
والكّتاب  العام لألدباء  يستنكر االحتاد 
في العراق التطبيع مع إسرائيل، ويدين 
لهذا  تسعى  التي  املشبوهة  املؤمترات 
التوّجه. ويذكر أن االحتاد كان قد أصدر 
بيانات عدة أدان فيها التطبيع، ملا فيه 
من انتهاك حلقوق شعب شقيق عانى 
مّر  على  والبطش  الظلم  من  أبرياؤه 
أجيال من العذاب.. إن أدباء الوطن حني 

يرفضون هذه السياسية، إمنا ينطلقون 
التي  الشعوب  مع  التضامن  روح  من 
حقوقها،  على  التعّدي  نير  سحقها 
كما  وُشّردت.  وعانت  آمالها،  وُسلبت 
يدعو االحتاد اجلهات املسؤولة إلى منع 
إقامة مؤمترات من شأنها اإلساءة جلّل 
وللشعوب  العراقي،  الشعب  أبناء 

املؤمنة بقيم اإلنسانية. 
اتحاد أدباء العراق
٢٦ أيلول ٢٠٢١

شارك احتاد االدباء في معرض الرياض الدولي للكتاب، في 
اململكة العربية السعودية للمدة من 1 لغاية 10 -10 -2-

21  وقد كان جناح االحتاد مكتظا بالعناوين العديدة التي 
اصدرها االحتاد طيلة السنني املنصرمة، وقد حظي جناح 

االحتاد باهتمام ملحوظ من قبل الزوار.  

ايلول املاضي   شهدت قاعة اجلواهري يوم 30 
العراقيني  املترجمني  من  كوكبة  تكرمي  حفل 
اقامها  التي  الترجمة  ورشة  اعمال  واختتام 
طيلة  استمرت  والتي  باالحتاد،  الترجمة  نادي 
اساتذة  فيها  وحاضر  املاضية،  االسابيع 
ملناسبة  كان  الذي  التكرمي  حفل   .. معروفون 

بني  بالتعاون  اقيم  للترجمة،  العاملي  اليوم 

وبيت  العراق  والكتاب في  العام لالدباء  االحتاد 

قدموا  عراقيني  مترجمني  وشمل  احلكمة، 

اهم  بات من  الذي  جهودا مميزة في هذا حقل 

حقول التبادل احلضاري بني شعوب العالم. 

لألدباء  العام  االحت��اد  هنأ 
والكّتاب في العراق، الفنان 
علي  ح��س��ني  ال��دك��ت��ور 
نّصه  فوز  مبناسبة  ه��ارف 
الدمية(  )قلب  املسرحي 
نصوص  م��س��اب��ق��ة  ف��ي 
أقامها  التي  املونودراما، 
القاهرة  أي���ام  م��ه��رج��ان 
الرابعة  ب��دورت��ه  ال��دول��ي 
 1٧  -  13 للمدة  املنعقدة 

.. يذكر أن جلنة  أيلول 2021 

من  تكّونت  التي  املهرجان 

إبراهيم احلسيني  األساتذة 
احلكيم  خميس  وأح��م��د 
عن  أعلنت  دغسني  ووليد 
أقيم  حفل  في  د.هارف  فوز 
احتضنته  املناسبة،  بهذه 
اجلائزة  ليتسّلم  القاهرة، 
نيابة عنه الفنان جناد جنم.. 
هارف  للفنان  مبارك  ألف 
مشواره اإلبداعي املتواصل، 
الذي يثري الوطن باملنجزات 
ومبارك  واألصيلة،  املهّمة 

للوسط الثقافي األصيل.

لألدباء  العام  االحتاد  هنأ 
وال��ك��ّت��اب ف��ي ال��ع��راق 
اخلياط  محمود  الدكتور 
البورد  نيله  مبناسبة 
العربي في الطب، تقديراً 
في  املشهودة  ملواقفه 
والسعي  األدب��اء،  خدمة 
للحفاظ على صّحتهم، 
وال���س���ه���ر ل��ض��م��ان 
منحه  وقد  سالمتهم، 

االحتاد العضوية الفخرية  

التي  اجلليلة  خلدماته 

الف  ل��الدب��اء..  قّدمها 

لوطنك  ودم��ت  م��ب��ارك 

واحتادك وللثقافة واألدب.

تعّودنا في الصحافة األدبّية أن نخضع النص املقّدم للنشر لرأي احملرر 

اخملتص , الذي س��يبدي رأيه الفني ومدى صالحّية النص للنش��ر في 

املطبوع الذي قّدم النص إليه .

ه��ذه العملّية الطبيعية في التعامل مع كل مادة  مقّدمة للنش��ر , 

شهدت فتورا في بعض املطبوعات والصحف اجلديدة , والسبب األول 

في ذلك يعود إلى الوهم الذي حققه البعض في الش��هرة واالنتشار 

على حساب س��المة املفردات النصية وحتى األدوات التقليدية التي 

يبن��ى عليه كل عمل أدبي , فالش��اعر والقاص والناقد الذي يش��عر 

بأنه قد نش��ر عشرات النصوص في عدد من املواقع اإللكترونية , دون 

أن يق��ول له أحد م��ن قرائه "املعجبني بكل ما يكت��ب " أنك أخطأت 

فجعل��ت الفاع��ل منصوبا أو أن��ك كتبت قصيدة مرصوفة بش��كل 

عم��ودي لكنها تتنقل بني األوزان بال قيد وال ش��رط وتخلط تفعيالت 

البح��ور ببعضها البعض , نقول أن مثل ه��ذا املوهوم ال ميكنه تقّبل 

عبارة "نّصك غير صالح للنشر ألسباب فنّية وحرفّية " وهذه العبارة 

التي يعّدها شيئا من اللغو ورمبا الغيرة واحلسد من "مكانته األدبّية" 

التي شهد لها مئات املعجبني الذين علقوا على نصوصه التي يقول 

عنها احمل��رر "املعقد" أنها غير صاحلة للنش��ر , فما قيمة مالحظات 

احملرر , وماذا يعني لو نصب الفاعل ورفع املفعول به , في زمن تغّير فيه 

كل ش��يء , وما عادت النصوص خاضعة لش��روط  النشر التقليدية 

, وهك��ذا تس��ود مثل هذه القناع��ات الغريبة الت��ي صنعها عدد من 

الكتاب الفاش��لني وهم ينفخون بالونات ش��هرة زائفة على حساب 

القواع��د األدبي��ة املعروفة والت��ي ال حتتمل وجهات نظ��ر مختلفة , 

فالقواعد واستثناءاتها املعروفة واضحة ال جدال فيها أما اخلطأ في 

اللغة والنحو وأوزان الشعر املتعارف عليها فال مسوغ لها .

ال أريد هنا النيل من أحد أو التقليل من ش��أن ش��اعر أو قاص أو ناقد 

مع��نّي , فأن��ا أحترم كّل من يس��ّطر مفردة إنس��انّية واحدة , وجملة 

نبيل��ة , لكنن��ي ال أري��د لكاتب الن��ص أن يدخل نفس��ه في محنة 

جتنيس نصه , فاملتعارف عليه في الش��عر إذا كان موزونا فإنه يجب 

أن يخض��ع لقان��ون التفعيل��ة وال يخ��رج عنها إال مببرر فن��ّي مقنع , 

وإذا كان الش��عر مكتوبا ضمن جتربة قصي��دة النثر فعليه أن يحقق 

جوهر الش��عر ويبتعد عن هاجس كتابة اخلاط��رة التي حتمل أحيانا 

في نهاية س��طورها سجعا , على أس��اس أنه قافية , فكيف تدخل 

القافي��ة عل��ى نّص خالٍ  من ال��وزن ؟ وهل يجوز التمّرد على الش��عر 

التقلي��دي بالوزن , والبقاء عل��ى القافية ؟ طبعا ال يجوز فهذه األمور 

تصّب في صلب العملية الشعريّة املتعارف عليها , وال ميكن جتاوزها 

, لذل��ك أمتن��ى على صحفنا الت��ي تضم صفحات أدبي��ة رصينة , أن 

تش��ير للخطأ وتصححه كما  أمتنى أن يعطى الرأي الفني بعيدا عن 

اجملاملة, وعن االصغاء ألوهام البالونات التي تصدق هواءها الذي ما أن 

يواج��ه وخزة صغيرة حتى يختف��ي نهائيا , مع كل محبتنا ملبدعينا 

الراسخني املتميزين بأصواتهم العالية الصادقة .

منذر عبد الحر

نصوص 
غير صالحة للنشر!

رئيس التحرير

رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري

مدير التحرير
عبد االمير المجر منــذر عبـد الحـر

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

فوق غابة محترقة ..  قصائد وطن  تعاورته الخيباتالشكالنية الروسية وْاصداؤها الباقية 

الروائي ياسين شامل ل)االتحاد الثقافي(:  
من مكتبة عمي انطلقت نحو األدب قارئا

الروائي علي بدر يكتب انطباعاته 
بعد جولة في البلقان

عزرا باوند اليهودي المنقلب 
ضد طائفته وحكومة بالده

رعد عبد القادر .. شاعر في الذاكرة والوجدان
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اتحاد االدباء يشارك في معرض 
الرياض الدولي للكتاب 

اتحاد أدباء العراق 
يستنكر التطبيع مع إسرائيل

في حفل كبير شهدته قاعة الجواهري لمناسبة اليوم العالمي للترجمة 
تكريم كوكبة من المترجمين واختتام ورشة نادي الترجمة 

االتحاد يهنئ د. حسين علي هارف لمناسبة فوزه 
بجائزة القاهرة لنصوص المونودراما.. 

ويهنئ الدكتور الطبيب 
محمود الخّياط

وصفه باالنتهاك لحقوق شعب شقيق ... االتحاد يستنكر التطبيع مع اسرائيل 
االتحاد يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب ويواصل نشاطاته المختلفة

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاصا.ث- خاص



)األدب مرآة الحياة( 
ورشة للكتابة االبداعية في منتدى نازك المالئكة 

أور الحكي في جلسة نقاشية من اصدارات اتحاد االدباء

أيلول مسيرة تحدٍّ وشموخ وابتكار.. 
كلمــــة اتحــــاد أدبــــاء العـــــراق لشهــــر أيلــــول ٢٠٢١ 

نشاطات 
العدد )47( - ترشين االول  2021 2A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

الثقافي  املالئكة  ن��ازك  منتدى  اق��ام 
للكتابة  ورشة  العراق،  أدب��اء  احتاد  في 
اإلبداعية حملت عنوان )األدب مرآة احلياة( 
للشباب   ، األدبية  باالجناس  للتعريف 
غيرهم  من  املشاركة  يود  ومن  املوهوب 
ممن ميارسون الكتابة ويجهلون جتنيسها 
ولهم الرغبة في تطوير قدراتهم األدبية 
ماسيطرح  خالل  من  ميولهم  وحتديد 
في  انتظم  ورؤى..  افكار  من  عليهم 
من  ومشاركة  مشاركا   12 ال��ورش��ة 
مختلف الهوايات واستمرت 3 ايام على 
نحو محاضرتني لليوم الواحد. حاضر في 

الربيعي  غرام  الشاعرة  من  كل  الورشة 
)الكتابة(  مبحاضرة   املنتدى  رئيسة 
االدبية  الكتابة  لتعريف  اولي  تقدمي  مع 
فقد  الثاني  اليوم  واساسياتها..اما 
حاضر فيه الناقد  الدكتور سمير اخلليل 
االبداع  على  وأثرها  األدبية  االجناس  عن 
..  وفي اليوم الثالث حاضر الشاعر مضر 

االلوسي عن النحو وسالمة اللغة. 
وفي اخلتام مت تقدمي الشهادات التقديرية 
للمشاركني من قبل رئيس االحتاد . واهداء 
كل  الى  االحتاد  منشورات  من  مجموعة 
على  الكاتب  لدفع  كخطوة  مشارك 
القراءة وحتقيق اجلدوى الثقافية من هذه 

الورشة وتشجيعهم على القراءة .

ونحن نداخل بأفئدة منتصرة تشرين الشمس 
يالمسه  الندّي،  والياسمني  والنور  والثورة 
وفتيانه  العراق  فتيات  جبني  على  من  الوقت 
فكرة  قبل  أصحابهم  بنداءات  املضمخني 
املوج  وهذا  السدمي،  فكرة  الندم  وفكرة  الدم 
بال  بالد  ال  صحوة.  و  قوة  اعد  يصَّ طغى  الذي 
يساكن  وهو  البهي،  احتادكم  يقول  تشرين 
األصابع  ومياسك  ونبضها،  الثورة  ساحات 
لنشيد وطني  تنتصب  قامات  دفوف  واألصابع 
وهذه  البالد.  مللزوم  الزم  ووجود  وطني،  ونشيج 
وريدا  شهيدا،  شهيدا  املصطفة  التشرينات 
نكن  ولم  صوت  منا  وماضاع  نايا،  نايا  وريدا، 

خلائن صدى أو انزوينا مع أحد سدى. 
جمرة  على  قابضني  جئنا  أيلول  بوابة  من 
البوح مناشط متأل القلب والعني ومعارض هنا 
نتفس  صرنا  حتى  هناك  وأصبوحة  وأمسية 
احتادكم  وه��ذا  بالهواء  ال  االبداعي  بالقول 
البهي يوصل أنباء مثقفيه مطبوعات أفقدت 
مجرى  وغيرت  ثوابتها  الثقافية  املعادالت 
اخلرائط حينما تتألق أسماء مبدعيه في قلب 

معارض العالم، ليراها احلبيب والقريب مجدا 
القائمون  يحاوله  خفوت  عن  وجنما  عراقيا، 
على خذالن هذه البالد. احتادكم صنع من أيلول 
الذي يسمو عن  للبياض  متّهد  ملحمة جمال 
طريق خطواتكم النّيرة، فشكراً لكم يا أديبات 
العراق، ويا أدباءه، ودمتم بيارق ياسمني وابتكار. 
ما   2021 أيلول  لشهر  مناشطنا  أبرز  وكانت 

يلي:
الراحلني:  األدب��اء  االحت��اد  نعى  عميم  *بحزن 
د.يوسف  العالمة   - اجل��اف  شفيق  -األدي��ب 
 - الظاهر  محمود  والروائي  القاص   - ق��وزي 
الشاعر عبود هاشم *مواساة األدباء بفقدهم 

أحباءهم وذويهم.
صّحية،  بضائقة  م��ّروا  ممن  األدب��اء  *تفّقد   .

والتخفيف عن معاناتهم.
ومطبوعاته  االحت��اد  إص���دارات  آخ��ر  *إرس��ال 

الحتادات محافظات الوطن.
إلى  العراق  أدب��اء  احت��اد  منشورات  *إيصال   .
ومحافظات  العاصمة  في  مهمة  مكتبات 

الوطن.

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

التواصل االجتماعي.
وشبه  احل��ض��وري��ة،  اجللسات  *اس��ت��م��رار 
باللوائح  االل��ت��زام  مع  تدريجياً  احلضورية 
الصحية والتباعد. *صدور العدد ٤٦ من جريدة 

)االحتاد الثقافي(.
الكاتب  مجلة  م��ن  جديد  ع��دد  *ص���دور   )

السرياني.
الطفل/  بأدب  اخلاصة  )ليمونة(  مجلة  *صدور 
احتاد أدباء ديالى، في عددها األول. *إمتام أعمال 
األدب(  املسرح،  )الترجمة،  الثالث:  االحتاد  ورش 
الترجمة،  )نادي  االحتاد  أندية  أقامتها  التي 

منتدى نازك املالئكة الثقافي، بيت املسرح(.
*االحتفال باليوم العاملي للترجمة بالتعاون مع 
توزيع شهادات  بيت احلكمة، في حفل شهد 
*التحضير  الترجمة.  دورة  في  املشاركة 
الشعري  املربد  مهرجان  فعاليات  النطالق 

مطلع تشرين الثاني 2021 في البصرة.
احتاد  قبل  من  رؤية(  )احلسني  مهرجان  *إقامة 

أدباء كربالء.
*مشاركة االحتاد ممثال بأدبائه وأمينه العام في 
علي  العالمة  دورة  االجتماعية/  العلوم  مؤمتر 
والسياحة  الثقافة  وزارة  أقامته  الذي  الوردي، 

واآلثار.
وزارة  إلى  لالحتاد  العامة  الهيأة  أسماء  *رفع   .
*تواصل  األدباء.  منح  بتوزيع  للشروع  الثقافة 
احملافظ  السيد  مع  الدين  صالح  أدب��اء  احتاد 
حتتضنه  كبير  شعري.  ملهرجان  والتحضير 

احملافظة قريباً. 
الكتب  االحتاد  أصدر  املطبوعات  مجال  *وفي 
 - اجلابري  - عبود  ذيل حصان  أثر من   - التالية: 
شعر - مقاربات نقدية - محسن حسني عناد 
- نقد - تقتل الضفاف املاء - رلى بّراق - شعر - 
مقدمة في العلم املكاني وفلسفته - د.عصام 
حمد   - اخلامت  لغة   - دراسات   - ابراهيم  صباح 
العرب  شط  فندق   - شعر   - الدوخي  محمود 
للتو  نولد  أننا  لو  كما   - رواية   - اإلمارة  علي   -
الظهيرة  وساوس   - - قصة  كاظم جماسي   -
رياض   - أورفيوس  أغاني   - شعر   - ناصر  أمير   -

املعموري - شعر - املشهد األدبي العراقي/ ذي 
حنون   -  1٩ كوفيد  يوميات   - ج1  الشعر،  قار، 
حميد   - القمح  بلون  رماد   - سيرة   - مجيد 
نعمة عبد - شعر - دروس في العذوبة والعذاب 
ربيع  كورونا   - سيرة   - يحيى  اهلل  حسب   -
الكآبة - صالح حسن - شعر - مواسم حلمار 
األسفار - عادل مردان - شعر - وجوه من املاء - 
حيدر عاشور - قصة - كان شيئاً من املاء - زينل 

الصوفي – شعر.
مجلة   - يلي:  ما  ميسان  أدباء  احتاد  وأصدر   *  
ميشا لألطفال العدد 18 ايلول 2021 – )نبوءة 
مبسابقة  الفائزة  القصائد   ) ميشانيون 
ميشانيون لقصيدة النثر دورة الشاعر العراقي 
قصص   – املالئكة  حلن   -  .2021 شمس  أحمد 
- أحالم  أدب الشباب(.   ( ، ضياء عوفي  قصيرة 
الضوء ، تأمالت في نصوص أدبية – جنم األميري 
خديجة  شعرية،  نصوص   – أّمي  حصيرة   -
 ، األول  اجمللد   – الشعرية  األعمال   - السعدي. 

ماجد احلسن. 
 دمتم للثقافة واألدب واملعرفة واجلمال

العام  االحتاد  في  السرد  نادي  اقام 
ل��ألدب��اء وال��ك��ّت��اب ف��ي ال��ع��راق، 
)أور  كتاب  ملناقشة  أدبيًة  جلسة 
ورد،  شبيب  علي  للناقد  احلكي( 
أداره��ا  التي  اجللسة  في  ش��ارك 
البحار،  حسن  والروائي  القاص 
احلر  عبد  منذر  االدب��اء  االساتذة 

ومحمد حاجم ..وذلك في الساعة 

أيلول   1٥ األربعاء  عصر  السادسة 

قاعة  من  اجللسة  وبثُّت   ،2021

دون حضور جمهور(  )من  اجلواهري 

بالتعليمات  االل��ت��زام  لضمان 

الوقائية وحفاظاً على صّحتكم. 

أ . ث / عالء الماجد



شعر الجواهري بين التقييم الموضوعي والرأي االنطباعي 
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قراءات 

لي��س هّمي في ه��ذه املقالة، أْن أنب��ري ُمنافًحا مبا أس��تطيع، عن 
اجلواهري ش��عًرا وش��اعًرا، فهو أس��مى من أْن يطوله سناُن يراعي 
ح��ني أقرأ ع��ن ش��خصيته املُدافة مباء الرف��ض وطني التم��ّرد، إمنا 
هّم��ي - مبعن��ى احليرة- ينعقد، ح��ول ما كان له ف��ي الطرف الٱخر، 
من جانب التلّقي، لش��عره تارًة، وملن قعد لشخصيته وسلوكياته 
باملرص��اد، فراح يُطِل��ق األحكام اجلائرة بش��عره تبًعا باحلكم على 
س��لوكياته الش��خصّية فُينزله في مراتب "أس��فل سافلني" من 
البش��ر، أو العكس من ذلك، حني ينطلق من ش��عره، فيرى فيه من 
قي��م التمّرد والرف��ض، ومبادئ احلرية والتح��رر الفكري، ما يحمله 
عل��ى أْن ي��راه في "أعلى ِعّلي��ني" وفي كال احلالتني يكون اإلس��راُف 
والش��طط، وينأى صاحبه��ا كل النأي ع��ن املوضوعية في احلكم 
والتقيي��م، فالصواب أن ينطلق الناقد من القصيدة - محّل النظر- 
 أو رؤيٍة فكري��ة، ُمعِربًا عن 

ٍ
وحدها، مس��تجليا فيها من بن��اء فّني

أصال��ة تل��ك الرؤية من عدمها، كذل��ك احلال في البن��اء الفني، إذ 
يجوس خالل التراكيب ما وس��عته اإلمكاني��ة التي تهّيأت له في 
ذلك، فيكش��ف للقارئ عن موهبٍة راسخة لذلك الشاعر متظهرت 
عبر قدرته في جودة الس��بك اللغوي، ومتّرس��ه على إتيان الطارف 
من األس��اليب البيانّية والبديعّية، ما يُنبئ عن تفّوق ذلك الشاعر 
بجدارة ع��ن الٱخرين.. ولعل الوقوف على منوذجني من التلّقي حول 
ش��عر اجلواه��ري، أحدهما س��ّطره ناقٌد جلي��ُل القدر ف��ي املدّونة 
النقدي��ة العراقية احلديثة، والٱخر لش��اعٍر عراق��يٍّ معاصر، كتبه 
عل��ى صفحته عل��ى )الفيس بوك( م��ن خاللهما يتب��نّي لنا مدى 
خط��ورة الرأي النقدي، ح��ني ينفلت من )ِعق��ال( الضبط املعرفي، 
واملوضوعية التي ال تتأّس��سُ إال على أرضيٍة صاحلٍة للنقد، أال وهي 
ي، ومن دونها ستكون  ر الكامل ألدواِت النقد والتحليل النصِّ التوفُّ
النتيجة -بتعبير املناطقة- سالبًة بانتفاء املوضوع، ففي النموذج 
األول، جن��د املرحوم الناق��د الدكتور علي عباس عل��وان في كتابه: 
)تطور الشعر العربي احلديث في العراق - اجتاهات الرؤيا وجماليات 
النس��يج( الذي يُع��دُّ بجدارة األهم م��ن بني الكت��ب التي تصّدت 
لنقد الش��عر العربي احلديث في العراق، قد تناول ش��عر اجلواهري 
في الفصل الثالث من هذا الكتاب، بعنوان: )الكالس��ية اجلديدة - 
ص في ُمفتتح  محمد مهدي اجلواهري( بكل موضوعيٍة، إذ يُش��خِّ
ذلك الفصل ظاهرة الشطط مييًنا وشماالً في تلّقي منجز الشاعر 
ًفا - مع الش��اعر أو  الت��ي يجدها م��ن وجهة النظر النقدي��ة ))تطرُّ
ضدِّه- وتناقًضا أحيانًا، ومبالغًة أحيانًا أخرى. فّضلُه بعُضهم على 
ش��وقي ومطران والرصافي والزهاوي، وعّده ٱخرون ش��اعًرا تقليديًّا 
يُحِس��ُن فّن النظم، وبال��غ ٱخرون ُمقرِّرين أّن اجلواه��ري أكبُر من أْن 
يُ��درس، بينما ذهب بعُضهم إلى أّن للش��اعر منًط��ا جواهريًّا جرى 
في طريق��ٍة أدبّيٍة خاّصٍة، فوجدْت قبوالً واستحس��انًا من جمهرة 

املتأدِّب��ني، وانتهى ٱخرون إلى أنُّه ش��اعٌر عباس��يٌّ أخط��أُه الزمن... 
ووجوُدُه في القرن العشرين مُيثُِّل ظاهرًة غريبًة .. مبعنى أنّه سيّتخُذ 
موقف الناقد احمُلايد من هذه األقوال واألحكام، فضالً عّما يرى فيها 
ا في  من "مّجانيٍة" و"استس��هال" ملنجِز ش��اعٍر شغل موقًعا مهمًّ
املدّونِة الشعريِّة العربّية، له جمهورُُه العريض في العراق وخارجه 
م��ن بل��دان الوطن العربّي، م��ا دفعه - الناق��د- أْن يأخ��ذ "الُنمُرقة 
الوس��طى" في التعامل النقدي مع ش��عر اجلواهري، وفق تقسيٍم 
زمن��يٍّ رٱه األوفق في بيان تطّور الش��اعريّة لدي��ه، فكان على ثالث 
مراح��ل: مرحل��ة التقلي��د، مرحلة االضط��راب، مرحل��ة النضج، 
وكان له أن يُنِصَف ش��عر اجلواهري في مرحلت��ه الثالثة التي متّثل 
��ا، وقد أثرى الناقد ما توّص��ل إليه من أحكام،  أَوْج ش��عره رؤيًة وفنًّ
في كثي��ٍر من الوقفات النقدية محلِّالً قصائد كثيرة للش��اعر في 
تل��ك املرحلة، ُمبيًنا ع��ن القف��زة النوعية التي حّققها الش��اعر 
ف��ي حقبة األربعينيات من القرن العش��رين، ُملِفًتا إلى اخلصائص 
الفني��ة التي متّيَز بها، وجعلته في القمة، كان من تلك اخلصائص: 
الث��راء اللغ��وي، التي يجده��ا الناقد ))س��مًة غالب��ة وطاغية في 
شعر اجلواهري، الس��يما في مرحلة النضج حتى لقد بدا الشاعر 
في أواخ��ر األربعينيات وكأنه ورث التاريخ اللغ��وي لألمة وامتلكه 
ا يتصرف به، باقت��داٍر وحتّكٍم ُمذِهَل��ني، إن القارئ  امت��الًكا حقيقيًّ
يكتش��ف من النظرة األولى لقصائد هذه املرحلة ما نعنيه بالثراء 
اللغوي، في املفردات والتراكيب واالستعمال حني تطول القصيدة 
وتط��ول حتى مت��أل صفح��ات عديدة، ومع ذل��ك ال يح��سُّ قارئه أن 
الش��اعر ق��د أدرك��ه الوهن. أو قص��َر نَفُس��ُه فتخلخَل نس��يُجُه 
وانح��درْت مفردات��ه، أو انخفضْت درجة اجلزال��ة والعلّو في لغته(( 
وليس هذا فحس��ب، بل يقف عند بعض أش��هر قصائده في تلك 
املرحل��ة، عاقًدا املقارنَة بينها وبني ش��بيهاتها في الوزن والقافية 

من قصائد قدمي��ة ذائعة الصيت، منتهًيا إلى فرادة اجلواهري وعدم 
اتّكائه على أيِّ واحدة من تلك النماذج، ففي وقوفه على بائيته في 

أبي العالء التي مطلعها:
ها التربا قْف باملعّرِة وامسْح خدَّ
ق الدنيا مبا وهبا واستوِح من طوَّ

ومقارنتها بقصيدة املتنبي التي مطلعها:
دمٌع جرى فقضى بالربِع ما وجبا

ألهلِه وشفى أنّى وال كربا
ينته��ي بالقول: ))فليس هناك صورة تكاد تتش��ابه بني االثنني في 
املقارنة. قد يفي��د اجلواهري من املفردات، ونح��ن نعلم أن املفردات 
ال قيمة لها وحدها، وإمنا تأتي أهميتها حني يخلق الش��اعر بينها 
مجموع��ة من العالقات التي تكوِّن الصور من خالل عملية احلدس 
والتخّي��ل(( وهكذا احلال نفس��ه، يج��ده اجلواهري ف��ي رائيته في 

مصر:
يا مصُر تستبُق الدهورُ وتعُثرُ 

والنيُل يزخُر واملسّلُة تزهُر
ومقارنتها برائية أبي متام الشهيرة في الربيع:

رّقْت حواشي الدهِر فهي مُترمُر
وغدا الثرى في ِحْليِه يتكّسُر

أو في وقوفه على قصيدته )أم عوف( التي مطلعها:
يا أّم عوٍف عجيباٌت ليالينا

يُدنني أهواءنا القصوى ويُقصينا 
ومقارنتها بنونية ابن زيدون الشهيرة، منتهًيا بالقول: ))لم جند في 
قصيدة اجلواهري البالغة مائة وتسعة أبيات تشابًها أو اتّكاًء على 
ص��ور ابن زيدون وإن جمع اللحن وال��وزن والقافية بني القصيدتني(( 
مبا يؤّكد براعة الشاعر وقدرته على جتاوز الُقدماء ممّن تركوا قصائد 
خالدة، فلم يعوِّل على اس��تعارات تلك��م القصائد، ولم يُحاِك ما 
ورد فيه��ا من مضامني أو حت��ى يتناّص معها، ُمري��ًدا بذلك التمرُّد 
اإلبداعي الذي يعّبر عن شاعريته فحسب، أما النموذج اآلخر الذي 
أشرنا إليه تلميًحا في بداية املقالة، فهو ما كتبه الشاعر العراقي 
)ش��اكر الغّزي( عن اجلواهري في منش��ور على جدار صفحته على 
)الفي��س بوك( ففي س��ياق حديثه عن اجلواهري وعب��د الرزاق عبد 
الواحد، ذكر في مفتتح منش��وره متحدِّثًا عن نفس��ه مصوِّرًا حال 
تلقِّيه ش��عر اجلواه��ري، بقوله: ))وقد عكفُت نفس��ي �� مرغماً �� 
عل��ى قراءت��ه بأجزائ��ه الس��بعة. أقول مرغم��اً ألني ال أح��ّب لغة 
اجلواه��ري الوِعرة املتقّعرة املوغلة في الِقَدم، وكأّن الرجل كان يكّد 
ذهنه ويُغرق نفس��ه في القواميس القدمية، على أّن هذه هي امليزة 
والثيمة األساس��ية لشعره، فهو يّتكئ على اللغة وال غير(( ولعل 
جلهل الشاعر بلغة الشعر وكيفية حتليل بنيتها، سبًبا في وصِف 
لغة ش��عر اجلواهري بالقدمية، في حنَي أنَّ كبار النّقاد الذين درسوا 
شعر اجلواهري، لم يُطلقوا مثل هذا احلكم الذي فيه من التعميم 

اجلائ��ر، ولعل القارئ املتبّح��ر في كتاب الناقد عل��ي عباس علوان 
س��الف الذكر، ما يُدرك حتّول اللغة وجتّدده��ا عند اجلواهري، فضالً 
عّم��ا ذكره آخرون، من قبيل ما كتبه الناقد الدكتور عدنان العوادي 
ف��ي )لغة الش��عر احلديث في العراق( وهي من الدراس��ات النقدية 
الرصينة التي رصدت تطّور لغة الشعر عند جملٍة من كبار شعراء 
الع��راق في النصف األول من القرن العش��رين، معربً��ا عن ))عناية 
اجلواهري باملفردة وبراعته في انتقائها بأْن شفَع فصاحتها ب�"ثراء 
داللتها" مفّجًرا فيها كل ما تختزنه من طاقٍة وتأثير في أحاسيس 
املتلقي ومش��اعره، نافًذا إلى ذلك م��ن تأثيراتها الصوتية بالدرجة 
األول��ى(( ولم جند أيًا م��ن النّقاد الذي��ن تناولوا ش��عر اجلواهري، أْن 
يصف لغته الشعرية جملًة ب�"الوعرة" أو "املوغلة في القدم" تلك 
الصفات التي ميكن أْن جند لها بعض الش��واهد من مرحلته األولى 
أو الثاني��ة مع الش��عر، أم��ا أْن يُطَلَق احلكُم جزاًف��ا بهذا الوصف، 
ويُشَطَب عليه بجرَِّة قلم، فهذا ما يعكس مدى التحامل أو اجلهل 
أو السطحية في الرؤية النقدية لصاحبها، وقد ال يكفيه ذلك من 

احلطِّ من شعر اجلواهري، فُيشير إلى أنَّ عينيته التي مطلعها:
فداٌء ملثواَك من مضجِع

تنّورَ باألبلِج األروِع
في اإلمام احلس��ني لم تكن غير ))تقليد ونسج على منوال قصيدة 

الشيخ حسن التاروتي )ت 1250(
ماِء وداراتها   فُقْل للسَّ

وقد وَقع الُقْطُب منها: قِعي
ْهِب إْن فاخرتِك التالع  وللشُّ

ف��ُرّدي النق��اَب على البرق��ِع(( ويكتفي بهذا االستش��هاد، من دون 
ِّ��ْل على مواط��ن االتِّكاء التي اعتمده��ا اجلواهري من عينية  أْن يُدل
التاروتي، س��واء في الص��ور أو املفردات، أو اإلح��االت، وغير ذلك من 
مواطن.. وكأنَّ القافية والوزن الشعري ِمْلٌك للسابق، وكل من يأتي 
ا كان- ال يحقُّ له أْن يقُرَب ِحمى قوافيه وأوزانه وإال ُوِصَم  بعدها – أيًّ
ب�"التقليد والنس��ج على منوال" في عبارة ملّطفٍة في ظاهرها، إال 

أنّها تُضِمر في باطنها داللة السرقة..!! 
 نخُلُص مم��ا تعّرضنا إليه آنًفا إلى حقيقة مفادها: أنَّ النقد األدبي 
ما لم يكْن مؤّسًس��ا على قاعدتني: األولى: املعرفة بالنص املنقود، 
وتوّف��ر الدراي��ة الكاملة ب��أدوات النقد، ال مبناهج النقد فحس��ب، 
ب��ل بلغة النص��وص، وطبيعة بناء تل��ك اللغة ومفرداتها وأس��رار 
تركيبه��ا، ومرجعياته��ا التراثي��ة والفكرية، واألخ��رى: االنضباط 
األخالق��ي "املَِهن��ي" ال��ذي يوفِّ��ر للناقد فرص��ة أكث��َر وضوًحا في 
مجابهة النصوص املنقودة، م��ن دون التأثر بانطباعات ال تُغني وال 
ر أحد هاتني القاعدتني  تُسمن من قيمة النصوص من عدمها، وتوفُّ
من دون األخرى، ال يضمن س��المة ُمنجز نقديٍّ من الوقوع في براثن 
الذاتية، أو التسطيح الذي مبوجبه يفقد ذلك املنجز صالحيته ألْن 

يفيد منه األجيال فيما يفيدون منه على مرِّ الزمان.

الشكالنية الروسية وْاصداؤها الباقية 

 اح��دى اكب��ر احل��ركات االدبية ف��ي بداية 
الق��رن العش��رين ، التي اث��رت على االدب 
العامل��ي ، هي حركة الش��كالنيني الروس ، 
انضمت اليها اس��ماء كبيرة من الشعراء 
 ، الكب��ار منه��م مايكوفس��كي  ال��روس 
قب��ل ان يتح��ول ليصب��ح ش��اعر الث��ورة 
ف��ي روس��يا ولينتح��ر الحقاَ ، و)يوس��يب 
والش��اعرة   ، واخماتوف��ا   ،) ماندلش��تام 
ازنائيدا ،وبوريس باس��ترناك ، وهناك رهط 
كبير فيهم م��ن املفكرين في علم اجلمال 
كرومان ياكوبس��ن الذي صار بعد حني من 
االلس��نيني الكب��ار في العال��م في مجال 
نظري��ة اللغ��ة ، وميخائي��ل باختني فقيه 

اللغة ومؤسس حلقة باختني النقدية.
تكون��ت الش��كالنية الروس��ية وتبلورت ، 
بوصفها تي��اراَ من تي��ارات التفكير بعلم 
اللغ��ة )البويطيقيا ( اب��ان العقد االول من 
الق��رن العش��رين ، فخالل تلك الس��نوات 
 ،  1917 الروس��ية  الث��ورة  س��بقت  الت��ي 
كانت تدور سجاالت حول طرق تطور الفن 
. وكان��ت الرمزية الروس��ية  واالدب الحق��اَ
ق��د دخلت في ازمة في الس��نوات االْخيرة 
من القرن التاس��ع عش��ر ،اذ كانت تعاني 
من تناقضات كثيرة ،وانهي��ار في مبادئها 
، ويب��دو ان الواق��ع الروس��ي بعمومه كان 

يش��هد تغي��رات عميق��ة ، ولم يك��ن تيار 
الش��كالنية الروس��ية مبعزل عن حركات 
مش��ابهة لها في اوربا ، فكانت تش��ترك 
في ع��دة نقاط مع تلك احل��ركات املناظرة 
، ويكمن واحد من خصائص الش��كالنيني 
ان  ي��رون  كان��وا  انه��م  ف��ي  الرئيس��ية 
خصوصية الف��ن املوجودة حقاَ تتمثل في 
اس��تقاللية االدب والفن الكاملة عن باقي 
اشكال الوعي االجتماعي ، وهذا ما شكل 
لهم قطيع��ة مع باق��ي التي��ارات االدبية 
الفاعلة في الساحة الثقافية ، ومنها تيار 
الواقعية الذي كان اش��به بالتيار الرسمي 

للمؤسسات الرسمية بعد حني .
عن��د متابعة املناب��ع االجنبي��ة لها تذكر 
اس��ماء منها -ادوارد غاتسليك -الذي كان 
اس��تاذاَ ف��ي جامع��ة -فين��ا- ، ال��ذي كان 
يفت��رض انه يج��ب ان نفّرق بني الش��كل 
الفن��ي ،بوصف��ه الوج��ود املباش��ر للفن 
،وبني العناص��ر غير الفني��ة ،التي تفضي 
الى مس��احات خ��ارج الف��ن ، التي الميكن 
تفس��ير ومعاجل��ة القضاي��ا الفني��ة من 
خاللها ، فهو مثال يعرف املوس��يقى باْنها 
) اشكال صوتية متحركة ( وهو على يقني 
باْن ))املوس��يقى تتكل��م باالصوات فقط ، 

بل هي ال تقول االّ االصوات ((
 منظرو الشكالنية لم يتهربوا من معاجلة 
اش��د املش��كالت اهمية ف��ي نظرية الفن 

واختالفها عن اش��كال الوعي االجتماعي 
االساس��ي  هاجس��هم  وكان   ، االخ��رى 
 ، الداخلي��ة  الف��ن  قوان��ني  يوضح��وا  ان 
بينم��ا كان نقدهم منصباَ على املدرس��ة 
الثقافي��ة التاريخية ، ومختل��ف املدارس 
بدراسة  املهتمة  الس��يكولوجية  الذاتية 
الف��ن واالدب ، فهم كان��وا يرون ان التقنية 
االدبي��ة هي التي بداْت تتق��دم وتتفوق في 
الغ��رب ف��ي زمنه��م على معن��ى االعمال 
االدبية ، لقد برزت في مفاهيمهم الرائجة 
الصوتي��ات  مث��ل  م��ن  مفاهي��م  ان��ذاك 
الس��يميائية  والتراكي��ب   ، الش��عرية 
والص��رف  واالش��تقاق   ، واالس��لوبية   ،
والتركيب ، كتب )رومان ياكوبسن ( الحقاَ 
؛ عندما كنت انش��د قصائد لشعراء روس 
مثل ماندلش��تام ومايكوفسكي وغيرهم 
في حلقة ب��راغ االدبية ، باللغة البراغية ، 
كنت اجد فارقاَ كبيرا بايقاع القصائد بني 
اللغتني ، رغم التقارب الساللي لكليهما 
الروس��ية والبراغية ، مع كونهما ينتميان 
الى اصل لغوي )سوالفي ( واحد ، مما قادني 
اللغ��وي  او الص��وت  االيق��اع  الكتش��اف 
للش��عر ، الذي تط��ور الحقا ال��ى مفهوم 
، اس��تدعت  لُلغ��ة  الوظيف��ة الش��عرية 
العالقة بني الفن والسياس��ة ش��جبا من 
جان��ب الش��كالنني ، ورفض��وا اي توظيف 

مقصود وموجه لهما.

  وم��ن س��وء ح��ظ ه��ؤالء ، ان قم��ة تاْلق 
ابداعه��م تزام��ن م��ع فت��رة ان��دالع ثورة 
والس��نوات   ، 1917االش��تراكية  اكتوب��ر 
الت��ي اعقبته��ا ، فج��رى التعامل معهم 
كتي��ار برج��وازي معادي للث��ورة ، وعوملوا 
كمنش��قني ، فمنه��م م��ن غادر روس��يا ، 
وال��ذي بقى ام��ا ٌعزل ، او دخل الس��جن او 
املصحة النفس��ية ، او نفي الى س��يبيريا 
احلكوم��ة  وكان��ت   ، مصي��ره  ليلق��ى 
الس��وفيتية ان��ذاك تول��ي االدب اهتماماَ 
كبي��را ، وتقدم مس��اعدات جم��ة لالدباء 
، بش��رط ان يك��ون نتاجه��م موالي��ا الى 
اخلط الرسمي اخملطط مركزياَ ، وهذا شان 

االدب في كل االنظمة الش��مولية تقريباَ 
الس��وفيتية تك��دس  املطاب��ع  ، وكان��ت 
عشرات االطنان من االدب السماء كثيرة ، 
طيلة عهود الدولة السوفيتية السابقة ، 
وظل ادب الش��كالنيني على قلته مطمورا 
ومغيب��ا في الظ��الم حتى فترة ب��روزه في 
عق��د التس��عني ، ال��ذي ش��هد احي��اءاَ 
واحتف��اءاَ به غير مس��بوقني وجرى تداول 
اس��مائهم من جديد ، اما اكداس الكثير 
من الكتب االدبية الت��ي انتجتها املطابع 
الرس��مية طيلة مل��ا يزيد على الس��بعني 
عقداَ من الزمان فقد غمرها تيار النسيان 

والى االبد .

د. وسام حسين جاسم العبيدي

رزاق عداي
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فوق غابة محترقة ..  قصائد وطن  تعاورته الخيبات

ل��م تك��ن هن��اك قصي��دة ف��ي داخل 
اجملموع��ة الش��عرية الص��ادرة حديثاً 
للش��اعر جب��ار الك��ّواز حتمل اس��م 
اجملموعة )ف��وق غابة محترق��ة( وهذا 
م��ا يدعونا أن نتوقع أن القصائد كلها 

حتمل هذا املعنى بشكل أو بآخر . 
واحلرائ��ق كثي��رة : تب��دأ م��ن احت��راق 
النفس حتى تصب��ح كومة من رماد , 
وال نبحث هنا عن السبب , فاألسباب 
كثيرة وجيهة وغي��ر وجيهة , ثم بعد 
ذل��ك احلرائق العراقية التي اس��تعرت 
ف��ي املدة األخي��رة فأكلت الت��راب وما 
تبق��ى م��ن آم��ال مرتقبة فض��الً عن 
األخضر واليابس , لدواٍع سياس��ية أو 

غير سياسية .
أم��ا حريق الغابة التي أراد الش��اعر أن 
تك��ون عنوان��اً جملموعته فله��ا معاٍن 
رمزية , نرى أنها غير محصورة في قلب 
الش��اعر , ونحن كق��راء منلك مفاتيح 
أبوابه��ا املوص��دة حتى بع��د احلريق , 
فه��ذه الغابة حتمل حي��اة كاملة من 
واألفي��اء  باألثم��ار  املليئ��ة  األش��جار 
والعنف��وان واجلمال والزه��ور واألعطار 
والس��واقي واألنه��ار . إذاً احتراق هذه 
الغابة هو ف��ي حد ذات��ه انهيار حياة 
وتداعي أمة وتراك��م خيبات من األمل 
: )أش��ق طريق��ي بس��اقني احترقتا / 
حت��اذران ني��ران صديدهم / مش��اعلنا 
تس��قي عثرات��ي بكّف / عب��رُت النهر 
دومن��ا خوف / وق��اب قوس��ني أو أدنى / 
كنت أش��م املوت( ص5/6 , إذاً الشاعر 
ل��م يكن ببعي��د عن ه��ذه الفاجعة , 
بل كان في صميمها ووس��ط لهيبها 
, وم��اذا عس��اه أن يفع��ل والنار طالت 
س��اقيه , ورائح��ة املوت ب��دأت تزكم 
أنفه , وهذا يس��جل لنا داللة واضحة 
أن هذه الغاب��ة احملترقة هي غابته في 
املعنى احلقيقي واالعتب��اري , ووجوده 
فيه��ا ليس من باب املصادفة أو البطر 
أو النزهة , بل كان حتماً مقتضياً , لذا 
أراد أن يتحم��ل نصيبه من هذا العناء 
الش��اق املب��ارك الذي يفرضه حس��ه 
الوطني الوثاب : )وبغداد التي أثكلتها 
القناب��ل في ليلة عرس��ها / وما زالت 
الرصاف��ة  ب��ني  بالش��واظ  تتكح��ل 
واجلس��ر / فصار كحل مهاها متاريس 
أغ��اٍن / رغ��م س��كاكينهم الصدئة / 
كان املهذرمون ذوو اللحى / يس��رقون 

الشوارع ومن فيها( ص7 .
هكذا يأتي الوصف الش��اعري للهيب 
ه��ذه الغاب��ة احملترقة وهكذا تُس��مع 

أص��وات تدعو للحياة , وس��ط صراخ 
ينبعث من ركام ه��ذه الغابة الثكلى 
, كان الش��امتون يقف��ون عل��ى رأس 
من��ارة عالية يق��رأون دع��اء االفتتاح , 
وبني أيديهم مس��بحات س��ود طويلة 
يقب��ل بعضه��م بعض��اً احتف��اًء مبا 
آل إلي��ه ه��ذا احلري��ق وال يج��دون في 
أنفس��هم غضاض��ة أن يش��مل هذا 
احلري��ق ماء دجلة والف��رات فهو اآلخر 
مطلوب إليهم ألنهم ل��م يأكلوا ولم 
يشربوا قطعاً منه فقد اعتمدوا على 
ما حتمله العجالت الكبيرة من قناني 
املاء املس��تورد من جيران ليس لديهم 
س��وى ينابي��ع قليل��ة , وألنه��م ف��ي 
ريب��ة من أمرهم أن يس��هم ماء دجلة 
والف��رات أيضاً في إطفاء ما ش��ب من 
حرائق في هذه الغابة , فهم ال يريدون 
لهذه احلرائ��ق أن تنتهي , وال يريدون أن 
تبقى حتى زهرة واحدة تلقي بالتحية 
عل��ى أحب��اب الع��راق : )أين بغ��داد ؟! 
بني ي��دّي تتوضأ بكوث��ر فجرها ودماء 
أبنائها / ركعتان في العش��ق ال يصح 

وضوؤهما إال بالدم( ص8/6 .
بغ��داد  يذبح��وا  ل��ن  )املهذرم��ون   : و 
فكوثره��ا ميح��و دخانه��م وميحوهم 
/ ويوق��ظ عنقاءه��ا بش��ق ظالمهم / 
بشواظ أرواحنا( ص11 . )واملهذرم( هو 
الذي يختلط كالم��ه الفارغ بالباطل 
وما أكث��ر املهذرمني في بالدنا املغلوب 

على أمرها اليوم .
لقد جتاوز الشاعر الرمزية واإليحاء إلى 
التصريح , وهذا ما يستدعيه املوقف 
.. نع��م إن الش��عر ليس م��ن وظيفته 
التوثيق بقدر ما يصنع حالة من صورة 
أدبية أو ش��عرية أو فني��ة جمالية لها 
فعل مباش��ر وأكثر دميومة من الكالم 
االعتيادي , كما أن احلدث الذي يتكلم 
عن��ه الش��اعر ج��اءت أهميت��ه م��ن 
جه��ات أرب��ع : أولها الوط��ن املنهوب 
واملس��لوب , وثانيه��ا : تفش��ي حالة 
الكذب والتداعي من أكثر رموز قيادية 
فرضت نفسها عليه بصيغ سياسية 
أو بصي��غ تعس��فية , وثالثه��ا تقادم 
الس��نني وتراكمها من دومن��ا طائل أو 
تغيير يلوح في األفق , ورابعها : أصبح 
مرتع��اً للمجرم��ني والطامع��ني . مم��ا 
جعل الشاعر أن يلم بأطراف كل ذلك 
وينخ��رط في ثورٍة ش��عبيٍة ش��بابيٍة 
عارم��ة لتج��اوز ه��ذا الوض��ع املريض 
واخل��روج من النف��ق املظلم إلى فضاء 

البناء واإلعمار وإصالح حال الناس .
وموقف الش��اعر هنا كم��ا نفهم من 
معاني قصائده لي��س موقف املتفرج 
أو اإلعالم��ي الناقل لصورة احلدث , بل 
هو الصوت القوي والش��اهد الذي رأى 
كل ش��يء , ه��ي إذاً صرخ��ة يطلقها 
ف��ي آذان الن��اس , مم��ا جع��ل من��ه أن 
يلع��ب دور القيادي ولي��س دور الواعظ 
واملرش��د واخلطاب��ي , هو ف��ي معترك 
ميدان��ي ملته��ب , ق��د حتت��رق في��ه 
قصائ��ده , أصابع��ه , أحالم��ه , ولكن 

هدفه األس��مى أن ترتف��ع راية الوطن 
وهي تخفق في سماء صافية , بعيدة 
عن كل عاصفٍة عاتي��ة , أو مهذرمات 
ومادام��ت   , بالي��ة  فاس��دة  مك��رورة 
روح الش��باب املتفج��رة والطامح��ة 
إل��ى إش��راقات يوم جديد تش��رق فيه 

الشمس مرتني  باقية .
والبد من هذه الروح املليئة بكل هدف 
مش��روع أن تفتح باباً يل��ج منه ألوف 
املنتفضني إلى درب مستقيم للخالص 
من براثن دولة عاقر فرسانها مهذرمون 
ال يُنتظ��ر منهم والدات جديدة في بالٍد 
يب��س فيها الزرع وج��ف الضرع : )في 
محاري��ب األم��راء   واملل��وك / واجلن��د 
االنكش��اريني / وحراس اإلمبراطوريات 
اخملصي��ني / الذي��ن ل��م يدرك��وا طعم 
اخلص��اء / إالّ في إجازاتهم الس��نوية 
/ حني اكتش��فت نس��اؤهم / إن عقود  
اخلصاء / لم تبتكر شيئاً في رجولتهم 
/ هجرته��م ف��ي الف��راش( ص16/17 , 
و)زليتبنوس( في نظر الش��اعر ليست 
مدينة عل��ى خريطة الرم��ال ولكنها 
مدين��ة عل��ى خريطة البحر لم تش��أ 
أن تفت��ح عينيها على أف��ق وليد , وما 
كان يراها إال م��ن وراء حجاب , وكانت 
خطاه��ا وطناً وأناملها قصائد , وبريق 
عينيها نش��يداً وطنياً موءوداً , هكذا 
يصرح الش��اعر في نظرته املتحسرة 
وراء ب��الد عزي��زة , ضاعت ول��م تضع , 
وجمع��ت قواه��ا ول��م تق��م , مازالت 
احلس��رة عالقة ف��ي في��ه , واألمل باٍد 
ف��ي انكس��اراته , لكن ه��ي املفارقة 
التي ال تعرف املهادنة , والسؤال الذي 
ال يتك��رر , ومعادلة األمس واليوم وغد 
, موازن��ة تدف��ع بتطلع الش��اعر وكل 
أحرار الوطن أن يحملوه فوق أكتافهم 
وينهض��وا ف��ي س��راة اللي��ل , وم��ع 
تباش��ير الصباح ليؤدوا طقوس احملبة 
له في ضوء يوم جديد , بعدما شحت 
الليال��ي والنه��ارات بضوئه��ا عليه , 
ويج��يء التوظي��ف التراثي في ش��عر 
الكّواز بشكل عفوي من دومنا إقحام , 
يبدو أنه منسجم في اكتمال الصورة 
الش��عرية , فكثر التناص القرآني من 
مثل قوله : )قاب قوس��ني أو أدنى( ص6 
, و: كعرجون قدمي . أو الرموز التاريخية 
م��ن مثل : س��نمار ، روم��ا ص23 , في 
عالقة واضحة بني ما يكتب الش��اعر 
مس��تمد من املوروث الش��عري ألمتنا 
واإلنس��انية , وف��ي رس��الة جلي��ة أن 
ش��عراءنا هم من أوفى شعراء العالم 
بقضاي��ا  ارتباط��اً  وأكث��ر  ألوطانه��م 
ش��عوبهم وتراثهم األدب��ي والفكري , 
على أن شعراء العراق ومنهم الشاعر 
جبار الكّواز يقفون اليوم على مفترق 
الطرق وهم يج��دون وطنهم متخلفاً 
حضاري��اً , وبعي��داً عن أس��باب الرقي 
والتط��ور ال��ذي يش��هده العال��م في 
والث��ورات  واالنط��الق  التح��رر  زم��ن 

التكنولوجية .
عن��د  الش��عري  فالنف��س  وعموم��اً 

الك��ّواز طوي��ل , ف��ي جترب��ة ش��عرية 
قارب��ت األربعني عاماً , كتب الش��اعر 
فيه��ا قصائده عل��ى االجتاهات كلها 
العمودية واحلرة وقصيدة النثر والنص 
املفتوح , وقصائد هذه اجملموعة تنتمي 
إلى هذا اجلنس األخي��ر , وما يقال عن 
ش��روط جناح قصيدة النث��ر يقال عن 
النص املفتوح , من صور فنية مبتكرة 
, وإيقاع داخلي ومس��احة واسعة من 
التأمل الفكري الفلس��في , ومزج بني 
الظواهر العامة واالنطباعات الذاتية , 
وكان الشاعر الكّواز ماهراً في تقصي 
تلك األبع��اد , واإلتيان مبائدة ش��عرية 

ناضجة كما هو دأبه . 
ال نق��ول يج��ري وال أحد يج��ري معه , 
لك��ن هو ف��ي الصف الش��عري األول 

بكل تأكيد .
مرة قلت للش��اعر الك��ّواز أنك تتطور 
س��ريعاً في نصوصك احلديث��ة , وأرى 
أنك حت��ررت كثيراً م��ن كتابة النص – 
الطلس��م – أو ما تق��ول عنه إنه نص 
مغلق , وبدأت تكتب نصوصاً مفتوحة 
يفهمها املثق��ف ونصف املثقف , مع 
ه��ذا تترك مفاتيح الن��ص بيد القارئ 
من ب��اب االحتياط . وهك��ذا العافية 
الشعرية مطلوبة حتى ونحن في زمن 
تفجير ينابي��ع العلم والتكنولوجيا , 
بل رمب��ا تكون احلاجة ماس��ة للنفس 
البشرية أن جتلس بعد عناء هذا الزمن 
وتداعيات��ه الكثي��رة للتمت��ع بجمال 
الصورة الش��عرية والعبارة الرشيقة 
ف��ي حال��ة تالم��س اخليال واملش��اعر 
واألحاس��يس اإلنس��انية , إذاً مازالت 
احلاجة ماس��ة إل��ى أن نقرأ ش��عراً أو 
نس��تمع له : )لم تكن ورقة أخرجتها 
من س��لة القمامة / فحني حاولت أن 
أعي��د تس��ويتها / بكف��ّي / قفزت من 
ب��ني أصابعي خي��ول ظمأى / ونس��اء 
مس��بيات / وغاب��ات تله��ث محترقة 

باألرواح ..( ص73/74 .
وللنق��د اجملتمع��ي حص��ة ف��ي هذه 
اجملموع��ة ينطل��ق الش��اعر من��ه من 
آف��اق موروثة وع��ادات مألوفة بحاجة 
أن تقتل��ع جذوره��ا متهي��داً ملس��يرة 

أنصع : )هو آخر العقالء ظل متباهياً / 
بالكتب التي عن أبيه ورثها أ وما قرأها 
يوماً / وظل كعادته يفلسف للفقراء 
/ عن ماهية وجوده فوق كرس��ي أعرج 
/ وكيف كانت )س��قيفة بني ساعدة( 
ص113 , ودع��وة للحياة ونبذ التراخي 
والكسل , عس��ى أن يأتي فجر جديد 
عل��ى لس��ان ب��دوي ميتط��ي جم��الً : 
)أميرت��ك الت��ي ذابت في س��دمي الليل 
/ لم تع��د تراك / فأخ��رج باحثاً عنها 
في السواقي / والش��وارع / والظالل / 

وحبات املطر( ص127 .
وفي تأمالت فلسفية جتعل للحضور 
واألف��كار  املعان��ي  وحتي��ل   , معن��ى 
إل��ى طق��وس منطقية تن��أى بها عن 
العبثي��ة والالج��دوى إل��ى محط��ات 
فك��ر مش��رقة تس��توعب انفعاالتنا 
النفس��ية وتؤويها , السيما إذا كانت 
مقتبس��ة من رموز دينية وأس��طورية 
وتاريخي��ة : )أقل��ب أوراق أيام��ي ب��ال 
توجس أو اعتماد على فكرة التأجيل / 
فالتأجيل وثاق لأليام / واأليام الصغرى 
التي تلت��ف حولنا لنرت��دي مظهرها 
الزائف املس��مى غداً / ما ع��ادت أياماً 
بل حج��ارات س��جيل / ت��ورث األرض 
لعنة )إبليس( / وش��ك عطيل / وحيرة 
)أوديب( وجنون قي��س( ص130 . ونعود 
إل��ى افتتاحي��ات ه��ذه اجملموعة )فوق 
غابة محترق��ة( لنكمل مع الش��اعر 
ما بدأه من أناش��يد غنائية ومارشات 
عس��كرية وهتافات تنقض فوق أوكار 

املهذرمني , وتبشر بقدوم يوم جديد .
وأن��ا أختم ه��ذه الس��ياحة الفكرية 
واالنطباعات السريعة في )فوق غابة 
محترقة( مجموعة الش��اعر العراقي 
الكبير جبار الك��ّواز عرضت في بالي 
مقولة )ليوتولس��توي( : )السعادة أن 
يكون لديك ثالثة أشياء , شيء تفعله 
, وش��يء حتبه , وش��يء تطمح إليه( , 
واعتقد إنا وجدنا ما )فعله( الش��اعر 
, فه��ل كان ما )يحب( ه��و العراق وما 
)يطم��ح( إلي��ه هو غده اجلدي��د املعبأ 

باخلير واجملد والنور والسالم ؟

د. فوزي الطائي 
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رع���د عبد  ال���راح���ل  ال��ش��اع��ر  
كتب  ال������ق������ادر)1٩٥3-2003م(، 
القادر  عبد  رعد  ش��اع��راً،   اسمه 
شقيق  اب��ن  م��اه��ر)ال��س��ام��رائ��ي(، 
الكنعاني،  ماهر  نعمان  الشاعر 
عليه  فتعرفت   ، سامراء  في  ولد 
في  محرراً  كان  حني  1٩٧8م،  عام 
)الطليعة األدبية( حني زرتها  مجلة 
األدبية  حياتي  بدايات  في  وكنت 
نشرت  حيث  اهتماماتي  أشكل   ،
والتقيت  متواضعة،  مقالة  فيها 
محسن  وعباس  سبتي  كمال  معه 
خاوي ،ثم تعرفت على كل من  عمل 
فيها وتولى رئاسة حترير وسكرتارية 
الدليمي  لطفية  أمثال  من  اجمللة 
اجلبوري  ومنذر  حافظ  طه  وياسني 
األمير  عبد  وخضير  توفيق  وأمجد 

وعبدالستار ناصر.
كنت ورعد متقاربان في العالقة فقد 
ودخلنا  1٩٧٦م،  عام  سوية  تخرجنا 
جامعة  أكملت  سوية،  اجلامعة 
رعد  وأكمل  اآلداب،  كلية   – البصرة 
 – اآلداب  كلية  في  الدين  قسم 
جامعة بغداد، ثم أحلق هذا القسم 
والتي  اإلسالمية،  الدراسات  بكلية 
هي حاصل دمج كلية االمام األعظم 
األهلية التي أنشأت عام 1٩08م ، في 
والدراسة  العثمانية،  الدولة  عهد 
فقه  الى  تستند  دينية  شبه  فيها 
أما  ثابت،  بن  النعمان  حنيفة  أبي 
كلية أصول الدين التي كانت تدرس 
تأميم  بعد  االمامي،  املذهب  حسب 
عام  العالي  والتعليم  التعليم 
1٩٧3م، فأحلقت بجامعة بغداد التي 

تأسست عام 1٩٥٤م.
على  رعد  تعرف  الدين  قسم  في 
عبدالكرمي  الهام  القاصة  زوجته 
ووقع  رواياتها،  واحدة  مرة  وأهداني 
من  عدد  في  عملت  والتي  مكانها، 
املتعلقة  والدوائر  الثقافية  الدوائر 

بالنشاط النسوي بالعراق.
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جريدة  على  ترددت  1٩8٧م  عام  في 
فوجدت  فيها،  للنشر  )القادسية( 
 ، وق��د عمل م��ح��رراً  رع��د ه��ن��اك 
لدراسة  إج���ازة  على  حصل  ث��م 
وكانت  بغداد،  بجامعة  املاجستير، 
اإلس��الم(  في  الفقيه  )والي��ة  حول 
فكان  بنشرها،  طالبته  وال��ت��ي 
في  كثيرة  مشكالت  بوجود  يعتذر 

تزاملنا  ثم  طبعها،  وإعادة  نشرها 
بالدكتوراه  اخلفاجي  ومحمود  ،هو 
وعجيل  وأنا  العربي،  التاريخ  مبعهد 
ال��ي��اس��ري وص��ف��اء ال��ص��ف��ار في 
في  عصراً  نلتقي  فكنا  املاجستير، 
الثالثة  الدوام  أيام  أثناء  الكافتريا 
فدخلت  واالثنني(،  واألحد  )السبت 
ودخل   ، واخملطوطات  الوثائق  قسم 
رعد  واختار  فيه،  احلضارة  هو قسم 
القرن  في  التصوف  املرة حركة  هذه 
منه  أمتنى  وكنت  الهجري،  الرابع 
حسب  يفعل  لم  ولكنه  نشرها، 
علمي، كنت قد عزمت على قراءة ما 
تيسر لي من املوروث العربي، ولكني 
لم أكن على دراية تامة بعلم حتقيق 
فرصة  ه��ذه  فكانت  اخملطوطات، 

لولوج عهد جديد بهذا العلم.
هناك  التقينا  1٩٩٧م  ع��ام  ف��ي 
تربطنا  سابقاً  وك��ن��ا  باملعهد 
)الطليعة  مجلة  منذ  ودية   عالقة 
وفي  )القادسية(،  األدبية(،وجريدة 
الشاعر  أعفي  الثمانينات  مطلع 
رئاسة  الكمالي، من  الكبير شفيق 
حترير  مجلة )آفاق عربية(، ومات في 
من  معها  وأعفي  غامضة،  ظروف 
رئاسة احتاد األدباء في العراق، وتولى 
 ، املوسوي  الدكتور محسن جاسم 
شقيق الراحل عزيز السيد جاسم، 
اجمللة  دمجت  ثم  حتريرها،  رئاسة 
العامة،   الثقافية  الشؤون  دائرة  مع 
الثقافية  ال��ش��ؤون  دار  وسميت 
العامة، في نحو عام)1٩8٤م(، والتي 
دار  األولى  داري��ن:  من  تتكون  كانت 
اجلاحظ، وهي تختص بإصدار اجملالت 
بعد   – عربية  )آف��اق  لها  التابعة 
التراث  األق��الم،   ،  - معها  دمجها 
الشعبي ، املورد ، الثقافة األجنبية، 
فيما   - علوم  الصغيرة،  واملوسوعة 
تختص  التي  الرشيد  (.دار  بعد- 

بإصدار الكتب.
)الطليعة  مجلة  من  رعد  انتقل 
كمدير  )األقالم(  مجلة  الى  األدبية( 
يصبح  أن  نأمل  وكنا  لتحريرها، 
رئيساً لتحريرها، وفعالً نشرت لديه 
في  والتشكيلي  السردي   ( دراستي 
جزءاً  صار  الذي  العراقية(،  القصة 
)شعرية  النشر  قيد  كتابي  من 
بكتابة  رعد  كلفني  كما  املفارقة(، 
فطرحت  التصوف،  عن   موضوع 
عليه أن أكتب عن احلكاية الصوفية 
في  كبيراً  اهتماماً  لقيت  التي 
كتابي  من  فصالً  وص��ارت  وقتها 
اجتاهاته  في  اإلسالمي  )التصوف 
الصوفية(،  وقد نشر أوالً في مجلة 
)املورد( بجهود الشاعر محمد راضي 
جعفر، حني تولى رئاسة حتريره مرة، 
انتقل بعدها الى مجلة )آفاق عربية( 
ثقافية(  )أضواء  ملحق  عن  مسؤوالً 

فيها.
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معهد  ف��ي  تسجيلنا  خ��الل  م��ن 
التاريخ العربي وحضورنا اليه ظهراً 
الساعة  في  ال��دوام  بدء  بانتظار 
كنا  أذكر-  ما  على   - تقريباً  الثالثة 
نلتقي أنا ورعد في الكافتريا، تعرفت 
وعجيل  الصفار  صفاء  وعلى  عليه 
الدكتوراه  مرحلة  وخالل  الياسري، 
ولكنني  معنا،  يحضر  رعد  يكن  لم 
)اجلماهير(  مقهى  في  ألتقيه  كنت 
للصحافة  اجلماهير  دار  قرب  الواقع 
عنها  تصدر  كانت  التي  والنشر 
)ألف  ومجلة  )اجلمهورية(،  جريدة 
عبد  الشاعر  مع  يجلس  وكان  باء( 
الزهرة زكي )رئيس القسم الثقافي 
في جريدة اجلمهورية(، وحيدر سعيد 
الشعبي(،  التراث  مجلة  في  )احملرر 
أما في املاجستير فكان اللقاء معه 
الشؤون  دار  في  وأحياناً  املعهد  في 
في  يكون  حيث  العامة،  الثقافية 
الغالب يتذاكر مع محمود اخلفاجي 
على  الدراسة  وكانت  النجف(،  )من 
نظام  وف��ق  على  فقط،  فصلني 
هم  يدرسنا  من  وغالب  الكورسات، 
بغداد  جامعتي  أساتذة  كبار  من 
حسني  أمثال  من  واملستنصرية، 
وقحطان  اجلميلي  ورشيد  أم��ني 
عبد  محمود  وش��اك��ر  احل��دي��ث��ي 
وبهجة  الكبيسي،  وحمدان  املنعم 
الصوف  أبو  وبهنام  التكريتي  كامل 
الطائي  وصالح  البعاج   ومزاحم 
الضامن  وحامت  أحمد  إبراهيم  ولبيد 
وعادل كامل اآللوسي، وكان الدكتور 
محمد مظفر األدهمي يدرس بعض 
وكان  احلديث،  التاريخ  في  امل��واد 
الطلبة  يرغب  ال  وحازماً  متشدداً 
وكانت  معه،  والتعامل  مبواجهته، 
أجور املعهد رمزية جداً، ولكن املناخ 
االقتصادي اخلانق كان يخيم علينا، 
زاملني باملاجستير والدكتوراه  عدد 
جمال  مثل  املعروفني  األصدقاء  من 
ووداد  امل��اج��دي  وخزعل  العتابي 
الهيمص،  عبود  وه��دى  اجل��وران��ي 
الكرمي  وعبد  جبار  علي  عن  فضالً 
القاموسي..  ص��ادق  وإي��اد  دوح��ان 
ومعاذ الهيتي ومحمود العيساوي... 

وغيرهم.
كنا أنا ورعد ) رحمه اهلل( في غالب 
كافتريا  في  الشاي  نشرب  األحيان 
الطلبة  يجتمع  حيث  املعهد، 
غالب  من  الدراسة  وقت  بانتظار 
الفلوجة  من  العراقية  احملافظات 
صباح اجلبوري ومن النجف محمود 
اخلفاجي وحيدر نزار السيد سلمان، 
وم��ن احمل��م��ودي��ة  ال��راح��ل عجمي 
وعلي  أنا  أما   ، اجلنابي  نذير   عباس 
وكثيراً  ليالً  قريتنا  الى  فنعود  جبار 
ما تعوق حركتنا األمطار التي كانت 

تهطل بكثرة.
الطبع  هادئ  القادر،  عبد  رعد  كان 

ال  الكالم،  قليل   ، الشخصية  رزين 
وال  يعنيه  ال  فيما  النقاش  يحبذ 
السياسي،  احلديث  في  يخوض 
غسان  جاء  مرة  حزيناً،  يبدو  ولكنه 
السنة  ف��ي  ط��ال��ب  ،وه���و  ه���ادي 
كلية   – التاريخ  قسم  في  الرابعة، 
عن  يبحث  بغداد،  جامعة   – اآلداب 
أنا  معنا  وجلس  األس��ات��ذة،  أح��د 
ورعد وكنت على معرفة به وبوالده، 
وكانت فيه حماسة الشباب امللتزم 
دينياً، فناقشني أنا حني كنت أتكلم 
مع  رعد في كالم تاريخي، فقال رعد: 

)شوف هذا وين يحجي (..
ثم توقف عن مواصلة احلديث ، وقد 
استمر طويالً كعادته في التأني في 
عن  الدكتوراه،  بإطروحة  الكتابة، 
واياه  وكنت   ، اإلسالمي(  )التصوف 
وكان  أحياناً،  الكتب،  بعض  نتبادل 
الغزالية صحبة  في  بيته  الى  يعود 
)معيوف  فايز   أبو  وهو  زمالئنا  أحد 
على  حصل  قد  وك��ان  الشمري( 
املاجستير في التربية وعلم النفس، 
االخوان  على  محسوباً  كان  ولكنه 
 ، وظيفته  عن  فابعد  املسلمني، 
أطراف  في  الزراعة  ملمارسة  فعاد 
موضوعاً  معيوف  اختار  وقد  بغداد، 
يتناسب وتوجهاته وسافر الى ليبيا 
للعمل هناك. فلما أكملنا أنا ورعد 
حاله  ملعرفه  فزرناه  معيوف  عاد 
ومريضاً  متعباً  عاد  وأنه  وخصوصاً 
جراحية،  عملية  اجراء  الى  اضطر 
السفر  واستفسرنا عن  رأيناه  فلما 
السفر  لرعد  وال  لنا  يرق  لم  معه 

بسبب أوضاعنا وأسرنا. 
عن  بهمس  ن��ت��ح��دث    كنا  م��رة 

فقال  باخلارج،  العراقية  املعارضة 
رعد:

- اذا جاؤوا علينا أن نخرج.
جاء  فقد  صحيحاً،  تفسيره  وكان   
الثأريات  من  بإرث  محملني  هؤالء 
الى  الوطن  فحولوا   ، تنتهي  لن 
املتحدة  الواليات  مع  بالتعاون  ركام 

األمريكية، وايران .
سافرت الى األردن للخالص من أجواء 
مستهل  في  وهناك  اخلانق،  احلصار 
رعد،  بوفاة  سمعت  2003م،  عام 
وقرأت ما كتبته الصحافة املعارضة 
اتهمت  التي  السياسي،  للنظام 
ما  وخصوصاً  باغتياله،  السلطة 
زميله  سبتي  كمال  الشاعر  كتبه 
)الطليعة  مجلة  حترير  هيأة  في 
األدبية( في السبعينات، ولكن الذي 
الشاعر  كتبه  ما  خالل  من  اتضح 
الظالم(  في  واقف   ( زكي  الزهر  عبد 
عبد  لزميله  حصل  ما  بسبب  أنه 
السكري،  مبرض  وإلصابته  الزهرة 

أصيب بنوبة قلبية أدت الى وفاته.
قبل وفاته كتبت مقالة عن قصيدة 
طويلة له أصدرها في كتاب عنوانها 
فاستل  الضائعة(؛  األميرة  )أوب��را 
شعرية  مجموعة  محفظته  من 
كما  يتعجب(،  البلبل  دع  عنوانها) 
على  اللعب  موضوع  عن  كتبت 
نة  السًّ )جوائز  قصائد  في  األجناس 
الكبيسة(، وأعماله ، والتي ستنشر 
شعرية  النشر)  قيد  كتابي  في 
التي   ) )األديب  جريدة  في  املفارقة(، 
وهذه  الزمن،  من  مدة  فيها  عملت 
ظروف  بسبب  تأخرت  املوضوعات 

سورية، وأتوقع نشرها قريباً.
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الشعرية  للحركة  متابعاتي  خالل  من  احلقيقة، 
شعراء  جت��ارب  من  بالكثير  احتفتني  العراقية 
وثانيا  اوال،  املتعة  بلذة  لهم  تقرأ  ان  يستحقون 
ستجد هناك ابداع يكشف لك جتربتهم واالثارة 
ذات النبرة التساؤلية عن الكون والوجود والبحث 
الدليمي  عمر  الشاعر  جتربة  فكانت  اجلمال،  عن 
حملت  القصائد  من  مبجموعة  امامي  متثلت 
سحيقة  تواريخ  فمنذ  االسئلة،  من  الكثير 
التتوقف،  اسئلة  تثير  الشعرية  الكتابة  بقيت 
للذروة هذه  وقد تصل  باستمرار،  انها متوالدة  اي 
كون  الشعرية،  الذائقة  تتطور  حينما  االسئلة، 
االجتماعية  بالتحوالت  ميتلئ  الشاعر  محيط 

والسياسية والثقافية،
الرفض  هواجس  الشاعر  لذات  تتشكل  حيث   
صراع  هناك  سيكون  وحتما  القبول،  وهواجس 
ترتبط  القضايا  هذه  الن  الشاعر،  مضجع  يقض 
بقضية وموقف في آٍن واحد..ما يفتح رؤية الشاعر 
على خيال رافض للسكون، يقول الناقد عبدالعزيز 
بومسهولي: )الشعر في جوهره تيه، بقدر ما هو 
تتوقف  بهدف غائي،  مشروع ال مكتمل اليتحدد 
عنده حركة الشعرية، ومن ثم فهو ضد احلقيقة 
التي تظهر كموجود ميارس إكراهاته على الكائن 

اجلوهراني الشعري، إن الالحقيقة في الشعر هي 
متيزا  األكثر  التجلي  أو  املنفتح،  األصالني  الوجود 
التي  الناطقة  احليوية  دليل  فهو  تعدديته،  في 
حتدس  التي  التخييلية،  العالم  إمكانات  تعري 
بالظن، بقدرات الكائن الشعري التنبؤية، والشعر 
مساءلة  الكبرى  واختياراته  إمكاناته  إحدى  في 
أو  املساءلة؟  هذه  تتحدد  فكيف  للوجود،  حيوية 
التي  الوجود  أسئلة  الشعر  يثير  كيف  باألحرى 
للوجود  احليوي  التوتر  كشف  خاللها  من  يعيد 
املبددة  االستنارة  نحو  يعبر  وكيف  الناطق؟ 
واحة  في  بومسهولي  الناقد  ويبقى  للعتمة؟(، 
نحن  ونبقى  البشرية،  واحليرة  الشعر  اسئلة 
نحاكي اشعار عمر الدليمي احلاملة لهذه احليرة 
بني الرفض للقبيح في رؤيته وبني القبول للجمال، 
في  يقول  التخيلية،  احمليط  امكانات  يعري  وهو 

قصيدة )ما ينقص شاعرا(:
)كان يجدر  به إيقاظهم

الكثيُر من املوتى
مخلوقاٌت أخرى كذلك

وأوقات
يريد أن يفهم ما حوله 

لم يسأِل املعلَم عن القسوِة ،
ولم يكن قد تعّلم النطَق بعد ،

فيما كان املعلُم يريد منه أن يصلي بلغاٍت غريبٍة ،

لذلك صارَ يخاُف اللغاَت والصالَة معا ،
وبقي أخرَس ال يستدُل على اهلل(

اذن الشاعر الدليمي هنا كان رافضا لهذا املعلم، 
فالشاعر كائن يبحث عن احلقيقة ولن يصيبها، 
فاهلل  اهلل(،  على  يستدُل  ال  أخ��رَس  )بقي  حيث 
عنها  يبحث  التي  احلقيقة  من  ج��زء  يشكل 
القصيدة:  اخر من  يقول في موضع  ثم  الدليمي، 
أوهمته  ما  وفق  العالَم،  هذا  يدخَل  أن  يريد  )كان 
إنه  للعابرين، كما  دواخله  التي أشرعت  املفاتيُح 
الهرب،  أو  للمكوث  يحتاج ألكثر من ساقني  كان 
فال  بالد،  إنه  ظن  لوهم  ساقيه  عن  تخلى  لكنه 
وهما  "البساطيل"  من  يشحذ  زال  ما  إنه  غرابة 
بعربة  خرابه  يجوب  كان  فيما  وطن،  إنه  يدعي 
وهنا  املوحش(،  الصرير  ذات  الصدئة  كساحه 
عنها  يبحث  التي  احلقيقة  عن  الشاعر  كشف 
وهي )وطن(، لكنه لم يكشف كل احلقيقة، كونه 
الهاجس  ان  بيد  الشعري،  والتيه  الوهم  يعيش 
االكثر احلاحا له هو "الوطن"، النه الدالة الوجودية 
متارس  كذات  بوجوده  التحاما  واالكثر  امللحة، 
البنية  يخترق  الدليمي  الشاعر  فكان  احلياة، 
وهو  الالمرئي  في  ليكون  الالوطن،  وهي  املرئية، 
الوطن، اي عكس احلقيقة، فالشاعر يقود الصراع 
يعالج  الدليمي  الشاعر  وبقي  الوجود،  باجتاه 
عليه  كان  كثيرة  )عقد  بقوله:  شاعرا  ماينقص 

فك شفراتها، لكنه وأثناء محاولة اصطياد حلم 
عليه  فاستعصت  باألخرى،  الواحدة  يديْه  شبك 
الرعشة  دالالت كثيرة، وانشطرت أصابعه ما بني 
به  يتحدث  كان  ما  العابرون  يفهم  ولم  ورعبه، 
بهمهماتها  يتعثرون  كانوا  عرجاء،  لغة  من 
وضع  هذا  واحلقيقة  لهجرته(،  كل  ماضون  وهم 
املثقف بصورة عامة في ظل اختالف املوازين، بني 
الشاعر  ضاع  وهنا  والالدميقراطية،  الدميقراطية 
واملثقف بني الوطن والالوطن، وبقي الشاعر يردد: 
يقود  وهو  بعيدا  يأخذه  أوهامه  نهر  كان  )ولطاملا 
قطعان األسئلة، لم يفقه شيئا من األمر، عندما 
قد  كان  فلو  آدمية،  رؤوس  املدينة  ألرصفة  نبتت 
تعرف للوزير واإلمام ملا بقي حتت مطر الدهشة كل 
تلك الليالي من الدموع متوحدا مع الطني(، فكان 
احمليط  ضبابية  وسط  واالمنيات  الوهم  يعيش 
تلف  الوهم  دائرة  احمليط..وتبقى  فوضى  ووسط 
املاعز...(  )حديقة  قصيدته  في  الدليمي  الشاعر 
بقوله: )آخُر تذوق حليًبا لكنه إذ صحا من غيبوبة 
يصيب  فلن  مّرا(،  هواء  يلعق  إمنا  أنه  وجد  لذته 
احلقيقة، وبقي يعيش التيه والوهم، لكنه يحمل 
اصرارا ملعايشة احلضور، بسبب امللل من الغياب 
يقول  لذا  الوجود،  حقيقة  عن  املضني  والبحث 
ذلك  يطّل  أن  يحدث  )رمبا  )حشرات(:  قصيدة  في 
والنوافَذ/ستكون  األبواَب  أغلقَت  لو  الزائُر/حتى 

ا للمثوِل بني يديه(، فهل يستطيع الشاعر  مضطرًّ
احلقيقة  لكن  وج��وده،  حقيقة  ادراك  الدليمي 

الوحيدة األكيدة في الدنيا.. إننا جنهل كل اجلهل، 

والشاعر  وأبصارنا،  أسماعنا  حتت  يجري  ما  حتى 
ال  أنا  نعرف  فمتى  جهلنا،  ندرك  كمتلقني  ونحن 
الشعار  كقراء  نحن  ادخلنا  االمر  وهذا  نعرف؟!، 

واحلقيقة  الوجودية،  االسئلة  دوامة  في  الدليمي 

ان الشعر كلما كان عميقا، كلما اثار فينا حالة 
هو  الشعر  ان  اذهاننا  في  ليستقر  التساؤل، 
ومن  االسئلة  يثير  هو  امنا  متكامل،  غير  مشروع 

خاللها نحاول الوصول الى االجابات، وقد النصل...

!!..
ً
عمر الدليمي .. شعر يتناثر اسئلة

 الخيال عند أرسطو يرتبط بالبنية التي تلبسه لتخرجه كإنتاج منظم خلق مادة سردية أو شعرية تصور واقعا آخر غير 
الواقع الحرفي لكنه يتوفر على شرط اإلقناع المنطقي من حيث عالقته الداللية.  بعد اعالن عودتي لقراءة المنجز 

السردي العراقي , ال أقول صدمت بل فوجئت بنصوص كبيرة محليا وتستحق ان توصف بالعالمية ,نصوص لكتاب من جيل 
الثمانينات الذين اعتز باالنتماء لهم تستحق ان يقال عنها رصينة وراسخة ومحل فخر وأحترام. 

القاص عبد االمير المجر عاش وترعرع في الوسط االبداعي أسوة بكثير من االدباء, مارس الصحافة وبقي االدب حيا فيه 
لينجز العديد من االعمال القصصية التي نشرت ابتدًا من عام 1999 بصدور تهجدات الصحارى ..صرخة الوحيد, واخيرا وليس 

آخرًا كتاب الحياة وقصص أخرى 2018 موضوع قراءتنا هذه . وتخلل تلك الرحلة االبداعية صدور مجموعة قصص ليلة 
العصفور االخير 2001 ومجموعة قصص غيالن نشيد المشاحيف 2009 ومجموعة قصص ماال يتبقى للنسيان 2015 . 

اجملموع��ة القصصية "كت��اب احلياة" 
ضمت س��بع قصص قصي��رة وواحدة 
طويل��ة بعن��وان ع��ودة االنس��ان , ال 
ادع��ي ان��ي مخت��ص بالكتاب��ة ع��ن 
الس��رود بل قارئ جيد واس��تطيع ان 
احفر في النصوص ألكش��ف املضمر 
فيها . وجاء اختي��اري لهذه اجملموعة 
بامتي��از  إضماري��ا  كان  الق��اص  الن 
والرمزي  والفنتازي  الغرائبي  بإسلوبه 
وافكاره  الس��اخر إليصال فلس��فته 
واحتجاج��ه ال��ذي وص��ل لدرج��ة ان 
تعود االرض لطبيعته��ا االولى ويعود 
ادم وح��واء من جديد ملمارس��ة لعبة 
ام��ارس  . وألن��ي  احلي��اة م��ن جدي��د 
العم��ل الصحف��ي اكتش��فت تأثير 
الصحافة على مخيل��ة القاص اثناء 
س��رده ألح��داث نصوصه واس��تثمار 
ذلك بأسلوبه اخلاص واملتميز بكتابة 
القص��ة ونضج��ه . فعندم��ا نقرا في 
ن��ص مث��ل "الع��راة " نرى الس��خرية 
من واقع م��زر يبتذل االنس��ان ويحط 
م��ن قدره وحقه باحلي��اة الكرمية )كان 
الغريب فعال ,ان كل من ينزع ما يراها 
مالبس��ه ويرتديها يعقب��ه اخر ينتزع 
مالب��س اخرى تظه��ر حتته��ا ....حتى 

ارتدى اجلميع مالبسهم ليبقى الرجل 
عاريا فوق املنص��ة ( ص13.. ) لم ميض 
وقت طويل حت��ى كان الرئيس يتقدم 
مجموع��ة ع��راة يس��يرون كالقطيع 
في ش��وارع املدينة وخلفهم اجلموع 
الغاضبة ( ص14 . وتستمر السخرية 
واالحتج��اج ل��دى القاص ف��ي قصة 
"دعوة حلفل اجملانني " من السياسيني 
وازالمه��م من الصحفي��ني والفنانني 
عل��ى  يقتات��ون  الذي��ن  املتس��لقني 
فضالت موائده��م , املطبلون اعالميا 
للفاسدين بتزويق اعمالهم الفاسدة 
بتضليل اجلمهور . )احلفل انتهى اكثر 
من س��اعة ي��ا أس��تاذ …, انتبهت إلى 
األرض الت��ي كانت مغطاة بعش��رات 
م��ن املق��االت السياس��ية والثقافية 
واالجتماعية الت��ي ال أعرف بالضبط 
م��ن جلبها, او هل هي من ضمن الرزم 
التي كان يتأبطها احملاضرون .....(ص23 
. وينتق��ل القاص بأس��لوبه الش��يق 
ف��ي الس��رد ,املضمر بأف��كار عميقة 
له��ا دالالت معرفية حتاك��ي ما يضمر 
الق��ارئ اللبيب من ردود افعال على ما 
ميور بالواقع من فوضى وانهيار للوعي 
وانح��الل اخالق��ي للمجتم��ع وترديه 

بالتعام��ل م��ع اخلراف��ة واالس��اطير 
كمخل��ص م��ن اعب��اء احلياة, وش��ل 
الوعي وجتميده وافقاد االنسان قدراته 
الكامنة التي متيزه عن باقي اخمللوقات 
ب��األرض . ف��ي قصة "مس��بحة ابي" 
جتد اجلواب صارخ��ا باحتجاج القارئ 
) قد نس��وا حكاية مسبحة أبي بعد 
ان توزعت الش��وارع وجوه بش��ر على 
ش��كل عق��ارب كبيرة وأفاٍع ميس��ك 
كل واح��د منه��م مبس��بحة من لون 
مختلف يداعبونها بأصابع كاخملالب, 
ابتس��امات  امل��ارة  عل��ى  ويوزع��ون 
صف��راء ( ص29 .وكذل��ك قصة "االرث 

" مل��ا يتحول االخ��وة ألعداء بس��ببه 
وتهيمن روح التناف��س وحب التملك 
واالس��تحواذ الت��ي يتالش��ى امامها 
القيم وسمو االخالق االنسانية ) بعد 
ان تقادم الزمن على اخوة اكل روحها 
الطم��ع وقطع حبالها الزمن وتقوالت 
احلاس��دين (ص 59 . وهن��ا ف��ي قصة 
"العظم��اء يرحلون بصم��ت ..احيانا" 
تب��رز للعيان مه��ارات الق��اص احلاذق 
ف��ي اس��تثمار خبرات��ه ومعلومات��ه 
وخزينه املهني ف��ي مجال الصحافة 
بتوظيف��ه ف��ي صنع ن��ص جميل من 
مادة صحفية ش��يقة, فتبرز املفارقة 
بني تش��ييع ابو ايوب وتشييع الرئيس 
وكالهم��ا  ريغ��ان  رونال��د  االمريك��ي 
عظيمان كما يصفهما السارد . لقد 
وص��ف ابو اي��وب )ال أدري ه��ل انا امام 
فيلس��وف ام مجن��ون ام زاهد ( ص70 
, ووص��ف الرئي��س االمريكي ) تفصح 
عن عظم��ة الراحل واهميته بني ابناء 
قوم��ه ورمبا في بعض انح��اء العالم ( 
ص61 . كذلك الفرق بني تش��ييعهما 
ف��ي بلديهما م��ن قبل ابن��اء جلدمتا 
) كان��ت نش��رة االخب��ار ف��ي التلفاز 
تعيد مقاطع من مراس��يم التشييع 

املهي��ب لرونالد ريغ��ان ... فيما كانت 
الس��يارة الصغيرة التي انطلقت من 
ذلك احل��ي الفقير تندفع باجتاه مقبرة 
وادي الس��الم ( ص 79. واخت��م قراءتي 
بالقص��ة الطويل��ة بعنون��ة "ع��ودة 
االنسان" التي اس��تهلها القاص بآي 
م��ن القران واخرى من الكتاب املقدس 
وكالهما تتفقان على متجيد االنسان 
كم��ا خص��ه اهلل بذل��ك من��ذ الب��دء 
بس��جود املالئك��ة ل��ه بأم��ره. فيها, 
القاص مهاراته السردية  يس��تعرض 
وقدرت��ه املدهش��ة في صن��ع حبكة 
فائقة السبك تنم عن مخيال طافح 
بالس��عة لصن��ع نص كبي��ر وجميل 
وممتع , القاص عب��د االمير اجملر يتدفق 
كالش��الل م��ن ع��ل نس��مع صوت��ه 
يدوي بني الس��طور وتتحس ملس��اته 
االبداعي��ة كال��رذاذ الناع��م املتطاير 
باله��واء ليالمس نعوم��ة الوجوه ثم 
ين��داح س��هال رائقا ليت��ركك تعيش 
سحرية اللحظة في خامتة بال تالبيب 
ليمس��ك عليه املتصي��دون ثغرة في 
نس��يج الن��ص احملكم. قص��ة "عودة 
االنس��ان" فلسفة الس��ارد في احلياة 
وتكمن فيه س��ر اجملموعة القصصية 

وعنوانه��ا اكثر منه ف��ي قصة كتاب 
احلي��اة , القص��ة مكتوب��ة بإس��لوب 
متخم بالتقني��ات من اخليال العلمي 
واس��تخدام  الس��ينمائي  واملونت��اج 
اس��ماء ومصطلح��ات مالئمة لنص 
ظاه��را  العلم��ي  للخي��ال  ينتم��ي 
ولكنه يختلف بالنس��ق املضمر له , 
حصر القاص املتع��ة مبخاتلة القارئ 
ليجل��و  الن��ص  مبضم��ر  القارئ��ة  او 
حلقيق��ة  ويس��حبهما  اعماقهم��ا 
الوج��ود كل��ه ويفص��ح ع��ن بؤس��ه 
واس��تحالة بقائه صاحلا لبني البشر 
ويح��ذر بانه س��ينفجر حتما مخلفا 
دم��ارا كوني��ا هائال , لذل��ك يتمنى ان 
تعود احلياة لصورتها االولى من جديد 
مث��ل اول يوم نزل فيه ابون��ا ادم وامنا 
ح��واء ) لقد بدأت قص��ة حب من نوع 
جديد بني الش��اب والش��ابة اذ ايقنا 
انهم��ا بات��ا غريبني عل��ى االرض التي 
ل��م يعد له��ا اي امل بعودة االنس��ان 
اال بارتعاش��ه جديدة من جسديهما 
الش��ابني ح��ني يلتحمان م��ن جديد 
مأخوذي��ن برغبة دفين��ة تيقظت في 

جسديهما ( ص114 .

الفنتازيا والغرائبية في مجموعة )كتاب الحياة( للقاص عبد االمير المجر

 هيثم محسن الجاسم

يز وجدان عبدالعز
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* االزم��ات واحل��روب التي اجتاحت اوربا انعكس��ت على 
حركاته��ا االدبي��ة والفني��ة واطلق��ت ث��ورات وتغيرات 
عدة في هذا الفضاء، هل ترين ان املش��هد التش��كيلي 
العراقي ش��ن ث��ورة بعد ان م��ّر البلد بأزمات مش��ابهة 

تقريبا؟
- على الرغم من احل��روب واالزمات التي عصفت بالعراق 
عموم��اً، واملش��هد التش��كيلي خصوص��اً، فقد متكن 
الفنان العراقي من مكتشفاته  ليدون ذلك في فضاءات 
ابداعه، ويس��خر كل هذه املمكنات للوصول الى عوالم 
جديدة ومغايرة في املشهد التشكيلي، ليظل مستمرا 
باقامة املعارض والنش��اطات والندوات واحملاضرات، التي 

عّبرت عن هذه االزمات واحلروب.
* ه��ل نحن اآلن بحاجة إلى حرك��ة جتريب لعدم التكرار 

ف��ي الكثير من األعمال التش��كيلية التي واجهتنا في 
املعارض االخيرة؟

 - بعض الفنانني ال يبادرون اللبحث والتنقيب والدراسة، 
فيس��تهويهم االقتب��اس واحمل��اكاة والتقلي��د. ورغ��م 
ذل��ك هناك فنان��ون يواصل��ون البحث ع��ن موضوعات 
واش��كال جتريبي��ة، إال انه��م ل��م يصلوا إل��ى محددات 
مغايرة، وبالنتيجة أدى هذا االمر الى التكرار في الكثير 
م��ن االعمال التش��كيلية ، لكن يظ��ل التجريب فاعال 

لصياغة طابع مميز وخاص.
* االنس��ان العراقي يعيش مأس��اة وقلق��ا .. هل ترين ان 

املشهد البصري عالج هذا االمر مببتكراته؟
- القل��ق هو م��ا يدفعنا للبحث عن عوال��م أكثر جماال 
واس��تقرارا. والف��ن يفس��ح اجمل��ال للهروب م��ن الواقع 
ورف��ض التقليدية، والغاي��ة من ذلك ه��ي اضفاء طابع 
اله��دوء واملتعة عل��ى النف��س ودرءا للقلق، وم��ا اتلفه 

الزمن ودمرته احلروب. ومن الطبيعي ان يستخدم الفنان 
أساليب ومفاهيم جديدة ليجسد هذا االمر.

*ما رأيك بالواقعية السحرية، وهل عملت عليها؟
ع��ن  التعبي��ر  به��دف  عليه��ا  عمل��ت  لق��د  نع��م   -
االحساس��ات الداخلية، والكشف عن غوامضها وعن 
مشكالت العصر. فقد س��اعدتني الواقعية السحرية 
في توظيف الش��كل للتعبير عن  الفكرة، واتخذت من 

وجه االنسان موضوعاً أظهر من خالله احساساتي. 
*مباذا تتميز موضوعات أعمالك، وما الذي تدونه حكائيا؟

- عندم��ا اخت��ار موضوعة للوحاتي وخزفياتي، أس��جل 
فيها قناعات��ي وخبراتي الش��خصية، وهي في الغالب 
مس��تقاة من ظروف��ي احلياتية وما يجل��ب انتباهي في 
الواق��ع. واذا تأمل��ت ف��ي اعمال��ي س��ترى ان غالبيتها 
تناق��ش الظواهر الس��لبية املتفاقمة ف��ي مجتمعنا، 

والتي تفتك بقيمنا ومبادئنا.

الخزافة زينب الركابي : 
القلـــــق هاجسنـــــا نحــــو التجريــــب والجمــــــال

اليخفى في أن العثمانيني كانوا يفرضون سيطرتهم 
عل��ى العراق وبعض البلدان، وكان الواقع االجتماعي 
للع��راق يغل��ب عليه طاب��ع اجلهل واألمي��ة والفقر، 
ويخض��ع حلكم قبلي وعش��ائري تقاليده مش��بعة 
مبفاهي��م بالي��ة، وروح الثأر واالنتق��ام وغيرها كانت 
س��ائدة بني هذه القبائل والعشائر، اما القانون فهو 
غائب والوجود له، في مقابل ذلك كانت هناك نهضة 
أوربية واضحة املعالم انتش��رت ف��ي جميع البلدان 
األوربي��ة، واتس��عت ه��ذه النهضة واثرت ف��ي تركيا 
العثمانية وأطراف امبراطوريتها، فكانت مصر وبالد 
الش��ام من البلدان التي وصل��ت إليها هذه النهضة 
فظه��رت فيها دعوات لألخذ مبب��ادئ التحرر والتقدم 
ونب��ذ التقالي��د االجتماعي��ة الس��ائدة، يق��ول أحد 
الباحث��ني :)ان هذه املؤثرات رس��مت مالمح الثقافة 
العراقية اجلديدة في مجاالت ومناح مختلفة، شعرا 
وقصة ومقابلة وترجمة لنتاجات أدبية وفكرية كانت 
تصدر في الغرب(، وعند قيام ثورة أكتوبر االشتراكية 
س��نة 1٩1٧م ح��دث تغيي��ر بالغ األهمي��ة في تطور 
الفك��ر التقدمي ف��ي جميع أنحاء العال��م، والعراق 
كان من ضمن البلدان التي تأثرت بهذه الثورة، واألدب 
والفكر ف��ي العراق أخذا نصيبا واف��را مما افرزته ثورة 
أكتوبر االشتراكية، فقد وقفت هذه الثورة منذ االيام  
األولى ض��د النظام االمبريالي االس��تغاللي، فكانت 
مؤيدة لثورة مصر الوطنية س��نة 1٩1٩م، وايدت ثورة 
العراق س��نة 1٩20 م ووجهت الثوار نحو األس��لوب 
العلمي الفعال، اي اسلوب النضال اجلماهيري احلازم 
ضد س��لطات االحتالل، وماكان هذا إال لينعكس _

حس��ب احد الباحثني _على صفحة الفكر واألدب 
ف��ي العراق والبلدان العربية األخ��رى، ولم يكن عبثا 
ان بدايات الفك��ر واألدب العراقيني في العش��رينات 

م��ن القرن املاضي كانت بدايات ماركس��ية، وامللفت 
للنظ��ر ان احمل��اوالت القصصية األولى ل��م تكن ذات 

نزعة واقعية فحسب، بل واشتراكية أيضا.
بدا العراقيون يتلقفون كل مايصدر في لبنان وسوريا 
ومص��ر م��ن مجالت وكت��ب تتح��دث ع��ن الواقعية 
واالش��تراكية والتقدمي��ة، فكانت س��نة 1٩3٤م قد 
حملت حدثا مهما عندما أس��س احلزب الش��يوعي 
العراقي وأخذ ينشر أفكاره بني العراقيني كافة، وفي 
هذا اجلو املفعم باألف��كار اجلديدة والثقافة األصيلة 
دأب العراقي��ون ف��ي البحث ع��ن اجليد م��ن األفكار 
والنظري��ات، فاصدروا الصحف واجملالت التي تبش��ر 
بتأصي��ل ثقافة وطني��ة يتبناها اجلمي��ع، وفي األول 
من تشرين الثاني س��نة 1٩٥3م صدر العدد األول من 
مجل��ة )الثقافة اجلديدة( حتت ش��عار )فكر علمي.... 
ثقاف��ة تقدمية( وفيه��ا كت��ب       األوائل من حملة 
الفكر التقدمي التنويري مقاالتهم التي كانت تدعو 
إلى تكوين خط��اب وطني عراقي أصيل، واس��تمرت 
ه��ذه اجمللة ومازالت ترفد الثقاف��ة العراقية باألفكار 
التقدمي��ة والتنويرية واوليات الثقاف��ة البروليتارية 
ومب��ادئ املاركس��ية كنه��ج للتفكي��ر والتحلي��ل 
وفه��م الواقع، فمنذ ان صدرت وحل��د االن ظلت وفية 
لش��عارها، وكان الش��اعر االديب والباح��ث ابراهيم 
اخلياط القادم من مدينة البرتقال )ديالى احلبيبة( من 
أس��رة حترير هذه اجمللة املهمة، يش��رف على صفحة 
ممي��زة من صفحاته��ا )ادب وف��ن(، وكان يحمل فكرا 
واعيا وش��عرا يحمل هموم ش��عبه، كتب في بغداد 
أجمل قصائده ومقاالته وق��دم قراءات دقيقة لكتب 
صدرت لكت��اب عراقي��ني وغير عراقيني نش��رها في 
الصح��ف واجملالت، ش��اعر داف��ئ ذو خط��وات هادئة 
مش��حونة       بالترق��ب أمام ه��ذا العالم املتصارع 
ليل نهار، كان اخلياط يرغب ببناء جيل يؤمن بالعراق 
وفق��ا لروح التعاون والتس��امح واحت��رام الرأي اآلخر 

واالق��رار بحقوق اآلخرين ونبذ ثقافة العنف واإلرهاب 
والتط��رف، وكان يؤم��ن أيض��ا ب��أن األدباء ه��م قادة 
اجلماهير وزعماؤهم، ابراهيم اخلياط عالمة بارزة في 
الثقافة العراقية يبشر بثقافة العقل وان تستلهم 
ثقافتن��ا التط��ور فتعب��ر ع��ن مصال��ح اجلماهي��ر 
الواس��عة وتطلعاتها نحو حي��اة افضل اي ان تكون 
ثقافة تقدمية مس��تقبلية الرؤي��ة، وكان يردد دائما 
بأنن��ا محتاجون إلى احلوار العاق��ل وان األدب والفكر 
عموما مثل اإلنسان ال يعيش ويزدهر اال وسط الهواء 
النق��ي، عمل اخلياط ف��ي احتاد األدب��اء والكتاب في 
الع��راق وأثبت جناح��ه اداريا بش��هادة اجلميع إذ كان 
صديقا جلميع األدباء واملثقف��ني وكان له حضور مميز 
في احملافل األدبية وفي ساحات التظاهر واالحتجاج، 
وف��ي معظ��م اللق��اءات واالجتماع��ات الت��ي كان 
يديرها متحدثا مفوها يقول :علينا أن نعي مس��ألة 
مهم��ة وهي ان الدميقراطية ممارس��ة ومن خالل تلك 

املمارس��ة يتط��ور الوع��ي باهميتها وتتط��ور احلياة 
ب��كل تفاصيلها، علينا جميعا العمل من أجل جتاوز 
تلك العقب��ات والتحديات من خ��الل اقرارنا وقبولنا 
باآلخرين من منطل��ق العراق للعراقيني جميعا، كان 
ابراهيم اخلياط يؤمن باإلنس��ان وهو عنده أثمن راس 

مال، ويومن بالعلم وهو عنده طريق التقدم.
بوف��اة ابراهي��م اخلياط فق��دت الثقافة اإلنس��انية 
بش��كل عام والش��عر بش��كل خاص واحدا من أبرز 
اعالمه��ا املعاصري��ن الذين متس��كوا بقي��م احلرية 
والعدالة في احلي��اة املعاصرة، فالقمر لن يغادر دنياه 

فتراه مضيئا في كل العصور.
قال الشاعر :

اكبرت جهدك والدنيا تقرظه
ومااكتفت فهي منك األلسن الشكر.

الثقافة العراقية وإبراهيم الخياط 

حاورها: فهد الصكر

أ.د باقر الكرباسي 

يبها في فضاء "الخزف"، لتحافظ على  ينب الركابي عن مفهوم واضح المعالم، وهي تقترب من الحداثة في تجربتها وتجر تكشف الفنانة ز
خصوصيتها وبصمتها المنفردة.  وقد أضافت الى أعمالها طبيعة الروح والتعبير الذاتي، لتلقي الدهشة على مالمح المتلقي. فهي جعلت 

قطعها الخزفية تنبض بالحركة والحيوية والحياة، وتحمل معنى السمو، وتضم قيما جمالية وروحية.
يبا من عالمها المليء بالحكايا كان هذا الحوار معها: قر
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د . شاكر حسن راضي / أستاذ مساعد، كلية 
اإلسراء الجامعة

هذه قضي��ة قدمية، واعتقد اننا ف��ي العراق وبعض 
ال��دول العربي��ة التي تنظ��م مهرجان��ات ومؤمترات 
أدبية وثقافية وحتى سياس��ية، خاصة التي متتلك 
املق��درات املالي��ة التي متكنها من فرض ش��روطها 
وسياس��اتها على املش��اركني، وأصبحت الدعوات 
واملش��اركات فيها مس��ألة عالق��ات و ترويج. كما 
كان يحص��ل في املهرجانات األدبي��ة الكبيرة التي 
تنظم ف��ي بغداد خ��الل عق��د الثمانين��ات وحتى 
التس��عينات..وكانت اجلهة املنظمة توزع ساعات 
غالية الثمن على املش��اركني، حت��ى صار احلصول 
على س��اعة يدوية غالي��ة الثمن، مس��ألة مفروغ 
منه��ا ومزحة يتداولها املش��اركون الع��رب، ويقول 
أحده��م لآلخر ف��ي نهاية املط��اف، الس��اعة آتية 
ال ري��ب فيه��ا .. وكان املثق��ف العراق��ي يخدم في 
جبه��ات املوت .. لكن ه��ذا ال ينفي أن تلك املؤمترات 
والن��دوات س��اعدت ف��ي نش��ر ثقاف��ة التعددي��ة 
الفكري��ة والتفاعل مع املدارس اخملتلفة ، وقد تصل 
احيان��ا ال��ى إضطرار بع��ض املش��اركني الى رفض 
التوقيع عل��ى البيان��ات اخلتامية بس��بب إعتقال 
أح��د املثقف��ني العراقي��ني االم��ر ال��ذي كان يحرج 
الس��لطات...وأظن أن ثقاف��ة " ش��يلني وأش��يلك" 
مازالت س��ائدة رغم كل التطور التقني الذي حدث 
واحلس��ابات  املنصرمة..اجملام��الت  العق��ود  خ��الل 
األخرى مازالت تنخر في جس��د املؤسسات ومنها 
الثقافي��ة واألكادميية التي لم تع��د جتد في اجلدية 
واملوضوعية مس��ائل كبي��رة ويطالبونك باإلعتدال 
حتى تش��عر بأنك معزول ومتهم والبد من مراجعة 
مواقفك...م��ن خالل جتربتي ولقاءاتي مع الكثير من 
األدباء واملثقفني والصحفيني في العالم ، أعتقد ان 
هذه الظاهرة منتش��رة، حتى ترى نفس الش��خص 
رئيس��ا أو أمين��ا عام��ا ل��دورات متتالي��ة ، واجلميع 
يتح��دث ع��ن التعددي��ة والتن��وع ومن��ح الفرصة 
للشباب...ذات الشيء ينطبق على املهرجانات التي 
قد تبدأ ملتزمة ومتوازنة ولكنها س��رعان ما تفقد 
بريقها وتتحول الى ملتقيات ش��كلية...في الغرب، 
تقام مؤمترات علمية و أدبية تخصصية، ويحضرها 
عدد محدود، يخرج املشارك فيها بدروس وإضافات 
فكري��ة و ثقافي��ة جدي��دة...وال توزع اجلوائ��ز فيها 

بطريقتنا.

الدكتورة سافرة ناجي 
 كاتبة وناقدة مسرحية

 ل��كل فعل فك��ري او ثقافي هناك اهداف يس��عى 
ال��ى حتقيقه��ا عب��ر اختيار فض��اء تطبيق��ي لها 
ومنه��ا املهرجان��ات لذلك جند ان م��ن اولويات عقد 
املهرجان��ات الفني��ة والثقافي��ة ف��ي الع��راق ه��و 
نش��ر الوعي الثقافي ألنها متثل الفك��ر التنظيري 
والتطبيق��ي ال��ذي يحتف��ي بانس��انية اإلنس��ان 

وابت��كاره اجلمال��ي لذا ه��و فضاء الختب��ار كل ما 
هو جدي��د. وهذا اجلدي��د حتدده فلس��فة املهرجان 
واس��ئلته الرئيس��ية ماذا نريد م��ن املهرجان؟ ملاذا 
املهرج��ان؟ يخاطب م��ن؟ ماهي األه��داف املرجوة 
حتقيقه��ا؟ ونح��ن جن��زم أن ه��دف كل املهرجانات 
هو دافع ش��يوع الفكر والوع��ي اجلمالي الذي ميثل 
خي��ارا أمثل لالرتقاء بانس��انية اإلنس��ان وبالتالي 
تس��اهم في متكينه ثقافيا. لذل��ك املهرجان الذي 
يس��عى إلى حتقيق ه��ذه األهداف يك��ون موضوع 
اجملاملة غائبا غيابا تاما عنه. س��ؤال االس��تطالع 
يؤش��ر لس��لبية اجملاملة التي باتت س��مة مالزمة 
ترافق عقد املهرجانات بدأ الهمس بها في حوارات 
علني��ة واس��تياء م��ن ش��يوعها . إذ أصبح حضور 
املهرج��ان هو ما يش��به الس��ياحة الرس��مية ما 
انعكس س��لبا عل��ى مخرجات املهرجان��ات. التي 
تتع��ارض مع الفك��رة اجلوهرية لعق��د املهرجانات 
اال وه��ي أنه��ا عالمة من عالم��ات احل��رام الثقافي 
ال��ذي يؤش��ر إن احلاضن��ة الثقافي��ة للمهرج��ان 
ثقاف��ة نابض��ة مبتكرة تس��عى لنش��ر كل ما هو 
جديد. والس��يما في ثقافتنا املسرحية العراقية إذ 
كان��ت املهرجانات هي االعالن عن املواضيع الفنية 
املبتك��رة. وف��ي رأينا أن ش��يوع هذه الس��لبية هو 
الوض��ع العام املرتب��ك الذي انعكس��ت آثاره على 
الوضع الفن��ي . ولتجاوز معطالته يأت��ي قرار عقد 
املهرجانات س��ريعا للحفاظ على طقسية احلراك 
الثقاف��ي وكرد فعل على طمس انس��ان هذا البلد 
.فصال عن أن ثقافة االستس��هال ودور السوشيال 
ميديا في ش��يوعها .اتاحت عقد املهرجانات التي 
تك��ون فارغة احملت��وى هدفها النش��ر الكمي ليس 
إال وه��ذه الغاية باحملصلة تك��ون خاضعة ملعياربة 
املنفعة الشخصية التي تصير املهرجان لتحقيق 
هذه املنفعة على حس��اب االب��داع وبالتالي تغيب 
عنه املعياري��ة املوضوعية واملهني��ة. وعليه تكون 
اجملامالت وتبادل الدعوات س��يد املوقف وهنا يفقد 
اهم س��مة من س��مات املهرج��ان النه ب��ال معيار 
معرف��ي وجمالي ويتح��ول إلى مهرجان س��ياحي. 
ف��ي حني عقد املهرجانات هو مبثابة ورش��ة فكرية 
لتبادل اخلبرات واملهارات التي ميتاز بها كل مشارك 
ف��ي املهرجان وتك��ون مخرجاته ه��و احلصول على 
مهارات فكرية مغاي��رة تفتح أفق جديد في ثقافة 
املش��اركني وبالتالي ترتقي بالواقع الفني لهم ألن 

فضاء املهرجان هو فضاء معرفي.

حبيب السامر / نائب رئيس اتحاد أدباء البصرة
البد مل��ن يتعامل م��ع جل��ان املهرجانات الرئيس��ة 
والساندة ، أو من هو  ضمن اللجنة التحضيرية ألي 
مهرج��ان  أن يضع مهنية العمل أم��ام عينيه، وأن 
يتعامل مع الدعوات مبا يرفع من قيمتها بدعوتهم 
ألس��ماء بارزة ومهمة في الوسط الثقافي واألدبي.. 

نع��م ، هناك من يقع في مصيدة اجملامالت ويخضع 
لألخواني��ات الفارغ��ة، التي س��تهبط بامللتقى أو 
أية مناس��بة أدبية إلى مس��احات ال تليق بسمعة 
املهرج��ان. قد يتص��ور املتلقي والق��ارئ في وجهة 
نظ��ري هذه مثالي��ة أو كالم خارج امل��ن احلقيقي .. 
لكن املشكلة احلقيقية في مزاجات بعض أعضاء 
اللجان التي تذهب بك بعيداً في اختيارات األسماء 
، أكرر بعض.. على الرغم من أنها حتاول أن تزج بعض 
األس��ماء بحكم الع��دد املطلوب من��ه. وال نخفي 
عليك أمراً .. أحيانا نذهب الى رؤس��اء االحتادات في 
اختيار من ميثل محافظاتهم ، واختيار الدعوات الى 
بعض املهرجانات ومنها املربد، مع اختيارنا لبعض 
األس��ماء التي يُطل��ق عليها باملثاب��ات الوطنية أو 

األيقونات املهمة..
 نتمن��ى أن تك��ون االختي��ارات موفق��ة وتزي��د من 
أل��ق املهرجان��ات وتضيف إليها إبداعات تتناس��ب 
وحجم األس��ماء املدع��وة، بحكم النظ��رة املهمة 
إل��ى موضوعيتها التي تتف��اوت بإبداعاتها وحجم 
منجزه��ا وه��ذا وارد ج��دا، كم��ا وهن��اك دع��وات 
لإلعالميني واألس��ماء املهمة التي تزيد ألق احلضور. 
أحيان��ا هن��اك م��ن يفك��ر ب��أن الدعوة ه��ي حالة 
س��ياحية خارج من الثقافة، وهذا األمر ستتراكم 
من خالله األس��ماء غير املدع��وة، وتطلق مختلف 
الطعون والش��كوك ف��ي مصداقية  ه��ذه اللجنة 
وتل��ك. وأكاد أج��زم أن ال مهرج��ان وال ملتق��ى ف��ي 
الكون يتس��ع ألع��داد الش��عراء واملثقف��ني الذين 
ل��م تصلهم الدع��وات.. حتما اللج��ان تفكر برفع 
مس��توى املهرج��ان م��ن خ��الل األس��ماء الالمعة 
في الوس��ط الثقافي ، وهذا يدف��ع بالقائمني على 
املهرجان��ات  على انتقاء األس��ماء بعناية  فيما لو 
فكروا مبهنية االختيارات. وه��ذا يضعك أيضا أمام 
مسؤولية ثقافية مهمة، حتاول أن تبتعد عن األمور 
الشخصية واجملامالت املتعارف عليها، على الرغم 

من صعوبتها، لكنها ممكنة.

رند علي / كاتبة وصحفية
يشهد الوس��ط الثقافي في اآلونة األخيرة العديد 
م��ن املهرجان��ات الثقافي��ة الت��ي تقام ف��ي بغداد 
أو ف��ي باق��ي احملافظ��ات العراقي��ة ولألس��ف إنها 
ليس��ت بعيدة عن اجملامالت واألخوانيات كذلك فإن 
الهدف الدعائي يستحوذ على تفكير املسؤول عن 
املهرجان��ات دون التركي��ز على بع��ض األدباء الذين 
التربطه��م عالقة متينة مع احد املس��ؤولني ، كما 
انتش��رت احملس��وبية ف��ي مراف��ق اجملتم��ع والدولة 
كذلك نال��ت املهرجانات الثقافي��ة نصيبها منها 
. وه��ذا مايجعله��ا بعي��دة كل البعد ع��ن الهدف 
الثقافي وهدفها األستعراض ال أكثر  و جتديد الوالء 

لظاهرة الشللية. 

علي لفتة سعيد / كاتب وصحفي
 البد أّوال من االعتراف من أن البلد الذي فيه أنشطة 
ثقافي��ة هو بل��ٌد صان��ٌع للجم��ال.. ومتح��دٍّ لكّل 
التيارات األخرى التي ال تريد لفعل الثقافة أن يكون 
متقّدم��ا، وبالتال��ي تراج��ع دور املثقف ف��ي التأثير 
باجملتم��ع أو الصناع��ة احلضاري��ة.. إن املهرجان��ات 
العدي��دة تدّل عل��ى صّحة الواق��ع الثقافي خاصة 
إذا كانت متنوعًة ومختلف��ًة ومتعّددة األماكن في 
ه��ذه احملافظ��ة أو تل��ك.. وايضا إذا م��ا كانت حتمل 
رسالًة من أن الثقافة هي العمود الفقري الستقرار 
أّي واق��ٍع سياس��ي. ه��ذا األم��ر ال مناص م��ن قوله 
في البدء.. ولكن الس��ؤال ال��ذي يتبع أحقية إقامة 
املهرجانات في هذه احملافظة أو تلك.. مثلما يتبعه 
س��ؤاٌل عن الش��عارات التي يتم رفعه��ا والدعوات 
الت��ي توّجه منه��ا، والبرنامج الذي ينف��ذ في هذا 
املهرجان أو ذاك.. م��ا الذي حتّققه هذه املهرجانات؟ 
ف��ي الع��راق ثم��ة مهرجان��ات عدي��دة ول��و أخذنا 
املهرجان��ات الش��عرية وإن توّق��ف بعضها لكنها 
حاضرة وق��د تعود في أية حلظ��ة.. املربد واجلواهري 
وأبو متام والواس��طي وكمي��ت واحلبوبي ومصطفى 
جمال الدين وغيرها الكثي��ر من املهرجانات فضال 
عن مهرجانات الس��رد كالرواي��ة والقصة في هذه 
املدينة أو تلك. لذا فإن الس��ؤال الذي يتم طرقه من 
 ثقافيٍّ جديد 

ٍ
قبل العديد س��واء احملّبني إلنتاج وعي

أو الذين يتّجهون في املعارضة من أّي ش��يء.. إاّل ان 
السؤال الذي نعيده كونه هو اجلوهر.. ما الذي حتّقق 
من إقامة هكذا مهرجانات؟. إن هذا السؤال يحمل 
الكثير بني طياته من مص��ّداٍت أو مطارق لكي يتم 
س��ماع الطرقات التي تعطي مدل��وال على أهمية 
اخل��روج بنتائج جيدٍة تس��اهم ف��ي صناعة احلياة 
الثقافي��ة في العراق وليس املس��اهمة في تراتبية 
الواقع الذي نعيشه واملتأثّر بالواقع السياسي.. ما 
يتم في مث��ل هذه املهرجانات ه��ي حضور الوجوه 
دون حض��ور الفك��ر .. حضور األس��ماء دون حضور 
املنه��ج.. حض��ور اللق��اءات دون حض��ور األهداف.. 
ول��ذا ف��إن الفعالي��ات املصاحب��ة له��ذا املهرجان 
أو ذاك والت��ي يراد له��ا أن تكون ه��ي الفاعلة حني 
يت��م اختي��ار مح��اور ال جن��د الكثير م��ن املدعوين 
حاضرين لي��س ألنهم ال يريدون احلض��ور بل ألنهم 
يعرف��ون أن ال جدي��د فيها، فهي ق��راءات أما قدمية 
أو جملرد املش��اركة والبعض يأت��ي بفصوٍل من كتٍب 
قدميٍة أو يرّدد مقاالٍت نش��رت ف��ي صحف يومية مت 
تطويره��ا لتك��ون محاض��رًة في جلس��ٍة بحثية.. 
فضال ع��ن أن الدعوات املهمة تنص��ب للجمهور.. 
وليس هن��ا مجال احلديث عن الدع��وات وملن توّجه 
ولكنه��ا بكّل تأكيٍد فيها جانب من الس��بب الذي 
ال يجع��ل أهمية ملث��ل هكذا مهرجان��ات، أو لنقل 
بصورٍة أخف إن ال مظاهر تنويرية في املهرجات، وال 
ميكن احلصول على فرصٍة لصناعٍة زاهرٍة ثقافيٍة أو 

هوي��ٍة ثقافيٍة تتبلور بفع��ل البحث.. لذا فإن األهم  
ما يطل��ق عليه الق��راءات والتي اهمها الش��عرية 
التي ال جتد قبوال أبدا حتى من املشاركني. وكما قال 
لي ش��اعٌر ش��ارك في أحد ه��ذه املهرجانات إنه لم 
يس��مع قصيدًة واحدًة تلي��ق باملهرجان. وضحكت 
ألنه ايضا ش��ارك وقرأ وهو يعن��ي إن قصيدته ايضا 
بال معنى. لذا فإن من امله��م أن تتحّول املهرجانات 
م��ن كونها أداة للحضور وإلقاء النصوص والبحوث 
البسيطة الى وضع رؤيٍة واضحٍة.. وال يهم أن تكون 
أكادميي��ة والتخّلص م��ن عملية االجت��رار الذي هو 
امليزان واملرايا الت��ي تعكس ما فعل في املاضي وما 
س��يكون عليه احلاضر.. عملية نس��خ لصق وليس 
احلدي��ث عن مهرج��ان بعينه، بل ل��كّل الفعاليات 
التي تقوم بها املؤسس��ات الثقافية، لذا فإن هناك 
عدة مقترح��ات ميكن طرحه��ا.. ومنه��ا.. االكتفاء 
بالق��راءات املالئم��ة ليتم دراس��تها أو تك��ون عونا 
للدارس في اجللس��ات البحثية والنقدية.. وأن يتم 
وضع ضواب��ط للبح��وث أن تكون جدي��دة وأن يتم 
اإلع��داد لها بعد انته��اء املهرج��ان للتحضير الى 
املهرج��ان املقب��ل وإعالن مالم��ح ال��دورة املقبلة.. 
مثلما تكون هذه البحوث ليست اختيارية من قبل 
الباحث أو ارجتالية من قبل اللجنة التحضيرية، بل 
هي ضم��ن منهج متعّدد الفق��رات وأن يتم اإلعالن 
عن موعٍد لقبول البحوث وليس االكتفاء باالتصال 
بأس��ماء بعينها عن طريق الفيسبوك او االمييل أو 
اللق��اء الش��خصي، حتى ألن الكثير من األس��ماء 
ل��م يعد لديه��ا اجلديد.. فهي تتح��ّدث كما لو إنها 
حفظت معالم النقد بوصفه هو املراد في مثل هذه 
املهرجان��ات واعتقد إن هذا سيس��هم في تفجير 
الرؤية وتثوي��ر الرأي وتغيير النمط.. وهذا األمر ليس 
بالض��د من القراءات املباش��رة التي ليس لها صلة 
بالبحوث.. فه��ي تخّصص لها جلس��ة واحدة في 
م��كان آخر خارج نطاق انعق��اد البحوث.. الن املهم 
هو أن يتم تقدمي االهتم��ام لصالح الرؤية الثقافية 
واالس��تعداد اجلي��د لبحث آلي��ة البرام��ج اجلديدة 
الت��ي تنتج حداثًة مرج��ّوة في خض��م العالم.. ما 
أردت قول��ه إن االهتمام هو أن يق��رأ أكبر عدد ممكن 
م��ن الش��عراء وهو األم��ر ينطبق عل��ى مهرجانات 
أخرى كالس��رد وان كان اقل مباش��رة في القراءات 
واالس��تعاضة عنه بقراءة شهادات خاصة.. ويبقى 
الس��ؤال ال��ذي يتحّم��ل طروح��ات أخرى: م��اذا لو 
ا يقّدم رؤيًة  انصّب التفكير على ان الذي يأتي مدعوًّ
ثقافيًة أدبي��ًة وفق برنامج يع��د لتحديد األولويات 

الفكرية سواء تلك املّتصلة بالشعر أو غيرها ؟.

  دعوات المهرجانات ... الى اي مدى تتخللها المجامالت؟!
المهرجانات المختلفة التي تقام في بغداد او اي مدينة عراقية، ويدعى اليها عدد من ادباء المحافظات االخرى، تمثل فرصة للقاء االدباء 
وتعارفهم وتخلق حالة من التمازج النفسي والتعارف الشخصي، فضال على ما توفره من فرصة لالديب، لكي يخرج من رتابة ايامه ويغير 

روتين حياته بسفرة يمتزج فيها الثقافي بالسياحي، ولهذا تجد االدباء يتوقون لحضور المهرجانات ليعيشوا تلك االجواء وينعموا 
بصحبة الزمالء .. لكن يبقى السؤال الدائم، هو الى اي مدى كانت الدعوات موضوعية وبعيدة نسبيا عن المجامالت واالخوانيات وغيرها 

من الحسابات البعيدة عن هدفية المهرجان وموضوعته؟ في هذا االستطالع  نتعرف الى اراء عدد من االدباء ، فكانت هذه الحصيلة ..

الماجد عالء   / استطالع 
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 مضامين سياسية في شعر باوند
م��ن الواضح ان الش��اعر " عزرا باون��د " كانت له 
أراء سياس��ية ق��د جاهر به��ا كثي��را ووقف ضد 
بالده وكان في املعس��كر النازي الفاشي ألسباب 
مصدرها الظلم والتفرقة العنصرية واإلستغالل 
الطبقي الذي ساد آنذاك – بالغ النقاد في تفسير 
تل��ك املضامني والتندر عليه��ا أحيانا ، وقد بالغ – 
الشاعر في وجهة نظره املرتبكة أحيانا ، موقفه 
ال��ذي تبلور ف��ي العام 1930 كما ل��و أنه قادم من 
أعماق القرون الوسطى مع ان املسافة بني احلاضر 
واملاضي شاسعة ، ميكن ملن يدرس نتاجه الشعري 
وم��ا كتب من نثر يرى بدقة تلك الومضات احململة 
بالش��كوى والتذم��ر والت��ي تطالب بالش��فقة ، 
فسرت تلك مبفهوم الش��فقة العاطفية الزائفة 
الت��ي اعتاد الش��عراء اطالقها لكس��ب العطف 
وترمي��م احلس الش��عوري والرغب��ة بالوصول إلى 
املتلقي ، مع ان��ه قد تخلص في قصائده املتأخرة 
م��ن البذاءة واملواقف املنحرفة والتعارض الفاقع ، 
بدال من التشنج والش��كوى ظهرت لدى الشاعر 
نغمة رومانس��ية محببة تضفي سلطة موقفه 
املتمي��ز والقوي على س��لطة األغنية الش��عرية 
، ب��دال م��ن تقوي��ض حال��ة التواصل ف��ي غضون 
بض��ع س��نوات كتب باون��د في موق��ف يتعارض 
مع النه��ج اليهودي " الربا اليهودي هو س��رطان 
العالم ، والذي ال يس��تطيع قطعه سوى سكني 
اجلراح الفاشية" ، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع 
م��ا يقوله أرمتيس. بعبارة أخرى ، يتناس��ب اإلطار 
الذهني املوضح هنا ببالغة مع الفاشية والنازية 
كما يرى النقاد الذين هاجموا الشاعر ذي اإلنتماء 
اليهودي   ،ثمة إطار مختلف ذاك الذي انطلق منه 
" باون��د " وجاء به من منص��ة تاريخية لم يفصح 
عنها ، ولكن له مفاهيم مت توضيحها في كتاباته 
ينب��ع املوقف متاًما من مفاهي��م باوند عن احلاجة 
إلى النظ��ام في العالم أيًضا ، حت��ى من نظريته 
ع��ن الص��ورة الش��عرية القاس��ية والواضح��ة ، 
"اخلالية من االن��زالق العاطفي" ، على حد تعبيره 
، نختل��ف مع النق��اد الذين ذهب��وا بنقد مواقفه 
وكتاباته التي ظهر فيها خيال الش��اعر ، البعض 
ق��ال ان " كونفوش��يوس " قد س��يطر على باوند 
وتل��ك األفكار التي اعتمدها قادته إلى الفاش��ية 
البغيض��ة ، ويت��م التش��هير عل��ى اس��اس تلك 
النظرة بالقول الصريح " كل من يُعجب بكتابات 
باون��د هو ن��ازي بش��كل س��ري " رغ��م يهوديته 
التي انس��لخ عنها واحترب م��ع مفاهيمها – انا 

شخصيا معجب بهذا الش��اعر املعارض املتمرد 
ال��ذي وع��ى املوق��ف السياس��ي بش��كل واضح 
وانقل��ب ضد القوى املس��يطرة دينيا وسياس��يا 
، كان ل��ه املوق��ف الصلب الذي ظه��ر الحقا لدى 
كتاب وش��عراء ورج��ال صحافة ، وص��ف موقفه 
السياس��ي الفكري بأنه قد قاده لإلنزالق الشديد 
نحو عواط��ف مرفوضة ، متثل ذلك في مس��اندة 
أع��داء ب��الده والترويج لهم فكريا وسياس��يا في 
احل��رب التي دارت كوني��ا ، ذاك اإلنزالق لم يكن له 
وزن محس��وب بدقة ، قادته تلك املواقف الغريبة 
إلى الوقوف الى جانب اش��خاص وقيادات وأفكار 
تعتب��ر مرفوضة لدى احلكومة األمريكية ، ظهرت 
ض��ده مواق��ف سياس��ية وفكرية اس��تهجنت 
مواقف��ه وارتباطاته ومعاداته للس��امية وصفت 
مواقفه بأنها نابعة من بحور الش��ر مت سحق كل 
السطور اجلميلة التي كتبها من أجل اإلنسانية 
، وصفت أشعاره وكل نتاجه بالقبيح املزري ، ومن 
الواضح أن باوند نفس��ه رأى ذلك. وفي وقت الحق 
ج��اءت قصائده مليئة باإلش��ارات إلى الش��فقة 
والتي يبدو أنها تس��تحضر ، من أجل اس��تعادة ، 
هذا املقطع وكل ما ميثله في حياة باوند. لقد كان 
"رجالً قاس��ياً من بعض النواح��ي" ، كما يخبرنا 
، "كان صعًبا مثل ش��بابه ملدة س��تني عاًما. لقد 
اعتب��ر أن "الطاق��ة قريبة م��ن اإلحس��ان" ، كما 
يقول ، موضًحا خطأه. ثم باإلش��ارة مباش��رة إلى 
قصيدت��ه وس��كني اجل��راح ، محاواًل إنقاذ ش��يء 
م��ا من ه��ذا احلط��ام األخالقي: "ش��فقة ، نعم ، 
للمصاب��ني ، / لك��ن حافظ عل��ى التعقيم." وقد 
اقتب��س من ييت��س قوله إن احلقيق��ة هي لطف ، 
وأن معلم��ه القدمي جعله يص��ر على ان في احلياة 
" األس��اس هو الش��فقة والرحمة " نشر مقاطع 
ع��رف منها ان الوعي عاد إليه مؤخرا – نش��ر تلك 
املواقف السريعة املكثفة بالفرنسية ،لم تظهر 
توبت��ه باللغة اإلجنليزية هو يستكش��ف املعاني 
بالس��طر األخير  في الصفحة األخيرة من أحدث 
طبعة م��ن احللم ال��ذي علم باوند أن��ه خانه في 
حلظ��ة مهمة من حياته عندم��ا يقول : "أن نكون 
بش��را ال مدمرين". ، يقول أح��د النقاد املعاصرين 
" ولك��ن م��رة أخ��رى ، فإن إجن��ازات باون��د ، وليس 
ندم��ه ، هي الت��ي ينبغي أن تقلقن��ا اآلن. أخالقه 
القبيح��ة في النقاء ، س��واء تابت أم ال  ذلك جنده 
موج��ود بالفعل في تعبير قصائ��ده ، ولكن ليس 
في بع��ض الهام��ش أيًضا حلس��ن احل��ظ  هناك 
الكثي��ر في باوند ، ف��ي كانتوس ؛ أكث��ر من كاٍف 
ملوازن��ة القب��ح "  وعلى وجه اخلص��وص هناك ما 

يعنيه كينر باالهتم��ام. يتمتع باوند باحترام غير 
عادي لألش��ياء كما هي ، هن��اك امور ذات اختالف 
تكويني في العالم الطبيعي  قبل أن يتم ترتيبها 
أو تفسيرها بواس��طة العقل البشري في الواقع 
، العقل بالنسبة إلى باوند هو مجرد املكان الذي 
يلجأ إليه العالم ، ويتم تخزينه ، "في العقل غير 
قاب��ل للتدمي��ر". "كم تبعد إذا فك��رت في األمر؟" 
يس��أل م��رارًا وتك��رارًا ، وه��ذا يعني أن املس��افة 
ليس��ت كل شيء في العقل ، ولكن ميكن للعقل 
أن يه��زم املس��افة من خ��الل تذكر األش��ياء ، من 
خالل احترامها مبا يكف��ي إلحيائها بالكامل في 
الذاك��رة. إنه مبعنى غريب ، ش��اعر طبيعة ، ولدى 
الناق��د الكبير - دونال��د ديفي - فص��ل رائع حول 
ه��ذا املوضوع. إذا قارناه بش��عراء مثل "بووردزورث 
أو ييت��س " ميكننا أن نرى أن��ه يهتم بالكون املادي 
، م��ن أجل التكوين الدقيق للس��حابة أو املوجة ، 
بطريقة غريبة متاًما عنهم. إنه ينظر إلى األشياء 
بجودت��ه ، الح��ظ، موقف��ه املعل��ن بينم��ا كانوا 

يبحثون عن الشعارات والرموز واملراسالت :
ياعالم إقال السيد املتغطرس ،

شيء غير واضح هناك ...
يتحدث ديفي ع��ن "صفة احلنان" ، "موقف يقظة 
موقرة أمام العالم الطبيعي". كتب باوند نفسه: 
"إنها ليس��ت شجاعة بش��رية / صنعها نظام أو 
نعم��ة" ، وميكننا أن جند حنانه ، عالمات اهتمامه 

الصبور بالكون، على سبيل املثال:
بريق زجاجي للموجة في املد واجلزر ،

 - ينكسر ضد أشعة الشمس ، 
وترى شحوب الفلفل ،

والذروة الرمادية للموجة ، 
واملوجة ،

ولون لب العنب….
والنجوم الصغيرة تسقط اآلن من غصن الزيتون ،

يتساقط الظل املتشعب على الشرفة ،
أسوًدا أكثر من األسود العائم ،

 وهناك مارتن الذي ال يهتم بوجودك….
يدوس ظل قمة اخليمة

 على الوتد الركني
 الذي يشير إلى الساعة عند  انشقاق القمر ،

ال توجد سحابة أقرب من لوكا ،
األشجار العارية متشي على خط السماء،

سحابة على شكل حجل فوق عاصفة ترابية. ...

الطبيعة والتأثيرات األخرى 
حت��ى ش��كوى أرمتيس ميكن س��ماعها على أنها 

صوت الطبيعة يزعجنا على عاطفتنا ، ويأس��ف 
للتلوث البشري الذي أدخلناه في عالم احليوانات 
والنباتات. ه��ذا ال يجعل أغنيته��ا محبوبة أكثر 
، لكن��ه يربطه��ا بباقي اهتمام��ات باوند ،  كانت 
وحش��يته ه��ي وحش��ية الطبيع��ة نفس��ها ، 
الوج��ه امللته��ب والقاس��ي لإلله��ة ذات الوجوه 
العدي��دة األخرى كان عقله ، مث��ل جميع أذهاننا 
، منطق��ة متنوع��ة ومعق��دة ، ويج��ب أن نراها ، 
كما يذكرنا باوند باس��تمرار ، كعقل "كامل" ، من 
اجلدير باملالحظة أنه عندم��ا حلق باوند في بيزا ، 
كان رجاًل في الس��تني من عم��ره يتعلم التواضع 
بأصع��ب طريق��ة ممكن��ة )"لي��س متعجرًف��ا من 
الع��ادة / ولكن��ه غاضب م��ن اإلدراك"( ، وصل إلى 
أبسط استنتاج له ويعد أكثر إنسانية عن طريق 
التماهي م��ع النمر. يقول باون��د إن النمر املوجود 
في قفص يعرف أنه ال يوجد ش��يء ميكننا القيام 

به من أجله:
بركة خضراء ، 

حتت الغابة اخلضراء ،
 في قفص: "ال شيء ،

 ال شيء ميكنك القيام به."
ويس��تمر باوند ، بشكل رس��مي تقريًبا ، بشكل 

كتابي تقريًبا:
" وال ميك��ن ملن قضى ش��هًرا في زنزان��ات املوت أن 

يؤمن بعقوبة اإلعدام ، 
 ال يؤمن ،

أي إنس��ان مضى شهًرا في زنزانات املوت بأقفاص 
للحيوانات "

حتى أن هن��اك رؤية لنظام اجتماع��ي فيتبرز في 
قصائ��ده  ، حملة عن دولة يس��ود فيها التس��امح 
واحلكمة ، وبينما ال أري��د املبالغة في أهمية هذه 
الرؤي��ة ف��ي القصيدة ، أعتق��د أنها توف��ر إجابة 
عل��ى أرمتيس ، في حني أن اهتمام باوند املس��تمر 
والعاطفي بالطبيعة مييل ببس��اطة إلى إغراقها 
ه��ي وأغنيته��ا. وقال الناق��د" كون��غ " : "كان وان 
يحكم باعتدال ، ف��ي أيامه كانت الدولة مصونة 
جي��ًدا" اعتب��ر ج��ورج ديك��ر أن احلك��م باعتدال 
يعن��ي عدم اإلف��راط في احلك��م ، واعتق��د باوند 
، مث��ل العديد من األش��خاص اآلخري��ن ، أنه رأى 
طريًقا س��ريًعا ملثل هذا اجملتم��ع: فترة قصيرة مع 
الدكتات��ور حت��ى والدة احلرية اجلدي��دة ،  نقرأ في 

قصيدة له :
 "إذا لم يأمر رجل بداخله ،

 ال ميكنه نشر النظام عنه"
. لم يكن لباوند أمر بداخله ، ولم ير أي أمر بشأنه 
؛ يعتق��د أن مثل ه��ذه األوامر ميكن أن تنش��أ عن 
طريق أمر بطول��ي ، من خالل فعل إرادة بطولي. ال 
ميكنهم ذلك ، كما اكتش��ف باون��د تكلفته. رمبا 
ال ميكن إنش��اؤها عل��ى اإلطالق ، لك��ن بعد ذلك 
م��ا زالوا قائم��ني كأحالم ، وس��تظل مملكة باوند 
الكونفوشيوسية ، حملة عن عالم معقد وإنساني 
ومت��وازن بدق��ة ، لفت��رة طويل��ة بعد أن تُنس��ى 
أنش��طة باوند التي ول��دت الغضب م��ن انتمائه 
وتعلقه بنظام موس��وليني ذاك ه��و بئر الغضب 

ضده  ...

معنى األصوات وشروط كتابة النص السردي التعبيري

د. شاكر الحاج مخلف 

1
تع��ّدد األصوات ف��ي القصيدة امل��دورة املوزون��ة أو في النص 
السردي يعني أن هنالك )حوار ( ، هذا احلوار ليس كالماً عادياً 
غير ش��عري ، وإمنا تنطبق عليه صفة الش��اعرية في تكوين 

الص��ورة داخل احل��وار ، وه��ذا يعني ان هنالك صف��ة درامية 
تركيبية في األصوات ، التي تتجاذب وتتباعد حسب طريقة 
تكوين احلالة الشعرية والتجربة، وليست ألفاظاً رومانسية 
باهت��ة أو كالماً عادياً ال تنطبق عليه صفة الش��اعرية ، وإال 
أصبح ه��ذا النوع من الكتابة خاطرة عاطفية يغلب عليها 
الوصف وااللفاظ اجلاهزة الت��ي ترهل النص إذا صح التعبير 
على مثل هذه الكتابة ، ومن اخلطأ كل اخلطأ أن نكتب نقداً 
ونقحم هذه الصفة على هذه اخلاطرة بأنها نصاً س��ردياً له 
ع��دة أصوات ، وأس��تغرب من أن تكون ه��ذه الكتابات بعيدة 
عن املعنى احلقيق��ي ملا يتطلبه النص الس��ردي من أصوات 
، ويبدو أن ه��ذه الكتابات وقعت في إش��كال نقدي ومعرفي 
مباهي��ة نوع الكتابة ، فليس كل نص متكامل في س��طوره 
يعني س��رداً ، وليس كل ما يكتب يصّن��ف ضمن هذا الباب 
من الس��رد !! ، ولقد راعني أن اش��ير إلى أن ما أقرأه ال يدخل 
ضمن هذا الوصف الس��ردي الذي يح��وي أو يضم األصوات ، 
فف��ي تاريخن��ا األدبي لدين��ا الكثير من النصوص الس��ردية 

الش��عرية التي تضم األصوات او احلوار ، وبأمكاني اإلش��ارة 
ال��ى ملحمة كلكامش مثال في فقراتها واس��طوريتها وإلى 
أبي حي��ان التوحيدي وكتابات املتصوفة جميعاً واس��تطيع 
أن أش��ير إلى الش��اعر الفرنس��ي بودلير أيض��اً، وهذه مناذج 
اخترت اإلش��ارة إليها ،بل هنالك عش��رات النماذج ، من هنا 
حينما أش��ير إلى الس��رد التعبيري يعني أن هنالك شاعرية 
تركيبي��ة مؤصلة في النص ، مبعنى مقدرة الش��اعر اللغوية 
والتركيبي��ة في خلق الصورة الش��عرية في احلوار وإمتدادات 
الن��ص ، وفي مث��ل هكذا نص��وص إبداعي��ة ال يغلب عليها 
الوص��ف وال��كالم واجُلم��ل احملكية والنث��ر الع��ادي ، وعلينا 
أخيراً أال نطلق املصطلحات الغربية كيفما نشاء على تلك 

النصوص ونحاول ان نؤسس عليها نقداً أو الترويج لها!!
2

من شروط كتابة النص وأخص هنا النص السردي ، هي اللغة 
اجلديدة أداته التي ال تنكس��ر والتي يبحث عنها الشاعر في 
كتابة جتربته الش��عرية ، وليس محاكاة بعض الشعراء في 

رس��م لوحاته الش��عرية املعمقة ، ألفاظاً باهت��ة ، أو كالماً 
عادياً ، كما أش��رنا في مقالة س��ابقة ، وأعني هنا أن ثقافة 
الش��اعر هي األس��اس ونقط��ة االنطالق في عك��س جتربته 
الشعورية والشعرية ، والوعي الكامل في إبحاره ومغامرته 
تلك وأعني بهما لغته والصور الشعرية وعمق ثقافته ، نعم 
، يستطيع الشاعر أن يغير ولو قليالً في مساراته كما تفعل 
الّلجة في البحر ، لكنها تتش��كل ثانية وتعود بش��كل آخر 
أكثر رهبة وأكثر جماالً ودهش��ة ، هنا ، يستطيع الشاعر أن 
ميس��ك الّلون والصوت ورائحة حروف��ه ، وميزجها أو يصهرها 
كما يريد ، فتنة وجماالً ، وهذا هو تالطم جتربته في روحه غير 
املس��تكينة الق��رار ، فيما يكتب ، ألنه يس��عى ، إلى تكوين 
نص متكامل األبعاد بقطبيه الش��عري والشعوري ، وإّذاك ، 
تتمحور كتابته في نص س��ردي يأخ��ذ تكامله ، وكما يريد ، 
وحس��ب توصيف النص السردي هذا ، إذا كان سردياً جتريدياً 

، أو انطباعياً ، أو صوتياً حوارياً ، أو ميثيوجلياً ، أو تراجيدياً .

افكار  ورؤى 

 امين جياد

عزرا باوند اليهودي المنقلب ضد طائفته وحكومة بالده 
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الروائي ياسين شامل لـ)االتحاد الثقافي(: 
من مكتبة عمي انطلقت نحو األدب قارئا ..ومازلت هاويا لكتابة الروايات والقصص ولم افكر في ان اكون محترفا! 

المرأة هي الحقيقة الحسية الراقية في الوجود والمعنى، وأحترم المرأة مهما كان موقفها وأخالقها وثقافتها

س: صاحب روايات: الش��مس خل��ف الغبار، ملف 
بروك، نس��اء ماه��ر اخليالي، احلزن األبي��ض، اجلبان، 
مرئي��ة،  انكس��ارات  قصصيت��ني:  ومجموعت��ني 

وكرسي باملقلوب. من هو ياسني شامل؟
ج/ أرى أن هذا الس��ؤال يتعلق بي شخصياً، لكنني 
س��أحيله إلى اجلان��ب الثقاف��ي" األدبي"، ياس��ني 
ش��امل مولع بالقراءة، التي تأخذني في عزلتي، إلى 
حيوات كثي��رة ما بني الواقع واخليال أس��تطيع من 
خاللها محاولة تش��كيل وعيي لهذا الوجود، وهاو 
لكتابة الروايات، والقص��ص، ولم أفكر في أن أكون 

محترفاً، ومازلت في طور الهواية.
س: البدايات كيف كانت؟ 

ج/ كانت  من خالل املكتبة التي في بيتنا التي تعود 
لعم��ي، فق��د كان معلماً يح��ّب املطالعة، وحتتوي 
على الكثي��ر من الكتب، ففي مرحلة املتوس��طة، 
أخذت استعير الكتب، وباألخص الروايات، إلحسان 
عبد القدوس ومحمد عبداحلليم عبداهلل ويوس��ف 
الس��باعي وجرجي زيدان وجني��ب محفوظ وغيرهم 
وق��د كانت هذه ب��ذرة القراءة األولى ث��م حتولت إلى 
املكتب��ة العامة في قضاء ش��ط الع��رب، وتعرفت 
إلى الكتاب العراقيني، أمث��ال فؤاد التكرلي وغائب 
طعم��ة فرمان ومه��دي عيس��ى الصق��ر وغيرهم 
وقرأت أول رواية لكولن ولس��ن "ضياع في س��وهو" 
ثم ج��اءت مرحل��ة اقتن��اء الكتب، كم��ا نصحني 
أس��تاذ اللغ��ة العربية في اإلعدادي��ة، فقرأت لعبد 
امللك ن��وري ومحمود عبد الوه��اب ومحمد خضير 
ومحم��ود جن��داري وغيره��م. هكذا أصب��ح عاملي 
يض��ج بالرواي��ات والقص��ص. ث��م حاول��ت كتاب��ة 
القص��ة ومت نش��رها في مجل��ة الطليع��ة األدبية، 
وبذلك اعتبرت نفس��ي أس��تطيع الكتابة. ثم كان 
للمش��غل الس��ردي األثر الكبير في حتفيزي إلغناء 

معرفتي الثقافية.
س: ه��ل الكتابة ع��ن الذات واحل��زن واخليبة كأنها 

جانب واحد للسرد؟
ج/  كتاب��ة الرواي��ة بضمي��ر "األنا" ق��د يحدث لدى 
بعضهم التباس��اً بأنها س��يرة ذاتية، لكن السيرة 
الذاتي��ة ن��وع والرواي��ة نوع آخ��ر، وكثيراً م��ا ينظر 
ألح��داث الرواية، على أنها حي��اة الكاتب. أو أن هذه 

الشخصية في الرواية، هي شخصية الكاتب.  
    قد يأتي هذا اجلانب أو ذاك في الس��رد ش��عورياً أو 
ال ش��عورياً، الذات واحلزن واخليبة في كل هذه األمور 
ال تبتعد ع��ن معاناة الكائن البش��ري، وما يجيش 
في النفس البشرية، في كل بقاع األرض وباألخص 
في أرضنا قد أصبح اإلنس��ان مس��حوقاً، وال ميكن 

للرواية أن تبتعد عن الواقع، إن كان واقعاً اجتماعياً 
أم سياسياً بل جند املتخيل مرتكزاً عليه.

س: السرد في قصصك يختلف عنه في رواياتك ...
ج/  من وجهة نظ��ري أن كتابة القصة، أصعب من 
كتاب��ة الرواية، وكما يقال إن القص��ة "فن مراوغ"، 
وعل��ى الرغ��م من قص��ر القص��ة قياس��اً بالرواية 
– وليس ه��ذا الفرق الوحيد ب��ني القصة والرواية – 
ألنها حتتاج إلى التكثيف، وعدم التش��عب الذي ال 
داع له، والتركيز على بؤرة واحدة، وإحكام النهاية، 
إضاف��ة إل��ى التمكن من اش��تراطات الس��رد، كل 
تلك املمكن��ات يراد لها جهد ك��ي تعطي القصة 
جماليتها، في حني أجد نفس��ي أكثر تساهالً  في 

الرواية.
س: النساء تشّكل مفصالً مهماً في سردك ..

ج/ إنَّ دور امل��رأة فّعال في اجملتم��ع إذا ما تهيأت لها 
الظ��روف املناس��بة، فهي تكافح م��ن أجل الدفاع 
ع��ن قضيتها، وف��ي أغلب اجملتمع��ات تتعرض إلى 
االس��تالب والظلم حتت الهيمنة "األبوية" في ظل 
األعراف والقيود االجتماعية، وتس��تغل في س��وق 
املال والدعاية والتكنولوجيات اجلديدة في اإلجناب، 
وغيره��ا م��ن القضاي��ا. من��ذ فج��ر التاري��خ فهي 

تستغل من اجلانب الوجداني واجلسدي.  
    أعتق��د أن ه��ذا احمل��ور مهم في كتاب��ة "الرواية" 
فال تخلو رواية من املرأة. وللنس��اء حصة كبرى في 
عال��م الرواية فكيف متضي احلياة من دون النس��اء 
وق��د ال يقدر امل��رء أن يواصل احلياة م��ن دونهن وقد 
أخذت أس��ماؤهن عنوانات روايات خالدة في س��فر 

السرد اخلالد وظلت راسخة في الذاكرة.
س: النس��اء يتس��ربن م��ن بني يدي ال��راوي كأنهن 

حفنة ماء في كّفيه!
ج/  هذا س��ؤال دقيق فهذه احلالة موجودة في أكثر 
من راٍو في رواياتي، حقيقة أنا أحترم النس��اء، وأرى 
أّن امل��رأة هي احلقيقة احلس��ية الراقية في الوجود 
واملعن��ى، ال أنك��ر أنني أحب النس��اء، وأحترم املرأة 
مهما كان موقفها وأخالقها وثقافتها، وأرى أن كل 
النساء جميالت، هكذا أتعامل معهن لكن ال يحق 
ل��ي أن أتدخل في خصوصياتهن، وبذلك يتس��ربن 

من بني يدي الراوي كأنهن حفنة ماء من كفيه.
س: أال ت��رى نفس��ك متس��رعاً في إص��دار رواياتك 

بشكل متالحق؟
ج/ شكراً لهذا السؤال، أنت من األصدقاء املثقفني 
احلريص��ني، وق��د نبهتن��ي، أو طلب��ت من��ي ع��دم 
التسرع في إصدار الروايات بشكل متالحق، عندما 
أخبرتك إن لدي مس��ودتا روايتني. وأنا أحترم وجهة 
نظ��رك، وأي رأي م��ن اآلخري��ن، إال أنني بع��د إصدار 
رواي��ة "اجلبان" كانت رواية مقروءة، وهذا ما يهمني، 

حتى نفدت النسخ التي لدي، فهي ليس لها توزيع. 
وقد كت��ب النقاد واألدباء عنها. ه��ذا األمر اعطاني 
زخم��اً في مواصلة الكتابة. ال أريد أن أقارن نفس��ي 
بالكت��اب الكبار، فأنا كما قل��ت مازلت هاوياً، على 
س��بيل املثال لنجي��ب محفوظ 54 مؤلف��اً ما عدا 
كتابة الس��يناريوهات وغيره��ا، وإلبراهيم الكوني 

الكثير من املؤلفات.
س: دائم��اً هناك من يراقب أو يتجس��س في عاملك 

السردي.
ج/  نع��م ه��ذه ظاهرة ب��رزت أكثر ف��ي رواية "ملف 
بروك" وفي روايتي األخيرة "اجلبان"، وأش��ار لها عدد 
م��ن الكتاب والق��راء، وأقترح أح��د األصدقاء األدباء 
املقرب��ني، أن أعزز ه��ذا اجلانب ف��ي أعمالي القادمة 
لك��ن لكل عم��ل ظروف��ه اخلاصة. وه��ذه الظاهرة 
تعطي القارئ االمتاع، واالس��تمرار بق��راءة الرواية 

حتى آخرها.  
س: هل كان حباً؟ .. حتيل إلى قصيدة السياب مدى 

تأثرك ...؟
ج/  أنا أحب الش��عر، وأقرأه كثيراً حتى أنني درست 
لوحدي بحور الش��عر، ويعجبني الش��عر املترجم،  
وقصيدة الس��ياب "هل كان حباً" مش��هورة، وتعد  

أول قصيدة تفعيلة كتبها السياب. 
    ه��ي متث��ل املوق��ف ال��ذي يكون فيه ش��خصية 
الرواية الرئيس��ة، في رواية "احلزن األبيض"، هو يقع 
في احل��ب وكل الذي��ن يحيطون به يج��دون هيامه 
نوعاً م��ن اجلنون، ما عدا أخته. فه��ذه الرواية فيها 
جان��ب م��ن الرومانس��ية، أعتق��د أن ه��ذا العنوان 

أعطى مفهومه الداللي. 
س: أين تضع نفسك بني  مجايليك؟

ج/ ه��ذا الس��ؤال محرج، ل��و نظرنا على مس��توى 
البصرة فيها م��ن الطاقات الثقافية اجليدة الكثير، 
وله��ا أرثه��ا من الس��ابقني واحلاضري��ن، يوجد أكثر 
م��ن 40 كاتب��اً روائياّ وف��ي القصة أكثر م��ن 50، أما 
في عم��وم البالد حدث وال حرج. وبع��د التغيير كثر 
ع��دد االصدارات في مجال الرواية والقصة إال أنني ال 
أس��تطيع أن أّدعي موقعاً بني مجايليي، هذا منوط 
مبن يهتم��ون بهذه التصنيفات لكني أجد نفس��ي 
مس��اهماً معهم في احلراك الثقافي بشكل مرض، 
مبا قدمته من كتابات، وما س��أقدمه، إن كان لنا في 

العمر بقية. 
س: النهايات مصنوعة .. هل هو أسلوب أم ماذا؟

ج/  أحيانا يكون هناك اعتراض على نهاية رواية من 
قب��ل ناقد أو قارئ، أعتق��د أن نهاية الرواية مخطط 
له��ا س��لفاً، وه��ذا ما أعم��ل عليه، لك��ن حتكمها 
أح��داث الرواي��ة، ورؤي��ة الكات��ب، وما يحت��م على 
الراوي م��ن موجباتها، وتختلف آراء القراء مبا يخص 
النهاية املغلقة، وهذا يسعدني كما حدث في رواية 
"اجلبان"، لكن��ي أميل ألن تك��ون النهاية مفتوحة، 
كم��ا حدث في رواية "ملف بروك"، أعتقد أن النهاية 
املفتوح��ة تعط��ي القارئ فس��حة للتأم��ل بعد أن 

يُنهي قراءة الرواية. 
متأني��ة  "متناقض��ة  س��ردك  ف��ي  املكون��ات  س: 

ومتشابهة" في بؤرة واحدة.
ج/ إذا كان املقص��ود بالب��ؤرة "التبئي��ر"  كمصطلح 
نقدي، الراوي واملروي ل��ه وارتباطهما من خالل رؤية، 

والرؤية "وجهة النظر".

أعتق��د أن لكّل كاتب رؤيته، يح��اول أن يبني عليها 
عمل��ه، إن كانت واضحة أو ملتبس��ة، على س��بيل 
املث��ال أوره��ان بام��وك مييل إل��ى الرؤية امللتبس��ة، 
ويكتب ف��ي جوانب عدة، أما باتري��ك موديانو وجان 
أش��نوز وأني أرنو فقد امتازوا بجانب مهم قد طغى 
عل��ى اجلوانب األخرى كّل حس��ب رؤيت��ه كي يكون 
ه��ذا ال��كالم أكثر وضوح��اً. آني إرن��و املعروفة بتيار 
"التخيل الذات��ي"  فهي تقدم "ما ه��و جوهر احلياة 
العائلية، بتفاصيلها العادي��ة"، أما باتريك موديانو 
يعكس وجه��ة نظر "عم��ا خلفته احل��رب العاملية 
الثانية من أزمة اجتماعية وسياس��ية ضاغطة في 
روح الش��باب"، أما بالنس��بة  جلان إش��نوز في ثالث 
رواي��ات، وهي "ب��روق، والع��ْدو، ورافيل" الت��ي يتناول 
فيه��ا اش��خاصاً حقيقي��ني "نيك��وال تس��ال عالم 
الكهرباء، و موريس رافيل املؤلف املوس��يقي، وإميل 
زاتوبيك العداء.  ترتكز على محور واحد هو: "التطور 
اإلبداع��ي، ثم اخلف��وت حتى النس��يان" أي أنه يريد 
أن يق��ول ال ش��يَء متألقاً يدوم. ه��ؤالء الكتاب لهم 
مح��اور يعملون عليها ف��ي الرواية من خ��الل "ثراء 
مشاهدها، وتعقيد شخصياتها." ليس بالضرورة أن 
تكون وجهة النظر في الرواية تفصح عن نفس��ها 
بسهولة، وهي طريقة تعطي القارئ متعة أكبر في 
البحث والتأمل. يأتي كل ذلك بسبب ما وطن أولئك  
الكب��ار أنفس��هم عليه م��ن اإلخالص  ف��ي العمل 
وصقل األفكار في عملية الكتابة. أن مهارة الكاتب 
ه��ي التي تعطي متعة للقارئ، وهو يكتش��ف عند 
س��بر عالم الرواية، وتطور األحداث ش��يئاً فش��يئاً، 

ماذا أراد الكتاب أن يوصل إليه من وجهة نظر.
 أم��ا فيما يخص املكونات بني التناقض والتش��ابه، 
فهما سمتان موجودتان في احلياة والواقع، والرواية 
ال ميك��ن أن تك��ون مبعزل عنهما، فهي تس��تمد قوة 
خياله��ا بارتباطه��ا بالواق��ع، وهذا اخلي��ال ميكن أن 
يس��توعب الواق��ع ب��كل إش��كاليته، ومهم��ا كان 
عصي��اً. أما حالة التأني، رمب��ا تكون ال إرادية. زد على 
ذلك كل منا له مرجعياته، وما نكتسب من معرفة 

ثقافية وجتربة حياتية، يكون لهما تأثيرهما.
هك��ذا كانت لي رؤيتي في كتاب��ة الرواية، وباألخص 
ف��ي روايتي األخي��رة "اجلبان" التي رك��زت فيها على 

هموم الشباب في واقع فاسد.  
س: دائما يصادفنا استرجاع..

ج/ االس��ترجاع "ف��الش ب��اك" موجود ف��ي الروايات 
وفي الس��ينما، بكل أنواع��ه املعروفة، وهذه طريقة 
حديث��ة أغنت الرواية، في كتابت��ي الرواية أجلأ إليه، 
لالستفادة من هذه التقنية في استخدام وظائفها 
املعروف��ة، وأرى أهمه��ا س��د الثغ��رات ف��ي حي��اة 
الش��خصيات كي يبني القارئ تصوراً متكامالً إلى 
ح��د ما. من الظاهر أنني أكثر من االس��ترجاع، كما 
في رواية "اجلب��ان" و"ملف" ب��روك، وغيرهما. أعتقد 

إنها جتري لصالح الرواية ال ضدها.
س: الشخصية فردية تدور في فلك النساء.

ج/  ف��ي ظل احلي��اة االجتماعي��ة التي تقي��د الفرد 
وال ميك��ن ل��ه أن يكون كائناً مس��تقالً، ل��ه حريته، 
فالطموح مش��روع إذا كان التوجه نحو احلرية، من 
دون اإلساءة إلى حرية اآلخرين، إن الرؤية في مفهوم 
احلري��ة هي احلرية املنضبطة، بقدر ما نريد أن نتمتع 
باحلري��ة، علين��ا أن ال من��س حرية اآلخرين. ليس��ت 

ه��ي القطيعة م��ع االلتزام األخالقي. م��ن هنا تأتي 
حرية الفك��ر والرأي وتقبل اآلخ��ر. كل ذلك بحاجة 
إل��ى بيئة لها القناعة التامة، والس��لطة  ليس��ت 
عميقة، ال تؤم��ن مبصادرة آراء اآلخري��ن، إن أمكن أن 
تكون سلطة رشيدة حتتوي املعارضني، ال تقمعهم. 
هذا ما حاولت طرحه. في نظرة الفرد للحرية، عليه 
أن يرض��ى بحري��ة النس��اء. وفل��ك النس��اء عميق، 
يستطيع الروائي الغوص فيه، ليبدع أحداثاً مؤثرة، 
ومواقف انس��انية لنس��اء، فاحلياة ال تستقيم من 
غير النس��اء. فنحن بحاجة له��ن، وهن بحاجة لنا، 
أرى وض��ع التعاضد، وال أس��تطيع أن أقول التكامل 

هو األفضل. 
س: اشكالية االنتماء وضياع الهوية في األحداث.

ج/  تعري��ف الهوي��ة: الهوي��ة مأخوذة م��ن ال� "هو، 
وصفات��ه  املطلق��ة،  حقيقت��ه  اإلنس��ان،  وهوي��ة 

اجلوهرية."
ف��ي ظل الواق��ع السياس��ي املرب��ك، والدميقراطية 
الزائفة، وما يجري في البلد في ظل نظام شمولي ما 
قبل التغيير وما بعده من تفش��ي الفساد بأنواعه، 
وس��طوة األع��راف االجتماعية، جند التش��ظي في 
ش��خصية الف��رد، حتى يغ��دو في عال��م مختلف، 
يبح��ث عن هوي��ة، بني م��ا يحلم فيه م��ن حقيقة 
االنتماء والواقع الذي يسحقه بكل تناقضاته. وهذا 
ما أحاول أن أرس��خه في روايات��ي  وتتضح في رواية 
"الشمس خلف الغبار" و"ملف بروك" و"اجلبان" وفي 

قصة "كرسي باملقلوب" وغيرها.
س: الكتابة في مجال النقد ملاذا؟

ج/    عندما أقرأ رواية أو قصة تتولد لدي فكرة، وأجد 
أن في هذا العمل ملسات فنية، وأن هذا الكاتب فنان 
حرفي إلى حد ما، تتوافق رؤيته مع يدور في بالي في 
داخل النص أو في خارجه. ومن خالل القراءة أسجل 
مالحظاتي، حت��ى تكتمل قراءة الكت��اب، أكون قد 
أعددت قراءة بعد ترتيبه��ا وإدخال بعض التعديالت 

عليها.  
     ولس��ت من الذين يكتبون البحوث األكادميية، أو 
م��ن املتخصصني في اآلداب، وال أتب��ع منهجاً نقدياً 
معين��اً، أمنا أعبر عّما جتود ب��ه قراءتي من خالل تلك 
املعرفة التي اكتس��بتها م��ن الق��راءة واملتابعة ملا 
أس��تطيع احلصول عليه مما يصدر من كتب ثقافية، 

خاصة الرواية والقصص.
    أعتقد أن هذه القراءات هي تعريف بالكتاب ووفاء 
للجهود املبذولة من لدن كاتبه، من أجل االشهار إن 
حتقق ذلك، فأنا أدرك، ولعلك��م تدركون، إن الكتابة 

مسؤولية، وكم حتتاج إلى جهد ووقت.  
    ه��ذا ال يعن��ي أن الكثي��ر من الرواي��ات والقصص 
الت��ي قرأته��ا ال تس��تحق كتابة الق��راءات بل على 
العكس من ذلك أنني قد أتهيب من بعض األس��ماء 

فال حاجة لقراءتي، أو قد اشبعت نقداً.
س: بعد كل ما نشرته ماذا بعد؟

ج/  لدي مس��ودة كتاب "قراءات في السرد"، سيقوم 
أحد األصدقاء بطبعه، ومسودة رواية "ربيع األفاعي" 
لم أتخذ قراراً بش��أنها، أما مسودة رواية "مسودات 
األل��م" أرس��لتها لصدي��ق مثق��ف ومتمك��ن ك��ي 
اس��تأنس برأيه. في نيتي دفعها إلى االحتاد املركزي 

لطبعها، فما عدنا نتحمل كلف الطباعة. 

العدد )47( - ترشين االول  2021

ولد في البصرة العام 1957 وتخرج في كلية الهندسة العام 1983 .. عضو اتحاد االدباء وعضو المشغل السردي في البصرة .. بدأ رحلته االدبية العام 1982 مع اول قصة نشرها 
في مجلة الطليعة االدبية، بعدها توالت اصداراته .. انكسارات مرئية "قصص" دار تموز   2012 " إصدارات اتحاد األدباء والكتاب في البصرة" .. الشمس خلف الغبار"رواية"  مؤسسة 

يار 2018..الحزن األبيض "رواية" الهجان - 2019..       يع  2015..نساء ماهر الخيالي "رواية" دار شهر السياب للطباعة والنشر   2013.ملف بروك "رواية" وّراقون للنشر والتوز
ية ... انه الروائي ياسين شامل الذي  يمات والشهادات التقدير يار - 2020..  الجبان "رواية" دار أمل الجديدة 2021..  نال العديد من التكر كرسي بالمقلوب "قصص" دار شهر

التقيناه في هذا الحوار لنقلب اوراق كثيرة في رحلته ، فكانت هذه الحصيلة .

حاوره: عبدالحليم مهودر 
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الناقد محمد صابر عبيد يكتب تجربته ... 
 عليه 

ُ
تجربتي مع الكتابة هي أّم التجارب في حياتي ومفتاح كّل ما حصلت

من مكاسب مادّية ومعنوّية

بهجُة الكتابة
 ق��د ال تس��عفني الذاك��رة اآلن بع��د هذا 
ال��ركام الهائل من حطام الزمن وأس��ماله 
وتِركاِت��ِه أن أس��تعيد حلظ��ة اللق��اء األّول 
بكياٍن س��حرّي مكتّظ باإلدهاش يسّمونه 
الكتابة، غير أّن البهجة التي تركْتها هذه 
اللحظة الغائبة العصّية على االسترجاع 
ما زالت تتلّبث في جوف فضائي مبا تَيّس��ر 
م��ن لذائذها املش��تهاة، فلم تك��ن بلدتي 
"زُّم��ار" الواقعة على ضفاف دجلة ش��مال 
غرب مدينة املوصل على احلدود الس��وريّة 
التركّية َمعنّيًة بالنشاط الثقافّي الكتابّي 
على أّي وجه من وجوهه، وكانت "مدرس��ة 
زّمار االبتدائّية للبن��ني" هي املكان الوحيد 
الذي ميكن أن تعثر فيه على كلمة "كتابة" 
باملعنى التعليمّي املعروف، فال وجود لهذه 
الرائح��ة الزكّي��ة الفري��دة اآلس��رة خارج 

أسوار املدرسة أبداً.
ش��غفي املبّكر بالقراءة هو ما أش��عل في 
وجدان��ي تلك الرغبة اجلامح��ة في أن أقّلد 
ما أقرأه من أش��ياء بسيطة أحصل عليها 
–غالب��اً باملصادفة احمل��ّض_، فكتبُت أّول 
ما عددتُ��ُه قصيدة وأنا ف��ي الصف الثالث 
املتوس��ط ِبعم��ِر خمس��ة عش��ر عام��اً، 
وحيث استحس��نها مدرّس اللغة العربّية 
فق��د جترأُت عل��ى كتابة غيره��ا ببهجٍة ال 
نظير له��ا، وكم أمتّنى لو كن��ُت احتفظُت 
به��ذه الوريقة/الوثيقة ش��اهداً حّياً على 
مس��يرتي الكتابّي��ة، غي��ر أّن عقل��ي غير 
األرشيفّي أضاع الكثير ممّا يستحق احلرص 
علي��ه لألس��ف مّثلم��ا ضّيعُت فراش��ات 
مّلونة حتكي خوف��ي األكيد من االحتفاظ 

باحلقائق.
انس��قُت بقّوة وراء ما صار واقعاً -أو أش��به 

بذل��ك- 

ح��ني ب��دأُت أُنف��ُق كثي��راً م��ن وقت��ي في 
مح��اوالت الكتابة، أّي كتابة، مع اتّس��اع 
مس��احة املصادف��ات التي أحص��ل فيها 
على مزي��د ممّا يصل��ح أو ال يصلح للقراءة 
من قص��ص وكتابات مختلف��ة، ورمّبا كان 
اإلنش��اُء املدرس��ّي ملعبَي الكتابّي األثير 
بوج��ود ُمحّك��ٍم ع��ارٍِف هو م��درس اللغة 
العربّي��ة وجمهوٍر يحس��ُن اإلصغ��اَء هم 
زمالئي الطلب��ة، إذ كان امل��درّس يختبرني 
بق��راءة موضوعي أمام زمالئ��ي ليتأكد من 
أنّني أنا فعالً من كتب وليس ثّمة من كتب 
لي، على نحو ش��ّجعني بطل��ِب قراءة كّل 
موضوع إنش��ائّي جديد أكتُبُه في الدروس 
اخملّصصة لإلنش��اء، والسّيما بعد أن اقتنع 
املدرّس واطمأّن عل��ى أّن ما أكتبه يعود لي 
متاماً وال أحد يس��اعدني في��ه، وتذّوقُت أّول 
فاكهة من فواكه الشهرة كّلما امتدحني 

املدرّس وتضاعف حسد زمالئي.
رفعْتن��ي الكتاب��ة في س��نوات الدراس��ة 
الثانويّ��ة إل��ى م��ا أوهمن��ي حق��اً بأنّن��ي 
مختل��ف عّم��ن حولي ومن��ا ف��ي أعماقي 
ش��يٌء أّخاٌذ من الغ��رور، وحّفزني هذا على 
التقّدم في دروس��ي بحيث أنهيُت امتحان 
البكالوريا وأنا املتفّوق األّول في املدرس��ة، 
وكن��ُت في غاي��ة اللهفة لدخ��ول العالم 
اجلامع��ّي وأن��ا أتخّيله س��احراً وأحلم به 
وكأنّ��ه اخلالص القادم ممّ��ا كنت أعانيه من 

ضيٍق في احلركة وسقف التخّيل.
منذ السنة اجلامعّية األولى بدأت كتاباتي 
ترى النورَ على الصفح��ات اخلاّصة بإبداع 
الطلبة في "مجّلة اجلامعة" التي تصدرها 
جامع��ة املوصل نهاية س��بعينّيات القرن 
املاض��ي، وأحص��ل عل��ى مكاف��آت مالّية 
تش��جيعّية لقاء ما يُنَش��ر لي من مقاالت 
وقصائد وغيرها؛ ممّا جعلني اسماً معروفاً 
على مس��توى الكلّية واجلامع��ة واملدينة 

فيما بعد.
في الس��نَتني األخيَرتنَي من سنّي اجلامعة 
األرب��ع قّدم��ُت بحَث��ني ملس��ابقة بح��وث 
الطلب��ة وكان ه��ذا يُع��دُّ تقلي��داً أكادميياً 
مهماً في ذلك الوقت، فاز بحثي املوس��وم 
"املالم��ح الصوفّي��ة ف��ي ش��عر البياتي" 
باجلائزة األولى في السنة اجلامعّية الثالثة، 
وفاز باجلائزة نفس��ها في الس��نة األخيرة 
بحثي املوس��وم "اللون في شعر البياتّي"، 
ومتّ نشرها في من مجلة اجلامعة مع كبار 

كّتابها آنذاك.
ُقبل��ُت ف��ي دراس��ة املاجس��تير منتصف 
ثمانيني��ات الق��رن املاض��ي بعد أن 
نش��رُت عش��رات املقاالت النقديّة 
بغ��داد  صح��ف  ف��ي  والقصائ��د 
عل��ى  فض��الً  األدبّي��ة،  ومجاّلته��ا 
احلدب��اء  وجري��دة  اجلامع��ة  مجل��ة 
املوصلّيَت��ني، ممّ��ا وضع اس��مي على 
الئحة النّقاد الش��باب األكثر حضوراً 
ف��ي العراق بقّوة ووض��وح، وأذكر أنّني 
التقيت في أح��د مكاتب وزارة التربية 

للحصول عل��ى إجازة دراس��ّية للدكتوراه 
األس��تاذ الدكتور املترجم واألديب املعروف 
س��لمان الواس��طي، وح��ني ع��رف أّن ثّمة 
مشكلة إدارية أحاول حّلها في الوزارة قال 
للمسؤول اإلداري ما أبهجني جداً: "محمد 
صابر عبيد واحد من الشباب الذين يتوّقف 
عليه��م مس��تقبل البل��د األدب��ّي"، مع أّن 
لقائ��ي به كان ه��و اللق��اء األّول وال يوجد 
أّي تع��ارف س��ابق بيننا، وأنا ب��ادرت وقتها 
وس��ّلمت علي��ه وش��رحُت له مش��كلتي 
اإلداريّ��ة، فعرف��ُت حينها أنّني في املس��ار 
الصحيح لبناء ش��خصّيتي األدبّية بهذه 

الشهادة املرجَتَلة العابرة.
بع��د حصول��ي عل��ى ش��هادة الدكتوراه 
ع��ام 1991 صارت الكتاب��ة مهنتي تقريباً، 
وفّضل��ُت الكتابة غير اجلامعّية احلّرة على 
الكتابة اجلامعّية باملعايي��ر كّلها، وحدَث 
أن فزُت بجائزة الش��ارقة لإلب��داع العربّي 
"حقل النقد األدبّي" عام 1998 فكان حدثاً 
كبيراً في حياتي على أكثر من صعيد، وقد 
أدرك��ُت قيمة ما أكتب ومس��توى حضوره 
ف��ي مجتم��ع التلّقي العام واخل��اص معاً، 
وصرُت مطلوباً على نح��و رمّبا فاجأني أّول 
األم��ر من مج��الت وصح��ف أدبّي��ة كثيرة 
ف��ي الوطن العرب��ّي، ومن مؤمت��رات وندوات 
وحلقات دراس��ّية في مختل��ف اجلامعات 
واملؤسس��ات الثقافّية العراقّية والعربّية، 
ممّ��ا جعلني أُس��ّخر ُج��ّل وقت��ي للكتابة 
بحيث أمض��ي يومياً ما ال يقّل عن عش��ر 
س��اعات في الكتابة والق��راءة، كي أمتّكن 
من مواكبة هذا الفضاء الس��احر البهيج 
الذي أعيشه بني أحضان الكتابة بلذائذها 

العجيبة.
أمضيت ثالثة عقود في التدريس األكادميّي 
اجلامعّي أشرفُت فيها على أزيد من أربعني 
رس��الة وأطروح��ة، وناقش��ت كثي��راً م��ن 
طلبة املاجستير والدكتوراه في اجلامعات 
وإقليمّي��ة،  عربّي��ة  وجامع��ات  العراقّي��ة 
وأس��همت ف��ي أكثر من مائ��ة مؤمتر وندوة 
وحلقة دراس��ية في الع��راق وخارجه، ومع 
ذلك لم أكن أس��تاذاً جامعّي��اً أصيالً كما 
تري��د اجلامع��ة ب��ل كن��ُت دائماً كم��ا أريد 

أن��ا، وظللُت أكت��ب ما ميّثلني ويش��بهني 
وي��دّل عل��ّي لون��اً وطعم��اً ورائح��ًة، لذا ال 
أنتظ��ر تكرمياً من أحد وال أس��عى إلى ذلك 
إال بجهدي الش��خصّي ال��ذي يفرض على 
اآلخري��ن تكرميي مبا أس��تحق، وق��د غادرُت 
اجلامع��ة بف��رٍح ألنّها ببس��اطة ش��ديدة 
لم تكن ملعب��ي أبداً فأنا ألعب بأس��لوٍب 
مختل��ٍف خاٍل م��ن ربطة العن��ق والطقم 
الرس��مّي املعروف، أنا كات��ٌب "كاجول" –إن 
صّح التعبير- ال أمارس إال ما يالئم شكلي 
ووجه��ي ورش��اقة أصابع��ي ونزق��ي، ل��ذا 
طّلقُت اجلامعة بس��هولٍة ويُس��ٍر وكأنّني 
ل��م أقترن بها أصالً؛ َعَمالً باملثل الش��عبّي 
الش��ائع "م��ن يُطّل��ق ال ينظر إلى س��اَقي 
طليقت��ه"، وهك��ذا عبرُت حق��ل اجلامعة 
فأخذُت من هذا احلقل ما أخذُت، وأخذ مّني 

ما أخذ بال خسائر كثيرة للطَرَفني.
أعت��رف ب��أّن جتربت��ي م��ع الكتابة ه��ي أّم 
التج��ارب ف��ي حيات��ي؛ وهي مفت��اح كّل 
م��ا حصل��ُت علي��ه م��ن مكاس��ب ماديّة 
ومعنويّ��ة، حّقق��ْت ل��ي الش��هرة والنفوذ 
العلم��ّي مبس��احة أّعدها جّيدة وتناس��ب 
م��ا أظ��ّن أنّي وصل��ت إليه م��ن قيمة على 
األصع��دة كاّفة، ل��م تكن بال ج��دوى كما 
يشكو مئات الكّتاب واألدباء ممّن أّطلُع على 
تذّمره��م من الكتابة الت��ي لم جتلب لهم 
س��وى املتاعب، بل عل��ى العكس من ذلك 
فأن��ا مديٌن ملا حصلت عليه من مكاس��ب 
ولذائ��ذ وحض��ورات لكتابت��ي، ولوالها لم 
أكن أب��داً به��ذه املكانة الت��ي أحظى بها 
أينما حلل��ُت، على الرغم م��ن أنّني ما زال 
ينقصني الكثير؛ وما زلت حتى اآلن أمارس 
الكتاب��ة من أج��ل اللعب واملتع��ة ال غير، 
فل��م أجنح ول��ن أجنح ك��ي أك��ون محترفاً 
ف��ي الكتاب��ة كم��ا يج��ب أن أك��ون فعالً، 
فمقّوماتي الذاتّية غير مؤّهلة بحسب ما 
أعرفه عن نفسي ألحتّول من فضاء الُهواية 
إلى منّصة االحتراف، وحس��بي أنّني كنُت 
دائم��اً وس��أبقى أعيش على ه��واي -حياًة 
وكتابًة وله��واً-، ال أحفل بأّي ش��يء خارج 
ما يشبهني ويليُق بي ويستجيب بكفاءة 

لتطّلعاتي.
أكتب يومياً تقريب��اً؛ وأتنّقل من كتابة إلى 
أخرى كي أدحر دبيب امللل الذي قد يتسّرب 
مث��ل اخَلَدر املزع��ج نحو بهج��ة أصابعي، 
جه��از "الالبت��وب" ه��و أجم��ل أصحاب��ي 
وأكثره��م وفاًء وال أس��تغني عن��ه إال حني 
أن��ام فقط، أكتب كّل ش��يء عليه: نقدي، 

م��ا  وكّل  ومقاالت��ي،  وش��عري، 
تسعفني به مخّيلتي النشطة 

وه��ي ال تُهم��ل أم��راً يس��تحق 
املكوث.

ليس ل��دّي أح��الم كب��رى لتغيير 
العالم مب��ا أكتب؛ ولس��ُت معنياً 
بذل��ك البت��َة، مش��روعي اجلوهرّي 
األس��اس في الكتابة هو "اللعب"، 

لذا أحس��ب أّن اجلانب احلس��ّي في 

كتابتي اإلبداعّي��ة على وجه اخلصوص هو 
اجلانب األبرز واألظه��ر فيها، ال أكتب إال ما 
أشعر به وأحّس��ه وأعيشه فعالً، وال أجيد 
الصناعة على أصولها مع أنّني استثمر ما 

لدّي منها بأعلى كفاءة ممكنة.
تُثار حول كتابات��ي كثير من اآلراء اخملتلفة، 
بعضها بداف��ع النقد املنهج��ّي احلقيقّي 
ال��ذي أحترمه ج��داً حّت��ى وإن كان أحياناً 
ف��ي غير صاحل��ي، وبعضها بدافع احلس��د 
والغيرة من دون قراءة أكيدة جلهدي النقدّي 
واإلبداعّي وه��ذا ممّا أجتاهله وال أحفل به، ال 
أُعن��ى كثيراً مبا يُقلق كّتاب��اً آخرين لديهم 
مش��اريع كبرى في الكتاب��ة على نحو ما 
يزعم��ون، فأن��ا أكت��ب لنفس��ي بالدرجة 
األولى وأكون بالتأكيد على درجة عالية من 
الغبطة حني أعرف أّن ما أكتبه بوسعه أن 
يُس��عَد آخرين، لكّنني لست من أصحاب 
املش��اريع الكب��رى تل��ك التي تس��تهدف 
تغيي��ر العال��م، حيث أعتق��د أّن مثل هذه 
املش��اريع الكب��رى باتت الي��وم أكبر وأبعد 
وأكثر إش��كاالً وتعقيداً من قضية الكتابة 

بوصفها نشاطاً إنسانّياً خالقاً.
تتلّخص نظريتي اخلاصة في الكتابة -وقد 
ال تُعجب كثيرين- بأنّني ال أقّدس ما أكتبه 
مهما ارتفع في ُس��ّلم الكتاب��ة، فأنا دائم 
املراجعة ملا أكتب -ش��عراً ونقداً وس��رداً-، 
وكّلما وجدُت سبيالً جديداً يغريني؛ أنطلق 
نحوه فوراً ألغّي��ر وأبّدل وأحذف وأضيف بال 
أدنى حتّفظ، ولم أقل ولن أقول بأّن ما أقّدمه 
من كتب يصبح ُملكاً للقّراء بعد صدورها 
مطلق��اً، فكتبي ُملٌك ش��خصيٌّ صرٌف لي 
وأنا حرٌّ أفعل به ما أش��اء على وفق ما يعّزز 
أنويّت��ي وذاتي ورؤيتي فيما أكتب، وهذه من 
صفات��ي املناِقضة لألكادميّية وأعتّز بها أمّيا 
اعت��زاز؛ مع أنّها تنس��ف تقالي��د متجّذرة 
ف��ي أكادميّية الكتابة العربّية وتقديس��ها 
حُلرم��ة الكتاب وعدم التالع��ب بجوهره إال 
ما ندر، فيما كان��وا يطلقون عليه "طبعة 
مزي��دة ومنّقحة" ح��ني يعنُّ له��م إضافة 
بعض املفردات اجلديدة إلى النشرة الثانية 
للكت��اب، لذا أضُع عب��ارة "الطبعة األولى" 
دائم��اً عل��ى كتب��ي حّت��ى لو كان��ت هذه 
الطبع��ة ه��ي الطبع��ة الثالث��ة للكتاب، 
هل ه��ذا ج��زء من فلس��فة اللع��ب التي 
أعتمده��ا -نظريّاً ومنهجّي��اً ورؤيويّاً- فيما 
أكتب بصرف النظر عن الهويّة األجناسّية 

للمكتوب؟
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يع الكبرى تلك التي تستهدف تغيير العالم، حيث  لست من أصحاب المشار
يع الكبرى باتت اليوم أكبر وأبعد وأكثر إشكاالً  أعتقد أّن مثل هذه المشار

وتعقيداً من قضية الكتابة بوصفها نشاطًا إنسانّيًا خالقًا.

محمد صابر عبيد



  احُللُم املَُسّيُج بالّطَعناِت
أ والترانيُم التي تََتجشَّ

في زاوية ِالّرأِس
ما عادْت تَعني َشيئاً
هل يثمُر هذا الوهم؟
ويبلغ ذروَة انتشاِئِه 

يِل حنَي يَرى اندفاَع السَّ
املتدّفِق وسط الساحاِت املثقوبِة

األعشاُش املفروشُة فوَق األشجارِ
َسُيهندُسها ُعصفورٌ أْعمى

طنٌي َخرََّب أيّامي,
َوبَْعثَر ما ِعْندي ِمْن َصَبوات

ال ِظلَّ لهذا الوَجع 
الذي مُيَّسُد شارِبَه ُِبُقّوة
َويَدورُ في أقبَيِة الّروِح
دوَن أْن يَأبََه ِباإللتواءات

التي تثير السخريّة والندم
العالقاُت املرّقنُة الَقيد

واجملامالت الِفّجة َمنبُعها واحد
َهل يطوي هذا القلب,

أوراقاً ُعمياً؟ 
َويلوُك ِعباراتَُه

ِبِلساٍن يلثُغ ِبالّنون
َسأمَللُم ُدموَعِك َعلّي أتََوّطُن

فيِك
َوأرْمي في َسْطِح َمراياِك,

َضباَب األْخطاِء
َمْن يَِقُف َوراَء االحتماِل املَُؤّجِل؟

َويعطي حِلدوِد تَصّورِِه
أسئلة تهمُس في أذِن اجملهوِل

َصباحِك اليعنيني
َوَمساؤِك يُقلقني

واحلوارات املشفوعة باإلنكسارِ
ماعادْت جتدي َنفعاً
كّل الدالئِل تُشيُر ,

الى َوقِع ُخطاِك
لكن,الأحد يُعلُن

َعن قدوِم ربيعِك املَتأّخر
رمُّبا في انحناءاِت املَساِء

أْصَطفي األثَر املَُتّوَج بالُقبالِت
َوأنْحني جلبالك الّشماِء

أتَوَهّم حنَي أمّر
أماَم القّداِح

اني َسأْحرُث أرَض رجوعي
وأَنثُر في أنفاِق الّروِح

ِبذورَ الّراَحِة
أتوقُع أن يَهدرني الوقُت

َفأبْدو كالَفّزاعِة في يوٍم هائج
َفُيؤّجرني بيٌت َمسكوٌن بالّدهَشِة

الظالُم الذي يَتجّشأُ

في صمِت املَساِء
يقوُل للّطفولِة التي اتَّسخت,

ِبسخاِم الّتمني 
إنَّ البراءَة شيٌء

والفحولَة شيٌء آخر
الّظالُم الذي يَخلُط ألواَنُه

اليَأبَه ِباإللتواءات التي,
تتالقى َخلَف ناِصَيِة اخَلراِب

الظالُم الذي يُهْيِمُن,
على فضاِء الّتوّهِج

َسيرْمي أخطاَءُه املتَكررة
َوسَط َحشٍد هاِئٍل

ِمن اإلنِكساراِت
التي ما بَِرَحْت، تَُقّلُب الِوجوَه

بَْحثاً َعْن ُفرَْصٍة هارِبٍَة
ِمْن َجحيم ِتََورِّطها

َهل تَتوّحُد ُكّل رِغابي ؟
وسط ضجيج الأدرك معناه

َوأنقُل خطواتي بَحثاً َعن َوْهٍج
يَتكررُ ُكّل َمساٍء

أثقُل ِظلي ِبتوابع ال تَرَحم
أيُّتها املواعيد اخمُلَبأة,

حَتَت ابِط الّشروِد
َسأرجُمِك ِبِحجارَة َِموتي

َوأنَزوي في ركٍن ال يَأّمُه أَحد
َستجيُء الّدهَشُة َملفوفة,ً

ِبأْغطيِة الّترّقِب
َويباغُتني ُشرودي
الذي َظّل يُالزُمني

ِطواَل احِترابي مع احِلكَمِة
ِمْن أين َسأبدأ َدرسي؟
َوِبأّي حروٍف أتَهّجاِك؟
أنا ال أنَْفكُّ َعن تَرديِد,

بَقايا اْسِمِك
َمْشفوعاً ِباألْخطاِء املَنْثورَِة

في املَْعنى
رَأيُت َجديَدِك ُمّتِكئاً,
َخلَف مسّلِة أْحزاني

َفَجّزأُت ِظلَِّك,
الذي َحَرثَْتُه ُعيوني

في انِدفاِعِك
تَْصَطبُغ األْمواُج مِباِء الّنجِم

َوتَلتِحُم األبّهُة ِبَجفاِف الّروِح
َسأغذُّ الَسيَر إلى ثَكناِت الَوقِت

دوَن أْن ألَتِفُت إلى أَحد
املَواعيُد املُؤّجلُة في زاِويَِة الِغياِب

والتبريراُت املَكرورَة
َفَقدْت َمْعناها في زْحَمِة الَبْحِث,

َعْن أْمٍر ُمْقِنع

وصلن��ا املقبرة مس��اًء، الش��مس تودع 
آخر خيوطها، والهدوء يفرض س��طوته 
على امل��كان، لم يكن الدف��ان قد انهى 
احلف��رة بع��د، يب��دو أن حركة امل��ارة من 
زوار القب��ور ... قد انعدم��ت متاماً، حتى 
بائعي البخ��ور وماء ال��ورد، اختفوا من 
الس��احة، حملت من بعيد ق��ارئ األدعية 
وه��و يغ��ادر املقب��رة، كنت ق��د تعودت 
على مثل هك��ذا مواقف، حيث اجلأ إلى 
سيارتي، وأراقب املشهد، هالني ما رأيت 

... أربع كالب سود، بحجم كبير وبعيون 
تقدح شرراً، وافواه يسيل لعابهاً لزجاً، 
تسير باجتاهنا، بحركة ال إرادية. سحب 
أحدهم م��ن رافقه من ذراع��ه، متمتماً 
بضرورة الهرب من املكان، أنبهر الدفان، 
وخش��ى على حياته من هذه احليوانات 
املفترس��ة، خ��رج م��ن احلف��رة، بقفزة 
واح��دة، تبعه الرج��الن أبن��اء املتوفية، 
وس��ط هلع اجلميع، وخوفهم، لم يبادر 
أحد بالكالم، ازدادت الصلوات، وتعاظم 
التسبيح، خشية من اجملهول ... استقر 
وبح��ركات  الس��يارة،  داخ��ل  اجلمي��ع 

متزامن��ة توزع��ت ال��كالب أثن��ان ف��ي 
املقدمة واآلخران ف��ي املؤخرة، وبحركة 
واحدة، اطبق��ت ال��كالب بفمها، على 
جث��ة املتوفي��ة، اجتازت تل��ة تبعد عن 
القبر خطوات بسيطة، ثم اختفت في 
اجملهول...! حافظ اجلميع على هدوئهم، 
إالّ الس��ائق، ترجل من الس��يارة، وسار 
بخطوات حذرة، معقباً مسيرة الكالب، 
تفاج��أ باختفاء املوك��ب!!! بعد ضغط 
م��ن قب��ل الس��ائق والدفان عل��ى ابناء 
املتوفي��ة، وتهديدهما بفض��ح احلادثة، 
تكل��م كبيره��م، مش��ترطاً ان يدف��ن 

طبيعي��اً  ش��يء  كل  وكان  التاب��وت، 

ليخبره��م بالس��ر ... ان امل��رأة العجوز 

األس��ود  الس��حر  تتعاط��ى  كان��ت   ...

باستخدام اخلرز ...؟!

أعجبني اإلستماَع الى روِحِك في الصباح 

قب��ل انب��الِج ش��مِس اهلل ، ألن ذي��اَك الربي��َع 

يلهُمني النشيَد واللذَة حول املعاني،  

ها أنا أصغي اليِك قبل نّية الصالِة ُقربًة ملعناِك.. 

رمّبا كنُت أتوضأُ 

بعطِر شذاِك العابِق في أثيِر غرفتي منذ ميالدي 

وال ِعلٌم للجدران بوجودِك فيها .. 

كم كن��ُت ماهراً وأنا أخبُئ أش��ياَءِك وهي ترقُد 

كالشيطان دون أن تراُه العيون، 

ي��اه .. ك��م كنُت غافالً ح��ني نكَرن��ي األصدقاُء 

احلمقى .  

ياه .. كم كنُت وديعاً حني لم يظللني الندماء ، 
ي��اه .. كم كنُت أنيس��اً لروحي وه��ي تلعُب مع 
صغارِ الكلمات في غبِش الفجِر وِسفِر النهار . 

ياه .. اذ آٍه حلالي 
وهي تدقُّ على بوابِة املقابر في كلِّ عيد .. 

وأنِت تنامني على خاصرتي دون قصّيٍة بال ُمنازع 
 ..

آملن��ي ان التكوننَي خلَف زجاِج النوافِذ املتخمِة 
بألواِن الزهور 

وال تشّعنَي فيها كرازقيٍة بغداديٍة 
تنتظريَن قدومي 

أيّتها الغافيُة اخملتفيُة في عظامي .. 
واملتهورُة باحُلبِّ النقيِّ اجملنوِن 

النزِق باجلماْل  
تلَك رؤاِك وصورِك 

ورائحُة دبِق روِحِك املعسلِّ 
أشمُّ رائحَة قدوِمها من بعيد 

أورثني معرفَة اسِمِك دون رؤيته 
 ُمشٍع بعلنيٍة أخاذٍة 

على اّي حرٍف يولُد من رحِم قلِبِك املنيِر
بعافي��ِة احُلبِّ حتى ل��و كان قصّيا بخفاٍء ُمتاح 

.. ؟
أّما أنتم أيّها املواربوَن خلَف النفاِق دوما 

َدعكم ال تصفقوَن لهيجاِن مكوثي إلنتظارها

 فأنا لسُت مغروراً حتى الثمالة ، 
فقد كنُت قبُل همساً شاكراً

 في رحم من كان دمعها يغسُل قلبي 

بالشجِن املّر .. 

رمبا كانت أنيسًة لعتقي من القبالت 

كي ال أورُث منها همَس النهود .. 

وفي الليِل مالي غير صداِك نعاساً 

يرق حلالي .. 

دثريني .. 

اشتهيُت الدثارَ على رقِّ زنديِك 

كي ان��اَم بُحرقِة املغلوِب بخس��ارٍة فائقة فقد 

تعبُت من اجلري خلَف احلدود 

واستبقُت البحارَ وهي جترُّ زبَدها 

نحو احلتوف 

وتلك السواحُل عاريٌة 

تصهُل فيها األقدام 

هذه أقداُمِك وأقدامي تائهاٌت دون كلل .. 

جمعُت اخلساراِت لعمري 

فلم أجد أجلَّ من خسارِة الصراِخ

على ذكراِك ..

بقيت حبيس��ة جدران غرفتها االربع طيلة 
سنوات ..

لم تخرج لترى نور الشمس وال ضياء القمر.
كانت تس��ترق النظر من فتحة صغيرة في 

نافذتها دون أن يالحظها املارة ، 
كانت أنوثتها بدأت بالظهور على جسدها 
الهزيل ، وكلم��ا دق جرس البيت تهرول إلى 
غرفته��ا لك��ي ال يراها أح��د .. جتلس خلف 
الباب وتس��ترق الس��مع من النسوة الالتي 
يسألن والدتها عنها باس��تمرار .. وتسمع 
اطراءه��ن على اختها الت��ي تصغرها عاما 

واحدا فقط،
ماش��اء اهلل لقد أصبحت شابة جميلة يا 

مروة .. 
ت��كاد ال  تتبس��م اخته��ا م��ع همس��ات 
تفهمها مع أمها وجارتها .. اجلميع يحاول 
أن ال يش��عرها ب��أن فيه��ا نق��ص أو عي��ب 

يجعلها مختلفة عن باقي البشر.

حرصت أح��الم ان تبقي قهرها من وضعها 
الصحي حبيسا يثرثر في داخلها فقط .

كان يوما مشؤوما عندما فجر ذاك اإلرهابي 
اآلثم نفس��ه ف��ي احلي املكتظ بالس��كان 
وه��ي عائدة من مدرس��تها ل��م تكن تعلم 
أنها ل��ن تعود إليها عندما غ��ادرت بوابتها 
الكبيرة مع رفيقاتها ،كانت طفلة بضفائر 
خرنوبية تقف على عتبة املراهقة الظلماء 

،
احترق وجهها وخسرت احد اصابعها . 

بقي��ت احالم تعاني في املستش��فى ألكثر 
م��ن ش��هر تقريب��ا من ح��روق م��ن الدرجة 
االولى والثانية وبعض املشاكل التنفسية 
وجراح متفرقة قد اخترقت جسدها الغض 
شظايا كثيرة ،كادت تفارق احلياة ألكثر من 
مرة لوال العناي��ة االلهية تدخلت وصمدت 
وقاوم��ت جراحه��ا وحروقها حت��ى تعافت 

وبدأت رحلة الظالم الطويلة ...
ل��م ترغ��ب بالذه��اب إل��ى املدرس��ة لكي 
وتتأل��م  اجلميل��ة  ذكرياته��ا  تس��ترجع  ال 
ول��م ترغب ف��ي ان يراها أحد بع��د ان فعل 

التفجير بها فعلته ..
اصبحت احالم طفل��ة كبيرة منعزلة متاما 
ع��ن العال��م اخلارج��ي حت��ى ق��رر والداها 
 .. الط��راز  حدي��ث  نق��ال  هات��ف  احض��ار 
تس��تطيع من خالله التجول حول العالم 

دون ان تخطو خطوة خارج منزلها ..
ب��دأ الن��اس احلديث ع��ن وباء جدي��د ظهر 
ف��ي العال��م اس��مه )كوفي��د19 ( وكورونا 
نسبة لش��كل الفايروس.. وتعداد ضحاياه 
كانت تزداد عامليا وكان��ت تتابع كل أخباره 
وأس��اليب الوقاي��ة من��ه خاصة أن��ه بدأت 
تظهر ح��االت في البلد وأعلن��ت احلكومة 
عن إصاب��ات عديدة ووفيات ج��راء االصابة 

به .. 
واتخذت اإلج��راءات الوقائية في كل مكان 
وب��دأ احلج��ر الصح��ي ومنع التج��وال في 

أوقات محددة .. 
كانت هذه املصيب��ة العاملية هي عبارة عن 
انكش��اف الظالم من حياة الش��ابة أحالم 
.. الت��ي كانت تنتظر فس��حة االمل بفارغ 
الصبر حتى تكس��ر قيود سجنها وتخرج 

للنور لت��رى عيناها الس��ماء وحتلق بحرية 
في فضاء احلياة ...

ق��ررت ان تض��ع القن��اع الطب��ي الواق��ي 
والقف��ازات املطاطي��ة .. ونظارة شمس��ية 
سوداء وتخرج الول مرة بعد مضي اكثر من 

اربع سنوات .. برفقة أختها مروة .. 
ل��م جتف مقله��ا م��ن الدموع احل��ارة وهي 
تبصر نور الش��مس من جديد بقيت متشي 
ومتش��ي لس��اعات طوال دون تعب او ملل .. 
واخيرا حتررت روحها من س��جنها املش��وه 

القامت .. 
بع��د ذاك الي��وم الطوي��ل ق��ررت ان تع��ود 
وع��ادت  خاص��ة  مدرس��ة  ف��ي  لتس��جل 
للدراس��ة بتش��جيع م��ن االه��ل واالقارب 

وسط دهشة اجلميع بقوتها وإرادتها ..
كي��ف لوباء يحص��د أرواح املاليني أن يكون 
رحمة ونورا ألناس لطاملا عاشوا في الظالم 

وقد أبصروا النور من جديد ..
رمبا هي العناية االلهية ...

وصدق من قال مصائب قوم عند قوم فوائد..
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قصة قصيرة

قصة قصيرة
امـــــرأة الخـــــــرز 

موسيقى خافتة 

 أحالم في الظالم

ناصية الخراب 

نصوص
العدد )47( - ترشين االول  2021

جابر محمد جابر 

 شاكر السامر  

نادين علي- لبنان

    محمد كاظم جواد     



في ظهيرة آب ، بعد انقشاع غيوم احلرب 
التي أمطرت على  البيوت والقلوب سخاماً 
، أرسلت الشمس جدائل مختلفة األلوان 
يفتحون  الناس  ، ماجعَل  البلدة  تلك  الى 
احلدث  ذل��ك  أم��ام  مذهولني  أفواههم 
 ، قبل  من  يشهدوه  لم  الذي  العجائبي 
جوهرة  اجلدائل   إحدى  نهاية  من  تدلت 
من  حقل  على  وهبطت   ، باأللوان  تألألت 
بيضاء  وردة  منها  لتخرج   ، البلدة  حقول 
وورقتاها  جميلة  صبية  وج��ه  وجهها 
ذراعان بشريان ينتهيان الى يدين ناعمتني 
مطلية  وأظافر  مستدقة  جميلة  بأصابع 

بألوان عّدة 
في تلك الظهيرة ، تنبه أهالي البلدة الى أّن 
الهواء هّب عليالً ، ومبا اليشبه آب اللهاب ، 
وأّن عطراً أخاذاً غريباً عما اعتادته أنوفهم 
عن  يبحثون  فأخذوا   ، األجواء  على  طغى 
يزداد  أنه  وج��دوا  حتى   .. العطر  مصدر 
بإجتاههم نحو الوردة الصبية ، بل تيقنوا 
وقد  عندها  توقفوا  حني  مصدره  أنها  من 
اليشبه  الذي  الغريب  شكلها  أدهشهم 
بقية الورود . قالت لهم بصوت رقيق إنها 
هبطت من السماء عبر جديلة من جدائل 
)ورد  اسم  عليها  فأطلقوا   .. الشمس 

السماء( . 
األطفال  فضول  السماء  ورد  شكل  أثار   
كثيراً ، حتى قبل أن يروا عجائبها . أحبوها 
من اول نظرة ، لبشاشة وجهها وكالمها 

ومواعَظ  حكماً  تضمن  ال��ذي  اجلميل 
أدهشت الكبار قبل الصغار .. من أين لهذا 
واحلكمة  اخلبرة  هذه  كل  حتمل  أن  الوردة 
أنها  طراوتها  من  تبدو  وردة  مجرد  وهي   ،
هذا  املتجمهرون  الناس  تداول  ؟  تواً  ولدت 

السؤال . 
يركضون  أطفاالً  السماء  ورد  رأت  حني 
 ، حتلق  وفراشاٍت  وعصافيَر   ، ويتقافزون 
األرض  في  ثابتة  أنا  ملاذا   .. نفسها  سألت 
؟!  جناحني  بال   .. قدمني  بال   .. بالساقني   ..
الى  حتولت  دموعاً  عينيها  من  أطلقت 
ورد  أخذت   . األكريليك  ألوان  من  قطرات 
منها  تصنع   ، باأللوان  تلعب  السماء 
، كانت  وهناك  تلقيها هنا  عجائن كروية 
تفعل  وهي  مسرورة  وتضحك  تبتسم 
فتصاعد   ، وردة  على  عجينة  ألقت   . ذلك 
عطر أخاذ ، وعلى عصفور ، فطار مبتهجا 
فحلقت   ، فراشة  وعلى   ، امللون  بريشه 
بجناحني تتغير ألوانهما حلظة بعد أخرى 

، وعلى غصن ، فنبتت فيه أوراق  خضر . 
حتلق األطفال حولها ، وقد علت وجوههم 
النضرة دهشة وشفاههم البريئة أسئلة 
من  مخلوقات  الى  السماء  ورد  انتبهت   .
وجع .. هذا طفل بالساق ، يتعكز ، فألقت 
فرحاً  يركض  فقام   ، ملونة  عجينة  عليه 
 ، دمعة  عينه  في   ، جائع  طفل  وذاك   ،
وتلك   ، فراولة  وص��ارت  باألحمر  لونتها 
ورد  عليهما  ألقت  القدمني  حافية  طفلة 
الطفلة  فركضت   ، عجينتني  السماء 
ورد  رسمت   . اللماعني  بحذائيها  فرحة 

بها  حّلق  بالونات  األثير  على  السماء 
رسمت  كما   ، اللعب  فضاء  الى  الصغار 
إنها  قائلة   ، اجلميلة  القلوب  من  الكثير 
العجائز  إحدى  أخذت   ، احلب  يفتقد  ملن 
قلباً ، كانت تتمتم بأنها باتت وحيدة بعد 
، قالت  في احلرب  أوالدها جميعاً  فقدانها 
لها ورد السماء .. خذي قلوباً بعدد أوالدك 
على  ألقت  ثم   . بأسمائهم  وسميها   ،
كثيرة  شفاه  من  شفتني  العابسني  أحد 
رسمتها ، قائلة له .. من حقك أن تبتسم 

، كما اآلخرين  .
من  الكثير  واليافعون  األط��ف��ال  وج��د 
 ، السماء  ورد  عند  امللونة  العجائن 
أن  عليهم  وأش��ارت   ، منها  فأعطتهم 
اختفى   . بها  بيوتهم  ج��دران  يُبهجوا 
السخام حتت ألوان الفرح ، فأصبح منظر 
أرسلت  التي  األشجار  جذوع  مع  البلدة 
مشهداً   ، ألوان  خلطة  السماء  ورد  اليها 
باهر اجلمال كأنه من حكاية خرافية . لم 
كأنه   ، قبل  من  كهذا  فرحاً  البلدة  تعرف 
بعد  لدود  عدو  على  عارم  بنصر  احتفال 
ماهذه   .. بالخسائر  انتهت  طويلة  حرب 
الضجة التي أحدثها الفرح الذي جاءت به 

ورد السماء ؟ سأل الناس .
مع بدء غروب الشمس ، نظرت ورد السماء 
بصمٍت الى ماحولها ، ثم أمسكت بطرف 
إحدى اجلدائل ، لتصعد معها وتتوارى عن 
 ، ملونان  جناحان  لها  نبت  ثم   ، األنظار 

فحلقت خارج قرص الشمس . 
بهبوط الليل حزن الصغار والكبار لرحيلها 

. لم يتوقعوا أن تختفي سريعاً في نهاية 
ثم   . معها  سّرها  حاملة  ظهورها  يوم 
 ، ، تصاعد نحيب  حدث شيء غير مألوف 
كانت الورود والعصافير والفراشات تبكي 
 ، ليلة  كل  كماتفعل  تنم  لم   ، كالبشر 
بيوتهم  نوافذ  فتحوا  قد  األطفال  ومعها 
آمالً  دموعه  بعضهم  ملَس   ، يبكون  وهم 
في أن تتحول الى عجائن ملونة ، كدموع 
صديقتهم النقية .. لكن ، أين ورد السماء 

لنغني معها ونلعب بكراتها امللونة ؟ 
بحدث  فوجئوا  حني  السؤال  عن  توقفوا 
آخر غريب وهم ينظرون الى السماء باحثني 
بعيدة  جنمة  ثمة  كانت   ، صديقتهم  عن 

اقتربت   ، حلظة  كل  لونها  ويتغير  تشع 
قلوب  منها  وتناثرت   ، األرض  من  أشعتها 
ملونة . استحال النحيب الى غناء بينما 
النجمة تستمر بتوهجها من بعيد قريب 
النسيم  أجنحة  على  تهبط  والقلوب   ،
زخات زخات فيما تنطلق منها في األرجاء 
موسيقا جعلت األطفال يرقصون ، ومعها 
عجائن كروية صغيرة جاءت من النجمة ، 
وغاصت في تراب األرض ، سرعان مانبتت 
منها ورود ، وهذا أدهش اجلميع ، حيث لم 
زادت   ، ليالً  زرع  ينبت  أن  قبل  من  يعهدوا 
ذلك  ال��ورود  من  تصاعد  حني  دهشتهم 

العطر العجيب .. عطر ورد السماء .

دِع الالمباالة
تسرْ معَك ليَل نهار

دِع الكالَب تنبْح
دِع )البالبل تتعجْب(

من صوالتك الصامتة 
على نفسَك وأعدائَك

ال تدِع األياَم متر
من دوِن وطأة قدميَك 

الهزيلتني 
ولكِن املطفئتني 

لكلِّ بهارج الشامتني 
التدْع خيالك يبكي 
لتفّوهاِت املُقنطني 

ال تدْع شراعَك يتلّوى
من إبحارَك في دروب التائهني

ال تدْع أسماءك تغيب
ألن أضواءهم الكاذبة

 رمبا جترُح عني الشمس  
ولكنها لن متوت 

التدْع عمرَك حزيناً 
بلوثاتهم
اصفْعها 

بنقاء الكلمات  

التدِع الليل يغيب
فأحالمك ال تأتي 

إال باكتظاظ السواد 
التدِع النهارَ يشرق

ألنك حالٌم 
مع سبق اإلصرار  

التدْع أرضَك 
تبطئ الدوران 

إجعلها سائلة 
ولو بكالٍم أقْل 

ألهذا رذاذ الجمال حزين؟
لَم كلُّ األشياء بعيدٌة عني 

وأنا أقرُب إليها من حبِل السماء؟
لَم  القبح كثيٌف جداً؟

ألهذا  رذاُذ اجلمال حزين؟
أله��ذا الصحراُء تقي��م حفالتها كل 

يوم؟ 
لَم أمنياتُنا مصابٌة بفقر الدم 

ونح��ن نخّصُبه��ا كل ي��وم مبغّذيات 
الضحك؟

لَم أعمارُنا عرجاء 
والكلماُت معادل االستقامة؟

نطرُد العكاكيَز بأنشودة الصواب
لكنها تعوُد مع سبق اليأس

لتهّشَم نوافَذ أحالمنا

اهبط م��ن مقهى غج��ري في كهف 
إسباني

ابحث في العصر عن وجه ش��اهدت 
مالمحه في السوق

وملس��ت رئتيه املبللتني وطرف الشال 
األحمر

مّر سريعا كغزال شرقي مثل البرق
وحني تلفت كان حصانا
عيناه جوهرتان من النار

طار بعي��دا في جل��ة أص��وات الباعة 

والسابلة وجنود النزلة واألطفال
……………

اهبط م��ن مقهى غج��ري ابحث في 
العصر عن الضفة األخرى

حيث العش��اق املنتش��رين في رحب 
األرض اخلضراء
وحيث العربات

تنقل أثمارا وزهورا
ومباهج عيد

.………
اهبط من مقهى غ . ج….ر………..ي

أمد يدا في ماء النهر
أح��س بش��يء يتفت��ت ف��ي ص��دري 

املتعب عشقا وأذوب شعاعا
في امل��اء املترق��رق واألحج��ار امللونة 

الوجه
..…………

اهبط من مقهى…..
وأسبح في نهر عذب يتسلل بي املاء 

صعودا
فاملس وجه حصان السوق

واملس طرف الشال

أية رغبة قوية 
هكذا في الليل 

أراقب سماَء 
مرصعًة بالنجوم
 التي مبجموعها 

تصبح حتفَة
 ،،،،،،،،،،،، 

تنساب املشاعُر 
من الصدرِ 
بسكون 

لتنظر الى النجوم 
الكثيرِة

 تضيء أألرض
 ورمبا هكذا

 في اجلنِة أيضاَ 
 ،،،،،،،،،،،

إرادٌة مجنونٌة
 للطيران هناك.....

 في الفضاءآت الآلنهائيِة
 حيث ينام 

ويختبيُء
 ألغموُض أألزلُي

 ,,,,,,,,,,,,,
رغبة ألستنشاق 

تام 
تلك )اللينفا( * اإللهية

 التي مترُّ داخل 
الكينونة 

بعيداَ عن احلرِّ 
عن البرِد وامَلطر

 ،،،،،،،،،،،،،، 
حيث يوجُد 

فجٌر 
دون نهاية

 مع القلب 
في سالم 

 وعظيِم
ٍ
نقي

 األتساع
 الذي ينبض خالداً 

فوق طريق
 النهائي 
من حب

* لينفا:سائل نباتي شفاف
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ورد السماءقصة قصيرة

إرادة مجنونة قصيدتان

الهبوط من المقهى

العدد )47( - ترشين االول  2021

) الى ابنتي الرسامة الملهمة سماء األمير (

اللوحة للفنانة امللهمة الراحلة .. )سماء االمير( 

قصيدة كتبها الشاعر  قبل نصف قرن

يز الحيدر عبد العز

أسماء محمد مصطفى

 للشاعر: فنجنسو رومانيوولو 
ترجمها عن االيطالية عبدالوهاب الدايني

باقر صاحب



في السنة التي تلّطخت فيها البالد بالدماء، أخفيُت صورتي 

في الطابق األسفل من طفولتي، ثم هربُت من نافذة اخلرافات 

الى العالم اجلديد. هربُت محمالً بآالف األطنان من الرايات 

السود.

وهناك، أخفيُت الرايات في َشعِر امرأٍة مترهلة، بينما أخفت 
هي سنواتها في جسدي. جعلُت قلبي وطناً للمنفيني، 
وجعلُت االكتشاَف، نّظارتي اجلديدة. مألُت أنظاري بتراٍب 

رُِسمت عليه صورتي، حينما مأل املنفى أعماقَي بالالجدوى. 
زرعتني أوربا في حديقة العقل، بينما زرَع الوجود زهرًة 

عطرها الرؤيا في رأسي.
ملعوٌن أنا!

دفنُت االسطورة في رأس املنفى، حينما وضَع لغماً في فمي. 
غّطيُت َشعَره باحلروب، بعدما مّزق روحي بالسكون. جرحته 

برحالتي، بينما جرحني هو باحلنني الى صورتي.
ولكي أكون حاضراً، جلأُت الى االختفاء.

ولكي أكون خالداً، جعلُت السؤاَل معطفي الدائم.
وذات يوم، ظننُت بأّن البالد َلم تُعد ملّطخًة بالدماء، فعدتُّ 

إليها، وتوجهتُّ مسرعاً الى منزلي بحثاً عن صورتي. وحينما 
وجدتها كاد قلبي يسقَط في البئر، ألّن وجهي الذي في 

الصورة كان مصاباً بالشيخوخة!
شاعر وكاتب عراقي مقيم في الدمنارك
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َمْن غير العارف 
ينذر ماء 

سخائه ؟!
َمْن غيرك أيها العابر

مينح سدرة فردوسه جنيعا 
ويخط اعرافا 

تلتحف بأشجان مذبح وضيء ؟!
إذ صوتك يندهنا 

فلسنا 
سوى أضداد تعمد واعية 

ببرزخ طف 
يتوق 

اشتعاال 
جلراحات 

حتتضن ثنايا ريح 
جتوس ظمأ ارحتال 

يؤرق 
صهيل 

رماح 
تلوح للطائفني بأهداب مروءة

فتنزلق األسئلة 
على جرف 

دهشة  
تتوجس أفالكا خالية من بريق 

لتورق وعدا 
يسطع ب

بأسرار ألسنة 
تنفح بقيعك مسك خالص لوضوء 

ميور بوهج الرؤوس 
فما سر تلك النفوس ؟!

وما بال الندى 
ينعس في دخان عيون ؟! 

حتى إذا ما مسه الطوفان 
ارتقى ربوة طهر 

لقداسة 
فاتها 
االذان !

والذ إحتراسا من لظى خرافة 
تتزاحم فيها السياط 

بغلبة صلف 
أجوف 

فيا َمْن آليت 
أن تكون حومة

تقرع بوابات صمت 
و تكشف عن جرأة قرابني 

تنفض عنا 
غبار
أوزار 

لنصحو حتى ال نزول !
فتخومك هي الصراط 

تكمن في اجلفون 

و متنح نخيل انهارك إنبعاثا 
يجنح باجتاه ضوء 

وحكمة ماء 
تستدل بعرائش سيرورتك 

كهالة صالت 
تنبلج َمْن منحر صالة 

تستثير املعاني 
تطوف بها حول مقامات جمر

تشهق وتستجلي 
صحوا 
سامقا 

فتنفلت ظالل الضاللة 
جتول في موج 

ميزق أقداسا 
حيث ينبجس ياسيد محنة الرفض 

صوتك ومضا 
يوقد ذاكرة أسفار 

تستشف فضوات ضريح 

يحنو كطيف آس 

متلمسا وحشة نازحني 

بفيض حناء 

فأين الوجوه ؟ 

أين هي الكفوف ؟!

ها هم العابرون 

يرحلون 

يجوسون 

سنابل وجد 

بينما العنقاوات 

يفترشن أجنحة سكون 

على شاهدة شهادة 

ترتشف االمطار .       

ثمة أمل 

توهمات ابن االحنف

شيخوخة

العـابـر الى فـردوسه

ملاذا تُقلب ُعقَب النهار
 لتشعل دمَع الدخان السننَي العتيقة

 لم تأِت فوزٌ،  وفاَت السكوُن
 متنى لفوز انحناء البقاء

لتنشد بُعَد  الديارِ وًقرِب املزار
وهجراً شفيفاً لصفرِة وجٍه
 طوته األمانّي بعَد احلدود 

بلمسِة رقٍم على األزرق املستحيل
 اقتراباً

ترى الليل  أصفر
  ترى الروح تضجر

 وتعذرَ كل احملبنَي في عهِد فوز
 ألّن املغني  بقصِر اخلليفِة  أشقر

 يجيُد الغناَء بِشعرَك
 يسهر،  ويسكر  بالط اخلليفة

 بالشعر يحمرُّ وجٌه لفوز
 وتغدو لُبعدك حلناً بطيئاً
بالُد املهاجِر بالصدِّ تسهر

 قُربَت اخلياَل
 عليك اعتذاراً مِلَْن جاَء بعدك

بصوت املنافي بشعرك عند الرشيد
 يغنى

 ويا موقد النار بالغارِ أمتِْم
بصوٍت شجيَّ املذاق ، بني احلدود

بالٌد غريبة
 ووحشِة كّل جمال الطيور

وسرُّ اعتذارَك أّن البالَد غيُر البالد 
ولن تلَق فوزاً بتلك البالد

 وال ُعقَب دمع  الليالي البعيدة
 قل العفَو واسحب  بكلتا  يديك

 بريد الصداقِة  من  ايقونِة احمُلتفني
وأثث  بالَدك بالعاشقني

 جتدها هناك
 بروحك عند انحناء الضمير

قبل اخلوارج وقبل الزنوج وقبل ابن 
سلجوق

 قبل التتار
  اعدها وأبدل حروف الهجاء
أرقاَم عقل النحاس اجلديد
 لتصنع طيراً من البوآليرن

 لتحمي  تالَل الزهور البريئة 
من االقحوان

 وخيط العذارى وصبح ابنة  الشيخ
 عند األريكة

ر مبائِك كل اجلراح وفسِّ
  فال جرح غير انكسار الضمير، بني األمم

 وقل امتى واعتذر
 لقيٍس  وللنابغني العتاة

 على حرف لبنى وليلي وفوز
 وسّلم لطرفَة والتائهني، بصوت اجلزيرة

 قوَل التحدي 
بالٌد بالد وال من مريد

 وفوَق احلدود سماٌء غريبة
 وجنٌم عدوٌّ  وأرٌض  بها  النارٌ  خلَف القلوب

 ُعْد  يا ابن االحنف  قبل الشروق
 ظلل بليلك جنَم التجسس

 فللعاشقني  انتظار
وخّبر  كراكي  هذا الزمان الغريب 

 بفجٍر أكيد
 مازال  يعتل بني الضلوع

 بعمق السواتر
2021/8/٦

العدد )47( - ترشين االول  2021

وفي اللقاء األول الذي سبق اللقاء 
اخلاص...

بأكث��ر  اللق��اء  موع��د  اس��تبقت 
م��ن س��اعة ك��ي أجتن��ب معوقات 

الشوارع واختناقاتها...  
واألج��واء  س��اطعة  الش��مس 
احلادية عشرة.  الس��اعة  ساخنة، 
س��ائق  عل��ى  احلاح��ي  وس��ط 
التاكسي املسن كي يضغط على 
دواس��ة البنزي��ن، س��يارته عتيقة 
ومن دون تبريد، وعدني سيصل في 
املوعد، أقنعتني بذلك ابتس��امته 
الطرية وأحاديثه ع��ن عالم بغداد 

اليوم.
بين��ي وب��ني عّراب��ة املوض��وع ه��و 
الهات��ف كي تدلني م��كان لقاءنا، 
فوجدته��ا  املوع��د  ف��ي  وصل��ت 
تنتظرن��ي ف��ي الش��ارع، ارتقين��ا 
س��لم الكازينو املطل على شارع 
أب��ي جعف��ر املنص��ور، اخترنا معا 

ف��ي  جللوس��نا  املناس��ب  امل��كان 
انتظ��ار وصولها، من هي غاية هذا 

اللقاء....وصلت...
وجدتها جلسة قبول وارتياح وكأن 
الليل��ة هي ليلة فرحنا، أدهش��ني 
ذاك الود واالنس��جام ، صنعته هي 
بروحه��ا الش��فافة العذبة، كنت 
أحلم وأطير عاليا قاصدا الشمس، 
ك��م حلم��ت به��ذا اللق��اء! اليوم 
أينع��ت فحان قطافها، ارتعش��ت 
كل مش��اعري حت��ى تناغمت يدي 
معها فتعذر عليَّ ارتشاف القهوة 

بهدوء.
ب��ل  ال  متفق��ان  خرجن��ا  هك��ذا 
متفق��ني على الصغي��رة والكبيرة 
عراب��ة  مبظل��ة  نتظل��ل  ونح��ن 
املوضوع وراعيته.. لم ال وهي قادرة 
أن ترتق��ي بنا الى الس��ماء، هكذا 

رأيتها.
لم ال!!..

أليس هنَّ من أنزلن آدم من السماء 
صاغراً..

ألي��س هنَّ من أغوين يوس��ف لو ال 
تدخل الرب..

هل ما جمعنا بحجم هذه وتلك؟
لكن��ي رغم جتاربي ف��ي هذه الدنيا 
وقراءاتي وكتبي، نسيت أن أصحح 
قاعدة في احلياة هي: - لكل قاعدة  

شواذ –
* استسلمتا من دون أية ممانعة***

قصة قصيرة

 عادل غضبان الناصري

باسم االنصار

د.فرحان بدري الحربي

راسم الحديثي



"ترفع صوتَها في النواحي إذا فارق الدنيا
ترفع صوتها في النواح قائلة: وا ولداه

ترفع صوتها في النواح إذا فارق الدنيا قائلة: أواه يا دامو
ترفع صوتها في النواح لتقول: يا ساحري يا كاهني

هن��اك حي��ث أرَس��َلت ش��جرة األرز املش��رقة جذورها في 
املكان الفسيح

في )عيانا( في التالل والوهاد، ترفع صوتها في النواح".
)"املعتقدات الكنعانية" للدكتور خزعل املاجدي(

"30 َوَصِعَد ُلوٌط ِمْن ُصوَغَر َوَس��َكَن ِفي اجْلََبِل، َوابَْنَتاُه َمَعُه، 
ألَنَّ��هُ َخاَف أَْن يَْس��ُكَن ِفي ُصوَغَر. َفَس��َكَن ِف��ي امْلََغارَِة ُهَو 

َوابَْنَتاُه.
ِغي��َرِة: "أَبُوَنا َقْد َش��اَخ، َوَلْيَس ِفي  31 َوَقاَل��ِت الِْبْك��ُر ِللصَّ

األَرِْض رَُجٌل ِلَيْدُخَل َعَلْيَنا َكَعاَدِة ُكلِّ األَرِْض. 
32 َهُل��مَّ َنْس��ِقي أَبَاَنا َخْمًرا َوَنْضَطجُع َمَع��ُه، َفُنْحِيي ِمْن 

أَِبيَنا َنْسالً".
33 َفَس��َقَتا أَبَاُهَما َخْمًرا ِف��ي ِتْلَك اللَّْيَل��ِة، َوَدَخَلِت الِْبْكُر 
َواْضَطَجَع��ْت َم��َع أَِبيَه��ا، َوَل��ْم يَْعَل��ْم ِباْضِطَجاِعَه��ا َوالَ 

ِبِقَياِمَها.
ِّي َقِد  ِغي��َرِة: "إِن 34 َوَح��َدَث ِف��ي الَْغ��ِد أَنَّ الِْبْكَر َقاَل��ْت ِللصَّ
اْضَطَجْع��ُت الَْبارَِحَة َمَع أَِبي. َنْس��ِقيِه َخْم��ًرا اللَّْيَلَة أَيًْضا 

َفاْدُخِلي اْضَطِجِعي َمَعُه، َفُنْحِيَي ِمْن أَِبيَنا َنْسالً". 
35 َفَس��َقَتا أَبَاُهَم��ا َخْمًرا ِفي ِتْل��َك اللَّْيَلِة أَيًْض��ا، َوَقاَمِت 
ِغي��َرُة َواْضَطَجَعْت َمَعُه، َوَلْم يَْعَل��ْم ِباْضِطَجاِعَها َوالَ  الصَّ

ِبِقَياِمَها،
36 َفَحِبَلِت ابَْنَتا ُلوٍط ِمْن أَِبِيهَما.

37 َفَوَلَدِت الِْبْكُر ابًْنا َوَدَعِت اْسَمُه "ُموآَب"، َوُهَو أَبُو امْلُوآِبيِّنَي 
إَِلى الَْيْوِم.

ِغيَرُة أَيًْضا َوَلَدِت ابًْنا َوَدَعِت اْسَمُه "ِبْن َعمِّي"، َوُهَو  38 َوالصَّ
وَن إَِلى الَْيْوِم". أَبُو بَِني َعمُّ

)سفر التكوين: 19(
تدخل "مورها" الفاتنة معبد "فينوس/ عش��تار/ أس��تارت/ 
إنانا"، ترفل في ثيابها القش��يبة، متعن النظر في التمثال 
الضخم الذي يس��تقبل العباد والنس��اك، تتأمل جس��د 
"فين��وس" ومفاتنه��ا الصارخ��ة، بينما متس��ك ش��عرها 
وتبتس��م في س��خرية واضح��ة.. "أتنتظرين من��ي قربانًا 
يقربن��ي حلبيب��ي؟ إذن فلتنتظ��ري أب��د الده��ر، فالرج��ال 
يتدلَّه��ون في حب��ي وينتظرون ودي. أتري��ن قوامي وجمالي 
وش��عري الفاح��م الطويل؟ ل��ن أركع لك ولن أمتس��ح في 
متاثيلك العجفاء أو أستلقي ألمارس العهر حتت قدميك".

ته��رع ذاهبة وكأنها أدت مهمة ثقيلة ارتاحت من وطأتها 

على قلبها.
"كيوبيد" ينظر بدهش��ة إلى "فينوس" الصامتة رغم هول 
م��ا رآه اآللهة من إنس��ية خرقاء جتاه ربة اجلمال. تبتس��م 
"فينوس"، تعقد أصابعها في تفكر، تلتمع عيناها بفكرة 
ش��يطانية، تأمر "كيوبيد" بأن يلقِّن "مورها" درًسا قاسًيا.. 
"صوِّْب س��هام حبك القاطعة إلى قلب "مورها" فينغرس 

حب والدها في قلبها دون سائر رجال األرض".
"كيوبي��د" ينعقد لس��انه، ولكن م��ا باليد حيل��ة، فاألمر 
اإللهي واجب النفاذ في احلال، وإال اس��تحال هو إلى كومة 

تراب.
****

عل��ى مائدة اإلفط��ار يُقبِّ��ل األب/امللك "س��نيراس" ابنته 
"مورها" بحنّو، تس��ري في جسدها قش��عريرة لم تألفها 

من قبل، ينقبض قلبها.
"م��ا هذا ال��ذي أُحّس��ه؟".. تت��رك امل��كان ذاهل��ة.. "لعلي 

مريضة؟!".
عندما ترى جارية والدها تدلف إلى مخدعه يعتصر قلبها 

ألم..
"آآه.. ال أعرف ماذا دهاني.. أنا أريده.. أريده بش��دة.. ال ترسلي 

له نساء أخريات".
"من تقصدين موالتي؟"

تخف��ض ناظريه��ا، تتمتم باس��م والدها ف��ي ألم وخجل 
شديدين.

تَْذَه��ُل املربي��ة العجوز، ترب��ت على كتفها بحن��ان.. "ألم 
أق��ل لك ال تذهبي للمعب��د في ذلك الي��وم املوعود؟ حّلت 
عليك اللعنة وال مفر من الس��ير على درب القدر يا بنيتي.. 

فاملكتوب هو ما سوف تالقينه".
****

من نافذة غرفتها بالقصر املنيف، تناجي اآللهة، تتساقط 
دموعه��ا غزي��رة على ح��ب مح��رم وحياة يتحت��م عليها 

الهروب منها، تنسكب قطرات السم على شفتيها.
"موالت��ي".. ته��رع املربية إليها، تق��ذف بالقنين��ة بعيًدا، 
وتس��تقبل جسد س��يدتها الواهن بني ذراعيها.. "ألم أقل 
لك عليك أن تستس��لمي لألقدار؟ زهرة شبابك لن أتركها 

لألفول".
****

يوم العيد يعب "س��نيراس" اخلمر كأًس��ا إث��ر كأس، تنقل 
إلي��ه املربي��ة رغبة إح��دى اجلواري ف��ي قض��اء الليلة بني 
أحضانه. تدفع ب�"مورها" في س��رير األب، ورأسها الصغير 
مغطى بوش��اح يزيد من بهائها ويخف��ي مالمحها لتتوه 

بني عشرات اجلواري الالتي يخضعن له كل ليلة.
عندما يقترب منها تكاد "مورها" تقفز من اخملدع، ترتعش، 

تنهم��ر الدموع س��اخنة، وعندما تش��عر بش��فتيه على 
جلدها تذيب حرارتهما ما تبقى من مقاومتها الس��ابقة، 

فتنهل من فورة جسده، وتثمل من دون خمر.
****

ت��رى اجلارية ذب��ول "مورها"، فه��ي ترفض الطع��ام، وتترك 
اخلطيئ��ة تقت��ات على جس��دها الضامر، قلبه��ا لم يعد 
يقوى على مقاومة احل��ب اآلثم، بينما تدفعها اللعنة إلى 

أحضان والدها كل ليلة بال هوادة.
****

بينما يُقبِّل "س��نيراس" عنقها الناعم ينكشف الوشاح 
عن وجهها، ويس��قط ضوء البدر علي��ه، ينتفض األب في 
فزع عظيم، وعوًضا عن قبالته التي كانت متطر جس��دها 
ا منذ حلظات، ينهال على جس��دها بال��ركل والضرب،  حبًّ
يستلُّ سيفه من ِغمده، يسدده إلى صدرها، لكنها تنجح 

في الهرب.
****

دائًم��ا ما يترك احل��ب احمُلرَّم بصمته في اجلس��د، فحملته 
جنيًن��ا يحرق أحش��اءها، اجلارية الوفية توفر لها س��بيل 

الهروب من القصر املنيع.
تهيم عل��ى وجهها، يتكور بطنها مع الش��هور الطويلة، 
تن��زوي في خوف وتقت��ات على ما يقع حت��ت يديها، تُقلِّب 
وجهه��ا ف��ي الس��ماء.. "أيتها اآلله��ة، اغفري ل��ي إثمي 
العظي��م، اقت��رب اخمل��اض والف��زع يقتلن��ي، أنقذيني من 

عذابك، وارحميني برحمتك".
****

تس��تطيل أصاب��ع قدميه��ا، وتغ��وص ف��ي طم��ي األرض 
متحولًة إلى جذور متشعبة، ذراعاها تنموان وتتفرعان إلى 
أغصان متشابكة، ساقاها تستحيالن إلى جذع سميك، 
عظامه��ا تصب��ح خش��ًبا، ودماؤها عص��ارة، جلدها حلاء، 

وأوراقها خضراء نضرة.
****

اخمل��اض ال يخلف ميعاده، ينش��ّق حلاء ش��جرة املر/ مورها، 
وينزل��ق الوليد "أدونيس/ متوز/ دموزي" بهي الطلعة، ش��دة 
جمال��ه تأس��ر احلوري��ات املتحلق��ات ح��ول "موره��ا" في 

مخاضها.
ترق��ب "فين��وس" والدة "مورها"، يخطف جم��ال "أدونيس" 
الرضي��ع قلبها، تهب��ط إلى األرض، تختطفه في س��رعة، 
وتعه��د به إلى أختها اإللهة "بيرس��فوني/ إلهة اجلحيم.. 

"أبعديه عن األعني فهو لي".
****

تنقضي الس��نون ويصير أدونيس/ متوز شابًّا صارخ اجلمال. 
"فين��وس" تعت��زم اس��تعادته كي ت��روي ظمأها لعش��ق 

مجنون.
"بيرسفوني" الغارقة في عشقه تقف متحدية، يلتجئان 

إلى رب األرباب، ويتضرعان لعله يرضى.
****

يص��در الفرم��ان اإلله��ي بتقس��يم العام إل��ى ثالثة، ثلث 
يقضيه "متوز" مع "فينوس"، ثلث مع "بيرسفوني"، والثلث 
األخير له حرية االختيار مع من سيقضيه. تخيَّر "أدونيس" 
"فين��وس" ليقض��ي معه��ا ثلث��ي الع��ام، وتستش��يط 

"بيرسفوني" غضًبا، ولكن ما باليد حيلة.
****

تراق��ب "فين��وس" "أدونيس/ مت��وز" وهو في رح��الت صيده 
الكثيرة، تهيم به عشًقا.

تتكرر محاوالتها، تلتصق بجسده، تكشف عن مفاتنها، 
تأت��ي بكل م��ا يخطر على قلب بش��ر من حيل نس��ائية، 
يغ��رس "كيوبي��د" س��هامه في جس��د "أدوني��س" فيقع 
أخيًرا في حبائلها، ينصهران في عش��ق جسدي مشبوب 

مستعر، ينهالن فيه من كل ملذات اجلسد.
****

في مخ��دع "فينوس" يقبلها "آريس" إل��ه احلرب واالنتقام 
على كتفها العاري، تتملص من أحضانه، يطرحها أرًضا.. 

"سيأتيك ردي في وقت ليس ببعيد".
****

بينما يس��كب من عينيه س��حًرا ترتوي من��ه، حتذره وهي 
مت��رر أصابعها ب��ني خصالت ش��عره الطويل��ة، تنبهه إلى 
احليوان��ات الضاري��ة.. "تََنبَّ��ْه، فحياتي بال معن��ى بدونك"، 

يُغيُِّبها "أدونيس" في قبلة طويلة.
****

"آري��س" يتعق��ب "أدوني��س"، يتح��ني الفرص��ة املواتي��ة 
النتقامه. يرى "أدونيس/ متوز" خنزيًرا بريًّا مس��رًعا، يعاجله 
برمحه، ولعجبه ينتزع اخلنزير الس��كني، ينقض عليه في 

وحشية، وميزق حلمه.
****

تس��مع "عش��تار/ فين��وس" أن��ني حبيبه��ا، ته��رع إلي��ه 
ببجعاتها اجملنحات، ترى الدم��اء احلمراء الزكية تغرق كل 
ش��يء، وحتّول لون النه��ر إلى األحمر، تش��ق ثوبها، تلطم 
خديه��ا، تهيل التراب على رأس��ها، تنتح��ب كما لم تبِك 

من قبل.
تصب على دمه ش��ذى زه��رة ندية، فتفور الدم��اء وتنبثق 
منه��ا زهور حمراء بديعة خالدة تش��هد عل��ى حب أبدي.. 

شقائق النعمان.
مصر
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الطفل يروي وال مصّدق

ظل الطفل ال��ذي حتمله أخته علٰى كتفها 

ي��روي القص��ة , يعتق��د ان ال يصدقه أحد , 

لكنه ظّل يرويها إلٰى أن هرم .. كان محموالً 

عل��ٰى كتفها حني ش��اهد الرئي��س بقرنني 

في رأس��ه , أخافه املش��هد , أشاح بوجهه 
إل��ٰى اجلانب حني رأٰى ص��ورة الرئيس بقرنني 
معلقًة في الفضاء بأيدي الصبيان والبنات 
املتدفقني ضم��ن اجلماهي��ر املندفعة علٰى 
شارع الكورنيش يطلقون عبارات التبجيل 
للثورة املظفرة وعب��ارات التنكيل بالرئيس 
ذي القرن��ني , تلوح عالئ��م املوت في صورته 
, أن ش��خص الرئيس املقّرن احملاط بصخب 
الصاخب��ني , تس��وقه اللكم��ات , تصل��ه 
اللعنات , وتطال��ه اللطمات من كل جانب 
, كأنه ال يرٰى وال يس��مع وال يتكلم مثل لوح 
تتقاذف��ه األمواج , ض��رب الطفل علٰى رأس 

أخته 
- ليش عنده َكرون ...)1(

- ألن َكرنان .)2(
- شنو َكرنان .

- َكواد.)3(
ع��اد الطف��ل إلٰى حال��ة االنده��اش واضعاً 
كفي��ه عل��ٰى رأس أخت��ه تفادياً للس��قوط 

. ف��ي اجلان��ب اآلخر م��ن الكورني��ش حيث 
موقع حدائق الش��اطيء انطلقت عاصفة 
متوهج��ة ف��ي الس��ماء متمثل��ة بعيارات 
األلع��اب النارية , انبهر الطفل , ظل يختزن 
صور العيارات بألوانه��ا , وأنبهر أكثر بصور 
الرئيس اجلديد وهي تط��ل في الفضاء متتد 
له��ا األذرع , وتناديها األلس��ن , ثم ال تلبث 
أن تغيب بغياب اللعبة النارية , تتكرر صور 
الرئي��س اجلدي��د وال تزال ص��ورة الرئيس ذي 
القرن��ني جت��وب الكورنيش .. ض��رب الطفل 

علٰى رأس أخته مرًة أخرٰى ..
- ليش صورة أبو َكرون سودة ..

- هو أسود .
- وهذا منو يضحك بالصورة ؟.

- رئيسنا احملبوب .
ع��اد إلٰى وضع كفيه عل��ٰى رأس أخته , فكر 

في نفسه 
- )) ملاذا الرئيس اجلديد يقبل أن يكون رئيساً 
... ميك��ن أن يكون مصيره كمصير " أبو قرون 

" (( ... أراد أن يعيد الس��ؤال علٰى أخته التي 
بدا عليها انها انطلقت تساير الركب حتٰى 

إنشغلت عنه ونسيت أنها حتمله ..
مرت س��يارات األطفاء واألسعاف وسيارات 
البلدية وس��يارات املواطنني مزينة باألعالم 
واألقطان وااللوان الزاهية , حتمل كل سيارة 
فت��اة عل��ٰى مقدمتها م��ن اخل��ارج , ترتدي 
الفتيات بدالت بيض ... لم يتحمل الطفل , 

ضرب علٰى رأسها وقال 
- كلهن عروسات ..

- ال داده م��و عروس��ات , محتف��الت بذكرٰى 
الثورة ...

لم يفه��م معنٰى الثورة , يود أن يستفس��ر 
أكث��ر لك��ن اجلمهور ظ��ل يطلق ش��عارات 
متداخل��ة باحلم��اس والتع��ّرق .. اختلطت 
الروائح , روائح االجس��اد وعط��ور ماء الورد 
الت��ي تق��ذف ب��كل األمكن��ة واالجتاه��ات 
تتس��اقط متزاحم��ة م��ع أض��واء اطالقات 
االلعاب الناري��ة فتحيل الوج��وه إلٰى ألوان 

وروائح مختلفة , أراد أن يعيد النظر بصورة 
الرئي��س " أب��و َك��رون " وجده��ا ملطخ��ة 

متسخة , بحث عن شخص الرئيس 
" أبو َكرون " لم يعد له أثر ... س��ألها عنه .. 

أوضحت كان مشهداً متثيلياً .
تناهٰى لسمعه بيان احملتشدين

- ) س��يقوم س��يادة الرئيس بالقاء خطاب 
الثورة ( ..

أنزلت��ه أخت��ه من عل��ٰى كتفها , أب��ٰى إالّ أن 
حتمله , اعتقد أن األقدام املتعثرة ستدوسه 
البش��رية  األم��واج  وس��ط  س��يضيع  أو   ,

الهائلة , إالّ أنه إرتد حني زجرته .
- داده تعبت .. خليني استراح ...

نظ��َر اليه��ا ب��دالل وخيبة أمل , مس��حت 
وجهه , س��قته عصير الزجنبيل الذي يُوزع 

مجاناً ...
ه��در صوت الرئي��س عبر مكب��راّت الصوت 
التي باتت تعلو علٰى كل األصوات الصاخبة 
, إرتفع��ت األذرع بأكف مصفقة , لم يفهم 

ش��يئا من خطاب الرئيس , لكنه اعتقد أن 
حدث اليوم لن متحوه السنون , شاهد جنمة 

ساطعة حينما سمع الرئيس يصّرح !.
) إن ثورتنا ستبقٰى جنمًة ساطعًة في جبني 
الشعب ( . تساءل مع نفسه ) هو الشعب 

عنده جبني .. هو الشعب وين َكاعد ؟ ( .
ع��ادت فحملته ثاني��ة , إنه أوف��ر احملتفلني 
حظاً ي��رٰى كل ش��يء بوضوح .. اس��تمرت 
االلع��اب الناري��ة تغ��زو س��ماء الكورنيش 
واستمر احملتشدون بأهازيجهم , اعتقدوا أن 
أبواباً كثيرة ُفتَحْت لهم , ال أحَد يعتقْد غير 
ذلك االّ الطفل , أن��ه يرٰى دم الرئيس اجلديد 
مس��فوحاً علٰى األرض .. هو دائم التس��اؤل 

مع نفسه ) ليش يصير رئيس اذا ينَكتل (.
في صبيح��ة جمعة رمضانية ب��اردة , تُلي 
بي��ان مقتل الرئي��س وجيء برئي��س جديد 
... بك��ٰى الطفل كثي��راً ) اجلديد هم ينَكتل 
( واس��تمرت مش��اهداته إلٰى أن ص��ار هرماً 

واستمر قتل الرئيس .
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زار وف��د من االحت��اد الع��ام لألدباء 
والكت��اب في الع��راق، ي��وم االحد 
2021-9-6  الق��اص والروائي القدير 
عبد الرحمن مجي��د الربيعي، في 

ببغ��داد، لالطمئنان  العام��رة  داره 

عل��ى صحت��ه، وق��د ق��ّدم الوف��د 

باسم أدباء الوطن خالص التحية 

لألستاذ الربيعي، والدعاء له بتمام 

العافية..

 ص��درْت في طهران عن دار )نش��ر 
ني( – )منش��ورات الناي( - ترجمة 
رواي��ة )أط��راس ال��كالم( للروائي 
إلى  الركابي  الكبي��ر عبداخلال��ق 
اللغة الفارس��ية بعنوان )اسفار 
س��خن( . وق��د قام��ت بالترجمة 
األس��تاذة نرگس قندیل زاده التي 
قضت أكثر من سنتني مضنيتني 
ف��ي عم��ل متواصل جتس��د على 
ش��كل كتاب س��يكون بني ايدي 

الق��ارئ االيران��ي وبلغت��ه، لغ��ة 
اخليام وحافظ. 

ب��ني اجلب��ال الس��ود الرائع��ة التي متت��د إلى 
بلغاري��ا والبح��ر االدرياتيك��ي ترق��د البلقان 
الوادعة والتي كانت طوال تاريخها متفجرة، 
كان��ت حتت حك��م تيت��و، وتيتو ش��خصية 
يوغس��الفيا  دول  كل  ف��ي  ج��دا  ش��عبية 
الس��ابقة، جعله��ا اكثر تطورا م��ن البلدان 
الش��يوعية األخ��رى. أن��ا أرى أن عم��وم أوربا 
الش��رقية اجم��ل وأرق��ى بكثي��ر م��ن أورب��ا 
الغربي��ة، واالهتمام في الثقاف��ة من كونها 

ثقاف��ة قائم��ة عل��ى التأثير الش��عبي أكثر 
بكثي��ر أيضا م��ن أوربا الغربي��ة التي تعتمد 
على االعالم بش��كل أس��اس وعلى ما يطلق 
عليه هراري باحلقائ��ق الزائفة الفالس تروث. 
بحكم الش��يوعية جنت هذه املنطقة لفترة 
طويلة نس��بياً من الرأسمالية، والرأسمالية 
خدعة كبيرة دم��رت الن��اس بأهمية العمل 
ال��ذي يتح��ول الى أم��وال في جي��وب طبقة 
صغي��رة. هن��ا احلي��اة رخيصة وممتع��ة جدا، 

النساء جميالت وانيقات، واالهتمام باملتعة 
واجلم��ال واهمي��ة وقت الف��راغ كبي��ر جدا، 
عك��س البل��دان الرأس��مالية الت��ي تعم��ل 
فيه��ا الناس من اجل ان جتم��ع املال وبالتالي 
ال جتمع ش��يئاً، فال يتحصل الن��اس إال على 
أعمار مهدورة. ط��وال جتوالي في البلقان بني 
سكوبيا وكوسوفو كل يوم هنالك مهرجان 
ش��عري في الش��ارع، أو متثيل مس��رحي، أو 

جتمعات للصحفيني.

الشاعر نجاح العرسان 
في رسالة ماجستير 

 

نوقش��ت في رحاب جامعة أصفهان- كلية اللغات- قسم اللغة العربية 

رس��الة املاجستير املوسومة املكان في الشعر العراقي املعاصر، الشاعر 

جناح العرس��ان منوذًجا، للباحث أحمد حمزة محمد .. الف  مبارك للزميل 

جناح وللباحث .

جواد الحطاب في رسالة ماجستير
 جرت في اجلامعة املس��تنصرية/ كلية التربية االساس��ية/ قس��م اللغة العربية 

، مناقش��ة رسالة الطالبة سلمى رحيم ش��عالن، املؤهلة للحصول على شهادة 

املاجستيرواملوس��ومة )بنية املش��ابهة في شعر جواد احلطاب ( .. وقد تألفت جلنة 

املناقش��ة من، ا. د. ساهره عدنان وهيب - رئيس جلنة و .ا .د زينه عبد اجلبار محمد- 

عضوا اجلامعة املستنصرية  و د. زينه غني عبد احلسني عضوا - جامعة بابل كلية 

التربية االساسية وا. د. رحاب لفته حمود الدهلكي، عضوا ومشرفا. 

الف مبارك للشاعر احلطاب وللطالبة .

نعى االحتاد الع��ام لالدباء والكتاب ف��ي العراق عددا من 

اعضائ��ه الذي��ن رحلوا مؤخ��را .. اذ نعى األديب ش��فيق 

اجل��اف الذي ف��ارق احلياة ي��وم األحد ٤ أيل��ول 2021، في 

بغداد، بس��بب الداء اللعني .. ونعى العالمة البروفيسور 

يوس��ف قوزي  الذي توفي صباح الثالث��اء ٧-٩-2021 في 

عينكاوة اث��ر مرض عضال .. ونعى القاص والروائي الرائد 

محم��ود الظاهر، الذي فارق احلياة ي��وم اخلميس ٩ أيلول 

2021، في البصرة، بس��بب الداء اللعني.. ونعى الش��اعر 

عب��ود هاش��م، الذي فارق احلي��اة يوم الس��بت 18 أيلول 

2021، في البصرة، بسبب الداء اللعني .. 

االحتاد ذّكر بس��ير الراحلني العط��رة ومنجزهم االبداعي 

الذي س��يبقى يذّك��ر بهم االجي��ال .. الرواحهم الرحمة 

والسالم .. 

عالء املاجد فهد الصكر
سامر أحمد 

التصميم واإلخراج الفني:

samir.ah83.ds@gmail.com

عبداالمير المجر 

ى
رؤ
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االتحاد 
ينعــــــى عددا 

من اعضائه 

وفد االتحاد في زيارة 
أطراس الكالم باللغة الفارسيةالروائي الكبير عبدالرحمن الربيعي

الروائي علي بدر يكتب انطباعاته بعد جولة في البلقان

األدباء في الرواق االكاديمي  ..  

بعد ان ق��رأت له ثالثة كتب مهمة، آخرها )جدل اإلتصال( وبفارق زمني قصير، 
ايقنت اني تعرفت الى كاظم املقدادي مفكرا، الس��يما في كتابه األخير الذي 
توقف عنده مثقف��ون مرموقون في العراق وخارجه ووجدوا فيه اضافة نوعية 
للمكتب��ة العراقية والعربية .. اق��ول، بعد رحلتي القرائية ه��ذه، اهداني اول 
كت��اب صدر له عندم��ا كان في باريس في النصف االول م��ن ثمانينيات القرن 
املاض��ي، حيث كان في مطل��ع الثالثينيات م��ن عمره.. عنوان الكت��اب )اوراق 
باريس��ية( .. وظ��ل الكتاب ألش��هر يغف��و بني زحم��ة الكت��ب القريبة مني، 
وحس��بت انه كتاب يتناول يوميات عابرة في باريس، وال أدري ملاذا س��يطر علّي 
هذا الش��عور الذي مرّده بالتأكيد س��طوة كتابه االخير )جدل االتصال(، حيث 

متلكني شعور بانه لن يكتب افضل منه !
بدأت صباح أحد االيام املاضية في تقليب الصفحات االولى من اوراق املقدادي 
الباريس��ية، واذا بي اتسمر في مكاني مأخوذا مبتعة ودهشة، كما لو ان جنيا 
نّز من بينها واخذني نحو عوالم باريس اخلفية والعلنية! نعم، لقد سحرتني 
لغة االديب وعقلية )الش��اب املفك��ر( بصدق، وابهرني وض��وح الصور وغناها 
الثقاف��ي عندم��ا راحت تتدف��ق امامي كما ل��و اني اجتول ف��ي باريس محلقا 
ومتخففا من جس��دي ألراها بعني مختلفة، عني تبصر وتبحر في اعماق تلك 
املدينة التي دخلها هذا الشاب البغدادي املغامر والطموح مطلع سبعينيات 
القرن املاضي وهو اليعرف لغة اهلها وثقافتهم، ليلج اعماقها تدريجيا حتى 
غاص متاما وعاد بهذه اآللئ، اذ كان يتوقف عند كل صرح ومكان ليعيد قراءته 
ثقافي��ا وبلغة ادبية راقي��ة وعذبة، ثم يعود معه الى منابع��ه االولى وتأثيراته 
ومديات��ه الثقافية واحلضارية التي الأعرف كيف حتّص��ل عليها بتلك املرحلة 
العمرية وبهذه الس��عة والدقة، على الرغم من كثرة االماكن والصروح واالثار 
التي جتول بينها ليعود بهذا الكتاب، الذي أعّده واحدا من اهم االعمال الروائية 
العراقية التي تعنى باملكان، فحني تدخل متحف اللوفر تدخله من خالل عني 
املقدادي وعقله  .. لقد كان صريحا جدا وهو يعري ايامه هناك ليكش��ف عن 
معانات��ه ولنعيش معه رحلة كفاحه من اجل ان يتعلم الفرنس��ية ليس��بر 
اغ��وار هذا العالم الس��حري، واقول الس��حري ألني لم اقرا عن باريس ش��يئا 
قدمها لي بهذا السحر والبذخ الثقافي واالنساني في جتلياته املتعددة.. اجزم 
باني رأيت )باريس( مختلفة عن التي اس��مع واقرأ عنها، واجزم ان الذي توصل 
الي��ه املقدادي في بصره وبصيرته  هو اقصى ما ميكن ألي اديب محترف وكبير 
ان يصل��ه، واقول هذا ليس بدافع احلماس��ة بل للموضوعي��ة واالنصاف، ألننا 
اعتدنا ان نتجاهل مبدعينا حتت ضغوطات احلس��د والتنافس غير الش��ريف 

والتنافر الفكري والعقائدي، حيث مقتلنا املستمر!
لع��ل العوالم الس��رية لباريس تغري للكتابة عنها، وق��د كتب عنها كثيرون 
بالتأكيد، لكن ان تفلسف تلك الظواهر وتعرض بطبق مركب من لغة جميلة 
وس��بر عميق ألغ��وار ش��خصيات ومعالم وعوال��م، كاملهمش��ني واملنبوذين 
واالجانب وعلب الليل وغيرها، ومن ثم حتليلها باسترس��ال ورش��اقة، فأن هذا 
يجمع بني الدهش��ة واملتعة ويترك نكهة مختلفة تضوع مع التفاصيل التي 
تعك��س باإلجمال حياة واحدة م��ن اهم مدن العالم مبا ش��هدته من احداث، 
الس��يما منذ الثورة الفرنس��ية العام 1789 مرورا بكل مغام��رات نابليون وما 
عاشته فرنسا من ايام زهو وإذالل، أو كل ما ميثل الذاكرة الفرنسية وإحتدامات 

مراحلها اخملتلفة.
الكتاب بدا في اوراقه االخيرة تسجيليا، حيث اخذ الكاتب يدون وقائع واحداث 
عراقية وعربية لها صلة بفرنس��ا الدولة والسياس��ة، فبدت اقل جاذبية من 
غيره��ا، لكن اهميتها تكم��ن في انها وثقت لفترة م��ن حياتنا وانها تعلقت 
بأذيال اوراق اخرى كثيرة سبقتها، ما جعلني ال اشعر بامللل عند قراءتها ألني 
اطلعت عل��ى تفاصيل اجتماعية تخص حياة الكثيري��ن من العرب وغيرهم 
هن��اك والتداخل بني السياس��ي واالجتماع��ي، مرصودا بع��ني مثقف يراقب 

التحوالت ويرصد تداعياتها بوعي ومسؤولية.  
اقترح ان يعاد طبع هذا الكتاب من قبل الدولة، بعد تنقيحه من قبل الكاتب 
الن هن��اك اش��ياء مرحلي��ة جتاوزه��ا الزم��ن، ورمبا ل��دى الكاتب اش��ياء اخرى 
يضيفها السيما انه سيذهب الى هناك بعد فراق طويل ولقرب مرور خمسني 
عاما على بدء رحلته الذهبية تلك، قبل عودته مطلع التسعينيات واستقراره 

نهائيا في بغداد.
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