
والكتاب  لألدباء  العام  االحتاد  نعى 
في العراق عددا من اعضائه الذين 
بينهم  من  وك��ان  مؤخرا،  رحلوا 
محمد  امجد  املبدعان  الشاعران 

مصر،  ف��ي  توفي  ال��ذي  سعيد 

توفي  الذي  محمد  داود  وسلمان 

املرض  مع  ص��راع  بعد  بغداد  في 

اخلبيث.. 

)التفاصيل على الصفحة االخيرة( 

التقى وفد من االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق، 
والسياحة  الثقافة  وزير  البصرة، معالي  أدباء  واحتاد 
الوزارة صباح األربعاء  واآلثار د.حسن ناظم في مقر 
١ أيلول ٢٠٢١، ملناقشة فعاليات املربد في دورته )٣٤( 
اجملتمعون  ناقش  وقد  اخلياط،  إبراهيم  الشاعر  دورة 
أبرز احملاور الثقافية واألدبية، ليتم االتفاق على مطلع 
لتحتضن  للمهرجان،  موعداً  املقبل  الثاني  تشرين 
املتمّيزين، فضال عن  العراق  أدباء  من  نخبة  البصرة 
أدباء عرب وعامليني.هذا وستكون احملاور النقدية التي 
)عزلة   : يلي  كما  وأكادمييون،  نّقاد  بها  سيشارك 
الشعر في جائحة كورونا ( .. )إبراهيم اخلياط شاعراً 
ومثقفاً( .. )الشعر بوصفه منتجاً معرفياً) ..)الشعر 

والتلّقي في مواقع التواصل(.
مرافقة  فنية  فعاليات  املهرجان  سيتضمن  كما 

موسيقياً وتشكيلياً وسينمائياً..

العام  االحت��اد  موافقة  حصلت 

على  العراق  في  والكتاب  لألدباء 

تأسيس منتدى اجملر الكبير األدبي، 

في محافظة ميسان، ليكون أحد 

للفعاليات  ومقرا  االب��داع  روافد 

صدر  وقد   .. القضاء  في  الثقافية 
..وتقدم  بذلك  اخلاص  اإلداري  األمر 
احتاد ادباء ميسان بالشكر لالحتاد 
املقدم  للطلب  الستجابته  العام 

من احتاد احملافظة.   
مبارك مليسان وألدبائها وألدباء اجملر 

الكبير خاصة ...

االحتاد  واألكادمييني في  النّقاد  رابطة  اقامت 

جلسة  العراق  في  والكّتاب  لألدباء  العام 

وتشكيلياً/  نّصياً  )التظاهر  بعنوان  نقدية 

جعفر  حسن  حميد  والفنان  الشاعر 

امنوذجاً(..  حاضر فيها الناقد د.رشيد هارون، 

في  وذلك  السلمان..  علوان  الناقد  وقدمها 

الساعة السادسة عصر األربعاء ٤ آب ٢٠٢١، 

دون  )من  اجلواهري  قاعة  من  اجللسة  وبثت 

حضور جمهور( لضمان االلتزام بالتعليمات 

الوقائية، وحفاظاً على صّحتكم.

م��رت علينا قبل أيام الذكرى الثانية لفاجع��ة رحيل الغالي إبراهيم 
اخلي��اط، وهي ذكرى تعيدنا لتفاصيل احلزن الذي خّيم علينا جميعا، 
حني حّل علينا النبأ مثل صاعقة، أخرس��ت لسان روحي في حينها، 
فلم أس��تطع التعبير عن املش��اعر الت��ي اجتاحتن��ي، إالّ بالصمت 
والبكاء واحلس��رة على فراق إنس��ان مبدع نبيل اس��تطاع ان ينشر 
طق��وس احملبة عل��ى اجلمي��ع، وأن يقّدم درس��اً حقيقياً ف��ي العمل 
املتفاني من أجل اآلخري��ن، فصار حبيب اجلميع وملجأهم واملتنفس 

اإلنساني الصافي لهم.
إن رحي��ل املب��دع احلبيب إبراهي��م اخلياط وهو ف��ي أوج عطائه، وفي 
قمة توهجه، ج��اء صدمة كبيرة وضربة موجعة مازلنا نعاني آثارها، 
ومازلنا نعيش أحزانها التي تضاعفت مع رحيل البهي الغالي مروان 
عادل حم��زة، وقبله رحيل الغال��ي علينا جميعا الش��اعر واملناضل 

الفريد سمعان.
في اليوم الكئيب الذي ش��هد حادث وفاة الراحل، كنت أشعر بوخزة 
ألم غامضة أش��عرتني بحزن لم اش��خص في حينها س��ّره، وبدأت 
عمل��ي اليومي في جريدة الدس��تور بتثاقل عل��ى العكس من األيام 
األخرى، وكنت على تواصل برسائل محبة واطمئنان مع احلبيب عمر 
الس��راي الذي كان رفيق رحلة الراحل اخلياط، وقد قال لي س��نلتقي 
األحد القادم ان ش��اء اهلل تعالى، وجاء األحد، لكنه جاء أس��ود داكنا 
مليئ��ا بغيوم امطرت دمعا وب��كاء، حيث التقينا في مجلس الفاحتة 
اخل��اص بوفاة الراحل، والتقى محبوه وهم يعيش��ون هول الفاجعة , 
ويومها حزن العراق كّله , وأعلنت االنس��انية حدادها وهي توّدع احد 

ابرز وأهم رموزها .
تعّرفُت شخصّيا على الراحل إبراهيم اخّلياط  في زمن احملنة القاسي 
, في التس��عينات , كنُت حينها متواصالً مع أصدقاء رائعني  لي في 
ديال��ى , وكانوا دائم��ي الزيارة لي ف��ي مقر احتاد األدب��اء , كان معهم 
األنيق امله��ذب املبدع إبراهيم اخلياط  , من تلك األيام صارت تربطني 
به محبة صادقة , ش��عرت بصدقه ودماثته وإخالصه ألدبه وثقافته , 
وبعد أن حّل التغيير , وصار ما صار في   البالد , وبعد أن خلع البعض 
أثوابه بخفة مهرج , وسلوك قرد , ظّل هو كما عرفته , حّراً نزيهاً وفيا 
متسامحاً , لم يزايد رغم أن له تاريخاً نضاليا من حقه أن يفخر به , 
ولم يحقد على احد ولم يكره حتى الس��يئني , فأعلن احملبة هاجساً 
وبواب��ة للجميع , وس��عى بكل م��ا أوتي من قوة ال��روح ليعطي احتاد 
األدباء دفقا جديدا من العطاء واملمارس��ة احلقيقية لدوره كمنظمة 
فاعل��ة في اجملتمع , فصار احتاد اجلواهري بفيض  ملس��اته وأنفاس��ه 
الكرمي��ة محج��ا لكل أدب��اء ومثقف��ي الع��راق ومبدعي��ه  , وصارت 

نشاطاته مضيئة  باحلضور املتنوع والتفاعل الرائع .
ال أري��د  هنا أن أحتدث عن مواقفه الش��خصية  النبيلة معي , وال عن 
س��لوكه اإلنس��اني الذي غمرني باحملبة , فلهذا األم��ر وقفة تطول , 
لكنن��ي أعلم أن له مواقف كبيرة مع معظ��م مبدعي العراق , الذين  

شعروا وهم يفقدونه بأنهم فقدوا ركنا مهما من أركان حياتهم .
رح��م اهلل تعال��ى الراحل الغالي إبراهيم اخلياط وأس��كنه فس��يح 
جنات��ه وألهم ذويه الصبر والس��لوان ...وتبقى ذكراه حاضرة حية في 

قلوبنا وضمائرنا .

منذر عبد الحر

في ذكراه الثانية 
إبراهيم الخياط... الراحل الخالد

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

يـةقصائد لم تنشر  للشاعر الراحل عبد القادر جبار أجنحة لشــواهدِ  الُحب... مباهـــج اللحظـة الشــعر

ية مكلوهان ..  يح قر المقدادي يز
ويقيـــم مكانهــا حّمامه  الزجاجــــي!

النحات الموهوب محمد هاشم: 
أنحت ما يقابلني في كل مكان

الهمُّ الفكريُّ عن كونية 
الشاعر في قصيدة النثر

سهيل سامي نادر .. ذكرى وذاكرة 
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بمشاركة عربية وعالمية..
انطالق مهرجان 

المربد مطلع شهر تشرين 
الثاني المقبل.. 

من بينهم الشاعران المبدعان أمجد 
محمد سعيد وسلمان داود محمد
  االتحاد ينعى كوكبة من اعضائه

تأسيس منتدى 
ال���م���ج���ر ال���ك���ب���ي���ر األدب������ي

  فعاليات االتحاد تتواصل .. 
ال����ت����ظ����اه����ر ن���ص���ي���ا ف�����ي )راب������ط������ة االك����ادي����م����ي����ي����ن(

المربد يعود .. ومطلع تشرين الثاني المقبل انطالقته في البصرة 
االت����ح����اد ي���واص���ل ف��ع��ال��ي��ات��ه ون���ش���اط���ات���ه ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي ب���غ���داد وال��م��ح��اف��ظ��ات  

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص



بمناسبة فوزهم بجائزة دائرة العالقات الثقافية..
����ئ ال������ش������ع������راء ال����ف����ائ����زي����ن 

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

مشوار وفاء وثقافة وألق..
 ٢٠٢١ آب  ل���ش���ه���ر  ال������ع������راق  أدب�����������اء  ات������ح������اد  ك���ل���م���ة 

جلسة شعرية لنخبة 
م���ن التجارب االبداعي��ة

ج��ل��س��ة مشتركة ف��ي  ال��ش��ع��ر  ون����ادي  ال��م��س��رح  ب��ي��ت 

اتحاد أدباء العراق محمد الكاظم في نادي السرد 
ئ الفائزين بمسابقة شاعر الغدير

ّ
يهن

نشاطات 
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لألدباء  ال��ع��ام  االحت���اد  يهّنئ 

الشعراء  العراق  في  والكّتاب 

ال  )القلم  مبسابقة  الفائزين 

نّظمتها  التي  كمامة(  يرتدي 

وزارة  الثقافية/  العالقات  دائرة 

الثقافة والسياحة واآلثار..

يذكر أن دائرة العالقات الثقافية 

مسابقة  عن  أعلنت  قد  كانت 
استقبلت  الشباب،  للشعراء 
خمسني  يقارب  ما  طريقها  عن 
احملّكمة  اللجنة  لتختار  نّصاً، 
دعت  ن��ّص��اً،  عشر  أح��د  منها 
قصائدهم  إللقاء  شعراءها 
مقّرها  في  أقامته  حفل  في 
وقد   ،٢٠٢١ آب   ١٦ الثالثاء  عصر 
النصوص  اللجنة  رش��ح��ت 

ِقبلة  على  سجدة   .. التالية  
احلسيني  إسماعيل   - احل��الج 
إسراء   - شاعر  اثر  من  قبضة   ..
العكراوي ..  غياب - محمد عبد 
الكاظم .. رسائل التيه واملطر - 
متأخر  وصول   .. الياسري  مسار 
 - األخير  املشهد  لكومبارس 
الورق  رحلة   .. السلمي  سجاد 
الراحل  سيرة    .. أج��ود  علي   -

 .. السلطاني  حسني   - األخير 
شيء وقع من حقائب املالئكة - 
إسالم محمد عطية ..  ال عدادات 
غرقى في األنهر - سراج محمد 
 - األخيرة  الورقة  رماد   .. يعقوب 
أحمد كلتكني .. شناشيل قلبي 

- علي عبد السالم الهاشمي.
اختير  القصائد  ق��راءة  وبعد 
قبلة  على  )سجدة  النّصان 

احلسيني،  إلسماعيل  احل��الج( 
األنهر(  في  غرقى  ع��دادات  و)ال 
ليكونا  يعقوب،  محمد  لسراج 

فائزين مناصفًة في املسابقة.
للشعراء  مبارك  ألف  فمبارك 
املشاركني واملرّشحني والفائزين، 
ونبضه  إبداعه  للوطن  ومبارك 
شبابه  يرسمه  الذي  املتوّهج 

املبدع.

جاء شهر آب مميزاً في زاوية النظر الثقافية واإلبداعية، 
ومستويات النشر اخلاصة والعامة التي اّطلع بها احتادنا 
وكان  العراق،  في  والكتاب  لألدباء  العام  االحتاد  الكبير، 
املشهد العراقي زاهياً بعطاءات متنّوعة متّثلت بحضور 
االجتماعية  والقضايا  والكتب  والفعاليات  اجللسات 
فعالياته،  ليواصل  جهوده  االحتاد  حمل  وقد  املرافقة، 
ومتابعة احتياجات األدباء، واحلرص على حتقيق آمالهم، 
كما  ومثابرة،  نّيرة  فكرة  لكل  والدعم  العون  وتقدمي 
أمينه  يستذكر  وهو  الوفاء  في  االحتاد  مشوار  استمر 
توقيع  تنظيم حفل  اخلياط في  إبراهيم  الشاعر  العام 
العلم  محافظة  بضيافة  النجف،  احتاد  في  جملموعته 
والثقافة واألدب، فضالً عن إطالق اسم اخلياط على دورة 
تشرين  شهر  مطلع  إلقامته  العزم  يجري  الذي  املربد 
الثاني املقبل، بجهود مستمرة من قبل جميع احملّبني، 
كذلك تستمر املدن واجلماعات بابتكار كل ما من شأنه 
يأتي  الظروف  كل  بني  واألدباء..ومن  املثقفني  يخدم  أن 
احتادكم ليضيء في قلب املشهد الثقافي صوتاً عراقياً 

أصيالً، وكانت أبرز مناشطنا لشهر آب ٢٠٢١ هي:

*بحزن عميم نعى االحتاد األدباء الراحلني: الشاعر طالب 
واألديب  القيسي  محمد  هشام  واألديب  هاشم  عباس 
سعيد  محمد  أمجد  والشاعر  الظاملي  سالم  عصام 
والشاعر  املادح  واألديب محمد  أحمد يعقوب  والشاعر 
قاش  قره  جندت  والشاعر  اخلالدي  محمد  والباحث 
واألديب سيد محمد بايرام أوغلو والشاعر سلمان داود 

محمد.
*مواساة األدباء بفقدهم أحباءهم وذويهم.

*تفّقد األدباء ممن مّروا بضائقة صّحية، والتخفيف عن 
معاناتهم.

الحت��ادات  ومطبوعاته  االحت��اد  إص��دارات  آخر  *إرس��ال 
محافظات الوطن.

*إيصال منشورات احتاد أدباء العراق إلى مكتبات مهمة 
في العاصمة ومحافظات الوطن.

*استمرار اجللسات التفاعلية لالحتاد في مركزه العام، 
واحتادات احملافظات، في منصات التواصل االجتماعي.

*استمرار اجللسات احلضورية، وشبه احلضورية تدريجياً 
مع االلتزام باللوائح الصحية والتباعد.

*صدور العدد ٤٥ من جريدة )االحتاد الثقافي(..
*صدور مجلة ميشا لألطفال/ احتاد أدباء ميسان، العدد 

١٧ آب ٢٠٢١..
*إقامة انتخابات نادي النقد في احتاد أدباء النجف.

*التهيئة إلصدار مجلة )كربائيلو( عن احتاد أدباء كربالء.
الثقافي  املكتب  قبل  من  أدبّيتني  فعاليتني  *إقامة 
الشهيد  هما:  السريان،  األدب��اء  واحت��اد  السرياني، 

اآلشوري ويوم التهجير.
*مشاركة احتاد أدباء ديالى ومنشورات االحتاد في معرض 
بعنوان  الثقافي،  جلوالء  منتدى  أقامه  الذي  الكتاب 

)جلوالء تقرأ) .
وبني  ديالى،  أدباء  احتاد  بني  ثقافي  تعاون  مذكرة  *توقيع 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة ديالى.
*ابتداء التحضير للفعالية األدبية )١٠٠ عام من القصة 
النجفية( التي سيقيمها احتاد أدباء النجف في شهر 

تشرين األول املقبل.
أدباء  احتاد  قبل  من  املتنبي  ملهرجان  التحضير  *ابتداء 
واسط، عبر التواصل مع اجلهات املعنية بهذا املهرجان 

املهم.
الشاعر  دورة   /٣٤ املربد  ملهرجان  التحضير  *ابتداء 
 ٧  -  ٤ للمدة  البصرة  في  عقده  املزمع  اخلياط،  إبراهيم 

تشرين الثاني ٢٠٢١

*وفي مجال املطبوعات أصدر االحتاد الكتب التالية:
- املشهد األدبي العراقي/ ديالى - الشعر

- الدراجة الطائرة - طالل حسن - روايات للفتيان
 - اجلاسم  محسن  هيثم   - األكشاك  أمراء  آخر  موت   -

قصة
- حكايات جدتي - إخالص الطائي - فلكلور

- قدر احلب - حامت عباس بصيلة - شعر
- تلك زهرتك.. هذا حزني - فاضل الغزي

- صفعات على خد واحد - خالد نعمة الشاطي - شعر
- همسات خريف العمر - يوسف الربيعي - شعر

- ضباب هرم لساعات ميتة - علي لفتة سعيد - قصة
- امليزرة - راسم قاسم - رواية

* وأصدر احتاد أدباء ميسان ما يلي:
- متى يصبح البؤساء سعداء ؟ نقد ، علي النصير 

- زهامير مؤقت – شعر ، مالك الظاهري 
- وليمة من السعال والدخال – شعر ، حسني الشرقي

- للحّب عزٌف – شعر ، خالد عبداللطيف علي
،حامد  شعر   – الصامتة  احل��روف  خ��روج  سأنتظر   -

عبداحلسني حميدي.
دمتم للثقافة واألدب واملعرفة واجلمال.

جلسة  العراق  في  والكّتاب  لألدباء  العام  االحتاد  اقام 
باقة من  لقراءة  اإلبداعية،  التجارب  شعرية لنخبة من 
القصائد، اذ شاؤك كل من الشاعر خالد احلسن والشاعر 
علي حبيب الشابي والشاعر حسني اخملزومي والشاعر 
سجاد ميثم والشاعر علي صبيح ... وذلك في الساعة 
السادسة عصر األربعاء ١١ آب ٢٠٢١.وتُبثُّ اجللسة من 
قاعة اجلواهري )من دون حضور جمهور(، لضمان االلتزام 
ادارت   .. صّحتكم   على  وحفاظاً  الوقائية  بالتعليمات 

اجللسة الشاعرة الدكتورة راوية الشاعر.

اقام االحتاد العام لألدباء والكّتاب في العراق، جلسة مشتركة 
لبيت املسرح ونادي الشعر ادارها الدكتور عالء كرمي، وقدم فيها 
الكاتب عبداجلبار حسن محاضرة بعنوان )ألواح الطف وطقوس 

الثقافة املعاصرة( .. وقرات في اجللسة قصائد قّدمها الشعراء 
عزيز  وراف��د  الشايع  وحماد  الربيعي  وماجد  الشمري  حازم 
آب   ١٨ األربعاء  عصر  السادسة  الساعة  في  وذلك   .. القريشي 
٢٠٢١. بثُّت اجللسة من قاعة اجلواهري )من دون حضور جمهور( 

لضمان االلتزام بالتعليمات الوقائية . 

 ضّيف نادي السرد في االحتاد العام 

القاص  العراق  في  والكّتاب  لألدباء 

سّلط  جلسة  في  الكاظم،  محمد 

وقرأ  املبدعة،  جتربته  على  الضوء 

أبرز  العطار  حمدي  الناقد  فيها 

العزيز..  للضيف  السردية  احملطات 

عصر  اخلامسة  الساعة  في  وذلك 

اجللسة  بثُّت   ،٢٠٢١ آب   ٢٥ األربعاء 

حضور  دون  )من  اجلواهري  قاعة  من 

جمهور( لضمان االلتزام بالتعليمات 

الشعراء  العراق  في  والكّتاب  لألدباء  العام  االحتاد  يهّنئ 
العتبة  نّظمتها  التي  الغدير،  شاعر  مبسابقة  الفائزين 
مواقع  وعبر  متلفزًة،  ُنقلت  والتي  املقدسة،  العلوية 
التواصل في حلقات مميزة، لتسفر عن فوز األحبة املبدعني:

الشمري(  قاسم   - الغزي  )شاكر  الشاعران  األول:  املركز   *
مناصفًة

اهلل  عبد   - النهيري  )مهدي  الشاعران  الثاني:  املركز   *
النائلي( مناصفًة

حسني   - احلمداني  )نوفل  الشاعران  الثالث:  املركز   *
األسدي( مناصفًة

التي  اجلائزة  للجنة  التقدير  بأسمى  االحتاد  يتقدم  كما 
تكونّت من األسماء النقدية والشعرية البارزة، وهم )الناقد 
الشاعر   - غركان  د.رحمن  الشاعر   - أسد  كاظم  د.علي 
السيد مهند جمال الدين(.. والبهاء واحملبة للشاعر مرتضى 

احلمامي الذي أدار املسابقة بروحه الشاعر املّتقدة.
فمبارك ألف مبارك للثقافة العراقية تواصلها وتوّهجها، 
زاهر  مقبل  وإلى  النّيرة،  بالطاقات  الزاخر  للوطن  ومبارك 

باجلمال.

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

الوقائية وحفاظاً على صّحتكم  ... 
خالد  والروائي  القاص  اجللسة  قدم 

ناجي..
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قراءات 

1
يركُض املساُء وراَء نزوته

تركُض املسافاُت وراء جنوني 
وأنا ..

ألهُث خلَف عمري 
عّلي أقبَض على رائحة اليقني 

2
النداُء املستحيل 

يتمتم برغبته 
ويسكن حجرة 

في قلبي العليل
3

حني أمسك القمر
أختفي وراء نشوتي 

وأنتظر 
حلظة ينزُّ منها القدر

4
حملُت الصحارى
على صهوة الروح

أبحُث عن لغة
ال متّرغ خوفي بأسئلة

اخليمة البكر
5

حملُت الصحارى

مخبأة 
حتت جلدي

ألطعمها من نزيفي 
رسائل موٍت 

 6
بعض الهوى يقٌظ
بعُض الهوى ثمُل

فاخترْ هواك
من احلالني يا رجُل

 7
مناوئ��ة  ليس��ت  الش��بابيك 

للشهوات 
وال وردتي , خمرة ترجتي حلظة

من سماء السكارى
هي األمنية ..

حني تنجرد األزمنة 
واألغاني إذ ....

غفت السنوات 
 8

بعدك ..
يا أّول طنٍي

ال تتوهج في الرض 
األسماء

 9

تنسى الكلمات أنوثتها 
تتحفى حني أضاجعها 

من دون بالد
 10

مساؤك
يا سّرة الوجد

خلف املتاريس تأكله
احلدقات

وإن لم يتب 
من جنومه النازحة
تسامره الطلقات 

11
الدمع 

خرائط مؤنثة
تتسّلق لذة األناشيد

بنارها
ثم تضئ خوف املغنني 
من السهول اجلامحة

12
الفخاخ    

كانت يقني احلالج
لهذا ...

لم يشتم الورد شكه 
ولم يبادر مدن النائحات 

 13
حني تصحو 

قرنفلٌة
من 

مساءاتها 
تنتقي 

عاشقا 
من 

عيون الضجر
14

الوهم
وأنِت
غذاء

الرحلة
نحو النار

فلماذا 
تبقني احللم حبيساً

في جيب األقمار
15

لي مدٌن يأكلها الليل
لي مدٌن

لم تعرف وجه اخليل
لي مدٌن 

نامت جائعة 

حني تآخت والسيل
 16

اخلس��ارة التي أدمنته��ا , نضبت 
من الوافدين إلى نعشي 

له��ذا , كنُت دائما أرش��ح حلمي 
للفوز بجائزة اخلاسرين ...

وعندم��ا أدرك��ُت أن ال من��اص من 
الهزائم

توقفُت عن الدوران حول الشمس 
 17

اجملانني
لوحة

محسنة
من

الكّذابني 
وأنا

صورة 
مشّوهة
للهزائم 

وبني اللوحة والصورة 
قمٌر تقتله أجوبة السنوات 

18
كان الشتاء 

           مسافراً

والصيف ملتبساً
وأنَت 

        فصول دٍم
بني الذي كان احتراقاً

والذي 
       صار انطفاء

19
ذيل

األفعى 
يعرف كيف يجوس الرمل 

لهذا 
ال تفترس الصحراء

بغير 
       نداء

20
ف��ي ش��ارع أب��ي ن��واس , كان��ت 

مقصلة تتمشى خلفي 
وح��ني ركنُت روحي في مقعد وراء 

شجرة توت 
رأي��ُت خمس��ة رج��ال م��ن بقايا 

ساللة سرجون األكدي
كان��وا يطعمون املس��اء بفوهات 
البن��ادق , أم��ا الصب��اح , ف��كان 
غذاؤه الهتافات , وحني حاولُت أن 

أحرث الظهيرة بصوتي , حرثتني 
املقصل��ة , وق��رأُت س��ورة النمل 

خمس مرات 
21

احلقيقة
أني 

دروٌب
مضّيعٌة

متتطي
وهمها

كلما أدركْت زهرًة 
في صدور الغواني ...

22
خياٌم
ندوب

سمائك
يا

محنة 
في نزيف الزمان

23
كنُت أراك أول اخليول

حني يقّر السباق في العجالت
لكن سرفات العيون

التي ظّلت تراقب لهاثك

في احملطات األخيرة

علمتني ...

أن عمري شيء 

من االفتراض

وأن عمرك , جاوز النجم 

 24

حني حملِت الثوب 

بال جسد

كنِت غريقة حلمك

ولهذا , لم جتِن قط

عن اإلنسان 

ب��دءاً من العن��وان واإله��داء تضعن��ا مجموعة 
)اشش��ش ال توقظ��وا احل��رب( للش��اعر أحم��د 
حمي��د اخلزعلي، الصادرة ع��ن مطبعة آراء، ط2، 

بغداد، 2019. 
أزاء مهيمن��ات متركزت حوله��ا معظم نصوص 
اجملموعة وه��ي احلرب وامل��رأة واليوم��ي واملهمل 
ف��ي معترك الص��راع اليومي وم��ا يجعل به من 
أزمات وانكسارات ومس��احات ضوء أحياناً. ولذا 
جند هذه اجملموع��ة ال ترتكز على مفهوم الغرض 
الش��عري بل أنها تخ��وض أحياناً ف��ي أكثر من 
ثيمة في النص الواحد وتستغرق في جتليات بل 
والغ��وص في التفاصيل اليومي��ة فهي نصوص 
تقت��رب عموماً من هموم اإلنس��ان العراقي وهو 
يواجه احل��روب واألوجاع والواق��ع اليومي املأزوم 
لكن الش��اعر عل��ى الرغ��م من ه��ذا التوجه ال 
يلج��أ إلى الرث��اء الس��وداوي بل يس��تميت في 
إيج��اد ومضات تعك��س االس��تئناف والتواصل 
واكتش��اف املعنى املقترن بق��وة البقاء. في نص 

)جنس من نوع آخر( يقول: 
كيف أقنعكم أّن جّدي لم يرتعش أبداً

ح��ني أن��زل آماله املعّلق��ة في رح��م جدتي قبل 
سبعني خيبة

بل كان خائفاً جداً
يقرأ عليها تعويذات قدمية

وكّلما ركبنا ساتر الفقد ارتعش طويالً
يدعمك عصاه بحائط املعبد اجملاور لبيتنا
ويذكر أحفاده الذين التحفوا غطاء األرض

وآخرين ال نعرفهم
سوى أنهم كانوا جينات النار فقط

أقصد احلرب...
احلرب التي ضاجعت مدننا

في ليلة واحدة... )اجملموعة ص7(. 
هذا النموذج من اش��تغال الش��اعر نلحظ فيه 
كي��ف يزج بالصور الغرائبي��ة متاهياً مع غرائبية 
)احل��رب( ليوص��ل إلين��ا ص��ورة القب��ح والش��ر 
واخليب��ة وهي اف��رازات للحرب ويش��تغل النص 
على ثنائية ال��دال واملدلول ف��ي توصيف احلدث 
ال��ذي "يضاج��ع امل��دن" وينش��ر "جين��ات النار" 
والقصيدة تصّور احلرب وفق جتس��يد لوالدة كائن 
وحش��ي ومخاض باجتاه )الفقد(، فنجد مفردات 
)الرحم( )االرتعاش( )اجلينات( )املضاجعة( و )ليلة 

واحدة(... الخ. 
يس��عى الش��اعر إلى أس��طرة الوقائع املرتبطة 

بهذا اخملاض الوحشي ويجعل من املدن شبيهة 
باإلناث التي يش��وهها قبح املضاجعة وفي هذا 
االش��تغال الداللي يتكامل الترميز في أّن احلرب 
إجناب ش��اذ وغير ش��رعي وأنها ستلد كلَّ ما هو 
مش��وه وعلى مدى أجي��ال بدالل��ة الترميز )اجلّد 
ة( فاحل��رب وفق هذا املعنى ال تش��وه جيالً  واجَل��دَّ
محدداً إنّها وشم بدائي ميتد عبر الزمن من اآلباء 

إلى األحفاد. 
وعلى الرغم م��ن وجود العقل وقدس��ية املكان 
أحيان��اً بدالل��ة "املعبد اجمل��اور لبيتن��ا".. والنص 
يتح��دث بضمير املتكل��م لكّن الداللة تتس��ع 
فاحل��رب  واألرض(  وامل��دن  )اجملتم��ع  لتش��مل 
بطبيعتها الشريرة تستهدف األفراد واجلماعات 
واحلاضر واملس��تقبل وتش��ّوه املعاب��د واملدن وال 
تُنتج سوى )الفقد( و )سواتر( العدم) (، وفي نص 

)للعلم فقط( يقول: 
عندم��ا تنتهي احل��رب ومتتلئ الُكني��ة خاصتي 

باألختام 
سأتزوج مّرتني

ليكون عندي أوالد يحملون نعش املدينة. 
بدل اليدين الّلتني نس��يتهما جسراً عند حافة 

النهر. )اجملموعة ص8(. 
وي��ورد الش��اعر مصطلح��ات ومف��ردات احل��رب 
مث��ل )الكنية( وه��ي الصحيفة الت��ي تدون بها 
معلوم��ات اجلن��ود و )األخت��ام( التي تس��تخدم 
للوحدات والتشكيالت العسكرية ولعّل جملة 
)عندما تنتهي احلرب( تعكس الهاجس املتأجج 
م��ن اليأس لنهاية احلرب... ف��كل احلروب ال متنح 
نهاي��ة مح��ددة أنها تب��دأ وال نعرف له��ا نهاية 
وحّت��ى أن توق��ف الرصاص، ففع��ل احلرب يبقى 
ينخ��ر في واق��ع احلياة ويجع��ل "األوالد يحملون 
نع��ش املدين��ة" دالل��ة رمزي��ة للم��وت اجلماعي 
وجمل��ة )س��أتزوج مّرت��ني( دال مكت��ظ باملعنى 
والتأويل فاحلرب حتتاج إلى من ميّدها بالبش��ر وأّن 
ال��زواج ملرة واح��دة ال يكفي إلدام��ة زخم احملرقة 
حتى يتحول اإلنس��ان إل��ى أن يكون )ابن احلرب(، 

كما في نص )ثديان وحلمة واحدة(: 
إنني ابن حرب فقط

احلرب لم تنته بعُد... )اجملموعة، ص16(. 
وهاجس ع��دم التيقن م��ن نهاية احل��رب يتكرر 
فنهاي��ة احلرب متث��ل حلظة إعجاز ال يس��تطيع 
أن يُ��درك هولها س��وى القابعني حت��ت الرصاص 
وبني الس��واتر، ويصّور احلرب وكأنها كائن ميتلك 
احلواس ويشم الضحايا في صورة مترعة باإلثارة 
والغرائبية في نصِه )وألنّه يحّبها كّذب كثيراً(: 

حني متخضت احلرب وطرحت اجلنود على أرصفة 
السواتر راحت تشّمهم واحداً واحداً. 

وألن أبي كّذاب جداً. 
ظّل يشتري البرتقال حتى صار شجرة كبيرة. 

فاحلرب هي كذبة أشبه بالّلعنة حتى لو صدرت 
عن مساحة تّدعي القداسة. 

قداسة اآلباء واألشجار... )ص59(. 
اس��تطاع الش��اعر عبر هذه الص��ورة املؤثرة أن 
يجس��د لنا قبح احلرب وادرانه��ا املقيتة، فاحلزن 
ه��و القري��ن ألية ح��رب كما ف��ي نص )األس��رار 

طازجة دائماً(: 
إنّن��ا ال ميك��ن أن ننع��م بابتس��امة خجولة من 

شفاه املدن
املدن املثقلة باحلروب

كان عليها متابعة األمور جيداً
فكّلما حفظت ثالجة املوتى أسرار اجلنود

تنّصل النهر من حفظ بقاياه امللونة
أسفل القاع )اجملموعة ص58(. 

نالحظ دائماً ما يلجأ الشاعر إلى ذكر املدن حني 
يذكر احلرب ويجّس��د هذا التضاد الرمزي القائم 
بني ال��دال واملدل��ول فاحل��رب )دال( مدلوله املوت 
واملدين��ة )دال( مدلوله��ا احلياة واإلزده��ار، وهذه 
الثنائي��ة املتض��ادة تعّمق االحس��اس بالصورة 
وتعكس أهوال احلروب التي تزور املدن عبثاً، ومتثل 
امل��رأة إحدى مهيمنات الش��اعر ففي نص )على 

سبيل احلب( جند: 
أُرتّلك ألقاً عابراً فوق الغيم يساير مزاج الريح

كّلما استفاض الشوق
ليطرح على صدر البساتني ثمرة ناضجة

تس��تفّز مداد األق��الم، روايات فانتازية وأش��عاراً 
رمزية 

مطرزة بالّنمش فوق جسِدك
ولِك حينها أن تقولي أيَّ شي... )ص68(. 

يحّشد هذا النص صوراً محّلقة احتفاًء بوجود 
املرأة وهي تّلون حلظ��ة التواصل فهناك )الغيم( 
و)األل��ق( و)ثم��رة( ناضج��ة و)امل��داد( )الفانتازيا( 
و)األش��عار الرمزية( و)النمش( و)اجلس��د(... هذه 
كله��ا مفردات اإلحتف��اء بوج��ود احلبيبة ويورد 
املقط��ع )كلما اس��تفاض الش��وق( حتى تتلون 
الطبيعة به��ذا اإلزدهار اجلمالي فاألثمار تنضج 
واألق��الم يأتل��ق مدادها وتصب��ح اللحظة أقرب 
إلى الفانتازيا واألش��عار الرمزية... حينها يسود 

الصمت اجلميل. 
على الرغم من دعوة الش��اعر ))ول��ِك حينها أن 
تقولي أّي ش��يء(( وكأنه يس��تغني ع��ن القول 
فالص��ورة أبل��غ م��ن أي كالم، وحض��ور اجلم��ال 
يغني��ك ع��ن ثرثرة الوص��ف، واملرأة ف��ي مخيلة 
الش��اعر تقترن دوم��اً بالبهاء والض��وء كما في 

نص )نورسة الصباح(: 
أيتها امللتحفة بالضوء

املنكفئة في عيون املارة
يا أنت...

يا كّل األماكن
يا قلقي الناعس فوق جسد األرض

أيتها الصدفة. 
أنا آخر العاش��قني الذين كتبوا قصصهم على 

شواهد الذكرى 
أنا آخر املغفلني الذي��ن ركضوا خلف أحالمهم 

النديّة
أنا آخر الشعراء الذين اجهضوا قصائدهم حتت 

جنح الظالم
يا أنِت..

يا كلَّ ما تبقى من ذكرى تهمس للريح
اتركيني فقط اسّبحِك تراتيالً عند جسر بغداد

أّدعي ما ليس لي وأنكر ما اختزلته األيام 
كنورس لّوح للشمس

واستذكر ساعات البرد... )-75 76(. 
يرتبط وج��ود املرأة مبا تفيض من س��حرها على 
امل��كان وامل��ارة والنهر... )ي��ا كل األماك��ن( وكان 
الشاعر يؤنسن األمكنة ويضعها معادالً صورياً 
مبعش��وقته التي حتمل مذاق املصادفة... ويقترن 
العش��ق بالذكرى ويدخل )الزم��ن( بوصفه أحد 
ش��واهد العش��ق ويبرهن الش��اعر عل��ى مدى 
عش��قه كون��ه آخ��ر العش��اق وآخر الش��عراء 
ويعكس األس��ى ال��ذي غالباً ما يقت��رن بأحوال 
العش��ق فالذك��رى )آه��ة( والظ��الم يعك��س أّن 
ثمة حواج��ز وموانع جتعل احلبيب��ة بعيدة. ولذا 
جند مفردة "ذكرى" تتك��رر... فالذاكرة هي الوعاء 
ال��ذي يس��ّجل حلظة الّس��حر اآلس��رة والعابرة 
بس��رعة مثل برق وسط س��ماء مدلهّمة... املرأة 
في مخيلة الش��اعر )كنورس لّوح للش��مس( و 
)اس��تذكر س��اعات البرد(، الش��اعر في مجمل 
صوره الش��عرية اجلميلة يعكس ص��ورة البهاء 
األنث��وي حت��ى يتح��ول امل��كان إل��ى في��ض من 
فيوض��ات العش��ق وجند هذا االهتم��ام بني املرأة  
وامل��كان واحلل��م والذك��رى والش��وق ال��ذي ميثل 
هاجس��اً مؤملاً كما في نص )آس��ف لكل شيء( 

يقول: 
أش��تاقِك بالقدر ال��ذي خذلت فيه ابتس��امتك 

التي مازحت 
الشمس حتت أنظار الربيع.. 

اشتاقك بقدر الغيرة العمياء
وأنت بني أحضان عارية مني،

اشتاقك بالقدر الذي أخبرك به اآلن، 
إنني اسف جداً..

آسف لكل شيء )ص64(. 
تعل��و نب��رة احل��زن لكون نبض��ات الش��اعر وهو 
يتنق��ل بانفع��ال جميل ب��ني األش��واق والغيرة 
وتصورات��ه بأنّ��ه فقده��ا فحت��ى ف��ي الفقدان 
والغيرة هي ملتحفة بالضوء وال تستحق سوى 
االعتذار واألس��ف الذي هو نوع من األس��ى الذي 

يقت��رن بانفعاالت العش��ق املتناقضة. إنه ينقل 
لوح��ة ملّون��ة مل��ا تثيره امل��رأة في إحساس��ات 

متباينة وحلظات العشق املتأرجح. 
وفي ن��ص )فقد( جند إح��دى مهيمنات اجملموعة 

والتقاط اليومي واملهمل واملسكوت عنه: 
األطفال يلعبون في الشوارع. 

كي ال يوقظوا اآلباء
وهم يخلدون لألحالم على ناصية املدن

إالّ ابن جارتي
يرفع صوته في أرجاء البيت كل يوم

كي يوقظ أباه الذي نام طويالً
منذ أخر صافرة للحرب )اجملموعة ص99(. 

في هذا النص وعبر صوره املؤثرة يلتقط الشاعر 
حلظة ملتبس��ة ويصّور لنا ما س��قط من أخبار 
احل��رب وامتزاجها مبا هو يوم��ي حّتى أنّه التصق 
بأحالم ومالعب األطف��ال بل إّن مفردة )اللَّعب( و 
)الش��وارع( و )اجليران( و )اآلباء(. كلهم يشتركون 
ب��أن احل��رب قد تس��للت إليه��م عب��ر الزمن وأن 
األمكن��ة مس��كونة بصوت احل��رب وحضورها.. 
فالصورة الش��عرية قد حّلق��ت وأوصلت املدلول 
املس��كوت عنه ليس بتصوير الس��واتر والقتال 
وإمن��ا بحض��ور احل��رب ف��ي الش��وارع والبي��وت 
ومالع��ب األطفال، وجند ص��ورة لليومي واملهمل 

في نص )أكشن(: 
املسلس��الت املدبلج��ة تص��ّور املش��اهد ببطء 

شديد مثلك متاما
حني تأخرت في لقائنا األخير بقدم واحدة

كان علي��ك أن تغّي��ر دمك، تضع زي��ت محركات 
مثالً 

لتعمل أعضاؤك بليونة أفضل. 
أو أن تغلق فمك كّلما تثاءبت ذكرياتك

"فتح األفواه عادة مقيتة". 
هذا ما سمعته من جارتنا العجوز.. )ص21(

تبدو القصيدة كأنها التقاط ملا يحدث من وقائع 
اليوميات وما يهمله الناس من بعض ما يقومون 
به، وثمة اس��قاط للمسلسالت املدبلجة وكأّن 
بعض الناس اس��تعار هذا البط��ر منها وحتولوا 
إلى أبطال يعانون س��قطات عاب��رة وكأّن النص 
يح��رض عل��ى أن يتحرر اإلنس��ان مما ه��و يومي 
وع��ادي ويتخلص من بعض ما يعلق به من رتابة 
الواقع ويكون "أكث��ر ليونة".. النص دعوة ملغادرة 
التكرار الذي ح��ّول الّناس إلى مقاطع مملة وفيه 
التقاطه وس��ؤال وجودي فح��ني تغيب الومضة 
وهي أس��يرة اليومية يتح��ول الناس إلى كائنات 
مدبلجة ومش��اهد بطيئة.. حّت��ى أن الذكريات 
تتثائب ببطء وهذا يكش��ف قدرة الش��اعر على 
التق��اط حلظ��ات م��ن وقائ��ع اليوم��ي وترميزها 
وجعلها مس��احة ألس��ئلة عميق��ة ودالّة عبر 

صور واستعارات من مفردات الواقع نفسه. 
جتربة الش��اعر أحمد اخلزعلي في هذه اجملموعة 
تعك��س مخيل��ة محّلق��ة وترص��د بجمالي��ة 
وج��رأة احل��رب وامل��رأة ووقائ��ع اليوم��ي عبر لغة 
مؤثرة واختزال ورصد ذكي يثير التس��اؤل ومتعة 

التلقي. 

د. سمير الخليل
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كرمي  شوقي  الروائي  كتابات  تكشف   
على  املدهش  االص��رار  ذلك  عن  حسن  
حسرة  ومتابعة  االنسانية  التجربة  تأمل 
االنسان العراقي اجلنوبي ووجعه من تلك 
املدينة  بها  التي حتيطه  التاريخية  الريبة 

البرجوازية .
تيه  عن  الروايات  هذه  تكشف  باملقابل   
احلضاري  وزه��وه  التاريخي  اجلنوب  أبن 
التاريخي بقدرته على اجتراح تلك الريبة 
منذ  اإلبداعي  االنساني  بالعمل  وجتاوزها 
نوح الطوفان ,أتونا بشتم –جد جلجامش 

وموجهه.
مازجت  التي  السر(  )لبابة  مثل  رواية  أن 
والواقعي  امليثولوجي  التاريخي  بني 
بواقعية  امتزجت  اسطورة  لنا  قدمت 
محيرة تتماشى مع جتارب سابقة للروائي 
على  ونزة(  و)قنزة  هتلية(  و)  في)شروكية( 

سبيل التمثيل ال احلصر.
أن شوقي كرمي هنا وفي )لبابة السر( يدخل 
ضمن  تتحرك  كشخصية  الروائي  البناء 
خارج  من  يعمل  مراقب  ال  فاعل  محيط 
البناء الدرامي وسط مسرح احلدث ضمن 
يفصل  كما  التجسيد  لعبة  شخوص 

اسماء الالعبني فيها في صفحتي7و8.
هو  العريض  االسود  وباحلرف  أسمه  كان 
األهم من كل األبطال هو:)  املدون  اجملنون...

شوقي بن فطيم وحيلي(!
الصفحتني  هاتني  في  املؤلف  جند  نحن 

الدرامي  التشخيص  تسبقان  اللتني  
اسماء  بالتفصيل  يذكر  احلكاية  منت  أو 
زي��دان  جرجي  ع��ادة  على  الشخوص  
القرن  مطلع  ال��رواي��ات   مؤلفي  وسائر 
أطالعه  و  بهم  القارئ  لتعريف  العشرين 
رافقت  سمة  ,وهي  أدوارهم  على  مسبقا 
,وقد  والعاملية  العربية  املسرحيات  كتاب 
كتاباته  في  أيضا  كرمي  شوقي  جسدها 
الى  الوثوب  مثل)  املسرحية  وإصداراته 
القلب(( و)) ما لم يره الغريب جلجامش (( 

و))امليزان(( وسواها.
الروائية  وقبل أن ندخل في عمق التجربة 
في  التفصيل  من  البد  لشوقي  اجلديدة 
معنى ثغيب مصطلحا لغويا وبناء سرديا 

لدى شوقي::
الطعن  هو  )الثغيب  اللبيب  مغني  يقول 
في  املاء  من  يبقى  ما  أكثر  وهو  بالرمح, 
بطن الوادي( ويقول صاحب )تاج العروس( 
ما نصه) الثغيب هو الغدير في ظل جبل 
ال تصيبه الشمس( ويأتي معنى )الثغيب( 
في التاج ايضا: ثغب الشاة نحرها , وجاء 
في معاجم أخرى أن الثغيب هو املاء الزالل!
هكذا  تتقاطع املعاني لغويا لكن الثغيب 
عند شوقي كرمي وفي لغة اجلنوب العراقي 
الصوت   فقدان  حتى  الصارخ  البكاء  هو 
,وهو النواح املستمر الذي اليسكن اال بعد 

انتهاء قدرته على الصراخ والنواح. 
شوقي  جتارب  مع  تتماهى  رواية  )ثغيب(   
الدرامي  البناء  في  املالوفة  غير  ك��رمي 
والواقع  املتخيل  بني   ميزج  الذي  واحلكي 

,بني االداء السارد العادي )راح وجاء وبكى( 
اجلديد,  املسرحي  العمل  بني  املزج  وبني 
حيث يغدو املسرح, أو قل البناء املسرحي 
اخلارجي,  الدرامي  األداء  مع  كليا  متداخال 
شكرملة  شكرية  لهفة   بني  يجمع  الذي 
االساسي)جبر  البطل  على  وخوفها 
املتصلة  احملاكمة  مشاهد  وبني  الواضح( 
الكاهن  قبل   من  الواضح  جبر  للسيد 

االعظم وعضوي اليمني واليسار .
خالل  األساسية   ) )ثغيب  مشكلة  أن 
ان بطلها  اإلثنتي عشرة   فصال )سجال( 
األداء  لثوابت  صارخ  كسر  وفق  يحاكم 
كيان  مجرد   ) الواضح  ف)جبر  الواقعي, 
,لكن  املوات  ريح  منها  تفوح  ميت...جثة 
ليجلس  جديد  من  يعيده  كرمي  شوقي 
وسط قاعة حاشدة باجلماهير  يجلس في 
مقدمتها الكاهن الذي هو رئيس السلطة 
محكمة  عضوي  جانبيه  والى  الظاهرة 
الذي  جبر  حيوات  من  جوانب  تستعرض 
خضع لسلطة احلكم منذ زمن ونفذ كل 
الثورة   اغنيات  املطلوبة منه وسط  املهام 
–الكاهن  احلاكم  أرادة  واجلماهير...أي 
وأنواطها  الذي مينحه  اوسمة الشجاعة 

ويحاكمه ايضا!
جبر الواضح,هو األنسان العراقي املستلب 
له  طائعا  للحاكم  خاضعا  عمل  الذي 
ومتمردا  )رمبا ( في اخلفاء, وهو هنا يحاكم 
في  شكرملة   شكرية  وترك  رحل  أن  بعد 
العطر  ذات  والسيدة  الفقدان  حسرة 
والهة حزينة...فيما يكون بقية الشخوص 

)املدون  الدرامي,عدا  السرد  ضمن حيثيات 
الذي  وحيلي(  فطيم  بن  اجملنون...شوقي 
ميسك بكل إقتدار بخيوط اللعبة الروائية 
ونحيب  جبر   ثغيب   وسط  تنتهي  التي 
شكرية الوالهة التي فقدت سند حياتها.

في  اإلستمرار  احلاكم  للكاهن  الميكن 
بكل  يتحدث  مليت  املألوفة  غير  احملاكمة 
العليم –املدون  شوقي  الراوي  أن  ثقة, بل 
في  السردية  الطاولة  يقلب  فطيم  بن 
النهاية بصراخ جبر الواضح ذاته مبحاكمة 

وسط  احملكمة  وعضوي  احلاكم  الكاهن 
كورس االداء االحتجاجي.

غريب  هو  ما   ) )ثغيب  تعطيك  هكذا 
واحتجاجي  باحللم  يختلط  وتاريخي 
اضنته  الذي  الشارد  العقل  مع   يتعايش 
على  منفتحة  النهاية  لتظل  املآسي, 
واقع مؤلم وحزين حيث يقدم الروائي نصا  
مغايرا للمالوف, وهو أمر  اعتدنا عليه من  
الروائي  اجملدد االستاذ شوقي كرمي حسن .

) 1 (
أجنحة لشواهد احُلب ، مجموعة الشاعر / محمد 
تُقيم صالتها مع الشعري من خالل   / جابر أحمد 
مروادة البهجة ، بهجة اللحظة الشعرية ، ومثل 
هذه البهجة تُكّرس اإلحتفاء باجلملة املنفصلة  - 
على األعم - عن توابعها السابقة والالحقة . وهكذا 
بتراكم ُجملي   ، نثر  ، وهي قصيدة  القصيدة  تأتي 
يصعب فيه مالحقة فضاء البناء الشعري الكّلي 
الروابط  إلى  اإلهتداء  كذلك  ويصعب   ، للقصيدة 

النسيج ال��داخ��ل��ي��ة  تُشّكل  التي 
. ومثل  ه واملعنى  هذ
ال��ص��ع��وب��ات 
ق���د ت��رت��ب��ط 

بعد  الشاعر  يستهوي  الذي  الشعري  بالنموذج 
ستيتّية  صالح   / الشاعر  بشعر  املُبّكر  تشاغله 
/ حينما  فاضل  رعد   / الشاعر  إليه   ُ أشاره  الذي   /
( على مناذج من شعر بداياته  ) أي محمد   ُ أطلعه 
، فما كان من رعد فاضل إاّل القول : شعرك يشبه 
شعر صالح ستيتّية  - وهذا ما أسّرني به الشاعر 
التأثر  على  تّدل  ال  اإلشارة  هذه  ومثل   .  ً وّديا  ذاته 
والتأثير ، حيث أن الشاعر في بداياته لم يكن قد 
إّطلعَ  على شعر ستيتّية ، وإمنا تؤكد تخاطراً ما قد 
حصل طرفه الشاعر رعد فاضل ، وقاد إلى معاينة 
جتربة  بني  جامع  ال  بأن  اإلستدراك  مع   ، النموذج  
الشاعرين ، زمنياً ولغوياً ، حيث أن ستيتّية يكتب 

بالفرنسية قبل أن يولد الشاعر محمد جابر .

) 2 (
لشواهد  أجنحة   / قصائد 
احُلب / تأخذ شكلني من البناء 
:  قصائد قصيرة أو متوسطة ، 
وأخرى طويلة مبقاطع مرّقمة ) 1 
، 2 ، 3 ، .......( ..، وفي كال الشكلني 
مباهج   :  ُ أسميته  ما  يقطف 
اللحظة الشعرية بإنصات روحي 
 ، الوجود  حتوالت  في  يحصل  ملا 
غير   ،  ً وفلسفّيا  وفكريّاً   ً حياتّيا 
الذهنية  تظللُه  القطاف  هذا  أنَّ 
الغاطسة  الشعر  – متعة  العالية 
َ الالنهائيَّ لنا ، قبل  ُ الدرب  )أتعرف 
 ً الفتة  منتصباً   ُ اجلسد   َ يتمدد  أن   َ
بوصولك  حتتفل   َ وأنت   ،..... ؟  ملوتنا 
 َ لتوزع   ، يحيا   ً ِغريقا  الغرق   َ حافة 
بشارة َ الوصول ِ إلى جنة ٍ ليس فيها 
غريب ٌ غيرك .... ، املوت ُ بني َ املدِّ واجلزر 
ٍ ، اجلسد ُ الفتة ٌ تضلل  ِ ، وجهة ُ نظر 
دالّة  هي  هذه  والذهنية   .  )... امل��وت   ُ

هنا  من   ، الشعرية  اللحظة  مجاورة  في  الشاعر 
يكون املدلول ) أجنحة لشواهد احُلب ( طيراناً في 
َّ الشاعر في جتاربه  اخمُليلة ، والتعليل كما أرى : إن 
احلياتية اليومية لم يكن مشغوالً بصيحة الواقع 
الدامي إاّل بالقدر الذي ميّكنهُ  من اإلقتراب إلى ضفة 
ليطلقوا عليَّ   َ ُ سيزيف  ) لست  لوجوده  اإلنتصار 
وأنا   ، الوحي  في   ُ يغط   ُ أسمعه  ما   ، اإلسم  هذا 
متدرج ٌ بني السطور ...( وأضيف تعليالً آخر َ يرتبط 
الذي  الوطن  غربة   ، بالغربة  الشاعر  بإحساس 
يسمع به ولم يَره ، فهو عراقي الوالدة ، فلسطيني 

اجلذور ، وتبعاً لهذه احملنة اليتردد من القول :
/ محتفل ٌ بغربته ِ/ – عنوان قصيدته هذا ، ) غربة ٌ 
تُولّدُ  باقيَ  أجزائكَ  املكتملةِ  التي ينقصها ..وطنٌ  
وممحاٌة  للرصاصِ  على جدارِ  قصيدتكَ  الكونكريتي 
املرأة   . والغربة هذه يجّسها حتى في جسم    ).....
القريبة من رفيفه ) تُكررين ابتسامتكِ  ، أنتِ  امليتة 
ُ وأنا امليت ُ فيك ِ ..، تتوردين َ في باقة ٍ ال متناهية ٍ . 
يُعطشني متّوجكِ  ..تتلوين ، أشم ُّ ألوانكِ  في الذي 

ال لون َله ُ وال رائحة  ( .

) 3 (
 ( قصيدة  تكون    ، اجملموعة  قصائد  صفاء  من 
اجملموعة  في  األولى  القصيدة  وهي   )  ... أن  األجمل 
والتي ثُبتت كذلك على الغالف اخللفي ، كما أنها 
يعكس  ، مثاالً  املقترح للمجموعة  األولي  العنوان 
ويلتفت  الذهنية  يتجاوز  حينما  الشاعر  شعرية 
في  الكامن  األفق   ، األوس��ع  الشعري  األفق  إلى 

جماليات الوضوح العميقة :
ذات َ صباح ٍ ، فتحت ُ النافذة َ فرأيت ُ اهلل !
أغلقتها ، ثمَّ فتحتها إلكمال ِ الدهشة ِ ..

- اهلل !
فرأيت ُ شجرة ً مسرعة ً بني الفصول ِ

يا اهلل
أخيرا ً رأيت ُ ماال يُرى

بقيِت النافذة ُ  تفتح ُ وتُغلق ُ عليَّ .
،.......

حني شّدتني هذه القصيدة ، ال أعرف كيف برقَ  قول 
) كازنتزاكي ( أمامي : قلتُ  لشجرةِ  اللوزِ  ، حّدثيني 
 َّ ..، أرى أن   . ِ يا أخت . فأزهرت شجرة اللوز  عن اهلل 
، إنها طرقات  ً يوصل بني اإلثنني  ثمة خيطاً خفّيا 

الشعر املداِهمة القادمة من الوعي ٍّ يقظ .
القصيدة  ، على هذه  الشعري  الصفاء  يقتصر  وال 
اجملّنحة  الثيران   ، النعي  أبجدية   : مثل  فقصائد   ،
من  الكثير  إلى  إضافة   ، وغيرها   ، الرماد  أسّرة   ،
املقاطع املرّقمة ، تتوازى هي األخرى بصفاءٍ  مضاف 
ً ل ) أجنحة لشواهد احُلب ( ..، غير  ، مينح أجنحة 
وتذوقي  ذوقي  سطوة  حتت  باملثال  إكتفيت  أنّي 

ومباهج اللحظة الشعرية ...
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صدرت للشاعر علي حنون العقابي مجموعته الشعرية املوسومة 
ب )  أعوُذ بعشقَك من املكائد ( عن احتاد االدباء والكتاب في العراق 
والت��ي  تضمنت ثالث��ا وثالثني قصيدة ،س��نحاول الوق��وف عندها 
سريعا لنكتش��ف الدور االبداعي في تشكيل الصورة الشعرية .. 
لقد حاول الش��اعر العقابي ان يضف��ي على قصائده صفة خاصة 
لبنائه��ا بناًء ينس��جم والصورة في القصي��دة احلديثة  وهي صوراً  
رمزية متعددة اجلوانب بايقاع داخلي  وقد حذا الش��اعر بخطواته 
املتزنة ذات اخليال الواس��ع رَسَم فيها رمزيته معبرا عن بيئته التي 
يعيش فيها اصدق تعبير، فالشعر عند العقابي مبثابة احللم الذي 

يسافر اليه مجتازاً شتى احلواجز التقليدية والعقبات .
غالب��اً ما يب��دأ العقابي  قصائ��ده بفعل امر يبث فيه من اكس��ير 
املعنى ليصل الى مرحلة االبداع في صناعة الصورة الشعرية وهو 

الذي يختار مفرداته  بشكل انسيابي دون جهد او عناء .      
الصورة الش��عرية عند الش��اعر علي حنون العقابي تكش��ف عن 
رؤية ثاقبة باس��تخدامه االس��لوب الرم��زي بلغة ش��اعرية ووعي 
مس��تندا على املف��ردة  ذات العمق الداللي  ،مب��ا تكتنزه خبرته من  

ذخي��رة  ال تنضب في بن��اء النص  مبا يس��توجب وطبيعة التجربة 
الت��ي ترتفع نبرتها في اس��ئلته املتك��ررة، فهو املتح��دث برهافة 
احساس��ه الذي جت��اوز حدود املكان ، يدل نصه الش��عري على ثراء 
اللغة ، اس��تهل  مجموعته الشعرية " اعوُذ بعشقَك من املكائد" 
بفع��ل أمر " تقدم " ولكن تضّمن هذا االمر كلمة " يا س��يد املعنى 
" وس��ط جوقة االنش��اد العظيم ، ال نعرف س��يد املعنى احلقيقي 
اال كون��ه قناعا لش��خصية الش��اعر الذي يق��دم  نصوصه  على 
نح��و من احملاورة بني االس��ئلة واجلواب ،مع ان ص��وره  جاءت بروابط 
االمتزاج الش��عري وبشاعرية مبدعة، يخاطب س��يد املعنى الذي 
ماانفك ملتصقا في الوصف والوضوح كلما استرسل في توظيف 
العب��ارات املتالحق��ة التي تظهر بأن الش��اعر هو االق��رب الى هذا 
الس��يد ال��ذي يطلب من��ه االّ يتركه فريس��ة بني انياب العوس��ج 
، يتق��دم الش��اعر بوضوحه ونضوج��ه حتى تنصهر في��ه املواقف 
محاوالً الوصول الى القطاف قبل انتهاء املواس��م ، يعود الش��اعر 

الى تساؤله مرة اخرى بشكل مثير .
فسوف أمضي نحوَك اآلن شرَط أن تبقى بهذا الوضوح

جترْد من اسماِلك حد ِ الُعري
جدْد طفولتك بكل ِزينتها كي القي عليك وردًة أو سنبلًة 

ف��ي قصيدة  ) ليس كمثله أحد ( نرى  االعتزاز والتغزل بهذا الوطن 
ال��ذي يحيطنا جماله ، لم يكن الش��اعر وّصاف��اً او مراقبا بل كان 
دوره محوريا ف��ي القصيدة رغم االضطراب��ات املتكررة التي تواجه 
حقيقة رؤياه الشعرية عبر جتربته الصوفية املندمج في تيارها حد 
االنغم��ار، فقد فاق ب��ل غالى في حبه لهذا الفض��اء الذي تكالبت 

عليه نصال الغزاة وطيش التمرد ..
"تعالى على الرهط منذ كان جنينا

فاذا كبا يوما . عاد مرة اخرى بكل هيبته"
ظل الش��اعر يجس��د محنة " الوطن " جتسيدا فنياً رائعا وهو يدور 
بأروق��ة اخلصب والنماء الفكري الذي بات مرافقا للقصيدة وس��ط 

موجات الغطرسة والتحدي ..

"ما يجعله اقوى من غطرسة الغدر في اخلناجر "
ينقل لنا الش��اعر صوراً عديدة ملا يكتنف املشهد الدموي اليومي 

اال انه بقي واثقاً من عبور ..
"مروا عليه الغزاة مبا يحملون من احلقد

مروا ليمزقوا جبته . وكانه املنتخب دوما لهذا التعب "
كان رم��ز الش��اعر الوحيد في ه��ذه القصيدة هو " الوط��ن " الذي 
اعتب��ره رم��زه اخلاص ب��ه ال ينفك ع��ن مناداته ومناجات��ه حتى في 
احلك انش��غاالته ، ال يش��غله ش��اغل آخر س��وى " الوطن " وهو 
اس��تثمار يبعث الى زرع الثقة واع��ادة الفواصل التي تقطعت من 
خالل االختالالت في التوازنات السياسية وانعكاساتها على حياة 
االنس��ان بش��كل عام . " الوطن " عند الش��اعر هو ال��روح لكل ما 
يحيط��ه وهو مؤونت��ه الوحيدة التي تفاعل معه��ا رغم الهجمات 
" في��ا له من وطن تخش��ع له الناي��ات.. اعتبر الوطن س��مفونيته 
الوحي��دة رغم ش��ظايا املوت الت��ي تترادف عليه على مر الس��نني 

واحلقب .
مما ال ش��كَ فيه ان الش��اعر علي العقابي الذي تفجرت ش��اعريته 
مطل��ع العق��د الثمانين��ي ف��ي العراق، اليفت��أ ان يق��دم نصوصه 
الش��عرية بايقاعات موسيقية وببنية حديثة متراصة، وهو  يفتح 
ابواب شاعريته مبا ميتلكه من امكانات ووعي جعله  يضيف اجلديد 
الى جماليات املكان والفضاء وان يضع مفردات نصوصه منسجمة 
م��ع جراح روحه مرة ومع حنينه للماضي بنش��وة ش��اعر متكن من 
التغلب على قس��وة احلياة والنظر الى مس��تقبلها بروح شامخة 

في مرحها وعبثيتها مشكالً صورة من التفاعل واالنسجام.
وتلع��ب قصائده في  الكش��ف  عن الوعي بدوٍر مش��وق يعادل دور 
االحداث اخلارجية او يفوقها اهمية في البناء والتماسك . والتأكيد 

على الثيمة القيمية للنص 
وقد جنح الش��اعر علي حنون العقابي بتجربته ليصف لنا عالقته 
العضوية بالدالالت االيقاعي��ة وحركاتها املنبثقة عن عمق جتربته  
. وق��د جاءت قصائده من خالل نبرة معاناته احلياتية والسياس��ية 

، فه��و الذي كت��ب عن النضال ف��ي قصيدته " هك��ذا كانت بداية 
الهتك " 

مرت علينا الليالي السود قبَل طلوع الشيب. 
فما استبدلنا الوحشَة بأسمال الغريب 

امنا ورثنا احلزَن الشفيف حيثما هبت أغانينا 
وهكذا تتفجر لدى الش��اعر احاسيسه ومواقفه وثباته وما عاشه 
وعما متخضت الليالي الس��ود وهو في ريعان ش��بابه " قبل طلوع 

الشيب " 
الش��اعر يفصح عن مكنوناته الشعرية بطريقة التامل الوجداني 
بعي��داً ع��ن اليأس والنظ��ر الى املس��تقبل بس��وداوية ، فهو الذي 
يحاكي ذاته بطريقة االنفتاح على االخرين ليبني لهم بأنه س��وف 
يط��ل على غٍد ب��كل هدوء متوعداً بأنه يرتش��ف الكأس بس��كرة 
املعنى اس��تخدم الش��اعر رموزه الش��خصية " ارتش��اف الكأس 
والفكرة التي ش��كلتني من الض��وء وهذه الرموز ت��دل على بالغة 

الشاعر  باستخدامه الصور  الشعرية ذات النبرة العالية الرنني .

اسعد ستار 
الكثير  الشي  النصوص  هذه  بوتقة  حتمل 
األشكال  على  العراقية  احلياة  ص��ورة  من 
النقدية  بأنواعها  والثقافية  السياسية 
التذكارات  من  الشخوص  وحياة  واألدبية 
التشكيلي  والنقد  والتحقيقات  والتأبينات 
نادر  سامي  سهيل  رحلة  مع  تسير  التي 
بالطائفية  املشبعة  األرض  تلك  يغادر  حتى 
 ، األمريكي  االحتالل  مع  صورها  جتلت  والتي 
)قلب  ذلك في مقال عن مسرحية  فيجّسد 
صور  كمجموعة  احلياة  هادي"  ملهند  احلدث( 
. لم يعد  مفككة ممسوكة بسخرية حزينة 
احلكايات   ، الصور  بل  وح��ده  يعمل  الزمن 
عابثة  سريعة  بإيقاعات  تنتظم  صور  هي 
الناحية  من  متتد  النصوص  هذه  وكانت   ،  "
في  نشرت  وقد  السبعينات  من  الزمنية 
حتى  واستمرت  عراقية  وصحف  مجالت 
كتابة  تاريخ  يضع  وكان   . األخيرة   السنوات 
تعتمد  ال  النصوص  ألّن  ؛  األسفل  في  املقال 

على التسلسل الزمني داخل الكتاب .  
يتكون الكتاب من أربعة أبواب :"مدن وأحالم 
وأصدقاء   .. وحكايات  أسماء   ، آثار   ، ونزعات 
األب��واب  كانت   ،  " تنويعات   ، األف��ق  عبروا 
املوجعة  واألح��الم  باالسترجاعات  مكتنزة 
حتى يقول : " أنا رجل كثير األحالم ، وبعض 
أحالمي سابقة عدت إليها ، أقنعت نفسي ، 
من دون يقني ، بأّن كثرة أحالمي تعويض عن 

حياة توقفت ، حياة يابسة بال مسرة "  
افتتح الكتاب بالنقد التشكيلي " بغداديات 
التشكيلي  بالنقد  واختتم   " سليم  جواد 
كان  فنانني"   ثالثة  عن  قلمية  صور   " أيضا 
العمارة  فن  في  أخرى  إلى  صورة  من  ينتقل 

 " ش��ارع  عن  رؤي��ة  يقدم  حتى  وال��ط��رق   ،
اجلمهورية " مستقبال ، واملدن وعواملها التي 
على  أسئلة  ويطرح   ، الترييف  قبل  تكونت 
في  الهميتها  واملراعاة  األشياء  هذه  تراثية 
جرى  ما  وثقوا  هل   " يقول:  العراقي،  التراث 
بعض  ؟ هل صوروا  القدمية  األزقة  من  هدمه 
رسموا  هل  ؟  التراثية  األهمية  ذات  ال��دور 
أزالوه  الذين  العريق  املاضي  لهذا  خريطة 
بأوجه  لبصرياثا  . تطرق   " ؟  التحديث  باسم 
من  خضير  ومحمد  الطفولة   من  متعددة 
خالل قصته " صحيفة التساؤالت " ومقال " 
أحيا وأموت على البصرة " ويعترف بأفضلية 
مقال " عتبات دائرية تصعد إلى البصرة " عام 

.. 1986
ويتناول جانب من اآلثار الذي يكون في الباب 
إعالن  بعد  حمرين  في  كانت  والتي  الثاني 
التالل وكنوزها  تلك  حملة عاملية الكتشاف 
، ويشير  الصوف  أبو  برفقة بهنام  ، وقد كان 
إلى مفاصل عديدة في تلك القبور ومراحلها 
وأسمائها ، وعلى أثر ذلك كتب روايته " التل 
دون  العراق  في  رواية طبعت  آخر  تعد  التي   "
احلرب  غطتها  فقد  ؛  املكتبات  في  تظهر  أن 
في  2003، مثلما غطت احلياة العراقية كلها 
وزادتها يأسا وكآبة ، ومت إعادة الطبعة 2007 

عن طريق املدى. 
بابا  لهم  أفرد  حتى  أصدقائه  إلى  وفيا  كان 
عبروا  وأصدقاء   .. وحكايات  أسماء   " خاصا 
بعض  لتركيبة  أهمية  أكثر  الباب    " األفق 
األدب  في  املهمة  الشخصيات  و  األسماء 
العراقي في الثقافة العراقية ، مثل " عمران 
القيسي ، جبرا إبراهيم جبرا ، علي الشوك 
، سامي محمد ، ليت متي ، سعود الناصري 

حكاية  شخص  لكل   .  " قاسم  ري��اض   ،
جبرا  مع  األفكار  توافق  بني  نادر  سامي  مع 
املوجع علي الشوك وبني عمران  النقد  حتى 
سعود  بني   ، وسفره  بيروت  في  واألح��داث 
في  موته  حتى  الشيوعي  واحلزب  الناصري 
رياض  القريب جدا  والصديق   ، مقبرة دمشق 
قاسم ، وشخصية ليث متي التي لم أعرفها 
الفنان  هذا  تعرف  لم  الكوكل  نافذة  وحتى 
التشكيلي ، حتى  الباب الرابع لم يخل من 
الغربة  سماء  حتت  لكن  واملواقف؛  االصدقاء 
مثل " فالح عبداجلبار ، وليد جمعة ، إحسان 
 ، غالي  ،دنى  عباس  محمد  قاسم   ، أدهم 

مهند هادي ، يحيى الشيخ " .
في  عالية  بدقة  السياسية  ال��رؤى  ق��دم 
وصف األحداث ، وكان يجرد األحزاب مبقاالته 
ومن  اجملتمع  هذا  لبناء  الرؤية  فقدان  من 
 2003 بعد  املتنفذة  الطائفية  الصراعات 
ميوت  ال  بلدي  في   ": ويقول   ، الدولة  على 
الناس بسبب العنف وحده ، بل بسبب حتول 
األفكار إلى حجارة ، وحتول الدين إلى سوط ، 
اآلن حتى  ليس  إنه  إلى مالذ.  الطائفة  وحتول 
وأنا أمارس دور امليت يخترقني عطر األخشاب 
املتعب  ماضيي  بوخزات  أشعر   ، القدمية 
عاٍر  وإنني   ، والهزائم  اخلوف  بروائح  املعطر 
مازلت  رمبا   . البيضاء  عظامي  من  عرياً  أكثر 
طبعات  حتمل  نداوة  املوت،  جتربة  على  ندياً 
محاربة  جاهلية  نحو  يتراجع  راح  مجتمع 

حاقدة.. "
النقد  جانب  من  الثقافي  للجانب  وينتقل 
التشكيلي أو تقدمي رؤية عن اجليل الستيني 
لهذا  دقيقا  وصفا  فيه  أج��د  مقال  ف��ي 
صحفي  من  صورة  وتكوين   ، األدب��ي  اجليل 

مزج  ال��ذي  عبداجلبار  فالح  حول  متمرس 
وطّبق  الدينية  والرؤية  السياسية  الرؤية 
إلى  ويشير   ، الصدر  مقتدى  شخصية  على 
أو رحيل األصدقاء  افتقده  أبيه عندما  صورة 
كانت   ، غربته  في  تصفعه  التي  اآلالم  أو 
بالنصوص  الشخصية  احلياة  صورة  تتجلى 
مراحل  على  كانت  التي  اغترابه  صور  بني 
حتى استقراره في الدمنارك وبني االنفجارات 
والطائفية والوداع األخير والكتابة في منفاه 

في الدمنارك .
ب��األح��داث  مكثفة  ال��ن��ص��وص  ك��ان��ت 
إلى  مستقبلية  دالالت  وحتمل  والتحقيقات 
العراقية  الثقافة  أشياء مهمة على سطح 
تنطلق  التي  املعتمة  السياسية  واألج��واء 
املرض  حالة  جتسد  التي  االنهيار،  حافة  إلى 
الكتابة  أسلوب  كان   . السياسي  العراقي 
على  القارئ  يقع  لكي  ؛  القارئ  مع  يتفاعل 
كتابه  في  يقول  نادر،  سامي  سهيل  حروف 
سوء حظ: " كنت على نحو ما أبني أسلوبا 
خاصا في الكتابة ، وسواء كان املوضوع عن 
نقدا  أو  لكتاب  عرضا  أو  التشكيلي  الفن 
واملعنيون  األصدقاء  كان   . الظواهر  لبعض 

أضع  لم  لو  حتى  كتابتي  متييز  يستيطعون 
اسمي عليها ...".

طاولة  حتت  القارئ  تضع  ما  دائما  العتبات 
وكان   ، الكاتب  مقصدية  لكشف  التأويل 
االبتعاد  تكشف  التي  العتبات  أحد  العنوان 
واألصدقاء  الوطن  نحو   ، كثيرة  أشياء  عن 
في  بلعابد  عبداحلق  يقول  لذلك  ؛  والعمل 
إلى  النص  من  جينت  جيرار  عتبات   " كتابه 
االنتقال  ميكننا  ال  بناء  النص   "  :  " املناص 
عتباته  من  املرور  دون  اخملتلفة  فضاءاته  بني 
أنواعها   ، بينها  التمييز  يحسن  ال  ومن    ...
النص  أبواب  يخطئ   ، ووظائفها  وطبائعها 
، أو حتى عندما يدخل إليه ،  فيبقي خارجه 
يبقى خارج فضاء النص ألن ما انتهى إليه ال 
يسلم نفسه إليه " . والغالف يحمل إشارات 
داللية حول بعض النصوص ، فقد كان الباب 
وطنه  عن  واالبتعاد  االغتراب  صورة  يجسد 
 ،  2003 بعد  ماجرى  وحشية  بسبب  مرغما 
تلك االيام التي كانت حتمل عاصفة طائفية 
أساسيا  عنصرا  العتبات  عد  يجب  لذلك  ؛ 

وليست هامشية في عملية بناء الكتاب  .
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األفعال  ذي  الثالوث،  بهذا  إذاً.. 
على  يتوجب  املَثلية،  ال  احلْصرية 
عن  تابت  التي  النثر"،  "قصيدة 
التفعيلية  ثم  التناظرية  العمودية 
تّتسم  أن  الوزن،  لقصيدة  األحادية 
أي  فردية،  غير  جمعية،  ذاتية  ب�: 
لفظّياً(  هّماً  "الضمير"   / = نحن  )أنا 
أي  خاصة،  غير  عامة،  موضوعية   +
هّماً  "الوجود"   / أوطاننا   = )وطنك 
حياتّياً( + كونية عاملية، غير محلية، 
هّماً  "املصير"   / األرض   = )أرضنا  أي 

فكريّاً(.
آخر هذه الوجوبات الثالثة، = الكونية 
العاملية، يرتبط بأّن ل�"قصيدة النثر" 
مزايا نوعية خمساً، إجماال، ال تتوافر 
نصوص  في  س��وى  منفردة  حّتى 
عفّويّاً  بها،  واعني  لشعراء  قليلة 
اشتغالّياً،  و/أو/ثم قصديّاً  انشغالّياً 

بحسب التمثيالت االستنادية ل�:
ليست  التأويلية،  إيحائّيتها   *
تبتكر  إذ  املعنوية،  اإلخ��ب��اري��ة 
دون  ُم��ن��اِورة،  ُم���داِورة  استثناءات 
ُمجتّرة،  ُمباَشرة  اعتيادات  تكرار 
جملة،   � كلمة  لساني:  مولِّد  عْبر 
إشارة،   � عالمة  داللي:  د  معضِّ ذي 
شيء  أنسنة  على  تشتمل  ك��أْن 
ل�))"قّبعتي  مضاَددة  إلنسان،  عائد 
معنوية((  إخ��ب��اريّ��ة   = مثقوبة" 
إيحائية   = مكلومة"  ب�))"قّبعتي 
تأويلية(( متثيالً افتراضّياً، هكذا: في 
األنسنة  تبسيطّية  البلور"  "حدائق 
"ألزهار" ب�"جترجر" )يا ألزهار القداح،/ 
كأس   � خ��ج��الً..!(  عطرها  جترجر 
 ,2017 الشيخ,  نصير  أخرى,  حلياة 
ألّن  بال�"عبث"  كتبسيطّيتها  ص7، 
تلتهم  السارية/  أعلى  )الساعة/ 
دقائق الصمت( لوال أّن )الساعة كما 
بوصلة  ثوانيها  تلوك  تدور/  عادتها 
تنعطف  التضاريس   � عقربها( 
 ,2013 اجلابري,  نعمة  نبيل  جنوبا, 

تركيبّية  ه��ي  بينما   ،8 و   7 ص: 
العاطل"  ف�"التقومي  ب�"صْفنه.." 
قدمي  ال  عجوز"  "كسريٍر  الفائت  ال 
سنينك  يلهث  عجوز/  )كسريٍر 
 � العاطل،(  التقوميُ  ذل��ك  ع��اري��ًة/ 
األمير  عبد  معي,  الكل  وح��دي.. 
تزداد  حيث  ص15،   ,2017 محسن, 
تركيبّيتها ضمن "أعطني جناحيك 
قيد  من  جسدك  )تُبرئ  زورب��ا"  يا 
العاري/  للحّب  تغني  ثم  اخلطيئة/ 
قصائدي/  التسّوس  من  أحرس  وأنا 
في  امل���وت/  تُخبئ  س��م��اء  حت��ت 
البحر  أقيس   � الداخلية.(  مالبسها 
 ,2018 بنوايا العاصفة, ثامر سعيد, 

ص7.
ليست  التداخلية،  سرديّتها   *
املنفلتة  أِي  التجنيسية،  احلكائية 
تبدو  لكي  حتماً،  التجنيس،  من 
كأْن  "قصة"،  تغدو  لِئاّل  "قصيدة"، 
إزاء  مفاِجئة  مفارَقة  على  تشتمل 
ل�))"كان  مضاَددة  مؤّكد،  متوّقع 
شرطّياً فلْم يصرْ حزبّياً وحني تقاعد 
جتنيسية((  حكائّية   = حلزب"  انتمى 
حزبّياً  يصرْ  فلْم  شرطّياً  ب�))"كان 
سردية   = دكانّاً"  فتح  تقاعد  وحني 
تداخلية(( متثيالً افتراضّياً، هكذا: مع 
أيّة حرٍب سالٌم ب�"صباح اخلير أيّتها 
احلمامة" )إلّي بالمة حربي/ وأسرجوا 
لنفسي/  سأقول  الصموت/  مهرتي 
أغاني   � احلمامة(  أيّتها  اخلير  صباح 
الصموت, والء الصواف, 2018, ص28، 
هنا معّيٌة مماثلٌة لها ك�"غواية" هذي 
أرصفة اجلنوب/  العزلة/  املعّية )هذه 
أنباء  عن  سأفتش  الهول/  ولفرط 
الورد.( � خارطة الريح, عصام كاظم 
مفارقٌة  كلتاهما  ص7،   ,2011 جري, 
كهذه املفارقة ل�"النسخة األصلية 
من  تبدو  أنت  احلرب,,,/  )تتكرر  مني" 
األصلية  النسخة  أو  أنا,,,  أما  بعيد/ 
مني/ فأظن/ مفردة تتمدد على سوء 
إلى معطفك,  يركض  املطر   � احلظ( 
ص14،   ,2016 فارس,  أحمد  محمد 

مفارقات  كلُّه  أن..."  "األجمُل  بينما 
)ذات صباح/ فتحُت النافذة فرأيت.../ 
إلكمال  فتحُتها  ثم  أغلقتها/  اهلل!/ 
شجرة  فرأيُت  اهلل!/   - الدهشة/ 
أخيراً  يا اهلل/  الفصول/  مسرعة بني 
النافذة تُفتح  يُرى/ بقيت  رأيُت ما ال 
وتُغلق علّي( � أجنحة لشواهد احلب, 

محمد جابر أحمد, 2020, ص7.
ليست  ال��ب��ص��ري��ة،  عينّيتها   *
تختبر  بحيث  السمعية،  األذنية 
تخاطب  ال  الكتابوية،  معرفتنا 
فتستثمر  الشفاهوية،  مثاقفتنا 
كأْن  تلّقياً،  التوصيل،  ألجل  الورقة 
في  أفقي  تنقيط  على  تشتمل 
بالوقت،  لإلحساس  سوادي  سطر 
مضاَددة ل�))"أسيُر ثم أتوّقُف" = أذنّية 
أتوّقْف."  ثم  ب�))"أسيُر...  سمعية(( 
افتراضّياً،  متثيالً  بصرية((  عينية   =
هكذا: ينفتح التنقيط منذ البداية 
تعّدد  على  للشعراء"  "مائدة  أمام 
لهم  مدينتها  اتّساع  و  األب��واب 
وأعددت  مدينتي.../  أبواب  )فتحت 
للشعراء  وال��ص��ح��ون،/  األط��ب��اق 
الفردوس:(  من  املطرودين  امللعونني،/ 
 ,2018 راقية مهدي,  املعنى,  راء  أنا   �
و  أغلب  النهاية  عند  لكّنه  ص11، 
عن  يقظة"  ب�"مساحات  أشمل: 
تضمره  ال��ذي/  )ما  مستمر  ج��ْدب 
الغيمة/ حني/ ال متطر...؟( � تفاصيل 
 ,2011 ف��رج,  احلسني  عبد  قلقة, 
ص58، ثم "طريق املُسودة" عن موت 
كثيراً،  اجلثث  تتبادل  ب���)أْن  أب��دي 
الطريق,  سوى  شيء  ال   � ودائماً...( 
كذلك  ص7،   ,2020 احلربي,  ميثم 
مع سرب "الغربان" عن صراع طويل 
)أقرأ للجالسني بقربي/ قصائد عّما 
يجول برأسي/ عن حرب قادمة/ يقول 
ال  رمبا،  املّرة/  تتأّخر هذه  قد  أحدهم: 
يقصُد احلرب...( � مثل غيمة بيضاء, 

نامق سلطان, 2019, ص10.
ليست  احلسية،  إيقاعّيتها   *
الداخلية  أي  اللمسية،  العروضية 

توصيفّياً،  اخلارجية  غير  تخمينّياً، 
كأْن  بالغّياً،  أسلوبها،  يُْحدثه  ممّا 
تشتمل على أّي تكرار متحّرر من أيّة 
تقفية مقّيدة، مضاَددة ل�))"ال تعودي 
تكوني  ال  آسفة/  تقولي  ال  خائفْة/ 
نازفة" = عروضّية ملسية(( ب�))"ثانية 
تقولني  ثانية  ك��خ��وٍف/  تعودين 
آسفة/ ثانية تكونني نزفاً" = إيقاعية 
هكذا:  افتراضّياً،  متثيالً  حسية(( 
ثمة تكرار العنوان "كلما قلت..." في 
املنت منذ استهالله )كلما قلت، "أنا 
بالدبابيس،/  توخزينها   ... خيمتك",/ 
 � املطر.(  أتلفه  سقفك  وتقولني:/ 
 ,2016 ناصر,  أمير  اسمِك,  حروف 
ص9، وثمة بحسب "خليع البالغة" 
تكرار الزمة في مقطع )لهيُب رماٍل/ 
من  أبعد  نرى  ال  كي  علينا/  يُ��ذرّى 
يُطفئه  ال  رماٍل/  لهيُب  اليوم/  أرنبة 
كبياض  رماٍل/  لهيُب  كلمات/  ُسرى 
 � الفعل(  إمضاء  ينتظر  ال��ورق��ة/ 
 ,2013 صاحب,  باقر  سوداء,  ترنيمة 
روٍح  ط��ارُق  كليهما  ك��أّن  ص45، 
إحساساً  منه  للمّساقط  صاغية 
)أكون مْحض  الليل...!"  "بوابة  حيث 
ليٍل  ليل يتخايل في جسد/ َمحض 
 ٍ / َمْحض ليل مقنَّ يتماهى مع الظلِّ
الكنيسة  في  املتعّري/  املعبد  في 
املستوية ريحاً( � وشم عقارب, ورود 
تعّكٌز  هذا  ص9،   ,2007 املوسوي, 
هنالك  فيما  أََن��ويٌّ  لكّنه  فذٌّ  لغويٌّ 
بكاء  في  ٌد  مجسَّ َنْحُنويٌّ  له  نظيٌر 
"عبداهلل الصغير" وأَخالِفه )ستبكي 
غروب،/ وسنبكي معك،/  ذاَت  طويالً 
ونحُن  ُمضاعاً،/  ُملكاً  تبكي  أنت 
نبكي حلماً ضاع قبل األوان.( � حجر 

الليل, علي نوير, 2018, ص68.
* كلّيتها األساسية، ليست اجلزئية 
"أنا"  فيها:  تنصهر  حيث  الثانوية، 
الشعرية  ال�"أنا"   = نصه  و  الناص 
ال�"نحن"   = اخلارجي  احمليط  "أنا"   +
تشتمل  كأْن  األغلب،  في  الشيئية، 
مفرٍد  ذي  مهيمن  مجموٍع  على 

وطني  أحب  ل�))"أنا  مضاَددة  ِّر،  مؤث
ثانوية((  جزئّية   = فيه"  أعيش  ألنني 
مْثلنا  وأنت  وطننا  نحب  ب�))"نحن 
متثيالً  أساسية((  كلية   = فيه" 
مهيمن  جملموٍع  هكذا:  افتراضّياً، 
ِّر  املؤث املفرُد  اجليران"  "بنُت  ثمة  اآلن 
العالم/  أسلحة  َجَمعنا  لو  )م��اذا 
من  متوُت/  رمّبا/  يديِك/  بني  ومررناها 
مثل لص, علي  بيتي  أدخل   � احلب.( 
ص24،   ,2019 الياسري,  إبراهيم 
كلُّ  كهذا  ِّ��راً  م��ؤث م��ف��رداً  يقابل 
من  تنشد؟"  نسيان  "أّي  مسؤول 
املهيمن  اجملموع  ذوي  سائليه  طرف 
نحن  تغور/  التي  امل��دن  لتلك  )ي��ا 
كّل  أدميها/  على  امليتون/  سكاُنها 
 � ليسير!(  جثته  يُغافل  منا/  واحٍد 
السالمي,  ذاكرة عذراء, عباس مزهر 
2016, ص19، ُهما ماّديّان جتسيديّان 
قبالتهما روحّيان جتريديّان: أحدهما 
أيّها  الغُد/  )أيّها  بعيداً"  "قْف  مأمورٌ 
الضاحُك  أيّامنا/  بحطام  الشامُت 
 � ت��أِت....(  ال  أمنياتنا/  فتوحات  من 
عبد  منذر  السعيد,  سيزيف  أن��ا... 
احلر, 2019, ص14، _ آخرهما مركوُن 
"رفوف" )أيها األمل../ ما زلَت صغيراً 
البالد  في  هنا/  نحن  تفهم/  لكي 
املشرعة بال ممرات/ تكدست الغيوم 
حباتنا/  وتساقطْت  أبوابك/  على 
األفق,  خط  صديقنا   � أرض..(  دومنا 

حسني الهاشمي, 2018, ص14.
التي  اخلمس،  النوعية  املزايا  هذه 
نّصاً  عشرين  في  منفردة  وردت 
نص  أّي  في  مجتمعًة  تِرد  حني  هنا، 
سواها،  ال  فقط،  النثر"  ل�"قصيدة 
معرفيَّ  "إبستمولوجّياً"،  جتعله 
إلى  تأّمليٍّ  م��ن  يتجه  ال��ت��رائ��ي، 
، بوعي الهمِّ الفكري، حيث  فلسفيٍّ
في  مندفع  الفلسفّي(  )التأّملّي 
االستهالل  منذ  متوقف،  غير  متنه، 

حتى االستغالق.

الهمُّ الفكريُّ

ع����������ن ك�������ون�������ي�������ة ال��������ش��������اع��������ر ف����������ي ق�������ص�������ي�������دة ال�����ن�����ث�����ر

بشير حاجم

لنموذجية "قصيدة النثر" بضعة اشتراطات قارّة، ذات قواعد مبدئية وقوانين تفصيلية، يضعها التشذيب 
النقدي النظري العملي، تحديدًا هنا اآلن بالضرورة، كي يجعلها هكذا: قريبة من الجمال دائمًا ، ثم ، 
بعيدة عن القبح أبدًا. من أبرز هذه االشتراطات القارة، مثاًل ليس حصرًا، ثالوثها الوجوبيّ الباتّ حتمًا: 

حيث ينبغي عليها به وحده فقط، ال شريك له فيها إطالقًا، ما يأتي من أفعال: أْن تؤمن بأنها فعٌل 
أصليٌّ، ليست ردًّا فرعيًّا، عند المستوى الذاتي الشخصي "الغرضي" _ أْن تعمل كأنها وسيلٌة هدفيّة، 

ليست غايًة مبرِّرة، عند المستوى الموضوعي المضموني "الحكائي" _ أْن تهتدي ألنها مدى حرٌّ، ليست 
حيزًا مقيدًا، عند المستوى الكوني العولمي "الرائي".



 اطل��ق الروائ��ي الفرنس��ي  س��تاندال عل��ى القل��ة القارئة 
مصطلح القلة السعيدة  وهو اجمل ما قيل عن تلك النخبة 
القارئ��ة ل��الدب بحف��اوة وحماس . وي��رى اخرون ، ب��ان احدى 
الس��مات البارزة لالدب احلديث ، ه��ي اصراره على ان يظل فن 
االقلي��ة .. وال يعدو هذا الرأي ، س��وى جتس��يد للصدع القائم 
بني الكاتب � االديب � واآلخر املتلقي  او القاريء اجليد . ان كل 
االحداث الس��اخنة التي جتري ، س��تكون مخزونا ثرا ال ش��ك 

للمدون االديب الكاتب ان ينهل منها ..
فاليوم��ي من االح��داث التي تعصف بالبالد ، ف��ي اولويات أي 
كاتب . فاما ان يوظفها داخل نص ابداعي من ش��عر او قصة 
او ف��ي مقال��ة يدنو فيها من محاذير واس��وار السياس��ة ، او 
يكتبها سيرة او مذكرات بعد حني .. وال ميكن جتاوز هذه احملن ، 
مال��م تصنف تاريخيا ، تصنيفا يجعل االدب املدون فيها ادب 

محنة وتاريخ  .
واالدب املعن��ي ه��ذا ، ليس م��ن املمكن املرور ب��ه على عجالة 
او دون اكت��راث بع��د ان يؤول الوضع ال��ى االنفراج وتصير احملن 
وحلظات اخل��راب تاريخا مّرا وانتهى . ففي تلك اللحظة يجب 
التوق��ف عنده وتأمله ودراس��ته النه بال ادنى ش��ك س��يؤرخ  
ملرحل��ة هام��ة م��ن فصول الب��الد . وحس��ب اه��م البنيويني 
املعاصرين كلود ليفي ش��تراوس ف��أن التاريخ يغدو جانبا من 

احلاضر عندما تستعيده الذاكرة ..
ومم��ا نتج عن حال��ة البالد حاضرا، فأن الذائق��ة تبدو بانها متر 
بانكم��اش ملحوظ وه��ي حالة ميك��ن ان تتح��ول فجأة الى 
اولى اهتمام املتلقي الذي يش��عر ان كل ش��يء عاد طبيعيا .. 
فالقاص واملتلقي ، كالهما يبحثان عن فضاء القراءة واالبداع 
املناسب ، ان تيس��ر احلصول عليه .وكم من روائع ادبية فاتت 
عل��ى االغلب ع��ن الناس وه��م اليس��تطيعون قراءتها لهذا 
الس��بب او ذاك .والميكن ان يتغافلوا مع الوقت او يخادعونه ، 
لكي مي��ارس كل منهم فعل القراءة املمتع الذي رافقنا طيلة 

سنوات شغفنا وولعنا بقراءة االعمال الروائية والشعرية ..
وفي أي بالد ومبراجعة سريعة ، جند ان كتابها قد ارخوا لبعض 
م��ن احداثه��ا العاصف��ة كجزء من س��يرتها . الن س��خونة 
اللحظ��ات ال ميك��ن ان تذه��ب باس��تيحاء دون ان تذك��ر كما 
اللحظات السعيدة التي تتفجر كالبالونات خلفتها وبالتالي 
ال حتتفظ لها الذاكرة بأي ش��يء .. وحس��ب محددات التاريخ 
امل��دون ، ف��ان كل مرحل��ة تعد مفص��ال هاما لتكوي��ن االرث 
احلكائ��ي لذلك التاريخ ومن ثم فان االرث س��يبقى محفوظا 
ف��ي املدون��ات كجزء من صي��رورة الب��الد ومفاصله��ا عامة . 
وهكذا تصنع س��خونة االحداث ادبا مختلفا في كل معاييره 
ومستوياته . وحتى نتأكد من هذا احلكم ، جند ان االدب الراهن 

، قد دخل بقوة في توثيق هذه املرحلة احلاضرة بكل تفاصيلها  
.. فيم��ا جند بع��ض  ما يكتب من االدب بتنوع اجناس��ه ، ادبا 
ال نش��م فيه رائحة املرحل��ة بحقيقته��ا وصراحتها وحيث 
حتولت بعض االش��ياء إلى صور مضببة. والن الكاتب واالديب 
ال يختلفان عن املؤرخ اخملتص ف��ي صناعة املدونة التاريخية، 
فأنهم��ا قد يتفوقان باس��تخدام احلس التعبي��ري املعبر عن 
عم��ق وفداحة الفاجعة وم��ا يترتب عليها باس��تخدام لغة 
توث��ق ما جرى ويج��ري او املناورة الكتابي��ة التي نطلق عليها 
ادبي��ا � التاوي��ل � أي ان ) االمر كله امر لغ��ة ( كما يقول الكان 
. ومن��ه تتحدد العالقات مع العالم الس��ردي او الش��عري في 
مجمل��ه. فكان البد من وجود ق��اريء محنة وكاتب ايضا، كل 
يعبر عن غاياته، ضمن مس��احة بوح محددة شكال وجنسا. 
ال��كل يريد التعبير عّما ي��دور، ولكن كيف ل��ه ان يتحاور مع 

بوحه حلظة هيجان حقيقية مير بها ؟
كل االجوب��ة س��تكون عبارة عن س��ياق بحثي اس��تقصائي 

واصرار على التحدي
رغ��م ان اجلمي��ع امام مصي��ر واحد .. خ��راب الذائق��ة بفعل 
ارهاصات احلياة اليومية ، او بفعل التجاذبات أي كان مزاجها.
وفع��ل الق��راءة افتراض��ا هو س��لوك يومي ميارس��ه الفرد ، ال 
يت��م اال بتوفر ش��رطها املهم � املتلقي � وألن القراءة حس��ب 
اوكتوفيوب��اث ه��ي اكتش��اف الس��بل املؤكدة الت��ي تقودنا 
الى نفوس��نا ، ف��ان الزمن ال ميكن ان يعود لق��رن من الزمان او 
نصفه لكي يجلس القاريء اخلالي من الضغوط االجتماعية 
والنفس��ية  لق��راءة مط��والت دوستويفس��كي او غوغول او 
تولستوي او اعمال كّتابنا  او مناظرات و مشاكسات سارتر .. 
فهذا االمر ال ميكن حدوثه االن مطلقا ، ذلك ان القفزة التقنية 
في االتصاالت والش��بكة العنكبوتية والدهشة التي تصعق 
االنسان مع كل جديد في عالم ينتج روبوتا كل ثانية !! يتعذر 
فيه��ا وج��ود حميمية قرائية م��ع املدون مهم��ا كان توجهه 
وبع��ض الدول تعتبر ان احدى ركائ��ز حتضرها هو مدى االقبال 

على شراء الصحف وليس االعمال االدبية ..
فاي��ن جند قارئ��ا متحفزا للق��راءة املوضوعي��ة الصادقة وهو 
يعكس املزاج السعيد ليجلس بضع ساعات من اجل رواية او 
دراسة نقدية مطولة مع ان بعض املدارس النقدية تؤكد على 
مش��اركة القاريء مع الكاتب ف��ي انتاج النص او كما يعتقد 

روالن بارت بأن يقوم القاريء باالسهام في وقائع النص ؟..
والس��ؤال يج��ر ال��ى آخ��ر .. من يكتب ع��ن احملنة عم��ال ادبيا 

تقليديا او حداثويا فيه كل مقومات النص ؟
انن��ا على يق��ني بان الق��اريء النموذج��ي قد ال جن��ده  بكثرة 
اليوم امام مش��هد الفواجع واملصائ��ب ، فهو يحاول ان يجد 
البدائ��ل ع��ن االدب باللجوء الى السياس��ة ، التي جتيد وضع 
املصائد واالغواءات وتعرف كيف تس��حب البس��اط من حتت 
االهتمامات االخرى وجعل نسبة املتابعني في ازدياد مضطرد 
، وحيث ان االنس��ان مييل بطبعه الى سماع معسول الكالم 
واخلط��ب الناري��ة ، فانه كمن يبحث بني ثناياه��ا عن ماء بارد 
وس��ط اتون الني��ران الهائجة .. وس��ينجلي الزمان عن صوت 
حقيقي لبعض الكتاب الذي��ن كان همهم نقل الوقائع كما 
حصلت ف��ي مدوناتهم وكم��ا يعبر عنه��م اوكتافيوباث في 
كتاب��ه � الصوت اآلخر : انه صوت الكآب��ة املنعزلة والقصف 
، ص��وت الصمت والصخ��ب ، الضحك والتنه��دات ، احلكمة 
اجملنون��ة واجلنون احلكيم ، والهمس��ات احلنون في غرف النوم 
وهدير احلش��ود في الس��احات . وان تس��مع الصوت يعني ان 
تس��مع الزمن ذاته .هكذا يتالزم القاري احلصيف مع الكاتب 
امل��دون لالحداث واملترجم الواعي لكل ما س��يخلده الزمان .. 

فكل التوثيق والتاريخ نقله االدباء اسوة باملؤرخني ..

 اثارت مقالة ) االتصال.. املنظور .. وغير املنظور ( التي نشرها 
الكات��ب واالكادمي��ي الدكتور كاظم املق��دادي على صفحته 
االلكتروني��ة ونش��رت في جري��دة الزمان بتاري��خ ١٨/٨/٢٠٢١ 
هامشا من املناقشات والتعليقات في موضوع علم االتصال 

واستشرافاته املستقبلية . يقول املقدادي في مقالته:
 " في س��نة ٢٠٠٢ واثناء اقامتي في عمان .. نشرت مقالة في 
جريدة )العرب اليوم( االردنية ذكرت فيها / ... ان العالم غادر ) 
قرية ماكلوهان الكونية ( .. ألننا نعيش اليوم وبكل جوارحنا 
داخل ) حمام زجاجي ( الكل يرى عورة الكل . والتفهم فكرة 
العورة هنا مبعناها الفس��يولوجي .. بل بأبعادها وانس��اقها 
وادبياته��ا السياس��ية واالجتماعي��ة . وفي كتاب��ي ) تصدع 
الس��لطة الرابعة( اش��رت ايضا الى هذه احلقيقة املثيرة اي 
فك��رة  ( احلم��ام الزجاج��ي ( الهميته��ا ولقربها م��ن عصر ) 
االتص��ال التفاعلي ( الذي نعيش��ه االن . لق��د تبدد مفهوم ) 
القرية ( متاما .. ومت اختزال العالم من خالل الشاشة الصغيرة 
املثبتة امامنا .. وهي تتوس��طنا باحت��رام وتبجيل .. ولم تعد 
الشاش��ة / شاش��ة التلفاز وحده .. هناك شاشة الالبتوب ، 
وشاش��ة االيباد .. والهواتف الذكية " . وعن فكرته وعالقتها 
بالعصر التفاعلي الذي نعيش��ه يذكر املقدادي : " ان فكرة ( 
احلمام الزجاجي ( تنتعش س��ريعا في العصر التفاعلي وفي 
ملء حواسنا االدراكية ، في وقت تراجعت فيه سلطة الدولة 
، امام س��لطة املواطن .. بس��بب االنتش��ار الس��ريع واملثير 
للهوات��ف الذكية متع��ددة االتص��ال ، واملنص��ات واملدونات 
والفيسبوك واليوتيوب وتويتر وغيرها . وهكذا فقد اصبحنا / 
... مكش��وفني .. ومستسلمني لثورة االتصال وتكنولوجيتها 
املتطورة التي ليس لها حدود .. انها ) اجلبرية االتصالية( التي 
ثبّته��ا في كتابي االخير ) جدل االتص��ال ...( كنظرية جديدة 
تختزل كل ما جاء به خبراء االعالم في العالم اجمع .. كيف 
ال ..؟ وق��د بدأ علم االتصال في آخ��ر فتوحاته ترجمة افكارنا 
الباطني��ة وتلبية رغباتن��ا دون ان تنطل��ق حناجرنا وتتحرك 
شفاهنا .. في اتصال باطني تأملي مثير .. انها )اجلبرية( التي 
ترغمنا على االنس��ياق امامه��ا ، واالمتث��ال لنهجها .. دومنا 
س��ؤال ، ودومنا اعتراض يذكر . وما علينا .. اال اعالن دهش��تنا 

املتواصلة.. والدهشة .. اصل الفلسفة ." 
وم��ن اهم التعليقات على هذه املقالة املثيرة للجدل .. كانت 
للدكتور طه جزاع اس��تاذ الفلسفة في جامعة بغداد الذي 
كت��ب : "فكرة ) احلَّم��ام الزجاجي ( فكرة طريف��ة ، لكنها ال 
تنه��ي فكرة ) القري��ة الكوني��ة ( ملاكلوه��ان ، ألن املبصرين 
وحدهم هم من ينظرون خالل الزجاج ، وقرية ماكلوهان تُعنى 
بكل وسائل االتصال والتواصل بني البشر، السمعية واملرئية 
واملكتوبة واحملسوس��ة . أما ما اس��ميته باجلبرية االتصالية، 
فه��ي تأتي في س��ياق صدمة املس��تقبل التي حت��دث عنها 
توفلر منذ بداية الس��بعينيات من القرن املاضي . دمَت دكتور 
كاظم العزيز مثابراً مجدداً ، مثيراً للجدل وتالقح األفكار في 
طروحاتك االتصالية الفلس��فية الطريفة ...  وقد رد املقدادي 
عل��ى مداخلة د طه جزاع بالقول : " ل��م افكر اطالقا بالغاء 

قري��ة ماكلوه��ان الكونية.. 

النه��ا كانت نافع��ة ومثيرة في زمانها .. لك��ن علم االتصال 

املتحرك واملتطور بش��كل غريب ق��د جتاوزها حتما .. واحلمام 

الزجاجي فكرة وليس��ت نظري��ة .. فكيف تفوتك وانت تقرن 

الفك��رة بالنظري��ة ..!؟ . اما املبصرون الذي��ن تتحدث عنهم 

يا صديق��ي.. فهم موج��ودون امام احلمام .. ووس��ط القرية/ 

ولي��س كل من رأى ابصر . وعن املفكر االمريكي الفني توفلر .. 

وعالقت��ه بنظرية ) اجلبرية االتصالية ( التي ثبتها في كتابي 

) جدل االتصال ( تقول ان الفكرة موجودة في س��ياق كتابه ) 

صدمة املس��تقبل ( ..!؟ ولو كنت قد جئتني ببينة او سطر .. 

لصدقتك وتراجعت ع��ن ما كتبت / فكتاب توفلر .. كنت قد 

قرأت��ه منذ اكثر من ثالثني عاما.. ول��م يتطرق توفلر ابدا في ) 

صدم��ة املس��تقبل ( ال الى االتصال كعل��م ، وال الى نظريات 

االتصال اطالقا .. ولم تكن فلسفة االتصال من اختصاصه .. 

رمبا حصل خلط بينه وبني مفكر امريكي اخر هو جان ديوي .. 

له نظرياته املهمة في علوم االتصال ... للتذكير .. كان كتاب 

توفلر ) صدمة املس��تقبل ) يتحدث عن اثار الثورة الصناعية 

ف��ي بريطاني��ا والعال��م .. وم��ا خلفته م��ن ظ��روف حياتية 

واجتماعي��ة واقتصادية جديدة.. وامتداداته��ا وتاثيراتها في 

املس��تقبل ، ومن هفواته .. انه اهتم مبا سيجري وسيحصل 

من تطورات مس��تقبلية في العال��م الغربي وامريكا فقط... 

وجتاه��ل القارات االخرى . ش��كرا د. طه / الهتمامك مبا اكتب 

.. واتفلس��ف.. و دم��ت .. مث��اال للح��وار التنوي��ري املتم��دن.. 

ولفلسفة احلياة.

  وكان م��ن ابرز الذين تفاعلوا م��ع هذا اجلدل االتصالي املهم 

ه��و د.خليل الطي��ار ..الذي كت��ب : " ارى ان هناك مقاربة في 

وجهت��ي النظر بني ماذهب اليه اس��تاذنا طه وما اوحى اليه 

د كاظ��م في مس��تقبلية اوج��ه االتصال واختزال��ه الذكي 

بفك��رة احلم��ام الزجاج��ي. واعتق��د ان ثيمة هذا الس��جال 

حتسمه فرضية تغيير القواعد واالسس املتعارفة في وسائل 

االتصال ولم تعد هناك قدسية في االلتزام مبشترطاتها بعد 

ان تغيرت ادوات االتص��ال ومنط التعاطي معه ولم تعد هوية 

املرس��ل وصياغة الرس��الة منوطة فقط باملتخصصني بعد 

ان اتيح للجميع فكرة الس��يطرة عل��ى حماماته الزجاجية 

وتوجيهه��ا بالكيفي��ة اخلاص��ة، وان س��قطت م��ن اي��دي 

الرقيب والتقن��ني واملعرفة مع مالحظة التفريق بني االتصال 

والتواصل من ناحية املعايير ش��كرا لهذا الس��جال املعرفي 

فمازال ينتظر وسائل االتصال افق مجهول باتت التكنلوجيا 

حاكم��ة ف��ي قرارات��ه وصناعت��ه وال تتح لنا فرصة حس��م 

س��جاالتنا في نقاط محددة قاطعة." ويذكر ان صدور كتاب 

املقدادي ) جدل االتصال.. اس��تقراء الزمن احلقيقي( هو االخر 

اثار ردود افعال طيبة .. وكتب عنه عدد من النقاد واالس��اتذة 

منه��م / د. محمد رضا مب��ارك و د. طه جزاع واالس��تاذ عبد 

االمير اجملر و د. ياس البياتي وش��وقي كرمي وشامل عبد القادر 

وحمزة مصطفى واخرون.

  قبي��ل مغادرت��ه ف��ي 11 آب 2021 كان االس��تاذ محمد 

عب��د احلس��ني اخلالدي ق��د أعط��ى الكثير  رغ��م حياته 

القصيرة نسبيا, ويكفي الرجل أصداره مجلة )السنبلة 

( الثقافي��ة في النجف  ونش��ره عدة دراس��ات في التراث 
الشعبي   وعددا من دواوين الشعر بني عامي وفصيح.

ول��د محم��د اخلال��دي ف��ي مدين��ة الكوف��ة ع��ام 1961 
,وأكم��ل دراس��ته اجلامعية األولي��ة في اللغ��ة العربية 
قبل ان يستكمل دراسة املاجس��تير منتقال الى مرحلة 
الدكت��وراه في االدب الش��عبي  في جامعة الكوفة, لكن 
كورونا لم متهله طويال واختطفته من عائلته   واصدقائه 
وخالّنه وم��ن صومعته الفكرية وهو يجلس الى مكتبته 
الثرية ليكتب دراس��اته وأبحاث��ه, وكأنه كان يتوقع  قرب 
املني��ة منه وهو بعد في بدء تألقه املعرفي الذي نش��هد 

له جميعا بتميزه.
ماهي مسببات التميز لدى اخلالدي الراحل؟

 أول��ى ذل��ك أنه ت��رك املرك��ز االول ف��ي ادارة احت��اد االدباء 
والكت��اب ف��ي النج��ف لينص��رف ال��ى بحوث��ه ومجلة 
الس��نبلة, وثانيها أنه أنصرف الى الدرس الش��اق وطلب 

املعرفة رغم علو كعبه وقدرته على البحث واالستقصاء 
,وثالثه��ا – وهو األهم عندي- كش��فه للحقيقة الغائبة 
الت��ي ظ��ل  م��ن درس االدب الش��عبي العراق��ي والعربي 
يرددونه��ا دون متحيص بالقول بارتباط ف��ن الزهيري باملال 

جادر الزهيري!
 لق��د صنع بع��ض الباحثني م��ن املال جادر عاملا ش��عريا 
خاصا نسبوا اليه هذا الفن وصنعوا له أشعارا مناسبة 
ورددوها ورددها خلفهم دون متحيص الكثير من الدارسني, 
وكان أب��رز م��ن ذكرامل��ال ج��ادر وردد )اش��عاره ( الكات��ب 

الفولكلوري ومؤلف االغاني عبد الكرمي العالف.
وصدق كثيرون اوهام وإفتراضات العالف  دون تدقيق حتى 
جاء محمد اخلالدي ورفع الس��تار عن احلقيقة التي تقول 
أن املال جادر ش��خصية وهمية صنعها العالف لينس��ب 
اليها فن الزهيري مس��تغال تصديق الدارس��ني له  وعدم 

تدقيقهم فيما يقول ...وحسبه هذا.

كان ذل��ك عندم��ا أص��در  اخلال��دي كتابه )ف��ن الزهيري ( 
قبل س��نوات قريبة, وكان قبل هذا ق��د أصدرعدة دواوين 
منها)ش��جن عراق��ي( و)مرفأ الهذيان ( وهما من الش��عر 
الفصيح , ثم أصدر عام  2010 كتابه )الش��عر الش��عبي  
العرقي والعربي – دراس��ة مقارنة( وكان من أهم ما أصدر 
من دراسات كتابه ) الشعر الشعبي العراقي1750-2013( 
وهو دراس��ة مهمة في تطور األلوان الش��عرية الشعبية 
ف��ي العراق  خالل فترات تاريخي��ة متصلة حتتاج منا الى 

الفحص والدرس.
 م��ن دواوين��ه الش��عرية الش��عبية )ش��جن القواف��ي ( 
و)مواالت ( ,ومن ارق ما نشر ديوانه ) املواالت احلرة في حب 
النبي والعترة( وهو مجموعة قصائد في مناجاة الرسول 

االعظم عليه السالم وآل البيت الكرام.
اصدر اخلالدي  بعد هذا  كتابه التوثيقي التاريخي ) مرقد 
عقيلة الطالبيني في مصر( ,وهو دراسة مهمة تبحث في 

حياة العقيلة زينب  وعمارة مس��جدها واحمللة القاهرية 
املنس��وبة لها – حارة السيدة - التي تبعد قليال عن حارة 

األمام احلسني عليه السالم في القاهرة.
 قبي��ل وفات��ه رحم��ه اهلل كتب يقول عل��ى صفحته في 
الفيس ) السافكون دمي بأرضك ياعراق- جعلوا حياة احلر 
بؤس��ا ال يطاق( وكان يتعذب من ايذاء كورونا التي أوهنت 
جس��ده فكتب يقول ) كأن األصدقاء بخار ماء- تطاير في 
اله��واء مع الرياح ( وكتب غيرها وغيرها متأملا وكان منها 
رس��ائله املتبادلة عبر الفيس مع صديقه أبراهيم رسول  
حيث طلب منه أن يجد له مكانا  في مستش��فى األمل 
ليضم��ن الراحة ,لكنه رحمه اهلل  ل��م يحصل على هذا 
السرير فرحل وحيدا شاكيا لتكتب أبنته )تبارك ( قائلة: 
))أب��ي .. انني عاجزة عن وصفك ...كن��ت أبنة مدللة أباها 

فقط ولطاملا رأت الفخر في عيون الناس جميعا بك ((
 رحم اهلل الصديق اخلالدي واسكنه جنته الوارفة.

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

المقدادي يزيح قرية مكلوهان .. 

ويقي���م مكانه��ا حّمامه  الزجاج����ي!

الثنائية المفترضة ..
 ايقاع األلم وسحر الكتابة

قال الحقيقة...ورحل

العدد )46( - ايلول  2021

 متابعة: االتحاد الثقافي

ابراهيم سبتي

 باسم عبد الحميد حمودي
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الليبرالية واخالق المثقف
الش��اعر مهدي القريشي : وقع احملرر الثقافي 
اثن��اء صياغت��ه الس��ئلة ه��ذا املوض��وع في 
اش��كالية لي��س م��ن الس��هل الوص��ول الى 
حل��ول آنية مقنعة ، فهناك بون شاس��ع بني 
الليبرالي��ة  كمفه��وم ايديولوجي ) اقتتصاي 
، سياس��ي ، اجتماعي ، ( وه��ي نزعة فردانية 
تناق��ض ما هية النس��ق االخالقي ، وبني مزاج 
املثقف وتقلبات��ه االخالقية وتبنيه الزدواجية 
والزم��ن   ، املفت��رض  الزم��ن   ، الكتاب��ة  زم��ن 
احلقيق��ي الواقع��ي املعاش .اال اذا اس��تثنينا 
هامًشا صغيرا جداً ينظم العالقة بني االفراد 
متمث��ال بالقيم��ة االخالقي��ة داخ��ل اجملتمع 
واملثق��ف ه��و بالنتيجة جزء من ه��ذا اجملتمع 
فقد تس��ري علي��ه ه��ذه املعايي��ر االخالقية 
يض��اف اليها املزاج اخل��اص باملثقف وعالقاته 
باالخرين ومستوى وعيه وغيرها من املسببات 
التي تش��كل اخالقياته الظاه��رة والتي كما 
اعتق��د س��وف تنفل��ت م��ن عقالها ف��ي اول 
امتحان ش��به  ق��اس . وبالع��ودة الى منظري 
الليبرالية ودفاعه��م عن نظريتهم معتقدين 
انه��ا أُسس��ت على مب��اديء اخالقي��ة وانها 
متنح االنس��ان قيمة عليا حتميه وتصون حقه 
ف��ي احلياة ولم تتوقف عن��د اجلانب التاريخي 
فحسب بل نقلت مفاهيمها واطروحاتها  الى 
اجلان��ب احلياتي اي انه��ا اصبحت مبفهومهم 
خارطة طريق لالجي��ال تتمحور حول العدالة 
االجتماعية وتنتق��د الكذب واخلديعة والزيف 
وتس��عى الى خلق روح انس��انية نبيلة ، هذا 
الق��ول املبال��غ به ال ينس��جم م��ع معطيات 
ونتائج هذه الفلس��فة الن االخالق الليبرالية 
مش��كوك فيها مادامت تعتم��د البراغماتية 
كمفه��وم اساس��ي ف��ي تعامالته��ا . بعض 
االدباء يتقمص��ون جلباب االخالق الس��امية 
في وق��ت خلوتهم  مع الكتاب��ة وهم بالتالي 
بالضد من اي اخالقيات سوقية على مستوى 
االف��راد واجلماع��ات واملؤسس��ات لك��ن ما ان 
جتري الرياح مبا ال تشتهي سفينتهم الراسية 
على ج��رف قلق تهت��ز كل قناعاتهم ويعودوا  

الى االس��الف ويستقوون بالعش��يرة او احلزب 
او اجلماع��ات اخلارج��ة عن القانون الس��ترداد  
كرامته��م التي يعتق��دون انه��ا اهينت، وفي 
احس��ن االح��وال ميارس��ون الره��اب اللفظي 
ويس��تبدلون لغ��ة االدب بلغة رثة وينس��ى او 

يتناسى القانون والعدالة .

الليبرالية وحرية التعبير
الناق��د والروائ��ي داود س��لمان الش��ويلي: اذا 
أخذنا بإحدى معاني الليبرالية في انها تعني 
حري��ة التعبير، وأضيف على ذلك باملس��ؤولة، 
بقضايا الشعب االيجابية، فان حرية التعبير 
هذه يلتزم بها جميع األدباء والكتاب بحديها 
االيجابي والسلبي. االيجابي هو ان يعبر بحرية 
مسؤولة عما هو ايجابي انسانيا، وسلبي هو 
ان يعبر بحرية غير مس��ؤولة عما هو س��لبي 
انس��انيا، كالقومي��ة الش��وفينية، والنزع��ة 
الدينية، واملذهبية، واملناطقية، والعش��ائرية، 
واذا تس��ّلح األدب��اء  بهذه املمارس��ات انتفت 
ليبرالي��ة األديب االيجابي��ة وانتقل الى اجلهة 
األخ��رى، جه��ة الدوغماتية املقيت��ه التي هي 
عكس حري��ة التعبير املس��ؤولة. وقد ظهرت 
ه��ذه التوجهات عن��د القلة من األدب��اء الذي 
والطائفي��ة،  والعش��ائرية،  احلزبي��ة،  اتبع��وا 
بحث��ا عل��ى املناص��ب والكراس��ي، واالختباء 
خلف العش��يرة، أو املذهب، لضعف قدراتهم 
الذاتي��ة والثقافية لبيان الس��بب واملس��بب. 
وأذا أخذناها مبعنى تقب��ل الرأي اآلخر، فهناك 
بعض األدباء الذي��ن ال يتقبلون الرأي اآلخر في 
النق��د، ولي جتربة م��ع روائي كتب��ت نقدا عن 
روايت��ه، وذكرت انها لم تكتب بإس��لوب روائي 
وامنا كتبت بإس��لوب التاريخ كاملؤرخ فانزعج 
م��ن قولي. الميك��ن الق��ول ان أدباءن��ا – الذين 
ميكن أن نطل��ق عليهم صفة األدباء احلقيقني 
- متأثرين بالوسط االجتماعي كليا بل النعدم 
وجود مثل هؤالء بنسبة قليلة وهم أدباء "نص 
ردن". إذن األديب احلق ه��و األديب الذي يتطابق 

سلوكه الثقافي مع سلوكه االجتماعي.

عبودية الفكر
الفنانة لتش��كيلية واالعالمية زينب دنبوس: 
مب��ا ان الليبرالي��ة اسس��ت على مب��دأ احلرية 
واملس��اواة وال تعت��رف بأي مرجعية مقدس��ة 
حتوله��ا الى حرك��ة تنغلق على نفس��ها ألن 
ذلك يخالف مبدأ الليبرالية التي تنادي بحرية 
االفراد وتدعم افكارا مختلفة كحرية التعبير 
والصحاف��ة واالديان واحلق��وق املدنية ويعارض 
الليبرالي��ون التقليدي��ة ويس��تبدلون احلكم 
الديكتات��وري املطل��ق بدميقراطي��ة وس��يادة 
القانون وحتدت الفاش��ية والشيوعية لذا من 
الصع��ب ان نطل��ق مصطل��ح ليبرال��ي على 

م��ن يكتب اس��مه مقرون��ا بقبيلت��ه ويعدها 
املرجعي��ة املقدس��ة وحينما تصط��دم معه 
بفك��رة معينة جتده مغرقا ف��ي تقليديته وان 
حاول ان يلون سلوكه بحروف منمقة يكتبها 
فتج��ده يأخ��ذك باحلديث عن س��لبيات جلد 
الذات او من هم في ظل هيمنة االحزاب اصبح 
ميتهن الصحاف��ة واالعالم ألنه ينتمي حلزب او 
جهة معين��ه فتجده بال محتوى ثقافي يرتزق 
عل��ى املذهبي��ة والطائفي��ة وهم��وم الفقير 
ويعم��ل على تأليه مس��ؤوله ويعتن��ق ويروج 
له ف��ي االنتخابات لقاء حصول��ه على مال او 
وعد مبنصب وهذا يحيلن��ا الى عبودية الفكر 
وكم��ا يق��ول :)ميخائي��ل نعيم��ه("اذا كنتم 
عبي��دا في االرض وقيل لك��م ازهدوا في حرية 
االرض ففي السماء تنتظركم حرية ال توصف 
.. اجيب��وا من ل��م يتذوق احلرية ف��ي االرض لن 
يع��رف طعمها ف��ي الس��ماء" فالكاتب اديبا 
ام صحفي��ا يتطلب من��ه ان يك��ون متفتحا 
ذهنيا اقل قابليه للخداع والتضليل من غيره 
فيجب ان ميتلك القدرة على التفكير النقدي 
ومتري��ر كل م��ا يقال على عقله قب��ل ان يدونه 
وان يغ��رم بالبحث عن احلقيق��ة وال ينقاد وراء 
اح��د ,ويبق��ى للمجتمع س��طوه عل��ى الفرد 
ال ميك��ن انكارها اال انها تختل��ف من فرد الى 
اخ��ر وفي بلدن��ا الف��رد اكثر عرضة للس��ائد 
واالنسان غالبا ما جتده مبرمج على ان رأيه هو 

الصحي��ح دائما لكن من جانب اخر جند هناك 
ضمي��ر يقظ للصحف��ي والكاتب ال��ذي قدم 
حياته قربانا للحق ألنه اس��تنكر قتل االبرياء 
في مظاهرات تش��رين كما اس��تنكر س��يدنا 
موس��ى القتل حينما ام��ره اهلل ان يرافق رجل 
حكيم وس��يدنا موسى كان اكثر نبي ذكر في 
الق��ران وهو كليم اهلل فكيف يخلف موس��ى 
عن مساءلته للرجل ,فنجد موسى اصر على 
استنكاره لفعل الرجل )اخلضر( الذي اشترط 
عليه عدم املس��اءلة فللقصة مغزى اخالقيا 
ب��أن جتد ضمير نب��ي اهلل متيقظا فال يطيق او 
يرض��ى لرؤية اذى يحدث امامه فلم يس��تطع 
ان يلغي عقله ويطيع االوامر، لم يس��تطع ان 
يفعل ذلك حتى لو باس��م الدين ,لم يستطع 
ان يتب��ع اي ش��خص ما م��ن دون مس��اءلة او 
مراجعة الى ان ضاق الرجل ذرعا برفقته فقال 
ه��ذا فراق بين��ي وبينك فال طاعة ألمر باس��م 
الدي��ن دون متري��ره عل��ى بوصلت��ك األخالقية 
واالنس��انية والدينية وتبقى احلقيقة نسبية 

وكل مهنة تعج بالطارئني عليها.

اختيار المربع الرمادي
الكاتب والناقد كه ي��الن محمد: اليزال اجلدُل 
قائم��اً حول دور املثقف وحدود مفاعيل أفكاره 
مح��اوالت  املتعددة.وثم��ة  املس��تويات  عل��ى 
بواقع��ه  عالقت��ه  ح��ول  املثق��ف  لتعري��ف 
االجتماع��ي وفعاليت��ه في مجال السياس��ة 
والفك��ر وم��ن املعل��وم أنَّ املفك��ر اإليطال��ي 
غرامش��ي قد اعتقد ب��أنَّ البيئة التي ينش��أُ 
فيه��ا املثقف ومي��ارُس ف��ي إطاره��ا فعاليته 
تلقي بظاللها عل��ى طبيعة األفكار واملواقف 
مبعن��ى أنَّ كل فئ��ٍة يهمه��ا متري��ر قيمها من 
خالل م��ن مُيثلون أفكارها فالتيار الرأس��مالي 
عل��ى س��بيل املث��ال الميكن��ُه غ��زو العال��م 
وحتويل��ه إل��ى متجٍر كبير لوال وج��ود املثقفني 
املهني��ني الذي��ن يس��بغون ش��رعية فكري��ة 
عل��ى برنامج��ه الهادف إل��ى تتوي��ج التاريخ 
بانتصاره على اخلصم وهذا الواقع ينس��حُب 
على املكون��ات االجتماعية املنقس��مة على 
االنتم��اءات املتنوع��ة ي��رى بأنَّه م��ن الضروري 
بالنس��بة لرجل الفكر االنخ��راط في املعترك 
املثقُف  واليخس��ر  والسياس��ي  االجتماع��ي 
رأس��ماله الفكري عندما يختار املربع الرمادي 
في مواقفه حي��ال الظواهر اخمُلالفة للمباديء 
اإلنس��انية ويرك��ُن إلى الصم��ت أمام حمالت 
االس��تخفاف بالقيم حتت غطاء الش��عارات 
البراقة ونحُن نقوُل ذلك الننكُر بأن دور املثقف 
قد أصبح هشاً على الصعيد الواقعي مقابل 
تضخَم حضوره الشكلي وذلك نتيجة لتغول 
اإلع��الم والص��ورة في هذا الوس��ط الصاخب 
بالصراع على احلضور الش��كلي من املناسب 

الس��ؤاُل عن إمكانية هذا الن��وع من املثقف 
لتبيئة األفكار املس��توردة وكسب املصداقية 
آلرائه بشأن التعددية واالنفتاح والليبرالية أو 
أنَّ هذه املُصطلحات التُغادرُ القشرة اخلارجية 
للنقاشات النخبوية املُغلقة وبالتالي يتراوُح 
الترس��بات  ف��ي مس��تنقُع  املثق��ُف فعلي��اً 
الفئوي��ة واحلزبي��ة والقومي��ة وم��ا أنَّ يختبرُه 
الواق��ُع حتى تس��قُط األقنعة ورمب��ا يتخندُق 
ض��د م��ن كان منضوي��اً مع��ه حت��ت مظل��ة 
الليبرالية ألنَّه من حزُب آخر وبذلك نكون أمام 
مش��هد تراجيكومي��دي ألنَّ رج��ل الفكر بدالً 
من أن يديَر دف��ة األمور ويطلُق مبادرات للحوار 
يقتن��ُع بأن يك��وُن ملحقاً أو تابع��اً أعتقد بأن 
مثقف��اً من ه��ذا الطراز لن يك��ون مصيره من 
الضمور والتالش��ي ألنَّه اليتمكُن من التنفس 
خارج بيئته املوش��ومة باالنتم��اءات الفرعية 
فاملثق��ف اليكون مؤثراً إذا لم يخالف احملددات 
القبلية والطائفي��ة والقومية عندما يتطلُب 
األمر ذل��ك متاما كما بادر فولتي��ر بالدفاع عن 
أتب��اع املذهب البروس��تناتي مع أن��ه كان من 
األكثري��ة الكاثولكية كذلك األمر بالنس��بة 
لسارتر الذي رفض مشروع االحتالل الفرنسي 
للجزائر.واألدهي في األمر أن الوس��ط الثقافي 
تس��وده األف��كار األحادي��ة واإلرادة اإلقصائية 
طبعاً أنَّ ذل��ك امتداد لألش��كال البدائية من 
الصراع��ات الطامح��ة إلى احت��كار احلقيقة 
واحلال هذه يبدو أنَّ املثقفني لم يفهموا تراثهم 
الفلس��في أيضاً وإال ملاذا غاب املبدأ الرش��دي 
الذي يؤك��ُد بأن احلق اليضاُد احل��ق بل يوافقه 
ويش��هُد عليه في عملية التواصل واحلوار مع 
اآلخ��ر اخمُلتل��ف ،عليه ليس��ت املُناهضة ضد 
الوضع القائم ضم��ن برنامج املثقف املعاصر 
الدميوقراطي��ة  القي��م  ترس��يخ  واليش��غله 
والليبرالي��ة بق��در م��ا يري��ُد تبري��ر تقلبات��ه 
بجمل��ة  املتناقض��ة  ومواقف��ه  املُتس��ارعة 
م��ن عناوي��ن ذات طابع غوغائي تكش��ف عن 
القص��ور في التفكير والعط��ب في العقلية، 
وإذا كان املثق��ف بهذا الب��ؤس والضحالة في 

الفهم فمن املؤكد أنَّه يفقُد إعتباره.

هل االدباء ليبراليون يؤمنون باالختالف حقا ؟؟!
يس ثقافة اإلختالف  لعل محور كتابات االدباء واساس مشروعهم، هو االنسان كقيمة عليا، وان الوصول الى ذلك يستدعي تكر

واحترام المختلف في كل شيء، الن هذا اساس السالم والعيش المشترك بين البشر، وليبعدهم عن لغة العنف والحروب وغيرها 
من االزمات وهو ما يسعى اليه االديب.. لكن يبقى االديب انسانا، وقد يحمل ثقافة راقية لكنه اليستطيع تطبيقها على نفسه بحكم 

عوامل عديدة، منها، مزاجه الخاص الذي جبل عليه، وبيئته التي تفرض عليه قيما اليؤمن بها وظروف اخرى خاصة او عامة .. والسؤال 
الذي نطرحه في هذا االستطالع، هو هل وجدت الوسط االدبي يعج بالليبراليين  ممن يتقبلون االختالف والنقد ويتفهمون اآلخر  ام ان الوسط االدبي اليبتعد كثيرا 

عن الوسط االجتماعي التقليدي، وان تميز عليه في امور معينة؟ .. وهل كل كاتب يركز في كتاباته على االنسان وضرورة احترامه ويقدس الحياة واالختالف هو 
ليبرالي، ويشبه في سلوكه االجتماعي سلوكه الثقافي، ام ان هناك عدوانيين اكثر حتى من الناس العاديين ..؟؟ "االتحاد الثقافي" استطلع آراء بعض االدباء والفنانين 

واالعالميين، عن كيفية قرائتهم لهذه المسالة التي يبدو الحديث فيها حساسا بعض الشيء ؟؟!!  

الماجد عالء   / استطالع 
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رمب��ا بتأثي��ر من هواج��س الف��راغ التي 
يعيش��ها بعد كل درس أبتدائي ، أو من 
األحالم الت��ي تراوده كطف��ل راح يغازل 
الورق��ة البيض��اء التي كثي��را ما يقف 
أمامه��ا في واق��ع األمتح��ان ، لتتحول 
أش��كاله عل��ى ال��ورق ال��ى منحوت��ات 
مصغ��رة عل��ى الط��ني الطبيع��ي وهي 
تتخذ بع��دا نفهم��ه على أنه��ا تعبير 
ينطق بالكثي��ر من الوعي واألش��تغال 

الوجودي في عوالم وفضاءات النحت .
وهو وكما يقول الطفل املوهوب ) محمد 
هاش��م ( س��ادس أبتدائ��ي : أس��تنبط 
منحوتاتي من خالل مشاهداتي لعوالم 
وس��ير الفنان��ني عبر مقاط��ع الفيديو، 
وأحاول األقتراب من هذه الكائنات ألنها 
قريبة الى نفس��ي . وخالل مش��اهدتي 
ألعماله وجدت تطابقا بني وعيه بالرغم 
م��ن حداثة عم��ره وما يفك��ر به وميتلك 
األول��ى  األبجدي��ة  أو  املعرفي��ة  األدوات 

لتفاصيل النحت ومفازاته املدهشة .
وع��ن بداياته ق��ال لي النح��ات محمد 
: أس��رتي له��ا عالق��ة جمالي��ة بالفن 
وأخوات��ي أول م��ن أكتش��فن موهبت��ي 
الفني��ة م��ذ كن��ت بالثالثة م��ن عمري 
ف��ي مس��اري  وال��دي مبدئي��ا  ليلت��زم 
وتش��جيعي وحتفي��زي ملوهب��ة النحت 
حتدي��دا ، وكان يش��رف عل��ى م��ا أق��وم 
بنحته النح��ات املعروف ه��ادي كاظم 
موجها لي في هذا العالم املدهش الذي 

صار جزءا من تفاصيل يومي .
وهن��ا ال تق��ف املوهب��ة الت��ي ميتلكها 
النح��ات محمد عن��د ح��د العمل دون 
املعرفة بحيثياته م��ن نحاتني عراقيني 
أوال ومعرف��ة أعمالهم ، ول��ذا راح والده 
يأخ��ذه الى نص��ب احلرية جلواد س��ليم 
حي��ث قال لي : أحبب��ت تفاصيل نصب 
احلري��ة ألن كل قطع��ة من��ه تعب��ر عن 
واقع كبي��ر ال أعرف كيف أج��د الطريق 
اليه غير الدهش��ة بهذه األحجام التي 
تف��وق ذاكرت��ي . كذل��ك يع��رف أعمال 

أس��ماعيل فتاح الترك وخال��د الرحال 
ومحم��د غني حكمت وق��د حدثني عن 
أعمالهم أذ تلمس��ها واقع��ا من خالل 

زيارته ومشاهدته لهذه األعمال .
وهنا أشير لصواب الهدف الناشىء في 
محط��ات املوه��وب محمد ح��ني تكون 
بيئت��ه األولى عراقية ) محلية ( ومعرفة 
ودراس��ة الفن العراقي لتك��ون طريقه 
س��الكة نح��و العاملي��ة وهذا ما أش��ار 
الي��ه الفنان ه��ادي كاظم ألنه��ا تبني 
اللبن��ات األول��ى بقوة املعنى وترس��يخ 
مفهوم البيئة احمللية بتراث ومجسمات 
ومنحوت��ات العراقيني كي تكون طريقه 

معبدة بشكل سليم املنهج .
واملوهوب محمد هاشم يعمل ويجسد 
منحوتاته حت��ت غطاء اخلي��ال العفوي 
أحيانا إذ يس��تخدمه بديال عن الواقع ، 
فهو يطل��ق العنان ألزميل��ه إن يتحدث 
بأس��م أس��راره بالط��ني احل��ري بداف��ع 
الرغبات والنوازع الطفولية دون أش��ارة 
من أحد ، ولذا أكدت الدراس��ات احلديثة 

" أنن��ا نرتك��ب خط��ا جس��يما ح��ني 
نح��اول تعلي��م الطف��ل عل��ى طريقة 
األل��زام إن نف��رض علي��ه من��ذ حداث��ة 
س��نه بعملي��ة النس��خ أو النقل طبق 
األص��ل عن ص��ور معينة تعد مس��بقا 
" ول��ذا هو يعتمد على هواجس��ه التي 
تداهمه عند الفراغ مؤدية الى لذة لديه 
وش��عور بالزه��و والتحدي أم��ام الطني 
احل��ري . بقي أن أش��ير الى انه ما زال في 
مرحلته األبتدائي��ة وهي دعوة الى دائرة 

الفنون التش��كيلية ف��ي وزارة الثقافة 

به��ذه  لألهتم��ام  واألث��ار  والس��ياحة 

املواه��ب وتترصدها في مدارس��نا وهي 

مواه��ب ن��ادرة في فض��اء النحت ألنها 

مشاريع فنية لقادم أفضل .

بروفات مكثفة يق��وم بها اخملرج محمد 
عبد اهلل ملس��رحيته اجلدي��دة "هالوس" 
واملأخ��وذ ع��ن رواي��ة "تاج��ر البندقي��ة" 
للمؤلف العاملي ويليام شكس��بير علي 
مسرح الهناجر للفنون، وذلك استعدادا 
لعرضه، وميثل ه��ذا العمل عودة محمد 
عبد اهلل كمخرج مرة اخرى بعد سنوات 
طويلة، ويحاول من خ��الل هذه التجربة 

صام��ت  مس��رحي  عم��ل  أول  تق��دمي 
مختلف من نوعه سيتم إنتاجه مبسرح 
الدولة، ويشارك في تقدميه كل من عمر 
ع��ز، وعبداهلل س��لطان، وعب��د الرحمن 
ومعتص��م  ع��ادل،  ونس��مة  القاض��ي، 
شعبان، وجورج فوزي، ومصطفي حزين، 
ويش��ارك ف��ي األداء كل م��ن رمي عص��ام 

وأميرة إبراهيم. 
وعن الع��رض يق��ول محمد عب��د اهلل " 
العم��ل يرك��ز عل��ى 4 م��دارس متثيلية 

وهي املسرح اجلسدي واملامي والبانتومامي 
واملس��رح األس��ود، حيث يعتمد العرض 
بش��كل أكبر علي اإلمكانيات اجلسدية 
للممثلني بدال من احلوار املسرحي، فهي 
جتربة إس��تثناية مختلف��ة عن العروض 
املس��رحية العادي��ة، حي��ث يرك��ز علي 
تقدمي العالقات اإلنس��انية بشكل أكبر 
وهو ما يركز عليه ف��ن املامي خارج مصر، 
ان همي أن أق��دم عرضا مختلفا يناقش 
عالق��ات مهم��ة مث��ل الصداق��ة واحلب 
وكي��ف تتواجد داخل دائرة صراع واحدة، 
املوضوع لم يكن س��هال، والفكرة بدأت 
معي من��ذ 12 عاما حتي قدر لها اخلروج 

منذ 8 أشهر".
وعن سبب تس��مية العرض ب� "هالوس" 
ق��ال " هي كلم��ة دارجة بعض الش��ئ، 
ولك��ن له��ا معن��ي كبي��ر، فاله��الوس 
ه��ي موج��ودة دائما واب��دا ف��ي حياتك 
الشخصية أو العملية أو جانب غريب ال 
يعرفه احد، كل جوانب حياتك بداخلها 
هالوس فعلية، فالهلوسة من املمكن أن 
تكون في شكل حلم أو واقع أو تخاريف 
كالم تريد أن تقول��ه، فالهالوس موجودة 
عندما أحلم بش��ئ أو أثن��اء تخطيطي 
لش��ئ أو غيره من األم��ور، فهي موجودة 
دائم��ا وابدا، ولكن اعظ��م انواعها التي 
بداخل��ك، والت��ي ال ميك��ن ألي ش��خص 
رؤيته��ا او معرفته��ا، وه��و ما نناقش��ه 

بداخل العرض" . 

وح��ول املمثلني املش��اركني ف��ي العرض 
املمثل��ني  م��ن  نوع��ان  هن��اك   " فأك��د 
مش��اركني ف��ي العرض، من له��م خبرة 
س��ابقة بف��ن امل��امي، وآخ��رون ال تتطلب 
منه��م ذل��ك بق��در األداء التمثيلي، ألنه 
ف��ي النهاية ع��رض مس��رحي متكامل 
يحمل الكثير من فنون األداء واملس��رح، 
كما أن إخراج العروض الصامتة تختلف 
ع��ن الع��روض العادي��ة ألن طريقة حترك 
املمث��ل الصام��ت تختلف ع��ن طريقة 
حترك املمثل املتكلم، الفرق إنني أسعي 
إلظه��ار كل مواهبه، وكيف يقدم حركة 
أكثر تعبيرا عما بداخله، فأنا أتعامل مع 

حواسه. 
وأض��اف عبد اهلل " إن عرض "هالوس" عن 
رائع��ة شكس��بير، ولكن لي��س الهدف 
من��ه تقدمي تاج��ر البندقي��ة، ولكن كما 
أوضح��ت التركيز علي تق��دمي العالقات 
اإلنسانية من صداقة وحب وغيرة وكره، 
إن��ي أحاول أن اقدم رس��الة ل��كل فناني 
املس��رح اجلس��دي وامل��امي ب��أن يكملوا 
مس��يرتهم دون ي��أس، فلق��د كان ه��ذا 
العمل مبثابة حلم منذ 12 عاما، ولكني 
أصطدمت بالكثير من املعوقات بجانب 
مفردات التجرب��ة الكثيرة إلي أن متكنت 
من كس��ر حواجزها بتق��دمي هذا العمل 

ليظهر إلي النور أخيرا". 
"هالوس" إعداد وإخراج وإعداد موسيقي 
محم��د عبد اهلل كما ش��ارك في تدريب 

املمثلني كل من مصطفي حزين وأحمد 
جندي "أوس��كار" ، مكساج صوت يسرا 
توفي��ق وتنفي��ذ الص��وت عمر ش��قير، 
وديكورإه��داء الفن��ان عم��رو عب��د اهلل، 
وإضاءة إه��داء الفنان أبو بكر الش��ريف 
ومالبس أميرة صابر، وإكسس��وار هاجر 
كم��ال، ومكي��اج وأقنعة محم��د فوزي 
"بكار"، ومس��اعدين إخراج حتت التمرين 
يوسف هاني وبسمة ناروز، ومروة حسن 
مس��اعد مخ��رج ، واحمد رض��ا مخرج 
منفذ، وش��كرا خ��اص مليريت ميش��يل 
واحمد ف��ؤاد واحمد الش��اذلي ومحمد 

حجازي

موهبة في فضاءات النحت

النحات الموهوب محمد هاشم : أنحت ما يقابلني في كل مكان

تخرج للنور بعد 12 عاما 
9 نجوم يقدمون "هالوس" محمد عبد اهلل علي مسرح الهناجر

فهد الصكر

كاظم السلوم
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القاص والروائي محمد سهيل احمد ل)االتحاد الثقافي(: 

النقد يكّيف ذائقة القارئ ليجعلها أطوع في استقبال النصوص وأقسى أشكاله.. التجاهل؟!

*الطفول��ة م��ن املص��ادر احلياتي��ة والثقافية التي 
تترك أثرها في الكاتب . كيف كانت طفولتك ؟

 �� ولدت في بيت مس��تأجر وعش��ت تسع سنوات 
في بيت آخر مملوك لعم والدي الذي كان في األصل ، 
في اغلب الظن ، ومن واقع كشوفاتي مبنى ملدرسة 
ابتدائية اس��مها ) مدرسة مناوي باشا االبتدائية ( 
. هذا البيت افقدني صحبة اش��قائي وشقيقاتي 
مما ترك كدمات في ش��ريط جتاربي احلياتية املبكرة 
. لكن القاسم املش��ترك كان الكتاب وكان القرآن 
من بواكير جتاربي م��ع القراءة النتقل بعد ذلك الى 
مكتبة البيت وما ضمته من كتب منوعة بدءاً من 
روايات جرج��ي زيدان ، مرورا بكليل��ة ودمنة وليس 
انتهاء بالنس��خة الش��عبية من ال��ف ليلة وليلة 
.كم��ا انني افدت من كت��ب املكتبة العامة ، فبعد 
انتقال مدرس��تي الغرق��ى ) ابن خلدون ( من محلة 
الس��عودية الى الس��اعي ، جذبني مبنى املكتبة 
العامة القريبة من املوقع اجلديد للمدرسة فصرت 
أزوره��ا كيما اق��رأ كتبا كانت اكبر من مس��احات 
وعي��ي باحلياة حتى ان ام��ني املكتبة الراحل محي 
الرفاعي سحب مني احد كتب غوركي القصصية 
مقترح��ا على كينونتي الطفولي��ة )كتاب االدغال 
( لردي��ارد كبلن��غ . بيد ان ذلك ل��م يجد نفعا معي 
فتوغلت ف��ي عوالم ش��تاينبك وهمنغواي وهاني 
الراهب وجني��ب محفوظ وكنت ذل��ك )الولد( الذي 
لم يجتز الثانية عشرة سنة من العمر ! اما كتاب 
احلياة ف��كان صادما ومرعبا وحافال بالكبار . كانت 
تتخل��ل محلتي الك��زارة ومناوي باش��ا بس��اتني 
واحراش كن��ت ائتلف معها نه��ارا لكنها تتحول 
ليال ال��ى اماكن غاصة باجل��ن والعفاريت والكالب 
ومتس��ولي املس��اءات ولصوص الليال��ي الداجية 
. ث��م ان حيات��ي في بيت االقرباء ش��هدت صدمات 
أخ��رى كوجود حظيرة ابقار بج��وار بيت عم والدي 
اضافة لتخصي��ص الغرفة الغربية ومدخل البيت 
كمعمل لتعقيم احلليب ال��ذي يؤتى به من تخوم 

االه��وار الش��مالية ، وبذل��ك 
اتس��عت مس��احة مرئيات��ي 

.كنت موزع اجلس��م وال��روح بني بيت��ني يخلتفان 
مس��توًى من الناحية املعيشية لكن توقي للعب 
بصحبة اخوتي ش��كل كبرى احملن التي مررت بها 
وشحذ ذلك احلرمان احاسيسي وعمق من درجات 
ش��عوري بالعزلة والتوحد والفوبي��ا الطاغية في 
عال��م يتحكم في��ه الكب��ار ! أما الس��ينما فقد 
كان��ت واحدة م��ن كبري��ات مرجعيات��ي الكتابية 
والت��ي ظهرت في اجلى صوره��ا في عملي الروائي 

) ثقوب في الشاشة ) .
 * كيف قادتك قراءاتك وجتاربك الى عالم القصة؟

� الش��ك ان للكت��اب ال��دور االكبر في ذل��ك الولع 
اضافة الى التماه��ي مع عوالم ) كليلة ودمنة ( و) 
ال��ف ليلة وليلة ( و ) الكونت دي مونت كريس��تو ( 
و) جزيرة الكنز ( و ) املنتخب من ادب العرب ( وكتب 
اخ��رى متباين��ة األغراض . لك��ن قراءات��ي املبكرة 
للحكاي��ة �� في ش��تى الوانها �� قد اس��تقطبت 
خيارات��ي األدبي��ة لتحت��ل القص��ة القصيرة رأس 
القائمة ، دون انكار بداياتي الشعرية ليتزامن نشر 
الصنفني األدبيني ف��ي جرائد البصرة احمللية مثل ) 
الثغر ( و ) البريد ( و) صوت اجلامعة ( في وقت واحد 
. فبعد نش��ر عدد من قصائد من ش��عر التفعيلة 
احلر ، آليت على نفس��ي التوق��ف عن خوض غمار 
القصي��د باجت��اه نزوع��ي األكثر جاذبية وس��حرا ، 
وهكذا نشرت قصتي األولى ) املقبرة ( والتي جاءت 
كمحصل��ة لتأث��ري بكتابات الكات��ب االمريكي ) 

. ومع بلوغي سن اول ادغار االن بو ( 
الشباب 

اخذت انش��ر في الصح��ف البغدادية بدء من عام 
.1965

* اهتمامات��ك الكتابي��ة تزامنت م��ع حبك لعالم 
الترجمة . هل من تفسير ؟ 

�� ج��اءت الترجمة اس��تكماال الهتمام��ي باللغة 
لكن لي جترب��ة مبكرة مع الترجم��ة ادخلتني الى 
عوال��م ترجمة الش��عر قبل الس��رد فق��د اولعت 
بإح��دى الروايات املنهجية املبس��طة والتي كانت 
ت��وزع علينا في املرحلة املتوس��طة وكان عنوانها 
) مصب��اح عالء الدين ( فقم��ت بترجمة النص الى 
العربي��ة ومن تل��ك التجربة انطلق��ت الى ترجمة 
مئ��ات القصائ��د والقص��ص واملق��االت االجنليزية 
ليتوج ذلك اجملهود بنش��ر ترجمتي لرواية الشاعر 
الروسي الشهير يفجيني يفتوشينكو املوسومة 
) اردابي��وال ( ثم ظهرت لي مؤخرا عن دار الس��امر � 
امل اجلديدة - مسرحية الكاتب املسرحي العاملي 
) تنيس��ي وليامز ( والت��ي حملت عنوان ) فجأة في 
الصيف املاضي ( وهي املس��رحية التي قامت بدور 
البطول��ة فيه��ا املمثلت��ان االمريكيت��ان ) كاترين 
هيب��ورن ( و) اليزابي��ث تايلور ( اضاف��ة الى املمثل 

االمريكي مونتغمري كلفت . 
*ما ال��ذي جعل محمد س��هيل احم��د يتأخر في 

إصدار منجزه االبداعي ؟
 ���� مالحظة صحيح��ة الى حد كبي��ر . لقد بدأت 
بداية ادبية مبكرة على صعيد التأليف والنش��ر اذ 
كنت في السادس��ة عش��رة من عمري حني زارني 
صديق كيما يتأكد من ان قصة ) املقبرة ( املنشورة 
ف��ي اح��دى الصح��ف البصري��ة من تأليف��ي ! وال 
ش��ك ان لتلك التأخرات دواعيها وأسبابها 
االكادميي��ة واحلياتي��ة والنفس��ية .فعل��ى 
الصعي��د األكادميي متلكتني رغبة ش��ديدة 
ف��ي التناف��س والتف��وق على زم��الء وزميالت 
قس��م اللغة االجنليزية بجامع��ة البصرة الى 
احلد ال��ذي جعلني انصرف انصراف��ا جنونيا الى 
املذاك��رة في حديقة األمة ف��ي عز الصيف الالهب 
. وكانت النتيج��ة جناحي األول على دفعتي مبعدل 
86 % للس��نة الرابع��ة ومعدل 81 % آلخر س��نتني 
دراسيا ، غير ان ذلك االنكباب سبب لي إعياء جتلى 
بشكل حاالت شرود ونسيان ؛ وترك آثاره السلبية 
عل��ى ذاكرتي وعرقل مس��يرتي باجتاه املاجس��تير 
والدكت��وراه رغ��م قدرات��ي االدبي��ة واللغوي��ة مم��ا 
جعلني اعدل عن االلتحاق بجامعة ) سس��كس ( 

باجنلترا في الثمانينيات من القرن املنصرم ! 
* هل ثم��ة طقوس يحرص القاص محمد س��هيل 
على ممارستها قبل الشروع في الكتابة؟ �� ال اميل 
بش��كل عام للس��هر الليلي ، رمبا لالس��باب التي 
ذكرتها واملتعلقة بانتهاك حجيرات الذاكرة .اثناء 
التأليف ال أكتب على طاولة بل احبذ اجللوس على 
االرض واإلتكاء الى احلائط مع ضرورة توفر اكبر قدر 

من الهدوء .
* ان��ت متع��دد االس��فار واإلقامة في اكث��ر من من 
بل��د . كي��ف توّضح ذلك في قصص��ك ؟ �� اقامتي 
في الكويت أثمرت عن قصص اس��همت في املزيد 
من التعريف بقدراتي الس��ردية مث��ل قصة ) امرأة 
بل��ون الش��اي ( و) البانكوكي��ات ( . واألمر نفس��ه 
ينطب��ق عل��ى التجربة الليبية عب��ر قصص مثل ) 
خب��ز وجمر ( و ) الس��هم والبوميران��غ ( و ) االزميل 
( بينم��ا كتبت من واقع اقامتي اخلاطفة في تونس 
العاصم��ة ) ثالثة اي��ام ( نص ) دوار الري��ح ( ومناذج 

قصصية اخرى . 
*  ص��در لك عم��ل روائي واحد . حدثن��ا عن جتربتك 

الروائية وهل من جديد ؟
 �� يؤس��فني ان هذا العمل املبكر لم يقرأ بشكل 
متفح��ص �� مبالحظات س��لبية او ايجابية ، األمر 
سيان �� واهمله نقادنا البصريون والعراقيون على 

حد سواء!
* هل تخضع كتاباتك الس��ردية لنفس األس��لوب 
الس��تينيات  ف��ي  قصص��ك  ب��ه  كتب��ت  ال��ذي 
والس��بعينيات ام تطورت اآللي��ات لديك وطبيعة 

التغيرات ؟ 
���� اعتقد ان قصصي املنش��ورة مؤخرا في مجالت 
احت��اد ادب��اء الع��راق ) األق��الم ( و) االدي��ب العراقي 
( ومجل��ة ) طنج��ة ( املغربي��ة و ) اجملل��ة الثقافية 
اجلزائري��ة ( والت��ي حتم��ل عنوان��ات ) مل��ن تع��زف 
الس��يمفونيات ( ،) حم��ى باريس ( )ش��هوة املالك 
( ) حتني��ط ( ) النزه��ة االخي��رة ( حتمل ف��ي طياتها 
املواصف��ات التقنية الت��ي وصلت اليه��ا كتاباتي 
الس��ردية من��ذ فوزي بإح��دى جوائ��ز القصة على 
صفح��ات ملحق ) اجلمهورية ( االدبي 1966 ولغاية 
األن . القص��ص املذك��ورة اع��اله س��تظهر ضم��ن 
مجموعت��ي القصصي��ة القادمة والت��ي لم اضع 

عنوانا لها ، حلد األن.
 * ش��هد اخلطاب السردي وخالل السنوات القليلة 
املاضي��ة ظه��ور نت��اج إبداعي ت��وزع ب��ني الرواية 

والقص��ة القصي��رة ، انته��ج أس��لوب املعاصرة . 
ماتعليقكم ؟ 

�� تقصد ما يطلق عليه بتسمية الرواية القصيرة 
او النوفيل��ال . اعتقد ان الق��ارئ ، في ايامنا الراهنة 
، وم��ع غ��زو الرقميات ، ل��م يعد مي��اال االّ فيما ندر 
لالعم��ال الروائية املطولة وله��ذا اجد ان النوفيلال 
العربية والعراقية ، ستشغل مساحة اكبر ضمن 
قائم��ة االص��دارات احمللي��ة القادم��ة ، عل��ى األقل 
بالنس��بة لي انا الذي يتمنى اجناز روايته القصيرة 
الثاني��ة والتي امتنى ان يس��عفني وضعي الصحي 
ف��ي امر اجنازه��ا . وال ش��ك ان التكثيف الس��ردي 
س��يأخذ مداه في االعمال الروائية القصيرة ، وهي 

رغبة مشتركة بني الكاتب واملتلقي في آن معا.
 *  م��اذا عن املش��هد النق��دي ووجه��ة نظرك في 

العملية النقدية ؟ 
�� اعتقد ان النق��د اكثر من ضروري ذلك ألنه ابداع 
آخ��ر .لكنه س��الح ذو حدين : اجملامل��ة ، والتطرف 
ف��ي محق العم��ل االبداعي . واعتق��د ان من كبرى 
مهمات النقد تعريف الق��ارئ املتلقي مبا يراه على 
س��احة النش��ر من اصدارات قصصية وروائية عن 
طريق اصدارات قوائم بأفضل ما في الس��احة من 
اعم��ال ابداعية قصصية او روائي��ة . كما ان واحدا 

من أمضى أسلحة النقد هو التجاهل ! 
*  لدي��ك جتارب ف��ي القصة القصي��رة جدا . كيف 

تنظر الى هذا النوع االبداعي ؟ 
���� لدي م��ا يقارب اخلمس��ني قصة قصي��رة جدا . 
لكنن��ي لم اقدم الكثي��ر في هذا اجمل��ال من حيث 

السبق الزمني وقدرات االلتماعة السردية . 
* باعتب��ارك من كت��اب القصة ال��رواد الذين أغنوا 
القص��ة العراقي��ة بنت��اج إبداعي مؤث��ر، اين يضع 
القاص محمد س��هيل منجزه اإلبداعي في فضاء 

السرد املعاصر؟ 
�� مبا اننا ش��عب يطرب لإليق��اع ،أرى ان تأثير النثر 
، هن��ا اكث��ر محدودي��ة م��ن تأثير الش��عر بحكم 
طبيعة املتلقي ودرجة ثقافته الستقبال النصوص 
القصصي��ة . ومن ه��ذا الباب اج��د ان من مهمات 
النق��د تكيي��ف ذائق��ة الق��ارئ على النح��و الذي 
يجعله��ا أطوع في اس��تقبال نص��وص قصصية 
تلج اعماق النفس البش��رية وهي مهمة تأتي في 
طليعة مهام االبداع ش��عرا كان او نثرا . ما قدمته 
نصوصي يكمن في تس��ليط موش��ورات كاشفة 
ألهداف النفس االنسانية ، من اجل انارة الدرب من 
ناحية وكش��ف عذابات القلب البشري املستلب . 
لعل هذا التوجه يوضح طبيعة خطابي الس��ردي 
الذي يسعى القتناص وجوه زاخرة بخطوط العذاب 
االنساني . ومن هنا فأن شخوصي قصصي اغلبها 
نس��وة مس��تلبات وكائنات مقيمة خارج القوس 
اجملتمعي ، مثلما ابحث عن اجلمال وس��ط ركامات 
التوحش والقبح فهل جنحت في مس��عى كهذا ؟ 

اترك التقييم للمتلقي والناقد .

العدد )46( - ايلول  2021

العام 1٩٦٤ نشر في إحدى الصحف المحلية نصه القصصي الذي حمل عنوان " المقبرة" ،حيث يعد القاص محمد سهيل احمد من 
رواد القصة القصيرة في البصرة الذين اثروا الفضاء السردي بمنجزهم اإلبداعي اذ  أسهم في انطالق القص العراقي من المحلية إلى 
ع بين القصة والرواية والترجمة ، وها  العربية ، فضال عن كونه عمل محررا في بعض الصحف المحلية ، وقد أصدر منجزا إبداعيا توز
نحن نّطلع عن كثب على صورة السرد العراقي وماحققه من قفزات نوعية كما ونوعا .. القاص محمد سهيل احمد يفتح لنا دفتر 

يادة هذا القاص البصري عبر هذا الحوار حيث كّنا معه خطوة إثر أخرى ومع عوالم السرد واإلبداع إبداعه لنقرأ من خالله عن ر

حاوره : مصطفى حميد جاسم 



عندم��ا تتوقف الس��ماء عن املط��ر، كنا نحن 
الصبي��ة، في القرية عند تخوم املدينة االثرية، 
منضي إلى تالل املدينة، التي تخرج كنوزها بعد 
املطر، فنعث��ر على لقى كت��ب عليها كتابات 
مس��مارية ال نعرف ما هي، كان��ت بي رغبة ان 
أقرأ تل��ك الرموز، وألن من العب��ث التوصل إلى 
م��ا فيها كنت ألقيه��ا في مكانه��ا أو بعيدا. 
هل كان هذا باعثا لفك طالس��م هذا السحر 
ال��ذي كنا نعتق��د إن اجدادنا كانوا ميارس��ونه 
ويكتبون��ه على ال��واح من الط��ني ويدفنونه، 
حتى إذا ما كش��فت عن��ه األمطار يبطل ذلك 

السحر؟ 
مبج��رد أن تعلمت "القراءة"، اجنذبت إلى كل ما 
ه��و مكتوب وف��ي متناول الي��د، ألعمال كتاب 
مت تكييفه��ا للش��باب. ولم أس��تطع احلصول 
عل��ى ما يكف��ي منها، كنت أحل��م بأن أصبح 
بائ��ع كت��ب. كان��ت متع��ة الق��راءة واضحة، 
وغالًب��ا ما كنت اتخيل نفس��ي كش��خصية. 
من ش��خصية الرواي��ات وانا ف��ي طريقي إلى 

املدرسة.
كان األفق مس��دودا أمامي، ولك��ن املصادفات 
التي أدركتها فيما بعد كمصادفات موضوعية 
غيرت كل ش��يء، وفتحت في ه��ذا األفق كّوة 
صغي��رة، قادت إلى عالم آخر، كحلم س��ريالي 
مح��ض عندما حط ب��ي الرحال ف��ي البصرة، 
التي كانت البداي��ة احلقيقية لتوجهي االدبي 
والش��عري على وج��ه اخلص��وص، حتى كنت 
واح��دا من أدبائها ومنها كان��ت قراءاتي لألدب 
الفرنس��ي، ال��ذي كان��ت بدايتها كق��راءة مع 
" بائع��ة اخلب��ز" لكازافيي��ه دو مونتابيه" ومن 
ث��م " الالاخالق��ي " ألندري��ه جي��د، و" املطلق" 
لبل��زاك، و"الغري��ب، والطاعون" للبي��ر كامو...

ال��خ وهي الت��ي دفعتن��ي فيما بعد لدراس��ة 
اللغة الفرنسية على مدى ثماني سنوات، في 
جامعتي املس��تنصرية وبغداد، كانت بي رغبة 
أن أق��رأ الكت��اب بلغتهم ألكتش��ف عواملهم 
وفك طالس��م هذه اللغة التي تلفظ كلماتها 
بخالف م��ا مكتوبة فيه، أو تتش��ابه الفاظها 
أو غي��ر مكتوب��ة، وتختل��ف  وه��ي مكتوب��ة 
في س��ياقاتها، مثله��ا مثل اللق��ى املكتوبة 

بخطوط مس��مارية التي كان��ت عصية علّي. 
وهك��ذا ب��دأت استنس��خ الفرنس��ية بلغ��ة 
عربي��ة، وال أقول أترج��م، ألنني ل��م التزم بأية 
نظرية للترجم��ة، بالرغم من حت��ول الترجمة 
إل��ى علم، وككل ق��اريء كنت أنتق��ي الكتب 
التي أقرأه��ا، فما يروق لي ابدأ باستنس��اخه، 
وهي مهمة ش��اقة تس��تغرق وقت��ا أطول، ألن 
فع��ل االستنس��اخ – الترجم��ة- يختلف عن 
فع��ل القراءة، ففي األولى، أبني عالقة ودية مع 
الكاتب من خالل النص، وفي كثير من األحيان 
اتب��ادل الرأي مع��ه، فيما يخص نص��ه، وعلى 
س��بيل املثال م��ع الكاتب دافي��د فينكينوس 
ال��ذي ترجم��ت له رواي��ة  )العذوب��ة( – صدرت 
عن اجمللس األعلى للثقاف��ة والفنون الكويتي 
الت��ي  لورن��س  كام��ي  الفرنس��ية  والروائي��ة 
ترجم��ت لها ثالث روايات: "بني االحضان"، و"أنا 
م��ن تظنونه��ا"، و "فتاة"، التي ص��درت عن دار 
نينوى السورية، والروايتان األخيرتان بدعم من 
املركز الوطني للكتاب- التابع لوزارة الش��ؤون 

الثقافية الفرنسية.   
لقد أصبحت الترجمة بالنسبة لي البحث عن 
بدائل خلطابات املؤسس��ة واحمليط االجتماعي 
الش��عبي مبعتقداته ومبادئه. أبحث عن كتاب 
يهزن��ي، ويوفر لي أفكارًا جدي��دة – مبا في ذلك 
احملظ��ور منها كأعم��ال املاركيز دو س��اد التي 
ص��درت عن دار ال��كا البلجيكية ودار س��طور 
العراقية، التي لم يقت��رب منها مترجم عربي 
من��ذ القرن التاس��ع عش��ر وحت��ى اآلن، ألنها 
تخالف الذائقة الس��ائدة املبنية على تابوات 
وهمي��ة، وبالرغم م��ن مخاطر ه��ذه املغامرة، 
لكنني اكتشفت اندفاع القاريء لقراءة كتب 
كان��ت ممنوعة عليه، وهك��ذا ال مير يوم من دون 
البح��ث في أعم��ال حديثة جدا ص��درت للتو 
من أجل ش��كل من اش��كال احلياة. وبحثا عن 
التغيي��ر، متاما كما تنش��ده الس��ريالية، التي 
اجتذبتني، إلى ترجمة " نادجا" و" احلب اجملنون" 
ألندري��ه بريت��ون، و" أح��الم الس��رياليني" التي 
بحث��ت عنها ف��ي مجلة " الثورة الس��ريالية" 
الت��ي ص��درت اعدادها ف��ي اربعيني��ات القرن 

املاضي.
وألن الق��راءة – الترجم��ة- تلع��ب، ف��ي ه��ذه 
اللحظة م��ن الوج��ود، دور التقدم ف��ي احلياة 
)رمب��ا ال ت��زال، حت��ى وق��ت متأخ��ر، كمحاربة 
للموت(، رمبا ذلك هو ال��ذي دفعني إلى ترجمة 
" م��وت عذب ج��دا" رواية، س��يمون دي بوفوار، 
الت��ي ص��درت ع��ن دار امل��دى 2020.الت��ي قال 
عنه��ا س��ارتر، بانها أفض��ل ما كتب��ت. فيها 
يس��تحضر امل��وت م��ن وجه��ة نظ��ر الراوي��ة 
امللح��دة وأمها املؤمن��ة.، فتكش��ف الكاتبة 
عن قلقه��ا ومعاناتها ووحدته��ا في مواجهة 
موت ش��خصية األم. ويبدو أن بوفوار تس��قط 
مخاوفه��ا على والدتها احيان��ا، التي تصفها 

بأنها: " "كانت متعلقة بشدة باألرض وتشعر 
برع��ب حيواني من املوت " ف��ي بعض األحيان، 
تكش��ف الراوية عن عنف مقنع جتاه والدتها، 
مالمة تظل غير معلنة. على األرجح أنها تلوم 
أمها على إجبارها عن غي��ر قصد على اعتبار 
مصيرها فانيا. وهذا يدفعنا إلى التس��اؤل عن 
العنوان: هل هذا العن��وان الذي يوحي بفكرة 
الصف��اء وامل��وت املقب��ول يصرف الق��ارئ عن 
الواقع؟ ملن كان هذا املوت عذبا؟ لفرانسواز دي 
بوفوار أم البنتها الكبرى؟ أم أنها مفارقة حول 

مصير فنائنا الكوني؟
 إنه وقت االقتباسات التي يتم إعادة نسخها، 
مثل حقيقة الذات والنفس، والشيء الفاسد 
واليقني من عدم التواجد مبفردك في الش��عور 
بنفس األشياء: متعة أن تكون شخصني على 
األقل للمش��اركة بش��عور و / وع��زاء صعوبة 
احلياة. من هذه املسافة، أرى إمياءة نسخ اجلمل 
كتأكي��د على كون��ي منغمس ف��ي الترجمة، 
وف��ي كل اقتب��اس مض��اف، ال احتج��اج على 
احكام مس��بقة. ألنن��ي كنت مس��تعًدا في 
جمي��ع األوقات مللء وجودي من أجل فكرة، من 
أجل أمل، حت��ى من أجل األه��واء. لقد جتاهل 
هذا العالم وجودنا الصري��ح، وكان دائًما يريد 
املزي��د. لكن أين؟ كيف ميكنني، في هذا الوقت 
من حياتنا، أن أخت��رق العالم الداخلي لبطلة 
رواية " ال تبكي ... " رواية ليدي س��الفير؟ التي 
ص��درت ع��ن دار املدى أيضا، وه��ي تتحدث عن 
احل��رب األهلي��ة االس��بانية، وجرائ��م الفاالجن 
"ميليش��يا" فرانكو أصحاب القمصان الزرق. 
وتواطؤ الكنيس��ة في حفالت القتل اليومي، 
وان��ت تعيش واقعا مش��ابها متام��ا؟ في تلك 
اللحظ��ة م��ن دون أن أع��رف ذل��ك، كن��ت في 
قل��ب التناق��ض ال��ذي متثل��ه الترجم��ة: لقد 
فصلتن��ي ع��ن لغتي، وحت��ى عن ه��ذه الذات 
التي بدأت تتحدث بكلم��ات أخرى غير لغتي.  

لكنه��ا ربطتن��ي أيًض��ا بوعي آخر م��ن خالل 
الش��خصيات الت��ي تعرفت عليه��ا، وبعوالم 
أخرى خ��ارج جتربت��ي. وعليه كان��ت الترجمة 
كالقراءة فصل وربط. بادئ ذي بدء، فصل مادي 
ملم��وس: إذ إن الترجمة /القراءة تفترض متزيق 
كل االتص��االت اللفظية، وعزله��ا من حولك. 
إنه��ا أيًض��ا تعن��ي االنتق��ال اآلني إل��ى عالم 
جديد، س��واء كان خيااًل بحًتا مثل عالم هاري 
بوت��ر، أو عل��ى العك��س من ذلك، فهي تش��ير 
إلى الواقع االجتماع��ي والتاريخي. إنها تعني 
االنفص��ال مؤقًتا عن الذات والس��ماح لكائن 
خيال��ي، أو "أن��ا" الكاتب، باحتالل مس��احتنا 
الداخلية بالكامل، فيقودنا نحو مصيره، ومن 
ث��م إثارتنا. فتنفتح احلساس��ية جتاه ما مير به 
الناس، وتزداد القدرة على فهم العالم وتنوعه 

وتعقيده.
م��ن خالل الترجمة ومرونته��ا، ميكنك أن حتلم 
خ��الل الن��ص، وميكنك املس��ير ف��ي أي مكان 
سريعا أو بطيئا، وتتوقف وترفع رأسك للتأمل 
ف��ي جمل��ة، وتركها ألس��ابيع ومن ث��م تعود 
اليه��ا. ليس للترجم��ة فترة زمني��ة محدودة. 
إنها العمل الثقافي األكثر حرية على اإلطالق. 
العالقة التي يش��كلها املرء م��ع الكتاب ذات 
طبيعة حميمة للغاية، وغالًبا ما يتم نقشها 
بدقة ف��ي الزمان وامل��كان، وترتب��ط بلحظات 
في احلي��اة، واملدينة، وغرفة ف��ي فندق، وقطار 
هي جتربة تُش��رك بش��كل غي��ر مرئي مجمل 
الوجود: كل احلواس تس��تدعى باخليال. ويبقى 
م��ا ال ميكن حتديده، وهو صوت محتوى الكتاب 
- صوت يبقى جرس��ه ولون��ه ونعومته وعنفه 
في الذاكرة. الترجمة أنك حتفظ كتابا يتعرض 

للحرق أو للمنع في مكان آخر.
وحرق الكت��ب ثابت في التاري��خ. إنه ذو معنى 
خ��اص ج��ًدا: فقد بدأ احل��كام يدرك��ون جيًدا 
ق��وة الكلمات ويتوقون إلى محو املاضي. ومنذ 
العصور القدمي��ة، في مصر الفرعونية أو حتى 
ف��ي الص��ني، هناك تقاري��ر عن اض��رام النيران 
بالكت��ب بأوام��ر من احل��كام. هك��ذا اختفت 

كتابات كونفوشيوس إلى األبد.

ف��ي روما، أم��ر أوغس��ت، ال��ذي كان رغم ذلك 
باحًث��ا معجًبا بفيرجي��ل ، بحرق آالف األعمال 
القدمية باسم عقل الدولة. حتى داخل العالم 
املس��يحي، ف��إن التناقض��ات ب��ني املعتقدات 
اخملتلف��ة في وق��ت مبك��ر ج��ًدا ادت إلى حرق 
الكتب. وفي 435 و438، قاد ثيودوسيوس الثاني 
وفالنتيني��ان الثال��ث مجموع��ات تنتق��ل من 
منزل إل��ى منزل ملصادرة وح��رق كتب الطائفة 
النسطورية التي أدانها مجمع نيقية " مدينة 
إغريقي��ة قدمي��ة تق��ع على س��احل األناضول 

الغربي عند بحر مرمرة تسمى إزنيق حديثا"
بعد ذل��ك بوق��ت طويل، ف��ي ع��ام 1497، في 
فلورنس��ا، اح��رق أنص��ار الواعظ س��افوناروال 
كت��ب دانت��ي، وبوكاتش��يو ، وبت��رارك ، الت��ي 
اعتبرت من بني األعمال الفنية الش��ريرة التي 
حت��رض على الفس��اد. أراد اخلطي��ب أن يفرض 
مثل��ه الديني في الزهد به��ذه الطريقة، ولكن 
بعد عام جاء دور الكنيس��ة والقوى الراسخة 
لتعذيبه وحرق��ه وجميع كتاباته ...أعقب عزل 
لوثر عام 1520 حرق كتبه. رد رئيس الكنيس��ة 
اإلصالحي��ة بحرق بابوي��ة الباب��ا. أدت لثورات 
في ح��د ذاتها إل��ى تدمير الكت��ب واملكتبات. 
ولم تس��لم فرنس��ا من هذا الفخ خالل الثورة 

والكومونة. 
ف��ي روس��يا البلش��فية، أحرقت زوج��ة لينني 
كروبس��كايا، كتب��ا م��ن بينه��ا كت��ب كانط 
ودي��كارت. وف��ي وق��ت الح��ق، حتى بع��د وفاة 
س��تالني، لم يك��ن النظ��ام الس��وفيتي أكثر 
تس��امًحا م��ع انتقاد النظام كم��ا يتضح من 
القائمة السوداء الذي أدرج فيها أرخبيل غوالغ 
أللكس��ندر سوجلينتس��ني ف��ي الثمانينيات. 
وف��ي ظل أملانيا النازية، نظم وزير دعاية الرايخ 
الثالث، جوزيف غوبل��ز، حفالت حرائق الكتب 
وهو عال��م فقه اللغة، وقارئ للكالس��يكيات 
اليونانية و ... محب الكتب! كانوا يستهدفون 
الكتاب اليهود والشيوعيني. وباألمس القريب 
احرقت داعش مكتبات اجلامعات، مبا يتماشى 
م��ع تاريخ حرق الكتب الذي اس��تمر ألكثر من 

ثالثة آالف عام.
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المترجم كامل عويد يكتب تجربته ..
م���ن نه���ر الغراف صع��ودا ال���ى مراف��ئ نه��ر السي��ن.. !!
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هل أنا مترجم؟ هذا السؤال طرحته على نفسي، لسبب إن كثيرا من األصدقاء عندما يقدموني لآلخر، بهذه العنوان. بينما في قرارة نفسي لم أكن 
كذلك، رغم رحلة األربعين كتابا التي ترجمتها حتى اآلن، على مدى ســنوات طوال. تجربة طويلة، بدأت مع القراءة في ســن مبكرة جدا.

كانت مكتبة " عبد الحميد" المطلة على نهر الغراف في الشطرة تكاد تكون المكتبة الوحيدة التي توفر الكتب والصحف للقاريء في هذه المدينة، 
ية التي تحيط بها األهوار من جوانيها األربع، الى مدينة الشــطرة للدراســة  وكان ذلك الفتى المراهق، الذي قدم من حافات لكش المدينة الســومر
المتوسطة، ثم معهد الزراعة، يتردد على هذه المكتبة، ألنها المعلم الوحيد المغاير، فبدأ بمصروفه الشحيح يشتري الروايات العالمية صغيرة 

يدة ال تنضب. كان الكتاب بين يديه ذا أبواب مخفية. يؤدي بعضها إلى مناظر طبيعية غير  الحجم، لدرجة أصبح لديه أن لفتة فتح كتاب تبدو مغامرة فر
يب(، والبعض اآلخر يؤدي إلى مشاهد مألوفة ولكنها ستبدو غير مستكشفة. ولكن دائًما ما يجد نفسه  معروفة )والتي ستبدو مألوفة بشكل غر

وحده على أرضية مؤثرة. 

كامل عويد جاسم 



مطٌر من ألواٍن وغناء ونساء
يهطل كّل مساء

يغسل خّدي ) زاينده (
ويضاجع رمل الضفتني

وما بني صبايا ) بل خاجو ( واثداء التهر
ترقص اجنحٌة وتلوذ حمامات النهدين

ايتها النرجسة إقتربي
) سيه سه بُّل ( يراودني

وأ واوين اجلسر
ملبدة بنثيث العطِر

الناس سكارى
وأنا ثملُّ بسواد العينني

دّوخني قرمز هاتني الشفتني
أعينيني فالليل يشاكسني

وإشاراتي قاصرة
�� هل تفلح في إيصال املعنى

وجنون الرغبْه
أْم نترك هذي اللعبْه ؟ ��

لكن عيونك تأكلني 
والروح حّترضني 

كي أغرق في جرفيك 
بل أروي عطشي

من كحلة عينيك
فعالم الصمت اقتربي

ودعينا نفترش العشب ونصحو
ثم دعينا نلتحف النبض

ونار القلبني
تعالي يابنُت تعالي
فكّلي رهن يديك

ألموت على اخلدين
......

.... زاينده : نهر يقسم اصفهان الى نصفني
.... بل خاجو / سيه سه بُل :

جسور قدمية على زاينده

الظالل تنغرز في األفق
مثل أشواك من لهب.

أنا الساحر 
في مييني مالئكة

وفي يساري أوهام.
على كتفي تسيح رمال أضاعت

دربها،
وفي رأسي دوامة تخترق النسيان.

اجليوش تتعقبني
وال مفر لي

غير عباءة اهلل.
والصحراء متتد

من العقل إلى العقل
حيث الرجاء 
باحلجر القدمي

وهو يثير زوبعة املوت

ألغنية ال متوت.
هذا سرابي يتناثر على املاء

وهذه شمسي تتدحرج
على الكثبان.

من أين ميرق هذا الباطل؟
أعبر اخلديعة

إلى فنار ال يُرى،
حيث ثمة أوثان ترعى في الوادي،

ثمة خسارات تنوح
ثمة حرائق في الروح

ثمة أصابع ال تشير
وإشارات مقطوعة.

من يدل هذه الصحراء
إلى بيتها

قبل أن تهبط األفاعي
مجرجرة هذا الليل الكسيح

إلى الهاوية؟
أيها األب العالي

من ذا املهاجر الذي عاد
بال جسد وال وطن؟

أنا الساحر
على أسالك احلدود علقت حلمي

وموتي 
ونزلت البحر

وال قارب لي سوى قميصي.

غالب��اً م��ا راود خيال��ي م��رأى ذل��ك الك��وخ 
اجلمي��ل، وتأريخ��ه العاط��ر، وصاحب��ه،  ذو  
الش��ارب األش��قر الذي يلف جس��ده بحزام 
معلق عليه مس��دس ذو قراب أحمر.؛ "صدام 

املنحوش"، الشيوعي املقدام.
كن��ا نختلف إلى كوخ��ه ذاك احملاذي لنقطة 
عل��ى نهر" اله��دام" لي��الً، مخافة الوش��اة 
في مهمات تنظيمي��ة وتثقيفية، كان وجه 
املنح��وش فيه��ا يتأل��ق بنور عجي��ب، وكنا 
نصغي إليه ونعجب بثقافته نحن املعلمني! 
ميتاز كوخ املنحوش بعزلته عن بيت العائلة، 
وهي عزلة مناس��بة تسمح لصوته أن يصل 
إل��ى ابنته الصبية، لتع��ّد للضيوف واجبات 

الضيافة التي غالباً ما تكون الشاي..
امتياز الك��وخ ليس في عزلته فقط، إمنا في 
فرادته كذلك. فه��و مبني من قصب صقيل 
مضف��ور عل��ى هيئ��ة متوازي��ات متعارضة، 
تتش��كل على وف��ق ذلك مربع��ات ينفذ من 
فراغاتها الهواء علي��الً عذباً، إذا كان الكوخ 
قائم��اً على نه��ر، مثلما هو األم��ر مع كوخ 

صدام.
ليس هذا وح��ده إمنا كذل��ك نظافة الداخل 
ونوع الفراش والوس��ائد امللّون��ة، حتى كان 
الفالحون من رفاقه ميزحون معه؛ بيتك رفيق 
بي��ت برج��وازي وليس بيت ف��الح، فيضحك 

لهم ويرد؛ هذا ما نريده لكم رفاق.
 غالب��اً ما تك��ون " البدوة" إلى ك��وخ صدام 
بعد العشاء حيث حتلو األحاديث مع تدخني 

السجاير وشرب الشاي.
ليس من شك في أن األحاديث هنا مشتركة 
تتصادى في األبعاد، درجة أن الفالحني املارين 
في زوارقهم في "الهدام" يسلمون؛ "السالم 
عليكم"، ليس��معوا اإلجاب��ات اخملتلطة ترد 
عليه��م " وعليكم الس��الم" وينف��رد دونها 

صوت صدام؛ "تفضلوا" .
مبرور األيام أصب��ح كوخ صدام ملتقى عموم 
الفالحني اجملاورين له، ولو في أبعاد مختلفة 
تفصلهم عنه، وأطيب "البدوات" هي بدوات 
ليل��ة اخلمي��س عل��ى اجلمعة، ملا يلتمس��ه 
بعضهم م��ن فضيلة لهذه الليل��ة ويومها 

القادم اجلليل.
من بني مث��ل هذه األحاديث تلك التي تتعلق 
بأم��ور بعي��دة ع��ن هم��وم الفالح��ة والزرع 
واملنتوج، كالزواج واألعراس وقصص العشق 

والغرام وصعوبة اللقاء بني العاشقني مثالً، 
ي��دّس صدام عبر لس��انه الع��ذب، تفاصيل 
جديدة ولذيذة عن سهولة اللقاء بني احملبني 
والعاش��قني ف��ي م��دن ومجتمع��ات أخرى، 
فيحفزه��م عل��ى التفكي��ر ف��ي مث��ل هذه 
اجملتمعات، ويؤجج رغبتهم فن أن تتاح لهم 
إمكانية أن يكون لهم مثلها في مس��تقبل 

قريب. 
من طبيع��ة ص��دام األخالقي��ة أو الثقافية 
أاّل يك��ون محدث��اً مف��رداً، بل كان يس��تمع 
بش��غف إلى أحاديث الفالحني وش��كاواهم 
منه��ا،  الصحي��ة  والس��يما  الش��خصية، 
ويق��دم  واألس��ى،  األس��ف  فيش��اركهم 
نصائحه حيث ما ينبغي أن تكون النصيحة 
علي��ه م��ن س��هولة ونف��ع، مث��ل مراجعة 
الطبيب أو املركز الصحي، وعدم االستنامة 
على املرض عند أول ظهوره، لكيال يستفحل 

ويشتد عالجه.
واختلف��ت  األحادي��ث  تنوع��ت  ومهم��ا 
وتش��عبت، فلم يخرج فالح من كوخ صدام 

مقهوراً أو مستيئساً أو خالي الوفاض.
كان ص��دام ينث��ر أحاديثه الصافي��ة واحملبة 
والعميق��ة م��ن دون أن ينتظر م��ن وراء ذلك 
ج��زاًء أو ش��كوراً، ولرمبا ش��عر بذلك حينما 
جعل بع��ض الفالح��ني الش��باب، يقتربون 
منه ومن أفكاره املغرية، مبا فيها السياسية 

كذلك.
وكان الفالحون يوماً بعد يوم، يرون أن أحاديث 
هذا الرج��ل بعذوبتها وجم��ال موضوعاتها 
وألوانها كذلك، بدأت تأس��رهم وتس��ايرهم 
وه��م في ط��رق عودته��م، وتدخ��ل بيوتهم، 

وتنام في أسرتهم.
كان حمي��د الذي أنهى الدراس��ة االبتدائية، 
وانص��رف إلى الفالح��ة؛ إذ ال متوس��طة وال 
ثانوي��ة في اله��دام، أول املنضمني إلى أفكار 
صدام م��ن غير الفالحني ف��ي األصل. أي ممن 
كان��ت لهم صلة باملدرس��ة وحصيلتها من 

القراءة والكتابة أوالً.
وحميد ش��اب نابه ذو عقٍل راجٍح ، وشجاٌع 
مع��روف، كنت أوظفه، كونه تلميذاً س��ابقاً 
ل��ي، ومتعاطفاً مع أفكاري، في تنفيذ بعض 
احتياجات��ي م��ن مث��ل إيصالي إل��ى أماكن 
بعي��ده بزورق��ه، وغالب��اً ما يك��ون ذلك ليال، 

وبعيداً عن أعني الرقباء.
 لق��د قام حميد مرة مبهمة أمس��ت ش��اقة 
علي��ه، حينم��ا ضللنا ف��ي اله��ور وكنا في 
طريقن��ا إلى قرية أخرى، ال س��بيل لنا إليها 
غي��ر ه��ذا الس��بيل، وكان عل��ّي أن أحض��ر 

اجتماعاً "موسعاً" هناك.
في تلك املس��احة من الهور، حيث ال يابسة 
هناك سوى الس��ماء واملاء وكثافة القصب 
والبردي، بذل حميد كل ما بوسعه ليستدل 
عل��ى الطريق الصحيح، وأحض��ر االجتماع 
في املوعد املقرر س��قط، إثر عثرة، حميد، ثم 

عاد حلظتها إلى زورقه منقوعاً باملاء.

ما كاد يضحكني من أس��اي - وش��ّر البلية 
ما يضحك- أن ماًء من منفذ ما بدأ يتس��رب 
إل��ى باط��ن ال��زورق، وال بد من معاجل��ة األمر 
بالسرعة املمكنة والوس��يلة املتاحة، فلم 
يك��ن ب��ٌد م��ن ن��زع فانيلت��ي الداخلية من 
بني مالبس��ي الثقيلة، لغمس��ها ف��ي املاء، 
لتش��رب كمية منه ومن ث��م عصرها خارج 

الزورق املرة تلو املرة.. وهكذا كان.
لق��د وصلن��ا مس��اًء بع��د أن كن��ا انطلقنا 
عص��راً، وكان ذلك وقت عش��اء الناس، كما 
هو احلال في عموم القرى واألرياف في عموم 

البالد.
بعد أن أوصلني حمي��د إلى مكان االجتماع 
الذي ل��م ينعق��د إالّ أواخر اللي��ل، غاب ولم 
أع��رف إن كان عاد لي��الً وهو الش��اب القوي 
والش��جاع، أو جل��أ إلى بيِت قري��ٍب، أو تعهد 

مبيته أحٌد من منظمي االجتماع.
انف��ض االجتماع فج��راً بعد أربع س��اعات 
ترأس��ه وبدأ احلديث فيه، ص��دام املنحوش، 
وقد ضّم إلى جانب الفالحني من قرى عديدة، 
عدداً من املعلمني واملوظفني ليس من القرى 
وحدها وإمنا من النواحي القريبة أيضاً. هناك 
تداخل��ت األحاديث، وصّبت عل��ى تأييد عبد 
الكرمي وحكمه الوطني الذي أنصف العمال 
والفالح��ني، والذي لم يش��هد العراق حكماً 
مثل��ه من قبل، ثم مت ط��رح موضوع العالقة 
م��ع املنضمات واألح��زاب الوطني��ة األخرى، 
والنش��اط الفالحي في عم��وم العراق، وكان 
املنح��وش يثي��ر النق��اش أو يش��ارك فيه أو 
يق��وده إلى ضف��ة أخرى، ف��ي تفاصيل ما أن 
تنتهي حتى حتّل غيرها، من دون تعب أو كلل، 
حت��ى إذا أذن الرحيل وحان��ت حلظة التوديع، 

مضى كّل في طريق.
مت التنس��يق عل��ى عودتنا؛ ص��دام وأنا حال 
انفض��اض االجتماع فج��راً. كنت س��عيداً 
على حالني؛ االجتماع مبا أتاح لي من معرفة 
بعض الذي��ن التقيتهم هن��اك، ورؤية الهور 
أثناء قيلولته الس��اكنة العجماء وكان ذلك 
مهيب��اً بل مرهب��اً حتى، ثم ما ق��د تتيح لي 

رؤيته أثناء دبيب أول احلياة فيه!
كان الش��تاء عل��ى أهبته؛ ب��رداً وغيماً، وفي 
زورق صدام متس��ع للبريد الورقي القادم من 
بغ��داد، الذي صارت حمايته م��ن املطر الذي 
انصب فجأة، أكبر أعبائنا وأحرجها  كذلك.

كان علين��ا أن نخبئه بني مالبس��نا، فعدلنا 
ألنه��ا ابتلت بامل��اء. ثم كان علين��ا أخيراً أن 
نخبئه حتت القش ونلقي على القش، حيث 

يكمن، بعض مالبسنا؛ سترته ومعطفي. 
أول الصباح ولم نكن قطعنا ش��وطاً بعيداً، 
أغ��زر مطره��ا مصحوب��اً  الس��ماء  صّب��ت 
بأحج��ام كبيرة من احلالوب، فلم يعد أمامنا 
إاّل س��ماء هاطلة من فوق، وإالّ أرضاً تس��اوى 

فيها نهرها، وما فاضت به من ماء  حتت.
كان البطل صدام، غير عابئ بكل هذا، يغني 
وينظر إلّي مبتس��ماً ويدف��ع بالقارب عنيفاً 
عنيداً كأنه من أبطال األس��اطير .. وكنت ال 
أملك صوت��ه وال أغانيه الوطني��ة، بيد أنني 

كنت مبتهجاً بكل ذلك وأجيد التصفيق.
ل��م ته��دأ الس��ماء ول��م يكف املط��ر حتى 

وصلنا كوخ صدام..
هناك جاءنا بالسرعة املناسبة كانون النار، 
وث��وب كأنه طال��ع تواً م��ن مك��وى البخار، 
ألخلع مالبس��ي أجففها عليه، وكان الدفء 
الذي ش��اع  في فضاء الك��وخ، والغداء األلذ 
الذي حضر تواً حاراً ش��هياً أقبلنا عليه كل 

اإلقبال، مسح جميع أتعابنا. 
كان فرحن��ا شاس��عاً ولك��ن لي��س في هذا 
وحده، إمن��ا ببريدنا الذي ظه��ر جافاً كأن لم 

ميسسه ماء..
مل��ا اكتمل��ت املهمة وتس��لمت حصتي من 
البريد، أذنت عودتي إلى مدرس��تي على زورق 
حمي��د ذاته، وق��د قّص عل��ّي حكاية عودته 
لي��الً قب��ل أن يدهم��ه مط��ر الفج��ر، وتلك 

حكاية أخرى.
إن كان ك��وخ صدام اجلميل؛ أمنية الفالحني 
النبالء، قد تعرض إل��ى ما تعرض إليه صدام 
في تالي األيام، فها هو قائم في نفسي منذ 

ذلك اليوم، وسيظل قائماً ال يرمي .

 ١ 
ان��ت االن ص��وت مج��رد ص��وت يغمرني 

مبتعة جتريدية
 ٢ 

صوتك ينثال علي فأنام في كنفه قريرة
 ٣ 

لصوتك طاقة كبرى تس��تحيل الى دفء 

يتخل��ل ش��تاء حيات��ي فيذي��ب ثلوجه 
ببطء جميل

 ٤ 
اطلبك ف��ي الهاتف كي اس��مع صوتك 

تشربه اذناي فاكتمل
 ٥ 

ايها الصوت م��زق الصمت اخترق الغابة 
العذراء النائم��ة في حزنها ايقظ جميع 

البالبل

 ٦ 
صوتك يثقب اللي��ل الصامت يفتح فيه 

كوى لنور القمر الطالع
 ٧ 

الصوت العذب يتدفق مسحورا فتتفتح 
البراعم النائمة

 ٨ 
ال ابغ��ي غي��ر الصوت فالنج��وى تواصل 

لذيذ يشد مفاصل احلياة املتعبة

 ٩ 

صوتك يغمرني يصبح نهيرا عذبا اطفو 

مغمضة العينني قريرة

 ١٠ 

ارم شباك صوتك في بحر حياتي الهادئ 

كي تصطاد احزاني
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من يدل هذه الصحراء 
إلى بيتها؟

نقطة ضوء بعيدة.. 
كوخ الرفيق "صدام المنحوش"

نصوص 

يا بنت ت���عالي ...

نصوص
العدد )46( - ايلول  2021

حنون مجيد    

 تحية الخطيب

شكر حاجم الصالحي

سهيل نجم



في ُظلمِة بيوِتهم 
اآليلِة للحزِن والعويل 

تناولوا بيضاً َمقليَّاً بزيِت الصبر 
واحتسوا شاياً َمنقوعاً باحلسرات 

وتأهبوا لرحلِة املَشّقِة والعذاب 
وهم يَُتمُتموَن : يا اهلل ...

أَكَلْت نيراُن احلروِب
حلوَم أياِمهم 

َورََمْت بهم 
عظاماً يابسة 
أبناُء احلروِب ...

الو األسى واملآسي  حمَّ
يتركوَن بيوَت )احلواسم ( 

تغطُّ في كآبٍة مزمنٍة
وهم يحملوَن صخرَة احلياِة

على ظهورِِهم املُنَحنية 
وميضوَن حاملنَي
يأخذوَن َمَعهم

ما يأخُذ الفقراُء 
ِمن أُمنياْت ..

مجرد أُمنياْت ...
بقايا أُمنياْت... 

َقَرَضها اإلنتظارُ الطويل
شيئاً ... 

   فشيئاً ....
َورَماها خرقة ً ُمتهرئة ً

على الرصيف 
َوَمَع شمس ٍ ُمنطفئٍة 

حتجُبها الغيوُم 
الوَن احلاملوَن  َخَرَج احلمَّ

بعرباِتهم املُتهالكة 
يدفعوَن صباحاً ثقيالً 

ويَُتْمُتموَن : يا اهلل ....
أثقلْت عيوَنهم 

أحالُم الليلِة الباردِة 
بأْن يعودوا فرحنَي 

إلى بيوِتهم 
ِمن سوِق الُفقراِء
ُ
وقد أغناهم اهلل

من رزقِه 
بكيس ِ خضاٍر ذابلٍة 

وبقايا فاكهٍة فسدْت 
وقطِع حلوى للصغار 

تقطُر منها مرارُة األسئلِة
على الشفاِه احلائرِة 
وهي تَُتمُتُم: يا اهلل ...

ولذا تراهم 
يُلوّحوَن للسماِء  بيد ٍ

أْن أفيضي علينا 
من عطاياِك.... 

وبيد ٍمتسُك زماَم الوقِت - العربة 
كي ال يفلُت من قبضِتهم 

ويضيُع في الزحام 
في الطريق ...

َعَبَروا شوارَع اخلوِف
ُمرتابنَي ...

ِمن كّل صوٍت ..
أو حركٍة ... 

أو سّيارٍة ُمسرعٍة 
حيُث ال ثقة َ لهم 

باحُلرَّاس الفاسدين 
وهم يعبثوَن بغباٍء مفرط ٍ

بإلعاب هواتفهم الذكية
ِعنَد َمداخل املدينة

كاَن شبُح املوِت األّسَود
يحوُم حوَل سوِق الُفقراِء 
وميحو ِمن اجلدراِن احلزينِة
 أسماَء القتلى املَنسيني

ليكتَب أسماًء أخرى 
بدماٍء طازجٍة ... 

يسمعوَن آياِت القرأِن
تَُرتُل ِمن مذياِع سّيارِة موٍت
كانْت واقفًة لهم باملرصاد

وِمن عربِة بائع الشاي 
على الرصيِف احملفور

ِمن أثر الدماء والدموع
تتناهى كلماُت ُدعاٍء حزين ٍ 

 ....
... وفي حلظة ٍ ... 

َنَزَل شبُح املوِت األّسَود
الذي كاَن يَحوُم... 

أسَكَت صوَت اهلِل الهادرِ
في القرآن 

َوَقَطَع البثَّ املُباشر
عن علّي بن أبي طالب وهو يَُرتُّل

)دعاَء الصباِح( 
في َمسجِد الكوفة

وفّجرَّ سيَّارِة املوِت
بنََي اجلموع 

َفَتَقّيأَ الصباُح القامتُ احلزيُن
دماً فاسداً 

وتبعثروا أشالًء 
حّمالو األسى واملآسي

وقد َسَقطْت صخرُة احلياِة
- جرَّاء اإلنفجار -

عن ظهورهم 
في السوِق احمُلترِق 

وما زالْت شفاُههم املُتفحمة
تَُتمتُم : يا اهلل ...

 1
األقفال على األبواب 

والستائر على النوافذ 
من أين دخل 

كل هذا اجلراد  ؟ 
 2

حني بنينا بيتا من األحالم 
لم نكن ندري بأنه سيتحول 

إلى مأوى للكوابيس 
 3

كيف يضبط إيقاع حزنك 
وأصابعه رهن 
اإلعتقال  ؟ 

 4
مثل حلم عاطل 

أغمض عيني على نباح 
الساعات 

 5
فجأة إكتشف 

أن في  كل مواعيدهم السابقة 
كان يتحدث إلى شخص آخر 

ال يعرفه 

 6
في اجلهة املقابلة  للنهر 

ثمة جثة تفتش 
عن عنوان قاتلها 

 7
كان عليه أن يفهم 

إن كل احملطات مخادعة 
وان القطار الذي ظل ينتظره 

كان القطار اخلطأ 
 8

كلما نبتعد عن النهر 
تنسانا أمواج 

املعنى 
 9

كل يوم 
نتضاءل أكثر 

نحن أوالد الصدفة العجيبة 
 10

األمكنة أرملة 
تتقهقر أمام 

شيخوخة الذاكرة 
 11

احلرائق التي تشظت 
في مرايا أعمارنا 
صارت كتلة من 
الهواء العفن 

 12
حني يلمس فداحة وجعها 
يقع كحصاة في نهر هارب 

من غيبوبة حلمه 
 13

تعبنا من ربيع يحاصره القحط 
تعبنا من أن نكون ذبالة حلم 

يسقط من حكاية يتسلى بها 
لصوص األوطان
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أنها  األخ��رى  هي  ظنت  بل  وصديقاتها،  أهلها  ظن 
ممسوسة، أن جنيا خبيثا تسلل الى جسدها الفتي. 
صدع  من  خرج  شريرا  روحا  وال  جنيا،  يكن  لم  لكنه 
في العالم السفلي. إنه مراهق يتيم يبحث عن حضن 
أنه  بينهما. صحيح  يدفن وجهه  وثيرين  وثديني  دافئ 
نصف إله، وأن دم أبيه املقدس زيوس يجري في عروقه، 
األرض،  نساء  الى  يحد  ال  الذي  وشبقه  نزواته  ومعه 
أي  مثل  غرامهن  في  يقع  ما  كثيرا  الالتي  مخلوقاته 
الفحولة  تلك  أن  الى  أميل  لكنني  بشري؛  نساء  زير 
املتوارثة لم تكن قد تفتحت بعد إال بشكل غامض. 

لقد كان مجرد طفل، صدقوني!
الصغيرة  فوق حديقتها  مّر طائر من  األمر عندما  بدأ 
العاصفة  من  جنا  الذي  النرجس  حوض  تنظف  ورآها 
األخيرة، وأحس بوجيب غريب في قلبه الصغير، فنزل 

ليتأملها عن كثب.. ووقع في حبها على الفور!
كان، برغم شقاوته احملببة، خجوالً مثل صبيٍة لم تبرح 
بيتها يوما، ولهذا ال يجرؤ على الظهور أمام أي بشري، 
كما إن قوانني األوملب ال تسمح بهذا ملن هو في عمره.

في  الثوم  من  شيء  عن  تبحث  رآها  الثانية  املرة  في 
لكنها  يومني  منذ  نفد  قد  كان  الصغير.  مطبخها 
احدى  في  منه  بعضا  لديها  بأن  كالعادة  "متأكدة" 
فأجفلت  النحيل  خصرها  وملس  يده  مد  ال��زواي��ا. 
فوضع  البصر  ملح  في  األمر  تدارك  لكنه  واستدارت 

حزمة من الثوم الطري على املنضدة التي خلفها:
هذه  ما  لكن  الثوم.  وجود  من  متأكدة  كنت  أها!   -
الرائحة الغريبة التي تصدر عنه؟ كأنها رائحة نرجس 

ال ثوم!
واستطاب اللعبة. صار يالزمها ليل نهار. كان يقرصها 
بحاجتها  تشعر  كي  جسدها  حلك  ويدفعها  أحيانا 
الى االغتسال، وكانت تلك من أجمل حلظات حياته: 
وحلمتيها  الفتي  البض  جسدها  تكورات  يتأمل  إذ 
التي  مخدتها  في  يدخل  الليل  في  وكان  النافرتني. 
ودفء  بعطرها  يسكر  وي��روح  احتضانها  اعتادت 

صدرها.
لكنها  الشك،  يداخلها  أن  دون  األول��ى  األي��ام  مرت 
حّلت   أينما  يالزمها  خفياً  شخصا  بأن  تشعر  أخذت 

وأفصحت عن شكوكها ألمها:
- أماه. إنني أحس بأنفاسه لكنني ال أراه، أشعر بيديه 

حتيطان خصري لكنني ال أستطيع اإلمساك به. كثيرا 
مرآتي  في  ألنظر  الليالي  انتصاف  عند  استيقظ  ما 

فأكتشف أن يداً خفية قد مسدت شعري.
فنظرت أمها اليها باستغراب شديد، لكنها سارعت 

الى طمأنتها:
يوم  ذات  م��ررن  الفتيات  كل  بنيتي.  يا  تقلقي  ال   -
باحلياة  يضج  الذي  اجلسد  نداء  إنه  كهذا.  بإحساٍس 
أخبريني  لكن  التراب.  خارج  طريقها  بذرة  تشق  كما 

أيتها الشيطانة الصغيرة: أميكن أن تكوني عاشقة.
فاحمر وجهها وركضت خارجة من الغرفة.

مبغامرة صغيرة  تبدأ  القصص.  في  األمور  هكذا جتري 
بريئة ثم تنتهي مبأزق أو ورطٍة أو كارثة!

ونفورا  شحوبا  وتزداد  تذوي  أخذت  املسكينة  البنت 
عن الطعام. وازداد والداها قلقا. كيف ال وهي ابنتهما 
أنها مريضة فقررا عرضها على أشهر  الوحيدة. ظنا 
أطباء البالد. فحصها الطبيب من رأسها حتى أخمص 
تثير  بعضها  لها خلطات عجيبة  ثم وصف  قدميها 

الغثيان. لكن دون جدوى.
أن  ليلة  كل  يقرر  اآلخ��ر.  هو  يذوي  فكان  الفتى  أما 
إرادة  من  أشد  قوة  عجيبة،  قوة  لكن  حلالها  يتركها 
أو  اليها  بالنظر  فيكتفي  نحوها  تسوقه  األرب��اب، 
مسها في رقة كما النسيم ثم يتراجع باكيا كسيف 

البال. 
حتدث  فوجداها  والداها  عليها  دخل  األيام  أحد  في 

الهواء:
اكشف  كلمني،  واحدة،  ملرة  ولو  لي  اظهر  أرجوك   -
عن نفسك ولو بتحريك ستائري. أنا أعرف بأنك هنا، 
رائحة النرجس تشي لي بذلك. فلماذا ال تفصح عن 
نفسك؟ أتراك خائفا مني أو من أهلي؟ اتراك تخشى 
أن ال تعجبني صورتك؟ أتكون مسخا أو إلها أو شهابا 

سقط من كوكب بعيد؟
فترقرقت الدموع في عيني األب ولطمت أمها خديها 

وجّرت الرجل الى اخلارج وصاحت بلوعة:
- ابنتنا تفقد عقلها. ال بد أن مسا أصابها أو أن جنيا 
خبيثا قد سكن جسمها واستحوذ على عقلها. ال بد 

أن نأخذها الى أحد العرافني.
- بل الى أفضلهم!

متتم األب معترفا بخيبة أمله من األطباء.
على  الشفاء  لها  يكتب  أن  وحدها  املصادفة  وشاءت 
حسنه،  أو  احلظ  لسوء  كان،  لقد  العراف.  ذلك  يد 
أوطاره  النوايا اعتاد على قضاء  شخصا خبيثا سيء 
من ضحاياه. انبهر من جمال الفتاة الذي زاده الذبول 
حسنا وتظاهر بأنه ينصت اليهما باهتمام بينما كان 

عقله منشغال بطريقة لإليقاع بها.
- نعم، لقد دخلها جني شرير كما توقعتما. يحتاج 
األمر الى أن تبيت في صومعتي بضع ليال أسهر فيها 

على قراءة الُرقى والتعازمي وتقريب الذبائح الى اآلله.
- لك ذلك.

قال له األب فهمست زوجته:
- كيف لنا أن نترك ابنتنا العذراء في بيت رجل غريب؟

- ال تبالي، سأترك حلراستها اثنتني من اخلادمات.
لكن اخلادمتني لم تكلفا العراف سوى دراهم معدودة. 
ثم  بيديه  حّضره  ال��ذي  اخمل��در  الشراب  لها  قدمتا 

انسحبتا خارجتني لينفرد بضحيته.
- وأين كان الفتى من كل ذلك؟

ازداد  أن  منذ  قط  يغادرها  لم  بل  بعيداً.  يكن  لم   -
مرضها. وعرف ما يدور برأس ذلك العراف. وما أن مد يده 
كي يكشف عن جسدها الشفيف حتى تذكر أن أباه 
أن يبلغ رشده فرفع  أمنية واحدة قبل  وعده بتحقيق 

رأسه الى السماء وهتف في حرقة وجزع:
-زيوس. يا أبي الذي في السماء. أعلم أنني ما زلت فتى 

صغيرا، لكن هبني القدرة على فعل شيء!
أبيه  من  هدية  جسمه،  جتتاح  هائلة  بقدرة  وأحس 

الفخور. ومد يده وانتقم شر انتقام.
يقال إنه مسخه الى زاحفة عمياء تنهش يديها كل 
عليها  تنقض  أن  تلبث  ال  جديدة  أيٍد  لها  فتنبت  يوم 

بانيابها.
ويقول البعض بل حوله الى نهر من العلقم ال تنبت 

على ضفتيه عشبة وال يدنو منه حيوان أو إنسان.
أما هو فلم يعد يطيق عذابها وعذابه فتركها، تركها 
في تلك الليلة الى غير رجعة لكنه أهداها حديقة من 

نرجس. نرجس يزهر في كل الفصول!

صبية النرجسقصة قصيرة

عيون خريف آخر
الّي األسى  َحمَّ
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  طالب الحسن  رضا المحمداوي 

ماجد الحيدر
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 كان ه��ذا في العام 1966 حني قرر مجلس ادارة ش��ركتنا 
اقام��ة مأدب��ة غ��داء جلميع املنتس��بني عم��اال وعامالت 
وموظف��ني وبحض��ور اعض��اء اجملل��س ورئيس��ه املوقرين 
ملناس��بة توس��يع خطوط اإلنت��اج وألّن اعض��اء اجمللس 
ف��ي غالبيتهم ينتمون الى الطبقة اإلرس��تقراطية فقد 
تق��رر جل��ب الطع��ام من أش��هر مطاع��م بغ��داد آنذاك 
)دنانير ( الذي ارس��ل كوادره املميزة للقيام مبهمة وبسط 
منوعات الوليمة الفاخرة على مناضدها املنتش��رة داخل 
مبنى املعمل اجلديد، وبحس��ب انواع الطعام ومن عديد 
الصوان��ي الكبي��رة التي احت��وى كل منه��ا على خروف 
بكامل قيافته التي انتهت بحزمة من اخلضرة احملش��ورة 
ف��ي فمه ومنبطح عل��ى كومة من ال��رز الفاخر واملطّعم 
باللوز واجلوز وأش��ياء اخرى لم نكن نألفها، سرب آخر من 
الصواني للكبة الفاخرة برائحتها الساحرة يليها سرب 
الفواكه املنّوعة التي يجهل العمال ش��كلها وبالتأكيد 

طعمه��ا ولم ين��س املضّيفون الكرام ان��واع احللوى التي 
انتظم��ت ه��ي األخرى بأش��كالها الهندس��ية الصنعة 
مع احللوى الس��ائلة، هكذا كانت تسير القوافل احململة 
على أكت��اف كادر املطعم والعمال يش��ّيعون بأنظارهم 
جفان الطعام وهي تتجه الى مواقعها احملددة ومنتظرين 
عل��ى احر من اجلم��ر، وكذلك احلل��وى، كان العمال الذين 
يربو عددهم على املائتني واخلمس��ني مبا فيهم العامالت 
ل��م يألفوا مثل هذا املش��هد املهي��ب وال يعرفون كيفية 
التعام��ل مع��ه فق��د كان ابعد م��ن أحالمه��م، ألّن جّل 
ماكان��وا يتناولونه م��ن طعام خالل اس��تراحة الظهيرة 
اليومية قط��ع الطماطم النيئة واخلبز البارد والبطاطس 
املس��لوقة ورمب��ا كمية م��ن امل��رق البائ��س املتبقي لدى 
عوائله��م ع��ن يوم س��ابق، وق��د كان الرز عمل��ة صعبة 
لغالبية س��كان القرى احمليطة مبس��احة الشركة وباقي 
العمال من س��كنة املناطق الفقيرة في بغ��داد ويبدو اّن 
بعض العمال الش��ّطار السيما من سكنة الديار القريبة 
ج��دا" قد إحتاط��وا لألمر فأوع��زوا الى ذويه��م بالتجمع 
مبحاذاة س��ياج الش��ركة ليكونوا على أهبة اإلستعداد 
للحظات احلاس��مة مع قدورهم وأوانيهم املتيسرة بغية 
ملئها مبا س��يهّربه لهم الش��طار كل حس��ب عصبته 
وكل حس��ب قدرت��ه قب��ل إطالق اش��ارة الهج��وم بأكثر 
م��ن نصف س��اعة تقريب��ا .. رصدن��ا ح��ركات من بعض 
العمال يس��رقون بع��ض الكبة من عل��ى الصواني املارة 
بالقرب منه��م وهي محمولة على اكت��اف كادر املطعم 

املدججون مبالبسهم الرس��مية وقبعاتهم الفضفاضة 
دون ان يش��عروا بتطاي��ر اقراص الكبة من فوق رؤوس��هم 
بعيدا" ليت��م التهامها او تهريبه��ا وأخيرا" حانت حلظة 
الصف��ر فماذا كان ياترى؟.. هجوم عش��وائي على مناضد 
اخلرفان والرز احملشى ونهشت اخلرفان املسكينة مبا يشبه 
اإلفت��راس برغم اّن املطعم الراقي )دنانير ( قد زود املناضد 
كافة بأجمل املالعق والش��وكات والشكاكني الساطعة 
اللمع��ان اال اّن هذه األدوات ال تنتمي الى قواميس معظم 
الضي��وف احملتفى بهم بأس��تثناء البع��ض من املوظفني 
وعل��ى رأس��هم طبع��ا اعض��اء اجملل��س الذي��ن ارتكنوا 
بعيداعن س��احة الهجوم في زاوية آمن��ة وهم يحملون 
وس��كاكينهم  ش��وكاتهم  م��ع  الصغي��رة  اطباقه��م 
ويراقبون بإستغراب ما يشاهدونه، فأن ما حدث ادهى من 
اإلفتراس اذ استدارت بعض العيون الى مواضع الفاكهة 
واحلل��وى من ورائه��م فتحرك بعضهم ف��ي أثر بعض دون 
ان يتم��وا بعد عملية اإللتهام ال��ى تلك األماكن جللب ما 
يس��تطيعوا منها وهكذا حدثت حركة مكوكية بدوران 
ماراثوني اخر غير منضب��ط طبعا إلقتناص الفرصة قبل 
ضياعها فحش��رت الفواكه في اجليوب وداخل القمصان 
وكذلك احللوى، اما االطعمة السائلة منها فقد شفطت 
باأليدي حتى إن احدهم س��الت ال��ى مرفقه وطبعا ليس 
بداف��ع الوضوء ث��م عودة الى مواضع اخلرف��ان ليأتوا على 
م��ا فاتهم، وهك��ذا يد تنهش اللحم واخ��رى تتحرك بني 
الفاكه��ة او احلل��وى والعيون في دوران مس��تمر بني هذا 

الصح��ن وذاك رغ��م اّن األكل كان وفي��را اال اّن لغة اجلوع 
واحلرم��ان لها قول آخر، وقد اختلط على املراقب الضحك 
ام الب��كاء وتبقى كلمة الضمير والبد ان يكون املضّيفون 
ق��د ادركوا معنى الطبقية ف��ي اجملتمع ولكن اليعني هذا 
اّن عددا من العمال لم يستهجن تلك الفوضى وعزوفهم 
عن املش��اركة فيها، فقد كان بعضم ينظر بخجل ظاهر 
الى وج��وه اعضاء اجمللس وعلّية املوظفني .. هكذا انتهت 
احلفل��ة على غير م��ا متوقع تاركة الصوان��ي الفارغة ما 
بني مأكول ومنهوب في س��باق وتالطم وش��راهة وكانت 
الس��كاكني والش��وكات الالمعة منثورة هنا وهناك حتت 
املناض��د دون ان تفقد ملعانها ورمبا هرب��ت بعضها بطرق 
ش��تى، ولم تتك��رر مثل ه��ذه الوليمة فقد كانت درس��ا 
للكرماء وصارت الوالئم الالحقة التي كانت تقام مبناسبة 
كل حتديث لوسائل االنتاج بطريقة احضار اخلراف لتنحر 
وتطبخ داخل الش��ركة وبيد متطوعني من العمال الذين 
يحس��نون التعامل مع حصص اصح��اب املواقع املهمة 
الذي��ن يصطادون في املياه العك��رة ليحصلوا على الهبر 
املهم��ة م��ن الذبائح س��لفا بعده��ا توزع قط��ع اللحم 
الفقيرة مع املرق والثريد مع قطعة او اثنتني من الفاكهة 
ام��ا احللوى فقد غابت م��ن املائدة ويذهب م��ا يتبقى من 

مبالغ النثرية اخملصصة للوليمة جليب مجهول!!

كم  مضى  من الوقت ..؟ آٍه يا آشور !

من أدب الفكاهة 
 )الوليم������ة الضاحك�����ة(

في  اعترافات  األفعى 
ثّمَة  فحيٌح

تتدثُر  ببقايا  جلٍد 
رمّبا 

طاَل  بي  األمُد 
وانا  أرفل سماواٍت
 بعيوٍن  محجوبة 

كان  املسيُر  طويالً  
الختصارات  مفتوحٍة  وجناٍت ..

داكنٍة
في  رحلة  بحٍث

كالتنقيِب  
ومسايرة  أمهات  الكتِب

لم  تترك  عظات  التاريِخ  املتورّم 
سوى آثار 

وندوٍب  طافحٍة
في ُمُثٍل  باهتِة  الفحوى
متتصُّ  ما علّق  في  فمي

أثناء  التحليِق 

وألنّي  مبصٌر  بخفايا  الشرق  القدميِ
أستميل  أذنيَّ 

وأرتُق  الفكرَة  لكي  ال تغرق 

في  وحِل  التيِه
ال أدري  كم  من  الوقت 

مضى
دون  أن  أستذكَر  أّمي 

وأختبئ  في  ثنايا  حجِر
تلك  املراِة  .. القسوة 

لم  تهتم  يوماً  بتقليم  أظافِرها
ولن  حتثَّ  جارتَنا  ..

لكّنها  أطلقْت  للريِح 
شذا عطرها

ولم تداعب  أبي 
وهو  ينفرُط  .. أمامها

كحباِت  ِمسٍك
إاّل  في  لياٍل  حالكٍة 

كانت  تصطُف  مع  كبرياِت  املدِن 
في  ترتيِب  جدوِل  األولويات 

ولم  يحَظ  منها 
إاّل مبواعيَد  منفلٍة

لعّلها ..
أرخت  سرَّ  بشاشِتها
تستمرئ  الصبَح  

كخبز  عراقيٍّ  مستديٍر
ولها يداِن ..

 انهكتهما  في  تباريِح  الدعاِء
 والنّها  تصارُع  الغياَب

ترتفعان  كّلما  اشتدَّ وطيُس  التّنور
تبحث  عن  وجهي  الضائع

بني  جتاعيِد  احلروِب
لكّنني  ألفت  أشياءها 

وصندوقها  األسود 
يوم  كان  الفقر  بطالً 
ميتّد  إلى  قرًى  سائمٍة 

تشيُخ  مع  العوزِ
دون  زخاِت  مطٍر   رحيم 

البصرة ٢٠٢١/٧/٧

العدد )46( - ايلول  2021

الى من نرفع كفّنا احملترقة، 

وصرخات الشهداء تبخرت 

نحو 

السماء الزرقاء،

 جتمعت حولها غمامات 

بيضاء،

 تناثرت منها قطرات الدموع،

 لكي حتكي لألحفاد ، 

عن دماء حمراء،

 التي سقيت أرض بالد أشور، 

في املثلث االشوري ، 

وأغتصبت من قبل األعداء ،

 النها أصبحت ارضا مقدسة،

 امتألت بجماجم الشهداء ، 

آٍه. يا أشور ؟

من املنقذ ألرواح األحياء ، 

ونحن تناثرنا كحبات البذور ،

 في اكثر من دول العالم ، 

ومن يجمع العائلة الواحدة في 

كوخ او كهف آمن! 

لكي يصنع منها عائلة كبيرة، 

كما هي بقية الشعوب 

البشرية، 

حتى ال ننقرض مثل 

ديناصورات ! 

آه. يا آشور ، 

من يوّحد األمة املتناثرة 

في طوائف مختلفة، 

والكنيسة مشغولة 

بقداديسها القدمية، 

واألحزاب متناحرة على كراسي 

زائلة، 

واألرض أمام عيونهم تغتصب 

يوميا، 

هل من أمل مليالد حكومة قوية 

في املنفى .... 

لتكون مرجعيتنا القومية 

الواحدة، 

تدافع عن مصاحلنا القومية، 

وهي االرض أوالً ، واألرض ثانياً ، 

واألرض ثالثاً، الن احلقوق 

القومية ، 

بال وطن ،

 يحتضن اجلميع وتعود اليها 

الطيور املهاجرة ال أمل بها،

 آٍه. يا. أشور !

 )ونزر/كندا(

 بولص اآلشوري

وليد حسين

احمد القيسي



 1-
صوت صراخ يُسمع من بعيد.. 

2
- صوٌت خافت... 

3
- الصوت... ص و ت.... )صمت عارم( 

4-
حفرة، تنتشر حولها جثث )شهداء( مجرمون اصحابهم 
او ضحايا اصحابنا، مقيدون في موتهم لم يس��مع لهم 
صوت آخر غير احلقيق��ة، واحلقيقة )جرمية( في تاريخ بالد 
تتهاوى أركانها كل حني منذ زمن اجلد األول )أريدو( الى يوم 
البعث والنشور، كثيرة او كبيرة هي اجلثث، وصوت يُسمع 
من املدى الشاسع يش��قق كتلة السكون... وتُسمع اخر 

الرجاءات يومياً... 
 -5 

ش��رطي م��رور غير تائ��ب - )زانية( - إمام جامع - س��احر – 
مجتمعون ينتظرون… ومجتمع آخر ينتظر... 

 -6 

كتل��ة واح��دة يُقت��ادون، وذاك ينظ��ر واآلخ��رون ينظ��رون، 

يتفرج��ون، والقهقه��ات تعل��و، وأعداد القتل��ى يعلو في 

القنوات يوميا، والش��مس هي األخرى تعلو في شهر متوز 

وبخاصة في وقت الظهيرة، فتزيد املعاناة على املنتظرين 

حتفهم ..

 -7 

ما بالهم؟ برتقالي يذبح، او يختنق قبل ان يذبح، برتقالي 

اخر يتدلى، وآخر وآخر وآخر... املكان برتقالي واجلو برتقالي 

ومصيرنا برتقالي وزماننا... 

 -8 

بس��م اهلل، والصالة والسالم على رس��ول اهلل، أرم- ارجم 

- س��دد - اذبح - اطلق... بس��م اهلل، قال احد الثالثة الذين 

يري��دون أن يصل��وا اجلنة بنحره... كلم��ة اهلل لم تعد ترى، 

تلطخ��ت بالدم، وصار ش��أنها ش��أن الدم )س��وف يظهر 

ص��وت يحتج!( - قال، نف��ذ... وكم��ا قال تواً لم تعد ترى... 

وملاذا يا ترى؟ 

 9- تكوموا - في اخلسفة )احلفرة( افرغهم أثنان مسرعني 

يستقالن عجلة بيك أب رمادية.... 

 10

اجلمي��ع - ميت��ون اال الزانية في أعينه��م لم متت فهم لم 

ينفذوا بها بل اغتصبوها باألحرى هي جارية كما يدعون، 

صوت صراخها يس��مع من عش��رات االمي��ال ورمبا االف... 

في ضمير الش��رفاء... لكن لم ينقذها احد، فهي طاهرة... 

وله��ذه اللحظ��ة أس��مع صراخه��ا كل ليل��ة خميس... 

أسمعه من بعيد... صوت صوت ص و ت...

15نصوص A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

جاري الوقور

صراخ ُيسمع من بعيد 

تخطيطات بالفحم على شراشف القلق

هواجس مجنون

    ال ضي��ر في االعت��راف، أو بعبارة مألوفة 

أكثر من س��ابقتها، ال بأس ف��ي االعتراف. 

ملن؟! ال يهم. في الكثير من األوقات، عندما 

تكون الش��مس مش��رقة، وحت��ى عندما 

ال تك��ون هناك ش��مس ألن الغي��وم حتتل 
صفحة السماء كلها، عندما يكون هناك 
مط��ر أو ال يكون، عندما يكون قربك أحد أو 
أنك جتل��س وحيدا في مكان م��ا قد يكون 
غرفتك أو كرس��ي في باص، تأتي اللحظة 
املناسبة لالعتراف دون أن تستدعيها، وها 

هي قد جاءت.
    م��ن امله��م أن أحت��دث ع��ن األم��ر ال��ذي 
كنت أمارس��ه قبل أن تأت��ي هذه اللحظة. 
لقد كنت اقرأ رواية، هكذا بكل بس��اطة، 
وال داع��ي لق��ول أن الرواي��ة ق��د أعجبتني 
إل��ى درج��ة أن��ي انس��حبت بالتدريج إلى 
الصفح��ات وص��رت أتاب��ع البن��ت التي ال 
حتب اس��مها، ووددت مش��اركتها احلديث. 

. بص��ورة أكث��ر صدق��ا، وددت ل��و أن أليف 
شافاك تكتبني.

    أليف ليس مجرد حرف في اللغة اختاره 
أب وأم ليك��ون اس��م ابنتهم��ا. أليف أول 
احلروف العربية، ويحمل داللة خطيرة لدى 
املتصوف��ة. . إن��ه احلرف ال��ذي تنطلق منه 
كل احلروف كما تنطل��ق جميع األرقام من 

الواحد.
    أليف ش��افاك تدرك ذلك دون شك، فهي 
على دراية كبي��رة بالتصوف، إنها الكاتبة 
الكبي��رة الت��ي أبدعت لنا قواعد العش��ق 
األربع��ون. . ياله من جنون أن يظن إنس��ان 
ما، وأنا أحدثكم هنا عن بنت ش��افاك، أنه 
اإلل��ه، فيطلق كل هؤالء األحياء في عوالم 

الورق.
    أن��ا مجن��ون حقا لتخطر ف��ي بالي هذه 
الفك��رة، بينم��ا أجل��س ش��به وحيد في 
غرفتي التي يقطع س��كونها دخول أوالدي 
ب��ني فترة وأخرى. كما أن��ي، وهذا ما أعترف 
ب��ه لكم، كن��ت مجنون��ا ف��ي الكثير من 
املواقف في حياتي الس��ابقة. لدي الكثير 
م��ن احلي��وات الس��ابقة، ب��ت ال أحص��ي 

عددها، ألنها تقع دائما بني صحو وجنون.
    مل��اذا أخاطبكم عل��ى أنكم مجهولون، 
أو غير موجودين أصال؟ وأتعب نفس��ي في 
محاول��ة نحت وجه ومش��اعر للمجهول. 
س��أختار وجها واحدا أعت��رف له. أخاطبه 
ب��كل رق��ة وف��ي داخل��ي رج��اء كبي��ر أن 

يصدقني.
    كان مزاج��ي متعكرا عندما خرجت من 
بيت��ي إلى درج��ة أن معدتي كان��ت تؤملني، 
وحتول الناس من حولي إلى أش��جار كبيرة 
من األش��واك املتعطش��ة للفت��ك بزهرة. 
وكن��ِت تنتظرين أن تنالي نظ��رة اإلعجاب 
الصباحي��ة لتمتصي منه��ا احلياة لبقية 
يوم��ك. . وكان��ت هذه الفك��رة تفتك بي:" 
م��اذا ل��و أن بيت��ي كان حديق��ة مهجورة، 
س��بخة، ملعونة كقبر س��احرة؟ ال ميكن 
لزهرة أن تنمو فيها." أرعبتني هذه الفكرة، 
كان التشبيه حقيقيا جدا، حتى أن الزهرة 

بدت مصدر رعب في مخيلتي. 
    " م��اذا ل��و أن الزهرة امتصت ش��وكا من 

سبخ األرض ولعنتها، وأصبحت شجرة؟".
    كم متنيت أن ال ألقاك، ونس��يت أن أعود 
من حي��ث أتيت أو أن أغير مس��اري، لكني 
مشيت مثل مغّيب عن الوعي، وكنت أنت 
تقفني هناك كزه��رة بكامل أناقتها، لكن 
عمرها قصي��ر. احلزن الذي قف��ز إلى عينّي 
زرع ش��يئا ما في نفس��ك، ال أعرف ما هو، 
رمب��ا عبرت خواط��ري عبر خ��ط النظر إلى 
رأسك، فأدرت وجهك عني، مرة واحدة وإلى 

األبد.
    ها أنا أبحث عنك بني صحو وآخر، أقصد 
موق��ف الباصات وأنس��ى أن ثالث��ني عاما 
مرت، ففقد امل��كان هويته، وفقدت عيناك 

بريقهما.

 ثائر ابراهيم

ش��كرته جدا فهذا الش��يخ الوقور ما قال اال صدقا وما نطق اال صراحة، ونحن منذ عصور نعوم في بحر 
م��ن كذب امواج��ه رياء وحتريف لكن هذا الش��يخ الوقور قال ما بداخله بوضوح وصراحة .. هذا الش��يخ 
الوقور ش��يد دارا منيفا فجأة ثم اش��ترى س��يارة حديثة ل��كل واحد من اوالده ثم افتت��ح مركزا لاللعاب 
واللهو وس��ط البيوت ، وح��ني اعترض البعض جتهم وعبس ولم يعد يلقي علين��ا التحية ، فاجتمع هذا 
البعض وذهبنا للتحدث اليه ، نظر الينا باش��مئزاز وقال باس��تهزاء : تفضل��وا امر خدمة ؟ فقال جاري : 
ان النبي املصطفى اوصى خيرا بس��ابع جار فكيف لك ان تفعل بنا هذا ؟ وقال االخر : ان اهلل س��بحانه 
وض��ع ح��دودا وامرنا االلتزام بها وقرأ آيات من القران الكرمي تثبت ما قاله ، وقال الثالث: ان اهلل ال يرضى ان 
يتجاوز احد على حق احد وان اهلل ال يرضى ان يؤذي احد احدا ، فتجعد وجهه وفاض احلنق واالس��تياء من 
عينيه فقلت : إهدأ يا جاري وفكر بالعواقب السيئة ملا فعلت ، إهدأ وإتق اهلل في نفسك وفينا ، فهز يده 
مس��تنكرا وقال : صايرين عالمة ومس��تلميني مواعظ وحكم هو اكو حالل اكو حرام ، فاستغفرنا اهلل، 
وقاطعه جاري قائال : إتق اهلل يا رجل فقال بحدة : هذا ملكي وآني حر فقاطعته قائال : ليس ان تس��ببت 
بأذى غيرك ، فقال: آني بكيفي واذا واحد اعترض ما يلوم اال نفس��ه فقال االخر : لكن ما تفعله فيه ضرر 
كبير على جيرانك وهذا حرام ، فرفع صوته قائال : خلو احلالل الكم خل يفيدكم ، روحوا لبيوتكم روحوا 
، لو براسكم خير ما كان هذا حالكم ..فشكرته وانسحبت داخال الى بيتي موقنا اننا مقبلون على ايام 

اشد عتمة واكثر تعاسة. 

 ياسني غالب
استقبل هذا املس��اء كضيف ثقيل ، امتنى 
لو يغادر االن ، ممكن جدا افتعال حوار لفظي 
محتد والتصرف بنذالة جلعل ضيف بشري 
يغادر ، ال ميكن هذا مع ليل بليد اصال، سألغي 
وج��وده بافتع��ال اهتمامات اخ��رى تصرف 
الوق��ت الى )منه��والت( العدمية ، حس��نا 
فلنبدأ بقهوة تركية وخنق كتاب بني كفني 
واس��تنطاق مابداخلة ، ه��ل جربت القراءة 
س��ابقا مبلف��ات ال pdf املقرصن��ة ؟كات��ب 
تطلع ش��قوق بفلقة مؤخراته حتى يكمل 
صفحة واحدة من كتاب ليأتي ناسخ رقمي 
فيجعله )سبيل( على مواقع التحميل في 
االنترن��ت ، ق��د يطلب منك مقاب��ل ،تعليق 
س��خيف او ملص��ق، استس��هال آخ��ر في 
حياة مركبة ومعقدة، لذا اقسمت بكوكل 
رب االرباب الرقم��ي العظيم واملقارب لبعل 
وآش��ور ومردوخ وامون ويه��وه على ان ال اقرأ 
مقرصن��ات ، جميل هذا التوصيف يحيلني 
الى مقرنصات ش��وارع البصرة التي كلفت 
مالي��ني الدوالرات ثم تآكلت كحلوى ش��كر 
مل��ى )حلوى م��ن الس��كر( باول زخ��ة مطر، 
ه��در مادي آخر يش��به مج��اري اعمارنا في 

)منهولة( كبرى اسمها العراق.
بع��د مراس��يم القه��وة التي انته��ت باردة 
ال��ى منتصف الكوب ، ساس��تمتع يوتوبيا 
مبقط��ع فيدي��و م��ا ، هك��ذا ق��ررت دون ان 
اح��دد ، دع فوض��ى الفيديوه��ات املقترحة 
املتقنة جدا تختار، يق��ال ان مايقترح لكل 
مس��تخدم يخضع لقراءات س��يكولوجية 
للمشاهد ، بعدها يتم إرغامه بنعومة على 
ان يشاهد احملتوى، أرفض اإلكراه ولو بنعومة 
، قد يخضع ذلك ملصفوفات حس��ابية غير 
ظاه��رة تتحس��س رغباتن��ا قب��ل ان نرغب 
اصال، او قد يقاس على كثرة املش��اهدات، ال 

ادري ، عل��ى ما اذكر قرأت مرة انك لتش��اهد 
كل محتوى اليوتيوب فانك حتتاج 120 سنة 
على افت��راض عدم اضاف��ة مقاطع جديدة 
خالل ه��ذه الفترة اخليالية، اي هارد او ذاكرة 
خب��أْت كل هذا ؟ ل��و ظهر اليوتي��وب قدميا 
لعبد في الش��رق، اس��تمع لكالس��يكيات 
)ويتن��ي هيوس��نت( ، ه��ي املفضل��ة ل��دي، 
في ي��وم موتها ل��م اذهب للعم��ل احتراما 
لصوته��ا ال��ذي يتطاير منة دخ��ان املراكب 
فجرا وهي تصل باس��الفها كعبيد )للعالم 
وه��ي  الالف��ح  بصوته��ا  اش��عر  اجلدي��د(، 
تس��تهلك روحه��ا كل م��رة تتصاعد فيها 
عل��ى املس��رح ، تلتقي وتني هيوس��نت مع 
املغنية البصراوية )ربيعة( املشتعلة سمرة 
و بحة، اليه��م التوزيع اجلغرافي او الوطني، 
)بيفرل��ي هلي��ز( او )احلياني��ة(، كالفورنيا او 
البصرة حصل هذا االنزياح عشوائيا بفوارق 
زمنية ومكانية، كالهم��ا روح أفريقية حرة 

في غير ترابها.
)ربيعة( البصراوية رحل��ت دراماتيكا ايضا، 
م��وت غي��ر مب��رر لكليهم��ا اذا كان هن��اك 
من يب��رر املوت ببي��ان وفاة رس��مي، اعتقد 
سيكون منطقيا ان يكتب سبب الوفاة هو 
احلياة نفسها، احيانا تغادر الروح اجلامحة 
مبكرا إذا لم يس��عها اجلس��د ، ملا تسيطر 

علّي ثيمة املوت هذه الليلة!
يهاتفني اس��تاذ محمود، تتوقف ويتني عن 
أداء ) I have no thing( قليال بانتظار العودة 

الى اليوتيوب بعد املكاملة.
. .......:

: نعم اعرف س��أحاول الن��وم ، متوتر قليال ، 
انت تعرف.

. ........:
: ليس هكذا ، انا س��أتدبر األمر اطمئن ، لن 
يحصل أسوأ مما نحن فيه اآلن، خليها على 

اهلل.

......:
: ؟

.......:
: انا تعبت وبكره سأنهي املوضوع ، تصبح 
عل��ى خي��ر .. انه��ي حديث��ي مع مش��رفي 
الترب��وي وصديق��ي محمود عب��د الوهاب , 
اعود لنفس��ي فعال )I have no thing( ،او انا 
الشىء، عندما تهدد امام طالبك اما ينجح 
فالن أحد تالميذك او ..، من يرغمك على هذا 
ه��و أيضا قادر على ان ينكحك في س��احة 
املدرس��ة أم��ام طالب��ك وقت حتي��ة العلم ، 
نفس املب��دأ ، عندما تنحني مرة س��تركب 

كل مرة ، أي تزوي��ق اخر هي تبريرات للتنازل 

بداف��ع اخلوف ال��ذي نعيد تدوير تس��ميته، 

توخي احلذر ،السالمة ، وهكذا .قول ال فقط 

ال حرف��ني الم ، الف ، س��يكون باهظ الثمن 

،اعل��م ذل��ك ،خس��ارة ومكس��ب ، فقدان 

وامتالك، موت وحياة في ثانية واحدة.

لم ال ابدد الوقت بالرسم مثال، بقلم الفحم 

على شراش��في، خربش��ات قلق��ة ،ابدعت 

ليلتها سكتش��ات مذهلة ، صورت نفسي 

اسير على فوهة مس��دس مزود بكامت وكان 

حولي قردة تتقافز ويصفع أحدها اآلخر في 

االعلى مش��هد رهيب لراس ينصهر مخلفا 

دخان كلما ارتفع يستحيل الشكال افاعي 

تلته��م أصاب��ع مقطوع��ة تن��زف لألعل��ى 

متحدي��ة اجلاذبي��ة انتهيت م��ن ذلك ولدي 

احس��اس احملك��وم باالعدام ، تس��اءلت لم 

نخشى كلمة اعدام وكأنها أقسى ما ميكن 

ان يحدث ألحدنا، كل من يغادر رحم امة الى 

باحة س��جن احلياة معد بالضرورة لإلعدام، 

بع��د ثانية أو بع��د قرن من الزم��ن ، اإلعدام 

احلقيقي هو الترقب ، س��نموت حتما يوما 

ما ، رمبا بعطس��ة او حتى خالل إغفاءة ، لن 

اموت بالتجزئة ، احلياة صراع إرادات وحتكم 

ع��ن بعد مبؤث��رات اخل��وف او الترغي��ب ، لن 

اسمح لشجر القلق ان ينمو اكثر ، االن وقد 

قررت ما س��افعل غدا سأنام بضمير طفل 

غير ملوث، ل��ن اكون )الدجاج��ة( في لعبة 

املوت هذه.

.……………

يتط��وع ش��اب معض��ل لكس��ر الب��اب ، 

يتجمه��ر اجلي��ران وق��د كمم��وا انوفه��م 

باكفهم ، فوضى وش��رطة ، اهم بالنهوض 

، اكلمهم ، ش��نو املوضوع ؟ياناس؟ يعبثون 

باالث��اث ، أحده��م رأيت��ُه يحم��ل حقيبتي 

ويفرغ ما بها على االرض ، ضجيج واصوات 

تتكاث��ر، اصرخ به��م اخرج��وا جميعا، من 

س��مح لكم ،، كلكم اطلعوا ب��را ،، ال احد 

ينتب��ه ل��ي، هل فق��دوا الس��مع ؟ معقوله 

كلهم مرة واحدة، األي��ادي تعبث بكل ركن 

، بيت��ي ياناس ، الش��رطة موج��ودة والمتنع 

احد، لو اقدر اقوم، جس��دي خ��دران، منمل 

وخفيف كأني نفاخة تعوم بني أكف صبية 

صغار، استس��لم لنوم مريح ، وعيني على 

دفتر درجات الطالب الذي قرب وسادتي.
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 مبارك المبارك

حسين عبد الخضر

قصة قصيرة

قصة قصيرة
الى ذكرى) محمود عبد الوهاب(.



 ول��د وعاش ف��ي هذا البي��ت املهمل 
وكت��ب اجم��ل روايات��ه.. وم��ات ف��ي 
موسكو في ش��قة باردة بداء التدرن 
.. إن��ه الروائي العراق��ي غائب طعمة 
فرمان...ف��ي عمق بغداد وفي منطقة 
ابت��دع  حي��ث  البغدادي��ة  املربع��ة 
ش��خصياته هن��ا.. س��ليمة اخلبازة 
وصاحب البايس��كلجي، ومصطفى 
ال��دالل ومتاض��ر واب��ن احلول��ة و. و. و.. 

أيعقل ان أزور ه��ذا البيت / املتحف؟ 
وهل تس��تطيع أمانة بغ��داد او وزارة 
الثقاف��ة ان تتبن��ى مش��روع إحي��اء 
تراثن��ا الثقافي لرج��ل احدث نهضة 

حقيقية في الرواية العراقية؟
 الغري��ب انه ف��ي الزي��ارة الثانية لي 
وج��د البيت مهدم��ا!!  انه يوم حزين  
لق��د متت إزالة النخلة وهاجر اجليران 
ي��ا فرمان، ( ١٥ عائل��ة فقط ما تبقى 
م��ن ح��ي املربع��ة(. هك��ذا ق��ال لي 
اخملتار.. ال حت��زن، فاملربعة في الروايات 

اجمل بكثير من الواقع..!

في زي��ارة ثانية وس��ريعة، عصر يوم 

٢١ / ٨ / ٢٠٢١ ال��ى ) البيت/ املتحف( 

للروائي املرح��وم غائب طعمة فرمان 

، انا وصديقي الصحف��ي عبد اجلبار 

العتاب��ي، صدمنا بردم م��ا تبقى من 

بيته..صعق��ة غير متوقع��ة.. انتهى 

احللم وأفقنا على الواقع الرث...
 ) المادة معدة من صفحة الروائي 

خضير فليح الزيدي( 

 اقامت نقابة املعلمني / املركز العام مس��ابقة )ش��اعر النقابة( 

وقد فاز الشاعر امليساني رعد زامل باللقب ... الف مبارك للزميل 

والصديق رعد زامل والى املزيد من االبداع والتألق .

ُه:  ورٓد في معارف الرجال ما نصُّ
))ملا ق��ِدم األُزري ]وهو الش��اعر الش��يخ كاظم األزري 
التميم��ي[ النجف لزي��ارة أمير املؤمن��ني )ع( واجتمع 
عليه األدباُء والشعراُء من أهل الفضل ومنهم السيد 
ص��ادق الفّحام، فأخ��رج األزري بعض ش��عره وعرضه 
على السيد الفّحام فلم يوفه حقه من اإلستحسان، 
ولم ي��زد على أكثر من كلم��ة )موزون(. قي��ل: فقابله 
األزري مبا يسوؤه دعابة، وقال له: أموزون هذا؟ ثم أنشأ 

يقول:

عرضُت ُدرّ نظامي عند من جهلوا * فضّيعوا في ظالم 
اجلهل موقٓعُه

ا على  فل��م أزل الئًم��ا نفس��ي أعاتبه��ا * م��ن ب��اع درًّ
الفحام* ضّيعه((

نعم يا س��ادة، إنه احلقد أو احلس��د - سّمه ما شئت- 
يدفع بعضهم أن يتجاهل مقام املتميزين من الناس، 
ويغم��ط حقوقهم، وهذا ما جنده في كثير من ش��ؤون 

احلياة وشجونها...

)من صفحة د. وسام حسين العبيدي(

نع��ى االحت��اد الع��ام لألب��اء والكتاب ف��ي العراق 
كوكبة جدي��دة من اعضائه الذي��ن رحلوا مؤخرا 
..  حيث نعى الش��اعر طالب عباس هاشم، الذي 
ف��ارق احلياة يوم اخلميس ٥ آب ٢٠٢١ في البصرة .. 
ونعى األديب هش��ام محمد القيس��ي، الذي فارق 
احلياة يوم اجلمعة ٦ آب ٢٠٢١، في كركوك، بسبب 
مضاعف��ات الداء اللع��ني.. ونعى الش��اعر أمجد 

محمد س��عيد، الذي فارق احلي��اة يوم األحد ٨ آب 
٢٠٢١، في القاهرة.. ونعى الش��اعر الفلس��طيني 
العراق��ي أحم��د يعقوب، ال��ذي فارق احلي��اة يوم 
االثنني ٩ آب ٢٠٢١ في رام اهلل بفلس��طني بسبب 
أزمة قلبية.. ونعى األديب محمد املادح، الذي فارق 
احلي��اة ي��وم الثالث��اء ١٠ آب ٢٠٢١، بس��بب حادث 
مروري مؤس��ف.. ونعى الش��اعر والباحث محمد 
اخلال��دي، ال��ذي ف��ارق احلياة ي��وم األربع��اء ١١ آب 
٢٠٢١، بس��بب ال��داء اللعني.. ونعى األديب س��يد 

محم��د بايرام أوغلو، الذي فارق احلياة يوم اجلمعة 

٢٧ آب ٢٠٢١. ونعى الش��اعر جندت قره قاش، الذي 

فارق احلياة يوم الس��بت ٢٨ آب ٢٠٢١، ونعى االحتاد 

الشاعر سلمان داود محمد، الذي فارق احلياة يوم 

األح��د ٢٩ آب ٢٠٢١، بعد معان��اة مريرة مع املرض 

اخلبي��ث.. االحت��اد ذّك��ر بس��ير الراحل��ني العطرة 

وعطائهم االبداعي الذي س��يبقى يذكر االجيال 

بهم .. ألرواحهم الرحمة والسالم ..

عالء املاجد فهد الصكر
سامر أحمد 

التصميم واإلخراج الفني:

samir.ah83.ds@gmail.com

عبداالمير المجر 

ى
رؤ

روايات لم تكتب بعد!

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

بيت فرمان.. ال نخلة وال جيران ...

مبارك للشاعر رعد زامل

بين األزري والفّحام

علي السباعي 
في رسالة ماجستير

يفض��ل علماء اإلجتماع، ق��راءة حياة الش��عوب وتواريخها من 
خ��الل آدابه��ا، كونها األقدر على إس��تجالء األعم��اق، وتصل ما 
اليس��تطيع املؤرخ العادي الوصول الي��ه .. وبالطبع هذا ينطبق 
عل��ى اآلداب غي��ر املسيس��ة واملنح��ازة. فرواي��ة عظيم��ة مثل 
)البؤس��اء( ل فيكتور هيجو، مثال،  تناولت الفترة التي عاشتها 
فرنس��ا بني عام��ي 1815 و1832 حيث الظل��م اإلجتماعي الذي 
دفع الناس للثورة على امللك )لويس فيليب(، وتداعيات فش��لها. 
وكذلك رواية )احلرب والس��الم( ل تولستوي التي صّورت لنا اآلثار 
اإلجتماعي��ة حلملة نابليون على روس��يا، ورواي��ات اخرى كثيرة 
ع��ّدت مبثابة مراجع للباحثني عن��د تناولهم مرحلة ما في حياة 
ش��عب او جماعة. في املقاب��ل هناك روايات إستش��رف كتابها 
املس��تقبل م��ن خ��الل قراءتهم احلاضر فتش��اءموا، مث��ل رواية 
)1984( جلورج أوريل، الذي كتب عن حياة ش��عب متخّيل يعيش 
حتت س��لطة ش��مولية قمعية، ليحّذر منها! وكان دافعه لهذا 

العمل هو موقفه الرافض لتمدد الشيوعية وقتذاك.  
كثيرون اليوم، يكتبون عن حياة شعوبهم، السيما في منطقتنا 
الت��ي مازال��ت حتت تأثير عصف سياس��ي وأمن��ي مرعب .. لكن 
الكثي��ر م��ن احل��ركات السياس��ية الت��ي كانت س��ببا في هذا 
العصف األهوج، غير واقعية على مس��توى حمولتها الثقافية 
وإمكانية حتقق مش��روعها، ونقصد تلك التي تتبنى األصوليات 
الديني��ة أو جهويات عرقية وأمثالها، وهذه احلركات اندفعت الى 
امليدان السياس��ي بقوة، الس��يما في )الربيع العربي( ألن هناك 
من أعدها لهذه املهمة مس��بقا! والس��ؤال الذي يطرح نفسه، 
هو ماالذي س��يحصل لو إن هذه احل��ركات اإلصولية او اجلهوية، 
متكنت من الس��لطة وحتكمت بحياة الن��اس؟! قد  يرى البعض 
هذا السؤال افتراضيا، ويتجاوز ما حلق بتلك اجلهات نفسها من 
حيف، وحتديدا بعد إشهارها أو إشهار من يدعي متثيلها السالح 
ض��د األنظمة القائمة .. نعتقد ان رواية تتحدث عن املس��تقبل، 
س��تكون مش��وقة لو كتبت برؤية تس��تحضر واقع مابعد هذا 
اخلراب، لكن لألس��ف، حصول التداعيات املؤملة التي وفرت مادة 
روائي��ة س��هلة للبعض مع رغبته��م في الكتابة مبا ينس��جم 
وتوجه��ات جلان اجلوائز الت��ي ترافقت بوصفها حتش��يدا ثقافيا 
للح��دث، ج��اور التحش��يد االعالمي ف��ي )زّفة الربي��ع العربي(، 
ك��ّرس حقائق زائفة عن تلك احل��ركات وقّدمها بصورة الضحية 
ولو بش��كل غير مباشر، فالتداعيات الس��تراتيجية ملثل هكذا 
احداث دفعت وس��تدفع ثمنها الشعوب مستقبال، وهي مرعبة 
حقا، وبضمنها بالتاكيد تلك اجلهات التي يدعي هؤالء االنتصار 

لها والثورة باسمها.
  ل��م نقرأ، مثال، رواية تتحدث عن س��وريا او مصر او ليبيا وحتى 
العراق، وقد باتت حتت س��يطرة الفصائ��ل األصولية واجلهويات 
الضيقة، وكيف سيكون شكل احلياة معها؟ .. ومرة أخرى نقول، 
قطعا هذه ليس��ت افتراضات بل واقع كاد يتحقق بالكامل في 
مرحلة ما، ومن هنا نرى ان اس��تعراض املآس��ي وحدها عند كل 
حدث، اليعني بالضرورة اإلنتصار لإلنس��ان، بل احيانا يكون هذا 
مبثاب��ة جرعة معنوية ألعداء االنس��ان، يتنفس��وا منها ثقافيا 
ويدمي��وا مش��اريعهم اجلنونية التي خّربت حي��اة الناس .. ولهذا 
نق��ول، ان هن��اك رواية او روايات استش��رافية ل��م تكتب بعد .. 
والنعتق��د انها س��تكتب مس��تقبال، ألن هموما اخرى س��تأتي 

وينشغل بها األدباء، ميدانيا كالعادة!!   
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نال��ت الطالب��ة نغم عدنان ناجي رس��الة 
املاجس��تير  ب��أدب الزمي��ل الق��اص علي 
 ( املوس��ومة  رس��التها  ع��ن  الس��باعي 
العراقي��ة  القص��ة  ف��ي  الرم��ز  توظي��ف 
احلديثة( من جامع��ة ذي قار/ كلية التربية 
للعلوم االنس��انية ... الف مبارك للصديق 
علي الس��باعي وللطالبة.. والى املزيد من 

العطاء واالبداع.  

ير هيأة التحر

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص
ا.ث- خاص

* الفحام هنا وردت تورية لطيفة يريد بها الشاعر في املعنى البعيد املقصود الشاعر صادق الفّحام..


