
لألدباء  العام  االحتاد  ينعى 
الناقد  العراق،  في  والكّتاب 
ال��ذي  الكبيسي،  ط���ّراد 
كانون   ٢ األربعاء  يوم  توفي 
معاناة  بعد   ،٢٠٢٠ األول 
الرحمة  امل��رض..  مع  مريرة 
وخالص  الطاهرة،  لروحه 
الثقافي،  للوسط  العزاء 
وال��ت��ض��ام��ن وامل���واس���اة 
ولألهل  الكرمية،  لعائلته 

واحملّبني الصبر والسلوان.  
 - الكبيسي  ف��ّواز  ط��ّراد   *

األصوات  - من  وناقد  شاعر 
األدب  في  الفاعلة  النقدية 
العراقي - ينتمي إلى اجليل 
ولد  العراقي..  الستيني 
قرب  قرية  في   ١٩٣٧ عام 
 .. األنبار  في  هيت  مدينة 

كلية  في   ١٩٦٢ عام  تخرج 
 - ب��غ��داد  جامعة  اآلداب/ 
قسم اللغة العربية .. رأس 
..رأس  األق��ام  مجلة  حترير 
الصغير/  املوسوعة  حترير 
من   .. الثقافية  الشؤون  دار 
التوت- أوراق   - مؤلفاته: 
ال��غ��اب��ة  ش��ج��ر   - ش��ع��ر 
الشعرية  ف��ي   - احل��ج��ري 
والفصول  الغابة   - العربية 
األدبي  النقد  في  مداخل   -
 - الرواية  كلمتني  هكذا   -
الزمان  في  الشعر  ارحتاالت 

واملكان

ن��ع��ى احت����اد االدب����اء 

ال��ش��اع��ر وال��ك��ات��ب 

محمد  والي الساعدي 

عاملنا  عن  رح��ل  ال��ذي 

بعد   ١٧-١١-٢٠٢٠ يوم 

م��ع��ان��اة ط��وي��ل��ة مع 

ع��رف  وق���د   .. امل���رض 

بكتابته  ال��س��اع��دي 

الصحفي  ال��ع��م��ود 

الساخر، اضافة لكونه 

ش��اع��را وع��م��ل في 

الثقافية،  الصحافة 

قبل ان يعتكف مؤخرا 

لروحه   .. املرض  بسبب 

الرحمة والسام .

من الظواه��ر الثقافية الافت��ة للنظر, إن هن��اك رغبة عند بعض 

األدب��اء واملثقف��ني في مخالف��ة أّي راي أو فكرة تطرح في جلس��ة 

حواري��ة أو نقدية , وهذه الظاهرة الحظتها منذ تس��عينيات القرن 

املاض��ي , حيث كان هناك أربعة أو خمس��ة  م��ن املثقفني , أدمنوا 

اجللوس في مقهى حس��ن عجمي وكانوا يواصلون احلوار الثقافي  

املبني  على طروحات غربية , وكان لهم رأي ش��ديد القسوة باألدب 

العراق��ي كله , حيث يعب��رون عن هذا الرأي في معظم اجللس��ات 

األدبي��ة الت��ي كانت تقام في مبن��ى االحتاد العام لألدب��اء والكتاب 

ف��ي العراق , فما أن يعلن مدير اجللس��ة فتح باب احلوار حتى يهب 

أحده��م , وبانفع��ال ملحوظ للهجوم الش��ديد عل��ى أية فكرة مت 

تداولها في اجللس��ة, وقد كن��ُت أحيانا أتصّدى له��م بالتعقيب , 

وف��ي إحدى املرات خاطبتهم قائا: كم أمتنى قراءة منجزكم األدبي 

والثقافي في دراسة منشورة  أو كتاب , ألن حوار املقاهي واالعتراض 

في اجللس��ات , ال يس��ّجل في س��يركم الذاتية التي أراها فقيرة , 

أم��ا اعتراضك��م عل��ى األدب العراق��ي وقيمته , فمرف��وض جملة 

وتفصيا , ألن الضعف الذي قد نشخصه جميعا في مجال معني 

أو توج��ه ما في التجربة األدبي��ة ال يعني إلغاء هذا اإلرث الهائل وال 

ميك��ن إغفال رموزه التي تركت آث��ارا مهمة طيبة ليس في الثقافة 

العراقية حس��ب , وإمنا في الثقافة العربي��ة وحتى األدب العاملي , 

ومبرور األيام اختفى ه��ؤالء "املثقفون"  وال أظن بأن أحدا يتذكرهم , 

ألنهم لم يتركوا حتى سطرا واحدا مكتوبا ...

أس��وق هذه املقدمة وأنا أالحظ اليوم ما يشبه هذه الظاهرة  بدأت 

تستش��ري في حياتنا الثقافية , فيأتي البع��ض وهو محّمل برأي 

مخالف مس��بق يشعر أن عليه التعقيب فيه بعد نهاية احملاضرة , 

أو اجللس��ة احلوارية , التي أالحظ انشغاله عنها , أما بترك القاعة 

املتواصل  أو االنش��غال بهاتفه أو احلدي��ث اجلانبي مع زميل له, مما 

يؤش��ر عدم تفاعله مع ما يطرح في اجللس��ة الت��ي جاء معترضا 

عليها قبل أن يس��مع ما يق��ّدم فيها , وما أن يعل��ن مقدم أو مدير 

اجللس��ة فتح ب��اب احلوار, حتى يهب معترضا عل��ى كّل ما طرح – 

رغ��م انه ال يعرف بالضبط ما هو – ث��م ينهي حديثه تاركا القاعة 

, وكأنه يوصل رس��الة يراها مهمة , علم��ا أنه ال يقترح أو يقدم ما 

ميكن االستفادة منه ...

أرى هنا أن ينتبه مديرو اجللسات إلى التعقيبات التي  تقدم في كل 

جلسة وأن يطالبوا املعترضني حتديد نقاط اعتراضهم مبا ورد فيها 

, ال أن يلغ��وا الطروحات املقدمة , بعبارة أنها لم تقل ش��يئا مهما 

أو جدي��دا أو مفيدا  وعلى الزم��اء الذين أعجبتهم فكرة االعتراض 

على كل ما هو مطروح أن يقدموا البدائل بجدية , ال أن يعبثوا بهذا 

الشكل , وأن تغدو آراؤهم موسومة بالتشنج واالنفعال , وال أريد أن 

أق��ول الكراهية , ألن احلوار املفي��د والناجح يُبنى على حتديد جوهر 

املشكلة املطروحة ومناقش��تها , ليس بالقبول  الكلي أو الرفض 

احلاس��م , بل بتب��ادل وجهات النظر حول طبيع��ة ما قّدم وكيفية 

تناوله للقضية موضوع اجللسة الثقافية أو النقدية ...

منذر عبد الحر

ثقافة المخالفة واالعتراض !

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

عتبات النص ووظيفتها في " ُلبابة السر"األدب التفاعلـــــــي فــــــي اتحــــــاد االدبـــــــاء

هرمنوطيقا النص 
المسرحي غير البصري ..

محمد علوان جبر
 بيننــــــــا

جمال القصيدة
وعين الروح 

قراءة في قصيدة )الطمي ( للشاعرة  افراح جيبالي
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مستعداً للمشاركة في المعارض المقبلة...  
اتحاد أدباء العراق يختتم مش��اركته في معرض السليمانية للكتاب

الناقد طّراد الكبيسي
 في ذمة الخلود.. 

اتحاد االدباء ينعى الشاعر 
محمد والي الساعدي 

 لمنشوراته..
ً
اتحاد أدباء العراق يختار القاص والروائي محمد خضير وسما

اختت��م االحت��اد العام لألدب��اء والكتاب في 
العراق، مشاركته في معرض السليمانية 
الدول��ي للكت��اب، املنعقد للم��دة ١٨ - ٢٧ 
تشرين الثاني ٢٠٢٠، وسط حضور دور نشر 
عراقي��ة وعربي��ة.. ه��ذا وقد ش��ارك االحتاد 
مبنش��وراته التي جتاوزت ١٥٠ عنواناً لكتاب 
ومجل��ة، وق��ّدم نتاج��ات األدب��اء للق��ارئ 
املتخص��ص والع��ام، في حض��ور متواصل 
وإقبال مس��تمر من قبل اجلمهور الثقافي، 
وزي��ارات متكررة لوفود األدباء من العاصمة 
والس��ليمانية ومحافظ��ات الوطن العزيز. 
وعل��ى الرغم من تداعي��ات جائحة كورونا 
الت��ي ألق��ت بظاله��ا على ج��و املعرض، 
مؤثرًة على نس��ب اإلقبال نحو الكتاب، إال 
أن احلض��ور املعرفي أثب��ت دوره الفاعل في 

بّث الوعي، وااللتزام بالتعليمات الصحية، 

ونشر قيم احلياة التي جتّسدها املعرفة من 

خال املؤلفات واملطبوع��ات. يذكر أن احتاد 

أدب��اء العراق مازال متواصاً في مش��روعه 

اخل��اص بطباع��ة الكت��ب واملش��اركة في 

كل املعارض العراقية والعربية، وتس��تعد 

منشوراته حالياً للظهور بحّلة جديدة في 

عام ٢٠٢١، ع��ن طريق العنوان��ات املقّدمة 

له��ا من قب��ل األدب��اء، فض��اً ع��ن تطوير 

البعد الفني تصميماً وطباعًة. وفي سياق 

املش��اركة، يتهّي��أ االحتاد للمش��اركة في 

معرض العراق الدولي للكتاب/ دورة الشاعر 

مظفر النواب، الذي تنظمة مؤسسة املدى 

لإلع��ام والثقاف��ة والفنون، للم��دة ٩ - ١٩ 

كان��ون األول ٢٠٢٠، وجت��يء هذه املش��اركة 

بتواجد املنش��ورات في جناح خاص، فضاً 

ع��ن تقدمي الن��دوات والفعالي��ات الفكرية 

واإلبداعية املرافقة للمعرض.

لألدب��اء  الع��ام  االحت��اد  اخت��ار   

الق��اص  الع��راق  ف��ي  والكّت��اب 

والروائ��ي محم��د خضير وس��ماً 

ملنش��وراته الت��ي س��تصدر عام 

٢٠٢١، مبختلف أجناسها األدبية 

من س��رد وش��عر ونق��د وترجمة 

ومس��رح وأدب أطف��ال.. ويج��يء 

للرم��وز  تقدي��راً  االختي��ار  ه��ذا 

األدبية احلّية التي مازالت تواصل 
عطاءه��ا، ف��ي مش��وار جمال��ي 
مب��دع، وكان ق��د ق��رر االحت��اد أن 
حتم��ل منش��وراته للع��ام ٢٠٢١ 
كله��ا، وس��م الق��اص والروائ��ي 
البصري محمد خضير،  العراقي 
املول��ود ع��ام ١٩٤٢، كونه من أبرز 
الكّت��اب العراقي��ني، مم��ن كّونوا 
بأدبه��م فض��اًء فكري��اً، وأيقونًة 
جمالية خالدة، وحققوا حضوراً 

عراقي��اً وعربي��اً وعاملياً واس��عاً، 
مازال يس��مو بالوطن في احملافل 
األدبي��ة، يذكر أن االحت��اد كان قد 
الش��اعر حس��ب الشيخ  اختار 
جعف��ر وس��ماً ملنش��وراته ع��ام 
اختي��ار خضي��ر  ويج��يء   ،٢٠٢٠
وسماً ملنش��ورات ٢٠٢١، تكريساً 
ملبدأ االحتف��اء بالقامات األدبية، 
التي مازالت ترفد الساحة برؤاها 

وطروحاتها ونتاجها األصيل.

أ.ث- خاص

أ.ث- خاصأ.ث- خاص

أ.ث- خاص



عن الشيء يحكي ... 
الناصر يستعيد صالح ف�������ي ات�������ح�������اد االدب������������اء

الكويتي 

قراءات شعرية في نادي الشعر

شعراء المتنبي في االتحاد لبابة السر في اكثر من قراءة 

األدب التفاعل�������ي ف������ي اتح������اد االدب�������اء

نشاطاتنشاطات 
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عق��د احت��اد أدب��اء الع��راق األربعاء ٤ 
تش��رين الثاني ٢٠٢٠، ندوة ناقش��ت 
ش��يء  ال  )ع��ن  املوس��ومة  الرواي��ة 

يحكي( للروائي د.طه الشبيب.. 
وقد ش��هدت الندوة التي احتضنتها 

قاعة اجلواهري، والتزم احلاضرون فيها 
بش��روط التباعد من أجل الس��امة 
الصحية، مشاركة نخبة من النّقاد، 
قّدموا أوراقهم عن الرواية، كما تُليت 
شهادات ومداخات ألدباء ممن واكبوا 
جترب��ة الش��بيب عب��ر محطاتة في 

فضاء الرواية. 

في صباح بغ��دادي جميل الدفء 
أق��ام ن��ادي الش��عر ف��ي االحت��اد 

العام لألدب��اء والكتاب في العراق 

ي��وم األربع��اء ١١ تش��رين الثاني 

٢٠٢٠ جلس��ة أدبي��ة ضّيف فيها 

الش��اعرين حماد الشايع ود.حازم 

الش��مري، لاحتفاء بإصداريهما 

اجلديدين؛ )لليل وجه آخر( للشايع 

و)وقف��ت وح��دك( للش��مري..أدار 

اجللس��ة الش��اعر منار القيسي 

متحدث��ا عن محطات من س��يرة 

ذل��ك  بع��د  ..ليق��رأ  الش��اعرين 

الش��عراء احملتفى بهم بعض من 

ش��هدت  اجلدي��دة..  قصائده��م 

اجللس��ة مداخات ش��ارك فيها 

الش��اعر ماجد الربيع��ي والناقد 

أمني املوس��وي .. وف��ي اخلتام وقع 

الشعراء اصداريهما.

اجلواه��ري  قاع��ة  ش��هدت 
ظه��ر الس��بت املواف��ق  ٧ 
 ،٢٠٢٠ الثان��ي  تش��رين 
قدمه��ا  فني��ة  محاض��رة 
الباحث والعازف املوسيقي 
للحديث عن  الناصر،  ستار 
امللح��ن صال��ح الكويت��ي، 

املوس��يقية،  وجتربت��ه 
وتأثيراتها في الفن العراقي، 
سمرقند  الشاعرة  قّدمتها 

اجلابري.
قدم الناصر محاضرة قّيمة، 
وازنت ب��ني البعد التاريخي، 
وب��ني التطبيقات املباش��رة 
واألنغ��ام  املقام��ات  ألب��رز 

واألحلان.

 ضّي��ف نادي الش��عر ف��ي االحت��اد العام 
لألدب��اء والكّت��اب في الع��راق، ضحى يوم 
اجلمع��ة ٢٧ تش��رين الثان��ي ٢٠٢٠، وف��ي 
قاعة اجلواهري، ) مجموعة شعراء املتنبي 
( احتف��اًء بالش��اعر والناق��د عبدالب��اري 
املالكي، ملناس��بة توقيع إص��داره اجلديد 

املعنون )على طاولة النقد)..
شهدت اجللسة حضوراً إبداعياً وجمالياً، 
ومداخات وقصائد عدة، وأدارها الش��اعر 

ماجد الربيعي.
ش��هدت قاعة اجلواهري في 
احتاد االدب��اء يوم االربعاء ٢٥-

نقاش��ية  ١١-٢٠٢٠جلس��ة 
عن رواية لبابة السر للروائي 
ش��وقي كرمي حسن، اسهم 
االس��اتذة  م��ن  كل  فيه��ا 
الش��مري  خضي��ر  اي��اد 
وعب��اس  العط��ار  وحم��دي 
لطي��ف وعل��وان الس��لمان 
 .. الزع��ر  وعبداله��ادي 
اجللسة ش��هدت مناقشات 
فيه��ا  ش��ارك  ومداخ��ات 
الناقد فاضل ثام��ر والناقدة 
ابراهي��م  خلي��ل  عالي��ة  د. 
الق��اص  واداره��ا  وغيره��م، 

والروائي حميد اخملتار.

ضّيف��ت رابطة النق��اد واألكادمييني ف��ي احتاد أدباء 

الع��راق د.حافظ الش��مري، التدريس��ي ف��ي كلية 

االداب / اجلامع��ة املس��تنصرية اللق��اء محاض��رة 

بعنوان )األدب التفاعلي إلى أين ؟(، التأمت اجللسة 

في متام الس��اعة احلادية عشرة ضحى األربعاء ١٨ 

تش��رين الثاني ٢٠٢٠ على قاع��ة اجلواهري في مقر 

االحت��اد. ادار اجللس��ة الناقد د.س��مير اخلليل الذي 

رحب بحضور اخلبير االقتصادي حس��ام الساموك 

الى اجللسة. وش��ارك في املداخات االستاذ الناقد 

فاض��ل ثام��ر والدكتور س��عد التميم��ي والكاتب 

والقاص عبد االمير اجملر.

أ.ث- خاص
أ.ث- خاص

أ.ث- خاص
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للوطن.. للمستقبل.. للحياة 

 ٢٠٢٠ ال���ث���ان���ي  ت��ش��ري��ن  ل��ش��ه��ر  ال����ع����راق  أدب������اء  ات���ح���اد  ك��ل��م��ة 

االحت��اد  نع��ى  عمي��م  *بح��زن 
الش��اعر محمد  الراحل  األديب 
والي الس��اعدي *مواساة األدباء 

بفقدهم ألحبائهم وذويهم. *
تفّق��د األدباء ممن م��ّروا بضائقة 
ع��ن  والتخفي��ف  صّحي��ة، 

معاناتهم.
 *اس��تمرار اجللس��ات الواقعية 
لاحتاد في مركزه العام، واحتادات 

احملافظات.
 *اس��تمرار اجللسات التفاعلية 
الع��ام،  مرك��زه  ف��ي  لاحت��اد 
واحتادات احملافظات، في منصات 

التواصل االجتماعي. 
احت��اد  انتخاب��ات  *اس��تكمال 
أدباء ميس��ان، وصعود عضوين 
أساسني إلى هيأته اإلدارية، مع 

عضوين احتياطني. *
ص��دور الع��دد ٣٦ م��ن جري��دة 

)االحتاد الثقافي(.. 
*افتتاح مقر احت��اد أدباء ذي قار، 

وسط حضور أدبي فاعل. 
)حتوالت  بعن��وان  ن��دوة  *إقام��ة 
الش��عرية العربية ومرجعياتها 
العراقي،  األديب  الثقافية( جمللة 
عق��دت في البصرة من قبل وفد 
اجمللة الذي حّل ف��ي رحاب أدباء 

احملافظة العزيزة.
الش��رقاط  مهرج��ان  *إقام��ة   
الش��عري، م��ن قبل احت��اد أدباء 
ش��عار  حت��ت  الدي��ن،  ص��اح 

)بالقصيدة نبصر فجر احلياة(. 
د.حم��د  الش��اعر  *انتخ��اب 
الدوخي رئيساً ملنتدى الشرقاط 

األدبي. 
*تبّن��ي احتادن��ا متوي��ل طباع��ة 
جريدة األديب الثقافية العريقة، 
الثقاف��ي  لبرنامجه��ا  دعم��اً 

واملعرفي احلداثي. 
*املش��اركة الفاعلة في معرض 
الس��ليمانية الدول��ي للكتاب، 
بجن��اح خ��اص ض��ّم نتاج��ات 
األدب��اء، وبعناوي��ن كت��ب بلغت 

١٦١ عنواناً أدبياً.
ف��ي  للمش��اركة  *التحضي��ر   
معرض الع��راق الدولي للكتاب، 
املزم��ع عقده في بغ��داد، للمدة 
٩ - ١٩ كانون األول ٢٠٢٠، وحجز 

جناح خاص لاحتاد. 
*املشاركة في اجللسة املعرفية 
أعم��ال  النط��اق  التفاعلي��ة 
معرض الع��راق الدولي للكتاب، 
األدب��اء  م��ن  نخب��ة  مبش��اركة 

العراقيني والعرب. 
*مش��اركة احت��اد أدب��اء ص��اح 
الدي��ن ف��ي جلس��ة أدبي��ة عن 
األدب الكردي، ضمن الفعاليات 
الثقافية ملعرض الكتاب الدولي 

في السليمانية.
 *التواصل مع )مجموعة شعراء 
املتنبي( وإقامة جلس��ات دورية 
ف��ي االحت��اد لنش��اطاتهم، عن 
طريق التنسيق مع نادي الشعر.

 *اختيار القاص والروائي محمد 
خضير وس��ماً ملنشورات االحتاد 
بالرم��وز  احتف��اًء   ،٢٠٢١ ع��ام 

األدبية والثقافية الفاعلة.
 *وفي مجال املطبوعات: - صدور 

القصصي��ة  اخملت��ارات  كت��اب 
للق��اص  الكنغ��ر(  )خط��وات 
الراحل محمد عل��وان جبر، عن 
منش��ورات احت��اد أدب��اء العراق، 

تخليداً لذكراه.
أدب��اء  احت��اد  إص��دارات  *أم��ا 
النجف: - القص��ة في النجف 
األشرف/ النشأة والتطور -1920

2020 - محمود جاس��م عثمان 
النعيم��ي - حفري��ات في ذاكرة 
أدبي��ة - مه��دي هادي ش��عان 
- ح��د الش��عر - د. عل��ي كاظم 
اس��د - وكر الس��لمان - ش��ال 
عنوز )رواية( - الرحيل عبر وديان 
الغرب��ة - د. زهي��ر غ��ازي زاهد ) 
ش��عر( - م��ا قال��ه يوس��ف - د. 
صباح عنوز )ش��عر( - باألس��ود 
واألبيض - عبد املنعم القريشي 
)ش��عر( - احمللى س��هل - مهدي 
النهيري )ش��عر( - قيثارة النهار 
- عب��د احلكيم الوائلي )ش��عر( 
القزوين��ي  ش��اكر   - أراس��ي 
)ش��عر( - فيض ال��روح - محمد 
س��عد جبر احلس��ناوي )شعر( 
- انكس��ارات - عل��ي العب��ودي 
)قصص قصيرة ج��دا( - النزوح 
نح��و املمكن - ميث��م اخلزرجي 
)قصص قصيرة( - عودة شهرزاد 
)حكايات(  العيس��اوي  ف��اح   -
- حب��ر الزعف��ران - ظاهر حبيب 
)نق��د( *وإص��دارات احت��اد أدب��اء 
ميسان: مطبوعات احتاد األدباء 
والكت��اب في ميس��ان لش��هر 
مجل��ة   -  2020 األول  تش��رين 

ميشا لألطفال العدد 8 تشرين 

األول / ) أدب األطف��ال ( - ح��وار 

األصدق��اء ) قصائ��د لألطف��ال 

أدب   (  / الس��لمان  عل��وان   )

األطف��ال (. - مجلة " انخيدوانا 

" الت��ي تعنى بالفكر النس��وي 

الع��دد 1 خري��ف 2020 - مجلة 

" ميش��انيون " التي تعنى بأدب 

الشباب العدد 2 خريف 2020 - 

خيبة يعقوب – رواية - سعدون 

الطبع��ة  البيضان��ي/  جب��ار 

الثالثة. - تعاويذ من زمن العودة 

– ش��عر / عل��ي عزي��ز احلمادي. 

- الش��اعر الث��وري أحمد مطر / 

البح��ث في قصائ��ده وأفكاره - 

نقد/ كرامة حس��ام الساموك. 

دمتم للثقاف��ة واألدب واملعرفة 

واجلمال.

أيتها األديبات الفضليات.. 
أيها األدباء األعزاء.. 

م��ا زال احتادك��م الكبي��ر، االحتاد العام لألدب��اء والكتاب في العراق وفياً مس��تنيراً باملبادئ والقيم األدبية، والروح املدنية التي أُس��س على وفقها م��ن قبل أعام األدب، حتى 
صار ذلك س��مة أساس��اً من س��مات حراكه اإلبداعي والثقافي واملهني، عبر تأريخه اجمليد الذي اتّس��م بالبياض واملواقف الوطنية املش��هودة، فلقد ظّل احتادنا مصّراً على 
صيانة الوحدة الوطنية، وإدامة زخمها، ودعم بلورتها على ثوابت األخاء واحملبة واملصير املش��ترك، ووقف ضد أية محاولة لإلس��اءة إلى تاريخ العراق املش��رق، وكانت مواقف 
األدباء العراقيني مش��هودة لهم زمن احلكم الش��مولي االستبدادي، فملؤوا األرض مبا رحبت، معلنني رفضهم وإدانتهم للسياسات القمعية الواحدية التي ضربت اللحمة 
االجتماعية والروحية والثقافية للحراك العراقي املتقدم الى أمام، وما زالت بعض الوجوه الكاحلة في هذه األيام في توق وحنني للسعي إلى إعادة أطر تلك الواحدية، وترميم 
س��واد وجوه رموزها االس��تبداديني، وما زالت ثلة ضالة تتطلع إلعادة العراق إلى حكم أقل ما يقال عنه إنه حكم مرفوض من الش��عب كله، لذا كان موقف االحتاد حاضراً، 
مّتس��ماً بالش��جاعة والوعي واحلزم، بالوقوف بقوة ضد عقابيل هذا التيار املندرس بصورة جلّية واضحة ال حتتاج إلى شهادة أو برهان، وعّضد احتادكم موقفه هذا باالنفتاح 
على اجلميع من خال إميانهم بأهمية االنطاق في العمل دون قيود متعس��فة أو أطر جامدة، مع رفض وطرد التوّجهات املش��بوهة، وكبح أحامها بنور الدميقراطية والعمل 
األصي��ل. م��ازال احتادكم في طليعة املدافعني عن حقوق الش��عب، وداعماً لتظاهرات اجلماهير، مواقفه مش��هودة في كل وقت وزمان ومكان، رأياً وحراكاً ودعماً ومش��اركًة 
وتوجيه��اً، والي��وم نعلنها صراحًة.. وندي��ن ما جرى بحق املتظاهرين من قمع وقتل وخط��ف وتهديد وترويع، ونحّمل الدولة العراقية برّمتها املس��ؤولية كاملة، فحفظ أمن 
عني إلى احلفاظ على مكتس��بات التغيير، وضمان  املتظاهري��ن واج��ب ال تنّص��ل عنه، وحتقيق مطالب الثائرين هدٌف ال حياد وال تراجع عن طريقه، كما أن االحتاد يدعو املش��رّ
حرية الرأي والتعبير، وعدم الذهاب إلى قوانني من ش��أنها تكميم اآلراء واألفواه، مبا يخالف الدس��تور ويقّيد حقوق الش��عب الصابر، فش��كراً لألقام التي دافعت عن حقوق 
املواطنني، ناذرًة الكلمة احلّرة من أجل املس��تقبل، وإلى اس��تمرار في هذا النهج الصادق. وس��عياً لتوثيق اجلمال، يدرج احتادكم أهم مناشطه في شهر تشرين الثاني ٢٠٢٠، 

آملني لكم دوام األلق واإلبداع: 



ملنبت  دالليا  النص   ) )ثريا  حتيلنا 
وضيع ،فالطمى طني يحمله السيل 
 ، احماله  مع  النهر  خارج  ليلقيه 
املفردة  لهذه  الكاتبة  اختيار  ولعل 
وتريد  مخيلتها  في  تراكم  مما  متأت 
يلفظ  كما  مخيلتها  خارج  طرحه 
حتاول  رمبا  انها  مبعنى  الطمى،  النهر 
ثم  الداخلية  عواملها  تكشف  ان 
تتحول تدريجيا الى تأثير هذا الداخل 
على البنية اخلارجية لعاملها وكشف 

مكنوناته بنحو غير مباشر .
غضب  الظ��ه��ار  ال��ن��ص  يسعى 
مسمى  حيال  احملورية  الشخصية 
،بيد  شيء  اي  عنه  نعرف  ال  مغيب 

املستعملة  الشعورية  اللغة  ان 
بدت  النص  جسد  على  واملهيمنة 
واضحة منذ الوهلة االولى بواسطة 
القرينة  بدليل  عاطفي  انفعال 
النصية: انت ترقدين ككومة تنب في 
عنك،  باالنباء  نأتي  اين  من  افواهنا، 
ان اللغة هنا لغة تصريحية وليست 
لتأدية  النها موجهة  تلميحية،  لغة 
ان  من  الرغم  على  معينا  معنى 
لكن  بالتقريرية،  توسم  لغة  هكذا 
هذا  عن  االبتعاد  هنا  لها  يشفع  ما 
النزوع النها ذات مقصدية تستبطن 
.فالظال  الظاهر  العمق  غير  عمقا 
وراء هكذا طرح تستبني في  املغيبة 
التي حتاول  النص  الاحق من سطور 
الكاتبة ان تكشفه لنا بلغةموحية، 

غير مصرح بها . 
هذا النزوع هو الذي شفع للنص ان ال 
يقع في وهدة النثرية املقيتة .تطرح 
تشابك  من  نوعا  االتية  السطور 
املبثوث في  التساؤل  بواسطة  الرؤى 
 : النص  بنية  داخل  مكان  من  اكثر 
املتبقي  الثلج  بني  سأمضي  كيف 
التي  دموعي  ابكي  حني  االبيض  في 
باالبيض  االفتتان  سر  ،يكمن  الجتيء 

املتفوق على قرينه )الثلج ( و اخملالف 
لثريا النص مادة ولونا وداللة جراء قوة 
،فالبياض يكسب  النفس  تأثيره في 
ما  مردها  استثنائية  صفات  النفس 
مطرزا  وطمأنينة  هدوء  من  يحدث 
نقاء مشابه  الى  متيل  التى  بالدموع 
كل   . وداللة  لونا  اجملرد  االبيض  لنقاء 
مبخلوق  مقرونا  جاء  آنفا  سبق  ما 
تتطابق  التي   / البيضاء  /الدودة  آخر 
مع  الوظيفية  االش���ارة  حيث  من 
اشارات  من  االبيض  اللون  يولده  ما 
بوضوح  النص  يطرحها  ال  خفية 
كامل الن بنية النص بكامله ممتنعة 
عن املكاشفة ما يدعونا الى اعتماد 
الكلية  الصورة  تتبلور  حتى  التاويل 
الكاتبة  ولعل   . كمتلقني  لدينا 
ان  لنا  تقول  ان  الغموض  بهذا  ارادت 
املتعة ال تتأتى بالوضوح بل مبحاولة 
كشف املستور والغوص في االعماق 
الطمى  في  مطمور  ما  الكتشاف 

املنزاح من تلك الروح الغرقى. 
والفاعل  النص  في  املغيب  االخر  ان 
من  ورؤي��ا  شكيمة  االق��وى  هو  فيه 
القرينة  بدليل  احملورية  الشخصية 
النصية : انا اضعف من منلة بدات في 

غناء مر فوق جلدك واضعف من سائل 
غريب .. ان السر الكامن وراء االنقياد 
لهذا الامسمى سببه هو عدم الفوز 
به ،فلو ان السارد استطاع ان ميسك 
به ملا عاد مؤثرا بهذا النحو الذي هو 
الذي  احللم  انه   . وروحيا  نصيا  عليه 

في  يتجلى  وال��ذي  مسكه  ميكن  ال 
الغراب  التقطني   : اشكال مختلفة 
عني  في  منقاره  يغمس  كان  ال��ذي 
 / /الغراب  وجود  ان   .. وطار   متجمدة 
حققه  ما  لكل  وازاح��ة  شؤم  دليل 
العيانية  ومترشحاته  االبيض  اللون 
من منجزات على مستوى النص النه 
)اي الغراب ( قد دخل دخوال غّير اجملرى 
العام واعطانا شعورا بالفزع والرعب 
/في  كان  منقاره  ان  من  الرغم  على 
عني جامدة / لكن حرف النص صّوب 
منطقي  تخريج  بواسطة  النهاية 
متقنه،  سينمية  مبشهدية  مرسوم 
فيلم  عن  عبارة  كله  الهدف  وكأن 
فيه  للكاميرا  كان  مدهش،  قصير 
تأثير كبير باستعمال تقنية )الفاش 
باك ( او حكاية ادهشت شخصا ما : 
الشيء غير فمك املفتوح ميكن القول 
على  يعتمد  ان  حاول  النص  هذا  ان 
صيرورات  من  املتشكلة  املتناقضات 
تقع  وكإنها  العام  املعنى  شكلت 
الذي  الرسام  قبضة   : قبضتني  بني 
،وقبضة  سوريالية  لوحة  رس��م 
قبضة  تعزيز  يحاول  الذي  الشاعر 

ذلك الرسام.

يب��دو انَّ الغاية من هذه الدراس��ة 
هو تطبيق منه��ج النقد الثقافيِّ 
بأنس��اقه على وف��ق الرؤية التي ال 
، في  تتقاط��ع م��ع اخلطاب األدب��يِّ
لة لشعر الامنتمي  دراس��ة مفصَّ
، إذ ل��م تتردد  ف��ي العص��ر اجلاهليِّ
الباحثة نبأ باس��م ف��ي االعتراف 
بظهور مام��ح الذائقة الفرديَّة، أو 
القناعة الش��خصية ف��ي اختيار 
النصوص، مبا لها من دالالت معرفيَّة 
م��ن جه��ة، والعاق��ات التركيبيَّة 
من جهة أخ��رى، ومن ثمَّ ماحظة 
م��ا ميك��ن أن يطرأ من حت��والت في 
بنية الن��صِّ وح��دود مكوناته، في 
األولوية للعاقات اخملتلفة،  إعطاء 
ن  الت��ي تربط ب��ني األش��ياء، لتكوُّ
األجزاء،  أنظمة متماس��كة  منها 
وهذا األمر يفس��ح أم��ام التجربة 
البحثيَّ��ة مدًى جدي��ًدا من األبعاد، 
األنس��اق  عل��ى  تش��تغل  وه��ي 
الثقافيَّة ونقدها ف��ي رحلة بحٍث 
��ت ح��دود الزم��ن املعاص��ر؛  تخطَّ
لتع��ود إلى العص��ر اجلاهليِّ تنقِّب 
عن مفردات زمٍن أصبح كلُّ ما فيه 
نت��اَج فكٍر، ليلق��ي بثقل حمولته 
والفنيَّ��ة؛  والثقافيَّ��ة،  الفكريَّ��ة، 

لتتصي��ر فيها إل��ى م��ادة علميَّة، 
فمف��ردة الامنتم��ي هي ب��اب إلى 
إع��ادة اس��تقراء م��ا مضى ب��روٍح 
عصريَّة، وتوجيه واٍع، وإرادٍة انقادت 
إل��ى مش��يئتها خطاب الش��اعر 
اجلاهل��يِّ فتمثَّل��ت هذه الدراس��ة 
على أنَّها محاولة للتصدي ملفهوم 
النق��د الثقاف��يِّ ف��ي ظ��لِّ احلراك 
النقديِّ ودراسة أسسه ومكوناته، 
ح��ول  تتمح��ور  منهجيَّ��ة  عب��ر 
استكش��اف األنس��اق الثقافيَّ��ة 
الش��عريِّ  الن��صِّ  ف��ي  املضم��رة 
املضمونيَّ��ة  بأبع��اده   ، اجلاهل��يِّ 
والفكريَّ��ة، الت��ي تترى عل��ى وفق 
متاس��ك اللحظة الش��عريَّة، وروح 

العصر.  
رات  وإثب��ات حقيقة وج��ود التصوَّ
الثقاف��يِّ  النق��د  لن��واة  األوليَّ��ة 
، وتأسيًس��ا على  للناق��د العراقيِّ
ذل��ك، ف��إنَّ ري��ادة النق��د الثقافيِّ 

عراقيَّ��ة ال��روح واملنب��ت، إذ كانت 
الصولة األولى ف��ي النقد الثقافيِّ 
، وهدفها  عل��ى املس��توى العرب��يِّ
االهتم��ام بطبيع��ة األث��ر األدب��يِّ 
زواي��اه املتعددة؛  وأش��كاله، وم��ن 
للبح��ث ع��ن احلقيق��ة الكامن��ة 
وبه��ذه  املضم��رة،  األش��ياء  وراء 
الوجه��ة ميك��ن الق��ول: إنَّ الناقَد 
العراق��يَّ كان يؤس��س مش��روًعا 
��ا قبل الغذام��يِّ وغيره، حاول  نقديًّ
في��ه أن يلتم��س لنفس��ه تنظيًرا 
��ا متميًزا بنس��قه املعرفيِّ أو  نقديًّ
، للمحاول��ة اجلادة الكفيلة  الفنيِّ
إمكانات��ه  جمي��ع  باس��تثمار 
اإلبداعيَّ��ة والنقديَّ��ة، إذ إنَّ س��عي 
الناقد العراقيِّ وما بذله من جهٍد، 
وما قام به من نشاٍط، عبر التثاقف 
م��ع اآلخرين، ومعطي��ات وجودهم 
دالالت  ل  ش��كَّ ��ا  إمنَّ وحضارته��م، 
واضحة على س��عي ه��ذا الناقد، 

إلى حتقيق أصالة إنسانيَّة مبكرة.       
ان ظه��ور الش��اعر الامنتمي جاء 
باالضط��راب  للش��عور  نتيج��ة 
والفوضويَّ��ة؛ ليكون��ا أكث��ر ُعمًقا 
وجتذرًا م��ن النظام ال��ذي يؤمن به 
في القبيل��ة؛ األمر الذي ق��ادُه إلى 
ترتضيه��ا  بطق��وس  االس��تعانة 
حيات��ه الفوضويَّ��ة البعي��دة ع��ن 
��ف م��ع اجملتم��ع واألع��راف  التكيُّ

والتقاليد.  
الدراسة س��عًيا واضًحا  فأظهرت 
إل��ى تطبي��ق مفه��وم الامنتمي، 
النزع��ة  مقايي��س  وبحس��ب 
، التي  النفسيَّة للش��اعر اجلاهليِّ
تكش��ف ع��ن الن��صِّ املس��كوت 
عنه، ومتنح املتلق��ي فرصًة لفهم 
ما يش��تمل عليه اخلطاُب أو النصُّ 
، إذ إنَّ الش��اعر اجلاهليَّ  الش��عريُّ
ا في القصيدة  كرَّس انعطاًفا نوعيًّ
عب��ر بنائها، والتعبي��ر عنها، وهي 

ب��ة تكمن في التعامل  مهمة مركَّ
مع الضرورات النفسيَّة، التي تبدو 
ف��ي تراكم مس��تمر يتفت��ت عبر 

الرؤية الشعريَّة الفاعلة.   
الطبيع��ة مب��ا  بيئ��ة  ان ظه��ور 
حتمله م��ن الغموض واالتس��اع 
في مدلوالتها، عل��ى أنَّها إضاءٌة 

ف��ي  داخليَّ��ٌة 
الشاعر  نفس��يَّة 
الذي  الامنتم��ي، 
يعي��ش معطي��ات 
وما   ، املكانيِّ الواقع 
��ه م��ن ن��وازع  يضمُّ
الضائع،  اإلحس��اس 
الطبيعي  م��ن  فكان 
أن تُسهم هذه البيئة 
اللحظ��ات  بإب��راز 
وصورته��ا  القلق��ة 
لتك��ون  العش��وائيَّة؛ 
الن��صِّ  عل��ى  س��لطانًا 

، وهو ميتدُّ باألفق اخلاضع  الش��عريِّ
لش��راكة، تضمن حضورًا يتفاعل 
تس��مح  أو  تس��تلزم  بيئ��ة  م��ع 

بالتعبير بهذه الكيفيَّة.     
وهنا برز عمل اخمُليَّلة الشعريَّة في 
تش��كيل األنس��اق املكانيَّة، التي 
تتمح��ور ح��ول البيئ��ة اجلاهليَّة، 
متظه��ر عل��ى أنَّ��ه األكثر ش��موالً 
ملفاهيم الوجود لدى هذا الش��اعر 
أو ذاك، وللثقافة التي ينتمي إليها، 
وه��ي ثقافة حت��دد هويَّ��ة النم�ط 

الش�عريِّ اجلم�اليَّة والف��نيَّة. 

قراءاتقراءات  45
بابة السر" 

ُ
عتبات النص ووظيفتها في " ل

قراءة في قصيدة )الطمي (
ج�����ي�����ب�����ال�����ي اف��������������������راح  ال������ت������ون������س������ي������ة  ل�������ل�������ش�������اع�������رة   

النافذة والظالل للشاعر نصير الشيخ

الالمنتمي اختياًرا
ة الشعُر الجاهليُّ في ضوء األنساق الثقافيَّ

A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

تعد عتبات النص عامات داللية ال ميكننا جتاهلها أو 
أن نغّض الطرف عنها ونحن نّتجه الى النص ، فهي 
نص��وص موازية ش��ارحة ومفّس��رة – ف��ي كثير من 
األحي��ان - تضيء ما يعتم م��ن النص ورمبا تختزله أو 
توحي مبقّطعات صورية عنه ، واألهم أنها تكش��ف 
مقاصد املؤل��ف من كتابة عمله األدب��ي ، وإن حاول 

إخفاءه أو االلتفاف عليه أو متويهه .
 عادة ما يُقال عن العنوان بأنه مفتاح إجرائي يختزل 
أنس��اق النص ، ويُظهر معناه ، كما ُوِصف بأنه مرآة 
النسيج النصي ، وسلطة النص ، وطاقة توجيهية 
وم��ا الى ذلك من توصيف��ات ال تتوافق مع كل عنوان 
. غير أنه مما الش��ك فيه أن��ه واجهة إعامية تتصّيد 

القارئ وتُغريه باقتحام النص .
وضع شوقي كرمي لروايته " لبابة السر " عدة مداخل 
أو عتب��ات ،  فباإلضاف��ة الى عنوانه��ا هناك عتبتان 
ومقدمة بقلم الدكتور جاس��م اخلال��دي . وبدءأ من  
صورة الغ��اف فأنها دال��ة س��يميائية توحي بقوة 
حض��ور التاريخ ف��ي الرواية ، م��ع أن حضوره تكمن 
وراءه م��رام أخ��رى ال صل��ة له��ا بذل��ك التاريخ كما 
س��يتبنّي . وال يكاد يُفصح العن��وان كثيرا ، غير أنه 
يُش��ير الى ُمعّميات تُثير فضول القارئ ، ويومئ الى 
مغّل��ف ينطوي عل��ى س��ّر ينبغي هتك��ه وإظهاره 
للعي��ان . غير أن املداخل األخرى أكثر فصاحة ، ولها 

القدرة على البوح والتصريح . 
 ورد في إحدى عتبات الروية )ُلبابة السر( حتت عنوان 
توضيح املقصد : ) وأّي ش��به بني احلقائق واآلتي من 
األي��ام ... إمن��ا هو من باب الكش��ف عم��ا هو مؤهل 

لإلعان ..( .
  املقص��ود باحلقائق – في هذا الن��ص - هي احلقائق 
التاريخي��ة الت��ي وقعت بع��د عام 556 قب��ل املياد 
بحسب حتديد املؤلف ، واآلتي من األيام رمبا املقصود 
به��ا عصرنا ، وحتديدا زمننا ، عل��ى هذا النحو صاغ 

املؤلف مفارقته الزمنية .
إذن هن��اك زمن��ان أحدهم��ا مضى وانقض��ى دون أن 
نش��هد منه حلظة واح��دة ، غير انن��ا عرفنا وقائعه 
وحقائقه من خ��ال الُرقم الطينية والُلقى وكس��ر 
اجل��رار وأساس��ات البناء ، واآلخر زمنن��ا الذي نختبر 
فيه س��عاداتنا وآالمنا وجناحاتن��ا وإخفاقاتنا حلظة 

بلحظة . 
يقول املؤلف مبا معناه  إذا وقع التش��ابه بني الزمنني 
فه��و من باب كش��ف م��ا ينبغي كش��فه لضرورته 
أو تأّهل��ه . امله��م في قول��ه هذا أن املؤل��ف أو الراوي 
الرئي��س ف��ي الرواية إمنا ي��روي حقائ��ق تاريخية من 
خ��ال الُرقم ، أما التش��ابه مع اآلت��ي من األيام فهو 
لي��س من دأب املؤل��ف أو من مقاصده الرئيس��ة في 
ه��ذه الرواي��ة التاريخي��ة  )ُلبابة الس��ر( وإمنا وقعت 
بوصفه��ا مقص��دا ثانوي��ا بفعل بعض الش��به مع 
اآلت��ي مع األيام . إذ ملا تش��ابهت بع��ض الوقائع بني 
املاض��ي واحلاضر أصبح م��ن الض��روري التعامل مع 
هذا الشبه على أنه كشف )عما هو مؤهل لإلعان( 
هكذا يري��د منا هذا النص أن نفه��م الرواية . طبعا 
هذه حيلة فنية جلأ اليها املؤلف لتمرير إدانته لواقع 
سياس��ي مضطرب يقسو على اإلنس��ان ، ذلك أنه 
م��ن غير املعقول أن تك��ون وظيفة الراوي / املؤلف أن 
يروي حكايات تاريخية أو يس��رد حقائق من التاريخ 
ألغ��راض احلكي والتس��لية وع��رض املعلوم��ات ، إذ 
الب��د م��ن أن تكون له غايات م��ا وراء احلكي وإال فإنه 
ال يعّد روائيا مبفاهيمنا املعاصرة . املؤلف يعرف ذلك 
جي��دا ويتفّهم��ه لذلك فهو يتفق مع��ي بأن عتبته 
حيل��ة فني��ة تكم��ن وراءها م��راٍم يري��د إخفاءها أو 
االلتف��اف عليها ألغراض فنية  ، حس��نا ما املرامي 
التي يريد املؤلف إخفاءه��ا ؟ قلت آنفا لتمرير صورة 
واق��ع سياس��ي متس��م باالضط��راب والقس��وة  ، 
واملاح��ظ أن ه��ذا الواقع املضط��رب مرتبط ب�)اآلتي 
م��ن األيام( وليس باحلقائق التاريخية التي يس��ردها 
املؤل��ف ذلك أنه��ا مرآة فحس��ب، مما يعن��ي أنه )أي 
املؤل��ف( معنّي بوقائع )اآلتي من االيام( ، وما احلقائق 
الُرقمي��ة إال وس��يلة ذات طاب��ع س��ردي وظيفته��ا 
اإلشارة الى )اآلتي من األيام( وكشف مامح قسوته 
وقه��ره لآلخر املغاير أو املع��ارض . فاملؤلف في نصه 
/ العتبة أراد ش��يئا ، وأظهر ش��يئا آخ��ر مغايرا ، قد 
تبدو ه��ذه الوس��يلة الباغية معتم��دة من املؤلف 
إليهام املتلق��ي ، ولكنها في احلقيق��ة للفت نظره 
وتنبيهه على نحو فّنّي غير مباش��ر ، أي أنها واقعة 
سيميائية يجب أن ُنحسن قراءتها ، وجتدر املاحظة 
هنا أن صيغ��ة اآلتي من األيام معنّي بها ما تأتي من 
أيام وسنوات بعد السرد التاريخي ، وهذه أيضا لعبة 

سردية فاألمر في كا الزمنني سيان .
   ولك��ن مل��اذا ُكتب��ت الرواي��ة ف��ي إط��ار التاري��خ ؟ 
فاملاحظ أن وقائعها وأماكنها وأس��ماء شخوصها 
وأس��ماء اآللهة واملل��وك واالرتباط��ات االجتماعية 
وهياكلها الدينية تش��ير جميعا الى العراق القدمي . 
ُنعيد صياغة السؤال : إذا كان الراوي معنّي ب�)اآلتي 
من األيام ( ، ومقصده – كما اتضح آنفا – هو كشف 
واقع سياس��ي – اجتماعي متس��م بالقسوة وقهر 
االنس��ان وإذالله ، فلماذا جلأ الى التاريخ مستخرجا 
ومس��تنبطا ومتعقبا الش��به بني احلقائ��ق ؟ يُخّيل 

لي أن اجلواب يكمن في تضاعيف الس��ؤال ، فالراوي 
، عل��ى ما يبدو ، يُريد أن يؤس��طر أح��داث )اآلتي من 
األي��ام( ، أن يُضف��ي على الواقع الذي ش��هده غالة 
أس��طورية ، لتعظي��م املكابدات ، وكش��ف حجم 
املعاناة إزاء نظام سياس��ي يراه غاش��ما ، فضا عن 
إضفاء طابع الدميومة )اخللود( على حقائق اآلتي من 
األيام ، واملقصود بالعب��ارة االخيرة – مرة أخرى - هي 

األحداث التي شهدتها أجيالنا املعاصرة. 
 يختار ش��وقي كرمي عتبة أخرى لها مساس مباشر 
بوقائع الروية ، هذه العتبة عبارة عن أغنية سومرية 

تقول :
لقد سقط القدح ُمحّطًما 

ولم يعد دميوزي على قيد احلياة 
وذهبت احلظيرة أدراج الرياح .

ه��ذه اإلضاءة الش��عرية خي��ر  تعبير عن الش��عور 
باليأس والتداعي النفسي الذي كان يكتنف نفوس 
الس��اردين وبعض الش��خصيات ف��ي الرواية )تناوب 
على الس��رد أكثر من س��ارد ، هذا إذا لم تكن هناك 
لعبة متاهي الش��خصيات ( . ولك��ن ما يُعد مفتاحا 
للدخ��ول الى حيثيات مهمة ف��ي الروية هو موتيف 
" احلظي��رة " الذي انطوى عل��ى حمولة رمزية عالية 
، فأنه يش��ير الى املكان : بابل سومر في ماضيهما 
والع��راق في حاض��ره أو في اآلتي من األيام بحس��ب 
تعبير الراوي ، كما يش��ير الى االرتباطات النفس��ية 
واالجتماعية أو ما يسّمى ذاكرة املكان . في احلقيقة 
أن عش��ق امل��كان والتعّل��ق ب��ه يش��ّكل موضوعة 
رئيسة من موضوعات الرواية ، وفي متّثلها استخدم 
املؤلف تقنية تيار الوعي  أو تداعي الذاكرة احلر ، وقد 
اصطبغت صفحات عديدة بهذا التداعي والس��يما 
في الصفح��ات األولى من الرواي��ة ، واحملاور املفترض 
الذي يتخلل سيل الوعي احلر لألفكار إمنا هو وسيلة 
س��ردية لتحفي��ز الوع��ي عل��ى املزيد من تس��اقط 

الكلمات وانهمار الصور . 
يوصف ع��ادًة هذا األس��لوب )تيار الوع��ي( بأنه نوع 
)من كتابة احلوار الداخلي للشخص، لذلك غالًبا ما 
تكون اجلمل مفككة واألف��كار غير مترابطة يكون 
من الصع��ب معها متابعة النص، أو املش��اعر التي 

تكون متداخلة في النص( . 
  إن عب��ارة ) اجلمل مفّكك��ة واألفكار غير مترابطة ( 
ال تؤخ��ذ على حرفيتها ، فمن املؤكد أن هناك حافزا 
نفسيا ، أو حساسية نفسية تنطلق منها األفكار 
وتسيل خارج النفس ، واحلوافز النفسية ال تأتي من 
فراغ ، ذلك أن وجود املكان في الذاكرة  نش��أ نتيجة 
العاقات القائمة على قيم احلضور والتعايش ، عليه 
أن هذه القيم متنع األف��كار من التفكك ، ولكنها ال 
تستطيع منع التنّقل من موضوعة الى أخرى ، وهذا 
ما ملس��ناه لدي الراوي ، فاألسئلة تتدّفق لديه حول 
موضوعات مختلفة : معرفية ووجودية  وسياس��ية 
وطبقي��ة وأخرى ع��ن الكتاب��ة وماهيته��ا وكيفية 

جت��اوز ما نقش��ه الس��ابقون ) هذه أيض��ا موضوعة 
رئيس��ة في الرواية (، وتتدفق  األس��ئلة ، أيضا ، عن 
اآلله��ة وفعلها وغاية وجودها ومدى احلاجة اليهم ، 
وامللوك ما الذي جعلهم ملوكا وأسباب استبدادهم 
وطغيانه��م ، وعن الزمن ومفارقات املاضي واحلاضر ، 
والتمّي��ز واخلمول ، والفناء والبقاء والعبودية واحلرية 
والفوضى واالنحال وس��قوط العروش وما الى ذلك 
م��ن ثيمات كثي��رة متفرق��ة تنفثها نفس أس��يانة 

محّطمة تشعر باليأس واالنخذال . 
موضوعة املكان والتعّلق به تتكرر لديه كثيرا إذ ) يرى 
علماء النفس أن العاقة بني اإلنس��ان واملكان، تبدأ 
من اخلطوات األولى للطفولة ومبرور األيام تتخذ هذه 
العاق��ة صفة االعتيادية، ثم تترس��خ لتأخذ طابع 
احلميمي��ة لتصل في بعض األحيان درجة العش��ق، 
وهو ما أطلق عليه باش��ار مصطلح ) الطوبوفيليا 
( ال��ذي يعرف على أنه حب امل��كان أو محبة املكان ( 
واألمر برمته مرتبط باحلساسية اإلنسانية العالية 
ألماكن وفضاءات معينة . وقد لوحظ أن لدى شوقي 
كرمي مقدرة عالية على وصف املكان وإظهار لوعجه 
إزاءه ، فه��و ميتلك معجما غنيا باملفردات يُس��عفه 
في وصف املكان الواحد عدة مرات وبكلمات مغايرة 
. هذه املق��درة واخلزين اللغوي أوقعاه في فخ التكرار 
وتفخي��م الوصف مما جنم عن ذل��ك أْن يتباطأ احلدث 
ويتلكأ منّوه في بعض املواضع ، ومن الطبيعي يُشعر 

ذلك القارئ بامللل .
    لم يس��تخدم ش��وقي ك��رمي الفصول ف��ي توزيع 
روايت��ه ، وإمنا اس��تخدم الُرقم نح��و الرقيم الرابع أو 
اخلامس وما شابه .. وهي دالة سيميائية توحي بأنه 
رّق��ام أو كات��ب ومهمته تنحصر في توثي��ق الوقائع 
التاريخي��ة ومنع احلقائق من التس��ّرب أو أن تُطمس 
ومُتحى ، فالكاتب في عرفه ذاكرة شعب أو أّمة ، وما 
ميّي��زه عن املؤرّخ أن لديه مؤّه��ات إبداعية ، وموهبة 
ق��ادرة على إظه��ار احلقيقة وصياغته��ا في قوالب 
فني��ة مؤثّرة تُبع��ده عن االنحياز وتُبه��ر املتلقي في 

الوقت نفسه .  
قوة حضور التاريخ ..

أبيات شعرك كالقصور وال قصور بها يعوق... 

ومن العجائب لفظه�ا حر ومعناها رق�ي�ق.
ميكننا القول إن اس��تخدام مصطلح ) ذاكرة املكان 
( لم يجيء من باب اجملاز البحت؛  و باشار هنا يربط 

بني الطوبوفيليا الذي يدل
الطوبوفيليا وجدنا معناه محبة املكان وهذا متعلق 
أنَّ االنتم��اء يعني بكل تأكي��د عاقة الفرد احلميمة 
باملكان بكل مكوناته )البيت، احلي، القرية، املدينة( 
طبع��اً مع س��اكنيه م��ن األه��ل، األق��ارب، اجليران، 
وكذلك املكونات الطبيعية واخلدمية إن وجدت وهو 

ما أطلق عليه باشار )الطوبوفيليا(.
)وحظي��رة القدس اجلنة ، وفي احلديث ال يلج حظيرة 
الق��دس مدمن خمر ، أراد بحضير القدس اجلنة وهي 
في االصل املوضع الذي يُحاط اليه لتأوي اليه الغنم 
واإلبل يقيها البرد والريح (لسان العرب ج 4 ،ص204

يطلق مصطلح تيار الوعي أو تداعي الذاكرة س��يل 
الوعي في النق��د األدبي على التقني��ة األدبية التي 
تس��عى إلظه��ار وجهة نظر الش��خص م��ن خال 
صياغة تسلس��ل األف��كار بصيغة كتابي��ة، وهذه 
األفكار إما أن تكون محادث��ة داخلية غير مترابطة، 
أو تكون متعلقة بأفعال وتصرفات الشخص، ويفوق 
في أهميته تيار السرد النظامي للعالم اخلارجي وما 

فيه والذي كان يطبع ...

تيار الوعي
 Stream of في النقد األدبي، يطلق اس��م تيار الوعي
consciousness أو سيل الوعي على التقنية األدبية 
التي تس��عى إلظهار وجهة نظر الشخص من خال 
صياغة تسلس��ل األف��كار بصيغة كتابي��ة، وهذه 
األفكار إما أن تكون محادثة داخلية غير مترابطة، أو 

تكون متعلقة بأفعال وتصرفات الشخص.
في األدب

د. عيسى الصباغ  

االتحاد الثقافي- خاص

ياض عبد الواحد ر

عن دار أمل اجلديدة في دمش��ق صدرت 
الطبع��ة األول��ى من كتاب ق��راءات في 
جت��ارب مختارة م��ن الفن التش��كيلي 
العراق��ي للش��اعر واالعام��ي والناقد 
نصي��ر الش��يخ. يقع الكت��اب في 130 
صفحة من القطع املتوس��ط وينساب 
صوت الش��اعر نصير الشيخ عبر قناع 
بروميثي��وس حام��ا لش��علة املعرفة 
وه��ي تضيء زوايا اللوح��ات الفنية في 

زم��ن اش��اح بوجهه ع��ن الف��ن , فراح 
الش��اعر الش��يخ يقف عند كل جتربة 
أصيل��ة في التش��كيل العراقي ليضع 
كش��وفاته عليه��ا عبر ق��راءة عميقة 
وبلغة ش��عرية آس��رة وخابة  تنساب 
اجلمالي��ة  ملنابع��ه  اخل��ص  كش��ال 
االولى . انها ظال ثقافة اللون وذائقته 
املنتش��رة في زوايا البيت الذي احتضن 
الش��اعر مع ش��قيقه الفن��ان املرحوم 
أمير الش��يخ  ال��ذي اغتالته ش��ظايا 
الطائرات االطلس��ية س��نة 1991 قرب 

مكتبة املدينة كما اشار الشاعر نصير 
الش��يخ في مقدمته للكتاب, وهو من 
املهتمني االوائل في املش��هد امليساني 
بتتب��ع حرك��ة الف��ن . يتناول الش��اعر 
جت��ارب فنية اثبتت جدارته��ا  كتجربة 
الفنان ياسني احملمداوي والفنان عاصم 
عب��د االمي��ر والفنانة حنان الش��ندي 
والفنان س��ام خضر الش��يخ والفنان 
احم��د البيات��ي والفن��ان عب��اس جابر 
والفنان صب��اح ش��غيت والفنان علي 
ياس��ني يوس��ف . يض��م الكت��اب في 

مبحث��ه االخير الذي ج��اء حتت عنوان ) 
حترر الرؤى والبح��ث عن خطاب جمال( 
موضوع��ة غاية ف��ي االهمي��ة اال وهي 
الت��ي  ق��راءة ف��ي اجلماع��ات الفني��ة 
تش��كلت في س��تينات القرن املاضي 
كجماعة اجلن��وب وجماعة الدائرة هذا 
وقد دعم املؤلف كتابه بنش��ر مناذج من 
لوح��ات فنية ملونة  وح��وارات ثقافية 
توغل خالها في االعماق ساعيا بذلك 
الى تقدمي متكامل االبعاد عن املش��هد 

الفني ليضعه بني يدي القارئ.

رعد زامل 

*ان ظهور الشاعر الاّلمنتمي جاء نتيجة للشعور باالضطراب والفوضويَّة؛ ليكونا 
أكثر ُعمًقا وتجذًرا من النظام الذي يؤمن به في القبيلة؛ األمر الذي قادُه إلى االستعانة 

بطقوس ترتضيها حياته الفوضويَّة البعيدة عن التكيُّف مع المجتمع واألعراف والتقاليد.  
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جم��ال القصيدة ينبع في عمق��ه عندي من عني 
الروح التي ترصد هذا اجلمال، تتمّثله، وتكتب عنه 
بطريقتها اخلاصة، وتطّل على العالم لترى وترينا 
أشياءه ومخلوقاته مختلفة بعض االختاف عما 
اعتادت عيوننا أن تراه، وال تراه. ذلكم هو الش��اعر 
- املعلم سعدي يوسف، دوحة السنديان الكرمية 
بأغصانها وثمارها وأطيارها، وبقامته الش��عرية 
املدي��دة، وجتربته الطويلة، وحت��والت رؤاه الزمانية 
واملكاني��ة املدهش��ة، وإجنازاته اإلبداعي��ة الفّذة. 
فمنذ بداية السبعينيات من القرن املاضي وحتى 
هذه اللحظة، يستطيع القارئ اخملتص أن يلحظ 
التأثي��ر الكبي��ر والعميق لش��عره عل��ى األجيال 
الشعرية العراقية والعربية التي رافقته وعاشت 
معه في العراق وخارجه، تقرأ، وتتذوق وتس��تلهم 
ما تنط��وي عليه نصوص��ه اإلبداعي��ة، وعمارته 
اللغوي��ة اخلاصة، وعمق التح��والت التي أحدثها 
ش��عره في مملكة القصيدة العربي��ة املمتدة من 
أرض اجلن��وب ف��ي بصرت��ه وبصيرت��ه التكوينية 
األولى، وش��ماله األفريقي، وسماء مغربه العربي 
الكبير، وإقامته الباريس��ية القلقة، حتى عزلته 
املضيئ��ة في األرباض اإلنكليزي��ة املعتمة. جمال 
القصي��دة ينبع أيًضا م��ن عني ال��روح التي تقرأ، 
والفكر النقدي ال��ذي يحّلل، والذوق الذي يلتقط 
اإلشارات، ويسّجل الذبذبات مهما دّقت وصُغرت، 
ليدلّنا فيها على مواطن الس��ّر، وموضع الفتنة، 
والكلم��ة الب��ؤرة، والص��ورة املعّبرة. ه��ذا القارئ 
املتمّيز، جتربًة وحتليا، هو الناقد املعروف الدكتور 
ضياء خضي��ر، الذي قدم هنا لنا درًس��ا في قراءة 
القصي��دة املف��ردة، ووض��ع ب��ني أيدين��ا مفاتيح 
ذهبية لقراءة شعر سعدي والكشف عن أسراره، 
والوق��وف على ما يب��دو للكثيرين س��هًا مع أنه 
ممتنع ف��ي بنائه، وطرائق القول فيه. لقد نفذ هذا 
الناقد ببصره وبصيرته إلى روح قصيدة س��عدي 
يوسف، ورفع الغطاء عما ينطوي عليه جسدها 
ولغته��ا من نب��ض حّي، وجم��ال خبي��ئ، وفتنة 
مدّوخ��ة. ال أبال��غ إذا قلت إن كت��اب ضياء خضير 
هذا قد قّدم لي ش��خصيا جترب��ة عزيزة املثال في 
القراءة النقدية الفاعل��ة، جعلتني أقف أمام ما 
يشبه الكنز الدفني وراء الكلمات بكل ما تنطوي 
علي��ه من ش��فافية وجمال ومتع��ة. لقد عّرفني 
الكتاب على آللئ ثمينة، وورود ش��عرية ذات ألوان 
وروائح غير ش��ائعة أو معروفة، لم يس��بق لي أن 
رأيتها أو شممتها من قبل بهذا الشكل، فتفج�ّر 
في أعماقي من جديد ينبوع الشعر ورؤاه. وهو ما 
يدعوني إل��ى أن أحّث القارئ ملش��اركتي في هذه 
املتعة القرائية الفريدة. ش��كراً للش��اعر، شكراً 
للقارئ الناقد، ش��كرا الحتاد األدب��اء والكتاب في 
الع��راق على تبني��ه طبع الكت��اب وتقدميه هدية 

جلميع عّشاق سعدي يوسف ومحبيه.

تتمي��ز جتربة الش��اعر زعيم نص��ار في كونها 
مازجت بني القلق املعرفي الذي يس��كنه منذ 
الصغر، وبني فيض قراءاته التي توزعت ميادين 
كثي��رة، اهمها الش��عر في عص��وره اخملتلفة، 
والتاري��خ االس��امي، ليتوقف عن��د محطات 

مضيئ��ة في��ه، الس��يما املش��غل الصوف��ي 
وعرفاني��ات رم��وزه وجتلياتهم. يض��اف لهذا، 
تنقل��ه املكان��ي ، كرها او طوع��ا حتت ضغط 
قناع��ات فكرية معين��ة كادت تنه��ي رحلته 
ف��ي احلياة مبك��را! لك��ن تل��ك القناعات لم 

متتلكه، النه كان مسكونا بالسؤال املستمر، 
باحثا ع��ن معنى م��ا، رمبا يك��ون موجودا في 
الش��عر وح��ده! لق��د كانت محط��ات حافلة 
اغنت جتربته ورؤيته للحياة وصقلت الش��اعر 
بداخله .. ولعله في هذه القصيدة التي تركها 

تس��تجلي اعماقه، يعكس تلك التس��اؤالت 
املفعم��ة بوج��ع انس��اني ب��اذخ، ورؤى تضيء 
الطريق الذي يسحله خلفه متجها به ومعه 

الى االمام!!
عبداالمير اجملر

استطالعتجارب
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اضاءة

كتاب الديناميت
ال��ع��ي��ن��ي��ن م���ع���ص���وب���ة   

ٌ
أرم������ل������ة أو 

جمال القصيدة 
وعين الروح 

الذي كان يصوُل ويجوُل 
كضبع أعرج مسعور 
بني النهارات والنهرين

انبثق مع الكلمات
من ينبوع الكتاب

لم يقفل الباَب وراءه
تركُه موارباً

فانتشر الوباء.  
دخل��ُت املدين��ة، بيني وبينه��ا خوٌف، خوف��ي من محو 
النس��ياِن،  لذا أحكي عّما رأيُت، لم تكن هناك س��وى 
الغربان على األساك، جثث كثيرة في الطريق، صبيان 
وخناج��ر يترامون به��ا عند طي��ران اخلفافي��ش، بومٌة 

المعة العيون على األشجار ، 
رأيُت أرملًة معصوبة، 

تُسحل في مدينة منكوبة، 
رأيُت مشهداً لعراٍك

بني رأسني مقطوعني،
لعراٍك مقطوع اليدين،

 منذ أن بلغُت العشرين حتى املعارك األخيرة، 
أفتح املتاهة مثل كتاٍب طي�ًّة، طي�ًّة لي، وآلخرين تاهوا 

قبلي، وآلخرين في نيتهم التيه. 
منذ أن بلغُت العش��رين حتى هذا اجمله��ول، أجّر حبال 
أيّام��ي عل��ى كتف��ي، أج��رُّ قارباً ف��وق عط��ش الرمال، 

شعلتي في يدي، كأنني أنير طريقاً خليول عمياء.
تائٌه

ترك رفيفه منثوراً 
على هذا الفضاء،

رفَس درّتُه، ونسّي ضجيَجه 
مبعثراً على التال، 
بعد أنينِه الطويِل 

اختبأ في ناي نحيل،
ف��ي املدينة أرمل��ٌة معصوبة العينني، بحبٍل مش��دودة 
اليدين، تس��حلها عربُة الغرباء، كن����ُت أصغي، وأرى، 
عب��َر األس��اك الش��ائكة م��ن وراء الش��جرة، و بنظرة 
خاطفة، سمعُت أحدهم يقول: أي جحيم هذا؟ كانت 
عينّي في عينيه مش��ّعتني كجمرتني، رأيُت كهفاً يأوي 
إليه التائهون،  والذين استوحَش��وا في احليرة والهرب، 
على ضفِة النهر باباً للمدينة يتس��ّل��ُل منه في أش��ّد 
الس��اعاِت ظلم��ًة، غرب��اء معه��م كت��اب الديناميت، 
يرفعون الفتًة كتب عليها املوت للحائرين، سمعُت من 
وراء الضب��اب رفيَف أجنحٍة، فّر الن��اُس تاركني بيوتهم 
ل��كّل غريٍب عاب��ٍر من الصحراء، رأي��ُت معزوفة األعمى 

تطيُر، وترفرُف، تنزُف عدماً في هذا املكان.
حتت الراية السوداء

ترَك بستانه مفتوحاً
للسّيافني واللصوص 

ومصاصي الدماء،
يهرُب

من يوٍم آلخر، 
ومن بيت إلى بيت 

من بستانه إلى الصمت،
كحيرة العينني، وهي ترى
تائهاً بني شّباك احلقيقة

وساسل األوهام،
َش اإليقاع بفوضى الرياح، شاحباً، مشوَّ

أهذه راية أم جّرافٌة؟ 
جترُف القّش، واألشجار، و البيوت، 

ولم تترْك أحداً يدفن القتلى، كما كانت تفعل الغربان.

في الب��دء كان القت��ل، الس��يُف فضيح��ُة الكلمات، 
تتوهُج األسرارُ في محبرة التذكر، تذّكرُت أخائي الذين 
ّ�رتها، بقيُت على التّل  تش��تتوا، جمعُت أرواحهم وطي�

أتفرُج، ولم أنقذ أحداً من سراب الطيران. 
في س��واد نه��ار طوي��ل، جث��ث متروك��ة وراء البيوت، 
رأي��ُت احلمام يحترق ف��وق لهيب العدم، رأيُت النس��اء 

املس��تباحات احلزينات يجلسن حتت خيام السبّي، لم 
ير أحٌد ريش��هن اجلارح في اخملابئ، البوم��ُة تضيء ليَل 
اخلرائ��ب، املناديل ترفرُف على األش��جار، الرياُح بعثرت 
الص��دى، س��الِت األرواح مع الصراخ وط��ارت، كنُت با 
حياة وال موت، أصغي وأروي في هذه الظلمة، لقد كنُت 
أول احلائرين، ومعي صاحبي يحمُل الفتًة، راسماً عليها 
كوكباً بالورد، ميس��كُه منٌر أبيض، حول رأسه ثاث جنوم 

مرّصعة بَشذر أزرق.
يسأُل الغريُب سؤاالً 

في زاوية الشارع،
ويحكي عن الفتٍة ألحد التائهني

لم يفهْم لغت����َه العابرون.
صوٌت يهمُس لصاحبه:

عن الذين يهربون من القّناص، 
إلى التهمة، ومن التهمة 

إلى الوهم، ومن الوهم 
إلى أنفسهم، ومن أنفسهم 

إلى الهرب، 
عن صورٍة

حّطْت عليها فراشة حمراء،
على دماء الذين سقطوا في اجملازر

: هذا نهارٌ تفت��ُح أبوابَُه  فرّد علي��ه صاحبه الس��ريانيُّ
الضباع.

رايٌة سوداء، أكلْت قلوب األنبياء، هّدمْت قبورهم، نثرْت 
عظامهم في املستنقعات، 

لكّل مذبوٍح إله، كان مجّرداً كسيِف البرقِ في السماء، 
تصّدعْت أعناق القواريِر، رؤوٌس تطلُّ من النوافذ، تنتشُر 
روائ��ُح اجلثث القدمية، أهذه راي��ة أم طاحونٌة، أم مدينٌة 
بني نهرين م��ن دٍم وعظام، األبواُب مش��ّرعٌة للذبّاحني، 
اصطّف��ِت ضباع الكتاب، تبحُث ع��ن الفؤوس لتقطع 
الرؤوس، ش��ربْت احام املذبوحني، في مس��اء الفاجعة 
الدامي��ة،  رأيُت ف��ي فم الضبع كوك��َب آثُرايا، رأيُت في 
األفق ثاث غمامات، من األولى تتدلى مطرقٌة نحاسية 
حمراء، والثانية تس��تلقي فوقها بيضٌة سوداء كحوت 
اش��تني، والثالثة متس��ُك بوقاً مخيفاً يُش��به  ب��ني َكمَّ
التمس��اح، وج��وه مش��ّوهٌة تتموج في دجل��ة والزاب، 

فيفيض الفرات باألشاء، والنائحات تنوح.
م��ألوا الغاب��َة، وراء األش��جار، عل��ى قمِم اجلب��اِل، في 
عم��ق الضب��اب، صال��وا وجال��وا، مّزق��وا الصباي��ا في 
األزقة، فّرت الطواوي��ُس، دارْت أيادي الطواحني، تهّدمِت 
البي��وُت، تفّجَر قل��ُب جرجيس، ته��ّدم صاحُب احلوت، 
وفرَّ ش��يت، فاضِت الدموُع، والنائحات تنوح، تكّسرْت 
رقائ��ق الصبايا، فّرْت، هاجرِت الطيور، جثٌث كثيرٌة على 
الطرقات، تس��ّرب دُمها في طّيات الرمال، هنا طفٌل ِبا 
يدين، صبي�ٌّة مخنوقٌة با لسان، هنا عنٌي كأنها جمرة 
منطفئة، هنا يٌد، هنا س��اٌق، هنا كتاٌب ش��رياُنه ينزُف 
حبراً، هن��اك رأٌس تدحرَج حتى جحيمه، س��يوٌف حتتّز 
ال��رؤوس، ته��اوت التماثي��ل، اّمحت الكلم��ات، اختنق 

السؤال والنائحات تنوح.

من أيِة بذرٍة، من أّي جذٍر هذا الذبح؟ 
َم�ْن يدفُع هذه األنياب لإلفتراس، 

م�َْن له قوة ان ميّزَق القناع، 
ِلَم كّل هذه الدماء، 

وما هذا النبع
نبع املوِت الذي فاض من الكتاب، 

ما هذه الضباع، 
ضباع الليل، ضباع النهار؟.

في سواد نهار طويل
اصطدَم رأسي برأِسه

رأيُت شخصاً يأكُل حلَم أخيه
رأيُت الغراَب 

منذ طيرانه القدميِ
حّتى منقاره املدّمى

ينثُر نعيقه حبراً 
دلياً على الطريِق، 

ولقروٍن طويلٍة، 
أشّق طريقي في صحراء ملتهبٍة، 

سمّيتها حياتي الهش�ًّة.
حياٌة ترّتُ حتت قدمّي، كن��ُت أصغي لهم عبَر األساك 
الشائكة، أراقبهم زمرًة، زمرًة، يدخلوَن إلى اخلان، ومنُه 
إل��ى ضفِة النه��ر، حوادٌث عجيب��ٌة وقعْت، كث��ر غرباء 
يتهامس��ون ف��ي مدينة اندث��رْت بني اجلث��ث، هي اخلان 
ل��م يره الناس حني يطّلون عليه من أعماق انفس��هم، 
ال نوافذ ليروا من خالها مآذَن ش��حيحة الضوء، املآذن 
اس��قطتها اجلرذان، حياة ال باب لها، ش��ربتها الرمال، 
ف��اذ اخلائف��ون وراء الس��واتر والس��ياجات التي تصّد 
عنه��م الرصاص، واالنفجارات، احلرائق التي اش��علتها 
الزيوُت، والكتب السميكة املعبأة بالديناميت، فضلوا 

الطريق وتاهوا. 
وصلوا الى كهف 

يضمّدون جراحهم 
خوفاً من تسّرب السّم، 

كّلما اقتربوا من املرايا 
أسرفوا في الصراخ، 

 جثث تغزو أرواحهم لياً
بعيداً عن املدينة التي 

ضاعت حتت الرمال،
غربان

أسمال
بساطيل

تائٌه آخر وصل
صاح أين العازفون؟

فجاءُه صوٌت من بعيد
الرقصة لي في هذا الظام

هذه أرملتي معصوبة العينني
قلبي القُط صوٍت 

ألتقُط رعب العالم 
ومعي خطتي الستعادة السفينة

نافذتي محطمة 
وعلى شفتّي تتأهب العاصفة.

أرملت��ي فقدْت نورَ الع��ني، لم تر، تكّررت على لس��اني 
موجٌة حّرة، تتجلى في نهر كامي،  يتكّرر املش��هد في 
منامي، فلم أنس إنني كنُت أروي دخان الس��ماء، أحفر 
رم��ل ذاكرتي، أصغيت لنمائم األش��باح، أصغيُت حلياٍة 
مس��فوحة على احليطان، منذ مائة عام، غزت مدينتنا 

الضباع حتى اس��توطنت الغرفات يبثون صور القتلى 
على الشاشات، ونشيداً للموت يهذي في الطرقات، 

التذّكر دائي و قد أخطأُت في النسيان، 
رموا ناي القصب في كورة اللهب، 

تكّس��ر إط��ار حياتي، تألأل دم��ي على األش��جار، ملعت 
بومتي، 

ملع��ت عينها على غص��ن اخلراب، نزف��ُت خضرتي قرب 
مس��رح يقودن��ي للرقصة األخيرة في ه��ذا الظام، لم 
أص��ِغ لهم في دولة األش��باح، هدم��وا البيوت، حتى ان 
صرخة الطف��ل تبّقُع احليطان، أصغي��ُت ألنني عجائز، 
وقوارير يس��يل نورها حت��ت دم األوراق الت��ي حتترُق ورقًة 
ورقًة، يختلط خيط الدم مع خيط الرماد، صرخة الغد 
تتعث��ُر في خطوتي بني زقاقني، أن��ا والتائهون بني اخلان 

والعراء. 
أرملت��ي، حي��اة معصوب��ة العينني حذت ح��ذوي، مثل 
سمكة ترقُص فوق رفيف الهواء تختنق، وقد استطال 
عنقها لترى الغيمة احلمراء تدخل غرفات املنزل و تنام 
ف��ي حظيرة الثي��ران اجملنحة، لترى رحيق موت تش��عه 
العي��ون، عيون اجلثث الدامعة، تطفو على املياه، تطفو 

على سواد األيام، على كّف األجوبة الامعة.
ت��رى كيف نخل��ع معطف الظ��ام؟، لن��رى الضبع في 
القف��ص، لن��راه ب��ا أنياب ف��ي ملعب الس��يرك، ليراه 
األطفال، األمهات، املنفيون، السجناء، التائهون الذين 
جّرح جفونهم امللح، و قد كن�ُت أنا وصاحبي السريانّي 

في الطريق إلى الساحة.  
كاَن بإمكاني اجتياز املتاهة، 

الرحلُة لم تؤجل رعب�َها، 
اآلن كّل اجلهات، 

حتتاج إلعادِة ترتيٍب 
في نظرة البوصلِة أو في الرأس،

حكى لي صاحبي 
بأني كنُت مثل مجنون 

تقّيدُه اجلّنياُت، 
رأسي يدورُ مثل مروحٍة 

شاهقاً ببصري نحو السقف،
لم يشعر أحٌد معي بالندم،

لقد كنُت محموماً 
أهذي وأصرُخ، 

وكّلما أحكي عّما رأيت، 
أبدأ بالدوراِن  

وانتحُب لفقداني.

زعيم نصار 

 زعيم نصار 
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الروائي والقاص 
محمد سعدون السباهي 

وهل��ة  ألول  يب��دو  الس��ؤال  أن  مب��ا   
ملغوم��ا بالتيئيس واالحب��اط ,لنعّرف 
أواًل)املثق��ف الث��وري( لنقط��ع الطريق 
عل��ى املتحذلق��ني.. ه��و ال��ذي يحمل 
أف��كاراً ثوري��ة حترري��ة غي��ر متناقضة 
فيما هو أساس��ي, وتص��وراً علميا عن 
لدراس��ة  أخضع)املاضي(  الكون,  أصل 
صارم��ة وح��دد موقف��ا من��ه, الف��ادي 
الذي أفنى من دون ندم, أفضل س��نوات 
حياته في السجون دفاعاً عن قناعاته 
باختص��ار  املهمش��ني,  وع��ن حق��وق 
انه]املفرد املض��يء بصيغة اجلمع[ في 
أفضل تعريفات��ه.. اذا كنت تقصد هذا 
النوع السامي االستثنائي من الناس, 
فأقول وم��ن دون ماس��نات ومثاقفات 
ورطان��ة: نعم.انحس��ر وج��وده أو كاد 
على نحو مؤس��ف, هذا األمر اجللل لم 
يحصل عفوياً، اذ أسهمت عوامل عدة 
وتضاف��رت جهود ظامي��ة كبيرة لعل 
في مقدمتها, فقدان الثقة ب�)األحزاب 
الثوري��ة!( الت��ي انتم��ى اليه��ا مدوخاً 
مبعس��ول الكام, ومن ثم ترسم حدود 
نضاله��ا ومنعرجاته الس��ريّة اخلطرة, 
عبر تنظيراتها الفكرية املتحجرة التي 
أجملته��ا بعب��ارة نكوصي��ة ]الظروف 
الذاتي��ة واملوضوعي��ة[ متناس��ية عن 
عمد التجارب الثورية في العالم, األمر 
ال��ذي أفقده��ا روح املغام��رة التي البد 
منه��ا لاح��زاب الثورية, وحت��ى تنفي 
عن نفس��ها تلك التهم الش��اخصة, 
وبدال من أن تناقش راهنها بش��جاعة, 

راح��ت تغ��ذ الس��ير أكثر ف��ي )طريق 
الس��امة!( عبر حتالفات غي��ر مبدئية 
م��ع اليمني الغادر..حدث ه��ذا في أكثر 
من باد, غي��ر انه في العراق جاء مروعاً 
وأكث��ر فجاجة. لكن ولئا نس��رف في 
البكائي��ات, أُطمئنك أن بذرة اليس��ار 
الثوري املباركة, لن تصاب بالعقم, ألنه 
قدر االنس��ان التواق للحرية والعدالة, 
بغ��ض النظ��ر عن رض��ا ه��ذا وغضب 
النق��ي  األبي��ض  الضمي��ر  ان��ه  ذاك, 
ال��ذي المحيد عنه, ف��كل صوت يعلن 
العصيان ضد االرغام, يس��اري, عفوي 
ينفجر من دون مقدمات, أشبه بالقدر, 
ملّغز وعصي عل��ى التحليل, ومن هنا 
تأتي أهميته وغرابته معاً, لنأخذ مثاال 
مثي��راً محّيرا ًم��ازال ش��اخصا وقريبا 
من��ا, ثورة فتيان وس��ط وجنوب العراق 
الداج��ن, الت��ي دخلت التاريخ باس��م 
مهيب ]ثورة تشرين[صحيح أنها ثارت 
عل��ى س��طحيات الواقع السياس��ي 
الراهن, غير أنها من جهة أخرى جاءت 
من دون شك مبامح ]يسارية ثورية[ في 
اندفاعها وبس��التها وتضحياتها, لذا 
أذهل��ت العالم وحازت عل��ى احترامه, 
الكه��ول  نح��ن  أغوتن��ا  أنه��ا  حت��ى 
املتش��ائمني اذ رأين��ا فيه��ا الكثير من 
مش��اعرنا الدفين��ة ي��وم كن��ا فتيانا 
متمردين, فش��اركنا فيها بزهو وحرارة, 
احلاك��م  اليم��ني  أصاب��ت  وباملقاب��ل 
بالرع��ب وأفقدت��ه صواب��ه, فكش��ف 
ع��ن ]زهده وتقش��فه وورعه[ على ذلك 

النحو الصادم الذي الينسى!.

 الروائي عبدالزهرة علي 
 اشكالية الس��ؤال تكمن في مفهوم 
اليس��ار ، حيث بدأ ه��ذا املصطلح من 
وضع أو موقع نواب البرملانات بالنسبة 
الى موقع رئيس البرملان . ففي مراحله 
األول��ى أنبثق ه��ذا املفهوم ف��ي برملان 
انكلت��را . أما في املرحلة الثانية فبعد 
حدوث الثورة الفرنس��ية عام 1789م . 
وقد اتخذ ش��كا وطابع��ا اخر . حيث 
جل��س اليميني��ون الى اليم��ني، وهم 
موالون للملكية، واليساريون جلسوا 
الى اليس��ار وهم الذين ثاروا للتغيير . 
املرحلة الثالثة بعد قي��ام ثورة اكتوبر 
االش��تراكية في روسيا . تطور مفهوم 
اليم��ني واليس��ار كمفهوم سياس��ي 
حتى اخذ ش��كا مطاطا ألن��ه يتغير 
. ف��كان  التاريخي��ة  للمرحل��ة  تبع��ا 
لين��ني يته��م كيرنس��كي باليمينية 
وستالني يتهم تروتس��كي باليسارية 
وكذلك احلال بني الصني ويوغسافيا . 
وميك��ن تطبيق املعيار ذاته بني األحزاب 
الوطني��ة والقومية في بل��دان العالم 
الثالث واتهامها لبعضها . اذا خلصنا 
ال��ى الق��ول أن اليس��ار يري��د التقدم 
بالوض��ع القائ��م وتغييره نح��و األمام 
ليعتبر تيارا تقدميا . واليمني الذي يريد 
اإلرت��داد والع��ودة بالوضع ال��ى اخللف 
، يعتب��ر تيارا رجعيا. فإننا ال نس��تطع 
احلكم بأفول اليسار بتراجع أو سقوط 
السلطات التي اتخذت من اليسار رداء 
لها أو بتفتيت االحتاد السوفيتي ... ألن 
اليس��ار يبقى هو احلركة الديناميكية 
للصراع بني ماه��و كائن وبني ما يكون 

، طامل��ا تبقى مطالبت��ه بالتغيير نحو 
األم��ام وه��و الطري��ق ال��ذي يس��لكه 
لوجوده . م��ن هنا فأن املثق��ف الثوري 
ال��ذي انبثق��ت صفت��ه م��ن معط��ف 
اليسار يبقى العامل الفاعل للتجديد 
واملثابرة للتغيير الى امام الذي يطالب 
ب��ه اليس��ار. وخي��ر مثال ماح��دث في 
ث��ورة تش��رين ف��ي الع��راق. فبعد كل 
الرجعي��ة  والهيمن��ة  االنكس��ارات 
الت��ي اصابت اجملتم��ع العراقي باليأس 
والقنوط ، ثار الشباب الواعي والراغب 
في التغيير وهو ينبثق من رماد املعاناة 
. ينش��د التغيير نحو العدالة والوطن 
احلر املوحد ، ونبذ ماهو مفروض بالواقع 
من فس��اد ومحاصص��ة وطائفي��ة .... 
ه��ذا احلراك اليبتعد عن ما س��اهم به 
املثق��ف الثوري م��ن نت��اج ابداعي. قد 
اليكون مرئيا بس��اعته، لك��ن له تأثير 
تراكم��ي للمعرف��ة التي حت��رك ذهنية 
الن��اس. ان املعان��اة التول��د الث��ورة االّ 
بع��د الوع��ي بأس��بابها. مبعن��ى وعي 
مجتمع��ي الس��باب بؤس��ه ومعاناته  
وه��ذا ما يجس��ده املثق��ف الثوري في 
نش��اطاته وهو مايس��ميه غرامش��ي 
بفعل املثق��ف العض��وي ... اخيرا فأن 
املثقف الثوري واليس��ار ال يأفان وهما 
دميوم��ة احلياة بالصراع ضد ماهو راكد 

ومتشبث بالقدمي .... 

الشاعر حسن السلمان 
الش��ك أن مايجري عل��ى اجملتمعات 
من س��يرورات تاريخي��ة حتمل معها 
ري��اح التغيي��ر الت��ي تط��ال مجمل 

البنيوي��ة  واألصع��دة  املس��تويات 
بالض��رورة  تط��ال  للمجتمع��ات،  
جميع شرائح اجملتمع مع األخذ بنظر 
االعتب��ار ف��ارق الوعي بني الش��رائح 
النخبوي��ة.  والش��رائح  البس��يطة 
فماح��دث من تغّير وانتقال من عصر 
احلداث��ة ومده��ا القوم��ي حيث كان 
أو طليع��ي   " ث��وري   " دورٌ  للمثق��ف 
ري��ادي في قيادته للتنوي��ر، وامتاكه 
ف��ي  للتأثي��ر  والكاريزم��ا  الطاق��ة 
اجملتم��ع ونظام��ه السياس��ي أيضاً، 
تاش��ى واضمح��ل ه��ذا ال��دور م��ع 
انتقال البش��رية من عص��ر احلداثة 
إلى عصر مابعد احلداثة ومسمياتها 
األخرى م��ن عوملة ومابعد كولنيالية 
حيث انحس��ار امل��د القومي وفقدان 
الهوي��ة قيمته��ا األصلي��ة في ظل 
نظريات صعود جنم مق��والت القرية 
الكونية، وسيادة ثقافة االستهاك، 
والبراجماتي��ة، ومزاحم��ة الهوامش 
للمت��ون واملراك��ز، وافتض��اح صابة 
االصال��ة، وزي��ف الش��عارات الثورية 
التي كانت تتخفى خلفها االنظمة 
العربي��ة الت��ي كان��ت ترفع ش��عار 
االش��تراكية الزائف��ة عل��ى س��بيل 
املث��ال، وثورية " اليس��ار " املفرغ من 
الذي  األم��ر  وتطبيقات��ه  مفاهيم��ه 
جعل من املثقف " الثوري " يكتشف 
ب��أن دوره عل��ى مس��رح التنوي��ر قد 
انتهى والسبيل أمامه سوى االنحناء 
لري��اح التغيير، وأن دور البطولة الذي 
كان يتقمصه قد ولى مع ثورية " جان 
بول سارتر " وبقية املثقفني الثوريني، 
وأصب��ح علي��ه اآلن أن يقب��ل ب��أداء 
األدوار الثانوية التي تنحصر بتمثيل 
الهموم اليومية التي التتجاوز أسوار 
القطرية، بل حتى أن بعض املثقفني 
ق��د اختصر نش��اطه ضم��ن رقعته 
املناطقي��ة وميوله السياس��ية ذات 
التوجه الضي��ق ليصبح احلديث عن 
" املثق��ف الث��وري " ونزعت��ه األممي��ة  
العاب��رة للحدود القطري��ة القومية 
واملناطقي��ة ضرب��اً م��ن احلديث عن 
ذكري��ات جميل��ة طوته��ا صفح��ة 
العومل��ة الت��ي يدي��ر دفته��ا أقوي��اء 

العالم.  

 الشاعر عبدالمنعم 
الملطاشي 

السلطة يعني املال واجلاه والنفوذ ومن 
خ��ال االمس��اك بتابيبها يس��تطيع 
التيار ترجمة افكاره الى واقع ملموس 
وبعكس ذالك س��تبقى حبيس��ة في 
عقول وافكار التيار وال تعدو عن كونها 
مطالبات قد اليس��لم االخر بصحتها 
واالخ��ذ باظهارها االمر ال��ذي يتطلب 
تصعي��د الكفاح في س��بيل احلصول 
عليه��ا . وهذا ما دأب��ت عليه جماهير 
االغلبية الس��احقة التي تدين بالفكر 
اليساري الذي مثله النواب الفرنسيون 
عن��د جلوس��هم ال��ى اليس��ار بع��د 
التغيير الذي حققته الثورة الفرنسية 
. وقد استطاعت طبقة االقطاع ورجال 
الدين اقناع بس��طاء الن��اس ان الفكر 
اليس��اري هو ال��ذي دعا الي��ه ماركس 
وطبق��ه لين��ني في روس��يا بع��د قيام 
الث��ورة البلش��فية فيها حي��ث يبقى 
االنس��ان جزءا من االلة مشدودا اليها 
دون النظر الى متطلبات نفس��ه التي 
تطم��ح الى امللكية والى فس��حة من 
اخليال والرومانس��ية حتى استطاعت 
ه��ذه الطبق��ة ص��رف الناس ع��ن هذا 
الفكر الش��مولي بنظرهم في حني ان 
هناك اختافا واضحا بني الش��يوعية 
والفك��ر اليس��اري وما التغي��رات التي 
حصل��ت في االحت��اد الس��وفيتي على 
يد كورباتش��وف اال ضربة قوية وجهت 
له��ذا التيار . ولكن تي��ارا تقوم افكاره 
على العلم واملنطق والدليل س��يبقى 
خال��دا في ضمائ��ر الناس . وس��يتركز 
النضال ل��دى املثقف الث��وري من اجل 
اظهاره والوصول ب��ه الى بر االمان ولم 
يأفل ابدا . واذا حصل شيىء من اخلمول 
والتراخ��ي ف��ي الفعاليات واالنش��طة 
التي يق��وم بها التيار ف��ان دور املثقف 
سيبرز واضحا في قيادة اجلماهير التي 
ستصاب باجلزع عند ممارسة التسلط 
اليساري  .وللمثقف  والتجويع  والقمع 
في العراق دور بارز في حتشيد اجلماهير 
والوص��ول به��ا الى اس��قاط احلكومة 
واقرار قانون االنتخابات وس��تجبر يوما 
عل��ى كش��ف م��ن تلطخ��ت ايديهم 

بدماء املتظاهرين .

 هل انتهى دور )المثقف الثوري( مع افول المد اليساري؟
ع الى تغيير الواقع بأدواته الثقافية، فإن هذا الدور اندمج اكثر بالمشروع  يا( بالمعنى األشمل للعبارة، اي انه ينز اذا كان المثقف بطبيعته )ثور

السياسي الذي تنامى مع نمو حركة اليسار بشكل عام، السيما في اوربا، بالتزامن مع الثورة الصناعية التي خّلفت تفاوتا طبقيا حادا وّسع 
من مساحة الفقر وزادها بؤسا، لكنه في الوقت نفسه، افرز وعيا جديدا، تجاوز فيه المثقف دوره التقليدي الى دور اكثر اندماجا، عندما اصبح 

جزءا من اللعبة السياسية في تجلياتها اليومية .. لقد كنا نسمع باستمرار عن تظاهرات واحتجاجات نظمها مثقفون وادباء في هذا البلد او 
ذاك، انتصارا ألخوة لهم في االنسانية في بلد بعيد، تعرضوا للحيف، وقد كانت هذه الفعاليات التي تعبر عن جوهر االنسانية في تكافلها ووحدة 

مصيرها، تعكس ايضا قوة الثقافة ودورها المؤثر والمباشر في المجتمعات .. ترى اين باتت هذه الثقافة اليوم؟ وما حجمها وتأثيرها على 
المشهد االنساني الذي اوغل في االنغماس بتفاصيل الحياة اليومية وهمومها الصغيرة، تاركا الكبيرة تتعاظم وتترك الماليين من البشر 

تنسحق تحت ضغوطات مختلفة كالفقر والجوع والحروب وكل افرازات التغول الرأسمالي .. في هذا االستطالع نقف على اراء نخبة من 
المثقفين بشأن تضاؤل دور المثقف او تغّير هذا الدور .. وكيف؟    
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صوفّي الخضرة في نصوصّية جديدة 

الشاع�����ر عم�����ار المسع���������ودي : 
ال�����ش�����ع�����ر م����ج����م����وع����ة م������ش������اه������دات ي�����ت�����م ت����خ����زي����ن����ه����ا ل����ت����ظ����ه����ر ف�������ي ل�����ح�����ظ�����ات ن�����وران�����ي�����ة

يان حروفه وأغصان كلماته.  مثَل فاّلٍح منشــغٍل بتهذيب ســواقيه وترفيه زروعه عما في الســوق من أفكار ومراتب لألســعار، ينشــغل هذا الشــاعر بجر
يحتفل ببياض روحه كما تحتفل الشمُس بعد مطٍر خفيٍف ببستان ورد،  كما يحتفل الطين بجذور البرحي. 

يًة فيكســوها بهجَة اخضراٍر من روحه ، تمر الحروب في ذاكرته فيصفعها بهواجس البذور والمســاحي.  شــرَبْت من ينابيع أحالمه غزالُن القصائد، ثم نهَبْت أصابَعه غواياُت النصوص ، تتمشــى في دمه المدُن عار
مشهوٌر بخضرة األفكار والخطوات والتلفت ، مشهور بسمرة األرض وما تثيره في المعاني من نضج ، قمر ال يسجنه العشاق في القصائد ، أفكاره أسراب طيور مهاجرة في سماء خالية من عيون الصيادين .

يُح بصلواتها صفوَف الشجر.   يجيد االحالم وال يفسرها, يجيد المعاني وال يسجنها في اللغة، يطلق عصافيَر الحروف نحو األشجار كالقبل على النساء ويمد سجادة قلبه هناك، مثلما تنحُت الر
يقة االستنساخ التي شاعت في سنوات الحصار االقتصادي الذي فرض على العراق في تسعينات القرن الماضي ثم  ية األولى )ساعة يلمع الماس( بطر إنه الشاعر عمار المسعودي الذي ولد في كربالء سنة 1966  أصدر مجموعته الشعر

ع بهجاته( 2017 فكتاب ) كتاب فقه النشوة ( في 2020 وهو كتاب يتجه فيه الشاعر  المجموعة الثانية ) ما يتعطل من االسئلة ( في 1999 التي صدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة في، بعدها أصدر ) يختفي في القرى ( سنة 2007  ثم ) يزر
ية في شعر عبد األمير الحصيري( و )الرفض في الشعر العراقي الحديث(، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.       ية جديدة ، وصدرت له كتب أخرى هي : )الصورة االستعار الى نصوصية شعر

حوار / صالح حسن السيالوي 

*   ف��ي مجوعت��ك اجلدي��دة )كت��اب فق��ه 
النش��وة( يتض��ح اختاف��ان ع��ن س��ابق 
مجاميعك، اولهما هو س��عيك نحو حتويل 
ما تكتبه من املفهوم الش��ائع عن الكتابة 
في قصيدة النثر الى ما أسميه )نصوصية 
جدي��دة( وله��ذا كانت في العن��وان إضافة  
كلمة )كت��اب( واضحة القصدي��ة في هذا 
الش��أن، وثانيهما هو طريق��ة التدوين التي 
أعطيَتها روحية النص على الورقة بدالً عن 
روحية القصيدة على بياض الورقة، ما رأيك 

في ذلك ؟
��  محبتي حلضرتك صديقي املبدع احلبيب 
وامتناني جلريدة اإلحت��اد وللعاملني فيها ملا 
تقدمونه لي من فرصة ب��وح أعدها مثالية 

وجديرة باإلحترام .
أما مايخص مجموعت��ي األخيرة والصادرة 
عن منش��ورات اإلحت��اد فقد وضع��ت فيها 
بع��د جتري��ب كتابي ناه��ز الثاث س��نوات 
حتى وصلت إلى أسلوبية كتابية تخرجني 

عم��ا أعت��دت عل��ى كتابته على مس��توى 
الش��كل الكتاب��ي وكذلك األف��كار والرؤى 
الكتابي��ة  منطق��ة  م��ن  تتخل��ص  أن  إذ 
املش��غولة شعرا بعش��رات التجارب فهذا 
ما يس��ارع بإدخالك ضمن تنميطات المتيز 
فيه��ا والحض��ور والتل��ق يظه��رك منتظرا 
ومش��وقا ومدهش��ا. فض��ا عم��ا تقدم��ه 
تلك األس��لوبية م��ن فرصة تق��دمي العالم 
وعناص��ره على ما تب��دو عليه الكما يصفه 
اجلن��س الكتابي إذ ال مناص من الش��عرية 
احلديث��ة س��وى بتخلصها من أي س��لطة 
س��وى حكوم��ة ال��ذات الفوضوي��ة وه��ي 
تعي��د انت��اج اللحظات الكتابية بنس��يج 
يبدو منظما فيمنح حلظة القراءة س��كونا 
منتش��يا ينفع ف��ي إعادة تك��رار ذلك مرات 
أخرى مما مينح الذات اإلنس��انية س��ببا آخر 

للبقاء على حافة األمل. 
في السؤال عن النصوصيات وليس الكتابة 
الش��عرية الت��ي حت��اول الدنو من الش��كل 

الش��عري ذي التفعيل��ة فه��و محاولة في 
إفات ع��ني القارئ الذي اعت��اد على منطية 
تش��ده أكثر مما يؤديه اجلوهر الش��عري من 
أداءات داخ��ل منظوم��ة اللغ��ة ل��ذا كانت 
اجلملة طويلة تعتمد الس��رد املؤمم للشعر 
وهذا مامينح األنساغ الشعرية أن تتصاعد 
خالية من ش��كل ق��ار في ال��ذات املتلقية 
لتج��ارب تك��رر مم��ا يخرجنا جميع��ا كتابا 
ومتلق��ني م��ن دوام��ة التراك��م إل��ى دائ��رة 
اإلحتراق، وهي التي تقوم بدورها في إيداعنا 
أح��رارا م��ن س��لطة كتابية س��تكون في 
التكرار لوغوس��ا ق��ارا ومخيفا نحن نخرج 
من كل ش��يء كي نش��غل اللغة تش��غيا 
جديدا مما يساهم في توسعة العالم الذي 
مابرح يضيق على مس��احة أرواحنا من هنا 
كانت تس��مية الكتابة املتأتي��ة من فكرة 
الكتابة وهي تس��تدعي أدواتها انس��جاما 

مع التجربة الشعرية.
*   املكان في كتابات��ك مترف وهادئ وأغلب 
نصوصك بعيدة عن أثر احلروب ومتثل متحفاً 
حيا حلياة املرأة وهواجسها ودهشة روحها 
وجس��دها ب��ني أصاب��ع الش��اعر ومباه��ج 

عينيه، مب تقيم ذلك؟
  ���  انطاقا من كون اإلبداع هو خلق عوالم 
جديدة مضادة وبديلة لذا كنت منتشيا مبا 
آتي به إلى مساحة الكتابة وما أتركه رمادا 
النفع منه كون األمكنة مس��احات اجتياز 
وليست مستقرات نهائية هذا ما يجعلني 
أصن��ع وباللغ��ة م��ا يعوزن��ي من ش��فتني 
تلتقيان ال باملكان املاثل بل باملكان املتخيل 
مما مينحني ش��وط س��عادة س��وف اليكون 
طويا لكنه قد يكفي لنش��وتي وهي تناهز 
صي��ادا ماه��را من ه��ذا رحت أؤث��ث صمتا 
بالصراخ وصراخا بالصمت حتى كانتا معا  

وأعني حالتي ضربا من الهدوء احلذر. 
 في الرحل��ة التي اختار املس��اء لها قطعا 
قرمزيا مابني ش��وطي يوم لذا لي أنا الكائن 
اللغ��وي أن أحش��وه مب��ا أري��د مث��ل طائ��ر 
يؤث��ث عش��ا ف��ي أعلى الش��جر مب��ا ميلك 
وال ميل��ك وع��ذره : إن التحلي��ق الوازع ل��ه 
س��وى األجنحة لذا قد أوجد بنس��اء حرير 

وعصافي��ر م��ن صناعت��ي قد التق��وى على 
الرفيف لوال حجج��ي التي دائما ما أقتدها 
من الش��عر واليوسف وال زليخا سيمانعان 
عن الش��هادة لي ذاهبا إلى الفضاء وخارجا 

من السجن.
*   في قصي��دة )مناديل( تقول : )أنا ال افهم 
ثلثي كامِك من ش��دة العذوبة بينما أعاند 
كي أبقى املس��تمع اجليد والوحيد(، أترى أن 
العذوبة اإلنس��انية عصية عل��ى اللغة أم 

على الفهم؟
���  الش��عر مجامي��ع توافقات م��ا يتبقى 
منتصرا ج��راء الصراع الذي ف��ي اجلدل لذا 
حينم��ا أصارع بعدِّي طرفا خاس��را من هنا 
سيكون  لي أن أحتايل كون العمل في سوق 
اللغ��ة يحتاج مجاميع احِلي��ل التي جتعلنا 
ف��ي مراوغة ما نق��وم بخس��رانه كي نربح 
تلك التش��كيات البديلة وهي تبدو عوضا 
تاما وكاما ل��كل ما ال نتمكن من إحصائه 
م��ن اخلس��ارات ب��دءا م��ن عي��ون النس��اء 
املقص��ورات وحت��ى رؤية قرمي��د أرض مطار 
فكرة ف��ي الس��فر فنحن كائن��ات معذبة 
انتشر الشعر في أرواحنا مثل وباء  تعويضا 

مناسبا.
اآلن م��ن  ذات��ك  ف��ي  يلم��ع  ال��ذي  *   م��ا 

مجموعتك األولى )ساعة يلمع املاس( ؟
���   مجموعتي األولى ،، س��اعة يلمع املاس 
،، حررتني من قيد الس��ر الذي ظللت أكبته 
حتى تفجر ملعانا من شدة نغزه على روحي 
من مكبوتات غيوم احل��رب التي متكنت من 

البوح بها مثا:
املياه التي اس��تعملت ف��ي احلرب لم تنبت 

بعُد  أجنحتها. 
أو تخلصت فيها من عطشي مثا:
الساقية يابسة هذا العام كذلك. 

أو من ظنوني وهواجسي مثا: 
موس��ى ضرب املياه بعصا صوته فأسفرت 

يده عن اليابسة. 

أو ف��ي متحض��ي لغويا صوب فض��اء احلرية 
مثا: 

دائما ما أتذكر حمامة رمت تخومها 
على الشباك وفرت فرحة 

سأرمي تخومي وأفر 
أخرج من أول نشوة يقترحها 

علي جناحي 
جناحي املكسور 

جناحي املذبوح على مشنقة 
جناحي املقدود من حجر 

دائما ما أتذكر بأسى حمامة 
أغوتها حبات احلنطة 

حبات احلنطة املتخاذلة 
حبات احلنطة املذلَّة 

حبات احلنطة املكسوة بحبات احلنطة 
هل جتنني مني دقيقا أكثر من هذا؟

مجموعة ساعة يلمع املاس وجودي األول.
*   يش��عر قارئ��ك بتنف��س ذات��ك طق��وس 
الشغوفني بفهم الس��ماء او الذوبان فيها 
أو اللعب بعامات اس��تفهاماتها،  في أحد 
نصوص��ك تقول: في مرقاته االخيرة نس��ي 
كيف يس��بح له مما دع��ا املريدين للتحفظ 
على تس��ميته بالشيخ الفريد والذي ال ترد 
مطالب��ه حينما يح��اول نش��رها من على 

احلبل األزرق للسماء( ما رأيك؟
 �����   الس��ماء فك��رة أثي��ر أزرق تبتعد عن 
مادتن��ا كثي��را لذا ه��ي حبلنا ال��ذي نعلق 
علي��ه قمصان أرواحنا وهي حت��اول الطيران 
أمامن��ا  ه��ي  ل��ذا  الرفع��ة  أو  الس��مو  أو 
وأعل��ى بش��جرة واح��دة من رؤوس��نا فهي 
تامس��نا وهي مس��كن اإلله ال��ذي ندعوه 
فيس��تجيب اله العرفان وش��يوخ طرائقه 
احمليط��ني بأرواحن��ا واملتخلص��ني م��ن ثقل 
املادة الذاهبني إل��ى اخلفة والعزلة والصفاء 
هذه إذن منطقة الش��عر حينما يستحيل 
بالونات ملونة وفراش��ات مهفهفة بدال من 
قعقعة الس��اح الذي في فحولة الشعري 

وتصل��ب األرواح أنا اطير ف��ي الكتابة مثل 
ث��وب مريد ف��ي موج��دة معتقة بالعش��ق 

واحلب واإلميان.
*   لق��د اختفي��َت في الق��رى ، حتى صارت 
البس��اتني تتوال��د من أصابع��ك ، يبدو أنك 
خرجت م��ن صوفية اخلضرة ولكنك ما زلَت 
مبلاً بعبور الس��واقي وعل��ى ثيابك رائحة 

البساتني، ما تقول بهذا  ؟ 
   نع��م اختفيت ك��ي أظهر مني م��ا أريد ! 
فالظهور نزف دائب ودائم اجلريان لذا أختفي 
ف��ي ظل لش��جرة أو في ش��مس تناصفها 

غابة نخيل.
الميك��ن ل��ي أن أغ��ادر أمكن��ة أسس��تني 
داخلتني مألت كياني أنس��اغا صاعدة وأنا 

اتسامى معها غصنا غصنا ثمرة ثمرة:
في بستان منسي 

دفن أبي حكايته 
أخفاها بألف نخلة 

يعرف أبي متى يوقف املاء 
عن زهر الرمان ومتى يطلق 

عليه أسماءه وألوانه. 
ف��ي  الش��اعرة  ال��ذات  تتأس��س  هك��ذا 
مش��اعيات خض��ر وس��واق نع��رف كي��ف 
نتحايل على الدش��اديش ف��ي التقافز احلر 
عليه��ا نختف��ي به��ا ونضيع به��ا ونطلق 
أصواتن��ا ف��ي فض��اءات تتخلل س��عفات 
ف��ي  كأنن��ا  الش��مس  رش��قات  النخي��ل 
مناصفة م��ع الكون ونحن باملف��رد واجلمع 
نقتف��ي س��ر ش��جيرة روح تائق��ة للحرية 

واجلمال وللبوح الصافي:
الظال شجر قربك وشمس

الضوء ش��فتاك وقد أمسكها احلفيف عن 
القبل.

*   ف��ي نصك )نصف عني( تقول: )ال تفس��ر 
حلما  كي ال يفس��د( هل جت��د احللم أعلى 
مرتب��ًة من اللغة الش��عرية، أم أنك تش��ير 

إلى ذلك الفرق الكبير بني املقاصد احلرة في 
االحام واحل��دود التي ترس��مها احلروف في 

املعاني؟
 �����   أن تفس��ر األحام يعن��ي أنك تفتض 
أسرارها هابطا بها لسوق الفقه املادي وهو 
يكبلك مبادة مت التحقق منها بحاسة على 
ذهن وه��ذا ماينزل بنا نح��ن احلاملني درجات 
حتى نعود جيب��ا لعطار الثقوب فيه . نحن 
نعيش بالفراغات التي يتنفس الش��عر من 
مساربها اخملتفية ومساماتها املكنى عنها 
بالوجود خ��ارج الصفات اش��تقاقا لبدائل 
تقف ض��دا ملاكنة تك��رار تفقدن��ا الفطرة 
التي ف��ي أرواح الدراويش نح��ن في األحام 
با تفس��يرها والسماء با مركبات الفضاء 
امللمع��ة بالذهب وباألمواج م��ن غير قوارب 

جناة.
*    بع��ض عناوي��ن نصوص��ك ف��ي )كت��اب 
فقه النش��وة( هي: )محاولة( و)محاولة في 
جمع��ي( و)محاول��ة في البي��اض( و )نصٌف 
م��ن محاولت��ك( و)مح��اوالت ف��ي الذكرى( 
وتنقسم هذه النصوص بني محاوالت ذاتك 
الش��اعرة في التص��وف واملرأة املعش��وقة 
والعش��ق املش��وب بلحظ��ات حل��ول ف��ي 
األش��ياء باإلضافة الى محاوالت في التذكر 
وأخرى في النس��يان. بعد كل هذه احملاوالت 

ما هو الوصول وأين؟ 
�����   الوص��ول نح��ن جن��ري مثل نه��ر تغور 
نهايت��ه ف��ي وادي احلكايات وأي س��ؤال عن 
األمكنة س��يضر جوه��ر احملاول��ة أي تفش  
س��يكون دعاية منقوشة على حائط أكله 
النس��يان هك��ذا نحن في الطي��ران وبا أن 
نس��مي كلما يرفرف من حولن��ا فإن فعلنا 
س��قطنا في ف��خ األس��ماء األجنحة نحن 
منضي وحس��ب ودليلي أال أح��د قد عاد من 
رحلته أو محاولته با خسارة ولكن البد أال 
نس��مي اخلس��ارة وال الربح كوننا إن فعلنا 

وقعن��ا في الس��وق املكتظ بالن��اس خانا 
ناظري��ن م��ن نوافذ ف��ي أصابعن��ا وفرحني 
كونن��ا األخف واألقل حج��را تثاقل به هذه 

الروح .
حس��بك في برية وتركض في روحك عشرة 
غزالن أو في ماء وتلب��ط في قلبك مجاميع  
األس��ماك أو في سهب وتس��رح في روحك 
كل هذه الش��ياه أو في ج��وع وأجدك واقفا 
ف��ي ي��د ام��رأة تخبز الف��رح ليش��وى على 
لهفتنا وش��غفنا بدال من السجر ألخشاب 
الغاب��ات . لو تلفت لعرف��ت وهذا ماالأريدك 
واصا له كونك في اجلري واملش��ي والركض 
وف��ي الس��كون والتوقف وفي ش��به النوم 

لكنك لست في الوصول.
*   أنا أس��ميك ف��ي احلياة والش��عر صانعا 
للف��رح  وراهب��ا لتفاصي��ل العش��ق وذائبا 
ومفتتن��ا بش��عرنتها، هذا م��ا تبديه أغلب 
نصوصك ولكنك تقول في احدها: )اتكدس 
مث��ل ارض عالي��ة واملاء ش��حيح كالفرح(. 
ه��ل العل��و الفكري ال��ذي يطهر االنس��ان 
مثلم��ا تتطه��ر االرض العالي��ة من االماح 
والترس��بات يبع��ده عن الفرح، ه��ل الفرح 
منخفض وعلينا أن ننزل إلى مفاتن جذوره؟

�����   منذ أول محاول��ة جادة لي في الكتابة 
كنت غير منشغل باملعنى الذي يتسرب من 
تش��كيات اللغة التي أحاول اإلنشتال بها 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى واستجابة 
لس��ؤالك البهي ل��ي أن أقول إنه��ا مقاربة 
تش��بيهية تبقى في حدود التخلص احملايد 
ملا يساور الشاعر حلظة الكتابة لذا لم أكن 
معتنيا بتوضي��ح الفرح وال قاصدا توضيح 
األراض��ي العالية هي مجموعة كش��وفات 
في اللغة وف��ي اجلغرافي��ة وفيما يحيطنا 
نعم نحن نس��تعمل الفرح لكنه نزير مثل 
ش��يء اليس��قى لكن��ي حلظتها ل��م أكن 
واضع��ا أمام��ي الوصول إل��ى كل ذلك بقدر 
ماكنت أرغب تش��غيل اللغة التي يصيبها 

الكلل من شدة تكدس املعنى الناجز. 
اللغ��ة تفقد خصوصيتها كلما عا ش��أن 
املعن��ى وبالتال��ي نق��وم بالتك��رار فاقدين 
نورا وكش��فا من حتريك نواعي��ر اللغة التي 
وقتها يتصاعد املاء وتكون األشجار لكنها 
أش��جار في غاب��ة اللغة الوجود وليس��ت 
من مقتني��ات متحف احلق��ول التي يعيها 
وقد يتقن بحواس��ه الذاهب واآليب الفاح 
البريء ومهن��دس الزراعة املنش��غل بكفر 

بذوره وفقا للمواسم.
*    تفكر كثيرا بح��ارس األيائل على الرغم 
من ظنك بوجوده في اخر الضوء ووجوده في 
آخرة النس��يان من صوتك أتظ��ن أنه رآك أو 

سمعك؟
�����   الش��عر مجموع��ة مش��اهدات يت��م 
تخزينه��ا لتظه��ر ف��ي حلظ��ات نوراني��ة، 
الكتابة قد تصطاد حوتا سميكا ثم تقوم 
بنس��يانه ف��ي مد بح��ر أو جزر، ق��د تراقب 
شمس��ا في ق��ارة غائب��ة وغائمة ق��د تزور 
حدائق احلي��وان املبثوثة متعة للمتس��لني 
ق��د ت��رى االقفال وش��دة احلدي��د بينما أيل 
يحبس لكل ذلك ولم يكن له من ذنب سوى 
الرش��اقة والعين��ني الواس��عتني مثل فتاة 
تقطع الشارع من شدة البهجة جراء فعل 
الريح على قميصها فتنهال عليك قصص 
الس��جن مذ يوس��ف حتى الروح احملبوسة 
بينم��ا حت��اول حتريرها بق��وة الي��أس هكذا 
تكون اإلستعارات الكبرى بديا فخما وفي 
اللغة وحسب ثم تنس��اك في معتقل أيل 

وتتذكرك في حارس غائب لوال أقفاله.
 *   النس��يان صورة مخففة من الغياب وقد 
ك��ررَت   مفردات ذلك النس��يان ومقارباتها 

فهل ثمة نشوة في النسيان؟
�����   نح��ن ف��ي النس��يان وإال أين يس��كن 
أحبتنا أو ف��ي احللول وكأنن��ا نحل ببعض. 
حتى أن النس��يان هو من مقومات التمارين 
على الش��عر هذا مايوص��ي باجرائه الناقد 

العرب��ي الق��دمي إحفظ وأن��س كيما 
يك��ون الق��ادم املزدهر ل��ك تناصات 
كاملة أو هو وأعني النس��يان البديل 

ع��ن التذك��ر من ه��ذا ينس��ى املؤمن 
أمكنت��ه ذاهبا لبدائ��ل النس��يان ألحراش 
بعيدة متذكرا الوط��ن أو راغبا في املقاضاة 
التي تتماثل ل��ه في دروب العزل��ة البعيدة 
والطويلة واألنثى نس��يان كي تؤدي بها إلى 
التذك��ر والوجه األنثوي املزده��ر بأناتنا بعد 
غناء جس��دها الذي نس��تبدله بكل ذلك. 
البذور نس��يان حتى تنب��ت أو تتفلق أو تزهر 
وفقا ملقولة فاحني ابذر وانس كي تأتي إلى 
حقولك ناسيا بينما الزرع هو الوحيد الذي 

يتذكرك باذرا وصانعا ماهرا للخضرة.
*   في نصك ) ما نريد احتسابه في السعة( 
تقول: (األثير هو املادة النبوية الوحيدة التي 
قد تتحمل الس��ماء ج��زءا كبيرا من معناه 
غي��ر الواضح.( النبوة ملتبس��ة والس��ماء 
مطالب��ة بالوضوح، فبماذا يهم هذا املعنى 

الشاعَر؟  
���   الش��اعر هو املواجهة اجلمالية هذا ما 
تعلمته منذ البدء وهو الكلمة املنش��غلة 

بالك��ون يتأمل ويغم��ض ويفصح لكن 
علي��ه أال يك��ون مروج��ا فتذه��ب ذاته 

سدى النفع اجملافي إلجناز اجلمال. 
الش��عر مجاميع زجاج يتم تكس��يره 
ف��ي ه��ذا  العال��م مهم��ا كان ملون��ا 
باأليديولوجي��ا أو باملق��دس أو بالقي��م 

ل��ذا البد أن نفص��ل مابني خطاب الش��عر 
املس��روق وخطاب الش��عر املس��تعاد بقوة 
الرفض والتمرد وهي تصنع عوالم بديلة في 
اللغة جراء وضعها في أتون الروح املتوهج 
ك��ي نتخل��ص م��ن حلظ��ات التاب��و وصوال 
ملباش��رة اليد الروح الش��اعرة ملسا وشما 

وسمعا وبصرا وتذوقا جديدا ومعاندا.
*   تق��ول: )ال اح��ب النض��ج خش��يتي من 
القط��اف ال توص��ف، ال أحب الص��ورة التي 
ال تزي��ل كثي��را م��ن س��مرتي.( أه��ي إدانة 
للنضج في زمن السخرية السوداء ام إدانة 
للحياة التي تؤدي بالناضجني إلى اإلنتهاء 
عند قط��اف ثمارهم؟ أله��ذا تريد التخفي 

بالبي��اض عن س��مرتك كي ال تك��وَن دليا 

عليك؟ 

���   الشعر هو اإلفتضاح والتغرير والسلب 

لذا ه��و الكرة النارية التي البد بها أن نراوغ 

األرجل التي تزاحم هذه النيران. ليس أنا في 

الل��ون وال في الطول وال ف��ي القصر وال في 

النوم وال ف��ي اليقظة يبدو الش��عري الذي 

يحتل مس��اماتي كائنا ف��ي كل ذلك حتى 

أن س��مرتي ل��م تكن يوما س��ببا مناس��با 

ل��ي لكني رغ��م ذل��ك أح��اول أغراءها كي 

تتوه��ج بينما أنا في املرآة أحصد من زروعي 

باقات بيض تذهب بي إل��ى مقاربات النهار 

ومقاربات الضحى بشكل مناسب.

الظهور نزٌف دائٌم والشعر مجاميع زجاج يتم تكسيره مهما كان ملونًا باأليديولوجيا والمقدس والقيم



بعد أن تّرس��خ اطمئناني على اكتمال أفراد 
العائل��ة في ج��وف املركبة احل��رون املتوثبة 
التي هجس��ت م��دى اخلوف والرع��ب الذي 
ينتابنا وهي في ش��وق للقفز على املطبات 
واحلواجز التي تعترض الش��ارع االس��فلتي 
املكت��ظ بأخري��ات الائي ينش��دن... األفق/ 
الفن��ار/ اخل��اص، حيث الس��كينة واالمان. 
وغب أن تناس��ب الزمن الس��ابق مع القابل 
في معادلة عكسية، واملدينة أمست بندوالً 
يتأرج��ح بفعل عص��ف القناب��ر والهاونات 
وتهاوم الهامات اجلهمة التي تقيأتها بطون 
التاريخ الزنخة ح��ول مدخلها الفاضي في 
الواجهة القصية الشرقية حيث احلي الذي 
تل��وذ به دارتي، اختل��ط فحيحها مع صدى 
قرع اجلرس الرابض في كينونة ابني الشاب 

املاسك مقود العربة.
- ماذا تنتظر بابا...؟

وغب حلظة صمت مشحونة..
- هيا.... لننطلق.

وعق��ب التفاتة قصي��رة أح��اول فيها خزن 
الرؤي��ة األخي��رة لدارت��ي الفاره��ة بطرازها 
العمراني الغري��ب املتفرد، والزاهية بالطاء 
األخض��ر الف��احت واحلن��ي الغام��ق واألصفر 
الراكد، التي جبلت ب��ني كل طّية وطية من 
آج��ر جدرانها اإلس��منتية، دمي عوض املاء، 
وأهرق��ت جمار روح��ي وأنا أبتن��ي مكتبتها 
العامرة ب��كل نفائس الكت��ب واخملطوطات 

النادرة، وفي يدي تتأرجح سلسلة املفاتيح 

الت��ي أوص��دت به��ا كل أبوابه��ا املنتحبة، 

اختض جسدي املتوقل بشق األنفاس نحو 

عقده الس��ادس، ومن اخملاض العسير للروح 

الهائمة انس��ل من كينونتي صبي... كيف 

ال أعرف��ه؟، وق��د كنته قبل عقود خمس��ة. 

بشعر فاحم بني، خصاته امللتمعة متاهي 

في س��حرها العس��ل الناث م��ن العينني، 

وقف قبالت��ي بقامته الث��رة اللدنة البضة، 

وهمس بعتب طفولي مرير.

- ملاذا تتركني؟.

لم أحر جواباً، تف��رس في األرجاء وحّدق في 

ال��دار الصامتة الصافنة، ثم أمس��ك كفي 

اليس��رى بيمناه ومش��ينا ص��وب..... دخلنا 

احلجرة املش��يد من اجل��ص األبيض واحلجر 

اجلبل��ي واملس��قفة بقب��ة مخروطي��ة من 

اآلجر الصلصالي، واجتهن��ا نحو تخت اجلد 

األول اخلش��بي املزدهي بالنق��وش اخلرافية 

في جماله��ا، تقرفصنا مع��اً وأخرج بيديه/ 

الساريتني، صندوقاً أبنوسياً أبيَض بشرائط 

م��ن إبري��ز، التفت نح��و وجهي وابتس��امة 

بارق��ة تكس��ي غمازتي��ه، وخرجن��ا.... نحو 

العربة، ثم وعلى اعتاب بابها املشرع انسل 

الى كينونتي. صحوت على صوت ابني.

- ما بك...؟

ورنة الذهول ملا تزل شاخصة في نبرة صوته.

- كأنك كنت منقاداً..؟!!.

و... عث��رت عل��ى نفس��ي، وجل��ت العرب��ة، 

واقتع��دت مقع��دي، وم��ن حش��يتي تدفق 

صوت صبي كنته.

- هيا انطلق.

ولف وج��وه زوجت��ي وأوالدي ذه��ول يتحدى 

االنخطاف الذي يعانوه من جراء االجتياح.

***

هنري لوسون
ترجمة جودت جالي 

احلكاي��ة كان��ت كله��ا أكاذي��ب، أظ��ن ذلك، 
ولكنها لم تكن س��يئة. بطبيعة احلال رواها 
عام��ل دغل م��ن املدينة في كوخ املس��افرين 
قائا: "يشهد اهلل علي، لم أقصد أن أهجرها 
بدم بارد، فلم ميض على زواجنا س��وى سنتني 
وكن��ا ف��ي غاية الس��عادة ط��وال تل��ك املدة 
مع��ا ولكن املعيش��ة كان��ت صعب��ة، وكان 
يج��ب أن أغتن��م أول فرص��ة عم��ل واتركها 
مع أهلها وأغادر ش��ماال". توق��ف عن الكام 
وهو يتحس��س غليونه ال��ى أن أرهفت اآلذان 
كلها الس��مع اليه ثم تاب��ع "كانت في غاية 
اجلم��ال ولم يش��ب س��لوكها خط��أ وكانت 
أكث��ر من مائمة لي، ولطاملا تفكرت متعجبا 
ما ال��ذي دفعها إلتخاذي زوجا لها" وس��كت 
مرة أخ��رى، وأخذ اآلخرون يتفك��رون في األمر 
ت  أيض��ا، رمبا فتح الرجل ال��ذي يدعونه املنكِّ
فمه ليتكلم ولكنه غير رأيه. "على كل حال. 
س��افرت صاعدا الى كوينزالن��د  ثم انحدرت 
ال��ى جنوب اس��تراليا للعمل ف��ي فيكتوريا، 
وكتب��ت لألهل بانتظام وأرس��لت ما أمكنني 
أن أرس��ل من املال، وأخيرا انحدرت جنوبا الى 
الساحل الغربي ألس��تراليا اجلنوبية، وهناك 
عاش��رت امرأة أخ��رى. هل تعرف��ون ما معنى 
ذلك يا فتيان؟" ران صمت متعاطف "حس��ن. 
اس��تمرت هذه العاقة س��نتني، ثم دفعتني 
املرأة األخرى الى معاق��رة اخلمر. انتم تعرفون 
ما الذي تستطيع املرأة فعله عندما يسكنها 
الش��يطان". ند صوت من اللي تومبس��ون هو 
بني التنهد واألنني "قسما باهلل. كان عليك أن 
جتعلها ثاث سنوات يا جاك" قاطعه املنكت 
قائا جل��اك "قلت س��نتني س��ابقا..." ولكنه 
كبح نفسه فلم يكمل، وواصل جاك الكام 
"حس��ن. تخلصت منهما مع��ا أخيرا، أقصد 
اخلمرة واملرأة، ولك��ن األمر اقتضى مدة أخرى، 
بضعة سنوات، ألس��تقيم" هنا فتح املنكت 
فمه مرة أخرى، ولكنهم طلبوا منه بغضب أن 
يغلق��ه " ثم أخذت أفكر يا رجال. بدأ ضميري 
يعذبن��ي، و يعذبن��ي كل ي��وم أكث��ر، وكاد أن 
يدفعني تأنيب الضمير الى معاقرة اخلمر مرة 

أخ��رى. آه يا فتي��ان، إن كان املرء رجا يجدر به 
أن ال  يتوقع أن يظلم امرأة وينجو  في النهاية 
) صدر تنهد من اللي تومبس��ون( إنه الش��يء 
الوحيد ال��ذي يجعل الرجل ي��ؤوب الى بيته، 
عاجا أم آجا، أنت��م تعرفون ما يعني ذلك يا 
فتيان". قال اللي تومبس��ون "قس��ما باهلل.." 
فقاطعه املنكت "دعنا من قسمك القرمزي! 
ما ال��ذي تعرفه أنت ع��ن النس��اء؟" وتعالت 
األصوات طالبة االنصياع للنظام. تابع الراوي 
قائا "حسن. أخذت أفكر. سمعت أن زوجتي 
أصبحت كسيرة القلب عندما تركتها، وذلك 
زاد األمر سوًء. أخذت أتألم. شعرت بالوضاعة. 
شعرت باحلنق على نفس��ي، تخيلت زوجتي 
الصغيرة املسكينة املظلومة واألطفال حتت 
وط��أة البؤس والفق��ر، ولم مينحن��ي ضميري 
راح��ة ليا أو نه��ارا" )بدا اللي تومبس��ون في 
غاي��ة التأث��ر( وهكذا عزم��ت أخي��را على أن 
أك��ون رجا، وأعمل.... ما هي الكلمة؟ " اقترح 
املنك��ت قائ��ا " تعوي��ض " فرد ج��اك " أجل، 
وهك��ذا كدحت كالعب��د س��نة أو نحو ذلك 
وجمع��ت قليا من اجلنيه��ات وذهبت للعثور 
على زوجتي، فاكتش��فت أنه��ا كانت تعيش 
في كوخ في بوروود بسدني وتدبر أمرها بعناء 
خال الش��تاء مب��ا إدخرته مما ترك��ه أبوها من 
مال. حلقت حليت��ي وارتديت مابس محترمة 
الئقة املظهر. كنت أبدو أكبر سنا وأكثر اتزانا، 
وقد غلب اللون الرمادي على ش��عري في تلك 
الس��نوات القليلة بحيث كنت كمن يخادع 
نفس��ه، ولكن ش��عوري بالفرح ه��و الغالب 
عل��ى نحو ما ألني حس��بت انها س��تاحظ 
مظهري هذا أول شيء تاحظه فلطاملا كانت 
س��ريعة املاحظة لألشياء، وتغفر لي قبل أي 
شيء آخر. حس��ن... كمنت لصبيان املدرسة 
ذلك املساء وتبينت ولدّي، صبي صغير وفتاة، 
وقد كانا رائعني. الفتاة أشبهت أمها متاما أما 
الصبي فقد كان طبق األصل مني. تلقيتهما 
بابته��اج وقل��ت لهم��ا أن يخب��را أمهما بأن 
أحدا س��يأتي اليها عندما تغرب الش��مس ". 
أومأ بوغان بيل برأس��ه مستحسنا. " وهكذا 
ذهب��ت عند مغيب الش��مس وطرق��ت الباب 
فانفت��ح وإذا بزوجتي الصغي��رة واقفة هناك 

وقد ب��دت أجمل من أي وقت مض��ى غير أنها 

مهموم��ة " خيم على املكان س��كوت طويل 

مؤثر. س��أل بوغ��ان " وماذا فعلْت ي��ا جاك؟" 

أج��اب " ل��م تفع��ل ش��يئا". "وم��اذا قالت يا 

ج��اك؟" تنه��د ج��اك واعتدل في جلس��ته " 

قالت.. قالت إذن فقد عدت " ران صمت مؤلم. 

"وماذا قلت أنت ي��ا جاك؟" أجاب " قلت أجل" 

قال توم موناي��ت " وقد عدت حقا" قال جاك 

بح��زن ومل��ل " لم يك��ن األمر كذلك ي��ا توم. 

إنه��ا الطريقة الت��ي قالتها به��ا". فرك اللي 

تومبسون عينيه وسأل بلطف " وماذا فعلت 

ي��ا ج��اك؟ ". أج��اب " لبثت س��نة، وهجرتها 

مرة أخرى، ولكني تل��ك املرة عزمت أن ال أعود 

اليها". قال اللي "آه. حسن! حان وقت النوم".*         

  Henry Lawson - While the Billy Boils

-BiblioLife )2008

هنري لوسون )1922-1867( أبوه بحار نرويجي 

اس��تقر ف��ي اس��تراليا وأم��ه فنانة وناش��رة 

وناشطة نس��وية وقد طبعت له أول دواوينه. 

رسم صورا  قلمية واقعية للبيئة األسترالية 

ولعمال الدغل بشكل خاص. يعد بنظر أكثر 

االس��تراليني أعظم كاتب قصة استرالي. له 

مؤلفات ش��عرية وقصصي��ة ومقاالت كثيرة. 

يزار بيته وتقام عنده املسابقات واالحتفاالت 

سنويا. 

مر ع��ام أو رمبا أكثر على س��جني.. لس��ت 
خبي��را في حس��اب األيام.. لكن س��معت 
س��جاني يقول لولده انه سيقدم لي هدية 
مبناس��بة مرور عام على س��جني . ثم حني 
ابتعد ول��ده اقترب مني ونظ��ر إلي وهمس 
وكأن��ه يتح��دث إل��ى نفس��ه : اطمئ��ن.. 

سأطلق سراحك . 
لم أش��عر بأنه يعن��ي ما يقول��ه. غالبا ما 
كنت أس��معه ي��ردد بعض األكاذي��ب. ورمبا 
تكون هذه إحداه��ا ، لكنني هذه املرة رأيت 
عين��اه تلمع��ان بش��كل غريب .. ووش��ت 
مامح��ه مبس��حة ح��زن خفي ل��م افهم 
س��ره .اقترب من باب الس��جن وفتحه ، ثم 
ابتعد ليقف على مسافة قريبة . تسارعت 
نبض��ات قلبي وش��عرت باخل��وف والقلق ، 
لكن لم اقترب من الباب املفتوح ، بل صرت 
أحترك ميينا ويس��ارا داخل حدود س��جني ، 
وأنا اختلس النظر جتاه س��جاني . مّر بعض 
الوق��ت . الحظت أن الس��جان بدأ يش��عر 
باملل��ل . ويبدو أن ظني كان في محله ، فقد 

انسحب بعد قليل وغاب عن ناظري . 
على الرغم من ابتعاده كنت قلقا وأخشى 
إن أنا اقتربت من الباب أن يفاجئني بضربة 
خاطفة أو بأي رد فعل عنيف ليعيدني إلى 
الداخل ويقف��ل الباب وه��و يضحك . فأنا 
بالنسبة له مجرد وسيلة للهو والتسلية. 
لكن الوق��ت كان ميضي .. واملس��اء يقترب 
.. بينما األجواء تش��ي بالسكون والصمت 
املطب��ق . أخيرا حزمت أمري وقررت أن أخرج 

قبل أن يحل الظام . 
طرت فرحا وأنا أغادر للمرة األولى منذ عام ، 
هذا السجن الذي سلبني حريتي . لم أجد 
مكانا أس��تطيع اللجوء إلي��ه ريثما يحل 
الصب��اح فاختبأت بني األش��جار . خيل لي 
بعد حصول��ي على حريتي أنني سأش��عر 
بالس��عادة.  لكن ومن مكان ما انبثقت في 
رأس��ي صورة صغاري الذين س��رقهم هذا 
الس��جان ولم أعد أراهم منذ حلظة وقوعي 

في أسره. 
عند الفجر صحوت من النوم .كنت أش��عر 
باجلوع والعط��ش . ولم يزايلني القلق فقد 
كنت أفكر في مصير صغاري .. وأتس��اءل.. 

ت��رى ماذا لو كان س��جاني ميتحنن��ي .. وإن 
أن��ا هرب��ت .. رمبا يقتله��م !! ه��ذه الفكرة 
جعلتني اقفز من مكاني وانطلق مس��رعا 
ألدخل الس��جن مرة أخرى قب��ل أن يصحو 
س��جاني . وقد صدقت ظنون��ي في أن ثمة 
خدعة م��ا ، فبع��د حلظات جاء الس��جان 
وكان أول ش��يء فعل��ه هو النظ��ر إلى باب 
الس��جن وحني تأكد من وج��ودي بالداخل 
الحظت بعض الدهش��ة عل��ى مامحه .. 
أو رمبا ش��عر بخيبة األمل ألن��ه كان يراهن 
عل��ى هروب��ي وع��دم عودتي مهم��ا كانت 

التضحية .
مرت ساعات النهار ثقيلة وطويلة ومقلقة 
.. رمبا كان لباب الس��جن الذي ظل مفتوحا 
ط��وال الوق��ت الس��بب الرئي��س ف��ي هذا 

اإلحساس. 
وم��رة أخ��رى عندم��ا حل املس��اء غ��ادرت 
س��جني وابتعدت هذه املرة ملس��افة أبعد 
من الس��ابقة . وكنت أفك��ر أن أرحل بعيدا 
عن��د الفجر .. لك��ن صورة صغ��اري كانت 
تش��خص أمامي بقوة.. وتفزعن��ي أصوات 
صرخاتهم في تلك الليلة املش��ؤومة حني 

تعرضت أنا للسجن وتعرضوا هم ملصير ما 
زلت اجهله.. واجهل أيضا س��بب سجني 

وكل ما حدث بعد ذلك .
مرت بضعة أيام ، وباب الس��جن لم تصله 
يد الس��جان ، وأنا أمارس تل��ك اللعبة في 
اخلروج والدخول إلى الس��جن. وقد حاولت 
أكثر من مرة أن أتس��لل إل��ى أماكن خطرة 
ج��دا بحث��ا ع��ن صغ��اري ، دون أن أراهم أو 
اس��مع أصواته��م .. حتى ش��عرت باليأس 
م��ن العث��ور عليهم . فكان ق��راري أن أغادر 

السجن هذه الليلة وال أعود أبدا . 
عند الظهيرة جاء السجان ومعه ولده . دار 
حوار بينهما.. يبدو أنن��ي كنت أنا محوره . 
إذ ختم السجان احلديث وهو يقول لولده : 

حسنا أنه لك .
ظه��رت معالم الف��رح على وج��ه الصبي 
الذي أس��رع إلي . خطر لي انه سيخرجني 
من املكان بالق��وة .. لكن يده اندفعت نحو 
الب��اب فأقفلت��ه . ص��در عن حركت��ه تلك 
صوت خافت . لكنها كانت أش��به مبطرقة 
هوت على رأسي . أصابني في تلك اللحظة 
ما يش��به اجلنون ، فرح��ت أرفرف بجناحي 

بس��رعة كبي��رة واندف��ع بس��رعة داخ��ل 

القف��ص ..فاصدم بالباب بقوة ثم اس��قط 

، ث��م أع��اود الطي��ران ف��ي هذه املس��احة 

الضيق��ة ألضرب الباب بجس��دي مجددا . 

وهك��ذا واصلت الضرب حتى خ��ارت قواي 

وسقطت على األرضية وأنا ألهث بشدة . 

عندها اقترب سجاني وهمس وهو يبتسم 

رمبا بخبث أو مرارة .. ال تلمني أيها البلبل .. 

فأن��ت لم تغتنم الفرص��ة حني فتحت لك 

باب القفص . ثم مضى مبتعدا وهو يردد : ال 

حتزن كثيرا فحالي ليس بأفضل من حالك . 

قصصفنون  1011 A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

التي��ارات  م��ن  الهرمنوطيق��ا  تع��د 
األساسية السائدة حالياً في الفلسفة 
املعاص��رة، وذلك مل��ا متتلكه م��ن مرونة 
وانفت��اح عل��ى عل��وم واس��عة، منه��ا: 
إنسانية وأخرى إجتماعية، ويشكل هذا 
التيار داخل الفلس��فة األملانية بدءاً من 
"شليرماخر" و مروراً ب� "هايدغر وجادمير 
مصطل��ح  هابرم��اس"،  يرج��ن  وحت��ى 
"الهرمنوطيق��ا" يش��ير ف��ي األصل إلى 
نوع من العل��م او بعض جوانب املعرفة 
التي تستند على مجموعة من القواعد 
املتحكمة في تفس��ير النصوص، فضا 
ع��ن أن��ه أصب��ح اآلن فلس��فة تعكس 
أساس��ي،  بش��كل  الفك��ري  التوج��ه 
وقادرة عل��ى أن تثبت نفس��ها كنظرية 
فلسفية معتمدة في عصرنا احلالي. لذا 
أعتقد أن هناك اتفاق��ا مع كل رؤية ترى 
أن التفسير هو أس��اس الفكر واملعرفة، 
وذلك ألن الواقع الذي نعيش��ه محصور 
بالتعقي��دات واالغتراب، وه��ذا ما يفهم 
عند ق��راءة النص عبر التوج��ه الفكري 
املعاص��ر، وبالتال��ي تكم��ن ديناميكية 

النص في املس��رح املعاصر على معاجلة 
اإلش��كاليات املرتبطة بالذات وباجملتمع، 
بعيداً عن االس��تثناءات التي تكمن في 
اكتشاف أسرار لغة النص ورؤية العرض 
البصري��ة، رغم س��يطرة اللغ��ة األدبية 
الس��ردية الت��ي يفرضها مؤل��ف النص 
عبر رس��م األحداث واالنتقاالت املرتبطة 
بجزئي��ات فني��ة تعتم��د عل��ى جت��ارب 
متعددة تكتش��ف بتش��اركية املتلقي 
وطبيعة االس��ئلة الت��ي ترفض االجوبة 
اجلاهزة وحتفز على املعاجلة عن طريق فك 
الش��فرات وترجمة رم��وز ودالالت املؤلف 
وحت��ى اخملرج، مبعن��ى أن يح��اول املؤلف 
كتاب��ة نصه بلغ��ة أدبية تك��ون احياناً 
قريبة لبن��اء الرؤية اإلخراجية وانس��اق 
اللغ��ة البصرية، واحيانا اخرى بش��كل 
أدبي س��ردي، ما يفسر معنى النص وفق 
الفلس��فية  الهرمنوطيق��ا  خصائ��ص 
النزاع��ات  تام��س  والت��ي  املعاص��رة، 
واالغتراب والعقائد فض��ا عن األحداث 
التاريخية، وهذا يعطينا بعداً لداللة هذا 
املصطلح في قراءة النصوص ليش��مل 
بقي��ة العل��وم املرتبطة بالن��ص األدبي، 
تفس��ير  وحتى  والقانون  كالفيلولوجيا 
النص��وص الدينية، يؤكد "ش��ليرماخر" 
بأنه أول من عمل على توسيع داللة هذا 
املصطلح، وكان��ت محاولته هذه مبثابة 
تأسيس للهرمنوطيقا بوصفها نشاطاً 
عاماً يقوم بتفسير النصوص بعيداً عن 
اهتمام��ه الاهوتي، ليّكون نظرية عامة 
في فن التفسير، وهذا ما يتقارب مع رؤية 

الكثيرين من كتاب النص املس��رحي ممن 
تام��س افكارهم تطبي��ق أفعال احلدث 
بأدوات منهجي��ة، وبقصدية موضوعية، 
تتوافق مع رؤية "دلتاي" واعتماده العلوم 
الت��ي تعمل ب��أدوات منهجي��ة قصدية 
وموضوعية، قد تبني شكل االختاف بني 
مفردات ومش��اهد العرض البصرية، مع 
مفردات النص املقروءة، وذلك ألن بصرية 
العرض تتشكل بآلية ديناميكية داخل 
فض��اء ممتل��ئ بكتل وحج��وم وخطوط، 
ترسم انساق لها قدرة على تأويل فضاء 
العرض، وهذا ما يؤكد على أن زمن احلدث 
وظواه��ر الوج��ود اإلنس��اني يتس��يدان 
نق��ل أف��كار املؤل��ف وأن كان مس��تقا 
بأف��كاره التأويلي��ة املوجودة ف��ي ثيمة 
الن��ص البص��ري الذي يؤس��س نش��اط 
كش��ف  عل��ى  يعم��ل  "هرمنوطيق��ي" 
حقيقة أو معنى الوجود اإلنس��اني، هذا 
م��ا أكده "هايدغ��ر" ب��أن احلقيقة حتدث 
او تتكش��ف بوس��اطة التخفي حينما 
ينتمي إلى سياقه التاريخي، أو من خال 
البع��د األنطولوج��ي لعملي��ة الفه��م 
بطريق��ة تعتمد عل��ى أفع��ال مرتبطة 
مباضي احلدث ومستقبله، وقد متتلك هذه 
األفعال استقاليتها التأويلية لكشف 
النص ومش��اهده البصرية واسرار لغته 
املس��تترة، التي تفهم بوسائل مرتبطة 
باخلي��ال، كاس��ترجاع الذاك��رة وتأوي��ل 
املعنى للح��وار أو النص، وما ميتلكاه من 
نظم متعددة تعمل بش��كل متوافق مع 
مح��ركات القيم الزمني��ة التي تعكس 

صوراً حتاك��ي اخليال احملك��وم بزمكانية 
الهرمنوطيقا  املعن��ى وبأس��لوب  إدراك 
املوضوعي��ة التي ق��د تس��تبعد الذات 
التاريخي��ة، وه��ذا ما طرح��ه "جادامير" 
بهدف االنزي��اح لقواعد وأس��س تعمل 
ال��ذات من خالها لتق��رأ كحالة عامة، 
رغ��م تأكيدها أي الذات على أنها ال تُريد 
ان تفه��م الواقع، بل إنه��ا تُريد أن تغير 
او تعمل إلى إعادة خلق الواقع بش��كل 
متخيل، وبالتالي يعد النص املس��رحي 
غي��ر البصري نص��ا أدبيا مغلق��ا، بعيدا 
ع��ن احلل��ول واملعاجل��ات الت��ي تكملها 
الرؤية اإلخراجي��ة ومتغيراتها الصورية 
الت��ي جت��ذب اجلمهور وجتعله يكش��ف 
املعنى الذهني. أما النص األدبي السردي 
املغل��ق ال يكتب بلغة بصرية، وال يرتبط 
مبنظومة العرض املسرحي، بل يشتغل 

وس��ايكولوجيته  األدب  فض��اء  م��ع 
السردية التي تعمق اغتراب نص العرض 
وتس��يد خطوطه األدبي��ة، وبالتالي يتم 
إهمال املش��اهد البصري��ة وجعلها غير 
مهمة، وهذا ما يخلق االغتراب في خيال 
ووعي املتلقي داخ��ل ديناميكية العرض 
وطبيع��ة احل��وار ال��ذي يرتب��ط مبعاجلة 

الكثير من اإلشكاليات.
هذه القراءة تتكيف مع منهج "جادامير" 
واستخدامه لألدوات التي يجب أن تعمل 
على رد الفعل واغتراب الذات عن الواقع، 
الت��ي  الهرمنوطيق��ا  جت��اوز  ومحاول��ة 
تس��عى عبر عملية التفس��ير والفهم 
ال��ى خل��ق مفاهي��م تش��كل اغتراب��ا 
مغايرا ملا س��بق، وذلك بتطبيق مفهوم 
العزل��ة التي حت��دث بني ال��ذات والفكرة 

األساسية.

ه��ذا   كتاب   رائ��ع   حقاً،  كتبه  الناقد  البريطاني  املعروف   بيتر 
س��توثارد  )مواليد  28   فبراير /  ش��باط  1951 (،  تغطي   كتاباته   
موضوع��ات  سياس��ية  وكاس��يكية ، وقد أثاره مقت��ل يوليوس 
قيص��ر وق��رأ الكثير عنه وعن هذه  اجلرمية  التي  غرقت  بس��ببها 

روما في حرب أهلية قبل 44 عاماً قبل املياد .
الكتاب  يبدأ  بعّراف  مجهول يجوب ش��وارع روما يأتي إلى قيصر 

ليحذره من إيديس مارس وهو الش��خصية األكث��ر نفوذا في روما 
آن��ذاك   كم��ا   يقول بيتر س��توثارد ،  لكن  قيصر  واجه  كل  تلك  
التنبؤات  بالضحك،   ونفى الش��ائعات  التي  مفادها  أن  خيوله  
ق��د  ش��وهدت  تبكي في مروجها ، أو أن طائ��راً مزقته طيور أخرى 
مبناقيره��ا فوق مس��رح بومبي ، وه��و املكان ذاته ال��ذي  كان  في  
ذل��ك  الصباح البارد من ش��هر م��ارس / آذار 44 قب��ل املياد معداً  
الجتماعه  مبجلس الشيوخ ، وعلى الرغم من التحذيرات بوجوب 
أن يكون  معه  حارس ،  لكنه  رفض  ذلك  فكان الرجال الوحيدون 
م��ن حمل الس��اح،  هم  القتلة  التس��عة  عش��ر الذي��ن  خبأوا 
خناجره��م ف��ي ثنايا ثيابه��م املصنوعة  من  الكت��ان  األبيض  :  
بروتس  وكاسيوس ،  بروتوس  آخر يدعى  ديسيموس  الذي  تناول  
العش��اء  مع قيصر فقط في الليلة الس��ابقة  ، وش��اعر أقل 

شهرة يدعى كاسيوس بارمينسيس .
قبل  الظه��ر  بقليل ،  وعندما كان  قيصر محاطاً  
مبقدم��ي  االلتماس��ات ، ق��ام أحده��م ،  تيلي��وس  
سيمبر  ، " متظاهراً  بطلب  الرحمة  ألخيه  املنفي " 
، بس��حب رداء قيصر ، وسحبه من كتفه وشد ذراعيه 

للخلف :
" ملاذا ؟ ، هذا عنف !" ، صرخ  قيصر ، ودفع  أحد  مهاجميه  
، لق��د كان دائم��اً  رجاً  الئقاً  وقوياً ،  وقاوم بشراس��ة  من 
دون س��اح  ، لك��ن اخلناج��ر انهالت علي��ه  كاملطر ، فطعن  
ماركوس بروتس  قيصر في  فخذه ، وهو من  أقرب  الناس  إليه 
، وأصي��ب في ي��ده  من  رجل آخر  ، وعندما  بدأت الدماء تس��يل 

بغزاره منه نظر قيصر إلى بروتس صارخاً :
" حتى أنت يا بروتس ، أراك في اجلحيم " .

أخيراً  ، يقول ستوثارد :

" س��قط  أعظم  قائد  عسكري  وأكثر  رجاً  طموحاً  عاش  على 
اإلط��اق ، س��قط  متأث��راً  بطعنات��ه  األخيرة ميت��اً بالفعل على 
الدرجات الس��فلية ، القتل��ة توقعوا أن تس��تعيد روما حريتها  ، 
كم��ا  توقعوا  أن  ينعموا بالثناء ، لكنه لم  يأت ،  ومرت  الدقائق ،  
لم  يكن  هناك  سوى هدوء مذهل ممل وأغلقت احلانات واحلمامات 

، وأغلق العبيد أبواب أسيادهم " .
أم��ا  مارك��وس بروتس  فقد  خاطب احلش��د و " حت��دث  عن  املبدأ  
السياسي بأسلوبه  اليوناني اجلاف " ،  لم يتأثر الكثير من الناس 
مبا جرى وبدالً من ذلك  أقاموا  مذبحاً  لقيصر ، وذبحوا سينا  أحد 
القتلة  في الشارع  ومتكنوا كذلك  بالفعل  من  قتل  شاعر  بريء  
يحمل  نفس  اسم  قيصر ، وفر قتلة آخرون إلى منازلهم لاختباء 
واالنتظار ، في هذه األثناء ، سار نائب مارك أنتوني  العسكري  إلى 
املدينة على رأس فيلق من 8000  رجل ،  وحاول مارك أنتوني نفسه  
" ذو العنق  الثور ، احلماسي ، " الذي يشرب اخلمر ، وهو  جنرال المع  
آخ��ر،  الس��يطرة    وس��رعان ما  انزلقت  روم��ا وإمبراطوريتها  في 
ح��رب  أهلية  مؤملة ،  مع  املزيد  من  االغتياالت والتعذيب  والنفي  

واجليوش املتنافسة من الفيلق الذي يذبح بعضها البعض،
 أخي��راً ،  ج��اء أوكتافيوس اب��ن أخ قيصر العظي��م ووريثه املُّعني ،  
خارج��اً من الغب��ار واألنقاض ، لق��د  كان " باألح��رى صبياً نحيفاً 
ضعيفاً " ، يبلغ من العمر  18 عاماً  فقط  ،  الذي  تولى  بهدوء  وبا 
رحمة  من  حيث توقف  قيصر ، وأعاد تس��مية  نفسه  أغسطس 
، وأصب��ح في النهاية أول إمبراط��ور لروما لفترة قليلة من الوقت ، 
كان  هناك  عفو عن  القتلة ،  ولكن  س��رعان  ما  مت  وضع  قائمة  
بأسمائهم  وحكم  عليهم  باملوت  جميعاً  وفق القانون الروماني 
،  وبدأت  عملية  مطاردة  بش��رية  هائل��ة  لبقية  الهاربني ، يقول 

ستوثارد :

" إن املواطن��ني  الرومان  ف��ي  املاضي  لم  يعذبوا بعضهم البعض 
،  لك��ن العال��م  تغير " ، وعند  مقت��ل  تريبونيوس أحد أهم  قتلة 
قيصر ، مت  اس��تخدام رأسه  املقطوع  كلعبة  لكرة  القدم  حيث 
ق��ام اجلنود بركل��ه على  األرصف��ة الرياضية ، وترك��وه حتت متثال 
قيص��ر . أما  باس��يلوس  فق��د  ذبح من قبل عبيده ، كان س��ادس 
قاتل ميوت ، لكنه رمبا كان انتقاماً منهم ملعاملته الس��يئة لهم ، 
ثم ُقتل اخلطيب والفيلس��وف شيشرون أيضاً ، هو كان متعاطفاً 
مع قتلة قيصر ، لكنه لم يشترك في  اجلرمية ،  ثم مت  قطع  رأسه 
ويدي��ه وتعليقهما في عرض أحد املنتديات الرومانية ، حيث أمرت  
زوجة  مارك أنتوني  البغيضة  فولفيا بقطع  لس��انه ، لقد ماتت 
حرية التعبير  حقاً ، بعدها  انتحر  قائدا  املتمردين  وقتل س��بعة 
آخ��رون من القتلة حيث أمر مارك أنتوني " بجوالت قتل في أقصى 
أطراف روما  القدمية " ،  أخيراً  لم  يكن  هناك  س��وى  كاس��يوس 
بارمينس��يس ، القاتل التاسع عشر واألخير  جلأ  إلى أثينا ، مدينة 
الشعراء والفاسفة ، معتنقاً تعاليم الفيلسوف األثيني إبيقور ، 
الذي علمه  كيف ينتصر على املوت بقولته الش��هيرة  : " الشيء  
الوحيد  والس��يء  في  املوت بالنس��بة لي هو األلم وهكذا ، املوت 
ليس س��يئا بالنس��بة ل��ي " . ولكن  ،  بعد 14 عام��اً  من  دوره  في  
اغتيال  قيصر، ال يزال كاس��يوس بارمينس��يس  يعيش  كوابيس  
تل��ك اجلرمي��ة ، فه��و كثيراً م��ا يس��تيقظ على حلم وح��ش يريد 

افتراسه. 
كتاب  بيتر س��توثارد  " القاتل األخي��ر : البحث عن قتلة يوليوس 
قيص��ر " ، ُكتب  بواقعية  مقنعة  وبعد  بحث عميق ، يريد مؤلفه 
إعطاؤنا دروس��اً  ملا يحدث عندما تلتقي املثالية باالستبداد وموت 

احلرية السياسية . 

عن / صحيفة ديلي ميل البريطانية

هرمنوطيقا النص المسرحي غير البصري ..  واغتراب الذات عن الواقع

" القاتل األخير : البحث عن قتلة يوليوس قيصر "
 عل��ى الخيانة 

ً
ق��ال كلمت��ه األخي��رة : حت��ى أن��ت ي��ا بروت��س .. فأصبحت دلي��ال
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كان ي��درك متاما الفرق ما بني الهواية ألغراض املتعة وتأمني جزءا من 
متطلب��ات العيش ، وبني التفرغ التام ملمارس��ة مهن��ة بيع الكتب 
في ش��ارع املتنب��ي  .. لم يكن يحل��م بالكثي��ر ، أو بامتاك مكتبة 
خاصة ، ثقافته وحس��ن تعامله مع الزبائ��ن ، جعلته رمزا من رموز 
الشارع املعروفة ،ما اثار حسد وبغض عددا من اصحاب البسطيات 
الذي��ن يحصل��ون على الكتب من اب��و معتز صاح��ب مكتبة روتانا 
املع��روف بجش��عه وفضاضته في التعام��ل مع الزبائ��ن وحتى مع 
أصحاب البسطيات الذين يعتمد عليهم كثيرا في تصريف الكتب 
املكدسة في مخزنه. في ساعات الصباح األولى من كل يوم جمعة 
يزدحم شارع املتنبي برواده من األدباء والفنانني واألعاميني ، ومنهم 

احلاج حسن الرجل الوقور الذي يحظى بحب األدباء والكتاب. 
كان يبح��ث ع��ن كت��اب نفد من املكتب��ات.. قيل له )) رمب��ا جتده في 

مكتبة روتانا((
ت��ردد كثيرا في دخول املكتبة ، لعلمه مبدى جش��ع صاحبها ، لكن 
حاجت��ه للكتاب دفعت��ه إلى املغام��رة ، توقف عند الرف��وف األولى 

اجملاورة ملكتب ابو معتز .. جذبته عنوانات كتب صادرة حديثا. 
_ ال تقل��ب الكتب بهذه الطريقة،  قل حاجتك وكفى ، لس��نا في 

مكتبة عامة للمطالعة. 
قال ابو معتز بأس��لوب غير الئق اس��تفز احلاج حسن ، لكن حاجته 
امللحة للكتاب هونت عليه األمر كثيرا ، دفع بقصاصة ورق مكتوب 

فيها عنوان الكتاب واسم املؤلف .
_ خمس��ة وعش��رون الف دينار ، لن جتد الكتاب ف��ي اي مكان،  ما 

قولك؟ 
_ شكرا لك  .. قال احلاج حسن وهم مبغادرة املكتبة  ،كان ممتعظا 

ج��دا م��ن الثمن املرتفع للكت��اب ومن تعامل صاح��ب املكتبة ، قرر 

الدخ��ول إلى مقه��ى األدباء ، كان  بحاجة إلى الش��اي ، جلس على 

اقرب اريكة ، سمع من يقول له ..اهلل باخلير..

التفت إلى ناحية الصوت مبتسما، 

_ اها وسها أخ سعدون .

_ كيف احلال حاج أراك مهموما مااخلبر؟

_ ابح��ث ع��ن كتاب تع��ذر علّي احلص��ول  على نس��خة منه، دفع 

بقصاصة الورق إلى سعدون، 

الذي نظر فيها ، ونهض من فوره قائا:  س��أجلب لك نس��خة منه، 

رمبا اجدها   لدى أحد األصدقاء .

حني غادر املقهى قال احلاج سعدون: مالفرق سواء من مكتبة روتانا 

او من 

بسطية ، املهم أحصل على الكتاب ، لننتظر ونرى .

دقائق وعاد سعدون حاما نسخة من الكتاب .

 _ كم ثمنها؟ .. قال احلاج سعدون .

 _ ثاثة آالف دينارا يا حاج ، نسخة اصلية .

تأملها احلاج حسن ، قلبها ، ابتسم ، نهض من مكانه قائا: 

    _ خ��ذ هذه خمس��ة آالف ، ثمن الكتاب والباقي ثمن اس��تكانة 

الشاي. 

ضحك س��عدون وكذلك احلاج حس��ن، وقبل أن يهم مبغادرة املقهى 

قال:

مثلك يا سعدون يستحق فعا أن يكون رمزا من رموز شارع املتنبي .

يق��ف منتصًب��ا ف��وق رقع��ة املربعات 
البيض والسود، ينظر ما حوله بترقب، 
تقلقه قطع الشطرجن العائدة له وهي 
تتناث��ر خارج الرقعة، يستكش��ف ما 
يتوج��ب عليه م��ن خط��وات الحقة، 
اخلط��ر محيق به، كل ما حوله يش��ير 

إلى ذلك، الصمت مطبق، يتساءل:
-كل ما حولي رتي��ب.. واألصوات تخرق 
الس��مع فتربكن��ي.. من أي��ن تأتي كل 

هذه األصوات؟!
ينظ��ر إل��ى بي��دق القلعت��ني األثيرتني 
إلى قلبه، يش��عر بحزن مشوب بقلق، 
تظلله عتمة، يغير اجتاهه، ثمة أصابع 
غير رحيم��ة تنتصب فوقه كما األجل 
احملت��وم، أصاب��ع تطب��ق اخلن��اق عليه 
ببيادق س��وداء صارم��ة، كل االجتاهات 
العمودي��ة واالفقي��ة محاط��ة بق��رب 
النهاي��ة، النهاية الت��ي تعنى الهزمية 
واملوت، يق��ف مكانه، ليس في اللعبة 
هدن��ة، وال راي��ة استس��ام ليرفعها، 

يتفاجأ بالنقلة األخيرة املميتة:
_ كش!!!!

يج��د نفس��ه خ��ارج مرب��ع اللعب��ة 
واحلي��اة، متاًما في امل��كان الذي اوجبت 
الظ��روف أن يق��ع في��ه. يفت��ح عينيه 
فِزًعا، ال ش��يء غير احلقيق��ة األخيرة. 

كش ش ش ش ش ش....
اششششش!!!

ك�����ش!!!!
قصة قصيــــرة 
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آخ��������������ر م��������������رة ن����ط����ق����ت

سع��������دون   

املرة األولى التي رأيت فيها فاطمة كانت 
بعمر السنة تقريبا ، حني خرجت حتبو 
على ارب��ع من باب الدار ، ث��م تلقفتها 
اختها الكبيرة بس��رعة لترجعها الى 
البي��ت. بع��د عقد م��ن الس��نني بدأت 
االقاوي��ل تنتش��ر عن فاطم��ة في كل 
ارجاء احلي، يُشاع انها تهب من نومها 
بعين��ني جاحظت��ني  هلع��ًة مذع��ورة 
محجريهم��ا،  م��ن  تقف��زان  ت��كادان 
فتسترس��ل بس��رد احاديث وحكايات 
ش��تى عن ش��خصيات واماكن غريبة 
بالغ��ة الغرابة وغي��ر مفهومة متاما ما 
أقل��ق والديها واصابهما باالحباط، وما 
ع��ادت جهودهم��ا تفيد بع��د ان عجز 
االطباء ع��ن معاجلة هذا االمر احملّير. لم 
تنفع معه��ا كل العقاقي��ر واملهدئات 
، وحتى املش��عوذين ال��ذي ابتلعوا رزما 
م��ن االموال إلخ��راج املس من رأس��ها 
كما يدع��ون، عجزوا عن ش��فائها فا 
تعاويذ وآيات وال اش��عال انواع البخور 
رفق��ة التراني��م، مع الض��رب باخليزران 
أتت بنتائج ملموس��ة ،فاستس��لموا 
صاغري��ن م��ن أن ثم��ة عفريت ق��د فّر 
من عوال��م خيالية ليس��كن رأس��ها 

الصغير. 
وجلهل الوالدين وقسوتهما عزال البنت 
ف��ي غرفة في الطاب��ق الثاني من الدار، 
لتقبع وحيدة مع هلوساتها وكلماتها 

الغريبة.
بدأ الفضول على اشده ميوء في صدري 
كقط حش��ر في خزانة، ملعرفة احوال 

فاطمة املسكينة.
في احد االي��ام جلس بجانب��ي والدها 
الذي حضر مناس��بة زواج احد ش��باب 
احلي، لم اتوان في سؤاله عن احوالها، 
وبصفتي اس��تاذ جامع��ي، قلت إن لي 
زم��اء كثر مختصني ف��ي علم النفس 
مس��تعد  وان��ا  العقلي��ة  واالم��راض 
للمس��اعدة ألنقل لهم حالة فاطمة، 
وعلى ما يبدو كان األب يسعى للتعلق 

بأي قشة أمل .
مت االتف��اق عل��ى موع��د زيارت��ي للبنت 

اجلمعة الاحقة.
فت��ح والدها باب الغرف��ة احلديد، فصّر 
صريرا يذّكر بأبواب الس��جون وقال من 

دون ان ينظر لي: تفضل  استاذ. 
بالروائ��ح  يع��ج  الغرف��ة  ه��واء  كان 
الغريب��ة، فللوهل��ة االولى بدأت اش��م 
روائح اطعمة فاس��دة ثم م��ا لبثت ان 
حتول��ت ال��ى رائح��ة الف��راش العطنة 
واالغطي��ة البالي��ة املرمي��ة ف��ي ركن 
الغرف��ة. انتبه��ت ال��ى عرج بس��يط 
في ق��دم فاطمة اثناء س��يرها وكانت 
متمتم��ة  الغرف��ة،  بج��دار  تس��تعني 
بكلم��ات غريبة، ل��م افهمها. وجهها 
الذاب��ل املتغضن حتت ش��حوب تغمره 
ندٌب بس��بب االهم��ال. جتاعيد  مبكرة 
ب��دت على بش��رة وجهه��ا بل��وٍن بني 

موغلة اجلفاف. جس��ٌد يرجتف كما لو 

ان ريحاً باردة تعصف به من الداخل . 

وقع نظري على كلمتني انتش��رتا على 

ج��دران الغرف��ة بحروف غريب��ة، ميزت 

لغته��ا لك��ن تع��ّذر عل��ّي معناهم��ا. 

كلمتان باللغة الروسية!   بعد البحث 

ع��ن معن��ى التعبير تبني انه��ا تعني ) 

انقذني ( . 

ب��دا االم��ر مفزع��ا ل��ي وغريب��ا. كانت 

فاطم��ة تتكل��م اللغة نفس��ها ايضا 

وتب��ني لي انها تنطقه��ا بطاقة ما زاد 

من حيرت��ي، لكني عق��دت العزم على 

كش��ف مابس��ات ح��ال الفت��اة ومن 

اين ج��اءت باللغة الروس��ية وانا اعرف 

ابويها، انسانان بس��يطان لم يحصل 

أي منهما على شهادة اكادميية بل هما 

ش��به أميني . تفحصت حاس��وبي مرة 

ثانية وكتبت ) من انِت ومن اين تعلمتي 

اللغ��ة الروس��ية، علي��ك ان حتكي لي 
احلقيقة وتكتبي ل��ي على هذه الورقة  
ك��ي امتكن م��ن انق��اذك(. س��رعان ما 
ترجمتها للروس��ية ونس��ختها بورقة 
وذهبت لفاطم��ة. دخلت عليها، كانت 
ف��ي اح��د االركان ترتعش وب��دات اكثر 
ذبوالً وانطفأ بريق عينيها بعدها خّيم 

عليهما يأٌس ثقيل .
مددُت يدي بالورقة لتلتقطها مني دون 
ت��ردد، وم��ا ان رأت ما دونته ب��دأت تنظر 
ل��ي وفتح��ت عينيها على س��عتهما 
مبتسمة وأومأت لي براسها باملوافقة. 
اعطيته��ا ورقتني وقلم ومس��دت على 
رأس��ها بحن��و، وعل��ى الف��ور ص��ارت 
نفس��ها  الروس��ية  باللغ��ة  تكت��ب 
وبخط واضح لشخص يجيد الكتابة، 
اعتلتني قش��عريرة لغرابة ما ارى وبدأ 
قلبي يخفق كضب��ي مذعور، وانا انظر 
لفاطمة فيم��ا هي منكّبة على الورقة 
تكتب ودموعها تنهمر وتتوقف احيانا 
لتسترجع انفاسها، وهناك عبرة حتاول 
الفرار من صدرها فتصدها بش��فتيها 
املزموم��ني وتعاود الكتاب��ة على انغام 
نحي��ب مكتوم ف��ي غياه��ب مظلمة. 
اعطتني الورقة ونظرة الرجاء تاحقني 
وانا اخرج م��ن الغرفة وكلمة ) انقذني 
( بالروس��ية س��معتها رطب��ة مبلل��ة 
بالدموع. بدأت اترجم ما كتبت وكانت 

املفاجأة : 
"س��يدي احملت��رم. اس��مي : ) تاتيان��ا ( 

ابن��ة قيصر روس��يا نيك��والس الثاني. 

هج��م علين��ا جن��ود لين��ني ف��ي ليلة 

س��وداء كقاع بئر مظلم، وكخفافيش 

الدني��ا  امت��ألت  للدم��اء،  متعطش��ة 

بالصراخ واملوت وتخضبت االرض بثوب 

احمر قاٍن . خرجت وشقيقتي ) اوليغا( 

واخل��ادم ) ش��يليخوف ( من باب القصر 

اخللفي. بدانا نرك��ض يحاصرنا اخلوف 

والب��رد م��ن كل جانب والرعب ينس��ل 

الى اجسادنا كاألفاعي والهواء يضرب 

وجوهنا الناعمة كنش��ارة زجاج حادة، 

واقدام��ا توغل في الثل��ج اكثر فاكثر ، 

وبدأت اصوات اجلن��ود املطاردين تقترب 

ونحن بني الركض والسقوط واالرتطام 

باألش��جار، ثم س��قط ) ش��يليخوف 

خاصرت��ه،  ف��ي  اصابت��ه  برصاص��ة   )

وب��دات ) اوليغا ( ترجت��ف اكثر وتنتحب 

بص��وت مرتف��ع، والبرد ينخ��ر العظام، 

وب��ني احلني واآلخ��ر تئز رصاص��ات فوق 

رؤوس��نا، وجن��ود لينني ل��م يتوانوا عن 

مطاردتن��ا ، وقد حتالفوا مع الش��يطان 

على قتلنا. سقطت ) اوليغا( برصاصة 

ايضا واخرى في راس��ي وطع��م البارود 

ف��ي حلق��ى وال اعلم بعدها ش��يئاً اال 

وان��ا احبو عل��ى اربع ب��ني عائلة غريبة 

ال اعرف ما يقولون منذ خمس��ة عشر 

عاماً.

أبعُد من كل ُطيور البيِت,
وما زال الزغُب الناعُم 

حت��ت جناحي��ه , فاتس��عْت أقواُس 
املرمِر 

واتسع الوقُت ,,
وكما لو ان شجيرة توٍت َهطَلْت ، 

أسراَب عصافير …… 
يتّوثب نح��وي  الهثاً ، فاغراً فاه حني 
تقت��رب إليه س��بابتي ، ثم ينكمش 
منزوي��اً ف��ي ركنه كعادت��ه ، مطبقاً 
جفنيه بحذر وخداع . يتمطى قليا 
ويف��رش جناحه ، ثم ي��رف عائداً الى 
نقط��ة البداية ، مختبئاً وراء الفكرة 

الصعبة وحنني املاضي . 
ينحدر بصفير الفكني ولهاث الزغب 
املل��ون . ينفت��ح فج��أة ث��م يتك��ور 
عل��ى نفس��ه ليغف��و قلي��ا غري��ق 
ال��راس ، فتتاطم في داخله االحام 
والهواج��س ، كأمن��ا تصع��د الى فم 
با ش��فتني . تل��ك هي أه��واؤه التي 
يتقد فيها س��عير الرغب��ة بالطعم 
الغريب الذي شده يوما اليه ، حينئذ 
يتراقص لسانه االرجواني في لهيب 

النشوة كعادته اول مرة . 
ل��و فاجأت تأماته ، الس��تدار نحوي 
هائج��اً من صب��ره ومق��ت انتظاره ، 
محدقاً في سبابتي من فوق الى حتت 

كمن يود ان يفعل شيئا ما .   
يعزف حلنا خافتا أحيانا ، ثم يصمت 

متأنيا بعض الوقت . 
بضع بوصات متنعني عنه . 

لك��ن التأم��ل يرجعن��ي الي��ه عقدا 
متوهج��ا ح��ي يرمقن��ي بحدقتي��ه 

املتقدت��ني وان��ا اس��د علي��ه بواب��ة 
الضوء واللون واالشكال . 

ظ��ل طويا ينم��و امام��ي ويكبر من 
وقت الخ��ر حتى اصبح طي��را يافعا 
 ، اجلمي��ات  العن��ادل  علي��ه  تغ��ار 
فاحتول انا معه الى غابة اس��توائية 
تهيج بالسيقان السقيلة واالطراف 
الناعمة ، يف��وح منها اريج قفزاته ، 

وصفير أفكاره اجملهولة . 
ذل��ك هو بلبل��ي ، ) عنب��ر املوصلي (  

هكذا أسميته انا . 
ح��ني أّّصفر له حلني اخلاص به ) عنبر 
…….. ي��ا عنبري ( يصغ��ي الّي هنيهة 
، ث��م يتوارى الى ركن��ه القصي عني 
، ذل��ك الرك��ن الذي يس��ميه هو في 

اعماقه 
) عشاً ( او ) مأوى ( . 

احيانا احتسس في ريشه الرصاصي 
دفء تنفس��ه داخ��ل ص��دره الغض 
مثل كائ��ن يتبدد او يغرق ، تلوح منه 
استغاثة تشبه امواجا صائلة كرت 

قبل اعوام . 
مي��وج لي احيان��ا ، مثل ص��وت اعزل 
ح��ني تغازل��ه املنية ، فأراه��ا متقدة 
 . صب��اح  كل  حدقتي��ه  بؤب��ؤ  ف��ي 
اعط��ش مش��تاقا الى لقي��اه مرات 
ومرات ، واغرف له من حبي في كفني 

مرهفتني فا يبالي بي . 
أل��وح له بإش��ارات يحجبه��ا البعد 
خ��اص  بحن��ني  واس��تقبله  عن��ي 

اقسمنا عليه نحن االثنان معا . 
في اليوم االول الذي عرفته فيه ، كان 
ال يوجد بيننا اال الصمت والس��كون 
مج��رد عواطف واح��ام رحت امنيها 
واعجنه��ا الي��ه  لك��ن ربيع��ه كان 

موقتا ، طقطق مثل اغصان يابس��ة 
، احتضنتها ريح ونار فإنصهرت في 

عتمة املاضي ولهيب احلاضر. 
ح��ني يقابلني فجأة ف��ي منعطفات 
غير متوقعة ، ويحط على اغصان لم 
اكن أظن ان أمر أنا قبالتها في يوم ما 
، كنت اراه امامي ينط من غصن الى 
غص��ن ، متوهج االحداق ، يعزف حلنا 
خاصا به ، يقطعه حينا وميده طويا 
حين��ا آخر مث��ل كائ��ن خرافي نحره 

الشوق واللهفة واحلنني  .       
رغبت ان تنبع بينن��ا رغبة من تلقاء 
النف��س ، لكنه��ا اصطدمت باحللم 
والريش واملنقار والثياب ، فغطس��ت 
حواراتن��ا في صمت االعت��راف وذاب 
اجمله��ول اخلفي ليذه��ب كل منا الى 

سبيله . 
فجأة نط ) عنبر ( امامي . 

هن��ا وهن��اك ، ال اعرف م��ن اين اطل 
نحوي ، ومن أي شعاع انحدر ؟ 

كل م��ا أتذكره انه كان ش��بيها بأثر 
ضال تاه ف��ي اس��طورة اغريقية ، أو 
غرق ف��ي ايقونة عتيق��ة وغاص في 

قعر اليم املديد . 
منقاره الداك��ن ، غادرته القرون منذ 
ام��د بعيد وعاد ليرتب��ط بي مدفوعا 

ببرية ساذجة وانعتاق با حدود . 
جاءني ) عنب��ر ( يوما وحط متلعثما 
على س��بابتي لينقر فتافيت التمر ) 
البصراوي( ، فتألق بني اهتزازات ذيله 
الرصاصي ورقصات لسانه القرمزي، 
ثم اطل��ق لي حلن��ه الرفي��ع املألوف 
ليثي��ر ش��وقي الي��ه . لس��ع بطرف 
منقاره املدبب شحمة أذني ، فأحدث 
لي وجع��ا ، لكنه كان لذي��ذا ، كأمنا 

يهمس لي : 
)ال تخف …… ألجلك …….. لن ارحل …… ( 
قس��ت مدى حاجت��ه الى الس��ماء 
واإلنعت��اق ، ال��ى الرفيف ب��ا عوائق 
او أس��اك او اقف��اص حتجبن��ا نحن 
االثنني معا، وكن��ت ادري ان تلك هي 
مح��ض رغبته في التخلص والتحرر 
من القضبان ، لكن تراقص لس��انه 
االرجواني ظل يلظم طويا بفيض ، 
كمن يطلق صرخة استغاثة او نداء 

او اعتراف . 
خرجن��ا معا ذات صب��اح قرب حافة 
دجل��ة، الى ربي��ع اخ��اذ تتفتق فيه 
اخلضرة، ويطفو على آفاقه نيس��ان 

مهول الروعة واالبداع . 
كان الزهر والقداح واخلزامى والبيبون 
يستحمون على جنبيه فأقسمنا ان 
نظ��ل هكذا طول العمر ، لكنه حط 
عل��ى كتف��ي متنحيا في أعش��اش 
واغصان رتبتها رغباته وأظفاره هو. 

م��ّر وق��ت طوي��ل علين��ا ، ناديته 
بعدها متوس��ا ) عنب��ر …. يا عنبري 

     . ) .…
تخيلته على س��بابتي وان��ا امنحه 
قبات خفية أس��تنجد فيها ال نظر 
الي��ه ، لكن��ه غط��س في أعش��اش 
خفية وتخف��ى عني مث��ل فقاعات 
صابونية تبددت مع اول جس��ة بنان 
، لكنه نطق في ما يشبه التجلي : 

) ال تتوهم بي . ……… مثل توهمي فيك 
. )

رف��ت جفناه بوهج كش��اف ، ثم رّف 
بعدها بعيدا وحط بغنج على غصن 
زيتونة كبيرة ، عاد بعدها مثل بندول 
ساعة واستقر على سبابتي، راقص 
الذي��ل، مرجتف اجلناحني وس��ار كل 

منا حسب هواه . 
في الطريق ظل يلتقط من س��بابتي 
فتافي��ت الرطب احملببة الى نفس��ه 

وهو في ذروة النشوة والتلذذ . 

هذا كل ما يشدني اليه حني اناديه : 
)عنبر …….. يا عنبري …… ( ……..

أراقصه كما يطيب لي واداعبه وقت 
م��ا يحلو ل��ي. لم جت��ف مآقيه حتى 
ه��ذه اللحظ��ة الت��ي انس��ل فيها 
بخطوات يضيئها العطش والرغبة، 
لكن��ه يل��ج ب��ني االغصان وس��عف 

النخيل . 
أمسد له الطريق وحدي . 

أمش��ي با صوت او ظل، خش��ية ان 
يفلت مني . 

أطل الي��ه من بعي��د وأتخيل بطرب 
ولوعة ترصده لي، مناديا إياه 

) عنبر …….. يا عنبري …… ( 
يحط ثانية على سبابتي، 

راق��ص الذي��ل ، مرجت��ف اجلناح��ني 
واملغم��س  املأل��وف  حلن��ه  يع��زف   ،
باهتزازات لس��انه االرجواني الرفيع ، 
كمن يبعث قبات ال جتد امامها فماً 

على االطاق ……

في آخر مرٍة نطق��ت كان البد أن أتقّرب 

إلي��ك بعد أن فقدُت كل ش��يء، أعيش 

في هذا احلي منذ أدراكي للحياة، فنحن 

نختل��ف عنك��م كثيراً في فلس��فتنا 

له��ذا العال��م، قدرتنا على ق��راءة لغة 

األجس��ام جعلتنا ننس��جم أكثر في 

ه��ذا الكوك��ب البش��ري، ونتطلع إلى 

أفكار عدي��دة، نحاول إثبات أكثر صفة 

يحتاجها اإلنسان للعيش هي الوفاء.
لق��د ولدُت أن��ا وأربعة ج��راء آخرين ألم 
قتل زوجها بذريعة أنهم كاب سائبة 
وال يح��ق له��م العي��ش ف��ي األحي��اء 
الس��كنية. إل��ى اآلن أحف��ظ رائح��ة 
الرج��ل ال��ذي قت��ل أم��ي، لق��د قتلها 
عندم��ا حاولت أن تطعمن��ي من بقايا 
طع��ام كان بالق��رب م��ن بيته��م، أن��ا 
جروه��ا الوحيد الذي بق��ي لها بعدما 
فقدن��ا بقي��ة أخوتي، ص��ادف أن خرج 
طف��ل صغي��ر للرج��ل، خ��اف وقته��ا 
وه��رع إلى أبيه يبك��ي، كان األب بتلك 
العنتري��ة والقس��اوة الت��ي يحمله��ا 
أكثر البش��ر، متّنيُت حلظته��ا أن أنطق 
كما تنطقون، أن أكون بش��راً للحظات 
فقط كي أفهمه أننا ال ذنب لنا. أردُت أن 
أقول: هذه الكلب��ة ولدتني، وأنا أنتمي 
إليها كما ينتمي هو لوالديه، أو ألرضه، 

أو لوطنه.. أن أس��رد ل��ه حادثة نذكرها 
م��راراً ك��درس أول وأخي��ر، عّل��ه يعرف 
حجم الوفاء الذي نتصف به تقول أمي 
الكلبة: "إن واحدة من س��التنا كانت 
قد تربت عند عائلة من بني البشر في 
إح��دى املدن اجلنوبية، يس��كنون بيوتاً 
م��ن الطني وأخ��رى تس��مى الصرايف، 
حينها قررت تلك العائلة أن تنتقل إلى 
مكان آخر، فكانت الكلبة لديها جراء 
صغار، عمد صاحب الصريفة إلى وضع 
اجل��راء ف��ي كي��س، وعّل��ق الكيس في 
عمود الصريفة، حتركت الس��يارة التي 
حملتهم مع أغراضهم، وبقيت الكلبة 
األم مرة تركض خلف الس��يارة وأخرى 
ترج��ع إلى صغاره��ا، ظلت هكذا حتى 
ت��وارت الس��يارة عن ناظريه��ا، رجعت 
الكلب��ة مثل مجنون��ة حتفر في األرض 
حتى س��قط ذل��ك العم��ود، فتلقفت 

جراؤه��ا، ثم ذهبت به��م، ال أحد يعرف 
إلى أين.. وبعد ثاثة أيام اس��تطاعت أن 
تصل إل��ى العائلة الت��ي تخّلت عنها، 
رجع��ت فق��ط ألن وفاؤه��ا أكب��ر م��ن 
قس��وة قلوبهم" أردت أن أتوسل بذلك 
الرجل الذي كانت قس��اوته أسرع من 
أمنيت��ي، لق��د ضرب أمي على رأس��ها 
بقضي��ب حدي��دي فمات��ت ف��ي احلال. 
من��ذ ذلك الي��وم وأن��ا ضئي��ل، ال أحد 
يش��عر بحجم احل��زن ال��ذي يعتريني، 
ومجن��ون أيضاً بفراق أم��ي التي صارت 
جثته��ا ب��ني النفايات، يبص��ق عليها 
أطفال احلي ويضربونني ويهربون كلما 
وجدوني قربها، حتى س��معتك تصرخ 
به��م، وتوبخه��م، ش��ممت رائحت��ك 
كأنه��ا دخل��ت ف��ي عروقي وتس��ربت 
إل��ى دمي، أج��ل صدقني ه��ذا متاماً ما 
أحسس��ُت ب��ه، ك��م أود أن أص��ف لك 

الفارق الكبير بين��ك وبني من أفقدوني 
إنتمائ��ي، أحياناً ليس لن��ا القدرة على 
احلدي��ث عندما يك��ون عظيم��اً، تنزل 
دموعنا ونعوي بص��وت حزين جداً كي 
نعبر عن ذلك. عرفت فيما بعد اسمك، 
أحببُت صدقك في احلياة، وعرفت عنك 
الكثير، عرفت أنك تكره احلقد وتساعد 
اآلخري��ن أن يعيش��وا بس��ام مهم��ا 
كان عرقه��م. ش��عرُت بفرح��ة كبيرة 
وأن��ا أقترب م��ن منزلك، فرحة تش��به 
اخل��ط األبي��ض الذي يظهر في س��ماء 
صافية. في احلقيق��ة كنُت قد تتبعُت 
الش��خص الذي يجلس على كرس��ي 
متحرك، عرفت قبل ذلك إنه صديقك، 
اآلن أنا علي أن أعيد انتمائي من جديد، 
أن أش��عر باحلياة رغم األلم في داخلي، 
لكنني سعيد بك، نسيت أن أخبرك إن 

صاحب الصريفة كان جدك.

قصة 

هدى الغراوي

إبراهيم  سليمان  نادر

محمد فرج المعالي

قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة 
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مبتدأ آخر ٌ
أولئك القرويوَن

املسكونون باحللم والنهار
فاحو احلبِّ

أشقياء القلب والذاكرة ِ
أولئك الذيَن....

من حّقهم أن يضحكوا فجأة
وأن يبكوا فجأة

ومن حّقهم أن ميوتوا فجأة
وأنا كذلَك

من حّقَي أن ألّوَن الشمس بفوضاي
وأن أرقَص على شغبي

ومن حّقَي أيضاً
أن أترك نافذتي مفتوحًة

لعلَّ قمراً شاحباً في آخر الليل يجيء

يق الطر
في الطريق إلى احلب

حيث تقاُس املسافات بالٌلوعات
يرتكُب العشاق أخطاءهم ببراعة ٍ

يسرقون قبلة
يتسّكعون كالصعاليك ِ

يتفاخرون بعذاباتهم
ويبكون كالشعراء على أبوابهنَّ

في الطريق إلى اهلل
حيث ال تقاس املسافاُت

يُصّلي اجلميُع
كي تنتهي احلرُب مبعجزة ٍ

وفي الطريق إلى احلرب
حيث تقاس املسافاُت باخليبات

يرتكُب املقاتل��ون أخطاءهم ببراعة أيضاً يكتبون 
الشعر الركيك

أو يطبخون ال " جز مز " في ساعات الهدنة
يتندرون على جّداتهم وأيام الصبا

ويصطفون أمام كاميرات
مصورين محترفني

في التقاط تفاصيل عصّية
على النحوِّ والسياسة
وفي آخر اخلبر العاجل

تختم املذيعة األنيقة بابتسامتها
وميوت الكثيرون اآلخرون مصادفة
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  الجذور 

منسية أنا في زقاق ال منفذ له
ال أستطيع العبور إلى املستقبل

وال أن أعود إلى املاضي
منسية أنا في بحر بعيد

ال أغرق فيه
وال أستطيع العوم

لكن أمواجه تقذفني مييناً وشماالً
أجوب الصحارى

ظمآن أنا أبغي االرتواء من سعير رمالها
منسية أنا فوق قمة جبل

أطم��ح مبامس��ة الس��حاب لعّل��ي أصير 

قطرة ماء

تسقى أرضي التي هجرتها منذ زمن بعيد

وتنبت نبتة خضراء وتزهر وتثمر

ملوحة لي أن أعود إلى أرضي املهجورة

أريد وطناً أغسل وجهي مبياهه الزاللية

كل صباح يوم مع اشراقة شمس جديدة

حينها أستطيع أن أنادي األهل واألصحاب

أن يعودوا إلى اجلذور.

***

*أستراليا/ ملبورن

ُمدي حباَلِك كي ال ارتطَم بهذا الغموض
غطيني بعقيقِك الخرَج من غباري

فقد اتيُت بعد ان غزلُت املسافاَت كلها
لم يعْد لي سوى الهمهماِت حني اجاهُر باسراري

اختصريني باملوِج الذي يحُملني على لوٍح من الضياع
دعيني اشعُل اخلرائَط بيننا الختصَر ما تبقى من املمراِت

اِغفري لي هذا العطَش الذي يجتاحني من كِل ضلٍع 
فقد كنُت مثَل جرٍة مكسورٍة في الدروِب

حتى صعدُت الى مملكتي في وجٍد
فعرفُت باَن عشَقِك سيكوُن اخَر نقطٍة في جنوني .

..............................
ُشدي اوتارَِك لئا تسفحنَي العمَر على الشواطىء

خذي مامحي التي اضطربْت اماَم رعِدِك املقدس
سوَف اجعلِك تخرجني من البحِر مثَل احلواري

فانتبهي وانِت تعبرين الليَل طاملا رميُت نحوِك شباكي
ال اقوُل ارجعي وامنا حذاري عندما امطُرِك بكِل القبِل

اضمِك في ولهي واكوُن اكثَر نعومًة من العشِب
لذل��ك ص��ار بامكان��ِك ان تنثرين��ي عل��ى 

الفصوِل
فكم حاولُت االمساَك بدفِة ِصباِك قبَل ان 

تهزني الريُح
لكنن��ي فق��دُت توازن��ي ام��اَم صواري��ِك 

العالية
حيث ابتعدُت كثي��راً في عتمِة الدرِب دون 

متاع
وكنُت ال املُك غيَر اسمالي

ما اخذن��ي الياُس يوماً ولك��ن قد جمعُت 
اثوابي مرًة اخرى

اشعلُت مبخرتي للذٍة في ثنايا الفجِر
وصلي��ُت رُكعَة العش��ِق ح��ني دَب ترياُقِك 

في دمي .
...........................

اعيدي الي سحَرِك الذي باَت منتشراً كالندى
لعلِك جتعلنَي الصبَح احلى عندما تتوقدين على سريري

ايتها املطوقُة مبعاصٍم من ذهب
هل افَزَعِك اخلريُف وانِت ترشقني قلبي حباً ؟
دعيني اتنسُم عطَرِك الذي يفوُح في املكان
ال أُخفي عليِك باني انتظرُت الشمَل طوياً 

ومضيُت مسرعاً للبحِث عن القصِد حتى رسوُت على احلدوِد
ثم دخلُت ارَضِك التي تضُج باالحاِم 

فغدوُت مثل طفٍل بعد ان اشرفُت على حتفي
لكنني ساظُل اخضرُّ فيك مثلما يخضرُّ الورُد في احِلجِر .

.............................
دعيني اناقُض نفسي واترنُح حتَت ثقِل التفاصيِل

فكلما اوقعني الوهُم في حفرتِه عدُت اليِك بكِل مثولي
حاماً الرموزَ مع رهٍط من العشاِق

قبل اْن تضيَق علينا الدوائُر 
ليتني اختصُر الِسجاَل كي ال يستبَد بي الشوُق

ليتِك تطلني ايضاً من شرفتِك العالية
لتطيَر قصائدي وحتَط على يديِك بنكهِتها االولى

عندها اراِك متوجًة بالريِش مثَل احلماِم
اراك ابهى وانِت تلبسني كل هذا الترِف

فيتصاعُد البخارُ من جسدي وترفعني اليِك البراكني
فثمة مواويٌل تتكسُر في صدري

لذا سابقى على سراِط عشقِك ولن احيَد عن العبور .

ق���������ص���������ي���������دت���������ان

الشاعر : عادل غضبان الناصري                

 
ُ
 ايتها المطوقة

ب���م���ع���اص���ٍم م����ن ذه���ب
ح�ن�ي�ن

النورس
ماذا جنيَت بزرِْع ناٍر في الوئاِم،

فخيََّم التَّْشكيُك،
واندلَع انطفاُء الودِّ،

ْت الى أرْحاِمها الَبَسماْت؟ وارْتدَّ
ماذا جنيَت

وما الذي قد كنَت ترجو أن تراه
لُتْخِرَس النَّْهَر املغرَِّد 

ثمَّ تْدفع للّنُكُوِص )األوْكسجنَي( 
فيستقيُل عن الّتواصِل

موصًدا طرَق الُوُصوِل  املُْستِفزََّة
أن ترى احللماِت ترقُص 

ِة اجلذِب املُِذلِّ؟ ال متيُل  لقوَّ

ماذا جنيَت 
ْلَت نْفَسَك أْن تراه  وكّل ما أمَّ

رأى احلقيقَة
ًِّكا َصْمًتا رأى اخملبوَء يُفشي  واْستقرَّ مدل

رِْب باْخضرارِ الدَّ
 حْيُث الباُب  يرفُض سلطَة اإلماِء ؟

ماذا كاَن قْلُبَك يرجتي

وهواؤنا األبواُب 
متْنُح  ما زرَْعَت  لنا  

إليَك مردَّه 
لتناَم واألكذوبُة الكبرى

نأْت  أْسوارُها 
فتغيُب  خلَف الدْعِم

زَوَّدَك الغروَب

ومدَّ روَحَك دفعًة للّصوِم

للّشفتنِي خْيًطا كي تناْم.

ماذا جنيَت ؟

وسلطٌة للحاملنَي تغيُِّر األهواَء،

تكشُف ما صنعَت من الّدمى.

سلطة اإلمالء

ع������ل������ى م�������ق�������ُرب�������ة م���ن���يضياع 

 م��������������ا
ً
عيناك .. غ�������ال�������ب�����������������������ا

بمزايا هائلة 

لكأنك أيها اجلميل
تتوحد 

تهيم روحك 
مع املاء  
طافحة 
حتضنه  

تناجي )) بويب (( وجرار العناء
لكن جرأة السعف  

تستفزها .. 
فتركن للدهش

تخطو صوب زرقة شباك  
سابحة كاجلوري 
فوق محار فضي

تطلع عليه شمسك .
أيها احلالم،

املتأجج،
املنهمر كاملطر،

تعال .. 
فاحلياة اندفاق

واألفق
اشتعال الرغبة املستعرة

يؤانسك .. 
يطري خصات شعر بالندى

هو ليس شعر )) ابنة اجللبي ((  
وال شعر )) بنت الباشا ((  

بل شعر )) وفيقة ((  
تلك التي طاملا حلمت مباعبتها

حيث )) جيكور (( 
الهاجس
االجنحة
األشذاء

زنبقة الزمان
متنح شطك رائحتها

وتزف لطينه نزق القصائد
فأراك مرتعشا

كاجلرف
لكنني ولهنيهات أعرف .. 

كم انت بهي أيها الدنف
امللتذ بالعشق

واملشرق
كابتسامة تسيح وجودا

ال سحر له غير لون  يرقى  
يعانق النوارس 

لكن موجك 
يظل حاما أسراره

أهي األخرى تبث أسرارها

تلك اليمامات 

حول مقامك تهدل ؟! 

فها انت تألفها 

وتتآلف مع النخل ..  

وحزنك سرمدي ال يخفت

حتى ترطب

أنفاسك

الشناشيل

وترقد قرب نوافذ )) منزل األقنان (( 

في ليل يغشاه الصحو .. 

تفكر باألحبة

بالطفولة والكلمات

وباملرافئ النائية 

تأنس لاصداف 

للخليج 

لألنداء

وترتشف السكون .. 

فكن ساحرا 

ال تأسى 

وانت 

تغفو 

الن مسراتك 

املسكونة باالنني  

ماع��ادت كم��ا ه��ي  ف��ي زمن��ك 

الضاحك  

هل هو الصمت ينبض ؟! 

أم هي احلكايا 

اخلابية  

تورق ؟! 

تشعل قنديا 

في ريح ينطفئ ؟! 

ال إنها بهجتك  

متسد الضفاف بهسيس األفياء  

وأنه أيها الشاعر املطر

يريدك أن تطير 

كالفراشات

تهب املدينة الغناء

فيا ألقنا .. يا ألق االسحار

ها انا أرى 

أراك  ترانيم والتماعات

تأتلق 

في املدى .

م���ن َف����م النهر سلس���بيُل الكاِم

ف���ي صباح اجلم����ال واألن����غاِم

بهجُة احُل��بِّ ف����ي احلدائق فيٌض

م�����ن م��ن�اجاة زه�����رة األح��ام

ب��ي ح��ن��ي��ٌن إل��ى مرايا التَّجّلي

واش���ت��ي��اٌق ال��ى فرات التسامي

َعَس���ُل احُلبِّ ف����ي ش�فاه حروفي

والكريس��تال ف����ي ث���ريّا ه�يامي

ف�ي عقيق الغي��اب ذاَب حضوري

حني وارى الضباب سرَب احَلمام

َن�ه��ُر حزني العميق داخل روحي

َس��َف��ٌر ن��ح��َو روع��ة االب��تس��ام

أن���ا غ�رُس الفرات ع��ذٌب غنائي

ك�إب��ت��ه��االت ع��ن��دلي��ب الغرام

ْت أي��َن ِم��ّن��ي طفولة العشب َجفَّ

ف���ي ب��راري احل��رم��ان واآلالم

أي��َن ِم��ّن��ي ن�وارس الشوق تهفو

حل��ري���ر ال�م�ي��اه واألن���س������ام

س��ي��رة ال��زي��زف��ون مأساة ُعْمٍر

َض�ّي��ع��ت��ُْه م��ف��ازة األوه�������ام

ال��رب��ي��ع الَع�ج��ول غ��اَدرَ حقلي

ق��ب��ل خ��صب املنى ِبَريِّ الغمام

أَف��ب��ع��د الس��ب�عني يخَضرُّ ُحْلمي

ف���ي وج��وم اخلريف حل�ن اخلتام

ب��ض��ي��اء الص��ب��اح أغسل قلبي

م��ن ت��ب��اري��ِح ق��س��وة األي�����ام

ما س��وى الف�جر لي صديٌق َحميٌم

ه���ل يؤاخي اجلمال ُقبَح الظام ؟

عن��دُه ت��ست��ري��ح ن��ف�سي وتزكو

ب��ي��ن آِس ال�رؤى وُف��لِّ ال�وئ���ام

ب��خ��ي��اٍل ك��ال�ب�رت��ق��ال أن��ي���ٍق

وَع��ب��ي��ٍر م��ن َج��ّن��ة اإلل���ه��ام

اك��ت��ب ال�ش��ع��ر ح�ال��ماً وثَ�ريّ�اً

ب�ال�ي��واق��ي�ت أو ب��م��اس ال�ك�ام

الى التي ال ادري اين هي اآلن..

لِك اشتاقت جفوني والقروُح..
كما اشتاقت الى القمِم السفوُح
فوجهِك بُعَد تلك الشمِس عّني
وطيُفِك وسَط قلبي يستريُح..

أرى آثارَ خطِوِك كلَّ فجٍر ...
وعطُرِك عبَر نافذتي يفوُح...
واملُح َطرَْف ثوِبِك عند بابي..
وشاحاً فوق ساريٍة يلوُح...

أسافُر والهواجُس تعتريني...
ومن شفتيِك بي صوٌت يصيُح

يناديني فأتبُعُه فيخبو ....

حزيناً مثَل أرملٍة تنوُح .....
محُطاُت الشتاِت سحقَن قلبي
وملَّْت ِمن مراقبتي السطوُح..
صبايا احليِّ لم يكشفَن سّري..

ألني عند عهدي ال أبوُح....
سألُت الليَل والُشطآَن عنها...

وكلُّ جوابها مطٌر وريٌح....
أضاعتني وضاعت فانتهينا..
ساماً ايُّها القلُب اجلريُح ...

األنثى ثورة 
ما ِمن احد أدرك آواَن إنتفاضها 

عنقوٌد من االمنيات 
تعصره

ونشرب معا نخب إستحالتها
أدركُت أستحالة ملسك 

حينذاك

 تعّلقُت بك أكثر ...
صابة احلياة درٌس

تعلمُته
حني صاحبُت األرض ..

حاولُت ان ال أكون أنا
لكني 

فشلت ...

الليل سٌر
تكسُر ُظلمِته أنثى ..

هل تعلمَت كيف احلب يكبر؟
فقط حني أنَت تصغر  ..

انا ال انتمي حيث انت تنتمي
لكننا دائما نلتقي ...

الشوق 
يتفّرد ...

ويسطو على السرير 
ويتوق الى شئ من الفوضى ..

في كل لقاء بيننا
يُدهشني أنّك ال حتُلم .. 

أعتنقُت مذهب احلب
فَكُثر أعدائي ...

احلب نقاء 
به ترشُف زُرقة السماء ...

القلق ..
الذي أنا فيه 

يشبهني 
واحلرائق تفاصل 

ضخمة وبطيئة .
ليس 

ُمناخا للحياة
ما يزعمه 

الرمل ..
والعشبة 

الضارة غير جديرة بالود .
لسُت ...

سريرا في ردهة إنعاش
لذا أنعمت علّي املصادفة 

إن أصل إليِك .
مْن ...

ال يتأمل 
لن يصَل لنفسِه
مغلقة ومتهورة
تلك السعادة ،

ال أزيد 
من غرورِك

األفراط عادة سيئة 
ولكن ..

ِلَم أرى عينيك مبزايا 
هائلة ؟ 
الليلة ...

كل شيِء على أمت وجه 
كوابيس ثقيلة 

وفوانيس بعتمة عالية .
اليأس لٌص 

يسرق األماني ببياض 
متسارِع .
أجسادنا 

معاطف متحركة 
ليس ثمة ما يبرر وجودها 

هنا 
ولألنفاس الواهنة 

خفقة أخيرة.

علي حنون العقابي

نضال نجيب موسى*
أمير الحالج

كاظم ناصر السعدي

عدي احمد الحديثي

حبيب السامر
عصام كاظم جـري  

إنهاء الياس سيفو

يا   عماد احمد احمد / سور

الى روح الشاعر بدر شاكر السياب    

غالبا ما....
نلوُح للغابة، كي تفتَح نافذًة للنزهة

 فراشات، 
يقدّمن احلب في زاوية مأهولة بالرقص

 *   * 
أدعو الغيمَة

وخمس قطرات ملائدة العتمة،
فيها العشب ميتد من القبلة حتى آخر االنبهار

*   *  
هممنا نوزّع املوسيقى على الشجرة

هذه الغابة مسكونة باملواويل، 
منذورة باملعصية !

 *   *
نحن احلاملون باحلكمة ،
 يخنقنا الليل بالضجر

ويدس أحامنا !
 *   *

أجالس نفسي اآلن
أرقب صوتي وهو يحدثني 

عن عصافير تغادر عم��ق اللوحة في غفلة من 
الرسام.

*  * 
جدير مبذاق اللهفة، 

أّدخر أنفاسي للوحشة القادمة
هذي مناسك اخليبة في زوايا الغابة

ال جرس يرن هنا!
 *        *  

غالبا ما يعدو
خلف تلك األبراج

وعن بروقها يخلع السكون
هذه أجساد ترقد في املرايا.

*    *
خفف دهشتك اآلن

أنفاسك ال تطلقها خلف الشجرة
فهي تدرك سر فرع احَلمام.

*    * 

في الساعات املركونة

األنامل تقطف حبات اجلنون.

*   *  

ال تبالي بالطوفان

منشغلة بترتيب األسى

في الغيمة املذبوحة على مهل !

   *     * 

غالبا ما يأتي

ظّله املنشطر عن قامتني،

خلف أفق ترك املسارات تستحم تارة 

وأخرى تعاند النزول!

 *  *     

غالبا ما يدنو مثل الضوء

يستفز السكون.

األناشيد املتخثرة على األوتار

ال تنبثق ثانية

دع الظام

يتيبس بعد انزواء !
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مجل��ة  م��ن  جدي��د  ع��دد 

االق��ام الفصلية التي تصدر 

الثقافي��ة  الش��ؤون  دار  ع��ن 

ب��ني ايديك��م، وق��د  كان ممي��زا 

مبوضوعات��ه اخملتلف��ة، اذ احتفت 

الش��اعر  بتس��عينية  اجملل��ة 

الكبير ادونيس، من خال اسئلة 
وكتاب��ات لع��دد م��ن املبدع��ني ..  
وضم العدد ايضا دراس��ات ادبية 
وفكرية، اسهم فيها نقاد وكتاب 
كبار امث��ال د. عب��داهلل الغذامي 
وفاض��ل ثام��ر ود. ضي��اء خضير 
ومنصف الوهايبي ونادر كاظم ود. 
لؤي حم��زة عباس ود. علي حاكم 

.. كم��ا ض��م نصوص��ا ابداعي��ة 
ف��ي الش��عر والقصة لع��دد من 
املبدعني العراقيني والعرب .. وهذا 
هو الع��دد االول من اجمللة بادارتها 
اجلدي��دة، حي��ث ي��رأس حتريره��ا 
الشاعر د. عارف الساعدي، وهيأة 
حتري��ر ضم��ت نخب��ة م��ن االدباء 

املميزين عراقيا وعربيا. 

للشاعر حسن عبداحلميد، 
ش��عرية  مجموعة  صدرت 
جدي��دة بعن��وان) مهرجان 
حبات السكر( ضمت عددا 
كبيرا من القصائد القصار،  
بينه��ا .. نع��اس .. مراي��ا .. 
مراب��ي .. س��ؤال .. ش��تاء .. 
مدرسة .. خيانة .. وغيرها، 
وهي االخيرة في سلس��لة 
اصدارات��ه الت��ي ب��دأت في 
مبجموعت��ه   1983 الع��ام 
االب��واب(  يط��رق  الف��رح   (

و)عندما تلع��ب الريح( في 
.. و)س��اعي  العام نفس��ه 
البري��د( العام 2012 وكتاب 
مصور ف��ي الع��ام 1983 .. 
باالضاف��ة الى اس��هاماته 
لاطف��ال  الكتاب��ة  ف��ي 
املتمثل  ونشاطه االعامي 
العدي��د  ف��ي  باالش��تغال 
الكبي��رة  الصح��ف  م��ن 
اجملموع��ة   .. والفضائي��ات 
ص��درت ع��ن دار ماش��كي 
في املوصل وج��اءت ب)97( 

صفحة .

ضّيف االحتاد العام لألدباء والكّتاب في 
العراق يوم الثاثاء 2020-11-24 احلفل 
التأبيني للفنان الراحل عودة فاضل 
.. وحتدث في احلفل الناقد املوسيقي 
سامر املشعل، فضاً عن شهادات 
واستذكار ألحلان ومنجز الراحل العزيز، 
كما قدم امللحن مؤيد حسن مناذج من 
موسيقاه املعروفة..
ادارت احلفل الذي اقيم على قاعة 
اجلواهري، الفنانة واإلعامية بشرى 
سميسم.

أق��ام االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكّتاب في 
الع��راق جلس��ًة ضّي��ف فيه��ا الفن��ان/ 
املايسترو علي خصاف، عصر يوم السبت 
١٤ تش��رين الثان��ي ٢٠٢٠، ف��ي جلس��ة 
قّدمها الباحث املوس��يقي ستار الناصر، 
وق��د جرى احلديث عن مش��اركة اخلصاف 
ف��ي مؤمت��ر املوس��يقى العربية التاس��ع 
والعشرين الذي انعقد في القاهرة مطلع 
الش��هر اجل��اري، ودوره ف��ي إث��راء الثقافة 

والفنون..
واق��ع  تخ��ص  موضوع��ات  ع��ن  فض��اً 
املوس��يقى العاملية والعربي��ة والعراقية، 
في جلسة شهدت مداخات وتطبيقات.

ير هيأة التحر
عالء املاجد
فهد الصكر

التصوير الفوتغرافي:
كريم الدفاعي

سامر أحمد 
التصميم واإلخراج الفني:

samir.ah83.ds@gmail.com

عبداالمير المجر 

ى
رؤ

خصوبة الواقع وتصّحر الفن!

A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

موسيقى علي خصاف تتكلم في اتحاد االدباء

االقالم .. عدد جديد 

حسن عبدالحميد 
يقيم مهرجانا لحبات السكر

محمد علوان جبر 
بيننا

بحضور عائلته الكريمة وأصدقائه ومحّبيه..

ف��ي العام 1963 انتجت الس��ينما املصرية فيل��م ) املظ وعبده 
احلامول��ي( بطولة وردة اجلزائرية وعادل مأمون .. الفيلم اس��تقر 
ف��ي ذاكرة كل من ش��اهده، وم��ازال يحتفظ بحيويت��ه الفنية 
بس��بب غنى املوضوعة التي تناولها وعذوب��ة فقراته الغنائية، 
فاملطرب��ة )امل��ظ( وردة اجلزائري��ة، فتاة موهوبة م��ن قاع اجملتمع 
ال��ذي كان يعيش الب��ؤس في زمن اخلديوي اس��ماعيل، املعروف 
مبيل��ه للهو والط��رب. تعجب ه��ذه الفتاة الت��ي تصبح الحقا 
مطربة معروف��ة، باملطرب )عب��ده احلامول��ي(، وتلتقيه وحتصل 
بينهم��ا عاقة حب، تصط��دم برغبة اخلديوي في االس��تحواذ 
على جس��دها، فترفض ذل��ك ولم متنحه غير صوتها، بس��بب 
حبه��ا للحامولي ال��ذي يتزوجها ومينعها م��ن الغناء، فتحدث 
مش��كلة ب��ني اخلدي��وي والفنان��ني الذي��ن ينضم��ون للحركة 
الوطنية املناهضة للسلطة ويهتفون بحياة الوطن .. لو تأملنا 
ف��ي تفاصيل هذا العمل الفني، س��نجد كمية الغنى الواقعي 
الذي اس��هم في تس��هيل صناعته .. واق��ع اجتماعي محتقن  
بسبب تذمر الناس من احلاكم الفاسد، افرز حركة وطنية، وفي 
تضاعيف ه��ذا الواقع حركة فنية تغني احلي��اة ومتألها، وحراك 
ش��عبي يتس��اوق طرديا مع نات الوعي الذي تسهم في طرحه 
النخب الوطنية بفعاليتها اخملتلفة .. وهذا كله كان امام كاتب 
القصة عبداحلميد جودت الس��حار، وكاتب الس��يناريو صالح 
جودت، واخملرج حلمي رفله، ما سهل عليهم مهمة انتاج فيلم 
س��ينمائي، قدمه لهم اصا هذا الغنى احلياتي الذي قد اليكون 
متوفرا في مجتمع��ات اخرى، نتيجة غياب املوضوعات املهمة، 
س��واء في تاريخها او في حاضرها، فيبدو املش��هد الفني فيها 
جاف��ا، مهما اجتهد املبدعون فيه، وهذا ما نلحظه في االعمال 
الفنية اخلليجية، مثا، فالترف احلالي يس��بقه واقع سياس��ي 
واجتماعي بس��يط، وبذل��ك غابت االعم��ال الفني��ة احملتدمة، 
واملثقلة بال��رؤى واملعاجلات الكبيرة التي توازي االعمال املصرية 

ومثياتها.
نحن في العراق، منتلك تاريخا مزدحما باألحداث، س��واء القدمي 
من��ه او احلديث واملعاص��ر، وتتكام��ل عندنا االنس��اق احلياتية 
اخملتلفة، وواقعنا السياس��ي حافل باملواقف الكبيرة، وهذا ارث 
كبير م��ن االفكار التي ميكن اس��تثمارها كمرجعيات ادبية من 
خال روايات وقصص، ميكن حتويلها ألعمال فنية تضاهي فيلم 
)امل��ظ وعب��ده احلامولي( وقد  تتفوق عليه .. لكن املش��كلة هي 
اننا جميعا، ادباء وفنانني لم نفّعل هذه الثيمات ولم نسع بجد 
لذلك، فلو بدانا من احلياة الفنية احلافلة في الفترة العباس��ية 
مث��ا، وما رافقها من واقع اجتماعي مزدحم بالتفاصيل،  وواقع 
سياس��ي يضج باإلشكاليات املعروفة، ألنتجنا عشرات االفام 
واملسلسات، وهكذا مع غيرها من فترات الحقة، عاشها العراق 
وترك��ت الكثير من املواقف واحلكايات املش��وقة، ناهيك عن ما 
ميكن اس��تخاصه من حض��ارات العراق الكب��رى التي تعاقبت 
على حكم باد الرافدين.. لقد انش��غل اغلب كتاب الس��يناريو 
عندنا، كما االدباء، السيما بعد العام 2003 مبوضوعات محاكية 
للخطاب االعامي املرحلي ومقترب��ة جدا من انفعاالته، خافا 
مل��ا توقع��ه البعض من ازدهار للفن، بس��بب كث��رة الفضائيات 
وانفت��اح الس��وق الثقافي��ة عل��ى اخل��ارج بعد س��ني احلصار 
الطويلة، فسقط اغلبها في فخ املباشرة واعادة انتاج الواقعة 
م��ن دون اضافة فنية مهمة، ما نّفر الن��اس من االعمال الفنية 
العراقية وولت وجوهها الى الفضائيات العربية، بحثا عن الفن!

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص
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عن منشورات االحتاد العام لألدباء 
والكّتاب في العراق، صدر كتاب )خطوات 
الكنغر( وضم مختارات قصصية، للسارد 

الراحل محمد علوان جبر، تبّنى االحتاد 
طباعتها وفاًء لروحه التي مازالت ترفرف 

في أروقة احتاده..
تتصّدر الكتاب كلمٌة للقاص والروائي 
حنون مجيد/ األمني العام الحتاد االدباء، 
وقد قام باختيار وتقدمي قصص الكتاب، 

الساردان حميد اخملتار وشوقي كرمي 
حسن..

الرحمة لروح زميلنا أبي هشام، ومبارك 
للوسط األدبي هذا املنجز الثقافي 

الرصني.


