
قب��ل أّي حدي��ٍث أو رأٍي أو مالحظٍة حول فّعالي��ات ملتقى الهايكو 
والن��ص الوجي��ز, أوجه حتية تقدي��ر وثناء وإعج��اب ومحبة الحتادنا 
العزيز, احتاد األدباء والكتاب في البصرة الغالية , ألنهم وفي الذكرى 
السادس��ة واخلمسني لوفاة ش��اعر الريادة في التجديد  بدر شاكر 
الس��ياب , وضعوا أسس��ا للتعبير عن جريان النهر اإلبداعي الذي 
م��ازال ينهل من روح االبتكار والبحث ع��ن الظواهر اإلبداعية التي 
جتعل فن الشعر حيا قابال لتحوالت الشكل واملضمون واخلروج إلى 

أوسع الفضاءات في حرية التعبير الشعري..
م��ن هذا املنطل��ق جاءت فك��رة إقام��ة " ملتقى الهايك��و والنص 
الوجيز الس��نوي األول , وقد جاء حتت ش��عار فيه فتح لنافذة امل 
وجم��ال رؤية وهو " الش��عُر : نهر حياة يتج��دد " حيث تبّنى االحتاد 
الع��ام لألدب��اء في الع��راق بالتعاون مع احت��اد األدب��اء والكتاب في 
البص��رة , منت��دى الس��ياب الثقاف��ي , وحملت هذه الدورة اس��م 
الش��اعر البص��ري الراح��ل في الغرب��ة مصطفى عب��د اهلل , الذي 
ول��د في قضاء ابي اخلصيب ع��ام 1947 وتوفي في حادث مروري بني 
القنيط��رة وال��دار البيضاء في املغ��رب  عام 1989 , علم��ا أنه غادر 
العراق عام 1978 متخفيا , ليستقر في املغرب ويعمل فيها مدرسا 
لعلوم الطبيعية، ألنه حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم 
احلي��اة من جامعة البصرة , وقد كتب إضافة إلى الش��عر نصوصا 
في املس��رح والس��يناريو , كما ك��ب مقاالت متنوعة نش��رها في 

الصحف املغربية والعربية . 
جاء امللتقى على مدى ثالثة ايام مليئة بالعطاء الشعري واحلوارات 
اجلادة وتبادل وجهات النظر , حول بعض مفاهيم الشعر وإمكانية 
كتابة فن الهايك��و الذي ينتمي للتجربة الثقافي��ة اليابانية لغة 
وثقافة وأدوات , وقد ش��ملت أعمال امللتقى أربع جلس��ات شعرية 
ش��ارك فيها أكثر من خمسني شاعرا وش��اعرة من البصرة وبغداد 
وميسان وذي قار وبابل وكربالء والنجف ,إضافة إلى شعراء عراقيني 
مغتربني وعدد من الش��عراء العرب ,  كما شارك في امللتقى عشرة 
نق��اد توزعوا على جلس��تني بواقع اربعة نقاد ومدير  لكل جلس��ة 

منهما ...
وعلى الرغم من ابتعاد أغلب األوراق النقدية عن القراءة التطبيقية 
للنص��وص املش��اركة , إال أنها جاءت بأف��كار ورؤى مهمة أطلقها 
النقاد , حول الش��عر واش��تغاالته عموما , وحول قصيدة الهايكو 
والن��ص الوجيز خصوص��ا , وهذه الرؤى في رأيي قد أسس��ت ركائز 
ومنطلق��ات قد تس��اهم في تعميق التعامل مع ال��دورات القادمة 
لهذا امللتقى الذي أعلن عن نفسه باعتباره " السنوّي األول " وهذا 
األمر فيه إش��ارة للدميومة واالس��تمرار في عقد دورات قادمة أخرى 
ستتس��ع ملشاركات أكثر قد تشمل ش��عراء ونقاد من مدن العراق 
كافة , إضافة إلى املش��اركات اخلارجية لشعراء عراقيني مغتربني 
وش��عراء عرب أيضا , حيث جاءت مشاركاتهم  في هذه الدورة عن 
طريق إرس��ال نصوصهم وقراءتها بالنيابة عنهم من قبل ش��عراء 

من البصرة . 

منذر عبد الحر

الملتقى السنوي األول
 في البصرة.. للهايكو 

والنص الوجيز 

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

خارج نطاق االنتماء .. ) سيدي قنصل بابل ( حنون مجيد في مرآة النقاد 

)في الذكرى التاسعة لرحيل 
محمود عبد الوهاب(

يب في محراب   شفاء هادي:  التجر
صومعتي الفنية هاجسي  الكبير

معارج الحرف 
ومكابداته

ّية ّية في السردّية التعبير تجّليات اللغة التعبير
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االتح��اد يهن��ئ أعض��اءه بالع��ام الجدي��د

االتحاد يهنئ آل ياسين    
الشاعر الدكتور محمد حسين آل ياسين 

 للمجمع العلمي العراقي 
ً
رئيسا

مجانية العالج 
الطبي لالدباء

بمشاركة فاعلة لمنشوراته ونشاطه الثقافي..
اتح��اد أدب��اء الع��راق يختت��م مع��رض الع��راق الدول��ي للكت��اب 

كّل ع��اٍم وانت��م بخي��ر ادباَء 
الوطِن وفرساَنه.

يهّنئ االحت��اُد الع��ام لألدباء 
والكّت��اب في الع��راق صّناَع 
الكلمِة  وعش��اَق  البس��مِة 
م��ن أديباِت��ِه وأدباِئ��ِه بقدوِم 
الع��اِم اجلدي��ِد متمنياً لهم 
ولإلنس��انيِة جمع��اء عام��اً 
يرف��ُع عنهم الب��الَء ويحمُل 
الس��المِة  بش��ائَر  له��م 
والس��عادِة على اجنحٍة من 
ابداٍع تنش��ُر بينهم السالَم 

واحملّبَة،
عام��اً ن��وّدُع ب��ه عام��اً اخذ 
يعّوضه��م  ال  أحّب��ًة  مّن��ا 

بتواّدكم  فعاُمك��م  الده��ر، 

وتراحِمكم اجمل،

بتواصِلك��م  وابداُعك��م 

اس��مى، ف��ي حي��اة كرمي��ة 

ال يك��ّدرُ صفَوه��ا ش��يٌء وال 

يس��يُء ادارتَه��ا اح��د ..انتم 

سادُة البياِض وسدنُة الفكِر 

، انتم صوُت وصيُت شعِبكم 

.. دمتم لوطِنكم ولعوائِلكم 

.. اصحاَب كلمٍة  ومحّبيكم 

للحياة  ..اجملُد  ورجاَل مواقف 

وصّناعها .

ل��ألدب��اء  ال��ع��ام  االحت���اد  يهّنئ 
الشاعر  ال��ع��راق  في  والكّتاب 
حسني  محمد  الدكتور  األستاذ 
مهام  تولّيه  مبناسبة  ياسني،  آل 
إذ  رئاسة اجملمع العلمي العراقي، 
متّثل هذه اخلطوة تفعيالً للجوانب 
واملعرفية،  واألدب��ي��ة  الثقافية 
ويعلي  العلم،  حركة  يخدم  مبا 
املشروعات  ريادة  في  الوطن  دور 
لشاعرنا  مبارك  الف  اإلبداعية.. 

الكبير ولألوساط الثقافية  ..

اختت��م االحتاد الع��ام لألدباء والكّتاب ف��ي العراق يوم الس��بت ١٩ كانون 

األول ٢٠٢٠ مشاركته في معرض العراق الدولي للكتاب/ الدورة األولى-دورة 

الشاعر مظفر النواب، وجاءت مشاركة االحتاد مبنشوراته التي جتاوزت ١٦٠ 

إصداراً أدبياً بجناح خاص به، اس��تقبل فيه عش��رات األدب��اء، من متلّقي 

املعرف��ة واإلب��داع، ومن جانب آخ��ر كان لالحتاد دور بارز ف��ي معرض العراق 

ال��ذي نظمته مؤسس��ة امل��دى للثقافة والفن��ون واإلعالم مبق��درة مائزة، 

وتفاٍن مش��هود، وقد متّثل هذا الدور في رسم املنهاج الثقافي، والتخطيط 

لنجاح��ه وآليات تنفيذه، فضالً عن اإلس��هام في إدارة وتقدمي النش��اطات 

املرافقة للمعرض، هذا وقد احتضنت العاصمة بغداد للمدة )٩-١٩( كانون 
األول ٢٠٢٠ الدورة األولى من معرض العراق الدولي للكتاب، مبش��اركة ٣٠٠ 
دار عراقي وعربي، وش��هد املعرض حضوراً منقطع النظير على مدى أيامه، 
وف��ي صدد احلديث عن مش��اركة االحتاد في مع��ارض الكتاب، يجدر القول 
إن االحتاد دأب على املش��اركة في كل املع��ارض العراقية اخلاصة بالكتاب، 
واملع��ارض العربي��ة الفاعلة في الوط��ن العربي، إليصال كت��ب األدباء إلى 
القارئ بصورة بهية وفاعلة، وحالياً يس��تعد االحتاد للمش��اركة مع املدى 
مبعرض البصرة للكتاب، والذي س��ينعقد للمدة من ٢٤ ش��باط إلى ٦ آذار 
٢٠٢١، إذ تعكف منش��ورات االحتاد على إجناز عش��رين عنوان��اً أدبياً جديداً 

لتضاف إلى سلة كتبه املكتنزة بالرصانة.

اص��درت وزارة الصح��ة اعماما ملؤسس��اتها يتضمن 
مجانية العالج لألدب��اء والفنانني العراقيني .. الكتاب 
ج��اء تلبية لكتاب مجلس الوزراء الصادر في تش��رين 
اول املاض��ي، بن��اًء على حت��ركات احتاد األدب��اء، وكتبه 
املس��تمرة، لتخفي��ف الع��بء عل��ى هذه الش��ريحة 

املثقفة.

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص



قيس المولى في نبض االبداع

مسُك ختامٍ لعام يبّشر بمقبل أبهى..شاكر كتاب يقرا كنفانياالنيميشن في اتحاد االدباء
كلمة اتحاد أدباء العراق لشهر كانون األول ٢٠٢٠ 

رابطة المرأة في نادي الشعر

البواب في ضيافة االتحاد

حنون مجيد في مرآة النقاد 

قراءات لشعراء طوزخورماتو

تحت شعار "الشعر نهر حياة  يتجدد"

البصرة تشهد انطالق اعمال الملتقى السنوي االول للهايكو والنص الوجيز 

نشاطات نشاطات 
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لألدبــاء  العــام  االتحــاد  ضّيــف   
ــاب فــي العــراق، المخرج  والكّت
جلســة  فــي  هانــي،  حســنين 
بفيلمــه  واحتفــاء  عــرض 

االنيميشــن )هنــاك أجمــل..(
قاعــة  إحتضنتهــا  جلســة  فــي 
االتحــاد،  مقــر  الجواهــري/ 
الســاعة الحادية عشرة ضحى 
بعــاء ٢٣ كانــون األول  يــوم األر
د.  الناقــد  الجلســة  أدار   ٢٠٢٠

عمار الياســري

اتحــاد  فــي  النّقــاد  رابطــة  ضّيفــت   
د.شــاكر  الناقــد  العــراق  أدبــاء 
كتاب، في محاضــرة بعنوان )النص 
أدب  فــي  وتطبيقاتــه  األرجوانــي 

غســان كنفاني)..
ضحــى  عشــرة  الحاديــة  الســاعة 
 ،٢٠٢٠ ٩ كانــون األول  بعــاء  يــوم األر
قاعــة  إحتضنتهــا  جلســة  فــي 
االتحــاد،  مقــر  فــي  الجواهــري، 

وقّدمهــا الناقد علــوان الســلمان.

يس��تقبل احتادكم الع��ام اجلديد بزخم 
متعاٍل أُّسه وجودكم البهي، وعنفوانه 
إجنازاتك��م التي يفخر بها، فهو يصاعد 
جماالً اس��تجابًة ملا تقّدم��ون من أحلان 
ش��جية من على مس��مع هذا القنوط 
وذاك الي��أس، فق��د ت��ّوج احتادن��ا احت��اد 
اجلواه��ري الكبير، االحتاد الع��ام لألدباء 
والكّتاب في العراق عام 2020 مناشطه 
الثقافي��ة واإلبداعي��ة مبش��اركة كبيرة 
في معرض العراق الدولي للكتاب خالل 
ش��هر كان��ون األول، وكانت املش��اركة 
عرض��اً إلصداراته الثقافي��ة واإلبداعية 
الت��ي أصدره��ا خ��الل الع��ام املنصرم، 
واألع��وام الس��ابقة، وش��هد متابع��ًة 
مش��هودًة واّطالع��اً مثم��راً، فض��الً عن 
اجللس��ات األدبي��ة والفكري��ة الرصينة 
املرافق��ة للمع��رض. . واحتادكم إذ يقدم 
والتبري��كات النقضاء س��نة  التهان��ي 

الوط��أة  ش��ديدة 

وجودي��اً وإنس��انياً وثقافياً وسياس��ياً، 
متحصن��اً  كون��ه  باألجم��ل  يعدك��م 
باألم��ل ذاهب��اً نح��و املس��تقبل ومجد 
الكلم��ة احلقيقة الفري��دة الذي الميلك 
زوغ��اً عنه��ا، فه��و ماٍض نحو ش��مس 
احلقيق��ة الس��اطعة، ش��مس الوط��ن 
األبه��ى، ش��مس الوج��ود اخلال��ي م��ن 
الدنس والتدليس ومن خطاب السلطة 
الغاش��مة. . كما كانت أمان��ات االحتاد 
العامل��ة عل��ى العهد بها ف��ي متابعة 
أحوال الزمالء ف��ي أفراحهم وأتراحهم، 
فكان��ت الزي��ارات التفقدي��ة تت��رى من 
أقصى البالد الى أقصاها، وما زال االحتاد 
يتلّقى م��ن أدبائه وكّتاب��ه مخطوطات 
مش��روعه الطباع��ي اجلدي��د بالطب��ع 
املشترك بني االحتاد والكّتاب على وفق ما 
أعلن عنه في وسائل اإلعالم املسموعة 
واملقروءة، وما زال مس��تمراً في مواقفه 
الوطنية وهو ميّثل رأي الوس��ط الثقافي 
العراقي في أسمى جتّلياته مؤكداً على 
ضرورة مساهمة األديب 
العراقي في حركية 
العراق��ي  املش��هد 
والعامل��ي،  والعرب��ي 
احتادكم  قط��ع  فقد 
بصوت  ملتحماً  أمره 
عل��ى  ناث��راً  الن��اس، 
الش��هداء،  مواك��ب 
الوج��ود،  ش��هداء 
باق��ات اآلس، ه��ذا هو 
الطري��ق ال��ذي اختّطه 
مبدعي��ه  بقصائ��د 
س��ارديه  وتدوين��ات 
وصوالً  مفّكريه  وتأمالت 
للن��ور الواض��ح املب��ني.. 

ويخط��ط االحتاد وه��و يس��تقبل عاماً 
جدي��داً م��ن املناش��ط الثقافي��ة إل��ى 
إقامة أنشطة عامة تشمل محافظات 
العراق جميعها، ملشاركة أكبر عدد من 
األدباء والكّتاب فيها بعد خفوت ظروف 

جائحة كورونا..
وفي إطاللة على أبرز املناش��ط االحتادية 

لشهر كانون األول 2020 نتابع ما يلي:
*بح��زن عميم نعى اإلحت��اد الناقد طراد 
والق��اص مجي��د جاس��م  الكبيس��ي 
العلي واألديب عبد اجلبار حسن اجلبوري 
واألديب الش��اعر أحمد عب��د الصاحب 
والباح��ث د. ه��ادي العاب��دي واألديب د. 
شاكر التميمي والناقد الدكتور حسني 

سرمك حسن.
*مواس��اة األدب��اء بفقده��م ألحبائهم 

وذويهم.
*تفّقد األدب��اء ممن مّروا بضائقة صّحية، 

والتخفيف عن معاناتهم.
*اس��تمرار إرس��ال الكتب األدبية ألدباء 

احملافظات العزيزة.
*استمرار اجللسات الواقعية لالحتاد في 

مركزه العام، واحتادات احملافظات.
*اس��تمرار اجللس��ات التفاعلية لالحتاد 
في مركزه العام، واحتادات احملافظات، في 

منصات التواصل االجتماعي.
*ص��دور الع��دد ٣٧ م��ن جري��دة )االحتاد 

الثقافي(..
*إج��راء انتخابات نادي الس��رد في احتاد 
أدباء بابل، وتش��كيل هيأة إدارية للقيام 
بالش��ؤون الثقافية الس��ردية في احتاد 

احملافظة العزيزة.
*إقامة ملتقى الهايك��و والنص الوجيز 
م��ن قبل احتاد أدباء البص��رة، مع منتدى 
السياب الثقافي، للمدة )٢٤-٢٦( كانون 

األول ٢٠٢٠، ومبش��اركة طيب��ة من أدباء 
الوطن.

*إقامة مهرج��ان تكريت الش��عري، من 
قبل احت��اد أدباء صالح الدين، مبش��اركة 

نخبة طيبة من أدباء احملافظة العزيزة.
*املش��اركة الفاعلة في مع��رض العراق 
الدول��ي للكت��اب/ دورة الش��اعر مظفر 
الن��واب، املنعقد ف��ي بغ��داد للمدة )٩-

١٩( كانون األول ٢٠٢٠، وكانت املشاركة 
بجن��اح خ��اص ض��ّم نتاج��ات األدب��اء، 
وبعناوين كتب بلغ��ت ١٨٠ عنواناً أدبياً، 
مع تقدمي ثالث ندوات معرفية، واإلسهام 
املراف��ق  الثقاف��ي  البرنام��ج  إدارة  ف��ي 

للمعرض.
*اس��تحصال احتاد أدباء النجف موافقة 
احملافظ��ة على منح أدبائه��ا قطع أراٍض 

سكنية.
*موافق��ة وزارة الصح��ة عل��ى التكّفل 
بعالج األدباء على نفقة الدولة، والعمل 

جاٍر بخصوص آلي��ات تنفيذ هذا القرار، 

كما أن العمل ج��اٍر على التخفيض في 

أجور النقل، وقطع سكنية لألدباء.

*وفي مجال املطبوعات:

- صدور الكتاب النقدي )سعدي يوسف 

دوحة الكس��تناء/ مح��اوالت في حتليل 

القصيدة( - للناقد واألكادميي األستاذ د. 

ضياء خضير.

*أما إصدارات احتاد أدباء ميسان:

- مجلة ميش��ا لألطفال العدد 9 كانون 

األول 2020)أدب األطفال(.

- أوبريت العمل )ش��عر أطف��ال( - علوان 

السلمان/ )أدب األطفال(.

- جنائ��ز احلرب األخيرة - ش��عر/ إس��الم 

كاظم.

- جنون مملك��ة القصب - إبراهيم دكس 

الغراوي/ الطبعة الثانية.

دمتم للثقافة واألدب واملعرفة واجلمال.

ضّي��ف ن��ادي الش��عر ف��ي االحت��اد الع��ام لألدباء 

والكّتاب في العراق )رابطة املرأة لالبتكار واألبداع( 

احتفاًء بإيقاد الشمعة الثالثة لتأسيس الرابطة، 

وتخلل��ت اجللس��ة فعاليات أدبي��ة وإعالمية عدة، 

ذلك في الس��اعة العاش��رة ضحى يوم اجلمعة ٤ 

كان��ون األول ٢٠٢٠ عل��ى قاعة اجلواه��ري في احتاد 

األدباء.. ادار اجللسة الشاعر خلف احلديثي.

 ضّيف االحتاد العام لألدباء والكّتاب في 
العراق، الشاعرة واألديبة العربية د.هناء علي 

البواب، في حديث عن جتربتها اإلبداعية 
واألكادميية.. الساعة احلادية عشرة ضحى 

يوم األربعاء ١٦ كانون األول ٢٠٢٠، 
ادار اجللسة الشاعر خالد احلسن.

لألدب��اء  الع��ام  االحت��اد   ضّي��ف 

والكّت��اب ف��ي الع��راق (دار امل��ن 

للنش��ر والتوزيع( مبناسبة إقامة 

حفلها السنوي اخلاص مبسابقة 

الش��باب )نب��ض اإلب��داع( لعام 

2020 / دورة الشاعر الراحل قيس 

مجيد املولى).. الس��اعة احلادية 
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احلف��ل  ادار   2020 األول  كان��ون 

الشاعر حسني الغضبان

اق��ام االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكتاب 
احت��اد  م��ع  وبالتع��اون  الع��راق،  ف��ي 
االدب��اء والكت��اب في البص��رة- منتدى 
الس��ياب الثقاف��ي، امللتقى الس��نوي 
االول للهايك��و والن��ص الوجيز، والذي 
الع��راق،  ف��ي  نوع��ه  م��ن  االول  يع��د 
وتأت��ي هذه ال��دورة التي حملت اس��م 
الش��اعر الراح��ل مصطف��ى عبداهلل، 
بالتزامن م��ع الذكرى الس��نوية لوفاة 
ش��اعر احلداث��ة والتجديد بدر ش��اكر 
الس��ياب ومبش��اركات عراقية واسعة  
ومس��اهمات عربية من اكث��ر من اربع 

دول مشاركة. 
امللتق��ى ال��ذي عقد في قاعة رئاس��ة 
جامع��ة البص��رة، كان برعاي��ة كلي��ة 
الكن��وز االهلية، وحض��ره جمع غفير 
من االدباء واملثقف��ني من داخل املدينة 
وخارجه��ا. فضال عن مش��اركة رابطة 
اجلميلة  للفن��ون  العراقيني  املبدع��ني 
ف��ي البص��رة بوصل��ة موس��يقية من 

الفلكلور العراقي. 
واستمرت فعاليات امللتقى التي بدات 
ي��وم اخلمي��س 2020-12-24  ثالثة ايام 
بواق��ع اربع جلس��ات موزعة على عدد 
اي��ام امللتقى قرأ فيها ش��عراء البصرة 
إبداعاته��م في ه��ذا النوع الش��عري 
احلداث��ي، كم��ا قرات باإلناب��ة نصوصا 
لش��عراء الهايك��و الع��رب وع��دد من 
الش��عراء العراقيني في اخلارج أرسلت 

خصيصا للملتقى. 
واعقب��ت الق��راءات دراس��ات نقدي��ة 
تطبيقية ف��ي ضوء املناه��ج النقدية 

احلديثة. 
وقال نائب رئيس االحتاد الشاعر حبيب 
الس��امر ان عدد الش��عراء املشاركني 
في هذا امللتقى بلغ اكثر من ثالثني من 
مختلف محافظات العراق. مشيرا الى 
ان امللتق��ى عقد في ظرف اس��تثنائي 
حملاولة اعادة الثقافة الى س��كة احلياة 
لكسر احلاجز الذي وقف امام املبدعني.

وع��ن هدف اقام��ة ه��ذا امللتقى حتدث 

الناط��ق الرس��مي للملتق��ى الق��اص 

اس��عد خلف بالق��ول " من��ذ ان قررنا 

تأسيس منتدى السياب الثقافي كان 

هدفنا التميز ولم يكن هدفنا تس��يير 

ام��ور تقليدي��ة، وخ��الل ه��ذه الفت��رة 

من ذكرى تأس��يس املنت��دى كنا دائما 

نبح��ث عن ش��يء مميز على الس��احة 

الفنية وخالل هذه الس��نة قررنا اطالق 

ه��ذا املهرجان في دورت��ه االولى وللمرة 

االولى على مس��توى القط��ر والهدف 

االكبر هو البحث عن ش��يء جديد في 

ندوات االدب.

ضّيف نادي الش��عر في احتاد أدباء العراق، احتاد أدباء 
صالح الدين/ منتدى طوزخورماتو األدبي، في جلسة 
قراءات ش��عرية، وذلك في الساعة العاشرة، صباح 

يوم اليوم اخلميس ١٠ كانون األول ٢٠٢٠
ادار اجللسة التي عقدت في قاعة اجلواهري الشاعر 

رافد عزيز القريشي..

ضّي��ف االحت��اد الع��ام لألدب��اء 
والكت��اب ف��ي الع��راق القاص 
والروائي حنون مجيد لالحتفاء 
وبع��ض  األم(  )م��وت  بروايت��ه 

االخرى،  القصصية  مجاميعه 
قاعة  إحتضنتها  في جلس��ة 
١١ضحى  الس��اعة  اجلواه��ري 
ي��وم األربع��اء ٣٠ كان��ون األول 
نخب��ة  فيه��ا  وش��ارك   ،٢٠٢٠
من النّقاد واألدب��اء. من بينهم 

االس��تاذ فاضل ثام��ر الدكتور 
عقيل مهدي واالس��تاذ حمدي 
العط��ار الدكت��ور عل��ي حداد 
لطي��ف  عب��اس  واالس��تاذ 
ابراهي��م  خلي��ل  عالي��ة  ود. 
والناق��د محمد يون��س الناقد 

يوس��ف عبود جويع��د القاص 
حس��ن البح��ار والكاتب امني 
قاس��م   .. وش��هدت مداخالت 
ونقاش��ات من قب��ل احلاضرين 
..  ادار اجللس��ة، الناق��د علوان 

السلمان.

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

يح  داود الفر

أ.ث- خاصأ.ث- خاص

أ.ث- خاصأ.ث- خاص



اذا كان الس��رد النثري هو سرد قصصي – حكائي 
يقصد احلكاية او توصيلي بشكل خطاب ورسالة 
أو الوص��ف , ف��أّن الس��رد في الش��عر هو س��رد ال 
بقصد السرد , هو السرد الذي ميانع ويقاوم السرد, 
أنّه الس��رد بقصد اإليحاء والرمز ونقل اإلحساس 
وتعّمد اإلبهار وجتّلي لعوالم الش��عور واإلحساس 
وتعظيم طاقات اللغة, فإّن ما نقصده بالتعبيريّة 
أو اللغ��ة التعبيريّة فهي اللغ��ة التي تتحدث عن 
املش��اعر والعواطف واحل��االت الذهنّية عن طريق 
تكثيف اللغ��ة وانزياحاتها العظيمة والدهش��ة 
املبهرة , انّها التعبير عن مشاعر الذات االنسانّية 
وعّما ي��دور في داخله��ا وأعماقها , وما يس��تغور 
في عوال��م ال��ذات اإلبداعّية اخلالّب��ة والغامضة, 
وعن طريقها ميكننا أن نتلّمس ونش��اهد العوالم 
الداخلية للش��اعر, أنّها التجربة الداخلّية للذات 
الشاعرة والتي البّد لها من أن تظهر على السطح 

وتستفّز املتلقي .
 ويخط��ىء َم��ْن يظّن ويعتق��د ب��أّن التعبيريّة هي 
ال��كالم املعّبر عن��ه باحلك��ي والقصة واألنش��اء 
العادي والس��طحي , لهذا فأّن الكتابة املباش��رة 
والس��طحية جتعل العقل تابعا مل��ا يقرأ, وحينها 
يكون العقل أعمى وبليد يعيش في رتابة وخمول 
, عك��س الكتابة باللغ��ة التعبيريّ��ة التي حتتاج 
ال��ى قارىء ميتلك حدس��ا يقظا نش��يطا مبدعا , 
حدس قوّي ميّكنه من اكتشاف العوالم الداخلية 
البعيدة عند الشاعر، فتكون املقاطع النّصية في 
القصي��دة التعبيرية عبارة عن كتل من املش��اعر 
الدفينة املتأججة والباحثة عن األنطالق من داخل 
ال��ذات الى الواقع احلقيق��ي , وفيها جند كّم هائل 
من هذه املش��اعر واألحاسيس املرهفة والعميقة.  
أّنّها دائمة الس��عي الى خلق فضاءات واسعة عن 
طريق تس��خير اخليال اخلصب ورسم هذه املشاعر 
واألحاس��يس بط��رق ابداعي��ة خالّق��ة . فاللغ��ة 
التعبيريّ��ة حت��اول ان تب��ّث النش��اط واحليوية في 
عقل األنس��ان , في ال تنقل ص��ور الواقع كما هو, 
ألّنّها غرابة اللغ��ة وانزياحاتها العظيمة بطريقة 

ابداعية محببة جتعل األلفة ما بني املتلقي والذات 
الشاعرة املأزومة نفسيا وعاطفيا, الذات اململوءة 
بالقل��ق والي��أس والغربة , الذات الت��ي ترى القادم 
مجهوال مظلما يعّج بالضياع والغربة والتشاؤم. 
وكّلم��ا تزداد األزم��ات تظهر القصي��دة التعبيريّة 
عند ش��اعرها بعدم��ا ينصهر الوج��ود في خياله 
وأعماقه , فمن خالل قصيدته ) التعبيريّة ( يحاول 
الشاعر أن يفرغ الشحنات العاطفية الهائلة في 
أعماقه , فنراه كأنّه يقّدم جزء من ذاته , أو يقتطع 
أج��زاء من قلب��ه الرهيف املفعم بصدق املش��اعر 
وكتلة من األحاس��يس والعواطف العاصفة, أنّها 
لغة األعماق التي جتعل روح الذات الش��اعرة بّراقة 
وم��ن خاللها نتمكن من رؤية تل��ك األعماق كيف 
تتجّلى اشراقاتها بوضوح , تلك الروح التي تكون 
كالبّلور شّفافة رقيقة ناعمة امللمس من خاللها 

تنفذ اشعة الشمس .
أّن الكتاب��ة ع��ن الش��اعرة  رحمة عن��اب تتطلب 
جه��داً وصبراً ك��ي نتمكن من اإلمس��اك بجمال 
املفردة املمزوجة بدهشة الفقرة النّصية وعظمة 
اللغة املبهرة , فهي الش��اعرة اخمللصة لقصائدها 
والت��ي تأت��ي دائم��اً م��ن أعم��اق ال��ذات البعي��دة 
مش��حونة بزخم ش��عوري عنيف, واختي��ار ذكّي 
وموّفق في رسم الصورة الش��عرية التعبيريّة من 
خالل املفردة األكثر تأثي��راً في املتلقي والنفاذ الى 
ذاكرته . أّن أغلب نصوص الشاعرة تأتي دائماً على 
ش��كل كتلة واحدة وبفقرة نّصية واحدة وهذا ما 
يس��تدعي الى وجود ق��ارىء مجته��د ومبدع كي 
يتمكن من فّك ش��يفرات ه��ذه النصوص ومعرفة 
ال��دالالت الت��ي توحي بها , واليوم س��نتحّدث عن 
اللغ��ة التعبيريّ��ة في نّصه��ا املعن��ون / وجهي .. 
صب��ٌح مدلهم الش��روق / , من خ��الل عتبة النّص 
والغرب��ة  واآلآلم  العمي��ق  احل��زن  كمي��ة  نع��رف 
والتشّظي , بدأت الشاعرة ب� / وجهي / هذا العضو 
الذي تظهر عليه كافة التأثيرات النفسية نتيجة 
ما تعانيه الذات الش��اعرة / وجهي ../ هكذا تركت 
فراغاً للمتلقي أن ميأله مبا يراه مناس��باً وحس��بما 
ميتلك من ذائقة وثقافة ورصيد معرفي , ثم تكمل 
العن��وان ب��� / صب��ٌح مدلهم الش��روق / ن��رى هنا 
البراعة في تس��خير وتثوير طاقات اللغة والنحت 

ع��ن طريق انزي��اح اللغ��ة وغرابته��ا , نحن نعلم 
ب��ان التحدث عن اش��ياء أثيرة ال��ى النفس وطرح 
مواضي��ع لها تاثير ووقع في هذه النفس س��رعان 
م��ا ينعك��س تأثيره��ا عل��ى الوجه ث��م يتغلغل 
ه��ذا التأثير الى اعماق النف��س والقلب , وحينها 
س��تقوم ال��ذات الش��اعرة بترجم��ة كّل هذا من 
خالل كتاباته��ا , ومن هنا / وجه��ي / تبدأ رحلتنا 
مع الش��اعرة في عواملها القصي��ة ونرى بوضوح 
كّلم��ا تعانيه وتش��عر به وتدركه. تبدأ الش��اعرة 
بالفجيع��ة واخلس��ارة والضي��اع واخليب��ة , وهذه 
الفجيع��ة س��تترك ابعاده��ا النفس��ية في هذه 
الذات الش��اعرة , وس��يتجّلى هذا الفقد ويش��ّع 
على طول نس��يجها الش��عري , / مفجوٌع فؤادي 
غيماته متطر س��يول جمرات تكوي أيام البهجة / 
.. ن��رى هنا هذا الكّم الني��ران امللتهبة في القلب, 
فهاهي غيمات هذا الف��ؤاد املفجوع متطر حمماً 
ملتهبة تأكل ايام البهجة والفرح , ثم نسترسل 

معه��ا ونقرأ / من جديد عاد وجه��ي يترّقُب رجفة 
صب��ح مدلّه��م الش��روق / فرغ��م ه��ذه احلرائ��ق 
املس��تعرة في القلب فمازال وجه الشاعرة ينتظر 
معاوداً هذا اإلنتظار يترقب ش��روق الفرح واخلالص 
مم��ا تعانيه , لكن ../ يبصرن��ي ليل تنازعت خيباته 
تغفو على ش��غاف دفاتري ترتدي / اخليبات مازالت 
تتن��ازع ليله��ا وهي تغف��و على أحالمه��ا وتقّض 
مضجعه��ا فتحيل��ه الى ليل مرعب بكوابيس��ه 
فترس��مه بعناية فائقة من خ��الل لغتها, نالحظ 
في جميع نسيج الشاعرة الشعري هذه األنسنة 
املدهش��ة واللغة املثيرة , فهاه��ي تُلبي أحالمها 
جاللي��ب وتبعث فيه��ا ال��روح ../ ترت��دي أحالمنا 
جالبي��ب طارده��ا وباء يرت��ل آهة الكذب��ات / هذه 
األحالم املوصوم��ة بالوباء والك��ذب وعدم اجلدوى 
وصعوب��ة التحق��ق, نالح��ظ هنا كي��ف تتحدث 
الذات الش��اعرة ع��ن عواملها البعي��دة وتعّبر عن 
مش��اعرها وعواطفها املكبوت��ة ../ مكّبل صوتي 
يتلّبسه قلق يتكاثر على حبال هواجسي / فحتى 
صوته��ا أصبح مكّب��الً وقد استش��رى فيه القلق 
ال��ذي يخن��ق حتى الهواج��س, فه��ذا الهواجس 
واخملاوف م��ا برحت ترافقها وتثي��ر فيها الفجيعة 
../ تتبعني تُدمي وس��ائد السكينة بعثرت أطراف 
وجع مرصع باألس��ى / نالحظ كيف تعّبر عن ذاتها 
وكيف تسعى الى سحبنها الى عواملها النفسية 
والذهنية , هنا تقف الش��اعرة ف��ي محاولة ألخذ 
قس��ط من الس��كينة واس��تجماع قواها لتعاود 
رحلته��ا العميق��ة ../  آآلن وق��د أثكلتن��ا فص��ول 
أستدام جدب أقدارها من يدرأ متاريس الضياء عن 
أفقنا البعيد و يعصم أبوابنا من صرير يغلف زفير 
خوفنا الش��اهد موت ضحكاتن��ا / وبعد ان حتّولت 
مواس��مها ال��ى مواس��م ج��دب وخواء تتس��اءل 
نفس��ها املعّذبة : َمْن مبقدوره أن ينتشلها من كّل 
هذا اخل��وف وموت الضحكات ..؟؟!! . ثم تتس��اءل 
في حيرة ../ أترى حلمي لفظ أنفاس��ه على أسوار 
علت في وجه الصباح أم أّن زعيق اخليبات جتاس��ر 
يصح��ر مواس��مي اآلتي��ة توعدن��ي ش��ّل مناهل 
بيادري و راح يغتال عصافيري التي شّكلت وجهي 
وأسراب النجوم الذي جاست ترهالته صوب روحي 
تنامت عميق��اً في باحاتها املضيئ��ة عتمة حّزت 

رق��اب قناديل إنس��انيتي / ه��ل اّن حلمها املوعود 
ق��د لفظ أنفاس��ه األخي��رة ام ان ص��راخ اخليبات 
اصبح اكثر علّوا وجتاس��ر بعناد يصّحر مواسمها 
القادم��ة , وهو يتوعدها في أن يش��ّل حركة عيون 
مياها الدافقة باحلّب واجلمال والبراءة, وراح يغتال 
عصافيره��ا ويح��ّز مواط��ن الضي��اء ف��ي روحها , 
ث��م تق��ول ../ يجتّثني ترّه��ل الزم��ن اخملطوف من 
صباح��ات كانت تصحو على مش��ارف األمل لكّن 
عويل الش��تات عاد يُغِرق عناوي��ن ذاكرتي في جّلة 
املنافي / كيف يفعل الزم��ن لعبته اخلبيثة معها 
ويخط��ف البهج��ة م��ن صباحاتها الت��ي كانت 
مفعمة باألمل والبش��رى, لك��ّن ذاكرتها تغرق في 
جّلة املنافي نتيجة احملنة واملعاناة والفجيعة , وها 
هي الذات تتوجع بحس��رة وألم ش��ديدين ../ آآآآآه 
كم أس��قطني نضوج احل��زن على أش��جار بالدي 
في غيبوب��ة لم تترك صحواً ف��ي مدائن أعجزتها 
ش��راهة جهل مت��ّدد في مس��اراتنا الع��رش فيها 
ضجي��ج جب��روت معت��م / فاحلزن أصب��ح ناضجاً 
وش��راهة اجله��ل مت��ّددت بخب��ث ومك��ر فتح��ول 
العرش ال��ى ضجيج وعتمة, وبعدم��ا اعياها هذا 
الفق��د والغربة والتش��ّظي ها ه��ي تلجأ الى اهلل 
مس��تنجدة منه اخلالص وانتشالها من هذا احلون 
الناض��ج وفت��ح أب��واب الس��الم والس��كينة في 
روحها ../ رباه ماذا س��أدّون على جذوع الذاكرة غير 
متوالية محن تأكل س��نابل العم��ر أجيل البصر 
في س��ماوات ما زال يش��ربها الغروب ال انَس عري 
بكائي الذي تستبد به حشرجة أساااااااَي / , لكن 
يبدو باّن ذاتها الشاعرة مملوءة ستبقى باحملن وهي 
تتكاث��ر وتأكل س��نوات العمر الت��ي تصّرمت وراء 
ابواب الفجيعة اخليبة, فمازال الغروب يعش��عش 
ف��ي عينيها وم��ازال الب��كاء ومازالت حش��رجات 

وأسى ميور فيها عميقاً . 
لق��د متكنت الش��اعرة وم��ن خالل البن��اء اجلملي 
املتواصل وفي س��رد تعبيري منوذجي ان تكتب لنا 
قصيدة بفقرة واحدة وب� أكثر من عش��رين س��طر 
أفقي واحد ومستمر، أن جتعلنا نتلمس رذاذ لغتها 
التعبيريّة وهي تغمر ارواحنا وتنتشلنا من اخلمول 
وتس��تفّزنا بهذا الكّم الهائل من اللغة العظيمة 
والتوّهج والدهش��ة. لقد استطاعت الشاعرة عن 

طريق لغته��ا التعبيريّة ه��ذه التعبير عن اجلانب 
الش��عوري املتمّث��ل عن حاالت الف��رح واحلزن ومن 
ة التي بقيت تتأّجج في أعماقها  احلاالت النفس��يّ
, واس��تطاعت األلفاظ على نقل املشاعر الدفينة 
والعميق��ة بصدق وش��فافّية , وجعل��ت املتلقي 
يتفاع��ل معها عن طريق التأثير احلّس��ي واأليحاء 
والتأويل , واستطاعت أن تفرز تعبيرات انسانّية – 
وجدانّية – تخاطب االنسان في كّل مكان وزمان . 

النّص :وجهي صبٌح مدلهم الشروق
وجهي .. صبٌح مدلهم الشروق

مفجوٌع فؤادي غيماته متطر سيول جمرات تكوي 
أي��ام البهجة من جديد عاد وجه��ي يترّقُب رجفة 
صب��ح مدلّه��م الش��روق يبصرن��ي لي��ل تنازعت 
خيباته تغفو على ش��غاف دفاتري ترتدي أحالمنا 
جالبي��ب طاردها وباء يرت��ل آهة الكذب��ات مكّبل 
صوتي يتلّبس��ه قلق يتكاثر على حبال هواجسي 
تتبعني تُدمي وس��ائد الس��كينة بعث��رت أطراف 
وج��ع مرص��ع باألس��ى آآلن وق��د أثكلتن��ا فصول 
أس��تدام جدب أقداره��ا من يدرأ متاري��س الضياء 
ع��ن أفقنا البعيد و يعصم أبوابنا من صرير يغلف 
زفير خوفنا الش��اهد موت ضحكاتنا أترى حلمي 
لفظ أنفاس��ه على أس��وار علت في وجه الصباح 
أم أّن زعيق اخليبات جتاس��ر يصحر مواسمي اآلتية 
توعدني ش��ّل مناهل بيادري وراح يغتال عصافيري 
التي شّكلت وجهي وأسراب النجوم الذي جاست 
ترهالته ص��وب روحي تنامت عميق��اً في باحاتها 
املضيئ��ة عتم��ة ح��ّزت رق��اب قناديل إنس��انيتي 
يجتّثن��ي ترّهل الزمن اخملطوف من صباحات كانت 
تصحو على مش��ارف األمل لكّن عويل الش��تات 
ع��اد يُغِرق عناوي��ن ذاكرتي ف��ي جّلة املناف��ي آآآآآه 
كم أس��قطني نضوج احل��زن على أش��جار بالدي 
في غيبوب��ة لم تترك صحواً ف��ي مدائن أعجزتها 
ش��راهة جهل مت��ّدد في مس��اراتنا الع��رش فيها 
ضجيج جبروت معتم رباه ماذا سأدّون على جذوع 
الذاك��رة غير متوالي��ة محن تأكل س��نابل العمر 
أجيل البصر في س��ماوات ما زال يشربها الغروب 
ال ان��َس ع��ري بكائي الذي تس��تبد به حش��رجة 

أساااااااَي...
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ال تقف احلواجز بني األجناس األدبية أمام 
املبدع سواء أكان ساردا أم شاعرا، إذ قد 
يتماه��ى النص الش��عري مع الس��ردي، 
كما أن النص الس��ردي وال سيما الروائي 
منه على وج��ه اخلصوص قد ينطلق إلى 
عالم الش��عر، وبناء على س��ياق يبتكره 
الروائي كي ينس��جم النسقان الشعري 
والس��ردي في إطار النص الروائي. وليس 
ه��ذا غريبا ع��ن عاملي الش��عر والس��رد 
كليهما، إذ ش��هد فجر األدب اإلنس��اني 
التحام النس��قني الشعري والسردي في 
ملحم��ة جلجامش وملحمت��ي اإللياذة 
واألوديسة وسواها من املالحم الالحقة.

     وق��د ملس��ت ه��ذا واضح��ا ف��ي رواية 
"نهر األباطرة" للروائ��ي العراقي إبراهيم 
س��ليمان ن��ادر، وهو ق��اص وروائ��ي متتد 
جتربت��ه ف��ي كتاب��ة القص��ة القصي��رة 
والرواية إلى م��ا يقرب من أربعني عاما، إذ 
هيمن��ت على روايته نه��ر األباطرة أجواء 
صوفي��ة عب��ر عنه��ا الروائ��ي بأس��لوب 
ش��عري بحي��ث أعط��ى لس��رده نكهة 
خاصة، وهو يراوح بني جملتيه السردية 
والش��عرية وحس��ب ما يتطلبه س��ياق 
روايته الش��يقة التي كرسها من أجل أن 
يعبر عن تعلقه بنس��غ مدينته احلسناء 
مدينة املوصل وأعني به نهر دجلة اخلالد 
الذي شهد دوال وحضارات وامبراطوريات 
كان لها أثرها في دفع املسيرة اإلنسانية 
خطوات إل��ى األمام، وال يخف��ى اختياره 

نهر األباطرة عنوانا لروايته.
         تأم��ل كي��ف يتحدث عن نهر دجلة 
اخلالد، الذي كان ف��ي كل مرة يلتقط له 

صورة مختلفة وفي سياقات مختلفة:
 "دجل��ة ه��ذا ال يش��يخ أب��داً , وال تفت��ر 
حركته قطعاً ولن  ته��دأ .... هو ... هو .... 
يب��دأ من آخر الدنيا كم��ا يخيل إلّي , من 
قط��رة ... ثم قط��رة , و من نب��ع بعيد ..... 
ثم نبع , حتى تختلط القطرة بالقطرة , 
والنبع بالنبع , و يصبح كل    شيء , كما 

ه��و آلخر الدني��ا حتى يضيع  ويتالش��ى 
ف��ي أمواج البح��ر املديد ....نه��ر مدينتي 
كاحلياة .... يتجدُد على الدوام , و ينش��ُد 
الس��الم لألرض التي ينطلق على متنها 
, ناش��داً احلب تارة و الغضب تارة أخرى." 
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        وهن��ا يتغل��ب الطاب��ع الش��عري 
على السردي إذ يتأنس��ن النهر في إطار 
صور اس��تعارية وأخرى تشبيهية تقرنه 
باحلياة والتجدد والس��الم. بيد أن الروائي 
ال ينس��ى دور عنصر احلدث في تش��ويق 
املتلق��ي، ولذل��ك فهو ومنذ اس��تهاللة 

روايته يورد:
"تق��ع قرية ) حليل��ة ( على ضفة ) دجلة 
( اليمن��ى, ش��رق مدينة املوص��ل , مركز 
محافظ��ة نين��وى. أهلها أن��اس طيبون 
, يعمل��ون ف��ي تربي��ة ) اجلام��وس ( وزرع 
احملاصي��ل عل��ى ضفة النه��ر, واآلخر في 
رمي شباك الصيد مس��اء، واجمليء إليها 
صبح اليوم التال��ي ....ذات صباح فوجئ 
من رمى ش��باكه في النهر , بجثة غريق 
جرفه��ا النهر فعلقت بالش��باك. احتار 
أهل القرية م��اذا يفعلون ؟ , وقرروا أخيراً 
الذهاب الى ش��يخ اجلامع وطلب الفتوى 

منه . قال لهم الشيخ اجلليل :
���� ادفن��وا ) الغريق (  في مقب��رة قريتنا , 
ث��م أنش��روا خبر غرق��ه بني الن��اس كي 
يعلم اخللق باحلادث . مّرت س��نني طويلة 
ول��م يظه��ر أحد يس��أل ع��ن الضحية 
الغامض��ة حتى يومنا هذا , وأصبح قبره 
شارة دالة ملن يريد معرفة مكان ضال، أو 
رك��ن مجهول ..... ثم كانت روايتي." ) نهر 

األباطرة( ص4
       وه��و بذل��ك يثي��ر حاس��ة ح��ب 
االس��تطالع لدى املتلقي كي يعرف ماذا 
سيحصل بعد ذلك؟ وهذا هو سر مهارة 
الروائي ال��ذي يغري قارئه عل��ى أن يتابع 

أحداث الرواية حتى خامتتها.
        وكما أن نهر دجلة يهب احلياة واملوت 
أحيان��ا حيث ح��ل فإن الروائي يؤنس��نه 
مش��خصا إياه حني يخاطبه بأس��لوب 

شعري:
"مل��اذا أيها )النهر( كل ه��ذا الغضب ؟؟ , 

وكل هذا احلزن الداكن ؟؟.....
في جوفك األس��ماك واحلوريات واحلصى 

ولب األسرار واجملهول من األنباء." ص49
وف��ي ن��ص آخر طوي��ل ل��ه يب��دو وكأنه 

قصيدة نثر متصلة يورد الروائي:
إمبراط��وري   مدينت��ي  نه��ر  ي��ا  "تبق��ى 
كعادت��ك . أن��ت . . . أن��ت , هك��ذا كم��ا 
عرفت��ك من قب��ل و من بع��د , خفي في 
مياهك و ضفافك و مالمحك, عنيف في 
كبريائك وغضبك وس��ماحتك و جنونك 
. أخ��اُف م��ن ث��ورة فيضان��ك , أهيُم بك 
وأنت وديع س��اكن , رقيق املالمح س��هل 
األنقي��اد , عذب  ط��ري األنس��ياب ..........
عش��قتك ف��ي طفولتي, وأعش��قك في 
عج��زي وكهولتي . . . . أيه��ا الرائع أبداً , 
املسافر عشقاً , العذب إنسياباً واجلميل  

ثورة وغضباً"
       وميض��ي الروائ��ي ال��ذي ارتدى جلباب 
الش��اعر هنا واس��تعار أدواته في رس��م 
صوره الش��عرية وعب��ر مناج��اة طويلة 
وبوح ش��عري مس��تفيض يتخلل سرده 
الروائ��ي، وهو يعب��ر عن حيرت��ه إزاء هذا 
النه��ر الس��احر: "ال أدري . . . ! ! ! ، أأن��ت 
عمري الى احلب ؟ أم عمري الى املوت ؟ . . . 
. تلك الضفاف لي , و احلب و التداعيات و 
املوج لي . يا عبث طفولتي , و يا ش��موخ 
األراجل وفرادي��س النس��وة الفاتنات .... 
أغطُس في��ك ال ألبتل منك ؟ , بل ألصبغ 
ش��عري مبائ��ك القدس��ي , فيتي��ه مني 
بياض الش��عر بجمالك البني املس��افر . 
أيها احلبيب املتس��ربل بي .. غزال الضوء 
أنت؟ أم ربيع األحزان  ؟؟؟ كلما عبرُت بك 
)جس��ر مدينتنا العتيق ( , أش��مُخ فيك 
حد اجلنون    والتالش��ي . . أيها املس��افر 
أبداً في أنس��جتي , أطالل جس��د أنت ؟ 
, أم أط��الل روح ؟ . ... أحب��ك , مهما طال 
بي العمر , واشتدت فّي النوائب وطال بي 
الس��قم, وكلما حجبت��ك النوارس عني 
برفيفها  وعراكها اجملنون ...أحبك، فأنت 

وجعي وإلهامي  وثورتي وعشقي."
      وم��ن الواض��ح أن الروائ��ي يع��ي هذه 
اإلطال��ة في مقطعه الش��عري الطويل، 
ال س��يما أنه اس��تخدم عالمات الترقيم 
بكثاف��ة، عل��ى طريق��ة الش��عراء حني 
يكتب��ون قصائدهم، فضال ع��ن أنه أفاد 
م��ن أس��لوب االس��تفهام كثي��را وم��ن 
ص��ور  تتخللهم��ا  التعج��ب  أس��لوب 
شعرية مرتبطة بطفولة الروائي وجتربته 
ف��ي حيات��ه الت��ي كان فيه��ا ملتصق��ا 

بالنهر عاشقا إياه.
         ويكون النهر فضاء مكانيا لقصص 
حب وحكاي��ات ال تنتهي، ومنها حكاية 
املق��رىء األعمى  حني ينغم��ر مع األنثى 
احلنطي��ة اجلميلة في مي��اه دجلة، "كان 
ثديه��ا يضغ��ط على ص��دره حت��ت املاء. 
كانت ظلم��ة الغطس تغطي وجهيهما 
عندما كان فمه قريباً من فمها، احتمت 
بني ش��فتيه وهي تهم��س : هناك قارب 
يتج��ه نحون��ا . احتمى جس��دها أيضا 
ملتصقاً به كلي��اً . كان حلمها حتت املاء 
يترجرج مطبقاً عل��ى فخذيه، انطبقت 
ش��فتاها بش��فتيه املفتوحت��ني بقبلة 
كادت تط��ول ل��وال امل��وج ال��ذي تالع��ب 
بجس��ديهما الطافي��ني . ش��دها إليه , 
وش��دته إليه��ا . كان��ت أصابعهما حتت 
امل��اء تبحث��ان ع��ن مكامن احلي��اة التي 
ستنفجر بظهور أسماك فضية ال حصر 
له��ا . انش��غل رأس��هما بقبل��ة ثانية , 
وانشغلت يده حتت وطأة التخدير العذب  
بتمزيق قماشتها الرقيقة , بينما كانت 
يدها حتت املاء  أيضا , متسح رمح حياته 
املنس��ي منذ زمن طويل وجت��ره إليها .... 
كان��ت خفيف��ة كالريش��ة , طفت على 
وس��طه بطريقة املقص املفت��وح, وكان 
امل��وج املتتال��ي يدفعهم��ا ال��ى العناق 

والتشبث" ص55
       وتط��ول حكايات��ه ع��ن احلب واحلرب 
واملعاناة وجور الس��لطات وحادث الغرق 
وحكاية خولة وكيف أنقذها ابن الصياد 
الذي احتل مس��احة واسعة في الرواية، 

ولكنه ل��م يكن هو بط��ل الرواية، بل إن 
بطل الرواية هو النه��ر اخلالد ذاته، وثمة 
تفاصيل كثيرة عن قرية حليلة وأسلوب 
عيش��ها وحي��اة الصيادي��ن فيه��ا، وقد 
حش��د ألفاظا وعبارات وأمث��اال وحكما 
وش��خصيات ش��عبية ودينية مستقاة 
م��ن صميم بيئ��ة القرية التي تس��تمد 
حياته��ا من نه��ر دجلة، وه��و يتفنن في 
التق��اط الص��ور للنهر ول��كل ما يحيط 
به من أمكنة وأش��ياء وأحياء وأعش��اب 
وحيوانات وش��وائب ومبان وجسور : "من 
ضفة النهر الش��رقية , ومن فوق املرتفع 
املط��ل على قريته , كان ي��رى في الضوء  
اجلس��ر احلديدي الذي حتيط به أش��جار 
الت��وت والكالبت��وس والقص��ب وقوارب 
الصيد احمللية الصنع , ومن خلف اجلسر 
كان يظه��ر ل��ه واضح��اً  جامع س��يدنا 
ش��يخ الش��ط  وقص��ر توفي��ق أفن��دي 
وباش��طابيا وع��ني كبري��ت وقلع��ة قرة 

سراي."
      ويختم روايته بنص يقترب من الشعر 
ومن أس��لوب القاص الشعبي وهو ينهي 
إحدى حكاياته: "هكذا أراد ) نهر األباطرة 
( ظ��الً , ف��كان ل��ه  اللي��ل ...وأراد لي��ل ) 

مدينت��ي ( عيناً , فكان النه��ار ,,و) قلبي 
(  إله��اً , فكان  له احل��ب ........هذا ما رواه 
األحف��اد  , يا س��ادة يا ك��رام، كما روى  ) 

الراوي (. . . ,وللحكاية بقية"
      وبذل��ك يؤك��د لن��ا الروائ��ي والقاص 
إبراهي��م س��ليمان ن��ادر - ال��ذي كت��ب 
القص��ة القصي��رة كم��ا كت��ب الرواية، 
وأص��در م��ا يزي��د على ث��الث وعش��رين 
مجموعة قصصي��ة ورواي��ة وعلى مدى 
ما يقارب من أربعة عقود- تعلقه بنس��غ 
مدينته اجلميلة حسناء املدن وأعني بها 
مدينة املوصل ونهرها اخلالد دجلة اخلير 
الذي كان بطل هذه الرواية بال منازع، وما 
هذه احلكايات والش��خصيات واألحداث 
واحلوار إال مرايا عكست الصورة املشرقة 
التي حملها الروائي عن نهر مدينته، وقد 
أعطى لروايته هذه "نهر األباطرة" نكهة 
خاصة من خالل تلك املقاطع الش��عرية 
النث��ر،  قصي��دة  ش��كل  أخ��ذت  الت��ي 
وضمنه��ا س��رده الش��يق  ، فب��دت مثل 
ش��موع أضاءت جنبات هذه الرواية. وما 
ي��زال الروائي العراقي إبراهيم س��ليمان 
نادر يواصل نش��اطه ف��ي مجال القصة 

القصيرة والرواية.

أ.د. صبري مسلم حمادي

كم هو صع��ٌب ، وثقيل ال��وطء على روحك ، 
حني تشعر أنَك غريٌب اينما حللت ؟!

وك��م ه��و صع��ٌب ، أن ينك��رك الوط��ن الذي 
تعشق االنتماء اليه ؟!

وكم ه��و صعٌب ، أن جتد نفس��ك معّلقاً بني 
السماء واالرض ؟!

ال أن��ت هن��ا ، وال هن��اك ، كم��ا يق��ول املث��ل 
الشعبي :�� ) الني لهلي والني حلبيبي ( !!

هذا مايرويه لنا في روايته السيرية احلقيقية 
، الكاتب الش��اب ) نبيل نوري لكزاز موحان ( 
، ال��ذي كان نطفة في رح��م أمه حملته الى 
بلدها  مرغمة ، نطفة تخّلقت شيئاً فشيئا 
، لتع��ود ب��ه ال��ى موطنه��ا االم ���� املغرب �� 
بعد أن انفصلت ع��ن زوجها العراقي نتيجة 
اص��رار والدته على التخل��ص منها وطالقها 
، ليأت��ي املول��ود غري��ب االنتماء مت��وزّع بني 
العراق واملغ��رب ، ال يرتضيه ه��ذا البلد ابناً ، 
وال ذاك يرتضي��ه مواطناً مقيما ، فتبدأ رحلة 
معانات��ه ف��ي البحث عن الهوي��ة احلقيقية 
لإلنسان التي يفتقدها الفرد في ظل انظمة 

متسلطة ال تؤمن بإنسانية االنسان ابداً !!
طف��ل صغير فت��ح عينيه عل��ى الدنيا لم يَر 
اب��اه ، امه فقط ه��ي التي تكّفل��ت بتربيته 
ومعيشته ، ال يعرف عن ابيه شيئا سوى انه 
من العراق فقط ، ليبدأ بالتش��ّكل االنساني 
والروحي من خالل تواجده في أماكن الينتمي 

اليها روحيا أبدا !!
م��ن العن��وان نع��رف أن��ه يحاكي املس��ؤول 
العراقي بش��كل خاص ، ويؤك��د انتماءه الى 
ارض احلضارات االولى ، وبداية اخللق البشري 
،كما يحاكي املس��ؤولني العرب بشكل عام ، 
ألن االنظمة العربي��ة جميعها تتصرف مثل 
بع��ض ، تنكر ابناءها ، بل وتقتلهم اذا وقفوا 
بوجهه��ا مطالب��ني بأدن��ى حق��وق املواطنة 

االنسانية املهدورة !!
أو   ، أقس��ام  ال��ى س��بعة  الرواي��ة  تقس��م 
فصول هي س��يرته احلياتية من الوالدة مرورا 
بالطفولة والصبا وحتى الش��باب ، يبتدئها 
ب���� ) والدة وبداي��ة متعّس��رة ( س��ارداً فيه��ا 
معاناته في بي��وت الدايات ) املربيات ( وكيف 
يعاملن��ه بقس��وة  المثي��ل لها رغ��م انهن 
يأخ��ذن تكالي��ف التربية واالحتض��ان لفترة 

عم��ل امه ف��ي بي��وت امليس��ورين ، ناقال لنا 

ماي��دور في هذه البيوت من اس��رار وحكايات 

، باإلضاف��ة الى وصف معاناة امه في البحث 

عن لقمة عيشهما ، وحتّملها مشاق اخلدمة 
في البيوت وماتصادفها من مواقف ومشاكل 
وعقبات ، ثم بقائ��ه وحيدا في غرفة مقفلة 
طيلة س��اعات النهار وبعض م��ن الليل هي 
فت��رة عم��ل ام��ه ، ) اذا اردت أن تصبح قويا ، 
تعّلم أن تس��تمتع بكونك وحيدا( ، ثم يظل 
يروي رحلت��ه املتعبة في البح��ث عن هويته 
احلقيقي��ة التي ينتمي اليه��ا عن طريق االب 
، وكي��ف جتاب��ه طلبات��ه وتوس��الته من قبل 
املس��ؤولني على ه��ذا الوط��ن بذرائع وحجج 
واهية لتأخي��ر معاملته أكثر م��ن الالزم ، ما 
يضيف ال��ى قلق��ه ومعاناته قلق��ا ومعاناة 
اكبر، ويتركه عرضة ملشاكل ومواقف صعبة 
كثي��رة ) احللم بهوية وطن خل��ق ليحتويني 
( ، كون��ه يعيش عل��ى ارض غريبة ، ال ينتمي 
اليه��ا االّ باإلقامة حاليا فقط ، لكنه يتغلب 
عل��ى مش��اكله وهموم��ه وما يحص��ل له ) 
نله��و ونضح��ك رغم مأس��اة كل ش��يء ( ، 
ويبدأ بتكوين عقليته التي سيش��ب عليها 
والتفكي��ر بحيات��ه املس��تقبلية رغ��م كل 
شيء ، يدخل املدرسة ، ثم الثانوية ليتركها 
الى معهد صناعي ليتعلم مهنة يس��تفيد 

منه��ا ، وم��ع هذا ال��دوران يبقى مص��ّراً على 

حصوله عل��ى اجلنس��ية العراقية من خالل 

تك��رار مراجعاته وجلوئه ال��ى منظمة حقوق 

االنس��ان ، ونش��ر حالته في برنام��ج تلفازي 

ليضع املس��ؤولني امام االمر الواقع ، وبالتالي  

الرض��وخ ملطاليب��ه ، واملوافق��ة على منحه 

اجلنسية العراقية !!

نبي��ل ن��وري ، من خ��الل س��رده احلياتي هذا 

يش��عرنا ، ك��م أن هناك قس��وة كبي��رة في 

نفوس البعض ، حيث يقول : ) ال أعرف من أين 

أتوا بهذه القس��وة ، رغم أن احلياة عاملتهم 

أحسن مّني ؟! ( 

لينه��ي روايته بخالصة نهائية هي تفس��ير 

لكل ما نعانيه جميع��ا في بلداننا ، وحتديدا 

العربي��ة فقط : ) نح��ن ال نعيش في أوطان ، 

ولكن  مجّرد فنادق ينتهي مقامك بها عندما 

يفرغ جيبك ( !!

مب��ارك لنبيل هذا الس��فر االنس��اني االول ، 

وشكرا له على هذه الرحلة رغم ما فيها من 

االم ومعاناة .

يم عبدهللا كر

 عبد السادة البصري

بريبة  مايحيطه  الى  النظر  للسارد  هل ميكن 
اعطاء  للخجل  ميكن  وهل  باخلجل؟  ممزوجة 
كان  اذا  وبخاصة  تأمليه  فحوصات  السارد 
خياراته  يشخص  جتعله  الشروع،  خط  عند 
الواضح  مكانها  في  ووضعها  السردية 
يختار  وكيف  املتلقي؟  قبل  من  واملرغوب 
التعامل  يحدد  كيف  بل  شخوصه،  السارد 
تواريخ  على  تتوافر  كانت  اذا  وبخاصة  معها 
االزمنة  مسارات  فضح  على  وق��ادرة  مزلزلة 

وامكنتها؟ 
اثم  داخ��ل  وق��ع  س��ارد  علي..  ال��زه��رة  عبد   
األسئلة التي اعطته قدرات تأمليه تفحصت 
املعرفية  داخل مكامنه  وظل  يوماً،  ما عاشه 
سريعاً  ظهر  ان  مالبث  لكنه  طوال،  لسنوات 
هيجاناً  ليصبح  لالنبثاق  فرصة  وجد  ان  ما 
في  السردي  توكيد حضوره  استطاع  معرفياً 
زمن اعتبره قياسيا في ظل الهيجان السردي 
الذي اصاب البالد بعد التغيير، ما مييز سرديات 
عبد الزهرة علي، انها قصوريات سردية، متشي 
ذهنيات  تعرفهم  شخوص  وبرفقة  لغة  بتؤدة 
الكثير  لهم  حتفظ  ولرمبا  اجلمعي،  التلقي 

من  الكثير  تبنت  ورمبا  واالشارات  املعارف  من 
سردياته  التستطيع  ومفاهيمهم،  ارائهم 
اصبح  الذي  االيدلوجي  وجوده  من  التخلص 
بأمكنة  شخوص  حياته،  من  االه��م  اجل��زء 
التواريخ  ومتنحها  االنتماءات،  حتركها  وازمنة 
االنساني  لوجوده  يؤسس  الشيء  واالفعال، 
خارج االيدلوجيا، ترسم اخلطوط واملنحنيات، 
املالحظة  الدقيق  التوثيق  الى  بالسارد  وتدفع 
واملتفحص الزماني بادهاش توافر على الكثير 
حذق،  متلق  عن  يبحث  ال��ذي  االقناع  من 
حيادية  علي،  لغة  ايضاً،  منحاز  ولرمبا  عارف، 
مهمتها  السردية،  مواضعها  من  الكثير  في 
املسرودة  بني  االتصال  اعالن  هي  الوحيدة، 
التي  احليادية  وه��ذه  ومتلقيها،  احلكائية 
اختارها علي عن قصد سردي واضح، منحت 
مشحونة  تاريخية  صفات  السرديات  هذه 
ثيم  مع  معاً،  احلكائي  والسرد  التوثيق  برغبة 
تتصاعد  ان  ماتلبث  لكنها  الوضوح  قليلة 
املقترب  والشد  االفصاح،  ذروة  الى  لتصل 
اخلطوط  السيمية،  االشتغاالت  من  كثيراً 
كانت  وان  حتى  تداخالت  دون  بعضها  تساير 
محتملة احلدوث ، لكن السارد يتحاشى مثل 

التي  وامكنته  بازمنته  وياخذ  الصدامات  هذه 
املقاصد،  حيث  الى  بهدوء  دوماً  عليها  يؤكد 
عبد  مسرودات  التخلو  احلكائية،  والغايات 
حيث  الشخصية  همومه  من  علي  الزهرة 
يلوح  حاضراً  اشاري،  وبوضوح  املتلقي  يجده 
جنده  حتى  وكشوفاته،  ومعرفيته  مبواضيه 
مسهماً  حياديته  من  خ��ارج  كثيرة  م��رات 
من  ومنحها  وتشكيلها،  االح��داث  بناء  في 
التاريخ  اردية  اخذت  قد  كانت  وان  عندياته، 
بعضاً من احللول والعالمات التي حتاول ارضاء 
التهتم  علي،  الزهرة  عبد  وح��وارات  املتلقي، 
التوضيح  تريد  النها  الدرامية،  بالتصاعديات 
جند  ما  كثيراً  عامة  بتوصيفات  املقصدي، 
مهمة  وتلك  يريد،  حيث  الى  يقودها  السارد 
اليجد  النه  العراقي،  السرد  اليها  يلتفت  لم 
من  وهذا  ضرورة،  ثمة  الصراعية  الدراما  في 
نوهنا عنها،  ما  التي كثيراً  الفادحة  االخطاء 
اذا ماالذي جعل عبد الزهرة علي يطفر من قدر 
ليقف   ، االن  القائمة حتى  السردية  الفوضى 
لعبة  اجاد  السارد  ان  اظن  االنتباه؟  عند خط 
الوعي، ومتكن من اتقانها مع بطء في السرد 
وتامالت يومية ملا يسميه جتارب الوجع، وهذه 

االبطاءات مكنته من اجبار النقدية العراقية 
السردية،  جتربته  وتفحص  متابعته  على 
عبد  اوقف  ما  وهذا  توضيح،  ودقة  باهتمام 
احليرة،  محطات  من  محطة  في  علي،  الزهرة 
وجوه  وماهي  اخ��رى،  سردية  مع  يبدأ  كيف 
املغايرة التي يجب االنتباه اليها، بعد ان قدم 
ثابت  ماهو  وتالحق  باملغاير  التهتم  مسرودات 
في  الكثير  اوقع  السؤال،  هذا  مثل  وراسخ؟ 
الفرار  يستطع  لم  منهم  والبعض  حباله، 
اعاد  انه  لو  علي  الزهرة  عبد  لكن  واخلالص، 
الكتشف  وتفحص،  بدقه  مسروداته  تأمل 
الكثير من الطرق التي حتثه على املغايرة، مع 
الذي  باملؤدلج  التهتم  وازمنة  امكنة  ايجاد 
ملمح  كونه  من  اكثر  االهتمام  يثير  ماعاد 
ارثي قد اليعني الكثير من املالحقني جلماليات 
االيدلوجيا  العراقية،  السردية  االشتغاليات 
منتصف  منذ  العراقية  السردية  محنه 
خمسينيات القرن املاضي وحتى االن، وستظل 
نفسياً  هماً  النها تشكل  السرد،  هذا  تالحق 
وانتقاماتها،  واالحزان  وآثامه  الفقر  بني  يقف 
والوعي التحرري وعذابات فشله. تلك معضلة 
او  تالشت،  ان  مالبثت  لكنها  كونية  كانت 

من  مؤدلج  لبطل  اهمية  فال  تتالشى،  تكاد 
هذا الزمان، وال ضرورة جمالية البطال حتركهم 
رغبات القادة وامياناتهم الطامعة بالسلطة ال 
باملتغير، اظن ان عبد الزهرة علي لو انتبه الى 
هذه االشارات وحللها سيكون واحد من سّراد 

البالد الرافدينية بتمكن عال.

وخ�����ط�����وات�����ه�����ا!!  ال����م����ح����ن����ة  س�������ردي�������ات   .. ع����ل����ي  ال�������زه�������ره  ع����ب����د 
يم  شوقي كر
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يم، وضعت للتبرك بها ، وقد لفت بقماش أخضر، ووضعت       لم يكن في بيتنا بمدينة الشعلة من كتاب سوى نسخة من القرآن الكر
يف الكوت ـ أميين . وحين دخلت المدرسة ـ وأنا ابنهما البكرـ فقد كانت كتبي  في رف عال. إذ كان والداي ـ الفالحان القادمان من ر

المدرسية أول وافد ورقي إلى ذلك البيت ، وقد احتفت أمي بها أيما احتفاء ، وراحت بيديها تغلفهما بالورق األسمر الذي لم يكن من 
ورق غيره )يجّلد( به معظم األطفال أبناء الفقراء كتبهم.

اعتدنا، أن��ا ومحمود عبد الوهاب، 
تناول الغ��داء في مطعم منزٍو في 
انعطافة ش��ارع النهر، ومخرِجه 
القريب من منحدر جس��ر األحرار 
ببغ��داد. كانت وجبتن��ا املفضلة 
الباذجن��ان املقالة  مرق��َة ش��رائح 
يطبخها  والبص��ل،  بالطماط��م 
صاحُب املطعم في بيته وينقلها 
في ُق��دور تكفي العدَد القليل من 
الزبائ��ن اخملتارين؛ وأغلبهم يقصد 
مطعَم��ه مِل��ا يتوفر فيه م��ن جّو 
منزلّي مفقود في مطاعم الشارع 
باملتبّضع��ني  املزح��وم  التج��اري 
والس��ائرين املش��تَّتني ب��ال ُه��دى 
أو التف��ات إل��ى جنبات الش��ارع 
ومداخلِه. نِصُل املطعَم، مع وصول 
الُق��دور، فنرى املدي��ر ذا النظارات 
رجل��نِي  بانتظ��ار  الس��ميكة 
النكه��َة  غريب��نِي سيكتش��فان 
اخلاّص��ة ملس��ّقعة الباذجن��ان مع 
الرزّ، بصحب��ة حفنٍة من موظفي 
البن��وك وأصحاب مخ��ازن النهر. 
كان الغريبان يس��تطلعان ديكور 
املطع��م الهادئ وموائ��َده املوزعة 
ببروتك��ول عائل��ي، ويح��اوالن فرزَ 
هويّات الزبائن الّضالني، في وسط 
نهاره��م. جتتم��ع عائلُة الس��وق 

املشّتتة على وجبة ظهيرٍة، هاربًة 
من أرص��اد الوقت اخملاتل، ومكاتب 
العمل، وأب��واق العجالت اخلارجة 
برّكابه��ا م��ن األب��واب التاريخية 
دون توق��ف، بينما يختزن الغريبان 
املالحظ��اِت لوق��ٍت غي��ر معت��اد. 
س��ينقل محمود أج��واَء املطعم 
م��ع  ويهضمه��ا  قصص��ه،  إل��ى 
مشاهد من "يوم في مدينة أخرى" 
كانت عس��يرَة التصديق من قراء 
بحاس��ته  خرَق��ه  ال��ذي  الواق��ع 
أخرى  وم��رة  اجلديدة.  "الش��يئية" 
يكتش��ف محم��ود وج��وَد زب��وٍن 
ينهمك في التهام احَلساء، يرتكن 
مائدًة في رُكن ظليل، نس��خة من 
بط��ل قصته "املالعق". لم أش��ّك 
حلظة في أن محمود عبد الوهاب، 
ذّواقَة الطعام، س��يملك مطعماً 
ف��ي يوم م��ا، يق��ّدم في��ه وجباٍت 
صّحي��ة لزبائ��ن يّتبع��ون ِحمي��ًة 
غذائي��ة ش��ديدة، ويلتقط منهم 
أبطاالً لقصصه الن��ادرة. كان هذا 
حُل��م الرج��ل الَع��َزب، ضّيعه في 
انتقال��ه م��ن مطع��م ملطعم، لم 

يكن واحٌد منها يروق لذائقته!
جتتذب��ه  اخُلب��ز  رائح��ة  كان��ت 
ف��ي  األفاع��ي  س��احرِة  كلس��اِن 
لوح��ة الفرنس��ي هن��ري روس��و. 
كان بدائي��اً ف��ي اس��تذواق اخُلبز، 
الوج��وه.  التق��اط  ف��ي  وعصري��اً 
بَهَرت��ه الوجوُه النس��ائية في دار 
املعّلم��ني العالية، ولم يس��تطع 
اختي��ارَ األنس��ِب منها لنفس��ه. 
ب��ل ل��م يك��ن وج��ه "املُعيديّ��ة" 
الّناحب��ة عل��ى ابنه��ا املي��ت في 
مستش��فى البصرة الع��ام، حني 
التقاه��ا ف��ي "القط��ار الصاعد" 

البضائ��ع  ب��ني  ١٩٥٤، محش��ورًة 
املكّدس��ة على أرض عربة الدرجة 
الثالثة، ليختلف عن وجه شاعرٍة 
من العص��ر الرومانس��ي، جاورَها 
مدة أرب��ع س��نوات دون أن يحكم 
على ميل��ِه الغريزي نحوها. كانت 
البرجوازية  األخالقية  الفلس��فة 
قد حكَمت عل��ى حياته وقَصَمت 
ظه��َر البعير الذي يقطع ش��وارع 
املدن وكأنّها س��يبيريا الروس��ية 
��لمان. أضناه  أو صح��راء وادي السَّ
"الوجد" املاركسّي غير املنسجم 
مع تربيت��ه الواقعي��ة الصميمة. 
ويوَم حص��َل على بعثٍة لدراس��ة 
األدب ف��ي جامع��ة ع��ني ش��مس 
املاضية،  الستينّيات  مبصر مطلع 
لم يصمد أمام مرض األّم العليلة 
ف��ي الع��راق، فعاد مس��رعاً ليقع 
ف��ي قبضة احل��َرس ال��ذي ينتظره 
عل��ى ُصدفٍة م��ن اعترافات رفاقه 
املعتقل��ني ف��ي الن��ادي الرياضي. 
كان الق��َدر السياس��ي املش��ؤوم 
قد خلَط الرس��وَم واألس��ماَء في 
ذاكرت��ه، وأغ��راه بالس��قوط مراراً 
ف��ي قبضة الُيتم وامل��رض ورائحة 
الِش��واء في مطاع��م منزوية. أما 
القص��ص، قص��ُص تل��ك الوجوه 
املَطريّة"  ت  املظ��الّ املنزوية "حت��ت 
فق��د أخذت��ه إل��ى أبع��د البلدان، 
ومنها بلد "شوبان" ثم ألقته على 
ضفاٍف عارية إال من ظالل النخيل.
الوه��اب  عب��د  محم��ود  خّل��ف 
قصصاً غي��ر كاملة، وتخطيطاٍت 
قلمّية، ورسائَل قليلة تبادَلها مع 
أدباء مرحلته اخلمسينية الغاربة. 
وما يجذبني في أرشيفِه، احملفوظ 
في حقيبة َس��فٍر كبي��رة احلجم، 

ذكري��اٌت خّط��َط لنش��رها حت��ت 
عنوان "الكالم على ما جرى"، دّونها 
بقلم الرصاص في دفاتر مدرسية 
متفرقة. وكان��ت عادته أن يفتتح 
الدفتَر ببضع صفحات، ثم يتركه 
إل��ى دفتر آخ��ر. ول��و أحصينا هذه 
البعثرات القلمّية مَلا خرجنا بربع 
صفحات دفتر واحد من الذكريات؛ 
الُنَت��ف و"ح��روف"  فبمث��ِل ه��ذه 
اخُلب��ز عاَش اثنتنِي وثمانني س��نة، 
ُخِتمت بأنفاس جهاز األوكسجني 
االصطناع��ي ف��ي غرف��ة العناية 
التعليمي  باملستش��فى  املركزية 
الّش��حة  كان��ت  البص��رة.  ف��ي 
العصر،  لبرجوازّي  "عالئياً"  مذهباً 
وقّصاِص الوج��وه الظليلة، أراد أن 
يبلغ بها وفرَة الزاهدين ومس��افَة 
املس��افرين وراحَة ال��روح اجلائعة 
ني  إل��ى رغيف ُخب��ز من تّن��ور الطِّ

ماوي! السَّ
ل��م أع��رف محم��وداً قب��ل العام 
١٩٧٥، وال ازع��م أنّ��ي عرفُت كثيراً 

م��ن خواط��ر دفات��ره، ح��ني كنت 
ش��ارع  مطع��م  إل��ى  أصحب��ه 
الرج��ُل  انط��وى  فق��د  البن��وك، 
اإلنس��اِن  نْف��س  عل��ى  العج��وز 
العاجل��ة،  بلحظت��ه  املبتِه��ج 
املتفّكه بطرائف الزمان القدمي عن 
احلمق��ى واملغّفلني، ينس��ُبها بال 
حتّفظ إلى زمن املطاعم والقصص 
والوج��وه املس��افرة ب��ني املُدن في 
عص��ره. وأزع��م أن��ه ورِث طبيعًة 
ساخرة، لكّنه لم يورّثها ألحد من 
حواريي��ه، ناهيك ع��ن املتطّفلني 
على أس��لوبه ومنط حياته. خّلف 
وراءه فوض��ى إرٍث ل��م يُ��َورَّث؛ ب��ل 
خرَج م��ن زمِنه جائع��اً، إذ زمُنه ال 
يَعُظ��ُم "حرَف" ُخبزٍة مطروحاً الى 
جان��ب ماع��ون مبطع��م، ال يلّب��ي 

العال��م بأكمله.  جوَعه اللته��ام 

ُس��ومَة املفرطة  كان يخش��ى الدُّ

في ُمسّقعة الباذجنان، لكّن املذاق 

امل��ّر للش��رائح احملروق��ة عّوض��ه 

عن طع��م الوجوِد املاس��خ خارج 

املطعم. وس��رعان ما حتيله البقُع 

املتناِقط��ة م��ن لقم��ة اخُلبز على 

قميصه إلى "إدام" البخيل املُطّل 

م��ن كت��اٍب للجاح��ظ، فيكتفي 

بهذا ال��زاد العظيم. كانت حياته 

كّلها بقعًة َدس��مة س��قَطت من 

َف��م احلي��اة، املزم��وِم قس��راً على 

ضحك��ٍة ال تري��د أن تف��ارق فضاَء 

املطع��م، فهل كان موتُ��ه مزحة، 

أو ُلقمًة َدس��مة غ��صَّ بها بلعوم 

العالم؟!

ص��در حديثا ع��ن دار س��طور في 
بغداد بترجمة الش��اعر رعد زامل 
كت��اب )كيف مت��وت الدميقراطيات( 
ملولفي��ه داني��ال زيب��الت وس��تيفن 
ليفتس��كي, يق��ع الكت��اب في 275 
صفحة من القطع املتوس��ط ويضم 
تس��عة فصول تتناول أمثلة وشواهد 
تأريخي��ة ح��ول م��وت الدميقراطية في 
العال��م م��ن الداخ��ل بس��بب دخ��الء 
ميوله��م  له��م  كان��ت  سياس��يني 

االس��تبدادية حيث تس��لموا السلطة بسبب 
جتاهل املؤسسات السياسية الغربية لعالمات 
حتذير كانت تؤش��ر اس��تبدادهم . ليس يكفي 
ان تكون هن��اك دميقراطية في الواليات املتحدة 
االمريكي��ة مث��ال , بل ال ب��د من أس��وار حماية 
تص��ون ه��ذه الدميقراطي��ة وتداف��ع ع��ن منوها 
ودميومته��ا ويأت��ي قل��ق الكثير م��ن االمريكان 
اليوم بس��بب ش��عورهم بانحالل هذه االسوار 
وتآكله��ا . يتناول الكتاب ايض��ا ضرورة االبتعاد 
عن التعصب احلزبي فهناك الكثير من املواقف 
التي تظهر ع��داوة الدميقراطي��ني واجلمهوريني 

لبعضه��م البعض في ح��ني كان ينبغي النظر 

الى بعضهم كمنافس��ني في السياسة وليس 

كاع��داء. يس��جل الكت��اب في فصل��ه الثامن 

العالمات االس��تبدادية التي مت تسجيلها ضد 

الرئي��س ترام��ب وقيادت��ه حلرك��ة )املول��د( ضد 

الرئي��س اوباما طاعنا بش��رعيته السياس��ية 

لكونه من اصول افريقية . 

جاءت ترجم��ة الكتاب بلغة رش��يقة وجميلة 

جتن��ح ال��ى الوص��ول ال��ى ل��ب املعن��ى بصورة 

مباشرة  .

افكار  ورؤى تجارب
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معارج الحرف ومكابداته

ع البنوك .. مطعم في شار
)في الذكرى التاسعة لرحيل محمود عبد الوهاب(

كيف تموت الديمقراطيات ؟ 
 ك�����ت�����اب ج�����دي�����د ب����ت����رج����م����ة رع��������د زام������ل

 � � ومنذ الصف األول االبتدائي       كنت 
وأنا   � حتى   ، بها  متعلقاً  للقراءة  محباً 
قراءة  أح��اول  كنت   ) اخلط  )أفك  بالكاد 
يديَّ  بني  يقع  أو  عينيَّ  علي  ميّر  ما  كل 
هيأة  أي  وعلى  مكان  أي  في  املكتوب  من 
مقدرتي  من  عجّل  الذي  األمر  وهو  كان، 
أقرأ  أني صرت  ، حتى  القراءة اجليدة  على 
الرسائل  حينا  في  النسوة  من  لكثير 
من  أزواجهن  أو  أبنائهن  من  تأتيهن  التي 
هناك  جنوداً  كانوا  حيث  العراق  شمالي 
مع  مشاكل  من  لي  ذلك  سبب  وكم   .
أمهاتهم  الذين كانت  الصغار  أقراني من 
تعّيرهم بي، فيشعل ذلك غضبهم عليَّ  
ليمنعونني من اللعب معهم ، بل وضربي 
أقصى  علّي  بعضهم  نقمة  تبلغ  حني 

مداها.
 ، املدرسية طبعاً  بكتبي  أكتف  لم      
 ، الفرصة  سنحت  وكلما   � فصرت 
وذهبت إلى مدينة الكاظمية � أشتري 
أعداداً  مصروفي  من  وفرته  ما  ببعض 
قدمية تباع على األرصفة من مجالت: 
و)سوبرمان(  و)سمير(  الريح(  )بساط 
ثم بعد مدة مجلة )املغامر( و)اخملتار(. 
أما الكتب فقد تعرفتها في مكتبة 
كان  ح��ني  االبتدائية،  مدرستنا 
إليها  يأخذنا  العربية  اللغة  معلم 
وكذلك  فيها.  ما  بعض  ويعيرنا 
فقد عرفتها مما كان لدى ابن عمي 
اجل��الوي(  ناصر  )حميد  الشهيد 
في  بيتهم  إلى  أذهب  كنت  الذي 
العطل  خ��الل  )ال��ك��وت(  مدينة 
الصيفية، وأبقى في غرفته املآلى 
بالكتب األدبية والسياسية التي 

خاللها  من  الغضة  ذاكرتي  في  ازدحمت 
كثير من أسماء األدباء العرب والعالم. 

كنت أقرأ بشغف في محاولة لفهم ذلك 
 � احلجم  كبيرة  الكتب  تلك  حتمله  الذي 
كما كانت تبدو لي � وإن كان ذلك يعسر 
الفلسفة،  كتب  مع  والسيما   ، علي 

والفلسفة املاركسية بخاصة . 
كانت كتب ابن عمي )حميد( وشخصيته 
أثر  ما  أكثر  هي  املتميزة  األدبية  وكتاباته 
بي في تلك املرحلة ، وسعيت إلى تقليده ، 
ولكني لم أجد عندي ميالً لكتابة القصة 
أجرب  فرحت   ، مثله  والرواية  القصيرة 
كنت  الذي   � الشعر  نظم  في  إمكاناتي 
ترانيم  من  أسمعه  مما   � شعبّيه  تعرفت 
األهل واجليران به. وكذلك الشعر املتعلق 
بواقعة الطف ومناسبتها الذي كنت أقرأ 
العجائز  من  وعدد  جلدتي  قصائده  بعض 
ليستمعن  معها،  يجتمعن  كن  اللواتي 
لي وأنا أقرأ مقلداً ما أسمعه في املواكب 

احلسينية وإن كان ذلك بخجل بنًي.
يقع  فصيح  شعري  كتاب  أول  كان       
بني يدي هو )مختارات من شعر املتنبي(، 
أخذته من أحد زمالئي ولم أعده له ألنه لم 
يطلب مني ذلك . ومن خالل هذا الكتاب 
عرفت أن هناك شكالً من الكتابة مختلفاً 
يسمونه الشعر الفصيح ، انشددت إلى 
قراءته وسماعه وتقليده ، بعد أن حصلت 
كان  عّدة  لشعراء  منه  مختارات  على 
اجلواهري والسياب ، وفي الشعر الشعبي 

)عريان السيد خلف( أبرزهم. 
الشعر  أنظم  ص��رت  املتوسطة  وف��ي 
بنماذج  وإن  أيضاً،  والفصيح  الشعبي 
بسيطة ، ولكن الغريب فيها أنها كانت 
صحيحة الوزن ، إذ لم يكن مدرسو اللغة 
أعرضه  الذين  العربية 

عليهم يجدون لي أخطاء فيها ، كما هي 
أخطائي في النحو.

الثانوية  املرحلة  في  نصوصي  أصبحت 
في  بعضها  أنشر  وصرت  نضجاً،  أكثر 
في  بعضها  وألقي   ، املدرسية  النشرات 
بنشرها  أفكر  لم  ولكني   . االحتفاالت 
األمر  في  الطريف  أن  غير  ذلك.  سوى  في 
بعض  مع  امل��دة  تلك  في  تواصلت  أني 
أرسل  فكنت   ، العراقية  اإلذاعة  برامج 
اخلواطر  وبعض  من قصائدي  مقاطع  لها 
القصيرة التي كانت تذاع مقرونة باسمي 
النشر  طريق  عرفت  قد  أك��ون  وبذلك   ،
الكتابة  طريق  قبل  لكتاباتي  السماعي 

في الصحف واجملالت. 
 �  1973 الدراسي  العام  في  انضويت       
في  العربية  اللغة  بقسم  طالباً  1974م 
كلية اآلداب/ جامعة بغداد ، وكنت يومها 
فشاركت  الشعرية  إمكاناتي  من  واثقاً 
وبدأت  الكلية  مهرجانات  معظم  في 
والصحف  الطالبية  اجملالت  في  النشر 
احمللية. وبعد سنتني انتقلت إلى الدراسة 
 ، املستنصرية  اجلامعة  في  املسائية 
الشركة  في  مخزن(  )أمني  نهاراً  ألعمل 
في  الصوفي  والنسيج  للغزل  العامة 
عن  أنقطع  أن  دون  من   ، الكاظمية  
القراءة والكتابة ، ولكن من غير نشر. وقد  
اجلامعي  الشعري  املهرجان  في  شاركت 
املستنصرية  اجلامعة  في  أقيم  ال��ذي 

سنة1978م وفزت باجلائزة األولى .
 وبعد تخرجي أخذت بنشر نصوصي في 
أول نص  وكان   ، األدبية(  )الطليعة  مجلة 
منها قد عرض على )قريبي( الناقد )حامت 
العدد  نصوص  ضمن  لتقييمه  الصكر( 
السابق، والطريف في األمر أننا لم نكن قد 

خالل  من  سماعاً  إال  تعارفنا  أو  التقينا 
)الطليعة  لي  نشرت  مدة  وبعد  األه��ل. 
األدبية( مجموعة من نصوصي ضمن باب 

فيها عنوانه )ملف لشاعر شاب( .
أن أكون شاعراً،       كنت أعددت نفسي 
األكادميية  الدراسة  أن  غير  فقط  وشاعراً 
فيها  قبلت  التي  املاجستير  ملرحلة 
مني  كبيرة  حصة  أخذت  1981م  سنة 
بها  أنشغل  الوقت  ومب��رور  فوجدتني   ،
)معلقاً( أمر الكتابة الشعرية حتى حني.

بالدكتور  التقيت  املرحلة  ه��ذه  وف��ي 
ال���ذي أش���رف على  )ج���الل اخل��ي��اط( 
أطروحتي  ثم  للماجستير،  رسالتي 
مالحظاته  يدي  وبني  ومعه  للدكتوراه، 
اجلاد  املعرفي  وتيقنه  شخصيته  ودفء 
من  آف��اق  لي  تهيأت  اآلّخ��اذة  وأريحيته 
كان  التي  الرصينة  األكادميية  املعايشة 
واللغة  املنهجية  الدقة  في  تأثيرها  لها 
البحثية املنضبطة ، فضالً عن السجايا 
عليها  كان  التي  النبيلة  الشخصية 
ثقافية  وديعة  وتركها  اخلياط  أستاذنا 
وزمالئه  طلبته  من  كثير  عند  وإنسانية 

ومن تعرَّفه.
النصوص  لغير  النشر  في  زاه��داً  كنت 
الشعرية ، ولكن تشجيع الدكتور اخلياط 
مقاالت  من  أكتبه  ما  بعض  يقرأ  وهو   �
في  نشرها  إلى  للسعي  � حفزني  نقدية 
الصحف واجملالتش. وكنت خالل تلك املدة 
لألدباء  العام  االحتاد  إلى  الطريق  عرفت 
 ، أماسيه  وحضرت   ، العراق  في  والكتاب 
ونلت هوية االنتماء إليه منذ سنة 1986م 
التي شهدت ظهور أول كتاب مطبوع لي 
في  التراث  للماجستير)أثر  رسالتي  هو 
لي  يصدر  ولم  احلديث(.  العراقي  الشعر 

مع  الكتاب  هذا  غير  العراق  في 

والدراسات  الشعر  من  الكثير  أني كتبت 
األدبية  واجملالت  التي نشرت في الصحف 
حملتها  التي  احلصيلة  تلك   ، العراقية 
1995م  سنة  العراق  غ��ادرت  حني  معي 
شعرية  ومجاميع  كتب  في  لي  لتنشر 
وعادت   ، عربي  بلد  من  أكثر  في  طبعت 
2009م وقد جتاوزت  معي إلى العراق سنة 
عمر  رحلة  عدل  هي   ، مؤلفاً  العشرين 

وانشغاالت وعي.
هذا  يقدمه  أن  ميكن  ال��ذي  فما   ، وبعد 
السرد املشحون ملسيرة ذاتية مع القراءة 
ما  على  سيمر  الذي  للمتلقي  والكتابة 
يشبه ذلك عند كثير من املبتلني بالكلمة 
وحرفة احلرف � والسيما العراقيني منهم 

خاصة؟
الش���ك ف��ي أن��ه��ا جت��رب��ة ع��م��ر لها 
شاء  ملن  بالتأمل  اجلديرة  استيقافاتها 
اآلداب  فضاءات  إل��ى  فاالنضواء  ذل��ك. 
ال  معارجها  العتالء  والسعي  والفنون 
يتأتى تركة ينالها املرء من أسالفه ، كما 
يتشكل  قدر  إنها  املادي.  ميراثهم  ينال 
بهيأة رغبة يتواصل احتدامها واالنشداد 
لكي   ، شروطها  يدي  بني  والتبتل  إليها 
من  حظوظه  األدب  بحرفة  املبتلى  يجد 
عمره،  سني  تستنزف  التي  كينونتها 
التطلعات  من  كثيراً  لتزيح  وتخاتله 
متعاً  لسواه  التي حتقق  والرغبات  واملآرب 
هو  ليبقى   ، مادية  مطامح  وتشبع  آنية 
 ، الوعي  ثروة  من  إال  الوفاض  خالي  غالباً 
الكلمة  بوح  إلى  اإلنصات  حلظات  ومن 
التي تأخذ بتالبيب وجوده إلى حيث يكون 
وحقيقته  اإلنساني  الوجود  اإلبداع صنو 
الراسخون في  إال  التي ال يدركها  املغّيبة 

مكابداتها. 

د. علي حداد

محمد خضير

أ.ث- خاص
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الشاعر زهير بهنام بردى لـ )االتحاد الثقافي(:               

غة األم تشعرك بالغربة واأللم
ّ
الكتابة بغير الل

يان ، بهي وجميل ، يكتشف أضواء المكان و)العراء في حقائب السفر ( يغسل الهواء بالكتابة ، كتابة )نصوص تشبه عينيك  يخ والوطن ، وعن بلدة )بخديدا( قلعة السر شاعر عراقي )حضارة بصيغة جسد( كتب عن األرض والبيوت ، كتب عن التار
يافة الماضي في )العاشرة نساء( . حياته مبتدأ والشعر منتهاه ، سيرته نهار وأصابعه دروب تحّدث  ( و) عيون تحت مظلة ( أضرحته حّية ومتحركة ك ) قداس المرايا ( وبالقلق يمنع نفسه من الجنون ، يرتدي الغوايات ليجمع الوقت ويدعوه لر

اآلتين ، ما زال يسمع فيروز الصباح ويردد ) نشيد الجسد في اليوم الثالث عشر ( شاعر ببراعة رسام لوحته )أظل أنيقا لشكلي( . كتب نصوصا صارخة ب ) المكان إلى األبد ( صارخة المعرفة والوجدان واإلحساس والماء ، ال بّد للذي يّمر به أن 
يقف إجالال ومهابة ، نثر حروفه من ياقوت السفر في )الليل إلى األبد ( فانثالت على خرائط الوطن زهير بهنام بردى . عطر لكل قصيدة ، وعبق من بساتين القوافي ، تتألأل ُعقُد الجمان بين أنامله ) عشر أصابع من دمع الشمس ( قصائد تهطل 

يا ، وتفك طالسم الروح مثلما تفكها )مصحات للحب والخرافات( . اليوم أنا على موعد مع هذا الزالل ، زالل بخديدا ) فردوس شخصي ( و)غبطة حضرتي( :  زالال وسحرا سومر
حاوره: عـصام كاظم جري

* زهي��ر بهنام ب��ردى ومن نش��ر أول قصيدة في 
)جريدة الرس��الة ( عام ١٩٧٣ وم��رورا بأكثر من 
تسعة عش��ر إصدارا ومخطوطات أخرى لغاية 
كتاب��ك )حضارة بصيغة جس��د( ع��ام ٢٠٢٠ ، 
ما الرس��الة من وراء هذه احلي��اة ، حياة الكتب 

والقراءة والنشر واإلصدارات ؟ 
-الفكرة االس��تهاللية  قرين الش��عر انا . اعيد 
تش��كيل ص��ورة القرين الذي كنت��ه منذ حياة 
قب��ل احلي��اة وموت م��ا بع��د احلياة اش��كالية 
الرس��الة، هل كنت ان��ا قبل ان اول��د اعرف ما 
يحص��ل ل��ي ك��ي اتعثر بالن��ص الش��عر او ان 
اتكلم قبل ان اقول انا ....انا.... فانا اول مؤسس 
حلضارة اجلس��د في )غدا يك��ون الوقت قد فات 
( ال��ى ما بعد العاش��رة نس��اء وكنت اجس��د 
نصوصي وف��ق مبدا ان امل��راة دفء وانثى وامراة 
وام وارض ووط��ن يتدف��ق اداء، هك��ذا امل��راة في 
احلداثة الش��عرية ليس��ت املراة الكالسيكية 
والرومانس��ية لكنها اس��طورة، انها رمز احلب 

االزلي واهبة اخللود يكفي انها متشي في احلياة 
فيحيطها الضوء بهالة املالئكة. 

* ق��ارىء نص��وص الش��اعر زهير بهن��ام بردى ، 
يكتش��ف انفت��اح الن��ص األدبي ف��ي مجمل 
كتاباته ، وهذا اإلنفت��اح ينطوي على إمكانات 
تأويلية هائلة ، كيف ق��رأ الناقد األدبي جتربتك 

هذه ؟ 
-ان��ا ل��م اكتب لكي انش��ر انا كتبت الس��تمر 
ولس��ت في حالة تصوف وان كنت، لكي اتلقى 
الكاب��وس دون ان اس��خر منه بايحاء انس��اني 
قوام��ه اش��كالية املنت��ج ف��ي آون��ة التلق��ي 
لتشخيص ما ابتكره بني كيانني في آن زمكاني 
واحد ب��دالالت ثنائية في تش��كل لغوي اميائي 
يغرق ايحائيا بتماهي عناصر ممزوجة بحس��ية 
تصع��د بتراني��م الرؤي��ا ب��دون عقدة الس��ائد 
وبعناص��ر تتكل��م معي خ��ارج اللغ��ة تتفجر 
انزياحا وتعبث بالنسق اللغوي الدارج وبضغط 
املفردة وتش��عباتها اخمليالية اضافة الى شحن 
امللفوظ  باداء بالغي مبتعدا عن فخاخ السائد 
الس��اكن في اش��كال التناص وحواري الغريب 
مع النص املش��حون بطاق��ة لغوية مضغوطة 
بكثاف��ة ف��ي بني��ة اخلط��اب املنتج واملرس��ل 
بلمح��ة صادمة او ضرب��ة متوترة ومت��رد صارخ 
يظه��ر مع تصاع��د بوح خفي يتش��ظى داخل 
الفض��اء الش��عري فاناهذا منذ اّول��ي في)غدا 

يكون الوقت قد فات(..
* م��ا عالقت��ك بامل��اء ؟ نلمح تل��ك العالمة في 
كثي��ر م��ن نصوص��ك اإلبداعية مث��ال في نص 
)مي��رون زيوس ( وف��ي نص  )نصفها م��اء ( وفي 

نص )بيروت املاء ( الخ .
امل��اء انغماس واس��تبصار وفض��اء مقدس رمبا 
يرمز للح��ب بطراوت��ه وماتفيض به اش��باهه 
من��ه م��ن احاس��يس تصل ال��ى ح��د الرجفة 
منتش��يا من تاويالته ومداعب��ة انفتاح املفردة 
النصية تاويال حس��يا منعش��ا ف��ي احالة الى 
رمزي��ة متعة التلقي النصي وتعالقه مع رمزية 
االرجت��اف واالنتعاش ح��ني متتد ذهني��ا في رذاذ 
دغدغت��ه الى منطق��ة مثقل��ة مبيثولوجيا في 
انت��اج املقدس من هذا العنصر االساس��ي من 
عناص��ر اخلليقة في تش��ظي مركزي��ة االحب، 
املاء كمفه��وم ومعطياته وانس��اقه التطهير 
والعش��ق واخلصب ألجتاوز وانا ارس��ل للمتلقي 
العنص��ر في ترميز داللي عالئقي ش��عبي بيئي 
يعزز حياة ننتجها بيتا شعريا يحيطنا بنبعه 
ونح��ن مباء وصلصال وكالم لييتكرنا كما البدء 
. الكلم��ة . احلياة . الش��عر دخ��وال الى منبعه 
الذي يتجس��د في قيمته اخمليالي��ة وانعكاس 

التواش��ج الش��كلي املفتوح وذلك اس��تعدادا 
ومتهيدا الس��تدعاء الكثير م��ن الطقوس وفي 
املسيحية طقس عيد الرشاش من املمارسات 
الش��عبية وال��ذي هو م��ن مف��ردات القصدية 
االميانية، هي من املوروث االسطوري ايضا فتموز 
وعش��تار وفي املعتقدات الرافدينية التغطيس 
والتعمي��د فاملاء كم��ا اؤمن اش��ارة الى كل ما 
حتمله الروح من فيوضات وما يتصوف به االنس 
والعقل االنس��اني ف��ي التأمل واالس��راف في 
فهم التكوي��ن والكينونة واخللق واحلب االلهي 

كما نرى عند محي الدين بن عربي.
* نع��ود إلى نص��ك اإلبداعي ) بي��روت املاء ( في 
رأيك إلى أي جنس أدبي ينتمي ؟ هل هو نص في 
جماليات املكان أم هو حكاية وقصة جسدتها 
وبلورته��ا بعد عودتك من بي��روت أم هو قصيدة 

نثر ؟ 
اميل دائما الى تش��كيل رؤيتي ضمن  منظومة  
تعالق بصري غن��ي تقني جمالي ضمن هامش 
يكس��ر القيود لينفذ الى املركز انا في السياق 
النس��قي النص��ي مفت��ون باملتخي��ل تناغمي 
للس��يطرة عل��ى تهديد الس��ائد املال��وف ثم 
التم��رد عل��ى الكتاب��ة بالتخيل��ي الغرائب��ي 
وتعاملي مع املفردة ضمن وعي مغاير ال بل بادق 
تفكيك ما ميكن ان يعطى بس��هولة الى اغوار 
مبتكرة بحثا عن انزي��اح فبيروت املاء تراكم ال 
وعي مييل ال��ى الذهنية احيانا تأسيس��ا على 
من��ح الق��ارئ مس��احة للتخيل وفاص��ال داال 
ليستعيد هو بنفس��ه حضوره هذا التشكيل 
السردي احيانا في الرؤيا يتم عبر متثل تشكيل 
نص��ي حداثوي ضمن خطاب ابداعي  فني اميانا 
من��ي ان النص االبداعي ال يتكلم ابدا النه ال بد 
ان يس��لم نفس��ه للقارئ الذي يب��دا بتفتيته 

وانتاجه.
* ف��ي نص��ك اجلمي��ل )عل��ى س��بيل الطيش( 
عنونة تعّمق كمية التمرد ! والشاعر في أحدى 
توصيفاته كائن متمرد ، بل باألحرى أنه املتمرد 
األول . يبدو أنك عش��ت شأنك ش��أن الشعراء 
الذين س��بقوك في هذه التجربة ، جتربة التمرد 

على الواقع ، ماذا تقول؟ 
-اذا كن��ت تبص��م عل��ى رؤيا تخ��ص بعضا من 

الفوض��ى او العب��ث اخلالق او تفكي��ك املألوف 
واحيان��ا املظه��ر او املس��كوت عن��ه فالبد من 
التم��رد كثيرا ما تنعكس في  النصية كما ارى 
او رمبا بعضا من قدرة القراءة فتستش��ف متردا 
في الن��ص احلديث وف��ي قصيدة النث��ر حتديدا 
فالتمرد هن��ا مغايرة اخلروج عل��ى املالوف كما 
وضحت وترتي��ب نظام جديد في االداء وااليقاع 
وكمظهر جتديدي في س��ياقات متظهر قصيدة 
النثر فقصيدة النثر بحد ذاتها كسر للقصيدة 
التقليدية وتغيير في مفهومها ومس��ارات اداء 
ال بد ان يتحرر من س��ياقاته الس��اكنة  فحرية 
قصيدة النثر ه��و التمرد بحد ذاته واخلالص من 
سلطة التبعية فالتمرد هو موقفي من العالم 
موقف��ي من الس��كون ابتكار طرائ��ق ملواصلة 

العالقة املتحركة مع االشياء
احتج��اج عل��ى فض��اء اللغة الضيق ممارس��ة 
وس��ع العبارة بالهروب م��ن النمطية الضغط 
على التقاليد ال بل العمل على ردمها امس��اك 
املاضي ومحوه مع استئصال بعض الضوء منه  
فالتمرد على الشكل اول مظاهر متردي واكثرها 

صراخا في ظالمية الصمت.
*ما الشعر ؟ وكيف تكتبه ؟

م��رة اخرى انا معكم ومعي الش��عر الذي ليس 
كالما وال ميكن في الوقت نفس��ه االمساك به 
في زمكان مع��ني او في ايقون��ة او قالدة كاهن 
واي ش��كل يجيء معتمرا غيمة او ماشيا فوق 
سماء هو انعكاسا ملعنى دال شكال ومضمونا 
او تأوي��ل ص��ورة اق��را م��ن اطاره��ا بامتي��از ما 
اخط��ه من حوار مفتوح معها يحضر س��ريعا 
كض��وء يالحق قانون الس��واد وه��و قربان نبيذ 
متواص��ل ال زمني وبالح��دود معروفة مفتوحة 
للتخيل والدهش��ة واحلكمة كذل��ك ..انا حني 
اكت��ب ال اتك��ئ عل��ى اش��ياء او ماض س��واء 
اجملرد اواحملس��وس امن��ا اخمليالي الذي يتش��ظى 
اكتب عن اش��ياء لم حتدث ولن تتكرر فالشعر 
هو تاس��يس وليس تعبير  كما يق��ول ادونيس 
وهو مقدس كما يقول افالط��ون ..ويؤمن بذلك 
ماركيز ايضا فالشاعر يخلق ويبتكر يكتشف 
يس��تبطن قب��ل ان يقررويش��ير ال��ى م��ا ليس 
مالوفا يقول فاليري حول الش��عر هو فن اللغة 

وعم��ل النص احلديث هو ته��دمي اللغة القدمية 
أي ان يبث املفردة ويش��عها ويؤس��س لعالقات 
من روح الش��عر نفس��ه فالش��عر هو السحر 
نفس��ه بدالالت غي��ر مالوف��ة ان تثوي��ر اللغة 
به��ذه ال��دالالت، االنزياح التش��ظي، االنحراف 
اللغ��ة  التكثي��ف، ه��و اس��تنهاض ملكام��ن 
لطاقتها في تفجير القول ويلتقي بهذا الصدد 
ادونيس ويوس��ف اخلال في فكرة تقول ان ازمة 
احلي��اة اليومي��ة هي ازم��ة لغة اما رينيه ش��ار 
الفرنسي فيرى ان وظيفة الشعر هي الكشف 

عن عالم بحاجة الى كشف.
*بع��د ه��ذه التجرب��ة الطويل��ة م��ن الكتاب��ة 
واإلب��داع ، أين يق��ف النقد األدب��ي منك ؟ وهل 

أنصفك ؟ 
النقد االدبي يرتبط بالنص وانا مع حلم الناقد 
االدب��ي ان يتجاوز نص��وص قصي��دة النثربرؤيا 

نقدية تتقدم على ما وصلت اليه قصيدة النثر 
من انفتاحات حداثوي��ة فقراءة قصيدة النثر ال 
بد لها من منهج وفق رؤيا تلم مبكونات قصيدة 
النثراملكتمل��ة بذاته��ا التي تصل ال��ى القارئ 
ومنهم الناقد في تلقيه للعمل ال بد ان يتناوله 
مبنهج خاص يستوعب قصيدة النثر ويتناولها 
مفتوح��اوال  جمالي��ا  متقدم��ا  فني��ا  ش��كال 
يحاول ان يحد من طاقتها الش��عرية وقد كان 
لنقدنا في القراءة والتلق��ي لم يتجاوز املالوف 
ال��ى مرحل��ة تتناس��ب والن��ص احلداث��وي في 
تن��اول النص وتاويله ونحن نحت��اج الى قراءات 
ومعاجل��ات ف��ي اش��كالية تاس��يس او ابتكار 
اوتبن��ي نظرية نقدية ملناه��ج احلداثة وما بعد 
احلداثة وضمن هذا املنهج ال بد ان يتجاوزنقدنا 
القوال��ب التنظيري��ة ويس��عي النق��د االدب��ي 
اجلدي��د ال��ى بناءمنظوم��ة منهجي��ة حاضرة 

ف��ي التناول النق��دي اما عن جتربتي الش��عرية 
فق��د تناولها بعض النق��اد، محمد صابر عبيد 
وناجح املعموري وجاسم عاصي وحميد حسن 
جعفروخليل ش��كري هياس وحيدر عبدالرضا 
كما حت��دث الّي ش��فاهيا كل م��ن فاضل ثامر 
ال��ذي قال نصا، انه اكتش��ف في قصيدة النثر 
ل��دّي مس��الة التدوير وهذا ما اك��د عليه ايضا 
الدكت��ور خليل كم��ا ان بعض النق��اد يقولون 
ان مقطعا واحدا م��ن نصك يحتاج ما حتتاجه 
قصي��دة كامل��ة مبعن��ى انه يجاب��ه مجموعة  

هائلة من نصوص  تتحرك اليه دفعة واحدة.
*كيف ميك��ن لكاتب ما أن  يكت��ب بلغة اخرى 
غير لغة االم  ؟ وما شعوره حلظة الكتابة ؟ وهل 

يكتب بعقله ام بقلبه ؟
اليف شافاك، الكاتبة التركية تقول، انا اكتب 
بقلب��ي عندما اكتب باللغ��ة التركية وبعقلي 

عندم��ا اكت��ب باالنكليزي��ة، اق��ول ان الكتابة 
بغير لغة االم حتد كبير وبنفس الوقت تشعرك 
مرات بالغربة او االلم هناك اسماء كتبت بغير 
لغ��ة االم كون��راد البولندي كت��ب باالنكليزية 
نابوكوف الروسي كتب باالنكليزية ايضا وبلغة 
االم وبيكت االيرلندي كتب بالفرنس��ية .جبران 
اللبنان��ي  وايقون��ة االدب العامل��ي كت��ب ايضا 
بغير لغ��ة االم .. يقول دريدا ف��ي كتابه احادية 
االخ��ر اللغوي ) انا ال امل��ك اال لغة واحدة ومع 
ذلك فهي ليست لغتي واحاديتي هذه ستبقى 
واس��كنها وتس��كنني والكتاب��ة بلغ��ة االخر 
لظ��روف اجتماعي��ة ف��ي النظم السياس��ية، 
والنه��ا اللغة الوحيدة الرس��مية التي بالتالي 
تهم��ش االخر ف��ي التعاي��ش اجملتمع��ي او رمبا 
الش��هرة تق��ود اح��د الكت��اب الكتاب��ة بلغة 
غي��ر لغة االم او الرغبة ف��ي خوض جتربة اخرى 

ولغة اكثر انتش��ار.هنا في العراق كتب الكثير 
من االدباء الس��ريان قب��ل 2003 باللغة العربية 
وب��رز وابدع الكثير منه��م واذكر في مقدمتهم 
العالمة اللغوي واالديب الكبير انس��تاس ماري 
الكرمل��ي اللبنان��ي االص��ل كما ب��رز في االدب  
مجموعة كبيرة من املبدعني الذين كانت لهم 
بصم��ات ف��ي املش��هد الثقافي واذك��ر منهم 
ج��ان دم��و ويوس��ف س��عيد وس��ركون بولص 
ش��عرا، كما برز في الكتابة املسرحية  يوسف 
عبداملس��يح ثروت وفي املوسيقى جميل ومنير 
بش��ير واالب فيلي��ب هياليي،  وف��ي الصحافة 
روفائي��ل وفائق بطي وفي االث��ار الدكتور بهنام 
ابو الصوف ودوني جورج وقائمة تطول من جنوم 

االبداع من املبدعني السريان في العراق.
*كيف يتعامل الش��اعر مع الهجرة القسرية ، 

مع النزوح والتهجير ، كيف يكتبها ؟ 
وماذا يسّميها ؟ 

الهج��رة وتاثيره��ا عل��ى نتاج��ي الش��عري و 
والتهجي��ر..  الن��زوح  مفهوم��ي  اش��كالية 
هن��اك ثالث��ة مفاهيم للن��زوح وه��ي الترحيل 
التش��رد الداخلي والهجرة بشقيها الداخلية 
واخلارحية .. رافقت احلروب والنزاعات االقليمية 
اجن��اس من الكتاب��ات االبداعي��ة  ففي احلرب 
العاملي��ة االولى اثرت الكتاب��ات االبداعية التي 
رافقتها على املش��هد الثقافي كما انعكست 
حروب املنطقة على االبداع العراقي منها حرب 
حزيران واملقاومة فظهرت مصطلحات تش��ير 
الى ذلك منها ادب احلرب واحلصار واملقاومة وادب 
الس��جون واملعتق��الت والصراع��ات الداخلية 
وادب املعارضة كما طرح بعد عام 2003 مواكبا 
ملا حدث وتعمقت الكتابات بعد اجتياح داعش 
ملس��احات شاس��عة من ارض العراق وانعكس 
ذل��ك اخيرا في الن��زوح الذي ش��رد وعمل على 
حتطيم النف��س والبنية التحتية واالجتماعية 
مما اثر على النس��يج االجتماع��ي واالقتصادي 
والن االديب يس��تجيب قب��ل اجلميع فقد عانى 
ايض��ا وانعكس��ت معانات��ه  الت��ي متثلت في 
محاول��ة قلع ج��ذوره اجلغرافي��ة واالجتماعية 
والتاريخية والتراثية واالميانية وطرده من بيئته 
وبيته وترقب اجملهول املؤلم وتوزعه مشتتا على 

خارط��ة وطنه حي��ث توفر االمان وجلوء قس��م 
اخر ال��ى دول اجل��وار منتظر الع��ودة او الرحيل 
الى املناف��ي في مختلف انح��اء العالم ولهذه 
االس��باب كان ال بد ان تظه��ر كتابات كرد فعل 
انعكاس��ي ملا ذكرت حي��ث اطلقت الصحافة 
واحملطات الفضائية واالنش��طة الثقافية التي 
رافقت فترة التهجير اس��ماء عديدة اصطالحا 
تناولت  اب��داع املهجرين من الش��عر والقصة 
والع��روض املس��رحية واملوس��يقية والن��دوات 
واملع��ارض التش��كيلية فف��ي االدب ش��عرا او 
رواي��ة او قصة كن��ت ابحث ابداعي��ا للتصدي 
لهذه الفاجعة فتناول��ت االرض البيت التاريخ 
,بلدت��ي بخديدا وه��ي قلعة الس��ريان ونبراس 
وجوده��م وق��د ظه��رت الكتاب��ات واالعم��ال 
االدبي��ة الت��ي تناول��ت الهجرة ش��عرا وقصة 
ورواية في الصح��ف واجملالت والكتب والدوريات 
حتت الفتات وتس��ميات عديدة تناولت الهجرة 
والنزوح كظاهرة تش��كل منعطفا واشكالية 
مضاف��ة بعناوي��ن جدي��دة ال��ى نت��اج االبداع 
العراق��ي كم��ا تناولت في مق��االت عديدة هذه 
العراقي��ة  واجمل��الت  الصح��ف  ف��ي  الظاه��رة 
واصدرت س��بع مجموعات شعرية كما تناولت 
في مجموعة )غبطة حضرتي( التي هي س��يرة 
ذاتية لي  وقس��مت اجملموعة الى ثالثة اقس��ام 
تض��م قصائدي ف��ي فت��رة التهجير ف��ي بلدة 
عن��كاوة  وهنا ال بد لي ان اس��لط الضوء على 
نش��اط ادب��اء بخدي��دا واالدب��اء املهجرين من 
بلدات اخرى حيث شهدت بلدة عنكاوة نشاطا 
اس��تثنائيا ضمن ملتقيات ش��عرية ومعارض 
فنية وامس��يات موس��يقية وعروض مسرحية 
كم��ا مت تثبيت مهرجان اكيت��و كمهرجان ادبي 
س��نوي يقام في احدى املدن السريانية و ايضا 

في املدن العراقية تباعا.
*كيف تصف لنا أدب األزمات ؟  ال س��يما ونحن 

اليوم نعيش جائحة )كورونا( . الوباء العاملي! 
يعد االدب الذي يرافق االزمات من اهم النتاجات 
االبداعي��ة في كثير من احلق��ب التاريخية وهو 
نت��اج مرحلة قلق��ة وخطرة تعص��ف باجملتمع 
وتهدد حياته االجتماعية واالقتصادية ونسيج 
اللحمة الوطني��ة واالنس��انية والن االدب يعد 

اكث��ر الفن��ون التصاق��ا بالواق��ع للتعبير عنه 
ابداعي��ا وعكس واقع اجملمع ام��ام تلك االزمات 
كما انه يس��اهم مع االخرين ف��ي تدوين ما مير 
به اجلميع ويساهم في تقوية الروح االنسانية 
واجملتمع من خالل العديد من الفعاليات س��واء 
الكتابية او املرئي��ة او اجلماهيرية باعادة االمل 
وبع��ث الضوء وتطمني اجملتم��ع ورفع املعنويات 
واحلالة النفس��ية وقد ظهرت بعد ازمة كورونا 
الكثي��ر م��ن االعم��ال االبداعي��ة بع��د احلجر 
الصح��ي  رات الن��ور طباع��ة وكم��ا رافق ذلك 
الكثير من االنشطة الفنية واملهرجانات كاحد 
اوجه ه��ذا الدعم النفس��ي الذي س��اهم في 
اش��اعة روح الفرح واالطمئنان وساهم في رفع 
الروح املعنوية لتقوية املناعة الذاتية الصحية  
والتس��لح باجلمال واحلياة فال بد لدعم نفسي 
للحياة وحركتها في زمن االزمات واجد ان االدب 
اح��د العوام��ل الفاعل��ة في الدعم النفس��ي 
اي��ام احلجر الصحي من خ��الل مواقع التواصل 
االحتماعي وكورونا واقع عابر  ميكن االستفادة 
من ايام��ه الصعب��ة بعكس��ها ف��ي كتاباتنا 
ونس��تلهم دروس��ها النفس��ية واالجتماعية 
لتلم��س جم��ال العالم ونحن حني نقرا س��فر 
الرؤي��ا نعرف ان العالم عالم ازمات وال بد لالدب 
ان يس��تلهم دروس تل��ك الفت��رة العصيب��ة، 
وان��ا اي��ام احلجر الصج��ي اجن��زت مجموعتني 

شعريتني.
*ما تقييم��ك للتجارب الش��عرية التي ظهرت 
حديث��ا في مواقع التواص��ل االجتماعي ؟ وهل 

ثمة مس��افة شاسعة بني  )املركز والهامش ( ؟  
وكيف تنظر إلى اجلوائز األدبية ؟ 

ان��ا ب��ت اخش��ى ان اقرا ف��ي مواق��ع التواصل 
االجتماعي، فقط اتابع ابداعات االدباء خوف ان 
اصدم ب )انتي( )ضحكتي( فقط لو قلت ملذكر 
انت ماذا تكتب او تكتبني )انتا( او)ضحكتا( بت 
اخشى من العدوى كما اخشى من الهابط من 
الكتابات التي تسمى شعرا اوقصة او قصيدة 
نثر  وم��ع الهامش لي مالحظ��ة ماكان محمد 
خضير او محمود جنداري او سركون بولص في 
املركز انا اؤمن بهامش ومركز الكتابة االبداعية 
صحيح ان هناك تاثيرا لكن جزيئا، وأما اجلوائز 
فانا ال اس��عى لها لك��ن اجربها ضمن مفهوم 

التباعد.
اخر ال��كالم أنح��ُت دخولي اليك م��ن مكاٍن ال 

أقلق عليك
أكثر من مّرٍة أبعث اجلنون في مشيئته

من طريق الهواِء اليك وشيئا فشيئا نتالمس
نحن ما كّنا عميان ولكن خش��يَة من أن ال جنَد 

بعضنا
نبعُث ما بيننا أثَر ضوء يوحي الى بعض ما دمنا 

نتدّفُق بالشهوات
وأنّنا صدف��ًة خرجنا الى بعٍض م��ن وضِح هذه 

االشارات
ال نت��وارى بتاتا بيننا ال ب��دَّ أْن نذهَب بعضا الى 

بعض
ال صبر مّنا على ذلك املكان يطيُح بالسر 

ونحن أحياء ينتابُنا لهاٌث أخرس

مع أن كّل ش��يء مضى اآلن .احلاضُر الذي سوَف ميضي 
.والذاكرُة تتدلى كمفاتيح عل��ى باب .واليُد بذهوٍل في 
احملّط��ات تلوُح للغيوم .وهي متضي مس��رعًة إلى األفِق 

البعيد
..............

بقلي��ٍل م��ن البص��ِر . ثمة امكن��ًة أعبرها .والش��وارُع 
عكازي .بقليٍل من احلديث

أجلُس في مقهى .وبيدي كتاب .ال يبصرني .وأنا أسقُط 
على األرِض من األلم .وأوحاِل اجلسد .وعتِب الكلمات

.................
حتت س��ّلم الضوء .أس��تهلُك وحدي حياتي .عصافيُر 
الرغب��ِة تطي��ُر م��ن بنايٍة قدمي��ة .وتنقُر ي��دي املعروقة 
وصوَت ارتطامي مبياِه البالوعة يكسُر مرايا حريّتي .وأنا 

حتت سّلم الضوِء .أرفُع عريي إلى السماء
.................

بقمي��ٍص أبي��ض وأصاب��ع حم��ر, أدخ��ُل س��باَق بخٍت 
.املالئكُة أيضاً كانوا معي,

خرجُت للبح��ِث عن موتى جدد طوع��ا معهم .وكنت 
أس��عي إل��ى وفرِة بخت��ي الكثي��ر .وكنُت أق��را معهم 
أيض��اً ش��يئا وأرّنَ كضف��دع .تق��وُل األزه��ارُ الصغيرة 
ف��ي حديقتي .وهي تتب��ادُل نخَب اجلم��ال .إّن املالئكة 

حملوني أنا معهم
وكنٌت أّوَل من اختاروُه للموت. لبشاعِة صوتي

...............
كان ب��وّدي أن��ا الط��ازُج .منذ حاض��ِر أج��دادي .أن أترَك 

نظرتي .في الليِل قليال .تتمّش��ى في فضائك الرحيب 
.رمّب��ا أرّدُت على األقّل بالتأكيد .امل��رورَ من بصيص دفء 
.إلى جس��دك اخلرافي .ألرمي ش��باكي .قريباً من محارِ 
ضوئ��ك .خرَج من املاِء ميش��ي إلىَّ .ورماني ف��وق هاويٍة 

.ألجمَع في الليِل رمادي
............

شاهقة جدا كلماتي .والوصوُل إليها .إن أردَت تسّلقها 
.أحذرْ أن تذهَب

فالطريُق إليها .مليئة بالزجاج
............

قريبون من الورد. برعش��اِت يد نح��و أنثى .بعيدون عن 
الفراش��ة .ويتوقوَن للم��اء والهواِء واللي��ل .لكن حني 

يخرجون من القبر .في نوباِت االستراحة
يحملوَن الورَد برغبِة عشاق .إلى الفراشات .املوتى)وهم 
في ترتيب جس��دي آخر من يس��مح لهم به في فترات 
االس��تراحة( وقد قذفتهم احلياُة إلى فناءات اختارتها 
له��م بال ماٍء وهواء وليل .إلى القب��ِر قذفتهم قريباَ من 

الورِد البرّي .وبعيداَ عن فراشاِت رغباتهم
...............

الن��دى في مدخ��ِل احلديقة. كأنُّه أنف��اُس كلمات .في 
شفرِة األساطير

................
هّش هذا املس��اء .برداٍء كثير الضوء .إبتسامتي هشٌة 
أيضا .وأنا أنظُر إلى طريٍق يحاذي الشطَّ ميرُّ وحيدا .حتت 
نافذتي الفارع��ة الطول والفارغة مني .هش��ٌة رغبتي 

جتل��ُس في زاوي��ِة البيت .وتراقُب نعاس��ي يش��خُر في 

س��ريري املكسور. هش��ٌة ككلِس احلائِط هذه الذاكرة 

.تسقُط رماداً من جّرة فخار

............

سواٌد هائٌل على زجاجِة قدحي هذا الليل .بإطراٍء عذب 

أدفعه الى مجهوِل

س��واٍد مذاب في الفضاء .يتقّرُب إل��ى أصابعي .وكّلما 

رفع��ُت نخَب لوعته الس��واد .يذوُب ف��ي بياض قدحي 

.فأقذُف على روحه الزرقاء الكالم

وأقذفه��ا كأخطاٍء ف��ي بئر .مذاٌب ف��ي فراديس قدحي 

.س��واٌد كزخارف عرِي أنثى .يذوُب في شمعة .أنقشها 

زخارف في قدحي

..............

اآلَن مّرت بعوضة .مغموسة ببقايا نبيذ وقليل قمامة 

.وجلس��ْت عل��ى ح��رِف احلّب .ثم اس��تقرت في س��نِي 

الس��الم .كانت تنظُر لي وتبتس��ُم .وترشُف من بياض 

الفتات��ي .وبع��د أن قبلتن��ي مّرة .ش��عرْت بهي��اٍج الذع 

.فغ��ادرْت تبحُث عن بع��وٍض من املاء .يطف��يُء  لهيباً 

شبَّ في جسدها

...................

هذي��اٌن أثناَء عن��اق .يفتُك بالكلمات .هذي��ان الرطوبة 

أسفَل اجلس��د .أدمنته ذهابا وإيابا .كأنّي نخٌل يشهُق 

في التراب

بقليٍل من البصِر أمشي

*الشعر هو السحر نفسه بدالالت 
غير مألوفة .

*الشاعر يخلق ويبتكر ويكتشف ، 
يستبطن قبل أن يقرر .
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تكت��ب  كأنّه��ا  لوحاته��ا  ف��ي 
قصيدة تؤشر بصمتها خالصة، 
وتوقظ ه��ذا الفض��اء الفني من 
غفوته في ظ��ل تقنيات "خربت" 
معنى التراث الذي يؤشر هو االخر 
العالم��ة الفارق��ة ل��روح وحيوية 
بغ��داد، فض��ال ع��ن اش��تغالها 
وبأل��وان  القم��اش  لوح��ة  عل��ى 
الزي��ت وذات األفكار الت��ي ترتفع 
فيها تش��كيالت التراث واملوروث 

الشعبي بكل متفصالته .
وم��ن هن��ا جن��د الفنان��ة ش��فاء 
تتعام��ل مع املوض��وع عن طريق 
األحي��ان  بع��ض  او  "االس��كيج" 
ف��ي  مباش��را  املوض��وع  يك��ون 
بن��اء فكرة من اخلي��ال، وهنا أجد 
اإلحس��اس في عملي��ة التنفيذ 
للوح��ة وكذل��ك في اس��تمرارية 
الش��غل حتدث بع��ض االضافات 
احل��ذف  بع��ض  يك��ون  وكذل��ك 
للوح��ة،  إخراجي��ة  لعملي��ة 
وان يك��ون ناجح��ا ف��ي اعج��اب 
املتلقي، وهي تتم��ّرد وتنفعل مع 
ش��خوصها الت��ي تلتقطهم من 
قاع املدن، ومن احل��ارات املهملة، 
السومرية  ش��خوصنا  وأساطير 
،ه��ؤالء ه��م عالمته��ا الفارق��ة، 
ب��ل األثيرة ف��ي غالبي��ة أعمالها 
الت��ي  وتخطيطاته��ا  احلديث��ة 
أش��رت كأول ام��رأة تقتح��م هذا 
الفضاء التشكيلي اجلميل بكل 

الوانها املميزة.
وعن فلسفة اجلمال التي تشّكل 
معيار عملها التش��كيلي تقول 
ش��فاء : " فلس��فة اجلم��ال في 
العم��ل الفن��ي لها رؤي��ا خاصة، 
وإحس��اس الفنان فيها لتحويل 
مرم��وزات الت��راث ص��ور ناطق��ة 
وجميلة لتكس��ب فيه جمهورا 
ويض��ع تس��اؤالت أم��ام املتلقي، 
ليعط��ي النقد الفن��ي رأيه حول 
العم��ل املغاير ام��ا جميل او غير 
جميل ، ه��ذه اراء الن��اس لعالم 
اجلم��ال، وه��و كّل ش��يء يجلب 
النظ��ر وال��روح ف��ي ه��ذا العالم 
عند بعض الفالسفة، لذا تكمن 
فلس��فتي ف��ي ب��ث روح اجلمال 
واملتعة في قطع قد ال متثل شيئا 

لدى البعض.
إذن ه��ي تلتقط كل ما هو جميل 
وله معن��ى لتخت��اره بعناية في 
التعابي��ر  تخت��ار  مواضيعه��ا، 
واملواضي��ع اجلميل��ة التي حتاكي 

ايض��ا  والت��ي  واخلي��ال،  الواق��ع 
تس��تفز املتلقي باألس��ئلة، متزج 
الواق��ع واخلي��ال وترب��ط املاض��ي 
التي  باحلاض��ر، وهن��اك املالم��ح 
الكائ��ن  مالم��ح  عل��ى  أجده��ا 
لتوقظ  التي تس��تفزها  البشري 
ف��ي داخله��ا معان��ي وهاج��س 
ك��ي  صومعته��ا  ال��ى  االنف��راد 
متنحه��ا واقعية التنفي��ذ والرؤيا 

التي جتعلها تتميز عن الواقع.  
والتجري��ب،  االش��تغال  وبق��ي 
امل��وروث  تن��اول  عل��ى  مقتص��را 
الفولكلوري والتراثي ، الذي أهمل 
م��ن قب��ل الكثي��ر م��ن الفنانات 
 ، رئيس��ية  ، كثيم��ة  والفنان��ني 
برؤي��ة انطباعي��ة وجتريدية على 
ح��د س��واء . واعتق��د ان أي م��ن 
الفنانني العراقيني ممن اش��تغلوا 
على ه��ذا الف��ن هم من درس��وا 
بتراثنا  وربطهما  وأش��ور  س��ومر 

احلاضر.
لتقف التش��كيلية ف��ي مقدمة 
املش��هد الثقافي لتؤشر جناحها 
احلداث��وي في ه��ذا النمط ، فهي 
وكم��ا أطلع��ت عل��ى أعماله��ا 
اجلدي��دة تنم��ي عش��ق موروثن��ا 
ف��ي ذات املتلق��ي، ومتتلك موهبة 
الفنانة املمتزجة بها ، بل تنصهر 
حد الول��ع لتكتمل أكثر أعمالها 
به��اء وقدرة على إيص��ال املعنى. 
وهي ف��ي لوحاتها اجلديدة كأنها 
تكت��ب قصيدة تؤش��ر بصمتها 
خالص��ة ، وتوق��ظ ه��ذا الفضاء 
الفني من غفوته في ظل تقنيات 
خّربت معنى التراث الذي يؤش��ر 
هو االخ��ر العالم��ة الفارقة لروح 
،واجلن��وب بكل  بغ��داد  وحيوي��ة 
زواي��اه الش��عبية، إضاف��ة ال��ى 
اش��تغالها على لوح��ة القماش 
وبألوان الزي��ت وذات األفكار التي 
يرتف��ع فيه��ا تش��كيالت التراث 
واملوروث الشعبي بكل متفصالته 

.
*كيف تتعامل الفنانة شفاء مع 

روح التراث واقعا مغايرا ؟
-اوالً، بناء املوضوع فكرياً وكذلك 
بن��اؤه ا طالعا على روح حضارتنا 
أعمال��ي  ف��ي  توظيف��ه  بغي��ة 
على  حس��ابات  احلديثة،هنال��ك 
املوضوع والفكرة وقياس الفكرة 
ث��م   ، اس��تخدامها  وكيفي��ة 
اق��وم بتخطيط  املوض��وع على 
مس��جات مخيلتي لكي يحظى 
بإعج��اب املتلقي ويكون ش��عور 
املتلقي بحس��ب غرابة الش��غل 

والتكنيك واللون وتدرجاته.
*ما هي فلسفتك في رؤيا اجلمال 
وان��ت تدون��ني مجس��ات وحيك 

الفني؟
-فلسفة اجلمال في العمل الفني 
لها رؤيا خاصة واحساس الفنان 
فيها خللق قصة ما أو حكاية الى 
ش��يء ناط��ق و جميل ليكس��ب 
فيه جمهورا وبضع تساؤالت أمام 
املتلق��ي، وهن��ا تك��ون في بعض 
االحيان النقد الفني حول العمل 
اما ان يك��ون جميال عند البعض 
وعند البعض االخ��ر غير جميل، 
هذه اراء الناس لعالم اجلمال ،وهو 
كل شيء يجلب النظر والروح في 
هذا العالم عند بعض الفالسفة 
، لذا تكمن فلسفتي في بث روح 
اجلمال واملتعة ف��ي قصص قد ال 
متثل شيئا لدى الكائن البشري .

* من اين تس��تمد الفنانة شفاء 
مواضي��ع لوحاتها...وأج��د هناك 
األس��طورة وتوظيفه��ا ، والتراث 
واملوروث الش��عبي ف��ي أكثر من 

عمل ؟
-كل م��ا ه��و جمي��ل ول��ه معنى 
اخت��اره في مواضيع��ي ، ولكوني 
جنوبي��ة الهوى كان لألس��طورة 
أكث��ر من حض��ور وتوظي��ف لها 
. لق��د اخت��رت تعابي��ر ومواضيع 
جميل��ة حتاك��ي الواق��ع واخليال 
حكاي��ا  ف��ي  ش��عبيا  موروث��ا 
لوحات��ي،  أم��زج الواق��ع واخليال 
باحلاضر.هن��اك  املاض��ي  وأرب��ط 
املالمح الت��ي أجدها على مالمح 
الكائن البش��ري التي تستفزني 
معان��ي  داخل��ي  ف��ي  لتوق��ظ 
وهاج��س األنفراد ال��ى صومعتي 
التنفيذ  واقعي��ة  أمنحه��ا  ك��ي 
والرؤي��ا التي أجعله��ا تتميز عن 
الواقع . والش��ارع بكل تفاصيله 
هو مادتي ومواضيع��ي التي أتأثر 

بها وتعانق ملكوت ما أفكر .

*ف��ي اعمال��ك  ثم��ة ف��رح وحزن 
وطفولة وكهولة، وأهوار وحكاياه 
، ه��ذا التن��وع ب��ني الصفات هل 
يخل��ق لدي��ك نوع��ا م��ن االرباك 
ام انه حال��ة إيجابية في املعنى 

الفني؟
-في راهن حياتنا هناك ثمة حزن 
ب��ات كالظل يرافقن��ا ، خصوصا 
،وه��ذا  التراث��ي  مفهومن��ا  ف��ي 
م��ا جعله يدخ��ل في س��ردياتنا 
واملس��رح  كالرواي��ة  الثقافي��ة 
ل��ذا   ، والتش��كيل  والس��ينما 
اخت��رت من ه��ذا الراهن مواضيع 
منه��ا الف��رح واحل��زن والطفولة 
والكهول��ة كتعبي��ر ع��ن الواقع 
وبال��ذات أعمال��ي األخي��رة ،وهي 
حالة إيجابي��ة وجتربة لكل الوان 
احلياة. فلوحاتي رس��مت الفرحة 
احل��زن  وعب��رت ع��ن  بإبتس��امة 
بنظ��رة عت��اب مع الزم��ن وعبرت 
عن الطفولة بنظ��رة تفاؤل وأمل 
وهنالك لوحات رسمت حكايات 
الواقع املاضي اجلميل، وأعتبر هذا 
فنا فيه تن��وع إيجابي بلوحاتي ، 

أتعامل معه ألنه   رفيقي رمبا .
*ماه��و اجلانب الس��لبي في هذا 

النوع من الفن، وهل تناوله النقد 
او احد النقاد مستعرضاً جوانبه 

نقدا اذا صحت  هذه  العبارة ؟
هنال��ك جوان��ب  عم��ل  ل��كل   -
س��لبية وجوانب إيجابية ، وكما 
تعرف ان موضوعة التراث ظهرت 
في أعم��ال الفنانني الرواد ، ولكن 
س��رعان ما اندثر لظهور تقنيات 
ومدارس حديث��ة أخرى, ولكن في 
النهاية له نتائ��ج مبهرة .والنقد 
أكي��د تناول��ه كش��كل فن��ي له 
ميزته وق��وة تفاصيل��ه الدقيقة 
الت��ي رمبا ال يدركه��ا العمل على 
قطع��ة القماش ، لكن��ي أجد أن 
النق��اد ل��م يتنالوه كثي��را لقلة 
شاغليه ، وقد أضفت اليه تقنية 
فنية كي أبعد عن اللوحة اجلانب 

" التجاري " .
الفنان��ة ش��فاء  *ه��ل مارس��ت 
جتريب االلوان في تدرجاته ووحدة 

اللون؟
-لق��د ادخل��ت الل��ون كتجري��ب 
األل��وان وكان��ت جترب��ة ناجح��ة 
وجميلة احسست  أنها اضافت 
الى العم��ل الفني بعدا آخر توزع 
وحتري��ك  جمي��ل  فن��ي  بش��كل 
للوحة وخلق ن��وع من االيجابية 
وأحس��ب   ، التكوي��ن  داخ��ل 
ه��ذه اإلضاف��ة قد حفزتن��ي الى 
م��ن اللوح��ة احلكائي كس��يرة 
س��ردية كما الشاعر حني يكتب 
قصيدت��ه والروائي ح��ني يحتوي 

شخوصه والسيطرة على مديات 
أنفعاالتهم ، لذا صار للون قيامة 
اللوحة بش��كل أكد روح املغايرة 

الفنية والتشكيلية .
*في أعمال��ك األخيرة ثمة بصمة 
جتريبي��ة وأزعم أنها نالت أعجاب 
النقاد واملتلقني، م��ا الذي دفعك 
ال��ى ه��ذا التجريب  وه��و خطى 
لتجربت��ك  حتس��ب  رؤى  تؤش��ر 

الفنية ؟
مح��راب  ف��ي  التجري��ب  ظ��ل   -
الفني��ة هاجس يومي  صومعتي 
أح��اوره ذاتيا مبنط��ق اجلمال على 
م��دى رؤى مغايرة ، ول��ذا توصلت 
ال��ى ض��وء ال يش��بهني ب��ه أحد 
على مديات األس��طورة واحلكايا 
حكاي��ة  كل  وأج��د   ، التراثي��ة 
ش��عبية في م��كان ما م��ن زوايا 
بغي��ة  االحقه��ا  س��ومرياتي 
تدوينها كلوحة أتوضأ مبحرابها .

الفنانة شفاء هادي:
 التجريب في محراب صومعتي الفنية هاجسي  الكبير

حاورها - فهد الصكر

* الكاتــب والمــؤرخ الدكتــور 
عقيــل الناصــري

افهم من س��ؤالك الوعي االجتماعي 
..واختالف��ه ع��ن الثقاف��ة؟؟ لنعد إلى 
الوع��ي االجتماعي وتفاعالته اجلدلية 
الوج��ود االجتماع��ي وصيروراته  م��ع 
املادية، الوجود االجتماعي وهو بصورة 
مكثفة يعني احلياة املادية للمجتمع 
وانتاجها. ام��ا الوعي االجتماعي فهو 
واألف��كار، وجتلياتها  واملفاهي��م  اآلراء 
في النظريات السياس��ية والقانونية 
واجلمالي��ة واالخالقي��ة وحتى الدينية 
األخ��رى  واألش��كال  وفلس��فتها 
للوع��ي وه��ي ليس��ت بس��يطة وإمنا 
مركب��ة وتزداد تركيباً م��ع تطور احلياة 
االجتماع��ي  والوع��ي  االجتماعي��ة، 
يصب��ح بالفعل دوراً حاس��ماً للوجود 
االجتماع��ي. مبعن��ى أن الثقاف��ة جزء 
ال يتج��زأ م��ن الوع��ي االجتماعي في 
أح��دى جتلياته. وللثقاف��ة أوجه أخرى 
يش��ملها التعريف الضيق والواس��ع 
ألن��ه هن��اك اكث��ر م��ن 200 مفه��وم 
للثقاف��ة. ولكن له خاصي��ة معنوية 
تتعل��ق بطبيعة اجملتم��ع وتعد أحدى 
وانتاجه��ا  االجتماعي��ة،  الظواه��ر 
عناصره��ا،  ب��ني  جدلي��اً  وتتفاع��ل 
وتختل��ف الثقافة ب��ني مجتمع وآخر. 
وتعتب��ر الثقافة ال بيولوجيا، مبعنى أن 
انتقاله��ا ليس وراثي��ا. وتؤثر جغرافيا 

امل��كان بش��كل واضح عل��ى كيفية 
تطّور األش��خاص الذين يعيش��ون في 
مناطق معينة، م��ن جهة ، ومن جهة 
أخ��رى يتكي��ف االنس��ان م��ع بيئت��ه 
ولهذا الس��بب هناك شعوب تسودها 
وأخ��رى   ، الوس��طية  الفلس��فات 
الفلس��فات احلدي��ة، وبالنتيجة فكل 
ش��خص يعيش في مكان ما يتكّيف 
مع الظروف التي حتيط به ويستجيب 
له��ا، وله��ذا الس��بب يعتب��ر الوع��ي 
االجتماعي أوس��ع من الثقافة س��واء 
باملفهوم الواسع أو الضيق، الشفهية 
أو املكتوبة؟ وهذا اجلواب عن الس��ؤال 
الثالث. هل ثمة اشكالية بني الثقافة 
والوعي؟ بالطبع هنالك أشكالية بني 
والوعي االجتماع��ي بصورة  الثقاف��ة 
عام��ة، ألن الثقافة تس��تمد مقوماته 
م��ن الناحي��ة االجتماعي��ة وفي هذه 
الناحية االختالف بصدد املكتسب من 
العالق��ات الثقافي��ة، أو في اجملتمعات 
الطبقية، بينما الوعي االجتماعي هي 
جملة التصورات النظرية وتس��تخدم 
اللغة وجملة املفاهيم التعبير عنها. 
وبالتال��ي الثقاف��ة هي جمل��ة القيم 
واملع��ارف التي تتش��كل ف��ي اجملتمع 
وتتأث��ر به��ا ضم��ن معطي��ات البيئة 

اجلغرافية. ويتحدد الوعي اجملتمعي.

* القاص والروائي شــوقي 
يم حســن كر

جند انفس��نا دائما في حيرة ش��ديدة 
امام دق��ة اس��تخدام املصطلح رغم 
واف��راط  بكث��رة  ل��ه  اس��تخداماتنا 
مازال اخلالف مس��تمرا وس��يبقى عن 
تكوينه��ا  وماهي��ات  الثقاف��ة  اص��ل 
ومهماته��ا التي يجب ان تضطلع بها 
وم��ن هو املثق��ف وماه��و دوره، ويجيء 
الوعي ليق��ف امام االمت��داد الثقافي 
اش��تغال  الوع��ي  ان  رغ��م  متحدي��ا 

الفه��م  عمومي��ات  عل��ى  جمع��ي 
احلياتي كل بحس��ب ما يفهمه ويراه، 
والوعي هو احملرك الذي مينح االنس��ان 
ق��درة التميي��ز والفهم وبه��ذا يكون 
اختالف��ه واضحا م��ع الثقاف��ة اذا ما 
اتفقن��ا عل��ى انها املهتم��ة باالبتكار 
مكونات��ه،  ب��كل  املعرف��ي  والنت��اج 
الوعي الينتج تاريخ��ا في الوقت الذي 
تنت��ج الثقاق��ة تواريخ ومتن��ح الوجود 
وثائق ارثية س��تكون فيم��ا بعد احلزء 
االه��م من مكون��ات الوع��ي اجلمعي، 
الوعي مهمة تفحصي��ة فردية تنزاح 
بأجت��اه الواق��ع وله��ذا نراه��ا رجراجة 
ترتف��ع عند امكن��ة معين��ة وتتراجع 
عن��د امكن��ة اخ��رى، ه��ي ترتبط مع 
االنس��ان ارتباطا عضوي��ا فيما تعمل 
الثقافة على فك��رة التأمل والتقصي 
واالبت��كار، املتعل��م واع فق��ط لك��ن 
املثق��ف متعلم منت��ح مبتكر يعمل 
على صناع��ة احلياة جمالي��ا الاقصد 
في مجال االدب والفن فقط، بل وعلى 
جميع املمكنات الفكرية واالقتصادية 
والسياس��ية ايض��ا، ه��ذه االرتباطات 
ه��ي احمل��رك الع��ام ويحت��اج الى فك 
هذا االرتباط وتفس��ير مكوناته، يقول 
فروي��د، ان الوعي هو الفع��ل الباطني 
السلوكي لالنسان.. فيما يقوى سارتر 
ان الثقاف��ة خلق البديل املؤثر اجلمعي 
ومفاتي��ح  ق��درات  االنس��ان  ومن��ح 
على فه��م الوجود واس��راره وخباياه، 
والثقاف��ة  بالفط��رة..   واع  االنس��ان 
صناع��ة تكويني��ة تأت��ي م��ن خ��الل 
البح��ث والعم��ل والتقص��ي وتامالت 
هذا الكون واالقتراب كثيرا من ماذيات 
الفلس��فة، ال كم��ا قي��ل ان الثقاف��ة 
فهم شيء عن كل شيء.. تلك مهمة 
انسانية ناقصة الن املنقوص اليبتكر 

وال يضيف.

* القــاص والروائــي
 عبــد الرضــا الحميــد

تع��د ثقافة الف��رد منظوم��ة معرفية 
شاملة، مكتس��بة بفعل دؤوب، ذاتيا 
كان ام جمعي��ا ام مجتمعي��ا، توف��ر 
للفرد تعاطيا ايجابيا منتجا مع اآلخر 
وته��ذب التلق��ي وتنأى به ع��ن مزالق 
التخلف  ووه��اد  املت��وارث االجتماعي 
انه��ا  مبعن��ى  الس��البة.  والس��يرورة 
فضاء شاس��ع وأف��ق مدي��د للحرية، 
احلري��ة بوصفها خروج��ا على انظمة 

االواني املستطرقة ونظاما منتجا ألثر 
ف��ردي واض��ح، ادبيا ام فني��ا ام علميا 
ام اجتماعي��ا ام سياس��يا ال��خ الخ. 
وتدخل في تكوين ثقافة الفرد عناصر 
متعددة، أبرزها، التعليم، واالس��تعداد 
النفسي الفردي للخروج من التكوين 
التكوي��ن  ال��ى  املس��تهلك  البدئ��ي 
املكتس��ب/ املنتج، واملتراكم من االرث 
املعرف��ي ف��ي اللغ��ة واالداب والعلوم 
والفن��ون، والبيئة احملفزة. ونس��تطيع 
الق��ول ايضا ان الثقاف��ة متراكم ذاتي 
اجتماعي ن��ام ومتحرك ومتطور بذاته 

او بغيره.
ام��ا الوع��ي فه��و ق��درة الف��رد عل��ى 
محاكمة العالق��ة بني ذاته ومحيطه، 
واالس��تقراء  احل��دس  ف��ي  ومهارت��ه 
واالس��تنباط والتأم��ل، وق��راءة خفايا 
ح��ول،  امل��ا  ف��ي  واملتح��ول  الثاب��ت 
واستش��راف جزئي او كل��ي للمخبوء 
ف��ي اآلتي، حدث��ا، زمان��ا، مكانا، منطا، 
تغي��را، تقدم��ا، تأخرا..ال��خ. وم��ن ما 
ان  ال��ى  نخل��ص  ان  نس��تطيع  م��ر، 
وج��ود الف��رد/ املثق��ف ف��ي حاضنته 
االجتماعي��ة ه��و الذي يح��دد مديات 
وعي��ه، كما يقول كارل ماركس " ليس 
وعي الناس هو ال��ذي يحدد وجودهم، 
وإمن��ا وجوده��م االجتماعي ه��و الذي 
ب��ني  اش��كالية  ال  وعيه��م".  يح��دد 
الثقافة والوعي كمفهومني معياريني، 
فالثقاف��ة قد تكون منتج��ة وعي ما، 
لكنها ليس��ت بالضرورة حاضة على 
انت��اج وع��ي ايجابي متقدم وليس��ت 
بالضرورة ان تكون وعاء لوعي س��الب 
متخلف. ال وعي من دون ثقافة راسخة 

راكزة، وال ثقافة من وعي حاذق.

* الكاتبــة والناقــد
ة المســرحية د. ســافرة ناجي

يعرف الوعي بانه اعلى درجات االدراك 
الت��ي متك��ن االنس��ان ان ي��رى واقعه 
مبنظ��ور مغاير متقدم عل��ى محيطه 
املعاش، ال��ذي يتأمله ويحدس��ه ومن 
ثم ينتج له مسارات معرفة ترتقي به،  
لذلك هو اعلى ملكات التفكير، وهذه 
امللكة تتباين في درجة الوعي بني فرد 
واخر التي متيز طبيعة الذات البشرية. 
وجتلي��ات الوع��ي تك��ون حاض��رة في 
مكنون��ات الثقافة من رموز النها صور 
مدركة ملتعاليات الفكر ، والن الثقافة 
ه��ي الفضاء ال��ذي تبرز في��ه املهارات 
العلمي��ة والثقافي��ة والفني��ة الت��ي 

اكتس��بها الفرد نتيج��ة التفاعل ما 
بينه وبني بيئته، فضال عن انها الداللة 
التي تؤشر التميز الفكري والسلوكي 
ال��ذي يتس��م دوم��ا بس��مة التط��ور 
احمل��دث، لذلك تعد املعي��ار الذي تتميز 
ب��ه ثقافة ع��ن اخرى .له��ذا اصبحت 
منط من امناط احلياة املتحضرة ، ولذلك 
نقول ان العالقة ب��ني الوعي والثقافة 
ه��ي عالق��ة جدلي��ة احدهم��ا يكمل 
االخ��ر، بوصف الثقافة ه��ي الترجمة 
خملرج��ات الوع��ي ال��ذي ميه��ر الواق��ع 
بسماته، لهذا فان الثقافة هي نتيجة 
جتديد الوعي وكذلك فان الثقافة حتفز 
الوعي على التجديد ، وعليه نرى ليس 
هناك اش��كالية ف��ي معطيات هذين 
وامنا تكمن االش��كالية  املصطلحني، 
الس��طحي  التفكي��ر  ف��ي س��ذاجة 
ملضمون الثقافة بشكل دعائي باطار 
ال يرتك��ن الى وع��ي حقيق��ي، عندما 
التطبيقي س��لوك  الس��لوك  يك��ون 
زائ��ف يفضي الى التدني بكل ش��يء. 
فالوع��ي الزائ��ف ينتج ثقاف��ة زائفة، 

والثقافة الزائفة تنتج وعيا زائفا.

يشــي * الشــاعر مهدي القر
يتذبذب مفه��وم الثقافة عند اخلوض 
اإلرس��ال  وس��لوكيات  اُس��لوب  ف��ي 
حس��ب  تختل��ف  مبعايي��ر  والتلق��ي 
الوع��ي  ومنس��وب  اإلدراك  مس��توى 
وبالتال��ي ف��إن صناع��ة الثقاف��ة في 
هك��ذا اج��واء س��وف تن��أى باملثقف 
ع��ن عامل��ه احلقيق��ي نتيج��ة تأث��ره 
مبوج��ات األفكار والطروح��ات املضادة 
او اخملالف��ة القوية االقن��اع كالصراع 
حت��دد  الت��ي  االيديولوجي��ات  ب��ني 
قناعات املثقف وتلق��ي به في حبائل 
الدكتاتورية إلميانه بالرأي التعس��في 
الواح��د . ارى ان هن��اك عالقة جدلية 
بني الثقاف��ة والوع��ي ، فالثقافة بناء 
والوعي شاقولها ، والثقافة ال تنمو او 
تتسامى اال بوجود احلرية فكلما ازداد 
منس��وب احلرية تسامى البناء وابتعد 
كثي��راً عن التلميع والتزويق والبهرجة 
او التطبيل جلهة على حس��اب جهة 
آخ��رى ، مبعنى ان قناعات املثقف تزداد 
رس��وخاً و نصاعًة ونق��اًء وانحيازاً الى 
ص��ف اجلماهير وال��ى أح��الم الفقراء 
، كلم��ا اقتربت م��ن مفاهي��م احلرية 
وتلبس��ت لب��وس الص��دق والعدالة . 
كثي��راً ما خ��ان املثقف رس��الته فيما 

اذا إنح��از ال��ى املؤسس��ات الثقافية 

الس��لطوية العامل��ة في ظ��ل الدول 

الت��ي تنتهج الدكتاتوري اُس��لوبا في 

احلك��م والتي تكون في أش��د احلاجة 

الى تلميع صوره��ا املقيتة للجماهير 

خاص��ة الطبقة غي��ر املتعلمة ، وهم 

الكثرة بالض��رورة ، لتتباهى بهم امام 

مخالفيه��ا املرئي��ني وغي��ر املرئي��ني . 

وكثيراً ما س��ودت صفحات الصحف 

والقاع��ات  والس��رديات  بالقصائ��د 

باألناش��يد وامتألت اجلدران باللوحات 

تل��ك  او  املؤسس��ات  له��ذه  متجي��داً 

نتيجة غياب الوعي بضرورات االنحياز 

الى حقوق االنس��ان واحلري��ات العامة 

. كثيراً م��ا يتداول املعني��ون بالثقافة 

تأرج��ح الوع��ي في فض��اءات هالمية 

او زئبقي��ة غير ملموس��ة وِفي اس��وء 

حاالته��م اغت��راب الوع��ي او انقي��اده 

ال��ى جه��ات فاعل��ة حتتك��ر التفكير 

،صناعة وتصديراً وفرض على مريديها 

والعمل ضمن املساحة املسموح بها 

للتداول، هذا التش��كيل غي��ر املتوازن 

س��وف يؤدي بالضرورة ليس الى سلب 

احلريات خاصة الفكرية والثقافية بل 

يتعدى في اس��تالبه ال��ى محق الروح 

االنس��انية وحتويل اجلموع الى قطيع 

ليس له قرار .

ين  "االتحاد الثقافي" تستطلع آراء عدد من االدباء والمفكر
ح������ول اش���ك���ال���ي���ة ال�����وع�����ي وال����ث����ق����اف����ة وال������ف������رق ب��ي��ن��ه��م��ا

ية مثل الفن،  يا يشمل نطاق الظواهر التي تنتقل من خالل التعلم االجتماعي والممارسات االجتماعية، واألشكال التعبير تعّد الثقافة مفهوما مركز
ية. لذلك فإن "الثقافة" هي مجموعة العادات والتقاليد والقيم للمجتمع، وهي مجموعة  الموسيقى، الرقص، الطقوس، في كل المجتمعات البشر

المعرفة المكتسبة بمرور الوقت. في حين ان الوعي كلمة تعبر عن حالة عقلية يكون فيها العقل بحالة إدراك وعلى تواصل مباشر مع محيطه الخارجي 
يق منافذ الوعي التي تتمثل عادة بحواس اإلنسان الخمس. بالمحصلة فالوعي: هو ما ُيكون لدى اإلنسان من أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن  عن طر

الحياة والطبيعة من حوله. 
ين حول اشكالية الوعي والثقافة والفرق بينهما؟ وايهما اعمق الوعي ام الثقافة؟ " االتحاد الثقافي" استطلعت آراء عدد من االدباء والمفكر
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سرقة الس�ُحبسحابة حب

م����ق����ط����ع م��������ن رث������������اء ال�����ش�����ذر

م�����ن أح���������وال ال����ح����اف����ي وأم���ال���ي���ه

 نث��ر احل��روف امام��ه .. لم 
يج��د بينها ما يب��اع كي 
يجل��ب طعام��ا ألبنائ��ه .. 
كتب العديد م��ن الروايات 
والقص��ص ليكون اس��ما 
كبي��را .. ل��م يك��ن يهتم 
للفق��ر والع��وز، لك��ن مع 
ش��اخت  العم��ر  تق��دم 
االمني��ات وأصب��ح اله��م 
التفكي��ر  لدي��ه  االكب��ر 
بقوت يوم��ه .. ذلك النهار 
ليع��ود  كان طوي��ال ج��دا 
الى بيته مثق��ال بالهموم، 
ل��م يج��د ثمن��ا يجلب به 
وجبة طعام ألفواه جائعة 
.. جل��س ف��ي ركنه اخلاص 
ومحراب��ه األدب��ي يص��ارع 
حزن��ه ويتطل��ع ال��ى تلك 
حتتض��ن  الت��ي  الرف��وف 
خلوت��ه  ليقط��ع  كتب��ه 
ص��وت رن��ني الهاتف، مرت 
س��نون على فراق صديقه 
الذي تركه بعد سفره الى 
بل��د اخر .. ظ��ل حائرا بعد 
املكاملة وت��زداد همومه، اذ 
طل��ب منه ذل��ك الصديق 
ان يس��افر الي��ه، فهنالك 
شخص يريده ان يكتب له 
رواي��ة مقابل ثم��ن كبير .. 
صراع بني القبول والرفض 
وهو ليس ذلك الش��خص 

وقيمه  يبي��ع مبادئه  الذي 
ويكتب بأسماء اخرى وبني 
تكلف��ة الس��فر الباهظة 
.. ما مير ب��ه من عوز جعله 
يقت��رض مبل��غ الس��فر .. 
اس��تقبله  وصول��ه  عن��د 
وش��وق  بح��رارة  صديق��ه 
ولم ينتظر حتى يس��تريح 
ال��ى  مباش��رة  ليتوج��ه 
ذلك الش��خص الذي يريد 
الرواية .. يس��ير وهو مرغم 
وأخرى  وب��ني خط��وة  جدا 
هن��اك تردد كبي��ر، لكن ما 
يجنيه قد يحل مش��اكله 
الكبي��رة .. عن��د وصول��ه 
بأنها سيدة وحتمل  تفاجأ 
كان��ت   .. جمي��ال  وجه��ا 
تتحدث وهو يسبح بعيدا 
في زرقة عينيها حتى عند 
نهاي��ة اجللس��ة اس��عده 
ان تك��ون بينهم��ا لقاءات 
ان  يس��تطيع  ك��ي  كثيرة 
يكت��ب له��ا الرواي��ة كما 
جلس��تهما  ف��ي   .. تري��د 
الثانية وجدها اكثر جماال 
ونضارة وأس��عده ان تكون 
الرواية رومانس��ية غرامية 
وتريدها ك��ي تتباهى امام 
صديقاتها بإصدارها رواية 
ومستعدة  اس��مها  حتمل 
ألي مبل��غ يطلبه .. تكررت 

لقاءاتهم لتنبت ش��جرة 
وتثم��ر  بينهم��ا  احل��ب 
االف��واه  تل��ك  متناس��يا 
الت��ي ودعت��ه عل��ى امل 
.. كان حزين��ا  اس��عادها 
ج��دا وه��و ينه��ي كتابة 
ويس��لمها  الرواي��ة 
للطبع  االخيرة  النسخة 
وه��ي تطي��ر به��ا فرحا .. 
نظرت له بشغف . قالت 
: لنسّمها سحابة حب، 
 .. ضحكته��ا  وأطلق��ت 
قبل ان حتني حلظة الوداع 
ينتظ��ر  ان  من��ه  طلب��ت 
تهدي��ه  ك��ي  صدوره��ا 
نس��خة .. ذلك اليوم من 
اكثر االي��ام ايالما له، بني 
تركها وب��ني بيعه ملبادئه 
وقيمه مقاب��ل املادة التي 
جلبت��ه الى ه��ذا البلد .. 
مي��ر الوق��ت وهو يش��تاق 
الى عائلته وبلده وأصبح 
يوم��ه ثقي��ال ج��دا حتى 
 .. يك��ون معه��ا  عندم��ا 
قبل موعد الطائرة كانت 
ال��وداع حزين��ة  حلظ��ات 
تنهيها بإهدائه نس��خة 
من الرواي��ة، والتي كتبت 
عليها .. ك��ي نكون معا، 
عليها  اس��مك  وضع��ت 

بدل اسمي.

البري��ة  النبات��ات  م��ن  أخض��ر  بس��اط 
والعرائش واالزاهير، يفترش أرضاً شاسعة 
املساحات تقع على تخومها قرية "الرمي"، 
الوادع��ة بناس��ها وكائناته��ا ومناخه��ا 
املعتدل، تظللها السحب بكرمها املعتاد 
وه��ي متطر ماء زالال يحيي االرض والبش��ر 
واحلج��ر على ح��دٍّ س��واء..حقول احلنطة 
اخملتلفة  الزراعي��ة  واحملاصي��ل  والش��عير 

تبارك ايدي الزارعني.
عل��ى النقيض من قرية "ال��رمي"، ثمة قرية 
باجل��وار تدع��ى قري��ة " الكواس��ر" متت��از 
بأرضها القاحلة، اجلرداء، وناس��ها غالظ 
الطباع حتاصرهم الفاقة، تفتقر سماؤها 
الى السحب..، فمنذ عدة عقود والسماء 
تتش��هى ان تصافحها س��حابة واحدة..
قاطنوه��ا ف��ي قلق دائ��م وه��م يبصرون 
ازدح��ام الس��حب ف��ي صفح��ة س��ماء 
القرية اجلارة.، وخصامها الذي امتد طويالً 

معهم.
اجتمع رجاالت القرية وقرروا ايفاد احدهم 
ال��ى قرية "ال��رمي" الس��تطالع االمر..وصل 
املوف��د صباحا ال��ى القرية..ابهره ان ناس 
القرية يأكلون من قدر واحد..، تفوح منهم 
روائح عطرية لم مت��ر على انفه يوماً..قاده 
كبير القرية الى حقل من االزاهير اخملتلفة 
االنواع واالش��ذاء..ابلغه انهم يستنزلون 
نعم الس��حب بوس��اطة االزهار وشذاها 

املنعش لالنفس.
لم تصل الكلمات مس��امع قلب املوفد..، 
ضمها الى قائم��ة الهراء..، عاد الى قريته 

وقص على ناس��ها مشاهداته.استشاط 
رج��ال قريت��ه غيظ��اً وغضب��اً وحس��داً. 

أحدهم أشار اليهم بسرقة السحب.
أنّ��ى لهم س��رقة الس��حب؟ ال وس��يلة 
تعطف السحب نحوهم..، اعيت الفكرة 
العقول..،فت��م اللجوء الى علوم الكهانة 
والسحر والشعوذة..اجتمع االشرار،القوا 
حبالهم وتهومياتهم وتعازميهم احملفوظة 
ف��ي صحائ��ف االثر..مس��تعينني باجل��ن 
واالنس واس��تنطاق امكان��ات احلجر..لم 

يدركوا الهدف.
ل��م يفلحوا ف��ي القبض على الس��حب 
امل��اء  قط��رات  تلق��ي  كيم��ا  واقتياده��ا 
على مراب��ع قريتهم.الس��حب التي مترح 
كقطع��ان احلمالن ف��ي مراعي الس��ماء 
املعطاء..ان��ى الح��د ان يفقدها حريتها..؟ 

بأي قيد..ومن اي مادة مت تخليقه؟!.
ليس غي��ر الرعد املهول، والبرق الش��ديد 
يهاجم قرية "الكواسر"..، البرق الذي احرق 
كل ش��يء..االخضر قبل اليابس..، انفس 
تخش��بت بفع��ل الس��وء..،اغرت النيران 
بالتهامه��ا وأقام��ة حفالت ل��م تبِق ولم 
تذر..، لعنة الس��حب اصاب��ت الطامعني 
الغزاة مبرض السابق له امتد لذراري سدنة 
سرقة الس��حب..ذلك انهم ما ان يسيروا 
حت��ت قبة س��ماء حتى تتبعهم س��حب 
رمادية داكنة، تبدو كقبعات صغيرة تعلو 
رؤوس��هم.. اث��ار مش��هد رؤيته��م اخلوف 

والذعر والريبة لدى كل من يصادفهم.
توزعتهم ارض الش��تات، والتصقت بهم 

القاٌب التس��ر احد: )امللعون��ون، املارقون، 
االنف��س،  احلمقى،النادمون،مرض��ى 
الهالكون، البائس��ون، اللص��وص، االبناء 
العاق��ون..(، تعددت مثالبه��م واحزانهم 

وتعاظمت حيرتهم جيالً اثر جيل.
افترش��وا ارض القري��ة، معلن��ني ندمهم 
عل��ى م��ا فعل��ه االجداد..رن��ت قلوبه��م 
نحو الس��ماء، دعاًء وتهج��دا وتوبة عما 
حصل من االساءات..غشيهم احلزن حتى 
تصيروا دموعاً باحجام واشكال مختلفة 
ارتفع��ت نح��و االعالي..فتحت الس��ماء 

له��م االبواب..ازدحم��وا عل��ى صفحتها 
سحباً بيضاء اثيرة..امطرت ماء زالالً احيا 

قرية "الكواسر" ولو بعد حني.
م��ن على س��طح منزل��ه، ف��زَّ احلالم من 
عرق��اً،  جس��ده  يتصب��ب   ، ثقي��ل  ن��وٍم 
وقلب��ه يخف��ق بش��دة، اث��ر رؤيا س��رقة 
التأريخ،  ده��ور  اختزنتها  الس��حب..،رؤيا 
عب��ر حكاية منس��ربة م��ن ثناي��اه  التي 
حفلت بعظائم امور ل��م ترها االعني ولم 

تصدقها العقول..،ولم يحفل بها خاطر.
 جال ببصره في الس��ماء..بدت صفحتها 
صافي��ة س��اكنة هادئ��ة اال من س��حابة 
يتيم��ة متيس بغن��ج ودالل فيه��ا وكأنها 
تدعوه للح��اق بها..،ادار عينيه في املكان، 
وي��راع  صغي��ر  مالحظ��ات  دفت��ر  ابص��ر 
بالقرب من وس��ادة احالمه..، حمل عدته 
الكتابي��ة..،وألن حيات��ه فص��ل طويل من 
واق��ٍع فانت��ازي ..، انطلق س��ليل االجداد 
النادم��ني ف��ي دروب قريته" الكواس��ر"..، 
يس��رح بص��ره نح��و خضرته��ا الباهية 
ال��ذي  واالزده��ار  طبيعته��ا..،  وجم��ال 
انطبعت بسمته حينما سما الفرد..،بعد 
ان كادت لتندث��ر ف��ي زمن آف��ل، اثر فكرة 
هادم��ة ل��و كتب له��ا النج��اح، الهلكت 
احلرث والنس��ل..أجال البصر في السماء، 
علت محياه ابتسامة عريضة وهو يسامر 
س��حابته التي  شاكسته برذاذ لطيف..، 
أنعش روحه وامتزج مع حبر يراعه، اليراع 
ال��ذي ش��رَع بكتاب��ة قص��ة  حفظته��ا 

الصدور جيالً بعد جيل.

الِقدُم هوُة مكان 
ورمبا نزوة عدم 

يا لهذا الِقدُم اخملبوء في الُسدم 
يا لهذا الِقدُم املرمي في الوهم

قال عبد احلسن الشذر:
هلموا ناخذ البالد الى  ضفة النهر 

وُنلقي بها في ماء الفكر 
وندعو الرياح ان تخطف

 الروح من األلم 
وقال عبد احلسن الشذر:

هلموا يافتيان ...
 هلموا نرقص رقصَة الثعلب 

قرَب  أشجار القيقب 
والنار صاحبة  اللهب األزرق

تقرُع  الطبول بهسيسها 
والقلب يطرب .

مقطع من مرثية الى الشاعرعباس 
دايش  

هيا يا عباس 
ماذا لديك غير هذا اآلس

لتمَس به تعَب األيام  املُرة 
ماذا تخبُئ  في دغل التالل 
من سيٍر وألٍم  وورِق يباس ،

لَم هذا التلويح  بفوانيس ليل 
تنذرُ  مبا هو آت؟

إنُه ليل  بشذرات  
يجُن فيه  الباب واملتراس ، 

لكنَّ  الرؤيا  لْن تصَل الى  الطرق   
التي تُوصُل صاحب الرداء األسود 

قل يا عباس من ذاك الذي قدم إلينا   

وكان رداءُه ملقًى على جسد  املدينة 
من غير إسم  أو حراس  

هيا اخبرنا يا عباس  
من ذاك الذي  سّوى  األحزاَن
 صلصاالً على ضفة النهر 

ونحَت منُه هياكَل ريح
 لتهَب في وجه األعيان 

َمْن ذاك الذي صّيَر  االوزاَن ثقالً خفيفاً 
في حقل 

 زهرات عباد الشمس 
 ودار على  دوران  زهرات الشمس ببيان،

غابة دراغ موصولة بالفراغ
هيا ياعباس أرمي بحجرك

 امللون في املاء الرقراق
وسر بدرب القمر حيث يعُج هناك

 الغاب باأليائل والغياب ،   

)1(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

احُلزُن َضِميري َوحِلَافي
نَيا َكم رََسَمت َوالدُّ

في َعيِنيَّ َشَقاًء
َحتَّى أَضَحى ِمن ُسحَنِة أَوَصافي

)2(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

نَيا َوَسَقتني أَضَمْتني الدُّ
ُصررًا ِمن ُشوٍب ُمر

َورََمْتني في َدوَحِة أَطَياف
ى ُعصُفوراً َمذبُوحاً أَتََشظَّ

بنََي َهِديِر الَقسطِل أَو  زََفَراِت 
األَسَياف

)3(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

َسأََظلُّ َحِفياً ِبُشُجوِني
َوِقَياَماِتي بُؤٌس َوَضِريع

ال أَدرِي أَمِسي ِمن يَوِمي 
أَسَماِئي آٍه ... أَسَماِئي

ى  َوَسَمائي أَفالكاً تََتَشظَّ
َكالَبيَدرِ في َقبَضِة َعرَّاف

)4(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

أَوَصافي َلم تُعرْف أَوَصافي
ِّي َمنُذوراً أَسَتغِفُر رَب

َوُمالَءاِتي َليٌل َداٍج
ِجنِّيٌّ ِفي ثَوِب َمالٍك

َوَمالٌك َضيََّعه َشَغُب
اِك النُّسَّ

اآلَن ُصراِخي في ُكلِّ َفم 
َوَصَباَحاتي ُجبَّة ِعشٍق 

َوُنَهيَرات ِمن َعَسٍل
ف  َلم يَأَْلْفَها أبد األاُلَّ

)5(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

َلم تَتَبعني في احَلقِل ِخَراِفي
أَسِقيَها ِبَيِديَّ ُدُموِعي

َوأَرِويَها ِمن رُوِحي َوِشَغاِفي 
َوتَُخلِّيني في جَنَواَي أَُغنِّي

زِريَاباً يَحُبو في َجوَقة 
عزاف

)6(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

 َوأَخَرَسني
ُ
أَنَطَقني اهلل

َوِبَباِب املسِجِد أَتُلو َنَفَثاِتي

ى أَوََّل َحرٍف  َضيَفاً يََتَهجَّ
يَّاب .. ابن  ِنيُرودا .. السَّ

الَفارِض .. َوُكَثّير َواجملُنون
َوأَحمد

َها أََنَذا أمََتَلَّى َما َحَكِت األَدُهُر 
ِمن ِسدرَِة أَساَلِِفي

)7(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

يَاه .. يَاه.. يَاه.. َكم
َعايَشُت ُملوكاً َورََعايَا

َوَقِنعُت ِبجلَباٍب يَسُتُرني
َوِبزاٍد يُقِري أَضَيافي

أََنا ِبْشٌر َورََمادي أَيُّ ِبَشارَة 
ابَِة َعاملَنا الَكاِبي َمنُثورٌ في بَوَّ

أَبِكي ... َوأَُصلِّي
َوأَُصلِّي في َكبٍد

َوَنِشيجي آِه ... َنِشيجي
إجِِنيٌل َوَمَصاِحُف في َمعَمَعة 

األَحاَلِف
)8(

أََنا ِبْشُر احَلاِفي
وق أَُقوُم َوأَقُعد في السُّ

َوِدثَارِي أَوزَارٌ بَاِلَيٌة 
َظمآنا أَكَرُع ِمن َصدِف الُبشَرى

َوَشقياً يَغِرُف آَماالً َوَخَطايَا 
ال َماٌل في َكفِّي يَنُصُرني
ال ُغررٌ في رَأِسي َوَوَصايَا 
تَلقُفِني ِمن ِبئِر ُظُنوني 

َوتُدحرُجني َكَمِسيٍح في َحْوَماِت 
ِقَطاف

)9(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

أَوَجاعي .. تَفِعيالٌت.. َنثٌر
َوَقَوافي

َوَقَصاِئُد ال تَْفَنى 
َما َداَم جَنِيُع األَحُرِف 

َمحَبَرتي
َوَنِزيفي ُطوَفانا في بَْهِو 

يَّاف السَّ

)10(
أََنا ِبْشُر احَلاِفي

يََتَبرَُّج في احمِلَْنِة بُهُلولي
َويَُخاِصُم أَْشاَلِئي َقبَل أُُفوِلي

ُِّعِني ِشْلواً .. ِشْلواً َويُوز
في َخَطَراِت املُُدِن املْسِبيَّة
اِئني َعَراِء الَبكَّ َوَمالَذاِت الشُّ

يوِطيَّ  َها أََنَذا ِبْشٌر َجاَذبُت السُّ

النَّحوي
َوَقاَسمُت ِصرارِي يُونس َواألَعَشى 

َوَجالَل الدِّيِن الرُّومي
َويُوشَع َواخَلضر

َوأَُعاِقُر ُكلَّ َفِقيٍه 
يَسَتعِذُب أَنَْخاِبي َوُسالفي

قصة قصيــــرة قصة قصيــــرة 

عبد األمير خليل مراد

ستار موزان 

غسان حسن محمد  خالد مهدي الشمري
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اليوم َ ..،
ال رس��ولة َ ترس��ل ُ ش��عرها الطوي��ل َ حت��ى 

الينابيع .
الينابي��ع ُ يغتس��ل ُ ال��رأس ُ املقط��وع ُ به��ا، 

وحاضر ُ
األيام ِ هَو اآلتي .

اليوم َ ..،
كل ُّ غيم ٍ يرى األرض َ والميطر ُ إاّل على البحر ِ 
إن َّ الوليمة َ جاهزة ٌ ، والعالمة َ أوضح ُ من أن ْ

يُشار َ إليها .
ماذا فعلتَ  بالوردةِ  ..؟ ماذا صنعتَ  بالذهب ..؟
َمن يعرفُ  الوردة َ  مينحُ  التويجَ  شارةً  ويجمعُ 
العطر َ من الريح ِ ُسالالت ٍ : تكون ُ األبجديّة .

والذهب .
حني َ اليُصبح ُ تيجان َ ملوك ٍ ، فاخلطايا هي َ

واألخطاء ُ حْليات ُذهب .

والذهب
في إصبع ِ الزجنّية ِ املرآة ُ والضوء ُ / يشّفان ِ

مع َ اللون ِ القزح .
والذهب

في ُعنق ِ الطفلة ِ مرجوحة ُ موسيقى ولعٍب.
والذهب

يُكمل ُ الوصف َ مسّرات ٍ ِلذاته ْ ..،
عندما يُهدى وساما ً ملغني الليل ِ في هذا

السكون ِ احلجري ...

نصوصنصوص 1415 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

الخالص

لحظة حب

) 1 (
صراٌخ بلوِن الورِد

يتأبطُه خوفَك
فتنسلُّ وحيداً بني األشواِك

كنملٍة فقدت بصيرتها
من فرِط الهزائِم .

وتنهُض ثانية
كصٍل فوق مرآِة املاِء

تهيُم أصيالً
وتنزوي بعيداً

تصرُخ في قلب الطنِي
أن يتلوَن, يرقَص, يتشظى

كي يأنَس وحدتَك القامتِة
ويتأسى فيك اخليبَة

فأنت ليس كالكائنات املائيِة
فأُصلك الَبُر

وعمُقَك احلجُر
فأشفْق على سويعاتك

التي ملِت االنتظارَ
وتاهْت بحلٍم ال تصنعه

تلك املياه اآلسنِة

)2(
يتعداك املدى

إلى دكِة النوارِس النافقِة
والشطآِن احلجريِة ,

إلى زمن العتمة واالنطواِء
يأتيك النواُح, تلتاُع وحيداً
بانتظار أن تضيَق املسافاُت

وتهبط الهوادُج
من فوِق الرؤوس املزيفِة

 ****
هناك من بعيد

َمْن يترقب األفالَك وهي تتحُد
مبركز رغبة اخلالص فيَك

وحني حتُط فوق رأِسك املتخشِب
ويبدأ الهشيُم في الذاكرِة

ستحيا النوارُس, تخضرُّ الشطآُن
تتفتُح العيوُن

وتضحُك طويالً حني ال تراَك!

علي فرحان 

غرقى 

محنة
حش��رات كثي��رة حت��وم حول��ي رغم ان 

املوسم شتاء وليس ثمة تكاثر.
اس��تغرابي من وجوده��ا دفعني ملغادرة 
دفء غرفتي واخلروج إلى الشارع للتأكد.
ف��ي الش��ارع لم أج��د أي��اد تتحرك في 
الفض��اء لتطردها عن ال��رؤوس، الناس 
يس��يرون ب��ال حش��رات والفض��اء خال 
من الطن��ني، فق��ط انا من كان��ت يداه 
تتس��ابقان بأقصى س��رعة ممارس��تان 
الط��رد، وهذا ما آثار دهش��ة الناس ومن 
ثم تش��كيلهم من حولي س��يمفونية 

من الضحك الساخر.
قلت لهم بهدوء :

ق��واي  بكام��ل  ان��ا  العظي��م  واهلل   -
العقلية، وحركتي هذه امارس��ها لطرد 
جوق��ة احلش��رات الطنان��ة املتجمعة 
حول��ي، فل��م يص��دق اعق��ل عقالئهم 
ذلك ألنه��م لم ي��روا ش��يئا... وأكلتني 

السخرية.

ياجماعة..
احلشرات حقيقة وليس��ت وهما، أراها 
بعين��ي واس��مع طنينها، غي��ر أن األمر 
الوحي��د ال��ذي لم أجد له تفس��يرا إلى 

اآلن هو :

- من أين جاءت ه��ذه الكائنات املزعجة 
في ه��ذا املوس��م البارد، ومل��اذا جتمعت 
حول رأس��ي انا فقط م��ن دون كل ناس 
املدين��ة، وكيف لم يرها اح��د رغم أنها 

تسور رأسي؟

يض تعو
انهى الرسام لوحته.

كانت لروميو اجلميل وجوليت احللوة.
علقه��ا في غرف��ة النوم وق��ال لزوجته 
الش��ابة انت هي بكل حالوته��ا، اما انا 

فتخيليني هو.
انه ذك��ي ، لقد أراد خل��ق تعويض رمزي 

عندها عن كهولته التي كان عليها. 
في منتصف اللي��ل راى زوجته تغافله، 
وتقت��اد رومي��و م��ن اللوح��ة خلس��ة ، 
وتصع��د به إلى الس��رير وحتتضنه بكل 

عطش جسدها وتغفو معه بعمق.

اكلت الغيرة النوم الذي في عينيه.
وم��ن املنتص��ف حت��ى الصب��اح ظ��ل 
يحاول رف��ع روميو من الف��راش وأعادته 
إلى اللوح��ة ولكن بالج��دوى، فقد كان 
االلتح��ام قويا جدا جدا، إل��ى درجة لم 
تتمك��ن كهولت��ه اخلاوية م��ن فكه اال 
بصرخ��ة انفعال مرعب��ة حتطمت على 

اثرها اللوحة.

خذالن
رأته ينعطف في الشارع الفرعي املؤدي 

إلى دائرتيهما.
فترك��ت خطواته��ا االنثوي��ة وانطلقت 

للحاق به.
لق��د حت��رك مزاجه��ا نحو هذا الش��اب 
النحي��ف الذي تش��اهده منذ اس��ابيع، 
واحبت وس��امته املتواضعة وس��يكارة 
الصب��اح الت��ي متش��ي مع��ه كصديق 
يومي، فهو يش��به ممث��ال مصريا التعرف 

من هو. 
س��مع وق��ع الكع��ب العال��ي يض��رب 
املعلم��ة  وش��اهد  بق��وة،  االس��فلت 
الهيف��اء مترق م��ن جانبه ث��م تعود إلى 
الس��ير بخط��وات حمائمي��ة لتجع��ل 
املس��افة بينهما مترا واحدا فقط ورمبا 

اقل.
كانت احلمامة اجلميلة تقول له :

اصطادني فالشارع فارغ. 
رغم ان لسانها لم يقل هذا، وكان قلبه 

الواجف يقول لها:
سوف اصطادك. 

انتهى الدرب الفرعي صمتا بصمت ولم 

يحصل االصطي��اد، وغضبت خطواتها 
الرقيقة وعادت إلى سرعتها التي صارت 

تشبه الشتيمة..
والشاب النحيف، املاشي مع سيكارته، 
الي��زال يبح��ث في زوايا فم��ه حتى تلك 
اللحظ��ة، ع��ن لس��انه الضائ��ع، لكي 
يرمي عليها صباح اخلير او اية ش��بكة 

أخرى. 

مة شها
أيام��ه موزع��ة ب��ني القط��ارات ومرائب 

السيارات وحانات اخلمر.
حلظات رزق��ه حتني عندما ين��زل الركاب 
او يصع��دون، فف��ي تل��ك الزحم��ة متتد 
اصابعه بخفة وس��رعة إلى أقرب جيب 

ممتلئ لتسرقه.
عندم��ا صدح��ت اول اغنية حماس��ية 
للح��رب ه��رع م��ع الذي��ن هرع��وا لكي 
يتخلص من عقوبات اله��روب الكثيرة، 
فارتدى اخلاكي وصار وطنيا بدجة غليان 

فهرنهايتية .

ملك الهروبات من اجليش كان كل أمله 
ان احلرب التستغرق اكثر من اسبوع.

تن��اول قصع��ة  وبع��د  ليل��ة،  أول  ف��ي 
العش��اء، وبدون ان تس��قط اية قذيفة 
معادي��ة، س��قط امللجأ على م��ن فيه، 
فأنطمر راضي حتته إلى االبد واس��تراح 
إل��ى ه��ذا الي��وم، م��ن عن��اء القطارات 
والس��يارات والهروب��ات ودرج��ة غلي��ان 
الوطني��ة الت��ي حولته من نش��ال الى 

مواطن شهم.

قصص قصيرة جدا

وهكذا يا قلب 
يغشى ليل نهار 

من كتاب الحب والحرب

������رّي������ا
ُ
 ال������ث

ُ
ن�����ج�����م�����ة

يَتفوُق الغرقى ، 
فهذا النهُر ماء دموعنا 

ولُه نعوُد مكبلني بضحكِة " التطبيش "
تأخذنا القصيدُة نحو أّول امرأة .

ونعانُد السنواِت
قد َضِحكْت لنا ....

فالشاعُر  املبهورُ يعرُف ضحكَة األنثى 
َسيقتاُد  احلروَف 

ألغنية .

يتفوُق الغرقى  
فقد حلموا بأخر 

ِبرَكٍة
في الشعر 

تغسُل حزننا .

يتفوُق الغرقى .....

الرئُة  اخلجولُة أسعفْت
أحبابَهم 

وتكثف املعنى بصوٍت عاشٍق
اجملُد للعشاق 

يجترحوَن نهراً خالصاً للبوِح
 

يتفوُقون بحزن جنايّاتهم 
يتفوقون 

فنعرف ُ
الشعراء �

والشهداء ُ
ننسياهم 

ففي األبدية األخرى 
يتامى 

باسلني .

س��أكتب عن��ي، ع��ن الكمال الذي اش��عر ب��ه أحيان��ا ، وعن 
الشيخوخة والشباب ، عن األخطاء واأللم .. 

� باألمس التقيت أحد أصدقائي املرضى  .. 
رجل جتاوز الس��تني .. ينهكه مرض السكري .. حتى بات عليالً 
إلى حد بعيد .. حاولت مواس��اتُه ، بطريقة مهذبة رمبا تعينه 

على الصمود � قلت :
علي��ك بلس��عات النحل .. فلس��م النحل فوائ��د ال حتصى .. 
ينظم عمل البنكرياس ، ويخفف الدم ، ويعيد احلياة ألعضاء 

رمبا تعطلت مع الزمن ..
طالعن��ي الرجل بنظ��رة فيها كثير من اخليب��ة ، وكعادته لم 

يتوقف عن التدخني ، راح يدخن بشراهة .. رد بهدوء :
� هل تعلم أين تكمن اللذة ؟ سأجيبك :

� إنه��ا الكمال ال��ذي نبحث عنه .. تدججن��ا اللذة بكثير من 
األوردة اإلضافية التي تزيد من عواطفنا وإنسانيتنا . هل تعلم 
أن قص��وراً ف��ي فهمك يزداد م��ع الوقت ، وإدراكك للمش��اعر 
يتراج��ع ، كأنك  كائن يع��ود إلى الوراء في وعي��ه وإدراكه .. يا 

صديقي احلياة فوضى ال تنظمها إال العاطفة واللذة .

حاولت مجاراته ، وال أخفيكم سراً ، شعرُت باحليرة من آرائه ، 
فهو عليل ، بل شارف على املوت .. قلت :

َر لهما سبينوزا ذلك الفيلسوف املعتوه  � إن اللذة والكمال نظَّ
، ويبدو إن لكلماته تأثير مباش��ر على تفكيرك ، انظر إلّي فأنا 
في أجمل حاالتي وقد جتاوزت اخلمس��ني منذ أعوام خمس��ة ، 
هذا ألنني أرى أن الكمال يكمن في السعي نحو الضرورة التي 
من خاللها نحيا .. يقاطعني وقد تراجع مزاجه نحو األسوأ ..

� اخلط��أ يكمن في طريقة تفكيرك ، إذ ال ميكن حتقيق الكمال 
ال��ذي تفهمه أم��ام اللذة ، ألننا بش��ر تصنعنا الل��ذة ، حتررنا 
من االن��زواء والصمت .. في الغالب انه��ض متأخرا ، إذ ال مبرر 
للنهوض الباكر ، أزاول هواية البحث عن اللذة وما ضاع منها 
، هدايا قدمية ، أربطة عنق ، ساعات ، غليون ُكِتَب على ظهره 
تاري��خ قدمي ، وكلم��ات ، ترهقن��ي الكلمات الضائع��ة ، أعثر 
عادة على أغلب األش��ياء املفق��ودة ، إال الكلمات ، وحني أعثر 
على ش��يء منها ، أش��عر باللذة ، فهي تعيدني الى حلظات ال 
تتكرر مرتني ، فالكلمات متثل الزمن ، ال فرق بينها وبني الوقت 
وضياعه ، وكلما ضاع الوقت ضاعت معه الكلمات .. وأس��أل 

نفسي هل هناك عالقة بني الصمت والصوت ؟ 
رمب��ا العالق��ة التي تربط بني املفردتني تكم��ن بحرف ) الصاد ( 
وهذا حتليل س��اذج إذا ما قورن الصم��ت بالصوت ، فالصمت 
يعن��ي الفراغ والس��كوت عن كل ما يح��دث ، يعني الالّحياة 

واالنزواء والرضوخ . 
قاطعته سريعا وسألته :

� وهل الضجيج لذة ؟
يبتسم ويرد بال تردد :

� الضجيج أقس��ى من الصم��ت ، فهو دهاء لقت��ل الصوت ، 
ومنازع ق��وي للذة .. الضجيج عالم من التس��طيح والفزع ، 
يه��رول نحونا بج��رأة ، ويقتل بدواخلن��ا كل احلياة .. وها نحن 
محاط��ون بالضجيج ، يهزمنا بإتق��ان ويبرر الهزمية على أنها 

انتصار .
� طالعت��ه ف��ي حي��رة ، ومتنيت ل��ه اللذة التي يبح��ث عنها ، 
وانهمك��ت أفكر باللذة التي تش��كل معناه��ا في داخلي من 
جديد ، فيما الضجيج يجتاح الشارع الطويل الذي سلكته 

نحو مبتغاي .

 هم هكذا ال يعبئون

 مذ انحسار البساتني عن التوت

 ابتلعت املدينة اخر اعشاش 

السنونو

 واستلت االسالك املترامية شذى 

الورد

 ببساطة كل شيء حطام

 حتى العصافير التحمت بالصورة 

ولم تغادر

 فمن يقول غير عارف ان اجلهود 

ذات اتربة

 تقتلع الهواء و حتيد 

كما الطحلب حني يفر املاء 

وكنت اعرف البئر غير سائغ

 اال انني اترك للغيم حق مزاولة 

املطر

 كثيرة هي الوصايا التي تقبع حتت 

الصخور العاتية 

انها تكفي العداد وجبات فاخرة من 

اكاليل الورد 

لكل مغادر 

اجلميع متساوون قبالة اعوجاج 

الكف

 اال انهم ساعة النزف ثالثة 

وتسعون 

يا صبابَة الروِح
و يا حديَث العاشقني

أيُّ شفاٍه لرافديِك
يغمراِن الشطَّ باألعراِس

وتكظُم في ناياِتها..
 مشاحيَف فتيِتها الُسمِر..

احلاملنَي بالغرِق.
على ضفاِف مواويِل الفتياِت..

نغٌم توارَث الَف ليلٍة, ما َقبَل ألِفها
ِمن أفِقك القصّي ..

تتوالُد النجوُم. 
جوُدِك مثقٌل 

 ما َكُلَم ساعديِه..
باذَخ الوجِد.

تُبسِملني اخلضاُب.. حناًء

وحيٌد سعُيِك في وابِل احلرِث

ما أتى أُُكلُه .. الغارمنَي فيِك

خضراٌء عطاياِك

والقلوُب خنساُء االرتقاِب

صبُرِك العذرّي.. 
عانَق الفراَغ طويالً

يا جنمَة الثريّا في بريِق النجوِم

أما كفاِك ارتداَء ثوَب الدخاِن؟!

عل��ى  جذل��ى  أه��زَج  أن  ل��ي  آَن  أم��ا 

شاطئيك؟!..

عذوبٌة تهجُر امللَح

وترتوي من جوِد شهَدها

ما شاَء لها اجلوِد.

 ١ 
مثل أرملة

 نفدت ذخيرتها من الدموع 
تكسر القصائد

 جرة املعنى
 ٢ 

كلما أراها
 أرتفع عن األرض

 وأرسم في الهواء أجنحة متكسرة
 ٣ 

كم يحزنني
 أن أرى الوردة

 تكابد عناء الذبول
 وما من أحد يطرق

 بابها
 ٤ 

بصوت خفيض
 أوقظ احللم 

كي ال يسمع الليل
 مايذرفه اإلنتظار

 من دموع
 ٥ 

المتحو الريح األثر 
خطوة بعد خطوة

 هذه البالد تظل تنتظر 
من يكتب النهاية

 ٦ 
بالشمع األسود 

سأختم ذاكرة املاء 
هذا الربيع 

رغبة مضمحلة 
 ٧

في رأسي 
ذخائر تذكارات كثيرة

 لم أجد بعد الوقت املناسب
 لدفنها

 ٨ 

على ذمة القصيدة
 الهوامش كثيرة
 واألبواب ضيقة
 أكثر مما ينبغي

 ٩ 
الشيء يخدش حياء

 القلوب املثقلة بالغياب
 إال الفقدان

 ١٠ 
ليس ذنب اإليقاع

 أو : جوقة العازفني
 املايسترو..... 

كان أعمى
 ١١ 
لك

 إغماضة العني
 ولي وجع األسئلة

 ١٢ 
الوحدة

 إنحناءة وردة
 على سرير

 من العطش
 ١٣ 

دائما أمشي بحذر
 القلوب العمياء ال تفهم 

لغة القصيدة
 ١٤ 

كل ما بقي من فائض احلقل
 حبات قمح يطحنها

 حلم وطن
 فقد بشارته

 ١٥ 
كطائر

 يحلق في متاهة 
هذه البالد التي

 أضاعت فراديسها

يحيى عبد حمزة

ترجمة عبدالوهاب الدايني

طالب الحسن 

يسان الخزعلي ر

 مهدي المانع

فراقد السعد

اللذة  قصة قصيــــرة 

خالد الوادي 

حسن عبد الرزاق

 

النظرة ضائعة 
الواحد في اآلخر

 أضمك الّي
 كي استعيد

 ِسحر وخلود 
برهة من حب

.......... 
 يغلقون من فوقنا 

عيوننا املشبَّعة
 عطاء احساس نهائي

 للحاضِر 
وسعادة دائمة ملستقبلنا

 ........ 
قل، ضياء روحي،

 أنك حتبني
 بينما تلتف نصف عار

 تتحاضن اجسادنا 
سابحات في احلب

...........
 الكل يحدثني عنك

 العق��ل... الفك��ر... وعذابي 
العميق

 شدني بقوة اليك
 حتى وال الزمن

 سيستطيع ان يخمش
 هذه اللحظة احللوة

فنجنسو  االيطالي  للشاعر    
ومانيوولو  ر

مخاطبات أنسي الحاج ..

* ..في النص إشارات ألعمال الشاعر أشهر من أن يُشار إليها ..
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 ج��رت عصر يوم الس��بت ٥ كانون 
األول ٢٠٢٠، ف��ي مق��ر احت��اد أدب��اء 
الس��رد  ن��ادي  انتخاب��ات  باب��ل، 
مبش��اركة )١٢( س��ارداً، وبإش��راف 

الهيأة االدارية الحتاد أدباء بابل..
الترش��يح،  ب��اب  فت��ح  وبع��د 
والتصويت، مت فرز النتائج لتس��فر 

عن فوز كل من:
نبأ حس��ن الشمري/ رئيس��اً ) 12 

صوتا ( 
حسن الغبيني/ عضواً ) 11 صوتا ( 

علي السباك/ عضواً ) 9 أصوت ) 
عب��د احلس��ني العبي��دي/ عض��واً 

احتياطاً ) 3 أصوت (
ال��ف مب��ارك أل��ف مب��ارك لألدباء 

الفائزين. 

ضيف ملتقى )قنطرة الثقافي( 
الشاعر الدكتور حمد الدوخي، 
وذلك يوم اخلميس 24-12-2020 
ف��ي مقره الكائن ف��ي املوصل/ 
وق��د  الثقافي��ة,  اجملموع��ة 

الدوخي عل��ى صفحته  كت��ب 
االس��تضافة ه��ذه  تل��ك  ع��ن 
العب��ارت اجلميل��ة ..))  مج��ال 
للتنف��س ش��عراً ف��ي مقه��ى 
قنط��رة الثقاف��ي ف��ي نين��وى 
األنبي��اء والصاحل��ني واحلضارة، 
بقرب أنبياء اهلل ش��يت ويونس 

وبقرب  وآخرييي��ني،  وجرجي��س 
الوليني األكملني الشيخ فتحي 
والش��يخ الباوجن��ي وآخرييني، 
كان لّلغ��ة نب��رة أخ��رى وجنون 
يليق بالشعر مع أهله (( .. حتية 
للموصل وهي تس��تعيد القها 

وحتتفي بالشعر واحلياة.

نعى االحتاد الع��ام لالدباء والكتاب في العراق 
كوكب��ة جديدة م��ن اعضائ��ه الذي��ن رحلوا 
مؤخ��را .. فف��ي ي��وم ٣-١٢-٢٠٢٠ نع��ى االحتاد 
القاص البصري جاس��م العل��ي .. وفي يوم ٤ 
-١٢ نع��ى االدي��ب عبداجلبار حس��ن اجلبوري 

الذي رحل ف��ي مدينته املوصل .. وفي يوم ١٨-

١٢ نع��ى الباحث الدكتور هادي العابدي الذي 

توفي في مدينته النجف االش��رف .. وفي يوم 

٢٤-١٢ نع��ى الناقد الدكتور ش��اكر التميمي 

الذي رحل في مدينته الديوانية .. وفي يوم ٢٧-

١٢ نعى االحتاد الناقد الدكتور حسني سرمك 

حس��ن الذي رح��ل متاثرا بتداعي��ات فايروس 

كورونا في احد مشافي تركيا .. 

االحتاد ذّكر بس��ير الراحلني العطرة انس��انيا 

وابداعي��ا، ومش��يدا مب��ا تركو من اث��ر علمي 

وادبي سيبقى يذكر االجيال بهم .. الرواحهم 

جميعا الرحمة والسالم ..  

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

 موقف !
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اتحاد االدباء ينعى كوكبة جديدة من اعضائه

االديب العراقي .. 
عدد جديد 

انتخابات السرد 
ف����ي ات����ح����اد أدب�������اء ب��اب��ل

عالم الزيدي الروائي في شهادة دكتوراه

الموصل تتنفس الشعر والحياة 
مقهى قنطرة الثقافي يستضيف الشاعر حمد الدوخي

نش��رت جري��دة )األدي��ب الثقافي��ة( ف��ي عدد كان��ون اول 
املاضي، حوارا مع الكاتب الفرنسي اليهودي جيرار حداد، 
اجراه معه جهاد جيلون، وترجمه املغربي عبدالرحيم نور 
الدي��ن .. ح��داد عالم نفس يعيش في باري��س ويعترف بان 
ميوال صهيونية او تعصبية دفعته للذهاب الى اسرائيل، 
ليحق��ق حلمه في انش��اء مدرس��ة للتحليل النفس��ي 
هن��اك، لكنه عاد خائبا بس��بب ما اكتش��فه من حجم 
التعص��ب والظل��م الذي يواجه��ه الفلس��طينيون على 
اي��دي اليمني االس��رائيلي. واس��هب في نقد السياس��ة 
االس��رائيلية وغياب اليس��ار او قمعه، وله كتاب مترجم 
الى العربية بعنوان )ف��ي ميني املولى .. التعصب في ميزان 
التحليل النفسي( مذكرين هنا، انه يرى مخاطر التعصب 
على مستقبل اسرائيل وعلى السالم، وينتهي الى الدعوة 
إلقامة دول��ة ليبرالية للعرب واليهود ليعيش��ا فيها معا 

بسالم.
هذا املثقف التقدم��ي اليهودي، اعلن عن موقفه في هذه 
الظروف التي حتقق فيها اس��رائيل مكاس��ب سياس��ية 
كبي��رة، غير مهت��م الخت��الف البع��ض او اتفاقهم معه، 
واحتمال مواجهته ملش��اكل مع اللوبي��ات التي مهمتها 
اس��كات مثل هذه االصوات.. يدعونا هذا الى الوقوف عند 
اراء البع��ض من مثقفينا ممن يتخ��ذون مواقف من قضايا 
كبيرة وحساس��ة  حتت س��طوة االحباط الذي نعيش��ه، 
متناسني ان موقف املثقف يجب ان يبقى جوهريا واصيال، 
خالفا ملوقف السياسي الذي غالبا مايكون ناجت معطيات 
مفروض��ة والتعامل معه��ا وفق مبدأ )فائ��دة اكثر او ضرر 
اق��ل( .. لق��د صرنا نس��مع م��ن مثقفني عراقي��ني وعرب، 
دعوات للسالم مع اسرائيل، وهذا امر الغبار عليه، لكنهم 
يريدون��ه ب��أي ثمن، بس��بب نقم��ة يحملها ه��ؤالء على 
الساسة الفلسطينيني واحلكام العرب عموما، اذ يرونهم 
غير جادين او حملوا القضية شعارا للتكسب وغيرها من 
الته��م التي يصح بعضها وال يصح البعض االخر، مبعنى 
انهم جعلوا موقفهم من القضية رهن بارومتر السياسة، 
فاس��قطوا صفة املبدئية عنه.  فمثال، نس��مع من يقول 
ان السلطة الفلس��طينية تتعامل مع اس��رائيل فلماذا 
يح��ّرم ذلك عل��ى بقية الع��رب! واجلواب هو ان الس��لطة 
الفلسطينية ليس لديها خيار اخر امام الضعف العربي 
والتخ��اذل الدول��ي، وه��و يرى اليم��ني االس��رائيلي يضم 
بالتدريج اراض فلس��طينية وسورية واردنية، وقبلها ضم 
القدس بالكامل وبناء املستوطنات ورفض عودة الالجئني 
ال��ى بيوتهم، ب��ل مصادرتها وجلب مس��توطنني من دول 
العال��م بدال عنه��م، خالفا لق��رارات الش��رعية الدولية.. 
افال يس��تدعي هذا موقفا ثقافيا مبدئيا، طاملا ان املثقف 
غي��ر مقيد بظروف السياس��ي وخياراته احملدودة؟ .. لندعو 
للس��الم وهذا ما يسعى اليه املثقف دائما، لكن ان يكون 
باي ثمن فه��ذا يتعادل مع الدعوة للح��رب باي ثمن، وكال 

الدعوتني خاطئتني وغير اخالقيتني!    
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عدد جديد م��ن مجلة )االديب العراق��ي( التي يصدرها 
االحت��اد العام لالدباء والكتاب في الع��راق .. عدد خريف 
2020 ب��ني ايديك��م .. وق��د كان ملف الع��دد عن النقد 
البيئي وحوار مع القاص الكبير فرج ياسني اضافة الى 

دراسات نقدية ونصوصا ابداعية وموضوعات اخرى.

  عل��ى قاع��ة عب��د الوه��اب الوكي��ل ف��ي اجلامعة 

املس��تنصرية ج��رت ي��وم ٢٣ / ١١/ ٢٠٢٠ مناقش��ة 

اطروحة الدكتوراه للطالب مؤيد محيس��ن الزهيري 

واملوس��ومة ) عالم خضي��ر فليح الزي��دي الروائي_ 

دراسة سوس��و نصية( وتألفت جلنة املناقشة من ا. 

د عصام العس��ل رئيسا وعضوية كل من ا. د. اسراء 
حس��ني جاب��ر وا.د صفاء عبيد حس��ني وا. د كرنفال 
ايوب محس وا.م.د خالد س��هر محيي، واش��راف كل 
من ا.د باس��م صالح حميد وا.م د.  بشير ناظر حميد 

.. وقد حصل الطالب على تقدير جيد جدا.
 )االحت��اد الثقاف��ي( تهن��ئ الزمي��ل خضي��ر الزيدي 

وتتمنى له املزيد من النجاح واالبداع. والف مبارك


