
الساعدي  د.عارف  الشاعر  العراق  والكّتاب في  لألدباء  العام  االحتاد  زار وفد من 
مباركاً له مبناسبة تسّنمه مهام دار الشؤون الثقافية العامة، وقد قّدم الوفد 
باسم أدباء الوطن خالص التهنئة، متمّنياً للعزيز الساعدي التوفيق والنهوض 
بالدار العريقة، كما متّ احلديث عن أبرز املشروعات التي من املمكن تخدم املثقف 

للسمّو بتطّلعاته ومتطلباته.

واصل احتاد األدباء نش��اطاته في مختلف اجملاالت خالل 
ش��هر آذار املنصرم، اذ كانت له جوالت تفقدية لعدد من 
األدباء املرضى ملتابع��ة اوضاعهم الصحية واإلطمئنان 
عليه��ا والوق��وف الى جانبه��م .. كما هنأ االحت��اد ابناء 
شعبنا السرياني الكلداني اآلشوري بأعياد )أكيتو( رأس 
الس��نة البابلية اآلشورية، متمنيا ان تكون هذه السنة 
س��نة خير وسالم على شعبنا من ش��ماله الى جنوبه 

.. وقام االحت��اد بإصدار العديد م��ن الكتب ألعضائه ممن 

تقدموا بها واجيزت للنش��ر .. كم��ا يتواصل االحتاد عبر 

منصت��ه االلكتروني��ة بإقامة اجللس��ات التفاعلية من 

داخل العراق وخارجه م��ع مبدعني عراقيني وعرب، لكي 

تبقى ج��ذوة احلوار الثقاف��ي متقدة ف��ي احتادنا العريق 

حلني اخل��الص من جائحة كورونا التي توقفت بس��ببها 

النش��اطات الثقافية والكثير م��ن الفعاليات احلياتية 

االخرى.  

ال أجيء بجديد , حني أقول نحن جميعا نتجّول في حقل ألغام , لذلك 
لم يعد مس��تغرباً  س��ماع نبأ حزين , يزيد ضراوة ش��عورنا القاس��ي 
بفقدان أحبة لنا , كانوا بيننا ميرحون ويتحاورون بكل نش��اط وحيوية 
, وفجأة نتداول فجيعة رحيلهم , يا لقس��وة ه��ذه األيّام التي لم نذق 
أش��رس منها حتى في ذروة جنون احلروب , فاملوت , اآلن , ش��يء هالمي 
خفي يتربص باجلميع , ال مؤشر واضحا على من يختاره , فهناك قرعة 
قدرية , وهناك إصغاء كّلي لنتائج هذه القرعة  الغريبة ,  وهناك بّحة 

في أصواتنا وهي ترثي بألم , وحيرة ال مرسى لها .
أتذكر قصي��دة للراحل الكبير محمود درويش يقول فيها : ال متوتوا , ال 

متوتوا مثلما كنتم متوتون رجاًء
ُرُّوني من التُّفاحة – األنثى ال تجَ

إلى سفر املراثي
بجَرات املدمنْه ! وطقوِس العجَ

ليس قلبي لي ألرميِه عليُكْم كتحيَّْه
ليس جسمي لي لكي أصنع تابوتاً جديداً ووصيَّْه

فارحموني ’ أصدقائي
وارحموا احليطانجَ إذ تشتاُق لألعشاب,

والُكتَّابجَ في باب الوفّيات
ارحموا شعباً وعدناُه بأْن ُنْدِخلجَُه الوردةجَ من باب الرماد املُّر.

يكاد هذا اإلحساس يجتاحني شخصيا , وأنا ارفع كل يوم تقريبا ورقة 
تق��ومي روحّي من س��جل حياة أصدقاء وأحبة ل��ي , وهذه الورقة كأنني 

أنتزعها من قلبي بكل حزن وأسى ...
وم��ع ه��ذا كله , مع وحش��ية امل��وت وجس��ارته , مع وقاح��ة اختياره 
ملبدع��ني لهم أحالم ومش��اريع وقل��وب تنبض باجلم��ال , أقول مع كل 
هذا اخلراب النفسي , ما زلنا نرفع الفتات احلياة بأبهى تدفقها وأعذب 
ص��ور التعبير عنها , ف��ال ميرُّ يوٌم من أيّام العزلة , إال والحتادنا الباس��ل 
ش��تلة ورد فيه تضوع عطرا عل��ى كل األنحاء ومتنحنا م��ّدا جماليا , 
يثري الروح ومينحها األمل املش��رق , وترانا جنلس لنش��اهد ونس��تمتع 
ونتفاعل مع أحد املبدعني أو إحدى املبدعات , والعيش في جّو رائع من 
العط��اء , الذي يثبت لنا أن عاملنا ماٍض حتما في رياض األلق , وال ميكن 
أن نستسلم لنكوص قاس هو طارئ حتما , حيث اعتدنا على احلضور 
واملش��اركة في جلس��ات ثقافية ومهرجان��ات متنوعة تث��ري حياتنا 

ومتنحنا طاقة التواصل ..
حتي��ة لكل جهد مثابر مخلص حريص , يصّر على احلياة بأعلى درجات 
 نبيٍل يواصل مد جس��ور 

ٍ
التعبي��ر اجلمال��ّي عنه��ا , حتية لكل س��عي

احملبة بني كل األدباء واملبدعني , فمثل هؤالء , يس��تحقون منا اإلش��ادة 
به��م وبتضحيته��م براحته��م الش��خصية وراحة عوائله��م  وكما 
أنه��م يعّرضون أنفس��هم خملاطر الوب��اء املتوحش ال��ذي صار هاجس 
قل��ق للجميع  , ومع هذا لم يخفت وهج حماس��هم , ولم تفتر حرارة 
محبتهم , ول��م تبطئ خطواتهم عن قصد أّي كان من مبدعينا أينما 
كان , سواء في بغداد , مركزا وضواحي وأطرافا , أم في مدن العراق من 

جنوبه إلى شماله ...
حتية لكّل مضٍح في هذا الزمن الصعب املعقد , ولنسق جميعا حقل 
اجلم��ال هذا بأقل ما نس��تطيع وهو قول كلمة احلق التي يس��تحقها 
زمالؤن��ا األع��زاء  ال��ذي لم يّدخروا جه��دا في حتقيق وه��ج احلياة التي 

نحتاجها جميعا في زمن املوت املرعب . 

منذر عبد الحر

صناعة الحياة بين براثن الموت !

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

ية؟الدالالت المتوالية في رواية  ) فضاء ضّيق( المهرجانات .. ترف أم حيوية ثقافية ضرور

الصعلكة نموذج حياتي تحركه مجموعة 
من القيم الراسخة والقاسية

فؤاد شاكر يؤرشف 
المكان واإلنسان

الّلعبة السكونية في شعر 
حسين عبد اللطيف

يوتوبيا الحرب والموت  في يومّيات رجل منقرض 
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اتحاد االدباء يهنئ ابناء شعبنا السرياني الكلداني اآلشوري بأعياد )أكيتو( رأس السنة البابلية اآلشورية
جلسات تفاعلية مستمرة  وتواصل مع األدباء لمتابعة شؤونهم الخاصة واحتياجاتهم
 صدور عدد كبير من منشورات اتحاد األدباء خالل الشهر المنصرم

اجتماع ل)منبر العقل( 
وم��ن��اق��ش��ة ال��م��ي��ث��ول��وج��ي��ا ال���راف���دي���ن���ي���ة.. 

 االتحاد يهنئ د. عارف الساعدي 
ً
 ويهنئ الشاعر د.أحمد العلياوي مديرا

 لدار المخطوطات العراقية 
ً
عاّما أ.ث- خاص

رئيس  املعموري،  ناجح  الباحث  اجتمع 
آذار   ١٨ اخلميس  يوم  العراق  أدب��اء  احت��اد 
)منبر  في  الباحثني  من  بنخبة   ٢٠٢١
سيرورة  ملناقشة  لالحتاد،  التابع  العقل( 
العمل املعرفي، وطرح أفكار جديدة ضمن 
املشروع التنويري للمنبر في قابل األشهر.

وقد ضّيف االجتماع - الذي حضره الباحث 
د.علي  والباحث  احلمداني،  األمير  د.عبد 
احملمداوي، والناقد علي شبيب ورد - الناقد 
ياسني النصّير للتداول بخصوص مقترحه 
وقد  الرافدينية،  باالنثروبولوجيا  املتعّلق 
جرى  إذ  احلضور،  استحسان  املقترح  القى 
املقترح  هذا  لتفعيل  السعي  عن  احلديث 
االحتاد  أعمال  جدول  ضمن  صداه  ليجد 
هذا  املقبل.  الثقافي  املنهاج  في  واملنبر 
ويذكر أن منبر العقل في احتاد أدباء العراق، 

والذي  املهّم  كتابه  الستقبال  يستعّد 
سيصدر قريباً حامالً عنوان )املالذ الثقافي/ 
ودينياً  فلسفياً  وج��ودن��ا  إنتاج  إع��ادة 
إصدار  في  العمل  يجري  كما   ، وسياسياً( 
اجلديد  الرافد  ضمن  النسوية،  عن  كتاب 
للدراسات  بغداد  )مركز  واالحت��اد  للمنبر 
جمع  في  اجلهد  يتواصل  كما  النسوية( 
املزمع  وامل��ق��ّدس(  )العنف  مؤمتر  بحوث 
عقده مبشاركة باحثني متخصصني، وطبع 

أعماله في كتاب.  وتعّد تربة )منبر العقل( 
في االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق 
من التجارب الرائدة في رسم مالمح انفتاح 
العام  نحو  الدقيق  تخصصه  من  اخلطاب 
والشامل من ضروب املعرفة، فاتّخاذ جاّدة 
الفكر ديدن سعى له املنبر منذ تأسيسه 
ناقشت  التي  ندواته  طريق  عن   ٢٠١٦ عام 
القضايا  نسغ  في  وضاربة  حيويّة  قضايا 
السطحية  القراءة  تتجاوز  التي  املهّمة 
اجلوهرية  األسئلة  جذور  في  التعّمق  نحو 
والفلسفة  واجملتمع  الدولة  تخصُّ  التي 
واالنثروبولوجيا، فضالً عن متابعة مجريات 
استباقي،  برصد  معها  والتعامل  األحداث 
الناجعة  احللول  ويضع  الظاهرة  يحلل 
وتخّطه  األفكار،  ما تترحه  لها من خالل 

واألقالم الواعية.

 يهّن��ئ االحتاد الع��ام لألدب��اء والكّتاب في العراق الش��اعر 
د.أحم��د العلي��اوي، مبناس��بة تكليف��ه مدي��راً عاّم��اً ل��دار 
اخملطوط��ات العراقي��ة ف��ي الهي��أة العام��ة للت��راث/ وزارة 
الثقاف��ة والس��ياحة واآلث��ار. والعلياوي من الش��خصيات 
األدبية املش��هود لها بالتفاني والعم��ل والدؤوب في خدمة 
الثقافة، وهو أكادميي وش��اعر له مؤلفات وقصائد مطبوعة 
ومسموعة، ومش��اركات فاعلة في املهرجانات وامللتقيات، 
وتكليفه بهذه املهمة س��يمّثل نقطة ارتقاء خلدمة احلركة 
اإلبداعية املرتبطة بكن��وز اخملطوطات العراقية التي تنتظر 
التحقيق والدراس��ة لتظه��ر إلى القّراء والدارس��ني خدمًة 
للعل��م واملعرف��ة. مب��ارك أل��ف مب��ارك للعلي��اوي العزيز، 

وللوسط الثقافي األصيل..

أ.ث- خاص



آذار ربيٌع دائم للثقافة واألدب والجمال.. 
كلم������ة اتح������اد أدب����اء الع�����راق لشه����ر آذار ٢٠٢١ 

من اصدارات االتحاد

نشاطات 
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ف��ي آذار اجلمال والتج��دد واألمل، وأعي��اد الربيع 
وامل��رأة واحلياة ف��ي عنفوانه��ا، تخف��ق القلوب 
نابضة بروح اإلبداع في والدتها املدهشة، وقدرتها 
على صي��رورة االنبعاث مناًء وب��ذالً وعطاًء، ويقف 
احتادكم، االحتاد العام لألدباء والكّتاب في العراق، 
احت��اد اجلواه��ري الكبير، ش��امخاً قوي��اً مقتدراً، 
متابعاً ومنّفذاً وداعم��اً بقوة الوعي جوهرجَ احلياة 
ف��ي صفحاتها التي متنح األم��ل..  وهكذا كانت 
خطاه األصيلة توش��م املسيرة باجلمال واملعاني 
املضيئة، التي ترسم ألدباء العراق آفاق مستقبل 
مش��رق، رغ��م الظ��روف القاس��ية الت��ي حتيط 
أعمال��ه فمن أم��اٍس ثقافية تفاعلي��ة فرضتها 
ظ��روف اجلائحة على مس��توى املركز واحملافظات 
إلى إص��دارات ثقافية وإبداعية وإعالمية، ومؤازرة 
صادقة لزمالئنا ف��ي الهيأة العامة في أفراحهم 
وأتراحه��م زي��ارًة وتفق��داً ومحبًة ودعم��اً، وإلى 
ابت��كارات لرؤى فكرية وبحثية تس��تنطق اإلرث 
العراق��ي الثقاف��ي العظي��م، إذ ل��م يس��تكن 

احتادك��م يوماً في التخطيط لكل ما يراه إضافًة 
نوعي��ًة عل��ى مس��توى الثقافة املتج��ددة التي 
تسعى دائماً إلى بعث روح احلياة اجلديدة القادرة 
على اس��تيعاب الواقع، وتثوي��ره خدمة للمبدع 
العراق��ي، وكانت مجمل نش��اطاتنا لش��هر آذار 

كما يلي
: *بح��زن عميم نعى االحت��اد األدب��اء الراحلني: - 
األديب والكاتب فالح يازار أوغلو - الشاعر آشتي 
- الش��اعر والناق��د د. عب��د القادر جب��ار - املؤرخ 
البروفيسور كمال مظهر أحمد - كاتب األطفال 
واملترجم شفيق مهدي - الشاعرة زهور دكسن - 

الشاعر منار القيسي.
 *مواساة األدباء بفقدهم أحبائهم وذويهم.

. *تفّق��د األدب��اء مم��ن م��ّروا بضائق��ة صّحي��ة، 
والتخفيف عن معاناتهم.

. *إرسال آخر إصدارات االحتاد ومطبوعاته الحتادات 
محافظات الوطن.

*اس��تمرار اجللسات التفاعلية لالحتاد في مركزه 

العام، واحتادات احملافظات، في منصات التواصل 
االجتماعي

. *صدور العدد ٤٠ من جريدة )االحتاد الثقافي(.
 *االحتف��ال بعيد املرأة بفعالي��ة نّظمها منتدى 
نازك املالئكة الثقافي، وشاركت فيها نخبة من 

شواعر الوطن.
 *االحتفال باليوم العاملي للشعر.

*بالتع��اون م��ع معهد غوت��ه األملان��ي، احتضن 
احتاد أدباء ذي قار جلس��ة االحتفاء بالش��اعرات 
العراقي��ات مبناس��بة صدور كتاب )عي��ون إينانا/

اجلزء الثاني(
 *التحضي��ر ملؤمتر منب��ر العقل املقب��ل )العنف 
)امليثولوجي��ا  مح��ور  ومناقش��ة  واملق��ّدس( 

الرافدينية(.
*وف��ي مج��ال املطبوعات أص��در االحت��اد الكتب 
التالي��ة: - نص��وص س��توكهولم - جنم خطاوي 
- ش��عر - مكاب��دات احلاف��ي - عب��د األمير خليل 
مراد - ش��عر - إناخة في مضارب النقد - شكيب 

كاظ��م - نقد - جغرافي��ة الورد - عب��د اهلل نوري 
إلياس - ش��عر - ب��ذور محمولة مبظ��الت - أحمد 
احللي - ش��عر - طيف عائلة - زهراء طالب - رواية 
- جمهوري��ة البرتق��ال - إبراهيم اخلياط - ش��عر 
- الطبع��ة الثاني��ة - غلط��ة العراق��ي/ نصوص 
الس��بورات - وسام هاش��م - نصوص - ال أكتفي 
به��ذا الش��جر - كف��اح وت��وت - ش��عر - صخرة 
عربي��ف - حنون مجيد - قصص قصيرة جداً - ما 
حتمل��ه الرياح تفض��ه العاصفة - حس��ن هاني 
- ش��عر - ف��وق غاب��ة محترق��ة - جب��ار الكواز - 
ش��عر - البنى الناطقة/ تطبيقات في الشعرية 
العربي��ة ومظاهره��ا األس��لوبية - د. إي��اد عب��د 
ال��ودود احلمداني - نقد - مزمور العودة - يوس��ف 
حس��ني - شعر - كأنّه - أجود مجبل - شعر - رؤى 
في الس��رد والش��عر - د.جناح كبة - نق��د - املالذ 
الثقافي/ إعادة إنتاج وجودنا فلسفياً وسياسياً 
وديني��اً - مجموعة باحثني - منبر العقل. - خلّو - 

طه الشبيب - رواية



الدالالت المتوالية والبناء الدائري في رواية 
) فضاء ضّيق( 
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في كتابه املمتع "الروائي الس��اذج واحلس��اس" يفرق 
الكات��ب الترك��ي "أوره��ان بام��وق" بني ش��كلني من 
الروائيني: الس��اذج وهو الروائي الذي يكتب بش��كل 
فطري ب��دون معرفة تام��ة ألدوات وتقني��ات الكتابة 
األدبي��ة، لكن��ه مع ذل��ك قد يكت��ب كتاب��ة جيدة و 
مقبول��ة.. والكاتب احلس��اس الذي يع��ي متاما هدف 
وغاية كل خطوة في عمله وإلى ما ترمي، بحيث يثير 
داخ��ل الق��ارئ - بقصد تام- احلد األقص��ى من املتعة 

والتوريط. 
من ه��ذه املقابل��ة بني الصنف��ني، وبعد ق��راءة رواية 
"فضاء ضيق" ميكنني بس��هولة إدراج الكاتب "علي 
لفتة س��عيد" عل��ى طاولة "الروائي احلس��اس" فهو 
يع��ي متاما ما يكتب عنه )املوضوع( واألهم إنه يعرف 
أيضا وبحرفية ش��ديدة كيف يكتب ذلك  (الشكل، 
البناء( بشكل أدبي سليم يحقق اإلمتاع، بل واألهم 
يحقق ما يس��ميه أرسطو "التطهر عن طريق الفن" 
Katharsis بحي��ث نصبح بعد قراءتنا له أش��خاصا 

مختلفني متاما عما كّناهم قبل القراءة.
استطاع "س��عيد" جعل نصه كما يسميه "إمبرتو 
إيكو" "غابة س��رد" باملفهوم الواس��ع للمصطلح .. 
فف��ي كل مكان يت��م زرع الدالالت بش��كٍل منّمٍق ال 
يشذ عن بناء النص، بل يقوم ذلك بتقويته وتعميقه 
بحيث تش��عر أنك غارق في بحر من اللغة املش��فرة 
الدال��ة.. تعدى "س��عيد" ذلك فجعل من املش��اهد، 
احل��وارات، أس��ماء األبط��ال؛ سلس��لة متتالية من 
ال��دالالت يصع��ب فصله��ا عم��ا قبله��ا أو بعدها، 

بتوظيفها السليم داخل العمل.
-1 الدالالت

تب��دأ متوالية ال��دالالت من��ذ أول وهلة تق��ع عيناك 
فيه��ا على غ��الف الرواي��ة.. "فضاء ضي��ق"؛ كلمتان 
ذات داللتني متعاكستني تشير إلى التناقضات التي 
تق��ع فيه��ا العراق، بل ميكن س��حب الدالل��ة لتعبر 
بيس��ر ت��ام عن الواق��ع العربي كله.. فضاء شاس��ع 
جغراف��ي، وتاريخي لكنه ضيق رغم ذلك .. فضاء من 
الصيرورة ممت��د إلى بدايات العالم حيث بابل القدمية 
وسومر، البدايات احلقيقية للحضارة كما يتصّورها 
املؤرخون.. حيث ملحمة "جلجامش" أقدم النصوص 
األدبي��ة ف��ي التاري��خ، والت��ي يجعل منه��ا الكاتب 
افتتاحية لعمله، يكمن التناقض في أن ش��عب هذا 
االمت��داد يعيش اآلن في ضي��ق واختناق، ضيق فكري 
وعقائدي وسياس��ي و اقتصادي.. لكن الضيق األهم 
بالنسبة للكاتب هو الضيق الفكري الذي يدل عليه 
الغالف حيث يجلس ش��خص ب��دون رأس يخرج من 

مكان رأسه عمود دخان هو رمز الضياع و اخلراب. 
تتح��دث الرواية عن "محس��ن" الروائي الذي ال يكف 
عن البح��ث عن امرأة تدعى "س��لوى".. ف��ي غيابها 
يتذكرها "محس��ن" في كل ما يحيط به .. "س��لوى" 
هي الرمز الدال على العراق املفقود حتت وطأة احلروب.. 
يدعم "س��عيد" ه��ذه الداللة حني يش��ير إلى زوجها 
الذي فقد نصفه السفلي في انفجار من االنفجارات 
التي ال تكف في العراق.. نصفه الس��فلي الذي يدل 
عل��ى فقدانه لذكورته و فحولته، بل وهويته كذلك.. 
وكأن��ه به��ذا يقر بأن "س��لوى" أو الع��راق تفتقر إلى 
النموذج البطل الذي حتدث عنه "كاراليل" في كتابه 
"األبطال"، هؤالء الذين يغيرون وجه التاريخ و يعدلون 
املائل، والذي��ن بغيابهم متر اإلنس��انية بفترات ركود 

وتسطيح مزمنة. 
تتحول "س��لوى" إل��ى رمز أس��طوري يرب��ط احلاضر 
باملاضي.. يكش��ف املفارقات الت��ي تغوص فيها بالد 
الرافدي��ن .. هي حاضرة في وعي البطل لكنها دائما- 
على األقل في "فضاء ضيق"- غائبة.. يس��بب غيابها 
شكاّل من أشكال عدم التوازن حملسن.. فهو حائر بني 
اليمني واليس��ار، يؤمن باإلله لكنه متش��ّكك دائما 
حتى إنه يطلق على نفس��ه لقب "املقندس" كحالة 
وس��ط بني املق��دس واملدنس..إن في غياب "س��لوى" 

غياب تام لهوية "محسن".. هويته املطموسة. 
-2 البداية والنهاية

لع��ل بداية العمل الروائي ونهايته هما أهم نقطتني 
يجب أن يس��تحوذا على فكر الكاتب أثناء معاجلته 
لعمل��ه.. من وس��ط ع��دد ال نهائي م��ن االحتماالت 
يحدد الروائ��ي نقطة واحدة لبدايت��ه ونقطة واحدة 
لنهايت��ه.. األولى تهت��م بتجويع القارئ واس��تفزازه 
إلكم��ال العم��ل، والثانية تش��ّبعه وجعله يش��عر 

بتخمة أدبية، محققا الرضاء التام عما قرأ. 
وّفق "س��عيد" جدا في اختي��اره للنقطتني.. فالرواية 
تب��دأ برس��م لوح��ة بارع��ة ع��ن حال��ة االنتخابات 
السياس��ية الت��ي ت��ري في الب��الد، حي��ث األعالم 
والالفتات والش��عارات الفارغة تس��د أف��ق الناظر.. 
األحزاب تتصارع فيما بينها ال على حمل املسيؤولية 
ولكن على الوصول للكرس��ي.. إنه��م يتناحرون من 
أجل مصاحلهم اخلاص��ة ال مصلحة بلدهم.. يتزامن 
ذل��ك مع موج��ة احل��ر الش��ديدة ودخان الس��يارات 
ومولدات الكهرباء التي تش��عرك باختن��اق تام.. إنه 
هن��ا ال يحدثك عن االختناق، لكنه يش��عرك كقارئ 
ب��ه، يخنق��ك لتتعدى الكتاب��ة حروفه��ا وكلماتها 
فتصبح واقعا ملموس��ا يستش��عره املتتبع حلركة 
الس��رد.. إنه��ا الكتاب��ة احلقيقية التي حت��دث عنها 

"تشيخوف". 
يقول "س��عيد": كنت قد سمعت وناقشت وجادلت 
إن صيف هذا العام س��يكون ش��ديد احلرارة ومزعجا 
حتى سياسيا، وهذه بوادر سخونته التي جعلت من 
األيادي تس��ارع ملسح العرق من الوجوه وحتت اآلباط، 
واملنبجس من مس��امات أخرى جعلت البعض يفتح 
س��اقيه ليزيل حك��ة بدأت في املناطق احلساس��ة.. 

انتهى

أم��ا النهاية فه��ي نتيجة حتمي��ة للمعطيات التي 
قدمها خ��الل عمله، حي��ث تنتهي الرواي��ة بحادثة 
اغتي��ال صديق "محس��ن" "عالء"، املفّكر اليس��اري 
ال��ذي ال تلق��ى أف��كاره ترحيب��ا وس��ط اجلماع��ات 
األصولية، ب� "13 رصاصة اخترقت جس��ده و دراجته 
الهوائية على صدره".. هذه هي نهاية "عالء" والرواية 

كذلك. 
ح��ني نتأمل ما ب��دأ به وانته��ى إليه جند ه��ذا البناء 
الدائ��ري للعمل.. هذه الدوامة التي ال تنتهي.. إخفاق 
سياس��ي واغتيال .. فكأن الرواية ب��ال نهاية تقريبا.. 
نهاية مفتوح��ة تصلح لبدايات أخرى.. تركيب دائري 
يجعلنا في حيرة وارتباك.. متى نخرج من هذه الدائرة 
؟!.. إن الروايات احلقيقية هي التي تعلنا نتساءل في 
نهايتها.. وقد اس��تطاع "س��عيد" تضخيم السؤال 
لدرج��ة كبيرة بحيث تنته��ي الرواية وال ينتهي أثرها 

قط. 
-3 الراوي

يس��تخدم "سعيد" شكلني من الروي داخل هندسة 
عمله.. الراوي العليم والراوي بضمير اخملاطب.. لكنه 
يقدم ش��كال ملتبس��ا من الروي في مدخل العمل.. 
إنه الروي بضمير اخملاطب لكن حركة الكالم والسرد 
تشعرك أنه يتحدث إليك أنت كقارئ.. مثال يقول في 

مفتتح الرواية )قبل التعرف على محسن البطل(:
كنت متش��ي وح��دك.. يصاحب��ك تفكي��ر عميق زاد 
من س��خونة جس��دك ورأس��ك وأفكارك... متد يدك 
لتمس��ح الع��رق املتصب��ب م��ن أعلى رقبت��ك حتى 
منتص��ف صدرك مبنديل رخيص أخض��ر اللون ...)إلى 

نهايته(
هذه اللعبة اس��تخدمها "س��عيد" لتوري��ط القارئ 
داخل عمل��ه.. ليجعله يلمس عامل��ه املتخيل ويتأثر 
ب��ه و يحيا أجواءه.. إنها تكس��ر حي��اد عامله الروائي 
وتعلك منحازا تاهه، معه أو ضده، لكنك محبوس 
فيه.. إنه يفعل درج��ة التلقي ليجعلها حياة تامة.. 
يفعل مش��اهده و فضاءه الس��ردي ليجعلك تسمع 
وترى.. انت لس��ت مشاهدا وال قارئا أنت حي بتمامك 

داخل الرواية.
بع��د توريطنا يترك "س��عيد" ه��ذه احليل��ة الذكية 
وينتق��ل إلى راٍو عليٍم يس��رد احلركة م��ن اخلارج.. ثم 
يعود مرة أخرى إلى طريقته األولى في السرد ليظهر 
لنا أن الراوي مّرة أخ��رى بضمير اخملاطب، لكن حركة 
الك��الم موجه��ة ناحية "محس��ن" ال��راوي هنا هو 
محس��ن، أو ذات محس��ن مخاطبة محس��ن.. هذه 
احليلة تعلنا نش��عر باملفارقة مرة اخرى، نستشعر 

االزدواجية التي يعيش فيها بني اليمني و اليسار.
يقول "سعيد" على لسان الراوي:

أل��ح عليك باالنتباه إلى عمرك ال��ذي قارب األربعني.. 
وتذكر حني تعرفت على س��لوى كان عمرك س��بعة 
وعش��رين عاما وترف��ض أن تكتبه ربيع��ا.. عام واحد 
معه��ا ف��ي كل ليل��ة حت��ى انقلب عليك العش��ق 
إل��ى محرقة.. لذا فأنت حت��ى اآلن تبحث عن مغفرة 
ال تنفع��ك بش��يء، فلس��ت م��ن املؤمن��ني بحتمية 
االس��تغفار ولس��ت من الكافرين بالدين.. انت رجل 
واقع��ي تؤمن مبا جاء به اهلل ولكن��ك ال تؤمن مبا جاء 

به البشر..)انتهى(
هذه الذات املتشظية املنقسمة على ذاتها استطاع 
"س��عيد" توضيحها ال ع��ن طريق اإلق��رار ولكن عن 
طريق رسم التشظي واالنقس��ام في طريقة السرد 
نفسها.. السرد نفسه وطريقته موظفة إلجالء هذه 

االزدواجية وهذا التشرذم. 
وم��ا ب��ني ال��راوي العلي��م وال��راوي اخملاط��ب ينش��أ 
مس��تويان من الزمان و اإليقاع داخل العمل.. فالراوي 
العليم يحكي عن الزم��ان الواقعي اخلارجي بإيقاع 
س��ريع.. والراوي اخملاط��ب يحكي عن زمان محس��ن 
الداخلي، الزمان السيكولوجي، بإيقاع هادئ بطيء.. 
ه��ذا التنوع الش��ديد في املنظ��ور واحلركة يجعلك 
العمل بوليفوني وينفض عنا امللل والنظرة الواحدية 

ويجعلنا في تدد دائم أثناء القراءة .
-4 الفضاء السردي

الفضاء الس��ردي في "فضاء ضي��ق" ليس هو املكان 
فقط، بل هو اخمل��زون التراثي واحلضاري واإلنس��اني.. 
ه��و م��رآة للواق��ع العراقي وه��و األصل ال��ذي تنبثق 
عن��ه ش��خوص الرواي��ة.. تفاصيل صغي��رة مبعثرة 
اس��تطاع من خاللها "س��عيد" تفعيل املكان الذي 
ت��دور في��ه األح��داث والش��خصيات.. جن��د ذلك في 
"الناف��ورة املعطلة"، و"املب��رد الصدئ" و"الكراس��ي 
اخلش��بية املتكس��رة"، و"إعالنات االنتخاب��ات التي 
تسد األفق".إنها كلها مكونات حية تعكس أكثر مما 
تتحدث عنه.. كلها تش��ير إلى اخل��راب والدمار الذي 
حلق باألرض والن��اس واألخالق.. إنه واقع متهّدم ينتج 
ش��خوصا متهدمة مأزومة مختنق��ة.. الفضاء هنا 
طاقة حيوية إبداعية أمد "س��عيد" النص به بحيث 
إن الكلمة تعكس ما هو أكثر منها.. وحيث مجموع 
الن��ص ككل هو أكثر بكثير م��ن مجموع أجزائه.. إن 
الرواية التي تس��اوي عدد كلماتها ه��ي رواية فقيرة 
جدا، نحن أم��ام رواية تتجاوز كلماته��ا، إنها حتيلك 

من احملدود إلى الالمحدود . 
اخلتام

إن رواي��ة "فضاء ضيق" ه��ي رواية جديرة بكل احترام 
وصاحبها يكش��ف به��ا - و بأعماله الس��ابقة- عن 
موهب��ة أدبية غزيرة وقوي��ة.. تعرف حتدي��د أولوياتها 
وإب��راز تلك االولويات في ش��كل فن��ي جمالي آخاذ.. 
تنطوي الرواية على ش��فرتها اخلاصة ومتدك بال وعي 
منك مبفاتيح حّل تلك الشفرات.. كل ما حتتاجه هو 

قارئ واع يعرف من أين يؤكل الكتف .. 

قراءات

د. محمد سمير رجب / مصر



ابراهيم علي  الكاتب 
الش��ك إّن قيم��ة األش��ياء ه��ي بدالل��ة 
امل��كان والزم��ان ال��ذي تتواج��د فيه، وال 
ننس��ى ما للمهرجانات الثقافية من أثر 
لدى الش��عوب التي تواصل قدر طاقتها 
ف��ي إب��راز ثقاف��ة مجتمعاته��ا، ومهما 
أرادت التكنولوجيا ان تفرض س��طوتها 
عل��ى أّي مجتم��ع فإّن ذل��ك ال يصل إلى 
مرحلة اع��داد املهرجان وأث��ر اليافطات 
في الش��وارع ومانش��يت الصحافة في 
اإلعالن ع��ن موعدها ولرمب��ا نحن نقّصر 
ف��ي عدم ع��رض ص��ور األدب��اء والُكّتاب 
ف��ي اللغة واالدب ادب��اء العصور املاضية 
م��ع احملدثني حت��ى يبقى للص��ورة أثرها 
ف��ي اإلعالن ونحن اليوم ف��ي عاملها عبر 
النت. ل��ذا يبقى من الض��روري أْن تلتقى 
وجوه الثقاف��ة واألدب مباش��رة لصباح 
جمي��ل وابتس��امة س��تجعل الش��اعر 
يح��ّس بح��رارة اللق��اء كم��ا حصل في 
املربد االخير في ش��ارع الفراهيدي وهنا 
نتوقع من الش��اعر ان يستحضر املكان 
ال��ذي وجل��ه ش��عراً مؤث��راجَ ومعّب��راً عن 
حلظة ال تنس��ى. يقول األديب الفرنسي 
مونتسيكيو "إّن الثقافة عندي كالعالج 
البّتار يقضي على مآسي احلياة". واليوم 
نحت��اج إل��ى مهرجانات متنوع��ة ولقاء 
مباش��ر عن الت��راث، عن حض��ارة البلد 

ليتعّرف امللتقي الكثير عن بلده. 

امين الحاج  ثامر  الناقد 
املهرجانات الثقافية واحدة من التقاليد 
املهمة التي دأبت على اقامتها ورعايتها 
عدد من املؤسسات الثقافية واألكادميية 
ف��ي بل��دان مختلف��ة ، وال يختلف اثنان 
على اهميته��ا ودورها في تفعيل احلراك 
الثقافي من خ��الل تالقح الرؤى واالفكار 
واظه��ار االبداع��ات اجلدي��دة اضافة الى 
دورها االجتماع��ي في زيادة اللحمة ومد 
اجلس��ور بني املثقفني من بلدان مختلفة 
موائ��د  عل��ى  تمعه��ا  ع��ن  والنات��ة 
املهرج��ان ومنصات��ه وتبادله��ا اخلبرات 
والتجارب االبداعية وذلك عندما يحسن 
تنظي��م  املهرجان��ات  عل��ى  القائم��ون 
فعالياته��ا واخلروج بها من دائرة التقليد 
االس��ماء  بتك��رار  املتمث��ل  الروتين��ي 

املشاركة واغفال التجارب الشابة وعدم 
اعطائه��ا الفرص��ة املناس��بة لالع��الن 
عن تاربها ، لألس��ف ان هذه املؤش��رات 
العراقي��ة  املهرجان��ات  ليس��ت س��مة 
فحس��ب امنا وم��ن خالل اطالع��ي على 
واقع احل��راك الثقافي في البلدان االخرى 
وجدتها ذات املش��كلة التي تعاني منها 
تل��ك البلدان فاحملس��وبية واجملامالت في 
طبيع��ة الدعوات للمهرجانات هي األبرز 
الت��ي تعل منها استنس��اخا ملا قبلها 
والذي يفقدها عنصري الدهشة واملتعة. 
أم��ا ان يكون التواصل عبر النت ) اونالين 
( بدي��ال او مكافئ��ا ع��ن ه��ذه الفعالية 
الكبي��رة فه��ذا أم��ر مس��تبعد ذلك ان 
اجلان��ب االجتماعي في املهرجانات يكاد 
يطغ��ي على اجلانب االبداع��ي فهو يوفر 
للمثقفني فسحة من الراحة النفسية 
ويضعهم امام مس��ؤولية الظهور امام 

االخرين بشكل افضل وأرقى ابداعا .

الشويلي سلمان  داود  الروائي 
اللق��اء الثقافي��ة واألدبي��ة  ال ش��ك ان 
االس��بوعية أو الش��هرية ضرورة مهمة 
وملحة في ما لو كان��ت احلياة الثقافية 
س��هلة  واالقتصادي��ة  واالجتماعي��ة 
يس��يرة، ولك��ن طامل��ا ه��ذه احلي��اة غير 
هين��ة وغي��ر يس��يرة مث��ل ظروفن��ا في 
الع��راق ابت��داء من فترة احلص��ار الظالم 
على العراق إبان التس��عينيات من القرن 
املاضي والى هذه احلظة، وأراها ستستمر 
طوي��ال بعد أن تدّخلت عوامل اجتماعية 
كثي��رة أثرت عل��ى مجمل احلي��اة، أقول 
ان ه��ذه اللق��اءات غير ذات ج��دوى على 
كافة املستويات، ألس��باب كثيرة، منها 
انتش��ار منظمات التواص��ل االجتماعي 
جائح��ة  وج��ود  والس��هلة.  اليس��يرة 
كورونا. تأثير بعض العوامل االجتماعية 
في احلي��اة ذات األط��ر الس��لبية. احلالة 
االقتصادية التي مير به��ا البلد واملواطن 
واملثق��ف واألديب خاصة التي تدعوه الى 
البح��ث ع��ن لقم��ة العيش. وف��وق هذا 
وذاك ع��دم وجود احلرية التي يس��تمدها 
املثق��ف واألديب من الدس��تور الذي ظل 
أعرج��ا دون تنفيذ بهذا املس��توى فباتت 
احلي��اة الثقافي��ة واألدبي��ة ال تط��اق في 

ظ��ل ه��ذه الظروف. ه��ذا بالنس��بة الى 
اللقاءات الثقافية واألدبية االس��بوعية 
أو الش��هرية، أما بالنسبة للمهرجانات 
الثقافية واألدبي��ة فهي األخرى تأن حتت 
وطأة الكثير م��ن العوامل املؤثرة، ومنها 
جائحة كورونا على الرغم من انها ميكن 
التغلب عليها بوس��ائل صحية كثيرة. 
أق��ول، ان املهرجان��ات الثقافية واألدبية 
الس��نوية ه��ي الوحي��دة الت��ي يج��ب 
االعتم��اد عليها ف��ي حياتن��ا الثقافية 
واألدبية، ل��ذا يجب أن تعه��د جلهة ذات 
حيادي��ة معروفة في إقامته��ا ألنها هي 
الفعالي��ة الثقافية واألدبي��ة التي يعّول 

عليها في وقتنا احلاضر.

يشي  القر مهدي  الشاعر 
تكم��ن اهمي��ة املهرجان��ات الثقافي��ة 
واالدبية كونها تساهم في حتريك الراكد 
م��ن الفعل الثقافي واالدبي وهي بالتالي 
منصات النطالق الش��عر والسرد والنقد 
وتفاعل اآلراء واالفكار وبش��كل مكثف 
ومباشر بني صانع اجلمال واملتلقي ، بكل 
ما حتمله النصوص والدراسات من الغث 
والس��مني ، م��ن احلداث��ي املعاص��ر ومن 
الذي مازال ي��راوح في املنطقة الصفرية 
النطالقته، وكثيراً م��ا تنطلق في بعض 
املهرجان��ات خاص��ة الش��عرية اصوات 
حداث��وي،  ملش��روع  تؤس��س  ش��بابية 
س��ائر ف��ي طري��ق الش��عرية املبدع��ة 
واملتفردة ، حتتاج ال��ى الرعاية واالهتمام 
واملتابعة من اجل استكمال مشروعهم 
الش��عري. ف��ي اجلان��ب االخر ف��ان على 
واملهرجان��ات  املؤمت��رات  ه��ذه  هام��ش 
الثقافي��ة تتحق��ق اللق��اء االجتماعية 
لتعزيز اواص��ر العالقات احلميمية والتي 
ال تخل��و م��ن فائ��دة ثقافي��ة وادبي��ة ، 
وتوصف هذه اللقاءات في بعض االحيان 
بانه��ا تنى ثم��ارا ناضج��ة لترفد عالم 
الثقاف��ة باجلدي��د . وانا ارى م��ن اجل ان 
ال تط��وى اوراق املهرج��ان ) اي مهرجان ( 
ح��ني يغادر املدعوون قاعاته وفنادقه الى 
محافظاتهم ويصبح املهرجان في خبر 
كان واخواته��ا ، على القائمني على ادارة 
املهرج��ان اس��تقطاع جزء بس��يط من 

التمويل اخملصص للمهرجان وحتويله الى 
طبع الدراسات والقصائد وتوزيعها قبل 
عق��د املهرج��ان ليكون جمي��ع احلضور 
ف��ي تفاع��ل حقيق��ي مع ما يط��رح من 
دراسات ويكون املتلقي في لب املوضوع 
،وما ينطبق على الدراس��ة ينطبق على 

الشعر ...

الطائي  سهى  اإلعالمية 
حقيق��ة أج��د أن املهرجان��ات الثقافية 
واللقاءات األدبية وممارس��تها كنش��اط 
فاعل في خضم املشهد الثقافي احلالي 
ف��ي الع��راق؛ ورغ��م جمي��ع اإلرهاصات 
واملعوقات أرى أنها "ضرورية جدا" رغم ما 
يبذل ألجلها من أموال قد تفيد مشاريع 
ثقافي��ة أًخرى وق��د أتكلم ع��ن هذا من 
قل��ب احل��دث ؛بأعتب��اري ق��د عملت في 
أكث��ر من مؤسس��ة أو مجموعة ثقافية 
أو رابط��ة وق��د تقل��دت مناص��ب فاعلة 
فيها ومن خالل مش��اهدتي كمس��ؤولة 
عالق��ات عامة في ه��ذه اجملموعات رأيت 
أن م��ن يتحمل ع��بء ه��ذه التجمعات 
الثقافي��ة التي ته��دف للتالقح الفكري 
وتب��ادل كل ماه��و جدي��د على س��احة 
االدب ق��د يتحمل��ه املؤسس��ني له��ذه 
اجملموع��ات املس��تقلة والت��ي ال حتصل 
عل��ى دعم م��ن أي جهة رس��مية أو غير 
ذلك وأنها إعتمدت على أعضاء الهيكل 
التأسيس��ي لها بتبرعه��م مببالغ إلجناز 
أي تم��ع أو حف��ل أو مهرج��ان ومن هذه 
اجملموعات من إستمرت ومنها من توقفت 
بس��بب امليزاني��ة املعدومة واملش��اركة 
شبه املتوقفة من األعضاء لوجهة نظر 
رمبا تختل��ف عن وجهة نظ��ري من عدم 

اجلدوى من إقامتها وإه��دار املال ألجلها 
.. أما حديثي عن املهرجانات التي تُدعم 
من الدولة ورغم ما وفرته من مد اجلسور 
؛  والع��رب  العراقي��ني  املثقف��ني  ولق��اء 
فأراه��ا بات��ت محصورة بأن��اس معينني 
وملصالح شخصية ، وأصبحت تتحكم 
به��ا العالقات التي تش��فع باملش��اركة 
وهي ليس��ت متاحة للجميع ، أو إختيار 
ودعوة من يستحق ..! ومن املستحيل أن 
نقارن اللقاء املباشر باللقاء اإللكتروني 
عبر املنص��ات وميكن أن يكون حالً مؤقتا 
بس��بب جائحة كورونا لكن اُمنياتنا أن 
تعود هذه التجمعات الثقافية لس��ابق 
عهده��ا لتض��ع بصم��ة راس��خة ف��ي 

القلوب قبل العقول .

البصري السادة  عبد  الشاعر 
مهم��ا تك��ن الظ��روف مؤاتي��ة، أو غي��ر 
املهرجان��ات  إقام��ة  ف��إّن   ، مؤاتي��ة 
الثقافي��ة واالدبية يعتبر دلي��ل عافية ، 
وج��زء ال يتجّزأ من حتّض��ر البلد وتقّدمه 
، وإظه��ار الص��ورة املش��رقة ل��ه بعيداً 
ع��ن كل ش��يء ،، أّما البن��ى التحتية او 
املش��اريع الثقافية األخ��رى ، فاالهتمام 
به��ا والص��رف عليه��ا يكون م��ن خالل 
تخصي��ص مبال��غ له��ا بال��ذات وضمن 
املوازنة - هذا اذا أراد املسؤولون بناء البلد 
بالشكل الصحيح ؟! .. املهرجانات هي 
النافذة احلقيقية التي تطّل منها جميع 
الشرائح املثقفة ، ألنها متنحهم بطاقة 
مّد اجلس��ور والتواص��ل معرفيا وابداعيا 
واجتماعيا فيما بينهم ، لهذا جند اغلب 
املدن املتحّضرة واملزده��رة تفتح ابوابها 
إلقام��ة املهرجانات بانواعه��ا اخملتلفة ، 
ألنها املرآة العاكس��ة ملا يعيش��ه الفرد 
واجملتم��ع، كونها تعكس م��دى ما وصل 
اليه الكاتب والشاعر والفنان واالعالمي 
والق��ارئ من ابداع ، ومدى ما وصلت اليه 
البل��دان من تقّدم وحضارة وعمران !! أما 
جلسات ال� ) اونالين ( والتي اقيمت لقتل 
الفراغ والضجر الذي تسببه ايام احلظر 
، فيستحيل جدا ان تكون بديال عن هذه 
املهرجان��ات ، ألن التالق��ي وجه��ا لوجه 
وعن قرب وتبادل اآلراء واالفكار والرؤى من 
خالل اجللسات احلميمية واللقاءات بني 

املشاركني له دور كبير جدا في مّد وادامة 
اواصر احملب��ة والصداقة وتب��ادل اخلبرات 
، وعل��ى العك��س متام��ا م��ن جلس��ات 
االونالين اجّلافة من غير روح حّية ونبض، 
والت��ي لم يش��اهدها ااّل القليل جدا من 
االصدق��اء ، وحت��ى اذا اضط��ّر بعضهم 
ملتابعتها خجالً م��ن الضيف والقائمني 
عليها ، فتكون ملدة دقائق معدودة فقط 
!! املهرجان��ات ليس��ت تطبي��الً اعالمياً 
فقط ، انها اب��داع ورؤى وحضارة وتالقح 
اف��كار وص��ور وذكري��ات وه��ي انعكاس 
حقيق��ي مل��دى تق��ّدم ورق��ي الش��عوب 
وبلدانها ، والفائدة من اقامتها هي رؤية 
وجوهن��ا احلقيقي��ة بال مكي��اج وتزويق 
ورت��وش ، ورؤي��ة اعمالن��ا وم��دى صحة 

مانقوله ونكتب عنه .

الشعباني يز  عز القاص 
كان��ت املهرجان��ات قبل 2003 ت��دار من 
قبل رموز الثقافة الرس��مية املساندين 
للنظ��ام، بحيث ال يج��رأون على اخلروج 
عن أس��اليبه وقواع��ده ورس��ائله املراد 
بثه��ا، إاّل أن ه��ؤالء كان��وا قادري��ن على 
مناس��بات  ال��ى  املهرجان��ات  حتوي��ل 
احتفالي��ة عامة، وهذا كل دورهم، يُدعى 
إليها ش��خصيات ثقافي��ة معروفة، مما 
للمهرج��ان  املدين��ة احلاضن��ة  يجع��ل 
تعي��ش حلظ��ة مجده��ا، يعي��ش أهلها 
على وقع املهرجان أيام وليالي مس��رات، 
مج��رد  النظ��ام،  يري��ده  م��ا  كل  وه��ذا 
مناس��بة احتفالية. أما الي��وم فان األمر 
لم يختلف كثيًرا،  حيث نالحظ أن وزارة 
الثقاف��ة تنازل��ت ع��ن ادارة املهرجانات 
لصالح االحت��ادات والنقابات واجلمعيات 
مج��رد  وكأنه��ا  الثقافي��ة،  والبيوت��ات 
اس��قاط فرض، ما ش��جع املستفيدين 
من الطق��س الدميوقراطي احلديث، على 
التحكم ب��ادارة املهرجانات بال خبرة وال 
دراية، لذلك) وهذا رأي ش��خصي( فقدت 
املهرجانات جدواه��ا وأهميتها بل حتى 
جمهورها وضيوفها، خاصة أن الدعوات 
تتحك��م به��ا العالق��ات واحملس��وبيات 

والعالقات االلكترونية. 

استطالع 4
المهرجانات .. ترف أم حيوية ثقافية ضرورية؟

A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i
العدد )41( - نيسان 2021

غالبا ما تثير المهرجانات الثقافية واالدبية منها خصوصا، اسئلة ونقاشات عن جدواها، السيما في الظروف المادية الصعبة التي مّرت بها 
يع ثقافية اخرى اكثر اهمية وأبقى  ية وان المصروف عليها من اموال يمكن ان يفيد في مشار المؤسسات الثقافية، اذ يرى البعض انها غير ضرور
أثرا .. هذه الطروحات تعالت اكثر في فترة الحصار، على الرغم من قلة المهرجات وقتذاك قياسا لما سبقها .. بعد جائحة كورونا وجدنا انفسنا 

جميعا امام واقع جديد، فرض رؤية مختلفة ايضا، خالصتها ان الحضور واللقاء في الواقع سواء من خالل المهرجانات او الندوات االسبوعية 
التي تعقدها المؤسسات والتجمعات الثقافية واالدبية، امر البد منه  بل ضروري جدا من اجل حيوية المشهد الثقافي وسخونة الحوار اضافة الى الحميمية التي توفرها المناسبة على 

مستوى العالقات االنسانية ولقاء المثقفين ببعضهم، وهذا ينسحب على المهرجانات الوطنية الكبيرة التي لعبت دورا كبيرا في مد الجسور بين المثقفين من بلدان مختلفة .. السيما 
بعد ان اثبت التواصل عبر النت )اونالين( استحالة ان يكون بديال  مكافئا للقاء المباشر .. "االتحاد الثقافي" استطلعت اراء عدد من المثقفين في هذا االمر وكانت هذه الحصيلة ..

اســتطالع - عالء الماجد



باحتياجه  يشعر  دائما  االنسان 
في  تؤثر  حتما  وهذه  معينة  ألشياء 
االخرين,  ومع  نفسه  مع  سلوكه 
والبّد من إشباعها الّن عدم إشباعها 
سلوكية  اضطرابات  له  سيسبب 
وآآلما نفسية واحباطات دائمة, لهذا 
الى  الطرق  بشتى  االنسان  يسعى 
إشباعها بحثا عن اآلمان واالستقرار 
الى  احلاجة  فان  لذا   . والطمأنينة 
الوظيفي  واالمن  اجلسدية  السالمة 
والصحي  األسري  واألمن  املوارد  وأمن 
بعد  جميعها  تأتي  املمتلكات  وأمن 
الفسيولوجية  احلاجات  الى  احلاجة 
التنفس  الى  احلاجة   ( واملتضمنة 
ضبط  والى  املاء  والى  الطعام  والى 
واحلاجة  اجلنس  الى  واحلاجة  التوازن 
الى االخراج واحلاجة الى النوم ( كما 
هو موجود في ) هرم ماسلو (* ,ولكن 
اذا ُفقدجَ اآلمان واختّلت موازين  كيف 

احلياة ؟! 
احلياة  غريزة  تبقى  فيه  الش��كّ  مما 
واملقلق  الشاغل  الهّم  املوت  وغريزة 
سيهّيمن  لهذا  لالنسان,  واحملّير 
اخلوف والقلق من املوت على االنسان, 

او  معينة  أوض��اع  بسبب  رمب��ا 
احلياة  لعبة  اج���ادة  ع��دم 
احلياة  هذه  االنسان  يفقد 
عملية  وحت��دث  ويخسرها 
لديه  ف��رد  فكل   , الغياب 
الغياب  ه��ذا  حتّمل  قابلية 
حتى  فعل  ك���رّد  وق��س��وت��ه 
يحمي نفسه من وقع الصدمة 
ولكن كيف سيكون  والكارثة, 
الكارثة  كانت  اذا  فعله  رّد 
..؟ !  مستمرة والصدمة شديدة 
الغياب  بأّن  لنا  . من هنا يتضح 
اقسى  مخاوف  سيولّد  النهائي 
اذا كان الغياب  من القلق خاصة 

جماعيا ومستمرا . 
  في ديوان ) يومّيات رجل منقرض 
 ) مجيد  محمد  قاسم   : للشاعر 
جند هذا القلق وارفا كشجرة مثمرة 
في  احلياة  نواحي  جميع  الى  إمتّد 
صراع من اجل الوجود , قلق خشن 

اخلشب  يأكل  وهو  املنشار  كأسنان 
اإلحساس  هنا  سنجد   . بشراهة 
واملوت,  الغياب  بفجيعة  النفسي 
يصارع  وحيدا  املأزوم  االنسان  وجند 
الذكريات  حتّفه  مغلقة  دائرة  داخل 
املستمرة  احل��روب  ونكبات  املؤملة 
املتشّظي  االنسان  هذا  سنجد   ,
وفي  حلظة  كل  في  املوت  مع  يعيش 

كل مكان .
الديوان يحتوي على )25( قصيدة نثر 
قلقة مستفّزة  ابداعية  بلغة  كتبت 
مهّذبة تدعو للوقوف عندها طويال , 
لغة اخلراب والعبثية والكآبة واخلوف 
لغة  الفظيع,  واألل��م  اجملهول  من 
امتلكت املقدرة على حتريك املشاعر 
امتلكت  لغة   , والوجدان  والعاطفة 
خياال خصبا نقلت الينا الواقع بأدّق 
لغة   , ومعاناته  وهمومه  تفاصيله 
متوترة مخيفة يائسة مفزعة . أنّها 
لغة املوت والغياب حيث ُذكرت مفردة 
املوت)  43( مّرة في هذا الديوان بينما 
وهذا  مّرة   )  26  ( احلرب  مفردة  ُذكرت 
قيمة  هي  ما  لنعرف  يكفي  وحده 
. يقول  الديوان  واحلرب في هذا  املوت 
درّ    .. الوراء  الى   (  19 الشاعر  في ص 
شيئاً  أفقُه  ولْم  عاماً  خمسون   /..
بعد .. (* كّل هذه السنوات والشاعر 
في تراجع الى الوراء , تراجع مستمر 
 , اخل��راب  هذا  كل  سّر  يفقه  ال  وهو 
سنوات طويلة واحلرب واملوت محاصر 
 .. الكثيرون   (  , جانب  كل  من  بهما 
في  معّلقة   / صورتي  أّن  يصّدقون  ال 
املتحف ( اّن الشاعر هنا ومن معه ال 
سعى  لذا   , الفاجعة  هول  يصّدقون 

ي��دّون  أن  ج��اه��داً 
بعد  يوماً  يومّياته 
فيها  ويسّجل  يوم 

م����ا 

فيه  يشعر  وم��ا  وي��ح��دث  ح��دث 
محنته  على  حّي  شاهد  ويجعلها 
في هذا الوطن ويتركها كذكرى مريرة 
 ) عاما  ) خمسني  ال�  عاشتها طوال 
او  هلك  آخر  لرجل  يوميات  لكنها   ,
مات ولم يعد له وجود , رجل انقرض 
اليومّيات  هذه  سوى  لنا  يترك  ولم 
 (  22 ص  في  الشاعر  يقول   . املرعبة 
امللك املسكني ( ..) ركبنا قطاراً حملّطة 
معتمة ../ اذا هي رحلة شعب كامل 
, رحلة في نفق  والظالم  الى اجملهول 
 ... إحصاء   ال   / بل   /.. نهاية  له  ليس 
هكذا   ).. اليومّي  موتنا  عن   / رسمّي 
الشعب  ه��ذا  حقيقة  تتكّشف 
املنكوب ..) لْم ... يطلق اجلنرال اسما 
شاعريا ... ؟؟ / على املعركة .. ( شعب 
ورجال  وسالطينه  حّكامه  محنته 
جعل  مما   , رعناء  سياساتهم  دولة 
 (.. املوت  من  نصيب  يناله  شيء  كل 
وموت مهاجر غرقا .. / و / موت حقول 
 ,  ).. القبائل  قتلى   / و   /.. القصب 
هكذا هو االنسان في هذا الوطن ما 
البعيدة  البحار  ابتعلته  مهاجر  بني 
ليجده  امل��وت  م��ن  ال��ه��روب  حلظة 
الطبيعة  ,وموت  انتظاره  في  امامه 
واالرض والنماء والزرع واحلرث بسبب 
واالسلحة  املشّعة  املواد  استخدام 
واملرج  الهرج  وح��دوث  الكيمياوية 
القانون  القبيلة على  وغلبة سلطة 
بعد فقدانه وبني فقدان االمن وظهور 
ُفقدجَ  زمن  وفي  العشائرية  النزاعات 
فيه القانون .. ف� ) األمر .. عادي .. أن / 
تعثر على جثة الوقت متفحمة ..(  ف� 
) الى اين تذهب احلرب بينا ../ .. وال أمل 

اين  ..( الى  ايّتها احلرب  بإجنالء حرنك 
سيكون املصير وهذه احلرب ال تتوقف 
جالسا  أزال  ال   .. وأنا   (.. طواحينها 
قرب جثتي ../ اردد أنا حّي .. أنا حّي ../ 
..(  املوت  ال أحد .. يسمعني او يراني 
في كل مكان ولقد زحف حتى على 
عيشة  يعيش  فاصبح  الشاعر  بيت 
والقدر  الغياب  هو  قْل  او  االم��وات 
 /.. العويل  صوت  يزداد   ( ف�   .. احملتوم 
لنا حلظة الذهول  الشاعر هنا يصورّ 
../ في اول ايام الغزو ..( ودخول اجليوش 
ما  كل  وتخريب  الوطن  الى  احملتّلة 
بقي من احلياة بعدما أنهكته احلروب 
السابقة .. ف� ) حتى الغزوات ../ لها ... 
C.V  .. ( حيث يأخذنا معه الشاعر في 
واملوت  بالدم  الغارقة  ورحلته  خياله 
واحلروب ..) يسافر بنا ... ملزاد بيع نساء 
السبّي .. ( يأخذنا الى ايام الطائفية 
جسد  الى  االره��اب  ودخ��ول  املقيتة 
.. ) ونحن نخوض  هذا الوطن املنهك 
في الظالم ../ حتى الركبتني .. ( , انها 
انهار من الدم والليل املبهم الطويل 
والقتل على الهوية .. ) متى يكّف ../ 
إطالق النار على الناس علناً ..( , لقد  
تاريخه  في  فترة  بأسوء  العراق  مّر 
حني استبيحت احلرمات ومتّزق الوطن 
جديد  جيل  وجاء  املوازين  واختلت 
ثقافته احلرب والقتل والسرقة وعدم 
جيل   , واالع��راف  بالقيم  االعتراف 
والصدمات  واحملن  احلروب  ولدته  آخر 
..) ستشرب احلرب بشفتني  واالزمات 
شيء  كل  انتهى   ).. ايامنا  باردتني 
احلروب  تسحقها  االي��ام  وتصّرمت 
شهيتي  تفتح   /.. مناسبة  ثمة   (..
يده  يضع  ّمن  أجد  ال  حني   ).. للبكاء 
وخيبة  مرعبة  وحدة   /.. كتفي  على 
أمل وغربة داخل الوطن املستباح من 
 , قبل االحزاب واللصوص واملنتفعني 
بعدما ضاع  البكاء  الى  احلاجة  انها 
كل شيء وأصبح الوطن عبارة عن .. ) 
متحف الكائنات املنقرضة .. ( ابوابه 

 (.. الغرباء  امام  الدوام  على  مفّتحة 
 .. فمها  االيام  تفتح  حني  تثغْب*  ال 
 , وخيبة  وألم  بحرقة  وعويل  بكاء   )
لكن    (.. ويومّياته  صرخاته  ويختتم 
 ... أنتهى   /.. بائسا  كان  احتفالك   /..
/ بالهتاف باملوت ..(  لتكون هذه اخر 
الشاعر  استخدمها  للموت  مفردة 

في ديوانه هذا ..
احلروب  ونتيجة هذه  الديوان  في هذا 
العراقي  للشعب  اجملاني  وامل��وت 
يشير الشاعر وبذكاء الى ما حّل في 
اجلهل  وتفشي  واعتاللها  النفوس 
 /.. الغيب  بكتب  مولع   /.. واخلرافة 
وتفسير االحالم ../ رجل دين ../ كلها 
أصاب  ما  على  نفسية  دالالت  لها 
الناس , كذلك اشارة ذكية اخرى من 
االمراض  تفّشي  لنا  يصّور  الشاعر 
واجلثث  القتل  بسبب  واالوب��ئ��ة 
الطرقات  على  املرمية  اجملهولة 
لنا  ذكر  حيث   ,  *) السّدة   ( وخلف 
أمراضا انتقالية معدية تخّلص منها 
العالم بفضل العلم وتقّدم احلضارة 
حتى  وهجوم  واجل��دري  كالطاعون 
القبيحة  الصورة  لتكتمل   , اجلراد 
لهذا الواقع املفجوع . اضافة الى ذلك 
ذكر الشاعر بعض اسماء الشعراء / 
رياض الغريب / عمر السراي / ابراهيم 
 /.. / قيس   الساعدي  / عارف  اخلياط 
 / العظيم  واحلّطاب   .. / جابر   ... علي 
اعضاء  من  االسماء  هذه  كل  علما 
ذكرهم  رمبا  العراق  في  الكتاب  احتاد 
جيل  من  النهم  او  منه  لقربهم  هنا 
يعقوب  نفس  في  لغاية  او  واح��د 
االسماء  بعض  لنا  ذك��ر  وكذلك   .
االدب  تاريخ  في  واملشهورة  املهمة 
والفن واالبداع / السياب / امل دنقل 
/ بلند احليدري / هذه االسماء غّيبها 
مع  متزامنا  جاء  ذكرهم  وكان  املوت 
وكذلك   , الديوان  هذا  في  املوت  ذكر 
ذكر لنا / هتلر / سلفادور دالي / إدغار 
أالن بو / بودلير / مارلني مونرو / صوفيا 
 / موليير   / هيبورن  كاثرين   / لورين 
وايضا   / فرانكو   / / موسليني  سارتر 
املوت  غّيبها  جميعها  االسماء  هذه 
واختفت من مسرح احلياة , وذكر لنا 
ابو  اسوادي   / زبون  بن  / حمادي  جّده 
الطبل / واالخير كان شخصية غريبة 
وجميلة ومثيرة للجدل دائما , فمنذ 
ايام  بالطبل  يّدق  رايته وهو  طفولتي 
اراقبه  كنت   , االوالد  وختان  االفراح 
يرقص  وه��و  للنساء  يغمز  كيف 
معهن وبينهم ويثير الفرح والبهجة 
ببعض  احتفظ  مازلت   , اجلميع  بني 
 / بالّدق  يطالبنه  والنساء  مالمحه 
بروح أّمك دگ� لنا شويّة / . انها حالة 
استحضار  ومحاولة  ذهني  تداعي 

اجلمال في زمن القبح .
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عن دار صفصافة للطباعة والنش��ر والدراسات صدر 
مؤخرا للكاتب الراحل حميد الربيعي روايته اجلديدة ) 
جمرات يارا (، اوديسة عراقية تكشف لنا حتوالت بغداد 
املعاص��رة. وقع��ت الرواية ب� 200 صفح��ة من القطع 
املتوس��ط، واالخراج الفن��ي ل� عالء النويه��ي. اجلدير 
بالذكر ان االديب الراحل حميد الربيعي ولد في واسط 
)الكوت( 1951 وهو حاصل على ش��هادة البكالوريوس 
م��ن جامعة بغداد في ع��ام 1976. وحاله حال العديد 
م��ن األدب��اء العراقيني، كان قد غادر الع��راق في نهاية 
س��بعينيات الق��رن املاض��ي، بع��د ان ت��ردَّت العالقة 
بني الس��لطة السياس��ية آن��ذاك والق��وى واألحزاب 
العاملة في الس��احة العراقية، وفي مقدمتها احلزب 
الش��يوعي العراقي، فأس��تقر في املنفى األوروبي ملدة 

ت��اوزت الثالثني عاما، أقام الش��طر األكب��ر منها في 
العاصمة النمساوية، على أمل أن يعود في يوم ما إلى 
بل��ده، وبعد ع��ام 2003 كان موعد رجوع��ه إلى بغداد، 
وبدأ يس��تعيد نش��اطه األدبي بش��كل كبير، فأصدر 
مجامي��ع قصصية وروايات، إضافة إلى كتاب تنظيري 
حول الكتابة الس��ردية، وكان ضمن ادارة نادي الس��رد 
في احتاد األدباء في العراق، حيث تتجلى مهمة النادي 
ف��ي االنفتاح على األدباء والكّت��اب الذين يعملون في 
مش��غل الكتابة السردية، وإقامة األماسي والندوات، 
لالطالع على تاربهم، وتقدمي ش��هادات نقدية عنها 
من قبل زمالئهم األدباء والنقاد. اصدر عدد من الروايات 
ابرزها “س��فر الثعاب��ني” 1987 ، “تعالى.. وجع مالك” 
2010 “جدد موته مرتني” 2012، “دهاليز للموتى” 2014 
، “أحم��ر حان��ة” 2017 ومجموعة قصصي��ة بعنوان 
“بي��ت جني” صدرت عام 2016. وأخ��رى صدرت مطلع 

الع��ام 2020 بعن��وان “غيمة عطر”. توف��ي في بغداد 
عص��ر يوم االثن��ني 22 / حزيران/ 2020 ، ع��ن عمر ناهز 
69 عاما بعد رحلة طويلة مع مرض الس��رطان، لكنه 
رغم م��ا كان يكابده من صعوبات بس��بب تنقله بني 
عدد من البلدان، ألجل العالج، لم يتوقف عن الكتابة 
اإلبداعية،وعلى عكس ما كان متوقعا منه، فقد حاول 
أن يواج��ه ه��ذه التجربة بكل مرارتها عبر االنش��غال 
في الكتابة الروائية. وكان الربيعي قد نش��رفي موقع 
“الناق��د العراق��ي” قب��ل وفات��ه بفت��رة وجيزة“نحن 
بأم��س احلاجة إلى عالم آخر، تس��وده القيم واألخالق 
واملبادئ اإلنس��انية. لقد اثب��ت داء كورونا أن األنظمة 
السياسية، مبختلف أشكالها، جعلت اإلنسان أمام 
الواقع املر، فقد انهارت مؤسس��ات ال��دول، املتقدمة 
واملتخلفة، وأصبح الش��خص يواجه مصيره احلتمي 

منفردا”.
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�1� 
ال ميكن قراءة تربة الشاعر الراحل 
حس��ني عبد اللطيف االّ من خالل 
اس��تدعاء ش��واهده ف��ي الغي��اب 
وف��ي ح��االت الوص��ف الذاتي وفي 
مالمس��ة الهواج��س عب��ر نواف��ذ 
الّلغة الشعرية ، فهو شاعر ملهم 
بالس��كون ، رمبا هو امتداد لتجربة 
الش��اعر البري��كان ، االّ ان حس��ني 
عب��د اللطي��ف يس��تعير الثيمات 
احمليط��ة ب��ه او )االش��ياء التي تدور 
حول��ه( لتصب��ح ج��زءأ مهم��اً في 
نصه ، ولع��ل مالمس��ة )املا حول( 
حل��االت  الواض��ح  البدي��ل  ه��ي 
االنفعال والضجيج التي نلمسها 
عن��د الكثير م��ن ش��عراء املرحلة 
الراهنة، لذا فه��و صاحب قصيدة 
تأملي��ة ، قصي��دة ال حت��ب املغامرة 
بق��در م��ا تراق��ب االش��ياء بنظرة 
مشحونة بأس��ئلة كونية ، وبذلك 
تصب��ح ش��عريته واصف��ة ، تطرح 
عب��ر مش��هدية محبوك��ة البناء ، 
فت��ارة نقرأ له بعض النصوص وهي 
تكش��ف عن فضاء شعري مفتوح 
كقصي��دة )الناف��ذة( التي يعبر من 
خاللها على جدل مش��هدي كبير 
ل�)ال��ذات الواصف��ة(، وت��ارة اخ��رى 
نقرأ بعض املقاطع الش��عرية وهي 
االختزال  تش��تغل عل��ى مفه��وم 
والتكثيف ، وهي من ميزات الشاعر 
في كتابة النص الشعري بأشكال 
متع��ددة ، او باألح��رى قدرت��ه على 
التنويع ، بخاصة ان الشاعر حسني 

عب��د اللطي��ف يع��د من ش��عراء 
كتابة القصيدة احلديثة ، ومن جيل 
مثق��ف )اجليل الس��بعيني(، ولكن 
ال��ى اي مدى ميكن تف��رده عن ابناء 
جيل��ه ..؟ باعتقاد خاص اجد حالة 
تف��رده تكمن في القلق املس��كون 
ف��ي دواخل��ه ، لتظه��ر القصي��دة 
وه��ي مش��كلة حالة م��ن االغواء 
املشهدي بحساسية عالية ، نقرأ 

في قصيدة )نافذة(:
أعلنت العاشرة والنصف،

 ليالً دقت الساعة 
نافذة الشاعر مطبقة االهداب،

تبكي جنمة ساهرة ..
والربيع في الساحة ، هائمة ،

حائرة ترتف االغصان، 
لعل االحساس الفائض في مطلع 
)ذاتوي��ة  القصي��دة اع��اد تركي��ب 
اس��تعارة  باألح��رى  او  الش��اعر( 
الش��اعر مطبقة  )ناف��ذة  مركب��ة 
االه��داب( ، وكأن مفه��وم العتب��ة 
شكل عنده وحدة استداللية اولى 
، ثم بعد ذلك مطلع النص الشعري 
ومضمونه انتهاًء باخلامتة ، حيث : 

1 � النافذة: عالقة جدلية/ عيانية/ 
ذاتي��ة ، انط��وت عل��ى س��كونية 
الوقت /الليل ، م��ن جهة ، وارتفاع 
ش��حنة املش��هد الواص��ف ، م��ن 

جهة ثانية ..
2� املضمون : لعبة لغوية/ شعرية 

، مشبعة في تركيبات مجازية ..
3� القصدية : فكرة النص الشعري، 
وفلس��فة املعنى ، لذا كانت بعض 
املقاط��ع الت��ي كتبه��ا الش��اعر ، 
ش��كلت انعطاف��ة تديدي��ة ف��ي 

شعره ، نقرأ:
هكذا كل يوم 

ف��ي بلدة امال��ي ..ال توج��د اطالقا 
شجرة في االيام

لم امتكن من ايجاد الباب
طوع العني : الليل 
طوع الليل : الرمل 

طوع الرمل : النسيان
اللعبة الش��عرية السكونية التي 
قام بها الش��اعر داخ��ل قصيدته، 
هي لعبة متازج الذهني بالفلسفي 
، ه��ي لعبة ابتكار وكش��ف ، ليس 
في املقطع الش��عري الذي امامنا ، 
امنا في مناطق عديدة في قصائده، 
حيث امله��ارة في البن��اء والتحول 
اك��دت امكانيته  بضربة س��ريعة 
الكبيرة في كتب��ة قصيدة حديثة 

ذات مالمح غير مألوفة..

� 2 �
الش��اعر  ترب��ة  يخ��ص  م��ا  ام��ا 
حسني عبد اللطيف في القصائد 
املقطعي��ة فقد متتعت مبا يس��مى 
الضربة( معتمدة على  ب�)ش��عرية 
كثاف��ة اللغة الش��عرية ومضمون 
مختزل ، )في الغالب حتمل عناوين 
فرعية ، ومتتلك بنية شعرية معقدة 
، وتعدداً ف��ي االص��وات والتجارب( 
)بحس��ب : فاض��ل ثام��ر/ الصوت 
االخر/ص320(.. هي بذلك شكل من 
اش��كال الكتابة عبر تقنية ادائية 
عالية ، ألن حال��ة التحول من نص 
واللغوية  الذهني��ة  ل��ه فضاءات��ه 
املفتوحة الى ش��كل آخر / مكثف 
او مختزل تعتمد االمكانية العالية 
في الصياغة والبناء ، وحسني عبد 
اللطي��ف أثبت قدرته على ذلك من 
خ��الل تقدمي عنوانات متسلس��لة 
في البناء ومختلفة في املوضوعات 

ومقتربة فنياً ، نقرأ : 
1� قصي��دة )الثعابني اطفاله(:وهي 
 /� ثديي��ه  ال��ى  تس��عى  عمي��اء   �

تتشممه.. ثم ترضعه وتنام .
م��ن  )حتديق(:حش��د  قصي��دة   �2
مزامير  م��ع  واملالئك��ة/  االطف��ال.. 
من اللب��الب .. كانوا يهبطون ../في 
آخر اللي��ل .. على جانب من التالل/ 

ويعزفون .. ويعزفون .. 
3� قصي��دة )دون جدوى(:ه��ا نح��ن 
جنوب ف��ي أقالي��م املدن/ ب��ورد من 

صنع االيدي ..
ومصابيح ../ها نح��ن على االبواب 

نصيح ../الريح .. الريح .. الريح .

ما تستفيضه شعرية الشاعر في 

حاالت الوصف او في مشهدية كل 

مقطع شعري، انها تكرس مفهوم 

املفارق��ة عب��ر توصيف��ات احلركة 

االنفعالي��ة م��ن خالل مس��رودات 

مش��هدية ، س��رعان ما تع��ود الى 

س��كونية ، وهذه السكونية تقف 

في مناطق متباعدة :

1� الس��كونية في املعنى : املقطع 

األول / تتشممه ����� تنام.

2� الس��كونية في الذات : املالئكة 

+ االطف��ال ����� يعزف��ون / )مقط��ع 

مشهدي / سكون ذات الشاعر(

3� الس��كونية في املفارقة : جنوب 

/ نصي��ح ����� الريح / )ف��ي ظاهرها 

حرك��ة( وف��ي حقيقتها ف��راغ في 

دواخ��ل الش��اعر او اغت��راب كبي��ر 

شكل مفارقة واضحة الداللة.

، ش��اعر  اللطي��ف  حس��ني عب��د 

قدمت��ه القصي��دة، ل��ذا كان م��ن 

ب��ني أكثر ش��عراء جيله اليكس��ر 

طوق املغام��رة ، صحيح ان الدوافع 

والهاجس��ية  والذاتية  النفس��ية 

لها الدور الكبي��ر في ذلك ، اضافة 

ال��ى س��كناه ف��ي جن��وب العراق 

جعل��ه يس��تعير ما حول��ه كجزء 

من مدركاته والهامه ، اال انه حالم 

كبي��ر ، وف��احت لعوال��م القصي��دة 

مثلم��ا يش��اء ، أحس��ب ان��ه م��ن 

القالئل الذين ادركوا لعبة الش��عر 

بأنها لعبة الك��ون واالنتصار على 

الواقع.

اللطيف ع��ب��د  ح��س��ي��ن  ش��ع��ر  ف���ي  ال��س��ك��ون��ي��ة  ��ع��ب��ة 
ّ
ال��ل

إص���������دار 
)ج����م����رات ي������ارا( ل��ل��ك��ات��ب ال����راح����ل ح��م��ي��د ال��رب��ي��ع��ي

زهير الجبوري

أ.ث / خاص



رغ��م االنتق��ادات التي طالت الفيلس��وف الفرنس��ي ) هنري 
برجس��ون ( اال انه حظي في حياته بش��هرة ال نظير لها ، لم 
تتوفر ألي فيلس��وف ، ما اتاح له انتش��ارا واسعاجَ في فرنسا ، 
وف��ي دوائر متعددة ، كانت فلس��فية بالدرج��ة االولى، قبل ان 
تكتس��حها الفلس��فة الوجودية بعد احلرب العاملية الثانية 
، فعندما حصل هذا الفيلس��وف عل��ى جائزة نوبل عام 1927 
، كان قد احتل حيزاجَ تقليدياجَ في املش��هد الثقافي الفرنسي، 
كمثقف وقف حياته عل��ى التعليم ، يقبع في برجه العاجي 
،ل��م يكن موضع خ��الف كبير ،فالفيلس��وف كان يحاضر في 
)الكولج دي فرانس( الذي تخرج منه كبار فالس��فة فرنس��ا ، 
عموماجَ س��اد االجماع عليه ، باس��تثناء انتقادات الراديكالني 
م��ن اليس��ار الصدامي��ة ، باعتب��اره منتمياجَ ال��ى املاضي، اما 

املس��تغرب، هو ان متنح جائزة نوبل في عام 1927 لفيلس��وف 
ل��م ينتج ادباجَ وليس الْديب ، وكان��ت ألول مرة وآخر مرة ، عزيت 
في وقتها ملا حفلت به مؤلفاته من روعة في اللغة الفرنسية، 
ما جعله يعد من كبار الكتاب ملا اتسم به اسلوبه من جمال 
وموس��يقى وتوافر الصورة الش��عرية والتش��بيهات املثيرة ، 
وذل��ك جعل قراءة كتب��ه تعادل االعمال االدبي��ة الكبرى ، رمبا 
ه��ذه الصورة هي املزيج من الفلس��فة واالدب ، ال تزيح جانب 
ص��ورة هن��ري برجس��ون السياس��ي ، م��ا قد يفس��ر منحه 
جائ��زة نوبل ، فف��ي ع��ام 1917 وكانت احل��رب العاملية االولى 
على اش��دها ،اسند الرئيس الفرنس��ي ))ارستيد بريان (( اليه 
مهمة االتصال ش��خصياجَ بالرئيس االمريكي ))وودر ويلس��ون 
(( ،ك��ي يقنع��ه بدخول احلرب ضد املانيا ،ال��ى جانب احللفاء ، 
اما ملاذا ))برجس��ون(( بالذات ؟ فألنه فيلسوف مبقدوره حسب 
قناعة الرئيس الفرنس��ي ان يكس��ب ثق��ة الرئيس االمريكي 

، واقناع��ه بالتزام احللفاء بتصوره عن )س��الم بال منتصرين )، 
اخذ برجسون باحلسبان تكّون الرئيس ))ولسون (( الفكري في 
الفلس��فة والالهوت ، والذي لم يك��ن يرغب في االنخراط في 
نزاع ألس��باب سياس��ية او مصلحية ، كان بحاجة الى هدف 
روحي ايضاجَ رمبا لتبرير مش��اركته في احلرب ، سبق لبرجسون 
ان ع��رض حجته الرئيس��ية ،من��ذ بداية احل��رب ، في خطاب 
قابل في��ه بني )) القوة التي تٌس��تهلك (( وهي الق��درة املادية 
،وامليكانيكية ،اي املانيا ،،اما )) القوة التي تجَس��تهلك (( فهي 
قوة الفكر ،التي متثلها فرنس��ا ، وبهذا الشكل بنّي برجسون 
ان احللف��اء يحاربون من اجل الدميقراطية ، ودولة الدميقراطية 
،القت مقوالت برجس��ون قب��وال كبيراجَ لدى ولس��ون ، الصانع 
املس��تقبلي لعصب��ة االمم ، وهكذا دفع برجس��ون في احلرب ، 
وجنح فيلس��وف )) التط��ور اخلالق (( و))الطاق��ة الروحية (( في 

االسهام بدور في خوضها وانهائها .

أن��ا أتابع عل��ى صفح��ات جريدة " 
الشرق األوس��ط"، مقاالت الروائية 
والناق��دة لطفي��ة الدليم��ي، وهي 
تشكل إضاءة قّيمة على القضايا 
عاملن��ا  تصن��ع  الت��ي  الفكري��ة 
املعاصر، ه��ذا فضالً عن اهتمامها 
والرقمية  التقنية  بالثورات  الفائق 
التي أخذت تغي��ر عالقتنا مبفردات 
وجودنا، بالزمان وامل��كان، باملعرفة 
وامللكي��ة،  بالعم��ل  والس��لطة، 
وص��والً الى تغيير عالقة االنس��ان 
بجسده وقدراته، بكينونته ووعيه 
لذاته، وكما تش��هد املصطلحات 
اجلديدة في هذا اخلصوص مثل، ما 

بعد االنسان أو االنسانية العابرة.
لق��د ق��رأت مقالته��ا الالفتة عن 
فرنشيس��كو  االيطال��ي  املفك��ر 
بوديّزون��ي، والتي يبنّي فيها تهافت 
نهاي��ة  ح��ول  مارك��س  مقول��ة 
الرأسمالية. األمر الذي استدرجني 
ال��ى اإلدالء برأيي في هذه القضية، 
خاص��ة وأن��ي م��ن نق��اد مارك��س 
واملاركسية. وال أدخل على املسائل 
بنظريات��ه  االقتص��اد،  عل��م  م��ن 
ومعادالته وبياناته... وإمنا أدخل من 
مدخ��ل فك��ري فلس��في، كما هو 
منهجي، ألقول بأن ماركس كان قد 
تنب��أ بنهاية الرأس��مالية، فكانت 
االش��تراكية  نهاي��ة  النتيج��ة 
وبقاء الرأس��مالية، حية وشغالة، 
لك��ي تنمو وتتوس��ع. ولذلك ِعللجَُه 

وأعطالُه:
العط��ل األول أن املاركس��ية التي 
ادع��ت، ف��ي قراءته��ا وحتليالته��ا، 
االنطالق من العل��م وحقائقه في 

فه��م الظواه��ر وعقلن��ة الوقائع، 
ق��د نظ��رت ال��ى االنس��ان نظ��رة 
طوباوي��ة بوصف��ه يح��ب العدالة 
واحلرية واحلقيقة والس��الم... وهذه 
نظرة ساذجة ومغرقة في التفاؤل 
يكذبها تاريخ االنس��ان بصراعاته 
وتكالب��ه،  بجش��عه  وحروب��ه، 

بفظائعه وبربريته.
هناك عطل آخر وهي أن املاركسية 
تعامل��ت م��ع مقوالته��ا كاملادية 
التاريخية واالش��تراكية العلمية، 
أو  مطلق��ة  حقائ��ق  بوصفه��ا 
يقيني��ات نهائي��ة ال يرق��ى اليه��ا 
الش��ك. وم��ع أن املاركس��يني ل��م 
واحلنحنة  الطنطن��ة  يتوقفوا عن 
اعتماده��م، مب��دأ ومنهجاً،  حول 
املادي  والتحليل  التاريخ��ي  الفكر 
واملعطي��ات،  للوقائ��ع  امللم��وس 
فإنهم تعاطوا م��ع أفكار ماركس 
م��ع  الالهوت��ي  يتعاط��ى  كم��ا 
متعالي��ة،  بص��ورة  أي  أقانيم��ه، 
ماورائي��ة، وكأنه��ا ف��وق التاريخ أو 

نهاية التاريخ.
ثمة وجه ثالث للُعطل املاركسي، 
عل��ى  اعت��رض  مارك��س  أن  ه��و 
انش��غلوا  لكونه��م  الفالس��فة 
العال��م، فيم��ا املطل��وب  بفه��م 
تغيي��ره. ولك��ن ماركس ل��م يكن 
ف��ي الس��احات وامليادين،  مناضالً 
ب��ل فيلس��وف يدرس ويحل��ل. وإذا 
كان له إس��هامه في تغيير الواقع، 
الت��ي  ومقوالت��ه  فعب��ر نظريات��ه 
خلق��ت مجاله��ا التداول��ي عل��ى 
س��احة الفك��ر العاملي، بق��در ما 
فتح��ت امكانات جدي��دة للفهم 
والتش��خيص أو للعم��ل والتدبير. 
وف��ي ه��ذا ش��اهد على أنن��ا نغير 

العالم بق��در ما ننج��ح في فهم 
الواقع وتشخيص مشكالته.

بع��د ه��ذا النق��د ملارك��س، الذي 
من��ذ  ف��ي معارضت��ه،  انخرط��ت 
 ،)1993( الن��ص"  "نق��د  كتاب��ي 
وخاصة في كتاب��ي أوهام النخبة 
بأن��ي  بالق��ول  اس��تدرك   ،)1996(
أفّرق بني أعم��ال ماركس واملذاهب 
املاركس��ية. فاملاركسيون تعاملوا 
بعقلي��ة  مارك��س  نص��وص  م��ع 
إيديولوجية، مدرس��ية أو نضالية، 
فاختزل��وا أعمال��ه ال��ى وصف��ات 
عقائدية أو الى برامج اقتصادية أو 

الى بيانات سياسية. 
صحي��ح أن مارك��س كان صاحب 
العال��م وخالص  لتغيير  مش��روع 
البش��رية، وه��ذا املش��روع أخفق 
إل��ى  آل  م��ا  بق��در  ُطّب��ق،  حي��ث 
إنت��اج أش��كال جديدة م��ن القهر 
ولك��ن  واالس��تالب.  واالس��تعباد 
أعم��ال ماركس يصع��ب قولبتها 
دع��وة  مج��رد  ال��ى  اختزاله��ا  أو 
سياس��ية أو أطروحة نظرية. وإمنا 
هي تختزن إمكاناتها وتنفتح على 

احتماالته��ا، ول��ذا ميك��ن أن تقبل 
أكثر من قراءة، ش��أنها بذلك شأن 
س��ائر النصوص الفلس��فية التي 
هي ملتبس��ة ومفخخ��ة، بقدر ما 
والطبقات  اجلوان��ب  هي متع��ددة 
واالبع��اد، وبق��در م��ا ه��ي مبني��ة 

بصمتها وفجواتها وتناقضاتها.
-بالنس��بة ال��ى الرأس��مالية كان 
نح��و  عل��ى  واملصي��ر  املنطل��ق 
مختل��ف ومعاك��س. فاألصل في 
النظ��رة الرأس��مالية أن االنس��ان 
يحب نفس��ه ويؤث��ر مصاحله على 
مصالح غيره. وإذا كان ذلك بفضي 
ال��ى النزاعات والعداوات، بس��بب 
اصطراع األهواء وتضارب املصالح، 
فإن��ه يفض��ي أيض��اً ال��ى اجتراح 
احللول والبحث عن اخملارج، بابتكار 
القوان��ني  أو  واملؤسس��ات  االط��ر 
والتشريعات التي تضع حداً للنزاع 
واالقتت��ال، بق��در م��ا ترع��ى اخلير 
العمومية،  واملصلح��ة  املش��ترك 
وكما تس��د ذلك في قيام الدول أو 
في عقد االتفاقات واملواثيق. ومثال 
ذلك بناء االحتاد االوروبي الذي أنهى 

قرونا من الصراعات املدمرة واحلروب 
الطاحنة بني الدول األوروبية. 

الرأس��مالية  ، فالنظ��رة  -وهك��ذا 
لم تكن مثالية، بل اتس��مت بقدر 
م��ن العقالني��ة، وكان��ت أقرب من 
التاريخي  الفك��ر  الى  املاركس��ية 
التق��دم  أو  اجملتمع��ي  والتط��ور 
احلضاري، ألن أصحاب��ه لم يقفزوا 
ف��وق الواق��ع املوضوع��ي، أو يّدعوا 
القب��ض عليه، بل اهتموا بدرس��ه 

وحتليله لتغييره وإعادة بنائه.
- يض��اف الى ذلك أن الرأس��مالية، 
وكما نّظر له��ا أربابها، لم تتعامل 
م��ع األف��كار )نظري��ات، مذاه��ب، 
مناذج، برامج...( كأيقونات مقدسة 
أو كحقائ��ق مطلق��ة ونهائية، بل 
أو واس��تراتيجيات  كأط��ر وصي��غ 
وأدوات للفهم والتفسير أو للعمل 

والتدبير. 
الرأس��مالية  املزايا جعل��ت  ه��ذه 
تتمت��ع باحليوي��ة واملرون��ة والقدرة 
عل��ى تدي��د أطره��ا ومناذجها، مما 
مّكنها من اجت��راح احللول وإيجاد 
اخمل��ارج، عن��د مجابه��ة االزمات أو 
الوق��وع ف��ي امل��آزق. وال أعتق��د أن 
الرأس��مالية آيل��ٌة ال��ى نهايته��ا، 
إال إذا عدن��ا ال��ى عص��ر املقايضة، 
أو إذا دخلن��ا في عص��ر تقني فائق 
يتيح للواحد تأمني ما يحتاج اليه 
م��ن دون التب��ادل م��ع االخ��ر، وكال 

التصورين هما من احمُلاالت.
ك��ون  ف��إن  املصي��ر،  يك��ن  وأي��ا 
يعن��ي  ال  باقي��ة،  الرأس��مالية 
تأليهه��ا وحتويله��ا ال��ى معتق��د 
أصول��ي أح��ادي، كما يجن��ح كثر 
م��ن منّظ��ري الليبرالي��ة. فمقتل 
األف��كار ه��و تقديس��ها ومقت��ل 

االنظم��ة السياس��ية ه��و عبادة 
الشخصيات.

ميك��ن  درس  ثم��ة  كان  وإذا 
اس��تخالصه، هو أن نحسن قراءة 
الواق��ع، لنعيد النظ��ر في عالقتنا 
مبا نقدس��ه ونعلي من ش��أنه، من 
املب��ادئ واملثل. فاألص��ل في الواقع 
البش��ري ه��و عكس ما نحس��ب، 
اجله��ل  أو  والتعص��ب  اله��وى  أي 
أو  أو اجلش��ع والتكال��ب  والنف��اق 
القهر والتسلط. أما قيم احلقيقة 
والعدالة واحلري��ة والتعقل واألثرة، 
فه��ي قش��رة يس��هل انتهاكه��ا 
ومتزيقه��ا. فحالن��ا معه��ا كحال 
س��يزيف مع صخرته، كلما حاول 
رفعها ال��ى القم��ة تدحرجت الى 
األس��فل، مم��ا يجعله��ا محتاجة 
على الدوام ال��ى التعزيز والتفعيل 

أو التجديد والتطوير.
ما نحتاج الي��ه أيضاً هو التواضع، 
فيم��ا العالم تعصف ب��ه االزمات 
كل  وف��ي  املس��تويات  كل  عل��ى 
اجمل��االت، من الك��وارث البيئية الى 
االزمات  وم��ن  الفضائ��ح اخللقية، 
املعيشية الى احلركات الشعبوية، 
وم��ن املنظم��ات اجلهادي��ة أو ال��ى 

االضطرابات االمنية.
املنط��ق  كس��ر  يقتض��ي  وذل��ك 
االح��ادي واالصول��ي، للتعامل مع 
أخرى  بلغ��ة  والقضاي��ا  الهوي��ات 
مختلف��ة، يس��هم ف��ي صوغه��ا 
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افكار  ورؤى

هل تريدون أن تعلموا، 
عما دار حديثنا ،

لقد دار حول العصور القدمية ،
وعصرنا احلديث ،

عن الكتب واألسلحة ، 
عن رجال ذوي مواهب فذة ،

بإختصار عن املعتاد من املوضوعات املطروحة. 
ولد عزرا باوند في مدينة هيلي بوالية ايداهو في 
عام 1885. درس في جامعة والية بنسلفانيا ملدة 
س��نتني ثم انتقل إلى كلية هاملتون ليحصل 
عل��ى ش��هادة جامعي��ة ف��ي ع��ام 1905. بعد 
التدريس في إحدى الكليات ملدة عامني، س��افر 
إلى اسبانيا وايطاليا ولندن، حيث بدأ اهتمامه 
بالش��عر اليابان��ي والصيني. تزوج م��ن دوروثي 
شكسبير في لندن عام 1914 وعمل محرراً في 
إحدى اجملالت ع��ام 1917. في عام 1924 ، انتقل 
ال��ى ايطالي��ا ، وخالل ه��ذه الفترة م��ن املنفى 
االختياري انخرط باوند في السياسة الفاشية 
، ولم يعد الى الواليات املتحدة حتى عام 1945، 
حي��ث ألقي القبض علي��ه بتهمة اخليانة لبثه 
الدعاية الفاشية املوجهة إلى الواليات املتحدة 
من خ��الل اإلذاعة أثناء احل��رب العاملية الثاني ، 
ف��ي عام 1946  متت تبرئت��ه، لكنه اعتبر مختالً 
عقلي��اً وأدخل إلى املستش��فى ، إاّل أن ذلك لم 
يحل دون ف��وزه بجائزة أدبية قيم��ة عام 1948، 
وذلك اعترافاً بإجنازاته الشعرية ، في عام 1958  
وبتدخل من عدد من الكتاب األمريكيني، سمح 
له مبغادرة املستشفى حيث سافر إلى إيطاليا 
واس��تقر في مدين��ة البندقية  توف��ي في عام 

.1972
تختل��ف اآلراء ح��ول ش��عر باوند، لك��ن النقاد 
عموم��اً يتفقون عل��ى قدراته كش��اعر غنائي 
خصوصاً في قصائده املبكرة، ويشير الدارسون 
إلى احلداثة في ش��عره، كما يش��يرون إلى تأثره 
بالش��عراء املغن��ني )Troubadours( في القرون 
الوس��طى وبالش��عر الصيني القدمي والش��عر 

العاصر.
الش��عرية  باملدرس��ة  باون��د  اس��م  ارتب��ط 
“التصويري��ة” الت��ي عارض من خالله��ا التراث 
الفكت��وري. فالتصويرية كان��ت مبثابة ردة فعل 
للتجري��د والتعمي��م ، إذ أراد باون��د لش��عره أن 
يق��دم متثي��الً موضوعي��اً لألش��ياء بعي��داً عن 
الرومانس��ية والرمزي��ة ، وق��د متي��زت القصائد 
التصويرية بقصرها، لذا لم تكن صاحلة لشعر 
املالحم، األمر الذي حدا به فيما بعد إلى االتاه 
ألس��لوب آخر أكثر ديناميكية ف��ي تركيبه، هو 

“الدوامة” )Vortex(، الذي استخدمه في كتابة 
م��ا أس��ماه “األغان��ي” )The Cantos(. واألغاني 
ل��ون من الكتابة خرق به باون��د احلدود املعروفة 
لألش��كال األدبية املتعارف عليها. وقد اختلط 
فيها الهج��اء باليومي��ات واألناش��يد واملراثي 

واملقاالت واملذكرات وسواها.
إلى جانب أعماله الشعرية، ترجم باوند العديد 
من األعمال الش��عرية م��ن اللغة الصينية إلى 
اإلجنليزية، وس��اهم في تقدمي الدراما والش��عر 
الكالس��يكي الياباني إلى الغ��رب ، كما ترجم 
األعم��ال الكالس��يكية اإلغريقي��ة والالتينية 
واألجنلوسكس��ونية وجنح في ج��ذب االهتمام 
بها في وقت ابتعد في��ه التعليم عن االهتمام 
بالكالس��يكيات األدبية ، في ع��ام 1970 أصدر 
الناقد األدبي الكندي "ِكنجَر " كتاباً بعنوان “عزرا 
باون��د” قال في��ه إن باوند يعتبر أكبر الش��عراء 
تأثيراً في القرن العش��رين ،لكن باوند ظل مثاراً 

للجدل أكثر من أي ش��اعر آخر ، ويعود ذلك إلى 
اتهامه باخليانة من جهة، ومبعاداة الس��امية أو 

اليهود من ناحية أخرى.
توف��ي ع��زرا باون��د ، البال��غ من العمر س��بعة 
وثمانني عاًما ، في ليلة 1 نوفمبر 1972 ، بعد أن 
أطلق سراحه أخيًرا من صمت طويل مضطرب 
"لكن العقل غير ثابت ، يدور دائًما". ملدة عش��ر 
س��نوات ، مس��كونًا باليأس أو الن��دم أو بعض 
املش��اعر األخرى اجملهولة واملعقدة ، لم يتحدث 
كثيًرا. قال لصحفي إيطالي في عام 1963: "أنا 
أفس��د كل ش��يء أملس��ه ، لقد كنت مخطًئا ، 
دائًم��ا ... لق��د وصل��ت إلى الش��ك بع��د فوات 
األوان ..."  اعتق��د أن عائل��ة كانتوس "فاش��لة" 
، واعترف أللني جينس��بيرج )ف��ي محادثة أبلغ 
عنها مايكل ريك ف��ي Evergreen Review ( أن 
أسوأ خطأ ارتكبه كان "ذلك التحيز الغبي في 
الضواحي ملعاداة الس��امية ، "مسودات وأجزاء 
الراح��ل كانتوس ، التي ُنش��رت في عام 1969 - 
ظهر باوند نفسه في كلية هاملتون ، مدرسته 
القدمي��ة ، ليوقع عل��ى النس��خ ، ليوقع وداعه 
لقصيدته العظيمة احملطمة - مليئة بصرخات 

العجز والتوبة.
م��ن الس��خف التظاهر ب��أن القصي��دة قائمة 
، أو أن إش��اراتها  ، أو مكتفي��ة ذاتًي��ا  بذاته��ا 
املتكاثرة ال حتتاج إلى شرح. لكنها أكثر احتواًء 
ذاتًي��ا مم��ا تب��دو عندما تنظ��ر فقط إل��ى أجزاء 
منها ، وغالًب��ا ما يتم تفس��ير تلميحاتها من 
خالل س��ياقاتها ، أو من خ��الل ظهورها املتكرر 
في الس��ياقات املتغيرة. كتب " نويل س��توك " 
في كتاب��ه قراءة الكانت��وس: "إنها خصوصية 
باوند ،الكتاب دعوة للبق��اء بعيًدا " ، "التفكير 

في ذلك ألنه يعرف ش��يًئا م��ا لذلكنحن نعرف 
ذل��ك أيًضا ". يكت��ب باوند أحيانً��ا كما لو كان 
يعتق��د ذلك ، وعندما يكتب قصيدته ال يعبث. 
ولك��ن في معظ��م األوق��ات ، يبدو ل��ي أنه من 
خصوصية باون��د أن يكون ق��ادرًا على تعريفنا 
مب��ا يعرفه ، والس��ماح لنا بالدخ��ول إلى عامله 
من التلميحات وجعلنا نشعر ، مبجرد أن نكون 

هناك ، بأننا كنا هناك وقت طويل.
تظ��ل قراءاتنا لكت��اب كانتوس غي��ر مكتملة 
، كم��ا أن القصيدة نفس��ها غي��ر مكتملة ألن 
باوند تخلى عنه��ا. لكن هناك املزيد. القصيدة 
ليس��ت فقط غي��ر مكتملة ، فه��ي مبعنى ما 
غي��ر قابلة للفصل. باوند ، مثل بروس��ت ، مثل 
موس��يل ، كان رج��الً اكتش��ف ف��ي منتصف 
حياته عمالً كان سيش��غله حت��ى وفاته. وهي 
طريقة للقول إنه بدأ عمالً لن يكمله أبًدا ، لقد 
اخترع شكالً ميكن أن تغذيه حياته كلها ولكن 
ال ميك��ن إال ملوته أن يغلق. كتب ييتس عن باوند 
أن��ه أعطى االنطباع بأنه ل��م يدخل كل النبيذ 
في الوعاء ، وعلق دونالد ديفي " على أن هذا رمبا 

كان هو التأثير الذي أراده باوند  ويضيف "
إذا كان متأكًدا من أن موضوعه )رمبا أكثر من أي 
موض��وع( أكثر مما خرج من��ه ، أو ميكن أن يخرج 
منه ، إذا كان يعتق��د أن كل النبيذ ال ميكن أبًدا 
دخوله في الوع��اء أو في صحن ، إذن ، كما ترك 
" ماي��كل أجنل��و" جزًءا من احلج��ر دون عمل في 
منحوتاته ، سيسعى الشاعر عمداً للحصول 
عل��ى تأثير االرت��ال والعجلة واخلش��ونة. ألنه 
بهذه الطريقة فقط ميك��ن أن يكون صادًقا مع 
إحساس��ه بعدم نفاذ الطبيعة البشرية وغير 

البشرية التي يعمل معها…. "

" عزرا باوند "  األصدقاء 

اطاللة على األدب الكوري .. 
ملحم�����ة اإلنعت�����اق م����ن الف������ؤاد والجس������د 

لقد حتدثت في مقاالت س��ابقة عن األدب الكوري بطريقة عميقة و مبسطة 
ف��ي اآلن ذاته، لكن��ي تعمدت أن أترك بعض الفراغات بني الس��طور والتي من 
ش��أنها أن تثير القارئ لكي يباش��ر عملي��ة البحث في ه��ذا األدب العظيم 
بنفس��ه أو يتوجه نحونا مباش��رة ليطل��ب منا مقاال آخر يش��بع من خالله 
فضوله.  ولعل مايجهل��ه الكثير منا أن األدب الكوري أعمق بكثير من اآلداب 
األخرى س��واء في النثر أو الشعر، وأن املرأة ساهمت في بنائه وتعزيزه أضعافا 
مضاعف��ة منذ القرن 15رغ��م أن الروائيني في تلك الفترة كانوا يس��تعملون 
اللغة الصينية في ط��رح أعمالهم الى غاية نهاية ق16 و كانت كلها أعمال 
خيالي��ة هرب فيه��ا الكاتب والق��ارئ من الواق��ع األليم نح��و احللم اجلميل 
ليحصر ويبحر بفكره ونفسه وسط اجملتمع املثالي. مّر األدب الكوري هو اآلخر 
مبجموع��ة من اإلرهاص��ات مثله مثل باقي اآلداب نتيج��ة احلروب التي تعرض 
اليه��ا. ما جعل انتاجات تل��ك الفترة ضعيفة بعض الش��يء او مبعنى أصح 
وجوده��ا غزير لكن صدورها محظور كونها تعكس الواقع املعاش وتكش��ف 
املس��تور كان��ت كوريا قدميا تعرف مبملكة جوس��ون التي تأسس��ت على يد 
اجلنرال تايجو سنة 1392واستمرت صامدة ألكثر من 5 قرون لتصبح بعد ذلك 
جمهورية كوريا س��نة 1879 وهذه الفترة التي أش��رنا اليها هي فترة تاريخية 
اِتخذ منها الكوريون انطالقة جديدة في أدبهم ولم تعد الروايات السياسية، 
اخليالي��ة ، الديني��ة والواقعية تش��كل أولوية ف��ي انتاجاته��م األدبية، لقد 
فضل��وا االنصراف لكتاب��ة امللحمات والرواي��ات الش��عبية والتارخية، نذكر 
منها على س��بيل املثال أول رواية شعبية والتي تعرف ب�:  تشون هياجن والتي 
تقع أحداثها في منطقة "نام وون" حتدث فيها الكاتب عن حياة الكيس��اجن .. 
نساء يعملن راقصات حتت امرة امللوك وسكان القصر .. والظلم الذي تتعرض 

له املرأة . حتكي رواية تش��ون هياجن الش��عبية عن فتاة جميلة وعفيفة أمها 
من الكيس��اجن فت��اة محبوبة جمعتها عالقة بش��اب م��ن الطبقة احلاكمة 
اس��مه'دو ريوجن لي'وكيف تزوجته س��را وعندم��ا انفضح أم��ر زواجهما أمام 
األس��رة احلاكم��ة رفضوا األمر و س��اروا به نح��و العاصمة ن��ام وون ليصبح 
اخلليف��ة أم��ا هياجن فقد بقيت هن��اك في القرية حتى وقع��ت في عذاب أحد 
الوزراء الطماعني، لكنها حافظت على عفتها وكان الثمن روحها وجسدها، 
ث��م عم��ل الكاتب بجهد ليجعل األفكار متسلس��لة ويص��ل بنا الى نقطة 
الهجوم الذي ش��نه'دوريوجن' وجنوده على الوزير ومن معه و يخلص السجناء 
من بطش��ه وتش��وهياجن واحدة منهن. ث��م رواية pachinko الت��ي تنتمي الى 
اخلي��ال التاريخي ومت اعتبارها مبثابة ملحمة تنقل لنا فيها الروائية 'مني جني 
ل��ي' min-jin -Lee أح��داث جيل كام��ل عبر ثالث مراح��ل كل مرحلة محددة 
بفترات زمنية متسلس��لة حيث بدأت الكاتبة روايتها األولى التي جاءت حتت 
عنوان "غويانغ -مس��قط ال��رأس '1939-1910 باحلديث عن مهاجر كوري ميلك 
فندقا بس��يطا وله ابن مصاب باألرنبية 'هون��ي' عملوا جاهدين على تزويجه 
م��ن فت��اة فاضلة 'هونڨ��ني' لكنه م��ات بعد مدة قصي��رة ت��اركا خلفه ابنة 
اسمها 'س��وجنا' تعيش وقائع كثيفة ومتنح بسبب جهلها قلبها وجسدها 
لرجل'هانس��و' ثم تثور ضده وترفض أن تكون عش��يقة. تتزوج من قس'ايزاك' 
مريض بداء الس��ل للتس��تر على حملها ثم تنجب ابنه��ا األول 'نوا' اللقيط 
ثم ابنا ش��رعيا يعرف ب:'موزاس��و' واجلدير بالذكر هنا كيف حاولت الكاتبة 
أن تصور لنا الش��به الكبير بني اللقيط واألب غير البيولوجي وهذا ما يجعل 
اإلخت��الف بني األب واإلب��ن احلقيقي يضعنا حتت قبضة اش��كاالت أخرى . ثم 
تطرق��ت في الفترة املمتدة ماب��ني 1962-1939 التي جاءت حتت عنوان 'الوطن' 
الى التدهور الذي شهدته كوريا جراء اإلحتالل الياباني وكيف عاشت سوجنا 
وأبنائه��ا في اضطهاد وحاجة تامة خاصة بعد أن س��اقت الش��رطة زوجها 

الى الس��جن بتهمة التعص��ب الديني والتحريض وكي��ف مت اخراجه . تعود 
مني جني لي بعد امتام وصف وسرد أحداث احللقة الغامضة املتعلقة بإخراج 
ايزاك من الس��جن للحديث عن األبناء وهم في مرحلة الشباب وكيف أسس 
كل واحد منهم حياة خاصة لنفس��ه بينما بقيت س��وجنا حبيس��ة املاضي 
وذكرياته خاصة بعد ظهور العش��يق الذي غاب طويال في الرواية وكيف مّدد 
يد املس��اعدة من بعيد لإلبنة حتى انكش��ف السر وهرب 'نوا 'من البيت ومن 
أم��ه بل هرب حتى من نفس��ه. في اجل��زء األخير 'پاتش��ينكو' حتدثت لي عن 
زواج األبناء وع��ن حياتهم اخلاصة والعلمية والعملي��ة بالتفصيل اململ ثم 
جعل��ت عقوبة األم ه��ي الفراق للمرة الثالثة ف��راق يصحبه ألم اليزول حيث 
توفي ابن احل��ب ،فلذة كبدها، ابنها البكر 'نوا' تاركا خلفه جراحا لن تتحول 
ال��ى ندبة بل جراحا تن��زف لألبد ثم تنهي الرواية مب��وت حتمي آخر وهو موت 
الس��يد هانسو، الذي لم تكن سوجنا تهتم له لكنها لم ترد رحيله لألبد ألن 
املوت صعب. يجب أن أق����ول :اّن هذا العمل األدبي كان عمال س��رديا شكل 
حتفة خيالية تاريخية بإمتياز عمل��ت فيه الكاتبة على ابراز حقيقة العالم 
الفوضوية واظهار الصورة النهائية للقرارات الالعقالنية التي من ش��أنها أن 

تضر باحلاضر وتفسد املستقبل.

د . شاكر الحاج مخلف/ اميركا

فاطمة بو مدين / الجزائر



* ما هو مفهومك  للصعلكة؟
- كلمة الصعلكة ظهرت منذ ش��يوع املعلقات األولى على لسان الرواة 
وه��ي تعني الفقر قبل كل ش��يء، اب��ن منظور في لس��ان العرب يعرف 
الصعل��وك " بالفقي��ر ال��ذي ال مال ل��ه"  ولكن املعنى اللغ��وي للكلمة 
تغي��رت داللته ف��ي الس��ياق االجتماعي حيث حدث تغي��ر جوهري متثل 
ف��ي هذه اإلضافة املهمة التي أضافها "أبو زيد القرش��ي" صاحب كتاب 
"جمهرة أش��عار العرب" إلى التعريف الس��ابق، ليصبح  "الصعلوك هو 

الفقير املتجرد للغارات"·
إن "التج��رد للغ��ارات" هو اإلضافة التي أش��رت إليها، فه��ذا التجرد هو 
اخل��روج في غ��ارات يريد أن يعب��ر بها من وضعيته الفقي��رة·، هكذا نرى 
ان  أول أه��داف الصعلوك، ه��و اخلروج على وضعيت��ه االجتماعية بحثا 
ع��ن بديل· لهذا م��ن املمكن ان نقول ان الصعلكة هي خروج اإلنس��ان  
م��ن وضعية اجتماعية وفكرية تريد أن تهمش��ه، وتخنق روحه إلى واقع 
و عال��م بديل، يحاول فيه ان  يحقق في��ه حقوقه والعدالة لآلخرين ورمبا 
كماله اإلنساني. خروج الصعلوك يدل على حضور األنا املفكرة الواعية 
العارف��ة ف��ي أعماق��ه ، انه اس��تدعى احلري��ة، خلقها ث��م صنعته هي 
بصنعه لها. الصعلكة ه��ي احلرية.  والقصد هو وعي ضرورة التحرر من 
احلاجة، والوعي باحلاجة هو الش��عور بفقدانها، االفتقار إليها ) االفتقار 
من الفقر( فاقد الشيء يحتاجه سواء سعى إليه أو لم يسع، بحث عنه 
أو ل��م يبحث. قصدية احلاجة كامنة حتى وان لم تتحقق بس��بب موانع 
ذاتي��ة – موضوعية تعترضها على هذا األس��اس قامت فك��رة العدالة، 
واحلق العام واخلاص. له��ذا أرى الصعلكة تصنع الثورات. والصعاليك أو 

الفقراء هم ثوارها. الصعلكة ثورة.  
* تربتك مع من عاصرتهم  من األدباء الصعاليك؟

- حي��ث مقاهي األدباء في ش��ارع الرش��يد املمتد من ب��اب املعظم الى 
الباب الش��رقي وسط العاصمة، تعرفت اليهم، كان هذا الشارع  فضاء 
ومس��رحا ألصدقائي الش��عراء الصعاليك الذين هم أص��وات للعدالة، 
للحرية الناصعة، ينادون بالع��دل والتحرر، أصواتهم العميقة قد بحت 

لطول صراخهم أال ترى عروة بن الورد ماذا يقول:
افرق جسمي في جسوم كثيرة 

وأحسو قراح املاء واملاء بارد .
الصعل��وك يط��ارد احلق  ليحقق املس��اواة. وهن��ا علينا أن نق��رأ ظاهرة 
الصعلكة في بؤرتها األولى، وجذورها في الش��عر القدمي، عند املهلهل ، 
السموأل، الشنفرى وعروة، الصعاليك األوائل. ونتصل بحلقة معاصرة ، 
حلقة )عبد األمير احلصيري ، حسني مردان ، جان دمو( وهم من صعاليك 
احلداثة األولى، وذا اس��تفضت اريك صعاليكنا اجلدد، باإلمكان تس��مية 
اجلميع من الذين تس��ميهم السلطات الغبية تندرا بالصعاليك، ألنهم 

رفعوا أقالمهم ضدها، ومنهم املقربون مني وكنت أحبهم جدا. 
ظاه��رة الصعلك��ة، ظاه��رة عميقة وقد كتب��ت عن جان دم��و بوصفه 
صعل��وك احلداث��ة وله م��ن املريدي��ن الكثير. فه��و يبحث ع��ن العدالة، 
واملس��اواة والتحرر، على العموم أنا بيني وب��ني هذا املفهوم. الذي قدرته 
دائما عبر مناذجه العظيمة ابتداًء من عروة بن الورد وانتهاًء بآخر ش��اعر 
يتصعلك في ش��بكة االنترنيت م��ن اجل تثوير فكرة احلري��ة والعدالة. 
أصدقائ��ي هم البروليتاريا اجلديدة واملغايرة كم��ا يبدو. الصعلكة منوذج 

حياتي حتركه مجموعة من القيم الراسخة والقاسية، ثمة تناقض بني 
الثقاف��ة وهذا املفهوم. حني تهيمن حياة املثقف على ما ينتجه ال تعود 
للتس��مية أية قيمة. وهذا هو السبب الذي جعل كلمة شاعر مرتبطة 
بكلمة صعلوك خاصة في الشعر العراقي كنموذج، في ثقافتنا شعراء 
صعاليك كبار كحس��ني م��ردان، وجان دمو وآخرين ق��د رحلوا واحدا تلو 

اآلخر .
* هل مررت بتجربة التصعلك في حياتك؟ 

- احلقيق��ة أنا لم أمر بتجرب��ة الصعلكة كما يفهمه��ا اآلخرون، أفهم 
الصعلكة على أنها سلوك اجتماعي وسياسي ووجودي ال يرتقي إليها 
ّ�را، ان املظالم  إال من كان ذا ش��أن عظيم، ش��أن من يدرك املظالم مبك��
الت��ي ميكن رفعه��ا ال يدفعنا الى التفكير في العدل والظلم فحس��ب، 
ب��ل هو نظرية العدالة، هذا واضح مبا في��ه الكفاية في حياتنا اليومية، 
أش��كال اجلور واالستعباد التي ميكن ان تقع علينا، ونثور ضدها، وهذا ما 
حصل، لقد ثار ش��باب الفيس بوك واس��قط االنظم��ة الدكتاتورية في 
تونس ومصر وليبيا واليمن. أنا اعتقد ان صعاليك الشبكة املعلوماتية 
من ش��عراء ومثقف��ني أحرار هم ث��وار األلفي��ة الثالثة به��ذا املعنى أنا 

صعلوك ثائر.
مرة كتب لي صديقي الشاعر الصعلوك الراحل ) عبد اللطيف الراشد(  
ورق��ة احتفظ بها حت��ى هذه اللحظة أراها مهمة لهذه املناس��بة جاء 
فيها:))الصعلكة ليست سبة كما يتخيل للبعض أو يفهمها البعض 
اآلخر مبفهومها اخلاطئ وبتس��مية خاطئة أيضا، أنا الذي كتب علي أن 
أعيش خارج خانات اإلنس��انية وقد ال نعرف أننا منارس الصعلكة يوميا 
ف��ي املقهى وفي حلظ��ات التجلي ونح��ن نكتب قصي��دة ونلجأ عندما 
نعزف حلنا ونحن داخل احلمام . أشعر أحيانا بالزهد ومرة باإلهانة عندما 
يتهمن��ي أحدهم بالصعلكة وعندما يراني أواج��ه املعاناة التي فرضت 
علي ، نعم كلما يراني يقول صديقي الش��اعر فؤاد العبودي الصعلكة 
اختيار صعب عاشها حسني مردان وجان دمو أما أنا فلم أعش الصعلكة 
اال ف��ي حلظ��ات يغمرني الفرح بذروته وهذه ما لم أعش��ه وكم متنيت أن 
أك��ون صعلوكا ف��ي زمن أحتدى به ث��ورة املعلومات الت��ي زامنت انفجار 
حقوق اإلنس��ان وبناء اجملتم��ع املدني الذي ال وجود ل��ه عندنا في العراق 
، هن��اك تمعات وهمية تس��رق األموال حتت حجج تأس��يس  منظمات 
مدنية. اذاً س��أبقى صعل��وكا مادمت أعيش خارج املدني��ة اآلن، ماالذي 
فعلت��ه لنا التجمع��ات الثقافية واملدنية ، نح��ن بحاجة لعودة اجملتمع 
املدن��ي ، ليوف��ر لنا ماال بدون أن ندخل الس��جون في زم��ن احلرية، افهم 

الصعلك��ة على إنها مترد على واقع مرير يتحداه الصعاليك بش��جاعة، 
ليس��ت الهيبز صعاليك كانت ظاهرة الصعلكة فردية ثم صارت ظاهرة 
جمعية ثم تالشت. ال فرق عندي بني الصوفي والصعلوك كالهما يريدان 
أن يفلتا من قيود قوانني السلطات. رمبا هناك من يعارضني كونه يفهم 
الصعلك��ة عل��ى إنها ابت��ذال في عص��ر ينتصر فيه اإلنس��ان على كل 
الق��وى الكونية ويقهرها ويحولها إل��ى أداة طيعة خلدمته، مع ذلك تد 
الصعلكة رغ��م غيابها الكلي اليوم، تعني الق��وة القادرة على حتديات 
مغالطة احلضارة املدعومة باجلنون ومن هنا فان الصعلكة هي فلسفة 
لم تكرس وجودها رغم إني اعد نفس��ي في بعض احلاالت صعلوكا لكن 

اجلهل أحيانا أقوى من الفكر".
* املرحل��ة  الت��ي من��ر بها اآلن ب��كل تناقضاته��ا  هل أطلق��ت  جيال من 

الصعاليك؟
- لطاملا هناك ساحة صراع بني الظلم والعدالة هناك صعاليك، اإلنسان 
يصب��ح صعلوكا حني يرى حوله املوت اجملاني، وامل��رض، والعجز، والفقر، 
وقد أوجعه احلرمان وافتقاد احلياة البش��رية ال��ى األمان واالمتالء،  فيحّز 
في نفس��ه، ليث��ور بطريقته اخلاصة. اجليل الثائ��ر اجلديد هم  صعاليك 
االنترني��ت أو الصعل��وك االلكترون��ي، هؤالء ش��عراء وكت��اب وإعالميون 
ومثقف��ون وش��باب مهمش��ون وعاطلون ع��ن العمل، ه��م  املؤثرون في 
حياتنا بش��ّدة، هم ف��ي حقيقتهم أُناس بس��طاء، ال يحلم��ون بتغيير 

العالم إلى األفضل، بل يطمحون إلى حتقيق العدالة واحلرية. 
لق��د حت��ول ه��ؤالء الصعاليك إل��ى ق��ادة كب��ار للث��ورات واالنتفاضات 
واالحتجاج��ات في الش��رق االوس��ط، ل��م تعد الش��عوب تتأث��ر كثيراً 
باجتماع��ات النات��و، ولم تعد تأب��ه بقرارات األمم املتح��دة أو بتصريحات 
الساسة، بل إن تأثرها باليوتيوب والفيسبوك واآلي فون وغوغل هو أكثر 
عمقاً من أي ش��يء آخر، فالدور الذي يلعبه الفض��اء االلكتروني عظيم 

وقد حقق نتائج كبيرة في ازاحة الدكتاتوريات. 
إن التاريخ املقبل س��يدّون أس��ماء املتصعلكني أكثر من تدوينه ألسماء 
السياسيني، فلقد اس��تطاع هؤالء الصعاليك اجلدد أن ينجحوا عندما 
فش��ل الساس��ة، م��ن خالل تركيزه��م على أح��الم الن��اس وليس على 

مصاحلهم فقط.
* ملاذا كتب على الش��عراء الصعاليك في العراق املوت مبكرا ومن يحيا 

منهم اآلن وطابت له احلياة  هل ما زال يرتدي رداء الصعلكة فقط؟
- في بلد استبد به وبكل إمكانياته دكتاتور مجنون ألربعني سنة مضت،  
بقوة السيوف والسجون واملقابر اجلماعية. كيف يكون حال معارضيه؟ 
ونح��ن  نعلم ان م��ن معارضيه األش��داء كان��وا الش��عراء الصعاليك، 
لقد ش��ّردت الس��لطة كل من يعارضها الى املناف��ي واألرصفة والفنادق 
الرخيص��ة، وم��ع فقر ش��ديد وجوع، وخدم��ات صحي��ة منعدمة، كنت 
أرى بع��ض املقرب��ني منهم يذبلون كل يوم، بديه��ي ان تزداد حالهم كدرا 
احدهم صادفني مرة في س��احة التحرير قرب مكتبة النهضة العربية، 
ق��ال لي: ) صديقي انقدني بدينارين س��أموت من اجلوع ألنني ال اس��مح 
لنفس��ي ان تكون بوقا لص��دام( مواقفهم كانت كبي��رة وعظيمة. لقد 
حاصرتهم الس��لطات من كل جان��ب، حتى رحل��وا ببياضهم الناصع. 
أم��ا األحياء منهم رمب��ا اختلفت طريقة تصعلكه��م، التصعلك حركة 
حضارية هي حركة العاطلني واملهمشني والثوار اجلدد من الشباب الذين 
اقلقوا احلكومات اآلن. التصعلك ال يس��توجب التشرد في الشوارع هذا 

أمر آخر غير املفهوم الذي نحن بصدده.     

حوارات
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الشاعر زعيم نصار ل )االتحاد الثقافي(: 

الش��اعر العراقي الكبير فاضل 

العزاوي بعث من مغتربه األملاني 

برسالة الى الشاعر زعيم نصار، 

ضمنه��ا انطباع��ه ع��ن ديوانه 

االخي��ر )احلي��اة ف��ي غلطتها( .. 

ننش��ره مع هذا احل��وار .. احتفاء 

بالع��زاوي وتثمينا لروح التواصل 

ب��ني االجي��ال الش��عرية في بلد 

الشعر والشعراء.. 

)االتحــاد الثقافــي( 

 أجمل حتياتي 
أش��كرك أوال عل��ى إرس��ال كتاب��ك "احلياة في 
غلطتها" الي وآس��ف لتأخ��ري في الرد عليك إذ 

أردت قبل ذلك أن أقرأ قصائدك بروية تليق بك.
 قرأت قصائدك مبتع��ة كبيرة وبعضها أكثر من 
مرة وفرحت كثيرا ليس بها فقط وامنا بك أيضا، 
فقد اكتش��فتك شاعرا حقيقيا في كل جملة 

في كتابك اجلميل واملدهش.
 قرأت "احلياة في غلطتها" كنشيد رثائي طويل 
حلياة جامحة مكتوبة بالضوء والظل وأعجبت 
جدا بالنبرة الشعرية العالية التي يقوم عليها 
الدي��وان كل��ه واللغ��ة اإلس��تعارية الصوفي��ة 
املمتزجة مبا يشبه النبرة السان جون بيرسية. 

وبعك��س الكثير من الش��عراء الس��ائدين في 
العراق وجدتك متتلك لغة ليست قومية فحسب 
وامنا جميلة وموحي��ة. ويكاد الديوان كله يخلو 
حتى من خطأ طباعي. وهذا أمر يكاد يكون نادرا 
األم��ر اآلخ��ر ه��و أن قصائ��دك هي قصائ��د نثر 
حقيقي��ة )باملفه��وم األروروبي( لقصي��دة النثر، 
إضافة الى الوحدة التي تتخلل اجملموعة كلها 

أهنئ��ك حقا عزيزي زعيم على هذا الديوان الذي 
أرجو أن تلحقه بأعمال أخرى، فأنت جدير بفعل 

ذلك 
هذه انطباعات س��ريعة لديوان يتطلب أكثر من 

قراءة مع مودتي األخوية
) فاضل( 

حاورته: نجاة عبد هللا

يزي الصديق الشاعر المبدع زعيم نصار عز

  يعد زعيم نصار من 
ية التي  األصوات الشعر

برزت في ثمانينيات القرن 
الماضي، اذ دخل الوسط 

ينيات  الثقافي مطلع العشر
من عمره حامال عدته 

ية ومتسلحا بروح  الشعر
المتمرد الباحث عن فضاء 
ية يتسع الحالمه  من الحر

.. وقد  تميزت تجربته في 
كونها مازجت بين القلق 

المعرفي الذي يسكنه 
منذ الصغر، وبين فيض 

قراءاته التي توزعت ميادين 
كثيرة، اهمها الشعر 

في عصوره المختلفة، 
يخ االسالمي، ليتوقف  والتار

عند محطات مضيئة 
فيه، السيما المشغل 

الصوفي وعرفانيات رموزه 
وتجلياتهم .. هذا الحوار 

الذي اجرته معه الشاعرة 
نجاة عبدهللا، محوره 

الصعلكة، بوصفها ظاهرة 
يخية، اقترنت بالشعر  تار
والشعراء .. فكانت هذه 

االجابات ... 
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ألس��باب كثيرة رمّبا نعّرج عليها ضمن هذا املقال 
بش��كل طفيف بع��ده مفتتحاً ملنتوج��ات أكثر 
إلتصاقا بهذا الكش��ف، في الوق��ت الذي تكون 
ه��ذه اليافطة اإلش��هارية العامة دخل في جوف 
املظه��ر البايلوج��ي الذي وج��د عليه اإلنس��ان، 
وفي الكثير من املواقف يرش��ح لنا اخلطاب بعده 
إنخراط��اً بال��ذات العام��ة املكونة لألثر بش��كل 
خص��ب، وهنا يأت��ي ذلك اإلدعاء األكب��ر املفروض 
عل��ى البيانات اجلمعي��ة املؤكدة للمح��اورة بني 
الرج��ل امل��رأة ، والت��ي ال يج��د ِكال الش��خصني 
أي عائ��ق ف��ي عملي��ة التلقي / اإليالج��ي املؤكد 
حل��دوث ما هو متعارف عليه في متحفية الغرفة 
الزوجي��ة، ولعل الكثير من األس��باب التي تدعم 
التايت��ل الرئي��س للمقال، ألن الرج��ل هنا يتأخذ 
فعالً أكثر حيوية عبر نظام جديد كان له احلضور 

الذاتوية عبر مش��اهدة أف��الم البورنو في غرفة ال 
يكون فيها أحداً إاّل أنت وشاش��ة الالبتوب احملقق 
له��ذه العملية بش��كل أساس��ي، وهنا يرش��ح 
التداعي احل��ر في عملية التش��ويف / التبصير / 
املش��اهدة ، بحيث يتكون لدى الرجل عامالً أهم 
ه��و مراقبة العملية اجلنس��ية بكافة حذافيرها 
مبتعداً عّما هو ش��بيه به أو قرين له من الناحية 
اجلسدية منشغالً في إعطاء فعل آخر، وفي حال 
تركيز الكامي��را على اجلانب الفح��ول للمايكرو 
فيل��م اإليروتيك��ي املبث��وث يس��تنهض الفك��ر 
واحل��واس لعدم ش��اهدة ه��ذا املتجاور اجلس��دي 

خشية منه أو ردة فعل ما.
 وما هو واضح أيضاً في س��بر أغوار أخرى مجاورة 
للفع��ل الدينام��ي املتوف��ر ف��ي البني��ة العامة، 
بحيث يس��هم في تكوين عالق��ات إغترابية مع 
اجلس��د، ألن ذلك يهدف إلى تعميم التجربة على 
كافة األصع��دة، وضمن الكثير م��ن التمظهرات 

املطروح��ة. وعلى العكس مم��ا نتوصل إليه دائماً، 
جند اإلستشكال متناهياً في اإلطار العام بحيث 
يش��ير ذلك إلى الكثير الفراغ��ات املتتالية داخل 
احللقة اإلش��هارية، إلن ه��ذه التداعيات أتت عبر 
موض��ة  ثقافي��ة فال ميك��ن للرج��ل أن ينظر إلى 
القضيب بش��كل متواصل كما ه��و احلال ظاهر 
القدم أو اليد بل ان جملة االس��تحياء تكون ذات 

حضور مكلف داخل طبيعة هذ الفعل.
هنا يجري اإلستش��كال احلاصل في أيهما سوف 
ترتدي حني تدخل )احلمام( واإلس��راع الذي يذهب 
إلي��ه الرجل دائماً إل��ى لبس الش��ورت، ما هو اال 
تابو قائم ومتزامن بين��ه، أي القضيب، وبني فعل 
اإلخف��اء املتداول ف��ي اإلطار الع��ام، ألن الرجل ال 
ي��رى القضيب إالَّ ف��ي مكانني غرف��ة النوم، وهنا 
أي )احلم��ام(، وتك��ون احلال��ة الش��بقية أكثر من 
التمع��ن به��ذا األمر وم��كان اإلغتس��ال بحيث 
يك��ون الفرد هنا أكثر اجلوان��ب حضوراً في اإلطار 

العام، ألن الرجل س��يحاول أن يؤكد هذه اخلشية 
ضم��ن مفاتيح عامة مؤسس��ة للخطاب العام، 
وعليه البد بعد أن يكمل حمامه يكون االس��راع 
إل��ى ارت��داء الش��ورت للتخلص من ه��ذا اجلانب 
املفضوح من اجلس��د، والذي يحم��ل خوف / تابو 
إشهاري واضح، وكأنَّ املوضوع يتمثل في الكثير 

م��ن القابليات العامة املتأك��دة من خالل العديد 
من اجلوانب املتالئمة للتساوي والوالدة املطروحة 
على أريكة اجلس��د املنتهك حتى من قبل الرجل 
ذاته. وغرابته في ه��ذا املوقع تكون متتالية جراء 
الضغ��ط االجتماعي الفارض ملثل هذه األنس��اق 

واألطر.

ال ب��د لن��ا، ولكي نس��تطيع حتديد موقفن��ا الراهن م��ن معالم 
تراثنا، والكيفية التي نحافظ فيها على هذه املعالم احلضارية، 
خشية انهيارها بالكامل حتت أهداف تارية أو مسميات أخرى، 
علينا كمؤسس��ات وأف��راد معنيني به��ذا األثر، حتديد س��مات 
املوروث بوس��ائل حضارية متنح��ه البقاء أكثر عل��ى غرار الدول 
املتقدم��ة واألمثلة على ذل��ك تطول قائمتها- ورمبا تتس��ع. في 
حيثيات الشاخص في تفاصيل اجلمال املعماري الذي خلفه لنا 

عشاق الفن من هذا الفضاء .
وفي محاولته التس��جيلية ألرخنة مدينة ب��كل تفاصيلها، ملا 
حتمله من أرث ش��عبي وحضاري، استطاع الفنان الفوتوغرافي 
- ف��ؤاد ش��اكر - أن يوث��ق واقعيا تراث��ا وفولكلورا، ومن��ط احلياة 
التقليدية لبغداد، بل ذهب بعيدا نحو قاع املدنية، لينهل منها 
مواضيعه، وليعيد اإلكتش��اف مرة أخرى لذاكرة املكان، وليدلنا 
إل��ى قرارت��ه اخلاصة عن��د اس��تخدامه أعمق املعان��ي والصور 
املتالصقة، األكث��ر إثارة، خملاطبة الق��وة الفكرية قبل مخاطبة 

العواطف واألحاسيس .
 تل��ك القرارات التي وضع لها املالحظات املتراكمة في مخيلته 
من��ذ الطفول��ة، متس��لال إل��ى أعماق��ه ومكتش��فا ملكات��ه 
ومجس��دا أحالم��ه، ورمبا أح��الم الصبية والنس��اء والرجال في 
ح��ارات بغ��داد العتيقة، ه��ؤالء الذين يش��كلون رم��وز املدنية 

وعالمته��ا الفارق��ة. إن��ه كان يقض��ي معظم أوقات��ه بني هذه 

الطبقات املسحوقة، حيث يستمد توازنه اإلنساني منهم! في 

انتم��اء خالص بال كالئش زائف��ة ، تلك املالحظات حتولت مبهارة 

اسلوبه وقدرته الفوتوغرافية إلى مجموعة لوحات رائعة، رغم 

عتم��ة األل��وان وغرائبية التش��كيل، حتولت إل��ى قصص حتكي 

عذاب��ا إنس��انيا. صورته ع��ني قلقه، تص��ارع النف��س مع هذه 

الكائن��ات التي وج��دت ضالتها ف��ي قلق الفن��ان، وأظهرت لنا 

القصص واحلكايات البغدادية في حاراتها اآليلة للسقوط ،في 

إنسانه الذي يالحقه التوجس من اخلوف القادم من كوة الظالم 

، وهو بني املعمار التش��كيلي لفن الشناش��يل واحلياة اليومية 

الرتيبة إلنش��غاالت الناس يتمحور تالحق��ه للنماذج املقهورة 

من البش��ر الغارقني في فوضى األش��ياء "ش��حاذين ، مجانني ، 

باع��ة خردة ،أطفال بال مأوى "حي��ث كانت حواري بغداد القدمية 

مرتعا خصبا لتواجدهم في أسطورة ال يحدها مكان وال يعنيها 

الزمان. وحي��ث اعلن في حلظة جنونية ،عش��قه وانتمائه لهم 

،ومفاجئ��ا إلطالالت الضوء على األش��ياء ،والوجوه التي تكونت 

بفع��ل حزنه��ا إلى لوحات تريدي��ة ، مؤكدا في س��ردياته على 

احمليط البيئي ليبدو بعني الناظر كجنان معلقة. ليعيد للذاكرة 

اجلمعية مشاهد طواها الزمن؟! .

إن ش��يئا كبي��را يتح��رك ف��ي داخل��ه تقتنصه عدس��ته. أهي 

العبقري��ة أم موهبة ال حدود لها  أم هي ش��يء غريب ال يفهمه 

اآلخ��رون الذين يحيطون ب��ه ،ذلك الذي يراه وال ي��راه اآلخرون، إال 

ما تنطق به العدس��ة؟! لكنه يسجل إنطباعاته بروح شاعرية 

وب��روح غل��ب عليها االنتم��اء ،إنه��ا محطات مرحتل��ة في ذاته 

،استوطنت قلبه الذي كان مفجوعا مبدينته قبيل الرحيل .

وفي س��نوات عم��ره األولى ،وصاحبته في تفاصي��ل األيام واحملن 

،حيث كونت هذه التش��كيالت الضوئي��ة كتال غاية في اجلمال 

والتكوي��ن ضمن فضاءات اللوحة )الص��ورة( متجاوزا الواقع في 

تصوي��ره لهذه العوالم أو )الق��درة على خلق صور تتعدى الواقع 

وتتغنى به ( كما يقول - باش��الر - وكما قال عنه الفنان الرائد - 

فائق حس��ن - ))فؤاد رسام يذكرنا بالفنانني التشكيليني الذين 

كرس��وا فنهم للطبيع��ة وليس فوتوغرافيا باملعن��ى اجملرد ، بل 

ه��و فنان خالق بحق(( .. وهو الذي عن��ي باإلرث املعماري واألوجه 

اخملتلف��ة للواق��ع املع��اش ،ولم يغفل حمل��ة من واق��ع املدينة إال 

أحاطها بلحظة وهو يقتنصها تدوينا قبل انهيار مكتش��فاته 

وممتلكات��ه التي ينتمي ،ليأتي همس - فؤاد ش��اكر - ثانية "عند 

تلك األحياء الفقيرة العزوفة ،والدروب املتربة ،الضيقة،ال يس��ع 

املرء إال أن ينظر إليها بخش��وع، ومن ثم يس��بح بآخر خيط من 

خيوط شعاع الشمس الغاربة عليها .

حينم��ا نريد االمل��ام بالفن التش��كيلي نقول 
عنه بأنه نوع من الفنون الذي يعبر من خالله 
الفن��ان عن أفكاره ومش��اعره، حيث يس��عى 
إل��ى حتويل املواد األولية إلى أش��كال جميلة؛ 
والنحت،  والزخرف��ة،  والتصوي��ر،  كالعم��ارة، 
ويت��م إدراك ه��ذا النوع من الفن��ون من خالل 
حاسة البصر، لذلك يس��مى بالفن البصري، 
أو املرئ��ي، ويعتمد هذا الفن على ركائز مهمة 
هي: اخليال ال��ذي ميثل مجموع��ة الترابطات 
الذهنية املتواجدة ف��ي الطبيعة، حيث يراها 
الفن��ان في اوض��اع مختلفة، ويك��ون تعامل 
الفنان مع موجودات الطبيعة حس��ب خياله 
وخصوبته، وتبدأ الركي��زة الثانية عند الفنان 
بقدرت��ه على التالع��ب في مضام��ني العمل 
الفن��ي، كي يس��تطيع من خالل ه��ذا اظهار 
املعاني ومحاولة تأكيدها من خالل احلذف، او 
االضافة، وهذا يؤكد قدرة الفنان وتطور تربته 

الذوقية، أما الركيزة الثالثة فهي االس��لوب ، 
مبعن��ى بصم��ة الفنان الت��ي متيزه ع��ن غيره، 
وه��ذا يدلنا ان الفنان لديه الق��درة في التميز 
والتعامل مع م��واد الطبيعة ومحاولة اضفاء 
تربت��ه الذوقية عليه��ا واظهارها باس��لوب 
متمي��ز يلف��ت م��ن خالله��ا انظ��ار املتلقني 
والبحث بني اشكالها عن املضامني املعنوية، 
الت��ي يروم ذلك الفنان الوصول اليها، والظاهر 
ان الفن��ان س��عد الس��عدون اتقن ه��ذا الفن 
واس��تطاع تقدمي لوحات تش��كلية عبرت عن 
ارهاصاته االنس��انية، كون الفنان عاش غربة 
طويل��ة في امري��كا، ورغم هذا كان��ت ذاكرته 
وحنين��ه لوطنه العراق، حتم��ل الكثير من اثار 
الفن��ون الس��ومرية والبابلي��ة واإلس��المية،  
كذلك ال ميك��ن إغفال صدى املوس��يقى التي 
تش��بعت به��ا روح��ه وتش��كيل رؤاه الفنية، 
الت��ي تؤس��س خلطاب��ه اجلمال��ي الرافدين��ي 
واملنجز احلداثوي، واستطاع الفنان السعدون 
االس��تفادة من تربته في التعامل مع االلوان 
االساس��ية وعالقته��ا م��ن االل��وان الثانوية، 
االل��وان  دالالت  م��ن  االس��تفادة  واس��تطاع 
االساس��ية، ودالالت االل��وان الثانوي��ة الناتة 
من خ��الل املزج، حي��ث يعطينا ه��ذا اخلليط 
اش��كال لونية جديدة ومبتكرة ت��دل بال ادنى 
ش��ك على تربة الفنان ومتيزه، وهكذا الفنان 
الس��عدون استطاع ابتكار لوحات، هي عبارة 
عن كت��ل لونية عانق��ت الواقع ت��ارة وفارقته 
اخرى، لتلتقي بخياله اخلصب، والظاهر عالم 
االل��وان هذا م��ن حيث ال��دفء والب��رودة أثرت 
على نفس��ية الفنان الس��عدون وعلى نظرته 
لألماك��ن واألش��ياء، فاللوح��ة لديه ليس��ت 
مجرد شكل فقط، امنا إيقاع يتمثل في عالقة 
الفنان بعامله، وهو مجنون بكثافة الشخوص 
واالس��ماء واألمكن��ة احلاضرة، التي تش��كل 
اللوحة، وتعطيها بُع��د معرفي، فهي تداعب 
لي��ل الغرب��ة واللع��ب بالذكري��ات والكلمات  

الصور..

عضو غريب على الرجل

قديس الفوتوغراف العراقي
فؤاد ش��اكر يؤرش��ف المكان واإلنس��ان 

آثارالفنون السومرية والبابلية واإلسالمية 
في اعمال الفنان سعد السعدون 
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يات الضاجة بااللوان..! لوحة الذكر

 أحمد ضياء 

يز  وجدان عبدالعز

فهد الصكر 
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    هل يكفي قولي بأني عشت طفولة سعيدة، لكي أبررَّ ما 
صرُت اليه، في الشعر واللغة والضجر والكتابة؟ وهل كان 
النهر الذي ولدُت قربه آمناً على اجلسد الغض، الذي حملته 
وكنته فيما بعد؟ وهل كانت ضفتاه املعقودتان على القصب 
والطرفاء حاجبة عن غرقي فيه؟ وهل أتيت نهر الصبا وهو 

مدٌّ وجزرٌ يغيض، رمبا كنت ذلك كله، أو لم أكنه لالبد. 
    كانت أّمي متّني نفسها بأن أعود الى البيت ملوث الثياب، 
تعتقد  كانت  هكذا،  مغبّره،  الرأس  أشعث  القدمني،  جَ  ُمطنيَّ
بأنَّ الولد سيكون أحبَّ الى والديه إن كان كذلك، أو رمبا كانت 
تد في ُغسل قدمي وريافة ثيابي أنسها وبهجتها، لكنني، 
كنت غير ذلك أيضاً، فقد ألبسني أبي- على ضيق ذات يده- 
ُقمصجَ احلرير وسراويل القطن والكتان، واختار اسمي افتتانا 
بشخصية السيد طالب باشا النقيب، ملك العراق املطرود 
من االجنليز، لكإنه أرادني ليوم آخر، ففي السادسة عشر من 
األولى، وملا جئته بها،  عمري نشرْت إحدى اجملالت قصيدتي 
قال: أين كتبوا اسمك- وهو االمّي- فأشرته أْن هنا، فأخذ ميرر 
امليمون،  باسمه  املقرون  أسمي  على  فرحاً  أصبعه سعيداً، 
ظل يفعل ذلك مراراً، مثلما كانت أصابعه تتهادج على ظهر 

إحدى بقراته، وقد أفحلها من ِعجل حنيذ.
  كان عّمي عباس، الذي لم يكن له عقٌب واحٌد، قد أخذنا 
نحن الثالثة، انا واثنني من اوالد عّمي الى مدرسة السراجي 
االبتدائية، ولبلوغها كان علينا عبور اجلسر، الذي بناه اجليش 
املستعمر مطلع القرن املاضي مبمرين ضيقني للمارة، وواحد 
البيت  خارج  االولى  كانت  تلك،  اخلطوات  ولعل  للمركبات، 
والزقاق الصغير، الذي يسميه أهل ابي اخلصيب )سّكة( إذن، 
فهي سكة بيت أحمد العبد العزيز، جّدنا الرابع، التي كنا 
منألها بالبراءة واللعب واخلصام، نحن أوالد االعمام التسعة. 
  وفي مساء الثامن من شباط من العام ١9٦3 وبعد انقضاء 
الدوام املسائي، كانت لنا حصة مسائية بالعلوم واحلساب 
بالسكة  واالطفال  والنساء  الرجال  بتجمهر  فوجئنا 
عالهم  وقد  سنة،  ثلثمائة  من  أكثر  منذ  عليهم،  املغلقة 

الغم والكمد، وقبل أن نخلع ثيابنا، سمعت أمي تقول لقد 
قتلوا الزعيم، كان قدح احلليب ما زال معلقاً بعروة حزامي 
املدرسة  ممر  في  الصباحي،  الفطور  طاوالت  وكانت  اجللد، 
في  اجلاكوما  رائحة  وكانت  امامي،  ماثلة  تزال  ما  الطويل، 
البدلة )اجلاكيت والبنطلون( التي اشتراها أبي تضوع حتى 
اللحظة تلك. كانوا قد انتظروا مصطفني قرب الراديو، على 
جَ املساء كان دونه، وانقضى  أمل أن يُطل الزعيم ثانيًة، لكنَّ 
الشهر  ومساءاته  نهاراته  الى  وذهب  الثاني،  اليوم  ليل 
اخلطار،  بيت  روزنامة  في  التالية  السنة  وماتت  اخلامس، 
الضمان  دفتر  في  نحيفاً  شبحاً  إال  يظهر  لم  الزعيم  لكنَّ 

االجتماعي، خاصة أبي.
الوطنية  التربية  مدرس  أحببت  املتوسطة  املدرسة  في     
سألته  والذي  تواً  السجن  من  اخلارج  السعد،  الرحيم  عبد 
رئيس  وكرهت  وجهي،  في  فبحلق  البراجماتية  معنى  عن 
.. الذي ظل يسألني االنتماء  االحتاد الوطني للطلبة مهدي 
قرأت  املدرسة  مكتبة  وفي  هناك،  لكنني،  منظمته،  في 
وتربية سالمة موسى، وفي  ديوان اجلواهري،  أجزاء من  ثالثة 
درس التعبير منحني مدرس العربية ٢٨ من 3٠ وفي السنة 
تنظمها  التي  الشعر،  مسابقة  من  استبعدُت  االخيرة 
التربية، واشترك صديقاي سامي علي جبار وموفق  مديرية 
العسكر،  لفهد  الداخل(  من  )النور  قرأت  لكنني،  الرفاعي، 
وتعرفت على بدر شاكر السياب، الذي لم ميض على رحيله 
محلة  الى  القرية  من  الرحلة  بأن  وأعترف  سنوات.  ثالث 
نظران بالبصرة القدمية كانت مترُّ بقرى السراجي والسنيدية 
واملطيحة واملشراق وبيت باش أعيان وسوق العقيل وجامع 
ابو منارتني وكنيسة الكلدان وكانت دراجتي فيلبس حمراء، 
الرز العنبر  واملسافة أكثر من خمسة كلم تقّصرها رائحة 
والسمك املقلي بالزبدة وإدام الشبزي التي كانت تنبعث من 

البيوت.
  بني العامني ١97٠-١97١ كنت أصغر احلاضرين على كراسي 
مديرية رعاية الشباب، بضاحية مناوي باشا، وعلى منصتها 
قدمني نزار الناصح، وقرأت قصيدة صغيرة، كنت ابن ستة 
عشر عاماً، كان الشاعر عبد العزيز عسير قد أصلح لغتها، 
)هكذا  أحدهم  أهداني   ١97١ العام  نهاية  وفي  وزنها.  وقّوم 
)شموع  اشتريُت  اليومي  مصروفي  ومن  زرادش��ت(  تكلم 
املعبد( لفؤاد اخلشن و)احلبُّ أحلى( لعبد الكرمي شمس الدين 
وأزهار ذابلة لبدر شاكر السياب، في السنة تلك أحببُت أول 

امرأة، كان اسمها خولة، وألجلها حفظُت:
خلولة أطالٌل ببرقة ثهمد     

** 
 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

 فأكناف حائٍل  
ٍ
بروضة دعمي

 **
 ظللت به�ا أبكي، وأبكي إلى الغِد
وقوًفا بها صحبي عليَّ مطيهم   

 ** 
يقولون ال تهلك أسًى وتلد 

باملاء،  ميور  السراجي  نهر  كان  العبد.  بن  طرفة  معلقة      
العطلة  وكانت  وكثير،  بارد  بيننا  واملاُء  الربيع،  في  الدهلة 
بيت  حيث  الى  بعبور  يوماً  أفلح  فلم  جداً،  قصيرة  يومها 
الرسالة،  موضع  على  هذه  اللحظة  ألستدلُّ  وأنني،  خولة، 
التي رميتها لها مظروفًة ومغلقة بالطني، الرسالة التي لم 

تقرأها الى اليوم، وقد باعدت السنوات بيننا طويالً.  
الزجن  وصاحب  الثورة،  زعيم  محمد،  بن  بعلي  تعلقُت    

القاعدة  الى  املعقل  أول رحلة بحرية من  )٢55� ٢7٠ه�( في 
من  أكثر  فيها  قطعت  التي  الرحلة  قصر،  أم  في  البحرية 
كلم(   ١٨5٢ يساوي  البحري  )امليل  بحرياً  ميالً  خمسني 
محموالً على زورق طوربيد روسي الصنع، ومن نافذته كنت 
واجلزر  احليارى  والصيادين  املهملة  والزوارق  القرى  على  أطل 
املهجورة واخللجان التي تختلط فيها اللغات. ليس الشعر 
املهاوي تلك، حيث  ما نقرأه في قراطيس الشعراء، هو في 
تغرق االفئدة، وحيث تتشابك اجملاذيف وتتوارى االسئلة. وملّا 
 ١9٨٦ شتاء  الرصاص  ام  واقعة  في  احلرب  سريتنا  خسرت 
وجلأنا الى ارخبيٍل مندرس في خور الزبير كنت قد استبقيت 
حارساً على الزوارق والقطع احلربية، مع من ظل من اجلنود 
الزوارق  املندحرين، على ضوء مصباح الزيت، وعلى منت أقل 

هزمية كتبت قصيدتي )تاريخ األسى(. 
الفائقة  والعناية  مدينته،  بتاريخ  تعلق  من  للشاعر  بد  ال    
بانه يعرف أكثر  الذي قال  نيرودا،  بجغرافيتها، وكنت احتدى 
تشيلي  تنبت في سهول  التي  الزهور،  من  نوع  ثلثمائة  من 
في  تغرس  التي  التمور  من  نوع  ثلثمائة  من  بأكثر  مبعرفتي 
وصعود  الفالحة  فنون  في  خبرة  الى  ذلك  وتاوزت  البصرة، 
الذي  االمر  واجلني وغيرها،  والري  الغرس  الى  واحلراثة  النخل 
بلغت فيه في بعض القصائد ما يبلغه الفالح اجملرد، وكنت 
أقرنُت الكتابة بساعات العمل، فالقصيدة زائر يأتي أحيانا 
بهيئة قطرات عرق تتصبب، أو في جرح غائر يحدثه منجل، أو 
شباك على نهر غادرته االسماك، وتأتي كذلك مع املدِّ رائقة، 
اجلزر، ال  مع  تذهب  أو  الرطب  واخلشب  البحر  برائحة  تضوع 

أجد حرجاً بتسمية احدهم لي ب� فالح الكلمات. 
مديرية  مسابقة  في  باخفاق  ابتدأت  التي  الشعر  رحلة    
اجلوائز،  وتسلم  املنصات  على  بالوقوف  تنته  لم  التربية 
تضرع  وهو  طمأنينة،  احلياة  نواحي  ألكثر  فقدان  والشعر 
أزلي الى آلهة ال تستجيب، والشاعر كائن تخذله النهايات 
فما  واهم،  فهو  وهناك  هنا  مبجد  نفسه  ميني  ومن  دائماً، 
يالقي  كتاباً  تصدر  أو  ناجحة  قصيدة  كتابة  من  تخلص  أن 
باحتمال  ظنونه  تعاوده  حتى  واالصدقاء  النقد  استحسان 
لالستمرار،  سحرية  وصفة  النقد  كتب  في  وليس  اإلخفاق، 
هاجس التوقف مالزم للشاعر احلقيقي. لطاملا مزقت ولطاملا 

توسلت، ولطاملا يئست.
   ومتى كان الشاعر مستكينا، قابالً ملا مُيلى عليه؟ وهو اخلرق 
وعنفواناً،  وألقاً  ماالً  باً  منتهجَ الركب  وهو  والنفور،  والرفض 
وهو الصارخ في برية اآلخرين: »خذاني فجراني« بتعبير ابن 
الريب. هكذا، أجدني ابناً رافضاً ملا يجده اآلخرون نعيماً، قابالً 
مبا يتصوره البعض جحيماً، أقرأ في بيسوا، هذا البرتغالي، 
اسم  من قصائده حتت  نشر جملة  الثالثة، حيث  االنداد  ذو 
ريكاردو رييس، ولم يكتف بذلك، فنشر قصائد اخرى باسم 
شاعرين آخرين هما البيرتو كاييرو والبارو دي كامبوس، هكذا 
أراد أن يتخفى في أنداده الشعراء، الذين خلقهم لذاته، لكنه 
فرننادو  هو،  كتابه  الالطمانينة«  كتابه«  يكون  أن  على  أصرَّ 
بيسوا.هذا الذي ظل مواظباً يذهب للوظيفة كل يوم، ويعود 
لشقته في الطابق الثالث في شارع دوس دورادوس بلشبونة، 
لكنه  فاسكيز  مديره  يكره  الذي  الشاعر،  احملاسب،  معاون 

األمني على يومياته، يكتبها شعراً لم ينشره في حياته. 
وفيها  جور،  من  العبيد  أغالل  في  مما  أكثر  الوظيفة  في    
يتلمس الشاعر بالهة وسخف ما هو صائر اليه، لذا تركتها 
كان  ومن  لها،  أعد  ولم  النظام،  سقوط  من  يوم  أول  في 
مثلي،  واهم  فهو  الصحافة  في  بعثوره على ضالته  يعتقد 
حّرم  بأنه  االبنودي  الرحمن  عبد  يقول  تضيق.  االمكنة  كل 

احملكمة،  قاضي  عاقبه  أن  منذ  احلكومة،  نفسه عيش  على 
التي كان موظفاً فيها، ألنه كتب قصيدة على إحدى أوراقها 
الرسمية. الشعر عند محمود البريكان هو أن تكرس له حياة 
كاملة، قليلون هم الذين اخلصوا له، أما أنا فقد فّرطُت بأكثر 
بقصائد  فرطت  مثلما  النبيذ،  من  كاس  مقابل  قصيدة  من 
كثيرة في حضن أكثر من امرأة، هل أقول بانني ربحت الكأس 
والشعر  الطويل،  والليل  السهر  ربحت  القصيدة،  وخسرت 
االسود، والنهد النافر، والردف املكتنز ووو وخسرت القصيدة 
والكتاب معاً؟ نعم ربحت كل ذلك، وخسرت ذلك كله ايضاً.

كن����ت ك����ل ذلك .. ول����م أكن���ه أب�����دا!!

كان المشهُد 
يقتضي منا ذلك

يز طالب عبدالعز

يز طالب عبدالعز
 نعْم، رقصُت، 

مى رجالً، ورقصُت معه  اِستعرُت من الدُّ
ألبسته ما شفَّ وقصرجَ من الثياب 

في البداية، أخذ يدي، قّبلها، ثم جعلها على كتفه 
صرجَه، برفق فيما طّوقُت أنا خجَ

 .. وضعُت ساقي على كتفه، وسرنا، طائرين أبيضني 
دجَ بي،  لكنُه، ومثُل أميٍر أثينيٍّ منتصر ٍ زجَهجَ

فرطجَ بالطفولِة واجلدائل والنياشني 
وفي السماِء الضّيقِة، هناك 

كان علينا اْن نحّلقجَ بعيداً
 .. لذا قّبلني، 

في عنقي معتذراً، وعلى ذراعي قّبلني 
نعم، وعانقني أيضاً، فال تغضْب 

كان املشهُد يقتضي مّنا ذلك
 ***  

ه على خصري، وقال: تنفسي بُعمق  وضع يدجَ
فتنفسُت، وسرُت حتى نهاية املسرح، مغمضةجَ العني 

وميتًة في الذراعني .. 
كانت خطواتُه أسرعجَ مّني قليالً 

وحني انزلقْت قدمي قوَّمها بساقه 
ْعري الى االرض، يائساً منك  وحني تهادى شجَ

طارجَ به، حتى شارفجَ املصابيحجَ 
كان املشهُد يقتضي ذلك أيضاً، 

وحني ظهر كلسوني االحمُر صّفقجَ اجلمهورُ طويالً 
ال تغضْب، فقد حاولُت اال يظهرجَ منه اال القليل 
كنُت احتفظُت به معطراً، بني ثيابي، في البيت 

لكنكجَ لم تلثمُه . 
ومن بني كراسي املسرح الكثيرة ..

 رمى أحُدهم باقةجَ ورٍد علّي، 
التقطتها، وبأرّق ما يكون، شممُت أفوافها 

، ِلذتُّ بِه  فأْغميجَ عليَّ
كان على الرجل اْن يحملني، بني ذراعيه 

الى زاوية في املسرح، رطبٍة ومظلمة، 
ق اجلمهورُ، ال تغضْب  فصفَّ
كان املشهُد يقتضي ذلك.

لكنني، كنُت سعيدة
*** .

  ال تسألني عن القبل املتعّجلة، فهي كثيرة 
لم يكن الرجُل الدّميُة ماهراً ، كما كنتجَ 

ا تصّرفجَ كما ينبغي إمنَّ
 .. وكان سعيداً مثلي، 

لكن، التغضب فاملشهُد يقتضي أيضاً 
اْن اسقطجَ على االرض، 

، وأترنح، وأْن أظلَّ مُمدًة،  ويُغمى عليَّ
 ، ثوبي الشفيف ينسرُح عن ساقيجَ

وصدري املضطرُب يعلو ويهبُط 
هكذا، مثُل كلِّ مشاهِد املوت على املسرح 

قبل اْن تنسدلجَ الستارة.
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تصور أنك قادم من بيتك وقبل مسافة من 
انعطافة تفضي بك الى الطريق السريع 
حيث ال ميكن ألحد أن يذهب الى منطقة 
أخرى إال باملرور من هناك، كانت توجد في 
اليوم األول نقطة تفتيش, من التي كانت 
تظه��ر فجاة وتختفي فج��أة في مناطق 
منزوي��ة خالي��ة, يقف فيه��ا ملثمون وال 
تبعد عن النقطة الثانية س��وى دقيقتني 
بالس��يارة، غير أن الواق��ف في أي منهما 
ال ي��رى الواقف في األخ��رى التي تقع بعد 
انعطاف الطريق خلف صف من األشجار 
وبناي��ة مهج��ورة. رمب��ا كانت ه��ذه لعبة 

نقاط يلعبونها للتسلية.
تأتي س��يارة تقل ركابا فيشيرون لها في 
النقطة األولى بالتوقف ويبدأون التحقيق 
وال يهم من أي مذه��ب كان الرجل ألنهم 
إن لم يقتلوه في النقطة األولى سيكون 
قتله محتما في الثانية، وسيجد نفسه 
منزال وموقوف��ا خلف جدار قريب يس��ور 
قطعة واس��عة فارغ��ة، هن��اك ينال من 
مس��دس صغي��ر رصاص��ة الرحم��ة دون 
مقدمات فال يوج��د داع إلجراءات اإلعدام 
الروتيني��ة، لك��ن الش��هادة هلل كانوا في 
تلك األيام ال ميس��ون النس��اء واألطفال... 
شيء طبيعي، فمن سيوصل اخلبر لألهل 

إذا قتلوا اجلميع؟ 
يس��محون للس��ائق، ال��ذي ال ميس��ونه 
بس��وء أيضا بوصفه الذي يوصل شهود 
العي��ان الى غايتهم، ب��أن ميضي بالباقني 
فإذا به بعد قليل يجد نفسه أمام نقطة 
أخ��رى، وس��يكون أفرادها، وقد س��معوا 
صوت اإلطالقات، متلهفني إلستقبالهم. 
احلقيق��ة أن صاحبن��ا, الذي سنس��ميه 
هن��ا صاحب، كان أذك��ى من أن مير بطريق 
كه��ذا يُع��د تواج��د امللثمني فيه ش��به 

مؤكد س��واء كانوا يلعبون لعبة النقطة 
املنفردة أو النقطة املزدوجة. مع أنه يحمل 
ف��ي جيبه، حتوطا، ع��دة هويات مختلفة 
بأس��ماء ووظائف مختلفة، ويناسب كل 
منها دينا أو مذهبا أو قومية ويلعب لعبة 
رولي��ت الهويات هذه ويكس��ب ألنه كان 
ملاحا أيضا فهو يح��زر بنظرة واحدة قبل 
أن يصل الى نقط��ة مماثلة ما هي الهوية 
املناس��بة وما هو اجلواب املناس��ب على 

أسئلتهم. لكن القدر غالب.
عندما دخل��ت الق��وات األميركية بغداد 
كان بحوزت��ه أم��وال جمعي��ة الش��ركة 
واملشتريات والسيارة البيك آب دبل قمارة 
فاحتفظ بها كلها لنفس��ه بعد أن علم 
أن بناية الش��ركة قصفت واحترقت كل 
األضابي��ر. قال لي حمدان بأن��ه في اليوم 
ال��ذي راجع في��ه الش��ركة للع��ودة الى 
الوظيفة حمله وس��ط جم��ع من املوظفني 
أم��ام إس��تعالمات املق��ر الع��ام، يرت��دي 
مالب��س أنيقة وقد ب��دا عليه أنه لم يعان 
م��ن اجل��وع مثلنا نح��ن الذي��ن عدنا الى 
العم��ل خم��ص البط��ون صف��ر الوجوه. 
عندم��ا رأى حمدان تهلل وجهه لكن هذا 
انقبضت نفس��ه فقد عرف أنه س��يرفع 
عقيرته بإحدى مزحه الس��مجة في تلك 
الظروف امللتهب��ة بالهواجس واملفاجآت 
غي��ر الس��ارة، وقد ص��دق ظن��ه إذ صاح 
"ل��ْك هلو حبيب��ي حمدان الش��يوعي" ، 
واحتضن��ه وقبله من خده غير أن حمدان 
عب��س ف��ي وجه��ه فه��زه  وه��و ال ي��زال 
يحتضنه "أش��اقيك ميعود... مش��تاقلك 

هاي شبيك؟".
نودي على األس��ماء وس��لموا كالً كتابه. 
س��أله صاح��ب "وي��ن نس��بوك؟" أجاب 
بجفاء "قسم املكائن" فقال له "واني هم 
..." ثم أضاف ليلطف اجلو ويزيل امتعاض 
حم��دان  "تعال أوصل��ك وياي". ل��م يُِقل 

صاحب  معه في سيارته املرسيدس عدا 
حم��دان أحدا من زمالئه م��ع أنه مر بعدد 
منه��م متجمع��ني ف��ي الش��ارع املقفر 

يتلفتون بحثا عن وسيلة نقل. 
عل��ى كل ح��ال... جاء اليوم ال��ذي تخلى 
فيه حظه احلسن عنه ولم تنفعه لباقته 
وهويات��ه العدي��دات. لعب الق��در لعبته 
وس��اقه ال��ى ذل��ك الطري��ق اخملتصر وهو 
متج��ه الى الش��ركة. رمب��ا كان مطمئنا 
ألن��ه س��مع أن املس��لحني ل��م يع��ودوا 
يقف��ون هناك. لكنه وجدهم هناك حيث 
ال مجال لإلس��تدارة والعودة، وعالوة على 
ذل��ك كانت نقطتهم واح��دة تقوم مبهام 
النقطت��ني، إذ رمب��ا رأوا النقطت��ني ترفا ال 
داعي له، وهك��ذا مهما كنت ومهما كان 

دينك أو مذهبك فهو من اختصاصها. 
لكن ف��ي كل ش��يء يوجد اس��تثناءات. 
نظروا الى صاحب وأناقته وسيارته فقرروا 

أن ال يقتلوه بل أن يطلبوا عنه فدية.
رن الهات��ف في بيته مس��اء فردت زوجته 
الت��ي كان��ت تتص��ور أن تأخ��ر زوجها زير 
النس��اء كان كاملعت��اد جللس��ة عام��رة 
باخلم��رة واملتعة، وكم م��ن مرة جاءت الى 
الش��ركة، وه��ي مقتنع��ة م��ن أن بعض 
اللوات��ي يواعدهن موظفات معه،  لتقيم 
ل��ه احتف��اال فضائحي��ا، وإذا كانت قبل 
2003 تقيم احتفالها عند االستعالمات 
ال تتجاوزه��ا وه��و يتوارى عنه��ا منتظرا 
أن تك��ف أو تُط��رد، فإنها بع��ده أصبحت 
تدخل وتس��ير في املمرات هازة ساعديها 
العامرين بأس��اور الذه��ب وتصيح "وينه 
هال.... وينه... خل يطلع". أخيرا أمسكها 
أمام املوظف��ني واملوظفات وطرحها أرضا 
وانه��ال عليها ضربا وظه��ر منها وبدر ما 

ال يعنينا ذكره.
يعجبن��ي أن أتخيل وق��ع املفاجأة عليها 
حني اتصلوا بها قائلني لها بأنهم يريدون 

دفت��ر دوالرات "م��ن اخلزنة احلدي��د بغرفة 

الن��وم. ت��ره إحنه نعرف حت��ى وين يخلي 

الفلوس. تدفعني لو نخليچ تس��ألني عله 

جثة زوجچ بالط��ب العدلي؟".. ال بد أنها 

رمق��ت اخلزانة وهي تفكر ملي��ا، ولكنها 

ل��م تطل التفكي��ر والنظ��ر... قالت بكل 

برود مس��تمتعة بنطق كل كلمة "عيني 

ما عدنه ال دوالرات وال دنانير!". 

    فاجأن��ي رّد فعلي ف��ي الكتابة كفعل انضباطي اتاه 

نق��ل اح��داث رحلة عل��ى ظهر البح��ار واحمليط��ات وما 

رافقتها من مش��اهد واحداث في مرافئ كانت لها ذاكرة 

ال ترحل من ذهني لذا وددت  مشاركتكم اياها معي..

اخلامتة.  

ال تتج��زأ ه��ذه الرحل��ة من ذاك��رمت، تابعوه��ا كل اصدار 
بنص يكمل الذي يس��بقه حتى تكونوا معي في رحلتي 
ه��ذه التي تبدأ م��ع البّحار في بحر )مالك س��تريت( تاه 
اندونيسيا وال تنتهي إال بأحداث تثري الساحة الثقافية 
بكل ما هو شارد ووراد من املقروء واملرئي واملسموع وهذا 
م��ا نعنيه بأدب الرحالت إذا هو جنس األجناس االدبية ملا 
في��ه من جمع بني النصوص االدبية التي ترفد الس��احة 
الثقافي��ة باجلديد الذي يغني الق��ارئ باملعنى من الغاية 

للكتابة.
أدب الرحالت أدب البحر

الرحلــة 1
لق��د تبني بع��د أوَّل إبحار لي، إن احلي��اة مختلفة عن كّل 
م��ا كن��ت أعرفه ب��ني أهلي وأصحاب��ي؛ إذ بدا ل��ي فجأة  
ش��يء من الطيبة ونقاء املش��اعر، مازاال في هذا العالم 
أم��ٌل يحوم في األج��واء يحتويني بلط��ف، يدفعني إلى 
التقدم بجرأة أكثر، فعل��ى الرغم من مظهري املتحفظ 
إال أنني أش��عر بنوع من االرتياح يهّز القلب هّزاً بدعابته 
املتكررة ميأل الروح رعدة وقش��عريرة. في إندونيسيا كنت 
أتفحص احلياة  أمسك بيد ريتا منتشياً اتنقل في أجواء 

املكان مثل النس��يم خفيفاً القي التحايا واالبتسامات 
والسالم، يبدو أّن من قال البحر معلي كان صادقاً معي... 
ورمبا بدا لي هذا اإلبح��ار أكثر جماالً؛ وألنني تعرفت على 
هذا واحببته اليكم سلسلة رحلة بحرية فيها حكاية 
حب م��ن مخلوق��ة رائعة تتح��دث االجنليزي��ة بطريقة 
جميل��ة يضف��ي على جمالها الش��هي س��طوعاً وهي 
تش��دد على مخارج حروف كّلماته��ا التي كانت تتلفظ 

بها بلكنتها األسيوية...

الرحلــة 2
أبحرنا عند الس��اعة السادس��ة  أو أكثر بقليل ال يهم، 
األه��م تركت ورائ��ي على س��احل ميناء األم قلب��اً دافئاً 
يت��وق إلى رؤية وجهي. كانت النوارس قاس��ية بطيرانها 
مهموم��ة حتلِّ��ق فوق امل��وج يغّش��يها التع��ب املتوارث 
والبري��د القادم ال��ذي أمس��ى مثقل املس��افات صامتاً. 
البحر يحمل س��فينتي اخلائنة بإبحارها املتس��ارع إلى 
هناك يلقيها بكفٍّ كبيرة إلى اخلليج العربي. األفق الذي 
كان يرافقنا انش��طر إل��ى نصفني، ذات اليمني ش��مس 
ترضع ظاهرة احلياة، وذات الش��مال غ��الٌف رمادي يهرس 
خ��ط البرق املتوهج يرم��ي بالغبار وجه البح��ر... علمُت 

إنه��ا إمي��اءات بوح  ف��ي حي��اة يحصل فيها كّل ش��يء. 
الصوت والصمت في نفسي يتخاصمان، احلزن والتوّحد 
يخالطهما الس��كون، الترّقب يثبتني في تكتم فاضح، 
أطي��ل املكوث عل��ى فراق ح��رج يفتق من أجل��ه جراحاً  
وأعرف أن رحلتي ستطول والبعد عن أمي سيتعبني مرة 
أخرى. تدوي في أعماقي العارية صرخة خرس��اء تضغط 
األش��ياء للتصّبر... على الرغم م��ن اإلثباتات التي غرزت 
منذ زمان في صحراء جس��مي ومبس��افات متقاربة على 
أم��ل الرجوع وراء س��ؤال: " متى تترك البح��ر واإلبحار؟". 
من املس��تحيل اجلواب على هذا الس��ؤال اآلن؛ ال لشيء 
فقط ألني عرفت من لم يعشق البحر والنساء واملغامرة 
لم يذق من طعم احلياة ش��يئاً. بدأت رحلتي هنا من على 
موج ش��ط العرب م��ن ميناء أم قصر ف��ي أقصى جنوب 
الع��راق وال ش��كَّ قد أُصب��ت باجلن��ون، وقد ب��دأت أهذي 
بالك��الم. الغي��وم ذات الش��مال التقطت من الش��مس 
سخونة جمس��ي وقذفتها مثل حجارة في بطن أحدى 
املوج��ات املنتصب��ة. ذات اليمني كس��رت قصبة بيضاء 
ونثرته��ا مثل بذور ف��وق األفعال البحري��ة، فاحلب واحد، 
والبح��ر الذي يأخذ من الكّل ويعطي واحد، وفوق ش��فاه 

األمس تركُت بقايا مني بال عسس.
يتبع ...

نهاية صاحبنا صاحبقصة قصيرة
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من ادب البحر )ج١(

نصوص

جودت جالي

 حسن البحار



بالقهوة ارسمك كلك

وما أجمل ان ارسم وجهك

بالقهوة والشوكوالتا

وباملسك والكحل

 وبالورد البلدي

 والعسل الذهبي 

حيث حضورك ضوء 

وعطور وقناديل

وانت العاشقة اخلضراء
كما ) عبله ( البدوية 

تضيئني وتضوعني 
برائحة النب

وعطر الهيل...

وانا عنترك 
العربي والبدوي

والعشقي والشهوي
اتغزل فيك

واتغنى مبفاتنك
كل الليل ...

فيغار الفرسان
منك ومني

ويغار العشاق 
وتغار الصحراء

وتن الغزالن واخليل

ويغار كذلك
قمر  اهلل

وتغار الزهرة
وعطارد يزعل

ويغار كثيرا
جنم سهيل ..

ها اني أقبلك ...
 من اقصاك 
الى اقصاك 

وبوساتي اليك
هاتعصف وتثور
كالبحر والنبع
وتفيض عليك

كالشالل والنهر 
وتهيج ومتوج

كالطوفان العاصف
وكأمواج السيل

تعالي ارسمك
تعالي احممك 
وتعالي ارشفك 

مثل نبيذ عسلي 
ومثل القهوة

 سمراء وخالسية
ومثل الشاي األخضر 

بالنعنع والريحان 
ومثل اخلمرة

 والعرق الريان
ومثل " اجلن" والويسكي

ومثل املاريوانا والدخان
ومثل الواين و"التوما"

ومثل ) استالت ( وبيرات 
فراتي ودجلته و" الدلتا" والنيل 

وتعالي ننسى
) كوفيد وكورونا (

واملوت االسود واخلوف

وننسى القهر  واالحزان
وتعالي ننزع عنا الوحشة

ونخلع كل ثياب الغربة والقمصان 
ونشرب انخاب البشر االحياء

 والباقني والناجني من الطوفان
ونسمع انغاما وترانيما وتراتيل

تعالي لنغني ....
عشقا وجنونا

شوقا وشجونا 
و" ابوذيات ودارميات" ومواويل 

وآاااه يااااعيني 
وااااه ياااروحي
وآاااخ يالللليل

آه آخ آه 
آخ آه

آه 
آ
ه
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العالم : قطعة خبز.
الشعار : لقد بدأت اللعبة بالفعل.

MONO : اللون
الزاوية : قريباً...

النهاية : متوقعة!
اس��كب دمعتني ق��رب مجرى املاء، إح��ِن جبهتجَك 
ص��وب قبلة املوت. فلن تتيه، إنها كل اتاه تصّوب 

نحوه..
رن��ة .. رنتان ... س��بع رن��ات، الهثاً رفع الس��ماعة 

مجيباً : ألو ...
ليس موضوعنا فحوى االتصال.. فقد كانت أخته 
تتفق��د أحوال��ه، ش��أن كل االتصاالت الس��ابقة، 
وليس ش��أننا ما تليه من مهاتف��ات أبنائه، فهي 
تك��رار عبث��ي، عبء ل��ن تتحمله س��يدي القارئ، 
، ليطمئنوا على صحة  حم��ٌل طال أوالده من قبُلكجَ
أبيه��م كان لزام��اً الرجوع للبي��ت والتقهقر قرب 
زاوية الغرف��ة، أحيانا يطلقون صفات عّدة عليها، 
منها على س��بيل املثال )غرفة االس��تقبال(، عند 
ازدياد حمل البشرّي يتطلع جاهداً حلٍل، حاله هذا 
منذ عدمية األش��ياء حلني تواجده��ا، ولعلَّ إعالن 
نهاي��ة اخلدمة ف��ي هاتف األب، كان ض��رورة تطّور 
االتص��االت، وتوه��ان األب ف��ي رحلة حيات��ه، مبّررٌ 
عند اس��تنفاذ خيارات تلك العدمية، إال أن مجيء 
االبن األوس��ط لو كانوا عدداً فرديا! وقد أحس��به 
الثان��ي من بني ولديْن، ولك حك��م الترتيب. حامالً 
كارتون��اً ملّوناً ليس��تبدل هاتف أبيه مبا يس��مى 
)موبايل(، اس��تغرق األمر ش��هراً ونص��ف ليتعّلم 
أبوه أساس��يات العمل املتوجب القيام به، لعمل 
اتصال هاتفي، ال تضحك وأنت تقرأ، فقد استغرق 
األمر آالف الس��نني لت��درك أن العالم لم يُنتج عن 
طريق ضربة ساحر.. أو شاعر ! ومن سخرية القدر 
زاره موظف من )وزارة الثقة(، اس��تحدثها اليسار 
املتقدم في جناح احلكومة املكسور، ليّدون بيانات 
الصحة، الضرائب، فواتير الكهرباء والغاز، ويثبت 
ل��ه تطبيق اس��مه )تلعيب الثق��ة(. وفيه مخزون 
رقمي وصل ل��� )1878( نقطة، قد يتبادر لذهنك أن 
الرقم يشبه سنة التّولد جلوزيف ستالني.. عزيزي 

الق��ارئ، ال تخف .. فه��و من وح��ي خيالك وليس 
للكاتب قصدية من ذلك إطالقاً!

ملحوظ��ة :ملحق في نهاية القصة رس��م بياني 
لقيمة األب النقطية طيل��ة احداث هذه القصة، 

أرجو أن تّطلع عليه لغاية مهمة.
مميزات التطبيق :

- عش��ر نق��اط تض��اف ح��ني دف��ع الفواتي��ر عند 
استحقاقها.

- خم��س نق��اط عن��د اس��تخدام وس��يلة نق��ل 
رخيصة.

- س��بع نقاط إن مش��يت ولم تس��تخدم وسيلة 
نقل.

.عندما متتلك رأياً سياس��ياً تنقس��م النقاط إلى 
ثالثة مستويات

- املستوى األول : لك حق زيارة ١٨ محافظة من ١٨
- املس��توى الثاني : لك حق زيارة 9 محافظات من 

١٨
- املستوى الثالث : لك حق العيش في محافظتك 

فقط.
يح��دد مس��توى املس��تهلك م��ن قب��ل مراق��ب 

البرنامج.
لك حق االعتراض، واإلجابة لن تتجاوز مدة سنتني 

بالسلب أو اإليجاب.
ويتم خصم النقاط في أحد النقاط اآلتية :

- الس��فر لغي��ر ض��رورة، تخصم إحدى وعش��رين 
نقطة.

- ع��دم دفع الفات��ورة في موعده��ا تخصم ثالثني 
نقطة.

- التدخ��ني ف��ي األماك��ن العام��ة تخصم خمس 
عشرة نقطة.

فهم األب إيجابيات البرنامج على مضٍض، قد كان 
يهاتف أوالده وأخته بحرية. لكن اآلن يتوجب عليه 
أن يتعايش مع تطبيق تلعيب الثقة ش��اء ذلك أم 
أبى. وبع��دد نقاطه التي حتّصل عليها تقّبل فكرة 
أن يستخدم املوبايل إرضاًء ألوالده، يتصل بهم كل 
حني مستفسراً عن حالهم، لكن دائماً ما تخصم 
من��ه نقاط��اً بحج��ة )أن التوقي��ت غير مناس��ب 

ل به(. يتقبل ذلك بابتس��امة أنهم  للط��رف املُتصجَ
أوالده، ه��و غي��ر محتاج لتلك النقاط الس��اذجة، 
ُح��دِّدجَ املس��توى السياس��ي لألب عند املس��توى 
الثان��ي، حيث أن��ه أُعتقل مرة في عمر الس��ابعة 
عش��ر إثر انضمامه لتظاهرة نسيَّ سبب خروجه 
بها! ل��م يبتئس أبداً فاحملافظة الوحيدة التي كان 
يزورها تضم رفات أبيه وأمه، لكن أصابه احلزن حني 
ظهر له التقرير الدوري للبرنامج ليعتذر عن خطأ 
في احملافظ��ات احملظ��ورة زيارتها لتض��م القائمة 

اجلديدة مكان القبور. 
قّدم اعتراضاً للجنة التقييم، وعليه االنتظار مدة 

لن تتجاوز السنتني.
كان إبن��ه البك��ر يتمتع مبزايا املس��توى األول، وقد 
خط��ر ببال األب أن يس��تعني به لزي��ارة قبرّي أبيه 
وأمه عبر اتص��ال فيديوي يتم بينه وبني إبنه، عند 
كل اتصال يخصم البرنامج منه خمس وعشرين 
نقطة، بحجة االتص��ال مبحافظة محظورة على 
املستهلك، وهي من جملة اخلصومات التي تُطبق 
على املس��تهلك، لم يتم ذكرها ألس��باب تتعلق 

ببنائية القصة!
مب تفكر اآلن ؟

على صفحته التي اس��تحدثها في تطبيق فيس 
ب��وك، كان��ت األخب��ار تتخاط��ف أمام��ه كقطى 
البراري تختفي عند متري��ر اصبعه صعوداً أو نزوال. 
يتاب��ع أخبار جلن��ة التقييم عّله يجد اس��مه بني 
كّم األسماء التي تُنشر كل يوم، يهاتف أوالده كل 
يوم، يتحدث ألخته كل أسبوع رتابة أيامه تتشدق 
ِس��بجَُهم أنهم  كغراٍب يطوف حول س��رب حماٍم حجَ
أوالد عّمت��ه التي هاجرت منذ أكثر من ثالثني عاماً، 
وقميص يوسف على حبل غسيٍل تتلقفه األرامل 
بش��غف احمُلب، متحصل أحيانا على عّدة اليكات 
وبعض التعليقات الس��اذجة، )ما هو السعر؟ - ما 
هي القياسات املتوفرة؟ - يا اهلل - هل يوجد لديكم 

توصيل؟ - ابن الزنا - ....(. 
رنة .. رنتان .. ألو 

- نهارك سعيد يا سيدي
- نهارك سعيد، من معي؟

- عضو جلنة الرقابة في برنامج تلعيب الثقة.
- أهالً ..

- ق��د تقدم��ت مس��بقاً بطل��ب اعت��راض بش��أن 
احملافظات احملظور عنها؟

- نعم حصل ذلك.
- يؤس��فني إخبارك أنه لم جن��د خطأ في القائمة 
وس��تبقى س��ارية املفعول ويؤس��فني أن أخبرك 
أيض��اً أن النق��اط الت��ي بحوزتك س��تخصم وفق 

شروط استخدام مسبقة وافقت عليها.
- لكن .. لكن ....

- صحبتك السالمة
طووووووووووووووووووط

للحظة توّق��ف الغراب الراك��ض وراء أبناء عمتِه، 
خوفاً عل��ى األب الذي انتابته حالة ضيق التنفس 
وس��عة الغرفة الت��ي تب��دو أنها تتس��اقط جّراء 
ال��دوار ال��ذي ألّ��م ب��ه، طالباً رق��م إبن��ه ليجيبه 
الهاتف بحظر اس��تخدام االتص��ال لعدم كفاية 
الثقة النقطي��ة، خرج هاّماً بالذهاب للمش��فى، 
التاكسي اعتذر لعدم كفاية الثقة النقطية ......

كان��ت صفحة الفيس ب��وك ش��اخصًة أمامه .... 
عّل��ق في صفح��ة أبنه طالب��اً النج��دة .... عالمة 
حمراء رُسمت جوار التعليق بسهم يبدأ من حيث 

سينتهي!
الهواء يغادر مجرجراً خيوط اخليبة .... ش��اخصًة 

عينا األب صوب السهم البادئ املنتهي ... 
العال��م : إرادٌة ونقاٌط وتعليٌق بجوارِه س��هٌم يبدأ 

عند نهايتِه.
الشعار : لقد بدأت اللعبة بالفعل.

MONO : اللون
الزاوية : قريباً...

النهاية : متوقعة!
ملحق :

- مخطط بياني لنش��اط وعدد نقاط الثقة املُدوَّن 
في تطبيق )تلعيب الثقة(.

- ُس��حب اخملط��ط من تقري��ر الوف��اة احملفوظ في 
املستشفى.

تلعيبات واقع األب وافتراضه !قصة
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عّمار ذياب

ارسمك بالقهوة والقبالت

سعد جاسم 



ُث م��ع  : 1-- قريب��اً ِمن��ِك ، أحت��دَّ
الف��ردوْس ، ض��وُءِك يس��يُل على 
زج��اج الكافتيريا ، م��ع قليٍل من 
املطرْ،ال ي��كاُد احلزُن يقوُل ش��يئاً 
، حض��ورِك طاٍغ وملع��اُن بهجتِك 

يغمرني
. 2-- أنِت مدهش��ٌة ف��ي الصباْح 
، ليل��ِك ينس��دُل إل��ى منتص��ف 
 ، الزرق��اُء  وس��ترتِك   ، الكتف��ني 
تغم��ُر بالداً م��ن الثل��ِج األبيض ، 
يغط��ي ، بصعوبٍة بالغٍة ، جبلنِي 
يافع��نْي ، كي��فجَ ل��ي أن أُح��دِّثجَ 
ه��دوءجَِك عني؟وماذا س��اقوُل بعدجَ 
ألٍي لآللِئِك ، جلواهرِك التي تنبُض 
ُحبَّاً وش��وقاً وُحزناً دامياً ، وغربًة 

دامعْة؟
بَّدًة إلى   3-- لم تجَُكن الطري��ُق ُمعجَ

الف��ردوْس، كانت األه��واُل حتيُط 
كل  م��ن  الناعمت��نِي  قدمي��ِك 
اجله��اْت.. قليٌل من احلكمِة تقتُل 
قلب��اً بكاملِه، في زمٍن يجَس��عُل ، 

وسطجَ غابٍة من الضياع.

 --4 .
ال مناْص ، 

من نافذٍة واحدٍة ،
 مفتوحٍة للخالْص، 

هكذا ، 
تبداُ الطريُق إلى اجلحيم

 --5
ظالِن لشجرٍة واحدْة، 

النعرُف ، 
كيف غرسنا أحزانها معاً

 --6 
ه��ل احملنُة أكبر م��ن أحالمنا ، من 

احلبِّ معاً واملوت معاً؟ 
من ق��راءِة التاريِخ جرع��ًة واحدة 

،في ليلٍة باردْة، 
ماذا نقوُل لألزمنِة اجلاحدْة؟

 --7 
قبلجَ أن تغتربجَ األمطارُ عن البالْد، 

ويتفتتجَ الورُد في الطرقاْت ، 
زِّنجَ القبالِت في قارورة العسْل  وُنخجَ

قلُت لِك: 
التغيبي،

 -أنا ال أغيُب، 
فقلبي ال يُغادرُ ، 

عطرُه ، 
رِّ بغدادجَ اليُجيُد السفرْ ،  حجَ كجَ

وإن كان كاملطرْ، 
وطفولتن��ا  أحالمن��ا  يغُم��ُر 

وحضورنا في الورْد.... 
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مازال اخلوف يس��كنني مم��ا فعله أخواي 
املعتوهان الّلذان يكبراني، وكّلما طلبت 
من��ي امي دخول الغرف��ة التي كنت انام 
فيها، تزداد دقات قلبي واس��تحضر تلك 
اللحظ��ات الرهيبة عل��ى قلبي الصغير 

وقتذاك.
 عندم��ا اصبح��ت تلمي��ذا فرح��ت أمي 
كثيرا، ألني الوحيد الذي دخل املدرس��ة 
بني اخوتي .. لم أك��ن أحب درس التاريخ 
ألن في��ه أحداث��ا دموي��ة كثي��رة، أو هذا 
ما قال��ه لي صديق��ي إبن اجلي��ران الذي 
واس��تدرك؛  املدرس��ة  ال��ى  س��بقني 
اجلغرافيا ش��يء رائ��ع  تّطلع من خاللها 

عل��ى عوال��م الطبيعة وحي��اة الناس .. 
فأحببتها انا ايضا.

 معلمنا الوسيم الذي يشرح لنا بعذوبة 
ع��ن معالم كثيرة ف��ي العالم، جلب لنا 
كراسا بورق صقيل وصور ملّونة .. رفعه 
امامنا وقال؛ هذا أطلس العالم، سيكون 
لكل واحد منكم نس��خة لك��ي يّطلع 
على اخلرائط ومناذج من وجوه الس��كان 
ف��ي الك��رة األرضي��ة واحل��دود والبح��ار 
كان��ت   .. وغيره��ا  واألنه��ار  والغاب��ات 
بهجت��ي كبيرة وانا ادخ��ل البيت ومعي 
االطل��س الذي أعجب أمي وراحت تقّلبه 
مع��ي بفض��ول وتقبلني بزه��و، وبعد ان 
نهضت، قالت؛ دعني اخفيه عن أخويك 

كي اليعبثان به ويعاقبك املعلم .. 

 ل��م اكن مرهقا حني منت، لكن كوابيس 
مخيفة أتتني ف��ي الليل، لقد رأيت أمي 
تبك��ي وهي متس��ك باألطل��س واملعلم 
يحاول س��حبه من ب��ني يديها،  صحوت 
خائف��ا فضمتن��ي أم��ي ال��ى صدره��ا، 
وعندم��ا حدثته��ا عن الكاب��وس، قالت 
كما لو انها حتدث نفس��ها؛ بيتنا صغير 
وهم س��يعرفون مكان الكت��ب والدفاتر 
اينما اخفيناها، ومس��حت راس��ي قبل 
ان تتركن��ي م��ع حلم جميل ه��ذه املرة، 
تولت فيه ب��ني عوالم األطلس واملناظر 
اخلالّبة التي سحرتني ... عندما صحوت 
صباحا ل��م أج��د االطلس ف��ي مكانه، 
فصرخ��ت بفزع جعل ام��ي تهب نحوي 
مس��رعة وق��د اعتق��دت ان الكاب��وس 

نفسه داهمني ..
 كان االطل��س ممزقا واوراقه متناثرة على 
ارضية الغرفة  والدماء تس��يل من انفي 
اخوّي وفاهيهما، فيم��ا بدت اثار العض 
املتورمني  واللكم��ات عل��ى وجهيهم��ا 
.. ال اع��رف أي منهما انتص��ر على اآلخر 
وأخ��ذا اقالم��ي وال��وان الرس��م  وعبث 
باخلرائط والصور التي تغيرت مالمحها، 
مثلم��ا تش��وهت وجوه س��كان العالم 
وغاب بعضها حتت احبار االقالم الس��ود 
وامللونة التي اس��تخدمها، لكني بكيت 
وقتها بحرقة وش��عرت باخل��وف، وعبثا 
حاولت ام��ي، وقته��ا، اقناعي ب��ان بقع 
الدم التي انتش��رت على االطلس كانت 

نتيجة عراكهما عليه. 

أجيء للبحِث عنك شيٌء من سيرة الُحْبالمأخ������وذ
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قصة قصيرة

. لم افلح في نسيانك
 حياتي

 النك جميلة 
مثل الشمس

 انت الفرح 
انت االحساس 

بوجودي
 احللم حلياتي

...............
 أحتاج أليك

 حلرارِة قبالتِك 
إلبتسامتِك

 ألنني الأعرُف
 ماذا أفعُل 

ماذا أقوُل
بدونِك
 ......... 
أحبْك 

ألنك تفتحني فّي 
اإلرادة

 التي تسمى
الرغبة في العيش

 والتي تفتُح القلب 
ألوسِع 
وأعمِق 

حْب
 .......... 

التتركيني وحيدأً 
العالُم كبير جدا 

ونحن مالئكة

 دون أجنحة 
في البحث فقط

 عن احلب
 ............. 

اآلن أُطفيُء املصباح 
وسأدركِك

 في حلمي.. 
شمسيجَ 
انتظريني

 أجيُء راكضاً 
للبحِث عنِك

 انتظارك يستفزك 
فترنو نحو جنوم منبوذة 

حتاول 
ان تدنو 

من ارصفة 
) مجهولة ( في عالم مكسور

يجر ذيوله 
) في الطريق الى االشغال الشاقة(

فيتخذ 
) خطان متوازيان (
عبر املدى  غطاء 

كعباءة 
اشجان 

متنحه احالما 
و متسح عن سيماء

عزلة ) حارس الفنار (
ثم تلفظه 

اعصاراً .
فمتى تهدأ االنفاس 

تهدأ الهمسات 
و اخلطوات !؟

ها هي الضفائر تتالشى 
مع ) اسطورة السائر في نومه (

و الليل يغزل غواية 
ترقبها جنوحا 

) عندما يصبح عاملك حكاية (
تدعوها

لتقترب 
من شغافك  !
كم ترغب االن 

بانتفاضة 
نورس 

في ماء 
) احتفاء باالشياء الزائلة (

ثم تتوارى 
بعد ان تترك رسائل للنوافذ 

تخفق 
بجراحات 
االسئلة ؟!

فيا ايها ) املأخوذ (
ِلمجَ تنكسر ؟

ِلمجَ متتص حروفك ؟
ِلمجَ يشربك الصدى ؟

و أين هي االمطار ؟
اين الضفاف ؟

و أي طريق سالك بك هذا النهار ؟
ها أنت 

توميء للبحر 
لتوجله معك في ..

) ق��داس لروح ش��اعر عل��ى حافة 
العالم (

كعاشقني 
غادرهما 

الوجد
فهل للزمن إندثار ؟!

أم هو 
صيرورة 

متسك مخيلة 
تتسلق زهيرات 

لتخترق ) متاهة الفراشة (
ثم حتترق 

حتت الوسائد 
الئذة بخالص حكمة !؟

ْن كان .. مجَ فجَ
ْن كان يشتعل .. مجَ

ْن كان يشتعل بشراهة .. مجَ
ْن كان يشتعل بشراهة االنبهار مجَ

؟!
ها أنت تتهجد 

تتوهج 
تتناسل 
بالعشق 
في فيض 

فناءات 
املعنى .

و تتوحد مع ) بلورات ( فزع 
ناطرة 

اليقاعات 
) الطارق ( !

كي يزهق  اوراقك 
التي تترنح 
فيلملمها 

صدأ الليل ! 

الكلم��ات ب��ني األق��واس أس��ماء 
لقصائد و كتب   

للشاعر الراحل محمود البريكان .

الى محمود البريكان.. املرصود في متاهت�ه 

فنجنســو رومانيوولــو
 ترجمهــا عــن اإليطاليــة 

عبدالوهــاب الداينــي

عادل غضبان الناصري

عيسى اسماعيل العبادي

عبد االمير المجر 
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غرفة الصراخ

صراع مع النفس نصوص   

هل سمع احدكم من قبل عن ) غرفة الصراخ ( ؟!. 
بعض البشر يعمل اي شيء في سبيل كسب املال 
، اكل اخلب��ز . احيان��ا ينقلب الى حي��وان مفترس، 
والبعض االخر يفعل اي ش��يء حت��ى وإن كان غير 
معقول ومقب��ول . كنت اجلس قبال��ة املاء ، أتامل 
جريان النهر ووجه املاء املنس��اب بهدوء وطمأنينة 
. ج��اء رج��ل غريب لم اره من قبل ، كهل ذو جس��د 
نحي��ف، قصي��ر وبوج��ه مثلث��ي ش��احب ، يلبس 
بنطل��ون جينز باهت اللون وقميص ابيض مخطط 
. جل��س بجانب��ي على ضف��ة النهر، يحم��ل بيده 
قصبة لصيد السمك، سلم وبدأ على الفور بوضع 
الطعم بالصنارة ورما بها الى املاء . بادرني بالسؤال  
م��ن دون ان ينظ��ر ناحيتي : ماذا تعم��ل ؟ . اردت ان 
ال ارد عل��ى ه��ذا الرجل الغريب ف��ي البداية ، ولكن 
ال ضي��ر ان ادردش معه قليال . قل��ت بدون ان التفت 

ايضا: سائق تكسي . 
ابتس��م مكش��را ع��ن اس��نان نخ��رة ومتباع��دة 
ع��ن بعضه��ا. رم��ى الس��يجارة التي كان��ت بيده 
واسترس��ل ف��ي كالمه : نع��م ، انا عملت س��ائق 

تكس��ي في ش��بابي ، عم��ل جيد ، مس��ّل . اخرج 
الصن��ارة من املاء وكانت فارغ��ة من الطعم ، وضع 
ج��رادة ميتة مكان الطعم ورم��ا بها الى املاء وعاود 
احلدي��ث: انا عملت في كل ش��يء تقريب��ا ، لم ادع 
مهنة او صنعة اال واش��تغلت فيه��ا ، حتى بعض 
االعم��ال كانت من اخت��راع مخيلتي ، ولم يفعلها 
غي��ري . اخرجت س��يجارة من علب��ة كانت امامي 
وقدمته��ا اليه وس��الته: ماذا تعن��ي مبهنة غريبة. 
اشعل الس��يجارة واخذ ميجها بطريقة مضحكة 
كأن��ه لم يدخن قط . ثم ب��دأ يتحدث بعد ان اعياه 
الس��عال : نع��م غريبة ، هل س��معت من قبل ب ) 
غرفة الصراخ (. ال لم اس��مع قط عن هكذا ش��يء 
: قلت وانا اش��عل س��يجارتي . هذا طبيعي ، ألنها 
من خيالي وفكرتي ان��ا : قال وعالمات الفخر بادية 
على محياه الش��احب . واسترس��ل ف��ي حديثه : 
كن��ت اعمل مع رج��ل في صناعة ب��رادات االغذية، 
عبارة عن صناديق مش��ن احلديد واألملنيوم احملشي 
بالع��وازل والفلني املضغوط ، للحفاظ على البرودة 
ف��ي الداخ��ل ، وكنت اعمل في اح��د تلك الغرف او 

الصناديق الكبيرة وكانت جاهزة للتسليم،  وكنت 
اعم��ل على وض��ع مصابيح االضاءة ف��ي داخلها ، 
واحتجت قطعة س��لك وبدأت اطل��ب من معلمي 
لكنه لم يسمعني بس��بب اجلدران العازلة ، حتى 
ب��دأت اص��رخ ، لكن ب��دون اي فائدة ، كان��ت عازلة 
للص��وت ايضا ، فك��رت قليال ثم ش��تمت معلمي 
وصاحب البراد ، لم يسمعني احد ، كان االمر جميل 
ومس��ّل ، واحلقيقة بدأ مزاجي يتحسن وخصوصا 
عندما اطلقت الس��باب على معلمي، ثم شتمت 
احلكومة، وبدات اقول اي ش��يء كنت اخشى قوله. 
ملعت الفكرة في رأس��ي وصنعت صندوقا كبيرا او 
غرف��ة ووضعتها ف��ي نهاية احد االس��واق وعلقت 
قطع��ة ف��ي واجهة الغرف��ة وكتب��ت عليها غرفة 
الص��راخ، قل ما تري��د بربع دينار. اس��تغرب الناس 
في بادئ االم��ر وجّرب احدهم واستحس��نها اخر، 
حتى اصبحت ش��يئا مألوف يتواف��د الناس اليها 
من الصباح حتى املس��اء . يعطين��ي الربع ويدخل 
واغلق الباب ويبدا بالصراخ . قاطعته: وماذا يقولون 
او يصرخ��ون. ال اعرف بالضبط : ثم وضع طعم اخر 

في صنارته. نظر الي وقال: مرة واحدة وضعت جهاز 

تسجيل في داخلها ، وسجلت ما قالوه او صرخوا 

به ، ال اتذكر جيدا ، كانوا ثالثة رجال وامرأة . ناولته 

على الفور س��يجارة اخرى واقتربت منه اكثر وقلت 

بتودد : وماذا سمعت ؟.

رف��ض ان يأخ��ذ الس��يجارة وق��ال : الرج��ل االول 

ل��م يقل س��وى كلمة واح��دة ، قاله��ا بصوت عال 

ج��دا، صراخ ش��ديد، حتى لم يعد ل��ه صوت ، قال 

ليييي��ش ، لييييش ... وثم انص��رف قالها اكثر من 

مائة مرة . والرجل الثاني بدأ بالس��باب والش��تم ، 

ش��تم جيرانه واصدقاءه واس��ماء كثي��رة ال اعرف 

من يكون��وا ، والرجل الثال��ث كان رجل معاق على 

كرس��ي مدول��ب ، لم اس��مع له ص��وت ال كالم وال 

ص��راخ ، دخل وبدأ يبكي ويبكي ، لكن بكاء بحرقة 

وخ��رج ، اما امل��رأة فقد ، اس��تغفر اهلل ، ال اعرف ما 

اقول ، دخلت وش��تمت كل شيء في الوجود وحتى 

من في السماء.

رايات
في احلروب التي ضّيعتني

كنت أمشي على سكة أيّامي
أحيانا أشهق حني تباغتني ريح

هكذا ميضي العمر سريعا
وعلى مقربة منه

أبصر رايات تخفق في وجهي

غيف ر
قلت خلباز أعرفه

سأهديك ديواني اجلديد
ضحك طويال

وقال :ماذا افعل به؟
فهو الينفع أن يكون حطبا

فالتنور كما تعرف 
وقوده الغاز السائل

قلت له: جّرب أن ترش قصائده
على األرغفة

مثلما ترش حبات السمسم
أعطيته قصيدة لألطفال
طار الرغيف وحّلق بعيدا
مع العصافير والفراشات
وحينما أعطيته قصيدة

عن اجلوع واأللم
اختفى الرغيف من التنور

ِمش ها
يٌِّق ... الهاِمُش ضجَ

ِديُر إذجَن أستجَ سجَ
لى حاّفِة الهاِويجَة وجَأجَمشي عجَ

َمْتخوم َمتٌن 
ريٌح االْعالُن صجَ
ْيرجَ أنَّ الِعبارجَة غجَ

ْتخوٍم نْتٍ مجَ ْت في مجَ أُدرِججَ

َصة ُخال
الِم ُل الكجَ سجَ ُة عجَ اخُلالصجَ

ُكوت ُة السُّ رْخجَ والُبكاُء صجَ

سيقا مو
بَُّث باملوسيقا دجَِع األجَغاني تجَتجَشجَ

ِن ِلرجَبيٍع , ال يجَكِذُب  وانْحجَ

لى األزْهار عجَ

يَطة َخر
ِمرُّ في بجَْوحي  أجَْستجَ سجَ

ْمُتها تي التي رجَسجَ خِلجَريطجَ

حِم  أجَصاِبعي ِبفجَ

ن  فاجِلدارُ الذي يجَْفِصُلني عجَ

نجَْفسي

ْتماً ِبِريِح أُفولي يجَْنهارُ حجَ سجَ

ِمحَنة
صافيرجَ  ِحينجَما خالجَْطُت عجَ

ِمْحنجَتي,

رجَم... أُِصْبُت ِبالهجَ

ما ُجْعُت, وجَِعْندجَ

حِن ُكهولجَتي لُت ِمن صجَ أجَكجَ

يب َغر
آِسف أجَيُّها الّليُل

ْيفجَ أُواسيه؟ الذي ال أجَعِرُف كجَ

ريٌب أجَنْتجَ غجَ

ِرُث األجَمواُت ِبك وجَلهذا ال يجَْكتجَ

النِّسيان َسقيَفُة   
ُش الّصباُح خاِصرجَةجَ الّليِل؟ أجَيجَْنهجَ

حنيجَ يجَعوُد ِمن رِحلجٍَة 

ُدها طالجَ أمجَ

ِة النِّْسيان قيفجَ تجَ سجَ أجَْم يجَنتجَِظُر حتجَ

أَْشالء  
أجَِعرْني خوذجَةجَ الرَّبيع

ألُحارِبجَ ِبُهدوٍء..

ما تجَبجَّقى ِمن أشالئي

لقد تاخر عن موعد حضوره اليومي .لذا 
متلكني شك بان مصيبة ما حلت به 

واخذت بتأنيب نفسي ألني أسات اليه 
وجعلته يترك البيت صبيحة هذا اليوم  

بحالة نفور عام ،كل مرة بنفس احلال 
يخدش احساسي بكالم جارح عندما 

يقول لي
_ التقولي باهلل ان كنت كاذبة او 

صادقة...
ملا ارد على سؤاله بعفوية  يتهمني 

بالكذب ويزيد من توبيخي عندما اقسم 
باهلل كي يصدقني ،هذا الرجل بدأ يتغير 

بعد سنوات عشق جميلة لرمبا اتهت 
سبيلي ملعرفة دواخله حتى يعاملني 

باسلوب جاف لم اتعود عليه، الساعة 
اقتربت من السادسة مساءا واقدامي 

تعبت من وقفة االنتظار عند باب البيت، 
كلما وقفت سيارة عند شارعنا غمرني 
شعور بالفرح فأفتح باب الدار احلديدي 
الستقباله فال اجده قادما نحوي ، هذه 

املرة شعرت بانني انتظر مصيبة ما 
ستحل بي ،لذا انتابني شعور غريب 
باني سافتقده ، لكني ال اعرف متى، 

لرمبا اليوم او غدا او بعده ،شيء  ارتبط 
باجملهول ، القريب  او البعيد ، خطاي 
الى الداخل  اخذتني كاملعتاد  افتش 

بنظرات عن هاتفي ،هو امام عيني لكني 
بالصعوبة احدده ، دموعي تنساب 

على خدي وعبرة كبيرة جعلت تنفسي 
يستعصي،  وقد تركزت صوت نغمة 
هاتفه باذني بانه مغلق ،ازددت حيرة 

ومعاناة  من حالة جديدة سيطرت على 
كياني ،فرديت بصوت سمعته لوحدي

_ استرنا يا رب...احفظه من كل سوء 
..عده لي بالسالمة ..

ناديت بصوت مسموع
_يا اوالد..تعالوا اباكم خرج منذ 

الصباح وحلد اآلن لم يعد..
زرعت االستغراب واحليرة على وجوههم 

ليأتيني الرد بهدوء
_ سيحضر يا امي التقلقي..

جواب من آخر جاءني
_ سيحضر ان شاء اهلل..

ثم تابعه قول لثان
_ انه في الطريق..ان شاء اهلل 

قّلت مخاوفي وشعرت بشيء من 
االطمئنان عندما رن هاتفي أتاني صوت 

لم اسمعه من قبل
_ هذا بيت ..

_ نعم انه زوجي ..
قال محاوال قطع كالمي بالقول

_ انه هنا ارسلي لنا ولدك ومعه 

خمسة وعشرون الف دينار..

ارتبكت وسالت باحلال

_ ملاذا ماذا اصابه..

رد علي بهدوء

_ غرامة ثبتت عليه النه لم يرتد 

الكمامة..

رميت بجسدي الثقيل على املقعد 

القريب مني وانا اردد

_ صار ..في ساحة عدن .. سيأتيك 

ولدي...

كان يوما عصيبا...والسبب الكمامة 

امللعونة...

قصة قصيرة 

 محمد فرج المعالي 

هادي عباس حسين محمد كاظم جواد



 هذه االس��طر املعبرة للروائ��ي الكبير عبداخلالق الركابي .. وهو يتمس��ك 
بالشعر بوصفه احللم واخلالص ..

)) نكبر ونش��يخ ونهرم. وعلى العكس من ذلك تصغر أحالمنا ومش��اريعنا 
اإلبداعي��ة. ول��و اقتصر الكالم عن نفس��ي لقلت: إن مش��اريعي في احلياة 
والقراءة واإلب��داع تضاءلت كثيراً حتى انتهيت إلى يقني مفاده أن الش��عر 
وحده – الش��عر املتواضع اخلجول - س��يبقى صديق رحلتي العابرة في هذا 
العالم. سأظل أتعاطاه - من دون أن يهمني تميع ما أكتب بني دفتي كتاب 
- حتى ألفظ آخر أنفاس��ي وأغمض عينّي عن عالم لن يُقّيض لي أن أمر به 

مجدداً،.. الشعر وحده احللم واخلالص((.

والروائ��ي  للق��اص  الص��ورة  ه��ذه 
الكبي��ر احم��د خل��ف .. نش��رها 
مؤخرا عل��ى صفحته.. وكما مبني 
ف��ي الش��رح ال��ذي كتب��ه بخطه 
اس��فلها، اذ كان عم��ره وقتها 16 
ربيع��ا .. ان��ه التقطها ف��ي مدينة 
احلرية ببغداد .. مش��يرا الى قّصة 
شعره التي جاءت محاكية لقصة 
ش��عر الزعي��م عبدالكرمي قاس��م 
الش��باب  حم��اس  اله��ب  ال��ذي 

وقتذاك .. 

 بالتع��اون مع احتاد ادباء ذي ق��ار، اقام معهد غوته 
االملاني، جلس��ة احتفائية بالشاعرات املشاركات 
في كت��اب )عيون اينانا( .. اجل��زء الثاني .. وذلك يوم 
االثن��ني 2021-3-22 وادار اجللس��ة الش��اعر طالب 
عبدالعزي��ز ..  وقد تخلل اجللس��ة قراءات ش��عرية 
عل��ى  الش��هادات  وتوزي��ع  وكلم��ات  للش��اعرات 

املشاركات .

نعى االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق عددا 
من اعضائ��ه الذين رحلوا مؤخرا ال��ى دار اخللود .. 
ففي ي��وم ٦-3-٢٠٢١ نعى االحت��اد األديب والكاتب 
فالح يازار أوغل��و، نائب رئيس حترير مجلة الكاتب 
التركمان��ي في احتادنا، الذي توفي يوم الس��بت ٦ 
آذار ٢٠٢١، في العاصمة التركية أنقرة، بعد معاناة 

م��ع امل��رض.. وف��ي ي��وم 7 -3 نعى االحتاد الش��اعر 
س��هيل فاض��ل املعروف ب )آش��تي(، ال��ذي توفي 
ف��ي مغترب��ه بالدمنارك، بع��د معاناة م��ع املرض.. 
وفي يوم ١١ -3 نعى االحتاد الش��اعر والناقد د.عبد 
الق��ادر جبار، الذي توفي في بغداد، بعد معاناة مع 
امل��رض اخلبيث .. وفي ي��وم ١٦-3 نعى االحتاد املؤرخ 
البروفيس��ور د.كمال مظهر أحمد، الذي توفي في 
مدين��ة بون األملانية، بعد معان��اة مع املرض..  وفي 

ي��وم ١7-3 نع��ى االحت��اد كاتب األطف��ال واملترجم 
شفيق مهدي، الذي توفي يوم األربعاء ١7 آذار ٢٠٢١  
ف��ي بغداد.. وفي ي��وم ٢٢-3 نعى االحتاد  الش��اعرة 
زهور دكس��ن، التي توفيت ف��ي اميركا .. كما نعى 
االحتاد يوم ٢٨-3  الشاعر  منار القيسي الذي توفي 

في بغداد متاثرا مبضاعفات فايروس كورونا ..
الرحم��ة ألرواح الراحل��ني الذين س��تبقى آثارهم 

اإلبداعية تذكر بهم األجيال الالحقة .. 

ير هيأة التحر
عالء املاجد
فهد الصكر

التصوير الفوتغرافي:
كريم الدفاعي

سامر أحمد 
التصميم واإلخراج الفني:

samir.ah83.ds@gmail.com

عبداالمير المجر 
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يع شهادات دكتوراه! حفل توز

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

اتحاد األدباء ينعى كوكبة جديدة من اعضائه

  من صفحات الفيسبوك 

)عيون اينانا( في ذي قار 

اتحاد االدباء 
يواص����ل طب�ع الكت��ب.. 

وارسالها لفروعه

من طريف ما س��معته وشاهدته في برنامج )اكو فد واحد( الترفيهي، 
الذي تبثه قناة الس��ومرية، ما جاء على لس��ان الشاعر الراحل صباح 
الهاللي، وهو يسرد واقعة صغيرة عن تلميذ كسول.. ففي يوم تسّلم 
النتائج لم يش��أ هذا التلميذ الذهاب الى املدرس��ة لتسلم نتيجته، 
ملعرفته بأنه راس��ب، لكن جّدته األمية الطيبة احّلت عليه بأن يذهب، 
فذهب اخيرا ومتأخرا، وعندما عاد سألته اجلدة عن النتيجة فقال لها 
إنه راس��ب ..  حينها ردت عليه اجلدة وبعفوية املرأة األمّية البسيطة.. 

)ذنبك .. راحوا قبلك واخذوا الشهادات الزينة وخّلولك هاي(!!!
ال اح��د يلوم ه��ذه امل��رأة العج��وز األمية عل��ى ماقالت��ه، ألن فهمها 
البسيط للحياة جعلها ترى االمور بهذا الشكل، لكن املشكلة حني 
يشاركها هذا الفهم اناس على مستوى متقدم من الوعي والثقافة.. 
مناس��بة قولنا هذا هو ما صرنا نراه ونقرأه في الس��ي االخيرة، او بعد 

ان فتح الفيسبوك ابواب التواصل مع العالم من دون حدود وقيود! 
اللعبة ب��دأت بعد العام 2003 مع ما يس��مى مبنظمات اجملتمع املدني 
التي انتش��رت بش��كل غريب وصارت تعلن عن نفسها وعن رؤسائها 
وامنائه��ا العام��ني! باحتف��االت تق��دم خالله��ا الدروع والش��هادات 
التقديري��ة ألدباء وفنانني وصحفيني وش��خصيات معروفة، مبناس��بة 
او م��ن دونها، لتجد صدى نش��اطاتها هذه في الصح��ف امللونة التي 
كثرت في السنني االولى بعد االحتالل .. وهكذا اكتظت رفوف مكاتب 
الكثيرين ممن انس��جموا مع هذا األمر بالعديد من الدروع والشهادات، 
الت��ي لم تضف لهم ش��يئا، ألنها ل��م تصدر عن مؤسس��ات رصينة 
ومعروف��ة متنحها بعد ق��راءة وتقييم جادين ملنجز ه��ذا األديب او ذاك 
الفن��ان.. الحق��ا، عرفن��ا من خ��الل الفيس��بوك منظم��ات وتمعات 
بأس��ماء رنانة تزعم انها عربية أو عاملية، وصارت هذه متنح الشهادات 
التقديرية عبر ارس��الها على ش��كل مجاميع على اخلاص، فيما كان 
األخ��وة املكرمون ينش��رونها عل��ى العام! االّ إن تط��ورا خطيرا حصل 
مؤخ��را عندم��ا وجدنا انفس��نا ام��ام جهات ص��ارت متنح ش��هادات 
الدكت��وراه، نع��م الدكت��وراه وبنموذج على ش��كل ش��هادة تقديرية 
تعلوها عبارة )الس��يد/ة( في اش��ارة الى ان النموذج هذا ثابت ويصلح 
للجنس��ني، ليكفي تلك )املؤسسة( عناء التصميم املنفرد! .. ال ندري 
على أي اس��اس منحت هذه الش��هادة وكيف؟ ومن ميلك حق منحها 
وبأي��ة آلي��ات؟ فهذه الش��هادة الرفيع��ة متنح بعد املاجس��تير وعلى 
خلفية رسالة غير مس��بوقة مبوضوعها واشراف وجلنة مناقشة الى 
آخ��ره من اإلجراءات الصارمة.. ايها األحبة كون��وا اكبر من هذه األمور 
التي ال تضيف لكم شيئا ..فشهاداتكم هي ابداعكم وما تكتبون وان 
من  مينح شهادة دكتوراه بهذه الطريقة، قطعا لم يعرف قيمتها، فهو 
في الغالب اما فاش��ل او يبحث عن ش��هرة. وعلينا ان نفكر بطريقة 
مختلفة عن طريقة تلك العجوز الطيبة،  كوننا مختلفني بالتأكيد..  

العدد )41( - نيسان 2021

يتواص��ل احتاد االدب��اء في طب��ع الكت��ب ألعضائه ممن 

اجيزت اعمالهم، وبعد طبعها يتعهد االحتاد بإيصالها 

ال��ى فروعه ف��ي احملافظ��ات .. الصورة تعب��ر عن احدى 

مراحل هذه الرحلة التي تبدأ من مبنى االحتاد ...    

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص

أ.ث- خاص


