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    فم��ا ُعِت��ق ) الأدب ( _ يوًم��ا_ لينم��و م��ن دون رداء ُيلب�سه ت�سوراته الفكري��ة ..الفل�سفة 
تل��ّح اأن يك��ون �س��وؤاًل وجودي��ًا، و�س��ًكا ومط��اردة ل���) احلقيقة ( والفق��ه يري��ده اأن يكون 
�س��جًل ملاآث��ر  للدي��ن، والبي��ان يجعل��ه  للفت��اوى وانت�س��اراً  واإيذان��ا  ح�س��مًة و وق��اًرا 
الأي��ام، وال�س��وفية تل��ج ب��ه بح��ورا وق��ف العقل عل��ى �س��واطئها عاج��زاً.. و يا ت��رى اأين 
يج��د الأدب �سالت��ه وفردانيت��ه اخلال�س��ة .. اإن��ه ي�سب��ه �سانع��ه ) الإن�س��ان ( ، ف��ل ميكن 
اأن يعي���ش اإل يف ظ��ل ق��وم يح��ددون ل��ه ماأكل��ه وم�رشب��ه ، ب��ل فك��ره ودين��ه ومعتقده .. 
    وال�سوؤال الأبدي ما الأدب ؟ �سوؤال تتناف�ش عليه خمتلف الت�سورات والأفكار والنظريات 
واملعارف؛ حتى ) الأدبية ( حني �رشعت لنظم القوانني املتعالية املتجردة، اأو البحث عن 
اخل�سائ�ش النوعية ال�سانعة للفرادة ، فاإنها تبحث عن ت�سكلت احلقيقة اأكرث من اإ�سابتها 
للحقيق��ة نف�سه��ا ،ولكن اأين احلقيقة ؟ .. ل �سك  يف اأن التنويعات اجلمالية الأدبية : ال�سعر، 
والرواي��ة ، وامل�رشح ، واملقالة .. تكت�س��ب خ�سو�سياتها الأ�سلوبية غرب اخل�سائ�ش الفنية 
اللغوية ، ومن هنا �سعت القوانني العلمية ال�سعرية اإىل ك�سف ماهية الأدب عرب ) اللغة ( كونها 
الثيمة اجلمالية الرئي�سة املج�سدة للمخلوق الأدبي : األي�ش الأدب فن و�سيلته اللغة ؟ ومن هنا 
اختزل ال�سكلنيون تلك التنويعات بغائية اللغة من اإخباريتها على وفق الوظيفة الإر�سالية .. 
     وم��ا كان للأجنا���ش الأدبية اأن تتعدد بف�ساء متجرد عن ) الثقافة ( ال�سائدة يف البنية 
املجتمعي��ة ، فلي���ش اعتباطا اأن يكون ال�سعر �سيد البلغاء عند العرب ؛ وما كان للم�رشح اأن 
يت�سدر الت�سورات ال�سعرية عند اأر�سطو لو مل يكن ماثل ومهيمنا جماليا يف ثقافتهم . ومن 
هذا املنطلق لي�ست ماهية الأدب هي الإ�سكالية الوحيدة املل�سقة له ، فالآليات ال�سياقية 
املوؤط��رة لتكويناته واجتاهاته تعم��ق اجلدل الإ�سكايل حول حقيقته وما هيته ووظيفته ، 
وعليه فقد تغريت األوانه مع تغري الف�سول الفكرية ، التي ت�رشق على بقعة ، ما ، فتغرب عن 
بقعة اأخرى ، وما بني منطقتي : ال�رشوق والغروب تتنازع الأل�سن على �سكلية الأدب ووظيفته .. 
     ومثلم��ا حاول��ت احلداث��ة اأن تنت�رش لعق��ل الإن�سان وفردانيته وحريت��ه، فاإنها حاولت 
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اأن تلح��ق الأدب يف رك��ب حت��رره، اأو ح��اول الأدب اأن ميتطي �سهوته��ا ، ولرمبا تو�سطت 
لعق��د علق��ة حميمية م��ع ) الإن�سان احل��ر ( لتخل�سه من قي��ود الآيديولوجي��ات اجلاثمة 
عل��ى العق��ل الإن�س��اين ، ولكنه��ا اإن ف�سلت ، رمب��ا ف�سلت ، يف انت��زاع فتيل القي��ود ، لكنها 
حلق��ت نف�سه��ا لتعل��ن باأنه��ا جتاه��د  اأّل تنت���رش؛ لك��ي ل تعل��ن ع��ن موته��ا وحمدودية 
زمنه��ا ، وه��ي �سف��ة تق��رب كث��ريا م��ن �سم��ة ) الأدب ( فه��و كذل��ك يجته��د  األ ينت�رش  
ويبق��ى �س��وؤال يبح��ث ع��ن حقيقته ه��و، قب��ل اأن يبحث العق��ل الإن�س��اين  ع��ن اكت�سافه .  
      اإن التف�س��ريات الغيبي��ة والأ�سطورية حلقيقة ) ال�سعر ( بو�سفه اجلن�ش الأدبي املهيمن، 
يف الثقاف��ة العربي��ة القدمي��ة ، هي تف�سريات واعي��ة ومنطقية يف الوقت نف�س��ه ، لي�ش كل 
م��ا عج��ز العقل عن اإدراكه يعني بال���رشورة ل جود حلقيقته ، فل املعرف��ة العقلية، التي 
�سخ��رت م��ن وهم انك�س��ار ملعقة ال�س��اي يف الكوب اململ��وء باملاء، ول املعرف��ة احل�سية 
ا�ستطاعت��ا اأن مت�س��كان بتلبيب املعرفة ب�س��كل كلي ومطمئن ، ومن ث��م اأن رمي جمرات 
احلقيق��ة ال�سعري��ة يف وادي عبق��ر ل��ه ت�سور عقل��ي واإن�ساين يع��رب عن وعي��ه يف اختفاء 
حقيق��ة ال�سع��ر ومديات��ه الوا�سع��ة العاب��رة ح��دود الق��ارة العقلي��ة ..  اإن كل النظري��ات 
اللحق��ة الت��ي اجته��دت لتاأ�سي���ش نظرية فكري��ة تف���رش الأدب هي تخو���ش يف ما هيته 
ع��رب اخلو���ش يف وظيفته ، فل��م يكن قدامة بن جعف��ر �ساذجا حني عرف الع���رش على اأنه 
كلم م��وزون مقف��ى ، ل��و مل يك��ن للخط��اب الق��راآين و ) العق��ل البي��اين ( اأث��ر يف التحديد 
ال�سي��ق لل�سع��ر ، وما كان حلازم القرطاجن��ي اأن يعرف ال�سعر باأن��ه ) كلم خمّيل( مبنيا 
عل��ى املح��اكاة لو مل يكن للعق��ل املعريف الفل�سفي اأثره يف ت�سورات��ه الفكرية عن ال�سعر.. 
وم��ا كان ل��لأدب اأن يك��ون ل��ول خالقه ) الأدي��ب ( الذي كلم��ا زاد جماله زاد مه��ر اأدبه. 

                                                       
رئيـــــــس التحــــــرير  

  

ل 
ـــب

قــــ
ما 
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ل تكم��ن اهمية ق�سيدة النرث العربي��ة يف تغيري ال�سكل ال�سعري الذي طراأ على حني غرة 
يف الق�سي��دة العربي��ة .، امنا يكم��ن يف  قدرتها على الزاحة ال�سعري��ة يف زمن �سارت 
النمطي��ة في��ه هي ال�سائ��دة يف ادوات الكتابة وم�سامينها يف جمم��ل ما ُينتج من �سعر 
عرب��ي عل��ى مدى عق��ود �سبق��ت انبثاق ق�سي��دة النرث بو�سفه��ا ثورة ومت��ردا على تلك 

النمطية التي �سادت وتر�ّسخت و�رشبت بجورها اعماق �سحيقة يف تاريخها الطويل .
ث��م م��اذا بو�سع الناقد والباح��ث ان يقول اليوم عن ظاهرة ت�ساع��د اوار جذوتها ب�سكل 
�رشيع وغريب حمققا بذلك طفرات نوعية يف خطاب ال�سعرية ب�سكل عام، متخطيا جوهر 
الن���ش ال�سع��ري اىل اف��اق اكرث ات�ساعا يف جمم��ل النتاج الدبي والفك��ري واجلمايل ، 
و�سول اىل النتاج الب�رشي وال�سمعي بطريقة تبعث على الده�سة.، وكاأن ا�ستعال �رشارة 
ذل��ك الن���ش ال��ذي ن�سميه ج��دل واقتناع��ا وتعار�سا ب� - ق�سي��دة النرث -  ق��د ا�ستعار 
مقول��ة "�س��ان جون بري���ش" يف منا�سبة حتاك��ي الثورة والتمرد : "ينبغ��ي ان يعاد كل 
�س��يء م��ن جديد ، وان مير منجل احل�ساد على املح�س��ول كله بل ا�ستثناء" ... نعم . لقد  
مثّل��ت ق�سي��دة النرث العربية منذ انبثاقه��ا يف خم�سينيات و�ستيني��ات القرن املا�سي ، 
عملي��ة م��رور �سا�سعة على بيدر عري�ش وحم�سول يب��داأ ول ينتهي يف ال�سعرية ، كنهها 
وجوهره��ا.، ج��دوى كتابته��ا وجماورتها للمعرف��ة وطرائق التفكري م��ن خلل خطاب 

البداع وادواته النادرة. 

ل تكم��ن اهمية ق�سيدة النرث العربي��ة يف تغيري ال�سكل ال�سعري الذي طراأ على حني غرة 
يف الق�سي��دة العربي��ة .، امنا يكم��ن يف  قدرتها على الزاحة ال�سعري��ة يف زمن �سارت 
النمطي��ة في��ه هي ال�سائ��دة يف ادوات الكتابة وم�سامينها يف جمم��ل ما ُينتج من �سعر 
عرب��ي عل��ى مدى عق��ود �سبق��ت انبثاق ق�سي��دة النرث بو�سفه��ا ثورة ومت��ردا على تلك 

النمطية التي �سادت وتر�ّسخت و�رشبت بجورها اعماق �سحيقة يف تاريخها الطويل .
ث��م م��اذا بو�سع الناقد والباح��ث ان يقول اليوم عن ظاهرة ت�ساع��د اوار جذوتها ب�سكل 
�رشيع وغريب حمققا بذلك طفرات نوعية يف خطاب ال�سعرية ب�سكل عام، متخطيا جوهر 
الن���ش ال�سع��ري اىل اف��اق اكرث ات�ساعا يف جمم��ل النتاج الدبي والفك��ري واجلمايل ، 
و�سول اىل النتاج الب�رشي وال�سمعي بطريقة تبعث على الده�سة.، وكاأن ا�ستعال �رشارة 
ذل��ك الن���ش ال��ذي ن�سميه ج��دل واقتناع��ا وتعار�سا ب� - ق�سي��دة النرث -  ق��د ا�ستعار 
مقول��ة "�س��ان جون بري���ش" يف منا�سبة حتاك��ي الثورة والتمرد : "ينبغ��ي ان يعاد كل 
�س��يء م��ن جديد ، وان مير منجل احل�ساد على املح�س��ول كله بل ا�ستثناء" ... نعم . لقد  
مثّل��ت ق�سي��دة النرث العربية منذ انبثاقه��ا يف خم�سينيات و�ستيني��ات القرن املا�سي ، 
عملي��ة م��رور �سا�سعة على بيدر عري�ش وحم�سول يب��داأ ول ينتهي يف ال�سعرية ، كنهها 
وجوهره��ا.، ج��دوى كتابته��ا وجماورتها للمعرف��ة وطرائق التفكري م��ن خلل خطاب 

البداع وادواته النادرة. 

قصيدة النثر .. 
التداعيات واآلفاق !!
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ينته��ي كثريون اىل ان خطابها يتوخى الن��درة ، و�سعوبتها تكمن يف �سناعة ال�سعرية 
م��ن الكلم اخلايل من املو�سيقى الظاه��رة يف الن�ش. لكنها تنت�رش على ذلك من خلل 
تقان��ات التك��رار والتكثيف واليجاز يف جعل ذلك اخلط��اب متوهجا وعظيما وذا قدرة 
عل��ى التعوي���ش عن كل ما م��ن �ساأنه ان يبقي الن�ش يف دائرة اج��رار ال�سكل التقليدي 
ال��ذي �سار عبئا عل��ى افاق التفكري العميق بالن�ش . هذا الن���ش يدعي ذلك على امتداد 
خارطت��ه املعرفي��ة والنقدية الت��ي رافقت بزوغه وحتدي��ه وتطلع��ه اىل ان يكون بديل 

حقيقيا لكل ال�سكال ال�سعرية ال�سائدة!. 
وبعي��دا عن مدى جناحه يف ذل��ك ، او اخفاقه يف ان يكون ويتحقق... ثمة ا�سئلة ل تريد 
ان تغادر املتون النقدية بحثا عن اجابات لن تنتهي او تخف �سخونة ل�سعاتها يف عقل 
املعني��ني بهذا النمط . وكاأنها نار اخرى ت�ستعل كلما انبثقت ال�سئلة املحرية والطويلة 
ع��ن الن���ش الذي ب���رّشت باأهميته طروحات متع��ددة وكثرية تق��ف يف مقدمتها عبارة 
�س��وزان برين��ار بتو�سيفه��ا املربك واملثري للج��دل : "انها ق�سيدة الل�س��كل"!!! وان كل 
ن�ش منها ياأخذ �سكله وي�سنعه تبعَا ملتطلبات ذلك الن�ش. وما تقوله برينار هنا، يفتح 
اجلدل باأو�سع مدياته اىل ان الدرا�سات التي  ُكتبت و�ستكتب عن هذا الن�ش ، لن ت�ستطيع 

ان تنتهي من التنظري يف ا�سباع رغبة القارئ يف جدوى وم�ستقبل ق�سيدة النرث .. 
"الدي��ب العراق��ي" ، تفتح  هذا امللف و�ستكرره يف اكرث من منا�سبة قادمة، لأهميته 
يف الدب العراق��ي اول ، ول�سب��ب اآخر يتج�سد يف لنهائية التنظري لن�ٍش جديّل مثله ، اإذ 
كلما تراكمت التجربة فيه وات�سعت تطبيقاتها، �ست�ستدعي وعيا جماورا لتف�سري وحتليل 

هذه الظاهرة التي يبدو انها مل ت�ستنفد كل ما بحوزتها .. 

دد
لع

ف ا
مل
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- التراكم النقدي والتم�يز االبداعي .. 1. �أ

كث��ريا م��ا ن�سخ���ش الزم��ات ونث��ري ال�سئل��ة  حول 
ثقافتن��ا وفيها، كثريا ما نحتاط بالأ�سئلة ول نفت�ش 
عنه��ا، اثارته��ا عر�سي��ة غالب��ا، ووظيفته��ا الثارة 
"الوجداني��ة" ل املعرفي��ة، وق��د ل ي�ستبع��د القارئ 
-  بع��د قراءت��ه م��ن الدرا�س��ة - ان م��ا ابت��داأت به 
تاري��خ  بالأم��ر  املقل��ق  ان  غ��ري  عنه��ا.  يخ��رج  ل 
"ق�سي��دة النرث" العربية ب�سكل ع��ام والعراقية على 

وج��ه الدق��ة. تاري��خ حافل بوجه��ات النظ��ر والآراء 
والختلف��ات والتباين��ات وه��و م��ا انت��ج تراكم��ا 
"نقدي��ا" ي�سح عن��دي و�سفه باملرب��ك لأ�سباب قد 
تتحل��ل وجهاتها امام القارئ يف املن. بني الراكم 
النق��دي والتماي��ز البداع��ي اك��رث من وج��ه خمفي، 
واكرث من منظور واكرث من افق غري نافذ. و ما اعنيه 
بالراك��م النقدي اننا نعنى باإنت��اج ن�سو�ش نقدية 
يف حق��ول مك�سوفة، ب�سبب فر�ش مهيمنات اخلطاب 
ل انتاج��ه، وب�سب��ب تعميم نتائج وت�س��ورات كائنة 

َوْجَهُة قصيدِة النثر..

مالحظتان ... ومتٌن واحد

د. علي متعب ج�سم 
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وم�ستقرة تبدو حقيقية ولكن 
حقيقته��ا �ساكن��ة ومهادنة. 
يف  ي�ستغ��ل  ل  النق��د  ان 
امل�ساح��ات املك�سوفة ولي�ش 
من ال���رشوري ان ُيعد ك�سفا 
احلقيق��ي  ع��ن  يتح��دث   او 
لكنه يج��ب ان يكون حقيقيا  
.  "1" ب��ارث   يق��ول  كم��ا 
يب��دو لن��ا ان ثم��ة مهيمنات 
مازال��ت  ا�سولي��ة  نقدي��ة 
تفر�ش طبيع��ة تفكريها يف 

اخلط��وط ال�سا�سي��ة للنق��د، واعني بتل��ك املهيمنات 
انن��ا نقي���ش اللحق مبعاي��ري ال�سابق وه��و ما حدث 
م��ن  مقاي�سة ق�سيدة النرث ونقده��ا وفقا ملا انتجته 
احلداثة الوىل من ت�سورات حول البداع، ا�سافة اىل 
م��ا يرفد ذلك من ا�سول قيمي��ة ت�رّشبت اىل ل وعينا 
الدراك��ي من خلل ت�سورات وقراءات وا�ستنتاجات 
اجتماعي��ة ورمبا غريها. وهذا ما عّط��ل من النقدية 
العراقي��ة كثريا م��ن التمايزات البداعي��ة �سواء على 
م�ست��وى ال�سع��ر او ال���رشد او النق��د. ولع��ل "غي��اب 
او تغيي��ب" الق��ارئ املثق��ف وانح�س��ار دور القارئ 
املتخ�س�ش، �سبب ونتيج��ة بالوقت ذاته ملا ا�سلفنا. 

كان من غري ال�سواب ان تقراأ الن�سو�ش وفقا 
لتاريخيتها، وهذه واحدة من القيم النقدية التي 

ا�ساعها بع�ش الباحثني والنقاد ول�سيما من 
الكادمييني. ول�سنا نريد التفتي�ش يف هذه املنطقة 

املظللة للوعي كثريا، لكن احلديث ي�سوقنا اىل 
التذكري بالتي : 

او  مت��ام  باب��ي  وعين��ا  ان 
او  اجلاح��ظ  او  املتنب��ي 
التوحي��دي، مل يك��ن ق��ادرا 
للحي��اة  ا�ستعادته��م  عل��ى 
م��امل نق�سه��م ونفت���ش ع��ن 
البداعي��ة  الروؤي��ة  مكام��ن 
والثقافي��ة بوع��ي احلا�رش. 
احلا���رش  وع��ي  دون  م��ن 
وعي��ا حقيقي��ا بيِّن��ا، ننتُج 
م��ا ه��و اق��رب اىل "الثقافة 
املنعزلة". هذه الثقافة التي 
تغّل��ف نف�سها باأغطية �سميك��ة دون ان ت�سبح قادرة 
عل��ى الفهم والفهام ولن تكون كذلك اذا ت�سكل وعي 
باأزمن��ة البداع الذي انتجته. " 2" . لي�ش هذا الطرح 
جدي��دا لكن م��ن املهم جدا اننا نلم�ش اث��اره ال�سلبية 
عل��ى كثري م��ن متف�س��لت حياتن��ا ومنه��ا الدبية. 
وقد تول��دت عن هذا الفعل املعكو���ش ظاهرة جديرة 
بالعناية هي ما ميكن ت�سميتها ب "التبعية النقدية".

1 ب - "التبعية النقدية". 

ل اعني بها على وجه التحديد "بني النقدين ال�رشقي 
/ الغرب��ي" فهذه له��ا وقفة ت�ستعي��د معايري العلقة 
وف��ق مبداأ اللوع��ي املمكن "بالإف��ادة من م�سطلح 
غولدمان" . ولي���ش وفقا ملبداأ املقاي�سة الذي ا�ستغل 
علي��ه الناقد عبداهلل ابراهيم. مبداأ يحاول الك�سف عن 
زواي��ا جرى اهمالها ق�س��داً او ا�ست�سهال لكنها تفرز 
خطوط��ا جدي��دة للعلق��ة بالنقد الغرب��ي، اإذ حتاول 

من غير الصواب ان تقرأ 
النصوص وفقا لتاريخيتها  

وهذه واحدة من القيم 
النقدية التي اشاعها 

بعض الباحثين والنقاد 
والسيما من االكاديميين. 
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حتلي��ل بني��ة اللوعي اجلمعي جت��اه ال�سلط��ة ، بدءا 
م��ن خط��اب "الآله��ة ورعاياه��ا اىل اخللف��اء �سمن 
ال�سلط��ة الر�سي��ة  ال�سماوي��ة و�س��ول اىل  ال�سلط��ة 
"املل��وك وال�سلطني"  لننت��ج منط العلقة بالغربي 
بع��د ذاك. التبعي��ة النقدي��ة الت��ي اعنيه��ا هنا، حني 
يظه��ر تي��ار نق��دي ميثل��ه فري��ق اح��ادي او جمعي، 
ميتل��ك �سلطة اخلطاب والتاأثري "اأي وجهة ممكنة من 
اوج��ه التاأثري" وتعزز مكانته الظ��روف املو�سوعية 
للحظ��ة الظهور "املاكنة العلمية، كارزما القيادة، 
املتابعات ال�سحفية، احل�سور اجلماهريي "ولحقا" 
الظه��ور الف�سائ��ي". من اه��م �سمات ه��ذا التيار انه 
ل ميل��ك م���رشوع النق��د املغاي��ر او النق��د املفكر. ان 
امل���رشوع ال�سا���ش ال��ذي يبال��غ رمب��ا يف الحاطة 
ب��ه ه��و "امل���رشوع الظه��اري / الن���رشي". ويعمد 
اىل تدعيم��ه  باللغ��ة املنب�سط��ة واملتابع��ة ال�سفيفة 
وامللحظات الفارقة لكنه يحر�ش دائما على توثيقه 
مرجعي��ا. خطورة ه��ذا التيار لي�ش هن��ا حتديدا، امنا 
فيم��ا ينتجه م��ن ولدات تت�سعب لتك��ون يف النهاية 
ظاهرة. ظاهرة تث��ري اخل�سية كلما م�سى بها الوقت. 

2.  التلقي الجمعي والتلقي الفردي . 

قد يتنبه متابع تاريخ ق�سيدة النرث وحتولتها، على 
مدى اكرث من ن�سف قرن وعقد، انها مازالت "خملوقا 
ا�سافي��ا" لي�ش ا�سيل على الرغم من ر�سوخها الفني 
و�سيوعها الوا�سع . ما اعنيه ب�� "ا�سافيا" انها وقعت 
اىل ح��ٍد ما حتت عنف "التنا���ز الثقايف" الذي ي�سم 
كث��ريا م��ن مثقفين��ا ورمبا يتع��دى الم��ر اىل بع�ش 

كتابه��ا، وا�سري اىل ملحظة واحدة، ان تربية الذائقة 
ال�سعرية  لدى تلمي��ذ املدار�ش اىل طلبة اجلامعات، 
تنزع نح��و الق�سيدة ذات اليقاع امل�سموع "عمودية 
او ح��رة، الفط��رة ال�سعري��ة "اجلماعي��ة" تتك��ون من 
خلل �رشبات اليقاع. ه��ذه ال�سارة على �سذاجتها 
رمب��ا هي ملمح ل ي�ستهان به، لأنه يوؤ�س�ش اىل ذائقة 
جمعي��ة قد ليتفّرد منها او ل ينفرط منها ال القليل. 
لي�س��ت امل�سكل��ة ب "ق�سي��دة الن��رث" امن��ا بالتلق��ي 
اجلمع��ي، ال��ذي ي�سب��ه م��ن اح��د وجوه��ه "اللوعي 
اجلمع��ي" اذ يرتبط مبخيلتنا ان ال�سعر ايقاع فح�سب 
وكان امل�ساأل��ة التي اثارها ان�س��ي احلاج يف مقدمة 
"ل��ن"  مازال��ت لك��ن تعق��دت بطريق��ة اخ��رى."3" 
مل يوؤثر "التلقي اجلمعي" على ر�سوخ ق�سيدة النرث او 
انح�سارها، كان��ت اقوى بثباتها واعمق مبرتكزاتها، 
لكنه اأي "التلقي اجلمعي" حتول اىل ما ي�سبه "الن�سق 
الثقايف" من حيث قدرته على التغلغل يف ذهن كثري من 
النقاد الذين  كتبوا مكا�سفاتهم النقدية واطروحاتهم 
وقراءته��م حوله��ا وهو م��دار امل��ن له��ذه الدرا�سة.

 
سيس.  3. الش�ل ووجهة الت�أ

"كل انته��اك ملحرم هو هدف ملحرم �سيغدو بدوره 
ح��دوداً وقيم��ا �سائدة تتح��دى التمرد "ه��ذه اجلملة 
الت��ي اثرت الب��دء بها وهي ان�سي احل��اج  لو لحظنا 
دقة عبارته "انتهاك املحرم" – بعيدا عما تثريه من 
دلل��ة ثقافية – انه يعني بالدرجة ال�سا�ش "النظام 
اليقاع��ي" مثلم��ا خل�س��ت ن��ازك امللئك��ة حرك��ة 
ال�سع��ر احلر بانتهاك العرو���ش. وامل�ساألة لي�ست هنا 
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حتديدا وامنا بارتب��اط مفهوم "اليقاع" 
بال�سكل. فج��ل الذين تابعوا ق�سيدة النرث 
عدوه��ا �س��كل منته��كا للإيق��اع  ويب��دو 
مفه��وم "ال�سكل" م�سيطرا على روؤية اغلب 
النقاد. انه ي�سفون البداع اجلديد ب�سكله 
اول وكاأمنا اقام��ة العزلة الوىل والعتبة 
الوىل تبدا من ال�سكل ب�سبب هيمنة التلقي 
اجلمع��ي. ان "هوؤلء النقاد" ينطلقون من 
ت�س��ور تقلي��دي لل�سكل يقوم عل��ى اقامة 
امل�سم��وع  اليقاع��ي  اجل��دار  ته��دمي  او 
الق�سي��دة  هم��ا  رئي�س��ني  �سكل��ني  ب��ني 
  "4". النرثي��ة  والق�سي��دة  العمودي��ة 

ينق��ل الدكتور جا�س��م  اخلالدي عن نعي��م اليايف ما 
ن�سه "لق��د جاء اخلطاب النقدي ح��ول ق�سيدة النرث 
يف ث��لث ق�ساي��ا رئي�سة ه��ي "امل�سطل��ح، وق�سية 
املو�سيق��ى، وق�سية الغمو�ش". "5" وكلمه �سحيح 
اىل ح��د كب��ري، ويت��م اذا ا�سفنا له الق�سي��ة الخرى 
وه��ي "تاريخي��ة ق�سيدة النرث وامتداده��ا الراثي". 
ت�سب��ح ه��ذه الق�ساي��ا ذات املنطل��ق ال�سكل��ي ه��ي 
امل��ادة التاأ�سي�سي��ة لعلقتن��ا بق�سي��دة الن��رث. وق��د 
خل���ش  اخلالدي يف ق�سم كتابه الول اىل "ان النقاد 
ان�سغل��وا يف اجلانب التنظريي ومل ينهمكوا يف قراءة 
الن�سو�ش البداعي��ة وا�ستنطاق خمبوءاتها ومن ثم 
ا�ستخل���ش اخل�سائ���ش الفني��ة واملو�سوعي��ة لهذا 
اجلن���ش اجلدي��د"."6"  ومن امله��م ان نلحظ  تركيز 
اخلال��دي عل��ى ا�ستنباط القي��م الفني��ة وامل�سامني. 
ميك��ن بب�ساطة �سدي��دة ان نفهم ان��ه يلحق – وفقا 
ل�سابقيه – الروؤية املت�سلطة على الن�ش اعني الروؤية 

النقدي��ة الت��ي ت�ستغل على اف��راز ممكنات 
ال�سعري��ة ب�سفته��ا ت�س��كل لغوي��ا اأداتي��ا 
فني��ا، وهذا اح��د جوانب اخف��اق النقدية. 
الجرائي��ة،  ملحقات��ه  يف  و�سنلح��ظ 
تركيز النقاد على بع�ش اجلوانب البنائية 
اثبات��ا  الفني��ة  اليقاعي��ة  واخل�سائ���ش 
"ل�رشعي��ة" الق�سيدة من عدمه��ا وتاأكيد 
كونها جن�سا �سعريا ل يختلف عن اأي جن�ش 
اخر، او ا�ستخل�ش اخل�سائ�ش الفنية التي 
امناز بها مفارقا �سنن الق�سيدة التقليدية 
او احل��رة ."7"  ل نريد التقليل من اجلهود 
النقدي��ة، فمع وج��ود ال�ستثناءات املهمة 
الت��ي دفع��ت باجت��اه تولي��د ق��راءات مهم��ة ل تقف 
عل��ى م�ستوى انتاج ال�سعرية ب��ل تفتح افاقا للتفكري 
بالن�سو���ش �سم��ن معاجلات جديدة كم��ا نوه عنها 
اخلالدي نف�سه يف الق�سم الثالث، وكما نراها مع نقاد 
مهم��ني مثل حامت ال�سكر او فا�س��ل ثامر او  يا�سني 
الن�س��ري  يف اك��رث م��ن �سعي له��م او لغريه��م ."8" . 
ومثلم��ا نلم��ح عند الن�س��ري واىل حٍد م��ا عند فا�سل 
ثام��ر، نلمح عن��د حامت ال�سك��ر اإقران ق�سي��دة النرث 
باحلداث��ة : "كان عل��ى ق�سي��دة الن��رث ان جتي��ب عن 
�س��وؤال احلداث��ة اول وعن علقة ال�سع��ر بالنرث ثانيا، 
فاإلغ��اء الوزن كليا يطالبها ببدي��ل واعتمادها النرث 
يوج��ب البحث عن ايق��اع يوائم بني ال�سع��ر و�سواه" 
الداخل��ي  "اليق��اع   : ان  ا�ستنتاج��ه  عل��ى  معتم��دا 
"ذي الوظيف��ة التكويني��ة" ي��وؤدي مهم��ة م��ا غيبه 
الط��ار اخلارجي للإيق��اع،" "9". لكن م��ا ي�سخ�ش 
نفاذ ب�س��رية ال�سكر و�س��دة ح�سا�سيت��ه ال�سعرية هو 

عبداهلل ابراهيم 

حامت ال�سكر 
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تاأكي��ده على "اليق��اع املخلوق" او كم��ا ي�سميه ب�� 
"اليق��اع ال�سخ�سي". "10"  ال��ذي حاول ا�ستكناه 
بع���ش ظهورات��ه م��ن خ��لل مناذج��ه الجرائي��ة. 
و�سنلح��ظ ان م�سال��ة "اليق��اع ال�سخ�س��ي" ترتبط 
اىل حد وا�سح بطبيعة تط��ور ال�سكل او ايجاد ال�سكل 
ال�سخ�س��ي. وه��و ام��ر غاي��ة بالأهمية، لك��ن مل يجر 
تعمي��ق اجراءات��ه وا�ستي��لد ت�سورات جدي��دة عنه. 
ومازالت مقاي�سة ق�سي��دة النرث باأ�سولها الغربية ل 
كم��ا تطورت عن��ه حا�رشة يف اذه��ان بع�ش النقاد 
مث��ل ال�ست��اذ فا�س��ل ثام��ر 11"  رابط��ا – مث��ل 
كث��ري من  النق��اد العراقي��ني احلداثة بال�س��كل. فهي  
قرين��ة ظه��ور ق�سي��دة الن��رث عنده��م  كم��ا ا�سلفنا. 
رب��ط  الول   : ام��ران   مراجعت��ه  اىل  نحت��اج  وم��ا 

احلداث��ة بالأ�س��كال، والخر بفه��م طبيعة 
ال�سكل. وم��ن الطبيعي ان ظه��ور ال�سكال 
ال�سعرية وتوالد الن��واع والجنا�ش ب�سكل 
عام مرابط ومرتب��ط بتحولت اجتماعية 
وفكري��ة عام��ة ولك��ن ان نق���رش م�سال��ة 
ال�س��كل بهذا الت�سور هو بحد ذاته نكو�ش. 
ل ميكن لل�سكل ال�سع��ري ان ي�ستمر طويل. 
ال�سكل جترب��ة تبداأ بروؤي��ة فردية وتنتهي 
بت�سور جماعي. ال�سكل بنية ت�سور وروؤية 
تبداأ من داخل الن�ش وعلى هذا ل ميكن ان 
نع��د ق�سيدة النرث جترب��ة واحدة ول �سكل 
�سعريا واذا م��ا ذهبنا اىل ذلك فهي لي�ست 
�س��كل واحدا، بل ا�سكاله��ا تتبع املتغريات 
ل��ذا ميك��ن ان نتح��دث عن ق�سي��دة نرث ما 
بع��د حداثي��ة او بع��د م��ا بعده��ا، وميك��ن 

اي�س��ا ان نلتف��ت اىل تنويعاته��ا .. ومنه��ا الق�سيدة 
الق�سرية جدا التي افردن��ا لها الفقرة الخرية. وقبل 
ان نناق���ش "ال�س��كل" ب�س��ورة ادق، نلتفت اىل الناقد 
يا�سني الن�سري.  وميزته  يف معظم ن�سو�سه النقدية 
ان��ه يبن��ي ت�س��ورات وينت��ج اف��كارا م��ن مقرحات 
الن���ش نف�س��ه. الن�ش لي���ش بافرا�س��ه واقعة ن�سية 
وامن��ا ظاه��رة اجتماعي��ة متحركة �سم��ن ف�ساءات 
املمك��ن من الواقع وغري املمكن كذلك واعني حتديدا 
بامليثولوجيات، ومن املهم ان نلحق مقتطفات من 
ت�سوراته الجمالية ل الجرائية وملحظتنا عليها.
 منط��ق التفك��ري ال�سع��ري عن��د الن�س��ري يرك��ز يف 
حم��اولت لط��رح ا�سئل��ة جدي��دة ح��ول "ال�سعرية"، 
ح��ول ادراك مفاهيم العامل  ب�سمنها ال�سعر وال�سياء 
ومف��ردات اليوم��ي، م��ن خ��لل ا�سق��اط 
ه��ذا الفه��م عل��ى م��ا حتتمل��ه ال�سعري��ة 
وم��ن ث��م ا�ستنتاج وعي عمي��ق ملا تقوم 
ب��ه الق�سيدة من ح��الت اكتن��از ور�سد 
وحتوي��ل وتكثيف لذلك العامل. هنا تكون 
ال�سعري��ة وفقا له متو�سل��ة "بال�سعر وما 
وراء ال�سع��ر اىل م��ا وراء الوجود العياين 
منطقه��ا" روؤي��ة حرك��ة  "لن  للأ�سي��اء 
الوج��ود نف�سه" "12". وم��ن ثم ت�ستدعي 
حتما منط��ا من القراءة ه��ي نتاج ادراك 
للواق��ع عل��ى ح��د تعب��ريه  "13". ه��ي 
ق��راءة خلقة ل خملوق��ة "14" " تبحث 
يف اولي��ات ال�سياء البعي��دة الغائرة يف 
مثيلوجي��ا  وتواريخ املجتمعات " "15"  
"ن�س��ق م�سم��ر يف امليثولوجي��ا ويف  و 

تريي ايغلتون 

فا�سل ثامر
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احلياة اليومية" " 16 ". هذه 
النواة التي �ستتحلل اىل كثري 
م��ن التفرع��ات التف�سيلي��ة 
الن�سري  واملجملة يلحقه��ا 
واجراءات��ه  ت�سورات��ه  يف 
النقدي��ة املختلف��ة. �سوؤالن��ا 
ال�سا���ش لي���ش يف التفتي�ش 
ع��ن ذلك " 17 " امنا حتديدا 
ع��ن  ت�سورات��ه  او  لفهم��ه 
ق�سي��دة الن��رث. كي��ف نظ��ر 
يف  مَوَقَعه��ا  كي��ف  له��ا؟. 
اول  العراقي��ة؟.  ال�سعري��ة 

م��ا  نلحظ��ه انه ي��رى  ان "الق�سي��دة القادمة" هي 
ق�سي��دة اليوم��ي واملاأل��وف و "هي الت��ي �ست�سوغ" 
�س��وؤال الوج��ود امل�ستقبل��ي لل�سعري��ة نف�سه��ا "18"  
وه��ي �رشيحة "من تي��ار احلداثة ال�سعري��ة وق�سيدة 
الن��رث حتديدا باعتبارها �سكل ح��را، ايقاعا و�سورا"  
"19"  ميث��ل "م�ستقب��ل ال�سعري��ة" "20"  وفقا له. 
م��ا يعنيه الن�سري ب�� "احلداث��ة ال�سعرية" هي احلركة 
مبجموع��ة  �سابقته��ا  ع��ن  امن��ازت  الت��ي  الثاني��ة 
خ�سائ�ش ذكر بع�سه��ا يف مقدمته "21"  وت�رشبت 
اخل�سائ���ش اله��م – وفق��ا لقناعات��ه – باملداخل 
الخ��رى لكتابه. م��ا يجدر النتباه الي��ه ان ال�سعرية 
الف�سائي��ة باأبعاده��ا ال�سو�سيولوجي��ة ومكوناته��ا 
وتفا�سيله��ا ه��ي نرثي��ة وح�س��ب، فالن�س��ري ل يرى 
يف الق�سي��دة العمودية قدرة عل��ى "ا�ستيعاب حركة 
احلداثة" التي بقيت بعيدة عنها حتى لو فهم �سعراوؤها 
تراكيبه��ا "22" .واىل ذلك ي�سري اي�سا بع�ش النقاد، 

لكن الهم يف اطروحته تلك 
الروؤي��ة القامت��ة كم��ا يقول 
الت��ي قدمه��ا ع��ن ال�سعري��ة 
 ،  "23" حتدي��دا  العراقي��ة 
اىل  ا�سارت��ه  فيه��ا  واله��م 
ان واح��دا م��ن ا�سب��اب ازمة 
"التطور  ال�سعرية يكم��ن يف 
ال�سكل��ي املنفلت من ال�س�ش 
يتخل��ى   "24" املعرفي��ة 
ال�سع��راء اليوم ع��ن مهامهم 
الوطني��ة وبالت��ايل يتخلون 
لل�س��كل  فك��ري  �سب��ط  ع��ن 
ال��ذي يطرحونه لق�سائده��م . املوقف يفر�ش روؤيته 
امل�سبب��ة  روؤيت��ه  يفر���ش  واللموق��ف  الوا�سح��ة 
.."."25"  بن��اء عل��ى ه��ذا الت�سور يط��رح الن�سي او 
يعالج �سكلني ا�سا�سي��ني لق�سيدة النرث هما "ق�سيدة 
الوثيق��ة ال�سعري��ة" و ق�سي��دة "امل�سه��د الواقع��ي" " 
26"  وال�سكلن �سمن ت�سوراته التي ا�سلفنا. ال�سكل 
اذاً تط��ور دينام��ي يتفاع��ل مع حميط��ه الجتماعي 
وجغرافيت��ه الن�سية، وهذا فه��م معمق لتطور ال�سكل. 
بل وثمة منطق مهم جدا ذاك ان ال�سكال تتطور حتما 
لي���ش مبعاي��ري الكتابة الن�سية فق��ط  ولي�ش مبعايري 
مفرو�س��ة �سابق��ا عليه��ا مثلم��ا كان��ت التو�سيفات 
النقدي��ة تقرحه��ا،  لك��ن ملحظتن��ا ال�سا�سية على 
الن�س��ري يف التخلي عن الق�سي��دة العمودية ل ب�سبب 
معياري��ة ال�س��كل او النم��ط احلديث كم��ا يذهب، امنا 
ب�سب��ب ت�س��كلت الروؤي��ة املختلف��ة . فف��ي العم��ود 
بح�س��ب ا�ستنتاجنا من��ه تت�سكل روؤي��ة ل تعتمد مبداأ 

لم يؤثر »التلقي 
الجمعي« على رسوخ 

قصيدة النثر او انحسارها، 
كانت اقوى بثباتها 

واعمق بمرتكزاتها ، لكنه 
أي » التلقي الجمعي«  

تحول الى ما يشبه 
»النسق الثقافي « . 
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كم��ا  اليهام��ي  او  املحتم��ل  "الف�س��اء 
الق�سي��دة  تك��ون  ل  ث��م  وم��ن  ي�سمي��ه" 
ق��ادرة عل��ى ا�ستكناه حركي��ة الواقع ول 
او  مفردات��ه  يف  املح�سو�س��ة  م�سمرات��ه 
نغمات��ه او تف�سيلته الخ��رى. وامل�ساألة 

لي�س��ت يف اث��ارة الرغب��ة باملعار�س��ة او اب��داء راي 
مغاي��ر فواق��ع ال�سعري��ة العراقي��ة  بال�ستن��اد اىل 
منطلق��ات الن�سري نف�سها ينبئ بل ويقرح خطا اخر 
لل�سعرية. خطا موازي��ا لطبيعة تطور ال�سكل ال�سعري 
العرو�س��ي.  باملعي��ار  اق�س��د  ل  اين  املوؤك��د  وم��ن 
اخلط امل��وازي الذي افر�سه هو م��ا يتمثل بق�سيدة 
"الروؤية" الق�سيدة التي انتجت و�ستنتج كلما ات�سعت 
فاعلي��ة الوع��ي بتح��ولت الفكر والثقاف��ة العاملية. 
"27" . ق�سيدة الروؤية متثل خطا اخر لأنها ل ت�ستثمر 
وظيف��ة . لي�س��ت طبيعتها  وظيفية . فه��ي ل ت�ستثمر 

مثيلوجي��ا "اأيا كان ا�سلها" 
وامن��ا تعيد بني��ة الت�سورات 
ام  "ديني��ة  امليثولوجي��ة 
�سعبية ام �سماوية ام ار�سية 
واقعي��ة".  ام  تاريخي��ة  ام 
انه��ا تفت���ش ع��ن املناط��ق 
ت�سكيله��ا  لتعي��د  الرخ��وة 
وتهيئتها وفق��ا لفرا�سات 
او ملنطق التحولت. ق�سيدة 
الروؤي��ة �سانها �سان اأي ن�ش 
ناف��ذ تعتم��د احلد���ش ودقة 
امللحظ��ة وو�س��وح الروؤية. 
وق��د لحظن��ا ان ه��ذا اخل��ط 

منفل��ت من ت�سورات املعي��ار العرو�سي 
اذ كت��ب و�سيكت��ب بالق�سي��دة النرثية او 
العمودية او احلرة. لكنها ل تنتمي حتما 
اىل �س��كل موح��د. فهي تتن��وع ب "تنوع 
ال�س��كال الت��ي تقدمها للق��ارئ" "28". 
وه��و م��ا يعني غنى ه��ذا اجلن���ش ال�سع��ري،  وميكن 
ان ن�سن��ف او نقف على العديد م��ن ا�سكالها وننتظر 
املزيد بح�سب التجارب . بالعودة اىل جمهور ق�سيدة 
الن��رث . ي��رى الن�س��ري ان ثم��ة ازم��ة تخن��ق م�ستقبل 
ق�سي��دة النرث ب�سب��ب بقائه��ا �سمن " ال�س��كل الفني 
التقليدي الذي اخرج ال��وزن والقافية من ح�سريتها 
لن املدينة عندنا – وهو ميدانها الفعلي – تراجعت 
�سياقا وح�س��ورا وثقافة وفعالي��ات وموؤ�س�سات عن 
التط��ور "ل��ذا يق��رح على �سع��راء ق�سي��دة النرث" ان 
يخلعوا ثياب ال�سعرية الر�ستقراطية وينزلوا لل�سارع 
متمردي��ن  جوال��ني  كاأي 
مت�سول��ني املعرفة ليو�سلوا 
ال�سع��ر للعام��ة وي�رشكوهم 
ال�سع��ر.." "29" . يف ق��ول 
او  الفن��ي  ال�س��كل  م�ساأل��ة   
اي��ة ت�سمية ميك��ن ان تكون 
موازي��ة له مل يجر تطويرها 
بع��د الملاح��ات املهمة يف 
النقدية العربية ل�سيما عند 
ا�سارات��ه  يف  القرطاجن��ي 
الق�سيدة  ع��ن  وتف�سيلت��ه 
املركبة والق�سيدة الب�سيطة 
الت�س��ورات  اق��ل  وه��ذا يف 

يا�سني الن�سري 

الشعر نشاط عشوائي. 
هذا صحيح، لكنه يحتوي 

على عدد من اإلمكانات 
أكبر بكثير مما يحتويه 

أي نشاط موجه. ان 
الشعر الزائف هو الذي 

يتضمن إفراطًا في 
التعبير عن المعنى بدال 
من عرضه بصورة سرية.
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ميك��ن ان نعده مفهوما �سحيح��ا لكنه �سيق وحمدد 
كم��ا يقول تريي اغلتون " "30" . والكرث ا�سكال انه 
مل يجر اللتفات اىل اهمية ظهورها بامل�ستوى الذي 
ي��وازي ظهوره��ا ابداعيا . انه��ا مهمة الناق��د طبعا. 
يلحظ موؤلفو مو�سوع��ة نظرية الدب "ان امل�سمون 
الدبي ال��ذي ا�ستدعت��ه املتطلبات احلياتي��ة نف�سها 
قد بح��ث لنف�سه عن �س��كل خا�ش بن��وع ادبي )غني 
مب�سمون��ه( يتنا�س��ب وه��ذه املتطلبات ام��ا النواع 
الدبي��ة فهي مبثاب��ة تلك امل�سال��ك ال�سا�سية لتطور 
ال�س��كال" "31"  . ال�س��كل الدبي يع��رب عن خا�سية 
م�سمونه املتطور عرب التاريخ وعن القوانني الداخلية 
لتط��وره ل��ذا  فدرا�سة تطور ال�س��كل ملزمة " ان تدمج 
درا�س��ة القوانني العامة والنزعات ال�سلوبية بتحليل 
وت�سخي���ش ال�سالي��ب الفردي��ة التي تعت��رب مركزية 
بالن�سب��ة للف��رة التاريخي��ة الت��ي يج��ري تناوله��ا 
"."32 " ه��ذه الملاح��ة املهمة مل يجر التفكري بها 
جي��دا. درا�س��ة ال�سكل يج��ري البحث فيه��ا من داخل 
الن���ش بعد ربطه مبجم��ل التح��ولت اخلارجية كما 
�س��رى . وثمة املاحة ه��ي الهم كما يف�سح الن�ش ، 
تكم��ن يف انتاج فهم عن " ال�س��كل الفردي!. الذي هو 
جزء من ال�سلوب وفقا للنظرية  "ال�سلوب الذي حتم 
امل�سم��ون ظهوره واجنز معه جنبا اىل جنب ا�ستنادا 
اىل طريقة الكاتب وعقيدته، هذا ال�سلوب مرتبط عرب 
ه��ذه الوا�سطة باحلي��اة نف�سها وبالواق��ع التاريخي 
غ��ري ان ال�سكل ال�سنف��ي والفردي ال��ذي يعترب جزءا 
م��ن ال�سل��وب ل يت��م اجن��ازه بفع��ل ه��ذه املوؤثرات 
وحده��ا "م��ن دون اللتف��ات اىل" جوان��ب اخل��ربة 
الفني��ة ال�سابق��ة لهذا الن��وع الدب��ي او ذاك " "33" 

تفت��ح لنا هذه الفقرة حلول لكنها اي�سا تثري ا�سكال. 
انه��ا – بالعودة اىل ال�سكر – تك��ون م�سالة اليقاع 
ج��زءا من �سكل ه��و جزء من ا�سل��وب، وال�سلوب هنا 
يجري �سمن القوانني العامة للنوع الدبي وبالوقت 
نف�س��ه ف��ان " ال�سكل الف��ردي "ق��د ل يتحقق وجوده 
ب�سهول��ة. ان��ه يرته��ن باحل�سا�سي��ة جت��اه حت��ولت 
الواق��ع وبالوق��ت نف�س��ه بالق��درة على احت��واء هذه 
احل�سا�سي��ة ث��م تر�سيخ ال�ستغ��ال . نعن��ي بتحولت 
الواق��ع ما ي�سمي��ه كا�سرير بال�سب��ط " ثقافة احلياة 
" "34"  ه��ذه ال�سبكة املعقدة واملن�سهرة ببع�سها 
ق��د تك��ون اللغة واحدة من اهم قنواته��ا، ل بنظامها 
ودللت��ه امن��ا بالع��امل الرم��زي ال��ذي تكون��ه، وقد 
تك��ون اي�س��ا اق��ل ال�سي��اء اث��ارة للنتب��اه لكنه��ا 
الق��در على تو�سي��ل او �سياغة هذا ال��كل املتكامل 
واملختل��ط املعق��د  انها ت�س��كل ال�سي��اء نف�سها التي 
تتح��دث عنها كما يق��ول ايغلن عن الق�سيدة او انها 
" ال�س��يء ال��ذي ي�سمح لن��ا بالو�س��ول " اىل اعماق 
الواق��ع."35"  ل ميك��ن  فه��م ال�س��كل ال�سنفي بعيدا 
ع��ن ج��ذوره احلياتية وعن ال���رشاع الفكري للع�رش 
وع��ن م�سم��ون وا�سلوب اب��داع كاتب بعين��ه " وهو 
ام��ر جدير بالتتب��ع يف ال�سعري��ة العراقي��ة احلديثة. 
ومبا �سبق من ه��ذا الت�سور يطرح ايغلتون ت�سوراته 
ع��ن ال�سكل لكن من وجهة نظر اخرى ل تخ�ش تطور 
ال�س��كال �سمن النواع امن��ا يف العلقة  بينه وبني 
امل�سمون  وطبيعة ت�سكله��ا . ال�سكل �سمن ت�سورات 
ايغل��ن  ميك��ن و�سوحه ب "الن��ربة ، وطبقة ال�سوت 
، واليق��اع ، وال�سل��وب ، وجهارة ال�س��وت ، والوزن 
وتف��اوت   ، اجلمل��ة  وبن��اء   ، وال�رشع��ة   ، ال�سع��ري 
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م�ستويات ال�سوت ، ووجهة النظر ، وعلمات الرقيم 
وما �سابه ذلك"  . ميكن كما ي�سيف ان  نتحدث "عن 
ق�سيدت��ني ت�سركان بالوزن نف�س��ه او حتى بالكثري 
من امل��زاج نف�س��ه او ميكننا التح��دث عنهما بانهما 
ان  نعن��ي  ان  دون   ... نف�سه��ا  الدوات  ت�ستخدم��ان 
الق�سيدت��ني للت��ني ندر�سهما ق�سيدة واح��دة. "36" 
"ان م�سمون حديثنا حمدد من خلل �سكله" "37"  
كم��ا يقول، غري ان الغال��ب يف قراءة الن�ش اننا نرى 
"املعنى" وهو ياأخذ �سكل ممار�سة بدل من التعامل 
مع املعنى على انه �سيء قد انتهى او ... روؤية ال�سكل 
وه��و ياأخ��ذ �س��كل امل�سم��ون " 38 "  . او عل��ى ح��د 
تعب��ري بارث  "تقني��ة الدللة"  "39 "  . ق�سيدة النرث 
ل تقا�ش من خلل ال�سعر او باإ�سافة النرث اىل ال�سعر. 
انه��ا "تلغ��ي التناق���ش الق��دمي ب��ني الن��رث وال�سعر"  
وتتبنى لغة �سعري��ة ل تنطوي على نف�سها بل تنفتح 
على العامل وجتاربه الفريدة كما يقول كالو . "40 ".

 
القصيدة القصيرة جدا :

ق��د يك��ون ه��ذا امل�سطلح غ��ري مت��داول يف يوميات 
النق��د العرب��ي، خ��ل ا�س��ارة الناق��د جا�س��م خل��ف 
اليا���ش يف عنونته اح��دى مقالت كتاب��ه "الت�ساكل 
الغوائ��ي" "القناع والمتاع يف الق�سيدة الق�سرية 
ل م��ن ال�رشد،  ج��دا" ول �س��ك ان ه��ذا امل�سطلح مرحَّ
وحتديدا م��ن "الق�سة الق�سرية ج��دا". وما دام المر 
كذل��ك فمن ال���رشورة ال�س��ارة اىل ما نري��د به وما 
يهمن��ا من��ه، وقبل ذاك نلف��ت العناي��ة اىل ان الناقد 
جا�س��م خلف اليا���ش " ي�ستعري امل�سطل��ح "من دون 

التفتي���ش عن مناطق الث��ارة النقدية فيه وال�سباب 
املوجب��ة ل��ه. فه��و يتح��دث ع��ن جمموع��ة ق�سائ��د 
لل�ساع��رة اليان��ا حاط��وم  ويرى انه��ا "نه�ست على 
جمم��ل ال�سراط��ات الت��ي اخت�س��ت به��ا الق�سي��دة 
الق�سرية ج��دا" وننتبه من خ��لل تو�سيفاته او تلك 
ال�سراطات اىل كونها " تركز يف الختزال والوفرة 
الدللي��ة وال�سعري��ة العالي��ة وتوظي��ف الرقام بدل 
م��ن العناوي��ن " ف�سل ع��ن" التكثيف اللغ��وي الذي 
يع��د من اه��م �سمات ال�س��ورة ال�سعري��ة .." �سنحاول 
ان  فوا�س��ح ج��دا  التف�سي��لت،  عل��ى كل  نق��ف  ال 
الناقد ي�س��وق ال�سمات العام��ة وامل�سركة – كحدود 
كتابية " ب��ني الق�سة الق�سرية جدا وما عرف و�ساع 
يف النقدي��ة العربي��ة مب�سم��ى " ق�سي��دة الوم�سة "" 
42" . والواق��ع ان ثمة اك��رث من ا�سطراب يف ذلك. 
ثمة ح��دود متداخلة حد التعقيد بني " ال�رشد وال�سعر 
" "43 " اول وثم��ة غي��اب ملفه��وم "ال�سكل" ثانيا 
وثم��ة اي�س��ا تعمي��م يف�س��ي اىل ن��وع م��ن التظليل. 
به��ذه  تكتف��ي   ل  ج��دا  الق�س��رية  فالق�سي��دة 
التو�سيف��ات. لق��د بات��ت ه��ذه التو�سيف��ات ح��دودا 
عام��ة وم�سركة. مل تعد �ساحلة للف��رز او التجني�ش، 
واذا كن��ا الفناها مع بداي��ة �سيوعها يف الت�سعينيات 
م��ن الق��رن املا�س��ي، فهي الي��وم ر�سخ��ت وجودها 
وب��ات م��ن ال���رشوري اع��ادة التفك��ري م��ن جدي��د. 
ظاه��رة الق�سي��دة الق�س��رية ج��دا مل يج��ر ر�سده��ا 
بعناي��ة، لق��د ذه��ب النق��اد اىل حتدي��د �سكله��ا وفقا 
ومعي��ار  الق�س��رية  الق�سي��دة  معي��ار  ملعياري��ن، 
ق�سي��دة الوم�س��ة، يف ح��ني ان الخ��رية �س��كل م��ن 
ا�سكاله��ا كما تندرج حتت��ه اي�سا ق�سائ��د اجلملة او 
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ال�سورة، ومع��روف ان الق�سيدة الق�سرية 
والف��رق   ".  "44" اي�س��ا  ا�سكاله��ا  له��ا 
ال�سا���ش ب��ني الق�س��رية والق�س��رية جدا 
ان الثاني��ة ظه��رت ا�ستجاب��ة ملجموع��ة 
من التح��ولت الجتماعي��ة والثقافية، " 

م��ن امله��م ال�سارة اىل م��ا تبناه ال�ساع��ر الت�سعيني 
من ���رشورة الت�س��اق ال�سعر بالإن�س��ان وباحلياة " 
"45"  وم��ا بعده��ا  ميكن ان ن�س��ري اىل واحدة من 
اخط��ر ظه��ورات الواقع تل��ك ه��ي ان ال�ساعر حتولت 
جمري��ات تفكريه م��ن الذهني��ة اىل احل�سي��ة. ا�سبح 
الواق��ع امامه جزءا من خميلت��ه . ال�سور املتعاك�سة 
واملتداخل��ة، حرك��ة املدين��ة و�سجيجه��ا، عر���ش 
الخبار وال�سو�سل ميدي��ا، ال�سغوط القت�سادية اىل 
غري ذل��ك، ادت اىل حت��رر خميلة ال�ساع��ر، لت�ستجلي 
املرئ��ي واملح�سو�ش واملعا�ش يف لقطات او م�ساهد. 
مول��دة  ايق��اع احلرك��ة اليومي��ة م��ن كل م��ا �سب��ق  
ه��ذه الت��ي قد تق��رب م��ن ت�س��ورات عل��ي �سعدون 
ع��ن ا�ستثم��ار" كل م��ا له علق��ة باملعن��ى " "46" 
الق�سيدة الق�سرية جدا اذاً لي�ست  بوؤرة عاطفية واحدة 
، او فكرة واحدة يجري ملحقتها كما يقول عز الدين 
ا�سماعيل وغريه. انها كتلة ح�سية جتعل القارئ جزءا 
منه��ا بل قد ل يتفاعل ان مل ي�ستطع هو او مل ت�ستطع 
ه��ي ادخال��ه اىل هذا املزي��ج  احل�س��ي املتخيل. ول 
ينفلت منها من دون ان ترك فيه اثرا لي�ش بال�رشورة 

الدب��ي.  باملفه��وم  جمالي��ا  يك��ون  ان 
بناء على ه��ذا الت�سور فان هذه الق�سيدة 
ه��ي م��ا متث��ل راهنن��ا بخط��وط وا�سحة 
عل��ى القل، م��ع بقاء �س��ريورة الن�سو�ش 
الق�سرية والطويلة لكن �سمن حقول اخرى. 
وبن��اء على ه��ذا الت�س��ور اي�سا ميك��ن ان تتخذ هذه 
الق�سي��دة ا�س��كال وهيئ��ات كث��رية وتعتم��د تقانات 
خمتلف��ة لك��ن الظه��ر فيه��ا بح�س��ب م��ا لحظناها 
عن��د بع���ش ال�سع��راء ه��و "امل�سه��د" ال��ذي ير�س��د 
"اللحظ��ة الزمني��ة، العق��دة،  حلظ��ة تت�ساب��ك فيه��ا 
النم��و  اىل  ال�س��ارة  م��ع  الحتمالي��ة".  اللحظ��ة 
النفع��ايل ب�سكل م�سطرد م��ع النمو اللغوي املكثف. 
م��ا نعني��ه بلحظ��ة الت�ساب��ك ، ان اللحظ��ة الزمني��ة 
ه��ي تقاب��ل اىل حد ما حلظ��ة " ر�سد " عن��د ال�ساعر 
وحلظ��ة ق��راءة عن��د املتلق��ي ونري��د بالعق��دة، قمة 
التوت��ر اللغ��وي عن��د ال�ساع��ر وعن��د املتلق��ي وم��ا 
نري��ده باللحظ��ة الحتمالية، هي اللحظ��ة املتخيلة 
الت��ي ي�ستعي��د م��ن خللها املتلق��ي �س��ورة الن�ش . 
الق�سي��دة  لن  حتدي��دا.  ح����������������دث  م��ا  �س��ورة 
حلظ��ات  الق��ارئ  مته��ل  ل  ق��د  ج��دا  الق�س��رية 
توق��ف، انه��ا "تنج��ز بنف���ش واح��د "و" ت��رك يف 
الذه�����������������ن ذك��رى ا�س��د. كم��ا يق��ول بودلي�������ر. 
وارى انه��ا اح��دى ظه��ورات الق�سي��دة اليومية التي 
ي�سع��ى الن�����������������اقد يا�سني الن�سري اىل تر�سيخها. 

جا�سم خلف اليا�ش
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 181  : 45. نف�سه 
 237  : 46. نف�سه 
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توطــــئـــة :

ت�س��كل ق�سيدة النرث على امتداد ظهورها قمة احلدث 
عل��ى امل���رشح الدب��ي ، فعل��ى م�ست��وى الجنا���ش 
الدبي��ة ترف���ش ه��ذه الق�سي��دة ما ي�سم��ى باجلن�ش 
الدب��ي ول تعرف ب��ه ، لأنه حم��دود �سمن �سكل او 
اط��ار ، فهي روؤي��ا تخرج عن من��ط او �سكل منوذجي 
مع��روف اىل �سكل غري حمدد ، اما على م�ستوى العلم 
وال�سي��اء ت��رى ان احلداثة لي�ست ا�سكالي��ة �سكل، بل 
ا�سكالية روؤيا تت�سل اىل حد بعيد باملحتوى املعريف 
والنف�سي للتجربة الفنية ، كونها من جانب هي تغيري 

لنظ��ام ال�سياء وقف��ز خارج حدوده��ا ، ومن جانب 
اآخ��ر ب�رشي��ة داخلية تطمح اىل اكت�س��اف املجهول ، 
فق�سيدة النرث روؤيا ونظرة جديدة اىل احلياة وموقف 

منها ومن العامل .
وبه��ذا ل ميكن باي حال من الح��وال كتابة مقدمة 
لل�سع��ر اجلدي��د دون ط��رح فك��رة بالغ��ة الدقة وهي 
التميي��ز بني ال�سع��ر والكلم ، ذلك لأن��ه عدم التمييز 
بينهم��ا ي�سكل هاوي��ة ت�سقط فيه��ا ال�سعرية اجلديدة 
حت��ت اغ��راء ال�سهول��ة يف الكتاب��ة ، وهذا م��ا ي�سبب 
الت�سوي���ش على ال�سعر ، اذ تبق��ى ق�سيدُة النرث جتاوز 
عميق وجريء ، وبالتايل فاأن هذا التجاوز وما يثريه 

قصيدة النثر ما بعد التأسيس الجمالي  
 محاولة جريئة باتجاه وعي الشعر

د. ج�سم محمد جس�م
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من م�س��كلت جمالي��ة وثقافي��ة يق��رب بالق�سيدة 
النرثي��ة من بوؤرة �رشاع �سعري حاد له ايديولوجيته 
املبا���رشة وقانونه اخلا�ش ، مبعن��ى اآخر ان ق�سيدة 
النرث ل ترتب��ط مبجرد الع�سيان على ال�سكل ال�سعري 
التقليدي فح�س��ب ، امنا متتد لرتبط بالع�سيان على 
ابع��اد الراث والهوي��ة ، حيث ان كل �س��يء قد تطور 
او تغ��ري حتت تاأثري الفكر الغرب��ي ، الروؤية واملفهوم 

والبناء والو�سيلة . 

القراءة المقترحة : 

بع��د كل ه��ذه الف��رة الزمني��ة الطويل��ة عل��ى ظهور 
ق�سيدة النرث عربيًا كق�سيدة مكتملة باتت 
ه��ذه الق�سيدة تط��رح ا�سئلتها باعتبارها 
�س��كًل ل مفر منه لتجرب��ة ال�ساعر العربي 
احلدي��ث - خا�س��ة يف مرحلت��ي احلداثة 
وم��ا بعدها - اللت��ني �سحبتهما حتولت 
تاريخي��ة وح�ساري��ة كب��رية ، اإذ مل تك��ن 
ق�سي��دة النرث مبناأى ع��ن هذه التحولت ، 
بل بداأت يف اختي��ار مقولتها والتخل�ش 
م��ن العبء الكوين الذي دع��ا اليه موؤ�س�سو 
الق�سي��دة النرثي��ة م��ن خ��لل النحي��از 
اىل م��ا ه��و مرئ��ي وحم�سو���ش ، وال��ذي 
يع��د اخلط��وة الوىل �سوب الآلي��ات التي 
انطلق��ت منه��ا ، ثم بداأ بعد ذل��ك اللتفات 
اىل ما ه��و ذاتي يتكاث��ر ، حيث دفع ذلك 
ال�سعراء اىل البحث ع��ن الدللت الذاتية ، 
واىل الرف���ش وال�سخري��ة واملفارقة ، كما 

جدد من مت�سكهم بالأ�سكال اجلديدة للتعبري ال�سعري 
بدي��ًل ع��ن ال�سكال املوروث��ة لكون ال�ساع��ر قد فقد 
اليقني باأي نظام او قالب يحد من افاقة وتطلعاته . 
ولعل ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه بقوة يف هذه املرحلة 

) ما هي ابرز ال�س�ش اجلمالية للق�سيدة النرثية ؟ ( 
ان ق��راءة اخلوا���ش املنبثق��ة ع��ن املدون��ة الن�سية 
لهذه الق�سي��دة �ستعطينا قدراً كبرياً من هذه ال�س�ش، 
لقد ات�سم��ت يف مراحل العقد ال�سبعين��ي والثمانيني 
بالتجريب الكثيف،  واأرتهن هذا التجريب بجملة من 
الق�ساي��ا اجلمالي��ة املكونة لن�سق الق�سي��دة ، ف�سمل 
اللغ��ة ال�سعري��ة والبن��اء ال�سكل��ي واحلق��ول الدللية 

واملعنى ال�سعري . 
ومب��ا ل يقب��ل ال�س��ك يظ��ل حم��ور اللغ��ة 
ال�سعرية هو حمور الهم يف هذا التجريب 
ال�سعري��ة  اللغ��ة  حتول��ت  اذ   ، امل�ستم��ر 
يف ق�سي��دة الن��رث م��ن جماله��ا امللحمي 
وال�سطوري اىل جان��ب الحتفاء بالبيئة 
املحلي��ة ، ال��ذي �سكلت��ه ق�سائ��د ال��رواد 
) ان�س��ي احل��اج ، ج��ربا ابراهي��م ج��ربا ، 
ادوني�ش ( اىل البحث عن م�ستويات اخرى 
م��ن التعبري اللغوي ، لعل اهمها ما يتعلق 
باجلان��ب الفل�سفي للغة وم��ا تنتجه هذه 
اللغة م��ن طاق��ات ايحائية هائل��ة،  ذلك 
لن علقات الكلمات وابعادها املجازية 
تتاأت��ى ب�س��كل تبئريي وبطاق��ة م�سحونة 
بهذا التعدد، ون�ستطيع ان نقول ان احلرف 
ل الكلم��ة فح�سب ل��ه دللت��ه القوية، لن 
))ق�سيدة النرث ل تتحدث عن جمرد معنى 

جربا ابراهيم جربا 

ان�سي احلاج 
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ته��دف  ول  مو�سوع��ي،  
تك��ون  ان  اىل  بال���رشورة 
و�سيطًا جماليًا لنقل الر�سالة 
ت�سب��و  ول   ، املتلق��ي  اىل 
اىل حتقي��ق نوع م��ن ادجلة 

اخلطاب او �سعاريته(( 1. 
انه��ا ت�سب��و اىل مل���ش م��ا 
تخلي��ق  واىل  ج��واين،   ه��و 
 ، الظاه��ر  وحم��و  الباط��ن 
الباط��ن ه��و جمم��وع  ه��ذا 
الدراكات الن�ساني��ة الت��ي 
 ، بع�س��ًا  ببع�سه��ا  تت�س��ل 
�سالع��ة بذل��ك يف تاأ�سي���ش 

وعي جمايل بعيد املدى قواه التخيل وعماده ابتكار 
الع��امل ، فلم تعد اللغ��ة ال�سعرية لغة مقد�سة بل حدث 
انفت��اح وا�س��ع يف هذا املج��ال باقرابها م��ن اللغة 
اليومي��ة املتداولة ، و�سعى ال�ساع��ر اىل اخراج �سعره 
م��ن الف�س��اءات اللغوي��ة ذات الطاب��ع الرومان�س��ي 
اىل ف�س��اءات او�س��ع كال�س��وق وال�س��ارع والر�سيف 
م�ستفيداً من لغة احلياة اليومية )لفظًا وتركيبًا( �سواء 
عل��ى م�ستوى اللغ��ة الدارج��ة ام على م�ست��وى اللغة 
ال�سحافي��ة اليومي��ة، حيث متكن ال�ساع��ر ال�سبعيني 
والثمانيني من نقل مفردات وتراكيب من لغة احلياة 
اليومية اىل لغة ال�سعر، وجلاأ اىل حتويل اللفاظ التي 
ارتبط��ت بلغة النرث اىل الفاظ �سعرية ، وهذا النفتاح 
اللغ��وي مثل نقلة نوعية كب��رية يف تو�سيع ف�ساءات 
اللغ��ة ال�سعرية ، وتو�سي��ع احلقول الدللية التي ينهل 
منه��ا  �ساع��ر هذه الق�سي��دة ، ومع جم��يء الق�سيدة 

ا�ستم��ر  الت�سعيني��ة  النرثي��ة 
ال�س��واء فيم��ا ي�سب��ه البحث 
واخ��ذت   ، الدائ��م  اللغ��وي 
اللغ��ة  يف  التوت��ر  م�ساف��ة 
تنت��ج ام��ران ، الول : ث��راء 
ال�سعري  اللغ��وي  القامو���ش 
، وعن��اء ادراك  م��ن ناف��ذة 
اللغوي��ة  العلق��ة  ماهّي��ة 
م��ن ناف��ذة اخ��رى ، اإذ اجته 
بع�سه��م اىل الف��اظ مل تك��ن 
يف الع��رف ال�سائ��د �سعريًا ، 
واقيمت علقات بني مفردة 
واخرى لي�ست من ذات النوع 

)جنازة املاء، روؤو�ش ايامنا ، ل�سان املرايا ، ....( 
وب��دا ان التوازن يختل بني املف��ردات بداية ، وتاليًا 
ب��ني اللغة والع��امل ، كاأمن��ا اللغة اجلدي��دة ت�سري يف 
اجتاه ل ي�سري فيه العامل ، وكاأن المر ا�سبه باملاأزق، 
فم��ن البحث ع��ن لغة مل يقلها اأباوؤن��ا اىل البحث عن 
الفاظ قالوها وبكرثة ، ولعل يف ذلك يتحقق المران 
مع��ا : الن��اأي ع��ن العلق��ة ال�سكالية م��ع املوروث 
وال�سطف��اف يف ن�س��ق احرام��ه وع��دم القطع معه 
م��ن جهة ، والدخول يف حمرقة ال�سعر اجلدية بعباءة 

لغوية تاريخية من جهة اخرى . 
فاللغ��ة ال�سعري��ة يف ق�سي��دة الن��رث ُتع��د بطاقاته��ا 
ا�سا�سي��ًا  مكون��ًا  التاأملي��ة  وامكاناته��ا  التعبريي��ة 
م��ن مكوناته��ا ، وت�سكيله��ا اجلمايل ، حي��ث تعامل 
معه��ا ال�ساعر بحرية كبرية وج��راأة اكرب وانتقى من 
مفرداته��ا امل�ستم��دة م��ن ال��راث او من لغ��ة احلياة 

لعل النصوص الشعرية 
التي تطرح على الساحة 

االن تندرج في سياق 
دوائر داللية وفلسفية 
متشابكة في سلسلة 

سردية شعرية ال تتوقف 
اال في المشاهد 

التي يقطعها االيقاع 
التفعيلي.
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اليومي��ة ما يتنا�سب وجتاربه املعا�رشة ، لن ال�سعر 
ه��و ال��ذي يجدد �سب��اب اللغ��ة ويعيد اليه��ا احليوية 
والن�س��اط، وله��ذا اوىل ال�ساعر احلدي��ث اهمية كبرية 
للغ��ة ودورها اجلوه��ري يف عملية البداع ال�سعري ، 

و�سغلت حيزا مهما من تفكريه .
فال�ساع��ر ل �س��ك يلعب دوراً بال��غ الهمية يف توليد 
امن��اط اللغة التعبريي��ة ، وتنمية طاقاته��ا التاأملية 
وجتلياته��ا اجلمالية ، ويكون اختياره لها نابعًا من 
جتربت��ه التي يكابدها ، فاللغة ا�سا�سًا ت�ستمد قيمتها 
ودللتها من �سياقه��ا الن�سي ، وخ�سو�سية املوقف 
ال�سع��ري ، ل من كونها لغة جم��ردة فح�سب ، كما ان 
ال�سعر يف الوقت نف�سه ل يقوم كيانه ال بلغة تت�سكل 

ت�سكيًل خا�سًا . 
واذا كان��ت اللف��اظ واملف��ردات وح��دة بن��اء القول، 
ف��ان ) لغة ال�سعر لي�س��ت �ساعرية ال بطريقة تناولها 
وا�ستخدامها الفني ، حي��ث يفي�ش ال�ساعر عليها من 
روح��ة وي�سق��ط عليها انفا�سة وعواطف��ة لت�سبح لغة 
ايحائي��ة تنزع قيودها املعجمي��ة منطلقة لف�ساءات 
ارح��ب واو�سع حاملًة كل مقوم��ات اليحاء والتاأمل 

وال�سارة ( 2.
والح��داث  الظ��روف  ان 
وال�سيا�سي��ة  الجتماعي��ة 
والقت�سادي��ة الت��ي مر بها 
اجلي��ل الت�سعيني يف العراق، 
املنا�سب��ة  الج��واء  هيئ��ت 
لل�ساع��ر ان ينف�ش عن اللغة 
غبار �سباتها الزمني ويخرج 
به��ا اىل ف�ساءات وا�سعة يف 

اطار علقات لها م�ستويات متعددة نحوية و�سوتية 
ودللية وفل�سفي��ة، وبهذا ا�ستط��اع اخلطاب ال�سعري 
ان يتح��رر كث��رياً م��ن القي��ود املنطقي��ة بالنزي��اح 
ع��ن قواع��د ترتي��ب اجلمل��ة وتطابقه��ا وا�ستح��داث 
، )) فل��م يع��د  علم��ات ودللت جدي��دة لللف��اظ 
ال�ساع��ر يتعام������ل م��ع اللغة عل��ى انها جم��رد لفظ 
�سوت��ي له دلل��ة ومعن��ى (( 3 ، اذ انزاحت اللغة اىل 
ف�ساءات نرثية ولغة يومية ب�سبب ان�سغالها باي�سال 
الفك��رة على ح�س��اب الفنية ، وهذا م��ا ميكن ت�سميته 
بالنظ��ام اللغ��وي الب�سي��ط ، والت��ي تكون في��ه اللغة 
ماألوف��ة متداولة وقريبة التناول جتري وفق القواعد 
املعروف��ة يف البني��ة والركي��ب ، واجلم��ل فيها لها 
مع��ان حم��ددة ل تتحمل التاأويل ، ته��دف اىل ابلغ 
او اي�س��ال ال�س��يء ، اما ال�سور ال�سعري��ة التي ترافق 
الن�س��ق اللغ��وي وتن�سج �سبكتها فه��ي مثلها وا�سحة 
و�سفافة ل تتحمل اي خلف بني امللتقي يف تاأويلها 

لنها قريبة من نظامها اللغوي الذي يحكمها . 
وم��ع جم��يء جي��ل جديد م��ن �سع��راء ق�سي��دة النرث 
والت��ي ميكن ت�سميته��ا بالق�سيدة النرثي��ة  بعد عام 
، ادرك �سع��راء هذه   2003
الت��ي  النقط��ة  ان  املرحل��ة 
يتم البدء منها يف كل �سيء 
هي اللغة ، ادركوا انها الدال 
واملدل��ول مع��ًا ، فانطلق��ت 
تاأ�سي�س��ًا على ذلك جتاربهم 
يف البح��ث عن لغ��ة جديدة 
، وه��ذا البح��ث انت��ج جي��ًل 
حرر نف�س��ه ولغته من الطر 

قصيدة النثر رؤيا ونظرة 
جديدة الى الحياة 

وموقف منها ومن 
العالم .
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اجلاه��زة املتوارثة والتي قيده بها اولئك 
الذين ينتم��ون لروح ع�رش اآخ��ر، وانفتح 
الرحاب��ة  تتو�س��ل  تعبريي��ة  اف��اق  عل��ى 
بالفو�س��ى  التجري��ب  لت�س��ل  واحلري��ة 
الباحث��ة يف احلط��ام ع��ن ا�سل��وب جديد 

ملقاربة الوجود وال�سياء والتفا�سيل املفتوحة على 
حقيقة الن�س��ان ، واقتحامه احلياة والوقائع داجمًا 
املعي�ش باملتخيل يف م�سهدي��ة �سا�سعة تع�سف بها 
الهواج�ش م��ن كل اجلهات، جيل م��ن ال�سعراء الذين 
يحاول��ون دخ��ول مناطق جدي��دة لل�سعر ع��رب بوابة 
اللغ��ة، حماول��ًة لتاأ�سي���ش عامل �سع��ري ل يلتفت اىل 
خل��ف، بل يبحث يف ال��راث عما يحف��زه على القفز 
امام��ًا يف كتاب��ة ال�سعر احلداث��وي امل�ست�رشف افاق 

حتقق احلرية ال�سعرية املبدعة . 
ولع��ل الن�سو���ش ال�سعرية التي تط��رح على ال�ساحة 
وفل�سفي��ة  دللي��ة  دوائ��ر  �سي��اق  يف  تن��درج  الن، 
مت�سابك��ة يف �سل�سل��ة �رشدي��ة �سعري��ة ل تتوقف ال 
يف امل�ساه��د الت��ي يقطعها اليق��اع التفعيلي، وهي 
تت�س��كل من خ��لل بعدين: �سياقي يعم��ل على توايل 
اجلمل ال�سعرية دون توقف ، وراأ�سي يذهب اىل تعميق 

ه��ذه اجلمل ع��رب تكوين لغة 
�سعري��ة مت�سعة وخمتلفة عن 

املعهود ال�سعري . 
وه��ذه الن�سو���ش يف اغلبها 
اللغ��وي  للنظ��ام  تخ�س��ع 
املنك���رش ، والذي ُيعد مرحلة 
 ، ال�ساع��ر  ف��ن  متط��ورة يف 
كون��ه يوؤ�س�ش النظام اللغوي 

للن�ش على معنى املعنى ، اي على امل�ستر 
وامل�سمر ، وبهذا ل ميكن ان ندركه مبجرد 
قراءتن��ا ل��ه، اذ لبد م��ن تفكيك��ه واعادة 
اإنتاج��ه والوق��وف عن��د معج��م ال�ساع��ر 
وعن��د  للمف��ردات،  وا�ستعمال��ه  اخلا���ش 
�سبكة العلق��ات التي ين�سجها ال�سي��اق الن�سي ككل 
، فرمب��ا تكون ثم��ة قراءات وتاأوي��لت عديدة، وهذه 
يف ح��د ذاتها ميزة الن���ش الذي يو�س��ف بال�سعرية 
، وامله��م يف ذل��ك كل��ه ان ه��ذا النظ��ام اللغ��وي يف 
انزياح��ات دللت��ه و�سوره ل ي�سلم ل��ك نف�سه بي�رش 
و�سهول��ة ، فاأنت حتتاج اىل اكرث من قراءة ، وحتتاج 
اىل قطع اخلط امل�ستقيم املبا�رش الذي يو�سمه الكلم 
الع��ادي واملعنى املعجمي للمف��ردات ، وحتتاج اىل 
تعديل ال�سارات واملفهوم��ات املتعارفة واملتداولة 
وامل�سرك��ة بني الف��راد واىل خلق علئ��ق متغايرة 
م��ع الن�ش توازي العلئق والرتباطات التي �سارت 
تن�س��اأ بني مفردات الن���ش واألفاظ��ه وتراكيبه ، انها 
اللغ��ة اجلديدة لغ��ة الكت�ساف داخل اللغ��ة القدمية، 
ا�سف اىل ذلك ان هناك نظام لغوي اخر بداأ يظهر يف 
الن�سو�ش ال�سعرية الن هو النظام اللغوي الدائري ، 
وهنا جند انف�سنا ازاء تطوير 
يف النوع ولي�ش يف الدرجة 
فح�سب،  وهذا التطوير لي�ش 
الن���ش  �سم��ة غالب��ة عل��ى 
ب��ل   ، املعا���رش  ال�سع��ري 
جن��ده عن��د البع���ش منها، 
كون��ه نظ��ام لغ��وي معق��د 
بع�ش ال�س��يء يطرح الكثري 

قصيدة النثر ضالعة في 
تأسيس وعي جمالي 

بعيد المدى قواه التخيل 
وعماده ابتكار العالم

ادوني�ش
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م��ن الت�س��اوؤلت بالن�سب��ة للمتلقي ، وه��ي كيف تبداأ 
اجلمل��ة الدالة وكيف تنتهي، وم��ا العلقة الركيبية 
بني املف��ردات وال�سيغ، واين املكون��ات الظاهرة او 
امل�سم��رة القابلة للت�سكل يف الن�ش ، وكيف تت�سكل ، 
انها جميعًا ميكن ان ت�سري يف اكرث من اجتاه وحتمل 
العدي��د م��ن املفاتيح وبالتايل تخل��ق ارتباطات من 
وراء ذل��ك تع��ود اىل ال�سي��اق والنزياح��ات متعددة 
اخلط��وات والدرج��ات بني الدال واملدل��ول ، وهذا ما 
يفر���ش تعددي��ة القراءة مثلم��ا يفر���ش يف النهاية 
تعددية الحتمالت الناجتة عن هذه القراءات ، فنجد 
ان ن�سو�س��ًا ميك��ن تف�سريها واخرى ميك��ن تاأويلها 

وبع�سها يقف عند حدود احلد�ش . 
ولع��ل الراوب��ط الوثيقة ب��ني ال�سور ال�سعري��ة واللغة 
ميكنن��ا ان نزعم بان التغيري الذي يط��راأ على انظمة 

اللغ��ة وطبيعتها يجر اىل تغ��ري يف ال�سورة ال�سعرية 
ذاته��ا ، وتغ��ري يف خ�سائ�سه��ا وعلقاته��ا ، فم��ن 
يتتب��ع ال�سعر املعا���رش باملعنى الزمن��ي او الفني ، 
يج��د ان هذه الق�سائ��د تخ�سع ملفه��وم لغوي جديد 
يدور ح��ول رف���ش القواع��د وال�سراط��ات النحوية 
واهم��ال الرتباطات املنطقية بني املفردات،  ون�سق 
البني��ة الركيبية للجملة ، اي الغاء املعنى الدراكي 
والغ��اء ما ي�سمى بنظرية املعن��ى املحدود او الواحد 
من خلل ال�سعي وراء امل�سمر ، بحيث يتحول الن�ش 
اىل حزم��ة م��ن الحتم��الت والتاأوي��لت ، وبه��ذه 
التحولت والتبدلت يف الن�ساق اللغ������������وية ميكن 
ان ن��رى م�ستقبًل انظم�����������������ة لغوية جديدة متنح 
اللغ��ة ال�سع���������������ري��ة مزيدا من التدف��ق والتفاعل 

والتاأويل . 

المصــــــ�در : 

1.�سام��ي �سوي��دان ، يف الن�ش ال�سعري العربي ، دار الآداب ، 
بريوت ، 1989 م ، �ش54 . 

2.�سال��ح هوي��دي ، لعبة الن�ش – مقاربات نقدية يف ال�سعر 
 ، 2007م   ، ال�سارق��ة   ، الثقاف��ة والع��لم  ، دائ��رة  وال���رشد 

�ش141 . 
3.عز الدين ا�سماعيل ، ال�سعر العربي املعا�رش ، دار العودة ، 

بريوت ، 2007م ، �ش 42 . 
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م� هي قصيدة النثر؟

ا�سم��ه ق�سيدة النرث. هذا املختل��ط الأم�ساج، امل�ستبه 
في��ه، واملتناق���ش، اللقيط، ولكن اليتي��م اأي�سا، يثري 
ت�س��اوؤلت تتطل��ب مزي��دا م��ن التدقي��ق يف كل �سكل 
�سع��ري را�سخ يف اللغ��ة العربية، وخا�س��ة الق�سيدة 
العمودية وق�سيدة ال�سعر احلر. ق�سيدة النرث ل تطرح 
ال�س��وؤال "ما هو ال�سع��ر؟" فح�سب، بل اأي�سا واأكرث من 
ذل��ك، حتثن��ا عل��ى اأن ن�ساأل: "م��اذا ميك��ن اأن يكون 

ال�سع��ر باللغ��ة العربي��ة؟" هذا �س��وؤال ل يهت��م كثريا 
بتعري��ف ما هو مع��روف ومت��داول يف تقاليد قبلت 
من��ذ فرة طويلة التمييز الوا�س��ح جدا ما بني ال�سعر 
والن��رث. انه �سوؤال يف احتمالية طرحه قد يكون مثريا 

ومزعجا على حد ال�سواء.
ما هي بال�سبط ق�سيدة النرث؟ 

ه��ل �سبق ل��ك اأن واجه��ت �سيئا يدع��ى ق�سيدة ولكن 
يبدو وكاأنه نرث؟ على �سبيل املثال، رمبا تقراأ كلمات  
اأغني��ة، لكنها مكتوب��ة يف �سكل فقرة اأو فق��رات؟ اإذا 

قصيدة النثر العربية، مآالتها وطرائقها..
)رؤيـــــــة تأويليـــّــــة(

حــــــ�مت الحــــــــــ�ج
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كان الأم��ر كذل��ك، فاإن��ك �ستك��ون اأم��ام 
ق�سيدة نرث. ق�سيدة النرث، مثال على نوع 
هجني من الكتابة. ان ق�سيدة النرث حتدث 
عندما يكت��ب �سخ�ش ما ن��رثا با�ستخدام 
تقنيات ال�سعر، اأو يكت��ب �سعرا با�ستخدام 

تقنيات النرث.
قبل اأن نتمكن من فهم ما هي ق�سيدة النرث، من املهم 
اأن نفهم النرث وال�سعر كنوعني اأدبيني م�ستقلني. النرث 
ه��و اأي �سيء مكتوب بدون القيا���ش ال�سعري. ح�سنا، 
ه��ذا تعري��ف �سه��ل مبا في��ه الكفاي��ة، ولك��ن ما هو 

القيا�ش ال�سعري بال�سبط؟
قيا���ش ال�سعر اأو عيار ال�سعر هو اإيق��اع الق�سيدة. اإذا 
كنت قد �سمعت اأي من معلقات ال�سعر العربي ال�سهرية 
اأو اأحدث اأغنية هيب هوب عربية، هناك احتمال اأنك 
قد لحظت اأنهما رغم بونهما ال�سديد، ميتلكان اإيقاعا 
معين��ا ووزن��ًا وا�سح��ا. وي�ستند ه��ذا الإيق��اع على 
عوامل خمتلف��ة، مبا يف ذلك الأبح��ر ال�سعرية ال�سنة 
ع���رش يف العربية، وكذل��ك النرب والتقطي��ع وح�ساب 
التنف���ش يف ال�سعر العامي والق�سي��دة املغناة اأو يف 
�سعر ال�سلم والراب، وكذلك اإذا كان �سخ�ش ما ف�سل 

قراءة الكلمات ب�سوت عال.
هناك اأك��رث من عيار لل�سعر، بطبيع��ة احلال. وغالبا 
م��ا تك��ون الق�سائ��د مركب��ة من �س��ور وتوؤك��د على 
الأو�س��اف الب�رشي��ة، مبا يف ذل��ك ال�ستعارات، يف 
ح��ني اأن الن��رث ميي��ل اإىل الركي��ز عل��ى جوانب مثل 
ال�رشد وال�سخ�سيات واحلبك��ة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، 
ال�سعر يلعب كثريا على ال�ستفادة من اللغة بو�سفها 

نظام ت�سويت، با�ستخدام التكرار والقافية.

لإعادة �سياغة ذل��ك نقول: النرث هو �رشد 
ل يتتبع اأي اإيقاع، ويعتمد الكناية اأ�سا�سا. 
يف ح��ني اأن ال�سعر هو الإيق��اع وال�سورة 
امل�ستن��دة اىل اللغة. فما هي ق�سيدة النرث 
اذن؟ الأم��ر ب�سيط جدا. ق�سي��دة النرث هي 
اأي �س��يء يجمع بني ه��ذه العنا�رش يف قطعة واحدة 
م��ن الكتاب��ة! اإذا كن��ت تري��د تعريف��ا اأك��رث �رشامة، 
ق�سي��دة الن��رث ه��ي ال�سعر ال��ذي ل يكتب عل��ى �سكل 
اأبيات، ويحتوي على باق��ي �سمات ال�سعرية الأخرى 

مثل الإيقاع وال�ستعارات.
اذن، الن��رث: يكت��ب يف فق��رات. يحكي ق�س��ة بدل من 
اأن ي�س��ف �س��ورة اأو ا�ستع��ارة. عموم��ا لدي��ه كناية 
وحبك��ة لأجل املعنى. ال�سع��ر: يكتب يف اأبيات ح�سب 
مقاي�س��ات ال�سعري��ة. يرك��ز عل��ى ال�ستع��ارات التي 
حتركه��ا ال�سورة. وقد يك��ون مت�سمنا بع�ش ال�رشد، 
ولك��ن قد يك��ون مهم��ا يف اإي�س��ال املعن��ى اأو قد ل 
يك��ون. ق�سيدة النرث: تكتب يف نظ��ام الفقرات. تركز 
عل��ى ال�سور وال�ستعارات. حتت��وي كنايات �رشدية. 

تعتمد  على اللعب باللغة، وتقنيات مثل التكرار.

 لمـــ�ذائية  قصيـدة الـنـثـر؟

   ح�س��ب ب��روك هورف��ث، نق��ل ع��ن فرادي���ش، �سوت 
ق�سيدة النرث العربية الأقوى، فاإّن النرث )باإيقاعاته، 
وا�ستعمال��ه لف�س��اء ال�سفح��ة ال��خ( يق��ّدم اإمكانات 
ينبغ��ي لل�سع��ر اأن ميتلكه��ا اإذا كان ل��ه اأن يحتف��ظ 
مبكانت��ه كا�ستعم��ال للغة ي�ستغّل اأق�س��ى اإمكاناتها 
.ونح��ن ق��د نلج��اأ لق�سي��دة الن��رث اذا كان��ت بع���ش 

بروك هورفث 
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مقا�س��د اأو تاأث��ريات ق�سائ��د معّينة ل حتت��اج اأو ل 
تقدر على ا�ستخدام م�سادر ال�سعر املوزون بكاملها. 
كرتي��ب الأبي��ات، التفاعيل. ال��خ. ولذل��ك عليها اأن 
تتجاهله��ا اأو ت�ستبدلها مبلمح اأخ��رى ملئمة اأكرث 
للن��رث. اإّن ق�سي��دة النرث تق��ّدم نف�سها ك�س��كل متحرر 
ن�سبيا م��ن التقاليد والع��ادات ال�سائ��دة، مرثيًة بهذا 
حرية الإبداع، والتحّرر من اجلدية، والقيود املقبولة، 
والوعي الذاتي باأدب منتج. اإّن ق�سيدة النرث ت�ستطيع 
اأن تق��ّدم الو�سائ��ل املمكن��ة لقول ما ل���م يعد ممكنا 
قول��ه، وكذلك ما مل ُيق��ل بع�د، متيح��ة بذلك املجال 
لدخ��ول اأنواع متع��ّددة من املحتوى )غ��ري ال�سعري( 
وهذا ال�سياق يغتن��ي بطبيعة ق�سيدة النرث الهام�سية 
اأ�سل، مّما ي�سّجع على حميمية التوا�سل والإكت�ساف 
الذات��ي: ق�سيدة الن��رث بو�سفها و�سيل��ة لروؤية وقول 
�سيء جديد، تكونه. كذلك، وما زلنا مع هورفث، فاإّن 
ق�سيدة الن��رث كاأداة اكت�ساف جمايل قد تكون فّعالة 
يف تق�س��ي ال�سع��ر عن طري��ق اأح��كام خمتلفة، وعن 

طري��ق اأ�سل��وب م��ن "النحو 
" خمتل��ف عّما هو عليه يف 

كتابة ال�سعر املنظوم.
لك��ن براأي��ي ف��اإن م��ن اأه��م 
الأ�سب��اب الت��ي تدعون��ا اإىل 
الن��رث  ق�سي��دة  ملاذائي��ة 
اإّن ق�سيدة النرث  وراهنيتها، 
تتي��ح لن��ا اأن تتخّل���ش م��ن 
الف��خ الإيديولوجي املرتبط، 
وال��ذي ارتبط طوي��ل، ب�سعر 
التفعيل��ة العربي. اإّن ق�سيدة 

الن��رث ت�سّجع الق��ارئ على امل�سارك��ة ك�رشيك خّلق 
لي���ش فق��ط يف ا�ستخل�ش املعنى، واإمّن��ا يف تف�سري 
الن���ش كق�سي��دة. اإّن ق�سيدة النرث تتي��ح لل�سعري اأن 
ينتع���ش و�سط ن��رث الوج��ود. واأخ��ريا، ف��اإّن لق�سيدة 
النرث الق��درة ب�سكل خا�ش عل��ى ملحقة امل�سمرات 

احلداثوية ونوايا ما بعد احلداثة، وما بعد بعدها.

  شيء من ت�ريخ قصيدة النثر

رغم كل ما مت من ت�سكيك يف اأنها لي�ست اأول من كتب 
ق�سي��دًة وفق معاي��ري ال�سعر احل��ر، واأن هناك الكثري 
من التجارب الفردية قبلها، تبقى نازك امللئكة هي 
املوؤ�س�ش الأول لل�سعر احلر، ح�سب عبد القادر اجلنابي، 
واأ�س��م �سوتي اليه، لأنها اأول من نقل جتارب اإيجاد 
�س��كل �سع��ري متحرر م��ن بع�ش القي��ود التي مل يعد 
له��ا معنى، من حيز التجري��ب غري الواعي اإىل ف�ساء 
التجري��ب الواع��ي واملق�سود، واط��لق ت�سمية عليه، 
مواجه��ة  فت��ح  وبالت��ايل 
املعطي��ات.  م��ع  طويل��ة 
فالق�سدية ه��ي الأ�سا�ش يف 
كل �س��يء. ولوا�سع الت�سمية 
لكنه��ا  املوؤ�س���ش.  دوره 
بيئ��ة  يف  ترب��ت  ك�ساع��رة 
حمافظة، وكامراأة يف و�سط 
اأدبي ذك��وري، مل ي�سمح لها 
النفت��اح التجريب��ي املهدد 
للراث الذي فر�سته اأو�ساع 
املا�سي،  الق��رن  خم�سينات 

ان الخلل االساسي في 
المناقشات حول الشعر 

الموزون والشعر الحر 
وقصيدة النثر والنثر 

الشعري يكمن أساسا 
في ضحالة المعرفة 

الشعرية.
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اإل اأن ترت��د، اأن تتقوق��ع يف م��ا اأجرحته من جتديد 
واأن تتوق��ف عند الأ�س�ش الأوىل )ع��دم اللتزام بعدد 
ثابت م��ن التفعيلت، حتويل البيت م��ن �سطرين اإىل 
�سطر، مزج تفعيلت بحر بتفعيلت بحر اآخر، الوقفة 
حيث يري��د ال�ساعر حتى نهاية املعن��ى، ن�سف نظام 
الروي وجعل ال�سوت متنقل، عدم خ�سوع املو�سيقى 
للوزن واإمنا حلالة ال�ساعر النف�سية، التدفق..(، جاعلة 
م��ن هذه الأ�س�ش الأوىل قيودا خليلية جديدة، ولي�ست 
نق��اط انطلق نح��و حرية اأكرب، ب��ل اأ�سبحت خائفة 
حت��ى مما قامت به من ك�رش لبع���ش القيود، ذلك اأن 
"اإىل حتكيم ال�سكل يف  اأكدت نازك،  "كلَّ ميٍل"، كما 
املعنى يغي��ظ ال�ساعر املعا�رش ويتح��داه". وبالفعل 
�َسع��ر ال�سعراء اجلدد وعلى راأ�سه��م توفيق �سايغ، ثم 
حمم��د املاغ��وط واأن�س��ي احل��اج، ب���رشورة التو�سع 
يف اإمكاني��ات ال�سعر احلر وك���رش كل قيد �سواء اأكان 
عرو�سي��ا باملعن��ى الكل�سيكي للكلم��ة اأو بقيا�سات 
�سعر التفعيلة حتى طفق��وا "ينبذون الأوزان القدمية 
نب��ذا تاما"… وهكذا، يق��ول اجلنابي، و�سعت نازك 
امللئك��ة من خ��لل حتري��ر الأوزان وتليينها، بذرة 

لقيط �سيكون له ا�سم حركي: "ق�سيدة النرث".

شيئ من ت�ني��ت 
قصيدة النثر

لك��ي تك��ون �ساع��ر ق�سيدة 
ن��رث حديث��ا وحداثي��ا يجب 
ان تك��ون �ساع��را ل��ك روؤي��ا 
خا�سة للعامل ومتتلك طاقة 

اخلل��ق الفن��ي. دون ذل��ك، يقول اأدوني���ش، ميكن لكل 
م��ن يعرف الكتابة ان يكتب وفقا لتكنيك معني يتيح 
ل��ه ان يدرج ا�سم��ه بني كتاب احلداثة. وي��ا للب�ساعة 

اآنذاك: ب�ساعة احلداثة وب�ساعة الكتابة.
)3-2( ان ق�سي��دة الن��رث كمث��ل البح��ور والوزان، 
ما ه��ي ال اآلة، باملعن��ى الذي كان اب��ن ر�سد ي�سف 
املنهج ردا على الذي��ن كانوا يتهمونه باأنه ي�ستخدم 

املنهج الر�سطي يف التفكري.
ق�سي��دة الن��رث يف اللغ��ة العربية وق�سي��دة النرث يف 
اآداب المم الخ��رى ل يجمع بينهما ال ال�سم الواحد 
او اجلن���ش الدب��ي الواح��د. لكن ما اعظ��م الفروقات 
ال�سعري��ة بينها وما اكرث التباين��ات الفنية واأعمقها. 
ق�سي��دة الن��رث العربية تف��رق عن غريه��ا بخوا�ش 
ومزايا يفر�سها بدئيا فرق اللغة وال�ستغال اللغوي.

ال�سع��ر  ال�سا�س��ي يف املناق�س��ات ح��ول  ان اخلل��ل 
املوزون وال�سعر احلر وق�سي��دة النرث والنرث ال�سعري 
يكمن اأ�سا�سا يف �سحالة املعرفة ال�سعرية، ويف النظر 
الأعم��ى كما ي�سمي��ه اأدوني�ش واملتاأت��ي من التحزب 

والتع�سب. وهذا هو البلء كما يقول اجلرجاين.
ال�سعر �سكل وتقنية. ق�سيدة النرث كذلك. ابتكر اأ�سكالك 
اخلا�سة بك ع��رب تقنيات ترتادها بكرا وتلفظها بعد 

ذلك.
ال���رشاع م��ع اللغ��ة ورمب��ا 
ال�س��دام بحاجزها ال�سميك 
مب�سكل��ة  ي�سم��ى  م��ا  ع��رب 
املثنيات،  وم�ساألة  الإعراب، 
وال�سم��اء  وال�سمائ��ر 
اأ�سا���ش  ملم��ح  املو�سول��ة، 

المسيحيون وجدوا 
في النثر مرآَة ُهوية، 

ولغة مشتركة تجمعهم 
كأقليات في العالم. 



22
/2
02
0

31 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ف ا
مل

يف النظ��ر والتاأريخ لق�سيدة النرث. يو�سف 
اخلال اأمنوذجا. لكن  اأدوني�ش على العك�ش 
م��ن يو�س��ف اخل��ال مل يكن ي��رى ان اإلغاء 
الإع��راب )الخت�سا�ش باحل��رف الخري( 
وحركات��ه يطور اللغ��ة العربية ويجددها، 
اإلغ��اءا خلا�سي��ة  ذل��ك  ان يف  ي��رى  ب��ل 
اأ�سا�سي��ة م��ن خوا�سه��ا البياني��ة تتعل��ق 

بطبيعة العلقات بني الكلمات وال�سياء.
ل ف�س��ل ول اأف�سلية ب��ني اللفظ واملعنى. 
اأف�سلية اللف��ظ توؤدي اىل معر���ش األفاظ، 
معر���ش  اىل  ت��وؤدي  املعن��ى  واأف�سلي��ة 
حكم��ة. وه��و يف احلال��ني ف�س��ل خاطئ، 

يج��زاأ م��ا ل يتج��زاأ، وما يق�س��ده اأدوني�ش ه��و بنية 
اخلطاب ال�سعري.

نظرية الإذابة عن��د اأدوني�ش نقل عن دلئل العجاز 
للجرجاين، جديرة بالنتباه اأي�سا: ال�ساعر من ياأخذ 
قطع��ا من الذهب اأو الف�سة فيذيب بع�سها يف بع�ش 
حت��ى ت�سري قطعة واحدة وتك��ون املزية ال�سعرية ل 
يف امل�س��رك العام لفظا ومعن��ى، بل يف خ�سو�سية 
ه��ذه الإذاب��ة، اأي يف الأ�سل��وب الذي ه��و �رشٌب من 
النظ��م وطريقٌة فيه. وميث��ل اجلرجاين على ذلك بهذا 
البيت ال�سهري للنابغة الذبياين: ك�اأن مثاَر النقع فوق 
روؤو�سنا واأ�سياَفنا ليٌل تهاوى كواكبه.. فيقول ان هذا 

البيت كلٌم واحد نتيجٌة لحتاد املعنى.
ثم��ة تكني��ك اآخر �سه��ري اعتم��ده يف ق�سي��دة الفراغ 
عرب حيل��ة وزنية: خ��رج يف هذه الق�سي��دة اأدوني�ش 
عل��ى نظام ال�سطرين وال�سط��ر الواحد. ا�ستخدم �سطرا 
واح��دا م�ستق��ل كاأنه فا�سل��ة، و�سطر ال�سط��ر نف�سه، 

فا�ستعمل حينا تفعيلة واحدة ل�سطر واحد 
اأو لبي��ت واح��د، وحينا تفعيلت��ني اأو اأكرث، 
وفق��ا للتنا�سب اليقاعي. ومل يكن معتنيا 

بالقافية عناية خا�سة.
كان يو�سف اخلال قد ن�رش يف العدد الول 
من جملة �سعر عام 1957 ق�سيدته احلوار 
الأزيل وه��ي اأول ق�سي��دة عربي��ة حديث��ة 
موزون��ة وفقا للنظ��ام اخلليل��ي التفعيلي 
لكنها خالية متاما من القافية. والق�سيدة 
يف �سياق النقا�ش الذي كان دائرا حول ما 
�سمي بال�سعر احلر، ح��دث بنائي ايقاعي، 
واأك��رث تقدم��ا يف ه��ذا الطار م��ن جميع 
الق�سائ��د الت��ي كان��ت ق��د كتب��ت حتى ذل��ك الوقت، 
على ذم��ة ما كتبه اأدوني�ش يف كتاب��ه "ها اأنت اأيها 
الوقت". وتعد هذه الق�سيدة النموذج الأول ملا �سمي 
فيم��ا بعد بالق�سي��دة املدورة. مبا يعن��ي ان التدوير 
كان ج�رشا �سغريا للولوج اىل ق�سيدة النرث. لكن ذلك 
حت��ى على يد اأك��رب �ساعر عربي ت���رشف فيه واأنتج 
�سع��را عظيما، األ وهو ح�سب ال�سيخ جعفر، مل ي�ستطع 
الذهاب اىل اأبعد يف اخلطوة، ل يف اجتاه ال�سعر احلر 

التفعيلي، ول يف اجتاه ق�سيدة النرث.

يديولوجي� قصيدة النثر شيئ من اأ

يف معاجل��ة ه��ذه امل�ساأل��ة )اإ�سكالي��ة ق�سي��دة النرث 
ووظيفته��ا الت�اري�خي���ة( وه��ي م�ساأل��ة حا�سمة يف 
اأّي��ة ممار�س��ة تاأويلي��ة، ينبهنا جوناث��ان مونرو اىل 
اأّنه��ا حتم��ل اأهمي��ة خا�س��ة تتمث��ل مبي��ل ق�سي��دة 

نازك امللئكة 

عبد القادر اجلنابي
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الن��رث اإىل الإحي��اء اجلزئ��ي 
للأ�س��وات ال�سائع��ة، الت��ي 
داأب��ت اأجي��ال م��ن الكّت��اب 
والنّق��اد على اعتبار كلمها 
و�رشاعاته��ا  الن��رثي 
اليومية- ال���رشاع من اأجل 
�سلط��ة الكلم- غ��ري جديرة 
برهن��ت  لق��د  بالإهتم��ام. 
ق�سيدة النرث خلل تاريخها 
الق�سري ن�سبيا )عربيا وحتى 
عامليا( عل��ى ان�سغال فائق 
بالعامل النرثي للمو�سوعات 

املادية يف احلياة اليومية ويف ان�سجامها مع التوّتر 
ال��ذي يلّمح اإليه اإ�سمها مالت ق�سي��دة النرث اإىل اإلزام 
نف�سه��ا- على نحو مبا�رش وغ��ري مبا�رش- لي�ش فقط 
بال�رشاع��ات اجلاري��ة داخل الن��وع الأدبي باملعنى 
الإجم��ايل ال�سّيق، بل اأي�سا بال�رشاع��ات ال�سيا�سية 

الأكرث جلء يف حقلي اجلندر وال�رشاع الطبقي. 
ولأّنه��ا ن��رث و�سع��ر مع��ا ولأّنه��ا لي�ست ن��رثا و�سعرا 
فقط فاإّن ق�سي��دة النرث هي موقع املواجهة على حد 
عبارة بارب��اره جون�سون بني الداخل واخلارج حيث 
يته��ّدد الإنهي��ار جمم��ل التماي��ز بني الن��رث وال�سعر، 
اإّنه��ا اأي�سا املوقع الذي ي�سهد ا�ستم��رار التمايز رغم 
ذل��ك، و�سواء حتدثنا ع��ن كلمتي " ن��رث" و"ق�سيدة" 
اأو حت��ى عن انهيار الكلمت��ني يف م�سطلح فران�سي�ش 
ل�سبح��ي  والرجم��ة  )نرثي��دة(،   Proème ب��وجن 
حدي��دي، فاإّن ق�سيدة الن��رث تعتمد يف وجودها ذاته 
لي�ش على الف��ارق املتوا�سل بني امل�سطلحني الذين 

يعّرفانه��ا فح�س��ب، بل على 
حالة التعار���ش املتوا�سلة 

بينهما اأي�سا.
عل��ى  الت�سدي��د  ه��ذا  مث��ل 
امل�سم��ون ك�سم��ة تكويني��ة 
حمّددة لل�سكل يرتدي اأهمية 
خا�س��ة يف حال��ة ق�سي��دة 
الن��رث بو�سفها الن��وع الذي 
يتمّي��ز جزئيا بن��درة ن�سبية 
ال�سكلي��ة  املتطلب��ات  يف 
كم��ا اأ�سار ت��ودوروف. ومن 
ال�سي��اق  ه��ذا  يف  املفي��د 
الع��ودة اإىل م��ا فعلته جريترود �ستاي��ن حني اأعادت 
كتاب��ة ال���رشاع بني الرج��ال والن�س��اء ك�رشاع بني 
الن��رث وال�سعر. �رشاعات اجلن��در والنوع الدبي هذه 
يعرّب عنه��ا ن�ش �ستاين مبو�سوعات التدبري املنزيل 
الت��ي ل تكون جم��رد علم��ات على اإخ�س��اع املراأة 
جن�سيا فح�سب بل على اإخ�ساعها الإقت�سادي اأي�سا. 
ومن��ذ بداياته��ا الأوىل تكّهن��ت ق�سي��دة الن��رث بنوع 
م��ن التقاب��ل اجلديل ب��ني الن��وع الدب��ي وال�رشاع 
الجتماع��ي. ان حتّول بودلري م��ن ال�سعر اإىل ق�سيدة 
اليديولوجي��ا  ب�سلط��ة  اإق��رار  بب�ساط��ة  ه��و  الن��رث 
املقرن��ة بالطبقة اجلديدة ال�ساع��دة، اإذ اأّن النرث يف 
له  منت�سف القرن التا�سع ع�رش بات النوع الذي تف�سّ
الربجوازي��ة بو�سوح وبتحّوله اإىل ق�سيدة النرث كان 
بودل��ري ي�ساطر البورجوازية انت�سارها ويو�سع حقل 

هيمنتها لي�سمل ميدان الغنائية املقّد�ش �سابقا. 
الن��رث الآن يحتّل اأر�ش ال�سع��ر وفتوحاته هذه ميكن 

إذا كانت قصيدة الوزن 
مجبرة على اختيار 

األشكال التي تفرضها 
القاعدة أو التقليد 

الموروث، فإّن قصيدة 
النثر حّرة في اختيار 

األشكال التي تفرضها 
تجربة الشاعر الشخصية. 
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اأن ُت��رى كر�س��ق جم��ايل لنت�س��ار الربجوازية على 
الأر�ستقراطي��ة. وهك��ذا تكون ق�سيدة الن��رث يف اأيام 
بودل��ري ق��د اأ�س��دت خدم��ة اإيديولوجي��ة كدليل على 
الإنت�سار النرثي للطبقة املالكة لمتياز النرث مثلما 
هي دليل ال�سورة الذاتية ال�سعرية للربجوازية مقابل 
خي��لء الإر�ستقراطي��ة وادعاءاته��ا. ويختت��م مونرو 
حديثة قائل اإّن مقاومة موت ق�سيدة النرث تكمن يف 
الطم��وح الذي ج�ّسدت��ه منذ بداياته��ا الأوىل لإيجاد 
حل نهائي لنزاعات اجلن��در والطبقة والنوع الدبي 
تلك التي توا�سل الإعتماد عليها يف حتقيق وجودها 
ذاته اإذا �ساءت اأن تكون اأكرث من جمّرد �سكل فارغ. 

عود على ت�نيك في قصيدة النثر

كان بودل��ري اأول من اأخرج ق�سي��دة النرث كم�سطلح، 
م��ن دائ��رة النرث ال�سع��ري اإىل دائ��رة الن���ش: الكتلة 
املوؤط��رة. هذا ما يقوله اجلناب��ي يف معر�ش حديثه 
عن موا�سفات ه��ذا النوع الأدبي. ويوا�سل قائل ان 
ق�سي��دة النرث ولدت عل��ى الورق��ة اأي كتابيا، ولي�ش 
كال�سعر على ال�سفاه، اأي �سفويا. مل ترتبط باملو�سيقى 

كال�سع��ر ومل يقرح كتابه��ا اأن ُتغّنى، ول 
ميكن اأن ُتق��راأ ملحميا اأو ب�سوت جهوري 
يحافظ على الوقفة الإيقاعية القائمة بني 
بي��ت واآخر/ �سط��ر واآخر كم��ا يف ق�سائد 
ال�سعر احلر التفعيلي. اإن غياب التقطيع اأو 
الت�سط��ري يف ق�سيدة النرث ي�سكل علمتها 
الأ�سا�سي��ة. ففي النظم احلر، يف نهاية كل 
�سط��ر اأو بي��ت يكون ف��راغ البيا�ش، وهذا 

البيا�ش هو حلظة تنف���ش اإيقاعي �رشوري جلمالية 
الق�سيدة امل�سّطرة،كما يتغري فيها الإيقاع من �ساعر 
اإىل �ساع��ر ب�سبب ه��ذه الوقفة يف �س��ري الإيقاع. هذا 
البيا���ش مين��ح الق�سي��دة احل��رة هيئته��ا ال�سعرية، 
بينم��ا ق�سي��دة الن��رث تكت�س��ب هيئته��ا وح�سوره��ا 
ال�سع��ري من بني��ة اجلملة وبناء الفق��رة... والبيا�ش 
غ��ري موجود اإل يف نهاي��ة الفقرة التي جتعل القارئ 
م�ستم��را يف الق��راءة حت��ى النهاية. علين��ا األ نن�سى 
اأي�سا اأن "ال�سعر" كلمة عامة و�ساملة ميكن اأن تطلق 
عل��ى اأي �س��يء، بينما كلمة ق�سيدة ت��دل على وجود 

م�ستقل، بناء لغوي قائم بذاته.
ميك��ن ل�ساع��ر ق�سي��دة النرث اأن يب��داأ م��ن اأي مدخل 
ي�س��اء: "كان يام��ا كان... " "عندم��ا كن��ا... "، "ذات 
ليل��ة، عندما.... ".. املدخ��ل اإذن �سهل جدا، كما يقول 
عب��د الق��ادر، بينم��ا ال�سع��ب يف ق�سي��دة الن��رث هو 
اخلروج منها، اأي نهاية الق�سيدة. ل يكفي اأن تعرف 
كي��ف تبداأ فح�سب واإمن��ا عليك اأن تعرف كيف تخرج 

من، اأي تختم، الق�سيدة، كما يقول روبرت بلي. 
)3-3( تكم��ن �سعري��ة ق�سي��دة الن��رث، ح�س��ب اأه��م 
�سعرائه��ا الع��رب ونقاده��ا ومنظريه��ا، عب��د القادر 
اجلناب��ي، يف املك��ون الأ�سا�س��ي الذي 
من خلله ميكننا اأن مُنيز ق�سيدة النرث 
عن باقي الكت��ل والن�سو�ش والأ�سعار 
اإن��ه اللغر�سي��ة )والبع���ش  النرثي��ة. 
باملجاني��ة(.   gratuité يرج��م 
brièv -  وبالت�ساف��ر مع الخت�سار
té، )وه��و نتيج��ة تقاط��ب عن�رشي��ن 
ق�سي��دة  داخ��ل  يعم��لن  اأ�سا�سي��ني 

يو�سف اخلال 
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 intensité الن��رث،كل وفق حركته؛ قاعدته: احل��ّدة
حي��ث ال���رشد املتحرك ب��ني جمل��ة واأخ��رى، ي�سدنا 
ب�سل�س��ة واح��دة م��ن البداية حت��ى النهاي��ة دون اأي 

تباطوؤ(، نح�سل على ق�سيدة نرث حقيقية متكاملة. 

ت�ريخ�نية قصيدة النثر

اإذا كان��ت ق�سيدة الوزن جمربة على اختيار الأ�سكال 
الت��ي تفر�سه��ا القاع��دة اأو التقلي��د امل��وروث، ف��اإّن 
ق�سي��دة النرث حّرة يف اختيار الأ�سكال التي تفر�سها 
جترب��ة ال�ساعر ال�سخ�سي��ة. وهي من ه��ذه الناحية، 
تركي��ب ج��ديل رح��ب، وح��وار ل نهائ��ي ب��ني ه��دم 
الأ�س��كال وبنائها. يقول اأدوني�ش اإن الإيقاع اخلليلي 
خا�سي��ة فيزيائية يف ال�سع��ر العربي. هذه اخلا�سية 
ه��ي الط��رب، يف الدرج��ة الأوىل. وه��ي، م��ن ه��ذه 
الناحية تقّدم لّذة للأذن اأكرث مّما تقّدم خدمة للفكر.

الذهني��ة القدمية ذهني��ة متّيز بني الأن��واع، وترغب 
يف اأن يظ��ل النظام الهند�س��ي �سائدا يف ال�سعر والفن 
بعام��ة، كم��ا كان �سائدا يف املا�س��ي. لذلك ترى يف 
ق�سيدة النرث لقيطا خميفا، وخملوقا م�سّوها ل ميكن 

اأن يعي�ش .
ل �س��ّك اأّن ال�سع��ر يف ن�ساأته 
ذو �سل��ة باملو�سيق��ى. فق��د 
يف  ال�س��وت  تك��ّرر  كان 
وت�ساوي  منتظم��ة  فوا�س��ل 
يف  املو�سيقي��ة  اللحظ��ة 
الأبي��ات اأو تواقته��ا، ي�سّهل 
القدمية.  ال�سعري��ة  الراني��م 

لك��ن يف ق�سيدة النرث، اي�س��ا، مو�سيقى. لكّنها لي�ست 
مو�سيقى اخل�س��وع للإيقاعات القدمي��ة املقّننة، بل 
هي مو�سيقى ال�ستجاب��ة لإيقاع جتاربنا املتمّوجة 

وحياتنا اجلديدة - وهو اإيقاع يتجّدد كل حلظة.
هن��اك عوامل كث��رية مّهدت، م��ن الناحي��ة ال�سكلية، 
لق�سيدة النرث يف ال�سعر العربي ح�سب اأدوني�ش. منها 
التح��ّرر م��ن وحدة البي��ت والقافية ونظ��ام التفعيلة 
اخلليل��ي. فهذا  التح��ّرر جعل البيت مرن��ًا وفّر به اإىل 
النرث. من هنا اخلطورة يف ق�سيدة النرث. فمن ال�سعب 
اأن يك��ون الن�س��ان �ساع��را  �سحيح��ا يف الن��رث، لأّن 
حت��ّرره من قوالب جاهزة وقوانني موروث��ة، يفر�ش 
علي��ه اأن يخل��ق قوانين��ه الفني��ة امللئم��ة، واخلل��ق 
بحري��ة، اأ�سع��ب جّدا، من اخلل��ق بقواع��د معّين�ة. اإّن 

ق�سيدة النرث خطرة، لأّنها حّرة .يقول اأدوني�ش.
والآن، اإذا كان البيت هو الوحدة البنائية يف ق�سيدة 
الوزن، فما هي الوحدة يف ق�سيدة النرث؟ اجلواب هو 
اأّن الوحدة هنا ه��ي اجلملة، هذه الوحدة املتمّوج��ة. 
م��ن هنا تخل��ق ق�سيدة النرث اإيقاع��ا   جديدا ل يعتمد 
عل��ى اأ�سول الإيق��اع يف ق�سيدة ال��وزن. وهو اإيقاع 
متنوع يتجّلى يف التوازي والتكرار والنربة وال�سوت 

وحروف املّد وتزاوج احلروف وغريها.
ع��امل  الن��رث  ق�سي��دة  اإّن 
كامل، منظ��م، جميع اأجزائه 
متما�سك��ة، كامل��ة بذاته��ا، 
حتمل معناه��ا وغايتها.فل 
ميكن اأن ن�سم��ي �سفحة نرث 
مهم��ا كانت �سعري��ة، تدخل 
اأو يف �سفح��ات  يف رواي��ة 

قصيدة النثر، 
مثال على نوع هجين 

من الكتابة.
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اأخرى ، ق�سيدة نرث.
عل��ى �سوء هذا كل��ه، يح��ّدد اأدوني�ش لق�سي��دة النرث 

اخل�سائ�ش التالية:
اأول يج��ب اأن تك��ون �سادرة ع��ن اإرادة بناء وتنظيم 
واعي��ة: فتكون كل ع�سويا، م�ستقل. تكون ذات اإطار 
معنّي. وهذا ما يتيح لنا اأن منّيزها عن النرث ال�سعري 
الذي هو جمّرد مادة، ميكن بها بناء اأبحاث وروايات 
وق�سائد.فالوح��دة الع�سوي��ة خا�سي��ة جوهرية يف 
ق�سي��دة الن��رث. فعليه��ا، مهما كانت معق��دة، اأو حّرة 
يف الظاهر، اأن ت�سّكل كّل وعاملا مغلقا، واإّل اأ�ساعت 

خا�سيتها كق�سيدة.
ة  ثاني��ا ه��ي بناء فني متمي��ز. لي�ست رواي��ة ول ق�سّ
ول بحثا، مهما كان��ت هذه الأنواع �سعرية. فق�سيدة 
الن��رث ل غاي��ة له��ا خ��ارج ذاته��ا، �سواء كان��ت هذه 
الغاية روائية اأو اأخلقية اأو فل�سفية اأو برهانية. واإذا 
هي ا�ستخدمت عنا�رش الرواية اأو الو�سف اأو غريها، 
فذلك م���رشوط باأن تت�سامى وتعلو بها لغاية �سعرية 
خال�سة. فهناك جمانية يف الق�سيدة، حيث ل تتقّدم 
ة اأو الرواية اأو امل�رشحية  نح��و غاية اأو هدف، كالق�سّ
اأو املقالة، ول تب�سط جمموعة من الأفعال اأو الأفكار، 

بل تعر�ش نف�سها  ككتلة لزمنية.
ثالثا الوحدة والكثافة، فعلى ق�سيدة النرث اأن تتجّنب 
الإ�ستط��رادات والإي�س��اح وال���رشح، وكل ما يقودها 
اإىل الأنواع النرثي��ة الأخرى. فقوتها ال�سعرية كامنة 
يف تركيبه��ا الإ�رشاق��ي، ل يف ا�ستطراداتها. ق�سيدة 
الن��رث اإذن �سامل��ة، جمانية، كثيف��ة ذات اإطار مغلق، 

مقفل على نف�سه. اإّنها عامل من العلئق.

قلي�ت وقصيدة النثر االأ

ولأّنه��ا تك�سف بق��وة الرغبة الطوباوي��ة التي تتمّلك 
الأدب واملجتمع يف فتح نف�سه على الأ�سكال ال�سابقة 
املق�ساة م��ن اخلط��اب اأو املجموع��ات الإجتماعية 
املرتبط��ة به، ف��اإّن ق�سي��دة النرث، ح�س��ب جوناثان 
مون��رو، تقّدم فر�س��ة فريدة لدرا�سة اجله��ود الرامية 
اإىل ا�ستيع��اب الأقليات والن�س��اء وال�سود واملهّم�سني 
والطوب��اوي  الإيديولوج��ي  باملعني��ني  ال�سابق��ني 
للكلمة. اإن كل حماولت كتابة ال�سعر با�ستخدام النرث 
الأوىل كان خلفها �سعراء م�سيحيون ويهود عرب. فقد 
وجد ال�سعراء امل�سيحيون يف النرث كاأداة لقول ال�سعر 
ع��دَة فر�ش يف فر�سة: فكتبه��م املقد�سة تعتمد على 
ه��ذا الن��وع وحماكاتهم لها تعن��ي ارتباطهم الوثيق 
بكتبهم ومقد�ساتهم، كما اأنهم وجدوا فيه مراآَة ُهوية، 
ولغ��ة م�سرك��ة جتمعهم كاأقلي��ات يف العامل العربي 
دون احلاج��ة للنف�سال بلغة اأخ��رى، بالإ�سافة اإىل 
اأن��ه الراب��ط ال��ذي كان يجمعهم بنظرائهم م��ن اأبناء 
دينه��م يف املجتمع��ات الغربي��ة، اإن ال�سع��ر املنثور 
كان بوؤرة الهوية لهذه الأقليات امل�ستتة بني هويات 
متع��ددة: هويتها العرقية العربي��ة، وهويتها الدينية 
امل�سيحي��ة اأو اليهودية. وكما ينق��ل لنا الناقد عادل 
الزه��راين راأي��ه املعتم��د عل��ى مطارح��ة �ساموئيل 
موريي��ه بخ�سو�ش ق�سيدة النرث عند العرب، نرى اإن 
ثمة اأ�سلوبني �سيطرا على الأجنا�ش التي تراوحت بني 
ال�سعر والنرث هما الأ�سلوب الذي تاأثر بالقراآن الكرمي 
املقد���ش. فاملح��اولت  بالكت��اب  املتاأث��ر  والآخ��ر 
الت��ي اعتم��دت الأ�سل��وب الأول اأو حاول��ت املزاوجة 
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ب��ني الأ�سلوب��ني ف�سلت م��ن وجهة نظ��ر مورييه، اأما 
تل��ك املح��اولت التي حاك��ت الأ�سل��وب الإجنيلي اأو 
التورات��ي فقد حازت جناحًا ملحوظ��ًا. ويربر موريه 
لهذا بق��درة كتاب الأ�سلوب الأخ��ري على احلديث عن 
عواطفه��م بحري��ة وب��ث اأفكارهم بو�س��وح بينما مل 
ي�ستطع الآخرون الذين اعتمدوا الأ�سلوب القراآين ذلك؛ 
لأن ه��ذا الأ�سل��وب الأخ��ري يعتمد اعتم��اداً كليًا على 
التعقي��دات البلغية مما يعيق ه��ذا التدفق العاطفي 

ومينع ا�سر�سال الأفكار يف الن�سو�ش. 

المعنى وقصيدة النثر

هنالك الكثري من عدم اجلدوى يف البحث عن وظائف 
مزعومة لق�سيدة النرث اأو غايات مر�سومة لها. فاإننا 
ك��ي جنيد قراءة ق�سيدة ن��رث معينة لي�ش لزامًا علينا 
اأن نفه��م معناه��ا، ذل��ك اإن ال�سع��ر ل يحتم��ل فك��رة 
النجاح. فالل�سو�ش وحدهم كما يقول �سارل بودلري 

هم املقتنعون ب�رشورة جناحهم.  
ب��ني عاملنا هنا والآن والعامل البديل تراوح حقيقة 

ال�سع��ر الذي ه��و حقيقي اأكرث م��ن اأي �سئ، وحقيقته 
هذه ل تبني ال يف عامل بديل. ومن هنا تتاأتى اأهمية 
مكان��ة ال�ساعر حي��ث التدمري هو متظه��ره الرئي�سي. 
راً. ولكي يكون  ف��اأن تكون �ساعرا يعني اأن تكون مدِمّ
ه��ذا الع��امل موج��وداً يج��ب ان يفع��ل ال�ساع��ر فعله 

الأ�سلي: التغيري. 
ال�سعر ن�ساط ع�سوائي. هذا �سحيح، لكنه يحتوي على 
عدد من الإمكانات اأكرب بكثري مما يحتويه اأي ن�ساط 
موج��ه. ان ال�سعر الزائف هو الذي يت�سمن اإفراطًا يف 
التعب��ري عن املعن��ى بدل من عر�سه ب�س��ورة �رشية. 
وكم��ا يوؤك��د اح��د النق��اد ف��اإن املعن��ى املبا�رش يف 

الق�سيدة هو جزوؤها الكدر غري ال�سايف.
اإن اأي��ة ثقافة تريد ان تك��ون اإن�سانية، عليها ان تعيد 
لل�سع��ر مكانت��ه و�سم��وه. ففي عامل مزح��وم بالتوتر 
والقل��ق والرقب والريب��ة والمتهان، ويف ظل و�سع 
تتعر���ش فيه كرام��ة الإن�سان اىل امتح��ان قا�ٍش، ل 
�سئ اكرث م�سايقة لل�ساعر م��ن ف�س���������������ول اأولئك 
الذي��ن �سي�ساألون��ه ع��ن م�������عن��ى ق�سيدت��ه ومغزى 

�سعره.

مص�در ومراجع: 

مت العتماد والقتبا�ش بالإحالة اىل اأعمال الكتاب التايل ذكرهم بل ترتيب: يو�سف اخلال، عبد القادر اجلنابي، نازك 
امللئكة، جربا اإبراهيم جربا، اأن�سي احلاج، اأدوني�ش، عادل خمي�ش الزهراين، حكمت احلاج، هانز روبرت ياو�ش، والر 
بنجامني، جوناثان مونرو برجمة �سبحي حديدي، بروك هورفث برجمة �رشكون بول�ش، ميغان برايور، تزفيتان 

تودوروف، بربارا يوهن�سون، بيللي مايلز، توفيق �سايغ، كمال خري بك، �سوزان برنارد برجمة زهري جميد مغام�ش.
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ان النظ��ر اإىل الن���ش وقراءت��ه كت�سكي��لت تقودن��ا 
بال���رشورة اإىل الك�س��ف عن طبيع��ة انتاجية املعنى 
في��ه، فه��ذه املقارب��ة جت�س��د ق�ساي��ا م�سرك��ة بني 
الن�ش ومتلقيه، وعلى الرغم من اختلف الت�سكيلت 
���� ب�سبب اختلف املعطي��ات  � بني ما يق�سده الن�ش 
وم��ا ي��راه املتلق��ي يف البع�ش م��ن جوانبه��ا اإل اأن 
الكث��ري م��ن الإحالت املعن��ى هي م�سرك��ة وتلتقي 
عن��د نقاط كث��رية تتحكم فيه��ا عوامل خفي��ة تكر�ش 
له��ذه النتاجي��ة، الت��ي �ستك��ون نقط��ة اللتقاء بني 

طريف العملية البداعية )الن�ش / القارئ (
   فالقيا���ش امله��م يف ه��ذه املقارب��ة ه��ي تاأ�سي�ش 
�سراتيجي��ة تك�سف لنا عن طبيع��ة املعنى، لكون ان 
البن��اء اأو الت�سكيل ال�سعري يقدم �سبكة من املعطيات 

الظاه��رة اأو امل�سم��رة ليك�س��ف لنا ع��ن طبيعة هذه 
املعطي��ات واآلي��ة ا�ستغالها، ومن هن��ا ميكن القرار 
مبدئي��ا اأن ح�سور الختلف يتمف�س��ل ل باملتوقع 
اأو املاأل��وف فح�سب، ب��ل يف امل�سمر الذي يتجلى اإثر 
عملي��ة ا�ستدللي��ة تتح��ول اإىل من��وذج قرائي مثايل 
�سيك��ون طريقًا مهم��ًا بالك�سف عن املعنى من خلل 
ه��ذه املقارب��ة، ولذل��ك تعم��ل مقارب��ة الت�سكيل يف 
اجتاه��ني مهمني ه��و الك�سف عن طبيع��ة املعطيات 
الن�سي��ة م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة ثاني��ة جت�س��د لن��ا 

اخل�سائ�ش الختلفية للن�ش.
   وامللح��ظ  اأي�س��ًا اأن املقارب��ة الت��ي تك�س��ف ع��ن 
ف�س��اء املعن��ى من خ��لل الت�س��كل الن�س��ي  تعك�ش 
ال�سعي اجلاد لبيان طبيعة الختلف لغر�ش حتقيق 

قصيدة النثر
شبكة المعطيات وانتاجية المعنى

 
م�جــــــــد الحســـــن
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حتول �سعري، ومن هنا فان ق�سيدة النرث هي جت�سيد 
له��ذا ال�سع��ي لتحقي��ق ماهية الخت��لف، ولو ركنت 
اإىل عك���ش ه��ذا الت�س��ور ت�سب��ح جم��رد ن�سو�ش ل 
تنط��وي على اأي قواع��د اختلفية تبع��ده عن هيمنة 
النموذج / الأ�س��ل )ال�سكل ال�سع��ري التقليدي(، كما 
اأن الك�س��ف ع��ن املعن��ى وجتلياته ه��و بالك�سف عن 
امل�سم��ر الن�سقي، وهن��ا يتبادر اإىل الذه��ان : �� هل 
ان ق�سي��دة النرث ا�ستثمرت املقولت الن�سقية لتك�سف 
ع��ن خ�سي�ستها الختلفية، اأم ه��ي جمرد �سدى ل 
يغ��ادر هيمن��ة النم��وذج، وللإجابة عن ه��ذا ال�سوؤال 
�ستك�سف عن��ه املمار�سة الجرائي��ة لبع�ش ن�سو�ش 
ق�سي��دة النرث لنتبني من خللها عمق الختلف من 
ت�سطيحه، وان ه��ذه املقاربة �ستك�سف لنا عن كيفية 
ت�سكي��ل الن���ش بالقدر ال��ذي يجعله م��ن حيث كونه 

�سكًل خمتلفًا غادر النموذج/ الأ�سل.
   اإن املعن��ى ال�سعري لب��د اأن ينطوي على معطيات 
وا�سح��ة اأو م�سمرة، فال�سع��ر عك�ش جميع الجنا�ش 
الدبي��ة يرك��ن اإىل الت�سفري ول ميك��ن ادراكه اإل عن 
طري��ق ك�س��ف )قرائ��ي( واع، ويب��ني ه��ذا الق��ول اأن 
املقارب��ة الن�سقية تتحكم من قري��ب اأو بعيد بتحليل 
للو�س��ول  املعن��ى  بل��ورة  يف  وامل�سارك��ة  الن���ش 

ل��ه،  اخلفي��ة  املقا�س��د  اإىل 
واخلل�س��ة ان املعنى ين�ساأ 
عن الختلف يف املقاربات 
الن�سقية وكذلك اآليات البناء، 
وبالت��ايل ل اعتبار لق�سيدة 
النرث اإل باخت��لف امل�سمر 
ا�س��كال  م��ن  �سبق��ه  عم��ا 

واأمناط �سعرية، ومن هنا ميكن اإدراك مفهوم مقاربة 
البن��اء ودوره يف ا�ستنطاق املعنى من خلل الك�سف 
عن امل�سمر من املعطيات، وهنا اأي�سًا ندرك الكيفية 
الت��ي �سيتك��ون عليه��ا ق�سي��دة النرث الت��ي تفر�ش 
الخت��لف، غري اأن امللحظ اأن تل��ك املقاربة ترتبط 
ارتباط��ًا عميق��ًا بك�سوف��ات املتلق��ي ال��ذي يح��اول 
احل�سول على كيفيات كثرية م�سمرة، ولذلك ل بد اأن 
يلج��اأ اإىل املقت�سيات الت�سكيلي��ة والبنائية التي ولد 
فيه��ا الن�ش، وان هذه املقت�سيات متكن املتلقي من 
اأن يعي��د انتاج املعنى الذي ميكن��ه من الو�سول اإىل 

الق�سد امل�سمر وفقًا حل�سور الختلف.
  لذل��ك ت�سبح املقاربة النقدية وفقا للت�سور ال�سابق 
مرتبط��ة بفه��م املتلقي للن���ش وتاأويل��ه، ولعل تلك 
املقارب��ة اأي�س��ًا متكّن��ه م��ن امل�سارك��ة النتاجي��ة 
للن���ش، ف��اذا ما اردنا ان نفه��م اأو نك�سف عن الن�سق 
امل�سمر فان تلك املقاربة كفيلة بهذا الك�سف، ولذلك 
تبق��ى ه��ذه املقاربة هي كفيل��ة باإمكان��ات ال�ساعر 
الذي ي�سمر، وق��درة املتلقي الذي ي�سعى اإىل الك�سف 
ع��ن معطيات ل حم��دودة ن�سنفها على انها عنا�رش 
الن���ش و�سياقه وروؤاه، ان )املعنى( بهذه الدرجة من 

الأهمية يتيح لنا معرفة الن�ش ووعيه ال�سعري. 
  اإن بي������ان طبيع��������������������ة 
معطيات��ه  وح��دود  املعن��ى 
وخ�سائ�سه الن�سية تتوقف 
على خا�سية الت�سكيل، لكون 
الأو�س��ع  املج��ال  الت�سكي��ل 
يف ظه��ور املعن��ى وحراكه، 
الطرف��ان  يب��دو  ولذل��ك 

أن الكشف عن 
المعنى وتجلياته هو 
بالكشف عن المضمر 

النسقي 
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يح��ددان  تداخلهم��ا  وان  متداخ��لن، 
�سورة الن�ش وهيئته �سبه النهائية، ويف 
تقديري ان الك�سف ع��ن جوهر ال�سعر هو 
بالك�سف عن هذه العلقة التداخلية التي 
يكتمل يف �سوئها الوعي ال�سعري، و�سبط 

بنيته بجميع م�ستوياتها التي �ستكون متاآلفة بنائيًا 
والتي �ست�سهم يف الإجناز الفني للن�ش.

   اإن عملي��ة بن��اء الن���ش تتدخ��ل يف وع��ي الن���ش 
ودميومته، كما اأن��ه يجذب املتلقي لغر�ش الت�سعيد 
م��ن وت��رية ه��ذا البن��اء، ولأن ق�سي��دة الن��رث اأك��رث 
ال�س��كال ال�سعري��ة تنوع��ًا يف املعن��ى والدلل��ة، بل 
واأكرثها غمو�سًا لأ�سباب �سنعاينها يف هذا املبحث، 
مم��ا �سار لزام��ًا ان ينتخب هذا ال�س��كل متلقيًا  يعي 
ه��ذه ال�سكالية وه��و ينقب عن طبق��ات املعنى من 
خ��لل فهمه لطبيعة الت�سكيل ال�سعري ووفقًا لأدوات 
اإجرائي��ة فاعل��ة، فاملعن��ى ال��ذي يري��ده الن���ش هو 
و�سيلة لبيان علقته بالواقع كما اأنه اأداة لكت�ساف 

العامل وفهمه.
    كما ل ميكن التنكر لأهمية اللغة ودورها يف �سناعة 
املعن��ى، اإذ اأن التعب��ري واملق�سدي��ة يف حمتواهم��ا 
ال��دليل ل يخرجان عن منظومة الدور الآنف، ولذلك 
تبق��ى اللغ��ة يف �سريورته��ا وحراكها له��ا فاعليتها 
يف انتاجي��ة املعن��ى وما ينطوي علي��ه من مفاهيم 
ووظائ��ف ت�سب يف �سالح ال�سع��ر ومكوناته، ولذلك 
يّع��د املعنى و�سيلة فاعل��ة يف جوهر هذه املكونات، 
مما يبقى جوهر املعنى هو جوهر الراكيب اللغوية.
  اإن احتاد الراكيب اللغوية مع اآليات الت�سكيل ياأخذ 
م��داه العميق يف املعنى، وكاأن املعنى يقوم بتوزيع 

اأدوار الطرف��ني، في�سب��ح املعن��ى وجود 
ن�ش �سعري واجلوهر املهم يف لغته، كما 
ان املعن��ى ن�س��اط توا�سل��ي ل��ه فاعليته 
يف الت�سكي��ل ال�سعري، فه��و  يتعدد بتعدد 
اللغوي��ة وتراكيبه��ا، وه��ذا  الت�سكي��لت 
التداخ��ل ي�ستن��د علي��ه ال�ساعر لغر���ش ت�سكيل مادة 
تعبريية تتمظهر فيها الدللت والرموز ال�سعرية، ول 
ريب فان املعنى ه��و و�سيلة متظهر اللغة وفاعليتها 

ال�سعرية.
  اإذن طبيع��ة الركيب اللغوي يك�سف عن خ�سو�سية 
)اللغ��ة  الطرف��ني  مقا�س��د  تتحق��ق  مم��ا  املعن��ى، 
مبدياته��ا  العلق��ة  ه��ذه  تتاأ�س���ش  ول  واملعن��ى(، 
الدللية والرميزية اإل ع��ن طريق اخلطاب ال�سعري، 
فب��ات حتقيق املعن��ى ن�ساطًا �سعري��ًا بت�سكيل لغوي 
ميي��زه ع��ن بقي��ة اخلطابات، فم��ن وظيف��ة اخلطاب 
ال�سعري وخ�سو�سيته انه ل يعرب عن مدلولت لغوية 
مبا���رشة، بل يعرب عن مدل��ولت )ما ورائية(، ينبغي 
عل��ى املتلقي ان يقوم بعملي��ات تاأويلية للك�سف عن 
جوهره��ا، ومن ه��ذا املنطلق مل يع��د الن�ش ال�سعري 
جم��رد تراكيب فح�سب، ب��ل هو الكيفي��ة التي يرتب 
عليه��ا توظي��ف ه��ذه الراكي��ب امل�سحون��ة برم��وز 
ودللت، وم��ن هنا تاأت��ي حماول��ة التاأويل لغر�ش 

الربط بني هذه الراكيب وحمولتها ال�سعرية. 
   فت�سكي��ل الن�ش يف جمم��ل ابعاده وروؤاه هو �سدى 
ملعطي��ات تو�س��ف عل��ى انه��ا �سياغ��ات تعبريي��ة 
له��ا تاأثريه��ا يف طبيعة النت��اج ال�سع��ري ودورها 
اإح��الت  ه��ي  فاملعطي��ات  الن���ش،  �سناع��ة  يف 
الن���ش،  ف�س��اء  داخ��ل  وتتقاط��ع  تتداخ��ل  ن�سي��ة 

جوليا كر�ستيفا 
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وم��ن ه��ذا املنطل��ق ت�س��ف 
الن���ش  كر�ستيف��ا(  )جولي��ا 
م��ن  يرك��ب   " اأن��ه  عل��ى 
م��ن  ف�سيف�سائي��ة  تركيبي��ة 
وان   ،  )1( ال�ست�سه��ادات" 
جوه��ر )ال�ست�سهادات(  هي 
الإحالت التي تنفتح عليها 
وكيفي��ة  الن�سي��ة  الن�س��اق 

ت�سكله��ا الت��ي يفر�سه��ا التعال��ق الن�س��ي، ومن هذا 
املنطل��ق ميك��ن الك�س��ف ع��ن خ�سو�سي��ة الت�سكي��ل 
وطبيعة البناء ال��ذي تتمظهر فيه م�ستويات املعنى، 
وان ه��ذه املحاول��ة الجرائي��ة ل تتح��دد مبب��ادئ 
)التنا�ش(، بالقدر الذي حتاول فيه الك�سف والتاأكيد 
عل��ى �سبكة املعطيات وتقابلته��ا الن�سقية مع بيان 
اآلي��ة ت�سكلها داخ��ل الن�ش من خ��لل معاينة بع�ش 
الن�سو���ش ال�سعرية، مبعنى ر�س��د انتقال املعطيات 
م��ن ن�سق )اخلارج( اإىل ن�سيج الن�ش،  وبيان الكيفية 
التي تت�س��كل بها لت�سبح ان�ساق ن�سية مفتوحة على 

احتمالت )قرائية وتاأويلية( متعددة.
   كم��ا ان هذه الإحالت تلغي احل��دود الفا�سلة بني 
املعط��ى والن���ش، مما يعن��ي ان الن���ش مفتوح على 
ان�س��اق كثرية تكم��ن فاعليته��ا بح�س��ب ا�ستثمارها 
)الن�س��ي(، ولذلك فان الن�ش بح�س��ب ت�سور )رولن 
ب��ارت( " هو ن�سي��ج م��ن القتبا�س��ات واملرجعيات 
والأ�سداء " )2( ولذلك ت�سبح املعطيات مطلبًا ن�سيًا 
ل بد من توظيفه مبا يتنا�سب وعوامل الن�ش ال�سعري، 
فهن��اك ن�سو���ش تبقى )اأ�سرية( املعط��ى وتركن اإىل 
تراكيب��ه وقوانينه، ومنها تفك )اأ�رشها( لتحقق روؤى 

وجوه��ر  تتماه��ى  خا�س��ة 
)املفارقة(، كما ان معمارية 
يف  تاأثريه��ا  له��ا  الن���ش 
التعامل مع �سبكة املعطيات 
الت��ي تنت��ج عنه��ا تقابلت 

ن�سقية.
     تبق��ى وظيف��ة املعطيات 
يف قدرتها على احداث نقلة 
)م�سموني��ة( يرتكز عليه��ا اخلطاب ال�سع��ري، وهذه 
النقلة تقابلها قدرة )تركيبية( ل بد اأن ين�سجها وعي 
�سع��ري يعرف جمم��ل اإحالتها، فالتقاب��ل املتبادل 
ب��ني �سبكة املعطيات وما ينبث��ق عنها من ان�ساق ل 
ب��د وان تتماهى وق��درة الن�ش بو�سف��ه حامًل لهذا 
التقاب��ل، الذي له القدرة على تغيري املعطى والتحرر 
م��ن قوانينه واخت��زال الكثري م��ن خ�سائ�سه والذي 
يجعل��ه اأكرث �سعة عل��ى حمل )معن��ى(، اإذن منظومة 
املعطي��ات وخ�سائ�سها ومقوماته��ا مل تكن مبعزل 
ع��ن منظومة الأن�س��اق، ومن هنا تت��م عملية تركيب 

الن�ش.
  يت�س��كل اخلط��اب ال�سع��ري م��ن اأبنية متع��ددة، لذا 
ي�سب��ح الن���ش املجال ال��ذي متار���ش وتتموقع فيه 
جمم��ل ال�سبكات التي ه��ي مركبات ن�سية، ومن هنا 
ندرك ان الن�ش هو عملية انتاجية يتم فيها ا�ستثمار 
وتوزي��ع تلك ال�سب��كات والت��ي تكون ملئم��ة لبنية  
الن�ش الكلية، كما ان حتولت املعطيات ل تقوم كلها 
عل��ى درجة واحدة يف النتاجية الن�سية، فلكل ن�ش 
ف�س��اءه ومنطه الذي نوؤ�رش في��ه خ�سائ�سه، فالن�ش 
يعي��د ت�سكي��ل املعطيات لإث��ارة طاقته��ا الإيحائية 

وظيفة الخطاب الشعري 
وخصوصيته انه ال يعبر 

عن مدلوالت لغوية 
مباشرة، بل يعبر عن 
مدلوالت )ما ورائية( .
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الكامنة، مم��ا تتجاوز املعطي��ات يف الن�ش طابعها 
املتعني اإىل ن�سق يتفجر من خلله املعنى والدللت 
الكامنة خلفه، اإذن العملية النتاجية يف الن�ش تعيد 
توزيع املعطي��ات وتغيري دللتها املدركة، وهذا ما 
ميكن بيانه اجرائيًا يف ن�ش ال�ساعر )منذر عبد احلر(

لنا اأي�سًا
قمر ي�سيل على �سفاه الفجر

واأراجيح
ت�سللت من القلق

ودخلت �� مع الريح �� لأحلمنا )3(
  ان الن�س��ق املتعني يف املقطع ال�سابق الذكر لل�ساعر 
)من��ذر عب��د احلر(  يبني لن��ا طبيع��ة املعطيات التي 
تعام��ل معه��ا، فهن��اك ح�س��ور املقوم��ات الواقعية 
بكثافة، وم��ن هنا تتحكم الأن�س��اق يف اجناز الن�ش 
وفتح جماًل للتاأوي��ل، ف�)القمر والأراجيح( بو�سفها 
معطي��ات مدرك��ة وذات فاعلي��ة واقعي��ة حتولت اإىل 
ان�س��اق مترك��زت يف ثيم��ة )القل��ق(، اإذ انه��ا ت�سللت 
بطريق��ة مغايرة جعل��ت مفردة )لن��ا( مقرونة بدافع 

التتابع الذي برز دللته املقطع الثاين:
لنا ...

�سواقي ... وفواني�ش
وخمتباآت خلف اأ�ساٍح

وذنوب
�سماواتها من خ�سب

وقوافل
حتمل ال�رشار

وقتلى معتدلون
وموا�سم

تكور الوقت
وتختم املدن بالتكرار )4(

  ان تتاب��ع املعطي��ات م��ن قبيل )�سواق��ي، فواني�ش، 
ذن��وب، قواف��ل .. األ��خ( املقرون��ة مبف��ردة )لن��ا(، قد 
�سّع��دت من حراك الن�س��اق وت�سظيه��ا، فدخلت تلك 
املعطي��ات يف م�س��ار يتجلى فيه امل�س��ري الإن�ساين، 
امل�س��ري، املعل��ق بوقت تتك��ور فيه م�س��ارب املوت، 
فالن���ش ا�ستثمر دللة املعطيات مبا يتوافق وحركة 
الن�س��اق فيه، ولذلك نراه يعود من حيث ابتداأ، وهذه 
احلركة خا�سية ن�سية من �ساأنها ملحقة املعطيات 
بتتابعه��ا وتداخله��ا، الت��ي ت�سه��م ب�س��كل كب��ري يف 
تنام��ى )املعن��ى( ال��ذي ي�س��ري اإىل تنام��ي الفكار، 
فالن���ش قائ��م على )التوت��ر( الذي ي��وؤدي اإىل حراك 

)املعنى( وجدليته النتاجية.
   نلم���ش يف الن�ش ال�سابق الطاب��ع التعميمي الوارد 
يف معطياته، وهذا التعميم عبارة عن ت�سورات يدعو 
فيها  الن�ش املتلقي اإىل ربطها، وان القا�سم امل�سرك 
له��ذه الدع��وة ه��ي �سم��ري )لنا( ال��ذي �س��ار مركزاً 
دلليًا ج��اء من اأجل احلفاظ عل��ى تتابع املعطيات، 
مم��ا يت�سح اأن املعطى تو�سيف ظاهري، وان الن�سق 
ت�سور �سمني، مم��ا يقت�سي يف الن�ش ال�سعري دمج 
العن�رشي��ن لغر���ش اإح��كام انتاجي��ة املعن��ى فيه، 
فالن�ش ال�سابق ويف مقاطع��ه الآتية نلحظ انتقاله 
م��ن املعط��ى اإىل الدللة، وهذا النتق��ال يجري على 
وت��رية واحدة على الرغ��م من انه يت�سع��ب اإىل �سعب 

كثرية تقوده مفردة )لنا(:
لنا ... اأي�سًا

من يدل القطيع اىل اخلرائب
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ويجهز على النار
****
لنا ... 

اأن نوؤثث الليل
كلما تن�سج احلرب

****
لنا

ان ن�سلمها املدن  )5(
   اأكدنا على اأن الن�ش يف �سبكة معطياته يجري على 
وترية واح��دة، ولكن��ه يت�سظى اإىل )�ُسع��ب( متنوعة، 
واأن  ه��ذا التن��وع قاده تك��رار )لنا(، وه��ذه الطريقة 
عد من  البنائي��ة التي تعتم��د )التكرار( املق�س��ود ت�سّ
املعن��ى لتت�سظ��ى دللت��ه، فبعد مف��ردة )لنا( يتغري 
املعط��ى، فهناك )خرائب( وكذلك )نار/ حرب(، وكل 
هذه املعطيات وغريه��ا هو لتاأكيد حقيقتني، الأوىل 
تتعل��ق بالبن��اء الن�سي من خ��لل تن��وع معطياته، 
والثاني��ة تتعلق باآلي��ة التكرار بو�سفه��ا الفعل الذي 
ي�سع��د من املعنى ويحدث التوازن بينه وبني كثافة 
املعطي��ات، واحلقيقت��ان هم��ا ج��زء م��ن متطلب��ات 
اخلط��اب ال�سعري ال��ذي يعط��ي دوراً مهم��ًا لهند�سة 

الن�ش يف بنائه وت�سكله.
املعطي��ات  طبيع��ة  ان    
وت�ساكلته��ا ل ب��د ان تت�سم 
باملع��اين  م�سحون��ة  بلغ��ة 
احلداثي  فالن�ش  والدللت، 
الن��رث  ق�سي��دة  وح���رشاً 
تعتم��د اأهمي��ة بنائه��ا على 
الت��ي  الدللي��ة  الكثاف��ة 

جتعل الن�ش ي�ستثمر ع��وامل تعبريية حتقق املفارقة 
ب��ني  خ�سو�سي��ة املعط��ى وعوامله املدرك��ة، وبني 
املعن��ى وف�ساءاته غري امل�رشوط��ة التي تتقاطع مع 
خ�سو�سية املعط��ى، ومن هذا التقاط��ع يتك�سف لنا 
طبيع��ة انتاجي��ة الن�ش الت��ي تعتم��د املفارقة، كما 
ان ه��ذا ال�سن��اد )العلئق��ي( ب��ني �سبك��ة املعطيات 
وانتاجي��ة املعنى تدفع الن���ش ال�سعري لبناء عامله 
اخلا���ش املغاير للماأل��وف، وان هذا الأم��ر ل يتعلق 
بال�سبك��ة الآنف��ة، بل باعتم��اد الت�س��اكل الذي ميّكن 

الن�ش من توليد معنى مغاير.
    اإن ال��ذي نري��د تاأكيده من خلل الإج��راء ال�سابق، 
اإن ق�سيدة الن��رث يف تعاملها مع منظومة املعطيات 
وبال��ذات احلياتية تخ�سع ه��ذه املعطيات اإىل �سبكة 
معقدة من البناء والت�سكيل، فال�سعر " ي�سعى للإحاطة 
بهذه التجربة والتعبري عن اأبرز معاملها. وهو اإذ يقوم 
بذل��ك اإمن��ا يدخل غمار احلي��اة، جنب��ًا اإىل جنب مع 
الن�سان لكت�ساف امل�ستجدات الطارئة. وهكذا تظهر 
قيم��ة ال�سعر باعتباره ن�سو�سًا ت�سيء ما غار داخل 
التجربة )...( وتظهر قدرته يف اختزان دللت عديدة 
ترم��ز اإىل ه��ذا اأو ذاك من مناحي احلي��اة. مبعنى اأن 
ال�سعر يقوم هنا على اختزال 
التجربة ال�سعرية يف كلمات 
  " وتركي��ز  بدق��ة  م�سوغ��ة 
)6( تخت���رش م�سار التجربة 
احلياتية مبختلف معطياتها 

وفاعليتها وروؤاها.  
    لق��د بّين��ا �سابقًا ان هناك 
م��ع  التعام��ل  يف  روؤيت��ني 

اللغة تعبير عن رؤيا 
الشاعر ومواقفه من 
عناصر الوجود ، فإّننا 

اليمكن أْن ندرس سمات 
أحدهما دون َرصد اآلخر.
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املعط��ى، روؤي��ا حمكومة بعامل��ه ، واأخرى 
مفارق��ة له وان تكن ق��د انطلقت منه، ويف 
كل احلالني ندرك امل�ستوى الدائي للمعنى 
ال�سع��ري، فاملعطي��ات بو�سفه��ا مدركات 
له��ا جت�سيده��ا الن�سو�س��ي، الت��ي تتمركز 

بني الواقع واملتخيل، وان امل�سك مب�ستوياتها تعتمد 
عل��ى طاقة اللغ��ة ومقت�سياتها بالرمي��ز والبلغ، 
التي تنحو منح��ى )الت�رشي��ح( اأو )الت�سمني(، ومن 
هنا ندرك ان كل الطرق تقود اإىل الن�ش على اختلف 
امناط��ه وخطاباته، وه��ذا الأمر ل ميكن ان يكون اإّل 
بعد ا�ستنط��اق الن�ش، وبيان الكيفي��ة التي تدار بها 

جممل املعطيات.   
  ان الن���ش ال�سع��ري ُيظه��ر ال�سل��ة ب��ني الإن�س��ان 
ومعطيات��ه الواقعية، وه��ذه ال�سلة تقوم على ا�سا�ش 
م��ن التفاع��ل ال��ذي يكت�س��ب اأهميت��ه يف اخلا�سي��ة 
البنائي��ة للن�ش، كم��ا ان املعطيات عل��ى الرغم من 
ت�ستته��ا ل بد اأن تعمل على وح��دة الن�ش ومتا�سكه، 
كم��ا ان علق��ة املعطي��ات بع�سها م��ع بع�ش حتدد 
وفق��ًا ملقت�سيات البن��اء وتتفاعل �سم��ن �سياقاته، 
به��ذا الت�سور نفه��م الفاعلي��ة احلقيقي��ة للمعطيات 
ومتركزاته��ا البنائية التي تقوم على جدلية التفاعل 
بني املكونات الن�سية، فاملعطيات متثل اخل�سي�سة 
الأك��رث ح�س��وراً يف بن��اء الن���ش، وه��ذا م��ا ميك��ن 
معاينت��ه يف ن���ش ال�ساعر )اأحم��د اآدم(، الذي نر�سد 

فيه تنوع معطياته وكما جاء يف مقطعه الأول:
اأترى �� يا �ساحبي �� �سارعًا ؟

الرحام عزفت نحيبًا
اأ�سمرت الكلمة حداء ل يغيب 

الليل الذي يتثاءب عن قرب
هل تراه ؟

نزف مروءته جنومًا عاقراً
ووىل حافيًا )7(

خا�سي��ة  نلم���ش  املقط��ع  ه��ذا  يف     
التج��اور ال��دليل ب��ني )ال�س��ارع/ الرح��ام(، وهي 
تنزف )نحيب��ًا(، وبني )الليل/ العاق��ر( الذي مل يكن 
مبالي��ًا بدلل��ة )يتث��اءب(، وان هذا التج��اور اعتمد 
�سبك��ة م��ن املعطيات تعمل على تعمي��ق بناء الن�ش 
وف�ساءه واعطاءه قدرة على تفعيل املعنى، فالن�ش 
ومن��ذ البداية ي�سعر املتلقي بوجود مرتبك يعك�ش لنا 
واقع��ا ان�سانيًا ماأزوم��ًا، اإذن دللة فع��ل )ال�سوارع( 
وم��ا يجاوره من دلل��ة ت�سب يف ثيم��ة )الليل( هي 
الت��ي حتدد موقع الإن�سان يف احلياة، على الرغم من 
اأن املقطع توغ��ل يف التجريد ولكنه عّول على طاقة 
الت�س��اوؤل ال��ذي تعال��ق م��ع فاعلي��ة املعطيات ويف 

مقاطع الن�ش اللحقة التي تغريت فيها الدللت :
ماذا ترى الآن ؟

النور الكثيف
من ج�سده تناثرا

الطيور تنقر حبات من ال�سم�ش
هل اأعيد امل�سهد ؟

احتاج اإىل نهار لأكمل يومي
م�سبحة الليل ل تنتهي )8(

  ان الن���ش من خ��لل �سبكة معطياته ل يرى جدوى 
م��ن احلياة، وعل��ى هذا الت�سور نلم���ش ذات التجاور 
ال��دليل املنطل��ق من اأ�سئل��ة حتكم املعن��ى الذي هو 
املح�سلة النهائية بني املعطى وطبيعة البناء، ولعل 

اأحمد ادم
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بل��ورة حركة املعطي��ات يف هذا الن���ش هو لتحقيق 
مقا�س��ده ان�سجام��ًا وحت��ولت وع��ي ال�ساع��ر الذي 
يح��اول الك�س��ف عن معان��اة اإن�ساني��ة متظهرت يف 

البحث عن )وطن(، وهذا ما يوؤكده املقطع الأخري:
فلتقم يا اأول الروؤيا

ما اأجمل احتفاظي باملدى
ولون الأر�ش يتبدد

ومثلما المطار
ت�سقط اأيامي

خطى بحمرة الع�سق
حتى اأبدو اأمامي

وطنًا ...
راأى ولدة كل �سيء )9(

  ان املعطيات التي ابتداأت من ال�سارع مروراً بالليل، 
وم��ا يتعقبها م��ن  متواليات اأخرى، ق��د حتولت اإىل 
اأن�س��اق ن�سية جتلى فيها خط��اب اإن�ساين يبحث عن 
وط��ن ي��رى ولدة كل ال�س��يء، فالن���ش ت�س��كل م��ن 
حم�سلة العلقات بني املعطيات وجتاورها الدليل، 
مما �سارت م�سلمات ن�سية لها ح�سورها الفاعل يف 
بن��اءه، لقد اع��ادة الن�ش اإنتاج املعطي��ات الواقعية 

مب��ا يتنا�سب وف�س��اءه البنائي وحّولها 
انفتاح��ه  اأف��كار حقق��ت  اإىل جمموع��ة 
يف تعددي��ة �سياقية اأ�سف��رت عن جوهر 

املعنى الكامن فيه.
  جتدر ال�سارة هنا اأن ق�سيدة النرث �سعت 
يف بنائها اإيل زعزعت املعايري الواقعية 
وتوظيفه��ا توظيفًا مفارق��ًا، فهي تقوم 
بتفكي��ك املعطي��ات وجتميعها يف بوؤرة 

تتنوع فيها اخل�سائ�ش الدللية، كما ان هذا التوظيف 
ي�سع��ى اإىل  تغيري الثوابت ال�سعرية عند املتلقي الذي 
ي�ستم��د علقته بال�سعر من مرجعيته التي حددها له 
امل��وروث ال�سعري والذي هيمن عل��ى ذاكرته، ولذلك 
فان هذا ال�س��كل ال�سعري يعتمد جمموعة تقنيات يف 
تعامله مع �سبكة املعطي��ات، ولذلك تتعالق عنا�رش 
م��ن جم��الت خمتلف��ة وم�ستوي��ات متع��ددة وتتحد 
فيما بينها لر�سم اطار عام يخ�سع اإىل وعي وجتربة 
ال�ساع��ر ويف حدود امل�رشوع التحديثي الذي ي�ستلزم 
ع��دم التعامل مع املعطيات كما هي، بل يتعامل مع 

متغرياتها التي تتخلق داخل ن�سيج الن�ش.
   م��ن اخل�سائ���ش اللفت��ة يف ق�سي��دة الن��رث ويف 
ح��دود ا�ستثماره��ا للمعطي��ات ه��ي الك�س��ف عن ما 
وراء املعط��ى، اإذ ميّكنه��ا ه��ذا الك�س��ف م��ن ا�سف��اء 
ابع��اداً دللي��ة وترميزي��ة جدي��دة متّك��ن الن�ش من 
ادراك خ�سائ�س��ه البنائية يف انت��اج معنى مفارق، 
اإذن هن��اك تلزم ومتازج بني املعطى والبناء يحرر 
املعنى ال�سعري من كل القيود، ويكون له القدرة على 
ال�ستجابة غري املقيدة، كما انه يبقى قابًل للتفاعل 
والنم��و امل�ستم��ر ليحق��ق فاعليت��ه خ��ارج النمطية 
واملاألوف، مما يعن��ي ل يوجد متاثل بني 
املعطى واملعن��ى، فق�سيدة النرث من باب 
الخت��لف حتم��ل اأك��رث من معط��ى الذي 

يرتب عليه تنوع املعنى. 
ولعل اأك��رث ما يثري الت�س��اوؤل، هو الكيفية 
الت��ي يت��م به��ا ا�ستقط��اب املعط��ى، واأي 
اخل�سائ�ش البنائية التي تنا�سبه،  ليرتب 
عليه��ا )معن��ى(؟، مما وجب عل��ى ق�سيدة 

كمال �سبتي
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الن��رث ان تنعتق م��ن هيمن��ة )النموذج/ 
ال�س��ل(، ول �س��ك ان ب��روز �س��كل مغاير 
عليه ان يتحرر من هذه الهيمنة ويتقاطع 
مع روؤاه��ا ومفاهيمها،  ولغر�ش حتقيق 
ه��ذه املغاي��رة فلق��د ب��ات التعام��ل مع 

املعطي��ات ل بو�سفه��ا حقائ��ق ثابتة، ب��ل يتاأ�س�ش 
ح�سورها مبا يتنا�س��ب وروح التجديد، ولذلك نلحظ 
ان هناك معطيات هي وقائع تاريخية لها امتدادها 
وح�سوره��ا )الآين(، وهذه الوقائع جت�سد رمزاً معينًا 
درج ال�سع��ر عل��ى ا�ستقطابه يف حدود ه��ذا التعيني، 
وم��ن هذه الوقائ��ع التاريخية هي واقع��ة )كربلء(، 
وم��ا �سهدته م��ن ماأ�س��اة ان�سانية انبثق��ت بو�سفها 
رم��زاً للت�سحية والتحرر، وهذا ما ميكن لنا معاينته 
يف ن���ش ال�ساعر )اأدي��ب كمال الدين( ال��ذي ا�ستثمر 

هذه الواقعة ل بو�سفها )حدثًا( واإمنا )رمزاً(:
اأوقفني يف موقف كربلء

وقال يل:
يا عبدي

اأم�ش خلف الرماح
اأم�ش خلف راأ�ش اأبيك
املحمول على الرماح
اأنت الناجي والوحيد

و�سط ن�ساء يبكني بدموع ثقال
واجلند يرق�سون طربًا رق�سة الذهب

وروحك ترق�ش معهم
رق�سة العط�ش والرعب والتعب )10(

   ان البن��اء الن���ش ل يخ��رج ع��ن اأط��ر التنا�ش مع 
املدون��ة ال�سوفي��ة لكت��اب )املواق��ف( لل��� )نفري(، 

لك��ون  ي��ربره  م��ا  التعال��ق  ه��ذا  اأن  اإذا 
واقع��ة )كرب��لء( لها عمقه��ا يف الرميز 
ال�سع��ري ال��ذي ينح��و منح��ى ت�س��ويف، 
ولذلك افتتح ال�ساع��ر ن�سه بذات املفردة 
الت��ي ا�ستخدمها النفري وه��ي )اأوقفني( 
ليلحقه��ا بجمل��ة الق��ول )ق��ال يل(، وبينه��ا يتخل��ق 
الف�س��اء الع��ام للن���ش، ال��ذي يتك�س��ف ع��ن واقع��ة 
دموي��ة مل تنق��ل بتفا�سيله��ا ووقائعه��ا يف الن�ش، 
بل جاء عل��ى �سكل ا�سارات متظهر من خللها معنى 
)الت�سحية(، ومن هذه ال�سارات هي ) الرماح، راأ�ش، 
ب��كاء( تلحقها ا�سارات ت�س��ب يف ذات الواقعة اأي�سًا 
ومنها )العط�ش، التعب، الرعب(، وان التجاور الدليل 
والعلمات��ي ب��ني ه��ذه املف��ردات َعّمق م��ن املعنى 

الآنف، ونقله من التعيني اإىل اللتعيني. 
   تب��دو ه��ذه التداعي��ات ال�سوفي��ة تتمت��ع بطاق��ة 
وجداني��ة انفعالي��ة تتك��ئ عل��ى م�ستوي��ات كث��رية 
تتقاط��ع فيها املعطي��ات، ومن الطبيع��ي ان تركب 
وتنبث��ق م��ن وحي التاأم��لت يف ما يخ���ش الواقعة 
الآنف��ة، ولذلك غ��رّي الن�ش من معطيات��ه التي تبعت 
مقول��ة الق��ول )ق��ال يل(، لي�ستج��د بديله��ا مقول��ة 
)فاأق��ول(، وه��ذا التغي��ري اعطى خ�سو�سي��ة للمعنى 
ال�سع��ري الذي هو مزيج من وقائ��ع تاريخية وتاأمل 
ذات��ي ينحو منحى �سويف، ج��اء اإثر ت�سافر عنا�رش 
لغوي��ة تف�سح عن كثافة دللي��ة، ا�ستعان الن�ش من 
خلله��ا عل��ى الفي���ش )علمات��ي( يخ���ش الواقعة، 

وهذا ما تّوجه املقطع الثاين:
فاأقول:

كم متّنيت اأن يكون راأ�سك

اديب كمال الدين
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فوق الرماح
ولي�ش راأ�ش اأبيك

كم متنيت اأّن ت�ستبدل اأملًا بدم،
وذّلة ال�سفاد
ب�سموخ الرمح

وامللئكة حاّفني بالراأ�ش
كم متنيت

يا من �سيق�سي ال�سنني
�ساجداً و�سط بحر الآنني

كم متّنيت كم ! )11(
  هذه هي تغايرات املعطيات وخروجها عن المناط 
التقليدي��ة، ولذل��ك ف��ان " ق�سيدة النرث �س��د التقنني 
والنتظ��ام يف �س��كل حم��دد، فقد ظلت جم��رد امكان 
حم��ل ا�سحابها راي��ة التجريب، وادع��وا �رشورة ما 
ي�سمون��ه الت�سكل الدائ��م اأو النبثاق امل�ستمر "  )12( 
وم��ن هن��ا ندرك ان املقط��ع ال�سع��ري ال�سابق مل يعد 
مطابق��ًا للمعط��ى، ب��ل جاء عل��ى وفق روؤي��ا ذهنية 
ينبثق عنه��ا تكثيف دليل ورم��زي، ف�)كم( اخلربية 
وم��ا يلحقه��ا من تك��رار مف��ردة )متنيت( ه��ي التي 
غ��رّيت من املعطى لي�سب بدللت��ه يف ثيمة )القلق(، 
ولعل ما يقلق ال�ساعر وج��ود معاناة اإن�سانية ت�سعى 

اإىل التحرر من )ذلة ال�سفاد(.
   اإن ال��دللت الكامن��ة يف خط��اب ال�سعري احلداثي 
ت�سعى اإىل اإقامة علقة تتوحد فيها )الروؤى( لتتجاوز 
جوه��ر املعطيات لغر�ش تو�سح طاقة املعنى، الذي 
يتطلع في��ه الن�ش لتحقيق )اخلل��ق( ال�سعري الذي ل 
يتحق��ق فيه املمكن اأو التقابل فح�سب، بل يعمل على 
تفعي��ل املغاي��رة والت�س��اكل الذي ي��وؤول اإىل �رشاع 

املعطي��ات وانحرافه��ا ال��دليل، وه��ذه مي��زة ال�سعر 
ال��ذي ينهج نهج��ًا حداثيًا، ولهذا ن��رى اأن بع�سًا من 
من��اذج هذا ال�سكل تعاملت مع املعطيات تعامًل ذي 
خ�سو�سية مغاي��رة �سعت اإىل تفعيل حركية املعنى، 
الذي يرتب عليها فاعلية التلقي، وجتدر الإ�سارة اإىل 
اأن اخللق ال�سعري يتجاوز ���رشوط املعطى وقوانينه 
وحت��ى خ�سائ�س��ه، وان ه��ذا التج��اوز ه��و التجلي 

الأ�سمى الذي لبد اأن تركن اإليه ق�سيدة النرث.  
  تب��ني لن��ا ان ا�ستثم��ار الن���ش ل�سبك��ة املعطي��ات 
الت��ي تركن اإىل ال�سخ�سي��ات اأو الوقائع يكون رهني 
حال��ني وهما، اإم��ا الإحالة لهذه ال�سبك��ة اأو التقاطع 
معه��ا، ففي احلال��ة الأوىل ل يوجد اخ��راق بو�سف 
املعط��ى ا�سكالية ثقافية، ب��ل يبقى يدور يف حموره 
دون البح��ث ع��ن امل�سك��وت عن��ه، واإم��ا يف احلال��ة 
الثاني��ة هو الك�س��ف عن البني��ة ال�سعرية يف املعطى 
واح��داث تغي��ريات نوعية تدف��ع الن���ش اإىل التحول 
والتغي��ري، مم��ا ت�سه��م ب�س��كل فاعل يف ث��راء رموزه 
التي يرتب عليها معنى �سعري مفارق ومغاير، وان 
احلال��ني الآنفني يتبع��ان الوعي والتجرب��ة ال�سعرية 
يف ت�ساعدهم��ا اأو نكو�سهم��ا، ولذلك توجب معاينة 

ق�سيدة النرث انطلقًا من هذا الت�سور.
   هن��اك من��ط م��ن املعطي��ات الت��ي له��ا فعله��ا يف 
انتاجية املعنى، وهي املعطيات الروؤيوية التي تنحو 
منحى )ذهني(، وهي بطبيعتها مفارقة للمتعني من 
املعطي��ات ذات املاهية الواقعي��ة، وتف�سي حماولة 
البح��ث يف ق�سيدة النرث الوقوف ب�سيء من الق�سدية 
لبي��ان اأهم مقوماتها التي تك�سف لنا طبيعة وجوهر 
الن���ش احلداثي، فاملعطي��ات الذهنية ه��ي خل�سة 
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ي�ستقطبه��ا  عقلي��ة  جترب��ة 
الن���ش مل��ا فيه��ا م��ن اأف��ق 
كل  عل��ى  ينفت��ح  تخييل��ي 
الحتم��الت، وبذل��ك يحقق 
املعط��ى امل�س��ار اإلي��ه فعله 
خ�سائ�ش  ولبي��ان  الن�سي، 
املعطي��ات الروؤيوي��ة نتخ��ذ 
م��ن ن���ش لل�ساع��ر )كم��ال 

�سبتي( عينة اجرائية:
يتحرك بي خطوه امل�ستدير

نحو ليل الغرابة،
اأرقبه حائراً يف املمرات

�� هل نحن نو�سل بني قوافل �ساهرٍة
وقوافل نائمة ...؟

يتحرك بي خطوه :
الليلة امل�سريحة يف مدن الوحل

تهجر ظل املراكب
)13( " " ها وطن متقٌن وجعه 

  م��ن العلمات اللفتة يف ق�سيدة النرث هي هاج�ش 
)التجري��ب(، وان م��ن خ�سائ�ش التجري��ب العتماد 
عل��ى النثي��الت الذهني��ة الت��ي ل تق��ف عن��د ق�سد 
حم��دد، ب��ل تعتمد عل��ى مه��ارة ال�ساع��ر وحد�سه يف 
اكت�س��اف م��ا وراء الظاه��ر احل�س��ي لبي��ان بواطنه، 
وهذه املهارة تنطلق من قدرة تخييلية متّكن ال�ساعر 
م��ن ا�سفاء ابعاداً عميق��ة للمعطى الن�سي، فاملقطع 
ال�ساب��ق يتحرك يف ثيمة )الليل( ال��ذي اتخذه الن�ش 
رم��زاً للغرب��ة والعذاب واحل��رية، واأن ه��ذه املتوالية 
الرمزية ترفع وترية التاأثري النف�سي للمتلقي، كما اأن 

)اخلط��وة( التي يتحرك فيها 
ال�ساع��ر اأو حتركه تقوده اإىل 
التناق�ش بني قافلة )نائمة( 

واأخرى )�ساهرة(.
املقط��ع  لن��ا  ك�س��ف  لق��د    
ال�ساب��ق انحرافًا دلليًا لرمز 
)اللي��ل( انتق��ل في��ه الن���ش 
م��ن )ال��دفء( اإىل )الوجع(، 
وهذا التحول يدور يف حدود 
املقا�سد الروؤيوية مما يتيح 
املقط��ع  معاين��ة  للمتلق��ي 
باجتاه��ني، اجت��اه املعان��اة اليومي��ة الت��ي حتي��ط 
بن��ا، من خلل ا�ستثمار الن���ش ملعاناة )وطن متقن 
وجع��ه(، وه��ذا ال�ستثم��ار ميث��ل روؤية توظ��ف فيها 
خ�سائ���ش فكرية، اأم��ا الجتاه الث��اين، فهو الجتاه 
الذهن��ي ال��ذي يجع��ل )اخلط��وة/ احل��راك( مقي��دة، 
وعدمي��ة الفاعلية، وبني ال�ستثمارين تتو�سح ا�رشار 

املعنى الذي ينحو منحى املغايرة.
  لق��د تب��ني لنا ان ق�سي��دة النرث يف ح��دود تعاملها 
م��ع �سبكة املعطي��ات تعتم��د على وع��ي ال�ساعر يف 
ا�ستثم��ار هذا التعامل الذي ل بد اأن يدور يف م�سمار 
اآليات الن�ش يف ت�سكلها للمعنى، مما يعني ان يكون 
هناك جتاوزاً واعيًا لظاهر املعطيات من جهة، ومن 
جه��ة ثاني��ة الكيفية الت��ي ت�ستنطق فيه��ا اأو تت�سكل 
داخ��ل ن�سيج الن�ش، كم��ا ان الك�سف ع��ن املعطيات 
ه��و الآخ��ر ل بد اأن يخ�س��ع لوعي )قرائ��ي( يتنا�سب 
وت�سكله��ا، ه��ذا الوعي ل ب��د اأن يك��ون مره����������ونًا 
بق��درة تاأويلية تعتم��د ادراك �سفرات الن�ش للو�سول 

النص الشعري ُيظهر 
الصلة بين اإلنسان 

ومعطياته الواقعية، 
وهذه الصلة تقوم على 

اساس من التفاعل الذي 
يكتسب أهميته في 

الخاصية البنائية للنص .
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اإىل املعن��ى املرتب��ط ب�س��كل ع�س��وي ب������������البنية 
ال�سكلية، ف��ادراك البنى امل�سمرة للمعطيات الن�سية 
والوق��وف عل��ى دللتها وترميزاتها ت��دور يف حدود 

ه��ذا الت�سور، ومن هن��ا نرى ان  ق�سي��دة النرث ل بد 
ان ت�ستدع����ي ذل��ك الخت��لف والتن��وع يف �سبك��ة 

املعطيات.

الهوامش

الكتب  عامل  جودات،  حممد  العربي،  ال�سعر  يف  الن�ساق  تنا�سية  كتاب  عن  نقل   )1(
احلديث، اإربد �� الأردن، ط1، 2011، �ش 13.

)2( عن كتاب: التنا�ش نظريا وتطبيقيا، احمد الزغبي، موؤ�س�سة عمون للن�رش والتوزيع، 
عمان، ط1، 2000، �ش 13. 

)3( مترين يف الن�سيان، منذر عبد احلر، مطبعة زياد، بغداد، ط1، 1997، �ش 34.
)4( امل�سدر نف�سه، �ش34.
)5( امل�سدر نف�سه، �ش 35.

)6( ق�ساي��ا البداع يف ق�سيدة النرث، يو�سف حامد جابر، دار احل�ساد للن�رش والتوزيع، 
دم�سق،  بدون تاريخ، �ش79.

)7( دواخل، اأحمد اآدم، الدار امل�رشية اللبنانية، القاهرة، ط1، 2005، �ش 5.
)8(  امل�سدر نف�سه، �ش 6.

)9( دواخل، م�سدر �سابق، �ش13.
)10( مواق��ف الأل��ف، اأديب كم��ال الدين، ال��دار العربية للعلوم نا���رشون، بريوت، ط1، 

.56 2012، �ش 
)11( امل�سدر نف�سه، �ش 57.

 )12(  ق�سي��دة الن��رث العربي��ة � التغاير والخت��لف، اميان النا���رش، النت�سار العربي، 
بريوت، ط1، 2007، �ش 97.
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االحتجاجات 
وسؤال المثقف

ندوة العدد
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الحتجاج��ات والنتفا�سات والتمرد بوجه الطغي��ان واجلور والظلم.. �سوٌت نادر من اأ�سوات 
احلري��ة الت��ي �سهده��ا التاأريخ يف خمتل��ف الع�سور،  و ل يتك��رر كثريا ، فقد مت��ّر �سنوات على 
�سك��ون اأمٍة م��ن دون اأن حتيد عن م�سارها الأفقي يف العي���ش وال�ستكانة والر�سوخ للم�ستبد؛ 
لكن ذلك ل يعني موتها ، اإمنا يعني اأنها تعي�ش اأزمنتها املتعاقبة وهي تنتظر انبثاق الثورة، 
الت��ي تقتلع ال�ستبداد من جذوره وتعم��د اإىل تخ�سيب �سحنة الوطن بدم الثوار، معلنة   ع�رشاً 

جديداً متوهجًا وم�رشقًا.
    ع��ن  )الث��ورة( _ وجماوراتها ال�سطلحية_  وموقف املثق��ف من اخلطاب الثوري اجلديد، 
عق��دت "جملة الأديب العراقي" ندوتها الف�سلية، التي و�سمتها بعنوان " الحتجاجات و�سوؤال 
املثقف ".. اأدار الندوة الدكتور اأحمد الزبيدي الذي نّوه ابتداًء اأن احلوار �سيظهر بوقائعه كاملة 
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بع��د حتري��ره وت�سذيبه من التكرار ب�سبب من �سفاهيته التي حتتاج اإىل اإعادة ترتيبها من دون 
التدخل يف لغتها وم�سمونها وهو باملح�سلة تعديل اأ�سلوبي..

ان اإح��دى �سم��ات الندوة هي املحافظة على الأ�سلوب ال�سفاه��ي بعد التدوين ، وما نعنيه ،هنا 
عل��ى وج��ه التحديد، ه��و اأن حتويل ال��كلم اإىل مدون��ة مل مينعنا من احلفاظ عل��ى �سفاهيتها 
املحبب��ة التي ت�س��ي بتلقائية الإجابة  من قبل املنتدين. وبتقديرن��ا اأنها �سمة يجب اأن ترافق 
كل املداولت ال�سفاهية املقّدمة اىل القارئ مكتوبة ل م�سموعة. خا�سة يف مو�سوعة تخت�ش 
بالراه��ن العراق��ي ثقافيًا واجتماعي��ًا و�سيا�سيًا، وهو مبثابة نقل احلدي��ث املتداول يف اأروقة 
اجلامع��ة، وقاعات الأن�سطة، واملقهى، وال�سارع، اإىل الف�س��اء الثقايف بطريقة منظمة ونافعة 
ومفي��دة.. املراجع��ة الثقافية وتداولها بطريقة واعية وتخ�س�سي��ة، هي التي جتعل من احلوار 
اأكرث اأهمية من �سواه .. اإنها جتربة للحوار واجلدل من داخل النتفا�سة ل من خارجها، وعليه 
فاإن �سفة التنظري �ستختفي بحكم التجربة وما ي�ساحبها من تطلعات وهموم يعي�سها امل�سارك 

الفاعل ويعمل من خللها على قول ما ل ميكن اأن يقال عن �سواه. 
 ن��دوة النتفا�س��ة ،ه��ذه، ل ت�سبه الن��دوات الأدبي��ة املتخ�س�سة، ول ت�سبه ج��دًل يخو�ش يف 
املناه��ج اأو التحولت املعرفية للفنون والأجنا�ش الدبي��ة. اإنها تخو�ش يف م�سكلت الوطن، 
ال��ذي يري��د اأن يقب�ش على معناه مثلما يقب�ش على جمرة الأ�سئلة الكونية ال�ساغلة منذ الأزل. 
الوط��ن ومعن��اه ودللته هو احلا�رش يف هذه الندوة. لأنه  ي�سبق كل الأ�سياء، وهو الوعاء الذي 
تن�سه��ر يف بوتقت��ه املع��اين الأخرى الت��ي تتفرع عنه ومن��ه واإليه.  ن��دوة يف الوطن وجرحه 
الن��ازف، يف وعي��ه و�سموده وقدرته عل��ى املطاولة اأمام زحف اخلراف��ات والأباطيل والقمع 
والتنكيل، و�سول اإىل �سلدة الطرف الخر، الذي لن ي�سمد طويًل اأمام وعي يت�ساعد، ويذكرنا 

بالثورات العظيمة التي �سهدها العامل منذ بواكري ع�رش النه�سة والتنوير.. 
 ا�ست�ساف��ت "جملة �الديب �لعر�قي" نخبة من الأ�ساتذة للحديث عن ذلك الراهن امللتب�ش 

واملعقد ، ببوح �رشيح ووا�سح من اأ�سحاب التجربة الغنية يف انتفا�سة ت�رشين : 
د.علي �ملرهج، �الأ�ش���تاذ �ش���عدون حم�شن �ش���مد، د. حيدر ناظم ،�الأ�شتاذ فار�س حر�م، �لنا�شط 

�ملدين عالء �شتار. 
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د. �أحم���د �لزبي���دي : دعون��ا، اأول، نتناق�ش يف 
الدلل��ة ال�سطلحي��ة ، عل��ى م��ا يج��ري الن ، ه��ل 
ن�سهد ث��ورة اأم انتفا�س��ة اأم احتجاج��ًا؟.. اجلواهري 
عل��ى �سبيل املثال، ح��ني كتب مذكرات��ه ، عّرج على 
ق�سي��ة التح��ولت ال�سيا�سي��ة يف الع��راق، اأعتقد اأنه 
كان ماأخ��وذاً بحننٍي م��ا اإىل احلقبة امللكي��ة، ناعتًا 
التحول اجلمهوري فيها بالنقلب ويعلن عن رف�سه 
مل�سطل��ح ث��ورة .. الي��وم يكرث الت��داول ال�سطلحي 
للمو�سوع ذاته.، هل ما يحدث اليوم هو انتفا�سة اأم 
ثورة اأم احتج��اج ، ال�سوؤال للدكتور علي املرهج ، ما 

امل�سطلح القرين مبا ن�سهده اليوم ؟ 
د. عل���ي �ملره���ج : بداية اأتق��دم بال�سك��ر اجلزيل 
ملجل��ة الأديب العراق��ي واإىل الحتاد الع��ام للأدباء 
والكت��اب وبقي��ة الزم��لء امل�ساركني مع��ي يف هذه 
الندوة، وهي حلقة نقا�سية.. اأما عن م�ساألة امل�سطلح 
فتبقى م�ساألة مفاهيمية : اإن قلنا بالحتجاج اأو قلنا 

بالتظاه��ر اأو قلن��ا بالثورة  
معجمي��ة  يف  ف�سندخ��ل 
اللغة ومعنى الظهور وماذا 
يعني، وحتى اأحيانًا معنى 
يخ��رج  اأن  اأي  اخل��روج، 
عل��ى ال�سلط��ة، بالت��ايل اأنا 
�ساأنظ��ر اإليه��ا م��ن وجه��ة 
كم��ا  براغماتي��ة،  نظ��ر 
يق��ال، واإن قيم��ة الق�سي��ة 
يف الثم��ار املتاأتي��ة منها.. 
م��اذا نح�س��ل اأن �سميناها 
ثورة اأو �سميناها احتجاجا 

اأو �سميناه��ا انتفا�س��ة اأو �سميناه��ا تظاه��رة ...اإلخ  
امللم��ح العام��ة فيه��ا ه��ي انتفا�س��ة لأن ال�سع��ب 
انتف���ش عل��ى جمموع��ة م��ن الفا�سدي��ن، جمموع��ة 
م��ن �سيا�سي��ي الدولة، وم��ن ثم هوؤلء �سا�س��ة الدولة 
ولديهم جمموعة من الإجراءات التي مل تنفع، ل على 
م�ستوى اخلدمات، ول على امل�ستوى الجتماعي. من 
وجه نظ��ري تكون مفردة "انتفا�س��ة" اأقرب اإىل هذا 
املفهوم منها اإىل الث��ورة. ملاذا؟ لأن الثورة ارتبطت 
باأدبيات  متداولة عن ما كتب عنها وما هو املتحقق 
الناج��ح الن، هي يف مرحل��ة املخا�ش، لرمبا حني 
للنتفا�س��ة،  املع��ادي  الط��رف  بانت�س��ار  تنته��ي 
�ستك��ون انقلب��ًا و�ستو�سف بانها خ��روج عن �سلطة 
الدول��ة و�ستو�س��ف باأق��ذع الأو�س��اف،  ويف ح��ال 
انت�س��ار النتفا�سة وحتقيق مراميه��ا، �ستكون هذه 
النتفا�سة ثورة .. لرمبا نتحول اإىل ما ميكن ت�سميته 
مبجل�ش قيادة الثورة وتاأ�سي�ش جمموعة من القوانني 
والق��رارات . من املمكن 
ان نبني دولة من خلل 
مفهوم ايديولوجي، وقد 
وال�ست��اذ  ان��ا  حتدث��ت 
�سع��دون حم�س��ن �سم��د 
ع��ن  الزم��لء  وباق��ي 
اأن واح��دة م��ن م�ساكل 
النتفا�س��ة  ه��ذه 
�سعبي��ة  اأنه��ا  احلالي��ة 
اإيجاب��ي،  �س��يء  وه��ذا 
م�ساكله��ا  م��ن  لك��ن 
انه��ا بل قي��ادة، قيادة 

 د. علي �ملرهج:

كّنا نظن بأن هذا الجيل 
لن يثمر عن شيء بسبب 

تراكمات كثيرة أهمها 
تراكمات االستبداد 

السياسي.
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تخت��ار  ب��اأن  اإمكاني��ة  لديه��ا  مركزي��ة 
الت��ي له��ا  ال�سخ�سي��ات  جمموع��ة م��ن 
تاأثري جماه��ريي بحيث ت�سطيع ان تنقل 
الذي��ن ل  والث��وار  مطال��ب املنتف�س��ني 
زالوا مل يحققوا ثورتهم.. النتفا�سة هي 

الث��ورة الت��ي مل تتحقق بعد،  اإذا م��ا نظرنا اإليها من 
وجه��ة نظر املعجم املفاهيمي، لك��ن اإذ نظرنا اليها 
م��ن وجهة نظ��ر براغماتية فاأن قيم��ة الق�سية فيما 
�سنح�سل عليه الآن ونحن جال�سون يف هذه اللحظة. 
اأن��ا اعتقد اأن ال�سب��اب املنتف�سني قد حقق��وا ال�سيء 
الكث��ري. اأول هم نقلوا قيم��ة الوعي من وعي اإىل اخر 
مثلم��ا ي�سميها حممد اأركون "مرحلة ال�سبات" .. كنا 
نت�س��ور اأن هذا ال�سعب ل ميكن اأن ينتف�ش على هذه 
الطغمة ،التي خّدرته على م�ستوى مذهبي اأو م�ستوى 
طائف��ي اأو م�ستوى عرقي.، التخويف الدائم على هذه 
امل�ستوي��ات من الخر امل�سارك ل��ك يف اأر�ش الوطن 
على اأنه  العدو املبني.. الن هوؤلء املحتجون حققوا 
الكث��ري..  الق�سي��ة الأخرى، اأننا كجي��ل مثقفني اأكرب 
�سنًا من معظم امل�ساركني من ال�سباب، كّنا نظن باأن 
ه��ذا اجليل لن يثمر عن �س��يء ب�سبب تراكمات كثرية 
اأهمه��ا تراكم��ات ال�ستب��داد ال�سيا�س��ي، وتراكم��ات 
القبيلة، وتراكم��ات الربية التلقينية، التي ميار�سها 
املعل��م والأ�ستاذ وي�ستقبلها الطالب ، لكن هذا اجليل 
قلب املعادلة، واأنا كتبت عنها الكثري، هذه املعادلة 
تتلخ���ش ب��اأن ه��وؤلء ي�ستطيع��ون اأن يتخل�سوا من 
نظام الو�ساية الذي مار�سته ال�سلطات املذكورة انفا 
عليه��م وعلينا ، ه��وؤلء ك�رشوا هذا التاب��و ال�سيا�سي 
واملقد���ش؛ تقدي�ش الزعامات وه��ي زعامات ب�رشية 

ل يوجد ما يربرها ومن الغريب اأن ي�ستمر 
تقدي�سها على النحو الذي ي�سري اإىل كونها 

حقيقة مطلقة ل ميكن مناق�ستها.  
د. �أحمد �لزبي���دي :   لرمبا للأ�ستاذ 
�سع��دون حم�سن �سم��د رد اأو تعقيب على 
م��ا طرح��ه د. عل��ي املره��ج ، ولك��ن �ساأط��رح �سوؤاًل 
ننتظ��ر الإجاب��ة عنه بع��د التعقيب: يق��ول "هوبز")) 
الرغب��ة التي ل تهداأ لل�سلطة بعد ال�سلطة.. لن تكف اإل 
بامل��وت ((  هل ميكن اأن تكون هذه املقولة متطابقة 
مع الأحزاب الدينية املهيمنة على ال�سلطة العراقية ؟  
�ش���عدون حم�ش���ن �ش���مد:   الحتجاج يكاد اأن 
يكون عاّما �سامل بل قيادة اأو مركزية، ميكن لك اأن 
تراقب خطابها وتعرف متبنياتها، ي�سعب ت�سنيفه. 
لكن م��ع ذلك هن��اك معطيات عامة ميك��ن الو�سول 
عربه��ا اإىل روؤو���ش اأق��لم ن�ستعمله��ا يف الق��راءة، 
وعلي��ه ف�سحيح اأن خطاب هذا الحتجاج، واأنا اأميل 
اإىل اعتب��اره ث��ورة، اأظه��ر ملم��ح توؤك��د باأن��ه لي�ش 
�س��د الدي��ن، لكنه مع ذلك ح��ذر من تاري��خ الإ�سلم 
ال�سيا�سي امللغوم بالف�سل والف�ساد، منذ عام 2003. 
وميكن اأن نقول باأن فقدان الثقة بالإ�سلم ال�سيا�سي 
ت�رّشب��ه ال�سباب املحت��ج. وبالنتيجة ف��كل امل�ساكل 
ايل كان��ت حُتّج��م حراكن��ا اجلماه��ريي، اأو حتّج��م 
تاأثري النخب��ة املحتّجة باجلماهري، م��ن قبيل تاأثري 
الطائفة اأو احلزب اأو املنطقة على النا�ش ومنعهم من 
امل�ساركة بالتظاهرات، حيث الإ�سلمي كان يتخوف 
من علمانية التظاهرات وال�سني يخاف من �سيعيتها 
والعك�ش �سحيح وهكذا. هذه العوامل فقدت تاأثريها 
يف ه��ذه لحتجاجات وال�رشيح��ة التي خرجت لي�ش 

علي املرهج
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ت�سن��ف  تك��ون  اأن  تفكريه��ا  وارد  يف 
التظاهرات بح�سب احلزب اأو الطائفة.

د. �أحم���د �لزبيدي:  تعن��ي ان وعيًا 
جديداً بداأ يت�سكل؟

�شعدون حم�شن �شمد : نعم .. وعي 
جدي��د منقط��ع، وهو م��ا يجعلني اأمي��ل اإىل م�سطلح 
الث��ورة. وهذا رمبا يرجعن��ي اإىل ق�ساي��ا كثرية، اأنا 
اأرى اأن الفئة التي �ساركت بالثورة ل حتمل اجتاهات 
�سيا�سي��ة ولي���ش لديها مرجعي��ة ديني��ة؛ اأعني لي�ش 
لديه��ا مقد�ش بالإطار املرجعي يحكم �سلوكها. رمبا 
كّنا، واأعني النخبة الت��ي �سبقتهم يف الحتجاجات، 
رمب��ا كان لدينا اإط��ار مرجعي يحك��م �سلوكنا حتى 
ل��و مل يكن حا���رشا بالوع��ي، ولي�ش بال���رشورة اأن 
يتحرك الفكر باملرج��ع ال�سيا�سي اأو املرجع الديني، 
اإمنا يت�رشف وفق �سكة يحكمها ذلك املرجع الفكري 
اأو ال�سيا�س��ي. اإذن اأق��ول ب�رشاحة نع��م، اأنا اأرى فيه 
احتجاج��ا وانقلب��ا وهدف��ه الأ�سم��ى اأن��ه لي�ش �سد 
الدي��ن لكنه مل يعد يثق بالإ�س��لم ال�سيا�سي. ودليلي 
على ذل��ك اأن معظم ال�ستهج��ان وال�ستهزاء املوجه 
م��ن املحتج��ني كان يوج��ه بال�س��د م��ن الإ�س��لم 

ال�سيا�سي .
د. �أحم���د �لزبيدي : لنك��ن واقعي��ني ونقول اإن 
البداي��ة الأوىل لت�سكي��ل احلكوم��ة بالنتخاب��ات قد 
بداأت بفت��وى، ما يعني اأن الأم��ر كان بيد املرجعية 
الديني��ة، والكلم ذات��ه ينطبق على الد�ست��ور،  وهذا 
الد�ست��ور ق��اد العملية ال�سيا�سي��ة - بغ�ش النظر عن 
علق��ة ال�سيا�سيني بالد�ستور �س��واء كان ايجابية اأم 
�سلبي��ة – ال�س��وؤال هن��ا موج��ه للدكتور حي��در ناظم 

.. ه��ل يظ��ل احل��راك الديني ه��و ال�سائد ؟ 
وهل هناك وع��ي مدين ملواجهة اخلطاب 
الدين��ي ال�سيا�سي، اذا ما تذكرنا ان انظار 
ال�سيا�سي��ني واملدني��ني واجلماهري كلها 
تتجه �سوب البي��ت الديني ومعرفة قوله 
الف�س��ل فيما يجري م��ن اأحداث ومتغ��ريات . هل ما 
ي��زال الدين هو القوة املوؤثرة والقائدة على امل�ستوى 

ال�سيا�سي و الجتماعي؟ 
د. حي���در ناظ���م  : بداي��ة اأح��ب اأن اأو�سح بع�ش 
الأ�سي��اء لتو�سي��ع  دائ��رة احل��وار والنقا���ش، ولك��ي 
نك��ون اأك��رث قرب��ا م��ن الواق��ع لننتق��ل م��ن اجلانب 
النظ��ري اإىل اجلان��ب العمل��ي للممار�س��ة الواقعي��ة. 
اأول فيم��ا يتعل��ق ب�سوؤالك، قبل اأن  اأجي��ب عليه لدي 
تعلي��ق ب�سيط على م��ا اأ�سار اإلي��ه الأخ �سعدون �سمد 
بخ�سو���ش ق�سي��ة املرجعي��ة الديني��ة ودوره��ا يف 
العراق. اأنا اأقراأ الو�سع الراهن بالإطار العام بو�سفه 
�رشاع��ًا بني مرجعيتني : مرجعي��ة ال�سيد ال�سي�ستاين 
يف النج��ف الأ���رشف ومرجعية ال�سي��د اخلامنئي يف 
اإي��ران، مرجعية جمهورية الولية العامة واملرجعية 
اخلا�س��ة.. مرجعية ال�سيد ال�سي�ستاين توؤيد الحتجاج 
وتوؤيد طرح احلكم اللي��ربايل املدين.. ال�رشاع وا�سح 
ول يحتاج اإىل نقا���ش، ومرجعية اخلامنئي معروفة 
ول حتتاج اخلو�ش يف تفا�سيلها.. يف الإطار العام، 
ل توج��د مرجعية دينية توؤيد بن��اء دولة دميقراطية 
وتعترب ال�سعب م�سدر ال�سلطات والقرار الأول والأخري 
يرج��ع لها، ونحن نتبنى اخلي��ار الدميقراطي واإبعاد 
الفا�سدي��ن وه��ي املطالب التي طالب��ت بها �ساحات 
املتظاهرين.. كل املطالب التي طرحها املتظاهرون 

�سعدون �سمد
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توؤيدها مرجعية ال�سي�ست��اين. اأما مرجعية اخلامنئي 
يف اإي��ران الت��ي نع��رف اأبعاده��ا وتوجهاته��ا عل��ى 
م�ست��وى اخلط��اب ال�سيا�سي فموقفه��ا خمتلف.  لبد 
لنا اأن نفهم اأن خطابها موؤثر وكل الإ�سلم ال�سيا�سي 
ب�س��ورة عام��ة حتكم��ه جمموعة م��ن الثواب��ت التي 
نعرفه��ا وه��و واق��ع علين��ا. ول نحت��اج اإىل الق��ول 
اأن الإ�س��لم ال�سيا�س��ي يوؤم��ن بن�ش مفه��وم الأممية 
ول يتمث��ل بوط��ن. الوط��ن غائب ع��ن تفكريهم لكنه 
حا���رش عند املدين ب�س��ورة عامة . عن��د املدين جتد 
الوطن هو الأهم يف مفهوم املواطنة ومرجعية ال�سيد 
ال�سي�ستاين يف ال�سنوات الأخرية بدا خطابها وا�سحا 
وغالب��ا ما ت�سري اإىل اأن ال�سع��ب العراقي هو �ساحب 
الق��رار ، والع��راق اأول ، هذه وا�سح��ة ول حتتاج اإىل 
تاأويل. وعن بق��اء �سيادة اخلط��اب الع�سكري �سائدا، 
وه��ذا يتعل��ق ببنية ووع��ي املجتم��ع ككل، وتغيريه 
يحت��اج اىل زم��ن طويل ل ميك��ن ان يتل�س��ى فجاأة 

هكذا ، اإن اخلطاب املدين ، 
اإذا جاز لنا ت�سميته كذلك 
وعلقت��ه بالدي��ن يك�سف 
لن��ا دون موارب��ة وقوعه 
اخلط��اب  �سط��وة  حت��ت 
الديني بدون �سك واح�سب 
اإن وقوعه نتيجة عاملني 
: الأول تاريخ��ي والث��اين 
براغماتي��ة  لأ�سب��اب 
تفر�سها طبيعة املرحلة . 
 : �أحم���د �لزبيدي  د. 
هل تعت��رب ذلك تنازل من 

قبل املرجعية؟
د. حي���در ناظم : ان��ا ل اعتربه تن��ازل، باملعنى 
احل��ريف للكلم��ة، اإمن��ا ب�سب��ب كونه��ا قد �سع��رت اأن 
اخلط��ر ب��داأ يقرب م��ن اجلميع حتى ق��د يطالها هي 
ذاته��ا، كجهة موجهة و نا�سحة، وه��ي قد �سبق لها 
التحذي��ر يف اأكرث م��ن منا�سبة خلط��ورة الو�سع هذا 
اأول؛ وبالت��ايل لي�ش لديه��ا خيار اخر �سوى اأن تكون 
من�سجم��ة م��ع دعواته��ا ال�سابق��ة، ثاني��ا اإنه��ا رغم 
كل �س��يء تبق��ى اخليم��ة التي  تن�سوي حت��ت لوائها 
ال�سلطة املوجودة. وهي ال�سلطة التي انتف�ست عليها 
اجلماه��ري . ال�سلطة  املتورطة يف دماء عدد كبري من 
املحتجني، وقد بلغ  ال�سهداء قرابة 500 �سهيدا و عدد 
امل�ساب��ني اكرث من 20 الف جريح.. اإن م�سكلة اليوم 
بحك��م العراق ومنذ ع��ام 2003 هي م�سكلة الإ�سلم 
ال�سيا�سي اإنها بب�ساطة الأحزاب التي بخطابها العام 
ل ين�سه��ر فيم��ا ندعوه بالوط��ن ق��در ان�سهاره يف 
مفاهيم الأمة . انا احتدث 
ان  جترب��ة،  ع��ن  لك��م 
ل  ال�سيا�س��ي  الإ�س��لم 
وط��ن..  بق�سي��ة  يوؤم��ن 
الأخ��رى  والأح��زاب 
الت��ي تتدع��ي العلماني��ة 
يحكمه��ا خط��اب نفع��ي 
يحم��ل يف طيات��ه الكثري 
من فايرو�س��ات الكراهية 

والطائفية والف�ساد 
د. �أحم���د �لزبيدي : 
تق�س��د اأن الإ�س��لم ب��كل 

 �شعدون حم�شن �شمد:

أرى أن الفئة التي 
شاركت بالثورة ال تحمل 

اتجاهات سياسية 
وليس لديها مرجعية 

دينية؛ أعني ليس لديها 
مقدس باإلطار المرجعي 

يحكم سلوكها.
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حيثياته واأبعاده ل يوؤمن بالوطن ؟ 
د. حي���در ناظم : اأق�سد الإ�س��لم ال�سيا�سي فقط . 
مث��ال على ذل��ك هم الأخوان امل�سلم��ني اتباع تركيا 
بتوجهه��م اإىل ليبي��ا ، اأن��ا اأق�سد الإ�س��لم ال�سيا�سي 
وفكرت��ه اليديولوجي��ة ، وبالتايل ه��ي ايديولوجية 
توؤمن بالأممية ول توؤمن بالقطرية اأو الوطن املحدد. 
باملنا�سبة اأن هذه الأ�سول غري موجودة عند الرعيل 
الأول. وباعتق��ادي اأن الر�سول نف�س��ه موؤمن بق�سية 
مك��ة، ويح��ب مكة، ه��و موؤمن بوطن��ه. ولدين��ا اأدلة 
اأن ه��ذه الق�سي��ة اأو الفكرة و�سعت قب��ل 500 �سنة، 
وه��وؤلء و�سعوا الأ�س�ش. يف ق�سي��ة التفكري وق�سية 
العام��ة  و�سلحيات��ه  الإم��ام  ونائ��ب  املرجعي��ة 
واخلا�س��ة. ووليت��ه العام��ة ووليت��ه اخلا�س��ة مت 
�سبكه��ا و�سياغته��ا موؤخرا وه��ي مل متثل املنظومة 
الإ�سلمي��ة الأ�سيل��ة يف اأدب الأدبي��ات ال�سيا�سي��ة 

القدمية.
د. �أحم���د �لزبي���دي : اإذا كان��ت املرجعية نوعا 
م��ن اخل��وف وردة فعل عن ال�سارع، ه��ل هذا اخفاق 

للقد�سية؟
د. حيدر ناظم : الذي جرى عندنا يف التظاهرات 

ه��و �رشب ملعنى املقد���ش. ما الذي نعنيه 
يف كلم��ة املقد�ش؟ ماذا ميث��ل املقد�ش لنا 
؟ يف مرحل��ة من املراح��ل مل يكن لأحد اأن 
يتج��راأ على رمز من الرم��وز املوجودة يف 
ال�ساح��ة العراقي��ة. لك��ن م�ست��وى وحج��م 
الف�ساد ال��ذي طال كل �سيء جعل رد الفعل 
عنيف��ا م��ن قب��ل املتظاهري��ن لك��ن رموز 
العراقي��ني جنده��ا الن يف "الفي���ش بوك" 

بخط��اب مبا�رش بعيد عن املجام��لت ول يحمل اي 
تزويق��ات وه��و وا�س��ح. اإن كمية القم��ع التي وقعت 
على النا�ش طوال 16 �سنة ، وّلدت بال�رشورة �سخطا.. 
هناك فيل�سوف يدعى جون رولز لديه معادلة ب�سيطة 
ج��دا : اأنت تريد اأن تخلق نظام��ا عادل م�ستقرا عليك 
اأن تعم��ل عل��ى   توزي��ع ال��رثوات ب�س��كل ع��ادل ، ل 
ت�ستطي��ع حتقيق ذل��ك ، من املمك��ن اأن تخلق نظاما 
�سيا�سي��ا لك��ن علي��ك اأن تتيقن اأنه نظ��ام ه�ش وغري 
م�ستق��ر  .. نحن الدول��ة الرابعة يف العامل بالحتياط 
النفط��ي والرابع��ة بالعامل بالتوزي��ع النفطي يوميا، 
وها اأنت ترى م�ستوى البيوت والع�سوائيات وم�ستوى 
الأرامل واملعاقني والعجزة ون�سبة املخدرات ون�سبة 
اجلرمي��ة وتعاظ��م ن�سبة الف�س��اد والع��راق فيه الأول 
عاملي��ا. ل توج��د معادل��ة اأو رب��ط . الأ�سي��اء كله��ا 
خمتلف��ة . وبذلك نح��ن نريد نظام��ا �سيا�سيا معقول 
. الح��زاب ال�سيا�سية تدع��ي اأن مرجعيتها ترجع اإىل 
الإمام احل�سني ال�سهيد ويرجع اإىل حممد باقر ال�سدر 
ويرجع اإىل فلن وف��لن من هوؤلء الكبار وهو لي�ش 
لديه علقة بهم . ل توجد �سلة تربطهم بالرموز التي 

يدعون النتماء لها.
اأن  �أحم���د �لزبي���دي :  ب��ودي  د. 
ات�س��اءل م��ع الأ�ستاذ فار���ش حرام عن 
دور املثقف العراقي  �سواء كان املثقف 
النخبوي الذي ميتث��ل بالطبقة املثقفة 
يف  الأكادميي��ة  غ��ري  اأو  الأكادميي��ة 
احلراك ال�سعبي احلايل ؟ وهل بالإمكان 
اأن تت�س��كل طبقة ثقافي��ة ) انتلجن�سيا( 
با�ستطاعته��ا قي��ادة اخلط��اب الثوري 

د. حيدر ناظم
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الع��راق؟  يف  املوج��ود 
يف  املثق��ف  دور  اأعن��ي 
الحتجاج��ات.  ه��ذه 
متذكري��ن م��ا �ساهدن��اه 
التظاه��رات،  بداي��ة  يف 
وقد بداأت �سعبية و�سميت 
وجي��ل  ب�"التكت��ك" 
"البوبجي"  وكاأن القيادة 
الثقافية كانت �سعيفة اأو 
غري ق��ادرة عل��ى توجيه 

بو�سلة املتظاهرين.. 
د. فار�س حر�م : �سكرا 
دكت��ور  عزي��زي  جزي��ل 
و�سك��راً  الزبي��دي،  اأحم��د 
لحت��اد الأدب��اء والأخوة 

احلا�رشين . ت�رشفني امل�ساركة يف هذه الندوة .. قبل 
اأن اأجيب على �سوؤالك عن دور املثقف يف الحتجاجات 
احلالي��ة، اأود اأن اأعطي نوعًا م��ن التاأطري للمو�سوع 
م��ن التاريخ القري��ب للتظاه��رات الن.  يف ال�سنوات 
املا�سي��ة اأو ال�سن��وات الت��ي �سبق��ت، �سن��وات نظ��ام 
�س��دام ح�سني حت��ى عام 2003 كان��ت فيها �سورة 
املثق��ف م�سو�سة، ل تكاد تخلو م��ن ثلثة احتمالت 
اأو ثلثة اأ�سكال: اإما اأن يكون م�سايرا للنظام، ل اأقول 
م�ساي��راً بل مدافعًا عن النظ��ام ومنخرطا يف اأجهزة 
النظ��ام . واإم��ا اأن يكون م�سايراً ع��ن خوف للأحداث 
الثقافية للنظام، اأو منزوي��ا ومنقطعا عن الحتكاك 
ع��ن خوف وقلق ، و منقطع ال�سل��ة باحلياة العامة . 
ولهذا فال�سور الثلثة كلها ل تعطي انطباعا ايجابيا 

اأذهان عام��ة النا�ش.  يف 
كان املثق��ف اآنذاك رجل 
منقط��ع ال�سل��ة باحلي��اة 
م��ن  واملجتم��ع  العام��ة 
ال��راأي العام.  حيث تاأثري 
بع��د �سقوط نظ��ام �سدام 
ح�سني كان على املثقفني 
اأن يغ��ريوا ه��ذا املوقف، 
وبداأت حماولت منذ ذلك 
املثقفني  لبع���ش  احل��ني 
الذي��ن انخرطوا يف العمل 
له��م  وكان  الإعلم��ي، 
دور ه��ام يف اإط��ار الراأي 
العام اأو ال�سهام يف بناء 
الراأي الع��ام. ال�سحفيون 
الذي��ن كانوا يكتبون اأعم��دة مهمة، وبع�ش املثقفني 
مم��ن يحتج على الو�سع يف الع��راق، املثقفون الذين 
انخرط��وا يف احلي��اة اجلامعي��ة وحاول��وا اأن يوؤثروا 
عل��ى الطلب��ة يف بع���ش امل�سائ��ل الأكادميي��ة. هذه 
كانت حم��اولت تتج��ه جميعها اإىل اإع��ادة �سياغة 
�سورة املثقف الذي يوؤثر يف ال�سلطة من جهة، ويوؤثر 
يف املجتم��ع من جهة اأخرى. ولتزال حتى الآن هذه 
املح��اولت حثيث��ة . جنح بع�ش املثقف��ني للو�سول 
بالعلقة مع اجلمهور العام بكرثة الظهور بالإعلم، 
التوا�س��ل  و�سائ��ل  يف  �سفحات��ه  تك��ون  اأن  اأي�س��ا 
الجتماعي يف الفي�ش بوك �سفحة قوية. اأما ما حدث 
يف التظاه��رات احلالي��ة، فهنال��ك اأي�س��ا رمبا نف�ش 
التق�سيم الثلثي للأحزاب. رمبا يكون نف�ش الإ�سكال.. 

 د.ناظم حامد:

مشكلة اليوم بحكم 
العراق ومنذ عام 2003 

هي مشكلة اإلسالم 
السياسي إنها ببساطة 

األحزاب التي بخطابها 
العام ال ينصهر فيما 

ندعوه بالوطن قدر 
انصهاره في مفاهيم 

األمة . 
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املثقف��ون الذين انخرطوا يف التظاهرات 
داعم��ني اأو حمتج��ني اأو مت�سامنني مع 
احلركة الحتجاجية، وهم مع الحتجاج 
ب��اأي �سكل م��ن الأ�س��كال. ه��م يف الأول 
والأخري حمتجون. مع الحتجاج اأو الذين 

�سمتوا لأي �سبب م��ن الأ�سباب، اأو الذين ا�سهموا يف 
الت�سكي��ك بالتظاهرات و�سيطنته��ا. وللأ�سف ال�سديد 
جند اأن الن�سبة الأكرب هي من ال�سكلني الثاين والثالث 
ولي���ش من ال�س��كل الأول، وهذا ميث��ل اإدانة للمثقفني 
العراقي��ني الذي��ن انخرط��وا يف هذي��ن النموذجيني 
للأ�س��ف ال�سديد.. فيما يب��دو اأن الغالبية العظمى من 
املثقف��ني العراقي��ني والأكادمييني ليزال��ون يرون 
اأنف�سه��م يف موق��ع غ��ري بعيد ع��ن ال�سلط��ة، وكاأنهم 
يخ�س��ون م��ن اخلروج ع��ن ال�سلطة الت��ي ارتهنوا بها 
ارتهان��ا ذهني��ا او واقعي��ا وه��ذا طبعا وه��م كبري .. 
املثق��ف احلقيقي ي�ساير �سمريه احلركة الجتماعية 
ومطالبه��ا.. اأق��رب الأمثل��ة اإلينا ال�ساع��ر املك�سيكي 
الكب��ري "اوكتافيو باث"  وكان �سفريا لبلده يف الهند 
عندم��ا قمعت التظاهرات ال�سبابية والطلبية هناك،  
وكان القمع عنيفا ج��دا، فاأ�ستقال على اثرها وانظّم 
اإىل احلركة الحتجاجي��ة �سد احلكومة. لدينا الكثري 
م��ن املثقف��ني لديهم منا�س��ب علي��ا يف الدولة التي 

قمعت املتظاهرين وقتلتهم مل يحركوا �ساكنا.
د. �أحم���د �لزبي���دي : لنتح��دث ع��ن ال�سب��اب .. 
وثم��ة �سوؤال يتكرر خارج بغداد اأكرث مما يف داخلها. 
ومفاده عن قيادة التظاهرات اأو َمْن الذي قادكم اإىل 
التظاهرات ؟ كيف �سربمت يف �ساحة التحرير ؟ وثمة 
م��ن يقول اأياٍد خارجية واجن��دات خارجية حر�ست 

ال�س��وؤال  لك��ن  التظاه��ر..  عل��ى  ال�سب��اب 
اجلوه��ري يف هذا املو�س��وع : اأين ت�سكل 
هذا الوع��ي الذي ق��اد الحتجاجات وقد 

ظهر على حني غرة؟ 
�لنا�شط عالء �شتار :  طبعا بالبداية 
�سكرا للأ�ساتذة الأفا�سل احلا�رشين يف الندوة و�سكرا 
على هذه الدعوة . ل��دي تعقيب ب�سيط على امل�سطلح 
ال��ذي تداول��ه الأ�سات��ذة : الث��ورة اأو النتفا�س��ة اأو 
الحتجاج الخ . فاأقول: ما يحدث الن على امل�ستوى 
الجتماع��ي ه��و ث��ورة ، وعل��ى امل�ست��وى ال�سيا�سي 
ه��و انتفا�س��ة ولي�ش ث��ورة . ففي اجلان��ب ال�سيا�سي 
تك��ون الث��ورة بقي��ادة اأ�سخا���ش بارزي��ن، ولحق��ا 
يكون هدفه��ا اإزاحة ال�سلطة احلالي��ة وتغيري النظام 
واجللو���ش عل��ى مقاعد ال�سلط��ة، هذا عل��ى امل�ستوى 
ال�سيا�س��ي. اما على امل�ست��وى الجتماعي فهي ثورة 
يف املفاهي��م كافة. فمفهوم ال�س��لم ال�سيا�سي على 
�سبي��ل املثال �سيختل��ف لدينا قب��ل 2919/10/1 
اأم��ا بعده فق��د انحدر هذا املفهوم كث��ريا . واعتقد اأن 
ه��ذا النحدار بداأ منذ عام 2014 هناك انقلب كبري 
ل��دى املجتمع يف هذا املو�س��وع. ومل يكن املجتمع 
يتكل��م ب�رشاحة وو�س��وح مثلما يفع��ل الن. الكلم 
الن يج��ري عن ملي�سي��ات بطريقة مل تك��ن متداولة 
يف الإع��لم وو�سائل التوا�س��ل الجتماعي، و�سول 
اإىل الق��ول بامللي�سيات التي تق��ود الدولة اأو ال�سلم 

ال�سيا�سي الذي يقود الدولة..
اأم��ا �س��وؤال ح�رشت��ك دكتور، فيم��ا يخ���ش اتهامنا 
بال�سف��ارات التي حتركنا فهو مدعاة لل�سخرية ، ففي 
يوم الأربعاء 2019/10/1 مت قطع النرنت، وبداأ 

فار�ش حرام
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هج��وم اجليو�ش اللكرونية املعادية للحتجاجات 
مدعي��ا اأن النتفا�سة حتركه��ا ال�سفحات املدعومة 
م��ن ال�سفارات التي تريد اأن حتدث انقلبا يف العراق 
ال��خ . كيف ميك��ن له��ذه ال�سفحات اأن تق��ود انقلبًا 
وحت��رك ال�سب��اب وخدمة النرنت مقطوع��ة !!! الذي 
ح��رك النتفا�سة بتقديري ثلث��ة اأ�سياء وهي : اإقالة 
الفري��ق عبد الوهاب ال�ساعدي م��ن من�سبه وحتويله 
خ��روج  يف  موؤث��را  عام��ل  كان  الدف��اع  وزارة  اإىل 
التظاه��رات / تهدمي بيوت بع���ش املتجاوزين على 
روؤو���ش ا�سحابه��ا يف كرب��لء والب���رشة / ���رشب 
املعت�سم��ني الطلب اأمام مقر اإقام��ة رئي�ش الوزراء 
ع��ادل عبد امله��دي خارج املنطقة اخل���رشاء .. وهو 
ي�سبه م��ا حدث يف م�رش قبل الث��ورة تقريبا باأربعة 
اأ�سابيع اأو ثلثة اأ�سابيع ، وهناك من يتحرك الن يف 

م���رش لإزاح��ة ال�سي�س��ي. 
ه��ذه ال�سب��اب  ه��ي من 

ا�سعلت الثورة. 
د. �أحم���د �لزبيدي : 
ما ح��ّرك ال�سارع هو فعل 
اخلط��اب  الدين��ي، اأعن��ي 

الإ�سلم ال�سيا�سي ؟ 
�لنا�شط عالء �شتار:  
ج��دا  مه��م  ال�س��وؤال  ه��ذا 
و�سوف انحى يف الجابة 
علي��ه منح��ى مل يتط��رق 
ل��ه اأح��د قبل��ي .. يف عام 
2003 ج��اءت الح��زاب 
ال�سيا�سية برمزية احل�سني 

وباملواك��ب احل�سيني��ة وباملنرب احل�سين��ي. وعندما 
ج��اءت باملن��رب احل�سين��ي ج��اءت باملن��رب الثوري 
ال��ذي ثار �سد الظلم و�سد اجل��ور و�سد الف�ساد و�سد 
الطاغي��ة ... ونحن ال�سيعة ي��ا "�سعبنا العراقي" منثل 
احل�س��ني وا�سقطن��ا الطاغية وهذه الدول��ة املوعودة، 
فتعال��وا نقف خلفه��ا.. لكن بع��د 2003 و�سول اإىل 
حلظة 2019 بداأ ال�سعب العراقي يرى بخلف الروؤية 
ال�سابق��ة .. الإمام احل�س��ني يف جانب وهم يف جانب 
اخر. لذلك انقلب املنرب احل�سيني اأو اأن مفاهيم املنرب 
احل�سين��ي التي ُمررت لل�سب��اب انقلبت �سدهم.. لذلك 
نلحظ مثل ال�س��اب الذي يقف اأمام مكافحة ال�سغب 
يقف ومعه راية احل�سني وينادي "هيهات منا الذلة" 
ويعن��ي اأن مفاهي��م احل�س��ني الت��ي تدعيه��ا ال�سلطة 
انقلب��ت �سده��ا..  ب��ودي ان اأع��ّرج عل��ى تف�سي��لت 
حم��ددة مل يتط��رق اليه��ا 

احد من احلا�رشين. 
 د. �أحم���د �لزبيدي: 
�سم��ن  مداخلت��ك  لتك��ن 

ال�سوؤال ذاته . 
�لنا�شط عالء �شتار: 
مت��ام .. ب�رشاح��ة هن��اك 
جانب مهم جدا يف ق�سية 
الحتجاج��ات  و�س��ول 
ذروة  ذروته�������������ا.  اإىل 
كان��ت  الحتجاج��ات 
 2019/10/1 ف�����������ي 
اأ�سل��وب  منطي��ة  لك���رش 
املعم��ول  الحتجاج��ات 

 فار�س حر�م :

المثقفون الذين انخرطوا 
في التظاهرات داعمين 

أو محتجين أو متضامنين 
مع الحركة االحتجاجية، 
وهم مع االحتجاج بأي 

شكل من األشكال. 
هم في األول واألخير 

محتجون. 
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ال�سن��وات  ف��������ي  به��ا 
ال�سابق��ة.. الحتجاج��ات 
من��ذ  وانطلق��ت  ت�سكل��ت 
ع��ام 2011  ث��م يف عام 
2013  وم��ا بعده��ا، ثم 
اعقبتها احتجاجات عام 
يف  ا�ستاأنفت  ث��م   2015
وتك��ررت   2016 ع��ام 
ه��ي  وه��ا   2018 ع��ام 
ت�س��ل   2019 ع��ام  يف 
ذروتها . ه��ذه الراكمات 
اأح��د  ه��ي  الحتجاجي��ة 
ا�سباب الو�سول ملا نحن 
عليه الي��وم . بغ�ش النظر 
اأن بع���ش الحتجاج��ات 

كانت متث��ل وجهة نظ��ر �سيا�سية وبدواف��ع �سيا�سية 
لكنه احتجاج اأي�سا.  تكرار الحتجاجات وتوا�سلها 
ل�سن��وات، ا�سافة اإىل اأ�سباب عدي��دة، هو من او�سلنا 
اإىل ه��ذه احل��ال. وه��ا نح��ن يف الع��ام 2020 وق��د 

و�سلنا اإىل ا�ستمرارية الحتجاج.
د. �أحم���د �لزبي���دي :  ه��ل بداأت ملم��ح الهوية 
الوطنية الراف�سة للهويات الفرعية التجزيئية تت�سكل 

الن من خلل الحتجاج والتظاهر؟ 
د. عل���ي �ملره���ج : لنبداأ م��ن الهوية، ث��م نتحدث 
ع��ن هوي��ة التظاه��رات. اأعتقد قب��ل التظاهرات ويف 
زم��ن وزارة حي��در العب��ادي ب��داأت ب��وادر ت�سري اإىل 
وع��ي وطني اإىل حٍد ما، ولكن مثلم��ا حتدث الأ�ستاذ 
�سع��دون حم�س��ن �سمد، عملت جمموع��ات من بع�ش 

النخ��ب مب�سارك��ة بع�ش 
الجتاهات ال�سيا�سية من 
داخل ال�سلط��ة بالتظاهر. 
وح��دث م��ا ح��دث، وثمة 
م��ن ه��و موؤي��د وم��ن هو 
وح�سل��ت  وراف���ش. 
وف��ازت  النتخاب��ات، 
�ساركته��م  الت��ي  جه��ة 
باأيامه��ا  التظاه��رات 
الوىل. لك��ن مي��زة ه��ذه 
باعتق��ادي  التظاه��رات 
هي اأع��ادة ت�سكيل الهوية 
اأن اغلب  اأعن��ي  الوطنية.. 
لديه��م  ب��داأت  العراقي��ني 
الوطني��ة  الهوي��ة  فك��رة 
وفكرة التفاعل معها من خلل ا�ستخدام �سعارات من 
قبيل "نريد وطن" او "اطالب بحقي" وهذه ال�سعارات 
هي املوج��ودة يف التظاهرات. وهناك رمزية العلم . 
اأنتم تعرفون اأن العلم العراقي يرتبط وي�ستمد تاريخه 
من تاريخ العنف الدموي لزمن �سدام وحزب البعث، 
خا�سة بعد م��ا اأ�سيف له بخط الدكتاتور، ثم حذفت 
النجمات الثلثة ، ونتذكر ذلك يف جيلنا نحن الأكرب 
�سن��ًا م��ن بع���ش املتظاهري��ن. اأيقون��ة العل��م اليوم 
تعطين��ا الح�سا�ش بال�سعور الوطني. فبظل هذا العلم 
ا�ست�سهد عدد كبري من ال�سباب. هوؤلء ال�سباب اأعادوا 
للعلم هيبته، اأعادوا بن��اء ت�سكيل العلم وبالنظر اإليه 
بو�سفه اأيقونة وطن. وهناك �سعور مقد�ش ازاءه وهو 
راي��ة متثل العراق ويرف��ع يف كل اأرجاء البلد. ومن 

 عالء �شتار :

بعض االحتجاجات 
كانت تمثل وجهة 

نظر سياسية وبدوافع 
سياسية لكنه احتجاج 

أيضا.  تكرار االحتجاجات 
وتواصلها لسنوات، 

اضافة إلى أسباب 
عديدة، هو من اوصلنا 

إلى هذه الحال.
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خ��لل هذا العلم يعاد ت�سكيل الهوية الوطنية... وثمة 
ق�سية ، علينا اأن نتذكر اأننا نتحدث عن جيلني، جيل 
ال�سباب وجيلنا الذي عا�ش احلروب والقمع وال�سيا�سة 
الفردية والإ�سكات، وهذا املو�سوع  ل ميكن التحدث 
ب��ه بعجالة، اأعتقد بقيت لدينا روا�سب عميقة. وحتى 
لو حتول �سكل النظام من نظام دكتاتوري اإىل نظام 
�سم��ويل اإىل نظام دميقراط��ي، واإن تكن الدميقراطية 
غ��ري وا�سحة املعامل الن. يعن��ي تاأكيد الدميقراطية 
يبن��ى عل��ى تاري��خ تط��ور دليل حيات��ي يف اأغل��ب 
ال�سع��وب.. لكن م��ا �سنعه ه��وؤلء ال�سب��اب من وجه 
نظ��ري هو اإعادة الهوية الوطنية عندهم هم. وعندنا 
ه��و اإعادة ترتيب بنائه��ا يف كتاباتنا ويف قراءاتنا 
ويف تنظيم روؤيتنا يف الوطن.. حتدثت مع ابني وهو 
يف عمر ثلثة ع�رش عاما وقد ت�ساءل : ملاذا اأذهب اإىل 
املدر�سة ول �سيء لديه��ا لتقدمه يل؟. يقول هذا راأي 
ال�سب��اب الذي��ن يذهب��ون اىل التحري��ر وميوتون . ثم 
ي�سيف : هل ترغب اأن اأجل�ش بالبيت مثل؟ ا�ستغربت 
كثريا من طريقة حواره. يقول يل: اإنهم عملوا كروبات 
يف و�سائل التوا�سل الجتماعي وادخلوا معهم مدير 
مدر�ستهم وخاطبوه باأنه لي�ش وطنيا، مادام ل يثاأر 

للع��راق والعراقي��ني، وكيف يري��د منهم 
ح�سور الدر�ش، كروبات يف �سن الدرا�سة 
املتو�سط��ة يحا�سب��ون مدي��ر مدر�سته��م 
ي�ستجيب��ون،  ل  اإنه��م  الطريق��ة.  به��ذه 
وبالتايل يريدون تدوين الهوية الوطنية 
وهوي��ة التظاهرات. وهناك من ي�سكك اأو 
ي�سخ��ر منه��م وينعتهم بجماع��ة التكتك  
ويت�س��اءل : ه��ل ه��وؤلء �سيغ��ريون حال 

البل��د؟ ا�ساف��ة اإىل الت�سكي��ك بامل�سارك��ني وادع��اء 
طمعه��م باملن�س��ب اأو ال�سلط��ة و�س��ول اإىل نعته��م 
باجلوك��ر. وكث��ري م��ن ه��وؤلء ي�ستخدمون��ه بطريقة 
خاطئة ومنهم �سعراء ومثقفني، اإن اجلوكر ي�ستخدمه 
ال�سينمائي��ون وهو دللة على املظلوم ولي�ش الظامل. 
ل اأطيل باحلديث ، بداأت املظاهرات بالت�سكيك لكنها 
�ستنج��ح يف النهاي��ة بع��د م�ساندتها م��ن املرجعية 

التي ي�سفها العامل كله الن بالإيجابية. 
د. �أحمد �لزبيدي : �سعدون حم�سن �سمد يتحفز 
للمداخل��ة. �ساأ�ستثم��ر ذل��ك بتوجي��ه �س��وؤال ل��ك: اإن 
الأهازي��ج التي ظه��رت مع احل�سد ال�سعب��ي فيها بعد 
قبل��ي، وفيها عنف متق��ارب من الهازي��ج ال�سعبية 
املوج��ودة ب�ساح��ة التحرير، مبعن��ى اأن البعد القبلي 
ه��و املهيم��ن على خط��اب ال�سع��ارات الت��ي تت�سدر 
�ساح��ات التظاه��ر. وه��ذه الأهازيج ه��ي حلقة ربط 
لدى النا�ش الذي��ن ي�سمعونها من خلل الراديو.. هذا 
البع��د القبلي يتك��رر لدى هذا اجليل اي�س��ا، اأعني اأن 
ال�س��اب الذي ا�ست�سهد يف احل�س��د ال�سعبي وعمره ١٣ 
�سنة بفتوة من املرجعية يكاد يكون هو نف�سه ال�ساب 
الذي خرج بالتظاهرات املوجودة.. كيف تف�رش ذلك؟ 
�ش���عدون حم�شن �ش���مد : قبل ذلك 
ل��دي ر�سائ��ل موج��زة وه��ي وجه��ة نظر 
اأود  �سخ�سي��ة.. يف مو�س��وع املرجعي��ة 
اأن اأ�سيف اأن املرجعي��ة مثل اأي موؤ�س�سة 
فتبن��ي  بالرتي��اح  اأو  بالقل��ق  ت�سع��ر 
مواقفه��ا وف��ق م�سلحته��ا. لكن��ي ا�سجل 
ه��ي  ب��ل  للتظاه��رات.  الداع��م  موقفه��ا 
تبن��ت الد�ست��ور، وكن��ت يف وق��ت كتابة 

علء �ستار 
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اإ�رشاره��ا  م��ن  خائف��ا  الد�ست��ور 
على اأن يكتب الد�ستور العراقيون، 
و�سككت باأنها تري��د اأن جتعل من 
القراآن هو الد�ستور، لكنها بخلف 
م��ن  بالكث��ري  �سمح��ت  توقعات��ي 
هام�ش احلري��ة، وبعدها مل اأ�سجل 
عل��ى ه��ذه املوؤ�س�س��ة الديني��ة اأي 
�سغ��ط �سد حري��ة مدني��ة، مع ان 
مرجعيات اأخ��رى مار�ست �سغطا 
وب��دون ذك��ر اأ�سم��اء، مرجعي��ات 
اأخرى تهجمت وفر�ست و�سغطت.. 
وهن��اك مرجعي��ات ه��ددت، لك��ن 
مرجعي��ة ال�سيد ال�سي�ستاين �سمتت 
اإزاء جمي��ع احلري��ات الت��ي يعتقد 
املتدين��ون باأنه��ا ح��رام اأو خطاأ. 
اأعتق��د هناك خطا ثابت��ا اإزاء دعم 

احلي��اة الدميقراطي��ة واحلفاظ على احلري��ة املدنية. 
اأم��ا بالن�سبة ملوقف املثقف وتراك��م الحتجاجات، 
فعلين��ا اأن ن�ستح���رش التاأكي��د عل��ى اأن املثقفني هم 
الأقلية. وهذه الحتجاجات مهما قلنا اإنها انقلبية، 
اأو اأنها تاأ�سي�ش جديد، لكننا ل ن�ستطيع اأن نلغي اأنها 
جاءت نتيجة تراكم جتربة الحتجاجات التي قادها 
املثق��ف.. وهنا يطرح �سوؤال ح��ول اجلهة التي حترك 
اأو حرك��ت هذه الحتجاج��ات، وتواجهنا التهامات 
هة من اخل��ارج، ولذلك اأريد  باأنه��ا احتجاجات موجَّ
اأن اأ�سي��ف راأي��ا علميا موجهًا مل��ن يوؤمنون بنظرية 
املوؤام��رة م��ن ب��ني املثقف��ني، فاأق��ول: يف العل��وم 
الن�ساني��ة ل توج��د لدين��ا نظري��ة باملعن��ى الدقيق 

للنظري��ة، اأي تل��ك الت��ي تول��د قوانينًا ميك��ن لها اأن 
تتنب��اأ ب�سل��وك الأف��راد اأو اجلماع��ات. ولذل��ك نق��ول  
ل ميك��ن التنب��وؤ ب�سل��وك املجتمع��ات اب��داً ول ميكن 
و�سعها مبختربات. وهنا اأريد اأن اأ�سال املثقف الذي 
يوؤمن باأن الحتجاجات موجهة من قبل جهات: هل 
تعني باأن هناك من و�سع خطة لهذه الحتجاجات، 
و�س��واء اأكانت اأمري��كا اأم ال�سعودية، وح�رشَّ العوامل 
واملوؤثرات واحكم وفق ذلك النتائج؟ اإذا كان ذلك ما 
تق�س��ده، فهذا يعني اأننا ق��ادرون على و�سع نظرية 
تتنب��اأ لنا ب�سلوك املجتمع��ات. مبعنى اأن املخابرات 
التي ت�ستطيع اأن تعرف ما يلزم لتحريك جمتمع حتى 
يحق��ق هدفا ما، ت�ستطيع اأن تبن��ي لنا نظرية تخرج 
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العل��وم الن�سانية من ماأزق كونها من دون نظريات 
حقيقي��ة باملعن��ى املت��داول يف العل��وم الطبيعي��ة. 
ب�رشاحة من يوؤمن بوجود جهات ت�ستطيع اأن حترك 
احتجاج��ات بهذا امل�ستوى وطوال ه��ذه الفرة، اإمنا 
يف�س��ح �سطحيته وع��دم درايته بالتعقي��دات الواقفة 

خلف احلراكات املجتمعية.
واأود ان اذك��ر �سيئا مهما يخ���ش املواكب احل�سينية 
.. ه��ذه املواك��ب وكجزء م��ن انقلب ال��راأي يف يوم 
2019/10/5 لحظ��ت اأول موك��ب ح�سيني يوزع 
امل��اء والطعام مقابل م�ست�سفى اجلملة الع�سبية يوم 
5 و6 قب��ل اأن تتوقف املوجة، �ساهدت ذلك بعيني. 
 2019/10/25 ي��وم  التظاه��رات  ع��ودة  وبع��د 
ت نف�سه��ا جيدا  ع��ادت املواك��ب بق��وة وق��د ح���رشّ

وه��ذا دليل عل��ى انفلت 
ه��ذه الحتجاج��ات م��ن 
الط��ار املرجع��ي الديني 

وال�سيا�سي
اإىل  الع��ودة  ميك��ن  الن 
ال�سوؤال وق��د ذكر الدكتور 
وج��ود  املره��ج  عل��ي 
الع�سائر واأهازيجها. فمن 
وجهة نظر انرثوبولوجية 
هن��اك اأهازي��ج حت�سيدية 
كم��ا يف كل احل�س��ارات. 
وه��ي تع��رب ع��ن حت�سي��د 
الأهزوج��ة  اأم��ا  �سعب��ي، 
الت��ي مت طرحه��ا والت��ي 
تق��ول: )اأحن��ا الب��ي ك��ي 

�سي املا ي�سكت، والبهبهان ايلوك النا( فهي اهزوجة 
خا�س��ة بجهة �سيا�سي��ة معروفة. ولب��د لنا ان منيز 
ب��ني ال�سوت العايل وال�س��وت املنخف�ش.. هناك من 
لدي��ه �سلطة ومال ونفوذ وي�ستطيع اأن يدخل مكربات 
ال�س��وت وين�رشه��ا ب��كل م��كان، ويجعله��ا ت�س��دح 
باأهازيج��ه و�سعارات��ه، ما يوحي باأن��ه هو امل�سيطر 
على الحتجاجات، لكن علينا اأن نتذكر اأن هناك من 
لي�ش لديه قدرة على رفع �سوته وهو موجود وموؤثر. 
ه��ذا ال�س��وت ال�سيا�س��ي الع��ايل، قم��ع يف احلقيق��ة 
رق�س��ات ال�سب��اب الت��ي كان��ت متي��ز الحتجاجات 
من��ذ انطلقها وحتى تقريبا ي��وم 10-13، ارتفعت 
اأ�سوات تطالب بالكف ع��ن الغناء والرق�ش احرامًا 

لدماء ال�سهداء.
عل��ى ه��ذه الأ�سا�ش وقبل 
ال�س��وؤال  عل��ى  الإجاب��ة 
علين��ا ان ن�س��ال انف�سن��ا: 
اأي الحتجاج��ات نعتق��د 
ب��اأن الهزوج��ة امل�س��ار 
اليه��ا متثله��ا؟ ث��م علينا 
اأن نف�س��ل م��ا ب��ني ه��ذه 
الأهزوجة ومثيلتها وما 
ب��ني الرق���ش التح�سيدي 
الثقاف��ات.  يف  ال�سائ��ع 
فه��ذا النوع م��ن الرق�ش، 
وم��ع اأنه ع�سائ��ري، لكنه 
ل يع��رب بال���رشورة ع��ن 
فه��و  للع�س��رية،  ال��ولء 
رق���ش تعب��وي حت�سيدي 

 �شعدون حم�شن �شمد :

المثقفون هم األقلية. 
وهذه االحتجاجات مهما 
قلنا إنها انقالبية، أو أنها 

تأسيس جديد، لكننا ال 
نستطيع أن نلغي أنها 

جاءت نتيجة تراكم تجربة 
االحتجاجات التي قادها 

المثقف.
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موج��ود يف معظم ال�سع��وب. يف افريقيا يحدث المر 
نف�سه، ويف اأوربا باأيام احلرب لديهم �سلوك ي�ستفزون 

به اأعداءهم.
د. حيدر ناظم : قبل التظاهرات ثمة من ت�ساءل يف 
املجتم��ع العراقي بالتايل : ملاذا ل يذهب الزوار اإىل 
�ساحة التحرير اأو اإىل املنطقة اخل�رشاء، اإن باإمكانهم 
اأن ي�سقط��ون احلكومة بيوم واح��د.. وجميعنا يتذكر 
هذا الكلم الذي جرى على األ�سنة النا�ش قبل اأ�سابيع 
قليلة م��ن الحتجاجات. وهذا المر مقبول ومنطقي 
اإىل ح��ٍد م��ا .. م��ادام هناك طغم��ة �سيا�سي��ة فا�سدة 
موج��ودة يف املنطق��ة اخل���رشاء .. لكن املتظاهرين 
ا�ستمع��وا اإىل الأ�س��وات الت��ي دعت لتخفي��ف الزخم 
وتاأجي��ل التظاه��ر اإىل م��ا بع��د الزي��ارة وه��ذا م��ا 
ح��دث بال�سبط يف ي��وم 10/25 اإ�سافة اإىل اأن هذا 

املهل��ة  نهاي��ة  �س��ادف 
الت��ي منحه��ا ال�سدريون 
عبدامله��دي  حلكوم��ة 
الت��ي تنته��ي ر�سميا يوم 
اتف��اق  بع��د   10/25
العام��ري  ه��ادي  ب��ني 
 ، �سائ��رون  وجماع��ة 
توقيت��ات  هن��اك  اأعن��ي 
وتواري��خ واتفاقات يجب 
اأن نرج��ع له��ا يف ق��راءة 
اأعتق��د   . املو�س��وع  ه��ذا 
كان  ال�س��در  مقت��دى  اأن 
حمرجا ج��دا بعد اق�سائه 
م��ن الأح��زاب ال�سيا�سي��ة 

يف جتربة الع��ام الذي منح لعبداملهدي ، ا�سافة اإىل 
جترب��ة املتظاهري��ن عندما ا�سركوا م��ع ال�سدريني 
يف دخ��ول املنطق��ة اخل���رشاء وادراك اجلمي��ع لذلك 
احل��دث اأنه كان بل برنامج وق��د خ�رش املتظاهرون 
الكث��ري من ال�سهداء ومنه��م من دخل ال�سجون. وعليه 
فاإن املتظاهرين هذه املرة طالبوا باأن يبقى ال�سدر 
خ��ارج احل��راك واأن لي���ش من حق��ه التظاه��ر معهم 
. الأم��ر املهم الث��اين هو اتهام ال�سلط��ة للمتظاهرين 
بالعمالة ل�سف��ارات اأمريكا اأو الإم��ارات، طيب ملاذا 
تدفع بالنا�ش اإىل اللتجاء لل�سفارات ؟ ملاذا جتربهم 
عل��ى �سل��وك مث��ل ه��ذا الطريق ؟ ث��م هذا اللج��وء ان 
ح�س��ل فمعناه اأن هن��اك ممار�س��ات قمعية هي من 
تدف��ع النا�ش لتخ��اذ طرق غري م�رشوع��ة. اأ�سري هنا 
اإىل اأخي  فار�ش ح��رام بو�سفه من اأكرث املت�رشرين 
م��ن النظام ال�ساب��ق . اأما 
اأن��ا فل�ست مت���رشرا وفق 
النظ��ام احلايل،  خارط��ة 
لكن��ي اأبح��ث ع��ن ه��دف 
اأك��رب من م�ساحل��ي التي 
تت�سمن ال�سكن وغريه من 
ال�سي��اء. نظ��ام جماع��ة 
ال�س��لم ال�سيا�سي ال�سيء 
وكل من دعمه هم ال�سبب 
اإىل ه��ذه  اأو�سلن��ا  ال��ذي 
املرحلة وه��و من يتحمل 
اأك��رث  �سق��وط  م�سوؤولي��ة 
والف  �سهي��د   500 م��ن 
ويتحمل��ون  اجلرح��ى 

 د. حيدر ناظم :

االســـالم  جماعـــة  نظـــام 
السياســـي السيء وكل 
مـــن دعمـــه هـــم الســـبب 
الـــذي أوصلنـــا إلـــى هذه 
المرحلة وهـــو من يتحمل 
أكثر  مســـؤولية ســـقوط 
واالف  شـــهيد   500 مـــن 

الجرحى .
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م��ن  ويج��ري  ج��رى  م��ا 
تنكيل وقت��ل وخطف الخ 
. وباملقاب��ل ل��ن اأجتاهل 
اإخوتنا  عل��ى  ملحظاتنا 
املتظاهري��ن وه��ي ع��دم 
مركزي��ة،  قي��ادة  وج��ود 
م��ع علمي اأن ع��دم وجود 
ذو  �سي��ف  ه��و  مركزي��ة 
حدين، فمن جهة �سنعرف 
وم��ع  نتح��دث  م��ن  م��ع 
نتكل��م، ومن جه��ة ثانية 
وجود قوة متمثلة ب�سلطة 
اأن  واعتق��د  مركزي��ة. 

ال�سلطة احلالية حائرة يف ا�سكالية : مع من نتحاور؟
د. عل���ي �ملرهج : عف��وا، هناك ق�سية كان يتنكر 
له��ا كث��ري من��ا ، وه��ي معرفتن��ا بوج��ود ا�سخا�ش 
يدعون متثيلهم للمتظاهرين ، وليكن. هذا �سيء جيد. 
النا�رشي��ة الن تقف  على قدميها يف الحتجاجات 
وك��ذا احل��ال يف حمافظ��ات الو�س��ط واجلن��وب يف 
النج��ف والب���رشة والعم��ارة وهن��اك ممثل��ون لهذه 
املحافظ��ات ويتح��اورون فيم��ا بينه��م يف �سياغة 
ويتح��اورون  وال�سلح��ات  الآراء  م��ن  جمموع��ة 
م��ع ال�سلط��ات احلالية. ث��م ل اأعتق��د ب��اأن ال�سلطات 
ال�سيا�سية �ستجازف يف ال�ستم��رار بالغباء وبالقتل 
اأو القم��ع بع��د اأن اعرفت املرجعي��ة بالحتجاجات 
ودعمتها وكذا الأحزاب التي متتلك ملي�سيات م�سلحة 
التي تدعي انها مع 99 %من املتظاهرين من خلل 

ت�رشيحاتهم العلمية.   

د. �أحم���د �لزبي���دي: 
�س��وؤايل للأ�ست��اذ فار���ش 
اأب��رز  م��ن  اأن��ت  ح��رام: 
الأ�س��وات الثقافي��ة التي 
يف  التظاه��رات  تق��ود 
وق��د  الأ���رشف  النج��ف 
عانيت كث��ريا يف خطاب 
�سلميته��ا، وهن��اك ن�س��ق 
املتظاهرين  بني  م�سرك 
الثقافي��ة   النخ��ب  وب��ني 
فقد ظهر فيها ال�سيدلين 
واملعل��م واملهن الخرى. 
وكذل��ك يف بغ��داد هناك 
�سع��دون حم�سن �سم��د وتغطيات��ه املتوا�سلة . وثمة 
�س��وؤال يدور يف الذهن وهو :  اأن النظام ال�سيا�سي يف 
الع��راق توافقي ، اأعن��ي مبني على املحا�س�سة وهذا 
اأ�سلوب �سد الن�سق الدميقراطي.. هناك اأغلبية برملانية 
�سكلت احلكومة على اأ�سل��وب توافقي حما�س�ساتي . 
واذا ما ا�ستخدمنا )الق�ّسام ال�رشعي( اذا جاز الو�سف 
�ستتق�س��م احلكوم��ة على جمي��ع الأح��زاب امل�ساركة 
يف ال�سلط��ة  اأو يف الربمل��ان . فلماذا ل يوجه خطاب 
الحتجاج��ات اإىل جميع الأحزاب؟! دون اأن ينح�رش  
النق��د اللذع لأحزاب ال�سلم ال�سيا�سي ال�سيعي فقط 

اأو اأحزاب �سيعية معينة  ؟ 
د. علي مرهج :  اأريد اأن اأكمل مداخلتي عن اأ�ستاذ 
فار���ش . اإن املثق��ف وهو مو�سوعن��ا اليوم . املثقف 
والحتجاج��ات ومنه��م الكادميي��ون الذي��ن دخلوا 
الحتجاج��ات ومت نعته��م براكب��ي موج��ة التظاهر. 

 د. علي �ملرهج :

ساحة التحرير وما سمي 
بقلعة االحرار وما سمي 
بجبل أحد األيقونة التي 

أصبحت ليست أيقونة 
عراقية فقط، وإنما 

أصبحت أيقونة دولية. 
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ه��ذه امل�ساركة كان ي�سكك به��ا كثريون وان املثقف 
ي�سعى اإىل م�ستقبل اف�سل اداريا وعلميا.

د. �حمد �لزبيدي : ل  هذا لي�ش مربرا. 
د. عل���ي مرهج : ل��و كانوا يبحث��ون عن م�سلحة 
دخله��م  لن    .. �سارك��وا  مل��ا  �سخ�سي��ة   او  ذاتي��ة 
امل��ادي وح�سورهم الفاع��ل يف املجتمع كان جيدا، 

وم�ساركتهم كانت ا�ست�سعارا ملواطنتهم . 
د. �حمد �لزبيدي: لنعد اإىل فار�ش حرام ون�ستمع 

اإىل اإجابته . 
 فار�س ح���ر�م : هذه العبارة ه��ل ت�سري ب�سكل ما 
اإىل التيار ال�سدري؟ يف احلقيقة كتبت كثريا عن دور 
التي��ار ال�س��دري وعرب عدة حما���رشات القيتها قبل 
ثلث��ة �سنوات. وخ��لل ال�سنت��ني املا�سيتني وجهت 
ر�سالت��ني اإىل ال�سيد مقت��دى ال�سدر، ون�رشت مقالت 
مطولة فيها حتليل وفيها ا�ستنتاجات حول م�ساركة 
التيار ال�س��دري يف التظاهرات والحتكاك امل�ستمر. 
يف هذه الق�سية و�سلت اإىل ا�ستنتاج، اأو لنقل فكرة اأن 
يدخل التي��ار ال�سدري �ساحة الحتجاجات من دون 
اأن يواج��ه معار�س��ة. وال�سبب يف ذلك ع��دة ا�سباب : 
الأول ه��و اأن جمه��ور التيار ال�س��دري، جمهور كبري 
ومن امل�ستوي��ات املعي�سية املتدنية ج��دا - بع�سها 
حتت خط الفقر – وثانيا املطالب التي متثله. وثالثا 
ان ال�سيد مقتدى ال�سدر قدم مواقف وا�سحة، مواقف 
ا�سلحي��ة وا�سح��ة وفيما يتعلق بق�سي��ة الت�سامن 
م��ع التظاه��رات فقد ق��دم مواقف غ��ري م�سبوقة من 
ال�سيا�سي��ني الخري��ن. وثم��ة مواقف اخ��رى حللتها 
�سابق��ا وكتب��ت عنها مق��الت ا�ستنتج��ت التايل: ان 
م�ساركت��ه م��ع احتجاج��ات ت�رشي��ن حتى ل��و كانت 

تكتي��كا منه فاأنها �ستعود بالفائدة على التظاهرات. 
واي�سا النتكا�ش مل يكن متاحا لأنه ميثل العودة اىل 

الوراء وهي عودة مكلفة جدا.  
وم��ا تعلق بق�سي��ة الت�سامن م��ع التظاهرات، ميكن 
الق��ول :اإن الطريقة التي اقح��م نف�سه بالحتجاجات 
تع��ود بالفائ��دة عل��ى الحتجاجات واي�س��ا مل يكن 
متاح��ا له النتكا�ش والع��ودة اإىل الوراء لن الطريق 
ال��ذي �سار فيه تكون العودة من��ه مكلفة جدا . وعليه 
انا اتذكر ان ال�سيد مقتدى ال�سدر قل ر�سيده، وكانت 
ن�سب��ة اأ�سوات��ه متدني��ة يف النتخاب��ات منذ دخول 
ال�سدريني يف عام   2010 ب�سكل وا�سح، رمبا  2006 
و 2010 ل�ست متاأكدا. لو راجعنا الح�سائيات نرى 
ان ع��ام 2014 ه��ي الن�سبة القل م��ن ال�سوات من 
ب��ني الأع��وام ال�سابق��ة الت��ي ح�سل��وا عليه��ا. وكان 
التي��ار ال�سدري يعاين من اأزمة بينه وبني جمهوره.. 
كنت ا�سمع لكثري من جمهور التيار ال�سدري تربمهم 
وحت��ى تركه��م لدع��م الن�س��اط ال�سيا�س��ي ال�سدري.، 
وت�سكيكه��م به��ذا الن�س��اط وعزوفهم ع��ن امل�ساركة 
يف النتخاب��ات وانهاء علقة الكث��ري منهم بالتيار 
ال�س��دري. ولي�ست هي العلقة التي تربطهم ب�سخ�ش 
مقتدى ال�سدر. لكن عندما قرر مقتدى ال�سدر الدخول 
اىل التظاه��رات بق��وة مع املدني��ني يف عام 2009  
كان لها زخمها . وعندما دعا اىل تظاهرات مليونية 
يف ع��ام 2014 مل ي�س��ارك به��ا �س��وى ب�سعة الف 
وتن��ّدر البع�ش مما ا�سماه بامللونية. لكن عندما قرر 
الدخول م��ع املدنيني وقد و�سفها بال�رشعية اكت�سب 
زخما جماهريي��ا كبريا. وهو ما نظر ل��ه ال�سدريون 
بو�سفه موافقة من املدنيني على لعب دور جديد من 



22
/2
02
0

67 AL ADEEB AL IRAQI

د 
عد

 ال
وة

ند

قبل التي��ار ال�سدري وقد ح�سل التي��ار على ا�سوات 
كثرية يف النتخابات الخرية . هذه مكا�سب ح�سل 

عليه��ا ال�سي��د مقت��دى ال�س��در بغ�ش النظ��ر فيما اذا 
كانت تكتيكا او تغريا يف املواقف، فانه جاء بفائدة 
على املتظاهرين. فمثل ال�سغ��ط الذي متار�سه كتلة 
�سائ��رون يف اختيار رئي�ش ال��وزراء يجعلهم ميثلون 

احد احجار الزاوية. 
د. �حم���د �لزبي���دي :  اذا ما حتدثن��ا عن رمزية 
امل��كان ، فم��اذا بو�سعن��ا ان نقول ع��ن رمزيات من 
قبي��ل : �ساح��ة الوثبة، ج�رش الحرار، ج���رش ال�سهداء، 
واليوم ت�سميات م��ن قبيل:  قلعة الحرار، جبل احد . 
ال��خ، فكيف تقراأ دللت هذه الماكن؟  وهل �ست�سكل 
جمازا جدي��دا كجواهر الت�سمي��ات القدمية. بو�سفها 

�ساهدة على التاريخ املعا�رش 
انتفا�سة  وباعتباره��ا اط��ول 

يف تاريخه؟ 
د. عل���ي �ملره���ج : اأط��ول 
الوط��ن  بتاري��خ  انتفا�س��ة 

العربي
د. �أحمد �لزبيدي : نتحدث 
ع��ن النتفا�س��ة العراقية على 

وجه التحديد.
د. عل���ي �ملره���ج : بل هي 
اأطول انتفا�سة �سهدها الوطن 
العربي ما عدا �رشاع الحتلل 

. لباأ�ش لو ا�سميناه ثورة
د. �حمد �لزبيدي :  لنحدد 

هوية املكان ورمزيته.
د. علي �ملرهج : حتدثنا عن رمزية الهوية الوطنية 
واإعادة �سياغة الهوية الوطنية، وحتدثنا عن رمزية 
العل��م وحتدثنا عن �ساحة التحري��ر بو�سفها اأيقونة، 
لأنها مركز العا�سمة وه��ي اجلزء ولي�ش الكل، اأعني 
اأنها العلم��ة املعربة عن ذات العلم��ات املن�سوية 
حت��ت لوائه��ا وحتي��ط بالعلم��ات الأخ��رى.. رمزية 
امل��كان لي�ست فقط �ساحة الوثبة، اأنا اأعتقد اأن �ساحة 
الوثب��ة تعطين��ا دلل��ة لي�س��ت اإيجابية اأم��ام منطقة 
ال���رشاع ب��ني طرف��ني : متظاه��رون �سدي��دو الباأ�ش 
وقوات �سغب، وحادثة الوثبة ل تليق باملتظاهرين.. 
يف �ساح��ة الوثبة هناك بع�ش املظاهر ال�سلبية التي 
ل ميكن قبولها ورمبا ُح�سبت على املتظاهرين. لكن 
�ساح��ة التحرير وم��ا �سمي بقلعة الح��رار وما �سمي 
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بجب��ل اأح��د الأيقون��ة الت��ي اأ�سبح��ت لي�س��ت اأيقونة 
عراقي��ة فقط، واإمن��ا اأ�سبح��ت اأيقون��ة دولية بحيث 
اأخذته��ا "جوجل" كت�سمية عاملية ومن ثمة اأ�سبحت 
رمزي��ة اأخرى، يف اجلزائ��ر الن وج��دوا بناية ت�سبه 
بناي��ة املطعم الرك��ي و�سموها بنف���ش ال�سم، هكذا 
علمت وتداولته��ا الأخبار قبل يومني.. الت�سمية رمبا 
اخذوه��ا من عدن��ا. اأنا اأق��ول الت�سمية ب��داأت ثقافية 
م��ن الواق��ع العراق��ي يف داخ��ل �ساح��ات التظاه��ر 
وا�ستخدم��ت من قبل دول اأخ��رى.. واأي�سا يف �ساحة 
التحرير تفجر وعي فني اجتماعي اإىل باقي ال�ساحات 
الخرى، اأعني الأعم��ال الفنية الأخرى: الت�سكيل من 
البورتريه��ات اإىل اأعمال النخب��ة وفيها روح الإيثار 
وروح الت�سحي��ة وغياب الطبقي��ة الجتماعية، لأنك 
�ستج��د كل فئ��ات املجتمع يف نف�ش امل��كان. املكان 

�سواء  تاريخي��ا  املعروف 
ن�س��ب  م�ست��وى  عل��ى 
احلري��ة بو�سفه��ا اإيقونة 
الأم��ة  وحديق��ة  احلري��ة 
وتداوله��ا الجتماعي يف 
الجتماعي��ة  �سيا�ساتن��ا 
وم��ن  الثق��ايف.  ووعين��ا 
ثم انتق��ال حديق��ة الأمة 
لتك��ون  والبتاوي��ن 
جمموع��ة  لق��اء  حم��ط 
وامل�سن��ني  ال�سب��اب  م��ن 
وامل�سعف��ني  والأطب��اء 
واملثقف��ني.، و�س��ول اإىل 
التحري��ر  �ساح��ة  نف��ق 

واحلديقة الداخلية الت��ي كانت مروكة لفرة زمنية 
طويل��ة. واأعتق��د اأن اإعماره��ا وا�سلحه��ا �سيكّل��ف 
ملي��ني الدولرات ل��و قامت الدول��ة باإعمارها، وقد 
عمرها ال�سباب ب�س��ورة جميلة. لن جتد �سورة بهية 
كمث��ل هذه ال�س��ورة املوجودة اليوم مل��ا يحدث يف 
نف��ق �ساحة التحري��ر.. اأعتقد اأن الظاه��رة الأهم هي 
الظاه��رة الجتماعية، وهي ق�سي��ة الن�ساء الكبريات 
يف العمر، فمنهن من تاأتي بغ�سالتها وتغ�سل ملب�ش 
املتظاهرين، واأخرى تاأتي بالطعام للمتظاهرين، الخ 
.اأما اجلانب الرمزي يف الت�سكيلت الفنية كاملو�سيقى 
والغناء واأ�سكال الرق�ش التعبريي ودللت الهازيج 
اأو م��ا ن�سمي��ه "رّدات الع�سائ��ر"  فاعتق��د انه��ا نقلة 
نوعي��ة ملا بعد يوم 10/25 نقل��ة رمزية وتعبريية. 
عندن��ا يف الفل�سف��ة نقول م��ا قبل �سق��راط او ما بعد 
�سقراط. اعتق��د ان العراق 
يختل��ف يف ف��رة ما بعد 
 2019/10/1 ي��وم 
تظاه��رات  قب��ل  ولك��ن 
الع��راق  انتق��ل   25 ي��وم 
اىل ع��راق ل��ه هوي��ة وبه 
رمزية اجتماعية ورمزية 
�سيكولوجية. واأعتقد رغم 
و�سبابيته��ا  الأح��داث 
ت�سع��ر ان الق��ادم ي�سعرك 
عل��ى  بالطمئن��ان 
رغ��م  النف�س��ي  امل�ست��وى 
الت�سحي��ات الت��ي بلغ��ت 
اك��رث م��ن )500( �سهي��د 

 فار�س حر�م :

التقبل االجتماعي لدور 
المرأة القيادي، وهو دور 

حيوي واساسي. هذا لم 
يكن مسبوقا حتى في 

بداية الدولة العراقية. 
االن هو موجودة في 

التظاهرات بكربالء 
والنجف. 
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واكرث من ع�رشين األف جريح، وهناك اكرث من �سبعة 
الف جري��ح ومعاق. وعلى الرغ��م من ذلك فان بناًء 
�سايكلوجي��ا اجتماعيا قد بداأ وهو ين�سجم مع تاريخ 
الع��راق، وين�سجم مع قوة العراق احلا�رشة يف الأدب 
وال�سعر. ويجب ان ن�سري اىل جانب مهم وهو التحدي 
ال��ذي ت��راه، فمثل يف ك��رة القدم يحقق��ون اإجنازات 
جيدة، ورغم ياأ�سنا يف املو�سيقى ويف امل�رشح، لدينا 
الن اك��رث م��ن جائ��زة يف امل���رشح والذي��ن ح�سلوا 
عليها اغلبهم من املتظاهرين، وح�سلوا على اجلوائز 
يف ال�سينم��ا وهم من الفنان��ني املتظاهرين .. اعتقد 
حتدثن��ا ع��ن تاأويل امل��كان. املكان بو�سف��ه اأيقونة 
امل��كان.. اح��د ا�سدقائنا و�سل من امري��كا يقول ان 
العراقي��ني يف اخل��ارج يتباه��ون ان الع��راق اأ�سبح 
بهذا ال�سكل، وهم يغبطون من يذهب اىل هناك ويرى 

ال�سباب يف التحرير.. انها اجنازات كبرية.. 
اجتماعي��ة  روؤي��ة  يف    : �لزبي���دي  �أحم���د  د. 
لتظاه��رات النا�رشي��ة ، جن��د تدخ��ل ع�سائرها بقوة 
لفت��ة، بغ�ش النظر عن نوع ذل��ك احل�سور. ل اعرف 
اذا م��ا جن��ح المر نف�س��ه يف النجف ال���رشف. كيف 
نق��راأ ح�س��ور الع�سائر يف بغداد ل�ساح��ات التظاهر ، 

المر نف�سه �سيجعلنا نهتم بقراءة اخلطاب الديني؟ 
�ش���عدون حم�ش���ن �ش���مد : قبل الجاب��ة على 
ال�سوؤال اخلا�ش بي اريد اأن اعقب على ال�سوؤال املوجه 
اإىل فار�ش ح��رام، وكان يقول: هل توجه النتقادات 
الت��ي تطال الأح��زاب الداخلة يف العملي��ة ال�سيا�سية 

اإىل التيار ال�سدري؟
اجل��واب بالن�سب��ة يل، وب�رشاح��ة ل ل توج��ه نف���ش 
النتق��ادات اإىل التي��ار ال�س��دري. وه��ذا نا�س��ئ من 

وجهة نظري من خطاأ ارتكبته جهة �سيا�سية حم�سوبة 
عل��ى املدنيني عندما اأدخلت ح��زب �سيا�سي م�سارك 
2006 اىل �رشعي��ة الحتجاج��ات.  بال�سلط��ة من��ذ 
ويف وقته��ا ت�ساءلنا فيما لو اأرادت اأي جهة �سيا�سية 
اأخ��رى مث��ل ح��زب الدعوة بقي��ادة املالك��ي وارادوا 
الدخول يف الحتجاج��ات فكيف مننعهم؟ وها نحن 
نرف�ش دخول �رشايا اخلرا�ساين مثل اأو الع�سائب اإىل 
الحتجاج��ات ويف نف�ش الوقت نقب��ل بدخول التيار 
ال�س��دري اإليه��ا. نح��ن كمدنيني ملاذا نقب��ل بوجود 
التي��ار ال�س��دري يف تظاهراتن��ا ونعت��ربه رم��زاً من 
رموزها، ول نقب��ل بالع�سائب او الدعوة. مما ا�سطر 
بع���ش الحزاب ال�سيا�سي��ة اإىل اأن جتد لها مكانًا يف 
التظاه��رات لكن بطريقة غ��ري معلنة. وقد قابلت احد 
اأع�س��اء حزب الف�سيلة موجوداً يف �ساحة التحريري 
ودلن��ي عل��ى جمموع��ة من اخلي��م تابعة له��م لكنها 
غري معلن��ة ب�سكل وا�سح.. ملاذا يوج��د لدينا خطاب 

ازدواجي؟ 
مل��اذا �سكتنا ع��ن اخط��اء التي��ار يف الحتجاجات؟ 
مل��اذا �سكتنا ع��ن ت�سويته��م على قان��ون �سانتليغو 
وع��ن موافقته��م عل��ى ت�سكي��ل مفو�سي��ة ملغوم��ة 

بالطائفية؟
ام��ا بالن�سبة ملو�س��وع الع�سائ��ر، فبالطبع املجتمع 
العراق��ي جمتم��ع ع�سائ��ري. ول��و اجرين��ا ا�ستق��راء 
فرمب��ا �سنجد ان 60 %من املجتم��ع ع�سائري ولأن 
للع�سرية م�ساحلها ول�سي��خ الع�سرية م�ساحله، ولن 
الحتجاجات قام بها �سب��اب ينتمون لع�سائر فكان 
ل ب��د ل�سي��وخ الع�سائ��ر م��ن الن�سج��ام معه��م، وال 
يتعر�س��ون للنق��د وال�ستهج��ان، وبالن�سب��ة يل فان 
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وجود رايات الع�سائر، ومن وجهة نظر انرثوبولوجية 
متثل موقفا داعمًا للتظاهرات.  

فار����س ح���ر�م: اإ�ساف��ة ملو�س��وع الع�سائر.. يف 
التظاه��رات،  م��ن  الثاني��ة  للموج��ة  الوىل  الي��ام 
ولن�سميه��ا املوج��ة الثاني��ة يوم 25 اعتق��د يوم 28 
او 26 ح���رشت لجتماع م�سغ��ر لع�سائر بني ح�سن 
يري��دون ان يكتبوا بيان��ًا، وما ان اقرحت عليهم يف 
البيان رف���ش ا�ستقب��ال ال�سيا�سي��ني يف م�سايفهم، 
وافق��وا جميع��ا وه��ذا موؤ�رش جي��د.. وثبت ه��ذا الأمر 
يف البي��ان واعادت بثه القن��وات الف�سائية اكرث من 
م��رة.. �سبق اأن حاول��ت مع بع�ش الع�سائ��ر العراقية 
باأن يدخلوا يف التظاه��رات، وطلبوا مني مهلة لأخذ 
م�س��ورة الع�سائر الت��ي ينتمون لها . ج��اءت الخبار 
ان ه��وؤلء الروؤو�ش رف�سوا لع��دة ا�سباب متنعهم من 
الدخول يف التظاه��رات.. وكنا نعرف م�سائر دخول 
الع�سائ��ر يف التظاهرات يف تل��ك الأيام، ما ان تدخل 
الع�سائر وتت�سمن بع�ش بياناتهم لغة ولهجة �سديدة 
جدا، وقد اطلعت على بيان �سدر قبل اأيام عن بع�ش 
الع�سائ��ر بالنجف ومت ن���رشه.. كانت لهجت��ه �سديدة 
ج��دا، لغة تهديد وت�سعيد. انا نف�سي �ساحب املقرح 
كن��ت اظ��ن انه��م ل��ن ي�ستجيب��وا. بالطبع ه��ذا تطور 

وا�سح
د. �أحمد �لزبيدي :  هوؤلء بالتاأكيد غري ال�سيوخ 

الذين قابلوا عادل عبد املهدي؟
فار����س ح���ر�م : طبعا اولئ��ك ال�سي��وخ مت توجيه 
النق��د لهم بعد ذهابهم اىل ع��ادل عبد املهدي.. انظر 
ايل البيان��ات الت��ي توال��ت.. وهذه البيان��ات تو�سح 
حال��ة الفتخار كونه��ا مل تذهب ملقابل��ة عادل عبد 

امله��دي. ه��ذا يعك�ش لأول م��رة منذ تاأ�سي���ش الدولة 
العراقي��ة املعا�رشة، افتخار الع�سرية باأنها ل تذهب 
اإىل ال�سلط��ة.. الع�سائ��ر اثبت��ت انها تنتم��ي اإىل ثورة 

الفقراء والب�سطاء .. الوعي املوجود.
د. �أحم���د �لزبي���دي : نعم . ونح��ن مقبلون على 

تاريخ مئوية ثورة الع�رشين.
فار�س حر�م : اأود اأن اأ�سيف اي�سا اإىل جهة اأخرى 
بالنجف. اأ�سار له��ا الأخ علء.. انا ا�سميها بوادر من 
ث��ورة الإم��ام احل�س��ني. اذا ا�ستم��رت ه��ذه الظاه��رة 
الجتماعي��ة بالتاأكيد على ال�سلمية، وهو تاأكيد على 
قيم��ة ال�س��لم من جمتم��ع عان��ى من العن��ف كثريا  
ملئات ال�سن��ني.. هذا حتول اجتماع��ي.. كذلك التقبل 
الجتماع��ي لدور امل��راأة القيادي، وه��و دور حيوي 
وا�سا�سي. هذا مل يك��ن م�سبوقا حتى يف بداية الدولة 
العراقي��ة. الن هو موج��ودة يف التظاهرات بكربلء 
والنجف. يف النجف مثل، تدخل البنات ال�سابات اىل 
اخليم��ة وتنظف امل��كان، ويبادر ال�سب��اب باخلروج 
خ��ارج اخليم��ة احرام��ا لدخولها، ان��ا �ساهدت ذلك 
بنف�س��ي.. رمبا يت�س��اءل احدهم : ه��ل ظهرت حالت 
حتر���ش يف الحتجاج��ات؟ الجابة - كل – وهناك 
م�ساهد لكثري من ال�سابات و�سط ال�سباب ومل يتعر�سن 

اإىل حالة حتر�ش.. اما ق�سية التوا�سع بني النخب. 
د. علي �ملرهج : مكان التظاهرات يفر�ش هيبته 

ويفر�ش الحرام.. كاأن املكان اكت�سب حرمة.
فار����س ح���ر�م : نع��م.. ه��ذا يعن��ي ان الفعاليات 
امل�سرك��ة ب��داأت تكت�س��ب حرم��ة.. �ساهدن��ا اي�س��ا 
ظه��ور حالة من التوا�س��ع مل تكن م�سبوق��ة ل�رشائح 
كال�سيادل��ة والطب��اء وهم ينظفون ال�س��وارع.. قبل 
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يوم��ني كنت اأق��ف بجوار 
احد التنانري وكان احدهم 
يخب��ز ويوزع اخلب��ز. هم 
ل  وكان��وا  الأطب��اء  م��ن 
يقولون نحن اأطباء لكننا 
ه��ذه  ن�س��ارك  اأن  نري��د 
بامكاننا  العالي��ة..  القيم 
اأن نق��ول بب��وادر لث��ورة 
اجتماعية.. واود ان اوؤكد 
نقطة مهمة ج��دا، اأن عدد 
الن��دوات الت��ي اجريته��ا 
ي�س��ل عدده��ا اإىل ع���رش 

ندوات يف �ساحات التظاهر. ومرة �ساألت بع�ش طلبة 
اجلامعة �سوؤال مبا�رشا : اذا ما انتهت التظاهرات ومل 
تتحقق املطالب الأ�سا�سية باي �سورة �سيكون احلل؟ 
وقل��ت لهم م��ن الواج��ب ان ل تنته��ي الحتجاجات 
وعليها ان ت�ستمر ب�س��ورة اأخرى. ا�رشب اأمثلة فيما 
يتعلق بالطلب��ة. انا ادعو دائما ان يتحول الحتجاج 
املرحل��ي اإىل راأي ثق��ايف م�ستقبل��ي يت�س��ل بجذور 
م�سكل��ة الف�س��اد يف الدول��ة.، وهي ج��ذور ذات ابعاد 
اجتماعي��ة. كيف نحا�رش هذه اجلذور يف جمتمعنا؟ 
وكيف نعي��د تلك القيم؟ كيف ن�ستمر باحتجاجنا يف 
ظاهرة القيم املوجودة يف جمتمعنا، ونعيد هذه القيم 
اإىل بهائه��ا ورونقه��ا مث��ل اإ�ساعة ال�س��لم، واحرام 
الخ��ر.. اح��رام فكرة الدولة واملواطن��ة والتنوع يف 
املجتم��ع.. كل ه��ذه القي��م افتقدناها وكان��ت �سببا 
يف �رشاع��ات و�سبب��ا يف انهي��ار الدول��ة والربي��ة 
والتعلي��م.. ان يتحول هذا الحتجاج اإىل وعي يت�سل 

بف�س��اء امل�ستقب��ل ولي�ش 
باللحظ��ة الأني��ة ومي��زج 
بني الحتج��اج ال�سيا�سي 
والحتج��اج الجتماع��ي 

والثقايف..
د. �أحم���د �لزبي���دي: 
الخ��ري  وه��و  �س��وؤايل 
حي���در ناظم:  للدكتور 
الفاعل��ني  م��ن  بو�سف��ك 
وق��د  التظاه��رات.  يف 
بل��ورة  عل��ى  عملت��م 
خطاب التظاه��ر وا�سدار 
البيانات. هل ميكن تلخي�ش خطاب التظاهرات على 
الرغم من اختلف مرجعياتها يف �ساحة التحرير؟  

د. حي��در ناظم : �ساأجيبك �رشيعا . لكني اود ان اعقب 
على مداخل��ة �سعدون حم�سن �سم��د . الق�سية الأوىل 

فيما يخ�ش التيار ال�سدري.
�أحم���د �لزبي���دي : ل نري��د الركي��ز عل��ى التيار 

ال�سدري فقط . 
د. حي���در ناظم : ل ل دكت��ور .. هذه ق�سية مهمة 
لها علق��ة ارتباط جوه��ري بالحتجاج��ات. ولبد 
م��ن التو�سي��ح .. هناك ���رشورة للف�سل ب��ني التيار 
ال�س��دري وخطابه. هن��اك ا�سط��راب يف املو�سوع. 
لب��د م��ن ان نف�س��ل ب��ني خط��اب التي��ار ال�س��دري 
وبني قيادته وهذا ام��ر معروف .. وثانيا م�ساركتهم 
يف توزي��ع املنا�س��ب، لق��د اك��د يل م�س��در ثق��ة ان 
توزي��ع الدرجات اخلا�سة ح��دث اأثناء الحتجاجات 
واثن��اء م��ا كان هن��اك م��ن يقت��ل املتظاهري��ن يف 

 عالء �شتار:

ال يوجد عندنا انقالب 
على الدين، هناك انقالب 
على اإلسالم السياسي.. 

الدين عندنا، خاصة لنا 
نحن الذين نعيش في 

الشرق.
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�ساح��ات الحتج��اج وثالثا حتالف التي��ار ال�سدري 
واملتظاهري��ن يحتاج ان نقف عن��ده طويل ومعرفة 
يف  ذل��ك  اخت��زال  ولميك��ن  ومداخلت��ه  اولويات��ه 
ق�سي��ة دخ��ول املدنيني . من��ذ تاأ�سي�س��ه وهو يعاين 
م��ن �رشخ يف بني��ة الزعامة. دخول التي��ار ال�سدري 
بهذه الطريقة كان هو يوم 25 وقد دخل حتت عنوان 
خيم��ة ع�سائرية "ال�سويلت" تقريب��ا يف احد اركان 
�ساح��ة التحري��ر.. هناك معلومات موؤك��دة من داخل 
الحزاب، وهي ان هذه الحزاب لديها م�سكلة رئي�سة، 
وه��ي ان التظاه��رات �سيعي��ة وق��د خرج��ت للوقوف 
بوج��ه الف�ساد .. لكنهم يجمع��ون على انت�سار �سيعي 
له��ذه التظاه��رات. م�سكلة هذه الح��زاب يف قدرتها 
عل��ى ف���ش العت�سام��ات ب�ساع��ات حم��دودة لأنها 
متتلك القدرة والقوة – الدخانيات والقنابل وال�سلح 
- ، لك��ن م�سكلته��ا ان البديل عند ف�ش العت�سامات 
�سيك��ون التي��ار ال�س��دري او احلرب الهلي��ة. البديل 
ع��ادل  قاله��ا  الهلي��ة.  احل��رب  معن��اه  ال�س��دري 
عبدامله��دي نف�س��ه ، وه��ذه الحزاب ت��درك ان ال�سيد 
مقت��دى ال�سدر لن يواف��ق على ف���ش العت�سامات. 
نح��ن نق��راأ ه��ذه الروؤي��ة ب�سح��ب الب�س��اط من حتت 
املتظاهري��ن بو�سفهم قوة حت�سيدية . هذا باخت�سار 
م��ا تفكر فيه احزاب ال�سلط��ة. و�سوؤايل هنا عن معنى 

مفهوم كلمة "تنت�رش" .. انا دعيت اإىل اجتماع 
د. �أحم���د �لزبي���دي : ال�س��وؤال الرئي���ش يف ه��ذا 

املحور : هل ا�ستطعت ان جتد خطابا موحدا؟
د. حي���در ناظ���م : ل دكتور، ال�سب��ب وجود بع�ش 
اجله��ات ال�سيا�سي��ة التي ل تريد بيان��ا موحدا. وهي 
جه��ات موج��ودة يف �ساح��ة التحري��ر . يف اللقاء او 

الجتماع اتفقن��ا على نقطتني ل ميكن رف�سهما من 
املتظاهرين وهما : اقال��ة عبداملهدي وتقدمي القتلة 
اىل الق�س��اء . مت التف��اق على اذاعة البيان  . وهناك 
م��ن ���رشب معلوم��ات الجتم��اع جله��ات �سيا�سي��ة 
وكان م��ن �سمن احل�س��ور. وال�سبب يف ذلك كله عدم 
وجود مركزية تنظم عمل التظاهرات وتبلور روؤيتها 

وبياناتها.. 
ع���الء �ش���تار : �سع��ار "نازل اخ��ذ حق��ي" ونطلق 
عليه��م جماعة ن��ازل اخذ حقي . وهن��اك جماعة مت 

ت�سخي�سها تقول نازل اخذ حقي بتوجيه ..  
د. �أحم���د �لزبيدي : من ه��م جمموعة نازل اخذ 

حقي؟
عالء �ش���تار : ه��م جمموعة م��ن النا���ش )حالهم 
حالن��ا( . وبداخلهم هن��اك اأ�سخا���ش مت ت�سخي�سهم 
عادي��ة  جماع��ة  حق��ي  اخ��ذ  ن��ازل  جماع��ة  والن 
وطبيعية.. هن��اك ا�سكالية القيادة يف الحتجاجات. 
قبل �سنتني �سدر كتاب لكارن رو�ش  وهو دبلوما�سي 
بريط��اين . الكتاب عنوان��ه "الثورة بل قيادات" وهو 
م��ن اإ�سدارات �سل�سلة  عامل املعرفة يف الكويت يقول 
في��ه : ان القرن احلادي والع�رشي��ن هو قرن الثورات 
ب��ل قيادات.. ثورات ع��رب التوا�سل الجتماعي وعرب 
احل��ركات الت��ي يك��ون �سوته��ا اأعلى م��ن الأ�سوات 
النخبوي��ة" كل الثورات تقريب��ا بل قيادات. انا اميل 
اإىل راأي "كارن رو���ش" ه��ي ث��ورات ب��ل قيادات، ل 
حتت��اج اىل تنظي��م لن الأه��داف حم��ددة.. التنظيم 
نحتاج��ه اذا مل تكن اله��داف وا�سحة، هنا الأهداف 
حم��ددة م�سبقا، فمثل م���رش يف الربيع العربي لي�ش 
لها قيادة موح��دة. يف ال�سودان هناك حركة منظمة 
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تاأ�س�س��ت يف الثمانينيات، ومع �سق��وط الب�سري تولت 
زم��ام الأمور، ورمب��ا هي احلالة الوحي��دة.. كثريون 
يتحدث��ون ع��ن م�ساأل��ة الدي��ن بالنق��لب. م�سطلح 
النق��لب عل��ى الدي��ن.. ل يوجد عندن��ا انقلب على 
الدي��ن، هناك انقلب على الإ�س��لم ال�سيا�سي.. الدين 
عندن��ا - خا�سة لنا نحن الذي��ن نعي�ش يف ال�رشق- 
الدين �س��يء مهم يف حياتن��ا.. يف �ساحة التحرير مل 
مي��ر يوم واحد دون ان نق��راأ �سورة الفاحتة. اما فيما 
يخ���ش ال�سيد مقتدى ال�س��در والتيار ال�سدري ، فانا 

م��ع م�ساركة ال�سدري��ني ، لكني ل�ست م��ع افكارهم. 
ال�سدريون يلحون باختيار ممثل لرئا�سة الوزراء من 
�ساحة التحرير ، لكننا رف�سنا ذلك مبوقف اخلقي .. 

د. �أحمد �لزبيدي : يف ختام هذه الندوة املهمة 
الت��ي ت�سمنت خطاب الحتجاجات يف العراق ودور 
املثق��ف فيه��ا . ماله وما علي��ه . لي�سعن��ا ال نتقدم 
ب�سكرن��ا اجلزيل لكل م��ن �ساهم فيه��ا . بوركتم ايها 

ال�سدقاء.. 
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ي�ا اأول�ي الأْم�ِر ب�وادي ال�ن�خ�ِل  :
ن�ام�وا ُم�ط�م�ئ�ن�ي�ن ن��س�اوى  ل ت�خ�اف�وا
ال�ج�م�اه�ي�ُر ال�ت�ي ت�ف�ت�ر�ُش  ال�س�اح�اِت 

ل ت�ح�ِم�ُل غ�ي�َر ال�ُع��س�ِب وال�ورِد  ع�لَم الإرت�ج�اُف ؟
ل ت�خ�اف�وا...

ع�ه�ُدك�ْم َم�نٌّ و�س�ل�وى و�ُس�لُف
ع�َج�ب�ًا  !   ك�ي�َف ي�خ�اُف ال�ج�ائ�َع الأع�زَل

َم�ْن ل�ي��ش ِم�َن ال�ل�ِه ي�خ�اُف ؟
ف�ع�لَم ال�َح�َر�ُش ال�َج�ّراُر..؟ والأق�ب�ي�ُة ال��ّس�ري�ُّة..؟

الأْح�ِزم��ُة الإ�ْس�م�ن�ُت..؟ وال�ق��ّن�ا�ش   وال�غ�ازاُت ؟ 

يحيــــــــــــــــى السم�وي

يا أولـي األمـر  بـبـغـداَد 
عـالَم اإلرتـجـاُف ؟   
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ِظ�لُّ ال�ل�ِه ف�وق الأر�ِش اأن�ت�ْم..
�ّي�وَن ع�ل�ى ال�واح�اِت والأن�ه�اِر اأن�ت�ْم.. وال�و�سِ

�ف�اُف ؟ �َب�ُت ه�ذي ال��سِّ ف�ل�م�اذا غ��سِ
زح�ف�ْت ف�ي َح�رب�ه�ا ت�ط�ل�ُب خ�ب�زاً

خ�ي�ُل�ه�ا   ل�ح�ٌن واأعلٌم وورٌد وُه�ت�اُف!
ف�ع�لَم الإرت�ج�اُف ؟ 

�ِر ف�ي ف�ت�واُه: �س�ادقًا ك�ان اإم�اُم ال�ق��سْ
ُك�ف�ٌر اأْن ُي�ن�ادي ب�رغ�ي�ٍف َب�ِط�ٌر اأْت�َخ�َم�ُه ج�وٌع وق�ْه�ٌر..!
ك�ل�ك���ْم راٍع .. وه�ذي الأر�ُش م�رع���ًى  .. وال�ج�م�اه�ي�ُر 

ِخ�راُف
ف�اق�س�م�وه�ا ب�ي�ن�ك�م ق��س�م�ة َ �س�ي�زى وت��س�اف�وا
ل�ك�م ال�ب��س�ت�اُن.. وال�ب�ي�دُر.. والأع�ن�اُب.. وال�ن�ف�ُط..

ول�ل��س�ع�ِب ال�ك�ف�اُف!
ك�ل�م�ا ن�نه��ُش من ب�ع�ِد ع�ج�اٍف

�رْت�ن�ا ب�م�راث�ي�ه�ا ج�دي�داٌت ِع�ج�اُف ح�ا�سَ
ِح�ك�م�ُة ال�ف�ا�س�ِد وال��س�ارِق ت�ق��س�ي  :

اأْن ي��س�وَد ال�ّرع�ُب وال�ج�وُع
وي�ب�ق�ى  �س�اه�َر ال�ن�زِف ُرع�اُف!
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١.  سيدة في س�حة التحرير

هذه ال�سيدة اح�سن مّنا
تهذبنا

تهذب الكون يف جريانه
تهذب البيت وترعى تفا�سيله

دمها يرف�ش اجلمود يف عروق الغيم

ل تع��ود م��ن �ساح��ة التحري��ر ال اذا خ�سب��ت يده��ا 
�سم�ش بغداد 

عطرها يدور يف الرجاء
وتزرع م�سحة من ذوقها يف غرفة ال�سيوف

ومن �سغفها يطيب املذاق يف املطبخ
وجتعل الليل خيمة من حنني

جتعل الزهور امنة م�سيئة يف احلديقة

علوي ك�ظم كشيش

قصيدتان تتظاهران
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تكتب وجع احلمها وقلبها يف دفر الذكريات
تبت�سم مثل وردة خلقت لتبت�سم

انيقة يف ال�سباح والظهرية وامل�ساء
مير النهار بني يديها مرفا

ورغم الأمل
متر الق�سيدة يف �سوتها نهرا من الع�سافري

تعد حلبيبها ما يجعله طفل �سعيدا
التفاتة حب ووردة

و�سايا للم�ساء
وعناقا حميما

وم�سبك �سعر يحبه كثريا
وتديل �سفريتها ارجوحة لطفولتنا

هذه ال�سيدة اح�سن منك ايها احلب

انت تعي�ش نرج�سيا بعيدا
ع�سيا �سعيدا

مثل جنمة يف وح�ستها
لكن هذه ال�سيدة

حتب كثريا حد البكاء
حتب مثل �سمعة لتذوب يف �سم�ش احلبيب

مثل نهر يغيب يف احلقول

بي ٢. الفـــــــــراتّي جـــــــــــــــــــدا اأ

انا من هنا
ذي طينتي،

ومتاُمها 
ماٌء، ليمنحني النماء نظاُمها

روحي مبللة بخ�سب جارح
وعلى فمي عقد الر�ساَع �سلُمها

بي�ساء روحي كالفرات،
وكلما ناديتها
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ك�رش ال�سطور غماُمها
يا اأّم كم تلدين ؟

عمري نخلة تعطي 
فتحرَق �سلَعها اأعواُمها

انا من هنا
من قلب اأنثى اأقبلْت

باخل�سب اإذ يلد املياَه كلُمها
نرث ال�رشوَق جماُلها يف اأ�سلعي

فن�سبُت جذعي كي يقوم مقاُمها
ه��ذا كتاب��ك مل يغ��ادر حّب��ًة يف الأر���ش حي��ث حما 

البذور ظلُمها
انا من هنا

واأبي يعيد ح�سوره يف فكرة ، في�ُش اجللل حلاُمها

يا باذخ الزند الفراتّي الذي �ساغته اأمٌّ حّرٌة وغراُمها
يف اآب تن�سجنا ال�سموم لننتهي رطبا

تطيب باأكلنا ان�ساُمها
الليل مثلك يف العراق ق�سيدٌة
من كحل عا�سقة طغت اآلُمها

ليل و�سّماٌر واأحلٌم واأغنيٌة يخيف اخلائنني حماُمها
انا من هنا 

ودمي فراٌت 
داأُبه 

اأن ل ي�سود ل�سو�سها وطغاُمها
حييَت يا اأبتي

وكّفك جّنٌة
اأهدت لنا ما دّونْت اأقلُمها

) ورد يف �لعدد �ل�شابق )21( ن�س   يف �ل�شفحة )16( 
يعود   وهو  خلف،  �أحمد  �لكبري  و�لرو�ئي  �لقا�س  با�شم 

لل�شاعر علي فرحان، لذ� �إقت�شى �لتنويه و�العتذ�ر(.

تنــــــــــويه

القا�ش اأحمد خلفال�ساعر علي فرحان
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ذي قاُر َكّرا�َسُة الذيَن َبَنوا
                                بِحرِبِهم َكعبًة ع�����������لى الوَرِق

والّنا�رشّيوَن بع�ُش ُندَرِتِهم
                                  اأن يزرعوا الأغني��اِت يف القَلِق

اأن مَينحوا الأر�َش ما بَحوزِتِهم
                                ِمن اأنُهٍر م������ا انَتَمْت اإىل الغَرِق

َتكاُد �سم�ٌش ُت�سيُء يف َدِمِهم
َفِق وا بُح����������مَرِة ال�سَّ                                واإن َتَخفَّ

ُعوا حتت ِظلِّ �ُسنبلٍة مَّ جَتَ
                               كما ت������������لَقوا بكلِّ ُمفت��َرِق

َوٌر دوُرُهم ُعلَِّقت بها �سُ �سُ
                               مَلْن اأن��������������اروا نهايَة النَفِق

جـــــــــــــــود مجبـــــــــــل �أ

مـــــــاراثون   
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والّنا�رشّياُت ُكلُّ واحدٍة
ٌة ِمن الأَلِق                     ِمنُه��������نَّ ُم�س�َتقَّ

َي�رْشَحَن للطنِي �رِشَّ ِحكمِتِه
                        َيبتِكرَن ال�سحى ِمن الغ�سِق

يََّعت �ُسُنوُنَوٌة وُكّلما �سَ
ُرِق                     طريَق��ها يف َت�س����اُبِك الطُّ

وَقْفَن يف ِرفَعٍة وُقْلَن لها :
ِ…                      ِبَغرِينا يف الر�سا�ِش ل َتِثقي

َعُة البلد هنا ذي قاُر ُمر�سِ
                      وَعنقاٌء تقوُم ِمَن الّرم�����اِد

هَي ابنُة اأُوَر ت�سكُبها الأغاين
                        وجَتم���ُعها اأهازيُج احل�ساِد

رُّ بها الليايل غام�ساٍت مَتُ
                      غمو�َش الواقفنَي على احِلياِد

ُت�سائُل عن َبنيها كيَف غاُبوا
ت ِبِهْم ِبي�ُش اجِلياِد                    واأيَن َم�سَ

وُهْم كانوا على َيِدها يناموَن
                               بنَي حكايتنِي ل�َسندباِد

ويقرفوَن اأجمَل ما لديِهم
ِد بالنَّفاِد                          ِمَن الفرِح امُلَهدَّ

وا �سمائيوَن ُمذ وِلدوا و�َسبُّ
واِد                        كاأ�سئلٍة على اأر�ِش ال�سَّ
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كعادتها يف ال�سباح
تعد له

ما تي�رش من فطور
اخلبز

ال�ساي

وبي�ستني ت�سريهما 
من جارها �ساحب الدكان

ثم ينه�ش اإىل التك تك
قالت له ل تتاأخر 

ول تن�ش

اأن تدفع اأق�ساط التك تك
فقال لها �ساحكا

نعم نعم يا اأمي
علينا اأول اأن ندفع

اأق�ساط الوطن

كريــــــــــــــــــــــــم جخيـــــــــــور

سائق التــــــك تك   
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يف ال�سباح دائما
ماذا لو كنت الآن معي
نقتطع اخلبزة ن�سفني

كرب تعبريا عن حبك وتعطيني الأ
ن�رشب اأقداح ال�ساي

ول اأقول القهوة

ل اأحتدث عن رغوتها
فاأنا يف �ساحة املظاهرات

اأ�سعل �سيجارتي الأوىل
ونبداأ باحلديث 

عن الذين �سقطوا
عن الذين اختفوا

نتحدث عن الذين جاءوا
بل عدد

ومل نعد لهم مكانا للتظاهر
اأو اأنا�سيد جديدة

يكفي
 ان العراق �ساحتهم
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رمب��ا �ستت�سلَّ��ب يف اإ�سمنٍت يتكرر هك��ذا قال يل من 
دعاين لثورته يف غزارة جنوين. 

ِم  اأقول ل��ه : هذا القيُد  يطوُِّق مع�سم��يَّ فيكتفي بتب�سُّ
الرا�سي عن كلِّ ذلك .

ث��ه ع��ن اجلمل��ون ال��ذي كان يح���رُش اأج�سادن��ا  اأحدٍّ

ملت�سقًة تعبريا 
عن �سيق البلد فين�سغل عنِّي ب�سلٍة يف موعدها. 

َ عل��ى ظهر وطني  اأق��ول له اإ�س��َم ال�سابط ال��ذي ك�رشَّ
ع�ساه و�سوءه فيكرره ب�سابط اأ�سواأ  .

اأخ��ربه عن ي��وم الذه��اب اإىل املب��ازل بني��ٍة جميدٍة 

عمــــــــــــــ�ر المســــــــــــــعودي

مايتوجب عند غياب الكالم
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وكامل��ٍة لتوف��ري فر�س��ٍة ملواط��ٍن ينتف���شُ وي�ستحم 
فيقاطعني باأ�سئلٍة 

عن انتمائي اإىل اأي حزب. 
لتدخ��ْل اإىل هذا العامل من الأبواب حتى ل يبدو كلًَّك  

وبعدها 
�ستتحمل دوران ال�ساعة التي يف مع�سمك؛ هكذا قال 

يل من كان منزويا ومراقبا.

�ستدخ��ل م��ن باب املاء ف��ل ت�ِش  بعط�س��ك اأو بغرقك 
حلار�ش اأو حمرو�ش حتى ليتعلم اجلهَة التي �سيخيط 

منها فمك. 
�ستج��ُد عل��ى ج�س��دك وبالقرب من جراح��ه تلل من 
َك��َر ل�ساي  املل��ح �سيذروه��ا عليك من كان يق��دُِّم ال�سُّ

قاتلك . 
رغبت��ي اأن تبق��ى يف الهام�ش لراقب ال��ذي يت�ساقط 

من �سطح 
العامل وب�سبب. 

ع . لي�ش املواظب هو ما تبتغيه مثًل بل املتقطِّ
مل اأرَك يف الهزمي��ة الأوىل فكيف اأجدك يف الإنت�سار 

ل ؟ الأوَّ
�ساأت���رشَُّب مث��َل املطر اإىل اخللي��ا املجهولة يف هذا  
الوجود حت��ى ليلحقني بعط�ٍش اأو ب��ريٍّ اأو باإغراق 

اأو باإنقاٍذ اأحٌد.
قال ذلك بعد اأن ملأ جيوبه �سحتا يتباهى به. 

ه  يقول يل: ال�سمُت اأخُف  الكلم بينما اأنا اأقوُل له: اإنَّ
اأثقُله .
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غداً
�سنمرُّ فوق اجل�رِش

ن�سحُك اأو نغنَّي اأو نذَّكُر َمن بجانبنا
ا نرددها  فن�سخُر من اأغانينا التي كنَّ

وبعد دقيقٍة نبكي على اأ�سحابنا القتلى 

وناأوي حتت ن�سبك يا جواُد
�سنمرُّ فوق اجل�رش 

ن�سحك من حماقتنا 
ونعجب كيف اأيقظنا البلد 

ر الزمن العنيد وكيف اأورثنا املدائن �سكَّ

عــــــــــــــ�رف الس�عـــــــــــــــــــدي

أمطار تشرين القديم
حد المتظاهرين الشباب هذا النص على لسان اأ

ول 2019  بعد سنوات طويلة من تشرين الأ
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وكيف �سبَّ  بلحظٍة هذا  الرماُد
�سنمرُّ فوق اجل�رش 
يف ت�رشين اأي�سًا 

بعد حنٍي من حكايتنا واأكرث، 
يف يدي طفٌل، 

ويف قلبي امراأْة
وعلى فم الذكرى ن�سيٌد من �سديٍق 

مرَّ  يف البال، واأ�سجار معي غنَّت، واأحلٌم
وبقيا من دخاٍن يف الرئة

�سنمرُّ فوق اجل�رش 
ثم نقول �سبنا نحن �سبياَن البلد 

وقد كربنا فجاأًة 
اأبناوؤنا كربوا قليًل

ا ها هنا كنا كيف نقنعهم باأنَّ
وكيف نعيد حلظتنا

وهذا العمر يوغُل
اأو يكاُد

�سنمرُّ فوق اجل�رش

ا تاأخرنا عن "الدوام"  هل كنَّ
قالت زوجتي وانتابها حزٌن

ولكني ن�سيُت باأْن اأغازلها
لأين قد تذكرُت املدينة قبل اأكرث من زماٍن

كيف بعرثها احلفاُة
وكيف عانقها اجلراُد

�سنمرُّ فوق اجل�رش 
اأُ�سعُل �سمعًة واأ�سيُء ليل الغائبني 

جميع اأ�سحابي الذين م�سوا بل اأطفاِل، اأو زوجاِت
يوقدن ال�رشير، ويلتهمن ال�سرب يف ليل اخلمي�ش. 

م�سوا جميعًا 
خلَّفوا قبًل �رشيعاٍت على الطرقات

بع�َش ر�سائل احلب اخلفيف 
وبع�َش غيٍم يف ال�سدوْر

رحلوا ومرَّ  العيُد بعد العيد 
من يتذكر املوتى 

ومن يرمي مباء الورد 
ياحجر القبور؟ 
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�سنمرُّ  فوق اجل�رش 
متعبًة خطانا 

تاأكُل ال�سنواُت منَّا هذه الروَح ال�سقيَة 
ثم تذرونا اإىل الذكرى

اً غناًء جارحًا مرَّ

وتن�سانا البلُد
و�سمعُته يروي لزوجته احلكاية 

حيث كنُت اأ�سرُي فوق اجل�رش
يف كفي ع�سا ال�سنوات متكئًا

ويف قلبي املدينُة واحلرائُق والرماُد 
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خذوا كل �سيء
كرا�سي العتمة

ظلها
�سوت ذواتكم 

ما �سدع روؤو�سنا ل�سنوات

ما ذبل من اأوراقكم 
اأ�سجاركم امل�سمومة

التي �سوهت �سوارعنا
اأر�سفتكم

جزراتكم الو�سطية

بناياتكم اخلربة
ج�سوركم التي عربمت بها 

على ظهورنا
�ساحاتكم

واأ�سجار الزينة يف احلدائق اي�سا

ريـــــــــــــــــــــــــ�ض الغــــــــــــريب

خــــذوا كل شـــــــــــــيء
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لتركوها
تناف�ش اأ�سجارنا الربيئة

�ساعاتكم اللكرونية العاطلة
بيوت املهجرين

�سوارع ال�سواد
كل �سيء لكم خذوه

خطبكم املزيفة
عيونك��م التي لت�سب��ع من النظر 

ل�سمتنا
الق�سوة
املوت

ال�سيارات املفخخة
كوامتكم

واتركوا لنا وطنا 
يلمنا ع�سافري م�ساء

انتم حري�سون جدا
على �ستمنا

مثل

اأحدكم
حذاءه النكليزي

اأثم��ن م��ن دجل��ة والطري��ق اىل 
الفرات
والآخر

يرغب بروؤية حقائبنا يف املنايف
تتو�سل الطائرات

وتفر�ش الطرق الغريبة
والآخر
والآخر

خذوا كل �سي
اأحذيتكم

واأقدامكم التي ترغبون 
بنومنا جميعا حتتها

اأقول 
وطني يل
ولي�ش لك

فيه �سادفن حرا
واأولدي بعدي 

وطني يل
بدجلته

يف  ا�سمعه��ا  الت��ي  والع�ساف��ري 
امل�ساء

بحديقة بيتي
واأنفا�سي على ورداتها

لن احمل حقيبتي واهرب
وطني يل
ولي�ش لك
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ليٌل هو العمُر اأم ليٌل هو الأزُل
                           اأم الزم�������اُن ظلٌم ما ل�������ه اأَجُل

اأم الزرايا ع�ساباٌت تطارُدنا
                             و لي�ش من مهرٍب تف�سي له ال�ُسُبُل

اأم اأمّيا �سكن يف الغيِب يطلبنا
                          تاهت خط����اُه الينا فه���و ل ي�سُل

اأم كلُّ ما يف يد القدار من تعٍب
                         وقٌف علي�����نا ... وما عّنا ل�����ه بدُل 

مســـــــــــــ�ر ريــــــــــــــــــــ�ض

تشــــــــــــرين
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كاأمّنا الهّم نّحاٌت و�س����خرُتُه
                           اأعماُرنا وب�������ها الزميُل ي����رجتُل

�سابت مواعيُدنا لل�سبح وانطفاأت
                            عيوُن من حلموا من َهوِل ما احتملوا 

نرى امل�سائَب �سحراًء بل اأَمٍد
                                وِقرب������ُة ال�سرب حتى ما بها َو�َسُل

فكيف ننفذ من رمٍل يحا�رشنا
                           ومنب��������ُع الرمل بالأرواِح مّت�سُل

�ساع الطريُق ونحن ال�سائرون على
                           �سي��������اعه ودليُل الدرِب معتزُل

اأّنى توّقف منا جُم���هٌد هَجمْت
                          عليه من ك����لِّ اأ�سقاِع الأذى امللُل

هذا خراٌب قدمٌي ظلَّ يحر�سه
قوا حلديِث البوِم واحتفلوا                                 م�ن �سفَّ

فربَّ منتفٍع بال��������داِء تب�رُشُه
                           كي ل  يك�������وَن دواٌء راح يبت����هل

وقام يق����نُع معلوًل بع��������ّلتِه
                            حت�����ى تعجب منه الكْذُب والدَجُل

واإّن اأعجَب مْن هذا اإذا اقتنعت
                       �سحي�����������ٌة اأّن �سكنَي الردى اأم�������ُل 

بع�ُش القناعِة �سٌم ل ُيَح�شُّ بِه
                      وهل يح�سوَن من بالَوه�����م ِقد �ُستلوا 

ه�سُم الأ�سى �رشُّ عاداِت ال�سعوِب اإذا
                      تلعبْت به��������ُم احلّك�����������َاُم والدوُل 

ت مياديُننا بالنب�ش وا�ستعلت غ�سّ
                       من ف�����رِط ما كتَم ال�ُسّباُن وا�ستعلوا

لطاملا كابروا ان ي�رشخوا اأملًا
                       لكنهم ُحم������ّلوا ما لي�ش ُيح��������َتَمُل

همَّ البلد التي لو مل يكن َثَقُل
                      �س������وى الولِة .. كفاهم ذلك ال�����َثَقُل

و�سوَت من �سطَب الوّعاُظ اأحرَفهم
                       ودمَع من �رُشِّدوا يف الأر�ش اأو ُقتلوا

وكلَّ حرٍب على اأعمارهم زحفت
                        فكلم���ا ج�������اع طاغوٌت بها .. اأُِكلوا

مت�سي ال�سنوُن و�سخُر العوِز لعنُتهم
                      للآن يحمله����������ا الأ�سحاُب والأََهُل

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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فالأر�ش ورٌد لكر�سٍي و�ساِحِبِه
ُة النا�ِش منها ال�سوُك والَدَغُل                              وح�سّ

خّفْت موازيُنهم يف العي�ِش اإذ َثُقلت
                            جيوُب م���ن يرت�سيه ال�سادُة ال�ِسِلُل

نحن الذين اأروا للدهِر كيف على
                          جحيمِه َعَب�������روا رهواً وما جفلوا

غداة كلِّ فٍم من خوفه خَر�ٌش
                          وكلِّ رج�����ٍل لهول امللت������قى �سلُل

مّلا البلُد انتخت نحن الذين لها
                                �َسيًل راأتهم خل�����ط النار قد و�سلوا

نحن الذين �رَشحنا �سدَرها بدٍم
                          اإذ كلُّ َه��������ٍم على اأ�سلعها َجَبُل

نحن الذين �سعى يف نق�سهم زمٌن
                         و�سّنُة الك�������������وِن اأّن البدَر يكتمُل

كم التوابيُت ناحت حينما احت�سنت
                          ورَد الذين ِبح����رِّ احلرِب قد ذبلوا

جنمًا فنجمًا على اأح�ساِنها نزلوا
                          واأودعوا نوَرهم يف الرب وارحتلوا

هذي البلد التي ما طالبْت ثمنا
                         غرَي النفو�ش لكي تر�سى وما بخلوا
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قالوا باأنَّ 
جميَعُهم اأ�رشى

 قلُت العراُق
 ب�سرِبِهم اأدرى

لكّنُهم

 قْد اأدمنوا الفجرا
يتنا�سلوَن

 حتوَفهم ترى
اأقداُرُهم 

واحلرُب وامل�رشى

كالنهِر 
�ساَر عطاوؤُهم نهرا

قالوا ذيوًل
قلُت بل �سدرا

تاريُخُهم 

معن غ�لب سب�ح 

ثــــورة وطــــن
هازيج للشباب الثوار اأ
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  ...ما بايَع ال�سمرا
قالوا �سبابًا

ل يعوَن اأمرا
والنزُق املعهوُد 

قد اأغّرا
هتاُفُهم ياليُل 

لن متّرا
وحّق مْن نحَو

 الإلِه اأ�رشى
وحّق َمْن باَت 

بغاِر حّرا
وحقِّ َمْن ُغيَِّب يف �سامّرا

ُهْم اأق�سموا باهلِل ربِّ ال�ِسعرى 
واقت�سموا ال�سرَب العظيَم املّرا

لينقذوُه وطنًا م�سفّرا
ولي�سفعوا 

 ...جبنَي من جتّرا

قالوا 
و�سرباً ماَلُهم اآباُء

قلُت ِفداُهم
جاهدوا وجاوؤوا

واأمهاٌت 
طالُهنَّ الداُء

بيوُتُهم �سمائٌر ُت�ساُء
ت�سيُل من اأح�ساِنِهم اأبناُء

ُتزغرُد ال�سوارُع الغّناُء
اإْن جّددْت دماَءُهم 

دماُء
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)١( َمش�ِهد

يف �َساحِة التظاهر
وٍت  واِتنا يف �سَ جنمُع اأ�سْ

َواحٍد 
نهتُف للوطِن 

وال�ّسعِب 
واحلريِة 

والغِد اجلميِل
كاَن الّر�سا�ُش

ي�ساك�ُسنا - كلَّ حنٍي -

ميرُّ من اأماِمنا
ليرَك و�ْسمًا يِف 

اأج�َساِدنا
ثّم مي�سَغ اأ�سواِتنا

ْوتًا  �سَ

ح�مد عبدالحسين حميدي

قصيــــــدتان 
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ْوتًا �سَ
البقاُء هلِل 

ا�ُش والّر�سَ
اأُِعدَّ للثاِئريَن

الكادحني

اّل به )٢( ال تحلُموا اإ

رغم اأّننا نحلُم 
�رّشاً

اِفري نْحلُم بالَع�سَ
وال�ّسجرِة امُلوِرقِة

بالأطفاِل ، وُهْم مي�سكوَن
بخيوِط الّطياراِت الورقيِة

وَن اأحلَمهم  ميدُّ
َعلى ات�َساِع رقعِة �سحَكاِتهم 

احلُموا ..
احلُموا .. 

ل تخاُفوا
فاأنُتْم ما تَزالوَن 

...حتلُموَن ، ِمثلما كنُتْم
احلُموا

بِه ..
بوطٍن 

تر�سُموَنه باأقلِمُكم
على ورقٍة بي�ساَء 

ل تر�سُموا غيمًة �سوداَء
ال�سم���َش ، وه��ي  ب��ل ار�سُم��وا 

ت�رشُق
ِمْن جديٍد

يف �ساحِة التحريِر 



22
/2
02
0

97 AL ADEEB AL IRAQI

ـــر
ــــــ

عـ
ش

سري للغ�ية 

وطن مطعون 
يعاين من �سلل ال�سلطة 

فعلى الراغبني معاجلته 
قائم��ة  يف  ا�سم��ه  اإدراج 

ال�سمري 

ملحظة

كامت ال�سوت 
ي�سمل الناطقني 

وامل�سجلني بالقائمة اعله 
ت�ساب��ه  مراع��اة  ع��دم   م��ع 

الأ�سماء 

الملحق�ت 

كتاب حلن الأحزان 
بطريقة التعوي�ش بال�رشقات 

ون�سخة م�سورة من ملفات 
�سورين واأنا ل اأدري 

التوقيع : 
مزور

غـــــــــــــــــرام الربيـــــــــــــــــــــــــعي

أكــــــــــــــــــــــــرر
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اأرت��وي م��ن نه��ر  اأن  كي��ف يل 
عمرك

من تلك النهايات البعيدة 
كان ن�رشا
كان فخرا

كان �سوتك
كيف يل اأن اأحزم عمري

واأر�سمه طيفا لنب�سك

كيف اأ�سمت على نوح البلبل؟
اأقب�ش كف احلمائم والفرح؟

كيف ميكن اأتبعك؟
يا ابن العراق ..

عر���ش  رتب��ت  اأر���ش  اب��ن  ي��ا 
املناجل

وزعت عمرا على كف املنايا
اأمنت طعم احلياة 

منعت �سبح )التوابع( ياأ�رشك
فكنت حرا .. حاميا اأر�ش ال�سواد
نزف��ت  ح��رب  غرب��ان  ت��اركا 

فتبعرثت 
لكنها مل تبلغك .. 

فكنت اأنت يا حبيبي 
ي��ا اب��ن الع��راق حامي��ا ���رشي 

و�رشك

حــــــــذام يوســــــــــف

كيف لي أن أمسك الحرف البعيد



22
/2
02
0

99 AL ADEEB AL IRAQI

وت�ساأل عن الوطن
�سباحات اخلري 

يا وجه اأمي 
ِقبلة اأوىل لعتبة الروح

�سماء من �سحاب اهلل
تفوح ندى وطيبًا 
حلم بربيع تخلده

كركرُة ال�سغار
ظلل جدائل حبيبة

وقلبًا يفرُّ من عناق و �سوق

حكايات اجلنود ال�سمر
باألف �سهرزاد،

با�سقات ال�سجر
بل ا�سباب

ابت�سام عابري ال�سبيل 
لطراوة ن�سائم العنرب

الوطن )مالتي(
كلمة ف�سل

دها �سيخ يردَّ
مغرورق العينني

وت�ساأل عن الوطن 
�سباحات اخلري 

 يا وجه اأمي
ثغر با�سم ُم�ساء 

 ل�سباب ت�رشين 
يف حالك الأيام

�سول��ة للحري��ة يف �ساح��ات 
الوطن

وت�ساأل عن الوطن
الوطن )مالتي (

رحيم زايـــــــــــر الغ�نم

الوطــــــن )مــــالتي (

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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اأنا متظاهٌر
ل اأ�سعُر بالتعِب ول بال�سغِب 

اأنه�ُش �سباحًا
اأحقُن اأ�سعَة ال�سم�ِش يف جيبي 

فتت�سَع بالبيا�ِش

اأخرم�ُش جداَرهم الفا�سَل بيني وبني اأمنيتي ال�سمينة 
كاأنني هدهُد �سليماَن

ارى اأخوتي 
يرق�سون تارًة 

واأخرى يرمون كماماِتهم على الأر�ِش 

انمـــــــــــــــ�ر مـــــــــــــــــــردان

يوميات متظاهر عراقي 
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فتزدهَر ع�سبُة اخللوِد
واراهم ميزحون مع ال�سائِل امل�سيِل

وياأكلون احللوى
لكنني اأختلُف معهم

لأنني �ساأنتاوُلها من اآخِر زفرٍي 
ترَكْه ذلك ال�سهيد 

ول ذنَب لُه 
��ُه يحم��ُل هوي��َة ه��ذا  �س��وى اأَنَّ

الوطِن العري�ِش باملوِت .
م�ساًء

اأ�سَعُ وجهي على الر�سيِفِ
اأ�سُم رائحَة الغروِب يف قم�ساِنهم 

األتهُم الريَح اأملًا بارداً
مثل ق�سيدٍة طويلٍة حلبيبتي 

اأن�رُشها يف �سفحتي على الفي�ش بوك 
اأو يف �سفحتي يف الأخرِة

ل يهم 
الأهُم من ذلك 

اإن الطرَف الآخَر �سي�ساُب بالِه�ْسِريا  .
عادًة اأعوُد اإىل خيمتي هربًا 

م��ن نظ��راِت اأم��ي املزروعِة يف 
الطريِق 

م��ن  بالنج��اِة  ودعاِئه��ا 
ر�سا�سٍة كامتٍة لفمي 

ويف وجهي كائٌن 
ل يعرُف وقتًا للخوِف 

لكنُه يعِرُف 
لوع��َة اخل��روِب املرتب��ِة يف 

ذهِن ال�سماِء
الواقف��نَي  اجلن��وِد  و�س��لَح 

باإنتظاِر قبوِرهم املزينِة .
يا اهلل 

ماذا اأقوُل لِكلِّ هوؤلء
حني اأح�سي ج�سدي 

واأجدُه جثًة هامدًة 
يف عيوِن اأرملٍة عجوز ؟ .

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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اً والتم�ش نورا اأن�رش عراَقَك ُحرَّ
اريِن والدُّورا اَر والدَّ                              وا�سرجع الدَّ

َك ن�رشينًا و�سنبلًة واحمل بكفِّ
                                  تدح�َش الدَّجَل املف�سوَح والزُّورا

َك الأنذاُل لو هتكت نَّ وليغرَّ
                            اأحقاُدهم للنوايا البي�ِش م�ستورا

اِم يف وطٍن وا�ستنفدوا بهجَة الأيَّ
يِم والألِم ماأ�س�����ورا                                قد بات لل�سَّ

فللبطولِت �سباٌن بَغرَيِتهم
وا غ�����زاًة واأوغ����اداً وماأجورا                              ردُّ

وزلزلوا الأر�َش ويًل بالذين َعَتوا
                          واأ�سقطوا البغَي والطغياَن واجُلورا

فهم َع�سيُّوَن فا�سوا بالروؤى �ُسبًل
روا من �سج��ايا عزمهم ُطورا                               و�سطَّ

َة الكربى فمن حكموا وا�ستنه�ْش الهمَّ
                          قد هدَّم�������وا ِلُعلى بنياننا �س����ُورا

وجاوزوا احلدَّ اأعوامًا وماتركت
                             اأحزاُبهم غرَي ب����وؤ�ِش احلاِل د�ستورا

د. حـــــــ�زم الشمــــــري

الى كل عــــــراقي غيور
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ل تريد اأن متوت يف راأ�ش ثائر 
تتمنى لو اأنها فقاعة ملونة

يب�ستم لها اجلميع،
تتمنى لو اأنها قطعة خبز 

ل تعرف طعم الدماء 
ومل تتذوق الحت�سار الأخري 

كل الأرواح تثاأر لأجلها 
 و ل يهرب منها اأحد  ،

تتمنى اأن تكون اأحمر �سفاه اأو 
قلم

اأن تكون اأ�سبعا يف يد اأحدهم 
على اأن ل يكون قاتًل 

ويختار موت ر�سا�سة اخرى 
ب�سغطة واحدة ،

الر�سا�سة 
لي�ست بهذا ال�سوء 

ول حتب اخلوف يف قلوبكم 
الر�سا�سة �سحية اي�سا 

م��ا ان تلتق��ي بج�س��د �سحي��ة 
اأخرى

تلفظ اأنفا�سها الأخرية ،
للق��اء  يت�س��ع  ل  الع��امل  ه��ذا 

�سحيتني .

نــــــــــــــــورس الجــــــــــــ�بري 

الرصـــــــــــاصة 
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كان ا�سمها ب�سرية ، �سكنت احلي هنا مع عائلتها 
من��ذ خم�سة ع���رش عاما . زوجه��ا �ساحب متجر 
كب��ري مع��روف يف املدين��ة .. يف اأول ات�سال لها 
م��ع ن�ساء احلي اأحببنها ج��دا ؛ لرقتها وعذوبتها 
وطيبته��ا املفرط��ة ، ول�سيما الن�س��اء الفقريات ، 
زوجات الكادح��ني الذين ل يح�سلون على لقمة 

العي�ش اإل بالعمل ال�ساق الثقيل .
   زوجه��ا ي�ستقل �سيارت��ه ومي�سي اإىل عمله ول 
يع��ود اإل يف امل�ساء ، واأبناوؤها يلعبون مع اأولد 

احلي ول يتميزون عنهم ب�سيء اأبدا .
   ذات ي��وم �ساألته��ا جارته��ا مناه��ل ، زوج��ة 

�سمك��ري احل��ي : مل��اذا ل تتربج��ني وتتزين��ني 
اأو  بالذه��ب واملجوه��رات ، وتخرج��ني للتن��ّزه 
الت�سييف يف العراق اأو يف اأي من الدول  العربّية 

اأو الأجنبية ؟ 
ثم مل��اذا ل تنتقلون اإىل منزل اآخر جديد يف اأحد 

الأحياء الراقية يف املدينة ؟
   مل تتوقع ب�سرية اأن تطرح عليها جارتها مثل هذه 
الأ�سئلة ، وعلى نحو مبا�رش هكذا ؛ لذلك �سحكت 
حت��ى اأحمّرت وجنتاه��ا ، و�رشقت بكلمتها حني 

ردت عليها قائلة بتلقائية ونعمومة :
- لأنكم هنا !

فـــــــــــــــــرج ي�ســــين 

َبشـــــــــــــــــيَرة.
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بع��د ا�سراحة ق�سرية اأثر انتهاء اأعمال ج�رش الألفية، 
مت ا�ستدعائي من قبل جمل�ش حكماء املدينة من اأجل 
امل�ساركة يف تنفيذ بناء مكتبتها اجلديدة، فقد اأم�ست 
املكتب��ة القدمية ل تليق به��ا ول تتلءم مع تطورها 
امل�سطرد، ول ت�ستوعب مريديها املتكاثرين، ونا�سها 

"املتاأبدين". 
    وحي��ث اأ�سبحت الثقاف��ة وبالأخ�ش الأدب �سلوكًا 
جمعي��ًا لعم��وم اجلماهري بغ���ش النظر ع��ن اجلن�ش 

والع��رق والدي��ن، فم��ات التناحر، و�ُسغ��ل الفراغ ومل 
يج��د الغ��ّل ل��ه مطب��ًا يف القل��وب، وا�سمح��ل ال�ساأم 
الذي كان يحيق ب��الأرواح. فبعد اأن يوؤدي العاملون 
عل��ى  واجباته��م ومتطلب��ات حيواته��م يحر�س��ون 

التوجه اإىل املكتبة.
   ه��ذه الدميقراطية املبا�رشة الت��ي ارت�ساها جميع 
الفرق��اء. اأ�سبح��ت �سم��ة معلوم��ة و�سيا�س��ة فارق��ة 
ملدينتن��ا مل ت��اأِت ب�سهولة، بل ج��اءت بعد حقب من 

ي�ســـــــين ش�مـــــــــل

رؤيــــــــــــــــــــــــا
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و�سف��ك  اجل�سيم��ة،  والت�سحي��ات  املري��ر،  ال���رشاع 
الدماء. رغم كل ما تر�سخ من اأخلقيات لكن البع�ش 

ل ياأمن ملا تاأتي به عوادي الزمن.
   ل ري��ب، باأن خماوف البع���ش قد و�سلت احلكماء، 
ول اأظنهم يغفلون اأي اأمر يتعلق بحياة عامة النا�ش، 

فما جدوى احلكمة اإن مل يتدبروا.
    قب��ل الغروب كنت اأعذ ال�س��ري وعربت النهر قاطعًا 
ج���رش الألفية ال��ذي مت اجنازه حديث��ًا وافتتاحه يف 
اأول ي��وم م��ن الألفية اجلدي��دة. �سادف��ت الكثري من 
الغادي��ني والعائدي��ن، وكلما توجه نظ��ري نحو ماء 
النه��ر اأراه رائقًا، فقد تر�سب الل��ون الأحمر يف القاع 

العميق، ا�رشاب الطيور البي�ش متر عاليًا عليه. 
    مل��ا عربت اجل�رش، غادرت �ساحة عري�سة مفتوحة 
عل��ى ف�س��اء وا�س��ع يف اجلان��ب ال�رشق��ي م��ن النهر 
الذي متتد اأرا�سي��ه الزراعية املنتجة وتت�سع احلقول 
والب�سات��ني، يف ح��ني كان اجلان��ب الغرب��ي ميت��از 
ب�سناعت��ه الدقيق��ة والثقيلة املتط��ورة. اأغلب النا�ش 
ي�سكن��ون تلك الب��راج الت�سعة والأربع��ني املتكاملة 

من حيث اخلدمات الراقية. 
     قد مت ح�سد الكثري من العمال لبناء اجل�رش، وتنفيذ 
بنائه الفن��ي وفق الت�سامي��م واملخططات املحكمة 
الت��ي اأع��دت م�سبقًا واقرت واعتم��دت لحقا، وو�سع 
البارع��ون  والتقني��ون  واملعماري��ون  املهند�س��ون 
اللم�س��ات اجلمالي��ة الأخ��رية. ومت ا�ستدع��اء الكث��ري 
مم��ن لهم خ��ربة يف هذه الأعمال م��ن املدن الأخرى 
املج��اورة، وق��د �ساه��م جمع غفري يف تل��ك العمال 
مم��ن لهم خربة م�سبق��ة اكت�سبوها يف بن��اء اأبراجها 
اخلم�س��ني. وق��د كن��ت واح��داً منه��م واأدرك اجلمي��ع 

خربت��ي يف جم��ال تنفي��ذ اأعم��ال البن��اء والإعم��ار 
واخلل��ق اجلدي��د، لعل��ي كن��ت اأ�سغرهم �سن��ًا، لكنني 

اعت�رشت خربة من �سبقني.
   كن��ت اأ�س��ري مزه��واً واأن��ا اأرى اجل�رش فيب��دو �سكله 
حتف��ة فني��ة ترتف��ع اأقوا�سه حت��ت �س��وء ال�سم�ش يف 
النه��ار، اأما يف الليل فتراق�ش على حديده واأ�سلكه 
الرابطة املرتفعة األ��وان قو�ش قزح، فت�رش الناظرين، 
فين�سغل��ون ع��ن النظ��ر اإىل ال�سماء والقم��ر والنجوم. 
باإم��كان جمي��ع اأه��ل املدين��ة ال�سائري��ن يف الطرق 
الرئي�س��ة واجلال�س��ني يف الب��راج ق��رب النواف��ذ اأن 

ميتعوا نواظرهم بهذا امل�سهد الليلي امللون.
    روع��ة اجل���رش ل تعود للتنفي��ذ املحكم فح�سب، بل 
تعود وترتبط بالأ�سا�ش بذلك الت�سميم البديع، فلوله 
مل ي�ستطع الكادر املنفذ اأن يرتقي به اإىل هذه الدرجة 

من التقان. 
    اأ�سب��ح هذا اجل���رش من معامل املدينة املميزة، وقد 
اأختلف عن بقي��ة اجل�سور الثلثة املقامة على النهر، 
واأنف��رد باآليته الديناميكي��ة املتطورة يف فتح جزئه 
املتحرك وغلقه مل��رور ال�سفن، تن�ساب تلك احلركات 
املربجمة ب�سورة �سل�سة بفعل منظومات هيدروليكية 
عالي��ة اجل��ودة. ه��ذا الفت��ح ل يعي��ق العابري��ن، بل 

مينحهم �سعوراً خمتلفًا يف ال�سعود والهبوط.
    اأ�سبح اجل���رش �ساخ�سًا جاذبًا للوافدين من املدن 
الأخ��رى، واأخذه��م التوق لروؤيته وامل��رور عليه، فقد 
متتع��ت مدينتنا بحالة الرخاء و�س��ادت اأهلها ب�سطة 
يف العي���ش، من��ذ زم��ن بعي��د، بعد اأن ط��وت احلروب 
اأوزاره��ا، وتوج��ه اجلميع نحو اإق��رار النظام والعمل 

والبناء بعزمية �سادقة.  
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   �ُسيدت الأبراج ب�سكل هند�سي بديع، حيث يتو�سطها 
برج ادارة املدينة في�س��م جمل�ش احلكماء والهيئات 
الإداري��ة، وم�س��وؤويل الدواوي��ن، وعي��ادات احلكماء 
واملر�سدي��ن  احلرفي��ني  وجمي��ع  وال�ست�ساري��ني، 

واملعلمني، ....
    ل��و نظ��رَت م��ن ال�سم��اء، وانَت حمل��ق، لراأيت �سبع 
م�سفوف��ات من الأب��راج ت�سكل دائ��رة. كل م�سفوفة 

تت��واىل فيه��ا �سبع��ة اأبراج 
الآخ��ر  تل��و  الواح��د 
بديع��ة،  بت�سكي��لت 
ع��ن  ب��رج  كل  ويف�س��ل 
مزروع��ة  طري��ق  الآخ��ر 
بالأ�سج��ار  جانباه��ا 
وال��ورود، تت�س��ع للمرور 
املري��ح جلم��وع غف��رية 
املهرجان��ات  يف 
والحتف��الت  والأعي��اد 
املهم��ة،  باملنا�سب��ات 
ذوات  امل�سفوف��ات  كل 
ال�سبع��ة اأبراج تتجه نحو 
ب��وؤرة يف و�سطها ي�سمخ 
برج اإدارة املدينة. فتبدو 

لك مثل زهرة متفتحة.
م��ن  املدين��ة  دخل��ت     
ال�سابع��ة، حيث  البواب��ة 
وف��رْت يل اأق��رب طري��ق 

لربج اإدارة املدينة، �سعرت 
بالزهو لذل��ك التنا�سق املحكم 

يف جمي��ع الأ�سي��اء، واخلقي��ات التعام��ل م��ا ب��ني 
النا���ش على اختلف مراتبه��م، ووعيهم املبني. لفت 
نظ��ري م�سهد حي كاأنه لوحة فني��ة وثقْت حلظة من 
زم��ن غارق يف بع��د تاريخ قدمي، ذل��ك احلديث الذي 
دار بني �ساحب دكان بقالة ورجل وامراأته يتبعهما 
�سب��ي و�سي��م. كان ج��ل احلديث يدور ح��ول املكتبة 
اجلديدة املزمع ان�ساوؤها، وعن الثقافة التي اأ�سبحت 
�سياق��ًا ومنهج��ًا للحي��اة. مما زاد 
العم��ل  اإزاء  اإ���رشاري 
اأكل��ف  �س��وف  ال��ذي 
للرتقاء  باإجن��ازه، 
اأق�س��ى  اإىل  ب��ه 

درجات الإبداع.
امل��راأة  اخ��ذت      
م��ن  حاجته��ا 
اخل�س��ار والفاكهة 
وغ��ادر  الطازج��ة، 
متجاوزين  الثلثة 
النا�ش  م��ن  ح�س��داً 
ال�سوق  عم��ق  نح��و 
علي��ه  ران  ال��ذي 
لغ��ط  دون  اله��دوء 
كان  قعقع��ة،  ول 
غاية يف التنظيم من 
امل��واد  حي��ث عر���ش 
والتعام��لت التجاري��ة، 
والعط��اء، فتجل��ى  والأخ��ذ 

لناظري مثل جنة مورقة.
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   ه��ذه املكتبة م��ن حيث الروؤية الفنية واجلمالية ما 
هي اإل عامل بديع، ت�سج باملعطيات، �سيكون ال�ساعر 
الب�س��ري امللقب ب� )ال�سانع( اأمينها، فهو ي�ستطيع اأن 
ي�س��ع ي��ده على الرف��وف فتعود به الذك��رى فيعرف 
بال�سب��ط اأين يجد الكت��اب. فقد فهم العامل من خلل 

املكتبة. 
كتب �ساعر هذا الن�ش بحقه. 

A un joven escritor "
InU'til es que te forjes
Idea de progresar
Porque aunque escribas Ia mar
"…………  Antes Io Habra' escrito

"اإىل �ساعر �ساّب
لن يجديَك اأن تتبّنى

فكراً ما يتطلع اإىل الأمام 
لأنك حتى لو كتبَت كّمًا مهوًل

�سيكون ...... قد �سبقك اإىل كتابتها."
  ور�سَح )م. خ.( �سيخ املطبعيني )ي. ي.( ليكون كبري 
امل�سوؤول��ني ملطابعها التي تق��ع يف الطابق التحتي، 
وتف��رز له حجرة خا�سة، هي حج��رة الأ�رشار، فلديه 
خ��ربة وجترب��ة كبريت��ان مع و�سائ��ل الطباع��ة منذ 

بدائيتها واإىل زمن غري معلوم.   
   كان��ت الت�سامي��م الت��ي قدمتها امل�سمم��ة )ز. ح.( 
وطاقمها الكفوء غاية يف الدقة والتعقيد حيث اأخذت 
بنظ��ر العتب��ار كل املتطلب��ات املوجب��ة لدللته��ا 
الزمانية واملكانية، لها روؤيتها الفل�سفية يف الإبداع، 
فاأطلقنا عليها لقب "هيبات��ا" اللفية اجلديدة، �سبق 

له��ا واأن �سممت بناء الأبراج، وج�رش الألفية البديع، 
ملدينتن��ا، وو�سعت ت�ساميم راقي��ة ملعامل �ساخ�سة 

ملدن اأخرى ت�سعى اإىل حيا�ش ال�سلم. 
    لن��ا اأن نتخي��ل م��ا �ستكون عليه ه��ذه املكتبة بعد 
�سبع��ة �سه��ور من حلظة ال���رشوع يف التنفي��ذ، وعلى 
احلكماء و�سع التحوط��ات والدفاعات للتهديد الذي 
و�سلنا م��ن مدينة الظلم فيما ل��و اأكملنا م�رشوعنا 
اجلدي��د، باأنهم �سوف يفرغ��ون املكتبة من حمتواها 

عنوة وق�رشاً. 
     ه��ذه التهدي��دات لن تردعنا ع��ن امل�سي قدمًا يف 
ال�سع��ي من اأجل تنفيذ ه��ذا امل�رشوع الذي هو خارق 
للعادة يف معطيات الوج��ود. هذه املكتبة باأعمدتها 
املتع��ددة وامل�سكل��ة م��ن املرم��ر ال��ذي مت جلبه من 
�سم��ال املدينة، واملراي��ا والقطع املزجج��ة التي مت 
ت�سنيعها يف و�سطها، وو�سائطها الناقلة وم�ساعدها 
املتعددة، والتقنيات املبتكرة والإنارة الباهرة التي 
�سوف تد�سن عند افتتاحها، ناهيك عن التماثيل التي 
�س��وف ت�سغل الف�ساءات يف طوابقها ال�سبعة الوا�سعة 
واللوحات الفني��ة املعربة لفنانني ملهمني وفنانات 

رقيقات متاألقات.
    كل تل��ك التماثي��ل واللوح��ات الت��ي �س��وف مت��لأ 
الفراغ��ات على ط��ول اجلدران، اُخِت��ريت على اأ�سا�ش 
معاي��ري غاية يف الدقة. ل يفوتن��ي اأن اأعلمكم �سوف 
يك��ون اأك��رث من ن�س��ف العامل��ني فيها م��ن اجلن�ش 
اللطي��ف، على ما اأعتقد اأنه الأم��ر الأكرث اأهمية الذي 

اأغا�ش الظلميني. 
   ال�ساح��ة الت��ي غادرته��ا واأن��ا اأتوج��ه اإىل جمل���ش 
احلكم��اء، التي تبلغ م�ساحتها ع�رشة دومنات، كانت 



22
/2
02
0

109 AL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

ق

�ساح��ة تدري��ب اجليو���ش، ومعاق��ل ثكناته��ا، ويف 
�سال��ف العه��د �سهدت حروب��ًا مريرة، �س��وف تتحول 
اإىل اأك��رب مكتب��ة يف تاريخ وجغرافي��ة ثقافة العامل 
كي تليق باأغن��ى مدينة يف الكون كله، وباأخلقيات 
اأهلها التي ر�سخته��ا الدميقراطية املبا�رشة والعدالة 

الجتماعية، ... . 
     مت تخلي��د كل ذل��ك وم��ا م��ر من ماآث��ر يف ملحمة 
�سعري��ة �سط��ر حروفها �ساع��ر املدينة الأث��ري. اأُخذت 
مقاط��ع معربة ومكثفة منها، لتكون الن�سيد الر�سمي. 
قام بو�سع مو�سيقاها اأ�سهر موؤلفي املو�سيقى وخرباء 
املزام��ري، حي��ث يله��ج ب��ه اجلمي��ع يف الحتفالت 
فيردد �سداه اإىل ما وراء الأفق ويعطي رجعًا بعيداً. 
    �س��وف حتتوي هذه املكتب��ة املعاجم والقوامي�ش، 
وامللح��م، وكل م��ا يخ���ش الثقافة ب�س��ورة عامة، 
اإ�ساف��ة اإىل الوثائ��ق الت��ي تع��د غاي��ة يف الهمي��ة 
واخلط��ورة، على العموم هذه املكتبة ماهي اإل تقليد 
روؤيا نريد لها الن�ساأة الأوىل الفارقة، �سوف ت�سم يف 

اأجنحتها واأروقتها العامل كله.

     �سيت��م نق��ل كل الذي��ن خلدهم املب��دع )م. خ.( يف 
املوجودي��ن،  ي.(.  )ي.  اإىل  امله��داة  ق�ست��ه  ع��وامل 
وامل�ستحدثني، واآخرين غريهم، لي�ستقروا يف املكتبة 

اجلديدة، وهم يف متام األقهم وعطائهم امل�ستدمي. 
   ل ياألو )م. خ.( جهداً للقيام على رعايتهم. ل اأدري 
اإْن كان ذل��ك العم��ل ج��راء تكليف��ه من قب��ل جمل�ش 
احلكم��اء، اأو تطوع��ًا من قبل��ه، ب�سبب روح��ه ال�سمح 
وعطائ��ه الكب��ري، رمب��ا اأحدك��م يعل��م حقيق��ة الأمر 

فيخربنا.
   اإن كان كل م��ا نق��وم بطرح��ه يف ع��امل متخي��ل 
مت�سابك افرا�سي، �سي�سار اإىل واقع ملمو�ش، لكن ل 
ميكن لنا ول ملدينتنا اأن تتخلى عن املكتبة، فهوؤلء 
"املتاأبدي��ن" اإْن اأُخرجوا منها، ت�سبهم احل�رشة، ول 
ميك��ن لهم ال�ستمرار باحلياة م��ا وراء املكتبة، فهي 
كل عاملهم ال��ذي يتفاعلون في��ه، ويتوا�سلون معنا 
ونقتف��ي خطاهم لعلنا نحظى وَمْن يلحق بنا ببع�ش 
مم��ا هم في��ه، فاأّنى لنا اأن نرت�سي مث��ل ذلك اخليار 

املجحف؟     
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يح��دث اأن اأرتكب اأخطاء يف كتاب��ة ق�سة ما ، رواية 
، اأو حت��ى حكاي��ة ، فاأجدين حمرجا ج��دا واأنا اأع�رش 
امل�س��ودة تل��و الأخ��رى بي��دي لأكوره��ا واألقيها يف 
�سل��ة مهملت قريبة. يجري كل ه��ذا ب�سعوبة بالغة 
جتعلن��ي اأ�سعر بالذن��ب واأنا اأط��وي م�سائر جمهولة 
لأبط��ال و�سخ�سي��ات مل ي�سعفه��ا احل��ظ لتكمل معي 
امل�س��رية لآخر امل�سوار حتى اأطلق��ت عليها ر�سا�سة 
ناق�س��ة  ذكري��ات  م��ن  ج��زءا  واأ�سبح��ت  الرحم��ة 

لن�سو���ش تخلت عنهم دون اأدنى راأفة. اإنهم نفايات 
عاطل��ة عن احلك��ي وعاجزة ع��ن اللح��اق مب�سائرة 
فتب��دوا م�ساري��ع جاهزة للحرق اأو الدف��ن . ذات مرة 
خط��رت يف بايل فكرة رمبا ترمم العلقة بيني وبني 
خملوقات��ي املنبوذة ، فبدل م��ن اأن جتد طريقها اىل 
�سلة النفايات قررت اأن اأ�سعها تباعا يف كي�ش وا�سع 
واأركنه��ا يف اإح��دى زوايا غرف��ة الكتاب��ة : -�سيبدو 
الأم��ر منطقيا اأكرث من ذي قبل .. قلت مع نف�سي واأنا 

ب�ســــــم القطــــــــراني

وجــــــع النفايات  
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اأح�سو الكي�ش مب�ساريع ن�سو�سي الفا�سلة لرقد هناك 
يف م�سعى مني لتخليد جنود الكتابة املجهولني. يف 
حلظ��ة ما وبعد م�سي زمن ح�سوت فيه اأوراق جمعدة 
كثرية داخل الكي�ش ، اأح�س�ست برغبة عارمة لأن اأ�رشك 
جميع �سحاياي من �سخ�سيات مقطوعة الأ�سول يف 
رواي��ة اأو ق�س��ة طويلة عرفانا من��ي باأعمارهم التي 
تراوحت بني حلظات اأو دقائق اأو رمبا �ساعات قليلة 
والت��ي مل يحالفه��م احل��ظ فيه��ا ملوا�سل��ة امل�سوار . 
�سع��ور بالتق�س��ري اأزاء �سخو���ش مل يكتمل��وا ملجرد 
اأنه��م مل يروقوا يل. -�ساأرد الأعتب��ار لهم بالتاأكيد ، 
قلت ه��ذا واأ�رشعت جللب كي�ش امل�سائ��ر املجهولة . 
ماح��دث بعده��ا كان مفاجئا بالن�سب��ة يل ، حيث مل 
اأج��د الكي�ش يف مكان��ه وقد قلبت الغرف��ة را�سا على 
عقب فلم اأجد له اأثر . ومل يدر يف خميلتي اأن اأحدا ما 
من اأفراد عائلتي قد اأخذ الكي�ش ليلقي به يف احلاوية 

القريب��ة من بيتنا ليج��د طريقه اىل كاب�سة 
النفاي��ات ولي�ستق��ر لحق��ا يف مكان مكب 
النفايات خارج املدينة. لقد كان ذنبي اأنا 
وح��دي اإذ مل اأ�سع��ر اأحدا من اأف��راد عائلتي 
ب��اأن ه��ذا الكي�ش يح��وي م�سائ��ر جمهولة 
، حي��وات ق�س��رية ، غري اأنه��ا لي�ست عدمية 
الفائ��دة متام��ا ، لت�ستح��ق اأب��دا اأن ت�سبح 
نهبا حلرائق ب�سعة اأو اأن تتناثر يف �سحراء 
لمتناهي��ة دون اأدن��ى �سفق��ة . لأول م��رة 
اأع��رف ب��اأن فقدان ه��ذه الثلة م��ن اأبرياء 
ال��ورق قد ب��داأ يوؤرقني ورمب��ا اأدى بي اىل 
التوقف عن الكتابة لفرة ل�سعوري بالذنب 
اأك��رث من اأي وقت م�س��ى . هواج�ش كثرية ، 
بداأت توؤرقني للحد الذي جعلني األغي فكرة 
نفاي��ات جديدة يف كتابات��ي القادم��ة واأن اأمتا�سى 
مع اأمزج��ة �سخ�سيات��ي مهما اإختلفت مع��ي. اإحدى 
ال�سباح��ات كان��ت ال�سيارة الت��ي اإ�ستاأجرتها تقلني 
اىل م��كان مك��ب النفاي��ات ال��ذي يبع��د ح��وايل 30 
كيلوم��را يف �سحراء ممتدة خ��ارج املدينة ، وهناك 
وج��دت اأكدا�ش لح�رش لها من نفاي��ات �ستى تنتظر 
دورها يف اإلتهام النريان اإل من مترد منها وطار يف 
الف�س��اء اللمتناهي . هناك ب��دا جمرد ت�سور وجود 
الكي���ش العجيب �رشبا من العب��ث فقد ناءت الأر�ش 
باأكيا���ش واأكدا���ش على م��د الب�رش ، ل��ذا رحت األوح 
بي��دي مودعا �سخ�سياتي التائه��ة واأح�س�ست بدخان 
كثي��ف يت�ساع��د م��ن اعماق��ي خملفا ندوب��ا كثرية 
ت�سل��ح كن�سب تذكاري��ة ملغدورين �ساع��وا �سحية 

مزاجات �رشدية قاهرة ..
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اإذن ماتت �سعاد ح�سني..
 �سمع��ت �سوت ال�سي��خ ظاهر م��وؤذن اجلامع ينعاها 
فج��ر يوم اجلمع��ة، واأمام رهب��ة املوت اأع��دت اإليها 
ا�سمه��ا احلقيقي جنوى بنت ن�س��ار حار�ش املدر�سة 

،عدت اأكرث من اأربعني عاما اىل الوراء.
  كن��ا نعود م��ن �سمرنا ليل نحن الفتية املراهقني اأو 
الذي��ن دخلنا ت��وا اىل مرحلة ال�سب��اب املبكرة، نقف 
قليل اأمام دار )�سعاد ح�سني( الأرملة  التي اأكل حوت 

احل��رب زوجها منذ �سنوات قليل��ة خملفا لها تواأمني 
وثوب ا�سود مل تنزعه منذ ذلك احلني،كنا نكرهه رمبا 
لأن��ه الوحيد الذي ا�ستط��اع ان ينالها من دون بقية 
ال�سب��اب الذي عجزوا عن اإيج��اد اأية فر�سة قبول يف 
مواجهة �سابط و�سيم حلمت به كل ن�ساء املحلة.غري 
ان��ه تركها وحيدة مع الت��واأم يف مواجهة اأهله الذين 
اأ���رشوا على ح�سانة الطفلتني لكنه��ا ك�سبت اجلولة 

عندما اأقنعت والد زوجها باأنها لن تتزوج اأبدا.

عب�س خضير الويس

إيـــــــروتيكا ذابـــلة
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اأي��ام خطوبتها  كنت اأراه��ا 
ال�س��اب  من��ري  م��ع  الأويل 
الطوي��ل القام��ة ال��ذي اأنهى 

كليت��ه الع�سكري��ة بامتياز 
ورح��ل اىل احل��رب فورا 

اأجمل  جن��وى  وتزوج 
فتي��ات احل��ي عل��ى 
اأن  ح��د  الإط��لق 

اجلمي��ع اأطل��ق عليه��ا 
ا�س��م "�سعاد ح�سني"، مل يكن 
ثمة من يتجرا على خطبتها 
النجمت��ني  ذو  ال�ساب��ط  اإل 

الرباقتني والقامة الطويلة.
    ح��ني ج��اءوا ب��ه قتي��ل 

بقي��ة  عي��ون  يف  الت�سف��ي  ،ملحن��ا 
ال�سباي��ا اللوات��ي ك��ن اق��ل جم��ال واأك��رث 

خ�سون��ة ول�سن مثل �سع��اد ح�سني الب�سة الرقيقة 
الت��ي يدف��ع حفيف ثوبه��ا عطرا �ساح��را  مازلت اىل 

هذه اللحظة اأ�سمه.
ا�سم��ع موؤذن اجلام��ع  ال�سيخ ظاه��ر ينعاها ب�سوت 
رخي��م �سبه ب��اك ويطلب م��ن اأبناء املحل��ة احل�سور 
لل�سلة عليه��ا وت�سييعها، املوؤذن ال��ذي كان اأ�سدنا 
تهت��كا و�سعارا هو من علمن��ا كيف ننظر اىل الأرملة 
جن��وى كان يقول الأرامل ا�س��د فتكا بال�سباب لأنهن 
اأك��رث �سبقا،الواح��دة ت�ستطي��ع اأن تفع��ل الأعاجي��ب 
يف الفرا���ش مل يك��ن علين��ا تخي��ل الأعاجي��ب الت��ي 
يتكل��م عنها والنوم م��ع الأرامل يف فرا�ش واحد لأنه 
ي�سح��ب من حتت د�سدا�سته جمل��ة الكواكب امل�رشية 

ويرينا �س��ورا ل�سع��اد ح�سني ونور 
ال�رشي��ف علي فرا���ش واحد عاريني 
يف فيل��م مل ن��ره اأب��دا ا�سم��ه زوجتي 
والكل��ب ،رمب��ا ه��و ذل��ك ال�سبب 
ال��ذي جعلن��ا نطل��ق على جنوى 
ا�س��م �سعاد ح�سن��ي،كان ي�سري 
باأ�ساب��ع مرجتفة اىل �سدرها 
ذي  ف�ستانه��ا  م��ن  املتدف��ق 
الفتحة الوا�سع��ة وي�سيح يبوه 
عل��ي �سيطان��ك ر�س��دي اأباظ��ة، 
ماذا فعلت ب��ه، ونروح يف جنتنا 
جن��وى  يتخي��ل  كٌل  ال�سيطاني��ة 
عل��ى طريقت��ه وجتربته ومبا 
انن��ا كن��ا جميعا ب��ل جتارب 
فاأق�سى مانت�سطيع تخيله هو 
بو�سة وح��دة من ال�سفايف انطي 
يل��ة لي���ش خائ��ف رمب��ا لنها 
كلمات اأكرث اغنية كنا ن�سمعها 
للمطرب ال�سهري عبادي العماري. 
مبجلت��ه  علين��ا  يق�س��و  كان 
ظاف��ر  اأخ��وه  يجلبه��ا  الت��ي  الفا�سح��ة 
النائ��ب ال�ساب��ط يف قاطع الب�رشة ال��ذي ي�سادرها 
ه��و الآخ��ر م��ن اجلن��ود يف مداهمات��ه الليل��ة عل��ى 

املوا�سع القتالية.
اىل ان �سمعنا ذات م�ساء  بالناعي يخربنا اأن ماأمورا  
ج��اء بجثة ظافر كنا يف اوج التوهج يف تلك اللحظة 
وهو يعيد ترتيب خيالن��ا اجلن�سي عن جنوى و�سعاد 
ح�سني ، كانت عيناه زائغتان متاما كنا نود ان نطلب 
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من��ه املج��لت لكن��ه كان يعي���ش يف ع��امل اآخر غري 
عاملن��ا، عامل املوت ال��ذي اقتحم عامله فجاأة مبقتل 
ظافر اأخي��ه الأكرب، وقبل رفع اخليم��ة جاءوا باأخيه 
الآخر مقت��ول ومتف�سخا، فالثالث ال��ذي احرقت به 
الدباب��ة ث��م خ��رب الأخ الأخ��ري الذي مل يج��دوا جثته 
اأبدا.حينها قال )رماح( ال�سديق القرب له رمبا هي 
حوب��ة الأرملة فلطامل��ا ك�سف ج�سده��ا اأمام خيالنا 
ورحن��ا منار���ش ...يف ا�سته��اء ج�سده��ا. كن��ا نب�رش 
حتولت ظاهر التي زهد كل �سيء ومل نعد نراه كثريا 
ال عندم��ا يوؤمن��ا يف �س��لة اجلمعة، مل يك��ن يلتفت 
الين��ا كثريا اأو ينتظر غ��ري انه كان حري�سا على قول 

عبارته ر�سوا ال�سفوف يرحمكم اهلل ويبداأ ال�سلة.
رو�سته احلرب واخل�سارات وجلمته الأمرا�ش فتحول 
اىل موؤم��ن ث��م اىل خطيب جام��ع ويف احيان كثرية 
كان ه��و م��ن يق��وم بتغ�سي��ل املوتى وقتل��ى احلرب 
بينم��ا حتول��ت  زوجت��ه خول��ة الأ�س��د كره��ا ل�سعاد 
ح�سني اىل قابلة ومن ثم اىل تغ�سيل الن�ساء امليتات.
وقفت يف ال�سف الأول وراء ال�سيخ كنت اأدرك �سعوره 
بالذنب لأنه مل ي��رك موبقة األ و�سنعها يف خيالنا 
ع��ن ه��ذه الأرملة التي ت�سجى ج�سده��ا اأمامنا الآن ، 
وم��ع ذلك فكرن��ا  بتلك العلقة الغريب��ة التي جعلت 
ال�سيخ ي�رش علي تلبية احتياجاتها رغم انه ت�رشف 

ين��م عن �سي��ق اأفق بالن�سب��ة ل�سيخ ي��وؤم املئات من 
امل�سل��ني، قي��ل ان��ه يري��د تزويجه��ا اأو اأن يتزوجها 
حتى ان زوجته كانت كثرية ال�سكوى لأنه ي�سعى اىل 

حاجات الأرملة اأكرث من �سعيه اىل بيته.
مل اك��ن قادرا على حمو �سورتها م��ن خيايل اأو اإنها 
لي�س��ت �سع��اد ح�سن��ي يف ه��ذا التاب��وت اأمام��ي، مل 
ا�ستطي��ع اإكمال قراءة �س��ورة الفاحتة، اأو الدعاء قلت 
ان��ه وحده من يتحمل وزر هذه ال�سورة اخليالية عن 
جنوى لب��د اإنها مات��ت بعد اأن ذب��ل جمالها متاما، 
مل يع��د لها نهدان وت�ساقطت اأ�سنانها واكل ال�رشطان 
ماتبقى من جمالها.طال وقوف ال�سيخ اأمام ج�سدها 
امل�سجى رغ��م اننا اعتدنا الإ���رشاع ب�سلة اجلنازة. 
اقرب احد امل�سلني منه وجده مغم�ش العينني اوما 
باجت��اه رجل اآخرو�س��اح بقوة تع��ال ...تعال ال�سيخ 
م��ات ال�سي��خ، مات كرام��ة هلل ميعودي��ن ال�سيخ مات 
�سمعت احده��م ي�س�األ: ال�سيخ مات واقفا ؟ مل ا�ستبعد 
اأن مي��وت ال�سي��خ ظاه��ر واقفا ف��وق تاب��وت ال�سيدة 
جن��وى حاولت تذكر ا�سمها الآخ��ر الذي اأطلقه ظاهر 
املتهت��ك يف �سباب��ه ومل ا�ستطع ظل ا�سمها يردد يف 

را�سي 
ال�سيدة جنوى

ال�سيدة جنوى  
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واقف���ا ، ق�اع��دا ، كن��ت م��اذا ، كيف كن��ت ل اأدري ؟ 
�سفائ��ر الأنابي��ب اللينة تخرق علّي ج��دار وح�ستي 
فاحم��ة اللي��ل . ينهمر جوفه��ا فوقي بلذائ��ذ الطعام 
وال���رشاب . اأنا اإمرباطور تلك اململكة اخلالية ال�سكان 
. رمّب��ا رح��ل اأهله��ا م��ع اأول عرب��ات القط��ار . اأفتح 
عين��ي ، اأغم�سه��ا . ل ف��رق . الظ���لم اجلاث��م فوقي 
مبل��ل ، جعلني ل اأمّي�ز املحيط . فم��ي مقفل ب�سكوت 
م��ن حدي��د . انزل��ق ، اتدح��رج ، ل اأج��د ردود اأفع��ال 

لدحرجتي تنبئني مبحدودية املكان .
 اأي��ن اأن��ا ؟ م��ن اأ�سقطني يف ه��ذا ال�سك��ون األق�رشي ؟ 
مل��اذا ل ميك��ن التعبري عن ال��ذات ب�سيء م��ن البكاء 
اأو ال�سك��وى ؟ رمب��ا ه��ذه الأ�سي��اء حمكوم��ة بوجود 
ب���رش؟. امت��لأت غيظا ، قرفا ، لتل��ك الراحة املفرطة . 
حت�س�ست وجود اأع�سائي . انتف�ست واقفا . معلنا عن 
ع��دم حاجتي لها . يوم ذاك كان امتداد قامتي �سببا 
لته��دمي اأ�سواري امل�سبوغ��ة باللي��ل ، و�سببا موجبا 

ابراهيم دگـس الغراوي

هــل مــن عربة أخـرى 
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اأي�سا لتقدمي ا�ستقالتي عن العر�ش .
        اأّم��ي ه��ي اأّول م��ن تهل��ل وجهه��ا بالف��رح لهذه 
ال�ستقال��ة ، فمولودها كان ذك��را. ولأنها منذ ت�سعة 
اأ�سه��ر كانت م�سمخ��ة بالوهن . وا�ستاق��ت كثرياً اأن 

تنزوي بح�سن اأبي ببطن �سامر .
        اندلقت �سوب عربة عجت باأ�سياء ما كان يف بايل 
لها ح�ساب . اأول ما اأرعبني فيها هو ال�سوء. واجهته 
ب�رشخت��ي باكي��ا . ولأول م��رة اأرى اأح��د اأع�سائ��ي 
ميار�ش وظيفته . انتابني �سعور بخطاأ قراري ال�سابق 
بالتخّل��ي ع��ن اأع�سائي. فتعاىل �رشاخ��ي . ل خوفًا 
من �سيء بل رغبة مني كي اأُ�سمع الآخرين اإلغاء قرار 

خاطئ اتخذته . 
- ل تقطعوا اأع�سائي فاأنا باأم�ش احلاجة لها  .

الوج��ود املثق��ل بالت�س��اد     غ��ري حال��ة يف ه��ذا 
واملت�س��ح باإعلن��ات ثم��ن كل �سيء ، حت��ى البكاء . 
اأجج��ْت ف�سويل م�ساه��د �سخيفة . هن��ا كر�سي واحد 
حم��ل مرغما كد�سا م��ن الأب��دان . وهنالك كد�ش من 
الكرا�س��ي حمج��وزة خ�سي�سًا باإمرة ق��دم واحد . من 
�سبق��وين اإىل هن��ا ، منه��م م��ن راأيته يحم��ل معول ، 
وذاك يحمل اأكيا�س��ا . واآخر يحمل بندقية  . �سمعتهم 
دائم��ًا يتوع��دون الفقر وال�سيطان واحل��ظ كاألد اأعداء 
. اآخ��رون راأيته��م يرزم��ون ق�سا�س��ات ورق ملون��ة 
يدخرونه��ا كتمائم �سد مر���ش الغثيان الذي ينتاب 
اأ�سحاب املعاول .ل يكّنون العداء اإل للإنفاق والكرم 
. ع��ن بعد اأو  قرب اأ�س��ّم رائحة اأ�سوات اأوجاع لإقدام 
تع��ج بها الأزقة . يلعق ل�ساين قه��راً مذاَق الفقر الذي 
تر�سح��ه ج��دران بي��وت الط��ني . فيختب��ىء خا�سئ��ا 

حمتمي��ا ب�سياجه العظمي . كاره��ا تبذير الكلم يف 
ال�سجي��ج . اأحجم��اين عن ال�سوؤال اأنف��ي ول�ساين ، يف 
وق��ت اآل في��ه  ف�س��ويل اإل اأن ي�س��األ اأب��واب ال�س��اج 
الت��ي يه��اب ارتيادها الفقر حت��ى وان كانت مفتحة 
؟ .حملت ج�سدي ف��وق رغبة جاحمة ع�سفت ب�سكون 
حريت��ي ، راحًل �سوب غري عربتي ، عّلني اأجد مكانًا 
ل تدع��وين في��ه احلاجة للت�سل��ح بف�س��ول اأو بلدة ، 
حتى كل العربات . مل اأجد يف اأي منها ملذا قد كفت 
في��ه ال�ساندين عن ال�سي��اح. اأجهدين الرحال دومنا 
جدوى.  حينها اأدركت اأن ل م�سلحة يل يف م�ساحبة 
الب��لدة له��ذا احل��د. فاأعلن��ت ا�ستقالتي ع��ن مزاولة 
الأح��لم . ت�سلحت بكي�ش ومع��ول وبندقية وجمحت 

لّلح�اق مبن �سبق����وين للذود عن اأرغفة اخلبز
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طائرات...ق�س��ف..دوّي، �سظاي��ا تقّط��ع اأو�س��ال هذا 
وذاك، رجال يقهرون اخلوف ب�سفاراتهم:

- اأُدخلوا امللجىء.
اأطف��ال ون�س��اء و�سي��وخ يتدافع��ون ليتب��واأ كل منهم 

مكانه هناك
رزوّق��ي الأع��رج يه��رول والعرق يت�سب��ب منه و… 

يلعن احلرب.
من��ذ زم��ن ر�س��َم رزوق��ي دائ��رة لنف�س��ه بالطب�س��ور 

الأبي���ش، وبات معروفًا للجمي��ع اإنَّ هذه الزاوية من 
امللجاأ له.

- هيه.. زعبول، اأمل جتلب يل معك قطعة كيك؟ �سمعُت 
اأن البارحة كان عيد ميلدك!

زعب��ول يله��و بلعبته اجلديدة، ومل يك��رث ملا يقوله 
رزوقي

- هيه..واأنِت ، نونة..) الدنيا وين ونونة وين( يقولها 
ويحرك يديه بع�سوائية.. نونة مل تن�سِك احلرب مراآتِك 

ذكـــــــرى لعيـــبي

ملــــــــــــــجأ



118

22
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

وم�سطِك!
اأنظروا اإىل العم ها�سم، منذ عرفته وهو ي�سع املذياع 
ال�سغ��ري ل�س��ق اأذنه، لعل��ه ي�سمع اأخباراً ع��ن انتهاء 

احلرب، اأو ابنه املفقود، يناديه:
- ياع��م ها�سم، هن��ا ليوجد اإر�س��ال، اأوه..ن�سيت اأنه 

فقد �سمعه اأثناء الق�سف!!
يف الزاوية املقابل��ة، خطيبان يتبادلن نظرات حب 
مغمو�سة باخلوف، يتهام�سان باآمال �سغرية موؤجلة، 
�سغرية بحجم هذا امللجاأ الفا�سل بني الفناء والفناء.

يتنّهد رزوقي:

- اآخ.. زين بنت احللل التي تهّون عليَّ هذه املاأ�ساة 
والوحدة؟

يف الزاوية املجاورة امراأة تن�سى اأن ت�سع خرقة على 
راأ�سه��ا، اأو تلب���ش نعليه��ا، يٌد حتمل وليده��ا واأخرى 

حتمُل كي�سًا فيه علبة حليب معلبة وزجاجة ماء..
القناب��ل ل تّفرق بني ثكنة ع�سكرية ومدر�سة وملجاأ.. 

هكذا يفكر رزوقي
- ماذا لو �سقطت اإحداها على هذا امللجاأ؟

رزوق��ي مل يع��د لديه مت�سعًا من الوق��ت لي�سمع الرد.. 
فالدخان والنار غّلفا املكان.
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 وهـــــــــــــــم...

  
�سعادته مل تكن لتو�سف ...هاهو ذا ينتظر يف مكتبه 
حلظ��ة اللق��اء احلميم��ة  ..�سيتعانق��ان  وي�سح��كان 
..حتم��ا �سيرك مكتبه الوثري ليجل�سا جانبا و�سي�سعر 
�سكرت��ريه ال�سخ�س��ي باأنه لن ي�ستقب��ل اأحدا بعد األن 

فمثل هذه اللحظات ل ميكن التفريط بها ..
�سيم�س��كان باأي��دي بع�سهم��ا ويتذك��ران �سوي��ة تلك 

ال�سنني املوجعة بني اجلدران التي ام�سياها �سويه

تقا�سم��ا اللقم��ة والذكري��ات امل�سرك��ة وحتدثا عن 
الن�ساء اللئي م��ررن يف حياتهما �سي�سحكان كثريا 
وهم��ا يتذك��ران كل تلك املواق��ف الطريفة وحلظات 
العذاب الت��ي انتهت بافراقهم��ا ...غيبتهما املنايف 
ومزقتهم��ا ليايل الثل��ج الطويلة لقد �سبقه يف العودة 
اىل الوط��ن وا�ستل��م من�سب��ًا باذخًا حتم��ا �سيمنحه 
فر�س��ة فاره��ة و�سيخرجه من �رشنق��ة الفقر والعدم 

كان يقول له دائما
�سيثمر كفاحنا يوما..

فاجاأه �سوت ال�سكرتري وهو ير�سم على �سفتيه ن�سف 

جمـــــــ�ل نــــــــــوري 

ثالث قصص قصيرة جدا 
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ابت�سامه عفوا اأ�ستاذ املدير العام يعتذر عن ا�ستقبال 
ال�سيوف لن�سغاله باجتماع مهم ...

ثوب ابيض للزف�ف..    

انتبذ الرجل مكان��ًا ق�سيًا ودفن 
راأ�سه يف جري��دة �سفراء، كانت 
الكلم��ات متت��زج م��ع بع�سه��ا 
وتختل��ط فيم��ا بينه��ا في�سعب 

علي��ه فه��م اأي �س��يء، وبني وقت 
اىل  النظ��ر  ي�س��رق  كان  واآخ��ر 

زوجت��ه اجلال�سة ب���رشود اإزاء ثوب 
الزف��اف الأبي���ش، ن���رشت الثوب 

عل��ى الر���ش ث��م قلبت��ه وه��ي 
مت�س��ك باملق�ش، كي��ف ومن اأية 
جهة �ستبداأ بق�ش الثوب؟ ينبغي 
ان ت�سنع منه ثلثة اأثواب زاهية 
لأطفالها الثلث��ة.. رفعت عينيها 

زوجه��ا  بنظ��رات  فا�سطدم��ت 
املرتاب��ة.. اعادت فر���ش الثوب ثم 
جعل��ت املق���ش مي�س��ي م��ن دون 
ذكري��ات  او�س��ال  يقط��ع  رحم��ة 

جميل��ة عا�ساه��ا معًا.. مل��ح الزوج 
و�سعادته��م  ال�سغ��ار  جلب��ة  و�س��ط 

الطاغي��ة دمعتني �سغريت��ني تهميان 
على وجنتني �ساحبتني..

خير.    زوجة المح�رب االأ

لي�ش ثمة اأ�سعب من النتظار  ول�سيما اإذا اقرن ذلك 
باحلرب وويلتها ..كم م��ن اجلنود عادوا وكم منهم 
من تاأخ��ر كثريا واآث��ر البقاء لوق��ت اأطول..
احلرب �رشو�ش والأر�ش عط�سى لتغييب 
تلك اجلثث املتهالكة تعبا عند ال�سواتر او 
يف اخلنادق..الزوجة اللبدة قرب النافذة 
املطل��ة عل��ى ال�س��ارع اأدمن��ت انتظار 
زوجه��ا ال��ذي تخل��ف ع��ن اجازت��ني 
وط��ال غيابه ،الكث��ري من اأهل��ه كانوا 
يتمن��ون و�س��ول رفات��ه لك��ي يقطعوا 
ال�س��ك باليقني اأما ه��ي فلقد كانت تراه 
كل ليل��ة يف حلمه��ا ومل يذك��ر لها 
�سيئ��ا ع��ن احل��رب واهوالها بل 
كان يذكرها مبواقف وذكريات 
جميلة عا�ساها معا وا�ستمتعا 
بها كث��ريا ..يف الهزيع الأخري 
م��ن لي��ل النتظ��ار والوج��ع 
كان��ت ت�سم��ع طرق��ات قوية 
على ب��اب الدار فته��رع لفتح 
الب��اب ولكنه��ا لجت��د اأح��دا 
غ��ري �سف��ري الري��ح و�رشخ��ة 
الرع��ود الت��ي ان��ارت ظلم��ة 
... احلال��ك  اللي��ل  ذل��ك 
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 اأق��رب الرج��ل الغام���ش م��ن �سف��ة النه��ر، وجل�ش 
بهدوئ��ه املعت��اد، وظه��ر حمن��ي  يف اأق��رب كر�س��ي 
خ�سبي لل�سدرة الوارفة ال�سلل . طلب ا�ستكان �ساي ، 

اأ�سعل �سيجارته ، و�رشع يحت�سي �سايه متمهل .
 كان قر���ش ال�سم�ش الأحمر يدنو بخجل من �سعفات 

النخلت الطوال .
التف��ت اإيّل ، األق��ى نظ��رة خاطفة  وبعين��ني كليلتني 
راح يقل��ب بحر�ش حزمة اأوراق يف يده ، وبني حلظة 
واأخرى اأراه يرفع راأ�سه الأ�سيب اإىل ال�سماء ال�سافية ، 
كاأمنا يتو�سلها لتنرث عليه اأحرفه الهاربة التي لوعت 

قلب��ه . يبت�س��م  ل�ستجاب��ة ال�سماء التي ب��دت را�سية 
عن��ه، وبعين��ني �ساردتني، ي�ستل  قل��م الر�سا�ش من 
جيب �سرته العل��وي ، كمحارب اأدمن القتل ، ي�سطب 
كلم��ة  من اأوراق��ه وي�ستبدلها باأخ��رى، فرت�سم على 

غ�سون وجهه الأ�سمر الطماأنينة والر�سا. 
مل انتب��ه اإليه طوال فرة ت��رددي اإىل مقهى اجلندول 
، ولك��ن قب��ل يومني ل اأك��رث،  ملحته  وه��و يتابعني 

بنظراته الغام�سة.  
كان ينظر يف عيني ويبت�سم.

اآملتن��ي ابت�سامت��ه الغام�سة ، وراأي��ت خوفه وجزعه 

عبـــــــ�س الحـــــــــداد 

قصـــــة قصيرة 
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، و���رشوده من �سيء ملتب�ش مل يح��دث بعد، ت�ساءلت 
بخوف ، ورمبا بحر�ش �سديد: 

 - اإىل جانب من يقف هذا الأبله ؟  
ظهر اأم�ش اأخربت من قبل رواد املقهى: 

- ل تخف منه، انه يغرد وحده ول يح�سب على جهة 
ما، ولكنه �ساعر.

اقرب��ت منه لأفهم ما يدور براأ�سه وليطمئن قلبي، اآه 
، وي��ا ليتني ما اقربت ، فلحظت انه اأبدى ا�ستعدادا 
حل�سوري ، واأ�رش على اأن اأقرب من كر�سيه املغرو�ش 

يف احل�سائ�ش الندية، واأ�ستمع اإىل اأ�سعاره. 
مقهى اجلن��دول: مكان هادئ، يح��وي ب�سع كرا�سي 
من اخلي��زران ن�سب��ت قريبا من نهر احلل��ة، ورواده 
عل��ى عدد اأ�ساب��ع اليدين، واأغ��ان حزينة تنبعث من 

م�سجلة قدمية.
 جل�سن��ا وابت�سامت��ه الت��ي ح��زت القل��ب م��ا زال��ت 

توجعني. 
�ساألته واأنا اأت�سفح كتابه:

-  ما الذي يعجبك من قراءة ال�سعر  ؟ 
ل اأذكر كل ما قاله، ولكنه اأكد اأن:

 � ال�سع��ر غ��ذاء الروح كما اخلب��ز... وانه يجعلك ت�سعر 
بالنت�س��اء... و الأ�سجار املورقة... وترى لون ال�سماء 
ال�سافي��ة بالرغم من  الغيوم املدلهمة ... وفيه براءة 

الطفل ... واإنك ترى اأحبتك الذين غيبتهم الأهواء .
 اأو هكذا فهمت من كلماته.  

كان اأني�س��ا، هادئا، ي�ستم��ع اأكرث مما يتحدث، ولأول 
م��رة يف حيات��ي ، رحت اأحت��دث قرب��ه دون تخطيط 
م�سبق ، تكلمت من قيعان قلبي التي ع�رشتها الغربة 
، تكلم��ت دون اإ�سارة ، اأو غمزة �ساحكة، كما اأنني مل 

اأك��ن ق��د حتدثت اإىل احد م��ن قبل . يف الب��دء �سعرت 
قرب��ه ، اأن �سوت��ي كان خائف��ا ، خج��ل ، ولك��ن بعد 
ب�سع كلمات رمبا مل تكن مرتبة كما اأردت ، اأح�س�ست 

بها وكاأنها راحت تن�ساب كماء النهر على ل�ساين .
كنت اأحتدث ب�س��وت خفي�ش، منك�رش وال�ساعر ينوح 

قربي كالأرامل.
كان يق��راأ م��ن �سع��ره ، و�سع��ر اجلواه��ري ، ويو�سف 

ال�سائغ ، وال�رشيف الر�سي. 
ازداد حديثي اأملَا، وقهرا وهو يقرا ال�سعر. 

حدثت��ه ع��ن ترك��ي الدرا�سة، وف��رة العتق��ال، كما 
حدثت��ه بقل��ب منك�رش ع��ن ال�سجن وجحيم��ه، وغربة 
الأ�سح��اب، ومر�ش والدي، وبع��د احلبيبة، وال�ساعر 

ما زال يقرا ال�سعر ، وكاأنه يرتله ترتيل. 
اأنا اأحتدث وهو يقراأ. 

اأن���رش اأمامه وج��ع اأيامي على حب��ل غ�سيل ل نهاية 
ل��ه، وهو يقراأ ال�سعر، اأك�سف قيء اأوامرهم، وت�سنتهم 

خلطواتي، وهو يقراأ ال�سعر.
ك�سف��ت اأوراقي كلها ، ف�سع��رت  بلحظة انت�ساء وزهو 
، وكاأين اأحل��ق ب�سموات زرقاء عالي��ة ، وبدت روحي 
خفيف��ة ، خفة ن�سمة هواء ب��اردة يف يوم قائظ ، واأن 
فرا�س��ات ملونة ي��درن من حويل ين��رثن اأمنا وطيبا 

و�سلما .
 �سمت واأنا احلظ دموعه، وا�سفرار وجهه.

يا ربي ما الذي يحدث ؟ اأنا منت�ش ، وهو يبكي ! 
�ساألت بغباء : 

- ما الذي يبكيك اأيها ال�ساعر ؟ 
كان هن��اك ط��ري �سغ��ري يقف عل��ى  غ�س��ن ال�سدرة 

القريبة من النهر ، كان يتحرك بانفعال .
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اأهمل��ت ال�س��وؤال، وقل��ت واأن��ا 
اأتابع حركة الطري:

حمام��ة،  اإنه��ا  اأعتق��د   -
ولكنه��ا تب��دو عل��ى غري 

عادتها.
ابت�س������ام��ة  اأبت�س��م 
وديع��ة، وق��ال وهو 
يغم�����������ش عيني��ه 

ن�سف اإغما�سة: 
-  اآه يا ولدي... يبدو 

ال��ذي  احلم��ام  اأن  يل 
تعرف��ه خم�سي، مدجن ، 

ذلي��ل، يدور بالقرب من��ك كعب���������د 
ل يعرف ال�سماء العالية وتقلباتها ، ول يطربه 

نثيث املطر ، ول ي�سمع اأحلان الأغ�سان ، و اأزهارها 
، اأما هذا الذي تراه ، فهو طري عا�سق للحرية وال�سماء 
والأغ�س��ان ، وحبات املطر ، واللعب، واإذا غابت عنه 
اأنث��اه للحظ��ات ل يطيق �سرباً. اأنظ��ر  قلقه ، و�رشود 

عينيه.    
اهلل... اهلل  م��اذا فعل بي هذا ال�ساعر الهادئ  املحني 
الظه��ر ليقلب اأيامي عاليها ، �سافلها ؟ ماذا فعل هذا 

الوديع باأ�سعاره، وكلماته ، و�سمته؟ 
كنت اأجال�سه بعينني دامعتني واأنا اأت�ساءل بوجع: 
- كيف بحت له، مبا كتمته يف قلبي من �سنني ؟ 

 وكاأن��ه �سم��ع كلماتي اخلائف��ة ، فاأبت�سم وهو يكمل 
حديثا قطعه: 

-  الخت��لف يف وجه��ات النظ��ر ه��و م��ا يوؤملني ، 
ويوؤمل��ك يا ول��دي ، هو م��ن �سيع درا�ست��ك، ورماك 

الرطب��ة،  زنازينه��م  يف 
وبعدك ع��ن حبيبت��ك ، كما 
يف  الوحي��د  ول��دي  �سي��ع 
اأقبيته��م املظلم��ة ، وط��ردين 
من وظيفتي ، واأدمنني ال�سعر. 
ي��ا ول��دي ه��م يحبون 
كما  الوط�������������������ن 
نقوده��م،  يحب������ون 
وجموهراته��������������م ، 
و�سطوتهم ، ون�ساءهم ، وغلمانهم ، فلذلك 
يحر�سون عليه بقب�ساته��م القوية ور�سا�سهم 
وحرابه��م ، اأم��ا نح��ن  واأمثالن��ا ،  فالوط��ن 
خمب��وء يف حدق��ات عيونن��ا ،  نتنف�س��ه 
يف كل حلظ��ة  ونعانق��ه كم��ا نعان��ق 
حبيباتن��ا ، واأولدن��ا ، نحلم به ونلعب 
مع��ه  ونح��ب اأن نراه كقو�ش ق��زح يف يوم 
�سح��و ، ي�سعد الناظر ، ويطمئ��ن الغريب على اأر�سه، 
ويجم��ع احلبيبني  حتت �سم��اءه دون رقيب ، اأو وا�ش 

يلحظهما. 
�سمت. 

 طال �سمتنا معًا كتمثالني �سومريني.
وحلظت��ه يلتم على نف�سه ، وه��و مي�سك كتاب ال�سعر ، 

كما مي�سك الأب يد ولده .
 متلملت يف مكاين ، وراأيت يف حدقتي عينيه ، نف�سي 
بظه��ر منح��ن ، وقد ق��ارب عم��ري ، عم��ره ، وبيدي 
حزم��ة اأوراق ، وقل��م ر�سا���ش مو�س��وع يف جي��ب 
�سرت��ي العلوي ، م�ستعد ل�سط��ب الكلمات ، كمحارب 

اأدمن القتل .
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    اأن��ا جمرب عل��ى ارت��داء امللب�ش الرّث��ة، واإن ُبليت 
وما ع��ادت ت�سلح، اأبلدتها بغريه��ا، وهذه اإن كانت 
مهندم��ة توّج��ب عل��ّي اأن اأدعكه��ا و�س��ادة يل لليل��ة 
كاملة، ثم اأفتق جوانبها قليًل واأرتديها يف ال�سباح. 
اأّما لو �سّدتني الرغب��ة للتنعم ولب�ش الثياب النظيفة، 
فم��ا علّي غري اأن اأفعل فعل البن��ت ال�سابة التي تقفل 
عليها باب غرفتها، وت�ستعر�ش ثيابها اأمام �سورتها 

يف املراآة.
    واأ�س��ّق ما اأج��رب عليه يف اأول ال�سب��اح اأنني اأنتبه 
لت�سفيف��ة �سعري، واأحر���ش اأن  يكون �سعري مبعرثاً  
كاأنن��ي طف��ل خرج لتوه م��ن عراك �ساخ��ب. اأقدامي 
اإن كان��ت نظيفة فعل��ّي اأن اأجرها خلف��ي كل �سباح 
لتغرّب مب��ا تثريه من غبار حوله��ا، ونعلي ل األتفت 
للمعانهم��ا، واأحر���ش دوم��ًا اأن اأتركهم��ا م�ساًء عند 

عودت��ي لغرفة ال�سفيح، بعيدت��ان عن �سنبور املياه 
ليبقيا على ات�ساخها اإىل �سباح اليوم التايل.

اأحلم مبا يحلم به كل النا�ش.
    اأحلم بحياة مرّفهة، وبالعي�ش يف بيت نظيف، ويف 
ركوب اأح��دث مودي��لت ال�سيارات. اأحل��م مثلهم يف 
الرتب��اط بفتاة اأتخّيل �سكله��ا اجلميل كل ليلة اأنهي 
بها يوم عملي، واإن رغبت مثلهم التنّعم بوجبة ع�ساء 
فاخرة، فاأن��ا ل اأ�سمح لنف�سي بارتياد اأفخر املطاعم 
واأ�سهرها، بل يتوّجب علّي اأن اأبتعد عن حمل �سكناي 
ومكان عملي، قدر ما اأ�ستطيع، ثم و�سط ده�سة عّمال 
املطع��م الفاخر اآخذ ما اأرغب باأكل��ه تلك الليلة، واأنا 
اأخبئه بني طي��ات ملب�سي الرثة، كاأنني �سارق يريد 
�سد جوع بطنه على غفلة من العيون، رغم اأنني دائمًا 
ما اأد���ش للعامل الذي �سّلمني كي���ش اأكلتي، اإكرامية 

عــــــــــــ�مر حميـــــــــــــو

موظف خـــارج مالك 
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يحلم اأن مينحه اإياها اأغنياء املدينة.
     ه��ي حلظ��ة تب��اٍه دائمًا م��ا اأرغ��ب اأن اأعي�سها مع 
عامل املطعم، ل ت�ستمر غري حلظات ق�سرية، حلظات 
ت�ستغ��رق م��دة الزمن الت��ي يحتاجها عام��ل املطعم 
ليمد يل يده بالطعام، و�سوؤاله عن ثمنه، ثم قويل له:

- خذ، واترك الباقي لك.
    ده�سة تلمع بتقطيب ما بني حاجبيه، وارتعا�ش ل 
ي�ستغ��رق غري ثوان معدودة على �ساربيه. فيهما مرة 
اأقراأ امتنان��ًا منه اأفتقده بني النا�ش على فعل اأوؤديه، 
وم��رة  اأق��راأ فيه احتجاج��ًا على مهان��ة ي�سعر بها اإذ 
تك��ون الإكرامية ممن ه��و مثلي! لكنه��ا يف النهاية، 
وب��ني ه��ذا الفع��ل وذاك، تبقى حلظ��ة تب��اٍه وانت�ساء 
جتتاحن��ي ح��د الب��كاء. فيها اأح��ن لآدميت��ي، واأثور 

لكرامتي املهدورة حتت اإغراء الطمع.
    بت��وايل الوق��ت على عملي ن�سيت الكثري من قدرتي 
عل��ى ال�ستجاب��ة لل�ستفزازات من ح��ويل. ن�سيت اأن 
اأرد ال�ستيم��ة، ون�سي��ت اأن تثريين ال�سخري��ة، ون�سيت 
اأن يثب��ت ج�سمي متما�سكًا على قدميه لو دفعتني يد 
�س��اب قوية بعيداً عنه، ول��و اأردت احلق فاأنا مل اأن�ش، 
بل كن��ت اأتنا�سى مثل هكذا م�ساعر. فلقد تعّلمت لكي 
اأ�ستم��ر باجَلَل��د وال�س��رب عل��ي اأن ل األتف��ت كثرياً ملا 
يج��ري بداخلي، و�سيئًا ف�سيئا مات��ت ثورة العمر يّف 
عندما ا�ستطعت اأن اأقتل الكرامة خنقًا بني اأ�سابعي.

    ُقِت��ل وال��دي يف احل��رب. ُقِت��ل يف ذات ال�سنة التي 
تخّرج��ت بها م��ن اجلامعة، ويف الي��وم التايل ملوته 
�سحوت على حقيق��ة اأنني م�سوؤول عن عائلة تتكّون 
من اأم كبرية يف ال�سن واأربع فتيات، اأكربهن �سارفت 
اأن تتجاوز �سن الزواج وما من رجل يتقّدم خلطبتها، 
فهي بالإ�سافة لدمامة وجهها، هي تنحدر من اأ�رشة 

كان ربه��ا يعمل ا�سكافي��ّا، بالكاد ي�س��د رمق اأ�رشته 
م��ن جه��د يوم��ه. بنات��ه األزمه��ن البيت م��ن اأجل اأن 
ي���رشف على تعليمي، ع�س��ى اأن اأ�ساعده ب�سيخوخته 

لو تخرجت و�رشت موظفًا حكوميًا.
    ويف ي��وم قب��ل �سنني م�ست، ق��ّررت بلحظة عناد، 
بع��د اأن يئ�س��ت من ايج��اد عم��ل، اأن تك��ون وجهتي 
اإىل �سخ��ب العا�سمة، وحلظته��ا اأذكر اأنني قلت على 

م�سمع من والدتي واأخواتي:
- لن اأعود هذه املرة اإّل وقد عملت.

اأن  الت���رّشد بعين��ه، فبع��د  العا�سم��ة ع�س��ت      يف 
�رشف��ت اآخ��ر دره��م بجيب��ي، ع�ست يوم��ني كاملني 
دون اأن تدخ��ل بطن��ي لقم��ة اأكل واح��دة، ومن وجع 
اجل��وع قدح��ت الفك��رة يف ذهني، وتراق�س��ت اأحلم 
الغنى والرفاهي��ة ل�سكل احلياة الت��ي �ستعي�سها اأمي 

واأخواتي الأربع.
    فب�سبب جوعي اكت�سفت اأن الت�سّول مهنة ل حتتاج 
لآلة تندث��ر اأجزائها، ول هي مهنة جتارة حتتاج اإىل 
راأ���ش مال قد تفقده لو خ�رشت. يف العوز ت�سفق عليك 
النا���ش واأنت ت�ستعطيهم، ويف الرخ��اء تثري �سفقتهم 
وعطاياه��م، فيه��ا ل يبل��ى م��ن ج�س��دك غ��ري توّرم 
قدم��اك من اأثر ال�سري الطويل، وبها اأنت �سيد �ساعات 
يوم��ك، فل اأحد يجربك على اللتزام بوقت ول التقّيد 
بنظام. فقط اأنت جم��رب على �سكل من احلياة العلنية 

توحي للنا�ش اأنك تعي�ش الفقر والفاقة ال�سديدة.
    ومن يومها واأنا اأعمل مت�سّول طيلة اأيام الأ�سبوع، 
اأن��ا باخت�سار �سديد اأعمل موظفًا لكنني خارج ملك 
اأي��ة وزارة! ويف اأخر يوم م��ن كل اأ�سبوع اأ�سافر لأمي 
واأخواتي، ويف قب�ستي رزمة نقود يحلم بها اخلريج 
الذي كنت، لو حدثت معجزة واأ�سبح موظفًا حكوميًا!.
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لذل��ك ف�ساأحاول يف هذه القراءة  للن�سو�ش ال�سعرية 
املن�س��ورة يف العدد )21( من جملة الديب العراقي، 
ان اعال��ج كل ن���ش عل��ى ح��دة، وال�س��ارة اىل اه��م 
بن��اه اجلمالي��ة والفنية، وان كان م��ن امل�ستحيل ان 

نحي��ط ب��كل جوانب��ه، او حت��ى ان نركز عل��ى جانب 
واح��د ب�سورة تامة يف ه��ذه امل�ساحة ال�سيقة، لذلك 
�ساأح��اول ال�س��ارة اىل بع���ش النقاط، الت��ي اتركها 
مفتوحة قدر المكان للقارئ ولقدرته على اكت�ساف 

قراءة في قصائد للعدد السابق 

مجــــــــــــــد نجم الزيـــــدي �أ

�ل�شعري���ة  �لن�شو����س  م���ن  ملجموع���ة  �لنقدي���ة  �لق���ر�ءة  �ن 
وحماول���ة مقاربتها �ىل روؤية نقدية و�ح���دة، قد ير�ها بع�س 
�ملتلق���ن نوعًا من �لبحث ع���ن عمود جدي���د لل�شعر-كما يقول 
�ح���د �لنقاد- وهو ن�شف لكل ما قام���ت عليه �حلد�ثة �ل�شعرية 
وطروحاته���ا، لذل���ك فق���ر�ءة �لن�شو����س �ل�شعري���ة ب�ش���ورة 
مفردة، و�لبحث يف بناه���ا ب�شورة م�شتقلة، �شتقدم لنا روؤية 
�لنا�س/ �ل�شاعر للعامل و�ل�شعر، باعتبارها متثل ذ�تا متفردة.
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تاأوي��ل  يف  اك��رث  الغو���ش  او  الدللي��ة،  احالته��ا 
علقاته��ا م��ن خ��لل م��ا اقرح��ه يف ه��ذه القراءة 
له��ذه الن�سو���ش الت��ي توزع��ت ب��ني ن���ش مرجم 
ون�سو���ش كتبت وف��ق الوزان العرو�سية، وق�سيدة 
التفعيل��ة، وق�سي��دة الن��رث، و�ساأجتن��ب احلدي��ث عن 
البن��ى ال�سكلية، لنه��ا -براأيي على اق��ل تقدير- قد 
ا�سبع��ت در�سا ونقا�سا، واي�س��ا اين ل اجد لها تاأثريا 
كب��ريا بالدرا�سات الن�سو�سي��ة احلديثة، فالنظر اليه 
كن���ش والتعام��ل معه وفق بناه امل�سكل��ة له كن�ش، 
بغ�ش النظر عن ال�سكل الذي كتب به، هي اللية التي 

�سنتعامل بها مع هذه الن�سو�ش.

 ما�شي ب�شيط يف بغد�د: برينو �أوبري

بغ���ش النظ��ر ع��ن ك��ون ه��ذا الن���ش مرج��م ع��ن 
الفرن�سي��ة، ف�سنتعام��ل مع��ه وف��ق البني��ة الل�ساني��ة 
الت��ي تلقيناه بها، مكتوبا باللغة العربية من ترجمة 
ال�ساعر �سوقي عبد المري، لذلك فهذه القراءة �ستكون 
حت��ت ما متلي��ه �سياق��ات الن�سو���ش العربي��ة، وان 
كن��ا ل ن�ستطيع اغف��ال املرجعي��ات الثقافية للن�ش 

واحالتها، والتي مل تظهر ب�سورة كبرية 
داخل الن�ش، حيث ان اخلطاب املقدماتي 
متمث��ل بالعنوان وعتبة ال�ستهلل رمبا 
قادن��ا يف البداي��ة اىل ان نفر���ش منطا 
معين��ا م��ن التلق��ي، حي��ث ان العن��وان 
وا�س��ارة الرجم��ة بالإ�ساف��ة اىل العتبة 
التقدميي��ة للن�ش، توحي للقارئ يف اول 
وهله ان الن�ش �سيتجه �سوب تلك الروؤية 

التي تتعامل مع املكان وتتفاعل معه ثقافيا، ال ان 
الن���ش ياأخذ مديات اخرى يف ن���ش تاأملي، بني انا 
الن���ش وام��راأة متخيلة، ول نري��د ان جننح بعيدا يف 
حماول��ة احالته��ا اىل دللة اخرى )مل يُك��ْن هو ذلك 
الفت��ى الكب��ري مل يك��ن ..ل هن��ا .. يف اللم��كان اأم��ا 
ه��ي فلم تكن تع��رف/ اأنه كان يعي���ش على اليقاع 
البطيء خلطواته القدمية.( حيث نرى ان الن�ش يبني 
ف�ساءات��ه حول حالة ا�ستذكار لتلك املراأة املفر�سة 
عندما ير�سم ملحمها من خلل التعامل احل�سي مع 
اخلارج، وال��ذي يتبدى ب�س��ورة �ساعري��ة )اإتركيني 
لج��ل حري��ة يدي��ك/ حلري��ة ا�سابعك الت��ي تفّرط/ 
حب��ات الزم��ن املرت��اب/ لإمياءتك اخلفّي��ة/ لقلبك 
ينب���ش ب�س��وء ال�س��وارع/ يف باري���ش قب��ل الليل(، 
وت�ستم��ر ه��ذه ال�س��ارات احل�سية على ط��ول الن�ش، 
بعلق��ة تبادلي��ة ت�سعى اىل خل��ق ف�س��اء يوؤثث تلك 
العلق��ة، ويلونها لت�سبح �س��ورة حم�سو�سة )مازلنا 
عل��ى ال�سخرة/ ف��وق املرتفع��ات الب��اردة للأر�ش 
والكثاف��ة العاري��ة/ املوج��ة البي�س��اء ترم��ي على 
اأقدامنا اإحتجاجها املريب/ بخار ثقيل/ زرقة نقية 
مكتنزة لل�سهول املمتلئ��ة/ حتت النهار املطلق على 
خط الظهرية/ الرتداد العميق للظلل يف 
ال�سم�ش/ العمودية متام��ًا(، تاأخذ م�سارا 
واح��د وه��و ن��وع م��ن الر�سائ��ل اىل تلك 
املراأة، حيث ان مقاطع الن�ش املق�سم اىل 
جزاأين )ا�سارات، في�ش( متثل تنقلت يف 
الزم��ان واملكان موجه من انا الن�ش اىل 
تلك امل��راأة املفر�سة والت��ي ل تظهر ال 

عرب تلك التداعيات التي ر�سمها الن�ش.
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برينو اأوبري
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�عرت�فات يف زنز�نة �لذكرى:  قا�شم و�يل

يبنى هذا الن�ش املوزون على ثيمة العتاب من خلل 
ا�ست��ذكار ال�ساعر حلوادث مل تغ��ادر بعيدا عن حدود 
احلا�رش الين، بعلق��ة تقابل بني وحدتني دلليتني 
ت�سنع��ان ف�س��اء العت��اب، وينطلق ال�ساع��ر ب�سورة 
تقليدي��ة نوعا ما من خ��لل بني��ة ا�ستهللية قائمة 
عل��ى  ب��وح ذاتي تت���رشب من خلله بع��د ذلك دللة 
الن���ش واحالتها )اأن��ا القدمُي الذي م��ا اأدرَك َال�ِسعرا 
فرا/ ما قلُت من قبُل  / لكّنن��ي ل�سُت ذاَك الواح��َد ال�سِ
اأحلٌم واأ�سئلٌة / تراوُد الروَح مل اأجتْز بها بحرا(، وان 
مل تف��ارق تل��ك الذات انتق��الت الن���ش، والتي بنيت 
كم��ا ا�سلفنا على بنيت��ني متقابلتني، اعتم��د ال�ساعر 
يف اغلبها على الت�سمينات والحالت والتنا�سات، 
والت��ي رمب��ا حتتمها بني��ة العت��اب تل��ك، فاحل�سني 
يقابله ال�سمر، العراف يقابله ال�سمت اىل اخره من 
تلك التقابلت التي توغل يف ابراز التناق�ش، والذي 
ميثل ثيمة العتاب للوطن الذي يبكي احل�سني وير�سى 
ان يذبحه ال�سمر )اأهلي مواكُب َبّكائني َيقتُلُهم/ فيها 
احُل�س��نُي الذي مَلْ يقت��ِل ال�سمرا / اأهلي وم��ا زاَل ذاَك 

ذبح��ًا   / يذبُحُه��م  ال�سم��ُر 
ذريع��ًا ومازالوا ل��ُه اأ�رشى(، 
وكذل��ك تل��ك التقابلت غري 
املبا���رشة والت��ي ميك��ن ان 
ت��ربز اىل �سط��ح الن���ش من 
خ��لل مقاربتها وت�سمينها 
�سمن �سياق تاريخي معني، 
كالحالة اىل عط�ش الب�رشة 

وما ا�س��اب ال�ساع��ر الب�رشي ال�س��اب )اأكرم المري( 
)يف ب���رشِة امل��اِء تبكي النخلُة النه��را / ومل ت�ساقْط 
عل��ى عذراِئها الَتْمرا/ يف جّنِة النفِط ناُر اهلِل موقدٌة/ 
دخاُنه��ا عاَث بالأج�ساِد وا�ست���رشى/ يا اأكرُم ال�سعُر 
درا / ق��ْد جئَت َق�رشاً وق��ْد غادْرَتنا  مْل ُينج��ْد ب��َك ال�سَ
ق���رشا(، لذل��ك تظه��ر ه��ذه ال��دللت ان و�سعناه��ا 
يف �سم��ن ثنائي��ات معين��ة، يقرحها ذل��ك ال�سياق 
التاريخي ال��ذي افر�سناه، ك� )الب���رشة - النخلة(، 

)جنة النفط- النار(، )الدخان- �سدر اكرم المري(.

جنون �ملعنى: منذر عبد �حلر

تهيم��ن عتبة الهداء لهذا الن���ش على بنيته ال�سكلية 
والثيم��ة، التي تت�س��كل دللتها وفقا مل��ا تثريه تلك 
العتب��ة من ا�س��ارات، حيث ان توزع ه��ذا الن�ش على 
ع��دة ا�س��كال �سعرية م��ن ق�سيدة الن��رث اىل الق�سيدة 
العمودي��ة والتفعيل��ة، قد جاء رمبا وف��ق ايقاع ذلك 
الهداء الذي يتوزع ب��ني املدينة وجمموعة ال�سعراء 
والدب��اء الذين خ�سهم اله��داء )اإىل �سوق ال�سيوخ / 
واإىل الراحل��ني ال�سي��خ جمي��ل حي��در وال�ساعر كمال 
ال�ساع��ر  واإىل   / ال�سع��دون 
اأحم��د  الرائ��ع  الفل�سطين��ي 
الحب��ة  واإىل    / يعق��وب 
خمي���ش  خ���رش  الغال��ني 
اجلا�س��م  حم�س��ن  وهيث��م 
وح�س��ن  اجلندي��ل  و�ساك��ر 
العلوان  القان��وين وريا���ش 
... ذات حل��م مده���ش ط��رزه 

منذر عبد احلر قا�سم وايل 
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املطر ...(، حيث ه��ذا التنويع الذي يعتمد 
الت�سمينات املبا�رشة يف بع�ش الحيان، 
ه��و تنويع �سكلي يحاكي ما يكتبة هوؤلء 
ال�سعراء والكتاب، رغم ال�سبغة التي متيز 
اغلبه��م وهي الق�سي��دة املوزون��ة، لذلك 
ت�س��كل الن�ش من خ��لل ه��ذه املحاكاة 
ال�سكلي��ة )كان اأحم��د/ ره��ني حلم��ه / 
ي�سطاد ب�سبكة خياله / نوار�ش ل اأراها / 
وي�رشب بع�ساه النحيلة/ ظلل نك�ستنا 

وه��و ي��ردد: "مللْم جراح��ك واع�سف اأيه��ا الثاُر/ ما 
بع��د عار حزيراٍن لنا عاُر"(، وهذه املحاكاة قد تبدو 
باحلقيق��ة انه��ا نغ��م يعزفه ه��ذا ال�ست��ذكار، والذي 
يتجلى يف املواق��ف التي ا�ستدعتها تلك الت�سمينات 
باعتبارها متثل ه��وؤلء ال�سخ�سيات، واي�سا املكان 
الذي ه��و �سوق ال�سي��وخ، كمكان جام��ع ملعظم هذه 
ال�ست��ذكارات واي�سا ب�سفته مكان��ا م�ستعادا اي�سا 
)بحب��ال من قو�ش قزح/ بنفح��ة من اآهات الع�ّساق/ 
ركبن��ا/ غيمة من حنني/ فاألقتنا - دمعا ي�سحك - 

يف ال�سوق(.

خريف �الإوّز�ت: نامق عبد ذيب

يبنى هذا الن�ش وفق ثلث نقلت مراتبة، للدللت 
املركزي��ة في��ه، يف اطار تفاعل مع ان��ا الن�ش، حيث 
متث��ل هذه التنق��لت موا�سعا وتغ��ريا يف ايقاع تلك 
ال��دللت، حتي��ل رمب��ا اىل ا�سه��ر اخلري��ف الثلث��ة، 
الوزات(،  )خري��ف  العن��وان  دلل��ة  م��ع  تناغم��ا 
فمث��ل ا�ستخ��دم ال�ساع��ر الوزات يف ث��لث موا�سع 

)م��ا ل��لإوّزاِت يبتع��ْدَن عن النه��ر( وهي 
املو�س��ع الول له��ذه املفردة، ث��م تاأتي 
يف املو�سع الثاين )اكت�سفُت باأنَّ اجلهاِت 
ام��ا  الري��َح/ والإوّزاِت حائ��رٌة(،  تنه��ُب 
املو�س��ع الثال��ث )ال�سماَء تفت��ُح بّوابَتها 
امل�سيئ��اِت/  والإوّزاِت  املغلق��َة/ 
يتبْعَنه��ا(، واي�س��ا هناك اخلري��ف )اأيها 
النه��ُر ِرفًق��ا مبا يتناث��ُر/ فه��ذا اخلريُف 
ُي�ساق��ُط م��ا تبّق��ى يل( واملو�س��ع الثاين 
)ولكّنن��ي واأنا اأع��دُّ اخل�سائَر/ اكت�سف��ُت باأنَّ اخلريف 
ذه��ٌب للظلل( ام��ا املو�س��ع الثال��ث )ولكّنني حني 
�رشْخ��ُت اأْن تل��َك روحي/ راأيُت ما مل ي��َرُه اخلريُف(، 
وه��ذا الم��ر ينطبق اي�س��ا عل��ى النهر، رغ��م وروده 
ارب��ع م��رات، حي��ث ان احدى ه��ذه املوا�س��ع لورود 
هذه املفردة؛ ل يع��د �سمن ايقاع دللة هذه املفردة 
التي اجرحن��ا لها امل�سار املفر���ش ال�سابق، وامنا 
ال�س��ارة اليه��ا اقت�رشت على وج��ود ثانوي و�سفي 
)م��ا ل��لإوّزاِت يبتعْدَن عن النهر/ م��ا يل اأتركهنَّ بل 
اأغني��ة(، بالإ�ساف��ة اىل وج��ود دللت اخرى وردت 
ملرت��ني فقط كال�سجرة مثل، والت��ي حتيلنا رمبا اىل 
ان خري��ف ال�سجرة �سهران فق��ط، ولي�ش ثلثة، حيث 
تت�ساق��ط اوراقها متام��ا يف ال�سهر الخ��ري/ الثالث، 
مما يجع��ل تفاعلها مع ه��ذا الف�س��ل مقرونا بهذين 
ال�سهري��ن، ومن هذه العلق��ات وتنقلت الن�ش التي 
ا�رشن��ا اليه��ا، وارتباطها بالأ�سه��ر الثلثة للخريف، 
رمب��ا ميك��ن لن��ا ان نبن��ي الدلل��ة العام��ة للن���ش 
واحالته��ا، وذل��ك ان اخ�سعناها اىل بني��ة تاأويلية 

تعيد بناء تلك العلقات وف�ساءاتها.

نامق عبد ذيب
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يبدو �لنهار يف هذه �للحظة كطريق زر�عي: 
حميد ح�شن جعفر

يط��ارد اغل��ب ال�سع��راء حلظاته��م ال�سعري��ة بخطاب 
ل يرك��ن اىل م��ا حتمله تل��ك اللحظة م��ن امتدادات، 
وا�س��ارات اني��ة، ب��ل يحاول��ون ت�سظيته��ا، واع��ادة 
جمعه��ا من خلل متويه دللتها، فالن�ش الذي بني 
ايدين��ا الن؛ يبنى وفق بنية �رشدية تلحق �سخ�سية 
مفر�سة، لكن الن�سياق وراء هذا الفهم لبنية الن�ش، 
�سيوقعن��ا تالي��ا يف بني��ة خط��اب الن���ش املبا�رش، 
والتي تظهر يف اك��رث الحيان �سمن �سياق تقريري، 
لذل��ك ت�سع��ى الق��راءة اىل تفكي��ك بنية ه��ذا اخلطاب 

وك�س��ف احالته، وعدم الكتفاء بخطابه 
املبا���رش )يب��دو النه��ار واأن��ت تتاأبطني 
خرائ��َط ومقرح��اٍت،/ وحماماِت �ساونا 
واأ�سي��اء  ومتاثي��ًل،/  ون�سًب��ا  ن�سائي��ة، 
ت�سب��ه ما حتتاجه نه�س��ٌة عمرانية،/ من 
موا�سلٍت حتت الأر�ش، رمبا هي اأوليات 
مرو بغداد.(، حيث ن��رى ان الن�ش مييل 
اىل ت�سيئ تل��ك العلقات الدللية للن�ش، 
وربطه��ا يف �سي��اق تاريخي م��ا، ميكننا 
ك�سف احالته، لي�ش مبا ي�سري اليه ب�سورة 
مبا���رشة، وامنا بافرا���ش ف�ساء دليل، 
او بني��ة دللي��ة عام��ة، ميك��ن ان جتم��ع 
تلك الحالت، وربطها بال�سياق ال�رشدي 
ال��ذي بناه الن���ش منذ البداي��ة )القلب ل 
يعتن��ي باملو�سيقى،/ واخلا�رشة ل تعري 
اهتماما بامل���رشح،/ واليدان ك�سوق بيع 

ال�سمك احلي،/ والذاكرة غرفة رطبة ت�سبه )البيدروم 
(/ كي��ف ا�ستبدلت ت�سوراتك حول مدر�سة املو�سيقى 
والباليه املقرحة م��ن قبل جمل�ش الوزراء بح�سانة 
و رو�س��ة العائل��ة؟(، وه��ذا الم��ر رمب��ا ينطبق على 
جمم��ل دللت الن���ش واحالته، حي��ث املقابلة بني 
)انا الن�ش( وان��ت املخاطبة املفر�سة �سمن �سياق 

زمكاين معني.

هذي �لب�شرة يا موالي: علي حنون �لعقابي

يحيلن��ا ه��ذا الن�ش وم��ن خلل مف��ردة )�سلما( يف 
مفتتح��ه، اىل �سيغ��ة خطابية �سائع��ة يف الكثري من 
ان  الكل�سيكي��ة،  اخلطابي��ة  الن�سو���ش 
كانت �سعرية ام نرثي��ة، حيث تعلوا فيها 
ن��ربة املدي��ح والتحري�ش عل��ى الفعل او 
الث��ورة، رغ��م ان هذا الن�ش ق��د يخلو من 
التوجه اليدلوج��ي الوا�سح، والذي كان 
�سف��ة لتل��ك اخلطاب��ات، ال ان��ه خط��اب 
موج��ه اىل الخ��ر/ الخرين، وه��م ابناء 
الب�رشة، ورمبا يحيلن��ا �سياق الن�ش اىل 
حوادث معينة، ق��د ل يغفل عنها القارئ 
)�سلًم��ا للذين وهبوا البهج��َة للمداخل�/ 
�سلًم��ا لهم ح��ني ينف�سون ع��ن الب�رشة 
ه��ذا العط�َش(، حيث يب��دو �سياق الحالة 
اىل عط���ش الب���رشة وا�سحا، لذل��ك فهذا 
التزاوج بني تل��ك ال�سيغة اخلطابية التي 
ا�رشناه��ا �سابق��ا وهذه الح��الت، رمبا 
تك�س��ف ثيمة الن���ش ومقاربات��ه، والتي 

حميد ح�سن جعفر 

علي حنون العقابي
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تاأخ��ذ مداه��ا م��ن خ��لل تل��ك ال�س��ارات 
الت��ي ت��دور يف فل��ك دليل مع��ني، يهيمن 
عليه ال�سياق اخلطاب��ي والتاريخي)وحني 
مي�س��ون باحلراك اجل�سور نحو املظاهرة/ 
يت�سفحون الف��ق باإيجاز وبقناعة الق�سد 
ع��ادوا  النوامي���ش/  عل��ى  اأطبق��وا  كلم��ا 
لي�ستاأذن��وا الوط��ن قب��ل ب��زوغ ال�سعائر(، 
حي��ث الب�رشة بكل ت�سكلتها التي و�سفها 
الن���ش، وابناءها املنتف�س��ني، هما قطبي 

هذا الن�ش ورحاها.

كاأن ال عن ر�أت: ف�شل خلف جرب

و�س��ف ال�ساعر ن�سه هذا ب��� )امثولة �سعرية( وبدون 
البح��ث عن اجل��ذر اللغوي ملف��ردة )امثولة( يف هذه 
العتب��ة الن�سي��ة، ال انه��ا تعني ق�سة رمزي��ة، تاأخذ 
�س��كل وع�سيا يف اك��رث الحيان، لذل��ك �سركز على 
اجلان��ب ال�سكل��ي الذي بن��ي عليه الن���ش، وهو بنية 
�رشدية تتوافق مع تل��ك العتبة، والتي حتيلنا اىل ان 
الن�ش ه��و ق�سة رمزي��ة تبنى وفق م�س��ارات ال�رشد 
وعنا���رشه، كال�سخ�سية والزم��ان واملكان واحلبكة 
اىل اخ��ره، بالإ�ساف��ة اىل امل�س��ارات الت��ي ياأخذها 
ال���رشد والتح��ولت والدوافع الكامن��ة وراء الحداث 
)بع��د ترح��اٍل طويٍل، م��رَّ دروي�ٌش بقري��ٍة لي�سْت ذاَت 
�س��اأٍن،/ راَق ل��ُه هواوؤه��ا واأهُلها، فزرَع ع��وَد �سجرٍة 
حمَل��ُه من ب��لٍد بعيدٍة،/ ولكي يوّفَر له��ا املاَء، حفَر 
بئ��راً عل��ى مقرب��ٍة منها،/ ولك��ي يحمَيها م��ن َهواِم 
احَلَي��واِن، اأقاَم حوَلها �سياًج��ا من احلجارِة،/ وحنَي 

بالرعاي��ِة  َده��ا  تعهَّ اأراَد،  م��ا  ل��ُه  متَّ 
الدائم��ِة(، حيث نرى من خ��لل مفتتح 
)الدروي���ش(  الن���ش، ظه��ور �سخ�سي��ة 
واي�سا املكان )القرية( والتي �ستك�سف 
الحداث لحق��ا ملاذا و�سفت ب� )لي�ست 
ذات �س��اأن(، بالإ�ساف��ة اىل العنا���رش 
الخرى الت��ي توؤ�س�ش للح��دث ال�رشدي 
وم�ساراته، لكن ال�سوؤال املهم براأيي هو 
اين تكمن �سعرية الن�ش؟ رمبا ل نغايل 
ان قلنا ان الوحدات ال�رشدية رمبا تلعب 
دور ال�سيغ البلغية من خلل التفاعل 
فيم��ا بينه��ا، اي تاأخذ م��دارا ا�ستعاريا 
ال��دللت يف  تل��ك  لدللته��ا، وت�س��ع 
�سياق �سعري، ل يت�سع املجال هنا ملحاولة تو�سيفه 

ب�سورة دقيقة.

هكذ� تكلم �شهريار: �حمد عبد �ل�شادة

 ق��راءة ه��ذا الن���ش واكت�س��اف علقات��ه الدللي��ة 
وخا�س��ة العلقة بني عتبة العنوان واملن �ستقودنا 
اىل ق��راءة جنو�سية للن�ش، حي��ث يبنى العنوان على 
تنا�ش مع عبارة م�سهورة لنيت�سه، وهي عنوان لحد 
كتبه )هكذا تكلم زراد�ست(، والتي وظفت بعد ذلك يف 
الكثري من الكت��ب مبختلف توجهاتها او موا�سيعها، 
حي��ث و�س��ع �سهري��ار يف مو�س��ع زراد�س��ت، لك��ي 
يجعل��ه ينطق باحلكمة الت��ي ينطقها زراد�ست، ولكن 
امل��ن يك�س��ف ان حكاية �سهري��ار، او حكمته، مبنية 
على التعاطي م��ع �سهرزاد/ امل��راأة ب�سورة ح�سية/ 

ف�سل خلف جرب

احمد عبد ال�سادة 
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جن�سي��ة، لن حكايات��ه ل تبن��ى على ما 
تبنيه املخيلة من عوامل، كما كانت تفعل 
�سه��رزاد يف ال��ف ليلة وليل��ة )اإّن��ُه الليُل 
اإذن.../ فخبِّئ��ي حكاياِت��ِك، يا �سهرزاُد،/ 
يف جي��وب النه��ار،/ وا�سغ��ي اإىل بروٍق 
مري�س��ٍة/ تن��زُف حت��َت ِجل��دي(، ورمبا 
الرج��ل  �سهري��ار/  ان  ذل��ك اىل  يحيلن��ا 
وحكايات��ه/ حكمت��ه مبنية عل��ى ت�سور 
ح�س��ي للم��راأة وج�سده��ا، اذ م��ا ع��ادت 
حكاي��ا اللي��ل ت�سبع نهم��ه، ب��ل ان الليل 
مداد ل�سهريار ليكت��ب على ج�سد �سهرزاد 
اإذن../  اللي��ُل  )اإن��ه  الذكوري��ة  ملحم��ه 
�س��ي �سمو�َسِك يف �سهقاِتِه..../ وعلِّقي  فغمِّ

كلَمِك على حباِل �سمِتِه...../ وتعّري.......(، ونرى ان 
الن�ش ي�ساير هذه الثيمة اىل ان ي�سل اىل ان يكت�سف 
حكايات��ه م��ن خلل ه��ذا اجل�س��د )لأوق��َظ حكايتي( 
والت��ي يتبعها بنقاط تعبريا عن بداية احلكاية، التي 

كان  اجل�سد ممرا لها.

�لفتى: يا�س �ل�شعيدي

ي�ستخدم ال�ساعر يف ه��ذا الن�ش ا�سلوبا بنائيا قائما 
عل��ى املقابلة بني الدللت، ان كان ب�سورة مبا�رشة 
او غ��ري مبا���رشة، م��ن خ��لل الف�س��اء ال��دليل له��ا 
واحالتها، رمبا عدا البيت الول )اإَِذا ما الَفَتى/ َدا�َسْت 
اِدٌق �َسَيُقوُلُه(، حيث  َعَليِه ُخُيوُل��ُه/ َومَلْ َيْبَق َحْرٌف �سَ
نلح��ظ ان البيات الخرى تق��وم على هذه املقابلة 
ك� )�سيف- حرب(، )ليل، ا�رشة، تغفو(، )التمر-جذع، 

نخيل(، )�رشج- ظهر(، )�سواحل- موج- 
زب��د( اىل اخره م��ن تلك التقاب��لت التي 
توؤ�س���ش �سبك��ة م��ن العلق��ات تعتمد يف 
اك��رث الحي��ان عل��ى تنا�س��ات امت�سها 
يَدٍة/  ْمِر ِجْذَع َق�سِ الن�ش ك� )َيُهزُّ ِلَوْجِه التَّ
اِئَب��اِت َنِخيُلُه( الذي تنا�ش  َفُيْمِطُرُه ِبالنَّ
م��ع الية 25 م��ن �س��ورة م��رمي )َوُهِزّي 
ْخَل��ِة ُت�َساِقْط َعَلْي��ِك ُرَطًبا  اإَِلْي��ِك ِبِج��ْذِع الَنّ
��ا(، وكذل��ك البي��ت الت��ايل )�َسَواِحُلُه  َجِنًيّ
َبِد امللُعوِن  ��اُء َتْكَرُه َمْوَج��ُه/ َوَكالزَّ مَّ ال�سَّ
َظلَّ��ْت ُتِزيُلُه( ال��ذي يتنا�ش مع الية 17 
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء  ا الَزّ َمّ من �سورة الرعد)َفاأَ
ْر�ِش(  ا َما َينَفُع الَنّا�َش َفَيْمُكُث يِف اْلأَ ۖ َواأََمّ
بال�ساف��ة اىل تنا�س��ات اخ��رى ل ي�س��ع املج��ال 

لتو�سيحها.

ال ظل يف جوف �ملاء: �أمنار مرد�ن

يق�سم ه��ذا الن�ش اىل ق�سمني، يبنى الق�سم الول على 
لزم��ة تتكرر ل�ست مرات وهي )قبل(، التي هي ظرف 
يحتاج اىل ان يتعل��ق بفعل او جملة ليحقق ظرفيته، 
لذلك ف�سنفر���ش ان الق�سم الثاين من الن�ش هو ذلك 
اجلزء الداعم لتل��ك الظرفية، وان دللتها هي امتداد 
لتل��ك العب��ارات املرتبطة ب� )قب��ل( وعلقتها ب�)ان( 
النا�سب��ة التي دخلت على الفع��ل امل�سارع وحولته 
اىل ال�ستقب��ال،  )قب��ل ان ي�س��م َ الغ��رق َ اأو ي�ستهيه/ 
وقبل ان ت�سافح َ يُده ُ ر�سا�سَهم/ وتطول ُ بالدعاء/ 
وقب��ل ان ي��رى النهر/ ع�سيَّ الدم��ع(، اي عند تنظيم 

يا�ش ال�سعيدي

اأمنار مردان 
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دللت الن�ش وثيمته، �سرى ان الن�ش رتب ب�سورة 
عك�سي��ة، حيث ان الق�سم الثاين، ه��و الق�سم الرئي�سي، 
الذي يعر�ش احوال ال�سخ�سية املتوجه لها اخلطاب، 
والت��ي/ الذي )كان دوما ً يدون ُ�رشاء َ راأ�ِسِه( و)كان 
بني قو�سني اأو اأكرب( و)كان يعاين من تلف ِ ال�سوارع 
ِ املزم��ن ِ( و)كان يق��راأ ُ ن�س��ف َ ق��رن ٍ م��ن املوتى(، 
حي��ث ان العلقة بني هذي��ن الق�سمني للن�ش جتعلنا 
نفر���ش ان النا���ش ق��د تعام��ل م��ع كليهم��ا لي�ش 
بعلق��ات فردي��ة اأي ان كل فع��ل يف الق�س��م الث��اين 
يقابله او يوؤدي اليه يف الق�سم الول بعلقة عك�سية، 
وامن��ا كل الفع��ال جمتمع��ة يف الث��اين ادت اىل ما 
ح��دث تالي��ا يف اجل��زء الول )امل�ستقب��ل(، وال��ذي 

ت�سرك دللته يف انها تنتظم احاليا يف 
�سياق تاأويلي واح��د، بينما الق�سم الثاين 
فيه تنقلت كثرية ت�رشد وتعطي ملحما 
لل�سخ�سية املخاطب��ة، والتي رمبا حتيل 

اىل ال�سخ�سية املعنية بعتبة الهداء.

يل �الن هذ� �لرمل: ر�شا �ل�شيد جعفر

ه��ل ميكن لن��ا ان ن�سف ال�سع��ر، او كيف  
نبن��ي ت�سوراتن��ا عن��ه وع��ن علقات��ه؟ 
حي��ث يرين��ا ه��ذا الن���ش جمموع��ة من 
العلق��ات كون��ت جمموع��ة م��ن ال�سور 
ال�سعري��ة، القائم��ة على ت�سكي��ل وحدات 
دللية، اعتمدت العلقات املجازية )مبا 
�سال من األوان��ِه اأو حتّجرا/ اأرى النجَم ل 
ي�رشي ب�س��وِء، و اإن ���رشى(، حيث ميكن 

ان نرب��ط الدلل��ة الرئي�سية لهذا البي��ت، مع الدللت 
الخرى بعلقة تقابل ب��ني اللون والتحجر يف �سدر 
البيت وال�سوء يف عج��زه، والتي تعطي لدللة النجم 
حركيته��ا داخ��ل البي��ت، وتنتقل ه��ذه العلقات اىل 
�س��ورة جمازية قائمة عل��ى )ترا�سل احلوا�ش(، حيث 
حت��ول اللحم�سو�ش وهو اخلوف اىل دللة حم�سو�سة 
وه��ي خي��ل )اأرى خي��َل خ��ويف ي�ستطي��ُل �سهيُلها/ 
لأزداَد ليًل كّلما ال�سب��ُح اأ�سفرا(، وت�ستمر هذه اللعبة 
املجازي��ة وال�ستعاري��ة على طول الن���ش بعلقات 
ثنائي��ة متقابلة، اإن كانت علقات ت��وازي او ت�ساد 
)خي��ل- �سهي��ل(، )لي��ل- �سب��ح(، )قل��ب- ب��وح(، 
)غ�سنني- يثمرا( اىل اخ��ره من علقات، وان كانت 
يف بع�سها علقات غري مبا�رشة، حتتاج 
اىل و�سعه��ا �سم��ن ف�س��اء دليل مع��ني 
)وكم علقوا فحمًا ب�سبِح نبوءتي/ وقالوا 
لعيني : ذلَك ال�سب��ُح ُمفَرى(، حيث نرى 
ذلك التقابل بني )فحم( و)�سبح(، والذي 
�سيظهر لنا ب�س��ورة جلية ان و�سعناهما 
�سم��ن ف�ساءين دلليني داخل هذا البيت 
وداخ��ل الن���ش برمت��ه، حي��ث )الفحم- 
اللون ال�سود(= الليل الذي يقابل ال�سبح، 

وهكذا يف باقي ابيات الن�ش.

�شنبلة من �شياع: م�شار �ليا�شري

عندما نقراأ ه��ذا الن�ش ن�سعر بذلك الدفق 
الغنائ��ي، وان دللت��ه وف�ساءاتها ت�سري 
بان�سيابي��ة وحيوي��ة م��ن خ��لل تك��رار 

ريا�ش ال�سيد جعفر

م�سار اليا�رشي
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ح��رف العطف على معظ��م ابيات الق�سي��دة، )وحني 
ت�سرُي ال�سوارُع/ مقربًة للزحام/ ونلم�ُش فيها غياَب 
اجلمي��ْع/ �سن��درُك ان كلين��ا ي�سيُع كم��ا المنياِت/ 
وُتطَفاأُ فينا �سنوُن ال�سموْع/ وحني مترُّ �سنوٌن طوال(، 
وهذا لي�ش عيبا يف الن�ش -بت�سوري- ولكنه يعطيه 
دفقا كما ا�سلفنا، وي��وازن غنائيته، التي تعتمد على 
العلق��ة ال�سببي��ة بني دللت��ه، والتي تق�س��م الن�ش 
اىل ق�سم��ني بنيا عل��ى الفعل امل�س��ارع، اذ ان الول 
ق��د احلق ب�سني ال�ستقب��ال )وحني ت�سري+ ونلم�ش= 
�سن��درك(، )وتطف��اأ فين��ا+ وح��ني مت��ر+ وت�سطاد+ 
ونع��رف= �سيعزف(.. اىل اخ��ره، والق�سم الثاين الذي 
بن��ي عل��ى الفع��ل امل�سارع املج��رد، ال��ذي ظهر يف 
اماك��ن قليلة )يو�س��م، اأتيت، يراق�ش(، حي��ث ابتداأ ب� 
)وه��ا ق��د اأتي��ُت وكّلي حن��نٌي/ اىل يوم كّن��ا �سغاراً 
ُم اأياَمن��ا اليا�سمني(، اذ نلحظ التنا�ش  كباراً/ يو�سِّ

ال��ذي امت�س��ه الن�ش م��ع ق�سيدة )ط��وق اليا�سمني( 
لن��زار قب��اين، لكن��ه ل ين�س��اع اىل ه��ذه املرجعي��ة 
املتنا���ش معها، وياأخذ وجهة مغاي��رة له، حيث ان 
التنا�ش ل يفر�ش ال�سري يف �سياق الن�ش املتنا�ش 
مع��ه، وال��ذي يدع��و بع���ش املتلق��ني ان يفر�ش ان 
العلق��ة التنا�سي��ة بعي��دة ب��ني الن�س��ني، حي��ث ان 
التنا���ش ه��و ح�س��ور ل واع��ي ملختل��ف الن�سو�ش 
يف البني��ة الل�سانية واخلطابي��ة للن�ش املعني، حتى 
وان مل يك��ن ذلك التنا���ش مقنعا، فاملقابلة بني كل 
الن�س��ني واملقارن بينهم��ا من خلل ه��ذا املنظور؛ 
�ستقدم لن��ا ا�ساءة اخرى لهذا الن���ش، وان كان )انا 
الن���ش( هنا ه��و امل��راأة/ ال�سنبلة، واعتق��د ان دللة 
ال�سنبل��ة وا�سحة، وان كانت من �سي��اع، والتي هي 
لي�س��ت بالتاأكيد ام��راأة قباين، تلك ال�س��ورة النمطية 

التي تعززت يف الكثري من الن�سو�ش الذكورية.
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قراءة في قصص العدد السابق 

جميــــــل الشبيــــــــــــبي
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وعل��ى وفق ذل��ك �سنق��راأ ق�س�ش الع��دد املا�سي من 
املجلة ) العدد  21   (،بو�سفها مناذج تعك�ش العلقة 
بني ما�س��ي الق�س��ة العراقية الق�س��رية وحا�رشها 
ال��ذي متثل��ه جمموع��ة ق�س���ش كتبه��ا ق�سا�سون، 
باأعمار خمتلفة :بع�سهم بدا الكتابة بفرة مبكرة من 

القرن املا�سي كالقا�ش حنون جميد )تولد 1939( 
وحمم��د علوان جرب ) تول��د 952، 1955وهو يكتب 
يف ال�سحف العراقي��ة والعربية منذ �سبعينات القرن 
املا�سي(والقا���ش عل��ي ال�سباع��ي ) تول��د 1970(
وبداأت جتربته الق�س�سية نهاية القرن الع�رشين، اأما  

متثل جملة ) �الأديب �لعر�قي( منرب� �أدبيا رفيع �مل�شتوى ملا لها 
من تاريخ طويل يف �لعناية باالأدب �لعر�قي، منذ �شدورها يف 
�شتينيات �لقرن �لع�شرين،ومن خالل �إد�رة ملفاتها و�أعد�دها 
�خلا�شة بالق�شة و�لرو�ية و�ل�شعر و�لنقد، بنخبة متخ�ش�شة 
م���ن �الأدباء باأ�شمائهم �لالمعة وح�شورهم �لفاعل يف �ل�شاحة 
�الأدبية للتب�شري باجلديد و�لتجريبي يف ميد�ن �الأدب،و�إ�شاءة 
�لطري���ق �أمام �الأقالم �ل�شابة من خالل ه���ذه �مللفات �لو�عدة.



136

22
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

األنعيمي،  اأ�س��واق  القا�سون: 
رج��اء الربيعي، امنار رحمة 
النعيمي،فاه��م  اهلل،يعق��وب 
ن���رشوا  فق��د  يعق��وب،  وارد 
نتاجاته��م الق�س�سي��ة بع��د 

التغيري 2003.
نحاول ان جند ذلك اخليط الرفيع الذي ي�سكل انتقال 
يف الثيم��ة او ال�س��كل، مم��ا يعطي انطباع��ا بالتغيري 
مهم��ا كان��ت درجت��ه وح�سا�سية تاأث��ريه على ال�رشد 

العراقي املعا�رش.
نلحظ اأن بع�ش  هوؤلء القا�سني – ممن لهم جتربة 
�سابقة عن اأيام التغيري- يعمدون اإىل توليف تنا�ش 
واع و�ساخ��ر مع مناذج واأ�سماء معروفة يف الأدب اأو 
الفن العاملي ك�سخ�سيتي روبن�سون كروزو، و�ساريل 
�سابل��ن، وبع�سه��ا تتن��اول الرك���ش املعا���رش وراء 
اجلوائ��ز العاملية التي تغري الأدي��ب بال�سراك بها 
من اجل غايات اأهمه��ا الك�سب املادي، فيما ا�ستثمر 
قا�ش اآخر هو امنار رحمة اهلل ظاهرة علمية ف�سائية 
ليع��رب من خلله��ا ب�سخو�سه برزخ امل��وت نحو اأفق 
جدي��د، وكل ذلك ي�سع هذه الق�س�ش على عتبة نزعة 

التغيري يف الثيمة وال�سكل.
يكر���ش عنوان ق�س��ة القا�ش حنون جمي��د، انزياحا 
وا�سحا جتاه الإحب��اط واحلزن العميق، ويتاأكد ذلك 
بعلق��ة العن��وان مع املن وم��ا ي�سكل��ه العنوان من 
تداعي��ات م�ساحب��ة ملن الق�سة جت��اه هذا املعنى) 

احلزن(.
ي�ستثم��ر القا���ش اإيح��اء العن��وان وتداعيات��ه ب�سكل 
دقي��ق وخ��ربة متاأ�سل��ة يف جتربت��ه ال�رشدية، حني 

ي�س��ف ) ك��روزو( باحلزين، 
املبالغ��ة  �سيغ��ة  لتك��ون 
)حزين( �سفة دائمة ولي�ست 
حال��ة طائ��رة اأو خ��ربا ع��ن 
ح��ال ك��روزو الآن حني ترد 
نك��رة) حزين(، فيتاأك��د الفرق بني جملت��ي ) كروزو 

احلزين( و) كروزو حزين( املجردة من التعريف.
والق�سة عبارة عن رحلة من املدينة اإىل القرية،يكون 
فيها ) القطار(  مبحمولته املتعددة :احلياة ، الطموح 
بالتغي��ري، تن�س��م ه��واء خمتل��ف رم��زا له��ذه الرحلة 
...وه��ي رحل��ة تتنا�ش ب�س��كل ما برحل��ة روبن�سون 
ك��روزو: ف��كل الرحلتني  تتجه��ان اإىل الطبيعة هربا 
من املدن و�سجيجها ، ويف رحلة )كروزو( يف ق�سة 
حنون جميد تردد  اأعماقه ) اأّن ال�سيء الهلمي الذي 
ا�سم��ه امل�ستحيل، اإمنا ل��ه هذه الطاق��ة العاتية على 
املراوغ��ة وعلى الزوغان.( ل��ريى عامله القدمي الذي 
ج��اء اليه متطلعا ل�سلم الروح ، وقد حل فيه اخلراب 
وهج��ره قاطني��ه  تارك��ني امل��كان تلف��ه  الوح�س��ة 

العميقة والوحدة وال�سكون املخيف.
يق��ود ال�س��ارد / املوؤلف حركة ال�رشد باأن��اة  وتاأمل 
عميق��ني تتناغ��م  في��ه اأعم��اق ال�سخ�سي��ة  والبيئ��ة 
املخرب��ة، التي كان��ت حلما تتطل��ع اإليه ال��ذات قبل 
و�سولها، فاخلارج �ساكن وموح�ش هجرته العربات 
املتوجه��ة اإىل القرية، ومنت عل��ى جانبيه الأع�ساب 
ب�سكل ع�سوائي، وامتلأ املكان باحلفر واملطبات، عند 
ذل��ك ) اعراه الذهول اإذ راأى الع�سب منا هنا وهناك، 
وداهمت��ه يف ال�سمي��م نباتات هوج��اء ظهرت اأخريا 
ً، واألق��ت بظلل الوح�سة والفو�س��ى عليه . ( ويتعمق 

حممد علوان جرب حنون جميد
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اإح�سا�س��ه بالوح��دة واخل��ذلن ح��ني يلتق��ي �ساعي 
الربي��د الذي ي�سلم��ه جمموعة الر�سائل الت��ي اأر�سلها 
اإىل اأم��ه، ويخربه :)لق��د تاأخرَت...القرية تل�ست.. لقد 
اخرمها اجلفاف، فغادرها من غادر ومات فيها من 

مات . 
ويبدو من خلل ه��ذا اللقاء واجلمل الدالة التي تفوه 
به��ا �ساعي الربيد ، اأن الرحلة قد انتهت، فهو لن يجد 
اأهل��ه ول �سكان قريت��ه،وان كل �سيء قد ات�سح ، لكن 
ك��روزو العراقي يكمل رحلته اإىل قرية الأمل، متلفعا 
بال�سم��ت )هذا ال�سمت الكرمي ال��ذي غالبا ً ما تكلله 
نظ��رة دفين��ة، اأو ب�سمة �ساخرة ول �س��يء غري . ( مع 

�سعور اأكيد باخل�سارة وج�سد مثخن باجلراح .
اإذن مل ه��ذا الإ�رشار على موا�سلة الرحلة على الرغم 
من معرفتنا اأن الثيمة الأوىل يف الق�سة قد ا�ستكملت 
�رشوطه��ا، وان قرية احللم مل تعد قائمة:)�سيطل على 
النه��ر.. وم��ن هناك، من على اجل���رش احلجري املديد 
�سيعرب اإليها؛ ينّقل يف اأزقتها خطوات خائرة ويجيل 
يف بيوتها نظراً ك�سرياً، ثم ل �سيء، اإذ ما الذي مبقدور 
اأحد مثله اأو غريه، اأن يفعل �سيئًا لقرية تل�ست بعدما 
اأمع��ن فيها اخلراب ؟ (كل ذلك قد عرف من ا�ستعمال 
الأفع��ال التي اقرنت ب�سني امل�ستقبل وهي توؤكد انه 

يعرف مقدما ما جرى- .
ن�ستطي��ع اأن نفه��م اإ���رشار كات��ب كحن��ون جميد - 
متمر���ش بال���رشد الق�سري ب�س��كل خا�ش-،مبوا�سلة 
ال���رشد عل��ى الرغ��م مم��ا ذكرناه،ب��اأن الق�س��ة عنده 
مل تع��د حكاي��ة له��ا موا�سف��ات الق���ش الق��دمي ، بل 
ه��ي رحلة مكثفة يف امل��كان والزم��ان، تر�سح فيها 
ثنائي��ات متعاك�س��ة ل بد منه��ا :م�ستنقع��ات العزلة 

وادران اخل��وف ومطب��ات م�سنوعة مبه��ارة وهدف 
م�سب��ق، من اجل اإحباط و�سل قدرة الذات على جتاوز 

هذا امل�ستنقع امل�سنوع.
اإن ال�ستغراق يف و�س��ف م�ساهد متنوعة من القرية 
الت��ي تراءت ل��ه ) �سائع��ة يف جف��اف الأ�سجار وما 
تراك��م على بيوته��ا من ت��راب وغبار، ث��م ولكلأنها 
بع��د جف��اف النه��ر اأغار عليه��ا مطر عا�س��ف خّرب 
جدرانه��ا، واأوهى اأعمدتها و اأحالها اإىل قرية اأ�سباح 
. ( ث��م م��راأى النهر ال��ذي يعني احلياة وه��و ينح�رش 
ويبدو خيطا نحيل اآو برك م�سطحة ناحلة كما تراها 

ال�سخ�سية .
كل هذه امل�ساه��د املحبطة التي ت�سي باأفول احلياة، 
ت�ستقبلها الذات بوجه��ة نظر متاأملة فاح�سة  حتمل 
ت�سوفه��ا الإن�س��اين لعب��ور ه��ذه احلواج��ز والأ�سلك 
ال�سائك��ة ، م�ستثم��رة الذاكرة احلية وه��ي ت�ستح�رش 
فت��اة القطار ، بو�سفها حلما متج��ذرا يف الذات، يف 
و�س��ط ثنائيات اأزلي��ة مت�سارعة لب��د منها يحملها 
قط��ار احلي��اة :)قط��ار راح��ل، قط��ار ق��ادم.. وج��ه 
غري��ب، وج��ه قري��ب .. قري��ة ف�سي��ة، قرية رم��اد .. 
غاب��ة خ���رشاء، غابة كاحلة .. نهر ه��ادر، نهر جاف 
.. دمدم��ة، �رشب متوافق .. اإيقاع لذيذ، اإيقاع كئيب.. 
نقر على الأذن، نقر على القلب .. نقر على اجل�سد، نقر 
عل��ى الدم��اء.( ، وبه��ذا املعنى ت�سبح رحل��ة كروزو 
العراق��ي ، رحلة تاأمل ودر���ش واإ�رشار على موا�سلة 
احلياة،على الرغم من اجلروح والآم الوحدة والفراق، 
فه��و يحت�سن انتظ��ارا ل حدود له ) ينتظ��ر قطاراً... 
ق��د يع��ود...  اأو قط��اراً .... ل يعود.(.وتتاك��د  بلغ��ة 
ق�سة حنون م��ن خلل هذه  التفا�سي��ل والثنائيات 
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التي تتحرك وفقها فنح��ن نعي�ش و�سط جو ل ي�سجع 
على ال�ستم��رار ولكن يتملكنا �سعور غائر يف النف�ش 
الن�ساني��ة يدعو اىل النتم�سك باحلياة على الرغم من 

كل ذلك.
ويف ق�س��ة ) مرثية حلم( للقا���ش حممد علوان جرب 
ينبئن��ا العنوان،مب��وت احلل��م  قب��ل اأن نتع��رف على 
تفا�سيله، لتكون القراءة موجهة بهذا الجتاه،فالرثاء 
مكر�ش للم��وت، وه��و اإ�سكالية ع�سرية عل��ى اله�سم،  
بو�سف احللم اإجهازا  على الف�سل والإحباط و�سياع 
الفر���ش، ومين��ح الذات اأم��ل يف ال�ستم��رار والتطلع 

وفتح افق جديد.
ت�رشد الق�سة ثيمة معا�رشة كر�سها عامل الت�سالت 
الع��امل  ه��ذا  م��ن  الت��ي جعل��ت  والعومل��ة  ال�رشي��ع 
العدي��د م��ن  الدخ��ول يف  حلب��ة �سغ��رية ن�ستطي��ع 
مفا�سلها،لتبقى اإ�سكالية  اخلروج منها بج�سد �ساح 
وربح اأكيد من الإ�سكالت املهلكة للذات ولأحلمها.

من هذه ال�س��كالت �سيحة اجلوائز الأدبية املغرية، 
التي تخاطب  فئة واعية من الروائيني وكتاب الق�سة 
لل�سراك فيها اأمل يف احل�سول على جائزة مغرية.

وق�س��ة القا���ش )حممد علوان ج��رب(، تكر�ش ثيمتها 
وبنيتها، لهذا املعن��ى، )كان الت�سال التلفوين الذي 
تلق��اه الكات��ب،  مفرقا هائ��ل يف حياته ،  اذ  دارت 
حيات��ه دورة كاملة، ي�سميه��ا الفلكيون 360 درجة 
.... (.وخلل �رشد احلدث/ خرب الفوز باجلائزة الأوىل 
يف م�سابق��ة) كتابة الأحلم(، يعمد ال�سارد/ القا�ش 
عل��ى ت�رشيع ال���رشد مرة باحل��وار ال�رشي��ع املتقطع 
والغام���ش وم��رة باأفع��ال ت�س��ي بال�رشع��ة، اأفع��ال 
ت�س��ي باحلرية والتوهان وت�ستت ال��ذات ، )ا�سقط يده 

التي كان��ت حتمل الهاتف ... تق��دم خطوتني مقربا 
م��ن الناف��ذة اأغلق الناف��ذة،  ع��اد اإىل كر�سيه،  بحث 
ع��ن علبة �سكائ��ره يف جيبه ،  مل يجده��ا  راآها قرب 
الناف��ذة ،اأح�ش بوهن �سديد  ومل يحتمل الوقوف مرة 
اأخ��رى ( وخلل ذلك يتمركز تفكري الكاتب على حفل 
التتوي��ج )نتمنى اأن تعد نف�س��ك للظهور على امل�رشح 
الكب��ري ، حيث �سيق��ام حف��ل التتويج(.و�سيكون حفل 
التتويج هدفا مهم��ا للكاتب،يدفعه للبحث عن بدلته 
القدمي��ة/ اجلديدة الت��ي ركنها يف خزان��ة امللب�ش 
وح��ني يجدها تبدو �سيقة على ج�سمه )ب�سبب كر�سه 
املره��ل( ال��ذي ت�سخ��م بفع��ل الع��ادات ال�سيئة يف 

الأكل وعدم احلركة.
وتت�س��ح البنية ال�ساخرة يف ه��ذه الق�سة،مبحاولت 
الكاتب الفائز باجلائزة تر�سيق نف�سه ،بانقطاعه عن 
الأكل ومزاول��ة ريا�سة امل�سي ،يف ���رشاع مرير مع 
زم��ن) التتويج ( ،ال��ذي يتقدم �رشيعا، لكن��ه يجد اأن  
)التح�س��ن بط��يء "(  ل ميكنه من حتقي��ق ) �سعادته 
بف��وزه باجلائ��زة التي �ستنقله من م��دون اأحلم اإىل 

�سيد من �سادة كتاب الأحلم يف العامل .( 
ومن اجل تعميق الإح�سا�ش بهذه ) املاأ�ساة ال�ساخرة( 
ف��ان القا���ش قد دف��ع بالأحداث باجت��اه واحد، ومل 
يعط بدائل ممكنة ، كاأن ي�ستعري الكاتب بذلة من احد 
اأ�سدقائ��ه ب��دل من ه��ذه املعاناة الت��ي اأو�سلته اإىل 

الهلك،كي ي�ستلم اجلائزة . 
لق��د متي��زت ق�س��ة ) مرثي��ة حل��م( بر�ساق��ة ال�رشد ، 
وبلغ��ة احل��وار ال��ذي اأعط��ى �س��ورة �سادق��ة ع��ن 
النبه��ار والف��رح، ح��ني تلق��ى الكات��ب خ��رب ف��وزه 
باجلائ��زة ، وال�سخرية املرة م��ن جهده ال�سائع وهو 
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يح��اول تر�سي��ق نف�س��ه، وكان ا�ستثم��ار 
ال�رشد ال�رشي��ع متزامنا مع ثنائية بطيء 
تغري تره��������ل ج�سد الكاتب ،وبني ثنائية 
القري��ب و�سم��ور ج�س��د  التتوي��ج  زم��ن 
الكات��ب جتاه املوت ، وهي مبثابة تقنية 

ملئم��ة وناجح��ة يف اإ�سباغ وجهة النظ��ر ال�ساخرة 
على الرك�ش اللجمدي وراء اجلوائز العاملية.

ي�ستدع��ي ال�س��ارد يف ق�س��ة )�س��اريل �سابل��ن ميوت 
وح��ده( للقا���ش عل��ي ال�سباع��ي، �سخ�سي��ة �س��اريل 
�سابلن، ليكون منوذجه يف حياته اخلا�سة والعامة، 
حيث يعم��ل ويتجول يف الأ�سواق ويف �سوارع مدينة 
اأور) اعمل م�سلحا للأجه��زة الكهربائية الدقيقة يف 
مدين��ة اور(، مقل��دا حركات��ه البهلوانية،وابت�سامت��ه 
الأزلية،لإ�ساع��ة ج��و من البهجة واحلب��ور وال�سعادة 

على نف�سه ومن يحيط به من النا�ش.
ويثري عنوان الق�سة اإ�سكال يتعلق بالتلقي،ف�سخ�سية 
�س��اريل �سابل��ن �سخ�سي��ة غائب��ة عن وع��ي املتلقي 
املعا�رش ،الذي ا�ستبكت يف ذاكرته ووعيه �سخ�سيات 
�ساخ��رة بفعل �سهول��ة التلقي والت�س��ال بالتقانات 
املرئي��ة امل�سموع��ة عل��ى كرثته��ا وتن��وع اإ�سكاله��ا 
وم��ا تبثه الف�سائيات ومواق��ع التوا�سل الجتماعي 
وال�سب��كات اللكرونية املرئية  من اأفلم والفديوات 
وغريها،جتعل  الإحالة اإىل �سخ�سية املمثل العاملي 
�ساريل �سابلن، وحماكاة حركاته ال�ساخرة، وكلماته 
العميق��ة الدالة على عمق جترب��ة حياته، ق�سية تثري 
التاأم��ل والتفك��ري يف جدوى ذل��ك ،ب�سبب ه��ذا البعد 
الزمني بني املتلقي  وبني هذه ال�سخ�سية، كي جتعل 
م��ن ه��ذه ال�سخ�سية/منوذجا حيا، وه��و �سوؤال يثري 

الده�سة وال�ستغراب، لكننا ن�ستدرك على 
ملحظتنا لن�سع��ف القا�ش ونعد اختيار 
ه��ذا النم��وذج تعم��دا واختي��ارا واعي��ا ، 
ي�ستح���رش فيه ه��ذه ال�سخ�سية من ركام 
باإبداعه��ا  حا���رشة  ويجعله��ا  ال�سن��ني 
ووعيه��ا احلاد اأم��ام متلق تعود ال�سته��لك ال�سلبي 

اجلاهز.
واإذا نظرن��ا اإىل جدية الكاتب وما ي�سمره من تاأويل 
ب��زج منوذجه يف بيئة ���رشد طاردة لأمث��ال �ساريل 
�سابل��ن ،�سنلح��ظ اأي�س��ا اأن القا�ش مل يج��د �سبيها 
او قرين��ا له يف ه��ذه البيئة، �س��وى �سخ�سية )يحيى 
املنغ��ويل (، ال��ذي ي��رى ال�سارد في��ه �سخ�س��ا )نقيًا 
ودوداً بريئ��ًا عذب��ًا بل ح�����دود ينج��ذب النا�ش اإليه 
كالفرا�سات ،( ليكون يحي��ى مقابل ل�سابلن وليكون 
هذا التقابل بني ال�سخ�سيتني جمال �ساخرا وما�ساويا 
يف الوق��ت نف�سه يدعو اإىل التاأمل  والتاأويل والقراءة 

املثمرة.
�سيكر���ش الق�سم الأعلى م��ن الق�سة، احتف��اء ال�سارد 
بيومه،بالعلق��ة مع ،ذاكرت��ه التي ت�ستدعي رموزها 
م��ن ال�سخ�سي��ات ال�ستثنائي��ة الغائب��ة  م��ن ع��امل 
ال�سينم��ا والأدب وال�سيا�س��ة :زورب��ا اليون��اين ال��ذي 
تعلم من��ه احلب، و تعلم من جيف��ارا التمرد ،واأ�سبح 
�س��اريل �سابلن مثال��ه يف ال�سلوك اليوم��ي يف تقليد 
والأزق��ة  الأ�س��واق  يف  بينه��م  اأم�س��ي  م�س������يت��ه،) 
بخطوات �ساريل �سابلن مرتدي��ًا األوان الفرح الفاتنة 
مرفوع الراأ���ش( حامل يف اأعماقه فكرة اأن ينظر اإىل 
الأعل��ى دائما، فقد اآمن مبقولة �سابلن )لن جتد قو�ش 

قزح ما دمت تنظر اإىل الأ�سفل(.

علي ال�سباعي
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واإذا تفح�سنا الأفعال وال�سفات املحمولة يف حركة 
ال���رشد، ف�س��وف تعطين��ا انطباعا احتفالي��ا باحلياة 
تكر�س��ه اأق��وال ال�سارد الذي ي�رشد �س��رية حياة يومه 
،باجلم��ل ال�سعري��ة املجنحة: الربيع يلم���ش قلبه، ، 
البيا�ش يغطي اأعماق��ه ، الألوان الفاتنة تطرز حياة 
النا���ش ، ال�سع��ادة ت�رشق على النا���ش ...( وكل ذلك ، 
تعلن��ه ال��ذات  لنف�سها عرب اإح�سا���ش داخلي ل علقة 
ل��ه بحرك��ة النا���ش و�سوؤونه��م ، فه��و ���رشد يخت�ش 
بالك�س��ف ع��ن الأعم��اق اخلا�س��ة ، كم��ا اأن اأفع��ال 
احلركة والتوا�سل مع الآخرين تكون منتقاة بال�سكل 
الذي يكر���ش نزوعه للقاء مع الآخر دون اأن يوؤكد اأن 
الآخ��ر يفعل ذلك اأي�س��ا : )اأمازح الباع��ة املتجولني 
والك�سبة وعمال امل�سط��ر والعتالني وال�سبية بائعي 
امل��اء الب��ارد واملت�سولني ، اأو�سي نف�س��ي بان اأكون 
ه��ادئ الب��ال من�رشح��ًا ، مل اأع���ش حيات��ي متذم��راً 
�ساخط��ًا ، ع�س��ت بقل��ب اأبي�ش را�سي��ًا ، ع�ستها هكذا 
حت��ى ل اأ�س��اب باحل��زن ،(وح��ني تظه��ر �سخ�س��ية 
) يحي��ى املنغويل(،مع��ادل  لل�سخو���ش الكامنة يف 
ذاك��رة ال�سارد: بو�سفه نقيا يغط��ي البيا�ش اأعماقه 
كم��ا ي�سف��ه ال�سارد ينح��رف ال�رشد جت��اه املاأ�ساة : 
درجة احل��رارة 54 مئوية ، ال�س��وارع تتلظى ، جتمع 
غي��وم �س��وداء  و�س��ط احل��ر القائ��ظ ، ال�سي��ف اأمر ، ، 
اأجواء تقب���ش القلب ، حرارة اأنفا���ش النا�ش تت�سظى 
...ثم يح��دث النفجار الهائل بعد خ��روج يحيى  من 
الدكان،  كان ذل��ك �سيئا يوميا ماألوفا، لكن املاأ�ساة 
تكمن يف النتائج )يحيى املنغويل  ! قد فارق احلياة 
لك��رثة ما تلق��ى من �رشبات مميت��ة ، ج�سده مدمى ، 
مي�سك بي��ده اليمنى جهاز التحكم ع��ن بعد خا�سته، 

م��ات ه��ادئ الب��ال مطمئن��ًا ، تلق��ى موت��ه بب�سالة 
ورباطة جاأ�ش ، مبت�سمًا رغم اأنف املوت وقد ارت�سمت 
ابت�سام��ة عذبة فوق �سفتي��ه ال�سبيهتني بفم ال�سمكة ، 

عيناه املنغوليتان تطالعاين بح�رشة فيها لوعة ، (.
اإن انتق��ال ال�رشد من الحتفاء بال�رشور واحلياة  اإىل 
موك��ب عزاء حزي��ن مبوت يحيى املنغ��ويل -الطائر 
املك�س��ور اجلن��اح- ميث��ل نكو�س��ا تكر�س��ه وجه��ة 
النظ��ر التي تغلب وقائع احلياة عل��ى الأحلم، حيث 
متح��ى اآث��ار الأم��ل والفرح واجلم��ل ال�سعري��ة الدالة 
عليه��ا ل�سالح لغة الرث��اء والندب، اللذي��ن يواكبان 
ما�س��ي احلياة املعا�رشة، التي جتري الربهنة عليها 
بالتفا�سي��ل اململ��ة: التفجريات، الختط��اف ، القتل 
العم��د ، التجاوز على اأملك الدول��ة ،انتقال الهام�ش 

اىل املركز ب�سورة غري �رشعية...
لق��د ن�س��خ النفجار وم��ا �سببه م��ن تفا�سيل مرعبة 
عددته��ا الذات ال�ساردة، تل��ك اجلمل العذبة املجنحة 
التي حتيي الأمل وت�سيع التفاوؤل )علقت على احلائط 
ب��دل �سورة ال�سي��د الرئي�ش فوق راأ�س��ي حكمة قالها 
�ساريل �سابلن :  لو كنت نبيًا جلعلت ر�سالتي ال�سعادة 
ل��كل الب���رش ، ووع��دت اأتباعي باحلري��ة ، ومعجزتي 
اأن اأ�س��ع الب�سم��ة وال�سحك��ة ف��وق اأف��واه ال�سغ��ار ، 
م��ا كن��ت لأتوع��د اأحداً بن��ريان جهن��م ول اأع��د اأحداً 
باجلن��ة ،(.وو�سع كلمات لرثاء واحل��زن بديل عنها 
)مقتل��ه اأ�سعل قلبي باحلزن  ، �سع��رت بنف�سي وحيداً 
واحت�سنته ، �سعرت بقلبي حزينًا على مقتله يف تلك 
اللحظ��ات غربت �سم�س��ه ، األقت غباره��ا على قلبي ، 
انطفاأت �سم�سه ، �رشقت منه حياته ، �رشقوها ، رحت 

اأبكي بحرقة عليه ،(
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لق��د ج��اءت نهاي��ات الق�س���ش الث��لث 
واحل��زن  الإحب��اط  تكر���ش  مت�سابه��ة 
والأمل،لكنه��ا حتم��ل اإدانة مبطن��ة لواقع 
هلم��ي ل ي�ستطي��ع ال�س��ارد اأو املوؤل��ف 

التاأثري عليه وتغريه.
ت���رشد ق�س��ة ) ل بح��ر يف اأمي��ن املدين��ة( للقا�س��ة 
اأ�س��واق النعيمي،اأحداثا ماأ�ساوية ج��رت بعد التغيري 
، وه��ي تنتم��ي اإىل الق�سة الق�سرية الت��ي كتبت بعد 
التغي��ري يف العراق،وي�س��ي  عنوانها به��ذا املعنى، اذ 
اأنن��ا قبل التغيري مل نكن نتعامل مع مدينة املو�سل، 
على اأنه��ا بطرف اأمين وطرف اأي���رش، كما اأن كلمات 
مث��ل ) املع��رب(، مل تك��ن متداول��ة يف املا�س��ي،وكل 
ذلك �سيجعل م��ن اخلطاب الق�س�سي ، خطابا خا�سا 
موجه��ا م��ن مدين��ة املو�س��ل املنكوب��ة بالأح��داث 
املاأ�ساوي��ة، اإىل متلق بعيد عنها وهو خطاب متنوع 
النربات فيه بوح  ومناجاة واعراف، وهو �رشد ذاتي 
يج��ري يف اآن واح��د ) متزامن( بث��لث وجهات نظر  
تف�سل بينها  فوا�سل بعدد من  ال�سنوات طويلة ) قبل 
15 عاما وبعد 15 عاما ( والق�سة خطاب موجه اإىل 

الأموات الذين ق�سوا بحوادث غدر ل مربر لها.
الق��رب  2017، ف�ساه��دة  الأح��داث بع��د ع��ام  تب��داأ 
الت��ي تبحث عن��ه ال�س��اردة/ ال�سخ�سي��ة موؤرخة يف 
20/.2017/4،واحل��دث ي���رشد بعد  ه��ذا التاريخ 
ن��زول اإىل املا�س��ي ال��ذي قتل��ت في��ه الأم، و�رشدت 

عائلتها يف الأ�سقاع البعيدة.
ونلح��ظ اأن ثم��ة اإرب��اكا يف ���رشد احل��دث بثلث��ة 
�ساردي��ن ، دون اأن تكون هن��اك �رشورة فنية تتعلق 
بحدث ل ميكن �رشده اإل بوجهات نظر متعددة، وهنا 

تلع��ب ال�سدف��ة املح�س��ة دورا يف ذل��ك 
ح��ني يتوقف ال���رشد الذات��ي املوجه من 
ال�سخ�سية الأوىل)الفت��اة/ البنت( ب�سكل 
مناج��اة وتو�سل اإىل قرب الأم ، لينتقل اإىل 
�سمري الغائب العليم ، حتت عنوان فرعي 
خارج��ي ) قبل خم�سة ع���رش عاما(،وعلى �سكل �رشد 
خربي ت�سمع فيه فرقة اإنقاذ �سوتا خارجا من حتت 
الأنقا�ش :)ا�ستعان��وا باآليات ثقيلة لفتح ثغرة ميكن 
اأن تو�سل اإىل م�سدر ال�سوت ، وبعد احلفر املتوا�سل 
ل�ساع��ات ، �سحبوا ج�س��د طفل �سغري ين��ازع اأنفا�سه 
الأخ��رية .. ي��اهلل ، �رشخ اأحده��م . اأي معجزة تلك ..( 
لتتحقق  معجزة اإنق��اذ الطفل ) �سيف(، ال�سقيق الذي 
بحث��ت عن��ه الفت��اة واأبوها قب��ل خم�سة ع���رش عاما 
واعتربوه يف ع��داد الأموات .ثم ينتقل ال�رشد ب�سمري 
املتكل��م اأي�س��ا يكلف في��ه �سيف ب�رشد �س��رية حياته 
مكثف��ة من��ذ اإنقاذه من حت��ت الأنقا���ش و�سول اإىل 
خروجه من ملجاأ الأيتام بو�سفه يومه الأخري ) قبل 

اأن اأغادر بل عودة واأ�سريح من وجع البقاء(
ان بن��اء ه��ذه الق�سة على جمموع��ة م�سادفات ، قد 
ا�سع��ف التلقي اإذ اأنه��ا خ�سعت اإىل براهني ميكن اأن 
حت��دث يف واق��ع احلي��اة ولكنه��ا ل ت�ستقيم يف عمل 
فن��ي، من ه��ذه امل�سادف��ات :) -1 الفتاة تبحث عن 
ق��رب اأمها عن طريق �س��اب يت�س��ح يف نهاية الق�سة 
ان��ه اأخوها �سيف،-2 عثور فرق��ة الإنقاذ على �سيف 
حي��ا بعد فرة طويل��ة من دفنه حت��ت الأنقا�ش مما 
ي�س��كل معج��زة ، -3 ظهور �سي��ف يف نهاية الق�سة، 
وه��و يتذكر  اأخته بع��د اأن تفارق��ا يف الطريق العام 
)تذك��رت اأن يف وج��وه الأ�سب��اح ملح��ات غائمة من 

اأ�سواق النعيمي
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وج��ه تل��ك ال�ساب��ة الت��ي قابلته��ا اليوم 
للم��رة الأوىل والأخ��رية  .( لك��ن �سيف مل 
يتذكر ا�س��م اأمه حني  ق��راأ �ساهدة قربها 
ب�س��وت ع��ال  ).وق��ف منادي��ا با�سمه��ا 
فاأجابت��ه ال�ساه��دة، هن��ا ترق��د ال�سهيدة 

ليلى اأحمد عمران (.
حتق��ق القا�س��ة رج��اء الربيعي بق�س�سه��ا الق�سرية 
الث��لث، انتماء لل�رشد النوع��ي  الق�سري الذي د�سنته 
مرحلة ما بعد التغيري بانفتاح الق�سة الق�سرية  على 
تقني��ات واأ�سكال وثي��م ،  تعمق �سعري��ة ال�رشد جتاه 
وقائ��ع احلي��اة املعا�رشة، الت��ي حتت�س��د بال�سخب 
والعنف والف�ساد وكل معاين الرذيلة التي ل ي�ستطيع 
ال���رشد الق�س�س��ي اأو الروائي الإحاطة به��ا بال�سكل 

الذي مل ت�سهده حياتنا قبل هذه املرحلة. 
يف ه��ذا اجل��و امل�ساك���ش، ت�ستدع��ي القا�س��ة رج��اء 
الذي��ن  الربيع��ي �سخو�سه��ا م��ن ق��اع املهم�س��ني، 
تب��دو احلياة الطبيعي��ة الكرمية حلما له��م، ت�ستدعي 
جمموع��ة م��ن الن�س��اء ) ث��لث ن�س��اء( وحي��دات يف 
ع��امل ال�رشد املحت�سد بال�سخ��ب واحلركة والأ�سوات 
العالي��ة، وتف��رد لهن مكان��ا خا�سا، ب��وؤرة مركزية، 
ت�سيئه��ا اأعماقه��ن امل�سبوبة ،بحب احلي��اة والتعلق 
بالأح��لم واملوؤط��رة باجلم��ل ال�سعرية، الت��ي تنقل 
�سعلة الداخل اإىل اخلارج الذي يعي�ش  و�سط ركام من 

الظلم.
يف الق�س��ة الأوىل )ج�س��د الفرا�س��ة(، حتتم��ي الأنثى 
املهم�س��ة بوليها املقد�ش، على وف��ق ثنائية �سعرية، 
رقع��ة  ات�سع��ت  كلم��ا  تك��رُب  الو�س��اِل  اإىل  )اللهف��ُة 
الغروب(، وكلما حل الظلم تت�سع دائرة ال�سوء الذي 

تر�سله��ا القبة املذهبة، وهن��ا تبداأ رحلة 
الوج��د والهيام، رحلة الفرا�سة وهي ترنو 
اإىل الن��ور دون اأن حتف��ل باملنغ�سات او 
امل�ساك�سات الزائل��ة ، انها حتقق رحلتها 
ه��ا  نح��و )احلي��اة ت�ستقبله��ا كم��ا ل��و اأنَّ
ت�سح��ك اأول مرٍة ، مت�سي، تب��وُح للقباِب التي حولها 
بهذه ال�سعادة(،وخ��لل رحلة الطواف الروحية، يهدا 
كل �س��يء، وتنت�رش ال�سكين��ة ويعم الهدوء يف اخلارج 
)) متتم��ت مع نف�سها( ها قد انطوت امل�سافاُت وجفَّ 
النهُر الذي كان يف�سلنا، مل يعد هناك �سيء �سوى، اأن 
يق��وَل: تعايل، كي منزَق حلظ��ات ال�سمِت باأحاديثنا 

ال�ساخبة. (
لق��د ا�ستثمرت القا�سة اأعم��اق اأنثى مهم�سة، جتد يف 
الويل املع�سوق حياة بديلة مكثفة وم�سبوبة بانفتاح 
النف�ش على ال�سوء الطال��ع من اأعماقها جتاه خارج 
م�ساك�ش وعنيد.وق�سة ) ج�سد الفرا�سة( كناية مكتفية 
بذاتها، تربهن على توهج �سعريتها، من خلل كثافة 
ال���رشد واحت�س��اده باجلم��ل ال�سعري��ة الت��ي ي���رشت 
للأنث��ى بدي��ل ع��ن ال�سم���ش الغارب��ة، وه��ي ت�ستعل 
بربي��ق القيه املذهبة لوليه��ا املع�سوق.وهذه الق�سة 
تنفل��ت من اأف��ق املاألوف م��ن الأح��داث واحلكايات 
ع��ن الأولي��اء ال�ساحل��ني ومريديه��م ، لتلتحق باأفق 
التطلعات احللمي��ة، التي يغذيه��ا العا�سق بتو�سلته 
واآهاته ونداءات��ه املتوا�سلة )نعم اأنا هنا، مل ا�ستطع 
ها الكا���رُش جلربوِت خويف  اإّل اأن اأك��ون كم��ا تريد، اأيُّ

وحريتي،(
لق��د ج��رى ا�ستب��دال العا�سق��ة ) امل��راأة(  بالفرا�س��ة، 
خل�س��ا م��ن ثقل اجل�س��د وكثاف��ة ح�س��وره املربك 

رجاء الربيعي
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لل��ذات يف ح���رشة مع�س��وق مت�س��ام، وحتقيقا خلفة 
ال��روح وهي تطوف يف جم��ال ل ت�سل الي��ه الأقدام 

الب�رشية.
ويف ق�ستي ) فاكهة( و)بريق النجوم ( ت�سثمر القا�سة 
ثيمة ) النتظ��ار( وعلقته باملراأة، وقد فقدت عزيزا 
، لكنه��ا ل تعب��ا بالغياب املفجع، ب��ل تكر�ش وقتها 

وحياتها من اجل حلم العودة امل�ستحيل. 
ويف هاتني الق�ستني، يكون اخلارج �ساجا باحلركة 
والزح��ام والأ�س��وات العالي��ة، تعلنه ع��ني الكامريا 
وه��ي تنق��ل م�سه��دا اث��ر م�سهد،م�سفوع��ا باحلرك��ة 

وال�سوت.  
للأر�سف��ة  كب��ريا  م�سه��دا  ال���رشد  �سا�س��ة  ت�ستقب��ل 
)املزروع��ة ب�س��ور ال�سه��داء املر�سوفة �سف��ا واحدا 
كاأنه��م يف حفل��ة تخرجهم م��ن الكلي��ات.( ثم تنتقل 
اإىل الفاكه��اين املن�سغ��ل برتيب ب�ساعت��ه،ويف هذا 
ال�سك��ون املعباأ باملفاجئ��ات ،تلتقط الكامريا �سورة 
�سي��دة حتمل �سل��ة فاكهة، تزمع عب��ور ال�سارع و�سط 
�سجة مفاجئة وتداف��ع بني النا�ش للختباء من �رش 
و�سي��ك، وو�سط هذا ال�سخب والع��راك على موطاأ قدم 
يف املطعم القريب او الدكاكني الأخرى تكون ال�سيدة 

ق��د قدم��ت فاكهته��ا وو�سعته��ا )ق��رب 
اأعل��ى  اإىل  جداري��ه ال�سه��داء  املرفوع��ة 
البناي��ة ، هاتف��ة  ب�س��وت ولهف��ة: "مية 

جبتلكم الفاكهة  نزلوا تغدوا"(
ام��ا ق�س��ة ) بري��ق النج��وم( فامل��راأة / 
الأم تنتظ��ر ولده��ا الغائب،و�س��ط اأج��واء 
م�ساك�س��ة ،اأج��واء العزلة والوح��دة، التي 
تعي�سه��ا الم يف بيت كبري، و�سط �سجيج 

احلياة يف اخلارج، لكن املراة املنتظرة تفتح نوافذها 
واأبواب بيتها للقادم املنتظر،مع ان  ) ال�سوارع كلها 
اأغلق��ت نوافذ النتظار( ، وخلل هبوط الظلم يكون 
بريق خامته الأزرق ينب���ش يف عينيها، وت�ستعي�ش 
عن اله��دوء امللغم باملفاجئ��ات ب�سوته )املو�سيقي 
يذّكره��ا براٍع ين�سد لها اأحل��ى الإيقاعات ،( والق�سة 
عل��ى ب�ساط��ة بنيتها وكثافة �رشده��ا تد�سن اأمل يف 

النف�ش الإن�سانية تفتقده معظم  ق�س�ش هذا العدد .
ي�ستثم��ر القا���ش امنار رحم��ة اهلل  م�سلم��ة اأ�سبحت 
�سائعة يف الو�س��ط الجتماعي والثقايف، بان العديد 
م��ن الأح��داث الت��ي جت��ري يف واقعنا بع��د التغيري، 
تدخ��ل يف ع��امل الفنت��ازي والعجائب��ي، لن تف�سري 

جمرياتها ي�ستع�سي على الفهم واليقني .
وعل��ى وفق ذلك ت�سيع يف معظم ق�س�سه ، ا�ستبدالت 
فني��ة ب��ني  احلي��اة الواقعي��ة، بيومياته��ا املاألوف��ة 
وحركتها البطيئة ،باأجواء واأحداث  ال�رشد العجائبي، 
ال��ذي ينقل احلدث م��ن ماألوفيته ونظام��ه القار اإىل 
عامل  العجيب والغري��ب الذي يثري ت�ساوؤلت املتلقي 
ويوؤج��ج ده�سته ، وت��ردده يف قبوله بو�سفه حدثا ل 

ميكن ت�سديقه والربهان على حقيقة  حدوثه .
والقا���ش على وف��ق ذلك ل يلت��زم مببداأ 
ال�سببي��ة املتحكم��ة يف احل��دث الواقعي، 
الأم��ر الذي يتيح ل��ه حرية اأن يقول ما ل 
ميك��ن قوله على وفق الأ�ساليب الواقعية، 
للق��راءة  متنوع��ة  اأبواب����ا  يفت��ح  مم��ا 

وال�تاأويل . 
وابت��داء م��ن عن��وان يف ق�ست��ه ،)�سوب��ر 
نوف��ا(، ي�ستح��ث القا���ش متلقي��ه عل��ى  امنار رحمة اهلل
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يلخ�سه��ا  الت��ي  الكوني��ة  الظاه��رة  عل��ى  التع��رف 
هام�ش الق�س��ة بو�سفه تو�سيح��ا  وتوجيها للقراءة 
،ليجعل��ه دليل ق��راءة، ولي�سفي على اأح��داث ق�سته، 
ج��وا من ال�سح��ر، يحت�سن اأطف��ال املدر�سة املتوفني 
م��ع معلمه��م الراحل، وه��م على مقاع��د الدرا�سة يف 
املدر�سة نف�سها ولكن بظه��ور خا�ش يده�ش حار�ش 
املدر�سة احلي الذي يتطلع اليهم غري م�سدق ما يرى 
)تلميذ �سوئيون، عيونهم يت�رشب منها بريق م�سع، 
و�سعوره��م تتم��اوج ك�سعلت نريان متق��دة. حقائب 
وكت��ب �سوئي��ة، واأ�س��وات �سحكاتهم ح��ني �سمعوا 
تلك الكلمات من احلار�ش كانت ذات �سدى يتكرر ثم 
ي��ذوب يف ف�ساء ال�سف( ، كل �سيء مغمور بال�سوء، 
وحني ينتهي الدر�ش )يطري التلميذ �رشبًا الواحد تلو 
الآخ��ر( اإىل منزله��م اجلديد يف ) �سوب��ر نوفا( النجم 
العملق الذي ول��دت �سم�سنا امل�سيئة منه كما ت�سري 

التقارير املن�سورة عنه يف ال�سبكة العنكبوتية(
باملقاب��ل ي�ساهد احلار�ش الدوام ال�سباحي للتلميذ 
الأحي��اء ، وهم يقفون مع معلميهم بوجوه جامدة ل 
حي��اة فيها ويقروؤون ن�سي��دا ) كالعادة( وكاأنه ن�سيد 

مفرو�ش عليهم .

يحتفي ال�رشد بالأرواح امل�سيئة التي فقدت حياتها 
بط��رق ع�سوائي��ة ل يحكمه��ا منط��ق (ح��ادث �س��ري، 
انفجار، مر�ش ، غرق،...( ويفرد لها ف�ساء وا�سعا يف 
الق�سة، ن�ستمع اإىل اأ�سواتهم ونتعرف على اإجاباتهم، 
ون�ساه��د حركاته��م وطريانه��م واإ�س��اءة اأج�سامهم 
ال�سامي��ة، فيما يغمر التلمي��ذ الأحياء �سمت مطبق 
وح��ركات حم�سوبة،وج��و ملب��د ي�سي بواق��ع مري�ش 

وفا�سد.
واهتمام����������������ه  القا���ش  ثق��اف��ة  اأف��رزت  وق��د 
بال�سينم��ا ،منظ��ورا �سينمائي��ا،اإىل اأح��داث الق�س��ة 
وف�سائه��ا، حني ا�ستثمر ال�س��ارد  امل�سهد ال�سينمائي 
حي��ث تتحرك الكام��ريا لبناء م�ساه��د متقاربة وهي 
ب�سحب��ة  ع��ني احلار�ش ال��ذي، يق�سي يوم��ه بجولة 
تفتي�سي��ة يف فناء املدر�س��ة وبني �سفوفها بحثا عن 
الدخ��لء والل�سو�ش وتتوقف عن��د ال�سف امل�سيء، 
لتك�س��ف تفا�سي��ل احلي��اة اجلدي��دة ع��رب  امل�ساه��د 
املقرب��ة الت��ي �سممت لهج��اء الواق��ع املعي�ش، غري 
ان  البدي��ل عن تلك احلياة جاء غرائبيا،نافيا احلياة 

جتاه عامل املوتى.!!
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ميث��ل دي��وان �سعدي يو�س��ف )ال�سونيت( ال��ذي �سدر 
عن دار التكوي��ن ال�سورية عام 2018 جتربة جديدة 
يف الكتاب��ة ال�سعرية العربية ح��اول فيها ال�ساعر اأن 
)يلع��ب( م��ع ال�سونيت، كم��ا يقول، ويكت��ب خم�سني 
م��ن ه��ذه ال�سونيتات التي تر�ّسم فيه��ا خطى ال�ساعر 
الإنكلي��زي �سك�سبري يف �سينوتات��ه ال�سهرية، وجّرب، 

مثل اآخرين، قدرته على النظم بهذه الطريقة.
ومع��روف لن��ا كي��ف اأن ال�ساع��ر الإنكلي��زي الأ�سهر 
( مائ��ة   )  -1596  1593 ب��ني عام��ي  ق��د كت��ب 
واأربع��ا وخم�سني م��ن ه��ذه ال�سونيتات الت��ي كانت 
ال�سب��ب الأك��رب يف تثبي��ت ه��ذا الن��وع م��ن الكتاب��ة 
ال�سعرية و�سيوعه بع��د اأن اأخذه الإنكليز مرجما عن 
 Betrarca الإيطالي��ني و�ساعرهم ال�سهري ب��رارك

وغريه من الذي��ن تاأثروا بركيب املو�س��ح الأندل�سي 
والزج��ل املكتوب بعامية قرطب��ة القرن الثاين ع�رش. 
وهم��ا الفن��ان الل��ذان ينطوي��ان عل��ى  مو�سوع��ات 
ع�سق وحب دنيوي ومو�سيقى وروح غنائية، ت�رشبت 
لل�سعراء اجلوالني، الذين انطلقوا من الأندل�ش وجنوب 
فرن�س��ا اإىل بقية اأنحاء اأورب��ا القرون الو�سطى ابتداء 
م��ن جزيرة �سقلي��ة التي يق��ول �ساح��ب الكوميديا 
الإلهي��ة دانتي اليجريي باأن ال�سع��ر الإيطايل قد ولد 
فيه��ا، متطوًرا عن �سعر الروبادور الذي كتب باللغة 

الأوك�ستانية يف القرنني الثاين ع�رش والثالث ع�رش.
الدكت��ور عب��د  يق��ول  املو�س��ح، كم��ا  اأن  واإذا �س��ّح 
الواحد لوؤلوؤه، هو اجل��د الأول لل�سونيت اأو )الغنائية( 
ال�سك�سبريي��ة الت��ي كتب �سع��دي يو�س��ف ديوانه هذا 

ترويض النمر..
 قراءة في ديوان سعدي يوسف 

)السونيت( 
  

.د ضيـــــــــــــ�ء خضيـــــــــر     اأ
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بتاأث��ري منه��ا واإعجاب به��ا، نكون مرة اأخ��رى اأمام 
 reverse ن��وع اآخر مم��ا ي�سم��ى بالتاأث��ر العك�س��ي
the infl impact الذي يع��ود فيها املتاأثر  -
مر�س��ًل  ليك��ون   receiver امل�ستقب��ل  encedاأو 
sender وم�سدًرا للتاأثري influential يف نف�ش 
امل��ادة الت��ي كان ق��د تاأث��ر بها. وه��و اأم��ر ي�سبه ما 
راأيناه من تاأث��ري مار�سته اأعمال مرجمة مثل كليلة 
ودمنة التي فاقت ل��دى تعريبها من قبل عبد اهلل بن 
املقفع حوايل منت�سف القرن الثامن اأ�سَلها الفار�سي 
وال�سن�سكريت��ي الهندي، واألف ليلة وليلة لدى ترجمة 
اأنط��وان كالن Antoine Galand له��ا مطل��َع 
الق��رن الثامن ع�رش، ف�سارت "ن�س��ا فرن�سيا" ل تقل 
اأهميت��ه عن الأ�س��ل العربي الذي اأُخذ عن��ه. وهو ما 

ح�سل اأي�سا لرباعيات اخليام لدى ترجمة فتزجرالد 
FitzGrald لها من الفار�سية اإىل اللغة الإنكليزية 

حوايل منت�سف القرن التا�سع ع�رش .  
والأم��ر ينطبق على هذه ال�سوني��ت ال�سك�سبريية التي 
فاق��ت اأهميتها كل ما ميكن اأن يك��ون قد دخل فيها 
من تاأثريات اإيطالية قريبة، اأو عربية بعيدة. و�سارت 
علمة عل��ى عبقرية ال�ساعر الإنكليزي اخلا�سة التي 

تراجع معها كل املكونات الداخلة يف تكوينها.
وحينم��ا ياأت��ي �ساع��ر عرب��ي مث��ل �سع��دي يو�س��ف 
يف ه��ذا الوقت املتاأخ��ر ليكتب ال�سوني��ت بالعربية، 
ويك��ون م��ا كتبه �سك�سب��ري يف هذا النوع م��ن ال�سعر 
هو املثال والأمن��وذج، ولي�ش املو�سح العربي القدمي 
نف�س��ه، ف��اإن عمله يقع يف هذه الدائ��رة ال�سحرية من 
علق��ات التاأثر والتاأث��ري املعكو�سة، من التي تتحكم 
فيها عوامل ح�سارية ولغوية معّقدة، بالإ�سافة اإىل 
الإبداع والعبقرية ال�سخ�سية التي تتحدى الزمن، ول 

تخ�سع لقانون اأو قاعدة.  
وعم��ل �سع��دي يو�سف ل ي�سب��ه طبعا م��ا فعله جربا 
اإبراهي��م جربا، وكم��ال اأبو ديب، وعب��د الواحد لوؤلوؤة 
يف ترجمته��م له��ذه ال�سونيت��ات. فهو ي�س��ع يف هذا 
الدي��وان عم��ًل اإبداعًي��ا متف��رًدا، قد ل تزي��د علقته 
والتاأث��ر  الإعج��اب  عل��ى  ال�سكب��ريي  بال�سوني��ت 
الإيجابي. ورمبا كانت كلم��ة ال�سونيت التي و�سعت 
على غلف هذا الديوان، واملقدمة الق�سرية املكتوبة 
عن��ه، هي وحدها العلمة الت��ي تذكر القارئ بوجود 
مثل هذه العلقة ب��ني العملني. فاإذا ا�ستثنينا ال�سكل 
ال�سكب��ريي الذي اتبعه �سعدي، وال��ذي مت فيه تق�سيم 
الق�سي��دة اأو ال�سونيت املوؤلف من اأربعة ع�رش بيًتا اأو 
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�سطًرا اإىل ثلثة اأق�سام اأو رباعيات تنتهي بالدوبيت 
اأو الكوبلي��ت، وم��ا يت�سل بذلك من الت��زام بالقافية 
الت��ي يج��ري تغيريه��ا ب��ني مقطع واآخ��ر، اأق��ول اإذا 
ا�ستثنين��ا ذل��ك ل يع��ود لدين��ا الكثري مم��ا ميكن اأن 
نتحدث عنه من وج��وه للمقارنة بني ق�سائد �سعدي 
يو�سف اخلم�سني و�سونيتات �سك�سبري املائة والأربع 
واخلم�س��ني. والأم��ر ل يت�س��ل طبًع��ا برجم��ة غ��ري 
موزون��ة اأو موزونة }كان ال�ساع��ر الفرن�سي الكبري 
بي��ار ج��ان ج��وف ق��د جتنبها وتخ��وف منه��ا لدى 
ترجمته لهذه ال�سونيتات، معترباً اأن من ال�سعب خلق 
نوع م��ن التناظر بني البيت املقطعي اأو »ال�سيلبي« 
والوزن الإنكليزي املكت��وب على البحر الإيامبي{، 
واإمن��ا بنوع من اللقاء ال��ذي يعرف فيه اللحق من 
ال�سعراء واملبدع��ني بال�سابق الذي ترك مي�سما واأثرا 

غري قابل للمحو يف كل ما م�سته يداه.
لقد كت��ب �سك�سبري ه��ذا ال�سونيت، كما 
ذكرنا، على البحر الإيامبي اخلما�سي 
 )pentametre( lambic
املوؤل��ف م��ن ع���رشة مقاط��ع، فيما 
اتب��ع على �سعي��د التقفي��ة نظاًما 
دقيًق��ا يجري فيه تغي��ري القافية 
وخمالفتها بني مقاطع ال�سونيت 
الثلث��ة باأبياته��ا الإثني ع�رش، 
اأو  الأخ��رية  املزدوج��ة  ع��دا 
القفل��ة الت��ي تك��ون قافيتها 
كل  ع��ن  وخمتلف��ة  موح��دة 

القوايف ال�سابقة.
وامله��م يف ه��ذا ال�سوني��ت 

لي���ش نظام ال��وزن والتقفي��ة املتبعة، ال��ذي ل يبدو 
غريًبا يف كل الأحوال على النظام املتبع يف املو�سح 
العرب��ي، بل هو الكيفية يتم فيها هذا النظم وحمتواه 
ال��دليل والإبداعي عند �سك�سبري الذي "فّجر ال�سونيت 
العتي��ق، وو�س��ع مي�سم��ه علي��ه" كم��ا يق��ول �سعدي 
يف مقدمت��ه، وب��ني �سعدي نف�سه كم��ا راأيناه يف هذا 

الديوان.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن مو�س��وع احلب والع�س��ق الذي 
جن��د في��ه اخلطاب داخ��ل ال�سونيت موجه��ا اإىل فتى 
جمي��ل مرة، وامراأة �سوداء مرة اأخرى، فاإن �سوينتات 
�سك�سبري ظلت حافلة بال�س��وؤون ال�سخ�سية وبثيمات 
احلب والغ��رية واخليانة والتاأملت اخلا�سة باملوت 
واخلل��ود والفناء، وغ��ري ذلك م��ن مو�سوعات لي�ست 

بعيدة عن امل�رشحيات ال�سك�سبريية نف�سها.
وبع�ش ه��ذه املو�سوعات تب��دو ذات علقة حميمة 
ب�سك�سب��ري وحياته العاطفي��ة اخلا�سة 
على نح��و دف��ع بال�ساعر 
ولي��م  الإنكلي��زي 
الق��ول  اإىل  وردزورث 
يف  »ي�سل��م  �سك�سب��ري  اإن 
ال�سونيتات مفتاح قلبه«.  

وق��د و�س��ع �سع��دي يو�سف 
ال�سوينيت��ات  اإح��دى  ن���ش 
بلغته��ا  ال�سك�سبريي��ة 
الإنكليزي��ة يف مقدمت��ه لرُيي 
ال�سع��ر  م��ن  منوذج��ا  الق��ارئ 
ال��ذي ح��اول تر�ّس��م خط��اه، ول 
نق��ول تقلي��ده اأو معار�ست��ه، يف 



148

22
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

ه��ذا الدي��وان. وتلك ه��ي ال�سوني��ت ال�سابع��ة ع�رشة 
التي يختم به��ا ال�ساعر الإنكليزي نداءه لذلك ال�ساب 
اجلميل، الذي كان مو�سوَعه الرئي�ش يف ال�سونيتات 
ال�سابق��ة، اأن يتزوج، ويخلف طفل اأو اأطفاًل يكونون 
ال�ساه��َد والدلي��ل عل��ى جم��ال الأب الآي��ل للنتهاء 
والن�سي��ان، وليكتب له البقاء مرتني: يف احلياة ويف 
ال�سعر، كما هو وا�سح يف الكوبليت اخلتامي من هذه 

ال�سونيت :
 But were some child of yours alive
،that time
 You should live twice: in it، and in
.my rhyme

 وبرغم ال�سي��ق اأو الت�سييق الذي فر�سه 
�ساعرن��ا العراق��ي عل��ى نف�س��ه باتباع��ه 
العرو�س��ي  وال��وزن  القافي��ة  نظ��ام 
املتن��وع ال��ذي ميّث��ل املقاب��ل العرب��ي 
للإيامب��ي الإنكلي��زي، ف��اإن ق�سائده اأو 
�سونيتات��ه املو�سوع��ة يف ه��ذا الديوان، 
ق��د ظل��ت مث��ل ق�سائ��ده الأخ��رى حتمل 
خ�سائ���ش �سعريت��ه الأ�سا�سي��ة نف�سه��ا، 
مب��ا فيه��ا وج��ازة العب��ارة ون�ساعتها، 
والعناية بالأ�سياء الب�سيطة، وال�سخ�سية 
الإن�ساني��ة املفردة الت��ي متثل يف جممل 
ال��ذي  �سع��ره حج��ر الزاوي��ة والأ�سا���َش 
ينطلق منه ويع��ود اإليه ملعاجلة الأ�سياء 
يف الطبيع��ة والوج��ود م��ن حول��ه دون 
ال�ستعانة بغري جتربته اخلا�سة وروؤيته 
ال�سعرية املتفردة. و�سعدي هو القائل يف 

هذا الديوان:

" ل�سُت َمن يرتدي يف َبهيم الظلْم
ُبْرُن�سًا كان اأْخَلَقُه الآَخروْن ..."

وق��د ظ��ل ه��ذا الدي��وان ينط��وي، كم��ا هي الع��ادة، 
عل��ى مدّونة وا�سع��ة للمدن والأمكن��ة والأ�سفار التي 
يحر���ش ال�ساع��ر على حم��ل خارطتها مع��ه يف كل 
دواوين��ه للإ�س��ارة اإليه��ا وو�سع �سهادت��ه اخلا�سة 
عنه��ا، ومَل ي�س��ع عل��ى عين��ه ع�ساب��ة كتل��ك الت��ي 
و�سعها يول�سي�ش لدى روؤيته ال�ساحرات، بل ظل، على 
العك���ش من ذلك، يحلم بروؤيته��ا ويطلق �سهامه على 
جمالياتها اخلا�سة، وير�سد مفارقاتها، 

وا�ستعارتها احلية.
 

" اأقول وقد خّبت بَي اخليل يف املدى
ومل ترك بحرا بعيدا، ول اأر�سا...

تباركت يا �سعدي، وبوركَت مهتدى
لك احلق، كل احلق، ياأ �سهُم، اأن تر�سى"

 وه��ي مدون��ات لأمكن��ة بعي��دة مل يع��د 
بع�سها قائما يف غري اخليال والذكريات 
ا تلك املتعلقة بابي  امل�ستعادة، خ�سو�سً
اخل�سي��ب، التي يحلم وه��و يف الثمانني، 
اأن يك��ون يف بيت جده فيه��ا. فيما يتخذ 
بع�سها طابعا رمزيا وا�ستعاريا تتجاور 
في��ه �س��ورة امل��كان م��ع �س��كل الروؤي��ة 
املتبقية لدى ال�ساعر عنه. كما هو احلال 
يف )�سوني��ت دجل��ة( و)ف��رات( النهري��ن 

عبد الواحد لوؤلوة 

كمال ابو ديب
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اللذي��ن ا�ستح��ال �سكلهم��ا يف خيال ال�ساع��ر بعد كل 
ه��ذه ال�سن��ني، ومل يب��ق منهم��ا غ��ري "املعن��ى الذي 
نخ�س��ى علي��ه م��ن زوال"، وبعد اأن حتول��ت الأ�سجار 
اليانع��ة حولهم��ا اإىل "دمى، وتل��ك املما�سي اخل�رش 
ج��رداء بلقعا". وكاأن الل��ون ل ياأتيك اإل اإذا "انتمى" 

اأو انتميت اأنت اإليه، كما يقول:
 

اأرى الأ�سجاَر حويَل كالُدّمى "ملاذا 
وتلك ال�َمما�سي اخُل�رَش جرداَء َبْلَقعا ؟

هل اللوُن ل ياأتيَك اإّل اإذا انتمى
وتلك الأغاين ... لن تدوَر فُت�ْسَمعا"

 
اأم��ا اأمكن��ة الواق��ع الراهن ال��ذي كتب فيه��ا الديوان 
ع��ام 2018 ، وف�ساءات��ه املمت��دة ب��ني العا�سم��ة 
الربيطاني��ة لن��دن، وتورنت��و الكندي��ة، فتتم معاجلة 
تفا�سيله��ا ب�رشدي��ات اأخ��رى مغايرة مت��زج الواقع 
باخلي��ال دائما، ولكنها تبني ملحظتها على اأ�سا�ش 
واقع��ي ملمو�ش يتنوع بتنوع تفا�سيله، وما تنطوي 

عليه اأ�سكاله ال�ساخ�سة من معان ورموز. 
وه��ي تت��وزع ب��ني القن��اة يف لن��دن ، والبحرية يف 
يف  ال�ساع��ر  ل�سك��ن  املقابل��ة  والكني�س��ة  تورونت��و، 
الطاب��ق ال�سابع م��ن بناية كب��رية بتورونتو، واحلي 
ال�سين��ي القري��ب، وب��وذا التبت يف تورونت��و اأي�سا ، 
ومدينة تورونتو نف�سها، وغريها من اأ�سماء ومواقع. 
ولكل واحد من هذه الأمكنة روحه ورائحته اخلا�سة 
والطريق��ة املتبعة من قبل ال�ساعر ملقاربته حتى اإذا 
كان ال�ساع��ر م�سطًرا، بعد كل ه��ذا اجلولن، للتوقف 
حلظ��ات يعرف فيه��ا باأنه يب��دو اأحيان��ا مثل طفل 

اأ�ساع اأهله:
 

اأم�سي ؟ اأيَن  اإىل  ؛  اأم�سي   ، "بعَد حنٍي 
اإن هذا ال�سباَح ي�ساأُل ِمثلي ...
قُت بال�سوؤاِل ال��ُم�ِم�ِشّ ُرمّبا �سِ

اأو كاأين اأ�سعُت ، كالطفِل ، اأهلي.
*

باِب �ساحُة احَلومِة اختفْت يف ال�سّ
وتوارى ال�سنجاُب والطرُي عّني ...

اأُتراين اأرعى �سهوَب ال�رشاِب
اأم اأرى يف البعيِد ُعوَد ال��ُم�َغّني".

 
ورمب��ا كان من ال�سعب الوقوف عن��د كل واحدة من 
هذه ال�سونيتات. لكن يهمنا اأن ن�سري هنا بعجالة اإىل 
عناي��ة �سع��دي يو�سف باملاء وما يت�س��ل به يف هذا 
الدي��وان. فهو مو�سوع يبدو اأثرًيا ل��دى ال�ساعر روؤيًة 
وروؤي��ا وحلًما ومو�سوًع��ا دائما للح��وار واملنولوغ 
الداخل��ي. وال�سوني��ت الأول املكت��وب عل��ى الطوي��ل 
يت�س��ل ببح��رية تورونت��و الواقع��ة ب��ني الأرا�س��ي 

الكندية والأمريكية، وهو يبداأ هكذا: 
 

" اأجيُء اإىل هذي الُبحريِة كّلما
فِزْعُت من النف�ِش الع�سّيِة ، واجلاِر

كاأين اأُداري ِجّنًة اأو جهّنما.
لأُلقي على ماِء الُبحريِة اأطماري

*
ملاذا اأرى يف املاِء لوَن البنف�سِج
ويف قمم البّلوِط نوراً من املاِء ؟
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اأهذا الذي قد كنُت ، يف ال�ُح�ْلِم اأرجتي
اأم ارتفعْت ، كالرايِة الورِد ، اأ�سمائي" ؟

يف ح��ني يب��داأ ال�سوني��ت اخلم�س��ون الأخ��ري يف هذا 
الديوان هكذا:

بٍح "اأُمُرّ على الُبحريِةكَلّ �سُ
ِدها م�ساءا واأثَمُل من َتَنُهّ

األي�ش املاُء والأنواُء َروِحي
وراحي، وامل�سافَة ، والِك�ساءا ؟"

وبني املطلع واخلتام، ل تكاد ق�سيدة من ق�سائد هذا 
الدي��وان تخلو من ذكر املاء وما يت�سل به من رموز 
ودللت. وه��ذا الرتب��اط باملاء يع��ود، كما نعرف، 
اإىل �سن��وات الطفولة وامل��كان الأول الذي عا�ش فيه 
ال�ساع��ر يف �سغره مطوًق��ا باملاء من كل جانب، يف 
اأب��ي اخل�سيب على م�س��ارف اخلليج، وقريبا من �سط 
العرب وفروع��ه وجداوله الكثرية. امل��اء الذي يعني 
"دم الأر���ش وحياته��ا" كم��ا يقول با�س��لر .. حلم 
اليقظ��ة، ومب��داأ احلي��اة وامل��وت، وهو عن��د با�سلر 
ي�سبه النف�ش الإن�سانية، ل��ه كاآباته وخدعه وغفواته 
Michel Ma -  وطريقته يف البت�س��ام.. )انظر،

 suy : Gaston Bachelard et les
 éléments. José corti، 1976،

))Page 181
 وه��ذا امل��كان املائي املتج�س��د يف بحر 
وبح��رية ونهر، وحت��ى يف غيمة ممطرة، 
ه��و ال��ذي ياأتيه �ساعرنا كلم��ا "فزع من 
النف���ش الع�سي��ة واجل��ار"، لأن��ه َروح��ه 
وراحه، وامل�ساف��ة والك�ساء الذي يكت�سي 

ب��ه، ويعالج ظم��اأه القدمي وجف��اف روحه بخ�رشته 
ورقة حوا�سيه، حتى اأنه ليكفيه اأن يرى ماء البحرية 
من �سقته البعيدة العالية لي�سعر بالطمئنان، ويدعو 
امراأت��ه اأن تث��ق بغ��د �سعي��د، ول مت�س��ي م��ع الثوب 
احلزين. وهو ياأتي القناة النكليزية القريبة من بيته 
يف لن��دن للرثثرة، ولي�س��األ املاء، وي��رى اإىل "طيور 
امل��اء" تعرب القناة ج��ذىل مثله. وقد راأين��ا كيف اأنه 
كر�ش اثنتني اأخريني من ال�سونيتات يف هذا الديوان 
لدجل��ة والف��رات، وكيف اأن ا�ست��ذكاره ل�سقيق روحه 
اأبي نوا���ش يف هذا الديوان يبت��دئ بقول هذا الأخري 

"معقلي نهُر معقِل": 
 

اأدرى اأنَت   ...  " َمْعِقٍل  "" َمْعِقلي نهُر 
يا رفيقي ، ابَن هاينٍء ، بال�سواح�ي

اأنَت يف الب�رشِة التي ِنْلَت َنْزرا
ِمن ُعذوٍق بها ، وَم�ْسَحِب راِح

*
بنَي ُنْعمى " اأبي اخل�سيِب " وبيني

األُف بحٍر ، وُمْرتبًى ، وَمفازْة ...
اإنه الُبْعُد : اأْب�َعَد ال�رّشَّ عني

مثَل ُخْبٍز  �ساقْت به اخلّبازْة".    
 

ورمب��ا كان اجلان��ب التاأمل��ي وال�رشدي 
يف ال�سع��ر املوج��ود بهذا الدي��وان قد حد 
م��ن الندفاع نحو اجلانب الغنائي وكبح 
جماحه، بخ��لف ما جن��ده يف ال�سونيت 
اأو الأغني��ة ال�سك�سبريي��ة الت��ي تبدو اأكرث 
حترًرا وانطلقا عل��ى الرغم من التزامها 

غا�ستون بل�رش
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ال�سكلي وحمولتها العاطفية والفل�سفية.
ولناأخذ هنا هذا املثال الذي مل ندقق يف 

اختياره كثريا:
 

�سوَنيْت على اخلفيف
 

"يف ال�سباِح الّر�سا�ِش ، فّتْحُت بابي 
وا�سعًا ، ثّم �رشُت نحَو احلديقْة

باِب ْوِح مْلَم�ٌش من �سَ كان يف الَدّ
كيف يل اأن اأرى املرايا ال�سديقْة ؟

*
مل يكْن يف ال�سماِء غيٌم ،  ولكْن

كان يف النف�ِش غيهٌب ُمْدَلِهُمّ
راِهْن هل يعوُد الندى ؟ األ�سُت اأُ

اأْم تراين انكفاأُْت اآَن اأِهُمّ ؟
*

هل �سياأتي ِخ�ْسٌف وراَء ال�سياِج
اأْم �ستاأتي ثعالُب الّدْغِل فجرا ؟
لتي اأناجي كّلما  ِكْدُت يف �سَ
طائَر الناِر ، اأمَلُح الطرَي فّرا ...

*
كيف يل اأن اأمُلَّ ما يتبّدْد ؟

ْد ؟" كيف يل اأن اأرى ال�رشاَط املَمَهّ
 

فه��ذا ال�سونيت املكتوب يف لندن على البحر اخلفيف 
ل يب��دو اأن ل��ه مو�سوًعا حم��دًدا غري وع��ي اللحظة، 
وت�سجيل تفا�سيل يومي��ة �سغرية يف حياة ال�ساعر، 
يت��م فيه��ا النتقال م��ن الب�سي��ط اإىل املرك��ب، ومن 

امل��ادي اإىل املج��رد، وم��ن الوا�س��ح اإىل 
املعق��د، �سمن منهج ال�ساع��ر الذي رافقه 

منذ بداياته الأوىل، كما ذكرنا.
واللغ��ة ال�سعري��ة امل�ستخدم��ة هن��ا تبدو 
مث��ل الطبيعة املحيط��ة، ق��ادرة على اأن 
تك�س��ف ع��ن املعنى وتف�س��ح عن املطل��وب، ولكنها 
تبقي��ه غالًب��ا حمتجًب��ا غام���ش امللم���ش مث��ل ذلك 
ال�سب��اب خارج البي��ت والغيم يف ال�سم��اء، اأو داخل 

النف�ش )غيهب مدلهم(.
وال�ساعر الذي يتحم�ش مثل غريه من الب�رش للم�ساهد 
اأن  اإل  اخل��ارج، ل ميل��ك  والأل��وان يف  والأ�س��وات 
يتح�س�ش اأقطار نف�سه لريى ما تنطوي على ما يقابل 
ذل��ك يف داخل��ه م��ن م�ساع��ر باحثة عن معن��ى اآخر 
يتج��اوز ما يراه من مناظ��ر واأ�سكال ل يريد روؤيتها. 
فه��و ينتظ��ر ع��ودة الن��دى، و"روؤي��ة اخل�س��ف وراء 
ال�سي��اج"، بدًل من "ثعالب الدغل". والطيور التي تفّر 
م��ن بني يديه ول تابه ملناجاته يف ال�سله، وحلمه 

بطائر النار الأبدي.
والنتيج��ة التي ينتهي اإليه��ا يف ختام هذه ال�سونيت 
ه��و ال�سوؤال عما اإذا كان ق��ادًرا فعًل اأن يلَمّ ما يتبدد 
ويفل��ت من ب��ني يدي��ه يف كل مرة من ه��ذه الأ�سياء 
والأح��لم وال��روؤى الت��ي مل يع��د قادًرا عل��ى معرفة 

ال�سبيل اإليها.
لق��د اعت��اد ال�ساع��ر اأن يلئم بني عامل��ني خمتلفني 
يختلط فيهما الب�رش والب�سرية، وهو ي�سعر بالإرهاق 
وامللل حينم��ا ل يجد ال�رشاط ممه��ًدا لل�سيطرة على 
كل املمالك اجلغرافية والفكرية التي راآها يف الواقع 
واحلل��م. والعبارة الت��ي ت�سيق حينما تت�س��ع الروؤية 

�سك�سبري
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تقابل اجل�س��د الذي ي�سعف 
وي�سعر بالعجز عن م�ساوقة 
والرغب��ة  الفك��ر  ن�س��اط 
اجلاحمة يف البقاء على قيد 
الفعل احل��ر واحلياة املليئة 

بالأمل واخل�سوبة.
***  

يو�س��ف  �سع��دي  قي��د  لق��د 
نف�س��ه يف ه��ذه ال�سونيتات 

بقي��ود �سارمة لزم فيها، �س��اأن �ساحبه اأبي العلء، 
ما ل يل��زم. غري اأن �رشخة احلياة اخلا�سة والأغنية 
املع��ربة عم��ا يعتم��ل يف ال��روح والقل��ب ق��د بقي��ت 
باألوانه��ا اللمع��ة واخلافت��ة تت�ساعد م��ن وراء تلك 
القي��ود، وتقل��ق ال�سكل ال��ذي و�سعت في��ه، ومل تبال 
ب�سعوبة قافي��ة اإجبارية يتغرّي معه��ا معنى اجلملة 
اأو يتب��دل �سياق الكلم، اأو تك��ون جمرد ف�سلة تكمل 

الإيقاع، وت�سّد النق�ش يف الوزن.
نع��م، مل ن��َر ذل��ك يح��دث يف نظ��م ه��ذه ال�سونيتات، 
الله��م اإل لغر���ش الوق��وف عل��ى �س��ور وا�ستعارات 
جدي��دة قريبة م��ن روح الفطرة وخالية م��ن التعقيد 
 )couplet( اأوالكوبلي��ت  والدوبي��ت  واملعا�سل��ة. 
املوج��ود يف خت��ام كل واحدة من ه��ذه ال�سونيتات، 
ياأت��ي دائما ليكم��ل املعن��ى وي�سي��ف اإىل ال�سورة، 
وي�سع جممل امل�سمون يف م�ستوى جديد، متاما كما 
يح�سل يف ال�سونيتة ال�سك�سبريية، حيث يجري و�سع 
م��ا ي�سبه اخلل�س��ة و"ال�سيحة" اأو احل��ل للمو�سوع 

وامل�سكلة التي حتاول ال�سونيتة معاجلتها.
ولئ��ن كان اأعم��ى املع��رة، ال��ذي األقى �سع��دي عليه 

ال�سلم يف اإحدى �سينوتاته، 
الغري��ب  ا�ستخ��دم  ق��د 
الألف��اظ  م��ن  والوح�س��ي 
لزوميات��ه  والتعب��ريات يف 
لتك��ون  غفران��ه،  ور�سال��ة 
حاج��زا  وحجاب��ا  غط��اء 
يخف��ي ب��ه بع���ش اأغرا�سه 
املعلن��ة،  غ��ري  ومقا�س��ده 
ف��اإن �سع��دي يو�س��ف كان، 
عل��ى العك�ش من ذلك، يح��اول اأن ميزق هذه الأغطية 
ال�سكلي��ة الثقيل��ة ويخرقه��ا للو�س��ول اإىل �سفافي��ة 
املعنى والدللة املطلوبة وتعرية الذات، وحت�ّس�ش كل 
زاوية اأو ناحية مل مت�ّش فيها بعُد، على الرغم من اأنه 
يق��ول يف ال�سونيت الثالثة املوجه��ة لأبي نوا�ش اإنه 
اأختار )ماأم��َن املنفى ليلغز احلرف��ا(...! فلي�ش هناك 
يف احلقيق��ة م��ن لغ��ز يف ه��ذا ال�سعر غري ذل��ك الذي 
تقت�سي��ه طبيع��ة املعن��ى يف الق�سي��دة احلديثة من 
غمو�ش وتداخل ل�سبيل لتجنبهما. وهو ما ميكن اأن 
نراه، مث��ًل، يف �سونيتة )ال�س��ل( التي متزج احلديث 
ع��ن )�سل( حقيق��ي تخل�ش منه ال�ساع��ر  بعد اأن راآه 
يف بيته، وب��ني اآخر جمازي ظل يلحقه كما يلحق 

القدر �سحاياه.
وب��ني هذا ال�س��ل امل��ادي، والآخر اخلي��ايل املجرد، 
تلع��ب الق�سيدة لعبته��ا النمطية املراوغ��ة والواقعة 
ب��ني احلقيق��ة والوهم، وتتج��اوز ال�سم نح��و الرمز، 
ب��كل ما يعنيه ويحيط ب��ه من معان ودللت، تك�سب 
ال�سوينت��ة ثقله��ا وتربط الواقع��ة اليومي��ة والأ�سياء 
ال�سغرية فيه��ا بق�سايا اأنطولوجي��ة تت�سل باحلياة 

أوصل الشاعر مغامرته 
الجديدة في هذا الديوان 

إلى كامل هدفها، وَلم 
يخضع لمتطلبات شكل 

شعري صعب ومقفل.
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واملوت، وما بينهما من اأ�رشار واألغاز.
 

اأتابع ما تفعُل اإين  "  يقول يَل ال�سُل: 
وقد مت�سُح الأر�َش بي، غري اأين يف حلظة اأنه�ُش

وها اأنذا التابُع الأوُل
تعلمت َمنَي ما تبغ�ُش

*
�ساأحفظ لل�سل ف�سل الزيارْه

ولكن من عرف ال�سل، ح�سن بال�رّش دارْه"
 

لقد اأو�س��ل ال�ساعر مغامرته اجلديدة يف هذا الديوان 
اإىل كام��ل هدفها، ومَل يخ�سع ملتطلبات �سكل �سعري 
�سع��ب ومقفل، وغري ماألوف، اختاره ال�ساعر بنف�سه، 
واأبقى كل �سونيتاته اخلم�سني حمتفظة بروحها احلي 
وغنائيتها اخلا�سة، وم��ا تنطوي عليه ال�سونيتة يف 
العادة من متابعة م�سوقة لتجربة وفكر وحلم بحياة 
منفتح��ة على اأح��داث ع�رشها، حتاوره��ا، وت�ستعيد 
التاري��خ ال�سخ�س��ي م��ن خللها، وتتج��اوزه يف كل 

حلظ��ة. وهي ل تن��ي تتحدى 
ذاته��ا لرى نف�سه��ا يف مراآة 
اأخ��رى  ب�س��ورة  كلماته��ا 

خمتلفة.
الق�سائ��د  تك��ون ه��ذه  وق��د 
باإيقاعه��ا الع��ايل مكتوب��ة، 
العمودي��ة،  الق�سي��دة  �س��اأن 
اأن  غ��ري  للع��ني،  ل  ل��لأذن 
�سحره��ا اللفظ��ي يبق��ى غري 
منف�س��ل عن روحها الداخلي 

املفكر واملتاأمل والباحث عن املعنى. والنطباعات 
الب�رشية التي ت�ستطيع العني، كما الأذن، اأن تلتقطها 
وحدته��ا  �سم��ن  الداخلي��ة  خطوطه��ا  يف  وحت��دق 
ال�سكلية املحكمة التي تلعب دورا يف تقرير غنائيتها 

و�سعريتها املحلقة.
وق��د ل يكون دي��وان ال�سونيتات هذا عمًل من اأعمال 
التحول الأ�سا�سية يف جتربة �سعدي يو�سف ال�سعرية، 
�س��اأن )نهاي��ات ال�سم��ال الأفريق��ي(، و)الأخ�رش بن 
يو�س��ف وم�ساغله(، و)الليايل كله��ا(...، ولكنه يبقى، 
رغ��م تاأخر الزم��ن وتقدم العمر، علم��ة على حيوية 
التجرب��ة والرغب��ة الدائم��ة يف التجدي��د والت�سمي��م 
علي��ه، �سم��ن اأطر ه��ذه الكتابة ال�سعري��ة التي ت�سع 
عيًن��ا عل��ى املحل��ي، واأخرى ع��ل العاملي م��ن اأجل 
حتقي��ق اإجنازه��ا اخلا���ش املرك��ب م��ن عنا�رش ل 
ح���رش للتاأث��ريات املحلي��ة واخلارجي��ة الداخلة يف 
�سناعته��ا، من ام��رئ القي�ش اجلاهل��ي، واأبي نوؤا�ش 
الب���رشي، واأبي العلء املع��ري، وبدر �ساكر ال�سياب، 
ري�ستو���ش،  ياني���ش  اليوناني��ني  حت��ى  والبيات��ي، 
وق�سطنط��ني كف��ايف، مروًرا 
بوال��ت ويتمان الأمريكي، و 
�سك�سبري الإنكليزي، �ساحب 

ال�سونيتات ال�سهري نف�سه.
فقد امت�ش �سعدي يو�سف من 
دماء هوؤلء جميعا، وتغذى 
جتاربه��م  ومتث��ل  عليه��م، 
اخت��لف  عل��ى  املتف��ردة 
واأ�ساليبه��م  ع�سوره��م 
ولغاتهم ليدخلها يف �سوته 

قد تكون هذه القصائد 
بإيقاعها العالي مكتوبة، 
شأن القصيدة العمودية، 

لألذن ال للعين، غير أن 
سحرها اللفظي يبقى 
غير منفصل عن روحها 

الداخلي. 
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اخلا�ش، وطابعه الفريد، ولغته املتمّيزة منذ بداياته 
الأوىل ولثغت��ه الب�رشية املبك��رة. فكان بحٍق )الأ�سَد 
الذي مل توؤثر اخل��راف امله�سومة( على �سخ�سيته اأو 

ذاكرته احلديد.
و�س��واء اأكان ه��ذا ال�سكل الذي ا�ستخدم��ه ال�ساعر يف 
هذا الدي��وان اأ�سيًل اأم م�ستعاًرا، فاإنه �سعى بطريقته 
اخلا�س��ة اإىل اللت��زام به، والنعت��اق منه يف الوقت 
نف�س��ه، لتحرير املعنى، والتعبري ع��ن مباهج احلياة 
ما�سي��ه  ع��رب  فيه��ا  ال�س��وء  وانك�س��ار  والطبيع��ة 
وحا���رشه، وما يح��دث يف الوطن والعامل من حوله، 
دون التاأث��ري يف منهجه يف الكتابة واأ�سلوبه وبلغة 

خطابه ال�سعري.
و�سعدي يو�س��ف يثبت بذلك مرة اأخ��رى قدرته الفّذة 
عل��ى التجريب، وخربته الكب��رية يف الت�رشف ب�سكل 
الإيقاع، واللغة والروؤي��ة املرتبطة به، وما يخالطها 
م��ن تناغم��ات اأخ��رى داخل��ة يف اإط��ار ه��ذا القالب 

ال�سعري املختلف.
ال�ساع��ر، عل��ى عادت��ه هن��ا، ي�سد عل��ى اأوت��ار اأوزان 
وق��واف قدمي��ة ليبث فيه��ا روًحا جدي��دة، بعيدا عن 
احلذلقة والت�سن��ع الكلمي. و�سونيتات��ه هذه لي�ست 
ا  جر�ًس��ا دون معنى، ول لعبا بالكلمات، اأو ا�ستعرا�سً
مبتذًل لقدرات يف النظم و�سيطرة على اأدوات الكتابة 
ال�سعري��ة، ومعرف��ة متج��ددة باأ�رشاره��ا. و�ساحبها 

ال�ساعر هو ال�سوت واملعنى والكلمة، وجّواب الآفاق 
الذي اأتاح له تنوع امل��كان والزمان وطول العمر اأن 
ي��رى، ويق��راأ، ويجرب، ويت��ذوق، ويعي�ش م��ا مل يتْح 
لكثريين غريه م��ن ال�سعراء العرب والأجانب. وهو اإذ 
يلجاأ اإىل هذه التمارين ال�سكلية املرهقة يف الكتابة، 
ويجربها على املطاوعة والر�سوخ فلكي ينقذ روحه 
مم��ا يعتورها من م�ساعر ملل وتكرار متعب لأطياف 
حي��اة واأحا�سي���ش جت��ري ملحقته��ا كم��ا تلح��ق 
اإ�سعاعات �سم�ش غاربة، اأو مياه نهر ذاهبة يف ختام 
رحلتها الطويل��ة اإىل البحر. ولي�ش �سعدي يو�سف يف 
النهاي��ة بال�ساع��ر اله��ادئ، امل�ستك��ني اإىل من��ط يف 

احلياة اأو الفكر دون غريه.
وحدب��ه  جه��ده  بغ��ري  كب��رًيا   �ساع��ًرا  لي���ش  وه��و 
اخلا���ش وعم��ق �سوت��ه وم��داه ومعرفت��ه املدقق��ة 
بنف�س��ه وبتقني��ات الكتابة املعربة عنه��ا، والراف�سة 

لل�ستمرار على طريقة واأ�سلوب دون غريه.
 لق��د كان هذا الديوان فعل "امتحاَن ذاٍت �سعًبا، يف 
زمن مت�ساه��ل حتى مع اأهله"، كما يقول ال�ساعر يف 

مقدمته على هذا الديوان،
اأن ياأخذ ما فعلت ماأخذ اجلد اأريد لأحد  "ل 

لكني اأقولها �رشيحة
لقد حاولت اأن اأُرو�ش مَنراأً"..
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وار
ــــــ

حـــ

حوار مع  الروائي  والمترجم  حسن ناصر..

سممت السياسة حياتنا
والمثقفون كانوا وما زالوا ثانويين في العراق

نصيــــــــر الشيــــــــخ

بعد ان ق��اد طلئع التجريب امل�رشحي مع جمموعة من ال�سباب امل�رشحي للو�سول 
اىل اأبعد نقطة من اأهوار مي�سان لإي�سال ر�سائلهم عرب الفن امل�رشحي يف �سبعينيات 
الق��رن املا�س��ي ، ظل منقبًا ثراً عن ع��وامل جديدة يف حق��ول الأدب والفن،ليكت�سف 
الآداب الأخ��رى ع��رب درا�سته الكادميي��ة يف كلية اأداب بغداد )اللغ��ات( ق�سم الأدب 
الفار�س��ي،، لي�ستكمل م�س��واره مغربًا عن وطنه، مقيما يف �س��دين /ا�سراليا.. ي�سل 
اليها حممل ب�سهادات حية وناب�سة عن حيوات وتفا�سيل يدونها على �سكل �رشدية 

تنتمي لروحه التواقة لعوامل اجلمال ولعراٍق ظل يعي�ش معه. 
م��ن هن��ا كان لنا هذا احل��وار عند اأروقة الر�سي��ف املعريف يف مدين��ة العمارة مع 

الروائي واملرجم املغرب )ح�سن نا�رش ح�سني(...
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ن�سو���ش  ع��ن  مرجم��ة  خمت��ارات  كتاب��ك،   -
بورخي�ش،،مااجلدة التي حتملها ترجمتكم عن عوامل 

هذا الكاتب الكوين...؟
مل اأك��ن اأفكر يف م�ساأل��ة اجلديد الذي ميكن اأن حتمله 
ترجمت��ي لبورخي���ش ولكن��ي كن��ت اأ�ستجي��ب لرغبة 
داخلية عميقة يف نقل ن�سو�ش اأحببتها اىل العربية. 
الن�سو���ش الت��ي ترجمته��ا م��ن ق�س�س��ه ومقالته 
و�سع��ره كان��ت يف الغال��ب ن�سو�سا اأع��دُت قراءتها 
م��راراً وكن��ت اأ�ستم��ع اىل �سداها العرب��ي يردد يف 
راأ�س��ي وكاأين ترجمته��ا م��ن قبل يف ع��امل ما. علي 

اأن اأق��ول اأي�س��ا ب��اأين ونتيج��ة 
الكادميي��ة  لدرا�ست��ي 

جامع��ة  يف  للرجم��ة 
غرب �سي��دين على اأيدي 
اأ�سات��ذة ه��م اأعلم يف 
عامل درا�سات الرجمة 
مثل )�ستيوارت كامبل 
جيت��ه  دي  وب��ولن 
ه��ال(  و�سان��دارا 
ال�س��د  عل��ى  ف��اإين 
متاما م��ن الرجمة 
عن لغ��ة ثالثة ولكن 

مابرر يل القيام برجم��ة بورخي�ش الأرجنتيني عن 
اللغة الإجنليزية هو اأ�رشاف بورخي�ش نف�سه على تلك 
الرجمات م��ن اللغة ال�سباني��ة اىل الإجنليزية وهو 
كم��ا تعرف بروف�س��ور يف اللغة الإجنليزي��ة واآدابها. 
ترجم��ت يف البداي��ة ن�سو�سا اأحببته��ا مثل )مكتبة 
بابل واخلرائب الدائري��ة( وبع�سا من ق�سائده وهنا 
�سجعن��ي اأ�سدقائي على امل�س��ي بالرجمة واإ�سدار 
كت��اب ومن ه��وؤلء الأ�سدقاء الأدب��اء اأخ�ش بالذكر 
)خ�سري النزيل وفا�سل اخلياط(. لقد كانت ترجمتي 
لبورخي���ش اىل العربي��ة متعة حقيقي��ة رغم م�سقتها 
ومتطلباته��ا الهائل��ة حيث كان عل��ّي يف الغالب اأن 
اأراجع م�سادره الأدبي��ة والفل�سفية والتاريخية. من 
املع��روف اأي�سا اأن بورخي���ش نف�سه كان مرجما 
وكت��ب يف الرجم��ة ورغ��م انطباعي��ة مقالت��ه 
اإل اأنن��ا ميك��ن اأن نرى فيه��ا فهم��ًا عميقا لفعل 
الرجم��ة. كان بورخي���ش يفخر وكم��ا ي�������قول 
)) باأن��ه ال�سب��اين الأول الذي وطاأت قدماه قارة 
عولي���ش جليم�ش جوي���ش اإذ كان اأول من ترجم 
ف�سول منه��ا وكتب عنها((. احلافز الآخر الذي 
دفعن��ي اىل ترجمة خمت��ارات من بورخي�ش هو 
اأين وج��دت اأخط��اًء خمجلة وكارثي��ة اأحيانا يف 
م��ا اأتيحت يل قراءته من ترجم��ات لن�سو�سه اىل 
العربي��ة. عل��ى العم��وم لي���ش يل اأن اأح��دد م�ستوى 
ترجمت��ي فه��ذه مهمة كل ق��اريء لتل��ك الن�سو�ش 
ومقارنتها بالرجمات الأخرى اأو بالن�سو�ش 
الأ�س��ل ولكني اأي�سا �سعي��د مبا قراأته 
م��ن ردود فع��ل عل��ى كت��اب 
باب��ل(..  )�سدا�سي��ات 
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اأعتقد باأين فهمت بورخي�ش 
جي��دا وب��ذا ب��ررت لنف�س��ي 

ترجمته اىل العربية.
خيانة...ه��ل  الرجم��ة   -
العب��ارة  ه��ذه  ا�ستهلك��ت 
باأعتقادك،ماعوامل الرجمة 
التي تطل براأ�سها يف القرن 

الواحد والع�رشين.؟
نع��م، ميك��ن الق��ول باأنه��ا 
عب��ارة اأو اإف��ادة م�ستهلك��ة 

وتري��د اخت��زال م��ا ل ميك��ن اختزاله م��ن اإ�سكاليات 
والتبا�س��ات متنا�سل��ة. ل تن�س��ى اأي�س��ا باأنها تعبري 
ق��دمي ينتمي اىل زم��ن غري زمننا ه��ذا حيث تتبارى 
الثقاف��ات الآن مبدى قدرتها على النفتاح والتلقح 
مع ثقافات اأخرى. من البديهي اأن احلي من الثقافات 
ه��و القادر عل��ى اأن يك��ون موؤثرا ومتاأث��را. بل ميكن 
اعتبار الرجمة هي امليدان احلقيقي الذي ت�ستك�سف 
في��ه لغة ما اأو ثقاف��ة بعينها - بقول اأدق-  قدراتها 
اجلمالي��ة حيث تتفتح فيها مدي��ات جديدة وتراكيب 
جديدة. ل يخفى اأي�سا اأن الكثري من الإ�سافات التي 
�سكل��ت لغتنا العربي��ة املعا�رشة ب�سكل ع��ام واللغة 
والأ�سالي��ب الأدبية بالخ�ش ناجتة عن تاأثري الكتب 
املرجمة واأعلم املرجمني العرب الأفذاذ يف عقود 
الق��رن الع�رشي��ن. يناق���ش كل من ) لورن���ش ڤينوتي 
واآندري��ه لوفيفريه( ا�سكالية جتاه��ل النقود الأدبية 
لتاأث��ري املرجم��ني يف الأدب وهذا اأم��ر �سائع حتى 
منت�س��ف الق��رن الع�رشين، ب��ل قل اأن النظ��ر بجدية 
اىل الرجم��ة وتاأثريها هو اأم��ر حديث ن�سبيا يف كل 

الثقافات.
 لق��د اأث��رت الرجم��ات يف 
الأدب العربي وْمدته بحياة 
جديدة وه��ذا مما ل�سك فيه 
مطلقا. ه��ذا الوجه امل�رشق 
اأم��ا  للرجم��ة.  امل���رّشف 
فه��م  اخلون��ة  املرجم��ون 
يرجم��ون  الذي��ن  اأولئ��ك 
يفهمونه��ا  ل  ن�سو�س��ا 
وه��ذا ام��ر ي��كاد اأن يك��ون 
�سائعا يف العربية للأ�س��ف ال�سديد. الرجمة اخلائنة 
ل تخ��ون الن���ش الأ�س��ل ب��ل تخ��ون اللغ��ة املنقول 
اليه��ا وتخ��ون قارئه��ا وهن��ا املاأ�س��اة. ق��راأت كتبا 
مرجم��ة مل يفهم مرجموها م��ن الأ�سل �سيئا وبدل 
م��ن ال�ستعانة ب�سراتيجي��ات للتعامل م��ع م�ساكل 
الرجمة م��ن لغة اىل اأخ��رى ا�ستعان��وا ب�سراتيجية 
غبي��ة هي توري��ة فهمه��م امللتب�ش الركي��ك للأ�سل. 
الأمثل��ة كث��رية ول�ست يف �س��دد ك�سفه��ا اأو ف�سحها 
ولكن��ي اأف�س��ل الركيز على اأن ه��ذه اخليانة �ستبقى 
حي��ة طاملا ظل املج��ال الكادميي للرجمة �سعيفا 
وجامعاتن��ا خامل��ة ك�سولة لي���ش باإمكانه��ا ا�سدار 
مقارن��ات جدية ور�سينة تتق�س��ى م�ساكل الرجمة 
بني الأ�س��ل واملرجم وتنتج رقابة اكادميية نوعية 
حتا�سب اخلونة مثلما يحدث يف الغرب حيث تتناول 
الطاري��ح اجلامعي��ة ه��ذا املو�س��وع وحي��ث تكّون 

جمتمع اأكادميي ر�سني ي�سون هذا املجال.
اإن غي��اب نق��د الرجم��ة ال��ذي يق��ارن ب��ني الأ�سل 
وترجمت��ه عام��ل اأ�سا�س��ي يف جعل جم��ال الرجمة 

أثرت الترجمات في 
األدب العربي وْمدته 

بحياة جديدة وهذا مما 
الشك فيه مطلقا. هذا 

الوجه المشرق المشّرف 
للترجمة.
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امل��رور  نظ��ام  ح��ال  حال��ه  واعتباط��ي  فو�س��وي 
والقت�س��اد والإن�س��اق الإداري��ة يف بلداننا. ل ميكن 
ع��زل الرجم��ة ع��ن اأي جمال م��ن جم��الت احلياة 

الأخرى يف الثقافات كلها.  
- روايت��ك الأوىل ))قلعة حممد الباب(( ال�سادرة يف 
اول ت�سعيني��ات الق��رن املا�سي...ه��ل كان��ت ممهدة 

لروايات املنفى،،باعتقادك..؟
ل ميك��ن الق��ول انه��ا كان��ت ممه��دة ولكنه��ا عل��ى 
امل�ست��وى ال�سخ�س��ي كانت ممهدة لنقلب��ات ذاتية 
وجمالية متعلقة بفن الكتابة. اأعتقد الآن اأين غادرت 
مرحلة من حياتي اىل مرحلة اأخرى بعد امتامي تلك 

الرواية ون�رشها. انه��ا رواية ق�سرية ولكني 
حاول��ت ب��ل ه��وادة حتميله��ا كل م��ا كان 
يعتم��ل يف داخلي بعد اأن غادرت العراق يف 
اأعقاب انتفا�سة اآذار 1991. الرواية برمتها 
انطلق��ت من عبارة قراأتها يف واحد من كتب 
ال��راث ومفادها "���رش الأمراء اأم��رٌي يخافه 
ال��ربيء". اأظن اأن الفرة الت��ي تتحدث عنها 
الرواي��ة هي ع�رش رعب الأبرياء. اأنا مل اأن�رش 
قب��ل خروجي من الع��راق �س��وى القليل جدا 
مما ل يتجاوز ع��دده اأ�سابع اليد وذلك لأين 
مل اأك��ن اأريد النخ��راط يف املاكنة الدعائية 
للنظ��ام اآنذاك. لذا وبع��د خروجي من العراق 
�سعرت بواج��ب اأن اأديل ب�سهادتي و�سهادات 
اأ�سدقائي ونا�سي الذي��ن ق�سوا يف ال�سجون 

اأو يف احلرب.
 كان��ت "قلع��ة حممد الب��اب" �سه��ادة اأردت 
تدوينها لألقي عن كاهلي عبئا من الذكريات 
والأمان��ات. ل��ذا وكم��ا قل��ت يف منا�سب��ات 
اأخ��رى كنُت بطريق��ة ما ))هوار�سي��و(( الذي يتوجب 
علي��ه اأن يق�ش احلكاي��ة. يف نهاية م�رشحية هاملت 
يزمع هوار�سيو عل��ى الإنتحار مع �سديقه املحت�رش 
))هاملت(( ولكن الأخري مينعه ويطلب منه اأن يروي 
ق�ست��ه احلقيقة !! نعم كنت اأح�ش باأين هوار�سيو لعدد 
هائل من الأ�سدق��اء. كان من ال�سعب علي اأي�سا اأن 

اقتنع باأي 
ن���ش اأكتبه ولكني اأح�س�ست ب��اأن الأوان حان وهكذا 
عمل��ت عليه��ا بج��د ليل نه��ار وع�ست فيها م��ن اإجل 
اكماله��ا. بعد اأن ن�رشتها �رشت ح��راً وهكذا وا�سلت 
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جتربت��ي يف الكتاب��ة خمل�س��ا للف��ن نف�س��ه ولي���ش 
لذاكرتي. 

- الرواي��ة العراقي��ة الآن يف ربيعها،،ه��ل ن�ستط��ع 
القول ان ثمة خطابًا روائيًا عراقيًا مائزا لدينا....؟

اذا اأخذن��ا العدد بنظ��ر الإعتبار، نع��م ميكن احلديث 
ع��ن ربي��ع يف الرواي��ة العراقي��ة ولك��ن ك��ي اأك��ون 
�سادق��ا وخمل�سا مع��ك واحتا�س��ى املجاملة هنا ل 
اأعتقد اأن الرواية العراقية مب�ستوى الرثاء الراجيدي 
والكوميدي اأو )الراجيكوميدي( الذي ي�سهده الواقع 
العراقي واحلياة اليومية يف العراق منذ عقود طويلة. 
هن��اك عل��ى �سبي��ل املثال رواي��ات هائل��ة وخميفة 
برثائها يف م��ا �سطره �سيخنا الكب��ري )علي الوردي( 

يف ملحاته ع��ن املجتمع العراقي. هناك 
ث��راء وا�سرخ��اء عظيم يف نخل��ة )غائب 
طعم��ة فرم��ان( مل يت��ح يل اأن اأقرا نظريا 
ل��ه يف ما اتيحت يل قراءته من الروايات 
العراقي��ة. املي��زة احلقيقة الت��ي مل تنقل 
عدواه��ا اىل الرواية العراقي��ة كامنة يف 

الواقع العراقي وتاريخه.
 اأرى اأننا ما زلنا نكتب بت�سنج ماأخوذين 
مبا ميكن اأن يجنيه اإجنازنا الروائي بعيدا 
عن �سدقن��ا يف التعبري عن جتاربنا. يف 
روايتي "غيوم على الر�سيف" مل ا�ستطع 
احلدي��ث �سوى ع��ن العراق وع��ن ذاكرته 
وتاري��خ �سواخ���ش ))العم��ارة(( حتديدا 
الت��ي حاول��ت زرقه��ا بخي��ال تاريخ��ي 
ورمب��ا كابو�س��ي يعك���ش جترب��ة جيلنا. 
واأكت��ب الآن رواي��ة عن رم��اد البلد . ل 

ا�ستطي��ع اأن احتدث ع��ن حياتي خ��ارج العراق دون 
الإح�سا���ش ب��اين اخ������ون ذاكرت��ي وج��ذوري. رمبا 
بع��د �سنوات م��ن الآن اأجل�ش لك��ي اأكتب عن جتربتي 
خارج العراق. اأتذكر يف منت�سف الت�سعينيات دعاين 
بع���ش الأ�سدق��اء اىل النتماء اىل جمعي��ة ا�سرالية 
للمغربني العراقيني فرف�ست لأين وكما قلت لهم اأنا 
مل اأغادر العراق بعد. ال�سوط ما زال يف بدايته وعلينا 

ان ناأمل يف الكثري الذي يحمله امل�ستقبل.
- ماذا حتتاج الثقافة العراقية للو�سول اىل تخومها 
البعيدة،،هل هي مهمة املوؤ�س�سات الثقافية،، ام جهد 

وروؤيا ونتاج املبدع العراقي...؟
ه��ي مهم��ة اجلامع��ات بالدرج��ة الأوىل واملجتم��ع 
مقارن��ة  ميك��ن  ل  املغّي��ب.  الأكادمي��ي 
النت��اج الثقايف احل��ايل بالنتاج الثقايف 
العراق��ي يف �ستينيات و�سبعينيات القرن 
الع�رشين. هناك تراجع كارثي ول �سك يف 
ان��ه انعكا�ش للراجع يف جمالت اأخرى. 
لق��د �سممت ال�سيا�سة حياتنا واملثقف���ون 
كانوا وما زالوا ثانويني يف العراق. انهم 
�سعراء قبيل��ة يف الغالب ما عدا القلة من 
اأ�سح��اب التج��ارب املخل�س��ة احلقيقية. 
اأنه��ا مهمتن��ا جميع��ا اأن نعك���ش وجه��ا 
م�رشق��ًا للثقاف��ة العراقي��ة وه��ي براأي��ي 
املتوا�س��ع مهمة فردية اأك��رث من كونها 

مهمة موؤ�س�سات اأو نقابات.
هن��اك عملي��ة منظم��ة لتغيي��ب الأ�سئل��ة 
الكونية وتوفري اإجاب��ات قاطعة لتعطيل 
العق��ل وملح��و الأ�سئل��ة بل ق��ل حترميها 

علي الوردي

غائب طعمة فرمان
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وه��ذا ع��وق ق���رشي للعق��ل. النا���ش تعرف جي��دا اأن 
احلي��اة اأو�س��ع مبا ل يقا�ش م��ن الأجوب��ة التي تريد 
املوؤ�س�س��ات توفريها ولكن ال�سك��وك مقموعة وال�سك 
بحد ذاته ب��ات اثمًا، ال�سك الذي فج��ر ع�رش النه�سة 

والتنوير.
-  هل نعرف �سيئا الآن عن ع�رش التنوير يف الثقافة 
العربي��ة؟ انه ع�رش التعتي��م والتحرمي وهذا ما يقمع 
حرية التفكري. املثقف يجب اأن يكون خمل�سا للتفكري 
ولي�ش لفكرة ما ولكن �سواء يف ع�رش الآيدولوجيا اأو 
ع�رش العقائد املوؤ�س�سات تريد خمل�سني لفكرة وهذه 
ه��ي الطامة. العقل العراقي مب��دع كما هو مثبت يف 

تاريخ��ه " الع��راق جمجمة العرب" وم��ا ن�سهده الآن 
�سوى ظلل لتجارب �سابقة ارادت قمع العقل يف ظل 
م�سميات متغرية ولكنه مل يغيب وكان عنقاًء تنبعث 
من الرماد. يق��ول غرام�سي ))املثقف هو القادر على 
روؤية ال�سوء يف نهاية النفق لي�ش لأنه يرى الآحداث 
يف �سي��اق التاريخ ول يح�رش نف�س��ه يف روؤية اآنية((. 
اذا نظرن��ا اىل تاريخن��ا �سنع��رف اأن الإنبعاث قادم، 
القيام��ة قادم����ة، ه��ذا م��ا راآه النفري وم��ا ب�رش به 
�سديقن��ا واأخون��ا وولدنا احلبيب احلزي��ن بدر �ساكر 

ال�سياب واهلل اأعلم. 
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السلطة السياسية لألرجواني 

س�طــــــــع ه�شـــــم

قبل انطلقة الثورة ال�سناعية يف بداية القرن التا�سع 
ع���رش، وبدء الإنتاج الوا�سع النط��اق لل�سلع، والزيادة 
الهائل��ة يف �سناعة الن�سيج، مل يك��ن باإمكان النا�ش 

ا�ستب��دال ثيابه��م باأخ��رى جدي��دة بنف���ش الب�ساط��ة 
التي نعي�سها يف زمانن��ا، وقد كانت الأقم�سة اجليدة 
وامللون��ة بعناي��ة وباأ�سب��اغ عالية اجل��ودة بح�سب 

�أ�شب���اغ �لبنف�شج���ي �و �الأرج���و�ين  خلي���ط من �ال�شب���اغ �حلمر�ء و�لزرق���اء، وت�شتخ���رج مبا�شرة من 
بع����س م���و�د نباتي���ة �و �شخري���ة �و حيو�ن���ات وح�ش���ر�ت كا�شب���اغ ذ�ت ل���ون نقي غري خمل���وط، وقد 
عك�ش���ت �شناعته���ا ورمزيتها وعلى �ل���دو�م تاريخ دموي �شبغت ب���ه �الإن�شانية ب�شبغ���ة، مرة متيل �ىل 
�الحم���ر فيكون لون���ه �أرجو�نيًا ومرة �ىل �الأزرق فيكون لونه بنف�شجي، ك�ش���ورة عاملية لل�شلطة �مللكية 
ورموزها، ومبثابة �نعكا�س الفكار غري مكتوبة لل�شر�ع �الأزيل بن �ل�شادة و�لعبيد، بن من ميلك ومن 
ال ميل���ك، بن �ال�شطهاد و�لثورة، وكانت لهذه �لرمزية تاأثري�ت فكرية وعقائدية عميقة، الن �الأرجو�ين 
�و �لبنف�شج���ي �شم���يَّ يف �لتاري���خ بل���ون �الإمرب�طوريات �و ل���ون �مللكية وجت�شدت ه���ذه �لفكرة وهذه 
�لرمزية لهذ� �للون عامليا باالأمثال و�حلكايات �لتاريخية عنه وعلى مدى �أكرث من �ألفن �شنة و�ىل �الن.  
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الطلب والتي ت�ستجيب ملا تتطلبه العراف والطقو�ش 
والع��ادات حكرا عل��ى الطبقات الغني��ة يف املجتمع 
نظ��را لكلفته��ا العالي��ة، ومل يك��ن باإم��كان الغالبية 
من احل�سول عل��ى نف�ش المتي��ازات اأو قريبا منها، 
وله��ذا فقد لعبت الل��وان يف امللب�ش دورا كبريا يف 
متيي��ز النا���ش ح�س��ب مكانتهم يف الرتي��ب الهرمي 
للمجتم��ع، وكان��ت مبثاب��ة الإع��لن الب���رشي لتلك 
املكان��ة، وهي مازالت هك��ذا يف غالبية املجتمعات 
غ��ري املتط��ورة �سناعي��ا، وبدرج��ة اق��ل ح��دة يف 
املجتمعات املتطورة، نظرا للتبدل ال�رشيع يف افكار 
النا�ش ويف - امل��ودة - و�رشعات الزياء احلديثة، 
و�سهول��ة احل�سول ن�سبيا عل��ى النوعيات اجليدة، ال 

انه��ا مازالت مقيا�س��ا اجتماعيا وطبقيا 
اي�س��ا، لن هذه ال�سناعات  كما يحاجج 
املخت�س�س��ون  يف تاريخ الزياء  جت�سد 
الفكار وتقول اكرث مما تقوله الكلمات او 
العم��ال الفنية، وال�سب��ب هو انها تعطي 
�س��ورة اجمالي��ة ع��ن طبيع��ة املجتم��ع 
النظ��رة  وتط��ور  املظه��ر،  خ��لل  م��ن 
اجلمالي��ة ومظاه��ر الرم��وز، ث��م البن��اء 
الفكري والدين/ اليديولوجيا، وكيمياء 
وتكنلوجي��ا ال�سلع والت�سني��ع، والتجارة 
واملالي��ة، واي�س��ا، القت�س��اد، وامل��واد 
امل�ستعملة واملواد اخلام، والتقنية، وغري 

ذلك الكثري.
والبنف�سج��ي او الأرج��واين كاأ�سباغ يف 
ال�سناعة وخا�س��ة �سناعة الن�سيج ويف 
بع���ش م��واد الر�سم قد و�س��ل ذروته يف 

الق��رون الثلثة قب��ل امليلد من��ذ الع���رش الهيليني 
والروماين املبكر بف�سل الفينيقيني  ويعد الأرجواين 
البح��ري او ما يعرف تاريخيا با�سم بنف�سجي مدينة 
�س��ور م��ن اه��م اكت�سافاته��م و�سناعاته��م واه��م 
م��ا كان مييزه��م وي�سته��رون ب��ه يف الع��امل القدمي 
واأكرثها تاأثريا يف الثقافة والقيم املعنوية العاملية، 
وحت��ى ان ا�سمهم ك�سعب ج��اء من خلل و�سف هذه 
ال�سباغ التي ابتكروه��ا وبرعوا يف ا�ستعمالها، من 
الكلم��ة اليونانية القدمية -فيني���ش- وتعني حرفيا 
احم��ر ال��دم، او لون احم��ر الدم الق��اين، يعني النا�ش 
الذين ي�سنع��ون ال�سباغ احلمراء، ث��م �ساعت عنهم 
م��ع مرور الزمن ه��ذه الت�سمي��ة اىل - فيني�سين�ش - 
باللفظ الإنكلي��زي- فينيقيون بالعربي، 
وهك��ذا وم��ن نف���ش م�سدره��ا اليون��اين 

باللغات الخرى.
وتتميز ه��ذه ال�سبغة اذا كانت من النوع 
الفينيق��ي الأ�سلي بجمالها وثباتها على 
الأن�سجة املتنوعة وبقدرتها على مقاومة 
الغ�سي��ل واحل��رارة والرطوب��ة وتقلب��ات 
اجل��و وكلم��ا تقادم��ت بالزم��ن ازدادت 
األقًا وجم��اًل، وكانت تعد من اغلى اأنواع 
الأ�سب��اغ نظ��را للجه��ود امل�سني��ة التي 
كان��ت تبذل يف ا�ستخراجه��ا وت�سنيعها، 
وق��د انح���رشت جتارته��ا بي��د جمموعة 
�سغ��رية م��ن الأر�ستقراطي��ة واملنتج��ني 
الفينيقي��ني، والذين بدوره��م مت احتكار 
جتارتهم بالت�سدير اىل الأباطرة الرومان 
وملوكهم فقط، هوؤلء الطغاة الذين هاموا 

جوزفني بونابرت

كو�ستاف فلوبري
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بح��ب ه��ذا الل��ون واتخذوا 
من��ه لون��ا خا�س��ا مييزهم 
عن بقي��ة احل��كام، واأ�سبح 
رم��زا للطبقات احلاكمة يف 
جمتم��ع عب��ودي واإقطاعي 
قائم عل��ى اأ�سا���ش اقت�ساد 
زراعي تتمرك��ز قيادته يف 
ي��د جمموع��ة م��ن النب��لء 
الأح��رار عل��ى قم��ة اله��رم 
وعوقب  للمجتم��ع،  الطبقي 
ب�سدة وق�سوة كل من حاول 

الت�سب��ه بهم وتزوير الأ�سباغ، له��ذا فقد كانوا دائما 
بحاج��ة ما�سة اليه وغالبا م��ا كان طلبهم يزيد على 
م��ا كان معرو�سا بال�سوق، من اأن�سجة او م�سنوعات 

�سجاد وما �سابه ملونة به.
وكان ي�ستخ��رج م��ن اأن��واع خا�سة م��ن احللزونات 
البحري��ة او املح��ار ال��ذي كان منت���رشا عل��ى ط��ول 
ال�ساح��ل اللبن��اين والفل�سطيني وحتدي��دا يف �سواحل 
مناطق مدينة �سور و�سيدا التي اخت�ست بت�سنيعه، 
ولذل��ك كان ي�سمى منذ القدم باأرج��واين او بنف�سجي 
�س��ور، ويتم ا�سطياد املح��ار يف بداية ف�سل ال�ستاء 
وانخفا���ش درجة احلرارة وه��ذا وحده يعطينا فكرة 
ع��ن معان��اة ال�سيادي��ن الغوا�س��ني با�ستخراج��ه، 
وهن��اك نوع��ني م��ن املح��ار الأول يعط��ي �سبغ��ة 
اأرجواني��ة متي��ل اىل الأزرق والآخ��ر �سبغت��ه متي��ل 
اىل الحم��ر، وله��ذا فغالبا مايت��م ال�ستباه بني هذه 
الأن��واع م��ن الأ�سب��اغ احليواني��ة عالي��ة اجل��ودة، 
و�سبغ��ة النيلة النباتية امل�ستوردة من الهند وت�سمى 

التي  بالع��راق -جويت��ي- 
لوني��ة  تدرج��ات  تعط��ي 

زرقاء من نوعية اخرى.
وهناك �سبغة نيلية نباتية 
اخ��رى ت�ستخ��رج م��ن نبتة 
الو�سمة التي كانت منت�رشة 
يف عم��وم ال��دول الأوربي��ة 
�سوري��ة  اىل  بالإ�ساف��ة 
تعط��ي  والت��ي  وتركي��ا، 
الأ�سب��اغ  اأن��واع  اأرخ���ش 
والت��ي ا�ستعمله��ا الأقن��ان 
والعبي��د والفلح��ني الأوربي��ني خ��لل التاري��خ يف 
تلوي��ن الأقم�سة ال�سوفية الت��ي كانوا يرتدونها، لهذا 
ال�سبب فقد كانت ه��ذه اللوان الزرقاء الرمادية وما 
يق��رب من ال�سبه به��ا حمتقرة يف اليون��ان القدمية 

وروما فهي األوان العبيد.
ام��ا �سبغة النيل��ة الزرقاء الغامقة فق��د ارتبطت منذ 
زم��ن الفراعنة ثم بعدها عند الأقباط  بتقاليد املوت 
ومرا�س��م الدفن وملب���ش احلداد واحل��زن وغالبًا ما 
كان��وا يف�سلونها على الأ�سود الب��دوي، وهذا التقليد 
ه��و ا�س��ل ال�ستيمة امل�رشي��ة ال�سهرية الت��ي نعرفها 
م��ن الأفلم -كت��ك نيلة/ جائتك نيل��ة- وترجمتها 
اإذ رب��ط  قدم��اء امل�رشي��ني  للعراق��ي اهلل ميوت��ك، 
والقب��اط بعده��م الأزرق الغام��ق بامل��وت، وانت�رش 
ه��ذا املعتقد والفهم اىل الكثري من الثقافات ال�رشقية 
التي كانت حتت تاأثري م�رش، ولهذا ال�سبب اي�سا فاأن 
البدو يكره��ون الأزرق ويت�سائمون منه، وحتى انهم 
يت�سائم��ون م��ن كل من ل��ه عني زرقاء الل��ون، ولهذا 

تتميز هذه الصبغة 
اذا كانت من النوع 
الفينيقي األصلي 

بجمالها وثباتها على 
األنسجة المتنوعة 

وبقدرتها على مقاومة 
الغسيل والحرارة. 
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اي�سا فل يوجد اي علم لأي دولة عربية 
يت�سمن اللون الأزرق. 

ام��ا الأن��واع الفينيقي��ة عالي��ة اجلودة 
للرجواين او البنف�سجي فقد كان انتاج 
غ��رام واح��د منه��ا يكل��ف قت��ل ع���رشة 
اآلف حم��ارة وجه��ود ع��دد ل يح�س��ى 
م��ن الغوا�س��ني والعم��ال والن�ساج��ني، 
وب�سبب هذه ال�سعوبة وندرته اي�سا فقد 
كان �سعره عالي��ا جدا، واكت�سب �سفات 

�سحرية كما هو منت���رش باملعتقدات الدينية القدمية 
التي كانت تعده لونًا ربانيا ميثل الإله، وانت�رشت له 
�سمع��ة خارقة عند عدد من ال�سع��وب يف قدرته على 
�سف��اء املر�سى، وبقيَّ حلد الن يف بع�ش املعتقدات 

لونًا لل�سفاء.
وق��د زاد ارتب��اط ه��ذه ال�سبغة واحت��كار ت�سديرها 
اىل مل��وك روما ب�سكل خا�ش منذ ان اعتلى يوليو�ش 
قي�رش �سدة احلكم كاأول دكتاتور بالعامل �سنة 49 قبل 
امليلد )باملعنى العاملي املعا�رش لكلمة دكتاتور(، 
ف��كان ان خال��ف قوان��ني الدميقراطي��ة اجلمهوري��ة 
لروما وعرب نه��ر الروبيكا وترجمته��ا تعني -النهر 
الحم��ر- ويق��ع جن��وب مدين��ة رافين��ا التاريخي��ة 
احلالي��ة، ال��ذي كان يعت��رب فا�س��ل ب��ني مقاطعات 
الغال بال�سمال واإيطاليا او روما باجلنوب ول يجوز 
عل��ى الق��ادة الع�سكريني اجتي��ازه م��ع جيو�سهم ال 
مبوافق��ة اأع�ساء جمل���ش ال�سي��وخ الدميقراطي، ومن 
ا�سم هذا النهر جاءت العبارة ال�سهرية بالعامل - هذا 
خ��ط احمر ممنوع اجتي��ازه- الذي ي�ستعمل منذ ذلك 
احل��ني وحتى زماننا احلايل عل��ى نطاق وا�سع، لكن 

يوليو�ش قي�رش عرب اخلط الحمر واجتازه 
م��ن ال�سمال م��رددا كلمت��ه ال�سهرية - لقد 
اأُلقيَّ الزهر- مبعنى بلغنا نقطة اللعودة، 
واأ�سع��ل حرب��ا اأهلية و�سيطر عل��ى ال�سلطة 
واأزاح احلك��م الدميقراط��ي ون�س��ب نف�س��ه 
قائ��داً اأوح��د، وانته��ى ه��و نف�س��ه مقتول 
بع��د خم�سة �سنوات حاله م��ن حال جميع 
الدكتاتوري��ني والطغ��اة الذي��ن جاءوا من 
بع��ده، عندم��ا قتل��ه بروت�ش اح��د اخل�ش 
اعوانه، وخاطبه وهو يلفظ انفا�سه الأخرية بالعبارة 
ال�سهرية الأخرى من ذلك التاريخ: حتى انت يا طفلي 

بروت�ش.
وكان م��ن ب��ني قرارات��ه خ��لل ال�سن��وات اخلم�س��ة 
م��ن حكم��ه، اأن يرت��دي جمي��ع الق��ادة ال�سيا�سي��ني 
والع�سكري��ني ال��روب او اجلب��ة احلم��راء الرجوانية، 
وهذا التقليد امللكي قد ا�ستمر ووا�سلته الإمرباطورية 
البيزنطيني��ة يف كل تاريخه��ا اىل ان انهارت و�سيئا 
ف�سيئ��ا �سعف��ت رمزيت��ه واأهميت��ه بع��د الحت��لل 
ذل��ك  1453 ومن��ذ  �سن��ة  للق�سطنطيني��ة  العثم��اين 
التاري��خ تل�س��ت �سناعت��ه و�ساع��ت ا���رشار املهنة 
وكيفي��ة حت�س��ريه و�سناعت��ه البحري��ة، وبال�سن��ني 
الخ��رية اأ�سب��ح البح��ث ع��ن تل��ك الأ���رشار ال�سغ��ل 
ال�ساغل ملجموعة كبرية م��ن علماء الركيلوجي يف 

دول عديدة.
ورغ��م ه��ذا فقد ا�ستم��رت جمموعة من تل��ك التقاليد 
يف  حم��دود  ب�س��كل  ول��و  الن  واىل  الرجواني��ة 
العوائ��ل امللكي��ة الأوربي��ة ويظه��رون ب��ه  تقالي��د 
اثن��اء املنا�سب��ات الوطني��ة املحلي��ة والحتف��الت 

يوليو�ش قي�رش
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العامة، ويف بع�ش منها عل��ى غرار العادات امللكية 
الفرن�سي��ة، فق��د كان��ت جوزف��ني بوناب��رت زوج��ة 
الطاغي��ة الإمرباط��ور بوناب��رت ترت��دي معطفًا من 
الفرو الرو�سي الفاخر مو�سوًل بعباءة طولها ع�رشون 
مراً من الن�سي��ج الأرجواين الفاخر ومطرزة بالذهب 
عندم��ا حت���رش يف املرا�سي��م امللكي��ة والحتفالت، 

كتعبري ودللة على الرئا�سة والقوة ال�سيا�سية.
وا�ستم��رت التقالي��د الرجواني��ة يف الأدب والرواية 
والفن الت�سكيلي الغربي كتعبري على الرفعة واجلودة 
والكم��ال منذ بداية ع���رش النه�سة قبل �ستمائة �سنة 
واىل الن، فمثل كت��ب �ساعر اإنكليزي ا�سمه فينيا�ش 

فيت���رش �سنة 1633 جمموعة �سعري��ة يف اثنى ع�رش 
مقطوعة بعنوان اجلزي��رة البنف�سجية او الرجوانية، 
ي�سور فيه��ا اجل�سد الإن�ساين كجزي��رة اأرجوانية بها 
العظ��ام اأ�سا�ش البنايات وال�رشايني والأوردة الأنهر، 
والقل��ب والكب��د واملع��دة امل��دن الك��ربى، وال��ذوق 
ال��زوج والزوج��ة، والحا�سي���ش اخلم�س��ة  والل�س��ان 
مبثابة امل�ست�سار القانوين او املرجع الأعلى للجزيرة، 
ويف �سنة 1850  و�سف الروائي الفرن�سي كو�ستاف 
فلوبري اح��دى الراق�سات امل�رشيات بان لها نظرات 
بنف�سجي��ة غامقة، واملع��روف عنه انه كان مييل اىل 
الن�ساء ال�رشقيات اكرث م��ن الغربيات، وموؤخراً قراأت 
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ان بع���ش الأطباء يقولون ب��ان لون القلب بنف�سجي، 
حت��ى ان احدهم و�سف��ه بالقول انه حج��ر بنف�سجي 
و�س��ط غابة حم��راء، واملخت�س��ون بت�سويق امللب�ش 
يقول��ون ان الرجال ينجذب��ون اىل الن�ساء بامللب�ش 
املنقط��ة، لن النقط على نق�س��ات الأقم�سة ت�ستح�رش 

عندهم ُحلمة الثدي الرجوانية.
ونتوق��ف هنا عن ���رشد املزيد م��ن التاريخ الأوربي 
له��ذا اللون لن الأ�سئلة التي كن��ا نبحث يف الإجابة 
عليه��ا للن متوف��رة يف تاريخهم، لكنن��ا مل جندها 
ب��ارزة يف تراثن��ا ويف ت��راث امل�سلم��ني خا�س��ة ال 
ب�س��كل حم��دود للغاي��ة نظ��را ل�سع��ف وقل��ة الأدل��ة 
الب�رشي��ة امللونة الباقية واملتوف��رة التي ت�سمح لنا 
بتقدمي عر�ش كاٍف لها، لندثار األوان غالبية اآثارنا، 
م��ا عدا فن��ون الفراعن��ة والتي تتحفن��ا الكت�سافات 
اجلدي��دة له��ا كل يوم باأعم��ال تزينية قدمي��ة كاأنها 

ُر�سمت وطليت بالألوان حديثا.
لك��ن علينا ان ل ن�س��ك من ان جميع ه��ذه العلمات 
الطبق��ي  والتماي��ز  لل�سلط��ة  ال�سامت��ة  الب�رشي��ة 
وحر�ش احل��كام على التم�سك بها واحتكارها بينهم 
كرم��وز �سلطوي��ة ودللت ث��روة ووج��ود وترهي��ب، 
والت��ي عرفتها اورب��ا، كانت ومازال��ت موجودة يف 
املجتمع��ات الإ�سلمية اي�سا، ولعبت ادوارا �سيا�سية 
مهم��ة، مث��ل الأ�سود والأخ���رش والل��ون الحمر لأنه 
اقدم لون يف تاري��خ الإن�سان وقد طليت به امللب�ش 
والأقم�س��ة من��ذ ر�س��وم الكه��وف قب��ل اربع��ني الف 
�سن��ة، وكان لون��ا لب��دلت اجلنود قدمي��ا منذ ع�رش 
ال�سومري��ني، وكمث��ال معا���رش لح��ظ رج��ال الدين 
وحر�سه��م ال�سدي��د عل��ى امللب���ش بالأل��وان ال�سود 

والبي�ش والعمائم ال�سوداء والبي�ساء واحلمراء.
وال�سبب يف عدم اإعطاء هذه املظاهر الب�رشية اأهمية 
عند املوؤرخني، هو ان الإ�سلم كديانة ومعتقد حارب 
كل �س��كل من اأ�سكال الرمزية والت�سوير والنحت وكل 
�س��كل من اأ�س��كال ال�ستعم��ال الدعائ��ي ال�سيا�سي او 
الدين��ي للفنون الب�رشي��ة يف فنون ال�سع��وب، ودمر 
تراثها وقتل ا�سحاب مهن الر�سم والنحت او �رشدهم 
واغت�سب بلدانهم، او اجربهم على ال�سلم وال�ستغال 
مع القادة الطغاة اجلدد يف بناء ق�سورهم وزخرفتها 
وفقا لتعالي��م ديانته اجلدي��دة واذواق احلكام البدو 

اجلدد وطموحاتهم الدنيوية.
لق��د كانت للهمجية دور يف تدم��ري ال�سور والأعمال 
النحتي��ة والت�سويري��ة بالفن��ون عام��ة عن��د �سعوب 
كثرية وعدي��دة، لكنها كانت دائما موؤقتة ومل ت�ستمر 
قرونا طويلة كما عن��د امل�سلمني، وهذه ال�ستمرارية 
يف رف���ش ال�س��ور والرموز ه��ي بال��ذات وبال�سبط 
ما ميي��ز العقائد واملعتقدات الديني��ة الإ�سلمية من 
مثيلتها بالعامل منذ القرون الو�سطى واىل الن، رغم 
مت�سكه��م ال�سديد باملظاهر اخلارجية للأزياء كرموز 
لل�سلطة واجل��اه والرثوة، فمن اخللفاء الأمويني مثل 
م��ن كان ل يلب���ش القمي���ش اك��رث من م��رة واحدة، 
مثل يزيد ابن معاوي��ة والوليد بن يزيد وغريهم، اما 
ه��ارون الر�سيد فقد ت��رك وراءه عند موت��ه اآلفا من 

امللب�ش النفي�سة:
اأربع��ة اآلف ُجبة مبطن��ة بالأن�سجة الفاخرة/ ع�رشة 
اآلف قمي���ش/ األ��ف ���رشوال م��ن اأ�سن��اف غالية/ 
اأربعة اآلف عمام��ة/ وخم�سة اآلف منديل، وكل هذا 

غي�ش من في�ش لن القائمة طويلة
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ويكاد ان يكون م��ن امل�ستحيل علينا معرفة املغزى 
ال��ذي �سنع��ت من اجل��ه كل تل��ك الأ�س��كال والألوان 
املزخرف��ة املج��ردة املنت�رشة على نط��اق وا�سع يف 
فنون امل�سلمني، ودورها الفكري والعملي على الأقل 
يف احلياة الجتماعية، ما عدا كونها و�سائل اخرعها 
خيال الفنان امل�سَطهد ال��ذي ان�ساع لأوامر ال�سلطة 
لإمتاع الب���رش وتهدئة املتقني كتعب��ري غريزي عن 
حاجة الإن�سان واملجتمع اىل الفن واجلمال املرتبط 
به، ولكن هل كان هذا فعل كل هدف هذه الفنون؟ او 
هناك م��اوراء هذه املظاهر والزخارف ابعادا اخرى 

اأكرث عمقا واأ�سالة؟
نعتق��د م��ن وجه��ة نظرن��ا يف الزمن احل��ايل، ان كل 
ذل��ك الإنتاج الفني الغزير لتل��ك ال�سكال والزخارف 
الف��ن  ان  واعي��ًا  ل  تاأكي��داً  اإل  يك��ن  مل  املج��ردة 
والحا�سي���ش اجلمالي��ة ول��دت اأ�س��ل م��ع الإن�س��ان 
ومتوت مع��ه، لنها امتداًد للعقل الواعي وو�سيلة من 
و�سائ��ل الدماغ الب�رشي يف �رشاعه يف �سبيل البقاء، 
ولبد لها من ان جتد طريقا للظهور والتجلي باأ�سكال 
متعددة م��رة باأ�س��كال واقعية وم��رة رمزية واخرى 
باأ�س��كال جتريدية هند�سية وغريها، ول ت�ستطيع اأية 
قوة او ديانة او نبي من الق�ساء عليها كما اأمر واأراد 
نب��ي امل�سلمني بتدمريه��ا واإلغائه��ا والق�ساء عليها 
بالكام��ل كم��ا فع��ل يف مك��ة واملدينة اي��ام حكمه، 
ولك��ن كل طموحات��ه و�سيا�ست��ه وعقائ��ده الراف�سة 
لهذه الأن��واع من التعبري الإن�ساين املتاأ�سل بالنف�ش 
الب�رشي��ة ف�سل��ت لحق��ا رغم قم��ع الفقه��اء و�سياط 

ديانتهم واإرهابهم من بعده وتف�سرياتهم املتزمتة.
 وهذا على العك�ش من تراثنا من الفرة ال�سابقة على 

ال�سلم، وهي تلك الع�س��ور الكربى التي لعبت فيها 
فنون الر�سم والنحت ولغاتها الب�رشية التي تخاطب 
العني والعق��ل ادوارا معرفية جب��ارة يف ن�رش عقائد 
الديان��ات القدمي��ة كال�سومري��ة والكدي��ة والبابلية 
والآ�سوري��ة والفرعونية، ومن خللها قدموا ت�سويراً 
يف  واأتراحه��م  واأفراحه��م  ول�رشاعاته��م  لواقعه��م 
�سبي��ل البق��اء، وه��ي الن اه��م م�س��در م��ن م�سادر 
معرفتن��ا بتاري��خ الع��امل الق��دمي، ث��م ج��اء ال�سلم 
والتمث��ال  بال�س��ورة  وا�ستب��دل  ومنعه��ا ودمره��ا، 
والرمز زخارف وخط��وط وا�سكاًل جمردة، وبالتايل 
فق��دت الب�رشية اه��م م�سدر من امل�س��ادر التوثيقية 
والت�سجيلي��ة للحياة الجتماعية والفكرية والثقافية 
لل�سع��وب ال�سلمي��ة من��ذ الق��رن ال�ساب��ع امليلدي 
وحت��ى دخولنا ع���رش ال�ستعمار الغرب��ي يف القرن 

التا�سع ع�رش والقرن الع�رشين.
طبع��ا ل ميكننا الإنكار بان تلك الزخارف واخلطوط  
جميل��ة ومتقن��ة بحرفي��ة وم�سي��ة للم��كان لميكن 
بلوغه��ا ، وه��ذا ل نختلف علي��ه لكنه��ا ل حتمل اأية 
دللت فكرية ابعد من كونها اأنتجت لغر�ش الإمتاع 
والزين��ة وجتمي��ل امل��كان، وه��ذا ه��و الدر���ش الذي 
حر�س��ت على ا�ستيعابه جمي��ع تقليعات ال�سكلنيني 
الغربيني يف الفن الذين تاأثروا بالفنون ال�رشقية منذ 
منت�سف القرن التا�سع ع�رش واىل الن، وهذا اجلانب 
اي�سا ما توؤكده كل تقليعات الفن اخلا�سة مبا ي�سمى 
ا�ستله��ام الراث والفن ال�سلم��ي بالدول ال�سلمية 

عامة والعربية خا�سة.
وه��ذا ينطب��ق اي�سا عل��ى انعكا���ش ه��ذه ال�سكليات 
والزخ��ارف املمتع��ة بالن�سو���ش الكتابي��ة العربية 
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الكاتب او الراوي ال 
يتحدث باأللوان كما 

نتحدث نحن االن في زمن 
االنتشار الواسع النطاق 

لأللوان والتكنولوجيا 
الملونة في حياتنا، وإنما 
يتحدث بدوافع عقائدية 

او دينية او أيدولوجية 
معينة.

اي�س��ا، ل�سيم��ا تل��ك الت��ي 
و�سلتن��ا من املا�سي، فهي 
�سه��ادات  تعطين��ا  وثائ��ق 
غ��ري  غالب��َا  حم��ددة  غ��ري 
�سادق��ة ع��ن الواق��ع، مثل 
اإذا قي��ل ان النب��ي او المام 
او ال�سخ�سي��ة الفلنية كان 
او  �س��وداء  عب��اءة  يرت��دي 
بي�س��اء فيجب ان ل ننخدع 
ونعتق��د بانها كانت �سوداء 
او بي�س��اء فع��ل، كم��ا ه��و 
متعارف على ه��ذه اللوان 
يف زمانن��ا الي��وم، لن م��ا 

كان يق�س��د ب��ه ا�سود هو عم��وم الل��وان الداكنة بل 
حت��ى ان ال�سفر وه��و اكرث الل��وان �رشاخا وبريقا 
اأم��ام العني الب�رشية كان يو�سف يف بع�ش احلالت 

عند العرب بالأ�سود.
فامل�سكلة لي�س��ت فقط يف تبدل معاين التو�سيف، بل 
واله��م من ذل��ك هو ان الكاتب او ال��راوي ل يتحدث 
بالأل��وان كما نتح��دث نحن الن يف زم��ن النت�سار 
الوا�س��ع النط��اق للأل��وان والتكنولوجي��ا امللونة يف 
حياتن��ا، واإمن��ا يتح��دث بدواف��ع عقائدي��ة او دينية 
او اأيدولوجي��ة معين��ة، ف��اإذا اأراد ان يرف��ع من قيمة 
�سخ�سي��ة م��ا او حادث��ة م��ا فه��و �سين�س��ب له��ا كل 
ال�سف��ات والرموز الإيجابية التي يعرفها واملنت�رشة 
يف ع���رشه م��ن غ��ري النظ��ر ع��ن �سكله��ا اخلارج��ي 

الواقعي.
ومعظم تلك الأ�سماء امل�ستعملة القدمية، مهجورة يف 

لغتنا العربية ه��ذا الزمان، 
ال�سعوب��ة  يعك���ش  وه��ذا 
يواجهن��ا  ال��ذي  والتعقي��د 
يف تّع��رف عل��ى الن�سو�ش 
القدمي��ة اخلالية من ال�سور 
ودللته��ا الب�رشي��ة، فمثل 
قامو���ش  موؤل��ف  يق��ول 
يف  الع��رب  عن��د  الل��وان 
مقدمته: )الزرقة عند العرب 
وال�سفرة  البيا���ش،  تعن��ي 
واخل���رشة  ال�س��واد،  تعن��ي 
تعن��ي ال�س��واد(، ويف ه��ذه 
احلال��ة كي��ف لن��ا ان نفرق 
ب��ني ال�سف��ر والأخ���رش والأ�س��ود كم��ا نفهمه نحن 
اليوم م��ن خلل ه��ذه الأو�ساف املجازي��ة للألوان 

قدميا؟
كيف يبدو هذا اللون او ذاك بالواقع الن يف ع�رشنا 
ه��ذا، ذاك الذي و�سفته امل�سادر الكتابية التاريخية 
او الأدبي��ة، اإذا اأردن��ا ا�ستعادة �سكل��ه اخلارجي كما 

عرفه القدماء؟
وما الفكار التي تختفي وراء هذا املظهر او ذاك؟

وم��ا املعن��ى الرمزي الكام��ن لهذا الل��ون او ذاك يف 
حقب��ة زمني��ة معينة؟ وكي��ف ُحّمَل معن��ى؟ اإذا كان 

هناك من معنى
وللجاب��ة عن هذا النوع م��ن الأ�سئلة ونحن نتحدث 
ع��ن الأرج��واين حتديداً، فل ب��د لنا م��ن احلديث عن 
تاري��خ الل��ون الحمر عند الع��رب واأهميت��ه الرمزية 
عنده��م، لن البنف�سج��ي او الأرج��واين يق��ع �سمن��ًا 
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داخ��ل دائ��رة الل��ون الحمر كم��ا نعرف��ه يف زماننا 
الي��وم، وال�سعوبة هنا تكمن يف عدم وجود ت�سنيف 
ممي��ز ووا�سح له عن��د العرب كما عن��د البيزنطينني 
مث��ل، لن الل��ون الأ�سود كان ل��ون الدول��ة الر�سمي 
الطاغ��ي وال�سائد يف ملب�ش رم��وز ال�سلطة واخللفاء 
واملوظفني والعامل��ني بجهاز الدولة كما تخربنا به 
الن�سو���ش الكتابية املتبقية، فالأ�س��ود عند احلكام 
امل�سلم��ني  يعادل الأرجواين والبنف�سجي عند احُلكام 

الرومان والدولة البيزنطينة.
وذلك ي�سكل ق�سية ي�سعب اجلزم بها نظرا ملحدودية 
معرفتن��ا مبا يق�س��ده الرواة واملوؤرخ��ون العرب من 
ت�سمي��ات الل��وان و�سعوب��ة ايج��اد مع��ادل لها يف 
زمانن��ا كم��ا اأ�رشن��ا، فالأ�س��ود ميك��ن ان يق�س��د به 
ال�سف��ر او الخ�رش او الحم��ر الغامق او البنف�سجي 
والأرج��واين الغامق واملائل اىل الأزرق وغريها كما 
اأ�رشنا، وال�سبب هو عدم وجود نظام حمدد للألوان او 
كاتل��وك متعارف عليه يرج��ع اليه الراوي او املوؤرخ 

كما يف ع�رشنا ال�سناعي املتطور.
فه��ذه الدقة بالو�س��ف والتميي��ز والت�سنيف مل تكن 
حاج��ات مهم��ة للنا���ش او لأ�سح��اب ال�سناع��ات 
واحل��رف يف الع���رش الزراع��ي، يعن��ي قب��ل الق��رن 
التا�سع ع�رش وثوراته ال�سناعية الوىل والثانية، ول 

ي�سم��ل ذلك تاريخ ولغة العرب فقط بل ان كل اللغات 
القدمية ل�سعوب العامل ت�سرك بهذه الظاهرة.

فمث��ل ان تط��ور و�سائ��ط النق��ل بالع��امل واخ��راع 
القاطرات ث��م ال�سيارات قد حت��م ان�ساء نظام خا�ش 
للمرور لتنظيم حركة هذه املكائن على طرق و�سوارع 
خا�س��ة، وهن��ا اأ�سب��ح للإ�س��ارات امللون��ة اأهمي��ة 
ا�ستثنائية يج��ب على املجتمع معرفته��ا والمتثال 
له��ا باملمار�سة، فظهرت احلاج��ة للت�سنيف والعزل 
وا�سبح��ت لغة هذه العلم��ات امللونة غري املنطوقة 
حاج��ة اجتماعية وعملي��ة و�سناعي��ة تفر�ش الدقة 
بالتميي��ز، ه��ذه الدق��ة بالتميي��ز مل تك��ن �رشوري��ة 
للإن�س��ان م��ا قب��ل الع���رش ال�سناع��ي ال��ذي كان��ت 

و�سائطه والته يدوية وحمدودة.
وه��ذا م��ا يفر�ش عل��ى الباح��ث يف تاري��خ اللوان 
التبح��ر يف معن��ى امل�سطل��ح الق��دمي وف��ك رم��وزه 
اعتمادا عل��ى م�سادر متنوعة لي�ش م��ن علم اللغات 
فق��ط بل من علوم اخ��رى كعلم الثار مث��ل، رغم ما 
ينطوي على هذا البحث من عدم يقني وحتى تخمني 
واعتم��اداً على �سواه��د قد تكون مازال��ت قائمة بني 
طي��ات الفلكل��ور والع��ادات ال�سعبي��ة املنت���رشة يف 

املجتمعات املختلفة يف بع�ش الأحيان.
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ي�سغي  كان  ؛  اأن�ست  اإذا  مذهٌل   ، حتدث  اإذا  مبهٌر 
بروح الذي يود التعلم وهو الغني عن حمدثه ، واإذا 
نطق تراق�ست الأحرف طربا ل�سوته وفرحا بح�سن 
هذه  كاتب  على  اهلل  اأنعم  وقد  ؛  لنطقها  معاملته 
 ، ي�سمعه   ، غزوان  عناد  زمن  يف  يعي�ش  اأن  ال�سطور 
ويحكي له ، ويلجاأ اليه ، وينعم بكل ما يجود به من 

علم وخلق رفيع وتوا�سع قل نظريه . 
 عرفته يف منت�سف ت�سعينيات القرن املا�سي ، وقد 
كان وقتها رئي�سا لق�سم اللغة العربية يف كلية الآداب 
_ جامعة بغداد ؛ ومل اأتتلمذ عليه يف الدر�ش ، حيث 
لكنه   ، كهذه  بفر�ش  يجود  قلما  الذي  احلظ  يجد  مل 
ماعلقة  وال   ، واأعظم  اأكرب  هو  مبا  جاد  احلظ_   _
طالب بكالوريو�ش عليه اأن يق�سي اأربعة اأعوام دون 

اأق�سى  ولعل   ، الق�سم  رئي�ش  اإىل  بالدخول  يفكر  اأن 
 ، الق�سم  �سكرتارية  عند  تنتهي  الطالب  احتياجات 
ال�سدف  �ساءت  لكْن  ؛  الق�سم  رئي�ش  يلتقي  اأن  دون 
اأن نكون يف امتحان اللغة النكليزية ، وقيل رئي�ش 
هالة  اإلينا  ف�سبقه   ، القاعات  على  جولة  يف  الق�سم 
دخل  اأن  وما   ، امتحان  ويف  طلبة  ونحن  املن�سب 
القاعة ، حتى �سحب ورقة الأ�سئلة مني واأخذ يتاأملها 
فنطق ب�سوته اجلهوري : اتركوا ال�سوؤال الأول ، واأنا 
وقال  �ساألناه  ، وحني   !! املادة  مدر�ش  مع  ات�رشف 
بع�سنا اإنه انتهى من اإجابة ال�سوؤال الأول ، فاجاأنا 
فقال : ال�سوؤال الأول غري �سحيح ، لذلك فاأي جواب 

�سيكون غري �سحيح اأي�سا!!. 
 اأ�سابنا الذهول ، فاأغلبنا يعلم اأن الأ�ستاذ الدكتور 

عناد اللغة واألدب والفكر .. 
مواقف وذكريات 

حسيـــــن القــــــــــــــ�صد
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ا ب
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مـــ

أ

عناد غزوان يدر�ش النقد الأدبي القدمي ، ول نعرف 
جمعية  رئي�ش  عن  ذهننا  يف  �سيء  ول   ، هذا  غري 
يف  كنا  ؛  لندن  من  �سهادته  عن  ول   ، املرجمني 
بداية رحلتنا الدرا�سية وما نحن مبخت�سني بالأدب 
وكباره كي نعرف كل �سيء عن �سخ�ش كل مانعرفه 

عنه انه تدري�سي ورئي�ش ق�سم اللغة العربية . 
بعد وقت ق�سري �سار مهرجان لل�سعر يف كلية الآداب 
، وكان من �رشوطه اأن الذي يفوز ير�سح للمناف�سة 
على لقب �ساعر اجلامعة ؛ فا�سركت بق�سيدتي حديقة 
الأجوبة ؛ وكان للمن�سة رهبتان ، رهبة القراءة البكر 
الذي  غزوان  عناد  ورهبة جلو�ش   ، الآداب  كلية  يف 
وما   ، النكليزية  اللغة  امتحان  ا�سئلة  على  اعر�ش 
�سمعت  حتى  الق�سيدة  ابيات  يف  وم�سيت  قراأت  اأن 

�سوته يزفني لل�سعر ، ويطلب مني العادة ! . 
 فزت يف املهرجان ، وخ�ست املناف�سة على اجلامعة 
، وفزت بلقب �ساعر اجلامعة ، فار�سل بطلبي وذهبت 
بكامل ارتباكي لكني �رشعان ماوجدتني بني يدي 
اأب وياله من اأب ومربي ؛ �ساألني ان كان لدي ديوان 
�سعر ، فقلت له ق�سائد قد تنه�ش بديوان اذا جمعتها 
، قال اجمعها واجلبها يل ، ففعلت كما اأمرين ، فاذا 
الق�سيدة  ا�سم  ويختار  للديوان  مقدمة  يكتب  به 
ا�سما  ( لتكون  التي عرفتني عليه ) حديقة الجوبة 

للديوان.
بعدها �رشت اجلاأ اليه جلوء البن اإىل ابيه ؛ واذكر اأن 
اأحد الأ�ساتذة كان يدر�سنا مادة حتليل الن�ش القراآين 
، فنطق كلمة ) ال�سيئات( بفتح التاء ! فاعر�ست على 
رئي�ش  مكتب  باجتاه  القاعة  من  وخرجت  ال�ستاذ 
الق�سم ، ودخلت كالهارب من �سيء ، فقال يل : مابك 

؟ ماذا حدث ؟ قلت : 
يعر�ش العقل على خالٍق 
من بني خملوقاته العقُل 

قال : وعلم اعر�ش عقلك ؟ 
قلت : ) ال�سيئاَت( 

قال : من نطقها بالفتح ؟ 
قلت : اأ�ستاذ مادة حتليل الن�ش القراآين . 

قال : ل تدخل در�سه اإىل اأن ا�ستبدله . وقد فعل ذلك 
مبنتهى احلر�ش على العلم وطلبته . 

واأزلم  البعثيني  مطاردة  من  اهلل  رحمه  ي�سلم  مل 
 ، ثقافيا  نن�سط  اأن  لنا  ؛ فحني �سار  ال�ساقط  النظام 
تقدمت اإليه مبقرح ا�سدار ) جملة ( تكون برئا�سته ، 
فقال : ل ، تكون برئا�ستك وحتت ا�رشايف ، وا�سدرنا 
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، وحني  ال�ستن�ساخ  اأيام ثقافة   ، الكلمة  اريج  جملة 
و�سلت عددها الرابع مت ايقافها بتقرير حزبي . 

ذات مرة قيل يل اإن عميد الكلية يريدين ، فذهبت ول 
اأعرف ماذا يريد ، وحني دخلت وجدت د. عناد غزوان 
عنده ، ووجدت كتابا ر�سميا من جامعة بغداد يعلن 
فوزي بلقب �ساعر اجلامعة ، فقال عميد الكلية ماذا 
تقرح اأن تكون الهدية ؟ فاجاب د.عناد جواب الأب 
عن حاجة ابنه ، فقال مبلغ مايل ؛ ولقد كان احل�سار 
يف وقتها اطبق على كل �سيء ، فاأمر العميد ب�رشف 
مبلغ 25 األف �سدت ما�سدته من احتياج مايل وقتها 
الكلية فاذا  ؛ وبينما نحن جال�سون يف مكتب عميد 
العميد  على  يدخل  الزيتوين  اأ�سحاب  من  ب�سخ�ش 
 ، ب�رشاحة  للعميد  ويقول   ، جميعا  علينا  وي�سلم   ،
هناك اأمر من احلزب باإعفاء د. عناد غزوان وتكليف 
اأيهم القي�سي ، وا�ستطرد " الرفيق الزيتوين"  ) كايف 
�سخب�ستونه بعناد غزوان .. اأيهم القي�سي بعثي وابن 
 : العميد  فاأجابه   ) ق�سم  رئي�ش  ي�سري  ولزم  احلزب 
�سعق  الذي  الأمر  وهو   ،!! غزوان  عناد   : لك  اأقدم 
الرفيق الزيتوين لأنه كان يظن كل الأماكن خ�سبة 

للحديث �سد عناد غزوان . 
خرجنا من مكتب العميد وعرفنا حجم امل�سايقات 
ودخل  الق�سم  من  اقيل  حتى   ، عناد  د.  تنتظر  التي 
يف نوبة مر�ش �سديدة ا�ستمرت حتى �سقوط النظام 
البيت  اإىل  اليه  النظام ذهبت  �سقوط  ، وبعد  ال�ساقط 

ذهبت  ثم   ، فاعتذر  للق�سم  رئي�سا  يعود  اأن  مطالبا 
وقلت : عميدا للكلية فاعتذر. 

يف هذه الثناء كنا نعمل على اعادة احلياة لحتاد 
الأدباء ، فذهبت اإىل بيت د. عناد وطلبت منه الر�سيح 
�سارحني  �ساألته  وحني   ، ا�سبوعًا  امهلني  فقال   ،
للمرة الأوىل وقال انه موعود مبن�سب وزير التعليم 
ال�سبوع ومل ي�سدق وعد من  انتهى  ، وحني  العايل 
وعده ، قال يل �ساأر�سح للحتاد ، فر�سح ليكون اأول 
قاعة  ويف  بالجماع  العامة  الهياأة  تنتخبه  رئي�ش 

امل�رشح الوطني . 
كان  اأ�سهر  ثلثة  �سوى  ميهله  مل  املر�ش  اأن  ال   
عافية  كاأنها  او   ، عافيته متاما  ا�ستعاد  كاأنه  فيها 
تعوي�سية ملا عاناه من ويلت املر�ش ، فانتك�ست 
�سحته ثانية ، و�سار التفكري برئي�ش للحتاد ياأخذ 
حيزا عند الطاحمني باملن�سب ؛ وحدث ذات مرة اأن 
ال�رشاي  عمر  ال�ساعر  وال�سديق  اأنا  زيارته  يف  كنا 
اأن نوؤ�س�ش نادي  وبعد الطمئنان عليه ، طلبت منه 
 ، ووقعته  طلبا  فكتبنا   ، طلبًا  اكتبوا  فقال  ال�سعر 
فكتب عليه ) موافق( ، ويف هذه الأثناء طرق الباب 
اذا  وعما   ، �سحته  عن  لي�ساأل  ال�سبيب  طه  الدكتور 
يركن  اأو   ، للحتاد  رئي�سا  ال�ستمرار  مبقدوره  كان 
ينته  الكلم مل   .!! للآخرين  الأمر  الراحة ويرك  اإىل 

؛ لكن املقال انتهى.
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- مواليد مدينة بهرز – 
حمافظة دياىل – العراق- 

.1959
- در�ش الفن �سنتني يف 

املدر�سة الوطنية للفنون -  
اجلزائر   1980-1978

- ح�سل على �سهادة 
املاج�ستري بالر�سم اجلداري  

من اكادميية موخينا 
للفنون – لينينغراد – 

الحتاد ال�سوفياتي �سابقا-   
.1989

-يقيم حاليا يف مدينة لي�سر  بريطانيا .
- اقام معار�ش �سخ�سية عديدة و�سارك يف معار�ش 

جماعية يف دول خمتلفة .
واملجموعات  املتاحف  من  عدداً  يف  اعمال  له   -

الدائمة والعامة وابرزها :
- املتحف الربيطاين يف لندن- بريطانيا 

- متحف الفن املعا�رش يف كالينينغراد – رو�سيا 
مدينة  بلدية  –بريطاين/  للفنون  لي�سر  متحف   -

لي�سر
- بلدية مدينة �ستكهومل - 

ال�سويد 
ال�سويدية  ال�سحة  وزارة   -

– �ستوكهومل .
املجموعات  من  والعديد 
اخلا�سة يف اكرث من ع�رشة 

بلدان.
اجلداريات  من  عدد  نفذ   -

يف ال�سويد وبريطانيا .
- مت تكرميه من قبل مدينة 
�سنة  الربيطانية  لي�سر 
يف  الرئي�سية  القاعات  احدى  بت�سمية  وذلك   2010
�ساطع  قاعة  با�سمه:  املدينة،  بو�سط  التعليم  كلية 

ها�سم.
ق�سم  ورئي�ش  املوؤرخ   2008 �سنة  عنه  كتب   -
تاريخ الفن يف جامعة لفربو،  كوردون ميلر يقول: 
)اللوان على اخل�سو�ش لها اهمية ا�ستثنائية عميقة 
وحي  وكاأنه  اللون  يعترب  فهو  �ساطع.  الفنان  عند 
الثقافية  والتحولت  واجل�سد  النف�ش  يف  ومت�سمن 

ساطع هاشم
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ثقايف  كركيب  اللون  باأن  ويرى  الب�رشي.  للجن�ش 
مميز مفرو�ش على مبادئ الدراك الب�رشي(.

�ساطع  للفنان  امل�ستمر  الهتمام  العمال  تعك�ش   -
بالإن�سان  وعلقته  اللون  تاريخ  مبو�سوع  ها�سم 
وعقائده املتقلبة عرب الزمن، وهو اول فنان بالوطن 
املو�سوع،  هذا  يف  املعمق  البحث  تناول  العربي 

ين�رش مقالته منذ اوائل �سنة 2010 وحلد الن. 
وهو الفرع اجلديد يف الدرا�سات الفنية والتي ت�سغل 
�سمن  البحث  فروع  من  طويلة،  �سنوات  منذ  الفنان 
فرعا  لي�سبح  الطريق  ي�سق  ومازال  الفن  تاريخ 
م�ستقل يف الدرا�سات الكادميية، اإذ تهدف مناق�سة 
معناها  عن  عامة  ملفاهيم  الو�سول  اإىل  فيه  اللون 

والفكر  البيئة  اأو  باملجتمع  وعلقتها  رمزيتها  اأو 
اخر  �سيء  فذلك  ممار�ستها  اأما  وهكذا،  والتقاليد 
خمتلف يهدف للو�سول اإىل معطيات خا�سة بالفرد 
بالإدراك  مرتبطة  يومية  عملية  تطبيقات  لأنها 
تلك  بو�سوح  لتبدو   ، للمحيط  الين  الذاتي  الب�رشي 
الرموز التي ا�ستعملها الن�سان منذ ان وجد على هذه 
الر�ش للتعبري عن معاين وافكار جمردة مثل احلب 
الروحية  الب�رشي  العذاب  ورحلة  والغواية  واملوت 
واملنفذة  احلالية  املعرو�سات  غالبية  يف  جم�سدة 
هارمونية  علقات  يف  الورق  او  القما�ش  على 
من�سجمة تبعث على امل�رشة واملتعة واملعرفة على 

حد �سواء






