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جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

النقد العراقي المعاصر بين الثقافي والنصي

االفتتاحية

االتحاد يشكر مؤسسة المدى والبنك المركزي ورابطة المصارف ووزارتي الثقافة والنفط وشبكة االعالم العراقي ومؤسسة نخيل لدعمهم مهرجان الجواهري
اخ���ت���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات م���ه���رج���ان ال���ج���واه���ري ( )14ف���ي ب��غ��داد
( العنف المقدس) محور ندوة منبر العقل في معرض العراق للكتاب
االت���ح���اد ي��ع��ل��ن ان���ط�ل�اق ال��ت��ق��دي��م ل��م��ن��ش��ورات��ه ل��ل��ع��ام ٢٠٢٢
ا.ث -خاص
شهدت قاعة التشريفات الكبرى في معرض بغداد،
صباح يوم اخلميس  2021-12-16حفل افتتاح
فعاليات مهرجان اجلواهري ( 14 /دورة مليعة عباس
عمارة) الذي استمر ثالثة ايام ،تزامنا مع معرض
العراق الدولي للكتاب ،وقد اكتظت القاعة مبحبي
الشعر واجلمال ،اذ دعي للمهرجان  250اديبا من
بغداد واحملافظات ،وبحضور االستاذ عماد جاسم
وكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلث��ار واالستاذ
ناجح املعموري رئيس االحتاد واالستاذ حنون مجيد
االمني العام لالحتاد وشخصيات ثقافية ووطنية.
وقد ابتدأ احلفل بالنشيد الوطني ،بعد ذلك القى
السيد الوكيل ،كلمة الوزارة التي اكد فيها دعم
الوزارة للمهرجان وللفعاليات الثقافية .وقد اكد
رئيس االحتاد االستاذ ناجح املعموري في كلمته
على أهمية مثل هذه الفعاليات ،التي تسهم في
بث احلياة واجلمال في أمسيات بغداد ،مثمنا جهود
االدب��اء في اجناح هذه الفعالية الكبيرة واملهمة.
مستعرضا منجزات االحتاد في كل مجاالت االبداع
 ،ودعم طباعة الكتب واالهتمام بالكتاب واألدباء،

مهرجان الجواهري بدورته الرابعة عشرة :

فضا ٌء لإلبداع والمحبة
والجمال والتفاعل الثقافي

معنويا وماديا  ..بعدها مت عرض مقصورة شاعر العرب
االكبر محمد مهدي اجلواهري على شاشة كبيرة
للمايسترو عالء مجيد ،والقى عدد من الشعراء
قصائد تغنت بحب الوطن ،ابتدأها الشاعر الكبير
موفق محمد في قصيدة عنوانها (وصايا لسالمة
املتظاهرين) .ثم جاء دور الشعراء مهند جمال الدين
وحسن عبد راضي ،وفوزي أكرم ترزي وراوية الشاعر
وئاوات حسن أمني ،وروند بولص ،وعبد اهلل النائلي
اللقاء قصائدهم التي تفاعل معها اجلمهور.
ومن انتاج ستوديو الدكتور حكمت البيضاني.
مت تقدمي عرض فني لقصيدة (يا خلديك ناعمني)
للجواهري الكبير ،بلحن وتوزيع موسيقي للفنان

ابراهيم السيد واداء مالك محسن واحمد نعمة
وهبة العزاوي وشيماء العزاوي .واختتم احلفل بعرض
للدار العراقية لألزياء حمل عنوان (تراثنا) ،تخللتها
لوحات راقصة على انغام فلكلورية ،من تنفيذ
واخراج محمود رجب .واقام منبر العقل في االحتاد
ندوة فكرية بعنوان (العنف املقدس) رافقت فعاليات
املعرض الثقافية ،وتوزعت على ثالث جلسات وبثالثة
ايام 9و 10و 11قرأ خاللها اساتذة مختصون اوراقهم
التي اثارت نقاشات احلضور وسلطت الضوء على
هذه املسألة احلساسة التي اكتوى بنيرانها العراق
وعموم املنطقة..
(تفاصيل املهرجان والندوة في الصفحات الداخلية).

منشورات اتحاد أدباء العراق تنهي مشاركتها
في معرض العراق الدولي للكتاب

بمعدل كتاب واحد في اليوم ..

انطالق التقديم
لمنشورات اتحاد أدباء العراق ٢٠٢٢
ا.ث -خاص

اعلن االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في العراق عن بدء التقدمي
ّ
خلطته اخلاصة بالنشر للعام  ،٢٠٢٢على وفق استمارة خاصة ،إذ
ستستقبل جلنة النشر مخطوطات الكتب لغاية  ٣١كانون الثاني
ً
مستعينة بخبراء التقومي  -عملها في متابعة
 ،٢٠٢٢لتبدأ اللجنة -
إصدار الكتب ،وسيكون اصدار الكتب مبعدل كتاب واحد في اليوم
على مدار السنة القادمة ( ..التفاصيل في الصفحات الداخلية).

ا.ث -خاص
أنهت منشورات االحتاد العام لألدباء والكتاب
في العراق مشاركتها في معرض العراق الدولي
للكتاب ،بدورته الثانية .هذا وقد ق ّدم االحتاد في
ً
ً
جمالية تكوّنت مما
مائدة
هذا املعرض لقرائه
يقارب  ٣٠٠عنوان أدبي منوّع في الشعر والسرد
والنقد والفنون ،فضالً عن اجملالت الثقافية،
والكتب من إصدارات احتادات ميسان ونينوى
والنجف وديالى .وقد حفل جناح منشورات
ّ
ومتلقيه،
االحتاد بنخبة طيبة من زوّار األدب
فضالً عن تنظيم حفالت توقيع لعدد من

الكتب احلديثة الصادرة ،بجلسات شهدت
توافد اجلمهور الثقافي القتناء الكتاب املفضل
لديهم .ويستعد االحتاد اآلن للمشاركة في
معرض القاهرة الدولي للكتاب ،الذي ينطلق
في  ٢٦كانون الثاني  ،٢٠٢٢ساعياً إليصال
املؤلَّف العراقي إلى القرّاء في أبرز العواصم
العربية والعاملية.

ّ
اتحاد أدباء العراق يهنئ الفائزين بجائزة اإلبداع..

ا.ث -خاص
يه ّنئ االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في العراق السيّدات
والسادة الفائزين بجائزة اإلب��داع التي تنظمها وزارة
الثقافة والسياحة واآلثار  ..فقد أُعلن مساء اليوم الثالثاء
 ٢٨كانون األول  ٢٠٢١في حفل أقامته الوزارة عن أسماء
الفائزات والفائزين بجائزة اإلبداع ،ليضيء اسما األديبني؛
كاتب األطفال القدير طالل حسن مبجموعته املسرحية
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الصادرة عن منشورات احتاد أدباء العراق (أميرة الثلج)
والروائي خضير فليح الزيدي بروايته (عمتي زهاوي) ..فضال
عن فوز نخبة طيبة من املبدعات واملبدعني في حقول
الثقافة كافة  ...فمبارك ألف مبارك للفائزات والفائزين
بكل حقول اإلبداع ،والتهنئة أجملها ألدبائنا األع ّزاء،
وهم يتوّجون احملافل املهمّ ة ببياض منجزاتهم ،وللجان
التحكيم املتفانية ،وإلى مقبل زاهر باأللق.

حـــوار فنــــي بيـــــن
بيكاســــو و لوتريـــــك

ّام زاخرة بالعطاء اإلبداعي  ,جمعت ع��دداً كبيراً من مبدعي العراق  ,من
ثالث��ة أي ٍ
بغ��داد الس�لام ومن جميع محافظ��ات الوطن الغالية  ,تزام��ن انطالق مهرجان
اجلواه��ري بدورته الرابعة عش��رة والتي حملت اس��م رمز من رم��وز ثقافة وإبداع
العراق  ,وهي الش��اعرة الراحل��ة مليعة عباس عمارة  ,م��ع انعقاد معرض العراق
الدول��ي للكت��اب  ,لتكون التظاه��رة الثقافي��ة واجلمالية عامرة بض��وء اإلبداع
واحلضور املتفاعل الكبير ..
"اجلواهري نش��يد وطن" هو الش��عار الذي حملت��ه الدورة اجلدي��دة  ,التي حرص
االحتاد فيها على أن تكون تظاهرة إبداعية مستمرة متواصلة طيلة الوقت الذي
اجتمع فيه أدباء العراق على احملبة واجلمال  ,لذلك قرأ العدد األكبر من الش��عراء
في جلس��ات املهرجان العش��ر  ,التي تواصلت صباحا وعصرا وليال  ,بل تزامنت
جلس��تان منها صباح يوم اجلمعة السابع عش��ر من كانون أول  ,حيث احتشاد
املثقفني في ش��ارع املتنبي  ,لتخصص جلس��ة هناك  ,وف��ي ذات الوقت عقدت
جلس��ة ف��ي قاعة معرض الكتاب  ,أما جلس��ة االفتتاح فقد ش��ملت مكونات
وأطياف الوطن كافة.
هناك من حتدث عن كثرة الش��عراء املشاركني في اجللس��ة الواحدة  ,على فرض
مل��ل اجلمه��ور من الق��راءات  ,وأنا ش��خصيا أق��ول  ,ال قيمة الحتش��اد جمهور
يتململ  ,ثم أن كثرة اجلمهور ال تعد قياس��ا للنجاح  ,علما أن جمهور اجللسات
في قراءات املعرض وشارع املتنبي ومبنى االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق
 ,كان جمهورا عريضا واس��عا  ,ومن يتش��كك في هذه املعلومة فعليه أن يعود
إلى الصور والفيديوهات واملتابعات  ,أما الش��عراء فقد وثقت قصائدهم جميعا
لتكون شهادات للتاريخ .
وقد رافقت اجللسات الش��عرية العشر ,حلقات دراسية وجلسات نقدية شارك
فيه��ا أه��م النق��اد العراقي�ين وتضمنت محاور مهم��ة متحورت حول " الش��عر
والتح��والت االجتماعي��ة والثقافية في الع��راق" و" النقد العراق��ي املعاصر بني
النصي والثقافي" و" التجربة الشعرية للشاعرة مليعة عباس عمارة" و" املعروف
واملألوف /طاقة اليومي وحضور الدهش��ة في ش��عر الش��باب" ومبش��اركة اثنني
وعش��رين باحث��ا من النق��اد واالكادميي�ين ..وقد طبع��ت البحوث املش��اركة في
املهرجان بكتاب وزع في املهرجان .
كما شارك االحتاد بجناح مهم في معرض الكتاب ضم أكثر من  300عنوان جديد
 ,كما شهد اجلناح حفالت توقيع للكتاب لعدد من األدباء .
إن املهرجان ّ
بحلته اجلديدة  ,وبهذه املش��اركة الفاعلة من كل أدباء الوطن  ,تعد
تظاه��رة إبداعية الفتة جدي��رة بالتقدير واالعت��زاز الحتادنا ال��ذي يواصل عطاءه
عل��ى جميع األصعدة والنش��اطات الثقافية واالجتماعية واالنس��انية واملهنية
املتنوعة  ,كما يس��تعد للعام اجلديد بانطالقة مش��رقة تبدأ بفتح باب التقدمي
لطباعة الكتب ضمن منشورات االحتاد  ,التي وصلت بتوزيعها إلى جميع احملافل
الثقافية وش��اركت  ,وتش��ارك في معارض الكتب في العواص��م العربية  ,كما
شاركت في معارض الكتاب في البصرة وبغداد والسليمانية والشارقة والدوحة
 ,كي يصل النتاج العراقي املتوهج باإلبداع إلى القارئ أينما كان .
نب��ارك ألدبائن��ا وكتابنا ه��ذا التألق والتوه��ج واحلضور الدائ��م والتألق  ,ونحيي
احتادنا الباس��ل األصيل على تواصله ف��ي العطاء من أجل تقدمي الصورة األجمل
واألنصع للمثقف العراقي احلقيقي .

منذر عبد الحر
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عامٌ مضي ٌء يستقبل عاماً سيضيء أكثر..

ك��ل��م��ة ات���ح���اد أدب�����اء ال���ع���راق ل��ش��ه��ر ك���ان���ون األول ٢٠٢١
رحل كانون األول وهو يحمل في
ً
حياة حافلة باحملبة
محفظته
والعطاء والبذل واألمل ،رحل وهو
يسجل أفراحنا وهمومنا وأحالمنا
ّ
مسلة
وأهدافنا السامية في
اإلبداع ،في رحاب احتادنا الكبير،
االحتاد العام لألدباء والكتاب في
العراق ،وجاءت أيام جديدة تسعى
لتحقيق منجزات أصيلة متنوعة
ف��ي مجمل م��س��ارات أعمالنا
في صفحات املشهد الثقافي
واالبداعي العراقي  ..ونحن إذ نودع
شهرا ً مميزا ً في عطائه ،من مهرجان
اجلواهري الرابع عشر ،بوصفه أكبر
تظاهرة أدبية جمعت باقات احملبّني،
إلى فعاليات ومعارض وندوات ،فإننا
نرحّ ب باملقبل من شهور العام
اجلديد ،التي ستكون نواة مشعة
في سجل تاريخ احتادنا العريق،
ليبقى وطناً جمالياً يفور نبعه
فراتاً عذباً أح��ال سنوات اجلدب
إلى سنوات خصب .وعزلة الوباء
إلى مشهد إبداعي مأل األرضني

نشاطات وفعاليات بكرة زجاج
تتحرك المعة على مسافة وطن
ونيف من األحالم .هكذا يدير احتادنا،
وينير مساحات من الوجع العراقي،
واألل��م العراقي ،واألم��ل العراقي،
حتى كدنا نشارف السماء إصدارات
سمت لتكون عالمة في معارض
الكتب الوطنية والعربي ..يفتخر
احتادكم بكم ،وبكل منجز ّ
ميثلكم،
كما يفتخر مبا ق ّدمه منبر العقل
من فتح نوافذ معرفية تضاهي أو
تفوق أية مؤسسة تعتني بالفكر
احلديث واملناهج احلديثة ،فإذا كان
كانون األول رحل متألقاً منيراً ،فإنه
سيظل حلقة مؤسسة لشهور
أخرى تولد من رحم اجلمال واأللق
والقسوة واأللم واالبتسامة واألمل،
ومن نبع اجلوهر العراقي وإصراه
على االبداع املميز اجلميل.
لقد ختم الشهر أفراحنا ببشرى
ف��وز األدي��ب�ين ال��ق��دي��ري��ن طالل
حسن ،وخضير فليح الزيدي
بجائزة اإلب��داع ،لتعمّ السعادة؛

فمنجز حسن الفائز من إصدارات
منشورات احتادنا ،والزيدي بحكاياه
الذكية بصمة للسرد الوطني
العراقي ،ومن هذه البشرى جنمل
أبرز املناشط لشهر كانون األول
 ٢٠٢١مبا يلي:
*بحزن عميم نعى االحت��اد األدباء
الراحلني :األدي���ب عبد احلسني
ال��غ�رّاوي ..األدي��ب عدنان يعقوب
..األديبة سها الطريحي ..األديب
حسني رحيم .األديب حسن زبون
العنزي ...
*مواساة األدباء بفقدهم أحباءهم
وذويهم.
ّ
*تفقد األدب��اء ممن م��رّوا بضائقة
ّ
صحية ،والتخفيف عن معاناتهم.
*إرس����ال آخ��ر إص����دارات االحت��اد
ومطبوعاته الحت��ادات محافظات
الوطن.
*استمرار اجللسات احلضورية مع
االلتزام باللوائح الصحية.
*صدور العدد  ٤٩من جريدة (االحتاد
الثقافي)..

*املشاركة الفاعلة في معرض
العراق الدولي للكتاب ،عن طريق
منشورات االحتاد ،وحفالت التوقيع
امل��راف��ق��ة للمعرض ،فضالً عن
املشاركة الفاعلة في البرنامج
الثقافي للمعرض.
*إقامة املؤمتر الفكري ملنبر العقل
(العنف واملق ّدس).
*إقامة مهرجان اجلواهري /١٤دورة
الشاعرة ال��رائ��دة مليعة عباس
عمارة ،بدعوة ما يزيد عن ٢٥٠
أديباً من محافظات الوطن ،فضالً
عن أدباء العاصمة ومشاركتهم
الفاعلة ،في أكبر تظاهرة أدبية.
*امت��ام ملفات منحة األدب��اء لعام
٢٠٢١
*إقامة امللتقى السردي في دورته
الثانية /املنتدى األدب��ي اإلبداعي
الحتاد أدباء بابل.
*ص���دور ال��ع��دد األول م��ن مجلة
(كربائيلو) عن احتاد أدباء كربالء.
*اإلع�ل�ان ع��ن مسابقة القصة
القصيرة دورة القاص العراقي

سعدون جبار البيضاني .2022
*انطالق التقدمي ملنشورات االحتاد
للعام ٢٠٢٢
*وفي مجال املطبوعات أصدر االحتاد
الكتب التالية:
 كتاب البحوث النقدية املشاركةفي مهرجان اجلواهري١٤
 األعمال الشعرية للشاعر مروانعادل حمزة
* وأصدر احتاد أدباء ميسان ما يلي:
 مجلة ميشا لألطفال العدد 21كانون األول 2021
 مفاجأة األيل – قصة مترجمةبتصرف  ،فائدة حنون مجيد
 املرأة قطب الشعر اآلخر – نقد /علوان السلمان
 أسفاري في ذاكرة الضوء  ،قصائدللشاعر ع��ب��اس ب��ان��ي املالكي
مترجمة إلى اللغات االنكليزية
والفنلندية والفرنسية واالسبانية.
دمتم للثقافة واإلبداع واجلمال..

حفل إختتام فعاليات مهرجان الجواهري 14
عالء الماجد
أختتمت مس��اء ي��وم  2021-12-18على
قاعة املؤمت��رات في معرض بغداد الدولي
فعالي��ات مهرج��ان اجلواهري الش��عري
بدورته الرابعة عش��ر وأنطلقت جلسة
اخلت��ام بعزف النش��يد الوطني العراقي
ث��م كلم��ة مؤسس��ة امل��دى لإلع�لام
والثقاف��ة والفن��ون ،بعده��ا مت��ت قراءة
البي��ان اخلتام��ي للمهرج��ان  ،ث��م ق��رأ
مجموع��ة من الش��عراء قصائد ش��عر

مبرافقة املوسيقى ومن ثم قدمت الفرقة
الوطني��ة للت��راث املوس��يقي العراق��ي
وصالت غنائية وموسيقية.
اس��تمرت فعالي��ات املهرج��ان ثالث��ة
اي��ام بجلس��ات صباحي��ة ومس��ائية
وتوزع��ت عل��ى قاع��ات مع��رض بغ��داد
وقاعة اجلواه��ري في االحت��اد  ،بواقع 10
جلس��ات شعرية شارك فيها عدد كبير
من ش��عراء الوطن  .و  6جلسات نقدية
تنوع��ت مواضيعها واس��هم فيها عدد

في حُ َّل ٍة إبداعية جديدة ..وبمعدل كتاب واحد في اليوم
ان���ط�ل�اق ال��ت��ق��دي��م ل���م���ن���ش���ورات ات���ح���اد أدب������اء ال����ع����راق ٢٠٢٢
ا.ث -خاص
اعلن االحت��اد العام لألدباء والك ّتاب في
ّ
خلطته اخلاصة
العراق عن بدء التقدمي
بالنشر للعام  ،٢٠٢٢على وفق استمارة
خ��اص��ة ،إذ ستستقبل جلنة النشر
مخطوطات الكتب لغاية  ٣١كانون الثاني
ً
مستعينة بخبراء
 ،٢٠٢٢لتبدأ اللجنة -
التقومي  -عملها في متابعة إصدار الكتب.
وستسعى املنشورات إلى تطوير عملها
في العام  ٢٠٢٢عن طريق اختيار مضامني
الكتب املهمّ ة ،فضالً عن تكليف مجموعة
من املتخصصني بصناعة الكتاب الذي
حاجة لدى األدباء والقرّاء والوسط
يعبّر عن
ٍ
األكادميي ،مع انتهاج سالسل جديدة من

مثل (سلسلة الترجمة) و(سلسلة كتاب
اجليب) وتطوير سلسلتي إصدارات (منبر
العقل) و(منتدى النسوية) ..أما عن شكل
الكتاب ،فستقوم اللجنة الفنية باختيار
وس��م جديد ،ورؤي��ة جديدة متيّز هوية
ٍ
إص��دارات عام  ٢٠٢٢عن إص��دارات العام
احلالي ،في خطوة للسم ّو نحو األفضل ،مع
االحتفاظ بروحية إصدارات االحتاد املعروفة
 ..وفي صدد احلديث عمّ ا أجنزته منشورات
االحت��اد في العام  ،٢٠٢١يذكر أن االحتاد
أصدر فعلياً إلى اآلن  ١٥٠كتاباً وما يقارب
عشرة أعداد من مجلاّ ته املعتمدة ،وهناك
خمسون كتاباً باتت جاهزة ،ليتكوّن
عقد املنشورات مما يزيد عن  ٢١٠من
يكتف االحتاد
اإلصدارات القيّمة ،التي لم
ِ

مبتابعة طباعتها ،إمنا حمل مشروعاً رائدا ً
لتوزيعها عبر املدن إلى القرّاء ،فضالً ،عن
املشاركة في املعارض العراقية والعربية
ّ
كلها ،وإهداء الكتاب للمكتبات الرصينة
داخل الوطن وخارجه  ..وسيظل احللم قيد
التحقق ليُصدر االحتاد في العام املقبل ما
يقارب  ٣٦٥كتاباً ،بواقع كتاب واحد كل
يوم ،عندها سيكون االحتاد قد أسهم في
إثراء حركة التأليف والنشر والتوزيع ،في
بالد الفكر والثقافة واملعرفة.
ومما يجدر قوله أن مشروع منشورات االحتاد
العام لألدباء والك ّتاب في العراق ،كان قد
انطلق عام  ،٢٠١٧واستطاع أن يصل إلى ما
يقارب  ٤٠٠من الكتب واجملالت.

من االساتذة والباحثني واالكادمييني .
وعل��ى هامش املهرج��ان مت توزيع كتاب
البح��وث املش��اركة ف��ي املهرج��ان ،
واالعم��ال الش��عرية الكاملة للش��اعر
الراح��ل مروان ع��ادل حم��زة  ،والتي قام
احتاد االدباء بطباعتها  .ومس��اء السبت
 2021-12-18اختتمت فعاليات املهرجان
ف��ي قاع��ة التش��ريفات الرئيس��ية –
معرض العراق الدول��ي للكتاب بقراءات
شعرية وفعاليات فنية .
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مهرجان الجواهري (.. )14
قصائد تالمس ثغر العراق ..وتشيع الجمال واالمل ..
فهد الصكر
انطلق��ت فعالي��ات مهرج��ان
اجلواه��ري بنس��خته ( 14دورة
الش��اعرة مليع��ة عب��اس عم��ارة)
برعاي��ة االحت��اد الع��ام لألدب��اء
والكتاب في العراق وحتت ش��عار (
اجلواهري نشيد الوطن ) مبشاركة
طي��ف واس��ع م��ن الش��واعر
والش��عراء وه��م يحتف��ون بوطن
احملبة والس�لام بقصائ��د تالمس
ثغره وروحه رغم كل االشكاليات
الت��ي حتيط ب��ه ويرس��مون لوحة
أمل مش��رق من ش��ماله االخضر
ال��ى بصرة الس��ياب .حي��ث كان
الب��وح عل��ى منصة الش��عر في
اجللسة الشعرية املسائية األولى
اخلمي��س  ١٦كانون أول الس��اعة
الرابعة مساء مبشاركة الشعراء:
أمنار اجلراح  ..حميد حسن جعفر
 ..جناح العرس��ان  ..آمنة محمود ..

د .رعد البصري  ..د .س��راج محمد
 ..راف��ع بندر  ..آية س��ردار  ..حامد
الش��مري  ..ش��اكر الغ��زي ..علي
فرح��ان  ..جن��ان املظف��ر  ..جميل
اجلميل  ..د .حازم الشمري  ..وهاب
شريف  ..محمد نعمة الزبيدي ..
جمال آل مخيف  ..حماد الشايع ..
فيم��ا كانت اجللس��ة املس��ائية
الثاني��ة للق��راءات والت��ي اقيمت
عل��ى قاع��ة اجلواه��ري ف��ي مقر
اإلحتاد العام لألدب��اء والكتاب في
العراق مبش��اركة الشعراء  :خالد
الداح��ي  ..مع��ن غالب س��باح ..
خال��د الباش��ق  ..ناصر أب��و الورد
 ..عل��ي صبي��ح  ..كاظ��م ناص��ر
الس��عدي ..حام��د عبد احلس�ين
حميدي  ..عباس الفرزدق  ..سامي
الكناني  ..قاسم العابدي  ..جعفر
املرعب  ..حس��ن ف��وزي  ..عبد اهلل
نوري الياس  ..رضا احملمداوي  ..كرمي
القيسي.

وش��ارك في اجللس��ة الصباحية
االولى لليوم الثاني كل من ،محمد
مصطف��ى جم��ال الدي��ن  ..نامق
عبد ذي��ب  ..كرمي جخي��ور  ..قيس
احلاج  ..جعفر اخلطاط  ..معتصم
السعدون  ..مشعل البياتي  ..دريد
الشاروق  ..محمود فرحان حمادي
 ..ماج��د الربيع��ي  ..عبدالك��رمي
اجلشعمي  ..سعد محمد  ..رمزي
باقر  ..حس��ام البطاط  ..اس��امة
الزي��دي  ..خالد اليس��اري  ..نضال
العياش  ..ضمد كاظم وس��مي ..
عبداحلسني بريسم  ..جالل جليل
العزاوي  ..يوس��ف جالل العزاوي ..
عامر عبداالمير  ..وقد ادار اجللسة
الش��اعر مع��ن غال��ب س��باح،
واختتمها بقصيدة له ..
وعلى قاعة مس��رح س��امي عبد
احلميد في املركز الثقافي ،عقدت
صباح اجلمعة اجللس��ة الشعرية
الصباحية الرابعة ضمن فعاليات
مهرجان اجلواهري الشعري الـرابع
عشر دورة الشاعرة الرائدة (مليعة
عباس عمارة) وتضمنت اجللس��ة
التي قدم فعالياتها الش��اعر عبد
الس��ادة البصري قراءات ش��عرية
لعدد من الشعراء كل من الشاعر
أجود مجبل ،والشاعر رعد موسى

الدخيلي ،والش��اعر علي محمود
الس��الم ،والش��اعرة الدكت��ورة
س��جال الركابي ،والش��اعر عالء
املسعودي ،والش��اعر ثامر سعيد
آل غريب ،والشاعر كامل الدليمي،
والشاعر عدنان الفضلي ،والشاعر
أحمد حميد اخلزعلي ،والش��اعرة
آمن��ة املي��اح ،والش��اعر ميم��ون
صال��ح ،والش��اعر حافظ مخلف
الدليمي ،والشاعرة فراقد السعد،
والشاعر رحيم الربيعي ،والشاعر
عباس الس�لامي ،والشاعرة زينب
الدليم��ي ،والش��اعر أمن��ار كام��ل
حس�ين ،والشاعر سمير الهواري،
والشاعر جالل الش��رع ،والشاعر
بصيرة تس��ينلي ،والشاعر عدنان
لطي��ف احلل��ي ،والش��اعر نبي��ل
الشرع ،والش��اعر ساطع العاني،
والش��اعر زكي دميرجي ،والش��اعر
ناظ��م الصرخي ،والش��اعر صادق
العقاب��ي ،وس��ط اج��واء ثقافية
جميلة.
اعقبته��ا اجللس��ة الش��عرية
اخلامسة الساعة الرابعة مساء.
ادار اجللس��ة الش��اعر أمنار مردان
البيات��ي مبش��اركة الش��عراء :
الدكتور نوفل ابو رغيف وكيل وزارة
الثقافة والس��ياحة واآلثار ،راسم

املروان��ي ،الدكت��ور ولي��د الصراف
 ،عام��ر عاصي  ،مه��دي النهيري ،
رضا السيد جعفر  ،فرح دوسكي
 ،غ��رام الربيع��ي  ،محس��ن ثامر ،
الدكت��ورة ورود ناج��ي العارضي ،
الدكت��ور فيصل القيصري  ،غزوان
صب��اح  ،حي��اة الش��مري  ،صالح
حم��ه امني ،ابته��ال بليبل  ،جالل
جلي��ل خلي��ل  ،نادي��ة الكات��ب ،
حس��ام محمد س��عيد  ،إس��راء
العك��راوي  ،خالد اليس��اري عمار
الصلف.
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البيان الختامي لمهرجان الجواهري  / 14دورة الشاعرة الرائدة لميعة عباس عمارة .ألقاه في قاعة

التشريفات الكبرى بمعرض بغداد الدولي االستاذ علي الفواز نائب األمين العام التحاد أدباء العراق
حتت ش��عار " اجلواهري نشيد وطن" احتضنت بغداد
مهرج��ان اجلواهري بنس��خته الرابعة عش��رة /دورة
الش��اعرة الرائ��دة مليعة عب��اس عمارة ال��ذي ّ
نظمه
االحت��اد العام لألدباء والكتاب في العراق بالتعاون مع
مؤسس��ة املدى لإلعالم والثقافة والفنون ،للمدة من
 18 16كان��ون االول  ،2021وبحض��ور ع��دد كبير منمثقفي العراق أدباء وش��عراء ومعنيني باملعرفة ،ومن
جميع مدن العراق ،التقوا جميعا عند موسم ثقافي
عراق��ي ممي��ز تزامن م��ع ايام مع��رض الع��راق الدولي
للكتاب ،في دورته الثانية.
تضمنت فعاليات املهرجان تنظيم عش��ر جلس��ات
ش��عرية توزعت بني قاعات املع��رض واملركز الثقافي
البغ��دادي ،ومق��ر االحتاد ،م��ع اربع جلس��ات نقدية
متح��ورت ح��ول " الش��عر والتح��والت االجتماعي��ة
والثقافية في الع��راق" و" النقد العراقي املعاصر بني
النص��ي والثقافي" و" التجربة الش��عرية للش��اعرة
مليعة عباس عمارة" و" املعروف واملألوف /طاقة اليومي
وحضور الدهشة في شعر الشباب" ومبشاركة اثنني
وعشرين باحثا من النقاد واالكادمييني..
هذا املوس��م الثقافي الذي دأب االحت��اد العام لألدباء
والكت��اب عل��ى تنظيم��ه يؤك��د م��دى املس��ؤولية
واحل��رص عل��ى تفعيل املش��اركة الثقافي��ة ،وتعزيز
مس��اراتها الوطني��ة واملعرفي��ة ،واالنفت��اح عل��ى
قضاي��ا الفكر املعاصر واس��ئلته اجلديدة ،واحتضان

الرهانات الش��عرية بتنوع اجتاهاته��ا ،وابراز فاعلية
الكت��اب العراقي كهوي��ة ثقافية بارزة ،وكش��هادة
مل��دى التزامنا بالتواص��ل مع مؤسس��اتنا الثقافية
الفاعلة لتش��ييد بناء ثقافي وعمران حضاري ينشد
م��ع طموحنا ف��ي أن يكون الثقافي ج��زءا حيويا في
التنمية الوطنية ،وفي ترصني خيارنا الدميقراطي في
بناء دولة راش��دة وعادلة يتعزز فيها السلم االهلي،
واحلري��ات واحلقوق وقيم التنوع والتعدد واملش��اركة،
بعيدا عن س��طوة العنف واالكراهات والتطرف ونبذ
االخ��ر ،وباالجتاه الذي يجع��ل من االدباء ق��وة فاعلة
في توطيد اركان واس��س االبداع احلقيقي والوطنية
العراقي��ة الصادق��ة ،واالحتفاء برموزه��م الثقافية
الذي��ن حملوا الع��راق في ابداعهم واس��فارهم وفي
نضالهم االجتماعي والسياسي واملعرفي..
إن مايجمعن��ا اليوم ه��و امياننا مبش��روعنا الثقافي،
وباس��ئلتنا الكب��رى وطموحنا لتج��اوز واقع الراهن،
ولكي جنعل من الصوت الثقافي قوة دافعة للتجاوز،
وملواجهة التحديات والسعي مع القوى االجتماعية
اجلديدة لرسم آفاق للمستقبل ،وتكريس مسؤولية
النق��د واملراجعة ،وعل��ى املس��تويات كافة طموحا
واميان��ا وتواص�لا ،واليج��اد اس��س واقعي��ة للعمل،
تأكي��دا للمطالبة باحلق��وق املهني��ة والوطنية ،وأن
يك��ون املل��ف الثقافي في صلب مس��ؤوليات الدولة
وموازناته��ا العام��ة ،وف��ي برامجه��ا ومش��اريعها،

ألن الثقافة ليس��ت مص��درا لاللهام فق��ط ،بل هي
قوة فاعلة في البناء وفي توس��يع خي��ارات العمران
واالجتم��اع الوطني ،لدعم عمل مؤسس��ات اجملتمع
املدني الثقاف��ي ،ومنها احتادنا العري��ق الذي يواصل
مس��يرته الثقافي��ة واملهني��ة منذ اكثر من س��تني
عاما...
م��ن هذا احملف��ل الثقاف��ي الكبير ندع��و اجلميع الى
تنمي��ة مس��ؤولية حماي��ة املس��ار الدميقراط��ي،

والس��عي لرفد التوجه��ات الثقافية
الرصينة ببياض املوقف ،وطاقة الش��باب ،ورس��وخ
العقول النيّرة.
وال يس��عنا ونحن نختت��م هذه الدورة م��ن مهرجان
اجلواهري ف��ي عرس بهيج مع اختت��ام معرض املدى
للكت��اب ،إال أن نوّج��ه باقات الش��كر والتقدير لكل
اجلهود التي رعت هذا املهرج��ان ودعمت عمل أيامه
الثقافي��ة ،فش��كرا للم��دى /املؤسس��ة الفاعل��ة،
وش��كرا للبنك املرك��زي العراق��ي ،ولرابطة املصارف

األهلية ،وش��كرا ل��وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار،
ولوزارة النفط ،لش��بكة اإلعالم العراقي ،وملؤسسة
نخيل.
والش��كر أبهاه وأعمقه لألديب��ات واألدباء واملثقفات
واملثقف�ين وهم ميألون الس��احات بنض��ال أقالمهم
احلرة واألصيلة ،وإلى ملتقيات ثقافية جديدة ،تبش��ر
باحلياة ،وتسمو باحملبة.
والسالم
بغداد  ١٨ -كانون الثاني ٢٠٢١

جلسة استذكار
الدكتور نجم عبد اهلل كاظم
متابعة  -حذام يوسف طاهر

إستذكار غائب طعمة فرمان
فهد الصكر
ف��ي محاوالت��ي لتلم��س األث��ر البغ��دادي وعالمت��ه
الفارقة _ الشناش��يل _ وأنا أجوب درابني البتاويني
والصدري��ة مدونا ما هو آيل للس��قوط بغية رس��مه
عل��ى مس��احات انتمائي التش��كيلي .وف��ي واحدة
م��ن هذا التجوال وعلى متس��ع البيوت التي تضمها
محل��ة الصدرية اصطدمت بأث��ر مدفون حد النصف
بالنفايات  .وحني تس��اءلت عن ه��ذا األثر قيل لي أنه
بيت غائ��ب طعمة فرم��ان الروائي ال��ذي ّ
خلد بغداد
وأزقته��ا بإنتماء ص��ارخ في أعماله الس��ردية حتى
وهو ف��ي منفاه الس��وفيتي  .أي وج��ع يصيبك وأنت
تشهد هذا املكان ألديب نقل لنا  ١٠٠رواية من أجمل
اآلداب الروس��ية الى اللغة العربية ع��ن دار التقدم ..
هنا وقفت وس��ؤال كبير يدور في خلدي؛ أال يجدر بنا

ان جنعل من هذا األث��ر – البيت  -متحفا لهذا الروائي
الذي ظل بعيدا عن األضواء حتى رحيله  ..أال يجدر بنا
ان نحتفي بأعماله درس��ا وبحثا في سرده وترجماته
ومس��رحيات وأفالم��ه بل وحتى س��يرته املقلقة في
محطاته  .لكني ش��ممت رائح��ة احملبة حني جتولت
مطمئن��ا في مع��رض الع��راق الدولي ألج��د النخلة
واجلي��ران عل��ى أرض املع��رض وص��ورة غائ��ب طعمة
فرحان وموضوعة اإلحتفاء به عنوانا للمعرض .
هنا يصير اإلستذكار رائعا وحيويا حني يتسم بإعادة
قراءة فرم��ان ثانية من قبل النق��اد حتت ظالل خيمة
الندوات وطبع منجزه الذي خلد به بغداد بلغة أهلها.
وتتب��ع محطاته غربة ومنفى  .وهن��ا ال نريد ان يفعل
املعني��ون ما فعل��ه الغرب بأماكن وبيوت��ات ك ّتابهم
واألمثلة تتس��ع ...وم��اذا نقول حني جن��د متحفا في
كوبا ألثر تركته رواية الشيخ والبحر وبأمر السلطات
العليا هناك!

املعرفة ال تعني أن تكون اكادمييا وحس��ب،
بل تكون ملتزما ومنس��جما مع اخالقيات
الكتاب��ة والثقافة لتك��ون مرجعا لألجيال
الت��ي تري��د ان تنش��ئ لها طريق��ا معرفيا
جديدا ألن املعرفة تأسيس.
ضمن منه��اج مهرجان اجلواهري ،كنا على
موع��د م��ع جلس��ة اس��تذكارية للراحل
الناقد جنم عبد اهلل كاظم ،وبحضور زوجته
الكاتبة ميس��لون هادي .بدأ مقدم اجللسة
الدكت��ور عب��د العظيم رهيف الس��لطان
باحلديث ع��ن الراحل كرج��ل اكادميي خرج
عن اس��وار االكادميية ،منفتحا على فضاء
ثقافي ومعرفي اوس��ع م��ن االكادميية ،ولم
يبق محددا نفس��ه بهذا االط��ار الذي وقع
في��ه عدد كبي��ر من االكادميي�ين« :هو رجل
فضال عن اكادمييته وحرصه الش��ديد على
الوض��ع االكادمي��ي والكتاب��ة املنضبط��ة،
نس��ج عالقات معرفية وانسانية رائعة مع
مؤسس��ات ثقافية وعلمي��ة غير اكادميية،
وهذا امر ش��ديد االهمية ويحس��ب له انه
خطا ه��ذه اخلطوة الرائعة ،زاملته في اكثر
من مناقش��ة اكادميية واطروح��ة دكتوراه،

الشعر والتحوالت االجتماعية والثقافية في العراق

عالء الماجد

ضم��ن فعاليات مهرجان اجلواه��ري  14 /عقدت يوم اخلميس  2021 / 12 / 16وعلى
قاع��ة الندوات  ،اجللس��ة النقدية االولى والتي كان محورها (الش��عر والتحوالت
االجتماعية والثقافية في العراق) .ادار اجللس��ة الدكتور جاس��م محمد جسام،
واس��هم فيها الدكتور اي��اد احلمداني بورقته املوس��ومة ( مظاه��ر التحول نحو
القصيدة الذهنية في العراق)  ،والدكتور محمد حسني محمود بورقته املوسومة
(الش��عر والتح��والت االجتماعي��ة والثقافي��ة) واالس��تاذ عب��د علي حس��ن في
ورقته املوس��ومة (جمالية االش��كال الوجيزة في الش��عرية العراقية)  ،والدكتور
خليل ش��كري هياس بورقته املوس��ومة (القصيدة الذاكراتية وش��عرية التالقح
االجناسي)  ..بعد ذلك فتح باب املداخالت الذي شارك فيها عدد من احلضور .

وم��ا تنبهت الي��ه واجده مهم��ا ،ان الرجل
منسجما مع ذاته وانسانا واضحا».
الناق��د عل��ي الف��واز كان��ت له مش��اركة
مهم��ة وغنية في هذه اجللس��ة ،مؤكدا ان
الدكتور جنم عبد اهلل كاظم كان شخصية
وقامة معرفية كبيرة ،ال ميكن ان نختصرها
بجلس��ة س��ريعة « :ميكن لي ان اشير الى
االث��ر الكبير ال��ذي تركه ،ثالث��ون كتابا في
اجتاه��ات وموضوع��ات متنوع��ة ،ش��كلت
اضافة مهمة للمكتبة النقدية والعلمية،
وهذا االث��ر يعيدنا الى حكاي��ة كلكامش،
حينم��ا يقول ان العمل ه��و االثر وان االجناز
هو االثر وبقاء االنس��ان هو ما يتركه من اثر
لكي يتعلم منه الالحقون ،ماذا تعني وماذا
يحمل ه��ذا االثر من قيم ومع��ارف ودروس،
وما ميي��ز الدكتور جن��م ،املنهجية الدقيقة
في مشروعه الثقافي الذي اعطاه الرصانة
والعلمية واجلزالة»
أم��ا الدكتور حمزة عليوي الذي تتلمذ على
يد الدكت��ور جنم عب��د اهلل كاظم ،فلخص
حديثه بثالث لقطات او صور كما يسميها،
جمعت��ه بالدكت��ور الراحل ،مس��تغربا ان
اللقطة االول��ى والثانية كان جتمع الدكتور
جنم مع أس��تاذنا الراح��ل عبداالله احمد:
«ذات صباح دخلت الى القس��م وكان يقف

مع االس��تاذ عبد االله رج��ل طويل قدمني
ل��ه ،كتلميذ لدي��ه ،وحتدث ف��ي وقتها عن
الرس��ائل التي ارسلتها جملموعة من االدباء
املعني�ين مبوض��وع بحثي ،وقد نش��رت عن
طري��ق احد االدب��اء واطلع عليه��ا ،وتكررت
اللقاءات مع االس��تاذ ،منها اللقاءات التي
جمعتن��ا في الطري��ق الى البي��ت ،طريقنا
املعبأ باحلوارات بش��أن الكتاب��ة واملعرفة،
كان يحم��ل ل��ي مع��زة خاص��ة رحمه اهلل
واللقطة الثانية عندما عملت معه بجائزة
كت��ارا وقبل وفاته بس��نة اتص��ل بي وقال
كلف��ت بكتاب��ة بحث عن الرواي��ة العربية
املعاص��رة ف��ي املنفى وكان ه��ذا اخر عمل
اكادميي ل��ه ،واللقطة الثالث��ة عندما غاب
ع��ن صفحته عل��ى فيس بوك ،ث��م عرفت
الحقا انه اصي��ب بجلطة ،وكنت حذرا من
زيارت��ه الني لم أك اريد أن اراه غير االس��تاذ
القوي املوجه ولي��س الضعيف على فراش
املرض.»..
الراحلون الذين ترك��وا اثرا معرفيا وثقافيا،
ليس��وا براحلني الن اثرهم باق مؤثر وموجه
لنا وينبغي ان يظلوا داخل الفضاء الثقافي
هكذا أقوياء ومؤثرين /الن املعرفة تأس��يس
وبن��اء ،والن األدباء ال يرحل��ون وامنا حاضرون
في مساحات واسعة من املعرفة واألدب.
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النقد العراقي المعاصر بين الثقافي والنصي
عالء الماجد
ضمن فعاليات مهرجان اجلواهري /
 14عقدت يوم اجلمعة 2021 / 12 / 17
وعلى قاعة الندوات (اخليمة)  ،اجللسة
النقدية الثانية والتي كان محورها
(النقد العراقي املعاصر بني الثقافي
والنصي) .ادار اجللسة الدكتور جاسم
اخلالدي واسهم فيها كل من الدكتورة

نادية هناوي والدكتور سامي شهاب
احمد والدكتور عمار ابراهيم الياسري
واالستاذ الناقد علي سعدون .
وقد قدمت الدكتورة نادية هناوي ورقتها
املوسومة ( اجتماعية النص االدبي في
الدراسات الثقافية)  ..فيما كانت ورقة
الدكتور سامي شهاب احمد بعنوان
(الثقافي والنصي في النقد العراقي
املعاصر)  ..وكانت ورقة االستاذ علي

سعدون بعنوان (النقد النصي والنقد
السياقي)  ..وكانت ورقة الدكتور عمار
ابراهيم الياسري بعنوان (تعويض
السرديات الكبرى في النص الشعري)
 ..وقد اثارت االوراق املقدمة نقاشا مع
احلضور اسهم فيه كل من الدكتور عبد
العظيم والناقد علي الفواز والدكتور
خضير وال��دك��ت��ور ن��زار السامرائي
والدكتور نوفل من جامعة كركوك.

المعروف والمألوف ..في شعر الشباب
حذام يوسف الطاهر
ضم��ن فعالي��ات مهرج��ان
اجلواه��ري بدورت��ه الرابع��ة
عش��رة أقيم��ت اجللس��ة
النقدي��ة املعنون��ة (املعروف
واملألوف طاقة اليوم وحضور

الدهشة في شعر الشباب)،
مبشاركة الناقد علي شبيب
وورقته النقدي��ة (جتارب تعد
بالتفرد كوالج تأويل نصوص
خلمس��ة ش��عراء ش��باب)،
والدكت��ورة م��وج يوس��ف
بورقته��ا النقدي��ة (حض��ور

الهام��ش والدهش��ة ف��ي
شعر الش��باب) ،اضافة الى
االس��تاذ علي كاظ��م داوود
وورقت��ه النقدي��ة (خط��اب
التسلط في مناذج مختارة).
 ..اجللس��ة أداره��ا االس��تاذ
بشار عليوي.

الكتاب النقدي للبحوث المشاركة في مهرجان الجواهري ()14
ا.ث -خاص
املهرجانات األدبية كرنفاالت ثقافية
س��نوية ،تؤك��د أهمي��ة االحتف��اء
بالكلم��ة والكت��اب ،وف��ي أغل��ب
املهرجان��ات ،كان هن��اك اع�لان عن
طبع البحوث والدراسات لتكون في
متن��اول الدارس�ين واملتابعني لألدب
العراقي ،ولكنها خطوة بطيئة ،ورمبا
لم تتحق��ق في بع��ض املهرجانات،
لك��ن ف��ي مهرج��ان اجلواه��ري
بنس��خته ال( )14دورة الش��اعرة
مليعة عب��اس عم��ارة ،كان االحتفاء
حقيقيا ومبك��را ،عبر طبع البحوث
والدراس��ات في كتاب نقدي وزع في
املهرج��ان ،وتالقفته االيدي املتلهفة
لالطالع على دهشة احلرف واملعنى.
وفي لقاءات س��ريعة مع األدباء كان
احلديث يدور حول هذه املبادرة وعمق
تأثيرها على الكاتب واملتابع.
البداي��ة كان��ت م��ع الناق��د عب��د
عل��ي حس��ن ال��ذي حت��دث قائ�لا

":تكتس��ب املهرجان��ات واملؤمت��رات
الثقافي��ة واألدبي��ة منه��ا حتدي��دا،
أهمي��ة اس��تثنائية على مس��توى
االختصاص أوالً وعلى مستوى األداء
الثقاف��ي الش��امل حلرك��ة الثقافة
واجتاهاته��ا املؤث��رة لكل بل��د ،وهي
وان كان��ت ترصد وتعكس املس��توى
الثقافي ف��ي زمان وم��كان معينني،
وتؤش��ر حل��االت النك��وص والتق��دم
والتحدي��ث وجت��اوز املوضوعي صوب
وضع اس��تراتيجيات ملرحلة الحقة،
وأم��ام ّ
كل ه��ذه املهم��ات فالبد من
جت��اوز اللحظة احملايث��ة لزمن انعقاد
تل��ك املهرجانات واملؤمت��رات ،وال يتم
ذل��ك إلاّ عب��ر توثي��ق م��ا يج��ري من
طرح وجه��ات النظ��ر واآلراء واألوراق
البحثية التي تعالج الوضع الثقافي
من خالل املعايير التي توصلت إليها
لتقيي��م مرحل��ة ثقافي��ة ش��املة،
ّ
ولع��ل إص��دار كت��اب أو مطب��وع
يتضمن البح��وث املقدم��ة يًعدُّ من
أهم وثائق املهرجان أو املؤمتر ،بسبب

م��ن أن اخلط��وات الالحق��ة يجب أن
تبدأ من حيث انتهت مرحلة ما قبل
املهرجان ،وهذا ما اهتمت به اللجنة
التحضيري��ة ملهرج��ان اجلواهري في
دورته ال 14ال��ذي أقامه االحتاد العام
لألدب��اء والكت��اب ف��ي الع��راق ،وقد
ّ
توض َ
��ح هذا االهتمام من خالل احملاور
البحثي��ة املهم��ة الت��ي اقترحته��ا
اللجنة النقدي��ة للمهرجان ،فاحملاور
قد شملت مناقشة وضع الشعرية
العراقي��ة املعاص��رة  ،واملش��اريع
الشعرية للش��باب ،وكذلك حايثت
املناهج النقدية املعاص��رة الفاعلة
كالنق��د الثقاف��ي وعالقت��ه بالنقد
النصي ،كما ش��ملت مح��ورا مهما
حول الش��اعرة الراحلة مليعة عباس
عمارة التي حمل املهرجان اس��مها
عنوان��اً لدورته احلالية ،والش��ك بأن
املس��اهمة الفاعلة م��ن قبل النقاد
واألكادميي�ين العراقيني ف��ي تفعيل
ه��ذه احمل��اور عب��ر البح��وث املقدمة
للمهرج��ان وتوثيقه��ا ف��ي الكتاب
البحثي الصادر عن املهرجان يعد من
أولويات جتاوز حلظة أو زمان املهرجان
صوب القابل من األيام ليتم االنطالق
منه لوضع مؤش��رات تقدم املشهد
الشعري العراقي الالحق .
ويجد الناقد علي س��عدون ان صدور
كت��اب يتضم��ن بح��وث ودراس��ات
مهرج��ان اجلواه��ري خط��وة ف��ي
تطوير إج��راءات املثاقفة وتفعيلها،
وحتقيق افضل وس��يلة للتداول اجلاد
ف��ي اآلراء واألف��كار الت��ي تتضمنها
ه��ذه البح��وث ":إضاف��ة إل��ى ذلك
س��يتعرّف اجلمه��ور مس��بقا على
الدراس��ات وعند حضوره اجللس��ات
التي تتضمن امللخصات س��تتكون

لدي��ه فك��رة كاملة عم��ا يجري في
البحث ،وثمة فضيل��ة أخرى تضاف
إل��ى ذلك كله وه��ي التوثيق وحفظ
هذه الدراس��ات من النسيان والزوال.
بتقديري البس��يط ان ه��ذا الكتاب
س��يكون مرجع��ا ذا أهمية بس��بب
تنوعه وثراء مضمونه".
وللش��اعرة س�لامة الصاحلي عتب
على تأخر ه��ذه اخلطوة التي تأجلت
مل��رات ف��ي املهرجان��ات الس��ابقة
":املهرجان��ات الت��ي أقيم��ت كانت
الدراس��ات النقدي��ة املش��اركة
او النص��وص ن��ادرا م��ا تطب��ع بع��د
املهرج��ان او ال تطب��ع نهائيا وتذوب
م��ع االي��ام وال توث��ق ،وتبق��ى مجرد
ملفات ل��دى كاتبها ،مب��ادرة احتادنا
احلبي��ب بطباعة كتاب نقدي يتناول
الدراس��ات والبح��وث الت��ي تخص
مهرج��ان اجلواه��ري االغر ه��ي جزء
من وف��اء وايثار واخالص وحب احتادنا
ألدبائه ،وكتابه خطوة ترتقي ملستوى
الصدق والثقة العميقة بهذا االحتاد
ال��ذي نل��وذ جميع��ا حت��ت خيمت��ه
الوارف��ة باحل��ب والعط��اء واجلم��ال،

وال يس��عني اال ان اتق��دم بالش��كر
واالمتنان لكل الذين س��اهموا بهذه
اخلط��وة الكبيرة الت��ي توثق وتعطي
بع��دا تاريخي��ا للح��دث واهميت��ه
وتغني املكتب��ات العربية والعراقية
به��ذه الدراس��ات الت��ي س��تكون
مهمة جدا في البح��ث والرؤى التي
ستتشكل في املس��تقبل لألجيال
القادمة من مبدعني وكتاب".
وفي وقفة س��ريعة مع الناقد علوان
السلمان وسؤاله حول طبع الكتاب
النق��دي قال":للثقافة املقروءة اثرها
وتأثيره��ا عل��ى الذات املس��تهلكة،
كونه��ا تخض��ع للتحلي��ل والتأمل
لتحقي��ق بعض��ا م��ن االضاف��ات
االبداعي��ة عب��ر التس��اؤالت الت��ي
يطرحها فكر املتلق��ي للوصول الى
م��ا يصبوا الي��ه من متع��ة جمالية
ومنفع��ة فكري��ة ،وه��ذا م��ا حققه
االحت��اد العام لألدب��اء والكت��اب في
الع��راق باحتضان البح��وث النقدية
الت��ي س��تقدم ف��ي املهرج��ان بكل
تشكالتها .
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* حساسية المغايرة
ف�����ي ال����ش����ع����ر ال�����ع�����راق�����ي ال���م���ع���اص���ر

عبد علي حسن
* اليختلف اثنان على سعة املشهد الشعري العراقي
املعاصر  ،الذي بدأ باالتساع بعد التحول في البنية
االجتماسياسية العراقية في نيسان  . 2003 /وقد
تبدى ذلك االتساع باصدار املئات من اجملاميع الشعرية
واملهرجانات وامللتقيات فضال عن االنشطة املركزية
لالحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق والنوادي الشعرية
امللحقة به ..وفروع االحتاد في احملافظات وتأسيس املنتدى
االدبي للشباب الذي بدأ باستقطاب القدرات الشعرية
الشبابية واقامة اجللسات الشعرية لهم  .ولعل مرد
ذلك االتساع هو ازاحة مركزية االنتاج الشعري الذي
كان يحفل مبا ينتج من شعر وظواهر ادبية في العاصمة
وتهميش القدرات التي تعج بها احملافظات .وكذلك
الفضاء الدميقراطي وحرية التعبير التي كفلها الدستور
وسعي منظمات اجملتمع املدني الى املساهمة في اقامة
االنشطة االدبية واقامة املهرجانات الشعرية ..كل ذلك
ادى الى ظهور عديد دور النشر في مختلف احملافظات  ،ازاء
هذا النشاط املتسع يحق لنا ان نتساءل هل ان مايقدم
من شعر -كما -يتناسب واملعطى املعرفي واجلمالي
للشعر؟
واجلواب سيكون وبحذر .كال  .مع وجود استثناء لبعض
االسماء التي اجتهدت في تخليق جتربتها الشعرية
خالل العقود املنصرمة والتي ظلت محافظة على منطية
مشروعها الشعري الحقا دون تغيير يذكر .
لقد اشرت في اكثر من مناسبة وبعضها نشر في
الصحف الى وجود حقيقة معرفية تفسر ظهور االمناط
الكتابية اجلديدة وكذلك تفسير ظهور جيل شعري جديد
 .ومفاد هذه احلقيقة املعرفية هو ان العالقة اجلدلية بني
الشكل واملضمون هي عالقة وحدة مؤقتة .اذ نشهد في
مرحلة ما ظهور شكل ابداعي جديد استوجبه حتول في
املضامني االجتماعية التي لم تعد االشكال القدمية من
استيعابها فيحصل تناقض وصراع بني هذه املضامني

واالشكال القدمية ينجم عنه ظهور اشكال جديدة تدخل
في وحدة مع املضامني مؤقته .اذ حاملا تتحول الى تناقض
جديد بإغتناء الواقع بتحوالت جديدة تستدعي اشكاال
جديدة ..وميكن مالحظة هذه املعادلة في متابعة تطور
االشكال االدبية خالل القرون املنصرمة ..وعلى صعيد
الشعر العراقي ميكن مالحظة ذلك من خالل الربط بني
التحول االجتماعي وظهور الشكل الشعري املناسب
ملعطيات ذلك التحول ابتداءا من خمسينات القرن املاضي
وحلد العقد االخير منه ..والمجال للتفصيل هنا حول ذلك.
ام���ا ب��ع��د ال��ت��ح��ول الكبير واخل��ط��ي��ر ف��ي البنية
االجتماسياسية العراقية في مفتتح األلفية الثالثة
 ،فأن ظواهر اجتماعية جديدة استتبعت ذلك التحول
كان من معطياتها املزعزعة لكيان اجملتمع العراقي هو
االحتراب الداخلي املتمثل باالحتراب الطائفي الداخلي
منذ  2004وحلد االن فضال عما شكله النشاط احملموم ملا
يسمى ب(داعش) بعد عام 2010
الذي جر اجملتمع الى ويالت وانتهاكات على صعيد الوجود
البشري واجملتمعي و .. ،فكيف تعامل الشعر العراقي مع
هذه املعطيات اجلديدة ؟ وماهي زوايا نظره الى فداحة
مايجري على ارض الواقع من خراب بكل معانيه ودالالته
؟ واالجابة عن هذه االسئلة وسواها من االسئلة تضع
الشعر العراقي في منطقة عدم قدرته في استيعاب
مايحصل على ارض الواقع بشكل جوهري يكشف
العالقة التي تربط الفرد العراقي بالواقع ..فاكتفت
العديد من جتارب الشعراء مبقاربة الواقع مقاربة سطحية
ظنا منها بإمكانية جذب املتلقي عاطفيا الى مشاريعها
الشعرية متجاهلة ان ماتقدمه هو خطاب اشهاري
مكشوف يعيشه املتلقي يوميا دون مخاطبة وعي املتلقي
ومجادلته عبر اجتراح اليات جديدة تبتعد عن الواقع قدر
اقترابها منه ..الن الشعر في النهاية ان هو اال فن وليس
وثيقة تأريخية وهذه مهمة التأريخي واملوثق اال انه المينع
من تعزيز الصلة بالواقع واالخذ منه بحرفية الوقائع
التي ينبغي اعادة انتاجها بشكل يضمن فهم جوهر
مايجري اي استبطان الظواهر وتقدمي نص الواقع االخر
-الشعري --الغناء جتربة املتلقي على الصعيدين الفكريواجلمالي ..ولعل بعض املشاريع الشعرية اجلديدة وابرزها
مشروع (ميليشيا الثقافة) ينحو باجتاه حتقيق املعادلة
االبستمولوجية التي اشرنا اليها واملتعلقة باجتراح
شكل شعري جديد يستوعب املعطى الواقعي متجاوزا
االمناط الكتابية القدمية اجلامدة على صعيد التجربة
الشخصية واجلمعية التي تكرسها املهرجانات الشعرية
التي لم تتمكن حلد االن من تقدمي ظواهر شعرية جديدة

تعيد احلياة جلسد الشعر العراقي ..وهنا مفترق الطرق
في الشعر العراقي املعاصر  ،وإزاء ذلك فقد ظهرت في
املشهد العراقي اجلديد مشاريع شعرية جديدة جمعية
او شخصية شبابية قد استوعبت العالقة اجلدلية بني
الشكل واملضمون التي اشرنا اليها سلفا اذ ان مراقبة
مجريات الواقع العراقي املريرة واملعطيات التي افرزها واقع
االحتراب في الداخل فضال عن االثار السلبية التي تركها
التدخل االوربي وحتديدا االحتالل االمريكي في انتهاك
حقوق ووجود االنسان العراقي قد استوجب اصطفافات
اجتماعية وسياسية ودينية اسهمت في ضخ مضامني
جديدة تستدعي زحزحة الساكن والتقليدي في وسائل
واشكال التعبير الشعري السائدة والتي شكلت خطابا
حتديثيا استجاب كثيرا ملعطيات احلربني اخلارجيتني
اللتني خاضهما النظام البائد في ثمانينات وتسعينات
القرن املاضي اذ ظهرت مشاريع شعرية شخصية رفدت
املشهد الشعري العراقي بالعديد من التجارب الشعرية
املهمة والتي اشار اليها النقد العراقي بالتقييم االيجابي
واملؤثر وشكل املنجز الشعري الثمانيني والتسعيني من
العالمات الفارقة في مسيرة الشعر العراقي.
اذ شهد هذا املنجز تطورا في قصيدة النثر والنص
املتداخل االجناس وظهور اشكال شعرية اتخذت من
التجريب اسلوبا اثرى املشهد الشعري الاّ ان هذا املنجز
الذي كان خطابا موجها مضادا لالنتهاكات التي تعرض
لها الفرد العراقي جراء احلربني وفق مضامني مسكوتا
عنها ...
ولعل هذا االمر واحدا من دوافع املشاريع الشعرية اجلديدة
التي ولدت نتيجة التحول البنيوي للمجتمع العراقي
منذ نيسان 2003ومنها مشروع (ميليشيا الثقافة)
الذي كانت محافظة بابل حاضنته .فقد اتفق الشعراء
الشباب يتقدمهم الشاعر التسعيني مازن املعموري
على تقدمي خطاب شعري صادم من خالل االفصاح واالبانة
والكشف عن مجريات الواقع العراقي املتسم بالغرائبية
واملنتهك لوجود الشخصية العراقية وحقها في احلياة
.وبذا فأن خطاب شعراء ميليشيا الثقافة كان مضادا
ملوجهات املسكوت عنه التي تضمنها منجز الثمانينات
والتسعينات الذي كان بسبب من قسوة املؤسسة
السياسية والثقافية في تصفية خصومها ..
على ان اخلطاب االفصاحي ملشروع ميليشيا الثقافة
لم يكن خطابا توثيقيا او يتجه ألرخنة مجريات الواقع
وتفاصيله املعروفة للمتلقي كأسماء امكنة او تواريخ
احداث ..ومحاولة استبطان الظواهر التي تفرزها حاالت
االحتراب الداخلي او ما تقوم به اجلماعات املسلحة

كتنظيم مايسمى داعش وماتقوم به من اعمال معادية
للوجود االنساني ..وتقدمي جماليات القبح الذي يحفل
به الواقع العراقي املعاصر بصيغ واشكال شعرية جديدة
تستوعب املعطيات اجلديدة ومستجيبة لها بتجاوز
االشكال والتعبير الشعري السائد .
ولعل اهم مظهر اسلوبي لشعراء ميليشيا الثقافة
هو التحول في مكان تلقي الشعر اذ يتم اختيار امكنة
االنتهاك ( مقبرة السالم .حقول االلغام  .املستشفيات.
سيارة االسعاف .املشرحة .مقبرة السيارات املفخخة
.نهر جاسم .اقفاص االعدام ..اخمللفات االمريكية  .نقرة
السلمان  )...مستفيدين من وسائل االتصال احلديثة
وشبكات التواصل االجتماعي واملواقع االلكترونية في بث
منجزهم الشعري اخملتلف وفق اسلوب كل شاعر منهم
جتمعهم رؤية واحدة  .لقد انطلق املشروع االول لهذه
امليليشيا قبل أعوام في مقبرة السالم وشارك فيه كل
من الشعراء..
( مازن املعموري .كاظم خنجر .احمد ضياء.علي تاج الدين
 .عباس حسني .وسام علي  .احمد جبور .حسن حتسني
.محمد كرمي .علي ذرب ).اذ اهتم مشروع هؤالء الشعراء
باملوقف االدائي للنص الشعري موفرين للمتلقي فرصة
التفاعل مع مكان احلدث الذي يثير في ذات املتلقي شعور
معايشة احلدث وتأثيره النفسي عليه ..لقد اثار مشروع
هؤالء الشعراء الشباب اهتمام عدد كبير من املهتمني
بالشأن الشعري العراقي والعربي ملشروعية منجزهم
وتأثيره في زحزحة الراكد والساكن في املشهد الشعري
العراقي ورمبا العربي ايضا  .وميكن مالحظة تأثير هذه
اجملموعة على الشعراء من الشباب املساهمني في ثورة
تشرين  2019ومثل هذا التأثير على عدد من الشعراء
الشباب في املدن العراقية األخرى  ،وبذلك فقد ظهر
املشروع الشعري للشباب على نحو مؤثر وواضح في
صياغة املشهد العراقي اجلديد ،ان اتصاف مشروع
(ميليشيا الثقافة) الشعري باالفصاح نتيجة للكشف
واالبانة برؤية شعرية واسلوبية التعدم اخلطاب اجلمالي
املستفز والصادم للذائقة الشعرية السائدة .
وبذلك فقد اخرج هؤالء الشعراء الشعر العراقي الى
منطقة املساهمة في الكشف عن موقف الشعر
من مجريات الواقع العراقي  ،وبذلك فقد ّ
شكلت هذه
املشاريع اجلمعية والشخصية مغايرة السائد في
املشهد الشعري عبر تخليق بالغة النص وتفعيل شعرية
النثر عبر قصيدة النثر واألداء الشعري القريب من املسرح
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حوار فني بين بيكاسو و لوتريك
د – كاظم شمهود
قبل فترة اقيم معرض مشترك للفنانني بابلو
بيكاسو  1881-1973و تولز لوتريك 1901 1864-
ف��ي املتح��ف الوطني للف��ن احلديث تيس��ن
 Thyssenف��ي مدري��د  .وهو اول مع��رض يقدم
ح��وارا فنيا ب�ين عبقريتني يعتب��ران من طالئع
الف��ن احلديث وميث�لان مرحلت��ي نهاي��ة القرن
التاسع عشر و بداية القرن العشرين  .وقد زرت
املع��رض واطلعت على االعم��ال الفنية ومنها
اعمال لم ارها س��ابقا ولم اعرف عنها شيئا ,
وقد اخذت (الكاتالوك) وترجمت بعض معانيه
في السطور التالية :
يذك��ر ان الغاي��ة من هذا املعرض املش��ترك هو
معرف��ة م��دى التق��ارب والتش��ابه الفن��ي بني
العبقريت�ين في االس��لوب والتقني��ات والبيئة
التي عاشاها  ,ويضاف الى ذلك فانهما يعتبران
من املؤسسني للفن املعاصر ..
كان تولز لوتريك ينتمي الى عائلة ارستقراطية
متمدن��ة ولكن��ه اصيب بنوع من الش��لل وهو
صبي وكذلك كس��ر س��اقيه نتيجة لسقوطه
م��ن على جواده  ..ونتيجة للنقص اجلس��ماني
جعل��ه ينخ��رط ف��ي بيئ��ة منح��درة ثقافي��ا
وس��لوكيا ويدم��ن عل��ى املس��كرات واخملدرات
وينغم��س في حياة الليل الس��اهرة في باريس
ف��ي حي مونتمارت  ..حيث اخذ يرس��م احلياة
الليلي��ة وفوضويته��ا وصخبه��ا ومجونه��ا .
واخت��ار مواضيعه من ه��ذه البيئة الس��اخنة
وامللون��ة وقد وجد فيه��ا الصراح��ة واملعانات
واملآسي احلقيقية  .وقد ابتعد عن االنطباعيني
وخالفه��م واتخ��ذ ل��ه اس��لوبا ممي��زا طالئعيا
جدي��دا اثر عل��ى الذين جاؤوا م��ن بعده خاصة
بيكاسو ..
حط بيكاس��و االندلس��ي الول مرة في باريس
في نهاي��ة عام  1900م��ع صديق��ه الكاتاالني
كارل��وس كاس��اخيمي وهن��اك تعرف��ا عل��ى
شاعرين باريسيني هما ماكس يكوب و ابولينير

 r Apollinaiوكان عمر بيكاسو تسعة عشر
س��نة ،ش��ابا يافعا متمردا  .. .وبعدها مباشرة
بدأت اللقاءات الليلية ف��ي مقاهي وكابريهات
حي مونتمارت  ..وقد رأى بيكاسو تولز لوتريك
ش��خصيا في مله��ى الطاحونة احلمراء وتأثر
برس��ومه ج��دا ونس��ج مع��ه تواص�لا لغويا
بصري��ا جدي��دا ,وكان بذل��ك يتطل��ع الى عالم
اكث��ر حداث��ة .وامت��از ه��ذا التأث��ر باملواضي��ع
والعناصر التش��كيلية املنحدرة واجلريئة التي
متثل مش��اهد من الدع��ارة والبوهيمية وكذلك
الطاب��ع الكاريكاتيري الدعائي الس��اخر الذي
يطغي على اعمال لوتريك ..
املع��رض يحتوي عل��ى عش��رات اللوحات وهي
مقس��مة ال��ى خمس��ة مراح��ل متث��ل اعمال
الفنان�ين وه��ي  1-املرحل��ة البوهيمي��ة – 2 .
املرحل��ة الفقيرة  – 3 .مرحل��ة الطالئع الفنية
 – 4 – .النس��اء ف��ي حياة الفنان�ين  5- .املوديل
العاري و اجلنس .

البوهيمية :

ت��رك لن��ا لوتريك كمي��ة كبي��رة من الرس��وم
الشخصية ( البورتريت ) وهي متثل شخصيات
باريس��ية م��ن الطبقت�ين املثقف��ة واملنحدرة
وكان يش��عر بانتمائ��ه احلمي��م اليهم��ا  .ومن
خ�لال اش��كاله املبال��غ فيه��ا و ذات الطاب��ع
الكاريكاتيري الس��اخر عمل ثورة في لغة الفن
وفت��ح االبواب لرس��م البورتري��ت احلديث  .وقد
ع��اش لوتريك  13س��نة ف��ي احلان��ات واملالهي
مخ��درا مخم��ورا منغمس��ا في حي��اة الليل
البوهيمي��ة  . .وكان بيكاس��و قد اش��تغل في
هذا االس��لوب حت��ى في مراحل��ه التكعيبية ,
حيث املبالغة والطابع الكاريكاتيري التعبيري
وبقت هذه الظاهرة في اعماله حتى آخر حياته
 .كما عاش بيكاس��و في بداية حياته بوهيميا
غير مب��ال بهندامه ونظافته فكان يس��هر مع
اصدقائه ف��ي املالهي ويتناول��ون انواع اخملدرات
حتى مطل��ع الفجر . ..وتذكر فرنان��دي اوليفير

 1881صديق��ة بيكاس��و ف��ي مذكراته��ا ( ان
ايام ح��ي مونتم��ارت كانت اي��ام البوهيمية و
اخملدرات والفقر و اللهو عش��ناها مع بيكاسو
و اصدقائ��ه امث��ال الش��اعرين ماكس جاكوب
و ابولني��ر و غيره��م  ,وكان النبي��ذ مي�لأ املع��د
الفارغ��ة  ..وعندما نخرج م��ن اللهو فجرا كان
بيكاس��و عنده مسدسا فيطلق بعض عياراته
في الهواء وسط قهقهات ومرح اجلميع ).

االنحدارية :

كان توافد اهل االدب والشعر والفن الى اماكن
الله��و واخمل��درات والدع��ارة والرق��ص ظاه��رة
منتشرة في اوربا على طول فترة القرن التاسع
عش��ر وبداية القرن العش��رين وقد جاءت هذه
الظاه��رة بع��د الث��ورة الفرنس��ية ع��ام 1789
وانتش��ار مبادئه��ا املتح��ررة وفص��ل الدين عن
السياسة  .لوتريك كان قد عاش في وسط هذه
البيئة املنحدرة وقد انش��أ له استوديو في حي
مونتم��ارت واخذ يرس��م مواضيعه من املالهي
وص��االت الرق��ص واحلان��ات و املقاه��ي ورس��م
حياة املس��حوقني واملهمش�ين وعش��اق الليل
والنس��اء في الطاحون��ة احلم��راء ذات املظاهر
املصطنع��ة . .ويذك��ر انه اراد ال��زواج من احدى
راقص��ات امللهى فرفض��ت وكاد ينتحر ..؟ وهذا
املوق��ف قد تكرر مع صديق بيكاس��و كارلوس
كاساخيمي املذكور سابقا عندما طلب الزواج
م��ن فت��اة ملهى فرفض��ت وانتح��ر  ,وقد حزن
عليه بيكاس��و مبرارة ورسمه في احد لوحاته .
؟ و قد عاش بيكاسو في حي مونتمارت وسط
البيئة نفسها التي عاش��ها لوتريك  ،علما ان
لوتريك مات في السنة نفسها التي قدم فيها
بيكاسو الى باريس عام  . 1901و قد انعكست
ه��ذه االج��واء الصاخبة ف��ي اعمال بيكاس��و
حي��ث جذبته مش��اهد النس��اء واماكن اللهو
والشخصيات االدبية والفنية املتمردة التي ترد
هذه االماكن .

الصعاليك :

السيرك عالم س��احر ومسل وعفوي بحركاته
البهلواني��ة الت��ي يق��وم بها عدد من الش��بان
ال��ذي خرجوا من الطبقات املهمش��ة املعدمة
الفقيرة ورغب��ة ارادية جذبتهم الى الس��يرك
 .وق��د ع��اش الفنان��ان بيكاس��و ولوتري��ك
مش��اهد الس��يرك ورس��ما اس��تعراض اخليل
وش��خصياتها واحل��ركات البهلواني��ة وغيرها
والتي احتلت لها مكانا بارزا في اعمالهم وفي
الفن احلديث ..
ان رس��وم وتخطيطات لوتريك و صور وحفريات
بيكاس��و تش��ترك ف��ي الصفات نفس��ها من
حيث نحافة االش��كال وضعفها واستطالتها
وتذكرن��ا باش��كال اجلريك��و  . 1541يضاف الى
ذلك ان س��حر السيرك وش��خصياته العاملة
الش��ابة املهمش��ة الفقي��رة تش��به حي��اة
الصعالي��ك  .ه��ذه الظاه��رة جنده��ا عند عدد
م��ن الفنانني احلديثني الذين عاش��وا في بداية
حياتهم صعاليك ال اباليني بدون مال وال مأوى
امثال بيكاسو و لوتريك ..

املومس��ات املصاب��ات مب��رض الس��فلس  .ام��ا
النس��اء في حياة بيكاسو فهو موضوع طويل
ظهرت فيه عشرات الكتب  ,وبعضها مذكرات
صدرت من الالتي رافقن بيكاسو .

الموديل العاري :

ان مش��اهد اجلن��س واملوديل الع��اري كانت قد
جذبت كل من لوتريك و بيكاس��و وظهرت في
اعمالهم احلديثة  ,ورسما املوديل العاري برؤية
جديدة  .وقد اتخذ لوتريك املومسات كموديالت
للرسم وخالية من االنارة  .كما ان بيكاسو قد
نه��ج اخلط نفس��ه  ,وقد وص��ل الى قمة ذلك
عندما رس��م لوحته الشهيرة – غانيات آفنيون
ع��ام –  1907كم��ا اعاد رس��مها على بس��اط
وعلقها في بيته في مدينة كانيس الفرنسية
 Cannesمتث��ل هذه اللوحة في حقيقتها احد
بي��وت الدعارة في برش��لونة  .ويعتبرها النقاد
بداي��ة املدرس��ة التكعيبي��ة وث��ورة عل��ى كل
التقاليد الفنية القدمية ..

النساء :

لم جند رس��اما او فنانا بلغ ما بلغه لوتريك في
رس��م البورتريت للنساء املهمشات في باريس
حيث س��جل رقم��ا حتديا في ذل��ك  .وقد جعل
منهن اشكال كاريكاتيرية ساخرة ومخمورات
 ,كما ش��كلت بي��وت الدعارة ج��زءا من حياته
الش��خصية حيث عاش عال��م انوثي خال من
الرج��ال  ..وق��د انعكس��ت ش��خصيات ه��ذه
الش��ابات املس��حوقات في اعماله وانشائاته
والوان��ه الش��اعرية وخطوطه احل��رة الطلقة ..
وف��ي الوقت نفس��ه ظهرت ه��ذه املواضيع في
اعمال بيكاس��و في بداية حيات��ه وكانت ذات
نغم��ة حارقة والوان خارقة للع��ادة  ,ثم اصبح
يتح��ول من مرحل��ة الى اخرى حت��ى وصل الى
املرحل��ة – الزرقاء – في هذه الفترة اخذ يرس��م
مواضي��ع ذات عاطف��ة وحنان وف��ي مقدمتها

ّ
ُّ
ماكنة ايزدان الرخامية

أحمد ضياء
تُش��رق املنظوم��ة البصري��ة للع��رض العدي��د م��ن الس��جاالت
املفاهيميّ��ة الت��ي ال تتوانى للحظة عن إنت��اج فاعليّتها في البت
ّ
للقصة
داخل سلس��لة أحداث مترابطة ،همّ ا إنتاج أو إعادة تؤكيد
األول��ى ،وما اإلث��م إلاَّ حيز ارتبط في عنق اإلنس��ان دون أن يكون له
أثر بال��غ احلضور في كامنه ،غير إ َّن اخلطية ظلت تالحقه من خالل
س��بل حياتية مختلفة ومتناث��رة بني اجلوانب املعاش��يّة .للوهلة
األولى يك��ون العرض بادياً ويظل (اجملنون  /ايزدان) يتنقل في الظالم
محدثاَ ضوضاء في القاعة ،حيث اليعلم املتلقي اآلن ماذا يدور في

هذا الظ�لام واحلركة الت��ي تنذرنا بني حلظة وأخرى بحدوث ش��يء
المرئي يس��هم هذا التكوين ظهوره الضرب على ش��يء ما مبهم،
ٌ
شخص ما هذه العَ تمَ ة.
فقط أصوات املوسيقى وحركة
يظه��ر وه��و يحمل س��جل أخبارن��ا ،حامالً إي��اه متعوباً مم��ا يقرأ،
وم��ن هول األحداث والفواجع التي متر عليه ،حس��ناً ،إنَّه ّ
الس��جل
اإلنس��اني الذي ب��دأ يدخل حيّز اللعبة ،الس��جل ال��ذي تعلم من
خالل��ه (آدم) األس��ماء وص��ار يدرك احل��دث املتواص��ل واملعاش في
ّ
الس��نوات القادمة ،حيث اجلوع واحلرب والكرى .اآلن ظهر أسم آخر
له��ذا الرجل ال��ذي كان يتحرك لوحده في الظ�لام ،يعالج العرض
قضية الس��قطة األولى ،فهو يجلس على شجرة تقطع فيما بعد
في س��بيل التخلص من حلظة اإلثم األولى ،وما األنني الذي يبرز من
امل��رأة إلاَّ تأكيداً حلدث قادم ،وغواية ل��م ترتكب بعد ،إنَّه ألم اخملاض
وكذل��ك ألم االنتظار ،نلحظ أن ّ
الس��جل بدأ يفت��رس وجه املمثل
مهند مح��اوالً التخلص منه غير إ َّن ذلك األمر ال يتحقق بتاتاً .مييل
العرض إلى عرضنة مفهوم أساس أال وهو (املتعالي) العارف الذي ال
يعرف هنا ،فهو يدرك أي (امليتافزيقيا) إن آدم عرف مس��ألة التعري،
بالوق��ت الذي لم يكن يفرق ه��ذا الفعل في اجلنة ،لذلك التجأ إلى
ورقة ليس��تر بها عورته ،وهنا تبدأ املفاج��أت تتراكم ،لتعطي كل
حلظة منها خصوصية اشتغالها الكهنوتي ،الساعي إلى قول أن
العارف والبصير والذي بيده كل شيء ،ال يعرف ،وتتمثل خصخصة
هذه املتتاليات لتعطي س��بيال افتراس��ها اللحظوي ،وهنا يتمرأى
ذن��ب االحتش��ام في س��بيل إعطاء الركي��زة األس��اس داخل هذه
الكينون��ة املتضارب��ة .وربمَّ ��ا يتك��ور احل��دث ف��ي كاف��ة تفاصيله
اخلطابية (أل��م) واملترحلة من احمليط القرآني إلى احمليط الش��فوي
املتعارف عليه ،فما هو مقصود يجري قصه من قبل همهمات املرأة
املتنافذة مع سلس��لة األحداث اجلارية ،فه��ي ال تتوقف عن إنتاج
حس��ها املتعب والذي يظهر بال صوت ،إلاَّ لتعطي س��بيالً احترازياً

جديداً ،فهي تسهم بتفكيك التأريخ الكتابي وتعطي بروزاً آخر في
تذويت هذه التمفصالت البصرية ,فالعرض داخل هذا امليكانزمات
يعد ذا سلس��لة تواصلية ،ورمبا ما حصل لقطع الش��جرة من قبل
املتعالي الس��اكن خلف لعبة املاكنات (الدش��الي) إلاَّ في س��بيل
ف��رض هيمنته الالمتناهية في حتريك األش��ياء والوقوف على دكة
الباصر لكل األمور دون أي شيء أو حتريك لهذا ّ
السكون القاتل.
إ َّن اخل��وف من النَّار  /العدم (اس��تير) النَّار املقدس��ة ،تش��كل حتوّالً
ف��ي تكوين رؤي��ة لطريقة اخلالص ،والعمل ال��دؤوب الذي عبره يتم
تشكيل تواصلية مع األحداث اجلارية ،األمر الذي يعطي تصوّراً عن
املتون املطروحة .فالالعب املركزي وفق هذه البيانات هو الرجل الذي
في العمق ،الذي يكون ابصاراً لكل الرؤى النافذة ،حيث يسهم في
تشكيل الرؤية البصرية للعرض ،ولع َّله ميثل اخلطوة األولى للرجل
ال��ذي يحرك الدمى املاريونيت ،وهن��ا داللة احلضور العدمي تتمركز
في سبر أغوار هذه احلادثة ،وربمَّ ا يتكون في الذاكرة أن هذا املتعالي
هو الذي دف��ع امللحمة القصصية األولى إلى تكوير فعل اخلطيئة،
وهن��ا تب��رز فاعلي��ة االبص��ار لتعضي��د ه��ذه النضي��دة الفكرية
بالقصة األولى وحتويل فعل ّ
ّ
الكلي إلى حزئي.
الس��اعية إلى البت
وما عملية الصراخ االستباقية إلاَّ متزيقاً لكتل وتكوينات منت معنا
ف��ي الظاهر وفي الضد .حيث نرى املالئكة في اجلحيم حتاول حصر
الرؤية وتأكيد فاعليات الش��بكة األس��اس لهذه التقابالت ،فيبرز
األمر على هيأة دفاعات لأللم والوحدة والتذاوت اجملرد من كل تبرير.
إ َّن التحكم الذي طال املرأة ،وعدم البقاء في املكان الواحد ،باملقابل
يبرز انتفاض الرجل اآلخر ،الذي يخاطب اهلل (اس��معت يا أبي) يبرز
العديد من الهيئات واحلمالت احلياتية املتحوّلة في احمليط الواحد،
فتنوجد وتتقاطع وتعطي اس��تثناءاتها بحس��ب ما ميكن إنتاجه
عل��ى أرض الواق��ع .فه��و أي (ايزدان) م�لاك اخلير في الزرادش��يتية
يحاول حتقيق ارش��اديته ،وهو إله اليزيدين وما نحاول بيانه فاعلية

الكف��اءة للحقيق��ة املهمل��ةّ .
فلما تفت��ح الب��واب للخالص من
اجلحي��م يرفض ايزدان اخلروج منها باقياً ق��رب األب ألن هذا املعدل
يعطي القوة املثلى في مسألة الزرادشتية والتقوقع بهذا املصاف,
واملتحرك ف��ي األفق ال ميكنه ادراج هذه املس��ميات املتوافرة حمليط
هجرة اجلنة لذا فضل البقاء فيها .وهو اجملنون الذي ال يهمه املكان
الذي ينتقل له لذلك استشهد في االنفجار ،وما التراتيل املوجودة
والبخ��ور والش��موع إالّ تأكيدا على فاعلية وجود كنيس��ة وتقرب
ث��م التمرد عليها واس��قاط ه��ذه املهيمنات عل��ى األرض ,إ َّن رؤية
ايزادان الواقعية وتيارها االنفصالي ابانت حدثا مهما اس��تهلكت
فيه��ا جميع االنطق��ة الوجودية ،لتغربل عبره س��ؤالها الوجودي
حول امليتافيزيقيا وآليات عدم املعرفة .يبلغ الفعل النس��تولوجي
 /احلنين��ي إل��ى جنة اهلل ب��دون أي اغ��راءات من التفاح��ة وال ميكن
النظر إلى س��قوطها سقوطا اعتباطيا ،وهذه هي الالزمة الدائمة
واملنتظمة إلحداث الفرق بني طيات االحالة املؤملة بكل تفاصيلها.
متث��ل املرأة جانباً آخ��راً من التحوّالت ،إذ إنها تعالج قصة النس��اء
االيزيدي��ات التي اغتص�بن وهجّ رن م��ن س��نجار ،وبالتالي ،يعطي
قابليته��ا املنعزل��ة للكثير م��ن الرؤى ،وهن��ا نفترض وج��وداً آخراً
للمكونات القلقة املوجودة .جنح العرض في استدراج كل املاهيات
املوج��ودة ليعطي��اً فاحت��اً لضرورة بصري��ة متجددة .وهن��ا البد من
اإلش��ارة إل��ى اإلض��اءة البطل األبرز ف��ي هذا العرض ،إذ اس��تطاع
مصم��م الض��وء من تش��كيل رؤية مس��اعدة ومس��اندة من قبل
الديك��ورات املتوف��رة ،حي��ث أنتج حض��وراً متجدداً لألحاس��يس
املنتقل��ة واملعززة للمواجهة ب�ين املمثل واإلضاءة ،أما املوس��يقى
فق��د حفلت بحضور تكويني مؤلفا خصيص��اً لهذا العرض ،وهذا
االرتب��اط أعط��ى أس��س التواصل ب�ين مكونات املصن��ع البصري
للعرض .وهنا ربمَّ ا نختم س��ؤاالً جوهرياً هل سيدخل اهلل آدم وحواء
اجل ّنة بعد اخلطيئة؟.
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ّ
القاص محمد سهيل احمد والشاعر عبدالرزاق الربيعي
ي������ت������ب������ادالن ال�������������رؤى ف�������ي ح��������واري��������ة م�����رب�����دي�����ة!

•كان لقاؤن��ا األول ال��ذي لم يتم عل��ى ارصفة العاصم��ة االردنية
عمّ ��ان يوم كنت اتس��كع في األزقة احمليطة بس��قف الس��يل في
تس��عينيات القرن املنصرم .لم يحصل ذلك اللقاء لظروف حياتية
 .وي��وم ق��ررت في نهاي��ة ع��ام  2018ان اغير لفظة ( عم��ان ) نطقا
وحركات  ،وجدتني في مقر مجلة ( نزوى ) املسقطية حيث التقينا
للمرة االولى على س��واحل بحر العرب بس��لطنة عمان .وكان لقاء
عكس لي روحية رهيفة لم تتوق��ف يوما عن التفكير بالبالد التي
نش��أت عل��ى تربتها .وكان حوارا دافئا تناولنا فيه ش��تى ش��جون
الكلم��ة واأللفة واالغتراب  .ومع مقدم املرب��د األخير حصل اللقاء
الثان��ي ال��ذي كان قصيرا بحكم زحم��ة االنش��غاالت ولكنه  ،أي
اللق��اء  ،جنم عنه احلوار الثقافي اخلاطف التالي الذي حتدث فيه ابو
(دجلة ) عن جتربته الش��عرية واحلياتية وذلك في صالة اس��تقبال
الشيراتون ببصرة املربد .
كان لقاء غير شاف ٍ  ..لكنه في كل األحوال كان أفضل من عدمه !
س��ألته :رغم خوضك أكث��ر من جتربة حياتية ف��ي أكثر من بقعة
من بقاع العالم ،ما زالت (نوس��تاجليا) املكان األول متس��ك بروحك،
هل من تفسير؟
قال؛حني يغادر اإلنس��ان املكان األول ،فهو يغادره جسديا ،أما الروح
ّ
تش��كلت به ال��ذات ،واحلنني
فإنه��ا تظل هائم��ة ،في املكان الذي
للمكان األول ال يعني أن��ه األفضل واألجمل ،وقد عبر اجلواهري عن
ه��ذا املعنى بقوله :وم��ا ليلي هنا أرق لديغ وال ليلي هناك بس��حر
راقي ولكن تربة جتفو وحتلو كما حلت املعاطـن للنيـاق  ...ورغم أن
احلنني ّ
ّ
ويش��له نفسيا ،يقول ادغار آالن بو" كل
يعطل قوى املغترب،
أنواع املعان��اة تنبع من احلنني" ،لكنه يعطيه ق��وة دافعة لإلبداع،
ومن هنا ،فاحلنني مصدر من مصادري الشعرية التي أحافظ عليها،
وأحرص على دميومتها ..
نعم  ..واود ان اسألك ايضا؛ أي التجارب العاملية في الشعر جذبت
اهتمامك؟

ق��ال؛ في بداياتي ،وقد نش��أت في بيئة ،ومرحلة ش��هدت انفتاحا
على اآلداب العاملية أعجبت كثيرا بش��عر بابلو نيرودا ،ولوركا الذي
أحببت مسرحياته كثيرا ،كذلك قرأت بشغف شعر مايكوفسكي،
ويسينني ،وريتسوس ،واليوت ،وسان جان بيرس ،وبالقدر الذي ّ
غذت
تل��ك التج��ارب مخيّلت��ي ،وفتحت لي آف��اق التعبي��ر ،أضرّتني من
ناحية صياغة اجلملة الشعرية ،كون تلك التجارب اطلعت عليها
من خالل الترجمة ،وبعضها كان ركيكا ،كما اتضح لي الحقا ،لذا
تداركت نفس��ي ،وقرأت املتنبي ،والبحتري ،وأبا متام ،واجلواهري ،وأبا
نواس ،وحفظت الكثير من شعرهم الذي أضاف لذخيرتي اللغوية
الكثير ،لذا فقراءة الش��عر املترجم ينبغ��ي أن تكون بعد أن يطلع
الش��اعر الش��اب على تراثن��ا الش��عري ،ليتمكن م��ن الصياغات
واألساليب اللغوية الراقية.
حس��نا  ..واالن اود ان اس��ألك؛ بع��د ص��دور الطبع��ة الثاني��ة من
مجل��دات أعمال��ك الش��عرية الثالث��ة ع��ن املؤسس��ة العربي��ة
للدراس��ات والنشر ببيروت بالتعاون مع دار "سطور" ببغداد ،في أي
اجملموعات الشعرية جتد نفسك؟
ق��ال؛ ال أراني أجاف��ي احلقيقة ،لو قلت :أجد نفس��ي في ّ
كل حرف
نزفته ،وكل كلمة حفرتها ،وكل سطر رسمته ،فكل ما كتبت في
أوراقي الشعرية ،واملسرحية جاء تعبيرا عن جتربة حياتية عشتها،
ل��ذا ج��اءت كلماتي معجونة بدمي ،وش��ظايا روح��ي ،فهي صدى
ألحزاني الش��خصية ،وتدوين ش��عري ملعاناة جيلي ،الذي طحنته
احل��روب ،وأوجعت��ه املنافي .أما م��ن الناحية الفنيّ��ة ،فلكل جتربة
طعمها ،ونكهتها ،وميزتها ،ولهذا لم أس��تبعد نصا من نصوصي
القدمية ،وأجزت لنفسي عفوية التجارب األولى ،وتلقائيتها .تغيير
بعض األلفاظ واجلمل تبعا لتطوّر ذائقتي ،ووعيي الشعري.
حسنا واود ان اسألك؛ شعر الهايكو ياباني اإلنبثاق ،كيف ترى إلى
التجارب احمللية التي سعت لتمثل التجربة؟

قال؛ ّ
أي ش��كل ش��عري هو وليدة بيئته ،وظروف��ه املوضوعية ،وأيّة
محاول��ة لنقله إلى ثقافة أخرى ،تبقى تقليدا ،ينتج كائنا هجينا،
ومشوّها ،وبال طعم ،وال لون وال رائحة ،قيل أن أوّل من صنع الكرسي
ف ّنان ،أمّا من تاله فهم ّ
جنارون ،لذا ،فالتجارب التي حاولت نقل شعر
الهايكو اليابان��ي ظلت محكومة بالتقليد ،وجاءت نظما باردا مع
تقديري جلهود أصحابها ،وهناك اس��تثناءات قليلة أش��رت إليها،
في قراءة س��ابقة ،لتجربة الش��اعر عذاب الركاب��ي ،وثمّ نت اجلهد
املب��ذول ،لكن الكثير من التجارب الت��ي كتبت الهايكو العربي ،إن
صحّ ت التس��مية ،لم تخرج إلى فضاءات إبداعية عالية ،والبعض
منه��ا جاءت على ش��كل قصائد قصي��رة ال عالقة له��ا بالهايكو
الياباني الذي له تقاليده ،وموضوعاته ،واشتراطاته الفنية ،لك ّنها
ادّعت أنها ترتدي عباءة الهايكو للفت االنتباه ،ال أكثر.
حس��نا ،ونحن نعيش اجواء املربد االن  ..ف��ي رأيك أو باألحرى جتربة
املرابد السابقة ،مالها وما عليها؟
 يبق��ى (املربد) تاريخا ،وذاكرة ثقافية عربي��ة وعراقية ،فقد ارتبطمبكان ،وزمان ،وأسماء المعة في تراثنا وحاضرنا ،ولكنه في الدورات
األخيرة واجه الكثير من التحديات ،في مرحلة شهدت رحيل جنوم
الش��عر العربي ،وتراجع دور الش��عر في احلي��اةّ ،
وتوقف الكثير من
املهرجانات ،إلى جانب الصعوب��ات املالية ،وتردي األوضاع األمنية،
لسنوات ،جعلت الكثير من املدعوين يعتذرون ،لكنه صمد ،وواصل
انعقاده ،رغم كل الظروف احمليطة ،وهذه نقطة حتسب له ،وللجهة
املنظم��ة االحتاد العام لألدباء والك ّتاب ف��رع البصرة ،لكننا نتمنى
في الدورات القادمة اختيار األس��ماء العربية املشاركة ّ
بدقة أكبر،
لتضيف للمهرجان ال لتسحب من رصيده.
* يش��كو ش��عرنا احملل��ي وحت��ى العربي م��ن محدودي��ة الوصول
واالنتشار ،هل من تفسيرات وحلول؟
 يبق��ى الكتاب العربي محكوما بظروف س��وء توزيعه ،وهذا يح ّدمن انتش��اره بشكل أوسع ،كذلك س��اهم تراجع اجملالت الثقافية،

مفهوم توقف الزمن

الرواية والسينما/السرد

ُمبارك ُ
المبارك
ُ
ابت��دأت من خالله
ان االش��كال الذي
الن��ص ه��و العن��وان (توق��ف الزمن)
حيث يخطر عل��ى بال احدنا ان الزمن
ديناميكي وال ميك��ن له ان يتوقف بأي
حال م��ن االحوال ،وان توقف فهذا يوم
بأمر إله��ي وهذا يدخل
قيام��ة الدنيا ٍ
ضم��ن ماهي��ة (امليتافيزيقي��ا) ،لكن
مفه��وم توقف الزمن يح��دث معنوياً
وحت��ى داخ��ل ال��ذات االنس��انية ،او
يح��دث لش��ريحة مجتمعية م��ا ،او
مناطقي��ة ،وبخاص��ة اوق��ات احلروب
الدموي��ة واحلص��ار الذي��ن يق��ع على
منطقة معينه ،حيث ان العمر احلسي
يكب��ر ،لك��ن االنس��ان متوق��ف ع��ن
التطور ف��ي اجلوانب املادية او املعنوية
العديدة كأمور الدراسة وحتى التطور
التكنولوج��ي وغيره ،في حني ان االخر
احمليط به مس��تمر باالنتق��ال مبراحل وفيروز كبرت وش��ادي بقي في مكانه
اكثر وابعد ،ولنقر بذلك الذي اس��ميه بال ح��راك حيث تق��ول( ..والثلج اجى
(التوقف الزمن��ي اجلمعي) قبل اربع او وراح الثل��ج عش��رين مرى اج��ى وراح
خمسة س��نوات ..ايام س��قوط املدن الثل��ج وانا ص��رت أكبر وش��ادي بعدو
بي��د ( د ،اع ش) حيث توقف الزمن في صغي��ر ع��م بلع��ب بالثل��ج - (..ويقر
تلك املناطق مث��ل املوصل ،واحلويجة ،بذلك ايضا رس��ام كاركت��ر (حنظلة)
وما زلن��ا نواجه رهان��ات وتبعات تلك ناج��ي العلي حيث يقول (ولد حنظلة
الفترة على س��ير العملية التعليمية في العاش��رة من عمرة ،وس��يظل في
وغيرها ....ال��خ ..ونالحظ توقف الزمن العاش��رة م��ن عمرة دائم��ا ،ففي تلك
ف��ي العدي��د م��ن االغاني ،والرس��وم الس��نة غادر فلس��طني وح�ين يعود
التش��كيلية والكار كتريه ..حيث في حنظلة الى فلس��طني سيكون بعده
االغنية املش��هورة لنهاد حداد (فيروز) في العاش��رة ومن ثم س��يبدأ بالكبر
ش��ادي ..مب��ا مفهومة ان ح��رب  1978فقوانني الطبيعة ال تنطبق عليه ألنه
م اخذت ش��ادي ،وتوق��ف الزمن عنده .استثناء

ومحدودي��ة توزيعه��ا في اتس��اع الفج��وة ،لكن قن��وات التواصل
االجتماع��ي تقوم اليوم بدور واس��ع ل��ردم الفجوات الت��ي ّ
حتد من
انتش��ار النت��اج اإلبداعي ،وكذل��ك تقوم معارض الكت��ب بدور في
ّ
فاحلل بأيدي أصحاب
إيصال صوت املبدع العربي ألبعد نقطة ،لذا،
دور النش��ر ،فعليه��م يق��ع الع��بء األكب��ر ،فهم رس��ل الثقافة،
واملعرفة اإلنس��انية بني البلدان ،كذل��ك الب ّد من تنظيم احلكومات
العربية لألس��ابيع الثقافية التي تعرّف املثقفني العرب ببعضهم
البعض.

فاضل عبدهللا القيسي
السرد :هو األخبار عن احداث واقعية أو متخيلة باستعمال وسائل تعبيرية
متعددة (اللغة ،الصورة ،احلركات ،اإلمياءة (.
ان اق��رب االجناس الفنية واألدبية للعمل الس��ينمائي هي الرواية ،فكالهما
س��ردان وكما يق��ول روالن بارت (ان الس��رد ميكن ان حتتمل��ه اللغة املنطوقة
ش��فوية كان��ت أم مكتوب��ة ،كما ميك��ن ان حتتمل��ه الصورة ثابت��ة كانت أم
متحركة).
وعن��د احلديث عن الس��رد الروائي يقفز قول (بول ويس��ت)(:حني يرمي البطل
نفسه في املغطس فعلى الكاتب ان يجعلنا نشعر برذاذ املاء املتطاير).
والذي يعني ضمنا قدرة الكاتب اخلالقة في الوصف ،كون الس��رد في العمل
الروائ��ي ه��و االختبار احلقيقي لق��درة الكاتب كي يجعلني اش��اهد ما يريد
إيصال��ه كفيل��م س��ينمائي ،ك��ون الروائي يبحث ع��ن الكمال ال��ذي توفره
اللقطة السينمائية.
وهن��ا يكمن خ�لاف جوهري ب�ين العم��ل الروائ��ي والعمل الس��ينمي ،فما
يس��عى الي��ه الس��ارد م��ن دق��ة ف��ي وص��ف األش��ياء واألمكن��ة ومعال��م
األش��خاص ،تس��تطيع الس��ينما إيجازه بلقطة واحدة .مثال ذلك؛ إسهاب
ديستويفس��كي في وصف غرف��ة النوم متنقال من وصف زخرفات اخلش��ب
وملعان��ه ودقة ت��راص األثاث والزهري��ة املوضوعة على الطاولة ولون الس��تائر
وإبعاد الس��رير وفراش��ه......والذي قد ميتد الوصف عل��ى مدى صفحات ،،كل
ذلك تختزله الس��ينما بلقطة كاميرا -بان  -مل��دة ثالثني ثانية مع عدم إرهاق
الدماغ في تخيل شكل الغرفة.
ولكن علينا ان نعترف بان الس��ينما قد س��اهمت في اخماد مخيلة املتلقي
فارض��ة عليه قراءة صانع��و الفيلم  ،مثال ذلك (حني حولت الس��ينما رواية
كازانتزاك��ي زوربا لعمل س��ينمي فال احد يس��تطيع ان يصن��ع في مخيلته
ص��ورة لزوربا ك��ون املمثل انتوني كوين قد تلبس تلك الش��خصية) لكل من
الس��رد السينمائي والروائي مميزاته وان التقيا في الكثير من الصفات .فمثال
يس��تطيع الروائ��ي من اس��تبطان احلالة النفس��ية للش��خصية من خالل
املونولوج الداخلي .وذلك اليتوفر لصانع الفيلم السينمائي ،الذي مع الصورة
اخلارجي��ة ،لكنه يس��تطيع إيصال تلك االنفعاالت من خ�لال توظيفه لزوايا
التصوير وحجوم اللقطات وحركة الكاميرا واإلنارة وحتى املوسيقى.
ان الس��رد الروائي والذي يتقاطع مع الوصف ليش��كال مع��ا ايقاعا امتداديا
حتكم��ه بني��ة حديثة منبني��ة على توال��ي اجلمل والتي تش��كل داالت تؤدي

بالنتيج��ة إلى تش��كل العم��ل الروائ��ي .اما ف��ي الفيلم الس��ينمائي فان
الس��رد يتش��كل من توالي الصور والتي تولد بدورها معنى دالليا معينا .لقد
اس��تفادت السينما من الرواية في عملية التبئير الروائي ،والرواية استفادت
من تقنية املونتاج والتي هي من تقنيات السينما.
وأخي��را فان الن��ص الروائ��ي يعتمد على ثقاف��ة ووعي الق��اريء وقدرته على
التلق��ي ،بينم��ا في الفيلم الس��ينمائي ي��كاد يكون التلق��ي واحداً خملتلف
املس��تويات الثقافي��ة ،اال في بعض األف�لام ذات الش��فرات واملرموزات والتي
حتتاج ملتلقي ذو وعي خاص.
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الجواهري ومنبر العقل

كرنفاالت الثقافة ومديات األمل المفتوح
لعل ممن المفرح والباعث لالمل الحلم أنك تجد متسعا من الوقت ومساحات شاسعة يمتد عليها وعي وثقافة مغايرة وسط انكسارات واحباطات وحروب مصطنعة يراد من
خاللها قتل وطمس الثقافة بكل تمفصالتها  .كذلك ما يبث في دواخلنا الرجاء ثانية اننا نؤكد الحضور على ان نبقي الثقافة على قيد الحياة وهي وحدها ان أعطيت ما تستحق
سيكون أفق الوطن رائعا كما نريد ونحلم ونتمنى ال كما يريد السياسي وهو يسير في دهليز مظلم ال يرى سوى المناصب والمقاعد واإلمتيازات الشخصية دون تفكير بالوطن
 ،ولعلها وحدها الثقافة إن أصطدم بها س��تتيح له رؤية الطريق بش��كل ربما أس��لم مما يتخيل  .من هذه المعطيات جاء معرض العراق للكتاب ليوقظ األمل بعد س��بات عاش��ه
المشهد الثقافي وسط كل تلك األحباطات وقيود الوباء األممي كوفيد  19الذي وضع أمامنا أسالكه الشائكة  ،يجيء المعرض ليجد المثقف العراقي فرصته للتعبير عن بهجته
المكتومة في سجن مفتوح أثر هذا الوباء محتفيا بالكتاب ومنتصرا به  .هنا ونحن نعيش لحظات معرض الكتاب والندوة الفكرية التي يحييها االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق من خالل منبر العقل تحت عنوان – العنف
والمقدس – ومهرجان الجواهري آن لنا ان نستطلع المثقف العراقي في رؤيته للمهرجان وارتباط اسمه بالشاعرة الراحلة لميعة عباس عمارة .

فهد الصكر

الش��اعر عبد الس��ادة البصري

تس��مية املهرجان��ات بش��كل عام تظ��ل وتيرة
ثابت��ة  ،كإس��م او كعنوان له دالل��ة رمزية لهذا
الش��خص او امل��كان او ماش��ابه ذل��ك  ،فليس
ّ
يظ��ل مهرجان املربد على س��بيل
بالض��رورة ان
املثال محصوراً بشعراء املربد األوائل املعروفني (
كجري��ر والفرزدق  ،،،الخ )  ،وكذا مهرجان املتنبي
واب��و مت��ام وما ال��ى ذلك م��ن مس��مّ يات  ،لهذا
تنطلق دورات هذه املهرجانات بأس��ماء ملبدعني
اثروا الس��احة الثقافية مبا ج��ادت به قرائحهم
 ،وك��ذا احل��ال في مهرج��ان اجلواه��ري  ،فاطالق
اس��م مليعة عب��اس عمارة عل��ى دورة هذا العام
هو اعتزازا مب��ا ق ّدمته ش��اعرتنا الرمز مليعة من
شعر وابداع ونضال وامتنانا لتأريخها االنساني
واالبداع��ي  ،مليع��ة ليس��ت ش��اعرة فحس��ب
انها رمز انس��اني نس��وي  ،مثلت امل��رأة افضل
متثي��ل من خ�لال مس��يرتها احلياتي��ة  ،وارتباط
دورة اجلواه��ري -املهرج��ان -باس��مها  ( -مليع��ة
)  -يجعلن��ا وبكل فخر نق��ول لآلخرين نحن لن
ننس��ى مبدعين��ا دائما  ،نعتز به��م  ،وجنعلهم
عن��وان محبتنا وابتهاجنا  ،وبواب��ات ابداع نلج
منها الى عواملكم من خالل اس��تذكارهم دائما
وتعليقه��م ايقون��ات ف��ي كل محافلن��ا  ،وهذا
دليل على حرص واعتزاز القائمني على مهرجان
اجلواهري باملبدعني العراقيني ومنهم الش��اعرة
الكبيرة الراحلة مليعة عباس عمارة. ،

الرسالة الش��عرية بني اجلواهري ومليعة عباس
عم��ارة وهم��ا مي��دان هذا النش��يد االس��طوري
بروحيهما بيننا.
كلم��ا تفت��ح ناف��ذة لإلب��داع ،يتج��دد عط��ر
القصيدة على مر الزمان ،لترسم سحابات تنث
علينا مطر الش��عر في أوانه ،وها هو يسمو مع
احلضور املتأل��ق من أجيال ش��تى  ،في مهرجان
الش��عر واحملب��ة  ،لنؤكد للعال��م أجمع حقيقة
الش��عر وه��و يتنفس��نا مثلما نتنفس��ه ملء
رئتين��ا ..هكذا جند أنفس��نا في مس��احات مع
عشب الكالم وسمو احلرف ،نزرع بذرة القصيدة
ف��ي كل مكان لتنمو ش��جرة املعرفة وبس��تان
الروح.

الروائي ياس��ين ش��امل

اجلواه��ري ظاه��رة ش��عرية متفردة ف��ي العصر
احلديث .أما مليعة عباس عمارة هي ش��اعرة لها
خصوصيتها في الش��عر  .فق��د كانت في زمن
الشعراء الكبار ،وكان لها صوتها الشعري على
مستوى النخبة والعامة ،وكلما جاء أسم مليعة
تذكرنا الس��ياب .فقد عاصرت مليعة الس��ياب ،
وهذه حكاي��ة حدثت وتركت بعده��ا الوجداني
في الوج��ود ،واصبح��ت أيقونة ب��ارزة في حياة
الس��ياب الش��عرية ،يراد لها موقع��ا مهما في
السرد .فقد كانت بينهما مشاعر راقية أعطت
ثمارها في املنجز الش��عري للسياب الذي كسر
عم��ود الش��عر بتفعيالت��ه .هكذا تت��رك مليعة
الش��اعرة ارث ش��عري وجتربة حياتية إنسانية.
فهي تس��تحق ه��ذا التكرمي ف��ي مهرجان كبير
مثل مهرجان اجلواهري.

الش��اعر حبيب الس��امر

الش��عر واحلي��اة صن��وان ،كي��ف وهو ميت��د ألقا
م��ن اجلواه��ري إلى صفح��ات اجلمال ف��ي تعدد
رؤاه وضوء نوافذه املتج��دد بفضاءات القصيدة
وس��عة إفق التواصل بني عمالقني شغال احلياة
والكتب مبحطات من دفق الكلمات.
يع��د مهرجان اجلواه��ري العالم��ة الفارقة التي
تتس��م بها العاصمة بغداد مثلما يتألق (املربد)
في البصرة و(الكميت) في ميسان و(أبو متام ) في
املوص��ل و(املتنبي) في واس��ط و(تامرا) في ديالى
 ...وتتواص��ل ابداع��ات القصائد في مس��احات
شتى من العراق الشاعر ،إذ يتسم مهرجان هذا
العام بنس��غ متصل من بوح شعري للتواصل ..

وايضا" يعطي نظرة واس��عة وش��املة ومغايرة
للمفه��وم اجلن��دري العاب��ر للمهيمن��ات
الس��لطوية وابوية الثقافة التي يتمس��ك بها
البع��ض ..هي التفات��ه رائعة لتطبي��ق املفهوم
الثقاف��ي ف��ي معياري��ة الرمزي��ة ف��ي اختي��ار
الشاعرة مليعة عباس عمارة ملهرجان اجلواهري،
والب��د من االش��ارة ال��ى ان مهرج��ان اجلواهري
من املهرجان��ات املهمة والكبيرة التي يش��ارك
فيه��ا كل أقطاب الش��عر العراقي من ش��مال
جمال��ه جلن��وب قوافيه .ل��ذا هو منب��ر لالبداع
والتجدد نحو املغايرة واالنتماء لالبداع الثقافي
الش��مولي الذي يبدد املقاسات اجلافة واجلامدة
..طوبى الحتادنا الكبير وهو يتبنى هذه املفاهيم
السامية .

الش��اعرة غرام الربيعي

من البديهي أن يرتبط أس��م اجلواهري بالش��اعرة
الكبي��رة مليع��ة عب��اس فق��د جايل��ت الش��اعرة
اجلواه��ري الكبي��ر في زم��ن التألق والش��عر وكان
وجوده��ا أيقون��ة اجملالس الش��عرية الت��ي تزينها
بعذوبة أنوثته��ا ورقة األلقاء األخ��اذ ،هكذا يعيد
الزمن نفس��ه بروحيهما ليتوج الشعر واملهرجان
بأط�لاق أس��م الش��اعرة مليع��ة عب��اس عم��ارة،
ومهرجان اجلواهري بحلته لهذا العام (( سينبؤني
العراف أني سأالمس وجه القمر العالي ،لم ألعب
بحصى الغدران ،ولم أنظم من خرزً آمالي)) فهيت
لك ياش��اعرة احلب والغنج كل الشعر في حضرة
اجلراهري الكبير .

الروائ��يص��ادقالجم��ل

م��ا يثي��ر حفيظتي وأنا أس��تمع الى الش��اعرة
مليعة عباس عمارة والت��ي متتلك قابلية متفردة
– ل��و أنبئني الع��راف – هذا الدي��وان الذي قرأته
أكثر من م��رة وما زال صداه ي��دور في خلدي .إذن
تس��تحق ان حتظى بإحتفاء مرتب��ط باجلواهري
الكبير  ..أبارك الحت��اد األدباء والكتاب في العراق
هذه املبادرة واإلحتف��اء مببدعينا وأمتنى ان تكون
اجللسات القادمة لألحياء .

الروائ��يأحم��دالعطي��ة

م��ن البديه��ي ان يلف��ت انتباهنا ه��ذا االختيار
املتعم��د وبجمالي��ة ثقافية عالية كأن لس��ان
ح��ال منظم��و املهرجان يقول؛ الش��عر ش��عر
والرموز رموز بال جتنيس ..
والش��اعرة مليعة عباس عمارة في ذات األسماء
الشعرية التي ينتمي لها اجلواهري

الش��اعرةأمن��ةعب��دالعزي��ز

أعتقد أن من أطلق تس��مية مليعة عباس عمارة
عل��ى مهرج��ان اجلواه��ري للش��عر كان يريد أن
يحكي قصة وطن أس��مه العراق وصفته مليعة
مج��ازاً حينما قالت ( حلق ،فإن طأطأت ال تراني
) ووصف��ه اجلواه��ري مج��ازاً أيضاً فق��ال  :أنا ذا
أمامك ش��امخاً متجب��را أطأ الطغاة بشس��ع
ٌ
وقصة البد أن
نعلي عازبا فاألس��م وحده قصة ،
نرويها ألبنائنا .
ولذا أبارك لالحتاد هذا اإلحتفاء بالش��اعرة مليعة
عباس عمارة مل��ا متثله من تاريخ حافل باإلنتماء
للعراق وللشعر ولألبداع .

اجلواهري في تلك الفترة الش��عرية البائسة مثال
للتجديد والتمرد على ما هو سائد واالخذ بالشعر
الى ما سلف من امجاده في العصر اجلاهلي وعصر
صدر االسالم والعصر االموي والعباسي حيث كان
الش��عر ف��ي تلك الفت��رات ميث��ل درر االدب العربي
وجن��ح اجلواهري في م��ا كان يصبو إلي��ه من اعادة
الوهج الس��ابق للشعر باالش��تراك مع مجموعة
من الشعراء األخرين الذين أطلق على محاوالتهم
الش��عرية اس��م مدرس��ة احملافظ�ين ال مبعن��ى
التماش��ي مع الس��ائد بل اس��تناداً إلى إلتزامهم
بضوابط الش��عر العرب��ي في العصور الس��الفة
التي ورد ذكرها  .اما الشاعرة األملعية مليعة عباس
عمارة فكانت هي األخرى مث��ال للتجديد والتمرد
عل��ى ما كان س��ائداً في فترة ش��بابها من ش��عر
تقليدي يتسم بعدم اخلروج على ما رسمه اجملتمع
م��ن أدبيات وأخالقيات خصوص��اً وهي امرأة فذلك
يحس��ب لها كونها غاصت في مناطق محظورة
وممنوعة وتعتبر غي��ر الئقة أن يتم ذكرها من خالل
رج��ل فكي��ف باحل��ال وأن من خرقت هذا الس��ائد
وتلك التاب��وات امرأة فقد ابدعت الش��اعرة مليعة
عباس عمارة ف��ي التطرق إل��ى العالقة احلميمية
بني الرجل واملرأة بأس��لوب أدب��ي متقن وأنيق وغير
خادش للحي��اء اإلجتماعي وبذل��ك تعتبر مجددة
ومتمردة ف��ي مواضي��ع القصي��دة العراقية .ومن
خ�لال تل��ك الثيمت�ين ( التجدي��د والتم��رد ) كان
التواف��ق واالرتب��اط كبي��راً ف��ي ارتب��اط مهرجان
اجلواهري بعنوان الشاعرة مليعة عباس عمارة .

الش��اعرعل��يالبهادل��ي

ب��كل تأكي��د أن مهرجان اجلواهري ميثل مس��احة
متج��ددة للتعريف بابداعات الش��عراء العراقيني
وخاصة الش��عراء الش��باب منهم وبذل��ك يعتبر
مهرجان اجلواهري ذو قيمة ابداعية عالية وفرصة
للمنافس��ة ب�ين األس��اليب الش��عرية اخملتلف��ة
للش��عراء كما أنه يعتبر فرص��ة للتعرف على أراء
النقاد في ما وصل إليه االبداع الش��عري العراقي
املتجدد باستمرار وبذلك تصبح الفائدة مضاعفة
للوس��ط الثقاف��ي بصورة عامة وللوس��ط األدبي
بص��ورة خاصة  .أما عن مدى األرتباط والتوافق في
اختي��ار عنوان مهرج��ان اجلواهري حتت مس��مى (
الش��اعرة مليعة عباس عمارة ) فبرأيي الشخصي
إن اختيار ه��ذا العنوان موفق بدرج��ة كبيرة نظراً
للتواف��ق غير امللموس بني ش��اعر العرب اجلواهري
وبني الش��اعرة املتمردة واجملددة مليعة عباس عمارة
باعتب��ار أن ك�لا الش��اعرين متمرد ومج��دد خالل
الفت��رة الزمنية الت��ي ظهر فيها فكم��ا نعرف أن
اجلواهري ظهر في فترة تراجع فيها الش��عر كثيراً
حيث اصبح مرتبطاً بالش��عر في االسم فقط من
خالل ممارس��ته ملواضيع المتت لهموم الناس بأدنى
تفصيل حيث كان الش��عر يهتم ف��ي تلك الفترة
بشعر االحاجي وااللغاز والتنافس االرجتالي اخلالي
من اي قيمة شعرية كما كثر فيه التزويق اللفظي
الذي لم يقدم للش��عر ش��يئاً يذك��ر فجاء ظهور

الش��اعرة س��هاد البندر

تلك الش��جرة الس��ومرية الناهضة التي انبثقت
م��ن أرض الع��راق أرض الش��عر والعط��اء ..فاضت
حنجرتها ش��عرا وحبا الرضها وش��عبها ...كانت
ومازالت منوذجا للش��اعرة العراقية املليئة باحلب
والفي��ض الش��عري املتدف��ق ..حت��دت مجتمعها
لوقفاته��ا الش��امخة عل��ى منص��ة الش��عر في
احملاف��ل الدولية يص��دح صوتها بع��ذب الكالم...
وس��حر النغمات ..لم جترؤ رفيقاتها على وقفتها
الباذخ��ة ..مازالت قندي�لا مضيئ��ا وملهمة لكل
نساء عصرها والعصور الالحقة..
"ال أعرف لي منشأ غير الطني الرافديني في جنوب
العراق ..وال أعرف لي اصالً غير اجلذور السومرية" .
وبالرغم من نس��بها اجلنوبي إال أنها عاش��ت في
بغداد  ،ومارس��ت حياتها املترف��ة كما يليق بأنثى
جميل��ة كانت متيل إلى اخلفة والبس��اطة  ،ولكن
كانت مع ذلك تتمتع بشخصية قوية أبية...
ولذا هي جديرة بحمل لقب دورة مهرجان اجلواهري
الرابعة عشر لعام  ..٢٠٢١كأنها النجمة العراقية
الالمع��ة التي نفخ��ر ونعتز ب��كل حروفها صدحاً
وخطاً.
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الروائي ضياء الخالدي ل(االتحاد الثقافي):

علينا النظر إلى حجم القيمة اإلبداعية المهدورة في ظل األنظمة الشمولية
ُ
ً
ٌ
ٌ
مدرك لخطورة القول،
نافذ وبصير ٍة عالية،
كاتب يكتب
قضية في ما يكتبه ،فتبدو نصوصه استجابات إبداعية للمتغيرات التاريخية التي شهدها العراق.
يحمل الوجع العراقي
كاتب
ٍ
بوعي ٍ
ٍ
ومتقن ألدواته الفنية ،ولذلك تمكن ،بعدد قليل من الروايات ،أن يضع اسمه بين أسماء أهم الروائيين العراقيين.
ضياء الخالدي ،بدأ بمجموعة قصصية بعنوان (النشيد األخير) صدرت عام  2001عن دار الشؤون الثقافية في بغداد .تلتها روايته األولى (يحدث في البالد السعيدة) عام  2006عن
دار الشؤون الثقافية ً
أيضا .وبعدها رواية (قتلة) عام  2012عن دار التنوير في بيروت .ثم رواية ( – 1958حياة محتملة لعارف البغدادي) عام  2018عن منشورات نابو في بغداد .وآخر
إصداراته رواية (هروب وردة  -وقائع صيف  )1995عام  2020عن منشورات نابو ً
أيضا .عن هذا المنجز الهام وموضوعات أخرى كان لنا معه هذا الحوار.

أجرى الحوار :علي كاظم داود
* كي��ف ميكن مل��ن كتب الرواي��ة والقصة
القصي��رة املوازن��ة بينهم��ا ،والنج��اح
كل منهم��ا ،نظ��راً الختالف
ف��ي كتاب��ة ٍ
اش��تراطات الكتابة االبداعي��ة بينهما،
فالقص��ة تقتض��ي التركي��ب اجمله��ري
الدقي��ق ،والرواي��ة متن��ح كاتبه��ا حري��ة
الس��ياحة واس��تقصاء العوال��م
والفضاءات والش��خصيات بش��كل غير
محدود؟
 هم��ا جنس��ان متج��اوران ،ويحم�لانالكثير من املش��تركات التي ينبغي عدم
جتاوزه��ا ،ما يجعل النج��اح في كليهما
وارداُ بنس��بة كبي��رة .األم��ر يتوقف برأيي
عند رؤية الكاتب وقدرته في فهم طبيعة
الف��وارق ،واملوضوعات التي تناس��ب كل
منهم��ا .ع��دم إدراك ذلك هو ما س��يؤدي
إل��ى الوقوع في مأزق حقيقي يكتش��فه
الق��ارئ ببع��ض الروايات مثالً ،وش��عوره
باملل��ل بس��بب الب��طء دون مب��رر فن��ي
بدفع األحداث كما يقتضيه الس��ياق ،أو
الدوران ح��ول املعاجلة نفس��ها للفكرة،
أو الش��خصية التي ال تتطور مبا يناس��ب
طبيع��ة الفن الروائ��ي .كذل��ك األمر في
القصة القصيرة ،لكن بش��كل معاكس
متاماً.
ف��ي النهاي��ة ،جن��د عن��د ُكت��اب هذي��ن
اجلنس�ين مي�لاً ألحدهما على حس��اب
اآلخ��ر ،بوصف��ه املس��احة األكث��ر تأثيراً
خملرج��ات الرؤية لديه��م ،وحجم املهارات
األكبر التي اكتسبوها في جتاربهم.
* هل متثل حيادي��ة الكاتب ضرورة ملحة
عندم��ا يكت��ب أم إن انحي��ازه ألف��كاره
وقناعات��ه وإيديولوجيته أمر حتمي؟ وهل
ميكن أن ميثل االنحياز مثلبة عليه؟
 حيادي��ة الكاتب ضرورة ال نقاش حولها،ولك��ن علين��ا أوالً أن نفه��م ماهي��ة هذه
األف��كار والقناع��ات .إذا كان��ت تعني أن
يكون الكاتب صوتاً جلماعة ما ،سياسية
أو ديني��ة أو غيرهم��ا ،فذل��ك خل��ل ف��ي

موق��ع الذات م��ن العالم ،والت��ي تصبح
غي��ر قادرة على النظر بعني س��ليمة إلى
اآلخر اخملتل��ف ،وأن التراكم الذي حصلت
علي��ه بالتجربة والق��راءات ه��و لتأكيد
القناع��ات املس��بقة الت��ي وهبته��ا له
العائل��ة أو احمليط أو الظ��رف االجتماعي.
لك��ن ف��ي اجله��ة املقابل��ة ثم��ة أفكار
وقناع��ات تترس��خ تدريجي��اً وبعيداً عما
وجدنا أنفس��نا فيه ،ويك��ون فيها جانب
اله��دم مرافقاً لفعل البناء ،ما يقربنا من
صنع فرديتنا ،واالنتماء إلى فضاء واس��ع
يتجاوز االنتم��اءات الضيقة .هذه األفكار
والقناعات ال تؤذي احليادية ،بل تقدم لها
وجهاً آخر يعزز م��ن وهجها في الكتابة،
ول��ن تب��دو منفصلة ع��ن ال��ذات ألنها ال
تذهب إل��ى منطقة رخ��وة لتقويتها ،بل
تنطلق بفرادتها كونها حيازة شخصية
مت العمل عل��ى صنعه��ا ،وال تتطابق مع
أفكار وقناعات اآلخرين باجململ.
* كي��ف تنظر للتأثي��رات التي قد تتركها
التح��والت االجتماعي��ة والسياس��ية
الكب��رى ف��ي النص��وص الروائي��ة عل��ى
مس��توى الش��كل واملضمون؟ وباملقابل
هل ميك��ن أن تحُ دث الرواي��ة تغييرًا ما في
الواقع؟
 ف��ي العراق ،ودول العالم املش��ابهة له،تك��ون التأثي��رات كبي��رة في كل ش��يء،
ألن التغيي��رات عاصف��ة ،وال تخضع إلى
حت��والت طبيعية بطيئ��ة .تنه��ار احلدود
القدمي��ة فتب��دأ اجلدي��دة ف��ي إعط��اء
مس��احاتها للتفكي��ر .املضم��ون ه��و
املتغير األكبر ،ونعني هنا الفكرة واللغة
واألس��لوب والركائز األخرى ،وكلما كانت
احلرية أكبر نلمس تنوعاً وتأثيراً أعمق في
تق��دمي اجلديد الالفت للنظ��ر .هذا اجلديد
يس��تطيع اح��داث األث��ر والتغيي��ر عب��ر
املناطق الت��ي اس��تهدفها ،والتي كانت
محرم��ة في الس��ابق ،م��ا يعن��ي حيازة
الرواية أو األدب قدرة على التوجيه
إلى قضاي��ا ينبغ��ي االنتباه
إليه��ا .األدب ق��وة ناعم��ة،
وذاك��رة الش��عوب ،ومح��رك
فعال لبني��ة التفكير في تتبع
املهم��ل في حياتن��ا .ذلك الذي
يت��م نس��يانه ج��راء الضغوط
اليومي��ة أو كواب��ح الس��لطات
القامع��ة ،فنب��دأ باس��تعادته
بوصف��ه ج��زءاً حيوي��اً ق��ادراً على
تغيي��ر نظرتنا للعال��م ،ونقلها إلى
مس��توى أعل��ى ف��ي حتلي��ل الوقائع

باختالفها ،آنية كانت أو تأريخية.
* شهد الواقع العراقي بعد  2003حتوالت
وتغييرات كبيرة على مس��تويات عديدة،
منها ما أتيح للكاتب من حرية نس��بية
ف��ي التعبير وس��هولة في النش��ر ،وفي
املقابل أخذت بعض القوى الناشطة في
اجملتم��ع تضع حدودًا وقي��ودًا أخرى ،كيف
ميك��ن أن يتعامل الكات��ب مع هذا الواقع
امللتبس؟
 إجاب��ة ه��ذا الس��ؤال امتداد للس��ؤالالس��ابق ،فاحلرية النس��بية املكتس��بة
دفع��ت الروائي�ين إلى اس��تثمار ما ميكن
الوص��ول إلي��ه ،والعم��ل ضم��ن احل��دود
اجلديدة .هن��اك اجناز حتق��ق ،والكثير من
الرواي��ات املهمة التي صدرت بعد التأريخ
املذك��ور ل��م تكن س��تصدر قبل��ه ،وهنا
علينا النظر إلى حجم القيمة االبداعية
امله��دورة في ظ��ل األنظمة الش��مولية.
القوى الناش��طة ،كما أس��ميتها ،مألت
الف��راغ حس��ب تأثيره��ا ،والكاتب يعي
جي��داً ه��ذا التغيير ،بي��د أن القوة األكثر
هيمن��ة برأيي صورة اجملتم��ع القدمية عن
نفسه ،أو بتعبير آخر ،الثوابت الراسخة
في ذهنية االنس��ان العراقي عن س��ردية
انتماءات��ه الصغي��رة بكونه��ا أش��به
باملقدسات التي ال ميكن أن يطالها النقد
أو يجادلها .وهذا يأتي بسبب قلة الوعي
بالهوي��ة الوطنية ،التي حتتوي الفرعيات
وتنقلها إلى موضوع��ات قابلة للنقاش.
ال أقص��د بقلة الوعي ضعف االنتماء
للبلد ،وامنا أن يتح��رر الفرد من قيود
الس�لالة ومهيمنات الشخصيات
واحل��وادث التأريخي��ة ،إل��ى اإلمي��ان
باللحظ��ة الوجودي��ة الت��ي
يعيش��ها ،وكونه ف��رداً ال
يق��ل قيمة ع��ن أي أفراد
سابقني أو حاليني.

*باحلدي��ث ع��ن روايات��ك ،نالح��ظ فيه��ا
ظاه��رة وجود الكثير من التأمالت واجلمل
االعتراضي��ة والتحلي�لات الت��ي تنفصل
كليًا عن س��يرورة أحداث الروايات ،لتأخذ
القارئ إلى منطقة معرفية حتفل بالقيم
وتفس��يراتها ،وهو ما يصنف نقديًا حتت
وجه��ة نظر املؤل��ف الضمن��ي ،الذي قد
ً
ومس��تهلكا داخليًا
يظهر بوصفه قارئًا
للقيم االجتماعية واإلنسانية ،وقد يبدي
ً
موقف��ا أو نق��دًا له��ا ،فهل يع�� ُّد املؤلف
الضمن��ي ،بهذه الص��ورة ،قناعًا للكاتب
ً
ناطق��ا بص��وت املؤل��ف
أو كائ ًن��ا روائيً��ا
احلقيقي؟
 ب��دا ذلك واضح��اً في رواي��ة "قتلة" ألنثيمة العمل كانت تس��مح بذلك حسب
قناعت��ي ،ووجود املؤلف الضمني يزيد من
وه��ج احلكاية وتأثيرها ،ويفتح مس��ارات
جدي��دة في نق��ل املنت إلى الغاي��ات التي
أردتها .هذا املؤلف النموذج الذي يصنعه
كل ق��ارئ وفق��اً ملرجعيت��ه الثقافي��ة ال
يتقاطع مع فكر الش��خصية وسلوكها،
وال يع��د ناف��راً ف��ي احملصل��ة النهائي��ة
للعم��ل ...ف��ي الرواي��ات الث�لاث األخرى
ن��راه يقترب م��ن االختفاء ،وال س��يما في
الروايتني األخيرتني "1958-حياة محتملة
لع��ارف البغ��دادي" و "ه��روب وردة -وقائع
صي��ف  "1995أم��ام وعي الش��خصيات
البطلة ،وتأمالته��ا وأفكارها النابعة من
طبيع��ة حياتها ومواقفه��ا اليومية.
املش��كلة برأي��ي ال تتعلق إن كان
املؤل��ف الضمني قناعاً للمؤلف
احلقيقي ،بق��در هل كان األول
دخي�لاً ومدمراً لفكر وس��لوك
الشخصيات البطلة ،بحيث
يجع��ل األح��داث
غي��ر مقنع��ة،
و ا لش��خصيا ت

كأنها دمى يتم حتريكها لغايات ليس��ت
من طبيعة أفعالها وتفكيرها.
* جتس��د رواية (قتل��ة) من��ازل عديدة في
تراتبي��ة الص��راع احملتدم م��ن أجل فرض
الس��يطرة والتحكم في الع��راق عمومًا
وفي بغداد باخلص��وص .هل انتهى فعليًا
ه��ذا الص��راع بنهاية ما عرف بس��نوات
االقتتال الطائفي ،أم إنه ما يزال متواصلاً
ولكن بصور مغايرة؟
 الصراع موجود واتخذ ش��كالً آخر ،وهوامتداد لصراعات في تأريخ دولتنا احلديثة.
س��نوات العنف األهلي نتيجة أو مظهر
طاف على السطح .لكن ما يعطينا أمالً
ٍ
أن محرك الصراع يبدأ دائماً من السلطة
وليس م��ن البني��ة اجملتمعي��ة التي تعد
متماسكة وغير قابلة للتشتت .يحتاج
السياس��ي إلى قناع وفكرة يتم صنعها
من أجل دفع الناس إلى مش��اريع ضيقة.
عنوان��ات كب��رى ،وكليش��هيات التأريخ
اجمليد واملس��تقبل الزاهر حتضر باستمرار
من أجل الهيمن��ة ،ورواية "قتلة" حاولت
تتبع ج��ذور هذه األفعال واملش��اريع التي
ارتدت ش��عارات كبيرة ف��ي وقتها وباتت
فضفاض��ة وخيالي��ة ف��ي زمنن��ا .ه��ذه
الشعارات اقترفت حتتها اجلرائم وتوقفت
بفعلها عجلة التقدم والتنوير ،وضاعت
أجيال في احلروب واألزمات .عماد الغريب،
الش��خصية البطلة في الرواية ،جس��د
ه��ذا التناقض ما ب�ين الكلمات واألفعال
وه��و يبح��ث عن النج��اة من خ�لال جناة
اجملتم��ع ذاته .اقت��رف اجلرمي��ة وهو مؤمن
أن الفع��ل الذي اجنزه ف��ي صالح اجملتمع،
بقتله انس��اناً سيئاً يش��كل ضرراً على
حياة اآلخري��ن .لقد انتقل ما بني أس��وار
األيديولوجي��ات بداف��ع االقت��راب م��ن
تطابق الكلم��ات واألفعال ،وليس بدوافع
انتهازي��ة ومرحلية ،ولذلك كان خاس��راً
في حلبة لها قواعد ال تضع اإلنس��ان في
سلم األولويات.
م��ا ن��راه الي��وم
ف��ي ح��ال الب�لاد
السياس��ي يؤك��د أن
التج��ارب الس��ابقة
ف��ي احلك��م ل��م تت��م
االستفادة منها من أجل
التج��اوز ،والنهوض صوب
دولة مدنية حتترم اإلنس��ان
بوصف��ه البوصل��ة الت��ي
يتح��رك بفضله��ا اجلمي��ع،
ال بالش��عارات وإمن��ا باألفعال

األدب قوة ناعمة ،وذاكرة للشعوب ،ومحرك فعال لبنية التفكير
في تتبع المهمل من حياتنا

التي تعط��ي التراك��م تدريجي��اً ،وتنقل
وعي الف��رد إلى مرتبة تفكير أعلى جتعله
مش��اركاً فاعالً في البناء ،وليس متحيناً
للفرص.
* تس��تعيد رواية (هروب وردة) بعض وقائع
احل��روب العراقي��ة واحلصار التس��عيني،
وآثارهما على اإلنسان وسلوكياته وعلى
القي��م والعالقات االجتماعي��ة ،ونلمس
فيه��ا واقعية املس��رود ،أي إن الكاتب قد
عاشه فعلاً مثل بقية العراقيني ،فكيف
ميك��ن الفص��ل ب�ين الواقع��ي التاريخي
والتخييل��ي اخملتل��ق فيه��ا؟ أم إن ه��ذا
الفصل غير مهم من األساس؟
 الواق��ع التأريخ��ي م��ادة خ��ام كما هومعروف ،وينبغي التعام��ل معه فنياً عبر
خيارات االس��تبعاد واالس��تهداف وإعادة
اخللق ،وهذا يش��مل السيرة الشخصية
للكات��ب في تلك الوقائع امل��راد كتابتها.
الواق��ع التأريخ��ي ه��و األرض الصلب��ة
الت��ي تتي��ح للخي��ال أن يض��ع طاق��ات
التعبي��ر املمكن��ة عليه لبن��اء احلكاية،
ورس��م الش��خصيات ،في املناطق األكثر
تأثي��راً .وكلم��ا كان الكاتب ماه��راً ولديه
حساس��ية عالية أمام احلوادث املاضية،
فإن اخل��ط الفاصل سيتالش��ى ،ويجعل
القارئ يتس��اءل عما يق��رأ ،إن كان واقعاً
حقيق��اً أو مختلقاً ،فمن جه��ة هو أمام
أماكن ومس��ميات يعرفها ورمبا عاشها،
وم��ن جه��ة أخ��رى مُنش�� ّداً لتفاصي��ل
حياتية درامية تشير إلى حرفية الكاتب،
وقصديته في إيصال املنت إلى مس��احات
تدعو للتس��اؤل واالعجاب ...رواية "هروب
وردة" حاول��ت م��س ذلك املقط��ع الزمني
الذي عاشه العراقيون ،وهم أسيرو حالة
غياب الهدف ،أو املستقبل بسبب احلصار
االقتص��ادي العامل��ي .وكل ش��خصية
كان له��ا اخليار في الثورة عل��ى الواقع أو
التعامل معه بوصفه قضا ًء وقدراً.
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في ثالث جلسات مميزات ..

ّ
ندوة منبر العقل تقلب اوراق (العنف المقدس) خالل معرض العراق الدولي للكتاب
ا.ث -خاص
ش��هدت قاع��ة الن��دوات في مع��رض الع��راق الدولي
للكت��اب ،ن��دوة (منبر العقل) في االحت��اد العام لألدباء
والكت��اب في الع��راق ،وبواقع ثالث جلس��ات في ثالثة
اي��ام9 ،و10و -12-2021 11وق��د كان��ت اجللس��ة االولى
بعن��وان ( العنف ف��ي الفكر العراقي) واس��هم فيها
كل من االستاذ ناجح املعموري بورقة بعنوان :العنف
واملقدس في االس��اطير العراقي��ة  ..فيما كانت ورقة
د .علي عب��ود احملمداوي بعنوان :العن��ف واملقدس في
الفكر الفلس��في املعاصر  ..ادار الندوة التي ش��هدت
حض��ورا مميزا ،الناق��د علي الفواز  ...اجللس��ة الثانية

كان��ت بعن��وان ( العنف بوصفه صورة) اس��هم فيها
كل من د .هجران الصاحلي بورقة بعنوان :س��يميائية
العن��ف في الع��راق  ..ود .عل��ي طاهر بورق��ة بعنوان:

جتلي��ات العنف في الع��راق لدى االجيال الش��يعية ..
ود .خال��د هويدي بورقة بعن��وان :اللغة بوصفها عنفا
رمزيا  ..ادار اجللس��ة د .علي املرهج  ...اجللس��ة الثالثة
واالخي��رة كان��ت بعن��وان ( العن��ف بوصف��ه نس��قا)
اس��هم فيها كل من د .انفال جاس��م بورقة بعنوان:
العنف املق��دس بوصفه نظاما  ..ود .لؤي خزعل بورقة
بعنوان :العنف املقدس جتليات��ه وتأويالته  ..ود .عقيل
حبيب بورق��ة بعنوان :توظيف املق��دس في العنف –
تأويل خطبة البغ��دادي في جامع النوري الكبير  ..ادار
اجللسة د .كمال اخليالني.
اجللس��ات ش��هدت مداخالت من قبل احلضور ،اغنت
احلوار واثارت االسئلة ،السيما ان املوضوعة حساسة

ومازالت س��اخنة وتتفاعل في الع��راق واملنطقة ،وان
تقص��ي ه��ذه املش��كلة التي تع��د افرازا إلش��كالية
اكب��ر تتمثل في كيفية التعامل م��ع النص الديني او
التعصب للفكرة املتبن��اة أيا كان محتواها ،ودخولها
في مجال التنافس السياس��ي ،ما جعلها اكثر ح ّدة،
ّ
جتلت بش��كل كبير ومنذ عق��ود من خالل التنظيمات
العقائدية والس��يما االرهابية التكفيرية التي ادخلت
العال��م ف��ي ازمة دفع��ت اجلهات املعنية ف��ي العالم
للبحث عن حلول جذري��ة وواقعية لها ،وقد أتت ندوة
(منب��ر العق��ل) في ه��ذا الس��ياق كجزء من اس��هام
املثقف العراقي في مواجهة التحديات اخملتلفة.

" منبر العقل "

يثير األسئلة ويستشرف المستقبل
فهد الصكر
العملي��ة النقدي��ة ألي ن��ص ه��ي
قراءة فاعلة ،ومامييز النقد احلديث
ه��و حضورالنم��وذج والبح��ث
ف��ي األس��اطير بغي��ة قراءته��ا
ومقاربته��ا مع الراه��ن اليومي في
حياتنا الثقافية كن��وع من األثارة
للول��وج في مدي��ات التاريخ بعيدا
ع��ن التقلي��د النمطي للمش��هد
الثقاف��ي ب��كل متفصالته ،س��يما
ونح��ن نعي��ش محن��ة اإلنس��ان
ف��ي حتديات��ه الوجودي��ة وس��ط
فوض��ى تريد خراب عقله وس��لبه
كل مدركات��ه  .ومابع��د متغيرات
 2003اتس��عت مدي��ات الكتاب��ة
الفلس��فية ،وانفتحت على عالم
اكث��ر قلقا ف��ي النظ��ر ال��ى أزمة
اإلنس��ان ف��ي س��ياق البح��ث عن
وج��وده وحريته ،واالنكش��اف على
الكثير من حساس��يات املسكوت
عن��ه .هن��ا وعلى م��دى أي��ام ثالثة
وف��ي فض��اءات مع��رض الع��راق
الدول��ي للكت��اب ناق��ش وح��اور
االحت��اد العام لألدب��اء والكتاب في
الع��راق م��ن خ�لال (منب��ر العقل)
وندوت��ه الفكرية ( العنف واملق ّدس
) عددا من املوضوعات ( العنف في
الفك��ر العراقي  ،العن��ف بوصفه
ص��ورة  ،العن��ف بوصفه نس��قا )
ول��ذا ندخل املثق��ف العراقي على
مختل��ف اهتمامات��ه ليق��رأ لن��ا
هذه اإلش��كاليات برؤي��ة الباحث
واملتلقي؟

د .علي المرهج
بع��د س��قوط الدكتاتوري��ة ف��ي
الع��راق ،م�� ّر العراقي��ون بأزم��ات
وحتديات وسلبيات أفرزتها متغيرات
م��ا بعد  ،2003ال س��يما الطائفية
وصعود اإلس�لام السياس��ي على
رأس الس��لطة وما أف��رزه من عنف
مض��اد كان��ت (داع��ش) واحدة من
نتائجه ،لكن رغم كل هذا ال تخلو
التجربة العراقية ما بعد  2003من
إيجابيات أهمها خوض االنتخابات
والتداول الس��لمي للسلطة ،على
م��ا فيها م��ن ت��رد ،إال أن العراق بدأ
باالنفت��اح الثقاف��ي واملعرفي بعد
فتح منظوم��ة األنترنت ووس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي والعلم��ي،
األمر الذي جع��ل الكاتب واملثقف
واألكادمي��ي العراق��ي ق��ادراً عل��ى
معرف��ة كل جدي��د ف��ي مجال��ه
الفك��ري ،ب��ل ول��ه الق��درة عل��ى
توصي��ل نتاج��ه للعال��م وفي كل
املنص��ات االلكتروني��ة املتاح��ة
حالياً.
ه��ذا االنفتاح ّ
مكن دور النش��ر من
اقام��ة معارض الكت��ب في العراق
والدخ��ول للس��وق العراقية ،وفي
املقاب��ل ّ
مك��ن الناش��ر والكتب��ي
العراقي من املش��اركة في معارض
الكت��ب العربي��ة والدولية ووصول
الكت��اب العراق ليد أكب��ر عدد من

القراء العرب وغيرهم.
م��ا أض��اف للتجرب��ة الثقافي��ة
فيم��ا بعد  2003حض��ورا ً الفتاً هو
انفت��اح احتاد األدب��اء العراقي على
املؤسس��ات األكادميي��ة وأس��اتذة
اجلامع��ات ف��ي اختصاص��ات
العلوم اإلنس��انية بعد تأسيس��ه
ملنب��ر العقل وعق��د مجموعة من
املؤمت��رات تناول��ت أه��م القضاي��ا
اإلش��كالية في العراق واالشتغال
عل��ى حتليلها وتفكيكه��ا وفرز ما
هو إيجابي عما هو سلبي في هذه
التجربة.
آخر هذه املؤمترات هو مؤمتر (العنف
واملق��دس) ال��ذي عقد ف��ي معرض
الع��راق الدول��ي الثان��ي للكت��اب،
وق��د ش��ارك في��ه مجموع��ة من
املثقف�ين واألكادمييني من مختلف
محافظ��ات جامع��ات الع��راق،
ليتدارس��وا إمكانية فهم املقدس
خ��ارج متظه��رات العن��ف الت��ي
تتش��كل عب��ر اس��تعارة املقدس
وتوظيف��ه ملصال��ح حزبي��ة أو
عقائدي��ة معين��ة ،الغ��رض منها
اقصاء وتهميش اآلخر اخملتلف.

الروائي نبيل جميل
العن��ف مترس��خ من��ذ ب��دء
اخلليق��ة إلثبات الوجود ،س��واء

لألف��راد أو القبائ��ل والبل��دان..
ال��خ .لذا جن��د ان الصراع لصيق
اإلنس��ان ،وه��ذا انعك��س على
وج��وده ال��ى يومن��ا ه��ذا ،رغم
التقدم العلمي والتطور الكبير
ف��ي كاف��ة مفاصل احلي��اة ،اذن
احملصل��ة النهائي��ة توح��ي بإن
لدى اإلنسان ارث متوحش قابل
للتط��ور ويظه��ر متى م��ا وجد
بيئ��ة مناس��بة .وم��ن األمثل��ة
الصادمة ما حصل في وس��طنا
الثقاف��ي واألدب��ي ح�ين ّ
فض��ل
األديب االستعانة بعشيرته ضد
أديب آخر ،ويا للمهزلة اذا ما متت
املقارنة ب�ين درج��ة الوعي لدى
املثقف واالنس��ان العادي ،الذي
رمبا جن��ده اكثر اس��تقراراً ،ومييل
الى الهدوء لنبذ العنف والغاية
هي البح��ث عن أم��ان لعائلته.
اخلالص��ة ان تركيب��ة مجتمعنا
س��اعدت عل��ى من�� ّو العن��ف
بس��بب تعدد األدي��ان ،املذاهب،
القوميات ..ال��خ ،وبالتالي فإننا
ل��م نش��هد اس��تقراراً ،وه��ذا
يجعلن��ا نعي��ش في قل��ق دائم
وخ��وف وعدم اطمئن��ان .وعلينا
أن ال ننس��ى ان ع��دم الثقة بني
الشعب واحلكومة يعد من أهم
العوام��ل التي أش��اعت ظاهرة
العنف ،لذا وجب تقدمي دراس��ة
وافية لطبيعة مجتمعنا وايجاد
حل��والً جذري��ة حتد م��ن ظاهرة
العنف في عراقنا الكبير.

حديقة الريبة
سهيل نجم
خلته بريئاً
مثل شجرة جردتها الرياح
فتغطت بالغبار
أو مثل نهر
انكشفت عورته
فاحم ّر خجالً.
على الدرب شواخص
تأكل نفسها
وال صوت
لكمان بعي ٍد
إال
ٍ
أوتاره من نار وغياب.
ثمة ظمأ يزحف
ومصباح منكسر فاغر الفم
وأوراق زاهقة.
ثمة براعم متناهية الصغر
يضيء فيها جرس األبد.
ال دليل لي
غير عيون الذئب
تصرخ في الالمكان
ثم ترتقي سلماً مجروحاً
وتعدو
لتسقط عند ظلي.
حتى هنا
يئس العشب
ونادى يا رياح
أوصلي هذا اجملنون

إلى كأسه املترعة بالتأتأة،
يا رياح
من يسوق اللؤم
إلى هذا الذئب الراقص
حتت جلدي
بينما أنا هوة تهرب منها العصافير،
أنا نافذة لألمل الكاذب
وثغاء مكتحل بنور مُطفأ.
تُرى
هل نلتقي
في حديقة سوداء
تتشابك فيها األضداد
وترعى فيها الريبة؟
عسى نهارك مختلفاً
وأنت تزيح الصديد عن اللحاء،
وليت النعوش الزرق
تضل طريقها
ويشربها البوم.
هنا في ظلمة التقاطع
يهمس النهر لضفافه
وهو يحن إلى املصب
أن أمواجه تركض
مثل خيول خضر
تفكر بفضائح خامدة يرتكبها
احلارس
قبل أن ينام.
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ً
ثالث قصص قصيرة جدا
ضاري الغضبان
نحيب
اعتدن��ا عل��ى س��ماع نحي��ب
جارتن��ا األرمل��ة أم س�لام ،فمنذ
وف��اة زوجه��ا املُكنى كذل��ك بأبي
سالم ،وهي لم تنفك عن النحيب
كل صباح ،حت��ى صار هذا البكاء
توقيتاً لنا لتحدي��د دخول النهار،
ْ
حاول��ت معها بعض اجل��ارات؛ بأ ْن
تتوقف عن عزف س��مفونية احلزن
الدائم ،لكنها لم تس��تجب ،رغم
أ َّن سنوات تس��ع مرّت على رحيل
زوجها.
أدمنا هذه احلالة ،وفسرها اجليران
م��ن باب الوفاء للرج��ل الذي تزوّج
منه��ا رغم معارض��ة أهله آنذاك؛
ألنّه��ا عرج��اء! وهذا الع��رج كان
حج��ة أوالً قبل أن يقت��رن بتهمة
عدم اإلجناب بعد الزواج من الرجل
الوس��يم ،والذي مت ّنى ب��أ ْن تلد له
ولدا ً يس��ميه س�لاماً ،لكن القدر
سبقه ،ومات بشظايا مدفع هاون
خالل حرب عبثية...
على خالف العادة؛ توقف ألوّل مرّة
نحيب أم س�لام ف��ي صباح ممطر،
فتوقع اجلميع بأنها تبعت زوجها
ْ
وجتمعت اجلارات إزاء باب
الوسيم،
بينها ،ولم تفتح لطرقهن املكرّر،
فتبرعنا ـ نحن الش��باب ـ بالقفز
فوق الباب؛ ملعرفة مصير السيدة
املتوقفة عن النحيب.
وح�ين دلفن��ا لصال��ة جل��وس
نحيبها؛ وجدناها جالسة بهدوء
وتبتسم بحبور شديد ،وهي ترقد

رقدته��ا األبدية بس�لام وحتتضن
أحد دفاتر مذكرات زوجها...
لم تهت��م اجلارات ملوت أم س�لام،
بل نص�بن اهتمامهن بالبحث في
دفاتر املذكرات التي يوثق للحروب،
وأعقب ق��راءة اليومي��ات؛ انتقال
َ
النحي��ب لكل تلك اجل��ارات على
طول الزقاق.
زوبعة
ُ
كنت أقف عن��د الباب اخلارجي،
أتوجّ
ه حلضور م��أمت جارنا
قب��ل أن
الذي نصبوا س��رادق العزاء له في
ْ
اقتربت زوبعة
ط��رف الزقاق ،ح�ين
صغي��رة ت��دور ،وت��دور وس��طها
ورق��ة! أثارني ش��كل الورقة التي
تش��به طب��ق طائ��ر ي��دور وكأنه
إش��ارة من كوكب آخر ،مرّت قربي
الزوبع��ة والمس��تني الورقة ،ومن
ْ
ابتعدت وس��ط دوام��ة الريح،
ثَ َّم
وكأنها تدعوني كي أحلقها...
ُ
تعقبت الزوبعة وحدي ،ولم يهتم
بها ش��خص م��ن اجلي��ران ،حتى
ْ
عبرت الزقاق نحو س��احة واسعة
متروك��ة ،يتخ��ذ منه��ا الصبي��ة
ملعب��اً لك��رة القدم كل مس��اء،
ْ
س��كنت الزوبعة وسط الساحة،
ُ
فهرعت
والمس��ت الورق��ة األرض،
له��ا مُس��رعاً؛ ك��ي ال تبتع��د من
جدي��د ،وفعالً ل��م تتح��رك ،فقد
ْ
التصق��ت بوح��ل هن��اك ،بينما
ابتعدت الزوبعة نحو زقاق آخر...
بلهف��ة وحم��اس وصل��ت إل��ى

الورق��ة ،وأمس��كتها بش��غف،
ورك��زت عليها؛ كي أق��رأ ما فيها؛
فوجدتها رس��الة قدمي��ة مكتوبة
بالقلم احلبر وبلون أزرق من حبيب
إلى حبيبته التي يس��تأذنها؛ ألنّه
س��يتزوج من ابنة عمه! تلقف ُتها
بتوج��س واحت��رت بأمره��ا ،لكن
س��يدة واهن��ة دخل��ت الس��احة
ُ
فرجع��ت
وه��ي قلق��ة وتتلف��ت،
نحوه��ا ،فعرفتها اجل��ارة العانس
ْ
فنظرت للورقة بشغف؛
اخلرساء،
بوله،
فوضع ُتها بيدها ،فشمتها
ٍ
لكنه��ا صدمتني ح�ين تكلمت ـ
ْ
وقالت:
ألوّل مرة على مسمعي ـ
ـ��ـ ه��ل تكم��ل املع��روف وتعي��د
الرسالة ملرسلها؟
ــ ومن هو مُرسلها؟
ــ الش��خص الذي نصبوا سرادق
مأمته.
الطلب النا ِدر
خال��ي أري��د الهدي��ة عب��ارة ع��ن
تاب��وت! هذا كان طل��ب ابن أختي
وه��و يتص��ل ب��ي ف��ي فج��ر يوم
حزيراني وهو ينهي سنته الرابعة،
فمنذ دخول��ه اجلامع��ة وأنا أرجو
أن أحقق رغبت��ه؛ ألنّه الوحيد من
ب�ين أفراد العائلة في طريقه لنيل
ُ
وكن��ت أكرّر طلبي
البكالوريوس،
ّ
كلما نلتقي في عيد أو مُناس��بة
خاص��ة ،وكان يُؤجل الرغبة؛ ليوم
مُح ّدد يقول بأنّ ُه سيأتي حتماً...
حقيقة كنت أرغب مبنحه سيارة

حديثة هدي��ة لتخرجه أو ش��قة
ميتلكه��ا كي يت��زوج ،لكنه خيّب
آمال��ي الواس��عة به��ذا الطل��ب
الغريب ،وك��رّر طلبه وبكل لهفة،
وذكر بأنه طلبه الوحيد ،ولم يكن
أمامي إال الوفاء بتعهدي بتحقيق
رغبت��ه ،بغض النظر ع��ن نوعها،
ُ
فقص��دت مس��جدا ً واس��تعرت
تابوت��اً بحج��ة نق��ل مي��ت إل��ى
املقبرة.
ُ
كن��ت مُحرج��اً وأن��ا أمر في
وكم
ش��وارع املدينة والتاب��وت ميتطي
ظه��ر س��يارتي الفاره��ة ،حت��ى
ُ
تنبه��ت
مدخ��ل اجلامع��ة حي��ث
لسيل عارم من الطلبة املتخرجني
ٍ
يهرع��ون نحو الس��يارة! ويرفعون
التاب��وت م��ن فوقها واب��ن اختي
يومئ لي ممتناً...
ج��اءوا بيافط��ة مكت��وب فيها (
الكب��ل) ،ولصقوها ف��وق التابوت،
وساروا به مبسير جنائزي ،ترجلت،
وس��ألت ح��ارس بواب��ة اجلامع��ة
تفس��ير؛ فأك��دَ انّ ُ
��ه حف��ل
ع��ن
ٍ
تخ��رج وه��م يقوم��ون بفعاليات
غي��ر مألوف��ة يُغض النظ��ر عنها
م��ن رئاس��ة اجلامعة ف��ي العادة!
وأن الكب��ل يعن��ي احلبي��ب ال��ذي
س��يفارق حبيب��ه بع��د التخرج!
رجعت لسيارتي بحيرة...
ول��م أعلم ما الذي ح��دث؛ لك ّني
ُ
وجدت نفس��ي أفيق من التخدير
ف��ي رده��ة عناي��ة فائق��ة بع��د
إج��راء عملية لرأس��ي الذي ُ
صدم

بالرصي��ف بس��بب دعس��ي م��ن
دراجة نارية مسرعة ألحد الطلبة
املتأخرين عن حفل التخرج.
ّ
لك��ن اخلب��ر ال��ذي أُخف��ي عني ـ
حتى خروجي من املش��فى ـ هو أن
التابوت قد حمل جثمان الش��اب
ال��ذي دهس��ني وه��رب ،وم��ن ثَ َّم
تش��اجر مع زمي��ل آخر ث��ري كان
ق��د تق ّدم خلطبة الفت��اة ( الكبل)
خاصت��ه ،والت��ي هجرت��ه لفقره،
فتطور الش��جار إلط�لاق نار مات
بس��ببه ،حيث حتوّل م��أمت الكبل
حلقيقة.

شرفة االصدقاء
حبيب النايف
الطريق اليهم
في
ِ
أعشاشها
من
ر
العصافي
ر
تطي
ُ
ُ
ِ
ُ
الظل
مقربة من
حتلق على
ٍ
ِ
ُ
تسبب لها االزعاج،
لالصوات التي
مبالية
غير
ٍ
ِ
ُ
َ
حتليقها املتعثر رغم انكفاء الريح،
تواصل
لذا
عقارب الساعة الرملية تدور باالجتاه املعاكس
آباطها املتآكلة،
تخفي هلعها الذي تضمره حتت ِ
م ْ
يروض اخلوف املترب��ص للخيال الواقف على
َ��ن ِ
شرفة االصدقاء ،
الذين كلما تثاءبوا
طارت سحب النوم من عيونهم الذابلة،

فارتَدوا بدالتهم االنيقة ،
ليجوبوا الشوارع املوبوءة بالزحام،
لذا رفعت احلواج َز الغافية على صدورها،
َ
َ
الضجيج املهذب على املتسولني الذين
وقس��مت
يختبئون حتت االشارات الضوئية العاطلة
من كثرة الصراخ،
هكذا تتسرب االحالم ببطء
كليلة ضجر ٍة،
ٍ
اتعبها االنتظار،
ُ
املصابيح املتناثرة تشكو من الكسل،
َ
بالنجوم البعيدة،
تفك ُر االستعانة
ِ
تقيم معها عالقات غير متكافئة

كي تتالفى االنطفاء،
باخليال
االصدقاء
كلما مَرت صور
ِ
ِ
ُ
تستفيق االيا ُم من غفو ِتها،
َ
بالبياض
وتزدا ُن وجوههم
ِ
رغم االسى املتكاثر فوقها،
ً
ُ
ُ
املكائد
من
خوفا
بحذر
تتلفت
وجوههم املساملة
ِ
ٍ
غفلة من براء ِتهم،
املنصوبة على
ٍ
براءتُهم املوسومة بالنياشني
ْ
خذلت احالمهم
خادع
سراب
وحول ْتها الى
ٍ
ٍ
كلما اقتربوا منه
غادرَهم دون وداع
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والدة في السماء

قصة قصيرة

فوز حمزة
هط��ل املطر بغ��زارة على غير عادت��ه في مثل
هذا الوقت ..لم أحمل معي املطرية  ..فدخلت
أول مقهى صادفته عند ناصية الش��ارع اتقاء
للبلل وللريح التي بعثرت كل شيء دون رحمة
 ..اخت��رت اجلل��وس قرب النافذة ليتس��نى لي
مراقبة حبات املطر وهي متتزج مع أوراق الشجر
واألغصان املتشابكة لترمتي بعدها في حضن
األرض فتمضي إل��ى نهايتها دون ألم دون عزاء
عيني أصغي له��ا وهي تردد أغنية
 ..أغمض��ت
ّ
حب موعودة  ..ش��عرت بالسالم من حولي وأنا
أحاول استنشاق رائحة األرض املنتشية وما أن
فتحتهما حتى كانت املفاجأة ..
وجدته��ا جتل��س قبالت��ي مبتس��مة  ..ام��رأة
جمالها يجعل الوقت يتأرجح  ..تذكرتها على
الف��ور  ..إنه��ا زميلتي في املدرس��ة الثانوية ..

قصة قصيرة
حميد الكناني
ج��اء فصل اخلريف  ,وج��اء معه التغير
 ,تلبدت الس��ماء بغيوم م��ا أن تتراكب
حت��ى متطر أو ترحل  ,انفردت االش��جار
ٰ
الدائمة اخلض��رة باخضرارها  ,واصفرّت
االش��جار النفضية التي مألت أوراقها
الس��واقي واألراض��ي  ,ازداد النهر حمالً
فهجره س��ابحوه  ,فقدت الش��واطيء
السعد وهروش النباتات الزاحفة  ,فقد
ِ
حتى ضاقت به البس��اتني
طغ��ى امل��اء
ٰ
ٰ
ذرع��اً  ,ظهرت اس��راب الغرب��ان تغطي
الس��ماء قبل غ��روب الش��مس  ,أحب
الن��اس اس��راب الغربان  ,ألفوا س��ماع
صوته��ا  ,لونه��ا األس��ود  ,أن اس��راب
الغربان تتخذ من سعف النخيل مكاناً
على ش��كل مجاميع
للن��وم  ,تصطف
ٰ
تتدلى
واحدا ً جنب األخ��ر  ,ال يهمها أن
ٰ
 ,ال تصطل��ح م��ع اللصوص والس��راق
أدن��ى حركة ..
 ,تن��ام ح��ذرة توقظه��ا
ٰ
ّ
صكت
وعندما بدأ الش��تاء بالق��دوم ,

قالت لي مبرح وهي متس��ك بي��د فنجان قهوة
وف��ي األخ��رى متس��ك س��يجارة على وش��ك
االنتهاء:
 ه��ل ما زلت تعش��ق املطر؟ كي��ف لم تنتبهل��ي حني دخل��ت أيها اجملنون؟ رمبا هي العش��ر
سنوات التي مرت منذ آخر لقاء بيننا هي التي
جعلتك تنسى!!
قل��ت له��ا والدهش��ة ما تزال حاض��رة بيني
وبينها:
 يا للمفاجأة !!نظ��رت إليه��ا أفت��ش ف��ي مالمحها ع��ن أثر
السنوات التي مرت  ..لم أجد سوى إنها ازدادت
جمالاً وبهاءً.
 هل ما زلت تشاكس الفتيات ؟زلت شقية ؟
وأنت  ..هل ما ِ
ِ
ً
حديثا يش��به حديث
رأي��ت في بري��ق عينيها
الصمت وقت الغروب  ..ل��م تعد تلك املراهقة
املشاغبة بل شابة زادها احلياء ً
ألقا ..
انعكاس لهب الشمعة املضيء على وجهها
أخبرني أنني أمام سيدة من طراز خاص كأنني
أراه��ا ألول مرة  ..لقاء دبره لنا س��يد املطر حني
كانت حباته تتناسل في السماء.
سألتني عن بعض زمالء املدرسة  ..ذكرت مبرح
ما كنا نفعله باملدرسني أما أنا دفعني فضولي
الذي يقف على رؤوس أصابعه أن ال أس��أل عن
أحد س��واها  ..أردت معرفة كل ش��يء عنها ..
فحدثتني عن عملها في ش��ركة للتأمني وعن
أخيه��ا املهاجر منذ أع��وام وطالقها بعد زواج
دام سنتني دون أن تنجب .
وه��ي تتح��دث ش��عرت باألف��ق يرتع��ش فوق
حاجبيه��ا وكأن النه��ار ينبث��ق م��ن األم��واج
وبنبضات قلبي تسجل ذاكرة جديدة.

تطلع��ت للناف��ذة التي لم تع��د الرؤية ممكنة
خالله��ا بفع��ل قط��رات املطر الت��ي جتمعت
عليها  ..سألتني ضاحكة:
 هل تتذكر اليوم الذي رقصنا فيه مع أصدقائناحتت املطر في باحة املدرسة؟ منظرنا كان يثير
الضحك  ..ليتها تعود تلك األيام !!
تدف��ق مني ش�لال حن�ين لذكري��ات كنت قد
نس��يتها منذ زم��ن  ..فهمس��ت كأني أحدث
نفسي:
 رمبا هي نفسها حبات املطر عادت ثانية ألمرما !!
.................
في املساء ،ش��عرت بحاجتي لسماع صوتها

(( الغربان ))
البيوت أبوابها  ,وأشعل الناس نيرانهم
 ,اتخ��ذوا م��ن الغرف مخاب��يء تقيهم
خط��ر الش��تاء الق��ارس  ,خيّ��م ببرده
ف��ي لياليه الس��ود والبيض واحلس��وم
 ,ن��زل الثلج وفرا ً من الس��ماء في ليلة
احلس��وم  ,ارت��دت البس��اتني واحلق��ول
واملدين��ة حلة بيضاء  ,جتم��د ماء النهر
 ,حب��س الن��اس أنفاس��هم  ,فكان��ت
مناق��ل( )1الن��ار تضيء ظلم��ة الغرف
وتدفئه��ا  ,اختبأت الك�لاب والقطط ,
كل شيء يبدو ساكناً سوىٰ نزول الثلج
فأنه يثير صوتاً عند ارتطامه باألش��ياء
 ,اصطبغ��ت ج��ذوع النخل وس��عفها
ْ
انخفضت درجة
والغربان بل��ون الثلج ,
ْ
احل��رارة  ,حني هب ْ
ّت ٌ
قدمت
ريح قاس��ية
من ناحية الش��مال ّ ,
كفت الغربان عن
النعي��ق والصي��اح  ,وهاهي تتس��اقط
أف��رادا ً واس��راباً
عل��ى األرض  ,اجتم��ع
ٰ
الرج��ال ف��ي صبيح��ة الي��وم التالي ,
قرروا جمع الغرب��ان امليتة والقائها في
النهر الغاض��ب  ,القيت جميع الغربان
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امليت��ة  ,ل��م تع��د الغرب��ان احلي��ة في
الليل��ة القادمة  ,لم تحُ ّلق فوق س��ماء
املدين��ة ولم تتخذ من س��عف النخيل
وبكى
مكان��اً لنومها  ,انتظرها الناس ,
ٰ
األطفال  ,انها نذير ش��تاء وليست نذير
عل��ى أبواب
ش��ؤم( , )2ثرثرت النس��وة
ٰ
بيوته��ن دون ج��دوىٰ  ,ادل��ت كل واحدة
بسبب من عندها ُ ,
سأل الرجل الكبير
احلكيم  ,عن س��ر انقطاع الغربان التي
ْ
عل��ى غيابها  ,أج��اب موضحاً ,
بقي��ت
ٰ
أنها لمْ تع ْد تأتي ال في هذا العام وال في
األعوام املقبلة  ,وهذا هو نذير الشؤم ..
الغربان حتتج علينا أننا رمينا أجس��ا َد
النه��ر الغاض��ب لتكون
موتاه��م ف��ي
ِ
طعاماً لالسماك واألحياء النهرية ..
تذكرت األجيال الالحقة حديث الرجل
احلكيم حينما ش��هدوا القاء أجس��اد
إل��ى النه��ر فص��ارت طعام��اً
موتان��ا
ٰ
لالسماك واألحياء النهرية مثلما شهد
اآلباء القاء الغربان امليتة في النهر .

املفع��م باألنوثة  ..قلت لنفس��ي س��بب هذا
الشعور تلك الذكريات اجلميلة التي أججتها
رؤيتي لها  ..اتصلت بها إلجد في نبرات صوتها
رن��ة للحياة تنفذ إل��ى داخلي بصمت ومع كل
كلمة دخلت أذني همست لقلبي ثمة حكاية
جديدة تغطي على املشهد كله.
تك��ررت لقاءاتن��ا الت��ي أخ��ذت ترس��م هاالت
جديدة حولنا  ..متنحن��ا تقاطيع وجه لم نرها
ف��ي اآلخر من قب��ل  ..رغبة ف��ي احلديث ولدت
داخل��ي حتى ل��و كان هذا احلديث ع��ن غابات
أفريقي��ا البعي��دة أو بائع متج��ول قابلناه في
الطريق أو حربًا س��تقوم بعد مائة عام  ..املهم
أن يبقى احلبل الس��ري ممت��دًا بيننا ليمنحني
شعورًا باحلياة ويربطني بالنهار.
هذه املشاعر لم متنع القلق ليلعب معي لعبة
األس��ئلة  ..مل��اذا اآلن وهي التي كان��ت أمامي
سنني طويلة لم ألتفت إليها ؟؟
علي فهم نفس��ي قب��ل أن أخط��و التخاذ أي
ّ
قرار ..ابتعدت ش��هرًا كاملاً متعللاً بالس��فر..
رهنت األيام بيننا فأم��ا عودة للوداع أو حضور
يبني لنا املغزى.
لقائ��ي به��ا كان صدف��ة وضعتنا ب�ين أيدينا
ومضت.
جاءن��ي صوته��ا عب��ر الهات��ف فأوح��ى إل��ي
بالتوق��ف عن طرح األس��ئلة الغبية  ..أن أتنبأ
بعش��ق ولد حتت جن��اح غيم��ة فحملته إلي
ٍ
بشائر املطر.
قلت لها:
وأنت؟؟
 أنا وحدي في الطريق ..ِ
أجابت:
 أنا ًأيضا وحيدة  ..لكنني أمزج األلوان.
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قصة قصيرة
قفاز
علي قاسم مهدي
ق��دري قادني قاده��ا ال يهم ،هكذا
دون حسابات ،صدفة تعجز هوليود
عن أن تأتي مبثلها .ذات مس��اء بارد
وبينم��ا قدماي تقوداني إلى مكاني
املعت��اد ،ال��ذي أتنف��س ب��ه مفرغا
هموم��ي وتعب��ي بأق��داح القهوة
التي اش��ربها .مقهى قدمي في إحد
ش��وارع بغداد الغاصة بالسيارات
والضجي��ج ،امل��كان ال��ذي أجدني
كل مرة أقرر بيني وبني نفس��ي بان
ال أع��ود إلي��ه لبعده إضاف��ة لذلك
يتع��ب جيب��ي الف��ارغ دوم��ا على
الرغم من اعتدال أسعاره ،لكن دون
جدوى جترني رغبتي إليه من حيث ال
اشعر .قبل وصولي بقليل لفحني
هواء ب��ارد تغلغل بعظام��ي بقوة،
وبدأت الس��ماء ترس��ل صيحاتها
من��ذرة أمثالي الراجلني ب��ان املطر
ن��ازال ال محالة ،وبالفعل نزلت أولى
القط��رات بقوة ،أس��رعت باخلطى،
وقع بصري على مكان طاملا كرهته
،كوفي ش��وب ذات نزع��ة برجوازية
عالي��ة ،رواده م��ن املتخم�ين باملال
واألف��كار اخلاوية ،التي ال تناس��ب
مزاجي هكذا أتصوره دوما.
 -ي��ا له من مس��اء تعي��س ،دخلت

بع��د أن دفع��ت الب��اب دون رغب��ة
 ،راس�لا نظ��ري بحث��ا ع��ن طاولة
فارغ��ة  ،وق��ع بص��ري عل��ى مكان
جتلس فيه ام��رأة أربعيني��ة ترتدي
مالبس حدا ٍد ،أمامها كرسي فارغ،
تقدمت سحبت الكرسي بعد اخذ
موافقتها باجللوس .
 تفضل. شكرا.مددت ي��دي بجيب س��ترتي ابحث
عن منديلي ألمسح بللي لم أجده
بحثت بجيب البنطلون دون جدوى،
ارتبكت.
وبه��دوء أخرج��ت مندي�لا م��ن
حقيبته��ا بع��د أن وضع��ت عل��ى
الطاولة قفازها الذي كانت ترتديه،
كان قف��ازا بلون أزرق مط��رزا عليه
ح��رف (اي) باإلنكليزي��ة .ال ادري
آنذاك عما حص��ل لي في التفكير
جراء ه��ذا القفاز وهو يغ��ادر يدها
املالئكي��ة .راودني حلظته��ا عندما
دفع��ت مبنديله��ا ل��ي أن الته��م
أصابعها ،ولم أمتالك منع نفس��ي
عن رف��ع القفاز مندهش��ا بخفته
 ،ب��دا لي انه سيمس��ح عني بللي
وتعبي .
قالت :تفضل املنديل.
لم متض حلظة حتى انتبهت حلالي

واعدت نسق اتزاني  ،أخذت املنديل
وبدأت امسح وجهي ،تغلغلت إلى
مس��اماتي رائحة منديله��ا  .إنها
املرة األول��ى التي أش��م عطر امرأة
 ..تيقنت مما كنت أقوله باس��تمرار
بان رائحة النس��اء هي رائحة لورد
اجلنة ،وان عطر امل��رأة عطر كوني .
لقد كان كل ش��يء يبدو لي حلما،
أن جتلس أمامي امرأة طاملا متنيتها.
بوجهها الطفولي ،بياضه املمزوج
بحم��رة دافئة ،العينان ناعس��تان
عل��ى الرغم م��ن تباع��د احلاجبان
عنهم��ا ،هما النوع ال��ذي أفضله .
ومتنيت أن يطول حلمي ،لكنها لم
تدع لي الوقت الكافي بان اس��تلذ
بلحظتي عندم��ا وقفت تهم باخلر
وج.
عندها وللمرة األولى س��رت بروحي
وثب��ة االنطالق ،ولم اش��عر باخلوف
أو الت��ردد  ،وه��و ما ل��م أتوقعه من
نفس��ي  ،مس��تجيبا إلى مسعى
قلبي وأدرك��ت بأنني أمارس موهبة
غريب��ة اعرفه��ا من��ذ زم��ن طويل،
موهب��ة اإلقناع ،جعلتن��ي أتظاهر
علي إقناعها
بالغموض ،لم يش��ق
ّ
وبش��كل س��ريع أن تبقى ،وجدتها
بالغة الغراب��ة واحليرة من موقفي،
عندما رفعت عيناها باجتاهي  ،كان

علي أن أجدد روح املغامرة .
ّ
قلت :
 أن��ا اعت��رف بضعف��ي إزاء مالبساحلداد حد االنزعاج ،ملا في أعماقي
من ألم تزدحم مخيلتي به.
قالت منزعجة
 ماذا؟للحظة أدرك��ت إن موقفي هذا من
ب�ين كل املواق��ف التي م��ررت بها،
ق��د يكون من احملتمل أكثر فش�لا .
لم استسلم ،الن عينيها لن حتيدا
عني.
قلت :بس��بب غربة روح��ي وموقد
جمره��ا احق��د عل��ى الس��واد
ألن��ه يس��لبنا ويجردنا م��ن الفرح
والسعادة .
الح��ت عل��ى محياه��ا ابتس��امة
عطف،
 حسنا سأجلس .هذه اللحظة تؤكد لي بأنني أسير
نحو اجلنون واضعا احلجر األول كما
يق��ال ،لتجربة ليس بوس��عكم أن
تتخيلوها ،معترفا بان في آخر األمر
ش��يء ال يروق لك��م جميعا عندما
أعل��ن نهاي��ة القصة بع��د قليل .
لق��د حدث ل��ي أن تفاعل��ت مع ما
س��ردت من أحداث فيها ،تفاصيل
شكلت بؤسي بسبب حرماني من

النس��اء في احلياة التي أعيش��ها
.له��ذا احت��رم كثيرا م��ن ميتلكون
روح املغامرة .ول��ي أصدقاء كثيرون
منهم ،استمع إليهم بشغف عند
حديثهم عن جتاربهم مع النس��اء،
واب��رر له��م نز ِقه��م بان امل��رأة هي
اخمللوق��ة التي متلك حتمية موحية
بأنها هي احلياة كلها بتفاصيلها،
ه��ي الهب��ة األعظ��م من ب�ين كل
املوج��ودات  .لقد بكي��ت لفكرة أن
أبقى وحيدا دون امرأة ،وفي اللحظة
ذاتها ندمت ألنني ملكت النس��اء
كله��ن من خالل إحساس��ي بهن،
ولم التق املرأة التي أريد  .لهذا دوما
أخطها وارس��مها وأتخيلها فقط
في كتاباتي .س��يكون انطباعكم
بعد الق��راءة بأنني مختلف وفاقد
للتفكير أحاول واهما أن استعرض
ُقدرت��ي عل��ى الكتابة وهذا ش��أن
عائ��د إليكم  .وفي النهاية نتفق أو
ال نتف��ق ،بان الوقائ��ع محزنة ألننا
كلنا س��نغادر احلياة ولم يستطع
أي منا أن يفهم املرأة .
 سيدي تفضل قهوتك. شكرا. اخبرني سيدي ملن الكوب الثاني. -ضعه هنا قرب القفاز.

مغامرة
من األدب األسترالي الساخر

هيو مكراي
ترجمة جودت جالي
أذك��ر عمي األكب��ر ،رجل ثمانيني ،إنس��ان آلي حزين
بس��بب احلي��اة التي عاش��ها ،يق��ف محدودبا حتت
أش��جار اليوكالبتوس حامال مسدسا بيده .إن بيوت

لفناء بيتنا لم تت��رك له إال مجاال
اجلي��ران املتاخمة ِ
قليال في حني أنه يتخيل فضاء ال حدود له في بعض
أنحاء أس��تراليا القاحلة بصحب��ة كلب ال يراه أحد
غيره .كل ليلة يترك العجوز صحن عظام ﻟـ "شاگ"
ويق��وم أحدنا بإنتظ��ام بإفراغ الصح��ن وإعادته الى
مكانه.
هذا الش��يخ العجوز ،قب��ل أن يكون عجوزا ،كان في
العام  ، 1840يجوب مترنحا األنحاء املليئة بأش��جار
اللح��اء اللزج ،يش��رف على الهالك جوعا ،ال ش��يء
ليأكله ،وال ش��يء ليش��ربه ،ولم يكن س�لاحه "جو
منت��ون" بذي نفع له دون ب��ارود ،وهكذا أخرج أحجار
القدح وأس��قطها في فمه ليرطبه ،وذهب بحثا عن
ثق��ب ماء .قتل كلبُه على ضوء القمر أفعى ،وبعد أن
ش��واها الرجل ،إقتس��ماها ،وبعد مضي يومني كانا
ال ي��زاال ميصان عموده��ا الفق��ري .كان الكلب بذيله
الكثيف امللتف على ظهره سعيدا الى درجة كافية،
وعمي األكبر ،وهو الرجل التأملي ،أخذ يشعر باجلوع
من جديد .إس��تدعى كلب��ه الدنغو وتفحصه ،كيف
يلتهم هذا احليوان جسده ذاته حينما يعز الطعام!
حتس��س العج��وز اخلبير جس��م الكل��ب ولكن ألن
جس��مه خلو من الش��حم صرف النظر عن الفكرة.

حت��ى قوائمه ،ليس فيها ما يكف��ي من اللحم ملرق
باﻠ "ش��و" ،باإلضاف��ة الى أنه ال يوج��د ما يكفي من
الش��و ،وهكذا ع��اد ال��ى التفكير املتحض��ر بلحم
الضل��ع ملفوف��ا واحلل��وى بالكرمي ،ونبي��ذ الكالريت
األحمر األرجواني ..البارد برودة لذيذة ،مكررا نصيحة
الدكتور ماج�ين "كأس براندي بعد كل أربعة كؤوس
نبيذ الكالريت تصحح الب��رودة" .أخرج عمي أحجار
القدح من فمه وواصل حلما" .ش��اگ" متمدد أمامه،
وقد بس��ط جس��مه بأناقة ،عارضا قوائمه ،ورقبته،
وظهره ،كل أفضل القطع هناك .أصبح اإلغراء يفوق
قدرته على التحمل فسحب فأسه التوماهاوك من
حزامه( .ميكن��ه ان يفعلها بضربة واحدة ،أو ضربتني
على األكثر) كان ش��اگ الغافل عن الفأس مستندا
الى جنب وذيله مس��تقر على زند خش��ب .يا له من
ذيل جمي��ل! ياله من ذيل س��مني! وغ َّير عمي األكبر
تغيي��را خاطفا إجتاه نصل الفأس .س��قطت الفأس
على الذيل ،واختفى ش��اگ في الغ��اب ،تاركا خلفه
عض��وه اإلضافي الذي س��لخه جدي وس��لقه على
أغصان ملتهبة من خش��ب أش��جار الصمغ وبرهن
عل��ى أنه جدي��ر بأن يبق��ي املعدة ممتلئ��ة ليوم على
األقل .بعد أن أشبع عمي الكبير جوعه صفر ﻟشاگ

ليعود ولكن الكلب كان خائفا ،ومع ذلك فإن س��يده
الذي لم يحب أن يكون وحيدا ظل يصفر .وفيما كان
يصف��ر أخذ يح��س بحركة غريبة ف��ي داخله تزامن
نداءه م��ن أول تصفي��رة الى آخر تصفيرة ،ش��يء ما
غام��ض يتحرك حرك��ة متذبذبة ف��ي داخله .عندما
يتوق��ف عن التصفي��ر يتوقف الش��يء وعندما يبدأ
بالتصفير يبدأ الش��يء باحلركة ،ثم خطر له أن هذا
الش��يء ال ب��د أن يكون ذيل ش��اگ ،يعطي إش��ارات
استجابة حنونة ،وألن هذه النتيجة لم تكن مريحة
لم يصف��ر بعدها أبدا ،وإذا ما ح��دث وفعلها صدفة
يأتيه صوت أجش يقول "استلق في فراشك ،سيدي"
جتلب له سالما مؤثرا.
هي��و مك��راي  1876-1958ولد ف��ي ملب��ورن وهو إبن
الش��اعر جورج غوردن مكراي ،وهو في األصل شاعر
غنائي أيضا .بعد أن مثل في مسرحيات في الواليات
املتحدة وفي فيلم في أستراليا انصرف الى الكتابة.
من الواضح أن البيئة األس��ترالية فرضت قس��اوتها
على عناصر وبنية هذه القصة الساخرة ،تلك البيئة
اجملدب��ة الوع��رة ،وفي جمي��ع القصص األس��ترالية
الساخرة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين جند انعكاس البيئة عليها.
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هيأة التحرير
عبد السادة البصري
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رؤى

االتحاد ينعى خمسة من اعضائه
ا.ث -خاص
نعى االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق خمس��ة
م��ن اعضائ��ه ،رحل��وا مؤخ��را  ..اذ نعى الق��اص عبد
احلسني الغرّاوي ،الذي فارق احلياة يوم السبت  ٤كانون
األول  ،٢٠٢١في دمش��ق ،بعد معاناة مع املرض ..ونعى

الش��اعر عدنان يعق��وب ،الذي فارق احلي��اة يوم األحد
 ١٢كان��ون األول  ،٢٠٢١في ديالى  ..ونعى األديبة والوزير
املفوّض األسبق س��ها محمد حسن الطريحي ،التي
فارق��ت احلي��اة يوم االثن�ين  ٢٠كان��ون األول  ٢٠٢١في
بغ��داد ..ونعى االحتاد الروائي حس��ن رحيم ،الذي فارق
احلي��اة يوم األح��د  ٢٦كان��ون األول  ٢٠٢١في املوصل..

ونع��ى االحتاد األديب حس��ن زبون العن��زي ،الذي فارق
احلي��اة يوم األربعاء  ٢٩كان��ون األول  ٢٠٢١في البصرة،
إثر تعرّضه إلى أزمة قلبية مفاجئة .الحتاد ّ
ذكر بس��ير
الراحلني العطرة ،ومش��يدا مبنجزه��م االبداعي الذي
س��يبقى يذك��ر به��م االجي��ال  ..الرواحه��م جميعا
الرحمة والسالم .

مروان عادل حمزة في معرض الكتاب وفي مهرجان الجواهري١٤
ا.ث -خاص
أبى الش��اعر مروان عادل حمزة إال أن يزور معرض العراق الدولي
للكت��اب ،املعرض ال��ذي يحبّه ويألف��ه ،كما أب��ى إال أن يكون
حاضراً مبهرجان اجلواهري مش��اركاً هذه امل��رة ليس بقصيدة
واحدة ،أو تقدمي جلس��ة ..إمنا حضر بأعماله الشعرية الزاهية
التي صدرت عن منش��ورات احتاد أدباء الع��راق ،ووصل املعرض

مع افتت��اح مهرجان اجلواهري ،١٤يوم اخلميس  ١٦كانون األول
ّ
لتحل��ق في جناح احتادها ( )R2بالقاعة العراقية .تضم
،٢٠٢١
اجملموع��ة معظم قصائد حمزة املوزّع��ة في ثالثة دواوين ،هي:
(تراتيل طيور مح ّنطة) و ( أن تعيش داخل أغنية) و (زفير أبيض)
 ..مع بعض القصائد التي لم تُدرج بديوان.
مب��ارك لنا صدور كتابك أيها البلب��ل املروان ..والرحمة لروحك
التي ستظل مرفرفة بيننا ببهائها املعروف.

وفد االتحاد
يواسي الروائي عواد علي
ا.ث -خاص
زار وف��د م��ن االحت��اد الع��ام لألدب��اء
والكت��اب ف��ي الع��راق ،واحت��اد أدب��اء
كركوك ،الناقد والروائي عوّاد علي في
داره العامرة مبدينة كركوك ملواساته

بوفاة ابنه الش��اب ،ال��ذي فارق احلياة
إثر أزمة صحّ ية مفاجئة ..وق ّدم الوفد
باسم أدباء الوطن أح ّر العزاء لألستاذ
علي ،والدع��اء له وللعائل��ة الكرمية
بتج��اوز أحزانه��م وآالمه��م .خامت��ة
األحزان ..

وفد االتحاد يعود األديب محمد جبير
ا.ث -خاص
زار وف��د من االحت��اد الع��ام لألدباء
والك ّت��اب في العراق األديب محمد
جبير في بيته العامر ببغداد ،بعد
تعرّض��ه حل��ادث مؤس��ف أصاب��ه

ّ
بصحته.
بكسور شديدة أثّرت
وقد نقل الوفد باس��م أدباء الوطن
خالص التحايا ،وأسمى الدعاء له
بالش��فاء ،ومتام العافي��ة ،وعودته
إلى وس��طه الذي ينتظ��ره بلهفة
وشوق.

كاظم حسوني يتأمل المطر !!
ا.ث -خاص
املطر ينثر الكثير من احلب
املط��ر يذكرنا مبت��ع الطفول��ة وهو
يداه��م  ،يلهو ،يعبث ،يطرق األبواب
ويرش��ق الطرقات والنوافذ ،يداعب
اخلي��ال ،يت��رمن  ،يش��اغب ،يثير فينا
رغبة االنطالق واملرح  .رغبة الشعور
بالتح��رر  .في املطر يش��دنا احلنني ،
او يوق��د التوق او ال��رؤى واألفكار  ،او
يبع��ث املش��اعر اخلفية واالش��واق
املضمرة  ،مع تدفق املطر ،رمبا تتدفق
صور م��ن نحبهم ،تش��خص فجأة
في حنايا القلب مجددا  ،وقد يبعث
املط��ر اخلفايا واالس��رار اجلميلة  ،او
يوقد فينا رغبة عارمة للحب ..
فيح��دث مبج��رد ظه��ور س��حابة
صغي��رة عاب��رة ف��ي الس��ماء  ،من
فرط ش��غفي اروح أبتكر لها مطراً
ناعماً خفيفاً ،أو عنيفاً مدراراً .يُغرق
الطرقات والش��وارع ،ويتس��رب إلى
ّ
يحتل الش��قوق
البي��وت واحمل�ّل�اّ ت،
والزواي��ا املظلمة .يفضح األش��ياء
النتن��ة ،يكش��ف اخملاب��ئ ،يثي��ر
الرغبات اخلفية ،ويرس��ل هبات إلى

حي��وات ال حص��ر لها  ،املط��ر يولد
صوراً ،ويردد أنغاماً احبها واحفظها
 ،فأس��عى ان ارافق��ه ،انغم��ر في��ه
 ،أس��معه واراه  ،يرق��ص ،يتح��وّل،
يتلوّن...
مطر أس��ود كالدخ��ان ،مطر ذهبي
مم��زوج بخي��وط الش��مس ،مط��ر
أصف��ر كالعاصف��ة ،مط��ر نق��ي
شفاف كالندى أو املاس ،مطر أحمر
كالغرين ،مط��ر بزرق��ة الليل ،مطر
داكن كالسماء الغائمة ،مطر بلون
ّ
فض��ة النهر والقم��ر.. ،مط��ر بلون
السماء الصافية ..مطر بلون االسى
واجلمال والشغف ..

المهرجانات الثقافية
وضروراتها
م��ن بني ال��دروس القريبة التي علمتنا اياه��ا جائحة كورون��ا ،ان التواصل من
خ�لال املوبايل والفيس��بوك واليوتيوب وغيرها ،لن تغني الن��اس عن اللقاءات
الواقعية وحتدثهم لبعضهم وجها لوجه ،فاحلضور الوجداني يغذي االنس��ان
بش��عور خاص ويجعله اكثر امتالء وحيوية ،ناهيك عما يتركه من اثر نفس��ي
واغن��اء للذاك��رة ،فالزمالة في املدرس��ة او العم��ل ،واالصدقاء ف��ي املقهى او
امليادي��ن الرياضية ،تعكس االحس��اس العميق برغبة االنس��ان ف��ي االنتماء
للجماع��ة ،ومن خاللها االنتماء لالنس��انية بش��كل عام  ..قبل ايام تس��اءل
البع��ض ع��ن جدوى املهرجانات الثقافية (ش��عرية – س��ردية -فكري��ة  ..الخ)
ف��ي ظل وجود الن��ت الذي يجعلك تتحدث الى اقصى انس��ان في االرض كما
لو انكما جتلس��ان عل��ى طاولة واحدة! ويرى هؤالء املتس��ائلون ان ما ينفق من
اموال على هذه املهرجانات ميكن االفادة منه في مش��اريع ثقافية اكثر جدوى،
حس��ب رايهم .تثير هذه التساؤالت تس��اؤالت اخرى ،تتصل مبوضوعة اجلدوى
التي يبحث عنها هؤالء ،وفي مقدمة تلك التس��اؤالت هو جدوى اقامة حفالت
االف��راح واحلفالت الغنائي��ة او الفنية االخ��رى ،حيث تزدح��م القاعات وتنفق
االم��وال وتخصص االوق��ات ،بع��د ان تتهيأ الن��اس للحضور للتمت��ع بأجواء
احلفل واالندماج ببهجة جماعية يبقى االنس��ان يحتاج اليها بني مدة واخرى
ليجدد طاقته وهو يبحث عن اس��باب الراحة النفسية واالنسجام الداخلي ..
فإقام��ة مهرجان ثقافي في اية محافظ��ة عراقية ،ويحضره املعنيون من ابناء
احملافظات االخرى ،يعني ان تلك احملافظة حققت هذا املناخ الثقافي والنفسي
الذي جمع ابناء الوطن مبختلف طيفه ليكونوا في مكان واحد ،يتبادلون اآلراء
ويتعرف��ون الى بعضهم اكث��ر ،فضال على ما يقدمه كل مدعو من نتاج ثقافي
او ابداعي يعرّف به ويقدمه لآلخرين من خالل هذا املنبر ،بل ان هذه املناس��بات
كانت س��ببا في تقدمي اس��ماء كثيرة في مجاالت االب��داع والثقافة اخملتلفة،
اضافة الى ما تركته في الذاكرة من مشاعر وملسات لكل من شارك او اسهم
فيها .نعم ،نحن ضد االس��راف والعش��وائية في املهرجانات ،واقامة املهرجان
م��ن اجل املهرجان ،وق��د عقدت الكثير منها من دون ان تت��رك اثرا يذكر ،ولعل
س��وء التنظيم والتخطيط يتس��بب في جعل تلك املهرجانات جافة ورتيبة،
بل وثقيلة تدفع باحلضور الى التذمر والرغبة في انتهاء اجللسات بأسرع وقت،
والسبب هو ما اس��ميه ب (الترانزيتية) ،اي من الفندق الى القاعة وبالعكس،
من دون ان يخصص وقت للتجوال املنظم في املعالم املميزة للمحافظات التي
تق��ام فيها املهرجان��ات ،وايالء اجلانب الثقافي الترفيه��ي اهمية ،كونه يحفز
على الشد والتهيؤ النفسي لتلقي النتاج االبداعي والثقافي من قبل االخرين،
وهذا لالس��ف غائب في اغل��ب مهرجاناتنا ،ولعل مهرج��ان املربد في البصرة
خرج على هذه الرتابة وجعل املنهاج اكثر حيوية ،وان ليس باملستوى املطلوب
 ..واخيرا نقول ،ان العراق اليوم وبعد محنة طويلة وارهاب ومحاوالت تقس��يم،
جند ان اقامة املهرجانات الثقافية واالبداعية من قبل جميع احملافظات ،ضرورة
تتجاوز الثقافي الى ما هو ابعد ،وطنيا وانسانيا!
واالحت��اد اذ يقيم املهرجان��ات ويحرص على ان يكون احلضور مغطيا ملس��احة
الوطن كل��ه ،وآخرها مهرجان اجلواه��ري وندوة منبر العق��ل وحضوره الفاعل
في النش��اطات الثقافية التي رافقت معرض العراق الدولي للكتاب في دورته
االخي��رة ،فإنه ينه��ض من موقعه به��ذه املهمة الوطنية الثقافي��ة الكبيرة..
بالتأكيد.

عبداالمير المجر

ّ
سطور معبرة من صفحة الشاعر باسم االنصار على صفحته في الفيسبوك

ا.ث -خاص
احلي��اة عبارة ع��ن ”خديعة كبرى  .مل��اذا؟!  ،أل ّن االنس��ان ال ميتلك فيها
احلرية املطلقة التي ينشدها .فاإلنسان يعتقد بأنّه ح ٌّر ،ولكن احلقيقة
تقول أنّه عب�� ٌد لصاحب العمل ،وعب ٌد لألف��كار واملعتقدات ،وعب ٌد حتى
لنزوات��ه ورغباته وطموحاته .ولكن ينبغي أن ال تكون وجهة النظر هذه

تش��اؤمية بالنس��بة لنا ،وأن ال ّ
متثل عامل احباط لن��ا على االطالق ،بل
ُ
بش��كل أكبر
أنه��ا على العك��س ،ينبغي أن جتعلن��ا نقبل على احلياة
ٍ
وبح��ب أكبر ،أل ّن احلي��اة ينبغي أن تعاش مبا هو متوف��ر فيها من احلرية،
ٍ
ً
بعنفوان،
أيض��ا أن تُعاش
وينبغ��ي أن تمُ أل باملرح واحلب واجلمال ،وينبغي
ٍ
والسبب هو ألنها ”خديعة كبرى  ،وإالّ فإ ّن الصرامة واجلدية احلادتني في
التعامل مع احلياة ستقتالن املتعة املنشودة واحلرية املتوفرة لإلنسان.

