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ما ي�شهده الأدب العراقي احلديث من حتولت جمالية وثقافية، خطرية، جعل الأقالم النقديةيف 
��د ل يغفل عن ذكر الريادة البداعي��ة العراقية، �شواء يف ال�شعر وما دّونه ال�شياب ونازك  تر�شّ
خ��الل خم�شيني��ات القرن املا�ش��ي اأم يف ال�رسد وما تاله للروائيني بع��د العام 2003. لذلك 
ُت��ّوج اأدبن��ا هذا عا�شمة للريادة احلداثي��ة العربية، فاأ�شبح الفاع��ل الأّول يف منظومة الفعل 
اجلم��ايل العربي. ولعل الفعل ال�شن��ادي _ الأّول اأي�شًا _ هو "الحتاد العام لالأدباء والكتاب 
يف العراق"، احتاد اجلواهري الكبري، املمتد على مّد غطاء احلداثتني: ال�شعرية وال�رسدية. فهو 
ال�شاه��د الأول على الإبداع والداعم ل��ه واملوؤّطر لق�شاياه اجلمالية والثقافية. اإذ اأن ما يقّدمه 
هذا البيت العتيد ل يناف�شه على عطائه اأّي بيت ثقايف مهما عال بنيانه الكونكريتي اأو املايل.
وه��ا هي جملة "الأدي��ب العراقي"، الرفي��ق الدائم ملنجزات الحت��اد واأبنائه واأف��راد اأ�رسته، 
ذات العم��ر املناف���س لعم��ر )جمهوري��ة الع��راق(، ت�رّس عل��ى اأن تبق��ى ال�شاهد الأوح��د لوْقع 
خط��ى كلماتهم و�شناعاتهم الأدبية. وها هي يف عدده��ا الربيعي للعام 2018، تطّل بقّداح 
هداياها لقّرائها الكرام بدرا�شات نقدية ون�شو�س اإبداعية متنوعة وخمتلفة عن �شنن اأعدادها 
ال�شابق��ة. فل��م تلتزم ب�"ملف نق��دي"، حمدد املو�شوع، واإمنا قّدم��ت درا�شات متنوعة ما بني 
ال�شعري وال�رسدي، فامللفات النقدية املحددة املو�شوع كثرياً ما تاأكل من جرف وقت املجلة 

وتراتبية �شدورها الف�شلي.
وم��ن الالفت للنظر اأن الع��دد الربيعي قد جتاور مع �شتائه يف"ندوة الع��دد"، اإذ ا�شتمر اجلدل 
ال�شفاه��ي عن الأجي��ال ال�شعرية، ليفتح هذه امل��ّرة نافذة على ال�شعر العراق��ي ما بعد ني�شان 
"اأبريل" 2003،فطرح ت�شاوؤل اأ�شا�شيا: جيل اأم مرحلة؟ ومل تكتِف الندوة ب�شوت ال�شاعر وراأيه 
ب��ل ا�شت�شاف��ت �شوتًا نقدي��ًا ليتعمق حوار املختل��ف واملوؤتلف، وكانت غاي��ة اأ�رسة التحرير 
اأن ت�شل��ط ال�شوء عل��ى امل�شاحة احلداثية ال�شعري��ة العراقية وهي على م�ش��ارف ال�شبعني من 
عمره��ا اجلديد: عمر تالقفته اأجي��ال �شعرية تر�شم _ بالع�رسية _ اأطرها التحولية ومغايرتها 
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ل 
ـــب

قــــ
ما 

أ

الأ�شلوبية. رمبا هي اّدعاءات تخيلية، لي�س من واقع جمايل ميثلها، ورمبا هي مكامن فنية، 
له��ا جذورها احلقيقية، وما بني )الرّبتني( تختبيء جدلية البحث عن حقيقة �رساع الأجيال 
يف العراق، ولذلك انتهى احلوار بندوتني من دون اأن ينتهي البحث عن )احلقيقة(! وكاملعتاد 
ت�شمن العدد ردوداً على الندوة ال�شابقة لتاأتي من�شجة مع الإيقاع الت�شل�شلي للجدل التجييلي.
كذلك احت�شن هذا العدد - الثامن ع�رس - ن�شو�شًا �شعرية جاورتها ن�شو�ٌس ق�ش�شية اربعة، 
ثم درا�شات نقدية يف اأجنا�س فنية اأخرى، كامل�رسح وال�شينما والت�شكيل،بزغت بعدها املادة 

نة بانتهائه، لت�شدح بن�شيحة )العربّية والنا�شئة(. الأخرية "اأما بعد"، موؤذٍّ
وم��ا ل من��ّل من البوح ب��ه اأن كرثة الدرا�ش��ات والن�شو�س ال��واردة على جمّلتن��ا ترغم اأ�رسة 
التحري��ر عل��ى البح��ث عن اآلي��ة اأكرث مو�شوعي��ة يف تدوين امل��واد �شمن الأع��داد ال�شادرة. 
فلي�شت جودة "العمل املنتج" معياره الأهم،ول زمنيةو�شوله الت�شل�شلية للمجلة، اإذ قد توؤّجله 
منا�شبٌة ما لعدد اآخر! لكن ميكن القول اإن لكل عدد معايريه اخلا�شة به، والنابعة من طبيعة 
خ�شو�شّيت��ه ومنطلقات��ه والف�ش��اء الثق��ايف املزامن له.. فم��ن ح�شن حظ الع��دد الربيعي اأن 
يوؤر�ش��ف احتفائية الحتاد بذكرىتاأ�شي�شه، يف ال�شابع م��ن اأيار "مايو" 1959، واملت�شمنة 
اإع��الن اأ�شماء الأدب��اء ال�شباب الفائزي��ن بجوائزم�شابقته الأخرية، لل�شع��ر والق�شة والرواية، 
ومنحه��م هوي��ات الع�شوية فيه، بو�شفه��ا تكرميًا لفوزهم، معلنًا ع��ن انتمائهم الِبكر املبّكر 

لبيت اجلواهري الكبري...

اأمْل نقل لكم اإن هذا البيت هو ال�شاهد الأوحد على البداع يف العراق؟
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الرواية والحرية

كان��ت الرواي��ة ولعه��د قري��ب اأح��د اأف�ش��ل الفن��ون 
ق��درة وف��رادة عل��ى ب�شط ومتثي��ل احلي��اة وجتارب 
حيواته��ا، ف�ش��ال ع��ن تقدميه��ا الي��وم اأ�ش��كال غري 
حم��دودة من املعرف��ة يف ظل التناف�س ب��ني الفنون 
الإبداعي��ة املعروفة وما ظه��ر من و�شائط حديثة يف 
ث��ورة املعلوم��ات وتقنياتها، �ش��ارت الأخرية تقدم 
�رسدياته��ا اأي�شا يف ف�شاء اأكرث �شعة واأي�رس ح�شورا 

فزاحمت الرواية يف جمهورها.
ويف حمطة قا�شية مثل العراق وجدت الرواية نف�شها 
يف خما�ش��ات عديدة ل�شيقة بفع��ل التحول املتنوع 
ال��ذي مر به��ذا البل��د، وهو بالق��در ال��ذي �شيق على 
ازده��ار هذا الف��ن، اأورث بع��د كل حت��ول خزينا من 
احلكاي��ات، كان��ت بع�شها مدار الن�شو���س الروائية 
واأخ��رى ظل��ت م��ن امل�شك��وت عن��ه تنتظ��ر اأن جت��د 

ف�ش��اء روائي��ا منا�شبا، ومل��ا كانت الرواي��ة ل�شيقة 
مبتاح��ات احلرية لأنها اأقرب للمعمار الفكري، ولأن 
تداوله��ا مبا�رٌس للكثري م��ن الإ�شكاليات الجتماعية 
وال�شيا�شي��ة الت��ي ل ي��راد اأحيانا تناوله��ا بالنقد اأو 
املعار�ش��ة، فاإن الإنت��اج الروائي من جه��ة الغزارة 
كان اأق��ل من الطموح ب��ل ل يوازي الك��م الهائل من 
حت��ولت املجتم��ع يف العراق، ف�شال عم��ا يولده من 
اأو غ��ري  املتاح��ة  الرواي��ة باملو�شوع��ات  ان�شغ��ال 
املتاح��ة التي ل ت�شطدم بال�شلط��ة، فقد �شيع عليها 
الرواي��ة  يف  انفتح��ت  الت��ي  بالتقني��ات  النهم��اك 
العاملي��ة عل��ى اآف��اق وا�شع��ة، وه��ذا ل يعن��ي غياب 
التقني��ة اأو �شعفها يف الرواي��ة العراقية لكن احلرية 
بالتاأكيد توفر الكثري من الن�رساف للتجريب وتلقيه 

اأي�شا.
لك��ن مع انفتاح ف�ش��اء احلرية بزعزع��ة ال�شلطة بعد 
الت�شعيني��ات ث��م اندحاره��ا بعد ني�ش��ان 2003 يف 

الرواية العراقية والتحوالت االجتماعية

.د. ص�لح زامل
أ
ا
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ت
سا

درا

الع��راق وم��ا رافقت��ه من هج��رة كبرية ب��داأت ب�شكل 
لف��ت بداي��ة الت�شعيني��ات، اأ�شه��م ه��ذا التح��ول يف 
اإنت��اج روائ��ي غزي��ر اإىل ح��د م��ا، وكان الالفت فيه 
ظه��ور اأ�شماء ن�شائي��ة جديدة واأخ��رى اأ�شافت عددا 
جدي��دا لر�شيدها ال�شابق، وق��د عنيت الكثري من هذه 
الأعم��ال بق�شايا ملحة وجدي��دة لن�شيج كان مغيبا، 
ول��ه ق�شاياه الإ�شكالية كاإ�ش��كال الهوية الذي جنده 
يف اأعم��ال روائية عديدة كرواي��ة �شمرية املانع)من 
ل يعرف م��اذا يريد( يف عواملها الن�شوية يف املنفى 
واإعادة ت�شكيل روح جماعية من خالل التوا�شل عرب 
الق��راءة اأو الرثث��رة اأو الطالل على ما حولهن ثم يف 
عود اإىل الوطن املنتظر بعد غياب عقود، اأو يف رواية 
اإنع��ام كج��ه جي)احلفي��دة الأمريكية( الت��ي يتوزع 
اهتمامه��ا بني العراقي املهاج��ر واملقيم يف العراق 
يف ف�شاء انف��الت الهويات بعد ني�شان 2003 حيث 
تك��ون املجابه��ة ناعمة)ق�ش��ة حب ب��ني متنافرين 
بالر�شاع��ة  والأخ  الأمريكي��ة  امل�شيحي��ة  احلفي��دة 
امل�شلم من جي�س املهدي( بعد قطيعة مكانية طويلة، 
وهي جمابهة مدججة اأي�شا بالقوة)احلفيدة اجلندية 
واملرتجم��ة مع ق��وات الحتالل والآخ��ر مواجه لهم 
م��ن جي���س املهدي(الهويت��ان تلتقي��ان يف الإلغ��اء 
لك��ن مل ت�شتطع اأي منهم��ا اأن تفر�س منطها، وترتك 
الأ�شي��اء باملح�شل��ة متحلحلة ت�ش��ري بقدرها عندما 
ينكفئ كل منهما اإىل ذاته ولف�شائه، اأو رواية حوراء 
النداوي)حتت �شماء كوبنهاكن( حيث ال�شطراع بني 
هويت��ني؛ الهوية اجلديدة، م��ن اأمكنة الهجرة واأخرى 
ت�شتع��اد للت�ش��ادم م��ع قي��م واأخالقي��ات الأمكن��ة 
اجلدي��دة، اأو رواي��ة هدي��ة ح�شني)بن��ت اخلان( وهي 

تقدم ال�رساع بني املتوائمني مع احل�رسية ومواجهة 
املدين��ة له��م، اأو ال���رساع ب��ني زمن��ني وتقاليدهما 
وق��درة حيواتهم��ا على اإنت��اج حي��اة م�شت�شلمة ذات 
مواَءم��ة كم��ا يف رواي��ة بت��ول اخل�شريي)غايب( اأو 
رواي��ة مي�شل��ون هادي)العي��ون ال�ش��ود( الت��ي متثل 
�شن��وات احل�ش��ار يف الت�شعيني��ات ف�ش��اء لالإع��الن 
باأ�ش��ى �شفي��ف؛اأن الطبق��ة الو�شط��ى ما�شي��ة نح��و 
الغي��اب بالتهمي���س ال��ذي لحقه��ا ووج��دت نف�شها 
في��ه ث��م اإىل حتفه��ا م��ع نهاية ذل��ك العق��د، فذهبت 
معه��ا كل التقاليد احل�رسية، فظل��ت تت�شبث باأ�شياء 
تنتم��ي للما�شي، لكن مل يكن ذلك ال�شعي بقادر على 
دعمه��ا م��ن الندحار والتفت��ت، ف��كل ق�ش�س احلب 
الت��ي تنتمي لزمن نقي تنته��ي بالف�شل يف زمن تال 
يف رواية)العي��ون ال�ش��ود( و�شتدوم ه��ذه الإ�شكالية 
اإىل الأحف��اد وهو اجليل الت��ايل اأو من اأبنائهم الذين 
�شيواجه��ون بحياة لي���س لديها مرجعي��ات اإن�شانية 
تط��ل ب��روح النبالة كم��ا كان اجليل ال�شاب��ق، واإمنا 
تخط��و خطواتها بق�ش��وة يف ا�شطراعات لي�شت بذات 
قيم��ة هي اأحاديث املوظفني اليومية يف فراغ دائرة 
حكومي��ة معني��ة بالثقاف��ة، مبعن��ى اأن ه��ذه الطبقة 
مل تع��د للحي��اة اأو ت�شتم��ر فيه��ا حت��ى يف الأو�شاط 
املفرت���س اأنها ثقافية، لقد غاب��ت تقاليدها كما يف 

رواية)حفيد ال� بي بي �شي( ملي�شلون هادي اأي�شا.
وكل م�شاري��ع ابن الطبق��ة الو�شطى مثل "غايب" يف 
رواية)غاي��ب( والأعم��ال احل��رة وترك��ه الوظيف��ة- 
والأخرية قرينة بالطبقة الو�شطى- مل يفلحا يف جعله 
يحافظ عل��ى مقتنياته من اللوحات الفنية لر�شامني 
اأعج��ب به��م، ول ا�شتطاع��ت تعوي�ش��ه بحي��اة اآمنة 
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اقت�شاديا وح�ش��ب، بل قدمت تناف�ش��ا داخل العائلة 
كان مناكدة بني غايب وزوجته التي تركت الوظيفة 
اأي�شا وتفرغت للخياطة ولها اأحالم بتو�شعة اأعمالها، 
وباحل�شيل��ة الفردية بالعمل احلر هو ما مل ينجح به 
زوجها ل يف م���رسوع املناحل الذي تعر�س لل�رسر 
ب�شبب �شيا�شات الدولة ول م�رسوع تهريب اللوحات، 
وق��د انتهت اإىل اأن تكون عائلت��ه واحدة من �شحايا 
عالقات اأ�شبه بالغت�شاب تتعر�س لها ربيبة غايب 
و�شديقته��ا املمر�ش��ة، عالق��ات فر�شته��ا املرحلة 
اجلدي��دة وما كر�شت من اأخالقيات، واملغت�شب رجل 
الأمن ذاته �شيق��ود غايب اإىل طائلة القانون بو�شفه 
مهربا للوحات ملجرد �رسوعه بالأمر، فيجرده ب�شكل 
نهائ��ي من كل انتم��اء لتقاليد طبقت��ه التي غادرها 
مهم�ش��ة، وهو ينظ��ر اإىل امل�شعوذة الت��ي تقراأ الطالع 
واإىل املرائ��ي واملحت��ال واللوطي �شاح��ب �شالون 
جتميل ال�شيدات، وقد �شاروا مي�شوري احلال واأبطال 
املرحل��ة اجلدي��دة، لكن اأبناء ه��ذه الطبقة مل ي�شتطع 
اأيٌّ منه��م اأن يدوم على ح��ال واحدة �شواء الرجال اأو 
الن�ش��اء، فربيبة غايب ابنة اخ��ت زوجته جتد نف�شها 
منقطعة ع��ن جذورها بوفاة والديه��ا بحادث، وهي 
من اأب انكليزي وتدر�س اللغة النكليزية يف اجلامعة، 
لك��ن ه��ذه اللغ��ة ل تفيده��ا يف �شيء، عندم��ا تكون 
عامل��ة يف �شالون ن�شائي، و�شديقتها من اأم اأوربية 
تركت الع��راق وابنتها، وانقطع��ت عنهما بال عنوان، 
ه��ذا التاأكيد عل��ى النقطاع عن الوالدي��ن هو اإ�شهار 
لنقط��اع توا�ش��ل ثقافت��ني عل��ى �شعي��د اجتماعي 
ويف �شن��وات احل�ش��ار اأخ��ذ القطيع��ة ب��كل اأبعادها، 
باملح�شل��ة ه��ذا التالق��ح مل يكن  بامل��رة منتجا  اأو 

ذا  قيمة فانتهى بالقطيعة يف الرواية مثلته خال�شة 
ه��ذه امل�شائ��ر، والعراق��ي اخلال�س غاي��ب وزوجته 

انتهيا اأي�شا بال مالمح.
تعي���س  الت��ي  التخل��ف(،  امل�شعوذة)ثقاف��ة  اأم��ا 
زمانها،فق��د تتعر���س لالعتق��ال لأنه��ا م�شع��وذة، 
لك��ن ل يغري ذل��ك يف الأمر �شيئا لأنه��ا �شتخرج من 
هذا امل��كان لتجد لها مكانا اآخر، م��ادام هناك رواد 
ب�ش��كل كبري لب�شاعتها، اأما الو�شيط الذي مثله مكان 
ال�شالون لالإطالل على تن��وع من احليوات اأو لإدارة 
جمموعة من العالقات النفعية بني خيانة وكذب فقد 
كان مكان��ا باهت��ا، هو امل�شاحة الت��ي قد يلتقي بها 
ال��كل، لكن من غري توا�شل حقيق��ي ل يعدو املراقبة 
حيث تعر�س اأحيانا الطبقات اأو الفئات يف تفاوتها 
ه��ل هذه خال�ش��ة الوطن، يب��دو اأن اجلماعات دائما 

حتتاج اإىل املكان املحايد لال�شتعرا�س.

المثقف بطل

الروايات العراقي��ة احلديثة، التي تناولناها بالفقرة 
ال�شابقة،مل تقدم بطال تقليديا بل ما ي�شمى ميتا بطل، 
لكن يف مرحلة �شابقة فهي مثل عناية الرواية العربية 
يف رياداته��ا املتعددة باملثقف بطال، وخطابه الذي 
يح���رس بو�شف��ه مت��داول للرواي��ة، كان��ت الرواي��ة 
العراقي��ة اأي�شا ماأ�ش��ورة له بذات الوع��ي يف البحث 
ع��ن ف�شاء يج��د فيه املثقف مو�شع��ه، واأحيانا تراه 
الرواي��ة الأقدر على تقدمي الإجابات عن الإ�شكاليات 
الجتماعية الك��ربى والأمثلة كثرية ب��دءا من رواية 
الري��ادة العراقية ملحمود اأحم��د ال�شيد)جالل خالد( 
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املتعل��م الأفندي املثقف الذي يتع��رف على الأفكار 
التحرري��ة يف الهن��د وي���رس عل��ى الع��ودة للع��راق 
لت�شميمه على امل�شاركة بثورة الع�رسين، لكنه ي�شل 
للع��راق برحلت��ه البحري��ة وقد برد كل �ش��يء، مرورا 
ب�)الدكت��ور اإبراهيم( و)الأر�س واليد واملاء( روايتي 

ذو النون اأيوب، وانتهاء اإىل ما يكتب اليوم.
فه��ذه الرواي��ات عني��ت باملثق��ف املنتم��ي للطبقة 
الر�شتقراطية املتعلم العائ��د من الغرب غالبا، وهو 
اإذا كان غ��ري منتم لهذه الطبق��ة ف�شياأتي بعد التعليم 
يف اأورب��ا ليك��ون يف من�شب وظيفي ع��ال، ويعي�س 
بفرو���س متعالية م��ن ثقافة غربي��ة فردانية اأخرى 

�شارت ولء له.
لكن ب��ني كل هذا �شيمر �شوت ه��ادئ يعنى باأبطال 

خارج هذه الفئة الجتماعية، من ثوريي عبد 
الرحمن جميد الربيعي اأو فا�شل العزاوي يف 
فنتازيات��ه خا�ش��ة روايته)اآخ��ر املالئك��ة( 
حيث يح�رس الدروي�س والثوري واملثقف اإىل 
اأبط��ال اأحمد �شعداوي يف رواية)اإنه يحلم، اأو 
يلع��ب، اأو ميوت( واأبطال ل��وؤي حمزة عبا�س 
يف رواية)مدينة ال�شور( وهي متثل الهام�س 

بقوة.
واملثق��ف اإذا كان راوي��ا فهو يط��ل على ما 
حوله بحياد، ف�)حميد(، يف رواية �شعداوي، 
الق��ارئ ال�شيوعي وح��دود عالقته بالثقافة 
حيات��ه  م��ن  معين��ة  مرحل��ة  يف  الت��داول 
العادي��ة، ث��م ال�شك��ري واملتم��رد والطم��اح 
واملح��ب بجن��ون، ومع��وق احل��رب، واب��ن 
احلي��اة الهام�شي��ة يف مطاحمه��ا الب�شيط��ة 

وح�شورها وغيابها ال�رسي��ع، واملهاجر اإىل امريكا، 
خليط مزدوج من النتماءات ميثل منوذج)الزدواج( 
اإذا ا�شتعرن��ا ا�شط��الح عل��ي ال��وردي يف تو�شيف��ه 
لل�شخ�شي��ة العراقي��ة، ه��و املنتظر بالن�شب��ة للراوي 
املثق��ف، والأخ��ري ل ميل��ي عليه بل ينتظ��ره ب�شغف 
ويتلقى حياة ثانية من��ه يف ال�شكر ومواجهة احلياة 
اأي�ش��ا. والأم )بني��ة( متث��ل من��وذج امل��راأة العراقية 
الب�شيط��ة الت��ي عا�ش��ت باإ���رسار احلياة لي���س غري، 
امراأة ل متتلك فر�شيات ثقافية ولكن مت�شك باحلياة 
عل��ى طريقتها حممل��ة بخربات وجت��ارب هي ثقافة 
الآخري��ن م��ن غ��ري النخب��ة، ه��ذه اخل��ربات، خربات 
حميد وبنية، ت�شبح هي الفاعلة يف مواجهة احلياة، 
ف�)بني��ة( مث��ال هي الت��ي تفكر بطريق��ة التخبئة من 
رج��ال احل��زب واجلي�س ال�شعب��ي اأو تدير 
احل��وار وتوجهه معهم، وحياتها وموتها 
يفر�ش��ه  بخال���س  متعلق��ات  الإن�ش��اين 

حميد.
و)�شع��ود(، يف رواية ل��وؤي حمزة عبا�س، 
هو البط��ل الرئي�س، عام��ل امليناء، الذي 
يوؤك��د حيات��ه بالقطيعة م��ع ال�رساعات 
والنتم��اءات حوله ويعي���س بق�شة حبه 
واإن�شان��ه العايل، ه��ذه القطيعة مل حتمه 
م��ن ان يك��ون يف ال�شج��ن م��رة ب�شب��ب 
احلب واأخ��رى لتهام��ه بال�شيا�شة التي 
مل يك��ن معني��ا به��ا، لق��د كان منوذجا 
حيات��ه  وا�شتحق��ت  لل�شبي��ني،  لفت��ا 
التدوي��ن ب��ل ج�شد ال�شخ�شي��ة الب�رسية 
يف خ�شائ�شه��ا ومبرجعي��ات ثقافته��ا 

لوؤي حمزة عبا�س 

ذو النون ايوب
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ال�شعبي��ة الت��ي ت�شتطي��ع ان ت�شطف��ي 
كوم��ار البح��ار الهن��دي بلغ��ة ب�شيطة 
و�شيط��ة لي���س له��ا عالق��ة بالرطانة، 
واأب��و جورج امل�شيح��ي �شاحب خمزن 
امل�رسوبات، وكرمية منذ حلظة دخوله 
حياته��ا لأول م��رة، اإذ كان فاع��ال يف 
م�شريه��ا ال��ذي من املمك��ن اأن يكون 
�شيئ��ا اآخ��ر بدونه، لق��د تنف���س �شعود 

احلياة بكل �شعيدها.

المثقف في لجة المج�بهة

يواجهن��ا ه��ذا البط��ل يف الكث��ري م��ن الأعم��ال بدءا 
من)خم�ش��ة اأ�ش��وات( لغائ��ب طعم��ة فرم��ان، وهي 
رواي��ة املثقفني املنهمك��ني يف ال�شيا�شة وحتولتها 
وم��ا تطحنه من حياتهم اليومية وم��ا ت�شتغرقه من 
اأي�ش��ا �رساع��ات الثقاف��ة؛  تفا�شيله��م، تتنازعه��ا 
اللتزام، وحمنة الوج��ود، والقلق مبن�شئه الوجودي، 
وه��ي �شن��وات الي�ش��ار ال�شاع��دة اآن��ذاك واملحتدمة 

اأي�شا ب�رساعات الآيديولوجيا.
بع��د �شنوات طويلة م��ن هذه الرواي��ة �شت�شدر رواية 
نا���رسة ال�شعدون)لو دام��ت الأفياء( وهي تقدم ذات 
الو�شط ح�شيل��ة ال�شتينيات املتبقية من الذين كانوا 
فاعلني يف ال�شبعينيات، وهم اأي�شا الثوري واملرتد، 
اأو الثوري)النب��وي اأو ال�ش��ويف( والآخ��ر ال�شد الذي 
يعط��ي متاحات، والثورة هنا جت��د حتققها لي�س يف 
الع��راق، ولك��ن يف فل�شط��ني. فالعراق فيه��ا مكتمل 
وم�شرتٍخ وقمة ا�شرتخائ��ه تتبدى يف احلوارات التي 

ت��دور ح��ول الأ�شال��ة واملعا���رسة يف الفن، 
ويف جتريف الأحياء القدمية مبقابل العمارة 

احلديثة، ثم �رساعات القيم والوجود.
هناك مدينة مفتوحة مدينة اأواخر ال�شتينيات 
اإىل ال�شبعيني��ات تر�شمه��ا الرواي��ة، اأك��رث من 
ف�ش��اء للق��اء امل�ش��رتك ب��ني ن�ش��اء ورج��ال 
وح��وارات ثقافي��ة متكافئ��ة، وحرك��ة �شف��ر 
وحتولت م��ن برجوازية اإىل ثوري��ة، واأحياء 
و�ش��ط بغ��داد والوزيرية والك��رادة واملن�شور. 
وتبخ���س الرواي��ة هوام�س املدين��ة، فقد ظلت 
معنية مبثقفي الطبقة الر�شتقراطية، وهو يف 
احلقيقة، و�ش��ع الثقافة يف اخلم�شينيات وما 
قبلها، فق��د قدمت الهوام�س من��ذ ال�شتينيات فاعلني 
ثقافيني جددا، بل حتى قبل هذا التاريخ اإذا فح�شنا 
جمعي��ة اخلريجني الت��ي تاأ�ش�شت بداي��ة ال�شتينيات، 
ففيه��ا ع���رسات الأ�شم��اء املهم��ة ه��ي قادم��ة م��ن 
حمافظ��ات الف��رات الأو�ش��ط واجلن��وب، ناهي��ك عن 
اأحياء بغداد الهام�شية التي قدمت فاعلني ومتداولني 
اأث��روا فع��ل الثقاف��ة وتداوله��ا يف م�شت��وى التعليم، 
ويف اإنت��اج جي��ل فاعل مل ي�شتطع الع��راق تقدميه اأو 
تعوي�ش��ه حت��ى مع جن��اح برنامج حم��و الأمية يف 
الثمانيني��ات. فه��ذا املثقف)ابن اجلن��وب( يف رواية 
نا�رسة ال�شع��دون، يبدو �شيوعيا حممول بخيبة مثل 
اأ�شدقائه لكنه احتاج ان يتخلى عن اأ�شياء كثرية لها 
�شل��ة بهويته ليدخل هذا امل��ن، بدءا من ا�شمه)زياد 
الذي ل يت�شمى به غالبيتهم(. وكان هوؤلء املثقفون 
غريي��ني اأمميني اأو قوميني يف كل �شيء، وهو وا�شح 
يف الثقاف��ة الت��ي يتلقونه��ا م��ن �شم��اع املو�شيق��ى 

مي�شلون هادي

انعام كجه جي 
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العاملي��ة، ويف الأغنية ت�شدح)اأم كلث��وم( ول يوجد 
ما هو وطني �شوى املكان.

مي��زة الرواية اأنه��ا تقدم ن�شاء فاع��الت حيث كانت 
�شخ�شي��ة راوي��ة املحوري��ة املتحول��ة م��ن عائل��ة 
اإقطاعي��ة اإىل ثوري��ة ت�ش��ارك يف حرك��ة املقاوم��ة 
الفل�شطينية وله��ا روؤية ثورية متطرف��ة، و�شديقتها 
الأ�شت��اذة اجلامعي��ة الأك��رث عقالني��ة حت�شد عالقة 
ح��ب راوية، وت�شتطيع اأي�شا اإك��مال درا�شتها وحتقق 
احل�شور الأكادميي الالفت، وكاأمنا هناك اأي�شا ن�شاء 
يف اللجة واأخريات ي�شتحوذن على مكا�شب الن�شال، 

واملثقف الثوري باملح�شلة يحلق يف عامل اآخر.

المثقف المتعلم ومتداول الثق�فة

يف الثمانيني��ات اأي�شا ت�شدر رواي��ة ي�شنفها بع�س 
النق��اد عل��ى اأنه��ا ق�ش��ة طويل��ة، لي�س ل�ش��يء �شوى 
اأن موؤلفه��ا غائ��ب طعمة فرمان قدمه��ا مع عدد من 
الق�ش�س الق�شرية القدمية لكنها غري من�شورة �شابقا، 

هذه الرواية)اآلم ال�شيد معروف(. 
ل�شيق��ا  الع��راق  الرواي��ة حت��ول مهم��ا يف  تر�ش��د 
بال�شيا�ش��ة والجتماع و�شيذعن ل��ه املجتمع لحقا، 
اأزم��ة الإن�ش��ان املتعلم املثق��ف حتدي��دا، واملتداول 
للثقافة ولي���س مبنتج لها اإل بقدر تعليقاته اخلا�شة 
التي لها غالبا مرجعيات النتماء ال�شيا�شي اأو احل�س 
الإن�ش��اين، وقد �ش��ار بح�ش��ب ال�شائد رج��ل الأحالم 
عندم��ا يقف عل��ى مرجعي��ة الإمي��ان ب��اأن الإن�شان 
موقف، وهي حمنة ال�شي��د معروف، الذي يرى وحده 
اأن كل �ش��يء ي�ش��ري اإىل اخلط��اأ وال��كل ل ي�شغ��ي، بل 

كان ال�شي��د معروف اإن�شانا اآفال يهيمن على ح�شوره 
املر���س و�شعور غياب الآخرين م��ن حياته، واجلزع 
من ال�شطدام مبا حوله، والح�شا�س باخليبة، ف�شال 
ع��ن ال�شيخوخة التي مل تكن ح�شيلتها مع العمر كله 
باأ�شدق��اء اأو موائم��ني، واإمنا يقف واح��دا فردا دون 

معا�شدة من اأحد.
ل��ذا ت�شحن الرواية مب�شهد الغروب الذي يحر�س على 
مراقبته، ليكون ا�شتكمال ل�شهادة فرمان عن املدينة 
العراقية)بغداد( وه��و ير�شد املتغريات فيها، لتكون 
ه��ذه الرواية اآخر ما يكتبه ع��ن املدينة بغداد، ليعلن 
�شهادته على اأفولها مدينة ذات تقاليد ح�رسية. فقد 
تابع حتولته��ا منذ احلرب العاملية الثانية واأزمتها 
التي كان��ت وا�شح��ة يف)النخلة واجل��ريان( وطلوع 
املثق��ف املتعل��م واملحر���س عل��ى احلري��ة والثورة 
على التقالي��د كما يف)القربان( ثم املثقف يف موقع 

ال�رساع الفاعل يف)خم�شة اأ�شوات(.
تخت�رس ف�شاءات املدينة بغداد يف رواية)اآلم ال�شيد 
معروف( اإىل جمموعة من اقرتانات بالغياب جندها 

يف:
- البي��ت العاط��ل من احلي��اة جت�ش��ده الأم املري�شة 
والأخ��ت الأرمل��ة الت��ي يقت��ل زوجها �شدي��ق ال�شيد 
معروف اغتيال ب�شب��ب النتماء ال�شيا�شي املعار�س 
لل�شلط��ة، فيكون �شحية ذات املبادئ التي يوؤمن بها 

ال�شيد معروف اأي�شا.
- عي��ادة الطبي��ب اإع��الن ال�شعف بهيمن��ة املر�س 
واحلاجة للرتميم، وفر�شة للرثثرة مع متعلم ومثقف 
مثل الطبيب، حديث تفر�شه حاجات املجاملة بحثا 

عن مواءمة تخفف حدة الغرتاب.
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-م��كان العم��ل حيث قمة الغ��رتاب اغ��رتاب العمل 
يف و�ش��ط ينظ��ر ب�شخري��ة م��ن جدية ال�شي��د معروف 
وت�شحيح��ه للخطاأ اللغوي يف املرا�شالت احلكومية، 
واإع��الن تذم��ره م��ن ه��ذه الأخط��اء، ويق��ف خلف��ه 

اعرتا�س وعدم ر�شى على ال�شائد يف احلياة.
-�شاح��ب الأ�شواق ال��ذي يرتدد اإلي��ه ال�شيد معروف 

ا�شتعا�شة احلياة الزاخرة بال�شتهالك.
-املقه��ى عل��ى الرغم من اأن��ه مطل عل��ى النهر لكن 
مات��ت في��ه روح احلياة، عندم��ا اخت���رس يف م�شهد 
واحد مييل لل�شكينة والنقطاع عما حوله وهو م�شهد 

الغروب.
لق��د كانت ه��ذه اآخر رواية لفرم��ان حتتفي مبدينته، 
ومث��ل كل اأعماله ظل��ت تنظر لبغداد بعي��ون املنفي 
م��ن داخل��ه، بتو�شي��ف ع�ش��ام اخلفاج��ي، والبط��ل 
فيه��ا املدينة الت��ي وقف عل��ى اأطالله��ا وحتولتها 

الجتماعية وعمرانها وهي ت�شكل حيواتها.

طراف
أ
المثقف المتعلم ابن اال

يف رواية)بن��ت اخل��ان( لهدية ح�ش��ني تتابع تاريخ 
عائل��ة م��ن نازح��ي اجلن��وب اإىل بغ��داد، وحماول��ة 
اأفراده��ا الندم��اج بالف�ش��اء اجلديد من خ��الل اإما 
ق��در ام��راأة تت��زوج من بغ��دادي يتاجر م��ع فالحني 
م��ن اجلنوب، اأو تطلعات التعليم اأو متاحات الوظيفة 
احلكومي��ة حي��ث ي�ش��ق اأفراده��ا طريقه��م اإىل تقبل 
قي��م ه��ذا الف�ش��اء، وباملقاب��ل ظلت املدين��ة تواجه 
معزول��ة  اأحياوؤه��م  فظل��ت  بالرف���س،  اندماجه��م 
يف اأط��راف املرك��ز م��ن �رسق��ه وغرب��ه يف حي��ني 

�شي�شبح��ان موؤثري��ن ب�ش��كل كب��ري يف حت��ولت هذا 
املركز لحق��ا، وقد امتهن الكثري م��ن اأهلها وظائف 
ل يعم��ل فيها احل�رسي��ون غالب��ا، ويف املقابل هي 
مما ل يتقبله��ا ف�شاء النازحني الجتماعي ال�شابق، 
وق��د تقبلوها مرغم��ني مع حاجات احلي��اة اجلديدة 
الت��ي و�شعته��م يف مواجه��ة الفقر ال��ذي هربوا منه 
حيث فر���س العمل املتاحة قليلة، ل��ذا كانت الن�شاء 
اأك��رث ح�ش��ورا يف ه��ذه الوظائ��ف لعتب��ارات منها 
المته��ان الجتماع��ي ال��ذي كر���س على امل��راأة من 
انح��دار فالح��ي ث��م اعتمادها عل��ى نف�شه��ا لإعالة 
عائلته��ا كاأن تك��ون مطلق��ة اأو اأرمل��ة، وتك��ون هذه 
النماذج اأي�ش��ا اأقرب للح�رسية بحكم التجاور معها 
على الأقل يف الف�شاء الذي تعود اإليه، وقد تبدى ذلك 
بو�ش��وح يف اجليل الأول من النازحني، وهو حا�رس 
الرواي��ة فعامل��ة اخلدمة)الفّرا�ش��ة( واملمر�ش��ة  يف 
متث��الن منوذجا يح���رس يف اأب�شط �ش��ور احل�رسية؛ 
وهي النظافة واللط��ف يف التعامل واأحيانا التعايل 
عل��ى فئتهم��ا الجتماعي��ة، والنموذج��ان واإن مثال 
رف�ش��ا لأنهم��ا حطا من قي��م الق��روي الع�شائرية،اإل 
انهم��ا ظال ينظ��ر اإليهما يف الوقت نف�ش��ه على اأنهما 
منوذج��ان ي�شتم��دان اعتبارهم��ا الجتماعي اجلديد 
م��ن ات�شالهما باحل�رسية بالتغا�شي عن المتهان، 
ويجتم��ع يف داخل املجتمع احتق��ار لهذه احل�رسية 
وطمع بالتوا�شل معه��ا اأي�شا، فقد تكون حمط اإغراء 
لالآخري��ن ومنهم اأب��و بنت اخلان ال��ذي يعي�س ق�شة 
ح��ب م��ع عاملة اخلدم��ة يف مدر�شة ابنت��ه، يف حني 
اجلي��ل الث��اين اأو اأبن��اء النازح��ني يك��ون اأك��رث ميال 
برغبة الآباء للتعلي��م، وكان هوؤلء املمتهنون)بنظر 
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ف�شائه��م( اأو املرتبط��ون بوظائ��ف دوني��ة 
يف احلكوم��ة ه��م الأ�شبق يف دف��ع اأولدهم 
للتعلي��م، فالبطل��ة بنت اخل��ان واإن امتهنت 
اخلياطة باإجادة لكنها مع ذلك ل ميكنها اأن 
تر�شى بعمل حريف لالآخرين لي�س الحتقار 
الق��روي للمهنة الذي قد يجد ل��ه اأثرا، ولكن 
لأن له��ا مزاجا ل يتوافق م��ع ثرثرة الن�شوة 
انقطاع��ا  الالت��ي �شت�شتقبله��ن،اإن مل يك��ن 
ع��ن التوا�ش��ل اأو معلما عل��ى الحتقار لهذا 

الف�شاء الجتماعي.
تخت��ار الرواية حيا من ه��ذه الأحياء قريبا 
م��ن حي الأعظمية وم��ن النهر، هذا احل�شار 

والنفت��اح اأي�شا اأعطى احلي��وات اعتدادا وكربياء ل 
ينفت��ح يف الرواي��ة ب�شهول��ة اإل م��ن خ��الل �شندوق 
مغل��ق هو ما ترثه بنت اخلان من اأمها، وهو �رسداب 
من احلكايات تقدمها ذاكرة ال�شور لأحبة من اأقارب 
الأم مل مي��روا بغ��ري ال�شور حيث جت�ش��د الال توا�شل 
م��ع املا�شي، وه��و منا�شب للبطلة، والآث��ار العينية 
املجموع��ة فيه من ثياب وحلي تنتمي لثقافة اأخرى 
بالن�شبة لبنت اخلان ل ميكن النتفاع بها وهي بتلك 
ال�شورة، لذلك ظلت اأ�شرية لذلك املكان املخزونة فيه 

ل تغادره، فاحلياة اإمنا تعا�س يف مكان اآخر.
تقدم الرواية ثالثة مناذج:

ال�شتم��رار  ت�شتطي��ع  لكنه��ا  املطلق��ة  �شب��ه  الأم   -
باحلياة بطريقتها، وهو متاح ل تقدمه غري املدينة.
- وابنتها بنت اخلان ت�شتطيع اأن تعي�س وحيدة، عدا 
منغ�ش��ات الفق��دان التي حترمها ال��زواج من الرجل 
الوحي��د يف حياته��ا و�شتحرمه��ا احل��رب العراقي��ة 

ذل��ك  كل  وتعو���س  من��ه،  الإيراني��ة 
باحلرفي��ة الت��ي تاأخذه��ا م��ن املدينة، 
فتمته��ن اخلياط��ة ث��م النكف��اء وحيدة 
حت��ى لتب��دو مث��ل خال�شة ع��ود بعزلة 
وبخيبة من املدينة لكل تاريخ العائلة.

- واجل��دة الت��ي تت��زوج م��ن بغ��دادي 
ترف�شه��ا  للمدين��ة  للتح��ول  وتوؤ�ش���س 

عائلته بعد وفاته.
ه��ذه النماذج تقدم بقوة رغبة الندماج 
التي تفيد يف دف��ع معنوي للذوات؛ الأم 
وابنته��ا، ومتث��ل املدينة قم��ة التطرف 
مبا يق��ع على هذه احليوات م��ن الإلغاء 
ت�شحيته��ا  م��ن  الرغ��م  عل��ى  والرف���س 
بن�شيجه��ا الذي من املمكن ان يحق��ق لها موئال من 
ال�شكين��ة. وباملح�شل��ة تكر���س عالق��ة ه��ذه الذوات 
القطيع��ة بال �شفق��ة �ش��واء يف عالقات ه��ذه الذوات 
ببع�شه��ا البع�س، كما يف هج��ر الأب لالأم بعد ق�شة 
ح��ب عنيفة، اأو رف�س اأهل ال��زوج اإيواء الزوجة التي 
تنتمي لأ�ش��ول من غري طبقتهم كما يف حال اجلدة، 
والعالق��ة املتوترة ب��ني الأم وابنته��ا التي مل تنفتح 

على الأ�رساراإل على فرا�س املوت.
املثقف وحتدي الأزمات الجتماعية

يف رواية)العي��ون ال�ش��ود( ملي�شل��ون ه��ادي تك��ون 
الطبق��ة املتو�شط��ة وحيها الذي تاأكل��ه طبقة جديدة 
م��ن الطفيليني، هي املحو، فرتاقب التحول الذي طراأ 
عل��ى حيوات اأبطالها عندم��ا اأ�شبحت حم�س ذاكرة، 
و�ش��يء ينتم��ي مث��ل اأ�شي��اء اأخ��رى اإىل زم��ن ما�س 
ظل��ت الرواية حتتف��ي به، ت��وؤرخ الرواية ل�شمحالل 

نا�رسة ال�شعدون 

احمد �شعداوي
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ه��ذه الطبقة واندحاره��ا منذ الثمانيني��ات، لتنتهي 
بغي��اب تت�ش��اوى في��ه اقت�شادي��ا واجتماعي��ا م��ع 
الطبقة امل�شحوقة يف الت�شعينيات، ومتخلقة بالكثري 
م��ن قيمه��ا يف التغال��ب واخت�شار احلي��اة بالرزق، 
عندم��ا تتخلى عن قراءة الكتب، وعن ارتياد امل�رسح 
ع��ن  الر�شام��ة ميام��ة تعج��ز  وال�شينم��ا، وبطلته��ا 
ال�شم��ود، فتتح��ول اإىل اأهون ال�رسين وه��و الإذعان 

ملا حولها.
الن�ش��اء يف الرواية اأكرث �شكيمة و�شربا على مواجهة 
التحدي��ات اجلدي��دة للحي��اة يف حني الرج��ال فيها 
اأك��رث ا�شتع��دادا للتح��ول م��ع النم��ط اجلدي��د، ويبدو 
ق�شوته��ا على الرج��ال اأ�ش��د، لذا جتد فيه��م املهاجر 
وي��رتك حمبوبة)حبي��ب ميام��ة(، والأ�ش��ري يف اإيران 
ال��ذي يع��ود بع��وق نف�شي)خطي��ب جن��ان(، والآخر 
املتح��ول اإىل مندمج حقيقي مع القيم التي يفر�شها 

احل�شار)مثنى(.
الأ�شي��اء تتبدى بعني املراأة التي ت�شم رائحة املاأ�شاة 
وتراق��ب كل �ش��يء بحذر، فهي الت��ي تكن�س خملفات 
اخلري��ف م��ن اأوراق م�شف��رة، ومت�ش��ح غب��ار ال�شور 
وتكت�ش��ف ك��م امل�شاحات الت��ي تقطن خل��ف ال�شور 
املرفوع��ة م��ن اجلدار بي�ش��اء ونا�شع��ة، فهي �شور 
اآخري��ن ي�شتع��ادون من املا�ش��ي يف مواجهة القائم 

الذي مثله عموم اجلدار.
لذا تكون لوحة ميامة)بطلة الرواية( بكرنفالها متثل 
كل ه��ذا اخللي��ط- ال��ذي �شار اأم��را واقع��ا- عندما 
جمع��ت عل��ى القما�س عب��د الك��رمي قا�ش��م وي�شتعاد 
يف غ��ري زمانه، وه��و الزمان ال�شعب��وي، وكانت فيه 
العامة يف املقدمة ولها احل�شور الفاعل يف خطابات 

الآخري��ن اأو يف التخاطب معها، وهو يقف خلف عبد 
احللي��م حافظ ال�شوت الذي �ش��دح بقوة ليمالأ فراغا 
بعد نك�ش��ة حزيران ليعو�س اخل�شارة الفادحة، وعبد 
ال�شالم النابل�ش��ي الذي يحيل لنقالب املوازين التي 
تق��ود اإىل ال�شخري��ة، وكل منه��م ميث��ل حت��دي الأمل 

بطريقته اخلا�شة وبحياته املعرو�شة لالآخرين.

الراوي المثقف المه�جر الع�ئد للوطن

يف رواية)�ش��رية ظ��ل( لن�ش��ال القا�ش��ي مفتتحه��ا 
ال��راوي املراأة العائدة من اخل��ارج حمملة بحقائبها 
الت��ي ل��ن تك�ش��ف ع��ن اأ�رساره��ا و�شرتكنه��ا جانبا، 
لتدخ��ل بي��ت العائلة الق��دمي يف حي بغ��دادي، واأول 
م��كان ترغب فيه وحتر�س عل��ى فح�شه هو املكتبة 
الت��ي �شغل��ت اإحدى الغ��رف، فتجد خمطوط��ا تنف�س 
غباره لتدخل عامل تاري��خ العائلة اخلليط من اأعراق 
وطوائ��ف، تنتم��ي لأماك��ن �شحيق��ة يف الق��دم م��ن 
اأق�ش��ى �شمال العراق اإىل و�شط��ه يف ترحال يبدو اأن 
امل��كان هو املح��دد لهويتها، ولأن��ه مت�شامح فهو ل 
ي�شتف��ز واحليوات تب��دو اأنها بال ملم��ح تاأتي به قبل 
اأن تقط��ن في��ه، وذلك مالئم جدا ل�شتع��ادة التاريخ، 
فه��و مث��ل الذاك��رة اأحيانا ميك��ن اأن ي�شتع��اد مهذبا 
م��ن كل املنغ�شات، ذاكرة احتفالي��ة باملا�شي ولذا 
يح���رس الع��راق بن�شيجه املتعدد؛ م��ن العرب والكرد 
والعثماني��ني واليه��ود، وقاع احلي��اة ونخبتها وكل 
منهم يك��ون مكمال للحكاية، خا�شة، والرواية تكتب 
بواقعية �شحرية تريد اأن جتمع كل �شيء من تفا�شيل 
وال�شح��ر،  وامل���رسب،  امللب���س،  اليومي��ة؛  احلي��اة: 
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واخليان��ة، والنتق��ام، ون�ش��اء م��ن اأزم��ان �شحيق��ة 
منه��ن املخدرة يالحقها الطامع��ون اأو التي تفرت�س 
الطري��ق اأو تغ��وي الدروي�س، وعقائد ومل��ل، وعوامل 
اأ�شطوري��ة، وم��كان ميتد للبدائية حي��ث الكهوف اإىل 
و�ش��ف ط��رز البن��اء احل�رسي��ة، وهند�ش��ة الف�شاء، 
والأبع��اد، ويجتمع العراق فيها من زمن العثمانيني 
اإىل عراق الت�شعينيات وما بعدها، هذا الهاج�س الذي 
تختف��ي فيه الهويات الفرعية ينا�شب العراقي املطل 
م��ن اخلارج عل��ى وطن��ه، وللعائد م��ن املهجر الذي 
يق��دم يف الغال��ب تن��ازلت لهوية امل��كان املقيم اأو 
يعود با�شطدام لهويت��ه الأ�شلية لذا يحتفظ ب�شورة 
لوطن��ه يحاول اأن يكر�شها، وما حمله معه من اأمكنة 

اأخرى ج��رده يف احلقيبة التي كانت ثقيلة 
واحتاجت من ي�شاعد يف نقلها لكنها ظلت 

مركونة.
لكن جيل الرواية الأخري من متعلمي اأوائل 
القرن املا�شي ي�شتقر ببغداد، وتتبدى منه 
كف��اح احلياة اأكرث م��ن التك�شف عن هوية، 
فالهوي��ة حتت��اج ال�شط��دام لتف�ش��ح عن 
ماهيته��ا، ال�شط��دام الذي غيبت��ه الرواية 
ب�شوته��ا الذي ين��زع للتاريخ فه��و يدخل 

عامل اآخرين بالتاأكيد.
ه��ذه الإطالل��ة التي يق��وم به��ا العائد من 
املهجر تقاب��ل ثقافة الع��رتاف بالتاريخ 
وجتاهل القائم، وهي ل تتحدث عن اأماكن 
املهجر)الت��ي ظل��ت ماأ�ش��ورة يف احلقيبة( 
فه��و غري معن��ي بالنحت فيه��ا، وهذا جزء 
م��ن ���رساع ثقافة داخ��ل وخ��ارج العراق 

ال��ذي اأخ��ذ ف�ش��اء تخويني��ا يف اأحي��ان كث��رية قبل 
ني�شان 2003 وبعده.

المثقف العراقي في نسيج مغ�ير

تق��دم رواية حوراء النداوي)حت��ت �شماء كوبنهاكن( 
اأوربي��ة يف  مدين��ة  �شم��اء  عراقي��ة حت��ت  م�شائ��ر 
���رساع الهويات، وهو ���رساع يتجلى ببعده الثقايف 
بالتاأكي��د. البطلة في��ه هدى املول��ودة يف الدمنارك 
لوالدين عراقيني هاجرا م��ن العراق يف ال�شبعينيات 
ب�شب��ب ال�شطهاد ال�شيا�شي، حتاول الندماج بهوية 
دمناركي��ة ول يعيقه��ا ال�شط��دام بفتى م��ن عائلة 
متع�شب��ة �ش��د املهاجري��ن يف املدر�شة 
ع��ن ه��ذه القناعة، لكن البل��وغ يف العمر 
ي�شعه��ا يف مواجهة مع اأمها التي تطلب 
منها اأن تلب�س غط��اء الراأ�س)الإي�شارب(، 
هذه الأم التي كانت فر�شة لقائها بالأب 
هي احلماية الت��ي قدمها لها وهي �شابة 
من مطاردة ال�رسطة يف اأحد اأحياء بغداد 
الق�شري)املينيج��وب(.  لبا�شه��ا  ب�شب��ب 
يف املنف��ى تتحول ه��ذه الأم اإىل ملتزمة 
يف)امللب���س،  تتجل��ى  اإ�شالمي��ة  بهوي��ة 
واحلجاب، واحلر���س على �شماع القراآن، 
وتعلي��ق الآي��ات القراآنية عل��ى اجلدران، 
وح�شور املجال���س الدينية( ومل يكن كل 
ه��ذا ب�شب��ب لقاء عائل��ة اإيراني��ة متزمتة 
تاأت��ي للمهج��ر ذاته فقط، ولك��ن يبدو اأن 
الأهل يغ��ريون قناعاته��م ويتخلون عن 

بتول اخل�شريي 

هدية ح�شني 
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مبادئهم يف �شبيل قيم اأخالقية قد يخرقها اأولد يف 
العائل��ة حتديدا، وبالتاأكيدم��ن البنات، وهذه م�شكلة 
اأك��رث املغرتب��ني امل�شلمني ل��ذا يت�رسف��ون بازدواج 
لفت قدمت��ه الرواية يف اأكرث م��ن جيل يف ا�شطراع 

الهوية:
- الأم املتحررة الي�شارية يف مقتبل عمرها كما يبدو 
ث��م املنكفئة اإىل هويتها الإ�شالمية يف املنفى والتي 
�شتتعامل بازدواج، مرة مع معتقدات �شمحت يف يوم 
ما اأن تت�شاهل فيها مع نف�شها اإن مل تكن راف�شة لها، 
واأخ��رى يف التعامل بني الول��د الذي تركته يت�رسف 
بحرية يعي�س مث��ل اأي اأوربي والقيود التي و�شعتها 

للبنت يف مواجهة امل�شاكل نف�شها.
- البطل��ة هدى وه��ي اأك��رث عقالنية، لكنه��ا عا�شت 
ال�شط��راب بق��وة م��ن خ��الل املواجه��ة حولها بني 
هويتني، ف�ش��ال عن املراقبة والإطالل على الآخرين 
وه��و م��ا يعطيه��ا اإياه �ش��وت ال��راوي وه��ي تكتب 
ف�ش��ول ق�شتها، فتك��ون بالتاأكيد عر�ش��ة للمراجعة 

والتهذيب.
- زين��ة املولودة اأي�شا لعائل��ة عراقية يف الدمنارك 
مثل��ت من��ط ال�شاب��ة املتح��ررة � بالن�شب��ة جلماع��ة 
املهاجري��ن � الت��ي اندجمت ب�شال�شة م��ع ما حولها، 
لك��ن مل يكن ذلك بغ��ري نظر الآخرين له��ا بالبتذال، 
ف��ال ميكن لأح��د اأن يعرتف ب��اأن ذلك ه��و ال�شحيح، 
ومن دون حماكم��ة ذلك مبرجعيات من غري الف�شاء 
املعا�س، وهي النموذج ال�شد للبنت املهذبة امللتزمة 

التي اأرادتها الرواية لهدى.
- املرتج��م الق��ادم بهج��رة تالي��ة وال��ذي ا�شتعانت 
ب��ه الرواية ليك��ون �شوت ذاكرة ت�شتع��اد من العراق 

بتفا�شي��ل ل متتلكه��ا ه��دى التي مل تر الع��راق اأبدا، 
وعائلته��ا منقطع��ة عن��ه منذ زم��ن لي���س بالقريب، 
فه��و املهاج��ر م��ن موج��ة تالي��ة ميتل��ك معلومات 
قريب��ة اأو طازج��ة، وليمثل بعد ذل��ك ق�شة حب هدى 
وه��ي حبه��ا لوطنها ال��ذي احتاجته ليه��ذب الهوية 
اجلدي��دة، فقد عر�شت عليه روايته��ا ليكون مرتجما 
ومنقحا ليدخلها �شوتا اأ�شا�شيا فكاأن الوطن مل يغب 

باملح�شلة لديها ول يكتمل اإل بالداخل واخلارج.
املميز اأن الرواية تتحدث عن هو�س الهوية والت�شادم 
فيها ب�شوت اجليل الثاين، وهم من اأبناء املهاجرين 
املولودين يف املهجر، وال�شباب من القادمني بهجرة 
تالي��ة يف الت�شعيني��ات، انفتاحه��م وانغالقه��م على 
املجتمع��ات امل�شيفة التي متن��ح الهوية اأي�شا بحق 
الإقامة، م��اذا ياأخ��ذون وماذا يرتك��ون وازدواجية 
الآباء الذي��ن ت�شتيقظ هويتهم القدمية ملجرد اأبوتهم 
لبن��ات، لأنهم مت�شاهلون كث��ريا بل ل تقلقهم الهوية 

كثريا عندما يكون الأبناء من البنني.

خلصة
ه��ذه القراءة حاول��ت اأن تطل على الرواي��ة العراقية 
م��ن خ��الل جمموع��ة م��ن النم��اذج كان��ت اأغلبه��ا 
ن�شوي��ة، لي���س بق�شد الق��راءة الن�شوية لك��ن يبدو اأن 
امل�شادفة جعلتها منهمكة بتحولت العراق اجلديدة 
يف ف�شائه��ا الثقايف، ويبدو اأن اإ�ش��كال الهوية كان 
الأب��رز فيها، ف�شال عن ر�شد حتولت طبقة )تدوزن( 
غالبا املجتمع��ات، وهي التي حتاف��ظ على التقاليد 
احل�رسي��ة ومتده��ا بفاعلني جدد دائما ه��ي الطبقة 

الو�شطى.
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مدخل

على  العربي  عر  ال�شِّ يف  قارا  مو�شوعا  املدينة  تعدُّ 
"فزع  اإىل  امل�شادر  اأ�شارت  اإذ  الع�شور؛  خمتلف 
التي  النُّدوب  وعلى  املدين،  كل  ال�شَّ من  عراء(  )ال�شُّ
خلفتها املدينة")1( فيهم؛ اإذ جندهم ينفرون منها، 
ومّما  احل�رس،  حياة  على  البداوة  حياة  ويف�شلون 
�شاعرة  بحدل  بنت  "مي�شون  اأن  امل�شادُر  ذكرته 
بدوية تزوجها معاوية، ونقلها اإىل حا�رسة ال�شام؛ 
والوجد  احلنني  من  واأكرثت  الغربة،  عليها  فثقلت 
اإىل حالتها الأوىل، وعربت عن ذلك �شعًرا يف اأبيات 

م�شهورة من بينها:
لبيت تخفُق الأرواُح فيِه   اأحبُّ اإيلَّ من ق�رٍس منيف)2(
باملدينِة  ال�شاعِر  �شيَق  توؤكُد  اأخرى  اأمثلة  وهناك 
مع  تن�شجم  وهدوءا،  �شفاء  اأكرث  حياة  اإىل  ونزوعه 
روحه احلاملة باحلرية واحلب. ويبدو اأن ذلك ين�شجم 

وتنفُر  الجتماع،  اإىل  متيل  التي  الإن�شان  حياة  مع 
مو�شوعة  هذه  �شارت  لذلك  واجلفاِء؛  دوِد  ال�شُّ من 

قارة يف �شعر الغزل العربي.
وقد برزت املدينة يف �شعرنا املعا�رس ب�شكل كبري، 
حتى ُعدْت فكرًة معا�رسًة، ارتبطت بالقرن الع�رسين 
ومنجزاته؛ لذلك ل ميكن للباحث اأن يف�شَل بني بروز 
فكرة املدينة يف ال�شعر العربي املعا�رس، والنفتاح 
على الثقافة الغربية. وميكن العودة اإىل �شعر بودلري 
رها يف هيئِة امراأٍة عاهرٍة، ف�شاًل عن  لرنى كيف �شوَّ

�شور اأخرى اقرتنت بها)3(. 
ال�شعراء  مواقَف  اإنَّ  القول:  من  مينع  ل  ذلك  لكن 
الغربيني ل تختلُف كثريا عن �شعراء العرب؛ ذلك لأنَّ 
منها،  املوقف  هو  يختلف  ما  لكن  واحدة،  امل�شاعَر 
اأن جتّره املدينة على ال�شاعر النازح من  وما ميكن 
املدينة  بروز  من  ن�شتغرب  ل  لذلك  اإليها،  الريف 

بو�شفها مو�شوعا �شعريا 

المدينة الحلم في شعر السياب

.د. ج�سم حسين الخ�لدي
أ
ا
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يعي�ُس  ل  "فالعربيُّ  عراء  ال�شُّ اأعماق  اأبعاده يف  ترك 
�شكاًل من احلياة خارج احلياة")4(.

المدينة في شعر السي�ب

ل�ش��ُت هن��ا ب�ش��دد متابع��ة ت�ش��ّكل �ش��ورة املدين��ة 
ع��ر العرب��ي؛ ب��ل بتط��ور �شورته��ا يف �شع��ر  يف ال�شِّ
ال�شياب، وتطور موقفه منها، وما ي�شمره من اأن�شاق 
اجتماعي��ة و�شيا�شي��ة وثقافي��ة، جعل��ت من��ه مثال 
ُيقت��دى ب��ني اأقرانه وجمايلي��ه؛ اإذ اإن��ه كّر�س �شورة 
املدين��ة املبغى، واملدينة ال�شياع، حتى اأنَّ ق�شائده 
جاءت معنونًة بح�شب هذه ال�شورة:)مدينة ال�شياع( 

و)مدين��ة ال�رساب( و)مدينة بال مط��ر(. ف�شاًل عن اأنَّ 
�شخ�شيات��ه جاءت عل��ى �شاكلة )املوم���س العمياء(، 
و)حفار القب��ور(، و)املخرب(، وه��ي كلها �شخ�شيات 
��ة كانت املدينة �شببا يف �شياعها وتخليها عن  مدنيَّ
القي��م التي تربت فيها، كاملوم�س التي كانت �شحية 
له��ا. ولعل �شرب اأغ��وار ه��ذه ال�شخ�شي��ات الهام�شية 
يف�ش��ُح عن مدى حقيقة املدين��ة التي و�شعت هوؤلء 
اأم��ام م�شائ��ر م��ا كان��وا لي�شل��وا اإليها، ل��ول العوز 
والفاقة والتخلف؛ فقد كان نق�س املال يدفع احلفار 
اإىل التمن��ي ب��اأن ي�ش��ود الدم��ار يف املدين��ة، حت��ى 
ي�شتطي��ع اأن يحيا مثل الآخرين، وميك��ن روؤية الأمر 
نف�ش��ه يف موق��ف املخ��رب، فه��و يع��رتف يف م�شتهل 
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الق�شيدة باأنه يعي خطورة عمله الذي ل يختلف عن 
اأيِّ �شيٍء يوؤدي اإىل الدمار، لذلك فهو ل يتوانى من اأن 
يقرن��ه بعمل البغي، بل رمبا هي اأعفُّ منه، وهو غري 
مهتمٍ  مب��ا يكابده الإن�شاُن العربيُّ يف اأماكَن كثريٍة. 
فاملخرُب يخلع عليه كل ال�شفات الذميمة؛ فهو الغبي، 

واحلقود، اإىل اجلانب ال�شفات النقي�شة)5(:
اأنا ما ت�شاء: اأنا احلقرْي

�شّباُغ اأحذية الغزاة، وبائع الدم وال�شمري 
للظاملني. اأنا الغراب 

يقتات من جثث الفراخ. اأنا الدمار، اأنا اخلراب!
�شفة البغي اأعفُّ من قلبي، واأجنحة الذباب 
اأنقى واأدفاأ من يدي. كما ت�شاء... اأنا احلقري!

لق��د اأدان املخ��رُب املجتم��َع؛ اإذ اإنه يغ���سُّ النظر، عن 
اأفع��ال الرجال؛ ب�شبب النزع��ة الذكورية التي تتحكم 
باملجتمعات ال�رسقية، يف حني اأنها ت�شع املراأة يف 
به��ة، على الرغم  قف���س الته��ام ولو على �شبي��ل ال�شُّ
من اأنَّ بع���سَ اأفعاِل الرِّجال ل تقلُّ خطورًة عن عمِل 

املوم�س نف�ِشها، وقد تزيُد على اأفعاِلها.
للمدين��ة  ال�شي��اب  ر�شمه��ا  الت��ي  ال�ش��ورة  تل��ك  اإن 
ول�شخو�شه��ا، فوتت الفر�شة علي��ه يف خلق اأ�شاطري 
خا�ش��ة باملدين��ة على غ��رار الأ�شاطري الت��ي خلقها 
ال�شاعر يف القرية، وهو الذي جعل )جيكور/ القرية( 
ا للمدينة احلل��م التي يبحث عنها،  مع��ادًل مو�شوعيًّ
اأو اأن��ه قد اأمّد ب�رسه اإىل املا�ش��ي ليبحث عن مدينة 

احللم.
كم��ا اأجد م��ن املفيد الق��ول اإن ال�شاعر وعل��ى الرغم 
من عم��ره الق�شري ن�شبّيًا ق��د زارعوا�ش��َم عديدة؛اإما 
للم�شاركة، اأو للعالج،لكنها مل تفلح يف اأن متحو ذكر 

قريت��ه جيك��ور، فلم حت�رس لن��دن اأو باري�س اأو روما 
اأو الكويت اأو ب��ريوت اإل بو�شفها اأماكن ت�شاعد على 
ق��ول ال�شعر؛ ولك��ن ل ت�شلح اأن ترتق��ي اإىل اأن تكون 
رم��زا �شعرّيا على غرار جيكور. وهو اأمر قد جنده عند 
�شعراء اآخرين؛ اإذ يوظفون اأجواء املدينة وما تكتنفه 
ة؛ لذلك بقيت  من م�شاهداٍت يف مو�شوعاتهم ال�شعريَّ
مدين��ة احللم عند ال�شياب ل تتجاوز حدود جيكور اأو 
م��ا تذخ��ره ذاكرته من �ش��ور ملدٍن تاريخي��ٍة ارتقت 
اإىل م�ش��اف الأ�شط��ورة. لذل��ك �شيك��ون م��ن اأهداف 
ا تق��دم هو البحث عن مالمح  ه��ذه الورقة؛ ف�شاًل عمَّ
املدينة احللم التي تكتنزها خميلته، ومل ت�شتطع مدٌن 

زارها، من اأن تكون بديال عنها.

بغداد.. المدينة الحلم

اإن �ش��رب اأغ��وار البداي��ة ي�شري ول��و قلي��ال، اإىل اأن يف 
البواك��ري كان��ت بغ��داد هي املدين��ة احلل��م بالن�شبة 
لل�شي��اب، فق��د ك�شف��ت ق�شيدت��ه )امل�ش��اء الأخ��ري( 
املكتوب��ة بتاري��خ 1944/2/16 �شيًئ��ا مم��ا كان 
يح���سُّ به وه��و يهمُّ مبغ��ادرة القري��ة، واإن كنا نرى 
فيها�شبياني��ة كال�شيكي��ة يف اإط��الق العب��ارات اأو 
الرتاكي��ب اجلاهزة،حيث ميك��ن اأن توؤ�رس جوانب من 
قل��ق ال�شاع��ر حيال م��ا يلق��اه يف املدين��ة. فاملراأة 
الع��ذراء هي املعادل املو�شوعي للقرية، اأي املعادل 
املو�شوع��ي حلي��اة الدع��ة والهن��اء. فه��و يبدوؤه��ا 
بالق�ش��م برب ال�شم���س األ تتعجل الرحي��ل، ويختمها 
بالتمن��ي باأن يزداد عمر اليوم الأخ��ري �شاعة ليزداد 

عمُر و�شاِله. وهو ما جت�ّشد يف قوله)6(:
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لي /لعل��ي اأراها قبل  ب��رب الهوى يا �شم���ُس ل تتعجَّ
�شاع الرتّحِل

كذل��ك م��ا ك�شفت��ه لحق��ًا ق�شي��دة )اللق��اء الأخ��ري( 
املكتوبة بتاريخ 1948/11/3، بال�شكل اجلديد؛ اإذ 

َر فيها اليوم الأخري يف قريته)7(: �شوَّ
هذا هو اليوم الأخري؟!

واح�رستاه! اأت�شدقني؟ األن تخفَّ اإىل لقاء؟!
هذا هو اليوم الأخري فليته دون انتهاء!

ليت الكواكَب ل ت�شرُي 
وال�شاعة العجلى تنام على الزمان فال ُتفيق! 

خلفتني وحدي اأ�شري اإىل ال�رساب بال رفيق.
وخال�ش��ة الق�شيدة:اإنه �شمنه��ا بع�س ما متلَّكه من 
خوٍف م�شحوٍب بحزٍن عميٍق عرب عنه ب�)واح�رستاه(، 
وم��ا هذا اخلوف اإل من املجهول الذي ينتظره، وعرب 
عن��ه بال�رساب، وهو و�شف اعت��اد ال�شاعر اأن يخلعه 
على املدين��ة، وهو اأي�شًا عن��وان لق�شيدة له )مدينة 

ال�رساب(.
ف�شال ع��ن ذلك،اأ�شري اإىل اأن ّق�شي��دة )اللقاء الأخري( 
واإن ج��اءت عل��ى ال�شكل اجلدي��د اإل اإن النف�س القدمي 
م��ازال ي�شيط��ر عليها، فال يجد الق��ارئ بونًا �شا�شعًا 

بينها وبني ق�شيدة )امل�شاء الأخري(!
وق��د ظلت تل��ك الروؤي��ة مهيمنة فيما كت��ب بعد ذلك، 
ومل ن��َر اأي اأث��ر للمدينة في��ه، فقد ظلَّ يوؤك��د "حنينه 
الدائ��م اإىل اجلن��وب، حي��ث القري��ة – جيك��ور والأم 
والنخيل واحلقل الذي متوج به ال�شنابل، حتت اأ�شواء 

الغروب")8(.
وميكن للباحث الوقوف على عدد من ق�شائد ال�شياب 
ليتاب��ع تطور موقفه من املدين��ة والقرية معًا. ولعّل 

ق�شيدت��ه )ال�ش��وق الق��دمي( الت��ي "تنقل اإلين��ا مزايا 
ال�ش��كل اجلدي��د وعيوب��ه مع��ًا يف تل��ك املرحلة")9( 
تف�شح عن موقٍف مبكٍر لل�شاعِر من املدينة؛ فقد اأ�شار 
اإح�شان عبا���س اإىل اأّن"ال�شوق هنا يرمز اإىل املدينة، 
ذلك اأن الغريب قد �شاع يف ال�شوق، اأي يف املجتمع، 
مبعن��ى اأنَّ ال�شوق هو معادل مو�شوعي للمدينة التي 
تق��رتن عن��ده بال�شياع، وه��ي لي�ش��ت املدينة احللم 
ل��دى ال�شي��اب، وقد �ش��ار ه��ذا املوقف م��ن املدينة 
و�شفًة جاهزًة عند اأكرِث �شعراِء احلداثة. فالبياتي يف 
ق�شيدته )�شوق القري��ة( ي�شور العائدين من املدينة 
وه��م ي�رسخون مما �شاهدوه م��ن اأحوالها ويلوذون 

بحمى قريتهم")10(. وهذا املوقف مرده اأمران:
اأحدهما: وقوع معظ��م ال�شعراء، �شعراء احلداثة، حتت 
تاأث��ري ال�شع��ر الغرب��ي، ومواق��ف ال�شع��راء الغربيني 
م��ن املدين��ة، فباري�س مل ترد يف ال�شع��ر "اإل مقرتنة 
بال�شع��ور بال�شي��اع والغ��رتاب والعزل��ة واجل��دب 
الروح��ي، ومل جنده��ا اإل عل��ى اأنه��ا تل��ك املدين��ة 
اخلاطئة)11(.فه��ي يف �شع��ر بودل��ري "لي�ش��ت �شوى 
ع��امٍل ميت مقرف، اإنها ذات وج��ه مزعج ل يبعث اإل 
على القل��ق وال�شع��ور بالياأ�س، والإح�شا���س بالغربة 
والعزل��ة، ويدف��ع بالنف���س اإىل البح��ث امل�شن��ي عن 
ع��امٍل مث��ايّل تتخل���س في��ه من وق��ع ه��ذه املدينة 
الك��ربى التي تفي�س رعبا وقبحا وعمقا وترتدى يف 
مهاوي الرذيلة ووحل اخلطيئة")12( وتتحول عنده 

يف النهاية اإىل مبغى كبري.
والآخ��ر: موق��ف ال�شع��راء النازح��ني م��ن الريف اإىل 
املدينة، فه��م مل يتخلَّ�شوا من تلك النظرة ال�شوداوية 
للمدينة، فقد قرنوا القرية بالنقاء، واملدينة بال�شياع 
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والري��اء والزيف. ف�شاًل عن اأنه��ا تقرتن دائمًا لديهم 
بذكريات الطفولة وظالل النخي��ل والرباءة،كما اأنها 
متث��ل حواجَز قويًة لهم مبواجه��ة احلا�رس، واحلنني 
الدائ��م اإىل املا�شي ب��كلِّ ما يحمل من قي��ٍم واأ�شالٍة 

ونقاٍء.
وبالع��ودة اإىل ال�شياب، فهو ل يتورع من رفع �شوته 
يف تعري��ة املدينة، مبا ت�شمُّ من ن�شاء الهوى اللواتي 
كّن��ى عنهنَّ ب�)احل�ش��ن الأجريا(، والرج��ال العاطلني 

من �شحاذ وغريه. اإذ يقول)13(:
ح�شناء تلك هي املدينة فاتبعيني كي ن�شريا

بني الن�شاء اجلائعات فرنقب احل�شن الأجريا
بني الرجال العاطلني اإىل الهالك لهم دبيب 

ما بني �شحاذ يئن وبني ملتاعٍ يلوب
اإن ال�شياب، ومع مرور الزمن، تخل�س من تلك النظرة 
التقليدية التي �شاحبت��ه يف ق�شائد )دجلة غ�شبى( 
و)اإىل ح�شناء الكوخ( و)رث��اء فالح( و)غادة الريف( 

و)قاتل اأخيه(.
فعلى الرغم من اأن الدللة يف هذه الق�شائد اأكرث �شعة 
م��ن دللة املدينة، فهي قد حتيل اإىل دللة )الوطن / 
الأغ��الل( – كما ذهب ك��رمي امل�شع��ودي)14(، لكن 
اأن  ميك��ن  الباح��ث 
ت�شوي��ر  يف  يلم��ح 
املدينة كّل ما يقرتن 
�شي��اع  م��ن  به��ا 
وت�شكع ولهو، وميكن 
)الك��وخ(  يك��ون  اأن 
مو�شوعي��ا  مع��ادل 
الق�رس  حيث  للقرية، 
ل  د ملع��ا ا ه�������������و
للمدينة،  املو�شوعي 

يقول ال�شياب)15( :
النائمني على احلرير 
وحوله�����م /�ش�����عب 
م�راقده عل�ى الغب�راِء

التاركني ل�ك�لِّ ك��وٍخ 
اآه���ًة /ول��كلِّ ق���رٍس 

�شحكة ا�شتهزاِء
بيت ال�شاعر ال�شياب يف جيكور، بعد ترميمه . 
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ال�شارق��ني م��ن الر�شيع واأمه / )لبن��ًا( ل�ك����لِّ ن�اب�ح 
وج�راِء

ال�شالب��ني من الع��ذارى ب�شمًة /ذاب��ت فكانت )ملعًة( 
حل�ذاِء

وا�ش��ح – هنا – اأن وع��ي ال�شياب ال�شعري والثقايف 
ما زال يف بداية ت�شكله، يتلم�س خطاه باأناة و�شكينة، 
فق��د لّفته "روؤية تقليدي��ة �شاذجة �شاعدت على جعل 
الق�شيدة اأق��رب اإىل اخلطابات ال�شيا�شية التي ت�شعى 
اإىل اإلهاب احلما�شة منها اإىل ال�شعر")16(. لذا مل يبُد 
لق��ارئ ال�شي��اب اأنها ت�شم��ُر اأن�شاقا ثقافي��ة معينة، 
واإمن��ا هي تعب��رٌي لروؤي��ٍة �شيا�شيٍة مّل��ا تتو�شح بعد؛ 
لك��ن �رسعان م��ا تخل�س من تل��ك الروؤي��ة التقليدية 
يف نتاج��ه الذي ُعدَّ بداية حرك��ة التحديث يف ال�شعر 

العربي.

المدينة في البعد االجتم�عي

يف ق�شيدة )املوم�س العمياء( عالج ال�شياب مو�شوعًا 
مدنّي��ا بامتياز؛ وذلك اأن البغاء مفرٌز مدينيٌّ والبغّي 
اإحدى لعن��ات املدين��ة)17( خمتارا بطل��ة ق�شيدته 
فالحة من جيكور كانت ت�شتقي املاء من نهر بويب، 
راحت �شحية للمدينة، وهو يريد ف�شح عهر املدينة، 
وما ميكن اأن جتره على الوافدين اإليها، بو�شفها لياًل 

وزيفًا وعمى)18(:
من اأيِّ غاب جاء هذا الليل؟ من اأيِّ الكهوف؟

من اأيِّ وجر للذئاب؟
من اأي ع�س يف املقابر دفَّ اأ�شفع كالغراب؟

"قابيل" اأخِف دم اجلرمية بالأزاهر وال�شفوف

َمه  لقد اأ�شفى ال�شاعر عمى املوم�س على املدينة، وعمَّ
عل��ى الأحي��اء الذي��ن يعي�ش��ون فيه��ا، وظل��ت دللة 
العم��ى ت��الزم املدين��ة؛ ذل��ك اأنَّ النا���َس "مب�رسون 
�ش��كال، ولكنه��م عم��ي يف الب�ش��رية، فورث��ة الأعمى 
ل يرث��ون غ��ري العم��ى")19( لك��ن م��ا يوؤاخ��ذ عليه 
يف ه��ذه الق�شيدة اأن��ه ربط حياة املوم���س بالبغاء، 
وجعل��ه النتيجة احلتمي��ة لهذه املراأة، كم��ا اأنه ربط 
ه��ذه الق�شي��ة باجلان��ب الجتماعي، نع��م، قد يكون 
الف�شاد الجتماعي من بني اأ�شباب البغاء، لكنه لي�س 
كّل الأ�شب��اب، اإذْن "احلتمية الجتماعية طارئة ذات 
طاب��ع اجتماعي موقوت، كالق��وة وال�شعف، والغني 
والفق��ري، وه��ي من احلتمي��ات التي ت��زول اإذا تدخل 
العق��ل الإن�ش��اين بالإ�ش��الح، ولي�شت حتمي��ة قدرية 
كاملوت واحلي��اة، فهي لي�س �رسبة لزب، واإمنا هي 

مرتبطة بالزمان واملكان والأفراد")20(.
يق��ف وراء موقف ال�شياب هذا من )املوم�س العمياء( 
م��ا تذخ��ره ذاكرت��ه القروي��ة م��ن ثقاف��ٍة اجتماعيٍة 

را�شخٍة، ل ميكن اأن يتخل�س من هيمنتها ب�شهولة.
لق��د درج املجتم��ع على اإلق��اء اللوم عل��ى املراأة من 
دون حما�شب��ة الرج��ل اأو املجتم��ع ال��ذي دفعها اإىل 
دخ��ول ع��وامل البغ��اء؛ فهو م��ا زال يوؤم��ن مبقولت 
اجتماعية جاهزة من مثل )العرق د�شا�س(، وغريها، 
ول يعطيها فر�شة ملراجعة الذات وامل�شاحلة معها، 
ومن ثمَّ امل�شاحلة مع املجتمع والتماهي معه، فمن 
ح��ق املوم���س اأن حتقد عل��ى النا�س، وهو م��ا اأف�شح 
عن��ه ال�شي��اب يف املقط��ع الأخري م��ن الق�شيدة على 
هم اأبوها  ل�شانه��ا؛ اإذ راحت ت�رسد ماأ�شاته��ا، حيث اتُّ
بال�رسق��ة، لتجرب على مغادرة القري��ة، والذهاب اإىل 
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املدينة، بحثًا عن لقمِة عي�ٍس، لكنها مل حت�شل عليها 
اإلمقابل �رسفها، ولذل��ك فمن حق "�شليمة" اأن حتلم 
يف بي��ت وزوج يع��ود اإليه��ا اآخر النه��ار، حامال يف 
يديه خبزاً واأمال يف عي�ٍس رغيد، يقول ال�شياب)21(:

يا ليت حماًل تزوجها يعود مع امل�شاء
باخلبز يف يده الي�شار وباملحبة يف اليمني.

لق��د كان ال�شياب واقعّي��ا يف طرِح اأمنية املراأة؛ فهي 
مل حتل��م �ش��وى بحّم��اٍل يحقق لها رغبته��ا يف عي�س 

كرمي.
اإن ال�شاع��ر وعلى الرغم من مغادرته القرية، فاإنه مل 
ي�شتط��ع اأن يغرّيَ موقفه م��ن املدينة، فقد بقيت عنده 
بال مطر، وهو عنوان ق�شيدة كتبها عام 1958، ر�شم 
فيها �شورة للجفاف التي هي عليه )بابل / املدينة( 
وجانبًا من البوؤ�س الذي خّيم على نا�شها و�شوارعها؛ 
اإذ "يتجم��ع ال�شحاب، ولكنه ل ي��وؤول اإّل اإىل تكري�س 
الظالم، فال ينق�شُع ول ينزُل املطر")22(. وهكذا جند 
اأنَّ عالقته مع قريته من العمق والن�شجام، بحيث اإّنه 
مل ي�شتط��ْع اأن ين�شجم، اأو يتناغ��م مع احلياة املدنية 
الت��ي عا�شها، متنقاًل من م��كان اإىل اآخر)23(. ولهذا 

ال�شب��ب �شّم��ن    �شعَره مو�ش��وع القرية وم��ا يتعلق 
به��ا؛ حتى اأن��ه خلق لن��ا اأ�شاط��ري خا�ش��ة بالقرية، 
اأو ه��و ارتق��ى بها اإىل م�ش��اف الأ�شط��ورة؛ لكنه من 
املوؤ�ش��ف مل يفل��ح يف خلق اأ�شاط��ري اأو رموز خا�شة 
باملدين��ة على غرار الرموز الت��ي ابتكرها يف القرية 
وع��دت اإمنوذجا حتديثّيا يف ال�شع��ر العربي احلديث. 
وهو حم��ل ا�شتغراب بع���س الباحث��ني، اإذ اإن �شاعراً 
مثل ال�شياب "ت�شتند �شعريته اإىل غًنى ومعرفٍة كبريٍة 
يف الرتاث، كما ت�شتن��د اإىل معرفٍة هائلٍة وكبريٍة من 
املنجز الغرب��ي مل ينجح يف �شنع اأ�شاطريه الثقافية 
ومرموزاتهوحكاياه عن املدينة التي مل يتناغم معها 
على الإطالق")24(. وهو ما جعل الباحثني ياأخذون 
عل��ى ال�شاع��ر انف�شال اأ�شاطريه ع��ن �شخ�شيته؛ ذلك 
اأن اأجواء الأ�شاط��ري الغربية كانت غريبة ال�شخ�شية، 
بو�شف��ه �شاعَر حملي��ٍة بامتياز. وهو اأم��ر ميكن رده 
ب�شهولة، ذل��ك اأنه عو�س هذا الغي��اب باإبراز اأمكنته 
املحلي��ة غ��ري املعروف��ة وارتق��ى به��ا اإىل م�ش��اف 
الأ�شطورة من قبيل: جيكور، وبويب، ووفيقة، ومنزل 

الأقنان.

رسة.
ب�

ل ال
�شي

شنا
�
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سطورة رم.. المدينة االأ اإ

لع��ل املتاأمل يف ق�شي��دة )اإرم ذات العماد( يدرك اأن 
ف فيها ق�شة "اإرم" معنًى اأ�شطورّيا ذا  ال�شياب قد وظَّ
دللٍة معا�رسٍة؛ اإذ ي�شفي عليها بعدا اإن�شانًيا يجتمع 
في��ه ما هو ذاتي، مع ما ج��اء يف الواقعة التاريخية 
الت��ي تكون��ت من خرب �شمَعُه من ج��دِّه عن م�شاهدته 
جلنة "اإرم" امل�شت��ورة التي ل يراها الإن�شان اإل مرة 
يف كلِّ اأربع��ني عاما، في�شتلهم من��ه روؤية معا�رسة. 
عل��ى الرغم م��ن اأن احلل��م مل يدم طوي��اًل، فقد "فرت 
ه  )مدين��ة ال�شياب( من يديه اأو م��ن يدي جدِّه، ذلك اأنَّ
مل يدِم الطرق على بابها، وا�شت�شلم للنعا�س، فانتهت 

ق�شيدته بهذه احل�رسة")25(.
ويبدو اأن هرَب ال�شاعِر اإىل املا�شي ال�شحيق هو جزء 
من اأزمة كبرية وقع حتت تاأثريها جيل من املثقفني 
العراقي��ني الذين اقرتن��ت لديهم بالزي��ف واخلديعة، 
ولع��ل البيات��ي خ��ري من عرب ع��ن ذلك، ح��ني قال: " 
قام��ت )يعن��ي املدين��ة( بال�شدف��ة وُفر�ش��ت علينا، 
مل تك��ن منلك م��ن حقيق��ة املدينة اأكرث م��ن ت�شبهها 
ببهل��وان اأو مهرج يل�شق يف مالب�ش��ه كلِّ لون اأو اأية 
قطعة ي�شادفه��ا، اأما اأعماق املدين��ة احلقيقية التي 
عا�ش��ت قرون��ا عديدة عل��ى �شفاف )دجل��ة( وولدت 
وعا�رست ح�شارات عظيمة، فقد �شعرُت باأنها ماتت 

واختفت اإىل الأبد")26(.
عا�س ال�شي��اب يف اأتون الأزمة نف�شه��ا، لذلك مل يجد 
ب��ّدا من مغ��ادرة املدينة مرة �ش��وب القرية، واأخرى 

باجت��اه املا�شي، هربا م��ن زيف املدين��ة وتلونها. 
وهو ج��زء من بحثه الدوؤوب ع��ن املدينة احللم التي 

"تنبو عن التعريف املحدد الدقيق")27(.
ق��دم ال�شاع��ر لق�شيدت��ه بالق��ول: "عن��د امل�شلم��ني، 
اأن �ش��داد ب��ن ع��اد بنى جن��ة ليناف�س به��ا جنة اهلل، 
ه��ي"اإرم" وحني اأهل��ك اهلل قوم عاد، اختف��ت "اإرم" 
وظل��ت تطوف، وه��ي م�شتورة، يف الأر���س ل يراها 
اإن�شان اإل مرة يف كلِّ اأربعني عاما. و�شعيد من انفتح 

له بابها")28(.
ث��م يروح ي���رسد احلكاي��ة م�شتثمرا م��ا يف املوروث 
احلكائي من ق�ش�س، كق�شة عنرتة وعبلة، وال�شندباد؛ 

لي�شل اإىل مالمح املدينة احللم؛ ليقول)29(:
اأ�رست األف خطوة؟ اأ�رسُت األَف ميْل؟ 

مل اأدِر اإل اأنني اأمالني ال�شحْر
اإىل جدار قلعة بي�شاء من حجْر

كاأمنا الأقمار منذ األف األف عام.
كانت له الطالء  

كاأمنا النجوم يف امل�شاء 
�شْلَن عليه ثّم فا�س حوله الظالْم

وم��ن املفي��د الق��ول: اإن ال�شاعر كت��ب ق�شيدته، وهو 
مري�س يف م�شايف لن��دن، وما جعله يعود اإىل اأجواء 
احللم، ما �شاهده يف لندن من عمران وتطور واحرتام 
لكرام��ة الإن�شان، ورفاهي��ة يف العي�س. فه��و مل ي�شاأ 
الوق��وف على مدينة لندن بو�شفها مدينًة للحلم، ملا 
حتمل��ه املدينة الغربي��ة يف ذاكرة النا���س؛ ول�شيما 
لندن من اأنها �شبُب ماأ�شاِة الفقراء، وما الفقر والفاقة 
اإل ج��زء من �شيا�شة الحت��الل، الذي اأغرق البالد يف 
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اأت��ون اأزم��ات ل ح�رس لها. فهرب م��ن الواقع �شوب 
املا�شي لئال يتهم بالتبعية لالمربيالية وغريها من 

الو�شفات اجلاهزة يف التخوين والعمالة.
واملقطع الأخري من الق�شيدة يو�شح ذلك)30(:

ولن اأراها بعُد، اإّن عمرَي انق�شى 
ولي�س ُيرجع الزمان ما م�شى.

�شوف اأراها فيكم، فاأنتم الأريج.
بعد ذبول زهرتي. فاإن راأى اإرم 
واحدكم فليطرق الباَب ول ينْم.

اإرم 

يف خاطري من ذكرها اأمْل
ُحلُم �شباي �شاع.. اآه �شاع حني متَّ 

وعمري انق�شى.
ولع��ل قراءتن��ا لق�شائ��د لن��دن ت�ش��ري اإىل اأن املدينة 
احلل��م ل��دى ال�شياب، ه��ي املدينة الت��ي يعانق فيها 
جيك��ور وبغداد، وجتمع��ه يف دار واح��دة مع غيالن 

واأهله جميعًا )31(:
اأعدين يا اإله ال�رسق وال�شحراء والنخل 

اإىل اأيامي احللوة،
اإىل داري، اإىل غيالن األثمه، اإىل اأهلي!

ت 
سا

درا

خلصة

مل تظه��ر مالم��ح مدينة احللم يف �شعر ال�شياب اإل من خالل جيك��ور، اأو من خالل املا�شي ال�شحيق الذي 
انغم�س فيه ومل يخرج منه اإل حني مّيم وجهه �شوب مدينته احللم )جيكور( ونهرها اخلالد )بويب(.

ويب��دو اأن ان�شغال��ه باملدينة وبوجهها الكالح جعله حبي�س هذه النظرة ال�شوداوية للمدينة، فلم نَر بغداَد 
يف عموم �شعره اإل عبارًة عن مبغى كبرٍي، اأو درٍب لل�شياع والرذيلة، وهي نظرة فيها من املبالغة ال�شيء 
الكث��ري، فرمب��ا ت�شكو املدينة ذات اله��م من النازحني اإليها م��ن عوامل خمتلفة، يحمل��ون معهم عاداتهم 
ال�شقيم��ة وطقو�شه��م البالية، بحيث اإنهم يرجعون بها �شنوات طويلة اإىل الوراء. فهم حمل اتهام بالن�شبة 
للمدين��ة. فالبغاء ل متار�شه املدينة؛ بل هم الذي��ن ياأتون من خمتلف الأ�شقاع، يوزعون اأج�شادهم بني 

املباغي، طالبني ومطلوبني، �شائعني اأو هكذا يبدو لهم بني اأزقتها و�شوارعها.
وهك��ذا جن��د اأن نظرة ال�شياب ل تخلو من ُبعد اجتماعي، ف�شاًل عن ُبع��د ذاتي ل ميكن ف�شله عن الأبعاد 
الأخرى؛ اإذ اإنه يرى "اأن املدينة �شتكون مقربة لوعيه الريفي ال�شادق، ووجدانه الطاهر؛ ولكنه مل ي�شت�شلم، 
بل راح يقاوم تلك املقربة الزاحفة نحوه عرب �شبكة من الرموز والإ�شارات الطقو�شية ذات املنطلق البعثي 
التجدي��دي")32( وهي اأي�شا متهم��ة بكونها نقلت العدوى اإىل قريته الهادئ��ة اجلميلة، حتى حقَّ عليها 
الدمار واللعنة، كما حقَّ يف املا�شي البعيد على عامورة و�شادوم. واإن كان بع�س النقاد من يظنُّ اأنَّ يف 
ذلك اإ�شارة اإىل املدن الكربى، التي زارها، ف�شال عن جيكور التي اأ�شفى عليها ال�شياب من ال�شعة والعمق 

ما يفوق الو�شف والتخمني.



26

18
/2
01
8

AL ADEEB AL IRAQI

)1( املدين��ة يف ال�شعر العرب��ي املعا�رس، د. خمتار على 
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)15( الأعمال ال�شعرية الكاملة: 1/496.

)16( الوطن يف ال�شعر ال�شياب الدللة والبناء: 52.
)17( ينظ��ر: املدين��������ة يف ال�شع��ر العرب��ي املعا���رس: 

.101
)18( الأعمال ال�شعرية الكاملة: 269.

)19( املدينة يف ال�شعر العربي املعا�رس: 109.
)20( امل�شدر نف�شه: 111.
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2014، ال�شفحة الثقافية.
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)29( امل�شدر نف�شه: 318.
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)32(: ينظر: امل�شدر نف�شه: 244.

ح�الت االإ
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ت 
سا

درا

من  الروائي  ي�شتعري  عندم�ا  ا�شكالية  هنالك  هل 
ذلك،  اأعتقد  نعم  وال�شخ�شيات؟  الأحداث  التاريخ 
لأنه يحاول بقدر املمكن اأن يطابق هذه ال�شتعارة 
والفنتازيا،  الرمز،  طريق  عن  اليومي،  بالواقع 
على  بال�شتغال  وذلك  الآين،  مع  احلدث  ومزامنة 
نقوم  ول  والتلقي،  التاريخ  مع  تداخله  املتخيل يف 
املتخيل  بتاأ�شي�س  نعني  "ل  اأي  املتخيل  بتاأ�شي�س 
اإنتاج هذا الواقع كما  اإننا نعيد  انطالقًا من الواقع، 
اأننا ن�شتفيد منه لإنتاج عوامل جديدة  هو، بل نعني 
ترف�شه وتنف�شل عنه، فاملتخيل يقرتح علينا القدرة 
الروائي  ال�شبب يف جلوء  الواقع"1، واأن  على رف�س 
)وذلك  احلا�رس  عن  كليا  البتعاد  هو  التاريخ،  اإىل 
املبا�رسة  عن  والبتعاد  باحلا�رس(،  املا�شي  بدمج 
يف ال�رسد، وذلك باأ�شطرة الواقع، لذا يذهب الروائي 
اإىل الرتميز وال�شتعارة والإحالة يف �رسد الأحداث، 
عندئذ تتاأ�ش�س عالقة جدلية بني املتخيل والتاريخ 

املتلقي  اأمام  بحوارية  مطروحة  الأدبي،  الن�ًس  يف 
الواعي بدوره كم�شاهم يف العثور على اأي معنى من 
اأ�شبح حمكومًا  الن�ًس  اأن  – الروائي، مبعنى  الن�س 
باملثلث: املتخيل – التاريخ – املتلقي، لأن موؤلف 
املا�شي  اإىل  النظر  اإمكان  "يرف�س  رواية  امليتا 
بدًل  واإمنا ي�شطلع  كاأنه حقيقة،  والكتابة عنه كما 
م�شاركًا،  املا�شي،  ينتج  اإنه  فَعال،  بدور  ذلك  من 
وم�شائاًل، وم�شتجوبًا"2، لكن، هنا يربز لنا �شوؤال عن 
مدى احلدود التي تف�شل بني مكونات املثلث، وعن 
مدى تداخلها وا�شتيعابها لالآخر، وعن كيفية ا�شتغال 
كل واحد منهم، وتفاعله، مع الواقع امل�رسد عنه، من 
خالل العالقة ما بني مكونات ال�رسد الروائي: اخليال 
– التاريخ – الواقع، وذلك للك�شف عن عمق التفاعل 
بني هذه املكونات واملتلقي، فاخليال "يعيد ت�شكيل 
جتربة القارىء بوا�شطة و�شائل ل واقعيته وحدها، 
املا�شي  بناء  اإعادة  بف�شل  فينجزها  التاريخ  واأما 

السرد الروائي بين المتخيل والتاريخ

ســــــ�مة غ�نـــــــــم
أ
ا
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على اأ�شا�س الآثار التي اأبقاها"3.
عل��ى  حم�شوب��ة  رواي��ات  تطرح��ه  ال��ذي  ال�ش��وؤال 
ميتاالرواي��ة التاريخي��ة، ل يتعل��ق مبا ه��و التاريخ 
الفعل��ي، واإمن��ا مبعن��ى اأ�ش��ح، كيفية تق��دمي احلدث 
وكيفي��ة  التاريخي��ة؟  ال�شخ�شي��ة  اأو  التاريخ��ي 
ال�شتف��ادة منهم��ا يف ر�ش��م احل��دث اأو ال�شخ�شي��ة 
مبنظور احلا���رس؟ ومدى عمق التفاعل بني احلا�رس 
واملا�ش��ي؟ ومن ال��ذي �شيطلع علي��ه اأو يوؤوله؟"اإننا 
ل ن��رى ال��راوي – املوؤل��ف يكتب فق��ط، واإمنا نكون 
اأي�ش��ا عل��ى وعي ب��اأن الكاتب يكتب بوع��ي تام لنا. 
اإن ال��راوي – املوؤل��ف يطال��ب الق��ارىء بامل�شاركة 
يف خل��ق ال�ش��ورة، وعل��ى الق��ارىء اأن ميتث��ل لهذا 
املطلب واأن يكون عرب فهمه للن�س"4.اأي اأننا نبحث 

يف املا�ش��ي من اأج��ل اأن نفهم احلا�رس، 
وكاأن الروائي عل��ى وعي من اأنه يوؤ�ش�س 
عالق��ة ب��ني املا�ش��ي ال��ذي يكت��ب عنه 
واحلا�رس ال��ذي ميار�س الكتاب��ة به، اأي 
يج��ب على املتلق��ي اأن ي�شرتك يف عملية 
املوؤل��ف،  فيه��ا  و�شع��ه  الت��ي  التاأوي��ل 
الت��ي  التاريخي��ة  ال�شخ�شي��ة  وبال��ذات 
يتناولها، وملاذا هذه ال�شخ�شية بالذات؟ 
وك��م عم��ق ت�شويره��ا للحا���رس؟ وك��م 
تفاعله��ا م��ع احلا���رس؟ رغ��م اأن بع�س 
الكّتاب يطلقون اأ�شماء على �شخ�شياتهم 
والبع���س الآخ��ر ل يفع��ل، ولك��ن تبق��ى 
ال�شخ�شيت��ان ت�شتم��دان ح�شورهما من 
املا�ش��ي، هن��ا يك��ون ح�ش��ور املتلق��ي 
وا�شعا ج��دا، و�شاحت��ه التاأويلي��ة كبرية 

جدا، ومن اجلائز اأن تتوافق روؤية املوؤلف مع املتلقي 
اأو ل تتواف��ق، فالن�س يعطي احلرية الكاملة للموؤلف 

وللمتلقي.
وكم��ا يق��ول رولن ب��ارت هنالك تاأوي��الت متعددة 
وروؤى خمتلف��ة للن�س الواحد، مبعن��ى اأن ال�شخ�شية 
واحل��دث يف�رسان ويحل��الن ح�شب الزمن ال��ذي يقراأ 
في��ه الن���س، وح�ش��ب عم��ق املخيل��ة الت��ي ميتلكها 
املتلق��ي، فلي���س كل الق��راء ميتلكون خميل��ة واحدة، 
اأبدا، بل خمي��الت خمتلفة، متغايرة، غ��ري مت�شابهة، 
ويف ه��ذا يب��ني اأن انح��راف "الكات��ب )اإن لذت��ه يف 
الكتابة ل وظيفة لها( لي�شاعف مرتني اأو ثالثا واإىل 

ما لنهاية انحراف الناقد وقارئه"5.
وم��ن الكت��ب الرتاثي��ة الت��ي تتفج��ر فيه��ا املخيلة، 
على �ش��كل خرافة، اأو اأ�شط��ورة، ووقوعها 
بالأ�شا���س بعيدا عن الوقائ��ع التاريخية، 
ه��ي حكاي��ات "األ��ف ليل��ة وليل��ة"، فهي 
اأمثل��ة على كيفية حتويل ال�شور احلقيقية 
خرافي��ة  �ش��ور  اأو  اأ�شطوري��ة  �ش��ور  اإىل 
تخيلي��ة  �شياق��ات  يف  مزاوجته��ا  ع��رب 
موح��دة، وهك��ذا، ف��اإن الواق��ع املر�ش��وم 
يف الن���س املتخي��ل ما ه��و اإل عبارة عن 
يف  املر�ش��وم  املتخي��ل  ي�شتوح��ي  ن���س 
الواقع )ال��رخ –اأ�شماك ملونة م�شحورة – 
حيوان��ات م�شحورة – اجل��ن – العفاريت 
– ال�شحر الأ�شود – الب�شاط الطائر(، عليه 
اأن �شخ�شي��ة �شهريار متث��ل قارئًا يتحول 
الن���س املتخي��ل بالن�شبة اإلي��ه، اإىل واقع، 
"لأن��ه فق��د الوعي بالن�س بح��ّد ذاته، اإن 

رواية رحلة ال�شباع

�شهري امل�شادفة 
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حقيقة اأن )الن�س املفقود( يحّول الواقع 
نف�شه اإىل ن���س هي نتيجة �شاخرة، لقوة 
التلقي املّتجهة خارج الن�س..على الرغم 
م��ن اأن درا�شة تاريخ التلق��ي ُتعُد درا�شة 
مهمة بالن�شبة للتاأويل الفعلي لن�س ما، 
وبالن�شبة ملوقعه بني الن�شو�س الأخرى، 
فاإنها ل ت�شتطي��ع معاجلة تعقيد املعنى 
ال��ذي يوؤ�ش�ش��ه الن���س نف�شه،وه��ذا ه��و 
�شب��ب حاجتنا اإىل نظري��ة �شكلية متممة 
للق��راءة التي ت�شتم��د معايريها اخلا�شة 
بتلق��ي الن�شو�س التخييلي��ة من مفهوم 
�شم��ة التخييل نف�شه"6، وبه��ذا لي�س من 

ال���رسوري اأن تتوافق القراءة احلا�شلة يف اأي زمان 
وم��كان، مع ال�شياقات املهيمنة يف الن�س ذاته، لأن 
اللغة حتيل على مرجع خ��ارج ذاتها. بالإ�شافة اإىل 
اأن الن�س التخييل��ي "يتمّيز بكونه تاأليفًا ل مرجعيًا 
رغ��م احتمالي��ة اإ�شارت��ه اإىل الواق��ع"7، ولي���س من 
املمك��ن اأب��دا اأن تتوافق خميل��ة املوؤلف م��ع خميلة 
املتلقي، رغم اأن اخلي��ال التاريخي هو الذي يتو�شط 
بينهم��ا، وكذلك �شهرزاد تعترب هنا حّكايًا من الطراز 
الأول، يف ���رسد احلكايات، واإل قتل��ت، فهنالك لعبة 
غ��ري مرئي��ة م��ا ب��ني �شه��رزاد/ ال���رسد و�شهريار/ 
ال�شغاء، هي الق��درة على ال�شتمرارية على احلكي، 
م��ع �ش��د النتب��اه اإىل احلكايات م��ن قب��ل �شهرزاد، 
وجع��ل �شهريار يف ترق��ب دائم وانتظ��ار، ملا �شوف 
يح��دث غدا، وهذا يعتمد اأي�شا عل��ى مزاج �شهريار / 
امل��روي له، ومدى اجنذابه اإىل ال�شغاء، لأنه حينما 
يتوقف ال�شغاء، متوت �شهرزاد وميوت ال�رسد، ولكن 

هنا تركز وعي �شهريار على احلكي ولي�س 
عل��ى الن�س، وهذه اللعب��ة جعلت ال�رسد ل 
ينته��ي، �شهرزاد حتكي، و�شهريار ي�شغي، 
ففي احلكي امُلتخًيل يف "األف ليلة وليلة"، 
اختف��ى امل��وت، وغ��ادر الن���س، وبقي��ت 

احلكاية.
فمنذ الق��دم كان التخيل متواجدا يف عقل 
الن�ش��ان )الثور املجنح – بروميثيو�س – 
كع��ب اخي��ل – القنط��ور - ال�شريينيات(، 
لأن الن�ش��ان كائ��ن متخي��ل، بالأ�شا���س، 
لدرجة يقول �شارتر  اإن اخليال هو "ظهور 
املتخيل اأمام الوعي"8، وعند بول ريكور 
يك��ون جوه��ر اخلي��ال، ل��ه وظيف��ة اإنتاجي��ة لغوية، 
والأدب ال��ذي يكت��ب بهك��ذا خميل��ة عالي��ة وعميقة، 
مهما امتدت وتو�شعت جذورها التاريخية "الأودي�شا 
- حي بن يقظان – كليلة ودمنة – روبن�شون كروزو 
– دون كي�شوت – مائة عام من العزلة –  اخليميائي 
- اأولد حارتن��ا"، ي�شعن��ا عل��ى حاف��ة الوجود كما 
تق��ول جولي��ا كري�شتيفا، حيث ي�ش��اب املتلقي لهذه 
امل�شاه��د املتخيلة، بالده�شة، والنبهار، وال�شفر بني 

عوامل افرتا�شية.
واإن اأدق م��ن ميثل املخيل��ة، هو املمثل حينما يكون 
عل��ى خ�شبة امل�رسح، يف جت�شي��ده ل�شخ�شية خيالية 
مغاي��رة له، هنا ميار���س املمثل حت��ول متخيال من 
قب��ل ذاته احلقيقية اإىل الذات الأخرى التي يج�شدها، 
كاأن��ه انف�شل عن عامله الواقع��ي – اليومي لي�شبح 

يف العامل الفرتا�شي لل�شخ�شية التي يج�شدها.
اأما عندما يريد الروائ��ي اأن ي�شتلهم التاريخ، فتكون 

عبا�س خلف علي 

رواية من اعرتافات ذاكرة البيدق
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الكتاب��ة عنه غ��ري التي يكتبه��ا املوؤرخ، 
واإمن��ا  موؤرخ��ا،  يعت��رب  ل  فالروائ��ي 
يعت��رب قارئ��ا ملرحلة تاريخي��ة مبنظور 
�شخ�ش��ي، لأن روؤيت��ه التاريخية �شتكون 
وف��ق ا�شرتاطات العم��ل الروائ��ي، ووفق 
املخيل��ة الت��ي ي�شتغ��ل عليه��ا، رغ��م اأنه 
يعل��م ب��اأن الروؤي��ة التاريخي��ة "ل ي��راد 
به��ا اأداء وظيف��ة التاريخ، اإمن��ا ا�شتثمار 
املن��اخ التاريخ��ي، وتوظيف��ه كخلفي��ة 
للوقائ��ع"9، اليومي��ة الت��ي يعي�شها، يف 
ا�شتعارة احلدث اأو ال�شخ�شية، بل يتعدى 
ذلك اإىل ال�شتعارة م��ن املوروث الديني 

اأو امل��وروث ال�شطوري وحت��ى اخلرايف، 
يف تعزي��ز الن���س، وهن��ا يتقا�شم املتخي��ل ال�رسدي 
واملتخي��ل التاريخي الن�ْس، يف النفتاح الالحمدود 
ويف عدم التقيد باأي �شيء، عليه يتطلب منا اأن ننظر 
للتاري��خ كخطاب، وك�شيء بال�شتطاعة التالعب به، 

من قبل الراوي ومن قبل املتلقي.
يج��ب علينا اأن ن�شتوعب ماذا يري��د الن�س التخييلي 
م��ن حي��ث املعنى ال��ذي يق��ع وراء الن���س؟ وهذا ل 
يتحق��ق اإل اإذا ا�شتوعبن��ا العالقة القائمة بني الن�س 
واملتلق��ي، واأن ه��ذه العالقة تن�شاأ م��ن التفاعل بني 
الن���س وذهني��ة املتلق��ي ع��رب تراكمات��ه املعرفي��ة 
ووعي��ه  الذاتي��ة  وقراءات��ه  ال�شخ�شي��ة  وجتربت��ه 
ال�شو�شيو-ثق��ايف، عندئذ تتك�شف امُلمكنات الدللية 
املتع��ددة للن���س والتي تق��ود املتلق��ي اإىل التاأويل، 
ل�شتخال���س املعن��ى م��ن خ��الل ا�ش��رتاك املتلق��ي 
وامُلوؤلف يف لعبة التخُيل، وميكن اأن ندعو "نتاج هذه 

الفعالي��ة الإبداعي��ة الُبْعَد الفعل��ي للَن�س، 
ال��ذي مينح الن�س واقعيته، وهذا الُبْعد هو 
لي�س الَن�س نف�ش��ه ول تخُيل القارىء: اإنه 

نتيجة الَن�س والتخُيل معًا"10.
يج��ب اأن ل يفوتن��ا ب��اأن هنال��ك عالق��ة 
متبادل��ة قوي��ة ب��ني املتخي��ل والتاأويل، 
وين�شح��ب ذل��ك عل��ى التاري��خ واملتلق��ي 
اأي�ش��ا، ولك��ن بن�ش��ب متفاوت��ة، وتظه��ر 
عن��د الناق��د /املتلق��ي دائما، لأن��ه ميثل 
فعالي��ة الق��راءة اجل��ادة والعميق��ة، ويف 
بن��اء املعنى، وال�شتجابة مل��ا يقراأه، عن 
طريق الفهم، ويف القراءة تكتمل التاأويلية 
الكا�شفة للمعن��ى "اإن حتليل الن�ّس يكتمل 
بتحليل ذات الفاعل الذي �شيفهم نف�شه ب�شكل اأف�شل، 
اأو ب�ش��كل خُمتل��ف، اأو �شيب��داأ بتفّهم نف�ش��ه"11، كما 
يق��ول غادام��ري، وعلي��ه يج��ب اأن ُينظ��ر اإىل التاأويل 
"عل��ى اأنه �شيء ُيجري عل��ى التخييل، بل بالأحرى 
عل��ى اأن��ه �شيء ُيج��ري يف التخييل، ي�شب��ح، عندئذ، 
موق��ف مناه�شة التاأويل موقف��ا يتعذر الدفاع عنه، 
لأن��ه م�شاٍو لرف���س �شكل ه��اّم من اأ�ش��كال التخييل 
)احلديث( الذي يعني بالتاأويل: اأي اأنه يعني مبدياته 
وحدوده، و�رسورته وق�ش��وره"12، ومعنى ذلك اأن 
التاأويل مرادف للمتخي��ل، يف ا�شتغاله وات�شاله مع 
ال�شياقات: التاريخية – ال�شيا�شية – ال�شو�شيولوجية.
فف��ي رواي��ة – ن�س "ال�ش��واد الأخ�رس ال�ش��ايف"، ل� 
عبا���س عبد جا�شم، نعرث على جت��اوز حلظة احلداثة، 
يف الإحال��ة اإىل خ��ارج الن���س، اإىل م��ا وراء ال���رسد 
واإىل م��ا وراء الرواية، للعثور عل��ى مفاتيح ال�شفرات 

حممد الحمد 

اليا�س فركوح 
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الواقعة يف منطقة متداخلة ما بني املتخيل والواقع، 
وه��ي يف حلظ��ة ا�شتغالها على املتلق��ي، ت�شرتك يف 

التاأ�شي�س والإن�شاء لرواية التخييل / الواقع.
ام��ا رواي��ة "اأر���س اليمبو���س"، ل��� اإليا���س فركوح، 
فه��ي اأ�شا�ش��ا مرتبطة باللحظ��ة التاريخية واللحظة 
الن�شاني��ة، والك�شف عن املا�ش��ي لتف�شري احلا�رس، 
وكلما تقدم املتلقي يف القراءة، برزت اأمامه الأ�شئلة، 
التي جتعلن��ا نت�شاءل نحن بدورنا، اأمن حق املتلقي 
اأن يت�شاءل؟ هل اأن لغة اإليا�س فركوح مكتفية فعاًل؟ 
لأنها "تغو�س يف امليثولوجي��ا ال�شخ�شية وال�رسية 

للموؤلف" كما يقول بارت.
ورواي��ة "م��ن اعرتاف��ات ذاك��رة البيدق"، ل��� عبا�س 
خلف علي،يكون فيه��ا البيدق = اجلندي/ املقاتل/ 
املح��ارب، ال��ذي خا���س احل��روب كله��ا: ط��روادة 
وداح���س والغ��رباء والب�شو���س والنه��روان والط��ف 
واحل��روب ال�شليبي��ة وح��روب اخلليج، فلق��د و�شعه 
الروائ��ي يف و�شعية خميفة يف الختيار، فهو ي�شاق 
�شوقا لها، لأن هنال��ك من يقوم بتحريكه اأّنى ي�شاء، 

فهو واقع يف م�شاحة الواقع املتخيل.
رواية "رحل��ة ال�شباع"، ل� �شهري امل�شادفة، تتداخل 

اأحداثها ب��ني التاريخ��ي والتخييل حيث 
اإىل املا�ش��ي  بالعب��ور  يق��وم احلا���رس 
وبالعك�س، مما اأعطى هذا التنافذ الرواية 
زخم��ا �شعري��ًا جمالي��ًا وحت��وًل حداثيًا 
يف ال���رسد، فرحل��ة ال�شب��اع م��ا هي اإل 
عب��ارة عن رحلة العرب��ي يف التوغل يف 
ا�شتباحة دمه، واإهان��ة وا�شطهاد وقمع 

املراأة العربية.

ورواي��ة "متاه��ة اأخريهم"، ل� حمم��د الأحمد، حتكي 
حكاي��ة اآخ��ر عائلة يهودي��ة، وحكاية مدين��ة ا�شمها 
بعقوب��ة، لق��د ا�شتغل كاتبه��ا على ا�شل��وب حكايات 
"األف ليلة وليلة"، حيث جعل احلكايات تتنا�شل من 
بع�شه��ا البع�س، وتتداخل فيما بينه��ا، وتثري اأ�شئلة 
ا�شكالي��ة فل�شفي��ة وكوني��ة وان�شانية عدي��دة ترتبط 
بعالق��ة ب��ني الواقع واخلي��ال والتاريخ، م��ع تفاعل 

جمالية التلقي عند املتلقي.
رواي��ة "اأحم��ر حان��ة"، ل��� حمي��د الربيع��ي، تتالعب 
باملتلقي، عندما جتعل��ه يقوم بدمج قراءات متعددة 
مع��ا: التاريخ��ي واملتخي��ل واللحظ��ة الآني��ة، لي�س 
كمتل��ق فق��ط، بل كمنت��ج م�شارك يف حتدي��د املعنى 
ع��ن مدين��ة  للك�ش��ف  اأي�ش��ا،  الن���س  املتواج��د يف 
تلب���س الظ��الم، وتنبعث منها احلرائ��ق، ويعيث فيها 
الل�شو���س، وا�شتباحة كل �شيء با�ش��م الدين وبا�شم 
�شلط��ة العمامة، ومن��ح اأنف�شهم امتي��ازات خرافية / 

فلكية والبقية الأغلبية يف القاع.
وبع�س القراء، قد يت�شاءل، ملاذا وقع اختيار الروائي 
عبد اخلالق الركابي على هكذا عنوان "ليل علي بابا 
احلزي��ن"؟ رغم اأن �شخ�شية عل��ي بابا ال�شطورية ل 
مت��ت ظاهري��ا اإىل املن، ولك��ن، ملاذا ليل 
/ ظالم، علي باب��ا / ال�شخ�شية احلكائية 
اخلرافية، احلزين / املحبط – املخذول – 
املك�شور – املحط��م، ل ن�شتطيع اكت�شاف 
ذل��ك اإل بالقيام بق��راءة مثقف��ة تفكيكية 
معمقة خا�شعة للتاأويل من اأجل اكت�شاف 
ال�شف��رات املطروح��ة يف الن���س الروائي، 
علي��ه مل ي�شتع��ر الروائ��ي ا�ش��م عل��ي بابا 

عبد اخلالق الركابي
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اعتباطا!وبه��ذا نتو�ش��ل اإىل اأن عل��ي باب��ا ما هو اإل 
العراق.

ق��ام الروائ��ي / ال�ش��ارد حمم��ود عي�ش��ى مو�شى يف 
روايت��ه "بي�ش��ة العق��رب" بال�شتغال عل��ى الذاكرة، 
الذاتي��ة، املجتمعي��ة، الواقعة �شم��ن التاأريخ للعامل، 

مبعن��ى اأن��ه تن��اول التاري��خ اخلا�س لف��رد )�ش�س 
�شريت��ه الذاتي��ة( �شم��ن التاري��خ الع��ام للمجتم��ع 
ال��دويل، اأي ق��ام مبزاوج��ة م��ا ب��ني ال���رسد الأدبي 
وال���رسد التاريخ��ي، فاإن��ه يف ه��ذه اللحظ��ة مينت��ج 

اللحظة احلا�رسة باللحظة املا�شية.

املتخي��ل يف  – �ش��ورة  احمي��اين  ليل��ى   .1   
ال�رسد العرب��ي، روؤية للن�رس والتوزيع، القاهرة، 

2016، �س43. 
2. برن��دا مار�ش��ال – تعليم ما بع��د احلداثة/ 
املتخيل والنظرية، ترجمة وتقدمي: ال�شيد امام، 
املرك��ز القوم��ي للرتجم��ة، القاه��رة، 2010، 

�س195. 
فوؤاد  تاأُمل،ترجمة:  طول  بعد   – بولريكور   .3
مليت، مراجعة وتقدمي :د. عمر مهيبل، من�شورات 
الختالف، املركز الثقايف العربي، الدارالعربية 
البي�شاء  وال���دار  ب��ريوت  للعلوم–نا�رسون، 

واجلزائرالعا�شمة،  2006،�س103.
– �س197.  4. تعليم ما بعد احلداثة 

5. رولن ب��ارت – ل��ذة الن���سْ – ترجم��ة: د. 
من��ذر عيا�شي، مركز المن��اء احل�شاري، حلب، 

ط2، 2002، �س43.
�شليم��ان واجن��ي  �ش��وزان روب��ني  6. حتري��ر: 
مق��الت  الن���س:  يف  الق��ارىء   - كرو�شم��ان 
ح�ش��ن  د.  ترجم��ة:  والتاأوي��ل،  اجلمه��ور  يف 

ناظ��م  وعلي حاكم �شال��ح، دار الكتاب اجلديد 
املتح��دة، ب��ريوت – لبن��ان 2007، �س110، 

 .111
7. م.ن، �س105.

8. د. �شاك��ر عبد احلميد – اخليال: من الكهف 
اإىل الواق��ع الفرتا�ش��ي، �شل�شلة ع��امل املعرفة 

العدد 360، الكويت 2009، �س81. 
9. عب��داهلل ابراهيم – مو�شوعة ال�رسد العربي، 
املوؤ�ش�ش��ة العربي��ة للدرا�ش��ات والن�رس، بريوت، 

.435 2005، �س 
10. جني ب تومبكنز– نقد ا�شتجابة القارىء: 
م��ن اال�شكالنية اإىل م��ا بعد البنيوي��ة، ترجمة: 
ح�ش��ن ناظ��م وعلي حاك��م �شال��ح، دار الكتاب 
اجلديد املتحدة، ب��ريوت – لبنان،ط2 2016، 

�س113. 
11. ج��ان غرون��دان– التاأويلي��ة، ترجم��ة: د. 
ج��ورج كت��وره، دار الكت��اب اجلدي��د املتح��دة، 

بريوت، 2017، �س91.
 .199  ،198 – 12. القارىء يف الن�س 

ح�الت:  الهوامش واالإ
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مقدمة

يق��ول هايدك��ر "م��ا اأن يول��د الإن�شان حت��ى ي�شبح 
عج��وزا مبا فيه الكفاية كي مي��وت" واإذ �شدقت تلك 
املقولة فاإنها ت��كاد تتطابق مع حياة اأغلب ال�شعوب 
املنكوبة باحل��روب، وهي تتطاب��ق اأي�شا مبا �رسخ 
ب��ه فران�ش��وا �شنغ عندم��ا وجد باأننا "ن�ش��كل القبيلة 
الهالك��ة، قبيل��ة معذب��ي الأر�س الذي��ن ميوتون اأملا 
وح���رسة، ويحمل��ون يف اأعماقه��م الآلم والأح��زان 
ويفرحون باجلزء الي�ش��ري من احلياة التي يتقبلونها 

كعطاء مل يكونوا ياأملون احل�شول عليه" .
عندم��ا نتحدث عن احل��رب نتذكر ما كتب��ه برودون 
"اإن اأي�ا من القراء ل����ي�س بحاجة اإىل معرفة احلرب 
ح�شي��ا اأو جتريبيا. كلهم ميلكون فك��رة معينة عنها، 
البع���س لأنهم �شهدوه��ا، والبع�س الآخر ملا لهم من 

ات�شال بها، وعدد ل باأ�س به لأنهم قاموا بها" .

وق��د تكون احلرب واأ�شياء اأخرى مادة د�شمة للكتابة 
لكنه��ا يف الوق��ت نف�ش��ه زرعت �شظايا م��ن الأمل  يف 
الوعي اجلمعي العراقي خلقت نوعًا من الكتابة التي 
اأحاول اأن اأقتفي اأثرها يف هذه الدرا�شة، ومبا اأن للنقد 
مهم��ة تق�شي الظواه��ر الأدبية وحتليله��ا، فاأجد اأن 
هذه الظاهرة قد �شاعت عند ال�شعراء ال�شباب اأو �شباب 
احل��رب يف الع��راق بعد ع��ام 2003، وه��ي تتناول 
غالبا ذاكرة احل��رب والعنف والأمل، ون�شتطيع اجلزم 
اأن اأك��رث النقالبات الفكرية ون�ش��وء املدار�س الفنية 
والأدبي��ة تاأت��ي بعد الأزمات وخا�ش��ة احلروب فاإن 
احلرب الت��ي عا�شها العراق عموم��ا و�شبابه ال�شعراء 
خ�شو�ش��ا، اأو�شلته��م اإىل حال��ة من القل��ق والكاآبة 
انعك�ش��ت على جل اأعمالهم الأدبي��ة وعلى مفرداتهم 
ال�شعرية.ورمب��ا هو وعي املوت -ح�شب �شنغ- الذي 
يعط��ي جمددا كل معناه لقدرنا ال��ذي ي�شكل جزءا ل 

يتجزاأ من املغامرة الكربى يف �شريورتها.

تمثالت الحرب في شعر الشباب

.م.د.حذام بدر حسين
أ
ا
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فال�شع��ر العراقي،الذي تدرب خالل الت�شعينيات على 
اأن يكون معنيا بهذا امل�شتوى البداعي اأو ذاك بتمثل 
اأث��ر املعاناة من احلروب واحل�ش��ار والطغيان، كان 
ه��و الأكرث تاأهال لالقرتاب من دم��ار العنف وجرائم 
الإره��اب التي �شكلت ظاهرة وا�شحة ما بعد الألفني 
لي���س يف العراق واملنطقة العربي��ة فح�شب واإمنا يف 

العامل ب�شكل عام .
م��ا �شنقدم��ه فيم��ا �شياأت��ي ل ي�ش��كل �ش��وى �شيغ��ة 
خمت���رسة لدرا�ش��ة تتن��اول وحتل��ل جمموع��ة م��ن 
الق�شائد التي كتبها ال�شعراء ال�شباب بعد عام 2003 
تناول��ت مو�شوع��ا واحدا غالب��ا، األ وه��و مو�شوع 
)احل��رب( التي انعك�شت ب�شكل كبري على جل اأعمالهم 

حتى باتت ت�شكل ظاهرة ت�شتحق الدرا�شة.

سلوب حي�ة
أ
الحرب ا

ترى حنة اأرندت يف كتابها املثري للجدل )يف العنف( 
اأن��ه "ل ميك��ن لأي �شخ���س اأعم��ل فك��ره يف �شوؤون 
التاري��خ وال�شيا�شة، اأن يبقى غافال عن الدور العظيم 
الذي لعب��ه العنف، دائما يف �ش��وؤون الب�رس ومن هنا 
�شيبدو لن��ا للوهلة الأوىل مفاجئا ما نالحظه من اأن 
العنف نادر ما كان مو�شع حتليل اأو درا�شة خا�شة، 
ون��رى هن��ا اإىل اأي درج��ة يع��د العن��ف، والتع�ش��ف 
املرتب��ط ب��ه، معا اأمري��ن عادي��ني، بحي��ث اأنهما ل 
يلقي��ان عناية خا�شة.. فاملرء ع��ادة ل يطرح اأ�شئلة 
ح��ول اأم��ور تبدو بديهي��ة للجمي��ع، ول ين�رسف اإىل 
حتلي��ل مثل هذه الأم��ور" ، ولكني اأجد اأن هذا العنف 
عندم��ا ي�شبح اأ�شلوب حي��اة ي�شبح احلديث عنه اأمراً 

عادي��ًا جداً،ل��ذا عندما �شاأل��ت اأحد ال�شع��راء ال�شباب 
"مَل تكتب عن احلرب؟" اأجابني بعفوية �شادقة )اإن 
الإن�ش��ان بطبيعته يحاول حم��اكاة الأ�شياء املرافقة 
ل��ه، والأك��رث الت�شاق��ا به، له��ذا اأج��د اأن الكتابة عن 

احلرب هي كتابة جوهر احلياة العراقية( .
يق��ول ال�شاع��ر عم��ر اجلف��ال يف جمموعت��ه )احلياة 

بنقالة متهالكة( :
اأربع حروب عاي�شتها 

ولدت و�شط ر�شا�س متبادل بني العراق واإيران،
ور�شعت اآخر قطرة حليب يف حرب اخلليج الثانية،
اأكلت الدب�س املحروق واخلبز يف )ثعلب ال�شحراء(
وبلغت يف غزو العراق واإ�شقاط نظام �شدام ح�شني

احلرب مل تك��ن امللهاة بل كانت ال�شعالة التي ت�شمن 
املوت باأعمارنا

احل��رب تعمل بجد دون اأي تع��ب، تطبق ب�شكل كامل 
دون مواربة.

�شتخل��ف الأرام��ل والتهج��ري واملزي��د م��ن الأطف��ال 
امل�شوهني.

وهي بالفع��ل كل ما عاي�شه هوؤلء ال�شعراء، فقد كان 
م��ن �شبقهم ق��د عا�س رمب��ا بع�س ال�شن��وات القالئل 
الت��ي ارت�شمت يف الذاك��رة وفيها القلي��ل من احلرية 
رمبا، والقليل اأي�شا م��ن رفاهية العي�س خا�شة لدى 
الطبقة املتو�شطة، لكن هذا القليل اأ�شبح كثريا عندما 
اختف��ى لتح��ل حمل��ه �شن��ون م��ن احل��رب واحل�شار 

واحلرمان واملوت املجاين.
اجل��دد  ال�شع��راء  واأع��داد  املعلوم��ات  اأجم��ع  واأن��ا 
واأ�شماءهم لفت نظ��ري واأنا اأحتدث مع اأحدهم با�شم 
�شع��راء اآخرين اأنه قال )ه��وؤلء ظهروا بعدنا(، ويبدو 
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اأن لعن��ة التجيي��ل مازالت قائمة، فق��د �شار النقد يف 
املرحل��ة ما قب��ل الألفني على جتيي��ل ال�شعراء فجّيل 
ال�شتيني��ني وال�شبعينيني والثمانينيني والت�شعينيني، 
ومع اأنن��ا ل نغفل �شبطه لتقعيد النقد يف وقته لكنه 

كان لعنة يف اأحي��ان كثرية ولأ�شباب يطول �رسحها 
الآن، ل��ذا اأج��د اأن ت�شنيف ال�شع��راء قائم على اأ�شا�س 
اأنهم جيل �شباب اأو جيل حرب فقد ولدوا وكربوا على 
اأعت��اب حرب��ني يتخللهم��ا ح�شار ن��درت خالله كل 

ت
سا

درا
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الأ�شياء!
وعل��ى الرغم م��ن كل ذلك فاأن��ا اأجد اأنه 
جي��ل حمظ��وظ بطريق��ة م��ا، فم��ا مييز 
هوؤلء ال�شباب هو ولعه��م بامليديا، واإذا 
كان��ت امليديا هي التقني��ة الأكرث تطورا 

وانت�ش��ارا يف ه��ذه الأي��ام، ف��اإن ه��وؤلء 
عربه��ا  الو�ش��ول  ا�شتطاع��وا  ال�شب��اب 
لالنت�ش��ار عربيا واأ�شبحت ل��دى البع�س 
منه��م فر�ش��ة للدخول اإىل ع��امل كان من 
ال�شع��ب على الأجي��ال ال�شابق��ة لهم من 
الو�ش��ول اإلي��ه، وم��ا مييزه��م اأي�ش��ا هو 
الق��درة عل��ى �شناعة عالق��ات فاعلة مع 

�شع��راء �شب��اب م��ن دول اأخ��رى وم�شاع��دة بع�شهم 
البع�س يف الأن�شط��ة والفعاليات املختلفة، وبوجود 
�شب��كات التوا�ش��ل اأ�شب��ح م��ن ال�شهل عليه��م الن�رس 
والنت�ش��ار، يف حني كان ال�شاع��ر ال�شاب يف �شنوات 
�شابق��ة ي��دور على اأب��واب ال�شح��ف واملجالت ومن 

ال�شعب اأن يجد من يرغب يف ن�رس نتاجه.
هن��اك اأع��داد هائلة من ال�شع��راء ال�شب��اب يف بغداد 
ويف املحافظات وح�رس هوؤلء ال�شعراء اأمر يف غاية 
ال�شعوبة،جله��م يكتب��ون الق�شي��دة النرثي��ة، واللغة 
الت��ي يكتبون بها ه��ي لغة ب�شيطة عموم��ا وواقعية 
وفيه��ا الكثري م��ن املفردات التي ع��ربت عن احلرب 
والعنف لذا ل ن�شتغرب اأن تكون ق�شائدهم قد قدمت 
لن��ا معجما )حربيا وعنفوي��ا( بالغ الرثاء وهي تثري 
ال�شمئزاز اأحيانا كثرية ملا ت�شفه من ب�شاعات، وقد 
ل يك��ون هوؤلء ال�شع��راء متحم�شني لتق��دمي نتاجهم 
بلغ��ة �شعرية منمق��ة، ومل يكونوا م��ن ال�شعراء الذين 

و�شفه��م ريني��ه ج��ريار باأنه��م يخلع��ون 
و�شاحا �شعريا على اأمور هي اأقرب للخ�شة. 
اإن اللغ��ة ه��ي املكون الأه��م والأخطر يف 
م�ش��رية الت�ش��كل ال�شعري لبني��ان ق�شيدة 
�ش��دة  م��ن  اأهميته��ا  تاأت��ي  الت��ي  الن��رث، 
خ�شو�شي��ة ه��ذه اللغ��ة وطبيع��ة تكوينها 
اأو ح�شا�شي��ة ت�شكله��ا وخمزونها التعبريي 
التكويني��ة  امل��ادة  بو�شف��ه  والثق��ايف، 
الأ�شا�س يف �شناعة ف�شاء التعبري ال�شعري 
داخل عامل الق�شيدة. وهي يف الوقت نف�شه 
تدخ��ل يف �شناعة الن�شيج الن�شي ال�شعري 
لتتح��ول اإىل لغ��ة ثاني��ة، مبعن��ى اأن م��اء 
ال�شع��ر هو الذي مينحها ه��ذه الطاقة الفريدة 
عل��ى التح��ول اإىل جم��ال دليل اآخر،فه��ي تتمخ�س 
ع��ن �شبك��ة معطي��ات وقي��م واأخالقي��ات تعبريي��ة 
و�شيميائي��ة مبتك��رة وحديث��ة وذات طاب��ع حي��وي 
وخا���س . اإل اأن الق�شي��دة ال�شبابي��ة كان��ت مغايرة 
متام��ا ملا ات�شمت ب��ه الق�شيدة النرثي��ة، بحيث اأنها 
رك��زت على حماولت للو�شول اإىل الدواخل النف�شية 
عرب فعالية ال���رسد وال�شرتجاع، ا�شرتجاع املا�شي 
واجرتاره مع اأمني��ات خجولة  باحلا�رس وامل�شتقبل 
ع�ش��ى اأن يختلف عن املا�ش��ي، لذا جندها يف الكثري 
م��ن الأحي��ان تك�شف عن ح��الت قلق��ة ل�شخ�شيات 
تفق��د الح�شا���س بغايته��ا وق��د اأنهكته��ا حماولت 
فا�شل��ة للعي�س ب�شورة طبيعية، كل ه��ذا بلغة بعيدة 
كل البع��د ع��ن التكلف والتزويق واإمن��ا بلغة تكاد اأن 
تكون لغ��ة تفا�شيل يومية، غالبا م��ا ت�رسد ق�ش�شا 
واقعي��ة. يق��ول ال�شاع��ر عل��ي ابراهي��م �ش��ايف يف 

علي وجية

�رسطان ا�شود 
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جمموعته )قمي�س قدته احلرب( :
انتظريني...!

مل تبق اأمامي
�شوى حرب واحدة 

حرب واحدة...
اأخ�رسها

لقفل باب
حياتي.

هناك من ي��رى باأن ت�شابها كب��ريا باللغة والتجربة 
واأ�شلوب الكتابة ملجموعة كبرية من�شعراء هذا اجليل، 
واأن الق�شيدة ال�شبابية يف انحدار م�شتمر، واأ�شعر باأن 
هذه املق��ولت فيها ظلم كبري، فالق�شي��دة ال�شبابية 
اأثبتت يوما بعد يوم جناح الكثري من جتاربها، حتى 
اأ�شبح لكل منه��م خ�شو�شيته، واأن هناك الكثري من 
التج��ارب املهمة واملث��رية للده�شة الت��ي �شتتك�شف 
لن��ا يف ال�شن��وات القادم��ة، واإذا كان��ت لغ��ة احل��رب 
والعن��ف هي اللغة ال�شائدة يف �شعر ال�شعراء ال�شباب، 
فاأن��ا على يقني من اأن احلياة كلها ببهجتها وعنفها 
�شتك��ون م��ادة جدي��دة للكتاب��ة، واإذا كان اأودني���س 
يق��ول "املوت، اليوم هو �شعرنا الوحيد"، فاإين اأراهن 

على اأن احلياة �شت�شبح �شعرنا الوحيد.
ق��د ل نحتاج اإىل �رسح وتف�شيل اأكرث عندما نقول اإن 
احل��رب اأ�شبحت لدى ال�شاعرالعراق��ي ال�شاب اأ�شلوب 
حي��اة فه��ا ه��و ال�شاع��ر عل��ي وجي��ه يف جمموعته 
)�رسط��ان، نرث اأ�شود( يلخ�س لنا ذل��ك عندما يف�شل 

�شريته الذاتية فيقول : 
))Cv((

ولدت بعد احلرب؛

لكنني:
)خاكي( البكاء

ويف نهاية )الكاروك( – )ال�شاتر(
اأرى خوذة 

فوق ر�شاعتي؛
اأر�شع منها الدم وخيبات الغد

ويف قماطي 
يت�شاقط ال�شهداء...

مش�لت اجتم�عية ولدته� الحروب

لق��د قال بول فال��ريي )اإن الق�شيدة تط��ور للتعجب( 
�شيغة وا�شحة املع��امل، ولكنها ال�شيغة التي ب�شبب 
و�شوحها حتت��اج اإىل التطوير والنم��و. وبداأ بتق�شيم 
اأن��واع الق�شائد ح�شب الطول،ففي الق�شيدة الق�شرية 
تندم��ج البداية بالنهاية. وقلما نلحظ وجود تطور اأو 
من��و. ويف الق�شي��دة املتو�شطة الطول ميك��ن التمييز 
بو�ش��وح ب��ني البداية والنهاي��ة، فهم��ا متمايزتان. 
ول��كل منهم��ا مالحمها اخلا�ش��ة به��ا. ولكنهما يف 
الوقت ذاته مندجمتان بحيث ي�شعب الف�شل بينهما. 
اإنن��ا نقراأ من البي��ت الأول اإىل الأخري دون اأن نف�شل 
بني الأجزاء، اأما الق�شيدة الطويلة فالأق�شام ل تكون 
م�شتقلة بذاتها لكنها تظل متواجدة ب�شكل اأق�شام كل 
ق�شم قائم بنف�شه وم�شتقي��م املعنى. كل هذا التق�شيم 
ال��ذي ق��ام ب��ه فال��ريي ليق��ول لن��ا اإن يف الق�شيدة 
الق�ش��رية تت��م الت�شحية بالتن��وع ل�شال��ح الوحدة، 
اأي وح��دة املو�شوع بينما تتميز الق�شائد املتو�شطة 

والطويلة بالتطور والنمو .

ت
سا

درا
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ن�ش��ل م��ن كل هذا اإىل الق��ول اإن الق�شي��دة ال�شبابية 
وح��دة  عل��ى  حافظ��ت  وكونه��ا  بالق���رس  امن��ازت 
املو�ش��وع ال��ذي ه��و غالب��ا اأ�شب��ه ما يك��ون بق�شة 
ق�ش��رية، هذه الق�شة اكتنفته��ا الكثري من امل�شكالت 
الجتماعي��ة الت��ي ح��اول ال�شع��راء ال�شب��اب ت�شليط 
ال�ش��وء عليه��ا، ومن ه��وؤلء ال�شعراء قا�ش��م �شعودي 
يف جمموعت��ه )ال�شع��ود عل��ى ظهر اأب��ي( نتطلع اإىل 

ق�شيدته )عظام �شوداء( يقول فيها  :
بائ��ع  ابن��ة  بعرو�ش��ه  كث��ريا  ف��رح  ال��ذي  �شديق��ي 

اخل�رسوات
عاد اإليها بعد ثالثة اأ�شابيع على �شكل عظام �شوداء 

زوجت��ه ال�شغ��رية اأخ��ذت تقف��ز يف مكانه��ا مثل يد 
مقطوعة

الأم نامت على خ�شب النع�س
الأب ي�رسُب على راأ�شِه.

بعد عام!!
خرج��ت م��ن غرف��ة الزوجة اأق��دام ال�شغ��رية ت�رسخ 

"بابا"
الأخ ال�شغري اأخذ بكالم اأبيه و�شار اأبا للطفل.

بعد ع�رسة اأعوام نامت احلرب قلياًل
عاد �شديقي حيًا

طرق الباب
مل يجد الأم

اأخذت الزوجة تقفز يف مكانها مثل يٍد مقطوعٍة
الأب ي�رسُب على راأ�شِه

الأخ الأ�شغر �شقط على وجهِه
مثل دموعي، واأنا اأكتب هذا الن�س.

الق�شي��دة تب��دو وكاأنه��ا ق�ش��ة ق�ش��رية، حتك��ي بال 

تزوي��ق يف الألف��اظ وي��الت احل��رب واأوجاعها، فقد 
ظل��ت الن�ش��اء ال�شغريات يف ح��رب الثم��اين �شنوات 
واحل��روب الت��ي تلتها مطوق��ات بالفق��د واللوعة، مل 
يعرف��ن من اأزواجهن �شيئا، فغالبا ما يتزوج اجلندي 
ليموت بعد اأيام اأو اأ�شابيع اأو اأ�شهر من زواجه، ليرتك 
زوجة �شغرية، وطف��ال اأو اأطفال ليتذكرون والدهم، 
فهي �شبعة اأيام ق�شرية عمر الإجازة ال�شهرية وقد متر 
اأ�شهر طويلة قبل اأن يح�شل اجلندي على الإجازة، بعد 
فقد ال�شاب الوالد ل يف��رط الأجداد باأبنائه لذا غالبا 
مايتم تزويج الزوجة ال�شغرية لأخي الزوج ال�شغري، 
امل�شكل��ة تظهر عندم��ا يعود ال�شهي��د اإىل دياره، وقد 
ات�ش��ح باأنه على قي��د احلياة، هل تت�ش��ورون مقدار 
الأمل عندم��ا يرف�س اجلميع قبول ذلك، لي�شبح موته 

احلل ال�شعيد للق�شة.
يعود �شع��ودي يف املجموعة نف�شها لي�رسد لنا ق�شة 
�شعري��ة لزوج��ة �شهيد يطل��ق عليها ا�ش��م )احلمامة( 

يقول : 
على الباِب مكتوب باأنه �شهيد

زوجتُه يف املنزِل 
ل تعباأ لهذا الأمر 

فالرجل الذي اأحبته اأبعد من هذا املعنى بكثري،
مثل �شقف تنام حتته الع�شافري دون اأن ترجتف

وحدها الآن 
يف طابور التقاعد

مثل حمامٍة حائرة،
يغازُلها ذلك ال�رسطُي الأحمق،

�شائق التك�شي املت�شابي،
حتى بائع املالب�س القدمية، وفتيان املدينة ال�شغار،
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اجلميع يغازلها.
وحدُه هو من يراقُب كل هذا
وي�رسُب راأ�شُه بجداِر القرب.

تل��ك زوج��ة وحبيب��ة ف�شل��ت اأن تبقى وحي��دة وفاًء 
حلبيبه��ا ال�شهيد، ل��ذا مل تعباأ عندم��ا اأ�شبحت زوجة 
�شهي��د، لكن ه��ل ترتكه��ا الأذرع الق��ذرة، فال�رسطي 
يعاك�شه��ا و�شائ��ق التك�شي، وبائ��ع املالب�س، هي ل 
ت�شل��م حتى م��ن �شغار احلي الذين ك��ربوا فوجدوها 
اأرمل��ة، الأم��ر كل��ه واق��ع حقيقي مل��ا نعي�ش��ه اليوم 
واملعاك�ش��ة  للنه���س  عر�ش��ة  ال�شه��داء  فزوج��ات 
والإهان��ة، لي���س هن��اك م��ن يح��رتم اأن ال�شهيد فقد 
حياته من اأج��ل اأن يبقى الآخرون يف اأمان، لذا نراه 

ي�رسب راأ�شه بجدار القرب ياأ�شًا وقلة حيلة.
هناك اأغنية �شعبية �شاعت يف مرحلة ما بعد 2003 
تق��ول "اأن��ا بيا ح��ال والدف��ان يغم��زيل" تبني عمق 
املاأ�ش��اة، البع�س تراق���س على اأنغام تل��ك الأغنية، 
والآخ��ر ا�شتهزاأ بكلماتها الفج��ة واملبتذلة، ما ي�شوء 
حق��ًا اإنها على الرغم من ذلك فالق�شة حقيقة واقعة، 
ولي���س هناك حماي��ة حقيقية لزوج��ات ال�شهداء من 
املجتم��ع ال��ذي يب��داأ مبغازلته��ا حت��ى وه��ي تدفن 

زوجها.
ما يح�ش��ب لل�شع��راء ال�شباب تطرقهم لهك��ذا ق�ش�س 
�شعرية، وت�شليط ال�شوء عليها ب�شكل وا�شح و�رسيح، 
واأظ��ن اأن هذه امل�ش��كالت الجتماعي��ة هي نوع من 
الإرهاب ف�شناع��ة احلروب هي اإرهاب للمجتمعات، 
ودرا�شت��ه حتتاج منا اإمكاني��ة اخرتاقه وتغيريه من 
الداخل. هذه املحاولة التي قد ت�شاعد على تفجري هذا 
الن�ش��ق اأو انبجا�شه وتتجلى يف زي��ادة ال�شغط عليه 

ونف��خ تورمات��ه اأك��رث، وتتمظهر يف اإب��راز �شفحات 
اخل��راب التي خلفه��ا، والدمار الذي حل��ق بالب�رسية 

منه، وبالإن�شان ب�شكل اأكرث خ�شو�شية .

الميدي� تقت�ت على الموت

يع��رف الع��الم باأنه الأوج��ه والن�شاط��ات اخلا�شة 
الت��ي ت�شته��دف تزويد اجلمهور باحلقائ��ق والأخبار 
ال�شحيحة ع��ن الق�شايا واملو�شوع��ات وامل�شكالت 
وب��دون  مو�شوعي��ة  بطريق��ة  الأم��ور  وجمري��ات 
حتري��ف، مبا ي��وؤدي اإىل خلق اأك��رب درجة ممكنة من 
املعرف��ة والوع��ي والإدراك والإحاط��ة ال�شاملة لدى 
فئات جمهور املتلقني للمادة الإعالمية، ومبا ي�شهم 
يف تنوي��ر الراأي الع��ام وتكوين ال��راأي ال�شائب لدى 
اجلمهور يف الوقائع وامل�شكالت املثارة واملطروحة. 
يتط��رق ال�شع��راء ال�شباب مل��ا تقدم��ه امليديا وكيف 
اأن اأوجاعن��ا واأملن��ا وحتى موتنا �ش��ار مادة د�شمة 
لتلك املحطات التي تت�شابق لن�رس تلك الأوجاع، نقراأ 

لل�شاعر حممود عواد يف جمموعته )اأكزما( يقول : 
خم�شة وتلفاز 

كل ما موجود يف بيتنا ذي الغرفة الواحدة 
خم�شة اأفراد وتلفاز

ننام فيه ون�شتيقظ بالعدد نف�شه،
يف املدر�شة ت�شتجوبني الكاتبة ، كم عدد العائلة؟

اأجيبها خم�شة وتلفاز،
ه��ي بدوره��ا ت��دون يف البطاق��ة املدر�شي��ة، خم�شة 

وتلفاز
ن�ش��رتي املالب���س، نوق��ت ال�شاعة، ن�شح��ب البالوعة 
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خلم�شة وتلفاز
بعد 2003 اأ�شبحنا اأربعة وتلفازاً

ثم ثالثة 
ثم اثنني
ثم واحداً

ثم تلفازاً فقط
ت�شامنا معنا، ولكي مي�شكوا بخيوط تدلهم 

علينا 
اأبلغ اجلريان ال�رسطة

امل�شكينة جدت��ي �شمعت، ج��اءت بحدبتها 
امليثولوجية

خباأت التلف��از بكي�س اأ�شود، وذهبت به اإىل 
�شديقتها العرافة 

بعد تبخريه باحلرمل، ور�شه مباء تربة كربالء
فتحت القراآن فتبني اأن التلفاز يختطفنا ليال، ليطعم 

به القنوات بنا 
طوال النهار. 

من مميزات الكتاب��ة ال�شبابية اأنها تتكئ على ال�رسد 
يف و�شف ال�شورة التي يحاول بها ال�شاعر الو�شول 
اإىل هدفه يف اإيقاع ال�شدمة يف نفو�س القراء، الن�س 
هن��ا يح��اول اأن يبني لنا اأن امل��ادة الد�شمة للقنوات 
الف�شائي��ة ه��م ال�شحاي��ا اأنف�شه��م الت��ي تق��وم هذه 
املاكن��ة بابتالعهم واحدا تلو الآخر مع مرور الأيام، 
مل يقدم لنا ال�شاعر هنا �شورة منطية للموت املمنهج 
ال��ذي عاي�شه مثلما عاي�شناه جميع��ا، اأراد اأن ي�شتفز 
الق��ارئ فهو غري معن��ي هنا بال�شحي��ة ول باملوت 
ول بالقاتل اإن��ه ي�شف امل�شهد بعني املتفرج ويبلور 
لن��ا ه��ذا ال�شاعر ال�ش��اب ان�شياب ال�ش��ورة على نحو 

يدعو للده�شة وال�شتنكار يف الوقت ذاته 
فهن��اك ح�شور مكث��ف للموت ب��ال رثاء 
وب��ال اأنني اإن��ه حالة طبيعة ج��دا كحالة 
تبخ��ر املي��اه، فاملوتى هن��ا اختفوا بكل 
ب�شاط��ة، وكان ال�شبب منطقيا جدا فكيف 
ميك��ن اأن ت�شتمر امليدي��ا بالبث بال جثث 

تقتات عليها؟
يقول ح�شنني �شفي��ق يف كتابه )احلروب 
الإعالمي��ة(: "ت�شب��ه املعرك��ة الإعالمية 
احلرب بني �شياط��ني اأو مالئكة، اأحدهما 
ق��وي واآخ��ر م�شت�شع��ف يتب��ارزان على 
قي��ادة جمموع��ة ب�رسي��ة م�شتهدف��ة يف 
اجت��اه اخل��ري اأو ال���رس؛ الأي��ام والنتائج 
فق��ط قادرة عل��ى ك�شف امل�شت��ور فيه��ا، فال�شحايا 
املبا�رسة للحروب العالمية هم ال�شعوب واملمتلكات 
واحلقيق��ة، ويف النهاي��ة الو�ش��ع ي�شب��ه الوق��وع يف 
دوام��ة عنف مفتوح يغذيه الإعالم املنظم واملتهور، 
وال��ذي بات متهم��ا باإنتاج الأزم��ات وتطويرها يف 

اجتاه مت الإعداد له م�شبقا" .
يف ال�شي��اق ذات��ه يكت��ب ال�شاع��ر ميث��م را�ش��ي يف 
جمموعت��ه )كلم��ات رديئ��ة( ق�شيدت��ه )النج��اة يف 

العتمة( اإذ يقول :
اإذا راأيتن��ا يوما:نرك���س يف التقاري��ر امل�ش��ورة عن 

احلرب
اأغلق تلفازك اأرجوك

رمبا �شتخطئنا الر�شا�ش��ة يف �شا�شتك املعتمة على 
الأقل.

اآلي��ة الت�شخي���س لت�شكي��ل  يلج��اأ ال�شاع��ر هن��ا اإىل 

قا�شم �شعودي

ال�شعود على ظهر ابي 
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�شورت��ه، لأنه يجد به��ا الو�شيلة املالئم��ة والقادرة 
على نق��ل كل م�شاعره النف�شي��ة املتاأزمة واملتوترة، 
الت��ي من املمك��ن اأن تفقد تاأثريه��ا ورونقها لو اأنها 
نقل��ت بال�ش��كل التقلي��دي واملبا���رس، فالر�شا�ش��ة 
الطائ�ش��ة التي تقتلنا كل ي��وم يف التقارير امل�شورة 
الت��ي تظهر ع��رب القنوات الف�شائي��ة، رمبا �شتخطئنا 
لو اأغل��ق اأحدهم التلف��از، وال�شاعر هن��ا ليدين اأحدا 
ل الإع��الم، ول احل��رب، ول القتلة، ه��و فقط يريد اأن 
ي�شتم��ر باحلياة، ول��و كان ذلك ممكنا بغل��ق التلفاز 

فقط.
اأما ال�شاعر غ�شان حمدان فله روؤية مغايرة، يقول يف 

ق�شيدته )معركة( :
حني يذهب اجلندي 

اإىل �شاحة املعركة
تفقدوا جيوبه

فهو يخفي بع�شا من امراأتني 
اأمه وحبيبته...

وحني ميوت اجلنود
ل ت�شدقوا عدد القتلى املعلن

يف ن�رسة الأخبار
فكل ر�شا�شة ت�شتهدف قلب اجلندي 

تقتل امراأتني
الأم التي حتر�شه

واحلبيبة الكامنة يف قلبه.
تك�شف لن��ا هذه الق�شي��دة عناية ال�شاع��ر بتفا�شيل 
دقيقة ق��د ل ننتبه اإليها، فيحملن��ا على اإعادة النظر 
يف الأ�شي��اء املهملة واملن�شية لأنها حمملة بالده�شة 
البك��ر، فقد ل ياأتي على بالن��ا ونحن ن�شمع التقارير 

امل�ش��ورة الت��ي تنقل اأرقام ال�شحاي��ا يف معركة ما 
لي�شب��ح بها الأن�شان رقما من الأرقام، اأن من ميوت 
هنا ق��د ترك قلوبا ك�شرية انقطع��ت عنها احلياة بعد 
وفات��ه، الأم واحلبيب��ة، ف�ش��دم وع��ي الق��ارئ يظل 
قائما بينما يظ��ل �شوت ال�شاعر �شاردا وحياديا اإىل 

نهاية الق�شيدة. 

عوام ودالالت
أ
ا

العنوان ن�س م�شغر، له امتدادات يف منظومة ثقافية 
مو�شع��ة تقابله ب��اأي �شكل من اأ�ش��كال التقابل، ومن 
ثم��ة فاإن فهمه وتاأويله يتم��ان من هذه املنطلقات، 
ع��رب مقابلة مقوماته )الخت��زال، التكثيف، اليحاء، 
الرتميز( مع مقومات �شياقه واإدراجهما معا يف فعل 
قرائ��ي تقابلي وت�شان��دي . ولكن اأن يخت��زل ال�شاعر 
ه��ذا كله برق��م ل�شنة فه��ذا كما اأظن �ش��يء جديد يف 
عنوان��ات الق�شائ��د، وي��رى حمم��د ب��از اأن العن��وان 
"�شواء كان كلمة اأو جملة اأو جملتني، فاإن التق�شي 
الدليل لالألفاظ يعد خطوة لبد منها، وذلك بالعودة 
اإىل املعج��م، والتع��رف على املع��اين املختلفة للفظ، 
واختيار املعنى الأن�شب، وهنا يبداأ التاأويل، وي�شتغل 
الرتجي��ح لق��رتاح تخري��ج دليل تدعم��ه معطي��ات 
اللغ��ة اأو م�شاق ال��كالم )ماقبل اللفظ��ة وما بعدها(. 
وق��د تتدخل مرجح��ات اأخرى �شياقي��ة خارجية عن 
بنية العن��وان، ومنها مقا�شد املوؤل��ف املعلنة وغري 
املعلنة، التي ميك��ن اأن يت�شمنها اخلطاب التقدمي"  
ويعدد الكاتب هنا اأنواعا خمتلفة من دللت العنوان 
اإل اأنه ل يتطرق اإىل عنوانات ب�شكل اأرقام وهنا فاأنا 
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اأظ��ن اأن��ه نوع جدي��د م��ن العنوانات الت��ي ت�شري اإىل 
دللت عميق��ة ق��د ل يفق��ه كنهه��ا اإل العراقي الذي 
عا�س �شنواته��ا واكتوى بناره��ا،يف ق�شيدة لل�شاعر 

علي وجيه حملت عنوان )2006( يقول :
يف اآخر الليل؛

تراتيل يف بيت اجلار
كانوا

يذبحون اأخي
وير�شلون اإلينا جزءا من حلمه

ثوابا على روح اأخيهم
الذي اأكلناه 

نحن
ذات ترتيل.

عندم��ا ق��راأت هذه الق�شي��دة لأول مرة من��ذ �شنوات، 
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ترك��ت اأث��را كب��ريا يف نف�ش��ي، اأظنه��ا �شت��رتك اأث��را 
كب��ريا يف نف���س اأي ق��ارئ عراق��ي، عل��ى الرغم من 
اأن امل��وت والأ�ش��ى ال��ذي ت�شنع��ه احل��رب يع��د هما 
ان�شاني��ا م�شرتكا للجميع، اإل اأنني اأظن باأن هذا الهم 
يتعم��ق لي�شل اإىل اأق�ش��ى جتلياته مع جتربة احلرب 
الطائفي��ة التي عا�شها العراق ع��ام 2006، العنوان 
ذك��ي للغاية وهو يحيلن��ا لكم هائل من الدللت، ثم 
تاأت��ي الق�شي��دة مكملة لهذه الدلل��ة، فال�شاعر يدلنا 
عل��ى القانون الطبيع��ي للحياة فالعن��ف ل يقدم اإل 
العن��ف، واإن فعلن��ا كل ذلك حتت �شق��ف من الرتاتيل 
الديني��ة، فقد برز ال���رساع املذهبي واملل��ل والنحل 
املختلف��ة داخ��ل الدين الواح��د، وطغ��ى اأحيانا على 
اإذا كان��ت ن�شب��ة  ال�شاح��ة الجتماعي��ة، ول �شيم��ا 
التمثيل العددي لدين ما اأكرث بكثري من بقية الأديان.
لكن هذا الختالف املذهب��ي ودوره املعرقل للحوار 
ب��ني الأدي��ان يتلف م��ن �ش��دة وطاأت��ه وانعكا�شاته 
ال�شلبي��ة، حينما يظ��ل مقت�رسا على احل��وار وتبادل 
الآراء ال�شفوي��ة والتحريري��ة، ويف خمتل��ف الو�شائل 
الإعالمية، وحني يتحول هذا الختالف املذهبي يف 
الدين الواحد اإىل م�شوغ ل�شتعمال العنف �شد الآخر، 
�شواء كان هذا الآخر املخالف من الدين نف�شه اأو من 

دين اآخر .
يف ال�شياق نف�شه ولكن بعنوان لتاريخ اأقدم يقدم لنا 

ال�شاعر قا�شم �شعودي ق�شيدته )1994( اإذ يقول : 
حني تغني زوجته يف املطبخ

اأو يناديه طفله ال�شغري بابا
مل يكن ي�شمعهما جيداً

مل يكن ي�شمعهما باملرة

كانوا قد قطعوا اأذنه الي�رسى
لأنه بب�شاطة 

مل يذهب اإىل احلرب
"اإن احلك��ي اإغ��راء ومقاوم��ة وا�شت��دراج اإىل ع��وامل 
تخفيه��ا دوائر التجريد، والذين ميلكون احلكايات اأو 
ين�شب��ون اإليه��ا ويتماهون مع مقاماته��ا واأبطالها، 
اأ�ش��د ح�ش��ورا يف التاريخ من الذي��ن ل حكاية لهم" 
، ل��ذا فهن��اك الكث��ري مم��ا مل ُيَق��ل بع��د ع��ن �شن��وات 
الثمانيني��ات والت�شعيني��ات، عن الأنظم��ة ال�شمولية 
والدكتاتوري��ة وم��ا تفعل��ه يف �شعوبها، وق��د تكون 
ق�شة قطع الآذان ه��ي واحدة من الق�ش�س الوح�شية 
الت��ي تر�شخ��ت يف الذاك��رة، فق��د مت��ت عملي��ة قطع 
�شي��وان الأذن لعدد كب��ري من الأف��راد الذين تخلفوا 
ع��ن اأداء اخلدم��ة الع�شكري��ة يف ذل��ك الوق��ت، وكان 
البع���س منهم قد رف�س احلرب وكانت اإحدى طرقهم 
له��ذا الرف�س ه��و يف الهروب من اخلدم��ة، فما كان 
من النظام اإل اإ�شدار القرار 115 يف 1994/8/25 
والقا�ش��ي بقطع �شي��وان الأذن لكل م��ن تخلف عن 

اخلدمة اأو اأوى هاربا اأو متخلفا عن اخلدمة.
اأخ��رى بعن��وان  نف�ش��ه يف ق�شي��دة  ال�شاع��ر  يع��ود 

)1991( ليقول :
عندما عاد حافيًا من الب�رسة

اجلندي الطيب مل ي�شدق اأمه وهي تنتظره يف كراج
النه�شة

كانت قد ماتت منذ �شنني بعيدة
لكنه �شاهدها جيداً وهي تلوح له

ثم اختفت يف �شوارع بغداد
مثل �شحكة �شغرية
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تالطف جي�شا من احلفاة الطيبني..
تع��د الذاكرة اأ�شا�س التفكري كله، ولكنها اأي�شا اأ�شا�س 
التفك��ري ال�شع��ري ب�ش��كل خا���س، يق��رتح فلي�رس اأن 
الذاك��رة ال�شعري��ة تف�ش��ح املجال ل��الإدراك الذي يعد 
ال���رسط الأ�شا�شي يف التفكري لأغرا�س اأدبية، فالقوة 
ال�شعري��ة تدم��ج التفك��ري والتذكر مع��ا ، حتيلنا هذه 
املقول��ة لق�شيدة ال�شاعر قا�ش��م �شعودي التي و�شف 
به��ا العام 1991 عندما ين�شح��ب اجلنود العراقيون 
من الكويت ويعود اأكرثهم م�شيا على الأقدام وحفاة، 
يعيد ال�شاعر لنا هذه الذكرى املوؤملة لكنه يعيدها عرب 
مناه�شة فعل املوت املتج�شد بالأم امليتةواحلار�شة 
لولده��ا العائ��د وحتوله��ا اإىل �شحكة �شغ��رية تعيد 
الأم��ل باحلي��اة لهوؤلء اجلن��ود املنك�رسي��ن احلفاة، 
�شناعة احلروب واإف�شاء العنف هي �شفة احلكومات 
الدكتاتوري��ة الت��ي وجدت لأنها تك��ره احلياة، حياة 
ال�شل��م وحي��اة املحب��ة، املحب��ة الت��ي يبح��ث عنها 
�شاع��ر الي��وم فل��م يعد ال�شاع��ر اليوم ميج��د احلروب 
كما كان من قبل ومل يعد ال�شاعر اليوم يتغا�شى عن 
النك�شارات والهزائم، ال�شاعر اليوم يدين احلرب بكل 

اأ�شكالها لأن احلرب تقتل الإن�شان وتقتل الأمل فيه.
يقول يا�شني طه حافظ ع��ن )ويلفرد اأوين( وهو اأحد 
�شع��راء احلرب العاملية الأوىل )باأنه �شعر باأن واجب 
ال�شاع��ر احلقيق��ي هو ك�ش��ف حقيقة احل��رب املركبة 
من القبح والعذاب، م��ن الوح�شة والرعب، من اخلزي 
وامل��وت( ، اإمنازت هاتان الق�شيدت��ان واأق�شد بهما 
)1994-1991( باأنهم��ا ج�شدت��ا اأوج��اع احلروب 
وم��ا تخلفه من ماآ���س وم�شكالت يف الف��رد العراقي 
وعلى الرغم من اأنهما حتدثتا عن احلرب قبل 2003 

اإل اأنهما كتبت��ا بعد 2003 ا�شتذكاراً حلروب �شابقة 
عا�شها العراقي نف�شه الذي يعي�س اليوم حروبا اأخرى 

من طابع اآخر.

لغ�م 
أ
مليشي� الثق�فة الشعر في حقول اال

ال�شعراء  من  جمموعة  اأ�ش�س   2015 العام  مطلع 
ال�شباب جتمعًا اأطلقوا عليه )ملي�شيا الثقافة( لتكون 
دللت  من  املفردة  هذه  اإليه  حتيل  مما  بال�شد 
ومعان اأخرى للموت والقتل والعنف يف العراق، نظم 
هوؤلء ال�شعراء مهرجانات واألقوا ق�شائدهم بطريقة 
تقليدية  لي�شت  اأماكن  يف  يلقونها  فهم  مغايرة 
كالأ�شواق واملقابر وحقول الألغام مع م�شهد متثيلي 
راأيت بع�شا منها واأنا اأتابع �شفحاتهم على مواقع 
متباينة  كانت  الأفعال  ردود  الجتماعي،  التوا�شل 
بني داعم لها وراف�س، ما يهمنا هنا هو ك�رس النمط 
اأنها ردات فعل طبيعية  واأظن  �شبل جديدة،  وايجاد 
عما يالقونه يوميا من عنف، بع�شهم يرى باأن هذه 
احلياة واأق�شد بها "حياة احلرب" مل يختارونها لذلك 
نرى  لذا  واقعة  كحقيقة  معها  يتعاي�شوا  اأن  يجب 
والنفجارات  واجلثث  املوت  عن  كتاباتهم  جل  اأن 
وال�شمئزاز.هذا  الرعب  فينا  يثري  ما  وكل  واملقابر 
هو متردهم على هذا الواقع وهذه هي الطريقة التي 

عربوا بها عن هذا التمرد.
قب��ل ه��ذا التاري��خ كان هن��اك جتم��ع ملجموعة من 
ال�شع��راء �شم��وا اأنف�شه��م )درمي الهام���س( مل يكت��ب 
ل��ه النج��اح وكان م��ن ال�شعراء:حممود ع��واد، كاظم 
خنج��ر، زيدون الرائ��ي، علي تاج الدي��ن، علي ذرب، 
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�شابرين كاظم، عمر اجلفال، ميثم احلربي، 
اأحمد �شياء.

ث��م كانت ملي�شيا الثقاف��ة و�شمت الأ�شماء: 
مازن املعموري، كاظم خنجر، اأحمد�شياء، 
عل��ي ت��اج الدي��ن، و�ش��ام علي، عل��ي ذرب، 

حممد كرمي، اأحمد جبور، ح�شن حت�شني.
بالتاأكيد الأ�شماء تتغ��ري بني احلني والآخر 
ين�ش��م  اإذ  الأخ��رى  التجمع��ات  كل  مث��ل 
اإليها�شع��راء ج��دد وين�شح��ب منه��ا �شع��راء 

اآخرون.
كت��ب ال�شاع��ر كاظ��م خنج��ر يف جمموعته 
)عاج��ل  نا�ش��ف( ق�شي��دة  بح��زام  )نزه��ة 

"العثور على مقربة جماعية بالقرب..." ( يقول فيها :
يق��ول التقري��ر الطبي باأن كي�س العظ��ام الذي وقعت 

على 
ا�شتالمه اليوم هو "اأنت" ولكن هذا قليل ن�رسته على 
الطاولة اأمامهم.اأعدنا احل�شاب: جمجمة ب�شتة ثقوب،
 عظم ترقوة واحد، ثالثة اأ�شالع زائدة،فخذ مه�شمة،

كومة اأر�شاغ، وبع�س الفقرات 
هل ميكن لهذا القليل اأن يكون "اأخًا"..

نف�ش��ت كف��ي م��ن ال��رتاب العال��ق فيها، ث��م نفخت 
بالرتاب 

الباقي على الطاولة، و�شعتك على ظهري وخرجت.
يتح��دث ال�شاعر عن املقابر اجلماعي��ة التي قام بها 
النظ��ام ال�شاب��ق �ش��د م��ن ا�شتب��ه يف معاداته��م له، 
والت��ي مت العث��ور عليه��ا بع��د ع��ام 2003، وك�شف 
مطابق��ة البقايا مع من فقد بتلك املرحلة ومل يعرف 
عن��ه اأي �ش��يء، فالق�شيدة حتكي ع��ن ا�شتالم القليل 

م��ن العظ��ام غ��ري املت�شاوية م��ن الطب 
العديل والتوقيع على ا�شتالمها على اأنها 
تع��ود لأخ فقد منذ �شنوات طويلة. ي�شور 
لنا ال�شاعر احل��رية والأ�شى وهو يتحدث 
لتل��ك العظام العائ��دة لأخيه الكبري، وقد 
ا�شتنك��ر اأن تكون ه��ي كل ما بقي له من 

ذلك الأخ.
ل ميك��ن جتاه��ل ال��دور ال��ذي ا�شطلعت 
به التجارب املوؤمل��ة التي خربها العامل 
يف احلرب العاملية الأوىل والثانية، وما 
زال كتابا )اأفكار لأزمنة احلرب واملوت(
لفروي��د و)نقد العن��ف( لوال��رت بنيامني 
م��ن ال�شهام��ات القيمة يف جم��ال الدرا�شات اإذ عرب 
فروي��د عن �شع��وره بال�شدمة بع��د مواجهته ظاهرة 
تكرار تدفقات الك��ره وال�شهوانية يف احلرب، غري اأنه 
ا�شتنت��ج اأن اإن��كار العنف وعدم توقع��ه بعد الآن هو 
بال�شب��ط ما�شم��ح بانفجارات مفاجئ��ة لحقة فيما 
بعد، بينما تاأمل بنيامني يف الحتمالت الطوباوية 
)لعن��ف الو�شائ��ل ال�رسف��ة( الذي قد يوق��ف اأو يعلق 
ال��دورات الالمتناهي��ة م��ن العنف مرة واح��دة واإىل 
الأب��د، ويب��دو وا�شح��ا اإمكاني��ة تطبي��ق املنظورين 
كليهم��ا على الأحداث املعروفة لدينا حاليا واآخرها 

احلرب على الإرهاب .
يقول كاظم خنجر � اأي�شا � يف ق�شيدة )دفانة( :

ن�شع امليت يف تابوت من خ�شب 
لنوهم الأر�س باأننا جئنا لزراعة �شجرة.

لقد جت��اوزت ق�شي��دة الرثاء يف ال�شع��ر بعد احلداثة 
نف�شه��ا، لقد تخلت عن الرثاء وطلقت الكالم، وعطلت 

احلياة بنقالة متهالكة

عمر اجلفال 
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اليقاع ال�شعري الق��دمي �شاعية اإىل تقدمي منط جديد 
للرث��اء وللق�شي��دة بوج��ه ع��ام، ولعل اأب��رز ما مكن 
ال�شاع��ر من كتابة ق�شيدة ع��زاء تخلو من العزاء، هو 
اأن��ه اأوقف الكالم نف�شه لي�شع �شمت مهيب يف اأركان 
الق�شي��دة كله��ا  .وال��كالم بكليته ينطب��ق ب�شدة على 

هذه الق�شيدة.
بينما ن��راه يف ق�شيدة)(، ويبدو اأن��ه و�شع القو�شني 
ب��ال ا�شم معني للدللة على الفراغ الذي ي�شعر به بعد 

فقد اأ�شدقائه، يقول :
عن��د النوم اأح�ش��ب اأ�شدقائي القتل��ى، اأجمع جثثهم، 

اأق�شم
حزين على الأحالم، ويف كل ليلة اأراهم ين�شفون مثل 

اجلراح التي تغرينا بحكها، وما اأن اأبداأ حتى ت�شيل 
دماوؤهم على الفرا�س.

وهن��ا اأ�شتع��ني مب��ا قاله عب��د الزهرة زك��ي عن هذا 
اجليل من ال�شعراء:"هوؤلء �شبان و�شابات ياأتون اإىل 
ال�شع��ر، كم��ا يقبلون عل��ى احلياة، من ذاك��رة طفولة 
قريبة وه��ي ذاكرة مل ترتِو م��ن طفولتها كثريا فيما 
ه��ي من�شط��رة؛ ب��ني احلري��ة واخل��وف ب��ني ن�شيان 
ج��ربوت ال�شلطة وح�شور تهدي��دات القتل والإرهاب 
ب��ني جراءة التفكري والت�رسيح وبني خ�شية مفاجاآت 
املوت، بني ج�شارة التطلع اإىل امل�شتقبل وبني الياأ�س 

من احلا�رس" .
يقول ال�شاعر و�شام عل��ي يف ق�شيدته )خفت الرجل: 

مات فجاأة( :
احلفرة التي خلفتها ال�شيارة املفخخة تركتها الدولة 
على حالها، انفجار اآخر وت�شبح بركة منا�شبة ليلعب 

بها اأطفال من ماتوا.

لع��ل ال�شاع��ر هن��ا يب��دو مت�شاحل��ا جدا م��ع احلدث 
والفك��رة ت�شب��ح اأقرب م��ا تكون اإىل �شب��ه قناعة اأن 
احلفرة التي خلفتها ال�شيارة املفخخة �شتكون ملعبا 
لالأطفال، اأطفال من مات��وا بها، لت�شبح حدثا قدميا 
يتقبل��ه اجلمي��ع: ال�شاع��ر والدولة وحت��ى اأطفال من 

ماتوا.
ويقول يف ق�شيدة اأخرى :

ل تنظر لأ�شابعك املدماة واملهرو�شة منها
ل تنظر للذين من حولك وهم يت�رسفون بغرابة.
ل حتاول التم�شك باأي �شيء ي�شبه ع�شوا ب�رسيا.

ل حتاول رفع �شوتك فالكل ي�رسخ مثلك.
ل تفك��ر بج�ش��دك كث��ريا اأو اخل��در الذي ت�شع��ر به اأو 

الألوان الغريبة
�شت�شعر بكل �شيء لحقا.

ميي��ل ال�شاعر يف هذه الق�شيدة ل�شتخدام املونولوج 
الداخلي لكن با�شتخدام �شمري املخاطب وهي و�شيلة 
يلج��اأ له��ا ال�شاع��ر يف اإيه��ام القارئ باأن��ه يخاطب 
�شخ�ش��ا اآخر، �شخ�ش��ا ي�شاركه هموم��ة املتمثلة يف 
كونه ف��ردا تعر�س لنفجار وه��و ينقل مع جمموعة 
م��ن امل�شاب��ني وال�شه��داء اإىل امل�شت�شف��ى، وال�شاعر 
هنا ميي��ل يف لغت��ه اإىل العالقة املبا���رسة والقريبة 
م��ن الفهم معتمدا على التاأث��ري العاطفي الذي يرتكه 
الن���س يف متلق عا�س مواق��ف قريبة من احلدث، هو 
اأو اأ�شخا���س يعرفه��م، واإذا كنت ق��د ا�شتعنت بعر�س 
بع���س النماذج م��ن �شعر ال�شع��راء ال�شب��اب، اأجد اأن 
هن��اك الكثري م��ن النماذج اجلدي��رة بالدرا�شة لكنها 
غاب��ت يف هذه الدرا�شة على اأم��ل اأن جتد لها مت�شعا 

يف درا�شة لحقة.
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وقد يك��ون يوجني مونتايل قد اخت���رس ما ميكن اأن 
يق��ال ختاما لهذه الدرا�شة عندم��ا اأ�شار اإىل اأن "لغة 
ال�شعر هي لي�شت لغ��ة التاريخ اأو الت�شجيل، فل�شنوات 
طويلة، ظل ال�شع��ر و�شيلة معرفة اأكرث مما هو و�شيلة 
ح�ش��ور، اإذ اإن ال�شاع��ر يبح��ث عن حقيق��ة معينة ل 
ع��ن احلقيق��ة العام��ة، ه��و يطل��ب حقيق��ة مو�شوع 
ال�شاعر التي ل تنكر مو�شوع اإن�شان التجربة، بل اإنه 
يحتاج احلقيقة التي تتحدث عما يوحد بني الإن�شان 
والنا�س الآخرين دون نك��ران كل ما يف�شل الإن�شان 

عنهم ويجعله فريدا" . 
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تمهيد

اإن ُج��ّل اهتم��ام الدرا�ش��ات القدمي��ة اإي��الء اهتم��ام 
بالغ على اأبوية املوؤل��ف والتاأ�شي�س لرت�شيخ �شلطته، 
كونه الب��اث الفعلي للن�س الأدب��ي، واأن ما ينبئ به 
احل��دث ال�شع��ري من اإبداع، ممثال ب��ولدة ن�س اأدبي 
جدي��د، ُتع��دُّ ولدة مرعي��ة باأبوي��ة املوؤل��ف، وكذلك 
احلر���س عل��ى دميومة اقرتان��ه بولي��ده، يف تكري�س 
لأبدي��ة �شلطت��ه علي��ه، وهذا ما ج��رت علي��ه طبيعة 
املفاهي��م والدرا�شات النقدية القدمية الراعية ل�شلطة 
املوؤل��ف، كون��ه �شاحب المتي��از، اإل اإننا يف فرتات 
خمتلف��ة حديث��ة اأو قدمي��ة، ن�شم��ع اأ�شوات��ًا تطال��ب 
بتقوي���س �شلط��ة املوؤل��ف، وف�ش��ح املج��ال ل�شلطتي 
الق��ارئ والن�س، على اعتب��ار اإنهما الأك��رُث تهمي�شا 
اإزاء �شلطت��ه، موجها الهتمام للق��ارئ، على اعتبار 
اأن م��ا يبث م��ن مو�شوعة تالم�س الواق��ع والوجدان 

واحل���س الإن�ش��اين البليغ، فهي حي��اة �شغرى/ عامل 
�شغ��ري خي��ايل، تتماه��ى، م��ع حي��اة اأك��رب واأو�ش��ع 
واأ�شم��ل/ العامل الكبري/ الطبيعة، ليتم عندها ت�شليط 
ال�شوء عل��ى �شلطة املتلقي، الذات الفاح�شة هنا عن 
ق��رب للن�س الأدب��ي/ املو�شوعة املتجذرة يف تقبل 
الإن�ش��ان ال�شاعر برهافتها، معلن��ا عن وجوده الذي 
ُب��ثَّ يف بواط��ن الُبني��ات الن�شية، فاحل��دث ال�شعري 
ح��دث عابر ل�)اأنا( املوؤلف،  وهذا ما ت�شي به �شفرات 
الن�س، وه��ي بطبيعتها �شفرات من العامل احلقيقي/ 

الطبيعة.
ل��ذا �شار لزاما علين��ا تناول الجتاه��ات واملدار�س 
النقدي��ة احلديثة �شاحبة الب�شم��ة الأوىل يف تغليب 
كف��ة املتلق��ي والن���س، قبال��ة كف��ة املوؤل��ف، ولعل 
الجت��اه البني��وي اأول من ذهب اإىل "م��وت املوؤلف" 
)لأن��ه اأ�شبح خ��ارج دائ��رة الهتم��ام، والبديل عنه 
الهتمام بالن�س والكتاب��ة(1، وهذا يعني كما يرى 

النص وفعل القراءة

رحيم زاير الغ�نم
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رولن ب��ارت، اأن املوؤل��ف)مل يع��د �شاح��ب امتي��از 
اأب��وي اأو لهوت��ي انه لي���س اأكرث من اأن��ا على الورق 
لك��ن الغي��اب اأو امل��وت يعن��ي انتقال الهتم��ام اإىل 
الن���س(2، وما ذهب��ت اإليه البنيوية وم��ا راآه رولن 
بارت، واإن ل ُيعّدان من متبنيات الدرا�شة، -بقدر ما 
ه��و اإ�شعار اأول بتهاوي �شلط��ة املوؤلف وانتقالها اإىل 
�شلطة الن�س، الت��ي توؤ�ش�س ل�شلطة القارئ/ املتلقي، 
م�شتقب��ال، -بح�شب نظرية جمالية التلقي التي �شيتم 
تناولها لحقا- فمن يتقبل فكرة )موت املوؤلف(، اأي 
املوؤل��ف للن���س الأدبي، ل يعني بال���رسورة اأنه يقرُّ 
بنظرية م��وت املوجد لهذا الك��ون، فالن�س املكتوب 
عموما، م��ن ن�شج خياٍل ب�رسي، ميكننا ف�س ا�شتباك 
اأم��ا الن���س احلقيق��ي/ الك��ون/  تداخ��ل �شلطات��ه، 
الطبيعة/ احلياة، لها موجد، ب�شلطة ل متناهية على 
ن�شو�ش��ه املح�شو�شة وغ��ري املح�شو�ش��ة، فالمتياز 
الالهوتي، امتياز �رسمدي، بح�شب قناعاتنا ومبعزل 
عن قناع��ات الجتاه البنيوي، ل��ذا ل ميكن امل�شا�س 
ب�شلطت��ه، وم��ا �شيت��م تناول��ه يف الدرا�ش��ة يكون يف 
ح��دود تقوي���س )�شلطة املوؤلف( عل��ى الن�س الأدبي 

ل غري.
اأم��ا مدر�شة كون�شتان�س موطن نظري��ة التلقي ممثلة 
باأطروح��ات الأملانيني هان��ز روبرت ياو�س وفولف 
ج��ان جاإي��زر، الت��ي تبن��ت نظري��ة جمالي��ة التلقي 
ونق��د ا�شتجابة القارئ، على اعتب��ار اأنهما نظريتان 
الن�شو���س  تهتمان)بت��داول  اإذ  الأدب��ي،  للتوا�ش��ل 
الأدبي��ة وكيفية تلقيها وبالت��ايل اإعادة اإنتاجها(3، 
ول يتحق��ق لها ذل��ك اإل ب�شلطة جدي��دة، واإن مل يكن 
له��ا ح�شور يف متبنيات عديد الجتاهات واملذاهب 

واملدار�س النقدية قدميه��ا وحديثها، وبهذه الكيفية 
وال�شجاعة يف الطرح، األق��ت على التلقي �شمة القدرة 
عل��ى ال�شتقب��ال والتمل��ك والتبادل، ومن ث��م اإعادة 
اإنت��اج الن�س الأدبي، فالق��ارئ، هو امل�شتقبل للن�س 
ال�شع��ري بعد اإنتاج��ه فنيا اأي اأن��ه عندما يتحرر من 
اأبوي��ة املوؤل��ف، ل يع��اين التهمي�س والرك��ون بل اأنه 
�شيتحل��ى بالفاعلي��ة لظه��وره م��ن جدي��د وبطريقة 
مغاي��رة هذه املرة، لأنه �شيجد م��ن يتلقاه بحميمية 
ورعاي��ة ل تقل عن �شابقتها، والتملك هنا هو انتقال 
ملكي��ة الن���س من املوؤل��ف اإىل القارئ، اأم��ا التبادل 
فه��و تب��ادل لل�شلطت��ني ويف اإق��رار ب�شلط��ة املتلقي، 
اأما املوؤل��ف فهو حا�رس كمتلق حماي��د، ي�شهد تنوع 
الق��راءات النقدي��ة مل��ا اأنتج��ه، فمنه��ا م��ن يتطابق 
واملعن��ى ال��ذي ق�ش��ده، اأو اأن الق��ارئ ينت��ج معن��ى 
جديدا مل يق�شده باملطلق، وهذا ميكن حتقيقه �شمن 
اأفق الن�س الأدبي املفتوح، الذي بدوره منح املتلقي 
الق��درة على اإعادة اإنتاج معناه، بل لنقل اإن كل بنية 
ن�شي��ة ميكن للقارئ اأن ينتج له��ا معنى جديدا، وما 
يح�ش��ب للن���س املفتوح تقبل��ه تاأويالت ع��دة، وهذا 
م��ا اأك��ده ياو�س اأن جمالي��ة التلق��ي، )متتهن عقيدة 
هرمنيوطيقي��ة(4، اأي تاأويلي��ة، وم��ا دام الن���س يف 
ح��وزة املتلقي م��ا انفك عن اإنت��اج املعنى، وبح�شب 
اإي��زر اأنه��ا و�شعية )وج��ه لوجه( الت��ي �شتف�شي اإىل 

معان جديدة.
اأيدلوجي��ة  وموؤث��رات  بعوام��ل  مره��ون  الن���س  اإن 
واجتماعي��ة ونف�شي��ة، م�شاف��ا له��ا البع��د امل��كاين 
والزم��اين، جمتمع��ني، يوؤث��رون تاأث��ريا مبا�رسا على 
�شي��اق الن�س، وه��ذا ل يعني اإننا جن��رد املوؤلف من 
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اأن��اه وما ُب��ثَّ من خلج��ات، ك��ون الن�س 
الأدب��ي، همًا ذاتيًا مبوؤث��رات واقعية ذات 
بعد اأن�شاين  مبنظور جمعي/ كوين، ي�شهم 
يف ت�شدي��ر هموم وطموح��ات وم�شكالت 
م�شرتك��ة بين��ه وب��ني متلقي��ه، تع��رب عن 
الذائقة العامة للفرد بح�شب ع�رسه ولغته 

وثقافته.
يبقى ال�ش��وؤال هنا كيف لنا ع��زل املوؤلف 
ع��ن �شلطت��ه؟ وه��و من اأنت��ج ن�ش��ا اأدبيا 
باحلم��ولت الآنف��ة الذك��ر، كون��ه الب��اث 
الفعل��ي للن���س الأدب��ي، كي��ف لن��ا ف��ك 
ال�شتب��اك ه��ذا، وت�شويق �شلط��ة القارئ؟! 
قطع��ا �شتتم الإجابة عن ه��ذه الإ�شكالية، 

)قطب��ان  بال�شتعان��ة  بقطب��ني مهمت��ني، فهن��اك 
اأحدهم��ا فني، وهو الن���س الذي اأبدع في��ه املوؤلف، 
والث��اين جم��ايل ه��و ا�شتجابة الق��ارئ له��ذا الن�س 
امُلب��دع(5 بح�ش��ب اإي��زر، غ��ري متنا�شني م��ا اأحدثته 
نظريت��ا ياو�شواإي��زر عندم��ا رجحت��ا كف��ة )القارئ 
والن���س( عل��ى ح�شاب كف��ة )املوؤلف(، وبع��د كل ما 
تق��دم م��ن اإحال��ة وم��ا �شيعقبها م��ن اإح��الت اأخر،  
معتمدين يف اإجرائن��ا على ثماين جمموعات �شعرية 

لتاأكيد ما ذهبنا اإليه.

التلقي والفعل التواصلي

بع��د اإنت��اج الن���س ال�شع��ري وتداول��ه ب��ني جمهور 
القراء، ي�شبح مادة غني��ة لفعل التوا�شل بني الن�س 
والق��ارئ، مبن��اأى ع��ن �شلط��ة املوؤلف الت��ي ل تبدو 

احلاج��ة له��ا ملح��ة اأو ذات اأهمي��ة ميكن 
له��ا اأن تعيق اإنت��اج املعن��ى بغيابها، اإن 
من اأ�شباب فرادة الن�س الأدبي ومغايرته 
هو حت��رره من الأبوية معتمدا على قدرته 
التي جتلب له رعاية من نوع اآخر، على اأن 
ل تك��ون مبادلة �شلطة اأبوية ب�شلطة اأبوية 
اأكرث حزما، عل��ى اعتبار اأن للن�س الأدبي 
ق��درة لإغ��راء قاع��دة عري�شة م��ن القراء 
لإع��ادة اإنتاج معن��اه، اأي اأن��ه يف تنا�شل 

دائم، بفعل التوا�شل.
اإذن اأن م��ن اأه��م عوامل التلق��ي ما يبديه 
الن���س م��ن فاعلية التوا�شل عل��ى اعتبار 
اأنه��ا الآ�رسة الأوىل التي من �شاأنها جذب 
املتلق��ي، وهذا يبدو جليا يف مقطع من ن�س)مطر ل 

ينام( لل�شاعر ن�شري ال�شيخ6.
)من مزغل احلرب 

كنا نحدق يف املدى..
نرقب اأعمارنا 

وهي حتمل نعو�شها
نحو اأفق بعيد(�س38

نلم���س يف ه��ذا املنت��ج ال�شع��ري فاعلي��ة توا�شلي��ة 
بين��ه وبني املتلقي ملا ملو�شوع��ة احلرب، من قدرة 
يف خل��ق اأفق ي�شع مل�شاع��ر املتلقي، فهم��ا يلتقيان 
حتت وطاأت��ه، فما اأف�شح عن��ه الن�س من حتديق يف 
امل��دى، اأو ارتقاب الأعم��ار وهي حتمل نعو�شها نحو 
اأف��ق بعيد، م��ا هو اإل اأف��ق ل طائل من��ه، فهو مثوى 
النعو���س/ الأج�ش��اد، ه��ذه العاملي��ة/ الكونية التي 
اأطلقه��ا الن���س، يتلقاه��ا الق��ارئ ويتفاع��ل معه��ا، 

ن�شري ال�شيخ 

ع�شام كاظم جري
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فاحل��رب كما ���رسح به الن�س تنت��ج نعو�شًا/ موتًا، 
والن�س هن��ا مالأ فراغاته ومل ميكنن��ا لإنتاج معنى 

غري املعنى املتحقق يف ت�رسيحه الآنف.
اأما يف ن�س )املحطات( لل�شاعر حبيب ال�شامر7.
)املحطات تبتلع وفود القادمني من مدن �شتى،

تقلهم القطاراُت
اإىل حيث مرابعهم 

ي�شلون يف هدوء الفجر،
عواوؤُها ي�شق �شمت املكان

الوجوُه الذابلُة املنتظرُة حتت ال�شقائف، 
وعلى الأر�شفة الباردة

ي�شقون �شفوف الأمواِج( �س29
اإنَّ الفع��ل التوا�شل��ي حا���رٌس يف الن���س 
ال�شع��ري، حي��ث اأن مو�شوع��ة املحط��ات 
تالم�س وجدان املتلقي، و�رّسها يكمن يف 
اأثرها املفرط على متلقيها من خلق هكذا 
اأجواء �شعرية، تالم�س يومياته، على الرغم 
من اعتماد الن�س ال�شعري على املنولوج،  
لكن��ه متكن م��ن ا�شتقط��اب متلقي��ه، عرب 
�رسده للوفود القادمة من مدن �شتى، وفعل 
القطارات التي تقله��م اإىل حيث مرابعهم، 
وو�شوله��م يف ه��دوء الفج��ر، وه��ذا حال 
فئة من النا�س، اأم��ا الفئة الأخرى التي ل 
ُق هدوء مكانها عواء  تنعم بالو�ش��ول، ي�شَّ
تلك القط��ارات، فهي مازال��ت قابعة على 
الأر�شف��ة الب��اردة، لتنت��ج معن��ى جديدا 
لل�شياع  يف جلة الوطن، فلي�س معنى اأنك 
ترت��اد املحط��ات باإمكانك الو�ش��ول اإىل 

حيث ترغب، قد حُتي��دك امل�شافات وتطويك الدروب، 
وتتحكم مب�شريك الأق��دار، وهذا بال�شبط ما اأ�شمره 

الن�س، ودفع القارئ لكتناه معناه.
نقراأ لل�شاعر كاظم مزهر8، من ن�شه ال�شعري )اأوراق 

طائ�شة(
)ل اأح�ش��ي ك��م مرة ذهبت اإىل الطبي��ب اأ�شكو له اأملًا 

يف
ج�شمي، لكّنني

مل اأذهب يوما لأخرَبه اأنني حزين.( �س43
هذا الن�س ال�شعري له القدرة على جذب املتلقي لفعله 
التوا�شل��ي، مل��ا طرح��ه م��ن مو�شوع��ة لم�شت ذات 
املتلق��ي وا�شتفزته��ا، مو�شوعة يومي��ة يعاين منها 
الكث��ريون، كوننا كمجتم��ع ن�رسح بعللنا 
الع�شوية، لكننا نكبت اأوجاعنا الباطنية، 
فهي املعنى املرحتل مّما يعانيه وجداننا 
م��ن اأمل وح�رسة وحزن، لقد انتف�س الن�س 
عل��ى معن��اه الظاه��ر لينت��ج لن��ا معن��ى 
عميق��ا، بلغة �شهلة وا�شح��ة، اأمكن الن�س 

من خاللها جذب املتلقي اإليه.
الن�س املفتوح، ن�س منتج للمعنى

اإن الن���س املفت��وح، ن���س منوذج��ي مل��ا 
يف�شحه للقارئ م��ن اأداء دور اأكرث فاعلية 
يف تلقي��ه،  مل��ا ميتلك��ه م��ن مو�شوع��ة 
تفاعلي��ة ُتهي��ئ لعالق��ة م�شتقبلي��ة ب��ني 
الق��ارئ والن���س الأدب��ي، جتعل��ه متحليا 
بقدرة النفت��اح عل��ى ذات املتلقي، وهذا 
يوؤ�ش���س للغاي��ة القرائي��ة/ الناق��دة، التي 

متكن املتلقي من ملء فراغات الن�س.

عبد ال�شادة الب�رسي

حبيب ال�شامر 
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ويف ن�س)قدا�ٌس اأحمر( لل�شاعر ثامر �شعيد9.
)�شارت ال�شماء اأ�شد حمرًة

 من الر�شيف 
والر�شيُف الذبيُح اأ�شدُّ حمرًة 

من عيون ثاكلة 
وعيون ثاكلة اأ�شدُّ حمرة 

من دٍم �شاعٍد اإىل ال�شماء.( �س49 
جند ه��ذا الن���س ال�شع��ري ي�شيبانفتاحي��ة على ذات 
املتلق��ي، اإذ اأن��ه غ��ادر منطق��ة الأن��ا اإىل العاملي��ة، 
م�شتعين��ا بثنائي��ة متناف��رة، لك��ن ال�شاع��ر وظفه��ا 
ل�شال��ح الن�س توظيفا ل يخد�س حياء الثنائية هذه، 
اأمام ثنائيات اأخرى، ب��ل اأن الن�س اأك�شبها املغايرة 
الت��ي جعلت الن�س ن�شا مفتوحا على تاأويالت تنتج 
مع��اين عدة، واإن ل تخرج عن اإط��ار، الذبح/ الثكل/ 
ال��دم، بح�شب تراتبية الن�س الآن��ف، مع اإنتاج معنى 
للذب��ح جديد/ املوت، ُمثل ه��ذه املرة باحلمرة/ اأ�شد 
حمرة، التي رافقت املقطع لثالث مرات، م�شبغة �شدة 
الحم��رار/ الدم/ الذب��ح، هذه الق�ش��وة التي نعي�شها 
يوميا، والتي هي خ��الف اليومي املعتاد عند الب�رس 
عموما، ومع كون هذه الأح��داث متثل اأحداثا حملية 
لكنه��ا ببعد كوين، ياأخذ معن��ى اأو�شع، وهذا ما ذهب 
اإلي��ه الن���س اإذ مل ي�شه��د الع��امل الأك��رب مث��ل هك��ذا 

ممار�شة، اإل يف ع�شور عفا عليها الزمن.
اأما لو قراأنا املقطع الذي يعد مقدمة ن�س )�شباخ....( 

لل�شاعر عبد ال�شادة الب�رسي10.
)وتفز الع�شافري من حلمها امل�شرتيب،

مرعوبًة
�شبٌخ يف الغ�شون 

�شبٌخ يف القلوب 
�شبٌخ يف ال�شجر.....

املدينة التي اأر�شعتنا الرباءة يوم جئنا..
اأ�شاحت الوجه عنا

والدروب التي قا�شمتنا الت�شكع يف الأم�شيات..
بادرتنا الرحيل �شوب املرافئ( �س23

نلم��ح انفتاح��ًا جلي��ًا للن�س ال�شعري، وق��د حتق هذا 
النفتاح عل��ى متلقيه من جملة املع��اين التي متكن 
الق��ارئ م��ن اإنتاجها م�شاف��ا ملا ذهب اإلي��ه الن�س 
ال�شع��ري من معن��ى، اأ�شهمت فيه مو�شوع��ة ال�شباخ 
الت��ي وطاأت الغ�شون والقلوب وال�شجر، فكيف ل تفزُّ 
الع�شاف��رُي م��ن حلمها امل�شرتيب، ب��ل كيف ل ت�شيح 
املدين��ة بوجهه��ا عن��ا، اأو كي��ف ل تب��ادر ال��دروب 
بالرحي��ل �شوب املرافئ، وكل م��ا حولنا اأحلناه اإىل 
�شب��ٍخ، بدءاً م��ن جم��ال الطبيعة، الغ�ش��ون/ ال�شجر، 
معن��ى احلي��اة الظاهر، و�ش��ول اإىل بواط��ن القلوب، 
ممث��ال ل��رتدي البعد الوج��داين الإن�ش��اين/ ال�شمري/ 
املعن��ى الباط��ن لالإن�شان، الذي ات�شخ ه��و الآخر، لذا 
ل غراب��ة اأن ينف��ى هذا الإن�شان، ال��ذي اأحال الوجود 
اإىل اأ�شباح، مبتعدة عن املعنى الذي وجدت من اأجله، 
معنى تقبل احلياة، ال��ذي يعترب بوابة لتقبل الأ�شياء 

من حوله من �شجر وب�رس.
ويف اأول مقط��ع من ن�س )غام�ش��ة نومُتك الأخرية( 

لل�شاعر حبيب ال�شامر.
)املغارب قا�شيٌة

تزيُح اآخر ر�شفة من بيا�ٍس
يف فنجان النهار الفارغ.

املغارب ل تف�شي
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 اإىل �شفق بلون النحا�س اأو حدائق من اأ�شى،
املغارب نزهٌة بليدٌة

يف ع��وامل م��ن مراي��ا مه�شم��ٍة ب�شذاج��ة اأحالمن��ا،( 
�س21 

جن��د يف الن���س ال�شع��ري انفتاح��ًا عل��ى متلقيه يف 
تواك��ب عرب الن�س الآن��ف، فاملغ��ارب القا�شية، هي 
مغارب متثل انفتاحية على النا�س اأجمع اإذ اأنها تزيح 
ع��ن اآخر ر�شفة للبيا�س وه��ذا معنى املغارب عندما 
يح��لُّ الإن�شان �شيفا ثقيال يف اغرتاب ما، فاملغارب 
ل تف�ش��ي اإىل �شف��ق بل��ون النحا���س، وه��ذه ُم�شلمة 
ميتافيزيقي��ة تزول بزوال الغروب، وهذا ما يت�شم به 
اجل��و النف�ش��ي العام لكل مغرتب، وك��ذا يذهب الن�س 
اإىل جل��د هذه املغ��ارب وتعرية حقيقته��ا الغام�شة، 
حقيق��ة الربي��ق ال��ذي يف�ش��ح �ش��رت ع��وامل مراي��اه 
امله�شم��ة، ما اأن نعي �شذاجة اأحالمنا، التي تقف يف 
مواجهة من نوع خا�س هذه املرة، مواجهة احلقيقة 
للوه��م، والتزوي��ق الإعالمي واملجتمع��ي، اإىل هكذا 
ثقاف��ة، لينت��ج لنا معنى املكوث، ب��دًل من الغرتاب 
ه��ذا املعن��ى املتف�ش��ي يف اأروقة وج��دان الكثري منا 
ب�شيط��ه وعميق��ه، ثقاف��ة اله��روب ل املواجهة، هذه 
الثقافة املمجوج��ة، والتي ن�شعى لإبدالها عن طريق 
خل��ق اأجواء جاذب��ة للجيل القادم، م��ن خالل ثقافة 

الثبات واخللق وال�شمود.

ستج�بة الق�رئ وتخييبه  اإ

ل �شك اأن ا�شتجابة القارئ تتحقق بفعل ما يتمتع به 
م��ن خربة وثقافة وخميل��ة متوثبة متكنه من اكتناه 

بواطن الن���س ال�شعري، فنحن ندرك اأن الن�س ككون 
موؤثر وفاعل بذاته يف الوجود، فهو ل يرجو مالم�شة 
الظاهر منه بقدر الغو�س حد الغائر منه اأو ما يتجلى 
م��ن بنياته الن�شية، مع احلر���س على اإجالء معانيه 
وترابطه��ا يف اآ�رسة معنى دال وه��ادف، يكمن بفك 
�شفرات��ه التي ل متنح نف�شها ملن ي�رسه ق�شور املعنى 
اأو املعنى الطارئ، لذا جند الن�س يخيب هكذا قارئ، 
الذي يعد �شمن تو�شيف القارئ العادي، الذي ياأ�رسه 
اأول خيط للمعنى، فيم�شي به اإىل خيبة احلكم القبلي 

الذي حذرنا منه مرارا يف منا�شبات عدة.
اإن ا�شتجاب��ة القارئ للمعنى الذي ذه��ب اإليه الن�س 
ال�شع��ري، هي اإ�شارة �رسيحة لنجاعة التلقي، اإذ اأننا 
م��ن دون متلٍق/ قارئ خبري، ترحتل املعاين اإىل غري 
رجعة، متخفية بني طيات الن�س ال�شعري، فاجلدوى 
تكم��ن يف تلقي��ه، وحتقي��ق الفه��م احلقيق��ي ملعناه، 
والإم�ش��اك بعرى بيا�شات��ه الن�شية والوقوف عليها 
بتاأويلها تاأويال يف�شي اإىل اإنتاج معنى جديد، وهذا 
م��ا �شنوؤك��ده يف ثالث��ة ن�شو�س كعين��ة ل للح�رس، 
نبتدئ بن�س)مراٍث موؤجلة( لل�شاعر ماجد احل�شن11.

)ترجتف ال�شماُء وهي تتكئ على راأ�شه
كان عليه...

اأن يتكئ على �شجٍر تعلمه رعونة الفوؤو�س
يبحث عن بذار يرمم به طفولته...

يف احلروب ل�شيء غري حقول �شظايا
الظالم يرتديه...( �س61 

يف املقط��ع ال�شعري جند النزي��اح حا�رسا يف لفظة 
الت��كاء، م�ش��كال ثنائي��ة التقاط��ع فبينم��ا ال�شم��اء 
املرجتف��ة تتك��ئ على راأ�ش��ه، تقاطع معه��ا هنا عدم 
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اتكائ��ه على �شجر، تعلمه رعون��ة الفوؤو�س، ويف كلتا 
احلالت��ني، مل يجلب له، ق��رب راأ�شه من ال�شماء، اأو ما 
توج��ب عليه بح�شب م��ا اأف�شى به الن���س من معنى 
الت��كاء ل��و حتقق، فال�شم��اء ترجت��ف، وال�شجر معلم 
م�شطه��د من رعون��ة الفوؤو���س، لذا ن��رى الن�س عرب 
متلقي��ه يتجه اإىل معنى بكر يوائم الطفولة عرب بحثه 
ع��ن ب��ذار، هو بك��ر اأي�ش��ا، لإميان��ه اأن )يف احلروب 
ل�ش��يء غري حقول �شظاي��ا(، ويف ه��ذا اإنتاج ملعنى 
التجدد والدميومة، يف خروج على �شلطة الظالم التي 

ترتدي هذا العامل. 
وتتحقق ا�شتجابة القارئ يف  ن�س )يف الريح �شوتك 

يزدهي( لل�شاعر ن�شري ال�شيخ
)يو�شف هناك...

تتمراأى يف �شحنته الأطياْر
قرب البئر ذئب 

يرقب قمي�شا 
قد من زمن 

علقته ال�شهوة
�شاهدة هنا..

خطوات متحى
لآدم.... حتى الآن( �س107 

بع��د ق��راءة متاأني��ة للن���س ال�شعري ت��ربز رموز من 
العامل احلقيق��ي، تاأخذ اأبعادها ع��رب خميلة ال�شاعر، 
التي تنتج لنا �ش��ورا �شعرية تعيد اإىل الأذهان ق�شة 
البئر/الذئب/القمي���س/  اإذ  يو�ش��ف)ع(،  اهلل  نب��ي 
حا���رسون، ك�شاه��د لواقع��ة حقيقي��ة، اإل اأن الن�س 
اأم��اط اللثام عن معن��ى ال�شهوة يف ق��دِّ القمي�س مع 
اإحالت��ه لذاك الزم��ن املن�رسم، و���رسح بطمع اأخوة 

يو�شف يف امتالك قلب اأبيهم النبي، هي ذات ال�شهوة 
التي تتملك اأبناء اآدم لالآن، لكن لي�س مبعنى التناف�س 
يف متلك قلب ما بقدر �شهوة عارمة لإق�شاء وتهمي�س 
الآخ��ر، وهو ابتعاد ع��ن التملك املعن��وي اإىل التملك 
امل��ادي، فالذئ��ب/ كحي��وان عاجز ع��ن حتمل هكذا 
ذنب، كما حتمله ذئ��ب مفرت�س وتقبله على م�ش�س 

نبي اهلل يعقوب)ع( يف ذاك الزمن.
وقد تتحقق ا�شتجابة القارئ للن�س امُلتلقى للتوافق 
النف�ش��ي، مل��ا ي�شي ب��ه الن�س م��ن انفع��الت وياأ�س 
ع��ن مو�شوعة اخليب��ة، وهذا ما يب��دو جليا يف ن�س 

)الغياب(،لل�شاعرة ابتهال بليبل12.
)�شجيج خطواتك يف مدين

عجينة دواليب املطر، فخباأته يف حمربتي..
وعندما جفَّ ليله..

اأح��رق ر�شائل��ي �شاح��كا كمه��رج مل��ون باخليبة.(
�س37 

ي��ربز الن�س ال�شعري ما تعانيه النف�س الإن�شانية من 
م�شاع��ر جتعلها ُت�ش��د اإىل الطبيع��ة فتحاكيها، وهذه 
املح��اكاة عن��وان لن��زوع اإن�شاين فط��ري، فالإن�شان 
والطبيع��ة �شنوان ل يفرتقان، وما �شجيج اخلطوات 
يف املدن، اإل عجينة دواليب املطر، ما اأن يجف حتى 
تتال�شى تلك اخلط��ى املتوهمة، لكن من ننتظر يبقى 
عالق��ا يف الذاك��رة متث��ل هنا يف تخبئت��ه باملحربة 
)فخباأت��ه يف حمربتي..( �شتحف��ظ لنا وقع اخلطوات، 
كما �شيحفظ لنا الطني، �شجيج اخلطوات، ولكل وحل 
منهم��ا/ احل��رب/ الطني،وق��ع بالنف�س خا���س به ل 

ميحى كمعنى اخليبة، فهي معنى ماكث اأي�شا.
الفجوة اجلمالية/ اأفق الن�س-اأفق التلقي
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ُتعدُّ الفجوة اجلمالية هي امل�شافة التي يلتقي عندها 
املتلق��ي والن�س عرب ح�شا�شية الوجدان التي ميكنها 
تلق��ي ما ينتجه الن�س ال�شع��ري اأو ما ي�رسح به من 
جمال فني  ظاه��ر اأو جمال داخلي عرب �شرب اأغواره، 
ف��كال اجلمال��ني ي�شب��ان يف بوتقة جمالي��ة التلقي، 
اإذ اأنن��ا نلمح تنامي اأفقني هم��ا: اأفق العمل الأدبي/ 
املو�شوع- واأف��ق املتلقي/ القارئ/ ال��ذات، اللذان 
م��ا اأن تقارب��ا جمالي��ا، اإل اأنتجا معن��ى جديدا، عرب 
ملء فراغات الن���س، حيث يراعي القارئ يف اكتناه 
املعنى ُمعتمدا على ح�شا�شيته الوجدانية التي متكنه 

من تلقي املعنى الذي اأنتجه الن�س الأدبي جماليًا.
ه��ذا ما نحاول الو�ش��ول اإليه من خالل اإجرائنا على 
املقط��ع الأول من ن�س )�شهقة ال�ش��ك( لل�شاعر ماجد 

احل�شن.
)ل اأ�شمع من �شهقة الليل...

اإل �شجيج اخلرائب،
-فكيف يل اأن اأحيي �شهقة ج�شدك؟

ينزل النهار بطيئا،
ولي�س لهذا اخلراب اأفٌق...

لأقول لِك: ت�شلقي ينابيعي( �س28
ن��رى اأن تلق��ي الن���س جمالي��ا ل يتاأتى ع��رب قراءة 
عاب��رة، ب��ل يجب عل��ى الق��ارئ ال��رتوي يف القراءة 
ليت�شنى له تلقي الن���س ال�شعري جماليا، مبتعدا عن 
احلكم امل�شبق الطارئ، وبنظرة فاح�شة لعتبة الن�س 
الرئي�شي��ة العنوان، )�شهقة ال�ش��ك(، هي �شهقة بال�شد 
من �شهق��ة اليقني بالطبع، فهي ت�ش��وق اإىل ال�شك يف 
متوالي��ة �شهقات ال�شط��ر الأول والثالث، وعلى الرغم 
م��ن تكرارهم��ا اإل اأنهما مل يوؤديا دلل��ة اللفظة، ومل 

تو�ش��ال اإىل موؤداه��ا، ف��ال ُي�شمع من �شهق��ة الليل اإل 
�شجيج اخلراب، لتكون مربرا، لنكو�س �شهقات ُجِبل 
عليه��ا الإن�شان بالفط��رة، بدللة جمل��ة، )لأقول لِك: 
ت�شلق��ي ينابيع��ي(، اأو ملا �رسح ب��ه جملة )-فكيف 
يل اأن اأحي��ي �شهقة ج�ش��دك؟(، مو�شوعة �شهقة ال�شك 
هن��ا، ان�شحبت، اإىل ما قد توؤديه البنيات الن�شية عرب 
�شهقاته��ا املكبوت��ة، ومع بطء ن��زول النهار، ولكون 
اخل��راب م��ن دون اأف��ق، ل ميك��ن الت�رسي��ح بت�شل��ق 
الينابيع، فهو خالف التوجه العام للن�س، الذي يبدو 
يف مواءم��ة تامة بني اأفق العمل الأدبي واأفق التلقي 

جماليا.
اأم��ا املقطع الأخري من ن�س)ر�شائل(، لل�شاعر ع�شام 

كاظم جري13.
 )هذا التيه  

اأقدامنا التي ر�شمت قبوها
وهذا النباح �شوت احلنني

لل�شم�س
ول �شيء �شواه 

عالم نرمي احلجارة اإذا؟
كالنا �شدى امل�شاءات

اللواتي ولدن اأنينًا
يف اأبراج الن�شيان( �س50 

اإن مو�شوع��ة ال�شياع التي متثل بوؤرة متركز املقطع 
ال�شع��ري الآنف، هي ذاتها حمطة التق��اء اأفقني، اأفق 
الن���س ال��ذي لم�س وج��دان املتلقي، واأف��ق املتلقي 
ال��ذي تلقى تخيل الن���س ال�شعري جمالي��ا، فال�شور 
ال�شعري��ة تنه��ال تباع��ا، يف تراتبي��ة فني��ة عالي��ة 
امل�شتوى، ارتق��ت جماليا اإىل م�شتوى التلقي، فالتيه 



18
/2
01
8

57 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا

هن��ا اأقدام ر�شمت قبوها، واإن نلحظ لفظة )نباح( يف 
غري �شي��اق )�شوت احلنني(، لذا اأحدث��ت انك�شارا يف 
ال�شورة ال�شعرية، )وهذا النباح �شوت احلنني(، حيث 
اأنن��ا ل نرى لفظة النب��اح، تتوافق و�ش��وت احلنني، 
فق��د ت�شتدع��ي نكو�شا يف تقب��ل املتلقي، ق��د ي�شكل 
قطع��ا يف التوا�ش��ل التفاعلي، وبالت��ايل، يهيئ اإىل 

ن�ش��وء هوة يف امل�شاحة اجلمالية، لكن الن�س 
ي�شتمر يف الت�شاعد تدريجيا حتى ي�شل 

اإىل ذروة الإبداع مرة ثانية ابتداًء من 
ال�شطر الذي يليه.

اأم��ا ن�س )جمرد اق��رتاح لي�س اإل...( 
لل�شاعر عبد ال�شادة الب�رسي.

)ماذا �شي�شري الإن�شان..
اإذا جترد عن اإن�شانيته،،

غري بقايا....
وبع���س فت��اٍت متناث��رٍة 

من �رٍس 
متالأ �شاحات العامل

رعبًا..
ال��روح  يف  وت��رتك 

احل�رسات( �س40 
اإن اأفقي الن���س ال�شعري والتلقي ي�شريان 
يف خ��ط متواٍز حتى ي�ش��ال اإىل امل�شافة 
اجلمالي��ة، حيث حتلق ح�شا�شية وجدان 
املتلق��ي يف اأف��ق الن���س، و�ش��ول اإىل 
تاأويل معناه، يف خ�شم �شوؤال وجواب 
ل يخلو م��ن الهم الإن�ش��اين اليومي، 
اإىل م��اذا يتح��ول الإن�شان اإن جترد 

ع��ن اإن�شانيت��ه؟ اجل��واب هنا مل يل��ِب ذائق��ة القارئ 
العادي، وقطعا ذات القارئ العادي ل تكتنه املعنى 
الذي ذهب اإليه الن�س فقد يجيب مثال: ل�شيء، الإ اأن 
البناء الفني للن�س اأفا�س فعاًل توا�شيال تفاعليا اأفق 
تلقاه الق��ارئ اخلبري، عندما اأج��اب: )غري بقايا..../
وبع�س فتاٍت متناثرٍة من �رٍس/ متالأ �شاحات العامل/ 
رعبًا..(، لتبقى الفج��وة اجلمالية م�شاحة تقارب 
ب��ني الن���س ال�شع��ري واملتلقي م��ن خالل 
ملء فراغات الن���س ال�شعري، ملا و�شت 
به ثيمة ال�شي��اع املتحقق من ُبنيات 
الن���س، البقاي��ا/ الفت��ات/ الرعب/ 
التي متالأ ال�شاحات، يف قتل للجمال.

اإندماج الذات مع املو�شوع
تت�ش��م  ال�شع��ري ق�شدي��ة  للن���س  اإن 
ال�شتقاللي��ة،  م��ن  بن��وع 
الق�شدي��ة متاأتي��ة  وه��ذه 
ب�شلط��ة  تاأثره��ا  م��ن 
املوؤل��ف، وم��ا اأن تتح��رر 
عن��د  كمو�ش��وع  من��ه 
متل��ٍق/  ب��ذات  التقائه��ا 
معن��ى  ع��ن  باحث��ة  ذات 
تق�ش��ده هي اأي�شا، ويتحق��ق لها ذلك يف 
الن�س الأدب��ي/ املو�شوع، جند متثلهما 
عنده��ا  تتال�ش��ى  فعل��ي،  اندم��اج  يف 
)فال��ذات  والق��ارئ،  الن���س  قطبيت��ي 
تبداأ يف البح��ث عن املعنى من خالل 
الن�س وتق�شده وعندما تتحقق هذه 
الق�شدي��ة فانه مل تعد هناك ثنائية 
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ب��ني ال��ذات واملو�ش��وع(14 كم��ا ي��رى 
البولندي رومان اجناردن.

اإن نظ��رة فاح�شة لن�س )ن�شو�س ل�شيدة 
الغياب( لل�شاعر ن�شري ال�شيخ، 

 )يف ال�شماء الأخرى..
وعلى اأ�شجارها العالية،

تهبط اأ�رسار احلب..
وبجنبي دوما.. 

يغفو ظلك 
وتنام �شظايا احلرب( �س30

ال��ذات  اندم��اج  ال�شع��ري  الن���س  ه��ذا  يف  نلم��ح 
واملو�ش��وع، بعدم��ا متكنا من الو�ش��ول اإىل ق�شدية 
يف املعنى، فما �رسح به الن�س، اأو مل ي�رسح به فهو 
ذا الق�شد الذي يبحث عنه املتلقي، فالندماج نتيجة 
التقاء معنى مق�شود، ل حاجة بعده اإىل التفريق بني 
الذات واملو�ش��وع، اإن ما يطرحه الن�س ال�شعري من 
روؤى، ت�ش��بُّ يف م��ا يختل��ج وج��دان املتلق��ي، وهذا 
بال�شب��ط ما ت�ش��ي به مو�شوعة احلرم��ان العاطفي، 
الواقع بفعل احلرب، الذي اأنتج انزياحًا ق�شده الن�س، 
خل��ق لنا ع��وامل متوهم��ة جديدة، ك�شم��اء اأخرى لها 
اأ�شجاره��ا العالية تت�شم باأ���رسار احلب اخلا�شة بها، 
توازيها حقيق��ة ق�شدية حر���س املتلقي على ك�شف 
معناه��ا، ففي اجلمل الن�شية )وبجنبي دوما../يغفو 
ظل��ك/ وتنام �شظاي��ا احلرب(، ردم ثنائي��ة الفا�شل 
ب��ني التخي��ل واحلقيقة  يف الن���س، تتحقق باندماج 

الذات واملو�شوع، يف ق�شدية ملعنى واحد.
اأما متهيد ن�س )مراث موؤجلة( لل�شاعر ماجد احل�شن، 

)اإليه حني �شعد الدخاُن بخ�رسته

اأ�شغي اىل بكاء خ�رسته...
واأحتدث عن الدخان،

فف��ي احلروب كث��ريا ما نوؤج��ل املراثي( 
�س60 

ل غراب��ة اأن ن�شه��د اندماجًا ب��ني الن�س 
واملتلق��ي عرب اندماج ال��ذات واملو�شوع، بعد تخلي 
)اأن��ا( املوؤل��ف عن ن�ش��ه، بعد اإجنازه، وه��ذا التخلي 
قطع��ا لي���س باإرادته، مادام الن�س مب��ا يقوله ولي�س 
بقائل��ه، بح�ش��ب راأي اأح��د النق��اد الع��رب القدم��اء، 
فللن���س �شخ�شيته املعنوية الثابت��ة، وهذا ل ي�شوغ 
لإع��الن موت الن�س، بقدر تالقي ق�شديتني، وهو ما 
يوؤك��د فاعلية وحيوية الن���س ال�شعري، فاجلميع قاٌر 
بحيات��ه، اإن �شيمائية �شع��ود الدخان بخ�رسته هي 
عالم��ة انك�شار ملعنى الن�ش��ارة واخل�رسة واجلمال، 
اإىل تتعر�س للحرق، واإعالن عن موت مبكر لالإن�شان 
ج�شدت��ه اأن�شنة اجلماد، )اأ�شغي اإىل بكاء خ�رسته...(، 
والإن�ش��ان،  الطبيع��ة  ب��ني  كب��ري  تعال��ق  ه��ذا  ويف 
لتتالق��ى م��رة اأخ��رى ق�شدي��ة املو�ش��وع وال��ذات، 
يف بحثهم��ا الدائ��م ع��ن املعن��ى، ال��ذي يف�ش��ي عن 
اندماجهم��ا، ويتكرر اأي�شا امل�شهد، جمددا يف حقيقة 
احلروب وويالتها التي ل تنق�شي اأبدا، )واأحتدث عن 
الدخان،/ ففي احلروب كثريا ما نوؤجل املراثي(، وما 
معنى تاأجيل املراثي اإل اأن احلرب اأم ولود، ل ت�شيخ، 
ول تنجب العقر، فال داعي للمراثي ما دام الدخان ل 

يعتق الأخ�رس حتى، فما بالك مبن َيُب�ّس من جزع.
وي�شي مقطع ن�س )ثوب الظماأ(،لل�شاعر ع�شام كاظم 

جري، مبا اأف�شح عنه املقطعان ال�شالفان.
)دروبنا ليايل موؤنثة 

ابتهال بليبل 



18
/2
01
8

59

ت
سا

درا

تورق حكمة الراحلني
وت�شنع خيانات موح�شة 

لك قرية واأنهار
ورعاة

ويل ظماأ غرق يف �شفر املاء(�س58 
اإن ق�شدي��ة املعن��ى ال��ذي ا�ش��رتك يف اإنتاجه الن�س 
ال��ذات  لندم��اج  عري�ش��ة  بواب��ة  يع��د  واملتلق��ي، 
واملو�ش��وع، وم��ا عدا ذلك نف��ور وفرق��ة، حقيقة اأن 
ق�شدي��ة الن�س، ل تاأتي اإل مبتلٍق فطن، يفهم املعنى 
املق�ش��ود، ويحق��ق ك�شوفات��ه في��ه، وم��ا تو�شي��ف 
ال��دروب بلي��ال موؤنث��ة، اإل لإل�ش��اق �شم��ة احلكم��ة 
للراحل��ني واخليان��ة، لليايل املوؤنث��ة، وهذا ما جرت 
علي��ه ثقافتن��ا املجتمعي��ة وبع��د ما حتق��ق يف هذه 
ال�ش��ورة اخليالي��ة م��ن معن��ى مت�ش��اد، قابل��ه يف 
الواقع معنى طابق هذا الندماج املتكرر ن�شو�شيا، 
)ل��ك قري��ة واأنهار/ ورعاة/ ويل ظم��اأ غرق يف �شفر 
امل��اء(، اإذا م��ا ج��اد به خي��ال ال�شاعر م��ن خيانات 
موح�ش��ة، تالقت مع ظماأ الغرق، وبهذا اندماج للذات 
واملو�شوع، جت�شد يف ق�شدية واحدة للمعنى ل تتيح 

مباركة ثنائية الن�س واملتلقي.

حي�ة النص, موت المؤلف

اإن حي��اة الن���س ال�شع��ري الفاعل يف اأروق��ة القراءة 
وتن��اول اجلمه��ور له، والهتم��ام مبو�شاعت��ه التي 
يطرحه��ا، جتعله اأك��رث انت�شاًء وفاعلي��ًة وحترراً، ملا 
يك�شبه القارئ من بعث جديد ملعناه، يتجدد بح�شور 
الفع��ل القرائي، من القارئ املنت��ج/ الناقد، فهو يف 

اأوج األق��ه حينها، فحياة الن���س الأدبي غري مرهونة 
بحياة املوؤل��ف بقدر كونها مرهونة، مبا يطرحه من 
مو�شوع��ة تتخط��ى العتباطية والرتاب��ة، مو�شومة 
بالف��رادة واملغايرة ملبية طم��وح القارئ يف اكتناه 
معن��ى جدي��د للحي��اة، يت���رسب اإىل ذات��ه بدينامي��ة 

تفاعلية، عرب ما يطرحه من بنيات ن�شو�شية.
مقطع من ن�س )من هذا اأعلن( لل�شاعر ماجد احل�شن

)من هذه النافذة....
تكاد الوجوه تذبل

اأترك عيني تتنزهان وحيدتني يف ال�شماء....
وحني تريان قندياًل اأ�شّوغ لهما اليقظة، 

متاما �شاأحتج على الليِل(�س82 
اإن الن���س ال�شعري يحيا حياتني، حياة معنى، حلظة 
الإبداع��ي ال�شع��ري، وحي��اة �رسمدية بفع��ل التلقي، 
فكلما تلقى القارئ الن�س ال�شعري اأنتج معنى جديدا، 
فه��و يف تنا�ش��ل دائم م��ع معنى الزمن ال��ذي يعي�شه 
مغ��ادرا زمن اإنتاجه، فكيف له اأن يتوقف عند �شلطة 
موؤلفه، وما املقط��ع ال�شعري الآنف اإل خري دليل ملا 
ذهبن��ا اإلي��ه، فالنافذة هنا م��راآة تلِق��ي الوجوه عرب 
الزم��ن/ العامل، وما ترك العينني تتنزهان وحيدتني 
يف ال�شماء اإل ت�ش��ور لكونية الن�س وفكاك قيده من 
زم��ن الكتابة اأو �شلطة املوؤل��ف، اإن الن�س ال�شعري ل 
ميك��ن تقييده باأي �شلطة، حتى �شلط��ة التلقي ذاتها، 
وم��ا للمتلق��ي اإل اكتن��اه املعن��ى، وه��ذا لي���س م��ن 
ال�شلط��ة ب�شيء، بق��در كونه يخ�ش��ع لتاأويل املعنى، 
وهو بالأ�شا�س يخ�شع لحتمالية ال�شواب اأو اخلطاأ.

مقط��ع م��ن ن�س)دمي��ة عالق��ة يف اأ�ش��الك �شائك��ة( 
لل�شاعرة ابتهال بليبل،
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)قلبي...
يجرُّ مالحمي عربة التعب

ي�شتجري بالأر�شفة املنهكة
ويف هذا الزحام:

ل اأحد �شيالحظ ذلك الزائر الأخري
الزائر الذي...

ياأتي بحثًا عن �شارع قلبي...
واأبداً ل يخطى عنوانه.(�س20 

اإن م��ن اأ�شب��اب حي��اة الن���س حتليه ب�شم��ة احلركية 
والق��درة على اإ�شفاء ن��وع من التوا�ش��ل مع معناه، 
وه��ذا من اأ�شب��اب حياة الن�س ال�شع��ري، كونه قادراً 
عل��ى التوا�ش��ل م��ع متلقي��ه، وامتط��اء معنىيتواءم 
مع مع��ان يق�شده��ا الق��ارئ، اإن مو�شوعة املوت/ 
الغتي��ال/ م�شادرة احلريات، مو�شوعة رائجة هذه 
الأي��ام، وله��ا متلقوه��ا، فالق��ارئ ح��ني يتجول يف 
الن���س ال�شعري، �شيواج��ه هذه املو�شوع��ة، وي�شعى 
لتاأويل معنى يتوافق مع روؤاه واأفكاره التي تتنا�شب 
معها، بل اأن هكذا ن�س كفيل باإعادة نتاج ما ارحتل 
م��ن معنى، عرب ملء فراغات الن�س، عرب ما يدور يف 
خلد متلقيه، وما اإعالن املوت يف الن�س ال�شعري بجر 
املالمح وال�شتجارة بالأر�شفة/ اجلماد، اإميانا باأن 
يف هذا الزحام/ ان�شغال النا�س باأحوالهم وهمومهم، 
)ل اأح��د �شيالحظ ذلك الزائر الأخ��ري(، وهذا مما دعا 
اإىل الت�رسي��ح بان�شيابية الو�ش��ول اإىل ال�شحية، مع 
حتق��ق فعل الزح��ام، فالزائر ل يخط��ى عنوانه، ويف 
هذا ر�شال��ة لتال�شي ُعرى التوا�شل ب��ني النا�س، مما 
ت�شب��ب بتف�ش��ي العزل��ة فامل��وت البط��يء للم�شاع��ر 

الإن�شانية على اإطالقها، لذا تبقى هكذا ن�شو�س حية 
لكونها ذات فاعلية توا�شلية مع القارئ.

مقط��ع م��ن ن�س)لق��اء اأول( لل�شاع��ر ع�ش��ام كاظم 
جري، 

)عند اأول عودة يل
عند اأول التفاتة اإىل حار�س احلدود

عند اأول نقطة لتف�شي ال�رس
تذكرت احلياة

وال�شظايا اأريكة ليل( �س71
 

اإن ق��درة الن�س ال�شعري على احل�ش��ور املتجدد عند 
مائدة الق��ارئ، ترتبط ارتباطا وثيق��ا بامتالكه لغة 
�شعري��ة متج��ددة، ومعنى طيع��ا، بعيدا ع��ن الإيهام 
والتعمية التي ل متكن القارئ من فكِّ مغاليقه، فكيف 
بالو�شول اإىل معناه اأو اإنتاج معنى جديد؟ وكذلك ما 
يكتنز الن���س من عن�رس املب��اداأة واملفاجاأة، ممثلة 
بال�رسبة ال�شعرية، التي نلمح بوادرها يف اأول الن�س 
ال�شع��ري، )عند اأول ع��ودة يل/ عن��د اأول التفاتة اإىل 
حار�س احلدود(، تتجلى لنا فرادة ال�رسبة ال�شعرية/ 
�شدمة املتلقي، حا���رسة يف )عند اأول نقطة لتف�شي 
ال���رس(، التي تاأتي بع��د حبكة �رسدية هي��اأت للعودة 
مرة اأخرى للذات/ املتلقي، وربطه بالن�س، )تذكرت 
احلياة/ وال�شظايا اأريكة ليل(، وهي مغايرة، ت�شاف 
للن�س، وحياة ثانية للمعنى، الذي ُينتج ملرات عدة، 
فم��ا اأن تذك��ر، راودت��ه �شظاياه، متجلي��ة هذه املرة 
باأريكة، لتنتج معنى الوجع املرحتل، لكن، �شيميائية 

ال�شظايا مل تدخر و�شعا عن ك�شفه. 
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خ�تمة
يخ�ش��ع الن���س الأدبي لتفاعل توا�شلي من قبل املوؤلف، املتلق��ي الأول/ املتلقي الأ�شيل، للن�س، 
فه��و من يتلق��ى بنيات الن�س ابتداء من اأول بني��ة تنجز، وهكذا تباعا اإىل اإمت��ام الفعل الإبداعي/ 
الكتاب��ة، فهو بذلك مُيكن اأن ميار�س التلقي والتفاع��ل والتاأويل، ومبجرد النتهاء من فعل الكتابة 
واإط��الق الن���س اإىل اجلمهور ليتم تداوله حتى ي�ش��ل اإىل القارئ الثاين/ الق��ارئ الفعلي/ الناقد، 
الذي يعيد قراءة الن�س، و�شول اإىل املعنى املق�شود اأو اأنه ينتج معنى جديدا، يتحقق بفعل القراءة 

ملا للن�س من اإمكانية دينامية/ حيوية، متكن القارئ من الفهم والتاأويل وملء الفراغات.
لذا نوؤ�رس اأن املوؤلف باعتباره قارئا عليما بخبايا الن�س، كونه الباث الفعلي له،  يتحول تدريجيا 
بعد النتهاء من الفعل الكتابي/ التاأليف، اإىل الفعل القرائي/ التلقي،  بطريقة ديناميكية/ تفاعلية، 

وهو انتقال من ممار�شة الفعل الإبداعي اإىل التوا�شل مع الن�س ال�شعري عرب نافذة التلقي.

1.  جمالي��ات التلقي، املجل�س الأعلى للثقافة: د. 
�شامي اإ�شماعيل، القاهرة،ط1، 2002.

2.  امل�شتجدات النظرية يف النقد املقارن: حم�شن 
جا�شم املو�ش��وي، درا�شة من�شورة باملجلة العربية 

للثقافة العدد32، تون�س، 1997، �س40.
اإبراهيم،  3.  التلقي وال�شياق��ات الثقافية: عبداهلل 
لبن��ان،  ب��ريوت،  املتح��دة،  اجلدي��د  الكت��اب  دار 

2000، ط1، �س7.
هان��ز  الأدب��ي:  والتوا�ش��ل  التلق��ي  جمالي��ة    .4

روبرت ياو�س، �س107.
اإ�شماعيل: امل�شدر نف�شه، �س30. 5.  د. �شامي 

6.  كاأ�س حلياة اأخرى: ن�شري ال�شيخ، دار ال�شوؤون 
الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2017.

7. �شه��رزاد تخرج من عزلتها: حبيب ال�شامر، دار 

ال�شوؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2017.
8. �شيء عن الغابة: كاظم مزهر، اإ�شدارات احتاد 

الأدباء والكتاب يف الب�رسة، ط1، 2017.
9. غ�ش��ن يزق��زق يف رماد: ثام��ر �شعيد، وراقون 

للن�رس والتوزيع، الب�رسة، ط1، 2016.
10. املعن��ي اأك��رث من��ي: عب��د ال�ش��ادة الب�رسي، 

املركز الثقايف للطباعة والن�رس، ط1، 2016.
11. اأي��ن �شيهبط بنا هذا الدخان؟: ماجد احل�شن، 

املركز الثقايف للطباعة والن�رس، ط1، 2016.
12. دمية عالقة يف اأ�شالك �شائكة: ابتهال بليبل، 
اأك��د للرتجم��ة والن���رس والتوزي��ع، لن��دن القاهرة، 

ط1، 2013.
13. خارط��ة الري��ح: ع�ش��ام كاظم ج��ري، احتاد 

الأدباء والكتاب العراقيني يف

ح�الت االإ
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ح��ني فتحت جملة "الأديب العراقي" ناف��ذة على اإ�شكالية )الأجيال ال�شعرية( 
وج��دت _ كم��ا وجد الآخرون _ ج��دًل ل ينتهي، �ش��واء كان ب��ني ال�شعراء اأم 
النق��اد، وهو دلي��ل على حيوية الظاه��رة وا�شتمراره��ا: اإ�شكالي��ًة وت�شورات 

ومفاهيم.
فالنقا���س ال�شفاه��ي، الذي دّونته املجلة يف عدده��ا ال�شابع ع�رس، بني اأربعة 
�شع��راء ميثلون اأجياًل خمتلفة: ال�شتيني وال�شبعين��ي والثمانيني والت�شعيني، 

ترك النافذة مفتوحًة رغم التقارب النقدي بني الآراء املختلفة املتحاورة.
من هنا وجدت اأ�رسة التحرير حاجتها اإىل توا�شل اجلدل حول ظاهرة التجييل 
ومفاهيمها النقدية عند طبقة اأخرى من ال�شعراء والنقاد ليكون مرتكز احلوار 
عن الت�شورات اجلديدة لهذه الظاهرة امل�شاحبة للحداثة ال�شعرية يف العراق.
ومن ح�شن حظ جملتنا اأن حتظى يف هذه الندوة بروؤى ال�شعراء منذر عبد احلر 

وعمر ال�رساي وميثم احلربي والناقد ب�شري حاجم.

شعراء ما بعد نيسان 2003
جيل أم مرحلة؟
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اأحم���د الزبيدي: مرح��ى بكم يف بيتك��م واحتادكم 
وجملتك��م، فنحن اليوم جميع��ًا �شيوف بني دفتيها، 
و�شاأب��داأ احلوار بت�شاأول ا�شته��اليل.. هل اآمن ال�شعراء 
العراقي��ون بالت�شورات النقدي��ة التجييلية اإميانًا ل 
يح��ق لهم تكفريه؟ وهل على كل �شاعر عراقي حديث 

اأن يبحث عن قبيلة ع�رسية تاأويه؟
منذر عبداحل���ر: ق�شية الأجيال حتت��اج اىل الكثري 
م��ن احلوار وحتت��اج اإىل تفكيك امل�شطل��ح، واإعادته 
اإىل ج��ذره احلقيقي الذي انبثق منه. ويف احلقيقة اأن 
الرتكيز عل��ى م�شطلح الأجيال ب��داأ يف الثمانينيات 
وبالتايل ف��اإن الق�شية قد طرح��ت متاأخرة ومل يكن 
يق��ال عن ال�شعراء الرواد به��ذا امل�شطلح، وهم الذين 
عمل��وا عل��ى فت��ح البي��ت ال�شع��ري م��ن العم��ود اإىل 
ق�شي��دة التفعيلةوانطلق��وا اإىل ف�شاءاته��م املعروفة 
لدينا جميعا. وقد جاءت ق�شية الأجيال لال�شت�شهال 
النق��دي يف تناول التج��ارب ال�شعري��ة املعروفة يف 
حينها. فعندما نقول اجليل ال�شتيني فاإننا نعرف اأنه 
جيل بال مالمح ثابتة ت�شمل جميع �شعراء هذا اجليل، 
وكذلك جيل ال�شبعيني��ات مرورا بجيلي الثمانينيات 
والت�شعيني��ات ث��م جيل م��ا بع��د الت�شعيني��ات، لأنه 
الن�ش��ق  ب�شب��ب  الألفين��ات  بجي��ل  الق��ول  ي�شع��ب 
التعب��ريي يف ت�شمي��ة الأجي��ال. لذل��ك ليوجد �شيء 
ا�شم��ه �شم��ات حمددة جلي��ل معني، ول��و حتدثنا عن 
جي��ل الثمانينيات الذي اأنتمي اإلي��ه �شخ�شيا، �شنجد 
اأن بع�شه��م كانت لديه توجهات فنية معينة، فهناك 
م��ن كان يكتب عمود ال�شع��ر وهو حم�شوب على جيل 
الثمانيني��ات، وهنا كمن كان يكتب ق�شيدة التفعيلة 
وه��و حم�ش��وب على جي��ل الثمانيني��ات. وهناك من 

يكت��ب النرث وه��و حم�شوب على ه��ذا اجليل. يف حني 
و�شم جيل الثمانينيات كله بق�شيدة النرث. وهذا خطاأ 
منهج��ي يف درا�شة هذا اجليل وخط��اأ تقوميي وخطاأ 
نقدي. اإذ اإن هذا التنوع يف اجليل يفقدنا القدرة على 
ت�شميت��ه بجي��ل واحد وهم �شع��راء يكتب��ون باأن�شاق 
فني��ة خمتلفة. واأنا يف احلقيقة ل�شت مع فكرة ت�شمية 
)اجليل(، ت�شمية )اجلماع��ة( اأدق من ت�شمية )اجليل(. 
ودليل��ي عل��ى ذل��ك البيانات الت��ي اأ�شدره��ا هوؤلء 
اجلماعات. فهناك بيان جملة �شعر 69 وهناك بيان 
الق�شي��دة اليومية، والبيانات الالحقة، بيان ال�شعراء 
الأربعة يف ال�شبعينيات عندما اأ�شاروا لأنف�شهم باأنهم 
اجليل ال�شبعين��ي. واأي�شا ما كتبه بع�س ال�شعراء عن 
جي��ل الثمانيني��ات، وخل�شوا اجلي��ل با�شماء رمبا ل 
متث��ل اجلي��ل الثمانين��ي متثي��ال كام��ال. وهناك من 
ت�شب��ب بابتعاده��م ع��ن الب��وؤرة اجلغرافي��ة لتواج��د 
اجلي��ل، واأعني اأن من مل يكن يتواجد يف مقهى ح�شن 
عجمي مل تتم ت�شميته من قبل الدار�شني �شمن اجليل 
وه��ذا خطاأ فا�شح يف ت�شخي���س طبيعة اجليل، لذلك 

اأقول اإن )اجلماعة(اأدق يف الت�شمية من)اجليل(.
اأحم���د الزبي���دي: اتوجه للناق��د ب�شري حاج��م.. لقد 
تطرق ال�شاع��ر منذر عبداحلر يف بداية حديثه اإىل اأن 
�شيوع الظاهرة بداأ يف املرحلة الثمانينية، فما الذي 
نقوله عن كت��اب الناقد فا�شل ثامر "معامل جديدة" 
وقد �شب��ق الثمانيني��ات بكثري وتط��رق اإىل م�شطلح 
اجليل وحتدث عن اجلي��ل ال�شتيني؟ بل اأن ال�شتينيني 
جي��ل  ولدة  ع��ن  الع��الن  مبثاب��ة  بيانه��م  كان 
ال�شتيني��ات. ونتذكر �شخرية الناق��د عبداجلبار داود 
الب���رسي عندما كان يطلق عليهم "جيل ال�شّجينات" 
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باعتبارهم من الذين قاتلوا جتربة الرواد واأرادوا اأن 
ينت���رسوا عليها. فهل تتفق مع روؤي��ة منذر عبداحلر 
يف اأن ظاهرة اجليل ظهرت متاأخرة يف الثمانينيات 

و�شببها ال�شت�شهال النقدي؟
ب�ش���ر حاج���م: اأعتق��د اأن ال�شاعر من��ذر عبداحلر مل 
يك��ن يق�شد،بالتحديد،اأن م�شطل��ح )اجليل( ظهر يف 
الثمانيني��ات. لقداأراد اأن يقول اإن الثمانينيات كانت 
فرتة احتدام، خا�ش��ة عندما بداأ الثمانينيون بكتابة 
ق�شيدة النرث، واإن هذه الفرتة ا�شتدعت �رساعا ما بني 
الذين يوؤي��دون هذا امل�شطلح والذين ل يوؤيدونه. اأما 

فيما يتعلق بكتاب الناقد فا�شل ثامر "معامل جديدة 
يف اأدبنا املعا�رس"، الذي �شدر خالل العام 1975، 
ف��ال اأ�شكُّ يف تطّرقه للم�شطل��ح نف�شه. لكنني اأرى اأن 
هنال��ك كتب��ا نقدي��ة، جيلّي��ة اأو جتييلّية،�شدرت يف 
حينه��ا، ومنها هذا الكتاب، وثمة �شع��راء مّلا ُيجّيلوا 
بع��د. فف��ي كت��اب الناقد حمم��د اجلزائ��ري "ويكون 
التجاوز"، ال��ذي �شدر خالل الع��ام 1974، يتحدث 
اأح��د مباحث��ه عن جت��ارب �شع��راء ما ب��ني العامني 
)1960 � 1970(، حتديداً، هم يف املجمل من اجليل 
ال�شتيني لكنهم غري جميَّلني حلد الآن! اآنذاك و�شفهم 

امل�شاركون:

- منذر عبد احلر 
- ب�شري حاجم 
- ميثم احلربي
- عمر ال�رساي

 
مدير الندوة:

احمد الزبيدي. 
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ب�)ال�شع��راء ال�شب��اب �شم��ن حم��ور الع���رس �شنوات(، 
لِحظوا التعقيد!، ثم اخت�رس هذا التو�شيف ب�)�شعراء 
"ال�شتينيات"( مع حتّفظه على جتييلهم باللفظ: )ما 
ي�شمى بجيل "ال�شتينيات"(! كذلك احلال فيما يخ�س 
اجلي��ل ال�شبعين��ي يف كت��اب الناق��د ح��امت ال�شك��ر 
"مواجهات ال�شوت القادم"، الذي �شدر خالل العام 
1986، وهو "درا�شات يف �شعر ال�شبعينات". اآنذاك، 
اأي�ش��ا، و�شف هذا ال�شعر ب�)�شع��ر ال�شباب( ممثَّاًل يف 
)جي��ل ما بع��د ال�شتينيات( رغم اإق��راره اللفظي: مرًة 
ب�)الق�شيدة ال�شبعينية( واأخرى ب�)ال�شعر ال�شبعيني(! 
اأما بخ�شو�س اجليلني الثمانيني والت�شعيني، اللذين 
و�شفتهم��ا يف عدة درا�شات بجيلي احلرب واحل�شار 

تراتبّي��ًا، ف�شاأحت��دث عنهما لحقا هنا يف 
ه��ذه الن��دوة. لذل��ك اأن��ا موؤم��ن مب�شطلح 
)اجلي��ل( اإميانا مطلقا، ُم��ذ وعيت احلراك 
النقدي، و�شاأقدم العتبارات التي تدعوين 
لهذا الإمي��ان املطلق:حتىبجي��ل )ما بعد 
ني�ش��ان 2003(، حي��ث )التغيري(، اإذ كنُت 
مراقب��ا له اأكرث مما كن��ت كاتبا عنه طيلة 

�شبعة اأعوام يف الأقل...
اأحمد الزبي���دي: األ توؤمن ب��اأن الأجيال 
بدايته��ا  يعل��ن  ظاه��رة،  ه��ي  ال�شعري��ة 
ال�شع��راء ث��م ياأت��ي النق��اد ليعار�ش��وا اأو 
يتفق��وا مع فك��رة ال�شع��راء؟ وفيما يخ�س 
ال�شع��راء _ بعد عام 2003 _ َمْن ويل اأمر 

التجييل؟
ب�شر حاج���م: يف مراح��ل �شابقة ح�شل 
اأن قام �شعراء بتجيي��ل اأنف�شهم باأنف�شهم، 

ه��ذاوارد ج��دا، ث��م اأتىبعده��م نق��اد وكّر�ش��وا ه��ذا 
الع��ام  لغاي��ة   ،2003 ني�ش��ان  اأمابع��د  التجيي��ل. 
2010، فاختل��ف الو�شع ب�شبب عدم وجود جماعة 
من ال�شعراء متجان�شة يف ما بينها تتيح لهم اإمكانية 
التنظ��ري. بعك�س ما كان يحدث يف الت�شعينيات، على 
�شبيل املثال، حيث كانت للجيل الت�شعيني "اأجنحة" 
ثالث��ة: عمود/ تفعيل��ة/ نرث.. هنالك �شع��راء للعمود 
واآخ��رون للتفعيل��ة، ف�شاًل عن اآخري��ن "مزدوجني"، 
حتالفوا موؤ�ش�شني - خ��الل العام 1999 - م�رسوع 
"ق�شي��دة ال�شعر" )لحقًا �شينق�شمون اإىل جماعتني، 
متباينت��ني ن�شبي��ا، ت�ش��در كل واحدة منهم��ا بيانا 
خا�ش��ا به��ا: 2000 ث��م 2007(.. وهنال��ك �شع��راء 
للن��رث، فقط، �شادق��وا على بي��ان "الروؤيا 
الآن" ال��ذي َت�ش��ارك يف كتابته ال�شاعران 
)ف��رج احلط��اب � جم��ال احل��الق( خ��الل 
الع��ام 1997. بعد ني�ش��ان 2003، حيث 
اخت��الف الو�ش��ع عم��ا كان علي��ه، ثم��ة 
�شع��راء عمودي��ون وتفعيلي��ون ونرثيون، 
نعم،لك��ّن احلري��ة املتاح��ة له��م �رسف��ت 
اأنظارهم حتى عن جمرد التفكري بجماعة! 
ففي املراح��ل ال�شابق��ة، ملرحلتهم، كانت 
اجلماع��ة حماي��ة لل�شاع��ر، ل��كل �شاع��ر، 
اأ�ش��در  ح��ني  اإذ  به��ا.  يتق��ّوى  كان  اأْي 
ال�شاعران)ف��رج احلطاب عبا�س اليو�شفي( 
خ��الل الع��ام 1998 خمت��ارات ل�شع��راء 
ت�شعينيني، بعنوان "ال�شعر العراقي الآن"، 
مل يك��ن مبقدور كل �شاع��ر منهم اأن ي�شدر 
عل��ى نفقت��ه الذاتي��ة جمموع��ة خا�شة به 

دد
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فرج احلطاب

عبا�س اليو�شفي 
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ل�ش��وء و�شع��ه املايل.اأم��ا بع��د ني�ش��ان 2003، ولو 
بب�شعة اأعوام، ف�شار باإمكان اأّي �شاعر �شاب اإ�شدار 

جمموعة له وحده مقابل مئة دولر فقط!
اأحمد الزبيدي: ال�شوؤال موجه لل�شاعر ميثم احلربي.. 
لقد حتدث ال�شاعر منذر عبداحلر عن ميله اإىل ت�شمية 
اجلماع��ات باعتب��ار اأن الأجيال ق��د خدمها اليقاع 
الزمني )�شتينيات و�شبعينيات...اإلخ(.. هل بالإمكان 
اجرتاح ت�شمية جليلكم ال�شعري اجلديد؟ واإذا ما طلب 
منك��م النتم��اء، اإىل اأي م��ن الأجي��ال واجلماع��ات 

تنتمون؟
ميث���م احلرب���ي: مو�ش��وع الرتهي��ط ال�شع��ري لي�س 
بجدي��د، فف��ي مراجع��ة �رسيع��ة للنظري��ة ال�شعري��ة 

القدمي��ة، �شنجدها اأ�شبه ما تكون بطبقات 
اب��ن �ش��اّلم واب��ن املعت��ز م��ن املحدث��ني 
والقدم��اء، وهناك خ�شائ���س فنية جتمع 
هوؤلء ال�شعراء، وغريها يجمع جمموعات 
اأخ��رى. وم�شطلح )اجلي��ل( هو �شيف من 
منطق��ة التاري��خ، يف عل��م التاري��خ ف��اإن 
احلقب��ة ه��ي ثمان��ون �شنة واجلي��ل ثالث 
الأجي��ال مت  �شن��ة. ومو�ش��وع  وثالث��ون 
ح�شم��ه من قب��ل النقاد م��ن اأج��ل العثور 
على ت�شمية وخ�شائ���س فنية معينة كما 
يق��ول ال�شاع��ر من��ذر عب��د احل��ر وو�شفه 

بال�شت�شهال.
اأحم���د الزبيدي: مهال. كاأن��ك بذلك تريد 
اأن تف��رغ النق��د م��ن حمت��واه بخ�شو���س 
ر�ش��د  يف  حمت��واه  اأعن��ي  الأجي��ال! 
التحولت.. فمثال النقاد يذكرون اأن هناك 

خ�شائ���س فني��ة واأ�شلوبي��ة يف الق�شي��دة ال�شتينية 
هي من نتاجهم الرام��ي اإىل حتقيق مغايرة اأ�شلوبية 
وجمالي��ة ع��ن ال��رواد واأن ال�شبعيني��ني اأي�شا لديهم 
حتولت. فهذا ال�شت�شه��ال األ يعد اأكذوبة نقدية عند 

هذه الأجيال؟
ميث���م احلربي: مل اأق�شد بال�شت�شهال �شحنة �شلبية، 
لأن الناقد يريد اأن يلم بع�رس معني، ونحن نعرف اأن 
هناك ع�شورا ل��الأدب: العبا�شي والأموي واجلاهلي، 
وه��و اأمر مف��روغ منه. ولكن يف تل��ك الع�شور هناك 
خ�شائ���س ل��كل �شاع��ر تختلف عن جمموع��ة دوائر 
وجمموع��ة �شع��راء. ويح��دث اأن �شاعرا اأموي��ا بدويا 
ي��رتدد يف منطق��ة الع���رس اجلاهل��ي، وعل��ى ه��ذا 
الأ�شا�س فاإن ال�شعراء العراقيني اأو ال�شعراء 
الع��رب قد جت��د فيه��م �شاعرا م��ن منطقة 
الت�شعيني��ات يكتب بطريق��ة �شتينية.، وقد 
جت��د اأح��د �شع��راء م��ا بع��د 2003 يكتب 
بخ�شائ���س جي��ل ال��رواد. وق��د ح��دث اأن 
الناقد ب�شري حاج��م ي�شري اإىل اأحد ال�شعراء 
ويق��ول له "اأن��ت تذكرين بال�شي��اب" رغم 
الف��ارق الزمن��ي الكب��ري ب��ني ال�شاعري��ن. 
وبتقدي��ري ه��ذا الأم��ر ينب��ع م��ن ور�ش��ة 
ال�شاعر القرائية ومنط تفكريه.وجند حاليا 
اأن النقاد وال�شع��راء يتمغنطون يف اأرخنة 
الأدب م��ن خ��الل البيان��ات واملق��الت. 
وهن��اك من يري��د اأن يعمل عل��ى التجييل 
مبنط��ق اجلماع��ة ويجمع مبنط��ق اجليل، 
وعلي��ه ف��اإن مو�ش��وع الرتهي��ط �شيبق��ى 

معر�شا اإىل رّجات وتوافدات.

جمال احلالق

فا�شل العزاوي
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اأحمد الزبيدي: ال�شوؤال هذه املرة لل�شاعر 
عم��ر ال���رساي. م��ن الت�ش��ورات الفكري��ة 
املتداولة اأن احلقيقة النقدية عند ال�شعراء 
تكون ع��ادة يف مقدم��ات دواوينهم، وقد 
الطالب��ات  اإح��دى  اأن  احل��د  اإىل  و�شل��ت 
يخت���س  اأكادميي��ا  مو�شوع��ا  تناول��ت 
مبقدم��ات ال�شع��راء يف ر�شال��ة ماج�شتري، 
النقدي��ة  الآراء  اأن  اإىل نتيج��ة  وتو�شل��ت 
مقدم��ات  اإىل  يدخرونه��ا  ال�شع��راء  عن��د 
دواوينهم. وقد ذك��رت اأنت يف جمموعتك 
ال�شعرية "للدر�س فقط"اأن اليقاع الزمني 
الع�رسي �شاع��د على ت�شمية اجليل فيعتمد 
الت�شمية اليقاعية. بعد غياب هذا الرتتيب 

الع�رسي ما بعد 2003، هل غابت الفكرة معه؟
عم���ر ال�شراي: اأظ��ن اأن �شبب الأجي��ال ال�شعرية يف 
الع��راق وتواتره��ا م��ن اجلي��ل ال�شتين��ي اإىل اجلي��ل 
الت�شعيني هو جمموعة ال��رواد اأو جماعة الرواد، ول 
اأق��ول جيل الرواد لأنهم جماع��ة اأو مدر�شة. وباأب�شط 
التو�شيف��ات �شنقول عن املدر�شة اإنها حتقق ال�شيوع 
والّتب��اع. لدين��ا جماع��ة الديوان وه��ي �شاعت ومل 
الكال�شيكي��ة  اأو  الكال�شي��ك  مدر�ش��ة  ولدين��ا  تّتب��ع. 
اجلدي��دة وقد حقق��ت ال�شي��وع والتباع وه��ي بذلك 
مدر�ش��ة. وال��رواد بحك��م اأنه��م ك�رسوا النم��ط القدمي 
للق�شي��دة ذات ال�شطرين كان��وا يحققون جمموعة اأو 
جماع��ة. وقد احت��ار من جاء بعده��م يف اأمرين: هل 
يكون هناك اّتباع مبا���رس، اأم يقولون اإنهم يجب اأن 
يحققوا فتحا؟ وقد بداأ م�شطلح اجليل مع ال�شتينيني، 
ال��رواد مل يقول��وا ع��ن اأنف�شه��م باجلي��ل. وم�شطل��ح 

الجي��ال موج��ود اأوربيا ولكن��ه مل يطلق 
على بع��د زمني اإمنا اأُطل��ق على جماعات 
متتل��ك خ�شائ�س مت�شابه��ة. وقد انطلقت 
لدين��ا فكرة اجلي��ل –لالأ�شف- م��ن اأبعاد 
نف�شي��ة تتلخ�س بفك��رة قت��ل الأب ولي�س 
م��ن اأبعاد فنية اأو نقدي��ة اأو اإبداعية. لذلك 
تالح��ظ اأن كل بيان ي�شدر ين�شف ما قبله 
"نحن ال�شعراء ونحن اجليل ومن قبلنا ل 
ميلكون �شيئا". وقد ا�شتمر هذا الأمر لغاية 
الت�شعيني��ات عندم��ا اأ�ش��دروا بيان��ا، ث��م 
قتل��وا اأخوتهم ولي�س اآباءه��م فقط. وكنت 
اأقدم برناجما لإحدى الف�شائيات وقطباه 
يف اإح��دى احللق��ات ع��ن الأجي��ال هم��ا: 
ع��ارف ال�شاع��دي وعبداخلال��ق كيط��ان وكان الأمر 
بينهم��ا حمتدما للغاية، اأحتدث عن هذا الحتدام يف 
ع��ام 2010 وهو م��ا يعني اأن اجلدل م��ازال طريا.. 
اأن��ا ل اأوؤمن ب�شيء ا�شمه جيل، رمب��ا يوؤمن به الناقد 
وه��ذا من حقه، لأن��ه يريد اأن يدر���س وي�شنف، يريد 
اأن ي�شع الأ�شي��اء يف ن�شابها لكي ت�شهل عليه. رمبا 
اأوؤمن بوجود جماعة متتلك خ�شائ�س مت�شابهة. يف 
�شوؤالك حتدثت عن مقدم��ات ال�شعراء، وهو ما ي�شمى 
بنق��د املوؤلفني، وهو مدر�شة بح��د ذاتها ا�شتمد منها 
ال�شكالني��ون الرو���س كل اأعماله��م، فقب��ل اأن تاأت��ي 
جولي��ا كر�شتيفا اأو ميخائيل باختني كانوا قد اأخذوا 
من فالريي.اأظن اأننا مازلنا يف منطقة مل ي�شل فيها 
املرق��اب النق��دي للتنظري ملنطقة جدي��دة ملا �شوف 
يج��ري. وم��ازال نقدنا قا���رسا عن اج��رتاح منطقة 
جدي��دة، وعليه يركن بع�س ال�شع��راء وبع�س الأدباء 

عارف ال�شاعدي 

عبد اخلالق كيطان  
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للحديث ع��ن جتاربه��م وع��ن جماعاتهم.واأنت ترى 
اأن اجلي��ل ال�شتين��ي نّظر له فا�شل الع��زاوي و�شامي 
مه��دي وفوزي ك��رمي وخالد علي م�شطف��ى.، اأعِطني 
الناق��د فيهم؟ كلهم �شعراء. بعده��ا كتب فا�شل ثامر 
ويا�ش��ني الن�شري. وكذل��ك خزعل املاج��دي، و�شول 
اإىل الت�شعيني��ات. يكتب ال�شعراء عن اأنف�شهم ثم ياأتي 
بعده��م النق��اد للحديث ع��ن الأجيال. ومل��اذا انتهى 
اجلي��ل عن��د 2003 و�شاأجيب عن ذلك ب�ش��وؤال: ملاذا 
تقولون عام 2003 ومل��اذا ل تقولون عام 2000؟ 
لقد انك�رس ظهر ت�شمية اجليل بظهور اأكرب حدث، اأعني 
انك�ش��ار العق��د باأكرب تغي��ري �شهده الع��راق. الأجيال 
دائما مرتبطة بال�شيا�شة والتاريخ، ففي عام 1938 
كان��ت احل��رب العاملي��ة الأوىل، ع��ام 1948 نك�شة 
فل�شط��ني، ع��ام 1958 قي��ام اجلمهوري��ة العراقية، 
عام 1968 جميء البعثي��ني اإىل ال�شلطة يف العراق، 
عام 1979 �شدام ح�شني يحكم العراق، عام 1988 
انته��اء احلرب مع اإيران، وعليه فاإن كل الأجيال هي 

بنت التغيري ال�شيا�شي.. لق��د بقي �شعراء مابعد العام 
2000 ب��ال ت�شمي��ة ب�شبب عدم وج��ود اإيقاع جيلي 
يوؤهلهم لذلك، فماذا �شنقول: اجليل الألفيني؟ اإ�شافة 
اإىل غي��اب القب�ش��ة املركزية التي ميكنه��ا اأن تكوِّن 
منه��م جي��ال. العراق ب��داأ يتف��كك بعد الع��ام 2000 
واجلي��ل مفه��وم مركزي، ولن يكون هن��اك جيل بعد 
الي��وم ب�شبب غي��اب املركزيات. هن��اك فقط جتارب 
ح��رة، مثال، موفق حمم��د ظهر عام 2003 من جديد 
وكاأنه من �شعراء ما بعد 2003 ، كاظم احلجاج ولد 
م��ن جديد. حمم��د ح�ش��ني اآل يا�شني ولد م��ن جديد، 
رمب��ا لأج��ل هذا اأ�شدرن��ا جمموعة �شعري��ة م�شرتكة 
عنوانه��ا "اأكرث من قمر لليل��ة واحدة" ومل تكن جليل 
واحد. هناك �شلمان داود حممد وجناة عبداهلل وميثم 
احلرب��ي وعمر ال���رساي، اإ�شرتك فيه��ا اجلميع. وكتب 
جم��ال جا�شم اأم��ني كتابا عنها اأ�شم��اه "تدوين قبل 
ف��وات امل�شهد"، مل نقل اإننا جيل اأبدا لأن الالمركزية 
هي ال�شائ��دة ومل يوؤمن بعد الع��ام 2003 اأحد بقتل 

الأب لأن اأبا الآباء وهو اأبو الدكتاتورية قد مات.
اأحم���د الزبي���دي: اأتوج��ه الآن لل�شاع��ر من��ذر عب��د 
احل��ر.. يف ن��دوة الع��دد ال�شاب��ق، يكاد يك��ون الكالم 
مت�شابها عن الأجي��ال. والغريب اأن ح�شيلتها كانت 
بع��دم اإميان اجلميع مبو�شوع��ة اجليل. فمن اأتى اإذْن 
بالكتابات النقدية املتعددة عن اجليل؟ الرها�شات 
ال�شيا�شي��ة وامليول الآيديولوجي��ة ترجمت على اأنها 
اأجيال. اأمل يكن لالجتاهات اجلمالية دور يف تر�شيخ 

مفهوم اجليل؟
من���ذر عبداحل���ر: احلقيقة اأن احلديث ق��د ت�شّعب يف 
ه��ذه امل�شاأل��ة. كنا قد و�شعن��ا اأيدينا عل��ى امل�شكلة 

 عمر ال�شراي :

بقي شعراء ما بعد 
العام 2000 بال تسمية 

بسبب عدم وجود إيقاع 
جيلي يؤهلهم لذلك
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احلقيقي��ة لأزمة ه��ذا املفهوم. ونح��ن متفقون على 
اأن الق�شي��ة ل تقوده��ا اخل�شائ���س اجلمالية ب�شكل 
كام��ل. وق��د حتدث��ت ع��ن ال�شت�شه��ال يف الكتاب��ة 
النقدي��ة واأو�شحه��ا ال�شاع��ر ميثم احلرب��ي. ومل اأكن 
اأعن��ي اجلان��ب ال�شي��ئ يف املو�ش��وع، اإمن��ا ق�شدت 
الإمل��ام باملو�شوع وو�شع ركائ��ز اأ�شا�شية له. لذلك 
ف��اإن الإ�شارة اإىل اجلماعة بال�شم��ات امل�شرتكة خري 
م��ن الإ�ش��ارة اإىل اأف��راد باجتاه��ات متناق�شة وهم 
ينتم��ون اإىل جمموع��ة واحدة. ولك��ي اأكون �رسيحا، 
اأق��ول اإن ق�شي��ة اجليل، ق�شي��ة �شيا�شي��ة بحتة. وقد 
انطلق��ت م��ن اأن ه��ذا ال�شاع��ر �شيوع��ي وذاك بعثي. 

وال���رساع البعث��ي ال�شيوعي نتج عن��ه ولدة جيلني 
يف اجلي��ل ال�شتيني، اأعني جي��ل �شامي مهدي وجيل 
فا�ش��ل الع��زاوي، كت��ب �شام��ي مه��دي يف "املوجة 
ال�شاخب��ة" ع��ن اجلي��ل ال�شتين��ي ال��ذي كان ي��راه 
مبنظ��اره، ورد عليه فا�شل العزاوي بطريقة مغايرة. 
اأعن��ي اأن هن��اك �رساع��ا يف ت�شمية ه��ذا اجليل وهو 
���رساع �شيا�ش��ي. والذي يق��ف وراءه ه��ي املوؤ�ش�شة 
ال�شيا�شي��ة العليا املهتمة باجلان��ب الثقايف.. وبيان 
الق�شي��دة اليومي��ة مل يك��ن خالي��ًا من ه��ذه الدوافع 
الآيديولوجي��ة. فاأ�ش��دروا بي��ان الق�شي��دة اليومي��ة 
ل�رسب فئ��ة معينة م��ن ال�شع��راء. جابهه��م ال�شعراء 
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الآخ��رون ببيان م�شاد، قالوا في��ه نحن �شعراء هذه 
املرحل��ة ونحن �شعراء ال�شبعيني��ات، وقد اأبعد هوؤلء 
املت�شارعون �شعراء كثريين ل ينتمون اإىل الطرفني. 
فبم��اذا ن�شم��ي ه��وؤلء امل�شتقلني؟ اأي��ن ن�شعهم يف 
ظ��ل ه��ذا ال�رساع؟اأين ن�شع �شع��راء ال�شبعينيات يف 
الأردن؟اأي��ن ن�شع اأن�شي احلاج؟ مع اأي جيل ن�شعه؟ 
فف��ي �شوريا ظهرت احل��ركات الريادية، الرومان�شية 
م��ع نزار قباين، وظهرت ق�شي��دة النرث مع املاغوط، 
ولو حتدثنا عن �رساع ال�شيا�شي والفكري والهوياتي 
�شنتح��دث ع��ن اأدوني���س. ويف �شع��ر الطف��ال ع��ن 
�شليم��ان العي�شى، فلماذا مل ي�ش��مِّ ال�شوريون انف�شهم 
بالأجي��ال ليت�شارع��وا عليها؟.. جيلن��ا نحن �شعراء 

الثمانينيات، اأي��ن ن�شع فيه عبدالزهرة 
زكي مثال؟ لقد و�شع��ه ال�شبعينيون يف 
جيل الثمانينيات وو�شعه الثمانينيون 
م��ع ال�شبعينيني. اأين ت�ش��ع رعد فا�شل 
مثال؟اأي��ن ن�ش��ع طال��ب عبدالعزيز؟ يف 
كت��اب "حط��ب ابراهي��م"، و�شيكون يل 
ردٌّ علي��ه ب�شبب الخفاق��ات التاريخية 
والفني��ة التي وق��ع فيه��ا، و�شع حممد 
مظل��وم كل من يجل���س يف مقهى ح�شن 
عجمي يف اجليل الثمانيني. وكذا احلال 
ل�شعراء املحافظات، هذا ال�شت�شهال يف 
الت�شميات واملجاني��ة يف الت�شمية. ثمة 
ابراهيم البه��رزي وعبدالعظيم فنجان.. 
عقي��ل علي اإىل اأي جيل ينتمي؟ من قال 
اإن��ه �شبعين��ي؟ مل ي�شع��ه ال�شبعيني��ون 
�شمنه��م! اإنها ق�شي��ة ت�شمي��ة �شيا�شية 

اأطلقه��ا ظه��ري �شيا�شي بحت.. �شع��دي يو�شف اإىل اأي 
جي��ل ينتمي؟ يو�شف ال�شائغ؟ ك��ذا احلال مع يون�س 
نا���رس عبود. كذل��ك رعد بندر ول��وؤي حقي، يجب اأن 
ن�شنفه��م نقديا، واإذا مل ن�شنف ه��وؤلء نقديا فهناك 
خل��ل. وه��و خلل قرائ��ي يق��ف وراءه داف��ع �شيا�شي. 
وله��ذا اأقول هن��اك جماعات ت�شرتك ب��روؤى جمالية، 
وق��د جت��د �شاع��را م��ن �شعرائن��ا ينتم��ي اإىل الع�رس 
اجلاهل��ي، هناك م��ن يكتب الآن بطريق��ة تنتمي اإىل 
ع�شور قدمي��ة. اأدوني�س قال اإن هناك ن�شو�شا لأبي 

نوا�س اأكرث حداثة من املحدثني اأنف�شهم.
اأحم���د الزبي���دي: ال�ش��وؤال موج��ه اإىل الناق��د ب�شري 
حاجم..اإن وراء الأجي��ال بعداً �شيا�شيا بح�شب بع�س 
املتحدث��ني يف ه��ذه الندوة، وبالت��ايل فاإن 
مقالتك��م النقدية اأ�شبحت ل قيمة لها وفق 

البعد اجلمايل! ماذا تقول عن ذلك؟
�شحيح��ا   لي���س  اأب��داً،  ل،  حاج���م:  ب�ش���ر 
اأن)اجلي��ل( م�شطل��ح �شيا�ش��ي! كذل��ك، لِئاّل 
اأن�ش��ى، لي���س م�شطلح��ا زمنيا.ه��و عن��دي 
م�شطلح فني، ف�شال عن اأنه زمني، من حيث 
املب��داأ ث��م تفا�شيله.لق��د قل��ت بذل��ك، مرارا 
وتكرارا، يف عدة كتاب��ات، تنظريية "و/اأو" 
تطبيقي��ة، وّث��ق اأهّمه��ا الباح��ث الأكادميي 
�شعي��د حمي��د كاظ��م �شم��ن كتاب��ه "جتييل 
 "2013 الع��راق/  يف  ال�شعري��ة  الكتاب��ة 
وال�شاع��ر الناق��د عل��ي �شع��دون يف كتاب��ه 
"ج��دل الن�س الت�شعيني/ 2017" واآخرون 
�شواهم��ا. لهذا اأ�شكُّ فيما قال��ه ال�شاعر منذر 
عبداحل��ر، هن��ا، وه��و اأن )اجلي��ل( م�شطلح 

موفق حممد 

طالب عبد العزيز
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ذو بع��د �شيا�شي!بب�شاط��ة: عندما نتح��دث عن )جيل 
ال��رواد(، ب��دءاً يف التجييل، فاإمنا عن �شع��راء، اأربعة 
اأو خم�ش��ة اأّوًل، ك���رسوا العمود العرب��ي التقليدي، ما 
ب��ني العام��ني: 1947 � 1950، مب��ا ُجنِّ���س: �شابقًا 
ب�)ال�شع��ر احل��ر( – لحق��ًا ب�)ق�شي��دة التفعيلة(.ثم، 
وال�ش��يء بال�ش��يء ُيذكر، من قال بع��دم وجود "جيل 
خم�شين��ي" يف امل�شه��د ال�شع��ري العراق��ي؟!ل، اأيه��ا 
ال�شادة، اإن )اجلي��ل اخلم�شيني( اأمامي! ففي درا�شتي 
"اأجيال احلرب واحل�شار والتغيري وما قبلها"، خالل 
العام 2013، قّدمُت اأ�شماءه الآتية: يو�شف ال�شائغ/ 
ر�ش��دي العام��ل/ �شع��دي يو�ش��ف/ �ش��الح ني��ازي. 
ه��وؤلء، واأمثاله��م، خم�شيني��ون لحق��ون بال��رواد، 
الذين هم اأربعينيون اأ�شاًل، حيث جّيلتهم خم�شينيني 
لعتبارين متوا�شجني: زمن��ي، تاريخي، وجدُت فيه 
مواليدهم ثالثينية لي�شت ع�رسينية كمواليد )الرواد( 
– فني، اأدبي، قراأُت به ن�شو�شهم فتجّلت غري مقلِّدة 
لن�شو���س )الرواد(. اأم��ا جتييل ال�شتيني��ني، بعدهم، 
فالأنهم مت��ردوا على الق�شي��دة )الرّوادي��ة( اإيجابيا، 
اأْي جّددوها،وق��د جتلى ذلك اأخ��ريا � اآنذاك � يف بيان 
)�شع��ر 69(. لقد وّقع عليه منهم اأربعة �شعراء: فا�شل 
الع��زاوي/ �شامي مه��دي/ فوزي ك��رمي/ خالد علي 
م�شطف��ى، تراتبي��ا، ومل يكن هنالك خ��الف �شيا�شي 
اآيديولوجيا!ظه��ر  خمتلف��ني  كونه��م  رغ��م  بينه��م 
اخلالف ال�شيا�شي لحقا، نعم،خ�شو�شا بني العزاوي 
ومه��دي. لكنه ن��اأى ع��ن التاأثريية ال�شلبي��ة بينهما، 
حت��ى عن��د ذروة ا�شتفحال��ه خ��الل الت�شعينيات، يف 
املتعل��ق بالفنية الأدبية جليلهما ال�شتيني. ثمة دليل 
وا�ش��ح: يف كتابه"املوجة ال�شاخب��ة"، خالل العام 

1994، جرّي مهدي )اجليل( ل�شاحله الآيديولوجي، 
واإْن لي���س كث��ريا، ويف كتابه"ال��روح احلّي��ة"، خالل 
الع��ام 1997،قام العزاوي بالتجي��ري ذاته..لكنهما، 
م��ع ك��رثة خالفاتهم��ا يف ه��ذا ال�ش��دد، مل يختلف��ا 
على)فنيت��ه / اأدبيت��ه(.. اإذ اأنهم��ا، لتمثي��ل اأْجلى،ما 
تطّرقا لل�شعراء العموديني املح�شوبني �شمن جيلهما 
ا�شتن��ادا اإىل )زمنيته / تاريخيت��ه( فقط. هذا ينطبق 
علىكت��اب فوزي ك��رمي )تهاف��ت ال�شتينيني(، خالل 
العام 2006، واأي�شا على كتاب خالد علي م�شطفى 
)�شعراء البيان ال�شع��ري(، خالل العام 2015، حيث 
الروؤي��ة ذاتها. اأي اأن امل�شاع عن)اجليل(، يف و�شطنا، 
باأن��ه م�شطل��ح زمني تاريخ��ي، ذو دواف��ع �شيا�شية 
اآيديولوجي��ة، اإمّن��ا هو تهم��ة، هكذا اأعتق��د، ل تطال 
النق��اد، ول��و م��ن قري��ب يف الأق��ل، ب��ل اأن امل�شوؤول 
عنه��ا �شع��راء مروجون لها وْفق اعتب��ارات �شخ�شية 
اإجم��ال! كذلك ثمة باحث��ون اأكادمييون، لي�شوا نقادا 
اأدبي��ني، يتحّملون جزءا م��ن م�شوؤولية هذا الرتويج.. 

ب�شر حاجم

مصطلح )الجيل( عندي 
فني، فضال عن أنه 

زمني
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ذل��ك، تعلياًل، ح��ني ي�شتنتج��ون اأن )اجليل( م�شطلح 
�شع��ب التحديد باأط��ر معّينة، غالب��ًا، كما احلال مع 
الباح��ث الأكادمي��ي مناف ج��الل املو�ش��وي � مثال 
� يف كتاب��ه "غواي��ة التجري��ب"، ال��ذي �ش��در خالل 
الع��ام 2012، مع اأنه عن )جي��ل ال�شبعينيات(! وما 
كان للجي��ل هذا، ذي ال�)غواي��ة( هذه، اأن يبدو جيال، 
عن��د النق��د التحليل��ي دون البح��ث التجميع��ي، لول 
اأن في��ه �شع��راء جمّددي��ن لق�شي��دة )التفعيل��ة( بدءا 
من دعوته��م مل�رسوع )الق�شي��دة اليومية( يف العام 
1973. فم��ا �شاأن الدوافع ال�شيا�شية الآيديولوجية، 
الت��ي افرت�شها ال�شاعر منذر عب��د احلر، بهذه الدعوة 
ره بفنية اأدبية  ))الفنية الأدبية(( اخلال�شة؟! هنا اأذكِّ

اأخرى، مماثلة لها، تخ�س اجليل الثمانيني، وهو اأحد 
�شعرائ��ه، يف: ملتق��ى ال�شعر العراق��ي الثاين _ �شعراء 
الثمانيني��ات/ 1992.. لقد �ش��ارك فيه، من ال�شعراء 
الثمانينيني، عموديون )رباح نوري، رحمن غركان، 
رع��د بندر...( وتفعيليون )عدنان ال�شائغ، علي خلف 
الأم��ارة، لهيب عبد اخلال��ق...( ونرثيون )خالد جابر 
يو�شف، دنيا ميخائيل، حممد تركي ن�شار...(.. هنالك 
اأعل��ن ال�شاعر خزع��ل املاج��دي ولءه للثمانينيات، 
الت��ي جتّلت خاللها مالمح م�رسوعه التجديدي، رغم 
اأن��ه اأح��د ال�شبعيني��ني الثالث��ة املوّقعني عل��ى بيان 
)الق�شيدة اليومية(.. فهل ق�شد املاجدي بهذا الولء، 
ال��ذي ت�شّم��ن اإدان��ة لل�شبعينيات، ق�شيدت��ي العمود 
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والتفعيلة الثمانينيتني اأم )ق�شيدة النرث( الثمانينية؟ 
اإذْن.. به��ذه الق�شي��دة الأخ��رية، لي���س بالق�شيدت��ني 
ال�شابقت��ني لها، متظه��ر جيل الثمانيني��ات: جتني�س 
�شع��ر "فني اأدبي" ل جتميع �شعراء "زمني تاريخي"! 
ه��ذا التمظهر، ال�شعري غري "ال�شعرائّي"، يتعلق بجيل 
الت�شعيني��ات اأي�ش��ا: عندم��ا اأحت��دث ع��ن )ق�شي��دة 
 – ال�شع��ر( الت�شعيني��ة، ب��كال جناحيه��ا: العم��ودي 
التفعيلي،اأعن��ي م�رسوع��ا ت�شعيني��ا، فق��ط، لكْن عند 
حتّدث��ي عن جيل ت�شعيني، باملفهوم "الفني الأدبي" 
للجيل، اإمنا اأريد )ق�شيدة النرث(، ح�رسا، حيث كتبها 
جممل الت�شعينيني خالل عْقدهم "الزمني التاريخي": 
ت�شعينيات القرن املا�شي. الآن..اأ�شل اإىل )بعد ني�شان 
2003(، اأخريا لي�س اآِخرا، حيث ت�شاءل ال�شاعر عمر 
ال���رساي: ملاذا تقول��ون ع��ام 2003؟ لأّن قْبله، منذ 
تاأ�شي���س دولتن��ا املعا���رسة، هيمنت عل��ى �شعرائنا 
"و/اأو" اآيديولوجي��ة:  ))قطبي��ة ثنائي��ة(( �شيا�شي��ة 
انتدابي��ة � ا�شتقاللي��ة/ يف الع�رسيني��ات، د�شتورية � 
انقالبية/ يف الثالثيني��ات، حلفائية � حمورية/ يف 
الأربعيني��ات، مييني��ة � ي�شاري��ة/ يف اخلم�شينيات، 
رجعي��ة � تقدمي��ة/ يف ال�شتينيات، بعثية � �شيوعية/ 
يف ال�شبعيني��ات، قومي��ة � ديني��ة/ يف الثمانينيات، 
اأن  اأي  الت�شعيني��ات.  يف  انتفا�شوي��ة/   � �شلطوي��ة 
اأجيالنا ال�شعرية: اخلم�شيني/ ال�شتيني/ ال�شبعيني/ 
الثمانين��ي/ الت�شعين��ي، ف�ش��ال ع��ن جيله��ا الرائد، 
ق��د انغلق كل واح��د منها على متثُّل له��ذه ))القطبية 
الآيديولوجي��ة،  "و/اأو"  ال�شيا�شي��ة  الثنائي��ة((، 
فانعك�س هذا التمثُّل عند �شعرائه م�شامنَي عديدة يف 
ن�شو�شه��م "م�شاريعهم الفردية" دون امل�سِّ بال�شكل 

الوحي��د لق�شيدتهم "جيلهم اجلمع��ي". اأي اأن هنالك 
انغالق��ات مباح��ة عل��ى متّث��الت متخفي��ة لقطبي��ة 
ثنائية: قيدّية � حّرّية، مثال، قد متّخ�شت عنها اأجيال 
جمعية "فنيا � اأدبيا" قواُمها م�شاريع فردية "زمنيا 
� تاريخي��ا"! فما بالن��ا، واحلال ه��ذه، بالنفتاحات 
املتاحة على التمث��الت املتجلية للقطبية الأحادية: 
احلري��ة، ح�رسا، بعد ني�ش��ان 2003؟ هك��ذا انبثقت 
عنه��ا، اإذْن، م��ا اأ�شميته��ا ب�"�شعري��ة اجلي��ل الأخري 
يف الع��راق": عن��وان جام��ع ل�شل�شلة مق��الت، خالل 
الع��ام 2009، عن جت��ارب ال�شع��راء: زاه��ر مو�شى، 
عمر ال���رساي، جماهد اأبو الهي��ل... واآخرين. ِميزُتهم، 
اإجم��ال، اأنهم يجيدون العمود والتفعيلة والنرث، معا، 
له��ذا و�شفتهم ب�)اجليل اجلوك��ر(. عندما اأحتدث عنه 
جي��اًل �شابع��ًا، من ناحي��ة فني��ة اأدبية، يعن��ي اأنني 
موؤمن بامتداده التجييلي. هذا لي�س ا�شت�شهال نقديا، 
كم��ا يظن ال�شاعر ميثم احلربي هن��ا، بل هو جزءمن 
تفكيك��ي للم�شه��د ال�شع��ري العراق��ي، احلا���رس، كي 
ي�ْشه��ل علي ّتقييمه ث��م تقوميه! اأْي، تف�ش��رياً اأْو�شح، 
ثم��ة الآت��ي هذا: عندم��ا اأحتدث عن جيٍل م��ا، معنّي � 
حمّدد، عندي �ش��وؤاٌل مفتاٌح: هل جاء بجديد خمتلف، 
ول��و ن�شبي��ا، عم��ا كان عليه جي��ٌل �شاب��ق اأو جيالن 
�شابق��ان اأو اأجيال �شابقة؟! هاك��م منوذجا اجرائيا، 
خ��الل العام املا�شي، يح��اول الإجابة عليه:يف اأحد 
اأع��داد جمل��ة "تام��ّرا"، الت��ي ي�شدرها احت��اد اأدباء 
وكت��اب دي��اىل، ن���رسُت درا�ش��ة بعن��وان )التمظه��ر 
ال��ذروة( عن )اآخر اإيقاعات "ق�شيدة النرث" العراقية( 
يف ن�شو���س ل�شع��راء م��ن اجلي��ل الأخ��ري: ح�ش��ام 
ال���رساي، اأحم��د �شم�س،اأحم��د �شاجت �رسي��ف، مهند 
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اخليكاين، عمر اجلفال، ميثم احلربي، علي 
وجي��ه، �شف��اء خلف وغريه��م.. لقد اأردت 
بهذه الدرا�شة، تطبيقا بعد تنظري، اأن اأقول 
اإن لق�شيدة ه��وؤلء ال�شعراء اإيقاعا متميزا 
عّم��ا يف ق�شيدت��ي �شابقيه��م الت�شعينيني 
اأم��ام  ي���رّسُت  هك��ذا  والثمانيني��ني.. 
املتلق��ي، هن��ا، اأن يت��درج يف تتّبع اإحدى 
جمالي��ا ت�شعرنا العراق��ي، وهي اجلمالية 

الإيقاعية، حني فّكْكته جتييليا.
اأحم���د الزبي���دي: ال�شوؤال موج��ه لل�شاعر 
ال�شعري��ة،  املراهق��ة  احلربي..ه��ل  ميث��م 
ون�شعه��ا ب��ني قو�ش��ني، ه��ي م��ن تدف��ع 
بال�شاع��ر اإىل ت�شكي��ل جماع��ة تطم��ح اإىل 

اأن تكون جيال؟ هل الأدوات املوجودة الآن ل ت�شمح 
لكم بتاأ�شي�س اجليل اأو اجلماعة؟

ميث���م احلربي: فيم��ا يتعل��ق باملراهق��ة ال�شعرية، 
فه��ي ت��ردد زمن��ي ي�ش��ري اإىل مرحلة، ورمب��ا جنيب 
مبفارق��ة �شاخرة، اإن النابغ��ة الذبياين، راهق �شعريا 
بع��د ال�شتني. فكيف ميكننا اأن نوؤم��ن باأن املو�شوع 
ن��وع من املراهقة ال�شعري��ة؟ لكن هناك اأ�شياء مهمة 
يف التمرح��ل الزمني، فهناك حما���س، وهناك حّمى 
يف اإنت��اج جملة يقوم عل��ى اإ�شداره��ا جمموعة من 
ال�شع��راء ال�شب��اب وه��ي فئ��ة عمري��ة. يف مقال��ة يل 
عنوانه��ا "�شع��راء �شباب وجه��ة نظر" قل��ت اإذا كان 
هناك �شعراء �شباب ي�شرتكون يف عوامل ن�شية فنية 
توحده��م يف ق�شية معينة، هل هناك باملقابل نّقاد 
�شب��اب اأم �شتبق��ى الق�شية نقادا كه��ول ينظرون اإىل 
�شعراء �شب��اب اأو �شعراء �شبابا مبقاب��ل نقاد �شباب؟ 

ه��ذه امل�شميات زئبقي��ة ومائعة، ل ميكن 
الم�شاك بها.

اأحمد الزبيدي: املنطقة ال�شعرية، تختلف 
ع��ن املنطقة النقدي��ة، والأخ��رية معرفية 
املنطق��ة  العلمي��ة.  باخل��ربة  وتراكمي��ة 

ال�شعرية هي املوهبة والبداع.
ميث���م احلرب���ي: نعم. م��ن ه��ذه املنطقة 
��ب ب��ني اجلي��ل مبعناه  ن�شتطي��ع اأن نخ�شّ
ال�شيا�ش��ي ال��ذي ي�ش��ري اإلي��ه ال�شاعر منذر 
عبداحل��ر وبني اجليل مبعن��اه الفني الذي 
ويف  حاج��م.  ب�ش��ري  الناق��د  اإلي��ه  ي�ش��ري 
ر�شالت��ي للماج�شتري "املوقف النقدي من 
الأ�ش��كال ال�شعري��ة يف الع��راق من مرحلة 
الت�شعين��ات" ع��رثت عل��ى مفارق��ات  اإىل  ال�شي��اب 
�شاخ��رة، وثم��ة دع��وات م��ن �شع��راء يغن��ون خارج 
ال�رسب. اأعني خارج ال�شلطة الفنية، اأو خارج ال�شلطة 
الر�شمية مبعناها ال�شيا�شي. وهوؤلء جذبتهم مناطق 
الأجي��ال واجلماع��ات. وظّل��وا ي��دورون يف احللق��ة 
نف�شه��ا. ال���رساع الفن��ي اأو عدم قب��ول ق�شيدة النرث 
يف تكري�شه��ا اأمام العمود ال�شعري. وتكمن املفارقة، 
يف اأن ق�شي��دة الن��رث كم��ا ي�شميه��ا بع���س النق��اد، 
ه��ي ق�شيدة نق��د، هي ق�شيدة تفك��ر، في�شعونها يف 
معركة مع �شكل �شعري وبالتايل تكون ق�شيدتا النرث 
والعمود يف اإطار غزوة. وهو اأفق بدوي! واإذا ما كان 
باإمكان ق�شيدة النرث اأن تكون يف من امل�شهد فلماذا 
تبق��ى يف اإطار ال���رساع البدوي؟ وقد حت��دث الناقد 
ب�ش��ري حاج��م ع��ن مفه��وم التجري��ب يف ت�شنيفات 
حممد اجلزائ��ري يف كتابه، ومفه��وم التجريب، نظر 

خالد جابر يو�شف 

دنيا ميخائيل 
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له النقاد باعتباره نقاء متخففا من حمولة ال�شيا�شة 
والآيديولوجيا، وهم يبا�رسون متابعة الق�شيدة وفق 
املنهجي��ة النقدي��ة، وبالع��ودة اإىل مو�ش��وع ما بعد 
العام 2003 وما قبله فاإننا نالحظ اأن نوع ال�شمري 
الذي كان ي�شود املرحلة هو �شمري اآيديولوجي، والكل 
متوت��رون يف داخله، وذلك لي�س عيبا، ورمبا جماعة 
2003 اإذا ما قمنا برتحيلهم للمنطقة الآيديولوجية 
لُكّن��ا �شهدن��ا نف���س ال���رساع. ويق��ال اإن �شع��راء ما 
بع��د 2003 متخفف��ون م��ن حمول��ة الآيديولوجي��ا، 
وجميعن��ا الي��وم ن�شب��ح يف ف�ش��اء الالاآيديولوجي، 
وباحلقيق��ة اإذا ما اأردنا اأن نفح���س الق�شية بتمعن، 
�شنجد اأن الالاآيديولوجيا هي نوع من الآيديولوجيا. 
ملاذا ل حت��ل امليديا حم��ل الآيديولوجياو�شول اإىل 
امليدي��ا اجلدي��دة التي �شهل��ت كثريا عل��ى ال�شاعر اأن 
ين�رس ن�شو�شه ويتداوله��ا اجلميع؟وميكننا اأن ن�شري 
اأي�ش��ا اإىل اأن التفا�شي��ل الفني��ة عن��د ال�شاعر تتبلور 

اآيديولوج��ي  ف�ش��اء  وف��ق 
و�شنع��رف من خ��الل ذلك 
ت��ردده  ال�شاع��ر  ه��ذا  اأن 
�شيوع��ي اأو ت��ردده قوم��ي 
م��ن خ��الل فح���س الن�س 
الثق��ايف  النق��د  باإزمي��ل 
عل��ى �شبيل املث��ال. ونحن 
الثمانيني��ات  اأن  نع��رف 
ملناه��ج  �شيوع��ا  �شه��دت 
مث��ل البنيوي��ة والتفكيكية 
وغريهما، اأعن��ي اأن بع�س 
كان��ت  النقدي��ة  املناه��ج 

متاحة وكانت اأ�شبه بالقفاز الذي ُيتخفى وراءه...
اأحمد الزبيدي: وم��ا عالقة ال�شاعر بهذه التحولت 

املنهجية؟
ميث���م احلربي: ال�شاعر اأي�شا ميار���س نقد ن�شو�س 
جماعت��ه. اأعني اأن نق��د الناقد موج��ود ونقد ال�شاعر 
موج��ود اأي�شا. ففي بع�س املناهج يتجراأ ال�شاعر اأن 
يطل��ق حكم قيمة على الن���س. وبع�س النقاد يتخفى 
يف بع���س املناهج التي ل تتعامل مع اأحكام القيمة 

ليبقى نقيا.
اأحم���د الزبيدي: ال�ش��وؤال لل�شاعر عم��ر ال�رساي.. لقد 
اتف��ق النق��اد عل��ى اأن ال�شع��ر العربي غنائ��ي، وهذه 
الغنائي��ة ه��ي الت��ي اأغ��رت ال�شلط��ة عل��ى اأن حتتكر 
ال�شع��ر، �شواء كانت �شلط��ة دينية اأم �شلط��ة �شيا�شية 
فا�شي��ة.. ه��ل غي��اب مركزي��ة ال�شلطة والتح��ول اإىل 
مرحل��ة ما بع��د الع��ام 2003 كان �شبب��ا يف غياب 
مركزي��ات �شعري��ة  ونقدية  عن �شع��راء ما بعد العام 
2003 اأو ع��ن الثقاف��ة 

ب�شكل عام؟
عمر ال�شراي: �شواء قلنا 
اآيديولوجي��ا،  اأم  �شلط��ة 
لنوح��د امل�شطل��ح هنا. 
لقد حت��دث زمالئي هنا 
ع��ن الآيديولوجي��ا وهم 
يق�شدون ال�شلطة. اأعرف 
تري��د  الآيديولوجي��ا  اأن 
ال�شلط��ة.  متار���س  اأن 
الع��ام  بع��د  وعموم��ا، 
مفه��وم  غ��اب   2003

 ميثم احلربي :

قصيدة النثر كما يسميها 
بعض النقاد، هي قصيدة نقد، 

هي قصيدة تفكر
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ال�شلط��ة، وحتولت اإىل �شلطات �شغرية، وهو اأ�شبه مبا 
ج��رى يف التنظري الأمريكي عن الهوية، التي حتولت 
م��ن البوتق��ة ال�شاه��رة لأورب��ا اإىل �شح��ن ال�شلط��ة 
الأمريك��ي، واأ�شبحت احلياة �شحن �شلطة حتوي كل 
الأ�شي��اء.. وبالتاأكيد عندم��ا تغيب ال�شلطة لت�شتطيع 
اأن حتتك��ر اأي ُمنَتج..اأحت��دث هنا ع��ن ال�شعر بو�شفه 
�شلعة..اأعن��ي كان هن��اك ت�شلي��ع لل�شع��ر يف الع�شور 
املهيمنة، وحتى الرومان�شية ودعاة الربجوازية قيل 
عنه��ا اإنها كانت ت�شّلع ال�شع��ر. وبعد العام 2003 ل 
وج��ود لآيديولوجي��ا ول وجود ل�شلط��ة وبالتاكيد ل 
اأح��د مبق��دوره اأن يهيمن على املنَت��ج ال�شعري. لي�س 
ال�شع��راء اآيديولوجي��ني، اإمنا ال�شلط��ة  تهيمن عليهم 
وحتوله��م اإىل �شلع��ة. ه��ل �شع��ف ال�شع��ر يف ع��ام 
2003؟ يف عامل امليديا والنفتاح والفي�س بوك، مل 
يعد ال�شعر هو املهيم��ن الأكرب. فبعد �شيوع النرتنت 
يف الع��امل تغ��ري كل �ش��يء. �شار �ش��وت الت�شليم يف 
الوات�ش��اب يفوق جمال مطر ال�شي��اب، وعبارة مرئي 

يف الفاي��رب تف��وق كل ما 
قال��ه املتنب��ي، وبالتايل 
�ش��ار التكنلوجي��ون ه��م 
اأ�شب��ح  لق��د  ال�شع��راء.. 
ال�شع��راء عل��ى املحك يف 
وفق��دوا  التقني��ة  ع��امل 
بق��ي  وم��ا  �شوءه��م. 
الع��ام  بع��د  منا�شب��ا 
الق�شي��دة  ه��و   2003
الذكية، الت��ي ت�شتطيع اأن 
اأخرى،  بتقني��ات  تت�ش��ل 

مثل الوايفاآي، متاما)تّكن��ك( على امل�رسح وال�شينما 
واملو�شيق��ى والر�ش��م. واإذا مل تك��ن الق�شي��دة ذكي��ة 
ف�شتنته��ي مث��ل اأجي��ال املوباي��ل القدمي��ة. ال�ش��وؤال 
هن��ا: ه��ل �شي�شبح م��ول املن�شور بدي��ال عن مقهى 
ح�ش��ن عجم��ي؟كان ال�شاع��ر اجلاهل��ي ل يخج��ل اأن 
ي�ش��ف ناقته وح�شانه، لكننا نخجل اليوم اأن ن�شف 
�شياراتن��ا الفاره��ة. فع��ال نح��ن نتعام��ل بزيف مع 
الق�شيدة بينما كان ال�شاع��ر ابن الفطرة وابن البيئة 
واب��ن احلقيق��ة. التجدي��د ل يتوق��ف اأب��دا، لذلك على 
ال�شاعر اأن يجد لنف�شه مراحل جديدة َيدخل بها مفهوم 
جديد لل�شع��ر. وهذا ما جرى، ن�شتب��دل الآيديولوجيا 
بامليدي��ا، اأعني اأن امليديا حتول��ت اإىل ميديالوجي. 
والآن بع��د اأن كن��ا نتح��دث عن جماع��ات تلتقي يف 
مقاٍه، نتحدث عن جماعات تظهر يف قنوات ف�شائية 
وجماعات يف الفي�شبوك. اأود اأن اأعقب على مو�شوع 
م��ا بعد العام 2003 واأق��ول اإن �شعراء هذه املرحلة 
مل ينظ��روا لأنف�شهم. ورمبا اأكون قد فعلت اأنا وكتبت 
جمموعت��ي  مقدم��ة  يف 
�شيئ��ا من ه��ذا. والدكتور 
اأ�شمان��ا  �رسم��ك  ح�ش��ني 
املحن��ة،  بع��د  م��ا  جي��ل 
وهي اإ�شارة نقدية مهمة. 
ولكن من هم جيل ما بعد 
املحنة؟موؤك��د اأنهم لي�شوا 
�شع��راء م��ا بع��د 2003، 
وكان معهم حمد الدوخي 
ال�شاعدي وحيدر  وعارف 
وح�شي���������ن  عبداخل���رس 

 منذر عبد احلر:

هناك شعراء رائعون 
يكتبون القصيدة الجديدة 
بمسميات ليس بالضرورة 
أن نقول عنها قصيدة نثر
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الكا�شد وعمر ال���رساي، وكانوا خليطا ما 
ب��ني ت�شعيني��ني و�شع��راء ما بع��د 2003 
وقد اأطل��ق الناقد ب�شري حاج��م تو�شيفهم 
ب�)اجلي��ل اجلوك��ر( وكان دقيق��ا يف ه��ذا 
التو�شيف. واأعتق��د اأن ال�شاعر ل ي�شتطيع 
اأن يطل��ق عل��ى نف�ش��ه انتم��اء جيليا، هو 
ع��ن  اأخ��ري  تعقي��ب  ثم��ة  وكف��ى.  �شاع��ر 
التدوي��ر، فقد قال��وا اإن التدوير يعد منجزا 
�شتينيًا، يف حني ا�شتبعد ال�شتينيون ح�شب 
ال�شيخ جعفر وهو رائد التدوير.وقد اختلف 
طرف��ا ال�شتينيني يف اأ�شي��اء عديدة واتفقا 

على �شيء واحد هو قتل الرواد.
اأحم���د الزبي���دي: ال�ش��وؤال هن��ا معياري 

موجه اإىل ال�شاعر من��ذر عبداحلر..اإن احلداثة بنيوية 
وم��ا بعدها تفكيكي، والبنيوية هي املركز والتفكيك 
ه��و �شع��ود الهام���س اإىل املرك��ز.. يف �شع��ر ما قبل 
الع��ام 2003 وما بعده، اأين جت��د التج�شيد احلقيقي 

للحداثة؟
من���ذر عبداحل���ر: �شك��را ل��ك لأن��ك تتي��ح املج��ال 
ل�رساحتي، و�شاأكون �رسيحا مع الناقد ب�شري حاجم 
ال��ذي ي�رس على اأن ل يت�شالح مع نف�شه، لأنه يقول: 
اإن اجلي��ل مو�شوع مطلق، ق�شي��ة مفتوحة، اجليل ل 
يقرتن بزمن..واأنا هن��ا اأ�شاأله: هل ي�شتطيع اأن ي�شع 
ابراهيم زيدان مع يو�شف ال�شائغ لت�شابه جتربتيهما 
ويدر�شهما باعتبارهما من جيل واحد؟ هل ي�شتطيع 
اأن يق��ول اإن لوؤي حقي من جيل اأبي متام ويدر�شهما 
�شم��ن ف�ش��اء فن��ي واح��د؟ اإم��ا اأن نلت��زم بتجني�س 
جيل��ي يرتب��ط بالتاريخ ونك��ون م�شطري��ن لإيجاد 

�شم��ات م�شرتكة لكل جي��ل تاريخيا، واإما 
اأن ن�شع��ه يف ف�ش��اء مفت��وح واأن نق��رن 
الأجي��ال ببع�شها كت�شاب��ه فني ممتد من 
امرئ القي�س اإىل ميثم احلربي. ومن خالل 
ذل��ك ن�شتطي��ع اأن نقول اإن من��ذر عبداحلر 
ينتمي اإىل جي��ل ح�شب ال�شيخ جعفر! وهل 
يج��روؤ ناق��د عراق��ي اأو عرب��ي اأن يدر���س 
الأجي��ال وف��ق هذا ال�ش��كل؟ ل اأظ��ن ذلك. 
اإذْن لنتف��ق عل��ىاأن ق�شي��ة اجلي��ل لي�شت 
زمنية. وهذا الأم��ر ن�شتدعي فيه اأن نكون 
متفق��ني عل��ى اأن اجلماع��ات الت��ي ت�شكل 
منحى فنيا م�شرتكا،لنقل جيل ثمانينيات 
اأو جيل ت�شعينيات، ه��ذه الت�شمية الزمنية 
واجلماع��ات الزمني��ة املقرتن��ة ببع�شه��ا ه��ي التي 
حتت��م علينا ه��ذا. اأما اأن نكتب عن اجلي��ل الت�شعيني 
وناأخ��ذ �شعراء كتبوا يف الت�شعينيات ونقول اإن الأمر 
ف�ش��اء مفتوح فهذا تناق���س يف القول. الف�شاء لي�س 
مفتوح��ا، حم��ددا بفرتة زمني��ة م��ن و اإىل. األ توجد 
جت��ارب يف مابع��د 2003 تت�شاب��ه مع جت��ارب ما 
قب��ل 2003؟ اأق��ول، قبل الع��ام 2003 كانت هناك 
�شواب��ط، وه��ذه ال�شوابط – حتى ل��و كانت م�شّدات 
– فهي تبقى �شوابط، وال�شوابط كانت على اجلانب 
الر�شم��ي تتلخ�س بعدم م��رور اأي جمموعة اإذا ما مل 
مت��ر ب�شيء ا�شمه "الرقاب��ة"، والرقابة مل تكن رقابة 
�شيا�شي��ة كم��ا ي�شاع عنها، اإطالقا، ول��و كانت كذلك 
مل��ا �شدر دي��واين "ق��الدة الأخط��اء" ع��ام 1992، 
وباملنا�شب��ة ه��واأول دي��وان يف ثقاف��ة ال�شتن�شاخ، 
وه��ذا الأم��ر ل يعرتف ب��ه اأح��د. والف�شل يع��ود اإىل 

ف�شل جرب خلف 

رباح نوري 
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الرائع فا�شل جواد الذي ابتكر ثقافة ال�شتن�شاخ يف 
الع��راق وهو اأدي��ب وفنان عراق��ي يف دار الأمد. وقد 
�ش��در بعد كتاب��ي "�شعر 92" و"ق�ش��ة 92" عن دار 
الأم��د، وبعده��ا �شدر دي��وان عبدالزه��رة زكي "اليد 
تكت�ش��ف" وبعده "ال�شائر من الأيام" ملحمد الن�شار، 
وحددن��ا كتاب "�شعر 92" لق�شي��دة النرث وا�شرتطنا 
في��ه ق�شائد الن��رث فق��ط. ورف�شنا ق�شائ��د التفعيلة 
الت��ي قدمه��ا ج��واد احلط��اب وعبدال��رزاق الربيعي 
وعدنان ال�شائغ لهذا الكتاب. كان رقيب ديواين عام 
1992 من الأكرث ت�شددا وهو عبدالرزاق عبدالواحد 
رحمه اهلل. ول اأعرف كيف وافق عليه! هذه ال�شوابط 
و�شع��ت ال�شاع��ر يف خان��ة اأن يكم��ل اأدوات��ه عل��ى 

الأق��ل، وهن��اك التوجه اخلط��ري والتحول 
الفن��ي ال��ذي ظهر يف الت�شعيني��ات وكتبه 
الثمانيني��ون، وكن��ت قدم��ت بحث��ا عن��ه 
اأ�شميت��ه "الن�س اليائ�س"وهو الن�س الذي 
ل يفرت�س جمهورا، ن�س ينكفئ على ذاته 
ويعلن احتجاجه ال�شيا�شي على املوؤ�ش�شة 
كان  ال�شع��راء  اأح��د  اأن  اأتذك��ر  الثقافي��ة. 
يجل���س يف مقهى ح�ش��ن عجم��ي واأمامه 
متل��ٍق ب�شيط، قال له �شاأقراأ لك ما يف هذه 
الورق��ة، اأي عب��ارة تفهمه��ا اأبلغن��ي بها 
ك��ي اأ�شطبه��ا، ولذلك ظه��رت ن�شو�س يف 
الثمانينيات هي اأقرب للهذيانات التي ل 
معن��ى لها. اإ�شاف��ة اإىل ظاهرة الن�شو�س 
الطويلة. وقد غاب��ت املعاين بق�شدية. اأما 
يف م��ا بع��د 2003 فقد غاب��ت ال�شوابط. 
مرة طلب من��ي اأحد ال�شعراء كتابة مقدمة 

ملجموعت��ه الثالث��ة، قلت ل��ه: واملجموعت��ان اللتان 
�شبقتا هذه، ماذا قلت فيهما؟ قال هذه الأكرث تطورا! 
املجموعة يف الواقع لجتد فيها اأي �شيء ينتمي اإىل 
ال�شعر. و�شي�شبح هذا الرجل �شاعرا ويقبل يف ع�شوية 
احت��اد الأدباء ويدعى للمهرجانات و�شنغادر القاعة 

عندما يقراأ. هذه الفو�شى حتتاج اإىل م�شدات...
اأحمد الزبيدي: اأعتذر عن املقاطعة.. لقد حتدثت عن 
ال�شواب��ط اأو اجلان��ب الرقابي، والقب��ول يف ع�شوية 
الحتاد..اأعتقد اأن هن��اك جلنة للقبول يراأ�شها الكبري 
اأحمد خلف، واأعتقد اأنه حري�س على تطبيق ال�شوابط 

وفلرتة القبول ومنحه ملن ي�شتحقه...
من���ذر عبداحلر:اإن اإف�شاحك ع��ن رئي�س اللجنة هو 
خلل، واأحمد خلف اإن�شان رائع ونبيل. وقد 

يتعر�س اإىل �شغوط...
اأحم���د الزبي���دي: جلن��ة القب��ول لي�ش��ت 
خمفي��ة. وهي لي�شت جائزة لنقوم باإخفاء 

الأ�شماء...
من���ذر عبداحل���ر: اأحيانا ه��ذه ال�شوابط، 
تطلب باأن يتوفر لهذا ال�شاعر ن�س من�شور. 
وقان��ون الحت��اد ي�شرتط كتاب��ا مطبوعا 
ُف���رِس عل��ى اأنه ع���رسة ن�شو���س من�شورة. 
والن�رس م�شكلة املحررين. اأتذكر اأن حمررا 
مثل خالد علي م�شطفى جعل كثريين منا 
يبكون واأنا اأولهم. لكنه و�شعنا يف امل�شار 
ال�شحي��ح، اأعطيت��ه مرة اإح��دى ق�شائدي 
فن�شحن��ي ب��اأن اأت��رك ال�شعر، وبع��د اأيام 
وجدته��ا من�ش��ورة يف جري��دة "الث��ورة". 
قل��ت ل��ه اإن��ك اأبلغتن��ي اأن ه��ذه الق�شيدة 

عادل عبد اهلل  

جواد احلطاب 
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غ��ري جيدة، ق��ال اإذا كنت 
بهذا العمر واأقول لك اإنها 
جي��دة فم��اذا �شاأق��ول لك 
بعد ع�رس �شنوات. وال�شعر 
ما بعد 2003 اأف�شل مما 

قبله.
د. اأحمد الزبيدي: الناقد 
رك  �شاأذكِّ حاج��م..  ب�ش��ري 
باأخطر م��ا قال��ه ال�شاعر 
منذر عبد احلر عنك.. اأنت 
م�رٌس على اأن ل تت�شالح 

مع نف�شك! مباذا ترد؟
ب�ش���ر حاجم: اأ�شتغ��رب من ال�شاعر من��ذر عبداحلر، 
هن��ا، اإذ ي��راين غ��ري مت�شالح م��ع نف�شي!ه��و يعرف 
اأنن��ي واح��د من ب�شع��ة نق��اد، فق��ط،مل يتورطوا يف 
ممار�ش��ة الكتاب��ة البداعية. فاأنا، بعب��ارة �رسيحة، 
مل اأخ��رج م��ن منطق��ة ف�شٍل"ابداع��ي" للدخ��ول يف 
من��ذ  فق��ط،  ))ناق��د((  النجاح)النقدي(!اأن��ا  منطق��ة 
بدايات الت�شعينيات، لذلك اأراين مت�شاحلا مع نف�شي.
ل�ش��ت ك�)نقاد( اآخرين، كثريي��ن، هم يف الوقت نف�شه 
)�شع��راء(، ما زالوا ين���رسون ن�شو�شه��م وي�شدرون 
جمموعاته��م!، لذل��ك فق��دوا احلي��اد النق��دي ب�شب��ب 
انحيازه��م ال�شع��ري. يج��ب عل��ى النق��د، بال�رسورة 
الق�ش��وى، اأن يكون حيادي��ا اإزاء ال�شع��ر. من �شمات 
حياده، ل من ميزاته، اأن يرى )ال�شيء( بروؤية منفتحة 
ل ب��راأي منغلق! هكذا اأرى )التجييل(، هنا،باأنه فني، 
اأدب��ي، لي���س زمنيا، تاريخي��ا، لكن هذا، ال��ذي اأقوله 
الآن، ل يعن��ي، اأبدا،اأنن��ي األغ��ي ُعُمرية)اجلي��ل(. ل، 

غري �شحي��ح، اإن الأعمار 
ماثلة  ل�شعرائه  املتقاربة 
اأمام��ي. اأي اأنن��ي، وفق��ا 
لهذا التاأكي��د، اأحتدث عن 
جي��ل: فني اأدب��ي � زمني 
لكنن��ي  مع��ا،  تاريخ��ي، 
الأدب��ي"  "الفن��ي  اأُغلِّ��ب 
التاريخي"  "الزمني  على 
دائم��ا. لي���س ق�شدي، من 
اأجيِّ��ل  اأن  التغلي��ب،  ه��ذا 
اجلواه��ري م��ع املتنب��ي 
ول ل��وؤي حق��ي م��ع اأب��ي 
متام بل ول حتى اإبراهيم زيدان مع يو�شف ال�شائغ! 
ه��ذه التجيي��الت، الت��ي حوجج��ت به��ا هن��ا، لي�شت 
منطقي��ة! بعك�شها، واأمثالها، ثمة مثاًل: جتييل �شعراء 
"�شبعيني��ني" م��ن مواليد اخلم�شينيات م��ع ال�شعراء 
ه��ذا  مت  ال�شتيني��ة.  املوالي��د  ذوي  )الثمانيني��ني( 
التجييل، الذي اأوؤمن به، حني ا�شتندنا اإىل ا�شتغالتهم 
ل: رعد فا�شل/ ريا�س  الن�شية املتماثلة )هك��ذا ُرحِّ
ابراهيم/ �شهي��ل جنم/ عادل عبداهلل/ عادل مردان، 
واآخ��رون، م��ن جيل �شبعين��ي "زمن��ي تاريخي" اإىل 
اجلي��ل الثمانين��ي "الفن��ي الأدب��ي"(. اأي اأن جتيياًل 
كه��ذا، فني��ًا اأدبيا غ��ري زمن��يٍّ تاريخي، اإمن��ا اعتمد 
القوا�ش��م امل�شرتك��ة الك��ربى )احل�شا�شي��ة/ املنجز/ 
التجرب��ة/ امل���رسوع( ب��ني �شع��راء كل جي��ل بح�شب 
ال�شكل البني��وي للق�شيدة املهيمنة. هذا العتماد هو 
وحده، ل �شواه، ما يجعلني ُمقّراً معرتفا باأن ل�شعراء 
)بع��د ني�ش��ان 2003(، ممن تتق��ارب اأعمارهم على 

 عمر ال�شراي :

في عالم الميديا 
واالنفتاح والفيسبوك 

لم يعد الشعر هو 
المهيمن األكبر.
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وج��ه التخ�شي�س، جي��اًل ذا قوا�ش��م م�شرتكة كربى: 
ح�شا�شية/ منجز/ جتربة/ م�رسوع، متاما، ُيْجملها 

�شكل بنيوي لق�شيدة مهيمنة...
اأحم���د الزبي���دي: ال�شاع��ر ميث��م احلرب��ي.. معظ��م 
ال�شع��راء ال�شب��اب الآن يب��داأ نرثيا، فه��ل اأن ق�شيدة 
الن��رث هي ال�شمة املهيمنة عل��ى �شعر ما بعد 2003 
وهل هي مترد عل��ى العمود واأتباعه واأن�شاقه وعلى 

�شلطته على وجه الدقة؟
ميث���م احلرب���ي: بع���س ال�شع��راء ال�شباب يب��داأون 
بالن��رث.. وه��و تاأثر بالتنظ��ريات التي ت�ش��ري اإىل اأن 
ه��ذا الأف��ق جدي��د. هن��اك اإغ��راء يف ه��ذه الق�شية، 
وبالتايل يتوه��م ال�شاعر اأن هذه ه��ي الق�شيدة. يف 
ح��ني اأن هن��اك ن�شو�شا ب�شكل حدي��ث حتمل معها 
اأن�شاق��ا قدمية ب�شبب �شع��ف التجربة. يف مهرجان 
عامل ال�شعر الذي اأقيم يف النجف، قلت �شمن مداخلة 
عن اأ�شدقائي ال�شع��راء ال�شباب اإنهم منقطعو ال�شلة 
الأجي��ال،  وحت��ولت  العراق��ي  ال�شع��ري  بالدر���س 
يتثقفون ال�شعر من كتب ال�شعر، بينما بع�س ال�شعراء 
ال�شابق��ني لديه��م اّط��الع عل��ى الفل�شف��ة ويجيدون 
الق��راءة بلغ��ة اأخرى، يق��راأون احلي��اة واملكتبة مبا 
فيه��ا، يتاأث��رون براأي الأكرب �شنا، عندم��ا يقول اقراأ 
لهذا ال�شاع��ر ول تقراأ لذاك. املكتبة الثقافية لل�شاعر 
ال�ش��اب م�شو�ش��ة ول ي�شتطيع اأن يقب���س على روؤية 
حم��ددة، مثلم��ا اأو�ش��ح ال�شاعر من��ذر عب��د احلراأن 
هن��اك �شع��راء يتفق��ون عل��ى روؤي��ة ن�شي��ة حمددة. 
وهن��اك م�شتويات يف ه��ذا اجلانب، اأن��ا اأتذكر اأنني 
اأو�شل��ت روؤيت��ي لل�شع��راء ال�شب��اب والأ�شات��ذة من 
الأجيال الأخرى، كما يق��ول الدكتور مالك املطلبي 
يف موؤمت��ر ق�شي��دة الن��رث، اإن ال��دورة ال�شتعاري��ة 

لق�شي��دة العم��ود اأغلقت وانته��ت. اإن اأي �شيء يقراأه 
ال�شاع��ر العم��ودي ل يوؤث��ر، ولبد ل��ه اأن يتحول اإىل 
مدي��ات �شكلية اأخرى، وه��ذا ياأتي من �رساع معني. 
ال�شي��اب عندما ك�رس ال�شطرين ف��اإن الظهري ال�شعري 
اأو التاريخ ال�شعري ال��ذي ميتد خلفه هو اأربعة ع�رس 
قرن��ا وهي خ�شو�شية ثقافي��ة تنتمي اإىل احل�شارة 
ال�شالمية. هذا الأمر غري موجود يف ال�شعر الفرن�شي 
ال��ذي ميتد اإىل ما قبل بودل��ري. الزمن املمتد كظهري 
للحداثة الأوربي��ة يف ال�شعر يختلف كما ونوعا عما 
هوللحداث��ة يف ال�شعر العربي. لذل��ك هناك نوع من 
الت�شّبع ال��وزين يف الذائقة العربي��ة ال�شعرية. وحتى 
الناق��د العرب��ي ميتل��ك ه��ذه الذائق��ة. يف مهرج��ان 
)جواهري��ون(، وكان ال�شاعر املحتفى به عبدالأمري 
جر���س رحم��ه اهلل، الق�شائ��د الت��ي قرئ��ت كان��ت 
حتم��ل اأ�ش��داء ق�شائ��د الت�شعيني��ات والثمانينيات 
وه��ي اأ�شداء وا�شحة جدا. وهن��اك من قراأ ن�شو�شا 
نرثي��ة يربطها خي��ط بفا�شل الع��زاوي وال�شتينيات 
اأو الت�شعيني��ات. ه��ذا يحيلن��ا اإىل مو�ش��وع التمرد، 
ففيم��ا �شبق كان��ت الأمور وا�شحة، والي��وم ال�شاعر 
يتمرد وي�رسخ يف ف�شاء مفتوح ول يوجد اأمامه ما 
ي�شده. نتذك��ر مقولة هيغل ال�شهرية: الرواية ملحمة 
الربجوازي��ة ال�شغ��رية. واأنا اأق��ول اإن ال�)نيوميديا( 
ملحم��ة ال�شعري��ة احلديث��ة. عل��ى النق��د اأن يك��ون 
حيادي��ا يف ق��راءة التفا�شيل، يف "حط��ب ابراهيم" 
هن��اك اإ�شاف��ات يقراأها الناقد، وهن��اك �شبب ذكره 
ال�شاع��ر من��ذر عبداحلر يف ه��ذا وهو التن��ازع على 
اإط��الق منطقة ح��رب ال�شوارع عل��ى مو�شوعة اأدب 
ال�شتن�ش��اخ، التنازع على ريادة هذا املناخ امل�شاد 
لل�شلطة الر�شمية.. هذه الإ�شكالت �شتعني الناقد لأنه 
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يف���س التنازع اجليلي ويبحث عن منطقة 
نقي��ة. نتذك��ر اأن الدكت��ور عبدالإل��ه اأحمد 
اأطل��ق على اأح��د اأجي��ال الق�ش��ة العراقية 
ت�شمية)اجلي��ل ال�شائ��ع( لأنه ع��اٍر زمنيا 

وفنيا عما �شبقه من اأجيال.
اأحم���د الزبي���دي: ال�شوؤال موج��ه لل�شاعر 
عمر ال�رساي.. ما دمن��ا باإطار ال�رساحة.. 
النظ��ام ال�شاب��ق رف��ع �شع��ار "كل عراقي 
بعث��ي واإن مل ينت��م".. غي��اب ال�شلط��ة، اأو 
غي��اب الدكتات��ور، ل��ن ي��وؤدي اإىل غي��اب 
ت�شتقط��ب  الت��ي  الق�شي��دة  ه��ل  الن�ش��ق.. 
املثقف��ني الآن هي الق�شي��دة املعار�شة؟ 
مبعن��ى اأننا نط��رب كث��ريا لق�شيدة موفق 

حمم��د التي تك�شف زيف ال�شلطة وكذا احلال بالن�شبة 
لكاظ��م احلجاج.. هل ميكنن��ا اأن نقول اإن ق�شيدة ما 

بعد 2003 هي ق�شيدة املعار�شة؟
عمر ال�شراي: اإن م�شاح��ة ال�شعر وتاأثريه تكمن يف 
التم��رد وك�رس املاأل��وف. لكن ال�شع��ر ل يتوقف على 

ذلك.
اإىل  اأدى  الثق��ايف  الوع��ي  ه��ل  الزبي���دي:  اأحم���د 
الظالمي��ة  به��ذه  ال�شاع��ر  اأدجل��ة  ع��دم  ذلك؟كذل��ك 
الطائفية الت��ي تهيمن على املجتمع؟ هناك كثريون 
من حملة الدكتوراه يتحدثون بروؤية طائفية غريبة.. 

فيما ظل ال�شاعر حمافظا على مترده؟
عمر ال�ش���راي: نعم. ظ��ل ال�شاعر ينظ��ر اإىل بو�شلة 
ذات��ه، ويحمل م�شم��ار احلقيقة دائم��ا. دائما يحمل 
خ�شبت��ه ليقول احلقيقة. و�شب��ب �شماح ال�شلطة لهاأنه 
مل يع��د موؤث��را كال�شاب��ق، ول��و كانت ق�شيدت��ه توؤثر 
لت��م اعتقال��ه الي��وم. هن��اك اأم��ر وددت اأن اأناق�ش��ه 

فيم��ا يخ���س الأجي��ال. النق��اد ع��ادة ما 
يربطون احلداثة بق�شيدة النرث، ويربطون 
الأجي��ال باحلداث��ة. لذل��ك ه��م يقي�ش��ون 
اجلي��ل مبق��دار م��ا يك���رسه م��ن تاب��وات 
اجلي��ل ال�شاب��ق. وهو ما فعل��ه ال�شتينيون 
يف مترده��م عل��ى ال��رواد، وال�شبعيني��ون 
اإلخ. اجلي��ل اإذا اتفقنا باأن��ه مرحلة زمنية 
وداخله��ا تق�شيم فني اأو جماعة فنية، هي 
حلظة زمكاني��ة، هي �ش��ورة فوتوغرافية 
ل�شع��راء كان��وا موجودين يف ه��ذا الن�شق. 
كل �شع��راء ونق��اد م��ا قب��ل 2003 كانوا 
يبحث��ون عن نقط��ة الت�شابه فيم��ا بينهم، 
اأم��ا فيما بع��د 2003 فقد بني��ت الأجيال 
عل��ى الختالف. واأنتم تعرفون اأن الهوية اإما تطابق 
واإما اختالف. اأنا اأعرفك لأنك ت�شبهني، واأنا لاأعرفك 
لأن��ك ل ت�شبهن��ي، وخال�شة القول اإنن��ا بعد 2003 
نعي���س عامل الختالف. واحلداث��ة و�شلت اإىل ما بعد 
احلداث��ة واإىل ما بعد بع��د احلداثة، وهابرما�س يقول 
اإن احلداثة م�رسوع مل ُينجز بعد. تعدد الروؤى موجود. 
واجلمي��ع موجود يف حلظة ما بعد 2003،اأبو العالء 
املع��ري موج��ود وام��روؤ القي���س موج��ود وبودل��ري 
موج��ود، اجلميع موجودون، ولحظ��وا اأن املن�شات 
م�شتبك��ة وال�شعر مل يعد ه��و ال�شعر الذي نعرفه، لذلك 
مل يعد اجليل هو اجليل الذي نريده. اجليل نتاج حكم 
مرك��زي وقمعي، اأعتقد اأن جي��ل ما بعد 2003 كان 
جي��ال ميتلك من الوعي ما يوؤهله باأن ل يكون جيال. 

اأعني و�شل اإىل هذا الفراغ املدقع دائما.
اأحمد الزبي���دي: اإن واحدة من �شم��ات هذه الندوة، 
اأنها خمتلف��ة يف اآراء امل�شاركني فيه��ا. ال�شوؤال الآن 

عبد المري جر�س 

حيدر عبد اخل�رس 
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موج��ه لل�شاع��ر منذر عبداحل��ر. ن��ازك املالئكة يف 
اآرائه��ا املبك��رة تب���رّس بال�شع��ر احل��ر وتع��د نف�شها 
اأّم��ا واأبا لق�شي��دة التفعيلة. لكنها تنّب��اأت باأن هذه 
الق�شي��دة �شتم��وت و�شيعود عمود ال�شع��ر اإىل مكانه 
الق��دمي. مات��ت ن��ازك املالئك��ة وبقيتم اأحي��اء اأيها 
التفعيلي��ون والنرثيون. هل تتنّب��اأ الآن باأن ق�شيدة 
الن��رث �شتنته��ي ويع��ود ال�شع��ر عموديا كم��ا تنّباأت 

نازك املالئكة؟
من���ذر عبداحلر: قب��ل اأن اأجي��ب على ه��ذا ال�شوؤال، 
ا�شمح يل اأن اأعّقب على الناقد ب�شري حاجم. اأقول يف 
مو�شوع��ة اجلي��ل اإن هناك ما نتف��ق عليه ونختلف 
علي��ه اأي�ش��ا. واختالفن��ا: ل ميك��ن اأن نرب��ط ب��ني 
جمموع��ة اأ�شخا�س ينتمون اإىل خانة زمنية واحدة. 
و)ق�شيدة النرث( يف احلقيقة اأنا اأ�شكل على ت�شميتها 
ه��ذه اأ�شال. اإنه��ا متناق�شة يف ه��ذه الت�شمية.اأقول: 
عندم��ا ن�ش��اأت هذه الق�شي��دة بعد ق�شي��دة التفعيلة 
زمني��ا، �شاع��ت بع��د ف��رتة الت�شعيني��ات واختلف��ت 
�شوابطه��ا وبناها ومو�شوعاتها عّما كان مق�شودا 
بق�شيدة الن��رث التي اأطلقتها ق�شيدة النرث الفرن�شية. 

واإن اأقرب هذه الت�شميات هي ق�شيدة ال�شعر احلر.
اأحم���د الزبيدي: بغ�س النظر عن الت�شمية، ما مدى 
ارتباط ق�شيدة النرث املوج��ودة حاليا مبرجعياتها 

التي تاأ�ش�شت ب�شببها؟
متوا�ش��ل  احلقيق��ي  ال�شع��ر  اإن  عبداحل���ر:  من���ذر 
يف الع��راق من��ذ انطالقه حل��د الآن، اخل��ط احلقيقي 
واملنه��ج احلقيق��ي يتط��ور، هن��اك �شع��راء رائعون 
يكتبون الق�شيدة اجلديدة مب�شميات لي�س بال�رسورة 
اأن نقول عنها ق�شيدة نرث. وقد انتقل ال�شعر من فرتة 

�شماعه اإىل فرتة تاأمله، الآن هناك مديات اأو�شع وقد 
اأ�شار لها ال�شاعر عمر ال�رساي، هناك معطيات حديثة 
يف التعامل م��ع الن�س احلقيقي. لذل��ك فاإن ال�شاعر 
احلقيق��ي، ال�شاع��ر اجلي��د، الذي يعرف كي��ف يوؤدي 
اأدواته �شواء كتبت بالتفعيلة اأو خارج ن�شق الوزن اأو 
بح��ور ال�شعر، عليه اأن يعرف ماذا يكتب واأن يجد له 
متلقي��ا ي�شتطيع اأن يتجاوب مع��ه، ومنطقة م�شاحة 
م�شرتك��ة يحافظ بها على ال�شعري��ة، وعليه ل ميكن 

اأن متوت التجربة ال�شعرية يف العراق.
اأحمد الزبيدي: اأتوجه للناقد ب�شري حاجم.. بعد اأن 
حتدثن��ا ع��ن �شعر ما بع��د 2003 ل �ش��ري اأن نعّرج 
عل��ى نقد ما بعد 2003، وكقارئ اأرى التايل: �شاعر 
ي�ش��در جمموع��ة فيكتب اإه��داًء اإىل �شديق��ه الناقد، 
وكذا يفعل ال�شعراء الآخ��رون، و�شنجد اأن هذا الناقد 
جم��ع مقالته عن )اأ�شدقائ��ه( واأ�شدرها يف كتاب. 
اأعتق��د اأن النقد وفق ه��ذه احلالة، فقد البعد املعريف 
يفع��ل  كان  كم��ا  ال�شاع��ر،  بو�شل��ة  يح��ّرك  اأن  يف 

 ب�شر حاجم:

شعراء قصيدة 
التفعيلة قليلون جدا، 
بل يكادون نادرين، بعد 

نيسان  2003. 
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النقاد ال�شابق��ون يف التطرق اإىل اجلوان��ب الفل�شفية 
واملهيمن��ات الثقافي��ة، اأعن��ي كان النق��اد يحركون 
بو�ش��الت ال�شع��راء. الآن ال�شع��راء هم م��ن يحركون 
ويوجه��ون بو�شلة الناقد، وبالت��ايل فقد الناقد هذه 

البو�شلة الأبوية والتعليمية. فماذا تقول يف ذلك؟
ب�شر حاجم: هذه الق�شية ن�شبية، جزئية، ول اأت�شّور 
اأن هنال��ك نقدا عراقيا بهذه ال�شذاج��ة واله�شا�شة. اإن 
منوذج��ا كهذا، الذي ذكرَت��ه يف منطوق �شوؤالك، لي�س 
هو النموذج العام للنقد العراقي بعد ني�شان 2003. 
رمب��ا ثم��ة من��اذج ت�ش��يء ل��ه، نع��م، لأنه��ا متطفلة 
علي��ه لي���س اإّل! اأعتقد اأن نقدنا، وه��و مهم دائما منذ 
"روفائيل بطي" حتى اليوم، مازال حمركا لل�شاعر. 
ه��ذا، بحق، ما اأمل�ش��ه يف جممل حمافل��ه: املجالت، 
املهرجانات، اجلل�شات... و�شواها. لذلك، قوًل واحداً، 
اأن��ا اأنفي عنه تهم��ة )املجانية(.قد تق��ول، وهذا من 
حقك، اإنها ظاهرة موجودة. نعم، �شحيح، لكنها اأ�شبه 
بفقاع��ة! اإذ اأن مناذجه��ا، التي و�شفُته��ا بامل�شيئة، 

لي�شت �شوى مناذج تطّفلي��ة، ف�شولية، لطاملاحّذرُت 
منها، يف منا�شبات عدي��دة، مع اإمياين التام، البات، 
باأنها �شت�شق��ط واإْن اآجال! اأم��ا بخ�شو�س �شوؤالك عن 
ق�شيدة النرث، وال��ذي وّجهَته لل�شاعر منذر عبد احلر، 
فاأجيب��ك علي��ه باأنها باقي��ة تتجّدد. كذل��ك فيما هو 
متعل��ق مبقول��ة ال�شاعرة نازك املالئك��ة، هنا، اأقول: 
نعم، بالفعل، اإنه��ا نبوءة! اإن �شعراء ق�شيدة التفعيلة 
قليلون جدا، بل يكادون نادرين، بعد ني�شان 2003. 
ثم��ة اليوم تناف�س واحد، فق��ط، بني ق�شيدتي العمود 
والن��رث. واإذا اأردُت ت�شبيه �شعرنا بالطائر، خ�شو�شا، 
فجناح��اه عم��ود ون��رث وذيل��ه تفعيلة..لك��ن الذي��ل 
مهم، رمبا لي�س باأهمي��ة اجلناحني،لأنه ي�شاعد على 
الطريان. اأما بخ�شو�س)ق�شيدة النرث(، ثانية، فثمة، 
يف راأيي، م��ا يجعل منها را�شخة وثابتة وقوية. ثمة 
العام��ل الكّم��ي، و�شاأكتفي به يف ه��ذا ال�شدد، حيث 
ترفدها)ق�شي��دة العمود( ب�شعراء منتقلني منها: كّليا 
"متحّول��ني" اأو جزئيا "مزدوجني". اأخ�سُّ بانتقال 
كه��ذا، يف كال نوعي��ه هذين، َمن يع��ون اأن الق�شيدة 
العمودي��ة )�شع��ٌر( ع��الوًة عل��ى اأنه��ا )نْظ��ٌم(. هوؤلء 
م�شادي��ق لقويل، الدائ��م، باأّن من ال�شع��راء املهمني 
)ن��رثاً( �شعراء جميدين )نظم��ًا(. اآخر مناذجهم الفذة، 

يف تقديري النقدي، قّدمها اجليل ))اجلوكر((...
ال�شعري��ة  الظواه��ر  تتبعن��ا  اإذا  الزبي���دي:  اأحم���د 
احلديثة،�شنجد اأن توظي��ف الأ�شطورة يف ال�شعر كان 
للرواد، واإذا ذكرنا البعد اليومي ف�شنذكر ال�شبعينيني، 
وميتد م��ن ال�شتيني��ني، والكولج اأي�ش��ا لل�شتينيني.. 
اأتوجه لل�شاعر ميثم احلربي: هل لديكم اأدوات �شعرية 
خا�شة بك��م ومل تكن ماألوفة يف الأجي��ال ال�شابقة؟ 

 ميثم حربي:

إن أي شيء يقرأه الشاعر 
العمودي اليؤثر، والبد 

له أن يتحول الى مديات 
شكلية أخرى.
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مباذا يتميز جيلكم عن �شواه؟ مباذا تتميز 
هويتكم ال�شعرية؟

ميث���م احلرب���ي: يتمي��ز املنج��ز ال�شعري 
ل�شع��راء ما بع��د 2003 بق�شي��ة اأ�شا�شية 
م�شت��وى  عل��ى  التنا���س،  وج��ود  وه��ي 
ال�شتخدامات ال�شابقة يف الدر�س ال�شعري 
العراق��ي. تنا�س مع اأ�شالي��ب فنية �شبقت 
جترب��ة م��ا بع��د الع��ام 2003 وتوظيف 
الن���س، توظي��ف  تقني��ات خارج��ة ع��ن 
�شاع��ر  اليوم��ي.  توظي��ف  اأو  الأ�شط��ورة، 
ق�شي��دة النرث م��ا بع��د 2003 اأمامه �شّلة 
من ال�شتخدام��ات املفتوحة، هو يتنا�س 

مع ما يعجب��ه اأو يغريه يف الروافد املغذية لل�شعرية 
العراقي��ة. هناك متيز اآخ��ر، وهو اأن بع�س الن�شو�س 
عاري��ة من هذه ال�شتخدام��ات، اإن ق�شيدة �شاعر ما 
بعد 2003 متخففة وتطرح ق�شايا نف�شية بالدرجة 
الأ�شا���س. ل جند �شاعرا ممن بعد 2003 يتعامل مع 
الأ�شط��ورة ب�ش��كل وا�ش��ع، لكنه يتنا���س مع جتارب 
�شابقة فنيا يف هذا املو�شوع، وي�شتخدم التن�شي�س 
مع �شعراء �شابقني اأي�شا. هناك جانب اآخر،اإن �شعراء 
ما قبل 2003 يتميزون بثقافتهم واطالعهم، طرحوا 
�شعريا مفاهيم اأ�شا�شي��ة وعاجلوها، مفهوم احلرية، 
مفه��وم احلقيق��ة، مفه��وم العزل��ة، واأي�ش��ا مفه��وم 
ال�شلط��ة. ه��ذه امل�شمي��ات اأو العنا���رس م�شو�ش��ة يف 
�شعر ما بع��د 2003 لذلك جند اأنه ب�شبب املعاجلات 
النف�شي��ة يقرتب م��ن ق�شية اخلاط��رة. لأنه ل ميتلك 
ق��راءات توف��ر ل��ه �شعريا روؤي��ا يف اإنت��اج احلرية اإو 

اإنتاج العزلة اأو التفكري بالعزلة اأو التفكري 
بال�شلطة، ولذلك جتد هذه الن�شو�س تتميز 

بال�شعف الثقايف.
اأحم���د الزبي���دي: ال�ش��وؤال لل�شاع��ر عم��ر 
ال�رساي.. حينما حتدث النقاد القدماء عن 
اخل�رسمة، فاإنهم يعنون م�شاألتني: زمنية 
وروؤيوي��ة، كاحلطيئ��ة وح�شان ب��ن ثابت 
ال��ذي �شع��ف �شع��ره لأن ال�ش��الم قّيده.. 
هل ميك��ن اأن نقول اإن اخل�رسمة، مبفهوم 
واإن  العراق��ي،  ال�شع��ر  يف  اآخر،موج��ودة 
�شع��راء ما قبل 2003اأو ما بعده لهم هذه 

اخل�رسمة والتحول يف املواقف والآراء؟
عمر ال�ش���راي: نعم. اخل�رسمة ه��ي م�شطلح ي�شمل 
من يعي�س بني زمن��ني �شيا�شيني متتاليني، ومفهوم 
الع���رس هو مفهوم �شيا�ش��ي تاريخي. هناك حتولت 
بني الزمنني لل�شعراء، وقد �شهد هوؤلء تغريات وتغري 
ال�شاعر ه��و �شيء اإيجابي.. بدر �شاك��ر ال�شياب مثال، 
�شتج��د اأن��ه ب��در التم��وزي وب��در الرومان�ش��ي وبدر 
الث��وري... اإل��خ. نع��م هنال��ك خ�رسم��ة وهنالك من 
يحم��ل اأن�شاق��ا متعددة. لك��ن حلظة م��ا بعد 2003 
هي حلظ��ة مت�شظية احلري��ة جتد به��ا كل الأ�شوات، 
وم��ن ال�شع��ب اأن جت��د �شوت��ا واحدا مهيمن��ا، وهذا 
يعني م��ا ي�شمى بعلم املو�شيق��ى "البولفونية" تعدد 
الأ�ش��وات، وه��ذا امل�شطل��ح ُرّح��ل اإىل النق��د، وه��ي 
لي�ش��ت بولفوني��ة هارمونية، اأعني لي�ش��ت من�شجمة، 
وتوؤم��ن باملت�شادات الكب��رية. كان �شوؤالك عما مييز 
�شع��راء بع��د 2003 فاأق��ولإن عدم وج��ود ميزة لهم 

�شلمان داود حممد 

�شهيل جنم
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ه��و ميزة اأي�شا.. كل �شيء موجود بعد العام 2003، 
الأ�شاليب القدمية والأ�شاليب اجلديدة، القناع موجود 
والأ�شط��ورة موج��ودة واليومي��ة موج��ودة، واجلديد 
ال��ذي رمب��ا ل يح�ش��ب فتح��ا، اأن احلي��اة انفتح��ت، 
فظه��رت ق�شيدة امليدي��ا وق�شي��دة الفي�شبوك، حتى 
حجم الق�شائد �ش��ار اأقل، اأ�شار ال�شاعر ميثم احلربي 
اإىل افتقار الثقافة والروؤية، ولي�شت الروؤية التي تقول 
اإن النق��اد قدمي��ا كانوا موؤثرين يف جترب��ة ال�شعراء، 
ال�شتيني��ون مل ياأبه��وا بتنظريات علي ج��واد الطاهر 
ول عن��اد غزوان و�رسبوها و�ش��اروا هم النقاد. اإىل 
اأن حلق بهم النقاد متمثلني يف فا�شل ثامر ويا�شني 
الن�شري. لأن �شامي مهدي وفا�شل العزاوي �شبقا كل 
الآراء النقدي��ة يف التنظ��ري لتجربتهم��ا. اإن م��ا مييز 
�شعراء م��ا بعد 2003 لي�شت مي��زة �شعرية، اإمنا هي 
اجتماعية، اإنه��م اأول جمموعة مت�شاحلة مع اآبائها، 
وه��و اأم��ر خمتلف مع م��ن �شبقهم. يق��ول يا�شني طه 
حاف��ظ اإن ال�شتينيني ينعتون ال�شاعر ال�شبعيني الذي 
و�شل عم��ره اإىل اخلم�شني بال�شاعر ال�ش��اب، للتقليل 

من حجمه. ما بعد 2003 ت�شاوى اجلميع.
اأحم���د الزبي���دي: هن��اك مالحظة تتعل��ق باجلانب 
الذي تتحدث به، وهي اأن الق�شائد �شارت اأكرث جراأة 

يف مماحكة املقد�س.
عمر ال�شراي: نع��م. لأن املقد�س �شار �شلطة. غابت 
ال�شلط��ة الكال�شيكي��ة واأ�شبح املقد�س �شلط��ة بديلة. 
وال�شاعر من��ذر عبداحلر اأ�شار اإىل وجود �شوابط. بعد 
الع��ام 2003 من ال�شعوب��ة اأن جتد �شوابط. واحتاد 
الأدب��اء موؤ�ش�شة كال�شيكي��ة. ووزارة الثقافة موؤ�ش�شة 
كال�شيكي��ة ل ت�شتطي��ع اأن ت�ش��ع �شواب��ط. والدلي��ل 
اأمامنا "�شاعة بغداد" وهي رواية ُر�شحت اإىل البوكر 
واجلميع ي�شّبها وي�شتمه��ا وهي الأكرث مبيعا. ملاذا؟ 
لأنن��ا ندرك دائم��ا اأن الن�س ي�شنع��ه املتلقي. ولأن 
املتلق��ي كما قال اآي��زر ميالأ فراغات الن���س، اإننا مل 
ندر���س ح�شا�شي��ة الع���رس، ومل ندر���س كي��ف ينظ��ر 
املتلقي اإىل ال�شعر الذي يريده. قد يرى املتلقي اأن ما 

نكتبه لي�س �شعرا، وهو يعد ال�شعر �شيئا اآخر.
اأحم���د الزبي���دي: متنيت اأن احلدي��ث ل ينتهي، لكن 
ال�شفحات املحدودة لهذا العدد ل ت�شمح لنا باملزيد. 
واأنت��م بانتظار الرد على هذه الندوة من خالل تقليد 
داأب��ت علي��ه جمل��ة "الأدي��ب العراقي"، حي��ث ُيكلَّف 
مراجع��ون بال��رد على ه��ذه الن��دوة، واملراجعون مل 
يح���رسوا هذه الندوة. فانتظروا ما �شيكتبونه عنها.. 

�شكرا لكم.
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يا �شبيهي
تعال معي،

امل�شافُة اإيلَّ اأقرُب مّما تعتقد،
ل تبحْث عّني يف الزوايا التي تعرف،

ها اأنا ذا الآن

ل�شُت بعيداً عن معطف عّمنا غوغل،
تعاَل اإليه،

نا الأر�س، مِّ �شيفرد اأمامَك خارطَة اأُ
َح�ْشَب اآخر �شورٍة لها

من نقطٍة بعيدٍة يف هذا الف�شاء.

عــــــــــــلي نوّيــــــــــر

هناك.. تحت معطف غوغل*



18
/2
01
8

87 AL ADEEB AL IRAQI

حّدْق اإىل اخلارطِة جّيداً
ْع عليها ا�شبَعيك )ال�شّبابة والإبهام حتديداً( �شَ

اأفرْدهما
�شرتى كيف تاأتي اإليَك �َشهّيًة مثَل تّفاحٍة نا�شجٍة

عندما مييل بها غ�شٌن طرّي
َقّربها اإليك، اأو اقرتْب منها

ها هَي ذي مالحمها.. اأترى؟
اإبتعْد، لدقائَق، عن ال�رسِق )الأو�شِط اأعني(

لن جتَدين، هذه اللحظَة، هنا

اإبتعْد عن الأ�شفِر الال�شف
حاٍر و�شهوب ل اأكرث اإّنه �شَ

اإذهْب هناك... اإىل ال�َشماِل قلياًل
اأفِردا�شبَعيك ثانيًة

�شتبزُغ حتتهما جباٌل و�شهوٌل واأنهار
�شرتى الأر�َس خ�رساَء خ�رساَءخ�رساء

متامًا..مثلما اأحّبها لوركا ذات يوم
بّيُة مازالْت يا �شاحبي هَي ذي اأورّبا ال�شَ

َمهوى اأفئدِة الهاربني

ـــر
عـــ

ش
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من ذاك الأ�شفِر امُلداِهن
وهذا الأ�شود ب�شخورِه امُل�شّننة

اأفِردا�شبعيك اأكرث
اإذهْب�َشماًل... �َشماًل

حيُث املدُن هناك ثغوٌر هانئٌة بعزلتها
اإقرتْب

ه��ا هَي ذي الأر�ُس ذاُت البحرياِت والأنهاِر ال�رسيعِة 
اجلريان

اإقرتْب.. اقرتْب
ثّم��َة �شاح��ٌل مهجور اإّل م��ن زوارَق لل�شي��د، واأُخرى 

للرحالِت الق�شرية
حّدْق اإىل انحناءِة الطريق هذِه

ثّمَة مقعٌد منزٍو
ورجٌل وحيد

ذاَك هو اأنا يا �شاحبي

تعاَل اجل�س هنا
لنحّدق معًا

اإىل امتداِد هذا البحر
اإىل جذوع الأ�شجار الطافية
التي جاءْت بها الأنهار تلك

تاأّملها َعميقًا
األ�ْشنا ن�شبهها كثرياً؟

اأمل نكن يومًامعًا
مثَل عائلٍة

يف الغابِة البعيدِة هناك
لول فاأ�ُس احَلّطاب؟

* ل ت��وارد بني معطف الكاتب الرو�شي ال�شهري )غوغول( 
وبني معطف عّمنا "غوغل"،حيث ل يجمعهما هنا �شوى 

الت�شمية ل اأكرث.
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1
ببّحٍة..

كجدراٍن كثريٍة تتدّفُق خلف الباب..
تلك العّبارُة كانت روحًا! 

هذا الثعلُب،بكّل قّوِتها بّرّيٌة، كان حّبًا!

واأ�شياُء عِلَقْت:
�شكوٌت اأت�شّمُعُه.. 

من عامٍل اآخر كتّفاحٍة غري ُمْعَلنٍة،
ك� اذهبي باألوان مائّيٍة
ظالُلها الطويلُة طويلة 

نضـــــ�ل القــــــــ�ضي

يداي تنظران إلى غاب
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وتكرُثُ فيها الأر�س،
ك� اأريد اأحّبِك لكن الريَح عاليٌة

ثّمَة من يْنَهُر عّباداً عائداً لوحدِه من ال�شم�س
ثّمة من يقن�ُس الأوَزّ يف اأغنيٍة..

فت�شيح!

2
�شورُة الفتاِة املْيتة يف النحِت املتوا�شِل

ينتفُخ ج�شُدها بالأحالم فتجل�ُس
تفرُغُه يف حقيبٍة ومتوت 
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جاهزًة للرق�ِس 
يف فّخ الرق�ِس �شوٌر وحقائُب

وتراٌب ينفتُح وينغلُق 

3
�شخام

كبالد تقطُع بالَد كّل يوم 
وقربٌة حتّلُق عاليًا فارغة

كب�شعِة اأمٍّ مل تعْد موجودًة  
يف الطريق اإىل البيت..

َذَهبْت وراء الآجرِّ تنيُم مياهًا قدميًة 
وكّلما دا�شْت على َحَجرٍة 

�شّدْت فَم املاِء بكلتا يديها
كي ل يبكي.. 

فال يكرب..
فال يقطُع بالَد كّل يوم..

فال يحّلُق عاليًا يف قربٍة فارغة،
�شخام!

يوٌم واحٌد بقي مّني..
تركُتُه مع زرافٍة 

يرك�ُس بعنٍق طويل
يومي َمرَّ بيوٍم طويل 
قطَعُه جيئًة وذهابًا..

ومثل اإفريٍز نَزَل عميقًا
قريُنُه معُه �شاحبًا يتجّول

الأماكُن تتجّوُل اأي�شًا..
مل اأعْد اأجُدها 

ل ُت�شاَهُد يف الغرفِة
ل ت�شُل اإىل البيت 

ل اأحفاَد لها 
هم خرّبوا املاء

قالوها للهواء يف وجِهِه
مالأوا جيوبُه باللعب وبالأ�شوات

وقلُت!
ل اأريُد اأْن يلم�َس اأحٌد ما قلُت.
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اأع��واٌم م��رت... واأن��ا اأبحث ع��ن كذبت��ك يف قامو�ِس 
الأر�س، اأقماُر النار كاذبة اأي�شا، وثمة ما يوؤدي اإىل 
جنون العظمة من اأخطاء املراوغة وابتهالت الرماد 
اأم��ام ح�شٍد معّلٍق ب��ني الأر�س وال�شم��اء، اآه... كذبتك 
تثل��ج �ش��دور الواهم��ني، تنام عل��ى ع��راء الفجيعة، 

وه��ي اأقرب اإىل �شورة )نيان��رتدال( يتجول يف مراآة 
ه�شمته��ا الأناني��ة، واعرتاه��ا خج��ٌل اأ�شف��ر، يكحل 
عيني��ه باخلوف م��ن ال�شتيم��ة، ليعر�س اآخ��ر زوابع 

البتكار.
ق��رد ال�شمبانزي ميدد �شعادت��ه يف املقهى، �شعادته 

عبد المنعم القريشي 

أحمل حياتي في حقيبة... وأبتسم
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بحج��م قب�شة الي��د، ونبيذ الالمبالة ي���رسب الوجع 
الق��ادم م��ن م���رساٍت ل تفقه  كيف جاءت ب��ال راأ�ٍس، 

ورمبا بال قدمني.
اأع��واٌم م��رت... على كذبت��ك اأيتها احلياة ب��ال م�شوٍغ 
الطل��وع،  اإىل  ي�ش��ل  ل  طريق��ًا  تتبع��ني  اأخالق��ي، 
اأ�شمع��ك... واأنت حتملني ع��كاَز ابتهاجاِتك، وتعزفني 

�شوادك امل�شطرم، فوق كتف الوجود، �شوتك فائ�س 
عن احلاجة، اأنت قلق امل�شافر نحو حتفه، �شباحة يف 
مو�شيقى التيه، �شيدة حق��ول النك�شار، فوق عتباتك 
�شحائب اخلديعة، واحلاف��ات اخلاوية، اأرماٌل �شوداء 
اأنت؟؟ اأم فاج��رة نف�شت اأيامها من اخلطيئة، ل.. ل.. 
اأن��ت ح�ش��ان ميت حملت��ه العا�شفة لتلقي��ه يف بهو 
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ح�رسجاتك، تكتبني خرب�شاحتقدك واأنت موجودة يف 
فيايف التيه، ويف طيات كالم ال�شادة غري املهذبني... 

ل... ل... يف الأكفِّ التي يبني النمُل اأع�شا�شه فيها...
اأع��واٌم م��رت... عل��ى كذبتك، جيف��ة اإثر جيف��ة، وهم 
يوا�شلون البحث عن الكالم خارج الكالم، ويعودون 
اأقفا�شه��م  حامل��ني  احليواني��ة،  طبائعه��م  اإىل 
وخزائنه��م فوق روؤو�شهم، يدخل��ون احلياة ليخرجوا 
من موؤخرتها، اأيتها الكلمات الذابلة، اأين ماء وجهك، 
الأعداد تن�شد لالأعداد، تّبًا لك يا فيثاغور�س، علمتهم 
الع��دد دون اأن تخربه��م اإنَّ العدَد نغ��ٌم يفوح باأكوان 
ل حت��ّد، باأيام ذي راأ���س نا�شٍع وفج��ٍر ل ي�شبه فجر 

ال�شعايل واحليتان.
ح -- م��رت جميعها بال ا�شتحياٍء، مثل قطيع الربق، 
وكانت بحار رغباتنا تلمُّ نثاَر عوا�شفنا، وهي تقتل 
اليقظ��ة بالده�ش��ة، فنقعي م�شممني عل��ى م�شاحلة 
الواق��ع، ونرت��د اإىل �شباحات اأطفاأه��ا احلزن، حيث 
الظ��الل كانت مو�شوم��ة باأ�شالي��ل الرغب��ة، وكانوا 
ينمقون الأر�شفة بالبخور والذهب من اأجل اأن تهطل 

ف��وق حياتهم الربكات... يف م��دٍن... �شوارعها ده�شة 
الغري��ب اأم��ام نه��ار يبت�ش��م لالفتات، وه��ي تفي�س 

بالدموع.
ي��� -- ي��ذوب �شوتي يف �شورته��ا، اإل اأن �شلبانهم 
تختب��ُئ خلف حياتنا، وبالرغم من اأننا نطيل التلفت 
اإىل ال��وراء، ول نطمئن لنظراتن��ا النائمة يف اخلوف 
وال�شمئ��زاز، اإل اأنن��ا نغني للف�ش��ول الهزيلة، ونقبل 

بلعِب دوِر املهرج.
ا -- ف��وق عتب��ات احلا���رس، يغر�س املغن��ي �شوته 
ويرح��ُل، يغر�س حيات��ه يف ال�شجن ومي�ش��ي، قاذفًا 
حيات��ه اأمام دروب ل مفاتيح له��ا، وهو ي�شجن ذاته 
يف ذات��ه، فتنه�س من اأ�شالئه زجمرة ال�رسار، واأنهار 
النك�شار، حتى بدت احلياة له جثة طافية فوق �شواد 
اأيام��ه... ي��ا للهول مرت الأعوام وه��ي تطرق ف�شوًل 

بال �شالحية... ل... ل... ل... 
لكن...... مرت بال ا�شتحياء مثل قطيع من الربق.

ة -- ......... 
.........؟؟؟ 



18
/2
01
8

95 AL ADEEB AL IRAQI

ـــر
عـــ

ش

على وجٍع اأراَك ندًى تنث ُّ
                                     فاأقدْم اإنَّ كلَّ الكوِن يجث�����و 

و�شدْد من قناِتَك األَف �شهٍم
��ُث                                          ف��ليُل احلقد من ه�ل�ٍع ُيبَّ

عراُق احلبِّ حّماُل الرزايا                  
                                    �شلمَت وكاَن يف الأحالِم �شغُث

�شبغَت الدهَر اأحمرَك املعافى
                                       نديُّ الورِد بني يديَك غ���ثُّ 

واأنَت حداُء من ل نخَل فيه 
                                        لُيمِطَر من ثراك اليوَم فرُث

بوجِه جميِع من يبغيَك موتًا    
                                          عراقّيًا كاأنَّ امل������وَت اإرُث   

معن غ�لب سب�ح

على وجٍع أراك
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ْت فيَك �شرباً  اإذا الأياُم م��رَّ
                                      و�شاءْت اأن تراَك اليوَم جتثو

مددَت ل�شم�شها ن�شًغ جمياًل                    
                                    و�شهُد الطيِب من جنبيَك نفُث

تكّبلني الهموُم اإذ ابتالن�ي
                                    ونوُء الدهِر يف جنب����يَّ ك���ّث

فاأحمُل كلَّ ليٍث كان جمداً
                                      وملُء جوانحي للغ��اِب لي�ُث

اأجدُد ع�ه�َد اآبائي اإذا م��ا  
                                       تنا�ش���تنا احل�شارُة اإذ تب�ثُّ

اأمّد يدين كالأمطار جوداً 
                                         َفرُيوى من دماِء الورِد غيُث

ح�شاراٌت وباُب النخِل بابي   
                                        على م�رساعِه الدنيا تن����ثُّ

َت�شاَبَه يف ورودي واغرتابي 
                                       قطاُف اخلرِي بني يديَّ غوُث

اأحترتب الدهور واأنت فيها  
                                       و�َشورُة حربها م�ش��ٌخ وطمُث

وتتعُب يف لهاِة احلرِب بحثًا                   
                                     فما يجديك عن�د البحِث بحُث

 فيا وطنًا اأ�شاعتُه الليايل  
                                       فباتْت يف لظى الأوطان حتثو

تراَب الفاقداِت بكلِّ ع�رٍس
                                    على اأبنائه الآه���������اُت غوُث  

لتاأكَل كل اأبن������اء الرثّيا   
                                    ويجثَم فوق �شدر الأر�س فرُث

األ حييت من وطٍن �شبوٍر   
                                      ل��ه يف ذروِة الأوطاِن م���كُث

لنخلك ما ل�شربك يف �شمريي
                                         ويف ج��نبيَّ موق��دٌة ون�����فُث

غنائي دون عينيك انطفاٌء  
                                       وجلب���ابي بغ��ري ه�واَك رثُّ  

بالدي اأي���ما وج�ٍع كرمٍي      
                                        على نهريك  والأيام ح���رُث

اأنا هّطالها و�شماء اأه��لي      
                                        جتود كدميٍة والكوُن ب�ع���ُث

�شتلهُث يف هوى الأحرار روحي      
                                         ويلم��ُع يف ذرى عينيَّ لهُث
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ل وجَه لهذِه املدينة
كان وجهًا..

ثم اختفى
القدمُي

واجلديُد �شواء
ال�شوارُع

الأنهاُر
حدائُق البيوت تركتني لطريٍق واحدٍة بني ر�شيفني

اأبحُث عن م�شيٍح ي�شلبني على الأعمدة
ل م�شطبَة  

ل قلَم
ل م�شباَح

  ســــــ�لم محســـــن 

الءات
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تاأتي الق�شيدُة فال اأكتُبها
تكتبني فاأربُت على كتِفها واأُكمل م�شريتي

كم تبقى؟
�شنة.. ل

..اأم اأكرث..؟ اأقلُّ
اأرمي الكلماِت عنَد ُدْرج الليل

اأُعيدها يف الفجر  
ممزوجًة باآهاٍت خفي�شٍة

همهماٍت
اآٍه.. َنَغُم احلرِف

اأدوفه مع الكلماِت املبتورِة
اأيها الَنَغُم املبتور
يا ف�شاحَة الطعِن
ال�شحراُء ِبال طرٍق

املدُن املمجوجُة
اأ�شباُغ احليطاِن

املوُت املبكُر
الولداُت العقيمُة 

لعبُة اجل�شِد
اللعبُة الباليُة

ل اأ�شماَء يف جيوبي
ل عنواَن يف الذاكرة

�شاأتخُذ من ال�شهداء اأيقونًة،دون هذا الكون
هذا

لهاٌث ل يتوقف
ل اأُريُد اإل ما ُتريدُه خطاي

- ُكْن مع الأر�ِس يف اأوِل برعٍم، قاَل ال�شوُت
ن�شاٌز حمفوٌف بني ر�شيفني

ياأخُذين اإىل �شدى هم�ٍس
اأبحُث عن مدينٍة

ِبال اأموات
ِبال اأحياء

مدينٍة من ياب�ٍس وماٍء
مدينٍة من ق�شٍب وطائٍر

اأبحُث عن مدينة الأ�شواِت.. تلك التي ُتناديني
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اهداء الى ملح االرض ...

هم اآخر ما تبقى 
بعد اأن نفد الر�شا�س 

يورثون اطفاَلهم �شظايا ... 

اأ�شفل العمر 
م�شاجُدهم عامرة بالتوابيت 

ومقابُرهم اأكرب مما ينبغي 
لزالت ت�شاأل عنهم املدافن 

حليقو الراأ�س .... 

هــــــــلل كـــــــــوت� 

يتعبهم الجنوب
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ك� واديهم الذي �شكنوه 
كثيثو ال�شوارب 

لذا تولد �شحكاتهم جمروحة 
كثريو التوج�س على اأعناقهم 

نهم .. لأ
مل يدمنوا الت�شفيق 

ال�شاهون عن �شالتهم ... 
بذكر اهلل 

وق�ش�س انبيائه 
كلما �شمعوا اف�شل الق�ش�س 

تفقدوا �شغاَرهم 
وراحوا اىل البئر 

يدلون بدلوهم 
وكلما خلوا اىل ان�شاِفهم 

قراأوا التكاثَر 
�شليلو الآلآم

�شانعو امل�شالت ومرو�شو احلروب 
كنعانيون متخمون بال�شاد / بالبداوة 
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كلما هبت الريُح 
عزفتهم ...ك� نايات حزينة 

ُم�ّذ عرفوا ان اهلل حق 
مل ي�شل اليهم خراج اخلليفة 

ومل تتعمد انهاُرهم باملاء. 
يحبهم اهلل 

اأكرث من حبِهم ملوا�شيهم 

مذ عرفوه 
ادمنو الر�س 

األثموها باملعاول 
هوؤلء اأخوتي 

اتعبهم اجلنوب كثريا 
هم اخر ما تبقى 

بعد ان نفد الر�شا�س.
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1

املوت �شاعٌر مذهٌل،
باأج�شادنا يكتب الق�شائد.

2

يف احلروب احلديثة

ماعاد النا�س يعانون
من م�شقة الذهاب اإىل جبهات القتال

لأنها يف بيوتهم.
3

التذمر من ارتفاع الأ�شعار يف احلروب

علــــــي شبيــــب ورد

ماأضَحَك البهلول
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عادة �شيئة،
فلي�س كل الأ�شعار مرتفعة

والدليل �شعر الدم.

4

الوقت يف احلروب
يه�سٌّ نهارات ثيابها مّت�شخة بدخان الأفئدة،

فتعدو لغ�شلها 
بر�شاب غروٍب دينء

يحت�شي الدم
كوؤو�شُه اجلثث.

5

يف احلروب
اأن ا�شكثريون

يفوزون بجائزة نوبل
للحطام.

ـر 
ــــــ

شع
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6

املوتى... 
حروف رواية مده�شة

مل تكتمل بعد.

7

يف اأول حرب فقد قدمه
يف الثانية فقد الأخرى

يف الثالثة فقد يده
يف الرابعة فقد الأخرى

يف اخلام�شة فقد الطرف ال�شفلي الثالث
يف ال�شاد�شة فقد عقله

يف ال�شابعة..
عفوا مل ي�شرتك يف ال�شابعة

لأنه اإىل الآن يت�شاءل:
اأّيهما اأكرث نفعًا

الراأ�س اأْم اجل�شد؟!

8

يف احلروب تهرب الطيور
وتدخل البنادق الأع�شا�س، لتنهب الزقزقة.

9

لكرثة احلروب
مل اأَر البالد كلها
اإّل على اخلارطة

بعد كل حرب اأقبل اخلارطة واأبكي
لأنني اأكرب، وهي ت�شغر.

10

ما من اأحٍد اأ�شحك البهلول يف موته،
�شوى النمل،

الذي اأقام مع�شكراً دبيبّيًا
يف موؤخرة هارون الر�شيد
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الذاكرُة - حلظة ما -    
ل تبايل اأين تنزُف اأوقاتها الأخريَة،

بع�ُس الذكرياِت ل تقاومَي لها،
كذلك 

ل اأياَم تتزين ملواعيَد هرمٍة..

د املالمُح التي تتاآكل على وجهَك املجعَّ
ل ترتدي من �شورتَك الأوىل 

غرَي خطوٍط  األيفة
وبع�ِس اأقنعٍة عجوز..

لذلك 

مير محــــسن
أ
عبـــد اال

لألقنعة وجٌه واحد
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ُة ل تبايل اأي�شًا تلك املرايا امُل�شنَّ
ب��شنينَك التي تت�شّلُل

خلف زجاِجها املتاأك�شد..

ول
أ
قن�ع ا

ل معنى اأن متنح عينيَك 
وهَم حياٍة اأخرى،

وال�شورُة مل تب�رْس بعد 
ما تقّدَم من ذنبَك 

اأو تاأخر..

قن�ع ث�ن 

تراودَك دائمًا
بقاياَك التي ل ت�شيخ 

حلظَة تغفو يف اأرٍق م�شاك�س 
تلك الأخطاء التي ترتاكم، 

بانتظار توبٍة لي�شت اأخرية..

قن�ع ث�لث

ل�شَت �شلياًل لنبي متاأخر
مينحك العمَر موؤجال حتى موٍت قادم،

اأو جمنونًا مينح حليَتُه َطعم احلرية..

قن�ع رابع 

العزلة ترتقب   
حلظَة تنزف ر�شيَدَك - غرَي ال�شالح -

بحماقاٍت ل تنتهي.. 

قن�ع خ�مس 

ل�شَت نادمًا
لأنَك حتتفي مبوتك العاطل،
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ما حولَك يرحُل اأي�شا..

قن�ع س�دس

لَك فكرُة اأن متوَت نبيا 
ك يوحى اإليه بع�شُ

ك.. مل يتيقن بعد...  وبع�شُ

خير 
أ
قن�ع ليس اال

ل�شَت �شوى اأمنيٍة  
اأدمنْت النوم بنهارات عاقر 

لذلك
ت�شتعرُي وجهَك الدام�َس 

نواياَك 
التي ت�شتهي 

ح�شورَك املعتم..
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اأختارمن الغيِم.. اأجمل املعاطف.. اأرتديه.. واأخرج
وكّلما مررت باأحد الأ�شدقاء

فتح مظلة اأحزانه.. بوجهي
وبداأ يرثثرليعن اأيامه الياب�شة

ع�شى اأين بللها اإ�شغائي.
.....

كلما و�شعت معطفي يف الدولب
انك�رسالباب

حمـــــد جـــــــــ�رهللا 
أ
ا

رجــــل الغيـــم
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وخرجت �شفينة
حتمل من كل ذكرى ندّية زوجني اثنني!

....
اأمي.. كلما احتاجت ماًء

ع�رست قلبي
يف اإبريق ال�شاي..

�شيوفنا يتعجبون من نكهة الهيل يف الأقداح!!
.....

من يدي يفي�س املاء اأي�شا
لذا يت�شابق اأقاربي اإىل م�شافحتي يف ال�شيف

.....
يف ذاكرتي بحريات...

ي�شتمتع بها مالك احلزين
لذلك غالبا مااأقف على �شاٍق واحدة

بانتظارك حبيبتي...!
.....

اأتثاءب
يف ندلق املاء... على ال�شفحة

لذلك لتقراأكلماتي اإلمع من�شفة...!

ـر 
ــــــ

شع
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اأر�شل يده تالم�س رطوبة ظهرت على نقطة من لفافة 
�شاقه املحمومة، وقد فّزت على اأمل جديد.

ع��اد اإىل لفافت��ه يفتحها ومي�شح ع��ن جرحه، خيوط 
ال��دم الت��ي تدفقت حديث��ًا وانت�رست ب��ني كتله التي 
جّف��ت من قبل. ل يب��دو اأّن يل �شلح��ًا قادمًا مع هذا 
اجل��رح. ليكن فاأنا يف حرب. وكرر ربطها �شديداً هذه 

املرة.
لي�س اأمامه، وقد م�شت عليه �شاعات ي�شتعيد خاللها 

�شف��اء ذاكرت��ه، اإل اأن ي�شتحث عزمًا جدي��داً فيب�شط 
ذراعيه على الأر�س، ويبداأ الزحف، مغادراً، اإىل حيث 
ل رجعة، هذا الركام من اجلثث وهذا الأنني امللتاع.

بل اأن متتبع �شعيه، �شيتحقق له القول اإن هذا اجلندي 
ال��ذي يوا�ش��ل زحفه احلثي��ث، رجل يق��اوم باإ�رسار 

عنيد كل ما يتهدده باملوت.
الظ��الل هنا وهن��اك تن�شاأ �شحيح��ة، ل وجود لها اإل 
م��ع �شج��رية �شوكّي��ة قميئ��ة، اأو نبتة بري��ة تطاولت 

حنـــــــون مجـــــيد

رجل من تلك الحرب
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قلياًل وتوقفت، ول �ش��يء يف متناوله الآن، مبا فيها 
هذه ال�شماء التي تبدو قريبة، وهذا ال�رسيط املتداعي 
�رسيع��ًا من �ش��ور اأ�شدقائ��ه الذين بعم��ره ، وكانوا 
طالب��ًا مع��ه يف مدر�ش��ة واح��دة؛ قم�شانه��م بي���س 
وحم��ر وخ�رس، معّلمة بفرا�شات��وورود، ا�شتبدلوا بها 

قم�شان الكاكي الكريهة، وذهبوا اإليها ومل يعودوا.
ال�ش��ورة الوحي��دة الت��ي متهلت قلي��اًل اأم��ام عينيه، 
�شورت��ه وه��و يحم��ل قنين��ة عط��ر ممّوه��ة ال�شورة 
وال�شم؛ اإىل اأين بها يا �شديقي؟ اإنها لها، هديًة مني 

اإليها، ولأقول لها كذلك؛ وداعًا حبيبتي، لقد مّت.
ل يعرف اإن كان �شديقه هذا يعرف ببقائه حّيًا حتى 
الآن، اأو م��ات قبل��ه اأو بع��ده.. لقد قاله��ا عجاًل، ومّر 
�رسيع��ًا، متال�شي��ًا كما ال�رساب. ت��فٌّ عليها؛ وقودها 

النا�س واحلجارة.
كان �شديقه هذا ُجرح قبله وعرف يف حلمه اأنه مات، 
وجعل يتمنى لو اأنه علم مبوته، اإذاً حلّث اجلرحى قبل 
اأن ميوتوا، على دفنه لئال ت�شفع ج�شده ريح الظهرية، 

اأو ت�شفو عليه الرمال.
�ش��اللت ال�شوء تنهمر على عيني��ه فتبهرهما. ولكي 
يعي��د اإليهما قدرتهما على النظر اإىل الأ�شياء ب�شفاء، 
يظللهما بكفيه. على هذه الأر�س التي لوثتها الدماء، 
ميتّد ال�شي��اء �شا�شعًا مرتاميًا، وكاإن��ه �شنو لها منذ 

الزمان.
ي�شوده هدوء اأخاذ اأ�شبه بالهدوء الذي ي�شتمل النف�س، 

حني ت�شّلم باأمر ل بد منالت�شليم به من بعد عناء.
اإ�شتفاق على دفقة اأمل حاد ا�شتفزت غيبوبته املغطاة 
بال��دم وال��رتاب، ما لب��ث وقعها الثقي��ل اأن �شاع يف 

ن�شفه الأ�شفل اجلريح.

فت��ح عينيه ببطء. تطّلع حوله بح��ذر حم�شوب. بداأت 
ذاكرت��ه املتعب��ة، ت�شتعي��د الأحداث عل��ى م�شهد هذا 
اخللي��ط املرتامي حوله م��ن جثث واأن��ني، تت�شادى 

معه ريح.
كم م�شى عليه هنا؟

الذي ب��داأ يعرفه اأّن �شاعات طويل��ة اأو اأيامًا، لبّد اأن 
تك��ون مّرت عل��ى نومه اأو �شب��ه موته، ليج��ّف دمه؛ 

ي�شبح له ملم�س حلاء �شجرة عجوز.
ب�شعوب��ة بالغة رف��ع ظهره..تطاول��ت اأ�شابعه نحو 
نقط��ة م��ن �شاق��ه املحموم��ة، يتح�ش���س كت��ل ال��دم 

املتقّرن عليها.
اإ�شت��ل لفاف��ة قما���س طبي احتف��ظ به��ا يف حقيبته 
الع�شكري��ة ملث��ل ه��ذه احل��الت، وجع��ل يلّفها حول 
اجلرح، ابت��داًء من اأ�شفل الركبة حتى اأعالها، خمافة 

اأن يتلوث بعوار�س �شتى.
اأرخ��ى ج�ش��ده متامًا؛ اإذ عّد جناته م��ن مطحنِة موٍت 
مغنم��ًا، وت��رك العن��ان لذاكرته تتجاوز ه��ذا امل�شاء 
الدبق احلار، اإىل فجر يوم قريب م�شى اأو ب�شعة اأيام.
ثم��ة �ش��ورة واهنة جلن��ود يتقدمون، يلوح��ون اأمام 
عد�ش��ة املنظ��ار اأول انطالقه��م مثل غاب��ة متحركة 
و�ّشحته��ا الغب�ش��ة بغالئل دهماء، ث��م اإنهم يتقدمون 
ويتقدم��ون كما لو على اأجنحة الطري، حتى ي�شبحوا 

يف مدى الر�شا�شة القاتلة.
كان��وا يتقدمون كاأمواج البح��ر، لت�شبح املعركة يف 
الأخري، معركة الرجل باإزاء غرميه الآخر؛ يرى جتّهم 
وجه��ه، واحتدام الغ�شب يف عيني��ه، �شجاعة قلبه اأو 

هزميته.
يا اإلهي..اإنني اأراها م��ن جديد؛ اأرى عينيه تنفرجان 

ص 
ص
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ب��ل تن�شقان، و�شك��ني بندقيتي يتوغ��ل يف اأقا�شيه، 
اأرى يدي��ه تفلت��ان �شالحهم��ا فيته��اوى، اأرى الآخر 

وهو يخور فيبحث عن ملجاأ حتت ظالل احلراب.
اأرى فزعه وهو ي�شهق اإثر ل�شان بارد يغور بني هيكل 
�شلوع��ه. اأرى واأرى، فما دامت هن��اك حرب، هنالك 
�شليل �شيوف، وبري��ق حراب، وخرير دماء، وت�شاقط 
اأ�ش��الء، ث��م ل اأرى اإل �ش��ورة وجه��ه املعف��ر بال��دم 
وال��رتاب، تت�شي��د كام��ل ب���رسي و�شالح��ه الأبي�س 

يب��ادرين فيغو���س يف �شاق��ي، ف��ال اأع��ود اأعرف ما 
ح�شل يل بعد؛ كيف �شقطُت، كيف اأنا هنا، ما املوقف 

الأخري لهذه املعركة اأو هذا الهجوم.
كفى.. كفى....

ي�رسخ بجميع �شوته.
تغي��ب �ش��ور القتل��ى واجلرح��ى.. يخ��ّف الأنني على 
�شمع��ه املكل��وم، اإمنا ي�شم��ت حتى �شخ��ري اجلراح.. 

يغدو كل هذا والليل الأ�شود �شواء.
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م��ّد ذراعيه..غ��رز اأ�شابع��ه يف الأر�س وثن��ى �شاقه 
و�شحب ج�شده، خمّلف��ًا �شاقًا عاطلة يتوفز الأمل فيها 

كلما تقّدم لالأمام.
الأر���س م�شتوية ن�شبيًا تتي��ح ا�شتمرار الزحف عليها 
�شاع��ة اأو �شاع��ات، نحو خطوط ل يع��رف حتى الآن 
مق��دار ما قط��ع اإليه��ا. كم �شاع��ة مّرت علي��ه، حتى 
�شكن��ت حركته وه��و يالحق بنظره ج�ش��داً دّب قريبًا 
من��ه، عرف فيما بعد اأنه لثعل��ب اأو اأرنب، فّر مذعوراً 

منه؟
اإنح��رف باجتاه وهدٍة مع�شو�شبة قريبة، وقد التقطت 
اأذناه دبيبًا ثقياًل اأ�شبه ما يكون حليوان مفرت�س يجّر 
بني فكيه �شيداً، اأو لإن�شان يزحف على اأربع اأو حتى 

مثله؛ على ثالث.
اإ�شتلق��ى على وجه��ه م�شت�شعراً ج�شداً يثق��ل وينتابه 
خ��در م��ا. ي�شح��ب اأنفا�ش��ًا عميق��ة خالطته��ا عفونة 
ت��راب. يطرد عن وجدانه اأغنية عّدها وقحة اإذ جاءت 

تراوده، كان اأن رددها قبل يوم.
باحلم��ى  املزح��وم  واجل�ش��د  بعي��داً،  القم��ر  ين��اأى 
وعالم��ات املوت، يقاوم ذل��ك باإ�رسار حتى ولو اإىل 

نقطة يكون املوت فيها اأمنًا واأمنية.
�شاع��ات جديدة عل��ى اأر�س متموجة ت��ارة، م�شتوية 
اأخ��رى، وج��رداء ذات نت��وءات م�شننة ثالث��ة تتمزق 
خاللها ذراعاه، حتقق له اأماًل ل يعرف مقدار ال�شدق 

فيه، �شوى اأنه على قيد احلياة.
يرف��ع راأ�شه لأع��اله. ي�شاهد جنوم��ًا متباعدة �شاكنة 
ل حرك��ة فيه��ا اإّل م��ا ب��داأ يرتاق���س هن��اك لعينيه 
امل�شهدت��ني. ياه.. ما اأغرب هذا الك��ون. ما اأ�شّد غربة 
الوحيد فيه، ما اأطول امل�شافات وما اأق�رس الذراعني!

يتخطى تعب اجل�شد وعن��اء الروح، لكنه بعد �شاعات 
اأخ��ر ي�شتاأن�س لذلك الذي يهيب ب��ه باإ�رسار النا�شح 
الن�ش��وح، اأْن ي�شت�شلم لنوم اأو حتى ملوت؛ فما اأجمل 

النوم العميق يعقبه موت!
يعت��زل منخف�ش��ًا مع�شو�شب��ًا ه��و الآخ��ر قامت على 
مقرب��ة من��ه �شج��ريات. هن��اك عل��ى حافت��ه يب�ش��ط 
ذراعيه ويثّبت مرفقي��ه، وي�شحب �شاقه اليمنى حتى 

تلتّم متامًا وتنغرز ركبتها يف الأر�س.
يرفع ج�ش��ده اأعلى فاأعلى. يبداأ بامليالن نحو اليمني 
ولك��ن بت��درج وئي��د وئي��د. تالم���س كتف��ه الأر���س. 
ي��زوي ركبته اليمنى حت��ت بطنه نحو جه��ة الي�شار. 
اإذ يحق��ق املي��الن املطل��وب وي�شتوي ل��ه الأمر على 
جنبه اليمني، يبداأ بالت�شلل نحو ال�شتلقاء التام على 
ظه��ره، مبواجهة ال�شماء التي ب��داأت تتك�شف له حتت 

في�س من نور الفجر، ف�شيحة و�شامتة.
ي�شم��ع �رساخًا يتناءى في���رسخ متجاوبًا معه، لكن 
�شوت��ه يتال�ش��ى يف البع��د وال�شكون وال�شف��اء. ُكّف 
ع��ن الب��كاء وال�رساخ ن��زار، واأن��ِت هيف��اء كفي عن 
الن��واح، واأنَت اأحمد، واأنِت �شل��وى، كفا عن اأي �شيء، 
بل كفا عني.. يدخل يف بحر غري متجان�س من احلزن 

والو�شن، فال ينام.
الظه��رية جاف��ة وال�شم��اء فيه��ا ج��رح ن��زف دماءه 
فاأم�ش��ى ه��و ولون امل��اء �ش��واء. ل يع��رف اإن كانت 
ال�شم���س ذكرته بحلم الليلة الفائتة، حني كان ي�رسب 
املاء ول يرتوي، �رسب من ماء زمزميته، و�رسب من 

ماء بيته، و�رسب من ماء جامع جمهول ومل يرتو.
العط���س يالحق��ه ب�ش��وت يله��ب اأح�ش��اءه. يتن��اول 
زمزميت��ه. يهيب ب��ه وعي��ه الواه��ن اأّل ي�شتقطر اآخر 
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قطراتها القليلة. ي�شيب منها ما يبّل �شفتيه وين�شاب 
م�شوب��ًا بح��رارة مقيتة نح��و حنجرت��ه ول يتعداها. 
كان بح��ث ولكن دومنا ج��دوى يف حقائب اجلرحى 
ث��م القتلى، عن �ش��يء ي�شّد حاجت��ه املتوترة اإىل ماء 

اأو طعام.
ير�ش��ل نظ��رًة متوج�ش��ة عل��ى ما حول��ه. تق��ع عليه. 
ثعلب �شغ��ري يقف �شاكنًا على بعد قريب منه، عيناه 
لمعت��ان �شافيتان تكتن��زان فتنة طاغية، ومع ذلك 

فاإنهما حمملتان بحزن عميق.
يتفر���س فيهم��ا جي��داً، يذهل��ه اأن يك��ون لثعلب مثل 
هات��ني العين��ني الربيئت��ني. كان يف حقيقت��ه اأ�شبه 
بكل��ب مرتدد بني اأن ي��رتك �شيده اجلري��ح، اأو يرتبط 

به حتى الهالك.
اإلتف��ت اإىل ذيل��ه امل�شرت�ش��ل الطوي��ل، واإىل قوائم��ه 
املتنا�شق��ة الدقيق��ة، وّد لو ي�شتعريهما ليل��ًة واحدًة. 
ول��و مل يكن جريحًا ذا جرح حار ومنفوخ ل�شتدعاه، 
تع��ال ي��ا م�شكني، تعال، وق��ّدم له كف��ه؛ مغامراً ولو 

باإ�شبع اأو باإ�شبعني.
حت��رك، يكاد ب��وزه يالم���س الأر���س املع�شو�شبة. مل 
يبتع��د �شوى م�شاف��ة ق�شرية وتوق��ف وعطف رقبته 
نح��وه، متلّمظ��ًا بل�ش��ان طويل رطب بع��د اأن اقتن�س 

�شيئًا �شغرياً هناك.
تعاوده احلّمى لي�شعر بانتفاخ �شاقه ودنّو انفجارها. 
ي��درك درجة هالكه، ويبحث يف الآن نف�شه عن منفذ 
يف اأر���س ل حتمل على ظهره��ا �شوى جندي جريح، 
وثعل��ب يحم��ل يف وج��ه واحد عين��ي طف��ل واأنياب 
ذئ��ب، وكان ه��ذا غّيب نف�ش��ه بني جمموع��ة اأحرا�س 
و�شج��ريات قميئة تلتّم من عط���س على نف�شها، تنبت 

على اأر�س وفز.
غاب عن��ه اإن كان الثعلب ترك خمب��اأه، حني ت�شاغل 
بالبح��ث عن زمنه املعلق على ي��ده الي�رسى. الثانية 
بع��د الظهر؛ وها هي �شامتة كما هذه الأر�س، وكما 
تلك ال�شماء. اإمنا ه��ي منزوعة الإح�شا�س به، ل تفقه 
م��ن اأمره �شيئ��ًا؛ و�شواء لديها، اأن يظ��ل هنا اأو يكون 
هن��اك، واأن متك��ث عل��ى ي��ده اأو ُتلقى عل��ى الأر�س 
مغم��ورة باملط��ر وال��رتاب، بع��د اأن تك��ون افرت�شته 

الثعالب والذئاب.
كان ينتظ��ر اللي��ل القري��ب البعيد ليوا�ش��ل الزحف، 
يتذك��ر يف الآن نف�شه تلك ليايل ال�شتاء حينما ي�شكت 
الر�شا���س، وي�شبح الن��وم الآمن مو�شوم��ًا بالدفء 
والق�ش���س اجلميل��ة والأح��الم. كم��ا يتذك��ر رقوده 
القيلول��ة يف بيته يف مثل هذا الوق��ت، جمرداً اإل من 
مالب�ش��ه الداخلية على �رسير اآم��ن ونظيف. اأي�شتطيع 

الآن اأن ينام بهدوء، اأو راحة بال، اأو دومنا خوف؟
وماذا لو منت واأكلني ثعلب ل ذئب؟ اأغري اأن يقال؛ اإّن 
الفتى املع��ارك ال�شديد، اأكله ثعلب جب��ان؟ يا لبوؤ�س 

هذا الطالع الكئيب!
�ش��األ نف�ش��ه اإن كان �شعيفًا اإىل ه��ذا احلد ول يدري. 
كاد ي�شحك منه، اإذ مل يكن مرة على هذه احلال، كما 
مل يفكر ن�شف مرة يف اأن يكون كذلك، وقرر اأّل يكون.
ظهر الثعلب ثانية. رمبا هي املرة الثالثة اأو العا�رسة 
ل ي��دري، وتقدم نحوه حتى ظ��ن اأنه �شيهاجمه. عند 
نقط��ة قريبة منه، توقف �شاكنًا �شكونًا مماًل، وعيناه 
الذهبيتان غائرت��ان يف عينيه. اأميكن اأن ُيخلق حب 
م��ن هذا الن��وع بني جريح ومفرت���س تقرتحه عينان 
جميلت��ان؟ حان��ت من��ه التفاتة مفاجئ��ة نحو نقطة 



18
/2
01
8

115 AL ADEEB AL IRAQI

معاك�ش��ه وانطل��ق اإليه��ا م�رسعًا دومن��ا هدف حمدد 
واختفى هناك.

اأ�شل��م نف�ش��ه حلظ��ات لن��وم ق�ش��ري؛ ل باأ�س م��ن اأن 
تاأخذه غف��وة، فلقد بُعد عدوه، و�ش��ار له اأن ي�شت�شلم 
لغف��وة يقاوم فيها و�شن اللي��ل، واأ�شغر اأطفاله ي�شري 
اإىل الرب��اط الذي لّف به �شاق��ه؛ ويجيبه؛ لقد ع�شني 

وهرب ثعلب جبان!
حت�ش���س جيبه اليم��ني، تذكر قنينة العط��ر ال�شغرية. 
غ���سّ حياًء حينما اأهمله��ا ومل يفتحها اأو يباِل بها، 
من��ذ اأن عاد بها من��ذ ما يقرب من �شهر من يد زوجه 
هيفاء.. اأخرجها اأخرياً و�شّب عطرها على جرحه من 
خل��ف �شّماده، وبدًل م��ن اأن يعود بها اإليها لتمالأها 
له مثل كل م��ّرة، رماها على الأر�س. كان يعرف اأن 
اأ�شي��اء كثرية مثله��ا قيمًة اأو اأكرث، اأُلق��َي بها وتركت 

هناك. لي�س هذه املرة وحدها بل كل مرة.
فتح عيني��ه.. ال�شم�س وقد مال��ت للمغيب، �شار عليه 
ده  اأن ميتط��ي ظهر الأر�س كّرة اأخ��رى قبل اأن يرت�شّ
جندي عّدو. مل يكن اأمامه بّد من اأن يلّم �شاقه اليمنى 
ب��ادئ ذي بدء، وتبقى الي���رسى ممدودة على حالها، 
حتى يتي�رس ل��ه اإعدادها اإىل الو�شع الذي ي�شاعده اأو 
ي�شاعده��ا على امل�شي مع��ه، باأدنى قدر حمتمل من 

الآلم.
اإ�شتوى الليل كاماًل على الوجود..

واأن يزح��ف ويزح��ف حت��ى ُتدم��ى ي��داه وركبت��ه، 
وينفت��ح جرح��ه الكب��ري، ويك��رب اجلرحال�شغ��ري يف 
�شاق��ه اليمنى، ويت��ورم ج�شده كل��ه، وت�شبح احلّمى 
ناراً تاأكل��ه، وتطن يف راأ�شه اأ�ش��وات مبهمة، وتظهر 
جن��وم، وتغيب جن��وم، ويظهر القم��ر وياأفل، ويذهب 

ليل وياأتي نهار، وينزف اآخر قطرة حياة فيه..
كان يريد اأن ي�شل.

�شع��ت يف الظ��الم بوؤرت��ان م�شيئت��ان متقاربت��ان، 
تتح��ركان يف كل الجتاه��ات مرة واح��دة. نقطتان 

�شغريتان غام�شتان تتقدمان اأو تتوقفان.
ه��ذه لي�ش��ت امل��رة الأوىل الت��ي يخل��ع فيها ف��وؤاَده 
اخلوُف، ولكن لهذا اخل��وف الذي يجتاح ج�شده دوّي 
خا���س. العدّو غام�س، والوقت ليل، وهو جريح. اإمنا 
لأول م��رة يحدث له �شيء م��ن هذا، وقواه تنفد ويداه 

تهونان.
ك��م ل�شوء حظ��ه اأن يتوقف زحفه بينم��ا تت�رّسب اإىل 
ج�ش��ده ونف�ش��ه اآلم وعذاب��ات �شت��ى، ليب��دو ل��ه اأنه 

الوحيد يف هذا، ومل يكن اإّل كذلك.
كان ي��ود لو جت��اوز هاتني البوؤرت��ني الناريتني، اإىل 
اأر�س غري هذه الأر�س، و�شماء غري هذه ال�شماء، واإىل 
فجر جديد. واإن �شاورته فكرة اأن ي�شتدعي �شاحَب اأو 
�شاحب��َة هاتني ال�شعلتني، ليجهز عليه، فهل فكر يف 
ذل��ك حقًا؟ وهل هناك من �شّلم ج�شده طواعية لثعلب 

اأو ذئب؟
اإذاً م��ا ب��ال هذه الأر���س تت�شقق حتتي كم��ا لو اأنها 
متت�شن��ي، وم��ا ب��ال الأوج��اع تتاأل��ب عل��ّي حت��ى 
ل��كاأّن �شاق��ّي نفرتا مني، وما ب��ال هاتني اجلمرتني 
املتقدت��ني ل تغام��ران بالوثوب عل��ى الفري�شة مرة 

واحدة وينتهي الأمر؟
تقدم��ي.. اإين اأراك.. فل�شت �ش��وى ذئبة جائعة، وعدْت 
نف�شه��ا و�شغاره��ا اجلياع بلحم وفري.. ه��ا اإين اأراك 
على وهِج حلٍم جائٍح حتملني ج�شداً ملتحفًا بالظالم، 

ورغبة جاحمة يف الفرتا�س.

ص 
ص

ق
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تقدمي وانزعي عن��ي هذا العذاب الطويل، �شعي حداً 
جلوعي وعط�شي كم��ا ت�شعني من حلمي ودمي، حداً 

جلوعك وعط�شك.
تقدمي مثلما اأنت عليه اللحظة؛ اأنيابًا مثل �شكاكني، 
ن��اراً مثل جحي��م، ل ترتددي تردد املخ��ادع الذليل، 

فقد �شئمت هذا املوت البطيء والنزيف املقيت.
ل��و تعلمني كم زحفُت، كم �شّعت وانطفاأْت اأمام عينّي 
م��ن �ش��ور واأح��الم ورغب��ات، وك��م ح��ّل حملها من 
اأ�شباح وغيوم وتراب ومطر. وها اإين اأراهم يزحفون، 
واحل�شاد قائم بني اجلي�شني، احلراب ترتفع والدماء 
تفور، واملّد يتوا�شل ول ينتهي، فاإن كنِت ل تزحفني، 
فه��ا اأن��ا اأزحف اإىل ه��دف اآمن كنت اأح�شبن��ي اأتقدم 

منه، بينما اأنا اأتقدم منك.
ه��ا اأنت ترين بتلكما اللوؤلوؤتني الناريتني، كيف ت�شل 
الأع�شاء، وكيف يكّل اجل�شد اأو ميوت، بل كيف يتوق 

اإىل اأ�شنان تقطع احلديد..
ل تخ��ايف؛ اإّن م��ا ت�شمعين��ه ويرهب��ِك رهب��ة رعناء 
تاأخذ باأعتى القلوب لي�س مني، اإمنا هو �شوت الريح 
الغ��رباء الت��ي غالبًا م��ا تاأتينا من بعي��د، ومن حيث 
ت�ش��اء ول ن�شاء. هو �شوته��ا الكالح الكريه. يف الليل 
ي��ا اأنِت حتى الريح، اأو مثل هذه الريح ت�شبح خميفة 

وم�شكوكًا فيها، وُتذهب بال�شالم.
ه��ل ه��و حمم��وم لي�شم��ع منه��ا اأو يهذي؛ م��ا جئت 
لآكل��َك يا �شعي��د، اإمنا لأوا�شيك! في�شخ��ر منه اأو منها 

وي�شتفيق؛ ليكن لِك الآن ما ت�شائني من َطَرف اأو قلب 
اأو اأح�ش��اء، من ع��ني اأو اأنف اأو اأذنني، فال تبطئي، بل 
اأن��ت تبطئني كما لو اأن جرحي في��ك، والليل موح�س 
وكئيب..اآه �شيدت��ي الذئبة، ل الثعلبة، هل اأنا اأحلم اأم 

اأنت متاكرين وتخادعني؟
ما يزال الليل اأ�شود مطبقًا، وما يزال اخلدر ي�رسي يف 
عروق��ه ال�شفلى، وما تزال العينان البارقتان تدنوان 
وتبع��دان، تثبت��ان وتزوغ��ان، حت��ى لي�شي��ق الأمل 

فيهما ويت�شع الياأ�س.
ه��ا هو ي�شّد م��ا تبقى من عزمه ليغ��ادر زمنه الراكد 
املم��ل، ول يدري فوق اأي جثة م�شى مي��ّر، واأي اآهة 

كان ي�شمع.
ل يا ام��راأة، ل.. ال�شفحة تنتقل، فاأراك تفرحني على 
عْود حميد وثالثة اأطفال يكركرون، كلما جئت اإليهم 

بكي�س فاكهة، اأو لعبة من لعب الأطفال.
نع��م يا امراأتي، نعم..احل��زن اأن تكون الذئبة، الثعلبة 
اأقرب اإيّل منك، وغداً اإن بزغ النور ومل اأ�شل، فما يوم 

قادم هنا، اإل ويف اأح�شائه موت اأو اأّي موت.
وه��ا ه��و الفجر يدن��و اأو يط��ّل، ليك�شف زي��ف ثعلبة 
تف��ّر قبل اأن يتجاوب ب��ني اأذنيها ر�شا�ٌس ثقيل، مّل 
�شم��َت اللي��ِل وانهمر ُمْفِرغًا خزي��َن بنادقه على اآخر 
ع��دٍو حمتم��ل، قد يكون هائمًا عل��ى اأر�ٍس حرام، مع 
اأوىل �شاعات �شدور قرار وقف اإطالق النار؛يف اليوم 
الثامن م��ن ال�شهر الثامن من العام 1988...............
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اأيقظن��ي �شف��ري اأح��د بالبل��ي قبي��ل موع��د نهو�شي 
اليوم��ي ب�شاع��ة واح��دة فب��دًل م��ن اأن اأ�شتيق��ظ يف 
ال�شاد�ش��ة اأيقظن��ي عن��د اخلام�ش��ة فج��راً. يف �شوته 
نغم��ة غريب��ة فيه��ا �شج��ن، مل اأعهده��ا يف بالبل��ي 
العديدة من قبل عل��ى الرغم من اأنني ا�شتوحيت ا�شم 
اأحد النذارات الع�شكرية م��ن اأ�شوات بالبلي، اأطلقت 
عليه ا�شم اإنذار �شفري البلبل، هذه النغمة تعني اإنذاراً 
يبث رنينه مركزيًا عرب اأجهزة املوتريال التي يحملها 

املنت�شبون للجهاز.
عل��ى اأية حال لق��د نه�شت من فرا�ش��ي متثاقاًل، فقد 
من��ت يف �شاع��ة متاأخرة من ليلة اأم���س كعادتي منذ 
اأن ���رست عل��ى راأ�س م�شوؤولي��ة اإحدى دوائ��ر الأمن 
الوطني، واجبي يحتم علّي ال�شهر على �شالمة الوطن، 
م��ن اجلدير بالذك��ر اأن اأ�شري اإىل اأن ه��ذا املن�شب هو 
من ح�شة جماعتنا فاأنيط��ت زعامته اإيل باعتباري 

من الكادر املتقدم.

سم�عيـــل س�ران اإ

البـــالبل



118

18
/2
01
8

AL ADEEB AL IRAQI

امله��م اأنن��ي ا�شتيقظت فج��راً قبيل موع��دي اليومي 
املعت��اد ظن��ًا من��ي اأن ذل��ك ال�ش��وت ال�ش��ادر م��ن 
حنج��رة بلبل��ي اإمن��ا ه��و ينطلق م��ن جه��از النذار 
املوتريال خا�شتي والذي اأ�شعه دائمًا حتت و�شادتي 
للط��وارئ ولك��ي يت�شنى يل اأن اأ�شتجي��ب ب�رسعة واأن 
اأكون م�شتعداً لأي نداء مفاجئ خا�شة واأن الأو�شاع 

الأمنية يف البالد لي�شت على ما يرام.
عل��ى اأية حال ا�شتيقظ��ت مذعوراً بع��د �شماعي لذلك 
ال�شوت لأنني يف الواق��ع مل اأكن متاأكداً من م�شدره 
اأه��و �شادر من حنجرة البلبل اأم من جهاز املوتريال 

خا�شتي.
م��ن املفيد اأن اأذك��ر بفخر اأنني خم��رتع �شوت اإنذار 
�شفري البلبل الذي اأ�شبح مبثابة اإعالن عن بدء تنفيذ 

درجة الن��ذار الق�شوى التي تعقب مرتبة اإنذار جيم، 
فحامل��ا ي�شم��ع مراتب��ي، ال�شب��اط واملنت�شبون تلك 
النغمة فاإنها تعني لهم حالة التاأهب الق�شوى والتي 
ت�شتدع��ي منه��م التجم��ع يف الأماكن املتف��ق عليها 
واملوؤ���رسة �شم��ن اخلط��ة الأمنية كم�ش��ادر خطرة، 
خا�ش��ة بعد جت��اوز التظاهرات مدياته��ا امل�شموحة 
وقام��ت باقتحام جمل�س الن��واب والعبث مبحتوياته 
وكذلك اقتحام جمل�س الوزراء، المر الذي يعد م�شا�شًا 
بهيب��ة الدولة، ونحن طبعًا نحافظ على هيبة الدولة. 
وعلى غري عادتي مل اأذهب مبا�رسة اإىل احلمام لأخذ 
دو���س ال�شب��اح، ب��ل اجته��ت مبا���رسة اإىل اقفا���س 
البالب��ل املعلق��ة بكاللي��ب مثبت��ة يف ج��دار املطبخ 
لأتب��ني �شبب تبك��ري اأحد بالبل��ي باإط��الق �شفارته 
ال�شباحية، علمًا باأنني واثق من اأن زوجتي ل ترتك 
بالبل��ي بال طعام فه��ي ت�شع لهم تفاح��ًا معلقًا يف 
�شق��وف الأقفا�س، لذا ا�شتبعدت اجل��وع ك�شبب لذلك 
الحتج��اج املبكر، كما اأن بالبل��ي ل تكرتث اإن راأت 
ل�ش��ًا مثاًل مير من اأمام �شب��اك املطبخ فهي م�شاملة 

لهذا ندعوها بطيور احلب.
ق��د يظن البع�س اأين رمبا اأكون بط��راً اأو بال م�شاغل، 
يف الواق��ع لقد ذك��رت لكم مهنت��ي يف بداية حديثي 
معكم، اأن��ا يف املراتب املتقدمة يف الدولة، غالبًا ما 
األتق��ي بوزراء اأو برئي�س اجلمهورية اأو رئي�س الوزراء 
ورئي���س جمل�س الن��واب وب�شخ�شيات اأخ��رى مهمة. 
فاأنا رجل اأمن مه��م على الرغم من اأن معظم �شباط 
دائرت��ي ه��م م��ن �شب��اط م��ا ن�شمي��ه نح��ن )دمج(، 
فاملع��اون يف دائرتي على �شبي��ل املثال ينتمي اإىل 
ه��ذه الفئ��ة وق��د اع��رتف يل ذات يوم حني كن��ا معًا 
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يف غرفت��ي، باأنه ل ميتلك اخل��ربة الكافية يف جمال 
اخت�شا�شه فهو مل يوؤد خدمة العلم اآنذاك فقد اأم�شى 
حيات��ه منا�ش��اًل �ش��د النظ��ام ال�شمويل وق��د ا�شطر 
اإىل التخف��ي يف مقربة وادي ال�ش��الم، يبيع املاء يف 
املق��ربة املرتامي��ة الأطراف ير�س امل��اء على القبور 
حني ي��رى ذوي املوت��ى وهم يبكون عل��ى موتاهم، 
يبل��ل القرب، �شبيال على روح امليت، فينفحونه مبالغ 

ب�شيطة كثواب على روح امليت.
كان ين��ام متنق��اًل يف اأماك��ن متفرق��ة م��ن املقربة 
ال�شا�شع��ة ك��ي ل يتعر�س لالعتقال م��ن قبل اأجهزة 
ال�شلط��ة، وق��د احت�شب��ت له ه��ذه ال�شن��وات فيما بعد 

خدمة جهادية اأ�شيفت اإىل خدمته املدنية.
املهم كي ل اأن�شى ق�ش��ة البلبل، بلبلي العزيز املغرد 
ال��ذي اأوحي يل بفكرة انذار )�شفري البلبل( الذي عمم 
فيم��ا بع��د عل��ى كل جهازنا الأمن��ي فاأ�شب��ح اإنذاراً 

ر�شميًا معتمدا لدينا.
ل اأري��د اأن اأطي��ل عليك��م، مل تنقط��ع تغري��دة بلبل��ي 
احلزين فق��د توا�شلت باإحلاح فيم��ا كان الفجر على 
و�شك البزوغ واللون الر�شا�شي الداكن مل يزل طاغيًا 
عل��ى الكون.طبع��ًا ن�شي��ت اأن اأق��ول لكم اإنن��ي اأمتلك 
جمموع��ة م��ن الأقفا�س ت�ش��م اأ�شناف��ًا متنوعةمن 
البالب��ل ل��كل �شن��ف يف قف���س خا���س، ل ي�شم��ح 
باخت��الط الأ�شناف كي ل تن�شب فيما بينها معارك 
دامي��ة. للكناري قف�س، للفندور قف�س ولطيور احلب 
قف�شها اخلا�س للجاوي قف�س اأي�شًا للفناجز قف�س، 
كم��ااأن لكل �شنف طعامه اخلا���س، فمنها ما يرغب 
يف حب��وب الدخن ومنها ما يريد ح��ب عباد ال�شم�س 
واأخرى احلب املخبوط اإ�شافة اإىل الفواكه املتنوعة.

زوجتي هي التي تهتم بخدمة هذه الكائنات امللونة، 
ت�شتبدل مياهها تنظف اأر�شيات الأقفا�س من بقايا 

الأطعمة املتناثرة ومن الذروق.
الغريب ه��و اأنني عندما ا�شتيقظ��ت ا�شتجابة ل�شوت 
اأح��د تلك البالب��ل اخلم�شني الت��ي اأمتلكه��ا، اأن بلباًل 
واح��دا فق��ط من بني ذل��ك العدد ه��و فقط م��ن اأطلق 
ذل��ك النداء احلزين الذي ي�شب��ه النذار الذي ابتكرته، 
فيم��ا �شمتت بقية البالب��ل ومل ت�شاركه يف تغريدته 
تلك وه��و اأمر يحدث على خالف ع��ادة البالبل التي 
تهت��اج مرة واح��دة ومبختلف النغم��ات، الأمر الذي 
اأث��ار ا�شتغراب��ي وف�ش��ويل عل��ى حد �ش��واء وجعلني 
اأت�ش��اءل عن الدافع ال��ذي جعل تل��ك البالبل الكثرية 

التي تت�شارك يف حممية من الأقفا�س ت�شمت؟
ح��ني دن��وت من ب��اب املطب��خ حيث توج��د اأقفا�س 
بالبل��ي يف م��كان خا���س به��ا م��ن غرف��ة املطب��خ 
ال�شا�شع��ة، راأي��ت اأن جميع البالب��ل كانت م�شتيقظة، 
لكنها كان��ت تقف بال�شف فوق الأع��واد وقفة حداد 
وهي واجمة �شامتة ترنو نحو اأحد تلك البالبل وهي 
مرتا�شة جنب بع�شها بانتظام كرتا�شف الع�شكر يف 
�شاح��ات التدريب، تنظ��ر باحرتام وح��زن نحو بلبل 

�شقط ميتًا على اأر�شية قف�س الفناجز الناعمة.
لق��د كان ذل��ك البلبل ال�رسي��ع هو زوج تل��ك البلبلة 
املفجوعة والتي اأيقظتني منذ الفجر وجعلتني اأتوهم 
ب��اأن ذل��ك ال�شفري �ش��ادر عن جه��از الن��ذار، حني 
دن��وت م�شتطلع��ًا مل تتوق��ف تلك اله��زارة املفجوعة 
عن اإطالق عويلها احلزين فبقيت واقفًا وقفة احرتام 
وح��داد اأم��ام جثم��ان ذلك اله��زار الزه��ري اجلميل، 

وقفت دقيقة �شمت.

ص 
ص

ق
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�� اإْرَتَكَب حماَقة اأخرى...  
هك��ذا فّك��ر وهو يالح��ق ال�شغري الذي خ��رج م�رسعا 
من الب��اب متفاديًا ال�شيء الأ�شود  الثقيل الذي قذفه 
"ال�شبح" باجتاهه لكنه اأخطاأُه. رك�س ال�شغري ناحية 
ال�شارع حافي��ًا لأن �رسخة ال�شبح مل ترتك له الوقت 
ال��كايف لإرتداء نعَل��ه الإ�شفنج��ي الأزرق... كم متنى 
يف تل��ك اللحظ��ة اأن يكون يف قدمي��ه ليحميهما من 
�شخونة الإ�شفلت الت��ي جعلته ي�شري يف الظل الكثيف 

جلدار املدر�شة متقاف��زاً كاأنه الكنغر، بالكاد يالم�س 
الأر���س ث��م يقفز، يقف��ز ويهب��ط بتوا�ش��ل ي�شبه من 
يرق�س على اإيقاعات �رسيعة. فّكر �شقيقه وهو يطالع 
تقاف��ز ال�شغ��ري: ما ال��ذي فعله حتى يغ�ش��ب ال�شبح 
هك��ذا؟ مل يق��ل له اأحد اأن يتبع �شقيق��ه ال�شغري، لكنه 
توج�س اأن هناك �شيئًا �شّيئًا �شيحدث، اأو رمبا اأراد اأن 
يعرف �شبب غ�شب زوج اأمه بهذا ال�شكل!؟ وما ال�شيء 

الأ�شود الذي قذفه بقوة ناحية �شقيقهال�شغي!؟

محمد علوان جبر

خطوات الكنغر
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ص 
ص

ق

�ش��ار ج��وار ج��دار املدر�ش��ة حمتمي��ا ب��ه م��ن ال�شم�س 
العمودي��ة، كانت ال�ش��وارع مقفرة،  مل ي��َر اأم �شاكر يف 
جل�شته��ا املعت��ادة اأم��ام ب�شطتها املليئ��ة باحللويات 
امللون��ة التي كان يتمنى اأن يح�ش��ل عليها كلها دفعة 
واح��دة "وهذا م��ا �شاأفعله ذات ي��وم" ردد هذه العبارة 
وهو يجتاز باب اأم �شاك��ر حما�رسا بالروائح ال�شكرية 
امللون��ة لالأ�شياء امل�شفوفة يف الب�شط��ة اخل�شبية التي 
ت�شحبه��ا عن��د الظه��رية ناحي��ة رواق البي��ت وتبق��ي 
الب��اب مواربا، فمن يريد اأن ي�ش��رتي من الب�شطة ي�شع 
قدمه داخ��ل البيت جمتازا عتبة �شغ��رية من الطابوق 
ت�شتخدمها حينما تخ��رج ب�شاعتها قريبا من ال�شارع 
عندما ت�شتد احلركة يف الأزقة القريبة من بيتها.اإجتاز 
ظالًل داكنة قريبة من بيوت اأخرى م�شفوفة على طول 
الزقاق الذي قطعه ال�شغري بخط��وات الكنغر اخلرافية! 
بي��ت اأم فاروق، اإبت�شم حينما امتزجت يف برهة زمنية 
�شغرية �شور احللوى مع الوجه الأبله ل�شديقه فاروق 
بعيني��ه اجلاحظت��ني وج�ش��ده البدين ال��ذي يجعل من 
ينظ��ر اإلي��ه يظن��ه اأكرب م��ن عم��ره، الأمر ال��ذي يجعله 
م�شح��كا حينم��ا يرونه يلع��ب مع من ه��م اأ�شغر �شنا، 
اأو حينما يفتح فم��ه ويظهر الفراغ الذي تركته اأ�شنانه 
الأمامي��ة التي �شقط��ت ب�شبب لكمة م��ن حقي املالكم 
حينما حتداه فاروق معتمدا على �شخامة ج�شده وطول 
قامت��ه، يومها عق��دت حلقة ح��ول املالك��م ومتحديه 
و�شط الزق��اق قريبا من عمود الكهرب��اء املزروع قرب 

بيت اأم فاروق.....
)م��ر امل�شهد �رسيعا قب��ل اأن نرى الدم��اء الكثرية التي 
�شالت من اأنف فاروق وفمه، وفزع اأمه الذي حتول اإىل 
�شب��اب ان�شب علينا وعلى من يق��ف بجانب العمود اأو 

ق��رب بابه��م، �رسخت بغ�ش��ب وهي مت�ش��ك اأنف ابنها 
بخرق��ة وتهدد اجلمي��ع بيد مرفوع��ة اإىل الأعلى كاأنها 
تر�ش��م حمما تطلقها علين��ا وتتوعد حقي املالكم الذي 

فر راك�شا دون اأن يلتفت(.
توق��ع اأن يتوق��ف ال�شغ��ري قريب��ا من عم��ود الكهرباء 
خا�ش��ة واأن بي��ت اأم فاروق كان م�رسع��ا، لكنه وا�شل 
�ش��ريه قفزا يف كل خطوة، مل يكن يعلم اأن ال�شغري كان 
يتفادى ح��رارة الإ�شفلت التي تل�ش��ع قدميه احلافيتني 
بالرك�س وبتقافزه املتوا�شل الأمر الذي جعل امل�شافة 
بينهم��ا تك��رب، فاأ���رسع متنقال م��ن و�شط ال�ش��ارع اإىل 

اجلدران حيث الظالل الكثيفة.

الصورة 2
من الباب املوارب قليال، راأت اأم �شاكر، ولدي "جميلة" 
مي��ران تباع��ا يف الظه��رية، راأت ال�شغ��ري مي��ر راك�شا 
و�ش��ط ال�ش��ارع الإ�شفلت��ي حافي��ا قريب��ا م��ن بابه��ا، 
وبعده��ا بقلي��ل راأت اأخ��اه الأكرب ال��ذي مل يكن حافيا 
يتبع��ه، تعرفهم��ا جي��دا وتع��رف اأمهما الت��ي تزوجت 
م��ن "الأع��ور" بحثا عن م��ا ينقذها م��ن كالم النا�س، 
فهي الت��ي ترملت �رسيعا حينما م��ات زوجها بحادث 
�شيارة وبقيت �شامدة ترتدي ال�شواد الذي كان يزيدها 
جم��اًل واألق��ًا، ف�شاًل عن خفة ظ��ل جتعلها تختلف عن 
الكث��ري مم��ن تعرفه��ن يف املدين��ة ال�شغ��رية، تختلف 
ع��ن اأم ف��اروق رغ��م اأنهما �شديقت��ان لتفرتق��ان اإل 
نادراً، جميلة تثري اللغ��ط اأينما تذهب بقامتها الهائلة 
ووجهها املدور كالبطيخة احلمراء، والأ�شنان العاجية 
التي تزيدها األقًا، على العك�س من اأم فاروقاملراة التي 
ا�شمّرت كثريا وكربت �شفتاها وبدت كاأنها من الزنوج. 
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اأثار مو�شوع زواجها من الأعور الكثري من اللغط يف 
اأعماق اأغلب رجال املدينة عرب ال�شوؤال املكرر "كيف 
ا�شتط��اع هذا ال�شكري الذي �شك��ن املدينة منذ �شنوات 
قليلة اأن يقنعها لتكون زوجة له؟" وهناك الكثري من 
اللغ��ط عن حياته البوهيمية حيث مي�شي اأغلب وقته 
يف احلان��ات ي�شتج��دي عط��ف الزبائ��ن لي�ش��رتوا له 
القليل من اخلم��رة! واإذا وجه هذا ال�شوؤال اإىل جميلة، 
كان��ت تكتفي به��ز راأ�شها وتغري املو�ش��وع متجنبة 

اخلو�س يف اأ�شباب قبولها الزواج من هذا ال�شكري!

الصورة 3
عور.. الشبح  

أ
اال

"�شفرت��ان ل يفهمهم��ا اإل القلة م��ن �شاكني الأزقة 
القريب��ة من بيت جميلة، والت��ي تعني �شبيح الأعور 
زوج اأمهم��ا هما الوحيدان يفهم��ان مايقولنه بحق 

زوج اأمهما"  
���� كيف حتتم��ل اأمي الرائح��ة الكريه��ة املنبعثة من 

فمه؟
مل تف��ارق عيناه الطريق بحثا عن ال�شغري: اأين ميكن 
اأن يكون قد ذهب؟ لقد اختفى يف الدائرة التي تتفرع 
اإىل اأربعة م�شارات يوؤدي اأحدها اإىل ال�شوق واآخر اإىل 
املنخف���س املوؤدي اإىل النه��ر، فيما ينتهي امل�شاران 
الآخران اإىل ذات املكانني "ال�شوق والنهر" مع فارق 
اأنهم��ا يتفرع��ان اإىل ف��روع ودوائر تلت��ف وتتداخل 
م��ع بع�شها، لكنها ت��وؤدي يف النهاي��ة اإىل ال�شوق اأو 
النهر، عالمات �شاخ�شة متثل روح املدينة وهويتها 
اإذا اأ�شفنا اإليها الأزق��ة املتداخلة والدكاكني القليلة 
ومنه��ا دكان اأم �شاك��ر املقاب��ل للمدر�ش��ة الوحي��دة 

واملقربة القريب��ة من النهر حينها نكون قد اأح�شينا 
روح املدينة )مقربة �شغرية رغم قدمها و�شوق ونهر 
مي��ر �رسيعا خمرتقا اإياه��ا من ال�شم��ال اإىل اجلنوب 

واأزقة متداخلة ودكاكني ت�شكل �شوقها القدمي(.
�شل��ك الطريق التي اعتاد ال�شب��ح �شلوكها كل يوم يف 
ذهاب��ه واإيابه اإىل البيت متخ��ذاً طريق ال�شوق دائما، 
ليعود مرتنحا ليع��رف كيف ي�شري با�شتقامة ب�شبب 
م��ا يعب��ه يف جوف��ه م��ن دخ��ان ال�شكائ��ر وال�رساب 

الرخي�س.
�� اأين ذهب ال�شغري؟ 

فكر مبا ميكن اأن تفكر فيه اأمه الآن، ولهذا حث خطاه 
�شال��كًا الطريق املوؤدية اإىل ال�شوق... لكنه بعد اأن عرب 
بع���س الأزقة النائمة و�شط الظهرية حيث يهداأ اللغط 
حين��ا اأو يت�شاعد اأحيان��ا اأخرى، ال�شخ��ب املنبعث 
م��ن ال�شوق على هياأة كلم��ات مبهمة واأ�شوات ت�شبه 
جوق��ة مو�شيقي��ة ت�شل اأذني��ه بتقافز �شوت��ي ي�شبه 
تقاف��ز ال�شغري بخطواته الكنغري��ة وهو ي�شري حافيا 
عل��ى الر�شي��ف ال�شاخ��ن، توق��ف متطلع��ا اإىل الأفق 

وعاد لي�شلك الطريق الأخرى املوؤدية اإىل النهر. 

الصورة 4
)اأعل��م اأنه يتبعني لكن��ي لاأراه واأنا اأتطلع من مكاين 
حيث وا�شلت ال�شري واأنا اأتذكر وجهها اجلميل يقرتب 
من��ي تقبلن��ي اأج��د نف�ش��ي اإزاء العين��ني الوا�شعت��ني 
اللت��ني اأح�س ���� ل اأعلم ملاذا اأين اأ�شي��ع فيهما �� لول 
�شب��ح "الأعور" الذي يت�شلل خل�شة بيننا لبقيت اأزدرد 
اأحا�شي���س الرفاهي��ة من اأم��ي، واأتخيلها م��ع الأعور 
الذي �رسبن��ي ب�شيء اأ�ش��ود لم�س ركبت��ي بخ�شونة 
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قبل اأن ي���رسب الباب، وينبعث من ذلك �شوت كريه 
ي�شب��ه �شوت��ه، دائم��ا اأتخيلها معه يف عتم��ة الغرفة 
التي ليك�رسه��ا ال�شوء ال�شحي��ح املنبعث من نافذة 
�شغ��رية، اأتخيل قهقهاته وهو ينق��ر ج�شدها برائحة 
فم��ه واأ�شابعه الكريهة، تراودين هذه الكوابي�س التي 
اأ�شتقبله��ا ب�شمت وج�شدي يرتع���س برعب وا�شمئزاز 

كبريين(.
و�ش��ل ال�شغري الطريق املوؤدي��ة اإىل النهر، هب ن�شيم 
ب��ارد لف��ح وجه��ه املتع��ّرق،  وخف��ت قلي��ال ل�شعات 
الإ�شفل��ت على قدميه العاريت��ني، حينما بداأ يخو�س 

يف ه�شا�ش��ة الرم��ال الندي��ة القريبة م��ن املاء، كان 
يعل��م اأنه يتبعه، فال اأحد يهتم به يف البيت  �شواه اأما 
اأم��ه فقد كانت تذوب اأملا وه��ي ترى كراهية زوجها 
تتج�ش��د اأمامها ول متلك اإل ال�شم��ت والبكاء، حاملا 
تذك��ر ال�شب��ح بعين��ه الوحي��دة، ت�شاعد هلع��ه وكاد 
ي�شط��دم بقارب مقل��وب على الرم��ل.. رك�س حينما 
م�شت قدماه الرمال الندية، وقرب مرتفع رملي ي�شل 
اإىل اأعل��ى ركبت��ه راأى ع�شف��وراً مقط��وع اجلناحني، 
اأح��د جناحيه قطع ب�شكل حاد، كاأنه قطع باآلة حادة 
ت�شبه ال�شك��ني الكبرية التي مت�شكه��ا اأمه يف املطبخ 

ص 
ص

ق
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وتقطع به��ا اللحم.. مل تكن ت�شتعمل قوة ذراعيها يف 
تقطيع اللح��م، كانت ال�شكني تنغ��رز عميقا ويختفي 
ن�شلها بني طيات القطع، اأما اجلناح الأخر فقد قطع 
م��ن منبت��ه وراأى دائرة دموي��ة متجم��دة، الع�شفور 
يحاول حتري��ك اجلزء املتبقي م��ن اجلناح املقطوع 
مبخالب��ه  وي�شتع��ني  لي�شتطي��ع  لكن��ه  با�شتقام��ة 
ال�شغ��رية للتخل�س من كما�ش��ة الرمل الندية، اإقرتب 
ال�شغ��ري بحذر من الع�شفور. حمل��ه وهو يكاد يبكي 
واألق��اه يف املاء، اإختفى الطائ��ر ب�رسعة و�شط متوج 
امل��اء، بق��ي يراقب م��كان اختفاء الطائ��ر وانعكا�س 
�ش��وء ال�شم���س على �شفح��ة املاء ال��ذي ي�شري ببطء، 
يت�شاعد اأمام عينيه كاأ�شابع ملونة تظهر وتختفي.

مبواجهة قو���س القزح امللون لل�شم���س و�شط الألوان 
البي�ش��اء وال�شف��راء واحلم��راء وه��ي مت��د اأ�شابعها 
امللون��ة يف امل��اء، ثمة كت��ل اأخرى ب��داأت تن�شم مع 
خيوط ال�شم�س وت�شغ��ل امل�شافة الق�شرية بينه وبني 
النهر، كلما يتقدم يدغ��دغ الرمل الندي باطن قدميه 
اللذي��ن كادا يتخ�شب��ان بفع��ل احل��رارة الت��ي ل�شعته 
رغمتقاف��زه. ال�ش��وء عل��ى الرمل لي�شب��ه ال�شوء يف 
املاء، ول ي�شبه ال�شوء املنبعث من ال�شكني العمالقة 
الت��ي كانت اأم��ه تغرزها يف اللح��م عميقا كما يفعل 
يف اأغل��ب احالم��ه وهو يقطع ب��ذات ال�شك��ني الكتلة 
اللحمي��ة للج�شد امل�ش��وه لزوج اأمه حي��ث ينبعث مع 
كل �رسب��ة �شخري متقطع، ي��رى ال�شكني تغور عميقا 
يف اأماك��ن كثرية من ج�شد الأع��ور، لكنه ليرى دما، 
الأم��ر الذي يجعل��ه يوا�شل ال�رسب يف ج��دار اللحم 
ويت�شاع��د �ش��وت غريب من فمه الكري��ه، ويتوا�شل 
الت�شن��ج �شعوده اإىل الوجه الذي كان يتحول ب�رسعة 

كب��رية اإىل وج��ه ال�شبح، يق��رتب بن�ش��ل ال�شكني من 
الع��ني ال�شليمة، قبل اأن يفي��ق مرعوبا، ينف�س حلمه 
حتت �شنبور املاء، لكن تبقى �شورة املقب�س الأ�شود 
الذي ي�شبه ال�ش��يء الأ�شود الذي كاد ينغرز يف �شاقه 

لول قفزته الهائلة من الباب اإىل ال�شارع،  
�� ه��ل �رسبني ب��ذات ال�شكني التي كن��ت اأغرزها يف 

ج�شده؟
يف م��كاين ق��رب الت��ل الرمل��ي كانت حرك��ة الرمال 
ت�شب��ه اأذرع اخطبوط عمالق، ك��دت ا�شحك واأنا اأرى 
حت��ول الرم��ال الندي��ة اإىل اأذرع مب�شوطة تقرتب من 
قدم��ي العاري��ني،كان انعكا���س ال�ش��وء ال�شاقط من 
ال�شم���س اأق��ل حدة حينما كن��ت يف ال�شارع املحاذي 
للمدر�ش��ة بع��د اأن ق��ذف ال�شب��ح ذلك ال�ش��يء الثقيل، 
الأذرع تق��رتب من��ي، بقيت جامدا يف م��كاين. راأيت 
بطرف عيني �شقيقي الذي كنت اأعلم اأنه �شيلحق بي، 
اإقرتب��ت الأذرع الرملية ال�شفراء الداكنة بفعل املياه 
املت�رسب��ة اإليها م��ن النهر وب��داأت ت�شحبني نحوها، 
ك��م اأح�ش�شت بخف��ة ج�ش��دي واأنا اأدور ح��ول الأذرع 
الرملي��ة، وبق��ي منظ��ر ال�شك��ني احل��ادة ه��و ال�شيء 
الوحي��د الثابت حويل، ال�شكني التي بداأ اللون الأحمر 
يطغى بقوة على ن�شلها الأبي�س الذي يعك�س ال�شوء 
باأل��وان ت�شبه األوان قو�س ق��زح النهر على ال�شاطىء، 
كنت اأراقب اأمي بعد اأن تنتهي من تقطيع اللحم ت�شع 
ال�شك��ني يف احلو���س ال�شغ��ري وتفتح �شنب��ور املاء 
حي��ث يبداأ اللون الأحمر الداكن للدماء املتيب�شة على 
الن�ش��ل، وبالتدري��ج تزداد ح��دة الل��ون الأحمر وهو 

ي�شبغ املاء يف احلو�س ال�شغري.
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الصورة 5
واأن��ا اأ�شل��ك اأق�رس الطرق املوؤدي��ة اإىل النهر، ت�شاعد 
هاج���س يف اأعماق��ي، وقبل اأن اأ�ش��ل اإىل املاء راأيت 

تلة الرمل تتحرك، توقفت يف مكاين...  
"م��ن بعي��د راأى ال�شغري يق��ف جامدا اأم��ام مرتفع 
رمل��ي، لي���س متام��ا اأمامه )هك��ذا �رسح الأم��ر فيما 
بع��د لأم��ه( بل بع��د التل ال�شغ��ري ال��ذي كان يخفي 

ن�شف ج�شده قبل اأن يختفي اجل�شد متاما!
راأى ال�شب��ح ق��رب الت��ل الرمل��ي نائم��ا عل��ى ظهره، 
ن�شف ج�شده ال�شفلي مغطى يف الرمل وراأى بو�شوح 
ال�شكني الكبرية التي كانت اأمه ت�شتخدمها يف املطبخ 
مغرو�ش��ة يف بطن��ه، اإمت���س الرم��ل الكثري م��ن الدم 
الأحم��ر الذي تيب�س ح��ول ج�ش��د ال�شبح،اإقرتب ببطء 
وعين��اه تبحث��ان يف الأرج��اء عن �شقيق��ه ال�شغري..
وج��د نف�ش��ه و�ش��ط �شم��ت الظه��رية عل��ى ال�شاطىء 

الرملي وال�شكون املخيف للج�شد ال�شاكن.. 
)كن��ت اأرجتف واأن��ا اأقرتب م��ن الوج��ه الكريه،الذي 
زاده ال�شمت والفم املفتوح ب�شاعة، واأ�شاف ال�شوت 
امللح��اح لطن��ني الذباب خ��ويف وهلع��ي، تاأكدت اأن 
ه��ذا اخل��راب يف وجهه مل يك��ن قناع��ًا اأو وهمًا، ومل 
اأج��د يف ج�شدي قوة متنع انهياري الكامل و�شقوطي 
ق��رب ج�شد ال�شبح، مما دفعني للرتاجع ال�رسيع، درت 
ح��ول الق��ارب واجتهت مبا�رسة نح��و الزقاق مزيحا 
ع��ن �ش��دري امل�شهد املرعب الذي م��ررت به ب�رسعة 

خرافية( 
اإخ��رتق الطري��ق املخت���رسة املوؤدي��ة اإىل بيتهم، مل 
ينتب��ه اإىل بيت فاروق امل���رسع ومل ينتبه كما اعتاد 
دائم��ا اإىل ب�شطة اأم �شاك��ر واإىل �شهقتها وهي تراقب 

م�شهد الطفلني الراك�شني يف الأزقة و�شط الظهرية،مر 
ال�شغ��ري احلايف اأول يرك�س ب�رسع��ة كاأن هناك من 
يطارده، وبعدها مر �شقيقه الكبري وهو يرك�س بذات 
ال�رسعة، مل تفهم لكنها اكتفت ب�شهقة الده�شة التي مل 
ي�شمعها اأحد �شواها. مل مي�س وقت طويل حتى و�شل 
البيت، كان يرجتف من اأعاله اإىل اأ�شفله، وكاد يهوى 
على الأر�س  ورغب يف اأن يطلق �رسخة، لكن ده�شته 
وه��و يرى ال�شغري يقف بالقرب من البوابة الرئي�شية 
للبيت وهو يراقب ال�شيء الأ�شود امللقى على الر�س، 
منعته من اإطالق �رسخته، اإقرتب من ال�شغري واأم�شك 
يدي��ه مقربا ج�ش��ده منه لي�شمه، راأى دم��اء متيب�شة 
عل��ى قمي�ش��ه.. مل يتكلما، كانا يرجتف��ان مرعوبني 
وانهمكا يف ب��كاء انطلق من فميهما ال�شغريين، ومل 
يج��روؤ اأن ي�شاأل ال�شغ��ري عن م�شدر ال��دم الذي راآه..
كان يبك��ي فق��ط وهو يراق��ب ال�شك��ني ذات املقب�س 
الأ�ش��ود وهي قريبة من الب��اب..  كانت اأمهما تراقب 
الطفل��ني املتعانق��ني، وكم متنت يف تل��ك اللحظة اأن 
ليع��ود زوجه��ا ويقط��ع عليهم��ا انفعالتهم��ا التي 
ا�شتغرب��ت منه��ا واكتف��ت بال�شمت وه��ي تراقبهما، 
وقع��ت عين��اه عل��ى الوجه الهل��ع لأم��ه.. مل يبح لها 
مب�شهد جث��ة ال�شبح املغمورة قلي��ال يف الرمل الندي 
لل�شاطىء املقف��ر، ومل يحدثها عن ال�شكني التي راآها 
يف مكان��ني، راآه��ا اأوًل مغرو�شة يف بطن اجل�شد على 
ال�شاط��ىء وراآها ملقاة قرب الب��اب يف املكان الذي 
قذفه��ا ناحية ال�شغ��ري حينما ه��رب يف اأول النهار، 
وكم متنى يف تلك اللحظة اأن يقرتب اأكرث من ال�شكني 
ليتاأك��د مما يراه على ن�شله��ا الأبي�س هل هي دماء 

ال�شبح اأم �شيء اآخر! 

ص
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ق
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ل اأع��رف ما الذي ح�ش��ل يف مدينتي بعد اأن �رسبها 
زلزال يقني اأعمى ودارت بجنون حول نف�شها بعد اأن 
اختلت بو�شلة الر�شد فمن كان يرنو نحو ال�شمال ارتد 
ك�شريا نحو اجلنوب وال�شم�س توهمت الغروب �رسوقا 
وانتظ��رت احت�شاره��ا يف فرا���س ن�شيان��ه، النا���س 
نزع��ت جلوده��ا الذئبي��ة املتغ�شنة اخل�شن��ة وانبتت 
�شوف احلمالن الوديعة الناعمة واملالمح ا�شطبغت 
بخطوط داكنة،حلى كثة وو�شوم يف اجلباه،وما حتت 

الب���رسة ل ت��رى اأوعي��ة دم قاني��ة بل كدم��ا غامقة، 
ودوائ��ر �شود يف الوجوه من يراه��ا ي�شعر باأن اأ�شياء 
نفي�ش��ة قد تف�شخت يف الداخل واأ�شالءها تطفو رمادا 
طاعنا باملوت على ال�شحن وعتمة �شحيقة كالثقوب 
الكونية يف حدق��ات العيون جتذبك يف اأغوار متاهة 
ل نهائية..حقا اأن الوجه مراآة النف�س،الن�شارة تعني 
ذراعني مفتوح��ني ل�شتقبال احلي��اة والتجهم يعلن 
غلق نوافذ الروح والوق��وف بر�شا يف نقطة الالاأين، 

ســــــلم حربـــــــة

جـــّرة قـــــلم
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هذا الأم��ر مل اأكن اأ�شعر به لوحدي بل �شاطرتني اإياه 
خطيبت��ي �شمر وه��ي غالبا ما تتفح���س الوجوه يف 
�شوق املدينة يف جولتن��ا اليومية ونحن نحاول اأن 
جنمع،باملال النزر الذي منلك،بع�شا من عيدان ع�س 
الزوجية.. مل يبق يل اإل اأن اأرمم �شقفا اأطرد به وحدتي 
اأ�شتظ��ل ب��ه م��ع �شمر بع��د اأن هجرين اع��ز اأ�شدقائي 
قريبي موف��ق وتركني غارقا حما���رسا بوح�شة هذا 
الزم��ن العبو�س واأنياب��ه العط�شى..حتى هذه اللحظة 
واأن��ا غ��ري م�شدق اأحق��ا اأن جلد الكرام��ة �شهل النزع 
له��ذه الدرج��ة وا�شتع��ارة ذكاء احلرب��اء ومراوغتها 
ممك��ن ول يحت��اج اإل اإىل ج��راأة منافق..؟ م��ا اأق�شى 
اأن تعي���س غريبا ب��ني اأهلك تبّح��ر يف وجوه اخوانك 
واأهل��ك واأبناء مدينتك فال تعرف اأحدا، اأين اخللل،يف 
العي��ون اأم اأن الواق��ع مل��ون ب���رسوب م��ن اخلي��ال 
والأوهام وحزم الظنون.. مدينتي جّنة من جنان اهلل 
يحفه��ا نهران ي�شقيان اآخر ع�شبة يف اأر�شها الطينية 
الرخوة، تعاقب على حكم مدينتي امللوك والأباطرة، 
املدني��ون والع�شكريون،الرحماء والق�شاة، الوطنيون 
والعم��الء، تاري��خ مدينت��ي مبجلداته العدي��دة التي 
كتب��ت من��ذ اآلف م��ن ال�شن��ني �شجل حاف��ل بالعنف 
والدم والقتل على الفكرة والهوية، يكفي املوت عذرا 
اأن��ك جتهر بح��ب مدينتك لتفارق حي��اة مفطوما من 
اأية ل��ذة من مباهجه��ا العديدة املقموع��ة، ال�شيا�شة 
الداع��رة تتقلب يف مدينتي بني الح�شان كما تتبدل 
القم�ش��ان عل��ى الأب��دان،ويف كل ع��ام اأو نف��ر قليل 
م��ن الأع��وام والتي تغلي، عل��ى ال��دوام، على مرجل 
التاآم��ر والد�شي�ش��ة والنتق��ام يطالع��ك حاكم جديد، 
كاريزم��اه تت�شكل حروفها م��ن ِك�رس �شظايا الذل يف 

عيون الرعية،يخط نقطة �رسوعه مب�شح كل اأثر ن�شبه 
احلاكم القدمي،ميزق رايته املرفوعة على بناية ديوان 
احلكم ومينع النا���س، مبر�شوم نافذ، اإرتداء لون راية 
احلاك��م القدمي..كان من�ش��ور احلاكم ال�شابق قد رفع 
اللون الأ�شفر لونا لراية �شاريته على ديوان مملكته، 
النا���س تع��رب عن ولئه��ا للحاكم ب��اأن ي�شبح اللون 
الذي يخت��اره طاغيا يف عمائ��م الروؤو�س واملالب�س 
وواجه��ات البيوت وال�شح��ن املدعوكة باجلوع وفقر 
ال��دم، حت��ى كالم النا���س كان��ت حروف��ه وخم��ارج 
الفاظه ت�ش��م فيها نربة احلاكم وب�ش��اق حديثه واإن 
كان بل�ش��ان معق��وف وه��و ينذر بامل��وت والفجيعة 
وم��ا اأن ت�شه��ر يف جدلك لونا اآخ��ر اأمام امل�شبوغني 
عهرا بفر�شاة احلاك��م واحتقاره حتى تذهب برقبتك 
طائع��ا اإىل مق�شل��ة امل��وت وق��د ت��رباأ من��ك اأبناوؤك 
وع�شريتك،خاليا ج�شدك وحت��ى ل�شانك الذي طليته، 
رغما عنه، بل��ون م�شاك�س مغاير..ما ن��راه اليوم مع 
احلاكم اجلديد حميد يفوق كل الو�شف والتوقع، فمنذ 
الي��وم الأول جللو�شه على عر�س املدينة، وقد ن�شبته 
ق��وى غا�شم��ة خارجي��ة لها فين��ا نواي��ا معتقة تنز 
خبث��ا وماآرب �شود م�شنودة باأم��وال احلاقدين علينا 
م��ن املدن املجاورة ملدينتن��ا، كانت املدينة ترتقب 
ل��ون الراية الت��ي �شريفعها حميد عل��ى �شارية بناية 
حكمه..تاأخر رفع الراية على ال�شارية اأياما عدة، كنا 
نلم��ح حمي��دا مهموم��ا يف رواحه وجميئ��ه من بيت 
رافع، ن�ّشاب املدينة،وزجاج �شيارته القامت يزيد من 
دكنة مالمح وجهه الغارقة بالأ�شئلة الثقيلة وال�شعر 
الكثيف،ابت��داأت ال�شك��وك تط��ن يف عقولن��ا ع��ن �رس 
العالقة ب��ني حاكمنا اجلديد ورافع الن�شاب،امل�شهور 
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بينن��ا بالتلفي��ق وال�شحك عل��ى الذق��ون واملتاجرة 
الرخي�ش��ة يف الأ�ش��ول والأن�شاب،ومل��اذا مل ترتفع 
الراي��ة على البناي��ة اإىل الآن ومل يجهر حميد باللون 
ال��ذي اخت��اره..؟ مل مي���س �شه��ر اإل وال�شارية عالية 
تطع��ن كر�س ال�شم��اء املتهدل وت�شي��ف اأطوال اأمتار 
عدي��دة اإىل ديوان احلاكم وبناي��ات الدوائر الر�شمية 
الق�ش��رية القدمية واملهدمة يراها م��ن يزور املدينة 
من الجتاهات الأربع��ة، الراية زرقاء مطرزة بهالل 
وجنم��ة خما�شية ف�شيني،جتمهر اأبن��اء املدينة قرب 
بناية احلاك��م ي�شف��ع وجوههم ال�شاحب��ة بالده�شة 
واحل��رية مت��ّوج وتثن��ي الراي��ة اخلفاق��ة، كغجري��ة 
مراهق��ة مل تتق��ن فن��ون الرق�س، وه��ي تتمرغ زهوا 
ودلل بني اأح�شان ن�شائ��م �شباحية خفيفة باردة..

اإلتفُتاإىل موفق الواقف بقربي..
_ األي�ش��ت ه��ذه الراي��ة نف�شه��ا تع��ود ل�شيخن��ا ق�شيم 

املبارك موؤ�ش�س مدينتنا قبل اأكرث من األف عام..؟
اأجاب موفق بجدية..

_ نعم اإنها راية �شيخنا ق�شيم املبارك..حميد حاكمنا 
اجلديد اأثبت اأنه احد اأحفاد ال�شيخ ق�شيم..

تفر�ش��ت يف وجه موفق لعّلي اأملح خيطا لل�شخرية اأو 
التهكم اأو كذبة ني�شانية رغم اأن �شهر ني�شان فارقتنا 

اأكاذيبه منذ اأكرث من �شهر..
_ ولك��ن ال�شي��خ ق�شيم املب��ارك لي�س لدي��ه اأبناء ول 

اأحفاد وهذا مذكور يف وثيقته التي تركها لنا..
دون اأن يلتفت اإيل اأجاب موفق بعدم ارتياح..

_ راف��ع الن�شاب يق��ول اإن لل�شيخ ق�شيم املبارك اأبناء 
واأحفادا، اأعداوؤه حاولوا قطع ن�شله كي ُتن�شى �شريته 
العط��رة، لق��د زود رافع الن�شاب حمي��دا بورقة قدمية 

مل ته��راأ توؤك��د رابطة ال��دم بني حمي��د وال�شيخ ق�شيم 
املب��ارك، �شتظهر اإىل العلن �شج��رة ن�شب ال�شيخ على 
جل��د غزال قدمي موق��ع وخمتوم بال�شه��ود والوثائق 
وحميد اآخر اأوراقها اخل�رساء اليانعة،هذا ما �شمعناه 

من رافع ويحلف عليه باأغلظ الأميان.. 
علقت بتلعثم ول�شاين الياب�س يلت�شق بني حرف كالم 

واآخر يف �شقف فمي..
به اأعداوؤنا  _ املدين��ة تعرف اأن حميدا ل ن�شب له،ن�شّ
بع��د اأن اأطاحوا مبن�شور الأ�شفر ك��ي ينتقم منا، اأنا 
واأن��ت نعرف كيف عا�س منبوذا بيننا حتى اأن كالما 

كثريا يالك عن �شمعة اأمه..
رفع موفق ي��ده قاطعا حديثي والمتعا�س باٍد على 

ق�شمات وجهه..
_ اأرج��وك ل تتكلم ب�شوء عن �شيدنا حميد، اإنه طاهر 
ولن اأ�شمح باأي حديث ينال منه، الأ�شالء الناجحون 

دائما اأهداف لالأحجار القذرة..
رمقن��ي موفق بنظ��رة غا�شبة م��ا زال ن�شلها تنزف 
ل��ه اأح�شائ��ي، اإن�ش��ل ب��ني املتجمهري��ن و�ش��اع يف 
زح��ام الأي��ادي وه�شتريي��ا الأ�شوات الت��ي ارتفعت 
حني اأطل حميد من مق�شورة بناية احلكم وهو يلوح 
بي��ده للجماهري التي لو امتلك��ت اأجنحة لطارت اإليه 
و�شمته اإىل �شدورها واأ�شبعته قبال.. كان حميد يلف 
راأ�شه بعمام��ة زرقاء، حليته طويل��ة م�شذبة والوقار 
املزي��ف يخط��ط تقاطي��ع وجه��ه كال��ذي يظهر على 
وجوه من تعتق الرياء والدجل داخلهم فهم مهرة يف 
تقم���س الأدوار وبراعة التمثيل، على الرغم من اأن ل 
اأح��د يف املدينة راأى حميدا يف زمن من�شور الأ�شفر 
يوؤم جامعا اأو م�شجدا لي�شلي فيه ولفافة راأ�شه كانت 
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�شف��راء ومن اجلاهرين بال��ولء اإىل من�شور الأ�شفر 
واملنتم��ني بفخ��ر اإىل �شجرة ن�شب��ه املرتقةاأغ�شانها 
م��ن من�شيي الأق��وام الغريب��ة املهاج��رة التي حطت 
يف مدينتن��ا، حميد ي��رتمن وب�شوت ع��ال بخطابات 
من�شور واأقواله املاأثورة وهو، براأيه، خامت الفال�شفة 
ورحم الفل�شفة اأ�شيب، من بعده، بالعقم الأبدي..كان 
يق��ول اإن من�شورا حكي��م كالنبياء واأ�شم��اءه ت�شعة 
وت�شعون يحفظها عن طيب خاطر، اإل اأنه اليوم بو�شم 
غام��ق ختم جبين��ه لي�س م��ن اأثر �شج��ود ولكنه،وقد 
ف�شح��ه مقرب منه هرب من بط�ش��ه، فعل نار كاوية 
حلج��ر جمم��ر اأو ثمرة باذجن��ان م�شوي��ة موؤخرتها.. 
كان حمي��د الأزرق يبدو بهي��اأة ال�شيخ ق�شيم املبارك 
ال��ذي �شورته الكت��ب ور�شمته الأذه��ان حتى اأن يدا 
فني��ة ماه��رة باملكي��اج قارب��ت بين��ه وب��ني ق�شيم 
ون��رثت على وجهه غبار اأزمان �شحيقة، يبدو للناظر 
وكاأن ق�شيما قد جت�شد بلحمه ودمه وهذا لي�س بغريب 
ول م�شتحي��ل احل��دوث يف زمنن��ا، زم��ن العجائ��ب 
والعل��م امل�شتحيل..اجلماهري هتف��ت باأعلى اأ�شواتها 
فاأط��ار �شداها احلمائ��م الفتية،م��ن اأع�شا�س النخيل 
يف اأط��راف املدينة، والتي مل يكتم��ل ري�س اأجنحتها 
ومل تت��درب على الطريان ف�ش��وت النفاق اعلى ترددا 
موجيا من �شوت احلقيق��ة واأنفذ يف الآذان ال�شماء، 
مل اأ�ش��دق م��ا �شمعت��ه م��ن هت��اف م��دو انتفخت له 
الأوداج وم��ا ارت�ش��م عل��ى وج��وه احلا�رسي��ن م��ن 
تعابري م�شوهة مغالية، حينها يئ�شت من احلال الذي 
و�شلت مدينتن��ا اإليه، املدن نا���س وتاريخ وحجارة 
اإن خّرب العقل وتو�شخت الأخالق بالدناءة فال قيمة 
بعد للحج��ارة والتاريخ يبقى يف موقف زور يحتاج 

اإىل براه��ني ومراجعات لإثبات �شدقه.. اإن�شللت لئذا 
بعج��زي اإذ ل �شبي��ل للعث��ور عل��ى موف��ق يف ث��ورة 
ب��ركان الرعاع هذه، اإبتعدت يق��ودين التفكري الأ�شم 
حد كّلت قدم��اي واآخر ما غر�س يف ذاكرتي ابت�شامة 
زرقاء ذاوية مر�شومة يف حميا حميد احلاكم الذي مل 
يخط��ر بباله يوما، حتى يف اأح��الم يقظته، اأن يكون 
اأبناء مدينته ب��ال ذاكرة اأو ب�شرية وتغ�شي اأب�شارهم 
حجب من اخل��دع وق�رس النظر..يف طريق العودة اإىل 
البي��ت �شاهدت طاب��ورا طويال يقف اأم��ام بيت رافع 
الن�ش��اب وه��م يحملون اأحالما طري��ة واأوراقا عتيقة 
ور�ش��وم اأ�شج��ار اأن�شاب طويلة فارع��ة تدلت ثمارها 
اأ�شم��اء اأبنائهم عازمني على مقاي�شة الاللون جللود 
ع�شائره��م بالغ��ايل والنفي�س ونحر م��ا يخزنون من 
العمل��ة الأجنبية اخل���رساء على دك��ة الن�شب الأزرق 
اجلدي��د، تل��ف روؤو�شه��م عمائ��م زرق، تت��دىل عل��ى 
اأكتافه��م ي�شاميغ مط��رزة باحلري��ر الأخ�رس املزرق 
النا�شع،يطيل��ون اللح��ى ويرّكب��ون مالم��ح هجينة 
للتقوى ويرددون كالما خفيا هام�شا من يطيل النظر 
اإليه��م يخامره ال�ش��ك باأنهم ي��رددون برتابة مقاطع 
اآي��ات مثلومة حفظوها بالكراه كمن يدخل امتحانا 
اإجباريا دون رغبة اأو حت�شري وعيونهم تنطق اأحقادا 
وكراهية وهم يالحقون الن�شاء املطعونات بنظراتهم 
اخلليع��ة احلارق��ة واملت�رسبالت بالأح��زان وال�شواد، 
اإنهن �شبب اللعنة والبلوى كما يقولون،الهاربات اإىل 

بيوت اأ�شد حلكة وظلمة من ع�رسة عقولهم..
يف اأح��د نهارات ال�شيف القائ��ظ ودرجة احلرارة يف 
الظ��ل تتخط��ى اخلم�ش��ني مئوي��ة والنف���س منقب�شة 
تغلي..طرقت باب بيت خطيبت��ي، �شمر جتمد وجهها 
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وهي ترنو اإيل فاحتة �شلفة الباب..
_ ها �شليم،مابك..؟

غرف��ة  اإىل  وم�شي��ت  طريق��ي  ع��ن  اأزحته��ا 
واأنفا�ش��ي  طويل��ة  كنب��ة  عل��ى  ال�شتقبال،اإرمتي��ت 
تتالح��ق ل تق��وى رئت��اي عل��ى جمع اله��واء لزفره، 
كان��ت الغرفة ظليل��ة رطبة يتخرث فيه��ا بع�س الربد 
م��ن دفقات ن�شائم زفرها جه��از التربيد املعلق على 
احلائط،تر�شب��ت عل��ى طق��م القنف��ات وعل��ى اأر�شية 

الغرفة وتعلق��ت باأهداب اله��واء الثقيل..جل�شت �شمر 
اإىل جانبي والقلق يرت�شم ارجتافا على �شفتيها..

_ مل تخربين ما بك..هل ح�شل لك مكروه يف عملك..؟
تبادلنا نظ��رة طويلة..�شكون الغرف��ة الرطبة التي مل 
تطعنها خناجر ال�شم�س قد نفذ اإىل مفا�شلي فارتخت 
له الأع�شاب املت�شلبة،احلر و�شالحه ال�شم�س الفتاكة 
تنهم��ر ن�شالها عمودية عل��ى البيوت وروؤو�س الب�رس 
الهارب��ة �ش��وب اجلدران وم��ا ي�شح منه��ا من ظالل 
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وغ��رف البيوت م��الذا للهاربني ببوؤ�شه��م من هجري 
حي��اة وم��ن اأمل يطالعه��م م��ن كل اجلهات،الكهرباء 
�ش��الح املواطن بطلق��ات خلب ل ت�شي��ب يهرب عند 
ا�شتداد املواجهة م��ا يجعل املواطن اأعزل يرفع راية 
العج��ز وال�شت�شالم..�شحبُت نف�شا عميق��ا، �شعرت اأن 
ج�ش��دي اأ�شب��ح اأكرث اتزان��ا واأم�ش��ك بتالبيب روحي 

خوفا عليها من مغادرة اجل�شد..
_ �شم��ر احزمي حقائبك، مل يع��د لنا يف هذه املدينة 

مكان..�شنت��زوج يف اأية بقعة يف اأر���س اهلل الوا�شعة 
لكن لي�س يف مدينتنا هذه..

اأجابت با�شتغراب..
_ �شليم، ما الذي ح�شل...؟

مل اأق��و على حب�س دموع انهمرت م��ن عيني.. اأ�شحت 
بوجهي جانب��ا كي ل اأبدو اأمامه��ا �شعيفا، وا�شلت 

حديثي واأنا اأع�س على نواجذي..
_ ل اأ�شتطيع حتمل هذه املهازل..

اإلتفتاإليها رغم اأن الدموع ت�شجعت اأكرث على اجلريان 
والرق�س بخبث على خدودي الذاوية..

_ ت�شوري اأن معظم اأبناء مدينتنا يّدعون الآن باأنهم 
اأحف��اد ال�شيخ ق�شيم املب��ارك، حتى قريبي موفق هو 
الي��وم يع�شب راأ�شه بعمام��ة زرقاء ويدعي باأنه اأحد 
اأحف��اد ال�شيخ علما باأن اأجدادن��ا قد تاآمروا تاريخيا 
عل��ى ال�شي��خ وت�شبب��وا بحزن��ه الدائم وموت��ه املبكر 

وكتب التاريخ ت�شهد على ذلك..
زفرت �شمر بحرقة..تكلمْت وهي �شاردة البال..

_ ليك��ن، ه��ذا الأمر ل يهمنا، لينت�ش��ب موفق اإىل من 
ي�شاء..

_ كي��ف ل يهمن��ا..؟ ال��كل يدع��ي القرب��ى واب��ن عم 
احلاك��م حميد الأزرق، حت��ى يعيثوا ف�ش��ادا اأكرث يف 
املدينة، ه��وؤلء خرب��وا حا�رسها و�شوه��وا ج�شدها 
و�رسقوا اأموالها وج�شوا اأنفا�س النا�س وعدوا حروف 
كالمه��م بحجة اأنه��م م�شوؤولون ع��ن املدينة كونهم 
اأحفاد موؤ�ش�شها ال�شيخ ق�شيم املبارك ينق�شون �شوره 
على مالب�شهم فوق منابت قلوبهم، لقد عاتبت موفقا 
عل��ى فعلته هذه، ق��ال يل �شحيح نح��ن اأقرباء ومن 
ع�ش��رية واحدة لك��ن فرع عائلته يف �شج��رة الع�شرية 

ص
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يرج��ع يف النهاي��ة اإىل ال�شي��خ ق�شي��م املب��ارك.. اأي 
جنون هذا..؟ 

اأرادت �شم��ر اأن تطيب خاطري لكن كالمها اعرت�شته 
دموع��ي املدرارة وته��دج �شوتي م��ن نحيب يتك�رس 
ب��ني �شلوعي..و�شعت يدها عل��ى كتفي لكني رفعت 
يده��ا بق��وة وح�شن��ت راأ�ش��ي بذراع��ي املتكئة على 
حاف��ة الكنبة العري�ش��ة واأجه�شت بب��كاء مر..�شعرت 
م��ن وق��ع قدميه��ا وخف��وت �شوته��ا اأنه��ا اأ�شبحت 
خ��ارج الغرفة وتنهداتها �رسبته��ا زوايا ومنعطفات 
البيت القدمي.. كم موؤمل اأن ت�شمع �شدى بكائك تردده 
جدران الغرفة كاأنها يد تربت على كتفيك تدعوك اإىل 
الهدوء وال�شرب،بكاء ي�شاطرك الوحدة ويحقنك جرعة 
عزم على اأن هذا البوؤ�س عقاب جماعي لن ي�شتمر اإىل 
الأب��د..ل اأعل��م هل درجُت يف جادة الن��وم اأم ما زلت 
اأ�ش��ارع اأمل الروح واأنا اأرفرف يف عامل ف�شيح �شفيف 
ي�شج بالنور والبهجة حينه��ا اأح�ش�شت اأن يدا غريبة 
حطت على كتفي، رفعت را�ش��ي واأنا اأجاهد لتنظيف 
عيني من الدمع الراكد بفتحهما وغلقهما عدة مرات، 
مل اأ�ش��دق م��ا راأت��ه عين��اي حت��ى اأين انح���رست يف 
زاوي��ة الكنبة واأ�شالعي اأطبقت بقوة على قلبي الذي 
�ش��ارف على النفجار و�شعرت باأن روحي اأنبتت لها 
اأجنح��ة خفي��ة وعلى و�ش��ك الطريان..لتخف، هذا ما 
نطق��ه ال�شيخ اجللي��ل ب�شوته الع��ذب الرخيم وعمته 
الزرق��اء وحليت��ه الف�شي��ة ووجه��ه القم��ري وعينيه 

اللتني تبوحان بكل �شيء..
_ األ�شت ال�شيخ ق�شيم املبارك..؟

ه��ز راأ�ش��ه بلطف،كنت عل��ى يقني من جواب��ه ومثله 
انطبع��ت �شورت��ه وكلمات��ه وحكم��ه وبركات��ه يف 

جين��ات ذاكرة اأبناء مدينته ينقله��ا الأفراد ب�شمات 
وخ�شالوحكايا..طف��ْت ابت�شامة ر�شينة على وجهه 
النوراين، نه���س ال�شيخ وهو مي�ش��ك بذراعي..وبنربة 

�شافية كاأن روحا اأبدية تتكلم قال..
_ تعال معي لأرى حال مدينتي..

نه�شت،نطقت بتلعثم..
_ لكني اأخاف عليك منهم.. اأحفادك يبيعون وي�شرتون 

بك، ظهورك ي�شقط اأقنعة الزيف عن وجوههم..
اأطل��ق �شحك��ة ناعمة و�شلني منها نغ��م عذب �شمد 

روحي الالئبة..وب�شخرية:
_ اأحفادي.. اأ�شبح يل اأحفاد..املنافقون �رس يتنا�شل 

عرب الع�شور..
�شم��ت و�شحابة من اجلزع حط��ت على وجهه لربهة 
لكن �رسعان ما انق�شعت،�شحبني خارجا من الغرفة..
كان��ت املدين��ة يف ح��ال ل ي���رس م��ا ي�شخ���س فيها 
كاأن��ه  بقاي��ا انفج��ار ذري مدم��ر، الفو�شى ت�رسب 
اأطنابها، البنايات مهدمة، ال�شوارع حفرتها �شيارات 
الأحف��اد الفاره��ة وجنبه��م ع�شيقاته��م، اإطاللتهم 
الوقح��ة تن�ش��ح �ش��ذوذا وعافي��ة، تفا�شي��ل وج��وه 
الرجال والن�ش��اء، امل�شغول��ة يف �شالونات التجميل 
بعناية فائقة،تزيل الفوارق وتعك�س اغراءات جن�شية 
متقاربة،تقاط��ع الطرقات �شكنه��ا املت�شولون رجال 
ون�شاء واأطفال مبالب�شهم املمزقة ووجوههم الو�شخة 
واأياديه��م الق��ذرة وه��ي ت�شتج��دي الع��ون والعطف 
من اأولي��اء النعمة اجلدد، طواب��ري ال�شباب يفرت�شون 
الأر�شفة وذباب البطالة يه�شونه من على وجوههم، 
كانوا ينظرون اإىل ال�شيخ بعيون جامدة،ينه�شون،بال 
وعي،غري م�شدق��ني ما يرونه وقد ت�شم��رت اأقدامهم 
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اإىل الر���س كاأنهم متاثيل حجري��ة.. اأكوام النفايات 
كناطحات ال�شحاب عالمات املدينة الفارقة..

_ دعن��ا نذه��ب اإىل ال�شاحة الكبرية فهن��اك و�شعت 
حج��ر اأ�شا���س ه��ذه املدينة..ه��ل م��ا زال��ت ال�شاحة 

قائمة..؟
ه��ززت راأ�شي بالإيجاب،مل اأ�شتطع النطق فحتى هذه 
اللحظ��ة مل اأكن اأ�شدق باأين اأم�شي جنبا اإىل جنب مع 
ال�شيخ ق�شيم املبارك، �شبقني ال�شيخ بخطوات عجلى 
يف �شارع املدينة الرئي�شي، جمعت كل قواي كي اأحلق 
به..مَلَحنا موفق وهو يق��ود �شيارته احلديثة وعيناه 
مل ت�شقط��ا عن ال�شيخ حتى وهو يجتازنا،اإلتواء راأ�شه 
وا�شتدارة ج�ش��ده العنيفة ت�شببا بح��ك جلد الر�شيف 
باأظاف��ر اإط��اري �شيارت��ه العري�ش��ني، اجلمي��ع كان 
ينظ��ر اإىل املبارك والعيون جاحظ��ة والأفواه ن�شف 

مفتوحة من الده�شة..
قب��ل اأن ن�ش��ل اإىل منت�ش��ف ال�شاح��ة �شع��رت ب��اأن 
�شوت��ا غليظ��ا يت�شخ��م وراءن��ا، همهم��ات و�رساخ 
وجمل مبتورة وكلمات نابي��ة و�شتائم، عند ال�شاحة 
الكب��رية توقفنا..اإلتفتنااأن��ا وال�شي��خ اإىل الوراء، كان 
جمه��ور غفري كاأن��ه يافط��ة عري�شة زرق��اء، عمائم 
قلق��ة وي�شامي��غ زرق تدل��ت م��ن الأكت��اف تخط��ط 

عف��ن  م��ن  زرق  واأل�شن��ة  الغا�ش��ب  اأقدامه��م  وق��ع 
وال�شكاك��ني  البن��ادق  قدمي،يحمل��ون  متخ��رث  كالم 
والع�شي واله��راوات والأحجار، يتطاي��ر من الأفواه 
الزب��د والكالم الب��ذيء والتهدي��د والوعي��د يتقدمهم 
حمي��د احلاك��م وقريب��ي موف��ق واآلف م��ن الب���رس 
يقودهم،كالقطي��ع، �ش��وط انفعال ن��اري ينطبع على 

الوجوه مي�شخها، حتجب عنا الآفاق.. 
بق��ر م�شامع��ي ���رساخ موف��ق احل��اد وعين��اه كتلتا 
له��ب، ل تف�شد حياتنا يا �شيخ ق�شيم،الويل ملن يف�شد 
علين��ا ملذاتن��ا ومغامننا..اإرج��ع من حي��ث اأتيت يا 
�شيخ..كان��وا يتقدم��ون اإلينا وال���رسر الأحمر يتطاير 
م��ن عيونهم، كان��وا على م�شافة �ش��وت منا، تقدموا 
خط��وة وتراجعن��ا، بذعر، خط��وة، كل م��ا �شعرت به 
اأن ق��وة اقتلعتني م��ن اأر�س ال�شاحة،بلم��ح الب�رس.. 
اأجل�س الآن يف مقعدي على الكنبة العري�شة يف بيت 
خطيبت��ي �شم��ر، الدموع جام��دة يف عيني،الأ�شوات 
املرع��دة اله��ادرة تت�شاعد يف اخل��ارج وتقرتب من 
البي��ت اأميز م��ن بينها �ش��وت موفق، اأرن��و اإىل باب 
الغرف��ة املغل��ق بوجل وخوف،م��ا زل��ت اأتن�شق عطر 
ال�شي��خ ق�شي��م املبارك الزك��ي، مي�الأ روح��ي ويخّدر 

كافة حوا�شي..                    
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األجيال الشعرية.. جدل أبدي؟!

ثمة مفارقة يتوافر عليها هذا العدد "18"، من جملة )الأديب العراقي(، 
تكم��ن يف التناظر والت�شابه ب��ني الندوة اجلديدة الت��ي تتو�شط متنه، 
ومو�شوعته��ا عن غياب التجييل بعد الع��ام 2003، وبني مراجعتنا 
ه��ذه لندوة عددها ال�شابق )17(. يعود �شب��ب ذلك اإىل اأن احلديث عن 
"اجليلّية" يف ال�شعر، ح�رساً هنا، �شينطلق من مناطق خالف حمتدم 
كان ق��د ن�شاأ يف مدونتنا النقدية وطروح��ات �شعرائنا– العراقيني - 
من��ذ نهاي��ة الثمانينيات اإىل يومنا ه��ذا. هكذا �شينح���رس جدل اأبدي 
عن"الأجي��ال ال�شعرية":قدرتها على ال�شمود اأمام �شيٍل من روؤى نقاد 

واآراء �شعراء مفاُده عدم الت�شليم لهذا امل�شطلح ابتداًء.
كانت ندوة عددنا املا�شي، للتذكري، قد ا�شرتك فيها ال�شعراء: خالد علي 
م�شطفى، عبدالزهرة زكي، عالوي كاظم ك�شي�س، عارف ال�شاعدي. لقد 
قدم��وا فيها ع�ش��ارة ما يحملونه من معرف��ة يف"الأجيال ال�شعرية": 
ماله��ا وما عليها.هن��ا.. يف العدداحلا�رس،من جملتنا، ن�شتكتب ثالثة 
معنيني ب�"الأجيال ال�شعرية ب��ني الرف�س والقبول": �شاعراً وناقدْين. 
نطم��ع منهم، ثالثته��م، اأن يقّدموا لقرائنااأكرب مق��دار، ممكن لهم، مما 

ي�شيء م�شاحة وا�شعة من هذه املو�شوعة الأثرية.

علي سعدون
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اإن احلديث عن "الأجيال ال�شعرية" يذهب باجتاهني، 
خا���س  والث��اين  ككل،  النق��د  ويخ���س  ع��ام  الأول 
ويتعّل��ق بالتق�شي��م الع���رسي املع��روف، ال�شتينيات 

وال�شبعينيات...
م��ا يخ���س النق��د ككل، تواجهنا حال��ة عربية عامة 
وه��ي �شمة �ش��ارت معروف��ة ول خالف فيه��ا، لكن 
الخت��الف ياأت��ي م��ن احلدة ت��ارة وم��ن البحث عن 
الأ�شب��اب ت��ارة اأخ��رى، هذه احلالة ه��ي التي تعرف 
ب��)تخل��ف النق��د العرب��ي( ع��ن حركة الب��داع �شعرا 
ون��رثا وفنون��ا ت�شكيلي��ة عل��ى ح��د �ش��واء، املراق��ب 
للحرك��ة الأدبي��ة/ ال�شعرية بالأخ���س – وهي مادة 
املقال، يرى بو�شوح اأن الأ�شماء ال�شعرية منذ الرواد 
واإىل يومن��ا ظل��ت ه��ي الالمع��ة وه��ي الت��ي تهيمن 
على امل�شهد ال�شع��ري يف �شورة ت�شبه العربة جترها 

اخلي��ول، تك��ون فيه��ا اخليول ه��ي ال�شع��ر والبداع، 
والعربة هي النقد والبحث والتحليل...اإلخ.

يف الواق��ع هذه ال�شورة ل توج��د يف اأوربا، حيث اأن 
اأ�شم��اء املفكرين والنّق��اد الكبار ه��م الذين يقودون 
عربة البداع ال�شعري عندما نرى اأن هيدجر هو الذي 
قدم هول��درن واأن رولن بارت هو الذي و�شع اأ�ش�س 
الروؤية ال�شعرية والن�س ب�شكل عام وكذلك تودوروف 
ومي�شيل فوكو يف )الكلمات والأ�شياء( وقبلهم نيت�شه 

يف كل ن�شو�شه..
بالطب��ع، يعود ال�شب��ب اإىل اأن النق��د الأوربي، مرتبط 
باحلرك��ة الفكري��ة والفل�شفية، وه��ذه الأخرية تعاين 
م��ن حدود �شيق��ة، وح�شار ديني فك��ري حّولها اإىل 
حال��ة هالمية غري ق��ادرة على البح��ث املطلق الذي 
يجب اأن يتحرك فيه الفكر، وكلنا يعرف اأن امل�شّلمات 

عن النقد والعد العشري

ميــــر
أ
شــــوقي عبداال
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املذهبية والدينية بكل اجتاهاتها، هي التي 
ت�ش��كل �شقفا واطئ��ا ج��دا لل�ش��وؤال الفل�شفي 
والفك��ري، وم��ن هن��ا، ف��اإن غي��اب النق��د 
احلقيق��ي مرتبط بغي��اب املفكر والفيل�شوف 

يف ثقافتنا..
حم�ش��ورة  ولي�ش��ت  عام��ة  امل�شكل��ة  واإذْن 
بالنقد ب�شفته نوعا اأدبي��ا متاأخرا، اإمنا هو 
اأحد مالمح غياب ال�شوؤال الفل�شفي املح�س، 
وه��ي النتيج��ة املبا���رسة التي تظه��ر على 
�شط��ح احلياة الفكرية والبحثية فيما يخ�س 
جمي��ع اأ�ش��كال البداع، له��ذا انح�رس العمل 
النقدي يف اأطر مدر�شي��ة ومنهجية تعليمية 
مرتبط��ة  اأخ��رى،  ت��ارة  وهام�شي��ة  ت��ارة، 

والتعلي��ق  البداعي��ة و�رسحه��ا  الن�شو���س  مبواكب��ة 
عليها مع بح��ث يف خ�شو�شية هذا ال�شاعر اأم ذاك من 
وجه��ات نظر لغوي��ة تارة اأو اآيديولوجي��ة تارة اأخرى، 

وحتى اجتماعية.
مل يتوق��ف الأم��ر عند ه��ذا احلد، فقد دخل��ت التاأثريات 
اخلارجي��ة ل�شلط��ة الدول��ة وامل��ال والدي��ن وم��ن ث��م 
العالق��ات ال�شخ�شي��ة لتجه��ز كلي��ا عل��ى )الظاه��رة 
النقدي��ة( بتحويله��ا اإىل هام�س ل دور له ول تاأثري يف 
تطور وبناء العملية البداعية.. هذا ب�شكل عام، اأماعما 
يعرف بالعد الع�رسي للنقد يف ال�شعر العراقي بالأخ�س 
فه��ذه حالة يف غاي��ة الغرابة، ذلك لأنن��ا لنعرف لها 
مثي��ال، ل يف الأدب الغربي ول حتى يف الأدب العربي 
ب�ش��كل عام، ب��داأت ه��ذه الت�شمي��ة م��ن ال�شتينيات يف 
الق��رن املن���رسم عندم��ا اأحدثت ه��ذه املرحل��ة نوعا 
م��ن اله��زة يف حركية تط��ور ال�شع��ر والف��ن الت�شكيلي 

وبدرجة اأق��ل يف الرواي��ة والق�شة الق�شرية 
يف الع��راق بالذات.. هذه ال�شن��وات العراقية 
كان��ت متميزة تاريخي��ا وفكري��ا و�شيا�شيا 
يف الع��راق فقط، فقد خرج الع��راق من اأتون 
اأزم��ة �شيا�شي��ة دموي��ة ابت��داأت من��ذ ع��ام 
1958، �شق��وط امللكي��ة واحللم اجلمهوري 
املجه���س يف ع��ام 1963 اإىل عام 1968 
وه��ي �شنوات مف�شلية يف ال�شيا�شة العراقية 
واكبته��ا نه�شة اآيديولوجي��ة اأممية وقومية 
والجتماعي��ة  ال�شيا�شي��ة  ال�شاح��ة  احتل��ت 

وحتى البداعية..
ه��ذه ال�شنوات متيزت لوحدها ومل يحدث اأن 
متيزت قبلها اخلم�شينيات ول الأربعينيات.. 
ثم انطفاأت ومل يتوا�شل ن�شغها بعد ال�شبعينيات وهكذا 
ظل��ت – م��ن وجهة نظ��ري – مثل جزي��رة �شغرية يف 

حميط احلياة الثقافية العراقية.
لك��ن لل�شهول��ة ولغياب ال�ش��وؤال الفك��ري العميق جرى 
تعمي��م ه��ذا الع��د الع���رسي اإىل ال�شن��وات قب��ل / بع��د 
ال�شتيني��ات، وهكذا ظهرت البح��وث والدرا�شات ب�شكل 
)رجع��ي( كما يق��ال ع��ن اخلم�شيني��ات والأربعينيات 
وتتاب��ع الأمر اإىل الت�شعينيات ولك��ن الغرابة يف الأمر 
توقف ه��ذا )العد النق��دي( عند الع��ام الأول من القرن 
احل��ادي والع�رسين ومل يقل اأحد )الع���رسة الأوىل( من 
الق��رن احلادي والع�رسي��ن ومل نفهم ملاذا وال�شبب كما 
يب��دو وا�شحا ه��و يف �شعوبة الت�شمي��ة ال�شطالحية 
الت�شمي��ة  �شهول��ة  م��ن  اأك��رث  يع��دو  ل  الأم��ر  وكاأن 

ال�شطالحية ل غري...ول اأظنه اأكرث من ذلك.
ال�شتيني��ات نعم. لكن ل قبل ول بع��د، ويف ال�شتينيات 

فوكو 

هيدجر
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بح��ث مه��م مل يت��م حل��د الآن وه��و احل��وار الفك��ري 
والفل�شف��ي ال��ذي ع��مَّ يف اأف��ق احلي��اة الثقافي��ة يف 

العراق وهو ما اأ�ش�س لق�شيدة نرث عراقية..
 لول الأف��ق الفكري.. وال�ش��وؤال الفل�شفي، الذي هيمن 
على احلياة الأدبية يف تلك الفرتة، ملا عرفنا ق�شيدة 
الن��رث ذات البع��د الروؤيوي الذي يدير ظه��را للغنائية 

واملقرن�شات البالغية مبختلف اأ�شكالها..
اإنن��ي اأعتق��د اأنن��ا باأم���س احلاج��ة اإىل اأن نع��ود اإىل 

ال�ش��وؤال اجلوه��ري يف فكرن��ا ويف بحثن��ا الفل�شفي.. 
لأن الفل�شف��ة الي��وم ه��ي اأ�شا���س كل تط��ور ابداع��ي 
واجتماع��ي وه��ي غائب��ة كلي��ا عندنا حت��ى تاريخ 

الفل�شفة غائب هو الآخر ولي�س ال�شوؤال الفل�شفي..
كي��ف ميك��ن واحلال��ة ه��ذه، اأن يك��ون عندن��ا فك��ر 
واإذا غ��اب الفكر كي��ف مي��كن اأن يك����������ون لنا نقد، 
واإذا غ��اب النق��د كي�������ف نوؤ�ش�س حلياتن��ا واإبداعنا 

وهويتنا...؟
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عل��ى الرغ��م م��ن اأهمي��ة ت��داول اإ�شكالي��ة "الأجيال 
ال�شعري��ة" يف ندوة الع��دد )17( من جمل��ة "الأديب 
العراق��ي"، وم��ا ت�شمن��ت م��ن م�ش��كالت ع��دة، فاإن 
)مفهوم اجلي��ل(، فقد �شالحيته يف الت��داول النقدي 
للحداثة، ث��م اأطاحت احلداثة البعدية ب�)فكرة اجليل( 

اأ�شاًل.
ولك��ن قب��ل مقارب��ة اإ�شكالي��ة "الأجي��ال ال�شعرية"؛ 
اأن  اإىل  الق��ارئ  عناي��ة  نوج��ه  خالفي��ة،  مقارب��ة 
الدكت��ور اأحم��د الزبيدي )مدي��ر الندوة( ط��رح اأربعة 
حماور، هي:البعد اجلم��ايل للتجييل ال�شعري/ البعد 
امل�شطلح��ات  ال�شع��ري/  للتجيي��ل  الآيديولوج��ي 
الإبدالي��ة للتق�شيم��ات الع�رسي��ة/ تق�شي��م ال�شع��راء 

طبقات واأجيال وعالقتها باملوروث النقدي.

وق��د تفّرعت عن هذه املحاور م�شطلحات وت�شميات 
اأخ��رى، منها:التغاي��ر ال�شلوب��ي جلي��ل ال�شتينيات/ 
تطور ال�شع��ر اأم تغرّيه/ املراهق��ة ال�شعرية/ ق�شيدة 
الثمانينيات/البي��ان ال�شع��ري/ البي��ان ال�شبعيني/ 
حرك��ة الق�شي��دة اليومية/ البعد املع��ريف ل� ق�شيدة 

ال�شعر - ق�شيدة النرث.
اإذا ً)م�شطلح اجلي��ل/ التجييل/ اأدجلة اجليل/ البعد 
اجلم��ايل( كانت مركز مدار احل��وار بني اأربعة �شعراء 
ت�ش��كالت معرفي��ة وزمني��ة خمتلف��ة،  اإىل  ينتم��ون 
هم:خالد علي م�شطف��ى/ عبد الزهرة زكي/ عالوي 

كاظم ك�شي�س/ عارف ال�شاعدي.
واإزاء ه��ذا التو�شيف، لي�س ثم��ة �شمات م�شرتكة بني 
ه��وؤلء ال�شعراء، واإمنا هناك عوام��ل اختالف بينهم، 

إشكالية »األجيال الشعرية«..
مقاربة خالفية

عب�س عبد ج�سم
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حتى بني اأفراد اجليل الواحد.
وقب��ل النطالق م��ن اإ�شكالية )اجلي��ل( ال�شطالحية 
والع��ودة اإليها ب�شي��اق دائري، نوج��ه عناية القارئ 
الأربع��ة  ال�شع��راء  األ�شن��ة  عل��ى  م��اورد  اإىل  اأي�ش��ًا 

ومالب�شاتهم امليتا �شعرية.
فقد ت�ش��اءل خالد عل��ي م�شطفى:"ه��ل اجليل ي�شكل 
قيمة اأو ي�شكل تطورا؟ اأم اإنه ا�شتمرار لو�شع قائم؟".

رغ��م اأن البني��ة ال�شتفهامي��ة لل�ش��وؤال قائم��ة عل��ى 
الرتجي��ح والحتم��ال واخلي��ارات املفتوح��ة، ف��اإن 
الجاب��ة كان��ت حمايث��ة، اإن مل اأقل حماكي��ة متامًا 
ل�"فك��رة اجلي��ل"، له��ذا ج��اءت ل�شال��ح "جي��ل من 
ن�شو���س اأدبية قد تكون خمتلفة ع��ن اجليل ال�شابق 
اأو الالح��ق" اأي الن�شو���س املتمي��زة الت��ي ت�شكل له 

"نوعًامن التحدي ال�شعري".
كم��ا اأن )اجليل( عنده، م�شاألة تتعلق بالتاريخ ولي�س 

البداع"�شواء كانت عالقة �رساع اأم عالقة تاآلف".
ويرى اأي�ش��ا اأن "التجييل لي�س خطاأ، اإمنا هو م�شاألة 

تتعلق بالتاريخ، بالتوزيع الزمني لل�شعراء".
وبعد اأن رف���س ت�شمية اجليل، يفرت�س ت�شمية اأخرى 
ه��ي "جيل ما بع��د ال�شياب"، وبذا ا�شتخ��دم )اجليل( 
ا�شطالح��ًا ومفهوم��ًا ب�شيغ��ة النفي املتب��ادل بني 
الرف���س له والقب��ول به يف اآن، وه��ذا ال�شتخدام هو 
جزء من اإ�شكالية اجليل والتجييل يف التداول النقدي 

الل�شاين.
البيات��ي  اأن  راأى  التجيي��ل،  اأو  اجلي��ل  اأدجل��ة  ويف 
وال�شياب انتف�شا بعد خروجهما من احلزب ال�شيوعي 
الآيديولوج��ي م�شمراًولي���س  "ولك��ن ظ��ل الجت��اه 
موّجه��ًا" ماع��دا "حمي��د �شعي��د ال��ذي ان�ش��اق خلف 

الجت��اه ال�شيا�شي" و"فا�ش��ل الع��زاوي موؤدلج مئة 
باملئة" حتى �رسياليته "موؤدجلة".

ولك��ن ينبغ��ي الإ�ش��ارة اإىل اأن حمي��د �شعي��د جتاوز 
اللت��زام الآيديولوج��ي ل�شال��ح حري��ة اللت��زام يف 
خروج��ه على الآيديولوجية الت��ي انتمي اإليها، وذلك 
بع��د اأن اأدرك )اإن اخل��راب ال��ذي فاج��اأ الن���س.. م��ا 
كان يف الن���س(!!، له��ذا اأف�شى به اخل��روج ب�)اجتاه 
اأف��ق اأو�شع( اإىل اأعل��ى متّرد يف نط��اق �شعرية )ن�س 
تكعيبي(بو�شفه النم��وذج الأعلى ل�)فو�شى يف غري 

اأوانها(.
وق��د تنّبه عبد الزه��رة زكي اإىل تنازع الإرادتني بني 
الآيديولوجي والفن��ي يف البيان ال�شعري املوّقع من 
اأربعة �شعراء ينتمون اإىل اآيديولوجيتني متعار�شتني 
متام��ًا، ه��م �شام��ي مه��دي وخال��د عل��ي م�شطف��ى 

وفا�شل العزاوي وفوزي كرمي.
وراأى ب��اأن البي��ان ال�شبعيني هو )بي��ان اآيديولوجي 
بحت(، وخا�ش��ة اأن �شعراءه ينتمون اإىل اآيديولوجية 

واحدة.
ولعل اأهم �ش��وؤال تو�شل اإليه الدكت��ور اأحمد الزييدي 
بح�شا�شي��ة عابرة لل�شعرية، عندم��ا تلقف مقولة عبد 
الزه��رة زكي يف كتابه )طريق ل ي�شع اإل فرداً(: "هل 
حتققت هذه ال�شمة عن��د ال�شبعينيني، وهل غرّيوا ومل 

يتطور �شعرهم؟".
عل��ى  ال�ش��وؤال  ينبن��ي  اأن  املقول��ة  ه��ذه  اإ�شتدع��ت 
ا�شرتاتيجي��ة تخت��زل اإ�شكالي��ة مركب��ة بحاج��ة اإىل 
ق��راءة "طباقي��ة"، لي���س ملعرف��ة م��ا اإذا كان ال�شعر 
)ليتط��ور(، ولي�س ملعرفة ما اإذا كان ال�شعر )يتغرّي(، 
لأن ه��ذا وذاك ميث��ل راأي عب��د الزه��رة زك��ي نف�شه، 
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ولك��ن ملعرفة ما حتقق من حي��ازة �شعرية، وحتديداً 
ه��ل ال�شبعينيون   )غ��رّيوا ومل يتطور �شعرهم؟( فعال 

ًعلى حد تعبري الدكتور الزبيدي.
اإن كان اجل��واب كذل��ك اأو غ��ري ذل��ك، فق��د ذهب عبد 
الزه��رة زك��ي اإىل اأن "ال�شعر عمل ف��ردي ينطلق من 
روؤي��ة �شخ�شي��ة" لهذا ف��اإن ما حتقق م��ن منجز "ل 
يق��رتن بثقاف��ة اأم��ة معّينة، ول بثقاف��ة جيل معني، 
اأو جماع��ة معّينة" كما اأنه ل ينفي اأن تظهر "اأجيال 
تتاآزر وتعم��ل من اأجل ظ��روف اجتماعية وثقافية" 
ولكن��ه ي�شت��درك يف نف��ي م��ا �شبق:"لك��ن الوج��ود 
اجلماع��ي بال�شعر من املمكن اأن يعرّب عنه من خالل 
اجلماع��ات التي تظهر"، وي�شتدل يف ذلك على ظهور 

اجلماع��ات ال�رسياليةغ��ري اأن اإيلوار خرج 
على "تقاليد ال�رسيالية".

ويعل��ق ع��ارف ال�شاع��دي عل��ى )فردي��ة 
"ق�شي��دة  جماع��ة  �ش��وء  يف  التجرب��ة( 
ال�شعر" التي انتمى اليها يف الت�شعينيات، 
وي�ش��ري اإىل اأن "ال�شّن��ة اجليلي��ة ابتدعه��ا 
ال�شتينيون ليختلفوا بها عن جيل الرواد"، 
وبذا فاإن "ال�شتيني��ني الذين اأ�ش�شوا لفكرة 
اجلي��ل ال�شع��ري، هيمن��وا عل��ى املوؤ�ش�شة 
الثقافي��ة لأربع��ني عام��ا م��ن احل�شور"، 
ولكن هل ال�شتينيون هم وحدهم َمن كّر�س 

)فكرة اجليل(؟
ورغ��م اأن��ه يرف���س فك��رة اجلي��ل، فاإن��ه 
ي�شتخدم م�شطلح اجلي��ل ك�"جيل ق�شيدة 
ال�شع��ر احلر، وجي��ل ق�شيدة الن��رث، وجيل 

ق�شيدة ال�شعر".
وي��رى ب��اأن "تق�شيم��ات الأجي��ال ب��داأت باحلداث��ة 
اأن  اإذ  اأبع��د م��ن ذل��ك،  اإىل  العربي��ة"، ب��ل ويذه��ب 
"التجييل فكرته احلداثة بالأ�شا�س، اإن مل تكن هناك 
فكرة التحديث والتجاوز ل ميكن اأن ي�شمى باجليل".
وب��ذا ان�شاق يف م�شاق خالد علي م�شطفى يف اجلمع 

بني رف�س فكرة اجليل والقبول بها!!
واإل فم��ا تعليل ا�شمح��الل )فكرة اجليل( يف التداول 

النقدي للحداثة؟
وم��ا تعليل الكيفية التي اأطاحت بها احلداثة البعدية 

)فكرة اجليل ال�شعري( كليًا؟
وي��رى ع��ارف ال�شاع��دي اأن "ق�شي��دة ال�شع��ر" التي 
�شاغت فكرته��ا جماعت��ه ال�شعرية كانت 
)ولي��دة حلظة(، اأّم��ا )حركتها(، فقد كانت 

وليدة �شنوات قبلها.
اأما عالوي كاظم ك�شي�س، فقال "الرتتيبات 
الع�رسي��ة بوؤ�س تاريخي" وراأى "اأن اجليل 
ل ي��رتك روؤي��ا"، وكان��ت "احل��رب" ه��ي 
الهاج���س املح��ّرك للثمانيني��ات، وذه��ب 
اإىل اأن الكتاب��ة ال�شعري��ة يف الثمانينيات 

انتحرت ب�شبب متثلها ال�شعري للحرب!
تعلي��ل  فم��ا  )احل��رب( كذل��ك،  اإن كان��ت 
)الروا�شب التحتانية( للحرب التي حتّولت 
اإىل عوام��ل حمرك��ة دافع��ة يف الت�ش��ادم 
يف  املتعاك�ش��ة  لالجتاه��ات  ال�شياق��ي 
ال�شع��ري  والتح��ول  العراقي��ة،  ال�شعري��ة 

باجتاه البحث عن اأفق �شعري جديد؟
حممد مظلوم 

�شالح ح�شن
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من البداهة اأن ت�شتتبع احلروب والأزمات احل�شارية 
تغ��رّيات يف الأ�ش��كال، وحت��ى امل�شام��ني، واإل فما 
تعلي��ل الأ�شب��اب املحرك��ة والدافع��ة يف حت��ّولت 
الكتاب��ة ال�شعري��ة اجلدي��دة يف الثمانيني��ات، وم��ا 
بع��د منت�ش��ف الثمانيني��ات على وج��ه اخل�شو�س، 
منه��ا حت��ّول ق�شي��دة النرث م��ن هام���س اإىل مركز، 
وظهور )املحذوف(و)املح��ذوف( من وقائع احلرب 
ب�)التكرار( يف جتربة حمم��د مظلوم و�شالح ح�شن، 
والت��ي ت�شكل��ت بح�شا�شي��ة �شعرية جدي��دة �شادمة 

للذائقة ال�شائدة يومذاك.

وم��ن خالل ه��ذا ال�شي��اق الدائري، نرى ب��اأن )فكرة 
اجلي��ل( حمكوم��ة باآلي��ة جتمي��د حي��وات الدينامية 
ال�شعرية، وحتييدها باأطر ا�شطالحية واآيديولوجية 
فقدت �شالحيته��ا النقدية والآيديولوجية، وخا�شة 
وانهي��ار  ال�شمولي��ة  الآيديولوجي��ات  �شق��وط  بع��د 
اليقيني��ات ال�شعري��ة لدرج��ة تداخل��ت احل��دود بني 
الأف��كار والتج��اوب ال�شعري��ة املوؤتلف��ة واملختلفة، 
حت��ى انزاحت فعال ً)فكرة اجليل والتجييل ال�شعري( 
الكتاب��ة  بتّح��ولت  ودلل��ة  ومفهوم��ا ً ا�شطالح��ا ً

ال�شعرية العابرة للتق�شيمات الع�رسية التقليدية. 
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باهتمام كب��ري قراأت اآراء ال�شع��راء الذين حتدثوا عن 
اإ�شكالي��ة )الأجي��ال ال�شعري��ة( يف الع��دد ال�شابق من 
جملة)الأديب العراقي(، حول تلك الآراء لدي عدد من 

املالحظات:
اأول/ هن��اك ما ي�شبه التف��اق على اأن )اجليلية( هي 
واح��دة م��ن اأوه��ام ومغالط��ات الثقاف��ة العراقية... 
اإختل��ف امل�شارك��ون يف طريقة التعبري ع��ن ذلك، اإل 
اأنه��م يف النهاي��ة، كان��وا يف املوقع ذات��ه: علينا اأن 
نتحدث عن "ال�شاعر" ل عن "اجليل"..)مع تفهمي ملا 

كانوا يق�شدونه وهم يتكلمون عن اجليل ال�شعري(.
من جهت��ي، اأرى اأن ق�شية الأجيال ال�شعرية ل ميكن 
اللتف��اف عليه��ا به��ذه الطريق��ة.. الكل يع��رف اأننا، 
دائم��ا، نق��راأ لل�شاع��ر جتربت��ه ال�شخ�شي��ة يف كتابة 

ال�شع��ر، اإل اأن ذل��ك ل يتعار���س مع الق��رار بوجود 
اأمناط من املدونات ال�شعرية املرتبطة بحقبة زمنية 
دون �شواها، مبعنى اأنها تاأتي اإىل هذا العامل وتك�شف 
عن اأ�شيائها يف زمن دون غريه، الي�س ذلك هو اجلذر 

املفهومي لفكر اجليل!
الت�شعيني��ون – مث��ال – مت�شابه��ون يف النظ��رة اإىل 
ال�شعر، ن�شو�شهم بعد جتميعها وقراءتها ب�شكل جيد 
توؤك��د ذل��ك، ولي�س لأننا نفّت�س ع��ن بدعة اجليل باأي 
ثمن..ع��ودوا اإىل الوراء قلي��ال: الن�شو�س التي كتبها 
الثمانيني��ون، خمتلف��ة متام��ا يف اللغ��ة ويف الروؤية 
ع��ن الن�شو�س الت��ي كتبها رفاقهم م��ن الت�شعينيني 
ه��ذا  م��ن  اإ�شكالي��ات  يف  )باملنا�شبة:ال�شتثن��اءات 
الن��وع، ت�شبح تكري�شًا للقاع��دة ولي�س خروجا عنها 

الجيلية ال تمنع فرادة الشاعر

صــ�دق ن�صر الصـــ�ر
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اأو حتطيما لها(.
ح��ني اأقول، وامل�شهد الثق��ايف العراقي يوؤكد ذلك، اإن 
الن���س ال�شع��ري الثمانيني كان م�شغ��ول باإن�شاءاته 
اللغوي��ة امللغ��زة وجتريدات��ه الذهنية املكثف��ة، فاإن 
التي��ان بقائم��ة طويل��ة م��ن ال�شع��راء والن�شو���س 
لإثبات ما قلته �شيكون مهمة �شهلة، ويف هذه احلالة 
ف��اإن اجليل ال�شع��ري مل يعد متخي��ال افرتا�شيا يوفر 
للنق��د الأدب��ي فر�س عم��ل مريحة، بل ه��و اأمر فني 
واقع.. فاإذا خرج )ثمانيني( واحد عن هذه اخلارطة، 
ف��اإن الأم��ور �شتبق��ى عل��ى م��ا ه��ي علي��ه: تلك هي 

القاعدة يف ال�شعر ويف الفيزياء.
وج��ود اجلي��ل ال�شع��ري يج��ب اأن ل يختل��ط، اأك��رث 
م��ن ال��الزم بالبح��ث ع��ن الأ�شب��اب ال�شو�شيولوجية 
والثقافية وال�شيا�شية لظهور الأجيال... هذه الأ�شياء 
الأخ��رية ه��ي امل�شوؤولة ع��ن �شناعة برمي��ل النفط، 
بنف���س الدرجة الت��ي تكون فيه��ا م�شوؤولة عن هموم 
اجلي��ل ال�شع��ري، اإل اأن الرتكي��ز عليها ينبغ��ي اأن ل 
يك��ون على ح�شاب ما ينتج منه��ا: اإختالف الأجيال 

ال�شعرية.
ثاني��ا/ ال�شاع��ر ع��الوي كاظ��م ك�شي�س، عل��ى وجه 
التحدي��د، كان )خ��ارج( �ش��وؤال الن��دوة اإىل ح��د ما.. 
يق��ول: "�شّميُت ال�شاعر الذي ير�ش��ى اأن يكون �شمن 
مظل��ة اجليل، �شاع��را داجنًا... ال�شاع��ر الذي ي�شتغني 
عن فرادته وعن متيزه، يبحث عن اأجيال... والأجيال 

ثرثرة حول جماعة م�شطربني"!!
ما عالقة هذه التقولت بال�شوؤال!! هل النتماء للجيل 
قرار اآيديولوج��ي اأو حزبي، كي نحاكمه بهذه اللغة!! 
م��ا معنى اأن ير�شى اأو ل ير�شى!! ما وجه ال�شتغناء 

الطوعي عن الفرادة!!
جمموعة م��ن منتج��ي الن�شو�س ال�شعري��ة يفتحون 
عيونه��م على مرحلة تاريخية معينة: حيث ال�شيا�شة 
واملجتم��ع والقت�ش��اد وحت��ولت الثقاف��ة واللغ��ة 
الأدبية، فينتبه الآخرون ممن يقراأون، اأّن ثمة ف�شاء 
�شعريا خمتلفا.. تطلعات فنية وثقافية م�شرتكة لدى 
اأولئ��ك الذي��ن ظه��رت ن�شو�شهم يف حقب��ة حمددة، 

فيقال: لدينا جيل.
لي���س هن��اك اأي خيان��ة للف��رادة.. ال�شاع��ر دائما ما 
يكون يف "م�شائه ال�شخ�شي" بكامل القوى اجلمالية 

لذلك امل�شاء... مع جتربته الفردانية اإىل اآخر اخلط..
يف الوقت ذاته، ل اأرى اأن ذلك يدعونا لرف�س القرار 
باحل�شا�شية الفنية والثقافية امل�شرتكة لدى جمموعة 
من املبدعني )الرواية اجلديدة يف فرن�شا، على �شبيل 
التو�شي��ح، مل جتع��ل �شاروت ا�شتن�شاخ��ا من بوتور، 
اأو اآلن روب غريي��ه، اأو العك���س(... ث��م اأن ال�شاع��ر، 
اأحت��دث ع��ن ال�شاعر ل عن املوهوم ال��ذي يبحث عن 
اجليل كنوع م��ن الت�شلية وال�شغف بفكرة اجلماعات، 
ل يعل��م اأن��ه اأ�شب��ح منتمي��ا للجي��ل.. هو اأح��د اأبناء 
الكتابة والتاريخ، مع الوقت قد يبداأ ال�شاعر بالدفاع 
ع��ن "ق�شية" جيله، حيث يكت�ش��ف اأنها ت�شتحق ذلك 
الدفاع... بعد اأن يعرف اأنه و�شل اإىل قلب احلياة من 
خ��الل تلك الق�شية... والأجي��ال، وقد ل يتطلب الأمر 

اأن نقول ذلك، لي�شت م�شوؤولة عن ف�شل ال�شعراء.
ثالث��ا/ ال�شاعر ع��ارف ال�شاعدي كان اأك��رث ال�شعراء 
تفّهم��ا مل�شاألة الأجي��ال ال�شعرية يف الع��راق وق�شة 
ن�شوئه��ا.. ولك��ن الغري��ب ه��و اأن��ه يف���رس الأم��ر، يف 
�شي��اق حديثه عن ق�شي��ة اأخرى، بالأ�شل��وب التايل: 
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)الفردية وهي النتاج امله��م لالإبداع ال�شخ�شي، غري 
موج��ودة يف الع��راق، احلكومات املركزي��ة ل ت�شمح 
بالعم��ل الفردي ال��ذي ل ينتع�س اإل باأج��واء احلرية 
�شبه املعدومة هنا، "..."، لذلك كانت هذه املجاميع، 

!!)"..."
م��ا اأعرفه اأن ال�شموليات، يف العامل الثالث، ل حت�شن 
الظن باجلماعات الأدبية ولي���س العك�س... ال�شاعدي 
اأ�ش��ار اإىل "البيان��ات" الت��ي ع��ادة ما تراف��ق ولدة 
اجلماع��ة اأو اجلي��ل، واأرى اأن ذل��ك ميث��ل امتدادا ملا 
يعرف��ه ال�شع��راء ع��ن اق��رتاب جتاربهم م��ن بع�شها 
البع���س، ولي���س لأن "البيان" يبح��ث عن املجموعة 
)ال�ش��م الآخ��ر، ولكن الفئ��وي للجيل، ح�ش��ب اللهجة 

ال�شائدة يف مداخالت عارف ال�شاعدي(.
رابع��ا/ ال�شاع��ر خال��د عل��ي م�شطف��ى، اأ�ش��ار، وهو 
يتكلم عن ج��ذور التعقيبات اجليلي��ة يف العراق، اإىل 
"م�شاألة" قال اإنها "مهمة جدا"، وهي كذلك بالفعل، 
قال: "هناك �شعراء كانت عندهم الآيديولوجيا جمرد 
اجتاه �شيا�ش��ي، ولي�س اجتاها فنيا"... وهذا �شحيح، 
وثقاف��ة ما بع��د 2003 قبل غريها، عليه��ا اأن تعي 
ذل��ك �شواء، حيث تريد اأن تبحث يف اإ�شكالية الأجيال 

اأو غريها.
ق��د يب��دو املو�ش��وع م��ن اخل��ارج بعي��دا ع��ن جدل 
الأجي��ال ال�شعري��ة، اإل اأن��ه يف العم��ق ملت�ش��ق بها: 
متاثل املواقف ال�شيا�شية وتطابقها لوحده ل ي�شنع 
جي��ال �شعريا...احل�شا�شي��ة ال�شخ�شي��ة يف انفتاحه��ا 
على ال�شيا�شة والعديد م��ن العوامل الأخرى، هي من 
ت�شعن��ا بعد ذل��ك، اأمام مالم��ح اجليل... م��ا تعرفت 

علي��ه تل��ك احل�شا�شي��ة وهي ت�ش��ارك غريه��ا جتربة 
اأنطولوجية م�شرتكة.

خام�ش��ا/ ال�شاع��ر عبدالزه��رة زك��ي، يف حديثه عن 
جدل الثمانيني / الت�شعيني، مع بع�شهما، وجدلهما 
م��ع الواق��ع، كان دقيقا يف مقاربت��ه للم�شهد، اإل اأنه 
انت��زع من الت�شعيني��ني خ�شو�شيتهم بع��د اأن تطرق 
اإىل "ق�شي��دة الن��رث الت��ي ا�شتق��ّرت يف الت�شعين��ات 
عل��ى اأيدي �شعراء من اأجيال خمتلفة"، بدل من اإلقاء 
ال�ش��وء على نق��اط الختالف بني الن���س الت�شعيني 

و�شواه.
اأعتق��د، وانطالقا م��ن مالحظتي على "زك��ي" عائدا 
اإىل ما �شبقها من مالحظات، اأن اجليل ال�شعري يعلن 
عن نف�شه، يف البدء بو�شفه موقفا من ثنائية: الن�س 
/ احلي��اة... ه��ذا املوق��ف تت��وىل �شوؤون��ه التحولت 
املنظورة وغري املنظورة يف هذا العامل والتي �شت�شع 
كل م��ا لديه��ا يف الطريق اأمام )ال�شاع��ر القادم( بعد 
اكتم��ال التجرب��ة، جترب��ة اجلي��ل، فاإنه��ا ق��د تق��وم 
باإغ��واء "الآخرين" وقد يعملون عل��ى الو�شول اإليها 
لأي �شب��ب كان، اإل اأنه��م – باملطل��ق – ل��ن يكون��وا 
م��ن حلمه��ا ودمه��ا... وباإم��كاين اأن اأكت��ب ع���رسات 

ال�شفحات لتاأكيد ذلك: بالق�شائد والأ�شماء!!
يف كل الأح��وال: كان��ت ن��دوة "الأجي��ال ال�شعري��ة" 
واحدة من اأهم ندوات املجلة...ق�شية مميزة ومثرية، 
وهناك الكثري مما ميكن اأن يقال حولها... مالحظات 
الأ�شاتذةال�شع��راء كانت على درجة عالية من الفطنة 
ب�رسف النظر عن التفاق اأو الختالف، هنا اأو هناك. 
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ي�شتم��د ه��ذا البح��ث م�شكلت��ه م��ن جدلي��ة احل�شور 
والغياب، املركز والهام���س، وته�شيم الرتاتب ببنيته 
التقليدي��ة: اأعلى/ اأ�شف��ل، اأمام/ خل��ف، يف عرو�س 
امل�رسحية التاأريخي��ة، اإذ اعتدنا كمتلقني اأن ن�شاهد 
ا�شتقطاب��ًا ل�شخ�شي��ة احل�ش��ني يف العرو���س الت��ي 
تناول��ت واقعة الطف بو�شفه��ا �شخ�شية تراجيدية.. 
وت�ش��ري كل العنا���رس الدرامية الأر�شطي��ة ال�شتة من 
)حبك��ة و�شخ�شي��ة ولغة وفك��رة واإيق��اع ومرئيات( 
باجتاهه��ا وت�شب يف مركزيته��ا اإل اإننا لحظنا يف 
العرو�س الأخرية عك�شًا لهذه املوا�شعة واخل�شي�شة 
باجت��اه النفتاح على اأ�شكال وروؤى جديدة �شواء يف 
معاجل��ة ال�شخ�شي��ة الدرامي��ة اأو الف�ش��اء امل�رسحي 
ال�شينوغ��رايف اأو الأزي��اء اأو احلب��كات... اإل��خ. تقرتن 

باجت��اه  واأخالق��ي  واجتماع��ي  �شيا�ش��ي  باإ�شق��اط 
اللحظ��ة الراهن��ة لتوليد انفت��اح مداليل��ي ل نهائي، 
وال�رسدي��ات  والف�ش��اءات  ال�شخ�شي��ات  ولت�ش��كل 
املتاخمة للح�شني مركزاً ا�شتقطابيًا جديداً، ولي�شبح 
الف�ش��اء امل�رسح��ي اجلدي��د ف�ش��اء منفتح��ًا عل��ى 
املعا�رسة واجتاهات ما بع��د احلداثة على �شعيدي 
ال�شكل وامل�شمون، املبن��ى واملعنى، ولتكت�شف هذه 
الق��راءات وال��روؤى دوالَّ مبدلولت جدي��دة اإذ حتولت 
العالم��ات ال�شينوغرافي��ة والك�ش�شواري��ة والأزي��اء 
الرتاثية ال�شابقة )كاخليمة وال�شيف والراية واجلمال 
والدروع...( اإىل �شكل معا�رس )كمحطة قطار وحقائب 
وع�شي وقناين ماء وقطارات...( �شمن ف�شاء طق�شي 
جدي��د... واأ�شبح��ت �شخ�شي��ات يزي��د واحل��ر وجون 
وهند بنت عام��ر مراكز اأ�شا�شية وحم��اور ا�شتقطاب 
جدي��دة مب��ا حتوي��ه �شخ�شياتهم من خوا���س قابلة 

المسرحية التأريخية وتمثالت المركز والهامش
واقعة الطف أنموذجا

د. سعد عزيز عبد الص�حب
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للتعب��ري ع��ن املاأ�ش��اة فني��ًا، عندما يك��ون فيها من 
ميك��ن اأن نوحد اأنف�شن��ا معه، ومن هن��ا تاأتي اأهمية 
ال�شخ�شي��ات والبن��ى الدرامية املهم�ش��ة واملتاخمة 
للح�ش��ني يف ن�س واقعة الطف الت��ي مل تلق اهتمامًا 
وتركي��زاً يف التقدمي��ات ال�شابق��ة لعرو���س امل�رسح 

احل�شيني.
ويبق��ى هناك �شيل من الأ�شئلة يحت��اج اإىل اإجابات، 
ه��ل اإن الواقعة اإذا قدمت دراميًا يف اأ�شكال معا�رسة 
ميكن له��ا اأن ت�شكل اأفقًا توا�شليًا ينزاح عن الطق�س، 
اأم اإنه��ا تبق��ى مقت���رسة عل��ى الطق���س وال�شخو�س 
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املاثلة يف الوعي اجلمعي؟
املوؤل��ف  اأج��راه  ال��ذي  الفرتا�ش��ي  النفت��اح  اإن 
الدرام��ي واملخ��رج يف ن���س عر�ش��ه عل��ى اإع��ادة 
اإنتاج ال�شخ�شية التاأريخي��ة مبرجعياتها الأخالقية 
والقيمية ومن ثم ف�شاء العر�س مبحمولته ال�شكلية 
ج��اء بعد ك�رٍس للموا�شع��ات والتابوات املزمنة التي 
ظل��ت جاثمة على ج�شد امل���رسح احل�شيني على وفق 
بني��ة )دوغمائية( واحدة بو�ش��ف ال�شمر ويزيد وابن 
زياد وحرمل��ة اأ�رسارا ل ميكن مناق�شته��م دراميًا اإل 

بو�شفهم لونا واحدا.
فال�شكل الدرامي والإخراجي اجلديد يف ت�شديه لهذه 
املوا�شعات اجلامدة جعل من هذه ال�شخ�شيات تعيد 
اإنت��اج حلظته��ا الزمني��ة مبناق�ش��ة فعله��ا، ف�)يزيد( 
�شيعي��د اإنتاج اقرتاف��ه للماأ�شاة وذل��ك بفعل التاأنيب 

واخلوف من العقاب والهواج�س التي حتا�رس ذاته.
لذل��ك ت�شكل ن�شق جديد من العرو���س انبنى بثنائية 
احل�ش��ور/ الغي��اب وتعار�شاتها اجلدلي��ة وب�رساع 
الأن��ا/ الآخر الفن��ي، ف�)احل�شني( ماث��ل يف التاأريخ 
كبط��ل لكن��ه عل��ى امل���رسح يف ه��ذه العرو���س غري 
جم�ش��د نكاد ل نب�رسه... اإل اإن��ه حا�رس وماثل بقوة 
وبثق��ل خطاب��ه الإن�ش��اين الع��ام. ويتداخ��ل الزم��ن 
ويت�شظ��ى املكان بطريقة مونتاجي��ة حتول املاأ�شاة 
اإىل قيمة اأخالقية ووجدانية لكل الع�شور، فالنفتاح 
على بناء �شرية افرتا�شية جديدة لعرو�س ون�شو�س 
ماثل��ة يف الالوع��ي اجلمع��ي بك���رس ا�شتقطاباته��ا 
ومناق�شة ح�شورها ب�شبكة عالقات جديدة ومغايرة 
تتح��رك بحري��ة يف الزمكان وبجدل يزي��ح ما تراكم 
من موا�شعات متحكمة وثابتة يف األبومات امل�رسح 

احل�شين��ي، يجع��ل هن��اك اأهمي��ة ع�شوي��ة ق�ش��وى 
يف مناق�ش��ة وتفكي��ك طبق��ات هذا الل��ون اجلديد من 
العرو���س، مبا يخ��دم الباحثني وامل�شه��د امل�رسحي 
واملوؤلف��ني  املخرج��ني  خ�شو�ش��ًا  الأكادمي��ي، 

الدراميني على وفق ال�شوؤالني الإ�شكاليني الآتيني:
1� م��ا هي ال��دللت ال�شكلية الت��ي اأنتجها التحول 
الهام���س يف عرو���س امل�رسحي��ة  اإىل  م��ن املرك��ز 

التاأريخية؟
2� هل ي�شكل مفهوما املركز والهام�س دائرة تفعيل 
مفهوم��ي  ب�ش��دد  امل�رسح��ي  املخ��رج  ل�شتغ��الت 

احل�شور والغياب؟

ثيرات م� بعد الحداثة
أ
ت�

رافق��ت الفن��ون باخت��الف اأ�شاليبه��ا واأجنا�شها كل 
حت��ولت الفك��ر الأورب��ي م��ن التحدي��ث اإىل ع���رس 
احلداث��ة واإىل م��ا بع��د احلداث��ة وكاأن ل��كل مرحل��ة 
�شماته��ا اخلا�ش��ة بها وفيما يخ�س م��ا بعد احلداثة 
وم��ا اأنتجت��ه م��ن فن��ون حمل��ت �شماته��ا واأبعادها 

ح
سر

م

يتداخل الزمن 
ويتشظى المكان 
بطريقة مونتاجية 

تحول المأساة إلى 
قيمة أخالقية 

ووجدانية لكل العصور.
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الفكري��ة والفل�شفية واجلمالية ل�شيما واإنها قد حلت 
م�شكلة غياب الهدف والغاية واملعنى بقبول التبعرث 
باعتب��اره اأمراً نهائيًا طبيعي��ًا وتعبرياً عن التعددية 
والن�شبية والنفتاح، وقبلت التغري الكامل والدائم)1 
(، واتخ��ذت الن�شو���س الفني��ة ذات ال�شم��ات الت��ي 
حملتها ثقافة ما بعد احلداثة، فجمالية الن�س الأدبي 
واللوح��ة الت�شكيلي��ة والفيل��م ال�شينمائ��ي والعر�س 
امل�رسحي ت�شرتك مع تلك الثقافة يف ال�شمات الآتية:
1� �شلط��ة الثقاف��ة: �شم��ن وجه��ة نظ��ر اأتب��اع هذا 
التي��ار جن��د اأن الثقافة له��ا اأثرها عل��ى املمار�شات 
وف��ق  عل��ى  والثقافي��ة  والإبداعي��ة  الجتماعي��ة 
التقني��ات ال�شائدة مث��ل اخلط، الطباع��ة، احلا�شوب، 

غريت طبيعة الثقافات وجمتمعاتها.
2� املعنى الختزايل: وفيه يحل اجلزء حمل الكل.

3� الت�شي��وؤ: وه��و اأح��د تبع��ات �شلط��ة الثقافة حيث 
يت��م النظر اإىل كل املع��ارف الإن�شانية مبنظار واحد 
حيث تت�ش��اوى وجتتمع اأف��كار الفل�شف��ة والقت�شاد 
والدي��ن وال�شيا�ش��ة يف تقني��ة اأو بني��ة واح��دة ذات 

طبيعة رمزية)2(.
وم��ن منطلق العر�س امل�رسحي املا بعد حداثي الذي 
ب��داأ يت�ش��كل على اأط��الل التمرك��زات احلداثي��ة التي 
ب��دت جدَّ متعالي��ة متاإفراز خط��اب املوؤلف الذي هو 
�شاح��ب نت��اج الن���س بو�شف��ه خطابًا مقدم��ًا على 
غ��ريه، اأو بو�شف��ه املرك��ز الب��وؤري الأ�شا�ش��ي ال��ذي 
ت��وؤول اإلي��ه جميع مفردات الن�س م��ن جهة واحلاكم 
ال�رسع��ي لتثبي��ت املع��اين وحرا�شتها م��ن الزحزحة 
والتالع��ب لأجل فر�س ق�شديت��ه الأحادية من جهة 
ثاني��ة)3( وليتح��ول كل ما هو ح��دث هام�شي وغري 

اأ�شا�ش��ي يف البن��اء الدرامي اإىل �ش��كل اأ�شا�شي تنبني 
علي��ه التح��ولت الك��ربى للم�رسحي��ة فع��د البداي��ة 
تعريف��ًا وا�شته��الًل ل ي��وؤدي غر�ش��ه، ب��ل ل يغط��ي 
م�شاح��ة العملي��ات وامل�شوؤوليات الت��ي تراتبت على 
ه��ذه البداية فمثاًل يف م�رسحية )مكبث( ل�)�شك�شبري( 
تك��ون تنبوؤات ال�شاحرات الفع��ل الدرامي الذي ين�شط 
وي�شند بقدر ما اأفعاًل واأحداثًا تالية، اإن هذه الأفعال 
اإمن��ا ه��ي اأفع��ال حتفي��ز وا�شتف��زاز كونه��ا �شتندفع 
ل لتت�ش��ادم ب��ل لتوؤ�ش�س خط��ًا ت�شاعدي��ًا لالأحداث 
القادمة واملتغريات اجلديدة)4(واإن الزمن يف م�رسح 
م��ا بعد احلداث��ة يتاأ�ش�س عل��ى اأن املا�شي هو عماد 
�شغ��ل الذاكرة وم�ش��در ا�شتح�شاراتها وهو ب�شكل ما 
تل��ك ال�شور املخزون��ة لأجل اإع��ادة اإحيائها بدائرة 
التمث��الت اإىل الوج��ود، وهذا هو الن�ش��ق املعمول به 
يف املح��اكاة وخا�شة يف بنيات العر�س امل�رسحي، 
عل��ى اعتبار اأن ذلك املا�شي هو ما �شيمنح احلا�رس 
قدرة التقاط �شوره، والعر�س امل�رسحي باآنيته يفعل 
بالتفكك الزمني وقيامه اإ�شقاطيًا يف الزمن احلا�رس 
البح��ت، وعليه فاإنه يتمي��ز بالت�شخي��م اأو الت�شغري 
اأو الت�شت��ت اأو الالمترك��ز وغي��اب املنط��ق العلمي اأو 
ال�شبب��ي اأو الإحال��ة املو�شوعي��ة حيث متع��ن الذات 

املحايدة يف م�شتقبل غري حم�شوب النتائج)5(.
ويف اإط��ار اجل�شد الأدائي يف م���رسح ما بعد احلداثة 
ميكن الإ�شارة لهذا اجل�ش��د باتخاذه �شمات الختزال 
والثقاف��ة املعومل��ة يف فنون ما بع��د احلداثة ومنها 
العر���س امل�رسح��ي حي��ث يتح��رر اجل�شد م��ن اأبعاد 
الهوي��ة التي توقفه حتت مرحل��ة تاأريخية معينة، اأو 
�شكل معني اأو حج��م معني، ليكون اجل�شد قائمًا على 



18
/2
01
8

149 AL ADEEB AL IRAQI

الخت��الف اأكرث من النمط العف��وي املاألوف والهوية 
البيولوجية)6( ولت�شب��ح دللت اللون وال�شكل لهذا 
اجل�شد متغايرة عن اأ�شلها اليقوين املجتمعي وحتى 
الفني النمطي، ول يتوقف م�رسح ما بعد احلداثة فيما 
يخ���س العر�س امل�رسحي على تدمري وتفكيك الن�س 
الدرامي وما حملته البنى الدرامية من اأ�شكال تخ�س 
كل مذهب اأو مدر�شة فنية كال�شيكية، واقعية، مثبتة، 
ب��ل ي�شع��ى اإىل تدم��ري اجل�ش��د الب���رسي وجمالياته، 
وتاأخ��ذ م��ا بع��د احلداث��ة ب��دللت القب��ح وذل��ك اإن 

اجل�ش��د هن��ا يعي�س حال��ة من العزل��ة والغرتاب مما 
يت�شبب بظهور عدة اأعراف ودللت يف �شكله الظاهر 

واملرئي دون ملمح ذاتي يخ�س حامله)7(.
ويرتت��ب عل��ى ما تق��دم ح�ش��ور اجل�ش��د يف عرو�س 
م���رسح ما بعد احلداثة ليقوم عل��ى اأبعاد ومظاهر ل 
تخ�س اجلمال املعرو�س الذي اعتاده املتلقي بل اإن 
هن��اك �شيادة ل��دللت القبح تتاأتى م��ن واقع الذات 
الن�شانية ومعاناتها من احلروب واملحن والكوارث 
وامل�شتقب��ل املجهول، فاجلمال ل��دى فال�شفة ما بعد 

ح
سر

م
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احلداثة ل ميكن اأن يكون قيمة كونية �شاملة للفن، اإىل 
حد ما، لأن الب�شاعة والقبح وما يثري ال�شمئزاز كلها 
ميك��ن اأن تكون قيمًا فنية اإيجابية. فاإن ما ميكن اأن 
يعد بطريقة اأخرى ب�شعًا، ميكن اأن يكون جمياًل، واإن 
الب�ش��ع واملث��ري والقبيح والهام�شي ميك��ن اأن ي�شبح 
بح��د ذاته اإيجابيًا يف قيمة العمل الفني)8( ويت�شكل 
خط��اب م��ا بع��د احلداث��ة على وف��ق اآلي��ات �شورية 
اأ�شا�شه��ا العالم��ات ال�شكلي��ة التي تنفت��ح على اأكرث 
م��ن تاأوي��ل دون تاأكيد حقيقة م��ا والتي ترتك عادة 

للمتلق��ي خطاب العر�س املابع��د حداثي الذي يحفل 
)ب��كل اأ�شكال الختالط وامل��زج وتغري ذهنية طرحه 
باعتماد اخلطوط اأو الألوان اأو امل�شاحات اأو ال�شطوح 
اأو الت�شوي��ه وال�شخري��ة()9( ون�شتطي��ع �ش��وق اأمثلة 
كثرية على ا�شتلهام الهام�شي واملق�شي خ�شو�شًا يف 
التج��ارب الآ�شيوية وال�رسقي��ة وحتويلها اإىل منطلق 
مرك��زي يف العر���س امل�رسحي )فم��ن �شمات م�رسح 
الكابوكي الياباين، منط التعبري الفني احلر وال�شعبي 
ال��ذي ي�شتله��م طب��اع املمثل��ني اجلوال��ني، و�شمات 
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الأ�ش��كال املو�شيقية ال�شعبية... لذلك جاء فنًا متمثاًل 
للهام���س ورفع��ه اإىل درج��ة علي��ا من الفني��ة فكان 
توليفًا فنيًا للجوهري بالهام�س وال�شامي باملبتذل(
)10(ويف طري��ق املعاجلة الإخراجي��ة ملو�شوعات 
ما بعد الكولونيالية ))ظه��رت اأفكار تدعو بالرجوع 
اإىل ال��رتاث فيم��ا يخ�س امل���رسح العرب��ي مبحاولة 
لإب��راز �ش��كل وم�شم��ون يخ���س الثقاف��ة العربي��ة 
الإ�شالمية، ومن تلك اجلماعات امل�رسح )الحتفايل( 
و)احلكوات��ي( و)الفواني�س( ب�ش��كل اإ�شقاطي، �شاعية 
اإىل الأخ��ذ بال��رتاث الق�ش�شي واحلكائ��ي والعادات 
والطقو���س الت��ي حمله��ا التاريخ العرب��ي الإ�شالمي 
واأنتجتها ال��ذات العربية الإ�شالمي��ة، مما ت�شارك به 
هذه اجلماعات يف مواجهة مركزية امل�رسح الأوربي 
وهيمنت��ه ال�شكلية(()11( وقدمت ماأ�شاة احل�شني يف 
واقع��ة الط��ف تقدميات عدي��دة يف امل���رسح العربي 
والعراقي خ�شو�ش��ًا ون�شاهد مدى التن��وع والفرادة 
الت��ي  امل�رسحي��ة  العرو���س  بع���س  الأ�شلوبي��ة يف 
تناول��ت الواقعة باأ�شكال ما بعد حداثية يف تغيريها 
للنم��ط الأ�شلي م��ن �شبكة العالق��ات اإىل احلبكة اإىل 
تثوي��ر ال�شخ�شية الهام�شية وجعله��ا مركزية لتاأخذ 
واأ�شلبته��ا  امل�رسحي��ة  املرئي��ات  اإىل  البطول��ة  دور 
واخل��روج ع��ن ال�شائ��د واملاأل��وف يف �شينوغرافي��ا 
العرو���س امل�رسحية التي اعت��ادت اأن تقدم الأ�شكال 
الرتاثي��ة املرتبطة بالواقع��ة زمكانيا. فراحت جتعل 
من الأ�شكال مناظر وديكورات معا�رسة وذلك اأي�شًا 
جن��ده يف الأزي��اء وال�ش��وء والل��ون فكله��ا اأ�شبحت 
تختل��ف ع��ن العنا���رس الأ�شلي��ة الت��ي األفناه��ا يف 
عرو���س م�رسحي��ة عديدة ناق�ش��ت مو�ش��وع واقعة 

الطف دراميًا وخ�شو�شًا ما بعد 2003 حيث اأ�شبح 
هام�س احلرية املت��اح ن�شبيًا يف تقدمي عرو�س هذه 
الواقع��ة �شبب��ًا يف ظه��ور م�رسحيات عدي��دة �شكلت 
تنوع��ًا يف اأ�شاليبها الإخراجية وانتقاءاتها للمق�شي 
الط��ف،  واملهم��ل والهام�ش��ي يف مو�ش��وع واقع��ة 
وترك��زت هذه العرو�س يف م�رسح املحافظات اأو ما 
ي�شم��ى �شابق��ًا مب�رسح الهام�س وه��ي ت�شمية اأطلقها 
ال�شكل الأوتوقراطي املركزي للحكم يف العراق حيث 
جع��ل من الن�شاط الثقايف يف بغداد مركزاً، وعرو�س 
املحافظ��ات هام�شًا، لتتغري ه��ذه املعادلة بعد عام 
2003 لت�شب��ح الهوام�س مراك��ز ا�شتقطاب وتنوير 
وح�شور م�رسحي يف �شوء املهرجانات العديدة ملا 
يعرف بامل�رسح احل�شيني والتي ا�شتقطبت العديد من 
العرو�س امل�رسحية امللفتة وميكن الركون مل�شتواها 
الفني بو�شفه��ا عينات منتقاة، ميك��ن قراءة دوالها 
مبدل��ولت متع��ددة ل نهائي��ة منفتحة عل��ى ال�رسي 
النهاي��ات  اأ�شبح��ت  حي��ث  واملق�ش��ي.  واملغي��ب 
الدرامية لهذه العرو�س مفتوحة بعد اأن كانت مغلقة 
تنته��ي بفاجعة ا�شت�شه��اد احل�ش��ني، وتنوعت مراكز 
الهتمام يف القراءة الإخراجية حيث مت ك�رس املدرك 
الإيهام��ي لعرو�س واقع��ة الطف والجت��اه لأ�شلوب 
امل���رسح امللحم��ي املونتاجي الذي يقط��ع الرتاتبية 
التقليدي��ة )بداية، و�شط، نهاي��ة( وال�شكل الفريتاجي 
– م��ن مثلت فريتاج- املوؤدي اإىل الأزمة ثم حلها، 
يف خريط��ة املبن��ى الرتاجيدي التقلي��دي، والجتاه 
نح��و امل�رسَح��ة وعنا�رسه��ا املبا���رسة يف متا�شها 
مع املتلقي، وتوف��رت �شيناريوهات واأ�شكال درامية 
حرة لعرو�س واقعة الطف املابعد حداثية والعتماد 
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عل��ى �ش��ذرات درامي��ة ب�شيط��ة مم��ا ه��و مرتاكم يف 
الالوع��ي اجلمعي عن واقعة الط��ف، والن�شقاق على 
البنية الدرامية الن�شي��ة املحكمة ال�شنع نحو البنية 
التجريبي��ة التي تنمي عنا���رس العر�س على ح�شاب 
العنا�رس الدرامية.. وعادت اجلوقة امل�رسحية لتلعب 
اأدواراً متع��ددة يف العرو���س الطفيَّة املا بعد حداثية 
لتكون �شوتًا متنوع��ًا ولي�س مرتبطًا باجلانب اخلري 
واليجاب��ي فقد متث��ل يف توظيفاتها اأع��داء احل�شني 
وقد متثل اأ�شحابه اإ�شافة لتوليدها الدليل امل�شتمر 
ل  مدل��ولت  منتج��ة  الك�ش�شواري��ة  املف��ردات  م��ع 
نهائية.. اإ�شافة لعن�رس التعابر الزمني بني املا�شي 
واحلا���رس يف الرجوع للواقع��ة و�شخو�شها ومن ثم 
الع��ودة اإىل اللحظة الراهن��ة ب�شخو�شها املعا�رسين 

على وفق الفر�شية الإخراجية املنتخبة..
ومن هذه العرو�س م�رسحية )على ظالل الطف(، ن�س 
بارعة مهدي واإخراج علي ال�شيباين، التي تنبني على 
لعبة افرتا�شي��ة مفادها اأن خمرجًا معا�رساً يحاول 
اأن يخ��رج م�رسحي��ة عن الإمام احل�ش��ني، لكن العجز 

والندح��ار يهيمن��ان عليه فيقرر املغ��ادرة.. وفجاأة 
ي�شمع ن��داء مدويا من خلف القاعة يق��ول ))لبيك يا 
ح�ش��ني(( ليب��داأ العر���س من حلظ��ة اختي��ار الرحيل 
م��ن مك��ة ورف�س البيع��ة ليزيد مب�شهد ب��ني احل�شني 
واب��ن عبا���س معلن��ًا رحي��ل الأول لن�شاه��د مبا�رسة 
�شورة خليال الظل لل�شبايا و�شط القافلة الراحلة اإىل 

م�شريها املجهول.
يحيلنا الفعل الخراج��ي اإىل ت�شظيات ن�شية جندها 
يف مت��ون اأخرى بتنا�ش��ات مع م�رسحيت��ي )عطيل 
يع��ود( ل�)نيكو���س كازنتزاك��ي( و)�ش��ت �شخ�شي��ات 
تبحث عن موؤلف( ل�)برياندللو(، لَيظهر لنا حوار بني 
املخ��رج واملوؤل��ف يف العر���س.. املوؤل��ف املعرت�س 
عل��ى  �ش��ري اأح��داث ن�شه هن��ا والتي تتنا���س اأي�شًا 
م��ع م�رسحية )ال�شم��اع على اإيقاع اجل��ريك( ل�)وليد 

اأخال�شي()12(.
ويطلب ممثل �شخ�شية احلر تبديل �شخ�شيته باأخرى، 
م�شوغًا طلبه هذا لعدم قدرته على حتمل هذه الثنائية 
يف ال���رساع ما بني اخلري وال�رس وب��ني اأن يكون مع 
احل�شني اأو عليه، فال�شخ�شية الدرامية يف عرو�س ما 
بعد احلداثة املتمثلة للم�رسح احل�شيني ل متثل قناعًا 
نهائي��ًا ب��ني املمث��ل وال�شخ�شية، بل وج��ود م�شافة 
فكرية بني املمث��ل وال�شخ�شية حتول دون الندماج 
الكل��ي.. وي�شع��ى املخ��رج لإقناع ممثل��ه بتوجيهات 
اأحالت لتوجيه��ات وو�شايا )"هاملت"�شك�شبري( اإىل 
ممثل��ي الفرقة التمثيلي��ة الت��ي زارت الق�رس امللكي 
لي�شعه��م يف ال�شورة التي ي�شعى ه��و اإليها..تتحرك 
فر�شي��ة امل��كان والزم��ان ب�شهولة يف ه��ذا العر�س 
حيث تنتقل من الزمن الراهن اإىل الكوفة وبالعك�س.. 

تنوعت مراكز االهتمام 
في القراءة اإلخراجية 
حيث تم كسر المدرك 

اإليهامي لعروض 
واقعة الطف
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وينتقي الإخراج اللحظ��ات الدرامية ل عرب ت�شل�شلها 
التاأريخي بل بح�شب احلاجة الدرامية لروؤية العر�س، 
فينتف���س املوؤلف هنا معرت�شًا على ما يجري اإل اإن 
املخ��رج يحاول اإقناع��ه يف اأنه يريد تق��دمي الواقعة 
كم��ا يراه��ا يف اأحالم��ه، ل كم��ا حدث��ت عل��ى وفق 
منطقه��ا التاأريخي. لينفتح الإخ��راج على العالمات 
الرا�شخة يف الوعي اجلمعي يف واقعة الطف ليحولها 
اإىل مدل��ولت اأخ��رى تق��رتن بالأ�ش��ل ولك��ن ب�شكل 
الر�شي��ع يف  للطف��ل  مم���رسح فالكناي��ة املنتخب��ة 
العر���س كانت باقة زهور حتملها ال�شخ�شيات وهي 
حتميها م��ن النبل.. وتتحول الرم��اح اإىل �شخ�شيات 
املعركة وبخا�شة اأ�شحاب احل�شني يف وقوفهم معه 
وا�شت�شهادهم واقفني، ولتتحول الرماح اأي�شًا اإىل يد 
فنتازي��ة كربى تدع��و اإىل اهلل اأن يخ��رج احل�شني من 

حمنته..
ويف م�رسحي��ة )جمال الليل(، ن�س عمار نعمة جابر 
واإخراج خال��د علوان، تزاح البيئ��ة التاريخية متامًا 
باجت��اه الع�رسنة، يف �شوء حمطة قطار ن�شاهد فيه 
)كابين��ة( قاطع التذاكر و�شكة من�شوبة على الأر�س 
وم�شافرين.. اأحدهم مرتبك يروم املغادرة فوراً وبال 
اإبطاء.. لكن��ه ل ي�شتطيع ذلك ب�شبب تردده، نفهم من 
احل��وار اأنه غادر احل�شني واأهل��ه قبل ن�شوب املعركة 
متخذاً الليل جماًل ح�شب مقولة احل�شني))هاهو الليل 
قد غ�شيكم فاتخ��ذوه جماًل((.. ليقيم حواراً مع قاطع 
التذاك��ر وم��ع الأ�شخا�س الذين يغ��دون هاربني من 
املعركة ومل ين�رسوا احل�ش��ني، لتاأتي امراأة وزوجها 
هارب��ني من املعركة اأي�شًا لك��ن الزوجة حتمل قربة 
م��اء كان��ت ق��د �رسقته��ا من خمي��م احل�ش��ني ليبقى 

العيال ب��دون ماء! لتنتهي امل�رسحي��ة مبجيء قطار 
ين��زل منه �شب��اب واأطف��ال يحملون راي��ات احل�شني 
يطلب��ون م��ن قاط��ع التذاك��ر اأن يدله��م عل��ى طريق 

احل�شني لين�رسوه.
م�رسحي��ة )جم��ال اللي��ل( فيه��ا تنا���س وا�ش��ح مع 
م�رسحية )م�شافر ليل( ل�)�شالح عبد ال�شبور( ابتداء 
م��ن العن��وان، فكلتاهم��ا حتم��الن مف��ردة "اللي��ل"، 
ومفردتا"جم��ال" و"م�شاف��ر" لهم��ا مدل��ول حرك��ي 
انتقايل من مكان لآخر.. وكذلك جت�شد التنا�س فيما 
يخ���س اأحداث امل�رسحيتني، فالأح��داث يف كلتيهما 

تتم بعد منت�شف الليل.
وهن��اك تنا�س ي�شنعه املكان يف كلتا امل�رسحيتني 
اإ�شافة للتنا�س مع قاطع التذاكر يف م�رسحية )عبد 
ال�شبور(، جاءت الأزياء امل�رسحية ب�شكلها املعا�رس 
وبال��زي الر�شم��ي ذي الل��ون ال�ش��ود فيم��ا يخ���س 
اجلوقة واملمثل��ني رجاًل ون�شاء واأطف��اًل وهي ذات 
دلل��ة باأن الواقع��ة ما زالت م�شتم��رة واحلداد عليها 

قائم...
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تاريخ المسرح العراقي 
تشبه مرحلة القرون 

الوسطى في الذاكرة 
المسرحية وسيطرة 

الكنيسة على مقدرات 
المسرح في تلك الفترة
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اإ�شاف��ة حل�ش��ور البانورام��ا الظلي��ة اأو خي��ال الظل 
فق��د �شور لن��ا اأهوال املعرك��ة عرب الظ��الل اخللفية 
التي تكون��ت مب�شاحب��ة املوؤث��رات ال�شوتية مقربة 
لالأح��داث اإ�شاف��ة ل�شماع العزف احل��ي املن�شجم يف 
تواترات��ه مع اأحداث امل�رسحي��ة واجلوقة القريبة من 
وظيفته��ا الأغريقي��ة يف نق��ل اخل��رب والتعلي��ق على 

احلدث)13(.
على الرغم م��ن الطبيعة الإيهامي��ة والأداء التمثيلي 
الندماج��ي للممثل��ني اإل اإن عملي��ة ع�رسن��ة بيئ��ة 
العر���س حولت املتلقي اإىل حالة التفاعل العقلي مع 
العر�س، يف حتويل القيم��ة التاريخانية للواقعة اإىل 
قيم��ة وقائعية يومي��ة تدخ��ل يف ازدواج ال�شخ�شية 
الإن�شاني��ة يف الأن��ا والآخ��ر، اأي اإن امل�رسحية ذاتية 
يف �شكله��ا على الرغم م��ن ا�شتيعابها لعدد كبري من 
ال�شخ�شيات اإل اإنهم ينمون عن فكرة ذاتية واحدة اإن 
الإ�شق��اط الدليل يف م�رسحية )جم��ال الليل( يحول 
املنط��ق الذات��ي يف الواقعة الأ�شل وال��ذي جاء على 
ل�شان احلر وان�شطاره بني واجبني، اإىل �شكل معا�رس 
يتمث��ل يف ت��ردد �شخ�شي��ة )رج��ل1( امل�شاف��ر ب��ني 

موقفني.
ويف عر�س م�رسحية )ال�شفة الأخرى(،ن�س واإخراج 
مهن��د ناه�س اخلياط، يغاير م��ن اأن�شاق العالقة مع 
املوروث الن�شي للواقعة يف �شوء روؤية حلمية يراها 
�شخ���س يف اأن فت��اة �شرتمي نف�شه��ا من على اجل�رس 
لتنتحر على ل�ش��ان العقيلة زينب اأخت احل�شني حيث 
جاءته يف احللم، فيهرع اإىل �شفة النهر ليعرب اجل�رس 
نحو ال�شفة الأخرى لكن �شيطرة وهمية تلب�س لبا�س 
عمال البلدي��ة وحتمل اأدواتهم تقط��ع اجل�رس وحتول 

دون و�ش��ول احل��امل لروؤي��ة الفت��اة ك��ي مينعها من 
النتح��ار، ويحاول��ون غ�شل دماغه وح�ش��وه باأفكار 
�شوداوي��ة تغري من طريقة تفكريه كي ين�شم معهم... 
احلكاي��ة ا�شتع��ارة ع��ن �ش��ري الإم��ام احل�ش��ني نحو 
الكوف��ة وقطع الطري��ق عليه من قبل احل��ر يف حوار 
فل�شفي ع��ن اللون الواح��د والطريق الواح��د والفكرة 
الواح��دة، ال�شينوغرافي��ا معا���رسة متمثلة لعالمات 
البلدي��ة التي ت�شتخدمها يف الط��رق كي متنع املارة 
من امل��رور لن�شغالها يف اأعمال الطرق اأو ما �شابه.. 
ومبدلولت حمدثة عن مفهومات الإن�شان والت�شحية 

والإيثار والفداء وغريها..
ويف م�رسحي��ة )الهاج���س الأخري(،اإع��داد نعيم خلف 
واإخ��راج عل��ي جمي��د، يخت��زل ال���رساع الذات��ي يف 
نف�س احلر، اإىل �ش��كل �شوء قناع مزدوج اأو وجه ذي 
�شورت��ني احلر و�شمريه اأو احلر وهاج�شه يف �رساع 
نف�شي مرير و�شكل جتريدي موؤ�شلب يدلل على انف�شام 
ال�شخ�شي��ة عن ح�شورها الفيزيق��ي وانفتاحها على 
ذه��ان ل نهائ��ي بلغ��ة مفكك��ة م�شطرب��ة، وبغياب 
ل�)احل�ش��ني( وح�ش��وره املرئ��ي مدلاًل عل��ى قوة هذا 
الغي��اب وا�شتبدال��ه باحل�شور الروح��ي املتوثب يف 
�شخ���س احل��ر امللتاث والالئ��ذ باإطار خ�شب��ي: اإطار 
�ش��ورة تبح��ث ع��ن فوتوغرافي��ة وجم��د ل يت��م اإل 

بالتوحد مع الذات واإلغاء الوجه الآخر.  

نم�ذج منتخبة

ميك��ن اعتب��ار احلقب��ة الت��ي �شبقت ع��ام 2003 يف 
العراق فيما يخ�س العرو�س التي تناولت مو�شوعة 
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واقع��ة الطف على خ�شبة امل�رسح باأنها حقبة مظلمة 
يف تاري��خ امل���رسح العراق��ي ت�شب��ه مرحل��ة القرون 
الو�شطى يف الذاكرة امل�رسحية و�شيطرة الكني�شة على 
مق��درات امل�رسح يف تلك الفرتة، ب�شبب )التابو( الذي 
اأحيط��ت به ه��ذه املو�شوعة وكبلت م��ن خالله، ومل 
تخ��رج اإىل النور �شوى ن�شو�س ي�ش��رية لكنها كانت 
عل��ى م�شتوى فن��ي عاٍل يف البن��اء الدرامي واحلبكة 

وتنوع الأ�شوات الدرامية فيها.. ومن هذه الن�شو�س 
م�رسحية)ثاني��ة يجيء احل�شني( لل�شاعر )حممد علي 
اخلفاج��ي( وم�رسحية )احلر الرياح��ي( لل�شاعر )عبد 
ال��رزاق عب��د الواح��د( والت��ي اأخرجها )ك��رمي ر�شيد( 
ع��ام 1994 وعر�ش��ت على خ�شبة امل���رسح الوطني 
يف بغ��داد، وق��د اأتى رفع احلظر ع��ن الن�س بعد اثني 
ع���رس عامًا على �ش��دوره مببادرة م��ن كلية الرتبية 
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الفني��ة التابع��ة جلامع��ة باب��ل، وي�شط��دم املخرج 
)ك��رمي ر�شيد( مبدون��ة متلكها الهواج���س والأ�شوات 
الداخلي��ة، حيث يت�شظى احلر يف املدونة الن�شية اإىل 
احل��ر وهاج�ش��ه، اأم��ا يف الروؤية الخراجي��ة اجلديدة 
فق��د اأ�شاف )ر�شي��د( هاج�شًا اآخر هو �ش��وت املراأة، 
وتتجم��ع ه��ذه الهواج���س عند احل��ر وتتوح��د اأخرياً 
يف املوق��ف املتوحد مع الذات، وق��د ا�شت�شلم عر�س 
)احل��ر الرياح��ي( يف معظم م�شاه��ده لنظام العالمة 
وحتولتها وكرث حتمي��ل العر�س بالرموز والدللت 
لدرجة ح��اول عندها اأن يتح��ول اإىل عر�س �شكالين 
ملدونة تاأريخية �شعري��ة وا�شحة املعامل والأحداث، 
ب�شبب )التاب��و( وامل�شاءل��ة اليديولوجية خالل تلك 
الف��رتة... فه��رب الخراج نح��و ال�شكل ليظ��ل املعنى 

وامل�شمون بالذات مواربًا ملتب�شًا قدر الإمكان..
وبع��د ع��ام 2003 انفتح��ت العرو�س الت��ي تناولت 
واقع��ة الط��ف باأ�ش��كال واأ�شالي��ب متنوع��ة وهنا ل 
اأناق���س التجرب��ة التعزِوّي��ة لواقع��ة الط��ف عل��ى ما 
فيه��ا من بع��د تلقائ��ي حميمي وتفاعلي ق��لَّ نظريه 
عل��ى م�شت��وى التلقي، وال��ذي ده�س ل��ه )بيرتبروك( 
عندما �شاهد اإح��دى املمار�شات ال�شعائرية الطق�شية 
)الت�شابيه( يف اإيران.. اإمنا اأناق�س العر�س امل�رسحي 
املتمث��ل لواقع��ة الط��ف م��ن عل��ى خ�شب��ة امل���رسح 
بالعر�س والن���س الدراميني وعنا�رسهما املعروفة 
للمتخ�ش�س والأكادميي.. ول اأناق�س اأي�شًا العرو�س 
املتحفية والفوتوغرافية التي كانت ل تاأتي مبعاجلة 
اأو روؤي��ة جدي��دة معا���رسة للن���س الطّف��ي وكان��ت 
�ش��كال انعكا�شي��ا منطيا عل��ى امل�شتوي��ني الإخراجي 
والتمثيل��ي، وقدم عدد كبري من ه��ذه العرو�س حتى 

خ��ارج ف�ش��اء العلبة الإيطالية  لكنه��ا اعتمدت على 
املقارب��ة التاأريخية ذاتها ومل ت��اأت مبداخل عك�شية 

جديدة ومغايرة ومبتكرة..  

ن(
آ
مسرحية )الحسين اال

تاألي��ف واإخ��راج: د. عقي��ل مه��دي يو�ش��ف، متثي��ل: 
خالد اأحم��د م�شطفى/ جبار خم��اط/ هديل مهدي، 
�شينوغرافيا: جنم عبد حي��در، اأزياء: امتثال الطائي، 
مو�شيقى وموؤثرات: ط��ارق ح�شون فريد، عر�شت يف 
ق�ش��م الفن��ون امل�رسحي��ة وعل��ى م�رسح ال��رواد عام 

.2013

النص:

من العنوان،الذي يقول )ج��ريار جينيت(اإنه اأحد اأهم 
عنا�رس"الن���س امل��وازي")14(، ميك��ن اأن نفح���س 
امليكان��زم الداخل��ي للم�رسحي��ة، فالزمن ه��و الآن، 
بو�ش��ف احل�ش��ني �شخ�شية عاب��رة للزم��ان وللهوية 
ومتمثلة لواقعها الجتماعي وال�شيا�شي والأخالقي. 
يف حيز اللحظة الآن... لذلك جاءت �شخ�شية احل�شني 
مع��ادًل لقيم العدالة والكرام��ة الإن�شانية التي توؤطر 
مبفه��وم احلري��ة والرف���س والحتجاج �ش��د الظلم/ 
القه��ر/ ال�شلط��ة.. �شم��ن معادلة اللحظ��ة الآن.. لأن 
هذهال�شف��ات كلها �شفات تاأريخي��ة متحركة اأينما 
حل��ت الب�رسية.. يدخل الن�س يف �شوء متنه احلكائي 
لثنائية احل�شني/ يزيد، اخلري/ ال�رس، احلق/ الباطل، 
الن��ور/ الظلمة، من خ��الل حكاية هام�شي��ة دار�شة، 
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ق�شي��ة، تنم ع��ن عظم احل��راك الأخالق��ي ل�شخ�شية 
احل�ش��ني يف و�شايت��ه ل�)هند بنت عب��د اهلل بن عامر 
ب��ن كريز( كي يخل�شها من �شطوة يزيد الذي يريدها 
حمظي��ة ل��ه، ممار�شًا عليه��ا �شنوف الع��ذاب والقهر 
بارتهانه لوالده��ا وتعذيبه كي تقباللزواج به، لذلك 
مل تن�س هي حنو احل�شني عليها فذهبت متخفية بزي 

الرجال كي حتذره مما يخبئه يزيد له من مكيدة:
هن��د: اأنبئك ح�شينًا قد م��دَّ عنكبوت ال�رس يزيد، �شبكة 
غدرهمن املدين��ة.. اإىل الكوفة.. وحت��ى الب�رسة..ول 
نريد لأحٍد اأن يعلق بامل�شيدة.. التم�شك األ تذهب اإىل 

الكوفة..
)وي�رس على اإجناز عهده ووعده للكوفيني بح�شوره(:
احل�ش��ني: اأ�رساف ينتظروين هن��اك، بال واٍل، ول اأمري 
ي�شو���س اأمره��م.. اأو يفقههم يف اأم��ور دينهم وي�شلح 

اأحوال دنياهم)15(.
ي�شتم��ر الن�س يف تقدمي �شج��ال درامي بني احل�شني 
ويزيد تتخلله دخولت ل�شخ�شية هند يف ثالثة ع�رس 
م�شهدا ق�شريا، اأ�شبه بامل�شاهد امللحمية )الربي�شتية( 
بلغ��ة  وثيمه��ا  عنواناته��ا  وح�ش��ور  تقطيعه��ا  يف 
تلغرافي��ة مبت���رسة لي�س فيه��ا اإطناب، ث��م ي�شري اإىل 
التداخ��ل الزمني يف احلدث الدرامي الذي يجري قبل 
مقت��ل احل�شني حيث يح�ش��ل هذا اللق��اء الفرتا�شي 
بين��ه وبني يزيد مبا فيه من مواجهة وحماججة تنم 
عن موقف احل�ش��ني الثابت واملتوجه نحو ال�شهادة.. 
وموقف يزي��د املراوغ امل�رس عل��ى الظلم وا�شتخدام 
ال�شلط��ة للفت��ك والبط���س بخي��ار النا���س.. وت�ش��ور 
امل�شاه��د اخلتامية و�شع يزي��د ما بعد مقتل احل�شني 
م��ن انهيار نف�شي وج�شدي، وخ��وف هند على ولدها 

م��ن يزيد كي ل ي�شلك �شلوك اأبيه فتفكر بالذهاب اإىل 
حيث علي بن احل�شني يف املدينة لي�شم ولدها عنده.
امل�رسحي��ة باخت�شار �شرية حي��اة يزيد ما بعد مقتل 
احل�شني باأبعادها النف�شية والبايولوجية، من وجهة 
نظ��ر تتح��رك داخل الب��الط الأم��وي اأي م��ن خمدع 
يزي��د نف�ش��ه. يف تنا���س وا�شح م��ع مكبثبع��د قتله 
دنك��ن وحلظات رعب��ه وخوفه وهو حم��اط باأ�شباح 
قت��اله.. وميك��ن اأن نلحظ م��ن احلوار الت��ايل تنا�شًا 
م��ع �شخ�شي��ة )ريت�ش��ارد الثال��ث( ل�)�شك�شبري( حني 
يعرب يزيد عن ا�شتبداله عر�شه واأعطائه ملن يطفئ اأو 

ي�شكت نداء راأ�س احل�شني..
يزيد: يا لهذه الراأ�س.. يتطاير �رسرها.. من الطف، اإىل 
ال�ش��ام، اإىل م���رس.. دلوين على من يطف��ئ، اأو ي�شكت 

نداء هذه الراأ�س!..ولكم عر�شي هذا..
ل��ذا ت�شب��ح املماثلة مع ق��ول ريت�ش��ارد ال�شهري )من 
يب��ادل مملكت��ي بج��واد( دللة عل��ى فق��دان الأمان 

وال�شكينة الداخلية.
ب��ني  تقاب��الت  اجلدي��دة  الن���س  فر�شي��ة  تق��دم 
ال�شخ�شيت��ني )احل�ش��ني ويزي��د( لي���س لها م��ن اأ�شل 
اأو حقيق��ة تاأريخي��ة اإمن��ا ه��ي افرتا���س يع��رب ع��ن 
التك��راري  ون�شق��ه  ودائريت��ه،  الزم��ن  ديالكتيكي��ة 
مب�شاه��د قائمة بذاتها لها ذرواتها املو�شعية والتي 
ل ت�ش��ب يف النظ��ام الت�شاعدي الع��ام للن�س الذي 
يحول �شخ�شية يزيد اإىل �شكل متنا�س مع �شخ�شيات 
اأخرى دكتاتورية ماثلة يف الوعي اجلمعي ومعروفة 
وريت�ش��ارد  )مكب��ث  اأمث��ال  امل�رسح��ي  الأدب  يف 
الثال��ث وكاليغ��ول(.. كذل��ك م��ع �شخ�شيتي)�ش��دام 
وع��دي( املتنا�شتني م��ع الوقائع العراقي��ة الدموية 
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احلديث��ة الت��ي ي�شوره��ا الكات��ب يف تقم���س يزي��د 
لهات��ني ال�شخ�شيتني الدراماتيكيتني من خالل الزي 
واملكي��اج والأداء التمثيل��ي، حيث ي���رسد الن�س يف 
ثيمته �رساع ال�شلطة املتوايل واملتعاقب، ويف ت�رسيع 
وتوظي��ف املقولت الإ�شالمية يف اإذكاء الباطل على 
وف��ق الغايات امليكافلي��ة للح��كام، ف�)يزيد( يبط�س 
ب�)احل�شني( ب�شي��ف ال�رسعية )ال�شلطة(:يزيد: �شاأقتلك 

ب�شيف جدك..
يريد الن�س يف هدفه الأعلى اأن يثبت القيم الأخالقية 
والإن�شاني��ة الت��ي بذرها احل�ش��ني يف اأر�س الب�رسية 
يف �شوء �شنيعه مع هند.. مبعنى اأن اآثار اخلري تظل 
ماثلةللب���رس اأينما حلَّ وارحتل، حيث �شنيٌع كهذا هو 

ال�شاخ�س املتبقيفي حياة الب�رس الفانية.

العرض

ينفت��ح م��كان العر�س على �ش��كل جتري��دي موؤ�شلب 
ب�شينوغرافي��ا حتم��ل اإن�ش��اء مزدوج��ًا ب��ني الف�شاء 
اخلارج��ي )الع��راء( يف �ش��وء الغيم��ة املعلق��ة يف 
الف�شاء واملخدع الداخلي للق�رس، الذي يتو�شط خ�شبة 
امل���رسح والب�ش��ط العربية امللونة الت��ي يت�شكل منها 
العر���س وجوانب امل�رسح التي توحي باأننا يف غرفة 
لأم��ري اأو خليفة، تدلل طريق��ة تكوين وت�شكيل الب�شط 
عل��ى ثنائي��ة: الزه��د/ الب��ذخ– الب�شاط��ة/ التكلف، 
وت�شري اأي�شًا اإىل مركزية ال�رساع على ال�شلطة بو�شع 
العر���س يف و�شط امل�رسح.. ي�شري الإن�شاء املكاين هذا 
ع��الوة على م��ا اأ�شلف��ت اإىل اأنه م��كان ي�شم الثنني 
احل�ش��ني ويزيد من دون احلاجة اإىل التغيري ال�شوئي 

اأو الديكوري... لرنى ظهور هند متخفية بكفن اأبي�س 
لتخ��رب احل�شني ما ي�شمر له يزيد ل��رتد دين احل�شني 
يف عنقها حني كلله��ا بو�شايته اإىل اأن خطفها يزيد 
ليظهر يف ق���رسه وعلى عر�شه وهو ي�شومها العذاب، 
تتيح��ه  العر���س  يف  بحركت��ه  الزمن��ي  فالتداخ��ل 
ا�شرتاطات عر�س ما بعد احلداثة، الزمن مت�شظٍّ حيث 
نرى يزي��د يقابل احل�شني يف لق��اء افرتا�شي درامي 
ل اأ�شا���س ل��ه يف التاريخ ليتحول يزي��د من الهام�س 
يف الواقع��ة اإىل مركز يف �شوء مناق�شة الدكتاتورية 
الدكتاتوري��ة،  اأي  العر���س.. بو�شفه��ا،  يف خط��اب 
متحول��ة ومراوغ��ة تلب�س لبو�ش��ات واأقنعة ووجوها 
عدي��دة يف �رساعه��ا الدموي على ال�شلط��ة، ف�)يزيد( 
يف ابتن��اء مركزيت��ه داخل العر�س يح��اول اأن يقدم 
عر�شًا تاريخيًا �شكلي��ًا لتحولت الديكتاتورية اأ�شبه 
بعر���س اأزياء ع��رب الع�شور، ففي احل�ش��ور الأول له 
يلب���س مالب�س احلرب التاأريخي��ة الإ�شالمية القدمية 
مك�ش��ورة اأو مرّت�ش��ة بخوذة حديدي��ة حديثة.. لينتقد 
العر���س الع�شكرتاري��ا ال�شلطوي��ة يف رك�شه��ا وراء 
نظ��ام احلك��م.. ليتح��ول بعده��ا يزيد اإىل �ش��كل ب�شع 
م��ن خ��الل قناع خمي��ف ي�شعه على وجه��ه مرتديًا 
بدل��ة ر�شمية حديثة، هنا يدل��ل يف النتقال اإىل هذه 
ال�شخ�شي��ة عل��ى اأن التجرب��ة العلماني��ة يف احلك��م 
تخف��ي وراءها وجه��ًا ب�شعًا اأي�ش��ًا.. يريد املخرج اأن 
يقدم ت�شوراً ع��ن اأ�شكال ال�شلطة يف املنطقة العربية 
وتقنعاتها اليديولوجي��ة التي تخفي وراءها الزيف 
واخل��داع واملوارب��ة.. ليع��ود يزي��د اإىل لبا�س داخلي 
بظه��وره م��ع هن��د موؤ�ش�ش��ًا- اأي الإخ��راج- حلي��اة 
بيت��ه ال�رسي��ة املتطرف��ة يف غله��ا ل�)هن��د( بكونه��ا 
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حتت و�شاية احل�شني تعلن مقولته وتك�شف مناقبه 
مبيزان�شين��ات حركي��ة حتم��ل اأمناط م���رسح الق�شوة 
وامل���رسح الفقري يف اآليات عملها عل��ى ج�شد املمثل 
بعن��ف يف توظيف البعد الفيزياوي اخلارجي لتثوير 
دواخل املمثل، يعلن امل�شهد عن تهتك احلياة ال�رسية 
ليزي��د وطهرانية هند الت��ي ل تريد اأن تقرتن بهحتى 
ل يطب��ع ن�شله��ا باأخالق��ه و�شلوكيات��ه، وه��ي روؤية 
جينالوجي��ة تفي��د مبقولة )الر���س( والأ�ش��ل ال�شيئ 
حني يرتك اآثاره على الأبناء، فاأبناء يزيد ل ينتهون 
بانتهائه اإمنا هم يتنا�شلون على الرغم من اقرتانهم 
باأ�شل��ح الن�ش��اء واأ�رسفه��ن حي��ث اأن وازع ال�رس هو 
اأق��وى م��ن وازع اخلري ح�ش��ب الت�ش��ور اجلينالوجي 
للعر���س الذي يجعل من ت�شورات الالوعي واللواعج 
الباطني��ة هي املركز يف بناء احل��دث الدرامي بفعل 
التعار�ش��ات الثنائي��ة والتقابالت الت��ي ل ميكن اأن 
حت�شل على اأر�س الواقع اإل يف الذهنية الفرتا�شية 
لذلك ميوت الفعل ويتقهقر باجتاه اجلدل )الديالكتي( 
الذي يف�ش��ح النوايا املخبوءة يف النف�س ويدلل على 
اأن ال���رساع الثنائي: اخلري/ ال�رس، احلق/ الباطل، ل 

يزال م�شتمراً ول نهائيًا..
يتح��ول يزي��د اإىل م�شع��وذ )روزخ��ون( يق��راأ الطالع 
ويعمل ال�شحر.. ي�شعل البخور ويقراأ الأحجية ويذهب 
اإىل امل�شتقبل من خالل الرقى والطال�شم ل من خالل 
العمل والعلم وهذا �شكل ثالث لل�شلطة يف �شوء لبو�س 
يزي��د لل�ش��كل الروزخ��وين املعرب عن ظالمي��ة هوؤلء 
الذي��ن ي�شتخدمون الدين ج�رساً لأطماعهم وغاياتهم 

بو�شائل ال�شعوذة واخلرافة وال�شحر..
املظه��ر الراب��ع ه��و املظه��ر اخلنث��ي لل�شلط��ة حيث 

يتمظه��ر يزي��د باأزي��اء وح��ركات خمنث��ة جن�شوي��ة 
تظه��ر م��دى �شاديتها وتغريه��ا للن��وع الب�رسي من 
اأج��ل النزوع الف��ردي نحو ال�شلط��ة بو�شائل املكيجة 
والتقن��ع، وم��ا يرتك��ه ال��رثاء والب��ذخ عل��ى �شفحة 
وج��وه هوؤلء املو�رسين �شوى ظهور عالمات املثلية 

والتخنث وتغري الطبيعة ال�شوية.
ويف اخت��زال موؤ�شلب يدخل يزيد �شحن��ا اأو )طا�شة( 
يحم��ل فيها راأ�س احل�ش��ني والذي هو عبارة عن جزء 
من الغيمة التي ت�شدرت �شقف خ�شبة امل�رسح، الراأ�س 
يط��ارد يزيد ب�شظاي��اه ونريانه، اإنه��ا كناية مكبثية 
حم�ش��ة يف مط��اردة الأ�شباح والأطي��اف ل�)مكبث(
كي تق���س م�شجعه.. مكبث يقتل الن��وم ويزيد يقتل 
الطماأنين��ة يف ذات��ه فه��و يجول م��ع الراأ���س الزكي 
يبح��ث عن م�شتقر ل��ه.. ولكن ل م�شتقر �ش��وى العراء 
والتج��وال الأب��دي واجلن��ون امل�شتحك��م والظلم��ة.. 
ليق��دم لن��ا يزيد يف نهاي��ة العر�س وه��و عبارة عن 
رمة ته��ذي ول ت�شتطيع الوقوف عل��ى قدميها.. رمة 
اأ�شابته��ا احلم��ى، وا�شع��ة الأردي��ة والأغطي��ة على 
ج�شده��ا امللتهب ليظهر الغروت�شك باأروع �شورة يف 
اأداء )خال��د اأحم��د م�شطف��ى( ل�شخ�شية يزي��د الهرم، 
العج��وز الذي تالحقه اللعنات والدعوات. ومن املهم 
مالحظ��ة تالوي��ن دلل��ة الك�ش�ش��وار ل��دى �شخ�شية 
يزي��د وحتولتها حيث يتحول ال�شوجل��ان اإىل ع�شا 
تبخ��رت ع�شكرية، واإىل ع�شا لع��ب �شريك، يحاول اأن 
يرو���س هند، وع�شا برية يف نهاية العر�س �شيتوكاأ 
عليه��ا يزيد تظهر هرم��ه و�شيخوخته وتقزميه قبالة 
طي��ف احل�ش��ني القائ��م واملنت�ش��ب واملهيم��ن على 
امل��كان وظه��وره الأخ��ري يف ترك��ه لر�شال��ة مطوية 
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ومكلل��ة باللون الأخ�رس تاأخذها هن��د، كانت اإ�شارة 
رمزية ل�شتمرار ر�شال��ة احل�شني مبحمولته الفكرية 
والأخالقية يف ن�شل هن��د التي تركب مركب احل�شني 
وحتذو حذوه.. تتحول �شخ�شية احل�شني منذ منت�شف 
العر���س حت��ى النهاي��ة اإىل روح هائم��ة اأو طي��ف 
اأبي���س متحرك يقدم الو�شاي��ا واحلكم ويف ا�شتكناه 
مع��اين الواجب والأمانة والت�شحية.. هذه القيم التي 
ظل��ت جم�شدة عل��ى مدار العر���س بو�شائ��ل ملحمية 
)بر�شتية( على ل�ش��ان احل�شني وهند خففت من القيم 

الدراماتيكية يف ال�رساع واحلبكة والأزمة... اإلخ.
لقد تقو�س املبنى الرتاجيدي املاأ�شاوي يف م�رسحية 
)احل�ش��ني الن( وحت��ول اإىل ذاك��رة مروي��ة وخطاب 
ب��ارودي ي�شخر من نهاي��ات امل�شتبدين والطاحمني 
نحو ال�شلطة ولأجلها.. يف �شوء امليزان�شيات: احلرية 
والتقنع يف الزي واملكياح ل�شخ�شية يزيد، لقد حترر 
احل�شني ك�شخ�شية ماثلة بهوية حمددة ج�شداً وروحًا 
منفتحًا على املفاهيم الأخالقية الكربى التي ت�شرتك 

بها جميع الب�رسية.
ح�ش��ور �شخ�شية هن��د بو�شفها مركب��ا جينالوجيا 
يتوا�ش��ل م��ع احل�ش��ني كخط��اب ور�شال��ة اأخالقي��ة 
م�شتمرة يف ن�شلها ومعادل مو�شوعي لالأئمة الأطهار 
من ولد احل�شني، ومركز ا�شتقطابي ديناميكي يتحرك 
بني البوؤرتني: يزي��د واحل�شني... غياب احل�شني دللة 
ح�ش��وره الطاغ��ي يف م�شاه��د هن��د ويزي��د.. ويزي��د 

وحده، لتته�شم تراتبية احل�شور/ الغياب التقليدية.
بقي��ت الإ�شارة اإىل اأن معظ��م التحولت يف �شخ�شية 
يزيد له��ا معادله��ا ال�شتقطابي الواقع��ي خ�شو�شًا 
يف مرا�ش��م ال��زواج الق�رسية ل�)هند( م��ن قبله، حيث 
تذكرن��ا باأح��د رم��وز النظ��ام ال�شاب��ق وه��و يف���س 
ي�شب��ح  املح�شنات..بحي��ث  ويغت�ش��ب  الأب��كار 
احلا���رس املعا�رس هو املركز وت�شب��ح واقعة الطف 
هي الهام���س خ�شو�شًا يف حلظ��ات تقنع يزيد حني 
يرت��دي بدل��ة حافل��ة باأن��واط ال�شجاع��ة الت��ي كان 
يكيله��ا راأ�س النظام البائ��د لنف�شه وحلا�شيته.. اأو يف 
جت�شيده ل�شخ�شيات ال�شلطة بتياراتها اليديولوجية 
التي حكم��ت العراق اإىل اليوم، بق��راءة تاأريخية تنم 
عن وعي بنيوي توليدي حلركة املجتمع ومتغرياته، 
لقد ته�شم وتقو�س الطق�س التقليدي ال�شابق لعرو�س 
امل�رسح احل�شيني يف تناولها لواقعة الطف بالنفتاح 
عل��ى �شكل طق�شي جديد يجع��ل من القيمة الأخالقية 
والإر�شادي��ة والوعظي��ة، اأي اخلط��اب مب��ا في��ه من 
اآي��ات قراآني��ة واأحاديث نبوية واأق��وال ح�شينية، هي 
اجل��زء الطق�ش��ي يف هذه العرو���س، اإ�شاف��ة للتنوع 
بني م�شتويي احلا�رس واملا�شي على �شعيد الف�شاء 
ال�شينوغ��رايف والأداء التمثيل��ي والأزياء، حيث �شكل 
طق�ش��ًا هجين��ًا يح�����������اور العاطف��ة والعقل يف اآن 

معًا.
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فيل��م "ذا بو�ش��ت" يروي الأي��ام املتوت��رة التي اأدت 
اإىل ق��رار �شحيفة "وا�شنطن بو�شت" فيالعام 1971 
بن�رس اأوراق البنتاغون "التاريخ ال�رسي للحكومة يف 
ح��رب فيتن��ام"، الفيلم من اإخراج �شتيف��ن �شبيلربغ، 
اأم��ا جنماه فهما مرييل �شرتيب بدوركاثرين غراهام 
امل�شوؤول��ة عن ن�رستل��ك الأوراق يف ال�شحيفة، والتي 
حت��دت اأمر الرئي�س ريت�ش��ارد نيك�شون بعدم ن�رسها، 
وتوم هانك���س بدور بن براديل رئي�س حتريرها، كما 
اأنه��ا امل��رة الأوىل الت��ي يعم��ل فيها ه��وؤلء الرموز 

الثالثة يف هذا الفيلم الهوليودي معا.
لق��د حتدث��ت م��ع النجم��ني هانك���س و�شرتي��ب ع��ن 
الت�شابه الغريب لتداعيات الأم�س مع مانعي�شه اليوم 
واأفكارهم��ا ح��ول ما ي�شب��ه فيلمهما ه��ذا فيلم "كل 

رجال الرئي���س" بطولة جي�ش��ون روبارد�س ودا�شن 
هوفمانوال��ذي عر�س فيالع��ام 1976، ويف ما يلي 

مقتطفات من هذه املحادثة:
باكليجان:ه��ل فك��ر اأي منكم��ا كي��ف �شتك��ون عليه 

نهاية الفيلم، وهل اأنتما �شد ذلك؟
�شرتيب:مل اأكن اأعتقد اأن فيلم وا�شنطن بو�شت �شتكون 
نهايت��ه بال�شكل ال��ذي اأهمل كثريا كاثري��ن غراهام 

وموقفها مع اأنهكان فيلما عظيما.
هانك�س:كانت هناك اإ�شارة لها، لكنها عابرة.

باكليجان: هانك�س..كن��ت تخطو اإىل الدور باإيقاعية 
فاعل��ة، كيف ميكنك اأن تذه��ب على نحو خمتلف يف 

دور كهذا؟
هانك���س: اأن��ا نظرت اإىل هذه الق�شة قب��ل اأ�شبوع من 

ميريل ستريب وتوم هانكس..

)The Post( حديث عن فيلمهما المثير للجدل

ك�را ب�كليج�ن
حمــد ف�ضل

أ
ترجمـــة: ا
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ت�شويره��ا كفيلم،اإن التي �شاأقف اأمامها هي �شرتيب 
وهي ممثلة ل ت�شبه اأية ممثلة وقفت اأمامها، هنا يكمن 
الخت��الف فياأن اخل��وف الذي متلكن��ي بداية اأ�شبح 

دافعالأح��اول اأن اأكون قريبا 
م��ن �شجاعته��ا وه��ي جت�شد 
�شخ�شية كاثرين غراهام فقد 
حدث بع��د ت�شوير الفيلم اأننا 
اأ�شبحن��ا نعي�س الدور كحالة 
م�شرتكة تقوم على الكثري من 
الأ�شي��اء كاحل��ب والح��رتام 

والتعاطف، والتفاهم.
الإع������جاب كان  �ش������رتيب: 

متبادل بيننا.
باكليجان:هن��اك اأ�ش��داء ملا 
ح��دث وقتها يف عهد الرئي�س 
نيك�شون تتكرر يف ما ن�شمعه 
الآن م��ن البي��ت الأبي�س مع 
ف��ارق ه��و اأن الناط��ق با�شم 
البيت البي�س رد على ما ورد 
يف  الفيل��م بقوله اإن التقارير 
وقته��ا هي "اأخب��ار وهمية"، 
هل مبق��دور جمموع��ة الفيلم 

اإقناع النا�شبتلك الأخبار؟
هج��وم  كان  ل��و  هانك���س: 
ال�شحيف��ة يف عه��د الرئي���س 
نيك�ش��ون في��ه م�شا���س كبري 
على الأمن القومي ملا جتراأت 
على طباعته ون�رسه، واإعادة 
تل��ك الق�ش��ة من قبلنا لي���س كذبا على اأح��د ولو كنا 
نكذب مل��ا كان با�شتطاعتنا اأن نوؤدي وظائفنا، وما 

يحدث الآن هو حرب على قول احلقيقة.
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باكليجان:كيف نعيد بناء الإميان بهذه املوؤ�ش�شات؟
هانك�س:ح�شن��ا اأعتق��د اأن��ه ماراثون، اإنه��ا م�شافات 

طويلة يف نهاية املطاف احلقيقة ل بد اأن تظهر.
تاميز"ي�شع��ر  "نيوي��ورك  �شحيف��ة  باكليج��ان:يف 
اأوراق  اأن ه��ذه ه��ي ق�شته��م باخرتاقه��م  الزم��الء 

البنتاغون، ما هي اأفكارك حول ذلك؟
هانك�س:قراأت مقال ن�رس على �شفحاتها قبل اأن نبداأ 
حتى يف ت�شوير الفيلم.. كيف جنروؤ على القيام بهذا 
الفيل��م املاأخوذ عن �شحيفة "وا�شنطن بو�شت" بينما 
ه��و يع��ود ل�شحيف��ة  اأخ��رى هي"نيوي��ورك تاميز"، 

نح��ن جميع��ا كانت لن��ا ردات فع��ل عنيف��ة على ما 
قالت��ه �شحيفة "نيويورك تاميز"لأنهم مل يكن لديهم 
كاثري��ن غراهام ومل يكن لديه��م ذلك اجلانب اخلفي 

من اأوراق البيت الأبي�س.
باكليجان:�شرتيب..م��ا الذي واجهِته على مر ال�شنني 

وكيف كان تعاملك معه؟
�شرتي��ب: لقد �شهدت اأ�شي��اء كث��رية ومعظمها عندما 
كن��ت �شغرية وجميل��ة، ل ميكن باأية حال��ة اأن اأعود 
اإليه��ا الآن، كان هناك الكث��ري من ال�شلوك التفا�شلي 
الذي كان ل مفر منه، ولكن الآن بعد اأن اأ�شبح النا�س 
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اأك��رب �شنا واأكرث واقعية يج��ب اأن تكون هناك مغفرة 
وهذه هي الطريقة التي اأ�شعر بها الآن.

باكليجان: هل تريدين الذهاب اإىل تفا�شيل اأكرث؟
�شرتي��ب: ل، ل، ولكنن��ي ل اأري��د اأن اأف�ش��د حي��اة من 
عا�شه��ا معي، اأنا فقط اأعتقد اأنه اإذا كان العامل �شوف 
ي�شتم��ر علينا اأن جند طريقة للعم��ل معا ونعرف اأنه 
م��ن الأف�شل للرجال اإذا كانوا يحرتموننا بعمق على 

قدم امل�شاواة.
باكليجان: بالعودة اإىل اأيامك الأوىل يت�شاءل النا�س 
عما اإذا كانت لديك م�شاكل مع دا�شن  هوفمان، وما 

هي ق�شة ال�شفعة التي وجهها لك؟
�شرتي��ب:كان ذل��ك عندم��ا كن��ا منث��ل مع��ا يف فيلم 
"كرامر �شد كرامر"، هذا  اأمر �شعب لأنك عندماتكون 
فاع��ال يف م�شهد عليك اأن ت�شعر باحلرية، اأنا متاأكدة 
م��ن اأنن��ي قد اأ�رسرت ع��ن  غري ق�ش��د بامل�شاهدين، 
ولك��ْن هناكقدر معني من الغفران يف ذلك، ولكن هذا 
كان اأول فيل��م يل وكان��ت اأول م��رة توجه يل �شفعة 
جعلتني اأجت��اوز اأخطائي لأن النا���س لن تتقبل تلك 

الأخطاء بعد الآن لذلك هذا �شيء جيد.
باكليج��ان: هانك�س..ماذا �شتقول بعد اأن انتهيت من 

هذا الفيلم؟
هانك�س:ي�شتب��د بي غ�شب �شدي��د على امل�شوؤولني يف 
البي��ت الأبي���س حينم��ا يحاولون حتري��ف احلقائق 
م��ع اأنها وا�شحة ل لب�س فيه��ا، لكنهم مبواقفهم تلك 
�شيجعل��ون النا���س  ي�شخرون منهم كث��ريا، اإن الفيلم 
يطرح ت�شاوؤلت اأ�شا�شية عن الوليات املتحدة اليوم، 
واأعتقداأنهفيل��م وطن��ي جي��د ج��دا عن ما ه��ي حالة 
اأمري��كا.. اإنه ع��ن مكانة املراأة وامل�ش��اواة يف مكان 
العمل وهو بالتاأكيد عن اإرث حرب فيتنام وما فعلته 
40 عاما من ال�شيا�شة للوليات املتحدة الأمريكية، 
وه��و اأي�شا عن النزاه��ة ال�شحفي��ة لأنا�شيعتربونها 
لي�شت وظيفتهم ولكنه��ا م�شوؤوليتهم باحل�شول على 

احلقيقة.

عن/ �شحيفة "نيويورك تاميز".
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الف��ن الت�شكيل��ي م��ن الفن��ون الرئي�شة الت��ي ج�شدت 
الع��وامل الإن�شاني��ة، عرب بل��ورة الأف��كار وجت�شيدها 
بري�ش��ة ر�شام اأو اإزميل نح��ات اأو عد�شة ت�شوير.وهو 
حد�س الذات يف ترجمة ال�شعور عرب التقنية الب�رسية 
يف اإنت��اج ال��روؤى متماهي��ة م��ع حرفن��ة الفنان يف 
اإب��داع العمل الفني، اإنه ق��در ياأخذ الن�شان عنوة اإىل 
منطق��ة مكتظة بعوامل ا�شتطيقي��ة حتول هذا الن�شان 
جمتمعن��ا  يف  باخليال.فالفن��ان  مثق��ل  كائ��ن  اإىل 
واقع ب��ني مطرقة اخليال و�شن��دان الواقع حيث تراه 
يف بع���س اأعمال��ه متم��رداً جمنون��ًا  ول معقوًل يف 
اأعم��ال اأخرى.العراق �شهد اإب��ان مرحلة الربعينيات 
واخلم�شينيات وال�شتينيات ازدهاراً كبرياً يف احلركة 
الفني��ة والثقافي��ة ع��رب جت��ارب اإبداعي��ة تر�شخ��ت 
عاملي��ًا، فالع��راق كان ول ي��زال امله��د واحلا�ش��ن 
الكب��ري للفنون ال�رسقية.. خزفي��ات وجداريات ولقى 

ومتاثي��ل واأحفورات حل�شارات �شوم��ر وبابل واآ�شور 
واأكد..متث��ل الإرث احل�ش��اري لب��الد الرافدين، دللة 
على غنى وتن��ور عقل الن�ش��ان العراقي عرب مراحل 
الزم��ن كاف��ة. مي�ش��ان تل��ك املدين��ة الغافي��ة عل��ى 
كت��ف دجل��ة اخلالد كان��ت وعلى مر الع�ش��ور وّلدة 
لعدي��د املبدعني يف جم��الت الأدب والفكر والفنون 
الت�شكيلي��ة فن��ون ال��ذات املبدعة.فف��ي جم��ال الفن 
الت�شكيل��ي هناك اأ�شم��اء كبرية م��ن الفنانني يفتخر 
املي�ش��اين به��م ومنه��م )�شبيح عب��ود واأحم��د اأمني 
وماهود اأحمد وعبد اللطيف ما�شي وكاظم العبودي 
و�شوك��ت الربيع��ي واأحم��د البيات��ي وعب��د الباق��ي 
رم�ش��ان... اإلخ(، هوؤلء جي��ل لن�شتطيع ت�شفح الفن 
الت�شكيل��ي يف مي�ش��ان دون املرور به��م.. ويف نف�س 
ال�شياق فاإن هناك جيال مبدعا من ال�شباب ينتظرون 
الفر�ش��ة لتفجري طاقاتهم وابداعاتهم فهم جيل مهم 

من الخط الى اللون الى السطح

قراءة في تجارب تشكيليةميسانية مختارة

غس�ن حســـن محمد
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با�شتطاعته تغيري خارطة الفن الت�شكيلي يف مي�شان.

ن�مل ص�ئغ
أ
خطوط تنس�ب ب�

الفن��ان غال��ب ناه��ي امتل��ك زم��ام ه��ذا الف��ن عرب 
ممار�شاته يف)النحت واحلفر على اخل�شب والغرافيك( 
بال�شافة اىل الر�شم.. فهو من رعيل ال�شتينيات ومن 
رواد احلرك��ة الت�شكيلية يف الع��راق.. اب�رس الفن منذ 
نعوم��ة اظف��اره، فقد ول��د يف كنف عائل��ة مي�شانية 
متار�س مهن��ة ال�شياغة بالوراث��ة.. راأى امل�شوغات 
الف�شي��ة والذهبية منقو�شًا عليها نخلة او ا�شداً لبابل 
او �ش��ورة مل�شحوف جنوبي وغريه��ا من املفردات، 
مم��ا ادى اىل اغن��اء خميلت��ه الفنية الت��ي قادته اىل 
جت�شي��د امل��وروث الرافدين��ي وا�شتله��ام احلكاي��ات 
مو�شوع��ات  يف  ال�شومري��ة  وال�شاط��ري  ال�شعبي��ة 
اعماله.ا�شتخ��دم غالب ناهي اآلي��ات وافكار احلداثة 
الفنية م�شرياً اىل المكنة وابعادها يف اثراء م�شاحة 
العم��ل الفني، جم�ش��داً ال�شواخ�س املديني��ة والبيئية 
ع��رب تاأرخ��ة العمال احلياتي��ة والطبيع��ة الب�رسية.
فبع���س اعمال��ه ق��د غل��ب عليه��ا التكثي��ف واخرى 

طغ��ت عليه��ا ال�شفافية.. وفق��ًا ملو�شوعة 
العمل والفكرة املراد اي�شالها.. اذ انفردت 
وتن��وع  املو�شوع��ات  بتعددي��ة  اعمال��ه 
و�شحره��ا  حيويته��ا  وادام��ة  ت�شكالته��ا 
اجلمايل مما جنب الفن��ان الوقوع يف داء 
التك��رار املول��د للرتابة واملل��ل والتنا�شخ 
اخ��رى،  لعم��ال  التقلي��دي  التماثل��ي 
والذي ب��دوره يوؤدي اىل اف�ش��اد الوظائف 

اجلمالية واحل�شي��ة للفن.الفنان غالب ناهي املولود 
يف الثالثيني��ات م��ن القرن املن�رسم،اكم��ل درا�شته 
وا�شب��ح مدر�ش��ًا يف معه��د الفنون اجلميل��ة ومن ثم 
يف اكادميية الفنون اجلميل��ة يف �شنوات ال�شتينيات 
وال�شبعيني��ات، يدي��ن ل��ه بالف�شل الكث��ري من فناين 
الع��راق.. ار�شى دعائم حقيقي��ة للفن العراقي بعلمية 
كب��رية وخ��ربة وا�شعة يف ع��امل الفن.انتم��ت اعماله 
والتفكيكي��ة  والنطباعي��ة  الواقعي��ة  املدار���س  ايل 
وال�شوريالية متاأثراً باأ�شاط��ني الفن امثال )دافن�شي 
ورينيه وفان ك��وخ وبيكا�شو و�شلفادور دايل( ال ان 
املدر�شة الواقعية كان لها الن�شيب الفر يف لوحاته، 
رمبا لكونها القرب ايل نف�شه ومتنحه حرية التعبري 
ع��ن الواق��ع املعا���س بتع��دده وتنوع��ه وال�شهول��ة 
والب�شاط��ة يف اث��ارة الت�ش��اوؤلت ل��دي املتلق��ي مبا 
يوؤدي ايل ا�رساكه )اأي املتلقي( يف العمل الفني، كيما 
تكتمل دائر الت�شال بني الفنان والعمل واملتلقي، اذ 
كان ناهي ق��د عمد اىل الب�شاطة يف اعماله مع عمق 
الفك��رة م��ن اجل احل�ش��ول عل��ي ا�شتجاب��ة املتلقي 
التامة، �ش��واء كان هذا املتلقي متوا�ش��ع الثقافة او 
من النخبة الفنية الثقافية املخت�شة.كان لن�شيابية 
يف  املنا�ش��ب  الل��ون  وانتق��اء  اخلط��وط 
ا�شغال م�شاحة اللوحة والت�شاكل ال�شوري 
والتماهي مع الفكرة، وا�شتثمار العنا�رس 
الدرامي��ة يف اقام��ة عالق��ات فنية �شمن 
ج�ش��د اللوح��ة.. نتائج اللم�ش��ات ال�شحرية 
فيم��ا  البداعي.ام��ا  العم��ل  ولدة  يف 
يخ���س ا�شتغالت��ه النحتية، فق��د امتازت 
منحوتاته بدقة توزيع ن�شب الكتل النحتية 

غالب ناهي
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وانتخ��اب الو�شاع املالئمة للحركات والجتاهات 
والمي��اءات التي ت�ش��در بتوافق��ات هند�شية بارعة 
�شاعدت عل��ى اك�شاب هذه املنحوت��ات الديناميكية 
واحليوي��ة واجلمالية.وه��ذا ب��دوره ا�شفر ع��ن اقناع 
وادها���س ولفت انتباه الرائي وال�شري به نحو مواطن 
اخليال والروؤى املبتكرة واخلروقات الفنية املجددة 
من قبل فنان عراقي مي�شاين طواه الزمن يف ار�شيف 

الن�شيان.. بعد ان غادرنا وهو يف قمة البداع.

الرواد بن�ة حقيقيون

ه��ل ميك��ن لالن�ش��ان ان يحي��ا دون ان يت��ذوق متع 
اجلم��ال واملعرفة؟ ه��ذا ال�شوؤال يقودن��ا اىل التعرف 
عل��ى كنه ع��وامل اجلم��ال واهميت��ه يف اك�شاب عامل 
النا�شة الفريد اخلربات الدراكية واحل�شية والب�رسية 
يف الفهم والتحاور والتوا�شل مع مفردات وعنا�رس 
وت�شكيالت عامل الوجود املتوفر على عديد املعطيات 

املادية والروحية والنف�شية..عامل 
الثاب��ت واملتح��ول ال��ذي ي�ش��ع 
وجوداته بانتظار م��ن ي�شرّيها 
ده�ش��ة واث��ارة وا�شافات قيمية 
ومفاهيمي��ة ت�ش��ل ال��ذات ع��رب 
املتنوع��ة  عوامله��ا  ا�شتنط��اق 
والتاأ�شي�س  اخلارج��ي،  باملحيط 
للغ��ة )ذات/مو�شوعي��ة( يعل��ي 
بناءاته��ا ويثم��ر نفائ�شها فنان 
او  )ر�شام��ًا  اأكان  �ش��واء  مب��دع 
نحاتًا او �شينمائيًا او م�رسحيًا... 

ال��خ(.. الفنان الت�شكيلي عب��د اللطيف ما�شي تعددت 
م�شارات��ه يف ع��امل الت�شكي��ل العراق��ي فق��د مار���س 
الر�ش��م والنحت واقام العديد من اجلداريات والن�شب 
والت�شاميم يف حمافظ��ة مي�شان وتنقل بني مدار�س 
الف��ن الواقعي��ة والنطباعي��ة والتعبريي��ة الرمزي��ة 
و�ش��وًل اىل مدار�س احلداث��ة كامل�شتقبلية والواقعية 
اجلدي��دة وغريهم��ا، عب��د اللطيف ما�ش��ي املتخرج 
يف معه��د الفن��ون اجلميلة 1960..ل��ه مقتنيات يف 
اليون��ان وامري��كا وم���رس والردن، حا�ش��ل عل��ى 
جائزة الربيع 1959 وجائ��زة اح�شن م�شمم ديكور 
من وزارة الرتبي��ة 1972،وجائ��زة الغدير 2006.. 
ا�ش���س نقاب��ة الفنان��ني يف مي�ش��ان 1972، جماعة 
اجلن��وب وجماع��ة الدائ��رة الفنيتني، وق��د اقام نحو 
ع�رسي��ن معر�ش��ًا �شخ�شيًا..تتلمذ على ي��د رواد الفن 
الت�شكيل��ي كج��واد �شلي��م وفائ��ق ح�ش��ن وا�شماعيل 
ال�شيخلي وحافظ الدروبي،يو�ش��ح الفنان الت�شكيلي 
عب��د اللطي��ف ما�ش��ي ان رواد الف��ن الت�شكيل��ي كل 
ل��ه مدر�شت��ه وه��م بن��اة حقيقيون 
هدفهم اذكاء روح املعرفة ون�رس 
الوع��ي الفن��ي ب��ني الطلبة.وعن 
بع�س العمال الفنية التي يعجز 
مق�شدياته��ا  ادراك  ع��ن  العق��ل 
ب�شبب ت�شظ��ي مفرداتها وافتقاد 
ب��ني  املو�شوع��ي  الن�شج��ام 
ماين�شبه��ا  الراء  وحداتها..م��ن 
يف  واحلداث��ة  املعا���رسة  اىل 
الفن،ه��ذا الغمو�س والبهام يف 
اي�شال املعنى يعزوه ما�شي اىل 
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اقحام مفردات لي�شت مدرو�شة يف اللوحة 
وان جمرد و�شعها يف اماكن غري اماكنها 
ي��وؤدي اىل ارباك الروؤي��ة و�شياع اليقاع 
املن�شج��م، ان العم��ل الناج��ح ل��ه مفت��اح 
معني يدخل منه املتلقي اىل تف�شري العمل 

ورمب��ا تتفق روؤيته م��ع الفنان يف و�ش��وح الفكار. 
ولناأخ��ذ اللون كمكون ا�شا���س يف ج�شد العمل الفني 
فه��و يف اح��د تعريفاته غط��اء لل�شكل حي��ث ان لكل 
ل��ون �شفت��ه وح�شا�شيت��ه ودرجت��ه ومعن��اه ويكون 
جن��اح اللوحة يف و�شع تكون اللوان من�شجمة تارة 
ومت�ش��ادة ت��ارة اخ��رى وو�شع كل ل��ون يف مكانه 
املنا�ش��ب ق��وة للوح��ة واداء مه��م يف جناحها..فل��و 
كانت احلياة لون��ًا واحداً لك�ش��دت الذائقة ولعرتانا 

امللل والرتابة.

عراقة التجربة

على مدى اكرث من اربعني عاما، وهو ميار�س �شحره 
اخلا���س عل��ى قما�ش��ة حتم��ل النفع��الت النف�شية 
الروؤيوي��ة..  والك�شوف��ات  الفكري��ة  وال�شتب�ش��ارات 
ميزج ماب��ني الذاتي واملو�شوع��ي يف عوامل اللوان 
امل�شام��ني  م��ع  املتماهي��ة  وال�ش��كال  واخلط��وط 
وف��ق تراتبي��ة متن��ح العنا���رس ن�شق��ًا منطقي��ًا يف 
بني��ة الت�شكي��ل.. ي�شتنطق افكار املتلق��ي عرب عملية 
توا�شلي��ة يجيد حبكها الفن��ان الت�شكيلي كاظم جرب 
العب��ودي، املتخرج من اكادميية الفنون اجلميلة يف 
العام 1962، حيث در�س على يد رواد احلركة الفنية 
يف العراق ينهل من ابداعاتهم الفكرية والفنية حيث 

ان�شه��ر يف بوتقة فائ��ق ح�شن وا�شماعيل 
وغريه��م.  الدروب��ي  وحاف��ظ  ال�شيخل��ي 
لتن��درج ا�شتغالته الفني��ة �شمن مدر�شة 
معين��ة ال ان الغالب فيه��ا تاأثري املدر�شة 
العب��ودي  الواقعي��ة والنطباعي��ة، يعل��ل 
ذل��ك اىل ابتعاده عن التعقي��د واميانه بالنتائج التي 
توؤكد على جماليات ال�شكل وامل�شمون، ومدى افادة 
املتلق��ي م��ن العمل.اجنز بع�شًا م��ن اعماله منتهجًا 
احلروفي��ة، اميان��ًا من��ه بجمالي��ات احل��رف العربي 
ومتيزه وتطور انواعه مما جعل احلرف يرثي اللوحة 
بطاقات ب�رسي��ة وروؤيوية تزيد من ح�شا�شية التلقي 
اجلم��ايل واملعريف على ح��د �شواء.تن��اول الرمز يف 
اعمال��ه ولك��ن ب�ش��ورة حم��ددة ومقننة، بعي��داً عن 
التعمي��ة وزيادة التعقيد اذ يوؤم��ن ان ا�شتخدام الرمز 
يج��ب ان يكون �شمن مدل��ولت مفهومة التعبري لأن 
اللوحة قد ر�شمت من اجل الفهم الب�رسي ملحتوياتها 
ومث��ال عل��ى ذل��ك لوح��ات بيكا�ش��و ومنه��ا لوحته 
ال�شه��رية )الغورنيكا( وكذلك )ن�ش��ب احلرية( للرائد 

الكبري جواد �شليم.

خر
آ
التركيز على مفردات يهمله� اال

ي�شتظ��ل بالرم��ز ويحاك��ي الوقائع بلغ��ة عالماتية 
خا�ش��ة، ت�شي بتنوعه الثق��ايف ونزوعه الن�شاين يف 
بح��ث ق�شايا املجتم��ع وحرية الكائ��ن يف ممار�شة 
حيوات��ه، بلغ��ة لوني��ة ترتات��ب توناتها وف��ق الثيمة 
املتناول��ة من قبل النامل املبدعة للت�شكيلي �شباح 
�شغيت الذي ياأخذ باخلطوط نحو التعميق والقرتاب 

كاظم جرب العبودي
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من البع��اد الثالثة للمرموزات، وفق ان�شاق وطرائق 
ممكن��ات التظليل الت��ي يعم��د اىل توكيدها يف ج�شد 
لوحاته،لغر���س اي�شال روؤية متكامل��ة اىل املتلقي 
وا�رساك��ه يف العمل، منطلق��ًا من فهم وادراك اجلذور 
و�ش��وًل  الوىل  والر�شوم��ات  للت�ش��كالت  الفني��ة 
اىل ع��وامل احلداث��ة وبن��اء جمالي��ات اخل��ط والل��ون 
الفني��ة بحري��ة  العنا���رس  واحلرك��ة وال�شط��ح وكل 
مدرو�شة، خارجًا م��ن النمطية الكادميية، باجرتاح 
ا�شالي��ب واآلي��ات تقاني��ة وافكار متف��ردة يف ال�شكل 
وامل�شمون، اذ ي�شعى الفنان اىل متثل افاق املغايرة 
والتمي��ز والتجديد يف عامل الت�شكيل، وهو ي�شهد زمن 
املعلوماتي��ة العظيم..ي��رى اىل التجريد عامله الثري 
فالن�ش��ان ح�شب تعبري �شغيت كائن جتريدي وكذلك 
ال�شجر..موؤ�ش�ش��ًا لنف�شه ا�شلوبه اخلا�س يف النظر اىل 
الوج��ودات وتاأملها وفق الن�شاق الرمزية والنزياح 
الكب��ري الذي يحتاج اىل تاأمل واٍعوحوار مع مكونات 
العم��ل الفن��ي الذي ق��د لي�ش��ل ب�شهول��ة اىل اذهان 
املتلق��ني.. الفن��ان �شب��اح �شغي��ت يب��ث فكرت��ه يف 
العمل الفني  ب�شيغة الرتميز وعالقاته املحورية مع 
عنا�رس لوحاته و�شيغ انوجاد هذه الكائنات �شمن 
من��اخ جتري��دي يف غال��ب الحي��ان، وه��ذا مامييز 
جتربت��ه الق��رب اىل مباين ومع��اين الفل�شف��ة الفنية 
التي يذكر ان له اطروحته اخلا�شة بها والتي ا�شبغت 
عل��ى اعماله �شف��ة العمق وتع��دد ال��روؤى واملحاور 
الت��ي تعود بلغة منظورية ادبي��ة اىل الفكرة الرئي�شة 
)بوؤرة العمل الفني( التي منها تنطلق مفردات الفنان 
لت�ش��يء م�شاحات العق��ل البداعية، ولتعود اىل ذات 
املركزي��ة الت��ي انبنت يف ن�شيج واط��ر قما�شة اخللق 

البداعي..الفن��ان �شب��اح �شغي��ت ول��د يف مي�ش��ان 
1956،ع�شو نقابة الفنانني العراقيني،ر�شام ومعد 
يف جملت��ي قنادي��ل وفرا�شات لالطف��ال، اقام ثالثة 
معار���س �شخ�شي��ة ومعر�ش��ا لف��ن الكاريكاتور يف 

بغداد وبع�س املحافظات.

البس�طة والحركة العفوية

لغ��ة جمالية تن�ش��اب عرب انامل ت�شع��ى اىل املباهج 
ور�شم �شورة الن�ش��ان العراقي وهو ميار�س حيواته 
با���رسار على بناء ال��ذوات احلية عرب عوامل اخلطوط 
وال�ش��كال واللون والظالل وهي تخت�رس رحلة ذلك 
الن�شان باتقان امل�شارات املهارية والذوقية والفنية 
املرهف��ة يف نقل امل�شاع��ر والحا�شي�س والروؤى عرب 
)الر�ش��م( اق��دم الفن��ون واقربه��ا اىل روح الن�ش��ان 
وجوه��ره يف الوج��ود كقيم��ة عليا ترتق��ي على قمة 
ه��رم الوجود..يغلب على ا�شتغالت الفنان الت�شكيلي 
ميثم عبد احل�شني الطابع الواقعي يف ت�شكيل اعماله 
الفني��ة ويرجع ذل��ك اىل ان الواقع املعي�س واملتخيل 
ل��ه اغراءات��ه يف النوج��اد �شم��ن ج�ش��د لوحته، ال 
ان ميث��م عبد احل�ش��ني يرتكن اىل ال�شل��وب والفكرة 
يف ت�شكيالت��ه فقد يتن��اول ال�رسيالي��ة والنطباعية 
والتكعيبي��ة اميانًا بتعدد ذائقة املتلقي وما تقرتحه 
فكرة العم��ل التي قد تلزمه بانته��اج ا�شلوب ومنهج 
وتقني��ة حمددة..و�شوًل اىل تق��دمي �شيء من اجلمال 
وال��ذوق واملعرفة اىل ذلك الن�ش��ان الذي �شغله على 
امت��داد م�شريت��ه الفني��ة يف ب��ث طموحات��ه وامال��ه 
واحالم��ه الكب��رية.. يوؤم��ن ب��اأن للمدر�ش��ة الواقعية 
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اث��راً نف�شيًا عل��ى الن�شان،حيث انه��ا حتاكي الواقع 
يف  التكلف.ويج��د  ع��ن  بعي��داً  الب�شيط��ة  ب�شورت��ه 
ه��ذه املدر�ش��ة ذاته الت��ي تنبعث م��ن الواقعية فهي 
انعكا�س لتع��دد احليوات يف املجتم��ع العراقي، كما 
ان اللم والح��زان وال�شغوط��ات املعي�شي��ة، ت�شكل 
يف اغلب الحيان �رس جناح الت�شكيليني وغريهم من 
املبدع��ني لثاره��ا النف�شية واحلياتي��ة واملجتمعية 
التي تدف��ع باملبدع اىل بث ت�شوراته وبلورة افكاره 
وروؤاه ع��رب لوح��ة فني��ة يدفع��ه المل ب��زوال كل ما 
يعكر �شف��و العي�س الرغيد. ام��ا املدر�شة النطباعية 
فت�شغل حيزاً يف اعماله من خالل م�شاهداته واإعمال 
املخيل��ة يف ا�شتيالد لوح��ات تغتني باللون والفكرة 
وف��ق هارمونية تعتم��د ان�شيابية اخلط��وط وتنا�شق 
التعب��ريات الب�رسي��ة وفق لغ��ة جمالي��ة ترتكز على 
املعرفي��ات الدالة ومبا يرثي اذهان املتلقني..موؤكدا 
على ان لكل ت�شكيلي ا�شلوبه اخلا�س ومدار�شه الفنية 
اخلا�ش��ة اي�ش��ا، فالرمزي��ة والتعبريي��ة وال�رسيالية 
والواقعي��ة والنطباعي��ة تعد من اه��م املدار�س التي 
انتم��ى اليها خمتط��ًا ب�شمته الت�شكيلي��ة عرب قما�شة 
اللوح��ة، بتنوع املو�شوع��ات �شواء اكان��ت �شيا�شية 
او اجتماعي��ة او اقت�شادية. كما ان الرتاث الرافديني 
امل��وروث  وعنا���رس  وع��وامل  مف��ردات  وا�شتخ��دام 
ال�شعب��ي يف لوحات��ه ي�ش��كل ن�شبة كب��رية قيا�شًا اىل 

باقي املو�شوعات.

لف ميل االبداع
أ
خطوة نحو ا

يوؤمن بنف�شه..ميتلك اذن��ًا �شاغية ت�شتمع الن�شائح..

يحدوه الطم��وح الالُيحّد والرادة الرا�شخة يف ار�شاء 
ع��وامل اجلم��ال وال��ذوق الرفي��ع يف دني��ا الت�شكي��ل 
العراقي الباهر..ي�شعى لحرتاف الر�شم كفن لالمتاع 
الب�رسي��ة  كائنات��ه  تتع��دد  والفائ��دة،  والدها���س 
وممار�شات��ه فه��و ليرتك��ن اىل من��ط او ا�شل��وب او 
مدر�ش��ة معينة يف اجناز اعماله..يعم��د اىل ا�شتثمار 
"املفاهيمية" التي تربط مفردات وعنا�رس الفن مع 
احلياة وتطوراتها العلمية وال�شيا�شية والجتماعية.. 
ا�شتخدم طرق احلداثة ك��� الفوتو-ت�شكيل والتقانات 
ال�شمعية واملرئية وعم��د اىل تداخل الجنا�س الفنية 
وا�شتثم��ار وتطويع اليات وا�شتغ��الت البع�س منها 
ومع��ادن  خام��ات  وا�شتخ��دام  واخل��زف  كالنح��ت 
وق�شا�ش��ات لزي��ادة التاأث��ري ل��دى املتلق��ي وخل��ق 
تنويع��ات روؤيوي��ة وب�رسي��ة توا�شجت م��ع �شناعة 
اعم��ال ت�شكيلية حتمل يف طياتها اجلدة واملعا�رسة 
وا���رساك املتلقي باحلوار مع ثماره اجلميلة وحتقيق 
التوا�ش��ل الفاع��ل بين��ه واللوح��ة واملتلق��ي. يوؤك��د 
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عبا���س العالق على اخل��روج باللوح��ة اىلف�شاءات 
جدي��دة وادخ��ال عن���رس املفاجاأة يف تنفي��ذ العمل 
الت�شكيلي للو�ش��ول بالعمل اىل م�شتويات عالية من 

الدراك احل�شي والتفاعلي.

ال��ري��تور فن االختزال المثمر

الكاريكاتور فن ال�شخري��ة الهادفة اىل اي�شال فكرة 
م��ا، واإعم��ال ذه��ن املتلق��ي يف تلقفه��ا واخلو���س 
يف مفرداته��ا فه��و ف��ن امل�شارك��ة بامتياز.ارتب��ط 
الكاريكات��ور بال�شحاف��ة حي��ث انه��ا املعني الول 
بهم��وم واف��اق وتطلعات املواطن وه��ي على متا�س 
مبا���رس معه مل��ا تتمتع به م��ن جماهريي��ة هائلة.. 
يحف��ل الكاريكاتور بب�شاطة اخلطوط وال�شكال التي 
يحتويها بال�شافة اىل �شيغتي المتاع والدها�س 
اللت��ني كثرياً ما يعتمد عليهما هذا الفن يف التماهي 
م��ع ع��وامل املتلق��ي اي��ًا كان م�شت��واه الثق��ايف فهو 
)الكاريكات��ور( فن ال�شهل املمتنع ل�شهولة ت�شكيالته 
وقوة فكرته التي دائم��ًا ما تكون م�شداقًا ملا تكون 

عليه احوال الكائن الب�رسي وما 
يحيط��ه اجتماعي��ًا و�شيا�شي��ًا 
لفت  وبيئيًا...بغية  واقت�شاديًا 
النظ��ر اىل احل��وادث والوقائع، 
والو�ش��ول  التغي��ري  لج��ل 
اعل��ى  اىل  والب��الد  بالعب��اد 
مرات��ب احل�شارة..م��ن فن��اين 
متت��از  الذي��ن  الكاريكات��ور 
املف��ردات  ب�شهول��ة  اعماله��م 

وقربها من نب�س ال�ش��ارع العراقي ثمة ميثم را�شي 
ال��ذي له الق��درة على حك��ي اأ�شياء عميق��ة او معقدة 
بخط��وط ب�شيط��ة وا�ش��كال ت�شب��ه كث��رياً ماير�شم��ه 
الطف��ال، فه��و ب��وح طف��ويل ذك��ي وه��و الفر�ش��ة 
املالئم��ة جل��ذب اهتم��ام املتلق��ي بو�شاط��ة الل��ون 
واخلط��وط الكارتونية. ر�ش��ام الكاريكاتور الآخر هو 
حام��د وهي��ب الكعبي حيث امت��ازت اعماله بانتقاء 
املف��ردات واملو�شوع��ات الهام��ة الت��ي تك��ون على 
متا�س مبا�رس مع حياة املواطن اذ ان هذا الفن وفقًا 
لدائرة الإنت��اج الإبداعي لر�ش��ام الكاريكاتري يعتمد 
عل��ي ال�شيميائي��ة التب�شيطي��ة )اإذا ج��از لن��ا القول( 
وبالت��ايل ف��اإن دللته م��ن الو�شوح الت��ي ي�شتطيع 
انتزاعه��ا املتلق��ي الب�شي��ط، اأي بالإم��كان القول انه 
فن جماهريي. انه ف��ن �شيا�شي حديث بامتياز وهذا 
بال��ذات ما يجعل��ه م�شتبعدا عن ال�شتح��واذ وعناية 
املوؤ�ش�شات الثقافية البريوقراطية، مع ذلك فاإنه اثبت 
فاعليت��ه وانطلق بع�س فنانيه نحو العاملية. هو فن 
ذو طبيع��ة اختزالية عميقة التاأثري، رغم ان الختزال 
يف كث��ري م��ن الأحي��ان لي��وؤدي اأغرا�ش��ه يف بقي��ة 
الفن��ون، ولكن الختزال 
الكاريكات��ور  ف��ن  يف 
م�شرتط��ات  اأه��م  ه��و 
هذا الف��ن، الذي يوؤدي 
اأغرا�ش��ه بي���رس. تطور 
يف  الكاريكات��ور  ف��ن 
تر�ش��خ  حت��ى  الع��راق 
وعلى  فني��ة،  كمدر�شة 
حد تعبري الكعبي فاإنه 
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بالم��كان ان يكت��ب للمدر�ش��ة 
باق��ي  ع��ن  التف��رد  العراقي��ة 
ملفاته��ا  ل�شخون��ة  املدار���س 
وال�شيا�شي��ة  الجتماعي��ة 

والقت�شادية.

في البدء ك�ن الحرف

يف الب��دء كان��ت الكلم��ة وكان 
احلرف الذي ا�شاع لغة التفاهم 
واحل��وار والتعب��ري ع��ن كل ما 

تدرك��ة الب�ش��ار وماحتد�ش��ة الذوات..اطل��ت علين��ا 
احل�ش��ارة ال�شومرية باحل��رف ال�شومري الذي عومل 
كخل��ق مقد�س ليتط��ور على مّر الزم��ان كما تتطور 
اللغ��ات.. وع��رب امتداد الفرد العراق��ي حل�شارات من 
البن��اء واخلل��ق وتوط��ني ع��وامل اجلمال..وهبنا هذا 
العق��ل عدي��د البداعات يف لغة ب�رسي��ة انطلقت من 
حملي��ة اجلغرافي��ا العراقية لتده�س ع��وامل املعمورة 
اجمع..كم��ا ي�شه��د بذل��ك خ��رباء ومتذوق��و الفن��ون 
الب�رسي��ة البداعي��ة يف البل��دان الخ��رى..ان للخط 
العرب��ي كماليات��ه وجماليات��ه التي اخ��ذت باألباب 
كل م��ن وقع��ت با�رسته وب�شريته عل��ى لوحة فنية 
ا�شتلهم��ت جم��ال ت�شكالت��ه الت��ي ابدعته��ا انام��ل 
وعقول داأبت على مغازلة الروح الن�شانية باجلميل 
م��ن الفن.اخلط��اط �شاك��ر املو�ش��وي م��ن املبدعني 
يف جتوي��د اخل��ط العربي وحت�شني التقني��ات والداء 
املثمر يف انبع��اث اللوحات الفنية الكبرية...امتازت 

والقواعدية  بالدق��ة  اعمال��ه 
ال�شارم��ة يف بن��اء حروف��ه 
واج��ادة �شنعتهام�شتخدم��ًا 
اللوني��ة  الهارموني��ة 
والت�شكالت الهند�شية يف بث 
زخرفاتها عرب حرفة اتقنها 
وطوره��ا مع تق��دم الزمان 
وبلغ��ة جتم��ع ب��ني ال��رتاث 
ب�شي��خ  تاأث��ر  واملعا���رسة. 
ها�ش��م  حمم��د  اخلطاط��ني 
تطويعات��ه  يف  البغ��دادي 
ل�شكال احلروف مع احلف��اظ على ال�ش�س واملبادئ 
التي انبنت عليه��ا جت�شيدات اخلط العربي والزخرفة 
الفنية..يوايل بانامله املبدعة وافكاره اخلالقة انتاج 
الفري��د من البداع.هنالك مقولة تذكر ان القراآن نزل 
يف مك��ة، وُكت��ب يف ا�شطنبول، وُق��رئ يف م�رس عن 
الختالف��ات ال�شلوبي��ة والداتي��ة واملو�شوعاتية، 
يوؤكد املو�شوي على ان مدار�س اخلط العربي يف تركيا 
والعراق وم�رس بينه��ا اختالفات ب�شيطة برت�شيمات 
معين��ة فاملدر�شة الرتكي��ة ا�شتثمرت جماليات اخلط 
العرب��ي ووا�شلت م�شوارها ال انه ي��رى ان املدر�شة 
البغدادي��ة هي من ارقى مدار���س اخلط العربي لكنها 
مل تاأخذ �شداه��ا العالمي على امل�شتويني القليمي 
والدويل.هكذا مي�شان منذ الوجود واىل وقتنا احلايل 
تزخر بالطاقات البداعية يف جمالت الفن والثفافة 
والفكر والعلوم كاف��ة و�شتبقى منارة التقدم والرقي 

يف قادم الزمان.
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مبنا�شب��ة تاأ�شي�س الحتاد العام لالأدباء والكتاب يف 
العراق، الذي �شادف يوم 7 اأيار 2018، وعلى قاعة 
اجلواهري،اإحتفى الحتاد بالأدباء ال�شباب الفائزين 
يف )امل�شابق��ة الأدبي��ة لل�شب��اب( وذل��ك يف جل�ش��ة 
مهيب��ة، وبح�ش��ور الأدب��اء الفائزي��ن،  و�شخ�شيات 
اأدبية مرموقة، وجمع غفري م��ن الأدباء والأ�شدقاء. 
وخ��الل اجلل�شة الت��ي اأدارها اأمني ال�ش��وؤون الثقافية 
ال�شاع��ر مروان ع��ادل حت��دث رئي�س احت��اد الأدباء 
الباح��ث ناج��ح املعم��وري ع��ن ت�ش��ورات قي��ادة 
الحتاد للحركة الثقافي��ة عموما والأن�شطة الثقافية 
حتديدا، واأي�ش��ا عن عمل الحتاد يف دورته احلالية، 
من اأجل تطوير اإبداعات ال�شباب يف احلقول الثقافية 

املتنوعة.
عمر  ال�شاعر  واملالية  الإدارية  ال�شوؤون  اأمني  واألقى 
يعلن  و���رسور  "بفرح  منها:  جنتزيء  كلمة  ال�رساي 
ذخرية  فهم  الفائزين،  اأ�شماء  عن  اليوم  الحت��اد 
الوطن الناب�س باحلب، ومدار التطور املب�رس باخلري 
�شتظل  الحت��اد  وبوابة  اجلديدة،  الدماء  ودميومة 

مفتوحة لكل الآفاق املبدعة دعما واحت�شانا".كما 
بدءاً  امل�شابقة:  اجراء  اآليات  كلمته،  يف  تناول  اأنه 
بالإعالن عنها، ثم ا�شتالم الكتب امل�شاركة، وت�شكيل 
داأب��وا  ونقاد،  اأدب��اء  من  متخ�ش�شة  ر�شينة  جلان 
تر�شيح  اإىل  و�شول  وتقوميها،  الأعمال  قراءة  على 

امل�شتحق منها للفوز.
ث��م ج��اء دور كلمة جل��ان التحكي��م، األقاه��ا ال�شاعر 
"�شوق��ي عب��د الأمري" رئي���س حترير )ب��ني نهرين( 
ال��ذي حتدث ع��ن اأهمية هك��ذا م�شاري��ع ثقافية، يف 
التب��ادل الثقايف والبداع��ي بني الأجي��ال، ثم اأعلن 
ع��ن مبادرت��ه امللفت��ة، املتعلقة بن���رس ملف خا�س 

بن�شو�س الأدباء الفائزين يف  )بني نهرين(.
بعدها حت��دث جمموعة من الأدباء ح��ول اأهمية هذا 
امل���رسوع البداع��ي و�شواه م��ن امل�شاري��ع الثقافية 
املتمي��زة التي تبناه��ا الحتاد، يف �شت��ى املجالت 

املهنية والثقافية والبداعية.
ودع��ا مدي��ر اجلل�ش��ة الأدب��اء الفائزي��ن ف��رادى اإىل 
من�شة اجلواه��ري، للتعريف ب�شريه��م وبيان اآرائهم 

المسابقة األدبية للشباب
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حول ه��ذه املب��ادرة الثمينة من لدن الحت��اد، وقراأ 
كل واح��د منهم ن�شا منتخبا من كتابه الفائز. وبعد 
اأن وزعت ال�شهادات التقديرية على اللجان امل�رسفة، 
جرى توزيع الدروع، وهويات ع�شوية الحتاد، على 
الأدب��اء ال�شب��اب الفائزين. وم��ا اأن انته��ت مرا�شيم 
جل�شة الحتفاء، حتى قام الأدباء الفائزون، بتوقيع 

ن�شخ من كتبهم، وتوزيعها بني احلا�رسين.
وجت��در ال�شارة اىل اأن قيادة الحتاد، �شبق اأن اأقرت 
اإج��راء )م�شابق��ة الأدب��اء ال�شب��اب( وطباع��ة الكتب 
الفائزة، وقبول الأدباء ال�شباب الفائزين، اأع�شاًء يف 
احتاد الأدباء. وبعد اأن ا�شتكملت اإجراءات امل�شابقة، 
اخلا���س  البي��ان  ويف  املعلن��ة،  التوقيت��ات  وف��ق 
بامل�شابق��ة، ال��ذي ن���رسه الناط��ق الإعالمي لحتاد 
الأدباء ال�شاعر عمر ال�رساي جاء ما يلي: "هذا ويذكر 
اأن الحتاد كان قد اأعلن عن تنظيم م�شابقة لنتاجات 
الأدباء ال�شباب، يطبع الحتاد فيها للفائزين كتبهم 
الأدبي��ة، م��ع قبوله��م اأع�ش��اًء ب�شفاته��م الأدبية". 
وذك��ر يف البيان، اأ�شم��اء الفائزين يف اجلائزة، على 

وفق الت�شل�شل الهجائي:

اأوًل. فرع ال�شعر
1. رىل براق - ما و�شل منها

2. عامر الطيب - يقف وحيدا ك�شجرتني
اأفكار اأخرى 3. عبا�س ثائر - وهلل 

اأعزل 4. فرقان كاظم - مدونة نبي 
5. نور���س ح�ش��ني اجلاب��ري - يف حنجرت��ي طائر 

من�شي
6. الوليد خالد علوان - هذا ال�شندوق راأ�شي

ثانيا، فرع الق�شة
1. رغد عبد الزهرة قا�شم - تفا�شيل املربع الأ�شود

2. م�شطفى غازي يو�شف - ثرثرة بني القبور
3. هاجر �شامل الأحمد - تراوغ �شم�شها ميموزاي

4. هدى جبار الغراوي - ت�شوهات
ثالثا، الرواية

1. حيدر عبد ال�شالم العتابي - ال�شائع يف رحلة كول
اإبراهيم - وحي احلب 2. حممود رم�شان 

جملة  حترير  اأ�رسة  ي�رس  املتميزة،  املنا�شبة  وبهذه 
)الأديب العراقي(، اأن تهنئ الأدباء ال�شباب الفائزين 
يف ال�شعر والق�شة والرواية، وتدعوهم اإىل بذل املزيد 
من اجلهد، لتحقيق طموحاتهم يف تاأ�شي�س جتاربهم 
الكتابية وتر�شيخها، عرب ال�شعي احلثيث، ل�شرب اأغوار 
املجاهيل وتدّو�س الت�شاري�س الوعرة، ن�شدانا للتفرد 
اأنها تثمن مبادرة قيادة  يف ف�شاءات اجلمال، كما 
ال�شابقة  امل��ب��ادرات  من  �شواها  اأو  ه��ذه،  الحت��اد 
م�رسوع  لكل  ومباركتها  دعمها  وتوؤكد  والالحقة، 
ثقايف مثمر، ولأي ن�شاط ابداعي منتج، على طريق 
الذاكرة  خارطة  رح��اب  �شمن  والتطوير،  التجديد 

الأدبية والفنية والثقافية يف عراقنا احلبيب.          
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مهرج�ن ال�ميت الخ�مس

اأق��ام احتاد اأدباء وكتاب مي�ش��ان )مهرجان الكميت 
 .2017 اأول/  كان��ون   15 للم��دة -13  اخلام���س( 
برعاي��ة وزارة الثقاف��ة وال�شياح��ة والآث��ار وبدع��م 
من حماف��ظ مي�ش��ان، وبالتعاون مع الحت��اد العام 
لالأدباء والكتاب يف العراق، حتت �شعار )مي�شان اأفق 

ثقاف��ة وراهن اإبداع(. �ش��ارك يف املهرجان اأكرث من 
100�شخ�شية من الأدباء والكتاب والعالميني، وقد 
كر�س ملحور ثقايف واحد بعنوان )مظفر النواب.. �شفر 
اإب��داع �شعري يتجدد(. ت�شّمن اليوم الأول للمهرجان 
قراءات ل�شع��راء مي�شان ال�شباب، تلته��ا جل�شة نقدية 
برئا�ش��ة عل��ي الف��واز، و�ش��ارك فيها: �شم��ري اخلليل، 
عل��ي �شبي��ب ورد، جا�شم حممد ج�ش��ام، عبد الهادي 

يوا�ش��ل "الحتاد العام لالأدب��اء والكتاب يف العراق" ن�شاطات��ه الثقافية، �شواء كان ذلك 
يف بغ��داد اأو يف باقي املحافظات. ومتيزت ه��ذه الن�شاطات بتنوعها املنفتح على جممل 
حق��ول املعرف��ة، وه��ذا التنوع جاء نتيج��ة لتعدد الن��وادي وامللتقيات التابع��ة لالإحتاد، 
والتي تهتم بتنفيذها وفق تخ�ش�شات كل منها. ولأن املجال هنا ل ي�شع ل�شمولها، كّلها، 
نعر���س لقرائنا الكرام ما توفر لنا وما وجدناه منا�شبا وممثال وداّل عنها. وبهذا ال�شدد، 
تدعواأ���رسة التحرير فروع الحتاد يف املحافظ��ات اىل تزويدها باأهم ن�شاطاتها الثقافية 

لن�رسها موحدة يف املجلة بق�شد التوثيق.

نشاطات االتحاد العام وفروعه 

علــــــــي شبيب ورد
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الث��اين  ت�شّمنيوم��ه  فيم��ا  املو�ش��وي.  الزعر،عزي��ز 
ق��راءات ل�شع��راء العراق،وجل�شت��ني نقديت��ني:الأوىل 
برئا�شة جا�شم اخلالدي، �شارك فيها: زهري اجلبوري، 
عب��د اجلبار اجلويرباوي، علي �شعدون، حازم ها�شم، 
عب��د الغفار عط��وي، والثانية برئا�ش��ة جا�شم حممد 
ج�ش��ام، �ش��ارك فيه��ا: ح�ش��ن ال�شلمان، عل��ي الفواز، 
جا�شم اخلالدي، عل��وان ال�شلمان. واختتم املهرجان 
بق��راءات �شعري��ة تالهابيان��ه اخلتام��ي ث��م توزيع 

الدروع وال�شهادات التقديرية.

مهرج�ن الحبوبي الخ�مس

نظ��م احتاد الأدب��اء والكتاب يف ذي ق��ار )مهرجان 
عل��ي(  عقي��ل  )ال�شاع��ر  دورة  اخلام���س(  احلبوب��ي 
للمدة-21 23 كانون الأول 2017. يف اليوم الأول، 
على قاعة به��و الإدارة املحلية يف النا�رسية، جرى 
حفل الفتتاح الذي ت�شمن اأنا�شيد وكلمات وقراءات 
�شعرية ومعر�شا فوتوغرافيا للفنان عبد الر�شا عناد 
ومعر�ش��ا ت�شكيلي��ا م�ش��رتكا لأ�شات��ذة وطلبة معهد 
الفن��ون اجلميلة، واختتم بعر���س م�رسحية )فرائ�س( 
تاألي��ف واإخراج عبد احل�شني ماهود.يف �شباح اليوم 
الث��اين عقدت جل�شة نقدية عن ال�شاعر الراحل )عقيل 
عل��ي( اأدارها عل��ي �شبي��ب ورد، و�ش��ارك فيها: علي 
الف��واز، م�ش��ار النا���رسي، اأجمد جنم الزي��دي، خليل 
الغالبي.. ويف م�شائ��ه ُقّدمت قراءات �شعرية، تبعتها 
اجلل�شة النقدية الأوىل �شمن املحور النقدي املو�شوم 
)الكتابةالعاب��رة لالأجنا���س(، واأداره��ا عل��ي الفواز، 
و�شاه��م فيه��ا: حمم��د خ�ش��ري، فا�ش��ل ثام��ر، �شعد 

حمم��د رحيم، باق��ر جا�شم حمم��د، جمي��ل ال�شبيبي، 
ث��م قّدم الفنان ���رسور ماجد حف��ال مو�شيقيا ممتعا. 
وت�شم��ن اليوم الثالث ع��دة فعالي��ات.. منها: زيارة 
لآثار اأور، معر�س عامللكتاب،و�شالت غناء ريفي... 
وغريه��ا، اأعقبتهااجلل�ش��ة النقدي��ة الثاني��ة للمحور 
ذاته، وقد اأدارها �شف��اء ذياب، و�شاهم فيها: جا�شم 
عا�شي، ميث��م ها�شم طاهر، اأحمد ثامر جهاد، حيدر 
عب��داهلل ال�شط��ري، علي �شبيب ورد. اأم��ا حفل اخلتام 
فت�شم��ن: قراءات �شعرية/ البي��ان اخلتامي/ عر�س 
فيلمي:)اأه��وار جنوب العراق( اإخ��راج ع�شام جعفر، 

و)�شوق �شفوان( اإخراج هادي ماهود.

مهرج�ن المربد الث�ني والثلثون

اإنطلقت فعالي��ات مهرجان املرب��د الثاين والثالثني 
)دورة ال�شاع��ر كاظ��م احلج��اج(، على قاع��ة املركز 
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الثقايف النفطي يف مدينة الب�رسة، بح�شور مميز من 
الأدباء العراقيني وم�شاركة مميزة من الأدباء العرب 
والأجان��ب، اإذ وجه��ت الدع��وات اإىل �شبعة وخم�شني 
اأديب��ا م��ن الإم��ارات وال�شعودي��ة والكوي��ت وعمان 
والبحري��ن ولبنان و�شورية واليم��ن وم�رس والأردن 
وفل�شط��ني وال�ش��ودان واملغ��رب واجلزائ��ر وتون���س 
وليبي��ا، ومن الأجانب 18 اأديب��ا من اإيران واليابان 
والدمن��ارك وطاجك�شت��ان وفرن�شا وتركي��ا. ونظمت 
عل��ى هام���س املهرج��ان معار���س فني��ة، ت�شكيلية 
وفوتوغرافي��ة، اإ�شاف��ة اإىل �شدور جري��دة "املربد" 
الت��ي واكب��ت جمي��ع فعاليات��ه اليومية. وق��د افتتح 
املهرج��ان فعالياته م�شاء ال�شابع من �شباط 2018 
يف جل�ش��ة كب��رية احتوته��ا قاع��ة املرك��ز الثق��ايف 
النفط��ي، و�شه��دت كلمات ل��وزارة الثقافة وحمافظة 
الب�رسة والحتاد العام لالأدباء والكتاب يف العراق، 
واحت��اد اأدباء وكت��اب الب�رسة، تلتهاق��راءة ق�شائد 
ل�شاعرنا الكبري كاظم احلجاج الذي �شكر كل ال�شعراء 
الذين قدم��وا من اأكرث من حمافظة ومن بلدان، حيث 
قال: هذا دليل على اأن العراق ينب�س باحلب واحلياة 
واأن��ه م��ا زال بل��د الأدب والثقاف��ة والف��ن وال�شع��ر، 
م�شيف��ا: هذا التك��رمي وداع بالن�شبة يل كوين ودعت 
من�ش��ة ال�شعر بعد 28 م�شاركة يل يف املربد واإ�شدار 

خم�س جمموعات �شعرية على مدى خم�شني عامًا.

مهرج�ن ت�َمّرا الث�ني

نظ��م احتاد الأدب��اء والكت��اب يف دي��اىل )مهرجان 
تاَم��ّرا الث��اين( حت��ت �شع��ار )تام��ّرا... احت��اد ال�شعر 

برعاي��ة   ،2018 اآذار   30  29- للم��دة  بالغي��م( 
حمافظة دياىلوالحتاد الع��ام لالأدباء والكتاب يف 
العراق، ودعم جمل�س حمافظة دياىل وجامعة دياىل 
وكلي��ة بالد الرافدين اجلامع��ة. ت�شمن منهاج اليوم 
الأول للمهرج��ان حف��ل الفتتاح الذي ب��داأ باأنا�شيد 
وطني��ة تلتها كلم��ات ثم قراءات �شعري��ة، على قاعة 
املرك��ز الثقايف يف كلي��ة الهند�ش��ة/ جامعة دياىل، 
واختت��م احلف��ل مبعر���س ت�شكيل��ي للفنان��ني: عل��ي 
الطائي/ منعم احليايل/ انت�شار البهرزاوي/ �شم�س 
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ال�شع��دي. يف �شب��اح الي��وم الثاين، 
داخل كلية ب��الد الرافدين اجلامعة، 
ج��رى افتتاح )معر���س دعم القوات 
الأمني��ة( للفن��ان علي قحط��ان، ثم 
عزف منفرد على اآل��ة العود للطالب 
عم��ر عب��د الوه��اب ال��ذي �شاحبت 
معزوفاته ق��راءات اجلل�شة ال�شعرية. 

بينم��ا احت�شن��ت قاع��ة ال�شهي��د د. م�شح��ن الدليمي 
فعالي��ات احلفل اخلتامي التي ب��داأت بجل�شة قراءات 
ل�شع��راء م��ن اأجي��ال عدة، ث��م قرئ البي��ان اخلتامي 
للمهرج��ان ال��ذي اختت��م بفعالي��ة توزي��ع ال��دروع 
وال�شه��ادات التقديري��ة على امل�شارك��ني من الأدباء 

والكتاب والفنانني.   

جن�ح للتح�د في 
معرض بغداد الدولي لل�ـت�ب

حت��ت �شع��ار )نق��راأ لرنتق��ي( انطل��ق معر���س بغداد 
ال��دويل للكتاب 2018، مب�شاركة اأكرث من 600 دار 
ن���رس من 18 دولة عربية واأجنبية من بينها الكويت 
”�شيف �رسف“ هذه الدورة.ومتيزت دورة هذا العام 
مب�شارك��ة مميزة من الحت��اد العاملالأدباء والكتاب 
يف العراق، حيث اأقام يف جناحه �شبع جل�شات توقيع 
لكت��ب �شادرة عن��ه ف�ش��ال ع��ن احتفائهباإ�شدارات 
ملجموعة من الأدب��اء، وهي:مغامرات البالون بوبو 
- جمموع��ة اأطف��ال باإ���رساف قا�شم �شع��ودي، دمى 
واأطف��ال وق�ش�س اأخرى/ �شاف��رة جميل حافظ، يف 
الق�شة العراقية/ با�شم عبد احلميد حمودي،تراثيون 

مره��ون  رفع��ت  الذاك��رة/  يف 
من��ذر  ���رسي/  غن��اء  ال�شف��ار، 
الإح�ش��ان/ فه��د  احل��ر،دارة  عب��د 
الأ�شدي،حكاي��ات الرم��ل/ عالي��ة 
الأندل�ش��ي/  الأدب  يف  طال��ب، 
خلي��ل حمم��د اإبراهيم،الري��ادة يف 
امل���رسح العرب��ي/ عقي��ل مه��دي، 
واإمي��ان  ه��ارف  عل��ي  ح�ش��ني  الفتي��ان/  م���رسح 
الكبي�شي،التو�شي��ل واإ�شكالياته/ معتز عناد غزوان، 
�شاأق��ول غري م��ا يقوله الع�شاق/ ه��دى حممد حمزة، 
الطي��ف/ هيثم بهن��ام بردى،األف �شب��اح و�شباح/ 
حام��د فا�ش��ل، مزام��ري ال�شط��اآن/ ن�ش��ال العّيا�س، 
وجوه ملونة/ رجاء الربيعي،درا�شات حرة يف الأدب 
احلديث/ جناح كبة،املثال النقدي/ جا�شم اخلالدي، 
�شغب اأنث��وي/ ر�شمية حميب�س، الت�شارد � فعل اخللق 
ب��ني ال�رسد وتلقيه/ كوثر جبارة،و�شم لذكرى وجه/ 

عمران العبيدي.

بي تم�م الخ�مس
أ
مهرج�ن ا

اأق��ام احت��اد الأدب��اء والكتاب يف نين��وى )مهرجان 
اأب��ي مت��ام اخلام���س لل�شع��ر العرب��ي( دورة ال�شاعر 
)حممود املحروق( للم��دة -13 15 ني�شان 2018، 
حت��ت �شع��ار )مهرج��ان اأب��ي مت��ام ا�رساق��ة احلرف 
وربي��ع ال�ش��الم(، برعاي��ة ال�شي��د اأ�شامة عب��د العزيز 
النجيفي نائب رئي�س اجلمهورية. ت�شمن اليوم الأول 
للمهرجان افتتاحهبعر�س فيلم عن الراحل املحروق، 
ث��م ق��راءات �شعري��ة لعراقيني وعرب.وم��ن فعاليات 
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الي��وم الث��اين افتت��اح معر���س ت�شكيل��ي ومعر���س 
فوتوغرايف ملبدع��ي نينوى.اأما الي��وم الثالث ف�شهد 
قيام امل�شارك��ني بجولة يف املدين��ة القدمية �شملت 
)اجلامع الكب��ري/ كني�شة ال�شاعة/ �ش��ارع النجفي/ 
املي��دان( ف�ش��ال عن)قاع��دة متثال اأبي مت��ام( التي 
ك�شفت عن ه��ول الدمار الذي اأحدث��ه الفكر الداع�شي 
يف مدين��ة املو�ش��ل. وت�شمن حفل اخلت��ام: قراءات 
�شعرية، البيان اخلتام��ي، توزيع الدروع وال�شهادات 
عل��ى امل�شارك��ني، وجل�شة غنائي��ة تراثية يف مقهى 

قنطرة الثقايف.

من الثق�في
أ
مؤتمر اال

لالأدب��اء  الع��ام  الحت��اد  يف  العق��ل(  )من��رب  اأق��ام 
والكت��اب يف العراق )موؤمتر الأمن الثقايف( يوم 24 
اآذار 2018 عل��ى قاعة اجلواه��ري، بواقع جل�شتني: 
الأوىل تراأ�شهاعل��ي املره��ج والثاني��ة تراأ�شه��ا علي 

الفواز،�شارك فيهما: ح�ش��ني الهنداوي، ها�شم ح�شن، 
معت��ز عبد احلمي��د، ناجح املعموري، ر�ش��ا الظاهر، 
هاف��ال زاخوي��ي، �شع��د حمم��د رحيم، فائ��ز ال�رسع، 

ماجد ال�شوري، نادية هناوي، اأياد عنرب.

االتف�قية الثق�فية العم�نية العراقية

مت يف العا�شمتني ال�شقيقت��ني م�شقط وبغداد، توقيع 
اتفاقي��ة ثقافي��ة ب��ني )اجلمعي��ة الُعماني��ة للكّت��اب 
والأدب��اء( و)الحت��اد الع��ام لالأدب��اء والكّت��اب يف 
الع��راق( ت�شمن��ت اإقامة اأي��ام ثقافي��ة متبادلة بني 
املتنوع��ة،  الثقاف��ة  اأجنا���س  اجلانب��ني، مب�شارك��ة 
حتقيق��ا للمتع��ة والفائ��دة. ويتكفل الط��رف ال�شيف 
تذاكر ال�شف��ر، بينما يتكفل الط��رف امل�شّيفبالإقامة 
وال�شياف��ة، على اأن يتم التفاق عل��ى مواعيد الأيام 

بالتوا�شل بني الطرفني.

ترميم تمث�ل السي�ب 

ح�رس وف��د من "الحتاد العام لالأدب��اء والكتاب يف 
الع��راق" حفل افتت��اح )متثال ال�شياب( بع��د تاأهيله 
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والف�ش��اء املحي��ط ب��ه، م��ن قب��ل 
وزارة امل��وارد املائية، وباإ�رساف 
م�شممه الفنان الكبري نداء كاظم. 
بكلم��ة  الوف��د  م�شاهم��ة  وكان��ت 
لالحتاد األقاه��ا ال�شاعر منذر عبد 
احلر، كما قراأ ال�شاعر عمر ال�رساي 
ق�شي��دة لل�شي��اب نال��ت اإعج��اب 

املحتفني.

مهرج�ن السلم في الفلوجة

اأق��ام احتاد الأدب��اء والكتاب يف الأنب��ار )مهرجان 
ال�شالم يف الفلوجة( بتاريخ 3�شباط 2018، برعاية 
احلكومة املحلية، وكان كرنف��ال ثقافيا كبريا يليق 
بالفلوجة والفرات اخلالد والنخل الأ�شم واأهل الأنبار 
البوا�ش��ل، كم��ا كان بح��ق عر�ش��ا ثقافيا بع��د ق�شوة 
�شي��اع وم��رارة تهج��ري، حيثنف�ش��ت الفلوجة غبار 
احل��زن وتراب الأ�ش��ى، وتعملقت مدين��ة اأمن و�شالم 
وحمبة، بف�شل اأبنائها الغيارى واإخوانهم العراقيني

.
فتت�ح مقر اتح�د ب�بل اإ

بتاري��خ 3 اآذار 2018 احتفل اأدباء وكتاب حمافظة 
باب��ل بافتت��اح املقر اجلدي��د لحتاده��م، والذي مت 
ت�شييده برعاية حمافظ بابل �شادق مدلول ال�شلطاين 
واأمني عام جمل�س املحافظة عقيل الربيعي، وبدعم 

بع�س ال�شخ�شيات احلكومية والثقافية.
 وح���رس الحتف��ال، بالإ�شافة اإىل ممثل��ي احلكومة 
املحلي��ة، رئي�س الحتاد العام لالأدب��اء والكتاب يف 
العراق، والأمني الع��ام، والناطق العالمي لالحتاد، 

وح�شد من الأدباء والكتاب واملواطنني.

مهرج�ن اكيتو 

اأق��ام احت��اد الأدب��اء والكت��اب ال�رسيان)مهرج��ان 
اأكيت��و(، راأ���س ال�شن��ة البابلي��ة الآ�شوري��ة،يف دورته 
الثالثة،بدع��م من الحتاد العام لالدباء والكتاب يف 
الع��راق- مكتب الثقاف��ة ال�رسيانية، للمدة -11 12 
ني�شان 2018. وافتتح املهرجان يف مدينة )بغديدا( 
املحررة من الره��اب، ليتوا�شل يف يومه الثاين يف 
مدينة )عني كاوا( مت�شمنا فعاليات ثقافية متنوعة. 
وقد اأ�ش��ار البيان اخلتامي للمهرج��ان اإىلاأن الدورة 
املقبلة من )اأكيتو( �شتنعقد يف مدينة )بابل( ل�شمتها 

احل�شارية والتاريخية.
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يف الّزم��ن العومل��ّي املاح��ق خل�شو�شّي��ة املالم��ح 
الثقافّي��ة واحل�شارّية لل�شع��وب، واإذ ُيراد للجميع اأن 
يفّك��روا ويتكّلموا ويت�رّسف��وا بطرائق مت�شابهة طبق 
ّن��ُد و�شائل الإعالم  الأ�شل للنم��وذج الغربّي، و اإذ جُتَ
والت�ش��الت له��ذه الغاي��ة اخلط��رية واإذ جت��ري يف 
بلدانن��ا عملي��ات تغريب املناه��ج الدرا�شّي��ة بحّجة 
التحديث، تزداد يومًا بعد اآخر غربة الن�سء عن تراثهم، 
ويتعّمق اغرتابهم عن��ه، وعن الّلغة احلا�شنة له، لغة 
لة احلتمّي��ة ا�شمحالل  اآبائه��م واأجداده��م ، واملح�شِّ
النتم��اء القومّي والدين��ّي، و�شي��اع الهوّية و�شوًل 
اإىل النقط��اع ثم القطيعة التاّمة، لتن�شاأ اأجيال برتاء 
ل تفقه �شيئًا من تاريخ اأّمتها التي تنت�شب اإليها، ول 
تقدِّر حقيق��ة منجزها ودورها احل�ش��ارّي امل�رّسف. 

�ش��وًرا  يومّي��ًا  وجامعاتن��ا  مدار�ِشن��ا  يف  ونواج��ه 
موؤ�شفة لهذه الكارثة، تف�شح �شاآلة معلومات الطلبة 
عن لغتهم وتراثها، وه�شا�شة انتمائهم اإليه واإميانهم 
ر  به، وتلكاأهم يف قراءته وا�شتيعاب م�شامينه، وتدُبّ
دللت��ه، وتذّمره��م م��ن ن�شو�ش��ه و�شخريته��م م��ن 
رموزه واأعالم��ه، واإح�شا�شهم بعدم ج��دوى درا�شته، 
بينم��ا هم على اجلانب الآخر �رسع��ى ثقافة الغرب، 
م��ع اإقب��ال متزاي��د عل��ى تبّن��ي اأف��كاره، وتقم���س 
�شخ�شيت��ه و�شلوكه. واخت��الل املعادلة يف مثل هذه 
ع، فوعي املوروث ومتّثل قيمه هو الذي  احلال��ة متوقَّ
مينح املرء الت��وازن الطبيعّي، ويع�شمه من النزلق 
م��اء، مهما كان �شغط  نح��و النبهار واملحاكاة ال�شَّ
الظ��روف واملوجهات لأنه ي��زّوده بخربات ومعارف 

العربيـــة والناشــئة 

.د. ن�دية غ�زي العّزاوّي  
أ
ا
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د 
ــــــ

عــ
ا ب

مــــ
أ

�شابقة، حتقق له المتالء الفكرّي، وال�شتقرار الذهنّي 
والغن��ى الثق��ايّف، وه��ي اأدوات كافي��ة ج��ّداً ملنح��ه 
الّثبات، ومبا يحوُل دون ان�شالخه الفكرّي. اإنَّ الرتاث 
لي���س ركام املا�ش��ي املفرو���س اأو املت�شّل��ط علينا، 
ال��ذي ي�شلُّنا ويحول دون انطالقنا كما يحلو للبع�س 
اأن يظ��نَّ اأو يّدعي، ولي�س املا�ش��ي املنقطعة اأ�شبابه 
م البع�س بل هو  الحيَّة كما قد يتوهَّ عّنا، والنافد ال�شَّ
اجل��ذر الذي انبثقنا عنه، اجلذر احلامل لن�شغ احلياة، 
فهو كام��ن على نحٍو خفيٍّ ومعلن لي�س يف كينونتنا 
له��ا فح�ش��ب، ب��ل ه��و كام��ن وفاعل يف  حلظ��ة ت�شكُّ
�شريورتنا ويف حتّولتنا اأي�شًا مهما ناف�شته عوامل 
اأخ��رى م��ن م�شتج��ّدات الواق��ع حولنا . مم��ا ي�شتلزم 
العم��ل اجل��دي لإزالة عوام��ل الغ��رتاب النف�شّي بني 
الن���سء والرتاث، وحتفيز عوامل الإعجاب به كخطوة 
�شامن��ة لالإقبال عل��ى تعّلمه وفهم��ه وتذّوقِه. وهي 
حلظ��ة �شابقة على دخول املدر�شة، ففي بيت العائلة 
تك��ون البداية، كثري م��ن التف�شي��الت الدقيقة، التي 
نظّنها عابرة قادرة على خلق حلظة اهتمام، تتحّول 
اإىل اأُلفة مبّكرة بني الطفل واملوروث، الألفة املمزوجة 
بالحرتام والهيبة، تف�شيالت كثرية: مكتبة اجلّد يف 
ور القدمية، م�شبحة الأب  اإحدى الغرف، األبومات ال�شّ
املعلقة على اجلدار، حكايات اجلّدة عن م�شباح عالء 
الدي��ن وال�ّشندباد وعلي الزيبق، تالوة قراآنية ُم�شّجلة 
َت�شتفت��ح بها العائل��ة �شباحاتها....اإلخ ، وهكذا يظّل 
املوروث حيًّا غري من�شّي اأومفقود يف النفو�س. كانت 
ج��دران بيوتن��ا عامرة ب�ش��ورة الراحل��ني من الأهل 
ج��زءاً م��ن ذاك��رة ُمّت�شلة ي��اأكل الأحف��اد وي�رسبون 
حت��ت اأفيائه��ا، ويعي�ش��ون ويتفاعل��ون معه��ا، اأّم��ا 

ج��دران بيوتن��ا الفاره��ة الرّباقة اليوم حي��ث تتدىّل 
تائر الفارهة الأنيقة فخاوية من اأّية  املنحوتات وال�شَّ
لة  ذاك��رة. والرتكيز عل��ى دور التعليم يف اإنعا�س ال�شّ
ب��ني النا�شئة وتراثه��م، وللمعل��م دور مركزّي خطري 
ه��ذه املهم��ة، املعلم املعّل��م ولي�س الن�ش��خ امل�شّوهة 
منه التي ت�ش��جُّ معاهدنا الدرا�شّية بهم، املعلم الذي 
يوؤمن بخط��ورة مهّمت��ه الر�شولّية اجلّب��ارة، القادرة 
عل��ى بناء اأجيال �شوّية يف املجتمع، اأو الف�شل فتن�شاأ 
اأجي��ال مهزومة فاقدة الثقة بنف�شه��ا وتاريخ اأّمتها، 
اأجي��ال مدح��ورة تعي���س النكو���س واخل��ذلن، ومع 
املعل��م املناه��ج الدرا�شّية وطرائ��ق التدري�س، ولكي 
نحقق هذه الغايات الّطموح لبدَّ اأن نتجاوز طرائقنا 
التقليدّية البالية يف الّتعليم، التي فقدْت قدرَتها على 
اجل��ذب والتاأثري يف عقول من �شاروا على متا�س مع 
اأحدث التقنيات الب�رسّية وال�شمعّية، طرائقنا البالية 
يف قراءة الن�شو�س عل��ى نحٍو جاٍف اأعزل متنا�شني 
النف�ش��ّي  اجل��ّو  ا�شتح�ش��ار  وه��ي  الأخط��ر  املهم��ة 
، وهو  والعاطف��ّي واجل��ّو الن�ش��ايّن املرتبط بالن���سّ
التح��ّدي الأ�شعب يف ظّل هيمن��ة موروث الآخر على 
اأبناِئن��ا، اإذ كي��ف ت�شحب ال�شبّي م��ن عوامل )�شبايدر 
وت وعنف احلركة  مان(، املثالّية املهيمنة عليه بال�شّ
وبريق الأل��وان واخلدع الب�رسّية التي حتب�س اأنفا�س 
غار، اإىل ع��وامل حكايات ذلك الطفل  الكبار قب��ل ال�شّ
القروّي الب�شري يف ق�شته ) الأيام(؟ وكيف ت�شّد ذهن 
حفيدتك وه��ي منغم�شة بالأحداث الدرامّية ال�ّشاخنة 
يف بي��ت )�شان��درل( اأو )األي���س يف ع��امل العجائ��ب( 
لتق��راأ عليه��ا حكاي��ات )كليل��ة ودمنة(؟ ي��ا لها من 
مهمة ج�شيمة غري متكافئة، تتطّلب منَك ت�شعيداً يف 
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حج��م الإثارة، وتفّنن��ًا يف الأداء والإي�شال، وجهوداً 
ا�شتثنائي��ة يف تطوي��ع حاج��ز الّلغ��ة عل��ى اختالف 
ا�شتعمالته��ا الأ�شلوبية بني الأم���س واليوم، لتقريب 
��ة،  معطي��ات التج��ارب القدمي��ة اإىل مداركه��م الغ�شّ
وجعله��م قادريَن على ا�شت�شع��ار ما فيها من م�شاعر 
جيا�شة، ومع��اٍن اإن�شانيَّة �شامية، ه��ي زبدة الوجود 
الب���رسي، مهم��ا اختل��ف الزم��ان وامل��كان والدي��ن 
والِع��رْق. وبع��ُد فاإن اخللل لي���س يف النا�شئة بل فينا 
نحن الكبار، اإذ فّرطنا بركائز هويتنا، واأ�شعنا موؤ�رسِّ 
البو�شل��ة ال�ّشليم، اخللل يف طرائق تربيتنا وتعليمنا، 

واإّل فه��م ي��رّددون يف برام��ج امل�شابق��ات الغنائية 
اأحلى ق�شائد فريوز وعبد الوهاب واأم كلثوم دون اأن 
يجدوا حاجزاً نف�شي��ًا اأو لغويًا �شاداً عنها، والطالب 
اجل��دد املقبولون يف اأق�ش��ام الر�شم والنح��ت ُيبدون 
مهارات فائق��ة، ممزوجة ب�شعور الرتي��اح والّر�شا، 
وهم يحاك��ون ر�شم لوحات فان ك��وخ اأو بيكا�شو او 
اأجنلو، وكذا طالب فرع التمثيل وهم يوؤدون اأدوارهم 
يف م�رسحي��ات �شك�شب��ري اأو ت�شيخ��وف اأو �شع��د اهلل 
ونو���س امل�شتلهم��ة من املقامات ولي��ايل اأبي حيان 

التوحيدي وعوامل ال�شطار والعيارين.


