي
عددا م��ن قصائدها الرائعة ليختتم الش��اعر
ضي��اء الكيالن��ي م��ن مص��ر بقصائ��د نال��ت
استحسان اجلميع طربا ولم يلتحق للجلسة
الشاعر مهدي النهيري ألسباب فنية.
وأش��ار رئيس احتاد األدباء والكتاب فرع النجف
بقول��ه ":امللتقى الثالث لعالم الش��عر امتداد
مللتقيني عامليني س��بق واقامها االحتاد في ارض
الواق��ع هنا ف��ي النجف ولكن بس��بب االزمة
الفايروس��ية عملناه الكتروني��ا" وأضاف ":اننا
نس��عى القامة اكث��ر م��ن فعالي��ة الكترونيا
ومس��تمرين منذ اكث��ر من ش��هرين من خالل
صفح��ات االحت��اد وانديته ك��ي تع��م الفائدة
للجميع وهناك استجابة من جميع األدباء في
النجف او في العراق وخارجه عموما".
وأوض��ح القاص عل��ي العبودي اح��د منظمي
امللتق��ى قائ�لا ":ان ه��ذا امللتق��ى ه��و األول
الكتروني��ا وتفاعلي��ا عب��ر قن��وات التواص��ل
االجتماعي في العراق في ظل جائحة كورونا"
وأض��اف أيض��ا ":انه��ا رس��الة حتد ان الش��عر
او األدب بش��كل ع��ام ال يتوق��ف مهما كانت
األزمات وس��نوصل رسالة االبداع للجميع كي
يكون احتادك في بيتك"

العاجل والسريع والواضح.
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
وه��دف ودواء وعالج
وش��رف
مس��ؤولية
الكلم��ة
وس�لام ،وم��ن املؤس��ف أن تنج�� َّر بع��ض األقالم
وتس��يء لعراقيني خدموا مس��يرة البالد وق ّدموا
له��ا املنجزات ،ال س��يما وهم يرحل��ون مبثل هذه
الظروف عن عاملنا ،وبسبب وباء أحاق بالبشرية.
وهنا ..يبعث االحتاد رسالته إلى كل األدباء والك ّتاب
واملدوّنني ،ويدعوهم إلى استثمار أقالمهم للدفاع
عن الوطن وقيمه الثابتة ،ونش��ر الوعي والسالم،
وبث األمل واالبتعاد عن كل ما ميكنه أن يثير الفنت

واخلوف واالنكس��ار واالحتراب ،كما يدعوهم إلى
مقارع��ة كل م��ا يكتب للتس��قيط واالقتصاص
وإث��ارة الف�تن واالنتقاص م��ن القيم الس��محاء،
والرموز األصيلة.
أيها األحبة..
إنك��م إذ حتمل��ون راية الكتابة ،فإنكم س��تبنون
مع محبّيك��م ومتابعيكم وقرّائكم صورة احلياة،
فادع��و إلى حياة ّ
تبش��ر باخلي��ر والوئ��ام ،وانبذوا
الس��وء والس��يّئني ،وكل الكتابات التي ال تخدم
الوطن والشعب.

من اصدارات االتحاد
أ.ث -خاص
ضمن سلسلة اصداراته السنوية ،صدر
عن االحتاد العام لالدباء والكتاب في
العراق عدد من االعمال االدبية اخملتلفة،
التي توزعت بني الشعر والسرد والفنون
االخرى ،وتأتي هذه االصدارات نتيجة
جلهد االحتاد الذاتي الهادف الى مساعدة
االدباء وطبع نتاجاتهم بعد ان شكل
جلنة خاصة بالنشر ،لفحص النصوص
وترشيحها للطبع بعد استيفائها
الشروط املطلوبة.

الرحمة لروح جنم الرياضة الراحل بهدوء املالئكة
الكابنت أحمد راضي،
والرحمة ألدبائنا الذين فارقوا احلياة بس��بب هذه
اجلائحة تاركني ضوء إبداعهم خالداً في الذاكرة،
والرحم��ة والصمود والدع��م لكل أبناء ش��عبنا
املناضلني وهم يتح ّدون هذا الوباء.
والسالم والصحة والشفاء والعافية
االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق
 ٢٢حزيران ٢٠٢٠

3

تجارب

العدد ( - )32تموز 2020

a l - t h a q a f i

A l - i t i h a d

ِّ
بشيء من االرتباك
عن الشعر
ٍ
نامق عبد ذيب

ُرب��ك أ ْن يتح�� ّدث ّ
م ٌ
الش��اع ُر عن نفس��ه
خ��ارجَ
نص��ه ،وه��و إ ْن فعل ذل��ك فكأمنا
ِّ
البرْكة ،فنرس��يس في
يأخ��ذ دور املرآة أو ِ
البرْك��ة ،كان��ت ه��ي التي
صمت��ه أم��ام ِ
حت��اوره ،كان ه��و يتقمص دورَ املعش��وق
الذي تهيم معش��وقته ب��ه ،فتح ّدثه عن
��ه هو ،وعن ّ
الصورة ،صور ِت ِه
اجلمال ،جما ِل ِ
ه��و ،كذلك حديث ّ
الش��اعر عن نفس��ه
خ��ارج ال ّنص ما ه��و إال نوع م��ن الهروب
م��ن أم��ام امل��رآة ،أو محاول��ة لرمي حجر
في برك��ة ذاته ،لكي تتع�� ّد َد ال ّدوائر التي
بدورها س��تربك صورته وتُ ّ
شظيها إلى ما
ال نهاي��ة له من ّ
الصوَر التي قد ال تش��به
ٌ
واح��دة منها ذاتَه الت��ي خبرَها وهو يتي ُه
ّ
في صورة القصيدة وروح الشعر الكبرى.
ِّ
الش��عر روحٌ كبرى ،نعم ،بعض ّ
جتلياتها
هذه الت��ي نس��مّ يها قصائ��د ،القصائ ُد
مج�� ّر ُد محاوالت ق��د تظهر ف��ي أضعف
حاالته��ا وهي تط��رق على بوابة ّ
الش��عر
العالي��ةّ ،
والش��عراء م��ا ه��م إال جوّابون
تائه��ون ،تكت��وي أروحه��م بالدهش��ة
املشتهاة.
ّ
ّ
ُ
ُ
الش��عر ه��و العل�� ُّو ،والش��عراء ه��م
ّ
املتعلق��ون األبديّون مبا ال يُ��رى ،وفي هذا
التأرجح األب��دي ّ
الهب��ات التي
يتلقفون
ِ
ِ
قد تضيع وال تُدرك ،سألني أح ُد األصدقاء
مرة :ما موقع ّ
ً
الشعر من العالم ؟ أجب ًت ُه:
ّ
ُ
ْ
ب��ل ق��ل ما موق��ع العال��م من الش��عر ،
فهو ال��ذي يحتوي العالم ،بل إنه موجود
وأكبرها ،إن��ه محرك
ف��ي أقس��ى اآلالت
ِ
عجلة اإلنس��انية ،اإلنس��ان بدون شعر
الس��ير إلى احلل��م ،وهو بال
ال يس��تطيع َّ
ش��عر ال يتقدم إلى أمام ،بل سيعود إلى
الكهفّ ،
الشعر يرفع َ
رأس الكرة ِ األرضية
ْ
ألصبحت مج ّر َد كر ٍة
بني الكواكب ،ولواله
تتالقفها اجملرات.
حلم ك ِّل ّ
الشعراء هو أ ْن ّ
يظلوا على وفاق
ّ
مع ّ
السيد الشعر ،وال أقص ُد هنا القصائد
فأمرُه��ا هينّ والوف��اق معها س��هل ،أمّا
ّ
ُ
القريب فأمره أمر
الشعر ،أمّا هذا البعي ُد

ُ
يقول ل��ك إنّه قريبٌ من��ك ،بينما هو
إل��ه
ٍ
أبع�� ُد من املنتهى ،تري ُد أن تلقاه فال تقدر،
ولكنه قد يظهر فجأة في بديهية ما.
في كل ما أكتب ال أنتب��ه إال للبديهيات،
فالش��هقة األولى هي ّ
ّ
الشهقة الكبرى،
أمّ��ا ما يليها فما هو إال تك��رارٌ غي ُر مُجْ ِد
ّ
ّ
��عر
في الطريق إلى الغرق ،كذلك في الش ِ
ٌ
منغمس في شهقتي األولى ،أكرّرها
فأنا
َ
ً
بغيره��ا ،دائمً ا
االختن��اق
��ا
رافض
��ا،
دائمً
ِ
أح ّد ُث نفس��ي :ال تص�� ّد ْق ش��اعرًا ً
واثقا
ُ
يعلن عن
��ه ،ال تص�� ّد ْق ش��اعرًا
بقصيد ِت ِ
نفسه كطاووس بذيل منتفش ،ال تص ّدقْ
ٍ
ٍ
الثرثاري��ن مبا يقولونه عن ّ
ّ
الش��عر ،هو ال
ملخُ
ُ
َ
لعلع�ين وال أس��ماءَهم ا اتلة،
يحب امل
ُّ
دائمً ��ا أح�� ّدث نفس��ي :ما اجل��دوى التي
يحصل عليها ّ
َ
مقاب��ل ما مي ُّر به
الش��اع ُر
من من ِّغصات حياتية يومية بسبب كونه
ّ
بالشعر
شاعرًا ؟ في حلظات اليأس أكفر
ّ
وبالش��عراء ،أمّا في حلظات أخرى فال أرى
ً
منق��ذا حقيقيًا س��وى تل��ك اللحظات
املقتنصة من رتاب��ة اليوميات ،تلك التي
تأخذ بك دون أن إرادتك إلى اخللود الزائل.
ّ
الش��عر روحٌ كم��ا قل��ت ،وألن��ه كذل��ك
فه��و ب�لا ش��كل ،ولك ّننا ونحن منس��كُ
َ
نتش��ارك معه
مب��ا ال ميس��ك نح��اول أ ْن
ف��ي املمك��ن ،فس��ج ّناه ف��ي القصائد،
ّ
وش��كلناه أشكاال ،ورس��منا له خرائط،
ُ
ق��رأت عم��ودًا أدبيًا ف��ي إحدى
قب��ل أيام
الصح��ف العربي��ة يتح�� ّدث ع��ن كتاب
مختارات بعنوان ( كتاب بنغوين لقصيدة
النث��ر ) ح��رّره ناقد ّ
الش��عر في صحيفة
(صن��داي تاميز ) جيرمي نوي��ل ،اختار فيه
نثر ألكث َر من  180ش��اعرًا
مئت��ي قصيد ِة ٍ
ً
وش��اعرة من جمي��ع أنح��اء العالم ،وقد
وض��ع هذا احملرر  -كما يقول كاتب العمود
ّ
مناذجه املنتقاة،
تخصه الختيار
 معايي َرِ
األسماء الكبرى في
عشرات
استبعد
هو
ِ
ِ
قصيدة النثر العاملية من مس��توى والت
ويتم��ان مثال ،ذل��ك ك ُّله بس��بب املعيار
الذي أعلنه احملرّر في اختياراته :إن قصيدة
النثر ال تنقس��م إلى سطور شعرية على
طريقة ّ
الشعر احلر مثال ،أو تعتمد صيغة
الفقرة ،هو اختار ما يس��مّ ى بـ ( قصيدة
الكتلة ) كما يتردّد في املصطلح العربي،
ُ
ّ
لس��ت هن��ا بصدد
الس��طر أم الكتلة ؟
احلديث عن َّ
الشكلني أو عن هذه اخملتارات
ألن��ي ل��م ّ
أطل ْع
عليه��ا ،وال
ع��ن معاييره
الت��ي اخت��ار
عل��ى وفقه��ا
ّ
لكن
قصائ��ده،
م��ا قرأت��ه يؤي ُد
َ
فك��رة االختالف
وتع�� ّدد وجه��ات
ال ّنظ��ر جت��اه نوع
أدب��ي م��ازال رُغ��مَ
ٍّ
هذه السنني مصدرَ
خالف واختالف.
ٍ

م��ن جمالي��ات قصي��دة ال ّنث��ر الت��ي لم
ينتب��ه له��ا ال ّدارس��ون رمبا ،إنه��ا ولعدم
ش ْكل ّ
ثباتها تأخذ َ
الشاعر الذي يكتبها
أحيانًا ،كاملاء الذي يأخذ شكل اإلناء ،قد
ال يس��تطيع ّ
َّ
يشق
الش��اعر العمودي أن
اخلاص إال بصعوبة ،وكذلك
دربَ قصيد ِت ِه
َّ
شاعر قصيدة التفعيلة ( ُ
احلرّة ) ،قصيدة
ال ّنث��ر ه��ي الع�ين وال ُّرؤية التي ي��رى بها
ش��اعرُها العالم وفضاؤه الذي يستحوذ
علي��ه ،كذلك تكاد قصيدة ال ّنثر أ ْن تكو َن
ً
ً
مس��تعمرة
مدهش��ا أو
مج��اال حيويً��ا
ّ
ً
ً
خاصة بصاحبها ،هو من يؤثثها
جمالية
ً
ُ
ُ
مس��تعمرة أخرى،
ش��ب ُه
ت
ال
ها
يجعل
مبا
ِ
وألنها كذلك فق��د اخ ُت ِل َ
ف عليها كثيرًا،
ل��م يتفق��وا عل��ى ماهيّتها أو َ
ش ْ
��ك ِلها،
لي��س ف��ي الثقاف��ة العربية فق��ط كما
اختلف عليها ّ
َ
أيضاٌ ،
الشعرا ُء ً
ُ
كل
ذكرت،
ً
مختلفا عن اآلخر ،كلٌ
منهم يقول شيئاً
ميج ُد َ
ش��كال أو ً
ُ
ّ
أوشكت أن
رؤية ما ،حتى
ّ
َ
يدي إلى السماء وأدعو على الشعراء
أرفع َّ
 :أن ال يهيم��وا في الوديان ،وأ ْن ال يت َِّب َعهم
الغاوون . .
ُ
فأكتب
دت األس��باب ،أمّ��ا أنا
كذلك تع ّد ِ
َ
ألقول حياتي ،وأريد أن أكون أكثر وضوحً ا ،
ّ
ليس من أجل القارىء بل من أجل الشعر
 ،فه��ذه ( احلال��ة ّ
الش��عرية ) الت��ي تأتي
ً
قـُ َ
بيل حلظة الكتابة عارية إال من اجلمال
ً
علي
ونظيف��ة من كل ما يوس��ـّخ الرّوحَّ ،
أن أس��تقبلها مبثل ما أتت به ال أن أثقلها
َ
ألبسها أردية ً فضفاضة
مبا ليس فيها أو
التليق بها.
ّ
عالق��ة
عل��ى
لس��ت
نظي��ر،
ت
أح��ب ال
ال
ُّ
ٍ
إيجابي��ة معه ،أس��تقبله وال ّ
أبثه ،أحترم
ّ
ُ
وأنص��ت له��م ،ال أجي��د تك��رار
النق��ا َد
املق��والت وال ترديد ال ّنظريات ،أعيها نعم،
ّ
َ
وأش��ذبُ
أش��واكها ،ولكنن��ي
أتش��رّبها
أكت��ب كما أن��ا ،وق��د أك�� ّررُ أخطائي عن
عم��د ،أك��ر ُه القصيدة التي ال تش��بهني
ّ
فالش��عر وجو ٌد جارح،
وأم ّزقها مباش��رة،
ّ
أتلص ُ
ص
وال وج��و َد لآلخر فيما أكت��ب ،ال
عل��ى نصوص اآلخري��ن ،ال ُ
أثقل نصوصي
ّ
املنهك
مبا ال حتتاجُ ُ��ه ،ال أدثرها بالغموض ِ
ّ
وال أعرّيها فتنفض��ح ،ال أفكر بالقصيدة

قب��ل كتابتها ،إحض��ار الفكرة أوال يعني
َ
الفش��ل مق ّدمًا ،أعوم في النص كما في
ُ
سحْ ر ،لذة الكتابة ال تعادلها لذة
نهر من ِ
ٍ
الق��راءة ،هكذا ،فأنت ح�ين تكتب كأنّك
حت ّدق في العالم من عل��ى َك ِتف ِّي إله ،لو
ُ
يحصل عليه الشاع ُر من
يعرف القرّاء ما
ّ
لذ ٍة وهو يكتب لقاتلوه عليها. .
ّ
أمّ��ا ع��ن جتربت��ي الش��عرية ،ف�لا أدّعي
فيه��ا ( بطوالت ) زائف��ة ،فأنا ابن املعاناة
التي م َّر به��ا أقراني ف��ي محاوالتهم ألن
يوج��دوا ألس��مائهم مكانً��ا ب�ين زح��ام
األس��ماء ف��ي زمن احل��روب واحلص��ارات،
فازت مجموعتي األول��ى ( أريد توضيحي
) مبس��ابقة دار ّ
الش��ؤون الثقافي��ة ع��ام
ُ 1990
ونش��رت في عام  ،1993كانت هذه
املسابقة مهمة بالنسبة لي  ،فقد كنت
ُ
كنت
صح القول  -ش��عريّا ,ما
أعاني  -إ ْن َّ
أعرف ماذا أفعل ،أو م��اذا أكتب ،التجربة
مرتبك��ة ،والتجاه��ل كبي��ر ،ل��م يك��ن
ُ
ظللت بال
النش ُر س��هال في الثمانينات،
جتربة واضحة ،كان��ت قصيدة التفعيلة
مهيمن��ة آنذاك على مس��توى النش��ر،
بينم��ا قصيدة النثر ال ت��كاد تُرى ،بل هي
من األن��واع األدبية املغض��وب عليها من
ُ
أش��رئب
بدأت
جهات مختلف��ة ،ولك ّني
ُّ
باجتاهها ،وما أ ْن اقتربنا من ال ّتس��عينات
ُ
حت��ى ُ
فرأيت صورتي آنذاك،
بدأت أكتبها،
أعلنت دارُ ّ
الش��ؤون ّ
ْ
الثقافية عن
حينها
مسابقة للش��عراء والروائيني والقاصني
ُ
فجمع��ت م��ا كان عندي من
الش��باب ،
قصائ��د نث��ر ف��ي مخطوط��ة وق ّدمتها
ُ
النتائج
ظه��رت
للمس��ابقة ،بعد ح�ين
ِ
ففاز بها الش��عراء محم��د تركي ال ّنصار
وعالوي كاظم كش��يش واملرح��وم خالد
جابر يوس��ف وأنا ،كانت اجلائزة هي َ
طبع
بع��ت ّ
اجملموعاتُ ،
فط ْ
كلها دفعة واحدة،
كذلك فازت مجموعتي الثانية ( س��بب
ال ّنايات ) مبسابقة حسب الشيخ جعفر
الت��ي أقامها احت��اد األدباء ف��ي منتصف
ال ّتس��عينات  ،م��ع مجموع��ة كبيرة من
ّ
الشعراء الذين كانوا شبابًا آنذاك ،وكانت
اجلائ��زة هي أن يطبع االحت��اد مجموعاتنا
الفائ��زة  ،و  -وا أس��فاه  -ل��م تُطب�� ْع في

حينه��ا ،ولكنها س��تصدر ّ
مؤخرًا ضمن
منش��ورات احتادنا الكرمي ضمن املش��روع
ال��ذي أعلن عنه لطبع أكث��ر من  40كتابًا
أدبيًّ��ا ،واملفارق��ة هنا ،ه��ي أن مجموعتي
هذه س�� ُتطبع حتت العنوان نفس��ه الذي
فازت به قبل أكثر من عشرين عامًا ( جائزة
الشاعر حسب الش��يخ جعفر للثقافة
واألدب ) ،نع��م ،أن أف��وزَ في مس��ابقتني
ُ
يعادل عندي الش��ي َء الكثير،
ف��ي العراق
وله��ذا ل��م ّ
أفك��رْ بعدهم��ا باملش��اركة
أية مس��ابقة م��ن هذه املس��ابقات
ف��ي ِ
التي س��معنا ونس��مع عنها ف��ي البالد
العربي��ة  ،لم تكن مغرية عن��دي إبداعيّاً
 ،م��ع كل إغراءاته��ا املادية التي كنت في
أم��س احلاجة لها ،أس��مع عن مس��ابقة
ُ
فأتكاس��ل وأتظاه ُر
عرب��ي،
ما ف��ي بل��د
ّ
بأن��ي مش��غول بأش��ياء أخ��رى بعي��د ٍة
عن الش��عر ،أنا اب��ن التجربة الش��عرية
العراقية بكل توهجا ِتها وانكس��ارا ِتها،
ُ
أجنزت ش��ي ًئا مبه��رًا ولكنني
ق��د ال أكو ُن
راض بهذا ّ
الض��وء القليل الذي هو عندي
ٍ
ٌ
شمس
خيط من
باتساع شمس كاملة،
ِ
ّ
��عر العراق ِّي باس��تطاعته أن يضي َء
الش ِ
ّ
العالم لو أراد ،والش��اع ُر في العراق ليس
ّ
كالش��اعر في غيره من البالد ،هو هنا في
ّ
مرك��ز الكون الش��عريِ ،منص��ات العراق
ّ
الش��عرية ّ
زق��ورات ،ومقاع�� ُد اجلمه��ور
ُ
مصاطب آله��ة ،ففي قاعة احت��اد األدباء
اس��تمعت للكثيرين دون أن يعرفوا شي ًئا
ّ
أتس��لل إلى مقع��د ما فيها
ع ّن��ي ،كنت
ألس��تمع َ
َ
مثل
قادمًا من مدينتي البعيدة
ٍّ
الس��امقة ،ث��م ُط ُ
ظ��ل لقاماته��م ّ
بعت
ْ
مجموعتي الثالثة ( أضاءت حياتي بكالم
أزرق ) عل��ى حس��ابي اخلاص ع��ام ،2011
ُط ُ
بعت كذلك مجموعت��ي الرابعة ( كأ َّن
َ
احلم��ا َم أضاع الرس��ائل ) على حس��ابي
اخل��اص ع��ام ّ ، 2012
الطب��ع اخل��اص في
ُ
يعرفه��ا ُّ
كل م��ن
الع��راق جترب��ة مري��رة ،
أص��در كتابًا ما ،ولكن أليس هذا جزءًا من
همومن��ا ؟ أليس هذا قدرَنا حني اخترْنا أن
اختلسنا ّ
ْ
الشعلة
نكون مختلفني ،وحني
راكضني بها صوب ما ال حدو َد له ؟
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كيف انقلب كل ش��يء؟ حك��ى الناس عن تأثيرات غريبة ج��رت .نفخت أرواح
األرض عل��ى النباتات بقوتها الهائل��ة وهكذا حدثت تل��ك املعجزة القبيحة.
ذات ليلة منت حش��ائش املروج والشجيرات في العالم أجمع حتى بلغ طولها
عش��رات األقدام ،كما لو كانت تطيع نداء ملحا م��ن النجوم .في اليوم الثاني
ارتع��ب أهل الري��ف وهم يخرجون م��ن أكواخهم لرؤيتهم البرس��يم وقد غدا
بارتف��اع كاتدرائي��ة والقمح يصخ��ب بلونه الذهب��ي! كان ش��يئا باعثا على
اجلن��ون .جأرت احليوانات خوفا وقد ضاعت في ظلمة مراعيها ،وزقزقت الطيور
بيأس إذ وصلت أعشاش��ها الى ارتفاعات لم يسمع مبثلها قبال ،فال تستطيع
الطي��ران ن��زوال ال��ى االرض بحث��ا عن احلب��وب فقد ذهب��ت الترب��ة التي كانت
تس��تحم في الشمس ،وغدا العشب فراش��ا وضيعا .تريث الرعاة بقطعانهم
قرب املراعي املظلمة فنعاجهم رفضت دخول أي شيء بهذه الكثافة خوفا من
أن تبتل��ع كليا .في هذه األثناء كان القصب يضحك ،ضحكة االنتصار ،بصوت
عال وهو يسوط بأوراقه املشاغبة قمم الكالبتوس الزرق.

حتى في عالم النبات الس��لمي قام��ت مرة ثورة اجتماعية ،وقد بلغنا
أن الق��ادة كان��وا في هذه القضي��ة هم أعواد القص��ب التائهون زهوا،
والريح بوصفها س��يدة من س��ادة التمرد بثت الدعاية ،وفي س��رعة ال
تضاه��ى ،لم يع��د أحد يتحدث عن ش��يء آخر في مراك��ز اخلضار غير
الث��ورة .تآخت الغاب��ات العذراء مع احلدائق القذرة في نضال مش��ترك
من أجل املساواة.
مساواة في ماذا؟ في ثخانة اجلذع ،أم في جودة فاكهتها ،أم في حقها
باملاء الصافي؟ كال بل ببس��اطة مس��اواتها في الطول .كان املثال هو
أن ترفع رؤوس��ها بتماثل .لم يدر بخلد الذرة أن جتعل من نفس��ها مثل
الس��نديان بل أن تهز ش��راباتها ذات الزغب في االرتفاع نفس��ه ،ولم
تتحرق شجرة الورد ألن تكون مفيدة كنبات املطاط ولكن أرادت فقط أن
تبلغ ذلك التاج العالي وجتعل منه وسادة تهدهد عليها أزهارها لتنام.
غرور ،غ��رور! أوهام عظمة ،حتى لو خالف��ت الطبيعة ،فإنها تعبر عن
أهداف مضحكة.عبثا حتدثت بعض الزهور املتواضعة ،زهرة البنفسج
اخلجول وزهرة الزنبق األفطس ،عن القانون اإللهي وعن ش��رور الكبرياء
ولك��ن أصواتها بدت مرتبكة .أدان ش��اعر عجوز ملتح مثل النهر اإلله
املش��روع بإس��م اجلمال وكان لدي��ه بعض االش��ياء احلكيمة يقولها
بخصوص التماثل الكريه الى نفسه من كل النواحي.
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قيل أن ش��هرا مر على هذي احلال .ثم ح��دث االنهيار وجاء على النحو التالي:
النرجس الذي يبتهج بالعيش في الظل جف عندما تعرضت رؤوسه االرجوانية
الى ضوء الشمس بكل سطوعه .سارع القصب الى القول" :النرجس ال يهم.
إنه مجرد ال شيء"( .ولكن بالد األرواح أقامت احلداد على النرجس) .الزنبق الذي
أطال ارتفاعه الى خمس��ة عش��ر قدما كس��ر نصفني ،ومث��ل رؤوس ملكات،
انطرح��ت الرؤوس املرمرية البيضاء متدلي��ة من كل جانب .القصب جادل كما

قصة قصيــــرة
عبدالرزاق السويراوي
املصباح الوحيد ،بالكاد يطرد الظلمة
ف��ي فضاء غرفته التي ْ
خلت تقريباً من
ّ
أي أث��اث ،بإس��تثناء منضدة خش��بية
متواضعة مركونة الى جانب س��ريره ،
حيث يتم�� ّدد اآلن حتت غط��اء لم يكن
ماء
إن��اء ٍ
مرتّب��اً مب��ا يكف��ي مع وج��ود ِ
زجاجي مملوء ح ّد النصف ،والى اليسار
منه ،ثمة نافذة صغيرة ّ
غطاها س��تارٌ
بلون ب ّن��ي باهت يق��اربُ أل��وان جدران
تلفاز صغير إس��تن َد
الغرف��ة مع وجود
ٍ
معدني ف��ي اجلدار املواجه
على حامل
ّ
ل��ه .كان الليل ،ف��ي ه��ذه اللحظات ،
مض��ى أكثر من منتصف��ه .وحرارة اجلو
ب��دت خانق��ة رغ��م أن املروح��ة كانت
تصارع هواء متوز الساخن .ش ّد إنتباهه
وجود ثعبان صغير يقاربُ طوله قدماً ،
وال يدري كيف  ،ومن أين ّ ،
تسل َل  ،لك ّنه
م��ا زال قريب��اً من الرك��ن العلوي األمين
للناف��ذة ،ما جعله يخمّ ��ن دخوله من

ثقب م��ا  ،من هذه النافذة  ،رغم تأكده
ٍ
من أنها محكمة اإلغالق  ،لكن ذلك ،ال
ثقب ما ،بحيث إس��تطاع
يعدم وجود ٍ
ّ
التس��لل م��ن خالل��ه ودخ��ل غرفت��ه
ويقف لصق اجلدار قريب��اً من املصباح.
ثمة مستطيل يش��غل جز ًء من اجلدار
املواجه له ،حيث يقف اآلن األفعى .كان
على شكل لوحة مزخرفة بألوان قامتة
تش��كلت فيه دوائر ومثلثات وأش��كال
ْ
تداخل��ت مع بعضها
هندس��ية أخرى
ّ
،لتشكل هذا املستطيل .حترّك األفعى
بب��طء ثقي��ل نحو ه��ذا املس��تطيل،
بحيث ضاع أكث��ر من ثلثي طوله ،في
داخل��ه  ،حتى ان ألوان��ه القامتة متاهت
متاماً مع ألوان املستطيل وكأنه أراد من
دخول��ه في املس��تطيل  ،التمويه على
نفس��ه وحجب رؤية اآلخري��ن له ،وقد
دخل  ،اآلن  ،بكامله في املس��تطيل.…..
قطع��اً هو  -األفعى  -فع��ل ذلك بوحي
ٍ
م��ن غري��زة داخلي��ة ال يخل��و منها ّ
أي
ح��ي ُ
،صغ َر أم كبُ��رَ… ..هكذا ّ
فكر
كائن ّ

وهو يرص��د بنظرات��ه املتالحقة حركة
ُ
َ
دفاعك عن نفس��ك،
غريزة
الثعب��ان…..
وأنت طريح فراش��ك  ،ال ّ
شك أكبر من
الطفيلي عن
دفاع ه��ذا الثعبان
ّ
غريزة ِ
نفس��ه  ،ولك ّنها  ،وهذا ما يؤمله بش ّدة
ّ
إضمحلت وباتت شبه متالشية
 ،أنها
،منذ ذلك احل��ادث املروّع ،ال��ذي أصابه
ح�ين كان��ت ني��ران احلرب مش��تعلة ،
فأقعده عل��ى الفراش من��ذ ذلك احلني
،حيث يتم��دد اآلن  ،ومنذ قرابة خمس
سنني  ..ما زال يتتبّع األفعى في حركته،
فبدا متجمداً ف��وق النقوش الزخرفية
للمس��تطيل ثم حرك رأس��ه مبتعداً
به ،قليالٌ عن مالمس��ة اجلدار ،فتخيّل
بأن��ه يس��مع فحيحَ ه ،فأش��عره ذلك
بقشعريرة خفيفة َس ْ
��رت في جسده
املم�� ّدد ،وال��ذي أراد أن يغيّ��ر م��ن وضع
متدده فأحدث��ت هذه احلرك��ة البطيئة
صري��راً خفيف��اً إنبعث من الس��رير…...
وفي الغرفة األخ��رى ،املالصقة لغرفته
س��رير آخ��ر يأتيه
،كان يس��مع صري�� َر
ٍ

دون أن حتس��ب ل��ي أدنى حس��اب .وها
هو صوت لهاثهم��ا يصل أذني كصوت
مطرق��ة ثقيلة ت��دك عظام جس��دي
املش��لول القاب��ع ف��ي ه��ذه الغرف��ة
البائس��ة ؟…….توقف األفعى وأدار رأسه
الى اخلل��ف وكأنه ألغى فك��رة مغادرة
الغرفة ،ثم زح��ف بإجتاه املصباح الذي
يبعد عنه قليالً وهو يحرك رأس��ه بكل
اإلجتاهات وثمة ما يوحي له بأنه يسمع
حفيفه يتناه��ى إليه واضحاً متمازجاً
مع فحيح آخر يأتيه من الغرفة األخرى
مختلط��ا ومتمازجاً
ً
املالصقة لغرفته
س��رير وله��اث متقطع
وصرير
بله��اث
ِ
ٍ
ِ
،ثم وبدالً من أن يحق��ق األفعى أمنيته
ويدخ��ل عليهم��ا الغرفة  ،فق��د عاود
الرج��وع من حيث أتى ،وفي هذه األثناء
 ،خمدت متاماً أصوات اللهاث واألنفاس
املتقطعة املتأتية من الغرفة املالصقة
لغرفت��ه وخيّ��م س��كو ٌن ثقي��ل فيها
،وكذلك ف��ي غرفته أيضاً  ،ثم تس��لل
األفعى ليخرج من حيث أتى ..

-1س��نين

الفالح املسكني الذي اكلت االرض احلى سنني عمره
م��ازال يحرث ما تبقى لديه م��ن ايام حتى تثمر خزائن
املالكني.

 -2دي��ك

مبا ان الديك قد اس��تغرق بالس��هر ليلة البارحة فقد
غلب��ه الن��وم ,والنه لم يص��ح كعادته كل ي��وم  ,فان
الفجر لم يأت حتى تداركت الشمس الديك وهو غاف
بني املناقير0

-3ح��راس

احل��راس الليلي��ون ميزق��ون ب��كارة اللي��ل باص��وات
صافراته��م اليقظ��ة  ,وال��كالب الس��ائبة تتق��اذف
ش��تائمها ع��واء ونباح��اً متواص�لاً للحص��ول على
ماتترك��ه املوائ��د العامرة من نفاي��ات ,والتي من اجل
دميوم��ة اس��تمرارها ف��ي بط��ون املتنفذي��ن تتصارخ
صافرات هؤالء احلراس النشطني .

-4دم��اء

ما أن س��فك ّ
الس��ياف دم��اء ُه التي تب��رع بها حاكم

املدين��ة ليتقرب من خاللها للملك  ,حتى مأل العويل
بيته العابق بالصغار.

 -5عدال��ة

لكي يقولوا عنه انه حاكم عادل قام بقطع يد شحاذ
جائع بتهمة س��رقة رغيف خبز اسمر من طبق امرأة
بيضاء ناعم��ة  ,والن هذا احلاكم ( ا0ل0ع0ا0د0ل) كان
ميتلك هو وعائلته ( الكرمي��ة ) املتنفذة خزائن االموال
اخلاص��ة بالرعية اجلائعة على ال��دوام  ,فقد كان ذلك
العق��اب انذارا مضاف��ا اخرا لكل االيادي املرتعش��ة
النحيلة الت��ي قد تفكر في احلصول على حقها  ,بان
القطع ( العادل ) بإنتظارها 0

 -6أهازي��ج

تعال��ت الهتافات واألهازيج املكللة بزغاريد النس��وة
الالت��ي حضرن إلى هن��ا ,وقف هو في وس��ط اجلموع
الغفيرة احملتش��دة في ذلك امل��كان واخذ صوته يرتفع
باالهازي��ج احلماس��ية التي الهبت مش��اعر احلضور,
فأجتاحت تل��ك اجلماهير امواج عارم��ة من التفاعل
مع هذا احلدث  ,تعالت االصوات املمزوجة مع احلركات
والدوران املتقن فوق جس��د تلك االرض العزيزة معبرة
عن احاسيسها الصادقة املترجمة هذه اللحظات مبا
جتود به النفوس من شعور يجسد فرحهم بهذا اليوم

كان��ت صدف��ة عندما نهض م��ن نومه قبي��ل الفجر
رغ��م برودة اجلو حينها  ,اليدري ملاذا اجته نحو باب داره
اخلارجي  ,س��مع دبيب اق��دام ورأى ش��يئا غريبا عند
عتب��ة داره موض��وع في كيس اس��ود  ,الحت له رغم
الظالم مالمح جاره وصديقه القدمي وهو ينس��ل حتت
جن��ح هذا الظالم ويدخ��ل داره  ,قال مع نفس��ه لقد
جلب لي ماال وحاجات عندما س��مع بضائقتي املالية
 ,وحالته شبيهة بحالتي لذا يجب ان اعيد لصديقي
كيس حاجاته هذا واع��ود ملنزلي بهدوء كما فعل هو
متام��ا  ,وفع�لا مت له ماأراد بكل س��كينة  ,صديقه لم
تغم��ض عينه وه��و يراقب س��اعته اجلدارية كل حني
حتى اقترب املوعد الذي حدده  ,عندها س��مع اجلميع
صوت انفجار مدو اودى بحياة ذلك اجلار الغادر.

كلما اشتعل اوار معركة حامية الوطيس ف ّر من امام
خطوطها االمامية ب��كل ماميلك من حنكة  ,فكانت
حصته العديد من اوسمة الشجاعة.

-7غ��در

-8م��وت

من اجل ان تدوم عجلة الس��راق بال��دوران من اجل ان

 -9ش��جاعة

 -10ب��داوة

الرج��ل الذي كان بدويا منذ س��نني خل��ت طافت فوق
رأس��ه ذكري��ات املاضي البعي��د  ,فاش��تعلت ذاكرته
برم��ال الصح��راء الس��اخنة وه��ي تله��ب قدمي��ه
احلافيت�ين حينما كان يقود قطي��ع اغنامه ,أبصر في
البعي��د بيوت ش��عر متناث��رة وأطفال صغ��ار يلعبون
قريبا منها  ,ونساء يحملن اجلرار وينثرن ابتساماتهن
ف��وق الش��جيرات عن��د غدي��ر امل��اء  ,وحينم��ا ابصر
الش��مس وه��ي تتجه نح��و الرحي��ل رأى عن��د بيت
الش��يخ نارا تتقد ليتجمهر حولها االعراب اجلائعون
 ,عنده��ا إلتصقت الش��مس احلم��راء بأرغف��ة اخلبز
فصارت ض��وء للبطون اخلاوية  ,حينه��ا مللم ماتبقى

ٌ
متعارفة مع أننا تائهون
الوجو ُه
ّ
األب ُد يتلقفنا مع أننا مقتولون
ُ
األرض هي نفسها
لكننا في اعصار
ٌ
كثيرة تشب ْ
ّثت بجسدي املرجتف
أحزا ٌن
ٌ
أجرا ٌم كثيرة تتهاوى
ٌ
ُ
مسرعة مع كل شيء
األرض
وحضني صغي ٌر
املائتون يواصلون املوت
ٌ
متوكئة على الهواء
أجسادُهم
األصقاع قبورٌ ومنازل
وأنا أشي ُر الى هذا الزحام
املسرع دون هوادة
اليائسون والذين قد أيقنوا..
ذاهبون الى احلقيقة
مسرعون وال حلاق
مسرعة من دون يأس من دون يقني
ُ
أجلس ها هنا
ُ
أتبع بنظري وأستاء..
غبارُ التيه
يك ّورُ النظر
النهاية مسرعة
ٌ
مسرعة كثيراً!

من ذاكرته وأسدل الستار سريعا أمام تلك الذكرى.

 - -11ق��راءة

ق��رأ أول مجلس له فبك��ت امرأته ألنها رأت في صوته
ح��زن س��نني مضت ,وحينم��ا أخذ صوت��ه يطوف بني
أرج��اء البيت بكت امه ألنه��ا تذكرت أبيه عندما كانا
مع��ا قبل أن ينتقل الى ج��وار ربه ,وبعد ان أخذ صوته
يرتفع قليال قليال بكت جدته فقد طافت أمام عينيها
الغائبت�ين عن النظر أحالم س��نوات مضت من اجلدب
والفق��ر املدقع ,وملا أخذت قراءات��ه تتخذ طابع النعي
باختيار النغمات املؤثرة على املشاعر ,رسمت طفلته
الصغيرة وهي ترتطم مبفاجاة نهب قطعة احللوى من
يدها صرخة عالية بوجه اخيها الذي يصغرها عمرا.
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أنسته س��نني االغتراب بعض تقاليد مدينته فقهقه
بوجهه الصبية املتجمهرين حوله لس��ماع حكايات
العال��م البعيد ,قلب��ت نظراته تلك الوج��وه البريئة
العابق��ة برائحة اجلهل والعوز فس��قطت من عينيه
دمعتان كبيرتان ,واحدة راحت تغس��ل اثار الغبار عن
متاثي��ل اجدادة الس��ومريني الذين كان��وا هنا ذات يوم
 ,واالخ��رى ارتطم��ت بق��وة بذلك الواق��ع املؤلم املاثل
امامه.

ّ
املتشه ِد
علي وذم َّة
حَ ّقاً َ
ُ
إس��هرْ فدالية اخللو ِد تبخترت أ ْن
َ
كنت معبدَها ِجوارَ املسج ِد
وحدك ال سواك ّ
َ
َ
لك َ
متزق ْت
أنت
حُ جُ بي وأوصلني ُ
السها ُد ملرقدي

ُ
وأنت تَ ُ
فحل ُ
مت بالدنيا َ
عضها
ْ
ُفس ِد
من وجنتيها عض َص ٍّب م ِ
ُ
وصحوت يكسوني العرا ُء وال أرى
إالّ العرا َء قميص ستري األجر ِد
قم ُر بدا .....زُحَ ٌل عال.لكنما
َ
ُحس ِد
في
احلالتني،بلغت شأو م َّ

أعرفتني ؟أحَ ُد الصعاليك الذي
لسواك بعد اهلل لم يتعب ِد

قصيدتان

-1كورقة ل َ
ش َ
س ْ��ن ِديان
��ج َرة ِ
ِ

كواللة نوري

ما األرض لوال َ
أنت من ُس ّكا ِنها
ُ
َ
عر ُف ما يقول ُّ
تأكدي
إال ...وت ِ
ُ
ٌ
ُك ْن َ
فاعل
والقصيدة
أنت انثى
َ
ُ
وثغرك موردي
مرفوع آخر ِه

م َِدي َنة َم ْي َتة
لرؤوس َكأَنَّ َها َلمْ تُ َغا ِدر ْ َموَا ِق ِع َها
أَبَدًا .

َْ
َّ
ار َغة للمدينة
َار ِع الف ِ
ِفي الشو ِ
َ
ْ
َ
ُ
س َ
أَ ْ
��ة ِلش َ
��جرَة
��قط ِمث��ل َورَق ٍ
س ْن ِديان
ِ
َ
َ
لاَ
َ
َ
��ريك ل َه��ا غيْر ِريح
ش
كطفلة
ِ
بَاردَة لثلج ُ
شبَاط،
ِ
تَأْ ُخ َذ ِني ِل ُك ّل االتجِّ َ َ
اهات
تطيرن��ي َخ ِف َ
يف��ة ِحي ًن��ا . .
َ
تدحرجني تحَ ْت َ
ار َهة
س َّيارات ف ِ
اك َنة
ُوت َّ
الس ِ
تقذفني عَ َلى الْ ُبي ِ
لعوائل تُ َ
ُ
ش َ
يديا
وم ِ
اهد َف َل َّما ك ِ
أَوْ تجَ ْ َت ِم ُع مبرح عَ َلى المْ َا ِئدَ ِة .
لاَ َهدَ ف ِلي كورقة تَ ْ
سوَى
س ُقط ِ
ْ
اويَة
ال َه ِ
َ
تَ َت��أ َّكل اطراف��ي ِم��ن تنقلي بَينْ
االتجِّ َ َ
اهات
واتفتت . .
ضي ي ْ
َس َت ِق َّر ِفي ر ُْك ٍن لمِحَ َ ّل
ب َْع ِ
َ
تحَ
ُ
يجارَة رَم َ
س َ
َاها
وَجُ زْ ٌء ِمنِّي ُّرقه ِ
ُم ْد ِمن ِب ِإ ْهمَ ال
َ
َ
أ َ َّم��ا َ
نصلِّ��ي ف َت َع َّل��ق ِف��ي ِمزْراب

ُ
-2أك ّل ش��ئ على ما يرام؟؟؟

ُّ
املؤج ُل
ش��يء على ما ي��رو ُم
كل
َّ
ٍ
الذي اتق ْن َته،
ُّ
شيء على ما يرو ُم االلمُ
كل
ٍ
وما انفق َت ُه من رزايا العمر
إحصائيات العسكر.
في
ِ
ُّ
شيء سيكون على ما يرام
كل
ٍ
إل��ى أ ْن تس��الني وكإنن��ا ف��ي

أنت
وليم��ة حرية فاخ��رة  " :هل ِ
بخير؟؟ !"
وأثنا َء امل َ
"عاطفتك
:
تقحمني
لل
ِ
مثل الفضة تلمع " ..
َ
َّ
قلبك ؟
تكف عن
ِلمَ ال
وتشعَّ بعيدا ،
لقد انتهت احلرب،
والس�لا ُم وجدو ُه مخت�لا في ازيز
الصافرات
حجروا عليه بالشمع االحمر.

َ
وانت تق��ول ببرو ِد َك "كل ش��يء
سيكون على ما يرام!"
َ
االجوبة املبتورةَ
فنص ّد ُق أ َّن
التص��ورات املش��وهة ه��ذه ي
ِ
حياتنا
ال َّن اجلنو َد حني غادروا الثكنات
تركوا الكثير م��ن ُ
الصلبان على
ارواحهم املُّسمرة.
ونحن ننتظر قطرة الدم االخيرة
كي ننظف اجسادنا،
ومن�لأ الثق��وب بص��دى تالش��ي
أحذية املتقاتلني.
ّ
نص ّدق ،الننا محنطون في ذاكرة
ال تشيخ.
َ
كنت جتدني دائما
لتتأكد من انني بخير !
ان��ا البارعة في ته��دمي الطرقات
التي تؤدي ..
خارقة االحاسيس في النفور .

الصقر و العصافير
د .خليل ابراهيم عليوي

قصص قصيرة جدا
اجمليد  ,نسوا جميعهم كل خالفاتهم في خضم هذه
املراس��يم البهي��ة ,فما كان امامهم س��وى االلتحام
صفاً واحداً بأحاسيس��هم ،وكلماته��م ،والفتاتهم،
وبيارقهم ,ليقولوا لكل االعداء اننا هنا جس�� ٌد واح ٌد
كهذا الوطن والميكن ألي عدو لئيم ان يقطع اوصاله .

تسقي ظماك فال تعو ُد بها صدي
رحيق زهر َك موفياً
َ
جُ ْع كي أكو َن
ِ

سهام جبار

ّ
متقطعة
ألنف��اس
له��اث
بوضوح مع
ٍ
ٍ
ُ
،تخف��ت وتعل��و لتتناغ��م م��ع صري��ر
الس��رير من حتتها فيس��معها وكأنها
حمحمة فرس�ين جموح�ين في حلبة
س��باق .حاول أن مي ّد ي��ده ليتناول قدح
املاء املركون فوق الطاولة لكن إنفعاله
الواضح وإرتعاشة أصابعه دلقا القدح
فأنس��كب ماؤه ف��وق الطاول��ة وعلى
بالط الغرفة ،ثم عدل عن فكرة ش��رب
املاء ،رمبا بسبب حترك األفعى من جديد
حيث إس��تدار نحو اخلل��ف كما لو أنه
ي��روم اخلروج م��ن حيث أت��ى…… .الى أين
أيها امللعون ؟ أنت أش ّد لعنة منهما لو
خرجت وتركتن��ي وحيداً مرة أخرىٍ ..لمَ
ال تدخل عليهما الغرفة وتش��اركهما
ّ
لذتهما الش��يطانية ؟ وليتك أن تتوّجَ
ّ
َ
لذت��ك ،والت��ي ه��ي لذت��ي وش��هوتي
اجلنوني��ة  ،وتفترس ه��ذه العاهرة التي
رمتن��ي ف��ي قمام��ة اإلهم��ال من��ذ أن
ُ
أصبحت مقع��داً ؟ وبات همّ ها الوحيد
ممارسة لذتها الشهوانية في كل ليلة

ينهب الفاس��دين كل ثروات بلدي من اجل ان يستمر
تدفق ال��دم البريء في م��دن وطني وق��راه من اجل ان
تنهب اموالنا وترس��ل ال��ى بنوك الغرب م��ن اجل ان
يستمر الفقراء باملوت البطيء ارسلت جسدي لينام
مضمخا بالدم حتت علم بلدي.

د .ريكان ابراهيم

لك أنتمي َ
.بك أقتدي.ياسيدي
يارافدان ويا ُنضارٌ في يدي
ِ
ني موارداً
إظمأْ لتعصرني السن ُ

ذهاب

فحيح

A l - i t i h a d

ُ
الوطن الذي يعانق الشمس

تطلع بالطريقة املعتادة.
الش��اعر ،امللتحي مث��ل النهر اإلله ،ظهر بع��د طول غياب وتغن��ى ،مبتهجا،
باحلقبة اجلديدة" :فليكن ،أيها الناس األعزاء ،البنفسج جميل لدقته ،وشجرة
الليمون لش��كلها اللطيف .جميلة كل االش��ياء كما خلقها اهلل ..السنديان
النبيل والشعير القصف ".حملت األرض الثمار من جديد ،وسمنت القطعان،
وازدهرت أحوال الناس.
لك��ن أعواد القصب ،أولئك الزعماء املتمردون ،حمل��وا الى األبد عالمة عارهم،
إنهم جوف ،جوف...

املصدرThe eye of the heart, short stories from Latin America, 1973 :
الشاعرة والقاصة غابرييال مسترال ( )1889-1957غنية عن التعريف فهي أول امرأة من أميركا الالتينية تفوز بجائزة نوبل سنة  .1945لها دواوين ومؤلفات كثيرة وقد طبعت أعمالها الكاملة سنة .1957

فاهم وارد العفريت

a l - t h a q a f i

قصة لماذا القصب أجوف؟
في السابق (ولكن آلهة احلسن واجلمال ركضن ركضا جامحا خالل الغاب وهن
يندبن الزنبق) .خس��رت أشجار الليمون ،وهي بذلك اإلرتفاع ،كل زهورها للريح
الش��ديدة .الوداع يا جني الثمار! مع ذلك كرر القصب القول" :أشجار الليمون
ال تهم! ثمارها في غاية املرارة".
البرس��يم يب��س والت��وت غدت س��يقانه كضفائ��ر في الن��ار .ش��رابات الذرة
تس��اقطت ،ولكن لم تتس��اقط كالس��ابق من تراخ لطيف بل سقطت على
االرض بكل طولها املفرط ،ثقيلة كقضبان س��كك احلديد ،أما البطاطا فلكي
تقوي س��وقها أثمرت درن��ات ضعيفة وكانت هذه الدرنات أكب��ر قليال من بذور
التفاح .اآلن لم يعد القصب يضحك .أخيرا صار مهتما بشكل جدي .لم تعد
زهور الش��جيرات أو األعشاب تلقح فاحلشرات لم تعد تستطيع بلوغ أعاليها
دون أن تس��خن أجنحتها .عالوة على ذلك قيل أن اإلنس��ان ليس لديه خبز وال
فاكهة وال علف حليواناته وقد عم اجلوع واحلزن األرض .بقيت األشجار العالية
وحدها راس��خة في حالة كهذه ،اجلذوع ترتفع بقوة كما كانت ترتفع دائما إذ
لم تخضع لإلغراء .كان القصب آخر من سقط معلنا الكارثة الكلية لنظريته
عن (مستوى-الش��جر) فقد تعفنت جذوره من الرطوبة املفرطة ،وحتى شبكة
أع��واد القص��ب الورقية لم تس��تطع منعها من التيبس .لق��د أصبح واضحا
بأنه باملقارنة مع قوامه الصلب الس��ابق أصبح قوامه أجوفا .لقد بلغ بالطول
أمي��اال ولكن أصبح داخله فارغا ،وكان منظره باعثا على الضحك ،مثل الدمى
املتحركة أو دمى األطفال .لم يس��تطع أحد الدفاع عن فلس��فة القصب إزاء
ه��ذا البره��ان ،ولم يقل أحد ش��يئا عنها آلالف الس��نني .أصلح��ت الطبيعة،
الكرمية دائما ،الضرر في س��تة أش��هر ،حريص��ة على أن ت��رى النباتات البرية
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أعلن الصقر القديرْ
نفسه يوما أميرْ
للعصافير البريئه
فأتوا من كل بيئه
تشغل األفكار احالم مضيئه
اشتراهم بالشعارات وحترير الطيورْ
والوقوف احلق في وجه الشرورْ
و بالد يطفح األمن عليها والسال ْم
نوقش األجر مع الصقر وترتيب األمورْ
مينحون الصقر عصفورين في كل فطورْ
وسط الدهشة ضاعوا واحلبور
و ُّقع الدستورُ من غير دراي ْه
لم يبالوا باألجورْ
ذلك األمر اخلطير
حسبوا األمر مزاحا ويسيرْ
ْ
بانشراح
بايعوه
و متنى كل عصفور بأن ميسي وزيرا أو سفيرْ
***
ْ
التالل
طلع الفجر و قد غطى
ْ
للجمال
و العصافير تغني
يلقطون احلب في أحسن ْ
حال
ْ
وصاح
ارتقى الصقر على العرش
أين أجري
ْ
املقال
اتفقنا يا عصافير على هذا

ْ
باجلدال
دارت الدنيا و ضجوا
اعتقدنا األمر مزحه
ْ
بانفعال
"قدموا لي وجبتي" نادى عليهم
صرخ الصقر بعصفور تقد ْم
أنت إي أنت ْ
تعال
يعبث اجلوع بأمعائي فيكفي ما ْ
يقال
ْ
ابتهال
ردد العصفور في حلن
ْ
عيال
أنا يا سيدي عندي
وأنا اسعي على القوت وأشكو من ْ
هزال
ْ
اعتقالك
ال تكلفني
ْ
االعتقال
حيث أني ال أحب
فمشى املسكني للحتف الرهيبْ
و يكاد القلب يفري الصدر من فرط الوجيبْ
و من العش عال صوت النحيبْ
صرخ األفراخ والدمع صبيبْ
يا أبانا ال تكلنا للخطوبْ
أيها الصقر افترسنا وأعف عن بابا احلبيبْ
سارع الصقر بإنزال القدرْ
مزق العصفور في ملح البصر
احلق الثاني اتباعا باألثرْ
و متطى الصقر واسترخى على غصن الشجرْ
ثم نادى
لم أزد شيئا على ما قد تقررْ
إن أطعتم فالتزامي مستمرْ
حتت ظلي األمن فيكم مستقرْ

***
ْ
السلوك
قام عصفوران شبا على حسن
حيث قاال يدرك املوت الرعايا وامللوك
ْ
الدخيل
فلماذا ال نرص الصف في قتل
و ملاذا ال نثورْ
ْ
عقول
إن عدمنا البأس لم نعدم
إن في الوحدة قوة
ْ
مستحيل
ويصير الرمل سدا
ْ
احلقول
مينع السيل وإن اطمى
فاستعدوا للقاء املوت ساعه
يطلع املوت علينا كل يوم يا جماع ْه
و علينا يجب اآلن اقتالع ْه
***
نزل القول كزلزال عليهم
صعقت منه العصافير ودب اخلوف فيهم املال ْم
وسرى الرعب سريعا في العظا ْم
***
ْ
االكتشاف
غيرا املوضوع خوف
ضحكا منهم وقاال يا كرا ْم
أخبرونا أن بعض القوم ينوي االنتقا ْم
ويعادون النظا ْم
فأردنا االختبارْ
فاستريحوا
لم جندكم موضعا لالتها ْم
فاهتفوا عاش اإلما ْم

هتفوا عاش اإلما ْم
***
ثم راحا يذرعان اجلو حتى أمنا عينا الرقيبْ
و استعادا فكرة التحرير من هذا الغريبْ
واستطاعا بعد ألي واجتها ْد
وضع أيديهم على السر الرهيبْ
يستعيدون به احلق السليبْ
و ينالون به النصر القريبْ
خططا ساعة الصفر وأهداف الهجو ْم
ْ
الشروق
فغدا عند
وعلى اهلل توكلنا اإلشار ْه
نحو عينيه سننقض كومض من ْ
بريق
نفقأ العينني ال يدري الطريق
ْ
الفريق
ثم نحتال على جمع
ْ
السحيق
الغتيال الصقر في الوادي
***
وأتى الصبح بضوء منتشرْ
طلب الصقر العصافير لتحقيق الوطرْ
هجم اإلثنان في ملح البصرْ
أطلق الصقر دويا من نذرْ
سوف أرميكم بشر مستطرْ
فاستعدوا النتقامي املستعرْ
صرخا
ال تخافوا يا عصافير فإن الصقر أعمى
جرجروه للشجر

زقزقوا بني احلجر
علق الصقر بأغصان الشجر
زقزقوا بني احلجر
هجم الصقر على الصوت فخرْ
و انتهى الصقر حطاما منتثرْ
هلك الصقر بإصرار وعزم واجتهاد و َص ِبرْ
أيها الناس فهل من مدكرْ
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من ضفاف " بانياس " اتت لتبوح بقصائدها على ضفاف شط العرب في مربد الشعر والجمال  ..قبل هذا صدحت بقصائد ضاجة بالحنين،

تقول ان جودها في بغداد يمنحها األحساس بدفء حاراتها وأسواقها ،ويمنحها حتى الحزن الذي تتشح به شناشيلها وهي تغادر أمكنتها! وترى ان
القصيدة ابنة الواقع وروحه ،وهي سليلة الثقافة الشخصية والمجتمعية للشاعر والموجهة منه لروح وعقل المتلقي.
في هذا الحوار نقترب من عوالمها لنعرف المزيد.

الشاعرة سميا صالح :

ربما اخطأ البعض في كيفية االنتماء للوطن!
انا من أنصار ردم الهوة بين األجناس األدبية والشكل التقليدي
ليس عائقا أمام تجديد المضمون
التقاها فهد الصكر
• صار البعض يكتب بلغة أقرب الى الوهم ..
هل صار الشاعر أو األديب ال منتميا ؟
 الشاعر امللتزم يتبنى التعبير عن الفقراﺀواأليتام و يدافع عن األخالق ويتوجه للدفاع
عن فلسطني وغيرها ،فالشعر لديه وسيلة
يتم توظيفها خلدمة فكرة ومبدأ والشاعر
غير امللتزم يرى ان الشعر هو الوسيلة
وهو الغاية في آن ،والشاعر ليس مصلحا
اجتماعيا ،بل معبرا عن اجلمال بلغة جميلة
وفي النوع الثاني هنالك شعراﺀ يكتبون
باسلوب غامض معقد ال يفهمه أحد فهم
يدورون في حلقة من األوهام والعدمية .
• أي الطقوس تشعل فيك جذوة الكتابة
سيما وأنت تكحلني عيونك على ذات بحر
ال تدرك هواجسه ؟
كلنا ي��درك أهمية حلظة اإللهام ،حلظة
التحول حيث تنفصل عن عاملك وتدخل
عالم اخليال حيث الهبوط املفاجىء للوحي،
فأنا ال أحتاج أكثر من الوقوف أمام البحر
ألبشر كرسولة بالضياء الغريب ،أنني أكتب
بخط فني جميل جدا ولكن ..حلظة التجلي
وكتابة القصيدة أفقد القدرة هذه فأكتب
بخط رديء لدرجه أكاد أشك أنه خطي !..
•هل تقلقك فكرة اإلكتمال والتوحد مع
النموذج اإلنساني كوننا فقدناها بعد

حروب ومعاناة رافقنا كالظل ؟
 بالطبع ال ..م��ه��م��ا اش��ت��دت احل��روبوالصراعات تبقى العالقات اإلنسانية
قائمة على التآلف وقد اهتم الشعر منذ
القدمي بتجسيد األخ�لاق والقيم على
الرغم من احلروب والثأر وغيرها،رمبا زيادة
التمازج احلضاري وظهور أفكار متناقضة
انعكس على األدب بشكل عام ..فكان
البد من ترسيخ القيم واستنكار احلروب
واحلديث عن الظلم ،يقول ميخائيل نعيمه
"العالم العربي نقطة في بحر اإلنسانية،
واإلنسانية نقطة في بحر الكون"
اذا اللغة قادرة على الدعم والتشجيع بزرع
مفاهيم إنسانية بأبعادها اخملتلفة
وال ننسى بأن الشعر العربي بطبيعته
إنساني ذاتي ورومانسي حالم.
•هل يالحقك هاجس الوطن بغية رسمه
بقصيدة بشكل جميل حني ندرك ان هناك
من يريد اخلراب له ؟
 الوطن للجميع ورمبا أخطأ البعض فيكيفية االنتماء إليه ..باملطلق ال ميكن
تقسيم املشاعر واألحاسيس التي يكتبها
الشاعر أو األديب ألنها هنا تنبع من فكرة
إنسانية تُكتب بقلم الروح ...فكيف إن كان
ما يكتب للوطن!! في حضرة الوطن يتجرد
الشاعر وال ميكنه تقمص ال��دور .بل يبدأ
شعوره بالتسامى حد التماهي فيلغى اللون
واجلنس واللغة اخملتلفة  ..سوريا ليست
جغرافية ومناسبة بل
هاجس يسكنني
فيهديني التعبير
واجمل����از واللغة
امل���س���ك���ون���ة
ب��ال��ده��ش��ة بل
ي��ت��ح��ول النشاز
بنصي إل���ى بنية
جمالية تليق بهذا
الوطن  ..وله أقول
ال��ي��اس��م�ين على
سياجك عشق
منك ال��زم��ان بهاؤه
يشتق

واخلالدان األوحدان مدى املدى
اهلل جل جالله ودمشق
• هوية املواطنة وأثرها الثقافي بعد كل هذه
املتغيرات في جغرافية الوطن ؟
 املواطنة جملة احلقوق والواجبات املتعلفةباملشاعر واملعلومات والسلوك في ظل ثورة
تقنيات اإلعالم فإن التفاعل بني املواطن
والثقافة يتجاوز احل��دود ليشمل العالم
اإلنساني..وكما نعلم املواطنة ال تعني
العزلة  ..مبعنى املواطنة هي التواصل
بحيوية م��ع ك��ل التجارب واالب��داع��ات
اإلنسانية ،فالثقافة الوطنية متنح املواطنة
امل��دى احليوي ال��ذي يتحرك به والعالقة
بينهما عميقة وال ميكن التخلي عن حقيقة
ارتباطهما ..فالبرغم ممايحدث في عاملنا
العربي جند محاوالت األدب��اء خللق فضاء
ثقافي ابداعي لوطن جديد متجدد والسعي
لتجنب العزلة على سبيل املثال ،املثقف
السوري حاول من خالل مفهوم املواطنة
واالنتماء السعي لكسر العزلة واالنكفاء
من خالل التواصل مع مثقفي العالم إلبراز
مظلومية املواطنة السورية.
• بعد هذا التشظي للواقع الثقافي كيف
تنظرين الى مستقبل الشعر ؟
 الشعر بخير ..فمن صفات الشعر اخللودوالدميومة ..فكلما تطور الزمن تطورت
القصيدة بل تتجاوز عصرها بأبعادها
اجلمالية والفنية دميومة الشعر واقع فرغم
التشظي للواقع الثقافي إال أنه مازال هناك
الكثير من الشعراء ميتلكون من اإلحساس
مايجبرنا على تصديقه مع جمال املوسيقى
الذي يرضي األذن واأللفاظ املفهومة والصور
اجلميلة واملواضيع املتنوعة..وأمنها من أهم
مكونات البناء الفني للقصيدة.
• احلداثوية في االدب هل أستطاعت ان حتقق
طفرة في تراتب أو مستوى الشعر ،أو مع من
يتعامل بها ؟
 ان��ا من أنصار ردم الهوة بني األجناساألدبية..ولست مع مترد جنس على آخر فال
أظن أن الشكل التقليدي عائقا أمام جتديد
املضمون وتعميقه وتوسيع مداه..احلداثة
هي املشاركة في التحول ،هدم وبناء..رفض

•ماهي حصيلتك الثقافية منذ دخولك
املشهد الثقافي  ،وما هو نتاجك الشعري؟
ب��دأت مسيرتي األدب��ي��ة وأن��ا
تلميذه في املرحلة املتوسطة كتبت حسب
اعتقادي روايتي املتواضعة التي لم تنشر
طبعا عام ١٩٨٧
وبدأت ببعض املقطوعات النثرية الصغيرة
..حينها تنبأ لي مدرس اللغة أنني سأكون
شاعرة أو روائية فغرس فكرة الغرور الشعري
ف��ي عقلي ال��ب��اط��ن! ل��ي ع��دة مجاميع
شعرية ..كوردة هكذا متاما و عشق ثالثي
اإلبعاد وكإنك إني و كل مابقي مني وغربة
النرجس ورقص على إيقاع املطر ..
ولي ديوان قيد الطبع.. .وانا بصدد كتابة رواية
عن األزمة السورية أرجو أن ترى النور .

وحت��ول ،وغالبا مايكون األدب أهم قنوات
التحديث فهو وسيلة التواصل للتعبير
عن األفكار التي يجب أن تتطور تلقائيا..
نعم هناك طفرة من زمن أدونيس وأنسي
احل��اج ومجلة الشعر ..فالشعر حسب
رأي��ي ال يصاب بالركود طاملا هناك ضخ
ألفكار جديدة وأجيال متعاقبة حتمل فكرة
التجديد .
•هل الشاعر واملثقف معني بترسيخ النظام
الدميقراطي بوصفه الصورة التي نحلم بها
؟
 نعم املثقف معني بترسيخ الدميقراطية..لكن السؤال األهم ..هل يستطيع ؟! ال أظن
أن الشعر أو األدب قادر على إحداث التغيير
فالتغيير هنا للحرب ..للرصاص...ولإلعالم
بكل صوره ،الشعر قادر على توثيق اللحظات
التي حتدث ولألسف بعض املواقف الرمادية
تغير من مجرى السعي للتغيير حيث نرى
التوثيق أدبيا للمرحلة األقوى ..رغم أمل
املثقف ضمنيا بأن يتمكن من إحداث تأثير
وتغيير في ذهنية املتلقي بالسعي لترسيخ
الدميقراطية ،وهنا نستذكر جهد أدباء
العراق في حتويل دفة القيادة في كل املراحل
التي مر بها بلدهم .

 *كيف تنظرين ال��ى مشاركاتك فيمهرجانات املربد الشعري وبابل للثقافة
والفنون .أي��ة مشاعر تنتابك حلظات
االستذكار ؟
 ال يخفى على أحد ان املشاركة اخلارجيةللشاعر لها دور هام في تطوير جتربتة
اإلبداعية  ..بالنسبة لي اعتبر مشاركتي
نقلة جديدة في تشكيل هويتي الشعرية
فاجلمهور العراقي يتمتع بذائقة مختلفة
 ..وايضا لفتني احلضور الهائل في االفتتاح
مبختلف املستويات الثقافة واالجتماعية ،
ومهرجان املربد قيمة مضافة ألي شاعر.
ومهرجان بابل بتقاليده وطقوسه العاملية
بسجادته احلمراء يفتح باب األف��ق أمام
املشاركني  ،ويظل العراق ثغر القصيدة
وقافية الضوء ونغمة التاريخ ،ومن هنا فمن
يستنشق هواء العراق ال بد أن يتأثر به لهذا
كتبت الكثير من القصائد عن العراق وذكرت
السياب والفرات وانغامه وحقوله وازمنة
االخضرار به.
• بكلمة واحدة ،اين أنت اآلن كشاعرة وسط
محنة الوطن ؟
وحدي من ميلك مفاتيح الضوء..كل يوم
يحتفى بي  ..كنجمة يسكر اخللق من أجل
عينيها  ..فأنا سورية الهوى واملعاني.
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الممثل لغة بصرية ..تعتمد تحوالت الجسد التقنية

واوقدت الش��موع في حضرة بابل الجنائن والحضارة والتاريخ  ..س��ورية تعش��ق العراق ،لتؤكد الحقيقة الراس��خة المتمثلة بوحدة الروح
والتراب ،ووحدة المعنى والمعاناة  ..الشاعرة سميا صالح تنتمي لفضاءات الجمال المتعددة فهي تكتب وترسم لوطن ال يبارح ذاكرتها..
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د .عالء كريم
يع��د املمث��ل أس��اس البني��ة التش��كيلية التي
تتفاعل مع بعض ،لتكون لها داللة واضحة وتأثير
على املتلقي ،عبر ائتالف جسد املمثل مع الفكرة
التي تنتج رس��الة بصرية داعم��ة حلركته وفعله،
فض�لا عن ما يرس��مه اخملرج من مرتك��زات تعمل
عل��ى حتوالت املمثل اجلس��دية والتقنية ،بش��كل
ميك��ن من خالل��ه ط��رح األف��كار بآلية اش��تغال
العناصر وحركتها املستمرة حتى ميكننا الوصول
ال��ى التدفق الص��وري الداعم للغ��ة املمثل ،الذي
يعط��ي للمتلق��ي معرفة بطبيعة الش��خصيات
التي تتحرك على املسرح أو في أي مساحة درامية
ممكن بوس��اطتها أن يعكس املمثل مستوى االداء
اجلمالي ،وايضا رسم فعل الشخصية االجتماعي
والسايكولوجي.
عن��د اداء املمث��ل وحركت��ه ال ميك��ن لبقي��ة
التش��كيالت أن تك��ون جماداً ،ألنها م��ا أن ترتبط
بجس��د املمث��ل حت��ى تصب��ح ج��زءاً حي��اً م��ن
ش��خصيته ،وتتحكم في حركته وف��ي تعبيراته
وتؤث��ر عل��ى س��لوكه العام بص��ورة مباش��رة ،مما
يعكس ذل��ك انتاج هذه املنظومة وظيفة جمالية
تس��هم في تش��كيل الص��ورة النهائي��ة للعرض
املس��رحي ،والدرام��ا التلفزيوني��ة ايض��ا ،لذا يعد
"اجلس��د" لغ��ة بصرية تع��زز فعل املمث��ل وحتقق
دالالت قصدي��ة تدفع املتلقي الى تأويل وظيفة كل
عنصر ومدى اش��تغاله وتأثيره على نوعية العمل
الفن��ي ،وعلى طبيع��ة الواقع واش��كالياته ،ليتم
عرض حركات املمث��ل وتعبيراته املترجمة خلطوط
الرؤي��ة االخراجية ،وايضا تصور احلالة االجتماعية
التي تعيشها الشخصية املس��رحية و(الطبقة)
التي تنتمي إليها.

يؤك��د "غروتوفس��كي" إل��ى أن كل م��ا يش��اهد
ويس��مع م��ن على خش��بة املس��رح ي��كاد يكون
مصطنع��ا ،إال ما يخ��ص املواجهة الت��ي تتم بني
املمث��ل واملش��اهدين ،أي في معنى آخ��ر بإمكاننا
االس��تغناء ع��ن الديك��ور واألزي��اء ،اإلض��اءة،
واالكسسوارات واملوسيقى ،بل وحذف حتى النص
واجلمهور ،واالحتفاظ فقط باملواجهة التي تقع ما
بني ممثل واحد ومتفرج واحد حتى ميكننا أن نحقق
التشاركية في العرض املسرحي ،الذي يبنى بفعل
رئيس��ي ق��د يك��ون ش��خصية تتحرك عب��ر تلك
املس��احة ،التي يوجد فيها ش��خص آخ��ر يراقب،
وه��ذا وح��ده يكف��ي ألن يخلق عم��ل تكتمل فيه
االفع��ال وتذهب الى رؤى متعددة ،وهذا ما اكد قول
"غرووتوفسكي" بأن ضرورة احلياة واستمرارها على
املسرح ،ال يتم إال من خالل فعل "املواجهة" وعقد
العالقة الت��ي تفجر احلدث املس��رحي ،مما يحدث
جدال بالنس��بة له��ذه العالقة ،وه��ذا اجلدل يأخذ
جانبني ،قد يكون احدهم مؤتلف ومتقارب بشكل
االداء بالنس��بة للممثل ،واالخ��ر قد يختلف بآلية
حركة واداء املمثل ،نستنتج من ذلك :أن املمثل في
جميع األعمال املسرحية ،هو ليس مجرد حقيقة
أولية فحس��ب وإمن��ا هو العنصر األساس��ي الذي
من دون��ه ال ميك��ن أن تكتمل الرؤي��ة اإلخراجية ال
على الصعيد النظري وال التطبيقي ،وهذا ش��عور
طبيعي للمكانة والوظيفة التي أعطيت للممثل
ف��ي العرض املس��رحي او االداء الدرامي ،فضال عن
التدخ�لات الت��ي اقترحه��ا ه��و كممث��ل ،او التي
اقترح��ت عليه من قبل اخملرج�ين وهذا هو جزء من
احلرية اإلبداعية املتسيدة بفنها.
إن اجلدل القائم على الصراع ،يش��ير لنا بش��كل
أو بآخ��ر ،بعدم الثقة والتقليل من اخلطاب املتعلق

باملمثل من قبل بعض املنظرين املس��رحيني ،مثال:
"ك��وردن كري��ك" كان يحل��م عل��ى س��بيل املثال،
مبسرح خال من املمثل ،وكان يدعو الى ممثل جديد
ليس له عالقة مشتركة مبمثلي عصره .بينما يرى
"آرت��و" بأن املمث��ل عنصر له أهمي��ة كبيرة ،وجناح
العرض يتوقف مبس��توى فاعلي��ة أدائه ،على ضوء
ذلك نخرج بنتائج منها :أن لسلطة "اخملرج" فائدة
فني��ة وعملية تعمل على تط��ور وجتدد فن املمثل،
واالنتق��ال ب��ه الى ط��رق التكني��ك والتقنية التي
حت��ول أمكانيات جس��د املمثل الى لغ��ة واضحة
ومفهومة م��ن قبل املتلقي .وهذا م��ا اكدت عليه
أغل��ب نظري��ات العرض املس��رحي الت��ي تعاملت
مع التمثي��ل التقليدي بنوع م��ن التعارض وأبدت
نحوه ش��يئا من الرفض ،وذلك عبر اكتشاف جتارب
جديدة استطاعت أن حتول وتغير عمل املمثل على
الصعي��د التقني واجلمال��ي ،برؤية تعتم��د البناء
الفكري وتأثيره على الفض��اء في خلق التعبيرات
كحالة من الشكل الداللي والتعبيري في آن واحد.
كما اك��دت نظرية "املس��رح امللحمي" على وجود
ممث��ل جدي��د ،يتقاط��ع ف��ي تقنيات��ه م��ع املمثل
امل��ؤدي بطريقة تقليدي��ة ،حيث اش��تغل العديد
م��ن اخملرجني عل��ى ما س��عى اليه "بريش��ت" من
تطبيق��ات مس��رحية اعتم��دت ال��ى يومن��ا هذا،
واسس��ت بدورها افع��اال ومعان خاص��ة ،لتصبح
متج��ددة ومحدث��ة لش��كل الع��رض بعي��دا عن
االئت�لاف واالخت�لاف نحو املمثل ال��ذي قد يصبح
ضحية لطقس م��ا ،وبالتالي ممك��ن حتديد حتوالت
اداء املمث��ل وبنس��ب مختلفة من خ�لال حركته
وتقنيت��ه االدائية ،وه��ذا ما اكده "غروتوفس��كي"
الذي عد املمثل راهب يخلق الفعل الدرامي ،ويقود
اجلمهور إليه في نفس الوقت.

كثي��رة هي املدارس التي عمل��ت على تطوير أدوات
والنفس��ية ليصل حد االحتراف،
املمثل اجلسديّة
ّ
لذا نرى تقني��ات املمثل ال تعني مجرد حفظ الدور
املفت��رض والقيام باحل��ركات املطلوب��ة واملبالغات
اجلس��دية ،فتطوي��ر التمثيل كف��ن ومهنة لطاملا
كان هاج��س العاملني في املس��رح م��ن منظرين
وممثل�ين على حد س��واء ،عب��ر اعتم��اد "الواقعية
النفس��يّة" وتقنياته��ا ف��ي إعداد جس��د املمثل
وطبيعته النفسية والعاطفيّة.
إن جن��اح املس��رح املعاصر اليوم ه��و تأكيد ملا قدم
م��ن اكتش��افات ونظري��ات تخص قب��ول أو رفض
املمث��ل ،وايضا التقنية التي تش��تغل على صوت
وجسد املمثل ،هذا االنفتاح والثراء الذي طرأ على

فن املمثل حديثا ،جع��ل اخملرجني واملمثلني والفرق
املس��رحية في حركة تبادل ثقافي وفني مس��تمر
ف��ي جمي��ع أنحاء العال��م ،كما أن ه��ذه التجارب
الفكري��ة والتطبيقي��ة اخملتلف��ة غي��رت م��ن اداء
املمثل ،وخلق��ت العديد من املفاهي��م والتقنيات
الت��ي تتعلق به ،فض�لا عن تأثير اخمل��رج عليه في
مراحل التدريب وتطوير قدراته بش��كل يتناس��ب
مع التق��دم التكنولوجي والتقني عبر األس��اليب
الرقمية التي تتزامن وحركة اجلس��د ،والتي تعمل
على مغايرة املعنى اخلاص بالش��خصية من خالل
االض��اءة واملوس��يقى وايضا س��ينوغرافيا العرض
بش��كل واس��ع ،وهذا ما دف��ع املمثل بأن يتس��يد
جميع العروض وفقا لتصوره وإحساسه اخلاص.

جمالية الالشكل واإلنفالت العفوي لخطوط الرسم باأللوان
عند الفنان المغربي عزيز بو مهدي
داود سلمان الشويلي

عندم��ا يكون الفكر ح��راً طليقاً تكون
املس��افة بني املبدع واملتلق��ي معدومة،
أو ت��كاد ،وهذه املعادل��ة تنطبق على كل
فن��ون االبداع عند االنس��ان ،ومنها الفن
التش��كيلي الذي تكون في��ه الغاية هي
الوص��ول ال��ى اجلمال النس��بي على أقل
تقدير .إذ لكل من املب��دع واملتلقي حالة
تقبّل نس��بية للجم��ال ،لها عالقة بهذا
الشخص أو ذاك.
واملتلق��ي الناظ��ر للوحة التش��كيلية
يقرأها حس��ب آلياته ،وال ميكنه ان يخرج
م��ن تل��ك اآللي��ات ،إلاّ في حال��ة االبداع
الكامل ،أو شبه الكامل ،إذ عندها يبحث
عما عند اآلخرين من آليات تس��اعده في
قبول وتذوق هذه اللوحة أو تلك.
اآللي��ات التي علينا اس��تخدامها عند
رؤية لوحة تش��كيلية من الف��ن العادي
ه��ي الع�ين املبص��رة الت��ي تبح��ث عن
متع��ة اجلم��ال ،واملعارف العدي��دة ،التي
حتمله��ا تل��ك اللوح��ة .أم��ا الف��ن الذي
ميكن ان نس��ميه فوق عادي ،كالدادائية،
والس��ريالية ،والتجريدي��ة ،والب��وب آرت،
وغي��ر ذلك من الفنون التش��كيلية التي
ظهرت منذ احلرب العاملية االولى الى اآلن،
فهي تتطل��ب ،إضافة للعني ،اليد للمس
اللوح��ة ،واألذن لالصغ��اء للص��وت الذي

يهم��س للمتلق��ي ،واألن��ف الذي يش��م
الروائح التي يتخيل املتلقي انها تنبعث
من اللوحة تلك ،وكذلك اللس��ان الذوّاق
الذي يشعر ويحس مبا تبعثه اللوحة من
طعوم .ه��ذه اآلليات التي تع�ين املتلقي
لتلق��ي وق��راءة اللوح��ة التش��كيلية
احلديثة.
ه��ذه املقدمة القصي��رة ذكرناها ونحن
نق��رأ بعض لوحات للفنان عزيز بو مهدي
التي تعد م��ن فن التعبيري��ة التجريدية
كما يراها الدارس ،فيما يراها الفنان هي
إتباع ملدرس��ة ما بعد االنطباعية خاصة
ملا له عالقة باأللوان.
ارى ان الفن��ان بو مه��دي ينتمي الى ما
يس��مى بفن التعبيري��ة التجريدية التي
تتحك��م بها عفوية الفنان وال ش��كلية
(من الش��كل) اللوح��ات ،إذ تتمحور هذه
اللوح��ات اخملت��ارة من مجموع��ة لوحات
الفن��ان املنج��زة ،في انها حت��اول جاهدة
أن تنفل��ت م��ن الش��كل لتأخ��ذ جانب
الالش��كل بعفوي��ة كاملة ق��ل نظيرها،
وبال تنظيم أو تخطيط مسبق.
فالتعبيري��ة تتطل��ب من��ه ان يعبر عن
مش��اعره وعواطف��ه وما تثي��ره األحداث
واألشياء في ذهنه.
والتجريدية تتطلب من الفنان ان يقوم
بتجريد كل ش��يء في الك��ون من واقعه
احملس��وس ،وإع��ادة صياغت��ه م��ن جديد
بالتعام��ل م��ع التعبي��ر عنه م��ن خالل

مشاعره وعواطفه.
ام��ا ما بعد االنطباعية التي وصف بها
الفنان نفسه في رسالة له موجهة الى
كاتب هذه الس��طور ،فهي هذه الضربات
الكبيرة لفرش��اة اللون ،واأللوان املشرقة
والواضح��ة ،واختي��اره ملوضوع��ات م��ن
احلياة اليومي��ة ،إلاّ انه يق��وم بتجريدها
بع��د ان تصوغه��ا مش��اعره وعواطف��ه
صياغة جديدة.
وق��د اس��تغنى الفن��ان بو مه��دي الى
حد ما عن الفرش��اة ،وقلل االعتماد على
توظيفه��ا في اجناز الكثي��ر من تعامالته
مع لوحاته .فقد أخذ يستعمل أصابعه،
ويس��كب األل��وان التي تصل الى رس��م
ش��كل ما هو في فكر الفنان ووعيه ،من
خالل ترك أثر له في اللوحة.
***

ولق��راءة لوحات الفنان بو مهدي علينا
ان نلتق��ط املش��اعر األولي��ة للفنان ،ثم
نقرأ تعبيره الشخصي لهذه املشاعر.
ويعتم��د الفن��ان ب��و مه��دي عل��ى
انطباعات��ه العفوي��ة ،ويبح��ث عن��د
املتلق��ي التأثي��ر العاطف��ي للوح��ة،
فالوع��ي والالوع��ي عن��ده بص��ور عامة
ارجتالي عفوي ،لهذا فهو يهتم باملعاجلة
الكاملة لل��ون ،وبني العفوية والتأثير في
املتلق��ي تقف لوحاته وه��ي حتمل البذور
اجلمالية التي على املتلقي أيضاً ان يفك
أسرارها ليصل الى منتهاها في نفسه.
فمثال لوحته "اس�لاك اخلطيئة" التي
تأثث��ت بعنصرين تش��كيليني هما اللون
واخلط��وط العفوي��ة ،فإن ه��ذه اخلطوط
العفوي��ة هي التي تبرز أمام عني املتلقي،
ألنها تشكل عنده صدمة التلقي األولى.

ان لوحة "أس�لاك شائكة" هي التعبير
احلقيقي الس��تعمال الفن��ان للخطوط
بعفوي��ة تام��ة .فه��ي خط��وط دائري��ة
غي��ر منتظم��ة يصنعها اللون نفس��ه،
ال الفرش��اة ،وتش��كل احل��دود اخلارجية
لكائنني بش��ريني .لهذا جنده يطلق على
ه��ذه اللوحة تس��مية ثاني��ة هي"بالغة
الفج��ر" .وب�ين بالغ��ة الفجر واألس�لاك
الش��ائكة ،يقف تكتيف االنس��ان وعدم
حركته بني هذين املوقفني الكئيبني رغم
ما ف��ي الفجر م��ن جمالية ،واحس��اس
باحلرك��ة والنش��اط ،وه��ذا م��ا يري��د ان
يوصله الفنان للمتلقي ،أو انه وصل اليه
هكذا.
ان اخلط��وط العفوي��ة ه��ي الت��ي حتدد
موض��وع اللوح��ة بالنس��بة للمتلق��ي
املتفاع��ل معه��ا .أما الل��ون فهو عنصر
جمالي للخط��وط ويقاد من قبلها .وهذا
ينطبق على لوحته "انتظارات خاس��رة"
أيضاً.
***
أم��ا الالش��كل في رس��ومات الفنان بو
مهدي فقد جتسد في أكثر من لوحة .وقد
اس��تخدم فيها الفنان انب��وب اللون في
التخطيط .ومتيزت اللوح��ات التالية في
هذه امليزة.8 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 :
وتضاف��ر اللون واخلط��وط العفوية في
تش��كيل بعض لوحات الفنان ،فظهرت
رؤوس ،وكيانات بش��رية ،ميك��ن ان نطلق

عليه��ا كيان��ات الالش��كل .وق��د متيزت
اللوحات التالية بذل��ك ،مثل اللوحات1:
.7، 2 ،
فاللوح��ة رق��م  2متث��ل ه��ذا املنح��ى
الش��كلي للفنان .إذ تضاف��رت اخلطوط
م��ع األل��وان ف��ي صن��ع لوح��ة تض��م
كيان��ات نس��ائية الش��كلية ،إذ نرى بها
الالش��كل في كيان الش��خص من خالل
اللون األس��ود ،واألبي��ض ،واألحمر الفاحت،
وبخلفية زرقاء داكنة.
ان اخلطوط التي رس��مت على اللوحة
ب��كل عفوية ق��د صنعت لن��ا الكيانات
البش��رية ،فكان��ت تبرز عليها مش��اعر
اخلوف والوجل ،فيما الش��خص الذي برز
في جانب اللوحة األمين يعطي انطباعات
كيان طفل يبتسم وال يعرف اخلوف الذي
تشعر به الكيانات البالغة.
***
ان الفن��ان عزيز بو مهدي قادر ان يجرك
اليه من خالل أسره لك بلوحاته ،وجعلك
حت��اوره من خ�لال الدخ��ول مع��ه بحوار
عميق وانت تتلقى لوحاته ،وهذا مرده الى
ما يحمله الفنان م��ن فكر خالق مدعوم
مبخيلة نش��طة تنتج بإب��داع مثل هذه
اللوحات.
الفنان عزيز بو مهدي ،يعمل في منطقة
الوض��وح الب�ّي�نّ الت��ي ينس��ج خيوطها
بعفوي��ة اخلطوط واألل��وان التي يتعامل
معهما بصبر فنان قدير.
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(اديب عربي او عالمي تمنيت ان تجري معه حوارا ) ؟
يترك كل اديب ،اسئلة معينة تثيرها كتاباته على المستويين الفني والرؤيوي  ،النها تبقى تعكس تجربته الذاتية وكيفية التعامل معها حين يترجمها نصا ابداعيا ،وهي بالضرورة تعكس مزاجه الخاص وخلفيته الثقافية والفكرية  ..وهذا قد اليكون بالضرورة
متوائما مع رؤية االخرين ممن يحملون ثقافة مختلفة او افكارا متعارضة  ..كثيرون من االدباء الذين اثاروا االعجاب ،كانت هناك مالحظات فنية او رؤيوية على كتاباتهم ،سجلها عليهم قراؤهم ،السيما من قرنائهم االدباء ولعل اسئلة معينة تولدت لديهم وهم
يقرأونهم  ..في هذا االس��تطالع نحاول ان نقف على اراء عدد من االدباء  ،س��اردين او ش��عراء ،ممن تمنوا لو انهم اجروا حوارات مع ادباء عرب او عالميين ليحصلوا على اجابات عن اس��ئلة معينة  ..ترى من هم هؤالء االدباء وما االس��ئلة التي كانوا يودون طرحها ؟؟ .
في هذا األستطالع نتعرف أكثر على هذه األبعاد :
ا.ث :فهد الصكر

على جم��رة قصيدة النث��ر"  ..متمردا ً
عل��ى ه��واه وهو ال��ذي يُردّد م��ا قاله
مبن��ي بن��ا ًء
فيثاغورس((:الك��ون
ٌّ
موسيق َّياً.)).
ي م��دى سيس��تمر توق
 تُ��رى إل��ى أ ِّالتجديد في الشعر العربي ؟

الش��اعر د .سعد ياس��ين يوسف

عل��ي رج��ل
الناق��د أ.د.عب��د الرض��ا
ّ
ٌ
عمي��ق
التحدي��ات الصعب��ة! فه��و
ٌ
وس��هل كش��اطيء
كالبحر املكتنز
أبي��ض ،يعان��ق م��وج البح��ر ،روحهُ
ٌ
ومنعش��ة
معتقة ٌ كخمر ِة العصور،
فج��ر ب��اردة .متم��ر ٌد رغم
كنس��مة
ٍ
متس��كه برصانة األشياء ،خاض مترده
األول حينم��ا أنقل��ب على تخصصه
العلم��ي في الرياضيات في دراس��ته
اجلامعي��ة وأنتمى إلى قس��م اللغة
العربي��ة بع��د أ ْن صدمت��ه ( الم َّي��ة
الطغرائي ) يوم أشتري كتابَ
شرحها
ِ
بائ��ع متج��وِّل بتحقي��ق
م��ن عرب��ة
ٍ
عل��ي جواد الطاهر،
املرحوم العالّمة ّ
ُ
أبكته لينحاز إلى أصالة الرأي
والت��ي
وحلية الفضل .
التم��رد الثاني هو مت��رده على املوت
إبان النظام السابق حينما وقف إلى
جان��ب زميل ل��ه لينقذه م��ن حكم
اإلعدام بتهريبه بسيارته اخلاصه .
ٌ
س��ابغ في مؤلفاته
التم��رد الثالث
الت��ي صحح من خالله��ا الكثير من
املفاهي��م الت��ي توارثها النق��اد ولم
َ
مبس��لمات متداولة ومنسوخة
يرض
ٍ
الس��ياب ،و
وه��و ينق��ب ف��ي إب��داع َّ
ن��ازك املالئكة ،وعب��د الرحمن مجيد
ّ
وف��ن العروض
الربيع��ي ،واجلواه��ري،
والنق��د األدب��ي احلدي��ث ،والش��عر
املعاص��ر والت��ي ناه��زت العش��رين
مؤلفاً.
أم��ا مت��رده األهم كم��ا أراه فهو رغم
اش��تغاالته النقديّة على ال َّرصني من
األدب الق��دمي واحلدي��ث ،درس  -وعلى
غي��ر ع��ادة مجايليه  -قصي��دة النثر
أو م��ا يس��ميه ( الن��ص املفت��وح )
ورائده ف��ي ذلك ّ
كله اإلبداع احلقيقي
َّ
والش��كل
بغ��ض النظر ع��ن اجلنس
،وسمّ ى املبدعني منهم " بالقابضني

الش��اعرة نضال القاضي

الكتابة كنص اعادة حياة ..هكذا تفهم
 ..في شخصياتها شذرات من شخصية
مؤلفه��ا اذا م��ا تلمس��نا ف��ي انحائها
س��يرته الذاتي��ة لكنها عند س��اراماغو
بح��ث ع��ن س��اراماغو ,فعب��ر خمس��ة
اعمال قراتها له ..س��نة موت ريكاردوس
وفيه��ا يجعل الش��خصيىة الرئيس��ة
تلتق��ي بنفس��ها فرناندو بس��وا قبالة
فرناندو بسوا ,وفي العمى نحن العميان
جميعا حني متكنا من مواجهة انفسنا
بعد اذ لم يعد من العقل ان نظل عميانا
في عال��م يهدر انس��انيتنا وتتغول فيه
الس��لطة وراس امل��ال ،ث��م وفي اقس��ى
مش��اهد رواي��ة الكه��ف حلظ��ة وصول
صان��ع الفخار الى أعم��اق ذلك الكهف،
واكتش��افه اجلثث احلبيسة عبر االزمنة،
ولتفلت صرخت��ه في داخله وتظل تدوي
"هؤالء األشخاص هم نحن "..وهكذا في
اغلب روايات س��اراماغو تسود مواجهة
ال��ذات و تتط��رف ال��ى وعيه��ا اجلمع��ي
حت��ى ليغدو الف��كاك منه��ا ولتبهر في
بحث الهوادة فيه عن ش��خص االنس��ان
في ش��خص في"كل األسماء"..أس��ماء
األحياء وأسماء االموات.أسماؤنا جميعا
تل��ك الت��ي ل��م تكتم��ل بع��د .تثيرهذه
املقدم��ة الس��ريعة تس��اؤالت عدي��دة
ح��ول فع��ل الكتابة عند س��اراماغو مع
ماخلصن��ا الي��ه م��ن انحياز ال��ذات في
كتابات��ه وتطرفها الى وعيه��ا والوعيها
اجلمعي�ين ف��ي عالم كان يش��هد انذاك
اندحار املنظومة االش��تراكية في مقابل
تن��ام انفج��اري ف��ي الراس��مال العاملي،

حرف اب��رة الصراع وجعل ينكأ في تاريخ
االعراق والطوائف والفنت واالحقاد فاشاع
الفوضى وجرف العديد من االقتصاديات
الى الهاوية .الس��ؤال هن��ا الم تكن هذه
املواجهة في واقعها ذاتا منقسمة اكثر
م��ن كونه��ا مواجهة في رحل��ة البحث
الطويلة عنها عبر اكثر من خمس روايات
؟ ثانيا في مقابلة مع س��اراماغو أجراها
الصحاف��ي واملترجم جيوفان��ي بونتييرو
ع��ن الرواي��ة ،وصفه��ا س��اراماغو بانها
متطرفة ،الرواية الكالس��يكية متطرفة
لكالس��يكيتها واحلديث��ة حلداثويتها اال
يضعنا ه��ذا التصور في خوانق حضارية
مؤداها تغلغلنا في النس��يان واالمحاء،
وان معادلة البقاء لالقوى راسخة مايعزز
تكهني حول وعي املواجهة في الس��ؤال
االول ؟ .

أسس ملايس��مى بالرواية اجلديدة أو رواية
الضد  .لق��د تأثرت كثيرا به��ذا العمالق
خصوص��ا بع��د قراءتي لروايت��ه (غيرة ) ،
وودت لو أني التقيه مرة ألس��أله عن سر
تلك اللحظ��ة التي قدح��ت فيها فكرة
التأس��يس لهك��ذا إبداع مغاي��ر ،كيف
ب��دأت ،هل خطط لها ،هل كانت عفوية،
وهل هناك تأثير لنجاحاته الكبيرة على
مستوى األخراج السينمائي والنقد على
توجه��ه في إح��داث ثورة على مس��توى
الكتابة الروائية  .هكذا أس��ئلة وغيرها
تب��دو ملح��ة س��اعة اللق��اء (املتخيّل )
مع (غريي��ه) الذي يؤمن ب��أن (األدب ليس
مصنوعا لكي يجعل الناس ينامون بقدر
مايجعله��م يضطربون ) كم��ا صرّح هو
بذل��ك  ،ليجعلني أكت��ب نصوصا تؤمن
باملغايرة خللق مساحة لذلك اإلضطراب .
نعم متنيت أن ألتقيه لكي تتضح الصور
 ،وتتعم��ق األف��كار ويس��تكني الفضول
حول اللحظات األولى في دهشة الكتابة
الباعثة على اإلضطراب !..

القاص والروائي باس��م
القطران��ي

هذا الس��ؤال اجلميل يبدو كاحللم  ،فهو
ميتط��ي اخلي��ال  ،واخلي��ال أس��رع القوى
عل��ى األطالق  .وعالوة عل��ى فرادته  ،فهو
(الس��ؤال) يفتح آفاقا رحبة وغير مألوفة
في إستنطاق املسكوت عنه في عالقتنا
مع من تأثرنا بهم أدبيا وثقافيا ورمبا على
املستويات كافة .
وبالنسبة لي شخصيا لطاملا قدحت في
أعماقي فكرة من ه��ذا النوع في خضم
عالقتي األفتراضية مبجموعة كبيرة من
الكبار الذين رفدوا مخيلتي مبا اليحصى
من ش��حنات األدهاش والتأثي��ر عن بعد
عب��ر كتاباتهم التي تبق��ى عصية على
اإلضمحالل  ،وبالتأكي��د تختزن دواخلي
الكثير من األسئلة العطشى ألجاباتهم
حول اللحظات األكثر عمقا وجاذبية في
فض��اء الكتاب��ة الالمتناه��ي  .ولعل من
أهم هؤالء هو الكاتب واخملرج السينمائي
والناق��د واملهن��دس الزراع��ي الفرنس��ي
املثي��ر للج��دل (أالن روب غريي��ه ) ال��ذي

الش��اعرة غرام الربيعي

من الش��خصيات التي اثارتن��ي كتاباته
وافكاره وطروحاته وترك اثرا"كبيرا" على
توجهات��ي في ح��ب القراءة للفلس��فة
واملنط��ق هو الفيلس��وف برتراند رس��ل
،وابح��ث فض��وال" ف��ي املعان��ي الغريبة
والعميق��ة وبواطن اي فك��رة تنتابني او
تُط��رق أمام��ي .حت��ى اني كن��ت احفظ
كثي��را" م��ن مقوالت��ه الش��هيرة قبل ان
تضع��ف ذاكرت��ي وكن��ت اتداولها حتى
اثن��اء درس النقد الفني وفلس��فة الفن
من خالل تأثري به .
اما األسئلة التي تراودني عنه هي مثال":
* كيف حتمل الكون واالس��تمرار بحياته
الت��ي ناه��زت س��بعة وتس��عني عام��ا"
وهو يفك��ر بعقلية الفيلس��وف والناقد
االجتماعي ..فهذه الطريقة ترهق الذاكرة
وتقلق الذات وجتعلها التستسيغ العالم

بس��هولة واليحتم��ل فواجع الس��لوك
االجتماع��ي املش��اع بأخطائ��ه وضيقه
ومحدوديته.؟
* ه��ل أثر بطالبه بحيث تبن��وا افكاره ام
واجه مشكلة اختالف اجليلني ؟
*كيف واجه هذا العالم املشروط واحملكوم
بالراي اجلمعي واملتوارث واملتشظي وهو
صاحب الفكر احلر؟
*ماه��و الس��بب احلقيق��ي العتقال��ك ؟
ومالذي غيره فيك السجن ؟
*انت ق��دت الثورة ضد هتل��ر فهل لك ان
تتصور كم هتلر سينجبه التاريخ ؟
*مبا انك حصلت عل��ى جائزة نوبل لألدب
،كيف ترى مس��توى املس��ابقات األدبية
العاملية ،منصفة ام تتجاوز معايير االدب
الى السياسة وااليديولوجيات ؟
*كي��ف اس��تطاعت االنفلون��زا ان تقتل
رجال"مليئا" بكل هذه املعارف ؟

املس��كوت عن��ه في مجتم��ع (محافظ)
ـ اجملتمع الس��عودي ـ وال تخرج االنس��اق
عنه عيانيا مثلما طبقه الناقد االميركي
(ليتش)  ،وهنا يصبح املوضوع في اجلانب
التنظيري فقط ومن زاوية واحدة .
ام��ا الناق��دة (مين��ى العيد) ،وه��ي واحدة
من أه��م االس��ماء التي اش��تغلت على
املنه��ج البني��وي احلدي��ث ،وحتدي��دا
(البنيوي��ة التكويني��ة)  ،وددت لو حصل
معها حوارا فس��أطالبها باالجابة على
مس��ألة التناظر بني اجلوانب التكوينية
في االجتماعي والنفس��ي والبيئي لبنية
املثقف العربي ،على اعتبار ان االشتغال
عل��ى ه��ذا اجلان��ب يتمركز ف��ي الدرجة
االس��اس في الثقافة االوروبي��ة وحتديدا
الفرنسية منها ،ورمبا تنهض العديد من
االس��ئلة الضمنية ،ألنها تقوم اساس��ا
على حوار افكار ومناهج متبادلة .

الناق��دزهي��رالجب��وري

الش��اعر هادي الحس��ني

ف��ي فت��رات س��ابقة ح��اورت الكثيرين
م��ن املثقف�ين الكبار ف��ي الع��راق ،وفي
كاف��ة اجملاالت االبداعية ف��ي االدب والفن
التش��كيلي واملس��رحي واالذاع��ي ،
لكن امللف��ت للنظر في اح��دى احلوارات
تكرس��ت في جترب��ة خالصة م��ع الناقد
ياس�ين النصي��ر تضم��ن ف��ي الكت��اب
املعنون (املكانية في الفكر والفلس��فة
والنق��د) وحتدي��دا ف��ي الع��ام  2008ف��ي
خمس��ة فصول  ،وألني ام��ارس الكتابة
النقدية ومتاهي��ا مع احملور الذي نحن فيه
 ،متنيت اجراء احلوار مع الناقد السعودي
عب��د اهلل الغذام��ي والناق��دة املغربي��ة
مين��ى العي��د ،فالغذام��ي الذي اش��تغل
كثي��را عل��ى (النق��د الثقاف��ي)  ،وتناول
في مش��روعه املنجز العرب��ي والتحوالت
الكبي��رة في الش��عرية العربي��ة حتديدا
باالضافة الى اضاءته في اجلنوسة  ،وددت
لو حصل معه احلوار ان اطرح عليه سؤاال
يتمح��ور ح��ول قضي��ة االش��تغال على

ل��م تكن ثم��ة أمنية فاحلوار عمل ش��اق
بالنس��بة للمحاور ال��ذي يجب ان تكون
لديه معرفة ش��املة بتجربة الشاعر او
الروائي الذي س��يحاوره  ،وس��وف يخرج
بح��وار يتك��ون في��ه ن��ص إبداع��ي عن
مجمل التجربة اإلبداعية للشاعر فيما
لوكان احملاور شاعرا ً او كاتبا .
ش��خصياً متكن��ت م��ن اج��راء أكثر من
ثالثني حوارا ً مطوالً مع العديد من األدباء
العراقيني وبخاصة الشعراء الذين كنت
ق��د قرأتهم منذ البداي��ات األولى  ،ولهذا
كانت األس��ئلة نابعة من صلب التجربة
وتفاعل��وا معه��ا  ،أتذكر في ع��ام 1997
حني ج��اء ال��ى مهرجان جرش الش��اعر
العراق��ي الكبي��ر س��ركون بول��ص وفي
فن��دق الرجنس��ي بعمّ ��ان ثم��ة العديد
م��ن الصحافيني الذي طلب��وا منه اجراء
حوار ،لكن س��ركون رفض أغلب احلوارات
بسبب االس��ئلة التقليدية والصحفية
ووافق على اسئلتي التي كانت قريبة من

جتربته وتفاعل معها بشكل مباشر وقد
عانيت كمحاور في كتابة إجوبة سركون
التي كانت عبارة عن نص أدبي  .كان حوار
ل��دارس قصيدة
س��ركون وثيق��ة مهمة
ِ
النثر والتي يعتبر الشاعر سركون بولص
م��ن أه��م كتابه��ا  .لقد وضح س��ركون
بول��ص ف��ي احل��وار ال��ذي أجريت��ه معه
اش��كالية قصيدة النثر ووضح بداياتها
وإنطالقته��ا األول��ى في الع��راق  ،أجوبة
س��ركون كان��ت محور نقاش��ات طويلة
في الوس��ط الثقافي العراق��ي والعربي
 .وكان��ت ثمة رغب��ة بحوار مع الش��اعر
العرب��ي محمود دروي��ش ال��ذي إلتقيته
مرتني األولى ف��ي بغداد اوآخر الثمانينات
والثانية ف��ي عمّ ان اوآخر التس��عينيات
لك��ن مش��اغل درويش كثيرة ال تس��مح
له بح��وار  ،ه��ذا على املس��توى العربي
اما العامل��ي فأثناء تواجدي ف��ي النرويج
كان احد اهم ش��عرائها واسمه ( آرلنك
كتلس��ن ) ال��ذي متكن��ت م��ن محاورته
وترك اس��ئلة مهمة في داخلي من خالل
اجوبته املكثفة واخملتصرة .

الش��اعر يوس��ف المحمداوي

س��ؤال كبي��ر وعري��ض وحي��وي وتكمن
أهميت��ه ف��ي معرف��ة اجلان��ب اآلخر من
حياة األدباء مبختلف عناوينهم واخلرائط
اجلغرافي��ة التي ينتمون له��ا  ،وفي عني
الوق��ت يستكش��ف الس��ؤال ق��درة
الصحفي وامكانياته االدبية في محاورة
األديب ،وبالتالي يضرب الس��ؤال أكثر من
عصفور بحجر واحد ،بالنس��بة لي وفرت
لي املؤسس��ات الصحفي��ة التي عملت
معه��ا مااليتمك��ن م��ن احلص��ول عليه
الكثي��ر من اع�لام الصحاف��ة ،وبالتالي
حصل��ت عل��ى أكثر م��ن ضالة ف��ي هذا
اجملال ،وعلى س��بيل املث��ال ال احلصر كان
حلم يوس��ف احملمداوي الصحفي وليس
الش��اعر ان التق��ي بالقام��ة الفكري��ة
العربية الكبي��رة " أدونيس" وأجري معه

ح��وارا مييزني عن بقي��ة أقراني في عالم
احلوارات الصحفية وحتقق لي ذلك احللم
وس��جل ف��ي قام��وس عمل��ي بأن��ي اول
صحف��ي عراق��ي يحقق ح��وارا صحفيا
بصفحتني كاملتني نش��رت ف��ي جريدة
امل��دى وباس��تطاعتي الي��وم أن أضي��ف
صفح��ة ثالث��ة وه��ي مهم��ة لتدوين ما
حدث لي م��ع أدونيس قبل احل��وار وبعده
،وش��عرت بيومها بـأني أس��عد صحفي
في العالم وحصدت من ذلك احلوار املهم
جميع االجوبة التي كانت تدور في ذهني،
ومثال ذلك ان ادونيس وفي جميع كتاباته
لم يذكر حادثة حري��ق وموت والده داخل
س��يارته عندما أخذ ادونيس صبيا بعمر
التاسعة ليسجله الول مرة في املدرسة،
وكان هذا الس��ؤال مفتاح ح��واري معه،
وكذلك عالقاته مع الش��عراء العراقيني
وتصنيفه��م واتس��اع رقع��ة الش��عر
الشعبي في العالم العربي وخذالنه من
جائ��زة نوبل  ..وغير ادونيس التقيت رموزا
مهم��ة ف��ي عاملن��ا االدبي والفك��ري من
أمث��ال د .جابر عصفور الناق��د واملترجم
املصري الذي يفتخر بكونه اشتهر عربيا
من خالل أول منشور له في مجلة االقالم
العراقية ،واملفكر اليس��اري حسني عبد
ال��رازق ،واالس�لامي هان��ي فح��ص ومن
جمالية احل��وار معه ان��ه كان يتغزل في
ح��ب العراق فطلبت من��ه ان يرتدي الزي
البغ��دادي وحتق��ق ذلك  ،وح��اورت رئيس
احت��اد االدب��اء والكت��اب الع��رب الروائ��ي
محمد سلماوي وبعد ذلك احلوار مباشرة
رف��ع قرار تعليق عضوي��ة االحتاد العراقي
بعد ان القيت عليه احلجة بان فلسطني
محتلة من اس��رائيل وتتمتع بالعضوية
فلم��اذا الع��راق؟ وح��اورت الكثي��ر م��ن
الش��خصيات العربية والعراقية ،وهناك
م��ن لم يحالفن��ي احل��ظ مبحاورتهم اما
لكونهم رحلوا الى دنيا اآلخرة أو بسبب
رفضهم  ..عامليا كنت أحلم بحوار كولن
ولسن ،وسؤالي املهم له اآلن؛ في عصرنا
هذا هل س��يعيد كتابة منجزيه املنتمي
والالمنتي في ظل املتغيرات الكونية في
عاملن��ا املعاصر هذا ،وعربيا أجد نفس��ي
س��يء احلظ جدا لكوني لم أحظ بحوار
م��ع الراحل محم��د املاغوط ،وس��ؤالي
املهم ل��ه بكونه أح��د رواد قصيدة النثر
كي��ف ينظر اليها في ظ��ل احلرب الدائرة
بينها وبني الشعرين العمودي واحلر كما
يطل��ق علي��ه ،وعراقيا س��عادتي كبيرة

حني ق��ال ل��ي الق��اص الكبير انس��انيا
وابداعيا محمد خضير على هامش احد
املهرجانات الشعرية في البصرة" يوسف
ملاذا ال جتمع حواراتك الثقاقية في كتاب"
فقلت له ما يخاجلني من صدق مشاعر"
ال يكتم��ل ذلك الكت��اب اال باحلوار معك
ي��ا اس��تاذي" فضح��ك وق��ال  ":أعذرني
يايوس��ف فانا قد أكون كاتبا جيدا ولكن
كمتح��دث ال أصل��ح" ومازال��ت احملاوالت
مستمرة ،واحلوار اآلخر الذي أمتناه هو مع
ش��اعر القصيدة املدورة الكبير حس��ب
الش��يخ جعف��ر ،وعلى الرغم م��ن كثرة
محاوالتي معه ،كنت أجده كما هو عازف
ع��ن الظه��ور اعالمي��ا ،وكان كل هم��ي
وتركيزي في االسئلة هو كيف استخرج
م��ن ذاكرته حي��اة الطفول��ة والصبا في
قري��ة اله��دام التابعة لقض��اء امليمونة
قي ميس��ان تلك احلي��اة التي جعلت من
ذلك الق��روي يطير باجنح��ة االبداع الى
موس��كو ليحصل على جائزة لينني وهو
أول أدي��ب عربي ينالها ،وم��ا الذي صنعه
ح�ين يجعل م��ن الناق��د املص��ري جابر
عصف��ور يق��ول فيه" حس��ب الش��يخ
جعف��ر آخ��ر الش��عراء الع��رب العظام"
وبلهجت��ه املصرية قال ":ده قلب القاهرة
راسا على عقب بقصيدته املدورة".

الش��اعر كريم جخيور

الش��عراء رمب��ا ال يكتف��ون بح��وار ث��م
يغلق��ون أوراق القل��ب ،فقلوبه��م دائما
مش��رعة للحياة ولهذا تراه��م في حوار
أبدي مع مريديهم من الشعراء..الفنانني
الروائيني...
وإذا قل��ت لي مع م��ن تتمنى ه��ذا احلوار
أقول لك مع من أحب كتاباتهم
ه��م ال يعرفون كرمي جخيور ولكني أعرف
كتاباتهم ..وأمتنى أن أجلس مع الشاعر
طالب عبد العزيز .أستاذي وشاعري.

الش��اعر ثامر س��عيد آل غريب

س��ؤال  :س��يد بودلي��ر  ,ه��ل معان��اة
الطفولة وما عشته من غربة بعد وفاة
والدك املوظف املدن��ي الكبير وأنت في
السادس��ة من عمرك ث��م زواج والدتك
م��ن العمي��د أوب��ك ال��ذي أخ��ذك إلى
ّ
تخل ْ
ت عنك ,حملك إلى
الش��عور أنها
ُ
تنضح
كتابة الكثير من القصائد التي
بالبؤس والظلم ورمبا القبح أيضاً ( أيّها
الش��يطان  ,ارح��م بؤس��ي الطويل  ,يا
أمير الغربة يا مظلوماً ) ؟
بودلير  :م��ا ذكرته في س��ؤالك يحملُ
ش��يئاً من احلقيقة  ,األلم الكبير الذي
عش��ته في حيات��ي كان له أث��ر واضح
ف��ي الكثير من قصائ��دي ُ ,
أردت أن أعبر
عن املش��اعر االنس��انية املريرة  ,لكني
ف��ي الوق��ت ذات��ه أردت أيضاً تهش��يم
النسق الكالسيكي في الشعر األوربي
 ,والفرنس��ي خاص��ة  ,وكانت تخاجلني
رغبة جامحة الس��تخراج طاقة هائلة
للجم��ال م��ن طاقة الش��ر الق��ارة في
أيامنا هذه ..
س��ؤال  :وه��ل وصلت إل��ى حتقيق تلك
الرغبة ؟
بودلير  :عليك أن تق��رأ قصائدي ( تذوق
األل��م ) و ( كيمي��اء األل��م ) و ( أغني��ة
اخلري��ف ) وغيره��ا وس��تعرف كي��ف
أنتجت للعذابات البشرية عالجاً إلهياً
ُ
يطهره��ا وال تن��س أ َّن األل��م ه��و النبل
ُ
األرض واجلحيم
الوحيد الذي ال تنال منه
وأن��ه الب�� ّد َ ْ
الروحي من
��ر إكليل��ي
ّ
لضف ِ
جتميع الده��ور كلها والعوال��م كلها ,
أنصحك أن تقرأ أيضاً قصيدتي ( شجن
) فستجد كم لي من الذكريات أكثر مما
لو كان عمري ألف سنة  ,لكن هل تقدر
أن تكتش��ف ما يخفي��ه دماغي احلزين
بحبور في
من أس��رار فما زلنا ننتظ��م
ٍ
الدروب املوحلة .
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للشــــــــــــــــــاعرة رفيـــــــف الفــارس
طالـب زعيــان

ُ
ُ
س��كون
امل��وج منقلباً على
احمل��ن ,ويعلو
عندم��ا تش��ت ُد
ِ
ُّ
مس��ارات احليا ِة الزمني ِة واملكاني ِة ,حتى
البحر ,تتغي ُر كل
ِ
ِ
العقل البش��ري ,ربمَّ ا ُ
ُ
هول الصدم ِة,
يقف عن
التفكير ِم ْن ِ
ِ
ول��م َ
يبق أمام ُه س��وى املزي ِد ِم ْن األس��ئل ِة التي ليس لها
َ
ْ
يعلمُ
األمل  ,هكذا
ب��اب
ن
م
ا
ر
ولك��ن
ذلك
وه��و
ج��وابٌ ,
بمَّ ِ
ِ
ِ
النص في حلظ ِة لم َ
وجدنا هذا َ
يبق شي ٌء كاملعتا ِد
ُ
 ..رفي��ف الفارس ،كا َن االس��تفها ُم َ
تس��أل ما
طوع ي ِدها
يقني أ َّن ال جوابَ لها أو باألحرى أ َّن اجلمي َع
تري�� ُد ,وهي على ِ
ٌ
الهول ْ
ُ
ْ
َ
بدأت
ذلك
ن
م
بالرغم
،
مجهولة
النهايات
ال يعل��مُ ,
ِ
ِ
َ
نصه��ا بلفظ�� ٍة جميل�� ٍة هادئ�� ٍة ,وكأنَّه لم يك ْن ش��يئاً (
أخبرني ) ومعنى خبر أي َ :
عرف األم َر عَ َلى حقيق ِت ِه ،ج َّربَه,
ُ
يعرف ش��يئاً عنه ,ولك��ن هكذا في
فه��و عكس ذل��ك ال
ُ
األسئلة بال أجوب ٍة.
اللحظات الصعب ِة تل ُد
ِ
اس��تخدمت الفارس َ
ْ
مرات في
أداة
االستفهام ( أي َْن ) عدة ٍ
ِ
ُ
يختلف املعنى,
للم��كان ,لكن في ك ِّل م��ر ٍة
نصه��ا ,وهي
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ومعرف��ة مصير ِه
اخل��وف عليه
التكرار ه��و
م��ن
ع
والداف��
ِ
ْ
فقالت :
َ
أي��ن س��تكو ُن؟ هن��ا ْ
معرف��ة مكا ِن�� ِه حتدي��داً ف��ي
أرادت
فاس��تخدمت َ
ْ
السني ( ستكون
حرف
القريب,
املستقبل
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
املضارع ,وهو ح��رف تنفيس أي:
بالفع��ل
يختص
) ال��ذي
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َّ
الضيق
الزمن
ن
م
املضارع
ينقل
ه
ن
أل
توس��ع,
حرف
مبعنى
ِ
ِ
ِ
ُ
السؤال الثاني
في
أما
,
االستقبال
وهو
الواس��ع
الزمن
إلى
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
وحرف
األداة أي َْن,
نف��س
كررت
س��يأخذك املد؟
قال��ت :أي َْن
ُ
يختل��ف ( يأخ��ذ ) أي :مبعن��ى أي َْن
الس�ين لك��ن الفع��ل
ِ
ُ
ْ
وذكرت الفاعل وهو ( املد)  ,وذلك بعد أ ْن تهدأ
س��يحمل َك؟

ُ
العواصف ,وتعو ُد األمورُ إلى مجراها
أخبرني أين ستكو ُن..؟!
ِ
ُ
سيأخذ َك امل َّد
أين
ني تهدأ ُ
ُ
ح َ
البحر
عواصف
ِ
ويح ُّل السكو ُن
ِ
ُ
ْ
ْ
أدوات
��م
ثُ َّ
تكررت لفظ��ة ( اخبرني) ,م��ع أدا ٍة جديد ٍة ِم��ن ِ
ْ
خرجت
للح��ال ,لك��ن هن��ا
االس��تفهام ( كي��ف ) وه��ي
ِ
ِ
للتعجب َ
ُ
ْ
االستفهام
إلى
فلجأت
ها,
ل
رس��ائ
وصول
كيف
ِ
ِ
ِ
التص��وري ,وهو الذي يطلبُ به تعي َ
ني أح َد الش��يئني بعد
االس��تفهام ( أفي) ال��ذي يكو ُن جوابُ ُه للتعيني,
أدا ِة همز ِة
ِ
م��ع ( أم املعادل��ة) ,هن��ا جن ُد ش��يئا ًِ
ْ
روح
ف��ي
اليأس
ن
��
م
ِ
ِ
ُ
الرسائل,
زجاج التي تض ُع فيها
قنان ِم ْن
الشاعر ِة ,أما مع ٍ
ٍ
ُ
تصل ,أم مع ن��وارس دجلة ,التي
البحر لعلها
وترمى ف��ي
ِ
وصفته��ا بالتائهة باحلزن على ما حصل ,فاالثنان ش��به
حمل الرسائل.
مستحيل في
ٍ
ِ
أخبرني...
ِ
ُ
َ
ستصل َك رسائلي
كيف
زجاج موغل ٍة في ّ
السفر
قنان من
أفي ٍ
ٍ
أم مع نوارس دجلة التائه ِة في الشجون
االس��تفهام ( أي َ
للمكان ,لكن
ْ��ن )
تع��و ُد الفارس إلى أدا ِة
ِ
ِ
ْ
خرجت عن معناها ,وأصبحَ االس��تفها َم مجازياً فيه
هنا
ْ
ٌ
والتعجب ( أين سترسو؟ ) كالعاد ِة
االس��تغراب
ن
م
ء
شي
ِ
ِ
ِ
َ
رسخ َ
وثبت
ال جواب لس��ؤا ِلها ,وترس��و م ْن رس��ا مبعنى:
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
توقفت عند الشاطئ
السفينة أي:
رس��ت
نقول:
مثل ما
َ
ْ
ْ
ترك��ت مكانها األصلي,
هاجرت أي:
 ,وتذك ُر ُه ب��أ َّن املرافئ
َ
الوطن ,مبعنىَ :
ُ
واس��تباحَ
حرمة لهِ ,م ْن قبل
سرق ونهبَ ال
جتار أفيون ,وكلمة أفيون :هي ُع ٌ
ْ
صارة َلبني ٌّة تُ
ستخ ُ
رج ِم ْن

د .مثنى كاظم صادق

ٌ
ُ
عبارة
تقابلها
أين س��تكون؟ تقص ُد به العراق احلبيب ,ثُ َّم
ٌ
مؤملة حني أنا ال أكو ُن.
أخبرني
ِ
الغافي على ّ
أتذك ُر الياسم َ
كفي
ني
َ
وذلك الوع َد املطعون
حلمٌ  ..أنت
غابَ عن األفق
دمعة تاهت في العيون
أخبرني أين ستكون  ...حني أنا ال أكون
ِ

م��ا أن يقرأ امل��رء اجملموعة القصصية (خيبس��تا) ( )1للقاص املبدع
حس�ين البعقوب��ي ،حتى يغرق ف��ي تهوميات واختالجات نفس��ية
عميقة مس��تذكراً  -القارئ  -بعض خيبات ذاته في اآلخر ،وال أعني
هنا اآلخر الشخص فحسب ،وإمنا املكان أو الزمان أو السلطة ..وهي
البنية املضمونية لهذه اجملموعة فهي مفتاح لتجس��يدات خيبات
ال��ذات مع اآلخ��ر ..اخليبات اخملادع��ة املواربة املنصهرة ف��ي األزمنة
واألمكنة والش��خصيات ..بكل م��ا تلوثت به م��ن أدران اجتماعية
وسياس��ية تش��كلت في اجملامالت املتصنعة واألفع��ال املنافقة..
يفتت��ح الق��اص مجموعته بالنص اآلت��ي( :اخليبة ح�ين أرادت لها
دوراً في املس��رحية ،اس��تنكروا ورفضوها مراراً وتكراراً؛ لكنها حني
ارتدت ثوباً بنفس��جياً وأطلقت على نفسها اسم خيبستا ،هللوا
له��ا ومنحوه��ا دور البطول��ة) ص  7فالنص يرمز إل��ى رفض الناس
للخيب��ة الواضح��ة في احلي��اة؛ لكنها عندم��ا تأتي مرتدي��ة لوناً
بنفس��جياً مخادعاً حملتواه��ا يرضون بها ،وهنا اللون البنفس��جي
قد يش��ير إلى رمزية االنتخابات التي خيّب��ت آمالهم وملا تزل ..إذ إن
اللون البنفسجي في داللته الكبرى أيضاً يشير إلى امللوك والنبالء
وخصوص��اً في مجتمع��ات أوروبا ،وفي عصر ما ،متّ تأس��يس قانون
له��ذا اللون الرم��زي كان يس��مى بالقوانني الكمالي��ة يحظر فيه
عل��ى جميع األفراد ما عدا املقربني م��ن العائلة املالكة ارتداء اللون
البنفس��جي!! كما ارتبط هذا اللون باخلرافات واألساطير فهو يرمز
إلى القداسة ويعد لون اآللهة أو األشخاص املنحدرين من اآللهة.
تش��تمل معظم قصص اجملموع��ة على ثنائيات ذاتي��ة واضحة وقد
أب��دع القاص فيه��ا في الول��وج إلى عوالم اإلنس��ان النفس��ية وما
يفك��ر به وما جتول بخاط��ره من رؤى وأفكار جتاه نفس��ه واجتاه اآلخر؛
ل��ذا جتد ضمي��ر القاص أو ال��رواي متجلياً ظاهراً ف��ي متون القصص،
إن الي��أس واإلحباط تدفع بهذه القصص إلى س��يرورة احلدث ومتاهيه
مع الذوات التي فيه ومنها بالتأكيد ذات الرواي  ،عارضاً مرة ومفس��راً
مرة ومنشطراً بذاته مرات محاكياً لها ،ففي قصة هولواجرام يعرض
الق��اص م��ا حل بالبالد من نش��وب مخال��ب الغرباء فيه��ا ومتكنهم
منها فــ(الناس أصيبوا باخليبة وبنوع غريب من اجلنون وتطرف بعض
منهم فادعى بأن املعاناة اليومية التي يعيشها املواطن ،هي السبب
الرئيس في مش��اعره امللتبس��ة ه��ذه)ص  10وظن الن��اس أن جناتهم
وخالصه��م من خيب��ة اخلطف والقتل هو اتباع ه��ذا أو ذاك (ثم ظهر

الشمس
والقمرمضناك جفاه مرقده "
قصيدة "
في

رواية فضاء القطرس لشوقي كريم
اس��تعارة المعن��ى الملتب��س –

ال توج��د رواية بال معنى نوعي ,حتى ل��و كانت الرواية
تتجه بها وحدة الزمن بتتابع مستمر الى حد النتائج
النهائي��ة ،وحت��ى لو كانت س��يرة مس��رودة بش��كل
مباش��ر ,حيث حتى السياقات العامة للكتابة تفسر
لنا املش��هود امللم��وس بلغة حية مباش��رة ,وال ميكن
أن تك��ون الرواية ف��ي لغة جامدة وصلب��ة ,وال ميكنها
أن تك��ون بواقع جامد ونفس��ه محصورا بال معاني وال
مشاعر وال احاس��يس ،وال توجد رواية بال فن ,وال ميكن
للرواي��ة معانه��ا ثابت��ا وال يتحرك باجتاه��ات متعددة،
بل البد للرواية حتى تناور باملعنى ،بل تكس��ب معنى
ملتبسا عبر نش��اط لغة حيوية  ,ولدينا رواية حيوية
اللغ��ة ,بل هي جنده��ا مركبة لغة الرواي��ة ,وأن رواية -
فض��اء القط��رس – احد الروايات املهم��ة في بناء لغة
مركبة ،حيث أن لغة لس��انيات اجملتمع الروائي تتحرك
بعدة ازمنة ،لذا وحدات الزمن متعددة ,وفي مستويات
مختلف��ة ايضا ،ولكل مس��توى زمن��ي بوظيفة ليس
س��ياقها يقف عند حد مع�ين ،وكل معنى يهدف عبر
نش��اط اللغة يس��تقل ،ويكون مرتبط بب��ؤرة املؤلف،
ولك��ن ال يكش��فه ،ورواي��ة فض��اء القط��رس فاعل��ة
باملعاني التي ليس��ت اال جتعل التلقي يتأملها قبل أن
يؤمن بها .
لم اجد هناك جمل متعددة تكون بتداول فقط تسعى
ال��ى اكمال ح��دث ،بل توج��د جمل للتفس��ير العام،
وتقابلها جمل للمش��اعر واالحاسيس والقلق ،حيث
هي ترى احلياة اجلميلة متر من شباك طني مرتبك ،وجند
هن��ا لدور تقابل بني اجلمل التي تب��دو متقاطعة ،لكن

البد من أن نخرج من تل��ك الفكرة ،حيث الرواية حتى
تقاطع اجلمل نش��عر ب��ه جمالي التوصي��ف ,وقيمة
اللغة الساحرة احيانا واحيان اخرى ترسم التعبيرات
فيها وقائع نس��بية ,ب��ل وجدنا أن الرواي��ة في جانب
فني تكون هن��اك جملة اخبارية مس��ردة ال تكتمل,
حيث متحو منها التكامل جملة حساس��ة املش��اعر
اللغوية وجتعل املعنى الذي س��عت م��ا قبلها اكمال
اصبح ملتبسا ,وس��نختار جمل حوارية بدال من تلك
اجلم��ل لنقف على تلك اللغة احمللقة بس��حرها رغم
أنه��ا حتافظ على ضف��ة الواقع ,فف��ي نهاية الفصل
الثالث هناك حوار سبقه وصف ,فبدأ احلوار من – هذا
فتات صحوك – بل مش��رعة ضلوع – ال تصغ لشيء..

تعال  ..تعال – وهذا احلوار اجلدير بلغة الفن التي تراعي
التب��اس املعن��ى بقصدية لب��ؤرة الس��رد ,وقد حلقت
اللغ��ة بعي��دا لتجع��ل ذلك احل��وار يكون مبوس��يقى
ش��عرية ,لكن ل��م جتزم عدم وصوله ال��ى الفهم ,وهو
اح��د االمثلة النوعي��ة في تأكيد وج��ود طاقة خالقة
وعاطف��ة لغوية مختلف��ة الى حد جند هن��اك احيانا
موسيقى ايقاعات القهر واأللم واحلرمان ،لكن بوجود
ح��س ادبي لوجود األمل املنش��ود ،وقد حت��ررت الرواية
من الس��ياق احلرفي في الكتابة التقليدية ,وناورت في
صياغات اللغة املبهرة لتحلق في مشاعر واحاسيس
الشخوص ،وقد حركت الوجدان ايضا .

تقني��اتف��نم��ابع��دالحداث��ة–

أن رواية عصر احلداثة ال متلك حرية نوعية في الكتابة،
بل حافظت على تاريخها وعامله ،وكما أن هناك نظام
ابعاد الواقعي��ة املتعددة التوصيف��ات قد هيمن على
الي��ات الكتابة واس��لوبيتها ،وقد حرمه��ا من التحرر
الكل��ي ،لذا كانت م��ا بعد احلداثة ال تهت��م لتحرر اي
من اس��س الكتاب��ة الرواي��ة ،وال تهتم لوجود نس��ب
ميتافيزيقي��ة ،وق��د فتحت مجاال كبي��را لكتابة حرة
فنيا ،وقد جعلت القيم الكبرى تس��اوي القيم االدنى
منها ،وليس بقصد اخالقي بل من اجل أن يتحرر الفن
الروائي ،وفعال جند رواية ش��وقي كرمي – فضاء القطرس
– كان��ت تهت��م بتطور لغ��ة الفن الروائ��ي وحتررها من
الس��ياقات العامة احيانا ،وبذلك قد متكنت اللغة في
خلق تصورات عن املعنى الروائي قد خلقت حرية اللغة
الروائية ،وقد دعمت اي مضمرات نصية حساسة الى
الصعود الى سطح الشكل الروائي ،ويكون لها دور في
بنية تفاصيل الرواية ومعانيها .
لقد قدمت لنا – فضاء القطرس – تنوعا نوعيا ببالغة
لغ��ة حرة ،وقد تنام��ت ابعاد الفن الروائ��ي في الرواية،
حي��ث كان هن��اك وضوح فن��ي جدير بأن يح��رر اللغة
ويجعله��ا بتمي��ز نوعي في نس��ق الكتاب��ة الروائية،
وهناك اش��ارات داخلية الى أن الرواية تهتم بالفن من
جهة التقنية ،والى جهة اخرى أن تكون بلغة متحررة
كثيرا من السياقات التقليدية ،وتراعي ما تسعى اليه
اجلهة االخرى ،فنجد هن��اك فصوال متعددة العنونات
الداخلي��ة ,وه��ذا يعن��ي أن تقطيع احلكاي��ة للغة دور
في��ه ,حيث هناك تقنية ما بع��د احلداثة واضحة جدا
في س��ياق كتابة الرواية وبنائه��ا ,ولدينا امثلة عديدة
تؤش��ر صحة مقصدن��ا ,حيث جن��د أن الفصل الثالث
بدأ بجملة رمزي��ة كعنونة رديف لعنونة الفصل ,واما
الفص��ل الذي تاله ,فقد بدأ مبس��تهل م��ا بعد عنونة

ألول م��رة واحد من تلك الكائنات ،وق��ال إن املوعد يقترب ،وأن عليهم
أن يتبعوه ليضمنوا اخلالص ..ثم ظهر آخر ليكذب األول ،وقال بأنه هو
األحق بأن يتبع ..ثم جاء اليوم الذي اختفى فيه الناس جميعاً) ص 13
يجسد القاص الذوات الضائعة احلزينة في تالفيف احلياة وسط أتون
احلرب الطائفية املقيتة التي أكلت صديقه أو أصدقائه كما في قصة
ثالثة قتلى (وبعناء ش��ديد استطاع أن يرفع يده ليشير بسبابته إلى
مييني حيث النافذة تابعت خط اإلشارة ،فانتقل الرعب إلي ،فتى كث
الش��عر غريب الهندام توقف على بعد أمتار من س��يارتنا وراح ينظر
إلين��ا وهو يضع يده اليمنى داخل قميصه القطني الرمادي املتس��خ
في تلك اللحظة توقف الزمن بالنسبة إلي وبرزت في مخيلتي حلظة
اغتي��ال زميلن��ا على أي��دي أناس من أش��باه هذا الفت��ى ..ثمة فوهة
معدنية س��تطل علي من حتت القميص لتحيل هذا اجلبل إلى كومة
رماد) ص  21جتس��يد مشهدي مؤثر يجسد الفجيعة وحلظة استالب
حي��اة اآلخر الذي يعاني من تهوميات مؤملة .إن اليأس واإلحباط يجعل
اإلنس��ان مغترب��اً عن واقعه ومجتمع��ه بل رمبا يصل إل��ى القطيعة
املعرفي��ة بين��ه وبني اجملتم��ع ضمن مخزوني��ات خيبات��ه املتكررة في
حياته التي تنثال على وجدانه وذاته التي قد تنشطر إلى ذاتني أو عدة
ذوات ف��ي الوقت نفس��ه ،كما في قصة آلهة قدمي��ة ،مخاطباً الرجل
ال��ذي دخل عليه (كأنك تتحدث عني أو عن أش��خاص آخرين تعرضوا
لظروف مشابهة لكنك نسيت أن تذكر أنه تعرض لفترتني من الكبت
األول��ى كانت في زمن الدكتاتورية ..أما الثانية فهي التي حتدثت عنها
أنت)ص  38إن كبت اإلنس��ان للهموم واملعاناة يجعل منه مغترباً في
ذات��ه وواقع��ه  ،ورمبا يصل إلى مرحلة الهلوس��ة أو اجلن��ون حتى ورمبا
تت��راءى له تهيؤات في بعض األحيان ومحاكاة ألش��خاص مفترضني؛
لكي يعالج أموراً ش��ديدة القتامة من خاللهم في لقطات مشهدية
سردية ترصد السلبيات والتناقضات التي متور في ذاته اخلائبة (وبدأت
أص��رخ بوجهه وأطالبه مبغادرة املكان؛ فقال :جئتك كي تس��تعيدني
ال لتطردني .ف��ي تلك اللحظة دخل املكتبة أح��د األصدقاء ..قال :ما
ه��ذا الصراخ؟ قلت :هل يرضيك ما فعله؟ قال :من؟! نظرت إلى حيث
كان يقف قريب��ي فلم أجده .قلت لصديقي :رمبا خرج حني رآك تدخل
 .ق��ال :لم يخ��رج أحد من عندك .ولم يصادفن��ي أحد في الطريق) ص
 42وهك��ذا متيل بعض قص��ص اجملموعة إلى مي��دان علم النفس من
أجل تعرية الذات وإدانة الواقع وفضح الش��ر البشري وهذا من مميزات
الق��اص املبدع والس��يما عندما يك��ون هذا القاص لصيق��اً باجملتمع
يجيد حفرياته فالقاص ميس��ك جيداً بحفارة الوعي التي جتوف اآلخر

واإلف��ادة من عالق��ة احليز الذاتي له الذي يتح��رك بحركة تقابلية مع
الواقع ضمن عالقات إنس��انية متش��ابكة لكن��ه يلتقطها ويفرزها
ويحللها سردياً فهو يؤرخ لذاكرة املكان وذاكرة الذات ويجعل منهما
متناً يحيل إلى هامش التش��كل؛ فالقاص املبدع حس�ين البعقوبي
يجي��د اختيار احلدث أو املوقف ويعيد تش��كيله ببراع��ة ويحيله إلى
لقطات قصصية تنقل بش��كل مفصل املشاعر واألحاسيس ضمن
تقان��ة الصور املش��هدية التي تتماهى م��ع ذاته في ه��ذه اجملموعة،
كما في قصة األرملة الس��وداء مثالً (هذا اليوم ونحن نهبط الس��لم
سبقتني متهادية بثوبها األسود الضيق الذي أبرز تفاصيل جسدها،
فزاده��ا جماالً  .فج��أة وقبل أن تهب��ط الدرجة األخيرة أدارت رأس��ها
بس��رعة فضبطتني وأن��ا أنظر إليها مأخ��وذاً فضحكت بغنج ودالل
وعيناه��ا كأمن��ا تقول :ه��ا أنت وقع��ت) ص  94في هذا النص وس��واه
نلم��س الص��دق الفن��ي في نق��ل املش��اعر واألحاس��يس فاجملموعة
القصصي��ة توظ��ف األنث��ى بواب��ة لألم��ل بوصفه��ا س��كناً للذات
املضطربة ومينا ًء للبوح وكش��ف اخلاطر للوصول إلى حلظة التجلي
الوجداني .جملة البداية لكل قصة في اجملموعة جاءت متقنة جاذبة
للمتلقي؛ ألنها تش��ي بإعادة صياغة شيء ما ومتثله من جديد يربط
بها ،ولعل جملة البداية أو جملة االس��تهالل ليس��ت من السهولة
املتص��ورة؛ م��ن حيث التنفيذ؛ ألنه��ا الطريق إل��ى النص أو هي
الرحم ال��ذي س��يلد النص؛ أق��ول جملة
البداي��ة ف��ي ه��ذه اجملموع��ة
جاءت على ثالث��ة أنواع  .األول
ثمة حدث غير مألوف س��يأتي
بش��كل مفاج��ئ  ،والثان��ي:
التحضي��ر خلل��ق البط��ل ف��ي
القصة  ،والثالث صورة مشهدية
لتفصيل��ة حياتية وه��ذه األنواع
الثالث��ة مت��د عروقه��ا املتدفق��ة
إلى بقي��ة أج��زاء القص��ة وأما من
الناحي��ة اللغوي��ة فج��اءت جمل��ة
بداي��ة القصص م��ن الس��رد الذاتي
مبعنى اعتماد ضمي��ر املتكلم بجمل
فعلية ذات دالل��ة ديناميكية متحركة
(كنت أقرأ عن آله��ة اإلغريق وأنا جالس
خلف مكت��ب متواض��ع حتوطني رفوف

الكت��ب )..ص ( 31بادرن��ي حلظ��ة أن دخ��ل مكتب��ي وهو يحم��ل49 )..
(إلتقيته في الس��وق على غير موعد ،مد يده مصافحاً واحتفظ بيده
اليس��رى مخبأة 59 )..في قصص آلهة قدمية وأح��زان الضفادع وقمر
بي��وت الطني على الترتيب وجمل جاءت بصيغة لغوية إس��مية دلت
عل��ى الثب��ات واالس��تقرار ألنها تريد أن تصف مش��هداً صوري��اً ثابتاً
س��يحقنه القاص في ما بعد باألحداث(في شوارع مدينتي وأزقتها)..
ص ( 9على الرصيف األمين من الش��ارع ذي املمري��ن )..ص ( 22أول لقاء
حدث بيننا كان عندما انتهى العرض )..ص  70كما في قصص (هولوا
ج��رام) و (بووم) و(كيس اللك��م) على الترتيب وجتم��ع كل هذه اجلمل
التي متتد إلى نهاية القصة املهمش�ين والضحايا ضمن كناية كبرى
للمجموعة وهي تش��كل استقواء اخليبات ضمن سردية ذاتية توحد
الراوي والبط��ل معاً في زمن محدد يتم إيقاف��ه عند حلظة مفصلية
معينة والقيام بتعميق هذه اللحظة ووالدتها بشكل مغاير.
......
( )1خيبس��تا  /قصص  /حسني البعقوبي  ..منشورات االحتاد العام
لألدباء والكتاب في العراق ط 1عام 2018م.

تجانس الروحي والحسي

طاقة اللغة والتباس المعنى

محمد يونس

a l - t h a q a f i

A l - i t i h a d

خيبستا ..قصص خيبات الذات مع اآلخر

قراءة في قصيدة (على مرافئ الشوق)

اخل ْ
نبات َ
ُ
يستعملها املدمنون للتخدير ،نظراً ملا
شخاش،
تحَ ْ
َ
َ
ْ
ُنومة "أ َ
دمن األفيُون".
ويه ِم ْن مَوا ّد م ِ
ً
ْ
هنا جاءت الش��اعرة بلفظ��ة أفيون اقتباس��ا ِم ْن "الدين
أفيون الشعوب" أو "الدين أفيون الشعب" أو "الدين أفيون
أقوال الفيلس��وف واالقتصادي األملاني
اجلماهير" هي ِم ْن
ِ
كارل ماركس.
أين سترسو
ُ
واملرافئ هاجرت
َ
الوطن جتارُ أفيون
واستباح
تختمُ َ
باحلزن
نصها بالذاكر ِة إلى املاضي لوط ِنها مفعمة
ِ
ُ
َ
محل لها ِم ْن
ح��رف ال
االس��تفهام الهمزة ( أ ) وهي
بأدا ِة
ِ
ْ
انصهرت
اإلعراب (أتذكر اجلس��ور واخلرائ��ط و )..........ك ُّلها
ِ
ٌ
ْ
كبير
متأججة في موق�� ٍد
وانته��ت في ( أت��ون ) وهي ن��ارٌ
ٍ
ُ
ُ
نوع
أَتُون املعرك��ة /أَتُون
ِ
احلربِ :ش��دتها وضراوته��ا ,وهو ٍ
بعض املواد
األفران التي تس��تخد ُم
ِم�� ْن
إلحراق وجتفي��ف ِ
ِ
ِ
السيراميك.
الطني ,أو
أو
,
كاحلبوب
ِ
ِ
ِ
أتذك ُر اجلسور
.............واخلرائط...
.............الدموع...
.............واألغاني ...
.............انصهر الكل في أتون.
َ
ُ
الذاك��رة ِم ْن عام�� ٍة إلى خاص�� ٍة ,وه��ي تذك ُر ُه
حت��ول
��م
ثُ ُّ
اجلميلة املمتلئةُ
ُ
كفها َ
,تلك اللحظاتُ
بالياس��مني على ِ
ْ
اس��تخدمت
واألمان (وذل��ك الوعد) الذي
واحلن��ان
باحل��ب
ِ
ِ
معه اس��م اإلش��ار ِة للبعيد وه��و ( ذلك) ب��أ َّن ذلك احللمَ
أصب��حَ بعي��داً عنا غ��ابَ وتاه ,وف��ي النهاي ِة تعي�� ُد عليه
باخلوف
باب التأكي�� ِد مصحوب
نفس
ِ
ِ
الس��ؤال ,وذلك ِم ْن ِ
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د .عيسى الصباغ
الفص��ل يدل عل��ى حيوية اللغة ,وهو اق��رب الى النثر
الفن��ي ,ال اعتق��د أن تنس��يبه يخ��رج عن ه��ذا اجملال,
واال تل��ك اجلم��ل – صوتها يكس��ر قحف��ة الصمت –
ويش��طب جزال الذاكرة ,وفعال بعد تط��ور التفاصيل
ف��ي هذا الفصل جند املرأة ال تخرج عن ذلك التوصيف,
حيث هذا االلتباس النوعي يدل معنويا على منط حياة
لتل��ك املرأة ،وجند الفصل الثام��ن قد حترر بالتدريج من
س��ياق الكتابة العام ,ليرسم خصوصية فنية ,حيث
تدرج��ت كتاب��ة الرواي��ة لتدخل في مجال مس��رحي
يناسب اليات ما بعد احلداثة في الكتابة الروائية ,وقد
شكل الفن الروائي هنا تفسيرا جديدا لكن له قناعة
منهجية ,فتعتبر الرواية هي اجلنس احلر بنسب كبيرة
ف��ي حتقيق تداخل االجناس ,او لتكون الرواية متثل منط
استيعاب نوعي ألجناس اخرى في بنيتها ,وقد متكنت
رواي��ة – فض��اء القطرس – لش��وقي كرمي م��ن حتقيق
هدفه��ا الفني ,وكما ق��د جنت ف��ي خصوصية كتابة
ببالغة لغوية ،حيث كان��ت حتلق اللغة بنا اذا واجهنا
تفاصيل اكثر من مرة ،بل أن مقومات الفن الروائي اتاح
للغة حرية نوعية ،وقد اكدت اللغة وجود مهارة فنية
مثمرة في تفس��ير مجالها النوعي احملتمل في كتابة
الرواية ,حيث كان نش��اط اللغة البلي��غ يناور بكفاءة
عالي��ة ,وبعد جمل��ة افقية تفس��ر ال تفاصي��ل تأتي
جمل��ة بليغة املعن��ى لتحيلنا الى التأم��ل ،وهي لغة
هسهس��ة كما يراها ب��ارت تتيح لل��ذة التصاعد الى
اقصى احلدود ,وقد جعلت مناجاتها الروحية بديلة عن
بؤرة املؤلف ،وكي ال تكشف بؤرته بشكل كبير ،والتي
ملس��نها في جمل اش��به بطني حري ،حتى شعرنا أن
تلك الكلم��ات تبكي ،او تصرخ بصمت ،وتلك املعادلة
الغريب��ة في رواية ش��وقي ك��رمي – فض��اء القطرس –
والتي كانت اشبه مبأساة غامضة ال تبان ابدا .

موالي وروحي في يده  ...قد ضيّعها سلمت يده
هذا البيت من قصيدة لشوقي مطلعها :
مُضناك جفاه مرقده  . ..وبكاه ورحّ م عوّده
وهي معارضة لقصيدة أبي احلس��ن احلصري القيرواني
الذائعة الصيت :
يا ُ
ليل الصبُ ما غده  ...أقيام الساعة موعده
ٌ
أسـف للبـني يردّده
رقد السمّ ار وأرّقـه ...
ال يحتاج القارئ الى كثير من التأمل ليعرف أن ش��وقي
يغ��رف من امل��وروث الش��عري الغزلي املتس��م بالطهر
والعف��ة والفن��اء ف��ي احملبوب  ،والش��اعر  ،بع��د هذا ،
معروف بكثرة معارضاته لعيون الشعر العربي .
يُضف��ي تعبير "موالي" مس��حة من الرق��ة على البيت
ُ ،عرف��ت بها املدرس��ة الش��امية  ،وكان ه��ذا التعبير
ونح��وه "س��يدي" ف��ي مناجاة احلبي��ب  ،قد س��اد في
الش��عر العربي في أواخر الدولة العباس��ية  ،واستمر
اس��تعماله الى عصرن��ا احلالي  .فمن قصي��دة للبهاء
زهير يقول :
يا ألف موالي أهال  ...يا الف موالي رفقا
منـــي إال  ...بقيـــة ليــــس تبـقى
لم يبــق
َ
وللشاب الظريف :
��ت َ
َـــ��ل ِف��ي حُ ّ
وق�� ْد أ َ ْقب َ
ــل�� ٍة َ ...س��وْداء ِم��ن حَ ٍّ
ُق ْل ُ
��ل
َ
بأحشا ِئي؟
ْ ُ
َّاس يا َسيِّ ِدي  ...أَنَّ َك أَصْ بَحْ َت ِب َسـوْدا ِئي
عَ َّرف ُت ك َّل الن ِ
ومن معاصرينا اس��تعمل بش��ارة اخلوري ه��ذا التعبير
مفصحا عن مشاعر الوالء
ْ
فارفق بها يفديك من
م��والى حكمتك فى مهجتـى ...
ْ
حكمك
وهناك ش��عراء آخرون اس��تعملوا التعبير مع اختالف
في املوضوعات الشعرية .
والتعبي��ر ،ف��ي س��يميائيته  ،دال عل��ى العبودي��ة

واالنصياع واالنكسار والضعف البشري  ،وأغلب الظن
أن��ه منقول من الت��راث الصوفي املوس��وم بالتصاغر ،
وتو ّه��ج الوج��دان واش��تعال أواره إزاء ال��ذات اإللهية .
ففي لس��ان العرب أن املولى هو ( الرب واملالك والسيد
واملُنعم واملُعتق . ) ...
ويُع�� ّد البي��ت ن��واة القصيدة الت��ي يبلغ ع��دد أبياتها
ثمانية وعش��رين بيت��ا  ،إذ يصوّر ثنائي��ة املولى والعبد
ّ
تتخلق
 ،باعتباره��ا هن��ا جتريدا ذهنيا  ،ثم م��ا تلبث أن
ش��عريا م��ع جري��ان القصي��دة  ،وتتح��وّل ال��ى ص��ور
وصياغات وأشكال فنية .
تتمثل جمالية البيت  /النواة في املفارقة الشعرية بني
التسليم املطلق للمعشوق  ،وعدم اكتراث األخير به ،
ّ
تنس��ل ثنائيات أخرى كتو ّهج احلب وانطفائه –
ومنها
أو برودته – لدى اآلخر ،والقاتل عشقا ومقتول العشق.
على ه��ذا النحو تتوالد أبي��ات القصيدة بني مكابدات
العاش��ق وتوصيفاته��ا م��ن جهة وقس��وة املعش��وق
وهجرانه من جهة أخرى .
طاغ ومبس��حة
ونالح��ظ أن املول��ى موص��وف بجمال ٍ

س��ماوية تضفي عليه نوع��ا من التقدي��س والعل ّو مما
يجعل��ه صعب املنال " :احلس��ن حلفت بيوس��فه  ،و ّد
جمالك أو قبس��ا حوراء اخللد وأم��رده ،هممت بجيدك
أشركه ،فأبى واستكبر أصيده ،وهززت قوامك أعطفه،
فنب��ا ومتنع أمل��ده "  .وعلى الضد من ذلك فالعاش��ق /
العبد تغلب عليه طبائع الضعف واملرض والهشاش��ة
والتداعي  ،نحو  ، " :مضناك  ،حيران القلب ،أودى حُ رقا،
يس��تهوي الورق تأوّهه ،يذيب الصخ��ر ّ
تنهده ،جحدت
زكي دمي  ،مقتول العش��ق  ،يناج��ي النجم ،
عين��اك ّ
يقي��م الليل ويقعده  ،يجن ويوش��ك يعب��ده  ..الخ " .
واملالحظ  ،هنا  ،أيضا أن كمية اللغة الواصفة واملعبّرة
عن معاناة العبد العاش��ق أكث��ر بكثير من اللغة التي
تصف قس��وة املولى املعشوق ومت ّنعه ،وفي هذا املنحى
يقت��رب كثيرا من الش��عر الصوفي إذ ميع��ن املتصوفة
ويكث��رون في وصف جتاربهم وتنوّعها إزاء تعالي الذات
املق ّدس��ة املعبّ��ر عنها رم��زا في قصائده��م بكلمات
معلومة ومستلة من حقول الغزل ومالحقه .
تبدو فاعلية البيت  :موالي وروحي في يده  ..قد ضيّعها
س��لمت يده  .مرتبطة بالعاش��ق  ،ليس ألنه السارد أو
ّ
يتعلق به
املتح�� ّدث فيه  ،بل ألن ضياع روح��ه وفناءها
وه��و موضوع البيت ب��ل موضوع القصي��دة  ،فهو إذن
الفاعل الش��عري ليس ف��ي هذا البيت فحس��ب وإمنا
ف��ي القصيدة برمته��ا  ،فهو املعن��ي بالتوصيفات .و
" س��لمت ي��ده " صيغ��ة دع��اء دالة على االستس�لام
ّ
بالتلذذ " .
والقبول والرضا ،وتصل الى ح ّد الشعور
كال الياءي��ن ف��ي " موالي " و "روح��ي " للمتكلم وفيها
معن��ى امللكية  ،على أن الس��ياق يف��رض فارقا دالليا ،
فاألول��ى تش��ير الى االنغم��اس في امل��واالة والعبودية،
واألخرى صلة ربْط بينه وبني الروح ،ألنها مس��تلبة في
ي��د م��واله .والتعبير " روحي في ي��ده " كناية عن القهر
واالنكس��ار ،وهو مم��ا يجري كثيرا على األلس��ن ،ويكاد
يك��ون عاميّا ،فهي إذن مس��كوكة لغوية متداولة وقد

اكتسبت احلقيقة من تداولها  ،إال أن وضعها في سياق
واحد مع العبارة الش��عرية " ق��د ضيّعها " أزاحها عن
عاميتها وكسر أفق توقعها وزاد في اغترابها  ،وأضفى
عليها طابعا شعريا  ،يقول كمال أبو ديب( إن استخدام
الكلم��ات باوضاعه��ا القاموس��ية املتجم��دة ال ينتج
الش��عرية بل ينتجها اخلروج بالكلمات عن طبيعتها
الراس��خة ال��ى طبيعة جدي��دة ،وهذا اخل��روج ٌ
خلق ملا
أسمّ يه الفجوة أو مس��افة التوتر ،خلق للمسافة بني
اللغة املترس��بة واللغة املبتكرة في مكوناتها االولية
وبناها التركيبية وفي صورها الش��عرية) .ورمبا تس��اءل
أحد ما ملاذا هذا التعبير " في يده " ؟ وما داللة اليد هنا ؟
ج��اء في لس��ان الع��رب  ( :األيد واآلد جميع��ا القوة ...
علي كرّم اهلل وجهه  :وأمسكها من أن متور
وفي خطبة ّ
بأي��ده أي بقوت��ه  ،وقوله ع ّز وجل " واذك��رْ عبدنا داود ذا
األي��د " أي ذا الق��وة  . ).وارتبط��ت اليد لدى الس��اميني
بالق��وة  ،ولفظ��ة الي��د تعن��ي ف��ي كثير م��ن اللغات
الس��امية القوة والبطش والش��دة ) .وف��ي مرجعيّاتنا
الثقافية  /االجتماعية اقترنت بدالالت كثيرة ،نقول يد
الده��ر أي فعله ومنه قول القائل  :ي ُد الدهر ال تس��خو
مبج��د لعاجز .ونقول ّ :
تخطفته ي��د املنون ،ومنه أيضا
قول الش��اعر  :طالت يد البني ف��ي تفريق ألفتنا  ...فما
لها قصرت عن جمع ما افترقا .
غني
ف��ي احلقيق��ة أن محوره��ا الدالل��ي االس��تبدالي ّ
بال��دالالت وقد تتش��عب ،وق��د يضادد بعضه��ا بعضا،
غي��ر أنها هنا دلّت على املقدرة والهيمنة وإيقاع الضرر
باآلخر املهيمن عليه ،والسياق دال على أن اآلخر يتقبل
ه��ذه الوظائف التي اتس��م بها مفه��وم اليد ،ونفهم
من ذلك أن هناك تواطؤاً وتفاهما مس��كوتاً عنهما بني
طرفي الثنائية.
عمد الشاعر الى صياغة جملته بالتركيب االعتراضي
 ،مبعن��ى أنه وضع جمل��ة اعتراضية (وروح��ي في يده )
ب�ين متالزمني ( موالي  ...ق��د ضيعها ) والعالقة بينهما

الشك معنوية ،وقد أسهم ذلك في متاسك أجزاء النص
وانسجامه وتآخذه  .واحلقيقة أن التماسك واالنسجام
ظه��را عل��ى أجمل ما يك��ون بني البيت الش��عر الذي
سبق البيت  /النواة واآلخر الذي جاء بعده :
ويقـول تـكاد جتـ ّن به  ...وأقول وأوشك أعبده
موالي وروحي في يده  ...قد ضيّعها سلمت يده
ناقوس القلب ّ
يدق له  ...وحنايا األضلع معبده
نالحظ الفرش��ة املق ّدس��ة على جس��د القصيدة في
ه��ذا املوضع – بالذات – ( وأوش��ك أعبده ،موالي وروحي
ف��ي ي��ده ،ناقوس القل��ب ،حنايا األضلع معب��ده ) هذه
التراكي��ب الش��عرية يناس��ب بعضها بعض��ا وتبث
رس��ائل العف��ة والطهر واالنثيال الروحي بني الس��يد /
املعش��وق والعبد  /العاشق .وال يقتصر االمر على هذه
األبيات ،فهناك ما يوحي بوجود ثنائية بنائية اعتمدت
على جهتني من األلفاظ  :األولى ذات طابع روحي طهري
نحو  " :كوثره  ،مش��هده ( يذكر باملش��اهد املقدسة)،
وبخ��ال كاد يُح��ج ل��ه  ،ل��و كان يُقبّل أس��وده ( ّ
مذكرا
باحلجر االس��ود)  ) ،فضال عما فيها من تناص مع سورة
يوسف .وتقابل ذلك أبنية الوصف احلسي كنفرة اجليد
وبروزه في قوله :
وهممت بجيد أشركه  ...فأبى واستكبر أصيده
ولني القوام وطراوته واستقامته في :
وهززت قوامك أعطفه  ..فنبـا ومتـ ّنع أملـده .
وأشار الى انحناءت اخلصر ودائريته بالقول :
سببٌ لرضاك أمهده  ...ما بال اخلصر ّ
يعقده .
جلأ الش��اعر في وصفه احلس��ي الى نوع من الكناية أو
اإلش��ارة  ،أي أنه يخبر ش��يئا ويريد شيئا آخر  ،فالتأبّي
واالس��تكبار في (أصيده) أي العن��ق املائل ِكبرا ( وصف
حسي)  ،وكذلك النب ّو والتم ّنع من االنعطاف في القوام
إشارة الى اجلمال احملسوس في استقامة قوامه.
عل��ى هذا النحو تتظافر التكوين��ات اللغوية الروحية
واحلسية في بناء القصيدة .
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التوظيف الدرامي لألنا
في قصيدة ( حدود ) للشاعر عبد الحميد الصائح

ديوان الريشة والطائر لفوزي السعد
(ب���ي���ن ذات���ي���ة ال���خ���ط���اب وه��ام��ش��ي��ة ال��م��ص��ائ��ر ال��ن��ص��ي��ة)
حيدر عبد الرضا
ان كان ممكنا اعطاء لكل خطاطة مش��روع ش��عري
صف��ة (الفكرة  ..املعرفة ..الدالل��ة) ولكننا في احلال
نفس��ة لرمبا قد ال يج��وز لنا ادخال هذا املش��روع او
تس��ميتة باحلداث الش��عري التفاؤل��ي مالم يوضح
لنا ه��ذا املنج��ز او اخلط��اب على مالحظ��ات وصور
دالالت االس��تنتاج املدلول��ي كخب��رة ذات فعالي��ة
حقيقي��ة قابل��ة للمضي نح��و امكان��ات الظواهر
والصور الكبي��رة  ..وعلى هذا فاننا جند عند التدقيق
والتمعن في هذا االثر الشعري بان وجود حالة النص
تب��دو كما لو كان��ت افتراضا وضعيا يح��اول اختراق
ص��ور املوج��ودات واملس��ميات ضمن دائ��رة انقراض
التناس��ق القول��ي وراء حج��ب ال��دوال ومتغي��رات
خصوصيات النموذج االس��مي عل��ى الرغم من اننا
جند ب��ان جميع االعتب��ارات القولية ف��ي هذا املنجز
قائمة على اس��اس بواعث مبثوث��ة ضمن تعريفات
حاالت حياتي��ة مواضعة ملقاصد ش��رعية االعتقاد
بشروط الصوت الشعري الراصد والواصف كضرورة
تعلق الش��اعر باحساس��اتة الداخلية اخملتزلة  ..من
هذة املقدمة لعلي اس��تطيع دخول ديوان ( الريش��ة
والطائر ) ل فوزي الس��عد  ..ه��ذا الديوان الذي وجدنا
من خالله القصيدة عبارة عن حاجة بوحية ملضمون
حيات��ي معاش جتاة االفعال واملس��يمات  ,والش��اعر
به��ذا قد يحاول اجناز تقدير افعال انتمائه للذات اوال
قبل ش��روعه القاصر على االنطالق بالقصيدة نحو
منطقة ( توالد االفكار  ..التماثل املعياري  ..املستعار
املوضوعي ) ولتمييز خطوات هذه القصيدة ،نالحظ
ب��ان ظهوره��ا والتاْكي��د عل��ى مجاله��ا التصويري
اضحى مجرد نش��اط ترابطي اقرب للش��فاهي منة
الى خصوصية املروي حلياة االشياء داخل نظام فكرة
ذات استدالل تفاصيل نتيجة بال دليل او وجود ..
في اجتاة االماني البعيدة
ابقى كبوصلة تتحرك حوالء
لو تستدير شماال

تؤشر نحو
اجلنوب
تستدير جنوبا
تؤشر
نحو
الشمال ؟.ص36
ان من اكثر مالبس��ات الفهم والتفكير هو ان يحاول
الشاعر الوصول الى معاجلة االشياء وتناولها ضمن
ح��دود افق اح��ادي او جانب��ي املاْخذ اذ س��وف تبدو
هذه املالبس��ات امام العملي��ات القولية حلظات من
املع��اودة لتقنني الناش��ىء من احلس -فعلى س��بيل
املث��ال – نح��ن نفهم ب��ان كينونة ( االمني��ة ) ماهي
اال قرار ش��عوري يؤكد ارتباط املستحيل باعتقادات
التوافق مع فضيل��ة ( االمل ) لرمبا ايضا االماني تبدو
االدراك احلسي عند حلظة هدف واضح ومحدد  ,اال ان
ماقد اش��ار اليه الشاعر السعد في حجم موصوفة
بقولة ( ابقى كبوصلة حوالء ) وهذا ماال يواكب بدورة
متعادالت تقريبية الوقائع في منط ( االماني البعيدة؟
) أي االم��ر الذي س��وف يظهر لدينا عل��ى ان مراحل
انتقالي��ة االماني اضحت ترادفا وصفي��ا جتاوز حالة
الوعي االصلي لقدرات التصور..
ايها القبر
كن عاقال مرة  ..واتسع
ملقام وريث الضياء
شاعر امة الشمس  ..ماتت
فظل وحيدا
ومات
بكت الشمس
مدت يديها
لتحضنه وهي في قبرها
املتحرك بني
صخور
السماء ..ص21
القصيدة احيانا لدى فوزي الس��عد ،اش��بة بحالة
االيح��اءات االولى حي��ث تتحرر الذات الش��اعرة من

ضغط املعقول واس��تحقاقات الش��عرية الرصينة
حي��ث االبتعاد عن حالة التقنية واالناقة في رس��م
ابع��اد متزن��ة لص��ورة الش��عرية ..فانا به��ذا املقال
؟ س��وف ابتع��د ع��ن ادوات النقد مع فوزي الس��عد
العتق��ادي بانن��ي لو جربت م��ع هذا الش��اعر حس
وادوات النق��د مل��ا بقى لدية من الش��عر والش��عرية
ش��يء يذك��ر  ..وعلى ه��ذا فان��ا اقول مج��ددا لهذا
الش��اعر بصدد مقاطع هذه القصي��دة من ان حالة
التواص��ل م��ع رس��م ابعاد املش��هد الص��وري لدية
كقوله ( ايها القبر ك��ن عاقال مرة ) لرمبا هنا تتنافى
مظهري��ة القصي��دة البانورامية وجغرافي��ة ازمنة
وامكن��ة ح��االت ( كل مقاب��ر العالم ؟) ف��ي وقت ال
اعتقد فية بان صفة التعقل والعقلية تشكل ذاتية
واضحة في حلمها وحساس��يتها م��ع مفهومية (
لغة القبور واالموات ؟).
ملا اصبحنا خشبا
حتت فؤوس
االحزان
تنهال علينا ضربا

نكتم ادمعنا
ونقول لها  ..ال باس
ومضينا
ننتظر اللحظة
حني يثور اخلشب
املظلوم
على الفاْس ..ص32
ان ( اصبحنا خش��با ) و( حتت فؤوس ) ترفع الس��ياق
الش��عري الى م��ا فوق مس��توى حساس��ية القول
لتت��راءى على نحو اخ��ر في ما تخت��ص ( االحزان ) و
( تنه��ال علين��ا ضربا ) في ش��حن الص��ورة بطاقة
تدليل نافعة تاتي ضمن داللة مش��تركة مع ( ونقول
له��ا  ..الباس ) وص��وال الى وظيفة فع��ل ( ومضينا )
التي تعيد املس��ار الش��عري الى منطلقاته وحدودة
البلوغية في تسلس��ل احلدث اخلطابي الذاهب نحو
( ننتظ��ر اللحظة) لبلوغ مس��احة داللية اخرى في
( يثور اخلش��ب املظلوم ) وامام ه��ذا االنفتاح الذاتي
املتواشج تواشجا مكثفا يستقل الفضاء الشعري
هنا بخطاب اسلوبي يعبر عن محنة الذات وجتربتها
في احللم لتعود لغة القصي��دة على تفاعل ضمني
م��ع االفعال الت��ي تنتمي في حراكها الش��عري الى
حساس��ية املوص��وف ال��دال ..وعل��ى هذا نتس��اءل
اخيرا ؟ هل الش��عر موجود حقا في عوالم جغرافيا
( الريش��ة والطائ��ر ) ام ان القصي��دة هن��ا خاضعة
لل��ذات والى مس��تويات اجلم��ال املباش��ر وبتعددية
ال��ذات الواح��دة في كل تقلب��ات ميوله��ا ورغباتها
ومرجعياته��ا الواقع��ة ف��ي توكي��دات هامش��ية
ال��ذات اليومية ..وزيادة على ه��ذة القراءة اود ان اقول
ليس��امحني الصدي��ق ف��وزي الس��عد عل��ى ما قد
التس��مته مالحظاتنا هذة عن قصائ��د ديوانه كما
واْود ان ابني حالة ما للقارىء العزيز حول هذا الشاعر
الذي له ،ف��ي الواقع ،حضور ملفت في فن القصيدة
الش��يئية والكائناتية منذ عقد الثمانينيات  ,اال ان
هذا الشاعر له طريقة خاصة في الكتابة تتمثل في
ادراج��ة ملا يعتقده هو بان��ة مؤثر ورصني ،حيث احلال

ُ
ال��م��ت��ن وال��ه��ام��ش!..
ال���م���وت ف��ي
ِ
د .وليد جاسم الزبيدي *

ُ
قرأت
متأني��ة وباس��تمتاع
في ق��راء ٍة
ٍ
ُ
امل��وت هامش��اً..؟)
دي��وان (مت��ى يكون
للش��اعر أمنار مردان ،طباعة دار الفرات
للثقاف��ة واالعالم-بابل /العراق ،س��نة
2019م ،عدد أوراقه(ً )90
ورقة ،و( )22نصاً
في النثر .وأثّ ُ
ثت القراءة كاآلتي:
أوالً /عتبات ال ّن��ص :لعنوانات نصوص
ٌ
مزية يتفرّد بها عمّ ا س��واه من
الديوان
دواوي��ن ،حيث احتوى الديوان على ()22
عنوان��اً ل��ـ(ّ )22
نصاً ،فض�لاً عن عنوان
الديوان املس��تل عن عنوان نص  ،وهنا
شّ ،
جن ُد الش��اع ُر قد همّ َ
َ
مقولة
وهشمَ
الناق��د الفرنس��ي(روالن ب��ارت) الت��ي
تق��ول( :العن��وان ثريا ال ّن��ص) ،فليس
بالضرور ِة أن يكو َن العنوا ُن داالً لفحوى
ال ّن��ص ،أو داالً مل�تن القص��ة أو الرواية،
ُ
تسوح بك وال حتيلك
فعنوانات الديوان
َ
جتعل��ك
ملبتغ��ى ال ّن��ص ومرم��اه ،ب��ل
ُ
تبح��ث في ثنايا ّ
كل مقط��ع ،بل يكا ُد
ً
ومض��ة أحيان��اً .ومن
ال ّن��ص أن يكو َن
ُ
املوت هامش��اً؟)،
عنواناته( :متى يكون
(النه ُر ال��ذي ودّعني ت��وّاً( ،).احلربُ عند
(نصوص ملو ٌ
ٌ
ّثة جدا)..،
رمق الثلج)،
ثانياً /صورة املوت في الديوان :ما إن تلجَ
َ
كهوف ودراب� َ
ين الديوان تصطد ُم بصور
املوت وايحاءات��ه في معظم نصوصه،
بد ًء م��ن عنوان الديوان حت��ى منتهاه،
ب��ل لنق��ل م��ن الغ�لاف ال��ى الغالف،

وهو الش��عور واالحس��اس الذي يظل
مس��يطراً علي��ك ،كيف ال والش��اعر
ُ
يبعث وال
وعالم ال
مس��تغرق في حيا ٍة
ٍ
ّ
ُ
يظل
ينت��ج إال املوت .بد ًء م��ن العنوان
ُ
املوت متناً
ُ
واحلياة هامشاً( ،متى يكو ُن
ُ
املوت هامشاً؟) ،و صورة العبور للحياة
األخ��رى كما يصوّرها ف��ي عنوان( متى
ُ
أحم��ل صراط��ي املس��تقيم؟) ،ويأتي
املوت بص��ورة حذف الذات ف��ي قوله (
ّ
جن��دي مجهول
بع�� َد حذفي) ،و صورة
(ال تكتب��وا ش��يئاً عل��ى قب��ري) ،ث��م
ً
صورة أخ��رى يأخذها
يبتك�� ُر الش��اع ُر
من حالة التصوّف ،ومن حالة العش��ق

ُ
يص��رخ ( أن��ا س�� ّي ُد
احلالّج��ي حينم��ا
املوت) ،ث��م يتحو ُّل الش��اعر في صور ٍة
ُ
فاملوت
س��ريالية ليرسم املوت فيقول(
ٌ
ٌ
س��مينة) ،ويط��وي احلزن كما هو
بركة
(اجلوكر) لينش َر الفرح رغم كل األسى
والدم��ار وبرومانس��ية عاش��ق يدعونا
بابتس��امة)،
فيق��ول (ون��زورُ القب��ورَ
ٍ
ٌ
مختلفة يجعلنا الش��اع ُر
ه��ي أوج ٌه
نستش��عرها ،وال يجعله��ا ف��ي قالب
وألفاظ مك��رور ٍة ،بل
أس��لوب
واحد ،أو
ٍ
ٍ
أحيان��اً يجعلن��ا ال ّ
منل من مس��ايرته
وسط تابوت أو في مقبرة ،صورٌ تتجلى
فيه��ا صالب��ة الش��اعر وع��دم خوفه

ّ
يس��طره ويتغ ّنى
باللق��اء احملتوم ب��ل
بأوجهه وصوره التي ّ
شكلها .
ثالث��اً /الس��ؤال ف��ي الدي��وان :الديوان
ن��ص
مزدح��مٌ باألس��ئلة ،ال يخل��و
ٌّ
م��ن س��ؤال ،وقد ق��ارب عدد األس��ئلة
ُ
ٌ
األربع َ
أجوبة
واألس��ئلة لها
ني س��ؤاالً،
ُ
مفاتي��ح في ذات املقط��ع أو ال ّنص،
أو
ٌ
أس��ئلة يُرا ُد
ولع��ل في األغل��ب األعم،
بها اس��تفزاز املتلق��ي ،واطالق صافرة
ٌ
أس��ئلة إنكاري��ة،
ان��ذار ،أو بعضه��ا
ومعان
وأم��ور
أو ي��راد به��ا الس��خرية،
ٍ
وضعها الشاعر عن قصد .فقد تكرّرت
األس��ئلة باس��تخدام حروف وأس��ماء
االس��تفهام كما أحصيتها( :متى 6 /
مرات)( ،م ْن 8 /مرات)( ،ملاذا3 /مرات)( ،ما/
 3م��رّات)( ،ماذا 2 /مرّتان)(،هل 2 /مرتان)،
ّ
(أي 5 /م��رات)( ،كم 1 /مرة واحدة)( ،أين/
 1مرة واحدة).
ُ
يعزف بعدي؟)،
ومن هذه األسئلة( :م ْن
ُ
ٌ
العناق القصير؟)،
طويل ه��ذا
(كمْ هو
ُ
س��يدفع لي َ
ثمن ه ّزتي القدمية؟)،
(م ْن
ُ
نضع اعالنات املوت في وجوهنا؟)،
(ملاذا
(هل لألرض ٌ
ظل نحيف؟)....
ِ
ّ
تتضخمُ (أن��ا) املتنبي في
رابع��اً /األنا/
ْ
صاحب��ت (أناهُ)
نصوص الش��اعر ،فقد
صوره ومقاطع��ه( ،أناهُ) الت��ي ين ّزهها
عن اآلخر ،وعن الكون ،فيص ّورُ نفس��ه
ه��و وال آخر بعده( وأنا أد ّو ُن ّ
أي اخضرار)،
(وأنا أرى وجهي)( ،وأنا س�� ّي ُد املوت)( ،أنا
نص ٌ
ٌ
رس��الة ّ
ية لألمش��اج)( ،أنا ضحي ُّة

يبدو على عكس ما يشعر به القارىء  ,فهذا الشاعر
ايض��ا ومن��ذ نعومة كتابات��ه الش��عرية وذلك فيما
جتس��د في ديوانه االول ( الفراشات تقتحم احلدائق )
وحتى ( الريشة والطائر ) يعتقد بان وسيلة السلوك
نح��و اقتناص من��اذج هي اكثر ذاتي��ة ومحلية وبلغة
اكثر بساطة  ,ما هي اال الطريقة املثلى الستقطاب
ما هو اكثر تاْثيرا واْيحاءا -ناس��يا – ش��اعرنا السعد
بان ما اتبعه من اس��لوب في كتابة مناذجه الشعرية
ما هو اال كالم س��هل تدوين��ه واالحاطة به  ..هذا مع
االس��ف كل ما وجدناه في ديوان ( الريش��ة والطائر )
صوتا ش��عريا مكررا بكل كلمات��ة وصوره وايقاعاته
 ,اال ان م��ا ه��و مختل��ف فق��ط ص��ورة الغ�لاف ودار
الطباعة والنشر  ..ان القارئ جلغرافيا ( فوزي السعد
) الش��عرية بش��كل عام لرمبا يش��عر ب��ان لدى هذا
الش��اعر هموم كبيرة وصور جميل��ة ومعان خالدة،
اال ان ماينقصه��ا للوصول الى بح��ر قلوبنا هي تلك
الق��وارب املتينة الت��ي ال يعنيها من ام��ر العواصف
والرياح شيئا ما .

هلل القادم��ة) ،ثمّ يص ّورُ (أن��اه) ُ
الطهر
ا ِ
والع��ري والرغب��ة والعذاب��ات ( ،وأن��ا
أراود ُه بطهارة)( ،وأن��ا أحاورُ الدفء)( ،أنا
أتذي��ل ّ
ّ
ُ
لذتي ُعرياً)،
ظل النائمني)( ،وأنا
وه��و اخلط��أ واجل��وع( ،أن��ا ّ
كل أخطاء
األرض) ( ،أن��ا أكب�� ُر املط��ارات جوع��اً)،
ُ
ُ
ُ
أرغب
والشهوة واحلرام( ،وأنا
اللذة
وهو
جسمها)( ،أنا ٌ
رجل مخمور)،
بقصيد ِة
ِ
ٌ
نحت
مومس بزغ��ت عمرها ف��ي
(أن��ا
ِ
ُ
مدينة
احلانات)( ،أنا س��ي ٌء مفقود)( ،أنا
احلرا ُم املغلونة) ،وهك��ذا تتنوع الـ(أنا)
بالصورة التي يؤثثها حسب موضوعة
ً
أقنعة لكل
ال ّنص أو املقطع ،فيرت��دي
حال.
ّ
حش��د
خامس��اً /املوروث في الديوان:
الش��اع ُر ف��ي نصوص��ه العدي�� َد م��ن
النص��وص واالش��ارات م��ن امل��وروث (
الق��رآن ،احلدي��ث ،األش��عار ،األمث��ال،
احلكم ،املأثور ،)...حيث تالعب باأللفاظ
ّ
وأحل ألفاظاً
ونحتها وغيّر فيها وأبدل
عليه��ا كي يس��تقيم الن��ص في ذاته
وفق م��ا يراه ه��و ،واس��تخدام املوروث
يعن��ي وجود الكم م��ن اخلزين املعرفي
ّ
يس��خر ُه ف��ي بناء
لدى الش��اعر الذي
نصوصه ،ويتصر ُّف ف��ي انتقاء ما يريد
وف��ق موضوع��ه ،وه��اك مث�لاً ( :أيتها
ُ
الرافضة أرجعي) وهي إش��ارة
ال ّنف��س
الى آية في (سورة الفجر ،89/اآلية،)27:
ٌ
لنهاية َ
أكل الده ُر ثلث جوعها
(بداية
و
ٍ
وقفز ، ).وهي إشارة الى مثل (أكل الده ُر

علي��ه وش��رب) ،و ( أن��ا أراود ُه بطهارة)،
ِ
وه��ي اش��ارة الى (س��ورة يوس��ف،12/
ُ
اآلي��ة  ،)23و ّ
ذائق��ة النوم)،
نف��س
(كل
ٍ
إش��ارة الى (س��ورة آل عم��ران ،3/اآلية:
َ
حان��ة وثلث) ،وهي مأخوذة
(قبل
،)185
ٍ
ٌ
غاية في
س��اعة وثلث) ،و(انا
من (قبل
ٍ
نفس صعلوك) وهي اش��ارة الى (سورة
ِ
ُ
وقوله(لقل��ت
يوس��ف ،12 /اآلي��ة ،)68
هلل أعتصمُ  )...وهي
ل��ك إنّي ِ
ِ
بك /بع�� َد ا ِ
إش��ارة الى قصي��دة (العلم) للش��اعر
جمي��ل صدقي الزهاوي(عش هكذا في
علو أيه��ا العلمُ  ...،)...وهك��ذا الكثير،
ٍ
جت��د ُه مبثوث��اً ف��ي نص��وص الدي��وان،
أضافت للنصوص جماالً وتأويال وفكرا ً.
ش��عر مائ��ز ،يضي��ف
اخلت��ام /دي��وا ُن
ٍ
للمش��هد الثقاف��ي احلل��ي باجت��اه
التجدي��د واحلداثة ،ولم ُ
ينح الش��اعر
جترب��ة ،ب��ل نأى
ف��ي تقلي��د أو تك��رار
ٍ
ّ
وظ��ل متم��رداً
بنفس��ه ليك��و َن ه��و،
على اللغ��ة والش��كل واملعنى ،ومنح
ً
ً
للموت صوراً
متفردة ،وال تشعر
جديدة
بامللل ف��ي متابعتك صفحاته ،وكانت
لغته واس��تخدام اللفظ في نصوصه
ً
متقنة ،وفي الديوان ّ
نص جميل أعتبر ُه
(جمجمة الدي��وان) هو ال ّن��ص األخير
ً
وقف��ة لوح��ده بعنوان(
ال��ذي يحت��اج
ٌ
رج��ل من محنة الضوء) س��أقف معه
ً
قريباً ،حتية الى شاعرنا (رجل الضباب)
حسنب مردان ..شكرا لشاعرنا اجلميل
(أمنار) وهو يتحفنا بجديده وابداعه.
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ً
فطنة
تتطل��ب املقارب��ة النقدي��ة لقصيدة النثر عموم��ا
لغوية تتخطى املس��ارات الس��ياقية املألوف��ة في قراءتنا
املعتادة للشعر ،حيث تدلنا االيقاعات التقليدية املتعارف
عليه��ا كثيرا في انتاج تل��ك املقاربة ،فيتض��ح املعنى او
ماخلف املعنى في ظل ذلك االستدالل  ،لكن قصيدة النثر
واعني هنا النماذج املنتج��ة املؤثرة جماليا وفكريا منها ،
وح َي ِلها
تتطلب مش��كاة خاصة للتنقيب داخل اللغ��ة ِ ،
املس��تخدمة ،ان صح التعبي��ر ،ليخوض الناقد في أمناط
ابني��ة لغوية متداخل��ة  ،طاملا جن��د املعن��ى املغيب علنا
صريحا في ثنايا التش��بيه واالستعارات واللقطة املوجزة
 ،وه��ي ادوات عليك ان حتصيها وتتعرف عليها وتس��تمتع
بانشائها لتصل الى دالالت وابنية صادمة احيانا ومحفزة.
لذل��ك اقول مع مجمل املقترح��ات والقراءات الميكن قراءة
ن��ص نثري اال اذا كنت جزءا منه ومنش��غال ذات انش��غال
الشاعر بانتاجه  ،واال فان قراءتك او اطالعك عن بعد على
هذا النمط من الكتابات دون ادوات من جنسها تدخلك في
متاهات وضجر احيان��ا والعكس يجعلك متفاعال فكريا
مبتع��ة وعمق ،احلالة االخيرة تدعونا إلى إعادة قراءة واعية
مبقاربة تدبرية للنص تكش��ف مبانيه اللغوية الصادمة .
انها لغة تبدو اليفة لكنها معبأة باالنفجار والتش��ظي،
تسعى دوما إلى االفالت من معايير الفهم اجلمعي السائد
واإلصرار على استفزازه من خالل احلفر في سياقات اللغة
لتحرير الداللة وجعلها عائمة في فضاء التأويل.
لقد أدرك الش��اعر احلداثي عموم��ا أن اللغة طاقة فكرية
عميق��ة وخصب��ة تلب��ي طموحات��ه ف��ي صياغ��ة قلقه
الفك��ري  ،ومعاناته املضطربة الناقمة على أمناط التقنني
الثقاف��ي املتحكم في الس��لوك اإلنس��اني ،ليجعل من
اللغة فضاءات متحررة ال محدودة اليصال فكرته ،فالنص
الش��عري هنا ليس ترفا ثقافي��ا او غنائيا  ،إمنا هو جتليات
فكرية بس��ياقات لغوية لها غنائيته��ا اخلاصة في عالم
التجريد الذي تبدو عليه  ،ومن هنا يصبح تقومي النص رهنا
بثقافة قارئه الذي ينبغي أن يس��تنبط قراءة جديدة منه ،
تختل��ف عن القراءات التقليدية املتداولة  ،ورمبا حدث ذلك
في مراح��ل عديدة من تاريخ القصيدة العربية واس��تذكر
هنا الش��عر العربي الذي ظل مهتما بالغنائية وس��هولة

وص��ول املعن��ى ومرادفات��ه  ،وعندما يك��ون املعنى مغلقا
بعض الش��ئ ي َ
ُ��ذ ُم ويوص��ف بالتعقيد والغم��وض ،حتى
ج��اءت جتربة ابو متام الرائدة بإدخال الفكر في الش��عر من
خالل االس��تغراق في االس��تعارات والكنايات غير املألوفة
وكذلك التقدمي والتأخير وااليجاز واإلطناب  .وقد تهيا لهذا
الش��عر اجلديد عا ِلمٌ كبي ٌر ميّز بني املعن��ى ومعنى املعنى
أو م��ا وراء املعنى ونبه ال��ى الطاقات الالمحدودة للغة ،انه
اجلرجاني ت  ٤٧١هج .
اسوق هذه املقدمة مع قراءات عديدة لم اكن اتفاعل معها
بحك��م تخصصي في االدب العرب��ي القدمي ومت ّنعي طويال
في االس��تجابة الى النثر بوصفه ش��عرا منهجيا ،لكني
كباح��ث دأبت على فك هذا االلتب��اس طويال للتعامل مع
منجر قصي��دة النثر وجيل احلداثة الش��عري خالل نصف
الق��رن املاضي ،اعني التجرب��ة كاملة ،واعن��ي هنا جتربة
الش��اعر العراقي عبد احلميد الصائح الذي تابعت له من
ثمانين��ات القرن املاض��ي جتربته التي ت��كاد تكون خاصة
ج��دا ب�ين اقرانه  ،م��ن خالل قراءت��ي مجاميع��ه (املكوث
هناك) و(نحت الدم و(عذر الغائب) و(وقائع مؤجلة) و(االرض
اع�لاه) وقصائد متفرقة اخرى ،وانش��طة ش��تى للصائح
علي��ك مالحقت��ه ف��ي كل حني للوق��وف عليه��ا .الادعي
ان��ي اقرا التجرب��ة هنا كاملة فلرمبا اوف��ق الى ذلك لقراءة
ش��عر املرحلة عموما والصائح في س��ياقها ،لكن واحدة
من قصائده التي نش��رها اخيرا اس��توقفتني فيها مهارة
الصائح في االيجاز والتورية بش��كل اثارني شخصيا رمبا
ُ
ش��عرت اني
بتأثير جتربة عمل مش��ترك مع الش��اعر يوما
جزء منها  ،انها قصيدة أو نص – احلدود .
ُ
عرفت بان الصائح اليلق��ي الكلمات على عواهنها،
طاملا
حي��ث تاتي املفردة طاقة معب��أة باكثر من دالله  ،لذلك لم
اخ��دع كم��ا أدّعي بان ( احل��دود ) هي (احل��دود ) جغرافيا او
قانونا او ش��رعا او اية قيود اخرى؟ وحني يستعير الشاعر
عب��ر ثالثة مقاط��ع  ،عالقت��ه بالب�لاد لنتوه��م ان احلدود
جغرافي��ا تطالعنا حصيلة لدالالت اخرى ش��تى .حصيلة
أفقية تشي بحجم األلم املرعب في مقطعي النص االول
والثان��ي وأخ��رى عمودية ترتق��ى بداللته��ا االميائية نحو
احلسم في املقطع االخير.
فحاملا نقرأ ( انت بالد واس��عة ) وأنا حدودك ) يبدا الصائح
اللعب��ة من (أن��ا حدودك ) حيث ميك��ن أن نرصد ثالثة صور
درامية تتحرك بعمق في هذا املقطع  .اذ يتقابل مشهدان
حربي��ان ف��ي الص��ورة األولى متثل��ت في (آثار احل��روب على
اجلسد) و(ذكريات احملاربني على الصخور) حيث حفرت هذه
اآلثار في اجلس��د والصخور تاريخ مأس��اة مريرة جرت على
(انت) الذي اس��تباحته ح��روب متكررة ال ميكن
أرض البالد ِ
خمللفاتها املدمرة أن تختفي ،وهي أيضا فتكت باحلدود (انا)
التي متاهت مع ذات الش��اعر الذي صارع أجواء احلرب
فتجلت آثارها الواضحة على

روح��ه املتعبة  .ف��ي إيحاء درامي يغري��ك بانتظار حدث او
شيء ما يخرج من افاق خيال الشاعر:
َاس َع ٌة
أنْ ِت ِبلاَ ٌد و ِ
وأنا حُ دود ُْك،
س ِدي آثارُ الحْ ُروبْ
عَ َلى جَ َ
وَعَ َلى ُص ُخورِي ِذ ْك َري ُ
َات المْحُ َارِ ِبنيْ
َاهي،
َاك ُب لآِ ِل َه ٍة َغرْقى ِفي ِمي ِ
وأساطي ُر َو َمو ِ
فالش��اعر امس��ك النص والذاتية فيه بش��كل س��حري
من – انا حدودك – وعلى جس��دي  ...اثار احلروب  ..فاجلسد
الش��اعر وهو مرحلي  ،واحل��روب والذكريات والب�لاد ازلي ،
فكيف حدث ه��ذا التداخل  ..انه الش��عر هنا َ ،
وانس كل
اش��تراطات اخرى .حيث يعيدك الصائ��ح ثانية مبهارة من
الكون��ي البعي��د احلكائي ال��ى اليومي في تداخ��ل مثير،
اللغة ميس��رة هنا واملعنى لعوب  ،النوم واليقظة والزهور
واحلصاد مقابل اإلحباط والفزع.
اليك ..
أتطل ُع ِ
ني تَ ْف َتر ُس ِك ال ِّذئَابُ أتَ ّ
ِح َ
صلب َكالْ َق َدرْ
ِ
وح َ
ني تحَ ْ َت ِف ِل َ
ني ِبالحْ ِ َ
صا ْد؛
ِ
ْ
وأستريح.
َوتَ ْنثري َْن الزُّهورْ،أ َ َنا ُم
وَألنّ ِك الحتتفل َ
ني ِبالحْ َ
صا ْد،
َ
والتنثرين الزُّهورَ ك ِثيرَا،
أنا ُم َق ِليالً.
ف��ي املقطع الثان��ي ،اختارت لغة الن��ص وصف البالد ب
(القدمية) في ايحاء يتمثل باالمتداد التاريخي لبالد ليس
لوجوده��ا ابت��داء  ،لكنها ب��دت محطم��ة قدمية ضحية
حروب مدمرة ،فقد اس��تحضرت لغ��ة النص الدرامية هنا
حصيل��ة احل��روب الكارثية في مش��اهد مرعبة الش��باح
مخيفة متثل��ت في أس��لحة قدمية وأخ��رى جديدة كانت
ضحي��ة تاريخ مع��ارك مدمرة  .كما متثل��ت هذه احلصيلة
الدموية املؤس��فة في ازدهار أس��وار القبور وماوراءها من
قصص احلرب املفجعة .ولعل في وصف القبور بالسعيدة
م��رة وباحلزينة مرة أخرى اش��ارة إلى تفاوت نس��بة الرضا
والقهر عند س��اكنيها بع��د أن انطوت معه��م تفاصيل
تأريخ من الصراع املغيّب.
اُنْ ِت ِبلاَ ٌد َق ِدمي ٌَة
وأنا حُ دود ُْك
ْ
وأسلحة جَ ديدَةْ،
َ
أشباحٌ
ألسلحة ق ِدمي ٍَة
ٍ
ٍ
ٌ
ُ
ُ
َ
َ
ُور حَ ِزين ِة،
ُور َس ِعي َد ِة وَقب ِ
أسوارٌ َصا ِمتة ِم ْن قب ِ
ياما َس َح َق ْت ط ُر ِقي ُخي ُ
ُول الْ ُغ َز ْاة،
أض ُل ِعي َموْجَ ُ لمْ ُ
َاس ْت عَ َلى ْ
َود َ
اج ِري ْن،
ات ا َه ِ
لكن روح القصيدة وش��عريتها تتجلى في اخر جملة في
هذا املقطع الصاخب :
و َِح َ
ذاتك -الهربَ يوماً !!...
–أنتِ ،
أنت ِ
ني َق َّرر ِْت ِ
بَ َّقي ُْت َو ْهمَ اً.
املقطع الثال��ث جعل الش��اعر رؤيا الب�لاد مختلفة
متاما  ،غابت عبارة ( انا حدودك) وحتول معنى
احلدود الى داللة مختلفة متاما  ،هنا ليست
الب�لاد البالد ب��ل البالد التي الت��رى  ،البالد
التي علقت ف��ي الذاكرة والتراث وعاطفة
اجياله��ا املتالحق��ة ليتاب��ع التفاع��ل
الدرام��ي املتصاع��د لصورة الب�لاد التي
تصبح في خيال الش��اعر عاملا ال مرئيا
ف��ي ايحاء كنائ��ي للدمار ال��ذي عانته
 ،حكاي��ات س��ردية وروايات قصصية
مالت املدونات التي مسختها مدونات
الس��لطة فزيّن��ت املآس��ي الدموية
 ،ف��ي حني ذه��ب اآلخرون إل��ى جلد
اجملتم��ع الهوتيا كعادة رجال املعابد
ف��ي طعونه��م اجملحف��ة بتطويع
(احملرمات)اجلاهزة .وبفعل هذا اجللد
الكتاب��ي والقولي غي��ر املنصف
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ال��ذي لم يلتفت إلى الواقع املأزوم ألبناء البالد ،دفع الكثير
منه��م إلى الذي اليعرّف إال من خالل ما رس��مته اخلرائط
في مش��هد رحلة مجهولة ال تأثير لهم في رسم طريقها
 ،وال اث��ر يل��وح له��م فيما يقص��دون  ،تراءى للش��اعر في
مشهد غيوم كاذبة ،وهزمية نفسية ّ
مثلتها صورة اإلعالم
ّ
املنكس��ة .واحلرية احملاصرة بترنيم��ات وطنية متجّ د الذات
اجلمعي امام االنص��راف للتفكير بعدم ضياع احلدود  ،في
ثنائية صريحة حتقق أحالم الش��اعر التي م ّزقتها طواحني
احلروب في بالده التي ال تعرف (احلرية) وجتهل ثمنها الغالي
املقدس (املوت).
أنْ ِت ِبلاَ ٌد التُرى
َن َق َل ْت أر َْض َها وحَ كاياها الى الْ ُك ُتبْ
تَقاتَ َل املؤرّخو َن على اس ِتمال ِتها
َ
عاب ْد
جَ لدوها على
أبواب امل ِ
ِ
َ
وأجلسوا محاربيها على ِسيو ِف ِهمْ
ُ
أبناءؤها بَينْ َ الخْ َرَا ِئطْ
ليتطاي َر
ً
َغيُومَاً
كاذبة،
منكسةً
وأ ْعالماً ّ
ً
وأناشي َد ممَ
نوعة
حُ دودُها
ُ
املوت أو احلريّة .
لق��د خلصت لغة القصي��دة ذات الصبغ��ة الدرامية إلى
متجي��د احلري��ة التي تلع��ن األحادي��ة في احت��كار توجيه
مصائر الدول نحو كوارث احلروب  ،وتعلي من شأن إنسانية
البشر  .لذلك ال يتردد الشاعر في حسم املعادل املوضوعي
للحرية املتمثل باملوت ،
ً
وأناشي َد ممَ
نوعة
حُ دودُها
ُ
املوت أو احلريّة .
لتنقل��ب دالل��ة احلدود وهو م��ا يجب االنتباه ل��ه هنا كما
اس��لفنا ف��ي قراءتن��ا ه��ذه  ،حيث تك��ون املف��ردة معبأة
بالدالالت يديرها الش��اعر مبهارة وتنوي��ع تبدو جتريدية في
ب��اديء االمر حتى تقع على عواملها ومآالتها التي تش��كل
ف��ي النهاية منجزا حاس��ما هو القصي��دة  .القصيدة او
النص لي��س هنا في تقدي��ري جوهر املوضوع  ،فالش��اعر
احلداثي او قصي��دة النثر احلقيقية املوحي��ة التي تتطلب
قارئ��ا صبورا ومس��اهما ف��ي القراءة  ،س��يخرج من رحلة
طويل��ة مليئة بالفكر وااليقاع��ات املتداخلة التي متنحها
ايانا سياقات لغته من خالل مستويات التأويل التي نكون
نحن والشاعر في نهايتها عند منطقة واحدة معا.

14

افكار و رؤى

a l - t h a q a f i

العدد ( - )32تموز 2020

A l - i t i h a d

افكار و رؤى

العدد ( - )32تموز 2020

( ك����ورون����ا ) ف���ي س����ردي����ات م���ن االن���ط���ب���اع ال��ق��ص��ص��ي

الفصاحة بين الصراحة والوقاحة

د  .علي المرهج
الفصاح��ة ه��ي ف��ن إج��ادة القول
اجلميل ببالغة وبيان ،فحينما يُطلق
اللف��ظ على أح��د م َن��ا فيُقال عنه
أن��ه فصيح ،فذلك يعن��ي أنه يُتقن
أساليب التعبير البالغي في اللغة
العربية م��ن (مجاز) و (اس��تعارة) و
(تورية) وم��ا تقتضيها لغة اخلطاب
من بيان تستس��يغه األذن العربية
التي اعتادت الهيام في مبنى اللغة
ال في معناه وفحواه.
رمب��ا تكون الفصاحة في الش��عر أو
النثر أو في الكالم الشفاهي ،فيها

بعض أو كثي��ر من البيان فيه بعض
احلكم��ة في الوصي��ة أو املوعظة أو
الثن��اء واملدح ،بل وحتى في الهجاء
والذم.
والفصاح��ة ـ أحيان��اً ـ تقتض��ي
الصراح��ة ،بصيغ��ة التوري��ة أو
املُباشرة ،ورمبا يحسب بعض الناس
ذم
أن ف��ي املُباش��رة بق��ول
ٍ
م��دح أو ٍ
(وقاحة) ،لذل��ك ُنفضل نحن العرب
صيغ��ة (التوري��ة) ف��ي كالمنا بكل
ما فيه من فصاح��ة في التلميح ال
التصريح على صيغة املُباش��رة في
امل��دح أو الذم ،وهي م��ن مُقتضيات
الص��دق ف��ي القول وصي��غ التعبير
اللفظي املقول واملكتوب.
فيُمكن لك بلغة عربية فصيحة أن
تختار إحدى صي��غ املُبالغة أو صيغ
الترميز أو التلمي��ح بعبارات بيانية
تس��ب ش��خصاً ،فيرتضي
أثيرة أن
َ
الس��ب ه��ذه ،ولرمب��ا تكتنز
صيغة
َ
ه��ذه الصيغة ف��ي مدلوالتها أقذع
صيغ الش��تم والتوبيخ ،وستجد أن

من توجه ل��ه هذه العب��ارات راضياً
عنها وال يعترض.
وس��تجده يقف عند صيغ��ة فيها
فصاح��ة ولكنه��ا ال ترتك��ن ال إلى
(التورية) وال للمجاز وال االس��تعارة،
ألن فيه��ا ق��ول يرن��و للصراح��ة
(املباش��رة) ف��ي ال��كالم أو التعبير
اللفظي الواض��ح ،فنجده ميتعض،
ب��ل ويرفض��ه ويحس��به م��ن صيغ
التعبير اللفظي في الوقاحة!.
فقل لفالن أنك حيوان ،ستجده يرد
علي��ك الوص��ف بأقذع من��ه ،ويعد
هذا الوصف من قبي��ل الذم الالذع،
ولك��ن قل له (أنك أس��د) س��تجده
فرح ،واألسد حيوان ،ولك أن تقول له
(أنك كالكلب في وفائك) ،و(كاحلمار
في صبرك) ،رمبا سيحمل قولك هذا
عل��ى محمل حس��ن ،وال ينش��غل
بصفات احليوان السلبية األخرى.
ذل��ك ألن الع��رب اعت��ادت وص��ف
اإلنس��ان بصفات احلي��وان بنوعه ال
بجنس��ه ،ولكننا نتغاضى عما في

صف��ات اجل��زء (الن��وع) ونعدها من
قبيل (االستعارة اللفظية) ،ولكنها
بتحصي��ل احلاص��ل ه��ي صف��ات
يحتويها ُ
الكل.
وقد استخدم العرب لفظ املُباشرة
كرديف ملعنى اجلم��اع ،واجلماع من
اجتماع ش��خصني غلبت عليهما
الرغبة في العناق واللقاء احلميمي،
فف��ي اجلم��اع تعبي��ر عمل��ي ع��ن
مصداقي��ة الرغب��ة في املُمارس��ة
اجلنسية ،وفي املُباش��رة في القول
مصداقي��ة التعبي��ر ف��ي الرفض أو
القبول.
ف��ي الوقاح��ة كم��ا أظ��ن خ��رق
ملأل��وف القول والفعل في الوس��ط
االجتماعي ال��ذي يعيش فيه الفرد،
ولرمبا يك��ون التعبير بلفظ ما بلغة
مجتمع ما فيه وقاحة ،ولكنه بلغة
أخرى وفي وس��ط اجتماعي آخر هو
لف��ظ فيه م��ن الفصاحة الش��يء
الكثي��ر ،فخ��ذ مث�لاً بع��ض ألفاظ
الفحش ف��ي لغتنا ،ف��ي التصريح

بها خرق ملألوفنا القيمي ،ولكنك لو
ترجمتها للغة أخ��رى ـ في الغالب
األع��م ـ ال تُع��ط نف��س بُعدها في
خرق املألوف القيمي في هذه اللغة
األخرى ومُجتمعها الناطق بها.
أما الصراحة ،فهن��اك مثل أثير في
ثقافتنا هو (الصراحة راحة) ،ولكنه
مث��ل غير معمول به ،فليس��ت كل
صراح��ة راح��ة ،ف��إن أن��ت واجهت
ش��خصاً وصارحت��ه بوجهة نظرك
في��ه وكش��فت ع��ن بع��ض م��ن
عورات��ه التي تعتق��د أنها مالصقة
لسلوكه ،ال جتده قابالً لوصفك ،وال
يجد ف��ي صراحتك راحة ،بل يعدَ ها
نوع من أن��واع الوقاحة ،ب��ل ُهناك
م��ن يع��د الصراح��ة والص��دق في
املواجهة وكأنه��ا رديفة ُ
للقبح في
اللفظ والس��لوك وغي��اب (اللياقة
االجتماعية).
هنا نع��ود لع��ادة العرب ف��ي قبول
الس��ب ب��ـ (التلمي��ح) ورفض
أقذع
َ
أبسط النقد بـ (التصريح)!.

ال�����ع�����راق ال���ح���دي���ث ف����ي وث����ائ����ق األح���������زاب ال���ي���س���اري���ة

أ.د  .جواد مطر الموسوي*
التاري��خ وثيق��ة وبدونها ال تاريخ ،س��بق لنا وان
استعرضنا في كتابنا (الهوامش وجودة البحث
التاريخي،ص )12اش��هرالتعاريفاالصطالحية
للتاريخ وقلنا بكل تواضع( :التاريخ:علم نظري
إنس��اني يفسر االحداث في الزمن املاضي ،بعد
تفكيكها ث��م تقميش ش��تاتها ليجعل منها
وحدة متماس��كة ممتدة عبر الزم��كان والتمعن
بأس��بابها ونتائجه��ا ف��ي محاول��ة للنظر في
املس��تقبل ،لغ��رض تس��خير ماضي االنس��ان
وبيئته في خدمة حاضره ومستقبله).
ومجال التاريخ واس��عاً وقائماً على األصول فاذا
فق��دت األصول ضاع التاريخ ،وما ميكن االعتقاد
به من غير دليل ،ميكن رفضه من غير دليل ايضاً
واحلقيق��ة التاريخية نس��بية غي��ر ثابتة ،فهي
قبل مئة س��نة كانت مس��لم به��ا،جندهابعد
ذلك بدأت الش��كوك حتوم حولها ،وان الوسيلة
التي تؤدي إلى اكتشاف احلقيقةفي التاريخ؛هو
البحث العلمي ،وانتكاس اي علم سببهنقص
في تطبي��ق املنهج العلمي ،مش��كلتنا اليوم
أساسها التاريخ ،وعندما نريد احلل ،نعيد قراءة
التاري��خ م��ن وجهة نظرن��ا -فنزي��د الطني بله-
فنكرر انفسنا ،ونعجز عن التعلم من التجارب
الس��ابقة ،وتبقى االزبال متكدسة في ادمغتنا.
س��بق ان ذك��رت موقف نش��ر في مجل��ة (بيت

احلكمة) س��نة (2006م) ومفاده��ا :عندما كنت
أتردد على األس��تاذ الدكتور صالح احمد العلي
(ت 30 :تشرين الثاني 2002م) وفي احد اللقاءات
ف��ي منتص��ف التس��عينيات وأثن��اء احلدي��ث
والنقاش ،سألته :هل الصورة أصبحت واضحة
ف��ي التاريخ العربي؟ فرد بس��رعة وتلقائية :ال،
قلت له :ملاذا ،فرد بالنبرة نفسها السابقة :ألننا
لم نطلع على وجهة النظر الثانية ،قلت له :وما
هي وجهة النظر الثانية؟ قال :مصادراملعارضة.
لذلك ادع��و الباحثني ان يتناول��وا حقبة تاريخ
الع��راق احلديث من وجهة نظ��ر املعارضة؛ النها
املعب��رة عن مظلومية االنس��ان ...وبع��د إبرازها
نضيفها الى وجهة نظر السلطة ،ثم بعد ذلك
تبدأ الصنعة التاريخي��ة بحيادية وجترد ،وبذلك
نك��ون ق��د اس��توعبنا املرحل��ة مبنه��ج علمي
منظم.
والبح��ث العلمي ف��ي التاري��خ احلديث معظم
موارده الوثائق التي هي :محتوى مكتوب أصلي
عاصر احلدث او كان قريبا من احلدث ،علنيا كان او
سريا يتضمن معلومات مباشرة او غير مباشرة،
س��واء خطت باليد او طبعت باآلل��ة الكاتبة او
باملاكن��ة الطباعي��ة الت��ي ظه��رت من��ذ القرن
الس��ابع عش��ر امليالدي ،ومضى عل��ى ظهورها
اكثر منثالثني سنة وفي العادة الوثائق ال تهتم
باألحوال السياس��ية فقط ،بل تشمل األحوال
االقتصادي��ة والثقافي��ة واالجتماعي��ة ،وإنتاج
الوثائق مس��تمر إليوم وغداً،والتي ستعد موارد
تاريخية قيّمة في املستقبل.
له��ذا تعد إص��داراتاحلزب الش��يوعي العراقي
التي تكاد متتد الى مئة سنة ماضية -واألحزاباليس��ارية االخ��رى وثائ��ق تاريخي��ة وطني��ة
مهم��ة معاصرة ملعظم تاري��خ الدولة العراقية
احلديث��ة،اذا لم يك��ن كلها ،فقد ظه��رت بوادر
إص��دارات الفك��ر اليس��اري م��ع بداي��ة احلكم
امللك��ي ف��ي الع��راق س��نة (1921م) عندم��ا

ظهر عدد م��ن املثقفني الذي��ن يحملون الفكر
التقدمي ،الذي اصدر جريدة باسم (الصحيفة)
نصف ش��هرية ص��در عدده��ا األول بتاريخ (/28
1924 /9م) تناول��ت األوض��اع العامة في العراق؛
منه��ا :االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والفكرية،
وبذلك تعد هذه اجلري��دة أولى الوثائق املطبوعة
املهم��ة الت��ي تس��لط األض��واء عل��ى اجملتمع
العراقي بعد تأسيس الدولة العراقية احلديثة،
الس��يما أن ه��ذه الصحيفة كان��ت جريئة في
طرحها في نقد النظام السياسي واالستعمار
والطائفي��ة ومطالباته��ا املس��تمرةف��ي رف��ع
املستوى التعليمي والصحي في العراق.
لكن اهم وثيق��ة تاريخية كتبت بخط اليد هو
املنش��ور الذي كتبه يوسف سلمان ،واملوسوم:
(ياعم��ال وفالحي البالد العربية احتدوا) س��لط
فيه األضواء على ش��رائح مهمة من اجملتمعات
العربية؛ وهي ش��رائح مس��حوقة ،فأش��ار الى
تخل��ف النظام اإلنتاجي الزراعي والصناعي في
البلدان العربية بسبب سيطرت االقطاع على
األراضي واحتكارها وتسخير االنسانخلدمتهم
وطغيانهم وظلمهم للفالح ،واحلال مع العمال
وظروفهم الس��يئة بسبب سلب حقوقهم من
مالك��ي املعامل مقابل أجر بس��يط ،وكل هذا
أدى إلى تأخر الزراعة والصناعة إنذاك.
 وبع��د املؤمتر التأسيس��ي ف��ي ( 31آذار 1 934م)
وصلنا كم هائل م��ن الوثائق التاريخية اخلطية
واملطبوع��ة (اآلل��ة الكاتبة او ماكن��ة الطباعة
الروني��وTypewriter or runeo printing -
 )machineالعلنية والس��رية س��لطت األضواء
على تاريخ العراق؛ ومن أهم الصحف الس��رية
صحيفة (الشرارة) التي صدرت في شهر كانون
األول س��نة (1940م) ث��م(القاع��دة) الت��ي صدر
الع��دد األول منها في كانون الثاني من الس��نة
(1943م) وسلطت األضواء على األوضاع العامة،
وبع��د غلقها حلت محله��ا جريدة (احتاد األمل)

a l - t h a q a f i
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في س��نة (1955م) اختصت فق��ط في متابعة
القضاي��ا الزراعي��ة ،لكنها مالبث��ت أن توقفت
بس��بب موقف الس��لطة من احلزب الشيوعي
واألح��زاب اليس��ارية ،لتظهر بعد ذلك وس��يلة
إعالمية أخرى س��نة (1960م)؛ هي :جريدة (احتاد
الش��عب) وتول��ى رئاس��ة حتريرها :عب��د القادر
اس��ماعيل البس��تاني -مع بداية هذه الس��نة
نش��ر بحث علم��ي مهم عن هذه الش��خصية
ف��ي مجلة اجملم��ع العلم��ي العراقي ف��ي اجلزء
األول ،اجمللد ( )67للباحثة الدكتورة انعام مهدي
السلمان.
وبعد مدة قصيرة أغلقت جريدة (احتاد الشعب)
س��نة (1961م) لتحل محله��ا صحيفة (طريق
الشعب) بشكل س��ري حتى شهر أيلول سنة
(1973م) أصبحت علني��ة ،وهناك صحف أخرى
كثي��رة ،وكذلك مج�لات علمية؛ مث��ل :مجلة
(الثقاف��ة اجلدي��دة) التي صدرت س��نة (1953م)
وم��ا زالت تصدر الى االن ومجلة (املثقف) س��نة
(1958م) وأغلقت س��نة (1963م) ومجلة (الفكر
اجلديد) على ش��كل صحيفة أسبوعية (1972-
1979م).
هذه الصحف واجملالت؛ على الرغم أنها صدرت
باس��م ح��زب سياس��ي ل��ه اراء ف��ي األوضاع
العامة لكن املؤرخ احلصيف الذي ميتلك عقلية
موهوبة في فهم الوثيقة وتفس��يرها بش��كل
س��ليم والبحث بني س��طورها بذهني��ة ثاقبة
وفكر منظم متوقد يستطيع رسم صورة قريبة
إل��ى الواقع لتاريخ العراق احلديث او يس��د ثغرة
تاريخية حاصلة فيه او يصحح حادثة مس��لم
بها او يؤس��س حلدث تسلط عليه األضواء بعد
ذلك ،لذلك اقترح على طلبة الدراس��ات العليا
والباحثني ف��ي التاري��خ احلديث ،تن��اول أوضاع
الع��راق ف��ي العهد امللكي واجلمه��وري من هذه
الوثائق السرية والعلنية.

أكاديمي ودبلوماس��ي*

د.قيس العطواني
فك��رة (االنطب��اع القصص��ي) :

ّ
متوهج��ة ب��رز أمام��ي حدث
ف��ي حلظ��ة
مع�ين .رمبا م ّر عل��ى الكثيرين ول��م يأبهوا
له لك ّن��ي وجدت نفس��ي تتفاعل مع هذا
احلدث بطريقة عجيبة .إذ عصف بدواخلي
النفس��ية وولّد انطباع��ا تأثريا به  ،فقلت
في نفسي لم ال أسجل هذا االنطباع على
الورق بصورة قصصية كي أفرغ هذا التأثر،
فلرمبا أرتاح قليال من وطأته الس��يما أنني
ُ
ّ
املتوهجة التي
مررت بكثي��ر من اللحظات
َ
تفاعل ْ
ت معها دواخلي النفس��ية من دون
أن أدوّنه��ا فضاعت من الذاك��رة ،ولو كنت
ق��د دوّنته��ا وراجعتها االن رمب��ا ّ
مثلت لي،
ولالخرين شيئا ما ال أعرف كنهه عن مسار
ش��خصيتي ،وأفكاري ودواخلي النفسية .
لذل��ك ولدت فكرة االنطباع القصصي في
مخيّلتي .
إ ّن فك��رة االنطباع القصصي التي أقدمها
ّ
للمتلقي حتمل أبعادا نفس��ية وإنس��انية
خالص��ة ،فه��ي متث��ل ترجم��ة لدواخ��ل
الفرد ،ودعوة إلفس��اح اجملال أمام تس��طير
ه��ذه الدواخ��ل ف��ي النس��يج القصصي،
تق��وم هذه الفكرة على مب��دأ تأثر الكاتب
مبش��هد مرئي أو مس��موع ربمّ ا يشارك في

صنع��ه ،ويك��ون فاع�لا ف��ي تكوين��ه ،ثم
يثير هذا املش��هد مب��ا يحمله من تداعيات
دواخل الكاتب النفسية ليعبّر عنها على
سطح الورقة ،والقارئ حينها سيستمتع
بقراءة الدواخل النفسية للكاتب التي رمبا
ّ
تشكل عالمة فارقة غير معتادة .
إ ّن االنطباع القصصي مصطلح اقترحته
لتس��مية ه��ذا الن��وع م��ن الس��رد الذي
وضعت له محددات ّ
خلصتها باالتي بعد أن
أوردت مناذج منه :
 -1االنطباع القصص��ي يرتكز على وجود
ح��دث معني يقع في وقت س��ابق ِل َلحظة
التلق��ي ،أو في بدء هذه اللحظة نفس��ها
لدى كاتب االنطباع القصصي .هذا احلدث
لي��س مُتخيّال إمنا يحم��ل الطابع العفوي
الصادق غير القصدي ال��ذي يقع مصادفة
م��ن دون تخطي��ط مس��بّق لك ّن��ه يحمل
من عوام��ل التأثير مايجذب ه��ذا املتلقي
(الكاتب) ويؤثر فيه.
 -2حيّ��ز امل��كان يغلب كثي��را على حضور
الزم��ان ف��ي التجس��يد القصص��ي  ،وهو
نتيجة طبيعية آللية االختزال التي يعمد
إليه��ا الكاتب هذه االلية متي��ل إلى حتديد
امل��كان ،ومن ث��م يأتي الزم��ان (إن كانت له
حاجة) إلكمال املعن��ى ،وقد اليأتي النتفاء
احلاجة إليه .
 -3الش��خصيات ف��ي االنطباع القصصي
تنفت��ح أم��ام جتس��يدها ف��ي النس��يج
الكتابي مبعنى أ ّن عدد هذه الش��خصيات
يك��ون مفتوح��ا بص��ورة منطقي��ة مادام
احلدث يحتاجهم  ،ويس��توعبهم لتكوين
عناصر االنطباع وصوال إلى إمتامه للمعنى
والرؤيا القصصية .
ح��ي
 -4االنطب��اع القصص��ي جتس��يد
ّ
للكاتب نفسه الذي يق ّدم للقارئ دواخله،
وانعكاس��ات رؤاه  ،ومواقفه الش��خصية

إزاء احلدث والش��خصيات املش��اركة فيه
من دون تصوير لش��خصيات مفترضة غير
حقيقية يخفي خلفها ذاته ومواقفه.
م��ن خ�لال مايق ّدمه من س��رد في ش��كل
االنطباع القصصي .
هن��ا س��أقدم للق��رّاء الك��رام من��اذج م��ن
االنطب��اع القصصي في ظالل الـ(كورونا)..
منتظ��را منه��م آراءه��م وتعليقاته��م ،
وأدعوه��م للكتاب��ة في ضوء ماس��أق ّدمه
في هذا اللون من السرد ألهميته في رصد
الدواخل النفس��ية للك ّتاب ،ه��ذا الرصد
س��يمنحنا آفاقا غير مح��دودة من اإلبداع
اإلنساني .

 (-1أصغر مص��اب بفيروس كورون��ا )

ّ
أطل��ت مقدمة االخبار ف��ي إحدى القنوات
اإلخباري��ة العربي��ة م��ن شاش��ة التلفاز
وأن��ا كن��ت أترق��ب أي خبر جدي��د عن هذا
الوافد الشرير (كورونا)  ،وقد لفت انتباهي
ومس��معي هذا العنوان في نشرة االخبار
(أصغر مص��اب بفيروس كورونا)  ،وال أخفي
س��را أني ب��دأت أخمّ ن عمره .رمبا س��نة ،أو
س��نتان أو أكثر  ،وانتظرت التفاصيل  ،وما
هي إال دقائق حتى انتهت املقدمة إلى اخلبر
لتقول :
(أعلنت إحدى مستشفيات والية نيويورك
ع��ن أصغر مص��اب بفيروس كورون��ا  ،وهو
طفل حدي��ث الوالدة بعد والدته مباش��رة،
وقد توفيت أمه الت��ي انتقل إليه الفيروس
منه��ا ،ومت التأك��د من إصابت��ه بعد ثالثني
ساعة من الوالدة ،كما مت وضعه في احلجر
الصحي).
ياله��ذا الطفل املس��كني ال��ذي خرج إلى
الدنيا ،وفي اللحظة نفس��ها خرجت أمه
منها في حلظ��ة واحدة وفي دقيقة واحدة،
األم خرج��ت م��ن الدنيا ملفوف��ة بالكفن

األبي��ض ،مودع��ة الدني��ا تارك��ة خلفه��ا
صغيره��ا  ،الذي ال يرى األم��ن إال من خلف
ّ
متحصنون
حجاب  ،وال يلم��س إال من هم
من هذا الوباء.
ياترى هل سينجو؟
ل��م يك��ن مكتوبا ل��ك أن تراه��ا وال لها أن
ت��راك ،أو جتتم��ع عيونكما مع��ا؛ لكنكما
اجتمعتما خفية طوال تسعة أشهر ،وفي
حلظة اللقاء حصل الفراق .كنت قرأت ذات
م��رة أن فقدان الطفل ألمه في أثناء الوالدة
يتس��بب له بالعدي��د من األم��راض ،منها
التهاب األذن الوس��طى والن��زالت املعوية
وزيادة الوزن ،وعند تعرّضه ألي موقف يأخذ
بالبكاء ،وال يؤدي واجباته بش��كل جيد وو
و و و .لتك��ن دقات قلبك الضعيف جرس��ا
يستدعي طيف أمك ليرعاك.
قمت من فوري وأغلق��ت التلفاز  ..يا لهول
األلم .

 ( -2هواج��س التنقط��ع )

عين��ي حني رأيت أن
ك��م صغرت الدنيا في
ّ
وباء مثل هذا قد جعلنا نتوقف عن ممارسة
احلي��اة  ،فأنا أجد صعوب��ه بالغة في حتمّ ل
رؤي��ة أح��د م��ا يحج��ر ،ومينع ع��ن العالم
اخلارج��ي ،ورمب��ا تتده��ور حالت��ه إن ثبتت
إصابته ويصل إلى فاجعة النهاية فكيف
أحتمّ ��ل رؤية املئات ب��ل اآلالف من املصابني
بوب��اء الكورونا الذين س��يغادر منه حتما
هذه احلياة ويفارق أحبابه .
ح�ين نقلت هواجس��ي ه��ذه إل��ى صديق
ل��ي حاول تبديد مخاوف��ي وتخفيف األلم
بداخلي عني بقوله  :ال بأس سيذهب هذا
الوباء  ،وسنعود الى احلياة  ،وسنعيش كل
دقيقة بحذافيرها ..
ولكن ماذا لو لم ينت��ه هذا الوباء ؟ ماذا لو
اس��تمرّ؟ م��اذا لو لم تكن هن��اك بعده من

15

حياة حقيقية نعيش��ها؟ إن أس��ئلة مثل
هذه تدور في رأس��ي ّ
بكل حني  ،والتقبل أن
تغادرني.

 (-3لحظ��ات م��ن الرع��ب)

لق��د أرعبن��ي املوق��ف ال��ذي رأيت��ه :ه��ذا
الرجل ّ
بكل ش��موخه املستف ّز وغطرسته
ّ
املعت��ادة ،وكل اعت��داده املبال��غ بنفس��ه،
وأنفته الت��ي يثيرها في عيون من يعرفونه
 ،وف��ي عيون ناظريه  ..في حلظة أصبح هذا
الرج��ل ش��بيها برماد منثور ب��ل  -ألخفف
الوص��ف  -أصب��ح كأن��ه طف��ل رضيع في
بكائ��ه املري��ر  ..هكذا حت��وّل ه��ذا الكيان
اجلب��ار إلى مجرد جس��د من خ��وف وهلع
واس��تعطاف واس��تنجاد عندم��ا أبلغ��وه
أنّ��ه مصاب بوب��اء الـ(كورون��ا)  ،وأ ّن حالته
متده��ورة جدا ويحت��اج إل��ى الدخول في
العناية املركزة فورا ليستنشق من اجلهاز
اخلاص بالتنفس.
ُ
سرحت للحظات مبخيلتي  ..مرعب جدا أن
نش��عر بدن ّو أجلنا  ،وأننا رمبا سنفارق هذه
الدني��ا عمّ ا قري��ب  ،ولكن لو ع��ادت الروح
منتفضة إلى هذا اجلس��د العليل ،وأعادته
إلى هيأته املتعافية األولى هل سيرجع إلى
ذات الغطرس��ة واالعت��داد بالنفس املبالغ
فيه ،والش��موخ املس��تفز لالخري��ن  ..هذا
املس��مّ ى ( إنس��ان) مخلوق غامض طافح
باملتناقضات  ،واليتعظ من التجارب واحملن
 ،فلربمّ ا بعد أن يش��فى سيعود إلى ديدنه،
ولكن بأكثر قس��اوة وعنف��ا  ..ربمّ ا (كورونا)
 بعد أن يتعافى منه  -س��يجعله وحش��امفترساً يدمر كل ماحوله .
ُ
ف��ررت م��ن ه��ذا الرع��ب ال��ذي أحاطني ..
ّ
كأنن��ي أمتنى موت هذا الرجل  ..ما أقس��اه
من شعور.

dr.qaiss1969@gmail.com

"ت���������������������س���������������������اؤالت"

احمد حميد الخزعلي
على مدار القرون املنصرمة حاول اإلنس��ان جتديد
منط أفكاره ورسم حياته وطريقة بناء مجتمعه
فكري��ا ونفس��يا واجتماعيا وثقافيا وفلس��فيا
وبش��كل مس��تمر ،رمبا اتخذ أش��كاال ثابتة في
بعض األحيان ،فيما كان فوضويا في أحيان أخرى
حتى يومن��ا هذا ،لكن مايت��رك حزنا في النفس
أن تؤم��ن جماع��ة بالتجديد في بع��ض جزئياته
وتس��كت عن بعضها وكأن األمر ينتهي لرغبات
شخصية وتأثيرات قدسية.

ال أع��رف لمَ يتحفظ بعض األدباء على تس��مية
ّ
اللون اخلالي من الوزن والقافية اس��م "قصيدة"،
ورمبا أيضا يستكثرون على ُك ّتابها اسم "شاعر"،
العق��د الذي أبرموه مع ّ
فهل كان َ
الش��عر قائما
عل��ى مه��ر "األوزان"؟ وه��ل كان كافي��ا ملنحهم
الشرعية ّ
احلقة؟
أال تكف��ي اإلس��تعارات والتش��بيهات واجمل��ازات
والرمزيات والكنايات املوج��ودة في قصيدة النثر
شهودا على عَ قد ّ
الشعر؟
أال تكفي الفلس��فات واآليديولوجيات والدهشة
املتموجة على طول القصيد ،هدية زواج شعرية؟
أال يغن��ي اإليق��اع الداخلي في تصوير املش��اهد
وسلسلة األحداث عن حلقات القوافي؟
أال يكفي أنها تناولت مدلهم��ات احلياة اليومية
وكتبت عن احلروب واملهمش�ين وتغ ّزلت بالنساء
اآللهات؟
أم يُعد كس��ر بنود هذا َ
العقد باطال وعليه تعتبر
قصيدة النثر "مطلقة" طالقا بائنا بينونة كبرى،
والمجال الس��ترداد أبناء ّ
الشعر إال من خالل تلك
البنود؟

إن كان األمر كذلك فلمَ يكتب الش��عراء قصيدة
التفعيل��ة وقد كس��ر الس��ياب ون��ازك املالئكة
وغيرهما من بنودها الكثير؟
ّ
أال يعتبر املوضوع جتنيّا بسحب هوية الشعر من
ُك ّتاب هذا ّ
اللون؟
ماذا سنس��مي بعد اليوم ،س��ركون بولص ،جان
دمو ،صالح فائق  ،فاضل العزاوي ،حس�ين مردان،
س��عدي يوس��ف ،مؤي��د ال��راوي ،عب��د الرحمن
طهمازي ،عمران القيس��ي ،حس�ين عجة ،عبد
الق��ادر اجلناب��ي ،حس��ب الش��يخ جعف��ر ،دنيا
ميخائي��ل ،يوس��ف الصائ��غ ،ادوني��س ،س��ليم
بركات ،محم��د املاغوط ،نوري اجلراح ،الس��ورية
مرام املصري ،عباس بيضون ،نقوال فياض ،خليل
مطران ،فؤاد رفقة ،ش��وقي أبو ش��قرا ،يوس��ف
اخلال ،أمني الريحاني ،انس��ي احلاج ،جبران خليل
جب��ران ،ودي��ع س��عادة ،محم��ود دروي��ش ،جبرا
ابراهي��م جب��را ،توفي��ق الصايغ ،نتال��ي حنظل،
أمل دنقل ،عز الدين املناصرة ،كرمي عبد الس�لام،
رفعت سالم ،محمد عفيفي؟
_ناثرون مثال!!!!

إن كان ّ
الشعر اليكون شعرا إال باألوزان والقوافي،
فاقرأوا ما قال��ه اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر
ّ
البصري املتوفى سنة  ٢٥٥هجرية والذي يُعد من
أهم أدباء العصر العباسي" :العروض علم مردود
ومذهب مرفوض وكالم مجهول يستكدُّ العقول
مبس��تفعل ومفعول من غير فائدة وال محصول"،
ث��م تبع��ه جب��ران خليل جب��ران بقول��ه" :الوزن
قيدان على اإلبداع"
والقافية
ِ
ال أريد من هذه التس��اؤالت الت��ي راودت مخيلتي
الصغي��رة غي��ر النظ��ر للموضوع بع�ين املثقف
الواع��ي واملنص��ف ،وان نتج��اوز التس��ميات
بعقالنية أكبر وبشعرية أعمق ،برغم اني تناولته
ُ
وكتبت عنه منذ أكثر من عشر سنوات ولم أجد
مبغ��ض قال .ختام��ا أقول إن
أو
غال
مح��ب
غير
ٍ
اإلبداع في صياغة اجلمل كفيل في فرض نفسه
وتسميته شعرا سواء كان قصيدة ذات الشطرين
أم قصيدة التفعيلة أم قصيدة النثر والتي أرغب
كثيرا في تسميتها "القصيدة احلرّة" ،املهم أنها
قصيدة ،قصيدة ناطقة باجلمال.
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اتحاد االدباء يتفقد ويواسي
زار وفد ميثل احت��اد االدباء ،عائلة الزميل الراحل
الروائي حميد الربيعي ،وقدم مواس��اته باس��م
االدب��اء للعائلة الكرمي��ة ..كما زار احت��اد االدباء
الزمي��ل الناقد بش��ير حاجم ال��ذي يعاني من
وض��ع صحي صع��ب الزم��ه الف��راش ،وطالب
اجله��ات املعني��ة بااللتف��ات الي��ه وتق��دمي يد
الع��ون له ،وق��د مت فعال نقله الى املستش��فى

رؤى

أ.ث -خاص

لتلق��ي الع�لاج والرعاية الصحي��ة الالزمة ..
كم��ا زار وفد م��ن احتاد االدباء الزميل الش��اعر
حس�ين علي يونس ،الذي تع��رض مؤخرا الى
وعكة صحية ،وعبر ع��ن متنيات جميع االدباء
ممن حمل��وه حتياتهم ومتنياتهم له بالش��فاء
والعودة لنش��اطه االبداع��ي  ..كما زار وفد من
االحتاد الزميلة الش��اعرة جناة عب��داهلل ،وقدم
لها التعازي واملواساة برحيل والدها.

سجناء الكتب!

م���ح���ل���ق���ا ب���ل��ا اج���ن���ح���ة
داود الفريح
ص��در حديثا ع��ن مطبعة
أش��رف وخل��دون للطباعة
والنش��ر واالع�لان ،الكتاب
املوس��وم " محلق��ا ب�لا
اجنح��ة" (حداثوي��ة البعد
ال��دال ف��ي ش��عر حبي��ب
السامر) للناقد حامد عبد

احلسني حميدي
وتضم��ن الكت��اب ال��ذي
احت��وى 192صفح��ة م��ن
احلجم املتوس��ط خمسة
مباحث  ،تناول في املبحث
األول  /بي��ان بع��ض ما ( في
بني��ة التركي��ب اللغ��وي
) كتق��دمي ش��به اجلمل��ة
 ،ظاه��رة " ال " النافي��ة ،

االديب العراقي  ..عدد جديد
أ.ث -خاص
صدر العدد اجلديد من مجلة االديب العراقي التي تصدر
عن االحتاد العامة لالدباء والكتاب في العراق  ..العدد  23ربيع
 2020وقد ضم موضوعات مختلفة ،دراسات وشعر وسرد،
باالضافة الى ابواب اجمللة الثابتة.

أسلوب االستفهام وأدواته
 .بينم��ا املبح��ث الثان��ي /
دراس��ة في مجموعة رماد
األس��ئلة وتضمن��ت أوال /
انزياح��ات داللي��ة وثاني��اً :
حض��ور األنث��ى  ،واملبح��ث
الثال��ث  /دراس��ة ف��ي
شهرزاد تخرج من عزلتها،
واملبح��ث الراب��ع  /دراس��ة
ظاهرة التكرار وأهميته في
ّ
احل��ب  ،واملبحث
عل��ى قيد
اخلام��س  /دراس��ة ثيم��ة
الناف��ذة وش��عرية امل��كان
وغربة ال��ذات وعزلتها في:
النوافذ لم تغلق بعد .
وق��ال مؤلف حمي��دي :من
يقرأ للشاعر حبيب السامر
ّ
يجد ش��اعرا ً عراقيّاً
يحلق
ب�لا أجنح��ة في فض��اءات
الرّوح  ،ش��اعرا ً يوقد حرائق
العم��ر ف��ي مرايا الب��وح ،
ويغمر احلياة مبشاكس��ات
متمرّس  ،يرس��م س��واحل
الف��راغ ليمأله��ا خرائ��ط
انتظار ولهفة وبهجة .إنّه
شاعر إنساني ينتصر
للحياة والطبيعة
واجلم��ال وامل��رأة /
األنث��ى  ،وال يع��رف
الهزمية ،ملا يحمله
م��ن روح ش��فيفة
حامل��ة ومتفائل��ة ،
ل��ذا  /جن��د أن لغت��ه
الش��عرية رصين��ة
وذات طابع انبساطي
واض��ح ومتسلس��ل ،
وتراكيب تؤكد عن قدرة

وبراع��ة فنية متجانس��ة ،
وصور ش��عرية موحية ،هو
يؤس��س ف��ي رؤاه مواس��م
مبتك��رة  ،لينس��خها في
ذاك��رة القارئ ب��كل هدوء،
ويطبعها تس��اؤالت باذخة
حت��رك كل االس��تطاالت
احلسيّة.
واض��اف  :أن الس��امر ،
حري��ص جدا ً ف��ي منح ّ
ٌ
كل
مجموعة شعرية له طابعاً
ّ
خاصاً ،وج��وّا ً مختلفاً ،في
اللغ��ة واألس��لوب وبني��ة
الصورة الشعرية والتخييل
بوظيفته الداللية ،وكيفية
تعامله مع معطيات الواقع
ال��ذي يعيش��ه  ،وحتقي��ق
الت��وازن الفن��ي  -داخلي��اً
ّ
ع��ل ذلك يعود
وخارجي��اً –
إلى جتربته الشعرية الغنيّة
التي أثر ْ
َت نتاجه الش��عري
به��ذا التن��وّع  ،وألق��ت
بظاللها على نصوصه التي
دفعتني للكتابة عنها.

يق��ال ان كثيري��ن م��ن كبار رج��ال االعمال ف��ي العال��م ،ينحدرون م��ن طبقات
اجتماعية مسحوقة ،او ذاقوا الفقر والتشرد قبل ان تسنح لهم فرصة صغيرة
او عاب��رة ،متثل��ت بحصولهم عل��ى القليل من امل��ال ،فكان بداي��ة انطالقتهم
ف��ي مضمار التج��ارة او ميادين العمل االخ��رى املؤدية الى الث��روة  ..مقابل هذا،
يحدثن��ا الواقع ع��ن ابناء ورثوا عن آبائه��م امواال طائلة ،وميدانا جتاريا واس��عا،
لكنه اضاعوا كل ش��يء وباتوا معدمني  ..اليختلف االمر كثيرا مع قادة اجليوش،
فالقائ��د الذي ينجح ف��ي ادارة معركة ويحوّل الهزمية ال��ى نصر ،ميتلك اخلارطة
واالمكانيات البش��رية والتسليحية نفس��ها التي كانت بأمرة سلفه الفاشل
 ..اي��ن املش��كلة اذن؟  ..به��ذه املقدمة ندخ��ل منطقتي الثقاف��ة والوعي ،الذي
يعط��ي تكاملهما عند اي انس��ان ،في اي ميدان من ميادي��ن احلياة ،تفوقا على
غي��ره ،ويجعله من املتميزين  ...في عالم الكتابة واالبداع اليختلف االمر ،بل انه
االكث��ر جتليا ،الن الثقافة تتعامل مع العقول مباش��رة ،ومبختلف مس��توياتها،
لذا فاملثقف الذي ميتلك س��عة اط�لاع (ثقافة) مع (وعي) غريزي ،س��يبرز حتما
في اجملال الذي يتخصص فيه ،النه يستش��رف م��ا يعجز عنه االخرون ،فيتحول
ال��ى عينهم املبصرة وعقلهم الرديف الذي يصل��ون من خالله الى احلقيقة ،وان
كانت نس��بية! فاالنس��ان الواعي يلفت االنتباه اليه منذ الطفولة ،بالتقاطاته
وسلوكه املعبر عن موهبة ،ستعرف طريقها بعد ان يختار مايناسبه من نشاط.
فمثلما يقرأ السياسي الناجح لعبة التوازنات احمللية والدولية ليمرر مشروعه،
يقرا رجل االعمال الناجح مناخ السوق والعمل ويرصده من زوايا مختلفة وبعني
ّ
ليس��وق مشاريعه ،فيتفوق على منافسيه .ويتمثل
املبدع واملبتكر في مجاله،
ابداع القائد العس��كري الناجح ليس في دق��ة معرفته اخلرائط التي امامه ،بل
بابتكار اساليب جديدة في تنفيذ خططه ،لم ينتبه اليها غيره.
الثقاف��ة متثل املتراكم م��ن املعلوم��ات اخملتلفة عبر العصور ،وه��ي متاحة ملن
يقرأ ّ
ويطلع ،لكن الوعي يبقى محكوما بقدرات ذاتية تولد مع االنس��ان ،فليس
اجلمي��ع عل��ى درج��ة واحدة من الوع��ي الذي يجع��ل صاحبه اق��در على هضم
املعلوم��ة ومتثلها ،ومن ثم اعادة انتاجها في حواراته او كتاباته ،لذلك ليس كل
واح��د منا ميكن��ه ان يكون مبدعا ،الن االبداع اليكتس��ب بالقراءة واالطالع وامنا
هو رديف املوهبة.
ف��ي اجلامعات اعداد كبيرة من اس��اتيذ االدب ،لكنهم ليس��وا جميع��ا ادباء او
نق��ادا ل�لادب ،وان امتلك��وا ثقافة االدب وس��بروا اغ��واره اخملتلفة وق��رأوا رموزه.
وهن��اك كثيرون ايض��ا من االدباء ،ممن ميتلكون قدرا م��ن املوهبة والوعي ،لكنهم
بال ثقافة ّ
ترصن ابداعهم ،فتأتي نصوصهم حاملة لبعض الدهشة وبقليل من
العم��ق الفني والرؤيوي! وبذلك الحتقق ما يصبو الي��ه كاتبها الذي يصبح رقما
ف��ي قائمة طويل��ة ..اليختلف االمر مع النقاد ،فلي��س كل من يقرأ اكبر عدد من
النظري��ات النقدية ميكنه ان يكون ناقدا مهما ،الن النقد موهبة ،ش��أنه ش��أن
الش��عر والقصة وغيرهما ،فما ل��م يكن الناقد ذا عق��ل متوهج وملتقط جيد
لالفكار ،يصبح تراكم املعلومات في راس��ه عبئا عليه ،ويتحول هو الى حبيس
الكت��ب التي قرأها ،النه غير ق��ادر على التفاعل معها لتجاوزها واكتش��اف ما
ب�ين س��طورها ،فتراه كثير االستش��هاد مبا قرأ ،مبناس��بة او م��ن دونها ليعطي
الق��ارئ انطباعا بانه مثقف ،ويس��تعرض مرجعياته القرائي��ة اكثر مما يتمثلها
ويهضمه��ا ويعيد انتاجها برؤية تعك��س وعيه اخلاص ،بل ان بعض النقاد ميكن
ّ
ب(حفيظة كت��ب) او (درّاخني) كما نس��ميهم في اللهج��ة الدارجة،
وصفه��م
ولذلك التكتس��ب كتاباتهم االهمية التي جتعلها صام��دة امام الزمن او تكون
مرجعا يعتد به  ..هؤالء وغيرهم من القراء االس��تهالكيني هم س��جناء الكتب،
النه��ا تتحول ال��ى اخطبوط يكبلهم ،ومتنعهم من التأم��ل العميق في ذواتهم
ومحيطه��م احل��ي  ..هؤالء اخطأوا املي��دان الذي يجب ان يكونوا فيه فخس��روا
مرتني!

عبداالمير المجر

