رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري
مدير التحرير
رئيس التحرير
منــذر عبـد الحـر عبد االمير المجر
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مقول��ةثقاف��ةالخ��ارج-الداخ��ل..م��اذابق��يمنه��ا؟

4

ّ
المعــز ي في ( إزدهــارات المفعــول بــه )
إحتــرام الفــن

المتوالية القصصية ..نحو تجنيس الكتابة وتأصيلها

االفتتاحية

في الذكرى االولى لالنطالقة األكبر لثورة تشرين

5

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

أدب��اء الع��راق ف��ي المي��دان بي��ن أبن��اء ش��عبهم
أ.ث -خاص

الشعر ..الشعر !

ش��ارك االحتاد العام لألدب��اء والكتاب
في العراق ابناء ش��عبنا العزيز احياء
الذكرى االولى النطالقة ثورة تش��رين
في زخمها االكبر يوم  25ت 1من العام
املاض��ي ،وقد حضر االدب��اء في ميدان
الثورة  ،س��احة التحرير وسط بغداد،
ب�ين اجلموع التي حضرت لتحيي هذه
املناسبة التي اس��تقرت في الوجدان
الشعبي العراقي ،مجددين العهد بان
يكونوا ف��ي طليعة الث��وار باقالمهم
واصواتهم وحضوره��م الوجداني في
س��احات الثورة حتى حتقيق املطالب
في االصالح الشامل.

افتتاح مقر اتحاد أدباء
األنبار في الفلوجة
أ.ث -خاص
بحض��ور االم�ين العام
لالحتاد ،االس��تاذ حنون
مجيد ،وعدد من اعضاء
املكتب التنفيذي افتتح
ي��وم  2020-10-24مق��ر
احت��اد االدباء ف��ي االنبار
ف��ي مدين��ة الفلوجة،
وقد ص��رح الزميل عمر
الس��راي عضو املكتب
التنفيذي ،انه س��تمتد
قريب��ا بي��وت االحتاد في
األنبار لتبزغ في الرمادي
وهي��ت وحديث��ة وكل

امل��دن البي��ض امللهمة.
وقد رافق حفل االفتتاح
ش��عرية
فعالي��ات
وفنية احياه��ا عدد من
املبدعني.

اتحاد األدباء يعاود
نشاطاته في قاعة الجواهري
أ.ث -خاص
ع��اود احت��اد االدب��اء
نشاطاته الثقافية،
ي��وم االرب��ع��اء من
كل اس��ب��وع ،على
ق��اع��ة اجل��واه��ري،
وب����دأت بجلسة
اس���ت���ذك���اري���ة
للروائيني الراحلني
محمد علوان جبر
الربيعي،
وحميد
ي��وم 2020-10-21
مع مراعاة اجراءات
الوقاية الصحية
من فايروس كورونا،
وتوالت اجللسات،

اتحاد األدباء
في معرض السليمانية الدولي للكتاب
أ.ث -خاص
يس��تعد االحت��اد الع��ام
لالدب��اء والكتاب ف��ي العراق
للمش��اركة ف��ي مع��رض
الس��ليمانية الدولي للكتاب

10

ويستمر االحتاد ايضا
ب��اج��راء اجللسات
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة من

خالل االنترنت مع
مبدعني من داخل
العراق وخارجه.

للمدة  ٢٧ - ١٨تش��رين الثاني
 ٢٠٢٠حي��ث مت تهيئ��ة اعداد
كبيرة من الكتب الصادرة عن
االحتاد لتكون جاهزة للعرض
في املوعد احملدد.

لينين ....في أيامه

األخيرة  ..يئن وحيداً

نعم تغيّر مفهوم الش��عر عنه في الس��ابق  ,ولم يعد ّ
تلقيه تقليديا كما
لم يعد ش��عراؤه مكتف�ين بنمط تعبير نّ
معي ولم يعودوا أس��رى ش��كل
ّ
مح��دد وإطار ضيّق  ,نعم صار ّ
كل ذلك من املس��لمات الت��ي يتفق عليها
معظ��م العاملني واملهتمني مبوضوعة الش��عر وحتوالته وتطوره الدائم .وإذ
يتغيّر ّ
كل ش��يء في العملية الش��عرية  ,فإن جوهر الش��عر ال ميكن إال أن
ّ
التخلي عنه  ,وإال س��يكون النص الذي
يك��ون هو ذاته  ,ال يجوز جت��اوزه أو
يتعرّض جلوهر الش��عر خافتا ال ينتمي للعمليّة الش��عريّة مهما اختلف
أس��لوبه ومها تطرّف في كس��ر األمن��اط املعروفة  ,لذلك يبقى الش��عر أو
بتعبي��ر أدق ّ جوه��ر الش��عر هو الثابت في العملية الش��عرية والش��كل
واألس��لوب هما املتغيّر فيها  .ما الحظناه لدى بعض الش��عراء املعروفني
أنهم استس��هلوا العمليّة الش��عريّة وصارت النكتة أو املفارقة اللغوية
أو اجلمل��ة العادية ذات التعبير الس��اخر هي مادتهم الفني��ة والتعبيرية
في قصائدهم التي تلقى أو تنش��ر هنا وهن��اك  ,وهم بذلك يتراجعون في
جتربتهم وينقلون الش��عر من مس��تواه التعبيري العالي في الرؤية واألداء
ّ
والتخلي عن جمرته اخلالّقة  .حني حتسم جتربة
الى االستس��هال واجملانيّة
الش��اعر ويصبح اسمه معروفا بوصفه ش��اعرا جيدا له بصمته اخلاصة
ّ
القوي  ,فإن ذلك يضع��ه في منت املس��ؤولية الثقافية والفنية
وحض��وره
ويجعله حتت اجملهر وهو يكرّس حضوره باملزيد من العطاء املتميّز واحلفاظ
على املكانة التي حظي بها  ,لذلك عليه أن يكون حذرا دقيقا وهو يتعامل
م��ع نصوصه التي يطلقها للمتلقي وتقترن باس��مه  ,هذا إذا أخذنا بنظر
االعتب��ار أن مث��ل هؤالء الش��عراء الذين حس��مت مس��تويات جتاربهم ال
يخضعون للقياسات الصحفية التقليدية في نشر موادهم أي أن محرري
الصفحات الثقافية لن يقفوا طويال أمام موضوع حس��م نتاجهم اجلديد
 ,باعتباره وهو املقرون بهذه األس��ماء الواضحة احملسومة يعد مكسبا ّ
ألي
ثقافي وال يخضع للفحص الفني وال للمراجعة  ,فاإلسم مسؤول
مطبوع
ّ
االيجابي حتما والذي يضمن سالمة
عن نصه املقرون بتجربته .وهذا األمر
ّ
أخالقي��ات التعامل مع األس��ماء املعروفة ونتاجاته��ا اجلديدة  ,يصبح مع
صاح��ب االس��م املعروف س�لاحا ذا ح ّدين ألنه يضعه دائم��ا حاكما على
ّ
نص��ه الذي قلن��ا ذات مرّة أن هذا الن��ص خداع وال ميك��ن أن يقرأه صاحبه
بحيادية القاريء املس��ؤول  ,بل يتفاعل معه وينفعل به ويطلقه بالشكل
الذي يكون عليه  ,وتأسيس��ا على هذه الرؤية فأن الشعراء أصحاب اخلبرة
في تس��ويق نصوصهم وترويجها  -ومنه��م أدونيس  -يضعون نصوصهم
ف��ي ميزان خاص بهم  ,ويعيدون قراءته من أكثر من زاوية رؤية قبل إطالقه
أو نشره وبذلك يحافظون على نسق جتاربهم ومستوى أدائها  ,إميانا منهم
بأنهم مس��ؤولون عن نصوصهم وأن نشرها واطالقها للمتلقي يقع على
عواتقهم بش��كل كلي  .الثقة بالنفس لدى الشاعر املعروف صفة مهمة
وميزة محببة لكنها يجب أن تقترن باحلذر واحلرص على مس��توى التجربة
 ,أما االس��تهانة باملتلقي واستس��هال أداء النص الشعري واعتماد اللغة
واملوضوعة التي تخفت فيها العملية الش��عرية وتعلو عملية السخرية
ّ
الش��عري واالبتعاد عن دك��ة التميّز
والنكت��ة  ,فهي من مالم��ح االفالس
واخلل��ق الفني  ,وأنا هنا ال أعني ش��اعرا بعينه  ,بل أذهب إلى تكريس رؤية
حتاول إبعاد الش��عر عن وظيفته  ,واللجوء إلى املوضوعة اليومية املباشرة
دون املعاين��ة الفنية ودون االرتفاع باللغة إلى مس��توى األداء االس��تثنائي
الذي مييز الشعر عن الكالم العادي.

منذر عبد الحر
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عن القصص ومجهولية
ّ
كتابها
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انا ووطني في ميزان
التجارة
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(تشرين) ثورة وطنية وإبداعية..
ك��ل��م��ة ات����ح����اد أدب�������اء ال����ع����راق ل��ش��ه��ر ت���ش���ري���ن األول ٢٠٢٠

ما زال احتادن��ا الكبير االحتاد العام لألدباء والك ّتاب
ف��ي العراق بقوة وعي��ه ،وجمال إبداعه ،وس�لامة
توجه��ه الفكري واالنس��اني ،يتواصل بش��جاعة
م��ع اجلماهير الرافضة حل��االت التخلف والتراجع،
فاحتادك��م ق��وة جماهيرية فكري��ة ثقافية مؤثرة،
ّ
يتس��لح باإلميان الوطني والرؤي��ة املدنية التي هي
الق��وة الكبرى التي تبني األوطان على أس��س من
الدميقراطية واحلرية والبذل والتضحية واإليثار ..
لق��د وق��ف احتادن��ا ف��ي كل مناش��طه وبرامجه
وقنواته اإلعالمية واإلبداعية موقفاً صلداً شجاعاً
مس��تنيراً بإرثه الوطني منذ التأسيس إلى راهننا
امللتبس ،فتوزّعت مناشطه بني جغرافيات عديدة؛
عربية ووطنية لتحقيق رؤاه الوطنية املنس��جمة
مع تطلع��ات ش��عبنا ومبدعيه النب�لاء .فاحتادنا
احتاد األدب��اء كلهم ،التغفله حلظ��ة إبداع واحدة،
هو يجتهد في تتبّع كل ش��اردة وواردة من تدوينات
األدب��اء العراقيني من أقصى ح��رف إلى أقرب نبض
عل��ى خريط��ة وطننا املبدع��ة ،ن��أى بالكتابة من
فصول التعبئة واألدجلة قاطعاً شوطاً من التحرير؛
حتري��ر األق�لام واألف��واه والعقول من التخن��دق أياً

كان نوع��ه ،مما جعله نبراس��اً للفخار ،فاق بعمله
مؤسسات ،ونافس وجودها بحضوره الصادق.
وقد توزّع��ت اهتماماته من تغذية العقل انطالقاً
ً
وري��ادة ،إلى ندوات
من منبر العق��ل ابتداراً وابتدا ًء
فائقة املس��توى ورائعة التنظيم ،بأسماء عراقية
لن��ا أن نفخر بها وهي تلتح��م مع فعاليات احتادنا
املوزّع بأجناس تتنوّع ،فضالً عن الش��عر الصادح
بآخ��ر تقنيات الكتاب��ة ،ليقف املش��هد الثقافي
العراق��ي في طليعة االبتكار والتجدد اس��تكماالً
ملا بذره روّاد ثقافتنا في منتصف القرن املاضي.
احتاد األدباء يتوس��ط القلب ال��ذي ينبض في كل
الوطن ،ل��ذا مابرح يبعث  -مث��ل الفراتني  -عذوبة
ثقافته في ش��رايينه املمتدة في املدن واحملافظات
التي تزداد إبداعاً،
وكلم��ا ازداد بطش الس��لطة ،واس��تمرت عدمية
مشروعاتها ،بزغت الثقافة مضاداً نوعياً للر ّد على
كل هذا اخلراب.
األديب��ات العزي��زات ..األدب��اء األع�� ّزاء ..إليكم أبرز
املناشط الثقافية في شهر تشرين األول  ٢٠٢٠مع
فائق احملبة* :نعى االحتاد كوكبة من أدبائه الراحلني

بح��ز ن ،
وه��م:
األديب حس��ن عبد اهلل س��رحان  -الش��اعر سعد
ناجي علوان  -الش��اعرة مهاباد قره داغي  -األديب
جالل محمد رش��يد اجل��اف  -الش��اعر عدنان داود
س��لمان  -الش��اعر ربيع حس�ين اجلامع  -القاص
كاكه مه م بوتاني  -الش��اعر نعم��ة جابر *تعزية
األدباء بفقدهم أحبائهم ،ومواساتهم والتضامن
معهم.
*عودة النشاطات األدبية على أرض الواقع للمركز
الع��ام وكل احتادات محافظات الوط��ن ،مع اتّخاذ
اجراءات السالمة والتباعد االجتماعي.
*استمرار نشاطات اجللسات التفاعلية في مواقع
التواص��ل االجتماعي ،وتقدمي باق��ة من احملاضرات
واالس��تضافات التي ش��هدت إقباالً من املتابعني.
ّ
وتفقد أحوالهم وعيادتهم،
*اس��تمرار زيارة األدباء
والس��عي للتخفيف عن معاناتهم* .إصدار العدد
 ٣٥من جريدة االحتاد الثقافي.
*إصدار عدد جديد من مجلة األديب الكردي* .إقامة
امللتق��ى القصص��ي البابل��ي األول /دورة الس��ارد

(عائد خصباك) تفاعلي��اً ،من قبل احتاد أدباء بابل/
املنتدى األدبي اإلبداعي ،مبشاركة واسعة من أدباء
احملافظة.
*اس��تذكار املفكر عزيز الس��يد جاس��م ،في يوم
تفاعل��ي كامل ،عقد بعنوان (املفكر عزيز الس��يد
جاسم /خمسون عاماً ..رحلة إلى البقاء)  ،وشارك
في هذه اجللس��ة أدب��اء وك ّتاب الوط��ن عن طريق
شهادات مصوّرة ،فضالً عن جلسات بث مباشر.
*تأهيل مقر احت��اد أدباء كرك��وك اجلديد وافتتاحه
بجلس��ة أدبية ش��اركت فيها نخبة من األصوات
املبدعة.
*إص��دار بي��ان ف��ي األول م��ن تش��رين األول لدعم
تظاه��رات الوط��ن ،ومطالب��ة اجله��ات احلكومية
بالكشف عن القتلة ومحاربة الطغاة والفاسدين.
*إحياء ذكرى اخلامس والعشرين من تشرين األول،
والوقوف في س��احات التظاهر ،وتنظيم مسيرات
جماهيرية في بغداد واحملافظات.
*ف��وز الروائ��ي ناظ��م مزهر بجائ��زة كت��ارا لرواية
الفتيان ،وتهنئته من احتاده.

*ف��وز نخب��ة م��ن أدب��اء الوط��ن الش��باب بجوائز
إبداعي��ة ،وهم األديبات واألدباء؛ مس��ار الياس��ري
وس��مية عل��ي رهي��ف وحي��در ّ
خش��ان وأس��امة
القيسي ،وتهنئتهم من احتادهم.
*إقام��ة مهرج��ان (طوزخورمات��و الش��عري األول)
م��ن قبل احتاد أدباء ص�لاح الدين ،لتصدح احلناجر
باللغة العربية والكردي��ة والتركمانية في مدينة
اجلمال واإلبداع.
*تأهي��ل وافتت��اح مقر جدي��د الحتاد أدب��اء األنبار،
والس��عي إلضافة مقرّات آخرى الحتاد احملافظة في
الرمادي وهيت وحديثة.
*املنش��ورات - :الشروع باخلطة اجلديدة ملنشورات
االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في العراق ،واستقبال
مخطوطات األدب��اء ،والبدء بإحالته��ا إلى اخلبرة،
متهيداً الستكمال تصميمها وتنفيذها وطباعتها
قريباً - .انطالق منش��ورات احتاد أدباء النجف التي
ستكون في متناول القارئ قريباً.
*ضم��ن تع��اون احت��اد أدب��اء ديال��ى م��ع اجلبه��ة
التركماني��ة ،صدرت الكت��ب التالي��ة - :حبيبتي
الليلة عندي  /محمد الصيداوي  -ضوء على حافة
العتم��ة  /أس��امة القيس��ي  -لو ينبغ��ي للريح /
باسم محمد  -قالئد ألنثى البحر  /زمن اجلراح
*كم��ا أص��در احتاد أدباء ميس��ان ،اجمل�لات والكتب
األدبي��ة التالي��ة - :مجلة ميش��ا لألطف��ال العدد
 ٧تش��رين األول  - ٢٠٢٠أح�لام الطي��ور  /قص��ص
أطفال  -حس�ين البعقوبي  -أوبريت العمل ( شعر
أطف��ال ) عل��وان الس��لمان  -أنت وح��دك ال أحد (
ش��عر ) أحمد ش��مس  -تغريدة األربعاء ( مقاالت )
– ابراهي��م اخلياط ،جمع وإع��داد ومراجعة ( حامد
عبداحلس�ين حميدي  /أحمد ش��مس)  -اعترافات
الكتروني��ة  ..حكاي��ات هو وه��ي ( خواطر ) كرامة
حس��ام الس��اموك  ..............دام إبداعكم ،ودمتم
للوطن واحلياة واجلمال
اتح��اد أدب��اء الع��راق

شباب الوطن يحرزون الجمال..
يه ّن��ئ االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في العراق ،األدباء الفائزين
باملس��ابقة األدبية للمركز الثقافي ف��ي جامعة البصرة ،فقد
أعلن موقع املس��ابقة عن النتائج لتسفر عن فوز شباب األدب
م��ن أعضاء احتادنا مبراكز مهمة من اجلائزة ،إذ جاءت الش��اعرة
مسار الياسري باملرتبة األولى عن حقل الشعر ،يليها الشاعر
حي��در خش��ان باملرتبة الثاني��ة ،بينما ّ
حلت القاصة س��مية
عل��ي رهيف باملرتبة األولى عن فئة القصة .والتهنئة موصولة
للش��اعر أسامة القيسي بفوزه في مس��ابقة الشعر العربي
التي أقامتها مديرية الش��باب والرياض��ة في ديالى ،إذ َّ
حل في

املرتبة األولى بحضوره ونصه األدبي..
مب��ارك ألف مب��ارك لألدب��اء املبدع�ين الفائزين وه��م يعتلون
ّ
منص��ات اإلب��داع ،ومينحون الثقاف��ة رونقاً بألقهم املس��تمر،
ومب��ارك لزمالئه��م املش��اركني معهم م��ن الفائزين واملش��اد
بتجاربهم ،وشكراً لكل فرد ومؤسسة رعت وشاركت ودعمت
مش��وار املعرفة من أجل إشاعة روح احملبة وقيم الفكر والعلم
والتنوير.

اتح��ادأدب��اءالع��راق
 ٢٣تش��رين األول ٢٠٢٠

الهابيتوس في منظور بورديو
أقام االحت��اد العام لألدباء والك ّتاب في العراق،
ي��وم األربع��اء  ٢٨تش��رين األول  ،٢٠٢٠وعل��ى
قاع��ة اجلواه��ري ،جلس��ة ثقافي��ة فكري��ة

ضيّف��ت الناق��د فاض��ل ثام��ر للحدي��ث عن
(الهابيت��وس) بني مفهومه عن��د بورديو ،وبني
مفهومه العربي ،أدار اجللس��ة األستاذ د.علي
املرهج ،وقد ش��هدت اجللس��ة مداخالت عدة
م��ن األدب��اء ،ش��ارك فيه��ا ( الباح��ث ناجح
املعم��وري والدكتور س��عد التميم��ي وعماد
وخيال اجلواهري .
كما ش��هدت حضوراً نوعياً مهماً ،مع ضمان
التباع��د االجتماع��ي حفاظاً عل��ى الصحة
العام��ة .وهو مؤش��ر رائ��ع على ع��ودة احلياة
الثقافية .

اتحاد االدباء يستذكر الراحلين
م��ح��م��د ع���ل���وان ج��ب��ر وح��م��ي��د ال��رب��ي��ع��ي
استذكر االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في العراق الساردين الراحلني،
حمي��د الربيع��ي ومحمد عل��وان جبر ،في جلس��ة أداره��ا القاص
والروائي خالد ناجي ،وشارك فيها الدكتور سمير اخلليل ونخبة من
ّ
النقاد والس��اردين بدراسات وشهادات ،فضالً عن مشاركة عائلتي
الربيعي وجبر وحضورهما..
عقدت اجللس��ة في قاعة اجلواهري ،ضحى األربعاء  ١٤تشرين األول
 ، ٢٠٢٠وقد التزم املش��اركون واحلضور بشروط التباعد االجتماعي،
واالجراءات الصحية ،ملواجهة جائحة املرض اللعني.
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مقولة ثقافة الخارج  -الداخل  ..ماذا بقي منها؟
في االشهر والسنين االولى بعد العام  2003كثرت الكتابات عن ثقافة الداخل وثقافة الخارج ،وكانت هذه الطروحات تستند الى واقع ،تصوره البعض
منقسما ،بين ثقافة خضعت لواقعين مختلفين ،في معطياتهما السياسية وانعكاساتها االجتماعية ،فاتسم نتاج (الطرفين) بتلك السمة بشكل
مقصود او غير ذلك ،ومن هنا فان ثقافة الداخل لها شكل ومضمون مختلف عن ثقافة الخارج ،السيما في االدب  ..االن وبعد مرور اكثر من سبع عشرة
سنة ،وخروج اعداد غير قليلة من االدباء للخارج او هجرتهم ،وعودة آخرين الى امن الهجرة واستقرارهم في بلدهم ،كيف ينظر االدباء الى هذه المسالة
التي اثارت جدال في حينه ،وهل ان االدب الذي ينتج االن في الخارج يختلف في مضامينه عن ادب الداخل ،ام ان الهوة السابقة تم ردمها؟ سؤال توجهنا به
الى عدد من المبدعين وخرجنا بهذه الحصيلة ..
اس��تطالع  -فهد الصكر
الشاعر والناقد الدكتور
علي حداد

ليس��ت قضي��ة (أدب الداخ��ل وأدب
اخل��ارج) باجلدي��دة على واق��ع الثقافة
العراقي��ة  ،الرتباط أمره��ا بنزوح أعداد
مهمة من املثقف�ين مع كل هزة تغيير
سياس��ي يش��هدها العراق ،تأتي على
ش��كل انق�لاب أو ث��ورة  ،فتس��تبعد
الس��لطة القائم��ة وت��زال رموزه��ا ،
ومعها فئ��ات من املثقفني احملس��وبني
عليه��ا ،الذين س��يغادر بعضهم نائياً
بنفسه عن أن يناله غضب السلطات
اجلديدة وأذاها .
وهك��ذا ش��هد الع��راق ف��ي تاريخ��ه
املعاصر هذه احلالة الدراماتيكية التي
شتت أعداداً كبيرة من أدبائه وتركتهم
ره��ن الغرب��ة يعانونها  ،ويس��تعيدون
فيها ما كان لهم مم��ا تركوه هناك في
وطنهم  ،وم��ا تنأى إليهم م��ن أخباره
فيحيلون كثيراً من ذلك انتاجاً إبداعياً
ف��ي مختلف صن��وف األدب يتش��كل
بخصوصيات حتم��ل بعض التباين عن
(أدب الداخل) الذي ميثله من بقي هناك
من األدباء.
أما الي��وم فإن مس��احة م��ن املعاينة
املوضوعي��ة لطبيع��ة م��ا يكت��ب من
أدب عراق��ي ـ س��واء في داخ��ل العراق
أو خارج��ه ـ س��ترينا أن ه��ذا األدب ال
يختل��ف نوعاه إال ف��ي انقالب املعادلة
 ،فكثي��ر م��ن أدب��اء اخل��ارج والداخل ـ
الس��يما م��ن ك��رس وج��وده الثقافي
لهوي��ة انتماء سياس��ي بعين��ه ـ قد
تبادلوا املواق��ع ،فعاد إلى الداخل كثير
ممن كان خارج الوط��ن وغادره كثير ممن
كان داخله.
لقد كان النظام السابق وعبر أجهزته
الرقابي��ة املتع��ددة ميارس حج��راً على
كثي��ر من قدرات أديب الداخل  ،ليتركه
يعاي��ش هم��وم الوط��ن وش��عبه وميد
بس��اط انتاج��ه األدب��ي على ق��در ما
تس��مح به تل��ك الس��لطة وأجهزتها
الت��ي ق��د يحت��ال عليه��ا باهتمامات
أدبي��ة بعيدة عن رقابته��ا ،أو يلجأ إلى
التعمية والترميز  ،أو ينآى بنفسه عن
ذلك كل��ه إلى الصم��ت أو الكتابة مع
وقف النشر حلني ال يعرف متى سيحل
أوانه .
أم��ا الي��وم فما نش��هده من نش��اط
متوات��ر اليعيق��ه عائ��ق ف��ي الكتابة
والنش��ر  ،بع��د بروز أجي��ال جديدة من
األدب��اء يتزامل��ون م��ع من س��بقهم ،
واالزدي��اد الالفت فيما يكتب وينش��ر،
والكث��رة املفرط��ة لدور النش��ر احمللية
غي��ر احلكومية  ،وانع��دام الرقابة على
ما يطبع ـ والتوافر على وسائل (امليديا)

احلديثة وتوظيفها في النشر الثقافي
املتس��ع .فإن ذل��ك كله س��هل ألديب
الداخ��ل أن يك��ون أكث��ر جرأة وأوس��ع
انتش��اراً لكتابات��ه ف��ي داخ��ل وطنه
 ،حت��ى أن بع��ض أدب��اء اخل��ارج صاروا
يس��عون إلى النش��ر ف��ي الداخ��ل ،أو
يوصلون ما ينشرونه بيسر.
لق��د كان االحت��دام العاطف��ي
والتعبي��ر عنه عن��د أدباء اخل��ارج ـ في
املرحل��ة الس��ابقة ـ أكث��ر من��ه ل��دى
أدب��اء الداخل الذين ش��غلوا مبا يحيط
وجودهم اليومي م��ن مكابدات احلروب
واحلصار وضنك العيش وقسوة الظرف
السياس��ي واالقتص��ادي .أم��ا الي��وم
فق��د متاهى أدي��ب الداخ��ل واخلارج في
مكاب��دة اله��م الوطن��ي ذات��ه والقلق
املف��زع لهما على هوية قد اس��تلبت ،
وبني��ة اجتماعية واقتصادية قد دمرت،
وتس��لطت على مق��درات الوطن كثير
من القوى التي ال تريد به خيراً.
وح�ين نتفح��ص أمثل��ة م��ن منج��ز
األدبني فلن يك��ون هناك من خالف في
املضام�ين املدونة  ،أو أش��كال التعبير
املنتق��اة  ،أو ف��ي اس��تثمار الوع��ي
بحصاف��ة فنية ومتكن م��ن أدواتها .بل
في مستوى التجربة األدبية لكل أديب
 ،من حيث جرأة الطرح وصدقه  ،وجتاوز
عقدة اخلوف م��ن التلقي املغرض التي
يضع في حسبانه أنه سيواجهها من
قب��ل الس��لطات املتنفذة ف��ي العراق
اليوم مبختلف صورها.

الروائي عبدالكريم العبيدي

ه��ذه فقرة ِصدام خبيثة من سلس��لة
توري��ط العراقي�ين ،م��ن أدب��اء وكتاب
ومثقف�ين ف��ي نزاع��ات مؤقت��ة غي��ر
مجدي��ة .أوجد لها الغ��زو حلبة صراع
في بغداد وبع��ض احملافظات ،ومنحها
مناخ الدهشة ،دهشة عراقيني َق ِدموا
"ألول م��رة" من منافيهم القس��رية أو
"االختياري��ة" بفع��ل الغ��زو ليحصلوا

على ما حُ رموا منه منذ عقود ،تقابلها
دهش��ة عراقي�ين وج��دوا أنفس��هم
بني املطرق��ة والس��ندان .الدهش��تان
مختلفت��ان وان تش��ابهت ف��ي بعض
مفاصله��ا ،رافقتهم��ا صعوب��ة الفرز
بني عاملي موت عه��د "داخلي" ،ووالدة
سلطة احتالل "خارجي" ،ظلت تقيِّمه
نس��بة م��ن كال الطرف�ين – بال��ذات
من عراقي��ي اخلارج ،على ان��ه "املنقذ/
اخملل��ص" ،وه��و قص��ور محب��ط جعل
"دع��اة املنقذ" يتقوقعون في "فرح زوال
الدكتاتورية" ،والنظر الى من يخالفهم
بالدوني��ة وض��رورة التأهي��ل ،بل ذهب
األمر ال��ى اتهامه باالنحياز الى النظام
السابق! مبتعدين عن النظرة الوطنية
األشمل واألكثر بعداً ،وهو أن ما حصل
ه��و زلزال ل��ه أبعاد ومخلف��ات كارثية
قادم��ة .ف��ي ظن��ي أن من أش��عل هذا
الص��راع هم دعاة املنق��ذ أينما وجدوا،
ف��ي ظ��ل القطيع��ة التكنولوجي��ة،
وتنسم عطر احلرية في اخلارج ،وعوامل
ومس��ببات أخ��رى .لك��نَّ خراطيم هذا
االنقس��ام س��رعان من جتمدت ،ووجد
الغالبي��ة م��ن الطرفني أنفس��هم في
أزمات وصراعات بش��عة جديدة أش��د
س��خونة ،وأكث��ر خبث��اً ،تقابلها قفزة
أدبية مدهش��ة "من الداخ��ل" ،حملت
رايته��ا الرواي��ة العراقي��ة ،ال��ى جانب
نتاج��ات أخرى عديدة ،مم��ا جعل الهوة
تنكمش وتتالشى بالتدريج.

الروائي شاكر األنباري

ينبغي العودة إلى تاريخ هذه األطروحة
فقد راجت في الثمانينيات ،وما بعدها،
نتيجة هجرة غير مسبوقة للمثقفني
م��ن كت��اب ،ورس��امني ،ومس��رحيني،
ونقاد ،وأكادمييني ،بس��بب قمع اليسار
من قب��ل النظام الس��ابق ،وما تال ذلك
من ح��روب ،وحص��ار ،ق��ادت الحقا إلى
س��قوط النظ��ام ،واحت�لال البل��د من
قب��ل ق��وات التحالف بقي��ادة الواليات
املتح��دة األميركي��ة .من تل��ك البيئة
نحت��ت أطروح��ة أدب الداخ��ل وأدب
اخلارج ،ضمن ترس��يم متطرف عن أدب
الداخ��ل املنحاز إل��ى الس��لطة ،وأدب
اخلارج املعارض لها .وكان ذلك تعميما
فج��ا ال مي��ت إل��ى احلقيق��ة ،ومعادلة
سياسية بامتياز تخرج عن التصنيف
اإلبداع��ي والنض��ج الفن��ي .وقد خلق
التعميم التباس��ا كبيرا بني املثقفني،
جعلهم يقفزون على حقيقة أن األدب
ال��رديء موجود ل��دى اجلانب�ين ،واألدب
اجليد واألصي��ل كذلك .وحدث االنقالب
البنيوي في هذه األطروحة بعد سقوط
النظ��ام ،ومتت��ع البيئ��ة الثقافي��ة في
الداخل بحرية نس��بية ،واس��تقاللية
في منط الكتابة ،وتعدد املنابر ،واخلروج
م��ن الضائق��ة االقتصادي��ة ،وع��ودة
كثي��ر من املثقفني املنفي�ين إلى البلد،
بعضهم عاش في��ه ردحا من الزمن ثم
ع��اد إلى منفاه ،وبعضه��م قام بزيارات

خاطف��ة لينظ��ر إل��ى الواق��ع اجلدي��د
بنظ��رة س��ياحية ،أو عام��ة ،دون متث��ل
املتغي��رات اجلذري��ة الت��ي حصلت في
العقود األخي��رة .وهنا ميكن القول أن ال
تباينات نوعية بني ما ينتج في الداخل
أو اخل��ارج ،إمن��ا تكم��ن التباين��ات ف��ي
مس��احات أخرى قد ال يكون لها عالقة
مباشرة باإلبداع .لعل االستقرار املالي
والروحي ف��ي بيئة املنف��ى ،أو املغترب،
تلع��ب دورا كبي��را ف��ي كمي��ة املنتج،
وصفائه من تأثيرات البيئة ،وضغوطها.
فأدي��ب اخل��ارج يك��رس نفس��ه كلية
جملال الكتابة ،وهو متفرغ لها بس��بب
القوان�ين املنصف��ة ،واألمان اجلس��دي
والنفسي ،فال ينشغل بلقمة العيش،
وشحة الكهرباء ،والهزات السياسية
اليومية في اجملتمع ،وال يفكر باخلطوط
احلمر في الدين والسياس��ة والوالء .لم
يعد االنفصال حادا بني أدب اخلارج وأدب
الداخ��ل ،وضاق��ت الهوة حت��ى كادت
تتالش��ى لصال��ح أدب عراق��ي فق��ط،
ينحاز للف��ن واإلبداع والهوية الوطنية
دون غيرها.

الشاعر معتز رشدي

ط��ال أم�� ُد النفي العراق��ي ،وتداخلت
أزمنت��ه؛ م��ن غادر ف��ي الس��بعينيات،
قريب -ما ،بات
يوم
ٍ
عل��ى أمل العودة في ٍ
يجالس ،اليومَ ،ف��ي منفاه ،من هم في
عمر أحفاده ،م��ن الهاربني اجلدد !..وإنه
لقدرٌ ق��اس وش��رير ،تتخلل��ه قهقهة
ٌ
س��اخرة ِمنا ..و ِم��ن آمالنا .هن��اك-إذن-
ٌ
هج��رة مس��تمرة م��ن جه��ة ،وع��ودة
جهة
متقطع��ة ألغ��راض الزي��ارة م��ن
ٍ
أخ��رى .إال يدعونا ذلك إل��ى احلديث عن
الش��رخ الذي يتنامى ويتسع يوماً بعد
يوم في مرآة العراقي التائه؟ إن ش��رخاً
ٌ
حلقيق به أن يردم
مديداً ،متجدداً كهذا،
الفروق��ات الدقيقة الت��ي ميّزت جتارب
املنف��ى ف��ي آداب الش��عوب األخرى ،إذ
كيف ميكننا التح��دث ،في عراق اليوم،

عن حدود صارمة ،ه��ي ،في حقيقتها،
وهمية ،بني ظواهر اإلغتراب ،والفقدان،
والي��أس ،بني من هم ف��ي الداخل ،وبني
من هم في اخل��ارج؟ فاجلرح ذاته ،والدم
ذات��ه ،م��ع ف��ارق مكاني لي��س ميكننا
العب��ور علي��ه ،وهو :دم املنف��ي ودمعه
قد يس��يالن على الثل��ج ،ودم املقيم...
على إس��فلت بالدنا الس��اخن .إنه أدب
واحد يكتبه مبدع��ان على طرفي مرآة
مش��روخة واح��دة؛ هنا تُثل��ج ،وهناك
ق��د تمُ طر ،أو تختنق أش��ياؤها من جرّاء
عاصف��ة ترابي��ة .ولك��ن! ك��ي أختتم
بإنص��اف ال ب��د من��ه ،أق��ول :للمنفى
عذابات��ه وآثاره النفس��ية املدمرة ،التي
ال يع��رف مقدارها إلاّ من غ��رزت أنيابها
ومخالبه��ا الفوالذية في حلم��ه .وثمة
عذاب آخر :أبناؤه ال يفهمون أدبه و-رمبا-
لغته!..

الروائي ضياء الخالدي

لم تك��ن ظاهرة ف��ي حقيقتها عندما
ننظ��ر إليه��ا اآلن بق��در كونه��ا خياالً
ّ
تغذى من تأثي��رات االنقالب الكبير في
بني��ة الدول��ة العراقية بعد  9نيس��ان
 .2003م��ا يؤكد كالمن��ا أن التمايز بني
"األدبني" لم يكن فارقاً ،ولم ميلك حدوداً
فاصلة ميكن تلمسها بوضوح ،وال تعد
موضوعة املغت��رب والبيئة التي يعيش
فيه��ا ،واحلري��ة ف��ي الكتاب��ة منطلقاً
لدفعه بعيداً ع��ن األدب الذي ُكتب في
الداخ��ل .نعم ،هن��اك مالمح مختلفة
لكن الهوية واحدة ،تعددت زوايا النظر
وبقيت الثيمة احمللية حاضرة بش��كل
ال تتداخ��ل مع ثيمات ترتب��ط بثقافات
أخرى.
ميك��ن احلدي��ث عن ذلك لو مس��ك أدب
اخل��ارج ناصي��ة لغ��ة ثاني��ة ونهل من
ثقافتها وبيئتها وخضع الش��تراطاتها
البنيوي��ة ،ثم وصل إلين��ا مترجماً كما
ن��راه ف��ي األدب املغاربي ف��أن القضية
س��تختلف .م��ا يعن��ي أن اللغ��ة أكثر
تأثيراً من اجلغرافيا التي حتتوي الكاتب؛
ألنها س��تحدث تغييراً مهوالً في بنية
التفكي��ر وجتع��ل املوضوع��ة العراقية
تدخ��ل ضمن س��ياقات جدي��دة يكون
فيه��ا التش��ابك ضارياً م��ع هموم لن
يجدها الكاتب بلغته األم.
ص��درت ل��ي روايت��ان قب��ل اخل��روج من
الع��راق ومثلهما بعد ذلك ،ولم أش��عر
إطالقاً بوجود متايز ب�ين الروايات األربع.
ما كتبت ه��و أدب عراقي في تس��مية
محلية تنفع للتبويب واإلعالم ،بيد أنه
يصب في النهاية بنهر أدب عربي يأخذ
اللغة بوصفها بناء والثقافة محتوى.
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احتــرام الفــن المعــزي
في ( ازدهــارات المفعــول بــه ) للشاعر العراقي سلمان داود محمد
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شوقي كريم حسن
إستهالل
من��ذ ( غيوم أرضي��ة ) ،التي ص��درت في العام
 1995والش��اعر سلمان داود محمد ،يثير جدالً
معرفياً ح��اداً ،فلقد ظل برغ��م تراجع الكثير
م��ن أبناء جيل��ه ع��ن مش��اريعهم اإلبداعية
في قصيدة النثر ،متمس��كاً بتلك القصيدة،
معلناً والءه املطلق له��ا ،وقد دفعه هذا الوالء
“ وه��و والء عرفاني يس��تند الى تفحص دقيق
ال��ى تاريخاني��ة القصي��دة ومحطاته��ا التي
متتد عميقاً ،ورموزه��ا اإلبداعية املؤثرة” الى أن
يكتشف مناطق إشتغال لم تكن مألوفة من
قبل داخل قصي��دة النثر ،والت��ي كانت تهتم
باملظهرية اللغوية  ،وتأخذ من الدالالت الرمزية
أبع��اداً ميتافيزيقية ،فق��دم في ( غيوم أرضية
) مجموعت��ه الش��عرية األول��ى  ،كش��وفات
عميقة ليوميات نفس��ية للح��رب وملوثاتها
اإلس��تبدادية ،وبهذه الكشوفات ومن خاللها،
أفصح الش��اعر عن ماهيات ش��عرية جديدة
لقصي��دة النث��ر ،وألن��ه يتواف��ر عل��ى عقلية
شعرية تستنطق جوهر املكونات الوجدانية،
عمد الى أن يقدم “ازدهارات املفعول به” يشير
الى أوس��ع الفضاءات القرائي��ة لواقع مغلوق
عل��ى تاريخية س��رية ،متجاوزاً دوائر الس��ؤال
الذي إهتم الش��عر بها قب�لاً ليتوغل في دائرة
اإلجابات الداخلية الدفينة ،ويقترح الش��اعر
مدخالً نفس��ياً ،كان قد إستله من واحدة من
قصائ��د الدي��وان ،ليك��ون وصية ،م��ا تلبث ان
تشكل س��ياجاً فكرياً بني الش��عر واملتلقي،
ومث��ل ه��ذا الس��ياج يعم��ل عل��ى صناع��ة
امل��دركات وحتفي��ز املكش��وف الداخل��ي لدى
املتلقي (( خشية أن تشقى اكره نفسك جيداً

واقترح اهلل )) وبني خش��ية الش��اعر واإلقتراح
ثم��ة أكثر من متناق��ض ،فالكراهية تدفع الى
تش��وهات نفس��ية يقول عنه��ا ( فرويد ) إنها
تصي��ب املظه��ر الداخل��ي بالتغيي��ر وتوقف
أحالم الالش��عور ،وبتعطي��ل املظهر الداخلي
إذ ينزح الالش��عور الى اخلارج فيرمتي في أحالم
اليقظة ،وهنا س��وف تس��تحيل “الرؤية” الى
“رؤي��ا” فيما يوصل اإلقتراح معرفياً الى إطالق
يش��ي بإحتاد بني الرؤية والرؤيا ،وذلك وبحسب
ما يشير اليه ( فرويد ) إن “االنسان واهلل طرفان
يكم��ل وج��ود أحدهما وج��ود الط��رف اآلخر،
وال يت��م ه��ذا اإلكتم��ال إال من خ�لال معرفية
علمي��ة يتداخ��ل فيها م��ا هو حس��ي مبا هو
عقل��ي” .ويدفع قبول اإلقتراح من قبل املتلقي
ال��ى تفح��ص دقيق ملا س��وف تش��تغل عليه
القصدي��ة واإلجابات ،ويتوافر هذا القبول على
ش��رطني أساس��يني أولهما اإلمي��ان بكراهية
النفس ،وهي نوع من أنواع التهشيم الفعلي
للذاتي��ة اإلرثية ،والثان��ي ،حتفيز فكرة اإلنقياد
داخ��ل ميدان خال م��ن “الكيف ومل��اذا” فلقد
نفذ قبل اإلقت��راح وصار للمعاني داخل النص
الش��عري فهماً اخ��ر ،غير ذل��ك الفهم املادي
وال��ذي يؤمن بأن ثمة وجه واحد لألش��ياء ،وقد
دفع املتلقي ضريبة هذا الفهم لولوجه الوجه
اآلخر “الروحي” وتفحص خواصه الكاش��فة
عن مش��هدية إدركها النص وجسدها لتكون
امل��وازن ب�ين احلال��ة النفس��ية الالش��عورية،
واخلش��وع الفاع��ل والذي يش��ير إلي��ه “جاك
مارتي��ان” في احل��دس اخلالق في الف��ن واألدب
عل��ى “إن العق��ل الذي فين��ا يح��اول أن يولد،
انه ش��ديد الش��وق ال��ى أن ينت��ج  ،ال الكلمة
الداخلية ،أو التصور الذي يبقى فينا فحسب،
ب��ل كذلك عم�لاً مادياً روحياً ف��ي آن واحد ..إن
العق��ل حني يت��رك على حريت��ه التي تتصف
به��ا طبيعته الروحية ،يحاول ان يولد أش��ياء
جميلة” ،،،
(***)
ويعمل هذا اخلش��وع داخل قصي��دة ( ماراثون
انف��رادي ) على توكي��د املكرور اإلس��تقراري “
أكرر” وتوجي��ه النص ليزيح الس��تار عن واقع
ال يتصف بغير ش��واهده اخلارجية ،ومفرداتها
الت��ي تش��تمل عل��ى معان��ي ه��ي األخ��رى
تنم ع��ن إس��تقرار خارج��ي مصحوب��اً بقلق
داخلي ،فاليوم مش��حون باألفعال ،وسادر في
إرتباكاته ،والتي س��توصل املشيًد للنص ،الى
أن يبحث عن أدوات يح��اول بها التغيير “ وهو

تغيي��ر م��ادي ال ميكن أن يؤدي الى رس��م معان
جديدة حلي��اة داخلية ” حيث يري��د أن يحوّل (
س��وق الصدري��ة ) الى برل�ين ،وال يكتفي بهذا
النقل ،بل يريد مشاغلة أيامه بهناء معقوف،
ومثل هذه األحالم “املوحلة بالالءات ــ ص”18
لس��وف تدفع م��رة ثاني��ة بالش��اعر واملتلقي
مع��اً ال��ى اإلنقس��ام ،م��ع وصي��ة بالصمت،
واإلس��تحمام ..فما زال الواقع قائماً وما كانت
تلك اإلنتفاضة سوى إحساس باملرارة ،وإنهيار
عاطفي هو نس��يج حياة الش��اعر النفسية،
ينطل��ق أحياناً ،ويتصارع مع واقعه تارة اخرى،
ويشعر باإلنكسار ،فيصرخ في ( خروف العلة
) أن اخل��وذة هي الت��ي فازت باألبدي��ة ما دامت
النص��وص ( ركيكة ) و ( االقمار مش��غولة في
تهيئة األركيلة للحوت )  ،ومثل هذا اإلعالن ال
ميكن أن يترك املتلقي ليواصل إكتشافاته ،بل
يعمل على أن يؤثر في إس��تجاباته النفسية،
ويدفع��ه الى تلمس دوافع احملركات النفس��ية
لدى الش��اعر ،الذي يص��ر على أن يطلق وصية
ثانية أش��د غرابة م��ن س��ابقتها  ( :قل لهم
أن ينصرف��وا فال طاقة للس��يد “ ل��وط ” على
ال��كالم  ،أو الرج��وع ال��ى وظيفت��ه القدمية )
وتأخذ ه��ذه الوصية ،املكمل��ة لوصية النص
االول “ إستحم” الى حضور تطهيري “فلوط”
داللة مقدسة بوصفها اخلاص ،وإشارة تكسر
حج��ب املعن��ى كما فع��ل العنوان اإلش��اري
للن��ص حي��ث حتولت “احل��روف” حتريف��اً الى “
اخل��روف ” ومثل هذا اإلحس��اس ،م��ا يلبث ان
يس��تجيب ملؤث��رات تس��وغ قبول اإلش��ارتني
مع��ا،ـ وإدراك قوانينهم��ا اإلنفعالي��ة ،والت��ي
تس��هل قب��ول تداخالتهم��ا الداللي��ة ،ويغاير
الشاعر ما قال به سارتر “ ال يجب أن نتصوّر أن
الشعراء يهدفون الى متييز احلقيقة أو عرضها
(ما االدب؟) ...
(***)
فيعم��د في ( إزدهارات املفعول به ) الى إعتماد
الواق��ع إعتماداً مطلق��اً ،فيعال��ج من خالله
املس��تعمالت اليومي��ة التي قد تبل��غ أحياناً
حداً غريباً م��ن املتعارضات :البلدان = العثرات
= األنا = القتيل = ضآلة الشأن = زجاج املقهى
= بياض��ي الفقي��د = النعج��ة = األن��ا  -ناس،
الفقرات القطنية = سروال لعصا ... ..وهكذا”
ومث��ل ه��ذه املتعارض��ات تبرهن عل��ى أن ثمة
قصدية حتاول إيصال املتلقي الى قيم شاملة
من احلقيق��ة ،وهي قي��م تأخذ روح األش��ياء،
وتوظفه��ا توظيف��اً جمالياً ،يه��دف الى خلق
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حركية ،تقابل السكونية التي لم تعد صاحلة
وال تتالءم واإلش��ارات املظهرية غي��ر املألوفة،
لم يكن الش��اعر معجباً بالواقع اعجاباً تاماً،
ولكن��ه أيضاً ال يرفضه رفض��اً تاماً ،ومثل هذا
التأرج��ح ،أقصى ما ميكن أن يفعله “س��لمان
داود محم��د” فالواق��ع بالنس��بة ل��ه اخلامة
اإلتصالي��ة الت��ي تنظ��م إدراكات��ه اإليجابية،
وجتعل��ه يبذل جه��وداً مضنية م��ن أجل إدراك
قابلياته احلسية ،وال ينس��ى بأن يوصي ثالثة
 ( :ب��ل أنا هك��ذا :أبارز وح��ش اإلنترنت بتلفاز
معط��وب ،وابتس��م  ...ص )55وه��ذه الوصي��ة
املزدحم��ة باألف��كار “ مب��ارزة قادم��ة  +وحش
إس��مه اإلنترن��ت  +واق��ع معط��ل” وه��و واقع
إفتراضي غير محدد املالمح ،وعاجز عن إظهار
ماهيات��ه التكويني��ة”  +حضور ال ينم س��وى
عن تردد ،وإنتظار وعجز” حتيل الى نس��ق ،يبدو
مشدوداً من جهاته األربع ...
(((***)))
اذ تس��عى قصي��دة ( قدم ف��ي األعال��ي ) الى
تفصيالت يس��ميها “برجس��ون” “تفصيالت
الفه��م والتفكي��ر” وه��ذه التفصي�لات تثير
نوع��اً من أنواع التأمل الفلس��في ،الدافع الى
كم من التوترات املنظمة لش��حنات شعرية،
تلغي أف��كار التعس��ف ،وحت��ث املتلقي على
دخول املنظومة املعرفية للنص ،الذي إنشطر
ضمن دائرة الكشف الى حركات مجزأة ،ظلت
ترتكز ال��ى الواقع في كل صورها املش��هدية،
ويبدأ النص بإش��ارة حركي��ة  ( :أجنبت زيجات
املتع��ة أوالداً مؤقت�ين ـ��ـ ص ) 59م��ا تلبث أن
تتحرك بإجتاه إجنابات أخرى “ الدساتير تنجب
الناس” ومترك��زات داللية إس��تخدمت الواقع،
إستخداماً حرفياً ،مشحوناً بالتوتر واإلندفاع،
وخال��ق لنوع م��ن العالق��ة الس��حرية بينها
وب�ين املتلق��ي ،وال ينس��ى الش��اعر أن يوصي
 ( :س��أطيل األظافر .مبا يعرق��ل إنتزاعي من –
شارع الرش��يد  -وأنحت موتاً جيداً للحقائب
وأحب��ك ــ ص.. ) 71
باإلمتناع ع��ن الـ”هناك”
ِ
وهذا النحت احلس��ي املتحرك باطناً ،الساكن
ف��ي الظاه��ر ،واملعل��ن ع��ن تص��ور “متحرك
ثاب��ت” في آن واح��د ،وهو إعالن لس��وف يدفع
باملتلقي الى دوامات ،يسمها ديستويفسكي
“ :األصداء العميقة التي جتعل عاطفتنا نحن
تطوف ب�ين عمومي��ات ورم��وز” وتكتمل هذه
النحتي��ة في قصي��دة ( طبعاً ..وال��ى األبد ) ،
حيث تتحول الس��كونية اإلعالنية الى تصور
نفس��ي إنفعال��ي  ( :مثل أب لطفل�ين ) ومثل

ه��ذا التمث��ل إمنا ه��و ترجيع إس��تيالئي على
املش��به به ،وهوإعالن تؤكده الثوابت التي تلي
 ( :أحت��رام اهلل وقصي��دة النث��ر ..وانت ــ ص75
) ومتتل��ك املتض��ادات الش��عرية وج�لاً يدف��ع
باملتلق��ي الى حقول تعط��ل فعالية التخيل،
الن ثم��ة انظمة واقعية ،حت��اول إعادة صياغة
الوجود ،دون أن متنحه زخماً ش��عرياً يحس��ن
من ق��وة اإلنفعال ،ويس��هم في فت��ح بوابات
إجابية ،توض��ح القصدية التي ال ميكن أن جتد
لها مستقراً داخل النص ...
(***)
وعلى مث��ل هذه القصدية تش��تغل قصيدة (
نثرنة الصنم ) والتي تسوق من خالل إشارتها
اإلبتدائية ،لواقع ال يعطي سوى معان محددة
فثمة توغل داخ��ل روحي��ة “الزمكانية” التي
رتبت وجودها دون أن متنح الشاعر قدرة وفرصة
على ترتيبها ،فهو أي الش��اعر يسقط حسه
النقدي ،لكنه ال يس��تطيع اإلس��تيالء كامالً
عل��ى منافذ وخبايا احليرة والتردد ،وبهذا يكون
الواقع ه��و القوة الدافعة واخلالقة لش��فرات
تس��اؤالتها والتي تلزم املتلق��ي على أن يتجه
ناحي��ة ما يس��ميه “هوي��ج” جوه��ر املعادلة
الواح��دة ،وه��و جوه��ر ميك��ن للمتلق��ي ب��أن
يتلم��س وج��وده دون احلاج��ة الى إع��ادة قراءة
الن��ص ،واإلرمت��اء ب�ين يديه كس��ر من اس��رار
الش��عرية الت��ي لس��وف تأخ��ذه ال��ى حضن
اجلم��ال ،و”النع��م” الت��ي يفتح الن��ص فيها
مغاليق��ه املعرفي��ة تدفع باملتلق��ي الى هدوء
نفس��ي،ما يلب��ث حت��ى أن يقل��ب العواطف،
ويعيد تشكيل املشاعر اإلنفعالية إزاء النص=
الوقع وال ينس��ى الشاعر أن يوصي متلقيه “ :
كل ه��ذا في علكة األم��ل ـ فانفرد بها ،وعش
بال آخري��ن  ”...ووصية كه��ذه تعطي ملتلقيها
إنفعالي��ة مغايرة ،ألنها جتعله يغرق في دوامة
من األسئلة ـ “علكة األمل ـ صورة جمعية”.
إنفراد إنفعال فردي يوحي باإلستسالم املقدر=
عش بال آخرين ،تناقض ناس��ف يدفع بالنفس
الى تأرج��ح داخلي ما يلبث ان ي��ؤدي الى نوع
من أنواع اإلنقس��ام الشخصي ،وهو انقسام
مرضي غير فاعل ،وتقوم قصيدة ( أنت بكس��ر
العني ) في مكونات نفس��ية تؤهل النص الى
أن يكون وثيقة تبلور األسئلة ،وتعطي متلقيه
احلق في أن يبحث ما ميكن أن نسميه التطهير
العقلي ،فثمة تدف��ق غزير لصور تبدو ضجرة،
تؤل��م القل��ب ،تبدأ من خط ش��روع يش��كل
هاجساً تعويضياً ،لكنه هاجس مؤلم يحيلنا

بهدوء الى صرخة فاوس��ت “األمه��ات ..يالها
من كلمة ترن في الس��مع رنيناً عجيباً” فهذا
الرن�ين يبدأ من الس��احة الهاش��مية” والتي
تن��ام وه��ي م�لأى بالضحاي��ا ،ومب��دة إرتدادية
يصرخ سلمان داود محمد”  ( :فيا واهب اإلناث
غياب الفلدات  ..ص  )109وخطاب كارثي كهذا
ميتهن مساحة الش��عور حتى يدفع بالشاعر
نفس��ه الى أن يخت��ار رغباته واإلع�لان عنها،
وعن��د هذا االع�لان يح��دد عودت��ه فلقد أخذ
كل ش��يء ،ولم يبق لذاك الذي هش��م الواقع
وجعله مغايراً ال يتفق ورغبات الش��اعر سوى
الفراغ والالش��يء .وبهذا يس��تطيع “الناص”
س��لمان داود محمد " أن يعوض عوزه احلياتي،
ويطلق رغباته اإلنسانية ..رغبات املتلقي ،النه
موق��ن أن متلقيه قد ع��اش ذات الظروف وهي
الت��ي أبطلت حاجاته احليوي��ة لهذا جنده بعد
نهاي��ة الق��راءة يقول “انن��ا نخت��ار الفن ألنه
يعزين��ا” وهذا ما فعله “الناص” س��لمان داود
محمد ....

العودة إلى حضن األم  ..الطفولة المفقودة
ق��راءة ف��ي رواي��ة (صي��د الحم��ام ) للروائ��ي علي جاس��م ش��بيب
عبد السادة البصري
الناش��ئة ،فئة عمرية تتوسط بني الطفولة والشباب  ,والكتابات كأن تكون
قص��ة أو رواية أو ش��عراً لم تتطرق إلى هذه الفئة إال م��ا ندرّ ,
الكل يكتب أما
لألطفال أو للكبار ،وهذه الفئة مركونة جانبا.
القاص والروائي علي جاسم ش��بيب رغم قصصه التي حتاكي الكبار إالّ انه
اخت��ص بإصدار روايات��ه أو باألحرى كتابتها لهذه الفئ��ة  ..لقد اصدر روايتني
األول��ى خارج الع��راق – اليمن – حتت عنوان ( وردة الف��رح) حينما كان يعيش
حي��اة املنافي هربا من بطش النظام الفاش��ي آنذاك  ,والثانية صدرت مؤخرا
ف��ي البص��رة حتت عن��وان ( صيد احلم��ام ) كان قد كتبها ف��ي املنفى أيضا –
أملانيا – قرأت وردة الفرح قبل سنوات حيث استعرتها منه شخصيا .حتدثت
معه حولها وس��ألته ذات يوم  :ملاذا كتبت لهذه الفئة بالذات ؟ أجابني أنها
فئة لم يحاكها أي كاتب أبدا ،وأننا بالتأكيد قد عش��نا هذه املرحلة جميعا
واختزنت ذاكرتنا أشياء كثيرة منها  ,أنها سنوات تكوين ذواتنا األولى فلماذا
ال نكتب عنها ؟!
اعتقد بان القاص في جوابه هذا قد اختزل الكثير من التس��اؤالت التي تدور
في رؤوس��نا ألننا بالتأكيد منتلك خزينا هائالً من الذكريات التي عشناها في
هذه املرحلة وإنها املرحلة التي كونتنا ك ّتاباً ّ
كل في مجاله
اليوم يعود بروايته صيد احلمام إلى تلك املرحلة ,ابتدأها بإهداء مقصود (إلى
روح والدتي :زكية نايف 0وروح خالتي جوزة احلس��ن ) من هنا جند هيمنة األم
واخلالة في هذه الرواية واضحة متاماً  ,بطل الرواية في كل مس��اراتها يعيش

ذكريات��ه وتداعياته مع أمه التي فارق��ت احلياة مبكراً بعد هجران زوجها لها
ً
وديع��ة عند خالته التي حتنو عليه كأم��ه  ،وفي هذه احلالة يتأكد
 00تركت��ه
مغزى اإلهداء (األم ــ اخلالة ) هما مهيمن واحد في سرد اإلحداث أو الوصاية
عل��ى الفتى ( ،كانت والدته ترقد بجانبه وقد عمل لها مس��نداً من مخ ّدات
ً
وحش��يات  ,كان تنفسها يضايقه  ,فس��رعان ما تغفو لتهبّ
تعب
جالسة ُّ
اله��واء عبّا  000كانت تنظر إليه وهو يرتّب املس��اند ودموعها تنس��اب على
خديها ) ص7
اخذ مس��ار الرواي��ة حكائيا وفق عنوانات جانبية هي احمل��ور الذي تدور حوله

ً
الذكري��ات  ,م��ا يدل على أن الراوي العليم كان حاض��راً
ّ
حكاية
ليقص علينا
هي أش��به باخلرافة أو ما علق في أذهاننا من حكايات ج ّداتنا وأمهاتنا  ,جن ُد
ّ
كمتلقني أن هناك اس��تذكارات وتداعيات تركت انطباعاً على أكثر من محور
في تس��اؤالتنا حول مس��ار األحداث .ول��د يتيم األم فاق��د األب ال يعرف أين
وجهت��ه يعيش بعد موت أمّ��ه عند خالته يخرج باحثاً عن أش��يائه اخلاصة
ف��ي خضمّ
فض��اءات تب��دو ألكثرنا غريبة لكنه��ا منطبعة في ذه��ن الراوي
ٍ
من��ذ طفولت��ه  0ه��ذه االنطباعات تؤكد على ّ
متس��ك ال��راوي بحياته األولى
– الطفول��ة –وحمْل كل رس��وماتها في ذهنه أينما ّ
ح��ل ليؤكد ارتباطه في
ِ
األرض  ,الرحم األول واألخير لنا جميعا رغم استباحة أذهاننا من ِقبَل أحداث
كثيرة مرّت علينا  ,ورغم ابتعاده عن هذه األرض -ارض الطفولة -سنوات قبل
تركه الوطن باحثاً عن مالذ آمن ّ
يظل الفتى في دوّام ٍة من األفكار والهواجس
الت��ي تعطيك إيحا ًء بأ ّن عقله اكبر من عمره – وهنا تبصر عقل الراوي – منذ
العن��وان الفرعي –احلكائي األول للرواية أو ملس��ار أحداثها ( ريح الفجر ) جتد
نفسك على بساط الريح يأخذك حيث عوالم االهوار وما فيها من تضاريس
طبيعي��ة وجغرافيا مكانية وحيوات ( إنس��ية وحيوانية ) إلى غير ذلك  0ثم
يب��دأ الراوي العليم ( ش��خصية الفتى ) بطل الرواية بس��رد م��ا يالقيه عبر
أيام��ه القادمة ( الروف العالي ) و ( املغارة البيضوية ) (,عيده)00000,الى آخره
 0وعلينا أن نتوقف قليال لنس��أل الكاتب عن تركه هذه األس��ماء وما ورد في
الرواية من عبارات يعرفها أهل الهور وسكان القرى واألرياف ويجهلها بعض
أبناء املدينة وجميع أبناء الش��عوب األخرى دون تعريف ؟ وخصوصا إذا عرفنا
بأنها كتبت خارج العراق 0

كيف ترك ما ورد في هذه الرواية دون إعطاء معلومات كاملة للقارئ عن هذه
األش��ياء ؟ ثم ملاذا تركن��ا هائمني مع الفتى دون الوصول إلى نتيجة ألش��ياء
كثي��رة حدث��ت أو كادت حت��دث لكنه تركها ورح��ل  ,أين أبوه املفق��ود ؟ وملاذا
ل��م يعد ؟ أي��ن وصلت عالقته بـ (الش��يخة) صاحبة املزار وه��ل بقي عندها
لألب��د ؟ أين وصلت عالقته بأصدقائه الذين التقاهم إثناء تطوافه بني البراري
واالهوار؟ لم نّ
يبي مغزى املكان املعروف ب( صيد احلمام )؟ أسئلة كثيرة ظلت
مبهم��ة دون الوص��ول إلى أجوبة كافي��ة  0وهذا ما يؤك��د أن الكاتب اختزن
ح��وادث حصل��ت له أيام طفولته وأض��اف عليها من خيال��ه الكثير ليصنع
رواية تدهش قرّاءها ( الناشئة ) وتضعهم أمام كاتب ميتلك الكثير من زوّادات
صنعته لهم 0
علي جاس��م ش��بيب اختط لنفس��ه عاملاً خاص��اً بالكتاب��ة باختياره فئة
عمرية لم يشتغل عليها احد – وهذا يحسب له كإبداع آخر ضمن مسارات
اإلبداع 0
تعيدك الرواية إلى طفولتك التي انفرطت سنواتها من بني يديك دومنا وعي ،
بذلك تكون قريبا جدا من البطل  ,تسير معه  ,تغضب ,تتأسى  ,تنفعل  ,ثم
ّ
تظل في دوّام ٍة من التس��اؤالت روايات من هذا النوع ممكن صياغتها للتلفاز
أو الس��ينما كعمل درامي متكامل  ,متى ننتبه إلى هكذا كتابات ونس��لط
عليها الضوء كي تأخذ طريقها لالنتشار أكثر فأكثر ؟ وأنا على يقني تام بان
مخيلة الكاتب تختزن الكثير
*صيد احلمام  /رواية – علي جاسم شبيب  /صدرت عام  2009ضمن إصدارات
احتاد أدباء البصرة وعلى نفقة شركة أسيا سيل
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المتوالية القصصية ..
نحو تجنيس الكتابة وتأصيلها

د .علي متعب جاسم
الكت��اب الذي ال يقترح عليك أف��كارا وال يثير فيك
أس��ئلة وال ّ
يحطم فيك يقينيات أو يترك في ذهنك
ش��كوكا  ،لي��س جدي��را بالعناية ! .هك��ذا أفهم
قراءت��ي للكتاب ،إبداعيا أو فكري��ا أو نقديا ،وهو ما
ّ
حثن��ي فعال لق��راءة كتاب " املتوالي��ة القصصية

االصول والتجنيس والتمث�لات " للناقد واألكادميي
د .ثائر العذاري .
مشروع العذاري يتلخص كما أعلنت عنه املقدمة
في إثبات هوية هذا الفعل السردي بصفته جنسا
قائما بذاته ،ال ينتم��ي بنيويا إلى القصة القصيرة
وال ال��ى الرواي��ة .إنه يعمل على تش��كيل نفس��ه
ضمن بوابات إش��تغال مختلفة أس��ماها الناقد "
أش��كال أو أنواع "  .لك ّن املس��ألة الهدف  ،هي في
جتنيسه وهو ما يهمنا أيضا مناقشته .
وأول م��ا تخط��ر ف��ي ذهن ق��ارئ الكت��اب قضيتان
 ،األول��ى " تس��ليمه " أن املتوالي��ة الس��ردية ه��ي
أص��ل الرواي��ة  " ،باالعتماد على " شكلوفس��كي
" "  16وه��و ما يقودنا الى الس��ؤال اإلفتراضي األول
ع��ن العالق��ة ب�ين " اجلن��س األم واجلن��س الفرع "
وس��نعود ملناقش��ته .أما القضية الثانية فتكمن
بتحليالت��ه ملنتخبات من الس��رد احلكائي العربي
والغربي مما رآه أصال يتمثل به الس��رد املتوالي  .وقد
التف��ت إلى " كليل��ة ودمنة ومقام��ات الهمذاني و
الدكامي��رون و كانتربري"  ،وعلى الرغم من اختالف
الرؤي��ة بالتحليل لكل عمل ،وعلى الرغم أيضا من
أهمية كش��وفاته فيما يخص العمل�ين العربيني
ودقة مالحظاته فيهما واس��تمتاع القارئ بقراءته
الواعية لهما ،إال أن السؤال املنبثق عن " بحثه في
اجل��ذور " هو  :الى أي��ن يريد الوص��ول ؟ .وما العتبة
النهائية التي ستربط هذا الفصل بالحقه ؟.
سنشير الى نتائجه اخلتامية مع كل عمل :

كليل��ة ودمن��ة  " :إن كال م��ن تل��ك احلكاي��ات لها
بنيته��ا املس��تقلة  .....بي��د أنه��ا داخ��ل الكت��اب
مرتبط��ة ببعضه��ا  ....وه��ذا أحد أس��س املتوالية
القصصية " " " 25
مقام��ات الهمذان��ي  " :متثل املقام��ات اذن منوذجا
متقدم��ا من الس��رد املتوالي  ..ولع��ل أهم ما فيها
تطابقها مع املفهوم احلديث للمتوالية القصصية
فضال عن متاش��يها مع مفاهي��م القصة القصيرة
كما نعرفها اليوم " 36
حكاي��ات الديكامي��رون  " :وبذل��ك يك��ون كتاب (
الديكاميرون ) متوالية مركبة من عش��ر متواليات
ثانوية " . 43
حكاي��ات كانترب��ري  " :ميك��ن الق��ول أن تكني��ك
تشوس��ر في حكاياته يقترب م��ن الف ليلة وليلة
من حيث اختالف موضوعاتها وش��خصياتها " 44
وواضح أنه يش��ير الى بنية االختالف التي تضمها
احلكاية االطارية ومن ثم فهي متوالة سرد أيضا .
يتض��ح أمامنا أن الناقد يؤس��س للمتوالية قدميا،
لكن الس��ؤال االش��كالي يبقى قائما ويتمثل ب :
اذا كان��ت احلكاي��ات املتوالي��ة " الصيغة االطارية
" ه��ي االص��ل ال��ذي تفرع��ت عنه غصون الس��رد
االخرى ،أل��م يكن من املهم بي��ان عالقات التفريع
وكيف أجنزت على مراحل التاريخ ؟ .وإذا كانت فعال
ذلك ألم يكن توصيفها ب " النوع " هو األكثر قربا
؟ .وكذل��ك مناقش��ة العالقة بني األص��ل والفروع
؟ .والس��ؤال االخر في اختي��اره للنموذجني العربي
والغربي أال يُظهر هذا اش��كالية االساس الثقافي
املعرف��ي والتقان��ي الواحد ومن ثَم س��يعيدنا إلى
حلظة التأسيس األولى ملفهوم القص احلديث ؟.
ولو التفت الناقد الى حقيقة أن االجناس تتشكل
ف��ي كل مرحل��ة تاريخي��ة ضم��ن نس��ق متقارب
ويجري التعرف عليها من خالل العالقات املتبادلة
التي تنش��أ فيما بينها كما يقول تودوروف  ،النتبه
إلى مس��الة أكثر أهمية  ،فف��ي التراث العربي جند
عش��رات الكت��ب التي جمعت حكاي��ات أو أخبارا

أو س��رودا متنوعة تعالقت م��ع بعضها بالثيمة
أو الفك��رة العام��ة أو طبيع��ة البناء  .إنها س��مة
تفكي��ر ومس��حة ثقاف��ة تأليف ،إنها "نس��ق "
كما يش��ير ت��ودوروف هذا من جان��ب  ،ومن جانب
آخ��ر وهو االهم عندن��ا إن ثمة ترابط��ا ( عاما ) بني
طبيع��ة الس��رد املتوالي الق��دمي واحلدي��ث أيضا ،
نلمح��ه في طبيع��ة املروي��ة الش��فاهية ،وأعني
هنا حتديدا اس��تعارة بعض تكنيكات املش��افهة
وأيضا مالمح " الشعبية السردية " .هذه كما يبدو
شكلت البنية املؤسسة للسرد املتوالي " ويتضح
ذل��ك في أغل��ب النص��وص الت��ي وضعه��ا مناذج
للتحليل "  .واذا ذهبنا مع ذلك س��نعيد مع الناقد
العذاري مسألة التجنيس ،على االقل فيما يخص
التأصي��ل ،فض�لا عن طبيع��ة التلق��ي للمرويات
الس��ردية والتي ال يجب إغف��ال التفاعل فيها بني
الذائقة السائدة وحدود اجلنس االدبي  ،ذلك العقد
املبرم بينهما كما تش��ير غلوينسكي ،والقضية
األخطر في أن إش��ارات الناق��د العذاري تكمن في
االنط�لاق من فك��رة " املهيمن��ة " لتحديد اجلنس
االدب��ي  .وهي حتت��اج الى مناقش��ة مس��تفيضة
 ،ألن املنط��ق الداخل��ي للن��ص األدبي ال ي��ؤدي إلى
حكم دقي��ق على جنس��ه ،ثمة تنافذ واس��ع بني
أغلب االجناس الس��يما في هذه املرحلة فضال عن
قضية مهمة جدا يشير اليها ستالوني في كتابه
" االجناس االدبية " وتتحدد تس��اؤالته النابعة من
الطبيع��ة التراكمي��ة فيها  ،فه��ي " مندرجة في
مجم��وع تقيم بينها وبينه ش��بكة من العالقات
املتبادل��ة " وتفضي الى أس��ئلة اجلم��ع امل َتحَ َّكم
في��ه أم العارض و عالق��ة اجلوار التي حتدث تغييرا
ف��ي وجه��ة الق��راءة ام ال؟ وه��ل يفض��ي ذلك إلى
تغيي��ر في وجهة القراءة ؟ وهل ميكن اس��تخالص
خي��ط رفيع ف��ي املوضوعة أو في االس��لوب منها
مجتمعة؟ " .ما يعنيه من ذلك ويعنينا أيضا أن في
اجملموعة القصصية – أيا كانت – ال ينبغي أن ننظر
إليها بعيدا عن هذه التساؤالت التي كما أسلفت

تشكل جزءا من طبيعتها وهي نفسها تبقى ذات
صلة مبفهوم املتوالية .
املتوالية احلديثة
من الالفت للنظر أن العذاري ال يكاد يؤسس فهما
واضحا للمتوالية ف��ي االدب العربي احلديث  .وقد
الحظن��اه في الفص��ل األول ونراه هنا ف��ي التطور
والتجنيس  .أو فصل القواعد النظرية إذ يشير إلى
البدايات احلديثة غربيا " في القرن التاس��ع عش��ر
" لكن تلك الكتابات " الش��عرية والس��ردية أيضا
" ل��م يجر االلتف��ات اليها إال في القرن العش��رين
بعد ص��دور " اهالي دبلن وواينس��بلرغ اوهايو وفي
زمانن��ا " واكتس��بت املتوالي��ة اعتراف��ا نقديا في
الس��بعينيات على يد فورست اجنرام الذي يلخص
رؤيت��ه للمتوالية فهما وتعريفا وقواعد أساس��ية
مضيفا مالحظتني مهمتني لعمله ،ويُتم العذاري
عمل��ه في " ح��دود اجلنس " معتمدا على اوس�تن
راين فيما أس��ماه باحلدود االلزامية للجنس االدبي
إذ ي��رى أن تواف��ر ه��ذا العنصر االلزام��ي لتوصيف
املتوالي��ة يكون ب " التراب��ط بني القصص على أال
يخ��ل باس��تقالليتها " وبناءا عل��ى العالقة التي
تض��ع املتوالي��ة ب�ين القص��ة والرواية يس��تنتج
طبيعة أش��كالها املعتمدة واملس��تمدة أصال من
طريقة بنائها وهي التفاتة مهمة جدا ومؤسِّ س��ة
أيضا  ،إذ يضعها في أربعة رئيسة هي  :العنقودية
– املتسلسلة – احللقية – النوفيال " .
يبقى ش��اغال للقارئ العربي  ،سؤال عن تأصيلها
عربيا هذا أوال  .وثانيا ملاذا أهمل العالقة بالش��عر
 ،وال أعن��ي طبع��ا ما ميكن اإلملاح الي��ه في مدونة
الش��عر العربي من املقاطع الت��ي يفضي بعضها
ال��ى بعض  ،إمن��ا النص��وص التي اش��تغل عليها
ش��عراء احلداث��ة والس��يما ف��ي الس��تينيات وما
بعدها .
لق��د أجنزت القصي��دة العربي��ة – عل��ى االقل في
محي��ط اهتمامن��ا العراق��ي – ف��ي ظ��ل انفتاح
ومعرف��ة بطرائ��ق بناء متعددة ومنه��ا هذا النمط

ال��ذي يقت��رب رؤية م��ن املتوالية بحي��ث تتعاقب
املقاطع الشعرية مشكلة نصوصا قصيرة داخل
النص االم  .تلك االفكار اجلزئية التي ميكن للقارئ
أن يس��تنفدها قراءة وهي منفصل��ة عن بعضها
مكتمل��ة اداءا ومعنى وهي حني تندرج في البنية
االم تتشكل ضمنها .
وم��ا لم يعره العذاري اهتماما واضحا هو انه ّ
اصل
له��ا باملفه��وم الغربي وأخذ تطبيقات��ه من مناذج
عربي��ة  ،ه��ذه النماذج ل��و وقفنا عليه��ا باجململ
ألنتجنا مالحظتني :
االولى  :تركيزه فيها على قضية اساسية ولعلها
االه��م  ،تل��ك ه��ي وفقا للمرتس��م ال��ذي وضعه
للمتوالية م��ن حيث االقتراب م��ن القصة وصوال
الى الرواي��ة فالنوفيال أقرب األش��كال الى الرواية
والعنقودي��ة أقربه��ا ال��ى القصة وبينهم��ا تباعا
املتسلس��لة واحللقية ما يعني اعتم��اده معيارا
واضحا .
واالخ��رى أن في حتليله حلكاي��ات حارتنا يورد رأيا
ي��كاد يضعه في موضع التناقض  ،فبينما يش��ير
ال��ى أن هذه القص��ص " ميكن قراءته��ا منفصلة
واالس��تمتاع به��ا وميك��ن أيض��ا ع��دم االلت��زام
بالتسلس��ل ال��ذي وضعه الكات��ب " "  " 10يقول
عنه��ا الحق��ا بع��د أن يضعه��ا ضم��ن املتوالية
احللقية التي من أهم س��ماتها أن " تقوم القصة
االخيرة بوظيفة االقفال أو اخلامتة " يقول " يصعب

تغيير تسلسلها "  . 76وبغض النظر عن مساواته
بني مصطلحي " االقفال واخلامتة " نرجح أن يكون
هذا االخت�لاف إلصراره على اختي��ار هذا النموذج
كون��ه االق��دم عربي��ا  ،وإال ِل��مَ لمْ يخت��ر " امواج
الليالي" التي رافقها شيوع املصطلح عربيا كما
أثبت ذلك ؟.
ح�ين ينته��ي بفصله االخي��ر " بنية التماس��ك
" ال ي��كاد يضي��ف إضاف��ات مهمة إلى ما س��بق
طرح��ه  ،على الرغم م��ن ترصده لبع��ض االفكار
وتعقبه لنماذج أخ��ر  .فالفصل ينبني على فكرة
" التماس��ك" وه��و " مفتاح الس��ر ال��ذي يصنع
منط��ق التوالي في هذا اجلن��س االدبي فهو يجبر
القصة التي ال تتقب��ل أن تكون جزءا من كل على
أن تك��ون كذل��ك "  . 87ه��ذه الفكرة هي أساس��ا
منطقة االش��تغال على املتوالية وقد فصل فيها
ل��ذا كان من املهم أن يعي��د ترتيب فصوله ليكون
ه��ذا الفصل مندغما مع الفصل الس��ابق أو على
االقل مدخال له .يخيل للقارئ أ ّن العذاري ولش��دة
شغفه واهتمامه باملتوالية القصصية بنى كتابه
على أساسها ،فرمبا استطاع القارئ أن يقرا بعض
فصول الكتاب وال سيما االخير مبعزل عن االخرى .
*االح��االت ال��ى كت��اب  :املتوالي��ة القصصي��ة –
األص��ول والتجني��س والتمث�لات – للدكت��ور ثائر
الع��ذاري – كن��وز املعرف��ة للنش��ر والتوزيع – ط1
2020

قراءة في كتاب (شعراء خارج البيان الشعري)
ل������ل������ش������اع������ر وال��������ن��������اق��������د د .خ��������ال��������د ع������ل������ي م���ص���ط���ف���ى

د .نشأت فائق عبدالحسين

تناول الشاعر والناقد د .خالد علي مصطفى في كتابه (شعراء
خارج البيان الشعري) الصادر بعد وفاته عن دار سطور ثالث
محاوالت نقدية مهمة ٔاشار فيها ٕالى جتارب شعرية من شعراء
النصف الثاني من اجليل الستيني وهم كل من :حسب الشيخ
جعفر وحميد سعيد وسركون بولص ،وهٔوالء الشعراء كانوا
خارج البيان الشعري الذي اصدر عام (1969م) وضم كل من
سامي مهدي وفاضل العزاوي وفوزي كرمي وخالد علي مصطفى،
لكن شعراء خارج البيان شكلوا عالمة فارقة في الساحة
الشعرية العراقية خاصة ،والعربية بصورة عامة ِعبْر حتوالتهم
الشعرية على مستوى الشكل واملضمونٕ ،اذ حتدث خالد علي
مصطفى عن خصيصة وسمة كل شاعر ٍعبْر جتربته الشعرية
املمتدة من ستينات القرن املاضي حتى وقتنا القريب؛ ٔالنه كان
على صلة وثيقة بتجارب هٔوالء الشعراء من خالل قربه ٕاليهم،
بي َد ٔان تصوراته النقدية في هذا الكتاب لم تكن انطباعية.
ٔاشار الناقد د .خالد علي مصطفى في محاولته النقدية أالولى
من هذا الكتاب ٕالى جتربة الشاعر حسب الشيخ جعفر ،ؤاراد ٔان
يبني البٔورة املركزية التي انطلقت منها جتربة حسب املشحونة
باملفارقات واحلنني والغربة التي اختلطت فيها مالمح الريف

باملدينة ،لكن ظاهرة تدوير القصيدة ٔاصبحت عند حسب
الشيخ ٔايقونته اجلمالية ،وجتربته الفريدة على مستوى شكل
القصيدة وايقاعها ،فلم تكن قصائد حسب الشيخ جعفر
املدورة احتفالية ،والسيّما قصائده (قارة سابعة ،عبر احلائط
في املرٓاة ،الرباعية أالولى) وغيرها من القصائد أالخرى التي
حتيل ٕايقاعياً ٕالى القصيدة املدورة بقدر ما تكون ظاهرة ايقاعية
اقترنت من حيث موسيقاها وايقاعها املسترسل بشخصية
الشاعر.
ويبدو كما يذكر الناقد خالد علي مصطفى ٔان جزءاً من قصائد
حسب الشيخ جعفر املدورة جاءت متٔاثرة بقصأيد ٔادونيس،
والسيّما في قصيدته (ه��ذا هو ٔاسمي) من خ�لال صيغة
خطابها وطريقة تركيبها البنائي الذي خفف من رتابة تركيبها
أالسلوبي؛ لكن حسباً حاول جاهداً ٔان يقدم قصائده املدورة
برٔوية ذاتية يطغى عليها ريف متعب ،ومدينة مشوهة ،وهذه
الرٔوية الضبابية رافقت ٔاغلب قصائد الشاعر التي ابتعدت
كثيراً عن اللغة اليومية ،وطغت عليها جمل رمزية تدل على
ثقافة الشاعر ووعيه ،فضالً عن مترده وقلقه النفسي ،السيّما
ؤان التدوير عادة ما يحدث في القصيدة تصادم في دالالت
عناصرها اللغوية ،لكن ال تبقى تلك العناصر ومفارقاتها
في القصيدة مسترسلة ضمن بٔورة واحدة ،وٕامنا حتدث انتقاالً

مفاجئاً عن طريق تعدد االصوات الذي يحقق للقصيدة ِعبْر
املنولوج والديالوج الدرامي سماتها اجلمالية.
تكمن خصوصية الشاعر حسب الشيخ جعفر وابداعه على
مستوى شكل القصيدة ومضمونها ،كما يرى الناقد خالد علي
مصطفى في (رباعياته الثالثة) ،فهي من ٔاهم جتاربه الشعرية
في التدوير على الرغم من ظهورها متفرقة في ديوانه ،بي َد ٔانها
اتصلت بعضها ببعض من الناحية املوضوعاتية فضالً عن
االيقاعية ،فالشاعر جسد مالمح الريف في رباعيته أالولى،
واملدينة في الثانية ،وجمع بني الريف واملدينة في رباعيته
الثالثة ،وهذا أالسلوب التركيبي اعتادت عليه قصائد الشاعر.
بعد ٕان شكلت (املرٓاة) من الناحية املوضوعية في قصائده املدورة
مركز ثقل ،ناهيك عن قصائده االُٔخرى.
وعلى الرغم من املرجعيات املتعددة للقصيدة املدورة اال انها
اقترنت بتجربة الشاعر حسب الشيخ جعفر التي اختلفت
جتربته في التدوير عن غيره من الشعراء الذين كانت لهم
محاوالت في تدوير القصيدة ايقاعيإً ،اذ اعتمد الشاعر على
املفارقة التصويرية واالسلوب التركيبي ،والتوازنات املوضوعية،
والتحوالت االيقاعية في قصائده املدورة ،وهذا التشكيل هو
ميزة من مزايا جتربته الشعرية .اذاً فالتدوير احلاضنة االيقاعية
الذي حافظ حسب الشيخ جعفر من خالله عن التوافق
االيقاعي ِعبْر الترابط اجلملي والصوتي على الرغم من بحور
القصيدة املتنوعة ،فضالً عن مضمون القصيدة الذي جسد
مالمح احلداثة الشعرية.
اما احملاولة النقدية الثانية من هذا الكتاب فقد ركزت على
جتربة الشاعر حميد سعيدٕ ،اذ يشير الناقد الدكتور خالد
علي مصطفى ٕالى جتربة حميد سعيد الشعرية أالولى التي
متيزت بالبعد القومي؛ فقد كان من اولوياته في الكتابة
الشعرية البعد االنساني ال اجلمالي؛ لذلك جسدت نصوصه
انعكاسات الواقع االجتماعي والتعبير عن واقعه املتهرٔيٕ ،اذ
كان اغلب نتاجه الشعري وقفاً على موضوعات ايديولوجية
محددة ،هدفها رسالي الغاية منها ايقاظ الوعي بضرورة تغيير
الواقع املتردي ،فضالً عن بعض قصائده االحتفالية باملقاتلني
واصدقائه الشهداء .ومبا ٔان الشاعر من شعراء اجليل الستيني

الذين كانت لهم صلة وثيقة بتراثهم أالدبي فقد ضمن شعره
كثيراً من االقتباسات والتناصات التي لها صلة بالشعر العربي
القدمي ،وقد جسد هذا في كثير من نتاجه الذي متيز عادة بلغة
رمزية.
لكن نتاج حميد سعيد الشعري بعد تلك التجربة بدٔا ئاخذ
منحاً ٓاخر وانفتاحاً واسعاً يعود ٕالى افقه الواسع وقوة مخيلته،
واشاراته التعبيرية التي جسدت مالمح انتقاالته على الرغم
من ارتكاز الشاعر على رموز محددة لكنها حتتوي على انساق
مضمرة ،فتجربة الشعرية ايضاً ٔاخذت متيل نحو تصورات
جديدة وانفتاح واسع  ،غير الطريق الذي سارت عليه جتربة
الشعرية أالولى ،وهذه االنعطافات الداخلية تعود اساساً ٕالى
البعد الصوفي الذي جند مالمحه في كثير من قصائد حميد
سعيد ،وهذه التحوالت واالنعطافات في شعره تركزت خاصة
في قصائده القصار ذات النزوع التجريبي والرٔوى اجلديدة التي
نقلت قصائده من حصار املوضوع ٕالى حرية التصور مبا تقتضيه
من تركيز وتكثيف في اللغة وهو جوهر االسلوب االشاري في
الشعر.
كما اشار الدكتور خالد علي مصطفى من هذا الكتاب ٕالى ثالثة
اصناف ايقاعية جتلت في شعر حميد سعيد ميكن اجمالها
باالتي:
اوالً :االسترسال االيقاعي املنبثق من استرسال التعبير.
ثانياً :حتوالت االيقاع الناجت من حتول الوزن جزٔيياً ٔاو كلياً.
ثالثاً :حترير القصيدة من ٔاي ايقاع منتظم .فضالً عن ظاهرة
التدوير التي جسدها الشاعر ،والسيّما في مجلده الثاني من
نتاجه الشعري.
بينما ركزت محاولته النقدية الثالثة على قصيدة النثر التي
حتول اليها الشاعر (سركون بولص) في نتاجه أالخير بعد ٕان
ٔاهمل شعره املوزون اهماالً تاماً ،فقصائده املوزونة ذات منحى
جتريبي ضمن ايقاع شعر التفعيلة تقوم على رموز خاصة تعبر
عن انعطاف داخلي ولغة مركزة ال تدل على مقصدها اال برٔوية
وعمق نظر .ولعل التحول ٕالى قصيدة النثر عند سركون بولص
جاءت نتيجة وعي خاص ،فالشاعر لعله يرى في هذا التحول
بعائق كابح في الطريق
ٔافقاً اوسع ومراماً ٔابعد ،دون ٔان يصطدم
ٍ

ٕالى الشعرٕ ،اذ يرى الناقد خالد علي مصطفى ٕان قصيدة
النثر عن سركون بولص ال تقل ٔاهمية عن قصائده املوزونة
من الناحية الفنية .فتحوله ٕالى قصيدة النثر يعود ٕالى تٔاثره
املباشر بالشعر االنكلو -امريكي احلديث .فضالً عن جلوئه ٕالى
ممارسة كتابة القصة القصيرة ،وهذا ما انعكس على اسلوبه
في قصيدة النثر.
ٕان بعض قصائد النثر في جتربة سركون بولص وظيفتها معرفية
وليست جمالية يتخلى فيها اخليال عن تٔالف ماال ئاتلفٕ ،اذ
يقدم الشاعر االفكار والوقائع بصورة مباشرة ،بحيث تصبح
فيها اللغة وسيلة نقل ال غير .ولعل ٔاكثر ما مييز سركون ميله
ٕالى كتابة القصائد القصار ،حتى ٔان قصائده الطويلة ميكن عزل
كل مقطع عن االخر ليشكل بدوره قصيدة قصيرة .كما يشير
الشاعر دائماً في قصائده ٕالى صور الرحيل والشتات والتهجير
القسري ،فيقدمها بجمالية تصويرية متيل الصورة فيها ٕالى
التباعد بني داللتها.
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محمد سهيل احمد
مفتت��ح ألح��د نصوص��ي القصصية باس��م
(املانيكان) « :
ف��ي الواجه��ة الزجاجية التي تص��درت اخملزن,
تتش��ابك االضواء البنفس��جية الباهتة التي
تبعثه��ا دائ��رة الني��ون املعلق��ة ف��ي س��قف
الواجهة» .س��طر من فقرة أوسطية« :وخلف

الفت��ى ينتصب اجلس��د ال��ذي انعدم��ت فيه
الروائح االنثوي��ة» جملة ختامية «ولقد مضى
ف��ي عناقه بقوة! ذلك النص ورد في مخطوطة
جملموعة قصصية لي لم تش��هد النور ,حملت
عن��وان (الطق��وس الليلي��ة) والن��ص م��ؤرخ
ف��ي  1969\12\29اث��ر مرور ثالثة ش��هور على
تخرج��ي ف��ي الكلي��ة وثالث س��نوات ونصف
عل��ى فوزي بجائ��زة ملحق جري��دة اجلمهورية
االدب��ي .حزي��ران  1966جنب��اً الى جن��ب الرائد
محمد خضي��ر والكات��ب محمد عب��د اجمليد.
تع��د قص��ة (املاني��كان) مث��اال منوذجي��ا على
مقدرتي عل��ى قنص املش��اهد :واجهة مخزن
بسوق الهنود بالعشار ,عينا فتى متعطشتان
جلسد مانيكان  ،امرأة شقراء في واجهة اخملزن

كل شيء! تلك اجملموعة القصصية لم تظهر
للن��ور قط وال نص (املاني��كان) بطبيعة احلال.
لكن ذل��ك االخف��اق علمني دروس��اً جعلتني
اراجع امكاناتي الفني��ة والفكرية قبل ان اجنز
نصني متقاربني نس��بياً ,في اجلودة الفنية هما
(البوق واهب الس��عادة) نش��ر في اح��د أعداد
مجل��ة االقالم و (فرح اس��ود) نش��ر في مجلة
(االدب املعاصر) في بداية الس��بعينات لتكونا
مبثاب��ة االنطالق��ة األنض��ج لعوال��م قصصي
املستقبلية والتي وردت في مجموعاتي الثالث
( العني والشباك )  ( ،اآلن او بعد سنني ) و ( اتبع
النهر ) وما بعدها من نصوص .

نص قصصي
« أتح��دث ع��ن المدين��ة ..
أمنا الت��ي تنجبنا وتفترس��نا
وتنس��انا «
أوكتافي��و ب��اث.
محمد سهيل احمد
أرافق��ه إل��ى حي��ث يتس��كع ويدخل في
متاه��ة م��ن الوج��وه والطرق��ات ويخرج
م��ن متاه��ة أخ��رى .أنتظ��ره ف��ي املقهى
العتيقة الرابضة عن��د عتبة باب الفندق
الرث املوحش الش��رفات حيث يسكن في
غرفته الباردة شتا ًء الالهبة صيفا .وما أن
أفرغ من تناول الش��اي حتى ألفاه قبالتي
بش��عره األش��عث وهو يعل��ق على إحدى
كتفي��ه حقيب��ة س��وداء مقش��رة اجللد
حاش��را فيه��ا كيس املقب�لات والزجاجة
والك��راس والقل��م .يبدو االنط�لاق مبعية
شاعر أشبه باالنطالق مع الريح فكالهما
يتنافسان في التوغل في أعطاف املدينة،
اخت��راق أزقتها ومن ثم التنزه على ضفاف

د .علي المرهج

النزهــــة األخيــرة
النه��ر ،وه��و التقلي��د ال��ذي اعتدت��ه مع
صاحبي الش��اعر الصام��ت العصي على
الفه��م ال��ذي ال تنقطع عين��اه عن تأمل
مش��اهدة متايالت الشجر وخصور الغزالن
املنقوعة مبسك النظرات وترقرق مويجات
النه��ر .وصاحب��ي الش��اعر تتملك��ه في
بعض األحيان خفة في الروح جتعله أ ْميل
إل��ى اقتراف املرح املداف بس��خرية هادئة
السعة في آن معا – :األشياء املضيئة ..
– ما بها؟
– إنها ترانا ..
أتساءل بإحلاف متعمد:
– ترانا أم نراها؟
– ال أدري  ..اس��أل مختص��ا بالفيزي��اء
الضوئية!
كل واح��دة م��ن نزهاته املتك��ررة تختلف
ع��ن س��واها .زار يوم��ا مح�لا لالنتيكات
وع��اد ببوق نحاس��ي أعطاه ملتش��رد بارع
ف��ي الع��زف طالب��ا من��ه ان يع��زف بلغة
العش��ب واألقح��وان ،للمتوح��دات ف��ي
ظالم الغرف ،للشحاذين الذين يتوسدون
العشب ،للمتقاعدين وجلنود كراج بغداد،

للعائدين م��ن القتال او الذي��ن لم يعودوا
..اذ ذاك سيمس��ون أكثر س��عادة من قبل
 ..وص��ادف يوم��ا ان التق��ى عازف��ا أعم��ى
فس��أله ان يع��زف للمدينة التي توش��ك
على االندثار ،املدينة التي نحلم بها والتي
نصنعها وندمرها ،املدينة التي ال نغادرها
اال لنسقط في مدينة أخرى مطابقة لها
ومختلف��ة عنها ..يلتفت الش��اعر نحوي
وهو يقول مغمغما:
– املدين��ة امرأة  ..تتفتح مث��ل وردة ثم ما
تلبث ان تذوي ..
كان من الواضح ان صاحبي كان عاش��قا
للنزه��ات .يختمه��ا ف��ي بع��ض األحيان
بقضاء ساعة في مخزن التحفيات ،ركنه
األثير ّ
علـ��ه يعثر على لقية او كنز يجعل
من��ه كائنا ثريا يهرب من مدينته الى مدن
الدنيا ويعود الى أحضانها بعد طول سفر.
لق��د بدا األم��ر وكأن قدميه ال رأس��ه هما
اللتان متليان علي��ه الترحل لهذه البقعة
او تلك ،فمرة في ساحة كانت فيما مضى
دارا للس��ينما وت��ارة ف��ي بيت م��ن بيوت
الشناش��يل بالبصرة القدمية ،واجده بعد
ط��ول بحث مغ��ادرا مكتبة (ب��اش اعيان)
وقد تعفرت اهدابه بغبار الزمن او متجوال
في متح��ف األحي��اء املائية او ف��ي قاعة
القبة السماوية في اجلامعة وكان وما زال
زائرا مترددا على س��وق اجلمعة عله يظفر
بديوان او مخطوطة شعرية.
ش��اخ اجلمي��ع ..املدين��ة والش��اعر وأنا:
املدين��ة توقفت عن أن تكون مثلما اعتدنا
 ..الش��اعر بات اسما منس��يا وانا الكائن
الضائع بينهما ..
تبدل��ت ع��ادات صديق��ي الش��اعر  ..صار
يكتف��ي مبتابعة األخبار من تلفاز املقهى،
ولكن��ه عافه بع��د ان اكتظت شاش��ته
ب��دوي االنفج��ارات وق��رع الطب��ول وبعد
ّ
أخضل
ان هرس��ت س��رفات الدبابات م��ا
م��ن العش��ب وم��ا ينع م��ن األح�لام وما

ش��هدته املدينة من مش��اهد قتل ونهب
وتخري��ب ف��ي كل م��كان .هج��ر املقهى
وتلفازها املثرثر مقتنيا جهازا خاصا واتى
مبجموعة من اف�لام املغامرات والرس��وم
املتحركة وأدمن عليها .لم انقطع كغيري
من االصحاب عن زيارته .وقد أخذت احلظ،
في اآلونة األخيرة ،أمرا مؤسفا انه أمسى
كثي��ر النس��يان ألدرك جازم��ا ان��ه دخ��ل
املراحل املبكرة ملرض الزهامير.
عل��ق واحد من رواد املقه��ى حني اعلمته
بوضعه الصحي احلرج:
– ما هذا؟! ان املدينة تفقد ذاكرتها!
في زيارتي االخيرة فوجئت به جالسا عند
طاولت��ه وقد ارتدى أعطر ما لديه من ثياب
وحلق حليته وس��رح شعره .ما ان أبصرني
حتى بادرني بالقول:
– كنت في انتظارك  ..نخرج اليوم ..
– لكن ..
– ال تسأل كثيرا  ..انها نزهتنا املؤجلة ..
سرت خلفه مكتفيا بالصمت اصطخابا.
اكترينا سيارة أجرة عبرت شوارع وجسورا
وتقاطع��ات مبللة مباء املطر حتت س��ماء

رصاصية ملبدة .سمعته يشير للسائق:
– ننزل هنا  ..أمام مقبرة األطفال ..
لبث��ت صامت��ا ومندهش��ا له��ذه النزهة
املباغتة.
تضاعفت دهشتي حني سألني ان انتظره
عند باب املقبرة:
– س��أقوم بزيارة اختي الصغ��رى  ..ماتت
في أحد التفجيرات ..
اخذ مط��ر غزي��ر بالهطول فيم��ا ازدادت
الغيوم كثافة .دفعت بوجهي أسفل ياقة
س��ترتي ملقيا نظرة على القبور املبثوثة
عل��ى س��فوح التل��ة محملقا ف��ي األفق
اخللفي حيث س��ور املقبرة اجلنوبي باحثا
عن��ه  ..دومنا جدوى .كان صاحبي الش��اعر
قد ت��وارى خل��ف القب��ور .انتظرته طويال
لكي يعود ..
لكنه لم يفعل ! ..
عند البوابة
ما زلت انتظر
حتى هذه الساعة
أن يعود!

a l - t h a q a f i
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َ
الكاتب والصياد

ف���������ي ح��������ض��������رة ال�����م�����ان�����ي�����ك�����ان
الزجاجية .يوم عرض��ت ذلك النص على الرائد
محمد خضي��ر ,حدثني ع��ن اعجابه مبقدرتي
الفني��ة عل��ى اقتناص مش��هد محص��ور بني
اربعة أضالع  :عينان  ...جسد محترق  ...وجسد
انثوي نايلوني هام��د في واجهة زجاجية باردة
 .ما اتذكره هو ان الصديق محمد خضير ,رغم
عل��ي تفصيالت
اعجاب��ه باالفتتاحي��ة ع��اب
ّ
التن��اول او م��ا يس��مى بالب��ؤرة ومكتنفاتها.
واذكر انه قال »:متنيت ان يكون هذا النص لي!»
ادركت م��ع انكفائ��ي مدى صح��ة مالحظات
االس��تاذ محمد ,وكانت امنيته التي خلصتها
جملت��ه االخيرة مبثابة انطب��اع صادق خرج به
كمتلق هذه املرة ــ مما جعلني
محمد خضير ــ
ٍ
أعيد النظر في طبيعة ادواتي ,في لغتي ...وفي
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رمبا تكون مهنة الصيد هواية
حالها كح��ال الكتابة ،فكم
من الصيَادين الذين يعشقون
مهنة الصيَد ه��م هواة ،وكذا
احلال م��ع الكتاب��ة ،فكم من
ُ
الك َتاب هم يعشقون الكتابة
بوصفه��ا هواي��ة ويهيم��ون
بالقراءة ألنها ف��ي منظورهم
"غواية".
كم��ا تتطل��ب هواي��ة الصيَد
اتقانه��ا بوصفه��ا حرف��ة،
فكذل��ك تتطل��ب هواي��ة
الكتابة اتقانها كحرفة ،ومن
مُس��تلزمات حرف��ة الكتاب��ة
"غواي��ة الق��راءة" ،فالصيَ��اد
اله��اوي ال يختل��ف كثيرا ً عن
الكات��ب اله��اوي م��ن حي��ث
احلاج��ة ملعرف��ة ُط��رق الصيَد
ُ
وعدت��ه ،ومعرفة طرق الكتابة
وعدته��ا ،ف�لا يعني أن��ك هاو
للصيَ��د أن جتل��س على ضفة
النه��ر تجُ ي��د رم��ي الس�� َنارة
ومس��ك اخلي��ط وحرك��ة نهر
مدينتك وأس��راره ،إمن��ا عليك
أن تع��رف أنواع اخلي��وط التي
تصل��ح للصي��د وحرك��ة
األنهار ومواس��م الصيد ونوع
األس��ماك التي ت��روم صيَدها
وأماكن توفرها ون��وع ُ
الطعم
ال��ذي ترمي��ه ف��ي ه��ذا النهر
أو ذاك ،ب��ل ون��وع الش��باك
الت��ي تصلح في ه��ذا النهر أو
البحيرة.
كل حرك��ة عن��د الصيَ��اد
مدروس��ة ،وبع��د الصيَ��د
يحتاج ملعرف��ة كيفية حفظ
األس��ماك ،فلكل نوع طريقة
باحلف��ظ ،وإن كان م��ن الذي��ن
يبح��رون في البح��ار بحثاً عن

اللؤل��ؤ واملرج��ان والن��ادر م��ن
األس��ماك في أعم��اق األنهار
والبحار ،فإنه سيحتاج لدراية
وال تنفع��ه الهواي��ة واملوهبة
واحل��رص عل��ى تعل��م دروب
الصيَد مبهارة.
الصي��اد هو من يع��رف اللعب
مع أم��واج البح��ر املتالطمة،
وبقدر ما يحت��اج إلى التمكن
من سبَر غور في معرفة أحوال
األنهار والبح��ار وحركة الريح
وتوقيت��ات تالط��م األم��واج،
يحت��اج معرف��ة بقدره��ا
ومس��اوية له��ا الس��يَر ف��ي
البح��ار بخريط��ة النجوم في
السماء حني تفقد البوصلة.
ُ
لس��ت صيَادا ً وال أتقن الصيَد
ال هواي��ة وال غواي��ة وال دراي��ة،
ولكنن��ي أع��رف نظري��اً م��ا
يحتاج��ه الصيَاد م��ن ُعدَ ة إن
كان ه��او أو مُحت��رف .وأجد أن
العالق��ة وثيق��ة ب�ين الكاتب
والصيَاد من حي��ث الهواية أو
الغواية ،بل وحتى الدراية.
فيُمكن أن تك��ون كاتباً هاوياً
حينم��ا ترغ��ب أن تك��ون كما
الصيَ��اد اله��اوي يجلس على
اجل��رف ،يع��رف كي��ف يخت��ار
اخليط والس َنارة ونوع الطعم
الذي يرميه ألس��ماك نهر في
قريت��ه أو مدينت��ه ،ليصط��اد
س��مكة (ب َني��ة) أو (زورَي��ة) أو
(جرَي��ة) وفي أحس��ن األحوال
(كطان) ،وتلك غاية ما يبتغيه
الصيَاد الهاوي.
الكات��ب املحُ ترف كم��ا الصيَاد
املحُ ترف غير مش��غول بعوالم
التعبير عن قيمة ما يكتب عبر
وس��ائل التواصل االجتماعي
أو عب��ر املُش��افهة ،وال ينتظر
مدحاً مُباشرا ً ملا يكتب سواء أ

كان ما يكتبه سردا ً أو شعرا ً أو
رؤية فلس��فية أو نقدا ً ثقافياً،
وإن كان م��ن طبيع��ة البش��ر
الرغبة باحلص��ول على "قيمة
فورية" ـ بعب��ارة وليم جيمس
فيلس��وف البراجماتي��ة ـ
ملُنتج��ه اإلبداع��ي ،وقد يُرضي
بعضاً من غروره في ضوء تطور
وس��ائل التعبير عن االعجاب
في العالم االفتراضي ،ولكنها
ليست هي األصل فيما ينشد
ويرنو إليه.
الكات��ب املحُ ترف كم��ا الصيَاد
املحُ ت��رف ال يُفرح��ه كثي��را ً إن
اصط��اد س��مكة كبي��رة كأن
تك��ون "كط��ان" ألن��ه يبحث
عم��ا ه��و أكب��ر ،ع��ن س��مك
(االس��تاكوزا) أو (التونة) أو عن
(اللؤلؤ) و(املرجان).
تتواف��ر ف��ي الكات��ب املحُ ترف
س��مات أهمه��ا :املوهبة التي
تكتن��ز محبته جمل��ال الكتابة
ال��ذي يرغ��ب ب��ه ،وثانيهم��ا:
احلرفي��ة ف��ي س��عيه لتطوير
مهارت��ه في الكتاب��ة التي لن
تكون له��ا قيمة حقيقية من
دون صقله��ا بالقراءة ليس��ت
بوصفه��ا "غواية" فقط ـ كما
يقول علي حسني ـ في كتابه
(غواية الق��راءة) ،بل بوصفها
مهمة من مهمات اس��تكمال
موهبته بوصفها مجاالً يرغب
بالكتابة به.
ال تُس��تكمل ه��ذه موهب��ة
الكتاب��ة إلاَ بتطويرها والعمل
عل��ى تنميته��ا عب��ر الق��راءة
القصدي��ة الت��ي ال تنف��ي
الش��غف أو "الغواي��ة" ألنه��ا
من املس��تلزمات األساس��ية
لتنمي��ة املوهب��ة ،فالكات��ب
املحُ ترف كم��ا الصيَ��اد املحُ ترف
يع��رف أمزج��ة األس��ماك
والبحار ويع��رف أوان اصطياد
اللؤلؤ في احملَار.
حتت��اج الكتاب��ة الس��ردية
والش��عرية و للخيال وس��عة
أفق التوقع ،ولكنك في الكتابة
الفلس��فية س��تحتاج لعدَ ة
إضافية (مفاهيمية) ومعرفية
تقتضيه��ا طبيع��ة اإلنهمام
في الفلس��فة وقضاياها ،ولن
تكون كاتباً ناجحاً فقط ألنك
ته��وى التفلس��ف أو التفكر
في قضاي��ا الوج��ود واملعرفة
واإلنسان.
الكاتب املحُ ترف هو كما الصيَاد
يصن��ع أس��لوبه م��ن مفردات
اللغة املُتبعثرة ،يصيغ عبارته
ويس��بكها بوصفه س��اردا ً أو
شاعرا ً أو باحثاً .فالصيَاد يبحر

في أم��واج البح��ور واملحُ يطات
أياماً وليالياً ويتأمل في حتوالت
مزاج البحور ويتأنى ،ولرمبا بعد
ط��ول صبر وإن��اة يحصل على
مرامه ،وق��د ال يحصل ،ولكنه
حينم��ا ال يحص��ل يحس��ب
أن في س��عيه تعدي��ل وإعادة
ترتي��ب خلطط��ه ف��ي الصيَد
عند الصيَاد ،وه��ي ذاتها عند
(الكاتب الصيَاد).
أم��ا املنهجية عن��د (الكاتب
الصيَ��اد) فهي طريق��ة يُجيد
بها صياغة العبارة ويُتقن بها
اختي��ار العينة ،وهي ليس��ت
دس��تورا ً وال نص��اً مُقدس��اً ال
يأتي��ه الباط��ل م��ن أمام��ه أو
خلفه ،وال تظ�نن أن املنهجية
قي��د ،فدع��ك منه��ا حينم��ا
تش��عر أنه��ا ط��وق يُح��د من
تفكي��رك ،ألن املنهجية خط
س��ير نختطه نحن ُ
الك َتاب أو
ً
الباحثون كي يكون سبيال لنا
لبناء وع��ي معرفي أفضل ،وإن
كان ف��ي املنهجية حتدي��دا ً أو
تقييدا ً لإلب��داع في بعض من
مفاصلها ،فعلينا أن نفك هذا
القيد ونتخلص من إساره.
في الكتاب��ة األكادميية والتي
ه��ي كتابة قصدية ليس املرام
منه��ا االمت��اع واالقت��راب من
مكامن اجلمال واالبداع الفني،
بقدر ما يبتغ��ي الباحث فيها
تأكي��د مصداقي��ة م��ا توصل
إليه ف��ي بحثه وف��ق فحصه
نظري��اً ف��ي مخب��ر العل��وم
التجريبية.
قد جند أن في االلتزام مبنهجية
البح��ث املعه��ودة ف��ي هكذا
نوع من الكتابة طريق خالص
للوص��ول لنتائ��ج علمي��ة
أفض��ل ،وإن كان في بعض من
البحوث التجريبية مصادفة و
(محاولة وخطأ) قد أوجدت لنا
أبهى النظريات العلمية.

أم��ا ف��ي الكتاب��ة االحترافية
ف��ي مجاالت اإلب��داع والعلوم
اإلنسانية ،فإن الغاية ليست
الوص��ول للحقيق��ة إمن��ا هي
في فتح أف��ق التعبير اجلمالي
والبح��ث ع��ن ُط��رق أخ��رى
للكش��ف عن تعددية املعنى
له��ذه احلقيق��ة .فه��ي إذن
كتابة ترن��و للتنوع واالختالف
وكالهم��ا مُتأص��ل فيه��ا ،وال
مس��عى عن��د م��ن يفقه��ون
قيم��ة التعددية ف��ي املعرفة
للسعي لالتفاق كما هو احلال
في العلم التجريبي.
الكتابة ف��ي اجملاالت اإلبداعية
والعل��وم اإلنس��انية كتاب��ة
يغلب عليها الطاب��ع الذاتي،
ولكن��ه طاب��ع قيم��ي القصد
من��ه حتقي��ق ال��ذات ،ولكن��ه
طاب��ع قيم��ي القص��د من��ه
حتقي��ق ال��ذات ال م��ن أج��ل
اقص��اء اآلخر ألن اآلخر هو ذات
مُناظ��رة ،وبالتال��ي فتعددي��ة
الكتابة وتعددية حضور الذات
بوصفه��ا أن��ا مُتف��ردة مُقبلة
عل��ى اآلخر بتنوع��ه هي غاية
الكات��ب ف��ي مج��االت فيض
املعرفة اإلنس��انية املُبحر في
ُعمقها ليس��تخرج لنا بعضاً
من لؤلؤه��ا ومرجانها الراكس
في جتاويف املحُ يطات والبحار.
تأتي النبوة عبر الوحي ،فيجد
النبي نفس��ه كاتب��اً (مُختاراً)
م��ن دون ك��دَ وتع��ب س��وى
اإلمي��ان واستحس��ان الفع��ل
اإللهي واالنصياع له وتنفيذه
والعم��ل مبوجبه ورض��ا الذات
اإللهية عنه بوصف��ه (املخُ تار)،
وتأتي اإلمامة عب��ر الوصية أو
عبر "الن��ص والتعيني اإللهي"
وكالهما مير مبخاضات عسيرة
ولكنه��ا محفوظ��ة بق��درة
الباري س��بحانه وتعالى فهو
احلافظ وهو املُعني.

ف��ي الكتاب��ة اإلبداعية يحف
بك الش��يطان ،وف��ي كل قول
ال تبتغ��ي فيه مرضاة اهلل كما
ي��رى الفقهاء واملُفس��رون إمنا
أنت تختط طريقاً مُس��تقيماً
لك للنار هو أقرب لك من حبل
الوريد ،ف��أي عذابات تحُ يط بك
أيها (الكات��ب الصيَاد) ،فلرمبا
يكون في صيَ��دك = (كتابتك)
قد خالف��ت الرؤي��ة الفقهية
والتفس��يرية للنص املُقدس،
وقد تكون ت��روم أعمال عقلك
الذي أتاح له النص ُ
القدس��ي
التصرف به؟!!.
ال تفرح كثيرا ً ألنك صيًا ٌد ماهر
سواء أكنت صيَادا ً لألسماك أو
لألفكار ،فكم من صيَاد حاربه
بني قومه من الصيَادين ،وكم
من مُفكر حاربه بني قومه من
املفكرين.
إن م��ن يصط��اد فك��رة ثمينة
كمن يصطاد حورية ،س��يجد
أغلب أصحابه له حاسدين إن
لم يكونوا له مُبغضني.
إن ُكنت ال تبحث عن مُبغضني
وال أق��ول أعداء ف�لا جتتهد في
الصي��د كثي��راً ،فف��ي صيدك
وإن أطعمته��م بك��رم من��ك
وس��يقبلون إطعام��ك له��م
ألنه��م ال يُجي��دون الصي��د،
ولكنهم بعد شبع سيتمتعوا
بأكل حلمك ميتاً وتلك غيبة ،أو
(حتلية) بع��د التغدية (الغداء)
وهي من فاكه��ة احلديث عند
العراقيني وأنا منهم...
ف��أن أكون صيَادا ً ف��ي الكتابة
بعد غواية القراءة فتلك سمة
أمتنى أن أوسم بها .وأن أجتهد
في صي��د األف��كار ُ
وهناك من
األصحاب من يفهمني أو يغار،
فتلك من دواع��ي احملبة عندي
له��م ،ولرمبا عندهم تعبير في
ظاهر القول عن محبة ،ولكن
في خبايا التعبير أسرار.
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الروائي خضير فليح الزيدي لـ(االتحاد الثقافي):

"الواقعية العراقية الجديدة" مصطلح أنا أوجدته
لم يكن مشهورا على نطاق واسع قبل العام  2003على الرغم من اصداره اكثر من عمل ابداعي ،لكنه اثبت حضورا الفتا في المشهد الروائي العراقي الذي يعد اليوم من ابرز االسماء فيه  ..خضير فليح الزيدي ،ولد في  1958في مدينة الناصرية.
واتم دراسته االبتدائية والثانوية فيها .ودخل كلية الفنون الجميلة في العام  .1976وتخرج فيها العام  .1981ع ّين مدرسا للتربية الفنية في المدارس الثانوية ثم عمل رئيسا لشعبة الفنون األدبية في مديرية النشاط المدرسي في الناصرية..
هاجر الى بغداد في عام  2009وما زال يعيش فيها لغاية اليوم .أصدر أكثر من ثالثة عشر كتابا مطبوعا من لعام  1984لغاية اليوم .حيث أصدر روايته األولى العام  1984بعنوان شرنقة الجسد وفازت بجائزة تقديرية.وأصدر رواية ذيل النجمة
العام  2007عن دار الينابيع في دمشق .و رواية خريطة كاسترو العام  2009عن دار ينابيع دمشق .فازت بجائزة االبداع لوزارة الثقافة عام  .2010ثم كتاب الباب الشرقي العام  2013طبع ضمن بغداد عاصمة الثقافة .بعدها اصدر رواية أطلس
عزران البغدادي دار ميزوبوتاميا بغداد .2015ثم رواية فاليوم عشرة عن منشورات ضفاف 2016التي فازت بجائزة االبداع أيضا .ثالث طبعات .ورواية فندق كويستان ثالث طبعات  2014عن دار الحريري بيروت.ورواية الملك في بيجامته 2018
عن دار الرافدين بيروت.ورواية المدعو  2019عن دار سطور .وله اعمال معدة للطبع منها ،عمتي زهاوي ،وله كتب سردية منها ،امكنة تدعى نحن 2008وسلة المهمالت  2009عن رسائل الجند في الجبهات .كتاب سردي.وتمر ولبن عن
الحياة العراقية وتمثالتها  .2011كتاب سردي .وسيد اسود باذنجان كتاب عن صفحة القحط في الحصار  2012عن دار عدنان بغداد.وابن شارع كتاب عن الحياة خارج قفص البيت .عن دار عدنان .2014
(االتحاد الثقافي) التقته وكان لنا معه هذا الحوار ..
االتحاد الثقافي :خاص
• ف��ي البدء نود أن نع��رف ،كيف بدأت
رحلتك م��ع الرواي��ة؟ وه��ل كان هذا
مخط��ط له مس��بقا؟ أم جاء نتيجة
تراكم��ات قرائي��ة ش��حذت الروائ��ي
املبدع بداخلك؟
 س��أكون صريحا في هذه املس��احةّ
مفض�لا أن ال
املتروك��ة ل��ي للح��وار.
يش��طب منها مقص رقيب "الضمير
اجلمع��ي" أي��ا م��ن اآلراء الت��ي ب��ودي
احلديث والبوح بها.
ل��و ُق�� ّدر لي احلدي��ث ع��ن رحلتي مع
الرواي��ة أجدن��ي وأن��ا ف��ي منتص��ف
الطري��ق أنه��ا رحل��ة ش��اقة لكنها
جميل��ة ومض��اد فاع��ل ض��د ضجر
احلي��اة .بدأت هذه الرحل��ة من مدينة
الناصرية .وهي مدين��ة مقاه بامتياز،
وكم��ا تع��رف أن املقهى هو مدرس��ة
مجانية لتعلم فنون السرد واألصغاء.
املقهى هو مطبخ احلكايات العظيمة
في مس��تويات القاع الشعبي .رحلة
هي مبثابة س��فر البدوي الذي ظللته
جن��وم األدلة الصحراوي��ة لتعيده إلى
أمكن��ة يكث��ر فيها املنافس�ين على
طل��ب الكأل واملاء .على س��بيل املثال
كان��ت لي عالق��ات ممت��ازة م��ع كبار
الكت��اب الذي��ن

أحس��بهم م��ن "النج��وم" ،ولك��ن
هؤالء ع ّدوني منافسا لهم مما ازدادت
الضغائن واألحقاد بش��كل ال يوصف
من قبلهم .إن أكث��ر العداوات بغضا
وطع��ن اخلناجر في وض��ح النهار هي
ب�ين األدب��اء ،م��ا يس��مى بالقطيعة
اجليلية غير املب��ررة .تصور أن الكتاب
ال يق��رأون لبعضهم مطلق��ا .وإن قرأ
أحدهم لزميل ل��ه فأنه يضع خنجرا
مس��موما إل��ى جنب��ه ليطع��ن ب��ه
صفح��ات كت��اب زميله .كلم��ا أتيح
ذلك .اجليلي��ة األدبية ه��ي حرب غير
معلنة بني أدباء اخلطوط األولى ،إنها
حرب النجوم كما أظن .ش��هد بعضا
من حروبه��م عندما حاول��وا تنجيم
أدباء من اخلط الثالث والرابع ألغراض
شخصية.
ه��ؤالء الكت��اب يحبون ش��خصيات
رواياته��م ولكنه��م يكرهونه��ا في
احلي��اة .هم نرجس��يون إل��ى أبعد ما
يصوره الواقع .وبع��ض الكتاب يتيح
لنفس��ه أن يبن��ي ش��خصية أنثوية
س��افرة ومتبرج��ة ومتح��ررة وف��ي
بيته تعان��ي زوجته وابنت��ه من قيود
العبودية .معظ��م الكتاب يعاني من
ش��يزوفرنيا أدبية وانا منهم.

لذل��ك فمعظ��م كتاباتنا س��تنتهي
إل��ى العدم ألنها غي��ر صادقة .هذا ما
جنيت��ه وعرفته عن ق��رب من الرحلة
الكتابي��ة غير املكتمل��ة .أما القراءة
فه��ي ما ميث��ل لي ش��يطان الكتابة.
اقصد أنه في أثناء الكتابة متر مبراحل
العسر القهري فتتوقف الكتابة،
من ِ
لك��ن الع�لاج املوضع��ي يتمث��ل في
ق��راءة مجموع��ة أعمال تتي��ح اجملال
للخي��ال لش��حن بطاريت��ه وت��زود
بالوق��ود للتحليق مج��ددا في عالم
الكتابة الروائية .من طبيعتي أني أقرأ
كتابا ال ينتمي لألدب ولكنه بطبيعة
احلال يوسع آفاق اخليال .كتب السيرة
وكت��ب املذك��رات وكت��ب املغام��رات
أجدها منجما عظيما للنهل منها.
• الفك��رة او الثيم��ة الروائي��ة،
ه��ل تس��تلها م��ن الواقع م��ن خالل
مشاهداتك؟ أو أنها ناجت تأمالت عامة
في احلياة ومعطياتها املتناقضة؟
 الثيم��ة الروائية هي خميرة مؤجلةتنمو في رأس��ي مث��ل ورم حميد .في
كل ليل��ة اعجنها وأقلبه��ا وأعيدها
إل��ى "الفرن" .أنتظره��ا تتحمّ ص كي
أفرش��ها على الورق لهندس��تها مع
الش��خوص الالعب�ين.
الواق��ع ه��و العجينة
اخلام واخلي��ال هو مادة
التخمي��ر املطلوب��ة.
أقص��د هن��ا بالواق��ع
ال��رث من بقاي��ا املدن
املنكوبة التي نعيش
به��ا .ه��و مبثاب��ة
احمل��ور ال��ذي تبن��ى
علي��ه هندس��ة
الفك��رة وهي��اكل
عماراته��ا .كن��ت
جندي��ا ف��ي حرب
الثماني��ة اع��وام
أعم��ل بصف��ة"
ّ
ح��كاء" ليل��ي

للس��يد الضابط كل ليلة" .ش��هرزاد
علي أن أقص عليه كل
العسكر" كان ّ
ليل��ة حكايات خيالي��ة عن مغامرات
عاطفي��ة وإباحي��ة ألبط��ال وهميني
ك��ي ينام قب��ل أن تكتم��ل احلكايات
امللفق��ة .كل هذا جعلني "اتأس��تذ"
كصانع حكايات يحار بها القارئ هل
هي واقعية أم محض خيال .وتلك هي
اقصى مديات اللعب مع القارئ.
• املش��هد العراق��ي الي��وم مزدح��م
باألعم��ال الروائي��ة ،لك��ن أغلبه��ا
انطفأ بع��د الصدور مباش��رة ،كيف
تنظ��ر له��ذه الظاه��رة؟ وكي��ف ترى
مس��تقبلها في ضوء سهولة النشر
بغياب الرقيب؟
• ه��ذه األعم��ال التي ذكرته��ا هي ما
يس��مى باملوضة األدبي��ة الزائلة .هي
زب��د ال ينتم��ي إل��ى األدب احلقيق��ي.
سهولة النشر ودكاكني النشر تعيش
عليها .لكن مصيرها إلى زوال حتمي.
لك��ن املش��كلة احلقيقي��ة ال يوجد
ف��رز حقيقي ما بني الغث والس��مني.
ال توج��د مراك��ز بحثي��ة -أدبية تقوم
بتوثي��ق األدب احلقيقي وتفرز اخلواطر
الروائية من غيرها .األدب العراقي في
خطر م��ن دون فرز حقيقي .حتى وزارة
الثقافة والش��ؤون الثقافية ال تواكب
ّ
نحن إلى إعادة
هذه الظاهرة املرضية.
الرقيب األدبي .صاحب س��لطة القرار
ك��ي يزيح الكتابات التافهة من جادة
األبداع .أقصد بعودة الرقيب بالرقيب
اإلبداع��ي الذي يحمل هراوة س��لطة
األدب اخل�لاق ال رقي��ب التجس��س

ومحاباة السلطة.
• موضوع��ة اجلوائز اس��تحوذت على
مخي�لات الكثيري��ن م��ن األدب��اء ،ملا
متنحه من جنومية وم��ردود مادي ..إلى
أي م��دى يكون له��ذه املس��الة تأثير
عل��ى أداء املب��دع والتحك��م مبزاجه،
بلح��اظ أن اجلوائز تخضع بش��كل أو
بآخر لتأثي��رات غير إبداعي��ة واحيانا
غير مهنية ،ولنقل سياسية؟!
 قضي��ة اجلوائ��ز مش��روعة حلل��مالكات��ب في االنتش��ار .والفوز بها هو
ما يجعل الكاتب مقروءا من ش��رائح
مختلفة من القراء العراقيني والعرب
ورمبا تفتح ل��ه بابا لبلوغ العاملية من
خ�لال الترجم��ة .الكاتب هو أنس��ان
معوز ومحطم .يعاني الفاقة حتطمه
متطلب��ات احلي��اة وجيوب��ه مثقب��ة.
يق��ف عاج��زا ام��ام متطلب��ات بيته
وعائلته .ومن جانب آخر تعمل اجلوائز
الش��هيرة على تس��ويقه إلى العرب.
النجومي��ة األدبي��ة ه��ي أقص��ى م��ا
يطمح له��ا الكاتب .وهذه النجومية
ال تش��به جنومية املمثل الكوميدي او
املطرب/ة  ،هي م��ن نوع خاص عندما
يجد أن اس��مه ي��رن في إذن ش��رطي
احلاج��ز بوصفه ضمير األم��ة .إذن هو
حلم مشروع في النهاية.
• اهتمامك بالهامش من خالل أعمال
عديدة كتبتها مثل (الباب الش��رقي)
وغيرها ،هل جاء نتيجة فضول دفعك
ملعرفة أس��رار هذه العوالم الغامضة
والغنية ،أم ألنها غير مطروقة بشكل
واسع روائيا سابقا؟

 ألني اب��ن الهامش البار ف��ي احلياة.حقب��ة احلص��ار االقتص��ادي ف��ي
تس��عينات القرن املنصرم سحقتنا
متام��ا .وانتمين��ا للهام��ش البش��ري
عنوة .حتى أصبحت هامش��ا معذبا.
عمل��ت في س��وق ه��رج بع��د الدوام
الرس��مي فتعلم��ت" ف��ن احلل��ف
والقس��م بطريق��ة غريب��ة .عمل��ت
بعمل اللنب الرائ��ب فتعلمت طريقة

الذوب��ان ف��ي النس��يج .عمل��ت في
صيد البالبل وبيعها او طريقة الغش
ف��ي بيعه��ا بطريق��ة ال اق��وى عل��ى
فضحها حتى ه��ذا اليوم .عملت في
بي��ع النحاس فتعلم��ت كيف انهش
جس��د الدول��ة بأظاف��ري .اووووه ثمة
مه��ن كثي��رة ال حتص��ى جعلتني ابنا
ب��ارا م��ن حي��اة الهام��ش وتعاطفت
س��را م��ع عوال��م الب��اب الش��رقي.

جذبتني طريقة "النش��ل" الس��رقة
الفني��ة هن��اك .ط��رق فيه��ا تعل��و
املهارة والصنعة في فراس��ة اجليوب
والوجوه ثم االنقضاض عليها بخفة
املاه��ر .ه��ؤالء النش��الة ه��م طبقة
من األس��اتذة املاهرين ال��ذي يأخذون
ويعطون بطريقة الشعراء الصعاليك
تاريخيا .فاوج��دوا لهم طرقا وأخالقا
خاصة به��م وقواعد ملهنة الس��رقة
األخالقية .يجوعون فيس��رقون .وفي
الي��وم ال��ذي ميتلكون فيه عيش��هم
ميتنعون عن الس��رقة مطلقا .ثم أني
عش��ت معهم وخبرتهم وعايش��ت
ش��رائح التالميذ منهم واالسطوات
العباقرة في فن النشل .فسبقت كل
الكت��اب في بلوغ ه��ذه املمالك التي
تعد خطرة كحافات املياه التاريخية.
• كي��ف ت��رى النقد األدب��ي اآلن ،وهل
ت��راه عاكس��ا منصف��ا للمش��غل
اإلبداعي العراقي؟
 النق��د األدب��ي تراجع كثي��را .توجدفرق��ة واحدة فقط من أس��ماء النقاد
ال��ذي يعمل��ون بج��د .ه��ؤالء هم من
املتقاعدي��ن وكب��ار الس��ن وخوف��ي
عليه��م حقيق��ي .ول��م يترك��وا ظال
نقديا لهم .أما النق��د االكادميي فهو
متكاس��ل جدا وينتظر اجلوائز ليقدم
بحثه وال يهمه األقالم اإلبداعية بقدر
م��ا يهمه النقد اإلخوان��ي واملناطقي
والنق��د املتط��رف الذي تبن��اه فصيل
منه��م .وهو يحمل ه��راوة التحطيم
االكادمي��ي بحج��ة ال وج��ود لرواي��ة
عراقية ناضجة .ه��ذا النقد املتطرف

ينتم��ي إل��ى م��دارس غربي��ة يحاول
فيها "الدكتور" رس��م منحنى نقدي
وخريط��ة أكادميي��ة عل��ى الكت��اب
العراقيني أن يسيروا عليها.
• الواقعية الس��حرية التي عرف بها
ماركيز ،وس��حرية الواق��ع التي حتدث
عنه��ا الروائ��ي ط��ه الش��بيب ،ه��ل
تراه��ا بات��ت متداخلة في مش��هدنا
احلياتي ،السيما بعد احلروب واحلصار
فاالحت�لال  ..ومدى انعكاس��ها فنيا
على أعمالنا الروائية؟
 نحن م��ن جيل االغت��راب احلقيقي.اخملضرم��ون الناج��ون ب�ين حقبت�ين.
خبرن��ا احلقب��ة األول��ى وعبرن��ا إل��ى
الثاني��ة .نكت��ب باس��م "الواقعي��ة
العراقي��ة اجلدي��دة" وه��ذا املصطلح
لي ش��خصيا أن��ا م��ن أولدت��ه .مثل
إدوارد اخلراط عندما أوجد احلساسية
اجلدي��دة كمصطلح يواك��ب الرواية
العربية ولكن ه��ذا املصطلح تقارب
م��ع مصطل��ح الرواي��ة اجلدي��دة في
فرنس��ا .نح��ن م��ن جي��ل وجدن��ا أن
الواق��ع العراق��ي يف��وق ق��درة اخليال
على األجناب والتماهي .الواقع الذي ال
يجمعه حاضن السريالية والغرائبية
وحت��ى العجائبي��ة فانتج لن��ا واقعا
أدبيا أسميته بالواقع العراقي اجلديد
في الرواية والقصة.
• ه��ل أنت راض عن نفس��ك بعد هذا
املشوار؟
 طبع��ا ل��م َارض ع��ن نفس��ي .كل
عراقي واجزم هنا لم يرض عن نفسه.
أعيش صراع��ا داخلي��ا محتدما منذ

• خبرت الحياة من ثقب خيمة الموت .لذلك بدت لي الحياة مضحكة!
• ع��م��ل��ت ف���ي ص��ي��د ال���ب�ل�اب���ل وب��ي��ع��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة ال اق�����وى ع��ل��ى ف��ض��ح��ه��ا !

الطفول��ة حت��ى الش��يخوخة .نحن
نعي��ش ف��ي حديق��ة محترق��ة وم��ا
زال��ت النيران فيها مس��تعرة .حرائق
وتدمير وعلينا أن نبتس��م بحب .تلك
ه��ي املفارقة .كل أنس��ان يعيش هذا
الص��راع الداخلي ال ميكن أن يتصالح
مع نفسه مطلقا.
• كي��ف تنظ��ر ملس��تقبل األدب بعد
هيمن��ة امليدي��ا؟ واي ن��وع م��ن األدب
ميكن أن يصمد لعقود قادمة ،برايك؟
 ال يهمن��ي كي��ف س��يكون األدبمس��تقبال .ألنن��ي انتم��ي لتاري��خ
اللحظ��ة .ل��م اهتم ب��كل ما يخص
النظري��ات املس��تقبلية املتداعي��ة.
هذا من ش��أن العلماء .ونحن الكتاب
كائنات خيالي��ة محضة .امليديا التي
تتح��دث عنه��ا غ��دت ض��رورة كاملاء
والهواء ،لكن الكلم��ة تبقى إلى آخر
يوم قبي��ل نهاية احلياة بفاجعة على
ظهر ه��ذا الكوكب القل��قْ .
خذ مثال
أن ه��ذه اجلائحة جعلت امل��وت عدوا
يكمن ل��ك في البيت او في الش��ارع
وه��و يقدم امل��وت كبديل عن س��قم
احلي��اة" .الكوفي��د" اجلدي��د علمنا أن
املوت اق��وى من فعل احلي��اة لنعيش
ف��ي صراع مس��تحدث م��ع مضادات
مكتش��فة لقب��ول احلياة حتت
ظالل اخلوف من املوت /الصديق
األزلي للبشرية.
• ه��ل ميك��ن ملب��دع أن يكون
بثقافة محدودة وينجز عمال
روائي��ا مهم��ا  ..روائيا فقط
اقصد؟
 ه��ذا م��ن املس��تحيلف��ي يومن��ا ه��ذا .بالرغم
م��ن أن الرواي��ات العاملية
اخلال��دة كتبه��ا كت��اب
بعضه��م رحّ ال��ة او
ف��ي مستش��فيات
اجملان�ين او خيالي�ين
يعان��ون م��ن انفصام

عن الواق��ع ولم يتحصن��وا باملعرفة
الالزمة .أما الي��وم فالرواية الناجحة
تعتبر املعرف��ة في مناذج من القراءات
الروائية الغربية حص��را مهمة ،ومن
مس��تلزمات التع��رف املعرف��ي على
اح��راق املراح��ل الفني��ة العالية في
كتابة العمل الروائي.
• ما الذي يقلقك من املستقبل؟
 أن��ا مث��ل م��ا قل��ت ال انتم��يللمس��تقبل .س��وى فك��رة امل��وت
املفاج��ئ ه��ي م��ن تخيفن��ي .لذلك
أن��ا ألعب مع امل��وت لعب��ة التخفي.
احلياة خبرته��ا من ثقب خيمة املوت.
لذل��ك ب��دت احلي��اة مضحك��ة .وقد
انتب��ه بعض النق��اد لتل��ك الظاهرة
في روايتي وعن سخريتي الالذعة من
خالل خلق ش��خصيات كاريكاتورية
تعيش بني ظهرانينا ولها قوة التأثير
في النفس اإلنسانية .شارلي شابلن
الش��خصية األعظم في العالم كان
ساخرا بحس إنساني متفوق .لو قدر
له ان يكت��ب رواية مثال لكان الكاتب
األعظم في تاري��خ األدب لكنه اختار
ما ه��و اجنع ف��ي التأثير ف��ي النفس
اإلنس��انية وه��و الف��ن الس��ينمائي
اخلالد.

• قل شيئا تراه مفيدا لروائي مبتدئ؟
 الروائ��ي املبتدئ علي��ه أن يتخيل مافعلته احل��روب باجلنود الكتاب .عليه
أن يتخي��ل فك��رة احلص��ار بالعراقي
الكات��ب وه��و ي��أكل خب��زا معجونا
باإلس��منت او ب��ذروق العصافير ،كي
يتع��رف عل��ى الواقعي��ة العراقي��ة
اجلدي��دة ف��ي األدب العراق��ي .عل��ى
الكات��ب اجلدي��د أن يتس��غل خطاب
التواص��ل اإلليكترون��ي لصاحل��ه وال
يصب��ح مطي��ة التخ��ادم الس��هلة.
عليه أن ال يصدق مجامالت وتعليقات
املعجب�ين الكذاب�ين وتتضخ��م ذاته
اإلدبية اخلادعة.
• كلمة أخيرة قل فيها ما تشاء!..
 أق��ول أن اخمليلة هي صنف��ان واحدةحميدة جتعل الكاتب محلقا بفضاء
منخفض وقريب من الواقع ويس��تدل
على شخصياته امللتقطة من الواقع
ليجعلها تس��تحم ببحي��رة اخليال.
والصن��ف اآلخ��ر هو مخيل��ة خبيثة
حتط��م طموح��ات الكات��ب حتلق به
في سماوات بعيدة جتعل أفكاره غير
صاحلة لالستخدام البشري .مع فائق
التحيات.
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ً
ل���ي���ن���ي���ن ....ف����ي أي����ام����ه األخ����ي����رة  ..ي���ئ���ن وح���ي���دا
فراس الشاروط
ف��ي مدخل بال��غ الث��راء واالهمية
س��نجد صداه الحقا في س��يرورة
ّ
املنظ��ر
الفيل��م ،لين�ين الزعي��م،
الكبي��ر واالب الروح��ي ،املؤس��س
للدولة العظم��ى ،يصحو مفزوعا
من نومه في الصباح ،الصمت يلف
م��ا حوله ،وحي��دا وعاري��ا ،أنهكه
امل��رض والعزل��ة ،بعي��دا ف��ي بيته
النائ��ي الكبي��ر بضاحي��ة غوركي
،مشهد يحيلنا فيه اخملرج الروسي
الكبير الكس��ندر س��وكوروف الى
الضع��ف واالحب��اط واالنعزالي��ة
التي وص��ل اليها الزعيم في أواخر
حياته.
هذا هو الفيل��م الثاني في رباعية
الشر التي يتناول فيه الفيلسوف
واخملرج الروس��ي أهم الشخصيات
التي غيرت تاريخ القرن العش��رين،
ق��رن االضطرابات واحل��روب واملوت
البش��ري ،فق��د س��بقه فيل��م
(مولوخ) عن اليوم االخير في حياة
الدكتاتور أدولف هتلر ،وبعده اخرج
فيل��م (الش��مس) ع��ن امبراط��ور
الياب��ان هي��رو هيت��و ،ث��م فيل��م
(فاوست) كتتمة لرؤية الشر النابع
ف��ي الروح االنس��انية ،ويب��دو الول
وهلة أن العناوين عند س��وكوروف
ال حتمل أسم الشخصية مباشرة
– باستثناء فيلم فاوست -فاملهم
عنده ه��و ماحتمله من دالالت حول
الشخصية ومصيرها.
مولوخ تعن��ي في امل��وروث الديني
(س��يد النار) أو املعلم ،وفي اللغات
القدمية تعني (الش��ر) ،ومن حتليل
العنوان نصل الى موقف سوروكوف

من الش��خصية وتاريخها املغلف
بالنار والش��ر ،في فيلم��ه هذا عن
زعي��م الث��ورة البلش��فية الت��ي
انه��ت حك��م القياص��رة واقامت
جمهوريات االحتاد السوفيتي حتى
تفكك��ه ع��ام ( )1991فق��د حمل
اس��م (توروس) وهي كلم��ة تعني
ف��ي اللغات القدمي��ة (الثور) وميكن
ان جن��د صداها في لغتن��ا العربية
عن��د ح��ذف احلرف�ين االخيري�ين
م��ن الكلم��ة (ت��ور) ،وتعن��ي ايضا
ف��ي لغات أخ��رى أوربية م��ا معناه
(الوحي��د) أو (املنع��زل) ،ومرة أخرى
م��ن العن��وان ومن مدخ��ل الفيلم
االفتتاحي ندرك موقف سوروكوف
م��ن الش��خصية الت��ي يعاجله��ا
ورؤيته لها فالفيلم رحلة في االيام
االخي��رة م��ن حي��اة الزعي��م الذي
اس��س أيديولوجي��ا ثابته س��ارت
عليه��ا اجي��ال واجي��ال ف��ي بلده
وخارجه.
لينني ف��ي فيلم س��وروكوف ليس
ش��خصية أث��رت سياس��يا ف��ي
مجرى التاريخ فحس��ب بل لينني
االنس��ان ال��ذي يرتب��ط بعالق��ات
معق��دة م��ع م��ن يحيط ب��ه ومن
يوازي��ه عل��ى الس��لطة ،لينني في
ايامه االخيرة م��ن عام ( )1923بعد
جناته م��ن اجللطة الدماغية االولى
التي اصابته قب��ل عام من التاريخ
يقع حتت لعنة اجللطة الثانية التي
ش��لت جزءا م��ن جس��ده واصبح
عاجزا عن العمل ،يحيط به بعض
افراد عائلته وزوجت��ه (ناديا) وعددا
من حراس��ه الذين باتوا جواسيس
عن��د الرج��ل القوي (س��تالني) في

بيت بضاحية غوركي بعيد ونائي،
يقدم س��وكوروف رؤية لشخصية
لين�ين املعق��دة السياس��ية
والنفسية عن سيناريو ممتاز كتبه
(ي��وري اراب��وف) واالضطرابات التي
م��رت به ،عن نش��وء نظري��ة وبناء
دولة والتغاضي عن انهيار حلم.
في واحد من أبرع واجمل مش��اهد
الفيل��م ورمبا ه��و املفص��ل االكثر
اهمية حيث اللق��اء بني الزعيمني
س��تالني ولينني في شرفة القصر،
والعالقة التي وصلت بني الطرفني
ملرحلة خطيرة وعصيب��ة وانعدام
الثقة بينهما فيما اصبح موضوع
الس��لطة الشغل الش��اغل عند
العام��ة واط��راف احلزب ،س��تالني
يقبض على السلطة بيد من حديد
والرج��ل االقوى صاحب القرار على
احل��زب واجهزة الدول��ة ،يقف امام
االس��طورة ،التاريخ  -لينني -حيث
احل��وار امله��م الذي وضع��ه ارابوف
ليس مجرد كالم منمق من ستالني
ب��ل يحمل ف��ي طيات��ه تلميحات
يفهمه��ا لينني وي��رد عليها وكأنه
ال زال هو رج��ل املرحلة ،مدركا في
قرارة نفس��ه أن��ه لم يع��د كذلك
وان كل اخليوط ق��د افلتت من يده
،بأداء مذهل يبقى راسخا في وعي
املتلقي من املمثل الروسي (ليونيد
مزغوف��وي) معب��را ع��ن حلظ��ات
االنهيار النفسي والذهني للزعيم
وهو يرى أحالم��ه التي وضعها في
نظرياته تس��حق باالقدام ،حلظات
يتخي��ل فيها ان��ه م��ازال صاحب
الكلم��ة العليا  ،يصغ��ي باهتمام
الى مبررات س��تالني غير املنطقية
ع��ن ع��دم اتص��ال اعض��اء احلزب
ب��ه ،لي��رد عليه بانه��م مرضى وان
الهاتف في ال��وزارة اليعمل ،يدرك
جي��دا انه مخدوع مع ذلك يش��عر
ف��ي قرارة نفس��ه بان��ه ال زال رجل
الس��لطة االول ،السلطة التي لم
تعد سوى حلم في مخيلته وامام

اخلدم الذين يحيطون به.
التفات��ات (ليوني��د) والتالع��ب
بعض�لات وجهه وحرك��ة العينني
تؤك��د انهي��ار الرج��ل حت��ى ف��ي
اللحظ��ة التي يتس��اءل فيها :من
ه��ذا الرج��ل ال��ذي زارن��ي؟؟ آه أنه
الشخص الذي عينته في منصب
باحلزب !!!
اختار س��وكوروف كم��ا في فيلمه
الس��ابق مول��وخ ألوان��ا خاص��ة
،باهتة لاليح��اء بالزمن الذي جتري
فيه االحداث ولتكون الصورة اقرب
الى الوثيق��ة وكأنه��ا أخذت فعال
ايام تلك املرحلة من تاريخ روسيا .
مش��هد النهاية هو االكثر تعبيرا
عن عنوان الفيلم وارتباطه مبشهد
االفتتاح عندم��ا راينا لينني وحيدا
وعاريا ،يتكرر املش��هد ونراه وحيدا
عاجزا على كرس��يه املتحرك بعد
ان تركت��ه نادي��ا لترد عل��ى اتصال
هاتفي من اللجنة املركزية ،تغيب
ناديا وكأن غيابها دهرا ،الش��مس
تنح��و نح��و الغ��روب ،والضب��اب
يتبخ��ر بلحظ��ة ،الصم��ت يع��م
املكان من جديد ،اليكس��ره سوى
ن��داء لين�ين في الع��دم ،ال احد يرد
عليه سوى خوار ثور بعيد ،يندمج
الصوت��ان وال نعرف من الذي يخور،
ومن هو الثور؟
توروس فيلم يقرأ فيه س��وروكوف
تاري��خ بلده عن الش��ر املتأصل في
النفس البش��رية حتى يغدو غوال
،ع��ن االنس��ان عندما يخس��ر كل
شيء ويصبح وحيدا منبوذا يائسا
كث��ور جري��ح يخ��ور وال ي��رد عليه
احدا.
س��وكوروف مخرج آخ��ر من طينة
العظام الروس الذين ارسوا دعائم
الس��ينما نظري��ا وفكري��ا ،مخرج
يبعث��ه لن��ا الق��در ليت��م طري��ق
تاركوفسكي وباراداجانوف.
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البوصلة واألظافر وأفول المطر
د .سناء شعالن

َ
وكنت متلك بوصلة
إن كان اس��مك هاشماً،
نحاس��يّة قدمية مربوطة بجيبك بخيط صوف
َ
وكن��ت جت��ز ُم بأنّك
أزرق غلي��ظ ،ف�لا تفارق��ه،
س��تموت في أش�� ّد أي��ام مربعانيّة( ) ّ
الش��تاء
َ
وكن��ت ّ
تدس يدي��ك في غال��ب األحيان
ب��رودة،
ف��ي جيبي معطفك أو ف��ي جيبي بنطالك كي
ال ي��رى أحد أصابع يدي��ك العاريتني من األظافر،
ّ
َ
يف��ي( ).الكثيرون
ش��ك هاش��م الن ّت
فأن��ت بال
ّ
يعرفونه ويجهلونه في الوقت ذاته؛ كان اسماً
بال وجه لسنوات طويلة ،فطوال سنني سجنه
ّ
الطويلة في غياهب املعتق��ل ّ
هيوني كان
الص
ّ
يذكره أفراد عائلته دون انقطاع باس��م البطل،
وكان يقرن اسمه دائماً بجملة" ّ
فك اهلل أسره".
ّ
يتجسد في مخيلتي حينها على شكل
كان
ّ
أس��طوري قامت��ه ممتدة حتى ّ
الس��ماء،
ف��ارس
ويداه مغروس��تان في األرض على شكل زيتونة
ّ
البري
ألفيّة ،وعيناه مسكونتان بأسراب احلمام
ّ
البغدادي ،كان –في نفسي -أكبر من أ ّن أمت ّنى أن
ألقاه ،وبقيت أرف��ض أن أص ّدق أ ّن احلاجة وطفة
فلس��طيني أزرق قدمي فيه
املتكوّم��ة في ث��وب
ّ
ّ
بشال كان
عة
واملتلف
،
ذهبي
آثار دارسة لقصب
ّ
ٍ
أبيض في يوم قد ُنس��ي متى كان هي أمّه التي
ولدته ،وحملته تس��عة أش��هر في أحش��ائها
قبل أن يس��رقه الع ّدو ّ
هيوني من حضنها
الص
ّ
صبيّاً صغي��راً ،وي ّزج به ف��ي غياهب املعتقالت
بتهمة ّ
الش��روع في قتل مس��تدمر اس��تولى
على بيّاراته ،وش��رع يخلع أش��جارها الواحدة
فلسطيني!
تلو األخرى بذنب أ ّن زارعها
ّ
ُ
كن��ت ّ
أضن عل��ى ّ
أي امرأة بش��ريّة فانية أنها
أمّ��ه ،وأرى أ ّن أمّ��اً أس��طوريّة هي م��ن تليق به؛
ُ
س��معت الكثير
فه��ذا البط��ل الغائب ال��ذي
م��ن القصص عن ش��جاعته ال تليق ب��ه إالّ أمّاً
بعظمة ال ّزباء أو أ ّم س��يف بن ذي يزن أو أليسار
أو ش��جرة ال ّدر ،أمّا احلاجّ ة وطفة املقتضبة في
نحو خمس�ين كيل��و غرام وف��ي مئات خطوط
الكبر في وجهها أنّى لها أن تلد كائناً أسطوريّاً
مثل هاشم؟!
ي��وم قيل لنا إ ّن هاش��ماً قد خ��رج أخيراً من
أناني عمي��ق ،فبعد أن
املعتقل ش��عرت بح��زن ّ
العائلي
بطلي
يخرج من املعتقل من س��يكون
ّ
ّ
املأس��ور الذي أفاخ��ر به ّ
الصديق��ات واملعارف؛
وعندما قيل لنا إنّه قد وصل إلى األردن ،وس��وف
تقيم ل��ه العائل��ة اس��تقباالً عائليّاً حاش��داً
االجتماعي ُ
كدت أتقيّأ من ش�� ّدة
ف��ي ديوانه��ا
ّ
لس��اعات
نصفي
االنفعال ث��م أصابني صداع
ّ
ٍ
طويل��ة ،ثم تورّطت في لعبة االنتظار مجهولة
األسباب.

هوامش

ّ
األس��ري احلاش��د بعد أيام قليلة
وكان احلفل
تواترت عليها أخبار ش�� ّتى ع��ن تفاصيل عودة
هاشم ،فعرفنا أنّه عاد وحيداً عبر معبر اجلسر
إل��ى األردن ،وانتحبن��ا طوي�لاً عندم��ا عرفنا أ ّن
احلاجة وطفة ّ
الضري��رة عرفته من رائحته قبل
أن يق��ول ّ
أي كلم��ة ،وخجلنا م��ن بخلنا عليه
عندما عرفنا أنّه اش��ترى بدنانيره القليلة التي
ميلكها من حطام ال ّدنيا مترين من قماش احلبر
ألمه التي لطاملا س��معها في طفولته تس��بّ
أخوته إن شاكس��وها بقولها":يا أوالد الكلب،
ه��ل اش��تريتم لي ث��وب احلبر ك��ي تزعجونني
هك��ذا؟! فخمّ ن أ ّن غاية ما حتل��م أمّه به هو أن
متلك ثوب حبر مط��رّزاً باحلرير األحمر املونّس( )،
ّ
ولكن نقوده ّ
قصرت دون أن يشتري لها "طبب"(
) احلرير املطلوبة.
ُ
كن��ت أعتق��د أنّني س��أرى فارس��اً ذهبيّاً يج ّر
بحبل��ه من��راً مقيّ��داً ،خمّ ن��ت أ ّن أرض دي��وان
العائلة س��تميد بخطواته ّ
الضاربة في األرض
التي ألفت أن تس��خر من ثق��ل األغالل الوقحة
الت��ي تنح��از إلى املعت��دي ض ّد صاح��ب األرض
ّ
واحل��ق ،أغمضت عيني للحظ��ة كي أفتحهما
ً
اس��تعدادا لدخوله بصحبة رج��االت العائلة،
ّ
األس��دي العائد
ثم فتحتهم��ا ،فلم أرَ الفارس
الذي لطامل��ا تخيّلته ،وإنمّ ا رأيت رج�لاً متكوّماً
ّ
ش��توي قدميّ بلحية بيضاء وش��عر
في معطف
عنزي مس ّدل ،يسير بثق ٍة مقصودة تكابر عرجاً
ّ
بادياً في قدمه اليس��رى ،ويحرص على أن ّ
يدس
يديه ف��ي جيبي معطف��ه ،ك ّد ُت أخ��ون حلظة
اس��تقباله ،وأهرب من امل��كان ،وطفقت أنتظر
ّ
ولكن صوته
الفرصة املناس��بة للهرب خارجاً،
هو م��ن أخجلني من خيانت��ي املزمعة ،فوحده
صوت��ه من ج��اء على ق��در األمني��ة؛ كان صوتاً
فيه أرث كامل من احلكايا وال ّنضال ّ
والش��هداء
واألوجاع والكفاح الذي ال يعرف مهادنة ،صوته
غابة من الرّوائح والكلمات الوجالت وال ّت ّ
نهدات
ّ
ّ
واللمس��ات .م��ن
والصرخ��ات واإلغف��اءات
يستطيع أن يهرب من صوت ابتلع معتقالً بكلّ
ما فيه من جنود غواش��م وكالب عادية وأغالل
وس��ياط وآالت تعذيب؟! صوت��ه مقبرة لألعداء،
وترنيمة للبداية وال ّنهاية.
ّ
تكل��م طوي�لاً ع��ن جتربت��ه ف��ي املعتقل ،لم
ً
ً
يس��تخدم كلم��ة أن��ا أب��دا ،دائم��ا كان يقول
نحن،كلمات��ه نقلتنا إلى املعتقل ،هناك عرّفنا
باألبطال اس��ماً اس��ماً ،ووجهاً وجه��اً ،وقصة
قص��ة ،ك ّنا نس��أله بفض��ول وش��ره ،فيجيبنا
عنه��م بإس��هاب وتفصي��ل ،ك ّن��ا ّ
نكلمه عن
هن��ا ،فيح ّدثنا عن هناك ،ك ّن��ا جميعاً غائبون،
وه��و وح��ده احلاض��ر .يومه��ا صمّ ُ
م��ت على أن

أك��ون ف��ي أقرب مس��افة م��ن ه��ذا الرّجل ذي
ّ
ّ
الصوت ّ
��ماوي ،ودفنت صورته املتخيّلة في
الس
أبع��د نقطة خ��ارج ذاكرتي؛ فم��ا حاجتي إلى
ّ
الصور الباذخ��ة ال ّتم ّني ،وأمامي احلقيقة وافرة
ّ
الصدق؟!
ل��م أك��ن الوحي��دة الت��ي أرادت أن تكون في
أقرب مس��افاتها من هاش��م ،فهن��اك الكثير
م��ن أفراد العائلة الذين أرادوا أن يقتربوا من هذا
الرّجل املثقل ّ
بالصمت على الرّغم من موهبته
الفطريّة في البوح اآلس��ر املؤثّر ،ولك ّنني كنتُ
األكث��ر ّ
حظاً في احلصول عل��ى ال ّنصيب األكبر
ف��ي االس��تماع إليه ،وف��ي مرافقته ف��ي كثير
م��ن ال ّدعوات العائليّة واحملافل ّ
الش��عبيّة التي
استضافته بفضول مجلوب مفتعل لتزيد من
رصيدها ّ
عبي ،وتستعرض قائمة جمهورها
الش ّ
غير العريض في غالب األحيان ،ثم نسيته متاماً
بعد أن ّ
اإلعالمي منه.
حققت هدفها
ّ
وأخيراً خال لي وجه هاش��م ووقته واهتمامه،
ولك ّن��ه عندها كان وجهاً كس��يفاً فيه خرائط
ح��زن بائ��د ال تضاري��س جبال ش��مّ اء كما هي
العصية على الكس��ر أو ّ
ّ
الصهر
نفس��ه األبيّة
أو االس��تالب ،ق�� ّدر س��ريعاً
ّ
بحس��ه املرهف أ ّن
انفض م��ن حولهّ ،
ّ
وخل��وا بينه وبني
اجلم��ع قد
نف َد نصيبه
أحزانه ،ليجرع منها ما شاء ،فقد ِ
من االهتمام اجملتلب املصنوع ،أحد لم يس��أله
عن حاضره أو مس��تقبله ،قلي��ل من عرفوا عن
وحدته وخواء جيبه من ّ
أي قرش ،وش��خصان أو
ثالثة هم من سألوه عن س ّر بوصلته ال ّنحاسيّة
أو أظافره املنزوعة من أصابعه.
أمّ��ا أن��ا فتحوّل��ت أق��داري م��ن ام��رأة حاملة
أسطوري ّ
ّ
خبث بأن حتصل من
بفارس
تفكر في ٍ
ٍ
صحفي يصلح
لتقرير
ّقة
ي
ش
مادة
على
هاشم
ّ
ألن ينش��ر في عام��ود بارز في صحيف��ة يوميّة
مش��هورة إلى صديقة مخلصة حترص على أن
حقيقي قرّر
تس��تمع باهتمام موصول لبط��ل
ّ
اجلميع في خضمّ صخب حيواتهم أن يسرقوا
فم��ه من��ه ،ليعتقل��وه م��ن جديد ف��ي صمت
خبيث.
حكايا هاش��م كانت بوصلة ال تش��ير إالّ إلى
الوط��ن فلس��طني وإلى الع��ودة ،كان��ت ُطرقه
ّ
درب واح��د ،وهو درب العودة إلى
كلها تقود إلى ٍ
ّ
ً
ّ
بي��ت نتيف ،كان حريصا ف��ي كل مكان يذهب
إلي��ه على أن مي�� ّد أصابعه العارية م��ن األظافر
إلى جيبه ليخرج بوصلته ال ّنحاسيّة القدمية،
ّ
املؤش��ر تش��ير إلى اتجّ اه
ويفتحه��ا ليرقب إبرة
فلس��طني ،وكأنّه في مسير مس��تعجل نحو
العودة ،كان يقول لي دائماً إنّه عائد في القريب
إلى قريته ،وهناك س��يعيش في بي��ت العائلة

في احلارة (ال ّتحتى)( ) ،وسيتزوّج من بنات عائلة
أبو حالوة ( )؛ ألنّ ّ
ّ
األش��د جماالً وخصوبة في
هن
نساء القرية ،وس��يعيش وأوالده العشرة الذين
يري��د أن ينجبهم من ري��ع األرض ،فهو فالّح ابن
ف�لاّح ،وال يتق��ن إالّ أن يك��ون كذل��ك .وعندها
يش��تاط انفع��االً ،فتغلب ُ
احلمرة عل��ى خ ّديه،
وكأ ّن احلي��اة ردّت إلي��ه فج��أة بع��د رحيل وهو
يرفل في أمنياته ،كان يحرّر يديه من سجنهما
اجليب ،ويشرع يس��تنطقهما في حركاته وهو
ّ
يتكلم بإس��هاب أخض��ر مورق ّ
بالس��عادة عن
ّ
ّ
أدق التفاصي��ل قري��ة بيت نتي��ف ،فيطوّف بي
عل��ى عائ�لات حاراته��ا ّ
الثالثة ،ويع ّدد أس��ماء
ّ
ّ
س��اداتها ،ويتتبّع أنس��ابها ،ويؤكد في كل مرّة
أ ّن كثيراً من أفخ��اذ عائالتها كادت تنقرض في
تصديها ّ
ّ
الش��جاع لعصابات اليه��ود الواغلة
في أراضيهم ف��ي عام ،1984ثم يطوّف بي على
الس��حلة واملاحلة وبير ّ
قاعة ّ
الصفصاف وخربة
أم ّ
الذي��اب وخرب��ة أم ال��رّوس وجس��ر األربعني
ّ
ومراح أبو جهنم وسهل حمّ ادة( ).
وعندم��ا يح�ين وقت املس��اء يصمّ م على أن
يعود إل��ى بيته راجالً بحجّ ��ة رغبته في بعض
الرّياض��ة ،وأنا أعلم علم اليقني أنّه ال ميلك ثمن
أجرة حافل��ة تنقله إلى بيت��ه ،فأصمت رحمة
بحاجته األبيّة على ّ
الشكوى واالستجداء.
ّ
ل��م تط��ل صحبت��ي مع هاش��م ،فق��د ألبت

خيبات األمل األمراض عليه ،وكان سهالً عليها
أن تتحال��ف ض ّد نفس��ه املفطورة عل��ى اإلباء
كن��ت ّ
ُ
ُ
عرض��ت عليه
كلما
حت��ى أم��ام األل��م،
أن أصحب��ه إل��ى ّ
الطبي��ب ،يؤجّ ل ذل��ك قائالً:
"سأذهب فيما إلى حكيم الوكالة( ) ليكشف
علي ،ال تخافي ،لن أموت أبداً في ّ
الصيف ،أنا لن
ّ
أم��وت إالّ في مربعانيّة ّ
الش��تاء ،ألدفن في ليلة
كلها ّ
ماطرة ّ
زخ من الرّب".
ّ
فأضح��ك عندها ،ويضحك ه��و ،ونتكلم في
ّ
أي موضوع إالّ عن أظافر يديه املنزوعة بالكامل
تعذيب��اً ف��ي املعتق��ل ّ
هيوني الت��ي أؤجّ ل
الص
ّ
ّ
السؤال عنها إلى وقت آخر ال أعرف متى يكون،
دون أن أع��رف أ ّن ال مزي��د من الوق��ت أمامي ،بل
أمامه؛ فقد مات هاش��م بهدوء وحيداً في بيته
ّ
لتحقق
الغرف��ة في اخمليّم بعد أن س��افرت أمّه
حلمها بأن ت��زور البيت احلرام قبل أن ترحل إلى
العالم اآلخر.
مات هاشم وفي ّ
كفه بوصلته ،وعلى شفتيه
ابتس��امة صافي��ة كروحه املهر الت��ي ال تبالي
بأن تفارق جس��ده ف��ي ليلة صيفيّ��ة ال ممطرة
من ليال��ي املربعانيّة كم��ا كان ّ
يتوقع ،مادامت
طليقة ّ
حتلق نحو وطنه فلسطني لتخلد هناك
إلى األبد.
selenapollo@hotmail.com

( -)3أيام املربعانيّة :هي عند العامّة األيام األربعون األش ّد برودة في فصل ّ
الشتاء.
( - )4نسبة إلى قرية بيت ن ّتيف :تقع إلى ّ
الغربي من مدينة اخلليل ،وتبعد عنها  21كم ،وترتفع عن سطح البحر 425م ،وتقوم على قمّ ة جبل في املنطقة الغربية من جبال اخلليل .تبلغ مساحة أراضيها 44587
الشمال
ّ
دومناًُ .
ّ
وقدر عدد ّ
ّ
سكانها عام  1922بحوالي ( )1112نسمة ،وفي عام  1945بحوالي( )2150نسمة ،وفي عام 1948بلغ عددهم ()2499نسمة .قامت املنظمات ّ
الصهيونيّة املسلحة بهدم القرية ،وتشريد أهلها البالغ عددهم
عام  )2499( 1948نس��مة ،وكان ذلك في.1948 /21/10ويبلغ مجموع الالجئني من هذه القرية في عام  1998حوالي (  )18995نس��مة .وقد أقام ّ
الصهاينة على أرضها مس��تدمرة (ن ّتيف هالمدة)  ،1949ومستدمرة(افيعيزر)
ّ
،1958ومستدمرة (روجيلت)  ،1958ومستدمرة (نفي مخائيل) .1958وتُع ّد القرية ذات موقع ّ
والشيخ غازي وال ّتبانة وغيرها.
أثري يحتوي على خربة أم الرّوس وخربة أم احلاج وال ّنبي بولس واليرموك والعبد وجداريا
أي يتكوّن من درجتني من ّ
( - )5احلرير املونّسّ :
اللون ذاته.
( -)6طبب احلرير :كرات احلرير.
ّ
حتى:أي اجلنوبيّة،إذ كانت قرية بيت ن ّتيف قبل هدمها تتكوّن من ثالثة حارات رئيسيّة.
( – )7ال ّت
( -)8أبو حالوة :هي إحدى عائالت قرية بيت ن ّتيف.
( - )9أسماء أماكن جغرافيّة في قرية بيت ن ّتيف.
( - )10طبيب عيادة وكالة الغوث(األونروا).
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خالد شاطي

ُ
عدت م��ن يوم عمل��ي األول
قبل نصف ساعة .يو ُم عمّ ال
البن��اء ينتهي ف��ي الرابعة
أستحم وأذهب لبيت
متاماً.
ُّ
أحمد .ال يفارقني الش��عور
بالرض��ى عن النف��س؛ أنني
اس��تحققت كل فل��س من
الس��بعة دناني��ر التي تقبع
في جيب��ي اآلن؛ فوق القلب
ُ
بالغت في
متام��اً .رمبا أك��ون
إثبات أن بإمكان فتى مصاب
بش��لل جزئ��ي ف��ي إح��دى
س��اقيه أداء أعم��ال البن��اء
كأي عامل آخر ..ال ،ال ش��أن
لنقص األيدي العاملة احلاد
ف��ي حصول��ي عل��ى فرصة
العمل هذه ،فف��ي العطلة
املدرس��ية الصيفية يعوِّض
َ
الط�لابُ
العم��ال الذي��ن
أخذته��م جبه��ات القتال.
وم��ن احملتم��ل أن أواص��ل
مثلهم هذا التعويض طيلة
العطلةِ ..لمَ ال؟
تقول ل��ي أخت��ه باقتضاب
وللم��رة العش��رين أن��ه ما
يزال ف��ي الناصري��ة؛ إنها ال
تعلم مت��ى يع��ود .عجباً!..
ث�لاث أس��ابيع م��رت عل��ى

س��فره الذي ال يعلم قاسم
وعدنان ش��يئاً عن��ه أيضاً..
ال أش��عر بالتع��ب؛ لكنن��ي
ُ
بدأت أش��عر بألم في ساقي
وذراعي وأس��فل
الس��ليمة
َّ
ظهري( .شيء طبيعي) كما
نبهن��ي العمال (فجس��دك
ل��م يعت��د العم��ل املرهق).
يعاودن��ي اإلحس��اس ب��أن
أحده��م يراقبن��ي .ال أدي��ر
وجه��ي ألي ناحي��ة .أواصل
السير .هل سأصاب بحمى؟
فح��رارة جس��دي ارتفع��ت
اآلن .رمبا بس��بب احلر .العرق
ال يكف ع��ن االنبجاس .رمبا
عل��ي االس��تحمام ثانية...
يعت��رض رجل طريق��ي .إنه
قري��ب لقاس��م .يهمس لي
أن قاس��ماً وعدنان��اً أُلق��ي
القب��ض عليهم��ا ضح��ى
لثوان
اليوم .ينظر في عيني
ٍ
بوج��ه خ��ال م��ن أي تعبير
ويغمز لي .ال أنبس بكلمة.
عن��د رأس ش��ارعنا؛ ش��بان
يخوض��ون حديث��اً .أس��مع
منهم أن رجال األمن اقتادوا
عدنان وقاسم من املدرسة.
ل��م ميهلوهما حت��ى إكمال
امتحانهما األخير .أفكر في
أن األمر ما كان لينتهي ،رغم
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ُ
ما ال يمس
كل شيء ،إال بهذا الشكل..
ها أنا أدخ��ل البيت وأحتاج
إل��ى الهدوء ال��ذي يحل من
تلقاء نفسه ومعه سكينة
محيرة .ف��ي غرفة الضيوف
يتمدد الشيخ املريض .ظهره
يتك��ئ على اجل��دار ،تالعبه
أختي الصغيرة .هو ال يجيد
اللعب .يضع قطع الدومينو
حس��ب مطابقتها لألرقام
فحسب .أرغب في مالعبته
وجعله يفوز لكن ال وقت ،ال
وقت ل��دي ..على الرف كيس
يح��وي كتب��ي وكتابات��ي.
حرقه��ا ف��ي الس��طح ق��د
يجلب األنظار والش��كوك.
لو خي ُ
ّ��رت لفضل��ت البقاء
في ه��ذه الغرف��ة؛ أراقبهما
أو أالعبهم��ا لألب��د .أض��م
الصغيرة إل��ى صدري .أعانق
أب��ي وأقبّ��ل صدغ��ه الغائر.
آخ��ذ الكي��س وأخ��رج م��ن
الغرف��ة .أس��ير ف��ي املم��ر
الصغي��ر وأنعط��ف ألك��ون
خل��ف غرف��ة الضي��وف.
أفتح غط��اء البالوعة وأرمي
الكت��ب والدفاتر واح��دا ً إثر
اآلخ��ر .أش��عل س��يجارة
وأع��ود .أدخل اله��ول .الكل
موجود :األم واألخت الكبرى
والفتي��ان الثالث��ة الصغار.
أش��رع ف��ي عن��اق الفتية.
وجها أمي وأختي ش��احبان.
عل��ي التحديق فيهما؛
كم
ّ
ألطبعهم��ا ف��ي ذاكرت��ي
وأحملهم��ا مع��ي حت��ى
النهاي��ة؟ تس��ألني أخت��ي
إن كان ح��دث لي ش��يء ما
إلي
وتكتفي أم��ي بالتطلع ّ
علي
بقل��ق .اآلن ،اآلن بالذات
ّ
اخلروج .أخرج من الهول ومن
البي��ت .وأب��دأ بالس��ير .هل
عل��ي الذهاب لبي��ت عدنان
ّ
وقاسم؟ ..ال ،ما الفائدة؟ هل
عل��ي زيارة بع��ض األصدقاء
ّ
ألهم��س وأغم��ز له��م؟ م��ا
الفائ��دة أيض��اً .الذهاب إلى
امللع��ب فيم��ا الظ�لام بدأ
يهب��ط ليس��ت بالفك��رة
اجلي��دة أيض��اً .لوال الش��لل
في ساقي لكنت العب كرة
مبّرزاً .لي��س هذا رأيي فقط؛
ب��ل رأي كثيري��ن ،فاإلعاق��ة
 كم��ا ق��ال أحده��م -تدفعأصحابها إلى التفوق واثبات
ال��ذات ف��ي مج��ال اإلعاقة
نفسه ..أنتبه لسيارة كادت

تدهسني .ها هي تبتعد .لم
ال يس��تطيع امل��رء الطيران
أو الذوب��ان أو االختفاء بكل
بساطة؟!
اآلن؛ أجل��س ف��ي مقه��ى
(عباس الش��چخ) .هل علي
أن أنف��ق أج��ري كل��ه ف��ي
أعب
عش��اء مبكر دس��م؛
ُّ
أنواعاً من املشروبات وأدخن
بش��راهة؟ ..البد ل��ي من أن
أحسد هؤالء الناس حولي.
إنه��م يلعب��ون الدومين��و
خلف��ي بحم��اس هائ��ج.
يحلل��ون مب��اراة ك��رة قدم
على مييني .أمامي – أسفل
التلفزي��ون -يخ��وض ه��واة
تربية احلمام نقاش��اً ،يقف
فيه األوالد على قدم املساواة
مع الشيوخ ،ستزداد حدته
ليفضي لعقد رهان .سيهز
ّ
ي��دي بعضهما
املتراهن��ان
بقوة؛ تأكي��دا ً لنيتهما ،ثم
ال يلبث��ان أن يلغي��ا الرهان
لسبب ما .أحقاً ال ينتبهون
لعبث ما يفعلون؟! يكررون
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ّ
عن القصص ومجهولية كتابها
األم��ر كل ي��وم ،كل ي��وم.
ه��ؤالء األطفال أحس��دهم
أكث��ر م��ن غيره��م .ه��ؤالء
األطف��ال ،ه��ؤالء األطف��ال،
هؤالء ال��ـ ....وعلى كل حال؛
م��ا ال��ذي أفعله هن��ا فيما
الوق��ت ينف��د؟ ..وأدرك أن
ليس أمامي غي��ر االنتظار..
س��يطول انتظ��ار العم��ال
لي صباح الغد .أرفع رأس��ي
ألتاب��ع املسلس��ل العرب��ي
الس��خيف ..يلمس أحدهم
كتفي .إن��ه ولد من جيراني.
يخبرن��ي أن رجلني يس��أالن
عن��ي .الرجالن ال تخطئهما
العني ،ببدلتيهما السفاري
وش��اربيهما الكث��ان وتلك
الثقة الغبي��ة التي تنبعث
منهما .يبتعدان عن سيارة
( الفوك��س -واج��ن) احلمراء
ُ
كنت
مقترب�ين من��ي .لق��د
نسيت كل شيء حقاً.
ينط��ق أحدهم��ا اس��مي
الثالث��ي .أهز رأس��ي مؤكداً.
يقول اآلخر إنهم في الفرقة

احلزبي��ة ي��ودون التأك��د من
أن أخ��ي التح��ق باجلبه��ة.
وألنني الكبير اآلن فال أرضى
بالتأكي��د أن يذه��ب أب��ي
املسن.
عذر ملفق؛ لكنه أفضل من
غيره.
ً
(ولكنه التحق فع�لا) أقول
ّ
(كان هارباً
وسلم نفسه)
( ليس أكثر من ربع س��اعة)
يقول األول ،ويرس��م الثاني
ابتس��امة عريضة ويضيف
( حتى أنك س��تعود لتكمل
مشاهدة مسلسلك)
طامل��ا عل��ى ش��فتيك تلك
القبلة؛ وعل��ى صدرك دفء
العناق��ات .طامل��ا حتم��ل
ف��ي رأس��ك تل��ك الوج��وه
الش��احبة وتط��وف حولك
ه��ذه الثرث��رة الفارغ��ة
اللذي��ذة؛ فأن��ت ل��ن تغ��ادر
إل��ى أي م��كان .وألن لي��س
بإمكاني الطيران أو الذوبان
أو االختف��اء؛ أنهض وأذهب
مع هذين الرجلني.

مع��رض أقي��م عل��ى
"م��ن أج��ل
ٍ
ش��رف غابريي��ل غارس��يا ماركيز
ف��ي بوغوت��ا -كولومبي��ا ،جم��ع
س��انتياغو موتي��س دوران (اب��ن
الصدي��ق املق��رب ملاركي��ز ،ألفارو
موتيس) بعض القصص القصيرة
غير املس��ندة إلى اسم مؤلف ما،
والت��ي كان ق��د دوّنه��ا ماركي��ز أو
حيات��ه وكان يبحث
رواها ط��وال
ِ
ُ
ع��ن مؤلفيه��ا .نش��رت مقال��ة
موتي��س دوران األصلية في مجلة
«كونفيرس��اكيناس ال سوليداد»

في تاريخ األدب العالمي الكثير من القصص التي ال يعرف كتابها.
بقيت كتراث عالمي مجهول الكاتب .ربما أبى كتابها عن الظهور
للعلن لغايات كثر .في أدبنا العربي ال يوجد إال القليل من هذا النوع،
مثلما كان يعرف سابقا في أيام التحرر والنضال باألقالم السرية
ومعظمها ألدباء رزحوا في المعتقالت.
عام  ،2001وترجمها إلى اإلجنليزية
دافي��د أنغر لصال��ح موقع باريس
ريفيو:
جميعنا سمع في حياتنا العديد
م��ن القصص الت��ي منررها من فرد
إل��ى آخر ومن مجموعة إلى أخرى،
وتكون ب��دون مؤلف ،ولكنها تأبى
إال االنتش��ار .س��معت غابريي��ل
غارس��يا ماركي��ز ذات م��رة يُخبر
الش��اعر املكس��يكي أدول��ف
كاس��تانون إحدى ه��ذه القصص

غير املسندة السم مؤلف:
القصة  ..بالعنوان
))قرر زوج��ان ش��ابان االنتقال إلى
الريف م��ع كلبيهم��ا "الالبرادور"
بس��بب تعبهم��ا وضجرهما من
حياة املدينة .ف��ورَ انتقالهما إلى
بيتهم��ا الريف��ي ،ص��ارا أصدقاء
م��ع جي��ران لهم��ا يرب��ون األرانب
وميتلكون بس��اتني فاكهة مثمرة.
ف��ي إح��دى الصباح��ات ،ج��اء
جيرانهم��ا إليهم��ا وأخبراهم��ا

بأنهم��ا س��يذهبان إل��ى املدين��ة
وسيعودان صباح الغد.
بعد مغادرتهما ،م ّر الصباح عاديًا
وهادئً��ا ،إل��ى أ ْن دخ��ل كلباهم��ا
إل��ى املطبخ وف��ي ف��م كل واحد
منهم��ا بع��ض بقاي��ا م��ن حل��م
األران��بُ .
ص��دم الزوج��ان من هذا
احلدث غير املتوقع ،وأخذا يفكران
فيما ميكنهما أن يفعاله .اش��تريا
عل��ى الفور أرنب�ين ووضعهما في
أقفاصها داخل بيت اجليران ،وعادا

قصتان قصيرتان

نجاح الجبيلي

الص��ورة

انتصب جس��ده أمام صفحة املياه
الهادئ��ة وه��و يراق��ب اجلانب اآلخر
من النه��ر الكبير ال��ذي تبدو عبره
غابات النخيل .كان الوقت غس��قاً
والشمس تنشر حمرتها على املاء
ّ
أستل من جيبه
الذي يتألأل قرمزياً.
ص��ورة قدمية لرج��ل إنكلي��زي في
نف��س املكان الذي يق��ف فيه ،وهو
يح ّدق ف��ي غابة النخي��ل املقابلة.
كان الرج��ل مي ّد أصبع��اً باجتاه تلك
الغابة وكأنه يش��ير إلى ش��يء ما.
رمبا هو فجوة أو ملعة ضوء أو ش��بح
طير اصطف��ق جناحاه ف��ي األفق.

ّ
يفسر تلك اإلشارة.
لم يستطع أن
ً
ح ّدق في الصورة مليّا .كانت صورة
فوتوغرافي��ة ح��ال لونه��ا ،فق��د
اشتراها من س��وق السلع القدمية
في البص��رة واحتفظ بها بصندوق
ورثه عن أبيه .كان الرجل اإلنكليزي
في الص��ورة يرتدي قبع��ة عريضة
ونظارات شمس��ية وقفطاناً أبيض
مع س��ترة زرق��اء حتيط به أش��جار
ضخم��ة م��ن احل��ور .بق��ى امتداد
إبهامه يش��ير إلى شيء لم يدركه.
ه��ل هو ف��ي صفح��ة مي��اه النهر
أم بني غاب��ة النخل التي يتس��رب
منها الن��ور من بعي��د .لقد طفرت
ه��ذه الصورة ف��ي ذهنه ح�ين كان
يعم��ل هن��اك ف��ي قالفة الس��فن
على س��احل الش��ط ،فق��د وقف
نف��س الوقفة التي وقفه��ا الرجل
اإلنكليزي وراح ّ
مي��د أصبعه بنفس
الزاوية عله يعثر على أثر ومس��حة
مم��ا يش��ير إليه ..ل��م يس��تطع أن
يغالب الش��عور بالهزمية أمام تلك
اإلش��ارة الغامض��ة الكامن��ة في
إبهام الرجل ،فق��د راحت حتفر في
املم��رات الس��رّية الت��ي امتدت في
ذهنه فتس��تثير في��ه احليرة .كيف
يس��تطيع تأويلها وأي��ن يعثر على
سرّها؟ هل تشي بها غابة النخيل
التي حتولت إلى ظلمة انعكس��ت
عل��ى حاف��ة املي��اه اخلض��راء أم
تعرفها الن��وارس بصيحاتها التي

يت��ردد صداها بني آونة وأخرى أن في
صفح��ة املاء اخلض��راء أم في حداء
البح��ارة وه��م يقطرون الس��فينة
الت��ي انته��ت قالفته��ا للت��و وهي
تستعد للرحيل.

الناي والجس��د

كانت ثمة امرأة جتلس على رصيف
اجلس��ر الصغي��ر ال��ذي يرب��ط بني
ضفتي النه��ر ،وهي تلت��ف بعباءة
متس��خة ،إذ ال يظه��ر ش��يء م��ن
وجهه��ا .كان امل��ارة يلق��ون عليها
نظ��رات س��ريعة وميض��ون ،وتظل
التس��اؤالت تت��ردد ف��ي أذهانه��م.
أحيان��اً مي�� ُّر أطفال عل��ى الرصيف
فيتحاش��ون االصطدام بها بكتلة
الس��واد املتس��خة ،إال أ ّن صبي��اً
صغيرا ً يحمل كيس��اً فيه عدد من
النايات ،وفي اليد األخرى ناياً مثقباً
حاول أن يلتقط منها نأمة أو حركة
وحاول أن ينخسها بطرف الناي ،إالّ
أ ّن املرأة لم تظهر أي ردة فعل .كانت
تب��دو مثل خيم��ة س��وداء مزروعة
ّ
ظ��ل يتمعن فيها
ف��ي أرض جرداء.
ث��م ينقل أبص��اره إلى وج��وه املارة،
كأنه يطلب منهم بنظراته القلقة
املساعدة في حل لغزها.
ظل��ت كتلة الس��واد جام��دة وهي
ّ
محجر اجلسر
تستند بظهرها إلى
املط��ل عل��ى النهر ،ال��ذي يختلط
صخ��ب موجات��ه م��ع ضجي��ج

الس��يارات امل��ارة وصي��اح الباع��ة
ّ
ش��ق طريقه
وص��وت الق��ارب الذي

حينئ��ذ عب��ر أكي��اس الق��اذورات
والقنان��ي الفارغ��ة واإلط��ارات
التالفة امللقية على صفحة املياه،
متحاش��ياً كتلة بدا أنها حيوانات
نافق��ة طافي��ة وأش��نات مصف��رّة
تتحرك ببطء نحو ضفة النهر.
ّ
ظل الصبي يح ّدق في كتلة السواد
ّ
يحل بنظراته لغزها
وكأنه يري��د أن
ّ
احملّي��ر .ث��م فك��ر وكأنه عث��ر على
ّ
اس��تل ناياً
املفت��اح له��ذا اللغ��ز.
كبيرا ً من كيس��ه وراح يعزف عليه
بنغم��ات أغني��ة ش��عبية مألوفة.
ن�� ّدت ع��ن امل��رأة حرك��ة خفيف��ة،
واهتز جس��مها قليالً .ابتسم بائع
الناي��ات ،بينما توقف عدد من املارة
وه��م ينصتون إلى األنغ��ام احلزينة
التي يبعثها الناي .راحت املرأة تزداد
حركتها واهتزازها واستم ّر الصبي
بالع��زف ،ثم ارتفع��ت إحدى يديها
وامتدت لألمام في محاولة للرقص.
س��قطت عباءته��ا وكش��فت عن
وجه عج��وز متغض��ن بالتجاعيد.
ابتس��مت ابتس��امة عريض��ة
وكش��فت عن ف��م أدرد ثم نهضت
وهي تط��رق بقدميها عل��ى األرض
على إيقاع نغمات الناي.

13
إلى منزلهما .قررا ألاّ يخبرا اجليران
بمِ َا وقع .شعرا باخلذالن ،ولكنهما
اس��تمرا ف��ي يومهما كم��ا لو أن
شي ًئا لم يحدث .في صباح اليوم
التالي ،استيقظا على صوت طرق
جيرانهم��ا على الب��اب ،وكان كل
واح��د منهما يحمل في يد ِه أرنبًا،
ٍ
وقبل أن تت��اح لهما فرصة اإلتيان
أم��ر أقلقهم��ا من��ذ
بع��ذر عل��ى
ٍ
ٍ
حدوثه ،ومنعهما م��ن النوم ،قال
ِ
جيرانهم��ا« :وجدنا هذين األرنبني
ميتني في أقفاصهما اليوم .نحن
مصدومان ،ألننا دف ّناهما البارحة
ف��ي احلديقة قب��ل مغادرتن��ا إلى
املدينة)).
عندم��ا تك��ون القص��ة أكبر من
اسم املؤلف .تبقى القصة خالدة
وميوت االسم .حتياتي

م��نصفح��ةالروائ��يوالق��اص
خضي��ر فلي��ح الزي��دي
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تأويالت النافذة
سهيل نجم

باطن الشارع وظاهر النص

وال آخر.
مرة تستر
ومرة تكشف تلك األصابع
والعيون،
كأن عوالم هناك تلوح
وتختفي.
في الغبش تراجعت األشباح
من َشعر النافذة
وتسلل الضياء الرطب.
بيت بال نافذة بيت فارغ.
بيت بال نافذة بيت بال وقت.
هي إيقاع للتوصيل.
وهي البعد الصفر.

الباب أب
والنافذة أم.
تلك هي النافذة
باب حني يقفل الباب.
شباكها يقسم العالم
إلى زوايا
حيث يتقطع النور إلى نهيرات
وحيث الطائر
يأوي.
الزخرف فيها يلتف
ويلتف حيث ال أول

خطيئة افالطون

قصيدة السياب عن جيكور
محمد النصار

دائرية
االسطوانة هادئة
لكنها تنذر باملفاجآت
الشتاء يسح
االغنية املفعمة باحلنني
التوقف سيلها املذهب
اال اجلدران املتخفية
في الباطن ...
تبعات املطلق
عرضة لتقلبات املصير
اسم املفعول
يخادع في احلياد
لكنه في مركز اللعبة
كثافة السم
الذي يحوم
حول املائدة املستديرة
طاملا ان العشاءات
على ذمة املساء احلافل
بالثعابني
تكرر وجه البطل
وهو حاصل
التراكم للرمال اخملتلطة
بالدس��ائس ودم��وع
الضحايا...
يطول الش��ارع الذي اليعول
عليه
ويحوم الهواء املراوغ
على نظرة البنت الهائمة
بالهة الفتى املهذار
دهاء التاجر الذي يدلل
على أصنامه
باستبعاد ملفات اخليانة
والتحامل املغرض
عل��ى مروج��ي فرضي��ة
املؤامرة....
في سواد الندب
ثمة العبث
بالبرق املتبقي

وشق السطح من
جانبيه
والذي بينه وبيني
الترنيمة احلمراء
املكررة
جمهور يطلق نيرانه
على آثامه احملشورة
في املرآة
كأنها قطعان الذئاب
التي تلعق الدم
ورائحة مريبة
في الكتب املطاردة
حيث احلذف والسالسل
ليس يجمعهما
اال السيوف املكفهرة
اال الترنيمة القرمزية
واالغنية
التي تتحدث
عن انتحار جماعي
مبباركة متعففني
عن ذكر اخلطوط احلمر
اذ يعيث بها فسادا
قتلة اخليول البيض
املتحذلقون
الذين يرضون أضالع الكالم
ويروضون الزئير احملتبس
في فوهة من كلما
عيروه
في امليزان
تالشت غيومه واعتراضاته
برغم املشهد التراجيدي
الرصينة أوتاده
في تراب الكينونة
وف��ي كينون��ة الع��دم
املستجاب
وأرتال جراد التاريخ
البارعة
في ابتكار الكوابيس.

الرسم نافذة صلبة
واملوسيقى نافذة سائلة.
املرآة نافذة تسبح فيها األشياء
واحلب نافذة يرعى فيها الغزل.
لوامسها تستدرج الغرباء.
هي باب اللص
حني ينفتح باب الليل.
القصيدة نافذة
الروح تبوح منها أقاويلها
واحللم نافذة
تلم شتات انفالت النهار.
والسماء نافذة
مترح فيها الغيوم.

د.ريكان ابراهيم

ُ
ُ
جميع
اعمق م ْن
الفيلسوف لديَّ
ِ
مباهلي ْه
النبي بال ُنبو ّْة
فهو ُّ
الودائع من
وهو االمني على
ِ
ضغين ِة حاسدي ْه
ُ
َ
ٌ
سيف َل ْه
مقاتل لكنه ال
الفيلسوف
ْ
بسملة
صمت دو َن أي ِة
آيات
ٍ
ومُرتّ ٌّل ِ
هو هكذا وانا كذلك هكذا
للفيلسوف
أُعطي زمام قيادتي
ِ
وال ْ
أخاف
وأسي ُر مزدحماً ُ
ِّ
الفكر في َغ ّنا َء
ل
بك
ِ
دانية ال ِق ْ
طاف

أخجلني َ
َ
وشم َ
ّت ُك َّل
لك َّن افالطو َن
الض ْ
عاف
في ألسنة ِ
اعدائي ،واطم َع َّ
ماكان افالطون االّ عاقالً
ْ
َ
وآالختالف
الوفاق
وحصيف رأي في
ِ
ٍ
َ
الشرطي
واعتدى
األمانة
خان
لك َّن ُه
ُّ
ْ
الفيلسوف
فيه على وقار
ِ
اليونان تفعَ ُلها
ِلمَ يافتى
ِ
ُ
وجتعل ُك َل من حملوا لك االعجابَ
في َ
غض ٍب عَقيمْ
جمهورية َ
ً
فمش ْت َ
أس َ
ّ
ُ
الناس
اليك
ست
ً
شاكرة لك الفضل العظيم
َ
طردت معاش َر الشعراء
فألجل ماذا قد
ِ
َ
القيت اجلميع ،الشع َر والشعرا َء
منها ثم
في وادي اجلحيمْ
*****
لوتعرف الشعرا َء حقاً
َ
ماأمرت
بطر ِدهم من جَ ّن ِت ْك
األرض،
ملح
ياسيدي  ،الشعرا ُء
ِ
والعون الشدي ُد على بقايا مح َن ِت ْك
ْ
ني وعاطل َ
َسمّي َتهم مستهلك َ
العمل
ني عن
وبال ْ
أمل
قو ٌم يقولو َن الذي اليفعلو ْن

حزن أيوب

حتى الصمت نافذة
ألس��رار مكتوم��ة حت��وم حوله��ا
الفضيحة.

ُ
ٌ
التمس ِح
شعر
تعتاش من
وعصابة
ُّ
ِ
بالذقون وباملتو ْن
َِ
ْ
اجلمال
ياشيخ فلسف ِة
آيات الكمالْ
ُ
ِّ
ياباحثاً ع ْن كل ِ
ٌ
أجمهورية من دون شاعرْ؟
ُقل لي :
هل تستقيم بال مُناصرْ؟
التاريخ والشعرا ُء نوابُ
من أول
ِ
الشعوبْ
الوطني
وهمُ الذين سيكتبو َن نشيد ََك
َّ
والشع َر املحُ َ َ
رض في السالم وفي احلروبْ
َ
َ
هوميروس او أوُفي َد
أقرأت
في الشعر الذي يغزو القلوب؟
َ
َ
سمعت
اجلمال أما
ياشيخ فلسف ِة
ِ
عن العروب ِة والعربْ
َطالن ا ْن ْ
دارت دوائرْ
لكل قبيل ٍة ب ِ
كانواِ :
ٌ
لالنتصار على الغزا ِة
،ففارس فيها وشاعرْ
****
ْ
ُ
طفولة
خطيئة فيها
اليونان ،تلك
أع ِد ْل فتى
ِ
ُ
والفيلسوف على جالل ِة َق ْدر ِه ٌ
طفل
ْ
جميلة
نوايا ُه
فردوس َك الشعراءَ،
فأع ْد الى
ِ
ِ
ْ
اخلطيئة
اخلالص من
فالشعرا ُء جُ ْن ُدك في
ِ

(شجرة في اقصى الصحراء)
ج ّبار ّ
الكواز

كنت يوما الاّ
ً
ُ
شجرة
ما
ُ
لكنني صرت بشرا
َ
هفوة (آدمَ)
حني لصق ُتم بي
َ
وغواية (حواء(
فؤوسكم النائمةَ
وأمرتمُ
َ
بقتلي.
حلبوبَ
الطلع أن تنا َم في سريري.
تسمحوا
ولم
ِ
ُ
تثملني بالتغريد
لم تدعوا الطيورَ
وتسكنني برسائل الريش
بنثيث محب ِتكم
ولم تدعوا أغصاني تغسلني
ِ
ألعل َو بكم
أنا ال اخشى الريحَ
وللرياح كفي ممدو ٌد
ِ
ُ
البروق
وال تفزعني
ُ
حارس فنارا ِتها
وللنجوم
ِ
َ
يلبسني أغانيَه اخلض َر
للمطر ان
فقولوا
ِ
ً
َ
ينسجَ
لشروق
عباءة
ه
ت
غالل
أن
للضباب
وقولوا
ِ
ِ
ثماري.
أولمِ وا جذوري ميا َه السواقي واالبار.
االحالم
ليرتويَ الفج َر من ظمأ
ِ
ً
القتيل
أنا ظ ُّلكم

ُ
وفراشكم املفطو ًم
ُ
ومطر
لهيب
ومظلتكم اخلرسا ُء حني
ٍ
ٍ
مهابط الظنون
وأنا دثارُكم في
ِ
ال تصاحبوا احلطاب َ
ني
ُ
ُ
املثلومة
ففؤوسهم
ُ
وعيونهم العورُ
ْ
أوقدت جهنمَ في مق ِلها
حني أوغلوا بقتلي
ً
ُ
شجرة
لست
صرت بشراً
ُ
ولك ّنني
ُ
الفصول
تكلمُ ني
ُ
ُ
اليأس
بانخاب
السهرات
ني
وتراقص
ِ
ُ
َ
قبي��ل عطورها في مس��الك
وتباركن��ي ال��ورو ُد
اليقني
أنا قدورُ مائدتُكم
ُ
السماوية
وصالة مأدب ٍتكم
ِ
ُ
شكركم
وتسابيح
ِ
التراب
ساللة
في
أنا أبٌوك
ٍ
ِ
ّ
اخلوف
ومسل ِة
ِ
الغرانيق
وتخاريف
ِ
ِ
الطني
بحار
خلف
ٍ
ِ
شواء املهزومني
في
النصر
ودخان
ِ
ِ
ِ
األرحام.
أنا أ ٌّمكم الثكلى في
ِ

واالميُ في ارث املفطومات
دعوني أك ْن لكم فردوسا
ً
ُ
شجرة
لست
فأنا
نعم
ً
ُ
شجرة
لست
لكنني سأصي ُر
ً
غابة
نعم
ً
غابة
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حميد موسى
بكل براءه
ُ
أسلمت لك روحي
وبكل وقاحه
أفرزت لي مواجع..
ِ
كنوطة حزن جميله
كنت
ِ

يتسلى بك القلب
والسمع
وكالبحر يسابق مد ٌه
ُ
كنت
فرحا بك..
أترقبك جبال ينزف
كبرياء
فأستظل بفيء حنانك..
أستجير عندك
مأمنا
وأطمئنانا
وبقدر تعلقي بك
كانت طعناتك...
هكذا هي شمسك
تهب دفئا لآلخرين
وموتا لي..
كالربيع املربع توقعتك

رصاصات من الوطن
خالد نعمة الشاطي
 -1احتفال
على ظهر احلصان
حملوا الوطن
وقطعوا االف االميال
وعندما وصلوا الى النهر
ذبحوا احلصان
ليحتفلوا بسالمة الوطن
 -2دعاء
في الصباح الباكر
وقبل ان تستيقظ العصافير
نهض على عجل
ورفع يده الى السماء
انتظر طويال
لكنها لم تنزل
 -3خيانة في ليل هادئ
قررنا
أن نصنع من أضلعي جسرا
عبر األول
ثم
عبر الثاني
وملا جاء دوري
سرقوا النهر ...ورحلوا
 -4إجحاف
عندا قررت الرحيل
مسكت بيميني اخلريطة
وبشمالي مقصا
وعندما وصلت إلى احلدود
لم أجد ما اقطعه
-5منام
رأى في منامه

ولكن عيون ليلك
زرعت سهامها في
أمنياتي...
أحرقي كلماتي بنبيذ
ينزفه ثغرك العذب
عرائش سحرك
تالل من جروح
كخنجر نزقك حني يستقر
في خاصرتي..
مكابدات أيوب
صرخة في ذاتي
كرعد يخترق أرضي..
هواجسك
سنبلة متازح ريحي
أنوثتك
كاخلمرة تنساب الى
وديان عشقي..

كنت أثمل بك
حد الهذيان
جمالك اخلجول يستفز
رجولتي
أمتسك بك
كخرافه تؤطر أبجديتي
بنكهة عشقك الصوفي...
أرسم على حافة
تأمالتي
حلم يراود يقظتي
غيمه تغازل سحبي
وسماء تعلو بأجنحتها
مدارات هواجسي..
وحدها االمكنة تستوعب
غربتي
واملسافات تطوي خطواتي..
ٌ
أبق قلمي

قصائد األربعين
هادي الحسيني /أوسلو

حني يتقيأ أنثياالت
تتسلل الى حقيقة
ترقبي..
واعدتيني يوما ما
بأطالق زفرات عشقك
وتسرجني لي ذوائب وسني
وتقيدين قسوة قلبك
على موائد انتظاري..
مغروسة في جلة تكويني
حتاصرين أوجاعي
دون هواده...
كلما ُ
بددت لك ظنوني
بأنك
الدهشة التي تتفنن
بجموح خيبتي
يعود لي شكي
بأنك جزء من رتابتي

من الشعر السرياني المعاصر

ان���ا ووط��ن��ي ف��ي م��ي��زان ال��ت��ج��ارة

الحسين

أنهم يسوقونه إلى اإلعدام
سار معهم مستسلما
ولكنه سأل نفسه
عندما يستيقظ
هل سيكون سحابة
 -6سبايكر
علمه أبوه السباحة
وأمه رسمت فحولته على املاء
وعندما بلغ من الوطن عشرين قمرا
شتلت أمه أثداءها
على حافة النهر
علها تورق وردا
 -7خجل
ارتعبت من انحناءتي
وأبت أن تسقط ثمارها
على األرض
فقطفتها واقفة

ليلته األخيرة كان وحيداً
في
ِ
ينظر الى حشود القوم
وهي تغطي األفق املفتوح .
أخته احلوراء
ْ
رأت دموعه
خديه
فوق
جتري
ساقية
مثل
ِ
قالت  :لمْ أرَك باكياً ؟
َ
احلمل ثقيل .
قال  :أن
فلوى عنان فرسه ،
ْ
وأقبلت السهام مسرعة
قبل أن ّ
تقطعه السيوف
اخليول داست عليه
لكنه كتب بدمه
درس احلرية األول
الذي أنار
طرق الثائرين ..

وضجري...
للصدى ألف ذاكرة
وللموت حلظة توجس
فعلى جبينك
تزهر أجنحة حلمي
وبني كفيك
يغفو خجل قمري..
المكان ألشواق
تتجلى أقنعة زيفك
أو حنينا يرتكب معصية
خطيئتك...
تتوغلني بحزني
كتعويذة تؤنس أفكاري
وتختبئ بجسدي
أو خيول تصهل
إليقاظ فجري....

شعر وترجمة  :نزار حنا الديراني
عشرات السنني ...
وأنا أصنع من جبيني جسرا
للطائرات ....
والدبابات ...
وأجر برموش عيني ذكريات طفولتي
وقساوة الزمان
وأصنع من صدري موضعا
أدفئ فيه أيادي الطفاة ...
ورصاصات األعداء
وأنا مطرود من بيتي ووطني
ولكن ! كلما كانوا يطردوني من الباب
كنت!! أتس��لق أش��عة الشمس ألتسلل
من الشباك
وكلما ! كانوا يجردوني من وطنيتي
كنت أجب��ل قريتي بلعاب��ي وأخفيها في
داخلي
لتصنع منها حنجرتي مزمارا
يطبع على أوجه أوالدي خريطة سفري

وأنا أتنقل من القرية الى املدينة
ومن الشرق الى الغرب ...
وكلما كان الشتاء يحل
كنت أعصر عيون الصبيات
ألزيل من االرض اجلليد
ليخضر قلبي في أيام اجلوع
وحينما يحل الصيف !!!
كانت قطرات دمي تؤجر دفئها
للرصاصات
علها تشل من حركة أقدامي عند الهروب
عشرات السنني ...
وهم ينزعوني من وطني
وأنا أزاوج الربيع
ليكتمل سر القربان املقدس
في أعني الصغيرات
وكلما كنت أجد رجالي تتدحرجان
كنت أصنع من قلقي عسال
على شفاه األطفال
عشرات السنني ...
وأنا مطرود من وطني بال جنح
سوى احلب
أنتقل من مكان آلخر
وحني عجزت البحار من قيء اجلثث
أرسلت وطني بدال عني للسفر
لتسفك كبرياء عيناي
وتسقي بالد الغرب
بالنفط ...
والدم ....
وعرق اجلبني ...

ان����������ه ج�������ن�������اح ال�����م�����س�����اء
د .مهدي المانع
لقد جيء بي ألكون هذه املرة بينهما
حني كنت انظر من خالل الشبابيك
او اجلدران املمزقة
كنت فقط اشير بالسبابة

هذا جبل من جليد
هذا جبل من نار
اما في هذا املساء التشريني
فاني بينهما ملتصق اخلدين
لتأكل النار اقصى شمالي
ويستبد بي اجلليد ميينا
اني احلد الفاصل املتوحد بينهما

اه ايها الفؤاد
لن تنال مباركة االله
فالغيهب شاء الوشاية بك الى املهاميز
واحتفلت الغربان بالبيدر املباح
لو كن��ت تعي امل��راوح ما خرج��ت بهذا
السيف
وال حرثت بالعيون سقف السماء

ال رايات بعد كي تستحم بالعاقول
ال خيول تركض خلفها
وكم متر بك االمنيات الى رصاص مذاب
يا فؤاد افترش الضياع
ومن قرير النكاية
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رؤى

اتحاد األدباء ينعى كوكبة جديدة من أعضائه

أ.ث -خاص

نعى احتاد االدب��اء كوكبة جديدة من اعضائه
ممن رحلوا مؤخرا ..ففي ي��وم  2020-10-9نعى
االحتاد الش��اعرة والناش��طة الكردية مهاباد
ق��ره داغ��ي الت��ي رحل��ت ف��ي كردس��تان اثر
اصابته��ا بفايروس كورون��ا  ..وفي يوم -10-17
 2020نعى االحتاد االديب جالل محمد رش��يد

اجلاف الذي توفي في مدينته طوزخورماتو اثر
عض��ال  ..وفي ي��وم 2020-10-19
مرض
نعى االحتاد نعى االحتاد الش��اعر ربيع حسني
اجلامع الذي توف��ي في مدينته العمارة  ..وفي
ي��وم  2020-10-21نعى االحتاد الش��اعر عدنان
داود س��لمان الذي توفي ف��ي مدينته املوصل
 ..كم��ا نعى االحتاد ي��وم  2020-10- 24القاص

الك��ردي كاك��ه م��ه م بوتاني ال��ذي رحل في
مدينته الس��ليمانية .وفي ي��وم 2020-10-25
نعى االحتاد الش��اعر نعمة جاب��ر الذي توفي
يفي مدينته السماوة .
وق��د ّ
ذك��ر االحت��اد بس��ير الراحل�ين العطرة،
ابداعي��ا واجتماعي��ا ،وان منجزهم س��يبقى
يخلدهم  ..ألرواحهم الرحمة والسالم.

من وجع االستذكار ...السباهي يرثي شهيب
أ.ث -خاص

ُ
كن��ت والفقي��د العزيز س��لمان
شهيب ،نسكن شقتني في حي
"توكي" في يالوف��ا ،يفصلنا نهر
تعرش على ضفتيه االشجار...

يأتيني متوكئا على عصا املرض،
فنذهب س��وية إلى البحر ،جنلس
على صخرتني متجاورتني نديتني
برذاذ املوج...
كلم��ا م�� ّر ش��خص يرج��وه ان
يلتقط لنا ص��ورة ،انا أرفض وهو

تغريدة األربعاء من ميسان

يصر..
و كعادت��ه يس��رف بالتدخ�ين
ولض��م الطرائ��ف الواح��دة تلو
األخ��رى ،وم��ن جانب��ي اضح��ك
م��ن كل قلبي ،احدق ف��ي البحر
مخفيا دموعي....

درس أخالقي كبير
أ.ث -خاص

في بادرة وفاء ليست غريبة على اهل ميسان،
اصدر احتاد ادباء احملافظة ،كتابا بعنوان (تغريدة
االربعاء) ضمت مقاالت الشاعر الراحل
ابراهيم اخلياط ،التي كان قد نشرها في
الصحف العراقية ..جمعها واعدها وراجعها
الزميل الشاعر حامد عبداحلسني حميدي
رئيس احتاد ادباء ميسان.

قبل وفاة الكاتب االسباني بيو باروخا
سنة  1956زاره الكاتب األمريكي
ارنست همنغواي وأهداه كتاباً مع
هذا اإلهداء(( :إلى حضرتك يا سيد
بيو ،يا مَن علمتنا الكثير ،نحن
الشباب الذين كنا نريد أن نصبح
ُكتاباً ...أنا مستعد أن أدفع جائزتي
النوبل مقابل أن أستطيع الكتابة
مثل حضرتك)).
وعند خروجه من الزيارة ،قال
للصحافة؛ هو املعلم وأنا املريد.
(من صفحة الزميل محسن الرملي)

قطة علي السوداني
تعزف على طاولة
الدرويش
أ.ث -خاص

ص��در عن دار ومطبعة األديب للنش��ر بعمّ ��ان كتاب " قطة
تعزف على طاولة الدرويش " للقاص العراقي علي السوداني
 ..ضم االصدار اجلديد وهو احلادي عش��ر في مس��يرة الكاتب
حت��ى اآلن مائ��ة وخمس قص��ص مهداة الى مائة وخمس��ة
أصدق��اء  ،وهي ظاهرة غير مس��بوقة كما أش��ار الس��وداني
إليها مبفتتح العمل  ..صورة الغالف بورتريت بريش��ة الفنان
العراقي محم��ود فهمي ومن قصص الكت��اب الذي جاء في
مائتني وثالث وسبعني صفحة هذا النص:
حرب
َ
األبُ
احلرب
ف��م
م��ن
د
ع��ا
ي��و َم
ِ
ِ
مُخلِّفاً
احلرام
األرض
في
قدميه
ِ
ِ
ِ
ُ
 ،ف��رحَ
األطفال ورقص��وا وغرّدوا
بصوت أ ُ
وبرالي واح ٍد :
ٍّ
ٍ
شكراً بابا اجلميل  ،سنبي ُع غداً
َ
العتيقة ونشتري خبزاً
أحذي َت َك
كثيراً .

لبابة السر لشوقي كريم
أ.ث -خاص
للروائ��ي والق��اص ش��وقي ك��رمي
حس��ن ص��درت مؤخ��را رواي��ة
جدي��دة بعن��وان (لبابة الس��ر) عن
دار الش��ؤون الثقافي��ة العام��ة..
وه��ي الثانية عش��ر في سلس��لة
اصدارات��ه الروائية الت��ي بدات من،
م��دار الي��م  ..فض��اء القط��رس ..
اجل��ذال  ..ش��روكية ..خوش��ية ..
هتلي��ة. .هباش��ون  ..كهف البوم ..
ممر الياقوت  ..قنزه ونزه ..لبابة السر
 ..وهناك اعمال اخرى تنتظر الطبع
مثل ..ع�ين الهدهد ..نه��ر الرمان..
قلب مفتوح فضاء مغلق..الباقيات
 ..اضافة الى اعمال قصصية ايضا،

نذكر منها ..عندما يسقط الوشم
عن وج��ه امي . .رباعيات العاش��ق
..اص��وات عالي��ة ..ليل��ة املرق��د.
قطار احمر الشفاه..اناش��يد طائر
السيسبان.
الرواي��ة ج��اءت ب  464من القطع
فوق املتوسط ..

مقاطعات!
في العام  1980اقيمت دورة األلعاب االوملبية في موس��كو ،لكن
نص��ف دول العالم تقريبا قاطعته��ا ،تضامنا مع موقف اميركا
منها بس��بب التدخل الس��وفيتي في افغانس��تان! وفي العام
 1984اقيمت الدورة في لوس اجنلوس االميركية ،وايضا قاطعها
االحتاد السوفيتي ودول املعسكر االشتراكي ،ردا على األميركان!
احلادثت��ان مازالت��ا في ذاك��رة املاليني من البش��ر ،رياضيني وغير
رياضيني ،كونهما عكستا ليس االنقسام السياسي العقائدي
فق��ط ،وامن��ا الثقاف��ة القطيعية الت��ي مازالت حتكم البش��ر
وتتحك��م بهم ،وهذه الثقافة مترحلة من ازمنة القبائلية التي
جتاوزتها الش��عوب الى مرحلة الدولة ،لكنها لم تتخلص متاما
من رواسبها املتمثلة بالتحالفات ضد بعضها البعض!
اليختلف االمر مع النش��اطات الثقافي��ة ،فالدول حني تختلف
م��ع بعضه��ا ،حتص��ل مقاطع��ة متبادل��ة للنش��اط الثقافي
باإلضافة الى النشاطات االخرى ،وهذه قرارات سياسية ليست
بالضرورة تخدم الش��عوب او تعبر عن جوانياتها ومواقفها ،ما
يعني ان مفهوم االنسانية مازال ملتبسا في اذهان العالم ،وفي
مقدمته البلدان املتحضرة نفسها!
مؤخ��را ،تابعت لقاء م��ع املفكر العربي عب��داهلل الغذامي ،وقد
س��ئل اثناء اللقاء ،ان كان س��يحضر مؤمترا ف��ي دولة ما ،يدعى
الي��ه مثقفون اس��رائيليون ،ف��كان رده بأنه س��يحضر ،واوضح
قائ�لا؛ ألني لم اذهب ألجل اللقاء به��ؤالء ،وامنا ألقدم ماعندي ..
وانق��ل هنا باملعنى القري��ب من النص  ..وه��ذا موقف صحيح
وعمل��ي ،والميك��ن مقارنت��ه مبن يذهب الى اس��رائيل مباش��رة،
ويتعامل مع مؤسس��اتها حتت اية ذريع��ة ،قبل ان يحل اخلالف
معه��ا ،وهن��ا ال اقصد املثقف�ين العرب وحدهم ب��ل جميع من
يحت��رم قيم احلياة في العالم  ..في االس��ابيع االخيرة ،قرأنا عن
مواقف ألدباء ومثقفني عراقيني وعرب ،انسحبوا من مهرجانات
او اعت��ذروا ع��ن دعوات وجه��ت اليهم من االم��ارات او البحرين
بسبب تطبيعهما مع اسرائيل ،وهذا يعني ان قضية فلسطني
مازال��ت في الضمائ��ر ،لكن ه��ؤالء األدباء واملثقف�ين اليترددون
ف��ي الذه��اب الى مصر واالردن ،م��ع ان هذين البلدي��ن طبّعا مع
اسرائيل من قبل وكذلك الس��لطة الفلسطينية التي مازالت
في مفاوضات مباش��رة معها ،فلماذا يختلف األمر هذه املرة؟!..
املثقفون في مصر واالردن لم يطبعوا حتى اليوم ،وهذا يحسب
له��م ،مثلما يحس��ب ملثقف��ي االم��ارات والبحري��ن موقفهم
الراف��ض للتطبيع ،وعليه فمقاطعة النش��اط الثقافي هناك،
يعد مبثابة ع��زل لهؤالء عن زمالئهم الع��رب لذنب لم يقترفوه،
فمن يلبي دعوة لنش��اط ثقافي في مصر او االمارات ،اليعني انه
بات مع التطبيع ،وماحصل هناك هو تطبيع سياسي استدعته
ظروف هذه البلدان اخلاصة ..لقد ذقنا ،نحن ادباء العراق ،مشاعر
املرارة بس��بب املقاطع��ة الثقافي��ة العربية بعد الع��ام ،2003
عندما حس��بنا بطريقة تعسفية على االحتالل ومن أتوا معه،
واتضح له��م الحقا خالف ذلك ..املواق��ف واملقاطعات يجب ان
التخضع السلوب القطيعية السياسية ،كما حصل في دورتي
موسكو ولوس اجنلوس ،وامنا يجب ان تبنى على رؤية فلسفية،
تستهدف نقاء اللقاء االنساني وتشذيبه من اخطاء الساسية
وخطاياها ،لتستقيم احلياة ،وهذا هدف املثقف االساس.

عبداالمير المجر

