
النّص األدبّي ساحر ٌ ومغر ٍ , حني يرتبط  بثقة إمساك  منتجه بسّر إجنازه 

, والن��ّص األدبي مقل��ٌق خّداع , حني يرتب��ط بحيرة وارتب��اك منجزه , وكال 

احلالتني متث��ل هواجس املبدع إزاء نّصه , الذي س��رعان ما يعدو بعيدا عن 

منتجه , ألنه خارٌج من تداخل أحاسيس واختالط مشاعر وصراع رؤى  .

ح��ني يخت��ار األديب مت��كأ تعبيرياً ألداء نّصه ش��عراً كان أم س��رداً , يلجأ 

ح��ني يكتم��ل نس��يج جتربت��ه وتتكاث��ف خبرت��ه , إل��ى أداٍء تب��دو عليه 

الس��هولة والوض��وح واملرونة , ويب��دو نّصه متقنا محب��وكا دقيق البناء , 

فيما يس��تخلص منه القاريء املتابع ملس��ار األديب متعة خاصة , وأبعادا 

تعكس��ها خلفية القاريء – املتلّقي عن املنت��ج – األديب , فهناك , جمل 

وعب��ارات ومف��ردات وصياغات تتمّثل بهذا األدي��ب دون غيره , ومتّيز نّص هذ 

األدي��ب عن أقرانه , وبذلك يش��ّخص النقد األدبي املنطقة التي يش��تغل 

في  فنائها كّل أديب , له جتربته اخلاصة وحضوره األدبي في مضمار األدب .

إن مراجع��ة دقيقة لتجارب األدباء الكبار , تعطينا نتيجة هامة هي أنهم 

ميتازون بوصولهم إلى أس��لوب السهل املمتنع , وهو األسلوب اخلّداع الذي 

ينش��أ عن امله��ارة واملوهبة معا , ويوه��م املتلقي بأنه مت��اح وبإمكان أّي 

ش��خص كتابته ملا فيه من سالس��ة ويس��ر ووضوح , لكنه , في حقيقة 

األمر من أصعب فنون األداء في األدب  فهو يركب األدوات الصعبة للوصول 

إلى التعبير الس��هل املتيسر املتاح شكال , املعقد صناعة , لذلك يسقط 

ف��ي فخ الس��ذاجة كل األدباء الذين يتصنعون أس��لوب الس��هل املمتنع 

ف��ي نصوصهم , فالتصّن��ع إقحام , واإلقحام في األدب يقتل س��ّر اإلبداع 

, والتكّلف بادعاء الس��هل املمتنع س��يؤدي إلى االحباط والسذاجة التي 

تناقض حتما السهولة والبس��اطة املتأتية تلقائيا واملتطابقة مع النص 

وصدق جتربة مبدعه .

ان حساس��ّية النص األدبي تكمن في كيفي��ة انطالقه من عمق منتجه , 

وهو ميثل الذات املعلنة املكش��وفة في أحيان كثيرة , حتى لو جاء تقمصا 

, أو إش��ارة لذات أخرى , لكنه ينفلتُ  من متثيله لآلخر , ليعلن عن نفسه , 

واألديب , حالمٌ  كبيرٌ  إن لم نقل موهوٌم كبيرٌ  , فالوهم في التعبير األدبي 

ه��و جزٌء أو أداة مهمة من ريش أجنحة التحليق , وهذا الوهم , ينطلق من 

اخليال , ليعمق الرؤية , ويأخذ األديب إلى عامله اخلاص املبهم أحيانا .

ح��ني يقّل��د أديبٌ  أديباً  , تراه يصطاد أو يح��اول الوصول إلى نوافذ إعجابه 

مبنج��ز األديب الذي قّدم جتربته , وبالتالي الس��باحة في نهرها , والضياع 

فيها حّد الغرق , ولنا في ذلك ش��واهد عديدة , بل صارت في األدب العربي 

, والش��عر حتديدا أصواتٌ  واضحة لها حضورها القوّي , وصارت لها ظالل 

, تفصح قراءته��ا عن التذكير باألصوات األصيلة والش��واخص الواضحة 

التي تركت تلك الظالل .

إذن ال يأت��ي الس��هل املمتنع من تقلي��د اآلخر , وال من استس��هال األداء , 

ب��ل يأتي من رس��وخ التجربة , وجدية التعامل م��ع النص , مضافا إليهما 

املوهبة واملهارة واكتمال األدوات ليكون النص األدبي ناجحاً مؤثرا ً.

منذر عبد الحر

في صناعة األدب : 
ميدان السهل الممتنع 

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

يم العبيديقلعة الوطن والثقافة واإلبداع.. رواية جديدة للروائي العراقي عبدالكر

يه جيد(  النقد المقاوم  صندوق التفاح الخشبي)اندر وظيفــــة الوهـــــــم 

ينب دنبوس: في ظل الفوضى نهتدي نحوالغرابة  التشكيلية ز
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يع ثقافية متنوعة.. خطة مشتركة لمشار
وزير الثقافة يزور اتحاد االدباء ويلتقي قيادته

اتحاد أدباء العراق يدين التطبيع مع إسرائيل

استقبل االحتاد العام لألدباء 
والكّتاب في العراق الس��يد 
والس��ياحة  الثقاف��ة  وزي��ر 
واآلث��ار الناق��د واملترج��م د. 
حس��ن ناظ��م، عص��ر ي��وم 
الثالثاء ٢٥ آب ٢٠٢٠، في مقر 
االحت��اد ببغداد، وق��د رافق د. 
ناظم الس��يد ف��الح العاني 
العالقات  دائ��رة  مدي��ر ع��ام 
الثقافية في الوزارة، والسيد 
مدي��ر  ال��رزاق  عب��د  نعم��ة 

املكتب اإلعالمي.
الوف��د  باس��تقبال  وكان 
السيد رئيس االحتاد الباحث 
ناج��ح املعم��وري، والق��اص 
والروائ��ي حن��ون مجيد أمني 
ع��ام االحت��اد، ونائ��ب األمني 
الع��ام الش��اعر ف��وزي أكرم 
املكت��ب  وأعض��اء  ت��رزي، 
جب��ار  الش��اعر  التنفي��ذي؛ 
د.عم��ار  والش��اعر  الك��واز، 
د.  والش��اعرة  املس��عودي، 

راوية الشاعر، وعضو اجمللس 
ئ��اوات  الش��اعر  املرك��زي 
حس������ن أم��ني، والش��اعر 
والناقد علي شبيب ورد مدير 

إدارة االحتاد.
وقد ناقش اللقاء في اجتماع 
الش��اعر  مكتب��ة  ضّمت��ه 
ألفريد س��معان ف��ي االحتاد 
قضايا ع��دة تخص الش��أن 
األدب��ي، كم��ا وع��د الس��يد 
الفعالي��ات  بدع��م  الوزي��ر 
الثقافي�����ة،  والنش��اطات 

والس��عي لتفعيل نشاطات 
جديدة يكون االحت��اد محوراً 
في تنفيذها، أهمها .. إقامة 
مؤمتر كبير يناقش )مستقبل 
الثقافة العراقي��ة( .. وإقامة 
مؤمت��ر يحم��ل اس��م املفكر 
وطباع��ة   .. ال��وردي  د.عل��ي 
بنس��خة  اجلواه��ري  دي��وان 
جدي��دة وفخم��ة..  وطباعة 
كت��اب )املفصل( للم��ؤرخ د. 
جواد علي بنس��خة جديدة 
وفخم��ة .. وإقام��ة مكتب��ة 

ألكترونية واالهتمام  ثقافية 

العراقية،  املكون��ات  بثقافة 

واالحتفاء بأسمائها املهمة، 

عل��ى  الض��وء  وتس��ليط 

ومناقش��ة  األدب��ي،  تراثه��ا 

واق��ع الكت��اب واملطبوعات، 

والسعي للنهوض بها نشراً 

وتوزيعاً.. هذا، وسيتم احلرص 

على دميوم��ة اللقاء لرس��م 

للثقافة  الداعم��ة  اخلط��ط 

واملثقفني.

يدي��ن االحتاد العام لألدب��اء والكّتاب في العراق 
سياس��ة التطبي��ع الت��ي تنتهجه��ا الق��وى 
إلذالل  الصهيوني��ة  واحلرك��ة  االمبريالي��ة 
الش��عوب، والت��ي مت اإلع��الن ع��ن تطبيقه��ا 
بصورة كاملة بني دولة اإلمارات وإس��رائيل، في 
الضد من إرادة الشعب الفلسطيني املستلب 

احلقوق.
إن هذا القرار املفاجئ سينس��ف كل مبادرات 
م��ع  كلي��اً  ويتع��ارض  احلقيقي��ة،  الس��الم 
االتفاق��ات الدولية والعربي��ة، وقرارات مجلس 
األم��ن واجلامعة العربية إليج��اد خارطة طريق 
حللِّ القضية الفلس��طينية حالً عادالً يضمن 
احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، وفي 
مقدمته��ا، إقام��ة دولته الوطنية املس��تقلة 
عل��ى أراضي��ه، ويؤك��د ح��قَّ الع��ودة لالجئني 
الفلس��طينيني الذي��ن ط��ردوا م��ن أراضيهم 
ف��ي فت��رات مختلفة. وف��ي مثل ه��ذا الوضع 
املأس��اوي، عل��ى اجملتم��ع الدول��ي، أن يتحمل 
مسؤوليته في حماية االتفاقات واملواثيق التي 
تنتص��ر للش��عوب، وحتمي الوجود اإلنس��اني 

وأرب��اب  املثقف��ني،  وعل��ى  للس��الم.  الداع��ي 
العق��ول واملفكرين، وحملة مش��اعل التنوير، 
املبادرة لتقدمي الكلمة وس��يلًة لرفض الطغاة 
والطغي��ان. دمتم أيه��ا األدباء ميدان��اً للحق، 
وأقالماً تدافع عن املظلومني، ودامت مواقفكم 
التي صدرت م��راراً للتعبير عن نصرة اخوتكم 
في فلسطني التي ستظل شامخًة مبا كتبتم، 

وأعلنتم من نصوص وبيانات ومدّونات.

*اجملد لنضال الش��عب الفلس��طيني من أجل 

انت��زاع حقوق��ه املش��روعة، وف��ي مقدمته��ا 

إقامته دولته الوطنية املستقلة.

اتحاد أدباء العراق
االثنين ١٧ آب ٢٠٢٠

أ.ث- خاص



عام مضى بَك إذ أتى لَك عاُم

وكذا جتّدُد ثوبها األياُم

بأبهى تبريكاته وبأصدق امنياته يتقّدم 

االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق

االس��المي  والعال��م  العربي��ة  لألم��ة 
واالنسانية جمعاء

ملناس��بة حلول الع��ام الهجرّي اجلديد 
، متمني��اً ان يكون ه��ذا العام عام خير 
وبرك��ة يفت��ح اهلل ب��ه اب��واب رحمته 
وعافيت��ه ، ليكون دواء وش��فاء لنا من 

كل داء وعسى ان يدخل العراقيون فيه 
ف��ي دنيا ام��ان وإخاء ، دني��ا ترفع فيها 
من��ازل الطيب��ني الوطنيني ويُخس��ف 
بالفاس��دين ال��ذي افس��دوا عليه��م 

دينهم ودنياهم .
كل عام وانتم واالوطان التي تعمرونها 

باحملبة والسالم بألف ألف خير .
رح��م اهلل ش��هداءنا ورّد املغّيبني منا ، 

واعّز اوطاننا وشّد بحوله وقوته ازرنا .
مروان عادل حمزة

الناطق االعالمي لالتحاد العام 
لألدباء والكتاب في العراق

قلعة الوطن والثقافة واإلبداع..
اتحاد أدباء العراق في كلمته لشهر آب ٢٠٢٠

م���������������ن اص��������������������������������������دارات االت������������ح������������اد 

بيان االتحادات والمنظمات 
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب����وق����ف االغ����ت����ي����االت وم���ح���اس���ب���ة ال��م��ج��رم��ي��ن

نشاطات نشاطات 
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نداء عاجل: 
أوقفوا القمع واالغتياالت فوراً .. وحاس��بوا 

اجملرمني 
القان��ون  ع��ن  خارج��ة  جه��ات  واصل��ت 
عملي��ات تصفي��ة ممنهج��ة للعدي��د من 
الناش��طات والنش��طاء م��ن املنتفض��ني 
واملدافعني عن حقوق االنس��ان منذ انطالق 
انتفاض��ة تش��رين ف��ي 2019، دون رادع او 
محاس��بة قانوني��ة، مم��ا أدى الى اتس��اع 
ظاهرة القت��ل العمد واخلط��ف واالختفاء 
القس��ري والترهيب. وش��هدت األس��ابيع 
األخيرة تصاعداً خطيراً لعمليات االغتيال 
فيه��ا  بالتصفي��ة استش��هد  والتهدي��د 
الباحث البارز هش��ام الهاشمي والناشط 
املدني حتس��ني الش��حماني واملدافعة عن 
حقوق األنس��ان رهام يعق��وب، إضافة إلى 
حدوث عش��ر مح��اوالت اغتي��ال أخرى في 
بابل وبغ��داد والبصرة وذي قار خالل ش��هر 

آب اجلاري. 
وما يثير االس��تغراب، أن أغلب هذه احلوادث 
أو  مؤسس��ات  م��ن  بالق��رب  وقع��ت  ق��د 
س��يطرات أمنية، وبعضه��ا توثقه أجهزة 
التصوير بش��كل واضح، األمر الذي يؤش��ر 
على تقصي��ر هذه األجه��زة واحلكومة في 
أداء واجباته��ا في حماي��ة أرواح املواطنني 
وف��ي الس��يطرة عل��ى الس��الح املنفلت، 
وكذلك التس��ويف في الكشف عن نتائج 
التحقيقات، مما يس��هم في إف��الت اجلناة 
من املس��اءلة والعق��اب، واس��تمرار حالة 

االنفالت األمني في البلد.
كما يثي��ر قلقنا العميق غي��اب إدانة هذه 
اجلرائم من قبل مجلس النواب والس��لطة 
القضائي��ة، والصم��ت املطب��ق م��ن قب��ل 
جه��از االدعاء العام إزاء مسلس��ل اجلرائم 
واختط��اف س��يادة القانون وع��دم تطبيق 
قواع��د العدالة التي نص عليها الدس��تور 
والتس��تر على اجملرم��ني. في ح��ني لم تلق 
اإلدانات الدولية من االمم املتحدة ومنظمات 
حق��وق االنس��ان والبعثات الدبلوماس��ية 
ف��ي العراق أي ص��دى او رد فعل من اجلهات 

احلكومي��ة، مم��ا جعلن��ا نعتق��د ان الوضع 
احلال��ي اصبح يتطل��ب موقفاً اكث��ر حزماً 
من قبل املنظم��ات الدولية وعدم االكتفاء 
ببيانات ادانة واس��تنكار، وتبرز احلاجة الى 

افعال ملموسة.
ونحن نطل��ق هذا النداء العاج��ل ترد الينا 
الكثي��ر من املناش��دات عن اص��دار قوائم 
بأس��ماء ع��دد م��ن النش��طاء معرض��ني 
للتصفية اجلس��دية في ق��ادم االيام. كما 
يتعرض نشطاء اجملتمع املدني وقادة احلركة 
الش��بابية في انتفاضة تشرين الى حملة 
تخوين وتش��ويه وتس��قيط وحتريض على 
القتل م��ن قبل بعض املس��ؤولني وجيوش 
الكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي 
واتهامه��م باالرتب��اط بجه��ات خارجي��ة. 
التصفي��ة  ال��ى  الدع��وات  ه��ذه  وتص��ل 
اجلس��دية، ما يض��ع الس��لطات العراقية 
– احلكوم��ة ومجل��س الن��واب والس��لطة 
القضائية - امام مس��ؤولية عاجلة لوقف 
هدر الدم العراقي، وص��ون حق املواطن في 
احلياة واألمن، وحماية حقه في التعبير عن 
الرأي والتظاهر والتجمع السلمي املكفول 
ل��ه ف��ي الدس��تور، واالس��تجابة ملطالب 

الشباب املعتصمني العادلة.
لذا نعل��ن، نحن املوقعني في أدناه، باس��م 
املبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين من 

نقابات واحتادات مهنية وعمالية ومنظمات 
غي��ر حكومي��ة ونش��طاء ومدافع��ني عن 
حقوق االنسان، مطالبة احلكومة العراقية 

ب� :
• اتخ��اذ اج��راءات حازم��ة فوري��ة لوق��ف 
مسلس��ل القتل واالغتي��االت والتهديدات 
الس��لميني  احملتج��ني  ض��د  واالعت��داءات 

والناشطني في حقوق اإلنسان.
• وض��ع س��قف زمن��ي مح��دد للكش��ف 
بش��فافية ع��ن القتلة ومن يق��ف وراءهم 

ومحاسبتهم امام العدالة.
• اتخ��اذ تدابي��ر أمني��ة مش��ددة حلماي��ة 

ساحات التظاهر واالعتصام.
• حتديد اج��راءات قانونية ملواجهة حمالت 
منظم��ات  ل��دور  والتش��ويه  التخوي��ن 
اجملتمع املدني العاملة ف��ي اجملال احلقوقي 

واإلنساني والتنموي.
• العمل اجلاد حلصر السالح بيد املؤسسات 

األمنية.
• تطهي��ر األجه��زة األمني��ة م��ن العناصر 
الفاس��دة أو الفاش��لة أو املتهاونة في أداء 

وظائفها.
• االس��تجابة الس��ريعة ملطال��ب ش��باب 
انتفاضة تش��رين ف��ي اإلع��داد النتخابات 
القتل��ة  ومن��ع  ونزيه��ة  عادل��ة  مبك��رة 

والفاسدين من خوضها.

ونناش��د اخليرين م��ن بنات وابناء ش��عبنا 
إلس��ناد هذه احلملة التضامني��ة الوطنية 
ودعم جميع االنش��طة الت��ي ننوي القيام 
بها، كتعبير عن الوفاء لش��هداء انتفاضة 
تش��رين الباس��لة ومطالبه��ا العادلة في 
حتقيق التغيير املنش��ود، من أجل عراق حر 

وأمن يرفل بالسالم والعدل واخلير.
بغداد - 26/8/2020 

املوقعون: 
1. االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق

2. نقابة احملامني العراقيني
3. جمعية األمل العراقية 

4. املنتدى العراقي ملنظمات حقوق اإلنسان 
5. اجمللس العراقي للسلم والتضامن 

6. رابطة املرأة العراقية 
7. منتدى السالم/ هيت 

8. منظمة بناة الوطن / صالح الدين 
9. منظمة املرأة الدميقراطية/ واسط 

10. مركز الراصد حلقوق االنسان/ النجف 
11. مركز ميترو للحريات الصحفية/ اربيل

12. مرك��ز بن��ا إلزال��ة العن��ف ض��د املرأة/ 
كركوك 

13. منظم��ة راس��ان للدف��اع ع��ن حقوق 
اإلنسان/ سليمانية 

14. شبكة النساء العراقيات 
15. منتدى "تكلم حتى أراك" 

16. احتاد الطلبة العام في جمهورية العراق 
17. منظمة السلم والتنمية االجتماعية 

18. منظمة الدراسات واملعلومة اجلندرية/ 
اربيل 

19. منظمة متوز للتنمية االجتماعية
20. جمعية املواطنة حلقوق اإلنسان 

21. منتدى السالم/ الفلوجة 
22. منتدى ذي قار االجتماعي 

23. منظمة ش��اقوفيان للتنمية والثقافة/ 
هيت

24. منظمة تكريت للعمل التطوعي 
25. منتدى النجف االجتماعي 

26. مركز املعلومة للبحث والتطوير 
للحرك��ة  املدني��ات  النس��اء  جتم��ع   .27

االحتجاجية 
28. منظم��ة أحب��اب التق��ى لرعاي��ة املرأة 

والطفل 
29. اجلمعية العراقية لدعم الثقافة 

للدراس��ات  اجلمه��وري  املرك��ز   .30
االستراتيجية 

31. منظمة نساء من أجل السالم
32. فريق الضلوعية التطوعي 

33. فريق تضامن الشرقاط
34. منتدى السالم/ الرمادي

35. منظم��ة داب��ني للتنمي��ة الدميقراطية 
وحقوق االنسان/ السليمانية

36. منظم��ة اربائيل��و للح��وار م��ن اج��ل 
السالم/ اربيل

37. مركز النماء حلقوق اإلنسان 
38. برج بابل للتطوير اإلعالمي 
39. منظمة بنت الرافدين/ بابل 

40. جمعية اشور بانيبال الثقافية 
41. املرصد العراقي للوقاية من التطرف 

42. مركز امارجي للتطوير اإلعالمي 
43. منظمة بصمة إنسانية/ صالح الدين

44. مؤسس��ة مي��ان للش��ؤون اإلنس��انية/ 
كركوك

45. رابط��ة مدرب��ي حقوق االنس��ان/ اربيل 
وبغداد

46. منظمة أفق للتنمية البش

يقف االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق، 
بثق��ة واعتزاز أمام س��تة عق��ود مضت على 
تأسيس��ه، وه��و يؤكد س��المة الرؤي��ة التي 
استشرفها اآلباء املؤسسون في بلورة واعية 
ملش��هد إبداعي ومهني عراقي مميز، يس��هم 
فيه املبدعون من أجل أن تبقى الكلمة احلّرة، 
والتوّجه الوطني السليم سالحي املواجهة 
أم��ام مرّوج��ي تي��ارات التخل��ف واجلمود في 
املوقف واالجناز، وواضعي العصي في عجالت 

النور.
من هن��ا لنا أن نقول: إنه مثلما رفض املثقف 
العراق��ي الوطن��ي واحلقيقي واحل��ر مضامني 
التجربة الفاش��ية للنظام الس��ابق، س��واء 
بالل��وذ باملناف��ي أو حتم��ل وي��ل املعتقالت أو 
االستش��هاد أو الصم��ت أو الكتاب��ة بلغ��ة 
تش��فير مقص��ودة اكتنزت بالرف��ض، كذلك 
س��يقاوم األدباء الي��وم مش��روعات العمالة 
واحملاصصة والنظ��رة الضيقة، منطلقني من 
موق��ف احتادهم ال��ذي يعتّزون به، ويَْس��ُمون 
بقلعته الوطنية الباس��لة التي لم تنجرف، 

ولم تهادن من أجل تزويق صورة اخلراب.
لقد حمل احتادكم شعار )كّل يوم خطوة إلى 
األمام( من أجل مشهد تنويرّي مهنّي عراقّي 
ممّيز، لتحقيق أهدافه على املستويات كلها، 
ابتداء باملوقف الوطني الذي حمله أمانًة في 
عنقه، وه��و يدين تصفية رموز البلد، وتهديد 
وقم��ع الناش��طني، فص��ار االحت��اد حاضن��ة 
ألكث��ر من ثمانني منظم��ة وجتّمع ورابطة من 
ش��مال الوطن إل��ى جنوبه الس��تصدار بيان 
إدانة وش��جب ض��د القتل بدم ب��ارد، من دون 
حتريك س��اكن من قبل املسؤولني املتنفذين، 
وسيس��تمر مش��روع رفض الظلم ويستمر 
الوقوف مع تظاهرات الش��عب واحلرص على 
حماي��ة األرواح البريئ��ة بق��وة وع��زم، وليس 
انتهاًء برف��ض االحتاد التطبيع مع إس��رائيل 

والوقوف مع الشعب الفلسطيني.
وامتدت اخلطوات للشأن االجتماعي مبتابعة 
الزمالء من املرضى، وتفقد أحوالهم وزيارتهم 
في بيوتهم ومشاركتهم افراحهم واتراحهم 

والسعي بجّد وإخالص ملتابعة حوائجهم.
كما يشكل اجلانب الثقافي واإلبداعي احلجر 
األس��اس في أنش��طة االحت��اد املبرمجة عبر 
األماس��ي التفاعلية والن��دوات املتخصصة 
التي قاربت مائة جلس��ة في شهر آب 2020، 
فض��الً عن إص��دار الصحف واجمل��الت الدورية 

وطبع الكتب وتوزيعها.
ه��ذا وقد ش��كلت جائح��ة )كورون��ا( مثابة 
انطالق إنسانية عظيمة في تكثيف التحّرك 
ف��ي املتابع��ة حتقيق��اً لش��عار )احت��ادك في 
بيتك( فكانت مناشط احتادنا الكبير- مركزا 
ومحافظات- عالمات عافي��ة وتقدم في إجناز 
مهامه، وأّك��دت مصداقية توجهاته الكبيرة 

في التخطيط والتنفيذ.
وفي أدناه مختصر ألبرز اجملريات في ش��هر آب 

:٢٠٢٠
لالحت��اد،  التفاعلي��ة  اجللس��ات  *اس��تمرار 
باحتادات��ه ومكاتب��ه وأنديت��ه ومنتدياته، من 

خالل مشروع )#احتادك_في_بيتك(
* نعى االحتاد بحزن مرير األدباء الراحلني:

- الكاتب والسيناريست عادل كاظم
- القاص موفق هاشم الشديدي

- الكاتب والسارد واملترجم أحمد الباقري
- األديب والفنان خالد إميا

- األديب الشاعر عبد الزهرة الزم شباري
- الشاعر سعد الشاله

- الشاعر والناقد أ.د.عبد الكرمي راضي جعفر
- الشاعر أحمد جاسم محمد

- القاص والروائي سالم نوري
* أصدر االحت��اد بياناً في ذك��رى اإلبادة اجملرمة 

لأليزيديني على يد داعش اإلرهابي.
* أصدر االحتاد بياناً يتضامن مع ش��عب لبنان 

وأدبائها بعد مأساة انفجار املرفأ في بيروت.
* صدور العدد ٢٤ م��ن مجلة األديب العراقي/ 

صيف ٢٠٢٠
* ص��دور العدد ٣٣ من مجل��ة االحتاد الثقافي 

/ آب ٢٠٢٠
* صدور مجلة ميشا لألطفال - العدد الرابع / 

احتاد أدباء ميسان.
* ص��دور مجل��ة ميش��ا لألطف��ال - الع��دد 

اخلامس / احتاد أدباء ميسان.
* أطلق االحتاد موقعه الرسمي:

http://www.iraqiwritersunion.com
بص��ورة حداثي��ة أنيقة، ليس��توعب كتابات 
األدب��اء ومنجزاته��م ومؤلفاتهم وس��يرهم 
الذاتية واجملالت والصحف في أقس��امه التي 
متّث��ل مجلًة دائمة الص��دور، فضالً عن توثيق 
األخبار الثقافية ونش��رها ع��ن طريق وكالة 

األديب العراقي املرتبطة باملوقع.
* أدان االحت��اد التطبي��ع مع إس��رائيل وأصدر 
بيان��اً به��ذا اخلصوص، وش��ارك ف��ي حملة 

لالس��تنكار قاده��ا املثقف��ون للوق��وف ضد 
املشروع االستيطاني اإلسرائيلي الذي يقمع 

حقوق الشعب الفلسطيني.
بفق��د  أحزانه��م  األدب��اَء  االحت��اد  ش��ارك   *
أحّبته��م، وواس��ى آالمه��م، وتضام��ن م��ع 
املرضى منهم، معين��اً لهم في ظل اجلائحة 

وتأثيراتها الضاغطة.
* تواص��ل االحت��اد م��ع مجلس أمناء ش��بكة 
اإلعالم العراقي، لتفعيل البروتوكول السابق 
ال��ذي مت التفاه��م بش��أنه، لدع��م اجلوان��ب 

األدبية.
* استذكر االحتاد األمني العام السابق الشاعر 

إبراهيم اخلياط، بالذكرى األولى لرحيله.
* ش��ارك االحتاد م��ع ثمانني منظم��ة وطنية 
بتنظي��م حملة لوق��ف القم��ع واالغتياالت 
والتهدي��د واخلط��ف الذي يطال الناش��طني 
واملتظاهري��ن، ومت إص��دار بيان تُل��ي في قاعة 

اجلواهري في مقر االحتاد ببغداد.
* اس��تقبل االحتاد وزير الثقاف��ة في مقّره، ومت 
االتفاق على عقد مؤمتر للثقافة العراقية، مع 
دميومة النش��اطات والفعاليات واملهرجانات، 
والتخطي��ط  األدبي��ة،  التوجه��ات  ودع��م 
للمطبوعات واملنش��ورات، واالهتمام بثقافة 
اجملتم��ع ومكوناته، والس��عي لضمان حقوق 

األدباء.
* زار االحت��اد/ املرك��ز الع��ام، واحت��ادات أدب��اء 
احملافظ��ات مجموعة من األدب��اء لالطمئنان 
عل��ى صحتهم، وتفق��د أحواله��م، وإيصال 
الكتب الثقافية لهم، في بغداد ومحافظات 

الوطن.
* اس��تكمل احت��اد أدب��اء ذي ق��ار طاقمه من 
األندي��ة التابع��ة ل��ه بتكلي��ف أدب��اء أكفاء 
إلدارته��ا )ن��ادي احلض��ارة الس��ومرية، ن��ادي 
املس��رح، ن��ادي الس��ينما، نادي الم��ا لألدب 
أدب  ن��ادي  الش��باب،  أدب  ن��ادي  النس��وي، 

األطفال(.
* أضاف احتاد أدب��اء النجف نادياً ألدب الطفل 
لتفعيل العناية بالشرائح اجملتمعية املهمة.
* تعزي��ز أط��ر التعاون ب��ني احتاد أدب��اء صالح 

الدين وجامعة تكريت، خلدمة األدب واألدباء.
* إرس��ال وجب��ات من منش��ورات االحت��اد إلى 
احت��ادات محافظ��ات الوط��ن، وتوزيعها على 

القّراء من األدباء واملعنيني بالثقافة.
* تهنئ��ة الش��اعر د.عارف الس��اعدي/ عضو 
اجمللس املرك��زي لالحتاد لتكليفه املس��تحق 

مبه��ام رئاس��ة حترير مجل��ة األق��الم األدبية، 
مب��ا ميّثل تواج��د االحتاد ف��ي املفاصل احليوية 

للثقافة الرصينة.
* اس��تمرار مشروعات املنش��ورات والطباعة 
وإصدار اجملالت والكتب، في بغداد واحملافظات، 
وق��د أصدر االحتاد في ش��هر آب ٢٠٢٠ الكتب 

التالية:
١. تأمالت في تضاريس املعنى/ قراءات نقدية 

في الشعر/ ج٣ - اياد خضير. )نقد(
٢. س��هواً عل��ى مصطب��ة الظ��الم - محمد 

تركي النصار. )شعر(
اإلنس��ان  الفيلس��وف  دوب��ري/  ريجي��س   .٣

واملفّكر املثقف - د.بشار عليوي. )دراسات(
٤. جدائل شنكال - مهند صالح. )شعر(

ه. موس��يقى الص��وت.. موس��يقى الص��ورة/ 
التن��اوب اإليقاعي ف��ي الش��عر العراقي في 
النص��ف الثاني من القرن العش��رين - د.رعد 

البصري. )دراسات(
٦. وحيدان أنا وظّلي - نبيل نعمة. )شعر(

٧. ال أش��تهي همس الس��ؤال - وليد حسني. 
)شعر(

٨. أحتمي بحرائقي - مالك مسلماوي. )شعر(
٩. الطم��ي والرماد/ دراس��ة في ش��عر نصير 

فليح - ياسني النصير. )نقد(
١٠. زاه��ر وطريف - إخ��الص الطائي. )قصص 

لألطفال(
١١. كتاب فقه النش��وة - د.عمار املس��عودي. 

)شعر(
١٢. س��لطة الق��راءة/ دراس��ات ف��ي ظواه��ر 

الرواية العراقية املعاصرة. )نقد(
- فهم��ي  ن��ادرة  أرتّ��ق أضوائ��ي بغي��وم   .١٣

الصالح. )شعر(
عراقي��ون  قاّص��ون  الس��رد/  حديق��ة   .١٤

معاصرون - إبراهيم سبتي. )أنطلوجيا(
١٥. الرواي��ة املونولوجية ف��ي اخلطاب الروائي 
الغزيّ��ل.  داود  د.س��ليم   - احلدي��ث  العرب��ي 

)دراسات(
١٦. لم تنكر خطيئتها - د.إس��راء العكراوي. 

)شعر(
١٧. مائ��الت من ثق��ل دمعة - ابته��ال بليبل. 

)شعر(
١٨. ما بعد احلداثة في النقد العربي احلديث/ 
ع��زاوي.  د.أحم��د   - الش��عري  الن��ص  نق��د 

)دراسات(
١٩. من صهوة قلب - منور مال حسون. )شعر 

ودراسات باللغة التركمانية(
٢٠. ال ش��يء س��وى الطريق - د.ميثم احلربي. 

)شعر(
٢١. فتاح فال - عباس احلداد. )رواية(

٢٢. مرد روحي - د.عباس اليوسفي. )شعر(
٢٣. حكاي��ا الليال��ي احللوة - حس��ني اجلاف. 

)حكايات(
٢٤. على مرمى وطن - كّتاب عراقيون أيزيديون. 

)نصوص شعرية وقصصية(
٢٥. نقد األدب الوجودي/ كولن ولسن منوذجاً - 

د.حسني عبد علي اليوسفي. )دراسة(
٢٦. تأبط شعراً - ياسر العطية. )شعر(

٢٧. نزي��ف اجلب��ل - نواف خلف الس��نجاري. 
)قصص(

٢٨. مس��رحياتي/ ثالث��ة نص��وص حديث��ة - 
د.راجي عبد اهلل. )مسرح(

٢٩. ق��راءات - جنم اجلابري. )نق��د( - احتاد أدباء 
املثنى.

٣٠. عث��وق العمر - حتس��ني عباس. )ش��عر( - 
احتاد أدباء املثنى.

٣١. األعمال الشعرية حتى عام ٢٠١٧ - عّيال 
الظاملي. )شعر( - احتاد أدباء املثنى.

٣٢. م��ا توقعت��ه الش��موس - خال��د جمال. 
)شعر( - احتاد أدباء املثنى.

٣٣. مل��ك ال مل��كان - فائدة حن��ون. )قصص 
أطفال( – احتاد أدباء ميسان

٣٤. رس��موني عل��ى اجلدار مبتس��ماً - قيس 
خضير اخلالدي. )شعر( – احتاد أدباء ميسان

٣٥. ف��راغ النافذة، ط٢ - إميان قاس��م الالمي. 
)قصص قصيرة( – احتاد أدباء ميسان

٣٦. غرقى بصمت، ط٢ - علي حبيب الشابي. 
)شعر( – احتاد أدباء ميسان

٣٧. ص��الة احلض��ور - مالك صالح املوس��وي. 
)شعر( – احتاد أدباء ميسان

٣٨. متتم��ات النبتة اخلرس��اء - علي س��لمان 
املوسوي. )شعر( – احتاد أدباء ميسان

٣٩. الع��ودة من املوت - عب��اس فاضل حميد. 
)رواية( – احتاد أدباء ميسان

..................
ش��كراً لكم، وللدعم الذي تبذلونه من أجل 
خدم��ة الوط��ن، الثقاف��ة، وإل��ى تواصٍل في 
اجلهود التي س��تظل متواضعًة أمام القامة 

الشاهقة لألدب العراقي األصيل.
اتحاد أدباء العراق

٣١ آب ٢٠٢٠

أ.ث- خاص



* في ظ��ل فوضى نعي��ش تفاصيلها كل حلظة 
,كي��ف جت��د الفنانة حلظات توط��ني اللوحة في 

مخيلتها؟
    - ف��ي ظ��ل الفوض��ى نهت��دي نح��ن للغرابة 
واجلم��ال ,الفوضى لم تعد نوع م��ن االضطراب 
املؤطر بالقبح كما كن��ا نراه في زمن احلداثة بل 
على العكس الفوضى باتت اليوم احدى سمات 
فن��ون م��ا بع��د احلداثة مما اكس��ب الف��ن بعداً 
داللي��اً من ناحية ويعمق االضطراب والتش��ظي  
م��ن ناحية اخ��رى لتصب��ح ثيمة فن��ان يواكب 
املعاصرة ويكون له اس��لوبه املتفرد وكما يقول 
)بودلي��ر( الف��ن "هو اس��تخالص الس��رمدي من 
العاب��ر والزائل" لذا فالفوضى ت��كاد تكون نوعا 
من التم��رد على ضواب��ط تش��كيلية ,التقليد 
,وحتطي��م النظام والزخ��رف القواعدي ما جعل 
الفن��ان ف��ي محاول��ة البح��ث املس��تمرة عند 
توط��ني اللوحة كونها تكاد تك��ون ظاهرة فنية 
خلضوعها الى فلسفة تعبر عن موقف االنسان 
املعاصر ,وقد تكون فتحت افاقاً امام الهلوسات 
االبداعية لكنها فوضى بلمسة جمالية متفردة 
وبرؤية اخراجية تش��كيلية متم��ردة وليدة فكر 
والفكر يرتب��ط بالعقل والعقل يجعل الفوضى 
خالق��ة حينما ينفرط عقد النظ��ام ,فالفوضى 
والقلق اخلالق ال بد منه في االعالن عن سيمائية 
الروح, حينما يتأطر العالم بالفوضى اهرع على 
انغام ياني الس��حرية الى محرابي حيث انتمي 
فهناك فرش��اتي والواني فهي كفيلة ان تنظم 
الفوض��ى الداخلي��ة وفوض��ى العال��م اخلارجي 

لتعزف منها سمفونية لونية ايقاعها اخلطوط 
واالشكال فيبدو كل شيء كرنفاالً ملوناً مفعماً 

بالتفاؤل واجلمال.
* هن��اك توجه نحو الضبابية في تكوين اللوحة 
لدى الكثير م��ن الفنانني ,هل اصبح الفنان غير 

منتم؟
  - رمبا الس��عي وراء التف��رد وغير املألوف هو أحد 
أس��باب الضبابية فض��الً عن جت��رد البعض من 
املش��اعر الواقعي��ة بأفراط ليس��بح باخليال بال 
وعي ادراكي ملعاني اللوحة املتجلية بالعواطف 
واالحاسيس ,في وقت يفترض من الفن ان يواجه 
التل��وث البص��ري ال��ذي ينخ��ر العالم بحس��ه 
اجلمالي معل��اًل ذلك بالفن املعاص��ر الذي الغى 
القي��م اجلمالية الش��كلية وفت��ح النوافذ الى 
تذوق االعم��ال العفوية والطفولي��ة والتعبيرية 
واجمل��ردة ,التي جتعل الفنان احيان��اً مغترباً رغماً 
عن��ه مح��اوالً اله��روب م��ن الواقع عب��ر بوابات 
فن��ه الى ضبابي��ة مجهولة ارضاء لن��وازع ذاته 
,قد يرج��ع ذلك ال��ى التحدي��ات الكبي��رة التي 
يواجهه��ا العالم املعاصر فض��الً عن معطيات 
العوملة واالزاحات الكبيرة على مس��توى القيم 
واالعتق��ادات واحلقائ��ق واملب��ادئ كل ذل��ك مهد 
ال��ى الال انتماء فأصبح الفنان يواجه مش��كلة 
ب��ني كونه قوة مبدعة يس��عى لتحقي��ق الذات 
وب��ني كونه موضوعه تبحث ع��ن التفرد مما يثير 

املتلقي والناقد.
*هل حتتاج الفنانة زينب الى فضاءات مغايرة ,أو 

هواجس فلسفية رمبا الطالق مخيلتها؟   
- بالتأكي��د كل فن��ان بحاج��ة الى ما يس��تثير 

احساس��ه ليطلق العن��ان خمليلت��ه ,فمنذ عام 
تقريب��اّ حدث مع��ي ذلك فوج��دت قلبي مفتون 
بطبيعة األهوار حينما كنت بس��فرة سياحية 
لم تس��تغرق س��وى يوم��ني فجعلتن��ي بوقتها 
اق��ف امامها مبه��ورة س��حرني جمالها األخاذ 
فهي تعرض بسخاء محاسنها فأخترقت روحي 
بروعة مناظرها ونشرت بني ثناياها بهجة وراحة 
وسكينة فتراقصت فرشاتي ودندنت على سحر 
انغامها التي ال يس��معها سوى الفنان لتحيل 
كل م��ا حولي الى كرنف��ال لوني ما منح االفكار 

ما يناسبها من الوجود احملسوس .
* اللوحة ابجديتها األلوان ,ماذا تعني لك األلوان 
وان��ت قبال��ة قماش��ة اللوحة البيض��اء ,كيف 

تقرأين اللون في متنها احلكائي؟
- للون عالق��ة حميمية معي منذ طفولتي ففي 
املرحل��ة االبتدائي��ة كنت أمض��ي اياماً بتصفح 
اجل��دران بحث��اً عن جدار ملون أو قد رس��م عليه 
ول��و س��هواً حتى، وحينم��ا عانق��ت عيني ذلك 
اجلدار اخملتبىء خلف الش��جر بألوانه الوحشية 
املمزوج��ة وعفويته ب��دأت حكاية عش��قي مع 
اللون فلم اعد ارى شحوباً وحتى ان وجد يحيله 
احساس��ي الى بهجة لوني��ة متناغمة وااللوان 
عن��دي مبثابة نغمات في نوته موس��يقية فكل 
لون يس��تحضر حالة حل��م لدي ,ليس س��عياً 
للجمال فق��ط كما نظر االس��تيطيقيني للفن 
بأن هدف��ه الوحيد اجلمال بل صرت اس��تخدمه 
كرم��ز له عدة تأوي��الت س��يمائية فاللون مبثابة 
البوصل��ة الت��ي نكتش��ف من خالله��ا مكامن 

الدهشة .
* امل��رأة رمز اخلص��ب والنماء ,حتفزن��ا على احللم 

,هل حركت بك كأمرأة جذوة اللوحة موضوعاً؟
   - ب��ال ش��ك لكونه��ا اول موطن يلوذ االنس��ان 
ب��ه امن��اً رغم عتمت��ه هو جس��د االم ,ل��ذا اول 
معرض ش��خصي لي كان عنوانه )بركان احلنان( 
ع��ام 2012 كنت طالبة بكلي��ة الفنون باملرحلة 
الثاني��ة كان اه��داءاً ألمي بنوع احلن��ان املتدفق 
بق��وة الب��ركان والت��ي حتيطنا بدعائه��ا كهالة 
ضوئية تتوهج حباً ,فضال ان املرأة تضفي سحراً 
متف��رداً لالعم��ال الفنية س��واء ابدعها رجل ام 

امرأة.
* ثم��ة مح��اوالت لثقاف��ة مغاي��رة بع��د طوفان 

التغيير ,هل أنطبع ذلك على أعمالك ؟
- بطبيعت��ي ال أمي��ل لألعم��ال الت��ي تصل الى 
اقصى ح��االت التجريد ويكتف��ي الفنان باللون 
فق��ط بالرغ��م م��ن عش��قي لألل��وان ال بد من 
ان يكون الش��كل حاضراً بلمس��ات اس��لوبية 
متفردة واحياناً احتسس اجلمال في القبح وكما 
يقول ف��ان كوخ )لألش��ياء القبيحة خصوصية 
فنية قد ال نراها في االش��ياء اجلميلة( مما يعطي 
رؤية بطابع متفرد يتس��م بالغرابة يكس��ر أفق 

التوقع لدى املتلقي.
* كان لك وقوفا على مدرج��ات الدرس االكادميي 

في أكثر من محفل تش��كيلي ,كيف ينظر ألخر 
اعمالك في غرائبيتها؟

- بالعادة االنس��ان يبدأ جتريدياً تعبيرياً برسومه 
الفني��ة وعن��د دخوله للمدرس��ة يكون اس��يرا 
للتلق��ني واحملاكاة فيبدأ بتقلي��د معلمته وحني 
وصوله للجامعة يطلب من��ه ان يلتزم القواعد 
االكادميي��ة ,لكن الفن املعاصر وتعدد اس��اليبه 
التقني��ة حق��ق هذا االنزي��اح عن املأل��وف الذي 
حقق خرقاً لم تس��مح به القواعد التي ينتظم 
ف��ي اطارها عناص��ر اللوحة فيرس��م الفنان ما 
يحل��و له ,من هنا بدأت رحل��ة التفرد والغرائبية 
فص��رت اميل للغرائبية والتف��رد واذكر جزءا من 
الق��راءة النقدي��ة الت��ي كتبها د. ح��ازم عبودي 
ع��ن اعمالي األخي��رة. االهوار بعن��وان )التأثيرية 
الضوئية حوار مع البيئة( في رسوم زينب دنبوس 
فوصفها بأنها سيل من اللونية العالية وتناغم 
ابتهال��ي منم��ق وعنف��وان بص��ري ولوحة)مرح 
مالئكة االهوار(بأنها نس��ق زخرف��ي وغرابة في 
اللونية الضوئية ما اعطى شعورا خياليا مثيرا 
للحواس بتحرير املألوف والالمعروف ونزوحه من 

ذلك االلتزام بل واخلروج عنه.
* الى اي مدرسة فنية تنتمني ,وايهما االقرب الى 

ادواتك ؟
- االنس��ان بطبيعت��ه الس��وية لديه اس��تعداد 
وقابلي��ة التن��وع في حرك��ة حي��اة دينامية لذا 
فالثبات باالنتماء ملدرس��ة فني��ة معينة ال زالت 
عسيرة عليه حلد االن رمبا، الن اهلل جبل بطينتنا 
ذلك التنوع من ان نتحلى بصفة من صفات اهلل 
)كل ي��وم هو في ش��أن( لذا جتدني ت��ارة تعبيرية 
واخرى متتلئ اوراقي خطوطا جتريدية هندس��ية 
ملون��ة بال بداي��ة وال نهاية وفي الفت��رة االخيرة 
اتسمت لوحاتي مبزيج من التعبيرية والوحشية 
والتكعيبي��ة، ولكون��ي عاش��قة لل��ون والضوء 
واملثلث��ات وان تك��ون مزيجاً من الل��ون املتناغم 
املتراق��ص م��ع موس��يقى ياني ل��ذا التكعيبية 

والوحشية هي االقرب.
* برؤي��ة التش��كيلية زينب ,كي��ف تنظرين الى 

واقعنا الفوضوي؟
 - رغ��م الفوض��ى الت��ي جتعل ال��روح مضطربة 
احياناً لكن الفن يس��بغ على الوجود مس��حة 
م��ن الس��حر واخلي��ال وما أجم��ل الف��ن عندما 
يداع��ب دواخلن��ا ويجع��ل االحس��اس باجلمال 
يس��تفيق ,ففوضى واقعنا اش��به مب��ا جاءت به 
الدادائي��ة مب��ا فيها من فوضى ومع��اداة للنظام 
في الفن التش��كيلي واخلروج ع��ن نطاق القيم 
واملث��ل اجلاه��زة والقواع��د االكادميي��ة والنظ��م 
الكالس��يكية ,لكنها اعطت مفهوم��اً جديداً 
للف��ن لم يكن مفهوماً حتى ميثلك الفنان برؤية 
اخراجي��ة متف��ردة ,فأحياناً الفوضى تس��تثير 
الفنان في حلظ��ة ليحولها من اخلطوط وااللوان 
املتنوع��ة الى تعبي��ر مرئي س��واء كانت فوضى 

مادية او فكرية .

* ه��ل يع��د التجري��د بوحا إلس��قاطات داخلية 
حتترق في مخيلة الفنان؟

- بالتأكي��د كم��ا وصف��ت بس��ؤالك ألنن��ي ال 
ميكنني ان اعبر عن دواخل��ي من خالل االجتهاد 
ف��ي استنس��اخ املظاهر الطبيعي��ة فمن خالل 
التجريد يجس��د الفنان س��مفونية روحه التي 
تهفو الى حالة موس��يقية في الش��كل املرئي 
اخملتزل م��ن خالل حركة االش��كال وجتاور االلوان 
,فالتجريد هو الذي يحول التعابير ومناجاة الروح 
وااللوان الى موسيقى وكما يقول شوبنهاور كل 
الفنون تطمح أن تصل الى مس��توى املوسيقى 
في مس��ألة االتصال بني الفنان واملتلقي ,فالفن 

يقود الناس الى زوايا غائبة عن فكرهم .
دنب��وس  زين��ب  التش��كيلية  تفك��ر  مت��ى   *
بإقامة معرض ش��خصي تدون في��ه محطاتها 

التشكيلية عبر دراستها ؟
- ادون فيه دراس��تي واحساسي ورؤيتي سيكون 
بإذن��ه تعال��ي بع��د اكمال ومناقش��ة رس��الة 

املاجستير .
* ه��ل انصف��ك النق��د، وأع��رف بل ق��رأت عنك 

الكثير نقداً؟
- النق��د مس��ألة نس��بية تختلف حس��ب رؤى 
االنس��ان وبيئت��ه وثقافت��ه ومعرفت��ه بالتاريخ 
الفن��ي للفن��ان وفلس��فته ف��ي رس��م اللوحة 
,والرؤيا ب��ني النقاد متفاوتة ل��ذا ينبغي ان يترك 
الفني��ة  االعم��ال  تقيي��م  بأس��ره  للمجتم��ع 
الختالف ال��ذوق والرؤيا فتذوق الف��ن واجلمال لم 

يكن يوماً حكرا على النقاد.
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رعد السيفي بين انطفاء األلوان وتحوالت الريح 

الشعر كلّذة وخالص وخطاب جمالي 
فة في نص } بال تاريخ { 

ّ
قراءة ُمكث

للشاعر محمد النصار

رواية جديدة للروائي العراقي عبدالكريم العبيدي

 قصائد رسمت بالوجع والخوف ..
قراءة في ديوان ) رحيل المالئكة ( للشاعر هادي الحسيني 

ينب دنبوس لالتحاد الثقافي:  التشكيلية ز
في ظل الفوضى نهتدي نحوالغرابة والجمال

كل فنان بحاجة الى ما يستثير احساسه ليطلق العنان لمخيلته

A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i
العدد )34( - ايلول 2020العدد )34( - ايلول 2020

   مش��تبٌك بقامات نخي��ل البصرة ، يله��ج معها بتراتيل 
املاء وعّفة اجلنوب ، يحاور ايقونات العشق بأنفاسه اجلذلى 
بالبياض ، مدمن على الوجه الواحد ، مجبول بدموع الفقد 
، وأن��ني الذاك��رة على محط��ات الغياب ، هو صن��ٌو لعذاب 
الس��ياب ابن بصرته ، ومثال يقين��ه ، يتعّبد بقوله : ) حني 
عّري��ُت جرحي وضّمدُت جرًحا س��واُه ، ُحّطَم الس��ورُ بيني 
وبني اإلل��هُ ( ، هكذا اس��تقامت س��جيته ، وتأثّثت طباعه 
بغادة نس��رين تشعُّ كّل حني ، وتفيض بالندى الذي ورثه من 
س��الالت اإليثار ، ونهل��ه من قناديل احملب��ة املقيمة أبًدا في 

شناشيل مدينته .
   ال عج��ب ف��إّن بدمه يس��ري إيقاع الدمع على سلس��لة 
الغي��اب الطويلة ، يجهر بأبّوته ململك��ة النقاء ، يركن الى 
بديهة الطفولة ، ويش��تّق منه��ا ربيع قصائده ، ينتمي الى 
ش��ريعة الوداد بعقل السالم ، ونبض راعش بالفطرة األولى 

، وانتظار اخلالص . 
   ل��ه حصة وافرة من اجلنون بالوطن املش��تهى ، بالده التي 
احتشدت عليها النصال ، يراها بثوب النماء ، تعشُب فيها 

األغاني ، وتس��تعيد صباحاتها كما لو أنّها ش��جرة ترتوي 
بعطر النجوم . 

   ش��اعر تؤسس��ه اختالجات الرحيل عن مس��اقط الروح 
، وتدمي��ه اللوعة من فصول امل��وت ، واحتراق اخلريطة التي 
يعش��ق ! ، أراه م��ن بعي��د حي��ث املناف��ي تنه��ش أحالمه 
وتس��تبيح خطاه ؛ يتس��ربل بذاكرة اجلمر ، والريح تسحُق 
مالذاته ! . الوطن ديدنه الذي يرقب مواس��م صحوه ، ويطرد 

من فضائه سحب الرماد .  
   رع��د الس��يفي ش��اعر امل��دن الثكل��ى ، والش��اهُد على 
طوفانات الذبح ، ينس��ج من عزلته أس��ئلة املراثي ، يفّتت 
الفجائ��ع بنحيب أهل اجلنوب ، ويجل��س يعّدها واحدة تلو 
أخرى ، وين��أى معها كي ال حتّط على ش��رفة الوطن املتّوج 

باخلسارات . 
   هك��ذا مين��ح اجلنوبّي قصيدته أس��رار ألوان��ه املنطفئة ، 
وب��وح نوافله ف��ي جّلة األماني : ) يتس��اقُط البّلور من غرف 
األماني / يتعّثر الشرياُن في دمِه / وتّدخُر الرياُح عويلها ( . 

   ف��ي واحد من أي��ام منتصف الثمانينيات كان الس��يفي 
يتل��و علّي قصيدته اجلديدة ) الغائم في موس��م الصحو ( 
، أحسس��ت آنذاك ثمة روح يشعلها قلق الفراغ ! ويجرف 

ما تبّقى من صمتها نحو " غيمة الوقت املشتت في العراء 
! " تل��ك القصيدة التي يعلن فيه��ا : ) انثر بكاءك .. / ليس 
في جس��د الفجيعة / ثغرة ظمأى / تفّتش في مدار املوت / 

عن ظّل بهي ! ( . 
   كنت أصغي ألسئلة القصيدة بقلٍب الهٍث كما لو أني في 
ظلمٍة للعراء : ) هل كنَت تصغي .. / ساعة اقتحم الشذى 
/ جذع الفريسة / واستفاق املسُك في / جسد القتيل ؟ / أم 

كنَت قد / آخيَت بني الّتيه / والنخل الدليل ؟ ( . 
   رب��ع قرٍن يفصل بني قصيدة )الغائم في موس��م الصحو( 
املنشورة في مجموعته األولى       )حتوالت الريح( ، وقصيدة 
)خّزاف الرماد( التي تضمنته��ا مجموعته الثانية )انطفاء 
األلوان( الت��ي كتبها في مدين��ة إب اليمنية – آخر محطة 
عربي��ة للش��اعر – ه��ذه القصي��دة الت��ي تهيم��ن عليها 
األس��ئلة يبحث فيها السيفّي عن ضفة النهر الذي يحلم 
، لك��ّن بكاءه – هذه امل��رة - يتحّول من ال��ذات الى اجلماعة 
؛ فيؤرّخ لوعته : ) وكنا نس��ّيُج أضالعن��ا بالينابيع ، / نرفو 
الّش��باك / لعّل الس��فائن تأتي / تش��ّق التصّحر في أفقنا 
/ فتنث��ال قطًرا / يهدُّ فَم العاصفْه ! / كي ُنحّس بنش��وتنا 

الزائفْه !! ( . 

   ه��ذه الرحل��ة بني القصيدتني كش��فت ع��ن حقيقتني : 
أوالهم��ا أثبتها الش��اعر خال��د علي مصطفى بدراس��ته 
املرفقة في نهاية مجموعة الشاعر األولى ) حتوالت الريح ( ، 
إذ يجد أن شعر رعد السيفي ذو طبيعة حلمّية ، وثانيتهما 
: ما أجده في شعره من نزوع وجداني ممهور بالرثاء ،  يشعر 
مع��ه  الق��ارئ أن الش��اعر ينزف ح��ني يتماهى م��ع كتابة 
القصيدة ! ، ألم يحترق وهو يسأل العبارة حني تضيق ؟ : ) - 
وكنا مًعا في لظى احلرف / سوسنة ظامئْه ! / جملة طارئْه 
! / ك��ي أرتّق عري القصائ��د / وهي ترّج املعاني الدفينْه / ألنّا 
مًعا .. / قابعاِن كظلٍّ / تهاوى .. / وغّطى فضاء املدينْه !! ( . 

   هك��ذا يعاوده الصحو فيعلن : " بيني وبينك درٌب حتنظل 
من فرط وحشته " . وألن السيفي مجبول بالوطن ومثاباته 
؛ فإن للرثاء هيمنة طبعت شعره منذ اغترابه الذي تعددت 
محطاته وحفرت أوجاعها ف��ي وجدانه ، وفي ديوانيه األول 
والثاني ال تخلو قصيدة فيهما من عنوان لشخص راحل أو 
إهداء يحمل معه ذاكرة حزن لصديق أو رمز مكاني أو زماني 
يضج ببهاء الوطن وشهقة أحالمه التي صادرتها سلطات 

القمع ، وانكفأت في حروب التيه والضياع . 
   ولرع��د الس��يفي هاجس عني��د يصاحبه أنّ��ى ارحتل ، إذ 

هو مهموم بلحظة س��تأتي ويعاود فيها ارتواءه من نهرين 
طاملا ش��غفه القرب منهما ، هي حلظ��ة ينتظر فيها لقاء 
أصدق��اء وأحبة ، يحتضن فيها ه��واء العراق وليله ، " يُتها 
املدين��ُة / كيف نفتُح في ظالل الصمت / معراًجا / وبوصلًة 
/ لنختصر املس��افة / لنطلَّ من أقص��ى التخوم / كنجمٍة 
هبطْت الى ش��طِّ العرْب / وبظلِّ سعِف القلِب / ُنسقى من 

نشيد احلّب / آياِت الرَُّطْب ! " . 
• االقتباسات الشعرية من مجموعتي الشاعر املذكورتني .      

شاهد جديد من بالد لغة الضاد املمعنة 
الكامل��ة في موس��يقاها عن��د مخارج 
احلروف، لكي نتلقاها في كل  إبداعاتها 
الس��معية املقروءة واملكتوبة على أوراق 
الغربة املفروض��ة علينا لكي ننام غرباء 
ونصب��ح ومنس��ي ضائع��ني حت��ى نثبت 
هويتنا الثقافية واألدبية النفس��ية في 
س��نها قانون��ا يحكمه��ا عندما نكتب 
ونقرأ .. هادي احلس��يني ش��اعر متجدد 
يكتب قصيدة النث��ر بامتياز . في كتابه 
األخيرة والذي هو عبارة عن ديوان ش��عر 
جدي��د وآخ��ر أعمال��ه بعدم��ا ق��دم لنا 
اشقاء للديوان احلالي والذي هو بعنوان ) 
رحيل املالئكة ( والصادر عن دار الش��ؤون 

الثقافية العامة في بغداد لعام ٢٠١٩ .
أغلب قصائد الدي��وان تتحدث عن األلم 
وحتمل مس��احات شاس��عة م��ن احلزن 

في أحداثها ع��ن اآلالم والغربة والعزلة. 
الش��اعر ف��ي قصائ��د ) رحي��ل املالئكة 
( يق��دم للق��ارىء ش��يئاً ملموس��اً م��ن 
نص��وص رس��مها بالكلم��ات والوج��ع 
واخلوف م��ن ليالي ب��الد الصقيع اخمليفة 
في طول عتمتها وبردها القارس املرعب . 
كما رأيناه يتحدث في قصائده املتنوعة 
األخي��رة ع��ن ه��ول املفاج��أة الفاقم��ة 
الصادمة لترج��ل الش��عراء الواحد تلو 
اآلخ��ر هن��ا ف��ي أوروب��ا ودفنه��م بعيداً 
حتى عن احبابه��م وأهاليهم الذين في 
األس��اس ال تربطه��م عالق��ة التواص��ل 
خوفاً من فرض ضريب��ة دفع الرصاصات 
لإلعدام��ات بعد وصول أخبار عن تواصل 
الش��عراء مع ذويهم وذل��ك معروف لدى 
باق��ة قصائ��د األحي��اء واملوت��ى الذي��ن 
يتخذون اسماء مستعارة هنا وهناك في 

منافي الكلمات .
نقرأ في صفحة / ٦ من قصيدة التماثيل 

في كتاب رحيل املالئكة : 
الريح ُذبحت قرباناً لألش��جار املورقة من 

دمي
حينها انتحرت املعادُن في األرض

حّلقُت بني غيم الرذيلة طائراً
حمل سرَّ التكوين

بني جناحيه
ألنني خلقُت معادلًة للوهم

قرعُت جدران الفراغ ..
نعم هناك جماليات في النزعة احلديثة 
عندما تتحدث ع��ن العراق وعن الظروف 
املقيت��ة القابضة على انف��اس األفعال 
واملفاعيل التي تتوالد من لدن النصوص 
ومعظمها حتمل اش��ارة حزينة ولم يبق 
لنا س��وى تنكي��س هاماتن��ا للكلمات 
الذابل��ة ملوت صديق ش��اعر هن��ا ووالدة 
قصيدة حزين��ة هناك !؟ بع��د فقد ندمي 
كان ثم��ال اثناء معاقرت��ه للخمر الغالي 
وللجعة املثلجة اللذيذة عند احتسائه 

مباش��رة بعد اإلستيقاظ من نوم عميق 

دام لس��اعات نتيجة س��كر قدمي أزلّي ال 

يريد احده��م ان يصحو من غفوة ومرارة 

الكح��ول ظن��اً منه ه��روب من مأس��اة 

س��دميية طويل��ة ال ح��ل عاج��ل لها إال 

باإلقتراب من مواخير بغ��داد البالية في 

كل شيء !

ويقول الشاعر في قصيدة بغداد ص ٤٦ :

في صباحاتِك البهّيِة يا بغداد 

كان اخلمارون

يجوبوَن شوارَعِك احلزينة دوماً 

وينثروَن قصائَدهم 

على أرصفِة تلك الشوارع 

التي تبتسُم لهم جذال،

وكنِت خلف أسوارِك تذبحني !
يا مدينتي الثكلى ..

ثمة اغالل وباقات ورود غابت عن الديوان 
ألن حمل��ات الث��راء للرث��اء كان��ت موجودة 
ف��ي معظ��م القصائد واحلكاي��ا الثابتة 
عل��ى  والطافي��ة  والغائ��رة  والنائم��ة 
صفح��ات بيضاء خالية م��ن ألوان املداد 

األسود واألحمر واألزرق ..
لكن هناك محاوالت يدركها س��ريعا من 
يق��رأ ديوان ) رحي��ل املالئكة (  منذ بداية 
القصي��دة األول��ى ) بدون تنقي��ط ( ومن 
خالله��ا تعل��م وتعرف جي��دا أنك ذاهب 
الى حفلة مجالس للع��زاء األكثر إيالما 
من اعراس بال مراتب جتمع تلك مع هذا!

قصيدة بدون نقاط /  ص ٥ 
األعمى 

أحدهم حمل الروح 
حمل االطلس 

وصور املدى دوال ومعارك 

رسم الدرع له 
وحائط دم 

وسدد رمحه على الورد 
صاح االعمى :

طار العمر 
وصار رمادا! .

صديقن��ا وجدت األمكن��ة في صفحات 
الكتاب، ثمة مساكن للموتى في مقابر 
جماعي��ة بينم��ا ل��م أجد دع��وة يتيمة 
حلفلة عش��اء أخيرة يتخللها إحتس��اء 
اخلمرة لكي ندرك الثمالة املتعلقة على 
رف��وف مكاتبنا الورقية ف��ي زمن التطور 

اآللي السريع لكتابة النصوص ..
طبع��ا الدي��وان جمي��ل ويحمل اش��ياء 
تابعت��ه  لكن��ي  التمحي��ص  تس��تحق 
وقرأته بتأن حتى آخر صفحة فلم يدخل 
الّي س��وى بقايا الشبه احلزين وبكائيات 
ثقافية يجب التعايش معها وممارستها 

حتى اشعار آخر ...

ذات حوار قالت : ما يحدث اليوم هو إشارة إلى أن المرأة لم يعْد دورها يقتصر على تدبير شؤون المنزل، وانما صارت تعّبر عن 
دواخلها بطرق فنية ولم تعْد تابعة ألفكارها، كما كانت بالعصور السابقة، وانما أصبحت متفردة بتعبيرها وطغى حسها األنثوي في 

يز وإشغال بما يعكس ذوقها وجمالها ". اللوحة من تطر
ينب دنبوس وهي تستكمل دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في  وهذا ما لمسته شعورا معنويا وثقة لدى التشكيلية المبدعة ز

الفنون التشكيلية .
التقيناها وكان هذا الحوار.

االشجارُ
بحسِب شاعٍر اسباني

بال تاريخ
ألنها المتتلُك أقداماً مثَلنا

لكنَّها التعترُض
حينما تنقُل الطيورُ

بيوتَها
من مركِزها الثابت
الى فكرٍة جوهرية

نستخلُصها عنها
تاركنَي الباَب

مفتوحاً
لشاعريِة النساِء احلاملات

واملوسيقيني
الذين يخدعوَن الريح

ويزحزحوَن
حجَر احلكمة

من بيٍت
قالُه شاعٌر رواقي

قبَل مئاِت السنني

* القراءة *

بعد ق��راءات متع��ددة للنص 

اجلديد للشاعر محمد تركي 

النّصار 
واملوسوم ب� } بال تاريخ {

 فق��د رأي��ُت أَن ن��ص النّص��ار 
ه��ذا ه��و ن��ص مه��م والفت 
والق��راءة  بالتأّم��ل  وجدي��ر 
البعاده  الكاش��فة  الرؤيوي��ة 
الثيمات واش��راقاته  املتعددة 
الساطعة كسطوع احلقيقة 
واحلكم��ة االزليتني واألبديتني 
...وه��ا انا اح��اول قراءته قراءة 
ذوقي��ة ُمكّثفة ؛ حي��ث أنني 
أرى ان��ه ن��ص - وعل��ى الرغم 
م��ن ايجازه وتكثيف��ه اللذين 
النّص��ار  الش��اعر  ارتأهم��ا 
وإجرائ��ي  ش��عري  كتدوي��ن 
فإن��ه ن��ص قابل لالس��تقراء 
والترتيل  والتأويل  والكش��ف 
في فض��اء مفتوح وشاس��ع 
النساء   { لتحليق وش��اعرية 
احلامل��ات واملوس��يقيني الذين 
يخدع��ون الري��ح { كم��ا قال 
الش��اعر ف��ي نص��ه اجلوهري 

والفاتن واحمُلتش��د مبا يخالف 
ماقاله } الش��اعر االسباني { 
عن االشجار والطيور والفكرة 
اجلوهرية التي دعانا الش��اعر 
ان ُنش��اركه كمتلق��ني ال��ى 
اس��تخالصها ؛ وأرى أنَّ النص 
يب��دو ف��ي الق��راءة االولى انه 
نص على شكل من البساطة 
اعتقد  ولكنني  ؛  والس��هولة 
وس��هولة  بس��اطة  انهم��ا 
مراوغت��ني ؛ حي��ث اننا وكلما 
قرأنا هذا النص سنكتش��ف 
بع��داً جديداً آخ��ر ؛ وها نحن 
ن��رى ونفعل ذلك مبتعة كبيرة 
ول��ّذة خالصة هي ل��ّذة قراءة 
روح��ي  كخط��اب  الش��عر 
ومعرف��ي ووج��ودي وجمال��ي 
خالص الميكن ان يزول او يفنى 
او مُيكنن��ا أن نس��تغني عن��ه 
نح��ن ككائنات بش��رية جند 
في��ه ضالّتنا ومتعتن��ا ولذتنا 

وخالصنا احلقيقي .

ص��درت ع��ن " دار ملهمون للنش��ر والتوزي��ع " في 
العاصم��ة اإلماراتي��ة دبي، رواي��ة جدي��دة للروائي 
العراقي عبدالكرمي العبي��دي بعنوان: )قصة عرش 

العراق(.
 تقع الرواية في 216 صفحة من القطع الكبير، ومما 
ج��اء على غالف الرواي��ة األخير:"هي لعبة مدفوعة 
بالض��رورة إل��ى اس��تذكار نهايات متالحق��ة، رغم 
أنه��ا ال تنتمي إلى اليأس، ولم يزعم التش��اؤم أنها 
م��ن عوانس��ه، لكنها تش��به "قوانة"، م��وت معاد 
يتنق��ل بنا بني نهايات شرس��ة ومتعاقبة. ال يوجد 
مه��رب من نهايات العروش في ه��ذا البلد، تدهورت 
أحواله بشدة، ومن احملال أن تعود كما كانت. أوه… ال 
يه��م اآلن َمن مّنا احمُلِق، كالن��ا متعادالن في اللعبة، 
وسيتّم مبقتضى هذا األمر تسوية وضعية البداية، 
حسنا بأي استذكار سنلهو؟ وأّي واقعة سنختار؟ 
ال جدوى من أي ُمسَتَهل. النهاية هي التي ستختار 
بدايته��ا، وه��ي الت��ي س��تلتحم به��ا، وه��ي التي 
ستش��يع جنازته��ا إلى املصي��ر األخير. ف��ي البلد 
املّيت، نالقي الكثير من اجلثث، أكواماً من النهايات 
احملتوم��ة واملرس��ومة، املبك��رة واملتأخرة. ال ش��يء 
اسمه بداية، هه، أّي بداية؟ العراق ركب الزحليقة".

وقال الروائ��ي عبدالكرمي العبيدي، ف��ي أول تصريح 
ل��ه عن خبر ص��دور روايته اجلدي��دة، ان "قصة عرش 

العراق، هي الرواية اخلامسة لي، وتتحدث عن عرش 
الع��راق الدموي الصاخ��ب، منذ نش��أته في فندق 
س��مير أمي��س على ضف��اف النيل، ف��ي العاصمة 
املصري��ة القاهرة عام 1921 ال��ذي انعقد فيه مؤمتر 
إنشاء عروش حلكام عرب في املنطقة، مع استمرار 
ال��والء لبريطاني��ا، وأصبح��ت تس��مى ف��ي حقل 
السياسة واالس��تراتيجية باسم الشرق األوسط. 
وتنتهي ف��ي أعوام ما بعد الغ��زو األمريكي للعراق 
الذي حصل في التاسع من ابريل نيسان عام 2003، 
وما ج��رى فيها م��ن اقتتال طائف��ي وتهجير وقتل 

على الهوية.
 كم��ا تتوغل الرواية في حقبت��ي امللكية وما تالها 
من انقالبات عسكرية دموية في عهد ما يعرف بال� 
"جمهوري"، وما حصل للملوك "فيصل األول، غازي، 
فيصل الثاني، عبداالله، والشخصيات السياسية 
األجنبي��ة والعراقية والرؤس��اء من كب��ار الضباط 

وغيرهم من نهايات دموية ومؤامرات وسحل ومتثيل 
بجثثه��م، من قبل قادة وأتباع احل��ركات االنقالبية 
الدموية املتعاقبة على كرسي العرش، وما تخللها 
من ح��وادث ومؤامرات واغتي��االت وتهجير وموجات 

نهب".
 وأض��اف العبيدي:"ترب��ط الرواية ب��ني كل ما جرى 
بلعنة امللكة سيمورامات "احلمامة"، سمير أميس، 
امللكة اآلش��ورية التي حكمت البالد قبل 800 عام 
ق.م، كم��ا وتظهر هشاش��ة احلكم ورجال��ه الذين 
تعاقب��وا عل��ى الع��رش، والنهاية الصاخب��ة التي 
آل اليه��ا بكارثة الغزو األمريك��ي للعراق، وما جرى 
للبلد من خراب ودمار وفنت، أودت بحياة مئات اآلالف 

من شعبه".
وب��ني العبي��دي أن "الرواي��ة تبن��ت أس��لوباً فنتازياً 
وواقعي��اً س��اخراً، ميزج اخلي��ال العلم��ي بالواقعي 
ثنائي��ة  س��ردية  وح��دات  واجترح��ت  والغرائب��ي، 

متداخلة بني املاضي واحلاضر".
العبي��دي كان ق��د  الروائ��ي عبدالك��رمي  أن  يذك��ر 
أص��در عدداً م��ن املؤلف��ات، منها: ضي��اع في حفر 
الباط��ن "رواية"، الذب��اب والزمرد "رواي��ة"، كم أكره 
القرن العش��رين "رواية"، ثمانية أع��وام في باصورا 
"مجموعة قصصية"، إضافة الى مس��رحية فوبيا، 
وروايت��ه "اللحي��ة األمريكي��ة – معزوف��ة س��قوط 
بغداد" التي حازت على جائزة كتارا للرواية العربية 

عام 2018.

د. رحيم كوكز خليل

عصام محمد مجيد مروة

سعد جاسم

أ.ث - خاص

 حاورها – فهد الصكر



من أش��هر كتاب فرنس��ا وأغزرهم إنتاج��ا ولد في 
الع��ام ١٨٦٩ وتوفى في باريس عام ١٩٥١ ، يقول في 
تعريفه لفن كتابة القص��ة والرواية » أصنع قصة 
أو رواية من حدث بس��يط وصغير كما تريد وكذلك 
عندم��ا تكتب مذكراتك انطلق م��ن أصغر األفكار 
وس��تكون لديك اهم رواي��ة » وهكذا فعل في أكبر 
وأه��م رواياته وابدع في ف��ن مختلف ، كان يجلس 
الساعات الطويلة ليواصل كتابة روايته املزيفون ، 
تلك الرواية الت��ي كانت تدور حولها أغلب حواراته 
مع النقاد أو كتاب س��يرته أو الذين درس��وا أعماله 
األدبية ف��ي اجلامعات الفرنس��ية وحت��ى العاملية 
وخاصة بعد حصوله على جائزة نوبل لآلداب ، قال 
أحدهم في سؤال له ؛ هل تسمح لي بالسؤال عن 
جوانب مهمة وردت في روايتك » املزيفون » هل ميكن 
جتاذب احلديث عن رواية عظيمة مثل املزيفون ...؟مع 
املوافقة يكش��ف الكاتب عن تفاصيل تتضمنها 
الرواية ، الش��خصيات ف��ي الرواية مت التقاطها من 
فضاء اجتماعي متداخل ، فهي تقدم معنى وأكثر 
م��ن إطار لذاك الزم��ن الذي انصرف وه��و يترك أثرا 
مهما ، أفعال تشبه املؤامرات اخلفية على الوجود 
البش��ري ، غموض يتحرك من حولنا بشكل بشع 
، في اس��تذكار فعل الكاتب ديستيوفسكي الذي 
خرجت أغلب قصصه من أحداث نشرتها الصحف 
اليومي��ة – ح��وادث ترب��ك العقل وال��روح ولكنها 
حدث��ت بالفع��ل ، تلك االس��تعارة امتل��ك بطاقة 
العب��ور إل��ى املس��تقبل ، الكاتب يقتنص ش��يئا 
مهم��ا في حالة وج��ود األزمة ، الس��ؤال الذي يلح 
عل��ى الكاتب ان يدركه دائما وهو يتوغل في كتابة 
عمل��ه األدبي كيف يحتفظ بح��ب اجلمال ويكتب 
بعيدا عن التزوير كيف ميكن لش��كل فنه ان يكون 
أنيقا ويقدم حقائق احلياة وش��خوصها بنجاح ..؟ 

يكش��ف اندريه جيد ببراعة عن أس��لوب التعامل 

مع النثر الغريب املسيطر في بعض األحيان واملثير 

للكثير من اخملاوف من تلك التي تثير اجلدل ، س��لك 

طريق النقد املقاوم لسلوك اإلمبريالية الفرنسية 

، بع��د زيارته لتش��اد والكونغو أصب��ح يقترب من 

النه��ج اليس��اري املع��ارض ، ظه��ر ذاك اإلنحي��از 

لفترة من الوقت ، األمر الذي جعل الناقد » أي . أم . 

فورستر » يصف » جيد » بالكاتب اإلنساني املثالي 

– خاص��ة في وضوح معيار الطريقة التي يوازن بها 
حب��ه للوجود البش��ري بفضول طبيع��ي ومتوازن 
األم��ر الذي س��لط عل��ى نتاجه األدب��ي الكثير من 
األهتمام والرعاية وقدم املعيار املفقود في اجلوانب 

األخالقية األجتماعية ...
أطل��ق الس��ؤال الدرام��ي الذي حار في تفس��يره » 
وونك وس��ارتر وجيني��ه » في الفيلم الس��ينمائي 
» الالاخالق��ي » إل��ى أي م��دى يعم��ل الن��اس على 
وض��ع الكواب��ح لبيئاته��م ..؟، ه��ل ميكنه��م ان 
ينجح��وا ف��ي إعادة اخت��راع أنفس��هم ..؟ هو في 
تلك املقوالت الغريب��ة قد أثار املعركة بني الظاهرة 
احلس��ية واجلوانب الروحية ، تلك اعتبرها من لوازم 
احتياجات اإلنس��ان املعاص��ر في الزم��ن املتدافع 
نح��و مضيق املوت ، ت��ارة يؤكد ان الروح ستس��ود 
كما يسود املناضل من أجل احلرية هو يركب حالة 
الفخ��ر البش��ري ، ويتوغل في إثارة أكث��ر العوامل 
واألف��كار املتناقض��ة مع الرؤي��ا الديني��ة ، يعالج 
كل األزم��ات املاثل��ة باخلي��ال وهو يقت��رب من فتح 
ملف أكثر روايات��ه إثارة من خالل موضوعة التوغل 
في نش��ر نس��يج الرواية املعتمدة عل��ى تفاصيل 
الس��يرة الذاتي��ة ، ف��ي مرحلة التده��ور االخالقي 
س��عى جاهدا لش��رح نضال روحه ،ت��زوج من أبنة 
عمه املتدين��ة بالبروتس��تانتية املتزمتة ، تتماهى 
تفاصي��ل تلك التجربة مع الذي م��ّر به في مرحلة 
الطفولة القاسية وتلك التربية اجلافة على يد األم 
املتس��لطة جدا ،مع اعتالل وضعه الصحي ولكن 
الطوق الذي كان يقف عليه ويجتاز األمواج العاتية 
هو إدراكه املستمر بأنه مختلف عن اآلخرين ، أيضا 
. لم تكن دراسته املدرسية منتظمة عاش طفولة 
مشوش��ة ، وم��ا إن بل��غ املراهقة حتى اس��تهوته 
اللق��اءات األدبية فأخ��ذ يرتاد الصالون��ات األدبية 
واألندي��ة الش��عرية ، وف��ي العام ١٨٩١ نش��ر جيد 
دفات��ر أندريه فالت��ر التي يحكي فيها عن نفس��ه 

بش��خصية بطل القصة أندريه فالتر حيث تكلم 

عن شعوره بالكآبة وطموحاته املستقبلية وحبه 

البنة عمه مادلني املكنى عنها بالرواية حتت اس��م 

ابن��ة عم البط��ل أمانويل، تزوج ابن��ة عمه مادلني 

ع��ام ١٨٩٥، ترج��م عدة كت��ب إجنليزية إل��ى اللغة 

الفرنسية ووضع دراس��ات نقدية جديدة في األدب 

الفرنسي، وحصل على شهادة الدكتوراة الفخرية 

من أكسفورد ، ثم انفتحت أمامه فكرة السفر إلى 

أماك��ن أخرى منها الرحلة إلى أفريقيا الش��مالية 

، ل��م يكن » جي��د » يحتاج إلى البح��ث عن عمل 

أو ممارس��ة مهنة، فق��د كان ميلك ثروة تس��مح له 

ب��أن يعيش حي��اة مرفه��ة ، فانكب عل��ى القراءة 

واملطالع��ة دون االهتمام بش��ؤون حيات��ه املادية ، 

وقع في الف��خ الالاخالقي عندما اقترب من املثلية 

اجلنسية في س��نة ١٨٩٣، اكتشف تلك امليول عن 

طريق عالقات مع املراهقني ، وأثناء رحلة  إلى اجلزائر 

تعرف على أوسكار وايلد واقتنع نهائيا بأنه ينبغي 

أن يعيش »حسب طبيعته« ، بيد أنه ظّل بعد ذلك 

يف��ّرق ب��ني اللذة واحل��ّب إذ تزوج قربية ل��ه في عام 

١٨٩٥ ، من أعماله األدبية املهمة ، نشر أندريه جيد 

بني عام ١٩٢٤ وعام ١٩٢٦ ثالثة كتب مهمة هي:

كتاب يش��يد فيه بالعالقات احملرم��ة، الكتابة في 

ظل املوقف واملمارس��ة غي��ر األخالقية .. س��يرته 

الذاتي��ة .. أقبي��ة االفاتي��كان .. املزيف��ون .. البوابة 

الضيقة .. قوت األرض .. سيمفونية احلقول.

أغرته التجمعات اليسارية في العام ١٩٣٦ ان يكون 

ضمن رحلة إلى االحتاد الس��وفياتي اعلن بعدها ان 

النظام الس��تاليني يفتقد النزعة اإلنسانية ، ثم 

الت��زم بعد ذلك بفك��رة النضال ضد االس��تعمار ، 

حصل على جائزة نوبل لألدب سنة ١٩٤٧م.

الواليات المتحدة األمريكية

افكار  ورؤى افكار  ورؤى 
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 مسدس��ات ، بنادق ، طائرات ، دماء 
، اجس��اد ممزق��ة ، وجوه مش��وهة، 
بش��ر يحترقون ، كائنات وحش��ية 
ضخمة قاسية املالمح تنقض على 
االنسان فتحطمه بطريقة بشعة 

باعثة على التقزز. 
ه��ذه ه��ي الغالبي��ة العظمى من 
االف��الم الهوليودي��ة والغربية التي 
صرن��ا نش��اهدها ف��ي كل قن��وات 
العرض )س��ينما . تلفزيون. فيديو( 

منذ اكثر من عقدين من الزمان. 
انه��ا اف��الم )التماري��ن النفس��ية( 
العن��ف والقس��وة  للتع��ود عل��ى 
ماه��و  وكل  والبش��اعة  والقت��ل 
مشابه للسلوك الغابي ، ومن ثمة 
ممارسته بشكل اعتيادي في احلياة 
عندما يقتضي االمر بعد ان يتمثله 
املش��اهد ويتحول ال��ى امر طبيعي 

وفق وجهة نظره. 
أفالم موجهة بقصدي��ة تامة نحو 
االعم��ار املمتدة م��ن الطفولة الى 
بواكير الش��باب وهذه االعمار عادة 
ما تك��ون غير ناضج��ة فكريا بعد 
االف��كار  ، بحي��ث تتحص��ن ض��د 
الس��لبية واالس��اليب املتوحش��ة 
االتي��ة م��ن ذات اعل��ى منه��ا وعيا 

وثقافة وحتضرا كما تعتقد .
 ففي معظ��م هذه االفالم اصبحت 
ذات  االم��س  رومانس��ية  تغي��ب 
االحاديث الناعمة والغراميات التي 
جتمح بخيال املش��اهد نحو عوالم 
احلب والل��ذة واالنتش��اء ، وتتراجع 
املواضيع االجتماعية احملتوية على 
مضامني انس��انية نافع��ة يتفاعل 
معه��ا الن��اس بايجابي��ة ، وتق��ل 
املواضيع السياس��ية املهمة التي 
تعرفن��ا م��ن خالله��ا عل��ى خفايا 
احداث مهم��ة حصلت في التاريخ 
املعاصر ، اما حي��ز الكوميديا فقد 
اصب��ح ضيقا جدا، في حني احتلت 
اف��الم األكش��ن والرع��ب النس��بة 
املئوية االكب��ر ملا هو منتج من قبل 

صّناع الفن السابع هناك. 
فه��ل جاء هذا م��ن رغب��ة االبتكار 
اجمل��ردة ، أم ثمة دواف��ع خفية تقف 
وراء ذل��ك ؟ الاحت��دث هنا عن نظرية 
املؤام��رة ، فاالم��ر لي��س سياس��يا 
بق��در ماهو فن��ي ذو طابع نفس��ي 
كه��ذه  افالم��ا  ان  اذ  وس��لوكي، 
تش��اهدها جمي��ع اجملتمع��ات في 
العالم مبا فيه��ا اجملتمع االمريكي، 
حص��روا  منتجيه��ا  ان  والاعتق��د 
دون  مبجتمع��ات  مش��اهدتها 
اخ��رى لغايات سياس��ية تبغي في 

النتيج��ة اح��داث التأثر الس��لبي 
عل��ى افراده��ا وتدمي��ر عاطفته��ا 

وشفافية روحها.
 امنا احت��دث ، منطلقا من التخمني 
واقعية  املعتم��د عل��ى معطي��ات 
، ع��ن دور خطي��ر تدب��ره جه��ة او 
مجموعة جهات انتاجية مجهولة 
ضد رقة وش��فافية وجمال النفس 
االنس��انية بصورة عام��ة ، من اجل 
ممارس��ة القتل البط��يء لها بغية 
حتويله��ا تدريجي��ا الى نف��س ذات 

طابع وحشي شرير.
 وأال .. مل��اذا التركيز على هذا النمط 
من االفالم التي تس��تهدف اجلسد 
االنس��اني حصرا وتقوم بتبشيعه 
من خالل متزيق��ه اواحراقه اوحتويله 
الى هيكل عظمي او جعل ش��كله 
او  اخلرافي��ة  للكائن��ات  مش��ابها 

االسطورية املرعبة واملقززة ؟
 ومل��اذا ه��ذا االصرار على اس��تمرار 
انتاجه ف��ي زمن غزت في��ه العالم 
باكمل��ه ق��وى ارهابية متوحش��ة، 
تس��تهدف حت��ت ذرائ��ع عقائدي��ة، 
فناء االنس��ان حيثما كان عن طرق 
وتش��ويهه  جس��ده  اس��تهداف 
باس��اليب قت��ل س��ادية ) احراقه. 
اوصال��ه(  تقطي��ع   . رأس��ه  قط��ع 
تكش��ف ع��ن نف��وس مترن��ت على 

ان  ه��ل  البش��اعة؟  استس��اغة 
دور الف��ن، والس��ينما حتدي��دا، ه��و 
تكري��س الش��ر ف��ي زم��ن ش��يوع 
الش��ر وانتش��اره ،أم ان��ه البح��ث 
ع��ن مضاداته االنس��انية املتمثلة 
بقيم اجلم��ال الكبي��رة والتي يأتي 

اخلي��ر في مقدمته��ا ؟ من الصعب 
تبرئة اجله��ات املنتجة من االهداف 
الش��ريرة عندم��ا تط��رح حجته��ا 
الش��ائعة )هذا مايري��ده اجلمهور(، 
فالذائق��ة الفني��ة ل��دى االنس��ان 
تتغير على ضوء مستجدات احلياة 

اخملتلفة ، والرغبة في احلداثة حالة 
قائم��ة دائما ، لك��ن التغيير واجلدة 
واحلداث��ة التعني االتيان مباهو مدمر 
ومشوه للنفس االنساية ،امنا مباهو 
مهذب ومرقق ومش��ذب لها من كل 

انواع اخلشونة .

وظيف����ة الوه�������م 

الخرافة،او العقل الخرافي بمجمل تبدياته ،سحر،اســطورة ،مالحم خرافية ، تشــكل احدى بنيات العقل البشــري ، وبالتالي ربما هي واحدة من اساســيات 
ية لوحدات المنطق ،والحقيقة العلمية ، والحاجة لها تبدو غير منقطعة ، فهي اندفــاع  او محفــزات المنتــج االبداعي ، اذ تتكون بجوار العقلي والمصمم متواز

ية في معرفة زوايا الكون ،وامتلكت ادوات الســيطرة على الطبيعة ، تبقى  ابدي في الكيان البشــري نحو مطلق ما ، وهناك من يرى انه كلما تقدمت البشــر
هناك رغبة في التشبث بالغامض او السري او فوق الطبيعي ، يعتقد البعض ان االنسانية تحتاج الى جرعة من الوهم لكي تستمر ، خصوصا عند بعض 

ية على مر  الظروف االستثنائية ، وهذه الفكرة ال تتقاطع برْايهم مع الحقيقي ، فالوهم يخلقه االنسان ذاته ثم يعود فيعتقد به كحقيقة في نهاية المطاف ، مثلما ابتكرت البشر
العصور اوهامها واساطيرها واصنامها ،في لحظة ما ، 

احلقيقة  هذه  تعرف  انها  املدهش  من 
بها  تؤمن  ان  تلبث  ال  ولكنها  متاما 
عندما   ، مقدس  كيقني  او  كمسلمة 
احمليطة  بالظواهر  االول  االنسان  انبهر 
الى  ،فلجأ  تبريرها  الى  يسعى  راح  به 
سلسلة طويلة من منتجاته الوهمية 
الطوطمية،  من  ابتداء  لها  ،واطمأن 
تعدد  الى  ،،ثم  واالسطورة  والسحر، 
اوهام  فالى   ، توحدها  ،وال��ى  اآللهة 
مسلسل  اذن   ، املؤدلج  الراهن  العصر 
في  احلقيقة  يوازيان  واخلرافة  الوهم 
يقول  كشرط،  ينوجدان  او   ، نسبيتها 
 ،  )) اسطوريات   (( كتابه  في   ) )ب��ارت 
 ، اساطيرها  القدمية  للعصور  كان  اذا 
فلكل عصر ايضا ورمبا خرافاته ،وطبعا 
االسطورة  بني  ما  مناثل  ان  نستطيع  ال 
في  تشتركان  االثنتني  ،لكن  واخلرافة 
الوهم  تعتمد  منظومات  كونهما 
ايضا  العقل  من  واجزاء   ، بنياتها  في 
يسوقها الوهم، ميكن ان احصر الداللة 
اعاله ان اعدادا غفيرة من البشر القدمي 
مازالوا يتخبطون حتت  الراهن   او حتى 
يبقى   ، واخلرافة  الوهم  سلطة  هيمنة 
املقترنة  احلقيقة  بني  اجلمع  تفسير 
من  هي  عصرنا  في  العلمي  باليقني 
واالب��داع  الثقافة   ، مبكان  الصعوبة 
مثلما   ، اخلرافة  احتضن  من  اول  هما 
الفن  اشكال  بدايات  حفزت  اخلرافة  ان 
االولى  اللحظات  في   ، الكتابة  وثيمات 
بوربيدس(   ( فمسرحيات   ، النبثاقها 
تنطوي  سوفوكلس(  (و)  و)اسخيلوس 
 ، اخلرافة  من  كبيرة  موضوعة  على 
متاثلت مع معطيات تاريخية ، ذات طابع 
معرفي ، تستقبل اخلرافة بكل سالسة 
وتعاملها كاملقدس ،راي )ميشيل فوكو( 
احقاب  من  متكون  انه   ، التاريخ  في 
التقدم  منطق  الى  تخضع  ،ال  معرفية 

 ، باالعتباطي  اشبه   ، مساره  ان  اي   ،
العشوائي ، وهناك انقطاعات معرفية 
تليها  التي  االحقاب  مع  تتقاطع  قد   ،
افترضنا  ،--فلو  معها  تتمفصل  او 
)فوكو( فال يحق  اراء  صالحية مقاربات 
كونها  الغابرة  القرون  خرافة  ازدراء  لنا 
نظام معرفي لفهم الظواهر واالشياء ،-- 
املدهش في وضعنا الراهن ان اجملتمعات 
التقني  تقدمه  ظل  ،وفي  االنسانية 
شغف  من  محسوس  قدر  فيه  جند   ،
مفارقات  من  ،وه��ذه  وخرافي  سحري 

فمن   ، البشري  التكوين 

اجملموعات  انتشار  تفسير  على  يقدر 
الغرب  اعماق  في  -اخلرافية  الروحانية 
اعود  ؟  احلديث  واالمتتي  الكومبيوتري 
فاقول ان في عصرنا الراهن يوجد توازن 
ولكن   ، واحلقيقة  اخلرافة  بني  ومقابلة 
التأويل  راية  حتت  تسري  املعادلة  هذه 
استقبال  في  الشائعة  والنسبية 
التي  القرون  في  والثقافات.  املعرفيات 
الثقافة  العشرين كانت  القرن  سبقت 
او االدب يجريان وفقا ملعرفيات انسانية 
ذلك  مع  ولكن  البنية،  واحادية   ، جلية 
من املؤكد ان بعض زوايا العلوم يشوبها 

اخلتامي  متاسكها  في  والريبة  الشك 
،اذ قد يعد هذا سرا من اسرار الطبيعة 
االفتراض  هذا  يبرر  وما   ، العموم  على 
احلقائق  لبعض  االستقرار  عدم  ،هو 
االكتمال  بلوغها  وتعذر   ، العلمية 
اليقيني االخير ،فعالم الفيزياء االملاني 
هناك  ان  يعتقد  )هايزنبيرغ(  الشهير 
ثغرة او ارتباك في فهم بعض الظواهر 
التي سماها  ، في اطروحته  الطبيعية 
قدرة  في  نقصا  تدعي  الالتيقن(   ( مبداْ 
لتفسير  الفيزياوية  املعادالت  بعض 
ويسوق   ، الفاعلة  الكونية  الظواهر 
مثال لذلك حركة االلكترون في مسارها 
العشوائي ، واخفاق كل علماء الفيزياء 
)مبا فيهم  املشتغلني في هذا املوضوع 
منوذج  الى  الوصول  الى  -انشتاين-( 
باب  فتح  مما   ، للجميع  مقنع  رياضي 
حضور  حول   ، مصراعيه  على  التأويل 
ان  االمر  في  والغريب   ، روحاني  او  الهي 
من  االف��ذاذ  العلماء  من  بعضا  هناك 
الطابع  ذات  الروحانيات  بني  ما  يجمع 
 ، واحد  آن  في  العلمي  والنبوغ  اخلرافي 
ميكن تشبيه الزمن الراهن بانه احلقبة 
فعلى   ، االقل  على  معرفيا  املتشظية 
اغلب  فقدت  فقد  الفلسفة  صعيد 
تتداور  ظلت  التي  التقليدية  اسئلتها 
عبر قرون طويلة ، وراحت اليوم تشتغل 
 ، قبل  من  تألفها  لم  جديدة  مناطق 

وبدت سريعة االيقاع متدفقة املفاهيم 
الفرنسي  الفيلسوف  عرفها  حتى   ،
الذي  املعرفي  احلقل  (بانها  دولوز  )جيل 
دائما  الالمتناهية  املفاهيم  ينتج 
سلكت  االخرى  واملعرفيات  ،والعلوم 
نفس هذا املسار ، فاذا كان القرن التاسع 
 ، العقالني(  )القرن  بانه  يسمى  عشر 
لم  للحداثة  الصلب  املفهوم  هذا  فان 
من  االول  النصف  بعد  متماسكا  يعد 
الظواهر  بروز  ظل  ،في  العشرين  القرن 
الدينية والروحانية وعاد االشتغال على 
على  كان  وان  جديدة  بصيغ  السحر 
، كان  االدب  ، وعلى صعيد  نطاق ضيق 
،ستندال،  )بلزاك  التاسع  القرن  روائيو 
ديكنز ،تولستوي( في كتاباتهم تتقدم 
بالغة   ، متصاعد  خط  وفق  وتتطور 
 ، منحدر  الى  ثم   ، العقدة  او  ال��ذروة 
منذ  متوقعة  تكون  قد  التي  فالنهاية 
مقترنة  الرواية  اصبحت  ،اليوم  البداية 
بؤرها  ،وت��ع��دد  والالتوقع  بالتفكك 
،فروايات  االح��داث  وتداخل  السردية 
بحدث  مقيدة  غير  كونديرا(  )ميالن 
مفتوحة  انها  كما   ، فحسب  واح��د 
املعرفيات،سهلة  ال��وان  جميع  على 
كما   ، واملالحظات  لالشارات  التضمني 
رواية )شفرة دافنشي (ل)دان براون( هي 
زاخرة بالرموز التاريخية ،والسيميائية ، 
اذ قد حتتاج الى معرفيات تتجاوز عالم 
االقل  او على  الرواية بغية حل دالالتها 
ما ترمز اليه ،ومثل هذا االمر يسري على 
الالتينية  امريكا  في  السحرية  الرواية 
يشرع  عندما  نفاجأ  جتعلنا  ال  التي   ،
وتصدمنا   ، بالطيران  ابطالها  بعض 
توقعاتنا  يصدم  خطابي  بواقع  دائما 
ال  التي  الكتابة  من  ،بجنس  الراكدة 
املريرة  والسخرية  الدعابة  منها  تخلو 
والوهم ،بنكهة فنية نادرة اخاذة توالف 
مابني العقالنية واخلرافة ، حتى يصبح 
املتلقي لها غير قادر  على الفرز بينهما 
،وايهما احلقيقة ، في كتابه )مستقبل 
-ان  فروم  -اري��ك  املفكر  يعتقد   ) وهم 
االنسان وفي كل عصر يحتاج الى جرعة 
مناسبة من الوهم لالستمرار والبقاء او 
خلق التواطؤ عبرها مع احلياة ، رمبا اراد 
-فروم - ان يسمي االشياء باسمائها فال 
يقول  ان  تقصد  امنا  االمل  مفردة  يقول 
الوهم ، السيما واننا نلمسه مسيطر 
التوازن  شديدة  انها  تدعي  عقول  على 
، اخلرافة اليوم تطوقنا متاما ،هنا ، وفي 
خرافة  بها  ثقافتنا   ، متاما  احلني  هذا 
،،رمبا  خرافيون  هم   ، كثر  منا  ورجال   ،
 ، يوم  كل  اخلرافة  يرى  ال  من  يكذب  قد 

ويشاهدها قبالة عينيه.

رزاق عداي 

د. شاكر الحاج مخلف*

حسن عبد الرزاق



حوارات
العدد )34( - ايلول 2020

A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i 89
الروائي والكاتب علي لفتة سعيد لالتحاد الثقافي:

 تنفلت من عقال الغاية، وال تتعمق في شعرية فضفاضة تقتل الفكرة
ّ

اللغة يجب أال
ية  إذ ظلت  المس الكاتب ، والروائي المبدع علي لفتة سعيد الوجع العراق ، وعايش المسحوقين ، والمهمشين، وكان واحداً منهم ، وظل أمينا للمكان الذي ولد فيه في سوق الشيوخ حتى أنه أصدر روايته ) السقشخي ( سنة 2016 عن سوق الشيوخ في الناصر

الرواية عالمه األثير منذ أن أصدر أول رواية بعنوان   )وشم ناصع البياض( سنة  2000عن دار الشؤون الثقافية العامة/ بغداد ، أتبعها برواية )اليوم األخير لكتابة الفردوس( سنة 2002 عن دار الشؤون الثقافية العامة ، ثم رواية ) مواسم اإلسطرالب( سنة 
2013 عن  دار تموز للطباعة والنشر في دمشق ، وفازت بالمرتبة االولى بمسابقة القلم الحر بمصر، برغم تنوع مجاالته اإلبداعية في القصة ، والشعر، والمسرح. 

 التقيته فكان هذا الحوار..
حاوره: علّي جّبار عطّية

*قل��ُت له : وصف��ك الناق��د املصري الكبير د. يس��ري 
عبد الغني في ن��دوة احتفائية مبنجزك الروائي األخير 
)مزامي��ر املدين��ة( بالقاه��رة، منتصف ش��هر ش��باط 
2018 م بأنك ) أع��دت الروح للرواية العربية التي بدأت 

باالنحدار( فأين يكمن هذا االنحدار برأيك؟
 ���� ما قاله الناق��د املصري الكبير أعلن��ه قبل الندوة 
من خالل إذاعة مصر في لقاء مباش��ر معه، وقد عّد ما 
قدمته من روايات ما يشبه انفجار قنبلٍة ثقافيٍة ، وانَّ 
األدب العرب��ي بحاجة له.. وهذا ال��رأي أعاده في الندوة 
التي أقيمت لي في جريدة احلياة ، من ان الرواية العربية 
ف��ي الوق��ت الراهن رواية ب��ال روح تس��تهلك احلكاية 
، وتبتع��د عن اللغ��ة .. تتعك��ز على احمللي��ة ، وال تثير 
االس��ئلة، وانَّها ال تعتمد على األصالة في اس��تخدام 
اللغة، أو االفكار.. ولهذا فإنَّ ما طرحه الناقد هو رؤيته 
اخلاصة من ان الرواية العربية تعيش حلظة انكسارها 
س��واء في مصر، والوطن العربي، وبالتأكيد هي جاءت 
نتيج��ًة الطالعه عل��ى الرواي��ات الكثي��رة، ورمبا أكون 
محظوظاً؛ فقد قرا لي عملني، ووجد فيهما ما وصفته 
في س��ؤالك، وانَّ الرواية العربية بخير؛ فثمة من يعيد 
له��ا الروح وكما قال: روائي يأت��ي من العراق ليقدم لنا 
فنا روائي��ا ابداعيا.. وقال الناقد املص��ري : إنَّ على كل 
محبي ، وعش��اق، ومبدعي فن الرواي��ة أن يتفقوا معا 
عل��ى أنَّ هذا الفن اجلميل يعاني م��ن أزمٍة طاحنٍة، بل 
إنه في انحداٍر دائٍم إال من رحم ربي من بعض املبدعني 

. واالنحدار له أسباب. 
لق��د فات من يكتب الرواية، أو يتعاطاها ، ضرورة وجود 
املوهب��ة املتمثلة ف��ي الق��درة على احلكي، والس��رد، 
وأيض��اً الق��راءة العميقة في ش��تى اآلداب ، والفنون ، 
واالجتاه��ات النقدي��ة، ومتابعة كل مس��تجدات الفن 
الروائي.. وذك��ر ان الرواية ليس��ت  600 أو 700 صفحة 
نكتب فيها أي ش��يء ، وكل ش��يء دون وحدٍة عضويٍة 
متكامل��ٍة تع��ي مفردات اجلمال ، وجتم��ع في جالء بني 
الش��كل واملضمون .. الرواية ليس��ت  ه��ي اخلروج عن 
قيمنا، وعاداتنا  وموروثاتنا حتت شعار احلداثة ، أو مبدأ 
خال��ف تع��رف.. الكم الروائ��ي الكبير ال��ذي نراه على 
الس��احة في حاجٍة إلى وقفٍة، وتنقيٍة ، وغربلٍة، ونقاٍد 
يعرفون مس��ؤوليتهم جي��ًدا دون مجامل��ٍة ، أو نفاٍق، 
أو كالٍم إنش��ائّي يض��ر أكثر مما ينف��ع .. وأكد انَّ املبدع 
العراقي علي لفتة س��عيد ميثل فريقا متميزا  يحاول 
قدر اجله��د واإلمكان أن يعي��د الروح للرواي��ة العربية 
املأزوم��ة ، والتي انفصلت عن واقعن��ا املعاش حتى لو 
زعم بعضهم غير ذل��ك، يحاول أن يكتب منطلقا من 
ق��راءة واعية تقترب من املوس��وعة ، م��ع فهم وإدراك 
لقواعد وأصول وثوابت احلكي أو الس��رد، وال مانع لديه 
م��ن التجديد املبدع ولكن دون خ��روج عن أصول الفن 

الروائي.
*عاصرت ظروف النش��ر قبل العام 2003 وبعده فكيف 

ترى الفروق بينهما؟
���� بالتأكي��د ال ميك��ن حتدي��د الفروقات؛ ألنّها تش��به 
احلديث عن االختفاء والظهور، عن احلرية  واخلوف، عن 
املق��درة والتكتيف، عن القول بص��وت عاٍل، والصمت 
بارجتاف.. كان النش��ر ف��ي تلك الس��نوات أنّك تصنع 
شرطيا ، وتبث فيه روح اخلوف، وجتلسه امامك ليراقبك 
، ويش��ير لك انك هنا س��تخالف اخلوف، وعليك اال ان 
تكون مبستوى التحدي.. الشرطي الذي يرفع مسدسا 
من خالل أصابعنا ألننا تعودنا ان نعيش في مثل هكذا 
أج��واء .. مبعنى اننا نعيش زمن اخل��وف ، والفراغ وهذه 
اجلملة قلتها في روايتي ) السقش��خي ( وكانت على 
لس��ان بطل الرواية ماجد، وهو فنان، ومدرس فيتعرض 
الى اقس��ى حاالت االمتهان ، والتعذيب ، والس��جون ، 
واملطاردة ، والهرب من العراق.. ال تشتبه في التوصيف 
الن هذا يعني حتديد فوارق طبيعية والطبيعية هي انه 
ال طبيعية في األمر.. الزم��ن التالي ملا بعد عام 2003 ، 
وه��و احلد التاريخي الفاصل ال��ذي أصف به املتغيرات 
العراقية بدال من تس��مية الس��قوط ه��و اننا نكتب 
بحرية لم نس��تطع االمساك بتالبيبها لكي نفكر مبا 
ال نري��د قول��ه.. فبعد ان كنا نخاف م��ن القول صرنا ال 
نفكر مبا ميكن الصم��ت فيه .. احلرية اآلن متاحٌة لكي 
نكتب ما نريد وننش��ر ما نري��د ، ونتجرأ لنقول ما نريد 

من أفكار، وثيمات وعالمات.
* هل ميك��ن القول : أنَّ هناك رواية مل��ا بعد زلزال 2003 

تختلف عما قبله؟
�� بالتأكيد هناك ف��رق، وألنّه زلزال فإّن املتغيرات متنح 
ه��ذا الزلزال قدرًة على تثبيت م��ا كان مخبوءا في أيام 
احملنة واخلوف، والفراغ.. ولذا فأنَّ الرواية كانت موجودًة 
لكنَّها كانت حتم��ل تأويالته��ا ،وقصديتها بني طيات 
ال يكتش��فها إال من كان له أنف رج��ل أمن.. مبعنى ان 
التوري��ة، والقناع كانت أحد أهم طرق صناعة الرواية.. 
وعلى املس��توى الش��خصي كتب��ت رواية ) مواس��م 
االس��طرالب ( به��ذه الطريقة ، وقدمته��ا الى اجلهات 
الرس��مية ، لك��ن ال أح��د أجازها مل��ا حتمله م��ن رؤيٍة 
مس��تقبليٍة لألح��داث، وانَّها تقدم صورًة بش��عًة عن 
الطغاة وانَّها ارادت طرح س��ؤال بطريقة التورية : من 
يصنع الدكتاتور؟ .. ولكنَّ األمر احتاج الى الدوران على 
س��احات اخمليلة، وامليثولوجيا م��ن اجل ايجاٍد طريٍق ال 
يوصل الى امل��وت، ولكن اآلن اختلف األمر فال تورية وال 
قناع.,. ثمة محاكاة على الواقع.. ثمة رفض واحتجاج 
علن��ي ال خوف فيه ومنه.. الرواية اآلن حتلق في مخيلة 
االب��داع وكأنّها تصنع ابداعه��ا من خالل جرأتها التي 
كانت غائبة عن توجه السارد أو الروائي .. االختالف انَّ 

الرواي��ة اآلن بإمكانها ان تك��ون قادرة على الغوص في 
اعم��اق الواقع كل بطريقتها اخلاص��ة دون احلاجة الى 

املالمسة ، واخلوف حتى من جتاوز احمليط. 
والوض��وح،  بالسالس��ة  الس��ردية  لغت��ك  متت��از   *
واالنس��يابية فه��ل لش��خصية الكات��ب تأثي��ر ف��ي 

أسلوبه؟
�� أنا ش��اعر قبل أن أكون ساردا.. هذا هي بدايات 

األق��ل  عل��ى  العراقي��ني 
األخي��رة  األجي��ال  ف��ي 
م��ن الق��رن املاضي حيث 
ال يول��د الس��ارد قب��ل ان 
يكون ش��اعراً ف��ي جتاربه 
األولى وهذا ما اس��تثمرته 
بش��كل جيٍد في تش��كيل 
للغ��ة  العام��ة  الرؤي��ة 
الس��ردية.. وبالتأكي��د هناك 
تأثيٌر ش��خصي عل��ى اللغة 
ألنَّ��ي ال أمي��ل ال��ى صناع��ة 
حكاي��ة روائي��ة، بل الى س��رٍد 
روائي، وهذا السرد يعتمد على 
اللغة، واللعب��ة التدوينية التي 
اس��ميتها من خ��الل اجتراحي 
النق��دي اخل��اص ال��ذي اطلق��ت 
علي��ه ) بني��ة الكتاب��ة (.. مبعنى 
أنَّ��ي اح��اول ان اجع��ل املعادل��ة 
قائمة، وهي لغة ش��عرية ساردة ، 
وحكاية روائية تنتج تشويقا ميكن 

للمتلق��ي ان يتماهى معها ، ويقبلها.. اللغة ليس��ت 
وس��يلة إليصال األف��كار، بل هي املع��ني الذي يعطي 
جمالية الفكرة، وسالسة التدوين ، ووضوح املقاصد.. 
اللغ��ة يج��ب أاّل تنفلت من عقال الغاي��ة ، وال تتعمق 

في ش��عرية فضفاضة تقتل الفك��رة.. هناك معادلة 
يصعب توصيفها في اس��تخدام اللغة الشعرية في 
املنت السردي لكّنها بالتأكيد تكون تابعة لشخصية 
الكات��ب فيم��ا ل��و كان متمكن��ا م��ن أدوات��ه، وعارفا 

باجلمل��ة الش��عرية، ويفصلها عن اجلملة الس��ردية، 
حينها س��تكون لذة التلقي هي الناجت الكبير حلاصد 

التلقي .
* حني انتهيت من قراءة روايتك ) السقشخي(الصادرة 
س��نة 2017 عن دار الفؤاد بالقاهرة ، خطرت في ذهني 
فكرة هي ، ملاذا تناولت موضوعتها الرئيسة  )هجمات 
احلادي عش��ر من أيلول س��نة 2001( بع��د أكثر من 16 

سنة على حصولها ؟
الرواي��ة  إص��دار  إنَّ  أوالً   ����
ف��ي عاٍم م��ا ال يعن��ي انَّها 
الع��ام..  ذات  ف��ي  انتج��ت 
فلدين��ا اآلن من مخطوطات 
روائية وغي��ر روائية تنتظر دور 
السليم  والتخطيط  النش��ر، 
لإلص��دار.. ه��ذا أوالً، وثانياً : إنَّ 
الكتاب��ة الروائي��ة تعتمد على 
أح��داٍث وقع��ت حتى ل��و مضى 
الزمن.. فهن��اك نصوٌص  عليه��ا 
لدينا تتح��دث عن بداي��ات القرن 
املاض��ي ، واحداث��ه ، فهل يعني ان 
مث��ل  مواضي��ع أو اف��كار كهذه ال 
ميكن االقتراب منه��ا.. وثالثا : هناك 
قصدية ف��ي ان يكون ه��ذا التاريخ ، 
وأقص��د ب��ه  :)هجمات احلادي عش��ر 
م��ن أيل��ول س��نة 2001( ه��و املع��ادل 
املوضوع��ي ملا أردت��ه من فك��رة الرواية 
، وحكايته��ا.. مبعن��ى انَّ هن��اك ترابطا 

بني م��ا حصل في العراق ع��ام  2003، وما بعدها ، وما 
حصل في تلك الهجمات، حيث أردنا اثبات ان ال شيء 
يح��دث في العال��م دون وجود خط��ط ، ومخططات ، 
ومخططني، ومنفذين خلطط اخملططني .. بطل الرواية 
يه��رب ال��ى امريكا فيكتش��ف العال��م ، والبطل في 
الرواية هو اخلال )يونس( أكثر منه الش��خصية احملورية  
)ماج��د( ألنَّ يون��س لديه كنٌز من املعلوم��ات التي كان 
يتح��دث فيها ال��ى ماج��د وبالتالي ف��إنَّ العالقة بني 
الذاكرة اليونس��ية  �  إن ص��ح التعبير �  والواقع الذي 
تش��ظى الى تواريخ عديدة ، كانت هيكلية الرواية قد 
اعتم��دت عليه في مناقش��ة ثالثة أجي��ال، أو تواريخ 
مهمة من العراق، والعالم ألنَّنا نعيش في زمن ال يكون 

الهواء فيه يسير بصورة مستقيمة.
* اال تعتقد أن عنوان الرواية )السقشخي( صعب على 

ذائقة القارئ؟
�� االب��داع يكمن في الغرابة.. أن يكون العنوان يحمل 
اس��ئلته فتل��ك ه��ي املتعة، ول��ذة الق��راءة ، واالنتباه 
ملاهيت��ه.. رمبا يكون ه��ذا العنوان ه��و الوحيد من بني 
كل إصدارات��ي أضع��ه من��ذ الب��دء عل��ى العكس من 
جمي��ع كتبي  التي أعيش فيها محن��ة وضع العنوان 
.. السقش��خي هو معادل موضوع��ي للرجل العراقي 
واجلنوب��ي بوجه خ��اص.. هو الس��بيل ال��ذي ميكن ان 
أعالج به الصراعات  والفعل الدرامي ألحداث الرواية.. 
هو االس��م ال��ذي يعطي دافعا لقب��ول احلجج االخرى 
خاص��ة فيما يتعل��ق بعملي��ة اعتقاله ف��ي امريكا ، 
واتهام��ه م��ن أنَّه من جماع��ة تنظيم القاع��دة.. وهو 
االسم الذي يحول دون الوقوع في الطائفية السردية، 
أو املباش��رة في تعليل الوقائع، أو البحث عن اإلجابات 
ح��ني يقول له��م : أنا السقش��خي اجلنوب��ي فكيف 
انتمي الى القاعدة .. الغرابة تضيع حني يكون الفهم 
الدال على مدلول املعن��ى، فيقترب املعنى من التأويل 
ويفصح القصد عن ش��كله النهائي.. وال أكشف سراً 
ح��ني أق��ول :  إنَّ أحدى دور النش��ر العربي��ة في لبنان 
طلب��ت مني تغيي��ر العنوان لق��اء طب��ع الرواية على 
حس��ابها، لكنَّني رفضت، وفضل��ت طباعتها في دار 
نش��ر مصرية من مالي اخلاص، بدالً من دالل، وش��روط 

تلك الدار.
* من��ذ روايتك األولى )وش��م ناصع البي��اض ( الصادرة 
س��نة 2000 م��روراً بروايت��ك ) الي��وم األخي��ر لكتاب��ة 
الفردوس( /2002 ، إلى )مواسم االسطرالب(/2004، إلى 
) مثلث املوت(/2016، إلى  ) السقشخي(/ 2017  وأخيراً 
رواي��ة )مزامير املدين��ة(/2018 .. هل  تعتقد أنك وصلت 

إلى كمالك السردي؟
���� االدب ليس عم��راً رياضي��ا ميكن ل��ه أن تهبط فيه 
اللياقة البدنية.. األدب خيال، ومخيال، ودربة، وممارسة، 

وجتربة ومن ثم حرفة كتابية.. املشكلة أنَّ األديب كلما 
انته��ى من كتابة رواي��ة، أو قصي��دٍة  أو اي جنس أدبي 
يشتغل عليه يجد أنَّ هنا أفكاراً أخرى تنتظر التدوين.. 
على املس��توى الشخصي فأنا اآلن أتعلم كيف أكتب 
.. رمب��ا كنت اكتب، وانا أحمل الفط��رة التدوينية، ثمة 
هواج��س. اآلن أتعلم.. ليس هذا تواضع��ا أو ادعاء  بل 
ه��ي احلقيق��ة.. الكمال الس��ردي يعني امل��وت.. على 
األقل موت اخمليل��ة .. أو نضوبها في اقل توصيف.. ولذا 
ف��ان املعترك احلقيقي ه��و مواصلة اإلنت��اج والتدوين 
والبح��ث عن ط��رٍق إليص��ال األف��كار، وكيفي��ة طرح 
األس��ئلة ألنَّ األدي��ب ال يعني مج��رد توصيف حكاية 
بقاٍل س��ردي بل ه��ي مجموعة من األس��ئلة، أو حتى 
األجوبة التي تبحث عن أسئلة.. مبعنى أني لم ارتو من 
الكتابة فبها أعيش، ولوال الكتابة رمبا ألصبت باجلنون 

من هذا العالم الذي أعيش فيه منذ الوعي األول.
* املالحظ على أعمالك رأيك الس��لبي في السلطة أياً 
كانت  سياس��ية ، أو ديني��ة، أو اجتماعية، فهل يحق 

للكاتب مترير آرائه في كتاباته؟
�� الكاتب إنس��ان.. لكنَّ��ه ميتلك مجس��اٍت واعيًة ملا 
حول��ه.. ليس مبعن��ى التحليل السياس��ي، بل مبعنى 
امت��الك ادوات اإلبح��ار ف��ي توصي��ف الواق��ع، وتخيل 
مس��تقبله، وتعقب ماضيه وحتس��س حاضره.. وألنَّه 
إنسان فله رأي بالضرورة سواء كان هذا الرأي مشابهاً 
آلراء آخرين، أو ينفرد عنهم ليتفرد.. وألنَّه يفكر أكثر من 
السياس��ي فإنَّه يتمتع مبخيلة تتيح له طرح االفكار 
بطريقت��ه اخلاصة.. مبعنى ان احمللل يرى بعني واحدة ما 
ميك��ن ان يصادفه في حني أنَّ األدي��ب ، والروائي حتديداً 
ي��رى بعيون عدة، عيون الش��خصيات التي تنتمي الى 
العم��ل األدبي، وكان��وا ابطال مروياته، فه��و قادرٌ على 
تقمص كل الش��خصيات.. وما أري��د التوصل إليه أنه 
ال عمل ال يوجد فيه ش��يء من شخصية املنتج ، وألنَّه 
كذلك فان اآلراء قد تتوزع على كل شخصيات العمل، 
أو على بعضهم أن يس��كبها على لسان بطٍل محدٍد 
.. أما موضوعة الس��لطة فإنَّ��ه اليوجد كاتٌب حقيقّي 
ينتمي الى الس��لطة.. وعليه ان ي��درك كاتٌب كهذا أنَّ 
السياس��ة جزء من الثقافة، وليس العكس. والثقافة 
ه��ي املنطق��ة العلوي��ة التي ينتم��ي إليه��ا الكاتب، 
والسياس��ي يجلس في منطقة منخفضة.. والكاتب 
ينتم��ي الى الناس ألنَّهم يحرض��ون على االبداع على 
األقل من خالل الهواجس التي يحملونها، والس��لطة 
قاتل��ة ال تعط��ي فرصة لإلبداع.. ومن هن��ا فان احلق ال 
يعني جملرد انه ضد الس��لطة بقدر ما يكون هو صادقاً 
ف��ي الط��رح ، وان كان معارض��ا ملا حوله ف��ي طبيعة 

التكوين اإلنساني، والثقافي .

*الكم الروائي الكبير الذي نراه على الساحة في 
حاجٍة إلى وقفٍة، وتنقيٍة، وغربلٍة، ونقاٍد يعرفون 

مسؤوليتهم جيًدا دون مجاملٍة.

*الغرابة تضيع حين يكون الفهم الدال على مدلول المعنى، 
ـــد عــــن شـــكـــلـــه الـــنـــهـــائـــي. ـــص ـــق ـــح ال ـــص ـــف ــــل وي ــــأوي ــــت فـــيـــقـــتـــرب الـــمـــعـــنـــى مــــن ال

علي لفتة سعيد  علّي جّبار عطّية
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تحّول المبدع من الشعر إلى الرواية.. لماذا؟

حظ��ي  س��وء  م��ن  كان  إن  أدري  ال 
أو م��ن حس��ن حظ��ي ان��ي كن��ت 
ف��ي طفولت��ي وصباي ال أن��ام وقت 
الظهي��رة!.. وتتح��ول احلال��ة ال��ى 
معاناة في أي��ام العطلة الصيفية، 
حيث تنام العائل��ة كلها، وأبقى أنا 
ضجرا، الشيء اقضي فيه ظهيرتي 
)القاحل��ة(، مرة أتصن��ع النوم ومرة 
اتقل��ب أو اتنق��ل م��ن م��كان ال��ى 
آخر، خاصة انه ذل��ك الزمن اليوجد 
ب��ث تلفزيون��ي، وال هوات��ف نقالة، 
والفيس��بوك، فلي��س امام��ي غي��ر 
االلتح��اق م��ع اقران��ي املتجمع��ني 
عند ظل بيت كبي��ر في رأس الزقاق 
نلع��ب )التصاوي��ر(، أو نلع��ب حتت 
سياط الش��مس اللّهابة، كرة قدم، 
أو ندفع عربات صغيرة نصنعها من 
األس��الك املعدنية وعلب الصفيح 
م��ن  وم��رات نصنعه��ا  الصغي��رة، 
أغطية قنان��ي املش��روبات الغازية 
وأش��رطة  بخي��وط  ربطه��ا  بع��د 
املطاط وغيرها م��ن األلعاب ، وهذه 
كلها ما كانت ترضي أبي الذي كان 
يعنفن��ي كي ال أخرج حتت ش��مس 
القي��ظ، وبع��د ان مت��ردت أكث��ر من 
م��رة عل��ى توجيهاته ووصاي��اه، جلأ 
الى قفل ب��اب احلوش ووضع املفتاح 
حتت مخدته عندما ينام قيلولته، أو 
عن��د أمي، فوجدت نفس��ي حبيس 
ظه��اري الصيف!، حاول��ت أكثر من 
مرة ان أتخل��ص من معاناتي باجبار 
نفس��ي عل��ى الن��وم، لكن��ي كنت 
امتلمل ضجرا في فراشي، صامتا ال 
أصدر اي صوت، واغمض عيني لوقت 

اس��تدرج  ان  عس��ى  طوي��ل 
اغماض��ة الن��وم احلقيقية! ، 
لكن جمي��ع محاوالتي كانت 
تب��وء بالفش��ل، فأضطر الى 
النه��وض  م��ن فراش��ي ف��ي 
ين��ام  حي��ث  البي��ت  )ه��ول( 
واجتول  العائلة،  أف��راد  جميع 
في الغرفت��ني الوحيدتني في 
البي��ت أعب��ث به��ذا واقل��ب 
تل��ك املصفوفة او اخملزونة في 
)كومدي( خشبي، صغير كنا 
نس��ميه مكتبة صفت فوقه 
اليتج��اوز  كت��ب  مجموع��ة 
عددها العشرين كتابا، كنت 
حينه��ا في الص��ف اخلامس 
االبتدائي، وبعض هذه الكتب 
جلبه��ا اب��ي معه م��ن مكة 
املكرمة التي ع��اد منها قبل 

أش��هر وس��ط اس��تغراب االق��ارب 
واملع��ارف، فف��ي ح��ني كان احلجاج 
يجلب��ون معهم املالبس وس��جائر 
الروثمان وعط��ور وقولونيا الريفدور، 

جلب ابي معه الكتب!
فتحت واحدا من ه��ذه الكتب، أول 
ما جذبني الى الكتاب غالفه امللون 
وعنوانه الذهب��ي، أتذكره اآلن جيدا 
) جام��ع األخب��ار(، قلبته م��ارا على 
صفحاته من غير اهتمام، للتخلص 
م��ن ثقل س��اعات الظهي��رة، حتى 
صفح��ات  عن��د  عين��اي  توقف��ت 
تتحدث عن أصحاب الكهف بسرد 
سلس��ل، وهذه هي املرة األولى التي 
اس��مع فيه��ا باصح��اب الكهف، 
فأكتشفت في هذه اللحظة متعة 
جدي��دة أس��مها )متع��ة الق��راءة(، 
وبقيت انتظر وقت الظهيرة 
كل يوم 

كي أكم��ل قراءة صفح��ات جديدة 
من قصة اه��ل الكهف في الكتاب 
ال��ذي كان يتح��دث ع��ن مواضي��ع 
دينية وتاريخية متعددة، لكنني في 
كل مرة كن��ت أعيد ق��راءة الفصل 
الكه��ف لعدم  باصح��اب  اخل��اص 
قدري على استيعاب او اكمال بقية 

فصول الكتاب!
املتع��ة اجلدي��دة التي اكتش��فتها 
اآلن قادت��ي ال��ى تقلي��ب أي كت��اب 
يصادفن��ي، ومنه��ا كت��اب صغي��ر 
أخرجه ابي م��ن )مكتبته( ورماه مع  
املهمالت ،فأخذته واحتفظت به مع 
كتبي املدرس��ية، ليس ألهميته بل 
ألن  في غالف��ة األول أو الثاني صورة 
الزعيم عبدالكرمي قاس��م، يخطب 
ف��ي جمهور محتش��د وكنت احب 
الزعي��م كثيرا، أخ��ذت الكتاب هذه 
املرة وبدأت بقراءته بعيدا عن صورة 
الزعي��م، وكان عنوانه )مع الرصافي 

تألي��ف  الثائ��ر( 
صال��ح،  عب��د 
بانبه��ار  وتعرف��ت 

ش��خصية  عل��ى 
ش��اعر اسمه معروف 
الرصافي، ال بل تعرفت 

أس��مه  ش��يء  عل��ى 
مفاهيم  وعل��ى  الش��عر، 

الكتاب  تضمنه��ا  وطني��ة 
من خ��الل مواق��ف الرصافي 
آن��ذاك. عندها اع��دت تغليف 

الكتاب وتنظيفه بعد متزق جزء 
م��ن غالفه االول، وخ��ط عنوانه 

من جدي��د على الغ��الف اجلديد 
ووضعت��ه في م��كان خ��اص بني 

كتبي املدرسية.
ذات صباح كنت ذاهبا الى الس��وق 

م��ع أمي، وص��ادف ان توقفت 
عن��د ام��رأة تبي��ع الفواك��ه، 
يبدو انه��ا كانت على معرفة 
به��ا، الحظت ان امل��رأة تفرغ 
صناديق خش��بية من التفاح 
خل��ف  وتلقيه��ا  اللبنان��ي 
محلها، صناديق من اخلشب 
األبيض، وعندما علمت بعدم 
اس��تأذنتها  اليها  حاجته��ا 
بأخ��ذ بعضه��ا وذهب��ت بها 
الى بيتنا. وهن��اك فصختها 
وعمل��ت  باملنش��ار  وجنرته��ا 
منها منض��دة صغير وثبتها 
باملس��امير   احلائ��ط  عل��ى 
الرف��وف،  تثبي��ت  بطريق��ة 
كتاب��ي  عليه��ا  ووضع��ت 
الصغير الفائ��ض عن حاجة 
أب��ي  )م��ع الرصاف��ي الثائ��ر( 
بعناي��ة، بالطريق��ة نفس��ها التي 
صف بها ابي كتبه على )الكومدي( 
وهيمن��ت عل��ّي رغب��ة أو حل��م، ان 
ام��أل املنض��دة - املكتب��ة بالكتب ، 
ورحت ابحث في كل بيت ادخله من 
بيوت االق��ارب وأصدقاء العائلة عن 
مجالت وكتب فائضة أعيد تأهيلها 
وأصفه��ا على املنض��دة، وبعد ايام 
وجدت كتاب  بحجم كبير اس��مه 
)حقيق��ة احل��رب ف��ي فيتن��ام( في 
بيت أح��دى صديقات ام��ي، أخذته 
وفرحت بالكتاب الثاني الذي يدخل 
مكتبتي، وبعده��ا بأيام عثرت على 
كتاب للرصافي أيضا في بيت عمي  
مع االش��ياء الفائضة ع��ن احلاجة، 
عنوانه ) رسائل التعليقات( بطبعة 
قدمية، وبقي هذا الكتاب من الكتب 
املهم��ة ف��ي مكتبت��ي حت��ى اآلن. 

وص��ادف 

خالل هذه الفت��رة ان احد معلمينا 
في الصف الس��ادس االبتدائي كان 
يقرأ لنا في الدروس الشاغرة فصول 
م��ن مس��رحية شكس��بير )تاج��ر 
البندقي��ة(، ما زاد ش��غفي بالقراءة 
، ش��اركني به��ذا الش��غف تلميذ 
يجلس الى جانبي في الصف وكان 
يحدثن��ي عن رواية اس��مها )أحدب 
نوتردام( لفيكت��ور هيجو، واخبرني 
ان��ه يح��اول كتابة القص��ة وعرض 
عل��ّي نصا ق��ال ان��ه كتب��ه وينوي 
طباعت��ه، كن��ت س��عيدا بالتعرف 
عل��ى هيجو لكن��ي لو أق��رأ روايته 
التي جلبه��ا لنا احد املعلمني على 
سبيل االستعارة فقد كانت كبيرة 
احلج��م، بحي��ث اخذت كل س��عة 
صديقي م��ا اضطرني ان اس��اعده 
ودفات��ره  كتب��ه  بع��ض  بتحوي��ل 
ال��ى حقيبت��ي، وبقي  هذا االس��م  
زرت  وعندم��ا  اآلن  يرافقن��ي حت��ى 
كنيس��ة احدب نوت��ردام في باريس 
بصحبة الروائي��ة لطفية الدليمي 
خطرت على بالي كل هذه احلكاية.

 فيم��ا بعد وقد انتقلت الى املرحلة 
املتوسطة بدأت اجمع من مصروفي 
اليوم��ي مبال��غ بس��يطة مكنتني 
م��ن الذه��اب ال��ى س��وق الس��راي 
واش��تري أول رواي��ة ف��ي حياتي هي 
رواي��ة )مأس��اة أم( لبيرل ب��اك، ومع 
الزم��ن كب��رت ه��ذه املكتب��ة حتى 
ضاق بها البي��ت!. وباملصادفة أقوم 
اآلن بالتصفي��ة الثالثة لها، ألهداء 
الفائ��ض من الكتب ال��ى األصدقاء 
نفس��ه  الوق��ت  وف��ي  واملع��ارف 
اس��تذكر بعض الكت��ب وتأثيراتها 

علّي. 

صندوق التفاح الخشبي

حسن يم  كر شوقي  الروائي 
لم  عامليا  هذا  حدث  وقد  القدم..  منذ 
جمالية،  تعبيرية  ك��اداة  الشعر  يك 
كافيا  ليكون  االساس التعبيري  لهذا 
ميكن  ما  على  الكبرى  املالحم  اعتمدت 
ان نسميه السرد الشعري، او الشعرية 
جلجامش  ملحمة  كانت  السردية، 
فضلت  لكنها  االبعاد  واضحة  سردية 
هذا  ومثل  شعرا،  سردها  يكون  ان 
االساطير،  وكل  والشهنامة  االوديسة 
ووضع شكسبير الشعر وصيفا للسرد 
املسرحي وما ظن ان هذا عيبا او ضعفا 
هو  النفسي  القلق  السرد،  او  للشعر 
يبحث  فيجعله  الشاعر  يحاصر  الذي 
ووصوال  وج��رأة،  سعة  اكثر  خالص  عن 
كثيرا  اليهتم  بات  ال��ذي  املتلقي  الى 

لم  التي  املنبرية  تلك  تهمه  وال  للشعر 
هذا  منها،  التخلص  الشعر  يستطع 
دفع  اسلفت  كما  نفسي  وهو  االنتقال 
بجبرا ابراهيم جبرا الى جتاوز القصيدة 
باجتاه  عالية  بقدرة  والسير  احلديثة 
بها  شكل  التي  الروائية  السرديات 
ما  االنساني،  الثقافي  تاريخه  ومعها 
داخل  بعمق  تظهر  جبرا   جتارب  كانت 
سرديا،  ظهرت  مثلما  الشعري  النص 
السرد  الى  يلجأ  درويش  محمود  وكان 
حني يشعر بضعف االداء الشعري ولنا 
ومن  منوذجا..  العالي  الظل  مديح  في 
الذي  الركابي  اخلالق  عبد  جاء  الشعر 
هجر الشعر، النه لم يستطع من خالله 
فكانت  االنسانية  غاياته  الى  الوصول 
واالهم..  االكبر  هاجسه  هي  السرديات 
للبحث  محاولة  او  هروبا  ليس  االمر  اذا 
وعاء  ايجاد  محاولة  بل   ، الشهرة  عن 
االنسانية  التجارب  يلم خيوط  تعبيري 

الشعر  التاريخ،  االيام ومخاوف  وصخب 
امام  زمن  ذات  سيذوب  صنوفه  بكل 
بقوة  تستحوذ  بدأت  التي  السرديات 
على دور املؤرخ السلطوي ايضا، لم يعد 
الكم  هذا  امام  الفائدة  من  كثير  ثمة 
دون  شعرا  تسمى  التي  الهذيانات  من 
وجه حق، هذيانات  تتغير من شكل الى 
الشاعر  يحاول  اخر علها جتد مستقرا، 
يتمكن  ان  دون  يستطيع  ما  كل  تقدمي 
بني  متأرجحا  وسيظل  الثبات  م��ن 
والومضة  واحلديثة  العمودية  القصيدة 
هي  الرواية  بقيت  فيما  النثر،  وقصيدة 
االرث اجلمعي  الى  واالقرب  واالدق  االمثل 
انتقاالت  سنرى  االيام  وقادم  االنساني.. 
ضرورية،  لكنها  عشوائية  تكون  قد 
بذلك،  والرقيب  الرقابة  لغياب  دخل  وال 
احلروب  ولوعات  القاسية  احلياة  جتارب 
وقهر الفقر هي اهم املالمح التي جتعل 
مواقد  كانت  ان  بعد  يكتب  االنسان 
الشفاهي  السرد  على  تستحوذ  الليل 
وتخلق قوانني سردية خاصة بها كونت 
فيما بعد السرديات التراثية الشعبية، 
نحن في العراق اميل الى السرد، واالكثر 
حرصا على روح الشعر، لكن القابل من 

السنوات كفيل بان يغير املعادلة..

العال عبد  علي  الروائي 
هام  بعامل  االعتراف  علينا  يجب  بداية 
الشعري  املد  انحسار  أسباب  عن  جدا 
اجملال  العربي عموما وفسح  العالم  في 
والروائية  والسردية  النثرية  لألعمال 
الثقافية  ال��س��اح��ة  على  لتطغى 
أو  جودتها  عن  النظر  بغض  واإلبداعية 

ركاكتها.
املد  النحسار  الرئيسة  األسباب  أحد 
ال��رواد  الشعراء  غياب  هو  الشعري 
واخملضرمني منذ ستينيات القرن املاضي 
شعراء  الثانية.  األلفية  مطلع  حتى 
أو  واهماال  مرضا  امل��وت  غيبهم  كبار 
باملنافي  وتيههم  الشيخوخة  بلوغهم 
أو طوعا، واألمثلة كثيرة وحاضرة  قسرا 
وشاخصة للعيان. فمنذ رحيل الشاعر 
شاكر  ب��در  ال��رواد  جيل  من  العراقي 
وصالح  دنقل  أمل  ومصر  وفي  السياب، 
حجازي  املعطي  وعبد  الصبور  عبد 
عقل  سعيد  لبنان  وفي  جاهني،  وصالح 
اهلل  عبد  اليمن  وف��ي  احل��اج  وانسي 
زياد  توفيق  فلسطني  ومن  البردوني، 
ثم  القاسم  وسميح  درويش  ومحمود 
قليل  أو  كثير  قبل  سبقهم  أو  تالهم 
وبلند  اجلواهري  وزن  من  كبار  شعراء 
ونزار  البياتي  الوهاب  وعبد  احليدري 
األصيل  الشعر  موجة  خفتت  قباني 
أو متسرع  ليحتل مكانهم جيل مقلد 
بلغنا  حتى  اجملانية  للشهرة  ومحب 
هو  الذي  الثقافي  االنحطاط  مرحلة 
السياسي  لالنحطاط  حتمية  نتيجة 
األنظمة  غالبية  أو  جميع  شمل  الذي 

إلى  احمليط  من  العربية  السياسية 
اخلليج.

مراحل  من  بالكثير  العربية  االمة  مرت 
منذ  والسياسي  الثقافي  االنحطاط 
الدولة  ظهور  حتى  العباسي  العصر 
اليوم هو  العراق  وما يشهده  العصرية. 
السياسي  االنحطاط  على  دليل  ابرز 
الساسة  القائمون عليه من  يريد  الذي 
الثقافي  املشهد  محو  الفاسدين 
احلضاري وحتويله إلى مشهد من الرثاثة 
والركاكة والقرف املقزز. وتلي العراق كل 
واليمن  وليبيا  ومصر  وسورية  لبنان  من 

وغيرها من دول اخلليج واملغرب العربي.
طغى السرد والنثر على الشعر لفقدان 
لتحل  الشعرية  وامل���دارس  االص���ول 
للكتابة  متسارعة  ن��زوات  محلها 
واملفتقرة  باإلبداع  املستخفة  السردية 
إلى الثقافة الرصينة، هذا ال يعني خلو 
التجارب  بعض  من  الثقافية  الساحة 

واالصوات اجلادة على قلتها.
التهافت  هذا  اع��زو  نظري  وجهة  من 
لألنظمة  السياسي  االنحطاط  إلى 
قاطبة.  العربية  للدول  السياسية 
هذا  من  التعافي  من  نتمكن  ال  وسوف 
إال عن طريق االصالح السياسي  الوبال 
الذي سيؤدي بدوره إلى االصالح الثقافي 

والعلمي واالقتصادي واالجتماعي.

شامل ياسين  الروائي 
    الشعر فن إبداعي له عمقه التاريخي 
تطور  وقد  الثقافي،  تراثنا  في  البعيد 
أنكسر  حيث  معروف،  هو  كما  الشعر 
الشكل  بناء  في  التقليدي  النظام 
وغيرهما،  ون���ازك  السياب  ي��د  على 
الذي  احل��ر"  "بالشعر  سمي  ما  وج��اء 
"قصيدة  جاءت  ثم  بالتفعيلة،  يلتزم 
والقافية،  الوزن  اسقطت  التي  النثر"، 
فكثر  كتابته،  البعض  واستسهل 
أصبحت  حتى  "الشعر"،  كتاب  عدد 
من  خالية  الكثيرين  عند  النثر  قصيدة 
شاعريتها، ووحدة املضمون، إال أننا جند 
املبدعني فيها، قد حققوا وجودهم من 
الوجود،  في  رؤاهم  عن  وعبروا  خاللها، 
ظل  وفي  مميزة.  اسماؤهم  وأصبحت 
وتسارع  احلياة  في  احلاصل  التطور 
وسائل  ظهور  من  ط��رأ  وم��ا  اخلطى، 
ممن  الكثير  جند  االجتماعي  التواصل 

عن  النظر  بغض  "الشعر"  يكتبون 
مستوى  على  أما  ال.  أم  كشعر  قبوله 
الواقع الثقافي، فأن الكثير من املثقفني 

توجهوا نحو كتابة الرواية.
جاءت  مستحدث،  فن  الرواية  أن  ونعلم 
غائب  رواي��ة  واعتبرت  الغرب،  من  لنا 
في  واجليران"  "النخلة  فرمان  طعمة 
ستينيات القرن املاضي، هي بداية السرد 

الروائي احلديث لدى معظم النقاد.
الروايات  إصدار  كمية  أن  املعلوم  ومن 
العراق  في  حصل  ال��ذي  التغيير  بعد 
ظاهرة  ليست  ه��ي  وب��رأي��ي  كثيرة، 
البد  اجليد  والعمل  مقبولة،  بل  سلبية، 
له من التقييم ولو بعد حني، فالنقاد ال 
املوجود  املنجز  بكل  اإلملام  يستطيعون 
أخذت  ولذلك  الثقافية،  الساحة  في 
لكن  دورها،  واجملامالت  الصداقة  عالقات 
هذا ليس في العموم، حيث يوجد نقاد 
في العراق، إال أن بعضهم غير مثابرين، 
على  النقد  إن  إال  متميزين،  والبعض 
كما  حالته  يصل  لم  الرواية،  مستوى 

ينبغي.
دور  لدينا  توجد  ال  ن��درك  أن  بد  وال      
النشر الرصينة إال ما ندر، حتى أصبحت 
يوجد  وال  الكتب،  لبيع  دكاكني  بعضها 
باملستوى  للمنشور  والدعاية  التوزيع 
على  السلبي  أثره  يترك  ما  املطلوب، 

احلراك الثقافي في البلد.
السهل،  باألمر  ليس  ال��رواي��ة  كتابة 
على  االنفتاح  ورمبا  شاق،  عمل  هو  إمنا 
كتابة الرواية، أمام املغريات واملسابقات 
كاتب  لكل  لكن  أث��ره،  له  واجل��وائ��ز، 
طريقته  الختيار  واسبابه  مسوغاته 

للتعبير عن اشكالية الوجود.  
الرواية  أن  يقول  الذي  الرأي  مع  لكنني 
استطاعت  حيث  بخير،  العراقية 
مكانها  لها  جتد  أن  العراقية،  الرواية 
وقد  مهمة،  جلوائز  الترشيحات  في 
وهذا  كثير.  اسماء  وبرزت  بعضها،  فاز 
النظر  بغض  وم��ع��روف،  واض��ح  األم��ر 
وعملها  اللجان  هذه  مصداقية  عن 
يثار من شكوك في عملها  املهني، وما 

وتقييمها.
 أما عن خضوع املطبوعات إلى الرقابة، 
على  السلطة  هيمنة  من  نتوقع  فماذا 
بالوقت  الرقابة  أعتقد  الثقافي،  الواقع 

احلاضر ال تخدم الثقافة.

القطراني باسم  والروائي  القاص 
يبقى الشعر هو املعني اإلبداعي األساس 
ما  غالبا  فالبدايات   ، كاتب  أو  أديب  ألي 
مقارنة  الشعر  لسهولة  شعرية  تكون 
منطقيا  األمر  فيبدو  والرواية  بالقصة 
عالم  ال��ى  الشعر  خ��الل  من  للولوج 
وبالنسبة   . والشامل  الفسيح  الكتابة 
لتحول كاتب ما من الشعر الى الرواية ، 
أمرا  يبدو  ظاهريا  كونه  من  الرغم  فعلى 
بأن  أعتقد  أنني  الى  التأويل  على  يبعث 
الذاتية  الدوافع  إحلاح  مع  يتوافق  هذا 
متطلبات  وفق  للتجريب  البعض  لدى 
أحيانا  جتترح  التي  األبداعية  املنظومة 
اخلوض في األمناط واألنواع مبا يكتنز في 
مجاالت  في  لألبداع  رغبات  من  داخلها 
على  باعثا  أج��ده  آخر  أمر  ثمة  شتى. 
الى  الشعر  في  الكتابة  من  التحول 
متتطي  أصبحت  األخيرة  أن  وهو  الرواية 
الشعر كأقصر طريق جلعل اللغة جسرا 
التي  احلديثة  الروائية  للكتابة  حقيقيا 
الشعرية  واإلشارات  اإلختصارات  تعتمد 
اصبحت  هكذا  اإلبهار.  على  الباعثة 
الشعراء  من  ع��ددا  تستميل  ال��رواي��ة 
مع  متاهت  أن  بعد  باحملاولة  وتغريهم 
الشعر وألغت بعض احلدود التي فرضتها 
عن  نتحدث  فأصبحنا  القدمية  اللغة 
عوامل  إحد  بوصفها  الرواية  شعرية 
فال  هذا  كل  ورغم   . ما  لعمل  النجاح 
الى  الشعر  نعدم وجود كتاب حتولوا من 
إحداها  كانت  رمبا  مبيته  بنوايا  السرد 
وندرتها  للرواية  تقام  التي  املسابقات 
بالنسبة للشعر، مستفيدين من شيوع 
 ) الرواية  )عصر  هذا  بأن  مفادها  مقوالت 
في عالم يعج بالرؤى النقدية التي تروج 
قد  نعم  الشعر.  حساب  على  للرواية 
البعض  قبل  من  إستسهاال  األمر  يبدو 
في جتريب الكتابة الروائية ، غير أن مطبا 
وأخيرا  أوال  فالرواية   ، بإنتظارهم  مهما 
هي أصعب األنواع السردية على األطالق.

ي الجبور حليمة  الشاعرة 
انتشرت  الرواية  ان  في  معك  اتفق  فعال 
يبقى  لكن  كتابها.  وكثر  طبعها  وزاد 
ولكل  رواي���ة.  وال��رواي��ة  شعرا  الشعر 
انتشار  وما  ومريدين.  متذوقني   منهما 
ضمنها  من  أمور  عدة  بفعل  اال  الرواية 
التواصل  مواقع  عبر  تسويقها  سهولة 
وكل  )البلوكر(  كثر  حيث  االجتماعي. 
ووج��ه  وص���وره  ن��ص  األم��ر  مايتطلبه 
الضوابط  قلة  كذلك  وكاميرا.  جميل 
ولهذا  الرواية.  كتابة  حتكم  التي  الفنية 
رواية من خالل  اسم  وباحلاح عن  نسمع 
عنوان  اإلنترنت.  على  وتسويق  دعاية 
نشتري  حني  ولكن  القارئ  يسرق  جاذب 
من   ٪٥ اليستحق  جنده  ونقرأه  الكتاب 
احملتوى.  تفاهة  أو  النعدام  الشهرة  هذه 
ضوابط  له  راقي،  أدبي  فن  الشعر  بينما 
االنزالق فليس من  ومحددات حتفظه من 

)حاليا(  الرواية  كاتب  على  السهل 
كتابة بيتني من الشعر املتقن املوزون 

أو العمودي أو قصيدة النثر.

الحديثي    دلف  خلف  الشاعر 
    الشعر مهما كان اثره باٍق الى االبد 
من  الكثير  وهناك   ، رايته  تنكس  وال 
رواد الشعر في زمننا احلاضر من يقوا 
لم   ، الثقيلة  ومادته  مبيزانه  يكتبون 
يكن تراجعا في مستوى ، ولكن هناك 
ومقدرته  الشاعر  التراجع في خلفية 
هرطقات  هناك  لنقل  او  لاليصال 
كان  س��واء  الشعر  على  محسوبة 

عموديا ام نثرا ام شعر تفعيلة .
رمبا  الرواية  لكتابة  الشاعر  حتول  اما 
لقدمه  مكانا  واليجاد  مواهبه  لتعدد 

بني اآلالف املمتدة على الساحة االدبية 
. وهناك من حتول لكتابة الرواية طمعا 
في الكسب املادي من دور النشر التي 
وال  وال حسيب  والسمني  الغث  تنشر 
يكسب  لعله  وثم   ، هذا  في  رقيب 

شيئا من جائزة او غيرها ..
الدراسية من حضرة  اما اجملامالت      
يقدمه  م��ا  حسب  فهو  الكثير، 
االخر  للطرف  مادي  نقد  من  الكاتب 
بعلميتها  الالمدية  الدراسة  لغرض 
اجملال  هذا  في  والذين   ، احقيتها  وال 
معروفون ومشخصون بقدر ما تفيض 
اما هناك  به كفك من مال مرصوص، 
محافظا  بقي  من  االخر  الطرف  على 
كثير  فهناك  به،  املتزمت  مبدأه  على 
السطحية  اجمل��ام��الت  م��ن  وكثير 
حساب  على  االخر  النقد  عالم  في 
املبدأ  بيه  عن  ينم  وهذا  اجلماليات. 

والرصانة واحلقائق. 

هل تراجعت شعبية الشعر في العالم العربي، وصار  التحول لكتابة  الرواية  طمعا في الشهرة والجوائز ام ماذا؟ .. هناك من 
بقوا يكتبون الرواية والشعر.. هذا التحول استسهله البعض لسهولة النشر دون رقيب أو لجنة لفحص النصوص ، ولذا صارت 
المكتبات تعج بالكثير الذي ظل حبيس الرفوف واآلخر كتب عنه بلغة المجامالت السطحية التي ال تنم عن وعي أو احترام لقيمة 

العمل السردي أو الكلمة بشكل عام.

استطالع – فهد الصكر

عبدالستار البيضاني
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 يا َمْن يُدلُّني
 ِمْن أيَن أتَى

ِبقميِصِه األنيْق؟
ِتلَك األزرارُ املُنمنَمُة

 زُُهورُ َحَبٍق
ِتلَك اخُلطوُط املُطرَّزُة

ُدرُوُب َشَغٍف
 فاألخضُر

..َمرٌج
 واألزرُق
..َموٌج

!رُحماَك يا َقميَصُه
َفقلبَي اآلَن يستنِجُد

َكِطفٍل َغِريْق
!رُحماَك يا َقميَصُه

َهِذي األناقُة
أوَقَعْت َصبِري

في ُجبِّ ِعشٍق
َمْن ينشُلُه

َمْن يسمُع ُصراَخ َخفِقي
 وَمْن يرأُف

ِبنبِضَي املرهِف الرَّقيْق؟
!رُحماَك يا قميَصُه

أحدُِّق في الِبِسِه

 ترُشوني َعيناُه

أَأَنا اآلَن بنَي يَديِه؟

!يا َلِطيِب عناِقِه

َولَْهى أِهيُم ِبعطِرِه

تَسحُرني َوسامُة وجِهِه

َشاعرٌة َسكرى أَنا

َفكيَف ِمْن ُحسِنِه

 َكيَف اآلَن

أسَتفيْق؟

َوكيَف ال أِهيُم ِبقدِِّه؟

َكيَف ال أِهيُم ِبالَعيننِي

حكِة وِت.. ِبالضِّ ِبالصَّ

ِف عِر املُصفَّ  ِبالشَّ

كُشُتوِل َورٍد

 وِبالثَّغِر اجَلميِل

كأنَُّه الَعِقيْق؟

..ُكلَّما رأيُتُه

َشعَّ ألُف جَنٍم

..ُكلَّما رأيُتُه

َضجَّ في اخَلفِق

ألُف َشوٍق

َهلَّ في اخَلياِل

ألُف َحرٍف

َوأجَّ في الرُّوِح

ألُف ألُف َحِريْق

أَيَا َمْن يَُدلُّني

ِمْن أيَن أتَى

!ِبَقميِصِه األنيْق؟

إذا جّن ليًل ولم يتعّقل 
فإن عيوني له تتأّمل 
فأي جماٍل أراه أمامي 
ولست أراه له أتخّيل 

فأنت جناٌن وكم أشتهيها 
وأنت قيوٌد بها أتكّبل 
وأنت قرار ولن أتراجع 

لم  أتراجع وقد صرت أجمل ؟ 
فمنذ متى وندميي سهاٌد

ونقضي الليالي به نتجّول 
فأسري وأعرج  ال أتنّقل 

ألّي نبّي به أحتّول 
فهات حنينا معا كي  نغني 

لقاًء به نحن باحلّب أّول 
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دروُب التّبانة*

رحيق المعنىأّم الكتاب

قصيدتان للشاعرة 
الصينية تشو شو تشن 

بابُل أّم الكتاِب،

 وفاحتُة الُكتِب البكِر ..

خامتُة املدِن البكِر ..

صوُت الّسؤاِل العظيم

سؤاُل اخلليقِة عن نبأ الوقِت،

عن موعِد الّنذرِ، 

عن موسِم البرتقاِل، 

عن االختالِف مع الّسائِد البدوّي ...

وعن لغِة القارئاِت، 

وهّن يرتّلَن هذي القصيدَة في صالِة احلنفاِء،

ويبكنَي، ثّم يغادرَن بحًثا عن املاِء ..   

بابُل جنوى احلبيبِة َعشتارَ في خلوٍة ..

في اخملّيم ..

حيُث البالُد تهّجُر في ألفها الّسابِع الّسومرّي

وِمْن قبُل في ألفها الّسادِس الّسومرّي

ومازالِت القارئاُت على ضّفِة الّنهِر ..

خوَف الغزاة.  

 وبابُل برُج املوّدِة والّشعِر..

حسُن الكتابِة ..

ملحمُة العشِق واخللِق ..  

قافيُة اهلِل ..

نصٌّ يرّف على العاملني،

فينبجُس الّشعُر صوتًا من الفقراِء.  

وبابُل ِسفُر الّنساء اجلميالِت في برهِة الّشعِر

ِسفُر الّنساِء الّسبياِت في دولِة املوِت

مأوى اجلنوِد الذين يعودوَن من نكسٍة ..

ال مالبَس تستُر أسماءهم ..

وأنا الّشاهُد البابلّي اجلديد، 

أقّبُلها في الّصباِح؛

فتنمو زهورُ القرنفِل والّرافدين،

أقّبُلها في املساِء؛

فأرشُف من َشفتْيها ...

حديَث القصيدِة والّشعِر والُبرتقال.

وكاَن مساٌء، وكاَن صباٌح يوًما جديًدا.

دهاويليل مجنون 

ْى 
َ
ت

َ
ْيَن أ

َ
ِمْن أ

ِنْيق؟
َ
ِمْيِصِه األ

َ
ِبق

في سرادق النسيان

خمرة القصيدة  ب�������وح

فوضوية  فراشة..

 بدروِب طفولِتهم
 كانوا ميشوَن

 إلى مدرسِة العشق األّوْل
 الوطن األجمْل

 ميسك كلٌّ منهم
 - خوف التيِه –

 أصابع صاحبه 
وتالبيَب املستقبْل
 وألّن الدرَب طويْل

 وبال أشجاٍر

 وظالِل نخيْل 
كانوا

 يزجون الوقَت 
يغّنون معا:

 " هّمه ثالثه للمدارس يروحون 
هّمه ثالثة للمدارس يروحون" 

يسيرون 
على طني الدرب

 كما سّواه الرب 
بآخر أيام اخللق

 وكانوا ينتعلون 
حروف مداسات

 تخفي أسرار 
جوارب مثقوبْه 

ميشون 
ويتكئون 

على أطراف ظالٍل 
معطوبْه 

ويجّرون
 بأقدام طيور املاء 

حكايا أنهار
 علقْت 

بتراِب األرجل
 يتباهون بقمصان

 باهتة األلوان
 حقائب 

من خوِص النخل
 دفاتر سمراء

 بلون جلودهُم 
أقالِم رصاٍص

 مبماحيها معصوبْه
 يبتسمون

 لشمس دافئة 
تشرُب أنخاَب مدى

 مّد لهم
 إذ ميشوَن إليه دروبْه

 ويغّنون:
 " هّمه ثالثه للمدارس يروحون
 هّمه ثالثة للمدارس يروحون" 

وحني يذوبوَن 
مع الكلماِت 

ويصبح للخطوات 
وجيْب 

يحّثون السيَر 
إلى السّبورِة 

والصفِّ
 وطابور الصبِح 

على أضالع طريٍق

 مهما طاَل 
عن األحالم
 يظلُّ قريْب

 " هّمه ثالثة للمدارس يروحون 
بيهم حبيب الروح بيهم حبيب 

الروح"
 كثيرا ما يّتفقون 
وفي أمٍر يختلفون

 فكلٌّ منهم 
في سّر مفضوح

 يتساءل:
 - من مّنا 

كان " حبيب الروح"
 ل�"مائدة "احللوة

 بنت اجلار السابع؟ 
َمن مّنا 

حّلَق ما بني األفالك
د سهما  وسدَّ

 فأصاب القمَر 
املتخفَي خلف الشباك؟

 "ياداده مثل املاي
 بروحي نبع"
 بعد سننٍي 

نزلْت أمطارُ الليِل

 هوْت أعمدُة سقوِف 
صفوف الطني املائع
 جرجرها الطوفاُن 

مع السّبورات 
ونشراِت احلائِط

 للشارْع
 فتفّرقت األجنم
 بدروب التّبانة 

وألن األول
 فيهم
 غّنى 

في الليِل األليل:
 "هّمه ثالثة للمذابح يروحون"

 قطعوا...
 حتت ستارِ الليل الدامي

 صوَت عذوبتِه
 باملنجْل

 "ياداده مثل املاي
 بروحي نبع

 خضر ورد وافياي
 سنبل طلع" 

الثاني أخذته احلرب
 إلى عرش الرب 

"هم ثالثه للمعارك يروحون

 شوفي داده شحالته"
 وبال كفن أبيض 

عانق ضوُء اجلنة نعشه 
ذبلت أجنحُة طيور املاء 

وجّف املاء 
وظّل الطني وحيدا

 فتهاوى
 من زهرة عرشه

 "ياداده افرحي وياي
 اشنفرح بعد 

ياداده افرحي وياي
 حظ وكعد 
يامسعده؟"

 اشنفرح بعد
 يامائده"
 الثالث 

حتت جناح الليِل املبلول
 فّر 

بال بوصلٍة 
نحو اجملهول 

"هّم ثالثة للمنافي يروحون"
 فراحوا.. 

بعد سننٍي أخرى
 مّرْت حقٌب

 وفجائْع

 غاب"أبو سرحان" 

هوى جنٌم المْع 

بغيابِة ذئٍب جائْع

 واعتزلْت 

مطربة احلّي احلّب 

وأسدلِت البنُت ستارة

 شّباك اجلار السابْع

 شاخ ال�"كوكْب" 

مثل املاء 

وظّل الصوُت

 يدورُ 

بقرص "غرامافون"

 وينحْب

 "هّمه ثالثة للمقابر

 يروحون...

 بيهم حبيب الروح

 شوفيهم ميرون"

قصيدتان

 *إشارة إلى )درب التّبانة(: وهي مجموعة كبيرة من النجوم سّميت بهذا االسم بسبب شكلها الذي يُشبه خّطاً من احلليب ُمشّكالً من الضوء عندما يتم رؤيتها من منطقة مظلمة **في النص إحالة، وتناص مع أغنية املطربة مائدة نزهت"هّمه ثالثة للمدارس" 
التي غنتها في ١٩٧٠ ، وهي من كلمات ذياب كزار)أبو سرحان( أحلان كوكب حمزة

صديقي يلومني
حني يرى لؤلؤ احلزن
يتساقط من عينّي

ال يدري أن مياه البراءة
حتيي األزهار الذابلة

لم أقترف ذنباً

اكبر من البحث عّني
في نبع الضوء

ال جذور ألحالمي
في األفق األزرق

أيامي
فسائل في َمشتل ُمجدب

حفيف أجنحة الغياب
هّز جدار الصمت

ترك قلقي يتأرجح
على غصن في رأسي

بني احللم املطفأ
واليقظة اخلاوية

يحوطني االنكسار
غزالتي يطاردها اخلوف

في الصحراء الشاسعة
عندما يبادرني الصباح بإبتسامته

امأل كأسي من زالله

يفتح لي الباب

الى اجلمال الذي أحببته

روحي تنطلق كفراشة

محلقة في الهواء النقي

لتعّب من رحيق املعنى

١- البحث عن أزهار البرقوق
 املناخ الدافئ والناعم

 مثل ربيع معتدل
 نحن نبحث عن أزهار البرقوق 

الشتوية
 التي متأل التالل من قبل
 ضاحكاً، أنتزع غصناً 

وأدسه في غيوم الَشعر 
وأسأل، "هل ثمة أي شخص

 أنيق مثل هذا؟"

٢- ليلة السنة الجديدة
الحاجة الى التحسر

األبراج تتغير.
أنظر: الربيع 

على وشك العودة 
صحون من الفلفل احلار

 حتيط الشموع احلمر
 ونبيذ السرو

 يفيض في أكواب ذهبية
 شموع نهاية العام

 تكاد تذوب
 ساعة فجر السنة اجلديدة

 حتث اخلطى.
 ما هو

 األبكر؟

 ال ميكن أن يكون إال
 أزه��ار البرق��وق ف��ي احلديقة 

اخللفية.

تشو شو تشن واحدة من أهم الشاعرات في الصني 
قب��ل فت��رة طويلة م��ن العص��ر احلدي��ث، وتتضمن 
مجموعة أعمالها املعنونة "حس��رة"، أكثر من 300 
قصي��دة. لكن ليس لدينا س��جالت لتاري��خ ميالد أو 
وفاة تش��و، وثمة معلومات ضئيل��ة عن حياتها؛ بل 
ال ميكننا حتى أن نقول على وجه اليقني ما إذا كانت 
هذه الش��اعرة موجودة أو غير موجودة على اإلطالق. 

وم��ن هنا فإن القصائد املنس��وبة إليها مصدر كثير 
من النقاش. هل كتبتها سيدة حقيقية تدعى تشو 
شو تشن، أم أنها مكتوبة جزئياً أو كلياً من شخص 
آخر، رمب��ا يكون رج��الً أيًض��ا؟ الدلي��ل الوحيد الذي 
منتلكه اليوم هو كل ما موجود في مجموعة قصائد 
تش��و، التي قدمت مبقدمة مختص��رة من وي دونلي، 
مؤرخ��ة في العام 1182. يزعم وي دونلي في املقدمة، 
أن��ه اكتش��ف ش��عرها أثناء زي��ارة إلى وول��ن، حيث 
قابل أناس��اً كانوا ي��رددون قصائدها الت��ي يتداولها 
أصدقاؤها فيما بينهم. وتعلمنا مقّدمته القليل من 
املعلومات امللموسة وهي ال تتعدى القول إن والديها 
عمال على ترتيب زواج لها برجل عادي غير مالئم لها 

من سكان املدينة.

ال وعينيك ..
لم أذْق منك َصّدا

بيَد إنّي كم أرجتي منك رّدا
ليتني ُمتَرٌع بقلٍب شجيٍّ

يحبُس الودَّ كالذي باَت َكمَدا
بانتظار ٍ يصبو إذا ما تراخى

يعلن الصبَر دوَن يبٍس 
 فأندى

بينما الوقُت قد أزاح صديداً
منُذ ُجرٍح وحسُب وصِلَك أجدى

أحِمُل احلبَّ باستالِب بالٍد
أضمرْت حتفا ً في اخلفايا وَقصَدا

ولنا ُمحَدٌث يُحيُد النوايا
هل بدا متعبا ..؟

يعيرك وّدا
أّي َسعٍد .. كم كذبًة تتمّطى

بانفعاٍل حيُث املدى صار ُجندا 
أتلّظى خلَف املُنى باتّساٍع

وشفاٍه لم تّتخْذ لك حّدا

لم يكن مولعاً بأدنى اصطفاٍف
فانزوى معتماً ليمنحك بُعدا

ماجنى غيَر املردياِت بليٍل 
أّدعى أمرأ ال أرى منُه بّدا

كيف نرجو من زائفني بالدا
سامها وغٌد وانتخى فيك هّدا

هل سما ِقسَطٌ ..
والبالُد تناهت 

واستظّلْت خلَف الرئيِس املفّدى
وهوى بيننا كحزٍب وألقى ..

  ُمعسراً 
منُذ ُعصبٍة يتعّدى

ولنا حكٌم يستبيُح اخلطايا
بني َعقدين لم ننْل منُه عهدا

 في غياٍب .. مالي أراُه بعيداً
قد طوى عينا واستحّل وأردى

 من تخّلَف يوما
ُ
ال رعى اهلل

وارتضى ان يكون ذيال وعبدا
يتبارى بني اجلياِع وحالْت 

قّصُة الفيِل 
هل يظّنك َحردا ..؟

وانضوى من شّتى البقاع غيورٌ
ذاك وعٌد يجلو بك السمُع َصّدا 

أيها املولى ..
رمّبا قاَم رهٌط

يحصدون املنايا بكّفك زندا
ميتطون الصعاَب بحسِم جسوٍر

يعتلي هامًة وحسبك َمجدا
ال وعينيك ..

ٍ
لم اكن دون وعي

وشعورٌ في داخلي يتحّدى

ال رعى اهلُل 

وجه الصمت يهتك ستر احلزن 
والشجر يبني أعشاشا 

ال تنعد ..
كي يرتاح حفيف امليل 

وبقايا مني
تتمرد .. 

في عتبة دار تطفلها 
امسك خد الظل 

األسود ..
ما عاد  الهمس يداعبني 

والصمت

يواصل مهنته والشوق 
بحذر ال يحسد..

تعبث في عيد دقائقها 
ال تستأذن وحروفي حبلى

بالرد ..  
أتلمس وجها كالشمس حلما

فيها احرق روحي
ال أتردد..  

كي أتنفسك اقسم ب املائي 
روحي صارت مدمع 

صومعة تتوحد ..
يا دهاوي ............

روحك تسكن روحي طعمك 

كل رؤايا أن اتنفسِك 
حد الغايا ..

أن أمترد في تدليلك أن 
أمتهل في توديعك

كل بدايا  ..
أن أسمع صوتك كي اسكر

أن املس روحك بل أكثر 
أن اشرب ماؤك 

كي أبحر..
يا نوعي وتركيبة ليلي

أغنيتي احبك جدا
بل أكثر ..

احبك ال امتهل ال احذر 

ورد في عينيك 
تكرر ..

كيف أشمك كيف أضمك
 صار الشوق ك بيت

احمر ..
اعشق شمك يا دهاوي 

حتى احلرف صار
مخدر ..

ليس السكر حرام ادري 
بل أعظم منه بدونك

اسكر
ال أدري كيف اسميها 

أن الروح عليك

تفرفر .. 
مذبوحا جدا يا نوعي

بعدك ليس مخيفا جدا
بل اسمر ..

مأذنة الشوق اسميها دوما
ثورة عشقك مثل

 السكر..
موجوع جدا يا نوعي 

كيف يجوز ابوح
 املنظر ..

ثائرة وجه مالمحك دوما  
فكيف يجوز العشق

األسمر ..

ابحث عنك حجم مجرة 

ف تعالي لننتهز الفوضى 

اجمل نوع الثورة 

حرب ..

بني حروف الثورة والثروة 

عشقك نار يخترق

الفطرة ..

اه من عشقك يا دهاوي

يكسر قلب املاء

بسرعة

١- آخر الحكايا
هذا العجوز 

احلاسر الرأس 
كانت

عمامته قماطا
لألبناء 

لم يكن أمّيا 

فبهم قرأ وكتب 
لم يَنذرهم 

عّوذهم من العيون 
وسعوا في األرض 

فكان منهم امللك 
والساقي 

والراعي والفالح 
وأصغرهم 

الشاعر 

الذي يسرد له احلكايا

آخرها 

حكاية أخيه الذي 

ُقتل في التظاهرات

٢- سباق 
عطرك 

يتنفسني 

يزاحمني احلياة 

في ذاكرة ال تخون 

تشرنقني كطفل 

يأبى الوالدة 

وأنا اآلن 

عجوز في زهامير 

تالحق عطرك 

ألفوز في النهاية 

وأصفق بأجنحتي 

خارج الرؤيا 

إذ الخط  لإلنتهاء 

أنا متعبة 

وعطرك ال يتوقف 

يشاكس قلبي 

الذي يكاد ينهيه السباق

عن مسرة واحدة
ال أكثر

تفتش حياتي
رمبا تأتي

في الربيع القادم
بعد نيف من العقود

أو تأتي مع الغائب

من الذي ال رآه
وال اسمع حتى

حشرجات صوته
املدثر في أتون

وصايا افندي املدينة
عن مسرة

واحدة
قد تغير

 مجرى ذلك العمر
االفل بتواريخ

حافلة من سوادها املبهر
مسرة ال يخطها

إجنيل
وال توراة

او حتى تدور في أفالك
املنجمني

أو الباحثني عن احلظ
في قاعات اليانصيب

مسرة
يناديها ضمير مستتر

ويربكها فعل متعد
خارج عن الصواب 

عن مسرة واحدة 
كانت حياتي 

العاطلة بفعل فاعل
تطيل البحث عنها 

في دروب اخليبات 
املتوالية

كحجر تقذفني به
عتمة غيابها الشاسع

فال  اجد غير 
باحة منسية

يغلفها شجن 
تلك الصبية

املمشوقة سما
عن مسرة واحدة

افنيت هذا العمر 
وتساقطت أوراقه 
واحدة تلو األخرى 

بإنتظار 

مسرة واحدة ال أكثر 

مسرة 

تاهت عنها احملطات

إذ لم يضعها غودو

في كراس حياته 

املوغلة

في النسيان

الى روح الشاعر ابراهيم اخلياط 
  هل ارهقتنا األيام الطويلة،

 لكي نفتش عن نافذة احلرية ، 
ونودع رفاق الكلمة الطيبة ،

 حتت صافرة السيارة اجملنونة،
 التي بعناقها لألخرى تبدأ املسرحية، احلزينة! 

وتصرخ العجالت وتتكسر النوافذ .. 
ويغمى على ابراهيم اخلياط، 

من جرح عميق ينزف حزنا، 
على احلياة الثقافية ، 

في شمال العراق ما بني اربائيلو ونوهدرا، 
ويتسلق جبال أشور العاصية ، 

تصعد روحه الطاهرة لتلتقي باجلواهري والبياتي
 والصائغ وبحر العلوم يصدح أين حقي؟

 ويوسف حبي ودوني جورج وسركون بولص،وجان دّمو،
 غدا سوف يلتقون معاً، 
في دعوة شعرية ملونة، 

أين نحن من املوت من اجل احلياة السعيدة ،
 وتستمر ايّام احلزن طويالً وعراق بني النهرين

 ما زال ينزف دماً على رفاق الكلمة
 تعالوا ايها الشعراء العراقيون

 لنجعل من كلماتناً ودموعنا جنوم تضيء سماء العراق؟

أّمي امرأٌة قضمت في حياتها
بضًعا وأربعني تفاحًة

لم تأكل واحدًة كاملة،
مننا صغارًا بحجرها ..

كعجنٍي يختمر
في لياِل البرِد تغطينا

حتى أرغفة متيّبسة ال نصير.

أّمي جُتيد ..
ري حقول وحدتها في السرير

تقش��ير قلبه��ا مبالم��ح والدي 
فيّنا

غسل عينيها بصور احلائط
س��ّد ش��قوق اجل��دران ببقاي��ا 

تفاحها املقضوم.

حني جاع الوطن..
عّرتنا،

أرغفًة طازجًة ال زلنا

فانتزعتنا من فم الوطن احلرُب
تغّمسنا بالرصاص

ليطعمنا كالٌب ُمرتزقة
أجل��س واخوت��ي عل��ى ناصية 

احللم.
نراقب من خلِف الليِل: أّمي

ال زالت جالسًة أمام السرير؛
تنتظرنا نعود أرغفًة محش��وًة 

بالسالم!!

أستل اللون من سمرتي

فأبدأ بالرسم

أخلط كثيراً من عناقات
 وقليًل  من أنفكاك

أبدأ من تلك الهالة في عني اللقاء
أذوبها بخال يتكئ على بسمتي

أن جعلت مني إطارا للوحتك 
سأكسر قيود اللون ألخرج فراشة

أن أمسكت بأجنحتي 
ستكون األلوان نهايتي

دعني أمارس فوضوية الفراشات 
أقف على حواف احلريق 

أشعله بلمسة
دع عنك التماهي 
بأنك حدائق رجال

تلك األحجية الذكورية 

خرافة  صدقتها 
كي أكون أنثاك

هنا في زوايا اللون 
نتخذ من خلطها ببعضنا لعبة
هي لعبة آدمية جسدها األلوان

مازالت خاصرة خوفي عناق
هي األكثر رواجاً في عاملي

علمتني فوضوية الفراشات
أن عمرها املركون بلحظات

يسابق رغباتك املوؤدة 
وها أنا

أكسر قيود األلوان
ألكون إمرأة فراشة.

 عبدالرّزاق الربيعي

يحي  صادق الطر
كاظم ناصر السعدي

وليد حسين

 ترجمة : سهيل نجم 

نرجس عمران 
 عمر الخفاجي

منتهى عمران

ية ميَّادة مهنَّا سليمان -  سور
حيدر الحجاج 

أسوار القيسي
 بولص شليطا االشوري

يز أمنة عبد العز
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في آخ��ر جمعة تظاهر س��نة 

2015 حملُت دفتراً الى س��احة 

التحرير . جلسُت حيث نصب 

احلرية أراقب مغادرة املتظاهرين 

الس��احة. أخ��ذُت أكتب قصة 

عن فت��اة عش��رينية ُمتخيَلة 

في ذهني ، تأتي الى الس��احة 

حبيبه��ا  بانتظ��ار  وجتل��س 

البل��د بحث��ا  الغائ��ب خ��ارج 

ع��ن حي��اة وأمل. وف��ي خضم 

هواجسها ترى جموعاً بشرية 
تتدفق على الس��احة. توقفُت 
،وأغلقُت  القص��ة  إكم��ال  عن 
الدفت��ر على حلم غير مكتمل 
للفت��اة ، ورفع��ُت ع��ن كتف��ي 
وش��اح العلم ولفف��ُت الدفتر 
به. تصورُت أنها قصة ساذجة 
ألم��ٍل س��اذج كم��ا ق��د يراها 
عديدون او كثيرون ممن يئس��وا 
وهجروا الس��احة ، فكيف بي 
أختم القصة بس��ذاجِة نقي؟ 
وضعُت الدفتر في درج مكتبي 
ملفوفاً بالعلم. نسيته هناك.

 بع��د االول م��ن تش��رين االول 
س��نة 2019 ، اجتاحني شعور 
بالندم، ألنني أغفلت حدس��ي 
النقي ف��ي تعاملي مع قصتي 
النبوءة. أخرجُت الدفتر من ُدرج 
اإلهمال والتناس��ي، وانطلقت 
ال��ى س��احة التحري��ر واضعة 

وش��اح العل��م. جلس��ُت ف��ي 
امل��كان نفس��ه حت��ت النصب. 
قامت نس��ائم عذب��ة بتقليب 
الدفت��ر. خرج��ت بطل��ة  أوراق 
قصت��ي م��ن الدفتر وس��حبت 
م��ن على كتفي وش��اح العلم 
 ، رقبته��ا  ح��ول  ووضعت��ه 
م��ّر ش��اب  وانطلق��ت حي��ث 
ابتسم لها، أدركُت أنه حبيبها 
ف��ي القصة. وضع��ت يدها في 
يده، وأخ��ذت خطواتهما تراوغ 
مس��ير قناب��ر الغ��از املس��يل 
صوتيهم��ا  وص��دى  للدم��وع، 

يتردد في األفق: نريد وطناً .
غادرُت املكان بابتسامة، تاركة 
الدفتر هناك، حيث س��يكتب 
فيه ش��باب وش��ابات قصصاً، 
وقد ينهون بأنفس��هم قصتي 

التي لم تنتِه بعد .

لم أكن محظوظا باالس��تمرار فيه 
. وقب��ل أن اب��رر ، أرى إن األزمن��ة في 
األحالم حالة عدمية ُمطلقة ليس 
لها تسلس��ال منطقي��ا , اذ يعتقد 
العلم��اء إن أطول حلم يس��تغرقه 
اإلنس��ان ال يتج��اوز ث��واٍن قليل��ة . 
وأظ��ن إن ذلك االعتق��اد صائب إلى 
ح��دٍّ ما . فقي ق��درة غريبة ، وجدت 
نفس��ي ُمغّلف��اً ببذلٍة عس��كرية 
س��ميكة ، رومانية الصنع ُمعتمة 
وامتل��ك  كم��ا   , س��اخنة  الل��ون 
معلومة مس��بقة بأني في آخر يوم 

م��ن خدم��ة االحتياط ف��ي اجليش 
. انتظ��ر م��ع جن��ود كثيري��ن أوامر 
التس��ريح قرب ب��اٍب ّضي��ق جدا ال 
يتس��ع ملرور قطة . بعد مدٍة وجيزة ، 
فتحْت فتاٌة ذات شعر ذهبي ، تلبس 
بنط��اال م��ن اجلينز، ابي��ض ضّيقا ، 
ذل��ك الباب وش��رعت بتوزيع األوامر 
، كان صوتها أنثوي��ا ال يُقاَوم ، يولد 
منه ص��دى بثالث طبق��ات تتباعد 
فيم��ا بينها ف��ي األرجاء . ش��عرُت 
بس��عادٍة حقيقية ، سعادة مثل أي 
واح��دة من تل��ك الت��ي نتلقاها في 
الواق��ع ، حينم��ا نادت تل��ك الفتاة 
اجلميل��ة ب��أول اس��م وال��ذي كان 

اسمي . ملّا دنوت منها ، قالت : أنت 
لس��ت جنديا . وال يوج��د لديك أي 
أمر تس��ريح ، لق��د ناديتك ألخبرك 
بذل��ك ثم نذه��ب معا ف��ي موعد . 
ومرة أخرى، سعدُت حينما كنا معا 
ب��ني أش��جار يوكالبت��وس ضخمة 
ُمس��ّنة ، جنلس على عش��ٍب طري 
بارد . لق��د كنت مبتهج��اً بالفعل 
رغم بذلتي العس��كرية التي بقيت 
على جس��دي . كانت تتحدث معي 
ع��ن مش��اريع ح��بٍّ بينن��ا ، وقالت 
بأنه��ا تعرفن��ي منذ كن��ُت صبيا ، 
ولم تكف يوما عن متابعة أخباري ؛ 
تران��ي كل يوم وأنا أمرُّ من باب دارها 

، وحترص دوما على مراقبة خطواتي 
. في الوق��ت الذي لم أك��ن اعرفها 
باألص��ل ، كانت غبطت��ي تهيء لي 
كل م��ا أريده . قلت له��ا بأني كنت 
أقرأ كل رسائلها ، أبادلها أيضا ذلك 
احلب الفتي . أردُت برهنة ذلك بدّس 
يدي ف��ي واحد م��ن جي��وب بذلتي 
الرومانية السميكة إلخراج واحدة 
م��ن رس��ائلها القدمية ك��ي اقرأها 
. أخرج��ت ورق��ة مطوية خمس��ني 
طّية ، تلك الورقة كانت تكبر كلما 
أح��اول  تفكيكها ، وف��ي النهاية ، 
اتضح أنه��ا لم تكن رس��الة احلب 
املقص��ودة ، وب��دت كنم��وذج إجازة 

منتهية ، وإني قد تغيبت يومني عن 
التحاقي للجيش . أنا ما زلُت  جندياً 
ف��ي احل��رس اجلمه��وري ، اخدم في 
صن��ف الدفاع اجلوي ولم اس��تطع 
إسقاط حتى طائرة ورقية أمريكية 
، في فيل��ق الفتح املبني . ملّا صوبُت 
أنظاري نحو الفتاة ، وجدتها تشير 
بس��بابتها نح��و اجله��ة الواقع��ة 
خلفي . التف��تُّ ، فرأيت ثالثة جنود 
انضب��اط يحملون عصي��اً قصيرة 
ويضع��ون عل��ى رؤوس��هم قبعات 
ُحم��ٍر وب��دت وجوهه��م عابس��ة . 
رأيته��م يركض��ون نحون��ا من بني 
ج��ذوع األش��جار الضخم��ة . ب��ل 

يركضون نحوي ، فتحطم حلظتها 

موعد احلب ذل��ك ، وحّل اخلوف بدالً 

عن��ه ، حتى دخلت م��ن باب عريض 

يش��به باب اجلامعة املس��تنصرية 

، فنادتن��ي زميلة لي اعرف اس��مها 

جي��دا , لكنن��ي ومبعرفة مس��بقة 

أيضا , كنت ادري بأنها حتمل إسماً  

ذكوريا غير اس��مها املعهود . كانت 

تق��ف ق��رب مطعم صغي��ر ، حتمل 

ق��دح م��اٍء تتفج��ر على س��طحه 

فقاعات كثيرة يغطي بخارها وجه 

زميلت��ي بني حني وآخ��ر . بعد ذلك , 

دعتني لشرب قدح ماٍء يغلي معها. 
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طائرة ورقية

بش��عره الذهبي املسترس��ل على 
البيض��اء  وس��حنته   ،. كتفي��ه 
يجللها لون ورد اجلوري الذي يش��ي 
االع��وام  ..ذي  الصب��ي  بأش��راقة 
الزقاق ماس��كاً  الس��ت..يعدو في 
بي��ده طائرت��ه الورقي��ة منتش��ياً 
بحي��اة تبرق ف��ي عينيه يس��ودها 
واللحظ��ات  واالطمئن��ان  االم��ان 

السعيدة.
م��ا كان باحلس��بان ان هن��اك م��ا 
العابث..أح��داث  الطف��ل  ينتظ��ر 
حتي��ل مباهج��ه ال��ى اح��زان تدمي 
فعله��ا عل��ى باح��ة الوجود..ل��م 
يك��ن لي��الً يش��به الليال��ي  التي 
مضت..كان حالك الس��واد، اخرج 
افراد العائلة م��ن بيت اجلد العامر 
احلديق��ة  والبنات..نح��و  باالبن��اء 
الكبي��رة ذات ش��جر االث��ل املعمر 
واالزه��ار مختلفة االن��واع وااللوان 
اجلد  الطف��ل م��ع  واالش��ذاء..كان 
واجلدة يختبئون حتت ش��جرة اثل..

وصوت ي��دوي ف��ي س��ماء املدينة 
معلناً عن غارة جوية معادية تعلن 
انطالق شرارة          " احلرب االولى"..

كان الطفل خائفاً يسأل اجلد:
- جدي ماذا يحدث؟

اجلد: انها احلرب ياولدي.
- جدي ما احلرب؟

اجلد:  عدو يتربص بنا.
- اين هو العدو؟

اجلد: انه في السماء.
- ما شكله ..؟

اجلد: انها طائرة حربية.
- هل تشبه طائرتي؟

اجلد: ال يا ولدي..ليتها كانت تشبه 
طائرتك.

الطائ��رة  ..غ��ادرت  يومه��ا  وم��ن 
الورقية عالم الطفل.. غادر اجلوري 
والنرج��س والرازقي فض��اء عينيه، 
لتح��ل محلهم اجملن��زرات احلربية 
انواعها..غادر  بعدي��د  واالس��لحة 
ش��جر االثل البي��ت الكبي��ر..، اثر 
طلب اجل��ار اجلديد..ال��ذي ادعى ان 

اوراق الشجر تساقط على بيته مما 
يجعله متسخاً.، لتنهال الفؤوس 
اعش��اش  الشجر..تس��اقط  على 
الصغار..وتنكس��ر  الطيور..مي��وت 
البي��وض..، وتف��ر البالغة منها في 
اصق��اع الس��ماء..كان ج��ارا بروح 
االخضرار..ص��ار  يؤمل��ه  متصح��رة 
الكبير..رحل  البي��ت  دي��دن  الفقد 
واب��ن  والع��م  اجلد..تبعت��ه اجل��دة 
العم..والعم��ة..كل ع��ام يخبر عن 

ورقة عمر هوت الى عالم آخر.
بل��غ الفتى اخلامس��ة عش��رة من 
عمره..وم��ا زال يحلم..،ثمة طائرات 
كغرابيب س��ود.. اقض��ت منامه..، 
عندم��ا انقض��ت بقنابله��ا عل��ى 
جس��ر املدين��ة احلي��وي، واحالت��ه 
ركاما،اجلس��ر ال��ذي يحف��ظ ع��ن 
ظهر قلب خطوات أن��اس املدينة..

ان  واس��رارهم..بعد  وحكاياته��م 
النه��ر.. م��ا  أذن  يوشوش��ون ف��ي 
يعتمر في جعبتهم..، على مسمع 
م��ن جس��رهم احلدي��دي العتي��د، 

الش��اهد على العصر بعمره الذي 
ينوف على القرن.

صدقت مظان احللم..هاهو  الفتى 
يرى بأم عينيه الطائرات الس��وداء 
املعادي��ة حتل��ق في اج��واء املدينة، 
وتلقي بقنابلها على جسر املدينة 
ش��اقة ص��دره ال��ى نصف��ني..اكل 
مرآهم��ا ابصار ن��اس مدينته وهم 
دمعاً س��خيا  تأريخه��م  يذرف��ون 
اليوازي فقدهم الكبير..كانت تلك 
هي " احل��رب الثانية" في مس��يرة 

عمر الفتى.
بل��غ الفتى العش��رين م��ن العمر 
..مرحل��ة الش��باب..اجمل املراحل 
العمري��ة وأركزه��ا ف��ي الذاك��رة..

ابعادها  ب��كل  رومانس��ية  مرحلة 
.. كان هن��اك م��ا يعتص��ر مع��دة  
الشاب ، يبدو ش��احباً على الدوام 
بع��د ان متثلت الطائ��رة في رغيف 
صغير اليؤمن حاجة الش��بع..لقد 
عزف��ت املع��دة س��يمفونية العوز 
واجل��وع .. وه��ي متخ��ر الس��نوات 

العجاف..يهده��د الرأس صرخاتها 
معل��ال ذلك ب��أن كل ح��ال يحول..
وسيأتي الغوث ويذهب احلرمان الى 

غير رجعة.
ما أن اش��رف عمره على السابعة 
والعش��رين من الس��نوات..، حتى 
داهمت��ه في حلمه ال��ذي اليكذب 
اب��دا.. طائرة التش��به غيرها ..دارت 
على مدينته، فأختلف لون وشكل 
احلجر..وفق��دت اش��جار النخي��ل 
رؤوس��ها..غدت ُخش��باً مس��نَّدة..

نظر ف��ي حلمه الى ان��اس املدينة 
ويتصرف��ون  ميش��ون  ..ابصره��م 

وكأنهم "روبوتات".
اس��تقيظ فزع��اً ..م��ن يفس��ر له 
احلل��م ..لقد م��ات ج��ده احلكيم..

تفرق اخلالن كل س��ار الى مس��عاه 
ف��ي دروب للحي��اة متفرقات..،ثمة 
هدوء يسبق العاصفة هكذا حدث 
نفس��ه..مرت االي��ام لتعلن" احلرب 
الثالث��ة" قيامتها..متثل��ت مفردات 
احللم على ارض الواقع..صار احلنان 

غاي��ة بعيدة املنال..غ��زا االلكترون 

عالم املشاعر واملثل..صارت حياتنا 

زر..اختلفت  محكوم��ة بضغط��ة 

املي��اه ش��كالً وطعما..فق��د النهر 

هيجانه، بدا كما لو أنه رسم على 

خارطة.

م��ّر رفيق احل��روب في زق��اق بيتهم 

يحمل��ون  صبي��ة  رأى  العتي��ق، 

طائرات على الطيران في السماء..

لم تكن طائراتهم تش��به طائرته 

أب��ان مرحل��ة صباه..،طائراتهم لم 

تك��ن من ورق، ب��ل صنعت من مادة 

" النيل��ون وقط��ع بالس��تيكية"..، 

ما ادهشه ان ش��كلها اتخذ هيأة 

" اخلف��اش" يعل��و ف��ي الس��ماء، 

ظ��ل يطي��ل النظ��ر الى الس��ماء 

باحثاً عن ش��يء ما..طأطأ رأس��ه 

واخرج مفكرت��ه الورقية  مضيفاً" 

اخلف��اش" عل��ى صفحاتها ضمن 

الئحة انواع الطائرات التي  رافقته 

على امتداد مراحل حياته.

جويندولين بروكس

ه��ذا هو ما كان مطلوب��ا دائما، هذا هو دائما 
والى النهاية، تبادُل احلديث بلطف على هذا 
الرواق، ونبت��ة األفعى  ف��ي األصيص اخلزفي 
الكبير ف��ي الرك��ن اجلنوبي الغرب��ي، واإلناء 
املعدني املستطيل لنبات سرخس مشيغان 
الرائع م��ن العمة إيب��ي الى اجلانب األيس��ر 
م��ن الباب ال��ودود. ماما، وم��ود مارتا، وهيلني 
يهززن أنفسهن ببطء في كراسيهن الهزازة، 
وينظ��رن الى ضوء العص��ر املتأخر على املرج  
والى حديد الس��ياج  الذي يوحي باحلزم والى 
ش��جرة الصفصاف. قد ال تعود هذه االشياء 
مل��كا لهن عم��ا قريب. تلك األش��عة، وبرك 
الض��وء، والش��جرة، واحلدي��د اجلمي��ل، رمب��ا 
سيس��كن هنا قريب��ا من ينظ��ر اليها نظرة 

خالية من اإلعجاب.      
توج��ب عل��ى باب��ا أن يذهب تل��ك الظهيرة، 
خ��الل س��اعة غدائ��ه، ال��ى مكت��ب )قروض 
أصحاب املن��ازل(. إن لم ينج��ح في احلصول 
عل��ى متديد آخر فس��يكون عل��ى العائلة أن 
تترك هذا البيت الذي عاش��وا فيه ألكثر من 
أربع��ة عش��ر عام��ا. كان يوج��د القليل من 
األمل فاملوظفون في املكتب متشددون، ولذا 

فقد جلسن هناك ليضعن خططهن.
قالت مام��ا: "س��ننتقل الى ش��قة لطيفة 
في مكان م��ا. في مكان ما من س��اوث بارك 
أو مش��يغان أو واش��نطن بارك ك��ورت". تلك 
الشقق كما تعلم البنتان وماما جيدا حيث 
اإليج��ار ضع��ف األجر ال��ذي يتقاض��اه بابا 
ليس��ت ضمن احلس��اب اآلن. قال��ت هيلني: 
"إنه��ا أجم��ل من ه��ذا البي��ت الق��دمي. لدي 
صديقات ال أجلبهن الى هنا، ولدي أخريات لن 
يأتني هذه املس��افة مهما كان السبب إال أن 

تقلهن سيارة أجرة". كان ميكن أن تهاجمها 
مود مارتا باألمس لكالمها هذا، ورمبا في الغد 
أيضا، ولكنها اليوم لم تقل ش��يئا. اكتفت 
مبج��رد التحديق الى طائر أبي احلناء يثب هنا 
وهناك على الش��جرة، شجرتها، وحاولت أن 

تبقي صفحتي عينيها خاليتني من الدمع. 
قالت ماما وهي تدي��ر يديها مرة تلو األخرى: 
"حس��ن، أنا أع��رف، بأن��ي أخ��ذت أتعب من 
إش��عال تل��ك الن��ار. م��ن تش��رين األول الى 
نيس��ان، هنالك نار يج��ب أن توقد في موقد 
املنزل". قالت مود مارت��ا: "ولكننا مؤخرا كنا 
نقدم يد املس��اعدة. وأحيانا في آذار ونيسان 
وتشرين األول، وحتى في تشرين الثاني، كان 
ميكننا أن نوقد نارا ف��ي املوقد. كان الطقس 
أحيانا مناس��با". عرفْت، م��ن الطريقة التي 
تنظ��ران بها اليه��ا، بأن احلدي��ث هكذا كان 

خطأ، ولم يرغنب في أن يبكني. 
لك��ن مود مارت��ا ش��عرت بأن خ��ط البياض 
يك��ون مخطط��ا  أحيان��ا  ال��ذي  الصغي��ر، 
بإرجوان مدخن، وكل ذلك الزعفران املش��وب 
بالقش��دة، م��ا كان لينجرف عبر أية س��ماء 
غربية إال عبر السماء التي خلف هذا البيت، 
واملطر ما كان لينقر بذلك اللطف اخلافت في 
أي مكان غير هذا املكان. الطيور في س��اوث 
ب��ارك طي��ور ميكانيكي��ة وليس��ت أفض��ل 
م��ن طيور الكن��اري املصي��دة  ف��ي الردهات 

الشمسية للنساء "الغنيات".   
اندفع��ت م��ود مارتا قائل��ة: " ه��ذا االنتقال 
سيقتل بابا ال محالة. هو يحب هذا البيت"، 
وقال��ت هيل��ني: "إن��ه يعي��ش من أج��ل هذا 
البيت. لم يكن ليس��كن ه��ذا البيت لوالنا". 
أضافت ماما: "وسنكون نحن ملكه.. في أي 
مكان". تنه��دت هيلني: "تعلم��ان. إن كنتما 
تري��دان معرفة احلقيقة فه��ذا مبعث راحة. 

إن ل��م نحص��ل على بيت جديد سنس��تمر، 
مواصلني جرج��رة أقدامنا، متس��كعني هنا 

الى األبد"
قال��ت مام��ا: "رمب��ا كان هذا م��ن صنيع اهلل. 

يحدث أن ميد اهلل يده وميسك بزمام األمور"
قاطعتها مود مارت��ا: "أجل. ذلك ما تقولينه 
دائم��ا، ب��أن اهلل أعل��م". نظ��رت اليه��ا أمها 
س��ريعا نظ��رة مؤكدة ب��أن هذا األم��ر ليس 
موضع ش��ك. فيما كانت هيلني تنظر بعيدا 

رأت بابا قادما فقالت "ذلك هو بابا قادم". 
ل��م يس��تطعن أن يعرفن من طريقة مش��ي 
بابا شيئا عن اخلبر الذي يحمله معه. كانت 
مشيته هي تلك املشية املتقطعة نفسها، 
الكتف��ان يتناوب��ان االنخف��اض واالرتف��اع، 
هك��ذا الواحد بعد اآلخ��ر، كتف ينزل وكتف 
يصعد. راقنب تقدمه. جت��اوز دار عائلة كندي، 
جت��اوز قطع��ة األرض الش��اغرة، جت��اوز بيت 
الس��يدة بليكمور. وددن لو يرمني أنفس��هن 
على السياج، في الشارع، وينتزعن احلقيقة 
منه. فتح بوابته، البوابة، وال زالت مشيته ال 
تفصح لهن عن ش��يء. قال: "هلو". نهضت 
مام��ا وتبعته عب��ر الب��اب األمام��ي، البنات 
يعرف��ن أنه من األفض��ل أن ال يفعلن مثل ما 
فعل��ت أمهن. س��رعان ما ب��رز رأس ماما وقد 
حتول��ت عيناه��ا ال��ى مصباح��ني مضائني، 
وهتفت: "األمور على ما يرام. لقد حصل على 
التمديد. انتهت القضية. كل ش��يء على ما 

يرام".
وابتع��دت خط��وات مام��ا  الب��اب  انصف��ق 
مس��رعة. قالت هيل��ني وهي تهز الكرس��ي 
بس��رعة: "أظن.. أظن أني سأقيم حفلة. لم 
أق��م حفلة لطيفة من��ذ أن كنت في احلادية 
عش��رة م��ن عم��ري. أود أن ت��رى بع��ض م��ن 

صديقاتي باملناسبة أننا مالكو بيت".

 -------------

)GWENDOLYN BROOKS )1917–2000

ولي��س  "الس��وداء"   ( األميركي��ة  الش��اعرة 

"األفريقية األميركي��ة "، وفقا للوصف الذي 

تفضله هي( معروفة كش��اعرة ولكن لديها 

رواي��ة أيضا ه��ي )م��ود مارتا( التي تش��كل 

ه��ذه القصة فص��ال منها كم��ا أن الفصول 

القصي��رة األخ��رى ميكن قراءته��ا كقصص 

كال على ح��دة. غالبا ما يج��ري اختيار هذه 

"القصة" في اخملتارات القصصية.

ف����������������ت����������������اة ال����������ت����������ح����������ري����������ر

قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة 

ال�����������ب�����������ي�����������ت
قصص قصيرة جدا 

نحو الُحلم ) الجندي (

ء ميا مو
خرج من صمته ليدخل نفق اآلهات مثقل االوزار

تلتف حوله شرنقة. غير ان سكاكينه اوهن
اوهن من أن جتسر على متزيق اخليوط.

فتحول إلى مومياء بالهرم. ...!

ئس سا
كان سائسا كبيرا يتقن عمله بكل جدارة

وعندما أعدموه كتبوا في ملفه
سياسي خطير.......!

امرأة
راحت أصابعه تقشر ضحكتها

لكنه لم يجد غير دمعتها
فانتحب فوق خجله. ....!

ضمير
قضى ليلته يتقلب على وسادته

كانت وخزات تقض مضجعه.
عند الصباح وقف أمام القاضي

وقال احلقيقة كلها.....!

غسان حسن محمد

حيدر علي الجبوري

ترجمة جودت جالي

كاظم الميزري

أسماء محمد مصطفى
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 ))الت��ي ال ميكن كتابتها مطلقا، ه��ي احلكاية العصية على 
االنتظ��ام في الس��رد له��ول حكايتها املفجعة. ه��ذا مترين 
مؤج��ل من��ذ زمن بعي��د لتطويعها ف��ي املنتظ��م الكتابي. 
فكلم��ا حاولت كتابة هذه احلادث��ة املروعة، تغمرني عاطفة 
م��ن االنفع��ال واجلنون، فأمزق ما كتبته ف��ي كل مرة. أخلص 
إلى نتيجة حتمية في الس��رد، مفادها إنه ليس كل حكاية 

يستطيع الكاتب سردها داخل النص بحياد املذيعني((.
لب احلكاية:

ب��اص طويل من نوع "رمي احل��رب" في حرب الثم��ان الطويلة. 
يقف س��ائقها بدشداش��ته املتس��خة، في ك��راج كركوك 

املوحد. كان يصيح مبتوالية موسيقية:
 بغداد..بغداد..

 نفرين بغداد يا ولد. 
الدقائ��ق جتر الدقائق بحبال القنب الغليظة. الس��اعات جتر 
خلفه��ا س��اعات هرمة  بسالس��ل من الف��والذ. حتى يحل 

املساء الثقيل بكل جبروته. 
ينطلق باص الرمي يتهادى ف��ي هذا الليل البهيم من كركوك 

احملافظ��ة إلى بغداد العاصمة. محم��ال بجنود احلرب اجملازين 
في إجازات دورية. اجلنود فرحون في موس��م اإلجازات كطيور 
مهاجرة نحو أعشاش لها في مدن اجلنوب. هم ذاتهم اجلنود 
الكئيب��ون في حلظ��ة االلتحاق والع��ودة ال��ى اجلبهات بعد 

سبعة أيام. 
ينطلق رمي احل��رب ويجتاز الطرق��ات الداخلية يزمجر بصوت 
مخنوق. عند االقتراب من الس��يطرات ترى كل جندي منهم 
يتحس��س بوجل  بيريته  فوق رأس��ه ويحنيه��ا قليال، فيما 
النس��ر الفضي في وس��طها يح��اول االنفالت م��ن خيطه.  
تق��ف رمي احل��رب في الس��يطرة. يصع��د االنضب��اط ببيريته 
احلم��راء وعصاه حتت إبط��ه. يفتش بالنم��اذج. وماهي تلك؟  
تلك هي مناذج اإلجازات اخملتومة من الس��يد اآلمر إله الوحدة 
العس��كرية وبها يس��مح بإطالق وجبة اجملازي��ن لهذا اليوم 

بنماذج مكتومة. 
ح��دث ال��ذي حدث في س��نة 1984 وفي ش��هر نيس��ان منه 

وكنت شاهدا حيا لتالوة الشهادة مبا أنزلت.
يجتاز ال��رمي األبي��ض الطرق��ات الداخلية لينطل��ق في هذا 
الليل ف��ي الطرق��ات اخلارجي��ة وتنتظم الس��رعة مبعدلها 
املعت��اد. على صوت س��عدي احللي )حبيب��ي أمك متقبل من 
احاجيك.. روحي معلكة بيك(، نطوي املس��افات بالساعات 
الثقيلة. اجلنوُد يلفون رؤوس��هم باخلاولي��ات امللونة، بعد أن 
دخنوا بشراهة سجائر سومر ذات السن الطويل، ثم خلعوا 

البساطيل السود وانطلقت الروائح املسكرة. 
يتماه��ون مع تلك األغني��ة التي حتولت إلى نش��يد وطني أو 
رمبا س��يمفونية اجلبهات املوحدة  في احلزن األسود واآلن في 

فضاء هذا باص رمي احلرب. 

رزاق اجلن��دي األمل��ح املت��رع بالس��مرة املش��وبة بالطيب��ة 
الباذخ��ة. رزاق ه��و ذات��ه جي��م مي��م ذو الرق��م اإلحصائ��ي 
876663987 املنقوش في قرص الهوية املعدني. رزاق اجملاز من 
أه��ل الناصرية كان من ضمنهم وفي اخلان��ة اخللفية من رمي 
احل��رب. نعم أقوله��ا بصراحة أنه ثرثار يحك��ي كل تفاصيل 
حيات��ه دفع��ة واح��دة. يتكلم من غي��ر أن يفك��ر بإخفاء ما 

يوجب من حياته وأسرارها. 
كان جالس��ا بالضب��ط ف��ي املقع��د الوس��طي م��ن ص��ف 
الكراس��ي اخلمس��ة األخيرة من كعب الرمي. يحلم بالوصول 
صباح��ا إلى بيته ليتزوج من ابن��ة عمه في تلك اإلجازة. كان 
فرحا بالزواج، ولفرط فرحته راح يغني بطريقته اخلاصة بعد 

أن تكلم عن الزواج والعائلة والضابط.
 يجي��د الغناء بطور داخل حس��ن ببّحت��ه املعروفة كاخلتم، 
يقلده بكس��ر اآلهات ف��ي الصوت ويلحقها "مي��ه يا ميه أحا 
ي��ا ن��ار قلب��ي"، مقلدا ص��وت أيقونة احل��زن اجلنوب��ي اخملبوء 
بحنجرت��ه. يغني لصف��وة من اجلند ال��ذي يقيمون صالتهم 
املوح��دة مترمنني معه ببس��تة )ح��ن يا دليل��ي(. رزاق اجلندي 
املكلف بخدمة االحتياط يغن��ي ويبكي معا. يغني حلبيبته 
ويبك��ي على مصيره اجملهول في ظل ح��رب القاطع األول في 

بنجوين.
يذكر لي أحد اجلنود ه��ذه احلادثة على تخت املقهى ذات يوم 
مش��ؤوم وعلى رنة استكان الش��اي، ومعها الزمة "ها يابه". 
يقول إنه س��معها من ابن عمه، واألخير سمعها في وحدته 
العس��كرية من النائب الضابط احلكاء، واألخير سمعها من 
ابن خالته املعاق. واألخير كان أحد اجلالس��ني في باص اجلنود 
الس��ائر في تلك الليلة بالقرب م��ن رزاق جندي احلرب. يقول 

وهو الراوي العليم بشؤون املعسكرات:
بعد س��اعة ونص��ف من الغن��اء وحكايات اجلبه��ات، يخلد 
اجلند إلى النوم على كراس��يهم أو ف��ي املمر الطويل ،حاملني 
بأحضان دافئة وترك  رزاق مجلة الف باء مفتوحة على صورة 

حسناء العدد تغطي وجهه.
يتح��ول الطري��ق إلى ممر واح��د قرب قض��اء الدوز والس��ائق 
مشغوال باحلديث إلى مساعده الفتى اجلميل عن أمور كثيرة 
للحياة والغزل الذكوري.  ثمة ش��احنة عس��كرية في االجتاه 
األخر حتمل بلدوزا مس��ننا يزحف رويدا رويدا مع كل طس��ة 
طريق عن سطح الشاحنة لينزاح عنها. يصل سعدي احللي 
إلى مقطع مؤثر آخر "روحي فدوة ملك"، تكش��ر أسنان البلدوز 
اجملنزر البتالع اجلنود اجملازين وهم غافني في أمان اهلل وبلحظة 

مأساوية تقطع الرمي إلى نصفني برمشة عني.
 نصفان متس��اويان، نصف س��ليم ونصف ممزق ومس��حوق 
متام��ا، ينج��و النصف الذي يجلس في اجله��ة املقابلة جلهة 
الس��ائق. يحز الرفش املس��ن الرؤوس ويخل��ع األحالم عنوة 

عنها، وتبقى األجساد غافيَة على الكراسي. 
ينقطع س��عدي احللي عن غناء قبل أن يتم أغنيته الشهيرة 
تل��ك. األم  ترض��ى بغ��زل احلبي��ب للحبي��ب )حبيب��ي أم��ك 

ستقبل.. ستهلهل أن أحاجيك اآلن(. 
لكن رزاق هذا اجلندي احلل��م املبتور، ما زال يغني بطور داخل 
حسن حتى حتني الساعة مليتم حلمه باالقتران بابنة العمة 
عندما انغرست أسنان البلدوز في رأسه وتقتلع احللم البريء 
عن��وة. تلك حكاية أرويها ش��فاهة لكم، ألنني ال أس��تطيع 
كتابتها حتى هذه اللحظة مثلما يحلم ذلك الراوي العليم 

في شروط نظام السرد الالئق هذا.

"تمرين في الكتابة"

يدي خضير فليح الز



قدم وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور حسن ناظم 
شكره إلى احتاد األدباء والكتاب في العراق على تقدميهم 
خمس��ني مطبوعاً م��ن إصداراته في مج��االت الثقافة،  

واألدب، والفكر كهديٍة إلى الوزارة.
وقال السيد الوزير : إنَّ هذه املبادرة من احتادنا العريق تنم 
عن شعور عاٍل بقيمة الكتاب، وأهميته في إشاعة قيم 
اجلمال ، واملعرف��ة، كما أنَّها تدل على ال��دور الرائد الذي 

يقوم به االحتاد في التنوير ونشر الثقافة األصيلة.

وخت��م الوزي��ر كالم��ه بالق��ول : إنَّ احت��اد األدب��اء به��ذه 

اخلطوة يؤك��د أنَّ العالقة بني االحتاد وال��وزارة تظل مميزًة، 

هدفها األس��مى هو االرتفاع مبستوى الوعي، ونشر قيم 

التسامح ، واحملبة ، وقبول اآلخر.

وفي يوم ٧-٩-٢٠٢٠ نعى االحتاد القاص احللي فائق محمد 

حس��ني اخلليلي الذي توفي بعد معان��اة طويلة قضاها 

في الغربة ..

نعى االحتاد العام لألدباء والكتاب في 

العراق ، كوكبة جديدة من اعضائه 

الذين رحلوا مؤخرا .. ففي يوم ١٥-٨-

٢٠٢٩ نعى الكاتب املس��رحي خالد 

امي��ا الذي رحل في مدينته الديوانية 

.. وفي يوم ١٩-٨-٢٠٢٠ نعى الش��اعر 

عبدالزه��رة الزم ش��باري الذي رحل 

في مدينته البصرة .. وفي يوم ٢٢-٨-

٢٠٢٠ نعى القاص جاسم الشبيبي 

الذي رحل في مدينته البصرة .. وفي 

يوم ٢٢-٨-٢٠٢٠ ايضا نعى الش��اعر 

سعد الشاله الذي رحل في مدينته 

احلل��ة ..  وفي ي��وم ٢٧-٨-٢٠٢٠ نعى 

الش��اعر والناقد واالكادميي الدكتور 

عبدالكرمي راض��ي جعفر الذي رحل 

في بغداد .. وفي يوم ٢٨-٨-٢٠٢٠ نعى 

الشاعر احمد جاسم محمد  الذي 

توفي في مدينته البصرة  .. وفي يوم 

٢٩-٨-٢٠٢٠ نع��ى الق��اص والروائ��ي 

س��الم نوري الذي رحل ف��ي مدينته 

العم��ارة .. وفي ي��وم ١-٩-٢٠٢٠ نعى 

الش��اعر احم��د طه مول��ود قياجي 

ال��ذي توفي ف��ي مدينت��ه كركوك .. 

وف��ي ي��وم ٤-٩-٢٠٢٠ نع��ى الباحث 

والكاتب مم��دوح احلبوس الذي توفي 

في صالح الدين .. 

وق��د ذّك��ر االحت��اد بالس��ير العطرة 

اثاره��م  ال��ى  مش��يرا  للراحل��ني، 

التي س��تبقى  والثقافية  االبداعية 

تذك��ر االجي��ال به��م .. الرواحه��م 

جميعا الرحمة والسالم ..   

ير هيأة التحر
عالء املاجد
فهد الصكر

التصوير الفوتغرافي:
كريم الدفاعي

سامر أحمد 
التصميم واإلخراج الفني:

samir.ah83.ds@gmail.com
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 المنذر بن ماء السماء  
في االدب الشفاهي
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 اتحاد االدباء ينعى كوكبة من اعضائه 

 
ً
علي لفته سعيد فائزا

بجائزة توفيق بكار للرواية
قاسم سعودي 

ف�����ي رس�����ال�����ة م�����ا ج��س��ت��ي��ر 

وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة ي��ش��ك��ر ات����ح����اد األدب������اء 

ف��ي كتاب��ه )الكن��ز والتأويل( اع��اد الباحث العراقي س��عيد الغامن��ي، قراءة 
حكايات تراثية ش��هيرة عدة، وفككها بطريق��ة العارف واخلبير، وخلص الى 
انه��ا محض حكايات متخيلة الاس��اس لها من الصح��ة، من بينها حكاية 
)وض��اح اليمن( و)س��نمار( وغيرهما من احلكايات التي اس��تقرت في الذاكرة 

اجلمعية على انها حقائق.  
قب��ل ايام وانا اقرا في كت��اب )الف ليلة وليلة( حضرن��ي كتاب الغامني، حني 
اس��توقفتني حكاية )عمر بن اخلطاب مع الش��اب( وهذا ه��و عنوانها .. تبدا 
احلكاية باملدخل الشهير .. قالت شهرزاد، ويبدأ السرد، املنقول على لسانها 
عن الش��ريف )حس��ني بن ريان( .. بأن اخلليفة عمر ب��ن اخلطاب، كان في احد 
االيام جالس��ا للقضاء بني الناس واحلكم بني الرعاي��ا، وعنده اكابر اصحابه 
م��ن اهل الراي واإلصابة، واثناء ذلك جيء له بش��اب حس��ن الثياب، تعلق به 
شابان، وكانت قضية الشاب قتل أب الشابني، وهو في طريقه مع نياقه الى 
الس��وق ألسباب المجال هنا لسردها .. وتس��تمر احلكاية التي يقضي فيها 
اخلليفة بالقصاص من��ه بالقتل، فيطلب من اخلليفة ان يتعهده ابو ذر الذي 
كان حاض��را اجمللس على ان يذهب ألهله، ألن لديه ماال ألخيه الصغير خّصه 
به ابوه قبل وفاته، واليعرف الصغير مكانه، وانه سيعود بعد اكمال هذا االمر 
لينفذ به القص��اص، وفي حال عدم عودته  فالقصاص يكون من ابي ذر الذي 
تعهده، مع انه لم يعرفه من قبل! ... وتستمر احلكاية التي يأتي فيها الشاب 
اخيرا بعد ان تتقطع االنفاس وهو على احلافات االخيرة من نهار املوعد، ويأس 
البعض من عودته. وتختتم احلكاية بثالث مقوالت .. الش��اب ليحفظ الوفاء 
ب��ني الناس .. وابو ذر ليحفظ املروءة والفضل.. ويعفو الش��ابان عنه ليحفظا 

املعروف .. وتنتهي احلكاية .
م��ن مرحل��ة ما قبل االس��الم، وصلتن��ا حكاية مش��ابهة ف��ي الفحوى مع 
اختالف بالتفاصيل .. وعنوانها )ي��وم البؤس ويوم النعيم(، وخالصتها،  نقال 
عن  كتاب االغاني لالصفهاني تقول ؛)) وكان املنذر بن ماء الس��ماء قد نادمه 
رُجالن من بني أس��د، أحُدُهما خالد بن املضّلل، واآلخر عمرو بن مس��عود بن 
كَل��دة، فأْغضباه في بعض املنطق، فأمر ب��أن يُْحَفر لكل واحد حفيرة بظهر 
احِلي��رة، ثم يُجعال ف��ي تابوتني، ويدفنا في احلفرتني، فُفِع��ل ذلك بهما، حتَّى 
ه. .. وجعل  إذا أصبح س��أل عنُهما، فأُْخِب��ر بهالكهما، فندم على ذل��ك وغمَّ
��نة يجلس فيهما عند الغِريَّني، يُسمي أحدهما يوم  لنفس��ه يوَمني في السَّ
نعي��م، واآلخ��ر يوم بؤس، فأول م��ن يطلع عليه يوم نعيم��ه يعطيه مائة من 
اإلبل ش��وًما؛ أي: س��وًدا، وأول َمن يطلع عليه يوم بْؤِس��ه يعطيه رأس ِظربان 
أس��ود، ثم يأم��ر به، فيذبح ويُْغرى بدمه الغِريّان، فلب��ث بذلك برهًة من دْهِره، 
يقتل في يوم بؤسه َمن يطلع عليه(( .. ويحصل ما هو مشابه حلكاية اخللفة 
عمر بن اخلطاب والش��اب .. ففي احد االيام يأتي املنذر في يوم نحس��ه رجل 
)حنظل��ه الطائ��ي(، وكان هذا قد اكرم املنذر في اح��د االيام حني ضل طريقه 
وهو في رحلة صيد ووعده مبكافأة متى أتاه، بعد ان عّرفه بنفسه،  لكن سوء 
حظ��ه جعله يصله في يوم النح��س، فيأمر املنذر بقتل��ه ويطلب الرجل ان 
يذهب الى بيته ليقضي امرا على ان يعود في موعد ضربه للمنذر ولشخص 
تعه��ده ) ق��رد بن اجدع( او يقتل دون��ه! وايضا تتقطع االنف��اس قبل ان يأتي 
الطائي على فرسه في النصف الثاني من اليوم االخير، فيدهش املنذر بوفائه 
ووف��اء صاحبه الذي متت تهيئته لقطع راس��ه وقد ظ��ن ان صاحبه لن ياتي، 
لتك��ون هذه احلادثة س��ببا في كف املنذر عن هذه الع��ادة .. وتنتهي احلكاية 
التي تتعدد روايات س��ردها وتختلف التفاصي��ل من راو آلخر مع احلفاظ على 

الثيمة املشوقة بالتاكيد! 
احلكاي��ة في االصل تب��دو مختلقة، فال املن��ذر بن ماء الس��ماء فعل هذا وال 
اخلليفة عمر بن اخلطاب شهد تلك الواقعة، وامنا هي واحدة من اآلثار الكثيرة 
املتواترة لألدب الشفاهي الذي الفه ادباء مجهولون، وظلت تتداوله الناس في 
تلك العصور ووصلنا القليل منه، للعظة وتعظيم القيم من خالل السياحة 
ف��ي اخليال التي حتت��اج الى )اديب( يعرف كيف يس��رد احلكاي��ة  او )القصة( 
وكي��ف يوظفها، ويبث فيها التش��ويق ال��ذي مينحها الق��درة على مقاومة 

النسيان، والدليل اننا الى اليوم ننشغل بها ونكتب عنها!

أ.ث- خاص
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العدد )34( - ايلول 2020

لألدب��اء  الع��ام  االحت��اد  يهّن��ئ 
الس��ارد  الع��راق  ف��ي  والكّت��اب 
والش��اعر والناق��د عل��ي لفت��ة 
س��عيد مبناس��بة ف��وزه بجائزة 

)توفيق بكار للرواية العربية(.
وق��د مت اإلع��الن م��ن قب��ل جلن��ة 
اجلائ��زة ف��ي تون��س مس��اء يوم 
الس��بت ٢٩ آب ٢٠٢٠ ع��ن قائمة 
الفائزي��ن له��ذه ال��دورة، ليجيء 
اس��م الكات��ب العراقي س��عيد 
ف��ي املركز الثاني عن روايته )حب 
عتي��ق(، في ح��ني توزع��ت باقي 

اجلوائز كما يلي:
"قم��ر  رواي��ة  األول��ى:  اجلائ��زة   1
تعابث��ه بن��ات احل��ور" للمص��ري 

محّمد محّمد مستجاب.
3 اجلائ��زة الّثالثة: رواية "رس��ائل 

مهملة" للتونسي املّنوبي زيّود.
4 اجلائ��زة الّرابع��ة: رواي��ة "رجل 
الضّفتني" للتونسية صفية قم.

5 اجلائزة اخلامسة رواية "الّطيف" 
للتونسي حسن الّساملي.

م��ن جانبه اس��تقبل احت��اد أدباء 
بابته��اج،  الف��وز  خب��ر  الع��راق 
مباركاً لألديب، وعاّداً جناحه دليل 

عافية ل��ألدب العراق��ي الذي لم 
يخ��ُل محف��ٌل عربي م��ن تواجد 
م��ن مب��دع م��ن مبدعي��ه فيه. 
ويذك��ر أن جائزة توفي��ق بكار من 
منذ  اس��تطاعت  الت��ي  اجلوائ��ز 
أن تس��تقطب أسماء  انطالقها 
مهمة للمشاركة فيها، إذ حترص 
إدارة اجلائزة على دع��وة الفائزين 
واالحتفاء بهم، وطباعة نتاجهم 
بالتعاون مع دور النشر املعروفة، 
وانتشاره. مبارك  لضمان توزيعه 
س��عيد،  لفت��ة  عل��ي  لألدي��ب 
وللوس��ط الثقافي األصيل، وإلى 

مقبل زاهر.

 خال��ص التهاني للمب��دع احلبيب، 
والكاتب قاسم سعودي،  الش��اعر 
لتمام مناقش��ة رس��الة ماجستير 
متخصصة ع��ن جتربته القصصية 
ف��ي الكتابة لألطف��ال، في جامعة 
سامراء/ كلية التربية. فقد نوقشت 
الرس��الة املوس��ومة )بن��اء قصص 
األطف��ال عن��د قاس��م س��عودي( 
للباحث��ة إيناس عدي الس��امرائي، 
ي��وم اخلمي��س ٢٧ آب ٢٠٢٠، ونال��ت 
تقدي��ر )جيد ج��داً ع��ال(.. فمبارك 
للمثاب��ر س��عودي، الذي اس��تطاع 
أن يبني مش��روعاً رصيناً في خدمة 
اجملتمع، من بواب��ة الطفل، وتقدميه 
ورش��اً تزرع حب الكتابة واملطالعة 
ف��ي قلوب الن��شء اجلدي��د، ومبارك 
للباحث��ة الت��ي اس��تهّلت جتربتها 
نبي��ل ومه��م،  النقدي��ة مبوض��وع 
ومبارك لنا كّلنا؛ فأضالع األلق الذي 
كّون هذه الفرصة وناقش��ها بعمق 

من أحّبتنا وأصدقائنا األدباء،
فش��كراً للدكت��ور أحم��د حس��ني 

الظفيري / مشرفاً على الرسالة
للدكت��ور أحم��د ع��زاوي,  وش��كراً 
الوه��اب،  عب��د  مؤي��د  والدكت��ور 
ناجي س��وادي،  والدكت��ور س��امي 
وإلى مقبل يضيء ويسمو باجلمال، 
للباحث��ة وللعزيز س��عودي، ولألدب 

والطفولة والوطن واحلياة.


