
 االحتاد- خاص / هنأ االحتاد 
والكتاب  لالدباء  العام 
بعيد  اعضاءه  العراق  في 
متمنيا  املبارك  األضحى 
والسالم  األم��ن  يعم  ان 
ذلك  جاء  الوطن..  رب��وع 
في بيان اصدره باملناسبة، 
من  عددا  االحتاد  هنأ  كما 
العراق  داخ��ل  املبدعني 
حصدوا  مم��ن  وخ��ارج��ه 
لها  ترشحوا  او  جوائز 
خارجية،  مسابقات  في 
من  املزيد  لهم  متمنيا 
فيما   .. واالب��داع   التألق 

نشاطاته  االحتاد  يواصل 
واالب��داع��ي��ة  الثقافية 
من  الرغم  على  اخملتلفة 

ظروف جائحة كورونا ..
التهنئة  ب��ي��ان  )ن���ص   
والنشاطات  واملباركات 
ع���ل���ى ال��ص��ف��ح��ات 

الداخلية(  

اإلعالم  لهيئة  التنفيذي  اجلهاز  رئيس   2021 متوز   4 االحد  يوم  االحتاد   وفد  زار   
واالتصاالت د.علي املؤيد، لبحث آليات التعاون وتعزيز الرؤى املشتركة بني االحتاد 
والهيئة.. وقال الدكتور املؤيد »إننا ننتمي الى هذا الطيف الثقافي واملعرفي خارج 

إطار املسؤولية ألنه حراك ميد االنسان بالعطاء والفكر«.
مضيفا ان »االعوام ال� 60 من عمل االحتاد جديرة بالتقدير والتكرمي والتبجيل بل 
ينمي  مبا  االحتاد  دور  تعضيد  »أهمية  ذلك«، مشددا على  من  أكثر  انها تستحق 
اإلبداع ويرصن الثقافة ويثري الهوية الوطنية في ظل التعريفات املتعددة لهذا 
املفهوم الواسع والتي قد تنحاز في بعض األحيان ما يتوجب توفير آليات عمل 
واقعية وجادة لتوضيح ذلك«. وأبدى رئيس الهيئة رغبة جادة للتعاون مع االحتاد 
األخيرة  ودعم  اإلعالم،  وسائل  تقييم  مرتكزات  كأحد  الثقافي  املعيار  العتماد 
للحركة الثقافية املتمثلة بطباعة الكتب وتسليط الضوء على الكتاب واألدباء 
في  املشترك  العمل  لتنظيم  خلية  تكوين  على  االتفاق  ومت  إعالمياً.   واملبدعني 
التكامل بني  باألفضل، عن طريق  الثقافية  الساحة  رفد  إلى  األيام، وصوالً  قابل 

جناحي األدب واإلعالم..

افتتح  مبارك،  أدبّي  بحضور 

صبيحة الثالثني من متوز 2021 

صالح  أدباء  الحتاد  جديد  مقرٌّ 

ليمّثل  ذاتية  بجهود  الدين، 

لبيوت  يضاف  ثقافياً  بيتاً 

الوطن العامرة باجلمال..

وقاعة  إدارية  أروقة  املقر  ضم 

عامرة  ومكتبة  للنشاطات 

الكبير  األديب  اسم  إطالق  مت 

احتفاًء  عليها،  ياسني  د.فرج 

بالرموز املبدعة في البالد..
الرسمي  االف��ت��ت��اح  وب��ع��د 
للمقر، جتّول األدباء في االحتاد، 
وعقدت جلسة أدارها الشاعر 
ابتدأت  جرجيس،  د.سعد 
الوطني،  النشيد  ب��ع��زف 
لالحتاد  العام  االمني  ليلقي 
والروائي حنون مجيد  القاص 
كلمة االحتاد التي أشاد فيها 
بالدور الكبير الذي اضطلعت 
الحت��اد  االداري����ة  الهيأة  ب��ه 
مثّمناً  الدين،  ص��الح  أدب��اء 

القدير  القاص  اسم  إطالق 
مكتبة  على  ياسني  ف��رج 
للسير  داعياً  املدينة،  احتاد 
كل  في  نفسه  املنوال  على 
محافظات ومدن الوطن، كما 
بطباعة  األمني  السيد  أوعز 
الكاملة  القصصية  األعمال 
للقاص د.فرج ياسني، لتصدر 
في حّلة أنيقة عن منشورات 
..ليتلو  العراق  أدب��اء  احت��اد 
خضر  محمد  د.غنام  بعده 
كلمة احتاد صالح الدين التي 

شكره  باقات  عن  فيها  عّبر 
إمت��ام  ف��ي  أسهم  م��ن  لكل 
متحدثاً  املهم،  املشروع  هذا 
لعقد  احلثيث  السعي  عن 
في  كبير  شعري  مهرجان 

األشهر املقبلة..
قصائدهم  الشعراء  قرأ  ثم 
والتفاؤل،  الفرح  أجواء  وسط 
ليختتم احلفل بتكرمي رؤساء 
منذ  الدين  صالح  أدباء  احتاد 
تقديراً  اآلن  إل��ى  تأسيسه 

جلهودهم املشهودة.

حتدث��ُت في العدد املاضي عن االستس��هال في التعامل مع كتابة قصيدة 

النثر لدى عدد ليس قليالً من الشعراء , وقد أثار حديثي آراء مختلفة وردود 

أفع��ال متباين��ة , والذي أس��تغربه حقاً أن البعض فه��م موقفي على أنه 

ض��د جتربة قصيدة النثر , التي قّدمت ش��خصيا ضمن ميدان االش��تغال 

بها حتى اآلن اثنتي عش��رة مجموعة شعرية  , كما قّدمُت رؤًى وآراًء عنها 

كتجربة لها أهميتها ولها أصوات شعرائها احلقيقيني الذين قدموا ضمن 

فضائها مناذج ش��عرية متقدمة , لذلك ال ميكن ان أقف ضد هذا الش��كل 

املهم من الش��عر الذي مازال مثار جدل وأسئلة  واشتغاالت جديدة لسُت 

هن��ا بصدد احلديث عنها , ولس��ُت م��وكالً بالدفاع عنه��ا والوقوف بوجه 

الذين يصّرون  على رفضها كشكل فني من أشكال الشعر ..

أري��د هنا أن أؤكد ب��أن جتربة قصيدة النثر ليس��ت بالس��هولة التي يراها 

البعض , وهي ليس��ت تس��طير كلم��اٍت , أو انثياال عاطفي��ا أو خاطرة , أو 

قطعة سردية منثورة على سطور , ال روح فيها وال داللة ترتفع فيها اللغة 

إلى مس��توى التعبير االس��تثنائي , وهي بتخلصها م��ن قوانني القصيدة 

التقليدي��ة , وأهمه��ا ال��وزن والقافية , ف��إن عليها كن��ص أن تعّوض هذا 

الهاجس املوسيقي احملسوس , بنسق موسيقي مناسب , ليس بالضرورة 

أن يك��ون تفعيل��ة بديلة  , أو إيقاع��ا وزنيا جديدا , بل هناك انس��ياب في 

املف��ردة واجلملة يرفعها إلى أفق األداء املوس��يقي الذي يش��عر به املتلقي 

ويتفاعل معها .

لعل احلديث عن التجربة ومراحل تطّورها يطول ويتش��عب ألنه يستدعي 

اس��تحضار مناذج وأفكار وتأمالت وشهادات أيضا , لذلك سأبتعد عن هذا 

التفصيل ,  وأبقى في مضمار حديثي عن ضرورة فهم التجربة الش��عرية 

الت��ي تتبناها جتربة " قصيدة النثر " وعدم العبث مبش��روعها , وعدم امليل 

لتبس��يط موضوعاتها حد الس��ذاجة , كما أش��رت إلى ذل��ك في مقالي 

السابق , فالطرائف والنكات ال تصنع شعرا , وسرد واقعة يومية بأسلوب 

بس��يط ال إزاحة لغوية فيه وال صورة شعرية ترد فيه , وال تأمالت محلقة , 

ال ميكن أن تنتمي للشعر بأي صورة من الصور .

وعلى الرغم من البساطة الظاهرة في التعامل مع بناء النص في قصيدة 

النثر , كونها بال شروط محددة , وال تلتزم قوانني ثابتة , إال أنها إذا أرادت أن 

تكون ضمن جنس الشعر عليها أن حتقق مبرراتها الشعرية ...

لذل��ك , أؤكد هنا على أنني مع القصيدة الناضجة التي يكتبها الش��اعر 

منطلق��ا من موهبة حقيقي��ة , ووعي عميق , واّطالع  دقيق على التجارب 

الس��ابقة , بدءا من القصيدة اجلاهلية واملعلقات اخلالدة مرورا بتطوراتها  

اخملتلف��ة ورموزه��ا  , وانتهاًء  برواد قصيدة الش��عر احلر واخلروج من نس��ق 

الش��طرين من أجل أن يعرف الشاعر أهدافه الفنية واالبداعية من دخوله 

ميدان قصيدة النثر. 

أم��ا الكتابة التي ال تقف على ارض صلبة , ويّدع��ي كتابها إنهم يكتبون 

قصائد نثر , فهي كتابة بعيدة عن جوهر الشعر , وقد تكون ضمن جتنيس 

آخر , إال أنها ليست شعرا على االطالق ...

وعليه أؤكد هنا دعوتي للشعراء أن يرفقوا حقا بقصيدة النثر التي ظلمت 

وتعرضت للتشويه , وأن يعطوها حقها كجنس أدبي متقدم .  

منذر عبد الحر

حول قصيدة النثر أيضًا

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

له وحده  .. تتغنى بالوطن الغارق بالهموماتحاد أدباء العراق يهّنئ الشاعر ماجد موجد

ترجمة النص المسرحي.. ما بين 
تقسيم الحبكة ومحور البناء الدرامي

الحرب هي أكبر إعتراف  بتفاهة 
الحياة  وعبثيتها  والجدواها!!

الجذور االولى لتكوين 
الدولة العراقية الحديثة!

الحميمّية الراقية.. عن الجنس في الرواية
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تعزيز الرؤى بين االتحاد وهيأة 
اإلعالم واالتصاالت 

افتتاح مقر فرع 
ات�����ح�����اد أدب����������اء ص�������الح ال�����دي�����ن ب����م����ق����ّره ال���ج���دي���د

االتحاد يهنئ 
بعيد األضحى ويبارك 

لمبدعيه تألقهم وحصادهم 
الجوائز  ويواصل فعالياته 

المختلفة 
ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص



)تمّوز( يضيء نوراً وبياضاً وإبداعا.. 
٢٠٢١ ت������م������وز  ل����ش����ه����ر  ال��������ع��������راق  أدب��������������اء  ات�������ح�������اد  ك����ل����م����ة 

تهنئة رغم األلم..
 للموت والخراب.. 

ٌ
وإدانة

الجسد والقسوة في اتحاد االدباء

لوحة فنية 
من جمعية التشكيليين لالتحاد 

نشاطات 
العدد )45( - آب  2021 2A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

بقوة متوز اإليجابية ُصِنعت سببيكة 
آث��ار  حتمل  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي  ال��ف��رد 
وبهذه  وبصمته،  واجلمال،  الرسوخ 
السبيكة العراقية التموزية الذهبية 
لألدباء  العام  االحت��اد  احتادكم  كان 
اليومية  مناشطه  كل  في  والكتاب 
اإلب��داع  من  ع��اٍل  مبستوى  والدورية 
املهنية  والعالقات  والبحث  والوعي 
العامة  هيأته  مع  اليومي  والتواصل 
في افراحهم واتراحهم، وظل يسعى 
مشهد  صناعة  إلى  ومحبة  بإميان 
القوة  هو  األدي��ب  فيه  يكون  عراقي 
الفاعلة واألساس في حتقيق األهداف 
الذي  النداء  هو  فاحتادكم  الوطنية، 
يتجمع  كونه  وط��ن،  قلب  يشاغف 
التشظي،  حلظة  في  مجد  خطابات 
بتحقيق  احلاملني  يبادئ  ال��ذي  وه��و 
لكنه  بالوهم،  يؤمن  ال  هو  أحالمهم، 
يبرره بسؤال عن أهميته في حلظة من 
رئة  األدباء؛  احتاد  إذاً  هو  األمل،  غياب 
ينهض  أنفه  في  النقاء  وهواء  البالد 
شامخاً، إذ كلما التفتت عني وجدته 
تثاءب  وكلما  ملمسها،  على  حريراً 

انبساط  في  هانئاً  نوماً  وجده  جفن 
رأفًة  وطناً  يجوز  احتادكم  األح��الم.. 
قرب،  حينما  وقرباً  وعنايًة،  ومحبًة 
حينما  واجتماعاً  قرب،  حينما  وبعداً 
اجتماع. ومن هنا كانت اجنازاتنا خالل 
انتشارها  بسعة  تتميز  )متوز(  شهر 
وإصدار  الكتب  طباعة  في  وتأثيرها 
مستوى  على  والصحف  ال��دوري��ات 
الندوات  وعقد  واحملافظات  املركز 
والتساهمية  والواقعية  التواصلية 
مع أطراف املشهد اإلبداعي والثقافي 
لتأطير  الفعلية  باملشاركة  العراقي، 
قيمة الوعي في بناء الواقع العراقي، 
الوطني  املوقف  التمّيز في  عن  فضالً 
األس��اس..  الوطن  قضايا  في  احل��ر 
متوز  لشهر  مناشطنا  أب��رز  وكانت 

2021 ما يلي:
األدب��اء  االحت��اد  نعى  عميم  *بحزن   :
جالل  والكاتب  الروائي   - الراحلني: 
 - الدبي  جبر  حسني  الشاعر   - بوالت 
الشاعر خضر حسن خلف - الشاعر 
عادل الغرابي - الشاعر حسني جودي 
عادل  واملترجم  الشاعر   - احلجار 
محمد  واملترجم  الشاعر   - العامل 
املوسيقي  الفنان   - محمد  محسن 

د.عبد  والكاتب  األديب   - سالم  علي 
العباس عبد اجلاسم *مواساة األدباء 
*تفّقد  وذويهم.  أحباءهم  بفقدهم 
صّحية،  بضائقة  م��ّروا  ممن  األدب��اء 

والتخفيف عن معاناتهم.
. *إرس����ال آخ��ر إص����دارات االحت��اد 
محافظات  الحت���ادات  ومطبوعاته 
احت��اد  منشورات  *إي��ص��ال  ال��وط��ن. 
مهمة  مكتبات  إل��ى  العراق  أدب��اء 
الوطن.  ومحافظات  العاصمة  في 
*استمرار اجللسات التفاعلية لالحتاد 
احملافظات،  واحتادات  العام،  في مركزه 

في منصات التواصل االجتماعي.
احلضورية،  اجللسات  *استمرار   .
االلتزام  مع  تدريجياً  وشبه احلضورية 

باللوائح الصحية والتباعد.
)االحتاد  من جريدة   44 العدد  *.صدور   .

الثقافي(.
 (.. *صدور مجلة ميشا لألطفال/ احتاد 
 ..2021 متوز   16 العدد  ميسان،  أدباء 
*بجهود ذاتية افتتاح مقر جديد الحتاد 

أدباء صالح الدين.
الطفل  أدب  نادي  انتخابات  *إقامة   .

في احتاد أدباء النجف.
بالتعاون  شعري  مهرجان  *إقامة   .

بني احتاد أدباء ديالى وبني قسم اللغة 
العربية في في كلية التربية/ جامعة 

ديالى.
واالت��ص��االت  اإلع��الم  هيئة  *لقاء   .

واالتفاق على مشروعات مشتركة.
الشباب  مسابقة  جوائز  *توزيع   .
املقامة من قبل نادي الشعر في احتاد 

أدباء النجف.
. *اإلعالن عن تأسيس فرقة )علي عبد 
احتاد  املسرح/  نادي  في  الزيدي(  النبي 

أدباء ذي قار.
)ليمونة(  مجلة  إلصدار  *التهيئة   .
اخلاصة بأدب الطفل/ احتاد أدباء ديالى.

. *وفي مجال املطبوعات أصدر االحتاد 
ستريب  ميريل   - التالية:  الكتب 
وشخصيات سينمائية أخرى - باسم 
عبد احلميد حمودي - سينما - إلى أين 
الشط  عن   - شعر   - احللي  خالد   - ؟ 
 - شعر   - سباح  غالب  معن   - وأهله 
- رحمن خضير عباس  الدجة  سويج 
رضا   - املواسم  ربيع   - مدينة  سيرة   -
اإليقاع  فلسفة   - شعر   - اخلفاجي 
د.عالوي   - املعاصر  العراقي  النقد  في 
كاظم كشيش - نقد - سحر األخضر 
الداكن - توفيق حنون املعموري - أدب 

د.جاسم   - مختلفة  سيرة   - رحالت 

اخلالدي – شعر.

 - يلي:  ما  النجف  أدباء  احتاد  *وأصدر   

على عهدة النقد - فارس عودة - نقد 

رواية   - اليانور  زينب   - الوجود  لعنة   -

حسن   - مهاجر  طائر  مثل  أصفق   -

مجيد - شعر - قافية الرغيف - أمجد 

 - النص  - ما لم يقله  احلريزي - شعر 

نوال هادي - نقد - السفر إلى املاضي 

- فاضل العذاري – قصص.

 * وأصدر احتاد أدباء ميسان ما يلي: - 

في البدء كان العراق – نصوص أدبية 

، األب يوسف جزراوي - حتماً ستمطر 

السماء - نصوص أدبية ، األب يوسف 

جزراوي . - لن أترك طفولتي في اخلزانة 

 / – مسابقة ميشا لقصص األطفال 

الغراوي  دكس  ابراهيم  القاص  دورة 

 – عبداحلسني  حامد  اع��داد   ،  2021

املوسوي  – علي سلمان  فائدة حنون 

، رسل  الذاكرة – شعر  - هوامش في 

واألدب  للثقافة  دمتم   ................ والي 

واملعرفة واجلمال

جمعاء،  لإلنسانية  التهنئة  باقات  بأسمى  العراق  في  والكّتاب  لألدباء  العام  االحتاد  يتقّدم 
والصحة  الرفاه  وللمواطنني  والسالم،  األمن  للوطن  ويتمّنى  املبارك،  األضحى  عيد  مبناسبة 

والسالمة..
دام أدباء الوطن بخير، ومبنجزات سامية تطّرز وجه الثقافة بكل أصيل ومبدع..

ميّر العيد هذه األيام وسط ظروف قاسية يعانيها العالم أجمع، وهو يتحّدى جائحة )كورونا( 
التي كّبدت البشرية خسائر فادحة في األرواح، ومما يؤسف أن يكون نصيب األدباء حاضراً من 
هذه املآسي؛ لذلك فعند إرسال التهنئة ال يفوتنا الترّحم ألرواح من فقْدنا من أعّزتنا، وانطالقاً 
من الوشائج الصادقة نواسي أهلهم وأحّبتهم، كما نرفع األكّف بالدعاء ليكون العيد منديل 

شفاء وعافية لكل املرضى، وتضامناً مع احلزانى واملقهورين..
وبعد..

فبتزامن مؤلم استقبلت العوائل - املفجوعة قبل أيام بحريق ذي قار، وغيره من احلرائق العاتية 
- العيد بفاجعة كبرى زادت أحزان الفقراء واألبرياء، وقد جتّسدت هذه الفاجعة بتفجير بشع 
في سوق شعبي مبدينة الصدر في بغداد، أودى بأرواح املساكني، وأصاب عدداً كبيراً بجراح ال 

تندمل، في صلف وإجرام ال يوصفان، الرحمة ألرواح شهداء الوطن، والشفاء للجرحى..
وباسم األدب..

ومواكبه الصانعة للحياة..
باسم األديبات واألدباء..

باسم الكلمات احلّرة والنبيلة..
يدين االحتاد ما جرى ويجري، ويحّمل اجلهات احلاكمة مسؤولية ما جرى، مشدداً على ضرورة 

حفظ أمن الناس، وعدم التهّرب من املسؤولية التي هي في عاتقهم.
أيها األحبة..

لتكن احلروف لؤلؤاً يطّوق املستقبل بالنور، ولتشرق الكلمات أطواق صباحات ترسم األمل، 
ولتقرع القلوب داعيًة متآزرة مع نبض البشرية، ومع تكبيرات الساعني للخير في كل خطوة.

والسالم..

اتحاد أدباء العراق
٢٠ تموز ٢٠٢١

جلسة  العراق  في  والكّتاب  لألدباء  العام  االحتاد  اقام 

العراقية(  األسطورة  في  والقسوة  )اجلسد  بعنوان 

الساعة  في  املعموري..وذلك  ناجح  الباحث  فيها  حاضر 

السادسة عصر األربعاء ٧ متوز 2021، في قاعة اجلواهري 

 .. الوقائية  بالتعليمات  التزاما  جمهور(  حضور  دون  )من 

ادار اجللسة الناقد والشاعر علي شبيب ورد.

التشكيليني  جمعية  أه���دت 
فائقة  لوحًة  أالدباء  احتاد  العراقيني 
التشكيلي  أع��م��ال  م��ن  ال��روع��ة 
االحتاد  وتقدم  لقمان..  ستار  املبدع 
بالشكرللجمعية العريقة، وللفنان 
اجلمعية،  رئيس  سبتي  قاسم 
ولكل  اإلداري���ة،  الهيأة  وألع��ض��اء 
الفنان  قام  وقد  األصدقاء.  الفنانني 
األديب د.جواد الزيدي مشكورا بجلب 

اللوحة ممثال عن اجلمعية.

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص



بمناسبة فوزه بجائزة الشعر في إيرلندا
��ئ ال��ش��اع��ر م��اج��د م��وج��د 

ّ
ات���ح���اد أدب�����اء ال���ع���راق ي��ه��ن

أدباؤنا  إلى المرحلة الثانية 
م��ن م��س��اب��ق��ة م��ان��دي��ال ل������آداب..  ال���ف م��ب��ارك

 
ً
استذكارا

لشاعر العرب األكبر..

اصدارات االتحاد
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قراءات 

يهّنئ االحتاد الع��ام لألدباء والكّتاب 
ف��ي الع��راق الش��اعر ماج��د موجد 
املقي��م في إيرلن��دا، مبناس��بة فوزه 
بجائزة الشعر التي اطلقها برنامج 

الزماالت الثقافية
 Play It Forward Fellowships

املتمث��ل مبجلس الفن��ون اإليرلندي، 
ثقافي��ة  مؤسس��ات  ومجموع��ة 
وإعالمية منه��ا احتاد األدب��اء ومركز 
الفن��ون العام واحتاد ش��عراء ايرلندا 
 The Stinging(و  )Skein Press(و

Fly(.. ويجيء فوز موجد بهذه اجلائزة 
داللًة على عم��ق جتربته التي متاهت 
مع الثوابت اإلنسانية، واستحصلت 
نصيب��اً واف��راً من الذائق��ة العاملية، 
أن اجلائ��زة تض��م خمس��ة  ويذك��ر 
حق��ول ، وه��ي: الش��عر، القص��ة، 
الرواية، والكتاب��ة االجتماعية وثمة 
تخصيصه��ا  مت  خامس��ة  جائ��زة 
في ه��ذه ال��دورة للتدوي��ن اإلعالمي 
والكتاب��ة ف��ي قضاي��ا األش��خاص 
م��ن ذوي احلاجات اخلاص��ة. هذا وقد 
أتيحت املس��ابقة لألدب��اء والكتاب 
اإليرلنديني أو ممن يقيمون في إيرلندا 

يك��ون  ال  أن  عل��ى  دائ��م،  بش��كل 
املتقدم قد اصدر اكثر من كتابني من 

تخصصه داخل حدود إيرلندا. 
وفي صدد أهداف اجلائزة وما تقّدمه، 
ذك��رت مواق��ع تناقلت اخلب��ر، بأنها 
تس��عى الى منح الفائزين كل أنواع 
الدع��م وتوفير ف��رص عديد من أجل 
أثر  تضخي��م أس��مائهم وصناع��ة 
واض��ح لهم في الثقاف��ة اإليرلندية 
اجلديدة، لذلك ه��ي متنح للمبدعني 
الذين لم حتصل كتاباتهم اإلبداعية 
تس��تحقه  ال��ذي  التمثي��ل  عل��ى 
ف��ي وس��ائل اإلع��الم واملؤسس��ات 

ويحص��ل  اإليرلندي��ة.  الثقافي��ة 
زمال��ة  عل��ى  اخلمس��ة  الفائ��زون 
ثقافي��ة مل��دة ع��ام ونص��ف، بدعم 
مالي وتعيني مستش��ار ثقافي لكل 
فائ��ز ملتابع��ة منجزه وفت��ح قنوات 
اتصال مع جميع وسائل اإلعالم ودور 
النش��ر ووضع برنامج إلقامة ندوات 
ومش��اركات ثقافية ف��ي عموم مدن 
إيرلن��دا، فضال ع��ن طباع��ة أعمال 

الفائزين وترجمتها..
مبارك ألف مبارك للوس��ط الثقافي 
فوز الشاعر ماجد موجد، وإلى مقبل 

زاهر باجلمال واإلبداع.

يهّنئ االحتاد العام لألدباء والكّتاب 

ع��ادل  الش��اعرين  الع��راق  ف��ي 

الصوي��ري وعم��اد جب��ار املياح��ي، 

مبناس��بة تأّهلهم��ا إل��ى املرحل��ة 

الثانية من مسابقة مانديال لآلداب 

بنس��ختها العربية، التي تقام في 

جمهورية تشاد..

الرس��مي  املوق��ع  أن  ويذك��ر  ه��ذا 

للمس��ابقة، أعل��ن الي��وم اجلمعة 

بأس��ماء  قائم��ة   2021 مت��وز   16

الثاني��ة،  للمرحل��ة  املتأهل��ني 

ليجيء الش��اعران؛ عادل الصويري 
مبخطوطة ديوانه الشعري )غاباٌت 
جب��ار  وعم��اد  بالهدي��ل(،  تَْس��َمرُّ 
املياح��ي مبخطوطة ديوان��ه )على 
ش��فاه اجلوري( ضم��ن الفائزين مع 

نخبة مبدعة من أدباء العربية..
ل��ألدب  الع��ام  االحت��اد  كم��ا هن��أ 
املتأهل��ني  العراقي��ني  الس��اردين 
إل��ى املرحلة الثانية من املس��ابقة 
نفس��ها والتي أعلن ع��ن قوائمها 
القصيرة أخيراً حي��ث تأّهل نخبة 
مبدع��ة م��ن س��اردي الع��راق في 
مجالي الرواي��ة والقصة القصيرة، 

وكما يلي:
ع��ن   - الش��ويلي  داود س��لمان   .1
روايته )الكمام��ة البيضاء والقفاز 

األزرق(
2. عب��د الرضا صال��ح محمد - عن 

روايته )امرأة الظل(
٣. ميث��م اخلزرجي - عن مجموعته 

القصصية )تلويحة السؤال(
كما شهدت املس��ابقة مشاركات 
فاعلة أخ��رى حققت حضوراً طّيباً 
عل��ى مس��توى النص��وص املفردة، 
واجملاالت التنافسية األخرى، مبا يدلُّ 
على س��عة تأثير الثقافة العراقية 

واملستوى املتفّوق ملثّقفيه..

للزم��الء  مب��ارك  أل��ف  فمب��ارك 

الفائزين بترّشحهم، وألدباء الوطن 

خالص األلق والس��مّو، وإلى مقبل 

زاهر باجلمال.

الع��ام  االحت��اد  اق��ام   

لألدب��اء والكّت��اب ف��ي 

العراق جلس��ة بعنوان 

)اجلواهري تاريخ وطن(

منه��اج  وش��هد 

كلم��ة  اجللس��ة 

للعائلة تلقيها األديبة 

اجلواه��ري،  د.خي��ال 

ومواق��ف  وذكري��ات 

والفنان  الكات��ب  تالها 

صب��اح املن��دالوي، م��ع 

لتجربة  نقدي��ة  ق��راءة 
للناق��د  اجلواه��ري 
سعد  الدكتور  األستاذ 
ف��ي  التميمي..وذل��ك 
السادس��ة  الس��اعة 
عص��ر األربع��اء 2٨ متوز 
من  اجللسة  2021،بثت 
قاعة اجلواهري )من دون 
حضور جمهور(،لضمان 
بالتعليم��ات  االلت��زام 
الوقائية ..  ادار اجللسة 
جاسم  الدكتور  الناقد 

محمد جّسام.

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص
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ملاذا   : تشيخوف  الروسي  األدي��ب  سئل  ما  يوم  في 
تألقت في األدب ولم تتألق في الطب الذي تخصصت 
معه  أتعامل  ألنني  األدب  في  تألقت   (: فقال  ؟  فيه 
أتألق في الطب  ، ولم  تعامل العاشق مع معشوقته 
ألنني أتعامل معه تعامل الزوج مع زوجته ، وشتان بني 

الزوج والعاشق (!! 
وراء كل  أن  أم  امرأة حقاً  رجل عظيم  وراء كل  أن  هل 
أياً  الشرقي  الرجل  أن  أم  ؟  ظلمت  قد  مبدعة  مبدع 
أم غير ذلك هو ) حجي عليوي في البيت  كان مبدعاً 

وجوزيف في الشارع ( كما قال د. علي الوردي ؟
ماهي مكانة املرأة في حياة املبدع أماً كانت أم زوجًة 

أو معشوقة ؟
وجبارة  وقوية  اللسان  سليطة  سقراط  زوجة  كانت 
بعد  ويعود  الفجر  من  يخرج  يوم  كل  زوجها  جعلت 
أنا   : سقراط  عنها  يقول  ذلك  ومع  الشمس  مغيب 
في  احلكمة  أن  تعلمت  ما  لوالها  املرأة  لهذه  مدين 
، كان صوتها يعلو وهو  النوم  والسعادة في  الصمت 
أمام  كعادتها  وتسبه  لتشتمه  تالميذه  مع  يجلس 
املاء  فوقه  انهمر  بأن  تفاجأ  املرة  هذه  ولكن  تالميذه 
املاء من على وجهه  وهو يجلس مع تالميذه فمسح 
بدهشة وقال : كان يجب أن نتوقع أنها ستمطر بعد 

كل هذه الرعود .
أسلوب سقراط الهادئ وسكوته أدى الى وفاة زوجته 
بسكتة قلبية ، التزم زوجها الصمت والسكون وراحة 
البال ، أما هي فكانت كالبركان ما أدى الى ألم شديد 

في القلب والكتف وتوفيت في تلك الليلة .

تزوج  فانه  املرأة  بعدو  لقب  الذي  احلكيم  توفيق  أما 
سبب  عن  احلكيم  ويقول  واألربعني  الثامنة  عمر  في 
هدى   ( السيدة  الى  يرجع  امل��رأة  عدو  بأنه  اتهامه 
( التي هاجمها بسبب األفكار التي زرعتها  شعراوي 
في عقول النساء والبنات حيث كانت ترى أن النساء 
التي  اجلواري  حياة  في  االستمرار  عدم  عليهن  يجب 
أنهن  اذ  البيت  في  واألزواج  الرجال  خدمة  في  تتمثل 
قطاع  تأثر  وقد   ، شيء  كل  في  للرجال  مساويات 
االهتمام  فبدأن  شعراوي  بدعوات  النساء  من  كبير 
واألعمال  بالرجل  االهتمام  وتركن  أكثر  بأنفسهن 
وجاءوا  شعراوي  من  يتذمرون  الرجال  فشرع  املنزلية 

الى احلكيم بالشكوى منها.
   

الصاحلة  الزوجة   (  : شعراوي  على  رداً  احلكيم  وقال 
لزوجها  الطعام  تهيئة  جتيد  التي  هي  باختصار 
وأسهل صنف ميكن أن تطبخه هو صينية البطاطس 

في الفرن (.
ثم  زواجه  أمر  الناس  عن  أخفى  بأنه  احلكيم  يقول 
ابنتان  لها  مطلقة  سيدة  من  تزوج  بأنه  لهم  اعترف 
بيت  تأسيس  منه  الغرض  عقلي  برأيه  الزواج  وأن   ،
 ، الفراش  من  أهم  فيه  الكتب   ، فنان  حلياة  يصلح 

واملوسيقى فيه أكثر من الطعام .
منها  للزواج  تقدم  التي  امل��رأة  أم��ام  احلكيم  وضع 
من  وليس  غريبة  تبدو  قد  شرطاً  عشر  خمسة 
السهولة أن تقبل بها امرأة والغريب أن زوجته وافقت 

عليها جميعاً وهذه الشروط متثلت مبا يأتي :
-1أال يعرف أحد بزواجهما سوى أسرة الزوجة فقط  -2 
أال ينشر الزواج في الصحف ال تلميحاً وال تصريحاً  -3 
أال يخرج معها خارج البيت ) كل واحد يخرج لوحده (  
-4 في حال سفر احلكيم الى اخلارج سيسافر لوحده 
ال  بيته  في  ضيوفاً  يستقبل  أال   5- معه   تسافر  ولن 
نزهة  الى  أال يصحبها   6- النساء   وال من  الرجال  من 
أو رحلة ولو كانت حتى الى مدينة االسكندرية وعلى 
كل منهما أن يسافر على حده  -7 سوف يعطيها كل 
ايجار  منها  تدفع  أن  زوجته  وعلى  جنيه  مئتي  شهر 
اخلدم  ومرتبات  والكهرباء  الطعام  ومصاريف  البيت 
ليس  احلكيم   8- واحد    مبليم  املبلغ  هذا  تتجاوز  وأال 
املسائل  هذه  وأن  واخلدم  البيت  مشاكل  عن  مسؤوالً 
من صميم اختصاص الزوجة فقط   -9 مشاكل األوالد 
من اختصاص زوجته لوحدها  -10 من مهمات الزوجة 
الذين  والنصابني  واملتسولني  الشحاذين  عنه  متنع  أن 
باحلرص  شهيراً  احلكيم  كان   ( النقود  منه  يطلبون 
على املال ( -11 أال تطلب منه زوجته شراء سيارة ألنه 
اعتاد على املشي وأن بإمكان زوجته استخدام الترام 
في تنقالتها ان شاءت ، شرط اجللوس في عربة احلرمي  
-12 يجب أن تعامله زوجته كطفل صغير ألن الفنان 
طفل صغير يحتاج دائماً الى الرعاية واالهتمام على 
فيه  ضجة  ال  هادئاً  بيته  احلكيم  يريد   13- قوله  حد 
لإلبداع  يتفرغ  حتى  تزعجه  أصوات  وال  خناقات  وال 
تنام  وأن  لوحده  غرفة  في  هو  ينام  أن   14- والكتابة  
الزوجة في غرفة نوم أخرى  -15 أال تتدخل الزوجة في 
عمله وال في مواعيد ذهابه أو رجوعه من والى البيت 

اطالقاً .
الروائي املغربي ) محمد شكري ( الذي اشتهر بروايته ) 
اخلبز احلافي ( لم يتزوج طوال حياته خوفاً من أن ميارس 

طفولته  خالل  لهما  تعرض  اللذين  والقهر  التسلط 
على أبنائه .

 ، أزواجهن  ابداع  بسبب  ظلمن  املبدعات  من  كثير 
 ) املاغوط  محمد   ( زوجة   ) صالح  سنية   ( فهاهي 
يتحدث عنها الكثيرون ولكن قلة تتحدث عن شعرها 
حيث ظلمت نقدياً بسبب شهرة زوجها ، فلقد كانت 
شهرته  وضحية  وشاعراً  شخصاً  زوجها  ضحية 

ومزاجاته املتقلبة وطباعه احلادة .
كذلك ) خالدة سعيد ( زوجة ) أدونيس ( غطتها شهرة 
األكادميية علماً  املناسبات  فبالكاد تظهر في  زوجها 
)شعر  مجلة  في  النقدية  مبقاالتها  اشتهرت  أنها 
أدونيس  مع  بالتعاون  اخلال(  يوسف   ( أسسها  التي   )

وكانت تكتب باسم مستعار .
أما الرسائل املتبادلة أو التي كانت من طرف واحد بني 
فيه  يسطر  راقياً  أدبياً  فناً  فكانت  واألديبات   األدباء 
تام  وبتجرد  النفس  في  يختلج  ما  األديبة  أو  األديب 
وكأنه يعترف للحقيقة ال غيرها بدون رقيب وسميت 

في األدب عامة بأنها فن االعتراف .
خليل  جبران  رسائل  كانت  الرسائل  تلك  أمثلة  ومن 
احلب  أن��واع  أرقى  مثلت  التي  زي��ادة  مي  الى  جبران 
حزنت  مات  وحني  بها  يلتقي  أو  يراها  أن  دون  العذري 

عليه ردحاً من السنني حتى توفيت .
ونشرت غادة السمان كذلك كتاباً يضم رسائل حب 
رمبا من طرف واحد كانت قد تلقتها من الراحل ) أنسي 
الفلسطيني  واملناضل  األديب  ( وكذلك رسائل  احلاج 
نشرتها  حيث  منه  تلقتها  التي   ) كنفاني  غسان   (
مبناسبة مرور أكثر من عشرين عاماً على استشهاده 
والتي تعرضت بسبب نشرها الى هجمة شرسة من 
قبل البعض والى استحسان وقبول من البعض اآلخر 
 : والعرب  اللبنانيني  املثقفني  من  العديد  وتساءل   ،
ملاذا لم تنشر السمان رسائلها ألنسي احلاج وغسان 
كنفاني وهل يعقل أن تكون الرسائل من طرف واحد ؟

واألكادميي  الناقد  زوجة   ) هادي  ميسلون   ( الروائية 
املرحوم أ.د جنم عبداهلل كاظم تصف عالقتها بزوجها 
ودوره في االرتقاء بها ثقافياً بالقول : ) ألنني متزوجة 
من أستاذ جامعي وناقد وضليع باللغة العربية فقد 
من  أكثر  أمدها  العربية  اللغة  في  دورة  معه  دخلت 
أربعني عاماً ، فاذا أحوجني لفظ معني الى التأكد من 
اعرابه التفت اليه وسألته فكان يورد لي االعراب مع 
القاعدة النحوية بطريقة ال ميكن نسيانها بحيث ال 
يقرأ  الذي  احملرر  هو  وكان   ، أخرى  مرة  لسؤاله  أضطر 
عليها  مالحظاته  وابداء  نشرها  قبل  أعمالي  جميع 

مرة  وفي   ، لقناعتي  وفقاً  أتركها  أو  بها  آخذ  وقد 
 ) السود  العيون   ( من  كامالً  فصالً  حذفت  املرات  من 
ألني  ولكن  به  اقتنعت  ألنني  ليس  باقتراحه  آخذة 
أستصعبه  ال  وكنت  الكتابة  من  أهم  احلذف  اعتبر 
التي  االنكليزية  لغتي  اثراء  في  د.جنم  وساهم  أبداً، 
عندما  ولكن  الدراسة  أيام  منذ  جيدة  أساساً  كانت 
سافرنا الى بريطانيا من أجل دراسته للدكتوراه كان 
لهمنغواي  االنكليزية  الروايات  بعض  للبيت  يجلب 
التي  األعمال  ضمن  من  ألنها  وفولكنر  وفيتزجيرالد 
الى  باإلضافة  العراقية  الرواية  على  تأثيرها  درس 
هنا  ومن   ، القصيرة  القصة  ومجاميع  أنطولوجيات 
بدأت  وبعدها  االنكليزية  باللغة  األدبية  القراءة  بدأت 
حينذاك  العراقية  للمجالت  املقاالت  بعض  أترجم 
الطالب  ورات��ب  جيدة  مكافأة  يعطون  كانوا  حيث 
منها  تذهب  جنيها  وثمانني  مائة  حينذاك  العراقي 

مائة وعشرون جنيهاً إليجار البيت ( . 
 ( األندلسية  الشاعرة  األميرة  بني  احلب  قصة  أما 
عربية  امرأة  أول  كانت  التي   ) املستكفي  بنت  الوالدة 
األندلس  ،  وشاعر  األندلس  تاريخ  في  احلجاب  رفعت 
قصة  في  بعضهما  أحبا  اللذين   ) زيدون  )ابن  الكبير 
تنته  فلم  األندلس  بالد  في  شهيرة  رومانسية  حب 
الى  أدت  التي  القصر  دسائس  بسبب  سعيدة  نهاية 
بعضهما  عن  وابتعادهما  احلبيبني  بني  القطيعة 
من  تاله  وما  منه  وهروبه  السجن  زيدون  ابن  ودخول 
مرارة  ورغم  الوقائع  هذه  في  اجلميل  ولكن   ، أحداث 

األحداث هو الشعر الرائع الذي كتبه بطال القصة ما 
بني الشوق واللوعة والندم .

أما زيارة والدة )محمود درويش( له في السجن وعالقته 
بها فأصبح أغنية يغنيها ماليني األطفال حول العالم 
أمي  زارتني  السجن  في  كنت  عندما   (  : يقول  حيث 
أنس عندما صادر  ولم   ، والقهوة  الفواكه  وهي حتمل 
السجان ابريق القهوة وسكبه أمامها على األرض ، وال 
أنسى دموعها ، لذلك كتبت لها اعترافاً شخصياً في 

زنزانتي على علبة السجائر أقول فيها : 
)أحن الى خبز أمي ..وقهوة أمي ..وملسة أمي ..وتكبر فّي 
الطفولة يوماً على صدر يومي ..وأعشق عمري ألني اذا 

مت أخجل من دمع أمي (

  لست شعباً أذا رضيت لصوصاً - - تسرق 
اخلبز من شفاه النجيب

وتخط  املنى  دماً  مستباحاً    - -  خلف 
باب من اخلنى والشحوب

وتوارى  بسوءٍة  سيئات      - - -  كاالذى 
باع عرضه للغريب )ص 11 (

وتباريح  الشوق  جتليات  على  يعرج  ثم 
الهوى قائال :

رجفت   -  - حدثتها  كلما  مالك  ياقلب 
خطاك -- وأعتراك ذهول

اسرى   -  - دخيلة   وهى  االسفار  وتقودك 
بها نحو اخليال دخيل 

ام ان صبرك كالعراق مسافة  - - اودى بها 
فوق الرمال جهول  )ص 36 (

حتى  االول  ديوانه  منذ  الشاعر  تابعت 
مجموعته االخيرة ، وجدته  جاداً  مثابرا 
صدر  برحابة  غيره  جتارب  على  منفتحا 
امليامني   - بابل   بشعراء  بدء   واريحية  
وقويت  جتربته   استقامت  ان  وبعد    -
الى شعراء  واثق اخلطى  شكيمته  ذهب 

املتنبى
رأسهم  وعلى  والتبصر  االبداع  قمة    (  

ياسني   اّل  حسني  محمد  د-  االمة  شاعر 
والشاعران الكبيران عادل الغرابى وماجد 
الربيعى  (  معززاً مكرماً ومن بعدها الى 

اّفاٍق ابعد -
ترنيمة عشق عراقية   -- قال فى قصيدة 

-- ) ص 77 (

التشغل الورد بالتنوين واجلر - - خوفا على 
الورد ان يبنى على الكسر

بني املواويل والذكرى لنا وطن - - - لم يقبل 
الشفع فى امر من الوتر

ال   -  - بسملة  للصوبني  الشوق  من  عمر 
واجلوادين والنعمان واجلسر

جلمال اّل مخيف ثالث مجموعات سابقة 
قناديل   -- وضفاف  مرايا   -- طائرة  الواح   :

على نوافذ الوطن -
يترجم  فأنه  صديقنا  حني يكتب شعراً 
يرسمها  ثم  االّنية كما هى   أحاسيسه 
على الورقة بعفوية تامة   اليهمه  سوى 
مع  واستقامتها   الفكرة  مواشجة 
قصائده  مفردات  الحظنا   فلو    ، النظم 
التداول  لغة  فهى  بيننا  حتيا  لوجدناها 

اليومى " سهل ممتنع " :
 -  - لهم  كيف  باالسماء   للسالطني  قل 
 ( والفقر  القهر  بعد  الشعب  حكم على 

ص 79 (
خالل  من  التعليل  بعض   ولى             

االستقراء :
جيمس    - الشاعر  زمن  فى  لسنا  نحن 
فريزر - مؤلف  ) الغصن الذهبى (  القائل 
:  يجب على االنسان ) اإلله ( ان يتحلى 
وتقهر  الصعاب   تصارع  خارقة  بقدرة 

اجلبابرة وعليه ان يكون بطال -
محددة  واعمارنا  بشر  ياسادتى   نحن   
يا  عليكم  استوجب  معلوم   بقدر 
تنصفوا  ان  الساسة  من  الدّفة  مسّيرى 
ان حللتم علينا حكاماً  فمنذ  رعاياكم  

لم نرى فيكم خيراً ..
غرق الطغاة بخيبة وتسقطوا - - وغشى 

التراب وجوههم  فتورطوا 
بغداد وجه اهلل كيف سقوطها - - ارأيت 

وجهاً للجاللة يسقط 
هى اول االّيات وهى اخيرة - -  قطب الرحى 

ومداره واملربط ) ص  72 ( 
ماالشعر ؟

االنسانى   الوجود  زمن  هو  الشعر  زمن 
وهو فن اصيل يعبر عن املشاعر املستترة  
سماؤه   وام��ا  اللغة   هى  الشعر  وارض 

فهى الرؤى. 
بالنسبة الى لغة الشعر يجب ان تتناغم 
وتتناسق  ) االبيات ( من اجل خلق صورة 
تتضافر  فالقصيدة  مقبولة   مموسقة 
الشاعر   -- النص   ( عوامل  ثالثة  فيها 
فهو  املعاش  للزمن   اضافة   ) --واخللق 

املؤرخ الذى البد منه -
الشعب يرسم فى  مدارك اجنما - - ليزيح 

ليال عن نخيلك مبهما 

ويجس روحا فى ترابك اوقدت - - عمرا من 
الترتيل عاش مكرما 

واحلزن    -  - مكابد    والعراق  اّدم  قبل  من 
والوجع القدمي هما هما 

  -  - حزينة  وهى  الشمس  خيوط  غربت 
لتريك من وجع املسافة مبسما )  ص 58 (
فتح  ان  منذ  حزننا  ف��أن  صح  وقولك 
انكيدو  مات  يوم  صفحاته  اول  التاريخ 
االثير  صديقه  موت  جلجامش  فقابل 
حياً  رجوعه  متأمال  والنحيب  بالبكاء 
السالم   تبكى احلسني عليه  امة  اننا  ثم 
كل  تبكيه  بل  فقط  عاشوراء  في  ليس 
يوم  وهذا العزاء  قمة في اإليثار وعالمة 

اخللود .
العربى  للشعر  املستمرة   دراستى  فى 
حرف   ( ان  اكتشفت  مضت   سنني  منذ 
نهاية  يعلن   عندما   ) طرى   حرف  املد  
للقصيدة  يضيف  فأنه  الشعرى  البيت 

القا وجماال كما انه ميوسق النهايات -
تتفاوت قصائد هذه اجملموعة  ) له وحده 
( بني االلق والشاعرية وهى للصدق اقرب  
للشاعر  يعود  والسبب   - الصنعة   - من 
نفسه حيث اعتاد بناء اشعاره وفق ثالثة 
 - كالكامل   : فراهيدية  اربعة   او  ابحٍر 
فاعل  مستفعلن  والبسيط    - متفاعلن 

 - مفاعلنت  والوافر   - فعولن  واملتقارب    -
ظهر  عن  االبحر  تلك  ايقاع  ضبط  حيث 

غيب  .
فالشعر   -  - وتظلمى  تأملى  اليك  ازجى 

مقتول وقاتله فمي 
صهوة  فى   -  - مترجال  والتى  اللتيا  بني 

العلياء فى قلب ظمي
ارضا   -  - مطيباً  ضاع  كاملسك  فمحمد 

جتود بأكرٍم من اكرم )ص 80 (
شيء عن نظرية اخلليل العروضية  :

من  ناشىء  العربى  الشعر  فى  االيقاع 
فال  والساكنة  املتحركة  احلروف  توالى 
ان  يصعب  كما  ساكنان   يتواال  ان  ميكن 
متحركة  حروف  اربعة  من  اكثر  يتوالى  
فلو  قطعنا  كلمة  - محمود -  فستكون 
عروضيا هكذا )  مح --مو -- دن (  فاحلرف 
-- لم  الساكن يلوذ باحلرف املتحرك مثل 
-- قد  --  فلدينا ثمانية اوزان هى التى حتدد  
مفاعلنت   - فعولن   - فاعلن   ( البيت  نوع 
 - مستفعلن   - مفاعيلن   - متفاعلن   -
الواحد  فالشطر    ) مفعوالت   - فاعالتن 
بنائه  فى  يضم  املوسيقية  الوحدة  هو 
 -- نوته   -- فاإليقاع  وساكن  متحرك 

ولوالها ملا سمى شعرا .

المرأة في حياة المبدع

له وحده  
ت����ت����غ����ن����ى ب������ال������وط������ن ال���������غ���������ارق ب����ال����ه����م����وم 
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من  واألمم  الشعوب  له  تتعّرض  ما  أّن 
سيعّم  وك��وارث  وح��روب  ووي��الت  محن 
بصمات  وتترك  اجلميع  على  خرابها 
النفس  في  واضحة  وتأثيراتها  آثارها 
تنتجه  مبا  احلياة  وستتأثّر   , البشريّة 
ينجو  ال  ع��دي��دة  سلبّية  ت��أث��رات  م��ن 
من  وستغّير   , والصغير  الكبير  منها 
آخر  منطاً  وستفرض  اجملتمع  سلوكيات 
, وطرقا مناسبة للتعامل معها  للحياة 
وستظهر   , اجلديدة  الظروف  هذه  ضمن 
الكوارث  هذه  نكهة  حتمل  أخرى  ثقافة 
اجلديدة  الظروف  هذه  وبسبب   . والويالت 
, وزحف اخلراب  الكثير من اجلمال  فقدنا 
والضياء  اخلير  بوادر  يحّز  سيفه  ممتشقاً 
هذه  قسوة  حتت  فقدناه  ما  ضمن  ومن   ,
احلياة اجلديدة مسرح الطفل وباخلصوص 
كان  الذي  املسرح  هذا  الدمى,  مسرح 
الطفل  اهتمام  دائ��رة  ضمن  وسيبقى 
الطفل  قدرات  ينّمي  كونه  به,  وتعّلقه 
والوجدانية  واحلركية  الذهنية  اخملتلفة 
واحلسّية وحتى اجلمالية. فالشخصيات 
الصغيرة  واحليوانية  البشرية   ) الدمى   (
لفت  ف��ي  النفسية  ت��أث��رات��ه��ا  لها 
مخّيلته  وحتريك  الطفل  وانتباه  أنظار 
بطريقة  اخلاطئة  السلوكيات  وتصحيح 
واملرح  الضحك  اثارة  خالل  من  مسلّية 
تطرحه  ما  على  والتركيز  واإلهتمام 
أن  يجب  أفكار  من  الشخصيات  هذه 

النفسية  الطفل  حالة  مع  أوالً  تتوافق 
, هذه  له  العمرية  واملراحل  واستعداداته 
الزاهية  بالوانها   ) الدمى   ( الشخصيات 
واملتعة  للضحك  املثيرة  وحركتها 
الطفل  ذهنية  من  جداَ  قريبة  ستكون 
اخلاطئة  األفكار  تصحيح  ومبقدورها 
وزرع نزعة البحث عن الصواب عن طريق 
التثقيف وإيصال القيم الفاضلة وتعزيز 
هي  والتي  األطفال  نفوس  في  النبيلة 
عبارة عن صفحة بيضاء ميكننا بسهولة 
طريق  عن  نريد  ما  كل  فيها  الكتابة 
علمياً  وامل��دروس  الصحيح  التخطيط 

ونفسياً واجتماعياً .
وه��ذا  )دان����ي(  ال��دم��ى  مسرحية  أّن 
مؤلفتها  استطاعت  عنوانها,  ه��و 
غازي  خلود   : األس��ت��اذة  ومخرجتها 
الشاوي أن جتعل من شخصياتها فاعلة 
ومن   , املسرحي  النّص  خالل  من  ومؤثرة 
 ( الشخصيات  هذه  حتريك  طريقة  خالل 
بحيث   , املسرح  على  وحركتها   ) الدمى 

كانت قريبة جداً من األطفال .
 من خالل قراءة النّص املسرحي يتبني لنا 
أّن األجواء تبدو مشحونة بالقلق واخلوف  
ثانية سيطرة  , ومن جهة  هذا من جهة 
ومشاعر  افكار  على  اجلديدة  الثقافة 
واهتمامات األطفال ومتّردهم وعدم املباالة 
, كما في هذا املقطع من النّص املسرحي 
الى  الباب وهو يستمع  داني يدخل من   /
جّواله  في   /  ) لألطفال  الوقاية   ( أغنية 
كفوف  يرتدي  وهو   / عليها  ويتراقص   /
وكّمامة / ويرمي كيس شيبس / . هنا جند 
 , البيت  ( كان خارج  داني   - الدمية   ( بأّن 
وسنعلم فيما بعد عن طريق قراءة النّص 
ثم   , له  اإلمتحان  يوم  هو  اليوم  هذا  بأّن 
للوقاية  األطفال  تدعو  أغنية  هناك  جند 
يستمع إليها من خالل جّواله الشخصّي 
الوقت  نفس  وف��ي  يرقص  هو  بينما   ,
سهولة  وبكل   , وكّمامة  كفوف  يرتدي 
. هذه  وبعدم مباالة يرمي كيس الشبس 
بوادر  على  تدّل  مشاهد  كّلها  املشاهد 
احلياة  منط  في  وتغّيرات  جديدة  ثقافة 
وسلوكيات أطفالنا ما عهدناها من قبل 
, هذه التغّيرات تركت بصماتها واضحة 

عليهم , وملسنا ذلك من خالل تصّرفات ) 
داني ( الطفل املشاغب والعنيد . ثم جند 
حرص األم وخوفها الشديد على تعقيم 
 ,  ) -داني  الدمية   ( ولدها  كّل شيء حتى 
فيرّد عليها ببراءة / ما هذا يا اّمي هل انا 
الى صميم  األم  تدخل  ثم   ./ ..؟!   حشرة 
املوضوع أو احلدث حينما تقول له / لكن 
 .  / األسطح  على  يبقى  كورونا  فايروس 
حقيقية  وكارثة  مشكلة  أمام  نحن  أذاً 
الطفل  يتصورها  كما  طرفة  وليست 
غريبة  ثم جند مالمح   . داني(   – الدمية   (
شخصيته  في  اجتماعياً  مقبولة  وغير 
الى  / عدم اإلستماع  العناد   / ب�  متمّثلة 
النصائح واإلرشادات / والكذب / رغم كّل 
حينما  الالمباالة  حالى  ثم   , التأكيدات 
بأنّه  املسرحي  النص  خالل  من  نعرف 
كان  حينما  والكفوف  الكّمامة  يرتِد  لْم 
املسرح  على  تظهر  ثم   , البيت  خارج 
 ) ايجابية  شخصية   ( أخرى  شخصية 
هي شخصية ) الدمية – داليا ( شقيقة 
) الدمية – داني ( املثابرة واجملتهدة حينما 
 , بها  اخلاص  األسئلة  جميع  على  جُتيب 
وهنا أيضا جند مالمح جديدة في حياتنا 
وهذا   ,  / األلكتروني  اإلمتحان   / وهي 
الظروف  أوالدنا  وعلى  علينا  فرضته  ما 
هذا  بسبب  اآلن  نعيشها  التي  اجلديدة 
مالمح  نشاهد  وبعدها   . اللعني  الوباء 
الدمية   ( ال�  هذا  سلوكيات  في  خطيرة 
هذه   ,  ) البوبجي   ( لعبة  وهي   ) داني   –
اللعبة التي تتحدث عن / القتل / السالح 
/ املوت / الرعب / اخلوف , نتلمس ذلك من 
خالل ما جاء في النّص املسرحي , فنقرأ 
سوف   / السالح  اين   / البوبجي  يلعب   /
يقتلوني / أوف لقد قتلوني / ,هذه مالمح 
اجلديد  الواقع  علينا  فرضها  وسلوكيات 
والدمار  واحل��روب  والقتل  األزم��ات  واقع   ,
في  بذورها  أينعت  خطيرة  سلوكيات   ,
أحضانها  في  وترعرعت  أطفالنا  نفوس 
ينتظر  ك��ان  ال��ذي  الفشل  جن��د  ث��م   .
شخصية ) الدمية – داني ( حينما جنده 
/ السؤال  خالل النّص املسرحي / يصرخ 
 / صعب  الثاني  والسؤال   / صعب  األول 
أُجيب  أن  أستطيع  ال  أنا   / ايضاً  والثالث 

الفشل  حالة  أنّها   ,  / س��ؤال  اي  على 
الذريع .

: خلود  واخملرجة  املؤلفة  لقد استطاعت 
غازي الشاوي من خالل مسرحية الدمى 
الى  وتدعو  الرماد  في  تنفخ  أن  ه��ذه 
والفّعال  املهم  املسرح  بهذا  اإلهتمام 
في حياة الطفل من خالل نّص مسرحي 
ومتسلسل  األفكار  مترابط  منوذجي 
, وبدون ترّهل أو حشو , فكانت  األحداث 
الفكرة واضحة وقريبة من تفكير الطفل 
اّن   . وزمانياً  مكانياً  واقعيتها  طريق  عن 
املسرحية  هذه  في  الشخصيات  أختيار 
هذه  قّلة  طريق  عن  وذكياً  مدروساً  كان 
األحداث  ضمن  وفعاليتها  الشخصيات 
وطريقة   , لها  ودراية  بعناية  املرسومة 
وغير  بسيطة  بصورة  للفكرة  طرحها 
معّقدة ومحّببة وقريبة من خيال الطفل 
, ثالثة شخصيات فقط هي / األم / األبن 
يتفاعل  يشاهدها  من  جعلت   / البنت   /
البداية  من  إليها  وتشّده  ايجابياً  معها 
بهذه  الدمى  صناعة  اّن   . النهاية  حتى 
الطفل  ستجعل  املعّقدة  غير  املالمح 
اإلحتفاظ  من  يتمكن   ) األول  املتلقي   (
يسترجع  ث��ّم  وم��ن   , ذاك��رت��ه  في  بها 
العمل  هذا  في  طرحتها  التي  الفكرة 
خلود   ( استطاعت  لقد   . املسرحي 
التفكير  حيز  تشغل  ان   ) الشاوي  غازي 
هي  واحدة  بفكرة  وشحنه  الطفل  عند 
والتسلية  والترفيه  والتثقيف  الوقاية 
مع  تتالءم  ذكية  بطريقة  وحتريكها   ,
كان  العمل.  هذا  في  املطروحة  الفكرة 
املساعدة  املشاهد  بعض  استخدام 
تُنضج  ان  استطاعت  ذكياً  استخداماً 
فكرة املسرحية عن طريق األغنية األولى 
في بداية املسرحية واألغنية الثانية في 
نهاية املسرحية , كون هكذا أغاني تثير 
ايجابياً  يتفاعل  وجتعله  الطفل  فضول 
املسرحية  في  املرسومة  األح��داث  مع 
كانت  الصوات  حتى  عناء,  دون  وتقّبلها 
 , املسرحية  في  الدمى  أعمار  مع  تتالءم 

فكانت اكثر حيوية وواقعية .
للطفل  والنفسي  العقلي  التكوين  أّن 
املوسيقية  األحل���ان  ي��ت��ذوق  ال  جتعله 

موسيقياً  توزيعاً  تشمل  والتي  املعّقدة 
هذه  في  لكن   , واألصوات  لألنغام  دقيقاً 
املوسيقية  اإليقاعات  ان  جند  املسرحية 
من  جعلت  ومنسجمة  محّببة  كانت 
الطفل يطرب لها ويتفاعل معها. ثّم اّن 
العني في مرحلة الطفولة هي عبارة عن 
عضو غير مكتمل , ومن ثّم لم يكن من 
العمرية  املرحلة  املالئم للطفل في هذه 
تدقيقا  يتطلب  عمل  اي  ويتابع  يزاول  أن 
واجهادا للبصر , وإالّ احلقنا ضرراً جسيماً 
, لكن من  بصحته اجلسمية والنفسية 
املسرحي جند سهولة  العمل  هذا  خالل 
وعدم  واألحداث  الشخصيات  وبساطة 
والنفور  اإلره��اق  يسبب  مما   , تعقيدها 
نعلم  فنحن   , اإلنتباه  أما   . الطفل  لدى 
ما  فكرة  او  معني  شيء  إلى  اإلنتباه  اّن 
يتطلب قدرة على حصر النشاط الذهني 
في اجتاه معني مدة معينة من الزمن , في 
هذه املسرحية لم جند اي جهد مضاعف 
من الطفل ملشاهدة ومتابعة أحداث هذه 
املسرحية . ثم أّن هذا العمل تطّرق  الى 
أفكار بسيطة وغير معقدة لكنها حتمل 
وقليلة,  افكار واضحة   , مضامني مهمة 
وهذا يعني إذا اردنا أن نلّقن الطفل شيئاً 
املادة  نراعي بساطة  أن  علينا  , وجب  ما 
, ومن  الوقت  ,اهميتها في نفس  وقّلتها 
الكتابة  في  البالغة  الصعوبة  جند  هنا 
الطفل  على  الصعوبة  من  ألّن   , للطفل 
ان يرّكز نشاطه الذهني على عمل واحد 
حصر  على  قدرته  ألّن   , طويلة  ولفترة 
ضئيلة  فترة  سوى  تتعدى  ال  اإلنتباه 
إلهتمام  تبعاً  تقصر  أو  تطول  الزمن  من 
اهتمامه  عدم  أو  العمل  بهذا  الطفل 
به. وهنا في هذا العمل جند قصر الوقت 
قلنا  كما  ووضوحها  الفكرة  وبساطة 
املسرحي  العمل  , جعل من هذا  سابقاً 
األيجابي  التفاعل  روح  وبث  ممتعاً  عمالً 
عّبأ  قد  العمل  هذا  فكان   , الطفل  لدى 
اجل  من  ونظّمها  النفسية  الدوافع 
القدرة  في  زاد  ثّم  ومن  الغرض  حتقيق 
املنبهات  من  دخيل  كّل  من  التحرر  على 
الطفل  تفكير  تشغل  التي  اخلارجية 

وتشتت تركيزه . 

أّن مسرح الدمى يستطيع أن ميّرن الطفل 
على تركيز انتباهه مبجهود ارادي متصل 
نشاطه  في  التحكم  على  وتعويده 
الذهني من خالل عمل فني منّظم يهدف 
الى مساعدة الطفل على جتنب الوقوع 
واختياره   , عامة  بصورة  املشاكل  في 
 , اجلديد  للوضع  وفقاً  والتكّيف  احلّل 
دون  ذاته  توجيه  على  املقدرة  واكتسابه 
اإلعتماد على اي شخص اآل في املشاكل 
التي تتطلب تدخل األخرين حينما يعجز 

عن ايجاد احلّل املناسب لها .
الطفل  الى مسرح  وافتقدنا  فقدنا  لقد 
الفّعال   ) الدمى   ( مسرح  وباخلصوص 
في  يضيعون  أطفالنا  وأسلمنا   , واجلاّد 
وتلّبدْت   , العنكبوتية  الشبكة  متاهات 
الهوس  هذا  نتيجة  وتصّحرْت  براءتهم 
مازال   . باملتناقضات  مليء  عالم  داخل 
الكثير من األجيال تتذكر مسرح الدمى 
تلك   ) القرقوز   ( شخصية  وباخلصوص 
لآلن  ويحّبها  أحّبها  التي  الشخصية 
الشخصية  تلك   , الصغير  قبل  الكبير 
اجلميع  جعلت  التي  والعجيبة  احملّببة 
األفكار  وتقّبل  ايجابياً  معها  يتفاعل 
كوميدية  بطريقة  تطرحها  كانت  التي 
دعوة  هو  اجل��اّد  العمل  هذا  أّن   . هادفة 
تتضافر  أن  ف��ي  للجميع  حقيقية 
جهودهم وتنتشل طفولتنا من الضياع 
القادم , وبّث روح األمل في مسرح الدمى 

من جديد .
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الشعر هو نص الروح املوازي للحياة والتدوين األول لها في حتوالتها وحلولها 
في الكلمات، والبد من اإلش��ارة إلى أنه ينبغي وصفه )أي الشعر( إلى نفسه 
وماهيت��ه هي مرجعيته الوحي��دة الدالة على حقيقته، ل��ذا هو يأخذ صفة 
التماث��ل م��ع العال��م، في محاولته لرس��م املوس��يقى / الفكرة /الش��كل/ 
الروح الوحيدة املصاحبة للمجهول في اجملهول، هذا ما يدعي الش��عر فعله 

متجاوزا جرأته، في مرور الفكرة عبر صيرورته. 
والناظ��ر إل��ى جتربة الش��اعر عبد األمي��ر خليل مراد ف��ي قصيدت��ه )إمِْيَاءاٌت 
اَلبِعيدة( ، س��نجد أنه يش��ير الى البدايات ، الى انبثاق  اللحظة الش��عرية 
ف��ي التكوين وامتدادها في الزم��ن عبر الكلمات ,وبتوزيع موس��يقي حر في 
اإلمياءات، يأخذ ش��كل املتتاليات في اإليحاء والتأويل، فيجعلنا نتساءل هل 

ه��ي )بولي��رو رفائيل ( القادمة من بعي��د كالقادم م��ن ارض النجوم، تأتي من 
هناك، ويصبح لكل ش��يء فجأة روح الش��عر واملوس��يقى، وتذهب بعد ذلك 
بعيدا في الريح ومع الريح، في اتس��اع الفضاء ،ثم تتس��ع بس��عة الش��عر 
والكلمات معا كأنهما يتس��عان للقلب والروح، وكيف متكنه من التعبير في 
كونش��رتو الكلمات عن هذه اإلمِْيَاءاٌت اَلبِعيدة التي جعلت الكلمات تتسرب 
إلى روحه ومتس��ك بها حينما ال يكف الش��اعر عن تعقب أحالمه بني رفيف 
الكلمات التي صار لها عنفوان الش��عر وغوايته، فكل قصيدة جتسد الشعر 

احلقيقي هي اكتشاف في اللغة.
وبعد ذلك، وأنت ال تدري بأي توق تش��عر هذه االمي��اءات البعيدة، بعد أن ارتدى 
شاعرها اخلوف /القلق/ التوجس/ الترقب كأنه يرسم لوحة رمادية ملوسيقى 

الضباب بني اليأس واالمل. 
ِّ الَكِلماِت ......./  َوأَْمِضي /  أَتََفّيأُ كالَعاِش��قِ أُرُْجوَحَة  ُمرْتَِدياً َخْوِفي/ أبِْحُر ِفي مَي

ِحْلمي / َوأََنا بَْيَنُهما ِطفٌل / يَْعُصُر ُكلَّ َصَباٍح َجْمَر الَسَنواِت .
كانت العرب تسمي الظل بعد الزوال فيئا وهذه إشارة من الشاعر الستطالة 
الزمن في معاناته وأيضا اس��تطالة احللم الذي يتفي��أه ، لذا نراه في املقطع 
الثاني يرس��م بيوغرافيا له ولزمنه احلاضر فيه ،هذا الزمن األبعد من احلضور 
وأيض��ا املغادرة موجود في الذاكرة وم��دون في الكلمات، لذا نراها في املقطع 
فيلما تس��جيليا حللم حاضر في يقظته، س��ترافقنا فيه موسيقى قصيرة 
تضب��ط ايقاعها عل��ى خطوات الش��اعر املبعثرة في طرق ل��م يألفها رفقة 
اخلي��ال، فه��ي )تََتأرَْجُح في ُع��رْوِة هذا القل��ِب( ، ثم يعيد ايقاع��ه مرة أخرى 
على حرف الس��ني في املساء أبتدأ ثم يحرره على حضوره في كلمة األمس /

ال��رأس/ والكأس وما بينهما احتواء للفك��رة ،بحيث تكون الصور في اجلملة 
الش��عرية جزًءا من الس��لم املوس��يقي للقصيدة، وهذا ما ابدع به الشاعر 

وجعلنا نشعر بأن هناك زمنا أخر مع املوسيقى ، وفي املوسيقى، فهل نذهب 
الى زمن املوسيقى ...؟

��ارِِع بَْعَض َحَباِئل��ِه / مَيُْرُق في هذي 
ُن في الشَّ يَْفِت��ُل ُكلَّ َمَس��اٍء  رُْدَنْيه / ويَُدخِّ

احَلارَِة...... / ِتلَك احلارَِة / َوُخَطاُه ُمَبْعثرٌة في ُطُرٍق لْم يَأَْلْفها / آٍه ِمْن ُطُرٍق تََتأرَْجُح 
في ُعرْوِة هذا القلِب / َوأََنا أَُخُرُج ِمن ِجْلِدي/ َمْفُتوناً ِبَقِميِص األَْمِس / لكْن ِحنَي 

تََدلّى الرَّأُْس / َقالوا: / َضيَّعُه الناِدُل ما بنَْيَ ُخُطوِط
الَكأْْس.

ه��ذا النص هو األقرب إلى حتويل اإلمياءات في الش��عر ال��ى كلمات مرئية في 
كثافة احلضور، فهي متاثل املوس��يقى في إع��ادة تكوين احلركة، عبر تصعيد 
الفعل الدرامي في مش��هديتها احلركية على مدرج القصيدة، فاملوس��يقى 
ف��ي صمي��م االمياءات الت��ي اغوت الضوء وأبقته مس��تيقظا ف��ي الهواء مع 

تصاعدها فنقرأ للشاعر:
اللّيلَة / يَرُْكُلني ِبَحَوافِر َخْيِل الَزَمِن األَْجرْد /ويَُدوُس بَِقّيَة رُوِْحي احمُلَْتِرقة /لكّني 
ِلُع ِمْن َش��رَْنقتي ِذئْباً / َفأَرَى املَُتَنّبي يَْصرُخ ف��ي َوْجهي! /  " وَمْن َعَرَف األيَّاَم  أَطَّ
َمْعِرَفِت��ي بها ..  َمْن بالناِس رَوَّى رُْمَحه َغيَر راِحِم " / َفأس��يُر مِبَْوماتي ُمْحتِرباً / 

وجُنُومي تتَدْحَرُج ُقّدامي / َكُحباِب املاِء َعلى الَورَقِة .
هذه هي الطبيعة العرفانية للشعر، وما يرسمه العرفان على وجه املاء، حتت 
تأثير الش��عور باإلفتتان والنشوة الذي استحال بفضل الكلمات الى قصيدة 
تنصه��ر فيها القيم اجلمالية وتتوحد، إنها أقرب ألن تكون صورة مش��هديه 
مكون��ة رؤى بصرية رائعة، كرقصة الظالل عل��ى ايقاع الضوء في ليل رقيق، 
فكتاب��ة القصيدة كاإلبح��ار على فكرة الض��وء واختبار األش��رعة في مدار 
اخلي��ال، ليس بدافع التعبير عن الهواجس الذاتية اجلمالية فقط، بل بدوافع 

إنسانية، فهي حتمل فكر وقيمة إنسانية فيقول الشاعر:

لْم يُْنِبئْني َصْوتُك إالّ َعْن ُحلٍم يأتي / َويَُشذُِّب َعْن َخْطوي َشوَك األَياِم

 املُْنَصِرَمة / هذا ِعْش��ُق َنبيٍّ يَْخَتِصُر املاضي / َويَُرّقُق بالِبْش��ِر مواِجَعنا األولى 

ْحوِة غيَم  / َومن الرَّْملِة يَْقِطُف  َصْفَصاَف َس��واِحلنا / ويَُجرِج��ُر َعْن ُمدِن الصَّ

/ األحزاِن الَنِزقة.

س��نجد أن الش��اعر عب��د األمير خليل مراد أش��تغل ف��ي قصيدت��ه )إمِْيَاءاٌت 

اَلبِعيدة( ، على اإلفاضة عرفانيا ، واإليجاز اس��لوبيا، في متثيل احلياة وجعلها 

نابض��ة ف��ي الكلمات على ال��ورق، ففي املقطع األخير م��ن قصيدته، يحاول 

الش��اعر أن يأس��ر الروح م��ن خالل إش��عال ذل��ك اللهب الداخل��ي املكتظ 

بالعرفان والطقوس واالس��رار في أنفس��نا، وتصويره املدهش للقصيدة وهي 

تتك��ون في حلظتها الش��عرية، ففي هذا املش��هد الس��ينمائي / الش��عري 

الهائ��ل مع موس��يقى رمادي��ة، تتناث��ر مع انع��كاس الضوء، حي��ث وصلت 

القصي��دة إلى أوج نضجه��ا، و تتحول فيه الروح ال��ى التماعات مذهلة عبر 

وميض��ه في رمت احلضور والتكوين ، وهذا ما يجعل اإلمياءات البعيدة هي س��ر 

ال��كالم، وقصيدة االحتماالت بال ابجدية حت��دد ماهيتها، فهي حتمل معناها 

والتأويل فيقول الشاعر :

في َجَسِد الُعتمة أنقُش بُؤَس الَكلمات/  في َجَسِد الشاعِر أَبَْحُث َعْن َحرٍف/

ُر كالَضوِء على رَمِل/  يَشبُه أحالمي / في َجَسِد احَلرْف أرَى رُوحي /تََتَقطَّ

الُطُرَقات.

مسرح الدمى وأثرُه النفسي في تعديل السلوك
قراءة في مسرحّية ) داني ( – تأليف واخراج : خلود غازي الشاوي- البصرة .

 َبِعيدة( للشاعر عبد األمير خليل مراد
ٌ

تأمالت في قصيدة )ِإْيَماءات

العدد )45( - آب  2021

يم عبدهللا   كر

يشي ناظم ناصر القر
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ال بّد اآلن، كي تتحّقق مصداقية مقبولة 
ب� جون  أن يُستعان  املّرة،  النتيجة  لهذه 
برين: املنظر الذي يجب أن تعامله بحذر 
هذا  مرد  وليس  النوم،  غرفة  هو  وت��أنٍّ 
شخصياتك  متارس  أن  احتمال  التأنّي 
طبيعة  ألن  بل  آخ��ر،  مكان  في  احل��ب 
تعتمد  كهذا  مبنظر  املرتبطة  العالقة 
على اجلنس أكثر من الفعل الدرامي. أي: 
الدرامي  الفعل   .. غاية  اجلنسي  املنظر 
روائيون  وعاهما  وق��د  هنا،  وسيلة، 

بتفضيل الوسيلة على الغاية.
الربيعي"  مجيد  الرحمن  "عبد  هو  فها 
للوشم  يريد   ،1972 عام  )الوشم(،  في 
نوم  غرفة  داخ��ل  ورج��ل  بامرأة  العام 
وشمني خاصني في: جسد املرأة املومس 
العاهر,  "الرخيص,  اإلغراء  وشم  حيث 
الباب  طرق  )وعندما  اجتماعّياً  الوسخ" 
فتحته عجوز متشحة بالسواد وقالت:� 
وبعد  ودخ��ل.  واح��دة.  إال  عندنا  ليست 
عنقها  وعلى   "..." الواحدة  جاءته  قليل 
وجلست   "..." الوشم  من  قافلة  املكتنز 
مطرزين  فخذين  عن  كاشفة  بجانبه 
بالوشم أيضا( - روح الرجل احملبط حيث 
وشم االنهيار "الساقط, العار, النجس" 
للكتب  رأسي  أعطيت  )ويوم  سياسّياً 
أعطيته  ويوم  والتخاذل،  اجلنب  شربت 

لالنتماء عرفت اخليانة والهزمية. واألجدر 
عن  وجهه  يخفي  أن  مثلي  فاشل  مبرتد 
األنظار ال أن يعرضه كبضاعة كاسدة..( 
_ دار املعارف, تونس, ط5, 1996, ص:59 � 
60 و 69 � لذلك، من ثم، كان هذا احلدث: 
بغثيان فظيع فهب  دنا منها شعر  )وملا 
لتستقبله  وانصرف  بصق  ثم  واقفا، 

الشوارع اجلائعة ثانية.( ص60.
)الزهر  وها هو "عزيز السيد جاسم" في 
الشقي(، عن النكسة احلزيرانية، يجمع 
يعرفها  ام��رأة،  و  رجال  نوم  غرفة  داخل 
له  لتكشف  متوّسطة،  طالبُة  هي  ُمذ 
البيت بشخص  إلى  )جاء  زوجها:  شذوذ 
لي:  قال  جميعا..  وسكرنا  سنا  يكبره 
هيا  معك..  يتمتع  دعيه  صديقي..  هذا 
أن  إال  أمانع..  ولم  مالبسك..  اخلعي 
وقال  عالية..  ضحكة  ضحك  الصديق 
أليس  ه��ي..  وليست  أنت  أري��دك  إني   �
مكتبة   _ أمامي..(  وضاجعه  كذلك؟ 
اليقظة العربية, العراق, 1986, ص226 � 
بهذا الشذوذ للزوج، هنا، تنّبه العشيق 
ل�)الصراع النفسي العنيف بني أخالقية 
صوفية متسامية، وبني غريزية جنسية 
لهذا  نتيجة  حينئذ،   � ص227  عاتية،( 
بنفسه  داخليا  صراعا  يعيش  التنّبه، 
التحكم  أستطع  )لم  معاً:  وشخصه 
أرث��ي  وك��م   "..." نفسي  م��ن  بجانب 

عرقل  قد  هذا  تناقضي  ألن  لنفسي.. 
أهرب  وعندما   "..." الشخصية  تربيتي 
أطوف  لشخصي  محاسبتي  شدة  من 
في الشوارع، وأنسى احلساب في رؤيتي 
واملدمنني(  واملتسولني  الفقراء  لوجوه 

ص227.
)قلعة  في  حسني"  ناصر  "حسن  وهذا 
 ،"1992 ب�"حزيران  املذيّلة  الباب(،  محمد 
يصّور دقائق رجل و امرأة داخل غرفة نوم 
بثياب  تنهض  تخيلتها  ابنتها:  بتخّيل 
ليندس  فراشها/  إلى  ستدعوه  شفافة/ 
على  يتقلبان  الوثير/  الفراش  في  عاريا 
السرير _ دار الكنوز األدبية, لبنان, ط1, 
1993, ص:43 و 44 � لكّن تخّيلها حقيقة، 
)جسدها  األم  لهذه  حيث  فيها،  وهم  ال 
ذو السبعة واألربعني عاما يبتذل كل ما 
تكشف  فاجرة  )ضحكة  و  ص44  فيه( 
 � ص43  األرم��ل��ة(  سرير  في  ي��دور  عما 
احلقيقة  تتجّلى  كهذه،  بحيثية  هكذا، 
في هذا  )ال شيء محظوراً  من ماضيها: 
أن  منذ  فيه  أقام  الشيطان   "..." البيت 
منه  تذكر  تعد  لم  احلّفار،  غريب  غادره 
بوحل  صورته  غطى  أمها  فعهر  شيئاً 
غريب  منه...  تبقى  ما  كل  ودفن  سميك 
احلّفار الذي ما تزال حتمل اسمه بخجل 
إطاعة  في  يتردد  يكن  لم   "..." وإشفاق 
ملحقاً  كان  لقد   "..." ذليل  أمها كخادم 

بشرياً بذلك البيت الذي شهد مغامرات 
لم تكن تخفى حتى عن صبيان املدينة.( 

ص44.
كذلك "أحمد خلف" في )احللم العظيم(، 
 ،"5/11/2006" بتأريخ  كتابتها  املنتهية 
يُْحدث داخل غرفة نوم تالقياً المرأة سيدة 
برجل فتى، = )انفجرت السيدة السمراء 
"..." بضحكة شديدة الوقع على نفسه،( 
+ )لك رائحة رجل في الثالثني مع أنك ما 
زلت فتى( _ دار املدى, سورية, ط1, 2009, 
ص:20 و 21، هكذا: )انحنت عليه، التحم 
اشتد  النار،  تلتهم  النار  عانقها،  بها، 
منها،(  جزءاً  بات  حتى  العناق  بينهما 
ص21 � أثناء ذلك كله، حيث "خدر لذيذ"، 
يُفاَجآن بحضور زوجها.. ف�)أشارت عليه 
أن: ادخل هنا في هذا الصندوق( ص21 � 
اآلن، ضمن "حجرة الفوضى"، ثمة انتقال 
تذّكري من غريزية ذاتية إلى آيديولوجية 
صغير  شق  عبر  )شاهده  موضوعية: 
آخر  شق  عن  بحث  الصندوق،  جدار  في 
"..." عثرت عيناه على فتحة  أكثر سعة 
الذي  الفضي  الدرهم  بحجم  مستديرة 
صورة  وجهيه  أحد  على  ترتسم  كانت 
ال  طفولي  وجه  الثاني.  فيصل  امللك 
يجيد العبث أو امليل إلى الفوضى، تذّكر 
أن امللك زار مدرسة األيتام في الكاظمية 

وكانت بجوار مدرستهم،( ص:21 � 22.
أّما "سعد سعيد" في )هسيس اليمام(، 

داخل  فُيري  حصراً.."!،  املرأة  "إلى  املهداة 
بعيني  متزوجني  امرأة  و  رجال  نوم  غرفة 
والدّي  على  اقتحمُت  )حني  طفلتهما: 
أمي..  إلى  حلاجتي  ليلة  ذات  غرفتهما 
رأيتها ممددة على السرير عارية متاما وهي 
تضع يدها على شيئها وتبتسم لشيء 
أمامها، جمدُت في مكاني ولكن عقلي 
لم يجمد ففي جزء من ثانية استوعبُت 
فكرة أنها كانت تداعب منها ما لم تّدخر 
مني..(  مداعبته  من  حتذيري  في  فرصة 
الرباط, ط1, ص66  دار األمان, املغرب,   _
سنِّ  في  "منها"  آنذاك  رأته  ممّا  بهذا،   �
الطفلة ساخطة  تلكم  العاشرة، غدت 
ضّرها  كان  )ما  أُم:  وهي  حتى  أُّمها  على 
عقوبتها  من  أعفتني  قد  كانت  أنها  لو 
ألعب  كنت  أني  اكتشفت  يوم  الضارية 
الصغير  أخي  مع  بيوت"  أبو  "بيت  لعبة 
"..." كانت األولى واألخيرة، ولكن أثرها في 
اللحظة..  هذه  زال حيا حتى  ما  النفس 
بدال  أفهم  أن جتعلني  بإمكانها  أما كان 
تفقدني  كادت  التي  اللطمات  تلك  عن 

عقلي؟!( ص65.
متثيلية  اخلمس،  الروايات  هذه  في  إذاً: 
راقية،  حميمّيات  ثمة  حصرية،  ليست 
أن  على  تدل  مستغلة،  غير  مستثمرة 
على  يُحسبون  الذين  اخلمسة،  روائييها 
في  اجلنس  بأن  واعون  مختلفة،  أجيال 

الرواية وسيلة لغيرها ال غاية بذاتها.

الحميمّية الراقية
ع���������������ن ال����������ج����������ن����������س ف���������������ي ال���������������رواي���������������ة

ما بين الرجل والمرأة، منذ آدمه وحوائها، عالقة ذات خطورة قصوى، حدَّ التحْيون؟، ُتدعى "الحميمّية". هكذا هي في 
الحياة، بصفتها واقعة حقيقية، حيث الخطورة القصوى لهذه العالقة في االنتقال بها من كينونتها وسيلة مجتمعية 

إيجابية إلى صيرورتها غاية فردية سلبية: فقْط أقصى رذيلة، دوَن أدنى فضيلة، يبدو فيها هواُن خيانات لألزواج رْغم 
كْثرتها العمومية أمام زنا بمحارم رْغم قّلته الخصوصية!

لذلك ُيخشى من العالقة الحميمّية على األدب، بوصفه واقعا فنيا، لِو استغّلها غاية قبحّية، لْم يستثمرها وسيلة 
جمالية، كما في الرواية. فهنالك نماذج منها، أْي مستغلة غير مستثمرة، تضع المتلّقي ألّية عالقة حميمّية فيها، سواء 
كان اعتياديا أم استثنائيا، قباَل نتيجة ُمّرة: إّن أقبح ما في أّي فيلم إباحي، بدرجة "سكس" بحت، َلُهَو أجمل مّما في هذا 

التجسيد المقرف!

بشير حاجم



  )1(  من املعلوم ن )العراق( ليس بلدا صنعته السياسة وارادات الدول كما يشيع البعض، بل  هو من بني بلدان عديدة، وطن تاريخي 
حّتمه وأدامه وضعه اجلغرافي، فهو: وادي خصيب محاط ببادية الشام من الغرب وجبال زاخاروس من الشرق وطوروس من الشمال 
واخللي��ج من اجلنوب، وفي وس��طه نهري��ن عظيمني خصبني هما دجلة والفرات. نعم ان وحدت��ه اجلغرافية، هي التي فرضت وحدته 

السياسية واحلضارية.
)2( كثيرا ما يتم التناس��ي بأن العائلة العباس��ية احلجازية، عاشت منفية في االردن)قرية احلميمة( حلوالي القرن، وان خلفاء بغداد 

االوائل قد ولدوا في االردن: ابو العباس السفاح، وابو جعفر املنصور: )ابحث: قرية احلميمة والعائلة العباسية (
)3( م��ن عالم��ات حالة االنبعاث العراقي في هذه احلقبة العثمانية � الصفوية ، قيام عدة امارات مس��تقلة او ش��به مس��تقلة في 
جميع انحاء العراق مبا فيه االحواز، مثل: املشعشعية، واملنتفق واالفراسياب وبنو كعب، في اجلنوب واالحواز، واجلليلي في املوصل، 

وبابان وبهدنان وسوران، في السليمانية واربيل ودهوك.
)4( �� عن احلكم الفيلي: علي ثويني في مجلة ميزوبوتاميا العدد 4 عام 2005. 

�� د. إعتماد يوسف أحمد القصيري �� مجلة سومر: )النقود التي ضربت في العراق خالل احلكم العثماني( ذكرت:

)أن النقود التي ضربت في العراق وفي بغداد بالتحديد خالل احلكم العثماني كان منها ما أش��ير في أحدها إلى الفترة التي حكم 
فيها ذو الفقار، فقد ضربت مسكوكة باسم السلطان العثماني سليمان القانوني عام 933 ه�/ 1526م, وهذه املسكوكة موجودة 
ف��ي املتحف العراقي حتت رقم 9030 في س��جل املس��كوكات وقد ثبت الرقم س��بعة على املس��كوكة، وهي عدد س��نوات حكم 

السلطان سليمان عند دخوله إلى بغداد(.
)5( �� عن الوالي داود باشا، طالع:

�� داود باشا موسوعة األعالم، خير الدين الزركلي، 1980.
»داود باشا«.. املوسوعة العربية، هيئة املوسوعة العربية، سورية �� دمشق.

)6( �املصدر السابق.
)7( عن حروب العشائر الكردية وغزوات القاجاريني:

�� علي الوردي ج: 1، ص: 253.
�� ستيفن همسلي لونكريك )أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث( �� بغداد 1962 �� ص245.

م��ن املعلوم ان )العراق( ليس بلدا صنعته السياس��ة 
وارادات ال��دول كم��ا يش��يع البع��ض، بل  ه��و من بني 
البلدان التي صنعتها وحتمته��ا اجلغرافية والتاريخ، 
فه��و: وادي خصي��ب محاط ببادية الش��ام من الغرب 
وجب��ال زاخ��اروس من الش��رق وطوروس من الش��مال 
واخللي��ج م��ن اجلنوب، وفي وس��طه نهري��ن عظيمني 
خصبني هما دجلة والفرات. نعم ان وحدته اجلغرافية، 
هي التي فرضت وحدته السياسية واحلضارية. وحتى 
الغ��زاة يدركون ه��ذه احلقيقة ويتبنوها ويس��تفيدون 

منها.
السالالت االجنبية!

من غرائ��ب التاري��خ، ان غالبية ال��دول القدمية كانت 
تؤسس��ها س��الالت غريبة عن الوطن. فقط للتذكير، 
ميك��ن ذك��ر الالت��ني الذين قدم��وا من الش��مال خارج 
ايطاليا، وس��يطروا على دولة التروس��ك، التي بدورها 
اقامته��ا جماع��ات قدم��ت م��ن الش��رق االوس��ط. 
كذلك جميع الس��الالت امللكي��ة االوربية في العصور 
الوس��طى وحتى اآلن، تعود الى قبائ��ل اجنبية املانية 
واس��كندنافية غزت ه��ذه البلدان. وجمي��ع دول ايران 
االس��المية حتى العص��ر احلديث كان��ت مغولية ثم 
تركية. واالتراك القادمون من آس��يا هم الذي استولوا 
عل��ى بيزنطا )االناضول( واقاموا الدولة العثمانية. وان 
املغول اسسوا سالالت مهمة حكمت الصني، كذلك 
الهند االسالمية. وان تأسيس الدولة املصرية احلديثة 
قام به الضابط املقدوني العثماني)محمد علي باشا(. 
ام��ا بالنس��بة للع��راق)1(، ف��أن اكبر س��اللة حكمت 
خلمس��ة ق��رون واش��رفت على ب��زوغ اعظ��م حضارة 
العباس��ية،  الس��اللة  عراقي��ة:  اس��المية  عربي��ة 
وه��ي اردني��ة م��ن اص��ول حجازي��ة)2(.  اما بالنس��بة 
للدول��ة العراقي��ة احلديث��ة، فيمكن تس��جيل ثالثة 
شخصيات غير عراقية هيات وساهمت بتأسيسها: 
)ذو الفق��ار الفيل��ي، داود باش��ا العثمان��ي اجلورجي، 
فيصل االول احلج��ازي(. ومبا ان موض��وع امللك فيصل 
متداول ومعروف، فاننا س��نذكر فقط الش��خصيتني 

السابقتني شبه املنسيتني: 

اوال ـ محاولة )ذو الفقار الگلهوري الفييل( 
بتأسيس دولة عراقية )1524ـ 1530(

ان الفيلية، ظلوا طيلة التاريخ، وبحكم سكنهم في 
السفوح والبلدات املتداخلة مع سهل العراق اجلنوبي، 
ميتزجون بجيرانهم عرب الع��راق واالحواز، وكذلك مع 
االك��راد والتركم��ان. له��ذا ال نس��تغرب ان يقوم احد 
امرائهم، مهما كانت طموحاته الش��خصية، بادراك 

اهمية وامكانية تكوين دولة عراقية مستقلة. 
 فبعد س��قوط اخلالفة العباس��ية عام )1258( انتهت 
آخر دولة عراقية س��بقت العصر احلديث. طيلة ثالثة 
قرون حت��ول خاللها العراق الى مجرد س��احة للحروب 
والصراعات بني قبائل وامارات ودويالت آسيوية: )مغول 
وات��راك وايرانيون(، حت��ى انتهى االمر بع��د عام 1500 
بظه��ور دولت��ني كبيرت��ني تتصارعان على الس��يطرة 
على العراق وعموم الش��رق االوسط: الدولة الصفوية 
التركي��ة في اي��ران، والدول��ة العثماني��ة التركية في 
االناضول. في هذه احلقبة بدأ العراقيون بشكل بطيئ 
جدا ينبعثون من مواتهم وخرابهم، ويعبرون عن ذاتهم 
التاريخية من خالل محاوالت متردية واس��تقاللية، هنا 
وهناك، ب��ني حني وآخر.)3( وكانت ه��ذه احملاولة الفيلية 

من اكثرها وضوحا وطموحا رغم قصرها.
إذ متك��ن )ذو الفقار( زعيم )قبيل��ة موصلو الكلهورية 
الفيلي��ة( ال��ذي كان والي��اً عل��ى )بغ��داد( م��ن قب��ل 
الصفويني)ايران(، م��ن إعالن مترده وتكوين دولة عراقية 
مستقلة. حاول أن يستعني بالسلطان العثماني ضد 
الصفويني، لكن )الش��اه طهماسب األول( دخل بغداد 
ومتكن من ش��راء إخ��وة )األمي��ر ذي الفق��ار( ودفعهم 
لقتل��ه. بعد أربعة أع��وام متكن الس��لطان العثماني 
س��ليمان األول م��ن احت��الل بغ��داد ع��ام 1534 وطرد 
الصفويني. لكنهم قاموا مرة ثانية باحتالل بغداد بني 
1623� 1638، ثم جنح العثمانيون بطردهم مرة أخرى. )4(
   ثانيا ـ التجربة االستقاللية العراقية بقيادة الوايل 

داود باشا)5(
هو آخ��ر والة املمالي��ك الذين حكموا الع��راق. ولد في 
)تفليس �� جورجيا( عام 1767، من عائلة مس��يحية، 
وق��د باعه أهل��ه وُجل��ب إلى )بغ��داد( وعم��ره حوالي 
س��تة أعوام. وقد تعلَّم العربية والتركية والفارسية، 
واعتن��ق اإلس��الم. كذلك تعلَّ��م مع��ارف البغداديني، 
وكت��ب الش��عر، ث��م أصب��ح مس��اعداً لوال��ي بغداد 
اململوكي )س��ليمان باش��ا( وتزوج من ابنت��ه. وعندما 
أصبح قائداً للجيش عام 1814 ش��ن احلمالت لتأديب 
القبائ��ل ومنعها من الغ��زو والتخري��ب خصوصاً في 
أنحاء الفرات. وحدَّ من نفوذ املنتفق وش��يخها حمود. 
ووضع العس��كر حلماية زّوار كربالء من اعتداءات البدو 
والوهابي��ني. وم��ن ث��م أصبح والي��اً بعد وف��اة صهره. 
اش��تهر خصوص��اً بنزعت��ه االس��تقاللية العراقي��ة، 

حيث كان متأث��راً بتجربة والي مصر املقدوني األلباني 
)محمد علي باشا( الذي سبقه ببضع سنوات بإعالنه 
اس��تقالل مصر ع��ن الدول��ة العثمانية. فاعل��ن داود 
رفضه اخلضوع للس��لطان العثماني )محمود الثاني( 

ودفع األموال له)22(.
وق��ام بتش��ييد املعاه��د العلمية ومصانع النس��يج 
وامل��دارس واجلوام��ع وقرَّب األدب��اء واملثقف��ني، فأصدر 
وقتها املؤرخ )عثمان بن س��ند البصري( كتاباً عن هذا 
الوالي الوطني أسماه: »مطالع السعود بطيب أخبار 
الوالي داود«. كذلك قام بتش��جيع التج��ارة والزراعة، 
واعتن��ى بال��ري، واهت��م خصوصاً باجليش واس��تقدم 
اخلب��راء األوربي��ني منهم الضابط الفرنس��ي )مس��يو 
ديفو( لتحديث اجليش، والصناعة العس��كرية. كذلك 
أس��س أول صحيفة في بغداد باس��م )جرنال العراق( 
باللغتني العربية والتركية. لكنه كان في نفس الوقت 
قاسياً جداً في فرض الضرائب على التجار والعشائر، 
وأراد أن يفرض هيبة الدولة، فحارب العشائر العراقية 
املتم��ردة وأخضعه��ا، مثل عش��ائر الديل��م واملنتفق، 
لكنه واج��ه منذ بداية حكمه مش��كلة إم��ارة بابان 
الكردية في السليمانية ومحاوالت االجتياح اإليرانية 

التي كان يحكمها الترك القاجاريون. 
وقد انتهى حكم )داود باش��ا( بسبب انشقاق حلفائه 
من اجلماع��ات العراقي��ة اخملتلفة، عش��ائرية ودينية، 
فاضطر ال��ى االستس��الم جليش)الس��لطان محمود 

الثاني( عام 1830.
أرسله السلطان شيخاً على احلرم النبوي في املدينة، 

وقام بعدة اصالحات هناك حتى توفي عام 1851.
   *   *   *

 التوافق الربيطاني ــ االيراني ــ الرتكي عىل 
محاربة االستقاللية العراقية!

ل��م يع��اِن الع��راق وعم��وم الش��رق األوس��ط فق��ط 
م��ن الص��راع ب��ني اإليراني��ني والعثماني��ني، ب��ل دخل 
ط��رف جديد أكثر شراس��ة وحنك��ة وحق��داً وخطراً 
الصاع��دة  األوربي��ة  بالق��وى  واملتمث��ل  مس��تقبلياً، 
والطامحة للس��يطرة، وبالذات اإلنكليز والفرنسيني 
واالمل��ان، املتنافس��ني بينه��م الى حد ال��دم والتدمير. 
واس��تفحل هذا ال��دور والصراع االوربي ف��ي املنطقة 
وف��ي العراق، خصوصاً بعد غ��زو )نابليون( ملصر )1798 
�� 1801(، ومش��روعه للس��يطرة على الش��ام والعراق 

الستخدام نهريه ثم اخلليج، من أجل بلوغ الهند.
لهذا س��ارع اإلنكلي��ز بتركيز وجودهم الدبلوماس��ي 
واملؤامراتي في )بغداد( من خالل تعيني مقيم سياسّي 
دائم��ّي )هارفورد جون��ز ���� Harford Jones( عام 1789 
لي��رأس بعثتهم، وُخصص حلمايت��ه حرس من الهنود، 
وكان ينش��ط لتعزي��ز النفوذ البريطان��ي ومنع النفوذ 
الفرنس��ي، وتوس��يع نفوذ )ش��ركة الهند الشرقية( 
البريطاني��ة، وإع��داد الدراس��ات ع��ن أح��وال العراق 

االقتصادي��ة. ازداد ه��ذا النش��اط م��ع تعي��ني املقيم 
)كلوديوس جيمس ريجC.J.Rich: 1808 - 1821(، وجهد 
ملراقب��ة الوال��ي اململوك��ي )س��ليمان باش��ا الصغير 
1808 �� 1810( بس��بب تقاربه مع الفرنس��يني. وخالل 
مدة ثالث عش��رة س��نة من وجود ه��ذا املقيم أصبح 
املقر البريطاني ملتقى كبار املوظفني واألش��راف وداراً 
للبح��ث التنقيب��ي عن اآلث��ار، وكذل��ك احلصول على 
امتي��ازات كثيرة منها منع هروب املالحني العاملني مع 

البريطانيني. 
أم��ا بعد مجيء الوالي )داود باش��ا والي بغداد 1816 �� 
1831( فإن ميوله االستقاللية وطموحه بتكوين دولة 
عراقية مس��تقلة وقوية مثلما فعل )محمد علي( في 
)مصر(، قد بثت اخلوف لدى البريطانيني، وخصوصاً أنه 
طالب مبشاركة العراق في النشاط التجاري مع الهند 
واالس��تفادة من األرباح. فقد احتكر )داود باشا( شراء 
املنتجات العراقي��ة وتصديرها، كما امتلك الس��فن، 
واألخطر من ه��ذا أنه حاول تصفية نظ��ام االمتيازات 
للبريطانيني، الذي كان يشكل عبئاً ثقيالً على كاهل 
التج��ار احملليني، وبلغت اخملاطر أش��دها عندما ش��رع 
الباش��وات يقول��ون بأن��ه لي��س للبريطاني��ني حقوق 
معترف بها في بغداد، وإنه في املس��تقبل س��تجمع 
العوائ��د ع��ن البضائ��ع البريطانية بضعف النس��بة 

السابقة.
لذل��ك حدث��ت أزم��ة كب��رى كادت أن ت��ؤدي إلى حرب 
عراقية �� إنكليزية، عندما قرر )الوالي داود( حجز ممثل 
بريطانيا )ريج( ومنعه من الس��فر؛ ألنه قرر االنسحاب 
م��ن الع��راق وإيقاف التج��ارة بني الع��راق والهند، وقد 
بع��ث حاك��م الهن��د البريطاني رس��الة تهدي��د إلى 
الوالي، باس��تخدام القوة البحرية اإلنكليزية، وراحت 
س��فنهم العس��كرية جتوب األنهر العراقية وقطعت 
طرق التج��ارة النهري��ة الداخلية. اضطر أخي��راً )داود 
باش��ا( إل��ى القب��ول بوثيق��ة التراضي الت��ي قدمتها 
بريطاني��ا وتضمن��ت اثن��ي عش��ر بن��داً، م��ن أهمها 
االلتزام بنصوص االمتيازات البريطانية وإعادة السفن 

البريطاني��ة، وأن ال جتب��ى أي ضريب��ة عل��ى الس��فن 
البريطاني��ة كعوائد مرور بني البصرة وبغداد فيما عدا 
ضريب��ة واحدة حددت ب��� %3، وبعد أن ه��دأت مخاوف 
بريطانيا من اخلطر الفرنسي، بدأ )خطر روسيا( في مد 
نفوذها في العراق لبلوغ الهند، وذلك بعد االنتصارات 
الت��ي أحرزتها روس��يا ع��ام 1813 على إي��ران والدولة 

العثمانية. )6(
بالتدري��ج متكنت مؤامرات القوى الدولية املتنافس��ة 
)اإليراني��ة والعثماني��ة والبريطاني��ة( م��ن دفع بعض 
إي��ران أن  إل��ى التم��رد. فق��د اس��تطاعت  العش��ائر 
تبث اخل��الف داخ��ل )عائلة باب��ان( الكردي��ة احلاكمة 
للس��ليمانية، وانقس��م اإلخوة بني حليف لإليرانيني 
وحلي��ف للعثماني��ني، وحدث��ت احلرب ع��ام 1821 بني 
جيش )داود باشا( وجيش السليمانية املدعوم بجيش 
)الش��اهزادة حاك��م كرمنش��اه اإليران��ي(، ث��م تقدم 
جيش )الش��اهزادة( نحو بغ��داد ليحتلها، لكن مرض 
الهيض��ة قد أجب��ره على التراج��ع، وتك��ررت احملاولة 
من قبل ابنه )حس��ني ميرزا(، وكذلك فش��لت بسبب 
انتش��ار الهيضة،)7( كذل��ك حصول محاولة فاش��لة 
الغتيال )داود( من قبل الس��لطان العثماني. باإلضافة 
إلى ح��دوث الفيضانات واألمراض، كل هذه املش��اكل 
أضعفت )داود باشا( فلم يتمكن جيشه من مواجهة 
الغ��زو العثماني عام 1831 بس��بب انتش��ار الطاعون 
في العراق، وحتالف بعض العش��ائر م��ع الغزاة، ولكن 
البغدادي��ني مع املماليك قرروا مواجه��ة الغزو، وأخيراً 
بعد حص��ار دام أش��هراً وانتش��ار اجملاع��ة واألمراض، 
اضطر البغداديون إلى فت��ح أبواب املدينة، لقاء الوعد 

مبعاملة )داود باشا( باحلسنى وعدم معاقبته. 
وفع��الً مت نقله خارج العراق ليتول��ى عدة مناصب في 
الدول��ة حتى توفي ف��ي مكة ع��ام 1851 بعد أن تفرغ 
هن��اك للعل��م والتدري��س. م��ن بع��ده انته��ى حكم 
املماليك في العراق، بعد أن غدر بهم الوالي العثماني 
اجلدي��د وذبح غالبي��ة قادتهم وأعيانه��م أثناء وليمة 

على شرفهم.

افكار  ورؤى 
A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i7

الجذور االولى لتكوين الدولة العراقية الحديثة!
والتواف��ق البريطان��ي � العثمان��ي � االيران��ي، ض��د االس��تقاللية العراقية

العدد )45( - آب  2021

يخ العراق: األرض  بمناســبة قرب االحتفال بمئوية تأســيس الدولة العراقية الحديثة، نقدم هذا الموضوع وهو جزء من كتاب: )تار
والشعب والدولة( للباحث سليم مطر، الذي في طور الصدور:

بعض املراجع

سليم مطر
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الشاعر والناقد عبد األمير خليل مراد 
هن��اك ان��واع عدة م��ن النق��د , فهن��اك النقد 
الصحفي  والنقد االكادمي��ي  والنقد التلفيقي 
ف��ي ح��ني, تتاس��س حياتن��ا الثقافي��ة ب��كل 
مفرداته��ا  ومش��اريعها اإلبداعي��ة عل��ى هذه 
املمارسات اليومية , حيث نرى النقد الصحفي  
وهو نقد توصيفي  واش��اري  س��ريع قائم على 
مالمس��ة  النص��وص األدبية من اخل��ارج وكثير 
من��ه يندرج في مضم��ار  العالق��ات  واجملامالت  
واجت��رار  املع��روض, وكم رأينا م��ن ناقد  يصول 
ويج��ول  في,كل ش��يء, يكتب في نق��د الرواية  
ونق��د الش��عر ونق��د القص��ة  وه��و ال يتوان��ى 
ف��ي الكتاب��ة ع��ن ه��ذا وذاك  وبنف��س القيم 
والتوص��الت  النقدية العاب��رة التى ال تخلو من 
كش��وفات  مكرورة فما يكتبه عن هذا الشاعر 
هو نفسه يكتبه عن اآلخر, مبجرد تغيير,االسم 
والش��واهد في النص املنقود. وهناك عدد قليل 
من النقاد ممن يتوس��لون مناهج  نقدية جديدة 
ومبتك��رة ف��ي أدائه��ا  وتوصالتها,  وه��م نقاد 
حريصون  وجريئون في طروحاتهم  وحفرياتهم 
ف��ي النصوص. والطامة الكبرى ش��يوع ظاهرة  
النقد التلفيقي,  حيث نرى بعضهم  ال ميلكون 
ببع��ض  ويتش��بثون  احلقيق��ي   النق��د  ادوات 
املصطلح��ات  واالحاجي في إعالء هذا االس��م 
والنيل من اسم اخر  دون أي تقاليد ثقافية جادة.  
ولم نتوس��م في هذا النقد اال الرؤى التلفيقية  
والطروح��ات الهامش��ية ,  ول��م تتلم��س فيه 
اي كش��وفات  رؤيوي��ة  مبتك��رة,  ومنه��م ممن  
ينعتون أنفس��هم  نقادا غير انهم لم يهضموا 
النحو  واملعارف  القريبة من املمارس��ة النقدية 
والتحلي  بابس��ط مقوم��ات الكتابة  النقدية 
ونراهم في كل محفل يزجون بضاعتهم علينا 
دون ان تكون لديهم اي معرفة بتفاصيل النص 
املنقود وبنائه  الفني , وأنه مجرد حضور مجاني 
باه��ت ال يرقى إلى عتبات النق��د احلقيقية. اما  
النق��د األكادميي الذي تراه ف��ي اجلامعات,  فهو 
يخضع الى اش��تراطات الدرس,االكادميي  اجلاف 
ول��م نلح��ظ مبدع��ا مدروس��ا  اال ول��ه عالقة 

ش��خصية مع هذا, االس��تاذ  اجلامع��ي  او ذاك  
وت��رى  الكثي��ر من ه��ذه الدراس��ات  دراس��ات 
عقيمة وس��اذجة بس��بب  انغالق هذا الباحث  
وفق��ره املعرف��ي, وخواء االس��تاذ الذي يش��رف 
عل��ى ه��ذا املوض��وع  االبداع��ي. واالن,  نح��ن  
نحت��اج إل��ى صحوة معرفي��ة , واع��ادة تقييم 
لكل املمارس��ات الثقافية  وغربلتها  والتوقف 
على أنش��طتها وفعالياتها, الثقافية ومعاينة 
رصانته��ا  العلمية,  واجلدة في دراس��ة اي نص 
ابداعي  وعدم اخلضوع الى العواطف واملشاعر 
اإلخواني��ة في كتاب��ة النقد وممارس��ته بصدق  

ومعرفة علمية اصيلة.

الناقد والباحث الدكتور سعد عزيز عبد 
الصاحب

سؤال اش��كالي مهم ... مرت العملية النقدية 
في بالدنا مبنعطفات عديدة وش��ائكة وحتوالت 
سس��يو ثقافية اثرت على بنيتها وتشكالتها 
فمن النقد االنطباعي الى الس��ياقي فالبنيوي 
والس��يميائي وم��ا بع��د البني��وي والتفكيكي 
واخيرا اطروحة النقد الثقافي والناقد العراقي 
االدبي او املسرحي تاثر بهذه التحوالت فاصبح 
س��يميائيون  واخ��رون  بنيوي��ون  نق��اد  لدين��ا 
وهكذا اذ كانت اش��به بالتقليع��ات الثقافية 
وليس��ت جزء عضويا من الصيرورة النقدية اما 
النق��اد االنطباعيون فهم كثر وس��ادت لديهم 
الق��راءات القصدي��ة املس��بقة والعاطفية اما 
االخرون املنهجيون فذهبوا للتقعير والغموض 
واس��تعمال املصطلحات االش��كالية من دون 
وع��ي مبصدرها الذي نش��ات في��ه وتربت ورغم 
كل ذلك ولد لدين��ا نقاد علميون مهمون ولكن 
تنقصهم اللغة االجنبي��ة تارة او االطالع على 
االصدارات احلديثة التي تتعلق باملنهج النقدي 
ت��ارة اخ��رى اذ يحتاج��ون ال��ى جتدي��د ادواتهم 
كما الطبيب الذي يحت��اج الى جتديد عقاقيره 

باستمرار ...

الروائي والمسرحي والناقد عباس لطيف
الميك��ن الي حركة ثقافية وتوهج ادبي ان يغفل 
او يغيب حركة النقد احلقيقي .. فالنقد س��ؤال 
معرفي وعملية اس��تبصار واستشراف للنتاج 
االبداع��ي. والكثير من املذاه��ب االدبية خرجت 
من معطف النقاد. ويبقى النقد ممارس��ة جتمع 
بني العل��م والفن والتذوق ويقت��رب من املقاربة 
الفلس��فية، ولكن من املثير لألس��ى واالحباط 
ان تس��ود امناط م��ن النقد ال��رديء والذي الميت 
بصلة ال��ى النق��د العلمي املوضوع��ي. ومنها 
النق��د االخوان��ي واجملان��ي واملدائح��ي والنق��د 
االرتزاق��ي والنق��د االنطباع��ي والصحفي، كل 
هذه وغيرها التس��مى نقدا، بل ممارسات تشوه 
وتس��يء الى النق��د. فاملدح وال��ذم ثنائية ليس 
له��ا عالق��ة بالنقد. كم��ا ان الك��ذب والصدق 
العالقة لهما بالرياضيات. وهناك نوع من النقد 
يعتم��د االثارة ويفس��ر العمل االدب��ي مبا ليس 
في��ه.. ويعمد الكثي��ر الى النق��د الهجومي او 
العدائي الغراض شخصية وذاتية، فيبحث عن 
العيوب ويفتعل الثغرات لالس��اءة الى العمل، 
وممارس��ة العدواني��ة والقس��وة في تن��اول االثر 
االبداع��ي .. وهناك الثرثرة و )االس��هال( النقدي 
فت��رى بعضه��م يكتب عن كل عم��ل وفي كل 
يوم بس��رعة وارجتال .. بينما النقد يتطلب الى 
جانب الدراي��ة والعلمي��ة واملوضوعية يتطلب 
التجرد الذاتي، واالبتعاد عن الذاتية والتعسف، 
ويتطلب التأمل والدراس��ة. ومن املهم ان ميتلك 
الناق��د ادوات ومصطلحات ولغ��ة نقدية وقدرة 
عل��ى االلتق��اط والرص��د وابت��كار الرؤي��ة، وان 
ميتلك املنهج واالس��لوب واالطالع على العلوم 
والفلس��فات ومناهج النقد ومدارسه القدمية 
واحلداثي��ة ف��ي املش��هد الثقافي. كث��ر النقاد 

امللفقون وغاب النقد.

الكاتب والناقد  ثامر الحاج امين
بعي��داً عن اخلوض في املذاه��ب النقدية األدبية 
وأيه��ا أقرب ال��ى املوضوعية في الكش��ف عن 

رصانة وجمالية الفعل االبداعي ندخل مباشرة 
الى جوهر النقد فنق��ول فيه انه عملية حتليل 
وتفس��ير وتقيي��م للعمل االبداع��ي ، فاذا كان 
األدب صنع��ة ابداعية فكذل��ك النقد هو ايضا 
ميثل ال��ذوق لهذه الصنعة والكاش��ف ملواضع 
اجلمال فيها وهذا االكتش��اف لن يصل اليه االّ 
القاريء احلصيف الذي يغوص في أعماق النص 
ويكش��ف ما خف��ي فيه من جمالي��ات ودالالت 
وتلك هي ش��خصية الناقد الذي عادة ما يكون 
متس��لحا بالثقافة ولديه خزي��ن معرفي ميثل 
خالصة ق��راءات مختلفة ومتع��ددة الى جانب 
الذكاء واملهارة ، وبالتالي الناقد هو فنان وخالق 
ابداع��ي ال يقل أهمية في جه��ده ومهارته عن 
صاحب الفعل االبداعي نفسه . ومن الطبيعي 
ان تتعدد ال��رؤى وتتقاطع احيانا ف��ي القراءات 
النقدي��ة لن��ص م��ا فطامل��ا الن��ص ه��و جهد 
ونتاج انس��اني فهو ينفتح عل��ى رؤى متعددة 
يفرضه��ا املنهج النق��دي وطبيعة النص بكل 
م��ا يش��تمل عليه م��ن عناصر تخ��ص املعنى 
والفك��رة واالس��لوب وغيره��ا . لق��د اصبحت 
الس��احة النقدي��ة ف��ي العقدي��ن االخيري��ن 
فضاء مفتوحا وميدانا واس��عا لطرح اآلراء في 
االعمال االبداعي��ة وال ننكر ان هناك آراء نقدية 
تخض��ع للمجامل��ة او يقوم الناق��د في االدالء 
بها نتيجة احلرج وتأثير العالقات الش��خصية 
واحيان��ا املزاجية ف��ي اختيار الن��ص ولكن في 
كل األح��وال ال متكث في الس��احة النقدية االّ 
الدراسات الرصينة التي تتناول النص االبداعي 
بذوق صاف بعيدا عن كل هذه املؤثرات أما باقي 
الق��راءات التي تتفاوت في جديته��ا وأهميتها 
ولم تتمكن من مالمس��ة حقيقة النص فإنها 

تبقى محاوالت تستحق جانبا من االحترام .

الكاتب والقاص صباح محسن
مؤك��د ان النقد ه��و عملية إعادة ق��راءة النص 
بحيادية ، ودون النظر ملؤثرات العالقة او اجملاملة 
، والتي تتسلل ملاهيات النص وتكشف مدياته 

، ومن ثم مقاربة بناءاته وثيماته وتأشير ابعاده 

اجلمالي��ة والفكري��ة عبر ولوجه ب��أدوات النقد 

اخلالص��ة . اننا أزاء متغي��رات عديدة ومتوالية ، 

مست جسد العمل االدبي ووجلت آفاق تصورات 

مس��تحدثات  خ��الل  م��ن  تش��كّلت  جدي��دة 

وطروح��ات ف��ي اخلط��اب االدب��ي احلدي��ث ، ما 

يس��تدعي ان تكون للناقد ادواته دائمة التغيير 

واحملصن��ة بأس��اليب مس��تحدثة عب��ر آلي��ات 

اش��تغال متمكنة ، تسبقها القراءة اجلادة في 

ميادين عديدة انتجتها مخيلة العقل البشري 

، ومن ث��م الركون على ملك��ة املوهبة وتفجير 

ممكناتها ، كونها الباث واملرسل االول في تدبيج 

ملكة النقد ، تتيح للناقد ان يتس��لح مبا ليس 

ملنتج النص من قدرات لكشف خلفيات اي نص 

ي��راد تفكيكه ، ووضعه على مائدة التش��ريح ، 

واحلفر عميقا في جتليات النص وتفتيت ما َعلق 

به من زوائد واحالته��ا ملتبنيات النقد . لكن ما 

متت مالحظته من اش��تغاالت النقد االدبي في 

الع��راق قد اخذ مس��ارات متعددة ف��ي قراءاته 

وحفرياته في املش��غل االدبي ، وتراه حينا ينزع 

صوب اجملامالت ، وهذا ما بدا معلنا وواضحا في 

الكثي��ر من تناوالت النقد احمللي ، وآخر تش��بث 

كثيرا مبس��احة العالقات واثرى النصوص التي 

مت وضعه��ا عل��ى طاول��ة النق��د الى م��ا نطلق 

عليه ) االخواني��ات ( او اجملامالت وهده الظاهرة 

آخ��ذت باالتس��اع لالس��ف ! ما أخ��ل بتوازنات 

النق��د في الس��احة االدبية العراقي��ة ، وهناك 

امثل��ة عديدة لنكوص النقد وفقدانه إتزانه في 

تناوالت��ه القرايية لبعض او اكث��ر االعمال التي 

المتت ملش��روع االنتاج االدبي بأي صلة ! وهذا ما 

اتاح للعديد من منتجي النصوص العبور بأمان 

لضفة القبول عند البعض جراء عمليات النقد 

املرتبكة .

الموضوعي هو االقل دائما ...
ال��ن��ق��د ب��ي��ن ال���ع���دوان���ي���ة وال��م��وض��وع��ي��ة وال���م���دح ال���زائ���ف

يعرف النقد بانه اداة كاشفة ألعماق النص وسبر اغواره وزواياه المرئية وغير المرئية، من خالل الناقد الذي يتحصل على قدرة 
علمية وابداعية ايضا، تؤهله لذلك، فليس كل من يقرأ كثيرا يمكنه ان يكون ناقدا مالم يتوفر على ملكة ذاتية كأي مبدع في مجاله، اضافة الى خصوبة العقل 
ية لمدارس النقد ومراحل تطورها ... لكننا كثيرا ما نقرأ نقودا تفتقر الى العملية والموضوعية، وتقترب اما من المجامالت او  وسعة االطالع ومعرفة ضرور

ين، وهل  نلمس فيها نفسا عدائيا من )الناقد( تجاه المادة التي يتناولها .. ترى كيف ينظر المبدعون الى المشغل النقدي العراقي، السيما في العقدين االخير
كانت كفة الموضوعية والقراءات العميقة هي الراجحة او ان العاطفة والقصديات المسبقة هي التي تسّيدت؟. في هذا االستطالع وقفنا على اراء عدد من 

المبدعين والنقاد ، وكانت هذه الحصيلة...

الماجد عالء 



فنون
A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i9 العدد )45( - آب  2021

هذا يعني أنك تش��عر هناك تضامن مع 
ما تفكر ب��ه حني تس��تدرج التاريخ في 

حلظة تفكير تعيد به حدث ما .
وتلك املعطيات قفزت الى الذاكرة ونحن 
نش��هد الصورة واللوحة والعمل الكبير 
للفنان التشكيلي املتجدد واملغاير ) زياد 
جس��ام ( في معرض بغداد للكتاب وهو 
يستحضر التاريخ ويعيد لنا فكرة البقاء 
للوعي واملعرفة والفكر الذي ال يندثر أبدا 

وقد تشّرب مبياه دجلة العظيم .
وهنا جسد زياد في حتفته ) األنستليشن 
( مبعن��ى التركي��ب الثالث��ي ع��ن  البعد 
املوغ��ل في ثنايا  التاري��خ معرفيا ووعيا 
وغ��ذاء روحيا ال ميك��ن اإلس��تغناء عنه 

، ويس��تذكر أي حت��د قاوم��ه الكتاب عبر 
التاريخ من غباء هوالكو وهو يغراق دجلة 
باحلب��ر املتقد  فك��را حني كان��ت بغداد 
على مرمى الغزوات مرورا بالدكتاتوريات 
التي حاول��ت طمس الثقاف��ة العراقية 
بتفاصيل قمعي��ة عديدة  ، لكنه نهض 
كعنقاء من حتت غموض النسيان ليرفع 
الراية منتصرا على ال " هؤالء " مبرموزات 
أش��ار اليه��ا الفن��ان جس��ام بإخضرار 
وه��و عبارة النم��اء ممتدا الى هن��ااااااااك 
كحكاية تقص للم��دى رواية البقاء دون 

وعي األخرين .
وهذا يؤكد ثانية من وجهة نظر ) الفنان 
املثق��ف ( أو العض��وي عل��ى أهمي��ة إن 
الفنان ليس صانع��ا للجمال فقط عبر 
س��ردياته اللونية ، أو اشتغاالته األخرى 

حتت ظ��الل الفن احلدي��ث ، امنا هو عارف 
ومتمك��ن وق��ارىء لتاري��خ حضارته كي 
يدونه��ا في ملحمته ) الكتاب ( ليؤش��ر 

لنا وعي الفنان وانغماس��ه بهموم أمته 
لتاريخ��ه  انتمائ��ه  وثقافته��ا وأهمي��ة 
ماضيا وحاضرا ومس��تقبال برمز عظيم 

وكبير هو الكتاب سرنا الكرنفالي بكل 
املع��ارف التي تؤن��س وحدتن��ا وجتملها 

حتما .

الترجمة هي عملية حتويل النص األصلي، من اللغة 
"املص��در" إلى نص آخر يكتب ه��و "الهدف" في لغة 
مختلف��ة. كما أنها تنقل املظهر احلضاري والفكري 
والثقافي، بشكل سماعي وشفوي، وبأدوات كتابية 
ونصية، لذا تعد الترجمة فناً مستقالً بذاته يعتمد 

على اإلبداع واحلس اللغوي.
اقترنت الترجمة باإلنسان، الذي استخدم جزء منها 
في النص املس��رحي، وذلك ملا ميتلكه من مس��احة 
ديناميكي��ة تتأقل��م م��ع أي زم��ان وم��كان، وايض��ا 
لتوف��ر ادوات الترجم��ة املس��رحية وما تق��وم عليه 
م��ن نظريات تأخذ بع��ني االعتبار الن��ص ك� "وحدة" 
ال ميك��ن جتزئتها، للوصول إلى معن��اه احلقيقي. لذا 
طرح��ت العديد م��ن اآلراء حول واق��ع ترجمة النص 
املس��رحي، منها افتقاد الترجم��ة االهتمام بالنص 
رغ��م أنها عملي��ة يتم بوس��اطتها معرف��ة وقراءة 
النصوص املس��رحية والتعرف على مساحة االبداع 
العامل��ي، فضال ع��ن معرف��ة الهوي��ة الثقافية وما 
تعكس��ه من قيم وافع��ال عبر آراء واف��كار الكتاب 
واملترجمني وما يؤثر على املتلقي من حفريات لقراءة 
أحداث النص وفق تسلس��ل يعتم��د املنطق وليس 
فق�ط الزمن، ينتج هذا التسلس��ل باملنطق س��ببا، 
تعتمد طبيعته على مفهوم املؤلف، وجوهر تفكيره 

املالمس ملنطق سيكولوجية املتلقي )القارئ(، على 
ضوء ذل��ك يخضع الن��ص املترجم الى تقس��يمات 
مح��ددة يقف عليها العمل املس��رحي، فإن اختلف 
منطق الترجمة من مسرحية ألخرى بعيدا عن رؤية 
املؤل���ف، ف��إن خطوطه��ا العريضة ثابت��ة ال تتغير 
بتغير املس��رحيات. وه��ذا ما يؤكده "ارس��طو" عبر 
قوله: إن الفعل املس��رحي ذو طول مع��ني، له بداية 
ووس��ط ونهاية، وهو يضم مجموع��ة من االجتاهات 
تتس��يد افكارن��ا وتس��تحوذ على انتباهن��ا، بنمط 
يختلف عما س��بقه، وذلك ألن املس��رح  يؤكد على 
محورين: األول  تقس��يم احلبكة الى مراحل، والثاني 
مح��ور البن��اء ال��ذي يجع��ل الفعل متس��يد دائما 

ويلفت االنتباه. 
  كل م��ا كانت الترجم��ة واضحة ودقيقة يتبني لدى 
الق��ارئ مس��تويني: مس��توى زماني، كم��ا رأينا مع 
مس��رحيات "هوميروس" وكما هو احل��ال مع جميع 
املسرحيات ف�ي مختل�ف األزمنة، ومستوى مكاني، 
حي��ث إن اللغة والثقافة والرؤية للعالم تختلف من 
مكان إلى آخ��ر ومن بلد إلى بل��د، وتتدّخل الترجمة 
لنق��ل ه��ذه الثقاف��ات وال��رؤى املغايرة بوس��ائلها 
اخلاص��ة وعن طري�ق لغ��ة مغايرة للغة املس��رحية 
"األصل". أما مس��رحيات الكاتب االنكليزي "ويليام 
شكس��بير" ومنها: مس��رحية "رومي��و وجولييت" 
الت��ي ظهرت في مدينة نابولي س��نة )1476( ، والتي 
تتحدث عن عش��يقني تزوجا سرا أمام أحد الرهبان، 
وبعد خمسني عاما أع�اد الكاتب االيطالي "ل�ويجي 
دا بورت��و" كتاب��ة هذ الن��ص بتغيير األس��ماء. ايضا 

كت�ب ال�شاعر االنكليزي "آرث�ر ب�روك" نص "روميوس 
وجوليي��ت"، والت��ي ترجمها إل��ى العربي��ة الدكتور 
مؤنس طه حس��ني وغيره م���ن املترجمني. هذا دليل 
على أن العديد من النصوص املسرحية تترجم برؤى 
مختلف��ة ومتعددة وكل حس��ب مخيلت��ه وواقعه. 
العديد من املس��رحيني بقيت في ذاكرتهم القراءات 
والنصوص املترجمة قدميا، وذلك بسبب عدم حتديث 
آليات الترجمة وعدم الوقوف عند التقنية العصرية 
وما ترس��مه من لغة مغايرة، تالمس واقع الش��عوب 
ومنظوم��ة حركته��ا املتس��ارعة ف��ي ظ��ل الزم��ن 
املعاص��ر، زمن التجدد واالكتش��اف واالنفعال داخل 
فضاء اخلل��ق اجلمالي، بعيدا عن اجلمود والتمس��ك 
بأفكار وكتاب��ات تقليدية، وكأنه��ا نصوص ال يجوز 
التص��رف بها، رغم ما حتمله م��ن ثقل في املضمون 
وصعوبة ف��ي فهم اللغ��ة. ال تقل الترجم��ة إبداعا 
وأهمي��ة عن الن��ص املؤلف ذاته، بل إنه��ا قد تتفوق 
علي��ه في بع��ض األحيان، فاملترج��م اجليد يتقمص 
روح املؤل��ف وذائقت��ه، ويج��ب أن يك��ون متمكن��ا 
حت��ى ينقل النص بجماليات��ه وكامل تفرعاته التي 
خ��رج عليها بلغت��ه األصلية. وتعد أعم��ال الكاتب 
اإلنكليزي "وليام شكس��بير" م��ن أهم ما تُرجم عن 
األدب االنكليزي، وبرز "جبرا إبراهيم جبرا" كأهم من 
قدم شكسبير للقارئ العربي، تعد ترجماته من أدق 
وأفض��ل الترجم��ات العربية، من بينه��ا: "هاملت – 
ماكب��ث - امللك لير – عطيل – العاصفة" وغيرها من 

الترجمات امللفتة والرصينة، لكتاب آخرين. 
تفس��ر الترجمة النصوص عبر مسار تأويلي ينقلها 

إل��ى اللغ��ة املطلوب��ة، بطبيع��ة فلس��فية تعالج 
النص��وص بطريق��ة علمي��ة، ويعتم��د التأويل على 
مناه��ج مح��ددة، منه��ا: الترجم��ة كلم��ة بكلمة 
والترجم��ة احلرفي��ة والترجم��ة الداللي��ة والترجمة 
بتص��رف والترجمة احل��رة والترجم��ة االصطالحية 
والترجم��ة االكادميي��ة، وكل م��ن ه��ذه الترجم��ات 
لها اش��تغال يتب��ع طبيعة املترج��م وثقافته ونوع 

مجتمعه. 
 األن اختل��ف جوه��ر ترجم��ة النص املس��رحي، مما 
آثر ذلك س��لبا على مش��اهدة العروض املس��رحية 
الكالس��يكية واجلادة، ألنها ارتبطت ذهنيا باملأساة 
وثق��ل الظل، وقد جل��أ غالبية املترجم��ني إلى تقدمي 
أعماله��م ش��عرا أو نث��را، مم��ا يس��تحيل تطابقها 
م��ع النص، وهذا اجب��ر البعض إلى تغي��ر الكلمات، 
وترادفها لتناس��ب الفع��ل، وبالتال��ي تبتعد ألفاظ 
احل��وار ع��ن املضم��ون األصل��ي، وروح الن��ص، الذي 
قص��ده املؤل��ف االول بتركيب��ات حوارات��ه، وحتوالته 
اللغوي��ة، بهدف إث��ارة اجلمهور، أكثر م��ن االهتمام 
بالنص نفس��ه، فتكون الترجمة حرفية أو إنشائية، 
وليس��ت إبداعي��ة، وذل��ك عل��ى حس��اب العملية 
الفنية املس��رحية، إذ أن هناك من يعتمد الفصحى 
ألنها لغ��ة الدراما األس��طورية والتاريخية، ومنهم 
من يش��تغل على العامية يعتقد أنها لغة األعمال 
الكوميدي��ة، ويرى البعض اس��تخدام لغة وس��طا، 
تكت��ب بالفصح��ى، وتنطق بالعامي��ة، وبالتالي لم 
تكن الترجمات سوى نقل كلمات، بعيدا عن االرتباط 
بالص��راع الدرام��ي والبن��اء العام، واجلو النفس��ي، 

والفني للمسرحية, متناسني دور الترجمة في نقل 

األحاسيس واملشاعر. وعلى ضوء ما تقدم ارى ضرورة 

توافر شروط معينة لترجمة النص املسرحي، فضال 

ع��ن اعتماد مواصفات محددة مل��ن يقوم بالترجمة، 

إذ ال تكف��ى معرفته باللغ��ة األصلية للنص معرفة 

أكادميية، بل تلزمه ممارسة واعية متفهمة ملدلوالت 

األلف��اظ في تل��ك اللغة، مع دراس��ة دقيقة للواقع 

االجتماعي والنفس��ي التي كتب فيها النص، إذ أن 

للمسرح لغة خاصة تعتمد نسق اإليقاع الدرامي، 

وانس��يابية األلفاظ، فضال عن االهتم��ام بالعادات 

والتقاليد ومدى تأثيرها على احداث وطبيعة النص.

ال����ف����ك����رة ال���م���ل���غ���زة ف����ي ع���م���ل ال����ف����ن����ان زي�������اد ج��س��ام 

ترجمة النص المسرحي..
 م���ا ب��ي��ن ت��ق��س��ي��م ال��ح��ب��ك��ة وم���ح���ور ال��ب��ن��اء ال���درام���ي

حين يتزامن عمل ما مع حدث يحلق بنا معرفيا ، يصبح العمل حقيقة أمام أمر واقع الحدث حداثويا في معناه الفني 
من هنا توقظ الكثير من هذه الواقعيات الفكرة الملغزة في أتون شعلتها وبعدها ربما في صورة اإلشتغال الذهني حين تشحذه 

يخ كارثي بكل تفاصيله . الذاكرة وهي تطوف به في محطات تار
وهذا الحدث يداهمنا كلما نتجول في مكتبات معينة ، فما بالنا ونحن في كرنفال معرض للكتاب والمشــاركة به دولية ، عندها يصبح 

المعرض في رسالته اشاعة الوعي المجتمعي بقيم الثقافة وأصالتها وإنسانيتها والتأكيد على المنجز األدبي عبر محطات األدباء كونه 
يتمثل قيم الهوية الثقافية  ويرسخ االنتماء الوطني من خالله .

فهد الصكر 

يم د. عالء كر

يـــه  بورتر
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خمرة الكلمات
الحرب هي أكبر إعتراف  بتفاهة الحياة  وعبثيتها  والجدواها!!

ارحل على ظهور امواج النشوات املتالحقة 
التي تقطع بي مسافة الصفحات الطويلة 
ب��دون توق��ف ، ماضية الى ل��ذة اخلامتة التي 
الترميني على فراش االس��ترخاء خامدا ، بل  
تشعل  ش��موع االسئلة الكثيرة في رأسي 
الطري  ال��ذي يجاهد كثيرا عَل��ه يصل الى 

البعض من اجوبتها كما يعتقد.
وسنة بعد اخرى ، وعلى العكس مما توقعت 
، اصبح اللهاث يزداد اكثر وصعوبة الوصول 
ال��ى االجوب��ة تتعقد احيان��ا كلما تعمقت 
جتربة الق��راءة وازدادت ثروة اخلب��رة ، ذلك الن 
الرواية هي حياة مصنوعة من معان عميقة 
مخبأة ف��ي جوف تلك الكلم��ات التي تولد 
من تراصها النصوص ، وهذه املعاني ليست 
متاح��ة ل��كل صاح��ب بصر س��ليم ، مالم 
تع��زز بصره  بصيرة اس��تثنائية ثاقبة تتيح 
له فرصة اس��تخراج ماكمن في الباطن من 

نفائس فكرية وجمالية عظيمة . 
كان املؤسس��ون االوائ��ل لذائق��ي القرائية 
ه��م عباقرة عرفوا بأية لغ��ة يكتبون للقراء 
على اختالف مس��توياتهم ، والى اية عوالم 
نفس��ية واجتماعية وتاريخية وسياس��ية 
من��ذ  الب��ال  ف��ي  فرس��خت   ، ياخذونه��م 
اخلط��وات االول��ى  معه��م بواع��ث كتابات 
اولئك الكبار ، وصرت  اس��تغور مايرمي اليه 
كل من اميل زوال وسومرس��ت م��وم وثيودور 
ديستوفس��كي وتش��ارل ديكنز  ومكسيم 
وفيكتورهيج��و  وليوتولس��توي  غورك��ي 
،  فاقترب��ت  مث��ال ، م��ن ادراك رغبات االنثى 
املضطربة الكامنة داخل ش��خصية  مدام 
بوف��اري ، وفهم��ت بعم��ق تل��ك العاطف��ة 
الذكية لراس��كولنكوف التي دفعته لقتل 
املرابية العجوز ، وحتسس��ت ماسي وضياع 
الطفل  اوليفرتويست وعذابات قدره املر و....
لكن��ي ، وعلى امت��داد درب الرفقة مع هوالء 
وم��ن تعرف��ت علي��ه م��ن بعده��م ، ظل��ت 
النصوص الروائية عاملا مرعبا جدا بالنسبة 
لي ،انبهر بقدرات مش��يدي معماره الهائل 
، وتنه��ار اصابعي قبل مس��ك القلم كلما 

فكرت بخوض مغامرة تشييده.
*

الحقا.. 
ب��دأت خطوت��ي االول��ى للخالص م��ن ذلك 
الرعب بالولوج ال��ى درب القصة القصيرة ، 
لقد تخيلتها مترينا س��رديا س��هال يؤهلني 
بع��د بضعة نص��وص للدخ��ول ال��ى عالم 

الرواي��ة والتمكن منها واش��باع صفحاتها  
بكائن��ات اجملتمع الغريب ال��ذي انتمي اليه 
او  منه��ا  التراجيدي��ة  احداث��ه  وس��يول   ،
الكوميدي��ة ، فكانت املفارقة ان بدا لي هذا 
احلجم الصغير من النصوص،  ش��اهقا جدا 
هو االخر وتسلقه يحتاج الى مهارة كتابية 

عالية من اجل بلوغ قمته البعيدة.
زودني الش��اعر والس��ارد الروسي بوشكني 
بجرعة ج��رأة كبيرة عندما س��معته يقول 
ف��ي احدى قصائ��ده  )) صعبة ه��ي اخلطوة 
االولى وموحش ه��و الطريق االول(( اذ وجدت 
في املعن��ى العميق لعبارته ه��ذه دعوة الى 
القفز على مانع الت��ردد والذهاب الى الغاية 
بقلب صلب ، فكانت  القصة القصيرة جدا 
اول��ى خطواتي وكان ع��ام 1985بداية ظهور 

اسمي في الصحف.
*

انا من جي��ل دحرجته احلروب م��ن رأس هرم 
احالم��ه الى ق��اع صحرائها فاس��تيقظت 
مذع��ورا من غفوة الش��باب اللذيذة ،  ألجد 

نفسي على ارض واقع  ابطاله :
 جثث مبتورة الشباب ، احداث كانت تصنع 
مثيالتها  اخمليالت السينمائية فقط ، وموت 
نفس��ي يتكرر بتتابع الينقط��ع ،  وقد اتخذ 
ه��ذا املوت ش��كل كآبة غطت ال��روح بدثار 
سميك خانق ، بحيث بدا الشعر الذي كنت 
اس��تجلب من خالله نسمة هواء شحيحة 
وومضة ض��وء باهتة ، مج��رد محاولة غريق 
يبح��ث ع��ن قش��ته الت��ي يعلم مس��بقا 

الجدواها .
كان الرصاص  يحول الفرد في حلظة خاطفة 
، م��ن روح نابضة ودم جار الى اس��م بارد في 
س��جالت املوتى ل��م تكتمل حت��ى صفحة 
تاريخه االولى ، بعد ان يس��تبدل  فيه حرارة 
احلي��اة بجليد م��وت طويل النهائ��ي،  وكان 
هذا اكب��ر اعتراف من احل��رب بتفاهة احلياة  

وعبثيتها  والجدواها.
 غي��ر ان احلي��وات املنطفئ��ة  تل��ك ص��ارت 
تتراكم في رأس��ي وضمي��ري بكثافة ، وتلح 
عل��ّي ب��أن ادونه��ا نصوص��ا تص��رخ بهدوء 
كاش��فة عن الالمرئي من اس��باب املآس��ي 
ومس��ببيها ونتائج ذلك امل��وت املبكر الذي 

كان يطعم التراب طيور االرواح الطرية . 
ان احل��رب ه��ي م��ن جعلتن��ي س��اردا وهذا 
اعتراف بجميلها علَي لكنها لم تكن تعلم 
ان سيف حربي قد شهرته عليها ، واليت ان 
ال اهادنها وال اهادن اية حرب الحقة ، فغدت 

معركتي معهن معركة العمر كله .

لقد كتبت حروبنا املس��تمرة بدون انقطاع  
وقائعه��ا بغرائبية عجيبة جت��اوزت خياالت 
عباقرة  الكتاب مبس��افات شاسعة ،  فكان 
الب��د ل��ي م��ن االنحن��اء عل��ى ارض الواقع 
والتقاط تل��ك املدونات واعادتها باس��اليب 
فنية جديدة الى ن��اس ذلك الواقع ، ورمبا لي 
ش��خصيا ايضا ، فان��ا واحد م��ن كائناتها 
احلقيقية التي التزال تتخذ من الصراع قدرا 

لها لكي تتغلب على الرماد واخلراب .  
*

كانت الشوارع الرئيسية واخللفية ، والبيوت 
املتش��رنقة باحزانه��ا ، واالس��واق املترع��ة 
ببضاعة الفقر وناس��ها الذين يس��تقبلون 
الغروب بدموع محبوس��ة ف��ي العيون واياد 
مليئة باخليب��ة ، واجلنود العائدين الى احلياة 
بوج��وه ميتة ، هي مادتي الكتابية في اواخر 
الثمانيني��ات وبواكي��ر تس��عينيات احلصار 

االمريكي املوجع .
نع��م ، ولت احل��روب ان��ذاك وتلقفتنا هدنة 
مؤقت��ة ، لكنه جاء زمن مخلفاتها الذي نثر 

الوانه املعتمة على ايامنا :
لون للج��وع . لون للضياع .ل��ون لالحباط . 
لون لتحلل القيم . لون للفساد الذي سوف 
يتغ��ول ويتبش��ع وميت��د وجوده ال��ى حاضر 
نعيش��ه االن وكأن��ه مصم��م عل��ى ابتالع 
خارطة الب��الد من اول جبالها حتى اخر هور 

من اهوارها.
اذن ح��ان زمن قصة احلرب احلقيقة ، القصة 
الت��ي قيل انه��ا تكت��ب مابعد احل��رب ، أي  
خ��ارج زم��ن االنفعال والتفاع��ل وماتفرضه 
املواق��ف العاطفية او ض��رورات التعبئة من 
انحياز للوطن الذي يجب ان ينحاز اليه املرء 
مهم��ا كانت طبيعة متبنياته الفكرية ذات 

البعد االنس��اني اومواقفه السياسية جتاه 
السلطة.  

لقد جت��اوزت اغلب النص��وص التي  كتبتها 
ان��ذاك غبار اجلبهات ودمائه��ا وماتراكم من 
دخانها ولم تلطخ بها وجهها  ، وامنا دخلت 
ال��ى ليالي املنكس��رين ونهارات اخلاس��رين 
ووصلت الى مكامن االوجاع واالهات ووخزات 
اخليبة الشديدة في ارواح ممن كانوا ذات يوم 
فتيانا مستبش��رين خي��را بوطن يطير بهم 
الى جنائن االحالم التي يعرش اجلمال فيها،  
فكان��ت – الحقا- ايام العبي��ر ، مجموعتي 
البك��ر هي اجلام��ع ملعظمه��ا فيما ضاعت 
عند دار الشؤون الثقافية اجملموعة املكملة 
له��ا )الني��ل ف��ي الف��رات( مع ماض��اع من 
الوطن عندما وطأته القدم الغريبة في فجر 

االلفية الثالثة الضبابي.
*                           

ف��ي هذا  الزمن اجلديد ال��ذي لم يأت بجديد 
س��وى حري��ة حاصرتها بش��دة ب��ؤر القمع 
االجتماعي التي التطيق استنش��اق  الهواء 
احل��ر ، بدأت الرواية متارس اغوائها لي وصارت 

جتتذبني نحو عواملها بشدة .
ان له��ذا الفن الصع��ب جماليات��ه املغرية 
الت��ي تعانقه��ا ذائقة املتلقي بلهفة اش��د 
من تلك التي تقابل بها النصوص االبداعية 
االدبي��ة االخ��رى ، كونها مبجملها نس��يج 

جمالي يخفي خلفه حياة ضاجة باالحداث 
والش��خصيات الت��ي يبحث املرء ع��ن ذاته 
فيها م��ن جهة ، وم��ن جهة اخ��رى تخفي 
اف��كارا غزيرة  تفتح باب االس��ئلة الواس��ع 

في ذهنه.
كانت خطوتي في طريق الرواية بطيئة حذرة 
ش��ابها خوف كبير من الس��قوط املفاجيء 
الذي يجهز عل��ى كامل مس��يرتي االدبية ، 
حت��ى اني احتجت ملس��افة زمني��ة طولها 
ست سنوات لكي اضع توقيع قناعتي على 
) سيناريو حياة النمر( اول نصوصي الروائية 

واكبرها حجما .
لك��ن ردود االفع��ال االيجابي��ة م��ن النق��اد 
والقراء  زرعت ف��ي ذاتي ثقة عالية مكنتني 
من التج��رؤ على تكرار املغام��رة الربع مرات 

الحقة.
*

لق��د ثمل��ت بخم��رة الكلم��ات وانتش��يت 
بعش��قها املع��ذب الع��ذب ف��ي اول حياتي 
، وص��رت عل��ى يقني ب��أن اكتمال انس��انية 
االنس��ان يأت��ي م��ن خالله��ا  ، وها أن��ا بعد 
مس��يرة عمر م��رت ب��كل محط��ات احلياة 
الفنتازية ، مازلت مع خمرتي االولى وعشقي 
االول اذ مالي من معني يجعلني احتمل مرارة 

هذا العالم القاسي سواهما.

العدد )45( - آب  2021

منذ صغري وجدتني امارس  اللهاث خلف الكائنات السود الصغيرة المرتبة بانساق مضبوطة على الورق االبيض واالسمر للروايات 
العالمية ، ان في بواطنها اخضرار رائع يتسرب الى الروح مرسخا فيها لون االشجار الواعد بالجمال.

معها كان مكاني يتبدل وانا جالس بالحراك  ، حيث كنت ارحل الى امكنتها القصية  الموجودة هناك ..امكنة يصورها خيالي الواقع 
بين الطفولة والصبا ، بأنها منسوجة من الوان الشموس والبحار والثلوج التي يتركها الشتاء ارثا زاهيا للربيع المبهج .

حسن عبد الرزاق



بع��د الع��ام 2003 ع��دت ال��ى الوس��ط الثقافي منهي��ا قطيعة 
اس��تمرت اكثر من عقدي��ن، وكانت عودتك برواي��ة طبعت في دار 
الش��ؤون الثقافي��ة .. اود هنا ان حتدثني عن ه��ذا االنقطاع وكيف 
كنت متارس طقوس��ك الثقافية خالله، وه��ل كانت روايتك االولى 

مكتوبة قبل االحتالل ام بعده؟
-ف��ي صي��ف ع��ام 1970 وانا غاف على س��طح الدار ف��ي منطقة 
اإلس��كان افزعتني جلبة، فاذا بثالثة رجال ج��اؤوا وصحبوني الى 
قصر النهاية . هناك رأيت األهوال . خوف وفزع ورعب وأنا الش��اب 
الصغي��ر وقته��ا ... بعدها اصبح��ت خطرا في املدرس��ة واملقهى 
والش��ارع . انا اقول وبكل صراحة لس��ت بطال وال سوبرمانا، كنت 
اح��ب القراءة غير املنهجية ... القصص والروايات ودواوين الش��عر 
متأثرا اوال بوالدي احلكاء املثير في دواوين الريف والعش��يرة . بقيت 
في الفترة التي تلت سجني اواظب على تكملة دراستي وانهل من 
رواف��د الثقافة بال منهج محدد حتى قيام اجلبهة وانفتاح اجملتمع 
والسلطة وانتش��ار الوعي والنش��ر في الصحف واجملالت فكانت 
فس��حة لشاب مثلي ان يجرب حظه بذلك وقد نشرت لي قصتان 
في زاوية )اصوات شابة( في جريدة )طريق الشعب( و)الفكر اجلديد 
( وبتش��جيع وعناية من ابن عمي فاض��ل الربيعي الذي يعود اليه 
الفضل كله في توجيهي نحو طريق املعرفة والوعي ...وبعد انهيار 
اجلبه��ة وما قامت به الس��لطة البعثية من هجوم وحش��ي على 
كل معارض , وكما قلت س��ابقا لم اكن بطال وال س��وبرمانا، لقد 
تواريت مثل النجوم خلف الس��حاب خوفا وخش��ية , وانا في أول 
الطرق أتلمس خطواتي األولى في األدب والسياس��ة وقد عرفت ما 
يقومون به في س��جن النهاية لذا كان��ت روايتي )القنطور( االولى 
الت��ي نش��رتها دار الش��ؤون الثقافي��ة مبثابة خزي��ن كتبتها بعد 
التغيير وخير من وصفها الروائي الكبير عبداالله عبد الرزاق بانها 

غصة زفرها عبدالزهرة علي .
*روايتك )اوراق سيدة الشجر( استللت موضوعها من وقائع ما بعد 
االحتالل مباشرة، واقصد هنا على مستوى املدخل الذي عدت من 
بابه هذا الى العوالم الس��ابقة لبطالتك، ومواقفهن السياسية 
او اسقاطات الواقع السياس��ي على حياتهن .. هل ماكتبته كان 
مأخوذا ع��ن قصص واقعية ام انك مازج��ت الواقع باخليال لتنتج 

رؤيا تعكس موقفك اخلاص؟ 
-ف��ي اح��دى الليالي كنت اتاب��ع محاكمة رموز النظام الس��ابق , 
واذا بإح��دى زميالتي في جريدة طريق الش��عب تدلي بش��هادتها 
عبر الشاش��ة . ف��ي صباح اليوم التالي ذهبت ال��ى غرفة الزميلة 
وابلغتها رغبتي في كتابة رواية عن حياتها ونضالها وما تعرضت 
ل��ه من جرم وحش��ي , اتفقنا على ان تعطيني بعض املس��تندات 
واملعلوم��ات الت��ي لم تك��ن كبيرة ولك��ن مقتضب��ة , هنا عملت 
ادوات اخملي��ال عملها واش��تغلت عل��ى بناء روائ��ي حديث فكانت 
رواية اس��تقبلت بقبول من قبل النقاد وقد ف��ازت باجلائزة الثالثة 

ملسابقة دار الشؤون الثقافية ...
*روايت��ك )زهامير x( مثلت نقطة حتول في رحلتك الروائية، فبعد ان 
افرغت حمولة ماقبل 2003 في اعمالك الس��ابقة، وجدت نفسك 
تتأم��ل في اخلراب الذي احدثته القوى السياس��ية اجلديدة وكيف 
دمرت معالم احلياة املدنية في البالد، وكنت على املس��توى الفني 
موفق��ا متاما في انضاجها بحرفية الى النهاي��ة .. ومن متون هذه 
الرواية والتي س��بقها م��ن روايات، ميكن ان نطرح س��ؤاال محددا، 
ه��ل تعتقد انك اديت التزاما اخالقيا جت��اه قناعاتك، وان امامك او 
امام مش��روعك الروائي ماهو بعيد عن االس��قاطات السياس��ية 

املباشرة، او الدخول في املشتبك الثقافي االوسع .. وهل هناك في 
االفق شيء من هذا؟ .. انتظر ان حتدثني عن هذه الرواية وخلفيتها 

بوصفك قارئا لها االن!؟
-ل��م تكن روايتي ) زهامير اك��س ( االولى التي ابحث في ثيمتها في 
مايدور باجملتمع بعد التغيير . لقد س��بقتها رواية )رياح الس��موم( 
الت��ي حتدث��ت عن الطبق��ات الطفيلي��ة التي ظهرت , وق��د اثارت 
رواية )رياح الس��موم( انتباه الناقد الكبير الدكتور شجاع العاني 
فكت��ب عنها مق��اال نقديا ... كل هذا يعود ال��ى قناعتي ان املبدع 
ابن اجملتمع وعليه التزام اخالقي ومعرفي ملناصرة ش��عبه املظلوم 
بعيدا ع��ن كل املغريات الدنيوية ....نعم هناك اش��كاليات كثيرة 
ف��ي اجملتمع وعليه رصدها وانا االن بص��دد ثيمة اخرى مغايرة، وانا 
تائ��ه في مس��الكها،  الني ابحث عن إله جديد يس��توعبنا كلنا، 
رواي��ة )زهامير اكس( هي رواية ضد كل من يريد ان ينس��ينا حياتنا 
املدنية ومجتمعاتنا املتآخية ... املثقف ابن اجملتمع وعليه ان يكون 
شاهد صدق وان اليجّمل القبيح ان وجد وال يتستر او يسكت عنه 

فاما قول احلقيقة او االنزواء وهذا يقيني وانا مؤمن به.
* هل تعتقد ان النقد بش��كل عام انصفك، واي ناقد اس��توقفك 

وهو يتناول نتاجك ووجدت انه المس دواخلك بصدق ؟
-تن��اول اغل��ب النق��اد رواياتي ومبس��تويات مختلفة م��ن الدكتور 
ش��جاع العاني الى الدكتور حسني س��رمك الى علوان السلمان 
والدكت��ور س��عد مطر وزي��د الش��هيد وابراهيم س��بتي و محمد 
يونس واسماعيل ابراهيم عبد وعبدالهادي الزعر وريسان اخلزعلي 
وحمدي العطار ويوس��ف عبود، واعتذر من الذين لم اذكرهم لهم 
جميع��ا مودتي واحترام��ي فلكل ناقد قراءته اخلاص��ة وانا عندما 
اطب��ع كتابي يصبح ملكا للقراء والنقاد وال دخل لي في قراءاتهم 
حيث اخذ كل ناقدا مس��احة من الرؤي��ة الفنية للعمل والبعض 

االخر اخذ من الثيمة  قراءة مغايرة.
* انت من بني مجموعة من الروائيني الذين عادوا للمشهد الثقافي 
بع��د قطيع��ة طويل��ة، وابرزهم الراحالن اس��عد الالم��ي ومحمد 
علوان جبر وميك��ن ان نضيف اليهما حميد الربيعي الذي لم يكن 
منقطعا بل كان يكتب في اخلارج ..هل تعتقد ان القطيعة التامة 
كانت مبررة، السيما ان هناك الكثيرين ممن لم يكونوا منسجمني 
م��ع الواقع السياس��ي لكنه��م ظلوا متفاعلني م��ع احتفاظهم 
بخصوصي��ة مواقفهم .. لو قّيمت ه��ذه القطيعة االن، هل تراها 
كانت ايجابية ام انها افقدتكم مرانا ضروريا، في االقل، واستمرارا 
ف��ي مواكبة املش��هد .. انا هنا احت��دث عن البع��د االجرائي لهذه 

املسالة وليس في بعدها السياسي او غيره؟  
-ف��ي نهاية الس��بعينيات من الق��رن املاضي واألطاح��ة باجلبهة 
الوطني��ة وما تبعها م��ن انفراط لعقد االصدقاء س��واء  بالهجرة 
أو األعتق��ال . لم أكن في ذلك الوقت من األس��ماء الراس��خة ولم 
تك��ن لي جتربة جي��دة في الكتابة وإمنا كنت ش��ابا وضع خطواته 
األولى في طريق األدب ولهذا لم تكن لدي احلصانة التي اس��تطيع 
به��ا مقاومة األغراء والتهديد اللذان كانا يس��ودان في ذلك الزمن 
...أخترت اإلنزواء بعيدا عن الوس��ط الثقافي واتخذت من أزدواجية 
التعامل شكال مظهريا للتعايش .ففي مخالطتي ألصحاب جدد 
وزمالء عمل ووظيفة أكون ذلك الش��اب النزق الذي اليهمه س��وى 
اجلنس واخلمرة ...وفي البيت اكون ش��خصا اخر حيث املس��ؤولية 
االخالقية وممارس��ة هواياتي احلقيقية في القراءة والكتابة ...ليس 
هن��اك كتابة دون قراءة ...وهذه كانت مبثاب��ة  مترينات متقطعة وال 
ادعي أني كنت امارسها يوميا ..حتى اني اعتزلت جميع األصدقاء 
القدام��ى ما عدا الدكتور جم��ال العتابي أو باالحرى بيت حس��ن 
العتابي. ذلك البيت املتصالح مع نفسه والكرمي ألصدقائه واملتقد 

ثقاف��ة ....فكنت ب��ني احلني واالخر أقابل صديقي اب��ا فرات واحيانا 
اصادف والده املعلم واملربي الكبير حس��ن العتابي أو احد اخوانه 
... وبقي��ت على اتص��ال بهم الى يومنا هذا ... في جلس��اتنا نعيد 
ذكرى السياس��ة والثقافة ومعرفة املستجد من األمور . اذن املران 
اليعتمد على النش��ر في صحف النظام السابق او مجالته ..وامنا 
هي ممارس��ة طوعي��ة احببتها منذ البداي��ة ... بعد ما ظهر املرجع 
الديني محمد صادق الصدر الى الساحة وقيام صالة اجلمعة كنت 
اذهب  للصالة . لم يكن اميانا بقدر ما كان بغضا بالنظام وممارسة 
جتربة جديدة .وهذه التجربة الغنية جعلتني أبذل جهدا مضاعفا 
بعد التغيير كي احصل على أدوات تدوينها ...لهذا خرجت بروايات 
عدي��دة .عكس ما ظه��ر من نت��اج ابداعي قصص��ي للمرحومني 
محمد علوان جبر واس��عد الالمي اللذان نشرا مجاميع قصصية 
أول األم��ر ...ورمب��ا جترب��ة الس��جن واالنع��زال والذه��اب الى صالة 
اجلمعة اكب��ر من أن حتويها مجموعة قصصي��ة لذا بدأت بكتابة 
الرواي��ة ورمبا قصصي التي نش��رتها في اجلرائ��د واجملالت هي تلك 

القصاصات التي دونتها في الزمن السابق ....
* املش��هد االدبي الي��وم، وبعد هذا الزحام الكبير، الس��يما روائيا، 
هل ما تراه عالمة عافية ام ان األمر ش��ابته فوضى وكثرة الدخالء 
شوش��وا على الق��ارئ وافقدوا البعض فرص��ة الوصول ألكبر عدد 

من القراء؟ 
-بعد كل تغيير سياسي كبير يكون هناك تأثير واضح في املشهد 
الثقافي ... وقد س��بق للعراق أن ش��هد حتوال سياس��يا كبيرا بعد 
قي��ام ثورة مت��وز 1958 وكذلك بع��د انبثاق اجلبه��ة الوطنية 1973 
...وف��ي كلتا احلالتني كان انعكاس التغيير على املش��هد الثقافي 
ايجابي��ا . ألن األديب العراق��ي في احلالتني كان اديب��ا قائدا مبعنى 
مؤثرا في محيطه ...املقهى . املدرس��ة .املزرعة . املعمل . الوظيفة 
...فه��و ميتلك الكارزما واملعرفة اللتان جتعاله محط اعجاب وتبني 
م��ن قبل احمليطني به ...لك��ن بعد التغيير ال��ذي حصل بعد 2003 
... كان��ت هن��اك فوضى عمت كل ش��يء ....اجتماعي��ا . اقتصاديا 
. ثقافي��ا ... فم��ن الناحية الثقافية فتح��ت كل األقفاص للطيور 
احملبوسة .حتى كان انطالقها فوضويا وبعض األحيان عبثيا ...ولو 
تفحصنا املش��هد الثقافي بعد اإلحتالل نك��ون امام صنفني من 
الذي��ن تدافعوا الى الس��احة االدبي��ة ...اوال اولئ��ك الذين امتلكوا 
ناصي��ة التجرب��ة واأللم الناجت ع��ن التضييق وخن��ق احلريات وهم 
يحمل��ون في دواخلهم احالما مؤجل��ة وكذلك هم ميتلكون ادوات 
األبداع وخبرة احلياة ....والقسم االخر هم بال جتربة حياتية ناضجة 
ولي��س لديهم اح��الم مؤجلة . فق��ط يرغبون باقتحام الس��احة 
االدبي��ة حتت اي عنوان يس��اندهم في ذلك اجملام��الت النقدية غير 
العلمية ودور نش��ر جتارية ال يهمها غي��ر الربح ... فأصبحت لدينا 
فوضى ثقافية ... وارى أن هذه الفوضى س��وف تشذب وأن الكمية 
البد أن تنتج نوعية جيدة رغم كل التفاهات التي تنش��ر حاليا ... 
واتطلع الى ظهور قيادات ثقافية ش��ابة مؤثرة في محيطها كما 

ظهرت قيادات سياسية شابة في ثورة تشرين.

* كي��ف تنظر الى موضوعة اجلوائ��ز الوطنية، وهل ترى انك فقدت 
استحقاقا في جائزة معينة؟ 

-كثيرة هي اجلوائز احمللية وخاصة بعد انتشار الكثير من دور النشر 
واملراكز الثقافية ومواقع الفيسبوك التي ترعى املسابقات االدبية 
وبعضها يعطي ش��هادة الدكت��وراه الفخرية .. وه��ذه الفعاليات 
شكلية اكثر مما هي فاعل حقيقي لتقييم املنجز الثقافي الرصني 
... وهذا س��يف ذو حدين . أوال انها تش��جع اخلامات الشابة وتدفع 
بها ال��ى القراءة اجلادة والرصينة والثاني ه��و اعطاء البعض الذي 
اليس��تحق قيمة اكب��ر من حجم��ه احلقيقي مما يصيب��ه بالغرور 
واالضمحالل إلعتماده على الس��هولة والبساطة ... اجلوائز احمللية 
احلقيقية التتجاوز ع��دد اصابع اليد الواحدة وهي فقيرة بقيمتها 
املادي��ة ومحدودي��ة مس��اهمتها ف��ي التوزيع واإلنتش��ار كما في 
اجلوائز العربية واالقليمية ...تبقى املس��ابقات ه��ي قراءات واذواق 
اللجنة الفاحصة وهذا اليعني أن كل فائز هو األفضل وال اخلاس��ر 
هو األس��وأ ألنني أؤمن بإختالف القراءات واالنطباعات لكل متلق 
.لكنها تبقى حافزا ومسؤولية تقع على املبدع حتى يحافظ على 

ادواته اإلبداعية ويطورها ....
   * س��ؤال اتعمد جعله ف��ي نهاية احلوار، ألنه اش��به بالصفحة 
االخيرة للجريدة، اي محطة استراحة للقارئ! والسؤال هو؛ كيف 

كانت البدايات وكيف تشكل وعيك االدبي ومبن تأثرت؟  
-ف��ي البدء كان أب��ي ، حيث كان ح��كاء ماهرا . يحف��ظ حكايات 
من الف ليلة وليلة والزير س��الم وعنترة بن ش��داد، غير احلكايات 
املتداول��ة ف��ي الدواوي��ن واملضاي��ف الريفي��ة . وأن��ا ف��ي املرحلة 
اإلبتدائي��ة جلب لي الطبعة التجاري��ة الرخيصة لتلك احلكايات 
. ف��ي املتوس��طة وقع بي��دي كت��اب النبي جلب��ران خلي��ل جبران 
ونس��خة بج��الد فخم وملون حلكاي��ات الف ليل��ة وليلة فحدثت 
األنعطاف��ة االول��ى ال��ى دروب األدب . اخ��ذت أق��رأ رواي��ات جني��ب 
محف��وظ ... محمد عبداحللي��م عبداهلل ... احس��ان عبدالقدوس 
...وه��ذه القراءات جعلتن��ي امتيز في مادة اإلنش��اء في درس اللغة 
العربي��ة ...اإلنعطافة الكبرى بعد زيارة فاضل الربيعي لبيتنا بعد 
منتصف الس��بعينيات من القرن املاضي وهو يهديني مجموعته 
القصصي��ة األولى ) ايها البرج يا عذاب��ي( حيث اخذ بيدي بعد ان 
ملس امكانياتي البس��يطة وميولي األدبية ، حتى أنه ساعدني في 
نش��ر اولى جتاربي القصصية في جريدة )طريق الش��عب( و)الفكر 
اجلديد( في صفحة اصوات شابة على ما اتذكر ... ودلني الى االدب 

الروسي والعاملي وبدأت رحلة العمر ...
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الروائي عبدالزهرة علي لـ)اإلتحاد الثقافي(:
اء ماهر ... والطبعات الشعبية لسير)عنترة بن شداد( و)الزير سالم( قربتني صغيرا من 

ّ
أبي حك

عالم األدب..  والمفكر فاضل الربيعي له الفضل في وضعي على الطريق الصحيح

العدد )45( - آب  2021

 بعد العام 2003 تعرفت اليه في دار الشؤون الثقافية العامة، حيث كنت موظفا هناك، وقد اهداني روايته االولى )القنطور( التي صدرت عن الدار .. كان له قبلها نشاط ادبي 
في شبابه، بدأه اواخر السبعينيات، لكنه انقطع عن الوسط الثقافي لموقف سياسي تبناه .. بعد مدة قصيرة اصدر روايته األخرى )اوراق سيدة الشجر( وقد سّرب من خاللها 

ين نشروا ما كان في ادراج مكتباتهم او في رؤوسهم، وقد كانت اكثر نضجا من سابقتها، لكنه كّرس نفسه روائيا محترفا في روايته ) زهايمر  موقفه السياسي، شأنه شأن آخر
x( التي جاءت بعد رحلة كتابية غير قصيرة وتجربة وتأمل في واقع ما بعد االحتالل، حيث الصدمة التي اصيب بها الكثيرون ممن رسموا احالما مختلفة تماما عن الكوابيس التي 
فاجأتهم، حين اكتظت بها نهارات العراق ولياليه في ظل واقع سياسي متهرئ تسوده الفوضى واإلرهاب وغياب الدولة والفساد، وقد كانت تجربة الفتة حقا، اعقبها بروايته 
األخيرة )مصل الجمال .. اوالد كلب( التي لم يبتعد في اجوائها العامة عن روايته السابقة، لكن برؤية مختلفة .. عبدالزهرة علي ضيف )االتحاد الثقافي( لهذا العدد ليحدثنا عن 

تجربته وبعض خفايا حياته حين كان بعيدا عن الوسط االدبي وبعد عودته .. فكانت هذه الحصيلة.. 

حاوره : عبداألمير المجر   

على المثقف  أن اليجّمل 
القبح .. فإما قول 
الحقيقة او اإلنزواء!
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الجزء األول: رحلة إياب

ينطلق الباص ذو الرقم )15( من ساحة الزوية، 
آخر ساحة في الكرادة الشرقية. تلك التي تقع 
)أوبروي(، املطل  بابل  حتت أنظار ساكني فندق 
التي  )سعدة(،  احلاجة  حسينية  على  جنوبه 
فاضل  الدكتور  عمي  فاحتة  مجلس  شهدت 
ثمانينيات  في  الدم  مصرف  مدير  السعيدي 

القرن املاضي، وآخرين من عائلتي.
من  صباحا  السابعة  في  الباص  ينطلق  وإذ 
عند  أستقله  سوف  فإنني  الساحة،  تلك 
محطته األولى في رأس شارع الوزير )ابراهيم 
قاسم(،  الكرمي  عبد  حكومة  مالية  وزير  كبة 
األولى  املنطقة  ألن  ملنطقتني،  تذكرة  قاطعا 
وقبل  اجلسر،  خلف  محطة  أول  عند  تنتهي 
»خلقت  املعلق(  )اجلسر  الباص  يعانق  أن 
أمر«  أمره  املعلق  إال  موصلة  الكون  جسور 
منتظريه  يقل  فانه  عمارة(  عباس  )مليعة 
احلمد(،  )حسني  مقهى  عند  الثانية  مبحطته 
الواسعة والنظيفة ذات األرائك العالية، التي 
تستضيف لعبة احمليبس الرمضانية، واملطلة 

على ساحة اجلسر، بنفقها وحديقتها املقعرة 
التي كانت مسرح أمسيات عذبة للناس، من 

ساكني )أم الورد( خصوصا، قبل ليل احلروب.
على  بناظرّي  سأطل  اجلسر،  فوق  ومن       
في  السمك  صيادي  فأشاهد  دجلة،  أمواج 
في  أو  اليدوي،  الدفع  ذات  الصغيرة  زوارقهم 
يلقون  وهم  بالقير،  املطلية  السوداء  قففهم 
شباكهم في املاء ويخرجونها بعد حني مليئة 
العراقي  الطبق  ستكّون  التي  باألسماك 
الشهير )السمك املسكوف( في مطاعم أبي 
نؤاس، في اجلهة األقرب الى جسر اجلمهورية. 
العسكرتاري  للتمثال  ناظراي  أن يخشع  قبل 
باب  في  السعدي(  مليران  متوز   14 ثورة  )نصب 

القصر اجلمهوري.
رئاسة  بنايات  أزقة  يخترق  الباص  كان       
اجلمهورية، ومير بقاعة اخللد، حتى فترة ما قبل 
حرب اخلليج األولى. في هذه القاعة أقيم حفل 
االيرانية،  الپوپ  مطربة  )گوگوش(،  ل�  مهيب 
القرن  سبعينيات  من  الثاني  النصف  في 
الشعب  مع  للصداقة  تغني  وهي  العشرين، 
القاعة نفسها، بعد  أن تشهد  العراقي، قبل 
مهيبا  حفال  سنتني،  بحوالي  گوكوش  حفل 

آخر، ولكن من نوع آخر.
القصر  بنايات  توجد  كانت  املنطقة  تلك  في 
اجلمهوري، يقف على بواباتها حراس يتباهون 
حيث  وعّدتهم.  عددهم  وقلة  بقيافتهم 
الباسقة وبقايا  متتلئ األزقة بأشجار النخيل 
بساتني كرادة مرمي، أو العباسية، كما يسميها 
حتى  أدرى.  وهو  كرمي  فوزي  الراحل  الشاعر 
فانه  اجلمهورية  جسر  من  الباص  اقترب  اذا 
سيستدير يسارا، مبحاذاة مستشفى الطفل 
العربي، مخترقا شارع كرادة مرمي املنحدر من 
باجتاه  عالية(  امللكة  )جسر  اجلمهورية  جسر 
اليه،  يصل  أن  قبل  ليستدير  الرشيد،  فندق 
التاريخ  ينتصب  حيث  املتحف،  ساحة  باجتاه 

العراقي منتصرا على كيمياء النسيان.
تتعدد أسماء شركات النقل وصيغها، شركة 
السفر  ووجهات  االقتصاد،  وشركة  االعتماد 

القدس،  حلب،  دمشق،  الصحراء(:  )عبر 
لي  فريدة  متعة  كانت  ال��خ،  اسطنبول.... 
األطباء  وعيادات  التجارية  احملال  لوحات  قراءة 
أحفظها  وكنت  واملناطق،  الشوارع  وأسماء 
عن ظهر قلب. يخترق الباص شارع الصاحلية، 
)املوبليات(،  األخشاب  مبعارض  أيضا  املتميز 
مود سابقا، جدا(،  )جسر  األحرار  باجتاه جسر 
وقبل  الرصافة،  الى  عائدا  دجلة  نهر  ليعبر 
وعلى  واجلسر،  الرصافة  بني  أرضها،  يعانق  أن 
الذي  وحداد،  شريف  بار  يقع  السائق،  يسار 

تقّسم محاال لبيع التجهيزات الرياضية.
ملثلث  األوس��ط  الشارع  الباص  ويخترق       
شوارع ساحة حافظ القاضي، كأنه يتجه الى 
ساحة الوثبة )كان ثمة على اليمني، في الفرع 
مكتبة  السيارات،  موقف  باب  جنب  األمين، 
املشاكل  حلل  عامة  ومرافق  الصحف،  لبيع 
يسارا،  يستدير  ولكنه  الدائمة(  احليوية 
آل  علي  فائق  الدكتور  عيادة  عيناي  فتصافح 
في  لوالدتي:  الدائم  الطبيب  عيسى،  السيد 
النفسية  األمراض  على  تعرفت  العيادة  تلك 
ألول مرة، ورأيت بعض أصناف اجلنون التي تثير 
فّي اخلوف. ورغم أنه كان طبيب أعصاب، إال أن 
أمراض  من  شاكية  اليه  تذهب  كانت  الوالدة 
باطنية، مصرة على أنه طبيبها الوحيد بسبب 
تربطها  التي  القربى  املتأتي من عالقة  إميانها 
تقريبا كانت تقع صيدلية  العيادة  وقبالة  به، 
لصاحبها،  فرعني،  على  املطلة  الشموع، 
الوسيم  الكرمنجي،  طاهر  الوالدة،  خالة  ابن 

الكرمي املبتسم دائما.
     يدخل الباص اآلن في شارع الرشيد، بهيبته 
 - وبنشاطه املوحي بأنه لم ينم، فثمة عكود 
النصارى،   - الدرابني  أو  الضيقة،  الشوارع 
والفنادق الشعبية، ثم االنبعاج نصف الدائري 
 - الغريري  الوهاب  عبد  متثال  يحتضن  الذي 
استبدل بعد 200٣ بتمثال عبد الكرمي قاسم - 
قبالة ورشات تصليح مكائن اخلياطة اليدوية، 
املركزي  البنك  في  واجلمال  امل��ال  ليصافح 
السرعة  فتبدو  الرافدين،  ومصرف  العراقي 

أمام  العتالون  ويتخاطف  الراجلة،  حركة  في 
املراكز  أهم  )الشورجة(،  ب�  مير  حني  الباص 
رائحة  منها  تفوح  التي  البغدادية،  التجارية 
كقائد  امل��رور،  شرطي  يختال  حيث  التوابل، 
عسكري، أمام جامع )مرجان(، املقابل لشارع 
السموأل بخياطيه ومحالت األقمشة، فيمنع 
الوقوف على جانبي الشارع لتخفيف الزحام 

وضمان االنسيابية للباصات التراثية.
     ثم مير الباص مبحالت العدد اليدوية في )باب 
عبد  حسني  محمد  محل  على  مطال  اآلغا(، 
اجلليل السعيدي، ومحل عبد اهلل عبد اجلليل 
السعيدي،  عباس  محمد  ومحل  السعيدي، 
ومحل مكي الكرمنجي، قبل وصوله الى سوق 

)الصفافير( التراثي بصخب موسيقاه.
     بعد عشرات األمتار، فقط، سوف ينتصب 
ولكن  )إمالقا(،  مات  أنه  يقال  الذي  الرصافي، 
جيب  ف��ي  كفه  واض��ع��ا  العمالق،  متثاله 
)الصديري(، مثل بورجوازيي بغداد في النصف 
شموخه  ميثل  العشرين،  القرن  من  األول 
والعلم  والفن  األدب  حتترم  التي  الذاكرة  في 
وعلى  دجلة،  على  الرصافي  يشرف  والتراث، 
من  البغدادي  املتحف  وعلى  الشهداء،  جسر 
جهة اليمني، وعلى العمارة العمالقة املسماة 
باسمه يسارا، وميتد خلفه شارع األمني حتى 
شارع  على  املطلة  الدائرية  شبه  البناية 
اجلمهورية والتي كانت وزارة املالية. في ساحة 
يكونّه  الذي  املثلث  »في  و:  هذه،  الرصافي 
األمني  وشارع  الرشيد،  شارع  ضلعي  التقاء 
الدكتور  حسب  الدولي«  العمارة  فندق  يقع 
الكتابة(. من  )ذاكرة  املطلبي في كتابه  مالك 
اشتريت،  املكان  هذا  في  متخصص  محل 
للمرة األولى واألخيرة في حياتي، بطاقة لوتو، 
تسعينيات  بداية  في  القدم،  كرة  )ريسس( 

القرن العشرين.
بأقل من مائة متر، قبل  بعده  أو       من هنا، 
أن يسرع الباص باجتاه محطته األخيرة، أحدق 
يسارا في شارع املتنبي، وأتعرف على الوجوه 
املبكرة في مقهى حسن عجمي، وميينا بجامع 
السيد  )كعك  الفتة  بعده  وأقرأ  احليدرخانه 
تأسس سنة 1906( وأسفلها )احذر التقليد(. 
قبالة مقهى الزهاوي، وقبل مقهى أم كلثوم، 

طالب  مع  )الطاولي(  ملباريات  املثلى  الساحة 

املطلب  عبد  وعلي  الصباحي  وحليم  األملاني 

أنيني«،  يشجيك  كان  اللي  »يا  االنكليزي: 

قبل  قويا صادحا،  السيدة شجيا  يأتي صوت 

الترجل من الباص حيث ينتظر بائع الصحف 

الهيل  أبو  والشاي  العدس  شوربة  ومطاعم 

وصباغ األحذية في ساحة امليدان.

     تلك كانت رحلتي الصباحية، رحلة اإلياب 

- مع أني غير متأكد من هذه الصفة، ألنني ال 

أعرف مركز وجودي بالضبط ألذهب منه وألعود 

في   ،)15( الرقم  ذي  الباص  بوساطة   - اليه 

ثمانينيات القرن العشرين، مع االسترجاعات، 

من بيت خالي عباس السعيدي، صاحب محل 

كماليات السعيدي، قبل قرار منع األلقاب في 

املقابل  العشرين،  القرن  منتصف سبعينيات 

ل� )أورزدي( الكرادة في منطقة )البوليس خانه(، 

احلمراء،  لفندق  اجملاور  بسام  أم  خالتي  بيت  أو 

يصحبني،  املعظم،  باب  في  اآلداب  كلية  الى 

اضافة الى محاضراتي املرزومة في )الليفكس( 

رواية السيد الرئيس أو رواية الساعة اخلامسة 

جعفر،  الشيخ  حسب  دي��وان  أو  والعشرون 

األديب  دار  بطبعة  يوسف  سعدي  دي��وان  أو 

البغدادية، ما بقي من ذكريات ابراهيم.

مالحظة خارج املنت:

اخلط،  هذا  حركة  في  التغيرات  بعض  ثمة 

سوف يالحظها َمْن تعّود عليه في سبعينيات 

العشرين،  القرن  وتسعينيات  وثمانينيات 

من  اجلمهورية،  شارع  الى  االنتقال  أهمها 

منفذ حافظ القاضي الى ساحة الوثبة.

المكان.. متحركا
حكاي������ة الب�������اص رق�������م )١5(

نصوص
العدد )45( - آب  2021

وانتسابا.. حبًا  البغدادي:  السعيدي،  الغني  عبد  عباس  خالي  الى 

مالحظة:
يتعلق الباص، حافلة نقل الركاب حسب اجملمع العلمي العراقي، ذو الرقم )15( بتاريخي الثقافي، قدر تعلقه بنشاطي االجتماعي، والرتباطي النفسي املتميز بهذا الباص فقد علقت في ذاكرتي منه قصص عدة، تنافس بعضها جماال، 

هذه بعض منها.

محمد رشيد السعيدي



 م��ن ألهبن��ي للرق��ِص س��وى زرق��ِة عينيها 
ُقه��ا على كف��َي كضفاِف البح��ِر ،امُد  ،فأطوُّ
يدي إلى وجِه امرأٍة َشَلَعْت روحي ،فأرى عيننِي 
بلوِن س��ماٍء ضيِّقٍة المعٍة ف��ي أفقي ،يا أمرأة 
ضَيعن��ي فيها قل��ُق البؤبِؤ والَش��عِر املتموِِّج 

فوَق الكتف��نِي، وزعقُة روٍح أجهُلها تأخُذ منِّي 
رجفَة قلبي ،أمس��ُك كتفاً مرجتفاً كالسيِف 
،فتأتيني احلَمى ،أرس��ُم بالك��فِّ أَماَم عيوني 
اً بالطوِل ،وأرس��ُم عينيها س��يفاً  بحراً ممت��دَّ
ياقوتياً ،يضرُب موَج البحِر املمتِد إلى روحي ، 

كي��َف إذاً يأتي هلعي ...؟ ،وأنا أبح��ُر بنَي اللوِن 
الص��ارِخ ف��ي وجه��ي ،واملوس��يقى تش��عُل 
جسدي ، ما أقس��اني ... ،تأتيني احلمى ،فأمدُّ 
ني كغريٍق ، أمسُكها  يدي بنَي يديها ، متس��كُ
كغري��ٍق ، نبدأُ غطس��َتنا األولى ، أس��حُبها..

تس��حُبني ....وجهي في رقبتها امللساِء ، يدي 
ف��ي خاصرٍة ،تختضُّ كطيٍر مذبوٍح ، يدها متتدُّ 

إلى زاويٍة ال أعرفها ،فأدورُ .. أدورُ ككأٍس مكسوٍر 
، ثمَّ أدورُ خالفاً ، ألتفُّ طويالً كالَس��ورِة ، أنزُل ، 
أهبُط.. روحي تصعُد تيهاً ، أضحُك ...تضحُك 
...أتصَب��ُب وج��داً ،كاحلجِر املنه��ارِ على بحٍر ، 
يزداُد أسى الروِح جماالً فالوقُت هنا ...ضَيعني 

، أتنَبُه ، فالليلُة كاملوجِة حتَت القدمنِي ، 
أس��اَي.... أس��اها يهبُط مثلي ، تزداُد خطوُط 
جبيني ، ِمْن كثرِة وجدي ، تسحُبني ....أضحُك 
من ولهي ، أزداُد شموخاً كاجملنوِن ، أرى عينيها 

..رقبتها .... كَفيها املمدوديِن إلى وجهي ، 
يا للَّعنِة من قلقي املستوحِش في روحي ، 

فاملوُج يفورُ على جسدينا ، ثم ينام .

في مسار ) آخر املالئكة (
لم تعد العيون حتنو ولم تنزح

تنزاح
كقطرات ندية 

لصباحات 
) في مدن االسالف (

والناس 
ينطفئون

بني السنابل 
يصيرون ومضات 

تسبق ) عابر اجلحيم الى اجلنة(
تسرد للريح حكاياها 

وتهرب في سيماء شرفات 
) وراء جنمة الثريا (

َفِلَم نكون ؟
وِلَم هو كائن ؟

كل هذا اجلنون ؟
أصوتك أم صوتي 

هذا الذي يناغي الشجر
ويهبط سلم أحجار 
) في ساحل البحر (

ثم يغفو على شباك 
تغيب عنه 

الرسائل 
يحلم بجذوة 

توقد ) العصفور في الغابة (
فينوس ..

في طقس 
للوضوء 

مع رفرفة وجد 
يصنع خباالً

يطعن رأسك بنشوة 

) رجل يرمي أحجاراً في بئر (
فتنبري مراياك  

وتنجلي 
رائقة 

في واحة تكوين 
جتلل ) صانع املعجزات  (

الذي تستنشقه الظالل 
وجتتاز به 

متاهات
ال تخفى عنه 

أسرارها 
ولذا ينكمش 

) في خرائب الزمان (!
فما جدوى 

ريح حني ال جتيء؟!
ما فائدة فوانيس ال تضيء ؟!

وتراتيلك 
بإنتظار َمْن ميد لها أغصانا

) داخل أوقيانوس تلفه الغيوم(
مينحك 
كيمياء 
شعرك 

فال تسأل عن صحوة 
) السائر في احللم (

لقد اضاع الرؤى
وظل يتأرجح 

بطقوس
إستيهام 

) في أسوأ االحوال (!
هل ميكنك حتسس 

ضجيج مدنك 
االن؟!

أم أنك تتلبس نوبات 
تصعد بك 

الى 
دروب 

العرفاء؟!
فتنبلج ألوانا 

ترقب 

وداعتك
التي تستفزك !

إذن ..
) كيف تكتب قصيدة سحرية 

؟(
حتت رعشة 

متأل فضاء القداسة !
لتالقح أطياف 

) رجل في الذاكرة (
يخضب وردة في ماء 

ويعصف بامرأة
تفتش 

عن قصب 
وأريج فتنة 

تتسلق األعطاف 
فيبدو املشهد مكتنزاً

وهو يرتشف 
موسيقى 

) تلك األيام اجلميلة (
فيغطس حتت مياه أزهارك 

وينطلق في أسفار 
املرئيات 

) بعيدا الى حيثما كان (
برق .. و..  فضاء 
طيور.. و..  هواء 

هالل .. و..  مساء 
وطلع .. و .. سناء

ومروج 
يتنزه فيها 
موج مطر 

ف.العزاوي  تعاليم   ( ب�  يفيض 
الى العالم (.

العبارات بني األقواس ع�نوان�ات 
لقصائد وكتب   

للشاعر فاضل العزاوي .

َمن تُرى جاَء ِبَك، الليلَة، يا سعدي إلّيا
طارِقاً ُشّباكَي اخلاِفَت آنا

وفؤادي الساِهَر املُتعَب آنا
باِحثاً عن دفِء أعشاٍش لديّا؟

* * *
إنّها البصرُة تخطو بالفوانيِس ابتعادا

فوَق مجرى الشطِّ صفراَء كقلبي
وتُضيُء األُْفَق ُقرباً واتّقادا

وأنا أبكيَك، أبكي صمَت شعبي.
* * *

أيُّها العاِبُر بحَر )الَبنَي بنَي(
سابحاً.. ال ُفلَك، ال قارَب يَحلو

َم��ن تُ��رى ألق��ى بج��ذِع النخ��ِل َم��لَء 
الَقبضتني

طائراً يعلو و يعلو؟
* * *

إنَّك اآلَن، وَقد ألقى الِشراع

)سالُم املرزوُق( عند الَضّفتني

فَتحّياتي إلى لوركا املُضاع

وإلى الرفقِة َملَء اجلّنَتني.
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أن  منذ  متربصا،   كأي لص، ظل مستثارا 
أمه  جميعهم،  عائلته  أف��راد  ليال  هجع 
توزعت  وقد  وأناثا،  ذك��ورا  وأخوته  وأب��وه 
الساعة،  كانت  الدار.  سطح  مناماتهم 
منتصف  جاوزت  قد  التقريب،  وجه  على 
الليل، وهو وقت يكون فيه سكان املدينة 
تعب  نهار  بعد  عميق،  نوم  في  غطوا  قد 
يرفع  أخذ  حني  اخلبز.  طلب  في  ومشقة 
اخلريفي  القمر  كان  فشيئا،  شيئا  رأسه 
واهنا في إضاءة املوجودات مبا يجعل حدود 
بتركيز  ببصره،  أجال  غائمة،  هياكلها 
مضاعف، في أنحاء السطح ليطمئن من 
خلود اجلميع الى النوم، ثم جلس متوفزا، 
ويسارا،  ميينا  متلفتا  الظهر،  مستقيم 
واخلوف  األث��ارة  من  مختلطة  وشحنات 
في  متغلغلة  تنغزه،  كديدان  تنشط، 
أن دب، محني  مالبث  زوايا جسمه كلها، 
الظهر، على أربع، متوجها ناحية الستارة 
املبنية من الطابوق، والفاصلة بني سطح 
تتجمع  حيث  هناك  اجملاورة،  والدار  دارهم 
والكثافة،  القوة  بالغ  بنحو  اللحظة، 
املنشودة..  غايته  بلوغ  في  جوارحه  كل 
فيما  الستارة،  حافة  أسفل  رأسه  كان 
حيوانا  لوكان  كما  بها،  يلتصق  جسده 

رخويا لزجا، تنز مسامات جلده أجمعها، 
رفع  شديد،  ببطء  دافقني..  وشبقا  خوفا 
جبهته مستطلعا، وهاله أن رأى عشرات 
ستارة  بأطراف  احمليطة  املتسعة  العيون 
فيه...ومن  تبحلق  شزرا  اجليران،  سطح 
غليظ  كرمح  اجلامع  منارة  تراءت  خلفها 
وخفض  فزعا  أرتد  األعالي،  نحو  يشهق 
ملرات،  عينيه  فرك  البرق،  بسرعة  رأسه 
فكر أن األمر اليعدو أن يكون وهما محضا، 
الكرة، فرأى ثالثة أجساد  بعد دقائق عاود 
أقرب  لرضيع  ومهد  السطح  أرض  تفترش 
منها، وبدا سكون النوم وثقله مخيما على 
املكان، متالك نفسه، وبذات اللزوجة تسلق 
األجساد  خامس  اآلن  ليمسي  الستارة، 
على السطح اجملاور. جمد للحظة، مسح 
املكان مستنفرا حواسه كلها، ثم توجه 
وفي  به،  مستترا  الرضيع  مهد  حيث  الى 
فأضيء  القمر  وجه  غيمة  عبرت  حلظة 
املكان، وحانت منه إلتفاتة، بغير ما أرادة، 
وادعة  إبتسامة  كانت  الرضيع،  وجه  الى 
أرسل  صافية،  نقية  بشرة  على  تنداح 
فصعق  الشفيفة  املهد  غاللة  عبر  بصره 
ملرأى فخذين بضني ممتلئني ينفرجان وطرف 
منهما.  املنتصف  حتى  ينحسر  الثوب 

املشدودة،  الباذخة  اجلسد  سمات  كانت 
الواهبة املتمنعة، الصارمة اجلذلة، مصدر 
يسكنه  ممض  شقاء  بل  ال،  كبير،  عناء 
من  الفارع  اجلسد  ط��وال.  شهور  منذ 
بدانة،  دون  من  املمتلىء  إستطالة،  دون 
السامق سكونا والراقص حركة، املهيمن 
في صحوه ومنامه، هاهو ذا اآلن، مطروحا 
بعض  عن  باملزيد،  ويعد  كاشفا،  أمامه، 
حد  اجلائع  وهو  يدعوه،  املشتهاة،  ثمراته 
يثب  ألن  التيبس،  حد  والظامىء  املرض، 
متقدما  املرة،  هذه  حبا  أربع  على  عليه.. 
حتى  املتجبر  بتول"   " جسد  أسفل  نحو 
الفاصل  باملتر  مكترث  غير  رقدته،  في 
ضآلة  يحتوي  الذي  والفراش  فراشها  بني 
الذي  جثمان زوجها الكفيف، وال باجلسد 
يليه، أبنهما الصبي،. صار اآلن مقعيا عند 
راحتي رجليها بالضبط، وقد غدا بأكمله 
للغاية،  مشدود  متوتر  كسهم  منتصبا، 
من  ثمة  هجس  للحظة  باإلنطالق..  يهم 
رأى  ملا  بدنه  فأقشعر  بصره  أدار  يرقبه، 
حافات  على  تقابله  احملدقة  العيون  ذات 
الستارة، وعددها قد تضاعف، ومحاجرها 
وقد  البيضوي  املنارة  ورأس  إتساعا..  أكثر 
.. فرك عينيه، ثم راح يطمئن  غدا خازوقا 

نفسه أنه ذات الوهم، وهم محض . أنحنى 
مادا ذراعه، فأمسك بطرف الثوب ليكمل 
 .. رأى؟!  خصر  وأي  اخلصر،  حتى  إنحساره 
بل  أبدا،  خصرا  ليس  لنفسه:  هتف   .. ال 
معجزة!! يحق ملبدعها أن يفخر بصنعها. 
وجه  على  شفيفة  غيمة  األثناء  في  مرت 
كإزرقاق  أزرق  أمامه  اجلسد  فتبدى  القمر، 
لهب، أو كأمواه بحر.. نظر الى وجه بتول، 
املستدق،  أنفها  املنسدلة،  أجفانها 
إبتسامة  ظل  رسمتا  وق��د  وجنتاها، 
تينتني  الشهيتان  شفتاها  محيرة، 
بلور  املتأللىء  قرمزيتني ناضجتني، عنقها 
صاف، وقد أطرت جانبا منه خصلة شعر 
تفاحتي صدرها  بني  ينتهي طرفها  منداة 
النافرتني...، ياإلهي، خاطب نفسه، لست 
تبقى  ملا  أتركني  فقط  أبدا،  شيئا  أطلب 
بل،  الي��دري،  أو  ي��دري   .. هنا  حياتي  من 
مثلث  الى  أصابعه  مضت  اليريد،  أو  يريد 
أخذت  التي  الوسطى،  شاهرة  الكلسون، 
تنزل ببطء ورهبة وإلتذاذ، عند رأس املثلث 
الساقني،  منبت  يتوج  وال��ذي  املقلوب 
فتغور أبعد فأبعد في لدانة اللحم املترف 
احلار، ... هنيهات فقط وندت عن فم بتول 
بدأ  ذاتها،  اللحظة  في  ولكن  مديدة،  آهة 

الرضيع يجهش ثم يعلو صوته بالصراخ، 
هاربا,  ملدوغا  وأنكفأ  صاحبنا  ف��زع 
جرذا  كان  لو  كما  املهد،  خلف  ليقرفص 
مهددا بالهالك. لم يكن القمر ليرسل أي 
خيط من ضوء، حني سمع نحنحة الزوج 
الطفل   .. أقعدي   .. بتول   .. بتول  مناديا:- 
يبكي. سمعها تتثاءب وتغمغم، ثم تدنو 
ثديها.  لتلقمه  الرضيع  تتناول  املهد،  من 
مكان  لوكان  متنى  بالقرفصة  مستمرا 
الرضيع، يبكي كما بكى، لتدنو منه بتول 
يعود  لن  حينئذ  حضنها،  الى  فتضمه 
خائفا أبدا.. تلقمه ثديها، حينئذ لن يعود 
هذا  على  هو  وفيما  أبدا..  أو ظامئا  جائعا 
املنوال، ثقلت أجفانه وراح جسده مخدرا 
يطفو، قسما فقسما على وسائد مترفة 
الليل  وحلاف  الفجر،  في  وردية..  أحالم  من 
يبدأ أنحساره، ليكشف عن دفعة أولى من 
القريب  اجلامع  مأذنة  فيما  الشمس،  نور 
اهلل   .. أكب������������ر  اهلل  تصدح:  أخذت 
أكبر .. صحا مغمغما متثائبا، على لكزات 
بإستغراب:-  تسأله  أمه،  كانت  توقظه.. 
خيرك بني؟ ماالذي جرى لك، تترك فراشك 

وتنام في حضني؟.

توق قديمقصة قصيرة

 كاظم جماسي

المالئكي

عنفوان

االستاذ الشاعر حسب الشيخ جعفر 
يرثي الشاعر سعدي يوسف

نقاًل َعن صفحة االســتاذ حســب بالفيســبوك

العدد )45( - آب  2021

أمين چياد

عادل غضبان الناصري

الى العارف بالوصايا.. و الناظر الى نفسه ..
في عتمة الشعر.. فاضل العزاوي 
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عادت الفتيات، كل واح��دة الى بيت أهلها مبا قايضت، وانصرف 
البائ��ع اجل��وال يس��وق بغل��ه عابرا القنط��رة. كان��ت مقايضة 
س��ريعة، وممتعة إذ س��معن خاللها إطراءات لهن من فم البائع 
اخلمس��يني اللبق وهو يصف كيف س��يكون م��ا اخترن جميال 
عليهن. تضاحكن وارتس��مت االبتسامات على وجوههن طوال 
الوق��ت ول��م يبدر منه��ن حتفظ فهو بائ��ع الديرة منذ س��نوات 
طويل��ة، من قبل أن يولدن، وكان يالطفهن في طفولتهن عندما 
يأتني بصحب��ة أمهاتهن ورمبا حصلت الواحدة منه على قطعة 
من احلامض حلو أو حبات من الزبيب عالوة على ما إش��ترت األم 

أو قايضت.
اش��ترت رسمية ثوبا ذا لون أزرق هادئ وهي الوحيدة التي دفعت 

لقاء ما اش��ترت نقودا مما استطاعت أمها توفيره خالل السنة، 
أما سورية، أكبر الفتيات، فقد حصلت على چرغد ناعم امللمس 
المع السواد لقاء كورة صوف نظيف ذهبي اللون، ونويرة قايضت 
قرصي جنب وقطعة زبد مبحبس فضي اللون ذي شذرة برتقالية، 
وع��ادت ال��ى أمها وأخته��ا في الس��قيفة مس��رعة يتجاذبها 
شعوران، الفرح حلصولها على محبس جميل واخلوف من أبيها 
ال��ذي ال يلب��ث أن يعود من مضيف "احلجي" صاحب البس��اتني 
املمتدة الى حيث تعمل الثرمية*، ورمبا هو اآلن في طريقه يس��ير 
متمهال على درب ضيق يوصله عبر البستان الى البيت مباشرة.
فكرت أنها لم تشتر احملبس لتخفيه في مكان ما وال تضعه في 
إصبعه��ا لتتباهى به أمام الفتيات، لكن أمها، التي نظرت اليه 
ملي��ا وهي جتاهد لكتم خوفها من زوجها ثجيل وإظهار إعجاب 
مفتعل باحملبس متتمت قائلة "حلو" ونصحت ابنتها بأن حتتفظ 
به لترتديه مع م��ا ترتديه العروس في يوم زفافها فيما خطفته 
أختها األصغر جودية لتضعه في اصبعها وتتأمله مقلبة يدها 

وتبعده عن متناولها كلما أرادت استعادته. 
إن ثجيل املتش��دد في مراقبة س��لوك إبنتيه وأمهما، والقاسي 
قس��وة إجرامي��ة في العقاب عل��ى ما يعده عمال ش��ائنا ليس 
مستبعدا منه أن يشك بأن احملبس هدية من معجب وإذا حصل 
هذا فس��تكون هي، باْجَية، من ين��ال احلصة األكبر من العقوبة 
وككل مرة يثور فيها س��يظل يضربها باخليزرانة حتى تتوس��ل 

ب��ه أن يتوقف لتدير له جنبها اآلخر ليواصل ضربه املبرح الى أن 
يتعب أو ميل فيتركها. 

قالت لها نويرة "يا عرس ويا عروس ميه. أبونه ما يشتري إلنه غير 
ثياب الس��ود، وإذا هداه اهلل، يش��تري ثياب ألوانها تغم النفس، 
ومل��ن يجي واحد يخطب يگوم يس��أل بيه ش��لون عرفت عندي 

بنت وين شفتها ومنهو گاللك.... ويشرد الزملة".
الح لهن ثجيل، من بني الس��عف والش��وك الذي يش��كل ساتر 
الس��قيفة، وهو يتهادى من بعيد حامال غرش��ته** التي ترافقه 
حيثم��ا ذه��ب. عندما وصل توج��ه الى خلف الس��قيفة حيث 
الظل األوفر ونادى: "باجية... فراش فراش!". فرش��ت له البساط 
ووضعت له وسادة وجاءته نويرة بطاس من ماء اجلود وقد رسمتا 
على وجهيهما ابتس��امة متوددة فيما كانت جودية تراقب من 
مكانها. نظر اليهما نظرة العارف بأن وراء اإلبتس��امة ما وراءها 
وال تنطلي عليه أالعيبهما. انصرفتا الى حيث كانتا، وجلس��ن 
الث��الث صامت��ات متبلبالت الفك��ر. لكن احليرة ل��م تطل عند 
نوي��رة وقبضت بحزم على احملبس وتناولت صفيحة دهن الراعي 
الفارغة وتوجهت الى النهر القريب. نظر اليها ثجيل وهو يضع 
الغرش��ة جانبا. متدد وأراح رأس��ه على الوس��ادة وه��و يراقبها، 
ش��اهدها تقرفص وتغ��رف من املاء قليال ثم م��دت يدها األخرى 
وحركته��ا في املاء كما بدا له، وقامت وهي تنظر الى ش��يء في 
يده��ا باندهاش وتوجه��ت نحوه مس��رعة "يَُبْه... يَُبْه... ش��وف 

شلگيت... محبس يَُبْه!"
ركعت أمامه. رفع نفسه متكئاً على كوعه وأخذ احملبس امللوث 
بالطني من يده��ا. أزال بإبهامه بعض الطني فإنكشف جزء من 
املعدن الفض��ي الالمع اجلديد. أع��اده الى راحته��ا كالالمبالي. 
وفيم��ا ع��اد ليتمدد على ظه��ره  نهضت  هي عائ��دة الى حيث 
أمها وأختها وجس��دها يرتعش ارتعاشة اخلوف غير مصدقة أن 
األم��ر مر بهذه الس��هولة. لم تكن تع��رف أن أباها صادف البائع 
اجلوال في طريق عودته وتبادل معه بعض األحاديث عرف خاللها 

أن نويرة اشترت منه محبسا.         
كان مزاجه رائقا بعد أحاديث مس��لية في مضيف احلجي وبعد 
وجبة دس��مة تناولها بشهية، ثم احتس��ى قدح ش��اي أعقبه 
بع��د قليل بفنج��ان قهوة من يد قهوجي املضي��ف البارع، ولم 
يرغب بإفس��اد شعوره باإلس��تمتاع. إنه ال يرغب اآلن في شيء 
أكثر م��ن قيلولة هادئ��ة طويلة يعّم��ر بعدها غرش��ته ويدّخن 
مفكرا مبا يشغل به نفس��ه بقية نهار هذا اليوم. س��يفكر في 
مس��ألة احملبس الحقا، كما يجب عليه أن يراقب س��لوك نويرة 
هذه جيدا. التفت من خالل عيدان الس��تر الى الثالث اجلالسات 
جلس��ة الترقب. نظر اليهن نظرته الثاقبة املنذرة، الس��اخطة 
عليهن دائما، وبقي مثبتا نظره عليهن الى أن أيقن بأن الصعقة 
أصابته��ن جميعا اكتفى وأبعد نظره وهو يق��ول "َلْه َلْه... أثاري 

نْهِرنا گام يطلِّع محابس... يا غادر يا غادر***!" 

غربة 

ن��������ه��������ر ال������م������ح������اب������س

نشر الصديق حارث معد اجلبوري هذه القصيدة التي كتبها والده عن املوصل العزيزة، 
وقال انها اجمل واشهر ما كتب عن املوصل، واعتزازا بالشاعر الراحل معد اجلبوري، 

نعيد نشرها في )االحتاد الثقافي( ، للتذكير بإرث مبدعينا الذين تركوا اثرا ابداعيا جميال 
وذكريات انسانية عطرة .... لروح االستاذ معد اجلبوري الرحمة والسالم .. 

)اسرة التحرير(

أُمَّ الربيعي�ِن ، يا ِقيثارََة الزمِن

يا واحَة اللؤلِؤ املنث�ور، في وطني

يا َوردَة القلِب ، تَْنَدى وهَي صاِديٌَة

ويا صدى كلماتي، وهَي تكُتُبني

في ُكلِّ ُمنعَطٍف، لي منِك بحر هًوى

جتري مبا تش�تهي في جُلِِّه ، ُسُفني

لو ِغبِت عني فروحي َنْوُح صاِدَحٍة

تظلُّ تشهُق ِمْن َشجٍو وِمْن َشَجِن
ول�و َظِمئِت ، لَصيَّرُت الفؤاَد يداً

على ِشفاِهِك ، كالعنقوِد تعصُرني

*

دارَ الزَّماُن، وَمْن داُسوا على َكِبِدي

وا ِبأنَّ جراحي، عنِك تُبِعُدني ظنُّ
باٍق.. وال ِظلَّ لي إال هواِك ، وما

سواِك للُجرِح، ِمْن ُحضٍن وُمحَتِضِن
لي نينوى، أِنَفْت ألواُحها أب�داً

ِمن أن يَُحطَّ عليها طائُر الَوَسِن
أس�وارُها ِقَمٌم، أحجارُه�ا رُُقٌم
، وما آَلْت إلى ِدَمِن ظلت تش�عُّ

يا نينوى املوصل احلدباء، يا أَلِقي
ونبَض صوتَي في َسْهٍل وفي َحَزِن
يا موصَل اجملد ، ما هاَنْت مِبُعَتَرٍك

وال ش�َكْت، َفرَْط ما الَقْتُه، ِمْن َوَهِن
أَلَنِت دارُ النََّدى، طابَْت مراِبُعها
يِم واإلَحِن وكبرياٌء، بوجِه الضَّ

ِسيَّان: أسُكُن في عينيِك ، ُمتَِّشحاً
ِبزهِو عينيِك، أو عيناِك تَسُكُنِني
تضمُّ وجَهِك أضالعي ، وَقْد َنَثَرْت

ُدرَّ احَلنايا َلُه، يا ُدرََّة املُُدِن
ْنُت وجَهِك ِباسِم اهلِل ِمْن َحَسٍد َحصَّ

وِمْن أراِجيِف أطَماٍع، وِمْن ِفنَتِ
يِك طاِلعٌة ما زلِت، والشمُس ِمْن َكفَّ

ِحْصَن الُفراتنَِي، في األَرزاِء واحمِلَِن
ما زلِت ثَغَر بالدي، ما زَكا زََهٌر

، وم�ا صَدَحْت ِورٌْق على َفَنِ َغضٌّ

العدد )45( - آب  2021

 أنا في حياتي أعيش تعيسا 

فلست سوى زفرة ودموع  

فمنذ تركت بالدي كأني  

أوافي مسيري  بكل خنوعي   

فما لي صحاب سوى ذكريات 

وبعض خيال يضيء شموعي   

فأين الشعور  اجلميل ؟ وأيني ؟   

وأين أناس كرام  بطوعي ؟  

ملاذا تهادوا جراحا وكربا  ؟ 

وفي القهر باتوا دوام النبوع  

أعيش مباض مضى منذ حني   

ويومي أنا غارق بالدموع   

فليس  األمان بنصب عيوني  

 ومامن صديق يخيط جموعي 

فقد  شرذمتني ظروفي ألني  

أردت الرخاء بكل ربوعي  

فهل لي ببعض تراب بالدي  ؟

أحلي  مراري  وأسعف لوعي  

فما بي جروح  تفوح دماء  

فجرح النفوس  أالنا ضلوعي  

أرى وحشة في  عيون اخلفايا

كأني  بغول دنا من خشوعي 

فأين الكمال وأين اكتمالي ؟ 

وشوقي نهيم ويرجو وقوعي  

ألوذ الرسائل أشكي جراحا 

وهذا الشرود أحب  ركوعي    

فما بات همي نقودا وجاها  

وكل همومي غدت في   قنوعي  

بأن الغريب  ثقيل بقدر  

وأن القريب كرمي اجلموع    

فما عشت عزا بغير بالد  

وال طبت عيشا وال خف روعي 

بأرض  نأت عن  ضجيج  هوايا      

بالدا ودهرا وجوع الرجوع

*إِلْثَرميَة اسم للعّبارة النهرية التي كانت حتى بداية الستينيات تقوم بنقل احلموالت بني ضفتي دجلة عند مدينة في واسط قبل أن يقام اجلسر احلالي مكانها. والتسمية رمبا لكون العبارة لها شكل الطوف مبتورة من مقدمتها ومؤخرتها 
وقد رأيتها وأنا برفقة أبي الذي عّبر سيارتنا الفورت عليها.  /**الغرشة اسم محلي لألرجيلة الصغيرة. /*** يا قادر يا قادر.

الراحل  الشاعر  كتب  ما  واشهر  أجمل  من 
هللا  رحمه  ي  الجبور معد 

 .. الربيعين  ام  الموصل  مدينته  عن 

ية نرجس عمران - سور

جودت جالي
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ً
 شعرا

ُ
ما لم يسّمه المارة

ال���ح���ك���اي���ة ت����رت����ي����ب  ي���ع���ي���د   
ٌ

م����ي����ت أو 
 الكحل 

ُ
مدينة

الح�بُّ األول
  ف��ي ليال��ي الب��رد القارص��ة، أحكم غل��ق االبواب 
والنوافذ وكل الفتحات اخلارجية ، هذا اإلغالق التام 
يبعث الس��رور في نفسي واالنزعاج لقطتي املدللة 
، يجعلها متوء وهي تبحث عن مخرج عندما ترشح 
االبواب والشبابيك صوت م��واء القطط القادم من 
اخل��ارج. بعد منتصف اللي��ل ، فزعت من النوم على 
ص��وت طرق ح��اد ، اصغيت بدق��ة لتحديد مصدره 
واجتهت نح��وه ، كان الطرق على لوح زجاج النافذة 
مصحوب��ا بخربش��ة مخلبي��ة حلي��وان مجه��ول ، 
سحبت الس��تارة القطيفة املسدلة على الشباك 
.. رأي��ت قطا كبيرا يغ��ازل قطتي البيض��اء املدللة 
م��ن وراء الزجاج ، تكرر اللقاء لع��دة ليال ، مرة عبر 
الناف��ذة وم��رات كثي��رة أفاجئ القطة وه��ي تتلوى 
بانتشاء خل��ف الب��اب الرئيس تتقاطع أنفاس��ها 
احلرى مع انف��اس القط القابع في الظالم البارد من 
اجلهة االخرى . واظنه مس��تلقيا على البالط البارد 
يهمس بآخر ما يعتلج في اعماقه . قلت معلال تلك 
اللقاءات الليلية : البد ان تنتهي يوما شئت ام أبيت 

، اما بزاوج أو هجران . في يوم عطلتي االس��بوعية ، 
اجلمع��ة ، قررت مراقبة حتركات القط املريبة ملعرفة 
نواياه ، ثم اقرر اما اطرده ش��ر ط��ردة ، أو يجعلني ال 
اقف في طريق تزواجهما . كانت ظهيرة يوم اجلمعة 
رائعة والشمس تبعث الدفء في كل اخمللوقات بلذة 
متناهية ، رتبت منضدة وكرس��ي من جريد النخيل 
في مساحة الثيل املقطوعة بدقة ، حملت الطعام 
والش��راب ورتبته��ا عل��ى املنض��دة ،ترك��ت القطة 
حائم��ة حولي العب��ة ، راقبت بح��ذر حتركات القط 
خلف االشجار ، الذي وزع نظراته بيني وبني القطة 
بحذر تام ، أحسس��ت ان وجودي يسبب له انزعاجا 
ش��ديدا . قلت بعناد : س��أبقى ايها اللص ، تريد ان 
تأخ��ذ قطتي ايها املأفون . اذا كنت صادقا ، حاول ان 
تثبت لي انك حتبها اكثر مني ، س��أكون مسرورا لو 
ابديت فعال م��ا ، يجعلني اصدق ان لهفتك صادقة 
وليس��ت مخادعة . لم ينبس القط بصوت ابدا , لم 
يحاول ان يلفت انتباه القطة الالهية في اللعب بل 
انس��حب مختفيا عبر فتحة في السياج . تناولت 

طعام الغداء , أطعمت قطتي العاش��قة . جلست 
اتن��اول الشاي واقرأ كتاب اس��تعرته حديثا ، بينما 
اس��تلقت القط��ة على الثي��ل مس��تمتعة بدفء 
الشم��س . عبر نفس الفتحة الت��ي اختفى عندها 
الق��ط ، عاد يقود س��ربا من القطط  بني االش��جار 
، كان��ت قطتي نائم��ة ، والنظ��رات القلقة صوبها 
نحوي تنم عن تس��اؤالت مبهمة . قلت : ماذا يبيت 
ه��ذا الق��ط  لن��ا ؟ رمب��ا أحض��ر آل كابون��ي عائلته 
لالقتصاص مني وس��لب قطتي عنوة . هذه الفكرة 
أزعجتن��ي في احل��ال ! انتظ��رت ردود الفعل ، ماءت 
القطة بغنج وارتياح ثم مطت رقبتها فوقع نظرها 
على سرب القطط الواقف باستعداد تام . انتفضت 
واقف��ة معلقة آذانها في الهواء ، تنظر بإحلاح تعيد 
الك��رة املرة بع��د االخرى ، تقدم القط العاش��ق بال 
ت��ردد نحو قطت��ي مخلفا اجملموع��ة املتربصة وراءه 
، دار ح��ول القط��ة مدغدغا رقبته��ا وبطنها بذيله 
املتح��رك مثل ثعبان اس��ود ثم ش��مها بق��وة ورمبا 
هم��س في إذنها ألنها ردت عليه مبواء طويل يشابه 

الص��وت الذي تصدره عندم��ا أدغدغ بطنها مازحا . 

بعد ذلك ، سارت إلى جواره كإنهما في زفاف مهيب 

، وبالق��رب من احلش��د املتجمع عند الس��ياج عال 

م��واء القطط ، وراحت قطة كبيرة ، أثداؤها مترهلة 

، تشمها وتغمز باقي القطط  بعينها مس��تبشرة 

، بينم��ا وقف القط العاش��ق إلى ج��وار قط مرقط 

ضخم اجلثة ، قلب ش��فتيه وحلس ي��ده ، وانشغل 

عن اجلميع بتمس��يد شاربه . ايقنت ان االمر انتهى 

بلقاء العائلة مع العروس ، ش��عرت بسعادة قطتي 

مل��ا ركضت نحوي ، ارمتت في حضن��ي تداعب انفي 

بذيلها الناعم املنتفض ، احتضنتها بكلتا يدّي ثم 

رفعتها إلى فمي ، لثمتها قبلة الوداع ، انزلقت من 

ي��دي راكضة نحو القطط ، تتعقبها عيوني وقلبي 

ينب��ض بعنف . تس��لل الره��ط عبر فتح��ة اجلدار 

ترافقهم قطتي احلبيبة ، شيعتها بنظرات مودعة 

في توسل وامتنان روحي دافق .
هيثم محسن الجاسم 

ما اسُم هذه الشجرة؟ قلُت ألهلِه،
كان جسُده ُوِضَع حتَتها متاماً

وكانوا ينوحون في حديقِة بيِتهم،
حول صندوٍق محشوٍّ بأسمال من عدٍم وعواطَف 

مثل التراب،
مش��ٌط صغير، ث��الُث بق��ع نبيذ، قطرت��ا قهوة، 

أسناٌن مرسومٌة بالنيكوتني،
وأصابُع لم تعْد تشير الى شيء.

حني لم يرّد عليَّ أحٌد،
التفتُّ الى نفسي وقلُت:

األكثُر وجوداً هو الذي ال زمَن له،
ال صفًة محددةًّ لَقصدِه في عدسِة الذاكرة،
ال أحَد يعرف اسمه في األبد، اآلبُد فيه اآلن.

مالحظة:
الس��طور الثالث��ة األخي��رة، هي م��ن محتويات 

الصندوق،
أصبح��ْت بهذا الوض��وح بعد أن أجري��ُت عليها 

تعديالً.
**

رمبا وهو في داخِل خشِب اجلسد،
ُِّبُه في سرِِّه: يقوُل ملن يؤن

أنا اآلن هائٌم في راحِة جنون ناقٍص،
ل��وال احلدُس ملا كان اخلوُف، ل��و ال العقُل ملا كانت 

فكرُة احلرمان،
رمبا يقول املؤنُِّب: عفواً لم أسمْع ما قلت.

يقول الذي في صندوِق َجسِده:
ال شيء، فقط كنُت أحاول أْن أغّيَر الفكرَة،

مرًة عندما لم أمْت،
أخذُت ُصرَة حياتي وذهبُت الى اجلنون ِكلِِّه،

وص��رُت أنق��ُر طعام��ي مثل دي��ٍك، وأش��رُب مثل 
خروف، وحيناً، كنُت أنبُح مثل ديٍك أيضاً،

حتى سقَط جمهورُ الشارع من الضحك،
أخذُت ش��راباً طبّياً فص��رُت أبكي وأنا أمشي في 

املوسيقى،
وأن��ا أركُض في الص��ور القدمية وأنا أس��قُط في 

فخاِخ الكتب،
َمرًة قرأُت روايًة ُمرًة مع دخان الصباح،

َمرًة كتبُت ما هو أعلى من الشعر،
، مرًة رأسي تطوَّحت في سحابِة الشكِّ

فلم أعد أعرف ما معنى وضِع كلمِة قمٍر بجانِب 
كلمِة مزهرية،

أو إضافة كلمة أرٍق الى مئذنة، حنني مع ش��امة، 
دمعة خضراء على حبل غسيل،

أو أجد اخلوَف معطوفاً على بحر. دون توضيٍح أّي 
بحٍر هو املعني في النص.

تركُت الكتابَة، رَكبُت لذَة اجلسد، كانت الفتيات 
تضع��ن ظهورهنَّ اللينَة على اجل��دران وانا أطرق 
عل��ى بطونهن بأس��ناني، لكن��ي أعطيُت آلخر 
واحدٍة حلمَة ثديها ومشيت الى الفلسفة، مثل 
خيِط حري��ر كنُت، عقدًة في عتب��ِة وحي وأخرى 

في عتبِة حي،
أكل��ُت خبَز املادة م��ن حقِل الروح وش��ربُت عرَق 

دُت أمام نافذٍة الروِح حتى متدَّ

ال شيء بينها وبني املوِت سواي،

أيها املوُت دونَك أعصابي املريضة فخذها.

لكنني صحوت وانا اط��رق على محراب وأصيُح: 

خلصني.

رمبا يقول املؤنِّب: الى اآلن لم أفهْم شيئاً،

رمبا يقول الذي داخل خشِب جس��دِه في حديقة 

البيت:

ال شيء، أنا فقط أحاوُل ترتيَب احلكاية،

كذبُت لكي أعرَف ما هو الصدق،

فقالوا كّذاب ونسوني هناك بهويتي اجلديدة،

أنا أيضا نسيُتهم وقفزُت من أعلى اخلرائط

لم أسقُط في البحر، ال على ناطحِة غيم، ال في 

واحدٍة من غابات أفريقيا،

كانت دكاكنُي احلرِب مفتوحًة بانتظاري.

رمبا يقول املؤنُِّب: لكّنَك لم متْت هناك.

رمبا يق��ول الذي في الصندوق: ق��ادٌم لك بالكالم 

ال تستعجل،

مرًة صرخُت بس��ؤاٍل من محطاِت الزمن السريع: 

ما األخالق؟

فتعجب��ُت أناُ من صراخي العالي وتعجَب الناُس 

من السؤال،

وقلٌت: ما الوطن؟ ح��دَّ بكاء يتيٍم في َعتمة، حدَّ 

توقِف رصاصٍة في جبنٍي،

حدَّ وجوٍد ال معنى له سوى في الغياب،

الغي��اب الذي أنا فيه اآلن. حي��ث جتلُس أنَت عند 

صندوق جسدي وفي حديقة بيتي لتؤنَِّب ميتاً.

سكَت املؤنُِّب،

س��كَت الذي س��أَل عن الوطِن وه��و في صندوق 

جس��ِدِه برفق��ِة عواطف��ِه الت��ي تشب��ه التراب 

وأصابعه التي لم تعد تشير الى شيء.

ذهَب أهُل البيِت بجنازِتهم الى بيِت اهلل،

وبقيُت أنا حتَت الشجرة،

أعيَد ترتيب احلكاية.

**

أفزُّ إذا ما قلَت أْن قد ذكرتَني
ففي القلب نسياٌن إذا تتذكُر!

وما شئَت قل ، للعاشقني 
شجوُنهم

ُر يئّنونها كاخلمر حني يُقطَّ
تعّللَت بالعّذال 

حتى إذا جرْت عيوني ..
قضيَت الليل حتنو وتسهُر

فلو كنَت تسهو االن ، 
كيف بنا غدا

إذا شاخت الدنيا وشخنا 
وذّكروا؟! 

فما حّرقْت جلدي سواك 
مصيبٌة

وما غاب عن حّسي لذكراك 
عنبُر

وما نام لي نحٌر 
-وفي الصدر طعنٌة-

وما منُت إاّل نام في السيف 
منحُر

أصّلي لنهر العني بال� ليت 
وال� عسى

متّر به شمٌس وليس تؤثّر 
تطلُّ على وجهي غوايُة 

وحشٍة
لها في مهّب الريح صحٌب 

وُسّمُر
ميّر بي العّشاق مثل مدينٍة

على قلبها مّر العزيُز وخنجُر
وها أنت تنساني لتذكر 

بعدها
ولي ِظلُّ اياٍم تطوُل وتقصُر 

تولّيَت أمري مثل حقٍل من 
الندى

وعاث به فأس الهوى املتحّجُر
فقل لّليالي السود لو غاب 

بدرُها
بأّن جنوم الظهر فينا تفّكُر 

وقل للرياحني التي نام 
جذعها

عليك لئال ضلُعها يتكّسُر:
بأّن غيوم الصيف ِمن قبل 

أن تُرى
تناهى الى أسماعها ما 

سنشعُر
لذلك قال الدمع ما كان 

خافيا
ومثل غيوم الصيف أهمي 

وتُنكُر
فلم تبق لي عنٌي تسيُل 

بكحلها 
ولم يبق لي عظم ولم يبق 

أبهُر
تُهّدُم جسر الوصِل طوراً 

وتّدعي بأْن ِمن صفاِت الشوق 
جسٌر مكّسُر 

وطوراً تعيُد الوصل 
حتى اذا منْت جذورٌ ألقدامي 

تصدُّ وتفخُر
أليس جريَح القوم َمن كان 

صبَّهم؟
وَمن كان صبَّ القلب ال يتعّذرُ

فها انا عند القلب أسأُل 
ناسياً

وجرٌح عال صدري يسيُل 
ويهدرُ

وطاحونُة االشواق من َقبل 
ليلٍة

تنام على الذكرى وتصحو 
وتبذرُ

فكيف إذن تنسى؟ 
وتدري لَو انني أموُت ، 

فقبري للعصافير بيدرُ!
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 أفياء أمين األسدي

ماجد موجد



تس��حرني قصص بورخيس ش��أني شأن 
الكثيرين. وأحس��ب أن س��ر هذا السحر 
يكمن في طريقته الفذة في نسج عوالم 
قصص��ه: يقدم مزيجاً من وقائع قد تربك 
القارئ في أول األمر فيتس��اءل إن كان ما 
يقرأ حصل حقاً أم هو من اختالق الكاتب 
نفسه؟ ومما يفاقم هذا اإلرباك واحليرة ذكر 
تواريخ وأس��ماء طبعات خلليط من كتب 
وموس��وعات خيالية وأخرى حقيقية: إذ 
ما يكاد يذك��ر )ألف ليلة وليل��ة( مثالً، أو 
)منطق الطير( حتى يردفهما بسلس��لة 
كت��ب مختلقة هي من بن��ات أفكاره. بل 

ق��د ميزج بني ح��دث تاريخ��ي حصل فعالً 
وآخر وهمي يستدعي الشك والريب. 

عل��ى ه��ذا املن��وال – وأن��ت ب��ني الشك 
واليقني – متضي مع هذا الكاتب الساحر 
ف��ي متاهات��ه، مقتنع��اً س��لفاً بكل ما 
يكت��ب برغم أنه ال يعفي��ك – أنت القارئ 
املعج��ب ب��ه – م��ن تهكمه وس��خريته 

املبّطنة!
ش��خصياً لم أق��ع، في كل ما ق��رأت له، 
عل��ى م��ا يس��تدعي اس��تنكاري أو عدم 
تصديقي: كأن يجعل إحدى شخصياته 
تطي��ر، وأخرى تعود من عالم املوت – على 
غرار تلمي��ذه العظيم ماركيز – بل ميضي 
بي في مس��الك قصصه احملّيرة واملقنعة 

ف��ي الوقت نفس��ه لينتهي ب��ي مع آخر 
صفحة وقد امتألت بسحر ما قرأت!

ميّث��ل  بورخي��س  أس��لوب  أن  أحس��ب 
النموذج املثال��ي للواقعية الس��حرية .. 
ذلك ما أحس��به ش��خصياً، وه��ذا أمر ال 
يس��تدعي أن يتطابق معي اآلخرون فيه.. 
أق��ول قولي هذا ألعود إل��ى اجملموعة التي 
ترجمها العراقي حسن ناصر حتت عنوان 
)سداس��يات بابل( مواص��الً قراءتها حتت 
درجة ح��رارة تقترب من اخلمس��ني معززاً 
بذلك حبي لبورخي��س مقروناً بكراهيتي 

لوزير الكهرباء!
عبداخلال��ق  الكبي��ر  للكات��ب  )الك��الم 

الركابي ومن صفحته على الفيسبوك(

ج��رت ي��وم 2021-7-8 مناقشة رس��الة 
يوس��ف  عم��ار  للطال��ب  الدكت��وراه 
املوس��ومة  البل��داوي،  عبداحلس��ن 
)جمالي��ات التألي��ف ف��ي روايات س��عد 

س��عيد( ف��ي جامع��ة س��امراء ، كلية 
التربي��ة – قس��م اللغة العربي��ة .. وقد 
مت قبوله��ا بدرجة جيد ج��دا عال ... الف 
مب��ارك للصديق الروائي س��عد س��عيد 
التأل��ق  ... وال��ى املزي��د م��ن  وللطال��ب 

واالبداع ..  

نعى االحتاد الع��ام لالدباء والكتاب كوكبة جديدة 
م��ن اعضائ��ه الذي��ن رحل��وا مؤخ��را .. حيث نعى 
الشاع��ر حس��ني جب��ر الدبي، ال��ذي ف��ارق احلياة 
ي��وم األربع��اء 14 مت��وز 2021، ف��ي بغداد، بس��بب 
مضاعفات الداء اللعني .. ونع��ى الروائي والكاتب 
جالل ب��والت، ال��ذي فارق احلي��اة ي��وم اجلمعة 16 
مت��وز 2021، في كركوك، إثر م��رض عضال ..  ونعى 
الشاعر خضر حس��ن خلف، الذي فارق احلياة يوم 

األحد 1٨ متوز 2021، ف��ي البصرة، إثر مرض عضال 
..  ونع��ى الشاعر عادل الغرابي، ال��ذي فارق احلياة 
يوم االثنني 19  متوز 2021، في بغداد، بس��بب الداء 
اللع��ني.. ونعى الشاع��ر واملترجم ع��ادل العامل، 
ال��ذي فارق احلياة ي��وم األربعاء 21 مت��وز 2021، في 
تركيا .. ونعى الشاعر حس��ني جودي احلجار، الذي 
فارق احلياة يوم اجلمعة 2٣ متوز 2021، في النجف، 
بس��بب ال��داء اللع��ني.. ونع��ى الشاع��ر والروائي 
محمد محسن محمد، الذي فارق احلياة يوم األحد 
25 مت��وز 2021، بع��د معان��اة مريرة م��ع الفايروس 

اللعني.. ونعى الفنان املوسيقي علي سالم، الذي 

فارق احلياة يوم اخلميس 29 متوز 2021، بعد معاناة 

مري��رة مع املرض.. ونعى الدكتور عبد العباس عبد 

اجلاس��م أحمد، الذي ف��ارق احلياة يوم اخلميس 29 

متوز 2021، بسبب إصابته بالداء اللعني .. 

االحتاد ذّكر مبناقب الراحلني االبداعية واالجتماعية 

وسيرهم العطرة التي ستبقى تذكر  بهم االجيال 

.. ألرواحهم جميعا الرحمة والسالم .. 

عالء املاجد فهد الصكر
سامر أحمد 

التصميم واإلخراج الفني:

samir.ah83.ds@gmail.com

عبداالمير المجر 

ى
رؤ

طوق األساطير!

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

االت���ح���اد ي��ن��ع��ى ك��وك��ب��ة ج���دي���دة م���ن اع��ض��ائ��ه

ب����ورخ����ي����س ت����ح����ت خ���م���س���ي���ن درج���������ة م���ئ���وي���ة!

سعد سعيد 
ف����ي رس����ال����ة دك����ت����وراه

موت األم في رسالة 
ماجستير.. 

عندم��ا كنا صغارا، كنا نس��مع م��ن اهلنا في الري��ف حكايات وقصص 
تقترب من االس��اطير عن شجاعة اجدادنا وبطوالت عشائرنا .. فمن غير 
املس��تغرب ان تس��مع أم او أب يحّدث اوالده عن كيفية مصارعة جدهم 
األكبر للسبع حني التقاه في الطريق املقفر ذات يوم، وكيف قال له؛ ابتعد 
عن طريقي فأنا سبع وانت سبع! قبل ان يصرعه في واقعة لم يشهدها 
س��وى رواة احلكاية املتخيلة هذه والذي��ن يضيفون اليها مع االيام لتغدو 

مبثابة سردية القبيلة او األرومة واسطورتها غير القابلة للتكذيب!
ح��ني دخلنا املدراس وتقدم بنا العمر بعض الشيء، وجدنا انفس��نا نقرأ 
اس��اطير اكبر، مختلفة بالشكل ومشابهة باملضمون، تبدأ من تاريخنا 
الق��دمي واالنتص��ارات العظيم��ة الت��ي حققها االج��داد م��رورا بالتاريخ 
الوس��يط وم��ا رافقته م��ن امجاد وص��وال ال��ى تاريخنا احلدي��ث ورموزه 
اخملتلف��ة، وكل واحد من تلك الرموز له اس��طورته اخلاصة التي علينا ان 
نقرأه��ا جيدا لننجح في االمتح��ان! .. حني تقدم بنا الوعي وتخففنا من 
س��طوة العشيرة اكتشفنا ان جدنا )قاهر السباع( لم يكن في احلقيقة 
سوى انسان مسكني امضى عمره حافيا بائسا، حتّمل سياط االقطاعي 
وقس��وة اجلوع واالمراض قبل ان يرحل عن هذه الدنيا تاركا اوالده واحفاده 
ف��ي مواجهة املصير الذي واجه��ه هو من قبل، وك��ان عليهم ان مينحوا 
انفس��هم جرعة فخر وزه��و فارغني من خالل تلك االس��اطير، ليخففوا 
م��ن وطأة احليف ال��ذي يعيشون تفاصيله يوميا، مثلم��ا اخذ هو اجلرعة 
الوهمية نفس��ها م��ن اهله وهك��ذا.. وايضا اكتشفنا، ان م��ا نفاخر به 
الشعوب االخ��رى بوصفنا االكثر بطولة واألش��د بطشا، موجود لديهم 
وانهم ش��ربوا من بئر االساطير نفسه وجتولوا بني سردياتها حد التخمة 
مثلنا، وان اسطورتنا اخلاصة لم تعد وحدها من نفاخر بها بني الشعوب 

واالمم.
لم تس��لم الثقافة م��ن هذه اآلفة املترحل��ة من اعم��اق التاريخ واعماق 
النف��س البشرية معا، فاألخيرة مجبولة عل��ى الفخر ألنه غريزة، لكنها 
مقموعة وس��ط بيئة اجل��دب والقمع واحلرمان وقت��ذاك، اذ لم تعد هناك 
وس��يلة س��ليمة للتعبير عنها فالتجأت الناس الى االس��تمناء باخليال 
... االمم احلديثة والقدمية على حد س��واء، تس��عى الى تعظيم رأسمالها 
الرم��زي من خ��الل التفاخر مببدعيه��ا ومثقفيها مثلما ف��ي انتصاراتها 
واجملاالت االخ��رى، وهكذا وج��دت العديد من االس��ماء الثقافية واألدبية 
طريقها الى املنهج املدرسي لتدرّس بوصفها ايقونات وصارت حتاك عنها 
الس��رديات احلقيقية واخملتلقة حتى غدت اس��اطير وب��ات التقرب منها  
بالنقد او اعادة قراءتها من التابوهات! وهكذا اكتمل طوق األس��اطير من 
حولنا، وباتت بنا حاجة لكس��ره بعّدة ثقافية وش��جاعة لنرى االش��ياء 
م��ن حولن��ا بوضوح. فالكثيرون ممن يعدون اس��اطير في الشعر والس��رد 
وغيرهما واغدقت عليهم االلقاب في مراحل س��ابقة، لم يعد يقرأ لهم 
االن االّ قلة من الفضوليني، كون نتاجهم لم يصمد امام الزمن وبات غير 
صالح لالس��تعمال، وان مواقفهم السياسية )الوطنية( السابقة باتت 
تق��رأ اليوم بعني مختلفة ول��م يعد كثيرون يرونه��ا كذلك، بل اصبحت 
محط ش��ك وريبة من قب��ل االجيال اجلدي��دة، وان محاولة فرضهم على 
طريق��ة حكاية اجلد الذي صرع الس��بع! لم تعد مجدي��ة .. كثيرون هم 
الذين صنعتهم الصراعات السياسية والعقائدية، ولعبوا هم على هذه 
التناقضات واستثمروها ليحيطوا انفسهم بهالة كبيرة، وستكون هذه 
مميزة اكثر حني يكونوا )متغّربني( بذريعة )املوقف!(، بينما يهمل مبدعون 
كبارا او لم ينظر لهم بالهالة نفس��ها، النهم آثروا ان يكونوا بني اهلهم 

ولم يلعبوا على احلبال او لم يجيدوا هذا اللعب ... رمبا! 
لق��د ب��ات علينا ان نفك��ك الكثير م��ن االس��اطير، ونتأمل ف��ي الواقع، 
وحين��ذاك س��نجد الكثيري��ن بيننا ممن يس��تحقون االس��تذكار الدائم 
والتك��رمي، وان تعففوا عن��ه بالزهد والصمت .. واإلب��داع وحده، ولم تكن 

بهم حاجة ألساطير! 
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اللغ��ة  قس��م  ناق��ش 

العربية ف��ي كلية التربية 

اإلنس��انية/  للعل��وم 

جامع��ة تكريت يوم -30-6

2021 رس��الة املاجس��تير 

املوسومة )الفضاء الروائي 

ف��ي رواية م��وت األم حلنون 

للطالب حس��ني  مجي��د( 

عل��ي مهدي موس��ى، وقد 

ن��ال الطال��ب درج��ة جيد 

جدا .. ال��ف مبارك للروائي 

حن��ون مجي��د وللطال��ب 

.. وال��ى املزي��د م��ن التألق 

واالبداع .. 

ير هيأة التحر

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص


