رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري
مدير التحرير
رئيس التحرير
منــذر عبـد الحـر عبد االمير المجر
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الجماعات االدبية  ..رؤى مشتركة ام ماذا؟

4

ُ
غزل حلي (كوجيتو الحب  ..كوجيتو المدينة)

عصام كاظم جري  ..لم يكتف بالسواد!..

االفتتاحية

اتحاد االدباء يجدد وقوفه
مـــ��ع ث��ورة تش��ريــن ويحيـي ذكراهـ��ا االولى

5

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

من أمراض الثقافة

أ.ث -خاص
اص��در االحت��اد الع��ام لألدباء
والكت��اب ف��ي الع��راق بيان��ا

ملناس��بة الذكرى االولى لثورة
تشرين املباركة ،حيّا فيه ارواح
الش��هداء ،وجدد الوقوف الى
جانب الش��عب ف��ي مطالبه

املش��روعة ،مؤكدا على وقوف
االدباء مع الثورة منذ بدايتها،
حيث اختلطت هتافات الثوار
بالنصوص االدبية التي رافقت

الثورة ومازال��ت  ،حتى حتقيق
اهدافها ف��ي حياة حرة كرمية
لشعبنا العظيم.
(ن��ص البي��ان ص)2

بعد انقطاع استمر شهورا ..

المجلس المركزي يعقد اجتماعه الدوري
بردى امينا لمكتب الشؤون السريانية..
وسباح عضوا في المجلس المركزي
أ.ث -خاص
ف��ي اجتماع��ه ي��وم 2020-10-2
صوّت اجمللس املركزي على صعود
عضو اجملل��س زهير بهن��ام بردى
لعضوي��ة املكت��ب التنفي��ذي،
وامين��ا ملكت��ب ش��ؤون الثقافة
السريانية خلفا لألمني السابق
اش��ور ملحم ال��ذي هاج��ر الى

خ��ارج الب�لاد  .وص��وّت اجملل��س
ايض��ا عل��ى صع��ود العض��و
االحتي��اط مع��ن غالب س��باح
ليصب��ح عض��وا ف��ي اجملل��س
وفق��ا لنظام��ه الداخل��ي ،خلفا
للعض��و زهير بهنام بردى .مبارك
للزميلني العزيزين مسؤوليتهما
اجلديدة خدمة الحتادهما العريق
وللثقافة العراقية.

أ.ث -خاص
بس��بب ظ��روف احلظ��ر
الصحي التي خلفها وباء
كوروناّ ،
علقت نش��اطات
االحتاد اخملتلفة بإس��تثناء
االداري��ة منه��ا ،وكذل��ك
توقفــــ��ت االجتماع��ات
الدورية للمجلس املركزي،
وف��ي ي��وم 2020-10-2
عق��د اجملل��س جلس��ته
االعتيادية برئاس��ة رئيس
االحت��اد االس��تاذ ناج��ح
املعم��وري واالم�ين العام
حن��ون مجي��د وحض��ور
غالبي��ة االعض��اء ،وق��د

متت مناقش��ة امور كثيرة
معلق��ة ،م��ن بينها ملف
جامع��ة اليرم��وك الت��ي
استغرق النقاش بشأنها
وقت��ا طوي�لا ،اضاف��ة
ال��ى ملف��ات اخ��رى ،وقد
اتخ��ذ االج��راءات الالزمة

بش��أنها ،وكذل��ك اعل��ن
االحتاد عن استئنـــــــاف
نش��اطاته الثقافية على
ارض الواقع ،بعد ان ظلت
طيل��ة االش��هر املاضي��ة
تت��م بواس��طة االنترنت
(اونالين) ..

ّ
اتحاد أدباء العراق يهنئ األديبة والناشطة المدنية انتصار الميالي
أ.ث -خاص

يه ّنئ االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في العراق ،األديبة واإلعالمية والناشطة
املدني��ة انتصار امليالي ،مبناس��بة حصوله��ا على جائزة حقوق اإلنس��ان
والدميقراطية ( )per Angerالتي تقدمها احلكومة الس��ويدي ،وذلك لدورها
املؤث��ر في األنش��طة املدنية واإلنس��انية ،والدفاع عن الش��عب .فمبارك

أل��ف مبارك للوط��ن بامليالي ،املرأة العراقية الفخر ،فقد ش��هدت س��وح
التظاهرات لها ،فهي الصوت الثوري املدوّي ،واملوقف املش��هود ضد الظلم
والطغيان ،ومبارك للوس��ط الثقاف��ي واألدبي ،فوز ابنته الب��ارّة الصادحة
ب��كل قيم العدل واحلق .هكذا س��يظل أدباؤنا في طليعة املنتفضني ،وفي
الصف األول املنتصر لبالده وأحالم مواطنيه.

هناك قضايا ثقافية سلبية كثيرة يجب االشارة اليها وتشخيصها
والعمل على وضع الي��د عليها كأمراض علينا معاجلتها وتنظيف
الوس��ط الثقافي منها  ,ومن هذه األمراض التي تعد مس��تفحلة
في وس��طنا هو مرض الكتابة بالنيابة  ,وهي ظاهرة شائعة  ,رغم
أنها ال يش��ار إليها إال بالهمس املتردد كونها ال حتمل دليال قطعيا
وماديا مباش��را على ارتكابها  ,وتبقى قضيّتها محيّرة تثير الشك
وال تخرج عن إطاره إلى يقني ترسمه البراهني أو األدلة القاطعة .
والكتابة بالنيابة  ,هي كتابة نص معني – ش��عريا كان أم قصصيا
أو حت��ى نقدي��ا – وتقدميه باس��م ش��خص آخر  ,وهذا الش��خص
ومب��رور األيام وتكدس النصوص املنش��ورة باس��مه يصبح كاتبا أو
ش��اعرا معروفا ينشر نتاجاته بني مدة وأخرى  ,كما أنه يشارك في
النشاطات الثقافية ويدعى للمهرجانات  ,وهكذا تضيع احلقيقة
التي يتحمّ ل وزرها باملقام األول صاحب النص احلقيقي الذي كتبه
وأعطاه لش��خص آخر لس��بب من األس��باب التي يجب أن نحاول
الوصول اليها وتأش��يرها  ,كي مننع مثل هذه الظواهر املشينة في
مجتمعنا األدبي .
للكتاب��ة بالنيابة دوافع كثيرة  ,أوّله��ا محاولة األديب املتمكن من
نصه ومجال اش��تغاله الكتابي أن يعطي فرصة لظهور ش��خص
يري��د أن يظهره بصفة كات��ب أو أديب فال تؤهل��ه إمكاناته لبلوغ
املكانة التي يبتغيها فيلجأ إلى سبل متاحة لشراء النص جاهزا ,
وأنا هنا ال أعني الشراء باملعنى املادي املباشر  ,بل هو إشارة للسبيل
االبتزازي الذي كان يسعى إليه هواة الشهرة والظهور على حساب
إمكاناتهم األدبية  ,كما أنني وفي ضوء تشخيصي لهذه الظاهرة
أنزل أيضا إلى ّ
دكة اإلعالن املباش��ر عن الش��راء الفعلي للنصوص
األدبية والتي شهد الوسط األدبي دكاكني لها ال نريد فضحها هنا
 ,لكننا نعرف جميعا أن الش��اعر الراحل عبد األمير احلصيري حني
كان يش��تد عوزه يلجأ إلى بيع قصائده بأبخس األثمان وقد ذهبت
العديد من قصائده املهمة مقابل وجبة غذاء رخيصة بائسة.
الكتابة بالنيابة من أخطر األمراض التي تصيب الوس��ط الثقافي
 ,وال يوج��د ّ
حل حقيق��ي وعملي لها إال بتحص�ين املثقف واألديب
وإبع��اده ع��ن ابتزازه من قبل اآلخرين ّ
ألي س��بب كان  ,وذلك بتوثيق
نتاجاته األدبية وحفظها ومحاولة العمل على نشرها بأسرع وقت
مقاب��ل ضمانات مادية ومعنوية  ,وأن يتم التحقق من األش��خاص
الذين ظهروا بشكل مفاجيء ومباغت وشكلوا حضورا غريبا .
ال أري��د هنا حتديد املش��كلة وخنقها بإطار ضيق  ,فأقول بش��كل
مجان��ي منفعل ف�لان يكتب لف�لان أو لفالن��ة  ,وف�لان أكذوبة أو
فالن��ة فقاعة صنعها الكات��ب الفالني  ,فهذه األمور مؤش��رة من
قبل الوس��ط الثقافي  ,وإن كان تأش��يرها خجوال هامسا  ,بل أريد
الثقافي وعلينا أن نتعامل معه
تأشير مرض استفحل في وسطنا
ّ
بجدي��ة وصرامة ومهنية عالية كي ال يفرز لنا أكاذيب س��تتعامل
مع األش��ياء بروحية فجة  ,ال يوجد ش��يء لها لتخس��ره فهي قد
جاءت من حقول االبتزاز واملراوغة واس��تغالل الظرف القاسي الذي
يعيشه األدباء احلقيقيون .

منذر عبد الحر

6

مكسيم غوركي ...كوابـح
السياسية!...

7

لقاء في الكتب مــع الروائــــــي
األسباني خابير مارياس

11

د .مثال غازي :انا مع النص المتجدد
الذي يواكب حركة التاريخ ..

2
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اتحاد االدباء يصدر بيانا في الذكرى االولى لثورة تشرين المباركة

تشرين ثورة مستمرة..
يا أبناء بالد الرافدين..
أيتها األديبات..
أيها األدباء..
جت��يء ه��ذه الكلمة في ذك��رى تش��رين ،ومائها
الرقراق وهو يطهر مس��افة الس��وء ،ومس��احة
العمالة واخليانة التي مارسها املتنفذون على مر
سلطة االس��تبداد البائدة ،وأكمل عليها هؤالء
القادمون من أنفاق اللؤم واالنتقام مجهزين على
آخر حلم يتنفس في محارة انتظار.
إنه��ا ث��ورة تش��رين الباس��لة وق��د اصطبغ��ت
قمص��ان أبنائه��ا باألحم��ر م��ن بن��ادق مأجورة
وأصوات مش��بوهة حتاول التش��ويش على نقاء
صوت الثوار وذلك بتوزيع تهم جزاف المحل لها
من املنطق والعقل قاصدة خلط األوراق لكسب

الوقت ملزيد من السلطة اجلائرة.
أيها األحبة..
يق��ف احتادك��م الي��وم ،االحت��اد الع��ام لألدب��اء
والك ّت��اب في العراق ،وهو يتاب��ع راهننا العراقي
احملت��دم بصفحات��ه االجتماعي��ة والسياس��ية
والثقافي��ة والعلمي��ة موقف��اً حاس��ماً ال حياد
في��ه ،مؤك��داً ذلك ف��ي ّ
كل مناش��طه اليومية
على مستوى اإلبداع والثقافة واملتابعة املهنية
واإلعالمي��ة واجلماهيرية التي انبث��ق من أتونها،
كم��ا وقف في كل التظاه��رات التي تنادي بحق
الشعب ،وكما هبّت األقالم واخلطوات لتنتفض
ضد اخلراب ،منذ انطالق جذوة تشرين ،لتختلط
الهتاف��ات بالنصوص األدبي��ة ،وتتو ّهج املواقف
املستمرة في الدفاع عن احلرية والكرامة.
يا أرباب الكلمة احلرّة واألصيلة..

لق��د ق ّدمت��م على م�� ّر زم��ن التظاه��رات مثاالً
للوطني��ة واإلباء ،مع ش��رائح اجملتمع كلها ،ومع
أبناء وطنكم احلبيبّ ،
وأكدمت على النبض النبيل
واملشرق الصادح منكم ،وانطالقاً من مواقفكم،
نؤكد عل��ى ضرورة اتخاذ اخلط��وات اجلادة إلنقاذ
البلد من س��يل الدمار ال��ذي يعانيه ،كما نؤكد
أن احتادن��ا س��يظل مطالب��اً باس��م الش��عب
حتى حتقيق اخل�لاص ،كما س��يظل ذلك الطود
الش��امخ الذي ل��ن يتنازل عن مبادئ��ه الوطنية،
ورؤيت��ه املدني��ة الدميقراطية ،الت��ي عبّرت عنها
انتفاضة تشرين اخلالدة الشعبية ضد اجراءات
احملاصص��ة واملناطقي��ة والتهمي��ش والتغييب
لالبط��ال املش��اركني بوع��ي ف��ي مش��هدية
االنتفاض��ة البطلة ،وس��يواصل تفانيه إليصال
رس��الة للدولة العراقية كلها ،بضرورة الكشف

عرف الوسط الثقافي العراقي ،وتحديدا االدبي ،ومنذ عقود ،ثقافة الجماعات ،ولعل اسم (جماعة كركوك) يحضر في ذهن أي مهتم باألدب حين يتحدث
عن كركوك ،وكذلك (جماعة تضاد) التي ظهرت اواخر الثمانينيات و(جماعة مدى) مطلع التسعينيات و(جماعة قصيدة شعر) في التسعينيات ايضا
وربما غيرها جماعات تشكلت واختفت من دون ان تترك اثرا  ..ترى ماالذي يجمع هؤالء االدباء ،طالما ان االدب مشروع فردي؟ وهل هناك رؤى ثقافية
او فكرية مشتركة ،ام ان العالقات االجتماعية الثقافية بحكم التواصل اليومي ،وفرت مناخا نفسيا ّ
مهد لظهور هذه الجماعات؟ .
اس��تطالع  -فهد الصكر

اتحاد أدباء العراق
 ١تشرين األول ٢٠٢٠

ّ
آلية التقديم لمنشورات االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق للعام القادم ٢٠٢١

األديب��ات العزي��زات ..األدب��اء األع��زاء ..يس��تقبل االحت��اد
الع��ام لألدباء والكتاب في الع��راق كتبكم األدبية لغرض
الطباعة وعلى وفق ما يلي
1 :يفتح باب التقدمي للوجبة اجلديدة ابتدا ًء من  1تش��رين
األول 2020
2يت��م تقدمي نس��خة ورقية من العمل ،م��ع قرص مدمج
يحت��وي عل��ى اخملطوط��ة بصيغ��ة ( ،)wordم��ع م��لء

يقف احتادنا اليوم ،االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في
العراق ،وهو يتابع راهننا العراقي احملتدم بصفحاته
االجتماعي��ة والسياس��ية والثقافي��ة والعلمي��ة
موقفاً حاس��ماً ال حي��اد فيه ،مؤك��داً ذلك في ّ
كل
مناش��طه اليومية على مس��توى اإلبداع والثقافة
واملتابع��ة املهني��ة واإلعالمي��ة واجلماهيري��ة التي
انبثق م��ن أتونها ،وع��اش الظروف القاس��ية التي
واجهت��ه وجابهه��ا بفي��ض من نش��اطات احلركة
املفعم��ة بالعط��اء واحملب��ة الت��ي ينتهجه��ا على
مس��توى النش��ر والتآزر مع الهي��أة العامة في ّ
كل
ظروفها..
وسيس��تمر احتادنا الكبير بالكف��اح الثقافي ،وهو
يستهدى بآفاق أرواح مؤسسيه األوائل الذين وقفوا
ف��ي املاضي أم��ام التي��ارات اخملربة وقفة ش��جاعة
واعية وبذلوا النفس والنفيس من أجل ذلك وكانت
مهاجرهم العربية واألجنبية خير شاهد على مدى
العسف الذي جوبه به أدباء الوطن ،وألن أيلول بوابة
مهمة لتف ّت��ح انتفاضة تش��رين ،انطلقت األقالم
واملواقف لتهيّئ للمقبل الناصع بأنفاس املضحّ ني
من أجل العراق..
دام ألقهم لألدب والثقافة واجلمال،
ودام منهج ثورة تشرين الذي البد أن يتحقق بعد أن

االستمارة اخلاصة بالتقدمي
 3 .يش��ترط ف��ي العم��ل املق�� ّدم للطباع��ة أن ال يك��ون
ً
مطبوعاً
طبعة سابقة
 4 .لن تعاد اخملطوطات املقدمة واألقراص املدمجة س��واء
ُقبل العمل للطباعة أو لم يقبل
5 .أن يكون العضو مس��دداً لبدالت اشتراكه من ضمنها
اشتراك السنة التي يقدم فيها مخطوطة كتابه

(مل��وّن) ونص��ف كلف��ة املنت (باملداد األس��ود) عل��ى أن ال
يتج��اوز منت الكت��اب عن ( )224صفحة ،وم��ا زاد عن ذلك
يتحمل األديب كلفت��ه كاملة .8 .يحتفظ االحتاد بحقوق
الطبعة األولى ،ويتس��لم األديب  250نس��خة من منجزه
األدب��ي ،ويتم توزي��ع باقي النس��خ الحت��ادات محافظات
الوط��ن واملكتب��ات ،فض�لاً ع��ن املش��اركة ف��ي معارض
الكتاب التي يختار االحتاد املشاركة فيها

أيلول يهدي ورده أدباً
ً
وجماال للمحبّين..

كلمــة اتحاد أدبــاء العـــراق لشهـــر أيلـــول ٢٠٢٠

عبّده األبناء األحرار بدمائهم.
الرحمة ألرواح الشهداء،
اجملد لكل املضحّ ني في سوح النضال،
احلري��ة ل��كل املعتقل�ين واملغيّب�ين قس��راً ،وه��م
يهتفون للوطن،
واخلزي والعار للقتلة والطغاة..
وف��ي أدناه أبرز ما رس��مه ش��هر أيل��ول املبارك من
مفردات أدبية احتادية:
* بحزن بالغ نعى االحتاد كوكبة من أدبائه وهم:
 الشاعر أحمد طه مولود قياجي الكاتب والباحث ممدوح احلبوس القاص والروائي فائق محمد حسني اخلليلي أديب األطفال محمد حبيب مهدي القاص باسم الشريف الشاعر عباس املهجة األديب تقي الدين الصاحلي الشاعر ماجد البلداوي القاص والناقد سلمان شهيب* تعزي��ة األدب��اء مم��ن فق�� ّدوا أع ّزاءهم م��ن أهلهم،
ومشاركتهم أحزانهم.
* االس��تمرار بزيارة وعيادة األدباء املرضى ،والس��عي
ملساعدتهم في ظل الظروف القاسية.

* تواصل اجللس��ات التفاعلي��ة ،وقد ق ّدم االحتاد في
مرك��زه العام واحتادات احملافظ��ات وأنديته ومكاتبه
م��ا يق��ارب  ٥٠جلس��ة تفاعلية ضيّف��ت التجارب
الثقافية.
* عقد اجتماعات عدة للمنظمات املدنية العراقية
مع املنظمات الدولية ،إليصال صوت حملة (أوقفوا
القمع واالغتياالت) التي تهدف حلماية النش��طاء،
والدفاع عن املتظاهرين.
* احلص��ول عل��ى مق��ر جدي��د الحت��اد أدب��اء ذي قار،
والعمل على تأهلية بحملة جمالية واسعة ،قادها
احتاد أدباء ذي قار احلضارة.
* حج��ز جن��اح ملش��اركة منش��وراتنا ف��ي معرض
الس��ليمانية الدول��ي للكت��اب ،املزم��ع عقده في
تشرين الثاني من هذا العام.
* صدور العدد  ٣٤من جريدة االحتاد الثقافي
* صدور عدد جديد من مجلة الكاتب التركماني
* اإلعالن عن خطة االحتاد اجلديدة ملنش��وراته للعام
 ،٢٠٢١والتي س��يبدأ التقدمي لها ابت��دا ًء من مطلع
تشرين األول ٢٠٢٠
* توفي��ر منش��ورات االحتاد في مكتبة (جس��د) في
شارع املتنبي
* إضاف��ة راف��د جديد الحتاد أدب��اء بابل ،وه��و (نادي

وتريات قصيدة النثر).
* صدور مجلة ميش��ا لألطفال العدد  6أيلول 2020
 ميسان* ص��دور مجل��ة ( ميش��انيون ) الت��ي تعن��ى بأدب
الشباب العدد األول صيف  - 2020ميسان
* تعضيد مشروع (منبر العقل) والتحضير ملطبوع
خاص به ميثل نشاطه املعرفي ،فضالً عن التحضير
لإلعالن عن (مركز بغداد للدراسات النسوية).
* بع��د اتّخاذ إجراءات الوقاي��ة والتباعد ،واعتماداً
عل��ى النق��ل الصوري املباش��ر ،أقام احت��اد األدباء
السريان الدورة السادس��ة من مهرجان برديصان
الش��عري ،عل��ى أرض س��هل نينوى ،ث��م أعقبه
بفعالية ثقافية هي امللتقى الثقافي الشبابي.
* اإلع�لان ع��ن التحضي��ر ملهرجان�ين تفاعلي�ين
يقيمهم��ا احتاد أدب��اء باب��ل؛ األول يقيم��ه (نادي
وتري��ات قصي��دة النثر) متخصص بالش��عر /دورة
الش��اعر موف��ق محمد ،واآلخ��ر يقيم��ه املنتدى
األدب��ي اإلبداع��ي متخص��ص بالقص��ة (امللتقى
القصص��ي البابل��ي األول /دورة الق��اص والروائ��ي
عائد خصباك).
* اتف��اق احت��اد أدباء ديالى مع اجلبه��ة التركمانية
في احملافظة على رعاية طباعة ثالثة كتب لألدباء

a l - t h a q a f i
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الجماعات االدبية  ..رؤى مشتركة ام ماذا؟

عن القتل��ة ومحاكمتهم ،وحتقي��ق كل ما نادى
ب��ه املتظاهرون من مطال��ب تصنع صورة الوطن
املرجت��ى ،الوطن الذي س��الت دماء التش��رينيني
من أجله.
دمتم لألدب والثقافة واجلمال،
ودام منهج ثورة تشرين الذي البد أن يتحقق بعد
أن عبّده األبناء األحرار بدمائهم.
الرحمة ألرواح الشهداء،
اجملد لكل املضحّ ني في سوح النضال،
احلري��ة ل��كل املعتقل�ين واملغيّبني قس��راً ،وهم
يهتفون للوطن،
واخلزي والعار للقتلة والطغاة.

 6 .حت��ال اخملطوط��ة إل��ى اخلب��رة لغ��رض املوافق��ة على
طباعتها من عدمها
7 .ف��ي حال ع��دم املوافقة على طباع��ة اخملطوطة ،يحق
للمتق��دم االعتراض في غضون ش��هر ،إلحالة اخملطوطة
ثان ،ويكون الرأي عندها نهائيا
إلى خبير ٍ
8 .تتم طباعة  ٥٠٠نس��خة من الكت��اب ،ويتحمل االحتاد
ً
كامل��ة ،ونصف كلف��ة طباعة الغالف
كلف��ة التصميم
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أستطالع

العدد ( - )35ترشين االول 2020

 9 .يعتم��د االحت��اد قياس ( )14 × 21للكت��اب ،ونوع احلرف
( )traditional arabicبقياس ( )16للس��رد والنقد ،و(times
 )new romanبقياس ( )18للشعر
 10 .تتم طباعة األعمال املوافق عليها ،واملتفق بش��أنها
مع االحتاد تدريجياً وحس��ب التسلس��ل ،على وفق خطة
يتب ّناها االحت��اد ،بعد ملء االس��تمارة اخلاصة بالطباعة.
جزيل احملبة والسالم لقلوبكم.

الش��باب ،وهم (باس��م محمد ،أسامة القيسي،
زم��ن اجل��راح) فض�لاً عن كت��اب للش��اعر القدير
محمد الصيداوي.
* اس��تمرار إيص��ال منش��ورات االحت��اد الحت��اد
محافظ��ات الوطن ،لتوفير مائ��دة ثقافية للقرّاء
ّ
واملتلقني.
* احتاد أدباء كربالء يصدر مدوّنة لنشاطه الثقافي،
طبعت في كتاب يؤرش��ف اجللسات التي أقامها
االحتاد ،في مشروع مستمر للتوثيق األدبي.
* إط�لاق احتاد أدباء ميس��ان مجل��ة جديدة تعني
باألدب النسوي حملت اسم (أنخيدوانا).
* إصدار الكتب األدبية التالية:
ّ
التلقي ،علي لفتة
 فه��م النص من اإلنتاج إل��ىسعيد  -بغداد
 صفح��ات م��ن تاريخ الف��ن الروائي ف��ي العراق،حميد احلريزي  -بغداد
 س��يرة وج��ع عراق��ي /محط��ات ف��ي التجرب��ةاحلياتية واإلبداعية للش��اعر علي الشباني ،ثامر
احلاج أمني  -بغداد
 إش��راقات الرواية العراقية ف��ي مفتتح األلفيةالثالثة ،محمد رشيد السعيدي  -بغداد
 -ال��وردة والس��كني /مقاربات نقدي��ة في القصة

والرواية ،رنا صباح خليل  -بغداد
 خلف الضجيج وطن ،للش��اعر الش��هيد عليجنم الالمي  -بغداد
 ملاذا اختفت الش��مس ؟! ( ط  / )1أطياف رشيد (أدب األطفال )  -ميسان
 قص��ص مخت��ارة  ( -ط  / )1كرام��ة حس��امالساموك ( أدب األطفال )  -ميسان
 األعم��ال الش��عرية الكامل��ة  -ش��عر( ط / )1عبداالله منشد اخلليفة  -ميسان
 الرمز احلس��يني وأصالة التعبي��ر /قراءات نقديةف��ي القصي��دة احلس��ينية  -نق��د ( ط  / ) 1علوان
السلمان  -ميسان
 كي��ف أص��دق غيابكما ؟ ش��عر  ( ،ط  / ) 2ماجداحلسن  -ميسان
 احلقائب تضرب عن السفر  -شعر ( ط  / )1صادقالدراجي  -ميسان
 حلم خانه األفق  -شعر ( ط  / )1مهند عبداجلبار ميسانمحبة وسالم ووافر العطر لكم

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

اتحاد أدباء العراق
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

الق��اصوالروائ��ي
الش��اعر الدكتور
ع����������ارف ال����س����اع����دي ح����م����ي����د ال����م����خ����ت����ار

اعتق��د ان اجلماعات الش��عرية هي
ج��زء رئيس من مغذي��ات الثقافة في
الع��راق  ،فق��د ال تخل��و مرحل��ة من
املراح��ل إال وكان��ت هن��اك مجاميع
متش��كلة ف��ي الوس��ط والداف��ع
الرئيس لها ليس فقط اإلبداع واحللم
املش��ترك إمنا الدافع ه��و اجليل الذي
يس��بقها وتغافل النقاد عن جتاربهم
الش��عرية فيضط��ر الش��عراء ان
يشكلوا تلك (الكروبات) كتعبير عن
وجودهم اوال كبشر يحترفون الكتابة
الن قضي��ة التغاضي واإلهمال واحدة
من أكثر ممارسات الشعراء العراقيني
وف��ي كل االجي��ال ،لذل��ك مبج��رد ان
يتش��ابه الش��باب بحلم م��ا فإنهم
س��يجتمعون ويش��كلون حلق��ة او
مجموع��ة ويب��دأون ينظ��رون ل�لأدب
والف��ن ،ولك��ن ف��ي الواقع مبج��رد ان
ميتد العمر ولو قليال بهوالء الش��باب
س��يختلفون وس��يعودون لتجاربهم
الفردية ،بوصف اإلب��داع حالة فردية
خالص��ة ،االن ان��ا انظ��ر لتج��ارب
اجملموع��ات او (الكروبات) ف��ي العراق
نظ��رة مختلف��ة فهي ف��ي مجملها
جزء من تاري��خ األدب او تاريخ احلركة
الشعرية في العراق وليست جزءا من
روح احلركة الشعرية ،ذلك أن صخب
التزاحم االجتماعي والسياس��ي هو
األعلى صوتا في معظمها .

م��رت على الع��راق جماع��ات ثقافيه
كثي��رة ومهمة ،منه��ا طبعا جماعة
كركوك التي رس��خت اسماء مهمة
في س��ماء الش��عر العراقي ،سركون
بول��ص وفاضل الع��زاوي وصالح فائق
وج��ان دمو وكذل��ك الش��عر  ٦٩وهي
مجل��ة مدعومة من الس��لطة آنذاك
توجه��ت لتأس��يس ش��عراء احلداثة
واملغاي��رة ث��م جماعة أص��وات عالية
الت��ي اسس��ت نهجا س��رديا مغايرا
ض��د الثقاف��ة احلكومي��ة وقص��ص
احل��رب التعبوي��ة  ،وبعده��ا ظه��رت
جماع��ة تض��اد التي ش��كلت اجتاها
س��رديا تراثي��ا رافض��ة مصطل��ح
القص��ة القصي��رة الغرب��ي والبن��اء
التقليدي للحكاية واستبدلت اسم
القص��ة القصي��رة مبس��مى اخر هو
املرأى كنص عراق��ي يعتمد في بنائه
على الثيم��ة التراثي��ة املقموعة من
قب��ل النظام السياس��ي وق��د تركت
ه��ذه اجلماعة ارثا س��رديا غنيا فضال
ع��ن املقدم��ات التنظيري��ة ،وأعتقد
أن س��بب تأس��يس ه��ذه اجلماع��ات
يعود إلى اش��تراك الكت��اب في الرؤى
واأله��داف التأسيس��ية لالجن��اس
من ش��عر وقصة ورواية ،حني تتوافق
اس��ماء من جيل واحد على تأسيس
مفاهيم جديدة ورؤى بنائية لقصيدة
وس��رد يغاير الس��ائد ويترك بصماته
على متون الوس��ط الثقافي واحلركة
اإلبداعي��ة ف��ي البلد ،وله��ذا جتد في
معظم بل��دان العالم هناك جماعات
ثقافية انبثقت من أزمات مجتمعية
ومن حروب وحص��ارات وثورات طالبية
وش��بابية وثقافية عامة ألنها أيقنت
ان التاري��خ أس��ير لدى جه��ات تابعة
للحكوم��ات وله��ذا فل��ن تق��ول اال
مايتواف��ق مع منه��ج وتوجهات تلك
احلكومة او ذاك امللك والرئيس ،لذلك
كل��ه حتملت ه��ذه اجلماع��ات مهمة
توثيق الس��يرة الثقافية للبلد فضال

عن التركي��ب البني��وي للنص ،فهي
من جه��ة تقدم نصا فنيا مغايرا ومن
جه��ة أخ��رى توث��ق مج��رى االحداث
اجلارية من وجه��ة نظرها بكل أمانة
ووض��وح وبال تبعي��ة او تزلف ألحد إال
لضميرها والوطني والثقافي .

الق��اصوالروائ��ي
عب��د الرض��ا الحمي��د

ق��د تب��دو م��ا أس��ميتها ب��ـ (ثقافة
اجلماعات) في الوسط األدبي العراقي
حال��ة ت��رف عاب��رة أملته��ا (ظ��روف
اخواني��ات اجتماعي��ة) أو محاول��ة
ل��ـ (لف��ت النظ��ر بغاية اخل��روج عن
املعطف الع��ام) ،وقد يصح هذا على
بعض اجلماعات التي تأسست وغابت
م��ن دون أثر حق��ا ،لكنه ال يصح على
(جمي��ع اجلماع��ات) فمنها م��ن توفر
على ش��روط (اجلماعة العضوية) من
خالل حتريكها للماء الراكد في بركة
اإلب��داع ،فجماعة (البيان الش��عري)
وجماع��ة كرك��وك) كان لهم��ا اث��ر
كبير في حركة البوصلة الش��عرية،
وجماع��ة (تضاد) و (قصاصي البصرة)
أحدثتا انعطاف��ة واضحة في حركة
البوصل��ة الس��ردية ،لكن ،ألس��باب
موضوعية ،قدر لض��وء هذه التجارب
ان يخب��و قلي�لا م��ن دون أن ين��ال من
مش��روعية التأس��يس اإلبداعي��ة
اخلالصة.
ولو عدن��ا الى جتربة جماع��ة (تضاد)،
بوصف��ي أح��د مؤسس��يها إضاف��ة
لألصدقاء حميد احملتار وش��وقي كرمي
وإسماعيل عيسى بكر  ،لوجدنا أنها
توفرت على ارهاصني عضويني ،أولهما
رغب��ة اخلروج عن املعطف األرس��طي
للقصة واملغايرة والتجديد ،والذهاب
نح��و جن��س إبداع��ي تنصه��ر في��ه
كل ض��روب اإلبداع ،القصة والش��عر
واملس��رح والس��ينما والتش��كيل
واحلكاي��ة التاريخي��ة ،أس��ميناه ب��ـ
(امل��رأى) ،وثانيهما ،اش��هار املعارضة
اإلبداعية املنتجة املؤرخة املوثقة ضد
املش��هد السياس��ي احلاكم حينها
( )1989ولي��س املعارضة السياس��ية
الفج��ة املهيجة ،وان كن��ا قد عمدنا
ال��ى بع��ض ش��حنات التهيي��ج في
بع��ض املرائ��ي ،ألهداف ل��م تخل من
الرغبة في التغيير العاجل واحلاس��م
مث��ل م��رأى (انتح��ار الرغي��ف ال��ذي
استحم برماد اخلش��ية) الذي كتبته
وكش��فت فيه وقائ��ع إح��دى املقابر
اجلماعية في قض��اء املدائن في وقت
ل��م يكن أي احد ف��ي العالم يتحدث
عن تلك الوحش��ية ف��ي التعامل مع

اإلنسان العراقي.
وباإلضاف��ة إل��ى أن ع��ددا م��ن كب��ار
القصاص�ين العراقي�ين نهجوا نهج
(تض��اد) ف��ي الكتاب��ة بع��د انط�لاق
مش��روعها ،ف��ان اث��ر (تض��اد) عب��ر
الواقعة الثقافي��ة العربية العراقية
فتجلى في تأس��يس (جماعة تضاد)
ف��ي الواقع��ة الثقافي��ة الكردي��ة
العراقي��ة ،كم��ا عب��ر ح��دود العراق
ليتجل��ى في قيام جماعة (تضاد) في
السعودية.
إن خف��وت مش��هد (تض��اد) بره��ة
م��ن الزم��ن ال يلغ��ي مش��روعها،
فمؤسس��وها مازال��وا يحرث��ون ارض
اإلبداع العراق��ي بإلتماعات إبداعية
فردية ال يخطئها كل فاحص لبيب.

الق��اصوالروائ��ي
فيص��لابراهي��مكاظ��م

وج��ود اجلماع��ات عموم��ا ل��م يكن
عبث��ا ،بل هو حاج��ة ملحة تفرضها
مستوجبات فنية خالصة اومعطيات
سياس��ية او اجتماعي��ة ضاغط��ة
مب��ا يعيق حرك��ة األدب والفن من أداء
رس��الته االنس��انية امللتزم��ة ٠٠وقد
تكون العناصر الت��ي جتمع أعضاءها
غالب��ا موجهات فكرية مش��تركة او
فني��ة خالصة ون��ادرا ماتك��ون نزعة
تدميري��ة _ متردي��ة هدفه��ا مج��رد
االعتراض او إثبات او شتم واقع ثقافي
فاس��د يش��ل حركة املنتج االبداعي
املتج��اوز لس��ياقات بالية٠٠وهك��ذ
ه��ي جماعة كرك��وك وجماعة تضاد
٠٠وجماع��ات أخ��رى س��ابقة لها ثم
جتربة /مدى/التي لم نس��مها جماعة
ب��ل /اجتاه مدى /ووفق��ا لبيان تنظيري
نشر وقتها مبعية الزميل القاص الفذ
س��عدي عوض الزيدي حي��ث تزامنت
م��دى مع تض��اد الت��ي قدمه��ا زمالء
كبار ف��ي ابداعه��م ،وخلق��ت هاتان
التجربت��ان حتدي��دا حرك��ة /دوامية/
فاعل��ة كم��ا ميك��ن أن اس��ميها في
الواق��ع الثقافي العراق��ي حيث أثرت
عمودي��ا وافقيا بش��كل هائل للعني
اجلادة لو تفحصت وتقصت بش��كل
مهن��ي متج��رد ملدى التأثي��ر احلاصل
حت��ى االن٠٠م��ن جهتن��ا أكدنا على
أن (التجريب) هو الس��مة الشتغالنا
وهكذا جاءت نصوصن��ا ومجاميعنا
القصصي��ة لتؤكد اخالصه��ا ملبادئ
الوثيق��ة الت��ي تضمن��ت رؤي��ة فنية
متكاملة أللية الهدم للس��ائد وبناء
اجلديد٠٠لقد كان��ت /مدى /هي غرفة
اإلنعاش ل�لأدب القصص��ي العراقي
وحت��ى احيانا العربي /ليبدأ مس��يرة

جدي��دة بع��د حلظ��ة الصدم��ة التي
ولده��ا _البي��ان _الوثيق��ة .مما ادى
إلى ش��ل قوى (اإلس��هال) القصصي
ال��ذي س��اد مرحل��ة الثمانين��ات
بشكل عام مما اتاح لالجيال اخملتلفة
التوق��ف واع��ادة النظ��ر مب��ا قدم��ت
س��ابقا ،وم��ا يج��ب بع��د الوثيقة ..
وهكذا استوعب الكبار اهم شفرات
الوثيق��ة واش��تغلوا عليه��ا بحرفة
اخلبي��ر محاول�ين إخف��اء تأثره��م
بش��كل ( مضحك) ،هذا ف��ي الوقت
ال��ذي هب جي��ل الش��باب لإلغتراف
م��ن مدى بال اع�لان ع��ن االنتماء لها
فمنه��م من جنح ومنهم من فش��ل،،
ام��ا النابه�ين فراح��وا يبحث��ون عن
ألية تتيح له��م فرصة املناجزة برؤية
تقت��رب حينا وتبتعد حين��ا رغبة في
التماي��ز او إثب��ات ش��خصاني اخ��ر..
وهكذا أثرت مدى في تطوير مس��يرة
النص القصص��ي العراق��ي ،فجاءت
(البصرة أواخر القرن العشرين) جنوبا
ومش��غل(املقاصة) و(املرواة) ش��ماال
في املوصل حتدي��دا ..وهكذا ٠٠املهم
ف��ي جمي��ع ه��ذه التج��ارب انها لم
تك��ن ابن��ة مؤسس��ات وال انتماءات
لفئ��ات او جهات بل ابن��ة اصحابها
خدم��ة ل�لادب احل��ر غي��ر املرائ��ي ٠٠
وتش��ترك جميعه��ا ف��ي معاناته��ا
م��ن (خنوث��ة) النقد الذي ظ��ل باهتا
متخندق��ا ،منحازا لش��للية جيلية
او مؤسس��اتية خلرفان��ه الكبيرة مع
االحت��رام لألس��ماء م��ن القل��ة التي
س��اوقت ه��ذه التج��ارب مبوضوعية
منصف��ة ٠٠ان��ا م��ن جهت��ي مازلت
مخلص��ا مل��دى (االجتاه _املش��روع)
املس��تمر بالتطوي��ر واالضافة٠٠جدة
ف��ي جتريب ل��ن يتوقف عن��د محطة
بعينه��ا حت��ى عل��ى مس��توى املنت
الروائ��ي ٠٠ول��كل ان يض��ع بصمت��ه
وميض��ي املهم ان يك��ون متصاحلا مع
ذاته وموقنا ب��ان ما يقدمه هو خلدمة
اإلنس��ان وجذوة الفن معا وانه لن مير
م��رور الكرام حت��ى وان تكالبت عليه

اصابع احملن٠

الق��اصوالروائ��ي
س��عدي عوض الزيدي

أعتق��د أن الدافع وراء إنتظ��ام األدباء
ف��ي جماعة أدبية هو دافع ثقافي في
التوجه يع��ززه تق��ارب اجتماعي في
األص��ل (ينطبق عل��ى كل اجلماعات
في العراق) لذا يك��ون الفهم بينهم
متقاربا ج��دا  ،وجميعهم طامح في
أعطاء اجلديد واملتميز  ،لهذا يحاولون
تعزيز ه��ذا العطاء الذي يحس��بونه
مختلفا عن الس��ائد وإن��ه مغاير في
ط��رح املوض��وع ويكس��ر مضم��ون
عجّ ��ت ب��ه الس��احة وع��اد ال يلفت
النظ��ر وال يلبي تطلع��ات األديب الى
اجتي��از حواج��ز وح��دود عقدية حتدد
املبدع واملبدعني (.تتبن��ى هذه الرؤية
جماعة تضاد)..
واخ��رى وج��دت ف��ي إن الفع��ل
األبداعي يتجلى في إزاحة الش��روط
الت��ي أقحم��ت عل��ى العم��ل األدبي
والقصص��ي بال��ذات والعمل يتطلب
الى اس��تدعاء كل احمل��ركات احلدثيّة
التي تنش��ط احلدث الذي هو اس��اس
مادة القص والس��رد ناه��ض له بديال
ع��ن م��ا يس��مى باحلك��ي ال��ذي هو
يصلح للحكاية (احلدوتة) واملضمون
متواف��ر ويج��ب تناول��ه بال قي��ود وال
محددات مستعارة من مناهج النقد
...ف(مدى) هي رؤية ما زالت تش��تغل
في األعمال القصصي��ة التي غادرت
منطي��ة كادت جته��ز عل��ى القص��ة
العراقية .
أج��د أن وجود اجلماع��ات دليل صحة
وعافي��ة للس��احة الثقافي��ة ودافع
ومحفز للمس��يرة اإلبداعي��ة ،ويبرر
ذلك وجود احلوارات والنقاشات احلادة
ولكنه مغذية لنا في ايجاد اجلديد.
أمتن��ى أن جتم��ع بيان��ات اجلماع��ات
األدبية وتنش��ر في منبرك��م في ذات
وقت .
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ُ
غزل حلي
(كوجيتو الحب  ..كوجيتو المدينة)

زهير الجبوري
ق��د يتفق مع��ي الكثير ح��ول انتماء الش��اعر موفق
محمد ال��ى مدينته انتما ًء رحمياً  ،وهو نفس اإلنتماء
ال��ذي يعبر به عن (أناه) احمليط��ة باحليز األصغر (البيت
/األم) ،واحلي��ز األكب��ر (احملل��ة /املدين��ة)  ،واس��تعادة
ّ
اللحظ��ات والتفاصيل األولى املتش��اكلة مع الذاكرة
واملنتج��ة للن��ص  ، ،ولك��ن ..؟ ..فع��ل االس��تنهاض
واستوالد الشواهد عبر مشهدية
ش��عرية حاض��رة

بكل تفاصيلها ،ه��ي حلظة التفكير واإلنتماء  ،حلظة
الوع��ي باحلب  ،حلظ��ة التفكير /الكوجيت��و  ،فيكوّن
الش��اعر حماس��ته ويعل��ن ملحمته الش��عرية في
عن��وان يبدو أكث��ر مرونة ف��ي متنه النص��ي  ،فكانت
قصي��دة (غزل حلي)* واحدة من أهم ما عنونته املدينة
في النص الش��عري احللي ،رمبا ألن تشكالت القصيدة
أث��ارت انس��اقاً متداخلة في املعلن الش��فاهي (تارة)،
والنس��يج املكاني واإلجتماعي (ت��ارة اخرى) ،وهي من
ميزات الش��اعر ف��ي التقاط الظواهر وتكريس��ها في
بنية النص  ،وهذا ما جعله ش��اعراً يصل بذائقته الى
كافة مستويات وطبقات اجملتمع ..
ولع��ل تش��كالت املدينة ه��ي ذاتها تش��كالت الذات
الواصف��ة عن��د موف��ق محم��د  ،فنحن نق��رأ املدينة
املس��تدعاة  ،املدين��ة عب��ر لغة الن��ص  ،فاحلب اعالن
غري��زي للمدين��ة  ،اع�لان امومي  ،او كم��ا قيل (احلب
ه��و امليل الى الش��يء الس��ارد  ،والغرض من��ه ارضاء
احلاجات املادية والروحية) ،وهنا يكش��ف لنا مفهوم
(الغ��زل) للمدينة ،مفهوم ش��عوري حلال��ة وصفية
معينة  ،وكأن الشاعر يضعنا في بوتقة احساسه
وهواجس��ه لنقرأ رؤآه او توصيفاته لكل األش��ياء
التي رسمها ودونها ،مثلما هناك نصوص لبعض
الش��عراء لها فتوحات واس��عة وقراءات عديدة
للمدينة ..
ف��ي (غزل حل��ي) ،تنه��ض املدينة عب��ر ثنائية
الـ(أن��ا) و(احلب) ،مبش��هدية تصويرية للثيمات
املتناول��ة  ،فم��ن يش��كل املرك��ز ف��ي الن��ص

الش��عري ( ،أنا الش��اعر) ،أم (كوجينو احلب  /املدينة)،
أم األثن��ان معاً..؟  ..ه��ذا اجلدل  ،هو جدل اس��توالدي ،
تس��تنهض خالله داللة املدينة  ،ان ل��م نقل احالتها
الى لعبة كونية ،وبالتالي تصبح جميع األشياء قابلة
للتأويل ،او يش��عرنا الش��اعر بلذة اإلنتماء الى املدينة
مبدركات حس��ية هائمة بتفاصيل اليومي ،وبالسلوك
الشفاهي ،وهي من التقاطات النسق الثقافي املعلن
 ،نقرأ:
أنا أحب احللة  ..ال ألنها مدينتي
فما زلت جنيناً في رحمها  ..اسمع صوت أمي
في هسهسة اخلبز  ..وفي نهرها الهادر باحلمام .
تبدو هذه املقدمة نقطة استهاللية  /اعترافية مدركة
لألحس��اس اجلنيني  ،فـ(حب = م��كان  /مدينة ...حب
= صوت (هسهس��ة) /م��اء (نهر) ،)..مش��هدية مبكرة
ألحس��اس الش��اعر من��ذ طفولت��ه  ،وال يري��د مغادرة
تل��ك ّ
اللحظ��ات التي ش��كلت وعي��ه وادراك��ه  ،فهو
احل��ب الرحمي /األمومي ( ،ث��مّ ) تتصاعد وتيرة الوصف
للمدين��ة عب��ر تراتبي��ة واضح��ة كش��فتها املقاطع
الشعرية األخرى :
انا أحب احللة
أعشق أزقتها التي تفوح برائحة العنبر
وحليب أمي وهي ترضع آخر العنقود
على العتبة  ..فأين هو أالن ..؟
ومثلم��ا كش��فت ش��عرية القصيدة ع��ن تفاصيلها
عب��ر كوجيتو احل��ب /احلي��ز ،فقد كان��ت ارهاصات ال
ميكن قراءاتها االّ عبر رؤيا كش��فية ،وهي من سرديات

رواية (موت األم) للروائي (حنون وجيد)

عبدالرضا صالح محمد
حت��ت عنون��ة املدل��والت ف��ي اجملتمع��ات اإلنس��انية
وانساقها املتباينة تتضح بجالء مواصفاتها وكيفية
عيش��ها ،وحتيلنا فيما بع��د إلى الصف��ات والعادات
والتقاليد التي حتكمها.
وحيث أن األسرة هي الوحدة أو أصغر خلية في تكوين
اجملتمع ،تش��كل في س��لوكيات عناصره��ا لتتوضح
بذلك مميزاتها والتي تختلف من مجتمع آلخر.
ومبا أن دراس��ة األسرة وما يطرأ عليها من تطور بفعل
تطور اجمل��االت األخرى فان تأثيره��ا يبقى ضعيفا جتاه
تقاليدها وعاداتها وم��ا يرافقها من صفات جماعية
لتعطينا صورة واضحة عن هذا اجملتمع أو ذاك.
ومب��ا أننا بصدد اجملتمع العراقي ،نالحظ صفة طاغية
على معظم األس��ر العراقية في التماس��ك األسري
الرصني ب�ين عناصرها ،وهذا يعني أن الفرد الذي يولد
في األس��رة الواحدة يبقى أمينا عل��ى انتمائه إليها
مهما كان جنسه ذكرا أم انثى.
م��ن ه��ذه املقدمة ،ونحن بص��دد قراءة واعي��ة لرواية
(م��وت األم) للروائ��ي القدير(حن��ون مجي��د) دار أم��ل
اجلديد /س��وريا ب 263صفحة من القطع املتوس��ط
نالحظ:
أن الفرد في األسرة العراقية يظل في كنف األسرة وال
يفارقها حت��ى اذا تزوج وصار لديه ابناء فإنه ال يخرج
من بي��ت أبيه حتى يضيق البيت باألبناء واحلفدة /أما
إذا لم يتزوج أو تتزوج فس��يظلون حتت هذا البيت إلى
آخر العمر إن لم يطرأ عليه طارئ غريب.
وهذه الظاه��رة ال جندها في اجملتمعات الغربية وحتى
ف��ي بعض اجملتمع��ات العربي��ة ،فاألبناء س��رعان ما
يغادرون األسرة األم ،ما إن يبلغوا السن القانوني.
م��ن عتبات رواية (م��وت األم) أي م��ن عنونتها وصورة
غالفها نرى توافقه��ا الكبير مع منت الرواية ،وحينما
جنتاز بخطواتنا عتباتها نقف أمام مش��هد حزين ،أال
وهو العزاء املنصوب لفقدان األم ،محور البيت ووتدها
الش��ماخ ،م��ا يثي��ر بنا مش��هد الس��رداق املنصوب
للعزاء وحضور املعارف واجليران ملواساة أهلها ،واحلزن
واأللم ،وم��ا يرافق ذلك من تقاليد وع��ادات في اقامة
الع��زاء وق��راءة الفاحتة ،وحضور ش��يخ للختمة بعد
الوليمة الكبيرة في اليوم الثالث.
(قب��ل أن يح�ين موعد عش��اء الي��وم الثال��ث ...حل
علي��ه رجل دي��ن ،مرصع اجلبهة ،ك��ث اللحية ،يلقي
محاضرة عامة على احلاضرين ،يصبّر فيها ذوي امليت،
ويستعرض فضائل أهل البيت) ص 45
وحينم��ا نعود خطوات إلى الزم��ن املاضي وما يرافقه
من س��عادة ووئام ألس��رة عبدالغف��ور األب وحبه مبا

وجدان عبدالعزيز
الش��اعر ،والش��اعر هو ال��راوي  ،واملدينة نص س��ردي/
ش��عري  ،وباحس��اس رمزي يحلنا الى ق��راءة تفاصيل
املدينة ومفرداتها الى استعادة األثر املديني ،ومحاولة
األخذ بشحناتها الى عبق املاضي وشواهد احلاضر ..
(املدينة وتأمالت املاء):
ينتابنا ش��عور بأن انتماء الش��اعر ملدينت��ه و(لنهرها
اله��ادر باحلمام) كإنتماء باش�لار للم��اء  ،لكن الفرق
ان موفق محمد يتعامل م��ع املاء /النهر بوعي مدرك ،
لذلك يؤثث نصه بيقظة في حني يقوم باشالر باحالم
اليقظة ،فكانت س��ينوغرافيا النص لـ(اجلسر القدمي
 ..الصبي��ة املتعلق�ين بلحيت��ه ..اجلن��ود العابرين الى
احلروب) ،فيها اداء درامي :
أهذه دموع أمهاتهم ..؟
قال اجلسر وبك لو كنت فتى (وأروح فدوة لعيونهم)
التي تضحك فيها الشمس
والنهر يلملم ما تساقط من ضلوعهم .
هذا التوظي��ف للماء /النهر  ،كس��ر معادلة اإلنبعاث
الت��ي احتضنتها البواعث االس��طورية قدمياً  ،واضاف
ش��كال جمالياً معاص��راً ( ،فاملاء صورة لل��ذكاء الذي
يتغلغل في اس��رار الطبيع��ة) ،فعملية الغور في املاء
واحالته الى لغة ش��عرية ،او احساس شعري  /نصي ،
هو كوجيتو وجودية خالقة او منتجة  ،ألنها خضعت
لتش��كالت جديدة ولصياغات ش��عرية تكش��ف عن
قدرة الش��اعر عل��ى خلق حميمي��ة امل��كان  /املدينة
وهي تتصاهر مع حميمية امل��اء /النهر ،ومن ثم تظهر
املشاهد كبنى داللية  /مضمونية ناضجة ..

كما تس��تعير قصي��دة (غزل حلي) ،ن��واح املدينة عبر
نهرها  ،وهي اس��تعارة رمزية معبرة عن العالقة األولى
للماء واألنسان  ،وما نتج عن ذلك من احتدام تاريخي ،
حروب /صراعات  /دماء  .. /ومن ثم (نواح ازلي)  ،جدلي :
ففي كل موجة دم ونواح
وكأن العراق أ َم ولد غريق تولول
ناثرة شعرها منذ بدء الشرائع في الشرايع
وتيقنت بأ ّن النهر نواح الثكالى وأنني املذبوحني
عب��ر كل ذل��ك  ،تنهض املدينة في ش��عرية الش��اعر
بوصفها واحدة من املدن املنتجة للمخيال  ،واحلاضرة
ف��ي مت��ون النص��وص (املقدس��ة وغيره��ا) ،فلم تكن
استعارة الشاعر الكبير موفق محمد لقصيدته (غزل
حل��ي) ،االّ ق��راءة واعي��ة ومعبرة عن قصدي��ة عميقة
لنت��اج متراكم م��ن التفاصي��ل املتناول��ة واملطروحة
لفضاءات األمكنة وجغرافيتها ،فـ(احللة) نص شعري
مفت��وح ،نس��تعيده حلظة عش��ق ،وحلظة هي��ام( ،أنا
افكر  ..اذن أنا أحب احللة )( ،أنا افكر ..اذن احب نهرها)،
(أنا افكر..اذن احب ازقتها) ،هذا ما يريد قوله الشاعر ..

أنامل األمكنة
شكر حاجم الصالحي

أخفى على زوجته أنه هدية من سعاد عشيقته.
(لم يش��غل ليلى من العطر الفاض��ح الذي تعطرت
به س��عاد حال التقتها تزور الشيخ ،سوى أنها امرأة
حزينة لم ميض س��وى بضعة أعوام على وفاة زوجها)
ص116
وهك��ذا ظل يجري للعائلة من نكد ،فليلى في موعد
م��ع منيتها ،واألبناء ( رأفت وآمال) صارا بني الواجبات
املدرس��ية ،ومدارات أمهما املريضة ،بينما األب غفور
يرفل بحمى سعاد .جاء ذلك برسالة املدرسة لالب:
(تك��ررت غيابات راف��ت وان ال تدري برغم اش��عار اول
ارسلناه على عنوان بيتك ،فنحن األن نبلغك بهبوط
مستوى ولدك كذلك).ص 158
س��عى األب إل��ى التجديد مع خطيبت��ه اجلديدة غير
مكترث لعائلته الت��ي راحت تتقطع أوصاالً .ونالحظ
ذلك من خالل احلوار الذي دار بني اصدقائه.
( حول عدم أحقية زواج عبدالغفور ،أو عدم انسانيته
بتعبيرهم��ا م��رة ثانية ،من ام��رأة أخرى عل��ى ليلى،
صحيح��ة أو مريض��ة ،ول��و مبرتبة امرأة مثل س��عاد)
ص 240
من هنا نش��عر بالدرس البليغ جملي��د في روايته( موت
األم) ،وم��ا تتضمن��ه م��ن حكم��ة في وح��دة البيت،
ومركزية األم في ضياع األس��رة ،جملرد غرور يقود الزوج
لتجدي��د حيات��ه بعد املش��اركة احلق��ة والتضحية
الصادقة،
لق��د جن��ح الروائي ف��ي تقدمي ه��ذا املش��هد الدرامي
والص��ورة املعتم��ة بأس��وبه الف��ذ وبلغ��ة ش��عرية
قوية،وثيم��ة طامل��ا ه��دت ع��روش أس��ر معروفة في
مجتمعاتنا العربية.
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عصام كاظم جري  ..لم يكتف بالسواد!..

اشكالية التراجيديا ومدلوالت المجتمع في السرد
تتصف به هذه األس��رة من حب ووئام وسعادة قبل أن
يطرأ عليها طارئ يقوض كل ما شيدته تلك األسرة:
( س��مع قهقهات قصيرة خافت��ة تهبط من االعلى؛
إنه��ا قهقهات رأف��ت وأخته آم��ال؛ هبطا على ضرب
املالع��ق والصحون ...وأكثر م��ا يفرحه في هذا الوقت
ه��و ال ِتم��ام عائلته والتئامه��ا على مائدة الش��اي).
ص55
ث��م منضي قدما في معايش��ة صفحاته��ا بخطوات
هادئ��ة وتتب��ع أحداثه��ا واألس��باب الت��ي أدت إل��ى
وف��اة األم ،ومن هنا تب��رز أمامنا اش��كالية قد تكون
متفش��ية بني األزواج الذين يطمحون حلياة متجددة
جراء ما يحرزونه من ثروة تؤهلهم لذلك.
(فتح سجل مبيعاته وجعل يدون ما استجد من بيع
هذا اليوم  ...سلم قائمتي املشتريات لزبونيه وتسلم
ثمن بضاعة كل منهما)ص 81
وم��ن خالل اإلمس��اك بطرف اخلي��ط ،نالحظ أن موت
األم ل��م يك��ن موتا طبيعي��ا ،وإمنا هن��اك امور خفية
ش��غلها ع��ن االهتم��ام بحياته��ا وحياة أس��رتها،
اس��باب مت��س كرامتها ج��راء س��لوكك زوجها عبد
الغف��ور وكرهها له بعد كل هذا العمر من التضحية
واإلخ�لاص له  (..وتدرك ادراك امل��رأة اخمللصة أن نزوعه
إل��ى امرأة غيره��ا أبلغ ما يلحق بها م��ن حيف ...ومع
ذلك آث��رت الصمت ولو ان في هذا م��ا يأكل القلب أو
يدفع إلى اجلنون ).ص 186
كل ذلك حصل بسبب تسلل سعاد إلى قلب الرجل،
بوس��ائل خبيثة ،اهداءاتها اليه التي تثير الريبة في
قلب ليلى ،مظلة نسائية في يوم شديد املطر ،عطر
مميز تتوغل رائحته إلى صميم ليلى.
امرأة بقدر ليلى تربت في بيت على الفضيلة والصدق
واالحت��رام ال ميك��ن له��ا أن تعي��ش مع رجل تش��ك
بأفعاله ونواياه مع غيرها بعد العشرة الطويلة ،وهي
األم الصاحل��ة التي لم ينقصها ش��يء ف��ي جمالها
وعفتها ونس��بها وهذا يتضح من حديثها لزميالتها
في املدرسة:
(لق��د وهبته أعظم ما أمل��ك؛ قلبي ووجداني ،بل أني
رح��ت أعيش على حب رس��مه هو لي قب��ل خيالي).
ص 136
وجود املظلة النسائية في خزان مالبسه ،ومحاورتها
له حول وج��ود هذه املظلة في بيته��ا فجر بداخلها
غيرة قاتلة ،افقدتها فيما بعد حياتها:
(الس��ود للرج��ال ،وامللون��ات؛ الزرق ،الصف��ر واخلضر
للنساء) ص 141
وتذكره��ا للعط��ر الذي كانت س��عاد جارته��ا أرملة
صديق زوجه��ا وهي تتعطر به ف��ي لقائها معها في
مرقد الشيخ ،بعد هديتها لها عن طريق زوجها الذي
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بغنائيته العذبة املتفردة ولغته التي
ت��ت��راق��ص برومانسيتها وج��م��االت
انثياالتها وأنسيابيتها  ,يتحفنا
مبجموعته اخلامسة اجلديدة بسبعة
عشر نصاً يقطر دقة وحميمية وكلها،
كما تشير امكنة وتواريخ كتابتها الى
انها ولدت في ارض بعيدة عن بساتني
(شط ّ
مله) وحقول نخيله و وروده التي
نثر أريجها في مجاميعه االربع التي
أصدرها قبل (انامل األمكنة) والتي
صدرت عن احتاد ادباء العراق ضمن جائزة
حسب الشيخ جعفر  ,وهنا أح��اول
ق��راءة وتلمس هذه األنامل مبجسات
إحصائية مغايرة ملا اعتدت عليه في
قراءات سابقة مبا يفيد في الكشف عن
مخبوءات نصوص عادل الياسري هذه
وإيضاح مبرراتها ودوافعها  .وكما هو
مبني هنا :
نصان /مكان وتاريخ الكتابة  /طهران ,
اصفهان .. 2012 /ثالثة نصوص  /الدمنارك
ـــ كوبنهاكن  /السويد ــ ماملو ..2013 /
نص واحد  /بيروت  ..2014 /نص واحد /
اذربيجان  /باكو ـــ  .. 2105ثالثة نصوص
 2016 /في اذربيجان ــ باكو  /ولبنان
ــ جبيل  /ودمشق باب توما  ..سبعة
نصوص  ) 6 ( 2018 /في باريس  /و واحد

في الهاي.
ويتضح ان رحلة الياسري الباريسية
قد أشعلت فيه كوامن األبداع فأنتج
هذا (الكم) الذي انتقاه من مجموعة
ما كتبه هناك  ,وكان ألماكن باريس
حضورها في اشتغاالت الشاعر فهو
أبدع نصوصاً أسماها (داليدا) و نوتردام
وشارع الرسم  ,واغنية فرنسية  ,مبعنى
ان سندبادنا الياسري ال��ذي جال في
مدن مختلفة لم تترك أثرها في دواخله
سوى باريس مدينة النور واجلمال  ,مع
ان القارئ سيلحظ ان عشرة نصوص
من (أنامل األمكنة ) كانت تتناول جتربة
سفر عادل الياسري الى دول الغرب في
حني كان نصيب مدن الشرق سبعة
نصوص فقط  ,وه��ذا كما أرى نتاج
اندماج وانبهار وجده في تلك االماكن
الغنية بجمالها في حني أفتقده في
مدننا الصابرة  ,وقد الحظت ان سنة
 2017لم تكن في برنامج الشاعر وال
ضمن جوالته السندبادية ،فلم يكن
لهذه السنة ما يشير الى نشاط ياسري
منتج ,ورغم جمال العالم اآلخر إال ان
سحر اصفهان ظل املهيمن بأجوائه
الباذخة ولياليه الراعفة  ,ولهذا جاءت
(اسئلة املاء ) ص 56تعبيراً دقيقاً عن
شواهد هذه املدينة واسرارها اخملبوءة بني
طيات ضفائر صباياها :

ما نصف اجلنان /حتى نكون لها
واردين ؟  /حديقة الورد  /ميدان الطيور/
جسر على (( سيسبول )) /يحج له
السواح  /منارتان هما لغز /ليس ندركه.
وأود هنا ان ألفت نظر القارئ الى ان ((
سيسبول )) هو جسر بثالث وثالثني
حجره اما النهر فإسمه ( زاينده )  ,ومن
حسن حظنا ان نرى اصفهان الساحرة
بعني الياسري التي منحتنا صورة
تفصيلية عن شواهد املدينة ومواقعها ,
ويتدفق الشاعر في الكشف عن مفاتن
معشوقته اذ يقول :
أل��م األغ��ان��ي  /من درب غانية  /لها
ُّ
السوق  /ترتعش القراءات  /على شفتي
 (( /اصفهان )) اخلمر  /تندهش املنائر /
الصبايا  /تلبس الشاالت في غنج /
والتي في ّ
كفها الصبح  /ذرّت دهشتي /
فوق ماء املدينة  /ابتلت حدائقها  /نخلة
فيّ  /لمّ ت سعفها  /الريح لم تعبث بها ...
ومن النصوص اجلميلة التي أدهشتني
في ( أنامل األمكنة )  :كرسي النار
الطائر والكأس  ,حديقة امللك  ,مكنسة
احلزن  ,واحلق أقول ان نص ( بسمة الرمان
) أثار الشجون و فجّ ر كمائن الذكريات
مبا في هذا النص من الصور أخاذة ملالمح
مدينة تعيش أج��واء احلياة مبعانيها
البهيجة  ,يقول الشاعر عادل الياسري
في ّ
نصه الباذخ صوراً ولغة و عذوبة :
سوق طهران  /العباءات  /تسكبها
االزاهير  /الشاالت تنسرب العصافير
عليها  /شجر يلمّ اخلطيئة  /سيدي
َ
انت /ارتديت احلقيبة  /لم يكن جلدك
اب��ي��ض /لكنها الشمس تصطاد
الفراشات  .ص69 /
والبد هنا في نهاية املطاف أن ابارك
للياسري وليده اخلامس اجلميل وامتنى
عليه مبحبة ان ال يغادر جنائن الورد
وفيوضات ( شط ّ
مله ) التي منحتنا
شاعراً ديدنه ال��ورد والتشبث بكنوز
املعرفة وخلق مساحات األمل  ...وادعو
في اخلتام احل��راك النقدي ان يقول ما
يراه في جتربة الشاعر عادل الياسري
التي تستحق الدراسة اجلادة وكشف
اشراقاتها املبدعة.

احلقيق��ة ان الش��عر م��ادة ادبية ش��اع تداولها منذ
اس��تخدام
العص��ور القدمي��ة ،حي��ث اعتم��د عل��ى
ِ
خاص ٍة به ي ُ
موسيقى ّ
ُطلق عليها مُسمّ ى املوسيقى
ُع��رف ّ
ُ
الش��ع ُر بأنّه ٌ
نوع م��ن أنواع
الش��عريّة .كما ي
ٌ
فكرة عامّة
دقيق ،ويُقص ُد فيه
الكالم يعتم ُد على ٍ
وزن ٍ
ّ
اخلاصة بالقصيدة.
لوصف وتوضيح الفكرة الرّئيسة
ِ
وم��ن ال ّتعريفات األُخرى ّ
ُ
الكلمات التي
للش��عر ه��و
ُ
مع��ان لغويّة تؤثّ ُر على اإلنس��ان عن��د قراءته،
حتمل
ٍ
أو س��ماعه ،وه��و يصور ما ف��ي النَّفس من مش��اعر
ُس��مى
وأحاس��يس ،وال بُ َّد م��ن قوله مقصودًا حتى ي َّ
ش��عرًا ،لذا تنوعت أغراض الش��عر وتلونت مقاصده،
وذل��ك ً
ش��اعر من قصيدت��ه ،إذ اتخذت
تبعا ملراد ك ِّل
ٍ
ً
القصي��دة أش��كالاً
عدي��دة عبر العص��ور ،فلم تكن
عص��ر واح ٍد،
األغراض الش��عرية كله��ا موجودة في
ٍ
ً
متتالية في الزم��ن ،وذلك ً
تبعا الحتياجات
ب��ل جاءت
الظ��روف ف��ي ك ِّل وق��ت وعلى كل ش��اعر ،واتس��اقاً
مع هذا اخ��ذت القصيدة العربية اش��كاال مختلفة
تبع��ا للعصر وتأثيرات��ه ومنابع الرؤية في��ه ،وبالتالي
تغ ّي َر الش��عر العربي عمّ ا كا َن س��ابقاً ليصبحَ عبارة
ّ
مفردات
باس��تخدام
تتجسد كلمات ُه
عن ش��عر حُ ر
ٍ
ِ
وكلمات له��ا مَعنى ومغزى عظيمني ،وهذا النوع َ
من
ٍ
الش��عر قد إنتش�� َر ب َ
ش��عراء العصر احلديث،
ني أهم
ِ
ليتغ ّنى ب ِه الش��اعر ِم��ن خالل إلقاء ه��ذ ِه الكلمات

املُعبّرة ،س��واء كانت غزليّة أو ش��عبيّة ،أو سياسيّة
لذلك ّ
ودينيّةَ ،
الش��عر العربي ل�� ُه مكان ٍة عن َد الكثير
من الناس واليمُ ِكن أن يُستغنى عَ ن الشعر ،فه َو دائماً
َ
ِ
ّ
يصف إل��ى جانب الواقع واحلقيقة املش��اعر اخلالقة
والنبيلة ،هذه املقدمة جاءت من خالل قراءتي لبعض
اش��عار عصام كاظم جري من خالل ديوانيه (خارجا
ومكتفي��ا بالس��واد) ،واالخ��ر (خارطة الري��ح) ،حيث
االشعار ذات التركيز النثري املعانق في بعض االحيان
الى السرد ،حيث في (خارجا ومكتفيا بالسواد):
(بكل ش��راهة  /وبال حدود احيانا /اعد الذخيرة حلقل
س��نابلك اخلضراء /حلدائق ش��عرك الطويل /ساعات
وساعات/على س��ريري املرتعش /متسربا من نفسي/
وبالش��راهة ذاتها /مستس��لما /امام خي��وط ليلك
الثقيل)
وما بني كلمة الس��واد ف��ي العنونة وكلمة َ
الش��عر
في امل�تن حق��ق الش��اعر حال��ة التوتر ف��ي االيحاء
واالش��ارة ،حيث الس��رير املرتعش واحلالة النفسية،
التي يعيش��ها الش��اعر نتيجة توتره العاطفي ،وهو
يس��تمع لهديرها الياقوتي ،فما كان منه اال ان يلجأ
لعالم الشعر ،قائال:
(ان��ت  /يا لغة الش��عر /طريقنا واحد /ونحن ش��تان/
اجلنون /الذي يخلق الصدى/يخرجني صافي القلب)
وهنا يختلي بنفسه ،حيث لغة الشعر اجلميلة ،التي
جتعله صافي القلب ،لكنه يحمل مس��اً من اجلنون،
(وحي��دا أحدق بالعناوين) قائال في قصيدة اخرى ،غير

انه يقول ثاني��ة ( :أكرر وألنهم رهين��ة /حولوا الزمن
ال��ى جث��ة /واجلنوب مصائ��د تكن��س النخيل مبعول
أعزل ليفاوض التس��اؤل بالدهش��ة اذا  /ال أحد يخرج
م��ن الزمن وه��ذا املكان اليصلح لن��زف الكلمات ،)....
وهنا يحاول اخلروج من جنون الشعر ،ليحاكم الزمن،
بيد انه يبقى داخل دائرة اجلنون الشعري ،ويؤكد هذا
املعنى في قصيدته (زيف):
(ال تواري��خ  /متس��ح الذن��وب ع��ن املوائ��د /وال نواف��ذ
مش��رعة /لذا امهلين��ي القبض/على اجلن��ون /قبل
ان يتض��اءل الف اري��ج /امهليني القب��ض على زيف
امجادنا بني اجلموع)
حيث ينتابه ش��عور بان التواريخ ل��م تعد قادرة على
محو الذنوب ،لذا يرجوها ،اي حبيبته ان تتركه يقبض
على اجلنون ،اي يعي��ش حالة حلم وافتراض ،ومن ثم
يخاطبها في قصي��دة اخرى( :امهليني القبض على
زي��ف امجادنا بني اجلموع) ،وكأن��ه يعيش حالة يأس
عكستها حالة زيف التاريخ وامجاده ،حتى انه وصل
به احلال يبحث عن نفسه بنفسه قائال:
(س��أعمل فاع�لا لفعل مجه��ول  /ناس��يا ابن مالك
واخلليل  /سأس��افر وأنس��ى س��اعة املقهى /وعصام
كاظم جري /سأبحث عن طاولة وبقايا كؤوس /ماكثا
امام النافذة /باكيا)
اي ان��ه يبح��ث ع��ن املقهى وعص��ام كاظ��م جري..
والظاه��ر رؤي��ة الش��اعر ج��ري تكم��ن ف��ي البحث
املستمر عن جمال احلضور ،حضور احلبيبة بشعرها

محاولة في االقتراب من التجربة الكتابية للشاعر انمار مردان
(محاولة لقتل شهقة الشمس )
حميد حسن جعفر
اذا م��ا كان الق��اريء أو املتاب��ع واملهت��م
بالش��أن الثقاف��ي ،نقدي��ا يعم��ل على
تفكي��ك كتل��ة القصي��دة /الن��ص او
الكتاب��ة ،والوق��وف عل��ى تش��كيالتها
ملعرفة وكشف ما يظهر منها وما يخفي
،ملا يحاول أن يشير ،و يوحي ،ويستفز ،
فان زمر الش��واعر والش��عراء كل يعمل
م��ن اجل مللمة وجتمي��ع واقامة نوع من
االلف��ة ما بني ما عملت احلياة ذاتها على
تشتيت تفاصيلها،
الش��اعر يبح��ث عم��ا س��يقوله ،وعما
سيس��تقبل القاريء ،يبحث عن ش��رفة
الق��ول ،ع��ن الناف��ذة الت��ي م��ن املمكن
أن توف��ر ل��ه جمه��ورا يقرأ ،بع��د ان كان
الش��اعر باحثا عن جمهور يستمع  ،واذا
ما كانت سبل احلياة ضيقة على الشاعر
الس��لف حيث ل��م يتوف��ر اال القليل من
املع��ارف ،والقلي��ل من التثاق��ف ،والتأثر
والتأثي��ر ،والقلي��ل من الق��راءة والكتابة
،وغياب منافذ النش��ر والتوزيع ،وانعدام
اجه��زة االعالن واالع�لام والطباعة  ،فان
الش��اعر اليوم اليوم جن��ده في بحبوحة
من الوصول الى ما يريد من املعارف ،والى
معرف��ة ما يريد بع��د ان توفرت التقنيات
احلديث��ة إعالميا وثقافيً��ا ومعها الكثير
م��ن الس��بل للوص��ول ال��ى العديد من
االهداف ،القاريء س��يتابع الش��اعر في
مهامه ،بعد ان تعددت االفاق ،واتس��عت
اآلماد.
رمبا يكون الشاعر امنارمردان مثالاً ومنوذجا
جملموعة من الشعراء الذين يكدحون في
حتصيله��م املعرف��ي وص��ولاً الى منجز
ابداعي مختلف.
من املالحظات التي تبدو واضحة للقاريء
ان العديد من الش��عراء الش��باب يعمل
وبإص��رار علي امتالك خطوته الش��عرية
،أن يبتع��د ع��ن منج��ز االخ��ر ،أن يحفر
بصخرته هو ال بصخرة س��واه ،ورغم ان
الكثي��ر من التجارب تنتم��ي الى البحث
عن خصوصي��ة الق��ول ،اال ان اجلميع ،او
املعظ��م يش��تغل ضم��ن فع��ل جمعي

عل��ى صناعة حراك ش��عري قادر على ان
يعبر عن افعال شعرية مغايرة معتمدين
على تن��وع وتع��دد املنجزات الش��عرية
للحركات االبداعية على املستوى احمللي
والعربي والعاملي كذلك.
(امن��ار مردان) كش��اعر ومهندس معماري
كل منهما يعاين ويدقق ويرى ،مستفيدا
م��ن االندفاع في صناع��ة املغامرة بعيدا
او قريب��ا من اراء االخري��ن ومالحظاتهم
ووصاياه��م ،فالصراع��ات ال ميك��ن ان
تختف��ي ،رمب��ا تضع��ف او تغي��ب مؤق ًتا
،مهما كان حجم السلمية في العالقات
الثقافية ،
املساحة الش��عرية واالعالمية التي بني
ي��دي الش��اعر -أمنار م��ردان -م��ن املمكن
ان توف��ر له حش��دا م��ن احلصان��ة في
الكتابة والنش��ر والتفكير وف��ي القدرة
عل��ى جت��اوز املنج��ز وحري��ة احلركة غب
االختيار واالنتق��اء وفي القدرة على جتاوز
املنج��ز الش��خصي ،وتخط��ي م��ا متكن
هو او س��واه من صناع��ة االفكار ،واذا ما
استطاعت التقنيات الكتابية االعالمية
ان توفر فرصة الكتش��اف كفاءات ملا بعد
،٢٠٢٠فان م��ا ينتمي للتاري��خ الكتابي
للش��اعر وف��ر له حال��ة من الس��بق بني
الكثير من زمالئه.
(امنار مردان ) متكن من الوصول الى الفعل
الثقاف��ي قب��ل س��واه ضم��ن حالة من
الك��دح االبداعي ،وبالتال��ي فإن تعاضد
العالق��ات اجملتمعي��ة املعتمدة اساس��ا

عل��ى صناع��ة الفعل الثقافي ،يش��كل
أكث��ر م��ن فع��ل يق��ف خ��ارج اجملامالت
،حيث اإلحس��اس بالتف��رد واالنتماء في
الوقت نفسه الى اجلماعة.
كل ه��ذا وضم��ن افع��ال حت��اذي احلرف��ة
الوظيف��ة /الهندس��ة املعماري��ة حيثيتوفر للنص الش��عري اكث��ر من متابعة
و مراقب��ة و تق��ومي ،فهو /الش��اعر يعاين
احلي��اة بتع��دد مس��تويات كتابته��ا،
باخت�لاف تفاصيله��ا الت��ي تعتم��د
التص��ادم و املفارق��ة و االخت�لاف ،فه��و
ينتقي و ينتخ��ب ما ميثل اكثر من وجهة
نظ��ر ،اكثر مم��ا يتس��ق او ال يتس��ق مع
مفهوم��ه للكتاب��ة عام��ة وللقصي��دة
خاصة.
ان الق��درة عل��ى ادارة الش��أن الثقاف��ي
اجلمع��ي /كنائب رئيس احت��اد ادباء بابل،
ووجوده على راس جتمع الشعراء الشباب
،ومس��اهماته ف��ي ادارة موق��ع وتري��ات
قصيدة النثر.
ان ق��درة كهذه ال ميكن ان تأتي من الفراغ
بل ان تخليص الفعل اجلمالي من قبضة
منتوج��ات القبح والبغض��اء هو ما ميثل
تصاع��د الفعل اخملبوء حيث اوجه االخر
للحياة،
(امن��ار مردان البياتي)ه��ذا الكائن احلياتي
الذي يتمتع و باصرار ش��ديد على ممارسة
احلياة عب��ر تفاصيلها اجملتمعة ال ميكن
ل��ه اال ان يدخل القصي��دة ويخرج معها
م��ن صالب��ة احلج��ارة والس��كونية الى
فضاء احلراك و املتغير،
هذه اخلصوصية توفر للشاعر عامة نوعا
م��ن االعت��زاز االبداعي ،رغم وج��ود اكثر
من وجهة نظر ،اس��تطاع هذا القاريء او
ذاك املتابع ،من ان يعلنا عنها ،بعيدا عن
تدمير االخر ،وصناعة املش��احنات ،حيث
يعتمد الفعل اإلبداع��ي على الكثير من
املراجعات ،حيث تتصاعد افعال الغربال،
ويتم الفرز ما بني الزين والشني.
القصيدة
محاولة لقتل شهقة الشمس
أمنار مردان
أخط��اء ارتكب��ت م��ن غيري
أعت��ذر ع��ن
ٍ

بحقي
ألنن��ي الصدي��ق اخلش��بي لعناوي��ن
حماقاتهم
لم يستوعبوا ظل نبضاتي في خزائ ِنهم
شراب املوتى
وهم يجرون عظامي من
ِ
ولغبا ِئهم
أصبحت كل صباحا ِتهم دمية في يدي
ُ
وليلهم أهزوجة منزوية في دفتر قدمي
ل��ن اغف��ر لألش��ياء الت��ي تعلم ُتها من
معلم االسالمي ِة
هو شاه ٌد مرير على شواء عقو ِلنا اللينة
َ
قمار بيضا َء
التي كانت ورقة ٍ
يرميها كما يرغب
كان ملتحيا في حب اهلل
ال يزني
واأسفاه
مات ولم يفهم
إن الرب بستا ٌن أخضر
وأعمق من الذين يقولون وال يفعلون .
لن اعتذر من املش��ط الذي تهشم فوق
ظ ِلها
ولم اشعر بند ِم ِه
ولم أحاول جاهداً مللمة أسنا ِن ِه
ألعي ِد ُه إليه  ..أعني خرابه
ً
��مع ُت ُه يغني فوق
ترك ُت ُه
ضاحكا حني َس ِ
الطاولة العجوز
ترك ُت ُه ً
واقفا خلف الضغينة
ُ
يعزف وح ُد ُه صابونة الوداع .
ل��ن اعتذر م��ن التلف��از الذي ينث��ر صور
االنفجار تباعً ا
ويصرخ أيها الناجون من هذا الركام
ً
خوفا من
عليكم بالسير خلف الغربال
السقوط
ً
وخوف��ا م��ن النزهة ح�ين تعطي للمطر
صبغة أخرى
وبعد كل هذا الصراخ
تقودُن��ا الهاوي��ة ع��راة نح��و خط��وات
اجلحيم .
لن اعتذر من القتلة ِ
وهم ينسون اسمي في كل ِ فوهة ٍ
فخ ِذها ببراءة ٍ
حني اقضم ُ الشمس َ من ِ
ألكون غالمًا ناضجً ا للسبايا
عسى ان ال أجتاوز َ

االس��ود وحضور الزمن اجلميل ،حيث املقهى وحضور
ذات الشاعر نفس��ها.بعدها ترك اسئلة متوالدة في
قصائد الديوان الثاني (خارطة الريح) بقوله:
( ِل��مَ ال تت��رك الس��فر للمواويل  /والعرب��ات للخيول/
لمَ ال تترك احلزن للش��موع /واململكة للنحل  /أيتها
الغابات التي اتكأت على أكتاف الس��واقي /يا ناطورا
أحزنه املأوى)
ليترك بصمة اليأس في مس��اء اخي��ر ،هي عبارة عن
غاب��ة من دخ��ان ،متثل��ت بالرث��اء جملد احل��روب( ،وهذه
القصي��دة املش��وهة بقاي��ا حطام) ،بع��د ذلك يعلن
مرددا( :لذا س��أعلن الغصة /امام الكلمات املدهونة
بالصمت/ام��ام الرج��ل املنف��ي بقوة احلض��ور /امام
احل��اح امليت) ،فنالحظ رؤى الش��اعر جري مس��تمرة
في البحث ع��ن املالذ الغائب من 2001م صدور ديوانه

االول الى 2011م صدور ديوانه الثاني ،اي انه ما يقارب
العقد من س��نواته عمره باحثا عن جدوى االش��ياء،
احلادث��ة امام��ه في الواقع امل�� ّر الذي يعيش��ه ،مردداً:
(ها انذا  /ألعق العزل��ة) في (كتمان  ،)...لرمبا اراد لهذا
الكتمان ان يكون سرّياً ،غير انه صار مُعلناً من خالل
الشعر..
ـديواني (خارجا ومكتفيا بالس��واد) ،و(خارطة الريح)
للش��اعر عص��ام كاظ��م ج��ري/االول ص��ادر م��ن دار
الش��ؤون الثقافية العامة سنة 2001م ،والثاني صادر
من االحتاد العام لالدباء والكتاب سنة 2011م

ما لم يقله البهلول
فن التعريفات الشعرية ..
ريسان الخزعلي
()1
ف��ي م��ج��م��وع��ة ال��ش��اع��ر
املبدع طارق حسني – مالم
يقله ُ البهلول – الكثير من
االختزال الفني الذي يُفضي
الى كثافة املعنى  ،الكثير
م��ن التعريفات الشعرية
التي تُبرق الداللة  ،الكثير
الذي يُشير الى اخلصوصية
في القول  .واخلصوصية هنا
متعالقة مع تكوينه الشعري
االساس  ،فهو شاعر شعبي
ُع��رف َ بقصائده القصيرة
ذات التوتر االيقاعي الصادم
 ،وب��ذل��ك ي��ك��ون ق��د حقق
تواشجاً بني اللونني  ،وقطف
َ فن التعريفات الشعرية
– القصيدة القصيرة نثراً .
وفي سابقة تُسجّ ل له  ،انه
لم يضع املعرّف به عنواناً
للتعريف  ،وامن��ا يجيء في
نهاية التعريف:
متوت ُ واقفة ً
فأس ّ
كي الترى يوماً َ
احلطاب .
االشجار
،.....
وحده ُ يعرف ُ س َّر الهزمية ِ
وأين َ يرقد ُ جثمانه ُ .
اجلندي اجملهول
،...
ّ
كلما
راقصتها الرياح
أمطرت لنا احللوى .
النخلة

()2
مالم ْ
يقله ُ البَهلول  ،هكذا
جاء العنوان الذي أخذ اسم
قصيدة متميزة في اجملموعة ،
وقد استخدم الشائع املتداول
( البَهلول )  ،إلاّ ا َّن ( البُهلول )
هو األصل تاريخيّاً  .والبهلول
 ،شخصية عبّاسية  ،ادّعى
اجلنون ّ
تخلصاً من العقوبات
املترتبة على ما يُبديه من
تهكم وسخرية وطرافة ضد
اخللفاء العباسيني رغم انه
من الساللة ذاتها .والشاعر
يبدو لي ّ
متث َل احلالة املضادّة ،
حالة الصحو املغايرة  ،حالة
البهلول اجلديد :
ّ
هم ..
الل َّ
ارحم ساستنا
ُ
وخذ بأيدي األخوين
وارزقهم خازوق السلطان .
()3
قصائد الشاعر اخملتزلة  ،تقوم
على س��رديّ��ة ّ
شفافة في
معظمها  ،سرديّة خاطفة
 ،تخطف الدهشة واللذة
املستترة في النثر بصناعة
فنية جمالية وتضعها في
االستقرار الشعري الذي
يقطف الدهشة االكبر :
ثالثني َ عاماً
اضاع َ من عمره ِ
ب َ
ني بائعات الهوى
وأسئل ٍة لم تفتح له بابَ
الوصول ِ الى عرش ِ اهلل .
،...
ّ
لعله ُ امضى ليلته ُ األخيرة

من رحلته
عبر َ شريط ٍ من االحداث
ل��م يستيقظ فيها على
صوت ِ الديك .
* ..سخرية الشاعر  -البهلول
اجلديد  ،تختزلها قصيدة
( ما لم يقله البهلول ) ،..
وهي عالمة وعي في مدركات
الشاعر حني يواجه ايقاع
الواقع الغريب على تطلعاته
وأحالمه :
هاقد بدأ احلفل اآلن ،..
واألميرة غير آبهة مبا يجري
من حولها
ف��ه��ي منشغلة برقصة
الفالمنكو على ايقاع الهيوه
والبصرة االن،..
ت��راق��ب ح��رك��ة السفن
احملمّ لة،..
بالنفط املهرّب بإسم الدين ،
وانا أُحصي اخطائي .
الشاعر  /ط��ارق حسني /
في قناع البهلول يخطو
اخلطوة األوسع في مساحته
ال��ش��ع��ري��ة وق���د ق��ط��ف َ
الدهشة املستترة بغيوم
الذاكرة...
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منذ العام  1898عندما كان في الثالثين من العمر حتى يوم وفاته غير المعروف س��ببها في
روسيا التي حكمها « ستالين « بقبضة حديدية  ،كان ُيعد من أشهر الروائيين الروس
والمحاصر األكثر في المجتمعات األخرى  ،سواء في روسيا أو العالم الخارجي اإلمبريالي ،
وج��ودهحالةإضطرابورعبللق��وىالمعادي��ةالت��يكان��تتجاه��ربالتصال��حواإلنفت��احوتروي��ج
التفسيرات المضللة هو المفكر الذي رافق أحداث ثورة  1917كان يشكل بوجوده السمة
القوية للحكومة البديلة ذات الشرعية الوحيدة ،
د .شاكر الحاج مخلف
رأى « لين�ين « ع��ن قناع��ة وثق��ة أهميته
ككات��ب جماهي��ري ومنح��ه مطل��ق
الصالحيات واحلرية ليقول وينشر ما يريد ،
عمل بصدق وتفان إلنقاذ الكتاب والفنانني
من س��طوة احلكم اجلديد ورفض اتهامهم
بالعمال��ة للقيص��ر  ،أنق��ذ ت��راث الب�لاد
واآلثار املهمة من وحش��ية تصرف الغوغاء
وأوق��ف طغيان القوى والفصائل الهمجية
حامل��ة الس�لاح وامل��وت  ،رغ��م ش��هرته
ومكانته وقوت��ه احلزبية كان احمليط فوضى
 ،هو أحتوى في نفسه تلك الفوضى حيث
ص��راع العق��ل الث��وري واحلماس��ة إلعادة
تش��كيل اجملتمع العادل وضمان املستقبل
حتى صار يصطدم بكوابح العقل الرجعي
والسلوك األنتهازي املستبد  ،هو  -أليكسي
مكسيموفيتش بيشكوف  -ويعرف باسم
مكس��يم غورك��ي ( 28م��ارس 18 - 1868
يونيو  )1936أديب وناشط سياسي روسي
 مؤس��س مدرس��ة الواقعية االشتراكيةالتي جتسد النظرة الثورية لألدب حيث يرى
أن األدب مبني على النشاط االقتصادي في
نش��أته ومنوه وتطوره ،وأن��ه يؤثر في اجملتمع
بقوت��ه اخلاص��ة ،لذل��ك ينبغ��ي توظيف��ه
ف��ي خدم��ة اجملتم��ع  ،مت ترش��يحه  5مرات
للحصول على جائزة نوبل في اآلداب ..

العي��ن المبص��رة المدقق��ة

أم��ام أنظ��ار « غورك��ي « كان املاضي بكل
موروثه واملس��تقبل ب��كل أفاقه يتصارعان
داخل عقله وكيانه مع أنه كان رومانس��يا
للغاي��ة  ،عل��ى عك��س ق��ادة املاركس��ية
اللينينية  ،هو ش��خص مبتكر رغم الغرق
في الذاتية والشعارات تشكل عقله وفكره
م��ن خ�لال « م��وروث احلكايات الش��عبية
والقصص والروايات الرمزية القدمية « التي
كان��ت ترويها ل��ه جدته قرب موق��د ليالي
الش��تاء  ،احتفظ بح��ب وود كبير للفقراء
والكادحني الزمه ط��وال حياته مع أنه كان
برجوازي��ا صغي��را  ،يصف نفس��ه بأنه من
الطبقة الدنيا املعدمة  ،ونبغ في املدرس��ة
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لقاء في الكتب
مع الروائي األسباني خابير مارياس

مكسيم غوركي...
والكوابـــــــح السياسيـــــــة!...

السياس��ية الواعية املدافعة عن مصالح
الش��عب ووجوده  ،لقد رأى اجلميع حكمته
وصالبت��ه وإندفاع��ه يوص��ف بأن��ه « طائر
الفضاء الث��وري العاصف « ال��ذي يقتحم
االجواء امللبدة ليعلن عن وصول رياح الثورة
والتح��رر  ،يغرد بقصص الس��عادة واحلرية
واملس��اواة االش��تراكية ،رحب ..ه��و احلزين
املبش��ر بالفرح  ...كان مثل ّ
نقار اخلش��ب ،
املستش��ار املوثوق  ،في الكثير من األحيان
يس��تمع « لين�ين « ملش��ورته ويأخ��ذ بها ،
تطور مع��ه احلال فيما بعد ليصبح الهائم
املقدس لدى اجلماهير  ،هو صاحب اخلطاب
اخل��ارج من املواقف الصعب��ة تقود كتاباته
إلى قدر كبير من احلماس��ة اجملنونة بالثورة
وأهدافها  ،يواجه الركود بقوة ويستند إلى
كونه « روائي وكاتب مس��رحي « ذو بدايات
كان��ت مزعجة للق��وى الرجعي��ة وتعثرت
لكنه عدل مس��ارها وحقق م��ا يفكر فيه
 ،غورك��ي  -كان رائع��ا في عمل��ه ومواقفه
ول��ه جاذبي��ة مؤثرة في أوس��اط اجلماهير ،
بل ه��و أكثر تأثيرا من أغلب الروائيني الذين
عاصروه  ،والذين سبقوه بأستثناء « إنطوان
تيش��خوف « لك��ن امكانيات��ه الفنية في
الكتابة أدنى منهم بكثير ككاتب  ،وجوده
وظه��وره له مس��ارات مختلف��ة  ،مراحل
اخلطاب الفكري والسياس��ي لديه صعبة
 ،حاول ف��ي كتابات��ه الروائية واملس��رحية
مح��اكاة الواق��ع وجلب��ه لتجس��يده وفق
الش��كل الفن��ي ليك��ون بش��كل واض��ح
للجمه��ور الواس��ع  ،لم يك��ن يبحث عن
س��مات غير معتمدة  ،نش��ر أحد أصدقاءه
معلومات عنه موثقة ع��ن فترة مهمة من
حياته  ،معتمدا على تفاصيل روايته « بناة
اهلل « التي ت��دور قبل الث��ورة والتي صورت
حال��ة انقس��ام احلرك��ة الثوري��ة  ،م��ع ان
غوركي فس��ر تلك الغايات بش��كل أفضل
بكثير م��ن خ�لال اجلدية املمزوج��ة بالفن
وضغط املواقف اخملتزن��ة في ذاكرة الكاتب
 ،عم��ل مث��ل بقية الكت��اب ال��روس الذين
س��بقوه  ،كانت له عني ثاقبة وذاكرة قوية
وهو يقرأ الواقع املادي الذي يتطفل البعض
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ترجمة :نجاح الجبيلي
خابي��ر مارياس :ولد في مدريد
ع��ام  1953وكت��ب القص��ة
والرواية والنق��د وحصل على
العديد م��ن اجلوائز األدبية من
أهمه��ا جائزة رومولو خاييخو
وترجم��ت أعمال��ه إل��ى أكثر
من خمس�ين لغة عاملية .من

روايت��ه "الرج��ل العاطف��ي"،
"رغب��ات ماضي��ة"" ،قل��ب
ناصع البي��اض"" ،ظهر الزمن"
وغيرها.
*الكتاب الذي تقرأه اآلن؟
زي��ارة حجرة الطبي��ب لـ"بيرأولف��و أنكويس��ت" (ال أع��رف
عنوانها بالترجمة اإلنكليزية

لكن هذا عنوانها باالسبانية).
تق��ع أحداثه��ا ف��ي الدمنارك
في القرن الثامن عش��ر وحني
س��افرت هناك فكرت أنه من
املناس��ب الق��راءة .كذلك هي
فرصة لأللفة مع هذا الكاتب
السويدي.
* الكتاب الذي غيّر حياتك؟
"حي��اة وأف��كار ترس��ترامشاندي" للورنس س��تيرن ،إذ
ترجمت��ه إلى اإلس��بانية حني
كنت في اخلامسة والعشرين
من عمري .وتطل��ب ذلك مني
سنتني.
*الكت��اب ال��ذي ت��ود ل��و أنك
كتبته؟
ثم��ة العدي��د م��ن مؤلف��اتالكت��اب جوزي��ف كون��راد
ومارس��يل بروس��ت وج��ورج
إليوت .لكن أهمه��ا هي رواية
"الفهد" جليوس��بي توماسي
المبدوزا .إنها الرواية الوحيدة
له��ذا املؤل��ف ل��ذا تب��دو ل��ي

"مالئمة".
*الكتاب الذي أثر بكتاباتك؟
 راوي��ة "ترس��ترام ش��اندي"ايضاً.تعلمت منها تقريباً كل
ش��يء عن كتابة الرواية ،ورمبا
حتتوي على أي ش��يء وما زالت
رواية.
*ما ه��و الكتاب الذي بولغ في
إطرائه /أو ل��م يأخذ حقه في
التقدير؟
*بول��غ ف��ي إط��راء رواي��ة
"يوليس��يس" جليمس جويس
إذ أنها لم تكن ش��يئاً جديدا ً
جدا ً لكنها قمة في الواقعية
من املدرس��ة القدمي��ة .ورواية
"ري��اح عالي��ة ف��ي جامايكا"
لريتش��ارد هي��وز ل��م تأخ��ذ
حقها ف��ي التقدير .فيجب أن
تعد حتفة في كل مكان.
*الكتاب الذي غيّر عقلك؟
بروس��ت دائماً يغي��ر العقول
وكذلك نابوكوف.
*آخر كتاب جعلك تبكي؟

نادرا ً م��ا أبكي أثن��اء القراءة."مراث��ي دوينو" للش��اعر راينر
ماري��ا ريلك��ه أبكتن��ي من��ذ
زمن طويل ح�ين كنت صغيرا ً
وحساساً.
*آخر كتاب جعلك تضحك؟
بعض��اً م��ن رواي��ات توم��اسبرنهارد .يب��دو أحيان��اً كئيباً ،
لك��ن أج��ده مضح��كاً ج��دا ً
وبشكل مدروس.
*الكتاب الذي لم تس��تطع أن
تنهيه؟
ً
لي��س كثي��را فأن��ا منضبطج��داً .لكن��ي مؤخ��را ً تخليت
ع��ن الق��راءة بع��د أول 300
صفحة من كتاب لـ"كارل أوف
كنوسغارد".
*الكتاب الذي تخجل بأنك لم
تقرأه؟
"تاري��خ روم��ا" لتيتوس ليفيو"تاري��خ تده��ور وس��قوط
اإلمبراطوري��ة الروماني��ة"
جليب��ون .لكن��ي أخط��ط

لقراءتهما في يوم ما.
*م��اذا تتذك��ر م��ن الق��راءات
املبكرة؟
 سلس��لة كت��ب راش��يلكرومبتون "وليم فقط" .فهي
كس��بت جناح��اً عظيم��اً في
أسبانيا.أنا أحبها.
*متعتك املذنبة؟
 ب.ج.وده��اوس .أكرس الكثيرم��ن الوق��ت لقراءته ب�ين آونة
وأخرى .كذلك أيان فلمنغ.
*الكت��اب ال��ذي أعطيت��ه
كهدية؟
 رواي��ة "املرآة والبحر" جلوزيفكون��راد .باألس��بانية (إذ
ترجمته أيض��اً وكانت املهمة
ضخمة) .كت��اب مدهش وهو
لي��س معروفاً كثيرا ً في اللغة
اإلنكليزية.
*الكت��اب ال��ذي ت��ود أن يجري
تذكرك من خالله؟
الذري��ة تصب��ح ش��يئاً م��ناملاضي وليس املستقبل.

" جيمس ونورا "
كتاب الكاتبة األيرلندية إدنا أوبراين
تستكشف عالقة الحب بين جيمس جويس وزوجته نورا بارناكل
سيندا ماكستون غراهام
ترجمة  :أحمد فاضل
من خالل��ه على مذك��رات الكت��اب الروس
اآلخرين  ،كما حصل م��ع مذكرات الكاتب
« تولس��توي « أولئك الذين نظروا إلى األمور
بعني واحدة أحيانا تكون غير مبصرة  ،بينما
« غورك��ي « كان ينظر إل��ى تفاصيل حياته
م��ن خالل مائة عني مبص��رة ومدققة  ،يرى
األش��ياء  ،يحللها ويكتب التقييم والنقد
لها  ،تلك كانت ق��وة « غوركي « هو يصف
كل ش��يء حدث برمش��ة عني وال يس��مح
للنس��يان ان يعب��ث بذاكرت��ه  ،غوركي هو
أح��د أهم كتاب س��يرته الذاتية  ،جند مثال
ذلك في االسقاطات التي حتفل بها رواياته
ومس��رحياته  ،عندما لم يكن هو نفس��ه
حاض��را يصبح بديله كل روس��يا  ،يش��به
قطعة من الطبيعة املوجودة بش��كل أزلي
ينزل عليها املش��هد والناس وتكون مبثابة

ش��خصية فاعلة في العمل األدبي  ،كانت
تل��ك احلقيقة مناس��بة متام��ا مثل وصفه
لصعود احلش��ود في املش��هد الثوري  ،كان
ه��و م��ن تفاصيل املش��هد الث��وري – تلك
كان��ت الصعوب��ة ف��ي الكتاب��ة  ،ومع ذاك
النجاح كان يبدو مس��تاءا مما يتحقق  ،هو
ال يرغ��ب بالقول أنه كان كاتبا قد صعد من
بني أوس��اط اجلماهير  ،بل هو يريد العكس
م��ن ذلك  ..جن��د ذلك ماثال ف��ي أهم أعماله
التي كتبها ومنها :
• األم ( رواية )  -رواية ( طفولتي ) مس��رحية
احلضيض قصيدة «انشودة نذير العاصفة»
الطفول��ة  1914-1913األع��داء دراما 1906
جامعاتي 1923
رواية « طالب الليل «  -باإلضافة للعديد من
املسرحيات والقصص القصيرة واملقاالت ..

كان الزوج��ان الل��ذان التقي��ا ألول م��رة ف��ي دبلن
في ع��ام  ، 1904على عالقة اس��تمرت  37س��نة
 ،يش��كلون ه��ذه الصورة املصغ��رة اللذيذة  ،التي
أُعيد إصدارها بأناقة في كتاب أش��به بالسيرة
الذاتي��ة  ،من قبل الكاتبة األيرلندية إدنا أوبراين
حديث��اً  ،هو تطابق مثالي ب�ين املؤلف واملوضوع
 ،والنتيجة هو نوع من قصيدة نثرية عن الش��هوة
والغي��رة واله��وس والنفي ،حيث تس��مح إدنا
أوبراين خليالها احلماس��ي ومفرداتها غير املقيدة
بالتخل��ي ع��ن عالق��ة احل��ب احملموم��ة واملثي��رة
والفوضوي��ة بني جيم��س جويس ون��ورا بارناكل ،
الت��ي كان��ت فتاة بس��يطة ( ل��م تكن حتب
القراءة  ،ونس��خت رس��ائل احلب التي كتبتها
جلويس من كتب رس��ائل احملب�ين ) التي أوقعته
في حبها عندما التقت أعينهما معاً في شارع
دبلن في عام  ، 1904حيث تكتب أوبراين عن ذلك :
" كان��ت جاذبيتها قد أس��رت جويس الذي س��عى
إلى العثور على إنس��انة ال تش��به والدته املدمنة
 ،جميلة كض��وء القمر "  ،هذه الفت��اة الصغيرة ،
واألمي��ة إل��ى حد ما  ،كان��ت اإللهام له في
يوليسيس " ،

ه��ذه الفت��اة الصغيرة  ،في ثوب بني قصير  ،مع
لفات سميكة من الشعر  ،تعيش مع رجل ميكن
أن تغري جسده  ،ولكن ال ميكنها فهم عقله ،ما
كانت نورا تتوق إليه في تلك األماكن البعيدة
( زيورخ  ،ترييستي  ،روما ) ،إال لرؤيته كيف سيبدو
كالغالية املوضوعة على املوقد.
لكنه��ا ليس��ت الوحيدة ف��ي ذلك اإلله��ام  ،فقد
نازعته��ا مدينة دبلن كذلك  ،فبمجرد أن مت نفيه
من تلك املدينة  ،أصبح يش��عر باحلنني إلى الوطن
 ،حيث كان ينظر إلى خرائط الش��وارع ،للمكان
ويخلدها في رواياته ،كان احلنني إلى الوطن يشده
بق��وة أيض��اً  ،هنا تبرز عظم��ة الزوجني  ،في روما
كانا يبحثان عن مس��اكن مختلف��ة ،كانا ينامان
م��ن الرأس إل��ى أخمص القدمني في مالبس��هم
 ،كان��ت هناك كيمي��اء عجيبة جتمع بني جويس
ون��ورا  ،أتذك��ر أنن��ي حصل��ت على م��ا كان يبثه
جوي��س في رس��ائله من لواع��ج غرامه لنورا من
مكتبة كلية جيرتون  ،حتت ذريعة البحث لكتابة
مقال عن يوليس��يس  ،هذه الرس��ائل  ،صريحة ، ،
تأسست على ش��هوة جامحة ،كما كان جويس
يش��عر بالغيرة باس��تمرار من أن نورا س��تعود إلى
غال��واي ميك��ن أن يتخيلها كي��ف أنها " تذهب
إلى القداس ومتنح بعض الصبية نظراتها " .
تصوي��ر أوبراين ملا كان علي��ه احلال مع نورا للعيش

م��ع جويس بينم��ا كان يكتب روايت��ه العظيمة
" يوليس��يس "  ،ه��و مضح��ك بش��كل غامض
 ،فق��د اس��تغرقت من��ه كتاب��ة الرواي��ة س��بع
س��نوات و  20000س��اعة من العمل ،تسبب في
آالم ح��ادة ف��ي اجلس��م والدم��اغ  ،واألعصاب ،
والتع��رق  ،واإلثارة غير املعقول��ة عند أدنى صوت
يتس��لل ألذنه عالياً  ،وتس��رد العديد من شكاوى
العني التي كان يعاني منها في الوقت الذي أنهى
في��ه الرواية منها  :اجللوكوم��ا  ،والتهاب القزحية
 ،وإعت��ام عدس��ة الع�ين ،وس��دمي ف��ي احلدقة،
والتهاب امللتحم��ة ،وانحالل الش��بكية ،وتراكم
الدم  ،واخلراجات  ،والرؤية غير العادية .
وعودة لزواجهما غير الرس��مي الذي اس��تمر 23
عاماً من عالقتهما  ،قالت أوبراين :
اضطرا لتس��جيله في مكتب التسجيل الرسمي
حت��ى يتمكن أطفالهم��ا من وراث��ة ممتلكاتهما،
لك��ن املفاجأة عندما توفيت ن��ورا في عام ، 1951
بعد عش��ر س��نوات من وفاة جويس ،لم يكن
هن��اك مكان لدف��ن جثمانها بجانب��ه في مقبرة
فلونت��رن في زيوري��خ  ،ألنها لم تك��ن متلك املبالغ
الالزمة لذلك .
• عن صحيفة دييلي ميل البريطانية
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الفنان التشكيلي صبيح كلش لـ «االتحاد الثقافي» :

الفنان العراقي هو سليل الحضارات العظيمة سومرية وبابلية وأشورية وقد أستلهم فنه منها وتأثر بها
ولد الفنان الدكتور صبيح كلش عام  1948في مدينة الكحالء محافظة ميس��ان ونزح مع عائلته إلى العاصمة بغداد حيث نش��أ وس��ط العوائل الفقيرة التي هجرت قراها لتعمل في المدن .احب الرس��م في فترة مبكرة من حياته وكان مولعا برس��م
الوجوه وخاصة وجوه الفالحين والفقراء ..درس في معهد الفنون الجميلة وواصل دراسته األكاديمية في كلية الفنون الجميلة ببغداد وحصل على شهادة البكالوريوس في الرسم عام  ,1974عمل في الصحافة العراقية كمصمم ورسام ..نال
عدة جوائز عربية تشكيلية منها جائزة أساتذة الفن (بغداد) وجائزة االكاديمي المتميز من سلطنة عمان ،وله العديد من المعارض الشخصية في فرنسا واالردن وتشيكيا وسلطنة عمان ،إلى جانب كونه عضوا في العديد من لجان التحكيم
العربية وله مقتنيات في متاحف العالم .في عام  ،1976غادر العراق ليدرس الفن في فرنسا على نفقته الخاصة ،فنال الدبلوم العالي من المعهد العالي للفنون الجميلة (البوزار) في باريس ثم تابع دراسته العليا في جامعة السوربون وحصل على
شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه في تاريخ الفن المعاصر من جامعة السوربون .عاد إلى العراق عام  1990ليعمل أستاذا في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد كما عمل في جامعة اليرموك بعمان وجامعة الفاتح في ليبيا وآخر المحطات
كانت جامعة السلطان قابوس حيث عمل رئيسا لقسم التربية الفنية .وخالل تلك الفترة أقام عدة معارض شخصية ومشتركة في عمان والخليج العربي وفي بعض الدول العربية واألوربية .يؤكد الفنان كلش أن أساتذته الذين تتلمذ على
أيديهم مثل :الفنان شاكر حسن ال سعيد والفنان محمد مهر الدين والفنان الكبير فائق حسن ساعدوه على رؤية أسلوبه ،وعلى الرغم من أنه لم يستطع أن يفلت من تأثيرهم عليه إال أنه حافظ في الوقت نفسه على طابعه التراثي الذي تتميز
به لوحاته وأسلوبه الفني الذي يميزه عن غيره من الفنانين .يقيم حاليا في سلطنة عمان" .االتحاد الثقافي" رافقته في رحلة قصيرة عن ابداع كبير:
حاوره  -عالء الماجد
* لنتج��اوز الس��ؤال التقليدي في
اغلب احلوارات ع��ن بدايات الفنان
ونبدأ بس��ؤال ،كيف يقيم الفنان
صبيح كلش احلركة التشكيلية
العراقية بعد عام 2003؟
أصيبت حركة التشكيل العراقيبع��د  2003بالرك��ود واخلم��ول
والفن��ان التش��كيلي أصي��ب
باألحب��اط نتيجة تده��ور الوضع
السياس��ي واألنف�لات األمن��ي و
س��يطرة اطراف متش��ددة وأخرى
ارهابية على مفاصل احلياة والتي
تعتبر الفن يتناق��ض مع مبادئها
وانش��غال احلكوم��ة باحملاصصة
وتوقفها عن دعمها للفنان واغالق
عدد من قاعات العرض الفنية زاد
من تدهور احلالة املعيشية للفنان
وهبوط املستوى الفني ،ما أسهم
في تراج��ع جمهورالف��ن وضعف
الذائقة اجلمالية في اجملتمع ،كما
أدى ذلك الى هج��رة الكثيرين من
املبدعني وأس��اتذة الفن إلى خارج
العراق و أصبح الفن في حالة تردي
وتشابه وتقارب أساليب ،مع ذلك
برزت في السنوات الثالثة األخيرة
جت��ارب جدي��دة لبعض الش��باب
املتحمس و الطموح تبش��ر بخير
واألن ل��دي أعتقاد راس��خ أنه رغم
هذه الظروف الصعبة س��ينهض
الف�نن التش��كيلي العراق��ي من
جديد .
*امل��كان  ..حاضنت��ك االولى  ،هل
طبع ف��ي ذاكرتك ص��ورا وافكارا
انطلق��ت ب��ك فيم��ا بع��د نح��و
حاضنة اكبر " العراق " ؟
امل��كان الذي يش��غلني دائماً هومرت��ع الصب��ا ف��ي جن��وب العراق

القص��ب واملش��حوف وامل��اء و
طائ��ر اخلضي��ري والنه��ر و بيوت
الط�ين والنخيل كل هذه املفردات
اصبحت عناصر مهمة في تكوين
مواضيع��ي األخي��رة فه��ي رموزي
اعب��ر فيها ع��ن حاضنت��ي األولى
وأصبحت في غربتي فيما بعد هي
الع��راق الكبير مثل ذل��ك لوحتي
عشق اخلضيري .
*االنط�لاق نح��و الفن (الرس��م ) ،
هل كان مح��ض مصادفة  ،ام انه
اختيار واصرار ؟
ليس��ت مصادفة وامنا هو حسياملرهف حيث وجدت نفسي ارسم
اجلمال بش��غف في اي مكان على
س��طوح ال��ورق و اجل��دران حت��ى
دخولي معهد الفنون اجلميلة في
بغداد فأصبح اختيار ثم حتول الى
اصرار .
*متت��از لوحات��ك بتقني��ة عالي��ة
واس��لوب اكادمي��ي وتكوينات تثير
التس��اؤل ل��دى املتلق��ي ،كما ان
فيه��ا موس��يقى وش��عر ،ومتت��از
بحركتها املس��تمرة وجاذبيتها،
ورش��اقتها ،هل تعتقد ان اللوحة
ال تكتمل اال بهذه التفاصيل ؟
نتيج��ة دراس��تي الطويلة للفنالتش��كيلي بكل فروعه  4سنوت
معه��د الفنون و  4س��نوات كلية
الفن��ون و  5س��نوات املدرس��ة
العلي��ا للفن��ون ف��ي باري��س و
س��نتان املاجس��تير في التجارب
املعاص��رة و  6س��نوات الدكتوراة
ف��ي تاري��خ الف��ن املعاص��ر م��ن
جامعة الس��وربون – فرنسا هذه
املعرف��ة املتراكمة مض��اف اليها
التجرب��ة العملي��ة الطويلة في

اس��تخدام املواد الفنية  ،كما اني
ال ارس��م اال املوضوع الذي يثيرني
فاق��وم باألع��داد له الدراس��ات و
املص��ادر حت��ى ينته��ي بنم��وذج
مصغ��ر كامل التكوي��ن متكامل
ومكتمل العناصر و املبادىء وعند
التنفي��ذ أج��ري عملية ش��طب و
ح��ذف و أضي��ف عناص��ر جديدة
تش��د املوض��وع حي��ث ينته��ي
بالفنشينك .
*ما مدى تاثير الفن العراقي القدمي
على اسلوب الفنان كلش ؟
كثي��را م��ا تثيرن��ي تل��ك الرق��مالطيني��ة واألختام األس��طوانية
ف��ي حض��ارة وادي الرافدي��ن كما
يثيرن��ي النح��ت البارز ف��ي الفن
األش��وري الق��دمي فأنعك��س ذلك
عل��ى اللوحة عن��دي حيث قمت
امزج ب�ين النحت ش��به الب��ارز و
الرس��م والتلوي��ن على س��طوح

مختلفة من اخلش��ب او الكارتون
او القماش ال��ذي احضره مع مواد
مختلفة فتبدو اللوحة للمشاهد
ذات ثالثة ابعاد .
*هل تعتقد ان حرية الرأي والتعبير
مهمة النطالق الفنان نحو االبداع
والتألق ؟ والعكس صحيح ؟
أن��ا كفنان أعتقد أن حرية الرأي والتعبير هي م��ن أهم احلقوق التي
ال بد أن تكون مكفولة في العمل
الفن��ي وه��ي مهمة ف��ي انطالق
الفن��ان نحو األب��داع واألنتش��ار
العامل��ي  ،فالفن��ان قيم��ة عالية
ف��ي اجملتم��ع يعبر عن مش��اعره و

احاسيس��ه التي جتس��د مشاعر
واحاسيس األنسان في كل مكان
الن الف��ن لغ��ة عاملي��ة والفن��ان
مواط��ن حر علي��ه التعبي��ر بكل
حرية ودون رقيب أو شرط عن رأيه
وأفكاره من خالل اخلطوط والكتل
والرم��وز واالش��ارات وباس��لوبه
املميز .
* يتأث��ر الكثي��رون م��ن الفنان�ين
مب��ن س��بقوهم م��ن ال��رواد او من
مجايليه��م  ،مب��ن تأث��ر الفن��ان
صبيح كلش ؟
ل��م ان��س معلم��ي األول ف��ياملدرسة الفنان ش��اكر حسن ال

س��عيد و اس��تاذي األول محم��د
مه��ر الدي��ن ف��ي معه��د الفنون
اجلميلة و اس��تاذي الفنان الكبير
فائق حسن هؤالء الثالثة تعلمت
منهم الكثير ول��كل واحد منهم
تأثير واض��ح منفرد ف��ي أعمالي،

كما ال أنسى أس��تاذي في فرنسا
الفنان أوجييرو الذي أش��رف على
دراس��تي ف��ي املدرس��ة الوطنية
العليا للفنون اجلميلة في باريس
(الب��وزار ) لقد تعلم��ت منه اجلرأة
ف��ي اس��تخدام مختل��ف امل��واد

الفنية .
*الع��راق ف��ي كل تفاصي��ل املوت
املرع��ب يش��رق ف��ي لوحاتك في
طقوس تشير الى جماليته وقوته
وخصوبت��ه ،من اين تس��تمد هذه
الدالالت وااليحاءات ؟
في كل لوحاتي اس��تحضر حبالع��راق  ،أعي��ش أالم��ه وعذاباته
وهذا األلم والع��ذاب يدفعني في
عصف ذهن��ي للبحث ف��ي تاريخ
الع��راق احلض��اري رم��وز ودالالت
وأش��ارات وحتى بقايا من انس��ان
محطم أحولها الى لوحات مليئة
باجلم��ال و معب��رة ع��ن احل��دث ...

بالطبع من خالل التقنية العالية
في اسلوبي املتميز للوحاتي .
*ه��ل تعتق��د ان جي��ل الفنان�ين
الش��باب مكم�لا جلي��ل ب��ارز من
الفنان�ين العراقيني ،وحلقة وصل
مهمة في الفن التش��كيلي ،في
محاكات��ه للواق��ع العراق��ي عبر
مراحل مختلفة ؟
الفن��ان العراق��ي ه��و س��ليلاحلض��ارات العظيمة ،س��ومرية و
بابلي��ة وأش��ورية ،وقد أس��تلهم
فن��ه منه��ا وتأثر به��ا حتى تكون
اجليل األول مث��ل جماعة اصدقاء
الفن (عبد القادر الرس��ام وأخرين

*واقعــــة الطـــــف ملحمــــة خالــــدة تمثـــــل الشهـــــادة مــــن أجــــل الحريــــــة
ً
ً
هائال فريــــداً بإبداعــــــه
عمــــال
*يبقـــــى نصــــب الحريــــة

) وق��د رافقهم جيل م��ن الفنانني
الش��باب اصبحوا فيما بعد كبار
الفنان�ين (فائ��ق حس��ن وج��واد
س��ليم) ونحن الش��باب من جيل
الستينات والسبعينات وأنا واحد
منه��م نهلن��ا م��ن مع�ين اولئك
الكب��ار ورافقناه��م واش��تركنا
معهم ف��ي معارض عدي��دة ..كل
جي��ل من الفنان�ين الكبار يرافقه
جيل من الش��باب يتعل��م ويتأثر
بفنه��م ليصب��ح جي�لا جدي��دا ً
مكمل ملسيرتهم الفنية.
*م��ا رأيك بق��ول ،ان نص��ب احلرية
جل��واد س��ليم ه��و العب��اءة التي
خرج��ت من حتته��ا اغلب االعمال
الفنية العراقية الرائعة؟
ه��ذا رأي غي��ر صحي��ح  ،مت��ام انجواد سليم رحمه اهلل ،كان باحثا
عن الهوي��ة العراقية ومجددا في
الفن لقد زاوج بني الفن االسالمي

وامل��وروث العراق��ي وأض��اف لهما
التقنية األوربية في الفن املعاصر
وجن��ح فيها لتتح��ول فيم��ا بعد
ال��ى جماعة بغ��داد للفن احلديث
حيث أنخ��رط كثير م��ن الفنانني
ف��ي مفاهي��م ه��ذه اجلماع��ة ثم
تكون��ت ع��دة جماع��ات فني��ة،
ولكن الفنانني كل منهم أتخذ له
اسلوباً منفردا ً سوا ًء في الرسم أو
النحت  ،و لكن يبقى نصب احلرية
عمالً هائالً فريدا ً بابداعه لم يصل
الي��ه احد من الفنان�ين العراقيني
وس��يبقى حافزا ً للفن��ان العراقي
الى الرقي والوصول بفنه الى ذلك
املستوى الهائل .
*من ابنة من؟ الصورة الشعرية ام
الصورة البصرية في اللوحة؟
الشاعر والفنان توأمان في احلسواألبداع .
*هل الرس��ام ش��اعر ادواته اخمليلة
واللون ام ان الش��اعر رسام ادواته
اخمليلة والكلمات؟
الش��اعر يبني صوره في كلماتهالش��عرية ألن الصورة الش��عرية
ال تخ��رج م��ن حيّ��ز الق��وة إل��ى
حيّ��ز الفع��ل إال بفض��ل الكلمة
والفنان يرس��م صورا ويجس��دها
بفرش��اته امللونة دون كلمات وهي
لغ��ة يفهمه��ا كل العالم وتكون
الص��ورة ذات طبيع��ة لغوية تارة،
ومرئية بصرية تارة أخرى .وبتعبير
آخر ،تكون الصورة لفظية ولغوية
وحوارية ،كما تكون صورة بصرية
غير لفظية ،هنا نس��تطيع القول
اننا نرى صورا في قصيدة الشاعر
والفن��ان ق��د امتعنا بق��وة صوره
التعبيرية.

*تس��عى دائم��اً للعم��ل عل��ى
مس��احات كبي��رة ،وتس��تخدم
تكنيكا خاص��ا ،هل يعطيك ذلك
حرية اكبر في التعبير؟
اللوح��ة ذات املس��احة الصغيرةسهلة ولكنها ال تعطيني احلرية
ف��ي التحلي��ق واحلرك��ة واللع��ب
باخلط��وط والكت��ل ل��ذا ّ
افض��ل
العم��ل اللوح��ة ذات األحج��ام
الكبي��رة ،النه��ا تتيح ل��ي احلرية
ف��ي بن��اء اللوح��ة و تكوينه��ا
رغ��م انه��ا تأخ��ذ وقت��ا و جه��دا ً
ملأل املس��احة الكبي��رة بالعناصر
والرموز والشارات ولكني استمتع
بفرش األلوان على سطح اللوحة
وألع��زف بدرج��ات الل��ون انغ��ام
وهارمون��ي وانس��جام م��ن خالل
املالم��س وامل��واد اخملتلف��ة لتتيح
لي فرصة التعبي��ر أكثر عن فكرة
املوضوع وابراز أسلوبي املتميز .
*م��ا العم��ل الفن��ي ال��ذي اليزال
يش��غل تفكيرك  ،ول��م ينفذ حلد
االن ؟
واقعة الط��ف األليمة و الدروسو العب��ر املس��تنبطة منه��ا ه��ذا
املوضوع ش��غل بالي منذ س��نني
وان��ا أفك��ر فيه رغم اني رس��مته
ف��ي بداية حيات��ي الفنية بش��ل
واقعي على جدار بطول  16متر في
مترين ولكن��ي األن أفكر بتنفيذه
كملحم��ة خالدة متثل الش��هادة
من أجل احلري��ة  -والتضحية من
اج��ل املب��ادئ والثورة في س��بيل
اع�لاء كلمة احل��ق  ..ارجو من اهلل
ان ميدن��ي بالع��ون للب��دء بتنفيذ
مشروعي هذا .
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ال���م���ع���ط���ي���ات ال����دالل����ي����ة ف�����ي ال�������زي ال���م���س���رح���ي
د .عالء كريم
الف��ن ض��رورة ملح��ة م��ن ض��رورات النفس
البش��رية في حوارها الش��اق مع احلياة ،لذا
أصبح الفن املرآة التي تعكس ذات اإلنس��ان
ف��ي كل زمان ومكان ملا يش��كله من خطاب
إبداع��ي في مج��ال املعرفة اإلنس��انية .الزم
الف��ن اإلنس��ان كف��رد آو جماع��ة من��ذ بدء
اخلليق��ة ،فهما ال ينفص�لان احدهما يكمل
االخ��ر ،كان وال ي��زال وس��يلة لرف��د احلضارة
اإلنس��انية بش��تى أن��واع العل��وم واملعارف
وصف��ة من صفات اإلنس��ان الطبيعية التي
ينفرد بها عن س��ائر اخمللوق��ات مبا ميلكه من
عقل متطور له قدرات خاصة في التعبير عن
مشاعره وأحاسيسه والتعبير عن أحاسيس
اآلخري��ن ،كون الفنون ف��ي مفهومها تعطي
صورة حي��ة عن حي��اة الش��عوب وتعبر عن
تقاليدهم وعقائدهم وعاداتهم.
ل��ذا يع��د الف��ن نش��اطا تعبيري��ا يواج��ه
االنسان بوس��اطته احتياجاته الشخصية
واالجتماعي��ة والروحية حت��ى اصبح تعبيراً
عن اإلنس��ان وآمال��ه وحب��ه وكراهيته ،وهذا
م��ا ينطب��ق على فن املس��رح الذي يجس��د
ش��كل الواقع برؤية مغايرة تالمس مش��اعر
وخيال املتلقي ،فضال عن اكتشاف كثير من
التجارب التي يس��عى االنسان ملعرفتها من
خالل اخلش��بة وعواملها اجلمالي��ة ،وبالتالي
يعك��س املس��رح عب��ر عناصر بن��اء العرض
جانبا مهما من حياة اإلنس��ان ،بشكل يعبر
عن مس��تواه وظروفه التي عاشها ،والبحث
عن حاجاته الذاتية.
وم��ن ه��ذه العناصر(ال��زي) الذي يع��د واحداً
م��ن العناص��ر البصرية املهمة ف��ي العرض
املس��رحي كـ "املمث��ل" ،اإلض��اءة ،املاكياج،
الديك��ور ،لغرض حتقي��ق نوع م��ن التكامل
واالنس��جام ب�ين ال��زي وبقي��ة العناص��ر
األخ��رى ،ولرس��م لوحة لها أث��ر مؤثر وفاعل
باآلخ��ر ،ف��ـ "ال��زي" تكوي��ن حي ال ينس��لخ
عن التفكي��ر لكونه وضع ع��ام لتصور فني
متمكن من حتقيق وح��دة كاملة في معرفة
ال��ذوق والتحس��س اللون��ي ،فضال ع��ن أنه
ميثل الطاب��ع اجلمالي الذي يش��كل امتدادا
تأريخيا ،حضاريا ،تراثي��ا ،تقنيا ويؤدي قيمة
وظيفية وجمالية في ذات الوقت.
وه��ذا م��ا ينعك��س عل��ى نتائ��ج املعطيات
الداللي��ة الت��ي تش��مل مفاهي��م تتكام��ل
في نس��ق وتتحرك ف��ي مجموع��ة إجراءات

متوافقة ،مرتبطة في املش��هد الذي يتداول
الدالل��ة واش��تغاالتها داخ��ل الص��ور الت��ي
تتحرك على خش��بة املس��رح م��ع اجلوانب
النفس��ية واالجتماعي��ة لإلنس��ان ،والت��ي
يحاول من خاللها اخملرج املس��رحي ان يحدد
املعطي��ات الداللي��ة حتى يس��تطلع أبعادا
جمالي��ة بأس��لوب داللي يوجه ال��ى املتلقي
بنسق الدال واملدلول في إطار محاور الصورة
وايقاعه��ا املتح��رك في الس��ردية والدرامية
وخصائصهما املتفاعلة مع الداللة.
عل��ى ضوء ذل��ك يتضح أن األزي��اء واحدة من
العناص��ر الفني��ة املهم��ة في بن��اء العرض
املسرحي ،ملا لها من دالالت ومضامني تكتنز
في مادتها اخلام وشكلها وألوانها املتمازجة
م��ع العناص��ر الفنية األخ��رى ،إذ متثل األزياء
األبع��اد الدرامي��ة ك��ون أنه��ا حتم��ل دالل��ة
اجتماعي��ة ،واقعية ،خيالية ،فه��ي بالتالي
مرتبطة مبضامني العرض ،فـ "الزي" املسرحي
داللة ترس��م ش��كل الش��خصية وهويتها
كم��ا أنها أكث��ر الفن��ون التصاق��ا بالصفة
التمثيلية ،واخلامات بنحو خاص ،التي ممكن
أ ْن تس��توعب كل الكيفيات والقيم اللونية
التي ميكن أ ْن حتتويها كل املقومات اجلمالية
بالدرجة األس��اس ،ف��اإلدراك اجلمالي لألزياء
املسرحية يحمل قيمة في ذاته تصل بشكل
مقصود إل��ى (املتلقي) ،يعم��ل على خلقها
املصم��م املعاص��ر عب��ر تول��ي تصميمات��ه
أبع��اداً متج��ددة ع��ن طري��ق الكش��ف عن
املنظ��ور الفك��ري .وه��ذا م��ا أك��ده (كوردن
كري��ك) عن طري��ة األس��لبة ف��ي تصميمه
لألزياء والديكورات ألنه يعد االش��ياء ليست
حقيقية ،بل انعكاس��ا له��ذه احلقيقة في
اخليال ،التي تش��ارك اجلمه��ور برؤية اجلمال
وليس فقط االس��تمتاع بالعرض املسرحي،
الن املشاهد يذهب ليرى اكثر منه ان يسمع،
فكانت اهتمامات��ه بالعناصر البصرية اكثر
منها بالعناصر الس��معية ،ل��ذا فهو ينظر
ال��ى املناظر واالضاءة واالزياء واالكسس��وار،
ال باعتباره��ا عناص��ر منفصل��ة ،وامنا اجزاء
مترابطة ومتماس��كة تعمل على تشكيل
منظوم��ة جمالي��ة متكامل��ة تنت��ج صورا
واش��كاال مقصودة دالليا وف��ي احيان اخرى
اعتباطية باملعنى والداللة.
كم��ا يعتمد تكوين الزي بش��كل أساس��ي
على اس��تحضار ق��درات وطاق��ات جمالية
وإبداعي��ة للمصمم من أجل حتقيق االتصال
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الكاتب المسرحي مثال غازي من مواليد بغداد عام  ١٩٦٧حاصل على شهادة الدكتوراه في الفنون
المسرحية وله عدة مؤلفات مسرحية منها  :مسرحية (ماالياتي)  ١٩٩٠ومسرحية (عبد هللا ابن
الزبير)  ٢٠٠١ومسرحية (التخمة )  ٢٠٠٣ومسرحية (اظالم )  ٢٠١١ومسرحية (دم يوسف)  .حصل
على عدد من الجوائز االبداعية منها  :جائزة الشارقة لالبداع العربي عام  ٢٠٠٠وجائزة محمد تيمور
/مصر عام  ٢٠٠١كما حصل على عدد اخر من الجوائز المحلية كانت كالتالي  :جائزة ادب الشباب
المركز االول عام  ١٩٩٢جائزة افضل تاليف عن مسرحية (الممسوخون) منتدى المسرح عام
 ١٩٩٦وجائزة افضل تاليف عن مسرحية (مكانك ايها السيد ) البصرة عام  . ٢٠٠١شغل منصب
مدير منتدى المسرح منذ عام  ٢٠٠٦لغاية  ٢٠٠٩كما شغل منصب مدير الفرقة الوطنية للتمثيل في
دائرة السينما والمسرح منذ عام  ٢٠١٢لغاية عام  .. ٢٠١٦التقيناه وكان هذا الحوار :

الكاتب المسرحي د .مثال غازي :

انا مع النص المتجدد الذي يواكب حركة التاريخ ..
حاوره :ثائر القيسي
ب�ين املتلق��ي والزي ،حي��ث يحت��اج العمل
املس��رحي بالدرجة األس��اس عل��ى األفكار
واإلبداع��ات كأن تك��ون تصميم��ات عل��ى
شكل مغاير تصل إلى (املتلقي) الذي يتلقى
املعلوم��ات عن طري��ق ما يع��رض أمامه من
خام��ات وتصاميم يتفاعل معها ،الن كل ما
يعرض أمامه يشبه إلى حد كبير ما يعيشه
ف��ي حياته اليومية ،وذلك أن كل صورة يراها
أثناء العرض يفس��رها عن طريق إحساسه،
فاملتلقي كائن محاكاتي ،واحملاكاة ناجته عن
نزعة فطرية بداخله أي أن الش��عور اجلمالي
ال يعط��ي للمتلق��ي حاج��زاً ،بل إنَّ��ه يتغير
ويتعايش مع املش��هد عبر شعوره اجلمالي،
واحلسي ،ومدركاته العقلية ،وتذوقه لشكل
تصميم االقمشة واخلامات.
وبالتال��ي يس��تطيع املصم��م ع��ن طري��ق
تصمي��م خام��ات ال��زي أن يوص��ل أهداف��ه
اجلمالية والتعليمي��ة ،لينتج قيما جمالية
تعمل على إث��ارة املتعة واجلوان��ب الفكرية
عن طريق انش��اء صور تس��اعد على تفعيل
الذاكرة واس��ترجاع صورها التي مرت عليه
في الواقع مبس��اعدة االكتش��افات الفاعلة
في حتري��ك املنطلق��ات العقلية واحلس��يه
للمتلقي ،لتتحول هذه الصور إلى أش��كال
تصميميه يستحدثها املتلقي اثناء العرض
املسرحي ،وبالتالي َ
تكون عالقه جدليه تثير
اجلمه��ور وحت��ى املتخصصني لبن��اء أفكار
ممكن أن حتدد كثير من املعاجلات الفنية التي
حتتاج الى اجوبة دقيقة ملا تعكسه خامات
ال��زي الداللية في فضاء العرض املس��رحي.
وه��ذا ما جس��ده (فس��فولد مايرهولد) عبر
ايج��اد صي��غ مختلفة ومتع��ددة لألزياء في
كس��ر االيهام ،واتس��اع رؤية واثارة املتلقي
عب��ر انفت��اح خيال��ه ومخيلت��ه ،كمحاولة
لفه��م اس��لوب مس��رح احمل��اكاة واحلف��ر
ف��ي عمق��ه اجلمال��ي ،ال��ذي تبل��ور بتجاوز
التجس��يد ،واعتماده فكرة الغرابة كشكل
عام ف��ي الفضاء املس��رحي والزي بش��كل
خاص ،معتمداً بذلك على مفهوم األس��لبة
والتصميم بالرمز ،عبر اشتراك كل الوسائل
التقنية وتصوير مالمحها اسلوبياً ،لتخلق
هذه التج��ارب حدوداً منفتحة الس��تخدام

التغري��ب ف��ي تصامي��م االزياء املس��رحية،
يض��اف الى ذل��ك معرفته باحلي��ل واالمياءات
والوقفات الغرائبية.
الزي املس��رحي نت��اج العالق��ة املتبادلة ما
ب�ين املصم��م والش��كل التصميم��ي الذي
يتمث��ل ف��ي ط��رح ال��دالالت وحتوله��ا إل��ى
أش��ياء تؤس��س َ
املتكون التصميمي ،الذي
ميث��ل ناجتاً تواصلي��اً بني الش��كل واملتلقي،
م��ن أجل إيص��ال املعنى احلقيق��ي ،وهذا ما
يأخذن��ا ال��ى أهمي��ة التصمي��م وكيفيات
املعاجل��ة الت��ي تتوق��ف عل��ى املالئم��ة بني
الش��كل وحجم اجلسم ،وعالقته باخلطوط
البنائي��ة واخلام��ات واألل��وان ،وح��اال املعنى
التعبي��ري والتقن��ي ،ف��ي ض��وء املتغي��رات
الشكلية التي تولد معاني متنوعة على أثر
الس��مات اخلاصة للزي املسرحي ،وما ميثله
على جس��م املمث��ل ،كون املصم��م يحقق
فك��رة تعبيرية وم��ن ثم يكيّفه��ا على وفق
متطلب��ات وظيفية ،حتمل أس��لوب املصمم
التنفيذي والقيم املنبثقة عن مادية األشياء
وطبيع��ة صياغة الش��كل للزي املس��رحي
الت��ي تعكس انطباع��ات متنوعة عن طريق
التنظيم الش��كلي لينشئ مؤثراً مهماً في
تكوين االنطباعات ،وبذل��ك تتغير وظائفية
الزي املسرحي بتغاير نوع التصميم البنيوي
على أثر الصفة النوعية لبعض األقمش��ة،
إل��ى جانب إمكانية القدرة بإظهار اجلس��م
برؤي��ة متنوع��ة ( نحيف ،بدين ،متناس��ق)..
حيث يقوم مصمم األزياء بعمليات إيهاميه
تعمل على زيادة ،أو تقليل من حجم اجلسم،
وفي ه��ذه احلال��ة تتطلب وس��ائل متنوعة
تصميمي��ة ،وتقني��ة تربط الزي املس��رحي
بوظيفته "فس��لجياً" لينت��ج معنى تتنوع
في��ه الدالل��ة وتغير عملي��ة الرؤي��ة ،األزياء
املس��رحية فع��ل مت��وازن ومتناس��ب م��ع
اجلس��م وحجمه وشكله املعبر عن الصورة
احلس��ية وغايته��ا ،الت��ي تضفي نوع��اً من
اجلاذبي��ة البصري��ة للمتلق��ي ،بالتزامن مع
القيم��ة الضوئي��ة والت��درج اللون��ي وذلك
إلعطاء اإلحس��اس باللون "س��ايكولوجيا"
قيمة جمالية متعددة اخلطوط بني الوحدات
الش��كلية ،املتقارب��ة جملموع��ة املفاهي��م

والقي��م لدور مس��رح (ارتو) ال��ذي اتخذ من
أدواته وس��ائل للتعبير ع��ن اللغة الصورية
الالمنطوقة في املسرح ،بواسطة كل امياءه
او حرك��ة مبعن��ى مش��ابه للص��ور واالفكار
املرئية وليس��ت املسموعة ،والتي يحاول أن
يغرّبها عبر املبالغ��ة في االزياء والوانها الى
جان��ب توظيف امكانية االكسس��وار ،كما
اعتبر "ارتو" املس��رح هو الش��كل اخلارجي
الذي يعكس النزعات املتضاربة في الالوعي
للجمهور مس��تخدماً في تصميمه لألزياء
داللة على قسوة احلياة ،كما دعي الى جتنب
اس��تخدام االزياء احلديثة ،وع��دم اتخاذ زي
موح��د ،الن هن��اك بعض االزي��اء ذات الغاية
الشعائرية ،حتتفظ بجمال ومظهر ايحائي
ودالالت عالية قد تكون مؤتلفة في معناها،
ومختلفة في التقاليد التي اوجدها ،خالقاً
بذل��ك حالة جدلي��ة بني املؤتل��ف واخملتلف
تعتمد ازياء متقاربة مع احداث املس��رحية
املعاص��رة الغير مألوفة والت��ي تربط ما بني
متناقضني في آن واحد.
تتجلى أهمية ما تقدمت به الكش��ف عن
املعاجلات الفنية لبدائل الزي غير التقليدية
وفق م��ا يتطلبه الفعل الرئيس��ي وتوافقه
مع فكرة الع��رض املس��رحي ،وايضا عالقة
الزي بالش��كل والهدف االساس��ي من أجل
الفائ��دة ل��كل املهتم�ين بتقني��ات األزي��اء
ف��ي الع��رض املس��رحي ،فضال ع��ن التأثير
السيكولوجي "النفسي" لطبيعة اخلامات
ومعناه��ا الدالل��ي .ف��ـ "األزي��اء" بش��كلها
التصميمي املس��رحي حتمل معها غايتها،
فهي ال تسعى على ابراز مضمونها بقدر ما
تتوجه ال��ى تثبيت عالقة املتلقي احلس��ية
بذل��ك املضم��ون ،عن��د تصمي��م األزياء في
املس��رح تخض��ع ه��ذه العملي��ة الجتاهات
إنش��ائية بني الثوابت واملتغي��رات املتبادلة
باخت�لاف األش��كال التصميمي��ة الت��ي
ينبغ��ي أ ْن تضم دالالت تعبر عنها مفرداتها
الش��كلية لبنية تصميم األقمش��ة ،والتي
ميكن تفس��يرها على أساس الطابع البيئي
في صياغة األش��كال اخلارجية بصيغ أكثر
تعبيراً عن الواقع .

*بع��د مجموعة م��ن منجزات الكتاب��ة النصية
للمس��رح  ،ه��ل جتد ان��ك قل��ت كل مالديك ام
مازلت تشعر ان ثمة مايقال؟
الكتاب��ة بطبيع��ة احل��ال ليس��ت مجموع��ةمقوالت شخصية كما انها ليست مدونة ادبية
مترف��ة يحاول من خاللها الكات��ب حتقيق ذاته ،
الكتاب��ة عني راصدة كاش��فة مس��تفزة حلركة
التاريخ ففيها يس��تجلى مابط��ن وماخفي من
حقائ��ق واحداث وهي اق��رب للوثيقة احلية التي
نس��تطيع من خالله��ا قول مااليق��ال فالكتابة
بح��ث ف��ي املس��كوت عن��ه ،ه��ي بح��ث ف��ي
املضمرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
هي متثل اخلوض في مااغفله التاريخ من اس��رار
وخفاي��ا داخ��ل الغرف املغلق��ة من هن��ا علينا
ان نس��تحضر ارواح احل��وادث
واحلكاي��ا التي متث��ل روح حركة
التاري��خ اذ ان هن��اك جتلي��ات
ومتث�لات للحقيق��ة والت��ي
تص��اغ على ش��كل احلكايا
الت��ي من خاللها نكش��ف
كل االس��رار غي��ر املعلن��ه
فالتاريخ استنس��اخ فج
للحقيق��ة اما االدب فهو
ميث��ل التجل��ي االخ��ر
للحقيقة وذلك مايرفع
االدب عل��ى التاري��خ

فالك ّتاب شهود عدول ملا بطن من حوادث ووقائع
تاريخية فلذلك اليعد النص مدونة شخصية بل
هي استحضار لروح التاريخ.
*في واق��ع ماقبل التغيير ف��ي العراق عام ٢٠٠٣
وكذلك مابعد هل اختلفت الكتابه للمسرح؟
ثم��ة اش��تراطات وقوان�ين ونظ��م كانت حتكممضامني املرويات االدبية واملس��رحية قبل ٢٠٠٣
باالضافة ال��ى تبني االنظمة الش��مولية نظام
االبوي��ة ال��ذي يجعل م��ن كل ش��ئ حتت حكم
الوصاية فالش��ئ مير االّ من خ�لال مايرونه صوابا
الميس بالثوابت الوطنية والسياسية وهذه رغم
قس��وتها ،خ��رج من عباءته��ا اجيال م��ن االباء
املؤسسني الذين قد نختلف معهم او نتفق رغم
ظروف القس��وة فالميكن الي نظ��ام دكتاتوري ان
مينع فراشة ان تطير فاإلبداع الميكن ان ميوت في
اي زمان او م��كان االّ ان الطريق الصعب قد خلق
اجياال معاندة متمردة لم متنعها سلطة
الرقي��ب ف��ي ذل��ك
الوق��ت م��ن اثب��ات
وجوده��ا ولك��ن مع
ذلك بعد  ٢٠٠٣اصبح
للحري��ة مس��احاتها
الواس��عة حد االنفالت
كم��ا ان حتمية التاريخ
من احد س��ماته التغيير
والتط��ور فل��كل زم��ان
مزاجه اخلاص ب��ه والميكن
ل�لادب ان ي��راوح ف��ي مكان
وزمان واح��د فلألدب
دميومت��ه

على اية حال  ،مع ضرورة وجود بوصلة لالرش��اد
والتوجيه كي اليتيه البعض وسط الفراغ.
*خ�لال الس��نوات االخي��رة ش��اهدنا عروض��ا
مس��رحية تخ��رق املس��كوت عن��ه كنزع��ة
احتجاجية لدى بعض الكتاب  ،هل انت مع هذا
النوع من النص املس��رحي ،السيما وصل حدود
الذات االلهية في اخلطاب املسرحي ؟
انا مع النص املتجدد الذي يواكب حركة التاريخكحتمية للتطور والتجدد والتغيير ولعل البحث
في اجلديد هو سمة احلداثة والتجريب التجريب
القائ��م عل��ى آلية اله��دم والبناء وعلين��ا دائما
ان نتوق��ع دائما اجلدي��د واملبتكر م��ن النصوص
فالقادم دائما مختلف باختالف ظروف كل عصر
 .وق��د ظهرت لدينا مؤخرا نزعات مبس��ميات غير
دقيقة ،وهذه النزعات تبنتها اقالم كتابها ذاتهم
وه��ذا نوع من الثقة بالنفس هي محل احترامنا
جميعا فشرف احملاولة في االجتهاد شئ حسن،
ولك��ن ان ل��م يكن املش��روع او النزعة مدروس��ا
ومحس��وبا بدقه فال ميكن ان يس��تمر املش��روع
طوي�لا ،فكل اجت��اه جدي��د بحاجه ال��ى تقعيد
اكادميي ليؤسس استمراريته اما قضية التجاوز
على ال��ذات االلهية فقد اصبح س��مة العروض
العراقي��ة وباملناس��بة هذه النزع��ة ظهرت على
ش��بكة التواصل االجتماعي من الذين يرون في
التجاوز ثقافة عصر ،ولكن انا ش��خصيا مع من
يبحثون عن االختالف ،ولكن ليس على حس��اب
الدقة باالضافة الى اننا منلك قائمة تضم كتاب
جيدين نكن لهم كل االحترام امثال علي الزيدي
الذي أكن ل��ه كل االحترام باالضافه الى االخرين
مثل س��عد هدابي  ،كرمي ش��غيدل ،عبد احلسني
ماهود ،وهشام املالكي  ،وعمار نعمه جابر ،وعلي
العبادي ،وعبد الكرمي العامري ،وماجد
درن��دش ،وصباح االنب��اري ،واخرين قد
يفوتني ذكرهم.
*ف��ي نصوص��ك املس��رحية املنف��ذة
اخراجي��ا انطوت على مماحك��ة فنطازية
للواقع  .كيف تقيم هذا املنهج حتت عنوان
احلداثة ،واي من اخملرج�ين وجدت فيه تناغما
فكريا مع نصك املسرحي؟
 احيان��ا نق��ل الواق��ع كما هو الميث��ل في عرفاجلماليات املس��رحية ش��يئا ،والبد ان جند حلوال
في الش��كل واملضم��ون يتجل��ى فيه��ا الواقع
بص��وره جديده ومبتك��ره لكي يك��ون باحملصلة
ذات مقبولي��ة فني��ة عالية فكان��ت للفنطازيا

مقترحاته��ا املعرفي��ة واجلمالية .وق��د تعاملت
م��ع مخرجي�ين همه��م االول ه��و التجريب وقد
كان��ت اكث��ر اعمالي م��ع رفقاء ال��درب واالبداع
امثال املبدع سنان العزاوي واملبدع عماد محمد
وقد جنح��وا كثيرا ف��ي اعمالهم عراقي��ا وعربيا
وعالقاتي بهم متتد الكثر من خمس��ة وعش��رين
عاما تناغمت وانس��جمت معهم بشكل كبير
والزال مجال الش��راكة االبداعي��ة مفتوحا بيني
ويينهم ،كذلك عملت مع اخملرج اجلمالي اسامه
السلطان واملعلم الكبير دكتور ياسني اسماعيل
وهشام جفات ،اضافه الى اخرين احببتهم بحق
يفوتني ذكرهم ،كان اجلميع همهم االول احلداثة
والتجريب واحلداثة املقترحة لها ش��روط ومنها
ان تكون للخش��بة اشتراطاتها على النص كما
ان اللغ��ة املتداول��ة والس��هلة الب��د ان تتناغم
وبش��كل كبي��ر م��ع تراكي��ب الش��كل احلداثي
فالميكن ان جتتمع اللغ��ة البالغية العالية بكل
متعالياته��ا مع اش��كال احلداث��ة اجلديدة والتي
تعتمد الش��كل املقترح فعلى اح��د اجلانبني ان
يتنازل لالخر فكان ملس��رحية ( س��اعة السودة )
مقترباته��ا احلداثية الت��ي اقترحت على العرض
معادل��ة الش��كل املرك��ب زائدا اللغة املش��فرة
البس��يطة وقد ش��كلت هذه املعادل��ة العالمة
الفارقة للمس��رحية بانتزاعها افضل عرض في
مهرجان اربيل الدولي عام ٢٠١٩
*ماتأثير العزل��ة االجبارية عليك نتيجة جائحة
كورونا ؟
 اكيد هناك فرق ب�ين العزلة االختيارية والعزلةاالجباري��ة ،فاالول��ى تختاره��ا والتخت��ارك  ،كما
ان العزل��ة االختياري��ة ،اس��تثناء يجع��ل م��ن
مشاريعك اكثر تأمال واشراقا وهذا عكس ماهو
اجب��اري الذي يجعل من ماهو اس��تثنائي قاعدة

المتيز الكات��ب عن غيره  ،لذلك اليقس��ر املتأمل
على عزلته بل يختارها حملبة ارتضاها.
*مالذي فقده املسرح العراقي مؤخرا ؟
فق��د املس��رح التن��وع وتع��دد املس��تويات في
اخلطاب املس��رحي ،التن��وع الذي يزيد املس��رح
الوان��ا من اجلم��ال واملعرف��ة فاملس��رح العراقي
يفتق��ر جملموع��ات طروح��ات ومنه��ا الطروحات
التاريخية واالس��طورية وانا أس��أل ،اين املسرح
االحتفال��ي؟ اين مس��رح الصورة اي��ن الواقعية
الس��حرية؟ اين مسرح الس��يرة؟ اين املسرحية
امللحمية او الش��عرية؟  ...لق��د اختفى كل هذا
فعندم��ا يفقد املس��رح الوانه تتش��ابه عندها
كل الطروح��ات لقد اصب��ح مانقدم��ه متوقعا
ومتش��ابها بني التشكي والتباكي والنواح وهذا
بحد ذاته كارثه اصابت املسرح العراقي وبالتالي
افق��دت مس��رحنا هويت��ه ،بل األنك��ى من ذلك
ظهر بعض الشباب ،ممن تاثروا باملسارح العربية
ومنه��ا املس��رح التونس��ي وضيع��وا هويته��م
العراقي��ة ،لذل��ك يج��ب عل��ى ادارات املس��ارح
املنتجة لالعمال الفنية ،ان تش��ترط التنوع في
املناه��ج واالجتاه��ات املس��رحية اخملتلفة بعدما
كان مس��رحنا يض��ج بهذا التن��وع بوجود اآلباء
املؤسس�ين االوائ��ل امثال س��امي عب��د احلميد
وابراهيم جالل وقاسم محمد وصالح القصب.
*واخيرا مش��روعك القادم على خش��بة املسرح
وم��دى عالقت��ه مبرحل��ة الوب��اء وتاثيرات��ه على
الواقع؟
هي في احلقيقه مشاريع وليس مشروعا واحداكان لتأثي��ر اجلائح��ة عليه��ا تاثي��را س��يئا في
تاخيرها فهذه العزل��ة املقيتة تتنافى مع فضاء
املس��رح املفتوح على احلياة كم��ا ان لها تاثيرها
السيء على حركة التاريخ والفنون واالداب

*تعاملت مع مخرجين همهم االول هو التجريب في الهدم والبناء..
*عندما يفقد المسرح الوانه تتشابه عندها كل الطروحات ..
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َ
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ٌ
ُ
تسريحات جديدة لشعر الربيع (مستخلصات شعرية)

اإلهداء  :إلى أس��تاذي الكبير األستاذ الدكتور إياد عبد الودود
احلمداني

غزاي درع الطائي
()1
ٌ
ُ
الليل
عباءة سودا ُء يرتديها النَّهارُ
()2
القط كان أسداً
ُّ
َ
َ
يخون ُه املق َّربون
قبل أ ْن
()3
كل ُّ
ُّ
يور املغرِّد ِة
الط ِ
ْ
زهدوا بالدُّنيا
كانت شعرا َء ِ
()4
ساء
الغيو ُم مثل النِّ ِ
ُ
بعضها وَلو ٌد
ُ
وبعضها عقيمٌ
()5
الور ُد
ٌ
ٌ
ٌ
بنفسها
مكتفية
جميلة
امرأة
ِ
()6
ُ
ِّراسات ُ
العليا
الد
أهم
ليست َّ

األخالق ُ
العليا
من
ِ
()7
ْ
ّ
َ
اس على كتفي َْك
ن
ال
م
همو
إحمل
ِ
في حيا ِت َك
ْ
اس على أكتا ِف ِهمْ
يحمل َك ال ّن ُ
في مما ِتكَ
(إبراهيمُ اخليّاط) مثاالً
()8
بح ٌر واح ٌد
وأغراض متعد ٌ
ٌ
ِّدة
ُ
القصيدة اجلاهل َّي ُة
هكذا كانت
...
هل نتع َّلمُ منها ؟
()9
ُ
اجلميالت
النِّسا ُء
ِسح ُر احليا ِة الدُّنيا
()10
كعربي
ٍّ
َ
أغض ُب
عندما يُسا ْء

إلى النِّسا ْء
()11
بيع
األشجارُ في ال َّر ٌ ِ
ِّ
شعوبٌ
متحضرة
()12
ُ
هناك نسا ٌء َ
كالقمر
خلق ُهنُّ اهلل
ِ
َ
ولكن َُّهنَّ عندما يمُ ْ
س ِح ْق َن
وجوه ُهنَّ
كاألرض
يظهر َن
ِ
()13
عمّ ُ
ال النَّظاف ِة
َ
وصل ِب ِهمُ الكر ُم
إلى ح ِّد
أنَّهم يُخل ِّ َ
أوساخنا
صوننا من
ِ
()14
مم العالي ِة
أصحابُ ِ
اله ِ
َ
صحراء جند
جبل التَّوبا ِد إلى
ِ
ال يرو َن نقل ِ
شيئاً كبيراً
()15
َّيزفون
أشجارُ الز
ِ
امتحان
طالبٌ لم ينجحوا في
ِ
البكالوريا
ّ
ادس اإلعداد ِّي
للس ِ
()16

ُ
أيلول
أتى
ً
زحفا كي يواسيّني
زحف
فما أحال ُه من ِ
تالقينا صباحَ اليوم
قال :الّلو ُن موّالي
ماشئت ابتهجي
متى
ِ
َ
العشق التخفي
وع ّني
خجل :
فقلت له بال
ٍ
َ
أراك َ
أتيت مبتسمً ا
ُ
البسمة األحلى
وهذي
أرى بجمالها حتفي
شغف
علي في
فغار ّ
ِ

سميا صالح

األبجدية الخرساء

و ِق ْ
ف
ً
َ
زخرفة
أكمل الفستا َن
التات ح ّتى
ِ
وح ّنا ٌء ّ
بكفي
ألهدي ِه َ
إليك
ّ
لعل ترسمَ ني
ُ
القران
ولو عقد ِ
يكو ُن ُعرْفي
ملاذا امله ُر لي ذهبٌ من األوراق صفرا َء
لتنثرَها على رأسي
َ
ويحمل وزرَها كتفي

األثمارُ ُ
األشجار وأوالدُها
بنات
ِ
()17
ُ
األحاسيس واملشاع ُر
قمصا ٌن داخل َّي ٌة مل َّو ٌ
نة
()18
َ
ليت ال ّن َ
اس يكونو َن كاألشجارِ
ُ
بأثمارها
ُها
ر
خي
يكن
لم
إ ْن
ِ
فبظاللها
()19
ُ
اس ال ينفعو َن في الزِّراع ِة
بعض ال ّن ِ
الصناع ِة
ولكنَّهم ينفعو َن في ِّ
ُ
الصناع ِة
اس ال ينفعو َن في ِّ
بعض ال ّن ِ
ولكنَّهم
ينفعو َن في الزِّراع ِة
()20
رائحة طيِّ ً
ً
ال نَّ َّ
بة
تظن أ َّن لك ِّل زهر ٍة
()21
فيلسوف
أ ُ َّم ٌة بال
ٍ
َس ٌ
مطر
نة بال
ٍ
()22
لم ي َ
ُخل ْق بع ُد
ساء
إيقاف
َم ْن يقدرُ على
ِ
دموع النِّ ِ
ِ
()23

ً
زخرفة

وقبّلني
وأسكرني
وأحرقني
وقرّبني
وأبعدني
وش ّر َد َّ
كل أفكاري
وقال :
ألي أياعمري
أنت تنتظرين
ملاذا ِ
أشعاري؟!
ملاذا تعشقني الغيمَ
حيث يكون مشواري؟

اعتدال الدهون  -األردن
حني
صفعت قلبي
بيد
التجاهل
حينها ...
أنكسرت آنية
األبجدية
فتناثرت ورود
حروفك
الذابلة
في فضاء
التخلي
وبكل شراستك
فقأت عني
اللغة
فتعطل الكالم
بيني وبينك
وبكل غضبي
أغلقت أبواب
احلوار
فحطمت على
أعتابها
مرايا
الكلمات
واملفردات
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فتكاثرت
في سماء احليرة
أنصاف جمل
مهشمة
وفيض من
اشارات
اإلستفهام
وعالمات التعجب
وقفت النقطة
صامتة
على شفاه
من ثلج
ها نحن
منارس معا
السقوط
احلر
في حفرة
اخلرس
نحتضن الصمت
بأجساد
من احلب
خاوية

قصيدتان
ستار موزان
جرس خفي-1
قلت َ
ُ
لك
التدنو من نبات احلجر
ُ
ينطق
لع َّل ُه
َ
فتمت ُد ُ
نفسك في قطرة مطر
قلت َ
ُ
لك
َ
التلمس سطحَ اجلمرات
لع َّل ُه ي ُ
ُقلق روحَ َك
فيتقلبُ الرما ُد كتالً وحسرات
قلت َ
ُ
لك
ً
ال تأتي سرا الى غرفة التشكيل
ُ
تتشكل عمقاً وس َر عويل
لع َّل َك
وأل َن املكا َن مخبى ُء القص
َ
الوقت نشي ُد النسبة
وألن
إذن الذي مضى هو بيت
ُ
والوقت زيت
املكان أنثى
قلت َ
ُ
لك
َ
ف َز طائ ٌر ليل أمس ومال
َ
وسال الوقت على القرميد األسود
َ
سال كأنَّ ُه همس
َ
ُ
الوقت على نوافذ البيت
سال

َ
سال كأنَّ ُه زيت ،
والعم ُر غابَ في ليل ِة عشق
ٌ
فصل من فصول العام ،
كأنَّ ُه
ٌ
فصل غادرَ حقل العائلة
وما عا َد ثانية ........
ُ
ٌ
يقرع بصمت
جرس خفي
َإن ُه
حيث اليسمع ُه سوى الغائب والطني
وحلاء الشجر وفوانيس البيت القدمي
وثقوب اجلدران السرية.
تأمل-2
عند الساحة الدائرية الزرقاء
كان (عل��ي شنيش��ل) جالس��اً على كرس��يه
الهزاز
مرتدياً
َ
طيلسان ُه الشمعي وقفازا ِت ِه البيضاء،
ماسكاً
َ
صوجلان ُه املرصع بنجوم ملونة،
مقلباً بص َر ُه بسماء بعيدة،
متأمالً نهاي َت ُه املشعة،
ومنشداً :
ُ
الريح فوق البيت
ملا مرت
ُ
الريح وهي تصفر
ملا مرت
ملا انطفأت فوانيس الزيت
ُ
لوحت بقلبي اليك وما أتيت.

لم َ
فضل علينا
يبق للدِّيك ِة من
ٍ
بعد أ ْن أضحى الد ُ
َّجاج
بإيقاظنا
هو الذي يتك َّف ُل
ِ
()24
أرى َّ َ ّ
عالب
حصة الث ُ ِ
ص ِة األسو ِد
أكب َر من ِح َّ
وال أرى تفسيراً لذلك
()25
ُ
منذ ِصغري
ُ
تطلب م ّني أ ْن أهدي الورو َد
كانت أُمّي
وعندما سأل ُتها ملاذا ؟
كل ورد ٍة تهديها تُ ُ
قالت ُّ :
طيل ُعمر ََك
يوماً
...
أظنُّ أ َّن عمري أصبحَ طويالً
لكثر ِة الورو ِد التي أهدي ُتها
()26
البحر أ ْن ال ينسى
على
ِ
األنهار
نتاج
ِ
أنَّ ُه من ِ
()27
مسك ٌ
ُ
يلعب
ني من
ُ
اللعب
يعرف قواع َد
وال
ِ
()28

أأنت معي
ِ
لكي تتساقطي مطرًا
ّ
حتميك من
فأي مظ ٍّلة
ِ
قلبي إذا ما م ّر أو عبرا
ُ
أيلول أسقط َّ
كل أوراقي
أتى
ُ
ُ
َ
أساله :
األمس
وكنت
ملاذا َ
جئت توقظني
فجاوبني  :لتشتاقي
احلب
ألمْ أخبر ِْك أ ّن َّ
ُ
أجمله بأحداقي
ّ
َ
وهم لم يخبروا الشقراء رائعتي
ُ
عينيك أعوامًا
ماغبت عن
إذا
ِ

ما أن تصل االنثى الالمكان..
تنضو ما علق بها من اوحال احلياة..
حتى يُدرك الرائي أن طريقها لم ُ
تك من
حرير..
طافت بروح "عمر اخل َّيام..
ً
خمرة لم تعتقها األيدي،
أسكرت فيه الكلمات..
باركها " الشيرازي حافظ"
عصي على البوح..
بطالع
ٍّ
ٍ
بأحرف لم تُولد بعد!..
ُخط
ٍ
بأقصى الوجد.
ُ
تعزف نوتات احلبِّ ،..
ُ
فتذهب نفسها حسرات!..
هي من اهالت على الصحراء الزهر..
ٌ
أعيتها..أنفس متصحرة،..
التفهم س َّر أنوثتها،..
تس��اوي بينها و"بهائم" تُستهلك حتى
آخر الضرع..
يرتقون ُ
س َّلم أنوثتها..
وبعد أن تعبث خمرتها بالعقول ،..
يدعونها باخلطيئة االولى...
لكن َِّك غير ما تشتهي عيون الفرائس..
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ما يشبه المقهى
ليس من
سلطان كاحلبِّ
ٍ
...
ُ
اجلميع
احلب سلطا ُن
ِ
الطني
الس
ح ّتى َّ
ِ
()29
الواح ُد ليس قليالً
اثنني
فالواح ُد مع الواح ِد سيكو ُن
ِ
....................
ٌ
َ
سقراط
تلميذ من تالمذ ِة
أنا في احلريَّ ِة
ُ
يقول :
الذي
نفس ِه
ر
غي
(( َم ْن خد َم
َ
ِ
فليس ِب ُح ٍّر))
ٌ
تلميذ من تالمذ ِة
عدم املعرف ِة
وأنا في َ ِ
أيضاً
سقراط
ُ
يقول :
الذي
((كل ما ُ
ُّ
أعرف ُه
ُ
أعرف شيئاً))
هو أنَّني ال
...
إلي
وأنتم يا من تستمعو ُن َّ
قلت لكم شيئاً
انسوا أنَّني ُ
َ
فإنَّني لم ْ
شيء
أقل لكم أيَّ
ٍ
ُ
أعرف شيئاً
ألنَّني ال
ُ
أعرف شيئاً
اإلطالق
على
ال
ِ

سالم السالم
يومها عانقت اسفاري
ارصفة السماء
باحثاً عن بقايا جذع شجرة كي استريح
فاجأني املالك ابليس
كان يشبه السالم

جلسنا على ما يشبه املقهى
سألني كيف هي احلياة هناك
هل تشبه ما نحن فيه اآلن؟
حيث يتصافح القاتل مع القتيل
واالغنام تسي ُر جنبَ الذئاب،
بيت العصفور فوهة بندقية،
الذباب يتسلى بامللل

هنا ال أحد يجلس على كرسي االغتيال
ال توجد قصة حب عابرة
ال كتاب ينتجه االغبياء..
االم التسأل ولدها
هل تأخر عن احلرب
ال يوجد مط ٌر تسقطه الشمس
ُ
ٌ
يبحث عن قطرة ماء
صيف
وال

شغف
وضم اخلص َر في
َّ
ِ
ووشوشني وقال :
رف ؟
إلي حال ال ّت ِ

خذي من معطفي دفئي
وفوق رصيف أمتعتي
خذي نصفي

ّ
وخلي للهوى نصفي

الى ابي البريسم الكبيرفي ذكرى رحيله
عبدالحسين بريسم
يا وجع الكلمات
حينما تعجز
عن وصفك
يا حارس العائلة األمني
ومفتاح الفرج
مترك على حياتك الكلمات
ياوجع الطني

حني ترحل االهوار
الى املقصلة
وينام القصب
في العطش
ولدت بني اليابسة
واملياه
فكنت التراب واملاء
وكنت االباء
اكل الذئب اخوتك

ولم حتظ اال ببقايا
القميص
كنت انت
وكان الشعر آياتك
املرتلة
يا منزل التمر
وعاجن القمح
لنا
هل قبّلنا يدك شكرا

مرتضى محمد

َ
انتقل
َ
انتقل
َ
انتقل
َ
انتقال
َ
انتقال
َ
انتقال
َ
انتقلوا

َ
انتقلوا
َ
انتقلوا
هذا االجترار مبوائد الرحيل
قد أزاح الصدى،
وتكوّر باملطلع.
ما هذه الطرق املزدحمة باالجساد
املبثوثة ظهرا ً على مقربة من البوق
الذي تعطل منذ النفخ األول!!
أي ....ألهي:

لعينيك قوة املاء..
ِ
..تعب��رك لتهم َد
موج��ة
تقف�ين ام��ام
ٍ
ِ
خلفك ..
ِ
ٌ
انفس عطش��ى،..حتلمُ برضاب
تتبع��ك
ِ
شفاهك،..
ِ
ٌ
كبئر القاع له��ا ..يبللها املاء وال
أنف��س
ٍ

يحيى عبد حمزة

ترتوي!..

ُ
الروح املتمردة :
أيتُّها
كأعصار يأخذ مع ُه َّ
كل شيء..
مترين
ٍ
ً
وعندما تصلني الالمكان..نسمة عذبة..
معك.
تبصرين أن ال أحد وصل
ِ
فقد سقط املريد تلو املريد..
ذلك أنهم لم يحتملوا هبوب رياحك.

ماذا قلت؟
تعوّذ من الذكر ،وتوش��ح مبن تبقى
من الهاالت األُول،
وتكوّر الصدى
َ
انتقل
َ
انتقال
َ
انتقلوا
ماذا حل بالسؤال؟
أي ...ألهي :

وصاح /وصاحت ...،هي :
حلظ
ترّجل على ٍ
لتحال صوب
العاد ِة،
والتعوّد،
ثم اعتدناها!!.
أي ..أ ..ل ..هـ ...ي،
وكان الصدى
بل كان الصدى

الوداع
-1
كل ما فينا هبا ٌء
فقط
هذا النبضُ
اجلالس ُ،
الراكض بٔاحشائنا
السالم
نحو دار
ِ
..................
طائ ٌر

يعشق مٔاوا ُه
ٔامر ما
وعند ٍ
ننحني َل ُه
قبلة وداع ٍ!!
حتى من دون
ِ
-2
كم هي غادرةٌ
ُ
القصيرة؟
هذه الدقائق
فلم تدعني
ٔاطرز حياتي
بحبات الور ِد ،
ٔانهي
بداية قصيدتي االخيرة َ،
ٔاحسب
ُ
ربحت من سنيني ؟
كم
................
وكم كنت ٔاحلمُ
ٔان ٔابقى
مع صغيراتي الكلمات ِ؟!

ي��ا أيها الذي��ن اج ُترحوا م��ن ازلية
التكوين..
انتقلوا
ِ
انتقلوا
ِ
انتقلوا
ِ
وتعوذوا بالضباب األرجواني ،
ألن (الواو):
قد سلبت كل نبل احلزن.

ُ
يسائل عن العرب
ولدي

قصائد

متحني صورة االيائل..من رأس األسد..

منحتي البحر سكينته..
ً
فرصة سانحة للغرق!..
فما عا َد

ياقسوة االبناء
حينما مير العمر
وال متر العصافير
عليك
وال يستريح النهر
حتت قدميك
انت نهر
وقمح احلياة
وباب اجلنة

إخبار

متلكني حكمة البراري

ته َّبني على البحر مبقدار حركة شراع،..

هنا اله ال يوزع الرغيف
كما يشتهي
هنا الكل عرايا
يستترون بأوراق الشجر،
اال انا مللت من السجود
فنزلت الي احلياة
ألشاهد عن بعد

كيف يأكل االنسان،
كيف يحلم
كيف يبكي
كيف يصنع حرباً ضروس
من اجل اله
ال ميلك وطن!

وجعك وانت ترتل الوجع العراقي

باق
على عهد الهوى ٍ
وراقصني

نجمة الخيام
غسان حسن محمد

13

نصوص

العدد ( - )35ترشين االول 2020

تساؤل
َ
ملاذا نشربُ
املازوت
ٔاسف
ؤانتم بكل
ٍ
تنتهكون حلانا،
باحللم ،
لم نتدفٔا
َّ
ِ
نهربُ من ٔاجداثنا
َ
العافية
ؤانتم متزحون لنا
منوت حزناً
ملاذا ُ
َ
اخلارطة ؟
وطن حتوكون
ؤانتم بال
ٍ
..........................
ملاذا فيروز َ
ٔانبل منكم
حني تصلي:
َ
قلبك )؟!
( يا قلبي ال تتعب

حسن محمد سعيد الحيالي

ُ
العـــــــــــــــــــرب
يسائل عن صدى
ولدي
ِ
ع��ن س��مرة الصح��راء ُ
ترفعهــــــــــــــ��ا
ْ
بـــــــــــــــ��ت
الرس��االت التــ��ي ك َت
وع��ن
ِ
ِ
ْ
ملس��ــــــــــــت
احلض��ارات الت��ي
وع��ن
ِ
ِ
ُ
��ف خ َّط ْ
��ت ب�� ِه ُس��ـــــــــــــ َورٌ
ع�� ْن مُصحَ ٍ
��ر ّض َّيع ْتـ�� ُه ُس��ـــــــــــــدىً
ع��ن مَجْ �� ِد َد ْه ٍ

الراي��ات ف��ي ُ
ــــــــــــ��رب
الك
ع��ن س��ير ِة
ِ
ِ
ٌّ
جلبري��ل إل��ى الش��هــــــــــــــــــــب
كف
ٍ
َ
الكتـــــــــــــــــــب
مبـ��ادئ
ه
اإلل
باس��م
ِ
ِ
ْ ِ
َ
الس��حُ
ـــــــــــب
أل��ف ُعم ٍْر ِض
حكـ��ة ُّ
م��ذ ِ
ِ
عربي ٌ
ُرس��ـــــــل ونــــــــــب��ي
ّ��ة ،ع��ن م
ٍ
والعـــــــــــ��رب
األعـــــ��راب
م��ن
زُمَ�� ٌر
ِ
ِ

َـــــ��ن
ول��دي يُس��ا ِئ ُل ع��ن صـــــــ��دى زم
ٍ
ُ
ُنـــــ��ي فقـــــد
التس��ــــــــــاؤل يا ب
فل��مَ
َّ
ألْ ُ
انقس��ام يعتــــــــ��ري جس��ـــــــدي
��ف
ٍ
فانظ��رْ إل��ى د ِمنــــــــــــــ��ا ب��ك ِّل يـــــــ ٍد
َ
تلــــ��ق انس��كابــــــــاً أحم��راً وجتـــــ�� ْد
ُ
َّ
ــــــ��وء ،رَعدتُـــــ�� ُه
الض
ر
انكس��ا
نح��ن
ُ
ِ
مات��ت قض َّي ُتنــــــ��ا الت��ي ُ
ْ
ْ
مـــــــــــ��ت
حل
ُ
وعواص��مُ ُ
الع��ر ِْب
الكبيــــ��رة يــــــــــ��ا
ِ
ُ
ــــــــ��رق
فالع��رْبُ ي��ا ولـــــ��دي ذوو ِف
ٍ
ّ
ومثق ٌ
َ
الس��كــــــوت وال
��ف يرضـــــ��ى
َ
احلديـــــ��ث بغــــــي��ر ِه أبــــــ��داً
يأبَ��ى
أ َّم��ا الب�لا ُد فحس��بُــــــــــــ ُه أمــــــ�لاً
ٌ
ْ
موصـ��ل َّ
ــــــ��ت مضاجعَ ـــــــ�� ُه
قض
ال
ُ
ــــــب ف��ي حقيقتــــــــ�� ِه
ورئي��س ش�� ْع
ٍ
ــــــ��ب
مغتص
يكف��ي البــــــ�لا َد ش��رورَ
ِ
ِ
أفتس��تم ُّر عل��ى الس��ــــــؤال غـــــــ��داً
ِ
ِ
فاألم��س م�� ْن َ
ُ
ـــــ��ب ،وحاضرُنـــــ��ا
ذه
ٍ
أ َّم��ا الغ�� ُد املطـــ��ويُّ ف��ي ُصحُ
ــــــــ��ف
ٍ

كاحلطــــــ��ب
األعـــــــــــــ��وام
ُت��آكل
م
ِ
ِ
ِ
ُن��ا ّ
الذهبــــــــ��ي
أضح��ى رم��اداً عصـــــر
ُّ
عقبــــــــ��ي
وح��دي أن��ا،
والكــــــ��ل ف��ي ِ
ْ
ج��اءت تُصا ِفحُ نـــــــ��ا ولــــــ��مْ
تــــ��ؤب
ِ
الك��ف ِدفــــئ��اً
ِّ
ــــــب
ُنس��ك
م
ر
غـــــي
في
َ
ِ
ِ
ُ
الغضــــــب
نس��تفيق ب�لا يـــــــــــ�� ِد
ال
ِ
أُمِّ��ي ْ
��ف ورو ِدهــــــ��ا وأبــــــــــ��ي
بقط ِ
َ
عجــــــــ��ب
ولي��س م��ن
ولــــــ��دي ت ِئ��نُّ
ِ
ٌ
ومنافـــــ��ق وغــــــــب��ي
مُتطِّــــــ��ر ِّ ٌف
الع ْ
واألدب
ـــــــ��م
ل
بغي��ر
يرضـــــــــ��ى
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـــــــــــ��رب
والط
باألنغــــــــــــ��ام
ويل�� ُّذ
ِ
ِ
َ
عَ
ــــــ��ب
ت
م��ا
بغـــــــي��ر
ر
تس��تقــــــ
أ ْن
َّ
ِ
ِ
ْ
حلـــــ��ب
ـــــ��رت عل��ى
ال عي ُنــــ�� ُه انهمَ
ِ
ُ
ـــــــــ��ب!
واس��ع ر َِح
مس��ؤول ِحــــ��زْ ٍب
ِ
ٍ
ُ
ويسوس��ها بالصِّـــ�� ْد ِق ال الكــــــــ�� ِذ ِب!
ْ
ـــــــــــب
مــ��ذ ِح َق
أ ْم تكتف��ي بـال��ـ(كا َن)
ِ
َ
ـــــــب
العط
س��اعــــــــــات م��ن
نحي��ا ُه
ٍ
ِ
هـــــــب
فلع َّلــــــــ�� ُه نــــــ��ورٌ بـــــ�لا َل
ِ
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A l - i t i h a d

الغصن
فهد االسدي

كان وهج الش��مس من خ�لال نوافذ احلافلة يلفح
وجوههم في��داف العرق املنس��رب ف��ي افواههم
مبلوحة الرمل الصحراوي .
– فض��اء بال نهاية وزوابع الغبار تس��د دروب االمال
عل��ى أي��ة نأمة حي��اة على امت��داد هذا االتس��اع
املوحش  ..الش��جرة وال ظل ليس هناك س��وى بقع
حسك وس��عدان تتناثر مترامية كالبثور على خد
الرمال السمر-
وال احد يقطع برأي ان جرثومة حياة ما هنا –

تن��ط عروق عن��ق الس��ائق وس��يول الع��رق تأخذ
طريقها داخل صدره وهو يجهد بحثا" عن شيء –
تنتقل حالة الترقب او اليأس منه الى االخرين –
يهبط صمت كالرصاص --
فجأة يفتر ثغره عن ابتسامة –
مييل باحلافلة الى حافة الطريق ثم يقف –
يهبط السائق وهو يحمل صفيحة ماء –
ماذا --؟ مابه ؟  --الشيء –
 ال ادري  --كيف التدري ؟ التقلقي يا أمرأة ولعله ش��عر باحلاجة الى التبولاو التغوط –

قصة قصيــــرة
ّ
الطحـــــان

 غير معقول  - -وملاذا غير معقول ؟ه��ل بق��ي في جس��ده ماء – ث��م ان��ه فعلها قبل
ساعة في مطعم االستراحة –
 أووه لكم حتشرين انفك في شؤون االخرين –صمت��ت الراكبة مكره��ة لكنها جنح��ت في أثارة
انتباه االخرين –
ابتعد السائق وهو يجوز الرمال بعيدا عن السيارة
–
كان يبدو عليه انه ينوء بحمل صفيحة املاء –
هن��اك يقف غص��ن اخضر وس��ط تل��ك الرمال اذ
الميكن ان يس��مى ما يقف هناك ش��جرة حتى لو

قصة قصيــــرة

محمد فرج المعالي
محمد فيض خالد /مصر
ثياب��ه املغب��رة
يق��ف ش��امخا ف��ي
ِ
بالدقي��ق  ،ترمق��ه عي��ون ّ
الصباي��ا
ِ
لطف��ه وحالو ِة
بإعج��اب ؛ رأي��ن ف��ي
ِ
ٍ
خلقه
ودماثة
منطقه ،وعذب حديثه،
ِ
ِ
ِ
ّ
الغض ؛ ما يستحق.
 ،وشبابه
للطاحون��ة صغي��را ،
ع��رف طريق��ه
ِ
يعمل م��ع والد ِه املعلم "حس��انني" ،
وبعد موته أصبح خلفه .
َ
جعل من قريتهم
سبقته شهرته ؛ ما
ألهل القرى اجمل��اورة  ،فترددوا
مقصدا
ِ
طاحون��ة " احلاج من��دور " الذي
على
ِ
أمانت��ه  ،اطلق
ب��ه  ،ووث��ق في
ِ
اقتنع ِ
ش��يء ؛ بعد أن اكتش��ف
يده في ُك ّل
ٍ
خيان��ة " مرعي" الوزان  ،و" ش��حاتة "
سرقة
عامل القادوس  ،وحتايلهما في
ِ
الدقيق.
لكن شعبية الشاب  ،وحتلق العذارى
َ
أزعج" صالح" وريث "
حول��ه  ،أمرًا
من
ِ
مندور "  ،وفتى أمه املُدلل  ،الذي فشل
دراس��ته  ،معتمدا على ثرو ِة والده
في
ِ
سفه .
في
ا
به
اغرق
التي
ٍ
ِ
ففاح��ت رائح��ة عربدت��ه  ،وليال��ي
مجون��ه التي أضحت حدي��ث القرية
س��بيل إال
 .ل��م يج��د " صال��ح " من
ٍ
الطاحون��ة  ،يغرف من مالها ليس��د
عوزه.
كا َن حُ با ش��ريفا  ،قد َ
نبت بني " ربيع"
و" وداد" ابنة " ش��اكر " شيخ اخلفر، ،
وج��دت في صاحبها القلب احلنون  ،و

ِ ُ
ب املنزه.
في
نفسه احل ِ
ي��وم يترع��رع حبهم��ا ،
بع��د
ويوم��ا
ٍ
وتش��ب جذوته  .الحظ " صالح " هذا
االجنذاب  ،ف��اراد قطع الطريق أمامه ،
َ
أم��ر زواجه من
فاحت والده في
س��ريعا
ِ
الفتا ِة  .وأمام الث��روة واغراءاتها وافق
عجل حُ ��دد الزفاف ،
والده��ا  ،وعل��ى
ٍ
وص��ل اخلب��ر " ربيع"  ،انزوي اس��بوعا
باالرهاق ،ثم حمل أمه و هج َر
متعل�لا
ِ
إنذار ،أمّا " وداد" انقطعت
دون
القري��ة
ٍ
ع��ن الزا ِد  ،وكرهت احلياة  ،حتى انزوى
جماله��ا  ،واصف�� ّر عوده��ا  ،وخف��ت
شعاع األمل من عينيها .
لم يس��تطع صاحبه��ا أن ينال منها
حليلت��ه  ،فهجر
من��ال الرج��ل م��ن
ِ
البي��ت وعاد أدراج��ه يُعاق��ر الرذيلة ،
ّ
ياع.
يتخبّط أكثر من ذي ٍ
قبل في الض ِ
انتكس��ت حالتها  ،وغابت عافيتها
 ،ل��م يج��د والده��ا  ،إال أن يطوف بها
وأعت��اب األولياء ِ ،فش��ل ُك ّل
املزارات
ِ
ش��يء  ،كما فش��لت يد الطبيب من
قب��ل .صحا الدار يوم��ا على صوتها ؛
ُ
فارق
متوس��لة رؤية" ربيع " قب��ل أن ت ِ
ً
ً
جديدة
حياة
الدني��ا  .الذي كان قد بدأ
م��ع " صفية " ابنة املق��اول " عبدالبر
املساء اسلمت
الس��وهاجي "  ،وعند
ِ
الوقت الذي
في
" وداد " الروح لباريها ،
ِ
ّ
توسط " ربيع" أصدقائه الذين قدموا
زفافه.
ليباركوا
ِ

_ اس��تيقظ يا ( بعد روح��ي ) قبل ان يفوتنا
( اللوري)
رفعت ( أأليزار ) عن جسمي ونهضت بنشاط
انظر بعين�ين لزجتني نصف م��ن منفتحتني
 ،أرى م��ن خل��ف االه��داب وجه أم��ي املضيء
ف��ي زاوي��ة ( اجل��رداغ الطين��ي) ،تنحني على
الصندوق احلديدي .
اقترب��ت منه��ا ووجهه��ا يتأل��ق ويش��ع نوراً
واش��فاقا مقدسا ،وزرقة الوش��وم السماوية
تبعث ف��ي قلب��ي س��روراً وبهجة متناس��يا
وخ��زات الب��رد الالذع��ة وعتم��ة امل��كان  .هي
شمسي وجنومي  ،وقمري االبيض الطاهر.
انزعتني ثوبي واعطتني رداء قطنيا فضفاضا
ارتدي��ه عندما نخرج للس��وق ؛ لم يكن حتته
مالب��س داخلي��ة لكن��ه يش��عرني بال��دفء
والراح��ة ما دمت بجانبه��ا  .انتعلت صندلي
البالس��تيكي تغمرني سعادة اثيرية وابتهاج
وقش��عريرة تس��ري م��ن اطرافي الى رأس��ي .
قع��دت عل��ى االرض وامامي طاس��ة صغيرة
فيه��ا حليب وقطعة من رغيف خبز اس��مر ،
كان ملذاقهما سحر ولذة ال تنتهي .
فتحت باب اجلرداغ احلدي��دي الذي صنعه لنا
عب��د الزهرة م��ن برميل عتيق وجريد س��عف
النخي��ل  ،فأنبع��ث اله��واء الرط��ب الينا مع
ض��وء الفج��ر الباهت  ،وب��دأت تلف رأس��ها
بفوط��ة س��وداء وارتدت ج��وارب بنفس اللون
ايضا وتلفع��ت بعباءتها وقالت ( :يلة يا بعد
روحي ).
مس��كت يده��ا املقدس��ة وانطلقن��ا نح��و
الشارع الترابي .
نسير وس��ط واحلقول وس��نابل القمح تلوي
اعناقه��ا ترحيب��ا بن��ا وتتقل��ص الس��واقي
وتنحسر مياهها ،ونتكيء على جذوع النخيل
حت��ت اهازيج الديك��ة وانني الفواخ��ت  .عند
بلوغنا الشارع الترابي بني البساتني واجلداول
ومتايل القصب ميينا وش��ماال وقفت منتصبة
وتض��م ي��دي بيدها وان��ا انظر لوجهه��ا يرنو
نحو الش��رق ينتظر قدوم اللوري .كنت كرجل
فض��اء يج��وب الكواك��ب والعوال��م  ،اجملرات
البعي��دة  ،عال��م رحب متأله النجوم  ،اس��افر
بعيدا م��ع أمي ال متنعني حدود وال مس��افات
 .بدأنا نس��مع جلبة ( الل��وري ) وتطاير الغبار
خلف��ه يختلط مع دخانه االس��ود ،وانا بدوري

كان هو فعال كذلك –
أدلى الصفيحة وراح يس��قى الغصن ثم افتر ثغره
عن ابتسامة رجاء وهو ميعن النظر فيه –
بعد ذلك استدار السائق عائدا الى احلافلة –
كسر الصمت قائال :
اقط��ع ه��ذه البادية مرة كل ش��هر وهكذا يحظى
هذا الغصن بالسقاية مرتني في الشهر –
ثم غمغ��م وهو يدير احملرك مكم�لا"  :ولهذا وحده
أصر على العمل في الصحراء.
*من مجموعته القصصية (معمرة علي)

رحلة مع بائعة الخبز
اش��ير بيدي الصغي��رة واقفز فرح��ا بقدومه،
تس��لقت درجاته احلديدي��ة ودلفت ومن ورائي
ام��ي وصرتها بيمنها وحت��وم بنظرها كالرادار
ليلتق��ط مقع��دا فارغا بني املقاع��د اخللفية
 .جلس��ت ام��ي وانا اتربع جاع�لا من حجرها
س��فينة تبحر محيط��ات العالم الواس��عة
وبح��اره الس��حرية ،رب��ان س��فينة منتص��ر،
يس��تريح وسط جزيرة من عالم خيالي  .على
ميني امي جتلس امرأة عجوز تضع على حجرها
( زبي��ل ) من س��عف النخيل يتوس��طه ديك
بأل��وان زاهية وعرف منتصب ينظر الويا عنقه
نحو االس��فل  ،فثمة دجاجة نائمة بني اقدام
امل��رأة ،وعلى يس��ارها امرأة ثانية ق��د غلبها
النع��اس ونامت حتلم بالوصول  .التفتت املرأة
وديكها نحو امي وقالت؛ ( س��فرة ان شاء اهلل
وي��ن ) ردت امي بعدما قبلتن��ي من اعلى قمة
رأس��ي وقالت؛ (عل��ى باب اهلل نبي��ع اخلبز في
احملطة ) .
نزلنا عندما صاح الس��ائق بصوته االجش ( :
محطة )
جلس��نا ان��ا وام��ي ومعن��ا الصرة عل��ى احد
املقاع��د نتدف��أ باش��عة الش��مس اخلجولة
وننتظر قطار البصرة .
رجاال ونس��اء واطفال وجن��ود منهكني جاؤوا
كله��م لرك��وب القط��ار وان��ا انظر حلش��ود
الن��اس ال��ى جانب��ي تل��ك ال��روح الرباني��ة.
وقفت وس��قطت على الكلم��ات واليد تربت
على كتف��ي ( :خل��ي عينك عل��ى الصرة ميه
ولتكش��ف اخلبز رايحه اجيبلك حالوة وكيك

) .ال ،ال تتركيني يا أمي وتعلقت بذيل عباءتها
يجذبن��ي عطر ( بخور الش��ايب ) ،كن رجال يا
ولدي  :ردت وهي تختفي بني احلشود وتتركني
م��ع وحدت��ي والص��رة .راحت عين��اي تبحثان
وتنقب��ان ف��ي الوجوه ع��ن ذلك البي��اض ،عن
قمة افيريس��ت  ،عن الوش��م اس��فل الذقن،
عن النق��اط الزرقاء الس��ماوية .انظ��ر وانظر
ب�ين احلش��ود اي��ن ام��ي ،ال اري��د احلل��وى وال
الكع��ك اريد روح��ي الذي فارقتني .ب��دأ البرد
يتس��لل الى جس��دي كاألفاعي ينسل ببرود
ف��ي عظام��ي ،حت��ى العصافير تبدو اس��رابا
من اخلفافيش الس��ود ،والهواء يضرب وجهي
بحدة كنش��ارة زجاج  ،بدأ امل��كان يضيق بي
وحش��ود الناس اصبحت كاملوت��ى وعيونهم
جحظت والقاطرات تب��دو لي عربات جنائزية
تطلق الن��واح ب��دل الصفير ،وعين��اي غرقت
بالدم��وع حت��ى تبلل��ت ياقت��ي عل��ى انغام
نحيب��ي املكتوم والعب��رات املدفون��ة عميقا
في صدري ،ويداي تب��دوان ملوثتني ومعروقتني
تهتزان مع نظراتي التي تصطدم في الالشيء
لتعود خائبة مكسورة  ،نظرات مترددة خائفة
مرعوب��ة تطوف االرج��اء متوس��لة تريد رؤية
محب��وب طال انتظ��اره  .لم متهلن��ي دموعي
وانهم��رت بق��وة اكثر وحش��ية وحتطم انيني
خلف ش��فتي املزمومتني ولتنفجر اس��اريري
بصرخ��ة عنيف��ة مثل اس��تيقاظ م��ن حلم
مرع��ب او كابوس مفزع رهي��ب وصحت ( مية
مية ) فصاحت من خلفي ( ها يا بعد روحي ) .
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قصة قصيــــرة
عبدالحليم مهودر
العائ��ش ف��ي قع��ر العال��م ،م�� ّر عل��ى ادمي القفر ،كل
املتنبئني اولهم آدم واخرهم انا..
افترض ان هناك من يأتي بعدي متنبئاً؛ فأنا آخر وليس
اآلخير
واذا لم تكن نبوءتي مخطئة فس��وف يكش��ف عنها
بعد حني
آدم اول املتنبئني فلم يتناص بتنبؤاته مع احد .
عرف آدم االسماء كلها ,فس��بق املالئكة بالتنبؤ .تنبأ
بقتل ابنه على يد ابنه االخر ولكنه لم يفعل ش��يئاً ،
وصدق! اكتفى بتلطيخ وجه قابيل القاتل بالس��خام
عقوبة دائمة .
بينه وبيني عدد هائل من املتنبئني الاستطيع التوقف
عند كل واحد منهم  ,س��وف انتق��ي منهم من احس
بقربه الى نفسي  ,النفس لها احساس كبير بذلك .
تنبأ زيس��يدر  ,آوتونبش��تم (ن��وح) بالطوف��ان الفناء
الثال��ث ..غرقت الدنيا وجنا ونال اخللود  ..ان فناء العالم
االخير س��يكون بالريح نبوءة أرامية كتبت على جدار
ّ
جصي متهرئ .
التنب��ؤ بحث ع��ن اخللود اليس هو كذل��ك ؟ كما لو أن
كائناً إلهيـّاً ينب��ئ باملصير  ..وكلما اقترب هذا العصر
من نهايته كلما تألبت قوى الش��ر واضطهدت الناس
وس��فكت الدماء تلك نبوءة لكل العصور سبق التنبؤ
بها أو االحالم تهيأت لها عالمات طائر بال جناحان .
ان الذي تنبأ مبوته قد فش��ل وحت��ت اخلوف صاغ نقده
السياس��ي بش��كل نبوءات مع ذل��ك كان بيثاغوراس
رجالً يتنبأ .
جلجام��ش ال��ذي رأى كل ش��يء تنب��أت ام��ه بقرينه

A l - i t i h a d

آخـر المـتنبئين
انكي��دو وتنب��أ كات��ب ملحمت��ه او لعل��ه جلجامش
نفس��ه واالرج��ح ان��ه دودو الكاتب ان س��ر اخللود في
عشبة في البحر الذي جلبه وسرقته احليّة  .لكن قبل
ذلك أخبر املتنبؤون جد جلجامش انه س��وف يغتصب
العرش فرم��ى اجلد بجلجامش من اعل��ى البرج ،لكن
صقراً التقفه واعطاه إلى بس��تاني ليربيه  ،من اين له
ان يعرف نباة البحر عند خط االس��تواء حتوي اكس��ير
احلياة ومجددة للش��باب؟ الس�لاحف بعد ان تتغضن
مفاصلها تقوم برحلة طويلة امدها عشرون عاما ًمن
القطب الشمالي الى خط االستواء  ,سالحف عجائز
تهاج��ر ,ما ان ت��اكل من تل��ك القناديل حت��ى يتجدد
شبابها  .من اين للحيّة التنبؤ ؟
ان الكهن��ة كان��وا يزاول��ون التنب��ؤ من خ�لال املاء ،
ميكن ان نعد الش��فاء باملاء اسقاط رغبة املرء في متني
الش��فاء  ،عنده��م يكون الزمن مطلقا ف��ي آن بعدها
ينح��در األس��تراف التنب��ؤي نحو ش��طح اس��تداللي
حلظته��ا يتحول األتي في الغيب ويك��ون وثيق الصلة
بالعالمات اص��وات القصب املتراصف اصوات تنبؤية ،
يجب ان نصغي لها وللطيور واحليوانات لألشياء التي
متدنا باأليحاء .
االنبياء اصحاب وحي وليسوا متنبئني لكنهم جميعاً
انبي��اء ..ولو كل التنب��ؤات تصدق ل��كان كلهم أنبياء
ول��و كانت كلها تكذب لم يكن له��ا معنى وال يعتمد
عليها.
نب��وءة ؛ أن االس��كندر يخوض معرك��ة وينتصر فيها،
وإبان شهر ينخسف فيه القمر .
اخلض��ر تنب��أ وكهن��ة الس��ومريون يتنب��ؤون  ،وهاروت
ً
فتن��ة ؟ وآله��ة اليونان والروم��ان تنبأت
وم��اروت تنبئا
والهده��د تنبأ وس��طيح تنب��أ  ،وغوته نصي��ر النزعة

التنبؤية ومثله بيكت لم يتنبئا .
وزرق��اء اليمامة نظ��رت ولم تتنب��أ واوالد ربيعة رأوا اثار
اجلمل فتوقفوا  ،وكذلك امبرتو ايكو في اس��م الوردة،
رأى اث��ار احلص��ان فوصفه ُ ،وكذلك صاح��ب الف ليلة
وليل��ة  ,واالمام علي تنبأ وورث ابناؤه التنبؤ اولهم تنبأ
واخر سيقطع الشك باليقني .شامشون تنبأ باملسيح
وملتون تنبأ مبصيره  ،واخباراحلارث األعرج التنبؤية.
وانا لم يحن أوان تنبؤي ..
ميشل نوسترادموس تنبأ وكتب تنبؤاته شعراً ،شغل
العال��م بنبوءته فه��ي اول اثر من الغ��رب احلديث ،اما
دافنش��ي فقد وضع االس��س لكثير من احالمه وجني
ديكس��ون حذا حذوه  ،انفجرت حقبة وسطية مذكرة
بنب��وءات أويلوغيوس وباول ألفاروس وحدها املصادفات
الس��اخرة تك��ذب توقع��ات املتفائلني وم��ا حدث بعد
ذل��ك عكس ما حدس��وه .كما ش��غل العالم حس��ن
الش��ارني بتنبؤآت��ه وكارمن كذلك وقبلهم ش��ق امنار
وس��طيح الذئب��ي وطريف��ة الكاهنة واملأم��ور احلارثي
وفاطم��ة اخلثعمية وقيس بن س��اعدة وربيعة بن نصر
اللخمي والنظر بن احلارث وابو حزم القاص واالسود بن
سريع وسلمان التحمي واخلوالني ونواف البكاكي وابو
اخلير البرن��ي واحلضرمي وعبـد اهلل بن كثيـر و س��ـلم
بن حثدب واس��ـماعيل بن رافع وأبن ابي السائب وابن
خالد اجلدلي وادريس اجلوالني والنضر بن عمر وسحبان
وائل وش��يبة ب��ن نضاح وس��لمان بن حبي��ب احملاربي
ومحمد بن قيس املدني والرقاشي وصالح املرسي .اما
التنب��ؤات التي تنبأ بها عبد القادر اجلزائري (الثائرعلى
الفرنس��يني ف��ي اجلزائ��ر) عندم��ا كان في الع��راق قد
كذبها الواقع .
ان��ا اعرف كم��ا ان��ت تع��رف ان التنبؤ رج��م بالغيب.

وه��ا ان��ا ذا ارجم ش��يطان الغي��ب وادون اس��مي من
ب�ين هوالء الذي��ن يعملون في الفلك واحل��ظ واالبراج و
 ،( )paracyclogyوقراء الك��ف والفنجان والودع وقراءة
الطالع في الكتب املقدس��ة وغير املقدسة وحساب
اجلم��ل واملش��اهدة م��ن خالل امل��اء وامل��رآة واملنجمني
واملنجمات .
لن اك��ون دج��اال ًواض��ع نب��وءة ً واختفي ،ف�لا يثيرني
قت��ل رئي��س او موت ملك او فن��ان او فنانة  ،والتعنيني
الك��وارث ,فهزة في البحر مع تس��ونامي لم يتنبأ بها
احد ،هناك عشرة احداث ينتظرها العالم .
م��ن الطبيع��ي ان توصيفاً تنبؤي��اً لهكذا ام��ر أكتناز
للغيب..
لكنني الاملك نبوءة ً ما !
ولن انحرف عن املتنبئني املتش��ائمني واقول :ان العالم
س��يصبح جمي�لا وانيقاً يس��وده الس�لام خالياً من
الس�لاح متعالياً عن العنف مكافحاً للفقر .كل هذا
لن يحدث ،فصحيح ان احلال سيبقى على ما هوعليه.
انا رجل بال نبوءة !
ان��ا متنبيء ل��م يحن آوان��ي ,تائه في فل��ك املتنبئني،
اركض وراء نبوءة اسبقها لكي اليلحقها غيري .
وأعود إلى ماكتبت ،اجد (الس��رد والقص والروي) يتألأل
نص��اً مفتوحاً عل��ى املتنبئني .س��يكون الث��وب الذي
يخاط في الس��ماء ويهبط الى االرض بس��اطاً للريح
اليحملني لكنه ميزق الصمت املضجر عند املتوجعني
ويوس��ع دائ��رة الرغب��ات ويضي��ف صوت��ا ًمنبعثـاً من
اجملهول مع االصوات .
وتشابك اجلذور يزداد اشتباكاً .
ـ اتراها نبوءة ؟
ـ ال اعتقد ..

من س��لطة اخمليلة واالحالم س��أكرس ال��رؤى املتفردة
لتمس السائد في جتريب الينتهي خللق نبوءة يحملها
االثير بعيدة عن االغتراب .
س��تأتي نبوءتي حافية القدم�ين خالية من املقدمات
جتمعها كل االرقام ..
الصفر والواحد يتخطيان سالسل الفهم ,ويفرقهما
اخل��ط والنقطة التي تكبر لتصب��ح جرماً يهدد االرض
وتصغر لتصبح شعاعاً في السدمي.
أمازلت مصراً انها نبوءة ؟
امل ان تكون نبوءة ال تشوبها شائبة.
هذا هراء املفلسني !
ال تس��معوا ه��ذا الص��وت  ،بل اس��معوا إل��ى صوت
نبوءتكم ثم عليكم ..
عليكم احلكم ..
وعلي االنتظار..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتذير :لن اس��مح بوضع اس��مي ف��ي صفحات احلظ
في اجلرائد واجملالت ومن يخالف ذلك س��يعرض نفسه
للعقوبات غير املنصوص عليها في قانون العقوبات ..

ت�������������ض�������������ح�������������ي�������������ة
قصة قصيــــرة

مزهر جبر
لم أخلد الى النوم بعد في هذه
الليلة ،كما ف��ي اغلب الليالي،
االّ عن��د انبالج الفجر .أتس��مع
الى صمت الليل الذي لم يعكره
اال شخير خالتي ام حسني بني
ح�ين واخ��ر بفواص��ل متباعدة
م��ن الدقائ��ق ،واحيانا يس��تمر
توقف ش��خير خالتي ،ألكثر من
ساعة ،كما في هذه الليلة التي
كفت فيها خالتي عن الشخير
منذ أكثر من س��اعة .رغم األلم
املمض الذي اس��توطن نفسي،
ب��دأت اح��س ف��ي ه��ذه االثناء،
بص��وت الس��كون الكوني في
اواخر الليل هذا ،يالمس شغاف
قلبي ،حني يقوم في هذا الوقت،
بإخ��راس ص��وت الش��ر ،ليفتح

الوج��ود على جمال الس��كينة
املهيب��ة الت��ي تتجس��د فيها،
جوان��ب اخلير ف��ي العالم  ..هل
نامت؟ .أس��أل نفس��ي .كنت ال
أنام اال في حضنها عندما كنت
طف�لا صغيرا .حتك��ي لي قصة
عيني على
في كل ليلة .اغمض
َ
رقة صوته��ا .في أغل��ب املرات،
أحل��م ف��ي املن��ام بقصصه��ا.
أنظ��ر الى باب الغرف��ة املفتوح،
أتركه مفتوحا ،ألس��مع ندائها،
عندما حتتاجني  ..مصيبة .أقول
لنفس��ي .م��ن الغرفة اجمل��اورة،
جاءن��ي ن��داء أم��ي ،م��ن بابها
املفتوح على مصراعيه ،قبالتي:
سعد يا سعد ..نهضت بسرعة،
لم انتظ��ر ان تصحو خالتي من
نومها العمي��ق كما هو ديدنها
حني تن��ام  ..عطش��انة ..قالت.
ح�ين وصل��ت إليه��ا ،فتح��ت
الثالجة ،قدمت له��ا ،قدح املاء
البارد .ش��ربته دفع��ة واحدة-: .
ه��ل تريدين ق��دح اخ��ر؟  ..كال.
اجابتني .ومن ثم الذت بالصمت
كم��ا ه��ي عادتها ف��ي كل مرة
أجالسها أو اقوم بخدمتها ،لم
تقل كلم��ة ،تكتفي بتفحصي
أو تنظ��ر الى املكتب��ة من بابها
املفت��وح عل��ى غرفته��ا .يرتفع
صدره��ا وينخف��ض بتس��ارع.
وم��ن ثم اخذت تتنهد بحس��رة
وقوة ،وهي ل��م تزل حتدق بتركيز

ش��ديد ،بعينيه��ا املفتوحت�ين
بس��عتيهما ،عل��ى رف الكتب
في املكتب��ة عبر الباب املفتوح،
وعل��ى منض��دة عمل��ي ،وعلى
احلاس��وب خاصت��ي .جلس��ت
على الكرس��ي الكائن امامها.
ل��م اقل كلم��ة ،ظلل��ت أتآمل
وجهها بح��زن وألم مل��ا وصلت
إلي��ه ،حالته��ا م��ن الضع��ف
واصف��رار الوج��ه  .قل��ت م��ع
نفس��ي  ..ك��م تغي��رت ام��ي ..
هل ح��ان موعد ص�لاة الفجر؟.
س��ألتني ..نعم ،لق��د حان اآلن
موعد ص�لاة الفج��ر .املؤذن في
اجلام��ع القريب من البيت ،ختم
األذان بأخ��ر جمل��ة م��ن اآلذان،
قبل حلظة  ..أنده أم حسني كي
تقوم تصل��ي صالة الفجر .بدأتا
أم��ي وخالت��ي تصلي��ان ،صالة
الفج��ر .طالئع خي��وط الفجر،
بدأت بطرد ،بقاي��ا ظالل الليل..
ع��دت مبكرا م��ن عمل��ي ،ذات
ظهي��رة .عندم��ا فتح��ت الباب
باملفتاح الذي احتفظ بنسخة
من��ه ف��ي جيب��ي ،ودخل��ت .لم
أس��مع صوته��ا كالع��ادة .فقد
كان��ت عندم��ا تس��مع وق��ع
اقدام��ي عل��ى ارضي��ة املدخل،
كان��ت تقول بنبرة فرح ،يس��بق
خطوات اخلالة أم حس�ين التي
ته��ب مس��رعة ،الس��تقبالي؛
س��عد رجعت ،أه�لا بك .جتولت

ف��ي البي��ت ،ف��ي الصال��ة ،في
مكتبتي ،في غرفته��ا الفارغة
منه��ا .لم يكن هن��اك من أحد،
البيت فارغ ،فارغ متاما .الكرسي
ذو احلامل اخلشبي ،خاليا منها،
اال حلقة الزواج املكتوب عليها
أس��م أب��ي ،وتاري��خ زواجهم��ا.
ُفت��ح باب احلمام .يص��در صريرا
من��ه حني يُفتح  ..خاله س��عد،
انتظ��ر قلي�لا ،س��وف ننته��ي،
ل��م يبق اال ارت��داء الثياب .قالت
اخلالة أم حس�ين .صارت امي ال
تقوى على فراقها ،تكتئب حني
تغيب ليوم او لبعض يوم ،لزيارة
اهله��ا .عاملتن��ي كأن��ي أبنها
بالتبني .كانت ال تقل قلقا على
حياتي من امي  ..خاله دير بالك
على نفسك .أقول لها؛ ال عليك
خالت��ي  ..تنظ��ر ال��ى املكتب��ة
وأوراق الكتاب��ة والى احلاس��وب
خاصت��ي ،نظرات حادة وعميقة
وذات تعبي��ر يحم��ل الكثير من
اخلوف .ث��م تعود حتمل��ق بحدة
في وجهي ،وتقول؛ الشر ميشي
في الش��وارع ،الشر بهاي االيام
اعمى ،الشر مو منا ،الشر إجى
ويا االمريكان  ..تتدخل أمي؛ أنه
ال يس��مع ال��كالم ،ال يتعظ .رن
هاتف��ي اجلوال .كان��ت امي هي
املتصل��ة؛ متى ترج��ع؟ اجبتها
أن��ا بالقرب م��ن البي��ت ،دقائق
وس��وف اص��ل .كان��ت تتلف��ن

ف��ي الي��وم الواحد ،ع��دة مرات،
عل��ي ان ال
اثن��اء عمل��ي .تؤكد
َ
أخ��رج من اجلري��دة ،اال للضرورة
القص��وى ،وأن ال اتأخ��ر كثي��را
ع��ن موع��د انته��اء دوام��ي في
الساعة الثالثة .في ذلك اليوم،
تأخرت كثي��را ،على غير عادتي.
ظل��ت تتص��ل ،بع��د الس��اعة
الثالث��ة ،كل عش��رة دقائ��ق،
وحني حل املس��اء ،كل خمسة
دقائ��ق .عندم��ا رجع��ت ،أخيرا،
متأخرا .كانت الشمس الغاربة،
تلق��ي بظاللها احلم��ر والصفر
والبنفس��جية عل��ى الش��ارع.
ً
خيط ألضواء النهار،
طاردة أخر
ِ
ً
فاحت��ة الطريق ،ألول جحفل من
جحاف��ل الظ�لام ال��ذي لم يزل
ضعيف احلضور في األنحاء .كان
الشارع في س��كون تام ،ال أحد
في��ه .أوقفت س��يارتي عند باب
البيت .نزلت منها بسرعة .أمي
كانت تق��ف على عتب��ة الباب
املرتفعة عن س��طح الرصيف،
وخلفه��ا ،اخلال��ة أم حس�ين.
تنتظ��ر عودتي كماه��ي عادتها
في حالة من اخل��وف الذي ظهر
واضح��ا عل��ى معال��م وجهها.
س��نتمترات تفصلن��ي عنه��ا،
فج��أة ،ش��حب وجهه��ا ،صار
كما الش��مع ،حرقت أنفاسها،
صفح��ة وجه��ي .تعال��ى دوي،
دراجة بخارية ،دخلت الش��ارع

مس��رعة ،مس��رعة ج��دا ،ف��ي
اللحظة التي انتويت فيها ،مد
كف يدي ،لس��حب ك��ف يدها،
ك��ي اقبله��ا .حضنتن��ي أم��ي،
ودارت ب��ي دورة كامل��ة .اختفت
الدراجة ومن فيها بسرعة ،كما
دخل��ت الش��ارع مس��رعة ،لم
تبطئ في الس��رعة .وقعت أمي
ِ
أمامي على عتبة الباب .تبحلق
ف��ي وجهي .كان الدم يش��خب
م��ن رقبته��ا ،كم��ا الناف��ورة.
الش��ارع لم ي��زل يخي��م عليه
الس��كون والصم��ت .ف��ي هذه
االثن��اء ،ف��ي الثواني ،س��قطت
أم��ي م��ن عتب��ة الب��اب ،عل��ى
س��طح الرصيف ،بجانب عتبة
الب��اب .ال��دم يس��يل على وجه
الرصيف ،ك��ون بركة م��ن الدم
عن��د احلافة .صرخ��ة اخلالة أم
حسني ،شقت السكون .كانت
عينا أمي ،يش��ع منهم��ا األلم
والل��وم والعتاب وه��ي تتأملني،
حزينة تتأملني .انحنت خالتي
عليه��ا وه��ي تن��دب وتلع��ن
وتنوح ..ف��ي طواريء املش��فى،
كنت اق��ف على الباب ،منتظرا،
وخائفا عليه��ا .بعد وقت ليس
قليال ،خرج��ت الطبيبة ،معها،
اخلالة أم حس�ين .تبلل الدموع،
خديه��ا ..احلاج��ة ،ال خطر على
حياتها ،لكنها...شلل رباعي..
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الرواية الرسالة!

اتحاد االدباء ينعى كوكبة جديدة من اعضائه

أ.ث -خاص

نعى االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق
كوكب��ة جديدة م��ن اعضائه ،الذي��ن رحلوا
مؤخرا  .اذ نعى االحتاد القاص باسم الشريف
الذي رحل يوم  2020-9-15في مدينته البصرة
اثر مضاعف��ات فايروس كورون��ا  ..وفي اليوم
نفس��ه نعى الش��اعر عباس املهج��ة الذي
رح��ل في مدينته الديواني��ة اثر مرض عضال
 ..وف��ي ي��وم  2020-9-19نعى االحت��اد االديب
التركمان��ي تقي الدين الصاحل��ي الذي رحل

في مدينت��ه كركوك  ..وفي الي��وم ذاته نعى
االحت��اد اديب االطفال محم��د حبيب مهدي
ال��ذي رحل ف��ي بغداد بع��د معان��اة طويلة
م��ع امل��رض  ..وي��وم  2020-9-26نع��ى االحتاد
الش��اعر والكاتب ماجد البلداوي الذي رحل
ف��ي مدينته العمارة بع��د معاناة طويلة مع
املرض  ..وي��وم  2020-9-29نعى االحتاد القاص
س��لمان ش��هيب الذي رحل في بغ��داد بعد
معناة طويلة مع م��رض عضال  ..ويوم -10-1
 2020نع��ى االحت��اد املذيع الرائ��د نهاد جنيب
الذي توفي في اس��تانبول  ..ويوم 2020-10-3

هيأة تحرير
ج����دي����دة ل��م��ج��ل��ة االق���ل��ام
أ.ث -خاص
بع��د تكلي��ف الزمي��ل الدكتور
عارف الس��اعدي برئاس��ة حترير
مجلة االقالم التي تصدر عن وزارة
الثقاف��ة /دار الش��ؤون الثقافية
العام��ة ،عم��ل على رف��د اجمللة
بأس��ماء رصينة لتش��كل هيأة
التحرير التي اصبحت كل من د.
حمزة عليوي وعلي سعدون وعلي
محمود خضير ومهند اخليگاني
 ..فيما اصب��ح املصحح اللغوي

للمجل��ة د .عبد اخلالق حس��ن ..
اما الهيأة االستش��ارية فكانت
م��ن االس��اتذة د .جاب��ر عصفور
والناقد االس��تاذ فاض��ل ثامر ود.
عبداهلل الغذامي واالستاذ ياسني
النصير والش��اعر د .محمد علي
ش��مس الدي��ن ود .ح��امت الصكر
واالستاذ سيف الرحبي والشاعر
د .املنص��ف الوهايبي ود .بش��رى
موس��ى صالح ود .سعد البازعي
ود .نادر كاظم.

نعى االحتاد الش��اعر حسن عبداهلل سرحان
الذي توفي في مدينته الديوانية ..ويوم -10-5
 2020نعى االحتاد الشاعر سعد ناجي علوان
ال��ذي توفي في مدينت��ه الديوانية ..وفي يوم
 2020-10-6نع��ى االحتاد الناقد والتربوي امني
قاسم خليل الذي توفي في بابل .
االحتاد ّ
ذكر بس��ير الراحلني العطرة ،ابداعيا
وانس��انيا ،منوها ال��ى ان ما تركوه من عطاء
ابداعي س��يبقى ّ
يذكر بهم وس��يكون جزءا
من االرث الثقافي العراقي الكبير.
الرواحهم جميعا الرحمة والسالم.

الخزعلي ينصت عن بعد
أ.ث-عالء الماجد
عن احتاد االدباء والكتاب في ميسان
صدرت اجملموعة الش��عرية ( انصات
عن بعد ملا فات من العزف ) للش��اعر
ريس��ان اخلزعلي .ضم��ت  90قصيدة
نثر قصيرة ،اراد الش��اعر من خاللها
تكثي��ف الص��ورة الش��عرية وعمق
دالالتها الفني��ة واملعرفية واجلمالية
 ،في ه��ذه اجملموعة كما في قصائده
الش��عبية الت��ي ابدع ف��ي كتابتها
ايض��ا  ،ميي��ل الش��اعر ال��ى االبتعاد
عن االنش��ائية واجلم��ل الزائدة  ،النه
ادرك ان الومضة واملف��ردة القصدية
هي التي تش��كل االبداع في الشعر
احلديث .وقع الكتاب بـ  140صفحة
من احلجم املتوس��ط  ، ،ومتيز باخراج
فن��ي رائ��ع  ،وكان تصمي��م الغ�لاف
واالخ��راج الفن��ي ل��ـ حام��د عب��د
احلس�ين حميدي .واجلدي��ر بالذكر ان
الشاعر ريس��ان اخلزعلي من مواليد
ميس��ان" وبالتحدي��د م��ن امليمونة
ونهره��ا (اله�� ّدام) ،ال��ذي خل��ده في
قصيدة ش��عبية ملحمية كما خلد

الس��ياب نهر بويب .كتب القصيدة
النثرية ،والقصيدة الشعبية ،وكتب
في النقد االدب��ي ،وقد صدرت له من
قبل خمس��ة مجاميع شعر شعبي
و سبعة مجاميع بالشعر الفصيح،
كم��ا اص��در ع��ددا م��ن الدراس��ات
النقدية املهمة ،تناول فيها اس��ماء
واعالم في الش��عر العراقي والعربي،
اضافة الى مشاغل ثقافية اخرى.

ل��م تكن رواي��ة البريطاني جورج اوري��ل (مزرعة احلي��وان) التي صدرت
الع��ام  1945ف��ي حمولتها ومقولتها ،تعكس فق��ط رؤية هذا االديب
الذي تبن��ى االش��تراكية الدميقراطية ،وكان عضوا ف��ي حزب العمال
املس��تقلني البريطان��ي ،وامنا كان��ت ايضا تعكس رؤي��ة الكثيرين ممن
ناهضوا الشيوعية واعتقدوا انها تعمل على تدجني االنسان ومسخه
من الداخل لصالح الغريزة احملضة ،في ظل نظام يرونه قمعيا ،ويعامل
الش��عوب التي يحكمها معاملة القطي��ع!  ..من هنا فان هذه الرواية
متثل رس��الة سياس��ية قبل ان تك��ون عمال فنيا ،وان كان��ت كذلك ..
الرواية ع�� ّدت ضمن افضل مائة عمل ادبي عاملي من العام  1923حتى
العام  2005وفقا جلريدة التامي البريطانية ،وهذا يعكس حجم الترويج
لها وتبنيها من قبل مؤسسات النظم الرأسمالية.
قب��ل هذه الرواية كنا قد قرأنا رواية (األم) للروس��ي مكس��يم غوركي
التي س��بقت رواية اوريل بنحو اربعني عام��ا ،وكان هذا االديب منتميا
للحزب االش��تراكي االممي ،ويحمل رؤية للعالم مختلفة عن اوريل ،بل
متناقض��ة معها ،فهو كزعيم حزبه تروتس��كي ،حالم بغد انس��اني
تقطنه االش��تراكية فالش��يوعية ،ومن هنا ج��اءت روايته هذه مبثابة
تبش��ير بهذا احللم الذي اعتقد وكثيرون غيره ،ان��ه جتلى الحقا بثورة
اكتوبر االش��تراكية في العام  1917في روس��يا ،او هك��ذا اراد غوركي
ان يق��ول من خالل ه��ذه الرواية التي روجت لها املؤسس��ات الثقافية
االشتراكية ،بعد قيام االحتاد السوفيتي ،في مختلف بقاع العالم.
رواي��ة كبيرة اخرى هزت ال��راي العام العاملي حني صدروها ،وش��غلت
النقاد على مس��توى مقولتها وحمولتها االنسانية والسياسية ،هي
رواية (الس��اعة اخلامس��ة والعش��رون)  ..صدرت مطلع اخلمسينيات،
وادانت جميع من اس��هموا ف��ي احلرب العاملية الثاني��ة ،منطلقة من
رؤية انس��انية باذخة ،تؤكد على ان القيم االنس��انية س��حقت على
ايدي العقائديني واجلش��ع الرأس��مالي وهوس الس��يطرة على العالم
الذي حوّل االنس��ان ال��ى آلة ،لذا لم توفر الرواية ف��ي ادانتها احدا من
املش��اركني الكبار في احلرب ،من شيوعيني ونازيني ورأسماليني ،وبدت
كما لوا نها تنتصر لإلنسان كقيمة عليا ،ولعلها كانت كذلك ،لكنها
ايضا حملت رس��الة مهمة تس��للت من بني سطورها التي نعتقد ان
يد املؤلف قس��طنطني جورجيو ليست وحدها من خطتها ،وامنا كان
هناك عدد من االدباء احملترفني ممن تعاونوا على اخراج هذا العمل االدبي
الكبير ،ليوصلوا رس��الة معينة ،وفي مرحل��ة تاريخية معينة ايضا،
خالصتها ليست فضح املمارس��ات النازية والشيوعية والرأسمالية
وحسب ،وامنا إلدانة ما تعرض اليه اليهود من ابادة جماعية خالل تلك
احل��رب ،وتتجلى هذه املقولة من خالل اس��تعراض مس��تفيض ومؤثر
لس��يرة بطل الرواي��ة الرئيس (ايوه��ان موريتز) الذي دفع ثمن الش��ك
بيهوديته ليدخل معسكرات األسر النازية ،فكانت هذه الثمية مبثابة
قن��اع الرواية ووجهها املركب الذي كش��ف عن ادانة احلرب وما تعرض
له اليهود على ايدي النازية في آن ،وهو الهدف الرئيس من تلك الرواية
املهم��ة واملثي��رة للجدل ،غير متناس�ين انها صدرت بع��د اعالن قيام
اس��رائيل ببضعة س��نني ،وكانت احلاجة ملثل هكذا عمل فني ّ
ملحة،
لتس��تخدم كخلفية ثقافية في املعركة االعالمية ،وقد كانت رسالة
ناجح��ة ومؤثرة ب��كل املقاييس ،مل��ا حققه هذا العم��ل االبداعي من
حضور وتأثير في الوجدان االنساني وتعاطف مع اليهود.
ف��ي اعتقادي ان هذه النماذج الثالثة ،مثلها املئات من االعمال االخرى
التي كانت مبثابة رس��ائل بحوامل ادبية ،دخلت املعركة السياس��ية،
الس��يما في ذروة الصراع العقائدي الذي ش��هده القرن العش��رين ،ملا
ل�لأدب من تاثير في الوج��دان ،لكنها كانت تأتينا بأس��ماء اصحابها
وليست بأسماء املؤسسات التي وقفت وراءها بالتأكيد!
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