
وّدعنا مطلع هذا العام  ش��اعراً ومناضالً له مكانته الثقافية  والسياسية 
واإلنس��انية في الثقاف��ة العراقية , وله حضوره اإلنس��انّي احملبب  الطيب 
بيننا في الوس��ط األدبي , إنه الفريد س��معان , الذي قضى ش��وطا طويال 
ف��ي احلياة املتوهج��ة بالعط��اء , رغم االنكس��ارات التي حصل��ت فيها , 
واملنغص��ات  الت��ي حتّملها , س��جنا وقهرا وتعذيبا , بس��بب عمق التزامه 
وانتمائ��ه  ومبدئيت��ه العالية , وكان��ت حياته التي انطلق��ت في املوصل , 
وتنقل فيها بني البصرة ودمشق , عبارة عن رحلة مليئة باحليوية والصدق , 
وقد عاش في خضّم التحوالت الفنية في القصيدة العربية , بانتقالها من 
نظام الشطرين إلى التفعيلة , وله مع الرواد وخصوصا بدر شاكر السياب 
, مواقف مهمة سجلها التاريخ بحروف من ضوء في سيرته املشّرفة , التي 
قضى سنوات طفولتها وصباها في البصرة , التي منحته سماٍت إنسانية 
وثقافي��ة أضيفت إلى س��ماته احملبب��ة  التي صقلت ش��خصيته وجعلته 
متماس��كا لم تثن موقفه األحداث اجلس��يمة , كما أنه ش��ارك اجلواهري 
العظيم في وض��ع اللبنات األولى لصرح االحتاد الع��ام لألدباء والكتاب في 
العراق في نهاية خمس��ينيات القرن املاضي , ولعل احلديث التفصيلي عن 
حياة الراحل – اخلالد الفريد سمعان , ستطول لتمتد إلى تفاصيل متنوعة 
, تدخل فيها محطاته األدبية , ش��عرا ومس��رحا وسردا , وكذلك محطاته 
السياس��ية والنضالي��ة التي تعّرض فيها للس��جن والتعذيب والتش��رد , 
وأيضا محطاته ف��ي العمل املهني على صعيدي العمل الوظيفي كمحاٍم 
أم العم��ل النقابي في احتاد األدباء والكتاب , حي��ث غادره وهو األمني العام 

له ألكثر من دورة. 
كان لقائي األول بالشاعر بعد عام 2003 , حني كنُت معّداً لبرنامج تلفزيوني 
عنوانه " حياة في ساعة" إلحدى القنوات الفضائية , حيُث رشحُته ليكون 
ضيفا على إحدى احللقات , وقد رّحب بالفكرة وتفاعل معها بروحه الطيبة 
وأبوت��ه احلميم��ة , أما لقائي األخير ب��ه فقد كان في عّم��ان حيث أقام في 
سنواته األخيرة , كنُت مع وفد ضّم األستاذ الباحث ناجح املعموري رئيس 
االحتاد والقاص والروائي حنون  مجيد األمني العام , والشاعرين عمر السراي 
وآشور ملحم , وكان من املفروض أن يضم الوفد القاص والروائي عبد األمير 
اجملر , الذي لم يسافر بسبب وفاة والدته رحمها اهلل تعالى وأسكنه فسيح 
جناته , والتقينا في عمان بالناقد الدكتور محمد ونان , وقد جتّشم الكبير 
الفريد س��معان عناء زيارتنا إل��ى حيث إقامتنا ثم دعان��ا جميعا إلى بيته 
العامر , وقد كان رغم ثقل الس��نني يتمتع بحيوية ونشاط وذاكرة متوقدة 
وهو يتحاور معنا , ولكنني في داخلي شعرُت أن هذا اللقاء سيكون األخير 
به , رمبا إلحساس��ي بضراوة الظ��روف التي حتيط بنا , والتي ش��هدنا حقا 

عواصفها وأحداثها الغريبة التي أثّرت بنا جميعا ...
ال نقول وداعا للفريد سمعان وهو الشخصية الفذة التي حققت بصمتها 
ف��ي تاريخ الع��راق النضالي والسياس��ي والثقافي  , فمثله باٍق , س��يظلُّ 
خال��داً , ألنن��ا نراه ف��ي كل األفعال احلقيقي��ة في حياتنا , نس��تمد منها 
قيم��ا ونتعلم منها , لنضيف إلى جتاربنا س��ماٍت مهمة لها وقعها وأثرها 
, وس��نبقى نذكره كما نذكر اخلالدين من الش��خصيات التي ساهمت في 
صناعة إرث وتراث الوطن , وزرعت فيه حقوالً قدمت ثمارا طيبة , وس��تبقى 
تقّدم طاملا نهلت من رس��الة حقيقية , ظلت عشرات السنني عصّية على 

النيل منها أو حرفها عن مسارها وهدفها السامي النبيل ..
الرحمة والغفران وجنان اخللد للراحل اخلالد الكبير.

منذر عبد الحر

يد سمعان ... الفر
الراحُل الخالد ُ في قلوب محبيه 

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

اتقاد البؤرة  في مجموعة )الجنة خارج النافذة( للشاعر سهيل نجمحامد فاضل في اتحاد االباء

مقاربـــــات لمفهــــوم -
 مـــوت المؤلـــــف

قصة قصيرة: إنها قادمة 
من رحم المستحيل

في تقشير ما تبقى
)حديث موجز عن تجربة(

قراءة في )كاهن الخذالن( للشاعر علي الشيَّال
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وفد اتحاد أدباء العراق يلتقي رئيس الجمهورية

بمناسبة  تكليفه  وكياًل  لوزارة  الثقافة..    
ات�������ح�������اد أدب�������������اء ال������ع������راق 

ئ الباحث عماد جاسم 
ّ
يهن

11 آذار القادم 
موعدنا مع المربد 

الرئاسات الثالث وفعاليات وطنية وثقافية 
تنعى االمين العام األسبق لإلتحاد  الشاعر الفريد سمعان

التق��ى وف��د م��ن االحت��اد الع��ام 
الع��راق،  ف��ي  والكت��اب  لألدب��اء 
واحت��اد أدب��اء البص��رة وكّتابه��ا 
رئيس جمهوري��ة العراق الدكتور 
بع��د  احملت��رم،  صال��ح  بره��م 
١٢ كان��ون  الثالث��اء  ي��وم  ظه��ر 
الثان��ي ٢٠٢١، ف��ي قص��ر بغداد، 
وبحض��ور مستش��اري الرئي��س 
د.عل��ي ش��كري والس��يد أمي��ر 
الكناني، نوق��ش مهرجان املربد، 
والتحضي��رات الالزم��ة إلجناحه، 
في دورته الرابع��ة والثالثني، وقد 

أبدى س��يادته اس��تعداده لدعم 

املهرج��ان وحض��وره، فه��و ميّثل 

وتاريخاً  ثقافي��اً مهم��اً،  مفصالً 

ش��امخاً، ف��ي مدين��ة الثقاف��ة 

واألدب البصرة الفيحاء.

آلي��ات  بوض��ع  الوع��د  مت  كم��ا 

الكبي��رة  املهرجان��ات  لدع��م 

كاملرب��د واجلواه��ري وغيرهما من 

الرئاسة  املهرجانات، كما وعدت 

بتلبي��ة مطال��ب األدب��اء، الت��ي 

ن��ادى وين��ادي به��ا احتادن��ا، م��ن 

تخصي��ص قط��ع أراٍض، ومقّرات 

ثابتة الحت��ادات احملافظات، فضالً 

ع��ن متابع��ة الوض��ع الصح��ي 

للمرض��ى م��ن حمل��ة الكلم��ة 

احلّرة واألصيلة، والعناية بالبيوت 

التراثية، ودار األوب��را في البصرة، 

واستحقاقات مهمة أخرى.

يهّنئ االحتاد العام لألدباء 

وال��ك��ّت��اب ف��ي ال��ع��راق 

جاسم  عماد  الباحث 

وكيالً  تكليفه  مبناسبة 

الثقافة والسياحة  لوزارة 

واآلث����ار، وي��ع��دُّ االحت��اد 

نقطة  التكليف  ه��ذا 

للثقافة  تسّجل  ض��وء 

عماد  فالباحث  العراقية، 

ج��اس��م م��ن األس��م��اء 

األدبية الفاعلة، والقامات 
فضالً  املميزة،  اإلعالمية 
إدارة  في  املهم  دوره  عن 
أثناء  الثقافي  ال��ش��أن 
الفنون  دائ��رة  في  عمله 
من  وغيرها  املوسيقية، 
اخملتلفة،  الوزارة  مفاصل 
الثقافية  واملؤسسات 

املدنية..
للعزيز  مبارك  ألف  مبارك 
وإلى مقبل  عماد جاسم، 

زاهر باإلبداع..

نعت الرئاسات الثالث، وفي بيانات منفصلة، رئاسة 
اجلمهورية  ورئاس��ة الوزراء ورئاس��ة مجلس النواب، 
الش��اعر واالنس��ان الفريد س��معان، االم��ني العام 
االس��بق لالحت��اد العام لالدب��اء والكتاب ف��ي العراق 
الذي وافته املنية في عمان يوم 5 كانون الثاني ٢٠٢١ 
عن عمر ناه��ز الثالثة والتس��عني، وكذلك نعت 
فعاليات وطنية وش��عبية اخرى الراحل سمعان 
الذي ع��رف بوطنيت��ه وصدق انتمائ��ه لقناعاته 
الت��ي ظل وفيا لها حتى رحيله .. وكان االحتاد قد 
نعى س��معان في بيان اصدره يوم رحيله ، مذكرا 
بس��يرته العط��رة ومواقف��ة املبدئي��ة ومهنيته  

طيلة عمله في االحتاد ... وادناه نص نعي االحتاد:

الشاعر القدير واملناضل ألفريد سمعان في ذمة 

اخللود.. 

ينعى االحت��اد العام لألدباء والكّت��اب في العراق، 

الش��اعر القدير ألفريد س��معان، الذي توفي يوم 

الثالث��اء 5 كان��ون الثان��ي ٢٠٢١، ف��ي العاصمة 

األردني��ة عّم��ان، بعد مس��يرة حافل��ة باإلبداع 

واملنج��زات.. الرحم��ة لروحه الطاه��رة، وخالص 

الع��زاء للوس��ط الثقافي، والتضامن واملواس��اة 

الصب��ر  واحملّب��ني  ولأله��ل  الكرمي��ة،  لعائلت��ه 

والسلوان.

 وقد اقام االحتاد جلس��ة تأبيني��ة للراحل العزيز 

يوم 9 كانون الثاني ٢٠٢١ في مقر االحتاد اس��هم 

فيها ع��دد من االس��اتذة الذين زامل��وه  وعرفوه 

مبدعا وانسانا .

اعلن رئيس احتاد االدباء والكتاب في البصرة الناقد د. س��لمان 
الكاصد،  ان اقامة مهرجان املربد لهذا العام س��تكون للفترة 
من ١١ الى ١6 من شهر اذار املقبل، الدورة )34( وستحمل الدورة 
اسم الشاعر الراحل »ابراهيم اخلياط«.  وجاء هذا االعالن بعد 
جهود حثيثة من قبل االحتاد العام واحتاد البصرة والتواصل مع 
اجلهات املعنية، إلقامة ه��ذه الفعالية الثقافية الكبيرة التي 

ينتظرها الكثيرون في العراق وخارجه. 

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص



جلسة شعرية 
لمناسبة عيد الجيش 

العراقي 

ُمفتَتٌَح لعام يرفُل بالضوء والجمال
كلمة اتحاد أدباء العراق لشهر كانون الثاني ٢٠٢1

ياء.. مستنكراً التفجيرات اآلثمة لألبر
ات���ح���اد أدب������اء ال���ع���راق ي���دي���ن األص������وات ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��س��ي��ئ��ة

الرواية سردا ثقافيا  حامد فاضل في اتحاد االباء

المطر الصاعد 
الى السماء في 

نادي الشعر 

بمناسبة 
اليوم العالمي 

ل�)برايل(*
اتحاد أدباء العراق يسهم في رفد 
مكتبة الرمادي المركزية بالكتب

مائ���الت م��ن ثقل دمع��ة

 س��م��ي��ر ام���ي���س ف���ي ات���ح���اد االدب�����اء

بدء التحضيرات إلقامة مؤتمر المثقفين العراقيين 
وزير الثقافة : مؤتمر المثقفين العراقيين 

 
ٌ
يج��ب أن يك��ون ل��ه تأثي��ٌر حقيق��يٌّ وج��دوًى فعلية
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اس��تقبل احتادن��ا، احت��اد اجلواه��ري الكبير، 
االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكتاب ف��ي العراق، 
الع��ام امليالدي اجلديد مبزيد م��ن العزم والقوة 
واالنس��جام والس��عادة والفرح والتفاؤل في 
بذل اجلهود اإلبداعية واملهنية، بإصرار وطني، 
ورؤي��ة عميق��ة لتحقيق األه��داف اإلبداعية 
ونوادي��ه  العامل��ة،  هيآت��ه  مس��توى  عل��ى 
اإلبداعية األدبية املؤسسة واملنفذة لبرامجه 
الفصلي��ة، واأله��داف املهنية التي يس��عى 
م��ن خاللها مل��ّد جس��ور احملبة والش��فافية 
واملتابعة الدؤوبة للهيأة العامة في سّرائهم 

وضّرائهم.
لق��د كان��ت اجلهود الت��ي غّط��ت الوطن من 
أقص��اه الى أقص��اه في هذي��ن البابني عالمة 
مميزة فاعلة يش��ار إليها بالبن��ان. .. لقد أّكد 
احتادن��ا رؤيت��ه الوطني��ة لألح��داث الت��ي متّر 
عل��ى وطننا، تلك النظرة الت��ي أّكدت صالبة 
مواقف��ه عل��ى امت��داد الس��نوات التي تلت 
سقوط الش��مولية والدكتاتورية في نيسان 
2003 وم��ا زال احتادنا مع احت��ادات احملافظات، 

يش��كل امنوذج��ا ف��ي االنس��جام والتعاون 
في حتقي��ق األهداف املرس��ومة في مناهجه 
املتنوع��ة وفقا لرؤيت��ه االبداعي��ة والفكرية 
واملهني��ة الت��ي يس��تند اليه��ا ف��ي أعماله 
وحتّركات��ه وطنياً وعربياً ودولياً.. وس��يظّل في 
طليع��ة املدافعني عن الوط��ن واملبدعني وعن 
الكلم��ة احل��رة املقاتلة ف��ي س��بيل املبادئ 
الوطنية الس��امية. وكانت مناشطنا لشهر 

كانون الثاني لعام 2021 ما يلي:
*بح��زن عميم نع��ى االحتاد األدب��اء الراحلني: 
الشاعر القدير ألفريد سمعان والشاعر عبد 
اخلالق فريد والقاص والروائي سعيد حاشوش 
واألديب د.رحيم جبر احلسناوياألديب األستاذ 

د. ناصر األسدي.
*مواس��اة األدباء بفقدهم ألحبائهم وذويهم. 
اذ تفّق��د األدب��اء ممن م��ّروا بضائق��ة صّحية، 
واس��تمرار  معاناته��م.  ع��ن  والتخفي��ف 
اجللس��ات الواقعية لالحتاد في مركزه العام، 
واحت��ادات احملافظات.  ,واس��تمرار اجللس��ات 
التفاعلية لالحتاد ف��ي مركزه العام، واحتادات 
احملافظ��ات، في منصات التواصل االجتماعي 

.وكذل��ك ص��دور العدد 3٨ من جري��دة )االحتاد 
الثقاف��ي).. وصدور العدد ٢5 من مجلة األديب 

العراقي..
 باالضافة  ال��ى طباعة األع��داد األربعة )٢٢، 
العراق��ي،  األدي��ب  م��ن مجل��ة   )٢5  ،٢4  ،٢3
وتوزيعها الحت��ادات محافظات الوطن العزيز. 
وكذل��ك تبّن��ي احتادن��ا متويل طباع��ة جريدة 
األدي��ب الثقافي��ة العريق��ة، بعدده��ا )٢3٨(، 
دعماً لبرنامجه��ا الثقافي واملعرفي احلداثي. 
ومناقش��ة اخلط��ة الثقافي��ة اخلاصة مبجلة 
األدي��ب العراق��ي للع��ام ٢٠٢١.والتواصل مع 
وزارة الثقافة للتحضير لعقد مؤمتر املثقفني 
العراقي��ني، املزم��ع عق��ده في حزي��ران ٢٠٢١ 
.وإدان��ة التفجي��رات األليم��ة الت��ي أصاب��ت 
العاصم��ة بغ��داد، وإص��دار بيان يدي��ن ذلك، 
ويس��تنكر األصوات الطائفي��ة املقيتة التي 
تس��تغّل ه��ذه الظ��روف، لب��ّث روح التفرقة 
واخل��راب. والتواصل مع وزارة الصحة واعتماد 
هوي��ة االحت��اد الناف��ذة ف��ي تق��دمي اخلدمات 

الصحية احلكومية مجاناً ألعضاء االحتاد.
النق��ل  وزارة  م��ع  التواص��ل  واس��تمرار 

الس��تحصال تخفيض في أجور النقل اجلوي 
والب��ري .والتواص��ل م��ع اللجن��ة املالية في 
البرمل��ان، وإدراج املنحة الس��نوية لألدباء في 
موازن��ة ع��ام ٢٠٢١، بانتظ��ار إقرارها من قبل 
البرملان .وعقد جلس��ات حتضيرية ملناقش��ة 
مهرجان املربد بدورته )34( املزمع عقده للمدة 

)١١ - ١6 إذار ٢٠٢١(.
*رف��د مكتبة الرمادي املركزي��ة مبجموعة ثّرة 
من العنوانات األدبية دعم��اً للعلم والثقافة 

واملعرفة.
*وف��ي مج��ال املطبوع��ات:  طبع احت��اد أدباء 
ميس��ان العنوان��ات التالية:مجل��ة ميش��ا 
لألطف��ال الع��دد ١٠ - أدب األطفال.والطري��ق 
املس��تقيم – ش��عر أطف��ال تسلس��ل 16 / 
حطاب ادهي��م الفيصلي. وس��يلفي لصراع 
عائل��ة – ش��عر ) أدب الش��باب ( علي صبيح 
املفرج��ي. ووصلت كثيراً ... ولم أصل – ش��عر 
) أدب الش��باب ( حس��ن فوزي.وغيوم ليست 

للمطر – شعر / ماجد البلداوي.
دمتم للثقافة واألدب واملعرفة واجلمال

صبيحة يوم اخلميس ٢١ كانون 
الثاني ٢٠٢١ تعّرض الوطن إلى 
اعت��داء آثم ط��ال األبري��اء من 
الشعب العراقي، في تفجيرات 
دموي��ة أودت بحياة العش��رات 
م��ن األبرياء ف��ي منطقة الباب 
العاصم��ة  قل��ب  الش��رقي، 

بغداد..
وم��ن في��ض ش��الالت الدم��اء 
الطاه��رة، وم��ن م��داد ألوانها، 

يس��تنكر االحتاد الع��ام لألدباء 
والكّتاب في العراق اس��تنكاراً 
عميق��اً كل م��ا ج��رى ويجري، 
داعياً اجلهات األمنية إلى حتّمل 
مسؤولياتها كاملًة في احلفاظ 

على أمن املواطنني..
وإذ يستنكر االحتاد هذا العمل 
اإلجرام��ي، فإن��ه يدي��ن وبقوة 
التي  النشاز  وبش��ّدة األصوات 
تنته��ز الف��رص املوت��ورة لب��ّث 
الفرق��ة ب��ني فئ��ات العراقيني، 

ه��ذا  اس��تمرار  م��ن  ويح��ّذر 
ويقارع��ه  امل��دان،  اخلط��اب 
وس��لطة  القان��ون،  بس��لطة 
األدب واألخالق، فالكلمة شرٌف 
ال ميك��ن التنازل عن��ه، واألدباء 
مس��ؤولون بوصفه��م حمل��ة 
الضمير احلي، والوعي الصادق، 
عن بّث اخلطاب السليم القومي 

..أيتها األديبات..أيها األدباء..
إن احتادكم يتب��ّرأ من كل حرف 
يقود إلى اخلراب، ويركب موجة 

الطائفي��ة، ومبج��د جمالك��م 
س��يحارب هذه األصوات حتى 
وندعوك��م  عليه��ا،  القض��اء 
حملاربة ه��ذه التوّجه��ات بعزم، 
بالكتاب��ة  عليه��ا  والقض��اء 
واألق��الم الرصين��ة، فليس من 
عائلة األدب من يتحّول إلى بوق 
البش��ر.. بدماء  ويتاجر  للدمار، 
الوط��ن.. لش��هداء  الرحم��ة 

الشفاء للجرحى.. اخلزي والعار 
للقتلة والطغاة وجّتار الضمير.

مبناس��بة مئوية تأس��يس اجليش العراقي، اقام نادي الش��عر في 

احتاد أدباء العراق جلس��ة قراءات ش��عرية هتفت للحياة والوطن 

واجلمال، وذلك في الس��اعة احلادية عشرة ضحى األربعاء 6 كانون 

الثاني ٢٠٢١، في قاعة اجلواهري .. اس��هم فيها عدد من الشعراء 

الذي��ن تغن��وا باجليش العراقي الباس��ل وس��فره البطول��ي .. ادار 

اجللسة الشاعر رافد عزيز القريشي.

والس��ياحة  الثقافة  وزي��ر  قال 
واآلث��ار الدكت��ور حس��ن ناظم 
: إنَّ مؤمت��ر املثقف��ني العراقيني 
املقترح عقده يجب أن يكون له 

تأثيٌر حقيقيٌّ ، وجدوًى فعليٌة.
جاء ذلك خالل اس��تقباله يوم 
االثنني 18 كان��ون الثاني 2021  
ف��ي مكتب��ه بالوزارة وف��داً من 
اإلحت��اد العام لأُلدب��اء والكتاب 
ف��ي الع��راق يض��م ع��دداً من 
البارزة.  األدبي��ة  الش��خصيات 
موض��وع  مناقش��ة  وج��رت 
مؤمت��ر الثقاف��ة العراقي��ة من 
خ��الل عدة مح��اور م��ن بينها 
: ه��ل يكون مؤمت��راً محلي��اً أو 
دولي��اً، وم��ا أهداف��ه، وج��دواه 
الفعلي��ة، وهل يق��ام واقعياً أو 
إلكتروني��اً، وحس��ب تط��ورات 
جائحة كورون��ا. وطرح الكاتب 
ناج��ح املعم��وري رئي��س احتاد 
األدب��اء والكت��اب ف��ي الع��راق 
مح��اور مقترح��ًة ملوضوع��ات 
املؤمت��ر منه��ا، إع��ادة الثقاف��ة 
الت��داول اليوم��ي، والفعل  إلى 
للدول��ة،  يؤس��س  الثقاف��ي 

ب��ني  الثقاف��ي  والتعاي��ش 
اجلماع��ات، وحضور الس��لطة 
البدائي��ة للثقاف��ة الش��عبية 
اخل��زان  وتكري��س  امنوذج��اً، 
الثقافي للجماعات والتعايش، 
وحتفي��ز ثقافة اجلماع��ات، ودور 
الثقافة في اع��ادة الذاكرة إلى 
التداول اليومي، وخراب املاضي 
تتح��رك  ومدون��ات  مروي��ات   �
نحو املس��تقبل، وهل الكتابة 
حافظ��ٌة للغ��ة، وأيهم��ا أكثر 
حضوراً الشفوية أم التدوينية. 
وأكد املعم��وري أيضاً ضرورة أن 
يتناول املؤمت��ر املثقف الوطني، 
التح��والت، وتعزيز  وأدواره ف��ي 
الهوي��ة الوطني��ة، وحترير املرأة 
وهيمن��ة  العن��ف،  مبواجه��ة 
وس��يادة  العش��يرة  ثقاف��ة 
السلطة، واستبعاد اجلماعات. 
أم��ا الناقد علي الفواز فأش��ار 
إل��ى ض��رورة ابتع��اد املؤمتر عن 
وامللغ��زة،  الغامض��ة  املناط��ق 
االعتب��ار اجلمهور  بنظر  ويأخذ 
الش��عبي،  والوع��ي  الع��ام 
ومشروع الدولة. وطرح الدكتور 
عارف الس��اعدي سؤاالً مركزياً 

عجل��ة  رب��ط  ينبغ��ي  ه��ل   :
الثقاف��ة بالدولة؟ .. وق��ال : إنَّ 
ما يحرك الش��ارع هو املناهج 
الدراس��ية و)السوش��ل ميديا( 
.. واقت��رح تناول عالقة الس��رد 
العراق��ي ببناء الدول��ة، وتطور 
نظ��رة املثقف إلى بن��اء الدولة، 
وأن يقتصر املؤمتر على عش��رة 
مح��اور نقدية.. وقدم الش��اعر 
عمر الس��راي أفكاراً منها .. أن 
تك��ون هن��اك ورش عم��ٍل على 
أرض الواق��ع، م��ع ب��ث متلفز، 
واس��تثمار الطاقات الش��ابة.. 
وبع��د النق��اش ج��رى االتف��اق 
على موعٍد مبدئيٍّ للمؤمتر الذي 

سيكون باسم )مؤمتر املثقفني 
العراقيني( هو الشهر السادس 
ويق��ام  احلال��ي  الع��ام  م��ن 
إلكتروني��اً إذا اس��تمر الوب��اء ، 
وواقعي��اً إذا انته��ت اجلائح��ة 
على أن يسبقه مؤمتٌر افتراضيٌّ 
ل��ه، وتش��كيل  أول��يٌّ متهي��داً 
وتنظيمي��ة  علمي��ة  جلنت��ني، 
لإلعداد للمؤمتر، واشراك بعض 
املؤسس��ات املعنية إذا تطلب 
األم��ر، وتواص��ل االجتماع��ات 
بني الوزارة واالحتاد وهما اللذان 
س��يديران املؤمتر على أن يجري 
للمش��اركني،  نوع��يٌّ  اختي��ارٌ 

والضيوف.

 أقام نادي الس��رد ف��ي احتاد أدب��اء العراق 
)املتخي��ل  بعن��وان  حواري��ة  جلس��ة 
الصح��راوي في أدب حامد فاضل) س��ّلط 
الض��وء فيه��ا عل��ى التجرب��ة الس��ردية 
للق��اص والروائي حامد فاضل، مبش��اركة 
نخب��ة من األدب��اء والنق��اد واملتخصصني 
من بينهم االس��اتذة حاد الظاملي وعلوان 
الس��لمان وس��تار زك��م وغيره��م ..  ..ادار 
اجللس��ة الروائ��ي حس��ن البح��ار وذل��ك 
ف��ي الس��اعة احلادية عش��رة ضحى يوم 
األربعاء ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢١ على قاعة 

اجلواهري . 

ضّي��ف نادي الش��عر في االحت��اد العام 

لألدب��اء والكّتاب الش��اعر من��ذر عبد 

احل��ر، لالحتف��اء بتجربت��ه األدبية عن 

طريق آخ��ر إصداراته الش��عرية )مطٌر 

صاع��ٌد إل��ى الس��ماء(.. في الس��اعة 

احلادية عشرة ضحى األربعاء ١3 كانون 

الثاني ٢٠٢١، قاعة اجلواهري، وشهدت 

اجللس��ة قراءات ومداخالت لالس��اتذة 

ناج��ح املعم��وري ود. خضي��ر دروي��ش 

وعلوان السلمان ود. جناح كبة واخرين..  

ادار اجللسة الشاعر عمر السراي.

ض��ّي��ف��ت راب���ط���ة ال��ن��ّق��اد 

واألكادمييني في احتاد أدباء العراق 

احتفاًء  اخلليل،  د.سمير  الناقد 

سرداً  الرواية   ( اجلديد  بكتابه 

فيها  حتّدث  جلسة  في  ثقافياً( 

النقدية  والتجربة  الكتاب  عن 

الباحث  األس��ات��ذة  للخليل، 

والناقد  املعموري  ناجح  الناقد 

سعد  د.  والناقد  حداد  علي  د. 

التميمي والناقد والسارد عباس 

لطيف وشهدت مداخالت عدة.
اجللس��ة اقيم��ت عل��ى قاع��ة 
اجلواه��ري، في الس��اعة احلادية 

عشرة ضحى األربعاء ٢٠ كانون 
الثان��ي ٢٠٢١ واداره��ا اجللس��ة 

الناقد علوان السلمان.

 ضّي��ف االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكّتاب 
لرعاي��ة  الثقافي��ة  البصي��رة  )منظم��ة 
املكفوف��ني(، لالحتفاء به��ذا اليوم املهم 
ف��ي حي��اة الكفيف��ني. وتخل��ل احلف��ل 

كلمات وفعاليات ثقافية متنوعة.(
نظامًا  ع  اختر الذي  العالم  برايل(  لويس   *

بالمكفوفين. خاصًا  والكتابة  للقراءة 

املركزي��ة  زار وف��ٌد م��ن املكتب��ة 
العام��ة ملدين��ة الرم��ادي مرك��ز 
االحت��اد  األنب��ار مق��رَّ  محافظ��ة 
العام لألدباء والكّتاب في العراق، 
ببغ��داد صباح ي��وم الثالث��اء ٢6 

كانون الثاني ٢٠٢١.

الدكت��ور  األس��تاذ  الوف��د  مّث��ل 
خل��دون مظف��ر الربيع��ي، مدي��ر 
املكتبة، وقد مت التواصل بالش��أن 
الثقافي، والنهوض بواقع املدينة 
العزي��زة الت��ي جابه��ت اإلرهاب، 
وجماله��ا  بضوئه��ا  وبزغ��ت 
لتستهل مشوارها نحو اجلمال..

وقد رفد االحتاد املكتبة مبجموعة 
كت��ب قّيمة ألدباء الوطن وكّتابه، 
لتك��ون مرجعاً للباحثني والقّراء، 
كم��ا ج��رى التواص��ل م��ع بقية 
بالثقاف��ة  املعني��ة  املؤسس��ات 
إصداراته��ا  لتق��ّدم  واملعرف��ة، 
للمكتبة واملدينة املفعمة بالنور.

 ضّيف نادي الش��عر في احتاد أدباء العراق الش��اعرة 

ابته��ال بليبل، لالحتفاء مبنجزها الش��عري الصادر 

عن منش��ورات االحت��اد )مائالت من ثق��ل دمعة( في 

جلس��ة أدارها الشاعر منار القيس��ي، وحتّدث فيها 

نخبة من األدباء..

الس��اعة احلادي��ة عش��رة ضحى األربعاء 3 ش��باط 

٢٠٢١ على قاعة اجلواهري في احتاد األدباء.

 ضّي��ف منتدى ن��ازك املالئك��ة الثقافي ف��ي احتاد أدب��اء العراق، 
الدكتورة ابتهال خاجيك تكلالن/ مدير عام الدار العراقية لألزياء، 
في محاضرة بعنوان )امللكة األس��طورة س��ميرأميس ومقاربات 
األزياء واحللي للحضارة السومرية(..الساعة احلادية عشرة ضحى 
الس��بت 3٠ كانون الثاني ٢٠٢١ .. ادارت اجللسة التي اقيمت على 

قاعة اجلواهري في احتاد االدباء، الشاعرة غرام الربيعي.
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يقع ديوان ) الشاعر وسفر الغريب ( للشاعر 
ش��الل عن��وز ب��� )١١٢( صفحة م��ن القطع 
املتوس��ط والدي��وان ص��ادر ع��ن دار الضياء 
للطباعة في النجف العام ٢٠١3م , والعنوان 
اوال وآخ��را كما يقول النق��اد فهو انعكاس 

الغتراب الشاعر لش��عوره باماَل واالَم امته 
ووطن��ه وق��د عبر الش��اعر ع��ن اغترابه من 
خالل رموز مختلفة كرمز الشيطان وكربالء 
وعش��تار ومت��وز ورمز امل��رأة واس��ماء االعالم 
واملدن العربية واالسالمية وغيرها والشاعر 
ال يفقد االمل بتجدد احلياة بعد ان يسودها 
الظالم، الس��يما حني يكون االغتس��ال من 
اخلطايا بضوء الفجر املتدفق من خالل هذه 
الرم��وز التي ات��كاَ عليها الش��اعر في بناء 
الوح��دة العضوي��ة للقصيدة والش��ك في 
ان للرم��ز طاقة ايحائية كبي��رة تتفجر الى 
مع��ان ودالالت س��يمائية واش��ارية بكثافة 
تعبيري��ة تختص��ر الكثي��ر م��ن الترهل في 
نظم القصيدة وتس��اعد الشاعر على امناء 
جتربته الش��عرية , قال ف��ي قصيدة ) هزمية 
الش��يطان ( : الفجر فينا / مازلنا نس��تحم 
بن��وره / املنس��اب / صوب املدن العطش��ى / 
..... وياأيه��ا القادم��ون / الراحلون / ال منجى 

لك��م / س��وى االغتس��ال / بض��وء الفج��ر 
/ املتدف��ق م��ن ) كرب��الء ( ويوظف الش��اعر 
الرم��وز االس��المية والعربي��ة ليخفف من 
ش��عوره باالغتراب الذي يس��تفزه , وليربط 
االحداث االسالمية والعربية واحدة باالخرى 
كالسلس��ة فالتاري��خ االس��المي والعربي 
يكم��ل بعض��ه بعض��ا , قال ف��ي قصيدة ) 
الغائ��ب ( .) ميث��م التمار ( مصل��وب / على 
ج��ذع نخل��ة / مقط��وع اللس��ان / يش��ير 
باصبعي��ه / واحدة نح��و الثوية / واخرى الى 
)كرب��الء( / اكل الطير منه / يبس��ت جثته / 
وهو يش��ير الى )كربالء( فمت��ى ) كربالء( ؟ / 
متى يغسل البكاء املطر ؟ / متى ينهمر ...../ 
وم��ن الرموز الت��ي اتكأ عليها الش��اعر في 
تشكيل قصيدته رمز املرأة املستلبة لتكون 
البدي��ل الضائ��ع للوط��ن املس��تلب وليثير 
وضعها االجتماعي الس��لبي حمية ابنائه 
, ق��ال ف��ي  قصيدة : ) انتبهوا ايها الس��ادة 

( : انتبه��وا ايها الس��ادة / ) ليالكم ( عانس 
/ ل��م تتزوج احدا منكم / م��ن منكم دغدغ 
ثدييه��ا ؟ ( / م��ن اه��دى خامت��ه / املصل��وب 
اليه��ا ؟ / م��ن قبل فمها / ش��فتيها ؟ / من 
ص��ان جدائلها ؟ ( / ل��ف محارمها ؟ / غطى 
ساقيها ؟ / لقد استطاع الشاعر بتوظيفه 
رمز املرأة املس��تلبة كبديل للوطن املستلب 
ان يكس��ب عاطفة الق��ارئ ويوحد ذاته مع 
املوض��وع والس��يما ان للمرأة عن��د العربي 
اهتماما تاريخيا ميتد من املاضي الى احلاضر 
. وعلى كل االنكس��ارات الت��ي تواجه االمة 
فان الش��اعر يأمل ان الغش��اوة ستزول وان 
االطف��ال براع��م تنمو س��يغدون امال لهذه 
االمة , قال في قصيدة ) انتبهوا ايها السادة 
( : سيأتي املدد / احللم / الطفولة / تصرخ من 
جديد / تكب��ر الصرخة / دويا , هديرا / تبتلع 
السادة املتس��لطني / عندها اكسرى قيدك 
/ وعانقي ش��مس االجداد / والشاعر يتوغل 

بعي��دا في احلاضر وفي التاريخ واملس��تقبل 
اللتق��اط رم��وزه فم��ن الرموز الت��ي وظفها 
في ديوانه رمز عش��تار / متوز الرافديني الذي 
يرمز الى احلب واخلصب واالنبعاث فمن يفك 
اس��رى االمة س��وى متوز , قال ف��ي قصيدة ) 
الشيء س��وى متوز ( يهرول )متوز ( يبحث عن 
عشتار / ممس��كا نصفيه / شطرية / ثقليه 
/ يغ��ذ الس��ير ... / صوب امل��دن احلرائق / جزر 
االفاعي / .../ الشيء سوى )متوز( يفك االسر / 
عن )عش��تار( / هكذا قال الراوي / وهو يهرول 
/ صوب املدن الضب��اب / . ومن الرموز املراَوية 
الت��ي وظفه��ا الش��اعر ) الع��راف ( اتخ��ذه 
الش��اعر كمراَة يخاصب بها نفسه والشك 
في ان االس��لوب امل��راوي في الش��عر ينمي 
جتربة الشاعر ويؤكد ذاته ويبلور شخصيته 
ويستبطن نفسيته وما ميور في داخلها من 
االم وام��ال , قال في قصي��دة هكذا حدثني 
العراف/ ش��قًي/ حدثني العراف / ستعيش 

تعيس��ا ياول��دي / مث��ل الغرب��اء / س��تظل 
تفتش عن سر / بني االشياء / وستبحث في 
ازمنة / جاءت ذهبت / ترسم كل االسماء / . 
ويتماهي الشاعر مع رمز ) بويب( ذلك النهر 
الذي عكس عليه السياب كل اماله واالمه 
فخل��ده في ش��عره لك��ن الش��اعر عكس 
متاعبه الذاتية متناصا تناصا غير متطابق 

مع السياب قال :
وحدى / مؤتزرا هم��ي / يلفني قهرا / امنحه 
كفن��ي / اج��وب ف��ي الطرق��ات / ابحث عن 
)بوي��ب ( / نس��يتني / نس��يت كل تقالي��د 
القبيل��ة / س��وى / نخلة ) فنج��ان ( / . والبد 
م��ن ان اش��ير ال��ى ان توظي��ف الرم��ز لدى 
الشاعر في قصائده لم يكن جتربة مفروضة 
من اخلارج الذاتي بل تنبع من داخل الشاعر 
الذاتي وتنعكس على شعره . نخله فنجان 
كان��ت اعل��ى نخل��ة ف��ي بس��تان القرية / 

الديوان , ص:5١ .

    الش��ك ان االش��تغاالت النقدي��ة عن��د 
كلِّ ناقد تختلف بحس��ب طبيعة األدوات 
املنهجية واجراءتها الت��ي يحتكم اليها 
الناق��د ف��ي حتلي��ل النص��وص وادراكه��ا 
وحتقيق مقبوليتها، والوصول إلى جوهرها 
من خالل الكشف عن مضامينها الفنية 
واجلمالية الت��ي تعود باألس��اس إلى رؤية 
الناقد في تلقي الن��ص وانتقائه، وتذوقه، 
وامت��داد فك��ره وثقافت��ه، والتوس��ع ف��ي 
مجال التأمل واالس��تنباط ؛ الس��ّيما وأن 
النقد حصيلة التكوين الفكري والثقافي 
الذي يتمتع به الناقد، فضالً عن ش��عوره 
الذاتي واحساس��ه باجلمال ال��ذي قوامه 
التأثر واالنفع��ال الناجت عن عالقة املزواجة 

بني العاطفة والفكر.  
  لق��د دأبت الناقدة س��هير أب��و جلود في 
عتباته��ا النقدية في اجل��زء االول والثاني 
أن تبن��ي منهجه��ا النقدي وتؤس��س له 
عل��ى وف��ق تتب��ع املرتك��زات االساس��ية 
التي تش��كل من��ه الن��ص، إذ تناولت في 
عتباتها النقدية مجموعة من الش��عراء 
العراقي��ني املعاصري��ن الذي��ن جتمعه��م 
مالمح العصر وجتاربه، فالناقدة وجدت في 
هذه العتب��ات ضالتها االبداعية من خالل 

تذوق النصوص وتلم��س قضاياها الفنية 
واجلمالي��ة برؤي��ة ثاقب��ة، ووع��ي بأهمية 
تلك النصوص الش��عرية وافاقها الرحبة؛ 
ألننا جند في ق��راءة تلك النصوص ونقدها 
جملة من مالمح الش��اعر وموضوع فنه، 
فض��الً عن مقدرته االبداعية التي جتس��د 
الروح الش��عرية البازغ��ة وجمالها. ويبدو 
أن أب��و جل��ود جنحت م��ن خ��الل عتباتها 
النقدي��ة أن تطل��ق بالونات كاش��فة عن 
موضوع��ات الن��ص والفاظ��ه، إذ حاول��ت 

وموحي��ات  املف��ردات،  بع��ض  بوس��اطة 
التراكيب اس��تنطاق النص والكشف عن 
كوامن احاسيس الش��اعر واظهار الصور 
اجلمالي��ة ف��ي الن��ص ع��ن طري��ق دالالت 
االلفاظ ومفاتيحه التي تُعد مبثابة توطئة 
للدخول إلى مناخ القصيدة والوقوف على 
منافذ اجلمال ومواط��ن التألق فيها، على 
الرغ��م من إن الناق��دة ارتكزت في مجمل 
عتباته��ا النقدي��ة على نصوص ش��عرية 
ت��كاد تكون اغلبها قصار، فهي حتاول ِعْبر 
تلك النصوص أن تبني اش��ارتها النقدية 
م��ن خالل ثيم��ة أو أيقونة تظهر س��مات 
املش��هد الش��عري الذي ميثل انعكاسات 
الشاعر وواقعه. كما يبدو ايضاً أن الناقدة 
اعتم��دت في عتباتها النقدية على ذوقها 
ف��ي اختي��ار النص��وص الش��عرية، ول��م 
تعتم��د عل��ى اختيار منه��ج نقدي معني 
ف��ي حتليل النص��وص وتفس��يرها، لكننا 
نرى انها متيل في اغلب تلك النصوص إلى 
املنهج الس��يميائي الذي يعتمد االشارة 
أو العالم��ة الت��ي تنف��ذ من خالله��ا إلى 
قلب النص وفك رموزه وانس��اقه املضمرة، 
وهذا ما مييز عتباته��ا النقدية التي حتاول 
فيه��ا أن تدخل إلى نس��ق الن��ص املضمر 
من خالل نس��ق النص الظاهر، كما حتاول 

تفسير النص بالنص عن طريق مفاتيحه  
ومفرداته، على الرغم من انها ملتزمة في 
اغل��ب عتباتها النقدي��ة باالطار اخلارجي 

للنص.
 وقد نالحظ ايضاً أن مش��روع س��هير أبو 
جل��ود النق��دي قائ��م عل��ى املغاي��رة في 
حتليل النصوص الش��عرية واالحتكام إلى 
مفاهي��م إجرائية متعددة ، إذ تس��عى أبو 

جلود ِعْب��ر عتباته��ا النقدية الوقوف 
اش��تغاالت  عل��ى 

الشاعر عن طريق 
الرم��وز،  بع��ض 
ت  ف��ا نعطا ال ا و

الت��ي  واالش��ارات 
سعى اليها الشاعر 
فضاءه  تكوي��ن  ف��ي 

ليق��دم  الش��عري، 
رؤي��ة  ِعْب��ر  منج��زه  
فإن لكل  لذلك  خاصة؛ 

خصائصه  ش��عري  نص 
التميز  ل��ه  الت��ي تضمن 

والفرادة عما سواه. 
 وميك��ن الق��ول: أن عتبات 
الدكت��ورة س��هير أبو جلود 

مجم��ل  ف��ي  أو  النقدي��ة 

نتاجه��ا النق��دي ابعاد علمي��ة واضحة، 

بوصفها إنس��انة مثقفة مواظبة تتمتع 

بحساس��ية ودينامية عالية في الوصول 

إل��ى مرتكزات جدي��دة من االب��داع األدبي 

وحقوله املعرفية التي متكنها من التقاط 

الفجوات واالش��ارات الكامنة في نس��ق 

النص واختراق بنى اللغة ودالالتها.

أن  نقديا  نفترض  ان  ميكننا  ال 
احلرب  بلعنة  ما مسكون  شاعرا 
بيتا  تترك  لم  العراق، فاحلرب  في 
شاعرا  تترك  ول��م  ودخلته  اال 
الفسيح  خياله  وضرجت  اال 
باحلكايات املوجعة ومن الطبيعي 
احلروف  تنساب  ان  ذلك  بعد  جدا 
ثيمة اخلذالن  والكلمات لتشكل 
مهيمنا  والغياب   والنواح  واأللم 
موضوعيا للشاعر الذي يتفحص 
في  ويشتبك  ب��دق��ة  احل��ي��اة 
احلروب  وان  سيما  ال  تفاصيلها 
هنا تبدو أو تظل بال نهايات . يأتي 
القراءة  سياق  في  هذا  كالمنا 
الشعرية  للمجموعة  األول��ى 
دار  عن  الصادرة  اخلذالن(  )كاهن 
بطبعتها   2018 لسنة  أزمنة 
الشيَّال.   علي  لشاعرها  األولى 
احلرب  بتغلغل  زعمنا  يدعم  وما 
الشاعر  قول  حر  خيال  كل  في 
هذه  أحببُت   ( الشيَّال  علي 
بحربني  فكافأتني   \ كثيراً  البالد 
الى  يسعى  والشاعر   ) وزنزانة 
تفيض  اقتناص حلظات  خاطفة 
بشعرية متوهجة وذلك من خالل 
التواصل  لغة  على  اشتغاله 
الذي يفوح  العميق  وآليات احلوار 
بأسرار جميلة ) سأقول لك سراً 
\ العصفور الذي وجدوه ميتاً على 
والشاعر  قلبي(.  كان   .. نافذتك 

القصيرة  النصوص  أغلب  في 
احلوار  لذة  تشاركه  امرأة  يفترض 
) تنقرض الشمس حني تشعني( , 
) وجهك األسمر \ يشبه ضياعي 
جهة  من   . احل��رام(  األرض  في   \
أخرى ال ميكننا ان نزعم أن شاعرا 
فأشاح  احل��رب  سكنته  قد  ما 
يتناول  لم  أو  تناسى  أو  بوجهه 
. فاملرأة تظل حاضرة  املرأة واحلب 
تطغى  التي  النصوص  في  حتى 
عليها ثيمة احلرب بشكل واضح 
بعطر  احل��روب  دخان  ميتزج  بل   ,
يبحث  ملن  واحلبيبة   \ أو  امل��رأة 
موضوعي  بشكل  النصوص  في 
سابقة  أو  مسبقة  نوايا  دومن��ا 
حلظة  من  فليس   . النص  على 
الشاعر  تصوير  في  هنا  أجمل 
احلرب   ( لثنائية  الشيَّال  علي 
الوجيز  النص  هذا  في   ) وامل��رأة 
زحمة  في   ( االيجاز  يعتمد  الذي 
أن   \ وصيتك  أضعت   \ الرصاص 
أعود اليكِ  حياً( . ورغم وقع احلرب 
ان  اال  الشاعر  كاهل  تثقل  التي 
روحه تظل حريصة على اقتناص 
اللحظات اجلميلة ليعلن صارخا 
حال  التي  بحبيبته  تعلقه  عن 
 ( احل���روب  دخ��ان  وبينها  بينه 
رئتي\  عن  احلروب  دخان  انفضي 
أي  وع��ن  أتنفسك(.  ودعيني 
حضور للمرأة نتحدث في الشعر 
احلروب  كانت  اذا  الراهن  العراقي 
 , احلياة  تفاصيل  كل  في  معنا 

رمبا ان هذا النص يتوفر على أدلة 
من  وأبعد  اليه  ذهبنا  ما  تثبت 
ذلك , يقول الشاعر ) ذات رجولة 
فاشلة\ قالت لي : سابصُق على 
احلرب  كانت   \ املتدلية  خرقتك 
وتضحك  تراقبني   \ السرير  حتت 
مراراته  كل  ورغم   .  ) النتصارها 
ورغ��م  الفادحة  وانكساراته 
أقول  حتاصره  التي  احل��روب  كل 
محبا  العراقي  الشاعر  يبقى 
ال  للضوء  ينشد  وه��و  للحياة 
وللوردة  لليأس  ال  ولألمل  للعتمة 
خير  رمبا  الطائشة  للرصاصة  ال 
الشاعر  نص  ذلك  على  شاهد 
بقايا  اجمع   ( الشيَّال  علي 
 \ الكالب  أسنان  من   \ جسدك 
وايامك من اخملبر السري \ وابصق 

على النجوم \ التي ال تضيء ليل 
النصوص  هذه  كل   . العاشقني( 
االنساني  بحسها  تفيض  التي 
وظيفتها  في  حتمل  امنا  العميق 
رسالة  واجلمالية  الشعرية 
 , اجلمال  في  غاية  هي  انسانية 
له  ميكن  ال  فني  أو  أدبي  أثر  وكل 
طياته  في  يحمل  أن  دون  اخللود 
رسالة انسانية كبيرة وحقيقية. 
بالضبط  قصده  م��ا  ه��ذا  رمب��ا 
في  همنغوي  أرنست  ال��روائ��ي 
قوله ) من صفات الكاتب اجليد أن 

يكون صاحب رسالة انسانية(. 
اخلذالن(  )كاهن  في  ما  أروع  ان    
هو مقاومة الشاعر لقبح العالم 
رغم  النسيم  بث  على  واص��راه 
أخرى  نافذة  وفتح  احلروب  دخان 

على جدار احلرب , نافذة للنسيم 
احلبيبة  تلك  املرأة  بعطر  احململ 
قلب  في  معا  الغائبة  احلاضرة 
هنا  أنا   ( الشيَّال  علي  الشاعر 
احلرام  األرض  في  غريب   \ أمي  يا 
خلفي  ومن   \ أمامي  من  املوت   \
ومن   \ حتتي  ومن   \ فوقي  ومن   \
لكنني   \ شمالي  وعلى   \ مييني 
زهرة  أقطف   \ اللحظة  هذه  في 
ألي  وأهديها   \ بعيدة  غابة  من 
كانت  ف��اذا   .  ) تقبلني  جميلة 
مشدودة  اجلاهلي  الشاعر  روح 
ولقد   ( احلرب  اثناء  واحدة  حلبيبة 
مني   \ نواهل  والرماح  تذكرتك 
 ) دمي  من  تقطر  الهند  وبيض 
مشدودة  الشيَّال  علي  روح  فان 
بأكمله  املفتوح  اجلمالي  لألفق 
زهرة  الى  ترنو  جميلة  أية  على 
في  موته  مع  املتروك  الشاعر 
سوى  ميلك  ال  وهو  احلرام  األرض 
غابة  من   ) زهرة   ( اجلمال  عالمة 
سوى  البعيدة  الغابة  وما  بعيدة 
بتجاوز  لرغبته   ( الشاعر  تصوير 
أرض  كانت  واذا   ) احل��رام  أرض 
احلرام تؤدي الى املوت الذي ال ريب 
ستمضي  الشاعر  زهرة  فان  فيه 
باملقابل الى ) امرأة جميلة ( . هذا 
أحدهما  مسارين  ينتج  التضاد 
ب��األرض  املتمثل  القبح  مسار 
اجلمال  م��س��ار  واآلخ���ر  احل���رام 
بعيدة  غابة  من  بزهرة  املتمثل 
في  الشعر  ق��وة  تكمن  وهنا   .

وأسرار  مكنونات  عن  الكشف 
الشاعر  لعيون  اال  تنكشف  ال 
قد  الشاعر  وان  سيما  ال   . الرائي 
أطلق على اجملموعة اسم ) كاهن 
يحمل   الذي  االسم  هذا  اخلذالن( 
دالالت متعددة وعميقة فالكاهن 
واخلبير  العليم  العارف  هو  هنا 
الرائي بخفايا وأسرار غير متاحة 

للجميع .  
من الصعوبة ان تلم بكل تفاصيل 
) كاهن اخلذالن ( في مقالة واحدة 
خلفه  ميكن  فيها  نص  كل  ان  اذ 
بالفحص  وجدير  كبير  موضوع 
النصوص  ان  ورغم    . واملالحظة 
تشترك برسم وجع انساني عام 
وهذه من مزاياها اجلميلة اال انها 
تتجذر عميقا  في حزنها الضارب 
حسنتها  وه��ذه  سومر  ب��ارض 
األخرى . فال حزن على وجه األرض 
يقول   , السومريني  أحزان  يشبه 
نعم   (  : ال  الشيًّ علي  الشاعر 
جربت أن أكتب عن الفرح \ وحني 
انتهيت سقطت دمعة ( . هذا ما 
يؤهلنا للقول " ان احلزن السومري 
هو أم كل قصيدة حقيقية" وهذا 
ما يذكرنا أيضا بالناقد چوسيف 
رائع  له  كتيب  في  تيل  كاچيتان 
يصف  وهو  )الساخط(   بعنوان 
 "  : قائال  ماشا  الشاعر  فصائد 
يعلن  األدبية  مدرسته  شعار  أن 
الشعر  أم  هو  وح��ده  األل��م   " أن 

احلقيقي". 

في التأليف املوسيقي ، تتكون السيمفونية عادة 
م��ن اربعة ح��ركات : احلرك��ة األول��ى : األفتتاحية 
overture او ) الس��وناتا( وتك��ون ع��ادة قوي��ة وذات 
حركة س��ريعة Allegro والثانية بطيئة وتس��مى 
Adagioِ أم��ا احلرك��ة الثالث��ة وه��ي قل��ب العمل 
املوس��يقي والتي تدع��ى Scherzo والتي يحش��د 
فيها املؤلف كل امكانيات آالت األوركسترا ويختم 
باحلركة الرابعة التي تكون ايضا بطيئة وش��اعرية 
او راقص��ة احيان��ا وتس��مى Rondo . س��يمفونية 
س��هيل جنم الش��عرية تكونت من ث��الث حركات 
ج��اءت حركت��ه األول��ى ضاج��ة تندفع ف��ي افقك 
وتش��ق طريقها الى وعيك وقلبك فتخترق حواجز 
صمتك وتدخلك في جلة اصطراع األشياء واحليوات 

ويختلط املعقول بالهيولى في تدفق اخاذ :
"أنا العشبة األخيره

وأنا اللهب الالهث الى الفردوس
أنا بالد يتفجر ابناؤها ويقومون

كاملطر،
أنا األرض األولى

ولم اتكئ اال على دمي "
ه��ذا الدخ��ول الق��وي ال��ى عم��ق اجملموع��ة وهي 
ف��ي حركتها األول��ى تتماهى الفكرة م��ع تصاعد 
املوس��يقى حيث تتجل��ى القصدية في تش��ظي 
الص��ور وتالحقه��ا ويش��تغل امل��درك احلس��ي مع 
انع��كاس الزمان واملكان في الوع��ي ليخدم توجه 

القصيدة وبلوغها عقل املتلقي .
الش��اعر وزع قصائ��د مجموعت��ه عل��ى ح��ركات 
موس��يقية ث��الث ويب��دو ان��ه ل��م يلت��زم بالتوزيع 
املوس��يقى للحركات في السيمفونية املوسيقية 
الت��ي غالب��ا م��ا تلت��زم ارب��ع ح��ركات وكان توزيع 
قصائ��ده عل��ى احل��ركات الث��الث قصدي��ا فوضع 
قصائد : األرض األولى وغربة ونهاية احلكاية وجدب 
وش��ارع في بريهه ورقية الغياب وس��بع محاوالت 
وم��ن اوراق دفت��ر الغياب ضمن احلرك��ة األولى وهي 
في التأليف املوسيقي كما قدمت األفتتاحية وهي 
احلركة الس��ريعه Allegro التي تتميز بدخول قوي 
وس��ريع ولكن القصائد التي ضمنها احلركة األولى 
ل��م تك��ن جميعها ب��ذات احلركة واألندف��اع الذي 

تقتضيه األفتتاحية فنالحظ :
" غربة في املنزل ، في غرفة املعيشة

وأمام التلفاز ...الخ "
" الرسائل املرمية في الركن

مشحونة بجمر املاضي ،
من بينها يسيل خيط من الدمع،

وقبلة ضائعة ملن احب "

" املدينة صاخبة إالُه،
األشباح النائمة بني جدرانه

منذ امد سحيق ،
كانت تنشر رائحة صمت

القرار له "
ف��ي ه��ذه القصائد ، النعث��ر على الدخ��ول القوي 
 Allegro املفترض باحلركة األولى من الس��يمفونية
حي��ث ان القصائ��د التي تضمنته��ا احلركة اآلولى 
متيل الى السكونية، وهي محض استعراض حلالة 
ذهني��ة وعقلية ونفس��ية في مواجه��ة وضع غير 
طبيعي وغير اعتيادي، فهي تصورات واس��قاطات 
لتجارب مر بها الش��اعر ومشاهدات او معايشات 
اجترحه��ا وه��و ينق��ب عن س��ر يكمن ف��ي عمق 
الس��كون الذي يلف الش��ارع ال��ذي ينفرد بصمت 
اشبه بالصمت اجلنائزي وسط صخب املدينة وهو 
في القصيدة األولى يس��تعرض تاريخ بلد خرج من 
عمق املأساة نازفا ولكنه لم يتكئ اال على دمه في 
اش��ارة الى ما مر ب��ه الوطن من مح��ن وحروب، لم 
يق��ف معه فيه��ا احد وتخلى عن��ه اجلميع وعاش 
أبناؤه أس��وأ األزمنة بني حصار وجوع وتشرد وقهر 
وقم��ع ولكن الوط��ن اجلريح اخلارج للت��و من حرب 
منهكة ل��م يجد غي��ر جرحه ليتك��ئ عليه. هذه 
مجموعة من الصور املأس��اوية يتناولها الش��اعر 
بس��وداوية واضحة ف��ي تعميق لفداحة املأس��اة 
وعم��ق األل��م وفي غرب��ة الش��اعر الطبيعية حني 
يغيب األمل ويصبح كل ش��يء غريبا ويس��تحيل 
املألوف مم��ال ومكررا واحلياة تس��ير ببطئها املقرف 
فيبح��ث الش��اعر عن اجلدي��د فال يج��ده ويفتش 
عما يعيد اليه األم��ل باحلياة، عن نقطة ضوء، عن 
ومض��ة فرح ف��ال يج��د عندئذ يتحول األحس��اس 
باألش��ياء من حوله الى قرف واشمئزاز فهو غريب 
عنها وه��ي غريبة عنه، حتى اث��اث عامله املفروض 
عليه يصبح غريبا وغير اعتيادي وممل والجديد فيه. 
الشارع خال ومقفر كاحلياة. الصورة هنا متحركة 
وضاجة تتقاطع الصور وتتركب فتخرج منها حالة 

ألنعكاس اجلدب واخلواء على الشاعر :
"خذ حلمك اجملفف

وأدخره أليامك القادمة "
ف��ي قصي��دة )س��بع محاوالت في رس��م مش��هد 
الس��يد الرئيس(، يعرض الش��اعر ملرحلة تاريخية 
م��ن تاريخ الع��راق، حني كان الدكتات��ور يتصور انه 
ه��و مح��ور الكون وكل ش��يء يج��ري بأم��ره وهنا 
يستحضر الش��اعر روح )اجلنرال( في رواية ماركيز 
)خري��ف البطري��رك(. فالرئيس ف��ي القاعة وحيدا 
وف��ي ي��ده كأس��ا حم��راء وخل��ف الناف��ذة جثث 
متناثرة وأش��جار مجندلة وكالب تتجول مسعورة 
– تلخي��ص آللة الدكتاتوري��ة الفردية التي فرضت 

على العراق منذ 1978 حتى سقوط الدكتاتور على 
يد األميركان الغزاة في 2003 . صورة ناطقة :

"منتفخ مثل تفاحة فاسدة
تخرج من ثقوبه

أفاع سود وأسرار زائفة"
األنزياح��ات الت��ي يعم��د اليها الش��اعر بنوعيها 
التركيب��ي والداللي وتش��كيله للصور الش��عرية 
واس��تخدامه املتفنن للمفردات وحتريك مدلوالتها 
ومواضعه��ا مينح القصائد ق��وة ومتانة وعمقا بل 
وغموضا احيانا فنحتاج الى سبر اغوارها بالبحث 
والتقصي واملراجعة واستحضار املشاهد والعودة 
بالتاري��خ وحتليل الوقائ��ع لنحصل عل��ى الصورة 

بجميع تفاصيلها ودقائقها:
" كي تشمي اصطيادي ،

وضعتني في علبة املنفى
مخبئا في امللفات السرية للزمان .

حريتي مع احلروف األسيرة ،
للمصادفة

ولساني تكبله العادات، واخلوف من الزلل .
هل علمت بأن الكمان ،

كان يحفر في الهواء
ضحكات األلوان

حتى تبعثر بياضك
على ملعة املاء

وصرت موجة تتكسر
كل حني ؟"

فه��ذا الغنى والتدفق للصور واملش��اعر تنزاح فيه 
الكلم��ات عن مواضعه��ا وتتلب��س دالالت اراد لها 
الش��اعر ان حت��ل ف��ي عقل الق��ارئ وقلب��ه ووعيه 
لتأخذ مس��اراتها اخلاصة مهيأة الذهن لألنسياب 

خلف وجهة القصيدة وبوصلتها فيتحقق املعنى 
واله��دف من امتزاج الصور والدالالت في تش��كيل 
فريد مشهود لسهيل جنم في القدرة الفريدة على 

نقل الوقع الدرامي الى سمت التاثير وقوته .
 Ode عندم��ا اس��تقى بيتهوفن روح نش��يد الفرح
تأليف��ه  ف��ي  ش��يللر  األملان��ي  للش��اعر   To Joy
لس��يمفونيته التاس��عة، وض��ع ملس��اته ف��ي ال�

Scherzo وأع��اد متوضعها في قل��ب احلركة الثالثة 
لترتفع الداللة الى سمتها :

" من يُ�ِق�ْم في احللقة الكبيرة،
فلُيع�لْن انتماءه إلى العاطفة!

التي تقوده إلى النجوم
حيث اجملهوُل على عرشه.

الكائنات كّلها تنهل الفرحة
من أثداء الطبيعة،

كّل األخيار وكّل السيِّئني،
يق�ت�ف�ون أثَر ورودها.

أعطتنا ُق�َبالً وأعطتنا نبيذاً،
صديقاً ُمخَتبراً في املوت،
سعادًة أعِط�َي�ِت الدودُة،
واملََل�ُك يقف أمام اإلل�ه "

حركة س��هيل جن��م الثالثة جاءت بس��بع قصائد 
كان��ت آخرها قصيدة ) ال جنة خارج النافذه( والتي 
حملت اجملموع��ة عنوانها وكانت خت��ام اجملموعة 
بأكملها ولعل س��هيل اراد بذلك ان يلفت انتباهنا 
الى تلك القصيدة بالذات وما حتمل من دالالت. ففي 
احلركة املوس��يقية الثالثه تتهيأ اآلذان لألستماع 
حيث تدخل األوركس��ترا بقوة فتفرض س��طوتها 
على اجلمهور وتؤس��س ناموس��ها اخلاص فتفتح 
املغالي��ق ممه��دة إلنفت��اح عل��ى عالم م��ن اخليال 
واجلمال والتسامي فوس��ط صمت القاعة املطبق 
يتحرك ص��وت املوس��يقى مالئا كل زواي��ا القاعة 
وينهم��ك العازف��ون وتئن اآلالت مس��تجيبة لنداء 
املايس��ترو وحركاته فتض��ج املوس��يقى وتتعالى 
فندخ��ل الى املش��هد بصمت طقوس��ي خالص: 

النافذة موصدة وقامته، وفي اخلارج ثمة اصوات :
" ثمة انفعال راح ينتشر على الورقة

وثمة رصاصات ضايقها الزحام والصدأ
حني يأتون...

او يهبطون...
سأطلق لهم...

أم اطلق روحي ؟
احلروف شظايا زجاج جارحة

ليتني ادركت من قبل
ان األعداء ليسوا وهما

كانت املسافة تضيق حني امست القصيدة تشرب 
حبرها

من ماء يديه
جنتي هنا ال خارج النافذه

خمول عذب راح يسيل على األشياء".
بهذه الس��ردية ينقلنا الش��اعر ال��ى عوالم رواية 
)وقائ��ع موت معلن( ملاركيز، األع��داء خلف النافذة 
واملش��اهد ترتبك والصور تتداخل ونحن مشدودون 
الى املش��هد يتالعب بنا اخليال والترقب والتساؤل 
فالفع��ل الدرام��ي التصعيدي ال��ذي خلقته )ثمة 
انفعال راح ينتش��ر عل��ى الورقة( الى )خمول عذب 
راح يس��يل عل��ى األش��ياء( ف��ي انتقالة س��ريعة 
ومفاجئ��ة تنه��ي املش��هد وتضعنا اما تس��اؤالت 
كثيره فيتركنا الشاعر نواجه تساؤالتنا لينقلنا – 

من دون ان نشعر- لنشاركه في تساؤالته :
" أي هواجس كانت تترعرع

حتت عباءة احملتمل ؟
ملاذا تخذل الكلمات شروط لّذاتها ؟
وملاذا تكون الكلمات وحدها الرهان ؟

وملاذا يكون التقاطع
حكرا على الشوارع اجملنونة ؟

بهذه التس��اؤالت ، ينقلنا س��هيل جنم من احتدام 
املش��هد ودراميت��ه الى س��كونية التس��اؤل املرير 
ويتركن��ا نبحث ع��ن األجوبة في نفوس��نا ووعينا 

وضمائرنا وجتاربنا .
أن جتربة س��هيل جنم في مجموعته )ال جنة خارج 
الناف��ذة ( لهي م��ن التجارب الش��عرية الناضجة 
واخملتزن��ة للكثير الكثي��ر من ال��دالالت، وتعبر عن 
موهب��ة ش��عرية غام��رة وعميقة ورصين��ة وقدرة 
خالقة ف��ي التوغل الى اعماق اللغة واس��تحداث 

معجم بالغي وصوري غني وناضج .

قراءاتقراءات  45
اتقاد البؤرة في مجموعة )الجنة خارج النافذة( للشاعر سهيل نجم
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البويطيقيا ، مصطلح يرجع الى عنوان كتاب ) ارسطو 
( وال��ذي تُرجم الى العربية )فن الش��عر( او الش��عرية ، 
واصبحت الكلمة في املصطلح احلديث تعني كل ما له 
عالقة بشعرية العمل االدبي عامة ، اي بنيته ، وانساقه 
الداخلية ، وسماته الفنية ، والذي هو ما مثل اشتغاالَ 
واهتماما في الفكر النقدي االوربي املعاصر ، وهو يناظر 

ذات االنهم��اك ، الذي ج��اء محفزا بالنزع��ة العلموية 
التي خيمت على كل احلقول املعرفية االنس��انية عند 
نهاية القرن التاس��ع عش��ر مثل علم االقتصاد ، وعلم 
النفس ، وعلم االجتماع ، ووفقاَ لهذا املنظور ، فان هذا 
املنهج في مجال التاْليف االدبي لن يكون معنيا مبعاني 
العمل املمتلئة ، ولكن سيكون ،على العكس من ذلك 
، املعن��ى الف��ارغ من املعن��ى ، الذي يحمله��ا جميعا ، 
س��يكون منوذج املنهج لس��انياَ ، باالْعتم��اد على هذه 
النم��اذج ، املطبقة على االعم��ال االدبية ، فان االعمال 
تش��به جمال كبيرة مش��تقة من اللغة العامة للرموز 
، وبالت��وازي مع اململكة اللس��انية ، ان��ه رمبا يوجد في 
كل انس��ان مملكة ادبية ، وطاق��ة كالمية ال عالقة لها 
بالعبقرية او االلهام ،او االرادة الشخصية ، ولكنها من 
قواعد تكدس��ت بعيداَ عن املؤلف ، وهذه ليست صوراَ 
او اف��كاراَ ، او ابياتاَ ينفثها صوت ربة الفن االس��طوري 
في س��مع الكات��ب ، انها منطق الرم��وز الكبيرة ، انها 

االشكال التي تسمح بالكالم وبتنفيذ العمل .
 ه��ذه باحلقيق��ة اراء -روالن ب��ارت - مختصرة بخصوص 
، االدبي��ة ، او علم االدب ، وما ميكن اس��تنتاجه وفقا ل- 
بارت- البد للنص االدبي ان يتوفر على عناصر االدبية في 
املعنى الفارغ للنص ، الذي يش��ير الي��ه ، فالنص يولد 
عين��ة ينبغ��ي ان تتوفر فيه��ا املواصف��ات االدبية كأي 
عين��ة اخرى تخضع ال��ى فحص مختب��ري ، كي تكون 
مس��توفية للش��روط ، له��ذا عم��د - ب��ارت - الى موت 

املؤلف ،بواس��طة علم االدب ، فالعل��م ليس من صنع 
الْعالم او املكتش��ف ، امنا هي كشوفات النساق اماط 

العالم او املكتشف اللثام عنها .
اما )ميش��يل فوكو ( ف��ي بحث له بعن��وان ) ما معنى 
املؤلف( ، فال يقب��ل بطروحات )روالن بارت( متاما ، ويربط 
مقول��ة ) املؤلف( ، الى الوج��ود التاريخي حلظة اضفاء 
الطابع الفردي ، احلاس��مة ف��ي تاريخ االفكار ، اي تبلور 
الذات االنس��انية واس��تقاللها في العصور واالحقاب 
االخيرة ، من خالل املعرفة واالدب والفلس��فة والعلوم ، 
حتى ايامنا هذه ، حيث نتصور تاريخ مفهوم ما ،او نوع 
ادبي ، او مدرس��ة فلس��فية ، تبدو هذه املقوالت هشة 
وثانوي��ة وقطع��اَ متراكمة ، وذلك اذا م��ا قورنت بوحدة 
املؤل��ف والعم��ل ،تلك الوح��دة االساس��ية والصلبة ، 
يطرح )فوكو( فرضيات تكاد تكون عامة ، اذ يقول حقاَ 
، ان مهمة النقد ليس��ت اظهار عالقة العمل باملؤلف 

،امنا مهمته ان يحل��ل العمل من خالل بنيته ،ومعماره 
، وعالقات��ه الداخلية ، ولعبة االنس��اق فيه ، ولكن بعد 
ح��ني تظهر اس��ئلة على غ��رار : ما هذه الوح��دة التي 
نس��ميها ))عمل(( وم��ن اين العناصر تتكون ،اليس��ت 
هي ما كتبه املؤلف ؟ ،وه��ذه كلها وغيرها برأي )فوكو( 
صعوب��ات تظهر على الفور ،عندما نّدعي موت املؤلف ، 
املقولة االخ��رى التي متنعنا من الضبط الكامل لفكرة 
اختف��اء املؤل��ف وتنته��ك حلظ��ة االمح��اء ،وحتجبها 
،،وحتاف��ظ في رهافة عل��ى وجود املؤلف ه��ي مقولة )) 
الكتابة (( وحني نطبق هذه املقولة بدقة لن تسمح لنا 
ان ن��زوغ من مرجعية املؤلف فحس��ب ، بل ستس��مح 
لنا ايض��اَ ان نقف على غيابه في ايامنا هذه ،وال تتعلق 
مقول��ة الكتابة كما يجري اس��تخدامها حالياَ ،بفعل 
الكتابة ، وال باالش��ارة - او عالمة م��ا- الى معنى ما اراد 
ش��خص ما ان يعبر عن��ه ،اننا نحاول قص��ارى جهدنا 
ان نتخي��ل الظرف العام لكل ن��ص : ظرف املكان الذي 
يتش��تت في��ه ، وامل��كان الذي ينتش��ر فيه مع��اَ ،وهذا 

باالقتران باملؤلف .
عموم��ا يق��ارب ) فوكو ( ب��ني مصطلح) م��وت املؤلف( 
ومصطلح) موت اهلل( عند ) فريدريك نيتش��ه ( ، فموت 
اهلل عن��د االخي��ر ترك مس��احة فارغة ، ه��ي العدمية 
الغربية ، ، اما اذا عمدنا الى موت املؤلف فعليه ان نحدد 
املس��احة الفارغ��ة ،وتتبع توزيع الثغ��رات والتصدعات 

ونترقب الفتحات التي يعريها هذا االختفاء.

)1(
في عمق مشهد بعيد:

طفل يتمدد في مشحوف ينحدر بين أزقة القصب والبردي المسقوفة في الجوف البعيد ألهوار العمارة، ويقرأ ألبي خلدون )دار..
داران.. دور( ويغمض عينيه ويحلم وسط حفيف األفاعي المائية ونقيق الضفادع وأصوات الطيور وثغاء االغنام عند بيوت القصب 

والطين، ببيت كالمرسوم في ما بين يديه، ويقرأ...

م��ن أش��هر كت��اب فرنس��ا وأغزرهم 
إنتاجا ولد ف��ي العام 1869 وتوفى في 
باري��س عام 1951 ، يق��ول في تعريفه 
لفن كتاب��ة القصة والرواي��ة " أصنع 
قصة أو رواية من حدث بسيط وصغير 
كم��ا تري��د وكذل��ك عندم��ا تكت��ب 
مذكرات��ك انطل��ق من أصغ��ر األفكار 
وس��تكون لديك اهم رواي��ة " وهكذا 
فعل في أكبر وأه��م رواياته وابدع في 
فن مختلف ، كان يجلس الس��اعات 
روايت��ه  كتاب��ة  ليواص��ل  الطويل��ة 
املزيفون ، تلك الرواية التي كانت تدور 
حوله��ا أغل��ب حواراته م��ع النقاد أو 
كتاب س��يرته أو الذين درسوا أعماله 
األدبية في اجلامعات الفرنسية وحتى 
العاملي��ة وخاصة بع��د حصوله على 
جائ��زة نوبل لآلداب ، ق��ال أحدهم في 
س��ؤال له ؛ هل تس��مح لي بالسؤال 
ع��ن جوان��ب مهمة وردت ف��ي روايتك 
" املزيف��ون " هل ميكن جت��اذب احلديث 
عن رواية عظيمة مثل املزيفون ...؟مع 
املوافقة يكشف الكاتب عن تفاصيل 
الش��خصيات   ، الرواي��ة  تتضمنه��ا 
ف��ي الرواي��ة مت التقاطه��ا م��ن فضاء 
تق��دم  ، فه��ي  اجتماع��ي متداخ��ل 
معنى وأكثر من إطار لذاك الزمن الذي 
انص��رف وهو يترك أث��را مهما ، أفعال 
تش��به املؤامرات اخلفية على الوجود 

البش��ري ، غموض يتح��رك من حولنا 
بش��كل بش��ع ، في اس��تذكار فعل 
الكاتب ديستيوفسكي الذي خرجت 
أغل��ب قصصه م��ن أحداث نش��رتها 
الصح��ف اليومي��ة – ح��وادث ترب��ك 
العقل والروح ولكنها حدثت بالفعل 
، تلك االستعارة امتلك بطاقة العبور 
إلى املستقبل ، الكاتب يقتنص شيئا 
مهما في حالة وجود األزمة ، السؤال 
ال��ذي يل��ح عل��ى الكات��ب ان يدركه 
دائم��ا وهو يتوغ��ل في كتاب��ة عمله 
األدب��ي كي��ف يحتفظ بح��ب اجلمال 
ويكتب بعيدا ع��ن التزوير كيف ميكن 
لش��كل فنه ان يك��ون أنيق��ا ويقدم 
حقائ��ق احلي��اة وش��خوصها بنجاح 
..؟ يكش��ف اندري��ه جي��د ببراعة عن 
أس��لوب التعامل م��ع النث��ر الغريب 
املس��يطر في بع��ض األحي��ان واملثير 
للكثير من اخمل��اوف من تلك التي تثير 
اجل��دل ، س��لك طري��ق النق��د املقاوم 
لس��لوك اإلمبريالية الفرنسية ، بعد 
زيارته لتشاد والكونغو أصبح يقترب 
من النهج اليس��اري املع��ارض ، ظهر 
ذاك اإلنحي��از لفترة م��ن الوقت ، األمر 
ال��ذي جعل الناقد " أي . أم . فورس��تر 
" يص��ف " جيد " بالكاتب اإلنس��اني 
املثال��ي – خاص��ة في وض��وح معيار 
الطريق��ة التي يوازن بها حبه للوجود 
البش��ري بفض��ول طبيع��ي ومتوازن 
األمر الذي س��لط عل��ى نتاجه األدبي 
الكثير م��ن األهتم��ام والرعاية وقدم 

املعي��ار املفقود في اجلوانب األخالقية 
األجتماعية ...

أطلق الس��ؤال الدرام��ي الذي حار في 
تفس��يره " وونك وسارتر وجينيه " في 
الفيل��م الس��ينمائي " الالاخالق��ي " 
إل��ى أي مدى يعمل الن��اس على وضع 
الكوابح لبيئاتهم ..؟، هل ميكنهم ان 
ينجحوا في إعادة اختراع أنفس��هم 
..؟ هو ف��ي تلك املق��والت الغريبة قد 
أث��ار املعرك��ة ب��ني الظاهرة احلس��ية 
واجلوانب الروحية ، تل��ك اعتبرها من 
ل��وازم احتياج��ات اإلنس��ان املعاصر 
في الزمن املتداف��ع نحو مضيق املوت 
، ت��ارة يؤك��د ان الروح ستس��ود كما 
يس��ود املناضل م��ن أج��ل احلرية هو 
يركب حالة الفخر البش��ري ، ويتوغل 
ف��ي إث��ارة أكث��ر العوام��ل واألف��كار 
املتناقضة مع الرؤي��ا الدينية ، يعالج 
كل األزمات املاثلة باخليال وهو يقترب 
م��ن فتح مل��ف أكثر روايات��ه إثارة من 
خ��الل موضوع��ة التوغ��ل في نش��ر 
نسيج الرواية املعتمدة على تفاصيل 
الس��يرة الذاتية ، في مرحلة التدهور 
االخالقي س��عى جاهدا لشرح نضال 
روح��ه ،تزوج م��ن أبنة عم��ه املتدينة 
بالبروتس��تانتية املتزمت��ة ، تتماه��ى 
تفاصي��ل تلك التجربة مع الذي مّر به 
في مرحلة الطفولة القاس��ية وتلك 
التربية اجلافة على يد األم املتسلطة 
جدا ،مع اعتالل وضعه الصحي ولكن 
الط��وق الذي كان يق��ف عليه ويجتاز 

األم��واج العاتية هو إدراكه املس��تمر 
بأنه مختل��ف عن اآلخرين ، أيضا . لم 
تكن دراسته املدرسية منتظمة عاش 
طفولة مشوشة ، وما إن بلغ املراهقة 
حت��ى اس��تهوته اللق��اءات األدبي��ة 
فأخذ يرتاد الصالونات األدبية واألندية 
الشعرية ، وفي العام 1891 نشر جيد 
دفاتر أندريه فالت��ر التي يحكي فيها 
عن نفسه بش��خصية بطل القصة 
أندريه فالتر حيث تكلم عن ش��عوره 
املس��تقبلية  وطموحات��ه  بالكآب��ة 
وحبه البنة عمه مادلني املكنى عنها 
بالرواي��ة حتت اس��م ابنة ع��م البطل 
أمانوي��ل، تزوج ابنة عم��ه مادلني عام 
1895، ترج��م عدة كت��ب إجنليزية إلى 
اللغة الفرنسية ووضع دراسات نقدية 
جدي��دة في األدب الفرنس��ي، وحصل 
على ش��هادة الدكتوراة الفخرية من 
أكس��فورد ، ثم انفتحت أمامه فكرة 
السفر إلى أماكن أخرى منها الرحلة 
إل��ى أفريقيا الش��مالية ، ل��م يكن " 
جي��د " يحتاج إلى البح��ث عن عمل 
أو ممارس��ة مهنة، فق��د كان ميلك ثروة 
تس��مح له بأن يعي��ش حياة مرفهة ، 
فانكب عل��ى الق��راءة واملطالعة دون 
االهتمام بش��ؤون حياته املادية ، وقع 
ف��ي الف��خ الالاخالقي عندم��ا اقترب 
من املثلية اجلنس��ية في سنة 1893، 
اكتشف تلك امليول عن طريق عالقات 
مع املراهقني ، وأثناء رحلة  إلى اجلزائر 
تع��رف عل��ى أوس��كار وايل��د واقتنع 

نهائيا بأنه ينبغي أن يعيش "حس��ب 
طبيعته" ، بيد أنه ظّل بعد ذلك يفّرق 
بني اللذة واحل��بّ إذ تزوج قربية له في 
عام 1895 ، من أعماله األدبية املهمة 
، نشر أندريه جيد بني عام 1924 وعام 

1926 ثالثة كتب مهمة هي:
كتاب يش��يد في��ه بالعالقات احملرمة، 
الكتابة ف��ي ظل املوقف واملمارس��ة 
غي��ر األخالقي��ة .. س��يرته الذاتي��ة .. 
أقبية االفاتي��كان .. املزيفون .. البوابة 

الضيقة .. قوت األرض .. س��يمفونية 

احلقول.

أغرته التجمعات اليسارية في العام 

1936 ان يك��ون ضمن رحلة إلى االحتاد 

الس��وفياتي اعلن بعده��ا ان النظام 

الستاليني يفتقد النزعة اإلنسانية ، 

ثم التزم بعد ذلك بفكرة النضال ضد 

االس��تعمار ، حصل على جائزة نوبل 

لألدب سنة 1947م

افكار  ورؤى تجارب
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في تقشير ما تبقى
)حديث موجز عن تجربة(

"اندريه جيد " النقد المقاوم 

ال���م���ؤل���ف م��������وت   - ل����م����ف����ه����وم  م�����ق�����ارب�����ات 

)٢(
في عمق مشهد بعيد ثان:

على  مطروحا  طشتا  يصير  طفل 
يقرأ  له،  كرسيا  طيني  بيت  حائط 
حينا لسوبرمان والسندباد، ويكتب 
على  احمل��ارب  ألخيه  رسائل  حينا 
جبهة برزان، وفي بؤرتي عينيه متوج 

صور:
أطفال  م��ؤخ��رات  ينقر  دج���اج   �
البيوت  صف  أكتاف  عند  يتغوطون 

الطينية.
يحملن  الطينية  البيوت  فتيات   �
نهودهن  على  واالسمنت  الطابوق 
)الطابوقية(  البيوت  صف  بناء  إلى 
فيما  الطني  لبيوت  املقابل  اجلديدة 
رؤوسهن  على  بفأسه  البّناء  يهوم 

الصغيرة احلاسرة.
شباب  ثلة  يغريه  أق��رع  طفل   �
يشتم  كي  مشوي  حمص  بحبات 
فلس(،  العانة  زيد  اللي  )الزعيم 
احلمص  ويلتهم  يشتم  واألق���رع 

مخلوطا مبخاط أنفه.
ب��ازة،  بدشداشة  معبأ  طفل،   �

مشحوفا  األرض  تراب  على  يرسم 
حني  ه��ور،  في  يلبطان  وجاموسة 
في  اخلتان  ودمامات(  )طبول  تدوي 
بيت اخلالة شمعة، فيخف إلى عمق 
مختونا  يخرج  ساعة  وبعد  البيت، 
فيما  ذوي��ه،  علم  دون  ومن  بإرادته 

أقرانه يهربون بعويل يرشد التائه.
الدار،  باحة  في  فراش،  طريح  أب،   �
يسأله بني سعلة وأخرى عن طاسة 

ماء.
الطشت،  الكرسي  طفل  الطفل، 
الذي يعلمه املعلم محمود الرسم، 
القراءة  الزبيدي  خليل  ويعلمه 
فيصل  رأسه  في  ويدس  واحلساب، 
بيوت  عن  غريبة  أشياء  العرس، 
املدير  أوامر  على  بناء  يخرج،  الطني، 
"طار  أقرانه  مع  صارخا  العرس، 
رجال  فيطاردهم  فحم"  نزل  حلم 

االنضباط العسكري بالعصي.
...

قميصا  وتأبط  صبيا،  الطفل  صار 
وبنطاال، وتبغدد.

)3(
مشهد أولي للتبغدد:

الصبي معبأ بقميص وبنطال وحذاء 
ملعب  في  غوركي(  )أم  يقرأ  باتا، 
املدرسة  البصري  )احلسن  في  الكرة 
االبتدائية( ويسرح خياله مع جارته 
أقرانه  بينما  ملياء،  احلسناء  الصبية 

الصبية يلعبون.
• قطع الى:

علي  ص��وت  يلعلع  امل��ذي��اع،  ف��ي 
)معيجل( وشامتا  ساخرا  األط��رش 
وبنطال  بقميص  املعبأ  الصبي   ،)١(

وحذاء باتا يغضب.

• قطع الى :
نحوه  يندفع  الصبي  أت��راب  أح��د 

صارخا:
� أبشرك معيجل مات.

قبضة  الصبي  غضب  يستحيل 
تهوي على فك )املبشر(، و)ال رسائل 

اليوم يا ملياء(.
)4( 

مشهد )املكتبة االولى(:
الصبي في سادسه االبتدائي، يدخر 
وقاسم  إسماعيل  جبار  وصاحبيه 
محمد حسن مصروفاتهم اليومية 

من السبت إلى اخلميس.
الثالثة  يفطر  اجلمعة  صبيحة  في 
أمام  عوف  أبي  الكتبي  عربة  عند 
مبنى وزارة الدفاع التي لم تدافع عن 
)الزعيم الي زيد العانة فلس(، على 
والقصة  الرواية  في  كتب  صينية 
تنوء  والتاريخ  واملسرح  والشعر 
لكنهم  بحملها،  الغضة  أكتافهم 
يخفون بها فرط حبورهم كالزرازير. 

داخل الكادر:
غرفة  من  زاوي��ة  في  حتبل  مكتبة 

صغيرة.
وملياء متشط قذلة النافذة.

)5(
في مشهد الكتابة االولى:

الصبي  صف  في  السبورة،  على 
الذي كبر قليال، كتب املدرس واالديب 

عبداملنعم اخملزومي:
) كنت أرقبها من النافذة فرأيتها..(

واجب  هذا  قائال:  لطالبه  وألتفت 
انشاء، اكتبوه فورا.

اخملزومي  ك��ان  الثاني،  اليوم  في 
الصبي  جد  )دشر  دشر  عن  يبحث 
الذي كبر قليال( وحني مثل بني يديه، 
قال اخملزومي ) هل تعرف ماكتب انت 

في درس االنشاء(.

قال الصبي وهو شبه مرجتف )ال(.
)هذه قصة قصيرة يا ولدا(

قال ذلك اخملزومي، وردده الصبي الذي 
كبر قليال، وهو يغادره، طويال طويال 

ولم ينسه حتى وهو يتكهل.
)6(

في مشهد اخلشبة:
)الثورة  في  شابا  صار  الذي  الصبي 
غرة  حني  على  وأدم��ن،  اإلع��دادي��ة( 
كرسيا(  الستني  )مسرح  املسرح، 
لفتح  اخلفية  والعوالم  و)بغداد( 
العراق، غامر في  اهلل اخليالي وفرقة 
كاتبا  اخلشبة،  عالم  الى  الولوج 
وممثال ومخرجا، صحبة فاخر كاظم 
وحسن فليح وطالب محمود السيد 
وكرمي جثير وناظم فالح وعبداجلليل 

عودة وجعفر درويش و، و،و.
لكن ملياء لم متل الى حيث مال.
ملياء تقرأ ومتشط قذلة النافذة.

ملياء ال تذهب الى املسرح.
ملياء تريد رسائل وشعرا.

)٧(
في مشهد الصمل املوتي:

بقرار  او  اهلل،  بقرار  ملياء،  ماتت  حني 
نثرا  فيها  كتب  مخلوقاته،  احد 
وسحل  كالنثر،  شعرا  او  كالشعر 
قدميه إلى دائرة بريد، ووضع ما كتب 
في  قراء  بريد  صفحة  إلى  وأرسله، 

مجلة الرسالة الكويتية.
بعد ثالثة أسابيع،

حدث في رأسه انفالق جوي، وعيناه 
صفحة  على  كتب  مبا  تتمرأيان 
كاملة من الصفحة الثقافية لتلك 

اجمللة.
يا اهلل.. أين ملياء؟

)٨(
انفوغراف:

الشاب،  رأس  هؤالء  أثث  رويدا  رويدا 
التكرلي،  فؤاد  فرمان،  طعمة  غائب 
محمود  الصقر،  عيسى  مهدي 
خضير،  محمد  ع��ب��دال��وه��اب، 
توفيق،  أمجد  الركابي،  عبداخلالق 
خضر،  موفق  ال��روض��ان،  عون  عبد 
الربيعي،  مجيد  عبدالرحمن 
القيسي،  جليل  جنداري،  محمود 
محيي الدين زنكنة، موسى كريدي، 
منيف،  عبدالرحمن  صالح،  الطيب 
حبيبي،  أميل  جبرا،  ابراهيم  جبرا 
وطار،  الطاهر  ابراهيم،  اهلل  صنع 
ادريس، حنا  محمد شكري، يوسف 
تامر،  زكريا  املاغوط،  محمد  مينا، 
جلون،  بن  الطاهر  جدرة،  بو  رشيد 
القعيد،  يوسف  كنفاني،  غسان 
ديستيفسكي،  الغيطاني،  جمال 
تشيخوف،  ايتماتوف،  تولستوي، 
ديكنز،  ميشيما،  مورافيا،  كافكا، 
ميلفيل، جويس، اليوت، فيتزجيرالد، 
ادغار  فلوبير،  غرييه،  دي  ماركيز، 
بورخس،  هيمنغواي،  وايلد،  بو،  الن 
غراهام  أمادو،  جورج  ايكو،  أومبرتو 
و،  موباسان  دي  جي  هيجو،  غرين، 

و، ...
)9(

في مشهد: جنب اخلشبة:
ان  وح��دث  ح��رب،  كانت  ان  ح��دث 
)كنت  اسماها  قصة  الشاب  كتب 
في  نشرت  ان  وحدث   ، العريف(  مع 
ان  وح��دث  ال��وط��ن،  ح��راس  مجلة 
لقيت ترحيبا نقديا الفتا، وحدث ان 
نشرها  مهمة  يومية  جريدة  أعادت 

معهودة،  غير  سابقة  في  أيام  بعد 
بوابة  القصة  تلك  كانت  ان  وحدث 
محفل  إلى  رسميا  الشاب  النتماء 

كتاب القصة.
)١٠(

في املنت:
التي  االدبية  اجلماعة  )تضاد(  في 
معطف  ف��ي  بينا  شقا  أح��دث��ت 
الذي  الشاب  كان  التقليدي،  السرد 
كرمي  شوقي  وصحبه  قليال،  كبر 
واسماعيل  اخملتار  وحميد  حسن 
للمختلف  يؤسسون  بكر،  عيسى 
عن السائد واخلارج عن وعلى عباءة 
ان  معلنني  موباسان،  ودي  ارسطو 
في  ابداع  وال  التنميط،  في  ابداع  ال 
الثورة  في  اال  ابداع  وال  اآلثار،  تقفي 

على السائد.
)١٢(

في مشهد الوطن الذبيح:
غزوه،  ابان  الوطن،  مذبح  دكة  على 
رجال  صار  ال��ذي  الشاب  على  كان 
كبيرا، ان يختار بني االنتصاف لوطنه 
مضغ  في  ميضي  ان  او  دمه،  بحرارة 
القصة، فلم يجد من االنتصاف بدا، 

فأنصرف اليه حينا من الدهر.
)١3(

في منت املنت:
وملياء  الثانية،  وملياء  ملياء،  املرأة،  بني 
اللمياءات،  وكل  االخ��رى،  الثالثة 

واإلبداع، وشيجة نبع، و صلة خلق.
ال إبداع من دون أنثى.

)١3(
والشاب  والصبي  الطفل  كان  رمبا 
عبدالرضا  أنا  أنا،  الكبير  والرجل 

احلميد.
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عن رماد الثقافة العراقية وجمرها

ح����������وار م������ع ال�����ن�����اق�����د ص����������ادق ن�����اص�����ر ال���ص���ك���ر
يخية. هذه المعارضة، وكذا الحال مع  منذ عصر النهضة وما تبعه من محاوالت جادة في التنوير ومواكبة متغيرات هذه الحركة الحداثية حول ماهية النص االبداعي ، ثمة صراع لم يفتر او يتوقف بين المؤيدين والمعارضين لهذه االنعطافة التار

التأييد، كانت تستعر لتخّلف رمادا تلقفته المعرفة العربية التي نتج عنها في عقود مختلفة بعض مما يمكننا أن نسميه تأسيسا جادا الفق ثقافي عربي. وقد جرى ذلك في اشتغاالت السرد : القصة والرواية والقصة القصيرة جدا ، مروراً بتحوالت 
ية العربية في حداثتها االولى والثانية، وهي تحوالت حاّدة وساخنة لم تنفد بعد، وصوال الى اشكاليات التجربة النقدية عربيا ومحليا وعالميا.  الشعر

وعلى ضوء ذلك، فان الحوار مع التجربة النقدية سيكون من عالمات فتح جراحات تلك الثقافة التي ما أن يطل توهجها في مكان، حتى ينبثق بموازاته تقهقر ثقافي بمقصديات سياسية واجتماعية في مكان اخر، وبالتالي يصبح النقد الجاد نفسه 
ضحية المحنة الثقافية التي تسمو وتتصاعد في نماذجها النادرة وتتراجع في الكثير مما يتراكم في مكتباتنا من لغو فائض.

اس��وق ه��ذه املقدم��ة للح��وار مع 
الناقد ص��ادق ناصر الصكر بوصفه 
مش��روعا نقدياً، لف��ت االنتباه منذ 
نهاية التس��عينيات ف��ي جتربٍة اقل 
م��ا يقال عنه��ا انها : ممي��زة ومثيرة 
وذات مرجعيات راسخة في الثقافة 
والفك��ر واملعرف��ة.. حس��ناً، وم��اذا 
بع��د؟.. الصكر ال��ذي يتبنى منهج 
النق��د الثقافي ، يرم��ي بحصاه في 
اكثر من بركة راكدة ومس��تقرة، بل 
يضع نفس��ه في مقدم��ة االحتدام 
مع النصوص في مش��هٍد لم تألفه 
النقدي��ة العراقي��ة من قب��ل إال في 
حاالت نادرة وش��حيحة. االمر الذي 
فّس��ره بعٌض من منتج��ي الثقافة 
العراقية باحتم��االت التعالي على 
النص��وص في مرة، وبالقس��اوة غير 
املفهومة في أخ��رى، مثلما احتفى 

بها كثيرون ايضا. 
ما الذي يريده الصكر من مش��روعه 
النق��دي الذي بات واضحاً اليوم، انه 
ف��ي صميم عملية التفّكر الثقافي 
ال النق��د وحده. ثمة اطروحات جرت 
على يديه، َعبرْت من افق ادبية النقد 
الى قضايا اكثر تعقيدا في الثقافة 
باالس��تناد ال��ى م��داوالت معرفية، 
وه��ي مبجملها متثل مش��روعه في 
املس��كوت  والتداول حول  التصارح 
عنه نقدي��اً ف��ي ثقافتن��ا العربية. 
فعندم��ا تق��رأ للصكر دراس��ة  عن 
رواي��ٍة ما، فانك س��تقف امام قراءة 
ش��املة لتفكي��ك مقصدياتها في 
النس��ق ال��ذي أُنتجت في��ه، حيث 
عّدت��ه  بكام��ل  الس��ياق س��يقف 
مبواجه��ة ذل��ك النس��ق الق��ار في 

معظم االحيان. 
ص��ادق الصكر جترب��ة نقدية حتتاج 
الى اكثر من مقدمة للحوار..، جتربة 
نقدي��ة تلم��ع ببري��ق ثقاف��ي من��ذ 
كتابه االول )مروي��ات املنفى 2008 ( 
وليس انتهاء بكتابه املميز )االرهاب 
والس��رد 2018( واحلاصل على جائزة 

االبداع العراقي لس��نة 2019 ، هذه 
للمس��اءلة  س��تخضع  التجرب��ة 
واملداول��ة الثقافي��ة من خ��الل هذا 

احلوار : 
يفّس��ر  النق��د  كان  قدمي��ا   -
ويستحسن القول واللغة، وبالتالي 
هم��ا  واالنطباعي��ة  املعي��ار  ص��ار 
العالمت��ان الش��اخصتان في متنه. 
الي��وم يعم��د النق��د الى مس��اءلة 
النص��وص - يحاكمه��ا عل��ى وجه 
الدق��ة -، هل يصل��ح النقد حاكما 

على النصوص؟ 
- دون شك . ما هو النقد اذا لم يكن 
كذل��ك ؟. النق��د باحل��روف الكبيرة 
الدخ��ول ف��ي املصطلحي��ات  ودون 
الغامضة ، لن يتوهج ولن يس��تحق 
تلك "احلروف الكبيرة" اذا لم يتمكن 
م��ن اقناع القارئ ب��ان هناك الكثير 
مم��ا فات��ه ف��ي الن��ص ، ومب��ا يجعل 
القراءة الثانية ، حدثت ام لم حتدث، 
هي الق��راءة الوحيدة املمكنة . هذا 
ال��ذي فات الق��ارئ اليت��م احتجازه 
داخل "الفراغات الثقافية" بالدرجة 
االولى، كما يتوه��م البعض ، بل ان 
التجرب��ة اجلمالية ذاتها ستش��هد 
انبعاث��ا جدي��دا حني يتول��ى النقد 

مهمة حتريك االشياء . 
من وجه��ة نظري ، لي��س بإمكاننا 
ان نتفهم النق��د اال من هذه الزاوية 
وما يقال عن نق��د يحتفي بأحكام 
القيم��ة واخ��ر اليع��رف م��ن النص 
س��وى جوانبه اجلمالي��ة ، ال ميثل – 
اي هذا يق��ال – متعم��د ومقصود . 
جماليات النص االدبي هي "قضيته 
املركزي��ة". وهذه القضية ال تعني ان 
احلكاية قد انتهت ألننا في مسعى 
الوصول اليها سنكتش��ف العديد 
من مناجم االش��ياء االخرى التي لن 
نتح��دث عن الفنون االدبية بطريقة 
تلي��ق به��ا وبنقدها ، اذا لم نش��بع 

تلك " االشياء االخرى" بحثا . 
-من��ذ بزوغ��ه ، كان النق��د الثقافي 

يوصي عالنية بإهمال النقد االدبي، 
بل ويبّش��ر مبوت��ه !! ، في حني صمد 
ذلك االدبي مبواجه��ة القوة العاتية 
له��ذا النقد الواف��د. النقد الثقافي 
ال��ذي تبلور ف��ي الثقاف��ة االوروبية 
ووصل متأخ��را في الثقافة العربية. 
هل ترى تضادا وقطيعة بني االثنني؟

اذا اردن��ا االقتصار ف��ي احلديث على 
ما ش��هدته الثقاف��ة العربية ، فان 
الدكتور الغذامي ، على سبيل املثال 
يتحم��ل قدرا كبيرا من املس��ؤولية 
عن ه��ذا االلتباس. النقد الثقافي ال 
يس��تطيع باي حال م��ن االحوال ان 
يكون بديال عن النقد االدبي بشكل 
جذري وش��امل، نح��ن ال منتلك حني 
يتعل��ق االم��ر ب��األدب س��وى النقد 
االدب��ي ، اال ان هناك كم��اً نوعياً من 
االش��تغاالت كان على النقد االدبي 
ان يقوم في اضاءته للنصوص وألنه 
تأخر في ذلك فقد تكفلت املمارسة 
النقدي��ة التي حملت اس��م النقد 
الثقافي مبعاجلة املش��اكل املترتبة 
عن ذلك التأخي��ر .. قوة بصيرة هذه 
املمارسة وحيويتها وجدتها جعلت 
املشهد يبدو وكأنه يتضمن صراعا 

بني نقدين. 
ه��ي  م��ا  التذكي��ر،  س��بيل  عل��ى 
االجتماع��ي  النق��د  مالم��ح  اب��رز 
وااليديولوج��ي وما يش��بههما من 
اجتاهات معروفة ف��ي النقد االدبي؟ 
س��تعثر على االجابة الفورية وانت 
تتصف��ح ملف��ات النق��د الثقاف��ي 
. ه��ذا يعن��ي ان الب��ؤرة االخباري��ة 
العائ��دة للنق��د الثقاف��ي قدمي��ة ، 
والكش��وفات  الطروح��ات  ان  اال 
املمي��زة عل��ى صعيد التوس��ع في 
املواق��ع الت��ي عمل��ت تل��ك البؤرة 
عل��ى تغطيته��ا مع جت��دد املعجم 
بطبيع��ة  واللغ��وي،  املفاهيم��ي 
احل��ال، جع��ل الوض��ع يتصالح مع 
التسمية اجلديدة : النقد الثقافي . 
وما دعانا الى التمسك بهذا االخير 

هو االحس��اس في حاالت كثيرة ان 
هن��اك تراجعا ف��ي طموحات النقد 
تاريخي��ة  لدين��ا فج��وات  االدب��ي.. 
ف��ي النقد االدب��ي، فج��وات تتعلق 
بالرؤي��ة واخ��رى اجرائي��ة. ومعاجلة 
تلك الفجوات هي باختصار ، قصة 
النقد الثقافي، مبعنى ان هذا النقد 
، املتوجه الى االدب ، هو النقد االدبي 
ولك��ن بع��د ان متاثل للش��فاء من " 

اضطرابات النظر". 
� ه��ل النق��د الثقاف��ي ينحصر في 
الثقافي��ة  األنس��اق  ع��ن  البح��ث 
القبيح��ة ، ام أن��ه يتجاوزه��ا إل��ى 
البحث عن األنس��اق التي تش��كل 
واجلمعي��ة  الش��خصية  الهوي��ات 
بغ��ض النظ��ر ع��ن ثنائي��ة القبح 
و " اجلم��ال " ؟ اعن��ي ه��ل ميك��ن ان 
ينظ��ر النقد الثقافي الى األنس��اق 

الثقافية مبهنية وبعني محايدة؟ 
الوص��ول ال��ى األنس��اق الثقافي��ة 
القبيحة وتعوميها ال يش��كل سوى 
واحدا من التمظهرات التأسيسية 
للنق��د الثقافي، )وهنا على س��بيل 
االضط��رار، س��نعود ال��ى التذكي��ر 
باألخط��اء التي وقع فيه��ا الدكتور 
الغذام��ي ف��ي كتابه الش��هير عن 
النق��د الثقاف��ي ح��ني مت تصوي��ره 
يج��ري  ح��ني  اال  يتوق��د  ال  وكان��ه 
احتجاز النص��وص داخل قبحياتها 
النق��د  ان  واحلقيق��ة  املتخفي��ة(. 
الثقافي كما اوضحت، سواء حتدثنا 
عن نقد االدب او الدراسات الثقافية 
بش��كل ع��ام، ال يع��رف نفس��ه اال 
حني يقوم بتعقب كل ما يخرج من 
النص بوصفه الوجه االخر ملا سبق 
ل��ه ان دخ��ل فيه، وه��ذه القضايا ال 
ميك��ن ان نضعه��ا في س��لة واحدة 
: الن��ص مفت��وح عل��ى احتم��االت 
متعددة ، فم��رة يتحالف مع القبح 
الثقافي ومرة مع اجلمال وكل ذلك ال 
يح��دث اال على ارض واحدة معروفة 
: جماليات النص، والنقد الثقافي ال 

يجهل ذلك ابدا. 
اما مس��ألة " العني احملاي��دة" فالبد 
من ان نضعه��ا بني هاللني ، باملعنى 
الفينومينولوجي للعبارة ، إذ الميكن 
للمرء ان يكون محايدا )كما يحدث 
في البنوك!( وهو يتوغل داخل النص 
ال��ذي اليضمر موقف��ا قيميا هنا اال 
كي يبرزه هناك. احليادية ، في النقد 
عموما ال حتتمل سوى تعريف واحد 
: "اصم��ت" ودع القرائ��ن النصي��ة 
تتحدث عن نفسها، وذلك الصمت 
يت��م تفس��يره بطرق ش��تى . هناك 
كلم��ات س��ر ف��ي اي ن��ص والميكن 
املتعض��ل  باملفه��وم   ، للمحاي��د 

السائد، ان يضع يده عليها. 
-لقد متخض ع��ن احلربني الكونيتني 
مذاه��ب وتي��ارات مازلنا ال��ى اليوم 
نخض��ع حملدداتهم��ا ف��ي البح��وث 
ف��ي ح��ني محيطن��ا  والدراس��ات. 
العرب��ي م��رَّ مبنعطف��ات تاريخي��ة 
ح��ادة تضمن��ت حروب��ا ومجاع��ات 
وعص��ف طائفي وعنصري ومذهبي. 
مب��اذا تعلل انبثاق التأس��يس هناك 

وضموره او عدميته هنا؟ 
ارى ، اس��تاذ علي، ان ظهور التيارات 
واملذاه��ب يرتب��ط باحلي��اة، باملعنى 
اجلمالي للكلمة اكث��ر من ارتباطه 
بالعواط��ف والهزات . احل��روب مثال 
تترك ندوب��ا وقد ينتج عنها حركات 
فلس��فية وادبي��ة تس��تحوذ عل��ى 
اهتم��ام الن��اس لوقت م��ا ولكنها 
، ف��ي الع��ادة تتبخ��ر ف��ي اوق��ات 
احلي��اة  اقص��د   ، احلي��اة  قياس��ية. 

وازدهاره��ا،  بتنميته��ا  الس��عيدة 
هي من تتكفل بإنت��اج ورعاية اهم 
التيارات واملذاهب في عالم الفكر. 

الغ��رب ف��ي اجململ فض��اء حضاري 
مس��تقر او لنق��ل ان��ه ق��ادر عل��ى 
استعادة اس��تقراره بشكل سريع. 
الوضع هن��ا مختلف، نحن ال نعرف 
من العالم س��وى وجه��ه املتجهم 
وبالتالي فانه سيكون من الطبيعي 
مريح��ة  انبثاق��ات  النتوق��ع  ان 
وحقيقي��ة وعميقة لق��وى الثقافة 
عس��يرة  ال��والدات  كل   . واملعرف��ة 
ووقتها طويل وذلك ما يفسر مسالة 
التطلع الى ما توصل اليه االخر. اال 
ان ه��ذه احلقائق الراس��خة ال تعني 
ان هن��اك نضوبا متواصال في اجلهد 
النق��دي داخل الثقاف��ة العربية، اذ 
لدين��ا التماع��ات عظيم��ة ال ميكن 
نكرانها ولكنن��ا نتحدث عن االطار 

الع��ام لالزمة الفكرية ف��ي العالم 
العربي وجذورها السوس��يولوجية 

والسياسية واالقتصادية. 
� هل يصل��ح النقد الثقافي ملقاربة 
النص الشعري، اذا ما علمنا ان لغة 
الن��ص الش��عري هي لغ��ة مجازية 
باجملم��ل، ام ان��ه يصل��ح فقط على 

النصوص السردية " النثرية "؟
الي��ه  تص��ل  ال  ن��ص  ثم��ة  لي��س 
ف��ي  الثقاف��ي  النق��د  مجس��ات 
الش��عر او في النثر.. ف��ي كل نص، 
حت��ى يكون اجمل��از هو م��ن يتحكم 
بنس��ج اخليوط، س��نجد انفس��نا 
ام��ام البصمة التي تق��ود الى نظرة 
املؤلف الى العالم واجلماليات مهما 
كانت كثيف��ة ومركز لن تتمكن من 
تغطي��ة تلك البصم��ة.. صحيح ان 
اشتغاالت النقد الثقافي ستواجه 
وضع��ا مختلفا بخصوص الش��عر 

)لألس��باب الت��ي يعرفها الش��عراء 
ونقاده��م( اال انه��ا، ف��ي النهاي��ة، 
ل��ن تتأخر ع��ن املوع��د، اعني موعد 
اضاءة االش��ياء التي ال تتخلف عن 
جمالي��ات الش��عر خط��وة واحدة.. 
الن��ص الش��عري يق��ع ف��ي القلب 
من املمارس��ة االدبية وانا اذهب مع 
ريتش��ارد دايتون حني كت��ب قائال : 
"ان كل محاول��ة لفهم االدب حتمل 
معها بعض اح��كام القيمة، بينما 
حتمل كل محاولة لتذوق االدب بعض 
االفتراضات ع��ن الكيفية التي يتم 
بها عمل االدب. ان هاتني القضيتني 
متداخلتان وهذا ما يجعل موضوع 
النق��د االدب��ي مترابط��ا منطقي��ا.. 
بالنس��بة للقارئ العربي، س��ؤالك 
صديقي، س��يعود بنا من جديد الى 
تذك��ر املقاربات الش��هيرة للدكتور 
عبداهلل الغذام��ي لنصوص املتنبي 
وادوني��س ون��زار قبان��ي، اال ان تل��ك 
املقاربات ف��ي مبالغاتها وتطرفاتها 
للنق��د  العمي��ق  احملت��وى  المتث��ل 
الثقاف��ي.. انا مثال، حاولت ان اجتنب 
ذل��ك ف��ي قراءت��ي الت��ي اظ��ن انك 
تتذكرها في ال��دورة االولى ملهرجان 
الكمي��ت لع��دد م��ن قصائ��د النثر 
لديك ولدى الزميلني جمال جاس��م 

امني ورعد زامل. 
� اال ت��رى ان تخل��ي النق��د الثقافي 
عن علمية وحرفي��ة ومهنية النقد 
بشكله املعروف، اصبح نقداُ مؤطراً 
باملزاج الش��خصي للناق��د وميوله 

االيديولوجية؟ 

النق��د الثقافي اليخ��رج عن كونه 
اكتماال لنضج النقد االدبي.. واعادة 
توجيه ابرة البوصل��ة النقدية نحو 
اجتاهات مختلف��ة ال تعني باملطلق 
، ان علمية وحرفي��ة ومهنية النقد 
ق��د تراجعت ال س��يما وان��ك تعلم 
ان ع��ددا مخيف��ا من االخط��اء في 
النق��د قد حدثت حتت هذه اليافطة 
: احل��رص احلدي��دي عل��ى حراس��ة 
"العلمية".. سأضرب مثاال باحلركات 
الش��كالنية املتطرفة ف��ي النقدية 
العراقي��ة، ماذا بقي منه��ا؟ ما هي 

اخر اخبار االلسنية !!
ال اس��مح لنفس��ي ان اقول ان كل 
باللغ��وي  امللتصق��ة  املنهجي��ات 
والس��يميائي ق��د اصبح��ت خارج 
كالم  ه��ذا  النقدي��ة..  التغطي��ة 
ال يقول��ه ناق��د، اال ان ق��وة النق��د 
الثقاف��ي في هذه النقط��ة هي انه 
يعرف متى يتطلب االمر استش��ارة 
تل��ك املنهجي��ات، ومت��ى عليها ان 
تبقى ف��ي "القب��و".. اما بالنس��بة 
للمي��ول االيديولوجية ف��ان االفراط 
ف��ي التوضيح قد يس��بب العمى : 
كل الفعالي��ات الثقافية واملعرفية 
واالبداعي��ة ال تتح��رك م��ن موق��ع 
لغوي الى اخر استصحاب مواقفها 
االيديولوجي��ة، وكل اجل��دل والقيل 
والقال حول ذلك يتعلق بالتفاصيل 
، ال اكثر وال اقل . ولكي تكون الصورة 
واضح��ة : العم��ل النق��دي اجل��اد 
والرص��ني ه��و ذلك الذي ال يس��مح 
اس��تخدام  بس��وء  لأليديولوج��ي 
القرائ��ن النصي��ة.. النق��د الثقافي 
الالمع بإمكانه ان يقول كل ش��يء 
بأريحية وعلمية ومهنية اذا ما كان 
متمرس��ا في التعامل م��ع القرينة 
النصية بنزاهة . نقطة رأس سطر.  
-في جتربت��ك النقدية الت��ي نعدها 
درس��ا من دروس النقد ف��ي العراق. 
ثم��ة مكاش��فات ح��اّدة ج��رت بني 
يدي��ك، رمبا يق��ف مبقدمتها كتابك 

"اعترافات جورج باركر" وهو دراس��ة 
تفصيلي��ة عن رواي��ات علي بدر وقد 
كنت قاسيا الى حد ما على جتربته 
املميزة. أال ت��رى ان النقد في جوهره 
محاي��د؟ وحياديته واح��دة من اهم 

اولوياته؟ 
بارك��ر،  ج��ورج  اعتراف��ات  ح��ول 
وبالطبع علي ب��در، فإنني ارغب في 
االش��ارة الى التالي : في كل فصول 
الكتاب لم اذكر شيئا واحدا يرتبط 
باحلك��م عل��ى روايات عل��ي بدر دون 
ان اق��دم عرض��ا تفصيلي��ا، دقيق��ا 
ومحكما لبيان املس��وغات النصية 
لذل��ك احلكم.. وطاملا ان االمر كذلك 
، فان قضية القس��وة ستذهب مع 
الري��ح... حني وضعت ، على س��بيل 
الكت��اب  ف��ي  فص��ال   ، التوضي��ح 
حمل عنوان "امل��رأة املغدورة" ذهبت 
فيه ال��ى ان كل النس��اء في روايات 
عل��ي ب��در هن ام��ا زوج��ات خائنات 
او عاه��رات او س��يدات متهت��كات 
بش��كل فضائح��ي رخي��ص، وكان 
عل��يَّ ان اقوم بتحليل هذه الظاهرة 
م��ن الناحي��ة الثقافي��ة، فإنني لم 
افع��ل ذلك إال بعد ان قرأت بدر جيدا 
)اعمال��ه وق��ت ص��دور كتاب��ي( الى 
الدرج��ة التي يصبح فيه��ا الدفاع 

عن رواياته قضية خاسرة. 
ج��ورج  اعتراف��ات   " باملناس��بة 
باركر" بقصدي��ة منهجية ، تضمن 
ق��راءة مكثفة لتعقب التش��وهات 
الثقافية في اعم��ال علي بدر، وهي 
تش��وهات كثي��رة ومكررة بش��كٍل 
ول��و  االس��تغراب،  عل��ى  يبع��ث 
انن��ي اردت ان اكت��ب دراس��ة فنية 
"متخصص��ة"، ال��ى ج��وار املقاربة 
الثقافي��ة ح��ول روايات عل��ي بدر ، 
فإنن��ي اجزم ان اخلالصة النقدية لن 

تكون في صالح بدر.
الفج��وات الثقافي��ة القاتل��ة ف��ي 
س��ردياته سببت له مأزقاً جمالياً ال 
يخفى اال عل��ى اولئك الذين اعتادوا 

على حف��الت التصفي��ق، وال املك 
س��وى دعوة القارئ لالطالع كتابي 

للتأكد من ذلك. 
-املتابع اجليد ملا تكتبه، س��يجد ان 
لغ��ة متوهجة وحّية تس��يطر على 
معظم اجتراحات��ك النقدية. اعني 
على وجه الدقة )اجملاز( الذي يتسلل 
ال��ى لغتك النقدية.. أال ترى في ذلك 
خروجا عن اللغة العلمية الصارمة 

التي عرفنا النقد من خاللها؟. 
اللغ��ة العلمية الصارم��ة هي تلك 
العالم��ة الت��ي التخ��ذل املنهجية 
املتصاحلة مع نفس��ها ، وهي من ال 
تق��وم بإرغام النص على ان يقول ما 
الميلكه اصال، وما لم يكن راغبا في 
ان يقوله، وهي اخيرا من تتمكن من 
اقناع القارئ ان النص ال ميلك سوى 

ه��ذا الذي مت عرضه داخل الش��ريط 
النقدي ، االن ، دون اغالق الباب امام 
التأوي��الت احملتملة التي تقع في فخ 
"الذه��ان التأويلي" وال تس��حق ادلة 

النص حتت عجالتها. 
ح��ني يتحق��ق ذل��ك ، ف��ان اللغ��ة 
الشخصية للناقد تخصه وحده وال 
ترتبط بأية منذجات سائدة .. انا قدر 
استطاعتي ، احرص على منافسة 
النص االبداعي في جماليات اللغة 
... اريد للن��ص النقدي ان يتقدم في 
املضم��ار الفني الس��تعمال اللغة.. 
احرص عل��ى ان يك��ون مرغوبا فيه 
م��ن الوجهتني الثقافي��ة واجلمالية 
، وازع��م انن��ي قد متكن��ت من ذلك 
ف��ي كل كتبي من��ذ مرويات املنفى" 

وصوال الى " االرهاب والسرد" .. 

يخية في النقد االدبي تتعلق بالرؤية واخرى اجرائية. *لدينا فجوات تار
يحية وعلمية ومهنية اذا  *النقد الثقافي الالمع بإمكانه ان يقول كل شيء بأر

ينة النصية بنزاهة. ما كان متمرسا في التعامل مع القر



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

 نورة اس��م مؤنث، وحتل��م فعل ويعني 
في العربية ال��ذي يراه النائم في نومه 
حسب تفس��ير قواميس اللغة ، لكن 
ن��ورة لم تكن نائم��ة وحلمها لم يكن 
رؤي��ا ، أنه��ا تقات��ل عل��ى ارض الواقع 
كي ترس��م لها حي��اة جدي��دة بعيدا 
" ع��ن زوج يخ��رج من الس��جن يوم أو 
أي��ام ليعود بعد فترة إليه مرة بس��بب 
اعتدائ��ه على اآلخرين في مش��اجرات 
غ��اب عنه��ا العق��ل واملنط��ق  وم��رة 
بسبب السرقة ومرة بسبب احلشيش 
ملقيا" عليه��ا أعباء احلي��اة الصعبة 
إضافة إلى صبيتني وول��د لم يتجاوزوا 

املرحلة  املتوسطة  .
الفل��م ال��ذي حائ��ز جائ��زة التاني��ت 
الذهبي في الدورة الثالثني من مهرجان 
قرطاج وقبلها على جائزة الفايبرسي 
الس��ينمائي  تورني��و  مهرج��ان  م��ن 
الكن��دي 2019، واجلائ��زة الكب��رى في 
مهرجان بوردو الفرنس��ي وجائزة جلنة 
التحكي��م اخلاصة عن فئ��ة البطولة 
النس��ائية ف��ي املهرجان الفرنس��ي) 
ممثلت��ه  ونال��ت    )Saint Jean de Luz
األولى هند صبري جائ��زة أفضل ممثلة 
ف��ي ال��دورة األخي��رة ملهرج��ان اجلونة 

السينمائي  2019.
البداية .......

م��اذا يح��دث عندم��ا يخ��رج األموات 
م��ن القبور فج��اءه " ؟!  أكيدا س��وف 
يقلب��ون حياتن��ا رأس��ا" عل��ى عقب..
هكذا كان وقع خبر خروج س��فيان من 
س��جنه بعفو رئاس��ي على نورة ، لقد 
ب��دد أحالمها وكس��ر قلبه��ا وجعلها 
حائرة أين تضم وجهها  بني عشيقها 
الس��عد الذي كانت تخط��ط  للزواج 
منه في  اقرب فرصة  ومن  رجل أسمه 
زوجها تشمئز منه ومن  رائحته وحتى 
من وج��وده ف��ي حياته��ا ألنه س��ارق 
وحش��اش وعنيف  وال يعرف معها أية 
لغة س��وى الضرب والق��وة ، ورغم كل 
محاوالت��ه ألن يب��دو معه��ا ودودا" بعد 
خروج��ه م��ن الس��جن إال أنه��ا تهرب 
من االنفراد به رغ��م كل احملاوالت التي 
يبذله��ا ليأخ��ذ منها حقوق��ه كزوج  
مس��تخدما " كل ش��يء متاح أمامه 
لكن اخملرجة هند بو جمعة أحس��نت 
بتوظي��ف امل��كان ورس��مه وجعلتهم 
محاصري��ن بضيق املكان واألوالد الذين 
بنف��س  معه��م  ويعيش��ون  ينام��ون 
الغرفة وعندما ميلك الفرصة تكون له 
جس��د بال روح دليل على عدم رغبتها 

باحلياة معه حتت سقف واحد .

الش��ك يلعب بقلب زوجها وهو خريج 
السجون وليس صعبا" عليه إن يعرف 
عالقة زوجته بالسعد وان يقتص منه 
بعمل الترسمه وال تصوره  إال مخرجة 
دخلت الدراما من الس��ينما الوثائقية 
املليئ��ة باحلياة وتفاصيلها التي تعجز 
الدراما من بلوغها، يتم ترتيب طريقة  
االنتق��ام  مبش��اركة   ن��ورة  بتهديدها 
بفض��ح عالقتها م��ع الس��عد إذا لم 
تتعاون معه ، الحقا" يفس��ر س��فيان 
هذا املوقف بأنها مات��زال حتبه لكنها 
انصاع��ت ل��ه حفاظا" عل��ى كرامتها 
إمام أوالدها حتى اليفضحها أمامهم 
ويتهمه��ا باخليان��ة .ترض��خ وتتص��ل 
بعش��يقها  الس��عد طالب��ة من��ه أن 
ينتظرها في باب  كراج السيارات الذي 
يعمل فيه بخفارة " ليلية  ألنها سوف 
تأتي إليه  فيتس��لل سفيان وأصحابه 
إل��ى  الك��راج  وينف��ردون بعش��يقها  
ويكتفون��ه  ضرب��ا  يش��بعونه  ال��ذي 
ويتركون��ه اعزل ومقيدا أمام  س��فيان 
ال��ذي ال يتوانى في اغتصابه مبش��هد 
مت توظيفه بإيجاز وبقوة تعبير الصورة 
التي وصلنا مضمونها  بلقطة واحدة 
عام��ة ...والت��ي س��وف تترت��ب عليها 
مواق��ف كبيرة علي��ه ويتصاعد إيقاع 
الفلم وحركته بش��كل سريع وصوال" 

إلى النهاية .

اشتغاالت المخرجة 
الفلم هو مضمون وفيه  مش��كل قد 
يك��ون متع��دد ومتن��وع ويحتوي على  
أكث��ر من خط  وهو ف��ي النهاية إيقاع 
ولون ومتثيل وش��كل يضم بني جوانبه 
كل عناص��ر الص��ورة  التي أحس��نت 
اخملرجة هن��د بوجمعة ف��ي توظيفها  
االس��تالب  ع��ن  حكاياته��ا  وع��رض 
واالقتص��ادي  والفك��ري  اجلنس��ي 
الت��ي تتع��رض له النس��اء  كاش��فة 
ف��ي الوق��ت نفس��ه ع��ن دور اجملتم��ع 
الذي يس��اهم ف��ي محاصرة النس��اء  
ومص��ادرة حريته��ن .. املوضوع يخص 
الزوج��ة التي هي نورة والزوج س��فيان 
األوالد   وبينه��م  الس��عد  والعش��يق 
واألصح��اب ..الزوجة في ش��خصيتها  
املرس��ومة لها قوية وذات ش��خصية 
متمي��زة ، تعم��ل وتكد لي��ل نهار من 
أج��ل إطعام األفواه الثالث��ة املفتوحة 
ورس��م مس��تقبل زاهر له��م ، تعمل 
عاملة وهذا مينحها إلى حد كبير نوع 
من االس��تقاللية في قراراتها  وترتبط 
بزوج عاطل عن العمل ومحكوم عليه 
بالس��جن لفت��رة طويلة م��ا يدفعها 
لالرتب��اط  بعالق��ة حب ووع��د بالزواج 

من الس��عد لكن خ��روج زوجها يقلب 
كل هذه األحالم ويضعها في مواجهة 
حقيقية معه  والنظر إلى مس��تقبل 
أوالده��ا فتتريث مبصارحت��ه بعالقتها 
م��ع الس��عد الذي تلتقي��ه في مقهى 
ع��ام ويطلب منها اله��روب معه لكن 
أوالدها يقف��ون أم��ام عينيها فترفض  
ومينحها فرصة لتفك��ر وبنفس القوة 
يبدو هذا العاش��ق غي��ورا وهو يطلب 

منها عدم معاشرة سفيان!.
األس��رة ه��ي حج��ر الزاوي��ة وإذا كان 
األب ال يس��تطيع أن يوف��ر حياة كرمية 
لألس��رة فأن نورة إالم هي القادرة وهي 
التي س��وف تضحي من اجل أطفالها 
...رغم إن سفيان األب في دايلوج مهم 
يق��ول لها )أري��د العثور عل��ى وظيفة 
..لقد س��ئمت م��ن القذارة والس��رقة 
واخملاط��رة ..أري��د إن أعتن��ي بك وعندك 
راجل ولست مضطرة للعمل إنا سوف 
أحض��ر لك كل ماتريدي��ن ..نورة عندك 
رجل وفي رأس��ه م��خ ..(( هن��ا تنفجر 
ألول مرة بوجهه بعدما كانت ساكنة، 
ألنه��ا كانت حت��ت ضغطه وه��و الذي 
استدرجها للبيت في ظل غياب األوالد 
باملدرس��ة  حت��ى يتكل��م معها وميتع 
نفس��ه بها ف��ي الوقت ال��ذي اخبرها 
عش��يقها الس��عد أنه  ينتظرها عند 
رأس الش��ارع حتى  تهرب معه بعد إن 
ح��دد لها الوقت بش��كل انفرادي منه 
والذي يتزامن باملصادفة مع وجودها مع  
س��فيان .  هنا يتوزع املش��هد دراميا" 
ب��ني ثالث��ة أط��راف داخل��ي وخارج��ي 
وكله قلق وترقب وتوتر، السعد يتصل 
به��ا حت��ى تخ��رج ل��ه  ك��ي يأخذها 
ويه��رب  لكن وج��ود س��فيان مينعها 
من الرد خوفا" من إن ينكش��ف أمرهم 
وبنف��س الوق��ت وجود س��فيان معها 
به��ذا الوقت كان مدب��را ، هذا املونتاج 
املتوازي غير مصن��وع بل ولد من رحم 
احلدث وتصاعده وأحس��ن توظيفه مع 
تصاع��د احلوار بني س��فيان ونورة التي 
تص��رخ بوجهه قائلة ")انت عندك مخ 
؟ تتصورني بهيمة حتى أصدقك ..أنت 
ليس عندك س��وى السرقة والكذب.. ، 
لقد دمرت حياتي ..أتقول سوف تعتني 
باألطف��ال ؟ أي أطفال..أطفال��ك الذين 
تطعمهم باحلرام ..أوالدك الذين يدعون 
..لس��ت  بالش��ر  ضحاي��اك  عليه��م 
رج��ال"(  يصمت ث��م يح��اول أن يداري 
املوقف فيصب لنفس��ه كأسا ولنورة 
ويرف��ع ال��كأس ويقدم��ه له��ا تأخذه 
منه ثم تنظ��ر بوجهه وترميه باحلائط 
فيتش��ظى وكأن اخملرج��ة توم��ئ إل��ى 

مصير عالقتهما بوقت مبكر.

كل ه��ذا احل��وار مت تصوي��ره بلقط��ة 
جامع��ه متوس��طة  بخمس��ة دقائق 
تبارى فيها ب��األداء كل من هند صبري 
وسفيان)لطفي العبدلي ( لكن كانت 
الغلب��ة لهند صبري رغم أن س��فيان 
أعط��ى املطلوب منه في التأثير واألداء 
لك��ن هند ل��م تكن هند ب��ل هي نورة 
تل��ك العامل��ة اخلارجة م��ن رحم قاع 
اجملتم��ع  بكل مش��هد وب��كل لقطة 
خصوصا" عندما تصرخ فيه طلقني!.

الظلم االجتماعي واحد ...
ن��ورة لي��س  وحده��ا من يق��ع عليها 
الظلم بل هي إحدى نتائج هذا الظلم 
في مجتمع ذكوري وكل ش��يء مرتبط 
به ، ونورة تقع حت��ت وطأة كونها امرأة 
أوال" وألنها من بيئة مهمش��ة وفقيرة 

ثانيا".
هن��اك مخاتل��ة ذكي��ة م��ن اخملرج��ة 
نفس��ها عندما  الس��يناريو  وكاتب��ة 
قدمت ن��ورة بدون خلفي��ة عائلية لم 
نع��رف له��ا أب وال أم وال اخ  لتقول لنا 
ف��ي النهاي��ة إن نورة هي كل النس��اء 
اللوات��ي على ش��اكلتها وان أحالمها 
مجرد أضغاث أحالم ، النس��اء اللواتي 
مثلها يكفيهن إن يش��ّمن الهواء الن 
اجملتم��ع لن يرح��م ومهم��ا حاولت إن 
تغير  من واقعها ف��أن اجملتمع اليدعم 
ذل��ك متمث��ال بفق��دان ف��رص عم��ل 
حقيقة وعنف الزوج ومحاولة إذاللها 
والس��يطرة عليها بش��تى الوس��ائل 
وتخلي عشيقها عنها عندما حصلت 
على الطالق وذهب��ت إليه لكي تخبره 
لكنه رفض الرد على مكاملتها وعندما 
أحلت عليه صدها لكنها بقت تالحقه 
وهي تقول له أحبك ..لكن  عش��يقها  
حطمه��ا وه��و يقول له��ا قرفت منك 
اتركيني ...تتسمر في مكانها ومعها 
الكامي��را واحلدث في لقط��ة بروفايل 
فت��رة ليس��ت قصيرة على الشاش��ة 

قبل االنتقال إلى املشهد التالي .
التضحي��ة  تل��ك  بع��د كل  معق��ول 
تس��مع نورة  من الرجل الذي نذرت له 
نفسها وضحت  من اجله بسمعتها 
واس��تقرارها كالم��ا بهذه القس��وة ، 
صدق وق��وة ...قد جند العذر للعش��يق 
وهو لم يزل يعاني من صدمة اغتصاب 
رجولته من قبل زوجها الس��ابق لكن 
ماذا نق��ول للزوج ال��ذي يواجه زوجته 
بهذا احلوار وعلى مائدة العش��اء وهو 

يوجه سؤاال" إلى أوالده.
)يااوالد منذ متى أمكم تنام مع السعد 
؟ ( ث��م يلتفت لها ويق��ول )هل تنامني 

معه هن��ا(. أيه قس��وة ونذالة في هذا 
الس��ؤال. لكن  هذا هو احلوار احلقيقي 
الذي ممكن تنطق به شخصية يائسة 
ومهمش��ة وعدوانية ومكس��ورة وهي 
تش��عر باالهان��ة ..ح��وارات س��اخنة 
ومعبرة وال تصمت عن املس��كوت عنه 
قلما جتدها في األفالم العربية ميزتها 
االقتصاد في احل��وار وتعبيراته وجرأته  
حتس��ب لكاتب��ة الس��يناريو واحل��وار 
وللممثل��ني الذي��ن كانوا ي��ؤدون بكل 

مصداقية .
ف��ي فل��م  )ن��ورة حتل��م(  لي��س هناك 
يتح��رك  ال��كل  مثالي��ة  ش��خصية 
ضم��ن الواقع الذي يعي��ش فيه زميلة 
نورة في العمل تس��رق ونورة تس��كت 
ع��ن الس��رقة  ألنه بذمته��ا لها مبلغ 
مال��ي كدي��ن ال��ذي تطالبه��ا به بني 
فت��رة وأخ��رى  ونورة تك��ذب في بعض 
األحي��ان حت��ى تداف��ع ع��ن نفس��ها 
خصوص��ا" عندم��ا يحاصره��ا احملقق 
بخص��وص ه��ل ه��ي الت��ي اتصل��ت 
بالس��عد لغ��رض اس��تدراجه لفت��ح 
ب��اب الكراج حت��ى يتس��لل املعتدون 
وتنفي رغم أنها كانت الفاعلة وكانت 
ش��ريكة في اجلرم، والس��عد يكس��ر 
س��يارات الكراج ويسرق بعض األدوات 
حتى يتهم س��فيان بأنه ه��و الفاعل 
ويرميه في الس��جن أطول فترة ممكنة 
ويح��ول القضي��ة م��ن اعت��داء عليه 
بداف��ع الش��رف إلى س��رقة والطبيب 
مينح الس��عد عند مراجعته ش��هادة 
طبي��ة بإصابته لق��اء مبلغ م��ن املال 
ورجل األمن يتقاسم املال املسروق مع 
س��فيان وجماعته  حتى يقف معهم 

وقت احلاجة .

الشكل الفني ..
النهاي��ة تركته��ا اخملرج��ة مفتوح��ة 
وميك��ن حتمل أكث��ر من تأوي��ل وتركت 
هامش��ا" للجمهور إن يتص��ور ويفكر 
مثلم��ا فع��ل قب��ل ذلك اخمل��رج أصغر 

. A ABOUT ELLY ،فرهادي في فلمه
ونورة المس��ت قريب��ا" ف��ي أدائها في 
بع��ض األحيان صوفي��ا لورين في فلم 

يوم خاص 
الت��ي تب��دو مرهق��ة وضج��رة وهال��ة 
ف��ي  والق��وة  واالنكس��ار  احل��زن  م��ن 
وجهه��ا وه��ي تق��وم بواجباتها نحو 
أس��رتها ..لك��ن هن��د صبري ف��ي هذا 
الفلم ألتشبه أحدا" س��وى نورة التي 
رس��متها اخملرج��ة بدق��ة عالي��ة من 
حي��ث األداء واحلركة والتعبير واملالبس 

واإلكسسوارات. 
متي��ل اخملرج��ة وم��ن اللقط��ات األولى 
إل��ى اللقط��ات القريب��ة واملتوس��طة 
وال��ى التقطي��ع الس��ريع عل��ى ضوء 
اللقطات  ف��ي  االنفع��االت خصوصا" 
بش��كل  الَح  للوجوه..وه��ذا  القريب��ة 
واضح ف��ي الدقائق األولى لن��ورة إثناء 
عمله��ا حيث مت تقدميها لنا مبجموعة 
م��ن اللقطات الس��ريعة وه��ي تعمل 
أو في ح��وار م��ع زميلتها ف��ي العمل 
بديناميكي��ة عالية  صاحبت أداء هند 
صبري احليوي . تأثيث املكان واملش��هد 
واللقطة ميزة مهمة في البناء الفلمي 
لفل��م )نورة حتلم( وف��ي بعض األحيان 
كان امل��كان معبرا وموحي��ا وجزءا من 
دراما احل��دث ..بيت ن��ورة مثال" مينحك 
باالنقباض واحلصار واالختناق  ش��عور 
ال��ذي يعكس طبيع��ة عالقتهم  وفي 
أحيان أخرى يكون امل��كان فيه حيوية 
وحركة ونش��اط  وانشراح مكان عمل 
نورة املصبغة وما بينهما، كان للمكان 

أداءا" وظيفيا" .
إدارة املمثلني كانت رائعة وحتملت هند 
صبري عبء الفلم كله والميكن تخيل 
مش��اهدة الفل��م وجناحه ب��دون هند 
صب��ري التي فج��رت طاقته��ا األدائية  
بشكل مثير لإلعجاب وينم عن حرفية 
عالية وفه��م واع للش��خصية نورة ، 
وقد خرجت هند صب��ري في هذا الدور 
ع��ن النمطي��ة والتراتبي��ة التي ميزت 
أداءها في األفالم املصرية رغم تفوقها 
في بع��ض األدوار مثل مسلس��ل عايز 
أجتوز وفلم أس��ماء وعم��ارة يعقوبيان 
وفلم اجلزيرة ، وهذا يحسب للمخرجة 
وكاتبة النص نفس��ها ألنها وضعتها 
في ه��ذا االط��ار وداخل أج��واء الفلم 
لذلك لم جند إي زيادة في أداء او رس��م 
الش��خصية وإبعادها، وينطبق كذلك 
على شخصية س��فيان الذي حاول إن 
يكون مبس��توى الدور ويجاري أداء هند 
صب��ري ..الكل جنحوا ف��ي أداء أدوارهم 
غيرمحترف��ي  الثالث��ة  األوالد  حت��ى 
التمثي��ل، لكن هند صب��ري وهي تؤدي 
دورا" صعب��ا" فيه حتوالت وضغوط أدت 
كل متطلب��ات الدور ب��دون ماكياج وال 
تسريحة شعر ومبالبس عادية فكانت 
ه��ي األجمل واألروع ف��ي األداء والتأثير 

واملصداقية .
ن��ورة حتل��م س��يناريو واخ��راج هن��د 
بوجمع��ة في أول جترب��ة روائية طويلة 
متثيل هند صبري وحكيم بوم سعودي 
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فلم )نورة تحلم( !

قـــــد  لنا ا
الصكر ناصر  صادق 

النقد ممارسة إبداعية: نُص فيه من" 
اجلمال" بقدر ما يقدمه من" معرفة"، 
كل م��ا ف��ي األم��ر أن م��واد وطاقات 
اجلمال في الكتابة النقدية تختلف، 
ف��ي طبيعته��ا، عما هي ف��ي النص 

الشعري أو السردي أو املسرحي.
بن��اًء عل��ى ذل��ك: س��أعود بش��كٍل 
خاطف إلى اإللتباس القدمي كي أذكّر 
القارئ بب��ؤس احلكاي��ة الكوميدية 
ع��ن النقد بوصفه الب��اب الذي يقود 
إل��ى فناٍء يتس��ع للطارئني وش��طار 
جتمي��ع املصطلحات والذي��ن يريدون 
أن يكتبوا ما عجزوا عن كتابته حني 
كان أحدهم ش��اعراً أو ناثراً، وهم من 
يشكلون الصف األول في ما أطلقتم 
عليه:" اجملامل��ون واملروجون"..... أقول 
حكاية كوميدية ألن ذلك يحدث في 

كل احلقول واملمارسات األدبية.
مع ذلك فإنه ال بد من اإلقرار: الضباب 
النقدي أس��وأ من غي��ره في " حجب 
الرؤية"، ومقدمات ذل��ك في الثقافة 
العراقي��ة واضح��ة: النق��د الرصني 
يتطلب صب��راً ووقت��اً... مبعن��ى أنه" 
يتأخ��ر".... وف��ي قبالته هناك س��يل 
م��ن القص��ص والرواي��ات واملدون��ات 
الشعرية التي ال يستطيع أصحابها 
أن يحتمل��وا صمتاً نقدي��اً، حتى لو 
كان مؤقتاً، حوله��ا، وفي هذا املوقع 
تظهر النبات��ات " النقدية" الغريبة: 
الدم��ى اجلاهزة إلرض��اء كل األذواق... 
وم��ع الوق��ت أصبح��ت ه��ذه الدمى 
تتص��رف وكأنه��ا هي من س��تجعل 
املوتى، م��ن املؤلف��ني، يتحركون في 
ثقافي  تفاه��م  قبوره��م!!!... س��وء 
ض��ار ولكنه، لألس��ف، ب��اق ويتمدد 
) باملناس��بة: م��ن ق��ال أن ه��ذه هي 
ه��و  م��ا  لوح��ده!،  النق��د  معرك��ة 
وضع الش��عر الالم��ع واحلقيقي، في 
عزلته احلالية، أم��ام الصعود اخمليف 
لتخاريف نصوص امليديا الشعرية!(.

ولك��ي أتقدم مت��راً في املكاش��فة، 
فأن��ا أرى أن الغالبي��ة العظم��ى من 
الكتاب��ات النقدية الت��ي كنا نراهن 
على رصانته��ا، لم تتمك��ن أبداً من 
تبدي��د س��وء الفه��م ال��ذي أش��رُت 
إليه: م��ع الزمن حتولت إل��ى كتاباٍت 
النق��د  م��ن  تس��تعير  متحج��رة 
األكادميي أس��وأ ما لديه دون أن تضع 

الي��د عل��ى درره.... هي، ف��ي النهاية، 
جتعل صورة النقد فقيرًة وش��احبة، 
وه��ذه الص��ورة متثل عتب��ًة لوصول" 
األش��باه" في عالم النق��د..... الوعي 
اجلمع��ي الس��ائد لم يع��د يتفاعل 
م��ع نقدية جامدة... ب��ال حيوية ودون 
روح وأبع��د ما تكون ع��ن اجلمال في 
كتابة النق��د دون التفريط بالضبط 
املنهج��ي، ونتائ��ج فق��دان التفاعل 
واضح��ة: بطاق��ة دع��وة مفتوح��ة 
للبدي��ل البائس ال��ذي تكلمتم عنه 

في هذا اإلستطالع.
رغ��م كل ذلك ما زلت عل��ى قناعتي 
القدمي��ة: الضجيج ال��ذي يصدر عن 
حرك��ة عربات امليديا ل��ن يتمكن من 
اإلنتص��ار على بصيرة الق��ارئ، الذي 
يُع��ول عليه، ف��ي معرفت��ه مبن هو" 
الناقد"، ومن هو ال��ذي" يكتب" حتت 

سقف قوانني العرض والطلب ! .

سعدون علي  الناقد 
 ال تتح��دد موضوعة تس��ويق النتاج 
النق��د  وفاعلي��ة  بق��درة  االبداع��ي 
وحده��ا، امن��ا هناك عوام��ل متعددة 
وكثيرة تساهم في صنع تقاليد عمل 
ابداعي��ة إلنتاج الكتاب وتس��ويقه، 
يقف مبقدمتها املنتج االدبي نفسه 
برصانت��ه وقدرت��ه عل��ى النف��اذ الى 
هم��وم وتطلع��ات القارئ، ث��م تأتي 
فعالي��ات صن��ع الكت��اب االحترافي 
ال��ذي ينافس في الس��وق. ما يهمنا 
هن��ا ه��و ق��درة وفاعلي��ة النقد في 
رصد جتربة الكت��اب االدبي والثقافي 
واملعرف��ي بش��كل ع��ام م��ن خ��الل 
االضاءة والتحلي��ل والتقومي. واعتقد 
جازم��ا ان النق��د مبق��دوره ان يضيء 
ه��ذه املس��احة ويغ��ري مبوضوعيته 
عديد الق��راء وتوجيه بوصلة القراءة 
بالف��رز ب��ني امله��م واالكث��ر اهمي��ة 
وغير امله��م ايضا.. ما يعني ان النقد 
يس��اهم مس��اهمة فاعلة في ابراز 
جوه��ر الكتب واالش��ارة ال��ى ما هو 

جدي��ر بالق��راءة .. بإمكانن��ا ان نعدَّ 
ذلك م��ن عوام��ل الترويج لتس��ويق 
الكتاب وهي صف��ة ال يقبلها النقد 
ال��ذي يعت��د بنفس��ه ويعم��ل على 
انت��اج خطاب مواز للن��ص االبداعي. 
إذ ي��رى هذا النق��د ف��ي مهمته الى 
ابع��د من قدرت��ه عل��ى الترويج وهي 
ليس��ت م��ن مهامه االساس��ية في 
الكتاب��ة والتحلي��ل واملعاينة. حتى 
وإن كان��ت النتيجة تش��ير الى مثل 

هذه املساهمة.. 
من��ط مع��ني  ان نس��تحضر  علين��ا 
م��ن االش��تغاالت النقدي��ة التي بدأ 
نش��اطها امللحوظ فيما بعد العام 
2003 وه��ي مبجمله��ا ستش��ير الى 
ق��درة النق��د عل��ى حتوي��ل بوصل��ة 
االش��د  املناط��ق  نح��و  الق��راءة 
وع��ورة ف��ي املس��كوت عن��ه وتداول 
السوس��يوثقافي في كت��ب الرواية 
العراقي��ة والش��عر العراق��ي، وق��د 
عمل ذلك الى اعتبار النص هو االخر 
يتص��در منت املكاش��فات والتصارح 
الذي ينش��ده ويتطّلع اليه الس��واد 
االعظم من متلق��ي النتاج الثقافي 
واالدب��ي. ام��ا موضوعة استس��هال 
النق��د وع��دم قدرت��ه عل��ى الرص��د 
ف��ي  وولوج��ه  واملوضوع��ي  الفن��ي 
األخوانيات ال��خ، فاعتقد ان ذلك من 
س��قط املتاع وان الف��رز موجود في 
التمييز بني التجربة النقدية الغنية 
وب��ني التطفل على عملي��ة ابداعية 

راسخة ومهمة. 

الكاصد سلمان   . د  الناقد 
م��ن البده��ي أن نقول مبب��دأ التزامن 
الذي صار حقيق��ة واقعة بني النص 

والنقد 
نناق��ش  أن  الض��رورة  م��ن  ولي��س 
عالقتهم��ا م��ع البع��ض م��ن زاوية 
التاب��ع واملتبوع ألن النقد ذاته أصبح 
متبوع��ا أيض��ا م��ن خ��الل عالقت��ه 

اجلديدة بنقد النقد أو امليتا نقد
م��ن  سلس��لة  يك��ون  ذل��ك  وكل 
املتوالي��ات التي ل��ن تفضي الى نص 
ثقاف��ي نهائي الش��يء بع��ده، فكل 
األش��ياء في العالم تواجه بأس��ئلة 
تري��د توضيحا كاش��فا ول��ذا أصبح 
م��ن املنط��ق أن يب��رر الن��ص املنقود 
طروحاته ويجيب عن اسئلة الناقد .

اخملبوء في الن��ص واملتداخل هو ذاته 
م��ن يثي��ر التس��اؤالت وله��ذا يعمد 
بع��ض املؤلفني أن يطمس��وا املعنى 
ف��ي بن��ى عميقة ليس من الس��هل 
كش��فها ووفق هذا تع��ددت اآلليات 
والتي تس��تخدم  النقدي��ة وتغايرت 
للحفر في جس��د النص للكش��ف 
عن املعن��ى ، وفي مقاب��ل ذلك أيضا 
جند نصوص��ا وقد وضع��ت معانيها 
في بناها السطحية بحيث ال حتتاج 
الى اكث��ر من أدوات نقدية بس��يطة 
للكش��ف عن مكنوناتها ومعانيها 

ورموزها.
هذا م��ن جانب عالقة الن��ص او األثر 
بالنق��د جمالي��ا ،غي��ر انن��ا البد ان 
ننظر لتلك العالقة من وجهة النظر 
األخ��رى الت��ي ه��ي صورة تكش��ف 
مدي��ات االس��تفادة الترويجي��ة بني 
الطرفني ونس��أل من املس��تفيد من 
اآلخر بش��كل عمل��ي أي أيهما أكثر 
اس��تفادة م��ن لعب��ة النق��د هل هو 

النص أم النقد؟
أعتقد أن الطرفني يتبادالن االستفادة 
ولكن بنس��ب متفاوتة ب��ل حتى ان 
األمر يب��دو أن النقد قد اس��تفاد من 
اعمال كبرى تعرض لها ومبقابل ذلك 
وجدنا أعماال هابطة استغلت النقد 
وقطعت الطريق سريعا في الوصول 
للشهرة وهي ليس��ت األعمال التي 
ميك��ن أن نق��ول عنها إنه��ا ناجحة 

بامتياز.
تل��ك ه��ي معضل��ة العالق��ة ب��ني 
الن��ص والنقد التي ال أعتقد أن ناقدا 
مخلصا ألدواته يذهب الى التسويق 
لن��ص هاب��ط ابداعيا وحت��ى لو كان 
نصا ابداعي��ا جمي��ال اذ أن املعيارية 
ظه��ور  م��ع  تنته��ي  ان  اوش��كت 
البنيوي��ة واملطالب��ة بحيادية النقد 
م��ع دعوات م��وت املؤل��ف واالن موت 
الناق��د ) الال انتماء( للمؤلف والناقد 

لنصه املنتج
ورمبا تناقش القضية من وجهة نظر 

أخرى حتت ذريعة الس��ؤال املهم ماذا 
يس��تفيد الناقد الذك��ي من الكذب 
على صان��ع النص واملتلق��ي عندما 
يكي��ل املدائح لنص بغض النظر عن 

جودته أو هزاله ؟
انني أج��د أن مهمة الناقد تش��ريح 
وجزئياته  وتبي��ان مفاصل��ه  الن��ص 
وليس من مهامه أن يس��بغ عليه ما 
لي��س في��ه ، تلك معضلة مارس��ها 
النقد قدمي��ا وتخلى عنها النقاد في 
مناهجه��م للعالم كونه��م يريدون 
اكتش��اف العالم وكشفه من خالل 
النص الذي يعبر عن رؤية العالم من 
اجلانب املأس��اوي في أغل��ب األحيان 
إذ ال تفاؤلية ف��ي أي بنية اجتماعية 
متده��ورة .ه��ذا الفه��م يعيدنا الى 
املرب��ع األول وه��و يخضع للتس��اؤل 
اآلتي : هل يعني ذلك ان من الضرورة 
أن يب��دي الناقد تس��اؤالته اجلمالية 
كي يعزل النق��د ماهو متدن جماليا 
وابداعي��ا م��ن النص��وص وال يكتفي 

بتشريحها؟ 
ي��رى النق��د احلدي��ث وحتى م��ا بعد 
احلداث��ة أن ذلك يع��ود للعني القارئة 

في احلكم على املقروء. 

السامر حبيب  الشاعر 
م��ن الواض��ح جي��داً، أن النق��د م��رَّ 
مبراحل ع��دة، ومثلما يزدهر الش��عر 
وبقية صن��وف األدب عام��ة  ، حتما 
يخف��ت بريق��ه وي��كاد ينحس��ر، ال 
ف��ي  الفاعل��ة  القل��ة  ال��ى  أتط��رق 
وس��طنا الثقافي م��ن النقدة، والتي 
تتبنى مشروعا ثقافيا مهما ملواكبة 
حرك��ة التجديد واملعاص��رة ، وتناول 
كل جترب��ة إبداعي��ة ف��ي دراس��اتها 
واحلديث عنها في احملافل وامللتقيات 

واجللسات الثقافية. 
 م��ع ظه��ور جت��ارب أدبي��ة ، باملقابل 
يبرز معها النش��اط النقدي، لكنها 
تختلف م��ن خ��الل الرؤي��ة والزاوية 

في الكتاب��ة ، إذ هناك من يتخذ من 
النخب��ة وبع��ض األس��ماء  املضيئة 
في س��احاتنا الثقافية مادة ساخنة 
للكتاب��ة أو التن��اول ف��ي طروحاتها 
النقدي��ة، وهذا ال غب��ار عليه ، ولكن 
ه��ل اس��تطاع بع��ض النق��دة م��ن 
التبش��ير بحالة أو ظاه��رة إبداعية 
جديدة؟ والتنبي��ه اليها كونها متثل 

حركة مستمرة لنهر اإلبداع.  
مم��ا تقدم وم��ا يأتي ، يظه��ر جليا أن 
هناك عدة أصناف م��ن النقدة ميكن 
اجماله��ا وفق املقايي��س التفاعلية 
احلرك��ة  متابع��ة  عل��ى  وحرصه��ا 
األدبي��ة املتنامي��ة واملتصاعدة وهي 
ينب��وع  أن  أجم��ع  للعال��م  تثب��ت 
الثقاف��ة يتدفق دائم��ا، لكن العقدة 
احلقيقية تكمن في بعض النقاد ممن 
يتحاش��ون اخلوض ف��ي الكتابة عن 
التجارب اجلديدة، رمبا أن اس��ماءها – 
كم��ا أعتقد –  ال ينعكس بريقها مع 
االسم املتناول نقديا، أقصد السعي 
خلف االس��م وبريقه قبل املنتج مع 
تفاوت النسبة بني هذا الناقد وذاك..

النق��دي  املش��هد  تفحصن��ا  ول��و 
واقتصار  هذا املش��هد على أس��ماء 
قلة  تتس��يده، وتنأى بنفس��ها عن 
مس��ك مصباح اإلضاءة وتس��ليطه 
الش��بابية  التج��ارب  بع��ض  عل��ى 
 ، جدي��د  مب��دع  بب��زوغ  والتبش��ير 
يتطل��ب منا األخذ بيده نحو املراجل 
النقدي��ة .. لكن – ولألس��ف – هؤالء 
القلة تركوا الساحة لبعض اسماء 
تّدع��ي النقد تظه��ر، لتب��دأ مراحل 
اجملامالتي��ة عل��ى حس��اب املنجز أو 
املنت��ج والكتاب��ة باأللغ��از وتراك��م 
الكلم��ات واجلم��ل غي��ر املفهومة ، 
هذا ما فسح الطريق واسعاً لبعض 
األدب��اء الذي��ن – رمب��ا - فش��لوا ف��ي 
جتربته��م الكتابية ،الى اس��تخدام 
مس��طرة النق��د وتس��قيط األبعاد 
على مساحة النص األدبي والكتابة 
مبا يتطابق أو يختل��ف مع رؤاه، على 
الرغ��م م��ن تص��دي بع��ض األدب��اء 
وظهورهم بش��كل الف��ت في مجال 
النق��د، نطمح إل��ى ان يأخ��ذ النقد 
ف��ي الس��احتني العراقي��ة والعربية 
دوره في تش��خيص حاالت السطوع 
الثقاف��ي،  املش��هد  ف��ي  واخلف��وت 
وتأكي��د آلياته العلمي��ة وفق منهج 

مقدي رصني.

النقد .. هل مازال قادرا على تسويق النتاج االبداعي؟ 
لم يكن النقد حديث النشأة، بل كان مرافقا لألعمال االدبية والثقافية منذ انطالقتها، فاغلب شعراء ما يعرف بالجاهلية، كانوا ينقدون بعضهم البعض، 

وإن شفاها، ويتبادلون المديح والهجاء ايضا، وهذا شكل من اشكال النقد، اضافة الى موقف الناس من الشعر والشعراء في تلك العصور ونقاشهم 
في قصائدهم في المجالس، مايعني ان النقد، تعددت اشكاله واسبابه، وبقيت مضامينه تراوح بين النيل من المبدع او مدحه .. ولعل حكاية الغزالي وابن 
يخ النقد والجدل الثقافي الذي يحاول  رشد في كتابيهما )تهافت الفالسفة( للغزالي ونقده بكتاب )تهافت التهافت( البن رشد، يمثل مثابة كبيرة في تار

ان يثيره هذا المشــغل الذي اتســعت مساحته واشكاله في القرون االخيرة .. لكن هذا اليعني ان النقد لم يتعرض الى االختراق، حتى من قبل اصحابه، اي انه 
بات بابا دخل منه المجاملون والمروجون وغيرهم، ما افقده بعض هالته، ولم يعد النقد اليوم قادرا على تقديم كاتب ما الى القراء كما كان سابقا، وبات 

االمر منوط بالميديا الثقافية وغيرها للترويج  .. في هذا االســتطالع نقف على اراء عدد من االدباء ليقدموا لنا اضاءاتهم بشــأن هذا الموضوع ..

اســتطالع / فهد الصكر
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يعترين��ي  كان  مبه��م  ش��عور 
عندم��ا كنت اغادر ذل��ك املكان 
املوح��ش مبتعدا عن القبر الذي 
ال ينس��ى.. كن��ت عندم��ا امنح 
ظه��ري لش��اهدة القبر اس��مع 
صوتا مترجيا يدعوني )ان قف وال 
تستعجل العودة, فالشمس لم 
تزل فتاة غضة لم يغز خيوطها 
الالهي��ة رماد اللي��ل, آه من رماد 
الضائ��ع... االب��ن  ايه��ا  اللي��ل 

ايه��ا القندي��ل املنطف��ىء, هل 
تظ��ن ب��ان رس��ائل عاملك��م ال 
بري��دي(  صن��دوق  ال��ى  تص��ل 
بالذهول,  اش��عر  كنت حينه��ا 
وبقدم��ني متيبس��تني ال تقويان 
على الس��ير بعد هتافات القبر 
اجلمي��ل . اليوم ح��دث مايحدث 

لي عن��د القبر عندم��ا انتصبت 
النادره.كن��ت  امام��ي بقامته��ا 
اجل��س حينها م��ع مجموعتي 
الت��ي اعم��ل معها ف��ي مراقبة 
واصالح االعطال التي حتدث في 
هذه احملطة عندما جاءنا االيعاز 
بالتوج��ه ال��ى م��كان العط��ب 
حيث عمود النور املنطفىء على 
ال��دوام. حملنا عدتن��ا وتوجهنا 
وجدته��ا  وهن��اك  هن��اك,  ال��ى 
وكأنه��ا تنتظرن��ي, كأنني على 
ش��يء  كل  كان  معه��ا  موع��د 
ف��ّي ينط��ق بالذه��ول ،كنت ارى 
فيها غاياتي الت��ي ابحث عنها 
بجن��ون, ارى فيها العفة املوؤدة, 
بل قل املفقودة فيا ليتها كانت 
موؤدة حينها س��أحفر باظافري 
الراغب��ة بالن��درة رمس��ها التي 
وئدت فيه, وساصرخ بها بصوت 
راع��ف بالش��وق)ان هبي  محب 
فيه��ا  ارى  وئدتك(..كن��ت  م��ن 
الفضيلة املصلوبة على اعمدة 
الرذيل��ة لق��د كان��ت غاي��ة في 
اجلمال, بل رائع��ة. كانت غريبة 
في كل شيء, بقامتها, بثباتها, 
غريب��ة حت��ى ف��ي متايله��ا مع 
هبوب الري��اح، روعتها جعلتني 
انتصب امامها كالتمثال واطيل 
النظر اليه��ا, كنت احتدث اليها 
صارخ��ا بوجهه��ا بحن��ان ب��ني 
ح��ني وآخر)انت م��ن انتظر, انت 
من اهوى, انت م��ن اعياني طول 
لكنه��ا كانت  البح��ث عنه��ا( 
صامتة صم��ت اجلبال, س��ادرة, 
س��اهمة غير آبهة بي. كم كنت 

اود لو احتضنها, اقبلها فهكذا 
جمال ال ميكنني ان احظى مبثله, 
وددت لو اغفو حتت ظلها الوارف 
احلن��ون. اعتص��ر ش��يئا منه��ا 
مينحن��ي جم��اال كجمالها. في 
تل��ك االثناء كان��ت اجملموعة قد 
اشرفت على االنتهاء من اصالح 
العط��ب بي��د ان العط��ب الذي 
بداخل��ي عصي عل��ى االصالح. 
عندئ��ذ هتف��وا ب��ي وودت لو لم 
يهتفوا, كان ايذانا منهم مبغادرة 
امل��كان وانه��اء الواج��ب ال��ذي 
كلفنا به. مايعتريني عند القبر 
اعتران��ي اآلن عندما هممت بان 
امنحه��ا ظهري فلقد تس��مرت 
قدماي باالرض من فرط جمالها 
اس��تدرت  حينئ��ذ  وبهائه��ا. 
ناحيتها وانا اصرخ )ليت اجلما ل 
كجمالك, وليت النساء يحظني 
بقامة كقامتك, وليتهن يكونن 
متضمخات بذل��ك العطر الذي 
ب��ه تتضمخ��ني, لي��ت النس��اء 
يك��ون له��ن ذل��ك الت��اج الذي 
تعتمري��ن, ان��ك ام��راة خيال��ي 
بكل مامتلك��ني من جمال وثبات 
وفتنة( كانت صامت��ة كعادتها 
غير آبهة بي وال مبناجاتي بعدها 
التف��ت ص��وب صحب��ي كان��وا 
يقفون على مقربة مني ينظرون 
الّي بانده��اش فاغرين افواههم 
عجبا, حينه��ا تيقنت بان قارب 
االح��الم ق��د اخذني بعي��دا الى 
ضف��اف الالواق��ع وبأن��ي امتلئ 
جنون��ا، فم��ن احت��دث اليها لم 

تكن سوى شجرة.
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الشفيع 

 اسميه الضجر ..
وه��و وليس غي��ره كان دافعا ألخ��رج من بيتي 

بنية نزهة في حديقة عامة .
وألني أح��ب اخلريف ، وأعش��ق مهرجان األلوان 
التي يفجرها في أوراق األش��جار، ال أس��تطيع 
منع  نفسي من االستغراق في مالحقة األلوان 
عل��ى الورق��ة الواح��دة، وأعجب كي��ف يكون 

االحتفال اللوني مقدمة للتالشي واملوت .
حني انتبهت لوجود فتاة جميلة جالسة على 
مقعد خشبي ، كنت واقفا أتأمل شجرة عالية 
دون أن أحلظ ما يحيطها ، وملداراة غفلتي قلت :

- أجمل ما في اخلريف احتفال أشجاره .
نظرتن��ي بوج��ه يقت��رب م��ن الب��الدة وكأنها 
فوجئ��ت بوجودي، ث��م لم تلبث أن اس��تعادت 

حركة عينيها، وقالت :
- األشجار تودع أوراقها امليتة !

- يا له من وداع احتفالي جميل .
- وجهة نظرك غريبة .

- حس��نا ، سأقول لك ما هو أغرب ، وستعرفني 
بع��د فت��رة أن م��ا جتدين��ه غريبا هو أق��رب إلى 
احلقيق��ة التي ال نكل أبدا من تأويلها حس��ب 

حتيزاتنا .
- آسفه لم أفهم .

- لو س��ألتك ، ه��ل تؤمنني باحلب م��ن النظرة 
األولى ، فأغلب الظن أن جوابك سيكون سلبيا 
، ول��و قلت بأننا ميكن منذ اآلن أن نكون أصدقاء 
أو عشاق ، الس��تغربت اجلرأة ورمبا أطلقت علي 

وصفا بالوقاحة ، ه��ل حتتاجني إلى زمن طويل 
لتتأكدي من نفس��ك قبل أن تتأكدي من قواي 

العقلية ..
حترك جس��دها كمن يبحث عن جلس��ة أكثر 
راح��ة ، والحظ��ت أن أصاب��ع يديه��ا تتح��رك 

بطريقة غير مسيطر عليها ، فقلت :
- أال تستغربني من كالمي ؟

- ه��ل فكرت بأن كالمك مخي��ف قبل أن يكون 
غريبا ؟

- ال تقلق��ي، ه��ذا م��ا تفعل��ه اللغ��ة ولي��س 
املش��اعر، ومن الواضح أنك حتتاجني إلى وقت ، 
وهذا ما تفعله املعدة مع الطعام ، س��أنتظرك 

غدا في الوقت نفسه .
غ��ادرت امل��كان دون أن ألتف��ت ، وكأنني ألقيت 
حتية عل��ى صدي��ق ، وفي تل��ك اللحظة كنت 

أقول لنفسي :
- هذا ما يفعله الضجر بالضبط .

*     *     *
اذا ما كان الضجر مسوغا لذهابي إلى احلديقة 
ولقائي م��ع الفتاة التي أجهل اس��مها ، فإنه 
لم يكن السبب أو املسوغ ألذهب إلى احلديقة 

ذاتها في اليوم التالي .
وألن البحث عن األسباب هو أحد األمراض التي 
حت��رف احلقيقة ، وجتد فرصتها في غنى اللغة ، 
فرمب��ا أميل للقول بأن ذهاب��ي امتحان لكذبة ، 
أو قياس لدرجة احلمق أو التأثير لكالم أطلقته 

يوم أمس .

وكعادتي في اجترار التوقعات ، أقول إن املنطق 
يدعو لعدم عد ما قلته موعدا يحتمل االلتزام 
ب��ه ، وألنني ال أحب املنطق ابحث عن توقع آخر 
قوام��ه أن حتضر الفتاة ورمبا نس��تكمل لقاءنا 

في مقهى أو مطعم .
وهك��ذا وجدت نفس��ي جالس��ا عل��ى املقعد 
اخلش��بي الذي كانت الفتاة جتلس عليه ، وبعد 
دقائق من جلوس��ي أخذتني نوبة س��خرية من 

وضعي .
أنا الذي كان في األمس مهموما مبتابعة األلوان 

وما يفعله اخلريف في أوراق األشجار .
أنا الذي يسخر من الزمن والبطء .

أنا الذي شبه زمن التفكير بالزمن الذي حتتاجه 
املع��دة لهضم الطع��ام ، أجل��س وحيدا أفكر 
بحماقت��ي، وكل ذلك من أجل امتحان كذبة أو 

نوبة ضجر !
نهض��ت مس��رعا وكأنن��ي أخش��ى أن أضبط 
وانس��حبت متخفي��ا   ، ب��ي  يلي��ق  بوض��ع ال 
بالش��جيرات الت��ي حتي��ط مبس��الك احلديقة، 
وم��ا أن اقتربت من البوابة الرئيس��ة للحديقة 
، حتى وقفت س��يارة أجرة، ورأيت الفتاة تفتح 
الباب اخللفي، وقبل أن تنزل أخفيت نفسي وراء 
شجرة ، لتكتمل نوبة السخرية والعبث الذي 

يحيط بسلوكي .
دخلت الفتاة ، واجته��ت بخطوات هادئة باجتاه 
امل��كان الذي التقيتها فيه يوم أمس ، فاتخذت 

مسارا آخرا يوصلني إليها .

احلماق��ة التي اتس��م بها س��لوكي مذ دخلت 
احلديق��ة منعتن��ي م��ن التفكي��ر في ق��ول أو 
حديث استكمل ما بدأته معها ، وهكذا وقفت 

أمامها شبه حائر .
ابتسامتها بددت حيرتي، ومدتني بشجاعة أن 

أقول :
- كنت واثقا من مجيئك

اتسعت ابتسامتها وهي تقول :
- الغرور ليس مناس��با لبدء حدي��ث ، أتدري ما 

الذي جاء بي ؟
- توفر لك الوقت لهضم كالمي .

- ال ، كن��ت أفكر بالتعاس��ة التي جتعل ش��ابا 
مثلك يفقد ثقته بنفس��ه ويلقي بكالم يعرف 

جيدا بأنه لن يحصد سوى اخليبة من وراءه .
وكم�ن ج�رد من سالحه ، وكم�ن فوجئ ب�دل�و 

م�ن املاء البارد يسكب على رأسه ،  قلت :
- ما رأيك أن نبدأ حديث التعاس��ة مع فنجانني 

من القهوة في املقهى القريب .
حتولت ابتسامتها إلى ضحكة ، قالت :

- كن��ت أظن أن الس��خرية والضح��ك عالجان 
للتعاسة ، وليسا مدخال ملناقشتها .

نهض��ت ، ودون كلم��ات كان��ت موافق��ة على 
مقترحي .

واحل��ق أنني لم أكن س��عيدا ، ول��م أكن حزينا 
أيض��ا ، ولكنن��ي متيق��ن أن الضجر تس��امى 
ليلحق بأوراق اخلريف املتس��اقطة عبر احتفال 

لوني .

 بنكهة الموت االبيض
بعدم��ا أخ��ذ منه��ا غب��ار احل��رب 
العاص��ف زوجه��ا واخاه��ا البكر 
وابنه��ا ال��ذي تبعث��ر ف��ي رحمها 
اث��ر احل��زن ال��ذي انتابه��ا..  تفتت 
بصي��الت عقلها بطيات الس��نني 
العج��اف لتصب��ح مخبولة احلي 
الفاتنة بعدما كانت تلقب بباجي 
علي��اء, جتلس وحي��دة على حافة 
الرصيف بثياٍب رثه وشعر اشمط 
, تأبى ان تأخذ ولو لقمة واحدة من 
جيران احلي لتطع��م بها عصافير 
معدتها النائحة، اس��تمرت لليوم 
العاش��ر عل��ى التوالي ول��م تأكل 

ش��يئا.. زادت ش��دة البرد مصاحبا 
مع��ه زخات مطر عنيف��ة ومازالت 
الرصي��ف  جالس��ة عل��ى حاف��ة 
واضعة مرفقها على خدها تقلب 
اخلاوية منتظرة  بذاكرتها  صورهم 
مجيئهم على اكمل وجه, دخلت 
ف��ي حالة من االغم��اء و ثم اخذت 
متدد اعضائه��ا احلركية ثم رحلت 

بكل هدوء ..

شظايا في جدار الطفولة
مس��حُت غب��ار ذاكرت��ي بقم��اش 
احلاض��ر, خرج��ت اي��ام طفولت��ي 
ترق��ص ف��ي عقل��ي .. لعب��ت في 

ارشيف الذاكرة .. سرحت.. تعبت.. 
نامت.. نهضت م��ن جديد.. جالت 
في ش��وارع حينا القدمي .. جلست 
على مقاعد الدراس��ة االبتدائية.. 
املرس��ومة  ش��خصياتي  حرك��ت 
مرح��ت   .. العتي��ق  اجل��دار  عل��ى 
مع صديق��ة طفولتي الش��قراء , 
استيقظت كوابيس احلرب االهلية 
بعيوٍن يغزوه��ا الغضب .. تهدمت 
مدرس��تي واختلط الدم بالغبار .. 
قتلت شخصياتي البريئة .. غابت 
محبوبت��ي حت��ت ش��عار االس��الم 
السياس��ي .. رجعت ذكرياتي تنام 
حتت ركام اخلوف لتعلن موتها..              

سوَف ندخُل حانَة العشاِق بكِل هيبٍة
فلتكْن االضداُد حاضرًة بعمِق السؤاِل

وليكن النادُل بهذه الليلِة عادالً
حتى نبدأ حلظَتنا االزليَة بقليِل من الصخِب
هي برهٌة من الوقِت وبعدها يشتعُل املكاُن 

فيا ايها النادُل البهيُّ
هال سكبَت لنا خالصة من داليِة العنِب

هال دعوتنا في لطافِة الروِح كي تؤنًسنا بعَد اجلفاِف
نشهُد انَك ملجأَ االصحاِب عندما تضيُق علينا الدروُب

تعيُدنا جملٍد خسرناُه
حللٍم جرفتُه السيوُل

فهل تذكر كيَف بعثرنا الضحكاِت بني املوائِد ؟
كانت ايامنا تركُض مثَل الغزاِل

ما انتبهنا للدفوِف التي حتيُط بنا في ولٍع
حتى راينا النورَ يصعُد من ارواِحنا كاملالِك االشهِب

يومها شربنا اخَر جرعٍة في الكاِس
ثم وصلنا لرغوِة النبِع في خياِلنا اجلامح

ما من بوٍح يهمُس اال ويكوُن على مقربٍة من االسرارِ
ونحُن مثلما رايتنا اوَل مرٍة نحمُل اكثَر من جرٍح

فال تفسَد خمرَك الصافي اذا داهمَك الدمُع
انعْم باللحِن قبَل ان يضطرَب الرهُط

ال تذهْب بعيداً بهرطقِة السكِر
استهْل نخبَك باغنيٍة لئال يتصحُر القلُب

فلن يغسَل خطاياَك غيَر هذا العصِف
لذلك ترانا نستطيُب الليالي في لغِة الناي

ال باَس عليَك اذا توضئنا باسمَك عند الدخوِل

نخطُف اخَر جنمٍة من صبواِت الرذاِذ املتطايُر
ارفْع نخبَك عالياً

ودعنا نكتُب سيرَة االوجاِع قبَل ازيِز الهواجِس
نعلُن قصَتنا بتكرارِ الكؤوِس وبحزمٍة من االساطيِر

ثم نطيُر على ظهِر فراشٍة بجالِل العوِد
فما حاجُتنا للصحِو اذا ارتّدت علينا اخلناجُر

باي بوصلٍة نقوُد اعمارَنا 
باي عزلٍة نكسُر بهجَة الغصوِن 

فها نحُن نغّرُد خارَج السرِب 
منضي بغربِتنا كالرايِة التي ارتفعْت بال سبٍب

ماجدوى ان نضيَع مع القافلِة ومنضُغ ترياَق احلننِي ؟
فهيا العْب فوَق اكتاِفنا قبَل 

ان يتهدَم اجلسُد
فانَت املشرُف على هذا 

السحِر حنَي نتجلى بالهياِم
حني يخضرُّ احلديد

ويتبرعُم احلجُر
فقد تركنا االسى خلَف 
ابواِب الشتاِء عند املنازِل

وانتشينا مبراسيِم العبورِ 
فاسكُب اخَر قطرٍة من 

جرارِك على الطاوالِت
دْع عنَك الياَس طاملا عودتنا 

على طعِم الكحوِل
فعندما تسقينا برشفٍة  متُر 

علينا الزوابَع كلها 
وكان االرُض قد اصابها 

الزلزاُل .

 تنقصني اللحظات املنسية
 أياٌم ذهبت

 احالٌم.... 
النظراُت التي اعرفها 

كل ذاك الذي ما كان
 او ذاك الذي 

كان ميكن ان يكون ..... 
اليوجد شيء

 اكثَر جماال
 من ان تترك حياتك
 بني يدي امراة حتبها

 التي تعرف كيف
 تنزع عنك اسرارك

 وصمتك
 التي تعرف كيف 

متسح دموعك
 وإن لم تفهم 

السبب الذي ابكاك
.................

 بدون قواعد محدده
 او اضرار

 وحده التقدير الكبير
 دون اخلوف

 الذي ال يريد تغييرك 
الذي سيقول لك دائماً

 انت جميل

 حتى عندما

 سيترك التعب

 أثراَ َعميقاً فوق وجهك

 إمرأة َمثل هذه 

وحدها تكون

 حتفتك دائما

قصتان قصيرتان قصة قصيــــرة 

امجد توفيق
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عبدالمهدي السعدي

ياسين خيرهللا الزبيدي

الى شفـيع السرد ..محمد خـضيـر 
في مملكة إمثوالثه المضيئة

قصة قصيرة 
إن������������ه������������ا ق����������ادم����������ة 

من رحم المستحيل 

علي حنون العقابي
فنجنسو رومانيوولو

  ترجمها عن االيطاليه 
عبدالوهاب الدايني

يسان الخزعلي  الى صديقي ر

بني ثنايا أسطر متشظية
داخل )كراسة كانون( 

ينبثق ضوؤك 
متوهجآ

ميور بالكلمات
) في درجة 45 مئوي ( 

يتشبث بصحوة جحيم
تتفاعل مع 

إمثوالت 
تسابق ) ساعات كاخليول ( 

وتتضوع برائحة
) إله املستنقعات ( 

الذي هجر ) مملكته السوداء ( 
بذبذبات متموجة

لسلم
موسيقى

وسط ظالم خفي 
يكتنف ) إحتضار الرسام ( 

وينزلق على حبال 
) أرجوحة ( 

معانقا 
دخان 
جندي

يتسلل من حقيبة
تغيب صورتها

في صيرورة إخضرار
تتطهر مباء ) نهر االسماك ( 

حيث تشمخ على ضفافه
) شجرة أسماء ( 

يستظل 
بأفيائها 

) شفيع ( 
يوزع سعاداته بأناة

على ) احلكماء الثالثة ( 
كي يحركوا أحجار ) التابوت ( 

و ينفخوا 
روحا 

في طني ) املئذنة (
 بعد أن إفتقدت

) تقاسيم أوتار ربابة ( 
تعزف 

أنغامها 
اجلنائزية

فوق سكك ) القطارات الليلية ( 
هذا ما كنت تلتقطه

بإحساس عال 
أيها الرائي

عبر ) عالماتك املؤنسة ( 
للمدائن 

مابني ناصرية سومر
وعفك الديوانية 

و ) بصرياثا ( 
من ) نافذة على الساحة ( 

تستنشق عطر كلماتك 
احلاسمة

وتستشفها 
) كحكاية ملوقد ( 

يدون متوجات براهينك
باشكال 
) حتنيط (

 مسبوكه
تتناقلها ألسنة احلكائني
في ) رؤيا خريف ( مضنية

تتناظر 
بتفاصيل 

مكاشفات
) حلدائق وجوه ( 

تتبارك باالستيطان 
قرب مخادع ) منزل النساء ( 

احملتشدات باملوروث
واملفطورات على الطيبة

كطفولة
عصافير

حاملة
كامتات السرارهن

بانتظار ) الصرخة ( 
التي متزق كهوف عزلتهن

وتختزل تناقضات ) احلاج ( 
الهارب بأوثانه
 ) الى املأوى ( 

الستعادة ) تاج لطيبوثة ( 
سرق 

في غموض 
إغواءات

ألزمنة و أمكنة 
و نفوس تتماهى مع ) أمنية 

القرد( 
بالوصول الى مكابدات 

االحتجاج!
ما  بني االقواس عنوانات لقصص 

و روايات كتبها القاص محمد 
خضير .

عادل غضبان الناصري



إعتاد أن ميس��َك عص��اُه اخليزران ، تارة 
يقف في ب��اب داره للحظ��ات ودقائق 
مع��دودة ، يتأمل الزق��اق الذي غمرته 
مياه األمطار ف��ي أّول هطولها نهاية 
اخلريف ، ويتجاذب مع نفس��ه األسف 
واحلس��رة على ما نكثت به احلكومة 
من وعود إستبش��ر بها الن��اس خيراً 
الكت��ل  إلنتخاب��ات  س��ارعوا  ح��ني 
البهلوانّي��ة الكثي��رة التي ج��اء بها 
الغري��ب احملت��ل ..الي��وم ش��عر أنه��ا 
كالفئ��ران التي تتناس��ل أو تنش��طر 
كاألخطب��وط ، ولك��ن ف��ي القص��ور 
ولي��س ف��ي جح��ور األرض أو قيع��ان 

البحار .. 
وت��ارًة يدخ��ل ال��ى مضيفه الواس��ع 
ال��ذي بن��اه ف��ي مقدم��ة ال��دار ليس 
م��ن الطاب��وق األصف��ر املش��وي في 
املعامل البدائية املنتش��رة في أطراف 
العاصم��ة واحملافظ��ات ، حيث يعمل 
فيه��ا جمع من الفقراء رجاالً ونس��اًء 
ل��م  أو  مدارس��هم  ترك��وا  واطف��االً 
يدخلوه��ا أساس��اً ليعينوا أس��رهم 

..وبعضه��م م��ن األيتام الذي��ن فقدوا 
آباءهم بسبب املرض أو أعمال العنف 
الذي طغى في البالد، وإمنا بنى الشيخ 
بيته هذا من البلوك الرمادي الرخيص 
ألن��ه لم يكن ق��ادراً على صرف ماليني 
الدنانيرإلنش��ائه كبيراً يضم س��بعاً 
م��ن أوالده الذك��ور وثالث��اً م��ن بنات��ه 
، بع��د أن أرهقت��ُه ع��وادي احلي��اة في 
ظ��روف احل��روب واحلصار س��لبْت منه 
راحة البال وأخ��ذت منه عنفوان املال 
والش��باب حتى أصب��ح قلبه ضعيفاً 
ال يطيق حتدي املهّم��ات القادمة اليه 
س��ريعاً كالريح تلقي بأوراق الش��جر 

في رُبى األرض .. 
إستلقى على فراشه الوثير بالسجاد 
القروي املنس��وج في قريت��ه بالكوت 
الت��ي تركها قبل أكثر من نصف قرن.. 
كانت له ذكريات مع أقرانه وأصدقائه 
وأعمام��ه وأبن��اء قريته م��ن اجليران .. 
لكن��ه  نس��ي بعضه��ا،  بحكم كبر 
س��ّنه الذي جتاوز السبعني.. إاّل وصّية 
أبي��ه .. _ ) ي��ا بُني أن��ت أكبر أخوتك 
وخليفتي من بعدي بعد رحيلي ، فكن 
للضعي��ف عوناً ، وللمظلوم س��نداً ، 
وعلى الظالم خصماً ، وال جتهر بُحّبَك 
للدني��ا أن كنَت من محبيه��ا ، وإياَك 
والرك��ون الى أمل في الن��اس جميعاً 
، فلي��س كلهم سواس��ية ف��ي منح 
الثق��ة اليه��م ، وتذّكر أن م��ن يعتمد 
على غيره في كل شيء سوف لن ينال 
ما يطمح اليه منهم ..( .. فرَك الرجل 
كلت��ا يدي��ه وطقط��ق أصابع��ه الذي 
حمل بنصرها األمين خامتاً س��ليمانياً 
مستغفرا ربّه وهو يديره حول إصبعه 
ونفث حس��رة وه��و ينظر ال��ى الدالل 
العربية وهي ترقد شامخة بصفرتها 
النحاس��ية املتأللئة في وسط املوقد 
املعدن��ي اخلالي من الن��ار .. نادى على 

بعض أبنائه ..
• فراس ... يحيى .. صالح 

أس��رع ولده "فراس" الي��ه وهو يدلف 

الى باب املضي��ف قادماً من أحد غرف 
البي��ت حام��الً كتاب��اً مدرس��ياً كان 

يطالعه .. 
• نعم "بويه "ماذا تأمر ..؟ 

• أين بقية اخوتك ، يحيى وصالح ؟ 
•  "بوي��ه ".. صالح ذه��ب مع أصدقائه 
س��جاد وعمر  وحس��ني الى س��احة 
التحرير للمش��اركة في ثورة تشرين) 
نريد وط��ن ( .، ويحيى ذهب لزيارة أحد 
املصاب��ني في عينه ..بس��بب القنابل 
اخلانق��ة املس��يلة لل��دم .. وم��ن ث��م 
يتجمه��رون س��وية عصراً م��ع بقية 
الث��ّوار لتش��ييع أح��د الضحاي��ا في 
"س��احة التحري��ر " أيض��اً بن��اًء على 

وصّيته قبل أيام من إستشهاده .. . 
عل��ى  وينصره��م  يعينه��م  اهلل   •
الفاس��دين .. كم يعصرني األلم ألني 
ال أس��تطيع املش��اركة مع الش��باب 
الثوار ..آه ياش��عب .. نري��د وطن ، نريد 
وطن ، الى متى ه��ذا الظلم الذي وقع 
على ش��عبنا من احلاكمني الفاسدين 
.. كفى ظلماً وج��وراً وعدواناً ، كفى .. 
نري��د وطن .. متى يع��ود ، متى يعود يا 

ربي ..؟  
ثم أردف قائالً : 

•  ق��م بتس��خني القه��وة ف��ي الدلّة 
الصغيرة فق��د بردْت ، وناولني فنجاناً 

منها .. 
• حاضر "بويه " تدلّل .. 

ومل��ا ُجه��َزت القهوة ق��ال إلبنه فراس 
انص��رْف لدراس��تك ون��ادي حفي��دي 
"محم��د" في احلال ليدي��ر لي القهوة 

بنفسه .. 
• نعم جدو   

قالها الصغير "محمد" وهو في العقد 
األول م��ن العم��ر ..وأخ��ذ الدلّ��ة بيده 
اليمنى من أعلى املدفأة الكهربائية ، 
فنهره جّده الشيخ بلطف قائال له : 

• إحم��ل دلّ��ة القهوة بيدك اليس��رى 
وال تُك��ّرر اخلط��أ ال��ذي أعت��دَت عليه 
، وأمس��ك الفنج��ان بي��دَك اليمن��ى 

وأكرمني به ..
ففعل حفيده ذو الس��بعة أعوام من 
الُعمر مبا أمره به جده .. ومأل الفنجان 
بالقهوة الساخنة .. وناوله جلّده الذي 
إحم��ّرت عين��اه قليالً م��ن الغضب .. 

فقال له : 
• ال مت��أل الفنجان بالقهوة ، بل إجعله 

مبا يساوي ربع الفنجان .. 
فأرجَع "محم��د" القهوة من الفنجان 
ال��ى الدلّة ، ث��م أدارها م��رة أخرى في 
الفنج��ان بحذر ش��ديد وناول��ه جلّده 
..ويب��دو أن غاي��ة ف��ي نفس الش��يخ 
قضاه��ا اذ م��ّد ي��ده اليس��رى ليأخذ 
الفنجان من حفيده .. ولكنه صاح به 

مرة أخرى ناهراً إياه :
• ال تعِط الفنجان ملن ميّد يده اليسرى 
لتناوله حت��ى لو كاَن أن��ا .. بل إعطه 
فقط ملن ميّد يده اليمنى .. هل فهمَت 

ما أقول ؟ 
• نعم جّدي فهمُت ..

قاله��ا احلفيد "محم��د" وهو يضحك 
بقهقه��ة إحت��رام وتبجي��ل .. واجل��ّد 
يبتس��م له بحن��ان ولط��ف جميل .. 
وهو يأخ��ذ الفنجان منه بيده اليمنى 
..فيرشفه رشفتني وهو يهّز الفنجان 
ثالث مرات بتوال س��ريع ، وهي اإلشارة 
بأكتفائ��ه م��ن ش��رب القه��وة وعدم 
الرغب��ة بإع��ادة الطلب .. أم��ا اذا أعاد 
الفنجان لصاح��ب الدلّة )القهوچي( 
بدون أن يهّزه اليه فيعني هذا إش��ارة 

له برغبته في تناول فنجان آخر .. 
العرب��ي  املضي��ف  طق��وس  ه��ذه   •
والدواوي��ن العش��ائرية ، ف��ال جتع��ل 
نفس��ك جاه��الً به��ا كي ال يس��خر 
الناس منَك ومن أهلَك ويس��تصغروا 

شأنك بينهم .. 
- متام جدو ، لك السمع   •
والطاع��ة .. وأقس��م أن ه��ذه آخر مّرة 

بعدما فهمُت كل شيء ..
تلفزي��ون  )رميون��د  الش��يخ  أخ��ذ 
-الشاش��ة العارض��ة( املعلق��ة على 

احلائ��ط وأدار عل��ى التوال��ي قنواتها 
الفضائي��ة املزدحم��ة ، ول��م يعجبه 
شيء أو يثير إهتمامه سوى املسلسل 
الب��دوي األردني ) الرحيل ( ..بعد مضي 
وق��ت قليل من املش��اهدة ،  متّدد على 
الف��راش ناظ��راً بدهش��ة ال��ى أح��د 
املمثل��ني وهو يحمل بندقيته ، فتذكر 
الش��يخ العن��ف ال��ذي س��اد البالد ، 
وس��رح بنظراته الى املاض��ي القريب 
من الس��نوات .. تراءى له ابنه اجلميل 
) ناصر( عندما سمع خبر استشهاده  
التفجي��رات  أح��دى  ف��ي  الفاج��ع  
اإلرهابي��ة م��ع ثلة من الن��اس األبرياء 
ق��رب أحد محال التس��ّوق في املدينة 
، كان يوم��اً حزين��اً ورهيب��اً عب��ث به 
خي��رة  ليقتل��وا  الس��فلة  اجملرم��ون 
الش��باب في أبش��ع جرمية لم يألفها 

اجملتمع قبل الغزو .. 
أغمض الش��يخ عيني��ه دون إرادة منه 
فقد س��لبه التفكير املدّجج بنعاس 
ثقي��ل وهو يتثاءب من تع��ب التداعي 
 .. اخلائب��ة  وال��رؤى  األف��كار  وترام��ي 
وتس��اءل وه��و يغ��ّط ف��ي ش��خيره 
اخلفي��ف املعهود .. متى يع��ود .. متى 

يعود ..؟؟؟ 
وبينما هو كذلك بدأت السماء تتلّبد 
بالغي��وم ، وترع��د وتب��رق ث��م أخ��ذْت 
تس��اقُط مطراً غزيراً .. أذهل الش��يخ 
وجمي��ع َمن في املدينة ، بعد س��اعة 
من طلوع الش��مس س��مع ضجيجاً 
وصخب��اً ، آتي��اً  م��ن م��كان قريب في 
الزق��اق ، دلف��ْت علي��ه زوجت��ه وأحد 
أبنائه .. ليخبره بضرورة تركهم للبيت 
ه��ذا الي��وم ، والبح��ث عن بي��ت آخر 
يستأجروه في منطقة أخرى آمنة من 
الغرق .. فقد يحتاجون بعد س��اعات 
لزورق ينقذهم من السباحة في املياه 
اآلس��نة التي هجمت عليهم من كل 

)حدب وصوب الطرف الثالث( ... 

متى يعود ؟ قصة قصيــــرة 

قصة قصيــــرة جدا 

ال  لن نرثيك بدموع العيون
وامنا بدموع الكلمات والشموع

التي تضيء القلوب 
لذكرى شاعر وانسان
اعتلى منصة اخللود

في كلماته التي عجنت بني األعماق الصدور 
الفق��راء  الف��واه  ح��ار  خب��ز  رغي��ف  لتك��ون 

والكادحني 
هكذا تقول قصيدته احلمراء 

التي اندفعت كالشهيق من أعماق النفوس  
لتقول وداعا  يا أبو شروق
يا رفيق الكلمة الطيبة 

الى يوم امللتقى .
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��َط القم��ُر زرقَته��ا   تل��ك الليل��ِة توسَّ

وعرض��ْت النج��وُم ملعاَنها للس��واقي، 

دخل��ُت غرفت��ي ممس��ًكا عل��ى صدري 

حقيبت��ي الصغي��رة، نزع��ُت س��ترتي 

البيضاء، فكك��ُت أزرارَ قميصي األزرق، 

اطلق��ُت عق��دَة ربطة ُعُنق��ي الزهريَة، 

وعلى قلق ع��دُت إلى الب��اِب وأحكمُت 

إغالَق��ُه؟ وكأني اجتنَُّب أيَّ زيارٍة مفاجئٍة 

دُت م��ن القفِل م��رًة، مرتني ونظرُت  تأكَّ

م��ن حولي: "إهدأ"، قلتها في نفس��ي، 

و "ليتني أحترَّرُ". َهمسُت، فجأة شعرُت 

بوجوِد شخٍص آخَر يُراقبني! 

ه��ُت إلى  س��ريًعا غ��ادرُت اخل��وف وتوجَّ

اجله��ِة اليمن��ى م��ن الش��باِك؛ أزحُت 

الس��تائَر إلى جن��ِب، أنواٌع م��ن األلواِن 

مرَّْت من أمامي، األض��واُء تعلو وتهبُط 

من مطعٍم يفصلُه عن غرفتي ش��ارٌع 

تزدحُم فيه الناُس واحملاُل والسياراُت... 

وف��ي  مكاَن��َك!".  "نع��رُف  س��معُت: 

حلظٍة رأي��ُت فيها امرأًة عجوزاً تش��بُه 

الس��لحفاَة ف��ي ُخطواِته��ا، تتبُعه��ا 

عصاة تدّور فوق رأسها!

"س��ألُت نفس��ي: "كيف لبس��ْت هذا 

الث��وب املط��رزَّ بالش��وِك األس��وَد وفي 

اقترب��ْت  الش��عُر؟!".  ينب��ت  وجهه��ا 

العج��وز من��ي أكث��ر! حملُت من أس��فل 

ثوِبه��ا القصي��ِر أطف��االً تزح��ُف على 

الش��احبِة  وجوِهه��م  ف��ي  البط��وِن، 

ش��وارٌب وحل��ًى! اقتربْت العج��وزُ أكثر، 

ُعُنق��ي!  إل��ى  اخلش��نَة  يده��ا  م��ّدْت 

خنقتني، شهقُت... 

أفقُت، فرأيت الشمَس في كبِد السماء 

مش��غوٌل،  ش��غِلِه  ف��ي  ُكٌل  والن��اَس 

حلظته��ا هبطُت م��ن غرفت��ي هبوًطا 

متعثًرا؛ أحاوُل ع��دَم التأخيِر -مثل ُكل 

يوٍم -عن عملي.

قمحّية العين ..

  -١-
ناَم على الشوّك
فأزَْهَرْت أحالُمه  

 -٢-
بسيطة 

كانت أحالمي
ومع ذلك استوقفها الليل 

وسلََّط عليها عتمته 
 -3-

أخاُف أْن ميتَد بنا اخلريف
إلى احلد الذي يصير فيه االخضرارُ
حلماً نضيفه ألحالمنا اليابسة ! 

 -4-
كلُّ أحالمنا
كبيرة كانت

أْم صغيرة
هي رهينة ليل طويل !!

 -5-
أَمامنا

يثُب حالكا ًهذا الليل
فتفُر مذعورة أحالمنا 

 -6-
فاضت خزانة أحالمك

وأنَت .. مازلَت 
تقّلب الليَل تلو الليل 
تفّتش عن حلٍم آخ��ر 

  -٧-
ُد أحالمُه كلٌّ يتوسَّ

ينام م م م ْم......
والليُل يسخر 

-٨-
به��ا  وفاض��ت  أحالُمن��ا  س��ت  تكدَّ

السالل
تلك التي نسجناها من خيوط األمل  

  -9-
استوقفني الليُل

على طرٍف قصِي من العتمة
قال: ادُن أرني......

وحلظة ما أفشيُت لُه سّري
قال: اِمِض

إنَّ ما حتملُه ليس حلماً! 
-١٠-

أمسكوا بي
وأنا أمارس احللم، 

اعترفُت لهم 
قبَل أْن يلّوحوا  لي  بالسياط

بأني مارسُت احللم
"مع سبق اإلصرار والترّصد"

فكانت عقوبتي غريبة
بادئ ذي بدء

أطلقوا سراحي 
ومن ثم قاموا بكل وحشية
بشنق أحالمي كلها فرادى

كّل حلم منها يعلقونه  على مرأى 
من أحالمي املصطفة للشنق

وأنا أفرُّ مرعوباً يائساً للبعيد !!
 -١١-

احترسوا على أحالمكم
إْن أمسكوا بها 

سيرجمونها أوالً وسيلقون أخيراً 
 بها حتت السياط 

-١٢-
كل األحالم 

-الصغيرة منها والكبيرة-
التي تعّثرت أو تساقطت

 أو أخطأت طريقها
كان  الظالُم لها باملرصاد 

-١٢-
يا َلغرابة أحالمنا

إما تتوه في العتمة
أو تؤوب إلينا  مهزومة منكسرة !

 -١3-
من أمامنا 

- يا لألسى !- مترُّ أحالمنا

كسرب أسارى في قبضة الليل 
-١4-

ما ألحالمنا
أمعنت في ضياعها

فليحرسك اهلل 
يا أحالمنا الضائعة ! 

-١5-
ماذا ستفعْل

لو تساقطت أحالمَك
وتالشى فيَك األمل؟ 

-١6-
األحالم   الوردية

أنّى لها أْن تنسجم
مع أحوالنا املتردية

-١٧-
كنت أحلُم طوال عمري 

أحلم فقط
ما ال أفهمه

كيف سرقوا أحالمي 

على الرغم 
ِمن أنني لم أدلّني عليها!؟ 

 -١٨-
قاموا بالسطّو على َمْخَبأ أحالمي

في الوقت الذي كنُت فيه
أحلم برحيل آخر اللصوص! 

-١9-
كّل ما أحلم به اآلن

هو أْن تظل نافذتي مشرعة للنور  
-٢٠-

 من عادة
األحالم أْن تتساقط بالتقادم

وال تبلغ غايتها 
لذا يتحتَّم عليك أْن حُتلَّ محلَّها

أحالماً أخرى
كي تبلَغ غايتك 

-٢١-
أيّها احللْم 

هل أنَت من قادني إلى الوهم ؟ 

أحالم تحت السياط
غّنيُت للقلِق املعقوِد في فِمها

حلناً تَهّدَل في أنّاتِه ازَدَحما 
 فالشعُر صوٌت تلّظى في نبوءتِه

يستحِضُر الغيَب في اآلفاِق والَعدما
والوحُي أرخى لها عّما تكابدُه

وما تكّشَف حّتى أعجَز الِهَمما
ياويَح قلٍب ..

عداُه احلبُّ في زمٍن
إذا تأّسى بفقٍد شاَخ  وانَثَلما 

وكاَن يحفُر  في آثارِ غربِتِه
يحّكُم العقَل ما أخفى الذي بَرما

ولن مييَل إلى صوٍت بداخلِه
وكاَد يوشُك أْن يُدلي مبا اتّهما 

بال ِقباٍب ..
 يشيُد احلزُن أضرحًة

ذاك العويُل على أوجاعِه انكتما 
أزجى لها الوجَد مشفوعاً بهالتِه

إذا تخّلَف عن ركٍب وما َنِدما 
بئَس التبّرُم .. نارٌ طاَل َمضجُعها

دوَن ابتهاِل نبيٍّ تكتوي ِحمما
فلتفضِح الروُح سّراً من بشاشتها

وما اجُلَفاُء سوى زَبٍد بها ارتسما
فهل تُكّتُم ُحّباً ..؟

عاَث في جسٍد
أزرى مبعتنٍق لم يّتِخذ َصَنما

مهما تخّبَط 
إنّي عاٌقد بيٍد

أكاد أبصُر في أحواِلها الَنهما
لها اتّساُع عيوٍن ..

 كّلما برقْت
تزداُد شوقاً ملا قد قيَل أو ُنظما

أسرى بها الليُل  
كم يهفو بناعيٍة

موٌت جتّلى بذاك البنِي ماُعِدما
حجُم الغياِب 

تناهى منذ واعيٍة
وذاك صوّت أباَن العجَز والورما 

وحاَل عنها بصيٌص عن مماحكٍة
في كّل صمٍت تداعى يورُث الُعقما 

قساوُة الفقِد حّلْت غير آبهٍة
بها من الروع تستعصي الذي َفِهما

قمحّيُة العنِي إذ أغريَتها انكفأت
ولم تباِل بصبٍّ شاَء .. فانهزما 
قد صّيرتني رماداً دون ُكنهِتها

أحاذرُ البوَح حّتى خلتني بَُكما
أنا الغريُق بلّج غادرْت ُسفني

كلَّ املرافئ بحثا عنك َفارتَطما 
شّيعُت قلبي وآماالً بِك انعقدْت

في نابٍض لم يزْل لآلَن ُمحَتِدما
يسلو بي الهمُّ مشدوداً بلهفتِه

وما تسّلَل .. إْن أزرى مبا َغِنما
أقّلُب األمَر قد تغتالني مدٌن

بها عقوٌق  فلم مَتَنحَك ُمّتَسما
حّتى أنخُت بأرٍض دون راحلٍة

أهادُن النفَس طفالً يبتغي احُلُلما
وتستبدُّ ببعض من مواجِعها 

في غمرِة البوِح لن تلقاك مبتسما
 ياثورة الشكِّ في فوديِك ما هجعُت 

تزداد بؤساً بليٍل دونك الَسقما 
فهل جتانُب صوتاً .. ؟ 

اِنحنى وجعاً
يعّبُد الدرَب كي يحظى مبا ُحِرما  

يرّمُ احلزَن ما أضنى بناجيٍة
حيُث الشعورُ تنامى كّلما َهِرما

 في املقب��رة دبَّ التعُب س��ريًعا 
إلى س��اقيه، فجلس ليس��تريح 
بع��د أن يئ��َس م��ن رّد الدّفان��ني 
املتجهمني، الذين بدوا في عجلة 

من أمرهم، على سؤاله: 
� ابني هاش��م.. استش��هد قبل 
ع��ام أو يزي��د، ال أدري. رمب��ا ف��ي 
املوصل أو س��امراء. لم أعد أذكر. 
وق��د زرتُ��ه قبل ه��ذا رمبا م��ّرة أو 
مّرتني ورمب��ا أكثر، لم تعد ذاكرتي 

تعينني. دلّوني على قبره. 
سأله أحدهم:  

� م��ن أي فتحة م��ّرت اجلنازة؟ أال 
تذكر؟

 � ال. كّل م��ا أتذك��ره أني س��رُت 
خلف جنازة ابن��ي، وكنت حزيًنا 
ج��ًدا ألن املف��روض أن يس��ير هو 
خلف جنازتي. هذا غير أن املقبرة 
كب��رت كثيًرا، يب��دو وكأّن الناس 

ماتوا كّلهم.. 
� ابحْث عنه. 

وأعاد كّرة البح��ث بني قبور بدت 
ال نهائّي��ة. وح��ني فح��َط جلس 
وعينه  الثانية  للمّرة  ليس��تريح 
ترصد قّبًة سامقة، فضح ذهُبها 
هشاش��َة م��ا حوله��ا وبؤَس��ه. 
أس��ند ظهره لواجهة قبر قريب، 
فتس��ّللْت إل��ى أنف��ه، ومنه إلى 
روح��ه، رائحٌة مألوف��ة، بّثت في 
جسده طاقًة طازجة. سأَل أحَد 

املارّين:
� أن��ا ال أق��رأ. أل��م يصادف��ك قبر 
ابني الشهيد هاشم؟ أشعر أني 
قري��ب من��ه. أُستش��هد رمبا في 
املوص��ل أو الرطب��ة، أو..... لم أعد 

أذكر. 
 .............. �

املوكل��ة  املالئك��ة  ش��عرت 
بالتحلي��ق ف��وق املقب��رة والقّبة 
الس��امقة باحلزن، ومتّنت لو كان 
الرجل يعرف الق��راءة، ألنّها رأته 
يسند ظهره لقبر ابنه الشهيد.

ِتي�����ه قصة قصيــــرة 

 سلمان كيوٍش

الشاعر واالنسان الفريد سمعان

القصاصة
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الغرفة قصة قصيــــرة 

حسن البحار

 الطي����ب 
ُ
كن��ز

في صباٍح بعّمان 
التحق الفريد سمعان بقطار املوت 

لم يستقبله احلرس القومي
أو الثوري

استقبلته الفتيات اجلميالت 
مع أكليل من القصائد املذهبة

أذكر ...
أنك حدثتني عن " فهد " 

كانت الشرطة ترافقه 
للزنزانة احلقيرة

وكنت ترقبه 
من ثقوب في الباب 

غدا ..
سوف يعوم على أرصفة العراق

املطلية بالدم
أذكر ...

أنك أتيتني بكأس 
وأحاديث عن " سجن النقرة "

أذكر ..
أنك وقفت لتطرد املدججني 

باألسلحة 
تدافُع عن نخلة احتاد اجلواهري

كما أذكر ..
أنك أهديتني منديالً

كي أكفكف به الدمع 
وأنا أنتظُر املالئكة 

لتأخذني إليك 

  تناول حزمة كبيرة من الورد امللون، قربها من انفه أوال، 
وش��مَّ عطرها بعمق ونشوة، ثم انتقى من كل لون وردة 
واحدة، أحاط أغصانها الطرية بشريط احمر براق، ودسَّ 
بني الوردات امللونة ثالثة إزهار برية بيضاء وقصاصة ورق 
صغي��رة، وظ��ل واقفا كعادت��ه كل صب��اح ينتظر امرأة 

جتيء مصادفة ليقدم لها باقة الورد ودعوة في املساء.

شاكر السامر 

وليد حسين
عبــاس الســالمـي

عامر عبداالمير

بولص شليطا أشوري 

   نادية المحمداوي 

يد سمعان إلى الرحل الفر



باالشترك مع بيت النص ينظم املنتدى العربي األوربي 
للسينما واملس��رح بفرنس��ا ندوه افتراضية شعرية 
في العش��رين من فبراير القادم في الس��ابعة مساء 
بتوقي��ت باريس حول املش��هد الش��عري الش��بابي 
العربي ، حيث سيتركز النقاش حول  نقاط عدة منها 
: هل القصيدة الش��عرية تعبر عن قلق الواقع ام انها 
تذهب إلى احللم والتمني��ات ؟ .. ما املتغيرات اجلديدة 
في املش��هد األدبي الشبابي في الش��كل واملضمون 
ما بعد الربيع العربي واحلروب والصراعات املشتعلة؟ 
هل يس��مع الكبار صوتهم؟ بأي لغة يعبرون؟ هل من 
جماليات مهمة ظهرت وتظه��ر؟ هل من نقد يواكب 
ه��ذه املتغيرات؟ منس��ق ع��ام الندوة : عب��د الوهاب 
الش��يخ،  ويديرها الفنان واخملرج الس��ينمائي حميد 
عقبي ويش��ارك فيها عدد من الش��عراء الشباب من 
البل��دان العربية وهم : د. محمد ناص��ر الدين/ لبنان، 
أحمد سالمة الرشيدي/ مصر، 
حس��ني مقبل/ اليمن، س��ارة 
إبراهيم مالك/  عابدين/ مصر، 
موريتاني��ا، س��ليمان محم��د 
تهراست/ املغرب، مروى بديدة/ 
تونس، ن��ورس اجلابري/ العراق، 

مفتاح العلواني/ ليبيا.

كّرم االحتاد الع��ام لألدباء والكّتاب في 
العراق األدي��ب والصحفي الراحل رزاق 
إبراهيم حس��ن، في جلس��ة شهدت 
جتربت��ه  ع��ن  وش��هادات  مداخ��الت 
اإلبداعي��ة واملهني��ة، كم��ا مت توقي��ع 
وتوزي��ع الكتاب املعن��ون )رزاق إبراهيم 
حس��ن/ رثاء ومقاالت( ال��ذي أعّده جنال 
الراحل احملامي وسام واملهندسة رباب 

رزاق إبراهيم..
الس��اعة احلادي��ة عش��رة ضحى يوم 

الس��بت ٢3 كانون الثان��ي ٢٠٢١ على 
قاع��ة اجلواه��ري - احت��اد األدب��اء .. ادار 
اجللس��ة الكات��ب علي عزيز الس��يد 

جاسم

 عن دار أمل اجلديدة للطباعة 
والنش��ر والتوزي��ع، ص��درت 
للروائي العراقي املغترب في 
التميمي  س��تار  اس��تراليا، 
)نهر  رواية جدي��دة بعن��وان 
مارتي��زا(.. تتحدث عن الذين 
ف��روا م��ن بلدانه��م وعانوا 
من مآس��ي احل��روب وصاروا 
واالطماع  اجلش��ع  ضحي��ة 

والوحش��ية  واالس��تغالل 
واحلري��ة  امل��ال  اج��ل  م��ن 
املزعوم��ة. ه��ذا باختص��ار 
شديد، اضافة الى االحداث 
واملفارق��ات الكبي��رة الت��ي 
توزع��ت اح��داث الرواي��ة .. 
وكان الروائ��ي التميم��ي قد 
اصدر س��ابقا رواية بعنوان 
)قضية عف��اف( تناول فيها 
معاناة امل��رأة العراقية اثناء 

احلصار.

نع��ى االحت��اد الع��ام لالدب��اء والكتاب في 

العراق كوكبة جديدة م��ن اعضائه الذين 

رحل��وا مؤخرا، فف��ي ي��وم 9-١-٢٠٢١ نعى 

االحتاد الشاعر عبداخلالق فريد الذي توفي 

في بغ��داد بعد معان��اة مع امل��رض .. وفي 
ي��وم ١٧-١-٢٠٢١ نعى القاص الروائي حيدر 
حاشوش الذي توفي في مدينته البصرة .. 
وفي يوم ١9-١-٢٠٢١ نعى االديب واالكادميي 
رحيم جبر احلس��ناوي الذي توفي في بابل 
.. وفي ي��وم ٢4-١-٢٠٢١ نعى االحتاد االديب 

ناصر االسدي الذي توفي في البصرة  ..
وقد ذّكر االحتاد بالس��ير الطيبة للراحلني 
ابداعيا و انس��انيا .. اذ س��يبقى نتاجهم 
االبداع��ي وم��ا تركوه حاضرا ب��ني االجيال 
الرحم��ة  جميع��ا  الرواحه��م   .. القام��ة 

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

مؤدلج!

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

اتحاد االدباء ينعى كوكبة جديدة من اعضائه

نورس الجابري 
في المنتدى العربي 

االوربي

تخليداً لذكراه الطيبة..
جلسة تكريمية لالديب رزاق 

ابراهيم حسن

نه���ر م��ا رتي��زا 

في وداع قمر االتحاد 

شاعت في العقود االخيرة، السيما بعد انهيار املعسكر االشتراكي، 
عبارة صارت تطل��ق بصيغة إتهام ... مؤدلج! .. يطلقها متحدث ما، 
للنيل من اديب او مثقف، وهذه )التهمة( حتيل الى ان املؤدلج انسان  
ضّيق األفق، اس��ير فكرة واحدة وغير منفت��ح ويفكر بطريقة قدمية 
انته��ت مع انته��اء زمن االحزاب الش��مولية! .. النريد هن��ا ان نعدد 
اس��ماء املبدعني الكب��ار في العالم ممن كان��وا عقائديني )مؤدجلني(، 
لكنن��ا نرى ان كثاف��ة تداول هذه العبارة يعك��س ضمنا االعالن عن 
انتصار قوة منافس��ة، سّوقت مشروعها من خالل مقوالت االنفتاح 
والدميقراطية وحقوق االنسان وغيرها، وعملت على القول ان اليسار 
بش��كل عام، كان مشروعا ايديولوجيا فاشال وغير انساني، بل صار 

يوصف بغير االخالقي ويأتي مرادفا للدكتاتورية!
  للموضوعية، البد من االعتراف ان اليسار، الذي هو مفهوم سياسي 
اليخت��زل بحزب مع��ني، تعرض الختراق��ات عديدة م��ن قبل انظمة 
استبدادية، تس��ببت بتذمر شعبي، مهد لالنقضاض عليه من قبل 
خصومه ... في املقابل،  الليبرالية التي انتجت النظم الرأس��مالية 
وحكمت قرونا، هي االخرى اذاقت الش��عوب مرارة احلرمان والتفاوت 
الطبق��ي احل��اد والظلم ال��ذي ت��وزع ب��ني بلدانها ومس��تعمراتها 
واس��تمر هذا الى ما بعد احل��رب العاملية الثاني��ة. فالليبرالية التي 
ه��ي ايديولوجية مراوغة، كما وصفته��ا الكاتبة العربية هبة رؤوف 
عزت في بحث قيم كتبته قبل س��نني، التختلف عن أي ايديولوجيا 
صارم��ة، ولم تصبح احلياة في ظلها مقبول��ة لغالبية البلدان التي 
حكمتها، االّ بعد ان اخذت من الطروحات اليس��ارية، االش��تراكية 
حتديدا،  الكثير وسّربتها داخل مؤسساتها الستيعاب االشتراكيني 
وقط��ع الطريق عليه��م، مس��تفيدة ايضا من تكل��س اغلب مناذج 
احلك��م ذات التوج��ه اليس��اري مبختل��ف اش��كالها، ش��يوعية - 
اش��تراكية قومي��ة - تقدمي��ة، وامثالها، وعدم جتديده��ا الفكر من 
داخله بفعل غياب املرونة املؤسسية للنظم التي حكمت باسمه، 
خالفا لليبرالية التي وّسعت مساحة مركبها الثقافي والسياسي 
واالجتماعي، واحتفظت بقيادته لنفسها من خالل النقابات وحرية 
الصحافة، واالحزاب مختلفة التوجهات.. الخ، ما مكنها من تدارك 

نفسها بعد كل كارثة تدفع نفسها والعالم اليها. 
الينبغي النظر الى اليسار من زاوية حزبية، بل بوصفه نزعة انسانية 
ال��ى العدالة وتكاف��ؤ الفرص وضمان اس��س احلي��اة الكرمية، التي 
يوفرها نبذ االحتكار، وتأمني لقمة عيش االنس��ان وصحته وسكنه 
وتعليمه، لكن لألس��ف، اغلب االنظمة التي تبنت اليسار، ضيقت 
هامش املن��اورة عل��ى نفس��ها باحتكارها الفكر داخل مؤسس��ة 
الدول��ة والدوران في واحديت��ه، وكان يفترض إغنائ��ه بالتعدد داخل 
مشغل واسع يس��تجيب ملعطيات احلياة املتجددة، فخسر اليسار 
مش��روعه وفقد العالم ليس فقط التوازن السياس��ي واالقتصادي، 
ب��ل واالخالقي، بعد ان بات ف��ي قبضة ايديولوجي��ة جديدة، تتمثل 

مبقوالت فضفاضة تؤطرها جدران حديدية. 
 في ع��ودة ملقولة )املؤدلج( نق��ول ان احلركات التحرري��ة في العالم 
كله، ما كان لها ان تنهض من دون متصّدين تستوعب نشاطاتهم، 
اح��زاب ونقابات وح��ركات، وعليه ف��ان املبالغة في تس��فيه فكرة 
األدجل��ة، يعني الوقوع ف��ي فخها، م��ع اننا نرفض مبدئي��ا التزمت 
العقائ��دي، ليس احلزب��ي فقط، بل ل��كل قناعة يتبناها االنس��ان. 
والعقائ��د الش��مولية وغيرها لم تكن يوما ع��ارا، وامنا جتربة كبيرة، 
ب��ات من الض��روري تطويرها ليس باع��ادة انتاجها حزبي��ا، بل برؤية 
انسانية اش��مل، لتقف بوجه الغول الرأس��مالي العوملي، وتنتصر 
لإلنس��ان كقيمة عليا والتصدي لتس��ليعه، وهذه مهمة املثقفني 

قبل غيرهم بالتأكيد. 
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ف��ي ب��اردة انس��انية جميلة ق��ام الزم��الء في 
مق��ر االحت��اد بإقامة حفل تودي��ع لعامل االحتاد 
البنغالي املعروف باسم )قمر( والذي امضى في 
العراق س��تة اعوام متتالية لم يسافر خاللها 

الى ب��الده، وقد حضر احلفل ال��ذي كان طابعه 

حميميا رئيس االحتاد االس��تاذ ناجح املعموري 

.. وق��د ودع��وه في نهاي��ة احلفل م��ع االمنيات 

بس��المة الوصول وحياة س��عيدة ب��ني عائلته 

التي باتت تنتظر وصوله بعد فراق طويل ..  


