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ال ..الغتيال األصوات الح ّرة

النص االدبي وقصدية الوعي للمكان

االفتتاحية

المجرمة
في ذكرى اإلبادة ً
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جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

اتحاد أدباء العراق يقف مع األيزيديين مطالبا باالقتصاص من الطغاة
األحبة الكرام يا نبض الوطن وروحه الشمّ اء،
مت�� ُّر الي��وم علين��ا الذك��رى السادس��ة لإلب��ادة
الهمجي��ة التي تع��رّض إليها ش��عبنا األيزيدي
املس��الم ،عل��ى ي��د أوب��اش الظ�لام والكفر من
ّ
وامللتفني معهم من القتلة اجملرمني،
داعش،
ولكي ال تُنس��ى هذه التواريخ التي حُ فرت بالدم،
علين��ا أن نقف الي��وم لنعلي صوت اإلنس��انية
ل��ردع الباطل ،فف��ي مثل هذا األيام ع��ام ،٢٠١٤
تع��رّض العراقيون األيزيديون إلى انتهاك س��افر
ّ
متث��ل باجتياح داع��ش اإلرهابي لس��نجار وقرى
أحب احلياة على
أخرى ،يقطنها ش��عبٌ مسالمٌ
َّ
م��دى تواجده في ه��ذه األرض الطيب��ة ،ومت قتل
بروح قميئة ،وس��بي النس��اء في
اآلالف منه��م ٍ
فعلة يندى لها جب ُ
ني اإلنسانية،
ٍ
واآلن وبعد مرور س��ت س��نوات على هذه اجلرمية،
علين��ا أن نظ��ل رافع�ين راي��ات اإلدان��ة له��ا،
وملس��ببيها ،دافعني لوجود ٍّ
ح��ل جذري للقضاء
عل��ى ه��ذه املآس��ي بتحليلها ،وجتفي��ف منابع
الكره التي اس��تقت منه��ا تأثيرها ،كما نطالب
الدول��ة العراقية حلمل مش��روع حقيقي يهدف
ً
كاملة ملن
حلماي��ة أبناء الوطن ،ويعط��ي احلقوق
أوذوا منه��م ج��رّاء اإلرهاب مبختل��ف توجهاته،
والش��روع بإعادة إعمار اإلنس��ان واملدن بأس��رع
م��ا ميك��ن ،وقب��ل كل ذلك جع��ل قضي��ة حترير
القديس��ات اإليزيدي��ات اخملتطف��ات واألطف��ال
ً
أولوية
األيزيدي�ين اخملتطف�ين من دن��س داع��ش

إشكالية قصيدة النثر

ً
وطنية ال متاهل فيها.
إن حماي��ة املواطن�ين واج��بٌ ال ميك��ن التغاضي
عنه ،ورعاية الشرائح املتآخية التي ّ
متثل نسيج
البالد ٌ
فرض في أعناق ذوي املسؤولية ،ولقد تأخر
موع��د حتقي��ق كل ذل��ك ،فلتكن ه��ذه الذكرى
منطلقاً لتصويب كل ما جرى ويجري.
في��ا أبناء هذه األرض ،يا م��ن حتتفلون رغم األلم،
وتصنعون احلياة بأدبك��م وعاداتكم وتقاليدكم
احملببة،
ش��كراً لكم ،فق��د حققتم اجمل��د بصبركم ،وما
أمثلة هي موضع فخار لوطنكم،
ق ّدمتموه من
ٍ
ش��كراً لك��م نقوله��ا من قل��ب احتادك��م الذي

يتو ّه��ج بوجودك��م فاعل�ين ف��ي مناس��باته
وجلساته ومهرجاناته،
ش��كراً لكم ،فقد دوّنتم بأدبكم احلقائق ّ
وخلدمت
ما ستعجز عن تخليده األسفار لوال أقالمكم،
لكم من القلب حتية سالم ومحبة ،ودمتم آمنني
في رحاب العراق الذي يعت ّز بكم،
اجملد ألرواح الشهداء ،وكل من أوذوا وذاقوا املرار،
والع��ار للمجرم�ين الطغاة القتل��ة واملتواطئني
معهم،
والسالم السالم

اتحاد أدباء العراق
االثنين  ٣آب ٢٠٢٠

بعد فاجعة مرفأ بيروت

األمانة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب تصدر بيانا
لإلعالن عن التضامن مع الشعب اللبناني
بعد فاجعة مرفأ بيروت
األمان��ة العام��ة لالحت��اد الع��ام
لألدباء والكتاب العرب تصدر بيانا
لإلعالن عن التضامن مع الشعب
اللبناني
حفظ اهلل لبنان وشعبه
يتابع االحتاد العام لألدباء والكتاب
الع��رب مجري��ات انفج��ار مرف��أ
بي��روت من موق��ع احلري��ص على
وحدة لبنان ،بلد الثقافة واإلبداع.
يأت��ي انفج��ار بي��روت ،ال��ذي راح
ضحيت��ه أكث��ر من مائ��ة مواطن
باإلضافة إلى آالف املصابني فضالً
عن اخلس��ائر املادية التى تس��بب
فيه��ا ،والت��ى تتراوح ب�ين الثالثة

مليارات واخلمس��ة مليارات دوالر،
ليزي��د املأس��اة وطأة وثق�لاً على
املواطن اللبنان��ى ،بل يهدد بقيام
دول��ة الطوائ��ف واملذاهب ،التى ال
يريدها أي عربي أن تكون بديال عن

حضن الوطن الواحد.
إن األمان��ة العام��ة لالحت��اد العام
لألدباء والكتاب العرب ،من موقف
الداعم والشريك كلها ثقة بوعي
ش��عب لبنان العظي��م مبحاوالت
االخت��راق الت��ي قد تس��تخدمها
أطراف خارجي��ة لتحقيق غايتها
اخلبيث��ة ،ومنها تفكي��ك اجلبهة
الداخلية كما جنحوا فى ذلك من
قبل فى بل��دان عربية أخرى ،وهذا
كل��ه لي��س ببعيد ع��ن األطماع
الصهيونية بثروة لبنان ومقدراته.
ويتمن��ى االحت��اد الع��ام للبنانيني
جميعا الوقوف يدًا واحدة بوطنية
املنتمني إلى الوط��ن الواحد ،لدرء

كل ما يدعو إلى االنش��قاق ،كما
يدين مجل��س االحتاد العام لألدباء
والكت��اب الع��رب ويش��جب هذا
االنفجار اخلسيس ويساند وحدة
الوطن اللبنان��ي في هذه الظروف
التي مير بها الوط��ن العربى كله،
درءًا للتدخ�لات الدولي��ة اخلبيثة
التي تضع مصاحلها فوق املصالح
اللبنانية والعربية.
عاش لبنان  ..وعاش كفاح شعبنا
اللبناني البطل.

د.عـــــالء عبد الهــــادي
األمين العام لالتحاد العام
لألدباء والكتاب العرب

مش��كلة قصيدة النثر أنه��ا فضاء مفتوح  ,وميدان ح��ر ال محددات فيه
 ,وال ش��روط واضح��ة أو قوانني متفق عليها حول كتابته��ا أو أدائها  ,في
إحدى املرّات روى صديقنا الشاعر اجلميل  ,خالد مطلك الذي ظهر سريعا
 ,وانسحب سريعا  ,عن طبيعة عالقته بالشعر  ,فقال  :جئت ُ إلى مقهى
حس��ن عجمي حي��ث يجتمع الش��عراء واملثقف��ون مطل��ع الثمانينات ,
وس��ألت ُ أحد الشعراء عن الش��عر تلك األيام  ,فقال لي إذا اردت أن تكتب
الشعر فعليك أن تتعلم اللغة والوزن والقافية  ,وأن تقرأ كثيرا من الشعر
علي  ,فتركت
الق��دمي  ,فقلت ُ له – والكالم خلالد مطلك – هذا أمر يصعب ّ
موضوع الشعر واختفيت في عواملي اخلاصة  ,وبعد سنوات  ,يقول مطلك
 ,عدت إلى املقهى وس��ألت الش��اعر ذاته عن الشعر  ,فقال لي أين ذهبت ,
لقد أصبح الشعر اآلن بال وزن وال قافية وبإمكان أي شخص أن يدخل إلى
عوامله وأن يكتب ما يراه مدهش��ا غريبا جميال  ,بل أن هناك من الش��عراء
م��ا مضى إلى التالعب بالقصائد املترجمة وإعادة كتابتها  ,لتكون قصائد
نثر جديدة .
ال أس��وق حكاية الش��اعر خالد مطلك إال إشارة على شهادة توجّ ٍه كامل
ٍ لعدد غير قليل من الش��عراء  ,وإذ أقدر عاليا وعي خالد مطلك وأس��لوبه
ف��ي التعامل مع الش��عر والعملية الثقافية برمته��ا  ,فهو يتعامل بهذه
الس��خرية العميقة مع كيفية دخول بعض احملسوبني على الشعراء إلى
ميدان الش��عر باس��تخفاف ومجانية وبتلفيق  ,وهذه الس��خرية تقابلها
طروحات هامة قدمها الشاعر خالد مطلك هنا وهناك  ,وكانت مثار حوار
وجدل .
مجني عليها  ,بس��بب ضياع النم��وذج اجليد منها في
إن قصي��دة النثر ,
ّ
خض��م الرداءة التي متثل كما هائال من مناذجها  ,وهذا الكم الهائل ش��اع
بسبب س��هولة منافذ النش��ر وانعدام التقومي النقدي والفني للنصوص
املقدم��ة للنش��ر  ,إضافة إلى غياب القوانني احمل��ددة ملاهية قصيدة النثر ,
وم��ا الذي ينطوي االش��تغال احلقيقي عليها  ,لذلك صارت مرمى س��هام
املتصيدين للتجربة الش��عرية التي تتمثل قصيدة النثر منطلقا تعبيريا
عنها .
فني  ,عس��ير  ,له مبرراته  ,وله ممثلوه
إن قصي��دة النثر جاءت بعد مخاض ّ
احلقيقي��ون  ,الذين عرفوا أس��رار هذا االش��تغال الفني الدقي��ق  ,ودخلوا
فضاءات��ه بحذر ودراية ووع��ي لتطور وصيرورة التجربة الش��عرية العربية
من��ذ املعلقات  ,وحتى حركات التجدي��د اخملتلفة وصوال إلى جتربة قصيدة
التفعيلة – الشعر احلر – ليصلوا إلى قناعات جدية في اطالق هذه التجربة
من خالل مناذج وطروحات نظرية وفكرية ارتبطت بعوامل مختلفة  ,حتى
ص��ارت جتربة له��ا حضورها  ,ومنبرها وممثلوها  ,أم��ا الطارئون عليها فقد
ظل��وا في أماكنه��م  ,يراوحون  ,ويفرزون أم��راض الكتابة كلها  ,ألن بعض
النصوص التي حتس��ب ظلما على جتربة قصيدة النثر  ,هي تتمثل قصائد
العم��ود والتفعيلة ولكن بأدوات قاصرة  ,فهل عرفت��م قصيدة نثر  ,فيها
قافية ؟
وهل عرفتم قصيدة نثر تتداخل فيها بحور الشعر ويضطرب الوزن فتكون
محاولة غير صاحلة للنشر ؟
قصيدة النثر ليس��ت نصا اختل عروضيا  ,أو ّ
تهشم شكله  ,فصار منثورا
 ,إنها جتربة تعي كل أس��رار الكتابة  ,وتنطلق بنس��قها اخلاص  ,وبجدية
مؤديها  ,وهم حريصون على تقدميها كأبهى منوذج حتاول العربية وصوله ,
أما مركبها فهو سهل ممتنع  ,وليس بسيطا ساذجا متاحا لكل من يرغب
بأن يكون شاعر قصيدة نثر !!

منذر عبد الحر
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التمرد على الذات في
شعر محمد الماغوط
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الشاعر زعيم نصار
ً
جماليا!..
يعالج الواقع الم ّر
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جان لوك غودار –
في وداع اللغة
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نش��ر الش��اعر محمد جاب��ر احمد
عل��ى صفحت��ه في موق��ع التواصل
االجتماعي ،اعجاب الش��اعر الكبير
ادونيس بنشاط االحتاد بعد ان شاهد
العدد الكبير من املنش��ورات االخيرة
الت��ي طبعها االحت��اد العضائه .وقد
جاء في منشور الشاعر محمد جابر
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ادونيس معجبا بنشاط االتحاد
)) ه��ل جمي��ع هذه الكتب نش��رت
حديثاً ؟! أنه نشاط جيد ومشكور))
..
بإعجاب الشاعر العربي
قاله
ما
هذا
ٍ
الكبي��ر أدوني��س في اتص��ال هاتفي
ج��رى بيننا أول أمس عن منش��ورات
االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكت��اب في
العراق ،بعد أن أرسلت له مجموعتي

الش��عرية الصادرة ضمن املنشورات
الت��ي يضمه��ا ه��ذا البوس��تر ...
وأخبرته أن هن��اك كتباً عديدة أخرى
في طريقها الى النشر أيضاً ...
واحتفا ًء مني بهذا املش��روع الكبير
واملتف��رد أَمالً في اس��تمراره وتطويره
ُ
نشرت
وشكرا ً مني للقائمني عليه ..
عبارة األعجاب والتحية من الشاعر

االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق ..نشاط متواصل
ٌ
ٌ
ٌ
عيد ..وتموز ..ومشروعات أدبية مستمرة

األديبات العزيزات..
األدباء األعزاء..
في البدء يه ّنئكم االحتاد العام لألدباء
والكتاب في العراق مبناس��بة حلول
عي��د األضحى املب��ارك ،داعي��اً لكم
مبوف��ور الصحة والس�لامة ،وحتقيق
األمني��ات عل��ى كل املس��تويات ،ال
سيّما املستوى الثقافي.
وبعد..
فإن احتادكم يضع بني أيدكم كلمته
اخلاص��ة بش��هر مت��وز ،ش��هر الثورة
والنماء،
الش��هر ال��ذي ش��هد والدة ورحي��ل
ش��اعر الع��رب األكب��ر اجلواه��ري،
ال��ذي ظ��ل مبنج��زه بصم��ة خل��ود
وفخر للعراق ال��ذي تغ ّنى به ،وهتف
ّ
لشطيه وأرضه.
وسيس��تمر هذا الس��ياق م��ن قبل
ّ
ليلخ��ص مجم��ل رؤاه،
احتادك��م
وتصورات��ه ومناش��طه ،الت��ي تقف
ملقارعة الفكر األسود املمهور بالكره
واحلقد ،بأداة اجلم��ال واحملبة والعمل
املفيد للوطن واملواطنني وللشريحة
املهمة ،ش��ريحة أرباب الكلمة احلرّة
واألصيلة.
إذ ليس كريادة الفعل الثقافي توجّ ٌه
ّ
ٌ
يختطه األدباء ،إلنضاج الثمرة
نبيل
ً
ً
اخلالدة الباقية ش��اهدا كبيرا لتم ُّيز
مش��هدنا الثقاف��ي واإلبداع��ي أمام
اجلميع ،لتأخذ الثقافة دورها احملوري
في معاجلة األزمات الوطنية الكبرى،
وحتقيق الهوية اجلامعة البعيدة عن
تربّص مزيّفي احلقائق ،والساعني جلر ِّ
البلد إلى اخلراب ،ع��ن طريق الترويج
ديكتاتورية صبغ��ت األفكار
حلقب��ة
ٍ
ٍ
بجلبابها القامع ،وكبّلت الرؤى التي
َ
تنطل��ق إال في أجواء
ال ميك��ن لها أن
احلرية املسؤولة.
إن احت��اد األدباء والكتاب ف��ي العراق
ٌ
خصوصي��ة بُني��ت
مؤسس��ة له��ا
على الثوابت اإلنسانية ،والسياقات
األدبي��ة العريقة ،واالس��تقالل وعدم
االنحياز ،ومهما حاول املعرقلون فإ َّن
احتادك��م يتعالى على م��ن يتخرّص
ويطلق التهم اجلزاف البالية اجلاهزة،
ألس��باب باتت معروفة م��ن اجلميع،
متت للثقاف��ة بصلة ،إمنا
وأله��داف ال ُّ

تس��عى للتش��ويه وضرب منجزات
الثقافة احلرّة ،بح��روف الزور والكره،
وس��يكون القان��ون رادع��اً له��ذه
األصوات النشاز.
فاالحتاد يتحرّك بوعي صامد ،ومنجز
ً
قدوة ليس
فاع��ل ثقافياً ،حتى ص��ار
عل��ى مس��توى مؤسس��ات الوط��ن
الداخلية فحسب ،بل على املستوى
العربي ،وهذا ما ش��هدت به احتادات
العرب ،وأش��ادت ب��ه مرارا ً ف��ي أكثر
من مناس��بة ،وكل ذلك ما كان له أن
يكون لوال تكاتف أعضائه ،وتفانيهم
وإيثاره��م م��ن أجل خدم��ة الثقافة
واملثقفني ،فأبهى الشكر لهم ،فهم
الرايات املمتدة في سماوات العلى.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي
اجتاح��ت العالم ،أص�� ّر االحتاد على
االس��تمرار بتق��دمي موائ��د املعرفة،
ورفد البالد باإلبداع ،وحمل مش��اعل
التنوي��ر والتثقي��ف ،وحتريك عجالت
احلياة ورفض العنف واملوت والتشرذم
والعنصري��ة والطائفي��ة ،م��ع إمي��ان
مطل��ق بالع��راق الدميقراط��ي الذي
ٍ
م��ن املس��تحيل أن يعود إل��ى خراب

الظلم الس��ابق ،ووجوه��ه الكاحلة
التي تتلوّن م��ع التوجّ هات لتحقيق
موطئ قدم له��ا معو ً
ّلة على نضوب
ٍ
ذاكر ٍة هيه��ات أن تنضب ،فقد حمل
املدوّنون على عاتقهم حراسة البالد
من أي مشروع يؤمن بالطغيان.
وهنا يضع االحتاد ملخصه الشهري
ً
ً
عابقة بالعمل اخمللص الدؤوب،
وثيقة
في ش��هادة تاريخية أم��ام اخمللصني
من أبن��اء العراق وصوالً إلى مش��هد
إبداعي ومهني عراقي مميز،
وفي أدناه أبرز املواقف والنشاطات:
ع��ال القمع
بصوت
 .١يدي��ن االحت��اد
ٍ
ٍ
الذي ط��ال املتظاهرين الس��لميني،
وقد خرج��وا للمطالب��ة بحقوقهم
املس��لوبة ،فما كان من احلكومة إال
انتهاج س��بل القتل ،لت��ردي منهم
شهداء أبراراً ،في وقت ما زلنا نطالب
فيه بالكش��ف عن قتلة املتظاهرين
بانتفاضة تشرين املستمرة جذوتها،
وتقدميهم للعدالة ،وس��يظل االحتاد
داعماً لتظاهرات الوطن ،ومش��اركاً
فيها.
 .٢إدان��ة عملي��ات االغتيال واخلطف
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ّ
ال ..الغتيال األصوات الحرة

الكبي��ر أدونيس  ...جلهودكم املباركة
...
فش��كرا ً له الهتمامه  ...بالنشاطات
األدبية لالحتاد ..
وشكرا ً لكم ،
دمت��مُ لالبداع  ...العراق��ي والعربي و
العاملي
محمد جابر احمد

واالعت��داء ،التي طالت ش��خصيات
وطني��ة في ظ��ل برود مخج��ل على
مس��توى اإلج��راءات ،واالبتع��اد عن
وض��ع حلول جذرية تف��رض القانون،
وحتاس��ب املعتدي��ن ،وحتف��ظ أم��ن
املواطنني.
 .٣أق��ام االحت��اد م��ا يق��ارب ١٢٠
جلس��ة تفاعلي��ة الكتروني��ة عب��ر
منص��ات االحت��اد التواصلي��ة ف��ي
بغ��داد واحملافظات ،وضمن مش��روع
(#احتادك_في_بيتك)
ّ
سجل االحتاد خالص حزنه برحيل
.٤
كوكب��ة من أدبائ��ه املبدعني في هذا
الشهر ،الرحمة ألرواحهم الطاهرة.
 .٥أرس��ل االحت��اد تعازي��ه ألدبائ��ه
بفقده��م أحبته��م م��ن أس��رهم
الكرمية ،مع وافر الصبر والسلوان.
 .٦ش��ارك االحت��اد بكلم��ة تعبّر عن
دور الثقاف��ة بوصفه��ا املصد األهم
ض��د العن��ف واإلره��اب ،اس��تمرارا ً
ملش��روعه املعرفي االستراتيجي في
هذا املنحى ،وتعاوناً مع وزارة الثقافة
في توجهها اله��ادف جلعل الثقافة
وسيلة حلفظ أمن اجملتمع.
 .٧أص��در االحتاد س��تة عش��ر كتاباً
أدبي��اً رصيناً ،في هذا الش��هر ،ودفع
عش��رين كتاباً إلى املطابع ليستمر
مش��روعه الرائد في (منشورات احتاد
أدباء العراق).
 .٨تخصي��ص جلس��ة تفاعلي��ة
اس��تمرت يوم��اً كامالً ف��ي صفحة
أمانة الشؤون الثقافية على الفيس
بوك ،للمطالبة بالكشف عن مصير
العزيزي��ن املغيّب�ين؛ توفيق التميمي
وم��ازن لطي��ف ،فضالً عن جلس��ات
استذكارية ثقافية أخرى.
 .٩متابع��ة أوض��اع عدد م��ن أدبائنا
بعد إصابتهم بالداء اللعني وأمراض
أخرى ،والس��عادة بتش��افي عدد من
أدبائن��ا الك��رام وعودته��م للعم��ل
الثقافي الدؤوب.
 .١٠تنظي��م زي��ارات تفقدية صحية
وتعاز جملموعة من
وأخ��رى اجتماعية
ٍ
أدبائن��ا املرض��ى واملنكوب�ين برحيل
أحبّتهم املقرّبني.
 .١١إقام��ة مهرجان (بوابة عش��تار)
للش��عراء الش��باب ،الدورة الثالثة/
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نسخة ألكترونية
وقد أقام��ه املنتدى األدب��ي اإلبداعي
في احتاد أدباء بابل.
 .١٢املشاركة اإلعالمية في مهرجان
الش��باب الوطن��ي /ال��دورة الثانية،
نس��خة الكتروني��ة ،ال��ذي تقيم��ه
نخب��ة من ش��عراء الوطن الش��باب
املبدعني
 .١٣طباعة مجلة الكاتب السرياني
ف��ي العددي��ن املزدوج�ين (،)٣٤ - ٣٣
التي تص��در عن احتاد األدباء والك ّتاب
الس��ريان ،واملكت��ب الثقاف��ي
السرياني.
 .١٤ص��دور جريدة االحتاد الثقافي في
عددها ( ،)٣٢واستمرار إطالق مجالت
االحت��اد ف��ي املرك��ز الع��ام واحتادات
احملافظات املبدعة.
-١٥تنظي��ف وتطهي��ر مبن��ى االحتاد
والفض��اءات احمليط��ة ب��ه وبجه��ود
ذاتية لإلسهام في حملة الوقاية من
الفايروس اللعني.
-١٦إرسال وجبات من كتب االحتاد إلى
محافظ��ات الوطن إليص��ال الكتاب
الى أدبائن��ا األفاضل تعزي��زا ً للقراءة
والتزاماً باحلظر الوقائي.
 .١٧التواص��ل مع االحت��ادات العربية
م��ن خ�لال املنص��ة االلكتروني��ة،
واملس��اهمة اجل��ادة ف��ي احل��وارات
التي تتعلق بش��أن احلركة الثقافية
العربية.
 .١٨التص�� ّدي ملش��روع التعلي��م
األلكترون��ي ،وإس��هام أعضاء االحتاد
ّ
املنص��ات األلكتروني��ة
ف��ي رف��د
اجلامعية ،بدعم من احتادهم.
.......
مبارك ألف مب��ارك لكم أيها األحبة
ّ
توهج احلرك��ة الثقافي��ة ،واتّخاذها
دورها املهم في بناء احلياة واألوطان..
ومبارك لكم العيد الذي أنتم أقماره
ّ
ُ
وأهله..
وأهلته
دام��ت جهودك��م األصيل��ة ،ودمتم
بخير وعافية وسالم.

اتحاد أدباء العراق
األربعاء  ٢٩ -تموز ٢٠٢٠

نعم ..حملاسبة أصوات الفتنة واخلراب
يدين االحتاد الع��ام لألدباء والكتاب في العراق
االس��تهانة بال��دم املراق ظلماً ،وم��ا جرى من
محاربة وتغييب قسري لشخصيات إبداعية
عراقية ،رس��ولها الكلمة التي حتلل وتفكك
وتبدع وتشكل وتكتب  ،في بلد الفن واإلبداع
واحلض��ارة ،وما جرمية اغتيال الدكتور هش��ام
الهاش��مي اخلبير األمني املمي��ز إال دليل على
ّ
ترصد للثقافة العراقية في بلد يؤمن دستوره
بالت ّنوع واحلوار وحماية حرية الرأي.
وم��ن ه��ذا احل��ادث امل��روّع ال��ذي م�لأ قل��وب
العراقي�ين كم��داً ويأس��اً ،وقبل��ه ح��وادث
اس��تهدفت املثقف�ين وأرب��اب ال��رأي ،يطالب

االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق الدولة
بف��رض هيبته��ا ،وتفعيل دورها ،ف��ي حماية
املواطنني والبالد ،والوصول إلى حلول سريعة
وناجع��ة ،ويدعو الهيآت واملنظمات واالحتادات
وقادة اجملتمع املدني إلى الوقوف حزمة واحدة،
ّ
وصف��اً متراص��اً لبن��اء دول��ة تليق باإلنس��ان
العراقي،
كم��ا يوص��ي مبدعيه م��ن أقصى الب�لاد إلى
اقصاه��ا ،بتوحي��د اخلط��اب وال��رؤى ،وتقدمي
املصلحة الوطني��ة التي تلمّ الصدع ،وتبتعد
ع��ن اآلراء التس��قيطيّة والداعي��ة للف�تن،
والتوجّ ��ه بص��وت واحد وبوقفة ج��ادة إلنتاج
خطاب��ات تتج��اوز املماح��كات والصراع��ات

السرد وعلوم الحياة..

حس��ناً فع��ل ّ
النق��اد حينم��ا وصفوا
الرواي��ة بأنها (ش��ريحة حي��اة) ،ألنهم
تنبّؤوا ب��أ َّن متخصصاً ف��ي علوم احلياة

اس��مه حس��ن عبد الرزاق س��يدير هذه
الش��ريحة ف��ي صفحات��ه بعل��م وأدب
وثقافة وجمال،
ٌ
مب��ارك لن��ا أيه��ا احلبيب الس��ارد وأنت

تتوّج املاجس��تير بش��هادتك احلاضرة،
وهنيئاً للوطن بك عاملاً وأديباً نفخر به،
آن ل��ك اآلن أن تواص��ل مش��وارك ف��ي
تبئير ش��خصيّاتك قب��ل أن تضعها في
ميكروسكوبات الكتابة،
ّس) فرح�ين مبنج��زكَ،
وآن لن��ا أن (نه��و َ
َ
وننط��ر نتائج نهاي��ة حُ
بكت��ك املقبلة
وهي مرسومة بالرموز املشرقة.
فرحون بك أكادميياً رصيناً،
وناس��جاً ل��كل ش��رائح احلي��اة الت��ي
ستستمر ما استمرت األقال ُم بوحيها.

البيني��ة وص��والً إل��ى املش��تركات األصيل��ة،
تارك�ين كل ما من ش��أنه إث��ارة الفرقة ومنح
الفرصة ألحقاد دفينة بالظهور.
ان االحت��اد الع��ام لألدباء والكتاب ف��ي العراق،
ال��ذي ميث��ل اخليم��ة الكب��رى الت��ي ينضوي
حت��ت أفيائه��ا الطي��ف الثقاف��ي واالبداع��ي
واالجتماع��ي الوطن��ي ،يتبرّأ م��ن كل خطاب
ينافي الصواب ويستهزئ بدماء األبرياء،
ويدع��و حمل��ة الكلم��ة احل��رّة إلى نب��ذ تلك
الكتاب��ات ،ومقارعته��ا بالكلم��ة احلس��نة،
ويعل��ي الص��وت حملاس��بة األف��كار النش��از
بالقضاء العادل.
أيها األحبة..

إن املس��تقبل العراق��ي ل��ن يك��ون إال بحكم
رش��يد مخلص وش��جاع ،ميتلك القدرة على
صياغ��ة احلي��اة وفق س�لامة الوع��ي وعزمية
اإلق��دام ،وه��ذا ما نس��عى إليه ،ويس��عى له
حملة الفكر كلهم ،للقضاء على بؤر الفساد
وللس��يطرة عل��ى كل خ��ارج ع��ن القان��ون،
ّ
فكثفوا اجلهد لنص��رة الوطن ،ولتوجيه أبناء
الشعب نحو الرشاد ،فأنتم الواعون واملثابرون
من أجل مجد األجيال وسالمتهم.

االتحاد العام لألدباء والكتّاب في
العراق

وفد اتحاد ادباء
صالح الدين يهنئ
رئيس جامعة تكريت
أ.ث -خاص
زار وف��د م��ن احت��اد االدباء
والكتاب في ص�لاح الدين
برئاس��ة الدكت��ور غن��ام
محم��د خض��ر رئي��س
االحت��اد يرافق��ه الق��اص
جم��ال ن��وري والش��اعرة
عبير الس��امرائي ،االستاذ
الدكتور وعد محمود رؤوف
رئي��س جامع��ة تكري��ت
لتقدمي التهنئة له مبناسبة

من منشورات اتحاد االدباء لعام 2020

تس��نمه رئاس��ة جامع��ة
تكري��ت ،وس��عياً لفت��ح
آف��اق التواص��ل الثقاف��ي
ب�ين اجلامع��ة واالحت��اد
وبدوره اعرب الس��يد رئيس
اجلامعة عن محبته بدوام
التواصل من اجل النهوض
بالواق��ع الثقافي واملعرفي
ف��ي عم��وم محافظ��ة
ص�لاح الدين وبل��غ حتياته
جلميع اعض��اء احتاد االدباء
والكتاب في احملافظة.
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الوظيفة االستشفائية للشعر
عندما تتحول القصيدة إلى سجال متواصل

د .سمير الخليل
في مجموعته الش��عرية (غرقى ويقتلن��ا الظمأ) الصادرة
عن االحتاد العام لألدباء -بغداد  ،2018يحاول الش��اعر "عبد
الس��ادة البصري" أن يثبت لنا مثلما أثبت سابقاً من خالل
مجاميعه الش��عرية الس��ت التي أصدرها تباعاً منذ عام
 :1998أن الش��يء الكثير واملهم من الشعر تصنعه أحزان
اآلخري��ن .وما على الش��اعر احلصيف إال مهمة اكتش��اف
هذه األحزان ،جس��ها ومعاينتها وتدشينها على الورق ثم
عال.
قراءتها أمام املأل بصوت ٍ
ومهم��ة اكتش��اف األح��زان ت��ورث "احلنق" الذي يترس��ب
عميقاً في داخل الش��اعر ،ثم يطفو على السطح لينتقل
إل��ى القصيدة /القصائ��د ،ممه��وراً بتوقيع الش��اعر .حنق
قوي ،جارف ،مع ٍد ،يش��ي بالتحدي واإلقبال على املواجهة
والصدام املباشر.
لقد اعتقد "عبد الس��ادة البصري" وجيل كامل من شعراء
اجلنوب املقهوري��ن أن جانباً مهماً من "احلنق" ناضل نضاالً

مس��تميتاً من أج��ل أن يطابق ما بني الش��عر والواقع املوار
بالرذائ��ل والكوارث ،وآم��ن هؤالء املعذورون إميان��اً مطلقاً أن
ف��ي وس��ع القصيدة أن تنمو ف��ي ظل احلنق مث��ل منو زهرة
ف��ي ظ��ل الربيع ،لكنه��م أخفقوا ف��ي التمييز ب�ين النمو
الطبيعي والبناء اإلنس��اني ،إنهم لم ي��روا كيف أن اجلناح
الرقي��ق املضمخ بالكحل امللوّن لفراش��ة طبيعية جاء من
بعد تطوي��رات مذهلة قامت به��ا البيئة والوج��ود واملناخ
والفراشة نفس��ها مبتطلباتها على مر األجيال حتى غدت
في هذا الش��كل من الطبيعية اخلالص��ة ،فالقصيدة بناء
إنس��اني وليس��ت بنا ًء طبيعياً تتدخل فيه قوى من خارج
الطبيعة البش��رية ،أن "احلنق" شعور إنساني يفرزه جسد
معذب.
ولنتمعن في منطوق "احلنق" وهو ميتص كل ما هو ش��عري
في قصيدة (س��رقوا الغي��م ليصنعوا لغم��اً)(( :إنه املطر/
افتح كفيك لتغس��ل وجهك من رحل��ة متعبة /إنه املطر..
واملتنزهات أصابها اجلفاف /دب اخلراب بها /وتشققت األرض
من الظمأ /مات الزرع /هاجر البط ولم تعد تغرد البالبل /إنه
املطر افتح أب��واب مدينة األلعاب /عس��ى أطفالنا احللوين
أن ميرحوا /وميتلكوا بعض سعادة افتقدوها منذ سنني /إنه
املط��ر ال مدينة ألعاب وال متنزهات /والحتى س��اعة صفاء/
ي��ا للرعب قل��ق مجهول من مفخ��خ بالكراهية /خوف من
شيء نراه وال نراه /مستقبلنا يبحث عن حب وعن مطر /إنه
املطر الذي سافر بعيداً بعدما سرقوا الغيم كيما يصنعوا
لغماً)) (ص 50وما بعدها).
اس��تعمل الش��اعر في معظ��م قصائد اجملموع��ة الطوال
ضمير اخملاط��ب (أنت /الضمي��ر الثاني) وجاءت في ش��كل
مرثي��ات حزين��ة ملؤه��ا "احلنق" مه��داة ألصدق��اء ذكرهم
بأس��مائهم أو رف��اق درب مجهولني  ،وح��اول من خالل هذه
القصائ��د وذاك االس��تعمال للضمي��ر الثان��ي أن يخل��ق
ش��خصية شعرية تكون نداً أو صنواً للشخصية السردية
ف��ي القص ،واس��تطاع بالفعل رس��م ش��خصية مبالمح
إنس��ان حقيق��ي ،حت��ى عندما تكل��م عن أكث��ر التجارب
خصوصي��ة وحميمية ،وهكذا جنح ف��ي إقحام صورة الفرد
في التجربة اجلماعية وحقق ما أراد له أن يكون بياناً شعرياً
في ش��كل بيان س��يري ،والبيانات انطويا عل��ى معنى تام
وداللة شاملة للمتلقي املتلهف.
وألن اس��تعمال الضمير الثاني يفيد ف��ي النجوى والعتاب
م��ن طرف واحد أو االعتراف فلن ينتابنا أي ش��ك بخصوص
م��ا حتدث عنه هذه النجوى البوحي��ة :إن حياة اآلخر وموته

ه��ي حياة خفية بالضرورة ،مهم��ا كانت قوة عالقتنا معه،
ألن اآلخ��ر يضم��ر ف��ي داخله أس��راره غير املكش��وفة لنا،
لكنها تش��كل التجربة األكث��ر ثرا ًء عند تناولها ش��عرياً.
((عل��ى مدى أقم��اره /كان يحلم /أحالمه بس��يطة وفقيرة/
ال تتع��دى ذاكرته /وس��ؤاالً يت��ردد دائماً :ترى ه��ل نعود؟!))
(ص(( .)43والش��مس تغ��زل األفق /أش��حت بعينيك بعيداً/
لتكمل س��يرتك /هل كانت بحجم الكف؟!))(ص(( .)47من
زم��ن /واحلالج يصارع في نوبات الوجد /أموراً ش��تى /يخرج
م��ن طور الصح��و /ليعبر في ط��ور الرؤيا /وطن��اً يتآكل من
كل جوانبه /.../آه من أحالمك /إذ تنفرط كحبات املس��بحة
من بني يدي��ك /آه من رؤياك /من كل بقاي��ا أوهامك)) (ص62
وم��ا بعدها)(( .قدم��اك اللتان دبت��ا /عل��ى دروب "البجاري"
في منتصف نهار خمس��يني /أخذت��اك برحلة متعبة /بني
ْ
س��كنت
"البجاري" و"موس��كو" ثمة خيط من الذكريات/
مخيلت��ك /وأن��ت تلع��ب الرومين��ر /في مقهى دمش��قي))
(ص 66وما بعده��ا)(( .كان بعربته وطبلت��ه يعزف "مرزوق" /
ّ
محملني /من
حلن التقارب /ومبا يجود به البحر ،يأتي البحارة
زارها /ظل يبكي عليها وسكنته احلكايات)) (ص(( .)72كنت
هناك /ال��كل أكد ذلك /كنت حتك��ي لندمائك عن البصرة/
عن املعقل ومدارسها))(ص.)75
الش��عر عند "عبد الس��ادة البصري" هو شكل من أشكال
مواز ومباش��ر،
احملاكاة أو التقليد ،محاكاة الواقع بش��كل ٍ
وتقلي��د ش��عراء األم��س الذي��ن اجترح��وا انتصاراته��م
م��ن بس��اطتهم الش��عرية واصطفافه��م ف��ي الص��راع
األيديولوج��ي – الطبقي مع الفق��راء واملنكوبني (بروليتاريا
الع��راق) كعب��د الوه��اب البياتي وس��عدي يوس��ف وعبد
الك��رمي كاص��د وكل الش��عراء واألدباء الثوريني احملس��وبني
على اليس��ار العراقي .إن شعر املدرسة اليسارية العراقية
ال يحت��وي على ج��دال فكري عابر أو س��جال م��ا ،بل تبدو
القصيدة عندهم وكأنها سجال متواصل ال يتوقف عندها
بل يس��تأنف مع كل قصائ��د العمر التي تليه��ا ،ويتوقف
هذا الس��جال فقط عند املوت ،عندما يتوقف عقل الشعر
ع��ن التفكي��ر وقلبه عن اخلفق��ان .فحياة الش��اعر ما هي
إال مناقش��ة مس��تمرة للوضع السياس��ي العام واملرحلة
املتفج��رة ،وح��وار ج��اد معقود م��ع الش��غيلة الكادحني،
املس��روقني في وضح النه��ار من قبل لصوص امل��ال العام.
وسماسرة الرأسمال احمللي.
إن الصراع لم يكن يختص باإلبقاء على الصلة بني املثقف
(*) وأدوات��ه أو بني الش��اعر ورؤياه الش��عرية أو بني الس��ارد

شكر حاجم الصالحي
كلما أقرأ جديده ،تترس��خ ف��ي ذهني مجموعة
م��ن القناعات التي جتدد ما قلت��ه في نتاجه من
قبل  ,فهو ش��اعر يتقن إس��تخدام أدواته مبهارة
الفت��ة للنظر  ,ونصوصه كاش��فة ع��ن ثقافته
املتراكمة وس��عة جتاربه احلياتية التي تش��كل
مه��اد موضوعات��ه اخملتلف��ة  ,وه��و حريص على
أن ينج��ز نصوص��ه بعي��داً عن صخب الوس��ط
الثقاف��ي ومناكداته وعالقاته املتش��ابكة  ,ولذا
لم يحظ باهتمام نقدي يالحق جتربته االبداعية
الغزي��رة رغم انه م��ن املش��تغلني املثابرين منذ
اكثر م��ن أربع��ة عقود مأله��ا بنتاج��ات مهمة
ف��ي ادب للكب��ار  ,وأزعم ان محم��د كاظم جواد
يتص��در ( اآلن ) م��ع قلة ال تزيد عل��ى اصابع اليد
الواح��دة  ,س��احة الكتاب��ة للطف��ل  ,وه��ذا ما
تؤك��ده إصدارات��ه األنيق��ة الت��ي إحتكرتها دور
نش��ر معروفة في بيروت والش��ارقة وفلس��طني
ودبي تهتم بهذا اجملال م��ن الثقافة املتخصصة
 ,دع عن كل هذا إبداعاته الش��عرية والقصصية
الت��ي أصدرته��ا دائرة ثقاف��ة الطفل ف��ي بلدنا
العراق وهاهو في مفتت��ح العام ( )2018يتحفنا
مبجموعت��ه الش��عرية اجلدي��دة (( بريق أس��ود ))
ليؤكد حضوره الفاعل وانصرافه اجلدي ملشروعه
املعرفي اجلميل  ,في هذه اجملموعة الصغيرة التي
ضمت أربعني نصاً برهن محمد كاظم جواد على
اتقانه ومهارته وهذا ما جتسد في حسن إختياره
لعنوان��ات نصوصه الثري��ة بقدراته��ا التأويلية
الت��ي متن��ح الق��ارئ فرص��ة التأم��ل والتفحص
املفض��ي إل��ى ف��ك ش��فراتها والتماه��ي معها
بفاعليه منتجة  ,فمن بني عنوانات ( بريق أس��ود
) التي تش��ير الى مهارة الش��اعر تتألق نصوص
 :وق��ت موزون بالش��ك  ,أكتش��ف بقايا صمتك

شغل المكان مساحة واسعة في النصوص االدبية  ،في شتى اشكالها  ،فحضوره في النص احيانا يتسرب متسلال من
معبر الحدس ،واحيانا نجد ان للقصدية دورا فاعال في تحديد مالمحه ،وهنا تشكلت الكثير من التيارات في بلورة مفهوم
المكان وتعيين داللته  ،نسبية كانت اومجردة ،فالبعض يراه من مألوفات سائر اشياء الحياة في داللة غير فاعلة ،والبعض
االخر يسلكه طريقا اخر مختلفا  ،اذ يتحول فيه من واقع رتيب الى واقع اشد نبضا ،وتاخذنا االماكن الملموسة ،الجدران
،الساحات  ،االزقة ...الخ ،الى ابعاد اسطورية ،
رزاق عداي

العليم وشخصياته الورقية ،وهو ما يريده النقد البنيوي أو
النقد الشكالني أو النقد األس��لوبي ،كال  ،إن الصراع كان
املتس��يد على الواقع ومغامن الواقع ،صراع العقل
مع اآلخر
ّ
م��ع الالعقل ،صراع الصحو مع العته املعمم على ش��كل
أقنعة وشعارات وادعاءات فارغة.
لق��د كان اليس��ار العراق��ي عل��ى ح��ق ،عل��ى ط��ول خط
النض��ال ،وهذا م��ا أثبتته األح��داث منذ س��قوط التمثال
وحل��د اآلن .إن اخلطأ والصواب عند املثقف�ين الثوريني قريب
ومتداخ��ل في جميع األوق��ات ،وفي كل اخلن��ادق واجلبهات
على النحو الذي يتركنا معجبني ومندهش�ين من قدرتهم
عل��ى ف��رز حصاد الص��واب ع��ن زؤان اخلط��أ .مل��اذا؟ ألنهم
ميتلك��ون – دائم��اً – وضوح الرؤية والرؤي��ا ،وميتلكون القدرة
الكافية على ف��رز األعداء من األصدق��اء .لذلك صار حكم
النق��د الثقاف��ي على نتاجاته��م ليس موض��ع خالف ،ألن
ابداعاته��م ،كل ابداعاتهم تس��تبطن النق��د الثقافي في
أعماقها من��ذ البدايات األولى حللم الث��ورة والثوار ،الكدح
والكادح�ين ،فاحلكم الثقافي هو الش��يء اله��ام في قرارة

مآالت الث��ورات اجملهضة والفقراء الذين قتلتهم ش��عارات
اس��تخدمت الفقر واملظلومية لس��تر مدنس��هم القاتل.
((أن تلتف��ت إلى ميينك تبصر / :قوافل من الفقراء ،اليتامى،
الثكالى ،األيام��ى /وتألأل من الرماد والقمام��ة! /وإذا التفت
إلى يس��ارك تش��اهد/ :أفالماً هوليودية ،بوليودية /أبطالها
شحذوا ألس��نتهم /لبيع الكالم املعسول /كي ينام الناس
مغناطيسياً)) (ص .)31
إن الوظيفة االستش��فائية للش��عر (ول�لأدب عموماً) هي
الس��بب ال��ذي يدفع الناس من��ذ قدمي الزمان وحل��د اآلن (إن
االنترني��ت والش��بكة العنكبوتي��ة والقن��وات التلفازي��ة
الفضائي��ة وعصر ما بعد املكتوب :عصر املرئي واملس��موع
وامليديا السريعة واملستعجلة) إلى مواصلة القراءة وكتابة
الش��عر والقصص والروايات الطويلة ،وهي الوظيفة ذاتها
التي تنطعت لها األس��اطير والديانات :إن ممارس��ة اإلبداع
األدب��ي ق��راءة وكتاب��ة (أي اس��تهالكاً وانتاج��اً للنصوص)
هو الذي يش��كل احلد الفاصل بني احلض��ارة والبربرية ،بني
االس��تقرار والفوض��ى ،بني العق��ل واجلنون ،وه��ذا ما وعاه
جيداً املثقفون العراقيون وأولهم املثقف اليساري (املثقف
العضوي) .فعندما كانت الديكتاتورية الغبية تقتل مثقفاً
تقدمي��اً تنويري��اً ال ت��دري أنه��ا بفعلتها تلك ق��د منحت
فرصة ثمينة لوالدة متثاق��ف تكفيري ،إرهابي ،حاقد حتى
على نفس��ه .هذا اخالل مببدأ التوازن الطبيعي (اإلصطفاء
الطبيعي) :فكلما نقص عدد األفاعي ازدادت أعداد اجلرذان.

الى أن  ....يختتم مواجعه :
حني أقول أحبك
ُ
دمعة وج ٍد
تسقط من عينيك
ْ
لتشرق
الشمس
وتزيح الغيم عن
ِ
ومحم��د كاظم ج��واد بتك��راره احملب��ب جلملته
التوكيدي��ة  ( ,ح�ين أق��ول أحب��ك ) أراد ان يلقم
املش��ككني واملتربصني علقماً لك��ي ّ
يكفوا عن
مراهناتهم فلن يحصدوا غير اخليبة واخلس��ران
 ,فالش��اعر  /االنس��ان واثق بش��ريكه  ,لن تثنيه
عن محبيه األقاويل املغرضة والترهات املفبركة
 ...ول��كل ه��ذا اليقني والوث��وق ح��رارة التفاعل
والتش��ارك اخلالّق الذي كان وراء ابداع هكذا نص
طافح باملشاعر والنبل ....
ٌ
ٌ
ثرث��ارة ) يواصل محمد كاظم جواد
قبالت
وفي (
تألقه :
ُ
ّ
أرتعش  /من فرط وضوحي ...
سأقبلك وأنا

فالفضيلة لهذه النصوص ،انها مش��فرات ناشطة الثارة اسئلة ظلت
صامت��ه الزم��ان طويلة ،فها ه��ي االماكن الت��ي جتوس��ها اقدامنا في
كل م��رة ،تنهض ثانية كاش��فة ع��ن طبقات الزمن الت��ي تراكمت عبر
احقاب عدي��دة ،ونحن في نصوص نقابل ه��ذه التكوينات والرموز التي
انبث��ق الس��ؤال  ،الذي ظ��ل يظهر ويختفي ف��ي دوراته��ا املتناوبة فهو
ميث��ل ف��ي ان يصاغ هكذا  :مل��اذا تكون هكذا ؟..وملاذا هذه التش��كيالت
تبقى عند اجلزء املرئي منها ؟  ..ملموس��ة بقدر ما تس��تطيع ان حتيطه
الع�ين الرائية  ..لك��ن امتدادا من الس��ر الذي يبقى مختزن��ا في غمرة
الزم��ن املاضي  ،فالنص��وص تالمس هذه االماكن في حلظة تكش��فها
عن احلق��ب التاريخية ،ووص��وال الى حاضر هذه االماكن يقفز الس��ؤال
باحث��ا ع��ن الصلة الت��ي تربط ب�ين الدال واملدل��ول ،ولكن س��مة هذه
االماكن اخذت تنحى منحا دالليا ( داخل النص) ..فنحن مساقون هكذا
بداف��ع من االندهاش  ،وه��ذا التصوير يذكرنا بن��ص(روالن بارت) ..عندما
يتح��دث ع��ن برج (ايف��ل ) ،اذ يق��ول ( واكثر من ذلك ،فه��و يلمس خلق
ايحاءاته الباريس��ية احملددة خزينا من الصور االنسانية االكثر شموال ،
ان ش��كله البس��يط البدائي مينحه مهمة شفرة ال حدود لها ،انه ميثل
على التوالي ما تش��تهي مخيلتنا ،رموزا لباريس احلداثة ،اتصال العلم
،القرن التاسع عشر ،صاروخا  ،ساقا ،نبته  ،رافعة ،قضيبا  ،عمود ضوء
،او حشرة ،وهو يواجه اخلطوط العريضة  ،الحالمنا ،انه اشارة احلتمية)
 ..وف��ي مقطع اخر يقول؛ (انه مندمج في احلي��اة في احلياة اليومية الى
ح��د يجعل املرء عاجزا عن اضفاء اي��ة ميزة محددة عليه ،مصمم على
البقاء وحس��ب ،مثل صخرة او نه��ر ،انه واقع حال مثل ظاهرة طبيعية
ميك��ن ان يعترض معنا الى تس��اؤالت ال نهائية ولك��ن وجودها ال يقبل
اجلدل) ان االضافة التي تس��تطيع ان تقدمها هذه النصوص اليعبر عن
كونها محض حوافز للس��ؤال نتحول ازاءها م��ن حيوات متطامنة في
اماكن نس��كنها وتس��كننا الى احلد الذي نتماثل معها فيختفي كل
ش��يء ،اذ يصب��ح الفضاء ال تش��غله اية كتل جل��دران واي ثقوب تلمح

خالل االزقة والش��بابيك واش��كال االبني��ة  ،الفتها العني ،واندرس��ت
،ف��كان ان تس��تيقظ ثاني��ة ( داخ��ل الن��ص) لتأخذ هذا ال��كل بكامل
داللته جاعلة هناك مس��افة متتد بيننا وبينه��ا وهي مدججة بالعديد
من االس��ئلة ،وهذه االخيرة رمبا هي في نهاية املطاف س��تجعلنا نكون
اكثر حميمية مع هذه املدن واالزقة والس��احات التي لم تزل نش��غلها
طيل��ة الي��وم  ،اللغة املص��ورة ان اجلمل��ة في النص��وص املكانية على
االغل��ب حيادية اعني اختفاء (انا) الكاتب خاللها بش��كل واضح ،فهو
آلة تصوير متحركة ،واالشياء تثيرنا بعد ان كانت هامدة ،فقد اصبحت
تخضع الى س��لطة الضوء -العني ،-البانوراما ،تستدير لتلتقط ما تريد
التقاطه محاولة النفاذ فيه مستجلية الرمز الدافئ الذي يختفي فيه
املعلن عنه ..ان هذه النصوص املكانية تسعى الن تكون محددة وانيقة
وموحية وعلى قدر اكبر من االختزال ،وهذا االس��لوب من النصوص يعد
موقف��ا يفس��ح الفرصة ام��ام اخمليلة الس��تكمال اجلان��ب املتبقي من
صورة النص وهي تبتعد عن االس��قاطات النفسية ،والذاتية ،لتسمح
لالخر املتلقي الس��تكمال املنظور اخلاص ب��ه ،ومن ميزة هذا النمط انه
ينحو منحى واضحا في اس��طرة املال��وف املكاني ،ومحاولة بث العمق
الدالل��ي لالماكن التي حتتوينا  ،ونح��ن ازاء منهج ايجابي ومتفتح نحو
اخلارج بصيغة رؤية حتدد عالقتنا مع االش��ياء التي تطوقنا ،عند باشالر
وخي��ر من عبر عن اش��كال ه��ذه املضامني ،من النص��وص والعالقة بني
املكان والنص هو الفيلس��وف (جاستون باشالر) فهو يتوجه الى املكان
باعتب��اره املقص��ود بني الوعي وامل��كان حلظة الفع��ل االبداعي ،ويظهر
مس��لحا بغطاء م��ن الوعي احملدد ،ال��ذي مبقدوره تبري��ر ومعاجلة الزوايا
والتفاصي��ل ف��ي منهجه منطلقا م��ن ارضية فلس��فية محددة ايضا
،متناغما معها في التاس��يس ملنهج جمالي  ..املكان عند(باش�لار ) ما
يقصده الوعي وما يش��كل مركز االهتمام ،وه��و الذي ميثل جوهر التيار
الظاهرات��ي اجلمالي  ،على اس��اس ان املكان س��يصبح مركز الفعالية
االبداعية لدى املبدع محصورا بني قوسني باجتاه فاعلية الوعي ،وميتلك
مزي��دا م��ن االهتمام م��ن لدنه  ..ان ه��ذا التحدي��د لظاهراتي��ة املكان
يستمد اصوله من الفيلسوف االملاني -ادموند هوسرل-مؤسس مذهب

ال يمكن لالنسان ان يعرف الى متى يحيى
لكنه يعرف كيف يحيى
نص الشاعر العراقي الكبير جبار الكواز انموذجا

........
حني ّ
حتط على ش��فتيك النحلة  /وتترك خيطاً
من

باآلخ��ر  ,ولذا فان محم��د كاظم جواد يوجز رؤية
إلتصاقه مبن أحب وإختار لرفقه الدرب  ,فهو من
يحت��اج في كل االوقات الى من يس��عفه بقبلة
احلياة التي صارت ج��رداء من غير من يحب  ,ولن
يج��د مبتغ��اه بدون��ه  ...وفي نص��ه (( حني أقول
ّ
أحبك )) يتوهج كاش��فاً ع��ن مكنوناته  ,معبراً
ع��ن تفاصيل جترب��ة حقيقي��ة  ,أراد ان يش��رك
اآلخري��ن مبعطياته��ا الراش��حة بص��دق ال غبار
عليه :
ّ
حني ُ
أحبك
أقول
بيض
تتطاير في قلبي فراشات ٍ
ُّ
وحتط على وردتك بهدوء
ّ
حني ُ
أحبك
أقول
يرمي النورس ريشته
ٌ
ٌ
صغيرة
موجة
فتتلقفها
تأبى ان تصل الساحل
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النص االدبي وقصدية الوعي للمكان

بريق اسود
 ,قب�لات ثرث��ارة  ,هديل صامت  ,ضباب  ,رش��فة
 ,م��أوى  ,على قل��ق  ,نصوص  ,وال يعن��ي ان هذه
النص��وص لوحده��ا م��ن تس��تحق التوصي��ف
والداللة على املهارة  ,ولكن إختيارها ــ للتمثيل
ــ وليس للتخصص  ,وس��يتوضح ذلك من خالل
الش��واهد النصي��ة التي تك��ون مي��دان قراءتنا
التذوقية هذه  ,وحتى إختيار محمد كاظم جواد
لعن��وان اجملموع��ة (( بريق أس��ود )) يؤك��د زعمنا
حول مهارته بل وتفرده  ,فهل أحسس��نا وملسنا
ورأينا بريقاً أس��ود في حياتنا ؟ فهو يخلق تضاداً
منتج��اً للتأوي��ل في بريق ــ أس��ود الذي ال وجود
له في الواق��ع وامنا أوجده الش��اعر في مخيلته
اخلصبة  ,فالبريق هو اللمعان كما نعرف  ,والبرق
فع��ل الطبيعة وال صل��ة بينهم��ا  ,وهنا تنتفي
صفة الس��واد عن البريق ف��ي كال احلالتني  ,ومن
هنا يكش��ف محمد كاظم عن إدراكه ووعيه ملا
يقول وما يكتب ....
ف��ي ( مفتت��ح ) ص  ,5يوج��ز الش��اعر مضامني
نصوص��ه جميعها  ,وكأن��ه أراد ان يقول للقارئ
ان ( بريق أس��ود ) كلها مؤسسة على هذه احملاور
التي تضمنها املفتتح املشار إليه فهو يكتب :
دائماً ّ ...
أفكر أن أستنش��ق عطر النس��يان  /,مع
اني أمتلك ذاكرة متوقدة /
قد تش��تعل س��ريعاً  / ,مخلفة وراءه��ا حرائق /
تصل الى حدود الهذيان /
أحيان��اً أقرّب زهرة النس��يان  /وحينما أش��هق ,
بعطب  / ,في جهازي
أشع ُر
ٍ
بتنفس
التنفس��ي  /فأحتاج الى من يسعفني /
ٍ
إصطناعيًّ  /أعرف اني لن أتنفس ثانية /
إال بقبلة احلياة / ...
ه��ذا املفتتح الدائري ال��ذي تتالحق فيه األنفاس
لألمس��اك بلحظة ّ
جتلي املعنى وإنثيال املشاعر
الراعفة يلخص محنة الوجود االنساني املندمج

5

دراسات

العدد ( - )33آب 2020

عس��ل حار /س��أ س��ارع الى ارتش��افه  /عندئ ٍذ
سأصطدم
بلهيب القبالت ....
.........
عندما أرتشفت أول قبلة  /ضاعت شفاهي
........
اليوم ال ٌ
لغة عندي  /سوى لغة القبلة
.........
ويختم قبالته املتالحقة بــ :
ّ
نوم عميق  /سأوقظك بالقبلة
حني تغطني  ,في ٍ
ومن نصوص ( بريق أس��ود ) الت��ي أوجزت املعنى
املراد في س��طور قليلة نصه الباذخ ( صمت ) ص
 59الذي يقول فيه :
عندما يصدأ قلبي
ْ
النبيل
أنتقي احلزن
لدموع
وأغ ّني
ٍ
ْ
الثقيل
كسرت صمتي
أنا ياما ,
نزفت روحي ولك ْن
ْ
اجلميل
كنت استنجد بالصبر
فمتى أغسل روحي ؟
ْ
وقليل
عصي
مط ُر الدمع
ٌّ
وهكذا يكون الش��عر الذي يخب��زه تنور التجربة
الوجداني��ة ومواجعه��ا  ,ودائم��اً يتأل��ق محمد
كاظ��م جواد ف��ي نصوصه املكثف��ة الفاضحة
التي تس��يل أملاً ومتط��ر حزناً وانتظ��ارات قلقة ,
وفي نصوص ( ص81ـــ ص ) 89يذهلنا باحتراقاته
واعترافات جتربته ومتراكماتها اللذيذة  ,يكتبها
عل��ى ش��كل أيقون��ات مكتملة املعن��ى  ,غنية

الداللة والتأثير وس��أختار لكم بعضها كنماذج
معبرة عن العمق والث��راء  ,وأدع قلوبكم تتلظى
معها في خت��ام هذه الق��راءة التذوقية التي لن
تك��ون بديالً عن قراءة نقدي��ة تعتمد التخصص
امتنى ان ينب��ري لها (( نقاد )) زمننا هذا  ,فتجربة
الش��اعر املب��دع محم��د كاظم جواد تس��تحق
الدرس األكادميي واإلض��اءة املنهجية مبا مينحها
استحقاتها اجلديرة به :
اخلالصة عسل الكالم
والبكاء صرخة السكوت
ــ ص82
و ........
أعرني خوذة الربيع
بهدوء
ألحارب
ٍ
ما ّ
تبقى من اشالئي
ـــ ص84
و ........
لألعمى شهوة الطريق
ستلقنه العثرات دروس العزلة ..........
ص ــــ 86
وأخــــــــــيراً :
قليل
بقدر ٍ
سأكتفي ٍ
الصمت
من
ِ
هائل
وأكتوي بحريق ٍ
من األسئلة .........
ص ــــ 89
وفي اخلتام ش��كراً لك أيها الرائي محمد كاظم
جواد وش��كراً لنزيف مواجعك في ( بريق أسود )
فق��د أمتعتنا رغم ما فيه م��ن مكابدات تنضح
شعراً جميالً ......

بالسم الضاحي
قراءة ...
النص /
ايتها املالئكة
خذي مما شئت اال ظاللنا
فالظالل هي ارواحنا
التي تصلي
فحينما اخبرني ظلي،
انه يخاف الليل
عرفت
ملاذا اعشق الشمس? !
وكلما حاولت ان
احاور النجوم
رماني باجلنون
وحني ارسم لي
دارا يهدمه
بالظالم
.............
في داري

اشار الناس علي
باجلنون
فال تكن بال ّ
ظل يوما
ياصديقي
ّ
ظلك لم يقترف ذنوب احالمك
ُ
الشمس
وما علمته
كيف يطاردنا? !
واين تهاجر ظالل الشهداء؟؟
نحن
اجل
نحن الترابيني
ال ننافس املالئكة
حني نتباهى بظاللنا؟
فمن يسرق ظلك يسرق روحك
كيف اذن نصنع
لظاللنا
جذورا تنشد احلياة؟
�...حاضر( :اسم)
احلضور
ِ
* اجلم��ع  :حُ ض��ورٌ  ،القو ُم ال ُّن ُزول على م��اء يُقيمون به
وال يرحلون عنه
* (معجم املعاني اجلامع)ـ وحُ ُ
ضوراً ِ :ض ُّد غياب
* (معجم القاموس احمليط )
ُ
احل ُ
ض��ورُ ( ِفي التصوف) :غيبوبة عَ ن خْاللق الس��تيالء ذكر
الحْ ق على قلبه.
( مقاليد  -جالل الدين السيوطي )
الغياب ..
غياب  :ما غاب واختفى عن عني الناظر ..
( معجم اللغة العربية املعاصرة )
ورغ��م ان هذا النص القصير لغوي��ا خالفاً ملا اعتدنا على

الظاهراتية  ،الذي وصف الوعي االنساني بانه وعي قصدي دائما  ،وليس
هناك ما يعرف بانه وعي االّ عندما يصبح وعيا بشئ ما يتوجه اليه  ..اذ
ان االشياء تنهض امامنا وتشخص بقوة عندما تكون موضوعة للوعي
 ..عن��د ذاك تك��ون موضع اس��تنارة ،وعدا ذلك ذلك فه��ي مهملة ،رغم
امتالكها وجودا موضوعيا ،ويس��وق الروائي الفرنس��ي (االن روب غرييه)
ف��ي كتابه (نحو رواي��ة جديدة) مثاال لتوضيح ه��ذه الفكرة --فاملطرقة
موجودة  ،وهي متثل امامي وتصبح موضع اهتمامي ،عندما اتوجه اليها
باندفاعة قصدية  ..انها وحدها النابضة في وعيي من دون كل االش��ياء
االخرى املتناثرة  ،رمبا يكون هذا املثال بس��يطا وتوضيحيا الى حد كبير
،ولكن االمر سيكون اكثر تعقدا في الكتابة االدبية ،الن قصدية االبداع
س��تمر عبر قنوات اخمليل��ة وقوتها ،وثراء اخليال في بن��اء الصورة االدبية
وانبثاقه��ا  ،رغم اختالف وم��دى الفترة بني حلظة الوع��ي اثناء توجهه
القصدي نحو املكان مباش��رة  ،وبني كمونه ف��ي اخمليلة وانتاجه كنص
ابداع��ي  ،لك��ن العالق��ة او القوة تبقى عالق��ة تبادل ودفع مس��تمرة ..
ويتابع باش�لار عالم النفس (يونغ) (كل ما يقال في علم النفس بصدد
اخليال يجب رده الى االدراك احلس��ي والى الذاكرة ،ووظيفة اخليال املبدع
ال تختل��ف ع��ن وظيفة اخليال املول��د للصور ،اذ تعود ل��ه وحده وظيفة
الالواق��ع التي ت��وازي في قدرتها م��ن الناحية النفس��ية فائدة وظيفة
الواق��ع ،التي كثيرا ما يش��ير اليها علماء النف��س لوصف توازي الفكر
ف��ي الواقع املطبوع بقيمت��ه )-اجتاهات النقد الفرنس��ي املعاصر-نهاد
التكرل��ي ص .. 74وباش�لار يواص��ل توضيحه بطريق��ة ديناميكية غير
جامدة معتبرا اس��تالم الصورة االدبية من قب��ل املتلقي التتم بطريقة
انعكاس��ية مباش��رة ،اذ ان تامل انطالق الصور من ش��عور فردي يعني
بوس��عه مساعدتنا على انعاش ذاتية الصور وعلى مقياس قوة عبورها
م��ن ذاتي��ة الى ذاتي��ة ،اذ عل��ى الق��ارئ ان ال يعتبر الص��ورة موضوعا او
بديال ع��ن موضوع ،بل يجب ان يس��تحوذ على واقعه��ا اخلاص املتميز
 ..ان (باش�لار) رغم التغيّرات احلاصل��ة في فكره يوجه جل تفكيره الى
التحليل الظاهراتي سواء املتوجه حلظة الوعي االنية او نحو ظاهراتية
اخليال على اس��اس انها تش��كل االدراك احلسي الس��ابق وفعل فعله

الفائق اثناء حلظة االبداع احليوية --،رغم التغير الالحق في تفكيره بهذا
االجت��اه  ..مفهوم املكان عند باش�لار يختلف جذريا ع��ن بقية املذاهب
الفكرية والفلسفية في اعطاء مضمون فلسفي اوفكري متميز ،وهذا
بالتحديد يرتبط اشد االرتباط بالتحديدات االولية للمذهب الظاهراتي
الذي يتوجه الى املكان بوصفه الش��امل والكلي اخملتلف عن النس��بي
احملدد للمكان ،ان مكان (باش�لار) اعتمادا على كتابه (جماليات املكان)
ه��و املكان املطلق والش��امل  ..فكل االش��ياء احمليطة بنا هي س��طوح
مكاني��ة ،الكبي��رة الالمتناهية ،ومتناهية الصغر ،ه��و البيت ،واملصنع
وم��كان العمل ،والس��تائر واملنض��دة --والصدفة ،وع��ش الطير ،وحتى
علبة الس��كائر عندم��ا يذهب وعيي اليها ،او عندم��ا اجعلها موضوع
اهتمامي ---،فاملكان هو مكان ومس��احة وجس��د كل االش��ياء حولنا
،عندما تس��تقطبني اليها وهو ليس ش��ديد االرتباط بالزمان ،كما هو
عند املاركس��ية ،وهو لي��س وعاءا للحدث ،وال ميل��ك داللة اجتماعية او
غيرها عندما يتعلق االمر باالبداع.

حضور  /غياب
ع�������ش�������ب�������ة ك�����ل�����ك�����ام�����ش
ِظ ّل الكواز
ما اتصفت به معظم نصوص الش��اعر الكواز والتي متتد
على مس��احات طويلة نس��بيا تطرز على بياضاتها كل
ما ه��و مدهش ومثير للس��ؤال  ،فان ه��ذا النص لم يقل
ش��أنا منها كونه غنياً على مستويات املعنى واملضمون
مؤهالت حضوره في
مل��ا وجدت له من التميز في إمت�لاك
ِ
الذاك��رة البش��رية ووجودها االزلي ومبا عم��د الى عملية
اختزال واقتص��اد في التعبير وتضم�ين مفاهيم وافكار
عن امل��وت واخللود  /احلضور والغياب  ،وم��ا لهذه الثنائية
اجلدلي��ة م��ن األث��ر الكبير اوج��ب ان يُصارُ ال��ى طرحها
وتداولها معرفياً وثقافي��اً على انها معضلة كبيرة ارّقت
البش��رية منذ فجره��ا االول الى حيث منتهاه��ا ومما اثار
ش��جوني كمتلقي ما وجدته في هذا النص من اختصار
وتركيز مثيرين ملا فيه من اشتغاالت لذاكرة الشاعر التي
حاولت َل َّم اطراف جدلية املوت واحلياة.
ّ
واحملصل��ة ف��ان احلضور ض��د الغياب ومعاكس��ا له ،اذ ال
حض��ور ال ي��ؤدي الى غي��اب مثلما ال غياب قب��ل حضور،
م��ن ه��ذه الثنائي��ة نح��اول تاويل ه��ذا الن��ص على وفق
ثنائية ازلية ثنائية احلياة  /املوت  ،الش��مس  /الليل والتي
اس��تعار الش��اعر بدائل لها م��ن معطيات م��ا اختزنته
الذاك��رة اجلمعي��ة خ��ارج طاقته��ا القاموس��ية النتاج
طاق��ة ايحائي��ا بديل��ة مبعنى آخ��ر البحث ع��ن مزودات
الطاق��ة االيحائي��ة ف��ي نقل املعن��ى الى الن��ص الرمزي
النص الذي يش��تغل على ايحاءات الرم��ز ( املفردة خارج
معياريته��ا القاموس��ية ) نحو ما تش��ي ب��ه من معنى
تنتج��ه املفردة مع مجاوراتها في اجلملة الش��عرية فلم
يع��د اداء ( الش��مس والظ��ل والليل) هذه املف��ردات التي
وردت في النص مثال كما كان ادائها خارج النص فعندما
تدخل في البنية الش��عرية يحدث له��ا انزياحاً ملهامها
اذ نتطل��ع منه��ا ادا ًء مغايرا ه��ذا االداء يعتمد على قدرة
الش��اعر ومهارت��ه في التوظي��ف واجملاورة النت��اج املعنى

ال��ذي يتطلع الي��ه املتلقي وهي مهم��ة صعبة مبوجبها
يص ّنف الش��عراء وحتدد مقاماتهم و ِف��ي عودة الى النص
لنؤش��ر اوال مساحة اشتغالنا النقدي في تاويل ما تقدم
ومنس��ك بدوال ترش��دنا ال��ى مداليل نثق بها فنمس��ك
بث�لاث مف��ردات ( الش��مس  ،الظ��ل  ،اللي��ل ) وهي صور
فيزيقي��ة تتحوّل ف��ي البنية النصية الى ص��ور معرفية
الش��مس مثال صورة فيزيائية خ��ارج النص ال معنى لها
صورة معرفية داخل النص الشمس مصدر الضوء املنتج
لظل االش��ياء اذ ال ّ
ظل بال ضوء  ،ه��ي مصدر النور والنور
دائماً هو مصدر حياة االنسان منذ اول وجود  ،الليل ظالم
عك��س الضوء في الليل ال ّ
ظل لالش��ياء االزاحة اللغوية
ملهام املفردة القاموس��ية التي اوجدها الش��اعر هنا هو
خل��ق مهمة جديدة له��ذه املفردات النت��اج معنى جديد
ّ
الظل حيث ال حياة
هو الش��مس تعني احلياة حني تنتج
مل��ن ال ّ
ظل له يعني ال وج��ود له على االرض والليل الذي ال
ّ
ّ
الظل
ظل لالش��ياء عن��د حلوله يعني امل��وت احملصلة ان
هو احلياة والليل هو املوت وقد اش��ار لذل��ك القران باكثر
من موقع ( وجعلنا النهار معاش��ا والليل س��باتا ) يعني
ان مدار النص نحو معضلة بش��رية ازلية يشكلها جدل
احلياة واملوت احلضور والغياب.
ايتها املالئكة
خذي مما شئت اال ظاللنا
فالظالل هي ارواحنا
افتت��ح النص بنداء املالئكة لس��متني مائزتني للمالئكة
انه��ا خالدة لم ميس��ها املوت وانها موكلة مبوت البش��ر
وهذا خطاب فطري اتس��م به عموم البشر يلجؤون اليه
وق��ت خوفهم من املوت هذا الغ��ول الذي يخيف اجلبارين
وه��و امر افتراضي  -املالئكة  -نحن اوجدناه ومنحناه هذه
الق��درة وصرنا نلوذ به مع قناعتنا انه وجود افتراضي غير
مرئي.

ّ
الظل ع��ن اخلل��ود املتمثل
البح��ث ع��ن اخلل��ود  ،بح��ث
بالش��مس والليل انه بحث ازلي بد ًء من بحث كلكامش
عن عش��بة اخلل��ود وح�ين يئس االنس��ان ع��ن احلصول
علي��ه مع ان اهلل منحه ملالئكت��ه حجبه عن باقي خلقه
فصار البش��ر يبح��ث عن اخللود خارج تكوينه اجلس��دي
البايولوجي فصار يب��دع ويبتكر ويتزوج وينجب كل هذه
االشياء بديالً عن املوت من اجل ان يظل خالدا.
ايتها املالئكة
خذي مما شئت اال ظاللنا
فالظالل هي ارواحنا
التي تصلي
ان��ه ظلنا ارواحنا التي تتمثل مبا س��نتركه بعد اختفائه
ايتها املالئكة اتركي لنا ذريتنا امتدادنا خللودنا
فحينما اخبرني ظلي،
انه يخاف الليل
عرفت
ملاذا اعشق الشمس? !
يعود الش��اعر في هذا الس��طر الش��عري ليؤكد مذهبنا
ّ
الظل  /الش��مس  ،الليل
وينتج معادلة اخرى ش��طريها
 /املوت  /وهنا خرج الش��اعر من ضمي��ر اخملاطب( انا ) الى
ضمير ( هو ) حني استبدل خطابه الى ( اخبرني )
وكلما حاولت ان
احاور النجوم
رماني باجلنون
وحني ارسم لي
دارا يهدمه
بالظالم
ّ
ليظل
ح��اول الش��اعر ان يجد م�لاذا بديال عن الش��مس
محافظاً على وجود ظله املقرون.
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(التمرد) في (المنظور االجتماعي) فهو يعنى (العصيان) و(التجاوز) و (الثورة) ،ويدل على اهتياج جماعي،
أو مقاومة عنيفة مسلحة للنظام القائم .كما يدل على حركة اعتراض جماعي محدود المدى والهدف .ولد
الشاعر محمد الماغوط في مدينة سلمية عام ( ،)1934و نشأ في عائلة شديدة الفقر.

التمرد على الذات في شعر محمد الماغوط
أمل محمد ياسر :سورية
درس في بادئ األمر في الكتاب ثم
انتسب إلى (املدرسة الزراعية) في
مدينة (السلمية) ،ثم انتقل إلى
دمشق ليدرس في ثانوية (خرابو
الزراية) بالغوطة ،لكنه لم يتم
دراسته في الثانوية بسبب فقر
أسرته ،وعندما انتمى حلزب من
غير أن يقرأ بنوده مت سجنه بني
القضبان بإنشاده قصيدة (القتل).
تعرف املاغوط أثناء سجنه على
الشاعر (أدونيس) الذي زاره فيما
بعد في بيروت ،قدم أدونيس املاغوط
إل��ى (جماعة الشعر) ويعتبر
محمد املاغوط من الشعراء الذين
ينشدون الكوميديا السوداء واألدب
الساخط وهذه من مقومات التمرد.
والتمرد على الذات أو ما يسمى في
علم النفس بـ(املازوخية) أو التمتع
بإيذاء النفس ،وهو سلوك هادم
للذات ،ووسيلة لوضع النفس في
موقف الفشل واإلذالل واحلرمان،
وم��ع ذل��ك يجد ه��ذا الشخص
متعة وراحة خفية في فعل هذه
األم��ور؛ أي إنه يعشق متثيل دور
الضحية واملظلوم واحملروم بالرغم
من شكواه وتذمره الظاهري من
ذل��ك .ويعتبر املاغوط من الذين
ذاق���وا م���رارة القسوة وقسوة
احلياة والسجن والفقر ،فتلك
املعاناة التي فرضها عليه الواقع
جعله يكبت بنفسه العذابات
في منطقة (الالشعور) ففجأة
يخرج سلوكه بصيغة كلمات
متناثرة مندمجة بآالم ومندملة
باحلرمان قائالً عن نفسه :االسم:
حشرة اللون :أصفر من الرعب
مكان اإلقامة :املقبرة أو سجالت
اإلحصاء .فهذه القصيدة جتسد
مترده على ذاته مبعنى الكلمة ،إذ
أن الشاعر وصف نفسه بحشرة
صغيرة ال قيمة لها ،وجسد
اللون األصفر كلونه املفضل،
واختياره لهذا اللون بالذات لم
يكن اعتباطا ،وإمنا اختاره بدوافع
فيزيولوجية ونفسية واجتماعية
ودينية ورمزية ،فللون معنى نفسي
يتكون نتيجة تأثيره الفيزيولوجي
على اإلنسان .اللون األصفر من

األلوان املتقلبة ،وليس له ايحاءات
ثابتة ،يستمد داللته أحيانا من لون
الذهب ،وأخرى من لون النحاس،
وأحيانا من ضوء الشمس عند
املغيب ،وتارة من بعض الثمار مثل
الليمون والتفاح ،والطيب مثل:
الزعفران ،وأحيانا أخرى يستمدها
من النباتات الذابلة ،حني جتفف
فيميل لونها إلى االصفرار .واللــون
األصفر يدل على اخلريف واحلزن
واملوت والقحط والبؤس والذبول
واألل���م وال��ش��ح��وب واالنقباض
وأحياناً أخ��رى ي��دل ل��ون األصفر
على اخلوف ،فمﻥ ﺨﻼل النظر إلى
قصائد املاغوط جند أن هذا اللون
يتكرر كثيراً ،وعلى األغلب يدل على
الذعر واخلوف وهذه نتيجة اخلوف
والهلع اللذين ك��ان يعيشهما
الشاعر آن��ذاك .ويقول الشاعر
بإحدى مقابالته التي أجراها مع
(اجلزيرة) :أنا ال أرجتف من البرد أو
اجلوع أنا فقط ارجف من اخلوف؛
فاخلوف ك��ان م�لازم��اً للماغوط
بشكل متكرر حيث أنه كان إذا
رن ج��رس منزله يخاف أن يأتوا
ويقبضوا عليه ويكمل املاغوط
بقصيدته فيصف جبينه أنه
الوحل فالوحل هو مكان القذارة
وال ميكن لشخص طبيعي ال يعاني
من اضمحالل ونقص كبير أن
يصف نفسه هكذا ،وبهذه اللغة
التي استمد منها معظم الشعراء
نظامهم اللغوي اخل��اص بهم،
معتمدين في ذلك على استخدام

اللغة وانتقاء األلفاظ املناسبة
التي تتفق مع جتاربهم اخلاصة،
فهي تشكل حضورا ً واسعاً في
البناء النصي للقصيدة ،وذلك
ألن األلفاظ تعكس فكر الشاعر
ومزاجه وشعوره وطبيعته وقدرته
على االنتقاء اللغوي ،فهي ليست
ألفاظاً لها دالالت ثابتة جامدة
مبعانيها القاموسية وحدها ،بل
إنها لغة انفعال مرنة متجددة
بتجدد االنفعاالت والتمرد على
النفس ووضع جبينه بالوحل وكأنه
بهذا يجعل الوطن الذي يعيش به
كأنه الوحل .أما عن (مكان اإلقامة)
فجعل من القبر املعتم الضيق
واخمليف واملروع مكانه ،وإن لم يكن
كذلك فإن اسمه مهمش فقط في
السجالت اإلحصائية في النفوس
الغير ،فالشاعر في قصيدته هذه
يتمرد على اسمه ولونه وأقامته
وهو مترد على ذاته بشكل جلي
ويقلل من شأن نفسه بنبرة من
احل��رم��ان .وف��ي قصيدة (محاولة
أخ��ي��رة) جن��د أن (ال��ه��و) يعمل
بشكل كبير ومسيطر وطاغ على
شخصية املاغوط ،ودائماً ما نشعر
عند قراءة قصائده بأن هناك رغبات
مكبوتة بداخله يود أن يفصح
عنها إال أن سلطة (األنا العليا)
التي تتكون من اجملتمع ،في جميع
ذرات��ه ،هو ال��ذي يقيده ويبسط
سلطته عليه ويجمحه ،لكن
شاعرنا ال توجد أية قوة تؤثر عليه،
فاحلاجات الدفينة بداخله من

طفولته وفي شبابه وفي السجن
وم��ن خ�لال تعرضه النتكاسات
كثيرة بحياته والتي أدت إلى
معاناة كبيرة استحوذت عليه مما
جعل (األنا) يقف أمام (األنا العليا)
بكل جرأة وقوة ويقول كلمته غير
مبال بأية سلطة؛ ألن (الالشعور
الداخلي) عنده أصبح أقوى من
الشعور والتفكير واملنطق ،فظهر
الالشعور عند املاغوط بني أسطر
قصائده وب�ين كلماته وحروفه
لدرجة أنه يتمرد على نفسه  :أريد
أن يكون وجهي مسطحاً وأسناني
متفرقة كغيومها ودم��وع��ي
عزيزة كأمطارها ورائحتي نفاذة
كمستنقعاتها ومزاجي متقلباً
كفصولها وك��رام��ت��ي غامضة
كضبابها ودفاتري بيضا كثلوجها
وأحالمي وهمية كإجنازاتها .جند
الشاعر يتمحور حول ذاته بدليل
كثرة استخدام (ضمير املتكلم)
وهذا يدل على أنه شغوف بنفسه،
إال أنه يصف وطنه بكل طقوسه

بهذه القصيدة ويتمرد عند تشبيه
نفسه باألرض القاحلة ،ومن ثم
يبني كيف يأتي املطر من الغيوم
املمطرة وكأنه يستهزئ بذلك ،أي:
جفت دموعه وال يعني بأنها كثرت
وكثرت ألنها أصبحت غزيرة وذلك
على وجه التهكم واالستهتار،
ويتمرد على رائحة جسده وكأنها
مستنقع من املستنقعات ،وعلى
مزاجه املتقلب وكرامته املهتوكة
ودفاتره املليئة بالكتابات وكأنها
فارغة ،وعلى أحالمه التي لم ينل
منها إال اخلسران واخلوف والقمع.
فهذا هو شاعرنا املتمرد بسخريته
وكوميدته السوداء الرهيبة ،ها هو
يتمرد على ذاته من غير أن يخجل،
واليطغى الالشعور على تفكيره،
ويصور ذاته بالالشيء ،كما يصف
جسده بكلمات بسيطة بليغة
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شعرية المكان ومعطيات المنظور الثقافي في ( النوافذ لم تغلق بعد )
حامد عبدالحسين حميدي

ّ
يش��كل املكان لدى حبيب الس��امر  ،في (
النوافذ لم تغلق بعد ) ( ، )1منظوراً ثقافياً
منبس��طاً على وفق تناغ��م تفاعل الذات
مب��ا يحيط به��ا  ،حي��ث ي ّتجه إل��ى جتذير
عالئقي��ة اإلنس��ان بامل��كان والتصاقه به
 ،مم��ا يؤثر ذل��ك على تل��ك االنطباعات في
ترابطية نس��ق تصوير جغراف��ي مفتوح ،
والتق��اط ّ
كل ما يدور حول��ه  ،وكأنه يعيد
بناء املكان من جديد على وفق اش��تغاالت
نصيّة متأصلة .
كم��ا ال ميك��ن أن تك��ون ش��عرية امل��كان
ّ
النص  ،ألنهما يصبّان
معزولة عن زماني��ة
مع��اً ليلتقيا في بؤرة واح��دة  ،وبذا جند أن
املكان عند غالب هلس��ا ( ال يتم عن طريق
استرجاع رمانسي أو متجيد حقبة عابرة ،
بل ميتد إلى مجمل تصوراته حول اإلنسان
والعالم ) ()2
وهن��ا تلع��ب جتربة الش��اعر وخبرت��ه دوراً
مهماً ف��ي تفعيل التخيي��ل املكاني  ،في
بن��اء عالئقية اللغة بامل��كان  ( ،حني يعيد
الش��اعر إنت��اج ما عرف��ه عن امل��كان وما
اس��توحاه منه ،بل إن الشاعر احلق هو من
ينس��ج املكان شعرياً من جديد ،وبطريقة
ال تعزل��ه عن منظوم��ة الفكر الذي مينحه
إياه التاريخ أو مينحه هو لإلنس��ان  ...،وحني
تلتق��ي ح��دود الواقع م��ع ح��دود اخليال )
()3

ف��ي قصي��دة ( كاريب��و ) ص  ، 07امل��كان /
مقهى قي ش��ارع احلمرا في بيروت  ،يرصد
الش��اعر حبي��ب الس��امر من خ�لال هذه
النقط��ة املكاني��ة  ..حتدي��داً في املس��اء ،
التقط��ات فاحصة  ،حي��ث يرقب خطوات
النساء املتس��ارعة  ،ضمن صور مختلفة
تدل على ّ
ّ
دقة الوصف  ،ويعمد إلى الدخول
في تفصي�لات  ،حي��ث املرأة ذات الش��عر
األش��قر الطوي��ل التي تثي��ر الناظر  ،وهي
حترّك أصابعها أثناء حديثها مع صديقتها
احملجبة  ،أو التقاطات املصوّر الفوتوغرافي
املنش��غل بتصوير إح��دى النس��اء  /أنثى
رش��يقة ترت��دي بدل��ة س��وداء  ،وانتظ��ار
الس��يارات ونظ��رات امل��ارّة إليه��ا  ،حت��ى
اشارات املرور حتوّلت لديه إلى عاشق ينتظر
دوره ف��ي ه��ذه اللقط��ة القافزة  ،مم��ا ّ
يدل
عل��ى أن هذا املكان له خصوصيته في كل
شيء والس��يما حرّية اإلنسان وتطلعاته ،
ثمّ يعقد جملة م��ن املترابطات نتيجة ما
يثي��ره املكان من تخيي��ل تتابعي ّ
دال على
االنفتاح  ،حيث تتشابك وتتداخل وتقاطع
كل التصويرات من أجل توحيد زاوية الرؤية
املكانية .
ٌ
حريص على عقد تلك
إ ّن الش��اعر السامر
العالئقية الزمانية في ّ
نصه ،
املساء الشفيف
ها هنا في شارع احلمرا ،
يتعانق مع خطواتهن املتسارعة ،
إذاً  /املس��اء زمني��اً مرتب��ط مبكاني��ة هذا

الش��ارع وهذه املقه��ى  ،فبينهم��ا وحدة
اتصالية ووش��ائج ذات مترابطات حسيّة
ومعنوي��ة  ،فاملس��اء  /دالل��ة الزمنية  ،ها
هنا  ،ش��ارع احلمراء  /دالل��ة املكان  ،وحدة
التراب��ط  :التعان��ق الروحي ب��كل املؤثرات
اخلارجية .
واملرأة بشعرها األشقر الطويل
منشغلة بتلويح أصابعها النحيلة
شارحة آخر احلكايات
لصديقتها احملجبة .
ّ
يتفح��ص الش��اعر م��ا ي��دور م��ن
هن��ا
مش��اهدات يومية وم��ن التقاطات مؤثرة ،
فه��و ي��درك أن ( املرأة  /األنث��ى ) هي عنصر
التحريك  ،التي استطاعت أن تضفى عليه
الرومانس��ي  ،وما
جوّاً محرّضاً من الطابع
ّ
بني املرأة ذات الش��عر األش��قر وصديقتها
احملجبة  ،حرّية ش��خصية وانفتاح رؤيوي ،
حيث تعكس لنا م��دى االختالف املظهري
واتفاقه في جوانب مح ّددة .
 القهوة ها هنا  ،ال تشبه القهوة هناك النساء هنا ، ال يشبهن النساء هناك االنتظار هنا  ،ال يشبه هنالكوالوقت ليس وقتاً هنا .
يحاول الس��امر أن يثير جملة من احملفزات
املكاني��ة  ،لذا  /هو يهتم بكل التفصيالت
واملتغيرات  ،املؤث��رات الداخلية واخلارجية
عال ،
 ،ألن��ه رهني مبكانية ذات ج�� ّو تأثيري ٍ
هذه االش��تغالية التي مييل إليها الشاعر

ّ
الن��ص معطي��ات جمالي��ة
أكس��بت
متفاعلة بتصاعد نس��قي تصويري  ،فلم
يكن محص��وراً في قوقعة املكان  ،بل كان
ينظر من خالل هذا املكان  /نقطة االرتكاز
إل��ى العالم اخلارجي املتحرّك والس��اكن ،
مع احملافظة على رس��م جزئيات التمحور
ّ
ف��كل ش��يء ف��ي الـ��ـ ( كاريبو
الدالل��ي ،
ّ
) مختل��ف  :القه��وة والنس��اء واالنتظ��ار
والوق��ت  ،مختل��ف بني مكان�ين محددين
في ذهنية الش��اعر  ،مما جعلنا نش��عر بأن

التخيي��ل مم��زوج باحلالة النفس��ية لديه
 ،وم��دى انصه��اره به��ذا  ،ألن��ه يخرج عن
األبع��اد الضيّقة إل��ى أبعاد أكثر اتس��اعاً
وانفتاحاً .
كان املصوّر األبيض منشغالً بأخذ لقطات
ألنثى رشيقة
وكانت بدلتها السوداء أكثر رشاقة منها
بينما السيارات في حالة انتظار .
احلي  ،حيث
أنه يش��بع املكان بهذا النقل ّ
حسي مؤثر  ،والسيما
جند موقفاً فيه بُعد
ّ
م��ا يثيره اللون��ان ( األبيض واألس��ود ) من
مداخلة اشارية  ،فاملصوّر األبيض  ،تقابله
بدل��ة األنث��ى الس��وداء  ،وه��ذا انع��كاس
طبيع��ي لص��ورة ثابت��ة الل��ون  ،فيه��ا
خصوصي��ة واضحة املعالم  ،وغير متغيّرة
الرؤى .
………………………………….
( )1النوافذ لم تغلق بعد  :حبيب الس��امر
 ،دار كي��وان للطباع��ة والنش��ر والتوزيع /
سوريا – دمشق  ،ط. 2019 ، 1
( )2غالب هلس��ا دراس��ات نقدي��ة  :موفق
محادين  ،دار الكن��وز األدبية  ،بيروت لبنان
ط . 2002 1ص .07
( )3امل��كان ف��ي ش��عر طاهر زمخش��ري ،
س��لمى بنت محمد باحش��وان  ،رس��الة
ماجس��تير غي��ر منش��ورة  ) ،جامع��ة
امللك عب��د العزي��ز ،كلي��ة اآلداب والعلوم
اإلنس��انية  ،اململكة العربية السعودية ،
 ، 2008ص .21

الشاعر زعيم نصار
ً
ّ
ي�����ع�����ال�����ج ال���������واق���������ع ال�������م�������ر ج������م������ال������ي������ا!..
وجدان عبدالعزيز
ي��كاد يكون الش��عر فعالي��ة عقلية في عصرن��ا احلاضر،
لكنها من نوع خاص ،النها حتاول تفس��ير العالم واعطائه
معنى ،وقد جتبره على البوح بتلك احلقيقة الكامنة داخل
االنسان ،يقول الشاعر الصيني (لوتشي): (نحن الشعراء،
نصارع الالوجود لنجبره على أن مينح وجوداً ،ونقرع الصمت
لتجيبنا املوسيقى .إننا نأسر املساحات التي الحد لها في
قدم مربع من الورق ،ونس��كب طوفاناً م��ن القلب الصغير
في مساحة بوصة ،)...من هنا حاول الشاعر زعيم نصار ان
يجترح له صورة خيالية ،غي��ر انها تعانق الواقع ،فاجترح
صور جمالية واقعية ،املرأة مثال التي متثل اشكالية فكرية
حترك الذهن ،نحو الل��ذة العقلية الروحية ،كما انها حترك
النف��س ورغباته��ا نحو اللذة احلس��ية ،وهذه االش��كالية
املنفعل��ة جعلته في رؤي��ة وموقف في اجت��اه اجتراح ثورة
منقلب��ة على مواد التدمير النفس��ي والروح��ي ،تلك املواد
ما انفكت تش��كل الواقع املر احمليط بالش��اعر ،لذا جلأ الى
مف��ردات املرأة ،كم��ا قلت واملغني واآللة املوس��يقية ،وكذا
الش��اعر من الرس��ا ،وهي مواد اجلمال املتاحة ،التي بقيت
تتبادل االمكنة في ذهنه ،وحتركه نحو بلورة موقف جمالي
من احلياة ،وكانت لغته سهلة ابتعدت كثيرا عن الغموض
والتقعر ،مما ننعت من خاللها كتابات الش��اعر بالقصدية
والوع��ي ،فالش��عر لدي��ه ل��م يكن عم�لا ذاتيا فحس��ب،
امن��ا ينأى ب��ه نحو إش��تراطات الواق��ع والتاري��خ واملؤثرات
االجتماعية واإلنس��انية ...والواقعية عموماً ،ولهذا ظهرت
جترب��ة الش��اعر نصار وخبرت��ه املتراكمة ف��ي التعامل مع
املوضوعة ،بني حلظات االبداع واللحظات التي تليها ،تقول
الكاتب��ة زينب احملم��ود( :اإلب��داع يحتاج إل��ى انتباه ،ففي
زحمة العمل قد ّ
تعن الفكرة ،وقد يحتاج املبدع إلى خلوة،

وورقة،
قلم
ٍ
بعيدا عن الضوض��اء ،و ِفي كل حال يحتاج إلى ٍ
ً
سائحا،
ولرمبا يحتاج إلى تفكير مقلوب ،فإذا كنت سارحً ا
َ
أفكارك ،وإذا حد َ
فال َ
َّقت في لوحة أو استمعت،
تنس تقيي َد
ُ
ش��عر تنفعل معه،
والليل س��اج ،ملوس��يقى تعشقها أو
ٍ
فدو ِّ ْن أفكارَك ،فإن هذه األفكار ستكون في حلظة ما عنوان
مرحلة من مراحل حياتك) ،واملقصود مرحلة ابداعية حتمل
بصمتها اخلاصة ،وكان خطاب الشاعر نصار هكذا:
(أيتها اجلوهرة،
ُ
َ
فمك
عذوبة
اعرف
ِ
ُك
حينما اكتب ِ
يشربني البرق.

*
ُ
يتوهج فيه،
فقلبك
أعطيك دمي،
ِ
ِ
ٌ
صداقة مضاءة باملودة)
انت
يقول الدكتور رحيم الغرباوي( :الش��عر هو ظمأ واقع وأنني
قل��ب ووج��ع جتربة في أحي��ان كثيرة ،ذلك م��ا يجعل والدة
الش��عر حتمية لدى الش��اعر ،كما أ َّن كلم��ات النص هي
أمان
كثي��را م��ا تعبر عما هو مث��ال لدواخله ،أي تعب��ر عن ٍ
مفق��ود يحاول الش��اعر امتالكه من خ�لال بوحه للنص)،
فعاش الش��اعر نص��ار حلظات رومانس��ية ابداعية بقوله:
ٌ
صداقة مضاءة بامل��ودة) ،فكانت كلمات��ه هذه دليل
(ان��ت
أول عل��ى احل��ب واالهتمام ،ووس��يلة للتعبي��ر عمّ ا يجول
في داخل��ه املبعثرة ،وهذه طريقة اظهرت كامن مش��اعره
محب إل��ى محبوبت��ه ،التي
الصادق��ة ،ص��درت من قل��ب
ٍ
ي��رى فيها عامله ودني��اه  ..اذن عاش حلظ��ة االبداع ،فكانت
اجلوه��رة ام��رأة ،وكانت املرأة هي القصي��دة ،وبالتالي عاش
حال��ة التحوالت م��ن حلظة االب��داع بواس��طة اللغة الى
القصيدة ،ومن ثم كشف الواقع من خالل هي ،اي احملبوبة،
انت،).
املرأة اش��كالية انفعاله ،ليقول( :رحلتي
نحوك/هي ِ
ِ
وعالج االمر معاجلة جمالية باملوسيقى من خالل قصيدته
(املغني بأوصاله املقطعة) ،حيث يقول:
(في رحلته األخيرة
مع مالئكة السفينة
الذين انقذهم:
مبوسيقاه من الزوابع
والعواصف ،والتيه)
وهنا استخدم ايحاء السفينة وتيه البحر ،حيث عمد الى
اشارات للتعبير عن عواطفه وأفكاره اجملرّدة ،من خالل تبادل
الكلم��ة ورمزها ،كي يعبر عن حالة التيه ،التي يعيش��ها
وخضم الواقع املتالطم ،كما في موج البحر ،لوال معزوفات

املغني ،وبهذا عالج املوضوعات معاجلات جمالية من خالل
عنصر املرأة واملوس��يقى ،ال ب ّد من اإلش��ارة إل��ى أ َّن الصورة
ُرتبط��ة باخلي��ال ،فه��ي وليدة خيال الش��اعر
الش��عريّة م ِ
وأف��كاره فات��اح خيال��ه له ان يدخ��ل خلف االش��ياء ،كي
يستخرج ابعاد املعنى حمليطه اخلارجي ،ويشارك فكرته مع
املتلق��ي ،وهذا االمر يقترن بتجرب��ة وخبرة كتابية مرتبطة
بفعل الكتابة عند الش��اعر نصار ،حيث (أينما يكون تقف
الوحوش /أمام عزفه وتنحني/ته��دأ الرياح/تتوقف األنهار/
تصغ��ي إليه ،)،فعالج االمر باملوس��يقى ،واوح��ى ان احلياة
عب��ارة معزوفة يتبادله��ا املغني مع املرأة ،ولك��ن ّ
اي امرأة؟
تل��ك التي تس��كن اعم��اق الش��اعر ،اي حبيبت��ه ،اما في
قصيدته (ش��اعر من الرسا) ،فجعل الشاعر املترع باعماق
التاريخ الس��ومري معاجلة جمالية اخرى ،ليكون الش��اعر
بعد حلظاته االبداعية الالوعية ،واعيا يدرك مكانته وسط
هذا الواقع ،ويدرك ماذا يفعل؟ ،يقول نصار( :كم كان بصيراً
وغريباً/،ه��ذا الش��اعر املن��ذور للكتابة ،)،لذا يك��ون (داعي
يلج على اإلنس��ان كوخز اإلبر ،واليكف عن الوخز
الكتابة ُّ
حتى يش��رع الكاتب في عمله ،وح�ين ينتهي من نصيبه
اليومي من الكتابة ،ميلؤه ش��عور بالتس��امي واالنش��راح،
ألنه عبر عن مكنون��ه ،أو نطق بهموم غيره ،أو أحيا ماضياً
جميالً ،واستش��رف مس��تقبالً واعداً ،ومنح األمل لألجيال
بعد العمل ،فما أجمل هذا الفعل ،وأجمل وخزاته ،وأجمل
آث��اره) ،وبه��ذا حقق الش��اعر زعي��م نصار حالة تس��امي
خاص��ة به ،ولكنه��ا تتجذر بايجاد ج��ذور تالقي مع االخر،
يقول "كانت"( :ان االنس��ان ميتل��ك ثالث صيغ للوعي وهي:
املعرفة والرغبة والش��عور) ،لتحقي��ق الغاية اجلمالية من
االبداع..
ُ
(جوهرة الرحلة/املغني
ـ الشاعر زعيم نصار وقصائد 2019
ّ
املقطعة/شاع ٌر من الرسا)
بأوصاله
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القاص والروائي احمد خلف لـ "االتحاد الثقافي" :

ال قيمة للنص ان لم يصدر عن عقل جدلي يؤمن ان الحرية تؤخذ وال تعطى
يحتل القاص والروائي أحمد خلف مكانة بارزة بين الكتاب والروائيين العراقيين المعاصرين باعتباره أكثر عطاء منذ ستينيات القرن العشرين .يحاول في عالمه الروائي والقصصي ،يحلل التناقضات االجتماعية والثقافية وهو ضد ثقافة االستبداد من أجل بناء
ً
ثقافيا بدرجة سكرتير تحرير.
مجتمع عراقي ديمقراطي يعترف بالرأي والرأي اآلخر .في عام  1961تعرف على الشاعر الكبير مظفر النواب ،وهو الذي وجهه نحو الكتابة واألدب ،وقد تنبأ له بمكانة في هذا الميدان .عمل في مجلة األقالم عام  ،1985وأصبح محررا
وفي العام نفسه عقد ملتقى القصة القصيرة في العراق برئاسته .حضر وساهم في ملتقى القاهرة الخامس لالبداع الروائي العربي  .2010أصدرت كلية اليرموك قرارا بتدريس كتابه "تيمور الحزين" في صفوفها كنموذج في القصة القصيرة.
حاوره  /عالء الماجد
ع��ام  1969ظه��رت قصته الش��هيرة "خوذة لرجل نص��ف ميت" في
مجلة اآلداب البيروتية .وق��د حظيت باهتمام النقد األدبي.عام 1974
ص��در كتابه األول "نزهة في ش��وارع مهج��ورة" مجموعة قصصية.
ع��ام  1978صدر كتاب��ه الثاني بعنوان "من��زل العرائس" قصص .عام
 1980صدرت روايته األول��ى والتي حملت عنوان "اخلراب اجلميل" .عام
 1986صدر له كتاب نقدي مشترك عن القصة والرواية العراقية .عام
 1990ص��در كتابه "صراخ في علبة – مع رواي��ة – بعنوان (نداء قدمي)"
ع��ام  1995أصدر مجموع��ة قصصية بعنوان "خري��ف البلدة" وعدت
أفضل مجموعة قصصية ،وفاز بجائزة االبداع في العام نفسه .عام
 2000اص��در مجموعة قصصية بعن��وان "تيمور احلزي��ن" .عام 2001
ص��درت له في دمش��ق مجموعة مختارة من قصص��ه بعنوان "مطر
في آخر الليل .عام  2002صدرت روايته املعروفة"موت األب" .عام 2005
صدرت له في دمش��ق ع��ن دار املدى رواية "حامل اله��وى" .عام 2008
صدرت له رواية بعنوان "محنة فينوس" .وتتعرض الرواية إلى مس��ألة
االضطهاد السياس��ي واالجتماعي في العراق قبل س��قوط النظام،
ومن ويالت ومحن في السنوات التي تلت السقوط .عام  2009صدرت
له رواية بعنوان"احللم العظيم" نش��رت بواس��طة دار املدى .في عام
 2010انيطت به رئاس��ة حترير مجلة األديب العراقي الناطقة باس��م
االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق .انتخب رئيس��ا لنادي القصة
ف��ي االحتاد العام لألدباء والكتاب" .االحت��اد الثقافي" التقته في حوار
ساخن عن مسيرة نصف قرن من االبداع والتميز:
* يحت��اج املبدع اخلالق إل��ى بيئة حاثة وملهمة لإلنش��اء والتكوين
والبيئ��ة العراقي��ة اآلن مثقل��ة بالكثي��ر م��ن القيود ،ه��ل تعتقد ان
الكاتب واملثقف العراقي يحتاج الى فس��حة أوس��ع من احلرية لكي
يب��دع؟ وفي حالة ع��دم توفرها  ،هل س��يحاول انتزاعها ويغرد خارج
السرب ،ام يعمد الى التورية واللعب على الرقيب بذكاء اخلبير؟
 الس��ؤال يحتم��ل اجاب��ات عدة  ،لعل س��ؤال حرية املب��دع اهمهاام��ا كيف يب��دع هذا امر يخ��ص قابليت��ه وطاقته وجتربت��ه واي نوع
م��ن التج��ارب عاش او س��يعيش اضافة الى مايتمتع ب��ه من ثقافة
ومخيل��ة وعناي��ة باللغ��ة  ،ق��د تخدم��ه التوري��ة او االس��تعارة او
التش��بيهات لكنها قد تأتي جتميال ورمبا تعميقا للنص او لكش��ف
الداللة  ،اخلالصة احلاس��مة ألس��ئلة من هذا النوع هو حتديد املوقف
الذي س��يصل اليه املبدع خالل مسيرته وسنواتها  ،واقصد باملوقف
 :حتدي��د الرؤيا السياس��ية واالجتماعية والوض��وح الذي حتمله تلك
الرؤيا  ،هنا ميكن لنا ان نضع الس��ؤال في مكانه الصحيح  ،ال قيمة
للن��ص ان لم يصدر عن عقل جدلي يؤم��ن ان احلرية تؤخذ وال تعطى
 ،لي��س ثمة حاك��م في العالم كله تكرم على مب��دع ومنحه حريته
للتعبي��ر عن ما يفكر ب��ه  ،لعل بعض هذه االفكار ضد احلاكم  .اما
اللعب على الرقيب تلك مهارة ابتدعها اغلب ادباء الش��رق اذ يعاني
معظ��م االدباء في الش��رق وخصوصا ف��ي الوطن العرب��ي من نقص
ش��ديد في حري��ة التعبير واغلب ه��ذه الدول ذات س��مات دكتاتورية
ورمبا انظمة حكم فاش��ي ،لذا نراهم يلجأون الى التورية واستخدام
طاقة اللغة في التعبيرعن مكنون نفوسهم وعقولهم للوصول الى
احلقيقة التي هي مبتغانا جميعا ...
* ف��ي روايات��ك  ،هل ان االحداث والش��خصيات واالمكنة ،مرس��ومة
ومدروس��ة بعناية ،قبل الشروع بالكتابة ،ام انك تعتمد مسك طرف
اخليط ،ثم السير باالحداث مبا توفره اخمليلة والدربة؟
 ما اسميته بطرف اخليط هو توفر الفكرة ومن احد جوانبها املهمة ،ورمب��ا ينت��ج طرف اخليط نص��ا ال يضاهى  ،لكن العم��ل على النص
عندي يتخذ مس��ارات متع��ددة لعل من ابرزها اعط��اء اخمليلة فرصة

كافية ملعاجلة زوايا تبدو للمبدع عصية على القول او البوح  ،بعض
قصصي خضعت للفك��رة التي وفرها الظرف اخلاص خالل حواره مع
الظرف الع��ام اي وجود معضلة في اخلارج دفعت مجس��ات الداخل
للتح��اور معها ومحاولة الوصول الى حال��ة من االضاءة لكتابة نص
سبقته فكرته للتبلور والنشوء ( كقصة الوهم وهي عن وباء كورونا
وحت��ت تأثيره��ا ) وكثيرا م��ا ابدأ الن��ص نتيجة خاطر الم بش��خص
او ام��رأة وان��ا على دراية باحلال��ة تلك  ،عندئذ اش��رع بالكتابة  ،هذا
مايخ��ص القصة القصيرة التي تتطلب جانباً من العفوية اي احلرية
التامة في الكتابة اما الرواية  ،اجد االمر مختلف متاما  ،اذ ال مفر من
توف��ر الفكرة بل ال بد من وجود اس��ئلة مصيرية حاس��مة تقرر نوع
ونتائج حياة الش��خوص ف��ي الرواية التي نزمع كتابته��ا  ،اعتقد ان
ثمة رواية كتبت من العدم  ،او اعتماد عفو اخلاطر لقد بات األمر اكثر
جت��ذرا في عالم الرواية التي تعتمد على بنيات اخرى س��ابقة لها قد
تكون سياسية او تاريخية او مجرد احداث اجتماعية سبقت وجودنا
بحقبة او عقد من الزمن ..
* يقال ان العصر الراهن هو عصر الرواية ،فماذا عن الشعر مثال؟
 عصر الرواية  ،عبارة استفزازية اطلقها هواة النقد االدبي وتلقفتهاالصحافة االدبية واش��اعتها بني عدد من االدباء في عصر التس��لية
 ،اذ ال ميكن الغاء حقل ابداعي مهم كالش��عر مثال بل حتى الكتابة
للمس��رح تعتمد الضرورة االبداعية واحلاج��ة االجتماعية ان وجدت
 ،الرواي��ة برزت نتيجة توفر عناصر خارج اط��ار ابداعها كاجلوائز مثال
وكث��رة املؤمترات والدع��وات لها اضاف��ة الى ان الرواي��ة تقدم حيوات
مختلف��ة ومتناقض��ة تغري املتلقي للحصول على نس��خته منها ،
غير ان الش��عر وبقية الفنون ال بد لها من دخول املنافس��ة احملتدمة
مع الرواية مهما تكبد الش��عر خسارة عد ٍد من قرائه او مريديه لكن
احلقيقة تفرض علينا األش��ادة بقيمة الشعر االستثنائية ومكانته

* ليس ثمة حاكم في العالم كله تكرم على مبدع ومنحه حريته للتعبير عن ما يفكر به
*الروائي الجاد والمخلص لفنه وثقافته هو مصباح ديوجين يضيء للناس طريقهم
اذ ه��و يناجي مش��اعرنا القصية والنائية ويدخل ال��ى دهاليز الروح ،
الرواي��ه فضيلتها حتاور العقل وتتبن��ى االفكار اجلديدة
وتق��دم لنا ش��خوصا ال ميكن ان ننس��اهم ابدا من
الس��يد اخاب حتى س��يد س��يد الرحيم��ي مرورا
ببنجي وماتيو وروكنتان وميرس��و وغيرهم  ،الرواية ال
ميكن ان ينسى دورها التثقيفي والتعليمي اضافة الى
حواره��ا مع الذات وما توفره من متعة وتش��ويق خالل
الق��راءة وه��ي اكثر دميقراطي��ة من س��واها من حقول
االب��داع ب��ل اذا تأملن��ا احلالة جيدا س��نجد ان الش��عر
يجافي أي ش��كل من اش��كال التس��امح او التبسيط ،
لكن الرواية ذات طابع دميقراطي ال تلغي الش��عر خصوصا
اجليد منه والذي يش��كل مع الرواية احلديث��ة عالمة فارقة
على طبيعة عصرنا ...
* ثم��ة فوض��ى عارمة في انتاج الروايات ف��ي العراق  ،هل هي
صحوة ابداعية ام نتاج للفوضى العارمة في البالد؟
 مادم��ت ق��د ربطت انت��اج الرواي��ة بالفوضى العارم��ة عن أيصح��وة ينبغي لنا ان نتحدث ؟ ان��ت تريد ان تنقل الينا تعجبك
م��ن كثرة الرواي��ات التي ظهرت خالل العقدي��ن األخيرين أي بعد
االحتالل  ،انا ش��خصيا ارى األمر في غاية البس��اطة واملمكن ألن
توفر فرصة للتعبير عن ما كان مسكوتا عنه وما هو مخفي يحتم
التنافس ف��ي تعدد كتاب الرواية وقد جئنا عل��ى حتفيز اجلوائز التي
تقدمها عدد من مؤسسات دول اخلليج او في العراق للروائيني لكتابة
رواياته��م والدخول ف��ي التنافس للفوز باجلائزة وف��ي احلالة هذه البد
م��ن ظهور اس��ماء جديدة م��ن الروائيني وقد يثير بعضهم دهش��تنا
واحترامن��ا ألنتاجه اجلديد  ..س��بق ل��ي وقلت ان كثرة ع��دد الروايات
لي��س جريرة بل النوع املتردي هو الذي يدفع بالرواية كقيمة حضارية
نح��و الوراء  ،لذا تأكيدا على ضرورة كتابة الرواية س��واء من الروائيني
الش��باب او غيرهم من اصحاب التجربة الطويلة س��نجد ان الكم
الذي تقصده سوف يعطينا حصيلة نوعية ترضي اخلاطر والعقل .
* اذا كان الشاعر ضمير الشعب فمن هو الروائي؟
 م��ن قال ان الش��اعر هو ضمير الش��عب ؟ اال تعتق��د معي ان هذهتس��ميات غير مدروس��ة كما انه��ا قيلت وتقال عادة في مناس��بات
اغلبه��ا اخواني��ة  ،ومع ذل��ك دعني افت��رض ان الروائ��ي هو مصباح
ديوج�ين بي��د الناس او هك��ذا ينبغي ان يك��ون اقص��د الروائي اجلاد
واخملل��ص لفن��ه وثقافت��ه  ،هذا النم��وذج من الروائي�ين هو مصباح
ديوج�ين الذي اش��رت له في بداية ردي على س��ؤالك وه��ذا املصباح
يضيء للناس طريقهم  ،وان كان يرفض هذا الدور س��وف نراه يكتب
ادب تسلية او تعوزه القناعة بفن خطير هو فن الرواية .
* يق��ال ان هناك رواية عراقية كبيرة لكن ال يوجد روائي عراقي كبير؟

كيف ترى هذا؟
 اذا ال يوج��د روائي عراقي امنا توجد رواية عراقية كما يرى الس��ؤال ،من كتب عش��رات الروايات في العراق ؟ اس��تطيع ان اقدم لك قائمة
طويل��ة عريضة بالروائي�ين العراقيني الذين ينظر له��م العالم بعني
الرضا واالعتبار  ،لكن يعتم��د اغلب الزمالء في الصحافة على طرح
اس��ئلة ذات طبيعة اس��تفزازية تثي��ر في طريقها املزي��د من الزوابع
والتوابع  .الرواية العراقية بدأت مس��يرتها الصعبة منذ عشرينيات
الق��رن املاضي على ي��د محمود احمد الس��يد والى يومن��ا هذا وهي
تكافح من خالل سارديها الذين يتمتعون بالوعي اضافة الى التجربة
وعلينا ان نتذكر كم هو عدد الروايات العاملية التي اهملت عند بداية
تقدميها الى الناش��ر الذي نظر اليها من علو الى ان جاء الناقد املؤثر
ليعل��ن والدة روائي من خ�لال روايته التي اهملت عن قصد او عن عدم
ذلك  ...االصح لنقل ال توجد رواية بدون روائي .
* القص��ة القصيرة س��مكة صغي��رة ابتلعتها الس��مكة الكبيرة
الرواية..مارأيك؟
 للقص��ة القصي��رة حض��ور دائ��م وال ميك��ن نك��ران ذل��ك احلض��ورُ
اعتب��رت القص��ة القصي��رة حاج��ة ضروري��ة وه��ي ف��ن
 ،اذ
االس��تجابة ملتطلب��ات العص��ر  ،ح��اول بع��ض الروائي�ين النيل من

مكانته��ا لكن ذلك بات بحك��م التقول اجملاني حي��ث مازلنا نلحظ
تدفق اجملاميع القصصية الى اس��وق الثقافة وتزاي��د اعداد كتابها ،
وهي اذ تعبر عن حاجتنا اليها امنا لتمتعها بخواص نادرة التستجيب
للرواي��ة لطبيعة االخي��رة الفضفاضة وعدم الس��يطرة التامة على
بنائه��ا  ،ل��ذ جند ان القصة القصيرة تس��تجيب ال��ى مبدعها كلما
املت به ظروف قاهرة يريد التعبير عنها سوف يلجأ الى شكل سردي
يالئم حاجته  ،ش��خصيا اجد نفس��ي تلجأ الى كتابة قصة قصيرة
عندما اشعر باحلاجة الى ممارسة شكل من اشكال احلرية  ،وليست
الرواية ...
* مباذا تصف املش��هد الثقافي العراقي حالياً؟ وكيف ترى العالقة بني
املثقف واملؤسسات الرسمية الثقافية ؟
 م��ا يع��وز املش��هد الثقافي هو التبل��ور ووضوح الهدف  ،املش��هدالثقاف��ي العراق��ي ال يتحمل غموضه طرف دون اخ��ر أي ينبغي ان ال
نلق��ي اللوم على جهة دون اخرى  ،اجد دائم��ا ان احلقيقة ال متتلكها
جهة لوحدها بل العكس نحن نتحمل مس��ؤولية الهدم والبناء في
الوقت نفس��ه  ،واذا مت تش��خيص اخللل س��وف يصب��ح على اجلميع
القي��ام كل واح��د من��ا بواجب��ه  ،ليس ثم��ة خطأ ف��ي العالقة بني
املؤسس��ة الثقافي��ة وبني املثقف بل ارى ثمة عالق��ة جدلية بينهما

 ،تت��م من خالل األخذ والعطاء أي ميكن للمؤسس��ة الرس��مية وغير
الرس��مية ان تدخ��ل في حوار مع عدد من املثقف�ين  ،وان تتوفر في
هذا احلوار على خمسة عناصر اساسية :
1ــــ دع��وة ادباء احملافظات لالش��تراك في احلوار مع
ادباء بغداد معا ..
2ــــ ان توفر املؤسسة مس��تلزمات اقامة احلوار ماديا
ومعنويا ..
3ــــ��ـ ضرورة توفر عنصر احلري��ة التامة في احلوار لغرض
انه��اء اش��كاالت االهمال والتهمي��ش واالقص��اء  4 ...ــــ
تنفي��ذ مقررات احلوار وعدم ركنها جانبا أي ان تقترن االقوال
باالفعال ..
5ــــ اعتماد عنصر الشباب في احملاور التي تقترح قبل اللقاء .
اعتق��د بهذا ميك��ن لنا ان نضع لبن��ة بناء ص��رح ثقافي عراقي
متمي��ز  ،ناهي��ك ان ثم��ة زم�لاء غي��ري لديهم مالحظ��ات اخرى
ميكنهم طرحه��ا على الناس املعنيني في ش��ان الثقافة العراقية
في وقتنا الراهن ..
* ص��درت لك ع��ن الهيأة املصري��ة العامة للكتاب رواي��ة (عن االولني
واآلخري��ن) ،ه��ل هناك دوافع آني��ة لتأليف هذه الرواي��ة بعد ان فقدنا
احلكم��ة وكرهن��ا النصيح��ة في ظ��ل الفوضى التي نعيش��ها بعد
سقوط النظام ؟
 متت��از روايت��ي ( عن األولني واألخرين ) عن س��واها م��ن بقية رواياتياألخرى في انها توجهت بصورة موضوعية لنقد التجربة السياسية
في العهد الس��ابق وجتربة العهد احلالي نقدا اتس��م س��رده باحلياد
التام  ،اال ماجاء من تيار وعي على لسان الشخصيات االساسية في
الرواية وهي اربعة ش��خصيات  :كمال مزهر وهو صاحب نزعة دينية
وليست حزبية والس��ارد املوظف في دائرة التأمني وشخصية جميل
حداد اليساري امللتزم واحملرر في جريدة طريق الشعب  ،وهكذا جتد ان
ه��ذه الرواية ق��د دخلت على التجربة العراقية بصورة مباش��رة  ،دون
موقف مس��بق او تخطيط ادانة سياسية او اخالقية اال ما اعترف بة
القاتل بالقتل ورجل البوليس بالتلصص على من هم سجناء بتهمة
مترو حتى يخيل اليك
ملفقة  ..هذه الرواية كتبت بروح هادئة ونفس ٍ
ان من كتبها  ،كان ميضي ساعة من الوقت في التفكير قبل ان يضع
العبارة التي خطط لها من قبل  .لهذا تبنت نش��رها اهم مؤسس��ة
ثقافية في مصر لطبعها ونشرها ضمن مطبوعاتها التي تصل الى
كل انحاء العالم ..
*من��ذ الس��تينيات ،هن��اك محط��ات كثيرة ف��ي حيات��ك  ,تغييرات
سياس��ية  ،انتكاس��ات  ،خيبات امل  ،هل من محطة ش��عرت فيها
باالطمئنان ومغادرة القلق؟
 -اعتق��د م��ن اخلط��أ ان يص��ر عدد م��ن املبدعني على جتن��ب حافات

* من الخطأ ان يصر عدد من المبدعين على تجنب حافات الخطر او الوصول الى مناطق غير آمنة

اخلطر او الوصول الى مناطق غير آمنة خش��ية التورط في مشكالت
واش��كاالت هم غير قادرين على مواجهتها  ،اجد من املفروغ منه هو
الفوز بالتجربة س��واء كانت سياس��ية او اجتماعي��ة بحيث تكتنز
الذاك��رة بعديد الصور واملش��اهد غي��ر املألوفة وغي��ر املتوقعة  ،وهو
ام��ر س��عى اليه معظم كت��اب العال��م وخاضوا في جت��ارب متعددة
ومختلفة  ..وكنت منذ يداية شبابي اندفع نحو معايشة التجارب
واالس��تفادة منها ولقد تعرضت في احيان ع��دة الى حملة انتقادات
اغلبها ظاملة وغير منصفة اال انها تالشت حاملا ادرك اجلميع اني لم
ات��ورط في محاباة أي س��لطة او كتلة او ح��زب للفوز مبنصب او جاه
او مرت��ب وخصوصا بعد  2003اذ عبرت عن جملة افكاري االنس��انية
والتقدمية وقد فس��رها البعض على انها توجه مباشر نحو اليسار
وحلس��ن حظ املتحدث ان االصدق��اء في احلزب الش��يوعي ال ميلكون
س��لطة لفس��ر توجهي على انه محاباة لغ��رض نفعي وقد جاء هذا
التوج��ه بقناعة تامة دون االنزالق في معاداة احد على حس��اب احد
 ،وس��واء تقبل االخر مفهومي لليسار او اعتقد اني بدلت نهجي هو
ح��ر فيم��ا توصل اليه ذلك ،اني ح��ر ايضا في اختيارات��ي مادامت لم
ترتب��ط بنه��ج انتهازي او مصلح��ي نفعي بل ارى ان��ي توصلت الى
نقط��ة صواب كانت ش��اغلي من س��نوات طويلة  ،وق��د رأينا ان ثمة
اح��زاب قومية اعلنت تخليها عن نهجها السياس��ي لتعلن تبنيها
للفكر املاركس��ي بل والش��يوعي بال حتفظ  ...اني انطلق من مفهوم
س��ارتري يخص مفهوم احلرية ومس��ؤولية االلتزام احلر في االدب وان
يك��ون التزاما ذاتيا  ،لهذا ال بد م��ن خصومات او احتكاك غير صحي
م��ع بعض االصدقاء او اخلصوم وعليه دعي��ت العديد من االصدقاء او
من املنتقدين الى قراءة نصوصي وهذا هو احلل االفضل  ،اذ عندما جند
ثمة اشكاال حصل بني مبدع وقاريء مهما كان مستوى ثقافته احلل
هو اع��ادة قراءة نصوص املبدع ولكن اغلبه��م ال يقرأون ...انني اعرف
م��ا افعله وم��ا اكتبه مثلما اعرف اني حر فيم��ا اختار وما التزمه في
حياتي املش��تبكة ضد خصوم احلياة احلرة الكرمية  ،التي اريد لها ان

تكون من نصيب ش��عبي الذي ضحى بالكثي��ر ولم يخدمه حكامه
على مر احلقب والعهود .
* يوس��ف النجار (بط��ل روايتك الذئ��اب على االب��واب) ،عانى الفقد
والتفجي��ر والتهدي��د ،وكانت الذئاب تتربص به عل��ى باب بيته  ،وهي
اش��ارة واضحة ملا حصل بعد  ، 2003واستكان لهذا الظرف (مؤقتا)،
ث��م ق��رر املواجهة .هل كان��ت انتفاضة تش��رين حاض��رة في ضمير
الكاتب؟
 الذئ��اب عل��ى االبواب ثمة عب��ارة تلخص معضلته��ا  ،قالتها عبيربطلة الرواية ملا خاطبت بها يوس��ف النجار حيث ادركت انه يريدها
وال يفعل شيئاً ألجلها قالت له بسخرية الذعة  :ـــــ اه ...انت املتهم
الب��ريء الذي تتحدث عن��ه الصحف واالذاع��ات ؟! الرواية تهدف الى
توضيح املوقف وتتحدث عن س��وء الفهم الذي يستولي على بعض
النفوس والعقول  ،ما يدفعها للتصرف بس��وء طوية جتاه من يعتقد
انه خصمه وعدوه  ،لقد تعرض بيت يوس��ف النجار الى تفجير بيته
ومن املضحك ان نسأل من قام بهذا الفعل  ،اذ اجلميع يعلم من يفجر
البيوت ومن يقوم باالغتي��االت والتصفيات ومن هو مختص باخلطف
او السطو وتصفية العدو اقتصاديا  ..لكن يوسف النجار الذي قدمه
لنا الروائي ليس بريئا باملرة فقد كان صاحب معرفة باس��رار اخلصوم
وهو م��ا كان يجعلهم مصممني على تصفيت��ه  ،وعندما ادرك انهم
في الطريق اليه ( وهو ضابط االحتياط السابق) الذي تعلم الفرضية
الت��ي تقول  :ان من الواجب بل والضرورة القصوى ان تذهب الى العدو
في ارضه ال ان تدعه يأتي الى عرينك ويحيل ارضك الى ساحة معركة
 ،له��ذا حمل س�لاحه وتوجه اليهم لغرض تصفية حس��اب لم يعد
ممكنا تأجيله ابدا ...
* كت��ب ع��ن روايات��ك نقاد كثي��رون .هل انصف��ك النق��د وانت تقف
امام ه��ذا املنجز االبداعي  ،الذي جتاوز العش��رين كتابا بني مجاميع
قصصية وروايات وكتب في السيرة ؟
 هذا س��ؤال ال مفر من طرحه على مبدعني امتلكوا من التجربة مايؤهله��م لالجابة عليه  ،حيث ال احد من املبدعني او النقاد ال يعترف
باالخت�لاف في وجه��ات النظر بينه��م  ،لكن من املع��روف ان املبدع
ومهما كتب عنه النقاد س��وف يظل في حس��رة ناقد اخر لم يكتب
عنه  ،ومن الطريف لو جرى ثمة حوار بني الناقد واملبدع حول نص من
نصوص املبدع لم يس��بق للناقد املعني ان تناوله في دراسة او مقال
 ،وق��رر الناقد ان يكتب مق��اال عن النص اجلديد س��يفرح املبدع فورا
لكنه ومن اجل اعتراض بس��يط من الناقد على فقرة من فقرات ذلك
النص سوف نرى املبدع يشن هجوما على الناقد  ،هجوما ال يحتمل
 ،ه��ذه عينة م��ن حاالت التفاهم او عدمه بني املبدع والناقد  ،س��وف
اس��تثني النقد الذي يأتي نتيجة موقف مسبق من النص هذا النوع
من النقد ال يؤخذ به وال يعتبر اال نقدا يتسم بالضغينة  ،يبقى النقد
اجملرد اعني النقد املعني بكش��ف الدالل��ة واملعرفة وتوصالت املبدع ،
نعم هذا النوع من النقد انصفني الى حد كبير  ،خصوصا مجموعة
روايات��ي املتأخرة ب��ل حتى االولى  :م��وت االب واخل��راب اجلميل  ..اما
احلديثة  :احللم العظيم وتسارع اخلطى والذئاب على االبواب ومحنة
فينوس وحامل الهوى وع��ن االولني واالخرين  ،والروايتان االخيرتان لم
تدرس��ا كفاية  ...اخيرا حتية لك ولالحت��اد الثقافي وللمبدعني والنقاد
ولكل من يقرأ حوارنا هذا ...
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رحلـة القــــــراءة والكــــتب
باســــــم فـــــــــــرات
هوس الق��راءة والبحث أجمل األمراض،
وكل َهوس حني يخف��ت جمره ،يتحول
إل��ى رم��اد ،واحلي��اة م��ع الكت��ب تعني
آالف احليوات ،ح�ين يجيد القارئ إيجاد
مش��روعه اخل��اص وال يله��ث خل��ف
دعاي��ات اآلخرين وس��طوتهم ،أي قراءة
الكتاب املتداول بغزارة في سوق القرّاء،
وش��خصيًّا أرى أن النم��وذج الكارث��ي
ال��ذي أصاب الثقاف��ة العراقية والعراق
وط ًنا وأمة مبقتل هو استسهال القراءة
وس��طوة اآلخري��ن وخي��ر مث��ال ق��ول
الشاعر بدر شاكر الس��يّاب "أنا مدمن
قراءة رواي��ات" ،في حني ق��راءة الروايات
بخاصة واألب��داع بعامة ال تنتج ّ
مثق ًفا
ً
عميقا .أعني س��طوة ش��اعر
حقيقيًّا
مثل الس��ياب عل��ى مريدي��ه ومحبيه،
وه��م بدوره��م له��م س��طوتهم على
مريديه��م ومحبيه��م ،وبالتال��ي تأثروا
بالق��ول فع�ًل�اً "أنا مدمن ق��راءة روايات"
حتى الذين ال يحبون الشعر ،أو الشعر
احلدي��ث ،أو الذي��ن يتباه��ون – جه�ًل�اً -
بقراءاتهم لألدب غير العربي فقط.
كان��ت بداياتي مع الش��عر والقراءة في
الثامن��ة من عمري ،حني كنت أش��تري
صحيف��ة "طري��ق الش��عب" لصاحب
احملل ال��ذي أعم��ل عن��ده ،وكان صديق
املرح��وم أبي ،وح�ين كان يأتي أصدقاؤه
كان الشعر حاضرًا في أحاديثهم ،وأنّى
الس ّ
تأتّ��ى في تلك ّ
��ن املبكرة لطفل بال
أبوي��ن يعيش في كن��ف جدته ألبيه ،أن
يعي بوعي ما يُقال ،ولكن كنت أش��عر
ٍ
حني قراءت��ه للقصائد املنش��ورة ،أو ما
يتلونه على بعضهم ً
بعضا من الذاكرة،
أن نه��رًا عذبًا يجري ف��ي نبضات قلبي،
ش�لالاً من التوق والشوق يالمس روحي،
التوق والش��وق لهذا الذي يُتلى أمامي.
وهو م��ا ذكرته مرارًا ،أعن��ي احلديث عن
هذه البداية.
إن��ه س��حر اللغ��ة ،قادني إلى الش��عر
وإل��ى الق��راءة ،لكن وجدتن��ي مهمومًا
بأس��ئلة ال حص��ر له��ا ،وانتبه��ت إلى
جمل تتش��ابه وتتقارب ف��ي معانيها،
تتردد حني أقرأ عن شعراء م َُعيّنني ،مثل
"ميلك خصوصية في ش��عره" و "يتميز
بأسلوبه املتفرد" و "تَ
َ
خلص من املؤثرات
الواضحة للشاعر الفالني ،أو للشعراء
األس��بق جترب��ة" وغيره��ا م��ن اجلم��ل
الت��ي جعلتن��ي أع��ي أهمي��ة أن يكون
ليس للش��اعر خصوصيته في منجزه
وجتربته الش��عرية فقط ،بل في قراءاته
وجتربت��ه احلياتية وبناء وعيه بال مؤثرات
الس��ائد ق��در املس��تطاع ،وأق��ول قدر
املستطاع ،ألن ال أحد بإمكانه أن يخرج
خروجً ا ًّ
تاما على السائد بال انطالق من
ذات األسس والقواعد التي بُني ْ
َت عليها
ثقافة اجملتمع الذي َن َ
شأَ فيه.
كان��ت أول��ى ب��وادر فهم��ي لذائقت��ي،

عدم قناعتي بأفع��ال التفضيل في أي
مجال م��ا ،فلم أؤم��ن يومً��ا أن املتنبي
أفضل وأش��عر الش��عراء الذي��ن كتبوا
بالعربي��ة قاطب��ة ،وكذل��ك األم��ر مع
"أمير الش��عراء" و"شاعر العرب األكبر"
وعمي��د األدب العربي" و"ش��يخ النقاد
الع��رب" و"ش��يخ املؤرخ�ين الع��رب"
وغيره��ا من التس��ميات الت��ي تعتمد
على "أهمّ " و"أفض��ل" وأعظم" و"أكبر"
ُ
وجدت
وإلى آخر قائم��ة التفضيل التي
فيها مبكرًا أنها تنتج خطابًا إقصائيًّا
إلغائيًّا ،ألن لكل شخص منجزه شاعرًا
ً
ً
باحثا أو
مؤرخ��ا أو
أو ناق��دًا أو كاتبً��ا أو
فنانًا أو رياضيًّا أو سياس��يًّا وهكذا .بل
ه��ذا قادني إل��ى رفض مَ��ن يمُ ّ
جد اللغة
العربي��ة ويراه��ا أعظ��م اللغ��ات م��ع
استعالء كبير على بقية اللغات ،واألمر
نفس��ه على الذين يظن��ون واهمني أن
للغة اإلجنليزية أو الفرنس��ية
إجادتهم
ِ
وقراءته��م بهم��ا أو بإحداهما مينحهم
ُع ًّ
لوا ثقافيًّا وحضار ًّيا على ُقرّاء العربية
وحدها.
ً
ُ
محظوظا – ورمبا العكس
كن��ت
أعتقد
الس ّ
– حني خالط��ت كبار ّ
��ن من أهلي
وأقارب��ي ومعارفي من املهتم�ين كثيرًا
بالكتاب ،وكانت نصيح��ة ذهبية تلك
التي رددها على مس��امعي قريب وجار
لنا "كن موسوعيًّا وال حتصر قراءاتك في
األدب فقط" ،وألن أس��ئلة عديدة كانت
حتاصرني فيما يخ��ص التنوّع العراقي
اللغوي والعقائ��دي ،واملظالم التي كنا
نتعرض إليها على يد أجهزة الس��لطة
ف��ي ع��راق الثمانينيات التي ش��هدت
من��ذ بداياتها إن لم يك��ن قبلها بأكثر
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م��ن عام ،انهماكي َ
وهوس��ي بالش��عر
ُ
حرصت على قراءة الشعر
والقراءة ،وقد
ـر ً
ضى
ب
أش��عر
اآلن
وحتى
البدايات،
منذ
ِ ِ
كبير بل امتنان أنني في بداياتي املبكرة
ًّ
جدا قرأت أقدم النماذج لش��عر ما قبل
اإلس�لام متمث�ًل�اً بالش��اعر "عم��رو بن
قميئ��ة" و "املهلهل" و"علقمة الفحل"
وآخرين فضلاً عن املش��هورين أكثر من
الذين أُطلق عليهم "شعراء املعلقات".
مع تق ّدم الس��نني كانت أس��ئلتي عن
التن��وع العراق��ي تزداد ،وت��زداد خيباتي
وأنا لم أجد جوابًا ش��افيًا من الشعراء
س ًّنا مني ،وكثير من هؤالء
واألدباء األكبر ِ
يكبرونني بعقدين وأكثر ،لكن انكبابي
عل��ى م��ا أس��ميه جت��اوزًا "مش��روعي
الش��عري" وذل��ك ألن كلمة "مش��روع"
ًّ
ج��دا ،هذا االنكباب تَ َ
س�� َّب َب في
كبيرة
تأجيل البحث عن أجوبة هذه األسئلة
الت��ي حتاصرن��ي ،لك��ن ق��راءة الت��راث
العرب��ي ،ال متن��ح وعيًا باللغ��ة العربية
وس��بكها وجتويدها عند الكاتب فقط،
بل متنح��ه معرفة كبي��رة ومتنوعة أي
موسوعية باجلغرافية والتاريخ واألديان
واملذاهب واجملموعات اللغوية وتاريخها
وحضوره��ا ف��ي املش��هد الثقافي في
الع��راق بخاصة وف��ي ما ندع��وه اليوم
"العال��م العرب��ي" أو "الوط��ن العربي"
فضلاً عن وجودها وكثافتها.
اعتراف
اعترف أنن��ي قارئ روايات س��يء ،وأنني
ل��م أقرأ كتابً��ا من الغ�لاف إلى الغالف
ملعظم األس��ماء التي يفخر أو يتباهى
أو يعت��ز معظ��م الش��عراء واألدب��اء
ُ
والك ّتاب بقراءتها ،مثل ديستوفسكي
وتولستوي وكارل ماركس وإجنلز ولينني
وفرويد ونيتشة وسارتر وجيمس جويس
وهمنغ��واي ومئ��ات األس��ماء األخرى،
ولكن اطلعت بش��كل جيد على كثير
م��ن الش��عراء الذين تُرجم��وا للعربية،
وعل��ى عش��رات الكتب النقدي��ة ،وفي
الوقت نفس��ه قرأت مئات الكتب التي
ل��م أكملها بل كان��ت قراءاتي لفصول
عديدة منه��ا قد تص��ل ملعظمها ،وقد
ال تتج��اوز الفصلني ف��ي بعضها اآلخر.
لكن في املقابل َكر ْ
ّس ُت آالف الساعات
من القراءة والبح��ث فيما يخص تاريخ
العراق ب��كل مراحله الزمني��ة وتنوعه
اللغوي والعقائدي .حتى أصبحت كتبًا
مث��ل "مقدم��ة ف��ي تاريخ احلض��ارات"
و"حياة ما بعد اليوم في وادي الرافدين"
و"احلي��اة اليومي��ة ف��ي باب��ل وآش��ور"
و"علوم البابليني" وغيرها لها مكانتها
بالقدر نفس��ه لكتب تناول��ت املعتزلة
واخل��وارج والقرامط��ة وغيره��م م��ن
املذاهب واحلركات اإلس�لامية ،ولكتب
تناول��ت تاري��خ الع��راق احلدي��ث مث��ل
"مش��كلة املوصل" و"العراق الطبقات
االجتماعي��ة" و"حمل��ات اجتماعي��ة من
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تاري��خ الع��راق" و"فص��ول م��ن تاري��خ
الع��راق القريب" واألمر نفس��ه ينطبق
عل��ى كت��ب تناول��ت تاري��خ الديان��ات
األخ��رى واجملموع��ات اللغوية ش��ركاء
الوط��ن وعبق��ه؛ فض�ًل�اً عن عش��رات
الكت��ب النقدية لتراثنا ،حلس�ين مروّة،
ومحمد عابد اجلابري وجورج طرابيشي
وفاطم��ة املرنيس��ي وغيره��م .بعبارة
أخرى ،منذ منتصف تس��عينيات َ
القرن
العش��رين ،وأكث��ر من خمس�ين باملئة
م��ن وقت الق��راءة خصصت��ه حلفريات
التاريخ الثقافي للمجموعات اللغوية
والعقائدي��ة ف��ي الع��راق بخاصة وفي
العالم بعامة.
كان��ت احلقبة الزمنية ما بني س��قوط
العراق بيد األخمينيني في س��نة (539
ق.م ).وحت��ى الفتح اإلس�لامي في عام
 636ميالدي��ة ،حقب��ة ضبابي��ة وغي��ر
واضح��ة عن��دي ،مثله��ا مث��ل احلقبة
التي ما بني س��قوط بغ��داد بيد املغول
واحلرب العاملية األولى ،وأستطيع القول
ً
جميعا –
مع بع��ض اجل��رأة ،إننا َن��كاد
باستثناءات بسيطة – جنهل احلقبتني
أعاله ،ال سيما احلقبة األولى ،ولهذا نرى
ً
واضحا في الوسطني الثقافي
التخبّط
والسياس��ي العراقي ح�ين احلديث عن
هذه احلقب��ة ،والدليل ن��ادرًا ما جند مَن
يس��تعمل مصطلح "الفتح اإلسالمي
للع��راق" ويَ��كاد اجلمي��ع يس��تعمل
مصطلح "الفتح العربي اإلس�لامي" أو
"الفتح العربي" للعراق" ،وهذه أدّت إلى
نتائج وخيمة نعاني منها اآلن ،تشرذمًا
في ُ
الهويّة.
ظل الدافع إلى التفرد هاجس��ي ،ولهذا
ُ
رفض��ت أن أق��رأ كل كت��اب يله��ج به
األصدقاء والوسط الثقافي ،إمنا كر ُ
ّست

نفس��ي لق��راءة املش��روع الثقافي ،أي
وض��ع خط��ة للق��راءة ،مثلاً ب��دأت مع
شعر ما قبل اإلسالم وانتهيت بالشعر
احلديث ،وفعلت األمر نفسه مع املسرح
ومع صنوف معرفية جمالية مختلفة،
وهكذا فعلت مع مش��روع قراءة تاريخ
العراق احلضاري والثقافي وتاريخ تنوعه
اللغوي والعقائدي ثقافيًّا ،حتى وصلت
إلى قناعات خاصة بي غير مطروقة في
ْ
طرقت
الساحة الثقافية العراقية ولو
فبندرة حتى أنها لم تُ ّ
شكل تيارًا.
وأخـــــيرًا
من اجلم��ل التي أراها تدل على كس��ل
ّ
محفز
مناه��ض للمعرف��ة الت��ي ه��ي
للوعي ،جملة طاملا قرأتها أو سمعتها
أال وه��ي "التاري��خ كله م��زور" ،في حني
أن ق��راءة التاريخ وفهمه ال جتعلك تعي
حاض��رك ومس��تقبلك ،ومتكن��ك م��ن
التعام��ل م��ع طروح��ات املتطرفني من
أهلك ومن ش��ركاء الوط��ن ومن أعدائه
فقط وإمن��ا قراءته رياضة فكرية ممتعة،
ألنه حافز على إخراج احلقيقة من ركام
التزوي��ر ،بعب��ارة أخرى ه��و البحث عن
احلقيقة ً
أيضا وليس الفلس��فة فقط؛
حفريات التاري��خ منحتني حصانة ما،
مكنتني من تفادي االنزالق إلى مطبات
اخلطاب السلطوي ،إن كان هذا اخلطاب
لس��لطة النظ��ام الذي يق��ود البلد ،أو
س��لطة ح��زب ،أو س��لطة اإلجم��اع،
مثلم��ا منحتني قراءة التراث والش��عر
العربي أن أؤمن أن الشعر ال ميثله شاعر
أو شاعران ،وإس��اءة له أن ُن َن ّ
صب أميرًا
ّ
أو أكب��ر أو أش��عر ل��ه؛ الش��عر محلق
في الدهش��ة ،ال متس��ك به التأطيرات
االجتماعية.

مشاهدة تجارب " جان لوك غودار " األخيرة والجديد منها فيلم " وداعا أيتها
اللغة " تلخيص القصة بما درجت عليه التقاليد يقود إلى فهم أمور كثيرة تتعلق
بالقصة واألحداث والشخصيات والتجوال بين البيئات المختلفة التي يتحرك
فيها الحدث الدرامي السينمائي ذاك النسيج المترابط بقوة ،
د .شاكر الحاج مخلف*
ف��ي مش��اهدة الفيل��م وجدت نفس��ي أمام
موق��ف آخر حيث الميك��ن أن أجد ه��ذا الرأي
أو ه��ذا التفس��ير واض��ع لها تص��ورا خاصا
 ،النس��يج الدرام��ي جن��ده يتحدث بش��كل
خ��اص يتح��دث عن وج��ود أثنني م��ن األزواج
وقد اس��تخدم اخملرج خاصية اإلجناز من خالل
تفاصي��ل حياتهما بطرق مختلف��ة وربطها
بتفاصي��ل احلياة املتش��ابكة حيث مير احلوار
بينهم��ا إل��ى تفاصي��ل احلي��اة اخملتلف��ة من
منصة أيام أختراع التلفاز والثورة الفرنسية
وظه��ور " هتلر " ومعس��كرات امل��وت وتأثير "
فلوبي��ر وماو وبورخيس "  ،في تلك املس��احة
يط��رح اخمل��رج أف��كاره وتأثيرات��ه م��ن خالل
اس��تخدام خاصية أصوات مصنوعة بشكل
قوي ومختلفة التأثي��ر لتحقيق تلك املهمة
الت��ي يقف خل��ف فتيله��ا فكرت��ه الهادفة
إل��ى حتديث تل��ك التجربة من خالل جتس��يد
التجرب��ة الداخلي��ة املؤثرة ف��ي صياغة تلك
التداعي��ات " غ��ودار " يري��د التأكي��د عل��ى
مقولت��ه املهم��ة " لق��د جئ��ت ألق��ول لكم
وللموت ال " شريط املقدمة يتضمن التوليف
املوس��وم باحلساس��ية العالية  ،مير الشريط
بشكل متناغم ويعرض الصور التالية  ،رصد
مشاجرة حيث تتقدم الكاميرا لتكشف عن
امرأة ش��به عارية في مطبخها تناقش رجال
أثن��اء اجللوس داخل املرحاض ومزج إلى صوت
إطالق رصاصة بندقية من خارج الكادر  ،يتم
أث��ر ذلك رش كميات وفيرة من الدم في حوض
االس��تحمام كما يت��م عرض الكت��ب ذهابا
وإيابا  ،كتب ألس��ماء مش��هورة مثل الكاتب
الروسي " ديستيوفسكي " و" سوجليستني "
و" عزرا باوند " و " إيفان تورجنيف " كما تظهر
أغلفة ع��دد من األفالم عل��ى جدارية التلفاز
مث��ل " فقط املالئك��ة لها أجنح��ة  -الدتور
جيكل والس��يد هايد – متروبوليس " عناوين
ف��ي أغلفة  ،أيض��ا مجالت مث��ل " الطبيعة
– االس��تعارة – األمراض املعدي��ة تنتقل عبر
املياه  ،مانش��يتات تتحدث ع��ن الناس الذين
يغ��ادرون أفريقيا نحو أمريكا  ،أطفال يلعبون
بالزه��ور واألوراد  ،ماري ش��يلي  ،أزياء املوضة
 ،فرانكش��تاين يكت��ب م��ن بحي��رة جنيف ،
األوراق تغي��ر لونه��ا في اخلري��ف  ،حتقيق عن
املسرحيات
املوس��يقية  ،إنقطاع املوس��يقى ثم الكلب
يتح��رك من خ�لال املناظر الطبيعي��ة  ،مثل
هذا اخمل��زون العش��وائي هو محاولة يائس��ة
لنقل نس��يج من أحدث أفكار غودار  ،ذاك هو

اخملزون العش��وائي هنا املقص��ود هو األختيار
من عدد م��ن التوليفات املتتابعة لتش��كيل
العمود الفقري وفق س��ياق التش��بع الكبير
من التفاصيل املس��موح لها ان مترّ ،وفق زمن
ميتد إل��ى  72دقيقة علم��ا ان الزمن املطلوب
لفهرس��ة أي جزء يحتاج إلى ثالث دقائق ومن
ش��أن ذلك أن يتجاوز معظم االستعراضات ،
هذه العناصر وأش��ياء أخرى كثيرة  ،كل تلك
التفاصيل قدمت ضم��ن ترتيب فلمي مقروء
بدقة إذا كانت على شكل وميض على سبيل
املثال متابعة التفاصيل داخل قاعة السينما
املظلم��ة قد يس��بب أثن��اء كتاب��ة مذكرة أو
تعلي��ق أو متابعة نقدية ي��ؤدي بالتأكيد إلى
فق��د بع��ض التفاصي��ل املهم��ة دون أن يتم
تثبي��ت املطلوب بش��كل حاس��م ولكن مع
غ��ودار ميكن اإلعتراف أن ذاك الش��ريط املرئي
قدم لنا كل التفاصيل بشكل حاسم دون ان
نفقد أي من تلك األش��ياء املهمة في تكوين
األحداث وهك��ذا فاز ذاك الش��ريط املتناغم
في إيص��ال كل تفاصيل األفع��ال املتداخلة
وبنف��س األهمي��ة  ،يتم كل ش��يء على قدم
املس��اواة حي��ث حتتوي كل لقط��ة مقصودة
إمدادات صورية أو فكرية لس��د أي ثغرة فنية
أو إعاقة للرؤيا وبذلك يتم التفسير املطلوب
ملعاجلة تكاد تقترب من التفس��ير الش��عبي
وه��و ينتقل مع ما يريد مث�لا اختياره ملقاطع
من قصيدة " ع��زرا باوند – املثقاب " أو ملعب
التن��س وه��و يبح��ر ف��ي التجري��د أحيانا أو

التعتي��م أو أحيان��ا كالهما جن��ب إلى جنب
ف��ي حالة ت��وازن مح��ددة هدفه��ا األول دفع
احلدث الدرامي إلى األمام  ،اخملرج يختار جمال
مثال في ذاك النس��يج من عال��م الرياضيات
" بيرنه��ارد رميان " في مش��هد رائع حيث يتم
حتوي��ل كل نقطة في تلك اللقطة وهي تغرق
في موس��يقى  ،إذن " وداعا للغ��ة " هو فيلم
اليختل��ف عن األف�لام الس��ينمائية األخرى
ولكن��ه ميث��ل إجتاها في الس��ينما وبش��كل
أدق مس��يرة " غودار " في املرحلة املتأخرة من
نتاج��ه املتميز وهو في عامه الرابع والثمانون
" ع��ام  – 90أملاني��ا – مرثي��ة للح��ب – لدينا
املوسيقى "
تكرار الرؤيا السينمائية
_____________
تلك األف�لام التي متي��زت بأنها م��ن ذات منط
األقتب��اس وتكرار األس��لوب واألف��كار والرؤيا
– نف��س الطع��م – وه��و ينغم��س ف��ي ذاك
اإلجت��اه دون إك��راه وبرغب��ة س��امية وإص��رار
في جتمي��ع الكلم��ة والصورة خلل��ق معاجلة
ورؤيا س��ينمائية متقدمة  ،في ه��ذا الفيلم
يفرض " غ��ودار " إعادة النظر ليس في أفالمه
وإمن��ا بجميع األف�لام الس��ينمائية التي يتم
إنتاجه��ا  ،لكنه يعترف في مقابلة صحافية
أنه يش��عر بأن الوقت لم ميهل��ه الفرصة في
مراجعة قس��رية لتلك األفالم ط��وال حياته
املهنية وفي مراجعة له ظهرت عام  1959من
رجل الغرب كت��ب  " :كل طلقة كانت مبثابة
إكتش��اف لفكر وس��لوك رجل الغ��رب وكما
ننظ��ر إلى قل��م الرصاص م��ن ماتييس يعيد
أهمية خطوط بيرو وديال فرانشيس��كا وكما
في جتارب إجناز فيلم جمال املناظر الطبيعية
في وقت واحد مع شرح ما ينتجه اجلمال وما
يقدم ذاك الفن في إنشاء نظرية الفن ،تتوازى

عملية التحليل في وق��ت واحد مع التوليف
الصوري ".
فيلم وداعا للغة يصح أن نقول مبثابة خطوة
إلع��ادة اختراع يرتب��ط بالطبيعة البش��رية
بجه��د التمثي��ل واإلخ��راج والرؤي��ا اخملتلفة
وبإس��تخدام تقنيات الفنون السمعبصرية
واألف�لام الوثائقية والفديو والص��ور اجلامدة
– تل��ك املفردات كما يب��دو أنها جتتمع نقطة
مهمة تضاف إلى أخرى من الرس��وم اجلامدة
إل��ى الص��ور الصامتة إل��ى ظه��ور الهواتف
الذكية وبع��د كل هذا يطرح الفيلم س��ؤاال
مهما  ،كيف ينظر اإلنس��ان إلى العالم الذي
يجد نفس��ه فيه  ،هو ي��رى إجناز الفيلم يقود
إل��ى منهج االبتعاد ع��ن امليزانيات الضخمة
هو يسعى للعمل السلس جدا وجرى إنتاجه
ضمن اس��تخدام إمكانيات ومواد خش��نة مت
تصنيع بعضها بطرق مبسطة لتكون تقدم
الدعم والصدمة
بشكل مستمر في املشاهد املتتابعة  ،وكما
جن��د في أف�لام الفري��د هيتش��كوك باملعنى
الواس��ع للوصف اس��تخدام الفضاء لتعزيز
املفارق��ة في حال��ة إحتجاز احل��دث والفكرة
أو الفع��ل والش��خصية ،املقارن��ة بني احلدث
احلاضر وبني األحالم اإلنسانية املنسية أفكار
فيرن��ر هيرتس��وغ وتطبيقها املدي�ين األبعد
واملتوس��ط  ،حض��ارة البش��رية ف��ي الفنون
العظيمة التي تطورت من رسومات الكهوف
القدمية كوس��يلة الس��تعادة عمق املفاهيم
اجلوهري��ة للفن كما خلقت تل��ك التراكمات
الفكري��ة الفني��ة اإلجن��از املطل��وب والرؤي��ا
احلديثة للعني والعقل وكيف تفهم وتفس��ر
املاضي واحلاضر !....
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ك��ت��اب��ة االدب������اء ع���ن ب��ع��ض��ه��م  ..م��ج��ام��ل��ة ام ب��س��ب��ب غ��ي��اب ال��ن��ق��اد؟
بحكم معرفتنا بالوسط الثقافي وعالقات االدباء ببعضهم ،صرنا نعرف اذا ما صدرت مجموعة شعرية او قصصية او رواية ،فان صديق صاحب االصدار
سيكتب عنه ،ولم نفاجأ بان الكتابة ستكون مثقلة بعبارات االعجاب والثناء ،ومحاولة للترويج للكتاب  ..الشك ان هذه الظاهرة موجودة في جميع دول
العالم ،وهي ليست بالمطلق ذميمة ،اذا ان هناك اعماال تستحق التحية واالشادة ،سواء من الصديق او من االخرين الذين سيطلعون على محتوى
المنجز وسيكون لهم موقفهم منه  ..لكن يبقى السؤال؛ هل دوافع اهتمام االصدقاء بنتاجات بعضهم يأتي في سياق (تكافل ادبي)! ام انه شعور
بالدين بين االدباء ،تمليه العالقات االجتماعية واعتبارات الصداقة؟  ..ام ان االمر ابعد من ذلك ،اي ان غياب النقاد او قلتهم وعدم اهتمام اغلبهم
بجميع مايصدر او عدم قدرتهم على المالحقة ،كان وراء هذه الظاهرة التي برزت بقوة في التسعينيات  ..ومازالت مستمرة .
استطالع – فهد الصكر
ذوقاً فاسداً .لقد انعدمت املسافات واحلواجز بني
املواقع والصفحات .بإمكاننا اليوم النزول ضيوفاً
لدى من يقبل إضافتنا ،كما لو كنا مس��افرين بال
نقطة وصول .فنحن نتوصل /نتواصل عبر الفكرة
العظيمة :ان نؤلف كتاباً واحداً بصفحات تتوالى
بال انتهاء ،ككتاب الرمال !

القاص والروائي محمد خضير
النقد عمل تضامني:
أعتق��د م��ن واج��ب األدب��اء أن يس��تقبلوا نت��اج
أصدقائه��م بروح األلف��ة والتعاض��د .فليس من
قول يبز القول الش��ائع :الكت��اب جميعاً يؤلفون
كتاب��اً واح��داً أو نصاً مش��تركاً من موق��ع واحد
أو مواق��ع مختلف��ةّ .
ولعل��ي ُ
أردت يوم��ا أن اقترب
ُ
تصورت
كثيرا من بقعة هذا القول بتأليف قصة،
ّ
يحتلون طابق��اً في دار
فيه��ا مجموعة مؤلف�ين
طباع��ة متعددة الطوابق ،وينكبّ��ون دون انقطاع
على تألي��ف كتاب ال مثيل له ب�ين الكتب .ولعل
كل كاتب يظن أنه س��يصل قب��ل زميله في الدار
إلى جتس��يد هذا املثال .وبينما يبقى آالف الك ّتاب
متفرق�ين -خارج ه��ذه الدار املفترض��ة  -إال أنهم
ّ
يتلقون أصداء تلك املهمة ّ
كل في مشغله مهما
كان بعيداً .ولو تأملنا هذه الفكرة لوجدنا صداها
َ
عم��ل زميله وصنوه في
ف��ي نفس كل أديب يق ّدر
مملك��ة اإلب��داع املترامية األط��راف .ولعل اجملهول
ّ
أح��ق بالتقدير واإلش��ارة والتنويه بجهده
منهم
وإبداعه ،متى كان عمله منقطع النظير .وهذا ما
أش��جّ ع عليه وأوصي به نفسي :أكتبْ عن النص
الذي يُلفت نظرك ويرغمك على االنحناء لكاتبه،
صغيراً أو كبيراً ،معروفاً أو مجهوالً لديك .وميدان
الفيس��بوك يش��هد مبثل هذا الفعل التضامني.
إن��ه الشاش��ة الت��ي تلتق��ط األص��داء البعيدة
والقريب��ة ،وهي ال ّ
تكلفك دفع ثمن ،وال تس��تقبل
منها ثمناً.
أعتق��د مب��ا كتب ُته في س��طوري اآلنف��ة اعتقاداً
َ
االس��تقبال األدبي املش��ترك
جازم��اً ،ألني أفصل
ب�ين أه��ل الصنعة ،ع��ن الدراس��ات األكادميية أو
النقدي��ة لدى النق��اد احملترفني ،الذي��ن يحركهم
الدم الب��ارد واملنهج الثقيل .أم��ا تقريظ االعمال
األدبية فهو غير مربوط بش��روط او اتفاقات سوى
امليث��اق الذوقي واالحس��اس اجلمال��ي والصنعة
املش��تركة في وقت ما ،وقوة تعمل بذاتها وألجل
ذاته��ا .واملقصود هنا ال��ذات األدبي��ة املوزعة بني
جس��وم /نص��وص خارق��ة للس��طوح واجل��دران
كاتب في
واحلراس��ات .فم��ا يدفعن��ي ملش��اركة ٍ
ُ
الفض��ول أوال ،ثم االس��تعدا ُد للتنازل عن
عمله،
حصان��ي اله��رم ألجل أن يتجول ّ
نص��ه في حدود
حقلي ،او إضافته إلى مشغلي كما نضيف حالياً
ش��خصاً الى صفحاتن��ا في الفيس��بوك .ونحن
نعرف أن اإلضافة ليس��ت عمالً وقتياً بل ليس��ت

الناقد د .سلمان الكاصد

أرى أن هذه الظاهرة تبدو مش��كلة مس��تعصية
وأزلي��ة ولكن أن نق��ول إنها تش��مل العالم كله
فهذا ش��يء غير متخي��ل أو رأي البد من محاورته
بدق��ة ليثب��ت حقيقت��ه  ،ألنني أتص��ور أن تقدم
الثقافة واجت��راح األفكار واملفاهي��م اجلديدة لم
يأت اال بس��بب حيادية ال��رأي ووضوحه بعيدا عن
اجملاملة واالنحياز لن��ص ال يرقى لالبداع احلقيقي
..الس��ؤال ؛ ه��ل ثم��ة نظري��ات نقدي��ة حيادي��ة
تستطيع ان حتجم الناقد ألن يقول رأيه بصراحة
ووضوح  ،رمبا جند هذا ف��ي النظرية البنيوية التي
حاول��ت أن ال تك��ون معياري��ة  ،ألن هذا الس��ؤال
يصب في قلب معيارية النقد ام عدمها .
هنا في عالم الش��رق البن��ى الثقافية متصادمة
 ،عدائي��ة  ،مضخم��ة األن��ا  ،لذا م��ن الصعب أن
تدل��ي برأيك الض��د اال وجتد م��ن يتخاصم معك
وينصب نفس��ه ع��دوا لك ويتهم��ك بالالمعرفة،
وعلي��ه يصب��ح م��ن املنط��ق أن نذه��ب للحياد
ولك��ن هذا احلي��اد في كثي��ر من االحاي�ين يتبدد
بفع��ل الضواغ��ط االجتماعية .والس��ؤال ،متى
يكتب الناق��د وعمّن يكت��ب املتخصص؟ أعتقد
ان الناق��د املتزن البد ل��ه أن يكتب عن النص الذي
يس��ترعي االنتباه  ،والذي استطاع ان يستحوذ ،
ويلفت انتباه الناقد أو القارىء  ،والذي يثير جدلية
التناق��ض في أعماق��ك  ..أتذكر مقول��ة للدكتور
علي جواد الطاهر عندما س��ئل ملاذا يكتب يوميا
ومختص��را في الصح��ف بعد عودت��ه من باريس
؟ ف��رد بوض��وح؛ إنها طريقة احتفائية فرنس��ية
بالنت��اج اجلدي��د حال ص��دوره  ،وليس��ت طريقة
نقدي��ة باملعن��ى األص��ح  ،الن النقدي��ة تخض��ع
للنظري��ة والتحلي��ل األعمق واملفص��ل والقيمي
رمبا  ..من املهم جدا أننا يجب أن نفهم أن البحث
عن اجملامالت في النقد يذهب هيبة الناقد ،وبهذا
نفهم أن النقد هو درس معرفي في احلياة  ،يشبه
الى حد بعيد بائع الس��لعة بالس��وق الذي عليه
أن يخب��ر العابر عما يعرضه بص��دق ووضوح ،واالّ
فانه لن يبيع شيئا وسيخسر سمعته األخالقية

واملعرفي��ة  ..والغريب ان هذه الظاهرة أي اجملامالت
قد دخل��ت الرأي والطرح األكادميي في الس��نوات
األخي��رة  ،الذي ه��و أقرب للحيادي��ة واملبتعد عن
القيمي��ة واملعيارية  ،وقد يس��ألني املتلقي كيف
حصل ذل��ك ،وأقول بفعل االستس��هال املعرفي
ص��ار اختيار املوضوعة النقدي��ة املتناولة يخضع
ملعي��ار غي��ر معرفي ،ب��ل للمجام�لات  ،حتى أن
النتاج��ات الكثي��رة الت��ي تناولته��ا الدراس��ات
النقدي��ة االكادميية ال ترقى ملس��توى االبداع  ،ما
جعلنا وف��ق هذه املعادل��ة الغريب��ة التي حتصل
بالفضاء االكادميي نتأس��ف عليها ونلوم أنفسنا
بأنن��ا جيل خ��رّب ما بنى الس��الفون م��ن الكبار
وش��يدوا صرح املعرف��ة الرصينة ..الن��ص األدبي
احلقيقي هو ال��ذي يفرض ذاته ويدع��و الناقد ألن
يتناول��ه بالش��رح والتحلي��ل  ،أما غي��ر ذلك فال
ميكن أن يحصل إال من خالل اجملاملة ،أو أن يصبح
انعكاس��ا لها ،وبالتالي سيضيع النص اإلبداعي
وما كتب عنه .
والس��ؤال أيض��ا :مل��اذا تكت��ب ه��ذه املقدم��ات
النصية لدواوين ومجاميع وروايات بهذه الطريقة
املدائحية وهي مقدمات متثل روح اجملاملة والكذب
والتلفي��ق؟ ومل��اذا يرض��ى األديب صاح��ب النتاج
األدب��ي أن يتصدر ديوان��ه أو روايت��ه أو مجموعته
القصصي��ة نص كاذب مخ��زون بالرياء والكلمات
اجلوف��اء واإلنش��ائية املقيتة؟ حت��ى أن بعضهم
يتساءل؛ هذا ما يسمى الناقد يكتب عمّن؟
ه��ذه ظاه��رة أصبحت غي��ر محترمة م��ن جهة
املتتبع والق��ارىء  ،ولكن األغ��رب أن بعض األدباء
يطلب بنفس��ه أن يكتب عنه  ،وهناك من األدباء
من ّ
نصب نفسه ناقدا  ،ونحن نعرف أن اإلنشائية
ال تتخطى نثر النص الش��عري أو ش��عرنة النص
النثري في مقاالتهم التي ال تسترعي االنتباه.
أعتق��د أن النق��د احلقيق��ي هو تبس��يط وتأويل
للن��ص اإلبداع��ي ولي��س تعقيدا ل��ه وال محاولة
السترضاء املنتج للنص األدبي وال عالقة للمنتج
به وهذا بالفعل ما يجعل النص محترما ومقبوال
بامتياز.

الناقدة د.عالية خليل إبراهيم

بال ش��ك هي ظاه��رة ملفتة للنظ��ر فرضتها
ظروف اتس��اع فضاء األب��داع األدب��ي العراقي

وتع��دد أجياله وتعددية األجي��ال والتجارب مع
عدم مواءمة أو مواكبة للكتابة النقدية اجلادة
الت��ي بامكانه��ا فح��ص النص��وص ومنحها
فرصة االنتش��ار والتداول األوسع لدى اجلمهور،
لكنها ليس��ت ظاهرة سلبية على اية حال بل
أجدها ظاهرة انتعاش أدبي تساهم في الترويج
للمنتج االبداعي على ش��رط توف��ر مصداقية
القراءة الواعية للنصوص الشعرية واالبداعية
واالبتع��اد عن اجملاملة والتفخيم ومحاولة منح
فرصة للنصوص الضعيف��ة للتواجد واحلضور
في املش��هد على حس��اب النصوص االبداعية
األصيل��ة .من املمكن القول من هذه الناحية إن
ظاهرة اصدقاء النش��ر املنتش��رة في أوساطنا
األدبي��ة ه��ي صداقة تناف��س ابداع��ي وهموم
ثقافي��ة متبادلة أكثر منها صداقة ش��خصية
تطغى عليها روح املقهى أو النادي التي تش��يد
على اساس جتميل القبيح والعكس صحيح.

ما ش��عرية او قصصي��ة ،لتنه��ال عليه جمل
املديح واإلطراء ملا يكتبه ،دون أن نلمس – نقدياً
 في كتاباته رصانة النقد وأصوله ومفهوماته ،وه��ذا أخطر م��ا من ّر به  ..يج��ب أن نعيد حتديد
اخلارط��ة النقدي��ة  ..وضم��ن انس��اق ومعايير
تضمن لنا صفة ( الناقد احلقيقي ) من ( الناقد
الطارئ ) ،عندئذ س��تكون لدينا رؤية بناء جادة
وواعية لكل ّ
نص مطروح في الساحة الثقافية
واألدبية .

د.احمد الصعب
كثرة التعارف املس��تخدمة في هذا اجملال لألش��ارة الى العوملة س��واء
كان صاح��ب التعريف مؤيداً أم معارضاً أو بينهما ويقول الفيلس��وف
العربي (محمد عابد اجلاب��ري) بكتابه العوملة والهوية الثقافية ص،16
هو مصطلح اش��تق من كلمة عال��م (بفتح الالم) وتعني اخللق ،وجتمع
على (عوالم) ومعناها اللغوي ،تعميم الش��يء وتوسيع دائرته ليشمل
العالم كله .
ويرتب��ط بالعومل��ة مصطلح أخ��ر هو مصطل��ح الكوني��ة او العاملية
( )Universallityويعن��ي الطم��وح واالرتق��اء باخلصوصي��ة احمللي��ة الى
املس��توى العامل��ي (د .أس��امة البحي��ري – العومل��ة ص )4ان العالم��ة
االس�لامي البوطي في كتاب��ه (قضايا س��اخنه ص )243يقول انني لم
اتبني الى االن لكلمة (العوملة) هذه وجهاً س��ليماً في العربية فالعوملة
عل��ى وزن عرب��دة أو ش��عوذة (بوجهه نضر الش��يخ) أريد له��ا أن تكون
مص��دراً دون أن ينش��ق من فع��ل  ..وهل وجده ف��ي العربية على مصدر
ال فعل له ؟
وعلى كل فإن املعنى املراد من حيث االصل بهذه الكلمة نس��بة أمر ما
الى العال��م ،اي اجملزوء من املنطقة أو االقليم ال��ى اإلندماج في العالم
مبعناه الش��امل (الواس��ع) لكن هذه الكلمة من حي��ث املعنى تنطوي
عليه فعالً ،طبعة معدلة لكلمة (النظام العاملي اجلديد) .
واذا اردن��ا ان نفرد هذا البحث للحديث ع��ن العوملة الثقافية فأننا جند
م��ن الصعوبة احلديث عن اجلانب الثقافي مبعزل عن اجلانب االقتصادي
واحلضاري لها .
هنا أود االش��ارة الى مؤمتر املائدة املستديرة الذي عقدته جامعة (ناصر)
في طرابلس الغرب ،بعنوان العوملة وتأثيرها على الوطن العربي .
وق��د ش��اركت فيه ع��ام  1997وكذلك املؤمت��ر الكبير ال��ذي أقامه بيت
احلكم��ة العتي��د في بغ��داد ع��ام ( )2002ح��ول تأثي��رات العوملة على
اقتصاديات الوطن العربي وقد حضر عشرات الباحثني من جميع الدول
العربية ومن دول العالم اخملتلفة  .وفي كال املؤمترين اشارت معظم اآلراء

ال��ى التعامل بحذر م��ع العوملة  ..وما يرافقها م��ن ضياع خلصوصيات
اجملتمعات وخصوصاً الصغيرة منها .
إال ان ما بقي في ذاكرتي تعريف أجد فيه نوعا من الصحة والطرافة في
الوقت نفسه ملمثل معهد (االستشارات الروسي – والذي يشرف عليه
برمياكوف) يق��ول تعني العوملة (الكل مع الكل والكل ضد الكل) وهي
بالنتيجة تعني (ما نحصل عليه في اليمني نفقده في الش��مال) وهذا
ما يحصل ان صح املثل في الكثير من االرقام (املالية) التي تصرف على
مشاريع التنمية في القطر دون جدوى ..
واذا كان��ت االخطار االقتصادية لظاهرة (العومل��ة) أخذت تظهر بصورة
واضحة ف��ي هيمنة الدول الصناعية والش��ركات عاب��رة القارات على
سياس��ات دول اجلن��وب (املقصود به��ا معظم العالم الثالث) ينس��ب
على اجلوانب الثقافية والفكرية فالدول الكبرى تريد ان تفرض ثقافتها
وامناطها الفكرية على دول العالم الثالث بتعميم النموذج الغربي في
العالم ،وهنا يطرح (محي الدين الالذقي) س��ؤاالً مهماً وجوهرياً بعد أن
تناول االبعاد احلقيقية لظاهرة العوملة سؤاله هو (هل النموذج الغربي

نفس��ه قابل للتعميم بعد إقترابه من االفالس وفشل جتارب قرنني من
التغريب الغربي ،للعالم وشعوبه؟
ويح��اول بعض املفكري��ن االجابة على هذا الس��ؤال امله��م  ..فاملفكر
(محم��د عمارة) يرى أن الذين يبش��رون بالعوملة ،االمر خياراً من خيارات
متع��ددة ب��ل أم��راً حتمياً الب��د االلتزام به ،وه��و يعني عل��ى حد قوله
اخلض��وع متاماً للهيمنة الغربية (العوملة وعالم بال هوية – محمد منير
ص. )127
إن ما ش��جع على اخت��راق منظومة الثقافة العربية هو نس��بة كبيرة
م��ن ما يع��رف ب(بن��ك املعلومات) بني الش��مال واجلن��وب  .فقد كانت
الوالي��ات املتحدة متل��ك ( )%56من اجمالي بن��وك املعلومات وخصوصاً
بن��وك البحث العلم��ي بينما متتل��ك اجملموعة االوربي��ة ( )%28واليابان
( )%12والعال��م الثالث ( )%1توافقت ه��ذه الفجوة في عصر العوملة مع
(القوة الرخوة) التي تعترف بانها قوة التحكم واالتصال ويقول االستاذ
(رتشارد) من جامعة برنستون االمريكية ان الغرب وامريكا يعتقدان ان
امكانات علم التحكم واالتصال غير محدودة (املصدر السابقص. )119

وأخي��راً ميكن ان نوجز الدور الرئيس��ي الذي أدى الى تعميم أو س��يطرة
أمن��اط العوملة وبالتحديد كم��ا تريدها الواليات املتح��دة االمريكية مبا
يلي :
 -1هيمنة ش��ركات االعالم االمريكية على التسويق العاملي ،وسيطرة
االقتصاد االمريكي واعتماد اقتصاديات دول اخرى كثيرة عليه .
 -2التفوق االمريكي في صناعة االفالم واملوس��يقى والبرامج التلفازية
ومتتعها بس��وق خارجية ضخمة في ظل انتش��ار الفضائيات واالقمار
الصناعية من القابلية التسويقية التي تتمتع بها املنتجات الثقافية
االمريكي��ة الهابط��ة وهي مزيج من ثقاف��ات وافدة من انح��اء العالم
وليست لها هوية او جذور محددة .
 -3قي��ام امري��كا بتطوير صناعة ثقافية موجهة لش��ريحة الش��باب
داخل امريكا وخارجها وهي الش��ريحة االوسع ( .هنا اود االشارة الى ان
امريكا قبل التعامل مع الش��عوب)  ..ينخدع الكثير من تلك الشعوب
بإعالمه��ا وفنتنازيتها  ..لكنها س��رعان ما متحو تل��ك الصورة البرّاقة
لها وهنا الاحتدث عن الشعب الغربي بل في اوربا الشرقية عموماً بعد
البيروس��ترويكا التي جنم عنها تفتيت الكتلة الش��رقية أجمع ،وهذا
وقت اس��تبيانات قامت بها الكثي��ر من مراكز االبح��اث وهذا ماحدث
بالضبط في العراق .
 -4فت��ح امري��كا معاهده��ا وجامعاتها أم��ام نخب كثي��رة من طالب
العال��م  .ثم يع��ودون بعد عقد من الزمن الى ش��عوبهم وهم يحملون
امناط الثقافة االمريكية.
 -5إن تف��رد امريكا االن بعد انهيار االحتاد الس��وفييتي ومحاولة تطبيق
الدميقراطي��ة والعوملة بالقوة كما تفعل امري��كا االن  .يعيد النظرعند
الكثير من الش��عوب واحلكومات الى العودة الى س��يطرة الدولة .كما
نالحظه االن وبالتحديد في جتارب الكثير من دول امريكا الالتينية وخير
مثل هو (الرئيس الفنزويلي) .
وفي العودة الى املؤرخ (د .عماد الدين خليل) في كتابه أمريكا مرة أخرى
ص 44يقول يذكر الدكتور (عبد الوهاب املس��يري) في مؤمتر العوملة قي
ربيع عام  2002بتعبيره أنها (عوملة املصنع والكبارية) .

بيتر هاندكة  ..في ظالل الحرب الواسعة
الشاعر علي فرحان

النقد الب ّناء يش��كل حالة ضرورية في عملية
ّ
الن��ص ،وما
تقومي وحتدي��د معالم ومس��تويات
يكتنزه من أبعاد داللية واالحتكام على وفق ما
حددته ُن ُظ��م املذاهب النقدية  ،نحن مع النقد
ال��ذي يس��لط الض��وء احلقيقي عل��ى إلبداع،
ولي��س مع مبدأ حتييز النقد وبحس��ب امليوالت
وروابط العالقات الش��خصية التي ظهرت في
اآلونة مذ فترة التس��عينيات وحلد اآلن ،ألن هذا
األم��ر ولّد فوضى ( نقد اجملامالت ) الذي يعتمده
بع��ض األدب��اء م��ن أجل تس��ليط الض��وء عن
منجزهم وحسب مس��لكيات معروفة ،لنجد
أنفس��نا – لألس��ف – قرا ًء للـ ( النقد املُبس��تر
)  ،إذ س��يبتعد بطبيعة األمر كثيراً عما نطمح
إليه ،وبسبب غياب النقاد احلقيقيني أو قلتهم
 ،أدى ال��ى بروز ما يس��مى بـ��ـ ( الناقد الطارئ )
الذي يحاول أن يعطي لنفس��ه ش��رعية النقد
بكام��ل مدلوالت��ه دون االرت��كاز عل��ى مبادئ��ه
االصولي��ة ومعرف��ة مذاهبه ،وأعن��ي به القارئ
الذي خوّل نفس��ه التعبير ولو بكلمات وجمل
بس��يطة عما يجول في خاطره جتاه مجموعة
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ظاه��رة كتاب��ة األدباء ع��ن نتاج��ات بعضهم
ليست باجلديدة أبداً  ،سواء في األدب العاملي او
العربي ،وحتكمها مب��ررات كثيرة ومعقدة  ،فلو
حتدثنا عن نتاجنا العراقي منذ التسعينات كما
أشرت صديقي ،سنرى ان هذه الظاهرة نشطت
بني املبدعني العراقي�ين البعيدين عن توجهات
الس��لطة انذاك  ،حيث حرصت وسائل االعالم
املكتوب واملرئي على اس��تثمار جت��ارب بعينها
وتس��ليط الضوء عليها  ،ولهذا نشطت جتارب
كتابي��ة نقدية (واس��تقرائية إن ص��ح التعبير
) إلماط��ة اللث��ام ع��ن التج��ارب اإلبداعية في
اجلهة الثانية  ،كما اننا ال نغفل التواش��ج بني
التج��ارب املتقاربة زمنياً وابداعي��اً والتي عززت
ه��ذه الظاهرة التي أقف معه��ا بالكامل نقدياً
اذا ما حتصلت على شرط اإلنصاف في اإلشارة
والرؤي��ا ،مع التأكيد على ان فترة التس��عينات
حفل��ت بالكثير من االس��ماء النقدية الكبيرة
والتي اعتقد انها تقاعس��ت في بلورة خارطة
اإلبداع العراقي ألسباب كثيرة لسنا في محل
التعرض لها .
ام��ا اذا كان هنالك من تلميح الى (( األخوانيات
)) فه��ي الظاه��رة ممجوجة غالب��اً ولن تصمد
أم��ام منخ��ل الزم��ن او النقد الرص�ين  .كذلك
علي أن أؤش��ر وبكثي��ر من االحت��رام  ،أن النقد
َّ
العراقي فش��ل غالباً في تتبع املدونة اإلبداعية
العراقية وهذا األمر ال يتحمله النقاد وحدهم ،
بل تتحمله املؤسس��ة الثقافية وكذلك علينا
ان ال نغفل ان مجتمعن��ا العراقي لم يتحصل
عل��ى هدنة في وطنه منذ أربعة عقود على أقل
تقدير .

أث��ارت جائزة نوبل ف��ي األدب التي كان��ت من نصيب
املؤلف النمساوي نقاشات شرسة حول العالقة بني
الفن واألخالق والسياسة.
" حقاً ذلك؟ " هذا ما اراد معرفته بيتر هاندكة عندما
تلق��ى اتصاالً م��ن األكادميية الس��ويدية  ،تخبره انه
ف��از بجائ��زة نوبل ل�لأدب  ،ثم ذهب بعده��ا في نزهة
قليلة  ،كان
س��اعات
ف��ي الغابة  ،وعندما ع��اد بعد
ٍ
ٍ
الصحفي��ون يتجمع��ون بالفع��ل خ��ارج منزل ِه في
شافيل بالقرب من باريس.
متام��اً كما هو املعتزل األزلي ب��وب ديالن كان حصول
جائزة نوبل لعام  2019بالنس��بة لصاحب األس��لوب
احلر ،هاندكة ،مفاجأة طال انتظارها  ،وهذا ما توقعه
مركز التوقع��ات البريطان��ي عندما رش��حه باملركز
احلادي عش��ر قبل اس��بوع واحد م��ن اإلعالن .عندها
غمرت فرحة عارمة عموم النمس��ا في العاش��ر من

اكتوبر من عام .2019
" عظي��م ! " ه��ذا م��ا نطقت ب��ه الفري��دا جلينيك ،
الفائ��زة باجلائزة عام  2004في اول ردة فعل لها .حيث
صرح��ت " كان م��ن املفترض أن يحص��ل على اجلائزة
قبل��ي " .توال��ت التهاني نزوالً م��ن الرئيس عدا عضو
حزب احلرية النمس��اوي نوبرت هوفر الذي إعترف بأنه
لم يقرأ قط شيء من كتب هاندكة  ،وكذلك املشهد
الثقافي احمللي واألدبي واملس��رحي الذي لم يبخل في
اعالن فرحته .عبر مايكل كوملاير عن س��عادته بقوله
" انا سعيد للغاية  ،بأعظم شاعر ناطق للغتنا يفوز
باجلائزة " أما على الصعيد الدولي فقد انظم كالً من
فيم فيندر اخملرج السينمائي االملاني و اخملرج الصربي
امي��ر كوستريس��تا واملؤلف النرويج��ي صاحب اكثر
الكتب مبيع��ا ً ،كارل أوفة كناوس��غارد الذي قال عن
هاندكة انه يستحق اجلائزة .
على صعيد صربيا
بالتأكي��د لم ينتظ��ر النقد طويالً والذي كان قاس��ياً
 ،لي��س فيم��ا يتعلق بج��ودة كتب هاندك��ة بل فيما
يتعل��ق بتصريحات��ه السياس��ية جت��اه احل��روب في
يوغسالفيا في تسعينات القرن املنصرم .ألن هاندكة
كان واض��ح االنحياز الى صربي��ا على الصعيد األدبي
وفي كتابه (رحلة ش��توية الى انهر الدانوب وس��وفا
وم��وراوا ودرينا) الصادر في عام  1999والذي نش��ر في
صحيفة زي��ود دويج بعنوان رم��زي (العدالة لصربيا).
ومنذ ذلك احل�ين أ ُ ِتهمَ هاندك��ة بالتهوين من جرائم
احلرب التي ارتكبها اجليش وامليليشيات الصربية عن
طريق اس��تخدامه امياءات شعرية في اخفاء احلقائق
القاسية.
فه��و ذل��ك الكات��ب ال��ذي تعاط��ف علناً م��ع نظام
س��لوبودان ميلوس��يفيتش وقام بتب��ادل الكتب مع
رودوفان كارادزيش ،الذي اصب��ح مطلوباً وأُدين بعدها
كمج��رم حرب  ،وال��ذي لم يتراجع ع��ن موقفه املؤيد
للص��رب ،فهل يس��تحق احلص��ول على ارق��ى جوائز
األدب ومنها جائزة نوب��ل؟ وجاء رد الفعل في تصريح
كريستوف شرودر في صحيفة دي تسايت ()Die Zeit
" يبدو أن باألمكان أن يكون أمراً إنتهازياً أو تس��امحيا
في البكاء على قبر دكتاتوراً ومشترك بإبادة جماعية
وكأنه يحكي نكتة جنسية سيئة" .
عب��رت وس��ائل اإلع�لام والكت��اب والسياس��يون
واملنظم��ات غي��ر احلكومي��ة ف��ي دول غ��رب البلقان

(باس��تثناء صربيا) عن فزعها وصدمتها وس��خطها
من ذل��ك وأحتجت ع��دة جمعيات خاص��ة بضحايا
احل��رب الس��ابقني واس��رى احل��رب وكذل��ك جمعية
الش��عوب امله��ددة وق��د اعلنت جمعي��ة امهات من
صربي��ا وقتها عن تنظيم تظاهرة في س��توكهولم.
وصرح وزير خارجية كوسوفو ،بتريت سليمي ،ساخرًا
عم��ا إذا كانت هيأة محلفي جائ��زة نوبل رأت خطاب
هاندكة في جنازة س��لوبودان ميلوسيفيتش كجزء
م��ن أعماله األدبي��ة .وانتقد الفيلس��وف س�لافوي
تش��يك قائ�لاً " يحصل م��ن دافع عن جرائ��م احلرب
على جائزة نوبل في السويد وباملقابل جتري محاكمة
بطلنا احلقيقي في عصرنا احلالي يوليان اس��اجن (وقد
أوقف مكتب املدعي العام الس��ويدي منذ ذلك احلني
حتقيقاته ضد املؤسس لـ "ويكيليكس")" .
طالبت بعض األصوات بس��حب اجلائزة من هاندكة.
وم��ع ذل��ك  ،اس��تبعدت األكادميي��ة الس��ويدية ذلك
بوضوح وأش��ارت إلى تصريح هاندكة في العام 2006
الذي وصف فيه مذبحة سربرينيتشا التي قامت بها
قوات من جمهورية صرب البوس��نة الصربية  -بأنها
"أس��وأ جرمية ضد اإلنس��انية ف��ي أوروب��ا بعد احلرب
العاملي��ة الثاني��ة ".وعلى النقيض من ذل��ك  ،قيل أن
هاندكه حت��دث في  2011عن "فع��ل انتقامي" صربي
في سريبرينيتش��ا  ،ك��ردة فعل عل��ى أعمال العنف
الت��ي أرتكبه��ا مس��لمو البوس��نة .ومع ذل��ك ينكر
هاندكة أنه س��مح باملقابلة  ،قائالً إنه قال ذلك ً
حقاً
جمللة كتسربريفة ( )Ketzerbriefeاملريبة وقتها.
أما دار نش��ر شوركامبف  ،التي نشرت كتب هاندكة،
فقد انتقدت هاندكة من خالل نشر ملف لتصريحاته
ح��ول احل��رب اليوغس�لافية .بحلول ش��هر ش��باط
كانت ه��ذه التصريحات متأخرة ج��داً عندما صدرت
باللغة اإلنكليزية  ،ألنها موجهة الى العالم الناطق
باإلنكليزي��ة  ،حيث كان القس��م األمريكي جلمعية
الكت��اب واملؤلفني عاج��زاً عن التحدث ح��ول إختيار
كاتب استخدم صوته لطمر احلقائق التأريخية وكان
عوناً ملرتكبي اإلبادة اجلماعية.
الكاتب البوسني األمريكي اليكسندر هيمون وصف
هاندكة عل��ى تويتر في صحيفة نيوي��ورك تاميز بأنه
ب��وب ديالن ال��ذي انكر اإلبادة اجلماعي��ة  ،ومهما كان
معن��ى ذلك لم تص��در اي ردة فعل من بوب ديالن على
هذه املقارنة.

النقد في الواليات المتحدة
ترى صحيفة واشنطن بوست أن بيتر هاندكة وبسبب
دعمه مليلوس��يفيتش فق��د مصداقيته وكذلك لدعم
س��ليمان رش��دي لهاندكة ع��ام  ، 1999تيمن��ا منه أن
يحص��ل هو على جائزة نوبل ويأت��ي بعده بيتر هاندكة
كجائ��زة مزدوجة .وبعد اربعة ايام من إعالن جوائز نوبل
حصل ساس��ا ستاناس��يش  ،املولود في فيس��اغراد،
عل��ى جائ��زة الكت��اب األملان��ي وال��ذي كان محظوظاً
لهروب��ه من ما ل��م يصفه هاندكة ف��ي نصوصه .هرب
من امليليش��يات التي لم يرغب هاندكة ان يش��ير الى
��ج َن قادتها بتهم��ة ارتكاب جرائم
جرائمه��ا والتي ُس ِ
ضد اإلنسانية.
وبن��اءاً عل��ى ذلك اثي��ر اجلدل ح��ول املواق��ف التي مع
والت��ي ضد  ،فيما إذا كان حص��ول هاندكة على اجلائزة
عب��ارة عن ضرب��ة حظ أو اس��تحقاقاً وه��ذا مايعطي
للكتابة باللغة األملانية مي��زة .فالقليل من لم يتكلم
حول ه��ذا املوضوع .فبضعة اي��ام كان احلديث يدورعن
هاندك��ة واصوله فيما اذا كان منس��اوياً حقاً ام ال .فقد
ظه��رت ص��ورة ج��واز يوغس�لافي لبيت��ر هاندكة في
ارشيف املكتبة الوطنية النمساوية وكان ذلك حتديداً
ع��ام  ،1999وه��ذا توضيح انه لم يكتس��ب اجلنس��ية
اليوغس�لافية( .وق��د مت اآلن توضي��ح أن��ه ل��م يصبح
مواطنا يوغس�لافيا) .فقرابة  60ش��خصاً مابني ناش ًر
و مترجم وكاتب عارضوا احلملة التي ش��نت على بيتر
هاندكة والتي تسعى الى سحب اجلنسية النمساوية
منه.
بعد (شهرين) من النقاش اليزال األمر مشتعالً ،وان كان
خافت��اً لبعض الوقت فيما يتعلق مبس��ألة التعليقات
السياس��ية التي تبناها هاندك��ة وفصلها عن األديب
الرقي��ق  ،فيجب الفصل ب�ين األدب عن األخالق واملهنة
ع��ن املتبنيات على الرغم م��ن أن روح العصر هو ذاكرة
السياس��ة واالدب والف��ن .فقلي��ل من الكت��اب الذين
ينظر لهم بأنهم قديس��يون ،وينشأ من االخالق األدب
اجليد .فالفيلسوف الفرنسي آالن فينكيلكراوت يعتبر
هاندكة انه (وحش ايديولوجي)  ،أما بالنس��بة لدينس
شيك فيعتبرأن املس��ار الصحيح في السياسة تلقى
صفعة من خالل جائزة نوبل.
في هذا املعترك من األفكار جند صعوبة في حتديد األراء
الصائب��ة .فق��د قال الكات��ب الصربي مارك��و دينيتش

والذي يعيش في النمسا " ال ميكن انكار اتقان هاندكة
للكتابة االدبية وان حاول التقرب من القوميني الصرب.
فيج��ب علي��ه التعايش مع م��ا قدم من ه��راء .ولم ينأ
بنفس��ه عنه  .فجائزة نوبل هي جائزة سياسية ايضاً
ً
ناحية آخرى ال وجود لكاتب أخر معاصر لديه ما
 .وم��ن
ل��دى هاندكة من اعمال ش��عرية .ل��ذا فعلينا جميعا
ان نتعاي��ش م��ع هكذا تناقض .وال يه��م ان كنا معه او
ضده" .
الجماليات قبل السياسة
ص��رح هاندكة لصحيفة دي تس��ايت ( )Die Zeitوخالل
مقابلة صحفية اواسط ش��هر تشرين األول من العام
املاضي بقوله " ال ميكن لي اس��تنكار كلمة واحدة من
ما كتبته عن يوغس�لافيا ،وال كلم��ة  ،فهذا هو األدب.
" ال غراب��ة بتف��وق اجلمالي��ة على السياس��ة  ،لذا فإن
املدافعني عن هاندكة ال يتعبون من الدفع بقراءة كتبه.
لك��ن النق��اد يجدون كتب��ه ثيمة نقد كم��ا في (رحلة
الش��تاء) و(امللحق الصيفي) و (ليلة مورافيا) و (الرحيل
متخفي��اً ومقط��ع م��ن فيلم حرب��ي) .فكان��ت احدى
شخوصه  ،التي سماه هاندكة احلارس "املذنب البريء"
 ،ميثل شخصية نوفيسالف داجيج  ،الذي حُ كم عليه
بالس��جن  14مرة بتهمة القت��ل  ،وكان الرجل املفضل
لهاندكة ً
(وفقا للمؤلفة واملترجمة أليدا برمير في اجمللة
الثقافية االليكترونية "غواص اللؤلؤ").
واألن اصبح��ت في الغال��ب قرارات جائ��زة نوبل لألدب،
التي طالب هاندكة بإلغائها عام  ، 2014مثيرة للجدل
وألن فيلب روث لم يحصل عليها قط .فقد اس��تقالت
خبي��رة في األدب من منصبها في جلن��ة نوبل في اوائل
ش��هر كان��ون األول بس��بب هاندك��ة  ،وكان حص��ول
الكاتب��ة البولوني��ة عل��ى جائزة في ع��ام  2018لم يثر
اح��داً  ،اال قل��ة م��ن غي��ر البولونيني .وقد يك��ون متثيل
ً
خطورة
هاندكة لألدب امللتزم ف��ي اوربا مبثابة قراراً اقل
 ،فيم��ا إذا تعلق األمر بالصفات اجلمالية التي يحملها
ادب��ه .وهذا االمر س��وف تطول نقاش��اته السياس��ية
حسب رأي هاندكة الذي يقول "الظالل لن تدوم" .
المصدر
Wiener Zeitung
Peter Handke im langen Schatten des Krieges
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/
literatur/2041248-Peter-Handke-im-langenSchatten-des-Krieges.html?em_cnt_page=3
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قصة قصيــــرة
هيثم الطيب
قال آرام لزمالئه انه يحاول ان يطبق بشكل صحيح
معتقدات��ه ،ويعتقد ان��ه قريب مبا يكف��ي من النهر
حتى انه كان يس��مع م��ا يقول وقد اتف��ق الصابئة
عل��ى ان ما يقوله آرام ال ميكن االس��تهانة به خاصة
في هذه االيام.
كان ينقل الن��اس بزورقه بني ضفت��ي النهر ويعاونه
صدي��ق الطفولة جبار الطويل قال يوما ما لصاحبه
وقد كان اجلو حارا وس��اخنا وتفوح منه رائحة الزفر
(اهلل موجود حتى لو نشف املاي) لكن جبار الطويل
ظل صامتا الن احلياة بالنسبة اليه خطأ كبير  ،فقد
الزمت فكرة البحث ع��ن احلرية تفكير هذا الطويل
الصامت على الدوام.
فد يوم نروح لبغداد  ،نشرد بطرك ارواحنا  ..كلمات
مثل ه��ذه تع��د ضربا م��ن اجلن��ون الذي يس��تهوي
الطوي��ل فيق��ول لصاحبه ش��وكت فيجيبه؛ اخاف
بس النتيه فيقول الطويل واهلل لو اندل جان ماظليت
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ارواح مصبوغة بالحناء
ياخويه.
احساس��ه العمي��ق باحلياة ال يهدمه ش��يء فهو ال
يستس��لم لفكرة البقاء في هذه االرض  ،هذه احلياة
التي يكرهها بعمق  ،انه يش��به احساس فطيم بت
عبداحلس�ين التي اقدمت عل��ى االنتح��ار بعد وفاة
محيسن اجلاراهلل زوجها الذي اصيب بجرح غائر في
خاصرته اثناء ش��جاره مع فتى من قبيلة اخرى على
قضية تافهة تعكس الواقع املأزوم الذي يعيشونه.
حال��ة االخف��اق يعكس��ها ايض��ا اله��روب املتكرر
للعوائ��ل باجتاه بغ��داد فالش��يء ميكنه انق��اذ هذه
االرواح من املآس��ي التي اصبحت مث��ل حلظات هذا
الزمن بتكرارها  ،ازمنة مريعة تكرر نفسها في مآس
مخيفة.
ورغ��م هذا فلق��د حصل ف��ي الصب��اح الباك��ر انه
صعدت الى الزورق امرأة ثم قالت جلبار الطويل اطلع
 ،قال انه لم يكن منتبها والنعاس يغلبه حني سمع
صوته��ا واقس��م انه كان يظن انه��ا جنية حني رفع
راس��ه اليها وهاله ان يرى هذه املرأة  ،قال في البداية

تالشى كل شيء في اجلوار وبقت هي فقط  ،انتصب
جسدها في الزورق وحترك دون ان يحركه جبار وابتعد
ع��ن ضفة النهر ،ق��ال جبار ماذا اس��تطيع ان افعل
وقد شلت يداي والزورق يسير وسط ضباب الغبشة
؟ متادى جبار فقال نس��يت حتى الكالم الن ش��فتي
حترك��ت دون ان يخرج صوتي منه��ا لكن االخرين لم
يصدقوه فقد اعتبروا هذه االشياء غير مقنعة.
اقس��م بقبر س��يد محمد وس��يد منيهل ان الزورق
حت��ول الى س��فينة كبيرة مزينة بالذه��ب وقال لهم
باحلظ والبخت صارت ش��كبرها وظلت كاعدة تباوع
وعينها بعيني وكل عني هالكبر جنها عني هايش��ة
وفي احلقيقة انه كان صادقا في كل ما ادعاه.
اعتق��د آرام ان العيش بجان��ب النهر يجعله رجال ذا
كبرياء فهو ال يطمع س��وى برؤية الش��مس تش��رق
عل��ى وجهه ،ألنها سترس��م له مس��تقبال يجعله
متفائال وسعيدا واقرب الى الزواج من قريبته سيمة
فق��د كان يخطط للزواج منه��ا وكان ابناء الطائفة
يعرف��ون عذرية النظ��رات التي يتبادالنه��ا  ،قال آرام
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وص�����اي�����ا ل��ل��ط��ري��ق

ساطع راجي
س��تذهب الى بحر سني ،ستش��تري كلبا من الرعاة في
الطريق ،ل��ن يكون كبيرا ،لكن ليس مج��رد جرو صغير،
سيعتاد على حياتك ،من الضروري أن يكون عندك كلب
ف��ي هذا الوقت ،يس��ير أمامك مبس��افة قصيرة ليخلي
الطريق ويخيف من يريد ايذاءك ،ويخيف حتى من اليريد
اي��ذاءك ،كلب يوفر اخلوف الض��روري منك ،مينحك هيبة
اخمليف في الطريق الوعر والطويل الى بحر سني ،بالطبع
لن يس��ير دائم��ا أمامك ،من وقت آلخر س��يكون خلفك
مبس��افة قصي��رة أيضا ،لن يخيف فقط بل س��يجعلك
تبدو ثريا وتس��عد كل م��ن حولك ،قفزات��ه خلفك..هزة
ذيل��ه س��تكون دلي�لا على س��عادته برعايت��ك وملكك
له ،س��يكون الكلب أول أتباعك الى بحر س�ين ،االتباع
ضروريون حتى لو مت ش��راؤهم ولي��س اقناعهم املهم ان
يظه��روا كمقتنع�ين ب��ك ال كمنتفعني ضعف��اء فقط
لذلك اترك احلرية للكلب في االبتعاد عنك بعض الوقت
ملس��افة ما لك��ن بعد ان تتأكد من انه س��يعود إليك ،ال
تص��دق بحكاية وف��اء الكلب بس��هولة ،الوفاء صفقة
معق��دة بني طرفني ،عقد غير مكت��وب وبال مالمح ،عقد
ينم��و كلمة كلمة  ،دون ش��عور من الطرف�ين وهو قابل
لالنهيار ف��ي أي حلظة ،ألن احتم��االت احلياة ال محدودة،
املوض��وع ال يتعلق بإمتحان أو اختبار بل بقائمة البدائل
املطروح��ة للطرفني ولذل��ك ال تختبر كلب��ك وال متنحه
فرص��ة ان يختب��رك فم��اذا لو فش��ل االختب��ار وانت بال
بدي��ل؟! هل س��تتخلى عنه؟! ستخس��ر ،وتذك��ر دائما
إنك تأخذ هذا الكلب كل هذه املس��افة الى بحر سني ال
أكثر ،أنت تري��د الوصول الى البحر فقط ولن تذهب بعد
ذلك الى أي مكان ،بل ليس��ت لديك خطة ملا س��تفعله
بعد الوصول هناك ،لن تكون هناك أش��ياء كثيرة ممتعة
لتفعلها لذلك عليك االستمتاع في الطريق ،أجعل من

جلبار ياخويه من اس��مع صوتها رجلية تبيد وحيلي
يروح.
فوق اليابسة كانت هناك ارواح معذبة واخرى تائهة
واخ��رى تنبثق من االرض وتلم��ع في الظالم واملدهش
انها تسير في هذه الرحلة التي تسمى احلياة سوية
وعلى جانبي طريق هذه الرحلة هناك محطات تقف
فيها بع��ض االرواح املس��افرة  ،دائما توج��د بدايات
وحتما نهاية على ضوئها تنطلق كل احلكايات.
تذكر جبار الطويل ان امه تصبغ شعرها باحلناء رغم
انه اش��قر الن ابيه يس��تمتع برؤية شعرها الطويل
اخملض��ب باحلناء ،ولذا كان ميش��ي وراءه��ا في البيت
ويخاطبها لكي تلتفت اليه بوجهها املدور الصغير،
اكلج بعد التضفرينه  ،وتس��تمر مبش��يها واثقة من
نفس��ها ومن حب اب��و جبار لها موتن��ي اريد اكصه
فيقول لها ولج انتي حالجت بشعرج.
مكشوف الراس
ارفع يدي بكسرة اخلبز
انا االعمى الذي رأى املرأة

الطري��ق متعتك ،تفرج على جوان��ب الطريق ،ميكنك ان
تنش��غل بأي ش��يء جتده ،إفتعل التعب م��ن وقت آلخر
واس��تمتع بإدعاء االستراحة ،تظاهر بإنك حصلت على
الراح��ة من وقت آلخر ،يج��ب عليك ذلك ،كلما تظاهرت
بالتع��ب ثم تظاه��رت بالراحة س��تكون مقنعا لتابعك
حت��ى ل��و كان مجرد كلب ستش��تريه م��ن الرعاة على
طريق بحر سني وفكر دائما إن صفقة وفاء الكلب للرعاة
ق��د تكون أفضل م��ن صفقة الوفاء معك ألي س��بب ،أو
ان الكلب سيش��عر في حلظة مل��ل باحلنني الى ماضيه
حتى لو عرفت بإنه ماض س��يء عاش الكلب فيه جائعا
بائسا مضروبا ،من هذا الذي يعرف كيف تفكر الكالب؟!
في كل االحوال ال تصدق حكاي��ة الوفاء املطلق للكلب
كما التصدق حكاية "جوّع كلبك يتبعك" الكلب اجلائع
س��يأكلك ،وأن��ت أيضا في حلظ��ة ما قد ت��أكل الكلب
لكن حاول اس��تبعاد ذلك ليس إلن طعم الكلب س��يئا
وال ألن ش��كله كري��ه ،ال وال عطفا على املس��كني لكن
البق��اء بدون كل��ب أمر س��يء ،إنتبه الى ع��دم التفكير
بالكل��ب بإعتباره رفيق س��فر ،هو كل��ب يتبعك ال غير،
أنت أش��تريته مبالك ،قد تس��قط بعض احلواجز بينكما
خ�لال الطري��ق الطويلة واململ��ة ،هذا أم��ر ال ارادي لكن
م��ن وقت آلخر ذك��ره بالفارق بينكما ،ليس من الس��هل
علي��ه االقتن��اع او االكتف��اء بوض��ع الكل��ب لكنك اذا
صنعت حكاية جيدة ،مش��وقة ومقنعة ،عن بحر سني
وضرورة الرحل��ة إليه ومعرفتك النادرة ب��ه وانك الوحيد
الذي يعرف الطريق ،فس��يراجع الكلب نفس��ه ويفضل
البق��اء تابعا ال يتحمل مش��قة التفكي��ر ،من االفضل
حسم املوضوع بشراء كلب رخيص وبال مميزات ،ال تهتم
بش��كله ما دامت مالمح الكلب موج��ودة فهذا يكفي
عليك انت ترميم بقية صورته لتصير مناسبة ملا تطمح
إليه ،لنفسك ال لكلبك الذي ستدفعه لالنشغال دائما
بالطريق ال متنحه فرصة التفرغ لك ومعرفتك ،إش��غله
دائما ،ليس عندي املزيد ألقوله لك ،أنا لن أذهب معك في
الرحلة طبعا ،لن تكون ممتعة لي ،ميكنني تصور الطريق
من هنا لذلك سأدفعك للملل ،مهمة شراء كلب صغير
ال حتتاج الى مس��اعدتي ،لكن نصيحة أخيرة ،ال تسمح
للكل��ب أن يع��رف معنى البحر وال تقل له إن بحر س�ين
مجرد منخفض رملي ال مياه فيه.
ط��وى الورقة غاضب��ا ،كان يأمل ان مينح��ه الرجل امليت
بعض امل��ال جزاء اخلدم��ة املتعبة خالل ايام��ه االخيرة،
لكن��ه بدال من ذلك لعب معه دور الرجل احلكيم ومنحه
كومة وصايا غامضة ،عجن الرس��الة في باطن كفه ثم
ألق��ى بها في مجرى مفت��وح للمياه القذرة حيث يلعب
كلب صغير.

حني عبرت وحيدة
وقد لفت جسدها املثير بالعباءة
ونظرت الى قبر في منتصف النهر
قال��ت بعد صمت طويل انها س��تمر على قبر االبله
اجملنون الفقير الذي كلم��ا احزنه امر جرى الى النهر
ووق��ف هناك في منتصف��ه يبكي دون ان يدهش هذا
االمر احدا فنحن ننظر الى افعال اجملانني بال دهشة.
اجملن��ون االبله الفقير لم يكن كذل��ك حينما مر وقد
كس��ى جس��ده بريش الطي��ور املهاج��رة حامال في
يده غصن ش��جرة معمرة ومقدس��ة وتبعه الذباب ،
كل الذب��اب ال��ذي كان في االرجاء وب��ان عليه انه قد
اصبح في الثمانني من العمر وسلم على كل الناس
والبيوت مما اثار الدهش��ة وسار الى حيث يقف دائما
في منتصف النهر ثم اختفى في املاء.
ف��ي ذلك اليوم احلزي��ن تذكر آرام ان الن��اس ميرون من
ضف��ة الى اخرى وهم يتحدثون عن احداث واس��ماء
يجهلونها وان قبر جبار الطويل على ضفة الش��ط
ظل مضيئا على الدوام دون ان يثير هذا دهشة احد .

نبيل جميل
غربة
بكت��ه اآللهة! عندما غادر الى
مث��واه األخي��ر ،بحثاً ع��ن حلظة
خال��دة ،كان يظنه��ا ب�ين نوافذ
الس��ماء .وفيم��ا كان��ت روح��ه
تس��كب ّ
ج��ل اميانه��ا ف��ي بحر
اجلن��ون املنتظر ،أمر جس��ده بأن
ال يقت��رب م��ن حافة ما يس��مى
بجدار اإلميان التليد! ثم راح يغيّر
مس��اره جتاه أروقة الال أدريني ،ومبا
انه لم يتفاجأ ،فقد ش��اهد عدداً
من وجوه يألفها ،ولم ترتسم في
داخله ايّة ابتس��امة ،أو ش��هقة
اندهاش وفرح ،ب��ل العكس ازداد
جته��م وجه��ه ،وراح��ت نبضات
قلبه تضط��رب ،انها احلياة ثانية
ي��ا للتعاس��ة! ق��ال ف��ي داخله،
وعادت ب��ه ادراج رياحه من حيث
كان ي��دور ف��ي فل��ك ف�لاة ،أخذ
يرتع��د وه��و يبحث عن س��احل
س��نوات مضبب��ة ،وب�ين مف��ازة
وأخ��رى ،ظ��ل الفت��ى اجلنوب��ي
يقت��ات على س��راب خيالهّ ،
عله
يج��د ما كان ين��وي البحث عنه،
بني س��جالت أفقه املغبر بظالل
تنبؤاته..
ل��م يجد نفعاً مع م��ا كان يربو
الي��ه ،عندما كان صبي��اً ،ثم في
س��نيّه احملترقة ،ابّ��ان احلروب وما
بعدها بس��نوات من تغيير نظام
احلكم في بلده.
من يجرؤ
وعندما انتهت مراسم الفرح،
رح��ل جمي��ع الضي��وف .ارتقي��ا
املصع��د الكهربائ��ي ال��ى الدور
الثالث في فندق الشيراتون قالت
ل��ه ( :حبيب��ي انه يوم الس��عد،
يوم البهجة والس��رور ،احلمد هلل
واخيراً اكملت نصف ديني) ،كان
ه��و ينظر في عينيها ويبتس��م،
قبّلها بني عينيها وبصوت خافت
ق��ال له��ا ( :اغمرين��ي بعطفك
واجعل��ي ليلتن��ا عط��رة مباركة
بأدعية ذوينا).

س��اعة اجل��دار تش��ير ال��ى
احلادية عش��رة واجلو دافئ داخل
الغرف��ة ،وق��ف ام��ام الناف��ذة
ّ
املطل��ة عل��ى الكورني��ش ،ازاح
الس��تارة وراح يرن��و ( :ش��ط
الع��رب ه��ادئ بانس��ياب مائ��ه
ف��ي ضوء القم��ر ،عدد م��ن املارة
يتمش��ون ،عمّ ��ال كازين��و البدر
منش��غلون بالتنظي��ف ،الوجود
مل��رور س��يارات ،مصابيح مدخل
ّ
مشعة وحديقته مزدانة
الفندق
بالناف��ورات واألش��جار) ،تراج��ع
خطوة للخلف اس��دل الستارة،
تأك��د م��ن اقف��ال ب��اب الغرفة،
أرخى ربط��ة العنق ،بلع ريقه ،دار
حول نفس��ه ،اجته نح��و احلمّ ام
وكان��ت تس��تحم ،ط��رق الباب،
انقط��ع م��اء الدش ،ن��ادت ( :ها..
حبيب��ي ..مس��تعجل) اجابها :
(خذي راحتك باالستحمام) ،فتح
الثالجة أرتشف القليل من املاء،
أراد ان يش��غل نفسه بأي شيء،
جل��س عل��ى الكرس��ي الوثي��ر،
اشعل س��يجارة وراح ّ
يصفر حلناً
جنائزياً ،قال في داخله ( :هي اآلن
تس��تحم ،تتعطر ،تضع زينتها،
تس��تعد ب��كل انوثته��ا وأن��ا،)..
م�� ّد يده اليمنى ب�ين فخذيه وبدأ
يتحس��س ،قال بص��وت مرجتف
( :لع��ن اهلل احلروب) ،ف��ي الزاوية
رُصف��ت منض��دة فوقه��ا آل��ة
تسجيل تبث موس��يقى هادئة،
وال��ى جانبه��ا وضع��ت مبخ��رة
صغي��رة ،نظ��ر الى الس��اعة ثم
الى الس��رير ،تخيّل زوجته بثوب
نوم شفيف ،تفتح يديها ،تنتظر
ف��ارس األح�لام ،بدأت انفاس��ه
تتزايد وقلبه ت��زداد ضرباته ،فتح
س��حّ اب س��رواله ،م�� ّد ي��ده ثم
اخرجه��ا بس��رعة ،خط��ى جتاه
النافذة ازاح الستارة فتح احدى
درفتيها ،خرج الى الش��رفة نظر
ال��ى حديق��ة الفن��دق والبواب��ة
الكبيرة املوصدة ،ثم الى الشارع
وكان خالي��اً ،التف��ت ال��ى داخل

الغرف��ة ثم الى الش��ارع ،ش��عر
ببلعوم��ه يجف وقلب��ه ينفجر،
اح��س
س��حب نفس��اً عميق��ا
َّ
به ل��م يدخل رئتيه ،رفع س��اقه
اليمن��ى أغم��ض عيني��ه ورم��ى
نفسه.
وادي السالم
ل��م يس��مح لن��ا الصم��ت
بالن��زول! وكان��ت األف��واه فاغرة،
م��ن خل��ف الزج��اج ،تس��تدير
مع عي��ون عطش��ى ال��ى النوم،
الغب��ار يعل��و هام��ات القب��ور،
تتالعب به ريح هوجاء ،والسائق
بثبات وقفته ق��ال ( :انها احملطة
األخي��رة) ثم نزل ،لك��ن الصمت
ّ
ش��ل ابداننا ،فصرنا شبه
القادم
مطوّقني بهالة ممغنطة الصقتنا
باملقاع��د .أبصارنا غادرت ،خطت
م��ع الس��ائق وهو يت��وارى خلف
قب��ر ،بي��ده ابري��ق م��اء( .اذاً ه��ل
ننزل؟) تكرر الس��ؤال في اذهاننا،
ونح��ن ننظ��ر لبعضن��ا البعض،
بالتفات��ات حذرة ،حي��رى ،تركت
عليها س��اعات السفر ،مسحة

من هموم وشجن ،الشمس للتو
باش��رت االس��تيقاظ ،وفرش��ت
عل��ى امل��دى أش��عتها ،فبان��ت
هي��اكل القبور ،مغب��رة ،ته ّدمت
بع��ض جوانبها ،فيم��ا تداخلت
دروبه��ا مث��ل اف��اع ملتوي��ة في
متاهات.
(ه��ل ن��ام الس��ائق؟) ،وكأن
حديث��اً دار بيننا ،واخترق األذهان،
ت��ارة برف��ع احلواج��ب ،وأخ��رى
به�� ّز ال��رؤوس أو تعوج ش��فاهنا
لألس��فل ،وتظ��ل عالم��ات
االس��تفهام لغ��ة بينن��ا ،تبحث
عن حل ،أب��داً ،ماك ّن��ا هكذا من
قبل ،وإلاّ فما نحن س��وى أشباح
!! وأتس��اءل  ( :أل��م يك��ن مبقدور
أحدنا ان يتبع أثر السائق؟)؛ ّ
ينط
كأرنب وال يحدث ضوضاءّ ،
بخفة
يتلمّ ��س درب��ه ،ينزل��ق دون صوت
لوق��ع خط��اه ،ويبح��ث بأعيننا
عن��ه ،أعيننا الت��ي التصقت به،
وما زالت مشدوهة ،تتساءل  :أين
ولّى السائق؟.
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شعر  :طالل ّ
الغوار
ُ
ارقب أحالمي
ُ
تأخذ شكل املوجات
ومتضي بالنهر بعيداً

a l - t h a q a f i

ُ
ارقب أحالمي حتى طرف الروح
وأنا اتبعها حتى طرف الروح
أتبينّ ما يظهر منها
من خلل الشوق
ُ
الغيب
ومنها ما يطويها
كم لو ُ
ّحت لها
ُ
وصدحت بناياتي إليها
ْ
اكترثت
فما
ْ
التفت نحوي
أو
ُ
كنت
لكني
ّ
أتشكل فيها صوتاً وأغاني
ّ
أتشكل فيها وجداً
وحنينا ومعاني
إذ ّذاك

ت ّت ُ
سع الكلمات بأحالمي
ي ّت ُ
سع املعنى
فأراني طفالً
يأسر ُه جنمٌ
نسب مع هذا الليل
ليس له
ٌ
ُ
الطرقات
فتأخذه
معنى آخر
وهو يالحق
ً
خلف األشجار
*
ها هي أحالمي
فلها لعبتها
ومسرّتها
ولها ما يؤنسها

ْ َ ْ ْ ُ َ ِّ ٌ
زهايمر مبكر

من أثواب تتزيّن فيها
إذ تتناث ُر حولي
ُ
تنتهك األشيا ْء
ُ
تنتهك املعنى
واألسما ْء
كنسيم
حيناً تغويني
ٍ
ُ
ْ
الشرفات
يوقظ عط َر
أو ت ّزاحمُ حينا
ْ
ُّ
الطرقات
فأضل سبيلي في
األحال ُم األحالم
ال وعد لها
ال صدق لها
يجر فيها من نسغ الروح
إذ لم ِ

وتغدو هي حلم الكلمات
*
ما لذي
ُ
ُ
حلم
كنت من دون
يحدث لو
سوف
ٍ
تُرى
ُ
ستنبت عند النوافذ لي
هل
ٌ
زهرة لالماني
وهل يكس ُر الشع ُر مرآته
وتباح املعاني
هل سيهت ُز في القلب لي شج ٌر
ُّ
يخط رسائله
أو
زاجل
عن
يبحث
وهو
ٍ
في شجون األغاني

فلواله
ُ
رقصة املاء
ساترك في
هل
ِ
نبضاً لروحي
وإمياءة القلب عند النوافذ
ْ
للرياح
ترتيلية
هل أرى
وطناً
ُ
يخرج من جرحه
عاشقاً
ْ
الصباح
بثياب

اإلرت��������������������������������������ح��������������������������������������ال
( الى محمود جنداري في ملكوته)..

قاسم محمد مجيد
لاَ أَتَ َذ َّك ُر ! .....
مَتى ......؟
قاص ِ َ
نابل
آخ ُر حَ ٍ
فلة ِل ِ
ِ
فات الق ِ
َف َ
وق َم ِدي َنتي
ُ
سيت
َو ِلمَ َن
َاهي أَعراضُ
م ِ
ْ ْ
جال ؟
ِ
س ِع ْن َد الر ِّ ِ
س ِّن اليَأ ِ
هة ؟
ياس ِخصرْ اآل ِل ِ
َوَحَ جْ مُ ِق ِ
أ ِه َي  ..مُصاد ََف ٌة !
َُ ُ
َّ
اكر ِة
ذ
ال
يوب
ِ
أفتَّش ِفي جُ ِ
سحْ ريٍّ  ...أوْ هرَا َو ٍة
اء ِ
عَ ن إ ِ ِن ٍ
*********
وَماذا ب َْع ُد! ...
حَ ائ ٌر
أمَا َم املِرآ ِة ِ ...في َّ
الم
الظ
ِ
عَ ٌ
الق
قطة تَ
َّسيان
ن
ال
فتيش
ِفي ُن
ِ
ِ
ِ
ٌ
َمتروك
و
زار
عَ لى ِمد َّق ِة جَ ٍ
*******
ماذا ؟  ....ل َو يمُ ِهل ِني
حَ تَّى أ َ ْع ِر َف
مَن أ َ َنا ؟
مَتى ُو ِل ُ
دت ؟
أَ َ
ين أ َ ْ
س ُك ُن ؟
ْ
ُستج ّداً
ً
ُ
هل كنت جُ ن ِديا م َ ِ
َ
َغ َ
ب
يس ِت نْ ٍ
رس حَ ربة بُ ْند ِق َّي ِته ِفي ِك ِ
َو مُحارباً
ِ
جَ َ
لس ِب َح َذ ٍر
تحَْ
َ َ
رب
َت أقدام إِل َه احل ِ
*********
ِق َ
س ْ
يخ ُ
لع ُ
يل النسيان َ :
السودا َء
س ْت َرتَه َّ
َلكن !..
لم ...ي َ
سوَى
َبق ِلي ِ
ُ
وُجو ٍه ب ْ َ
بار
َدت تسب َُح ِفي الغ ِ
ذكرُهاَ ..قطُّ
لاَ أَتَ َّ

في حضرة اإلله ...

إنهاء الياس سيفو

A l - i t i h a d

أنك فجعت ب (ماحدث في عام الفيل)..
يكتب عذاباته في ( التأريخ السري )
وكنت
هذا ما كان في ( أعوام الظمأ ) .
عبر إرحتالك
لكن الزمن ..
مثقال باالفكار
يحرك االشياء نحو أوهامها !
وكالظالل ..
هل هو اإلنطفاء  ..؟
غائما كان النهار ؟!
أم أن كائنات ( الدغل )
لكنك كابرت حد اإلرهاص
ما زالت تنزف رائحة املاء
وفوق أرصفة زرقاء
تنضح رحيق اجلرة
عادل غضبان الناصري
عبرت ( حافة اليأس )
فيغادر (املسافر ) نشوة اململكة ..
ترحتل
مالمسا (مصاطب اآللهه )
تاركا بالعراء ..
فيلتم احللم في الرأس
لتوقظ روحك ..
تناغم األحراش وخربشة األصوات !
في استعادة زمن قد ولى
أتذكر يا محمود ..
يصحو منتفضا
الكلمات املوجودة بني قوسني هي عناوين لقصص و روايات كتبها الراحل محمود جنداري .

نصـــوص ....نصير الشيخ

((بهجــــــــــــــة))
أناقتــــــــــــــك
بكامل
ــ
ِ
ِ
حتضرين هذه املــــــــــــــرة
ٌ
ُ
تتوهج،
حــــــــــــروف
ثمة
ٌ
وشمس تتوارى خلف مشارقها،
وجنـــــــــــــو ٌم تختصمُ
زرقاء،
لسماء
ٍ
ٍ
وهديل ُ
ٌ
يكف الســـــــــــــاعة
البـــــــــــــــــالبل...
حنني
عن
ِ
ِ
(( ظِــــــــالل))
َ
خلف نافذ ٍة
ــ
مي ُر ٌ
املساءات
ليل َخ َل َف وراء ُه الكثي َر من
ِ
ظلمة،
أراك حتدقني في
ٍ
ِ
رويداً رويداً تنش ُر أستارها.
ٌ
آصطحبت الغبارَ على أغلفتها
لكتب
رفوف
ِ
ٍ
ٌ
خـــــــــــزف آصابها
وحتف من
ٍ
اخلــــــــــرس

ظمآ ٌن الى السكينة
هذا البحر ...
أيشبه البحر إنسان ...
يعلو امللح كل موجة
ويغسل بالزبد أفكاري
فيبرأ املشوار من نزوات اللقاء ..
على أكتافه
أضع بحذر خطواتي
ومعا نسير ...

ناثرا اوراقك في (اعترافات صغيرة )
هي إشتعاالت ( احلريق ) ..
امللتهبة حتت رماد األجنحة .
كم هي باردة رحلة (الشاحنة)
في الدهاليز الداكنة
حيث ارجتافات الشفاه وتأرجح اجلسد .
لكنني اآلن  ..ياجنداري ..
ألثم كلماتك احملتدمة بالعويل
فاجتاز بها ( احلافات)
ثم منكفئا اعود
تستبيح خطواتي املتعثرة شهقاتك
فيدلهم املشهد ..
وتنطفئ كل ( احلاالت ) .

اخافه حني يتكوّر ..
اهرب
الي
يعود َّ
قدمي
يقبل
َّ
في لهفة عذراء
يوقظ َّ
يغريني
تدفأ اللحظة
يربكني
بعذوبة اللمسة

قطيفة حمرا َء أغتالت وقت اجللوس.
ومقاع ُد
ٍ
وحـــــــــــــدك،
ِ
بالسكون
فضاء الغرف ِة املبتل ِة
حتدقني في
ِ
ِ
والنعاس
ِ
َ
اإلنطفاء،
دهشة
تقاومني
ِ
َ
أفالكك....
تتقدين في
ِ
ٌ
انت،
متفردة ِ
ُ
الشمعة الوحيـــــــــــــــــدة...
أيتها
((مصائـــــــدْ))
َ
بخطوات
غيرشارع معب ٍد
الساعة
ــ اليتذك ُر
ٍ
ٍ
تتباع ُد
وحدائق َ
ذبل فيها وردٌ،
ترك ُه مزهراً وعاطراً ذات صبا.
نهر
حدائق متت ُد مع إغفاء ِة ٍ
أدمنت شواطئــــــــــــــــ ُه،
سنارات تصطا ُد الوهمَ والسمك الصغيرعلى
ٍ
ح ٍد سواء

وحشائش َ
َ
عرش فيها حز ٌن قدميٌ
َ
خلف أسيجتها،
حدائق تناثرت
َ
ُ
الريح
بشوق كنست ُه
رسائل مبللة
ٍ
خجولة مبعثر ٍة ُ
زمن،
منذ
وقبالت
ٍ
ٍ
ٍ
باخلــــــــــــــــــــوف،
ومغلفة
ٍ
ِ
العسس والرقبــــــــــــــاء.
أعني
ٍ
ِ
متوارية عن ِ
(( خطى متباعدة))
عليك أن تتوقفي
ــ كان
ِ
اجلســـــــــــــــر
رأس
عند
ِ
خطــــــــــــواتك..
كرخ" أضاع
"
في
ِ
ٍ
الي،
كي تنظري َ
أحلق بعيــــــــــــــــداً
ُ
وأنا
بيوت حبيباتي،
فوق
سطوح ِ
ِ
ليل بغــــــــــــــدادي،
في ٍ
يقشرُجنــــــــــــــوم ُه
للتــــــــــــــــــــتو،
ِ
ُ
ويسكب نعاس ُه على قمـــــــــــــر ِه
الوحيـــــــــــــــد!!...

تتوهج في قلمي قصة حب خرافيّة
وتستفيق وعو ٌد منسيّة
في حضرته
يكتمل على خدي لون الشمس
في حضرته
تبقى الشمس في داخلي صبيّة
أخشاه
يتريث ..
يعود الى السماء في عناق طويل

ويترك على واحة فصولي
إنبساطه
أهرب ..
ّ
أتسلق أسوار كتابي
أجده هناك
يصفع أفكاري
يتالطم مع قصيدتي
صخرته الوحيدة !!..
ومبلحه ..

للمقهى رسائل ُه
ُ
الوقت على
زاوية من مقهى ،سال
ــ في ٍ
ُ
الساعات خيوالً حتمل
أصابعنا وأضحت
ِ
أجراساً ،والشمس كانت أقل ضو ًء وهي تتوارى
خلف ستائر ِه.
َ
مغيب
قبيل
وجهك مضيئاً كان ،حتى
ِ
ِ
الشمسُ ،
املك وهي ترف ُع كوبَ الشاي
وأن ِ
ِ
ُ
غابة،
الى
فرح في ٍ
ِ
شفتيك ،كأنها مشاعل ٍ
الي فرحتها الطفلةُ،
وعيناك وهي تس ُر ّ
ِ
وسرورها البهي..
ثمة أزاهي ٌر تتفتح على شالك األخضر ،يا
لبستان سعادتي الذي امتدت خضرت ُه حتى
ِ
جمالك،
قداس
فنجان قهوتي ،أنا احلاض ُر في
ِ
ِ
والناظ ُر مثل تلمي ٍذ يصغي لنوارس تطير ُ
وحتط
كالمك..
على
ِ
ً
ً
يديك،
بني
كتابي
لتوقيع
يكفي
ثانيا
فنجانا
ِ
ُ
أزف فيه حروفي عصافيراً
صباح
تزقزق كل
ٍ
سريرك.....
قرب
ِ

يخربش كلماتي
كأنه اللغز في فنجان قهوتي
اتراجع
الي
يُقبل َّ
أدعوه
ينحسر الى األفق  ...الى الالنهاية
تبرد بيننا اللحظة
ويتبعثر املساء ...
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رؤى
الج��رفالق��اري..
رواية الجذر االنساني!

اتحاد االدباء ينعى كوكبة جديدة من اعضائه
أ.ث -خاص
نع��ى االحتاد العام لالدب��اء والكتاب
ف��ي الع��راق كوكب��ة جدي��دة م��ن
اعضائ��ه مم��ن رحلوا مؤخ��را  ..فقد
نعى االحتاد الش��اعرة اوه��ام جياد
التي رحلت عن عاملنا يوم 9-7-2020
ف��ي بغداد بع��د معاناتها من مرض
عضال  ..وفي ي��وم  11-7-2020نعى
االحتاد الكاتب والسينمائي حسني
الس��لمان الذي رحل في بغداد بعد
اصابته بفاي��روس كورونا  ..وفي يوم
 13-7-2020نع��ى االحت��اد الش��اعر
فتح��ي العباس��ي ال��ذي توفي في

مدينت��ه املوصل  ..وفي ي��وم -7- 13
 2020نعى االحتاد االديب الس��رياني
يعق��وب اف��رام منصور ال��ذي توفي
ف��ي اربيل /عين��كاوة  ..وفي يوم 14-
 7-2020نعى االحتاد الشاعر والناقد
واالكادمي��ي د .فلي��ح الركاب��ي الذي
توفي في بغ��داد  ..ويوم 21-7-2020
نعى االحتاد الشاعر موسى الفؤادي
ال��ذي رحل ف��ي مدينت��ه الديوانية
 ..وي��وم  31-7-2020نع��ى االحت��اد
الناق��د الدكتور جنم عبداهلل كاظم
ال��ذي رحل في بغ��داد اث��ر اصابته
بجلط��ة دماغية  ..كما نعى االحتاد

ايض��ا الناقد الدكت��ور قيس حمزة
اجلناب��ي الذي وافاه االج��ل يوم 31-
 7-2020ف��ي مدينته بابل ،بس��بب
اصابته بفايروس كورونا  ..كما نعى
االحتاد يوم  1-8-2020الش��اعر خالد
البيجوان��ي ال��ذي واف��اه االجل في
مدينته املوصل  ..كم��ا نعى االحتاد
الكات��ب والسيناريس��ت الكبي��ر
عادل كاظ��م الذي رحل ع��ن عاملنا
ي��وم  2-8-2020بعد صراع مع املرض
 ..ونع��ى االحت��اد الش��اعر العراق��ي
التركمان��ي جه��اد دمرج��ي ال��ذي
رحل ي��وم  6-8-2020ف��ي انقرة بعد

معاناة مع املرض  ..كما نعى االحتاد
يوم  9-8-2020القاص موفق هاشم
الش��ديدي الذي توفي ف��ي بغداد ..
كم��ا نعى االحت��اد ي��وم 12-8-2020
االديب الرائ��د احمد الباق��ري الذي
رحل في مدينته الناصرية اثر مرض
عضال ..
وقد جاء ،في حيثيات النعي ،عرض
لس��ير الراحلني العطرة وعطائهم
االبداع��ي ال��ذي س��يبقى ّ
يذك��ر
االجي��ال به��م  ..الرواحهم الرحمة
والسالم.

ن���ادي أدب ال��ط��ف��ل ف��ي ات��ح��اد أدب����اء النجف
أ.ث -خاص

تواصالً مع الطاقات اخللاّ قة في الثقافة ،أضاف
احت��اد أدب��اء النج��ف نادي��اً جديداً يعن��ى بأدب
الطفل ،ليك��ون رافداً معرفياً يخدم ش��ريحة
ّ
متمثلة باألطفال.
مهمة من ش��رائح اجملتم��ع،
ج��اء ذلك في تصريح للهيأة اإلدارية الحتاد أدباء

النجفُ ،نش��ر ي��وم الثالث��اء  ١١آب  ،٢٠٢٠أُعلن
فيه عن تأس��يس النادي اجلديد الذي س��يكون
إل��ى جانب الناديني الفاعل�ين في احتاد النجف
(الشعر  -السرد) روافد تصنع اجلمال في مدينة
عرف عنها دورها األصيل علمياً وثقافياً.
من جانبه بارك االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في
العراق الحتاد أدباء النجف وللهيأة اإلدارية لنادي

االديب العراقي ..
عدد جديد
أ.ث -خاص

صدر العدد اجلديد ( )24صيف 2020
من مجلة األديب العراقي ،التي تصدر
عن االحتاد العام لالدباء والكتاب في
العراق ،ألكترونيًا ،وتضمن دراسات
ً
ونصوصا إبداعية  :شعرية
نقدية
وسردية ومقاالت وحوارًا مع الشاعر
قاسم والي باالضافة الى مواد اخرى
مختلفة .

الطفول��ة النجف��ي ه��ذا التكليف ال��ذي ُّ
يدل
على ّ
متكن األدب��اء اخملتارين لقيادة هذا املفصل
احلي��وي ،ملا ُعرف عنهم م��ن اهتمام في مجال
تخصصه��م ،فض�لاً ع��ن قدرتهم ف��ي تقدمي
املشروعات املنتجة والناجحة.
فمبارك الحت��اد أدباء النجف جناح��ه الثقافي
اجلديد ،ومبارك لألدباء األع ّزاء املبدعني:حس�ين
عل��ي رهيف/رئي��س الن��ادي .ظاه��ر ال حبيب
 /نائ��ب رئي��س النادي .اس��ماعيل احلس��يني /
مس��ؤول الش��ؤون الثقافية .علي القاس��مي
 /مس��ؤول الش��ؤون اإلداري��ة .حس��ن مجي��د/
مسؤول العالقات واالعالم.
وإلى مقبل مليء باجلمال خلدمة أمل املستقبل.

خ�لال مش��اهداتي ملا تبث��ه الفضائيات م��ن افالم وثائقي��ة ذات طابع تاريخ��ي وعلمي،
اس��توقفني فيلم يتح��دث عن (اجلرف الق��اري) ،بعنوان (صراع الق��ارات) على ما اعتقد
 ..اعت��رف ان ما ج��اء في الفيلم من معلوم��ات عن التحوالت الت��ي حصلت لألرض قبل
ان تأخذ ش��كلها احلالي ،او مراحل تطورها اجليولوجي ،أجاب على اس��ئلة مهمة كانت
معلقة ومقلقة ايضا ،بالنس��بة لي  ..فاآلية القرآنية التي تقول (أَو ََلمْ يَ َر الَّ ِذ َ
ين َك َفرُوا أ َ َّن
َات وَالأْ َر َْض َك َان َتا رَتْ ًقا َف َف َت ْق َن ُ
اهمَ ا) ظلت بال تفس��ير ش��اف ،قبل ان يأتي العلم
َّ
الس��مَ او ِ
ليكش��ف ع��ن االنفجار العظيم الذي تش��كل على خلفيته الك��ون ،لكن االرض ظلت
حكاي��ة (فتقها) غير مفهومة قبل هذا االكتش��اف اخلطير ،اقصد (اجل��رف القاري) ،واذا
ما حررن��ا النصوص الدينية من طابعها املقدس ووضعناها في س��ياق البحث العلمي،
سنقف على مرجعيات العقل البشري االولى ،وتنافذه مع املطلق ،في اسئلته وتأمالته،
بعد ان ش��غله س��ؤال الكون والوجود واملآل االخير لالنس��ان ال��ذي مازالت االجابة عنه
موزع��ة ب�ين االديان اخملتلف��ة  ..ومن بني االس��ئلة التي ظل��ت تقلقني طيل��ة عقود ،هو
كيف وصل ابناء القارات البعيدة ،االميركيتني واس��تراليا اليها واس��تقروا هناك ،بينما
يفصله��م عن ابناء جلدتهم بني البش��ر كل ه��ذه احمليطات التي يتعذر على الس��فن
البدائية عبورها ونقل البش��ر اليها ،وان وصلوا فمتى وألي غاية؟  ..هذا الس��ؤال ينطلق
ّ
(مس��لمة) مفادها ان التواصل بني البش��ر في القارات االخرى املتصلة ببعضها كان
من
ممكنا طبعا وبالوس��ائل البدائية ،وان البش��رية بدأت رحلة وجودها وانتش��ارها من هذه
القارات ،وليس من االميركيتني او اس��تراليا ،او هكذا تقول الكتب املقدس��ة واحلفريات
العلمية ايضا.
حكاي��ة (اجل��رف القاري) ،ال��ذي صار اليوم ميدان��ا جديدا للنزاع بني ال��دول ،اجابت على
هذا الس��ؤال الكبي��ر ،وهنا البد من العودة ال��ى الفيلم الذي يق��ول؛ ان االرض كانت في
بداية تش��كلها قطع��ة واحدة حتيطها املياه! اي ان البش��ر الذين انتش��روا عليها كان
بامكانهم التواصل فيما بينهم ،الغراض التجارة او غيرها بس��هولة ،اذ الوجود حمليطات
وبح��ار كبيرة حتول بني بعضهم البعض ،لكنها بدأت بالتش��قق قبل اكثر من عش��رين
مليار عام ،واخذت قطعها تبتعد عن بعضها ،وتأخذ بالضرورة معها اناس��ها ،ليحصل
هذا التقس��يم ،وهكذا وجد اخواننا في القارتني االميركيتني واس��تراليا انفسهم وقد
باعدت بينهم وبني اخوانهم في القارات االخرى هذه الصحاري املائية الهائلة ،وتقطعت
سبل اللقاء بهم مجددا ،قبل ان يأتي كولومبس بسفنه العمالقة ويضعنا على اعتاب
االجابة التي اكتملت الحقا ،والتي من بني حيثياتها ،ان البحار املوجودة االن هي االخرى
تشكلت الحقا ،وان س��كان افريقيا الشرقية ،مثال ،كانوا متصلني جغرافيا بابناء غرب
القارة االس��يوية ،وان البحر االحمر قبل ان يصب��ح بحجمه الكبير هذا كان من املمكن
عبوره بأدوات بدائية لقصر املسافة ،وكذلك مع بقية االماكن االخرى.
يحيلنا هذا االكتش��اف الذي س��بقته اكتش��افات علمية اخرى ،من بينها علم األجنة
وغيره من العلوم الطبية التي تؤكد ،ان من بني االوربيني اليوم اناس��ا من اصول اس��يوية
والعكس صحيح وهكذا ،وان حكاية الدماء او االعراق النقية محض خرافة ،الن البشرية
متداخل��ة ولو بنس��ب متفاوتة حس��ب حراك كل مجموعة بش��رية ومقدار نش��اطها
اخلارجي او استقبالها لآلخرين ،وان الكتل البشرية او الشعوب والدول كما تعرف اليوم،
ذات الثقاف��ات اخلاصة اليعني بالضرورة انها من اعراق موحدة ،الن اختالف الثقافات ناجت
عن ظروف اقتصادية وانس��انية معينة تعيشها البيئة واجلماعة التي تسكنها ،بعد ان
يتصاهر سكانها ويندمجوا ببعضهم ليشكلوا وحدة ثقافية متثلهم ،نتجت باألساس
من خليط بشري رمبا جاء من اماكن عدة ،قريبة من بعضها او بعيدة.
االدب ال��ذي يعك��س ضمير االنس��ان العمي��ق ،والذي ين��ادي بوحدة االنس��انية وضرورة
تنقيتها من رواسب اخلوف من بعضها والتي دفعت الكثيرين من الناس الى تبني بعض
االف��كار العنصرية ،س��يجد في هذه احلقائق العلمية جائزة ملش��روعه الكبير ،ومرجعا
ملقولته االساسية التي تنتصر لإلنسان ،الذي التقى اخيه االنسان بعد مليارات السنني
بفضل جهده اخلالق وهو يبحث عن نفس��ه من خالل اكتش��افه اس��رار الكون ،والتقى
احلقيق��ة االه��م املتمثلة بعظم��ة العقل الذي م��ن دونه لم تترجم املقوالت املقدس��ة
وغيرها الى حقائق ،تؤكد مجد االنسان الذي اودعته السماء سرّها االعظم!
بقي ان نقول ،ان الصراع اليوم بني الدول املطلة على البحار واحمليطات ،محوره الس��يادة
على تلك االجراف ،او املساحات التي امامها في البحار ،ومايترتب على ذلك من امتيازات
مادية ،تتصل بخزينها من الطاقة ومرور السفن وغيرها ،وان قانونا دوليا ّ
سن ألجل هذا،
الن تلك املساحات قبل االنشطار كانت جزءا من اراضي (الدول) املتشاطئة!

عبداالمير المجر

