
اقام مكتب الثقافة السريانية واحتاد 
االحتاد  مع  بالتعاون  السريان،  األدباء 
العراق/  في  والكتاب  لألدباء  العام 
املركز، مهرجان أكيتو / الدورة الرابعة 
وقد  بغديدا..   / نينوى  محافظة  في 
وشعرية،  ثقافية  فعاليات  شهد 
تقلصت  التي  املناسبة  هذه  أحيت 
بسبب  بها  االح��ت��ف��اء  مساحة 
من  للوقاية  الصحية  االج���راءات 

فايروس كورونا .. 
الثقافة  مكتب  تقدم  وق��د  ه��ذا 
شعبنا  ألبناء  بالتهنئة  السريانية 

بهذه املناسبة، جاء فيها .. 
)أكيتو( سعيد ومبارك .

السريانية  الثقافة  مكتب  يتقدم 
والكّتاب  لألدباء  العام  االحت��اد  في 

شعبنا  ألبناء  بالتهنئة  العراق  في 
بأعياد  اآلشوري،  الكلداني  السرياني 
البابلية  السنة  رأس   )٦٧٧١( أكيتو 
لإلنسانية  ونتمنى  اآلش��وري��ة، 
واالزدهار  التقدم  واألدباء  واملواطنني 
واحلياة السعيدة في عراق احلضارات، 
والسالم  احملبة  وطن  الرافدين،  عراق 

واالخاء.
زهير بهنام بردى

رئيس المكتب الثقافي السرياني
نيسان ٢٠٢١

العراق  في  والكّتاب  لألدباء  العام  االحتاد  هنأ 
عيد  مبناسبة  والعالم،  الوطن  مسيحيي 
األصيل،  شعبنا  ألبناء  ويبارك  اجمليد،  القيامة 
ويشاركهم  أفراحهم،  الرافدين  أرض  أبناء 
مشاعر الفرح والسرور .. لقد انقضى )الصوم 
)أسبوع  ومّر  وحبور،  وطاعة  بسالم  الكبير( 
ناشراً  النور  لينهض  األرواح،  مطّهراً  اآلالم( 
 .. اإلنسانية  على  مالئكته  وزقزقات  ميامه، 
لتعلن  األدب��اء،  قلوب  جتتمع  املناسبة  بهذه 
جباه  الكلمات  وتطّرز  لإلخاء،  الوطنيَّ  املثال 
واحتاد  السرياني،  الثقافي  املكتب  في  األحّبة 
لتشمل  بّراقًة  احلروف  لتعلو  السريان،  األدباء 

كل احلياة.
مبارك وألف مبارك العيد بأجراسه املنشدة.

 اصدر احت��اد االدباء بيانا، جاء على 
ش��كل صرخة بوجه الفاس��دين 
الذين تس��ببوا بكارثة مشفى ابن 
اخلطي��ب ف��ي بغ��داد .. وفيما يلي 

نص البيان .. 
 ُفج��ع وطننا اجلريح يوم الس��بت 
٢٤ نيس��ان ٢٠٢١ بحادث��ة أليم��ة 
راح ضحيته��ا عش��رات املرض��ى 
اب��ن  مش��فى  ف��ي  ومرافقوه��م 
اخلطيب، وهم يالقون حتفهم في 
انفجار قناني األوكسجني، وسط 
موقف أقلُّ م��ا ميكن أن يقال عنه: 
إن��ه فضيحة كبي��رة - لو حصلت 
في بلد يحت��رم مواطنيه- كان من 
ش��أنها إس��قاط حكوم��ات، وقد 
تاب��ع أدب��اء الوط��ن ألم الش��عب 
ودموعه املس��تنكرة لكل ما جرى، 
الوط��ن، وضميره  نب��ض  فاألدب��اء 

احلّي.
وهن��ا ال بّد من الوق��وف بحزم ضّد 
التراكم املزمن الذي أّدى مبؤسسات 
الدولة إلى هذه احلال املزرية، كما ال 

بّد من حتميل اجلهات املتخصصة 

املسؤولية الكاملة عّما حصل.

إن حادث��ة مش��فى اب��ن اخلطيب 

جرمي��ة مرتكب��ة ض��ّد املواطن��ني 

األبرياء، لم ينتجها شخص بذاته، 

أو مؤسس��ة بعينها فحسب، إّنا 

اش��ترك ف��ي إمت��ام خرابه��ا نظاٌم 

فاشٌل متعاٍل على حاجات الناس، 

وتقّص��ي متطلباتهم، وأس��همت 

ف��ي رس��مها سياس��ة اعتم��دت 

احملاصصة وس��يلًة جلّر الوطن إلى 

ال��درك املظل��م، وقمع��ت األفكار 

النّيرة واملشروعات الهادفة، وقّربت 

الفاس��دين من موقع املس��ؤولية 

على حساب الضمائر احلّرة احلّية..

إن الش��عب الذي تظاهر منطلقاً 

من تشرين كان يريد الوطن ..الوطن 
احلّر الذي يس��هر فيه املسؤول من 
أج��ل راح��ة الرعي��ة ..الوطن الذي 
ال يتجّب��ر فيه املتنف��ّذون ويطغون 
على حساب الفقراء ..الوطن الذي 
يرس��ي دعائم التعامل الس��ليم، 
..الوط��ن  واالضطه��اد  القم��ع  ال 
ال��ذي يرّس��خ ثقاف��ة القانون في 
الشارع واملشفى والدوائر والبيوت 
واملس��ارح وفي كل مكان ..الوطن 
ويكافئ  املهم��ل،  الذي يحاس��ب 

املستهتر بأرواح البشر ..
- الوط��ن ال��ذي ينش��ر الع��دل وال 
يس��مح بارتكاب أخطاٍء تؤدي إلى 
الويالت، الوطن املرش��د البشير، ال 
الوطن املتكاس��ل النذير ..الرحمة 
ملن فاضت روح��ه طاهرًة بريئًة في 
ه��ذه الفاجعة، والعزاء واملواس��اة 
ألهله��م وذويهم، والع��ار لكل من 
أخلَّ وكان س��بباً في إزه��اق أرواح 

العراقيني.
االتحاد  العام لألدباء والكتاب 

في العراق
٢٦ نيسان ٢٠٢١

أس��تعير من الروائي الفرنس��ي " بيار دوش��ني " عنوان روايته 
الش��هيرة " امل��وت حب��اً " لتك��ون مدخل حديثي ع��ن جنوٍم 
مضيئ��ة أفلت من س��ماء حياتن��ا , وتركت ف��ي قلوبنا حزنا 
ش��ديدا , فقد الحظُت  إصرار  كّل من الفنان الدكتور بالسم 
محم��د , والفنان الرائع كرمي الدفاعي مصّور جريدتنا " االحتاد 
الثقاف��ي "  عل��ى أن ميوت��ا , بعد أن فقد كلٌّ منهما ش��ريكة 
حيات��ه , حي��ث آثرا احل��زن الش��ديد والعزلة التي ق��ادت كالً 
منهما إل��ى اللحاق بحبيبت��ه في تعبير قد يب��دو غريبا في 
زمننا هذا , لكنهما اختارا هذا املصير املأس��اوي املوجع حقا 
,وليلحقهما ولكن مبس��ار آخر املبدع الرائع النبيل املشتعل 
حيوية وحياًة مروان عادل حمزة , الذي جعلنا جميعا نش��عر 
بغص��ة حقيقية وأل��م فاج��ع , وصدمًة ل��م نصّدقها حتى 
اآلن , مروان العاش��ق للجمال والش��عر والعال��م النقي , آثر 
أن يلتح��ق برفيقي درب��ه الراحلني الفريد س��معان وإبراهيم 
اخلي��اط رحمهما اهلل , وهكذا مات حب��ا لهما وتوقا للرحيل 
إل��ى عليائهم��ا ....رحمه��م اهلل جميعا وضمه��م في جنان 

اخللد الواسعة .
ظاه��رة املوت حبا هذه , من عجائ��ب الزمن اآلن , ومن مالمح 
حت��ّول حياتنا إل��ى نافذة للمأس��اة , حيث نط��لُّ منها على 
رهاف��ة أحاس��يس كائن��ات محّلق��ة ال حتتمل جن��ون املوت 
وخطفه القاس��ي لألحبة الذين يتمي��زون باملرح وخفة الدم 
وال��روح , لذل��ك كثرت ف��ي تعابيرنا عبارة " ال مت��زح " , وكفى 
مزاحا , ولكن هيهات ال مزاح مع شراس��ة املوت التي تهبط 

علينا وكأنها صخرة هائلة سقطت من جبل عاٍل ...
رح��ل مروان الفتى اجلميل الذي مي��أل أي مكان يحل به طاقة 
حب وإبداع ويجعله مش��عا باجلم��ال , وهو يلقي بدرر القول 
ش��عرا ونب��ال  ومعرف��ة يطلقها ببس��اطة عميق��ة ومعنى 
يتجل��ى فيضا من اإلنس��انية واحلب للجمي��ع , رحل مروان , 
ليواجه جميع من يعرفه اخلبر الصاعق وهو يرتعش وال يقوى 
عل��ى التعلي��ق عليه أو التعبي��ر عما أصابه م��ن هلع وجزع 
ش��ديدين , حاولن��ا جميع��ا أن ال نصّدق هذا الق��در , ولكننا 
ش��اهدنا جثته الكرمية  وهي توارى الثرى وتشيعها القلوب 

والدموع وحقول اجلمال كله . 
ال نري��د مزيدا م��ن امليتات حب��ا , وال نريد لس��مائنا أن تفقد 
جنوما أخريات , نريد أن نضي بزهور اجلمال إلى أقصى ضفاف 
التعبير اإلبداع��ي مفعمني بأمل ننتزعه بق��وة من الفكوك 

املفترسة خلراب العالم ....
بصراحة , لم أعد أقوى على الرثاء , وأنا أتلّقى صفعات القدر 
تباعا , وال أس��تطيع إال أن أقول لكل الذين فارقونا وتركوا أثرا 
ل��ن ميحى بيننا , رفقا بنا ,  فهل من املعقول أن أتخيل مبنى 
احتاد األدباء بال رهافة حضور مروان عادل فيه , بس��عة صدره 
, وروحه العذبة وجماله , وقّبعاته التي صارت س��مة محببة 

فيه ؟
ال أدري حقا , لكنها إرادة اهلل جّل وعال , وال اعتراض على أمره 

سبحانه وتعالى . 

منذر عبد الحر

"الموت حّبًا" 

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

يخ الطازجنهر مارتيزا.. الحد الفاصل بين عالمين األسلوبّية الخفّية للسرد المثّقف والتأر

ير صحفي عن  قصة قصيرة.. تقر
السيد امرئ القيس

شفاٌه ترســــــــــُم 
محّيـــا العتمــــة 

   التفسير
 االجتماعي للغة

داللة العنوان )وطن المالئكة(  للشاعر عدنان محيدلي
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في بيان له بعد فاجعة مشفى ابن الخطيب .. اتحاد االدباء يصرخ بوجه الفاسدين 
نينوى الجمال والمحبة  تشهد فعاليات مهرجان أكيتو الرابع 
االتحــــاد يهنــــئ العراقييـن بعيد القيامة 

ــــراب ــــخ ــــــرض ال ـــة مـــــن م ـــح ـــص انـــــقـــــذوا ال

اتحاد األدباء مهرجان أكيتو الرابع  في بغديدا
يهنــــئ بعيــــد القيامـــــة  ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص



دمٌع.. وابتسامٌة.. واّتزاٌن يصنع الحياة..
 ٢٠٢١ نـــــيـــــســـــان  ــــشــــهــــر  ل الــــــــعــــــــراق  ـــــــــــــاء  أدب اتـــــــحـــــــاد  ــــة  ــــم ــــل ك

مجلس عزاء على روح الفقيد الناطق اتحاد أدباء العراق ينادي بحقوق المحاضرين
باسم االتحاد مروان عادل حمزة وارواح الزمالء الراحليـــــن

نشاطات 
العدد )42( - أّيار 2021العدد )42( - أّيار 2021 23 A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

ف��ي البدء يب��ارك االحت��اد العام لألدب��اء والكّتاب لعّم��ال العالم 
عيدهم األغّر، ويساندهم لنيل حقوقهم كاملًة، ويخّص العّمال 
العراقيني، حملة مش��اعل النبل والتفان��ي، باإلكرام والتبجيل، 

مطالباً بإمتام القوانني املنظمة لعملهم، والداعمة لهم.
وبعد...

بني ابتسامة فرح ورضا، ودمعة حزن وأسى، يقف احتادكم الكبير 
احتاد اجلواهري، االحتاد العام لألدباء والكّتاب في العراق ش��امخاً، 
وهو يعيش أجواء ش��هري نيسان الربيع واجلمال، ورمضان اإلميان 

والسالم، واحملبة والتآزر والبذل.. 
فرح ورضا من خالل زخم األعمال اإلبداعية واملهنية التي ينّفذها 
احتادكم، ويرعاها إثراًء للمش��هد الثقاف��ي الوطني، ودمعة حزن 
وأس��ى على فقي��د الثقافة العراقي��ة الصديق الش��اعر املبدع 
الكبي��ر املرحوم )م��روان عادل حم��زة( الناطق اإلعالم��ي لالحتاد، 
وعض��و املكت��ب التنفي��ذي وأمني اإلداري��ة واملالية، اجمل��د لروحه 

الطاهرة..
وم��ن اجلدير قوله، واإلش��ارة إليه، ان احتادكم، بوصفه مؤسس��ة 
جماهيري��ة في خطابه��ا ومواقفها، اس��تطاع أن يصنع املوازنة 
املفيدة، إذ لم تس��تطع مؤسس��ة أن تتوازن مثلما توازن احتادكم 
رغ��م ما متلي��ه اخلطابات الثقافي��ة عليه من نخبوي��ة، وطبقية 
ثقافي��ة، حتاول زّجه في اجلدل بني ما يتبن��ى من طروحات العقل 
الفلس��في الذي انتهجه احتادكم ف��ي مقوالته بحوثاً وإصداراٍت 
ون��دوات تّتس��م بالعقل اخلالص، وبني ما يؤديه العقل الش��عري 
والسردي من خطابات تّتس��م بالعلّو والتشفير والرمزية بعّدها 

أسساً يقام عليها اإلبداع.
إال أنّه اجتاز هذه اجلدلية بنجاح منقطع النظير، فهو جماهيري 
تهف��و أفئ��دة أعضائ��ه للث��ورة والتظاه��ر ومنازعة االس��تبداد 
والتشظي الهوياتي، التي تريد جاهدة قوى الظالم أن تستدرجه 
إل��ى منطقتها، لكّن��ه ظلَّ مكاب��راً عصياً على احل��ّس الفئوي، 
منّمياً أغصانه من جنوب القلب الوطني إلى ش��ماله، ومن غرب 

املواقف حتى شرقها..
إنها املوازنة العصّية العنيدة، تلك التي جتعلنا فخوري االنتماء، 
ملا يتبّقى من الوطن، وهو يّتس��ع حباً واخالصا.حيث اليغادر قلب 
ه��ذا االحتاد صغيرة أو كبيرة من ج��راح الوطن، إال أحصاها مبدياً 
مواقف نبيلة فيها، وال صحة أديب إال وحاول الوصول بلس��ماً أو 
يداً نديًّة إليه، أو طير حمام أبيض لفرح، أو الفتة س��وداء تشارك 
أهلن��ا أحزانهم..هك��ذا راهن احتادكم على التواج��د بهذه اجلاّدة 
امللهم��ة، بقلوب بي��ض وأياد بي��ض وحلم أخضر مط��رز باألمل.

وهك��ذا ميض��ي احتادك��م الكبير ف��ي عمل��ه املهن��ي والثقافي 
واإلبداع��ي اليوم��ي، محققاً النجاح��ات تترى، وص��والً لألهداف 
التي وضعها اآلباء املؤسس��ون األوائل .فمرحى وطوبى للعاملني 
الباذل��ني احلاملني على أكتافهم ج��ذوة النجاح واإلصرار، ودمعة 
احل��زن الت��ي تعني االس��تمرار والنه��وض بقوة وأصال��ة، لتكون 
الكلمة املوقف عراقية الس��مات، إنسانية الرؤى احتادية النهج 

واحملبة. وكانت أبرز نشاطاتنا لشهر نيسان كما يلي:
*بحزن عميم نعى االحتاد األدباء الراحلني:

- الشاعر د.عدنان يوسف
- الناقدة د.فاطمة عيسى
- القاص حسني البعقوبي

- القاص سهيل ياسني
- الشاعر د.صاحب خليل إبراهيم

- املصور كرمي الدفاعي
- األديب وحيد الدين بهاء الدين

- الش��اعر مروان عادل حمزة/ الناطق اإلعالمي الحتاد أدباء العراق 
وأمني الشؤون اإلدارية واملالية.

الشاعر جليل شعبان
*مواساة األدباء بفقدهم أحبائهم وذويهم.

*تفّقد األدباء ممن مّروا بضائقة صّحية، والتخفيف عن معاناتهم.
*إرس��ال آخر إص��دارات االحت��اد ومطبوعاته الحت��ادات محافظات 

الوطن.
*استمرار اجللس��ات التفاعلية لالحتاد في مركزه العام، واحتادات 

احملافظات، في منصات التواصل االجتماعي.

*صدور العدد ٤١ من جريدة )االحتاد الثقافي(..
*االحتفال بعيد نوروز في فعالية ثقافية نظمها مكتب الثقافة 

الكردية ببغداد.
*إقامة مهرجان أكيتو األدبي، في سهل نينوى وأربيل، في فعالية 

نظمها مكتب الثقافة الكردية، واحتاد األدباء السريان.
*التواص��ل مع رابطة اجملال��س الثقافية، وتوطي��د العالقة معها 

خلدمة الثقافة الوطنية.
*إصدار بيان للدفاع عن حقوق احملاضرين من املدرسني واملعلمني.

*إصدار بيان عن فاجعة مستشفى ابن اخلطيب.
*إنش��اء مكتبة زاهرة ملنش��ورات احتاد أدباء العراق، ومنش��ورات 

احتادات محافظات الوطن في مقر االحتاد.
*اقتراب االنتهاء من مشروع املكتبة العامة في مقر االحتاد، دعماً 

للقّراء، واحلركة الثقافية.
*اإلعالن عن مسابقة ميشا ألدب األطفال/ احتاد أدباء ميسان.

*تقدمي مس��رحية )رفع إلى األسفل( للمخرج عمار حمادي ضمن 
أعمال نادي السينما واملسرح في احتاد أدباء ذي قار.

*اختتام ورش��ة التأليف املس��رحي في احتاد أدباء ذي قار، لتصدر 
نصوصها في كتاب قريباً.

*وفي مجال املطبوعات أصدر االحتاد الكتب التالية:
- نشيج وطني - محمد اخلالدي - شعر

- التراجيديا فلسفًة - د.ثامر مهدي - فلسفة
- أكثر من نهر - هشام القيسي - شهادات

- هناك انتظرني - سعد سباهي - شعر
- أحالم وردية ممنوعة - بطرس هرمز نباتي - قصة

- أمواج القتناص البياض - كرمي إينا - شعر
- تراتيل برتبة مطر - نعمت خالت - شعر

- وحيداً في ليلة النسيان - حسني محمد شريف

- فتنة الشعر وغواية التلّقي - عدنان أبو أندلس - نقد

- تشّظى عاريا - كرمي الزيدي - شعر

- سيكلوجية الفروق الفردية - د.عمران اخلياط - دراسة

- على خط اخلجل - علي العبودي - نصوص نثرية

- آخر املتنّبئني - عبد احلليم مهودر - سرد

- نزهة السيد كورونا - عادل غضبان الناصري - شعر

- سالطني القول - غزاي درع الطائي - نقد

*وأصدر احتاد أدباء ميسان ما يلي:

- مجلة ميشا لألطفال العدد ١٣ نيسان ٢٠٢١

- مجلة انخيدوانا العدد ٢ شتاء ٢٠٢١ 

- مجلة ميشانيون العدد ٣ صيف ٢٠٢١

- ل��و تكّلم آش��ور – قص��ة طويل��ة ) أدب الش��باب ( / تقى خالد 

عبداللطيف

- أرثي قنديالً صغيراً – شعر / رحيم خلف الالمي

- وخزة حلم – قصص قصيرة / رحيم حمد الذهبي

- ما تبّقى في الذاكرة – مجموعة قصصية / جنم األميري

- أوهن البيوت – مجموعة قصصية / عبدالناصر عبداألمير

- هجير الهواجس – شعر / حامد عبداحلسني حميدي

- هذيان في الفيس بوك / عبداإلله منشد اخلليفة

- أقرب ِمن ال شيء – شعر / مولود محمد زايد

- ُكن ضيف قلبي – شعر / كمال حمد

- على الريح أن تغّير مسار السفينة – شعر / سجاد ميثم

- إعراب وتفسير سورة البقرة / علوان السلمان

- ليل بنصف جثة – شعر / علي حبيب الشابي

دمتم للثقافة واألدب واملعرفة واجلمال.

قراءات

العراقي ستار  للروائي  أمل اجلديدة صدرت  دار  عن 
)نهر  اجلديدة  روايته  أستراليا  في  املقيم  التميمي 
صفحة   195( القصيرة  الروايات  من  وهي  مارتيزا( 
وبواقع 11 فصالً( من احلجم املتوسط. عنوان الرواية 
مارتيزا(  )نهر  املوسوم  فصلها  عنوان  من  مأخوذ 
)وسط  املتميز  وموقعه  الفصل  هذا  أهمية  ومع 
أو تسلسال  رقما  لم مينحه  الكاتب  أن  إال  الرواية( 
كما هو حال الفصول األخرى باستثناءات محدودة 
)الفصل األول( وقد تركه سائبا عائماً من صفحة 
الرواية  بني عاملي  الفاصل فعال  احلد  وهو   92  -  86
وفحواها  العنونة  قصدية  لنا  تتكشف  هنا  ومن 
ميتهن  الذي  )رائد(  الرئيسة  بشخصيتها  ارتباطا 

االجتار بالبشر.
وهو  اليونان  عن  تركيا  النهر  هذا  يفصل  حدوديا   
وبعبوره  ايجه.  بحر  في  يصب  اجلريان  سريع  نهر 
على  ينقطع  ال  كسيٍل  أوربا  الى  املهاجرون  يصل 
تنتهي  ال  التي  والقسوة  الناس  معاناة  أيام  مّر 
برزت  بدرامية  كتبت  الرواية  )األم(.  بلدانهم  في 
فيها األفعال الديناميكية بوضوح مما عزز عملية 
التشويقية  ذروتها  بلغت  حتى  وأججها  الصراع 
مع  ويتسابق  بشغف  القارئ  ليتابعها  القصوى 
حركة أفعالها لبلوغ النهاية حتى ميكن أن ينجز 
األغلب.  أو جلستني على  واحدة  قراءتها بجلسة 
تبدأ الرواية من مطار إسطنبول، ومن حلظة وصول 
الطائرة العراقية وهبوطها فيه، وتهنئة املسافرين 
جّلها  األحداث  أن  يعني  وهذا  الوصول.  بسالمة 
ستجري في هذه املدينة الساحرة من مدن تركيا 
من  "أخذت  أنها  في  هويتها  الكاتب  حدد  التي 
بالقصيرين.  ليسا  ووقتا  زمنا  واملؤرخني  الكتاب 
فمن حكايات السالطني واألمراء وقصص العشق 
واخليال الى اللصوص وقطاع الطرق وجتار اخملدرات 
العراقيني  من  الطائرة  ركاب  أكثر  وكان  واملافيات" 
تعبير  حد  على  رجعة  بال  املغادرين  من  وأغلبهم 
األول  العالم  تبدأ أحداث  املدينة  الكاتب. في هذه 
وهو  )رائد(  الرئيسة  الشخصية  سمات  وتتضح 
الثقة  وفقد  حياتها  وأسلوب  املدينة  خبر  عراقي 
من  وخشية  اجملهول،  القادم  من  احترازا  باجلميع 
مهنة  وفي  املكان  هذا  في  تتكرر  التي  اخليانات 
الرغم  وعلى  وذكاء،  بحرفية  ميتهنها  صار  كالتي 
بأذية  يوما  يتسبب  لم  انه  إال  مهنته  سوء  من 
أحد أو مقتل أحد كما حدث ويحدث مع غيره من 
وقد  البشر(  )تهريب  املهنة  هذه  امتهنوا  الذين 
له  مالبس  تاجر  بقناع  اليومية  شخصيته  غلف 
كبار  مع  معارفه  دائرة  وسع  الذي  اخلاص  محله 
يجزل  جعله  وهذا  الدولة.  في  واملسؤولني  التجار 
جلسات  على  الطائلة  األم��وال  وينفق  العطاء 
الكتمان  مبنتهى  عمل  لقد  احلمراء.  املسؤولني 
والسرية التامة حتى أن صديقه الذي يعمل حتت 
إمرته مباشرة لم يعرف أو لم يدعه يعرف انه هو 
من يدير عمليات التهريب من ألفها الى يائها حتت 
مسمى )التمساح( حتى الشرطة ورجاالت القوى 
تلقي  التمساح وال كيف  األمنية ال تعرف من هو 
القبض عليه. ومن أول الرواية جعلنا الكاتب نثق 
على  وتعمل  اآلخرين  التي حتب  الشخصية  بهذه 
ونضرب  حرجا  املواقف  اشد  في  أمورهم  تسهيل 
مكتب  وفي  الطائرة  هبوط  بعد  هذا  على  مثاالً 
على  التركي  الضابط  أملى  واألختام  األذون��ات 
على  للحصول  القانونية  الشروط  املسافرين 

موافقة الدخول وبخالفها يعود املسافر من حيث 
كل  مع  يكون  أن  هما  الرئيسيان  والشرطان  أتى. 
$ مع حجز فندقي. فاضطرب   2000 مسافر مبلغ 
مبلغا  يحملون  ال  الذي  أولئك  خاصة  املسافرون 
الضابط  من  تقدم  أن  إال  )رائد  من  كان  وما  كهذا 
بعد  أمت  ثم  طفلها  مع  امرأة  معاملة  له  لينجز 
مبلغ  جيبه  في  دّس  أن  بعد  املعامالت  بقية  ذلك 
$1000 ووعد بقضاء ليلة حمراء معه في الفندق. 
التي حّيت شهامة  الشكر  وهكذا علت صرخات 
هذا الرجل العراقي الذي قدم لهم املساعدة على 
طبق من ذهب. لقد جعل من املرأة وطفلها عائلة 
الضابط  خلداع  مثالية  كحيلة  لصديقه  خاصة 
الصك  رأى  أن  بعد  الضابط  اطمئن  وقد  املرتشي. 
اجلميع  اجتاز  وبهذا  كبير.  مببلغ  رائد  الى  احملّول 
بآمالهم  تطيح  أن  أوشكت  التي  الكأداء  العقبة 
الكبيرة في اخلالص من بلدانهم وظلمها وظالمها. 
كان رائد حريصاً على أن يكون صديقاه على درجة 
عالية من احلذر الشديد، وان يبتعدا عن كل حديث 
من شأنه أن يفسد عليهم عملية مغادرتهم الى 
هذا  على  األحداث  وتستمر  املوعود.  اخلالص  ارض 
املنوال مع شيء من التغيير الذي فرضه التسلسل 
املنطقي للرواية وفيه يكتشف الصديقان )سعيد 
مع  إسطنبول  في  شقة  ميتلك  رائدا  أن  وأحمد( 
علمهما انه كلما زار بغداد فانه ينزل في بيت خاله 
وهذا يعني لهما انه ليس من ميسوري احلال. لقد 
الغموض  ببعض  الشخصية  هذه  الكاتب  غلف 
بفطنة  مرهونة  اكتشافها  مهمة  جعل  الذي 
من  املكتشف  غير  اجلانب  ملعرفة  وتوقه  القارئ، 
اللحظة  أو املسكوت عنه حتى هذه  الشخصية 
وهذا ما أمدَّ النص بجرعة تشويقية مضافة بذكاء 
الثاني  الفصل  في  الكتابة.  في  تقنية  وحنكة 
أخرى  شخصية  الكاتب  لنا  يضيف  الفندق  وفي 
برائد  رحب  الذي  الفندق  صاحب  شخصية  هي 
أو  كبارا  جتارا  باعتبارهم  ترحيب  أجمل  وصديقيه 
عن  الفندق  صاحب  لدى  انطباعا  رائد  ترك  هكذا 
كونه  برائد  الفندق  صاحب  أشاد  لقد  مرافقيه. 
ومع  وكبير  راق  حي  في  جدا  جميلة  شقة  ميتلك 
وهذا  الفندق  في  عنده  السكن  يفضل  فانه  هذا 
حقيقة  عن  تساؤل  موضع  الصديقني  وضع  كله 
إذا  وما  إسطنبول  في  كبيرة  لشقة  رائد  امتالك 

جعل  حني  كبيرا  كاذبا  أو  فعال!  كبيرا  تاجرا  كان 
منهما، أمام صاحب الفندق، تاجرين كبيرين. وفي 
لشخصية  مهم  تلميح  ثمة  أيضا  الفصل  هذا 
)ليانا( صديقة رائد احلميمة وموضع ثقته العالية. 
لقد منحنا الكاتب اغلب إن لم أقل كل املعلومات 
روايته  جتربة  في  اخلوض  على  قادرين  جتعلنا  التي 
الروايات  البداية وهذا ما تفعله اغلب  املثيرة منذ 
الكاتب  يفك  الناجحة. في فصل الحق  القصيرة 
جنسية  عقدة  وهي  املهاجرة  الشخصية  عقدة 
يحل طرفيها بجلب فتاتني جميلتني جدا يقضي 
التي  احلمراء  املتع  ليالي  من  ليلة  صديقاه معهن 
لم يحلما بها يوماً. وبعد أن يعرفا عن صديقهما 
أنه ميارس التهريب الذي تأهل له بعد جتربة مريرة 
أيام احلروب الطاحنة  في اجليش، وخوضه املعارك 
التي وسمت حياته بقسوة تتطلبها هذه املهنة. 
اخلاصة  اخللفية  منحنا  قد  الكاتب  يكون  وبهذا 

بشخصية الرواية الرئيسة.
أعطتنا  أنها  هو  الرواية  قدمته  ما  أجمل  من  إن   
علينا  تغدق  ثم  فيها  معني  فعل  عن  ملمحاً 
من  عليه  حصلنا  ما  وهذا  الفعل  ذلك  بتفاصيل 
خالل  من  بالتهريب  اخلاصة  الفنية  التلميحات 
جتارة  حول  ومهند  رائ��د  بني  متت  التي  املكاملة 
مغلوطة  بطريقة  فهمها  يصعب  والتي  املالبس 
املالبس  الواقعي لها محل  الدعم  يوفر  تأويلية  أو 
الذي ميتلكه رائد فعال في إسطنبول. الكاتب وعبر 
فصول روايته أتقن لعبة ضخ املعلومات التي يريد 
الرئيسة  الشخصية  حياة  من  انطالقا  إيصالها 
الهجرة.  بضرورة  إقناعنا  في  جنح  انه  حتى  )رائد( 
مع أن وجهة نظر رائد تخالف فكرة مغادرة الوطن 

مخالفة تامة.
سعيد: قل لي أال تفكر بالهروب الى بلد ما؟

يا صديقي أنا مصر على أن أموت وأدفن في بلدي،
ينصح  وهو  الجئاً.  يكون  أن  فكرة  يحتمل  ال  فهو 
املهاجرين على عدم املغادرة وركوب األخطار مع انه 
هو من يقوم بتهريبهم مقابل أموال باهظة. رائد 
يصعب  ومعقدة  مركبة  إشكالية  شخصية  إذن 
واالجتماعية،  النفسية  الناحيتني،  من  فهمها 
مهنية  مصطلحات  ثمة  السياسية.  عن  فضالً 
تختص  ومهند  رائد  بني  عليها  متعارف  جديدة 
بعملهما وباملعلومات التي ينقلها أحدهما لآلخر 

وكلها تخص عملية التهريب من تركيا الى أوربا. 
تتعلق  مهمة  معلومة  ثمة  )النفرات(  فصل  وفي 
تضاعف  وقد  تهريبهم  املراد  ال�)النفرات(  بعدد 
األنظمة  ذات  البلدان  جحيم  من  هارباً   48 فبلغ 
الشمولية وهو عدد لم يقم بتهريبه رائد من قبل 
احلدودية  الدوريات  انتباه  إثارة  عدم  على  حرصا 
من  يحيطها  وما  الغابة  تفتش  ما  كثيرا  التي 
األمكنة املتوقعة الجتياز احلدود. وقد قرر أن تكون 
هذه العملية هي األخيرة في هذه املهنة اخلطرة. 
بواسطة  النهر  لعبور  العّدة  رائد  يعّد  أن  وبعد 
اجملموعة  تعبر  جهتيه،  بني  مربوط  غليظ  حبل 
الصدف  مساوئ  من  ولكن  الثانية  وتليها  األولى 
صغير  طفل  يديه  من  فيسقط  أحدهم  يتعثر  أن 
ال يستطيع اللحاق به وإنقاذه وكان ميكن أن ميوت 
الشرطة  رجال  بعض  وجود  صادف  أن  ال  لو  غرقا 
الطفل  انتشال  أحدهم  استطاع  وقد  األت��راك 
من  قريباً  اجلريان  السريعة  النهر  أمواج  بني  من 
مصّبها في بحر إيجة. هذا احلبل هو احلد الفاصل 
أفعالها  )رائ��د(  الرئيسة  الشخصية  أفعال  بني 
كاستعدادات  قبله  التهريب:  وبعد  التهريب  قبل 
دقيقة جداً وبعده كضمانة لعدم انكشاف أسراره 
الغامضة. عند هذه النقطة ينتهي القسم األول 
من الرواية ويبدأ قسمها الثاني والذي تتمثل فيه 
ميكن  ما  إلنقاذ  العاجلة  السريعة  االستعدادات 
التركية.  الشرطة  أيدي  في  الوقوع  قبل  إنقاذه 
وعملت  التمساح  يكون  من  الشرطة  عرفت  لقد 
املستحيل كي تلقي القبض عليه لكنه كان دائما 
مأمن  في  جعلته  واثقة  بخطوات  عليها  يتقدم 
املبلغ  واستلم  املالبس  محل  باع  بسرعة  منهم. 
املودعة  أمواله  ليانا وسحب  املودع عند صديقته 
عند صاحب الفندق - بينما الشرطة تتحرك وراءه 
العصابات  رجل  بدهاء   - رحل  وحيثما  حل  أينما 
مغادرة  طائرة  في  مقعدا  له  يحجز  أن  من  متكن 
اتصل  الطائرة  ومن  مزور.  وبجواز سفر  العراق  الى 
أمام  ضعيفا  موقفه  كان  الذي  املسؤولني  بأحد 
دنيز(  )السيد  بأمره  األمنية ومشكوكا  السلطات 
وقال له سأكشف لك عن أسماء املهربني كّلهم. 
وأعطى  مفصلة  الرسالة  وصلته  رسالتي.  انتظر 
)دنيز( املعلومات كّلها للسلطات احلكومية وصار 
من  الثاني  القسم  الشكوك. عموما  بذلك خارج 
الرواية بدا أكثر فاعلية وانشط حركة من قسمها 
األول بل وأكثر شغفا لتعلقه مبصير رائد الذي صار 
وخلقه  بإنسانيته  ودراية  به  معرفة  على  القارئ 
النبيل، لقد قام الكاتب بتبييض صورة رائد حتى 
غدا شخصية محبوبة ومهمة تابع القارئ آثارها 
التخلص  في  فعالً  ستنجح  إذا  وما  ومصيرها، 
رائد  يعود  األمنية.  وقواها  التركية  الشرطة  من 
السؤال  خلفه  تاركاً  عراقية  بطائرة  العراق  الى 
سيتسنم  وهل  العراق  في  سيعمل  كيف  اآلتي: 
يحكمون  صاروا  ممن  أمثاله  شاكلة  على  منصباً 
البلد ويعيش على سلب ما ميكن سلبه أو جتييره 
لصاحله كفرد أو كمجموعة أفراد يجمعهم جامع 
أسهل  صارت  التي  البالد  ثروات  نهب  هو  واحد 
نحو  البلد  من  الهاربني  ث��روات  نهب  من  وأيسر 
وهو  التميمي  للكاتب  املزعوم؟ حتية  مدن اخلالص 
)قضية  بعد  مارتيز(  )نهر  اجلديدة  برايته  يتحفنا 

 .The Last Gateway( (و )عفاف

نهر مارتيزا.. الحد الفاصل بين عالمين
صباح االنباري

يتابع االحتاد العام لألدباء والكّتاب في 
العراق الوضع السياسي، وما يتعّلق 
ب��ه من حق��وق املواطنني والش��رائح 
واجملتمعية الفاعلة، ويوصل رسالته 
للرئاس��ات الث��الث بض��رورة إعط��اء 
احملاضرين التربويني حقوقهم كاملة، 
فه��م مم��ن ثاب��روا، وتفانوا م��ن أجل 
خدمة اجليل؛ أبناء املس��تقبل وورثة 

العلم واحلضارة واملعرفة.
إن إهم��ال احملاضري��ن وه��م يقدمون 
ه��و  لس��نوات،  مجان��اً  خدماته��م 
إهم��ال للمعل��م العراق��ي، بقيمته 
العليا املعروفة واملشهودة في ذاكرة 
الش��عب، كم��ا ان بخ��س املواطنني 
أش��ياءهم مؤش��ر خطير، فتعويض 
العجز في ميزانية العراق، ال يتم عبر 
تكبي��د الفق��راء فقراً مضاف��اً، فمن 
اس��تنزَف مقّدرات الش��عب جماعة 

معروفة، واألَوْلى مبن يريد إحقاق احلق 
أن يسعى للعدالة االجتماعية، كما 
يج��ب على الدولة العراقية كلها، أن 
تنصف م��ن ضّحى من أج��ل الوطن 

وخدمة أبنائه.
أنصفوا احملاضرين..

أنصفوا أبناء الوطن النجباء..
عّينوا م��ن خدم الدول��ة باجملان، فهو 
الق��ادر عل��ى النهوض به��ا بضميره 

احلي..

اقام االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق مجلس عزاء يوم 2021-4-25 مجلس عزاء 

على روح الفقيد الش��اعر مروان عادل حم��زة، عضو املكتب التنفيذي لالحتاد والناطق 

باسمه الذي خطفته يد املنون من بيننا فجأة يوم اخلميس 22 من نيسان املاضي ، وقد 

قرأ احلاضرون ممن جاؤوا من محافظات العراق اخملتلفة، سورة الفاحتة على روح الفقيد 

وكل األحب��ة االدباء الراحلني، حيث اكتظ اجمللس ال��ذي اقيم في قاعة زهاء حديد في 

االحتاد باحلاضرين، مستذكرين سيرة الراحل العطرة ومواقفة النبيلة .

ت    االتح��اد
اص��دارا

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص
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عاجل"  "خبر  لرواية  املكمل  الثاني  اجلزء  بانتظار 
التي تقتضب احلرب السوريّة وما حدث في سنواتها 
السبع األولى، وإلزاًما للكاتب في أن يقوم بإكمال ما 
بدأه من تأريخ لهذه احلرب "التجربة التي ثبتت إلى 
ومن  فصولها،  نعيش  زلنا  ما  وأنّنا  خصوًصا  األبد"، 
الواجب والضرورّي والقيمّي إثباتها لألجيال الالحقة 
الطازج  التاريخ  هذا  مصيَر  نظرتُها  ستحّدد  التي 
ا لها وليس "واقًعا  بالنسبة لنا واملتحّقق مستقبليًّ
ميًتا"- فيلهلم دلتاي-، أحاول هنا الوقوف على غير 
لغٍم من األلغام الثقافية والفّنّية وحنكة التأريخّية 
االجتماعّية التي سّربها الكاتب في السرد وتأّكدت 
النخبويّة في متريرها مبهارة صائغ من  من محاولته 

دون استعراض ظاهرّي.
اثنني  متقابلني  على  روايته  الصالح  نضال  يبني 
يبتعدان  أخرى.  أحيانًا  ويلتقيان  أحيانًا  يتوازيان 
في  مغرقة  ثنائّيات  في  حاضران  مقابالن  ويقتربان. 
الذي  باألسلوب  مبتدئًا  ورؤيتها،  وآالمها  واقعّيتها 
أجزم بأنّه غير مسبوق في الرواية العربّية عبر املنت 
ملا  شارًحا  ا  توضيحيًّ جعله  الذي  الروائّي  والهامش 
يرد في املنت ومكمالً للسرد، بحيث يصبح جزًءا منه 
وال غنى عنه، يتوق القارئ للوصول إليه، بعد تعنيفه 
يدع ما وصل  أن  على  قادرٌ  الكاتب، فال هو  من قبل 
إليه في املنت وال صابٌر حّتى يرى ما سيقوله الهامش. 
يسّرب الكاتب هنا استعراًضا خطيًرا غير ظاهر عن 
أو  الرواية  تنحاز  أن  دون  من  أسلوبّية  تعليم حرفّية 
األسلوبّية،  العالمات  من  عالمة  أّي  عليها  يظهر 

وهذا يسّجل له أيًضا في البناء اجلديد للرواية.
يشّكالن  صارمني  متقابلني  على  إذن  مبنّية  الرواية 

أّسها:
- خبر وعاجل.

البناء،  في  أساسّية  أدوارًا  يتبادالن  وهامش.  منت   -
والدكتور هشام صديقه  الراوي  أحمد  في  ويتمّثالن 
املثّقف الذي يعّقب على كّل فصل من فصول الرواية 

ويعّدله.
هما  ورفيقه  أحمد  أّن  إلى  هنا  اإلش��ارة  من  بّد  ال 
خدمته  في  األّول  اجليش،  في  مجّندان  ضابطان 
التحق  االحتياطّية.  خدمته  في  والثاني  اإللزامّية 
في  وحّقه  الدراسّي  مستقبله  تارًكا  باخلدمة  األّول 
منه  اغتصبه  أن  بعد  اجلامعة  في  معيًدا  يكون  أن 
أهله  الثاني  وترك  املتنّفذين،  املسؤولني  أحد  ابن 
بنداء  ليلتحق  للغاية  في حمص في ظروف صعبة 
السلوكّية  أّن  إلى  واضحة  إشارة  في  االحتياط؛ 
تكون  أن  على  قادرة  ومتمّثلوها  وضميرها  الثقافّية 
منصفة، وهي نفسها من تستطيع كتابة التاريخ، 
وتكتبه بشفافّية العارف الذي يتطّلع إلى أبعد من 
وحتاصرها  حياته  تسّور  كانت  وإن  الذاتّية،  همومه 
بجوانبه  واالنحطاط  والفساد  احلرب  أثرياء  قيم 
للتماسك  إشارة عميقة  هنا  الراوي  واجليش  كّلها. 
مبعناه الشامل والذي يتجاوز بُنى اجملتمع املتهالكة 
ا، وهو قادر على صياغة فرح  ا وإثنيًّ ا وطائفيًّ مناطقيًّ
بعد  وأليسار  هشام  قران  كعقد  بسيًطا  كان  وإن 
الكبيرة  احللبّية  العائلة  إلى  السلس  دخول هشام 
وأصبح منها وتشتكي له هّمها وتسارره في أمورها.

يحضر  الذي  املتنّبي  القدمي-  أحمد  وجديد،  قدمي   -
حوله  العالم  فهم  على  ال���راوي  أحمد  ليعني 
وشخوصه، والذي يتوّسله الراوي للحديث عن حلب 
وتاريخها املمتّد إلى أكثر من اثني عشر ألف سنة. 
هنا ال بّد من اإلضاءة على كّم املعلومات التوثيقّية 
التي سّربها الكاتب عن تاريخ حلب، فتغدو الرواية 

منجما للتاريخ واألدب واجلغرافيا.
املعارض  املتطّرف  احملامي  عّز  وواقعّي،  متطّرف   -
وشقيقه أحمد العقالنّي القارئ الذي يستفيد من 
التاريخ وعبره وينظر إلى الواقع نظرة من يعرف أنّه 

مشارك في صنع التاريخ اآلن.
اقتداء  "عّز"  ابنه  سّمى  متعّلم  األب  والعم.  األب   -
مبقولة أنطون سعاده "احلياة وقفة عّز فقط"، وسّمى 
ا وتاجر له  ابنته أليسار كذلك؛ والعّم فاشل دراسيًّ
الصحفّي  ألخيه  سند  وهو  لها،  حصر  ال  عالقات 

االختالف  يبدو  هنا  ولعائلته.  مبادئه  أتعبته  الذي 
عالقة  من  ويقترب  التقابل  مفارقة  في  معيًنا 

األحمدين القدمي واجلديد.
من  املنَتقد  واألب  أحمد  من  القريبة  املعّلمة  األّم   -

قبلها.
- عّز وأليسار، وما تشّكله داللة االسمني.

- أليسار ومازن خطيبها القدمي اخلائن الهارب.
التي  وناديا  اآلخرين  تساعد  التي  البريئة  أليسار   -
إحراق  على  وحّرضت  جانبها  إلى  وقفت  من  خانت 

صيدلّيتها.
- ناديا ومازن وخيانتهما املشتركة ألليسار.

صيدلّية  حرق  على  حّرضته  الذي  واإلرهابّي  ناديا   -
كمساهمة  ل�"الثورة"  دواء  تعطي  لم  ألنها  أليسار 

في مساندتها.
- أليسار وجمان خطيبة شقيقها أحمد وما بينهما 

من وئام وانسجام.
التي  هشام  الدكتور  خطيبة  املهندسة  جمان   -

قتلتها قذيفة وُجمان خطيبة أحمد.
ا  - أحمد وخطيبته ُجمان التي تصبح جسًرا شعريًّ

في السرد يأخذ القارئ النبيه إلى ما يعنيه السرد 
الشعرّي وكيفّية قوله في الرواية.

أيّ��ام  أّول  منذ  أحمد  به  التحق  ال��ذي  اجليش   -
التظاهرات واملسّلحون الذين يهاجمون قطعاته.

كما  النّهيب  أو  العّفيش  اجلقل  الضابط  مالك   -
البطل  صالح  والعميد  الهوامش  أحد  إليه  يشير 
راحتهم  في  ويتفانى  ويفديهم  يتقّدم جنوده  الذي 

واندفاعهم.
االقتصادية  للعقوبات  "يهّللون  الذين  املعارضون   -
الذين  املزيّفون  والوطنّيون  االقتصادّي"  واحلصار 
النهب  في  والوطنّية  الوطن  اسم  حتت  "يختبئون 

والنهش من جيوب الناس".
وتناقضها  وانسجامها  تنافرها  املتقابالت في  هذه 
والتحامها هي مجتمع احلرب بوجوهه كّلها، التي 
تتناوله  لم  صغيًرا  وإن  تفصيالً  الرواية  تترك  لم 
إكمال  إلى  املقّدمة  في  الدعوة  كانت  ولهذا  منها، 

هذا التاريخ الذي سيكون بتره أو تركه مفتوًحا 
كما حدث في نهاية الرواية إحدى جرائم 
الصالح  نضال  أّن  أعتقد  أنّني  إالّ  احلرب. 

يقوم  ألنّه  النهاية  في  فعله  ما  فعل  قد 
اآلن بكتابة احلكاية كّلها أو حّتى الفصل 

الذي بلغته اليوم.
في  القارئ  سيواجهها  التي  املشكلة  إّن 

عندما  واجهتني  والتي  عاجل  خبر  رواي��ة 
قرأتها هي أنّه لن يكون قادرًا على تركها حّتى 

يبلغ الصفحة رقم 200، وسيجبر على التوّقف 
ورمّبا باستياء من الكاتب على إجباره  بعصبّية، 

في التوّقف القسرّي ألّن صفحاتها قد انتهت.
سابق  عن  الصالح،  نضال  يخرج  الرواية  هذه  في 

فرضتها  التي  املعادلة  عن  وتصميم،  إص��رار 
السلطات العربية على املثّقف واخليار امللزم بني أن 
نفسها  فرضت  والتي  األعداء،  أو  األتباع  من  يكون 
إلى  إّما  فتحّولوا  بالدنا  في  املثّقفني  جمهور  على 
الوئام  وعبارات  جُلَمل  مرّددين  مسايرين  انتهازيني 

عن  والوعود  اخلّلبّي  التحديث  عن  األرعن  الفكرّي 

منكفئني  أو  الزهريّة،  واألح��الم  والتنمية  التقّدم 

اخليار  هذا  الشرور.  أسلم  هو  بفرار  الئذين  صامتني 

الذي يعني قتل الفكر النقدّي، يتركه نضال الصالح 

وراءه، ويخالف توصيفات البنية البطريركّية- األبويّة 

في اجملتمعات العربّية التي حتّول الفكر إلى أحاديث 

وويالتها  احلرب  واقع  ا  نقديًّ روايته  تفّند  حني  مقاٍه، 

وإفرازاتها ومنتوجها الفكرّي عبر السرد.

عن  نفسانّي"  ب�"هدوء  مكتوبة  رواية  عاجل،  خبر 

والوطنّية  والغدر  واالستقامة  واخليانة  اجلنون 

يأس  ليس من  للحّب.  املنحاز  البسيط  ومفهومها 

عقلّي فيها وليس فيها أّي إشارة من تفاؤل كاذب، 

بل واقعّية مواِجهة تقول هكذا يُكتب التاريخ.

- الضوُء اليوَم في بغداَد أقلُّ  سطوعاً منُه أمِس ،
في يوِم وصولي إليها . هل يترّهُل الضوُء هو كذلك ؟

- حتّدث َهمساً كلُّ جنم ٍ هنا يخطُط لقتِل جاره .
- همساً ؟ تعني كما لو أنني أحتّدُث مع املوت ؟

أدونيس
قصيدة يضع الشعر شفتيه على ثدي بغداد – 1969 

ديوان : ورّاق يبيع ُكتب النجوم .

) 1  (
العواصم  الى  السفر  كثير   / أدونيس   / الكبير  العربي  الشاعر 
واملدن العربية وغير العربية منذ سنوات تكوينه الشعري األولى 
. وألنَّ السفر اكتشاف مالم يُكتشف ، ففي كل سفرة يكتب 
 – املدينة  أو  العاصمة   / املكان  ً عن  اكتشافه قصيدة  أدونيس 
التي يزورها ، ويبّثها في دواوينه . يكتب قصائده عن العواصم 
الغالب األعم امعاناً في االستغراق والتفاصيل  واملدن نثراً في 
ورصد عياني  ومتعن معرفي  / جمالي  فني  بتخطيط  يكتبها   ،
والنفسي  السياسي  التاريخ  مع  تتواشج  روحية  ومناجاة   ،
هذا  ومثل   . وامل��دن  العواصم  لتلك  والثقافي  واالجتماعي 
االشتغال املكاني ، كان قد أشبعهُ  كثيراً من خالل الكتابة عن 
قريته – مسقط رأسه ) قصابني ( مسحوراً هو اآلخر بجماليات 

) باشالر ( املكانية .
بغداد سوى  يزر  لم  أنه  إال   ، أدونيس عواصم متعددة  زار   ، نعم 
زيارة  وليس   ، وتكليف  زيارة عمل  وهي   ،  1969 واحدة عام   ٍ مّرة 

اكتشاف كما يقول ، رغم أنها كانت كذلك .
في  الى بغداد عضواً  ، ذهبت   1969 السنة  : في  أدونيس  يقول 
وفٍد إلحتاد الكتاب اللبنانيني يرأسه سهيل ادريس حلضور مؤمتر 

الكّتاب العرب . بقيت فيها بضعة أيام دون أن أُشارك في نشاط 

 ، لنفسي  بها  أحتفظ  أن  أود  ألسباب   ، املؤمتر  أعمال  أو  الوفد 

وتلك زيارتي الوحيدة . اخلواطر التي أنشرها اليوم ُكتبت اثناء 

 ، األُولى  للمرة   ، التعديالت  بعض  مع  تُنشر  وهي   ، الزيارة  هذه 

ودفعاً لتأويالت يتعّشقها بعضهم ، ، أشير الى أنَّ هذه اخلواطر 

ليست بالطبع حكماً على الشعب العراقي بوصفه كالً ، وانا 

 ) املناخ   ( وعن   ، وأهلها  السلطة  عن  انطباعات  على  تنهض 

الدائرون في فلكها  له  الذي كان يؤسس  الثقافي والسياسي 

وأفالكهم في تلك املرحلة.
لم ينشر أدونيس هذه القصيدة ااّل في ديوانه ) ورّاق يبيع ُكتب 
النجوم ( الصادر عن دار الساقي عام 2008 رغم أنها قد ُكتبت 
 ، التأويل  يحتمل  ما  النشر  في  التأخير  هذا  ووراء   ،1969 عام 
السلطة  مع  حرجاً  له  يُسبب  رمبا  حينه  في  نشرها  أنَّ  حيث 
سيؤول  ملا  وتقييم  نبوءة  قراءة  على  تقوم  القصيدة  كون   ،
ذاته  العام  وإنَّ نشرها في   ، العراق  السياسي في  الوضع  اليه 
سيعقد موقف السلطة معه ، ورمبا يُصار الى منع أو مصادرة 

اصدارته حال دخولها العراق ، وهو احمُلاصر اصالً .

) 2  (
حلظة  أول  ومنذ   ، فيها  أقام  حني  بغداد  أدونيس  رأى  كيف 

متاس..؟
 ، إشارتي  مفتتح  أعلى  في  املُثّبت  القصيدة  استهالل   َّ إن 
أنَّ   ، ذلك  الى  وأُضيف   ، واكتشافه  الكثير عن حدسه  يقول 
القصيدة بكامل وحداتها النصّية ، اخلواطرية – كما أسماها 

، يشعُّ حضورها ، وكأنها تتحدث عن بغداد اليوم : 
وكنت ُ حتى تلك اللحظة من السنة 1969 ، أتعب ُ كثيراً في 
أهل  الى  أنظر  ، عندما  واآللهه  والشياطني  البشر  بني  التمييز 
بالبرد  إاّل  بغداد  في  أشعر  لم  لهذا  رمبا   ، العراق  في  السلطة 
وأنا في حضن الشمس ، لكن ، لكن ، َضْع أيها الشعر  حتماً 

شفتيك على ثدي بغداد .
لقد كان / تعب التمييز/ يأخذ من أدونيس الكثير من اإلستغراق 
كون   ، الذات  مع  الداخلية  واحل��وارات  األسئلة  من  والكثير   ،
في  السيادة  صاحب  هو  الوهم  وأنَّ   ، صادمة  كانت  املواجهة 
حسّياً  أدركها  التي  الفجيعة  بعد  الشعرية  املكاشفة 

وبإنصات ٍ عميق :
وجوه   ، لها  وجوه  ال  صور   . الصور  الى  وجوههم  يديرون  رجال 

كمثل ثقوب في صفحة الفضاء . رجال يسيرون في الشوارع 
. يُخّيل إليَّ كأنَّ خلطواتهم اشكال القبور .  كأنهم يحفرونها 
للسياسة سوق ضخمة تغار منها جميع األسواق . أصوات آتيه 
املطرقة   . تتثائب  اجلدران  – حتى  اجلدران   : املطلق  من مسارح 
أصوات  حفل   . فيه  أقيم  الذي  احلي  سندان  تدق  السياسية 
هّباء  في  ضائعاً  مبالياً  ال   ، فاتراً  طقوسها  في  احلي  يدخل   –
 : وأتساءل  ؟  الصمت  نعرف  متى   : نفسي  في  أقول   . الصراخ 
هل تصمت اجلّنة ؟ هل تصمت النار ؟ ..، أهنالك َمن يجرؤ على 
أوهمت   : جللجامش  نقول  لكي  حان  الوقت  أنَّ  أظنُّ   . الفتوى 
بعضنا ، وأقنعت بعضنا اآلخر أن َّ للحياة في بغداد سّراً ال نزال 
ننتظر أن تكشفه لنا ، خصوصاً أنَّ كل َّ شيء يكاد أن يؤكد أنَّ 
هذه احلياة ليست إال موتاً متواصالً ، وأنظر الى سيف الطاغية 

كيف يُشحذ والى األعناق كيف تُهيا للضرب . تلك اجللسة :
- املسألة عميلٌ  صغيرٌ  ُقتَل كالكلب . وكيف يُقتل العميُل اذا 
كاَن كبيراً ؟ ..، أفهم اآلن كيف ميكن أن ينتحَر عصفورٌ ،  مذعورا 

ً من بندقية تطير وراءه حيثما طار .
أنَّ  إال   ، في جوهرها سياسية  كانت  التي  الصدمة  هول  ورغم 
ً : ومثل هذه  ، نخلة  أدونيس أبقى لبغداد األمل بأن تكون ثدياً 
الكينونة تكتنز اإلشارة الى الوالدة اجلديدة والنمو واإلستمرار،  
حتى وإن كانت الكآبة هي العالمة األوضح في الوجوه كما هو 
هنا   ٍ شخص  كلُّ  يبدو   : جعفر  الشيخ  حسب  الشاعر  وجه 
وأضاف   . الشيخ جعفر  الكآبِة  كمثل حسب  ٍ من  هار  ..كأنُه 
اجلمال  كوالدة   ، ولود  العراقي  الوقت  أنَّ   ، باألمل  احللم  لتأكيد 
في عيون العراقيات : خيٌر أن نتحدث عن املرأة ، عن اجلمال . في 

بغداد نساء ال يعرف الوقت أن يتشيأ حّقاً إال بهنَّ !
قصيدة ) يضع الشعر شفتيه على ثدي بغداد – 1969 ( كانت 

مرثية ً مبكرة ً بعد أن كانت كشفاً وحدساً  في الوقت ذاته ...

خبر عاجل لنضال الصالح 
ف والتأريخ الطازج 

ّ
األسلوبّية الخفّية للسرد المثق

محمد سعيد حمادة

يسان الخزعلي ر

بی��ن الرحلة الروس��ية األخيرة والس��يرة القروية 
، يكت��ب حس��ب الش��يخ جعف��ر ) الري��ح متحو 
بطريق��ة ش��عرية، مكتن��زة   ) تتذك��ر  والرم��ال 
مبوس��يقى جميل��ة، وبارعة، ف��ي التوصيف كما 
كان ش��عره، وترجماته، ويذكر في داخل الس��يرة 
الشاعر  يس��نني القروي وفالدميير ماياكوفسكي 
في خضم األحداث، وكانت املقدمة تظهر احلالة 
الش��عرية، وفي النهاي��ة يختم مع لينا بش��يء 
ش��عري ال ننس��ى اس��م الكت��اب أيض��اً يحمل 
ش��عرية عالية ، ُكتبت هذه الس��يرة عندما كان 
موفداً لروس��يا، موسكو حتديداً، ملدة ثالثة شهور 
الت��ي حتمل معه��ا اس��تذكارات واس��ترجاعات 

رماد الدروي��ش ، وبني تلك األوراق التي اس��تلمها 
رت حس��ب الش��يخ بها عندما  م��ن لينا التي ذكَّ
قال " وج��اءت مبلف أصفر قدمي ق��د انطوت دفتاه 
عل��ى العديد من األوراق . ولم تكن غير مس��ودات 
قصائد وتراجم قدمية . وس��ريعا مابرزت من حتتها 
الكراسة الروسية املدرسية . فأخذت اتصفحها 
متذك��را . لقد كتبت هذه الصفحات كلها باحلبر 
األخض��ر الباهت . حبري الروس��ي القدمي . ورحت 
أق��رأ هنا أو هن��اك . لم تكن غي��ر محاولة مبكرة 
ف��ي الس��يرة أو فيما يش��به الس��يرة . ولم تكن 
هذه )السيرة( غير الكتابة هنا بالسيرة اخلالصة 
. فه��ي غالبا م��ا جتنح إلى )التألي��ف( القصصي 
آخ��ذة مادته��ا من الطفول��ة الريفي��ة اجلنوبية . 
وكان عل��يَّ أن أس��تل اخليط الباهت اس��تالال من 
بني الركام )القصصي( املتراكم . وأن أعيد كتابته 
. فل��م يكن إال مقاطع مبت��ورًة متناثرًة مختلطًة 
بغيره��ا . وال ب��أس في أن تخرج من ب��ني يدي آخر 
األم��ر متناث��رة ، متداخل��ة مختلط��ة كما يعن 
له��ا أن تخ��رج.. " ؟؟؟؟ كان ميزج للق��ارئ بطريقة 
اس��ترجاعية بني أحداث القري��ة وبني حاضر لينا 
وروس��يا ورحلته ، وأيضا يس��تذكر أحوال روسيا 
س��ابقا وحاليا ويبني األحداث السياس��ية ، كان 
يق��ول : " يش��اع أن أحد الصيادين ق��د عثر على 
حلقة معدني��ة صغيرة ملتفة حول س��اق طائر 
م��ن الطيور البري��ة املنخدعة بطعم��ه املبذول ، 

وقد قرأ املعلمون الريفيون اسم موسكو واضحا 
عل��ى احللق��ة املعدني��ة .. فأوص��ى بعضه��م أن 
يرس��ل باحللقة إلى بغ��داد ، عله��م يبعثون بها 
من هناك إلى روس��يا فيعرفوا ال��ى أية جهة من 
األرض أفض��ت بالطائر التعي��س هجرته القارية 
ومت��ر الليالي الش��توية ب��اردة ، طويل��ة مملة عبر 
احلق��ول العارية . وحيال الفانوس األصفر الداخن 
حتت سقيفة الدكان املقفل يتراءى شبح احلارس 
العاش��ق . ولم يك��ن إال فتى فالحا م��ن اجليران ، 
ل��م يفتأ متغنيا طيل��ة الليل بصوت��ه املتصدع 
املبح��وح .. ويطل القمر البدر بني حني وآخر عاريا 
في السماء املقرورة العارية ، متفضضا في املياه 
الباردة وفوق س��عف النخي��ل اجلاثم على امتداد 
الضف��اف ، ويتغيب خلف الب��راري واألهوار أو هو 
يبدو ش��احبا متراجفا بني الغي��وم املتراكضة .." 
لكن ل��م يحدث تواف��ق بني الس��يرتني من حيث 
احلج��م داخ��ل الس��يرة، وكان احلض��ور الطاغي 
عليها أحداث أو سيرة لثالثة شهور على السيرة 
القروية التي كانت متتد مدة زمنية كثيرة ، وكنت 
أطم��ح أن يتعم��ق أكث��ر ذاك " الفت��ى " في تلك 
الق��رى في مدينة العمارة واله��ور ، وتلك الوقائع 
التي حدثت مع اجملانني والكتب وبدايات انضمامه 
للح��زب اليس��اري املاركس��ي ، وتل��ك الطبيعة 
واحلي��اة التي كان��ت عليه ، ويق��دم داخل العمل 
باس��م )الفتى( داخل الس��يرة القروي��ة ويذكرني 

بطه حس��ني ف��ي س��يرته )األي��ام (، ويذكر ذلك 
الش��اب في" رماد الدرويش" قد كبر أمام ش��وارع 
روس��يا وطرقها واحيائها وأشجارها ، وأيضاً لينا 
الت��ي صار عمرها الثامنة واخلمس��ني تقريبا ، قد 
كانت هذه من ضمن التغييرات التي حدثت عليه 
في هذه الرحلة عن الرحلة الس��ابقة ، فضالً عن 
ذل��ك اختلفت اآليدلوجية التي حتكم النظام في 
روس��يا وقد ش��ملها التغيير وأث��رت على الوضع 
االقتص��ادي ف��ي الدول��ة وكثي��راً م��ا كان يُظهر 
حسب الش��يخ جعفر تلك األحداث االقتصادية 
في الس��وق مث��ل الس��يجار واخلم��ر والفواكه ، 
وصار الوض��ع مخيفا جداً وقد حذر الروائي آنذاك 
غائب طعم��ة فرمان في ذلك الش��يء من ظهور 
العصابات في س��رقة األش��ياء، ويق��ول غائب : " 
ينبغي أن تكون حذرا ، فلم تعد موسكو آمنة في 
الليل . في فندقكم نفس��ه قبضوا على عصابة 
خطرة من اللصوص األوغاد قبل شهر . يبدو أنها 
مافي��ا جديدة . إنه��م لن يتورعوا ع��ن القتل من 
أجل غنيم��ة أو صفقة مربحة . األفضل أال حتمل 
نق��ودا . وال تتج��ول وحيدا في الطرق��ات الليلية 
كما هو ش��أنك من قبل .. حني تعود من سهراتك 
وفتيات��ك . لقد تغير الوضع متام��ا . يبدو أن البلد 
على حافة اخلراب . فال بضائع كافية في الس��وق 
.. والن��اس يتذمرون . وهذه نفس��ها إلى أين متضي 
أو أين س��تنتهي أو كيف ؟ كن أبدا في رفقة واحد 

من أصحابك .. أنا أعني الليل . ثم ان فندقكم ناء 
ومنعزل تقريبا "

كان مي��زج صورة املاضي واحلاضر بطريقة املتكلم 
احلاض��ر والغائ��ب ف��ي غياه��ب الهور وب��ني ذلك 
حس��ب الش��يخ جعفر الذي صار شابا وبني ذلك 
الفتى الذي كان يس��رد أش��ياًء جميل��ًة عن تلك 
الطفول��ة واحلياة الريفي��ة وأحداثه��ا التخيلية 
الت��ي ق��د تكون غي��ر واقعية في بع��ض األماكن 
. كان��ت ثيمة امل��كان جميلة وه��و يذكر األماكن 
التابع��ة للعمارة والهور وغيرهما مثل " املش��رح 
والبتي��رة والغافي��ة .." ، وكي��ف كان يظهر احلالة 
اخلانق��ة للكتب الت��ي تخص احلزب الش��يوعي 
واملداهمات الت��ي كان يصورها في هذه الس��يرة 
، و كان كذل��ك يش��ير إل��ى بعض األح��داث قبل 
متوز ، ويتطرق حس��ب الش��يخ جعفر في سيرة " 
الري��ح متحو والرمال تتذك��ر " عن الغالف في تلك 
املذكرات التي تع��د األولى وطبعت في عام 1986 
" رم��اد الدروي��ش " عندم��ا أهديتها نس��خة من 
تلك املذكرات إلى لين��ا " أخذت تتمعن في صورة 
الغالف معجبة به��ا . فتذكرت الفنانة هناء مال 
اهلل ش��اكرا له��ا صنيعه��ا ، وأخ��ذت لينا تقلب 
الصفح��ات وه��ي تقول : _ من أين ل��ي أن أعرف 
أي شيء أنت قائل عني ؟ _ سأترجم مايخصك 
حرفا حرف��ا . وهي أكث��ر صفح��ات الكتاب كما 

سترين "

العن��وان عتبة الن��ص واالهتمام بالعتب��ة يجعل املتلقي 
يك��ّون فكرة ع��ن مضمون الكتاب قب��ل ان يقوم باإلطالع 
عليه ..كثرت التعريفات حول العنوان وتنوعت فمنهم من 
قال أنه البوابة الرئيس��ية بجهاتها األربع ومنهم من قال 
أنه املفتاح الضروري للعبور إلَى مضامني الكتاب والس��فر 
في معانيه وجتلياته .. واملؤكد أن العنوان هو اإلنسجام بني 
النص وش��خصية الكاتب وبيئته وميول��ه واجلنس األدبي 
الذي يكتب��ه ..)وطن املالئك��ة( نصوص نثر بلغة ش��عرية 
عالية اختار لها الش��اعر عن��وان إيحائي يحملك للغوص 
عميقاً، تقنية الس��رد واإللتفاف عل��ى اللغة، فالنصوص 
نثري��ة وكلنا يعلم أن النث��ر يتوفر دائماً عل��ى العنونة بل 
هي من سمات النص النثري البارزة عكس الشعر الذي قد 
يصلنا دون عنونه .. )وطن املالئكة( عنوان يحمل انس��جام 
عاطفي وتخييل وحلم واضح لش��اعر رس��م في مخيلته 
ف��ي غربت��ه الطويلة حلما س��ماويا نقيا لوط��ن مالئكي 

)واملالئكة تكاد تصفو من األخطاء( لوال تفرد اخلالق 
بهذه الصفة )جّل من ال يخطئ(.

إن إطاللة س��ريعة على العنوان تبرز بشكل واضح 
ما يحمله الشاعر في روحه من سالم وحب واحترام 

للذات اإلنس��انية ولإلنثى بش��كل خاص فالعناوين 
كاش��فات الظن��ون والنوايا .. )وط��ن املالئكة( عنوان 
إيحائ��ي عصي على القبض، يراه من له عني ثالثة في 
النقد وقد خدم الغرض ال��ذي أراده الكاتب لنصوصه 
باختيار املرأة لتكون ذاك الوطن الذي يحلم مبالئكيته، 
فاملرأة هي الوطن األوس��ع واألش��مل، هي األم بصدرها 

احلنون الذي يجمع،  والزوجة الوفية واإلبنة والعاش��قة 
هي رمز البقاء واإلنتماء والوفاء.

أما ع��ن اإلهداء...وهو العتبة الثاني��ة التي نقف عندها 
ف��ي ديوان الش��اعر والذي وجه��ه ألمه )األنث��ى( بدالالت 
يقصدها الش��اعر بتأويل ذكي وعاطفي شديد الرهافة، 
فالهدية هي العطاء، والعطاء لألم هو رد الدين واإلعتراف 

بجميلها واألنتقال من األنا إليها 
فنجد كلمات اإلهداء وس��يط لبق يدل على سمو العالقة 

وبعدها وربطها بالوطن. 

ش��عرية اإلهداء أعطت بعدا أعمق وأكث��ر رقيا عن  ثقافة 

الشاعر حول تعامله مع املرأة كمحور للحياة... نالحظ أن 

اإله��داء لم يك��ن نصاً قصيرا أو عدة كلم��ات بل كان نصاً 

طوي��الً بعبارات رقيقة وصيغ ش��اعرية تع��رف من خاللها 

املضمون الذي سيأتي الحقاً.

إه��داء العمل ككل ليس عمل مجاني بل وظيفة عالئقية 

جتمع ب��ني املهدي واملهدى إليه وك��ون املهدى إليه هنا هي 

األم فالوظيفة إنسانية عاطفية إجتماعية جمالية بحتة 

ولرمب��ا كان القصد هنا إيض��ا إظهار الوظيف��ة احلفاظية 

وتأكي��د التواصل بذاكرته وإحساس��ه وحرفه واس��تمرار 

الوف��اء رغ��م وف��اة والدت��ه .. )وط��ن املالئكة(عن��وان بنواة 

متهيدي��ة لقراءة قصائد نثري��ة جميلة بروح ومعنى ينبض 

باحلياة واألمل القادم برس��م قاعدة سماوية للعشق الذي 

مينح الروح سموا خالصا يطهرها من اآلثام فيعم السالم 

وأخي��راً رغ��م أن 

اإلهداء  ظاه��رة 

أدب��ي  تقلي��د 

أنه��ا  إال  ق��دمي 

ة  مس��تمر

أشمل  بصيغ 

وأجمل تشبه 

الوط��ن الذي 

يحلم��ه 

الشاعر .

ه��ل رأيَت ش��جراً م��ن فّض��ة يُعيُد لك 
الصحَو بعد اغماءٍة ؟!

ش��جراً يق��ُف ش��امخاً ، ليس ميش��ي 
كش��جر زرقاء الَيمام��ة ، وإّنا  يتصاعُد 
كأبخرة مؤتلقة، يالمُس انش��قاَق فجٍر، 
ميت��ّد أمامك غاب��اٍت كأّن��ا يتخّلق أمام 

عينيك فيناغي تكويناً ونشوًء.
فاملنظُر املوّش��ى بالّس��طوِع، أو الندى ، 
مينحَك ج��زءاً من الّرؤيا ، ليبقى في طور 
التوالد والّنم��و ، والتكاثر الّدائم، فثّمة 
فيوض��ات منذورة ل��ه، تظه��ُر كدفقاِت 
الّنب��ع لتك��وَن حت��َت إمرته، له��ذا على 
املتلق��ي أن ينظ��َر إلى املش��هد بوصفِه 
سفر تكوين مس��تمرٍّ ونشوء كما قال" 

بول كلي"
فه��ل رأي��َت حّق��اً ش��جراً م��ن فّضة؟ 
واغتس��لْت حدقتاك مبش��هٍد يش��هُق 
بحضوٍر قدسّي في الوجدان ، يؤثر فيك 
فتوغُل عميقاً في م��روج الَبهاء، وأمداء 

الّدهشة ، وائتالق الّزجاج.
كذل��ك ه��ي قصائ��د الّش��اعر "حميد 
يحي��ى الس��راب" ف��ي ديوان��ه " أعيدي 
الصح��َو لي" زاخ��رة بانع��كاس املرايا ، 
وم��ا يُشعش��ُع من ض��وٍء، مل��ا فيها من 
انثياالت فنّية س��احرة. فح��ني نقرأ أية 
قصيدة  جند دوائَر املاء تتوس��عُ لنقبَض 
عل��ى حلظِة َجم��اٍل فريٍد ،تتوس��ع على 
جماٍل لتصبح أفق��اً أو بحراً ، أو صحراء 
مكتنزة باألس��رار، أو مج��ّرة من الّضوء؛ 
ألنها حلظ��ة محايث��ة تلمُع فج��أًة من 
املؤتلف واملتغاير، حلظة مقاربة حلقيقة 
متيُس في الّدواخل، وذلك ملا تنطوي على 

سالسٍة حيناً ورمٍز حيناً آخر:
" أن��ا امرٌؤ/ وأنِت امرأٌة / مّرت فصوٌل بيننا 
/ وش��هقٌة ولوع��ٌة ومدف��أة / ال ص��وت 

يهجُس شدونا / ال ظلَّ يغرُس ظله / في 
ظلنا ويظلنا / درٌب طويٌل هّدنا / أحالمنا 

تخبو بعيداً مطفأة.."
فاملتلق��ي يتراقُص نبُض��ه الذي يالحق 
نظرات��ه، مأخ��وذاً بالس��ّر حت��ى آخره، 
والس��ّر ال يقُف عند هذي��ن العنصرين/

السالسة والرمز/  وإّنا ثّمة عناصر أخرى 
ترف��ُل بها قصيدة" الس��ّراب" ويش��هد 
قراؤه ل��ه به��ا،  كالتكثي��ف واالختزال 
حّد تقليم الّشجر امللتفِّ إلى أملود من 
ِورٍْق رافل باإليحاء.  وال ننسى التأثير في 
الّذائقة. فالقصيدة ال متّر مروراً عابراً ،بل 
تؤث��ر في متلقيها كم��ا األنثى العاطرة 
التي تختزُل نساَء الكون فيها، تأتي فال 

تغادر ذاكرة عاشق.
أّم��ا ع��ن أنث��ى الّش��اعر فه��ي ُمبهرة، 
قبة  خضراء من عط��ٍر وجمال وحضور،  
تدفع��ه إلى اش��تهاِء الب��وح ، هو الذي 
طف��ح م��اًء طه��وراً ليب��دأ من ش��روِق 
وجهها ، وهو ال��ذي عّمدها بقطِر روحه 
وأظهره��ا إلينا ف��ي مواس��م النوارس، 
فأتت بأجنحته��ا بالبحورِ وما فيها من 

أس��رار وغموض وبهاءات، لتكون مالكة 
ألبجدية كاملة من املاء والهواء والعطر، 
وليس��تحيل عاش��قاً و يشهد لنفسه 

األمارة باحلّب:
" أري��ُد وجه��ك إماماً لي / أصل��ي وراءه / 

ففيه النجوم جتّلت / وفيه التجلي /
جنوم مض��اءة / وفي��ه انعت��اق الليالي / 

وفيه البراءة."
أية صدمة من الّدهش��ة حتدثه قصيدة 

السّراب فينا ؟!
تغس��ُل األع��نَي بجم��اٍل وف��ّن ومتع��ة 
ونضٍج ورؤى ، فقصيدته متتاز بحياكتها 
اجلمالي��ة والّرؤي��ا اخلالق��ة املبدع��ة ، إذ 
ميتل��ك وعي��اً جمالي��اً وخب��رة جمالية 
وافرة، ارتقت بالقصائد إلى أعلى زقورات 

االبهار:
" أحبب��ُت فيه ثالثة / حلو احلديِث ورقته 
/ عس��ل الش��فاه أذابني / ي��ا صنعه يا 
دّقته / مقُل العي��ون نواعُس / قمٌر يباده 
فلقت��ه / ما كان ظني خائباً /اهلل أحكم 

خلقته."
والترج��ي،  الش��غف  ه��ذا  كّل  وم��ع 
واحتسائه النبيذ من شفتيها، وامتالئه 
به��ا وهج��اً ونب��وءة ، يبق��ى رائح��اً في 
الظمأ، مستغرباً من عطٍش يكتسحه، 

فهل يرتوي الهيمان؟:
فم��ا ب��ال ه��ذا الظم��أ يش��قُق روحي / 
أنّ��ى ل��ي أن أخوَض الّضف��اف؟ / وأنى لي 
أن أمش��َي عل��ى املاء / وأالمَس الّس��ماء 

البعيدة؟!."
هذا االرتقاء الشغوف لم يأِت عن عبث ، 
أو عفوية، وإّنا هو حصيلة خبرة وجتارب 
إبداعي��ة متوالدة ولغة رش��يقة متوفزة 
، صانع��ة لقي��م وتقنيات اجلم��ال. فأي 
م��دًى جمال��ّي يختص��ُر بني دفت��ي هذا 
الّديوان؟ وأيّة مخيلة إبداعية لها فيوٌض 

مفتوحة على التخليق والتشكيل .

رحلة الذاكرة

داللة العنوان )وطن المالئكة( 
للشاعر عدنان محيدلي إنموذجا

 الّرؤى
ُ

فيوضات

اسعد ستار

نجاح إبراهيم

يا سميا صالح - سور



ف��ي النصوص األدبية يع��ود املكبوت األن الى 
الساحة ، حيث ميكن لتفسير النص مساعدة 
الصفحات املطمرة اخلاصة باملفاهيم املضادة 
بطريقة ما في العودة الى طبيعتها األحق في 
النص واستاللها من حتت منت النص الرسمي 
، صاحب املعنى . يس��مي دريدا هذه العملية 
أو الطريق��ة بالتفكي��ك وهو نوع مبا يس��مى 
مهرج��ان املغ��ازي الذي فيه يُقلب كل ش��يء 
وتتأس��س سلطة عكس��ية ، إال أنه بعد ذلك 
تلغى هذه القاعدة لصال��ح البصيرة القائلة 
ب��أن الرم��وز وما ه��و مذكور واجلس��د والعقل 

والرجل واملرأة تكافئ بعضها البعض. 
هذا التوصي��ف لعملية التفكي��ك هو عبارة 
ع��ن كاريكات��ور ، كأي رس��م كاريكاتوري له 
وظيفة الس��خرية التي تؤك��د أن الوصف لم 
يجانب الص��واب ، أي أن املغ��االة املبالغ فيها 
ه��ي عني الصحة. و أن بعض االوصاف الذاتية 
لم يطلق عليه التفكيك حيث يبدو ش��بيهاً 
مبا يس��مى الكاريكات��ور. ولكن رمب��ا يصادف 
امل��رء هك��ذا مصطلح��ات غير مناس��بة في 
ح��ال اراد ان يصف التفكيك بإيجاز وبطريقة 
مالئم��ة ، فيكون نعته دائم��ا للتفكيك أقرب 
ملفه��وم الكاريكاتور س��واء أجهد نفس��ه أو 
لم يجهدها في نع��ت املفهوم. ألن التفكيك 
ومبتك��ره املذكور – الفرنس��ي ج��اك دريدا  ، 
اخلال��ق الوحي��د للمفهوم– ل��م يجعل األمر 
س��هالً على الواصفني واملُصّنف��ني. فقد أخذ 
ينكر بأس��تمرار احلاجة ال��ى تعريف أو تقدمي 

اسباب مقنعة. 
إذا كان بالض��رورة ادراج مفه��وم التفكي��ك 
، فهناك ع��دة طرق للقيام بذل��ك. إذا أردت أن 
تُنصف مفهوم التفكيك فس��وف لن تتنصل 
عن القراءة و ال عن القراءة الدقيقة وال القراءة 
م��ن وفي النصوص – خصوص��اً إذا كان هناك 
في اصل النص إشكالية مثل هكذا مصطلح 
والتعام��ل معه بطريق��ة التفكيك أيضاً. من 
املُس��لم أيض��اُ أن نطلق عل��ى التفكيك بأنه 
أح��د االنواع اخلاص��ة للتأوي��ل النصي. لكنه 
يسع اكثر من ذلك فهو ايضاً يعد نظرية نص 
أو نظرية وجود النص أو كالهما معاً ، منطلقاً 
م��ن بعده التس��اؤلي ملاذا يوجد ن��ص. ومبا أن 
ه��ذه النظرية ه��ي نظرية راديكالي��ة لدرجة 
انها تقود نفس��ها الى حٍد لم يعد بإمكانها 
التعامل م��ع )النص الوصف��ي(، بل فقط مع 
النص املفت��رض موضوعاً ، أي النص املفترض 

فهمه وتفسيره كما هي رؤيته )معقداً(. 
من أجل معرف��ة ما التفكيك ، فمن الضروري 
أن نرى كيف يعمل التفكيك. لذلك س��نرافق 
دريدا في إجرائِه. ألم يكن من األفضل االشارة 
ال��ى نص��وص ل��م يعم��ل عليها ج��اك دريدا 
ال��ى األن من أج��ل إظهار كيف جت��رى عملية 
التفكي��ك؟ بالتأكي��د س��يكون ه��ذا ممكناً. 

ولك��ن هن��اك اس��بابا وجيهة لع��دم القيام 
بذل��ك. أوالً أن التفكي��ك م��ن غي��ر املمك��ن 
تطبيقه بش��كل عش��وائي عل��ى النصوص 
بأنواعه��ا. فالتفكي��ك لي��س طريق��ة عامة 
قابلة للتطبيق بصورة ش��املة. وهذا مامييزه 
ع��ن الهيرمنطيقية ويضع��ه بعالقة متوترة 
مع التأويل. للتفكيك عالقة بنصوص محددة 
، ولك��ن ينبغ��ي أن ال يفه��م هك��ذا. يتحول 
التفكيك لنوع من النصوص، مثالً النصوص 
الفلس��فية. لقاء ذلك أن التفكيك قد توسع 
كتفسير للنص وبشكٍل خاص في الدراسات 
األدبية والثقافية واكتس��ب مكانه مهيمنة 
وتعليمي��ة في بع��ض اجلامع��ات األمريكية. 
وعلى الرغم من بعض االختالفات بالنس��بة 
لبعض التطورات ف��أن " دريدا لن يعلن أبداً أن 
هذا التطور املفرط غير ش��رعي. بدالً من ذلك 
، يت��م الدف��اع عن��ه كحركة جاري��ة ال يجب 
منعها م��ن األمكانات الكامن��ة احملتملة من 

خالل محاوالت متسرعة للتعريف. 
التفكيك والفلسفة واألدب

ميكن تطبيق التفكيك على أي نص تقريًبا. ال 
يوجد رسمياً أي ترس��يم وال معيار استبعاد. 
ومع ذل��ك، إذا التزمت ب�دريدا نفس��ه وبأقرب 
طالبه وموظفيه امثال سارة كوفمان وفيليب 
الكوالب��ارت وج��ان ل��وك نانس��ي، ف��ال ميكن 
التغاض��ي عن تفضيل نص��وص معينة. هذه 
نص��وص يكون فيها م��ا هو عل��ى احملك وهو 
م��ا يدور حول��ه التفكيك كنظري��ة وتطبيق، 
وإذا ج��از التعبير ما " أهتمامات��ه" الداخلية. 
فالنص��وص التي تطرح إش��كالية  الطبيعة 
النصية والش��كل املكت��وب أو الت��ي تتناول 
العالقة بني اخليال األدبي والواقع الذي يش��ار 
إليه ، أو الفلس��فية - النص��وص التي تتناول 
العالق��ة ب��ني الوج��ود واملعنى. ه��ذا التمييز 
بني نصوص محدد مثي��ر لالهتمام للتفكيك 
، ولك��ن تاريخًي��ا. إن��ه يتعلق بتاري��خ الفكر 
الغرب��ي، و يتعل��ق أيًضا مبا ه��و أكثر من ذلك. 
امله��م أن احملايثة املفترض��ة للتفكير الغربي 
، كم��ا متثله��ا الفلس��فة وتقاليده��ا ، قد مت 

كس��رها. ليس جت��اه التعالي الدين��ي. وأيًضا 
عدم اإلش��ارة إلى ما يس��مى ب� "سبب آخر": 
على الرغم من أن دريدا قام بصياغة مصطلح 
"مركزي��ة اللوجيس��تيات" ف��ي الس��تينيات 
والس��بعينيات ، إال أن��ه لم يكن أب��ًدا معاديًا 
للعقل أو تغلب عل��ى كلمة العقل من خالل 
العاطف��ة أو اجلن��ون أو التج��ارب الصوفي��ة 
احلدودي��ة الت��ي حتدث��ت بالكلمة. إن��ه يؤكد 
تف��كك احملايثة الفلس��فية، ولك��ن ليس من 
أج��ل وضع ش��يء آخ��ر مباش��رة ف��ي مكان 
الفلس��فة أو للسماح للفلس��فة باالندماج 
معه��ا أو التعاف��ي منها، ولك��ن للتعامل مع 
الفلس��فة ب��دالً من ذلك كفلس��فة إلحضار 

شيء آخر إلى آخر. 
يصوغ دريدا مصطلحاً ، عاده حتدياً فلس��فياً 
ع��ن طري��ق األدب، وبصفته فيلس��وفاً ، فأنه 
يقب��ل مث��ل ه��ذا التح��دي ، لكن ف��ي بعض 
االحي��ان يتم التعبي��ر عنه صراحًة كش��يء 
يغذي الفكر. وكمشكلة نظرية هذا ال يحدث 
مرة أخرى باملعنى الرسمي ، للتمييز بني أنواع 
مختلف��ة من الن��ص مثل النص الفلس��في 
والنص األدب��ي. بل أنه في الس��ياق التاريخي 
العاملي هو دائًما سياق التقليد الغربي. خالل 
القرنني التاسع عش��ر والعشرين ، حرر األدب 
نفسه وحتول الى ش��كل من أشكال الكتابة 
، فلم يعد بحاجة إلى تقدمي أي أسباب لتبرير 
م��ا يقدمه ، و لم يع��د عبارة ع��ن أي نوع من 
العبودي��ة لتوضيح نواياه. مبعنى أن التفكيك 
إع��ادة إنتاج أو متثيل لواقع مزعوم ، ولكن البد 
م��ن ه��ذا ، كما في أي وقت مض��ى. هؤالء هم 
املؤلفون الذين يُنظر إليهم أيًضا في سياقات 
أخ��رى كممثلني للحداثة األدبية وهم جويس 
و أرت��و وجينيت و بالنكو و بوجن وجابيس الذين 
ك��رس دريدا لنصوصهم القلي��ل والكثير من 

بحثه. 
التفكيك وبداية التفكير الفلسفي

يلعب الوضع التاريخي ، وحتى وضع التفكيك 
اجليني في عالقت��ه بتاريخ الفكر الغربي دورًا. 
فالتفكيك يقبل أن الفلسفة نشأت في إيونيا 

في القرن السادس ق. م ، لكنه ال يحتفي بهذا  
التاري��خ أو األص��ل. بالرغم من أن الفلس��فة 
مج��رد اس��م بالنس��بة للتفكي��ك ، فأنه��ا 
ليس��ت أصل متج��ذر وال أصل ف��ي التفكير. 
وم��ع ذلك ، فأن انفتاح الفلس��فة بتقاليدها 
ال يعن��ي التخل��ي عنها. ف��أن ه��ذا االنفتاح 
ليس مجرد انفتاح بس��بب التحديات احلالية 
، وإن��ا إنفتاح يأخذ بنظ��ر األعتبار احتماالت 
املاضي. هن��اك حتديد ازلي ل��ه عالقة بالفكر 
اليهودي ، وبالفكر اليوناني ماقبل الفلسفة. 
عندما يكافح افالطون من أجل احلقيقة ضد 
الكتاب والرس��امني والسفس��طائيني ، فإنه 
يح��اول التغل��ب عليهم بوتيرته��م اخلاصة ، 
كالم ب��ال روح أمام الكتابة ، والتصور على أنه 
استنس��اخ مزيف وسفس��طة بالغية. وهذا 
يؤدي الى أن الفلس��فة ال تتح��دد من العالم 
اخلارج��ي لالس��طورة فق��ط ، وإن��ا تتراج��ع 
بفعلها الى األس��طورة. مع نيتشه وهايدجر 
ع��ن  الفلس��فة  بداي��ة  مس��ألة  انفصل��ت 
مس��ار قصة النجاح املس��تمرة. منذ نيتشه 
وهايدجر ، لم يعد يُقاس ما قبل سقراط على 
أنهم رواد الفكر الفلس��في مبعيار يختم في 
النهاية فقط اس��تبعادهم منه ، بل باألحرى 
كمفكري��ن  وهايدغ��ر  نيتش��ه  كمفكري��ن. 
مس��تقلني يأخذا على محمل اجلد ما يسمى 
ماقبل س��قراط )مب��ا في ذلك إش��كالية هذا 
املصطل��ح( "لبداي��ة مختلف��ة" للفلس��فة. 
م��ن وجهة نظره��م ، ف��إن األفالطونية يقدم 

الفلسفة كبداية لتاريخ االنحدار والتزوير.
يتبع التفكيك هذا التقليد اخلاص بنيتش��ة 
وهايدغ��ر وجتديدهم��ا. ال يُعرف دري��دا ، إذا لم 
يكون باحلسبان علم وراثة التفكيك هذا. لم 
يضع دريدا كال من نيتشة وهايدغر في تقليد 
مش��ترك ، مبعنى ظهور هايدغ��ر بأنه املُنهي 
أو النظامي أو التقدم��ي الراديكالي ، وهذا ما 
بدأ مع نيتش��ة. وهنا تكمن اإلشكالية ، وفي 
ظل التوتر املس��تمر يبق��ى التفكيك محدداً 
ف��ي تبريره وتطبيق��ه. يقرأ دريدا نيتش��ة من 
خالل نيتش��ة الهايدغري )الكتاب واملوضوع( 
، ويعتب��ر دريدا م��ن الض��روري مراجعة كتاب 
هايدغ��ر ، ال��ذي يحم��ل ه��ذا العن��وان ف��ي 
مجموع��ة محاضرات كتبت ف��ي االربعينات 
م��ن القرن املنصرم ، لكن كانت قراءته بالضد 
من نوايا هايدغ��ر املعلنة. وبعبارة اخرى ، يقرأ 
ألحدهم��ا  أو ألكث��ر من واحد ، يعني نيتش��ة 
ضد نيتشة عن طريق هايدغر ، الذي ال يتالءم 
مع نيتشة ، ألنه على العكس من الفيلسوف 
هايدغر ، الذي قاد الفلسفة وبإعتراف اجلميع 
الى حافة نس��ف الذات ، لكن وبصورة مغايرة 
عندم��ا كان يع��د  األدب "مقدس��اً" م��ن أجل 
جعله مس��اوياً للتفكير ، كان يواجه نيتشة 
التفكير الفلس��في مبظهر خارج��ي ، يظهر 
بأش��كال اكثر تدنيس��اً: الكتاب��ة واحلكمة 

املوجزة والنادرة.

ه��ذه املقالة حتاول أن تس��ّلط الض��وء على جان��ب من الفكر 
النح��وي عند العالم��ة مصطفى جواد وتفس��يره االجتماعي 
للغ��ة . إذ كم��ا هو مع��روف أن اللغة غير منفصل��ة البتة عن 
الظواه��ر االجتماعية كاحلرب والس��لم وامل��وت واحلياة واحلل 

والترحال والسعي والتحصيل وسبل املعايش وما الى ذلك . 
يرب��ط الدكتور مصطفى ج��واد بني تكّون الظاه��رة اللغوية ، 
وطبيع��ة احلياة االجتماعي��ة ، وهو ربط صائ��ب الى حّد بعيد 
، ذلك أن اللغات بكونه��ا أنظمة للتواصل ترتبط )عبر األزمنة 
بحاج��ات التواصل الت��ي تقتضيه��ا احلياة اجملتمعي��ة (. فأّي 
تغيي��ر يصيب اجملتم��ع ، فأّن ذلك التغيير يجد انعكاس��ه في 
نظ��ام اللغة . وإن الظواهر االجتماعية التي تس��ود طويال في 
مجتم��ع ما، وتؤثر في أناط حياته ، يكون لها ،بال ش��ّك، تأثير 
كبير في ذلك النظام . ومن املتعّذر الوصول الى نتائج حاسمة 
، في دراس��ة اللغة ، دون النظر في األقل الى طبيعة العالقات 
االجتماعية الس��ائدة في البيئة اللغوية املراد دراسة نظامها 
اللغ��وي . وه��ذا ال��كالم ال يعن��ي أّن اللغات كيان��ات منعزلة 
بعضه��ا عن بع��ض ، أو أّن ل��كّل لغة طبيعة مغاي��رة لآلخرى 
على وجه اإلطالق ، بل أن هناك قواس��م مشتركة ، وخصائص 
متبادلة ، وال س��يما بني اللغات التي تنتمي الى أس��رة لغوية 
واح��دة . أو تتف��ّرع من ش��جرة واح��دة . فاللغات اإلنس��انية 

بتنّوعها ، إنا هي )تنظيم من اإلشارات املفارقة (. 
في احلقيق��ة )حاول كثير من املفّكري��ن أن يربطوا بني طبيعة 
التركي��ب الصرف��ي والنح��وي للغة م��ا ، وبني طريق��ة تفكير 
اجملتم��ع ال��ذي يتكل��م بتلك اللغ��ة . وقد ذهب س��ابير الى أّن 
)البشر ال يعيشون في العالم املادي وحده ، وال يعيشون فقط 
في عالم النشاط االجتماعي باملفهوم العادي )كذا( ، ولكنهم 
في الواقع حتت رحمة تلك اللغة املعينة التي اتخذوها وسيلة 

للتفاهم ف��ي مجتمعهم (، إذ أنها تتدخ��ل في صياغة أناط 
تفكيرهم وحياتهم فيما بعد . 

حتّدث هؤالء عن تاثير العادات اللغوية في اجملتمع ، وهي مرحلة 
الحق��ة ملا حت��ّدث عنه الدكت��ور ج��واد ، إذ اعتق��د أن العادات 
االجتماعي��ة ه��ي الفاعلة ف��ي اللغة ، وهي التي تس��هم في 
تكوي��ن ظواهرها ، وهذا التصّور أو االعتقاد مبني على أس��اس 
م��ادي . فاللغ��ة نس��ق ثقافي ، واألنس��اق اللغوي��ة موصوفة 
بالفوقي��ة . في حني أن الع��ادات االجتماعية قريبة من األبنية 
التحتية للمجتمع ، وتالمس��ها ، وهي أس��بق في الوجود من 
األخ��رى . غير أنه مما ال ش��ّك فيه أن الظواه��ر اللغوية ، بعد أن 
يكتم��ل تكّونه��ا على أسس��ها املادية ، تع��ود فتؤثّر في تلك 
البنى االجتماعية . والصورة األخيرة هي التي الحظها س��ابير 

واآلخرون ممن هم على شاكلته .
فعل��ى الرغم من أن كالً من د. مصطقى جواد وس��ابير يتفقان 
على أن اللغة وطيدة الصلة باملتغيرات االجتماعية ، إال أنهما 

يختلفان في أّي منهما له الدور األول في التأثير .
يشرح الدكتور جواد فلسفته أونظرته االجتماعية اللغة من 
خالل مناقش��ته ، ظاهرة التعّدي واللزوم ف��ي اللغة العربية . 
فهو يق��ول في كتابه "دراس��ات في فلس��فة النحو والصرف 
واللغ��ة والرس��م" : )إّن التع��ّدي ف��ي األفع��ال أْي وقوعها من 
فاعله��ا على غيره هو األصل ، والل��زوم حالة عارضة ، ذلك ألن 
الفاع��ل إنا يصدر عنه الفعل ليوقعه على غيره ، ال ليس��تقّر 
في��ه . فاحلي��اة مبني��ة عل��ى إصابة الفاع��ل لغي��ره ، كاألكل 

والشرب والضرب واجلنس واألخذ والكسر والسقي ...(.
           إّن مكاب��دة الب��داوة املبني��ة على مصارعة احلياة ، وعلى 
الغ��زو والقتل والس��رقة واألخ��ذ بالثار، يفت��رض وجود طرفني 
متصارع��ني يص��در كّل واح��د منهم��ا فعال ليس��قطه على 
اآلخ��ر ، مما جعل العربي في بيئته القاس��ية ميي��ل الى ابتداع 
أفعال التعّدي، بكونها نس��قا تعبيريا ، يعكس حقيقة حياة 

الب��داوة وصراعاته��ا، ولم يكن لدي��ه  من األفع��ال  الالزمة إال 
القلي��ل مما يحتاج اليه ف��ي تلك احلياة، وقد أخ��ذ اللزوم يزداد 
ف��ي األفع��ال كلما انتقلت احلي��اة من طور الى ط��ور آخر أكثر 
حتّضرا . يقول :) وق��د أخذ اللزوم يزيد في األفعال بتقّدم اللغة 
وانتقالها بالتدريج من دائرة الب��داوة الى دائرة احلضارة التي ال 
تس��تغني عن األفعال الالزمة (.وبتوالي التدرّج ابتدعت اللغة 
العربي��ة الصيغة )فُعل يفُعل لل��زوم ( وغلبة الضم على هذه 
الصيغ��ة دالل��ة توح��ي باالنضمام والتك��ّور وااللتف��اف حول 
ال��ذات ، مما يناس��ب االعتداد بالذات الفردي��ة ، وانفصالها عن 
اجلماع��ة والقبيلة ش��يئا فش��يئا . ونحو ذلك صيغ��ة )فِعل 
يفَعل( املكس��ور الع��ني في املاضي ومفتوحه��ا في املضارع ، 
فإنه يعّبر عن عوارض الذات . فإن اإلنس��ان أول ما يشعر مبا هو 
مالصق به، دائم فيه . ومن ثّم ينمو ذلك الش��عور ، فيش��تمل 
عل��ى ما هو ع��ارض وطارئ . ولذا رأى الدكت��ور أن هذه الصيغة 
أحدث م��ن الصيغ الثالث االخرى . واإلنس��ان كلم��ا توّغل في 
مس��لك احلضارة ، انفصمت عرى ارتباطات��ه القبلية، وأصبح 
في مواجهة شواغل جديدة ، يفرضها تشّعب احلياة احلضارية 

، وتنّوع مظاهرها وسبلها.
إّن م��ا ذهب الي��ه الدكتور في تفس��ير هذه الظاه��رة ، إنا هو 
تفس��ير اجتماعي ، يكش��ف جانب��ا مهما م��ن جوانب تطّور 
اللغ��ة . ذلك )ألن اللغة كائن حّي تخضع ملا يخضع له الكائن 
احلّي في نش��أته ونّوه وتطّوره . وهي ظاهرة اجتماعية حتيا في 
أحضان اجملتمع. وتس��تمّد كيانها منه ، ومن عاداته وتقاليده ، 
وس��لوك أفراده، وهي تتطّور بتطّور ه��ذا اجملتمع، فترقى برقّيه 
وتنحّط بانحطاطه(. غير أن التعّدي بكونه أصال للحياة يبقى 
مختزنا في الالوعي ، ليعاود عمله في أنساق اللغة ، وبحسب 
احلاج��ة الى ذلك . يقول الدكتور ج��واد :)إّن األصل في األفعال 
التع��ّدي ، آلن احلي��اة على اخت��الف أنواعها ، وتباي��ن طرقها ، 
تعتمد على التع��ّدي ، وأن اللزوم عارض طارئ وعلى هذا تكون 

األفعال التي يكثر فيها الل��زوم مثل )فِرح يفَرح(، والتي يغلب 
عليها الالزم مثل )سُهل يسُهل(، حديثة الوجود بالنسبة الى 
غيره��ا من ضروب الثالث��ي اجملرد ، ويكون الض��رب الذي خالف 
هذي��ن الوزنني من األفعال الالزمة مث��ل )دخل وخرج ونام ( من 

باب العالج الذاتي محدودا بحيث يكاد يكون معدوما (. 
وف��ي مكان آخ��ر م��ن الكتاب املذك��ور آنف��ا يق��ول :) واحلياة 
اإلنس��انية فضال عن احليوانية  قائمة على االفتراس والعدوان 

على اختالف ضروبه وأنواعه(.
إذن فاألصل في األفعال التعّدي ، واللزوم طارئ ، ويستدّل على 
ذل��ك بكثرة املتعّدي منها ، وقل��ة الالزم ، وهو انعكاس ملا كان 
يس��ود في تلك اجملتمعات آنذاك من قوانني موسومة بالتعدي 
عل��ى اآلخر وافتراس��ه. وما دامت الس��ليقة العربية متيل الى 
التعّدي ، بسبب قانون احلياة ، فانهم أسقطوا اجلار من الالزم 
وعّدوه أيضا. وينتصب املفعول به في هذه احلالة بنزع اخلافض 
. فالتع��ّدي يكون فيه لفظيا ال حقيقيا، نحو ما ورد في القرآن 
ُِّك��ْم"  أْي عن أمر ربكم . ومن  م��ن قوله تعالى  "أََعِجْلُتْم أَْمَر رَب
قوله تعالى أيضا :  " َواْخَتارَ ُموَس��ٰى َقْوَمُه َس��ْبِعنَي رَُجاًل... أي 

من قومه  فقوَمه منصوب على نزع اخلافض . 

افكار  ورؤى 
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   التفسير االجتماعي للغة

الهيرمنطقية والتفكيك 
ــــك؟ ــــي ــــك ــــف ــــت كــــــيــــــف تــــــقــــــتــــــرب مــــــــن ال

العدد )42( - أّيار 2021العدد )42( - أّيار 2021
فنون 

*كيف ترى املش��هد التش��كيلي في الراهن 
احلالي ؟

- املش��هد التش��كيلي العراق��ي الي��وم هو 
انعكاس مؤس��ف ومؤثر س��لبا ف��ي الوقت 
احلاضر. واملشهد التشكيلي  منظومة فكر 
وإبداع تظهر، اما عن طريق الرس��م والنحت 
, فكيف يكون حال املش��هد التشكيلي اذا 
عان��ت العملية اإلبداعية حالة من االختناق 

والعسر في طريقة عرضها  وتذوقها .
املش��كلة هن��ا ه��ي طريق��ة ع��رض العمل 
  ) الكالي��ري   ( الف��ن  قاع��ات  ف��ي  الفن��ي 
واملؤسسات الداعمة لذلك ،باإلضافة الى ان 
الفنان العراقي الي��وم تراه يحارب اطروحات 
جدي��دة وأف��كار صادمة لتطلعات��ه . ان هّم 
الفن��ان العراقي  ليس مبنأى ع��ن هّم العراق 
.لقد تعرض الفن��ان العراقي  للوجع  واملرارة 
نفسها في وقت أصبحت فيها قاعات الفن 
) الكاليري(  محاطة بأالس��الك  الش��ائكة 
واجل��دران  الكونكريتي��ة تبعث ف��ي النفس 
مش��هدا مروع��ا  ف��ي ظ��ل واقع سياس��ي 

واجتماعي كثير األضطراب والفوضى  .

*كيف تفس��ر العمل التشكيلي وهل تنظر 

اليه كقضية وجودية ام سؤاال ابداعيا ؟

- ان تفسير العمل الفني ،هو أسلوب  خاص 

في نق��ل جتربتنا الفردي��ة واالجتماعية الى 

اآلخرين مبا في ذلك افكارنا وميولنا وعاداتنا 

ومفاهيمن��ا وكل ماين��درج حت��ت مفه��وم ) 

االرث احلضاري ( بصفة عامة . اال أن االنفعال 

والعاطف��ة ليس اال مظهر من مظاهر اخلبرة 

الفني��ة فالفن��ان – مثل��ه ف��ي ذل��ك كمثل 
الباح��ث العلم��ي س��واء بس��واء . يفك��ر . 
يتأم��ل . يتدبر ويحاول الرب��ط بني ما حققه 
وما س��يحققه – ويس��عى دائما نحو اقامة 
) التكام��ل ( ف��ي عمله الفن��ي .. نعم الفن 
قضية وجودية .. ليست مجرد فكرة او حالة 
م��ن العاطف��ة يالزمه��ا حالة م��ن االنفعال 
الذات��ي الكامنة  داخل الفنان واستش��هد 
بقول للفنان العامل��ي رودان يقول فيه ) حقا 
ان الف��ن هو عاطف��ة – لكن م��ن املؤكد انه 
بدون عل��م األحجام والنس��ب واللون وبدون 
مه��ارة البد م��ن ان تظ��ل العاطف��ة القوية 
اجلياش��ة عاجزة مش��لولة ( تنحاز اللوحة 
لتق��دم نفس��ها عامل��ا جديدا برؤي��ا جديدة 

لإلنسان والوجود.
*ه��ل هن��اك ثم��ة مدرس��ة نقدي��ة عراقية 

خالصة في فضاء التشكيل العراقي؟
- انا لست من املتحمسني واملهتمني ملناهج 
النقد الفني – طرح علي سؤال مشابه لهذا 
الس��ؤال اي منهج تتبن��ى – اي منهج قريب 
لك ؟؟  اجلواب هو اني انهج منهجا وس��ياقا 
يأخ��ذ م��ن الفن��ان الدقة  في االستش��هاد 
واحلذر في االحكام . ولس��ت ازعم انني اشق 

طريقا ف��ي املناهج النقدية ولكني اس��لك 
دربا يبعدني عن االنزالق في االول واجلفاء من 

الثاني .
ان املتراكم��ات الثقافي��ة القريب��ة من حقل 
الف��ن واالط��الع املكث��ف على الف��ن يقدم 
ل��ي رؤيا نقدي��ة اس��تدل بها عل��ي اخليوط 
املتخفي��ة والكامن��ة ف��ي مكون��ات العمل 
الفن��ي فأمتك��ن م��ن ترجمتها وتفس��يرها 
حس��ب ما اراه م��ن بعد جمالي وفلس��في 
للعمل الفن��ي، ان تنوع  املدارس واس��اليب 
الرسم في اآلونة األخيرة أصبحت ذات طابع 
غامض وميول نح��و التجريد الكلي للعمل 
جع��ل م��ن الصع��ب التفس��ير والنق��د ما 

دفعني الى االبتعاد.
*كونك متابعا للمشهد التشكيلي هل ترى 

ثمة روحا مغايرة اضيفت له بعد 2003؟
- م��ا وصلنا من حضارة طيني��ة كانت الواح 
وجداريات دونها الفنان التش��كيلي في ذلك 
الوق��ت لم يكن يدرك انه ف��ن- لكنها كانت 
رس��الة ورمب��ا كان ي��درك ان الفن له رس��الة 
لبن��اء التاري��خ .. واجملتمعات ت��ؤرخ حاضرها 
ليكون مس��تقبال من خالل الف��ن – ان الفن 
العراقي هو امتداد لس��ومر واكد وبابل .بعد 

اح��داث 2003 اصب��ح للف��ن العراق��ي اهم 
وأعظ��م هوي��ة الن��ه اصبح خ��ارج مقصلة 
ال��ذي اليخ��رج  الرقي��ب واحلاك��م املطل��ق 
الن��ص عن دائرته الضيق��ة، وان الفن اصبح 
ح��را طليق اليدي��ن وقد اطلق س��راحه بعد 
2003 وقد اطلق س��راحي في الوقت نفس��ه 
وتنفست الصعداء بعد س��قوط النظام ملا 
كنا نعانيه من ضغوطات وس��خافات رجال 
البع��ث املقب��ور اثن��اء دراس��تي ف��ي معهد 
الفن��ون اجلميل��ة –االن أصبح��ت ارس��م ما 
اش��اء ولدي احلرية في اختيار املواضيع التي 

انفذها على قماشة اللوحة بكل حرية.
*كيف ميارس الفنان والرس��ام احمد طقوس 

عمل اللوحة بأعتبارك فوتوغرافيا ايضا؟
- نعلم جميعا ان قراءة العمل الفني امر في 
غاية االهمية واملتذوق للف��ن دائما مايرى ان 
اللوح��ة او اي عم��ل فني بالغ��ة ذاتية ترجع 
الى عالم الفنان اخلاص به – عندما امس��ك 
بأدواتي الفنية واش��رع بالقيام بطقوسي ) 
املقدسة ( يأتي اإللهام كهاجس يصاحبني 
ال اعل��م من اين وصل ل��ي .. ان حتويل الفكرة 
الى عمل فني من خيال الفنان الى القماشة 
او الط��ني امر في غاي��ة االهمية واجلمال في 

الوقت نفسه . اني أغازل اللوحة كالعاشق 
وهو يحاول الدخول لقلب معشوقته ليفهم 
اس��رارها وعوامله��ا الكامن��ة . ال أمي��ل إلى 
تخطيط مسبق بل هناك خزين فكرة يظهر 
لي شيئا فشيئا وكأنه يهمس في مخيلتي 
ويداعبها مع س��يمفونية املوسيقار يوهان 

شتراوس برائعته ) الدانوب األزرق (.
*كرس��ام ومصصم كيف تق��رأ نصب احلرية 

جلواد سليم؟
- أق��ف متأمال مندهش��ا بعظمة وش��موخ 
م��ا صن��ع ج��واد س��ليم " نص��ب احلري��ة " 
أح��اول جاه��دا ان أفس��ر عظمة وش��موخ 
ذل��ك النصب .كأن��ي اقرأ نص��وص ملحمة 
كلكام��ش .صنع��ه الفن��ان ج��واد س��ليم 

بعبقريتة ومخيلته اخلصبة .

التشكيلي أحمد المالكي : الفن قضية وجودية و ليست مجرد حالة من االنفعال
ــــة لــتــطــلــعــاتــه  ـــــارا صــــادم ـــــك ــــدة وأف ــــدي ـــان الــــعــــراقــــي طـــــروحـــــات ج ـــن ـــف ــــارب ال ــــح ي

  د. عيسى الصباغ  

حاوره – فهد الصكر

هانز ديتر- كوندك 
ترجمة : د. ماهر حوني 

يد من خاللها ان تؤشر الى بصمة عراقية  تمثل تجربته في صناعة الجمال  ، وهي تدنو من تشكيالت متونها الحكائية ضمن أبعاد لوحاته ،بعدا ثائرا على التقاليد الفنية ، ير
يب حداثوي في المشهد البصري ، من أجل بلورة مفاهيم إنسانية مغايرة، ومسار أفكار في ظل طروحات الجمال وهي  خالصة في بحثها عن واحات اكتشاف وتجر

تغزو عوالمنا في كل حين . راح التشكيلي أحمد المالكي يتعبد في محراب منجزه االبداعي ، محاورا افكاره على سطوح قماشته العذراء ، ليصنع تاج تعويذاته ، وهي تحمل 
ية وبابلية  توجس المتلقي بالدهشة والتأمل والحوار . متدرجات وانثياالت سومر

يبا من عوالمه وهواجسه  المدهشة كان هذا الحوار المفتوح األبعاد .  وقر
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القاص والروائي نعيم عبد مهلهل ل )االتحاد الثقافي( :

ـــن مــعــانــاة ..  ـــا نــحــســه م ــا ســــوى ان نــكــتــب م ــن ـــن تــســمــح ل ـــوم ل ـــي ـــو والـــــى ال ـــوالك ــذ ه ــن االحــــتــــالالت الـــتـــي بـــــدأت م
والحديث عن حروب نخوضها دائما جنودا او ضحايا مفخخات.

ية ولديه 12 كتابا عن األهوار.. اصدر  ية والديانة المندائية . يكتب في النقد األدبي ومن المهتمين بعالم األهوار وبيئته السومر يخي للحضارة السومر ية-  ويعيش اآلن في المانيا .. مهتم بطبيعة أهوار العراق واإلرث التأر ولد في جنوب العراق - الناصر
ع اآلداب 2021 عن روايته توراة  ية والنقدية والرحالت . حائز على جائزة الدولة في العراق / الرواية / 2002. حاز على جوائز كثيرة في الرواية والقصة، وآخرها القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد / فر العديد من االعمال القصصية والروائية والشعر

يع والنشر  ع الرواية / الجائزة االولى، عن روايته أوروك هايكو الغرام على فم جلجامش. اخر اصداراته الروايات التالية : ) 2018 ــ 2021 ) ــ أيروتيكيا التماثيل والصور / دار نينوى للطباعة والتوز المتنبي..  جائزة الطيب صالح العالمية لالبداع االدبي / فر
يع والنشر / دمشق ــ أهوار كافافيش  يع والنشر / دمشق. ــ العودة الى مدن الگنزا رّبا / دار ميزر للطباعة والنشر والنشر / مالمو / السويد. ــ توراة المتنبي / دار نينوى للطباعة والتوز يغ ليل األهوار وأوسلو / دار نينوى للطباعة والتوز / دمشق. ــ أماز

يع والنشر / دمشق.. ية الى طنجة ومراكش / دار نينوى للطباعة والتوز يع والنشر / دمشق ــ النظر بعيون سومر يع / مالمو ــ بغداد ــ معدان اثينا / دار نينوى للطباعة والتوز وشهوة القلم الباركر / دار تأويل للنشر والتوز
 في هذا الحوار افاض بالكثير ...

• ف��ي البداية ن��ود ان نهنئك ملناس��بة 
فوزك باملركز االول بجائزة الطيب صالح 
للرواي��ة .. واس��مح لي بالس��ؤال .. هل 
كان��ت الرواي��ة مع��دة أصال لالش��تراك 
باملس��ابقة ام انها من رصيدك الكتابي 
الغزي��ر ، كما نعرف  واش��تركت بها من 

دون تخطيط مسبق ؟
�� شكرا على التهنئة واعتقد ان الرواية 
العراقي��ة هي من تتف��وق دائما في تلك 
املنصة اإلبداعي��ة املهمة واقصد جائزة 
الطي��ب صالح .ويكف��ي ان علم العراق 
الى جان��ب صورتي في شاش��ة التلفاز 

وقت إعالن خبر فوزي.
رواي��ة أوروك ه��ي م��ن ضم��ن 6 رواي��ات 
مركونة في ملفاتي ولم تطبع  .وعندما 
أردت االشتراك في جائزة الطيب صالح 
وعل��ى  ألس��بوعني  الرواي��ات  .راجع��ت 
شاشة احلاس��وب .الكتشف وبهاجس 
م��ا .ان أوروك ه��ي من س��تفوز في تلك 
اجلائزة املهمة والعريقة .فش��اركت بها 

وفازت.
• لعلك من املتابعني للمشهد اإلبداعي 
األدب��ي العراق��ي .. ه��ل ت��رى الرواية في 
العراق قدمت شكال فنيا جديدا ام انها 
مازال��ت أس��يرة قوالب قدمي��ة، ومن ترى 

اؤلئك الذين أتوا بجديد يعتد به؟ 
�� نع��م أنا متابع جيد للنت��اج العراقي 

.وكلم��ا أجيء للع��راق اقتن��ي ما يهدى 
ال��يَّ وما اش��تريه م��ن النتاج الس��ردي 
والش��عري واجلمالي . وأظ��ن أن اي قارئ 
له��ذا النت��اج اجلدي��د ورمب��ا بع��د 2003 
س��يجد شيئا مختلفا حتى في طريقة 
الس��رد .وكل ه��ذا يعود ال��ى املتغيرات 
والعومل��ة .وظه��ور أجي��ال جدي��دة م��ن 
املبدع��ني . مع مالحظة ان اإلبداع األدبي 

الوحيد الذي ال يستهلك أجياله .
وينافس��ون  كثيري��ن  اصبح��وا  ال��رواة 
الش��عراء في اإلنتاج . لكن ليس كل ما 
يكت��ب هو ما يس��تحق ان يك��ون رواية 
حقيقية ، مرات اراجع ما يرس��ل الي من 
روايات ع��ن طريق رواة ج��دد او بعضهم 
يحترف كتابتها ، فأجدها كمن يفس��ر 
املاء بعد اجلهد باملاء .عش��رة فصول فال 
تع��رف فيها ما الذي يري��د ان يصل اليه 
الروائ��ي وبطله وهن��اك رواي��ات تصلح 
لتك��ون تدري��ب كتاب��ي .وهن��اك روايات 
تفاجؤك مبا تريد ان تقتحم به املشهد .

أنا مع خضير الزيدي في طريقة الس��رد 
اجلديدة التي يش��تغل به��ا .فهو خارج 
القوال��ب متام��ا . وم��ع ه��ذا مازلنا نلك 
جي��ال رائع��ا ف��ي الكتاب��ة الروائية أتني 
اليها من حقبة ما بعد ستينيات القرن 
املاضي .وهم قائمة طويلة ، رواة يكتبون 
في اخلارج ورواة يكتبون في الداخل. وفي 

محصل��ة اللقي��ا هن��اك األدب العراقي 
اجلديد الذي يكاد يكون ظاهرة حضارية 
تغرد بعيدا عن سرب ما نراه في نشرات 

االخبار واحلوارات .
• يقال ان األدب ف��ي العراق، رواية وقصة 
وحت��ى الش��عر، ظ��ل ف��ي موضوعت��ه 
حبيس األيديولوجي��ات املتصارعة وانه 
ل��م يتح��رر منه��ا ال��ى الي��وم .. الى اي 
مدى ميك��ن ان يك��ون األديب مش��غوال 
بالسياس��ة بوصفه��ا عاكس��ة للهم 
جت��اوز  اآلن  باإلم��كان  وه��ل  اجلمع��ي، 
هذه اإلش��كالية الت��ي جتاوزه��ا الواقع 
زم��ن  انتف��اء  اي  نفس��ه،  السياس��ي 

األيديولوجيات الشمولية؟ 
���� أظ��ن ان جتاوز ه��ذه اإلش��كالية هي 
واحدة من العقد املستحيلة التي تهم 
الثقاف��ة العراقية ، ألن البنية اإلبداعية 
للنص قائمة أصال على االيدلوجيا التي 
ينتم��ي اليها املب��دع واملثق��ف وعلينا 
ان نض��ع البيات��ي والس��ياب واجلواهري 
وغائب طعمة فرمان ناذج لتلك الصلة 
ودائم��ا   . ام منتق��اة  ش��مولية كان��ت 
هن��اك  العراق��ي  األدب  انتم��اءات  ف��ي 
ايدلوجيا السياسة والوالءات ، والتوجد 
تك��ون  كأن  للمذاه��ب  أيديولوجي��ا 
السريالية او الوجودية وغيرها, وأظن ان 
سبب احلبسة هذه هي ان 

االيدلوجيا وأنظمته��ا اي كانت، حتاصر 
املثقف م��ن كل اجلهات وتخرج له حتى 
ف��ي قدح القهوة .فال مف��ر منها . وحني 
كان هناك فرارا .كانت هناك اقنعه تقي 
املبدع من احلساب والرقيب وهذه حتتاج 
ال��ى مغامرات وزنازين وه��و ما تعرض له 

الكثير. 
لكن الفرق هنا وفي ه��ذا الوقت اني لم 
اسمع ان كاتبا مت اعتقاله بسبب كتاب 
.ولكنه في املقابل قد يعتقل بسبب رأي 

او احتج او نقد .
تل��ك املفارقة هي من منحت الكثير من 
الكتاب ليكتش��فوا عوالم جيدة فيما 
يكتب��ون . وإزاء تل��ك الكتابات جند نقدا 
ش��حيحا واحيان��ا أف��كار أصحابه رمبا 
بسبب ما اكل الدهر عليه وشرب . لهذا 
منذ ان تعلم��ت الكتابة .لم أضع ببالي 
ان��ي س��أتلقى مديح��ا او ذما م��ن ناقد 
.كنت اكتب ألنني شعرت إنني استطيع 

ان اكتب ما هو كتابة.
*ع��رف األدب��اء ال��روس بانهم فالس��فة 
روس��يا ، النهم م��رروا مق��والت وأفكارا 
فلسفية عميقة من خالل األدب .. ولعل 
أعم��اال أدبي��ة كثي��رة اكتن��زت باألفكار 
العميقة واملق��والت املعبرة .. هل ترى ان 
األدب العراق��ي المس هذه املس��الة من 

خالل أعمال بعض كتابه البارزين؟
���� نحن ف��ي الع��راق قد ال نل��ك هكذا 
نفس مييل الى اإلرش��اد والتفلس��ف 
والنظ��ر الى األش��ياء بهاج��س الروح 
أوال ، لق��د كنا نلك ش��عراء فلس��فة 
وأصحاب طرائق صوفي��ة وانتهى بزوال 

دولة بني العباس .
 ف��ي روس��يا الظروف وحك��م القياصرة 
هيأوا هكذا نط من ال��رؤى التي تعتمد 
على روحانيات احلديث والعالقة ، النهم 
اغلبه��م كان��وا ق��راء ل��ألدب الالتين��ي 
وه��و ادب فلس��فة لس��قراط وأفالطون 
وهيرقليطس.. نحن هنا طبيعة اجملتمع 
واالحتالالت التي ابتدات فينا منذ نكبة 
هوالكو والى اليوم لن تس��مح لنا سوى 
ان نكتب ما نحس��ه في املعاناة والغرام 
وق��راءة ه��ذه املتناقض��ات واحلديث عن 

حروب نخوضها دائم��ا جنودا او ضحايا 
مفخخات.

الهوي��ات  مزاوج��ة  عل��ى  اش��تغلت   •
الثقافي��ة برؤية فنية متثلك ش��خصيا، 
ولعل��ك توغلت في هذا م��ن خالل اكثر 
م��ن كت��اب تناول��ت فيه أس��ماء عاملية 
وقاربتها مع أس��ماء فني��ة محلية .. ما 
الذي كن��ت تبغيه من وراء ه��ذه اللعبة 

الفنية ، ان جاز وصفها؟
�� أنا قارئ جيد وبدون ان تقرأ لن تكتمل 
عن��دك ش��روط املوهب��ة ، وأؤم��ن ان ما 
أتان��ا من األدب البعي��د جغرافيا وزمانيا 
وخصوصا ادب أمريكا الالتينية يستحق 
ان يؤثر فينا دون ان يفقدنا خصوصيتنا . 
ه��ذا أوال ..وثاني��ا أن��ا اش��تغل برؤية ان 
أحت��رك م��ن مكان��ي ص��وب العال��م .اي 
إنني اذهب مبحليتي ال��ى الكون البعيد 
وأظن��ه ش��يئا جمي��ال ان تخلق قصصا 
جتعل فيها منادمة س��احرة بني ماركيز 
وش��اكيرا وس��لمان املنك��وب .او جتلب 
رامبو ليبيع البن��ادق املهربة الى معدان 
األهوار ليدافعوا بها عن انفس��هم ضد 
احلكومة يوم تريد ان تسوق أبنائهم الى 
س��احات احلروب. او حت��ى جتعل برجيت 
باردو بطلة وعنوان��ا لواحدة من رواياتك 
لتقول للقارئ ما الذي حملته املتغيرات 
عل��ى ريفي من اه��ل اجلباي��ش ليعيش 
ف��ي فرنس��ا . او اخ��ر انقل م��ن القرية 
الى معس��كر رفحا الجئا ث��م ذهب الى 
هولن��دا او الس��ويد ليعي��ش ويصب��ح 

مواطنا هولنديا .
هن��ا نحت��اج لدراس��ة هذا املؤث��ر وتلك 
الظاهرة واشعر اني رأيت األمر حني أتيت 
هنا مهاجرا ولس��ت الجئا .ولو كنت في 
بلدي لم استطع ان اكتب تلك املقاربات 

وأعيش هواجسها.
ه��ذا املزيج اعتب��ره أنا س��ياحة وعوملة 
وحتول احمللي الى عاملي .واعترف ان اغلب 

روايات��ي تقت��رب م��ن ه��ذا الهاجس. وال 
أجده جديدا فقد اش��تغل في مساحته 
الكثي��ر .ومنه��ا موس��م الهج��رة ال��ى 

الشمال للطيب صالح .
أظ��ن ان مهم��ة التق��اء اجله��ات ه��ي 
مهمة حضارية جعلتها العوملة ش��يئا 
مب��ررا حتى يت��م التعارف جي��دا بعدما 
كان التع��ارف يتم ع��ن طري��ق الرحالة 
واملستشرقني واجليوش الغازية واحملتلة.

 • ايهم��ا اق��رب اليك من االخ��ر .. املانيا 
الناصري��ة او الناصري��ة االملاني��ة .. وهنا 
اش��ير الى انك منش��طر على مس��توى 
املشاعر والتواصل االنساني، وهل النت 
والفيس��بوك اعدم املس��افات ام جعل 

جدارها اكثر شفافية الاكثر ؟ 
 ���� ال ميكن مقارنة م��كان الوالدة مبكان 
املهج��ر .فالناصرية ه��ي احلاضرة واصل 
الهاج��س وخصوصيت��ه .واملاني��ا ه��ي 
املتغي��ر في ل��ون الهاج��س ولكن ليس 
بالش��كل املؤثر. أنا اش��عر ان��ك عندما 
تكت��ب م��ن دون مدينت��ك فأن��ت هجني 
.واملغت��رب رمبا يضيف اليك ق��درا كافيا 
من التحرر واالنعتاق من تابوهات املكان 
الذي ول��دت فيه .لكنك ايض��ا لن تكون 
كاتب��ا او ش��اعرا او فنان��ا إال ومدينت��ك 
معنى بالرغم من أن ناظم حكمت يقول 
:واملنفى حبيبتي مهنة شاقة . انا أقول 
ب��دون الناصرية الكتابة مهمة ش��اقة. 

لش��عوري ان الكتابة ب��دون املكان الذي 
نت على سوابيطه وسطوحه الطينية 
الميكن ان تكون واضحة ومؤثرة ودسمة .
• ماال��ذي ميكن ان تضيف��ه اليك جائزة 
الطي��ب صالح وما ال��ذي حملتك أياه .. 
ام ان��ك متحرر من أس��ر هذه املش��اعر ، 
كونك صاحب مشروع أوال وأخيرا سواء 

استمر بجوائز او من دونها؟
���� الكاتب احلقيقي من يش��عر انه مميز 
مبوهبت��ه بجائ��زة او بغي��ر جائ��زة . أن��ا 
أش��ارك في اجلوائز لشعوري انها تذهب 
ب��ك الى مس��افة ابعد وتس��لط عليك 
الض��وء. وه��ذا الضوء ال اطم��ح اليه أنا 
بل الكثير لتص��ل أحالمهم ورؤاهم الى 

العدد األكبر من القراء .
ع��دا اجلائزة والفوز بها يبقى مش��روعي 
قائما سوى ان فزت او لم افز . وأظن الذي 
يخصني في هاجس اجلائزة إنني أريد ان 
اثبت ملن يقرا الن��ص محكما او قارئا ان 
األدب العراقي هو ادب بدء الكلمة . وهنا 
انا وغيري من العراقيني ، رواة او ش��عراء 
او قصاصني نري��د ان نثبت ان العراق لم 
يعد قارئا فقط أنا هو ينتج أدبا نخبويا 

وحضاريا وعراقيا جيدا.
• كيف وج��دت املانيا ثقافيا، وهل هناك 
مت��ازج ب��ني املاني��ا الفالس��فة واألدباء، 
واملاني��ا الش��عب ال��ذي تعي��ش بينه .. 
مبعن��ى ه��ل الش��عوب هناك مبس��توى 

منج��ز نخبه��ا ام ان النخب تبقى نخبا 
في كل البلدان س��واء أكانت متقدمة او 

متخلفة؟ 
���� ال اعرف ش��يئا عن الثقاف��ة هنا في 
املاني��ا ، واقص��د النتاج الثقاف��ي الذي 
يكت��ب الي��وم ، م��ع مالحظ��ة ان ه��ذا 
العصر ومتغيراته وعوملته لن يستطيع 
ان ينتج فحوال مبس��توى غوته وهولدرن 
وغونت��ر غ��راس ، واألم��ر ينطب��ق عل��ى 

فرنسا وإسبانيا وبريطانيا .
إضاف��ة ال��ى إنن��ي منع��زل ضم��ن رؤية 
كتابية عن عالم تركت��ه هناك .األملانية 
لغ��ة صعب��ة وقواعده��ا معق��دة وان��ا 
بال��كاد احت��دت فيه��ا، وما احت��دت فيه 
ه��و لغة الش��ارع والتعام��الت اليومية 
في البيع والش��راء والتحيات والس��ؤال 
ع��ن احلاجات البس��يطة حت��ى إنني ال 
استخدم في النطق ال التعريف . غير ان 
ثقافتي االملانية اجليدة جدا اكتس��بتها 
م��ن قراءات��ي ل��ألدب األملاني ف��ي اللغة 
العربية وفي بلدي وتأثرت بكونتر غراس 
وريلكه وهيرمان هيس��ه وأخرين. وهذا ال 
يهم األملان النه��م يريدون منك ان تعرف 
آدابهم بلغتهم األم . لهذا ال اعرف شيئا 
.والذين يعرف��ون ورمبا يكتبون موهبتهم 
بها هم من جاءوا الى املانيا ش��بابا .أما 
ان جت��يء اليها وانت في أربعينات عمرك 
.من الصع��ب ج��دا ان تتعلمها وتكتب 

بها ما تريد تأليفه.
• كيف ترى املش��هد االبداعي العراقي .. 

اين وهجه واين خلله؟ 
�� اش��عر ان الثقافة العراقية متوهجة 
وتختل��ف حتى عن الثقافات األخرى في 
املنطق��ة  . فه��ي متتل��ك أجي��اال تكتب 
جي��دا وحتلم جي��دا .والن العراقيني نالوا 
م��ن الهجرات كثيرا اصب��ح لديهم ادب 
مهجر جي��د يختلف متاما ع��ن مثيالته 

العربيات .

ل��ه خصوصيت��ه وأحالم��ه . واخللل فيه 
مرات أش��اهده عند البعض .يطبع رواية 
او يف��وز بجائزة .فيرتدي معطف غوغول 

ويصيبه الغرور.
•  ماذا تعني لك االمكنة .األهوار انوذجا 

؟
���� األمكن��ة واحدة م��ن اهم ض��رورات 
الكتاب��ة . واملكان هو م��ن يبني الفكرة 
ويض��ع حدودها وم��ن دون��ه ال ميكننا ان 
نفترض فكرة حتى لو كانت تلك الفكرة 
تس��بح في خيال امليتافزيقيا . واألهوار 
م��كان ولكنه بخصوصي��ة تختلف عن 
كل األمكنة . انه البيئة املتفردة واملكان 
املؤس��طر واملس��تلب .واحيان��ا تذه��ب 
بن��ا األخيل��ة لنجعله ش��بيها الركاديا 
ودمل��ون واجلنائ��ن األخ��رى .ولكن��ه ف��ي 
الواقع ليس س��وى مكان لشعب يرتدي 
الدش��اديش ويرعى قطع��ان اجلواميس 
وينتمي الى امل��كان بالروح والفطرة .وما 
مورس على املكان منذ عهد اإلس��كندر 
املقدون��ي وحت��ى الي��وم انا هو ش��يء 
م��ن االس��تخفاف بطيبة اه��ل األهوار 
وانتمائهم الصامت ملكان ال يريدون فيه 
ان ينتقلوا بني قراهم بطائرات االير باص 

تكفيهم املشاحيف فقط .
أنا عش��ت ف��ي تل��ك األمكن��ة معلما 
وعرفته��ا جي��دا .وراقب��ت كل تفاصيل 
احلياة .وتساءلت ملاذا جنعل املستشرقني 
امل��كان  مكتش��في  ه��م  والرحال��ة 

.لنكتشفه نحن .
اآلن اس��تعيد هذا العال��م واكتب عنه 
القص��ص والروايات .واج��د متعة كبيرة 
إنن��ي اق��ّرب للق��ارئ حي��اة ق��د تك��ون 
غامضة لديه .ذلك الن الذين يذهبون الى 
املكان كس��ياحة يتجولون بالشخاتير 

لساعة ثم يعودون الى مدنهم .
الى اليوم الدولة لم تهتم باألهوار جيدا 
.بل ان املش��اريع رصدت اليها ذهبت الى 
جي��وب خفية انها كما في عنوان كتاب 
ماكس��ويل عنه��ا ) قصب��ة ف��ي مهب 

الريح (
• ف��ي الكثير من اعمالك تعود الى ابيك 
وما كان يرتدي��ه واغلبه مثقوبا .امنحنا 

رؤيا عن ش��يء كان يرتديه ابيك ولم يزل 
معك حتى في غربتك؟

  �� نعم س��أحدثك عن شيء اسطوري 
كان ابي يرتديه ويس��مى البالطو ..وكان 
املانيا اش��تراه من س��وق الباالت .وبقي 
معه اكثر من ثالثني ع��ام ، وعندما مات 
.احتفظت به وقد س��كنته اربعة ثقوب 

كبيرة .
ف��ي الصيف فق��ط يصادفن��ي العقال 
العربي وهو يتجول في سوق دوسلدورف 
االملاني��ة . عندم��ا يأت��ي أبن��اء اخللي��ج 
سياحا الى املدينة وقتها يشدني احلنني 
الى عق��ال اب��ي  وتلك األناق��ة الفقيرة 
التي يعدل فيها هندامه يوم يهم فيها 
للخ��روج الى الرزق وقد تع��ود أن يرتدي ) 
البالطو ( اجلاكيت الطويل في الش��تاء 
، وحجت��ه ان تع��رف الن��اس ان م��ا في 
الهندام قد ال يكش��ف ما في اخلفاء من 
حاجة الروح واجلس��د الى مال يرفع فيه 
من مس��توى أحالمنا ويوف��ر فيها ثيابا 

جديدة للعيد القادم.
أظ��ن أن كلم��ة بالط��و ليس��ت عربية 
واق��رب الظن انها تركية ات��ت الينا يوم 
دخل��ت موض��ة مالب��س االفندي��ة ب��ني 
املوظف��ني ف��ي الدوائر الرس��مية ، او أن 
العثمانيني الزم��وا جميع املوظفني في 

والياته��م ان يرتدوا البالطو 

والطرب��وش ، غي��ر اني كن��ت انتبه الى 
حراس شوارع املدينة كانوا يرتدونه مثل 

ابي مع العقال.
ص��ورة البالطو ، واس��تدارة العقال كما 
تلك احللقة التي تدور حول كوكب زحل 
. ه��ي من بع��ض نوافذن��ا ارواحنا ، وكم 
كانت تلك الش��تاءات جميلة وس��احرة 
ح��ني يج��يء تالم��ذة مدارس��نا وه��م 
يحتم��ون من لس��عة برد ش��تاء صباح 
األهوار بذلك البالطو الذي توزعه مديرية 
التربية كمعونة شتاء لألطفال الفقراء 
، وألن نسب الفقر في القرية تكاد تكون 
متس��اوية فكان��ت القرع��ة ه��ي احلل 
االس��لم ملن وزع ) البالوط��ات (. وبالرغم 
أن البالطو هو القبوط ) املعطف ( إال أنه 
بس��بب حجمه الكبير كنا نوزعه على 
تالميذ قص��ار القامه فكان��وا يطلقون 
على اجلاكيت أس��م بالط��و. لذلك الزي 
أساطير حلوة ، يوم سعى املعلمون بعد 
ان شعروا بقسوة البرد الشتائي في ايام 
) جويريد ( وهو ينهش في عظام املعدان 
الرجف��ة وينتظروا  وإصراره��م ليتحدوا 
جواميسهم عند حافات املاء وال يذهبوا 
معها لبرودة امل��اء وعدم حتمل أقدامهم 
العاري��ة ه��ذا الب��رد س��عوا ال��ى أقناع 
البع��ض بش��راء البالط��و م��ن محالت 
الب��االت او من الش��رطة اخليال��ة الذين 

اخلاكية  ويبق��ون معاطفهم  يتقاعدون 
معهم وتكون ثقيلة وقماشها من الوبر 

الشعري.
ب��دأ البالطو يغزو أجس��اد اه��ل القرية 
،وف��ي ع��ام م��ا اكتم��ل نص��اب جميع 
أبناء القرية ف��ي ارتداءهم هذا املعطف 
، وحت��ول اجلمي��ع ف��ي اول الصب��اح الى 
فصي��ل من جن��د انكش��ارية او خيالة 
ف��ي مخف��ر ) وان��ه ( ال��ذي يق��ع عل��ى 
احل��دود البرية اجلنوبية أله��وار اجلبايش 
، فنس��جل منظ��را جدي��دا ف��ي حي��اة 
هؤالء الناس وهم يقون ش��تاءهم بتلك 
املعاط��ف الطويلة الت��ي يرتدونها فوق 
دش��اديش ثقيل��ة ، ومن ف��رط تعلقهم 
به��ا ص��ار البع��ض يس��تعيض عنه��ا 
باللحاف في نومه ،ويهجعوا معها بعد 
ان يتمددوا ليغف��وا نائمني فيما املواقد 

تخفت رويدا رويدا.
• كلمة اخيرة قل فيها ما تشاء ...؟

  �� اقول ان علينا ان نشبث بعبارة لينني 
التي تقول : ينبغي علينا ان نحلم.

ث��وب  ين��زع من��ك  احلل��م وح��ده م��ن 
الضغين��ة واحلس��د واملناكف��ة ونش��ر 
الغس��يل واخلوف .ويجعلك ق��ادرا على 
صناعة كتاب ومعه ايضا تس��تطيع ان 

تصنع احلب .
فحتى تكتب جيدا عليك ان حتب جيدا.

الكاتب الحقيقي من يشعر انه مميز بموهبته، بجائزة او بغيرها 
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قافلة  باجتاه  أنحو  أن  هو  خطواتي،  أبتدىء  أْن 
ولآلخر  لي  تكشف  أن   لها  أريد  التي  الكلمات 
عن بواطن النصوص وأغلفتها التي قّلما تُعطي 
النص  أس��رار  إلى  اآلخ��ر  تقود  وقّلما  نفسها 
ولذائذه، فأنا واحٌد من الذين يرتعون في األسرار 
كما  الكلمات  لنب  من  املعنى  حروف  ويرتشفون 
لدّي  والنص  الصحراء،  تقودها  نوقاً  كانت  لو 
التي تركها اهلل لتمارس حريتها  بالواحة  أشبه 
ما  لنا  تهيىء  ُمناخاٍت  تصنع  التي  بخلواتها 
نستطيع به ان نقتحم غرفها املقفلة مبفاتيح 
احلروف، وحني ندخل نكون قد دخلنا لتّونا مكاناً 
وإال  ذاتها،  ذواتنا  رمبا هي  التي  بالذوات  مسكوناً 
فكيف نفسر رجحان كّفتها وهي تصعد موازين 
أُتون  في  لتدخلنا  املسرات  أبواب  وتفتح  اإلبداع 
النصوص، َمْن لنا غيرها ونحن ندخل املعتركات 
! وَمن لنا  السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
كنا  لو  كما  الزنازين  ظلمات  في  نضيع  ونحن 
من  واخلارجة  الضائعة  البحور  جلج  في  عمياناً 
اللغة  ! تلك هي واحة  النواميس واالسطرالبات 
على  املشرعة  بغرفها  النصوص  واحة  هي  ورمبا 
إن  ما  الذي  اخليال  بسيلوفان  املُغلفة  عقولنا  
بالعقول  واخلياالت  الرؤى  تتداخل  حتى  نزيله 
في  وتصبح  وتعقيداته،  الواقع  وتشابكات 
... عجيبة هي أشبه  النتيجة بني يدينا عجينة 
بعجينة اخللق املؤنسنة التي اغترفها اخلالق من 
العدم، تلك العوالم نصنعها نحن بأناملنا ذاتها، 
هذه االنامل احملترقة بجذوة القلم وجمرة القبضة 
امللتهبة وهي تعانق البياض التّواق للوصول الى 
راحة اليد والتلذذ مبالمستها والسير على جبال 
إلى  للوصول  اجلبال  بتلك  نسك  وكأننا  احلروف 
ضوء الفنار وسط البحور الهائجة، هكذا أفهم 
سأكون  بأنني  وافهمها  االبداعية،  العملية  أنا 
أشِرف  السحاب  ناطحات  سطح  على  واقفاً 
من علوٍّ شاهق على خالئِق وهي تدب كالديدان 
حولي باعثة حياة وحركة وسط سكون وموت، 
وهو ما أريده وما يهواه النص وما ترغبه الكلمة، 
ألن في البدء كانت الكلمة، هكذا قالها اهلل منذ 
سري،  الكلمة  يقولها،  زال  وما  اخلليقة  بدايات 
واحلرف أزاري، واملعنى وجودي، وهذا كله سيكون 
باحلياة  ناطقاً  للوجود  باعثاً  للخلق  مجتِمعاً 

ضاجاً باحلركة...
أنها  وتأكدت  السرد  لعبة  اكتشفت  هنا  من 
ومشّرعة  وانفعاالته  االنسان  لتاريخ  مدّونة 
البشرية  لذاكرة  ومسعفة  مفترضة  لقوانني 
تنفخ  األخرى  التي هي  للكلمة  متّهد  التي  وهي 
لم  الذي  بكارتها  غشاء  ألنها  روحها،  من  فيها 
القادر  الوحيد  هو  الروائي  أن  أعتقد  بعد،  يُفض 
على فض ذلك الغشاء، وأنه قادر على فض بكارة 

األشياء بالقلم طبعاً وليس بشيء آخر ... !

من  اآلتية  اللذة  هي  والكتابة  جسد  إذاً  النص 
إلتقاء البياض بالسواد، وسيكون كل ذلك سائراً 
إلى رحم الكلمات اخلالق الذي سينتج لنا نصاً 

مقروءاً ...
جداً،  طبيعية  بعملية  جاءت  كلها  ورواياتي 
وشيء  نعم  اآلخر،  بالشيء  الشيء  إلتقاء  هي 
أكيد أنني بذرت بذوري وجهزت دفاتر مالحظاتي 
ومراقباتي وحترياتي، جهّزت صفحات اعترافاتي، 
ألراقبني   بجانبي  جلوسي  نفسي،  حول  دوراني 
كيف أراقب أبطالي ، وكيف أسايرهم وأعطيهم 

من اهتمامي وحياتي الشيء الكثير ...
خط  على  أسير  الكتابة،  في  منشطرة  ذاُت  أنا 
احلياد  هذا  احلياد،  تلة  على  واقف  واحد،  بياني 
الذي يعد خيانة كبرى في األعراف واألخالقيات، 
ولكنه يعد األصل األكثر موضوعية ومنطقاً في 

الكتابة السردية ... 
رواية تهكمية وجارحة كما  في السجن كتبت 
بالقلم،  وليس  احلالقة  مبوس  كتبتها  أنني  لو 
إلى  دفعاً  يدفعني  كسجني  احساسي  كان 
حتى  حادة  أسلحة  وجعلها  الكلمات  شحذ 
الرواية  أجنزت  وحني  ومزقته،  الورق  جرحت  أنها 
ووضعتها أمامي كاملة، تهيأ لي أنني أنظر إلى 
جثة عدّوي ممزقة األوصال، ما الذي حدث ؟! وماذا 

كانت غايتي في االصل .. ؟
عالقة  له  األم��ر  أن  أم  العدو  من  الثأر  هو  هل 
هي  هذه  ..؟  واجلمال  واإلب��داع  والوجود  باخللق 
الرواية  بجثة  محتفظاً  زلت  ما  طبعاً  املفارقة، 
تسّنت  الذين  أصدقائي  بعض  نصحني  التي 
لهم فرصة قراءتها بعدم نشرها، أنا اآلخر قررت 
دفنها في مقبرة الغرباء الذين ال يعرف لهم اسم 
أقف  وأنا  حماقاتي  جميع  معها  وأدفن  وطن،  أو 
ضد نفسي نازعاً عني كل مخالبي وسكاكيني 
خصوصاً حني أجته إلى قداسة الكتابة وبياضها 
يكن  لم  فردوسياً  نصاً  سينتج  الذي  النبوي 
االنسانية تلك  الذات  الواقع وال في  في  مفقوداً 
الذات الظاهرة التي لها حيز وجودي واضح، أما 
السابقة  القصصية  واجملاميع  األخرى  الروايات 
والالحقة والقصائد واملقاالت والتأمالت فإن األمر 
فيها صار مختلفاً جداً ألنني تعلمت سر احلرفة، 
تعلمت كيف أحترق بنار الوجد وكيف أنطفيء 
جديد  من  أصابعي  أوقد  وكيف  األسالف  كرماد 
بحبر احلياة وكيف أخلق الظلمات والنور راسماً 
للكلمة شكل القداسة والبذاءة والشبق، سواء 
فاالثنان  األجساد  شبق  أم  الكلمات  شبق  كان 
في العملية اإلبداعية يقودان إلى نتيجة واحدة، 

وعلّي أن أجّرد املقدس من هاالته النورانية رافعاً 
منضدة  على  أمامي  ألضعه  الصومعة  من  إياّه 
متّزق  قد  التي  احلاّدة  العيون  عن  بعيداً  التشريح 
معتبرة  السرية  عملياتي  نظراتها  مبخالب 
طبيعة  فهم  في  احلمراء  خطوطي  جتاوزت  أنني 
واإلبداع  اجلمال  أن  أبداً  تعلم  ال  وهي  األشياء، 
املطلق،  إلى  النسبي  من  جتاوز  ذاته  هو  واخللق 
إلى  أجسادنا  في  احملصورة  األنفاس  انعتاق  إنه 
تخوم رياح جديدة، وهو ذاته الذي يجعل الذوات 
صار  لذلك  املتداخل  احلياة  ُغمام  وسط  تومض 
حوله،  من  لألشياء  حارقاً  وزفيراً  خارقاً  شهيقاً 
ليصعد باألرواح إلى عروجات ومقامات لم يطأها 

العرفانيون بعد .......

)٢(
األول  احلرف  نضع  حيث  هنا  من  إذن  األمر  يبدأ 
اآللهة  دروب  في  ونضي  الورق  على  الكلمة  من 
فاحتني   ، أس��رارن��ا  جغرافيات  شطر  ميممني 
الكوى وراسمني خرائط طرق النجاة من الهالك 
... صوتنا فردانياً خالصا  نقرأ املكشوف واخليال 
ونخلق  نؤسس  لكي  األحالم  غمار  به  نخوض   ،
ورثة  وألننا   ، السردية  كتاباتنا  في  وآباًء  أسالفاً 
األمانة  السرد لذلك علينا حمل هذه  أنبياء في 
دائما  ومؤهلون   ، الكلمات  عواتق  على  الكبيرة 
دخلها  كما   ، مراياها  من  الكوابيس  لدخول 
املتاهة  كوابيس  إلى  فقادته  يوم  ذات  )بورخس( 
املنزوية  طفولتنا  في  اكتشفناها  أيضاً  التي   ،
احملاصرة ببيوت بال أبواب ، أو بأبواب تغّلف بيوت 
الطفولة ، ومن بعدها سجون الدكتاتور بأبوابه 

احلديدية ومزاليجها املرعبة ...
نعومة  منذ  حياتي  صياغة  أعيد  لكي  أكتب 
حني   ، مراياي  شيخوخة  وحتى  األحالم  أظفار 
الوعظي  الدرس  تعني  ال  الكتابة  أن  أيقنت  ذاك 
االمتاع  رحلة  هي  ان��ا   ، التربوية  بأهدافه 
البياض  الفعلية للكلمة حيث حتيل  واملؤانسة 
املفترض إلى سواد مثقل باالحداث ، حتى صالتي 
جمالية  قيمة  الكتابة  معيار  في  صار  وقيامي 

بعيداً عن قدسية العبادات ...
هذه اجلمالية هي التي توصل العارف إلى حقيقة 
جمال اهلل ، لذلك قفزت ) حرائق ايروس ( مخترقة 
حدود )صحراء نيسابور ( ومربكة ملسار )املسالك 
عمق  في  وتوغلها  التراثية  بلغتها   ) واملهالك 
ُفر تلك التي كانت محظورة في  اخملطوطات الصُّ
أرفف املكتبات السرية ، يقول )البرتو مانغويل( : 
»اننا نحاول رواية ما حدث ، لكن كلماتنا غالباً 

اخفاقات  عدة  بعد  نتعلم  وهكذا  تخذلنا،  ما 
الواقع  عن  صادقة  نسخة  أقرب  على  العثور  أن 
ممكن في القصص التي نكتبها فقط ، في أكثر 
أعمالنا األدبية قوة وحتت شبكة من السرد ميكن 
أن نيز وجه الواقع كوجه من وراء قناع ، فالكذب 

هو أفضل أساليبنا لقول احلقيقة » ... 
لفهم  ليس  الوحيدة  الوسيلة  هو  اذن  سردنا 
العالم فحسب وانا لتسجيل جتاربنا عن العالم 

وعن أنفسنا وبالطبع عن اآلخرين ...
سجيناً  كنت  حني  لهذا   ، ذاكرتنا  هو  السرد 
شارفت على فقدان ذاكرتي شيئاً فشيئا ، لذلك 
أخبئها  ، كنت  بالسرد  استعادتها  على  عمدت 
هناك في قصص وفصول من روايات مبتورة وغير 
مكتملة ، ثم أحفظها في مكتبة صغيرة صارت 
جتد  هناك   ، املغلقة  احلديدية  باخلزانة  أشبه 
طفولتي ومراتع صباي وحبي الوحيد املقتول في 
وأزقة  وفي شوارع   ، املستنصرية  اجلامعة  أروقة 
مستشفى  وحديقة   )٣٣( وقطاع  الثورة  مدينة 
اجلوادر ، هناك أصدقائي القدامى املوتى واألحياء 
الطريقة  هي  فما  هؤالء  بكل  اخلزانة  ضجت   ...
ظلماتهم  من  واخراجهم  لتحريرهم  املثلى 

العمياء تلك ؟ ...
الروح  لتحرير  اداة  ستكون  التي  الكتابة  انها 
الكتابة   ، أغاللها  ومن  من غفلتها  اجلسد  قبل 
ستصبح فيما بعد حتليقاً خفيا ملقامات وممالك 
هنا  والسرد  البشرية  الزنزانات  ح��دود  خ��ارج 
سيكون صانعاً لتاريخ بديل عن تواريخنا املزيفة 
تلك التي كتبها امللوك احلمقى واجملانني وطالب 
األعطيات وهم يقفون على أبواب امللوك واألمراء 

والوزراء ...
اننا محكومون باألدب الذي يعني األمل لذلك حني 
 ، الدكتاتوريات  نكتب لن تقدر على صدنا أعتى 

وقد مررنا بها وكتبنا أجمل قصصنا ورواياتنا ...
حرائق   ( رواية  كتبت  السجن  من  خروجي  بعد 
ايروس ( بكل اعتدادها وعتادها االيروتيكي احملض 
تدوين  عن  رواياتي  من  األخيرة  احللقة  رمبا  وهي 
مآسي احلقبة السوداء ، لكن هنا في مخطوطة 
أنني زججُت  يبدو  احلرائق  اآلخر من  اجلزء   ) )تابو 
بنفسي في متاهة أخرى ستقودني إلى كابوس 
صنعها  التي  احلمر  اخلطوط  كابوس  انه   ، آخر 
من  رداء  آخر  ليسلبونا  ج��اءوا   ، السياسيون 
مآزرنا الوطنية لنصبح بعد ذلك يا - موالي كما 
املرايا  كزجاج  مهشم  وطن  في  عراة   - خلقتني 

التي ال يعاد لها سبك ...
من هم الذين سيكتبون عن سقمي !

أنا
األجنحة احمللقة في الطير 

أنا
الشك واملرتاب أنا

قاطع طرق الترانيم الليلية ، 
أكتب

ما  واذا  الطريق  نهاية  إلى  ميشي  رجل  ظل  عن 
ظلي  يتبع  أركض  كلما   ، خلفي  سأراه  التفت 
؟!  يكون  من  أعرف  أن  ينبغي  الذي  الرجل  ذلك 
أليس محزناً أن نكتب في خلواتنا ليلة أثر ليلة 
ونحن نحّدق في الدورات السريعة للزمن بال ندمي 
الشاسعة  البراري  ووحوش  الوحدة  تلك  سوى 
سألت  لو  ألنك  الطريق  عن  تسأل  ال  حينذاك   ،
وعرفت لن تكون قادراً على الضياع من جديد .....!

ألبوم السرد والحياة

حميد المختار

ع الطائــي غــزاي در
م��ن رف��وف املكتب��ات إل��ى ملفات 
احلواس��يب، ومن أي��دي الق��راء إلى 
متصفحي الشاش��ات، ومن الورقي 
إلى اإللكتروني، هكذا انتقل الكتاب 
انتقالة كبيرة، فتغيَّر حاله مع تغير 
الزمان وتط��ور التقني��ات، ومع هذه 
االنتقال��ة الكبي��رة ص��ار التنافس 
ب��ني الكتاب��ني الورق��ي واإللكتروني 
على أش��ّده، وكان على مؤسس��ات 
النش��ر أن تواك��ب م��ا حص��ل م��ن 
��ر وما جرى من تط��ور، وأن تركب  تغيُّ
املوج��ة الت��ي هدرت ف��ي كل مكان 
ف��ي العال��م، وليس أن تغل��ق أبواب 
مطابعها ومكتباتها، فس��عت إلى 
 electronic إنتاج الكتاب اإللكتروني
book((أو ) )E-bookوبيعه إلى جانب 
إنت��اج الكتب الورقي��ة، فهذا ما هو 
بحاج��ة إليه س��وق الكت��ب اليوم، 
مع فت��ح متاجر عب��ر اإلنترنت لبيع 
الكت��ب اإللكتروني��ة الت��ي يج��ري 
تس��لُّم أثمانها عب��ر كاردات خاصة 

للدفع .
لقد كان للش��بكة العنكبوتية دور 
مه��م في نش��ر الكت��اب إلكترونيا 
وتوفي��ره مجانا، وجعله متاحا لكل 
ذي حاج��ة، وتيس��ير تصفح��ه من 
خالل احلواس��يب والهواتف النقالة 
واآليب��ادات، واليوم توج��د على هذه 
الشبكة مئات املواقع اخلاصة التي 
متكنت من توفير آالف الكتب اجملانية 
التي ميكن حتميلها بس��هولة ويسر 
واإلحتف��اظ به��ا ف��ي احلواس��يب، 
وقراءته��ا كلم��ا كان ذل��ك مطلوبا، 
مع وج��ود إمكانية إلعادة إرس��الها 
إلى م��ن يحتاجه��ا م��ن األصدقاء. 
ولك��ن، وبالرغ��م م��ن أن إحصائيات 

بي��ع الكتاب اإللكتروني تش��ير إلى 
أن��ه األول في س��وق البيع والش��راء 
منذ عام 2011م، وأن الكتاب الورقي 
هو الثاني، إال أن الكتاب الورقي تظل 
له مكانته بني الق��راء، وتظل متعة 
ق��راءة الكتاب الورق��ي ال تضاهيها 
متع��ة، وتظ��ل جمالي��ات الكت��اب 
الورقي من تصمي��م الغالف وألوانه 
ون��وع اخلط ونوعية ال��ورق وحجمه 
مح��ل اهتم��ام الق��راء وم��ن أبواب 
املفاضلة الشكلية بني الكتب، وأن 
الكتاب الورقي عندم��ا يكون هدية 
ف��إن تلك الهدي��ة س��تكون ثمينة 
عند من يع��رف قيمة الكت��اب، وإذا 
كان هن��اك من يق��ول: )إن كثيراً من 
الكتب املطبوعة ال تس��تحق قطع 
األشجار من أجلها(، فإنني أقول: إن 
األشجار عندما تُقطع لتكون كتبا، 
فإنها س��تكون أش��جارا أخرى تزهر 

وتعلو حتت أيدي القراء.

الكاتــب والباحــث والناقــد 
رزاق عــداي

في عم��وم العال��م هن��اك نط من 
التعامل م��ع الثقاف��ة يوصف بانه 
ذو طبيع��ة اس��تهالكية متحايث��ا 
الت��ي  االس��تهالكية  النزع��ة  م��ع 
باتت تش��وب الس��لوك االقتصادي، 
الذي ش��جعته املراكز الراْس��مالية 
باعتبار  وانش��طتها،  مبؤسس��اتها 
ومبس��وغ ي��رى ان زيادة االس��تهالك 
وه��ذا  االنت��اج،  زي��ادة  ال��ى  ي��ؤدي 
ب��دوره ي��ؤدي الى زي��ادة الرب��ح ، هنا 
سيتش��كل نط من الوعي يحتمه 
واقع اداتي -اس��تهالكي يحدد بنية 
عقل اداتي ايضاَ ، ينحرف عن العقل 
التنويري ال��ذي قال به التنويريون، -- 

اما تداعياته هو ب��روز ثقافة بايقاع 
س��ريع وباْطر ش��كلية متفارقة مع 
الثقاف��ة الرصينة، والق��راءة احدى 
الراهن��ة،  مبس��احتها  تبدياته��ا، 
وينبغ��ي ان ننتب��ه ال��ى التقني��ات 
التكنولوجي��ة احلديث��ة الت��ي اثرت 
على اشكال القراءة بشكل عميق، 
الثقاف��ة اجلدي��دة حتم��ت ثقاف��ة 
بالش��كل  االيقاع مؤطرة  س��ريعة 
على العموم تتقل��ص القراءة فيها 

الى حد كبير .

الكاتبــة والناقــدة 
المســرحية د. ســافرة 

ناجــي 
ان ما يح��دث اليوم من فعل مبرمج 
هدف��ه جع��ل االنس��ان س��طحي 
واإلعالن  االع��الم  يوجهه  التفكي��ر 
التج��اري حتى بات��ت التكنولوجيا 
الفك��ر  لتروي��ج  س��هل  مرت��ع 
االس��تهالكي حت��ى اصب��ح فضاء 
ط��اردا للفكر الواع��ي وكل ما تروج 
له تكنولوجيا العص��ر هي ان حتول 
ال  صوتي��ة  ظاه��رة  ال��ى  االنس��ان 
ت��رى م��ن الواق��ع التكنولوجي غير 
بهرجت��ه الزائف��ة ال��ذي انعك��س 
والثقاف��ي  الفك��ري  الواق��ع  عل��ى 
وحت��ول في��ه كل ش��ي ال��ى نظ��ام 
حت��ول  وله��ذا  الس��ريعة  األكالت 
الفع��ل الفك��ري فيه ال��ى بهرجة 
صورية يسودها الزيف ولهذا اصبح 
هدف القراءة الي��وم ماهو اال ومضة 
بصرية س��رعان م��ا يختفي بريقها 
وهك��ذا دواليك . لق��د حتول هاجس 
االنس��ان من التفكي��ر والتأمل من 
خالل القراءة العميق��ة التي يكون 
للفك��ر واملفكرين الدور ف��ي تأطير 

وعي االنس��ان الذي يكتمل شوطه 
ب��ه . ق��د اصب��ح ض��رب م��ن اخليال 
ام��ام هوس إنس��ان الي��وم الفكري 
والس��لوكي ال��ى الله��اث القتن��اء 
املس��تهلك التكنولوجي جعل من 
يس��ير باجتاه الس��طحية والسيما 
اثر هذا واضح عل��ى اجملتمعات التي 
تعيش على االستيراد واستهالك ما 
تلفظ��ه حضارة العرب ومن الثقافة 
العربية التي تنفي التفكير لصالح 
االستهالك . وأثر القراءة السطحية 

واضح على سلوك هذه الثقافة.

القــاص والروائــي
 عبــد الرضــا الحميــد

م��ن املؤك��د ان الق��راءة العمودي��ة 
تنتج ثقافة عمودية ودورا انس��انيا 
ومجتمعيا عموديا للف��رد، والقراءة 
االفقي��ة ال تنت��ج أكث��ر مم��ا متك��ن 
االكتس��اب  بثقاف��ة  تس��ميته 
ان  الق��ول  ونس��تطيع  الفط��ري، 
الثقافة العمودية نتاج مران ومكنة 
ودرس وبحث وتق��ص بينما الثقافة 
وش��يوع،  س��ماع  نت��اج  االفقي��ة 
وش��تان ما بني االثنني. ليست الثورة 
املعلوماتية وال وس��ائل التواصل وال 
الش��بكة العنكبوتية هي السبب 
الثقاف��ة  انتش��ار  ف��ي  االساس��ي 
الفطري��ة ف��ي مجتمعنا  االفقي��ة 
العراق��ي والعربي فحس��ب، بل في 
ش��يوع الدرس اجلامعي املستهلك 
م��ن  االع��م  فاالغل��ب  املنت��ج،  ال 
والكلي��ات  جامعاتن��ا،  مناه��ج 
االنس��انية على وج��ه التخصيص، 
يكاد يس��قط في وهدة اس��تهالك 
منتج الغير اس��تهالكا سلبيا غير 
مثر، بل اس��تهالك ممجوج وقشري، 
وف��ي غي��اب املؤسس��ات الثقافية 
املؤثرة في توجه��ات الفرد واجملتمع، 
وتفش��ي الس��طحية ف��ي املنت��ج 
االدب��ي واالعالمي، وس��هولة ركوب 
هذي��ن املركب��ني حاليا بع��د ان كان 
ركوبهما ينطوي على مشاق كبيرة 
وس��عي حثيث المت��الك الفرادة في 
االثر الفردي وال ي��درك حرفتيهما اال 
من اضناه ش��غفه بهما ونزوعه الى 

امتالك مفاتيحهما كثيرا وكثيرا.

ال ش��ك في اننا امام مخاطر كبيرة، 
وحتديات صعب��ة، فالثقافة االفقية 
وس��ائل  توفره��ا  الت��ي  الفطري��ة 
االتصال احلديثة، تهدد مبحق ثقافتنا 
الوطني��ة، فنح��ن نكاد نك��ون في 
مؤخرة قط��ار منتجي تلك الثقافة، 
وتي��ار االجيال اجلدي��دة عنيف امليل 
ال��ى كل ماهو غي��ري، ومغنية احلي 
التط��رب عنده��م فقط ب��ل انها ال 
تس��مع وال ترى، وان صانعي الثقافة 
وصن��اع ال��رأي الع��ام عندن��ا أعجز 
من ان يلحقوا بدخ��ان ذلك القطار. 
ل��ن اكون متش��ائما حني اق��ول، قد 
يأت��ي يوم ت��رى فيه اجي��ال صاعدة 
ثقافتن��ا من بقاي��ا عص��ر املاموت، 
مدعاة للفرجة فقط. املطلوب اعادة 
صياغ��ة وس��ائل ابت��كار الثقاف��ة، 
وخل��ق وس��ائل مبتك��رة لترويجها 
وحتبيبها ال��ى نفوس النشء اجلديد، 
وه��ذه املهمة ل��ن يق��در عليها غير 
املثقف��ني العمودي��ني ال��ذي افن��وا 

حياتهم في قراءة عمودية.

الكاتــب والناقــد
 علــي ابراهيــم

تبق��ى نظ��رة املثقفني إل��ى القراءة 
العامة ومدى ثباتها وصمودها أمام 
صناع��ة التكنولوجيا ف��ي املعارف، 
كم��ا ف��ي مناح��ي احلياة مل��ا يجده 
م��ن واق��ع مثّبت عل��ى األرض يكون 
إالّ  ل��كل ش��يء  اإلس��تهالك في��ه 
للكتاب منزوياً على رفوف املكتبات. 
اس��تهالكّياً  اجملتم��ع  أصب��ح  إذن 
الطف��رات  ضم��ن  للتكنولوجي��ا 
العلمّية للحياة. وكما يقول ش��اعر 
عل��ى  "غوته"ع��ني  أملاني��ا  وادي��ب 
الكت��اب وعني على احلي��اة" وحياتنا 

الي��وم أكثرها عل��ى الدنيا في عصر 
اإلستهالك. حتى إّن بعض املثقفني 
يرون أْن ال قراءة قبل اإلكتفاء بالعيش 
واحلياة الرغي��دة والترف. واآلخر يجد 
لّذة القراءة في الس��جن، واملصّحة، 
وفي الش��ارع.. وقد يساهم املثّقف 
بالدعوة إل��ى التكنولوجيا باعتباره 
اجلدي��د والتجديد ف��ي عالم متغّير، 
وبذل��ك يكون ق��د ألغ��ى دور القراءة 
العامة. بالكتاب الرقمّي. نعم كلّنا 
يتّذكر عن��وان "املكتبة" وهي قائمة 
شهريّة تصدرها مكتبة املتنبي في 
الستينيات عنوانات كثيرة، ومثلها 
إص��دارات  ف��ي  الناش��رون  مجل��ة 
التكنولوجي��ا  وعال��م  الكت��ب. 
اليوم، وإن وصل إلى حالة إكتس��اح 
القراءة املكتبّية بحلقاته االنترنت، 
والفيسبوك، والكتاب الرقمي فهذه 
كله��ا قد تأتي بعجال��ة وتذهب ِمن 
ع��دم وج��ود اإلن��ارة املتقطّع��ة، أو 
يصيب القارىء الدهش��ة واإلعجاب 
دون الرغب��ة املتفاعلة م��ع الكتاب 
احلقيق��ّي امللم��وس، وق��د تصب��ح 
قفشات كما تعّبر انت عنها. اتذّكر 
صديق��اً ال يه��دي كتاب��ه وال ي��وزّع 
مّجان��اً إالّ مل��ن يع��رف عن��ه القراءة 
اجّل��ادة، وكما ق��ال الكات��ب الراحل 
مدني صال��ح "ال أُهدي كتابي إألّ ملن 
يقرأه" ونخت��م الرأي مبقول��ة ألبرت 
اينش��تاين "اخ��اف من الي��وم الذي 
عل��ى  التكنولوجي��ا  في��ه  تتف��ّوق 
التفاعل البش��رّي حينها سيمتلك 
العال��م جي��الّ م��ن احلمق��ى" وق��د 
نش��ير بعدها إلى احالة البن اجلوزي 
في مؤلف��ه "روائع قص��ص احلمقى 

واملغفّلني".

يدة االتحاد الثقافي استطالع جر
هل تقلصت مساحة القراءة العمودية امام القراءة األفقية؟!

نتذكر جميعا كيف كان القّراء العراقيون في العقود السابقة يتبادلون الكتب ويناقشونها، حيث كان الحصول على الكتاب، السيما المهم والنادر، 
امرا صعبا واحيانا شبه مستحيل .. اليوم باتت مساحة المعروض للقراءة واسعة جدا وبوسائل كثيرة متاحة للجميع، االنترنت والفيسبوك، اضافة الى الكتب االلكترونية اذ يمكنك ان 

تحمل مكتبة كاملة في جيبك!!  لكن لهذا الترف مضار ايضا، ان جاز التعبير، فوفرة المعروض للقراءة على المنابر االلكترونية والفيسبوك اتى على حساب القراءة العمودية اي قراءة 
كتاب واحد واالنتهاء منه الى كتاب آخر، حيث صار القارئ اليوم يقرا الكثير في اليوم الواحد وبموضوعات مختلفة وهذه قد ال تخلق حالة اشباع ثقافي عميق وانما تكون القراءة اقرب الى 

القفشات اليومية .. المؤكد ان هناك من مازال يقرا عموديا ويبحث وينّقب .. لكننا نتحدث هنا عن الغالب األعم ... كيف يقرأ المثقفون هذه المسالة وكيف يرون تداعياتها المستقبلية 
على واقع الثقافة في العراق او غيره؟ 

عــالء الماجــد



 ستمضي بعيداً عن العيوْن 
تبحُث عن َمْوجِة يقنٍي

في نهِر القلِق
وهو ميضي إلى البعيد ...

كيَف ستمضي بعيداً 
وأنَت وحَدَك 

مع هذِه اخملاوِف ...
... والهواجِس ...
......... والظنوْن ؟
والريُح العاويُة 

متضي - هي األخرى -

ِدوَن أن تدلََّك
على مفازاِت الهروب

والشمُس التي تبغي 
تهرُب ...

تبحُث عن ملجأ لها
من هذا الظالْم 

تُرى... 
كيَف ستكوُن األحالْم ؟

وأنَت متضي وحَدَك
في الطريق إلى حقل السنابل 

واملُشتهى صعٌب 
وليَس للقلِب من أغنية ٍ

في هذا الصباْح 

.....
..... هذا الصباح 

إِمتألْت رئتاُه بالدخان 
إِمتألْت البيوُت 
إِمتأَل املكاُن ...
.... بالسخاْم 

في مرآِة اخليبِة واإلنكسار 
أرى وجهي دونا حاجٍة 

للسؤال ...
فاملالمُح ذاويٌة 
والشفاُه ذابّلٌة

والعيون عمياء 
أَعبُر َعَتَبة داري

 
َ
وأسأُل اهلل

أْن يأخَذني إِلى املَّسرة
فتنمو على كل خطوٍة  مني 

َجّمرٌة متقدٌة
وتَّشُب نارُ قلٍق

ال يستكني 
فيحترُق الطريق

وال يبقى سوى الدخان 
تنعدُم الرؤيُة

وأنا بينهما أعمى 
يُفتش ُ في الظالم ِ

َعن الظالْم
فكيَف ستولُد أقمارٌ

لني على ترف ِ األماني .. لتدَّ
... واألغاني 

وتغَمرني بالضياء 
َمللُت من دّوامِة احلياة  

ومّلْت أصابعي من البحث 
في املواسم والفصول

عن خاليا توقُف ما أشتهي 
وتلُجُم ما يركُض في رأسي 

من خيول
س��أحمُل صخرت��ي الّصم��اء 

وحدي
وأمضي بعيًدا ....
عن كل العيون ْ
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يب��دو أن احلبالى واملرضعات الالئي تفاخر الس��يد حندج 
ب��ن حجر ب��ن احلارث الكن��دي )املع��روف بام��رئ القيس 
الشاعر( بأنه ضاجعهن )أو طرقهّن كما يقال( لم يفعلن 
ذلك حبا به وإرضاء لعيونه كما كان يش��اع. فقد أثبتت 
التحقيقات األخيرة أن أغلبهن )ومنهن عنيزة ابنة عمه( 
كّن ضحايا اعتداءات جنس��ية حتت التهديد أو بس��بب 

الفقر واجلوع.
اح��دى النس��اء الالت��ي تعرض��ن لالغتص��اب صرح��ت 
لصحيفتنا )ش��ريطة عدم االفصاح ع��ن هويتها( بأنها 
اس��ُتدرجت ال��ى ديوان األمي��ر املطالب بالع��رش بعد أن 
ش��اهدته ف��ي التلفزي��ون وه��و يتعه��د )خ��الل حملته 
الس��تعادة ع��رش أبي��ه( مبس��اعدة الفق��راء واحملتاجني 
وضحايا احل��روب والنزاعات داعيا اياهم الى زيارة مكاتبه 

لعرض شكاواهم.
- ال تطيل��ي ال��كالم في حضرة س��مو األمي��ر )قالت لي 
الس��كرتيرة( وال تعك��ري مزاج��ه بالش��كوى والعوي��ل، 

وكوني مطيعة منقادة كي تنالي ما قدمِت من أجله.
وأضافت تلك السيدة:

- لقد راودني عن نفس��ي من��ذ اللقاء األول )وأذكر أنه كان 
يوم س��بت( لكن��ه لم يكن، عل��ى ما يبدو، مس��تعجال. 
أنصت الى كالمي في فتور. أخبرته بأنني زوجة جندي من 
جن��وده وبأننا نعيش في فقر مدقع ف��ي خيمة مهلهلة 
وال نلك غير عنزة عجوز وبأنني حبلى في شهري الثالث 
فطل��ب مني أن أتقدم نحوه ثم مل��س بطني وقال لي: "ال 
يظه��ر عليك احلمل، تبدين رش��يقة، ما اس��م زوجك يا 
مواطنه وما رقم وحدته.. آها. خذي هذه الورقة واعطيها 
للس��كرتيرة. اذهب��ي اآلن" ق��رأت الس��كرتيرة الورقة ثم 
دونت بعض األمور في س��جل أمامها وقالت لي "حس��نا 
ه��ذا كل ش��يء. عليك اجمليء في العاش��رة لي��ال من يوم 

األربعاء املقبل. وال تنسي أن تستحمي جيدا!"
ول��م يكد يوم االثن��ني يأتي حتى دخل عل��ّي زوجي فرحا 
ضاحكا وه��و يلوح بورقة مطبوعة م��ن قياس A4  وقال 

لي:
- أبش��ري يا ام��رأة. لق��د صدر أم��ر ديوان��ي بترقيتي الى 
نائ��ب ضابط وتعيين��ي ف��ي امللحقية العس��كرية في 
القس��طنطينية مع زي��ادة في املرتب قدره��ا مئة باملئة. 
س��مّوه ل��م يكت��ف به��ذا الكرم ب��ل أمر بص��رف مرتب 
ش��هرين مقدما على س��بيل املكافأة. ه��اِك، احتفظي 
بنصف الدنانير فقد تطول س��فرتي ش��هورا عديدة.. لن 
أس��تطيع اصطحاب��ك الى ب��الد الروم فه��ذا ممنوع على 
اجلن��ود كما تعلم��ني.. يا إله��ي ال أكاد أصدق ه��ذا! ماذا 
قلت لسمو األمير ليصبح بهذا الكرم. اسمعي، طائرتي 
س��تنطلق غدا فج��را. اعتن��ي بنفس��ك وبالطفل الذي 
ببطنك. وال تنس��ي موعدك مع س��مو األمير حفظه اهلل 

ورعاه. أطيعيه واسمعي كالمه كما لو كان أنا!
- نعم س��أفعل بالتأكيد أيها الديوث ! )قلت في نفسي 

وأنا متيقنة من معرفته بكل شيء!(

...
إم��رأة ثاني��ة أوضح��ت أنها فعل��ت ذلك بس��بب اجلوع، 

وأضافت:
- ال أبالي إن نش��رمت اس��مي أو صورتي، فل��م يعد يهمني 
ش��يء بعد موت صغيري. كنت أتضور من اجلوع، وكذلك 
رضيعي ذو العش��رة أش��هر. ثدياي قد جف��ا، مضى عام 
كام��ل وأنا في مخي��م الالجئني ه��ذا. عندم��ا زارنا امرؤ 
القيس محاطا بحماياته وكاميرات الصحفيني ش��عرت 
بأنه يكاد يفترس��ني بنظراته. في مس��اء الي��وم التالي 
جاءني خصيه األملط وقال لي إن س��يادته سيس��تقبل 
عددا من أهالي اخمليم ويس��تمع الى طلباتهم ثم اركبني 
في سيارة مظللة. فوجئت بأنني وحدي وليس معي أحد 
من سكان وساكنات اخمليم. أدخلوني قصره املنيف ورأيت 
نفس��ي في غرفت��ه ورضيعي عل��ى ص��دري. اقترب مني 

وداعب رأسه ثم مد يده الى صدري:
- يا حرام، صدرك ضام��ر أيتها املواطنة العزيزة، لكنه ما 
ي��زال بضا وفاتن��ا. ما زلت صبية أيته��ا املواطنة العزيزة. 

أظنك ال تزيدين على العشرين.
- طفلي )قلت له( طفلي جائع أيها األمير، سيموت إن لم 
تأمر له بعلبة من احلليب. أنا على استعداد ألن أموت كي 

أحصل له على علبة حليب.
- ال ال، لن يكون عليِك أن متوتي، ثمة حلول أسهل. سنرى 

ما بوسعنا عمله. طلبات رعايانا أوامر.
ون��ادى احدهم وحدثه بلغة ل��م أفهمها فخرج وعاد في 
ملح البصر ومعه زجاجة إرضاع وعلبة من احلليب اجملفف.
- تفضل��ي أيته��ا املواطنة الكرمية. أس��تلقي الى جانب 
صغيرك وأرضعيه. ال، ليس هن��ا.. ال أحب منظر األمهات 
املس��تلقيات على األرائك. تعالي الى اخلارج، الى اخليمة 
املنصوبة على الرمل، هناك سأش��عر، أعني ستشعرين 

براحة أكبر.
لست بالس��اذجة، عرفت على الفور ما يريد ورضيت به. 
أنت��م ال تعرفون إحس��اس أم يكاد صغيره��ا أن ميوت من 
اجلوع. اس��تلقيت عل��ى الرمل ووضع��ت قنينة االرضاع 
في فم الصغير، أما هو فقد س��ارع الى انتزاع ثيابي دون 
مقدم��ات وألقى بجس��ده ذي الرائح��ة الكريهة، خليط 
م��ن النفط واخلمر، فوق جس��دي املتعب وراح يقتحمني 
كاجملنون. لم أش��عر بشيء، أو فألكن صادقة: كنت أشعر 
بنوع من االمتنان له مما جعلني أطلق بعض التأوهات ردا 
جلميله وإط��راء له على رجولته. وكنت أتلفت بني دقيقة 
وأخ��رى ألطمئ��ن عل��ى صغي��ري وأتأكد من وج��ود علبة 
احلليب اجملف��ف. وبكى الرضيع، أع��ول ذو متائمي اجلميل 

عندما فرغ من القنينة 
- اس��مح لي يا موالي، بضع ثوان فحس��ب ريثما أعد له 

رضعة ثانية.
- اخرسي )وصفعني بقوة( أال ترين ما أنا فيه؟!

سكّت على مضض، وبعدما قضى مني وطره قال لي:
- هذا عظيم، س��يكون منظرك وأنت تنصرفني له بش��ق 

وحتتي شقك الثاني مادة لبيت سيخلده التاريخ ويطيل 
النقاد في شرحه واإلطراء عليه. 

ث��م خر في نوم عمي��ق كان يهذي خالله بأمور ال أفهمها 
مثل بني أسد واالنتقام والبرق الذي يضيء بأعلى اجلبل.

بعد ثالثة أيام طلبت أنا مقابلته فأنكر معرفتي قلت له 
يا س��يدي أنا التي ذكرتها ف��ي معلقتك. أنا املرضع التي 
ألهيتها عن صغيرها ذي التمائم. جئت ألعرض نفس��ي 
علي��ك. لقد اس��تحممت في هذه امل��رة ووضعت العطر 

على رقبتي وحتت نهدي.
أبع��دوا ه��ذه  أعرف��ك.  ال  أن��ا  أعرف��ك.  ال   -
املتس��ولة م��ن هنا. عن��دي موعد ه��ام مع من��دوب األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني!
توس��لت ب��ه، ثم ش��تمته، وجهت له أق��ذع األلفاظ ثم 
ارمتي��ت عل��ى قدمي��ة باكية متوس��لة فركلن��ي بقدمه 
وانه��ال علي احل��راس بالضرب. س��قط الصغير من يدي 
فحملت��ه ولذت بالفرار. املوظف الصحي الذي يزور اخمليم 

مرتني في األسبوع نظر الى الصغير في أسى وقال:
- آسف يا سيدتي الصغيرة. أظن أن حالته ميؤوس منها. 
لق��د أجهز فق��ر الدم على جس��ده الضعي��ف. وما هذه 

الكدمات على وجهه؟ هل تعرض حلادث ما؟
لم أجبه، ظللت واجمة واألرض متيد بي.

- ال حتزني كثيرا. رمبا كان موته بهذا العمر أفضل لك وله. 
من ي��دري؟ لعله يصبح،إن بقي على قيد احلياة، انس��انا 
معاق��ا أو متخلف��ا عقليا. أنت ما زل��ت صغيرة وجميلة 

وأمامك احلياة كلها!
وكان يتطلع الى جسدي بشهوة لم يستطع اخفاءها!

...
فت��اة ثالثة اكتفت باس��م صفحتها على الفيس��بوك 
وه��و )بيضة اخل��در( روت تفاصيل مختلف��ة عن املغامرة 
الغرامية التي اشار اليها السيد ذو القروح في جانب من 
قصيدت��ه قائلة أن كل الذي ذكره في قصيدته من البيت 
الذي يب��دأ ب� )وبَْيَضِة ِخ��ْدٍر الَ يَُراُم ِخَباُؤَه��ا( حتى البيت 
ِل( هو  َحى َل��ْم تَْنَتِطْق َع��ْن تََفضُّ املنته��ي ب� )َن��ُؤوُم الضَّ
محض تش��ويه وقح للوقائع، باس��تثناء وصفه ملفاتنها 
طبع��ا! وأن��ه عندم��ا زار حيهم ف��ي ظلمة تل��ك الليلة 
املشؤومة لم يكن وحده بل بصبحة فوج كامل من أفراد 
احلماي��ة امللكية واألباعر املصفح��ة التي كانت مكبرات 
الصوت املنصوبة عليها تعيد إذاعة إعالن حظر التجوال 
وإط��الق الن��ار عل��ى كل من تس��ول ل��ه نفس��ه مغادرة 
خيمت��ه ولو من أجل قض��اء حاجته في الع��راء. وأكدت 
تلك الفتاة أنها كانت تس��تعد فعال للنوم بعد أن نضت 
ثيابه��ا عندما دخل عليها امرؤ القي��س مخمورا وجرها 
من ش��عرها نحو بط��ن "اخلب��ت ذي احِلَق��اٍف الَعَقْنَقِل" 
حي��ث اغتصبها بوحش��ية عدة مرات قب��ل أن يعيدوها 
الى خيمتها بعد تهديدها بنش��ر الفيديو الفاضح الذي 

يصور عملية االغتصاب في حال فتحت فمها ألي كان!
هذا وما تزال التحقيقات مستمرة بشأن هذه الفضيحة 

ومن املتوقع إحالة املوضوع الى جلنة حقوق االنس��ان في 
البرمل��ان األوربي بعد االس��تماع الى بقية الش��هود ومن 
ضمنهم ابنة عم املذكور ورفيقاتها الالئي أجبرهن امللك 
الضليل )كم��ا اعترف في قصيدته املعلقة على أس��تار 
الكعبة( بس��رقة ثيابهن وإجبارهن على اخلروج من بركة 
االس��تحمام عاريات كما ولدته��ن امهاتهن في الواقعة 
املعروف��ة تاريخ��ا بي��وم دارة جلجل، فضال عن ش��كوى 
أخ��رى أثارتها منظم��ات حقوق احليوان لتس��ببه بنفوق 
بعير اآلنس��ة عني��زة نظرا للحمولة الزائ��دة الناجتة عن 
ركوبه معها في اخل��در املتمايل الذي قصم ظهر احليوان 

املسكني.
....

مالحظة: ُق��دم هذا التقرير االس��تقصائي الى الس��يد 
رئيس حترير صحيفة )الرأي احلر( احلكومية غير أن األخير 
رفض نش��ره مهمشا: "مينع نشره إلساءته الى العالقات 
األخوي��ة ب��ني بالدن��ا ومملك��ة ِكن��دة الش��قيقة، ويحال 

الكاتب الى التحقيق أمام اللجنة الوزارية اخملتصة!"

فذلكة تاريخية: 
جن��دح بن ُحجر ب��ن احلارث الكندي500 - 540 م اش��ُتهر 
بلقب إْمرئ الَقْيس، يُعد رأس شعراء العرب وأحد أبرزهم 
ف��ي التاري��خ. خ��رج مطالبا ب��دم أبيه ملك كن��ده الذي 
ثارت علي��ه وقتلته قبيلة بني أس��د واتصل بالعديد من 
امللوك ورؤوس القبائل ملس��اعدته في ذل��ك قبل أن ميوت 
ق��رب انق��ره بع��د زيارته للقيص��ر جس��تينيان األول في 
القسطنطينية. تعد معلقته أشهر قصيدة في التاريخ 
العرب��ي وفيه��ا الكثير من الص��ور االباحي��ة واملغامرات 

الغرامية ومنها:
وبيضة خدٍر ال يرام خباؤها 

متتعت من لهو بها غير معجل
جتاوزت أحراساً إليها ومعشراً  

علي حراصاً لو يسرون مقتلي
فجئت، وقد نضت لنوم ثيابها  

لدى الستر إال لبسة املتفضل
فقالت ميني اهلل، ما لك حيلٌة  

وما إن أرى عنك الغواية تنجلي
خرجت بها أمشي جتر وراءنا 

على أثرينا ذيل مرٍط مرحل
ووصف��ه ملغامرته مع ابنة عمه عنيزة وصاحباتها الالتي 
أرغمهن على اخلروج اليه عاريات من بركة يسبحن فيها 
ث��م ذبحه لناقت��ه ليطعمهن وركوبه م��ع ابنة عمه في 
هودجها حتى كاد ثقلهما يقصم ظهر بعيرها. أو وصفه 

لألم املرضعة التي زارها في احدى الليالي:
َفِمْثِلِك ُحْبَلى َقْد َطَرْقُت وُمرِْضٍع  

َفأَلَْهْيُتَها َعْن ِذي مَتَاِئَم ُمْحِوِل
إَِذا َما بََكى ِمْن َخْلِفَها انَْصَرَفْت َلُه  

ِل َها َلْم يَُحوَّ ،وحَتِْتي ِشقُّ ِبَشقٍّ

إلى ماريا الذي اختارت إن نكون معا".
على ح��ني غفلة تكش��فت لن��ا حقائق 
مجهول��ة عن جدي الذي م��ات منذ فترة 
طويل��ة ج��دا " ..رجل ل��م يت��رك وراءه أي 
ش��يء" يثير الريبة...كان ل��ه حضور بهي 
في مدينته وبني أهله وأصحابه وأصدقائه 
وكانت له مهابة كبير في ديوان احلكومة 
األح��زاب  العام..وكان��ت  احلاك��م  وعن��د 
السياس��ية حت��اول كس��ب وده ورض��اه 
الن صوت��ه كان مس��موعا" عن��د اجلالية 
املغربي��ة في مليلية  رغ��م أنه كان ميقت 
السياس��ة والتدخ��ل فيها ألنه��ا ليس 

لعبة الكبار احملترمني مثلما كان يقول .
جمعنا أخ��ي الوحيد لنا ف��ي بيت جدي 
الق��دمي  نح��ن أخواته ،  ووس��ط الصالة 
الفارغة الواسعة والتي  شهدت  الكثير 
م��ن االجتماع��ات واللقاءات ب��ني إطراف 
مختلف��ة وكثي��ر م��ن األف��راح واحلفالت 
والليال��ي املالح  والتي تب��دو اليوم خاوية 
إال م��ن جدرانه��ا العارية وقفنا بش��كل 
دائري  ،  وبعد أن حدق في وجوهنا واحدة" 
واح��دة" حت��ى يتأك��د حضورن��ا روحيا" 
وجس��دا"...وضع ي��ده خل��ف ظه��ره ثم 
اس��تقام بوقفته ونظر إلى األعلى وقال..
س��وف أحدثكم عن تاري��خ بعيد كان من 
املمكن إن يغير الكثير من املوازين بتاريخ 
العائلة ...ثم استرس��ل دون إن ينتظر  أية 
إش��ارة منا وق��ال هل تعرف��ون أن جدكم 
الذي هو جدي كاد يتسبب بكارثة تلحق 
بتاري��خ العائلة ...وأكم��ل بعد إن رفع يده 
لي بالصمت بعد إن أنتبه  حلركت شفتي 
حت��ى يكم��ل كالمه..جدك��م كان يهرب 
األسلحة إلى فلسطني ويسلمها للعرب 
إثناء انتفاضتهم ضد االحتالل االنكليزي 
ال ول��م يكتفي بذلك فق��ط بل رافق أكثر 

م��ن خمس��ة ش��حنات م��ن األس��لحة 

املهرب��ة على باخرة احلج��اج التي تذهب 

إل��ى الق��دس ...لق��د اس��تخدم رح��الت 

الباخرة تغطية لعمليات تهريب السالح  

الت��ي كان يقوم بها للفلس��طينيني أبان 

انتفاضتهم على االحتالل االنكليزي .

عندم��ا خي��م الصمت علينا ..س��أل هل 

تعرفون ماذا كان يعني هذا لو مسك في 

واحده م��ن عملياته هذه م��ن قبل قوات 

فرانكو ؟.

صم��ت طويال" وظل يح��دق في األفق من 
خالل نافذة الصالة في الوقت الذي خيم 
علينا ه��دوء حذر ثم أخرج س��يكارة من 
علبة الدخان األثيرة إلى نفسه وأشعلها 
ثم نف��خ هواءه��ا  ...إثناء ذلك متاس��كنا 
قلي��ال" وأصبحن��ا ننظر بوج��وه بعضنا 
ام��رأة  وألن��ي  واس��تفهام  باس��تغراب  
القان��ون الوحي��دة في العائل��ة توجهت 
أنظ��ار أخواتي الّي فتش��جعت وتقدمت 
منه وقلت له م��ن أين لك هذه املعلومات 

..وملاذا أالن ؟
التف��ت لي وق��ال جاءني الي��وم صباحا" 
رج��ل عج��وز إل��ى مكتب��ي وحك��ي لي 
احلكاية وقدم لي الوثائق التي تثبت صدق 
كالم��ه ثم غادر الى حيث أتى دون أن يترك 

شيئا".
أتعرفون ماذا يعني تصرف جدنا هذا؟ 

أجابت��ه أختي الكب��رى ..أنت تع��رف إننا 
مورسكيون وجدنا اخلامس عربي ومسلم 
وتنّصر بالقوة ...أكيد ن��داء الدم هو الذي 
دفعه لذل��ك ، خصوصا" وه��و لم يقطع 
صلت��ه باملغارب��ة وكان حصن��ا حصين��ا 
له��م هنا يحميهم ويدافع عن حقوقهم 
ويس��اعدهم وال��ذي دفعه ه��و الذي دفع 
الكثير من العرب من املش��رق واملغرب إن 

يدعمون ثورة إخوانهم في فلسطني..
نظر طويال" ثم التفت إلى أختي الوسطى 

وأنت أيتها اإلعالمية ماذا تقولني ؟
زمنه كان زمن الثورات في روس��يا وأملانيا 
واس��بانيا وأورب��ا كله��ا تغل��ي وكان��ت 
احلركات الفكرية اليس��ارية اإلنس��انية 
قوية لذلك هناك من جاء إلى اسبانيا من 
أمريكا وفرنس��ا وايطالي��ا وحتى من بالد 
العرب ليقاتلوا قوات فرانكو ...ويجوز كان 
جدنا م��ن هؤالء الثوار الذي��ن يؤمنون بأن 
الثورة ضد االستعمار واالحتالل مستمرة 
وب��كل مكان فاندف��ع يؤيد ويس��اند ثوار 

فلس��طني ضد االحتالل ، أنه رجل مؤمن 
بعقيدة فكرية هي الت��ي قادته إلى فعل 

ذلك .
وب��دون إن يت��رك أختي الوس��طى تكمل 
حديثها قال لنا ...هل انتم تعرفون عاقبة 
فعلته هذا لو أمسكته شرطة فرانكو ؟ 
ثم أكمل كالمه قائال" : س��وف يرمى في 
الس��جن ويعدم بتهمة اخليانة وس��وف 

يلحقنا العار حد اليوم !
وقته��ا انتفضت وتقدمت نحوه وانأ أقول 
ل��ه عن أية خيان��ة تتكل��م وكيف يكون 

عندك شكل اخليانة 
ه��ل كان جان بول س��ارتر خائن��ا عندما 
وق��ف م��ع ث��ورة اجلزائ��ر ض��د االحت��الل 
الفرنسي ..هل كان عش��رات اإلاللف من 
الش��باب الذين رفضوا التجنيد اإلجباري 
ف��ي أمري��كا حت��ى ال يش��اركون بح��رب 
فيتن��ام خونة  .....م��اذا تقول عن الكاتبة 
التركي��ة الي��ف ش��فق والترك��ي اورهان 
باموق عندم��ا أعلنا موقفا" موحدا " ضد 
اإلبادة اجلماعي��ة لألرمن  ...جدنا لم يخن 
ضميره ال��ذي ائتمنه الرب عليه ..وهو لم 
ينقض اتفاق��ا" ولم يتج��اوز على حقوق 
أسبانيا وال األسبان..جدنا لم يخذل الدم 
الذي في عروقه وعروق��ك وعروقنا ، جدنا 
ل��م يخ��ذل إنس��انيته عندم��ا وقف مع 
الضعي��ف والفقير ض��د القوي..جدنا  لو 
عاش في زمن جيفارا لكان حمل بندقيته 
ليقات��ل حتت لوائ��ه في أح��راش بوليفيا 
ولفت��ح للرصاص صدره حتى ال يصل الى 
ميش��ال جارا  ووقف س��دا" بني سلفادور  
الفاش��ية  بينوش��يه  وجن��ود  اللين��دي 
...جدن��ا لم ي��رد  خائبا" من ط��رق بابه وال 
فقي��را" وال مظلوما" وال محتاجا"  .. وقبل 
إن أغادر قلت لهم الليلة س��وف أش��عل 
الش��موع في الكنيسة لروح جدنا الذي 

لم  يخذل السماء في اختياره.

) ١  (
عندما  أمتعن نفسي

أمام املرآة
أرى شعرة بيضاء

على الورقة السوداء  لرأسي  !

أحس بأنني .. قد عشت. !
أليست لوحة وجهي

بفرشاة رسام مخضرم .
األيام ..

قامت بتلوينها
   حلظة ... بلحظة

) ٢ (
عذراً سأراجع كل شيء
حتى أغير أرقام هواتفي

وإن استطعت
سأغير مكان سكني .
وقد رميت كل. ذكراك

في سلة أيامي .
ويومي أصبح أمسي .
لعلي أواجه نحسي ..

فقد حانت وقت املراجعة
فليس هناك متسع من وقت

قد يدركنا الليل
ونهارنا اجلديد غدا.

إذن..
حان وقت الراجعة..!!

) ٣ (
كم أمتنى أن تزورني هذه الليلة

لكي نشرب معاً فنجانا من القهوة
ونسمع املوسيقى

ونرقص

وتقرأ لي قصة قصيرة

وأغفو في حضنك لبرهة ،

ونعد النجوم كاألطفال 

ونطارد ظل الفراشات التي 

حتوم حول مصباحنا النفطي..

أه تذكرت ....

لم أسدد حق املولدة 

ألنني لم أستلم راتبي

والن هناك حاجيات اكثر

ما أقبحك يا من أيقظتنا  من حلمنا

وجعلتنا نعوز كل شيء

ونطلب كل شيء

من اجل احلصول على حلم ٍ

لن يتحقق في زمن اال ُحلم ..!
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ماجد الحيدر

... وأنا أحمُل صخرتي ...

من الشعر الكوردي الحديث:

نصوص

 نزار شهيد الفدعم  

 )ثــــــالث قصائــــــد مترجمــــــــة(
 ئاوات حسن أمين

 رضا المحمداوي



في ادالبيا الوسطى 

سوى احلرب 

في ادالبيا السفلى 

سوى غرور الدخان 

في املصنع احلكومي 

في الشارع العام 

في املستشفى اجلامعي 

في احلارة النازفة والسوق 

سوى احلرب 

احلرب احلرب يا ادالبيا 

عاصبي الوجوه في كل صوب 

اللصوص يا سادة احلي 

اسلبوا هذا القطن االخير 

امراء ادالبيا 

يا سادتي العابسون 

اين كوة القمح االسمر 

اين زنازين اجلياع 

الدم االسير فيكم قد ساح 

طاردوا كل ذات دم دافئ 

في عيني الرجل املغدور 

طفالن وقبرة 

تشاهد موتكم املدجج 

ادالبيا اخليانة حصتك 

احفظي الوصية املدسوسة 

ابصق��ي ال��ف س��هم اس��ود 

لاليتام 

احل��رب املتبجحة ب��ني العزلة 

والقاتل 

تن��وء  املفخخ��ة  االرواح 

بالديناميت 

اعطنا اخمليلة 

ملاذا تزهق هذه الطرق 

احدق في رأس املوج 

اقارن بني اجلناح واخلامت 

بعد ان غرق التأريخ بالضباب 

افتحي التراب املوشح 

ثمة ريح تأكل اصابعها 

ثمة لص يتأبط صوت البرق 

العظمى س��وى  ادالبي��ا  ف��ي 

الكونكريت 
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ب��ذرُت "املنادقة" نطَف بغاٍل وحميٍر، ولئن لم تزدرع واس��مع 
نهيق نبته��ا باذني؛ الحرقن ترابها حرق��اً؛ فاملنادقة مدينتي 
العصم��اء.. ولدت وترعرعت بف��يء مزابلها الت��ي تبلغ مائة 
وس��تة بيوت، كن��ت خاللها انظم حبيبات الظ��ل، خرزاً في 
خي��ط ضياء الفجر االول.. مس��بحة اطويه��ا منذ طفولتي 

حتى كبرت، قلقاً على مستقبل املنادقة، فنشرتها.
للمنادقة موس��م خصوبة يدور من سالف السنني، زرعتها.. 
خالله.. بالبغال واحلمير، وها انا انتظر الريع ثراًء.. أستش��عر 
ناءه��ا وهي تكاد تورق حتت ادمي الترب��ة بتدفق حار يذكي في 

غضاضتها لذة النهيق املبكر.
ش��الل االيام الساحت من سفح الزمان يسيل، وانا غارق في 
تأمل مزرعتي.. امس ش��هدت شهقة بغل نا في احد اركان 
املنادقة.. خفت.. وانتشى في روحي الفجر مستبشراً اخلراب.
خش��يت ان اقص ماش��هدت عل��ى نفس��ي، فاكذبني كان 
هذا اس��رع البغال للمنية، لقد جهضت��ه االرض قبل االوان 

فاختنق بالهواء ومات.
حزنت الجله طوال املوس��م، الى ان س��لخ اول حمار اظالفه 
عن مشيمة التراب وتقافز يبهجني، ضربت بكفي على ظهر 

احلمار؛ فسكن وقّرت االرض ترابها حتت فرحتنا.. انا واحلمار.
هدأ عصف الغبار الذي س��د أزقة املنادقة غالقا االبواب دون 
العاصفة وظ��ل وحش مالح وحيد كآبت��ه، يرفرف من مكان 

قريب.
- اني الذيب وآكلهم.

...... -
- اني الذيب وآكلهم.

...... -
- ال ام لنا فتحمينا.

انهم ق��وم املنادقة "احلياديون" الذين ابتدأت القصة، وكأن ال 
وجود لهم، فيها، وس��تنتهي ولن يوجدوا ف��اذا ما نط واحد 
منهم فس��وف ادع��وا  مالئكتي عليه، مييتون��ه كمداً، على 
حبيبته الرعناء احللوة، والت��ي هجرته، حتى ولو لم يكن قد 

احب يوماً في حياته.

ش��يئاً فش��يئاً نضجت باقي احلمير، فاصل��ة حوافرها عن 
اجل��ذور لتنطلق منغلقة، اما البغال ف�... تواش��ك مختلفة؛ 

الن البغل حيوان عقيم.
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كلم��ا اختلفت انا وزينب وازهار، دفن واحد منا نفس��ه حياً، 
وم��ات، تنكي��الً باالخرين، الذي��ن ال يوليان��ه اهتماماً كل اله 
بش��ؤونه عن س��واه فبعد ان متنا وبعثنا عدة مرات، لم نعد 
ننفعل بشيء.. تساوت مش��اعرنا واستوت وانشغلنا بالف 
حيرة وحيرة، ليصة ال اول لها وال آخر.. وال حتى نعرف ماهي.

تنخ��رط زين��ب بالب��كاء، دون��ا س��بب، حزناً عل��ى حبيبها 
اجملهول، فاذا ما اوقفناها، قالت:

- انه يس��تحق ساعتني من البكاء، وملء س��طل دمعاً، وانا 
لم ابك بعد س��وى ساعة ونصف سطل آخ لو تشوفونة مع 

انها هي ذاتها لم تره.
الغرف��ة ح��ارة، وان��ا اه��م بزينب، تلك الش��هية.. ش��هيدة 

شهوتها السمراء اململوحة.
احس��ت بهمتي من تلق��اء انوثتها، وبريق الش��هوة امللتمع 
في احداقي؛ فنادت على الثعبان "هيت لك" وهشتني مثلما 
فعلت معي كليوباترا من قبل، عندما كانت عبداً فرعونياً ذا 

رنني صوفي وبقيت وحدي اناجي اخليبة.
- جا حظي ما ساوى احليات

الناس قس��اوة، ال.. ندم، توسدت التراب وهلته فوقي ساعات 
اسبق خاللها الزمن، وزينب برفقتي على مرمى قبر من صفا، 
ق��اب ديجورين او اظلم، ثمة ضوء أجله معها، اذا ماعدنا منه 
تك��ون قد دخلن��ا عاملاً آخر، نغادره الى آخ��ر فآخر وآخر حتى 

تستحيل االبواب عدماً.
هيمن صمت رصاصي معرش فوق اجلميع، وقد انتظموا صفاً 
حتت التراب، يس��تعرضهم وحش مالح، وحيد كآبته، يرفرف 

من مكان قريب.
- اني الذيب وآكلهم.

..... -
- اني الذيب وآكلهم.

....... -
- ال ام لنا فتحمينا

افترضنا الناس بيادق على رقعة االمحاء

- هنا يجلس عباس
- وهنا يجلس ظله

- مددتها مسافة بني عباس وظله، قد تؤدي الى انفصامهما.
ضحكن��ا، ثالثتن��ا.. انا وزين��ب وازهار، وضح��ك الظل معنا، 

فجفلنا وجتهم عباس مكتئب العبوس.
تذكرت اننا النعرف عباس من قبل

- اي عباس؟
قالت:

- كان لنا عباس نتكلم عليه وعنه وحواليه!
بكسوف

- نخب��ئ خ��وذة مح��ارب ق��دمي، عتقت��ه.. وعقفت ش��اربيه 
الس��نني.. نزق، يتظاهر بالش��جاعة والقوة عن وهن جبان ال 
يع��ف اذا تولى ضعيف��اً ولو لم تكن املنادقة س��وى افتراض 
ف��ي قصة ملا ابقى فيه��ا حجراً على جحر... نس��مي اخلوذة 

"عباس" ونستودعها عذاباتها 
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ثم��ة غيم��ة تنكف��ئ جه��ة االرض اللتق��اط اف��كار املوتى، 
تعرضها عبر نوافذ بيوت املنادقة التعرض على االهالي سوى 
حياته��م، فخالص��ة اليوم الواحد في املنادقة تتجس��د في 
ذهاب الن��اس، تلقائياً، للمقبرة، وتدفقوا يدفنون انفس��هم 
ف��ي رملته��ا احياًء، كم��ا لو يوف��ون نذراً قطعه اس��الفهم 

لآللهة قبل التوحيد.
انها غيمة تلتقط االس��رار واملعلنات تبثها س��واء بس��واء 
حتى تتطلس��م النوافذ وتستحيل عدماً، ممحية من جدران 

الغرف.
س��ار الناس ف��ي رهط مهي��ب نح��و املقبرة احدهم ش��ت 
متقهقراً وس��اح في براري املنادقة فرداً، غ��ار في آفاتها ذات 
العي��ون العس��لية ظل ط��وال التي��ه يفكر بعب��د الرحمن 
الداخل.. صقر قريش، حتى س��ئم التش��رد هارباً من حتفه، 

فنبش حفرة في اخلالء توارى فيها.
- القبور تزحف اليكم، اذا لم تذهبوا.. 

قيل لنا فس��رينا متفائل��ني وهل يجرؤ املنذور منذ اس��الفه 
على غير التفاؤل، عندما ميوت.

ادجلنا مش��فقني وقد احلولك الليل م��ن حولنا حتى ابيض 
على نفسه من شدة الظالم.

بني حلظة وآخرى، نسمع احدهم دفن نفسه ومات فنحتفل 
بتل��ك اللحظ��ة متخذين منه��ا عي��داً محلي��اً، حتى صار 
للمنادق��ة "81072" عي��داً محلي��اً، بعدد دقائق الس��نة، و... 
س��وف  اكت��ب رواية عن مدين��ة لها "1440" عي��داً في اليوم 

الواحد، إذا واتاني الوقت واملزاج.
رهط احلي مازال يس��ير موكبا نحو امل��وت من حولهم، على 
طول الطريق.. قبور االس��الف نصف مهدم��ة، تصدر صفيراً 

مظلماً تسيجها صيحات قرم االشجار املقطوعة.
أوم��أ لي ج��دي: "تعالي" فهرب��ت فزعاً، ألوذ بقبري مس��ويا 
فوق��ي الت��راب؛ ألن هذا اجلد، ت��روي احلكايات أن��ه كان يأكل 

الرجال عندما يصاب بالكوليرا؛ فيشفى.
صم��ت رصاص��ي تبثه الغيم��ة، عب��ر النوافذ، وق��د انتظم 
اجلميع في التراب صفاً، يس��تعرضهم وح��ش مالح.. وحيد 

كآبته يرفرف من مكان قريب 
- اني الذيب وآكلهم.

..... -
- اني الذيب وآكلهم.

..... -
- ال ام لنا فتحمينا.

م��تُّ طويالً في قب��ري، وفاتن��ي موعد القيام��ة، فقد رجعوا 
وحياته��م تن��ز من االظاف��ر، مثلما ينز الغيم من مس��امات 

السماء.
ظه��رت وقائع القيامة، عب��ر النوافذ، في ع��رض حي نقلته 
غيمة مباش��رة واجهتهم خاللها ساعات تسبق الزمان من 
يدخلها يلج عاملاً، العودة من تؤدي الى سواه، وسواه يفضي 
الى سواه، فسواه وس��واه، حتى استحالت االبواب، عليهم 

عدماً.
املنادقة ليس بعيدة عن نفس��ها، اال مبائة وستة بيوت تناظر 
املقبرة، بدءاً من مبزل املياه الثقيلة، وانتهاًء باحلريق، حسب 
ماتقضي النب��وءة فالغناء ولد نامياً م��ع املنادقة، منذ وضع 

االسكندر حجر االساس لها ودقه بقرنيه.
مالم يجاهر به االسكندر، ونقلته عنه الغيمة باطناً، لتبثه 

من النوافذ الى كل البيوت، دعاءه: 
- اللهم اما حرقاً او غرقاً، الترضى املنادقة عن احد وال ترضي 

احداً عنها.ص

جرة حرو ادالبيا 
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ــــــــــــة ــــــــــــادق ــــــــــــن ــــــــــــم ال

شفاٌه ترسُم محّيا العتمة 

نشيج األسئلة نذور السباع 

ال تحــــزن يــــا مــــروان  

 حتّل��ُق عالي��اً القل��وُب الّت��ي تركُض ف��ي الفضاء، 
وتس��يُل أقداُمن��ا عند مغي��ِب اجلِب، لكنَّ فراش��ًة 
ما تخ��رُج من ش��رنقِة املل��ِل، حيُث الّري��اُح تهوي 
بإس��تمرار، ال حّد لهذه األمع��اء املتوالدة الّضحِك، 
ألنَّ املفارز تقّش��رُ خيوطها بالتمّني، لس��ُت املوَت 
وال ش��ريعَة ف��ي ُكّم��ي، غير أنّ��ي احتط��اُب الّردى 
ف��ي جُلِّة العمِر، أس��عى وال يس��عى لفم��ي فُمها، 
مؤرش��ُف الع��ني بالتحديق يُؤنس��ها، كلَّما بزغْت 
أطراُفه��ا ملع��ْت بب��ِض الّتقهقر في آناء إنس��اني، 
أغازُل سالس��َل الّشيب بأضوائنا وعالماِتنا الالفتة 

للتربّ��ص، لتنخلق األصوات على ش��كِل مصابيح 
دافئة اخلضرة. 

نح��ُن جرح��ى العبارة، نح��ُن جرحى الّت��وّدد، نحن 
مكلوم��ني بالّصهيل تَهُزنا يفاعة األلم فنولُد على 
ش��كِل دروٍع دائمة الّصدى، جن��ذرُ الّدمع في كحِل 
خاطِرنا، ُنأقلُم التيَه ، نولُّد العاقر ، نلوي التعنصر، 
نحصي قطوف الّسكينة. أس��رجُت أيامي والّنعُل 
مح��ُض ميام��ة تفيُق م��ع العصرات وعش��رات من 
الّنعرات ذات اخملالب الورديّة . ُحبلى بأشياٍء، أصابُع 

يدي، تخرخُش األوجاع مسافاتها باملعيشة.

مواربا أجنة النياشني 
أقود غيمتي 

وأبحث عن خبز تطفل
في سالل الوقت

هي غيمتي
لم ميتطها قدري

ولم متطرني
هي أجمتي
أشير إليها 

كلما اشتد الصراخ
بحًة

فال جتيبني حنجرة
املطر

هل أركز عكازتي 
في بركة األفالك 

أم في بالد يبست أشجارها 
وهي على تابوتها تتفرج

لم يكن لي
قبل اقتناصي حلظة امليالد

من خطايا
مواربا شغف الفصول

مبلح األسئلة
وأيقنت أن نشيج السؤال 

في حلظة املوت مترد
هل بعد القفار 

من ماء
على األرض جتّمد ؟ 

من قال أنك غّلة 
بني التخوم؟ 

ال متأل الساعات زهراً باذخاً
أو متأل األحالم مسرًى للخطى 

خلف احلدود
من قال أنك متعب

ترضى مبا كتب الزمان 
على خطاك الالهثات 

الى السدود 
من قال من ؟

انت الضياء جميعه 
والقلب إْن قطف احلريق

من الهموم
ما كنت منفرد الوالدة واحداً

انت السباع جميعهم 
بل انت أول من رأى

فينا احلدائق والسنابل واملدى
املرصوف في أحداقنا

حد السماوات التي
جنتازها في العسر
من شجن الغيوم 

-----------------
يا انت 

هل كنت انتظاراً 
في احملطات التي 

تلقي بنا نحو السؤال
أم أنت قاطرة ستأخذنا الى 

حيث املآل 
قل ما تريد لنا ،

أجب!!

يا أيها الرائي
فإنّا سكة متضي اليك مدائحاً 

وجوازها 
كل العبير

--------------
ندريك انت بنا اجلذور 

والنسغ واملعنى اجلسور
ندريك انت مالذنا

وبالدنا وسماءنا
وتظل فينا شعلة الطرقات

ترشدنا الى حيث الوجود
---------------------------

مازلت حتملنا الى لغة اخللود 
وتلملم األيام من طني البداية موعداً

ميضي الى شجر النهاية مثمراً
بني الغصون 

وألنك الصوت الهصور
أكملت في رحالتنا عمراً 

تورد بالنذور
وسلخت من أجسادنا عند املشانق 

رهبة 
حتى تعّودها األسود

-----------------
أنت النذير

املشتري مّنا النذور
لتحيلنا زمن 

التورد
سلماً نحو العصور

-------------
ما النت األزمان في همم 

وحلمك املكتوب مذ
رُقم املالحم، ما هوى

وألنك التاريخ والوثبات في زمن اجلحود 
وألنك الشهداء تْعَلم كيف تعطي

كي تكون 
كل الليوث متنطقت من صوتك 

الباقي وساماً في الصدور
فلقد عصمت طريقها 

من زلة 
وتلفَتْت نحو اخلطى 

في دربنا 
حتى تفتَّحت اشتعاالً بالورود

قلنا لها هو من تألق في املدى 
وسقى الضمير مبا رأى 

من غصة 
بني السهول

لكنه عرف اجلبال
عرف الهضاب توسد الربوات 

واألهوار بل قمم النسور
آخا العراق مجافياً

ذاك الصدود

--------------

صار البراكني التي

جنتاز فيها صمتنا 

ونهّب من 

كل السدود

وألننا ندري هواه 

معبَّداً باسم احلقيقة 

والنقاء

فلقد حفظنا في أول الدرب

السؤال 

كان السؤال سؤاله 

املنحوت في كف املسالت التي
رسمت لنا أمالً

وأجوبة 
فصرنا مركباً

في التيه ، أشرعة وبوصلة

وبيتاً للضمير

انت الضمير

يا أنت كم علمتنا 

في اضطراب البحر

أن نرسو على موج اليقني

كي ال حتاصرنا الهموم

يا أنت مملكة 

بال كلل
متر على هوانا ناثراً

فجر الندى 

بني الهتاف وشهقة الرايات

واألزل املعّبأ بالنجوم

احمد ضياء

د.مهدي المانع

قصة قصيرة

وانت تطوي آخر أوراقك

اعلم ان فيها 

كلماٍت وجهتها 

لالشجار

والسواقي
واجلبال 

وأصدقائك الشعراء 
ال��ذي صلب��وا عل��ى ج��دار 

الذهول 
وهم يسمعون أنني العالم 

وعواء الفقدان 
انت لم متت 

فالشعراء ال ميوتون
رغم انهم

يصعدون على غيوم بيض 
ويتجولون في السماء 

يغازلون النجوم 

ويشاهدون هلع الناس 
وهم يتراكضون 

سعيا إلى وهم احلياة 
الِق عليهم نثار قصائد

وندى ضوء 
واخبرهم.. 
انك بينهم

قصائدك  حية أبدية
واحالمك مازالت طرية 

عل��ى  الف��رح  تنث��ر  وان��ت 
اجلميع 

لتخفي احزانا عمرها ألم 
ومداها بالد 

ها هي اسراب كلماتك 
يتوارثون حفظها مثل كنز.

ها هي ترانيمك
  نتغن��ى به��ا... رغ��م انن��ا 

نبكي 
فمنذ طفولتنا

تعلمنا  
كيف يكون شجن العراقي 

وهو يطلقه اغاني 
تعلمنا  الصبر 

واجللد 
ورفض كل ما يخدش اجلمال 

وما يثلم قمر الصدق

اعرف انك حنجرة الوطن 

بوج��ه  املظل��وم  وصرخ��ة 

الطيش 

ولهذا

لن متوت 

وانت تعطي لألرض جسدك 

فيما تصعد روحك السامية 

إلى العلياء 

لن متوت يا مروان

فالشعراء لن ميوتوا

لغير املنتفعني 
سأزوركم عند أقرب حاء 

على وجه احلرية
 احلرف منارة لألوهام يصنعها

 معلم الصف األول 
لتقتله عند بياض الزمن
 على باب العمر األخير

 يعمر بناءها اجملدون
 يؤثثها الفالسفة واحلكماء 

من بني يديه
  تخرج 

لكنها وراء الساعني
 بكل وسيله حلكم يحجب الرمادي 

فيه
 ظل احلرف

  جتتمع النقطة بالنقطة
 لكن ال يكتمل السطر

 فاحلرف رحلة لونها أبيض
 يتسلق شجرة االنتظار

 يتسرب  دماً ابيض بني أغصانها
  تزهر نون النسوة فجيعة انتظاٍر آخر

 يذبل الوقت الرطيب
 يتلوي عنُق الزجاجة

 ينبهر األمل األزرق بانعكاسات
 الفراغ بني أحشائها

 يختلط الزجاج 
السائل مع البياض

 من بني فلقتي املطحنة
 يصدر احلرف ... عتمًة حتمل أوهام 

احلاملني باخلالص
 يبرق السدمي نبأ الوالدة

 ليهب الفالحني فرصة حرث
 يشبه األخضر

 ال ماَء ليزرعوا سوى دموعهم 
التي وفروها 

 على حافة الزمن االبيض
 متوج أحالمهم جراراً خضراً

و منصاِت خطابة
 ال وعي سوى احلرف

 الحرف سواه
 احلائط هو الكون

أم احلاء

فرحان بدري الحربي

محمد اسماعيل

مظهر حسنالراحل الدكتور عبد القادر جبار

منال الحسن 



 نالت الطالبة شيرمني اميني شهادة 

املاجس��تير م��ن جامعة كردس��تان 

الفارس��ية، وكان موض��وع  باللغ��ة 

اخلط��ى(   )تس��ارع  رواي��ة  رس��التها 
للروائي والقاص احمد خلف..

الف مبارك لكاتبنا الكبير االس��تاذ 
احمد خلف وللطالبة ش��يرمني هذا 

االجناز.

 حص��ل الش��اعر نضال العي��اش على 
ش��هادة املاجس��تير من كلي��ة اآلداب- 
جامعة تكريت، عن رسالته املوسومة 
العب��اس  ب��ني  اجلمالي��ة  األنس��اق   (
ب��ن األحن��ف وابن الف��ارض ف��ي ضوء 
النق��د الثقاف��ي( .. دراس��ة موازنة بني 
جتربت��ني، غزلية عذري��ة مثلها العباس 
اب��ن  االحن��ف، وصوفي��ة مثله��ا  ب��ن 
الف��ارض، عب��ر البحث ف��ي املضمرات 
الثقافية لكل من التجربتني واالنساق 
اجلمالية التي انطوتا عليها متاثالتهما 

وتبايناتهم��ا، وح��دة اجل��ذر واخت��الف 

بس��بب  الش��اعرين  ب��ني  التجرب��ة 

التش��كيل الثقافي، وخلص��ت الى ان 

الغزل العذري جتربة وجدانية مجردة.

وال��ى  نض��ال  للزمي��ل  مب��ارك  ال��ف 

الدكتوراة باذن اهلل .

حصل��ت الطالب��ة هدى حس��ن على 
رس��التها  ع��ن  املاجس��تير  ش��هادة 
املعنون��ة ) جمالية الصورة في ش��عر 
علي االمارة(  من جامعة البصرة كلية 
التربية القرنة قس��م اللغة العربية .. 
الرس��الة كانت باش��راف أ. د .مرتضى 
الشاوي ورئيس اللجنة د. سامي علي 
جب��ار .. الف مب��ارك للزميل الش��اعر 

علي االمارة وللطالبة هدى .. 

نع��ى االحتاد الع��ام لالدب��اء والكتاب ف��ي العراق، 
عددا من الزمالء الذي��ن رحلوا مبكرا .. ففي يوم ٦ 
نيس��ان نعى االحتاد الش��اعر الدكتور الصيدالني 
عدنان يوس��ف الذي رحل ف��ي مدينته الديوانية .. 
وفي يوم 8 نيس��ان نعى االحتاد الناق��دة الدكتورة 
فاطمة عيس��ى التي توفيت في محافظة نينوى 
بع��د معاناة من املرض .. وفي يوم ١٠ نيس��ان نعى 

االحت��اد الش��اعر احمد دلزار الذي توف��ي في اربيل 
.. وفي يوم ١١ نيس��ان نعى االحتاد القاص حس��ني 
اليعقوب��ي الذي توفي في مدينت��ه بعقوبة .. وفي 
يوم ١٢ نيس��ان نعى االحتاد القاص سهيل ياسني 
ال��ذي رح��ل في بغ��داد .. في يوم ١5 نيس��ان نعى 
االحتاد الش��اعر والناقد واللغوي د. صاحب خليل 
ابراهيم الذي توفي في بغداد .. وفي يوم ١8 نيسان 
نع��ى االحتاد املص��ور كرمي الدفاعي ال��ذي رحل في 
بغ��داد .. وفي يوم ١9 نيس��ان نعى االحت��اد االديب 

التركمان��ي وحي��د الدين به��اء الدين ال��ذي رحل 
ف��ي مدينته كرك��وك .. وفي يوم ٢٢ نيس��ان نعى 
االحتاد الش��اعر مروان عادل حم��زة  عضو املكتب 
التنفيذي  والناطق الرس��مي باس��م االحتاد الذي 
توفي في بغداد اثر جلطة دماغية لم متهله .. وفي 
يوم ٢5 نيسان نعى االحتاد القاصة والروائية مائدة 
الربيع��ي الي توفيت في مدينته��ا النجف ..  وفي  
يوم ٢9 نيسان نعى االحتاد  الشاعر واحملامي جليل 

شعبان الذي توفي في بغداد .. 

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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استعادة هيبة الكتاب!

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

كوكبة جديدة من األدباء في ذمة الخلود 

)تسارع الخطى( 
في رسالة ماجستير بالفارسية

علي االمارةالماجستير للشاعر نضال العّياش 
 في رسالة ماجستير 

شاكر نوري يلتقي 
مكتبة االدباء تفتح ابوابهاماركيـــــــز مـــــــن دون نوبــــــل!

اتذك��ر .. عندما اجتول في مكتبات بغ��داد الكبيرة، ايام اجازاتي 
الدوري��ة حني كنت عس��كريا ف��ي الثمانينيات، اش��عر برهبة، 
ليس��ت كرهبة احل��رب بالتأكي��د! امام هالة الكت��ب املرصوفة 
بعناي��ة، وحني يأخذن��ي الفضول لتقليب بعضه��ا أجد رصانة 
املطبوع واناقته، ناهيك عن محتواه بشكل عام، اذ كان الكتاب 
ال يص��در قبل املرور ب��دورة حتمية كاملة، تبدا م��ن اخلبير، وهذا 
يش��مل الكتب كلها، س��واء الصادرة عن مؤسس��ات رسمية 
او اهلي��ة، وال نقص��د هن��ا اخلبير الفك��ري بل الفن��ي، وتنتهي 
باملصم��م فاملطبعة، م��رورا بالتصحي��ح والتدقي��ق .. الخ، ألن 
رصانة املطبوع امر ضروري التتجاوزه أية دار نش��ر حتترم نفسها 
وقت��ذاك، قبل ان تأتي عاصفة  احلصار التي ش��وهت الكثير مما 
ه��و جميل ورصني في حياتنا مبا في ذلك الكتاب، عندما ظهرت 
)كتب االستنس��اخ( بعيدا عن شروط النشر املطلوبة. لكن ما 
حصل بعد العام 2003 جاء بخراب غير مس��بوق، س��ببه االول 
سهولة نشر الكتاب، الس��يما في األدب نتيجة لغياب الرقيب 
الفن��ي، وبالتأكيد النقصد هنا ما ينش��ره املبدعون الذين اكدوا 
حضورهم في الس��احة، النهم ضحايا ه��ذه الفوضى ..  اعرف 
اش��خاصا اص��دروا كتب��ا عدي��دة في الش��عر والس��رد والنقد 
والتنظير االدبي، لكنها لم تترك اثرا في املش��هد او يستشهد 
بها او حتضر في النقاش��ات العادية، والس��ؤال ه��و؛ ملن يكتب 
ه��ؤالء وامثالهم؟ .. لس��نا ضد مقولة )دع ال��ف زهرة تتفتح( او 
)الس��ماء تتس��ع آلالف النجوم(  وغيرها، ألن املقصود من هكذا 

اقوال هي الزهور والنجوم، احلقيقية وليست اخلّلب! 
نعيش منذ مدة اجواء سياس��ية ال تخلو أدبياتها اإلعالمية من 
طرافة، منها عبارة راجت مؤخرا بشكل كبير .. )استعادة هيبة 
الدولة(، وقد جاءت هذه املطالبة على خلفية الس��الح املنفلت 
والفس��اد السياس��ي واالداري الذي صادر هيبة الدولة .. ولعلنا 
ف��ي مطالبتنا اس��تعادة هيبة الكت��اب، كونه عن��وان الثقافة 
االبرز ووعاء الفكر واجلمال، نرى انه  صار يعاني كثيرا ويستنجد 
باخليرين .. ترى هل هناك من يسمع وإن سمع فما الذي يفعله؟ 
.. اعتقد اننا بأزاء اشكالية كبيرة تعيشها الدولة، واالشكالية 
مجموعة مش��اكل مترابطة يس��تحيل حل واح��دة منها من 
دون ح��ل اإلش��كالية بأكملها.. وعلينا ان نك��ون جزءا من احلل 
الش��امل لنحظ��ى باحل��ل اجلزئي، الثقاف��ة،  لنس��تعيد هيبة 
الكتاب كتحصيل حاصل الس��تعادة هيبة مؤسسات الدولة، 
لك��ن ه��ذا المينعنا االن من اط��الق صرخة كه��ذه، لعل صداها 

يصل ملن يعنيه االمر! 

العدد )42( - أّيار 2021

نش��ر الروائ��ي والصحافي العراق��ي املغترب 
ش��اكر نوري  ه��ذه الص��ورة عل��ى صفحته 
في الفيس��بوك م��ع هذه الس��طور املعبرة .. 
ملناس��بة  الذكرى الس��ابعة لرحي��ل ماركيز 
..  )) قابل��ُت غابرييل غارس��يا ماركيز في عام 
1982 أي قب��َل 39 عاًما، يا إلهي! كْم مير الزمن 
بس��رعة! فقلت له: أنا صحافي من العراق .. 

هل أنت غابرييل غارس��يا ماركيز؟ قال: نعم. 
ثم أض��اف: أنا كن��ُت صحافًي��ا أيًضا. فقلت 
ل��ه: وهل تعرف العراق؟ ابتس��م قائ��الً: وَمْن 
ال يع��رف بالد الرافدي��ن؟ ... كان ذل��ك قبل أن 
يحصل عل��ى جائزة نوبل. احلوار الذي أجريته 
معه نش��رته ف��ي صحيفة "الري��اض" ألنني 
كنت أعمل فيها مراسالً من باريس. ثم أعدُت 
نش��ره في كتابي ) عمالق��ة الرواية قالوا لي( 
الصادر عن دار املؤلف بي��روت .. كنُت ال أخرج 

إال الكامي��را واملس��جل ف��ي حقيبتي املدالة 
على كتف��ي. .. متر اليوم الذكرى ال� 7 لرحيله 
لك��ن وجهه لم يخت��ف عن بالي أب��ًدا. )اهلل 

يرحمك ماركيز(....((

 ف��ي الرك��ن االمين م��ن قاع��ة زه��اء حديد، 
فرش��ت )مكتب��ة األدباء( اجنحته��ا مرتديًة 
من الربيع ثوباً قش��يباً، ومكتنزة مبنشورات 
احتاد أدباء العراق، هكذا.. ببس��اطة، جمعت 
احلدي��د باخلش��ب بالط��الء بأك��ّف احملّبني .. 
ستس��تقبلكم يومياً، وتفت��ح أمام مقتني 

الكتب ذراعي اجلمال.

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاصا.ث- خاص


