
يس��تنكر االحتاد العام لألدباء والكّت��اب في العراق 
بأش��ّد عبارات الرفض، وأبلغ معاني الس��خط كّل 
ممارس��ات القتل والقم��ع والترويع الت��ي متارس ضد 
أبن��اء ناصرية الع��راق.. ناصري��ة التاريخ.. وش��رارة 
كل ث��ورة.. ويرف��ع صوته عالياً م��ع أصوات اإلصالح 
والص��الح، مديناً القمع والقس��وة ومح��اوالت ثني 
الش��باب عن السعي وراء أحالمهم مبستقبل يليق 
مبدينته��م وبوطنه��م، ويدعو كل أبناء مؤسس��ات 
الدول��ة األمنية، إل��ى أن يتذّكروا أن هؤالء الش��باب 

إّن��ا خرجوا من أج��ل ذات الوطن ال��ذي تطّوعوا 
هم من أجل حمايته، ليش��عروا بأهمية حماية 
إخوانهم واخواتهم، ويرس��ل رس��الة مفتوحة 
إلى َمن غش��ي الفس��اد عيونه��م وقلوبهم بأّن 
هذه االحتجاجات إنا هي إنذار آخر في سلسلة 
إن��ذارات بدأت ولن تنتهي حتى ينتبهوا ملصلحة 

بلدهم وأبناء بلدهم.
احلري��ة  لش��هداء  وأبنائه��ا،  للناصري��ة  اجمل��د 
وأصواتها،للدم��اء الزكية التي تص��ّب في أنهار 
الش��هادة الت��ي ش��ّقت قلب ه��ذه املدينة على 

طول تاريخها. 

انتش��رت ف��ي وس��طنا الثقاف��ي قضي��ة طباع��ة اجملموع��ات الش��عرية 
والقصصية والروايات ايضا , دون معايير فنية ودون خضوعها لتقومي ِحَرفّي 
يضمن سالمة أدواتها , ولعّل سيادة فكرة الطباعة احملدودة , أي طبع نسخ 
قليلة ونشر اإلعالنات الصارخة عنها وعن قيمتها اإلبداعّية املزعومة , هي 

التي أدت إلى اتساع رقعة هذه الظاهرة ...
املهم أن تكتب أّي ش��يء على حافة اللغة العربية الفصحى , وأن تنش��ره 
عل��ى صفحات التواص��ل االجتماعي , لتحصل على مش��اركات وإعجاب 
وتعليقات تفوق اخليال ,. لتكون شاعرا أو كاتباً مطالبا بإصدار كتبه وإغناء 
املكتب��ة العربية به��ا  والقضية ال حتتاج إلى جهد كبير , بل إلى جمع هذه 
املنشورات , ودفعها لدار نشر أهلية ال يهمها غير أن تربح ماديا , ثم تظهر 
اجملموعة , ويتبعها احتفال كبير بصدورها عن طريق تأجير إحدى القاعات , 
وتكليف بعض الشخصيات باحلديث عن هذا املنجز , مع شهادات تقديرية 

ودروع , وصور وفيديوهات وووو , أليس هذا ما يحدث اآلن ؟
ال أري��د أن أق��ف ض��د طم��وح أحد ف��ي أن يكتب ويطب��ع ويفخ��ر مبنجزه , 
ولكنني أحي��ل هذه القضية إلى الدوائر املعنية ف��ي وزارة الثقافة حتديدا , 
إذ كي��ف يص��در مطبوع ال يحمل موافقتها املقرون��ة بعرض اخملطوط على 
متخصص��ن , من أجل إعطاء الرأي الفني واإلش��ارة إلى األخطاء والقيمة 
الفني��ة والفكرية للمطبوع , ومن ثم منحه اإلجازة لتعتمدها دور النش��ر 
املش��هود لها بتقدمي املنش��ورات ذات القيمة الفني��ة والثقافية املقبولة , 
وكما يفعل االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق  , وهو يفتح باب طباعة 
الكت��ب ألعضائ��ه , الذين يقدم��ون مخطوطاتهم لتخضع ل��رأي فني من 
قبل خبير متخص��ص , وإن حصلت املوافقة عليها تتم طباعتها , رغم أن 
الذين يقدمون مخطوطاتهم هم من أعضاء االحتاد ومن الذين حصلوا على 
عضويته��م عن طريق تق��دمي منجز أدبي يبرر قبوله��م , ولكن احلرص على 
مس��توى املطبوع الذي أقرن باس��م االحتاد ذي التاريخ العريق , اقتضى منه 

فحص اخملطوط قبل حسم أمر طباعته .
ال نري��د الق��ارئ واملتابع واملعني ب��األدب والثقافة أن يفق��د الثقة باملطبوع 
العراقي , وال نريد من اجلهات املس��ؤولة أن تق��ف متفرجة على ما يحصل 
في املشهد الثقافي,  فما  يحدث مؤسف جدا , ولعل بعض املفارقات التي 
تدخل ف��ي إطار املضحك املبك��ي تدلنا على االس��تخفاف بالقيم األدبية 
والثقافية في البلد , ومنها أن أحدهم س��ّطر كلماٍت على ش��كل شطرين 
, دون إيق��اع وال تفعيل��ة وال معرف��ة ببح��ور الفراهيدي , م��ع فهم قاصر " 
للقافي��ة " ,  معتق��دا إن الش��عر العمودي هكذا يكتب ,  املهم أن ترس��م 
الصدر والعجز , وهكذا ينش��ر هذا النص , ويشارك املنشور عشرات القراء 
,  ب��ل إن إحدى اجله��ات الثقافية " الوهمية " متنح هذا العبقري " وتوصيف 
العبق��رّي من اجلهة الوهمية وليس مني " ش��هادة الدكتوراه الفخرية في 

األدب العربي !!!!!!
فأيُّ استخفاف هذا وأّي جهل ؟ 

رمب��ا تق��ول وزارة الثقاف��ة نح��ن غي��ر معني��ن مبراقبة م��ا تنش��ره مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي , فهي مفتوحة للجميع وأنا معه��م في هذا األمر , 
ولكن التس��ميات املقرونة بالثقافة يجب أن جت��از من قبلها , وهذه اإلجازة 
متنح مل��ن تتوفر فيه الش��روط الفنية والثقافية املناس��بة , وأيضا الوقفة 
احلازمة للس��يطرة على اجملانية واالستهتار في الطباعة دون توفر املؤهالت 
والضواب��ط التي يجب أن تفعّلها الدوائر اخملتصة في الوزارة , وإال س��يكون 
الكتاب بال أية قيمة ثقافية ...عندها نش��عر بخس��ارة جس��يمة  في قيم 

ثقافتنا الوطنية .

منذر عبد الحر

أدباٌء وكّتاُب بالقّوة !

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

األنساق العالماتية وآليات اشتغالها في عروض مسرح الطفلقراءة في قصيدة ضياع الحلم في البئر

المغايرة واالختالف في فلسفة 
األداء المسرحي .. 

مــــــات تجهُّ
 بــــــال خواتيــــــــــم

وجْعخانة ... 
ذاكرة الوجع العراقي

تحقق النبوءة في خيول المعنى للقاص عبد الرضا الحميد
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اتح��اد األدباء يس��تنكر ممارس��ات القتل والترويع ف��ي الناصرية

اتحاد ادباء ذي قار يدعو 
ف��ي بي���ان للتهدئ��ة وحق�ن الدم

الشاعر 
 
ً
 عاما

ً
د.عارف الساعدي مديرا

لدار الشؤون الثقافية.. 

ئ الفائزين بجائزة الطيب صالح 
ّ
اتحاد أدباء العراق يهن

 مازالت الناصرية مسقط رأس الكون وروح العراق 
وسيدة فراته ، تنزف دماً عبيطا ، ففي كل حلظة 
يسقط أحد شبابها شهيدا، وقد اتشحت هذه 
بحزنها   ، السعادة  العالم  عّلمت  التي  املدينة 
كّل  على  لزاماً  أصبح  لذلك   ، وفجيعتها  وأملها 
وابعاد  العقل  صوت  وحتكيم   ، التدخل  اخليرين 
املصالح الشخصية واحلزبية واملطامع الفئوية 
املنكوبة،  املدينة  هذه  مأساة  تنتهي  حتى   ،
واالشتغال على حلول حقيقة وليست ترقيعية 

التي  احلكومات  من  أعتدناها  كما 
لذلك  العراق،  حكم  على  تعاقبت 
نطالبكم بإسم اإلنسانية وإسم كل 
الناصرية  تنقذوا  أن  شهيد  دم  قطرة 
يسر  ال  ال��ذي  احل��ال��ي  وضعها  م��ن 
جميعاً،  ولنتذكر  والصديقاً،  ع��دواً 
ماتت  إن  العراق  روح  الناصرية  أن 
ترميمه  ميكن  شيء  كل  العراق،  مات 

عاقل،  كل  على  البّد  لذلك   ، الدم  إالّ  وإصالحه 
النقاذ  وبسرعة  التدخل  شريف،  وطني  محب، 
جسدها  نخر  التي  املدينة،  هذه  من  تبقى  ما 
احلزبية  واحملاصصة  واإلداري  املالي  الفساد 
املقيتة ، وذوت من اجلوع واحلرمان والفقر والعازة 
حكم  على  املتصارعة  األح��زاب  ندعو  أيضا   ،
مبدينة  جتارة  كفافكم  أن  املنكوبة،  املدينة  هذه 
فالناصرية  املقيتة  محاصصتكم  أوجعتها 
العظيمة ال تستحق هذا اخلراب، وعلى كل قادة 
العراق أن يتذكروا، لوال رجاالت الناصرية ملا كان 
لكم وطن حتكموه اآلن، هي صرخة يطلقها أدباء 
وكّتاب ذي قار إلى كل العالم إلى 
كل األحرار إلى كل عاقل ووطني، 

أحقنوا دم الناصرية الطاهر .
 الرحمة لشهداء الناصرية والعار 
كل العار ملن يزيدها حزنا وخرابا. 

احتاد األدباء والكّتاب في ذي قار.
٢٦-٢-٢٠٢١ 

يهّن��ئ االحتاد الع��ام لألدباء والكّتاب في العراق أدباء الوطن مبناس��بة فوز نخبة 
متفّوقة منهم بجائزة الطيب صالح العاملية لإلبداع الكتابي.

فقد أعلنت جلنة اجلائزة يوم الثالثاء ١٦ ش��باط ٢٠٢١، في حفل مهيب، وس��ط 
حض��ور نوعي لش��خصيات ثقافية مهم��ة، نتائ��ج اجلائزة في دورته��ا احلادية 
عش��رة، التي حمل شعار )أي وطن رائع ميكن أن يكون هذا الوطن لو صدق العزم 

وطابت النفوس وقل الكالم وزاد العمل)..
يذكر أن عدد املشاركن في هذه الدورة بلغ ١٧٦٢ مشاركاً من ٣٤ دولة..

ومن اخلرطوم عاصمة الس��ودان بلد الكاتب الكبير )الطيب صالح( الذي حملت 
اجلائزة اسمه، صدحت أسماء العراقين الفائزين وهم:

- نعي��م عبد مهله��ل - فرع الرواية/ املركز األول - عن روايت��ه أوراق هايكو الغرام 
على فم جلجامش.

- ض��اري الغضبان - فرع القص��ة القصيرة/ املركز الثان��ي - عن مجموعته نادي 
احلفاة.

- قي��س عم��ر - فرع القص��ة القصيرة/ املرك��ز الثالث - ع��ن مجموعته ال ظالل 
لنمور بورخيس.

ه��ذا وقد عّد احتاد أدباء العراق هذا الفوز ق��الدة لؤلؤ تضاف إلى منجزات الوطن 
الثقافي��ة، ونقطة س��مّو تؤكد على رصان��ة التجربة الوطنية، وتس��ّيدها في 

احملافل الدولية والعربية.
فمبارك ألف مبارك ألدباء الوطن، وإلى مقبل زاهر باإلبداع.

الع��ام  االحت��اد  يهّن��ئ 
ف��ي  والكّت��اب  لألدب��اء 
د.  الش��اعر   الع��راق 
الس��اعدي عضو  عارف 
الحتاد  املرك��زي  اجملل��س 
أدب��اء العراق، مبناس��بة 

تكليفه مبهام مدير عام 

دار الش��ؤون الثقافي��ة، 

التكلي��ف  ه��ذا  ويع��ّد 

تُبّش��ر  تق��ّدم  خط��وة 

بالس��مّو واالرتقاء لهذه 

الدار املهّمة، وللوس��ط 

فالس��اعدي  الثقاف��ي، 

الش��عرية  األصوات  من 

املرموق��ة،  واألكادميي��ة 

وخبرته في مجال األدب 

فاعلًة  قدرًة  س��تمنحه 

من أج��ل العمل الدؤوب 

بهذا  للنه��وض  واجل��اد 

الثقافي. فمبارك  املرفق 

للعزي��ز  مب��ارك  أل��ف 

د.عارف الساعدي.

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص



الم�دن وروح المعن�ى 

االصطفاف مع الوطن
ط�����ري�����ق اإلب�������������داع وال����م����ب����دع����ي����ن.. 

ق�����������راءة ف������ي ق����ص����ي����دة ض�����ي�����اع ال����ح����ل����م ف������ي ال���ب���ئ���ر 

حبس الدم
)حلب الحضارة.. وان نزت الدماء من جسدها(

الواح الحمداني 
الرافدينية 

من اصدارات االتحاد
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العدد )40( - آذار 2021العدد )40( - آذار 2021 23 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

ما زال احتادنا، احتاد اجلواهري الكبير، 
والكّت��اب  لألدب��اء  الع��ام  االحت��اد 
في الع��راق ف��ي مش��واره الثقافي 
واإلبداع��ي واجلماهيري، ميّث��ل دائماً 
ف��ي  واألصيل��ة  اجل��ادة  اخلط��وات 
خض��ّم احلي��اة العراقية م��ن خالل 
مس��اهماته مع احّت��ادات احملافظات 

في احلراك العراقي اليومي. 
ولقد كان شهر شباط فرصة لتأكيد 
نظرت��ه الواثقة في متت��ن جوهرية 
املش��هد الثقاف��ي واإلبداع��ي، فقد 
خاض االحتاد مطلع الش��هر حوارات 
واملؤسساتية  باملنهجية  أتّس��مت 
مع وزارة الثقافة بخصوص مهرجان 
متط��ّورة  نس��خة  إلنت��اج  املرب��د، 
ومختلف��ة له��ذه الس��نة م��ن هذا 
املهرج��ان الكبير الذي ميّث��ل نبضاً 

حّياً في سيرورة أعمال املثّقفن. 
كما شارك االحتاد مؤسسات الدولة 
في االلت��زام مبق��ررات الصحة، وبث 
التوعية بن املواطنن لالنتصار على 
الوباء اللعن، وإرشاد فئات الشعب 
بالوقاية والعالج.  للطرق الكفيل��ة 
وأعل��ن االحت��اد وقوفه مع الش��باب 
الهاتف��ن من أجل الوطن في ذي قار 
ومدن العراق األخ��رى، إلبعاد بلدهم 
واحلزبية  اللئيم��ة  ع��ن احملاصص��ة 
اجلنون��ي  واالس��تحواذ  الضيق��ة، 
لف��رص العمل مب��ا يدمي مسلس��ل 
الفساد والسرقة واخليانة للشعب. 
ويش��كل وقوف احتادنا مع الشباب 
الثوري س��ابقا وحاضرا تأكيدا على 
حقيقة تاريخية لثوابت لم يغادرها 
احتادن��ا قط، فهو القلع��ة الوطنية 
الرافض��ة لكل أفع��ال الغيلة التي 
تالحق األصوات بغية خنقها لتعود 
بن��ا تل��ك العصاب��ات إل��ى حقب��ة 

الدكتاتوري��ة املقيت��ة وه��ي تغتال 
وتغّيب وتكم��م األفواه، حتى ذهبت 
غير مأسوف عليها إلى نتانة مزابل 
التاري��خ. ل��ذا يعل��ن احتادن��ا وقفته 
احلتمي��ة الت��ي ال من��اص عنه��ا وال 
ف��كاك وال انتكاس مع محافظة ذي 
قار وكل ساحات التظاهر السلمي، 
ُمديناً س��فك الدماء الذي تعّرض له 
األبري��اء، محّمالً اجله��ات احلكومية 
كامل��ة  املس��ؤولية  واألمني��ة 

للسيطرة على مجريات األمور.
ويس��تمر احتادكم ف��ي طريقه الذي 
ال يحي��د عن��ه، رافع��اً ل��واء املوقف 
املرضى،  زائ��راً  الثقافي��ة،  واخلدم��ة 
وناش��راً  وناعياً،  ومعّزي��اً  ومواس��ياً 
الكتب واجملالت، وداعماً لبنات أفكار 
املؤلف��ن، ف��ي دميومة ل��م تنقطع، 
ول��ن تنقط��ع فق��د أثبت��ت قدرتها 
عل��ى التكّي��ف والتط��ّور حتى في 
أحلك الظروف، وأبرز مناشط االحتاد 
لشهر ش��باط 2021 ما يلي: *بحزن 
عميم نعى االحت��اد األدباء الراحلن: 
- الباح��ث د. إبراهيم خليل س��عيد 
القافل��ي - الش��اعر د. جندت كاظم 
ده مرج��ي - الروائي كرمي الس��ماوي 
- الباح��ث حس��ن علي اجلب��وري - 
الفنان والكاتب املس��رحي حس��ن 
األمي��ر  عب��د  الباح��ث   - العراق��ي 
ش��مخي الش��اله - الش��اعر باسم 
يوس��ف احلمداني - الق��اص عباس 

حسن غضنفر .
األدباء بفقدهم ألحبائهم  *مواساة 

وذويهم.
. *تفّق��د األدب��اء مم��ن م��ّروا بضائقة 

صّحية، والتخفيف عن معاناتهم.
للش��اعر  تأب��ن  حف��ل  *إقام��ة   .
واملناض��ل ألفريد س��معان من قبل 
احت��اد األدب��اء الس��ريان ف��ي أربيل/ 

عينكاوا.

االحت��اد  إص��دارات  آخ��ر  *إرس��ال 
ومطبوعات��ه الحت��ادات محافظ��ات 

الوطن. 
*استمرار اجللسات الواقعية لالحتاد 
في مركزه العام، واحتادات احملافظات، 
وإيقافه��ا منتصف الش��هر التزاماً 
بتعليم��ات خلي��ة األزم��ة لضم��ان 

الصحة والوقاية.
التفاعلي��ة  اجللس��ات  *اس��تمرار 
لالحت��اد في مرك��زه الع��ام، واحتادات 
احملافظ��ات، ف��ي منص��ات التواصل 
التحضير  *اس��تكمال  االجتماعي. 
ملهرجان املربد ف��ي دورته )٣٦( املزمع 
إقامته من قبل االحت��اد العام واحتاد 
أدباء البصرة، وتأجيله مؤقتاً التزاماً 

باملقررات الصحية. 
*صدور العدد ٣٩ م��ن جريدة )االحتاد 

الثقافي)..
*تبّن��ي احتادنا متوي��ل طباعة جريدة 
األدي��ب الثقافية العريق��ة، بعددها 
)٢٣٩(، دعم��اً لبرنامجه��ا الثقاف��ي 

واملعرفي احلداثي.
م��ن   ٢٠٢٠  )١٠-١١( الع��دد  *ص��دور 
مجلة تامرا بص��ورة ورقية عن احتاد 

أدباء ديالى.
*إدان��ة م��ا تع��ّرض ل��ه املتظاهرون 
ف��ي الناصرية، والوقوف م��ع الدماء 
اجلهات  ودع��وة  النازفة،  الش��هيدة 
املس��ؤولية  لتحّم��ل  احلكومي��ة 
الكامل��ة ف��ي احلف��اظ عل��ى أرواح 
املواطن��ن، وحتقيق املطالب العادلة 

للشعب.
النق��ل  وزارة  م��ع  *التواص��ل 
الس��تحصال تخفي��ض ف��ي أج��ور 

النقل اجلوي والبري. 
*وفي مجال املطبوعات أصدر االحتاد 
الكتب التالية: - يعقوب يبحث عن 
الس��عادة - مهند عبد علي - رواية - 
س��عادة املتوحد - عب��د الباقي فرج 

- ش��عر - الكحول يا حصاني الهرم 
- معتز رشدي - شعر - نون النسيان 
- أحم��د جار اهلل ياس��ن - ش��عر - 
كلم��ا قل��ت.. قالت إلى أي��ن؟ - أنار 
مردان - ش��عر - غزالة/ رائد املس��رح 
الشعري في العراق - د. محمد هادي 
الربيعي - مس��رح - القساوس��ة ال 
ينام��ون - خالد ناجي ناص��ر - رواية 
- تخطيط��ات مبداد الرواي - حس��ن 
ك��رمي عات��ي - نق��د - األدب الدرامي 
في الس��يرة االفتراضي��ة - د.عقيل 
مهدي يوسف - مس��رح كما أصدر 
العنوان��ات  ميس��ان  أدب��اء  احت��اد 
التالي��ة: - مجل��ة ميش��ا لألطفال 
العدد ١١ شباط 2021  أدب األطفال 
- رصاصة في عقل مجنون – ش��عر 
- حامد عبداحلسن حميدي - أحالم 
الذبول – ش��عر - حامد عبداحلسن 
حميدي - وعد نصف جسد – عماد 
التونس��ي - جي��الن ث��ورة الرحيق – 
ش��عر - جيالن رياض.دمتم للثقافة 

واألدب واملعرفة واجلمال.
كلمة اتحاد أدباء العراق لشهر 

شباط ٢٠٢١ 

النزول للبئر في أسطورة يوسف املعروفة، انفتحت 
عميقاً على تعدد القراءات واتساع التأويل، وانشغل 
بها ال��درس النقدي البالغي واهتمت بها اجلماليات 
وامليثولوجي��ا. لكن��ي اعتق��د ب��أن هذه االس��طورة 
مس��تمرة التش��اكس ولها حضور لن يتعطل، هذه 
االس��طورة ال يتوق��ف فيها اخللق الدالل��ي، بل على 
العك��س ي��زداد حض��ور املعن��ى، وهذا م��ا يتعاضد 
معه وج��ود تنوع املرويات اخلاصة بهذه االس��طورة، 
وتعدد املرويات عامل مس��اعد عل��ى انفتاح التلقي 
وخضوع��ه لس��يرورة مس��تمرة لالب��د، ل��ذا ظل��ت 
اس��طورة يوس��ف ذات حضور عميق من��ذ حلظتها 
االولى التي صاغت فيها البنية الذهنية الفرعونية 
"حكاي��ة آنوووبايتي" وانتقلت نح��و التوراة والقرآن. 
وحتولت ش��خصية يوس��ف الى نط رم��زي حيوي، 

وظفته الشعرية العربية والسرديات احلديثة.
أثار الش��اعر عل��ي حن��ون العقابي ف��ي مجموعة 
نصوصه الش��عرية "وح��دي ولم يكن معي س��وى 
قلب��ي" االيروتي��ك كثي��راً وذهب بعيداً ح��ول ثنائية 
املذكر واملؤنث، يتداخالن معاً ولم يكن س��هالً الفرز 
ة لم  بن ثنائية املذكر واالنثى، لكن الطاقة احلس��يّ
متنحن��ا امكانية العزل بن االثنن ألّن الس��رديّة هي 
التي تقود القراءة نحو اجلس��د املرتبك باالفتضاض 
حلظ��ة  اللس��اني  املعج��م  وارتع��اش  واالرتب��اك 
االش��تباك والبلل، ل��ذا ذهبت انا نح��و التعامل مع 
نصوصه الش��عريّة بوصفها ايروسيات، حازت على 

تنوع��ات في الس��رد واخت��الف التمركز ح��ول بؤرة 
احلس��يات والتعاي��ش معها. لذا انا قرأت اس��طورة 
يوسف متجاورة مع االصل وبدئية االيروتيك وتداخل 
سرديات املوت واحلياة. وذهبت نصوص الشاعر علي 
العقابي نحو اجلس��د وكان جسد يوسف متمركزاً 
وس��ط دوارة النصوص. وال ميك��ن جتاهل االيروس في 
اس��طورة يوس��ف وتفاصيله��ا املعروفة م��ع زوجة 
فوطيفار/ زليخة، واملثير في هذه االس��طورة هيمنة 
القراءة االحادية حول خالص يوسف من االنزالق مع 
الغواية وجّردته االس��طورة متاماً من حواس��ه لكن 
االس��طورة القرآنية اش��ارت الى ما فعلته الفتيات 
الالتي قطعن اصابعهن، وهذا الفعل الرمزي ينطوي 
على شعرية داللة االتصال الذي بن يوسف وبينهن. 
وهذه االس��طورة ليس��ت مح��ددة باط��ار ثابت، بل 
مماثل��ة ملا في النصوص من امكاني��ات تنّوع القراءة 
والفحص وتزايد املعنى. وس��أكتفي بإثارة مالحظة 
لم تش��ر له��ا الدراس��ات الس��ابقة وه��ي العالقة 
القائم��ة بن فوطيفار ويوس��ف. هذا ال��زوج اجملنون 
بالش��اب اجلميل وب��دأ يش��عر بالغيرة م��ن زليخة 
ألنه��ا احبت يوس��ف. يالحظ ان هذه الش��خصية 
تش��تغل على االيروتيك وانا ق��رأت نزوله للبئر نوعاً 
من االتصال، الن ظاهرتية البئر فالوسية واالستقرار 

فيه استمتاع بن االثنن.
كانت اسطورة يوسف نصاً من بن نصوص الشاعر 
في مجموعت��ه وذهب كثيراً ومرك��زاً حولها واجرى 
تبادالً ب��ن االنا/ال��ذات واالخر املعروف بأس��طورته/

يوس��ف، ألنه قابل لتنوع توظيفاته. واختار الشاعر 

يوس��ف مرموزاً له وكتب نصاً كاشفاً عن العناصر 
الدالة على االصل البدئي واملبكر في التاريخ.

ضيعت طفولتي في غياهب البئر 
أتهّجى الوشم املتاللئ في دمي 

أهذي خلف من رحلوا حتى دنوت من بوابة الكنوز 
فأشاع الهدهُد اخباري 

وضّجت في جمجمتي كّل املواويل / ص 67//
االحس��اس بالتراجيدياً في نص يوس��ف الش��عري 
اكثر عمقاً مما توفر ف��ي التراجيدياً البدئية، الن علي 
حن��ون اضاع بدئيته الزمنية ف��ي البئر، ولعل مفردة 
"غياهب" قادت القراءة، مب��ا تنطوي عليه من وضوح 
مباشر الى اسطورة يوس��ف ويلعب عليها الشاعر 
ويتخلص بهدوء مؤقت ويلوذ بشعرية وغرائبية الذت 
بالهدهد، الوسيط، الرسالي بقداسته املعروفة في 
اسطورة سليمان. هذا احلامل بسرية ال يعرفها غير 
املق��دس وتضمن جناح الهده��د ليس هدهدا واحدا 
بل كل ما موجود في فضاء احلياة بلغة س��ريانية ما 
يلي: آل محم��د خير البرية. وال��ّدراج يصلي على آل 

البيت فيشيع، واذا عطش دعا على ظامليهم.
رسم الشاعر عجائبية هذه االسطورة، حلظة تعرف 
الش��اعر/الراوي وادراكه عل��ى ان اول حرف من كنية 
يوسف في كتابه، انه �� يوسف اجلرح العميق املمتد 

فيه نحو مسيرة االلم والفواجع.
وتطرف بعمق وغرابة اس��طورة هذا الشاب اجلميل، 

حتى كمنت في داخل روح الراوي/الشاعر.
انهض يا يوسف من بن اضالعي

 فسوف أبارك فيك البياض

 وأهي��ل علي��ك أنفاس��ي واللهاث املنطل��ق من هذا 
العدم.

انهض من بن غباري 
فيكفي انك تعلو دونهم في املديح 

وانك ملء القلوب 
مجبول من اللغة التي اجنبتها العصور 

س��ردية يوسف املأس��اوية درس خاص للشاعر، النه 
تعلم منه الوجع والفواجع: 

ال بأس عليك يوسف 
وانت الذي علمتني كيف اجمع احلزن 

اس��طورة يوس��ف ترديدات بدئي��ة، صاغتها العديد 

من اساطير الشرق بخصوبتها. وصمتها وعربدتها. 
فيض��ان اجلن��س، لكن��ه في نص��ه الش��عري هادئ، 
يومئ للذي يريد ان يتعرف. ولم تنته مروية يوس��ف، 
وحكاي��ات موته املؤقت وهو يحلم بخالصه وس��ط 
البئر مس��تعيداً اس��طورة امللك جلجامش في آخر 
ن��ص كتبه الش��اعر علي العقابي، املل��ك الذي مات 
مؤقتاً ومثله يوس��ف لكنه ���� امللك �� نازل في البئر 
باختي��اره ليتطه��ر، لكنه خس��ر ما ه��و ثمن وظل 
صامتاً وحزيناً مبواجهة املوت حتى االبد احلياة واملوت 
اغنية الش��اعر، انتبه لها وظل مندهشاً وهو يرددها 

امام وحدته حتى االبد.

ضّيف االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكّتاب في 
العّتاب��ي، ف��ي  الكات��ب د.جم��ال  الع��راق 
جلس��ة قراءة لكتابه )داخل امل��كان/ املدن 
روح ومعن��ى( مبش��اركة نخب��ة م��ن األدباء 
احلادية عش��رة  الس��اعة  واملتخصص��ن.. 
ضحى األربعاء ١٠ شباط ٢٠٢١ ادار اجللسة 
الت��ي ش��هدت ق��راءات ومداخ��الت كثيرة 

الناقد علوان السلمان.

 ضّي��ف االحتاد الع��ام لألدب��اء والكّتاب ف��ي العراق 
ف��ي جلس��ة   احلمدان��ي،  األمي��ر  د.عب��د  الباح��ث 
خصصت لكتاب��ه اجلديد )ألواح رافديني��ة(.. وقرأت 
في اجللسة التي أدارها الشاعر والناقد علي شبيب 
ورد ورقتان لألديبن األس��تاذين ناجح املعموري وأمير 
دوش��ي.. كما ش��هدت مداخالت لعدد من االساتذة 
من بينه��م د. عقيل مهدي والروائ��ي عباس لطيف 
.. الساعة احلادية عش��رة ضحى األربعاء ١٧ شباط 

٢٠٢١ في قاعة اجلواهري

)حبس ال��دم( رواية للناقد والروائي نض��ال الصالح، توضح 
م��ن البداية ما تري��د قوله عبر عنوانها الرم��ز )حبس الدم( 
وما يعنيه مبا كتبه ف��ي املقدمة، جاءت الرواية وملحقاتها 
ب196 صفحة من القطع املتوس��ط اصدار دار دملون للنشر، 
اتخذ فيه��ا الروائي البناء الهندس��ي ، ووضع مركز الثيمة  
الرئيس��ة  السجن الذي يقع بالقرب من احلصن الكبير في 
قلعة حلب، ليكون الرمز واالس��تدالل على ما يحدث ملدينة 
حل��ب عبر تقلبات الزمن وكيف تعاد اللحظات الدامية في 
حياتها بن فترة وأخرى. رابطا بن املاضي واحلاضر، والسجٌن 
بناية تقع إلى مين الطريق املؤدية إلى قلعة حلب، اسُتخدم 
س��ابقاً في العه��د البيزنطي كخ��ّزان مياٍه، إل��ى أن حَولُه 
الفرنس��يون إلى س��جٍن بارد تنّز الرطوبة من جدرانِه، ومُينع 
نزالؤُه عن الطعام والش��راب، فيموتون برداً وعطشاً، ولذلك 
يسمى حبس الدم.

الشخوص أبطال الرواية ودورهم في حياة البطلة الرئيسة، 
أتخذهم أدوات لرواية احداث البطلة، واش��ركهم في احللم 
الذي يتهش��م ويعيد بناء نفس��ه. فهو يبني معمار روايته 
عل��ى النقطة املركزية الت��ي وضعها ف��ي البداية ليصوغ  
مجمل احلكاية بأس��لوب امليتا س��رد ال��ذي يتطلب تقنية 
س��ردية تقوم على فك��رة بناء احلكاي��ة بتداخل النص بن 
حكايتن أو اكثر مخترقا النسق الذي يفضي الى معمارية 
س��ردية واح��دة ولكنه ال يق��دم حكايتن كم��ا ظهرت في 
الكثي��ر من الرواي��ات العربية والعاملية ان��ا يدمج اكثر من 
حكاي��ة ليصل الى اله��دف من خالل البن��اء الهرمي الذي 
اختط��ه لها،) الذي س��نأتي عليه(، وهو ال يش��وش ذهنية 
املتلقي مبا وضعه عنوان ما سماه ) مبثابة املنت واعطاه رقما 
( ] ولك��ن إليجاد مناب��ع متعددة لربط التسلس��ل للمروي 
عنه عبر االنتقاالت السردية من خالل التجوال املتنقل بن 
ع��دة نصوص يجري الربط بينها عن طريق تناظر مجموعة 
م��ن االحداث املتش��ابهة، ويبني احداثه عل��ى ما كتب من 
كتب منش��ورة او مخطوطات ومدونات ف��ي حياة اكثر من 
راوي عن املروي عنها ) حل��ب(]، ويتم في هذه االنتقاالت 
تن��اول اح��داث معينة في حياة مجم��وع الرواة 
وأصح��اب الكت��ب واخملطوط��ات ال��ذي يضفي 
إلى تأرجح النص ما ب��ن قطبي املاضي واحلاضر 
ليخلق مزيجاً نصياً ملغماً بعالمات االس��تفهام 
املس��تقاة من املتخيل الس��ردي املاض��ي بافكاره 
واحداثه، وطبيعة العالق��ة بينه وبن ما يحدث في 
احلاضر، وذلك في جع��ل القاعدة تاريخ مدينة حلب 
بطلة القصة والهرم املتساوي االضالع ألوجه الرواية 
بتعدد الرواة، وجعله العالّمة خير الدين االس��دي احد 
اه��م ابط��ال الرواية وامله��داة ل��ه،  اال ان املدينة ) حلب 
الش��هباء ( تبقى البطلة الرئيس��ة م��ع جملة االبطال 
بتف��اوت نس��بهم، وهو نس��ق من أنس��اق ال��روي ملا بعد 

احلداثة )ما يسمى التشظي (.
• البناء الهرمي للسرد....

الوجه األول للهرم تاريخ املدينة، مقبرة الصاحلن واملناظرة 

بن خير الدين االس��دي ود. فهد والراوي ))املوت هو احلقيقة 
الوحيد في هذه احلياة( خير الدين االسدي ص65

املقبرة س��تكون شاهدا على اس��تمرار املوت العشوائي ملا 
تق��وم به االي��دي اخلارجة ع��ن حياة اهل حل��ب في املاضي 
واحلاضر، والوجه الثاني للهرم )قبض الريح ( هذا االستذكار 
اجلميل حللب بناءا وحض��ارة وتاريخا.. عبر مذكرات وآراء من 
عاش��ها قدميا وحديثا )عبد الفت��اح قلعة جي، والعجيلي، 
وكام��ل الغزي والس��هروردي وآخرون.. وأخي��را مؤرخها خير 
الدين االس��دي(، ممتزج��ة بتاريخ حياة مؤرخه��ا خير الدين 
االسدي، والوجه الثالث للهرم )بريد الكتروني( تفاعل لروي 
ما يح��دث حللب احلاضر، ونق��د اجتماع��ي حلقيقة أوضاع 
س��لبت وجهها احلض��اري قدميا وحديثا من قبل اش��خاص 
ال تهمه��م مدينة حل��ب وان أدعوا انهم يعمل��ون ألجلها. 
االح��داث الدامية التي مرت عليها قدمي��ا وحديثا.. وفي كل 
املراح��ل ليس من أبنائها من يدم��ر فيها حتى الذين ظهروا 
مؤخ��را بدافع م��ن قوى اجنبية متكالب��ة على تدمير حلب 

وسوريا. ادعائهم ان ما يعملونه حبا بها.
•  البناء السردي ملعمار الرواية...

ما هو املعمار الذي أس��س عليه هذه الهندس��ة الس��ردية 
ورصف س��احتها وقوى جدرانها؟ وحتكم باملنافذ التي سّير 
الرواية على ضوئها مع مالحظة التش��ظي الذي وضع فيه 
املتلقي ب��ن املقبرة والترب��ي الذي ينقل الوقائع كش��اهد، 
حيث يلتقي حتت ش��جرة وارفة العالم��ة ومؤرخ حلب خير 
الدين االس��دي ود. فه��د ليروي الثاني ل��ألول ما حدث حللب 
الت��ي كتب عنها واخل��راب الذي بدء ي��أكل فيها منذ حلظة 
ان اهمل��ت املدينة عاملها املعرف��ي وحافظ تراثها وتاريخها 
ليم��وت وحيدا وال يكتش��ف قب��ره اال بعد س��نة من موته 
ويحتف��ل به على اس��تحياء ف��ي يوم عطل��ة، وحتى يؤكد 
م��ا ذهب الي��ه مهندس ال��روي جملموعة الرواة الذين س��ردوا 
م��ا حدث ف��ي املاضي واحلاضر، أورد أس��ماء وم��ا قال بعض 
م��ن العلم��اء وكتاب عاش��وا وكتب��وا عن حل��ب وتاريخها 
وحياته��ا، أن الرواي��ة تتش��كل باألس��اس بإح��داث وتاريخ 
مدينة ومجتمعها املاضي بصوت خير الدين االسدي مؤرخ 

حل��ب، واحلاض��ر يرويه د. فهد الذي قتل في احداث س��ورية 
الدامي��ة األخيرة، وهو يعقد مقارنة بن احداثها في املاضي 
وم��ا يعيده التاريخ في احلاضر وعندم��ا يصل باإلحداث الى 
واقعها املأساوي ودراما حربها املفتعلة، وكيف تهدم مدينة 
حلب بتدبير منهجي يقوم د.فهد  )وبحجارته الثالث أعادها 
إل��ى الظلمة التي اعتاد منذ وجد نفس��ه في جوفه، والتي 
تشبه الظلمة بل الظلمات التي جتثم فوق صدر حلب منذ 
أخذ املوت يتش��ظى ف��ي غير مكان من أحيائها الش��رقية 
والقدمي��ة على نحو خ��اص.( ص96، وبهذا يكمل ما بدأه من 
تاريخها في املاضي واحلاضر ويغلق على نفس��ه احلياة كما 
ه��ي مغلقة عليه��ا، بينما يقودنا في س��رده للوجه الثاني 
من الهرم للنقد االجتماعي ال��ذي احتوته الرواية ابتداء مبا 
فعل��وه ملؤرخ حلب، وما حدث ف��ي اجملتمع من مزالق تصيب 
ل��ب احلياة احللبية مبتغيرات امتدت ايدي لتحدثها، هي جزء 
مما س��يحدث وح��دث حللب من دم��ار في النفوس س��يؤدي 
إلى دم��ار بني��ة املدينة كحج��ارة ومبان وعوال��م تاريخية، 
ويس��وق العديد من هذه االنتهاكات بحق قيم مدينة حلب 
وطبيعتها اإلنسانية، حينما يتحرك األشخاص من اليسار 
إلى اليمن ومن اليمن إلى اليس��ار، وتفقد االصالة والثبات 
على املبادئ والعقيدة وجودها في نفوس سقطت من دون ان 
تعي انها ضحية، رواية )حبس الدم( من الروايات املهمة في 
تاريخ الرواية العربية، لتكشف بقيم سردية جمالية كيف 
تتلقى هذه االمة الضرب��ات لتفتيت وحدتها وتهدمي تراثها، 
متخ��ذا من حلب مث��اال، ضربات قوى بأس��ماء متعددة من 
اجل حتطيمها وتدمير بنيتها احلضارية في املاضي واحلاضر، 
أنه��ا رواي��ة حتمل عمقه��ا الفك��ري بعالمات االس��تفهام 
املتع��ددة الوجوه من متخيلها الس��ردي في تداخل املاضي 
واحداثه وه��ذا الوجه من العالقة املتش��ابهة فيما يحدث 
في احلاض��ر، لتأكيدها قصة الرمز البداية . س��جن )حبس 
ال��دم( فيما يح��دث في احلاض��ر، ويقلب بإمكانية س��ردية 
رائعة هذا الربط في سياقه التاريخي والثقافي، دون ان يقع 
في املباش��رة او الس��رد التاريخي اخلالي من جمالية السرد 

الروائي.
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���� الكتابة عن س��ير الكتاب والش��عراء 

واملفكرين وتس��ليط الض��وء على جوانب 

هامة م��ن جتاربهم اإلبداعي��ة يعد فضاء 

رحب��ا الكتش��اف مناطق أكثر ج��دة ومن 

ثم الكش��ف عن بؤر التنوي��ر املنبثقة من 

أعماقه��م متزامنة مع الس��ياق الفكري 

الذي أنتهجه كل واحد منهم، وبذا تكون 

لدين��ا مس��احة واس��عة تدلن��ا على كل 

ماهو جديد لدى هذه التجارب اإلبداعية.

وكتاب )) ش��واطئ أخرى حملم��ود درويش(( 
ملؤلفته د.س��هير أبو جل��ود، والصادر عن 
دار ومكتب��ة عدن��ان، ف��ي طبعت��ه األولى 
ع��ام 2013. حيث جاء في مقدمة الكتاب 
"إن ش��عر محمود دروي��ش" مكون ثقافي 
متكام��ل، بدًء من صلت��ه بثقافات عربية 
قدمي��ة، وم��روراً بدعم��ه وتوثي��ق الصل��ة 
بثقاف��ة معاص��رة جعلتن��ا نلتق��ي م��ن 
خاللها مبالمح نفسيته وموقفه الفكري 

وعيشه في حلمه الكبير بأرضه(( ص7.
بع��د املقدم��ة فتح��ت املؤلف��ة فص��ول 
كتابها الى " ش��واطئ خمس��ه" تتبعت 
فيها تطور التجربة الشعرية لدى درويش 
عبر دواوينه الشعرية وكتابه النثري 
" أث��ر الفراش��ة" بدء م��ن ديوانه " 
 ، أبع��د"  أو  الل��وز  كزه��ر 
وهنا املؤلفة وضعت 
ف��ي ص��ورة محايثة 
في  درويش  لش��عرية 
عبر  األعمق  جتلياته��ا 
البحثي��ة  اختياراته��ا 
لدراسة األسلوب )) على 
القائم��ة  العالق��ة  ض��وء 
والن��ص، مبعنى  املؤلف  بن 
انها عملية البحث عن روح 
املؤل��ف في لغت��ه التي حتمل 
خصوصيت��ه الكامنة في هذه 

الظاهرة األسلوبية(( ص18 

تتب��ع النس��ق اللغ��وي ال��ذي ه��و كفيل 
بتقدمي صورة شعرية ومعنى هو بالضرورة 
خارج الوعي املضاد، ذل��ك أن هناك ماوراء 
الوعي تسكن ألفاظا وعبارات ترسم هذا 
البه��اء الش��عري مدونة نصا ي��دور حول 

فكرة يريد الشاعر ان يعبر عنها.
وللكلمة في القاموس الش��عري لدرويش 
حضور مبه��ر وس��اطع باعتبارها مفتاح 
ي��ؤدي ال��ى معرف��ة التجرب��ة الش��عرية 
بوصف " الكلمة" ه��ي إمكانية مواجهة 
رمزي��ة مفتوح��ة م��ع الواق��ع التاريخ��ي 
واالجتماعي والنفسي. ذلك ان كل هذا هو 
نابع عن البنية الالشعورية للمرسل، وقد 
جتلى هذا في ديوان��ه "كزهر اللوز أو أبعد" 
حي��ث اجلمل��ة الش��عرية أدت وظيفته��ا 
املعنوي��ة التداولي��ة وكانت بح��ق نقطة 

حتول في أهمية اخلطاب الشعري. 
ف��ي الش��اطئ الثان��ي تناولت أب��و جلود، 
موضوع��ة )) االستش��راف في دي��وان ملاذا 
تركت احلصان وحي��دا(( وهي قراءة جديدة 
واإلئت��الف  باإلخت��الف  توح��ي  للعال��م 
والرغبة في اخلل��ق واخلرق..إذ تؤكد املؤلفة 
ان )) ديوان ملاذا تركت احلصان وحيدا، عمل 
الى تطعيم عامله برؤى شعرية ذات طموح 
كوني، رؤى ش��اعرة حتمل الثقافة واحلدس 

اإلنساني الكبير(( ص 57
لتخل��ص ال��ى أن درويش في " مل��اذا تركت 
احلص��ان وحيدا" يعيد لن��ا ترتيب املاضي، 

فيس��قُط أحداث احلاضر عليه، في ديوان 
يوه��م الق��ارئ في��ه بأنه معن��ي بتجلية 
ص��ورة الوالدة عبر هيمن��ة عناصراخلصب 

واحلياة املتجددة((. ص78.
لذا كانت لغة الشعر في هذا الديوان لغة 
خلق وتس��اؤل كش��فت ومثلت لن��ا أفقا 
شعريا مستقبليا، فكانت نصوصه أرضا 
عامرة بال��دالالت اخملبوءة املليئ��ة بالتأمل 
،م��ن هن��ا فالكثير م��ن ش��عره يدعو الى 

التأمل اإلستشرافي.
ف��ي الش��اطئ الثال��ث وال��ذي ج��اء حتت 
عن��وان )) التناص في أثر الفراش��ة(( حيث 
تتبعت املؤلفة مف��ردة " التناص" وجذرها 
التاريخي والثقافي في ثقافات الشعوب، 
فه��ي الكلمة الت��ي نفضله��ا بإعتبار ان 
التأث��ر قائم بوصفه ظاهرة تاريخية ترافق 
إبداعات األنس��ان بش��كل وثي��ق، من هنا 
رص��دت أبو جل��ود في ه��ذا املبح��ث أخر 
ماكتب محمود درويش ونش��ره عام 2008 
قب��ل رحيله، إال وهو كتاب " أثر الفراش��ة 
/يومي��ات.." والت��ي جاءت لي��س كيوميات 
مباش��رة قدر ماه��ي ))إرهاصات وأس��ئلة 
وهواج��س وأفكاروخواطر، وهي في احيان 
كثي��رة ح��دس متراكم لغ��ة وتأمالت في 
إيقاعه وموسيقاه الداخلية، هي إذن ابعاد 
فلسفية يبلورها الشاعر في " يوميات"(( 

ص92
م��ن هن��ا صنفت أن��واع التن��اص في هذا 

الكت��اب ال��ى تناص��ات ثالث، ه��ي األدبي 
أخ��رى.  وتناص��ات  والدين��ي  والتاريخ��ي 
لتس��تمر املؤلف��ة ف��ي تتب��ع التناص��ات 
حتت أب��واب متنوعة جتلت ف��ي كتابه "أثر 
الفراش��ة" فأس��تعان باألمث��ال واحلك��م 
تب��دت  هن��ا  م��ن  الش��ائعة،  واملق��والت 
اجلمل��ة التالي��ة )) لق��د اس��تثمر درويش 
التن��اص عل��ى نح��و شاس��ع ف��ي بن��اء 
نصوص��ه بالتقاطع مع النصوص الدينية 
والتاريخي��ة والش��عرية. وبإمكاننا القول 
أن آخر نتاجاته "أثر الفراشة" طغت فيها 
الذاكرة على الثقافة وعلى الفكر بسبب 

سيطرتها على العقل((ص116
ف��ي املبحث املعن��ون ))الش��اطئ الرابع(( 
اس��تجلت د.ابو جلود موضوعة هامة في 
س��فر جمي��ع ش��عراء العال��م، إال وهي " 
املوت" وأثر جتلياتها في ديوان " التعتذرعما 
فعلت"..ذل��ك ان املوت ه��و املصير احملتوم 
على بن��ي البش��ر وبالتالي م��ا يتركه لنا 
وعلينا من أس��ئلة حائرة عن احلياة واملوت 
بنف��س الوق��ت. فكي��ف ال تش��غل ب��ال 
الشعراء بشكل خاص، وكيف ال يوقد في 
نفس الش��اعر جذوة قلق اليسكْن، أفسد 

عليه متعة احلياة وكدر صفوها.
وف��ي مبح��ث معن��ون)) ش��واطئ أخرى(( 
وجدت املؤلف��ة مناخات ش��عرية وداللية 
وفنية في دواوين درويش، أولها " الثنائيات" 
بإعتب��ار تواجده��ا ف��ي القصي��دة حركة 

توهج خ��الق، مبا فيها الثنائي��ات املضادة 
مثل امل��وت/ املي��الد، الس��كوت/ الصراخ، 
اللق��اء/ الوداع...ثم الثنائيات املتش��ابهة 
والثنائي��ات اخملتلفة ، لتص��ل الى مبحث 
)) التركي��ب اللفظي(( حيث أكدت املؤلفة 
ان الظ��روف السياس��ية والتاريخية التى 
عاش��ها دروي��ش الب��د أنه��ا قد أث��رت في 
جتربته، ذل��ك ان للكلمة قص��داً منطقيا 
ومضمونا سايكولوجيا في الوقت نفسه.

لتخت��م د.أب��و جلود كتابه��ا مببحث حتت 
عن��وان )) نف��ي امل��كان(( مس��تقرئة  فيه 
املكان وأثره في الشعراء وجتاربهم والنظر 
الي��ه بطرق رؤيا جديدة، ف��كل منهم أعاد 
خلقه بأخيلة مقتبس��ة عن طريق اللغة 
والتص��ورات، وأب��رز ه��ذه األمكن��ة الت��ي 
حضرت ف��ي التجربة الش��عرية لدرويش 
هي " البي��ت واملنزل والطبيع��ة واألماكن 

الضيقة".
كتاب )) شواطئ أخرى حملمود درويش(( منت 
نقدي قدم لنا ق��راءات متنوعة وهامة من 
جتربة ش��عرية رس��مت مدارها الش��عري 
الباذخ وأكدت جتربتها اإلبداعية على مدار 
نصف قرن، ذلك أن جتربة الش��اعر محمود 
درويش شكلت حقال خصبا لتجدد الرؤية 
الش��عرية عبر تصاعد جتربت��ه الكتابية، 
لتقط��ف لن��ا املؤلف��ة د.س��هيرأبو جلود 

قطافاً يانعا من هذه احلقول.

للناس في احملن  ان يكون ضميرا  الكاتب  على 
الكبرى التي ميرون بها على الدوام ، ألنه املعبر 
تلك  في  وطموحاتهم  احلقيقي عن همومهم 
تعرض  الكون  في  شعب  ثمة  وليس   ، األيام 
منذ  العراقي  الشعب  تعرض  كما  للمحن 

تأسيس الدولة العراقية احلديثة حتى أالن .
للكاتب  املعنى(  )خيول  اقرأ  وأنا  هذا  أقول   
الثامن  إصداره  في  احلميد  الرضا  عبد  الكبير 
كما أشار الى ذلك ، ولعله مقل في إصداراته 
الوسط  في  فاعل  ككاتب  ل��وج��وده  نظرا 
واحلميد   ، طويل  زمن  منذ  العراقي  الثقافي 
اجملموعة  في  تخلى  األقل  على  لي  بالنسبة 
اجملموعة  من  بدا  وذلك  األولى  مرجعياته  عن 
املشتركة التي أصدرتها جماعة تضاد األدبية 
وحتى أالن ، لكنه يعمل دون ضجيج ، و)خيول 
املعنى( مثلت اخملتلف عن السائد زمنيا وادبيا 
الدكتاتورية  عصر  في  كتبت  ألنها  زمنيا   ،
املقبور ، وبعثت رسائل خالفها واختالفها مع 
ألنها جتترح  وأدبيا   ، الوقت  ذلك  في  يكتب  ما 
والشعر  واملسرح  القصة  بن  يجمع  جنسا 
والسيناريو بلغة معجمية قرآنية أطلق عليها 
الكاتب عنوان )مراء(،وهي مرائي اجلوع واخلوف 
التي  املرائي  هي   ، اخلراب  زمن  في  والسكوت 
التي  اللغة  باللغة اخملتلفة،  الزمن  قصت ذلك 
تستنكر ما يجري ولكن بلتغيز ال يخفى على 
احملنة  عايش  الذي  القارئ   ، املتفحص  القارئ 
ليستعيدها عبر صفحات حتمل هوية كاتبها 
الراحل  ، وهي املوقف الذي طالب به  الرافضة 

حينما  احلرب  ادب  عن  ندوة  في  ميري  خضير 
يكتب عن  ما  اخملتلف ملسار  االدب  عن  تساءل 
 ، حتما  األوحد  القائد  تعني  واحلرب   ، احلرب 
راسه  يفقد  أن  وكاد  القاعة  في  الرعب  فدب 
لطرح السؤال لوال ... ؟ وهي أصواتنا التي كانت 
والرقص  والتطبيل  العبث  أجواء  تضيع وسط 
العراقين  من  األعظم  السواد  آلالم  اجملاني 
ومطبليه  بالدكتاتور  املذبوح  الوطن  ومحنة 
رأي  سجناء  إلى  قادر  بقدرة  اآلن  حتولوا  الذين 

ومناضلن ومغيبن.
ان تعمد احلميد اختيار لغة معجمية مرمزة   
مكنته من ايهام الرقيب املتربص وطرح موقفه 

ورؤيته ملا يجري في هذا البلد املنكوب أبدا . 
تتطلب  اجملموعة  شفرات  تفكيك  عملية  ان 
في  الكاتب  بذله  الذي  للجهد  موازيا  جهدا 
بث تلك الشفرات ، وفي مقدمة تلك الشفرات 
ولعل   ، للمجموعة  املعتمدة  العناوين  هي 
، يفضي أخيرا ملا يجري  عنوان )خيول املعنى( 
بعد  القائم  النظام  بزوال  بنبوءته  ثاموناء  في 

سنوات قليلة من كتابتها.
للمعنى  مرادفا  اخليل  مفردة  اختيار  يكن  لم   
تعنيه  فيما  تعني  اخليول  الن   ، اعتباطيا 
والشموخ  بالنفس  والعزة  واجلموح  األصالة 
اخليول  متيز  كانت  معروف  هو  كما  فالعرب   ،
تقدم  ثم  بالضرب  إليها  باإلساءة  األصيلة 
بعدم  غيرها  عن  األصيلة  فتأنف  الطعام  لها 
والتمرد  املوت  مفضلة   ، الطعام  من  التقدم 

على ما قدم لها.
إلى  الرئيسي  عنوانه  في  برؤاه  يوحي  الكاتب 
 ، وان جوع عمدا  العظيم  وأصالة شعبه  قوة 

بسقوط  )ثاموناء(  في  احلتمي  التغيير  لينال 
من  فليس   ، خارجي  بفعل  جاء  وان  النظام 
ما  مع  الكاتب  تنبوءات  تطابق  ال��ض��رورة 
التغيير  بحتمية  إميانه  عبر  تنبأ  الن  سيحدث 
يوضع  لم  الذي  العنوان  وهذا   ، ثاموناء  في 
اعتباطا هو اآلخر ألنه اليوم الذي لن يأتي على 
خارطة الزمن املعاش الستحالة وجوده واقعيا 

، ألنه تبديد لرتابة أيام األسبوع السبعة.
 مرأى )خيول املعنى( متكنت عبر خيال الكاتب 
شهريار  )حكاية  احلكاية  حتوير  في  الواسع 
احلاكم  باستبداد  اإلطاحة  من   ) وشهرزاد 
التالعب  من  الكثير  فيها  قصيرة  بجملة 
باللغة رمزيا )) وترى ما ال يرى ، وتدخن بشراهة 
املعكوسة  اجلملة  هذه   ) هافانيا  سيجارا 
وتطابقت   ، الدكتاتور  لهوية  لبس  دون  أشارت 
مع مراميه واعني الكاتب في النبوءة املذكورة 
 ، االستبداد  لنهاية  حتمية  كنتيجة  سابقا 
من  نوع  سوى  الميثل  الهافاني  السيكار  والن 

اللهو كما ارى.
اهلل  ابوعبد   ( استدعاء  ال��ى  الكاتب  عمد 
الصغير( باعتباره رمزا للمجون واللهو ، اللهو 
يجري  ما  ونسيان  وامللذات  والنساء  باخلمرة 
نوعا  الكاتب  فاحدث   ، واغترارا  تعمدا  حوله 
واحد  وهما  احلالن  بن  احلتمي  التطابق  من 

ليس اال.
الذي  التعبير  لي  جاز  إذا  الواضح  التلغيز  ان   
عمد إليه احلميد من اجل صرف انظار الرقيب 
بذلك  يفلح  جعله   ، احلكايا  على  املسلط 
الصل  املدهش  التحوير  فكان   ، كبيرة  مبقدرة 
احلكاية ) وعلى عرش شهريار استوت ،خلعت 

به  جرد  وال��ذي   ) مليكها  على  اجل��واري  بردة 
التطابق  من  حالة   ، استبداده  من  احلاكم 
باالستالب مع حالة )ماشاف بن ملهوف( ، مع 
ان حالة االستالب التي يعيشها ماشاف بفعل 

املتسلط  واستالب  قامع  سلطوي 
وفراغ  روحي  إفالس  نتيجة 

راهن  في  مستدمي  فكري 
الكتابة الزمني وهو ما 

أراده الكاتب وجسده 
ع���ب���ر ال��ت��الع��ب 
امل���ق���ص���ود ف��ي 
املتعددة  األس��م��اء 

عليه  اطلقها  التي 
شهرعار   ، شهرطار   (

شهرقار   ، شهرجار   ،
ال��رواة  وأسماء   ) شهربار   ،

كذلك )السكيت بن قوال ، بصير بن 
جحيظ ، سهيم بن اسهم ، جماس بن عناز 
انتحار  مرأى  الى  وبالعودة   .) االكلبي  كليب   ،
الرغيف الذي يبدأه الكاتب ) لو أمرتني موالي 
املبتدع....الخ(  ال  املتبع   ، الفارض  ال  املنفذ 
والتي متثل تاريخا للجوع واملوت اجملاني جند ان 
 ، الكاتب عمد الى اخفاء هوية الشخصيات 
حلمية  بلغة  جتري  التي  اإلحداث  على  مركزا 
وهي   ، ذكرناها  التي  القصدية  لذات  أحيانا 
نبوءة اخرى ، وحدث في ضياع الهوية تطابق 
االخر مع ماشاف الذي ظل حتى آخر احلكاية 
منبوذا  ي��دور  وهو  يحمله  وطن  عن  يبحث 
من  تبدو  التي  للمقابلة  نبوءة   ، عنه  بحثا 
التي  احلياة   ، احلياة  ميثل  الذي  الرغيف  خالل 

استسلمت قسرا حتت قسوة احلاكم األوحد . 

أخيرا فان املرائي التي أباحت بحكايا الصمت 

إلى  الكاتب  تعمد  واحد  مرأى  سوى  تكن  لم 

به  ليقص   ، املرائي  من  مجموعة  إلى  تفتيته 

واملوت  واالستبداد  اجل��وع  من  تاريخا 

أراد  ما  خالله  من  وليوصل  اجملاني 

حتما ، واجملموعة بها حاجة إلى 

قراءات متعددة من زوايا متعددة.

 وف��ي نص العرض املس��رحي تلتحم 
هات��ان الثقافت��ان عب��ر ش��بكة من 
العالم��ات املتنوع��ة املس��تندة ف��ي 
س��يرورة اش��تغالها داخ��ل الع��رض 
املس��رحي املوّجه للطفل، الى سياق 
مع��ن إلنتاج ال��دالالت املمكنة التي 
يراد إيصالها إلى املتلقي ، فالعالمات 
أدوات  مجمله��ا  ف��ي  املس��رحية 
تُس��تعمل إرادي��اً إلقام��ة التواص��ل 
بن العرض واجلمه��ور املتلقي،  لهذا 
ينطل��ق املقال من خالل عنوانه  نحو 
التع��رض للعناصر الفني��ة البصرية 
والسمعية في عروض مسرح الطفل 
)بوصفها أنساق عالماتية مسرحية( 
وفق املنهج الس��يميائي في محاولة 
لتسليط الضوء على آليات اشتغال 

البنية العالماتية لتلك األنساق .
 تع��د اإلض��اءة املس��رحية م��ن أهم 
الع��رض  ف��ي  العالماتي��ة  األنس��اق 
املس��رحي كونه��ا متتل��ك خاصي��ة 
متيزه��ا أال وه��ي خاصي��ة النفاذ في 
نس��يج تركيب األنس��اق العالماتية 
والس��معية  البصرية منها  األخ��رى 
العرض املس��رحي،  ضمن منظوم��ة 
إذ ال ميك��ن ألي نس��ق عالمات��ي آخ��ر 
أن ينف��رد بإنتاج داللت��ه مهما كانت 
مبع��زل عن اإلضاءة عبر م��ا تؤديه من 
ة حتقق من خاللها عالمات  وظائف عدَّ
أيقونية مس��تقلة بذاتها أو مؤشرية 
الت��ي  لل��دالالت  ومع��ززة  مس��اندة 
تُنتجها األنس��اق العالماتية األخرى، 
وعالم��ات رمزي��ة تتجس��د فقط من 
خالل لون اإلضاءة على اعتبار أن اللون 
رمز شائع يهدف إلى التعبير الواقعي 
مقي��دة مبدلوالت ثابتة لكثرة تداولها  
الرتباطه��ا بالوعي العام ويس��ميها 
)عواد عل��ي( ب�"نط العالمات الرمزية 
الهابط��ة"  كونه��ا ترتب��ط بالالوعي 
اجلمع��ي للمتلق��ي )الطف��ل(، علماً 
أن ل��كل لون دالالت ع��دة، إالَّ أن حتديد 
الدالل��ة املقصودة لل��ون معن ال يتم 
العالمات��ي  الس��ياق  خ��الل  م��ن  إالَّ 
املس��رحي،  الع��رض  أو  للمش��هد 
فض��الً ع��ن ذل��ك ف��إن دالالت الرموز 
اللوني��ة عند الراش��دين تختلف عن 
دالالت الرم��وز اللوني��ة عند األطفال؛ 
ذلك نظراً الختالف مس��توى اخلبرات 
)الطفل(  بينه��م، فاملتلقي  املعرفية 

ال يدرك م��ن رموز األل��وان إالَّ الدالالت 
التي ترتبط في حضورها باألش��كال 
وبخبرات��ه  جه��ة،  م��ن  الطبيعي��ة 
املعرفية البس��يطة عن ثقافة بيئته 
من جهة أخرى، كما تشتغل اإلضاءة 
عناصره��ا  خ��الل  م��ن  املس��رحية 
االخ��رى املتمثلة بالكمية )الش��دة( 
والتوزي��ع بوصفها عالم��ات ايقونية 
املس��تقلة  اخلاص��ة  دالالته��ا  له��ا 
بذاته��ا، وهذا ما يتحق��ق عبر أجهزة 
اخلاص��ة كمؤثر  الضوئي��ة  املؤث��رات 
النار أو الغيوم املتحركة او لتجس��د 
عالمات طبيعية كالش��مس والقمر 
وما شابه... وما إلى ذلك من العالمات 
االيقوني��ة التي حتاكي الواقع وترتبط 
مبرجعي��ة املتلق��ي )الطف��ل( لُتنتج 
داللته��ا التقريري��ة )املباش��رة( التي 
تس��هم ف��ي إدراكها بس��هولة وفق 
فك��رة وس��ياق العرض، اما ع��ن آلية 
اشتغالها الثانية فهي توظف ضمن 
إط��ار العالم��ات املس��اندة ألنس��اق 
عالماتية أخ��رى متفاعلة معها مثل 
األزياء واملنظر املسرحي والشخصية 
واملوس��يقى... وم��ا إلى ذل��ك وبذلك 
فهي متتلك سمات العالمة املؤشرية 
التي توّج��ه انتباه املتلق��ي )الطفل( 
نحو ب��ؤرة احلدث الدرامي كتوظيفها 
ف��ي تكريس عنصري الزم��ان واملكان 
الضوئي��ة  العالم��ة  جتس��يد  عب��ر 
لوقت اللي��ل أو النهار، أو جتس��يدها 
مل��كان وقوع احلدث نح��و احلديقة، أو 
القصر، كما تسهم في تكريس اجلو 
الدرامي العام للمش��هد املس��رحي 
الذي يغلب عليه في عروض مس��رح 
الطف��ل طابع الف��رح والبهجة، ذلك 
من خ��الل ارتباط العالم��ة الضوئية 
ذات الشّدة )الكثافة( العالية باحلدث 
الس��عيد، والعالم��ة الضوئي��ة ذات 
)الكثافة( املنخفضة باحلدث  الشّدة 
احلزي��ن، وتوظ��ف اإلض��اءة اخلاص��ة 
بوصفها عالمة مؤش��رية في توجيه 
انتباه املتلقي )الطفل( نحو النس��ق 
العالمات��ي األكثر أهمي��ة في إيصال 
فك��رة العرض عب��ر حتقي��ق اإلظهار 
االختياري له، ه��ذا فضالً عن تفعيل 
اجلانب الس��ايكولوجي له، إذ يرتبط 
الضوء الس��اطع بالفرح والس��عادة، 
بينما يرتب��ط الضوء اخلاف��ت باحلزن 

والكآبة، وما إلى ذلك. 
ام��ا االزي��اء س��يميائياً فهي نس��ق 

عالماتي مسرحي مركب يستند إلى 
التعبيرية  العالم��ات  م��ن  مجموعة 
اجلمالي��ة الت��ي تعزز م��ا تضمره من 
بني��ة معرفية تتمث��ل بالدالالت التي 
ي��راد إيصاله��ا للمتلق��ي )الطف��ل(، 
فه��ي وجود يعّبر ع��ن ذاته بالطاقات 
املتواف��رة فيه عبر ما يحمله من دوال 
يجس��دها )اللون، وامللمس، والطراز(، 
والقيم��ة الضوئي��ة املتفاعلة معها 
)على املستوى التركيبي لنسق الزي(، 
اتصالها  تس��تدعي مدلوالتها عب��ر 
بالعالم املدرك وم��ا يحمله من صور 
ذهنية في ذه��ن املتلقي )الطفل( في 
للعرض،  العالمات��ي  الس��ياق  ض��وء 
فُينت��ج ال��زي دالالته )على املس��توى 
تك��ون  وبه��ذا  التداول��ي(،  الدالل��ي 
اإلحالة على ش��يء من الفكر وليس 
ش��يء من الواق��ع، أي أن س��يميائية 
الزي في العرض املسرحي شيء تفيد 
معرفت��ه معرفة ش��يء آخ��ر يرتبط 
مبس��توى خب��رات املتلق��ي )الطفل(، 
وال ميك��ن لنس��ق ال��زي العالماتي أن 
يعطي داللته املقص��ودة إالَّ من خالل 
العالماتي��ة  األنس��اق  م��ع  تفاعل��ه 
والس��معية  البصرية منها  األخ��رى 
داخل منظومة الع��رض، لذا البد من 
تدعي��م دوال الزي املس��رحي بطاقة 
حتفيزي��ة عالي��ة تق��وده إل��ى إنت��اج 
دالل��ة محددة ميك��ن إدراكها من قبل 
املتلق��ي )الطفل( وه��ذا ال يتحقق إالَّ 
عبر العالم��ات األيقونية واملؤش��رية 
، فالعالم��ة األيقوني��ة ميك��ن لها أن 
تتجس��د ف��ي ال��زي املس��رحي عبر 
محاكاته خلصائص ال��زي في الواقع 
س��واء أكان الزي بشري أم حيواني أم 
نباتي، كما ميكن للنس��ق العالماتي 
لل��زي املس��رحي أن يحم��ل عالمات 
مؤش��رية عبر استناده إلى خصائص 
ش��كلية حتيل إلى زمان ومكان وقوع 
احلدث املس��رحي، او حُتي��ل إلى ابعاد 
الش��خصية، كما يحمل الزي ضمن 
نس��قه العالمات��ي الكل��ي عالمات 
رمزي��ة عب��ر م��ا تنتج��ه االل��وان من 
دالالت ترتب��ط مدلوالتها باملرجعيات 
الثقافي��ة للمتلقي )الطفل( لتحقق 
ل��ة  لدالل��ة العالم��ة  داللته��ا املفعَّ
الشكلية )طراز الزي( وداللة امللمس، 
وبه��ذا تتح��ق )الدالل��ة( ف��ي ال��زي 
املس��رحي في عروض مسرح الطفل 
عبر ثالثة أنواع من العالمات، العالمة 

الرمزية الش��ائعة التي ميثلها اللون، 
والعالم��ة األيقونية التي يجس��دها 
طراز الزي، والعالمة املؤشرية التي قد 

يجسدها اللون وامللمس والطراز.
نأتي االن الى املاكياج بوصفه نس��ق 
مه��م مكم��ل  عالمات��ي مس��رحي 
لنس��ق الش��خصية الدرامي��ة التي 
يؤديه��ا املمث��ل في مس��رح الطفل، 
إذ يتمح��ور حول الهي��أة التي يظهر 
عليه��ا املمثل في العرض املس��رحي 
وف��ق ال��دور املس��ند إليه م��ن حيث 
تس��ريحة الش��عر، وحتدي��د املالمح، 
واللحي��ة،  والش��وارب،  واألس��نان، 
واالقنع��ة وما إلى ذل��ك من العالمات 
الت��ي تس��هم دالالته��ا ف��ي تأكي��د 
وإس��ناد دوال ابع��اد الش��خصية، إذ 
يستند املاكياج الى عالمات مؤشرية 
انتب��اه  توج��ه  كونه��ا  بطبيعته��ا 
املتلقي )الطفل( إلى البعد الطبيعي 
بعمره��ا  يتعل��ق  مب��ا  للش��خصية 
الزمني أو جنس��ها، والبعد النفسي 
للش��خصية فيما يتعلق بطبيعتها 
م��ن حيث كونها ش��ريرة أو خّيرة وما 
إل��ى ذلك، وق��د تكون ه��ذه العالمات 
أيقوني��ة عندم��ا حتاكي ش��خصية 
واقعية معروفة نح��و إضافة اخملالب 
لش��خصية الذئب، أو األنياب احلادة، 
وهن��ا ف��ي املث��ال تش��تغل العالمة 
بوصفه��ا عالمة أيقونية ومؤش��رية 
ف��ي آن واح��د فه��ي أيقوني��ة كونها 
تقل��د اخلصائص الش��كلية للذئب، 

ومؤشرية كونها تشير إلى اخلطر.
وم��ن االنس��اق العالماتية الرئيس��ة 
االخرى، هو املنظر املس��رحي، املنظر 
ال��ذي يحق��ق ث��راًء داللي��اً وجمالي��اً 
للع��رض املس��رحي، إذ يس��تند إل��ى 
مجموع��ة م��ن العالم��ات التقريرية 
التقلي��دي  املنظ��ر  الت��ي يحققه��ا 
م��ن  الن��وع  له��ذا  مل��ا  )اإليهام��ي( 
متظه��رات عالماتي��ة توه��م املتلقي 
)الطف��ل( بواقعية امل��كان الذي جتري 
في��ه األح��داث، وهي إح��دى الدالالت 
املنظ��ر  يحققه��ا  الت��ي  املهم��ة 
املس��رحي فضالً عن الداللة الزمانية 
)الطف��ل(  للمتلق��ي  ميك��ن  الت��ي 
املنظ��ر،  مكون��ات  وف��ق  إدراكه��ا 
وتش��تغل العالم��ات التقريري��ة في 
املسرحي  للمنظر  العالماتي  النسق 
بوصفها عالمات أيقونية ومؤش��رية، 
فه��ي عالم��ات أيقوني��ة تس��تدعي 

عب��ر دوالها البصري��ة مدلوالت )صور 
ذهني��ة( ترتبط تش��اكلياً مبرجعيات 
املتلق��ي )الطف��ل(، كما ت��ؤدي دورها 
بوصفها عالمات مؤش��رية عبر دوال 
بصري��ة حتي��ل إل��ى مدل��والت ترتبط 
الطفل،  مبرجعي��ات  ومكانياً  زماني��اً 
وحتي��ل إلى مدل��والت ترتبط مبدلوالت 
األنساق العالماتية األخرى املتفاعلة 
مع نسق املنظر مثل اإلضاءة، واألزياء، 
والشخصية، واملوسيقى... مبا يضمن 
جتّل��ي الدالل��ة الكلي��ة للمنظر في 
ذه��ن املتلقي )الطفل( وفق الس��ياق 
وإلى  املس��رحي،  للعرض  العالمات��ي 
جانب الُبعد الفكري لداللة النس��ق 
العالمات��ي للمنظ��ر املس��رحي، فإن 
هناك بُعداً حس��ياً جمالياً جتس��ده 
عناصره التشكيلية املتمثلة باللون 
والكتلة والش��كل واخلط، فضالً عن 
دور اإلضاءة الس��اند له��ذه العناصر 
الذي ينش��ط عل��ى البع��د الفكري 
واجلمالي )احلسي( للمنظر املسرحي، 
وبهذا تك��ون داللة املنظر املس��رحي 
دالل��ة فكرية وجمالية )حس��ية( في 

آن واحد.
ام��ا املوس��يقى واالغان��ي واملؤث��رات 
الصوتي��ة، فه��ي انس��اق عالماتي��ة 
تن��درج ضم��ن املنظومة الس��معية 
للع��رض، فاملوس��يقى متث��ل نس��قاً 
ان  الميك��ن  نقي��اً  رمزي��اً  عالماتي��اً 
يحقق دالالت��ه اال من خ��الل تضافره 
واألغني��ة  اإلض��اءة  م��ع  وتفاعل��ه 
واحلوار والش��خصية وما إلى ذلك من 
األنساق العالماتية األخرى، فهي تارة 
تش��تغل بوصفه��ا مؤش��راً عضوياً 
يُعطي للعرض إيقاعه، وتارة مؤش��راً 
مرافق��اً ل��ه وظيف��ة جمالي��ة، وتارة 
مؤشراً درامياً يلعب دوراً في تشكيل 
الداللة، لذا فهي تؤدي وظائف داللية 
ع��دة ف��ي الع��رض املس��رحي منها 
عالم��ة مؤش��رية تهليلي��ة تعط��ي 
دالل��ة عل��ى ب��دء الع��رض أو نهايته، 
وعالمة مؤش��رية تعك��س خصائص 
الش��خصية، وغالباً ما يكون النسق 
مصحوب��اً  املوس��يقي  العالمات��ي 
باألغاني، وهذا ما يجعل املوس��يقى 
أكث��ر ق��درة عل��ى توصي��ل دالالته��ا 
إلى املتلق��ي )الطفل(؛ ذل��ك لتعالق 
دواله��ا الس��معية املتمثلة باإليقاع 
واللحن والس��رعة وما إل��ى ذلك، مع 
ال��دوال اللغوي��ة املتمثل��ة بكلمات 

األغني��ة، فضالً عن ال��دوال البصرية 
املرافقة لها، وغالباً ما يستند العمل 
املوس��يقي في العمل املس��رحي في 
الع��روض املس��رحية املوجه��ة إل��ى 
الطفل، إل��ى إيقاعات بارزة وذات أوزان 
بس��يطة تس��هم ف��ي إج��الء داللة 
العمل املوس��يقي املصاحب للحدث 
الدرامي، هذا فضالً عن درجة السرعة 
اإليقاع  في  املتجس��دة  املوس��يقية 
واللح��ن الرئيس وهذا ب��دوره يجعل 
م��ن النس��ق العالمات��ي املوس��يقي 
داخ��ل العرض نس��قاً عالماتياً عالي 
مخاطب��ة  عل��ى  وق��ادراً  التحفي��ز 
واحلس��ية  التصوري��ة  امل��دركات 
للمتلقي )الطفل( الستدعاء الداللة 
املقص��ودة، واخيراً تش��تغل املؤثرات 
الصوتي��ة بوصفه��ا نس��ق عالماتي 
مينح العرض املس��رحي واقعية تعزز 
من إدراك املتلقي )الطفل( للمش��هد 
وم��ا يدور فيه، فهو يس��تند وفق آلية 
اشتغاله داخل العرض املسرحي، إلى 
العالمات املؤشرية الساندة لألنساق 
العالماتي��ة األخ��رى املتفاعل��ة معه 
مث��ل اإلض��اءة، واملوس��يقى، واحلوار، 
والش��خصية،  املس��رحي،  واملنظ��ر 
من خالل االس��تعانة ب��دوال صوتية 
حرفي��ة  دالالت  إنت��اج  عل��ى  ق��ادرة 
اجلمع��ي  الالوع��ي  ف��ي  مش��تركة 
ال��دوال  ه��ذه  ترتب��ط  إذ  للمتلق��ي، 
مبعادالته��ا )مدلوالته��ا( الس��معية 
والبصري��ة بعالقة س��ببية في ذهن 
الطفل، فضالً عن أهميتها في جذب 
انتباهه للحدث املسرحي، فاملؤثرات 
الصوتي��ة بحد ذاتها ك��دوال صوتية 
تع��د عالمات أيقونية وف��ق ارتباطها 
بعالقة تش��ابه مع املؤثرات الصوتية 
في الواقع، إالَّ أن آلية اش��تغالها في 
العرض املس��رحي تتح��دد بوصفها 
عالمة إش��ارية تعطي مؤش��راً لوقت 
الصب��اح عند س��ماع ص��وت صياح 
الديك، أو تعطي مؤش��راً ملكان معن 
نحو احلديقة عبر أصوات العصافير، 
أو ص��وت ج��رس الب��اب لإلع��الن عن 
وصول شخص متوقع مثالً وما شابه، 
وبه��ذا ف��إن ال��دالالت الت��ي تُنتجها 
املؤث��رات الصوتي��ة بوصفها نس��قاً 
عالماتياً في عروض مس��رح الطفل، 

هي دالالت تقريرية مباشرة. 
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ية المعاصرة إزاء ثقافة الكلمة، انزاحت  مع هيمنة الصورة في الثقافة الجماهير
الكلمة عن المركز لتسلم السلطة إلى معطيات الصورة الحركية المتمثلة 
ياء، واإلضاءة،  بالعناصر المكونة للعرض المسرحي وهي )الشخصية، واألز

والمنظر المسرحي، والماكياج، والموسيقى واألغاني، والمؤثرات الصوتية( السيما في مســرح الطفل، لكن هذا ال 
يعني في الوقت نفسُه أن المسرح تخلى نهائيًا عن الكلمة وإنما اّتجه بها اتجاهًا وظيفيًا جديداً من خالل جعلها 

تتقاسم السلطة مع عناصر أخرى داخل العرض المسرحي، ذلك إن ثقافة الصورة هي امتداد لإلدراك البصري 
وهي االكثر تأثيراً في المتلقي الطفل أما ثقافة الكلمة فهي امتداد لالستدالل العقلي،

ينب عبد االمير  د. ز



ه��ل  رأي��ت  كيف  يبدو  أنتون��ي هوبكنز اآلن  وه��و يعيش فوق 
عقوده الثمانية ، ثالث  سنوات؟  كنا نتحدث عن شيء لم يبدو 
س��هالً على اإلط��الق: أداؤه الق�وي في الفي�ل��م الدرامي اجلديد 
" األب "  حي��ث يلع��ب هوبكن��ز دور رج���ل يعاني م��ن اخل�رف ، 
ونظراً ألن  الشخصية تكافح من أج�ل فهم محيطها، يتنقل 
هوبكن��ز ذهاباً وإياباً بنعم��ة مذهلة س��تعيده  بالتأكي�د  إلى  
س��باق  األوسكار، إذن  كيف  تعامل  عمالق املسرح  والشاشة  
م��ع  هذا  الدور الثقي��ل ؟ هز هوبكنز  كتفيه   حن فوجئ بهذا 
الس��ؤال ، قال : " لقد  ك�ان  دوراً  س��هالً ، ألن��ه كان نصاً جيداً 
"  وق��د  أصبح  األمر  أكثر  س��هولة  عندم��ا  مت  اختيار  أوليفيا  
كوملان " ، " عندما تشاهد أوليفيا، وهذا  الوجه  ينهار، والدموع  
تنهمر، تعتقد  أوه ، إنها  ال متثل ، بل تعيش الدور بكل واقعية" . 
يجب أن أش��ير إلى أن هذا ليس هو الش��يء الذي س��يخبرك به 
املمث��ل عادًة ، ألن املمثل الذي لديه أدنى قدر من اجلوائز مييل إلى 
ارتداء معاناته مثل س��ترة جلدية متعبة، سيغمغم املمثل أنه 
لم يكسر الشخصية أبداً،  وأن الظروف  كانت  شاقة  وأنه  كان 

من املم�كن أن ميوت . 
في الثالثة والثمانن من العمر، يُطلب من هوبكنز أحياناً تقدمي 
املش��ورة لفنانن  شباب، ويس��عده أن  يعقد جلسة محكمة 
ف��ي مكامل��ة فيديوية، ويخبرهم  بقصص  م��ن  حياته  املهنية 
بكف��اءة س��ريعة ورائع��ة ، يق��ول :  " الش��يء ه��و أن تتعرض، 

بطريقة ما ، إلسقاط جميع األقنعة ، لكن األمر يستغرق بعض 
الوقت لتقشير ذلك بعيداً ألننا جميعاً نريد االختباء، سأخبرك 
قصة س��معتها، وهي أن سبنس��ر تريس��ي كان ف��ي لندن مع 
كاثري��ن هيبورن ، ورأوا لورانس أوليفييه على املس��رح وهو يؤدي 
تيتوس أندرونيكوس، كان أوليفيي��ه يرتدي مكياجاً ثقيالً وأنفاً 
مزيفاً لل��دور، ووفقاً لهوبكنز، نظر الزوج��ان األمريكيان الزائران 
بارتي��اب ال��ى  أطرافه  االصطناعي��ة  قال تريس��ي ألوليفييه :  
أخبرني من تعتقد أيهما يعرف أنك أنت " . لكن هوبكنز س��وف  
يعرف��ه  اجلمه��ور بالتأكي���د وهو يؤدي دور أنتوني ف��ي " األب " ، 
الذي  يجعل محنة شخصيته أكثر إثارة للمشاعر، مع ذلك ، ال 
يج��ب  أن  تفهم الفكرة اخلاطئ��ة ، عندما قال هوبكنز إنه كان 
من  الس��هل  لعب الدور بهذه  الكهربة، فه�ذا  ال يعني  إهمال  

الذات، بل على العكس نتشبث بها .
كطفل نشأ في ضاحية رمادية وقامتة من بورت تالبوت في ويلز، 
كان هوبكن��ز غير مميز على اإلطالق، لم يكن لديه أي اس��تعداد 
للمدرسة أو الرياضة ، وكان والده القاسي من الطبقة العاملة 
ينظ��ر إليه بريبة ، يقول  هوبكن��ز: "  باركه اهلل ، لكنني أتذكره 

وهو يقول  أوه ، أنت ميؤوس منه " .
أما لقاءه مصادفة مع املمثل ريتش��ارد بيرتون، الذي نش��أ أيضاً 
بالق��رب م��ن  بورت تالب��وت  وأصب��ح  بطريقة  م��ا أحد  نخب  
هوليوود،  من ش��أن�ه أن يس��اعد على دفع هوبكن��ز نحو األداء 
الذي يطمح به كل ممثل موهوب،  رأى هوبكنز الكثير في  مسار 

بيرتون الذي كان يائساً حملاكاته .  
أردت أن أك��ون مش��هوراً يقول هوبكن��ز : "أردت أن أصبح غنياً " 
أردت أن  أك��ون ناجح��اً ، وأن أعوض ما اعتق��دت أنه ماٍض فارغ ، 

حتقق�ت بعدها كل هذه األشياء " .
ح��دث بعضها بس��رعة أكبر من غيره��ا ، بعد فت��رات قضاها 
في الكلي��ة امللكية الويلزية للموس��يقى والدراما في كارديف 
واألكادميي��ة امللكي��ة للفن��ون املس��رحية في لن��دن، متت دعوة 
هوبكن��ز في عام 1967 من قب��ل لورنس أوليفييه لالنضمام إلى 
املسرح الوطني، حيث أصبح بديالً لنجم  فيلم   ستريندبرج  " 
رقصة  املوت  "   عندما   ُطلب  من هوبكنز االستمرار بأداء الدور 

عندما أصيب أوليفييه بالته�اب الزائدة الدودية .
وعندم��ا ن��ر على فيلم��ه " صمت احلم��الن " ع��ام 1991 ، الذي  
جلب النجومية التي كان يتوق إلي�ها منذ فترة طويلة ) وكذلك 
حصوله على األوس��كار بس��ببه كأحس��ن ممثل ( كانت هناك 
بع���ض الع��روض الرائعة  في  التس��عينيات ،  لكن  على  مدى  
السنوات  القليلة  املاضية  شهد  هوبكنز  شيئاً  من  النهضة 
،  يص��ف  " األب " أفض��ل جزء لديه من��ذ " البابوات "   و  " امللك  
لير " ،  لكنه  لم  يعد  ينسب  مثل  هذه االنتصارات إلى املوهبة 

والطموح، اآلن يبدو كل شيء مث�ل  احلظ اجليد .
س��يبلغ هوبكنز من العمر 83 عاماً ليلة رأس الس��نة ، يقول : " 
أعلم أنني أتقدم في السن" .. " أنا أعتني بنفسي ، أنا الئق وقوي 
، ولك��ن ال توجد ضمانات ، انظر إلى ش��ون كونري "  هل دفعته 
املالمح املأس��اوية إلى إعادة التفكي��ر في حياته أو التفكير في 
كيفية اختالط املاض��ي باحلاضر؟ نوعا ما ، عندما أعاد هوبكنز 
مش��اهدة الفيلم مؤخ��راً ، كان كل ما ميكن أن يراه في أدائه هو 

والده ، اخلباز العجوز القاسي الذي توفي عام 1981 .
في الواقع، أثناء تصوير مش��هد عاطفي بشكل خاص بالقرب 
م��ن نهاية الفيل��م ، بدأ هوبكن��ز في البكاء ، طل��ب من اخملرج 

فلوريان زيلر منح��ه بعض الوقت للتعافي قبل تصوير اللقطة 
التالي��ة، كان يعل��م أن��ه بال��غ في األم��ر، لكنه  لم  يس��تطع  
مس��اعدة نفس��ه ، أضاءت نظرته على زوج من نظارات القراءة 
، تذكره بوالده الراحل، يقول "س��أصاب باالختناق عند التفكير 
ف��ي األمر" ، كم��ا يقول عندما توف��ي والده ، وج��د هوبكنز في 
غرفت��ه زوجاً مماثالً من النظارات جالس��اً بج��وار خريطة طريق 
ألمريكا،  خطط اخلباز للسفر لن تؤتي ثمارها أبداً ، يقول : " إنه 
مفج��ع " .. " لقد عمل بجد طوال حيات��ه ، وأخيراً، في النهاية 
، تعتقد " حس��ناً ، هذا كل ش��يء " ، أتذك��ر أنني وقفت هناك 
على  س��ريره  وأفكر  في  نفس��ي  " أنت لس��ت حاراً أيضاً ، ها 
هو ذا   وذات يوم س��تكون أنت " . يؤمن هوبكنز بش��دة بالزخم 
إلى األم��ام ، وفي النهوض واملضي قدم��اً ، ولم يتطرق إال لفترة 
وجي��زة إلى املآس��ي املاضية من أجل التقاط الدرس املس��تفاد 
وأخذه أينما ذهب، س��ألت هوبكنز : "ما الذي يأمل في حتقيقه 
أكث��ر من ذلك وهو في الثمانيات من عمره ؟ هو  يضحك ،  كان  
هناك  ش��يء واحد  ، ش��يء بس��يط ، حقاً ، يقول: " أن تستمر 

ملدة 20 عاماً أخرى " .

املثق��ف وحده م��ن ميتلك بوصل��ة توجيه 
اجلماهير لإلجتاه��ات التي تصلح أمر البالد 
العالق��ات  لتعقي��دات  الش��املة  برؤيت��ه 
والتضارب��ات ب��ن مصال��ح جمي��ع أطراف 

الصراع، داخليا كان أم خارجيا.
د. ظريف حسن

للدكت��ور ظري��ف  وجه��ت  أس��ئلة  ه��ذه 
حس��ن )اس��تاذ ورئيس قس��م الفلسفة 
بجامع��ة الزقازيق- مصر( م��ن قبل د. علي 
رس��ول الربيعي ح��ول واج��ب املثقف جتاه 
اجملتم��ع .. يتح��دث الكثي��ر م��ن املفكرين 
والباحث��ن والكت��اب ع��ن أن اخلط��ر الذي 
يواجه��ه املثقف في دوره ف��ي اجملتمع يأتي 
من س��حق ” الدميقراطية اإلنتخابية” له، 
أًي الدميقراطي��ة الت��ي تخت��زل ال��ى اآللًية 
األنتخابية وصندوق اإلقتراع بدون ثقافتها، 
تكون ثاني أوكس��يد كرب��ون الدميقراطية، 
كم��ا يُق��ال إن هك��ذا أوض��اع رمب��ا المتّكن 
املثقفن م��ن ق��ول احلقيقة كم��ا يرونها، 
الفك��ر  إلس��تقالل  ن��اذج  يكون��وا  ان  وال 
والعقالنية التي هي م��ن عالمات املواطنة 
الس��ليمة. نقوم هنا  بدورنا بطرح اسئلة 
عل��ى  الدكتور ظريف حس��ن لنرى جوابه 

عنها ورأيه فيها.
د. عل��ي رس��ول الربيع��ي / كي��ف ميك��ن 
للمثقف��ن دف��ع مواطنيهم ال��ى أن تكون 
خياراتهم السياس��ية غير انفعالية، أو أن 
اليغيبوا عن املداوالت السياسية، ودفعهم 
نحو مش��اركة سياس��ية جتمع ب��ن املبدأ 

األخالقي والعقل واحلصافة ؟
د. ظريف حس��ن / مب��ا أن الدميقراطية هي 
حكم األغلبية فإنها تعتمد علي جماهير 

املواطن��ن وليس علي قلة م��ن الصفوة أو 
علي طبقة أو فئة أو طائفة معينة، وعليه 
ف��إن الش��رط الوحي��د الش��كلي لنجاح 
العملي��ة االنتخابية هو مش��اركة جميع 
من له��م ح��ق االنتخ��اب، ولذلك ف��إن أي 
تقاعس من جانب الناخبن عن املش��اركة 
اإليجابي��ة س��يكون م��ن ش��أنه إجهاض 
فكرة الدميقراطية نفسها و كأنه تفويض 
ضمني منهم للحزب احلاكم أو لش��خص 
احلاك��م الفعل��ي أو للقل��ة املهيمنة علي 
أهمي��ة  كان��ت  ولذل��ك  األم��ور.  مقالي��د 
املش��اركة اإليجابي��ة من كاف��ة املواطنن 
وضرورتها. وليس لألخالق دخل هنا إال ألنها 
تضمن فكرة املس��اواة و العدالة، ومن هنا 
كان��ت الدميقراطي��ة في أساس��ها نظاما 
اخالقي��ا، ولكن ه��ذا ال يعني ببس��اطة أن 
املشاركة في االنتخابات هي مجرد عملية 
أخالقية،بل ضرورة سياسية، أو هي مسألة 

حياة أو موت بالنسبة للوطن و املواطنن.
د. عل��ي رس��ول الربيع��ي / م��ا ه��و واجب 

املثقف جتاه اجملتمع؟
د. ظريف حسن / املثقفون اليوم هم أنبياء 
املاضي، بشرط أن تكون ثقافتهم حقيقية 
و ليس��ت زائف��ة. والثقاف��ة احلقيقية هي 
نتاج اطالع ذكي علي نتائج العلوم ال علي 
مجرد أوهام أو تصورات حزبية أو شخصية…

إلخ مم��ا تفقد املثق��ف صفت��ه اجلدير بها. 
ولذل��ك فإنه ه��و وحده من ميتل��ك بوصلة 
توجي��ه اجلماهي��ر لالجتاه��ات التي تصلح 
أم��ر الب��الد برؤيت��ه الش��املة لتعقي��دات 
العالقات و التضارب��ات بن مصالح جميع 
أط��راف الصراع س��واء أكان صراعا داخليا 
أم خارجيا. و غالبا ما يكون هؤالء املثقفون 
علي علم بالتوجهات املش��تركة للناس و 

املصالح العامة للش��عب بن��اء علي فهم 
تراثه و تطلعاته في املستقبل.

د. عل��ي رس��ول الربيع��ي / م��ا ه��و ال��دور 
الصحيح للمثقف في مجتمع مطلوب أن 

يكون دميقراطًيا؟
د. ظري��ف حس��ن / املثقف له أه��م األدوار 
في كل اجملتمعات، بغ��ض النظر عن نظام 
احلك��م فيها، و لك��ن ألن الدميقراطية اآلن 
هي املثل األعلي لنظ��م احلكم في العالم 
فإن علي املثقفن دعم مش��روعات التربية 
و التعليم ف��ي اجملتمع وترس��يخ التقاليد 
الدميقراطية في تربية النشء و تعليمهم، 
وأن تصب��ح الدميقراطي��ة اس��لوب حي��اة 
ش��امل، وطريقة حل��ل جميع املش��كالت. 
فض��ال عن أهمية نش��ر التعليم اجليد في 
اجملتمع��ات الدميقراطي��ة حتى ال يس��تأثر 
اجلهالء واألميون مبقالي��د األمور، ألن صوت 

العاِلم يساوي صوت األمي، طبقا لتعريف 
الدميقراطية، ومع ذل��ك فيجب أالّ نضحي 
مببدأ املس��اواة رغبة منا ف��ي التخلص من 

أغلبية اجلهالء.
د. علي رس��ول الربيعي / م��ا الذي يجب أن 
يقوم به املفكرون بالضبط، أًي تلك النخب 
املمي��زة امللتزم��ة بحي��اة العق��ل وصحة 
اجلسد السياسي، في نظام سياسي قائم 

على املساواة وملتزم بحكم األغلبية؟
د. ظريف حسن /يجب على املثقفن عدم 
اليأس من عدم س��رعة اس��تجابة الفئات 
أو قطاع��ات اجملتم��ع و طوائف��ه، أو حت��ى 
القلة احلاكمة فعلي��ا وصاحبة املصلحة 
ف��ي انهي��ار فك��رة الدميقراطي��ة- أي عدم 
سرعة استجابة هؤالء لش��روط العملية 
الدميقراطي��ة. وكم��ا أش��رت ف��ي إجاب��ة 
السؤال السابق فإن الدميقراطية هي روح، 

وحتتاج لتاريخ راس��خ وممارسات ومحاوالت 
لتنميتها وتكري��س معناها والتدريب علي 
آلياته��ا وتقبل نتائجه��ا مهما كانت تبدو 
ض��د رغباتنا عل��ي امل��دي القصي��ر، والبد 
من توعية الش��عب ب��أن الدميقراطية أجنع 
دواء ل��كل مش��كالت اجملتمع، ألنه��ا قادرة 
عل��ي تصحي��ح أخطائها أوال ب��أول، فمثال 
ل��و أخط��أت األغلبية باختي��ار من ميثلهم 
هذه املرة فلس��وف يختارون غي��ره في املرة 
القادم��ة، واألهم من ذل��ك أنها قائمة علي 
مب��دأ موضوع��ي، وه��و مب��دأ اجلماعية ال 
الش��خصية، فضال عن مب��دأ داورن”البقاء 
لألنف��ع”، وبذل��ك تنعدم أي فرص��ة لعودة 

الدكتاتورية.
د. علي رس��ول الربيعي / م��ا الذي يجب أن 

يسمح لهم مواطنوهم به؟
د. ظريف حس��ن/ للمواطنن بصفة عامة 
حرية التعبير واالعتقاد واالختالف والتنوع، 
أي كل احلق��وق املنصوص عليها في ميثاق 
حقوق اإلنس��ان، وكلها حقوق ناجمة عن 
روح الدميقراطي��ة. وقطع��ا غير مس��موح 
لهم باخلروج علي قوان��ن البالد فضال عن 
دس��تورها الذي توافقوا عليه، مهما كانت 
هناك من خالفات حول بعض البنود، ما دام 
احترامه سيخدم مصالح الشعب بصفة 
عامة ولي��س فئة أو طائف��ة معينة. وعلي 
املثقفن تنوي��ر املواطنن وحتذيرهم الدائم 
م��ن أي تفكي��ر ف��ي التمرد أو اخل��روج علي 

النظام بأي حجة.
د. علي رس��ول الربيعي / في أي مرحلة تبدأ 
قدرة هذه النخب على قيادة النقاش العام 
وف��رض الس��يطرة على مقاليد الس��لطة 
احلكومي��ة والثقافي��ة الت��ي التعارض مع 

املبادئ الدميقراطية؟

د. ظريف حس��ن / تع��د اجملتمعات ناهضة 
الدميقراط��ي  النظ��ام  تبع��ات  تتحم��ل  و 
عندم��ا تقل املس��افات الثقافية و املادية و 
النفس��ية بن فئاته وقطاعاته، أي عندما 
تنج��ح ف��ي خل��ق روح واح��د للش��عب و 
إرادة أم��ة واحدة، كجس��د عضوي مؤتلف 
األعضاء ومعلوم ل��كل عضو فيه وظيفته 
س��لفا، وال يحتمل التقاط��ع وال التداخل، 
ناهيك عن التضارب والتصارع بينها. ففي 
هذه احلالة سيتعرض اجلميع لالنقراض، أو 
باألح��رى، االنتحار اجلماعي. ولكن يجب أالّ 
نتوقع رسوخ أقدام الدميقراطية في أرض ما 
زالت هشة بكل السهولة والسرعة، فهي 
أرض طامل��ا دمرته��ا س��نابك الدكتاتورية. 
واحلقيق��ة أنن��ا ل��و كن��ا ق��د تخلصنا في 
العراق مثال م��ن دكتاتورية الف��رد أو احلزب 
م��ن  مبجموع��ة  ابتلين��ا  فق��د  الواح��د، 
الدكتاتوريات ممثلة في طوائف وعشائر، أي 
أنه بعدما كان هناك مركز واحد للس��لطة 
فقد أصب��ح لدينا مراك��ز كل منها يريدها 
لنفس��ه دون غيره. فالرغبة في اس��تبعاد 
اآلخ��ر واإلطاح��ة ب��ه بعي��دا ع��ن املرك��ز 
م��رض تصاب ب��ه اجملتمعات غي��ر الواعية، 
أي الضائع��ة ف��ي متاه��ات اخلصوصي��ة و 
املصالح الشخصية، وعدم الوفاء للصالح 
العام، إلي حد التضحية به حتي حلس��اب 
أع��داء الوطن التاريخي��ن املهددين لوحدة 
األرض. وكل ذلك إذن مرهون بوعي املواطنن 
بتوجي��ه من أهل الثقافة بش��رط أالّ يكون 
ه��ؤالء اآلخرون متورطن ف��ي حتزبات من أي 
ن��وع، أو مروض��ن، أو علي األق��ل مأجورين. 
ولكن كيف لنا أن نكش��فهم؟ بإدراك مدى 
بعدهم عن مطالب اجملموع، طبقا ملفهوم 

الدميقراطي.
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كتابة / كايل بوكانان
ترجمة / أحمد فاضل

يف حسين حوار بين الدكتور علي رسول الربيعي والدكتور ظر

يف حسين د. علي رسول الربيعيد. ظر

 د. علي رسول الربيعي

قراءات 

       ف��ي نص��وص )وجْعخان��ة( نواج��ه 
حالة من التداعيات واالس��ترجاعات التي 
يعمد القاص فيها الى اش��تغال الذاكرة ، 
فالقاص ال يعتمد التسلس��ل في الذاكرة 
ب��ل يك��ون نص��ه القصص��ي خليطا من 
التجرب��ة الذاتية والرؤية واالس��تدعاء من 
جت��ارب املاضي ، فضالً عن اعادة تش��كيل 
الوج��ود ال��ذي يرفض��ه الق��اص ، كما في 
قص��ة )دوران( إذ يس��تهل القصة باجلملة 
اآلتي��ة ) بعد طول البحث وعناء الس��ؤال 

االس��تهالل  ه��ذا   ، وجدت��ه(ص5 
الس��ردي يلخص حالة البحث عن 

ال��ذات واملواجهة معا )لم يك��ن ثمة أحد 
غيرنا في هذا املقهى الصغير(ص7 ، ويلجا 
ال��راوي الى محاورة مع الراه��ب )عاد اللون 
االس��ود الى رأس صديق��ي الراهب وغابت 
تلك التجاعيد(ص10 ، لتب��دأ رحلة احلياة 
من��ذ الش��باب املندف��ع ث��م دارت امللعقة 
التي تش��ير الى دورة الزمن والسنوات التي 
متضي مسرعة ثم مشهد الزواج التقليدي 
واحل��رب ث��م دارت امللعق��ة مرة اخ��رى ثم 
توقفت مجدداً بنشر الراهب اولى قصصه 
، ويبدو أن وظيفة الش��خصية احملورية في 
هذه القصة قد حتولت الى متلق يتحكم 
السرد  مبسار 

وفي طريق��ة انتاجه ، وف��ي نهاية القصة 
تهيم��ن العزلة على ش��خصية الس��ارد 
بعدما احس باخليبة )فاقترب العجوز مني 
..قلت له كم املبل��غ أنا والراهب فقال وهو 
يبتسم بطريقته املعتادة : أنت وأنت سبع 
اس��تكانات من الش��اي ، ثم اقفل املقهى 
بع��د خروج��ي(ص23 ، ويب��دو أن الق��اص 
البعقوبي ميارس لعب��ة االيهام ، فهو منذ 
حلظة احلك��ي االولى له��ذه القصة يوهم 
املتلق��ي ويعمل على خل��ط عاملي الوهم 
واحلقيق��ة ، أو خل��ط املاض��ي باحلاض��ر ، 
وصوالً الى خامت��ة القصة التي متثل حلظة 
الدهشة لدى املتلقي ، اذ تتوحد شخصية 

السارد مع شخصية الراهب. 
   في قصة )اس��وء قصة في العالم( يطرق 
البعقوبي ب��اب القارئ ف��ي محاولة جادة 
الش��راك املتلق��ي ف��ي كتابة اغ��رب نص 
أدبي ف��ي العالم ، انه احلل��م تبدأ القصة 
م��ن حلظة جت��ول الس��ارد عل��ى الرصيف 
احملاذي لنهر خريسان ، ثم تنهال الذكريات 
املفعمة بالوجع االنس��اني مستذكراً عن 
طريق��ة تداعي االف��كار مرحلة الش��باب 
بكل ماحتملها من اندفاع طموح ،ورشاقة 
احلركة ،وقوة اجلس��د م��ع امنيات ان تكون 
حلظة الكتابة في ايام الشباب ، ومن خالل 
تقان��ة االس��ترجاع يروي لنا الس��ارد هذه 
اللحظة التي متّث��ل عتبة أو وقفة حياتية 
عاش��ها الس��ارد م��ع ش��خصية وجدي ، 
ثم ق��رر نقله��ا لن��ا بتفاصيله��ا احلزينة 
والس��وداوية وصوالً الى االحداث الغرائبية 
التي احاطت بسرد تلك العالقة العميقة 
ب��ن الس��ارد ووج��دي )وج��دي كان يعمل 
معي في الورش��ة (ص29 ،ثم يتطور احلدث 
الدرامي ويتصاعد وصوالً الى الغرائبية من 
خالل احلوار )يظهر وجدي في تلك اللحظة 
ليس��أل :أي حلظ��ة تعني فأجي��ب حلظة 
تشبهك ايها امليت احلي ، انظر اليه مجدداً 
اكتشف أن رأس��ه لم يكن في مكانه ،بل 
كان يحمل��ه حتت ابطه كما يحمل الدراج 
القصة تفصح  ،ه��ذه  اخلوذة(ص47 
عن ظاهرة مهمة هي تداخل الوعي 
بالالوعي ، إذ يلجأ السارد الى عالم 
االحالم ويعمل الالوعي الى س��حبه 
الى ذلك العالم للتخفيف عنه لكي 
اليرتط��م بالواقع )عندما حل الصباح 
وج��د أهل املدين��ة رجالً يتج��ول قرب 

النهر وهو يتكلم(ص54 .
   في قصة )تعويض( يتش��ظى الس��رد 
في حكاي��ات متعددة ثم يع��ود ليّكون 
القصة الرئيس��ة ، الش��خصية احملورية 
ف��ي القص��ة يعم��ل موظف��اً ف��ي دائرة 
تعويضات ش��هداء وضحاي��ا االرهاب ، إذ 
يروي لنا الس��ارد ما يس��ود هذا امللف من 
مفارق��ات تتجلى في ع��دم احلصول على 
االس��تحقاقات املادي��ة ل��ذوي الش��هداء 
بينم��ا يحص��ل عليه��ا وبس��هولة تامة 
أهل القاتل بس��بب دفع الرش��ى من اجل 
احتس��اب ذويهم من فئة الش��هداء ، ثم 
يتشظى الس��رد باجتاهن االول سرد قصة 
التواصل مع اجلار ال��ذي تعرض للتهجير ، 
والقصة األخرى قصة الطفل اجلميل الذي 
تعرض للقتل بسبب طائفته واتهامه بانه 

جاسوس .

    ف��ي قص��ة )ريل حمد( يش��تغل القاص 
على منطقة تالمس الوجع االنس��اني من 
خ��الل خل��ق ش��خصية محوري��ة يتحاور 
معها ، تلك الش��خصية ه��ي ذات املؤلف 
السارد  ) كنت آراه في املقبرة بن وقت وآخر 
يقف عند قبر قريب من قبر حبيبتي(ص69 
ويتصاعد احلدث الدرامي في محاولة لشد 
الق��ارئ في حلظة توهج الس��ارد مع حمد 
)ث��م نطق حمد قال اظ��ن انك فقدت امراة 
وفقاً لش��اهد القبر واخّم��ن انها حبيبة ، 
وأنا فقدت زوجتي وفقا لشاهد القبر الذي 
الريب انك اطلعت علي��ه(ص71 ، فالقاص 
جنح في املزاوجة واملقاربة بن الش��خصن 
بل دمجهما في ش��خصية واحدة ليوهم 
القارئ ويجعله مشاركاً في تأويل النص .

    ف��ي قص��ة )ح��واف الكلم��ات( يع��رض 
القاص لرجل بسيط لم يذكر اسمه فشل 
في االرتباط بأية طالبة خالل مدة الدراسة 
اجلامعية ، ويعرف فيما بعد باعجاب زميلة 
ل��ه ويتق��دم خلطبته��ا ويالحقه الفش��ل 
ايض��اً بالرف��ض وع��دم املوافقة م��ن قبل 
عائلتها ، وبدا الق��اص هنا أكثر عمقاً في 
تصوير الش��خصية املنكس��رة واملهزومة 
عب��ر تعارض��ات داخلية وخارجي��ة حادة ، 
فضالً عن االس��تعانة بفوضى القدر الذي 
اودى بوف��اة احلبيبة في حلظة والدة طفلها 
،ليخلق مأس��اة يستطيع أن يعرض عبرها 
جوان��ب تلك احلياة التي صورها وانش��غل 
به��ا ، ) ليتك ل��م توقظني م��ن هذا احللم 
اجلمي��ل ثم ان��ه ابتعد مغ��ادراً املكان وهو 
يردد ليتك لم تفعل ليتك لم تفعل(ص86 .
    في قصة )خفقة( يلقي السارد باحلادثة 
ام��ام املتلقي ب��ال اكتراث ، كهل اش��يب 
الش��عر موجوع في اماكن عدة من الروح 
واجلسد ، يلتقي عن طريق املصادفة بامرأة 
كان عل��ى عالق��ة بها ع��ن طري��ق مواقع 
التواصل االجتماع��ي ، إال ان مرافقه الذي 
يطل��ق عليه الرقي��ب املزمن ال��ذي يرتدي 
ج��وراً قناع انث��ى كان حاضراً بس��لطته 
القامع��ة الت��ي جع��ل حلظ��ة اللق��اء متر 
بصم��ت وذه��ول كبيرين ، مح��اذراً ان يرى 

الرقيب ماحصل .
    في قصة )الشريكان( يعمد القاص الى 
كسر رتابة السرد من خالل توظيف مغاير 
للش��خصية احملورية في القصة، االنسان 
املسجون ظلماً وبهتاناً ، فالعصفور الذي 
يرمز لالنس��ان احملروم من ابسط القضايا 
االساسية في احلياة والعيش الكرمي ، وهو 
عرض��ٌة للهجوم واالنتهاك الوحش��ي من 
املتس��لطن ، اذ اراد الق��اص اظهار صورة 
االنس��ان املس��تلب واملعرض ف��ي الوقت 
ذات��ِه الى االنهي��ار واملوت )مر ع��ام أو اكثر 
عل��ى س��جني(ص90 ، )عل��ى الرغ��م من 
ابتعاده كنت قلقاً واخش��ى إن انا اقتربت 
م��ن الباب ان يفاجئن��ي بضربة خاطفة أو 
ب��أي رد فعل عنيف ليعيدن��ي الى الداخل 
ويغلق الباب وهو يضحك ، فأنا بالنس��بة 
له مجرد وس��يلة للهو والتسلية(ص91 ، 
وكما يظهر في النص الس��ردي الس��ابق 
أن الطائر/االنس��ان يعيش في حالة ترقب 
وخوف وقلق من السجان الذي ميارس بدوره 
س��لطة قمعية جتاه كل محاولة للخروج 
م��ن ذلك الس��جن ال��ذي يش��كل مكاناً 

معادياً .
    ف��ي قص��ة )اينش��تاين( يؤس��س فعل 
الس��رد عل��ى بني��ة احلل��م ، ه��ذه البنية 
الت��ي حتضر ف��ي اغلب قص��ص اجملموعة 
، الش��خصية احملوري��ة في القص��ة توازن 
بن االفعال في مرحلة الش��باب واالفعال 
بع��د اخلمس��ن م��ن العمر ، اذ تس��تذكر 
الش��خصية احملورية ايام اجلموح املتفجر 
عنفوان��ا ورغب��ًة ف��ي االنط��الق بس��رعة 
قص��وى ، فض��الً ع��ن توجه الش��خصية 
نحو رؤى فلس��فية تخص الزمن وامتداده 

واللحظات الفاصلة بن احلياة واملوت . 
    ف��ي قصة )ه��وس( توجه الش��خصية 
اس��ئلة  مجموع��ة  )حس��ان(  احملوري��ة 
وانتقادات لش��يوع ظاهرة الفساد االداري 
والرش��وة ، هذه االس��ئلة تأتي في س��ياق 
نص مس��رحي كتبه متناوالً تلك الظاهرة 
، فض��الً عن رصد حال��ة التقلب واملزاجية 
الت��ي تعيش��ها ش��خصية حس��ان بن 
الش��عور باحل��زن واالس��ى من جه��ة وبن 
الفرح والس��عادة من جه��ة اخرى عندما 
تشتغل الذاكرة ليستعيد الصور الباهرة 
املفعم��ة باجلم��ال والتفاصيل الس��احرة 
، وال س��يما في لقائه االخي��ر مع صاحبة 
الصوت الساحر ، وتختتم القصة بالنص 
اآلت��ي) ضح��ك اجلمي��ع وب��ادر املاكير الى 
االعت��ذار ب��دالً منها ، مؤك��داً انه يتحمل 
مس��ؤولية عدم وض��ع املكياج املناس��ب 
لتبدو مقاربة لس��ني تدخلت هي لتسأل 
عن رأي��ي ، فقلت نعم موافق س��تكونن 

بطلة العمل املقبل (ص120 .
     ويب��دو أن اغل��ب قص��ص مجموع��ة 
)وجْعخان��ة( حتمل هموماً فردية تش��كل 
ج��زءاً  م��ن الذاك��رة اجلمعي��ة لالنس��ان 
العراق��ي امل��أزوم، إذ حاول الق��اص تصوير 
معاناة اجملتمع والس��عي نحو نقد الواقع 
املعي��ش ، وق��د اتس��مت لغة الس��رد في 
وبس��اطة  اللغ��ة  بش��فافية  اجملموع��ة 
التناول بعيداً عن اللغة الش��عرية املليئة 
باإليح��اءات والرم��وز، فضالً ع��ن توظيف 
 ، اليومية)دشداش��ة  املف��ردات  بع��ض 
ف��ي  الس��ماور(  العصفوري��ة،  جراوي��ة، 
محاول��ة لتقري��ب املعاني ونق��ل االفكار 

بصورة جمالية للمتلقي .  

ال����ع����راق����ي ال�����وج�����ع  ذاك����������رة   ... وج����ْع����خ����ان����ة 
يؤسس القاص )حسين البعقوبي( نصوصه 

القصصية في مجموعة )وجْعخانة( الصادرة عن 
دار الورشة للطباعة والنشر عام 2021 على بنية 

اجتماعية وثقافية تمثلها الطبقة المتوسطة 
أو بقايا هذه الطبقة خالل حقبة زمنية محددة 

، ومن هذه البنية تنطلق رؤيته ورؤياه معا الى 
وعي االنسان والكون والقوى التي تصوغ البيئة 
ية  وتشكلها وتتمخض عن هذه البيئة البشر

ان صح التعبير بنية نصية مهدمة أو بنية انهيار 
تعكس خفايا االنشطار الروحي لإلنسان ، ويمكن 

أن نعد هذه المجموعة امتداداً لذاكرة القاص 
المتوهجة ، إذ تنتمي جميع قصص المجموعة الى 

منطقة اشتغال مغايرة تناقش برؤية فلسفية 
تناقضات النفس االنسانية وكيفية الهروب من 

الواقع ال المواجهة معه . 
 د.مصطفى مجبل 
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الشاعر والمترجم سهيل نجم ل )االتحاد الثقافي( ..

عالمنا اليوم بات حاضنة مشتركة للهموم والمصائر االنسانية واالنغالق على الذات اليؤدي الى مشاريع رحبة في الخلق الشعري
يوس في األدب اإلنكليزي من كلية اآلداب –جامعة البصرة عام 1978 .ومنح شهادة الدبلوم في األدب اإلنجليزي من كلية اآلداب – جامعة صنعاء عام  1994 .. بدا النشر منذ ثمانينيات القرن الماضي ..  شاعر ومترجم، ولد ببغداد عام 1956 . حصل على شهادة البكالور

ير مجلة الثقافة األجنبية التي تصدر عن دار الشؤون  ية .. ورئيس تحر ير مجلة "مجلة األدب العراقي" التي تصدر باإلنكليز ير مجلة "بيت" التي تصدر عن بيت الشعر العراقي ومدير تحر يس في العراق وخارجه، وتسلم مسؤوليات عدة من بينها،  نائب رئيس تحر عمل في التدر
ية .. " فُض العبارة " – دار الكنوز األدبية / بيروت  يدة )2008-2003(.. صدرت له المجاميع الشعر يدة الجر ية والمختصة بالثقافة العراقية )-2004 2009( ومحرر القسم الثقافي في جر ير مجلة كلكامش التي تصدر باإلنكليز الثقافية  )2010-2009( .. ومدير تحر
/ عام 1994. "نجارك أيها الضوء"  دار نينوى/دمشق 2002 - "ال جنة خارج النافذة" –بغداد / دار الشؤون الثقافية/ وزارة الثقافة/2008 "فردوس أسود" –بيروت /دار الجمل/ 2015  .. وترجم اعماال عدة من بينها - " .. الشعر اإلنكليزي المعاصر – مختارات " / دار 

ية شرقية  المسار / بغداد/ 1990 ".. الثعبان و الزنبقة "/ رواية /نيكوس كازنتزاكيس/ط1 دار المسار/ بغداد/ 1990 – ط2 دار الكنوز األدبية / بيروت/ 1993 " و" أخالقيات القراءة " / نقد / هيليس ميلر / دار الكنوز األدبية / بيروت 1997  و" خمس رسائل من إمبراطور
ية .. أزهار اللهب .. مختارات من الشعر العراقي / جامعة مشيغان 2009 -أغاني عشتار .. أنطولوجيا الشعر العراقي منذ السبعينيات / دار المأمون بغداد 2011 .. / تكساس/هيوستن 2011.. جروح األشجار القديمة /شعر  " / وغيرها الكثير .. كما صدرت له باإلنكليز

يا/ 2018. التقيناه وكان لنا معه هذا الحوار ..  صادق الصائغ/ تكساس /هيوستن/ 2012.. على عتبات المعابد .. ديوان شعر للشاعر خزعل الماجدي/ دار مومنت/ لندن/ -2015 أغنية شخصية .. ديوان شعر للشاعر سالم دواي/ دار دراويش/ بلغار

*   إل��ى أي ح��د تأثر الش��عر باحل��رب واملوت 
والش��عارات  البيان��ات  ولغ��ة  اجملان��ي 
السياس��ية ،وهل تعتق��د أن األجواء آنذاك 
ه��ي م��ن دفع��ت الن��ص الثمانين��ي نحو 
الغموض والذاتية واجلمل املركبة واملشفرة 

في بعض التجارب؟
*  م��ن بن الفن��ون الكتابية كلها الش��عر 
هو األكثر حساس��ية واألكث��ر رهافة فمن 
الطبيع��ي تأث��ره باحل��رب بوصفه��ا ظاهرة 
كارثية يصاب بها اجملتمع ويعيش��ها حلظة 
بلحظة فما بالك إذا حتتم أن يكون الشاعر 
داخالً عنوة في خضم هذه احلرب بعنفوانها 
املتالط��م ليكون جندياً وبيده س��الح املوت 
ويوض��ع ف��ي امتحان س��مج إم��ا أن تَقتل 
أو تُقت��ل. احلال��ة الطبيعية واإلنس��انية أن 
يك��ون الش��اعر خ��ارج احل��رب وعنفها إلن 
الش��اعر في عمقه عاشق للحياة واجلمال 
وه��و الذي مينح العالم الص��ورة املعبرة عن 
جوه��ر الكون وتأمالته فيه، وال أظن أن أحداً 
في العصر احلديث يستس��يغ الشعر الذي 
ميج��د احل��رب والتفاخ��ر به��ا وببطوالتها، 
رمب��ا كان ذلك احلال ف��ي العصور الهمجية 
الت��ي كان ش��اعر القبيل��ة ميج��د الغ��زو 
والقتل ألعداء قبيلته. وكان شعراء احلربن 
العامليتن األولى والثانية منهم على سبيل 
املثال إس��حاق روزنبرج وهرب��رت ريد وروبرت 
نيكول��ز وويلفري��د أوين الذي��ن نعرفهم قد 
فضحوا بش��عرهم تفاصي��ل ال ينتبه لها 
غير الش��عراء وأك��دوا من خالله��ا نبذهم 

للحرب ومآسيها ال العكس.
ف��ي احلرب الت��ي عاش��تها بالدن��ا في ظل 
حكم الطاغية ظهر كائن ش��عري مش��وه 
س��مي باألدب التعبوي، وه��و أبعد ما يكون 
ع��ن األدب والش��عر وأق��رب م��ا يك��ون إلى 
التعبئ��ة السياس��ية والعس��كرية الت��ي 
حتث على الهمجية والعنف. كان الش��اعر 
احلقيقي محاص��راً، إذ أُغلق��ت دونه منافذ 
النش��ر وخصص��ت أكثره��ا لذلك املس��خ 
األدب��ي، وحت��ى املس��احة الصغي��رة التي 
منح��ت ل��ه عن تب��رم م��ا كان ل��ه أن يعبر 
عن نفس��ه وتأمالت��ه بحري��ة، وإن عبر عن 
اس��تنكاره للحرب عموماً لرمبا وضع حياته 
عل��ى احمل��ك، فم��ا بالك ل��و انتق��د النظام 
السياسي وتقديس الدكتاتور وما إلى ذلك؟ 
من هن��ا، كما هو مع��روف، دع��ت الضرورة 
الش��اعر إل��ى أن يكت��ب بأس��لوب غامض 
وملغ��ز ليحاف��ظ عل��ى جماليات الش��عر 

بالتعبوي��ة  ُقتل��ت  الت��ي  احلي��ة  وروح��ه 
واإليديولوجيا احلربية البدائية. على أن هذه 
الظروف التي ُذكرت ليست هي وحدها التي 
جعلت القصيدة الثمانينية بهذا الشكل 
ب��ل ثمة باألح��رى تأثيرات أُخ��ر عاملية مثل 
التأثر بالش��عر الفرنس��ي، وعربية، كالتأثر 
مجل��ة  وش��عراء  األدونيس��ية  بالتجرب��ة 

"شعر" اللبنانية. 
• هل تعتق��د أن نصوص تلك احلقبة أخذت 
حقه��ا ومكانتها م��ن الدراس��ات النقدية 

واألكادميية؟ 
الب��د م��ن الق��ول أن ثم��ة التفات��ات نقدية 
مهم��ة درس��ت تل��ك احلقبة على ي��د نقاد 
معروفن مثل األساتذة حامت الصكر وفاضل 
ثام��ر وياس��ن النصي��ر وطراد الكبيس��ي 
وغيرهم وفي الفت��رة األخيرة بعد أن غادرت 
بالش��عر  تش��بثها  األكادميي��ة  الص��روح 
القدمي ف��ي دراس��اتها األكادميية، خصوصاً 
بعد أن تس��نم املس��ؤولية فيها أكادمييون 
له��م روح االنفت��اح على الظواه��ر األدبية 
املعاصرة والش��عر احلديث، فانفتحت على 
أيديهم دراس��ات أكادميية اهتمت بدراس��ة 
التجارب الش��عرية اجلديدة العراقية عامة 
وجت��اوزت التركي��ز حت��ى على ش��عر الرواد 
في اخلمس��ينيات ال��ذي أخذ نصيب��اً وافراً 
م��ن تل��ك الدراس��ات خصوص��اً التجرب��ة 
الدراس��ات  ه��ذه  قل��ة  عل��ى  الس��يابية. 
التج��ارب اجلدي��دة وش��حتها فه��ي تدعو 
للتف��اؤل. لك��ن إجماالً ل��م تن��ل التجربة 
الش��عرية العراقية اجلدي��دة، وأقصد جتربة 
قصيدة النثر، حقها الذي تس��تحقه فعالً. 
الثقافي��ة  التجرب��ة  أن  املتواض��ع  وبرأي��ي 
العراقي��ة عام��ة خ��الل نصف ق��رن تقريباً 
حتتاج إلى الكثير من الدراس��ات التاريخية 
واألدبي��ة،  والسوس��يولوجية  والنفس��ية 
وفي ضوء النقد الثقافي الش��امل لدراسة 
مفاصله��ا احليوية وإجنازاته��ا وإحباطاتها 
لكون هذه احلقبة حتمل في طياتها حتوالت 
ثقافي��ة واجتماعي��ة وسياس��ية محورية 
ف��ي احلياة العراقية. وهذا الس��ياق والنهج 
في الدراس��ة لم يحصل حت��ى اآلن إال أنني 
متف��اءل بالتوجه الذي ذه��ب إليه الصديق 
الش��اعر والناقد محمد غ��ازي في ما كتبه 

من دراسات.
*  ت��كاد تكون "القيث��ارة والقرب��ان" واحدة 
من أكب��ر وأوس��ع وأش��مل األنطولوجيات 
الش��عرية الت��ي جمعت بها م��ا يقرب من 

100 ش��اعر منذ الس��بعينيات، باعتقادك 
هل ساهمت بأرشفة هذه النصوص؟

*  "القيث��ارة والقرب��ان" أخ��ذ وقت��ا طوي��الً 
اس��تمريت عل��ى العمل فيه لس��نوات في 
تتبع وقراءة وأرشفة الشعرية العراقية، في 
أنوذج، قصيدة النثر حتديداً، وظهر أول األمر 
ف��ي أنثولوجي��ات" صغيرة عمل��ت جهدي 
في البداي��ة ألن تظهر باللغ��ة اإلنكليزية، 
وظه��رت بالفع��ل أوالً ضم��ن مل��ف طويل 
في مجلة "أتالنتا رفي��و" األميركية، ثم في 
كت��اب منفصل باس��م "أزه��ار اللهب" من 
ضم��ن إص��دارات جامعة مش��يغان، وبعد 
ذلك في أنثولوجيا أوس��ع عن دار "بلن فيو" 
في مدينة أوس��نت وكذلك طبعة أخرى عن 
دار املأم��ون للترجم��ة والنش��ر ف��ي بغداد، 
حت��ى صدرت في نس��خة عربية موس��عة 
ونصوص مضاف��ة في "القيث��ارة والقربان" 
ع��ن دار "ضف��اف" العراقية. ول��م يكن هذا 
اجلهد منف��رداً لي، بل أس��هم فيه أصدقاء 
كثر، منهم من أسهم في األرشفة ومنهم 
من أس��هم في الترجمة في النس��خ التي 

صدرت مترجمة. 
والقرب��ان"  "القيث��ارة  أن  الق��ول  وال ميك��ن 
ق��د أح��اط بأرش��فة قصي��دة النث��ر من��ذ 
السبعينيات حتى اآلن، فهو له ما له وعليه 
م��ا علي��ه، لكن م��ن املؤكد، ف��ي اعتقادي، 
أنني س��عيت إل��ى أن أك��ون موضوعياً قدر 
اإلم��كان ف��ي اختي��اري للنص��وص، إذ البد 
ل��ي م��ن الفحص الفن��ي للنص الش��عري 
س��اعياً إلى أن يك��ون ممثالً فعلي��اً لتجربة 
الش��اعر وللتجرب��ة الش��عرية العراقي��ة، 
فبرأي��ي املتواضع ثمة الكثي��ر من التجارب 
والنصوص التقليدية والبعيدة عن التمثيل 
وأن��ا اعت��دت على ق��راءة النص��وص بغض 
النظر عن أس��ماء كتابها بن��اء على فكرة 

ريتشاردز في قراءة النص الشعري.
الت��ي رصدته��ا ف��ي  التح��والت  م��ا ه��ي 
ه��ذه األنطلوجي��ا س��يما أن��ك تق��ول في 
مقدمتها "لقد س��جل العراقيون مترداتهم 
الشعرية عبر التاريخ وكانوا السباقن إلى 
االكتشاف واإلبداع في األشكال اجلديدة"؟ 
- رص��دت األنثولوجي��ا التح��ول احملوري في 
الش��عر العرب��ي ال��ذي جتل��ى ف��ي قصيدة 
النث��ر، اإلجن��از الش��عري الكبي��ر ال��ذي تال 
إجناز الش��عر احلر لدى جيل اخلمس��ينيات 
وم��ا كرس��ته من��ه التجرب��ة الس��تينية. 
وبرأيي الش��خصي، كما بينت في مقدمتي 

لألنثولوجي��ا أن التح��ول الش��عري اجلديد 
)قصي��دة النث��ر( إمتد بوصف��ه جتربة فنية 
منذ الس��بعينيات حتى اليوم، أي أنني هنا 
ال أميل إلى التقس��يم العشري وأزعم هذه 
الفترة الت��ي قد تقارب األربع��ة عقود متثل 
جي��الً واح��داً لش��عراء قصي��دة النثر لكن 
لكل ش��اعر من الش��عراء املتميزين جتربته 
اخلاصة ف��ي الكتابة، مبعنى آخر أن قصيدة 
النثر ليس��ت أنوذجاً واحداً أو خيمة واحدة 
يتفيأ حتت ظلها شعراؤها، وهذا هو ما مييز 
التجرب��ة احلداثية الش��عرية ف��ي أنها ذات 
ميدان واسع للتجريب والتجديد لكن ليس 
مبعنى العشوائية واجملانية. ألن "ثمة كذلك 
تس��اهل وضعف كبيران في ناذج قصيدة 
النثر املعاصرة. لغة هش��ة ومتثيالت غنائية 
أو تراكيب صادم��ة تلصيقاً وادعاًء، وتقليداً 
وامتثاالً ملا يش��به املوض��ة" كما رصد ذلك 
الناق��د املتمرس ح��امت الصك��ر. املهم هنا 
أنن��ي حرص��ت ما أمكنن��ي عل��ى أن تكون 
النماذج الش��عرية في األنثولوجيا أضافت 
للش��عر العربي عامة رؤى وجت��ارب إبداعية 

لم تتوفر عليها النماذج السابقة. 
- من النص الثمانين��ي ذي البنية املفتوحة 
وتعدد األصوات والفقرات في "فض العبارة" 
إلى القصي��دة املكثفة واملش��هدية والتي 
تبدو أقل انفعاالً في "ال جنة خارج النافذة" 
هل ميكن رصد جتربة س��هيل جنم ومتابعة 
تلك التح��والت النصي��ة خصوصا وأن كل 
مجموع��ة حتتف��ظ بخصوصيته��ا وتنزاح 

بعيدة عن األخرى؟
-عل��ى قدر التعامل م��ع التحوالت، البد من 

مالحظ��ة أن س��كونية البنية الش��عرية 
تش��ير إلى م��وت اإلبداع وتوقف��ه. وعموماً 
أنا ال يحس��ن بي احلديث عم��ا إذا كان ثمة 
حت��والت في كتابت��ي، فتلك مهم��ة الناقد 
الذي يرصد إن كان ثمة مثل هذا الشيء من 
عدم��ه. لكنني أفترض أنني لكوني أقرأ كل 
ش��يء تقريباً ومن مختلف املصادر املتغيرة 
كل يوم وأراقب ما أمكنني من حتوالت على 
مس��توى الواق��ع احلياتي وما أطل��ع عليه 
من جت��ارب متعددة ومختلف��ة في الكتابة 
الش��عرية والنثرية، الب��د أن ينعكس ذلك 
على أسلوبي الكتابي. أعني مادامت هناك 
انش��غاالت واطالعات على كل ما يدور من 
حولي أجدني، رمبا حتى بال وعي مني، أميل 
إلى الكتابة بأس��لوب مغاي��ر يقنع ذائقتي 

وقناعاتي في الشعر في املرحلة الراهنة.
-االش��تغال الثقاف��ي العام يضع الش��اعر 
عل��ى حاف��ة األس��ئلة احلرجة، وهن��ا البد 
م��ن فتح واحد من امللف��ات التقليدية، هل 
تراج��ع الش��عر أمام  الدراس��ات والس��رد، 
وكي��ف تنظ��ر لكتابة الش��عر ف��ي عصر 
"امليديا" وما ه��ي التأثيرات التي حملتها بعد 

اجتياح الصورة أيضاً؟
-ال ميكن للشعر أن يتراجع أمام أي شيء وال 

ميك��ن ألي قوة أن تزيحه، ف��ال نتخيل احلياة 
من دون الش��عر، مثلم��ا ال نتخيلها من دون 
القصة كذلك. وأرى أن امليديا أفادت انتشار 
الشعر، فالديوان في بالدنا، إذا كانت تطبع 
من��ه ألف نس��خة في املتوس��ط، وال يقرأه 
رمب��ا نص��ف ه��ذا الع��دد أو أقل ورقي��اً، جتد 
له ق��راء يتج��اوزون ذلك بكثير ف��ي امليديا، 
بغ��ض النظ��ر عن مس��توى ق��ارئ الكتاب 
الش��عري الورقي، الذي هو في الغالب أكثر 
عمقاً، بينم��ا يكون قارئ امليديا في الغالب 
س��طحياً أو متعجالً أكثر لغزارة ما يعرض 
أمام��ه م��ن منش��ورات مختلف��ة. مع هذه 
املفارق��ة ثم��ة حي��اة جديدة للش��عر على 
صفح��ات امليديا تثب��ت حيويت��ه ووجوده. 
وك��ذا احلال مع مقارنة قارئ الش��عر بقارئ 
الدراس��ات والس��رد. ثمة ظالل في داخلية 
الش��عر بكون��ه  إال  اإلنس��ان ال يغطيه��ا 
املهيم��ن على ه��ذه الظالل. ثم أن الش��عر 
يزود اإلنسان بالطاقة الروحية اخلاصة التي 
ال ميك��ن لغي��ره من أن��اط الكتابة ش��حن 
ه��ذه الطاق��ة، والتخلي عن ه��ذه الطاقة 
يجعل اإلنس��ان متصحراً أو ف��ي حالة من 
الصفير الفراغي إذا صح التعبير. فضالً عن 

ذلك يعد الش��عر احملرك الفعال واألس��اس 
للتجدي��د ف��ي اللغة ملا يس��تدعيه العقل 
الش��عري، عب��ر ال وعيه في ح��االت كثيرة، 
وعب��ر وعي��ه باللغ��ة واحتكاكه��ا باخليال 
اخلالق، من إب��داع عالقات جديدة لم تخطر 

على بال العقل اللغوي الساكن واملعتاد.
- هل لترجمة الدراس��ات الثقافية أثر على 
التجربة الش��عرية، وهل ما يترجم بشكل 
عام يرف��د التجربة بجملة م��ن التصورات 
الش��عرية واملفاهي��م التي قد تس��هم في 

إيجاد فضاءات نصية جديدة؟
-الدراس��ات الثقافي��ة حاج��ة ماس��ة وزاد 
معرف��ي يث��ري عقلي��ة املب��دع الش��عرية 
ويخصب فك��ره وجتربته ما يوف��ر له رحابة 
ذهني��ة ق��ادرة عل��ى تعم��ق ف��ي التفكير 
يس��تند إليه ف��ي إيج��اد تل��ك الفضاءات 
النصي��ة اجلدي��دة الت��ي نوه��ت إليه��ا في 
س��ؤالك. ولي��س جدي��داً ارتب��اط الش��عر 
بالفكر والفلس��فة إن لم يكن الش��عر هو 
أبو الفلس��فة منذ انطالقت��ه األولى، حن 
خلق الش��عر العلم واألسطورة والفلسفة 

في بودقة واحدة هي القصيدة األولى.
- بوصف��ك ش��اعراً ومترجم��اً ه��ل تتابع ما 

يكت��ب اآلن؟ وه��ل ت��رى تش��كل ملالم��ح 
ش��عرية جديدة تتالءم م��ع احلياة اجلديدة؟ 
وما هي مالم��ح وخصائص هذه النصوص؟ 
وهل ميكن اعتبار س��هيل جنم من الشعراء 
املتابع��ن حت��ى اللحظ��ة م��ا يحصل في 

الوسط الشعري العراقي؟
-نع��م ثم��ة مالمح جدي��دة أراه��ا بالفعل 
تت��الءم مع حياتن��ا الراهن��ة، أق��رأ بإمعان 
ومتعة جت��ارب كتابية جديدة لدى ش��عراء 
لهم باع في الش��عر يكتبون بطريقة أكثر 
كثافة وذات جمالية فيها خرق للسائد عبر 
لغة تكش��ف أكثر مما تس��تر ملا هو مخبوء 
في الظل، لها القدرة على جذب القارئ من 
دون أن حتمل في طياتها ما يس��مى ب� "عار 
الدهش��ة"، أي أنها حتمل دالالتها العميقة 
واملوحية بجمالية ال تس��تند إلى شكلية 
متخشبة ومزخرفة مثل حتفة سيراميكية 
ال حياة فيه��ا. أتابع وبحب جتارب ش��عرية 
أراها س��احرة في توظيفها للغة وتشبثها 
بحيوي��ة الفت��ة ف��ي إيج��اد ق��راءة خاصة 
للواق��ع والتاري��خ، إنها ف��ي الواقع تتمكن 
من التوفيق بن العاملن الداخلي واخلارجي 
مبخيل��ة خالق��ة، فضالً ع��ن توفره��ا على 

معرفية تبعدها عن السطحية والرخاوة.

-كثي��ر م��ن الش��عراء العراقي��ن الكب��ار 
انش��غلوا بالترجمة أمثال سعدي يوسف 
وس��ركون بولص وسامي مهدي وعبدالقادر 
اجلنابي وكاظ��م جهاد والقائمة تطول، هل 
ت��رى أن الترجمة أس��همت ف��ي التحوالت 
الش��عرية العربي��ة والعراقي��ة ؟ وإل��ى أي 
حد؟ خصوصاً وإن تأثيرات سان جون بيرس 
وريلكه ورامبو وبودلير مازالت واضحة على 

بعض التجارب الشعرية؟
-أتذكر هنا قوالً ألحد أساتذتنا عندما كنت 
ف��ي كلية اآلداب، وهو ناق��د معروف، مفاده 
أن سان جون بيرس وأدونيس حطما الشعر 
العرب��ي. وال آخذ تصريحه هذا على محمل 
اجلد بالطبع. إال أن ثمة بالتأكيد منحى في 
تقليد اآلخر قاد إلى س��طحية وهامش��ية 
ش��كلية أفرغ��ت احلداث��ة الش��عرية من 
محتواه��ا الدالل��ي. لك��ن أدت الترجم��ات 
وتؤدي أب��داً وظيفة حساس��ة ومهمة في 
التثاق��ف احلضاري بن الثقاف��ات العاملية. 
وق��د أفض��ت ترجم��ات ه��ؤالء الش��عراء 
وكثيري��ن غيرهم إلى تأثي��رات مهمة على 
صعي��د بن��اء القصي��دة العربي��ة والفكر 
ال��ذي فيها. وهنالك دراس��ات كثيرة ركزت 
على تأثر الرواد كالس��ياب والبياتي وصالح 
األنكلوسكس��وني  بالش��عر  عبدالصبور 
مثل ش��عر إلي��وت وأديث س��يتويل وفيما 
بعد جاء التأثر بالش��عر الفرانكفوني مثل 
ش��عر رامبو وبودلير وسان جون بيرس ومن 
بعد هؤالء ثمة شعراء تأثروا بلوركا وناظم 
حكمت وشعر ريتسوس وغيرهم. برأيي أن 
من املف��روغ منه أن يكون الش��اعر العربي 

بحاج��ة كبي��رة إل��ى االط��الع دوم��اً على 
العوالم الش��عرية في كل مكان في األرض 
خصوص��اً تل��ك العوالم الت��ي تتوفر على 
حرية ف��ي التفكي��ر والتعبير الش��عرين، 
ألننا اليوم في عالم يش��كل حاضنة فيها 
الكثي��ر من املش��تركات وفيه��ا توحد في 
املصائر ولدينا ينابيع مشتركة في الهموم 
اإلنسانية وال يؤدي اإلنغالق على الذات إلى 

مشاريع رحبة في اخللق الشعري.
-ترجم��ت لبيري س��اندرز عمل��ن "اختفاء 
والش��اعر  و"الضحك"  البش��ري"  الكائ��ن 
هو األكث��ر حرصاً على لغت��ه يدخل إليها 
مترجما م��ا  حتتاجه ويدعم داخلها حركة 
الفك��ر والنقد فما هي املي��زات التي لفتت 
انتباه��ك لتجعل��ك مهتم��اً ب��ه؟ وكي��ف 
نشأت تلك العالقة بينك مترجما وبن هذه 

الدراسات الثقافية اجلديدة واملعاصرة؟
-ما لف��ت انتباهي في كتب بيري س��اندرز 
ه��و أوالً منهج��ه الفك��ري احلر ف��ي النقد 
الثقاف��ي ال ف��ي التنظي��ر بل ف��ي تطبيق 
املنه��ج عل��ى نحو رحب. وبس��بب س��عة 
اطالعات��ه الفلس��فية والفكري��ة واألدبية 
متكن من ق��راءة التاريخ بعم��ق وانتبه إلى 
مفاصل تربط األدب واحلي��اة والتاريخ على 
وف��ق رؤية حرة وغير مؤدجل��ة إحادية االجتاه 
ب��ل رأيته يرك��ز عل��ى فض��ح التناقضات 
ف��ي املركزي��ة الفكري��ة الغربي��ة مثلم��ا 
فع��ل أدوار س��عيد وجاك ديريدا وميش��يل 
فوك��و وغيرهم كثر ممن اس��تند إليهم في 
طروحاته إال أنه متيز عنهم بأسلوبه األدبي 
وبالغت��ه واملتع��ة اخلاص��ة ف��ي التأويالت 
األدبي��ة القرائية لألعمال األدبية فضالً عن 
إحاطاته باإلجن��ازات العلمية والتوظيفات 
السياس��ية لتلك اإلجنازات. لدى س��اندرز 
القدرة الالفتة على إمت��اع القارئ وتنويره. 
وهو بذلك يس��ير على خطى الكثيرين من 
املفكري��ن األميركي��ن الذين عمل��وا على 
تفس��ير النظريات والدراس��ات الفلسفية 
األملاني��ة والفرنس��ية وطبقوها على األدب 

واحلياة والتاريخ. 
عبدالفت��اح  املغرب��ي  الناق��د  - انش��غل 
كليطي��و ف��ي كثي��ر م��ن كتبه مبناقش��ة 
اش��كاليات الترجم��ة منه��ا "ل��ن تتكلم 
لغت��ي" و" أتكل��م جمي��ع اللغ��ات لك��ن 
بالعربي" وهذا كله امتداد إلشكاليات تثار 
من��ذ اجلاحظ عن مدى جناعة نقل الش��عر 
م��ن لغة إل��ى أخرى، لكني هنا س��وف أثير 

اش��كالية تخص س��هيل جن��م على وجه 
التحدي��د، إل��ى أي م��دى ميك��ن أن تتداخل 
ش��عرية س��هيل جنم العربي��ة وتؤثر على 
الن��ص املترج��م؟ وه��ل تعتق��د أن صوتك 
اخلاص أثَّر بش��كل أو بآخ��ر على النصوص 

التي كنَت قد ترجمتها؟ 
- منذ أن أخترت دراس��ة اللغ��ة اإلنكليزية 
وف��ي ذهني االطالع على إبداع اآلخر، وحن 
تس��نى لي ذلك االطالع تول��دت لدي رغبة 
في أن أكون جس��راً يوصل هذا اإلبداع إلى 
اللغ��ة العربي��ة والقارئ العرب��ي ولم يكن 
هذا اجلس��ر معبداً ففيه مطب��ات وعوائق 
البد من التمع��ن والتركيز والصبر واملعاناة 
ليك��ون التوصيل أميناً. الترجمة إبحار من 
ضفة ألخ��رى وتكتنفها الكثير من اخملاطر. 
فقد يفش��ل التوصيل لضعف األداة. أكثر 
م��ا يجابه املترج��م من مصاع��ب، هي أوالً 
الفهم الصحيح للرسالة التي يريد النص 
األجنب��ي توصيله��ا، وفي الش��عر البد من 
إدراك التكني��ك اجمل��ازي للغ��ة األصل ومن 
ثم متل��ك األدوات اللس��انية الق��ادرة على 
التعبير وه��ذه مهمة عس��يرة وحتتاج إلى 
مران وتدريب طويلن. وفي ظني أن الش��اعر 
أكث��ر م��ن غي��ره مؤه��ل لترجمة الش��عر 
بسبب من معرفته بأسرار البنية الشعرية 
وم��ا تنطوي علي��ه الكتابة الش��عرية من 
انزياح��ات تخرجه��ا ع��ن منط��ق الكتابة 
النثرية. هك��ذا تعاملت مع النصوص التي 
عملت عل��ى ترجمتها. ولم أترجم نصاً لم 
أفهمه جيداً. وعبر هذا الفهم أس��عى إلى 
األمان��ة في الترجم��ة وال أقح��م طريقتي 
في كتاب��ة نصوصي عن وع��ي، لكنك جتد 
في الغالب أن أس��لوب الش��اعر يظهر في 
ترجمات��ه وإن زع��م غي��ر ذلك. ف��ي الوقت 
نفس��ه البد م��ن احملافظ��ة عل��ى جمالية 
األسلوب الش��عري العربي والبد من املرونة 
ف��ي ترجم��ة الش��عر واالبتع��اد متام��اً عن 
احلرفية واخلضوع ألسلوبية النص األجنبي 
التي إن حدثت س��تبدو الترجمة مش��وهة 

ويكون النص في غربة.
- ص��درت لك مؤخ��راً ترجمة مش��تركة مع 
الش��اعر محمد تركي النصار، فماذا يعني 
أن تصبح الترجمة مش��تركة وكيف ميكن 

أن يقدم هذا اإلشتراك النص املترجم؟
بعي��داً  والكت��اب  األدب��اء  بع��ض  -ذه��ب 
وكتبوا نصوصاً ش��عرية مشتركة وروايات 
العم��ل  ف��ي  االش��تراك  أم��ا  مش��تركة، 

الترجم��ي ف��أراه أيس��ر م��ن ذل��ك بكثير. 
وبسبب ما جتمع لدينا أنا والصديق محمد 
النصار من اهتمامات مشتركة في قراءات 
واطالعات على الشعر العاملي ومناقشاتنا 
املستفيضة ألساليب الشعراء وإجنازاتهم 
تولدت لدينا رغبة مشتركة للعمل سوية 
عل��ى اختي��ار قصائ��د للش��اعر األميركي 
الب��ارز بيلي كولن��ز وترجمتها بعد االطالع 
أهميت��ه  ت��درس  ودراس��ات  نق��ود  عل��ى 
الش��عرية فضالً عن ق��راءة ح��وارات لهم 
يتحدثون فيها عن نظرياتهم في الش��عر. 
فنحن نشترك في اختيار النصوص ويراجع 
كل واح��د منا ما ترجمه اآلخر. وأعتقد أننا 
بهذه الطريقة نتوصل إلى صياغة ترجمية 
أكثر دقة وجمالي��ة. وثمة نية لكلينا على 
االستمرار في هذا التعاون لترجمة شعراء 

آخرين بعد بيلي كولنز. 
-ه��ل ثم��ة انحي��ازات ش��خصية تتحكم 
مب��ا تنقله للعربية أم ثم��ة معايير معينة، 

وكيف تقّيم حركة الترجمة العربية؟
-البد من االنحي��از واالختيار مبا متليه امليول 
الفكري��ة والفنية، فال عبرة بترجمة كل ما 
يق��ع حتت اليد، ثم أنن��ا نحتاج إلى ترجمة 
اآلف��اق اإلبداعي��ة ال الهوامش باالس��تناد 
إلى املعايير النقدية الرصينة املتاحة. ومن 
ناحية أخرى، جند أن ما يس��تحق الترجمة 
كثير جداً ونحن لكوننا بحاجة ماسة إلى 
املثاقفة وإل��ى ردم الهوة احلضارية الكبيرة 
بيننا والغرب، والش��رق حتى، مقصرون في 
تتبع اإلجنازات الثقافية العاملية وترجمتها، 
ولألس��ف الش��ديد ما جهودن��ا إال جهوداً 

فردية متواضعة ملا هو مطلوب فعالً. 
أم��ا املش��اكل الت��ي تغ��ص به��ا حرك��ة 
الترجم��ة العربي��ة فهي عدي��دة ومعقدة، 
الت��ي  الترجم��ة  وكلي��ات  مبراك��ز  إبت��داء 
قلي��الً ما تنت��ج مترجمن بارع��ن وانتهاء 
مبؤسسات الترجمة والنشر الرسمية التي 
ال تلب��ي احلاج��ة في احتض��ان اخملطوطات 
املترجم��ة، وميكننا القول أنه��ا في العراق 
الي��وم ميت��ة س��ريرياً، م��روراً بدور النش��ر 
الرس��مية واألهلية التي يؤس��فني القول 
أنها تص��ادر حق��وق املترجمن وتس��تغل 
جهوده��م وتعاملهم كاألجراء البائس��ن 
فال متنحه��م من احلق��وق إال الفتات بينما 
هم يبنون صروحه��م ومعارضهم الكبيرة 

على حسابهم.

يح الشعر وال حياة بدونه ، والميديا أفادت كثيرا في انتشاره. *القوة تز
*دور النشر تصادر حقوق المترجمين وتعاملهم كاألجراء!



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

يع��د ف��ن التمثيل اللعبة األساس��ية ف��ي األداء 
املسرحي، فضال عن أنه حرفة بالنسبة للممثل 
عبر جتس��يد وتفس��ير الش��خصية املس��رحية 
احمل��اكاة عن طري��ق التعبير احلكائي واجلس��دي، 
واملناه��ج  الفكري��ة  األبح��اث  أس��همت  فق��د 
اإلخراجية في معاجلة طرق أداء املمثل، وارتبطت 
النظريات األدائية بوجهات فلسفية، اجتماعية 
وجمالي��ة، فأصبح لألداء التمثيل��ي عدة مناهج 
واجتاه��ات فنية، وذلك بس��بب ارتب��اط هذا األداء 
بوظيف��ة املضمون وبعرض امله��ارات، فكل جتربة 
جديدة في الفن املسرحي ارتبطت باملمثل، وبكل 
عناصر العرض املس��رحي ومنها النص واإلخراج، 

وحتى النقد.
فلس��فة  يظه��ر  الفن��ي  ودوره  األداء  أث��ر  إن 
)إيقونولوجي��ة( تُعن��ى بش��كل وتاري��خ الفنون 
البصري��ة، وهو ما مُيك��ُن من تأوي��ل الصور بنحو 
يجعله��ا مفهوم��ة، ومالزمة لألس��اليب والرموز 
الفني��ة، وبالتال��ي تعمل ه��ذه الفلس��فة على 
يلت��زم  أن  بش��رط  للمتلق��ي،  املعن��ى  توصي��ل 
باألفع��ال الت��ي حددها اخمل��رج، وهذا م��ا  أعتمد 
"ستانسالفس��كي" ف��ي منهجه على أس��لوب 
معايش��ة الدور، حتى يعتمد املمث��ل على أدواته 
واحلرك��ة  العقل��ي  بامل��درك  املرتبط��ة  األدائي��ة 

اجلسمانية املرتبطة بالفن البصري.
وإذا عملن��ا على تأكيد ذل��ك ميكننا أن نقف عند 
جمالي��ة أداء املمثلة )االء جن��م( والتي تكمن عبر 
تركيزه��ا عل��ى أمكن��ة اجلم��ال بوس��اطة صور 
يرس��مها احلوار بنحو يعتمد املظهر الش��كلي، 
وه��ذا األس��لوب يرك��ز عل��ى األدوات التعبيري��ة، 
على اعتب��ار أن فكرة العرض املس��رحي وأفعاله 
مرتبطة بالوعي اجلمالي وفلسفة اجلمال األدائية 
للممث��ل، على اعتب��ار أنه حام��ل العالمات الى 

املتلقي بفكره وإدراكه وحواسه.
م��ن  الكثي��ر  جن��م"  "االء  املمثل��ة  جس��دت 
الشخصيات وفي عروض مس��رحية مهمة أذكر 
منه��ا )أحالم كارتون – فالن��ة – في قلب احلدث – 
حنن حار – اس��تيالء – ش��باك اوفيليا( شاهدت 
كل هذه العروض لتكون لي وقفة مع األداء املتفرد 
للممثلة وقدرتها اإلبداعية في النطق املعبر عن 
إحساسها االنفعالي صوتا وحركة، مرتكزا على 
بواع��ث ذاتي��ة وموضوعي��ة نلمس��ها من خالل 
اش��تغالها داخ��ل منظوم��ة الع��رض. فضال عن 
امتالكها ومتكنها من إمياءات ومالمح الوجه بكل 
جزئياته��ا، فمالم��ح الوج��ه لها دالل��ة قوية في 
التعبير والتي تعد ش��كال من أش��كال "التعبير 
غير اللغوي" كما تتميز باالنفعاالت كالدهش��ة 

والغضب مثال، والتعبير عن احلزن واأللم.
 تع��ددت أدواره��ا الت��ي ارتبطت بعامل��ي الزمان 

واملكان، وتتجسد هذه األدوار وفق جتارب حتمل من 
الوعي والصور الصادقة بكل أبعادها السياسية 
واالجتماعي��ة والثقافية، كم��ا أن متازج األصوات 
وتن��وع اللهجة تس��تقطب املتلقي ليس��ترجع 
ذاكرت��ه املرتبطة بجزيئات تالم��س بيئته وقدرته 
على التفكير، فالصوت ميزان حس��اس يسجل 
حاالت اإلنس��ان النفس��ية على اختالفها. وهذا 
م��ا اعتمد علي��ه "بريخت" عبر تقني��ة التغريب 
ومس��توى الع��رض ووج��ود املمثل، ال��ذي أضاف 
ش��يئا مهما منبثقا من نظرية املسرح امللحمي 
وه��و أن يؤدي املمث��ل دوره بطريقة غي��ر مألوفة، 

لكن دون أن يتخيله عن رأي اخملرج.

مس��رحية"أحالم كارت��ون" تعد من املس��رحيات 
املهم��ة والتي جس��دت م��ن خالله��ا "آالء جنم" 
املعان��اة مع ث��الث رجال يحلمون بالس��فر خارج 
البالد بس��بب احل��روب والصراعات السياس��ية، 
غي��ر ان كثير من الصعوبات رافقت رحلتهم وهم 
على منت الطائرة، األم��ر الذي منعهم من حتقيق 
أحالمهم، حتاكي هذه املس��رحية احلياة اليومية 
والسياس��ية بأس��لوب مسرحي س��اخر. تألقت 
املمثل��ة به��ذا العرض مل��ا متتلكه من أحس��اس 
فني على خشبة املسرح وهذا ما يعكس الفعل 
اجلس��دي املرتبط باملضمون، والنب��رات، بطريقة 
مغايرة، جس��دت م��ن خاللها تقني��ة احلوار وفق 
ممكن��ات اخت��زال األح��داث املرتبط��ة باملاض��ي 

واحلاضر.
كما متتلك املمثلة خيال الظل كوس��يلة للربط 
من جهة ووس��يلة التش��كيل الصوري من جهة 
أخرى، أي تكشف عن الطابع الذاتي للشخصية، 
وهذا ما جتس��د في مس��رحية "حن��ن حار" وفي 
ش��خصية املطربة "ش��فيقة" التي حتمل صورة 
تتفاع��ل فيها عناص��ر غير مركبة لتش��كل في 
نتاجه��ا بنية قائمة على الدهش��ة والغرابة في 
مواجه��ة صورة الواقع اخملادعة، حيث اش��تبكت 
في هذه الشخصية الهواجس واألحالم مع طرح 
االس��ئلة املوجع��ة، والتي تتفاع��ل معها جميع 
احل��واس، وه��ذا النجاح ف��ي األداء يثي��ر مخيلة 

املتلقي.
كرست "آالء جنم" موهبتها في التمثيل بوساطة 
الدراس��ة األكادميية بعد أن حصلت على شهادة 
املاجس��تير من أكادميية الفنون اجلميلة، بعنوان 
)االتص��ال اللفظ��ي والاللفظي ف��ي أداء املمثل( 
وهو تس��اؤل عن االكثر تأثيراً في إيصال الرسالة 
من عل��ى خش��بة املس��رح، اجلس��د أم احل��وار؟ 
اعتم��دت واهتمت به��ذا اجلانب النظ��ري، كونه 
يع��د تعزي��زاً للتج��ارب املهمة التي جس��دتها، 
وبالتالي تفوقها ف��ي احلصول على جوائز كثيرة، 
ومنها حصولها على أفض��ل ممثلة في املهرجان 
املس��رحي ال��ذي أقيم ف��ي املغرب ع��ن دورها في 
مسرحية "لنبتسم" وهي موجهة للطفل، وذلك 
أن دل يدل على متكنها من امتالك ايقاع مختلف 
للتعبي��ر ع��ن مضمون مع��ن، واإليق��اع يعد من 
األس��س احلركي��ة ف��ي الفض��اء املس��رحي عبر 
احلركة ومحاوره��ا "التكوين - التش��كيل" خللق 
ص��ورة جمالية له��ا تعبير مرئي يجس��د الفكر 

احلي للفعل.
ما قدمته عبر هذه القراءة عن جتربة واداء املمثلة 
" آالء جن��م" هو محور فلس��في وفن��ي في الوقت 
نفس��ه، وذل��ك م��ن خ��الل عين��ات خل��ق القيم 
اجلمالي��ة، واالبت��كار إلنت��اج مفاهي��م متعالية 
املعنى، وابتكار األساليب والرؤى ألجل كسر نط 

التقليد واكتشاف آفاق جديدة

* يق��ول الس��اعدي: - هن��اك بداي��ات ونهايات لكل 
ش��يء في احلي��اة ،املتضادات موجودة وهي ليس��ت 
اختراع ، ومادامت كذلك فلماذا التكون على اللوحة 
لتش��كل موضوعة مهمة ، االخت��الف موجود مثل 
االنس��جام والتوافق ، ه��ل رأيت الباب ال��ذي يتكرر 
وباصرار احيان��ا في أغلب لوحاتي ، انه البداية لكل 
ش��يء ، جمي��ال كان ام قبيحا ، لتجربة س��عيدة او 
حزين��ة ، للموت واحلي��اة ، كذلك الدي��ك الذي ينذر 
دوم��ا بانتهاء الليل وبداية فج��ر جديد ، ثمة ايقاعا 
جميال في احلياة ولكنه خفي ، اليظهر اال بالش��عر 
والفن ، يشدني كثيرا صوت فيروز وأعشق القصائد 
التي تغنيها ، انها موطني الذي ابحث عنه وحلمي 
الذي احميه من كل طارئ بشع ، على انغام صوتها 
رس��مت الكثير من لوحاتي ، واكتشفت انني اينما 
ذهبت في العالم العربي أجد موطئ قدم لي ، لذلك 
لم اش��عر بغربة خالل اقامتي في بيروت. ان اللوحة 
تس��مع واملوس��يقى تش��اهد، اذ من غير املمكن ان 
تس��مع حلنا جميال والتبحر معه صوب حياة اجمل 
وتتخيل نفسك ملكا لعصور غابرة، او سلطانا في 

احدى الروايات ، ومن غير املعقول ان تش��اهد لوحة 
م��ا والتس��مع الضجيج الن��اجت من تفاع��ل االلوان، 
وعيون املش��اهدين ب��ن اللوحة واملوس��يقى خيط 

رفيع من ميسكه يبدع.  
* اما الطقوس التي تشير الى جمالية العراق وقوته 
وخصوبت��ه، ف��ي معظم لوحاته يقول: الش��ك انك 
رأي��ت في اعمال��ي مش��اعر متضاربة ش��كلت لي 
م��ادة غني��ة للوحاتي ،اس��تعملت فيها االس��لوب 
الواقع��ي التعبي��ري، ت��اركا التفاصي��ل، مكتفي��ا 
بااليحاء ال��ى ليل بغداد ال��ذي الينتهي، تالحظ في 
بعض اللوحات الزواريب املعش��عش فيها املوت في 
كل حلظة، والبي��وت املعتمة، لكن احلياة التزال تدب 
فيها، التزال الشمس تشرق كل صباح رغم سحب 
الدخ��ان التي تغط��ي االفق، ورغم اجلدران الس��وداء 
واالحالم التي حتولت ال��ى كوابيس والوجوه اخلائفة 
القلق��ة، ان��ا متفائ��ل لذل��ك ارى احلياة مس��تمرة 
والس��حب الكئيبة ه��ي التي تزول، والن��ي ابن هذه 
احلضارات واعتادت عيناي على تأمل الفنون القدمية 
على جدران الكهوف فأنا أعمل بتقنية تس��اعدني 
عل��ى االرتباط الوثيق بالت��راث والفولكلور التي هي 

االساس التأريخي املسيطر على اعمالي الفنية. 

* وع��ن اس��تخدامه للتجري��د احلروفي ف��ي لوحاته 
اش��ار الى ان: لوح��ة التجري��د احلروفي، له��ا قراءة 
خاصة، فهي مزيج من التش��كيل والسرد والشعر، 
انه��ا ضرورية، والكتابات املق��روءة في اللوحة التؤثر 
عل��ى جماليته��ا، ب��ل تضيف له��ا جم��اال اذا كان 
استخدامها مهما في اللوحة، انا الأستعير اشعارا 
اال مب��ا يحق��ق اكتم��ال املوض��وع، زخرف��ة اللوحة 
بقصائد صوفية ونثر وطالس��م ونق��وش ورموز، هي 
اختالجات حتول اجلمال الى فتنة .. قصائد اجلواهري 
او الس��ياب او النواب، قصائد بالفصحى والعامية، 
اس��تعيرها لتتحد مع اللوحة وتستوقف املشاهد، 
ان��ا أمهد الطريق ام��ام املتلقي العادي، وأس��تخدم 
العناص��ر جميعه��ا وانتجه��ا بش��كل تتوافر فيه 
اجلمالي��ة احلضارية والراهنة، اح��اول ان أعيد االمل 
لالخرين والفت انتباههم ال��ى اصولهم وتأريخهم 
وحضارتهم، في طقوس��يات احلياة وأساليبها، وما 
حتت االرض من قبور لرموز مقدس��ة تنفخ االميان في 

صدورهم.  
* كان يعي��ش الغرب��ة داخ��ل الوط��ن، لذل��ك قرر ان 
يعيش��ها خارجه فش��د الرحال متغرب��ا حامال كل 
أوج��اع الع��راق، ليجس��دها في اعمال��ه، يقول في 

ذلك: انا ش��اعر ف��ي تصورات��ي ، لذلك فانا أش��عر 
بالغرب��ة حن يك��ون الوطن مكبال بالس��خافات " 
فالس��خافات تت��رك أثرها كاحلضارات " . ش��عورك 
بالغربة واحد في هذه احلال، ان كنت داخل الوطن او 
خارجه، انا ابن الوطن الأبن االحزاب لذلك ش��عوري 
بالغربة اكبر، وهذا ماجس��دته ف��ي لوحاتي وتأثيره 

واضح جدا. اس��توطنت في لوحات��ي كل جماليات 
الع��راق واحلياة العراقية الت��ي كانت ومازالت تتبارق 
وتتراعد في س��ريرتي بسبب االغتراب وليس بسبب 
املنف��ى فق��ط. ويأخذن��ي العجب مثل م��ا يأخذني 
احلزن على من عاش الغربة وال ينحني للعراق مقبال 

قدميه. 

ً
المغايرة واالختالف في فلسفة األداء المسرحي .. "آالء نجم" انموذجا

الفنان التشكيلي عبد الرحمن الساعدي :
أعم��ل بتقني��ة تس��اعدني عل��ى االرتب��اط الوثي��ق بالت��راث والفولكلور 

الشاعر سعد ياسين يوسف
األديب نّصان ، ن��صٌّ أدبّي ونصٌّ أخالقّي 
، وإذا ل��م يتطاب��ق النَّّصان ف��ال أدب له 
!!! وحت��ى ف��ي معاجم الّلغ��ة جاءت 
زي��ادة عل��ى مقارباته��ا   كلم��ة األدب 
األخرى مبعنى ُحس��ن اخُللق والتهذيب 
وكم��ا يُق��ال : "أُدَب الرَّج��ُل: حُس��نت 
أخالُقه وعاداتُه" "وأدََّب أَبَْناءُه َفأْحَس��نَ 
تَرْبَي��ًة  رَبَّاُه��ْم  بَُه��ْم،  َهذَّ تَأِديَبُه��ْم: 
َحَسَنًة"  والرس��ول الكرمي )ص( يقول : 
ِّي َفأَْحَس��َن تَأِْديبي " وحينما  "أَدَّبَِن��ي رَب
انتقل��ت ه��ذه املف��ردة إل��ى معناه��ا 
األدب��يّ اإلبداع��يّ مبختل��ف األجن��اس 
كان الب��دَّ م��ن احلف��اظ عل��ى جوه��ر 
معناها احلقيقي لبناء اإلنسان املهذب 
واجملتمع الراقي وهذه مس��ؤولية كبيرة 
ال يتحمله��ا من ال يؤمن بقيمة وجوهر 
ومعنى األدب ، وغاية األدب ،هو اكتمال 
بن��اء األنس��ان وكما قال الفيلس��وف 
الفرنس��ي البلغاري )تزفيتان تودورف(: 
" إنَّ معرفة األدب ليس��ت غاية لذاتها 
، وإن��ا هي إحدى الّس��بل األكيدة التي 
تقود إلى اكتمال كّل إنس��ان ." لذلك؛ 
فاألدي��ب ال��ذي أخفق نّص��ُه األخالقي 
في اإلقناع لن ولم يقنع القارئ بقيمة 
األدب وجوه��ره ومعناه ول��و ارتقى إلى 
املعلق��ات الّس��بع وخصوص��ا أولئ��ك 
الذين تورم��ت أناتهم وتعفن��ت وباتوا 
لن يروا إال أنفس��هم ف��ي مرجل غليان 
الغرور مما يجعلهم يشطبون بأيديهم 

على كّل ما أبدعوه .
ه��والء اليش��كلون  احل��ظ    وحلس��ن 
إال نس��بة قليل��ة ج��داً ف��ي وس��طنا 
األدبي ولذا أنا ش��خصيا أجتنَّبهم ولن 

أتفاع��ل معه��م وأضع بين��ي وبينهم 
مس��افة أمان، ألني أدرك أنَّ املستقبل 
ل��ن يحتف��ظ لهم بش��يء . ول��ن أُجّل 
تس��مو  الذي��ن  املبدع��ن  أولئ��ك  إال 
نصوصه��م اإلبداعّي��ة لتتماه��ى مع 
نصوصه��م األخالقّية فيني��رون احلياة 
وم��ا  املضيئ��ة.  بأقماره��م  الثقافّي��ة 
أكثرهم وهم يضيئ��ون احلياة واجملتمع 
بقيم األدب احلقيق��ي، تاركن لألجيال 
ث��روة فكريّة وإنس��انّية كبي��رة بعد أْن 
أتقنوا كيفي��ة الوصول لقلوب الناس؛ 
ل��ذا فقد أس��تحقوا أن يكونوا رُس��ل 
حضارة وأدب وإبداع وابتكار للجمال...؟

   وأش��دّ  ما يس��يء للن��ّص األدبّي هو 
وج��ود املف��ردات الناش��زة الت��ي جترح 
ذائق��ة املتلق��ي ، ولألس��ف هنالك من 
األدباء من يراهن على سوء ُخلق النَّّص 
في توجي��ه األنظارإليه أو ركوب موجة 
الشهرة وهذا موجود في كل األجناس 
األدبي��ة ول��دى اجلنس��ن م��ن الكتاب 
إي��راد مف��ردات وجم��ل  الالهث��ن وراء 
تش��مئزُّ منه��ا النفوس وليس��ت من 

األدب في شيء..!!!! 
ونصيحت��ي له��والء، أْن يعي��دوا النظر 
فيما يكتبون وأْن ال يعّرضوا أنفس��هم 
للسخرية فاألدب احلقيقي إعالء لقيم 

اجلمال وُمثلِه وليس العكس .

الروائي عبدالرضا صالح محمد
العالقات االجتماعية بن الناس عامة 
على اختالفها س��لبا وايجاب��ا، وتكثر 
البس��يطة،  اجملتمع��ات  ف��ي  ايجاب��ا 
النقيض  وعل��ى  واملغلقة،  والصغي��رة 
جندها في اجملتمعات الراقية واملتعلمة 
والواس��عة واملفتوح��ة، لذل��ك جندها 
في املدن الكبي��رة أقل مما هي في املدن 
الصغي��رة. وكذلك في املؤسس��ات أيا 
كان��ت ثقافية أو علمي��ة أو اجتماعية 
... وحت��دث ظاهرة احلب والكره حس��ب 
التطاب��ق والتواف��ق النفس��ي بينهم، 
وكم��ا يقول املث��ل الش��عبي ) الطيور 
على اش��كالها تقع(، فثمة ما يجذب 
األش��خاص نحو بعضهم هو التوافق 
الفك��ري واملس��توى الترب��وي ... لق��د 

مررت به��ذه التجربة في عملي كفنان 
أو كأدي��ب، ووج��دت أن هن��اك نوعا من 
األش��خاص في كال احلقلن يسودهم 
احلس��د ويتصفون بالشعور بالفوقية، 
عل��ى  منه��م  البع��ض  أن  فنالح��ظ 
مس��توى م��ن الرق��ي ثقافي��اً وميتلك 
املوهب��ة اإلبداعي��ة لكنه ف��ي اجلانب 
االجتماع��ي ضعي��ف، وجن��د العكس، 
فهن��اك مثقف��ن عل��ى مس��توى من 
اخلل��ق ننج��ذب إليهم رغم بس��اطة 

عطائهم.
وهن��ا يظهر لدين��ا اختالف األس��باب 
الس��يكولوجية ل��دى األف��راد ويكث��ر 
هذا االخت��الف بن الطبق��ات الواعية 
وخصوصاً بن األدباء، للصراع الفكري 
ف��ي نيل الش��هرة بغ��ض النظ��ر عن 
درجة األب��داع التي ميتلكونه��ا. وذلك 
لش��عورهم الداخلي بالتميز عن االخر 

بدوافع كارزمية مرضية.
وكثي��راً ما أرك��ز على اجلان��ب اخللقي 
في تعاملي م��ع األخرين فاقترب كثيراً 
م��ن البعض وابتع��د كثيراً ع��ن اآلخر 
رغ��م أن البعض منهم مب��دع، فالذي 
يحكمن��ا في هذه احلياة هو الس��لوك 
السوي وليس النصوص اإلبداعية، فأن 
اخللق الراقي ه��و احلكم على عالقتنا، 
لذلك نحب اناس��ا وال نرغب بفراقهم 
كوننا نحبهم ولو كانوا اناساً بسطاء 
ونبتع��د عن مجاملة آخري��ن حتى ولو 
كانوا مبدعن. ونالحظ أن هذه الظاهرة 
املتفش��ية بن الناس وباخلصوص ذوي 
املواهب على اختالف مس��توياتها هي 
ألس��باب نفس��ية تكمن ب��ذات الفرد 

منبعها اسباب مرضية .

الشاعرة فاطمة المنصور
 الن��اس أمزج��ة وأطب��اع وأذواق تتباين 
جتاه بعضهم البعض.. وغالبا ما تترتب 
على ذلك أحكام ومواقف قد تتس��بب 

بأكثر من خالف أو اختالف.
ذل��ك م��ا يتجلى ف��ي معظ��م اجملاالت 
السياس��ية واالجتماعي��ة والثقافية، 
خصوصا ف��ي األدب ش��عرا ونثرا.وهذا 
نس��تعرض  ونح��ن  طبيع��ي.  برأي��ي 
مواقفن��ا ف��ي تلك اجملاالت، نس��تغرب 
تس��رعنا ف��ي إص��دار األح��كام قب��ل 
اتخذن��ا  الت��ي  الش��خصية  دراس��ة 
جتاهها موقفا س��لبيا. ق��د يكون ذلك 
إثر اختالف في الرأي أو االنتماء، فيؤدي 
ذل��ك إلى موق��ف يطيح ب��كل ما لدى 

اآلخر من ايجابيات.
كثي��را ما نصادف مث��ل ذلك التعصب 
في حياتنا اليومي��ة. تكون ومجموعة 

ثقاف��ي،  لق��اء  ف��ي  األصدق��اء  م��ن 
تس��تعرضون في��ه واقعن��ا الثقاف��ي 
فتتأس��ى عل��ى س��بيل املث��ال لغياب 

الفحول من الشعراء.
وتذكر على سبيل املثال  سعيد عقل، 
اجلواه��ري وعمر بو ريش��ة. فتفاجأ مبن 
يعترضك للحديث على س��عيد عقل 
ب��ن تل��ك اجملموعة.تس��اله الس��بب 
فيق��ول س��ريعا، عمي��ل ول��ه مواقف 
سياس��ية معادي��ة للعرب.جتيبه باننا 
نناق��ش عطاءات��ه األدبية وتف��رده بن 
الش��عراء الكالس��يكين. ويصدم��ك 
الصديق بأنه لم يقرأ ش��يئا لس��عيد 
عق��ل فق��ط حك��م عليه سياس��يا.
فتب��دي رأيك جتاهه، بأنن��ا لو تناقضنا 
سياس��يا. ال يج��وز إن��كار ش��اعريته، 
فيص��دم صديق��ك ح��ن يس��مع من 
يقول)أن��ا أكرهه ملواقفه السياس��ية 
وعنجهيت��ه وغ��روره، لكنن��ي مغ��رم 
بش��عره ومتيزه فنيا وجماليا.( تلك هي 
مش��كلتنا أننا نحكم على االنس��ان 
وف��ق مزاجنا، أن��ا ش��خصيا كثيرا ما 
أعجب بشاعر إن سمعته. لكن اجتنبه 
الظواه��ر  ه��ذه  ونرجس��يته.  لغ��روره 
مألوفة ،كم من الش��عراء كره املتنبي 
لش��خصه وغروره. لكن أحدا لم يجرؤ 
على إن��كار تفوق��ه. وكذل��ك املواقف 
من أبي ن��واس. أينكر احد أنه طرق باب 
التجدي��د متحدي��ا الواقع ثائ��را على 
التقاليد الفني��ة األخالقية. لم يحبوه 

جملونه، لكنهم أحبوه شاعرا مبدعا.
كذلك تباينت املواقف نتيجة اختالف 
النق��د.  ومعايي��ر  األدبي��ة  امل��دارس 
وحسبنا النظر إلى تباين األحكام جتاه 
ش��عراء قصيدة النثر.كم مرة تس��مع 
من يقول بأن فالنا أو فالنة في لقائهم 
أنس وس��مر شرط أال يدعوا الشعر ألن 
ما يس��مونه ش��عرا ليس س��وى كالم 

يفتقر ألبسط خصائص الشعر.
أو العك��س ش��اعرا أو كاتب��ا أو مفكرا 
لكنن��ا نس��تثقل ظل��ه إن التقيناه أو 
الحظنا سماجته في مقابلة  متلفزة. 
عموم��ا، كان��ت اجملتمعات وس��تبقى 
به��ذه الص��ورة م��ا دام اإلنس��ان ه��و 
اإلنس��ان. لكن نراه��ن أن يتميز النقد 
الفن��ي واألدب��ي مبعايي��ر  تخف��ف من 
عل��ى  حفاظ��ا  التناق��ض  مس��توى 
جمالية الفن وتق��ومي التجربة الفنية 

بشيء من املوضوعية.

الروائي ياسين شامل
عندم��ا يريد مجتم��ع م��ا االرتقاء في 
تفاصيل احلياة، جنده يتخذ من الثقافة 

س��لوكاً اجتماعياً، والوسط الثقافي 
لي��س مبعزل عن اآلخري��ن، فهو خاضع 
للظ��روف االجتماعي��ة والسياس��ية، 
إال أن املثق��ف يحمل مش��روعاً ثقافياً 
إنس��انياً، عليه أن يك��ون أداة التغيير 
ولو في أضيق احلدود، وبذلك فهو يترفع 

على توافه األمور.
املش��كلة أنني إنس��ان مس��الم، من 
الصع��ب أن أبن��ي رأي��ي عل��ى مظهر 
الشخص املقابل أو تكوينه اخللقي، أو 
طريقة معيشته، وإن كانت تلك األمور 
لها تأثيراتها، لكن لغة احلوار هي التي 
تب��ن م��دى ثقافة ذلك الش��خص في 
الشأن الثقافي أو مجال االهتمام الذي 
يخ��وض فيه، ال ميكن مل��ن يكتب رواية 
أن ال يق��رأ الرواي��ات، و قد يقرأ الش��عر 
وكت��ب النق��د ومناهجه على س��بيل 
االط��الع، والبأس إن قرأ في االجتماع أو 
الفلسفة أو التاريخ. وكذلك بالنسبة 
للش��اعر، وغيره من املثقف��ن، وبذلك 
قد نبتع��د عن تكوين نظرة الكره، وقد 
نبتعد عن الفراغ الداخلي إلى االمتالء 
والتواصل املعرفي. إن ظاهرة إبداء الرأي 
بالنس��بة ملنجز ثقافي غالباً ما تقوم 
على املواقف الشخصية والصداقات، 
وه��ذه ظاهرة متفش��ية، وه��ذا قصور 
في الرؤية. لكن األعمال اجليدة ال ميكن 
طمسها مهما حاول املظللون. الكثير 
م��ن األصدق��اء املثقفن، ق��د نختلف 
معهم في مواقف معينة جتاه الوجود 
وأمور أخرى وقد نتفق، ولهم إجنازاتهم 
في األجناس األدبي��ة، وعلى الرغم من 
تول��د احلاجز النفس��ي ال��ذي ال ميكن 
إنكاره، من وجهة نظري كقارئ أعتقد 
بحرية ال��رأي والرأي اآلخ��ر، أن ال أغفل 
احلقيقة على أقل تقدير مع نفسي، إن 
كان ذلك الش��خص "الذي ال أرتاح له" 
قد قدم منجزاً يستحق القراءة، وإن لم 
يعجبني ق��د يعجب غي��ري. أما اآلخر 
فه��و حر في خياره وتصرف��ه، إذا اتخذ 
موقفه على أس��اس موقف شخصي، 
فهذا ش��أنه، ق��د يضل��ل البعض كي 
يلفت األنظار لس��بب م��ا. أوقد يحاول 
الني��ل مم��ن يختل��ف معه��م بطريقة 

أو بأخ��رى والش��واهد كثيرة.لكن هذه 
ليس��ت طريق��ة الئقة.أم��ا بالنس��بة 
موقف��ي  فأبن��ي  األجان��ب،  للكت��اب 
إزاء منجزه��م الثقاف��ي ال��ذي توخ��ى 
احلقيق��ة، وقد كان صادقاً مع نفس��ه 
ومع اآلخري��ن، وإن كنت أختلف معهم  
في الدين، أو التوج��ه الفكري، لكنني 
قد ال أختلف م��ع أي منهم في املوقف 
اإلنس��اني، وأجد أن ما قدمه من منجز 
إلغناء الوجود هو هدف سام وقد حقق 
مش��روعه الثقافي الذي جت��اوز احمللية 
وبق��ي من��اراً لألجيال، وهذا يس��تحق 

التقدير. فما بالنا نحن!

الشاعرة أمنة عبد العزيز
األديب الكاتب في مختلف توجهاتهم 
هم أداة توصيل الفكرة بأطر مختلفة 
وحس��ب رؤى كل أديب ووعيه وثقافته  
ش��خصيته  ل��ه  يصن��ع  وبالتال��ي 
الثقافية وغالب��ا ماتكون في متازج مع 
روحه التي يعكسها من خالل الكتابة  
، ومن هذا املنطلق ينجذب اليه القارئ 
ويتعلق بكتاباته وشخصيته حتى وإن 
لم يره وجه��ا لوجه، وعلى أرض الواقع 
وه��ذا رأي��ي الش��خصي، تهمن��ي في 
الكاتب األديب إنس��انيته التي التكون 
مبعزل ع��ن منج��زه وكثيراً م��ا اتفاجأ 
بكتاب ال ينتمون خللق األدب ومتعالن 
ونرجسين فيشكل هذا صدمة لي في 
ع��دم متابعتهم مهما كان منجزهم ، 
ومن ناحية أخرى هناك أدباء اليتمتعون 
بلغة احل��وار عل��ى أرض الواقع عكس 
كتاباته��م وه��ذا أيض��ا يش��كل لدي 
حاج��زاً في ق��راءة نتاجاته��م، بالتالي 
أش��عر براحة فكرية وأنا أتابع البعض 
م��ن الكت��اب دون ذكر األس��ماء كي ال 
أنسى منهم أحدا وكيف كانت حياته 
اإلجتماعي��ة وكفاحه ليكون ذا ش��أن 
وم��ن ثم تبهرني كتابات��ه التي التكون 
مبع��زل عن حيات��ه ، بالنتيجة أجد في 
شخص  غابريل غارس��يا ماركيز خير 
مثال في األدي��ب العاملي وكذلك جنيب 
محف��وظ ال��ذي  عكس مبنج��زه أروع 

نتاجاته األدبية اإلنسانية..

هل كرهت أديبا لشخصه وأحببت اعماله ولماذا؟!
ين، في المدرسة والجيش وميادين العمل   غالبا ماتكون هناك مسافة بين البشر، كاشخاص، وبين مواقفهم وافعالهم او طروحاتهم .. ففي مراحل حياتنا التقينا اشخاصا كثير

المختلفة، وكثيرا ما كنا نسمع عبارة يقولها احدنا؛  فالن انسان جيد لكني ال أحب العمل معه! او العكس اي انه يعمل بإخالص ومهنية لكنه ليس انسانا مثاليا يصلح ان تتخذه 
خال او صديقا .. هذه المسالة موجودة في عالم األدب والثقافة ايضا، فغالبا ما نسمع احد يقول؛ انا اقرأ لفالن وتعجبني نتاجاته، نثرا او شعرا او نقدا .. الخ،  لكني ال أحبه ويردف 

بالقول، انه اليطاق!! النأتي بجديد اذا قلنا ان هذه حقيقة شاخصة وان ظلت وستبقى تقال بالهمس .  في هذا االستطالع نود ان نتعرف على اراء بعض األدباء في هذه المسألة، 
ين أم ال، سواء أكانوا عالميين أو عربا أوعراقيين، ألن اسباب الكره والحب كثيرة تشترك في صناعتها العواطف واألفكار والمواقف، االمر الذي يبلور  وهل حصلت معهم تجاه آخر

ين عن شــخص واحد، او هذا ما ســنراه في هذا االســتطالع. صور عدة متباينة عند اآلخر
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سومري شّكل من لون الطين والملح والشعر صفحات من عراقيته

يرة بالفرح والحزن حاولت  حكايات الجنوب ودرابين الطفولة. أصوات الجوامع فجرا.. صياح الديكة وبائعات القيمر، أبجديات وطالسم وجوه سمرها االنتظار. أبواب لطخت بالحناء للذي قد ال يعود، من هذا المنهل بدأت خطى لوحاته، غز
يا شكل من لون الطين والملح والشعر صفحات من عراقيته. فنان تألق وابدع في المهجر وهو ينظر بطرف عين الى بغداده، مرتع طفولته، بعد ما  أن استدرك ما يقوله في أعماله. وجدته بسيطا يحمل أحالما وامنيات بال عقد، سومر
تعقدت الحياة فيها بسبب الحرب والدمار والموت المجاني، وعندما ضاقت به ارض الوطن وجد فسحة من الحلم ليبني بها وطنا صغيرا ، فكان اغنيات ولعب وشغب وطين . فنان ترجم حبه للعراق بمرثيات هي عبارة عن اغاني الحزن 

يدية يصوغها برؤية جمالية على مســاحة اللوحة، حيث تتراكم  ية تجر الجنوبي، حيث االم والزوجة، البؤس، االنتظار، الطفولة التي يحن اليها ويســتحضرها فنيا كتعويض عن معاناة نفســية وضياع وعذاب، من خالل حركة واقعية تعبير
يع الكتل، للتضاد واالنسجام، للنور والعتمة، لوحاته ممغنطة تسحبنا بحب الى الطفولة، الى رحالت  وتتزاحم فيها عناصره الفنية وتتكرر باصرار، ولكن باشكال مختلفة ، فنان يتمتع بقوة االدراك للون والحروفيات والمساحة وتوز

السندباد وقصص الف ليلة وليلة، الى البداوة والصحراء، الى الجنوب بنخيله ومياهه، الى رموز شعبية مألوفة في حياتنا، طيور وعصافير وديكة وخيول، تعويذات وطالسم وأهلة، بسط شعبية ومالبس نسائية ملونة ومزركشة، كل 
ذلك  بمثابة صرخات احتجاج بوجه الظلم، المرض، الفقر، هذا الثالوث الذي دمر العراق سنوات طويلة، ان هذه السرديات والقصائد التي تتجسد في تشكيالت لونية موسيقية رائعة، صنعتها انامل الفنان التشكيلي المبدع عبد الرحمن 

الساعدي الذي ولد في مدينة الكاظمية عام 1963واكمل دراسته االعدادية فيها، هاجر الى لبنان واقام فيها، عمل مصمما ورساما في الصحافة العراقية، وأقام عددا من المعارض داخل وخارج العراق منذ العام 1985.

يم د. عالء كر
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أشجار مدينتي 
تطرح قشورا سمراء 

مثل عتمة حزن ، يبيض على اخضرارها
أغصانها مكسورة ال تقبل التجبير

كأنها مصابة بالعوق 
بفقد أعصابها اخلصبة

أجنحة تكسرت
أوقعت جلدها األزرق

 بذمة حديقة بائسة
محمومة بأعراض احلمى

يراودها فأس غريب األطوار
يضع أنفه بثقب املوت

قبل أن تبدل ثيابها 
لتبتسم أمام عورة اخلريف

أشجار ....
كسيحة الظل بجذور دبقة 

متسد مشاعر الربيع
قبل انزالق زهرة اللوز  

كل شيء يتحرك مبشيئة اخلوف 
رغبة بطيئة ، حتيا بقلق البقاء

أمام رهبة ذئب 
يلف فمه بورقة بيضاء

بعذر ال يعرف العواء
مدينتي تتغزل بالعزلة

اجلرم محالت اخلبز 
تبيع املآسي 

على وقع موسيقا عرجاء
تشبه جنائزية الصمت احملبوسة

املكبلة بسالسل رهبان 
يرددون سيول كلمات كاذبة

يرمون بثقل على طرقاتها
كي يقتلعوا براعم الضوء 

يبررون 
ان احلرب 

تندلع باألرصفة .
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وشُل العمر ...

هبت نس��مة في غير أوانها فشرحت 
صدري وخفق لها قلب��ي وأزالت بعض 
التع��ب، تلف��ت ألرى ردة فعله��ا على 
م��ن حول��ي، فل��م أر له��ا تأثي��را على 
أحد..وصل��ت احلافل��ة وأح��ب دائما أن 
أجل��س ف��ي الطاب��ق العل��وي ألكون 
مبستوى حتليق احلمامات والعصافير.. 
ما إن جلس��ت ملس ك��ف رقيق كتفي 
وش��ممت عط��را لطاملا حملن��ي الى 
بس��اتن نخيل وجداول وعش��ب ندي، 
التفت الى اخللف فلم أر وجها أعرفه..
س��ارت بنا احلافلة تته��ادى وعادت بي 
الس��نوات...أجبرني قلبي على احلديث 
معها فكذبت وسألتها: ألست طالبة 
ف��ي معه��د اإلدارة ؟ فأجاب��ت دون أن 
تلتف��ت: ال، أن��ا طالب��ة ف��ي أكادميية 
الفن��ون اجلميلة، فكذبت ثانية وقلت: 
لكنن��ي رأيت��ك كثي��را وأردف��ت: رمب��ا 
من ت��رددي املس��تمر عل��ى األكادميية، 
فابتسمت ابتس��امة خفيفة وقالت: 
اس��مي  له��ا  وذك��رت  رمب��ا فتج��رأت 
ل��ي  وذك��رت  ابتس��امتها  فاتس��عت 
اس��مها، تبادلن��ا احادي��ث عادية عن 

الدراس��ة وال��دوام واملواص��الت وحن 
وصل��ت احلافل��ة محطته��ا االخي��رة 
في بغداد اجلديدة، قلت لها؛ اس��تقل 
يومي��ا،  الس��ابعة  الس��اعة  حافل��ة 

فقال��ت: اذن ال��ى الس��ابعة..في متام 
الساعة السابعة اشرقت واعشوشب 
االس��فلت حتت خطواتها والح الربيع 
قادما قبل اوانه ولم نفترق بعدها ابدا.. 
انسابت السنتان انس��ياب نهر هادئ 
رقراق واوشكت على التخرج وهي الزال 
امامها س��نتان للتخرج فاتفقنا على 
الزواج ف��ور تخرجها ،بعده��ا ودعتها 
والتحقت مجبرا للخدمة العسكرية 
االلزامي��ة ..اختصروا التدريب لش��هر 
واحد فاحلرب حتت��اج ملزيد من احلطب، 
فالق��وا بنا مباش��رة ال��ى اجلحيم وملّا 
نزل في العش��رين ال نع��رف العنف وال 
القس��وة .. بعد ش��هرين وفي اول يوم 
م��ن اول اجازة لي احرقت الهاتف رنينا 
ول��م يجبن��ي اح��د فأس��رعت صباح 
الي��وم التالي الى بيتها فوجدته خاويا 
واجلي��ران تته��رب من االجاب��ة، وقفت 
حائ��را ال ادري م��اذا افع��ل فمر ش��يخ 
بقرب��ي وقال: تبعي��ة دون ان يتوقف او 
يلتفت ال��ي، فضربت صاعقة رأس��ي 
ومادت االرض حتت قدمي ،تبعية تعني 
مأس��اة لكلينا ال طاق��ة لنا لتحملها 

وتعني فراق الى االبد، ال جدوى من ذكر 
عمق أملي وش��دة غضب��ي فما الفائدة 
وق��د اس��تحال قلب��ي رم��ادا وص��ارت 
حيات��ي بال معن��ى ..بالرغم م��ن انني 
بعد س��نوات طوال احرقت كل الصور 
ومح��وت اي اثر واغرقت نفس��ي باكثر 
من عمل في وق��ت واحد اال ان طيفها 
ظ��ل يتجس��د امام��ي كلم��ا هدل��ت 
حمام��ة وكلم��ا هبت نس��مة ب��اردة 
وكلم��ا ش��ممت رائحة عش��ب ندي، 
فجأة ربت رجل على كتفي وقال: قم يا 
رجل وصلت احلافلة محطتها االخيرة 
، ما ان ترجلت التق��ت عيوننا ارجتفت 
وارتبكت وانعقد لساني فقالت: عدنا 
قبل بضعة س��نن وقد ملستك ألتأكد 
م��ن انه��ا احلقيقة ولس��ت ف��ي حلم 
،وقبل ان استرد انفاسي قالت: البد ان 
اسرع فزوجي واوالدي ينتظرونني على 
الغ��داء فمددت ي��دي اريد ان املس��ها 
ألتاكد م��ن انها احلقيقة ولس��ت في 
حلم لكنه��ا تركت عطرها في صدري 

واختفت وسط الزحام..

شذا.. قصة قصيرة 
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ثائر البياتي 

حياة بال إجابة

في خاصرة املشفى
وبباب املقهى

أقرأ نعياً مبتسرا
رحل السيد منتظُر
والد حمدي ورشدي
عائلُة السيد تعتذرُ

عن إجراء مراسيم التعزية
وإلسباب تفّشي الكورونا

وتشديِد احلظِر
ياٍه ماذا لو أتخّيل إسمي

في يافطة النعيِّ
بدالً من إسم املرحوِم

في وشِل العمِر
أضحك في ِسّري وأنتظُر

فأرى سرَب حماماٍت سوٍد
وصبايا وأرامَل

في باحِة بيتي تنتشُر
وبرأس الشارِع

ناعيًة أخرى تنتظُر 
وعلى مقربٍة مّني

لغٌط يتعقبني
[ – ارتفعت أسعارُ البيِض

وانفرط اجلْمُع
ال ماء يبلُّ شفاه الصادي  -

ال مورد فيه الَشبُع
الكورونا  -
خطفت بنَت احلّداد

فإنهمر الدمُع ]
أنتبه، أُصغي لضجيٍج

يعلو وينحسُر 
أتخيّلني متُّ

والى املغتسل حملوا نعشي

ودموع األوالد غيٌث ينهمُر
حطوا املرحوَم هنا
قال الرجل الكهُل

إنصرفوا بعض الوقِت
ودعونا نشتغُل

سنغّسله ونكّفنه
ولرب الناِس.. نبتهُل

عند سماعي تلك املعزوفِة
ماعادت روحي حتتمُل

وبطرفِة عٍن عدُت كما كنُت
فلقد كان الواقُع حلماً أقلقني

ياٍه .. ما أبشعني
وأنا أقرأ نعياً مبتكرا

أغلُق بابي على سبعيني
وعلى أوهامي

أُطلُق أهاتي وأبكي
أبكي ... أبكي

على مافات واعتذرُ

عامر الساعديشكر حاجم الصالحي

)1(
أذكُر في بستان بئر البنات)*( خمس عشرَة أرجوحًة كّن ُمدّليات حول البـئر، وأذكر خمسة عشَر عـنقًا ذات صيٍف ُدلُّوا بحبال، 

وخمَس عشرَة أرملًة كّن يندبن قرب الّساقية. أذكر خمَس عشرة  طفلة وطفاًل )أنا من بينهم( كلَّ ربيع كانوا يتأرجحون في فّضة 
من هواء. وأذكر بعد خمس عشرَة سنة خمسة عشَر حباًل ال تزال آثارها حول أعناق األشجار. وأذكر خمَس عشرَة شجرًة غالبًا ما 

كّن يُنحن في الليل.

مات بال خواتيم
ُّ
تجه

تولّد ١٠/ ١٠/ ١٩55 هذا ما تقوله أوراقي الّثبوتّية 
اليوم  من   ١٩5٧ في  كان  احلقيقّي  تولّدي  أّن  غير 
والّشهر نفسيهما. اجتاح املوصل فيضاٌن أظّنه 
محّلة  سكنة  من  كّنا  وألننا   ،١٩٦٣ ربيع  في 
اليسرى  دجلة  كتف  عند  تقع  التي  الفيصلّية 
فكان  بلياليها،  أيّاٍم  خلمسة  البيوَت  النهر  غمر 
بعد  املدنّية.  أحوالي  دفتر  مفقوداتنا   بن  من 
جّدتي  التسجيل  موظف  سأل  املياه  انحسار 
هذه  سجالت  كانت  إذ  تولّدي  سنة  عن  ألّمي 
أعرف  ال  الفيضان.  أغلبها  على  أتى  قد  الدائرة 
قاسم  الكرمي  عبد  ثورة  قبل  كانت  إن  بالضبط 
الوقت كان  أّن  أو ثالث، لكّني متأّكدة من  بسنة 
وسّجل  املوّظف  فاجتهد  اجلّدة.  أجابت  شتاًء- 
توزّعت   .١٩55 شتاء  في  العالم  إلى  مجيئي 
طفولتي وبعُض صباي ما بن املوصل والّديوانية 
أُتّهما  أبي وخالي كانا قد  أّن  وبغداد، بسبٍب من 
ستينّيات  أوائل  بالشيوعّية  ُك�ثٍر  آخرين  كما 
القرن املاضي، ففّرا بنا أنا وأّمي وأختي إلى بغداد 
ثّم أبِعدا إلى الديوانّية لنستقّر بعدها في بغداد 
حّتى عودتنا النهائية عام ١٩٧٠ إلى املوصل. وقد 
كان لتفاصيل هذا النزوح والعيش املوزّع ما بن 
هذه املدن الثالث تأثير نفسّي واجتماعّي وثقافّي 
أمّيا  من  متاماً  خالياً  نزوحاً  كان  علّي.  بعد  فيما 
نفسها.  نفسي  جتاه  حّتى  أحد،  جتاه  مسؤولية 
من هنا أن تكون طفالً أو صبّياً يعني أنّك في عن 
ما  تفهم  ال  ببساطة  ألنّك  نفسها  الطمأنينة 

، ونزوحي األّول. يحدث. ذلك هو اِسمي الثبوتيُّ
ينّبه الفيلسوف عبد الكبير اخلطيبّي في كتابه 
يجب  أنّنا  إلى  اجلريح(  العربّي  )اإلس��م  املهّم 
اإلسم  تقول:  التي  الهنديّة  احلكمة  نحّول  أن 
في  االستمرار  بعدم  مصيرك  هو  الّشخصّي 

عن  ال��ّس��ؤال  ية اعتبار  لهو ا

اإلسم  ومعاملة  أصٍل،  أو  مركز  في  داً  مجمَّ قَدراً 
اللمعان  هذا  النّص،  ِبلَّور  حسب  الشخصّي 
املوجود في تغّيره وتناسقه عند تصّفح املعنى. 
هذا ما فّكرت به ملّياً وهويّة أحوالي الّشخصية 
وملّياً  عّدة،  ملرات  الّنظُر  فيها  يقلَّب  الثبوتّية 
جّداً من ِقبل أجهزة الّسيطرات الفاصلة ما بن 
املوصل وبغداد في أثناء نزوحي الثاني شتاء ٢٠١٧، 
احتاد  )هوية  األدبّية  الكتابّية  أحوالي  هويّة  دون 
األدباء والكّتاب- مثاالً(. يرى د. سعيد علوش في 
اإلسم  أّن  املعاصرة  األدبية  املصطلحات  معجم 
رفّي واملعجمّي، فُيعّد  الشخصّي ينفلُت من الصَّ
ذاتيَّ الّداللة. وبإضافتي )ياء املتكّلم( إلى )اإلسم( 
كأنّي إّنا أحاول اِحداث نوٍع، ظاهرياً، يبدو تطابقاً 
و)الّشخصّي(  )اسمي(  بن  ما  احلاجة  عن  زائداً 
أنّي  زاعماً  إلّي،  إاّل  يشيران  ال  ظاهريّاً  كونهما 
إّنا أقيم باملقابل نوعاً من القطيعة مع الهويّة 
املكتَسبة- اإلسِم، تلك التي في أوراقي الثبوتّية 
بهذه  عّلي  وبه(،  )بها  أّوٍل  من  أنا  أحُِلقُت  التي 
عليه  أنا  ما  منها  بدأُت  التي  القطيعة  احملاولة- 
أن أحّقق ما سأكون عليه بوصفي شاعراً وكاتباً، 
أي ال اسم لي إاّل ذلك اإلسم الذي رّسخته هويُّة 
اسمي  أي   ) الشخصيَّ فأكون)اسمي  الكتابة 
احلقيقّي  الوجود  أّن  ذلك  الّثبوتي،  ال  الِكتابّي 
إلى املشتغلَن بالكتابة هو احلياة في  بالنسبة 

الكتابة ال خارجها.
في مرآب النقل بتكريت تلّقيُت نصيحة ثمينة أن 
ال نسلك الطريق إلى )ُسرَّ من رأى( ألّن سيطراتها 
وأقّل  املوصل  نازحي  مع  تشّدداً  أكثر  األمنّية 
وعرٍة  ترابّية  فرعّية  طرق  خالل  من  وإّنا  تفّهماً، 
باجّتاه طريق كركوك العاّم، وِعبره إلى بغداد. من 
الشاعر  الّسامرائّي  عبارة صديقي  تذّكرت  فوري 
رعد عبد القادر »ِسْيَئ َمن رأى« وثّنيُت عليها!. لم 
أكن يوماً مّياالً إلى الّسفر سوى ذلك الذي أكون 
من  رسمّياً  ايفاداً  يكون  كأْن  عليه،  مجبٍر  شبه 
الدائرة التي أعمل فيها، أو لإلسهام في مهرجان 
ما،  ثقافية  فّعالية  أو  شعرّي 
وعندما كنت أفعل ذلك 
وما أقّله كانت غالباً ما 
واحدٌة  فكرة  تتمّلكني 
أمّيا  عن  انتباهي  تشّتت 
في  تصادفني  قد  مشاهد 
ال  أصل  أن  فكرُة  الطريق؛ 
وال  بيتوتّياً  لست  أنا  أكثر. 
فيه  املُعيَّش  باملكان  متعّلقاً 
ألنّي كائن  يبدو  ما  ولكن على 
الغالب،  في  اجتماعّي  غير 
نوُع  علّي  أسبغها  لطبيعٍة 
الذي  والكتابة  والثقافة  الّتربية 
هذا  مثل  ف��رض  ن��وٌع  ب��ه،  أمتّتع 
ليس  هذا  خروجي  وتطّلَبه.  املَْيل 
أكثر  من  بالكامل  هروب  وإّنا  سفراً 

اجلحائم عنفاً ووحشية. 
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 كّلما تيّسر لي كنت أمّر متأّمالً نوافذ طفولتي 
الّرشيد واجلمهوريّة،  وصباي املوزّعَة بن شارعي 
لهذا  مرور  آخر  في  أنّي  غير  القاضّي،  وحافٍظ 
كيف  الكّثة  الّزمن  حواجب  سوى  أر  لم  الّتأّمل 
فيما  الّنوافذ،  تلك  أعن  على  تعرِّش  كانت 
ومرّق�ش  م  محطَّ بن  ما  مثلي  كان  خشُبها 

باخلدوش والّتجاعيد.
 بزهٍو لم أحظ يوماً مبثيل له أُضّيع ما تبّقى مّني 
لي  ينبغي  ال  أنّه  أعرف  ما  من  أبعَد  املضّي  في 
الكتابة  ُمهندسي  أنّي من  وراء فكرِة  به؛  املضّي 
حتى  أبغي  كما  سأعيش  وأنّ��ي  يلتها  وشغِّ
مسلسل  بعد  سعيداً  تكون  أن  زهٌو  الّنهاية. 
وَمشاهد؛  وفصول  بأجزاء  طويٍل  ممّض  َشْقوات 
ونفيَسه  غاليه  سبيله  في  احل��ّظ  س��وُء  ب��ذَل 
له  تكتب  لن  مسلسٍل  واِخراجاً؛  وانتاجاً  تأليفاً 
امبراطوريّة  باخلروج من  إاّل  يبدو  الّنهايُة على ما 
بعيداً  يزال   ال  طمأنينٍة  بيت  إلى:  الكتابة  هذه 
ما  واجهة  في  سأعّلق  أنّ��ي  أؤّك��ُد  مجهوالً؟. 
وال  أعرف  صغير.  صْندل  من  أكث�َر  عليه  سأكون 
يهّمني أنّه أمام كوارثي وسعادات العالم سعادٌة 

ِج�ّد بسيطة لكّنها: سعادتي.
حّتى  أعيُشه  ر:  أُكدَّ أن  عليه.  ُفِطرت  أَُؤلَّ��َم:  أن   
اآلن. أن أُعيََّش كما أنا حّتى كتابة هذا الّتجّه�م: 
فوق  بامتياز  ونلت  بليغة  دروس��اً  به  �نُت�ني  لقَّ
متعوِّداً  يكتب  أكون شاعراً  أن  آِمل.  لقَب  العادة 
 : باخلبرة يشاطره هذه الكتابَة مبكر نديده الّنثريُّ
أكثر  ُمتأمِّالً  أنا  لألصول.  وخيبة  للحريّة  َمجَلبٌة 
إذاً  أندم  أن  علّي  راً. هل  ُمفكِّ مّني  بكثير  تعاسًة 
راً لي أنا بنديدي هذا  على أنّي لم أكن يوماً ُم�فكَّ
مطمئّن  الال  أنا  ومّني.  العالم  من  جّداً  الّضِجر 
املوقوف عن جدارة لكّل هذه الالُمباالة بي!؟. أكيٌد 
يطبخ  يقطنه:  من  وهناك  للتأّمل  جبٌل  هنالك 
قصعُته  متأمِّل  كلُّ  بينما  لها،  مثيَل  ال  بعناية 
نكهاٍت  أشّم  طويل.  ِجّد  طابور  في  رأسه  على 
الكتابة  يطبخ.  َمن  ثّمة  أكيد  دخاناً.  أرى  وأكاد 
روات، كما في  أشغاٌل شاّقة مؤبّدٌة هناك في الذُّ
ضااّلً،  تكن  لم  إن  رائياً  لسَت  اجّلحيم.  عمائق 
بخاّصٍة الّشعُر كونه خلخلًة، كما يقول ))لساُن 
يوم  ذات  أنّي  أكثَر  يعّذبني  ما  غالباً  العرب((. 
الغامض شبه  ِشبه  أنا  ورائي  الكتابة  سأخلِّف 
 / العضوّي شبه الّتعيس شبه الّسعيد!. ال يهمُّ
العالم ضّدي  بأفعال  مهتّماً  ما عدت  أنّي  املهمُّ 
البارع  اتقاني  حتّمل  ِمْك��َن�تي  في  عاد  ما  وإْن 
اً نادماً مهضوَم الُبخوت على  للعبة العيش ُمؤملَّ
الّدوام. وأنا صبّي ما أكثَر ما ُخيِّل إلّي أنّي ال أجلس 
�ن دروساً في الطبيعة، ال  على األغصان إاّل ألُل�قَّ
ألشرب  أو  العصافير  برؤوس  أترابي  مع  ألتراشق 
بيَض احلمام. من هنا حّتى اليوم أنا غاصٌّ بتاريخ 
طويل من نحيب وعويٍل، وعزائي الوحيُد أّن أصابع 
ذبٍح  آثار  بأّي  مرقَّشة  ليست  خاّصتي  الكتابة 

وريش.
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شيء  كّل  على  آمناً  معتزالً  الالمباالَة  أعيش  أْن 

خاّصتي من آَخِري العالم. أن أظّل بيتوتيَّ نفسي 
طمأنينًة  واألكثر  األجمَل  البيت  هي  )أليست 
العالم  إلى  )إْن خرجُت(  أخرج  أن  بيت؟(.  كّل  من 
فضارباً صْفحاً عنه ال مبالياً. الراحة والطمأنينُة 
في أن أكون وحيداً. هل أنا سلبّي؟!. ما من مغزًى 
جواهر  تخلخل  أن  دون  تكتُب  كنت  إن  سُيذَكر 
مواقعها كما  وترتيب  وتعيَد صياغتها  األشياء، 
يتطّلب ويبغي زمُن كلِّ خلخلة. خلِخْل دائماً كي 
أّن القراءة  الَعَرِضيُّ وتذّكر دائماً:  أيّها  ال تتجوهر 
تقليب  دونا  نقرأ،  ملا  توطن  إاّل  هي  ما  الرديئة 
القراءة  بينما  األشياء،  طّيات  بن  عميق  نظٍر 
اخلاّلقة نفٌي لذلك الّتوطن. وأّن اختصار الّسبل 
ر كثيراً  للوصول إلى األشياء صحيٌح يوّفر للمفكِّ
تفاصيل  من  يحرمه  أنّه  غير  والّزمن،  اجلهد  من 
الّسبل الفرعّية املؤّدية إلى هذا الوصول. ومتّسْك 
الرحمن  عبد  الّشيخ  من  تعّلمَت  كما  دائماً 
الكواكبّي قبل أربعة عقود من اآلن، بأّن اإلنسان 
اخلاّلق هو ))اِنسان االستقبال، ال انسان املاضي((.

مخبزُ األوهام )*(
س��ب��ُع س��ن��اب��ل في 
وال  أق��لّ  ال  املطحنة 

أكثر. 
ال���ّط���اب���ورُ ف��ي ب��اب 
اخمل�����ب�����ز ط����وي����ل.                                                                       
ت�����زال  ال  ال�����ّن�����ار 

غ���اّط���ًة ف���ي ال���ّن���وم.                                                                           
)ط��ال��ت ع��ط��ل��ُت��ه��ا... 

كثييييييراً... طالْت(.  
على  طريقه  في  ال��ّزي��ُت   

مهل يتهادى
  إلى بيت الّنار.    

بَع�ْق�د  يفّكر  اخل��ّب��ازُ   
امل��ري��ل��ة ح����ول خ��ص��رِه                                                               
يطول.                                                                             اخل��ارج  في  الّطابورُ 

الّسنبالت الّسبُع 
حيرة  أم��ام  يصفّن  يزلن  ال 

الّطحان.  

 احِلمارُ وَحّمارُه منذ سبعة أيّاٍم في الباب.                                       

دخل الّزيت بيَت الّنار.  

ط����ال ال�����ّط�����اب�����ووورُ... أك���ث���َر ط���ال.                                                                        

استيقظت الّنارُ: دخلْت بيت العمِل    

مّد اللهب رأسه أحمَر داخناً                                                                                  

ثّم ازرّق كثيراً.

صارْت أقراص العجن خبزاً حّقاً!

  صار كّل قرٍص شمساً.

)توّقف في اخلارج املطر: آنفرجْت أساريُر الّطابور 

زقزقات  مدينة.  يوماً  كانت  التي  تلك  في  املمتدِّ 

صاخبٌة علت في الّشجرة القريبة من اخملبز. أفاق 

الّطحان واحَلّمارُ من غفوتيهما. كان احِلمار الذي 

على  أتى  قد  بلياليها  أيّاٍم  سبعة  منذ  يأكل  لم 

الّسنبالت الّسبع(.

األّوَل  يُعّد  الذي  األوهام  مخبز  افتتاح  ]ملناسبة 

من نوعه في موصل أشباح ما بعد العاشر من 

قبَل حزيران ٢٠١٤ م سنة  ما  حّتى  مغولّية، 

الّتحرير: ٢٠١٦/٢/٢8م[.

)*(: من مخطوطة )اللعب بجواهر األشياء(.

رعـد فاضل

تجارب

 الشاعر رعد فاضل مع القاص الكبير الراحل محمود  جنداري 



إِراق��ُة تتفج��ر رغب��ٌة عمالقٌة 
إِل��ى  الّرج��وع  ِف��ي  داخل��ي 
املدرسِة، بعد أن حصلت َعَلى 
ش��َهادة البكلوريوس ِفي علم 
النَّْف��ِس، كثي��رون ضحكوا مِمَّا 
أمَتناه، واتّهمني ِباجلنوِن آخروَن، 
لكّنني َم��ا أَزال مؤمًنا ِبأَنَّ املَرَء 
إِنتَه��اء  يش��ّيُخ ح��ن يعل��ن 

مرحلِته الّدراسّيِة.
إِل��ى  املدرس��ِة  إِدارُة  بعثتن��ي 
الّص��ّف، امل��ادة االول��ى الت��ي 
درٌس  الع��ام  ِبَه��ا  أفتتح��ُت 
ِف��ي الّطبيعّياِت، ع��ن احلرارِة، 
ِف��ي  وتأثيرَه��ا  وخصائِصَه��ا، 
أَش��ارت  األَخ��رى،  األَجس��ام 
املدرّس��ُة إِلى تَدويِن َما َكَتَبْتُه 
أَقتن��ْع  ل��م  الّس��بورِة،  َعَل��ى 
ِبالّنقطِة األَخي��رِة، رفعُت يدي 
ِبأَدٍب، وطلبُت اإلِذَن بالّس��ؤال.. 

وقفُت معتداًل وقلُت:
"أُس��تاذتي الكرمي��ة تقولَن إِّن 
نعرضَها  املرتفعة حن  احلرارَة 
املغناطيس س��يصيُبُه  َعَل��ى 
االحم��رارُ إِل��ى األَبد، أَتس��اءُل 
ه��ل املغناطي��س الّطبيعّي أَو 

الّصناعّي؟"
أَع��رف  اَل  ارتع��اٌد،  أَصابَه��ا 
س��ببه، َوَكأَنَّ صوت��ي ملغوٌم، 
جميع الّط��الِب تَوجه��ْت إِلّي 
َكَم��ن  جلس��ُت  أَبصارُه��م، 
يُضب��ُط ِف��ي جرمي��ٍة، وب��دأْت 
املوضوِع،  تتكّل��ُم بعيًدا ع��ن 
أَخ��ذْت حتك��ي ع��ن األَح��الِم، 

َوأَثر  َوالهذي��اِن،  َوالهلوَس��اِت، 
ذل��ك ِف��ي اإلِنس��اِن، وكيف اَل 
ميتلُك ق��درًة َعَلى الّتحكِم ِفي 
تل��ك احل��االِت، َوِعْنَدما انتهْت 
أَضاف��ْت ميكُنك الّدخ��ول إِلى 
ذلك العالِم وستعرُف َما تعني 

َهِذِه الّنقطُة.
نهض��ُت َوَق��ْد دفعن��ي الغرورُ 
ِب��"  ال��ّذات، وتكّلم��ُت  وح��بُّ 
أَن��ا أَق��رب احلاضري��َن إِلى علم 
النَّْفِس وتفاصيله، قرأُت كتب 
فروي��د ويون��غ وف��روم، وق��رأُت 
األَح��الم والهذي��ان واألم��راض 
الت��ي يدرُجَه��ا الُكتَّ��اُب ِف��ي 
العل��وَم  أَّن  بي��َد  إِبداِعه��م، 
الّصرف��ة اَل تتكّل��ُم ِباَل ش��يٍء 
َا مع الّدليِل الواقعيِّ  ، َوإِنَّ َماديٍّ
املُثّب��ت، اَل االفتراض��ّي، َوَعَليه 

َة  أَتس��اءُل م��ّرة أُخرى، ه��ل ثَمَّ
جترب��ة فعلّية َعَلى مغناطيس 
َوَما يزاُل ذلك املغناطيس أَحمَر 
إِلى اليوم؟ َما هي درجُة احلرارِة 
الت��ي حولْت��ه؟ أَه��و محفوٌظ 
داخل زُجاٍج ُمفّرٍغ؟ شكًرا لك 
أُس��تاذتي َعَلى الّس��ماح لي، 

أُقدم اعتذاري منك".
نح��وي،  املدرّس��ُة  حترك��ت 
اخلضراواِن  وعيناَها  إِلّي  نظرْت 
يترقرقاِن، وقفُت احتراًما، أَدنْت 
وجَهَه��ا مني، رأس��ي مطأطأٌ 
َخج��اًل؛ ِلَذا انحن��ْت َحتَّى ترى 
 : عين��ّي، همس��ْت ِبه��دوٍء تامٍّ
ا كيَف  أَتذكُر ي��وَم كن��َت َصبيًّ
أَس��أَت لي؟ أَجبُتَه��ا بخفوٍت: 
َوه��ل أَس��أُت ل��ك اآلن؟ ه��ّزْت 

رأَسَها ايجابًا. أأَترُك املدرسة؟
وأَقالم��ي،  وريقات��ي  جمع��ُت 
أَعطي��ُت الّدفاتَر إِل��ى اجلالِس 
جنِب��ي، أَّما األَق��الم َفأهديُتَها 
إِلى حمامتِن أَمامي، ابتسمُت 
لهما وقلُت: اجنَحا من أَجلي يا 

وردتِن، َونهضُت من مقعدي.
وقف��ُت ِف��ي منتص��ِف الّصِف 
ِب��اَل  ع��اٍل  بص��وٍت  وصح��ُت 
"ُحِبَس غاليلو حن  استئذاٍن: 
ق��ال إِنَّ األَرَض تدورُ، َوبعد قروٍن 
أَدركوا نباهته، َفُقدَِّم له اعتذارٌ. 
اقرأوا غاليلوا وسقراط، َواَل ...".

إِل��ى  الّطلب��ِة  أَح��ُد  تبعن��ي 
املمرِّ، أَلتفُت ش��اهدتُه يصوُب 
ُمسدًس��ا إِلى جسدي، ِعْنَدئذ 
صحُت َمجنونًا، َوبََدأُْت أَركُض.
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 اس��تيقظت مبكرا، انه يوم  س��عيد  جدا 
بالنس��بة له��ا، افتت��اح مع��رض الكت��اب 
الدول��ي، تأنقت ، تعطرت،  مكياج بس��يط 
ج��دا ، تقول مع نفس��ها . أنوثة املرأة  ليس 
مكياجه��ا، حش��متها ، احت��رام النفس ، 
اآلخرين، هو اجلمال والتأنق ، إضافت مبلغا 
م��ن املال  عل��ى املوج��ود معه��ا.  أحضرت 
فطور االوالد  واالب ،  صبت لنفس��ها كوب 
حليب مع قطعه  من كيكه ، عملتها  ليال 
، األناق��ة وال��ذوق واخلل��ق، ترب��ت على ذلك.  
تتذك��ر ايام زم��ان  وصعوب��ة احلصول على 
كتاب، العوز،  ش��حة  امل��ال.  عندما كانت 

تأخذ كت��ب املوس��وعة الصغي��رة / رئيس 
حتريره��ا موس��ى كري��دي ، ألنه��ا  رخيصة  
ف��ي متن��اول الي��د، ومجلة اس��فار  وكتاب 
أدباء الع��راق، بلن��د احليدري، عب��د الوهاب 
البياتي، هي قارضة كتب زمالئها يصفونها 
مزاحا هكذا. كتب دار املأمون، دار الش��ؤون 
الثقافي��ة ..الي��وم غي��ر .. كات تتحدث مع 

نفسها . ) العالم قرية( .. 
 دخلت املعرض وكلها سعادة ..اليوم  سوف 
انق��ل املع��رض كله إل��ى بيت��ي، دخلت اول 
اختيار دار النش��ر اللبنانية  ألنها تعش��ق 
الكت��اب  املطب��وع في بي��روت.. ج��وع إلى 
الرواية والقصة والش��عر .. علي بدر اول من 
اخت��ارت بابا س��ارتر،  مصابيح أورش��ليم، 

أس��اتذة الوهم ..حزم��ت الكتب ،  وانتقلت 
إلى دار نش��ر مغربية ..  ثم اختارت مجاميع 
ومملكت��ه  خضي��ر   محم��د  ل  قصصي��ة 
السوداء،  ديوان شعر  جلواد احلطاب. فرحت 
جدا عندما التقت علي بدر..   آيييي اس��تاذ 
عل��ي بدر وّقع كتبك!  حياه��ا باحترام، وّقع 
كتب��ه ، تناقش  حتاور معها ودعته ش��اكرة 
إلى دار نش��ر من تونس، اعش��قها كون ابن 
مدينتي هناك ، الرائ��ع عبد الرحمن مجيد 
الربيع��ي،  اخ��ذت القمر واالس��وار ، نحيب 
الرافدي��ن ، ومجموعه قصيرة ، الس��ومري، 
السيف والسفينة ... تعبت جمعت كتبها 
وافترشت األرض  واذا بكوم ، كتب ودراسات 
، رواية ، قصة ، ديوان شعر ... أمامها كتبها 

خي��ر جلي��س في الزم��ان كت��اب  ... صمت 

اجلمهور والقاعة املعرض..

 فالش��ات كامي��رات  تصفيق م��ن اجلمهور 

..أدب��اء،  كت��اب، مس��رحيون..... اال وهي.... د 

ابتسام الظالل.
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في هذي البالد 

دائما نناماراقة كإس من الطفولة
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أرب����ع����ي����ن����ي����ة(   )إم���������������راة   
نص في شغف القراءة

دائما ننام
دائما نحن اطفال

في عينيك
متى تتعلمون

تقولن
ونحن ننبش البيت

للعثور على ذكرياتنا
انت خلفنا

ترتبن كل شيء
غرف��ة  شراش��ف 

االستقبال
مكتبة االب

االب طفل
مثل اوالدك

في الليل
ننام 

من التعب
طول النهار تلعبون

تقولن
انت

خلفنا
م��ن  ماتبق��ى  جتمع��ن 

اللعب
حليب ساخن

ليتكم تعلمون
لكننا

ال نعلم
ننام بال حليب

لنصحو على سواد البلد 
انت تقولن

مطر
والساعة تركض 

ناموا
نحن ال ننام 

نظل
نحلم 
نحلم 

تصرخن
ناموا

وكأي اوالد عقالء
ننام

لكنها البالد 
متسك احالمنا 

واحدا 
واحدا

وتصيح
ناموا

ماذا لو ننا
قلنا لك 

وانت تضحكن
نقول انه املطر

انت مع االشجار
متنحينا 

القبل

تَعّطلْت سيارُة اإلسعاف 

بَن حريقن ...

حريق في بيوت احلي الفقير 

وحريق في البنك املركزي

فعلى أيِّ احلريقن

يبدأُ املسعفون برشِّ املاء 

...... آسٌف جداً ... 

أيُّها القارُئ العزيز

لقد إختلَط عليَّ األمُر

فسيَّارة اإلسعاف 

غير مخصصٍة إلطفاء احلرائق 

ولذا يتوجُب كتابة حكاية أُخرى 

عن فساد أحوالنا في هذي البالد 

وسأكتُب عن سيَّارة اإلطفاء 

التي تعّطلْت .... 

وهي في طريِقها

إلى مريضن ..

مريض ُمصاب بالسرطان املزمن

ال ميوُت وال يشفى 

ومريض في الرمق األخير 

فأّي املريضن 

أولى بتقدمي اإلسعافات إليه 

... ثانية ً أعتذرُ اليك ... 

صديقي القارئ ..

فقد خانتني الذاكرة 

َمرَّة ً أُخرى

فسيَّارة اإلطفاء 

- وكما تعرف -

غير ُمخصصٍة إلسعاف املرضى

ول��ذا توج��ب عل��يَّ كتاب��ة حكاية 

ثالثة 

لتوضيح إختالل القيم واملوازين 

في هذي البالد 

وسأكتُب هذه املرة 

عن سيارة الشرطة 

وسأترُك اجملال خليالك مفتوحاً  

أيُّها القارئ

لتتخيَل معي 

إلى أيِّ َحدٍّ ساءْت األمور 

في هذي البالد العقيمة 

فقد تَعّطلْت سيارُة الشرطة 

وهي في طريقها 

ملعاجلة طفح اجملاري 

في مستشفى الطوارئ

في حن جاءْت األوامر العاجلة 

من السلطات العليا 

بإعتق��ال اللص��وص الذين س��رقوا 

الدوالرات 

من مبنى البنك املركزي 

حيث ما زالْت تشتعُل فيِه النيران 

حتى هذه اللحظة ... 

علي الزهيري

يب ياض الغر ر منتظر السوادي
* رضا المحمداوي 

أحالم الظل

 " ������������������������������ام  أيَّ نصوص الوحشة " 

كانت س��تحتفي في ليلة الس��ادس والعشرين 
م��ن تش��رين الثان��ي بإطف��اء ش��معة خريفها 
أن  ق��ررت  واألربع��ن ومث��ل كل ع��ام  اخلام��س 
تضفي على احلفل طقس��اً خاصاً وتسارر أقرب 
صديقاته��ا الالئ��ي نب��ذن ال��زواج أو أخفقن في 
اللح��اق بعربت��ه املس��رعة.. وس��تعد لذلك ما 
يتيح لها لتجعل تلك الليلة حافلة بالقفشات 
الضاحك��ة وأن��واع مختلف��ة م��ن املش��روبات 
املتنوع��ة وس��يكون بالتأكي��د لص��وت في��روز 
حضوراً عجيباً سيس��تدرجهن إلى احلديث عن 
ذكري��ات بعيدة وجتارب حب عدي��دة توقفت عند 
حاف��ات اإلخف��اق أو انطف��أت بذرائع مدهش��ة 
يتبج��ح به��ا أنصاف الرج��ال الذي��ن يتصيدون 
الش��هوة ويناورون بلغة معسولة كن يقعن في 
فخاخها في كل جولة. وكان عليها أن تس��قي 
النبات��ات اخلض��راء والبنفس��جية التي رصفت 
مبه��ارة على امت��داد النافذة العريض��ة التي لم 
تكن لتستوعب غير مس��احة ضئيلة من ضوء 
الش��مس وفي س��اعات محددة من النهار. لقد 
كانت املس��اقط املصنوعة من االس��منت متنع 
الضياء الهاطل وال تس��مح له باالرتخاء إال على 
مس��احة ضيقة من الغرفة. وبهذا فقط جعلت 
تزح��م األص��ص قرب الناف��ذة آمل��ة أن تنال كل 
واحدة ش��يئاً م��ن الدفء املفقود ف��ي كل أركان 
البي��ت .. وألن الوعود اخلرافي��ة التي تلقتها قبل 
أسبوع من اآلن أوقدت في أعماقها تلك املباهج 
املعطل��ة منذ زمن بعيد فإنه��ا ظلت حذرة هذه 

املرة، وأوجس��ت خيفة م��ن كل حركة كان يهم 
بها ومع أنه لم يكن ليكبرها إال بسنوات قليلة 
إال أنها أدركت مبجس��ات أنوثته��ا نوايا الرجل.. 
س��تقول هند بثقة: ما الضير من ذلك.. س��وف 

تهنئن بحياة باذخة بعد هذا التعب.
ول��ن تتورع عن إبداء قلقه��ا واضطرابها وترددها 
كلم��ا اقترب مش��روع من ه��ذا الن��وع إلى حيز 
التجس��يد.. وس��تردف هيفاء: ال أظنه يخدعك 
ي��ا ليلى.. فهو رج��ل وحيد، غادرت��ه زوجته.. وما 
عاد أمام��ه غير مرافئ��ك اليانعة.. ث��م ينفجرن 

ضاحكات.
تطل��ع الرج��ل إلى هندام��ه قب��ل أن يغذ خطاه 
نحو بواب��ة املديرية.. ما كانت البهجة لتؤرقه أو 
جتعله في األقل فريسة القلق واالضطراب الذين 
عهدهم��ا ف��ي مطلع أيام ش��بابه لق��د قرر مع 
نفسه وحسم األمر.. ليلى وحدها هي التي تليق 
به.. لن تربكه على أية حال مبخاوف اإلجناب فهي 
كما اعتاد أن يق��ول ألصحابه.. علّي أن أتزوج من 
ام��رأة غير مثمرة ثم تأكد م��ن قارورة الطيب في 
قبضته.. يبدو أن كل شيء كان سينتهي بصورة 
طبيعية وأن التفاوض مع امرأة مثلها س��يكون 
س��هال ً للغاي��ة.. وكان يرد عل��ى مماحكة بعض 
أصحاب��ه قائالً: أنا أفّضلها كثي��راً على غيرها.. 

عطاؤها يختلف بالتأكيد.
ارتق��ى  ث��م  إزاء موظ��ف االس��تعالمات  وق��ف 
الس��اللم ناش��داً غرفتها ف��ي الطاب��ق الرابع.. 
تروى كثي��راً ليداري نبضات قلبه املضطرب.. هنا 

بإمكان��ه أن يعيد توازنه وأن يرت��ب ربطة العنق 
وأن يتأكد للمرة األخيرة من اس��تقامة النظارات 
ومتنى في قرارة نفس��ه أن يج��د مرآة لكي يتأكد 
م��ن مالمحه الت��ي تخون��ه كثيراً إذا م��ا أجهد 

نفسه.
م��ررت أصابعه��ا النحيف��ة عل��ى غط��اء أحمر 
الش��فاء واستأنس��ت بالنهاي��ة املك��ورة وبدت 
وكأنها استس��لمت حلل��م لذيذ.. وم��ن يضمن 
أنه لن يكون مثل غيره؟ س��يكتفي بشم رحيق 
الزهرة.. وميضي من دون أن يلتفت! لطاملا شعرت 
بذلك.. رمبا كان األمر سيبدو أكثر جدية لو حصل 

قبل عشرة أعوام.. أما اآلن.. من يدري!!
ف��ي الش��رفات املطلة عل��ى احلديق��ة الغافية 
الزه��ور  عب��ق  لتس��تقبل  النواف��ذ  انفتح��ت 
الذابل��ة وأغص��ان اليوكالبتوس الباس��قة وهي 
تنحن��ي بفعل هب��ة ريح مفاجئ��ة.. كان املكان 
كله يتماهى في موس��يقى عذبة ظلت تراودها 
طيلة الس��اعات الثالثة األولى من ذلك الصباح 
احلادي��ة  جت��اوزت  وح��ن  املش��رق..  التش��ريني 
عش��رة تبددت أش��ياء كثيرة وأصبح��ت اجلدران 
أكثر قس��وة ف��ي صمتها العجي��ب واملراوح في 
دورانه��ا البليد.. تقبلت األم��ر بجلد ولم تنكفئ 
لتبك��ي مثل غيرها.. لقد اعتادت على ذلك وكان 
بإمكانه��ا أن تع��ود إلى غرفتها م��ن دون وجل أو 
غص��ة كادت ت��ودي بحياتها في أكث��ر من مرة.. 
أما ما س��معته بعد ذلك، فلقد تضارب وتقاطع 
في أكثر م��ن رواي��ة.. صديقاتها األثي��رات أكدن 

له��ا رؤيتهن له وه��و يزهو ببدل��ة بيضاء وربطة 
عنق مرقط��ة، وخطواته الواثق��ة نحو غرفتها، 
إال أنهن انس��حنب في اللحظ��ة األخيرة لكي ال 
يتفاق��م ارتباك��ه واضطرابه.. والش��يء الذي ال 
ميكن إن��كاره والذي اتفق علي��ه كل من كان في 
املديري��ة، تلك الرائحة املدهش��ة الت��ي انبثقت 
ف��ي الطاب��ق الراب��ع وانتقل��ت إل��ى كل الغرف 
املتج��اورة، وقي��ل أن موظف األرش��يف املدفون 
ب��ن األضابير النتنة قد اس��تمتع بش��ذى تلك 
الرائحة الغريب��ة.. واستبش��ر الكثير من خالل 
تل��ك الرائحة الزكية مبس��تقبل زاهر ينتظرهم 
ف��ي نهاية الطريق.. يقيناً أن ق��ارورة العطر التي 
حتطم��ت على بع��د خطوات م��ن غرفته��ا، قد 
اس��تدرجت الكثير الكتشاف منبع هذه الروائح 
املدهش��ة، وجزم البعض: إنها رائح��ة ))هاواي(( 
وخم��ن غيرهم: بل هي رائحة ))ماء الورد(( وذهب 
آخرون إلى أنها عطر مس��تورد وال شك أنه باهظ 
الثمن.. وحسبوا أيضاً أن صاحبة احلظ التعيس 
البد أن تكون على ق��در كبير من اجلمال واألنوثة 
بحيث تس��تحق كل هذا البذخ.. وأش��يع أن كل 
الذين زاروا املديرية في ذلك النهار لن ينسوا تلك 

الرائحة النفاذة التي غمرت كل شيء..
وصلت الشمس إلى حدودها القصوى فقصمت 
الطاول��ة الصغي��رة إلى نصف��ن وغمرت بعض 
األوراق اخلض��ر املالصق��ة لزجاج الناف��ذة.. وفي 
اجله��ة األخرى م��ن الغرفة تواصل نش��يج روح 

شفيفة كانت على األرجح إلمرأة.

ِّيُْح ال تُْبِقي  َنَعْم ، أيَّاُمَنا َورٌَق ، َوَهِذي الْر
َلَنا َشَجَراً ، 

اَقُط الَْورَُق .  َوِمْن أَْغصاِن�َها يَسَّ
َكأَنَّ الَْبرَْد َمْجَمَرُة األََسى ، 
ْيِل  جِّ أَوْ أَنَُّه َحَجٌر ِمن الْسِّ

_ ُكنَّا َنْحُن َفْوَق أُتُْوِنِه َكاجْلَْمِر َنْحَتِرُق
 . َكِبرَْنا يا ِقَطارَ الُْعْمِر ، 

َهَذا الُْعْمُر يَْذبُُل ، َهِذِه اأْلَيَّاُم َواأْلَْعَواُم 
َنْنُشُرَها _

ِجلِّ ، َوثُمَّ َنْطِويَْها .   َكَما َورَُق الْسِّ
َوُكنَّا ُكلََّما َضاَقْت ِبَنا اأْلَيَّاُم ، أَوْ َضاَق 

الَْفَضا ، 
أَوْ َجنَّ َهَذا الْلَّْيُل َنْبِكي ِمْن َمآِسْيَها

َّا َنَزْل في زَْحَمِة اأْلَيَّاِم   . بََلى ، مَل

ُمْنَكِسِريَْن ، 

ِّيُْح ال تُْبُقي َلَنا  ُمْنَكِسِريَْن َهِذي الْر

َشْيَئاً ، َوال تََذرُ

نَْيا َعَلى اأْلَْكَتاِف ،  . تََراَنا َنْحِمُل الْدُّ

 َنْحِمُل ثُْقَل َهَذا الَْكْوِن ، 

ى ِمْن ِقَطارِ الُْعْمِر ،  َنْحِمُل َما تََبقَّ

َنْعَثُر ِبالُْهُمْوِم ، َوثُمَّ َنْنَكِسُر

 . َمَتى يَا رِيُْح ، يَا َشَجَراً َعِرْفَنا َكْيَف 

تَْبُدو َهِذِه اأْلَْشَجارُ َوارَِفًة _

 َوُمْنُذ الَْبْدِء ، ُمْنُذ ِبَدايَِة الْتَّْكِويِْن ُكنَّا 

ْقْد َسَقْيَناُه ؟

 . تَِعْبَنا ، َنْحُن ُمْنَكِسُروَْن ، ُمْنَكِسُروَْن 

في الْزََّمِن

ِّ ، ُكنَّا ِفْيِه َنْغَرُق ِباأْلََسى  _ الْرَِّديِء امْلُر

 َوتََكاُد تَ�ْقُتُلَنا الُْهُمْوُم ، َوَهِذِه احْلَْسَراُت 

َواآْلُه

 . َمَتى تَْبُدو َلَنا اأْلَيَّاُم بَاِسَمًة ؟ 

نَْيا ُمَزْخَرَفًة ؟ ، َوَنَْرُح في   َوتَْغُدو َهِذِه الْدُّ

َمَراِعْيَها ؟

 . َفِإن َلْم تَْبُد بَاِسَمًة ، َوال أيَّاُمَها تَْبُدو 

ُمَزْخَرَفًة

 َفِإنّا َقْد ُنَطلُِّقَها ثاَلثَاً 

ى ِمْن َخِريِْف الُْعْمِر ، َقْد ُنَطلُِّق َما تََبقَّ

نَْيا ، َوَما ِفْيَها.  ُكلَّ َمَغاِنِ الْدُّ

 ٦ _ ١٢ _ ٢٠٢٠ م

 ) تنقيــط الفــراغ ( 
كل ليلة تأخذني البالد معها 

تنقط بقايا الفراغ 
جتعل من قلبي قطعة اسفنج 

ومن روحي كومة رماد 
أتخيل أن الفجر أنثى 

وان احلروف جنازة 
فأخلع قميص حزني قرب سريرها 

أبحث عن ضوء يخدش جلد وحشتي 

كي أخدع به الطحالب 
والضفادع 
وبنات أوى 

بأني اآلن مجرد 
قنديل بحر 

) إنهيــار ( 
ال تفكر أكثر مما ينبغي 

وضع أحالمك في غيبوبة 
إلى أجل غير مسمى 
لن يفهموا ما تقول 

ولم يعد ثمة ثقة 
فهذه املدينة ال تفتح أبوابها إال 

للعميان 
هذه املدينة أعمدة اإلنارة فيها 

تبصق على املارة 
التفكر 

لم تعد للكلمات معنى 
فأنت جثة تتجول 

غالبا ما تصحو على رغبة 
تؤرقها حرائق احلنن 

 )حلــم منتهــي الصالحيــة (
بحلم مقطع األوصال 

يزين كآبة يومه 
ويرتق قميص القلب 

دقة من بعد دقة 
أصابعه اليابسة من أثر امللل 
ال تعرف إلى أي رصيف تشير 

وحنجرته التي تعاني وجع االختناقات 
لوحة صفيح يتلوى بداخلها 

صراخه األبكم  : 
ماالذي تبقى من بريق حلمنا 

وجنوم أرواحنا مطفأت  ؟
صباح اخلير أيها األلم 

مساء الظالم أيتها السعادة 
إنها ساعة املوت 

تدق......... تدق 
وكأن القيامة عالمة استفهام 

ترسم لظاها على األبواب 
يابالدا أمست بال ضحكات 

بال نخيل يسمو 
بال فرات يناغي دجلته 

تلفتي من حولك 
القلب نسي نبضه 

واحللم نام في حفرة مجهولة األثر 
فبأي آالء حزنك تتشبثن 

وبأي آالء صبرك 
تستعينن  ؟ 

 )  شــيخوخة (
غالبا ما أحتدث إلى شيخوتي 

أتشاجر وأياها كأي مرابي 
عن الربح واخلسارة 

وعندما أصل معها إلى ذروة األلم 
أحتسس خصالت شعرها األبيض 
أطلق عليه اسم تعويذة أعرفها 

وامضي.....
غالبا ما أحتدث مع شيخوختي 

أبحث عن هرمي الذي حتطم 
وترك لي ساقية من الدموع 

وعدة أحالم 
غير منفلقة

قصة قصيرة 

جمال نوري 

طالب حسن

حمد شهاب االنباري

كتابــــات واعـــــــدة



  كت��اب جدي��د للناقد العراق��ي د. قيس كاظ��م اجلنابي 
بعن��وان ) الرواي��ة العراقي��ة بع��د االحت��الل االميركي .. 
هشاش��ة املأوى وازمة الهوية(.. وفح��وى الكتاب واضح 
من عنوانه الذي س��يثير نقاشا، الس��يما ان اجلنابي من 
النقاد املتمرسن واملعروفن في رصدهم الدائم واملستمر 
للمشهد االبداعي العراقي .. الكتاب صدر عن دار دجلة. 

زار وف��د من االحت��اد الع��ام لألدباء 

والكتاب في العراق، الش��اعر عبد 

احلس��ن ف��رج ف��ي بيت��ه العامر 

ببغ��داد، لالطمئنان عل��ى وضعه 

الصح��ي، والتواص��ل م��ع إبداعه 

ال��ذي اش��تاقه الوس��ط األدب��ي، 
بسبب انقطاعه الطويل لظروفه 
الصحية، وقّدم الوفد باس��م أدباء 
الوط��ن خال��ص التحية وأس��مى 
الدع��اء للش��اعر ف��رج، متمني��اً 
له العافي��ة والصحة والس��المة 

والشفاء .. 

       نع��ى االحت��اد الع��ام لالدب��اء والكت��اب في 

العراق، كوكبة جديدة من اعضائه الذين رحلوا 

مؤخ��را .. ففي يوم ٦ ش��باط ٢٠٢١ نعى االحتاد 

الباحث الدكت��ور ابراهيم خليل الغافلي الذي 

توف��ي اثر معاناته م��ن مرض عض��ال .. ويوم ٧ 

شباط ٢٠٢١ نعى االحتاد الشاعر الدكتور جندت 

كاظم ده مرجي .. وفي يوم ٩ شباط ٢٠٢١ نعى 

االحت��اد الروائي كرمي الس��ماوي ال��ذي توفي في 
مغتربه في السويد .. وفي يوم ١٦ شباط ٢٠٢١ 
نعى االحتاد الباحث حس��ن علي اجلبوري الذي 
توف��ي في كربالء بس��بب مضاعف��ات فايروس 
كورونا .. وفي يوم ٢٠ ش��باط ٢٠٢١ نعى االحتاد 
الفن��ان والباحث املس��رحي حس��ن العراقي 
الذي وافت��ه املنية في مدينته الديوانية ..  وفي 
يوم ٢٢ شباط ٢٠٢١ نعى االحتاد الباحث واملربي 
الفاضل االس��تاذ عبداالمير ش��مخي الشاله 

الذي توفي ف��ي مدينته احللة بع��د معاناة مع 
املرض ..  وفي يوم ٢٢ من الش��هر نفس��ه نعى 
االحتاد الش��اعر باسم يوس��ف احلمداني الذي 
توفي في مدينته كربالء بعد معانة مع املرض .. 
وفي ي��وم ٢٦-٢-٢٠٢١ نعى االحتاد القاص عباس 

حسن غضنفر الذي توفي اثر نوبة قلبية .
والس��الم  الرحم��ة  الراحل��ن  ألرواح 
..وس��تبقى آثاره��م االبداعي��ة تذّكر بهم 

االجيال.  

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

عولمة رافدينية في رواية!!

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

اتحاد األدباء ينعى كوكبة جديدة من اعضائه 

الرواية العراقية بعد 
االحتالل االميركي

الشاعر عبدالحسين فرج ..
اص���دق���ائ���ه  ق����ل����وب  ف����ي   

كاظم شمهود يرصد الفن األسباني

قرأت قبل س��نن عم��ال روائياً بعنوان “طبيبة في بي��ت البرزجني” ملؤلفته 
“ايلونا بورس��كا” وهي كاتبة تش��يكية متخصصة ف��ي علم االجتماع 
ومارس��ت مهنة الصحاف��ة، ولها اعم��ال روائية عدة الق��ت جناحاً كبيرا 
في بلده��ا وخارجه، وبحكم خبرتها بأحوال اجملتمع��ات، صارت كتاباتها 
الروائية س��يريّة، وحتديداً سير الناس البس��طاء واجملهولن الذين اهتمت 
بهم، فهي تقول؛ ان كل حياة انس��انية تش��كل موضوعاً لرواية! والرواية 
التي نح��ن بصددها، تتحدث عن طبيبة اس��مها “فالس��تاكا لوفا” أتت 
بغ��داد ف��ي العش��رينيات والثالثيني��ات من الق��رن املنصرم واس��تأجرت 
بيت البرزجني ف��ي “حي امليدان” في الباب املعظم والذي س��يكون الحقاً 
“مس��توصفاً” “تشيكوس��لوفاكياً” ف��ي بغ��داد، ومن اس��م البيت جاء 
عن��وان الرواي��ة “التس��جيلية” التي نطل م��ن خاللها عل��ى رحلة فتاة 
اخت��ارت املغامرة طريقاً لإلكتش��اف والبحث عن عمق االش��ياء، وبعد ان 
تعكس��ها الروائية “بورسكا” بطريقة بارعة، استحقت ان يعاد بسببها 
طب��ع الرواية للمرة السادس��ة، وان التي بن ايدينا ه��ي الطبعة العربية 
الت��ي ج��اءت بأكثر م��ن)460( صفحة م��ن القطع الكبي��ر وبحرف صغير 
نس��بياً... لق��د لفت انتباهي من بن املش��اهد واملواق��ف العديدة، ماروته 
البطل��ة في الصفحة )203( حي��ث تكون في كركوك، وتذكر ان علماء آثار 
اميركي��ون اكتش��فوا قرب املدينة ف��ي نهاية العش��رينيات بقايا املدينة 
اآلش��ورية “نوزي” حيث قصر احلكام املش��يد قبل ثالثة آالف وخمسمائة 
سنة، برسومه اجلميلة وجدرانه املشيدة بعناية ومن ضمن ما اكتشفوه 
ايض��اً الواحاً طيني��ة )قانوني��ة( مكتوبة باحل��روف املس��مارية، ولعل ما 
مكت��وب عليه��ا هو ما دعانا لكتابة هذه الس��طور..  رجل داهية اس��مه 
“تيهيبتلي” وامرأة ال تقل دهاًء عنه اس��مها “تولبنيه” من يقرأ قصتهما 
املكتوبة في ه��ذه االلواح، او الفقرات “القانونية” التي فرضاها على أهل 
زمانهما، س��يتأكد من ان للعوملة الرس��مالية جذوراً تلتقي عندها عقول 
الدهاة املاكرين الذين يجيدون لعبة اس��تعباد اآلخرين بأساليب مختلفة 
متج��ددة، وخالصة حكاي��ة تيهيبتلي وتولبنيه الت��ي التخلو من طرافة، 
وكم��ا تقول االلواح، ان بيع وش��راء االرض وقت��ذاك كان محرماً، اذ بعد ان 
مي��وت األب ال��ذي ميتلك ارضاً يتم تقس��يمها بن ابنائه بالتس��اوي، لكن 
“تيهيبتلي” توصل الى فكرة س��تجعله يس��يطر عل��ى معظم االراضي 
حيث عرض على الفالحن مبلغاً من املال، غير كبير، لقاء امر واحد، هو ان 
يقوموا بتبنيه، اي اعتباره ابناً لهم، وفي النهاية كان له اكثر من مائة من 
اآلباء بالتبني!! وعندما مات هؤالء كان له نصيب من األرض يعادل نصيب 
كل اب��ن من ابنائهم، االمر االده��ى هو ان اوالد هذا الرج��ل الداهية، وبعد 
ان متكن والدهم من احكام س��يطرته عل��ى الناس بهذه الطريقة واصلوا 
االس��لوب نفس��ه لتوس��يع ممتلكاتهم ولم تصل احملاكمات التي اقامها 
االبناء الش��رعيون ضد “تيهيبتلي” في حينه الى نتيجة، الن اوالد واحفاد 
هذا املاكر احتفظوا باأللواح التي تتضمن التس��جيل الرسمي لعمليات 
تبن��ي “املرح��وم” واس��تمرت محفوظ��ة حت��ى عصرن��ا ه��ذا! ... حكاية 
“الس��يدة الغني��ة تولبنيه” ال تقل غرابة، اذ كانت ه��ذه املرأة “الفاضلة” 
واحملبة للخير! تتبنى عش��رات الفتيات الفقيرات بناتاً لها، لكن بش��رط 
واحد هو ان يحق لها عقد قرانهن على من تش��اء لقاء رس��م مالي معن 
وحن ميوت الرجل األول للبنت يحق لها تزويج األرملة بالطريقة نفس��ها 
حتى املرة احلادية عش��رة بعدها تخرج األرملة “بحرية”! من دار الس��يدة 
ولم تذكر األلواح ان فتاة واحدة خرجت )حرة( من بيت )األم الطيبة(! هذه. 
الش��ك ان الذي يقرأ ش��روط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكيفية 
اس��تمالكهما الدول وثرواتها، وكيفية تبنيهما “الزعماء” الذين يتوزعون 
بق��اع األرض، ويقرأ هذه احلكاية س��يقول حتما.. ما أش��به الليلة، بثالثة 

آالف وخمسمائة عام خلت!!
ه��ذا النوع من االدب يس��تجلي س��طور التاريخ ويعي��د قراءتها بطريقة 

عذبة توصلها ألكبر عدد من القراء.

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

العدد )40( - آذار 2021

 كتاب جديد للفنان التش��كيلي كاظم ش��مهود بعنوان 

)الف��ن االس��باني املعاص��ر والري��ادة ف��ي العال��م( تضمن 

خمس��ة فصول معززة بالصور امللونة ألبرز االعمال الفنية 

التش��كيلية االسبانية، باالضافة الى ملحق خاص بأعالم 

الشعر االس��باني مثل روفائيل البرتي ولوركا وانتونيو غاال 

..ش��مهود فنان تش��كيلي عراقي معروف وله اس��هامات 

واض��اءات نقدي��ة عديدة تناول فيها مش��اغل تش��كيلية 

كثيرة، وه��و برصده الفن االس��باني يذكرن��ا بكتاب )مائة 

ع��ام من الفن احلي��ث( ل جبرا ابراهيم جب��را الذي يعد من 

املؤلف��ات املهم��ة في هذا اجمل��ال.. الكت��اب اجلديد حتتاجه 

املكتب��ة الفني��ة العراقية الس��يما للباحثن والدراس��ن 

مل��ا فيه من رصان��ة ودقة، كون الفنان ش��مهود يعيش في 

اسبابا منذ سنن ومّطلع على احلياة الفنية هناك بشكل 

أهله الن يتجول بهذه السياحة الفنية الرائعة ويعود الينا 

بهذا الكتاب الذي جاء ب 234 صفحة من القطع الكبير ..     


