رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري
مدير التحرير
رئيس التحرير
منــذر عبـد الحـر عبد االمير المجر
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األيروتيك بين التبني والمجانية

الباحث باسم عبد الحميد حمودي  .......وسحر الحقيقة

االتحاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب
ا.ث -خاص

معارض الكتاب واعرقها ،ويصنف
كثاني اكبر معرض دولي للكتاب
بعد معرض فرانكفوت ،حيث تقام
االن الدورة  53منه  ..وقد زخر جناح
االحتاد بالعنوانات واالصدارات االدبية
للمبدعني العراقيني ممن صدرت
اعمالهم عن منشورات االحتاد.

شارك االحتاد العام لالدباء والكتاب
ف��ي ال��ع��راق ف��ي معرض القاهرة
الدولي للكتاب الذي ميتد من 1-26
لغاية  2022-2-7حيث حضرت
منشورات االحتاد اخملتلفة في هذا
املعرض الذي يعد واح��دا من اهم

لمناسبة حصوله على جائزة الملك فيصل

اتحاد األدباء يبارك للكاتب والناقد د .محسن جاسم الموسوي
ا.ث -خاص
بارك االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في
العراق للكاتب والناقد والروائي األستاذ
د .محسن جاسم املوسوي ،ملناسبة
حصوله على جائزة امللك فيصل في
فرع اللغة واألدب للعام  ،٢٠٢١مبوضوع
(دراسات األدب العربي باللغة االجنليزية)..
هذا وقد اعلن عن الفائزين باجلائزة
في حفل عقد في مكة املكرمة في
اململكة العربية السعودية ،ليجيء خبر
املوسوي مت َّوجاً بالفوز ،وقد ذكرت أمانة
املسابقة بأن منح اجلائزة للموسوي جاء
ملبررات منها :جتديده في دراسات النثر
العربي القدمي واحلديث .ومتيز دراساته

بنقد علمي ،ومعرفة بالنظريات النقدية
العاملية ،وتأثير دراساته وأبحاثه تأثيرا
واسعا وعميقا على دارس��ي األدب
العربي في الغرب والعالم العربي ،ملا
له من متيز في الطرح ،واالس��ت��دالل،
والتأويل النقدي وانفتاحه على النص
اإلبداعي العربي والعاملي ،سردا وشعرا.
وتناوله األدب العربي بصفته أدبا عامليا؛
وأضحى منظوره النقدي جسرا متينا
بني الثقافتني العربية والغربية.
ويعد فوز املوسوي املستحق دليل سم ّو
ورفعة لألدب ،مبا يضع الكاتب العراقي
في صدارة التجارب املهمة ..ألف مبارك
لألستاذ ،محسن جاسم املوسوي،
وللوسط الثقافي العراقي األصيل.

افتتاح (منتدى العراق الثقافي) في الشامية
ا.ث -خاص
بحضور االمني العام لالحتاد االستاذ
حنون مجيد وعدد من اعضاء املكتب
التنفيذي واجمللس املركزي وزمالء ادباء

6

من محافظاتنا العزيزة ،مت يوم اجلمعة
املصادف  7كانون الثاني  2022افتتاح
منتدى العراق الثقافي في قضاء
الشامية التابع حملافظة الديوانية،
وقد القيت الكلمات والقصائد بهذه

ثيمة الوجود في مجموعة
(دوران) لجاسم العلي

8

املناسبة التي شهدت ايضا فعاليات
شعبية ،عكست كرم وضيافة ابناء
هذه احملافظة املعروفة باصالة شعبها
ومببدعيها.
مبارك للشامية نهرها الثقافي اجلديد
(منتدى العراق الثقافي في الشامية)..
مبارك للوطن كله ،لديوانية الروح،
ولألدباء واملثقفني ..وقد عبر الوفد
املركزي عن شكره وتقديره ً للسادة
في مضيف عشيرة العوابد ،مضيف
املرحوم احل��اج م��رزوك العوّاد ،بطل
معركة الرارجنية في ثورة العشرين
اخلالدة ملا اب��دوه من حفاوة وحسن
االستقبال.

عن األب الكرملي وذكراه
الخالدة

الحياة والموت في المجموعة القصصية قطار أحمر الشفاه

االفتتاحية

االت����ح����اد ي���ش���ارك ف���ي م���ع���رض ال���ق���اه���رة ال����دول����ي ل��ل��ك��ت��اب
في احتفالية كبيرة  ..الشامية تشهد افتتاح منتدى العراق الثقافي

5

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

اتحاد أدباء ديالى ...
ٌ
الفت وإبداع متواصل
عطا ٌء
مساء كل خميس  ,اعتاد االحتاد العام ألدباء وكتاب ديالى أن يقيم جلسة
ثقافي��ة تناقش ظاه��رة أو حتتفي مبنجز معني ملبدع م��ن مبدعي الوطن
أو مبدع��ي املدين��ة  ,وهذه املمارس��ة املتواصلة التي ل��م تث ِنها الظروف
اخملتلف��ة عن دميومة النش��اط ف��ي قاعة الش��هيد خلي��ل املعاضيدي
الواقعة ضمن بناية السراي القدمي في بعقوبة .
ّ
وتش��رفت في ن أكون ضيفاً في اجللس��ة التي عق��دت يوم  27من كانون
ثان املاضي  ,حيث أقيمت لي أمس��ية تضمنت قراءات نقدية وش��هادات
قيمة مع حديث عن جتربتي األدبية وبعدها مت توقيع مجموعتي الشعرية
ّ
ش��ط العرب " التي صدرت نهاية العام املاضي عن دار الس��امر
اجلديدة "
للنشر والتوزيع  ,التي يديرها الصديق السارد واملترجم الرائع عبد الكرمي
السامر  ,أدار اجللسة الشاعر املبدع علي فرحان رئيس احتاد أدباء وكتاب
ديالى  ,وقد ش��ارك فيها الش��اعر والناقد الش��اب عبد السالم محمد ,
فيما ق ّدم األحبة الرائعون الشاعر عمر السراي والشاعر الناقد الدكتور
حسني القاصد والشاعر عبد األمير محسن والناقد الدكتور غنام محمد
خضر رئي��س احتاد أدباء وكتاب صالح الدين والش��اعر من��دوب العبيدي
والق��اص صالح زنكن��ة  ,وكان احلضور مبهرا  ,يتق ّدمه الش��اعر الكبير
خال��د الداحي الذي أص ّر عل��ى احلضور على الرغم م��ن حالته الصحية
وقسوة الطقس  ,كما حضرت باقة من املبدعني الرائعني الذين غمروني
بفي��ض غير متنا ٍه م��ن احملبة والتفاع��ل طيلة وقت اجللس��ة الذي جتاوز
الس��اعتني من جمالية العط��اء في تقدمي اآلراء ووجه��ات النظر املهمة
في عموم جتربتي األدبية ...والبد من اإلش��ارة إل��ى احلضور البهي ملمثلني
من محلية احلزب الش��يوعي العراقي في ديالى  ,داعمني ومش��اركني في
جميع جلسات االحتاد ونشاطاته .
إن فرع االحتاد في ديالى  ,مع عدد من فروع االحتاد النش��طة التي سأشير
إليه��ا تباع��ا ألحتدث بأمان��ة ثقافية ع��ن عطائها الالفت  ,ق�� ّدم إجنازات
ثقافي��ة مهم��ة  ,تنوعت املطب��وع الثقافي متمثالً مبجل��ة  :تامرّا" التي
أخذت صدى طيباً في األوس��اط الثقافية ملا قدمته من ملفات ونصوص
ودراس��ات نقدية وقراءات ومتابع��ات  ,وكذلك مجلة األطف��ال الرائعة "
ليمونة " التي متثل مطبوعاً متخصصاً يس��تهدف األطفال ويقدم لهم
منوذجا ش��يقا يتناغم مع عواملهم الس��احرة  ,وهذه الناف��ذة اإلبداعية
املهم��ة تعد س��ابقة ذات معطيات جمالية وفكري��ة مهمة تصدى لها
أحبتنا أدباء وكتاب ديالى احلبيبة .
ّ
إن النش��اط الثقافي بجميع أش��كال ممارس��اته  ,ميث��ل الرهان احلضاري
للمجتم��ع العراقي الذي يطم��ح أبناؤه في عموم الوط��ن  ,أن يكون هو
ّ
واع متنو ٍّر أن
الوجه احلقيقي للمدنيّة والتحضر الذي يس��عى كل وطني ٍ
ً
س��مة به  ,إمياناً بالعمق احلض��اري للعراق  ,ووهج عطائه
تكون البالد م ّت
اجلمال��ي واإلنس��اني واإلبداعي الذي متيّز بالري��ادة والتجديد في مجاالت
اإلبداع املتنوعة .
نحي��ي كل جهد خالّق في عموم الوطن  ,ونتمنى ألحبتنا وأصدقائنا في
احت��اد أدباء ديال��ى وفي محافظات الوطن كاف��ة دوام العطاء والتألق من
أجل سيادة ثقافة رصينة أساسها التجديد واإلبداع مع األصالة .

منذر عبد الحر
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السير الذاتية للساردين
مبثوثة في نصوصهم!
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توهّ جٌ ثقاف ٌّي واستمرارٌ بصناعة المعرفة..

كلمة ات��ح��اد أدب����اء ال���ع���راق لشهر ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ٢٠٢٢
ا.ث -خاص
متضي مسيرة احت��ادك��م البهي بخطى
جمالية ال حت ّدها حدود ،وال يوقفها حائط
صدٍّ سميك ،فهي مدربة على قطع املسافات
جتاه قلب اإلبداع ،وهو ينبض وطنياً في كل
ساعة ،ابتكارا ً وخلقاً ،ليعبر احتادكم صوب
األمل واجلمال وسحر القول والصدق مبشرا ً
بغد أجمل ووطن بأدبائه وتأريخه أكمل .وفي
ّ
ّ
ميالدي جديد ،جتدد األمم والشعوب
كل عام
احتفاالت انتمائها للحياة وللجمال
وللمحبة ،بوسائل شتى تؤكد محبة
االنسان ألخيه االنسان ،ومشاركته أفراحه
وأتراحه باعتزاز واحترام ،واحتادنا الكبير،
االحت��اد العام لألدباء والكتاب في العراق،
يؤكد هذا املسعى اجلمالي واإلنساني اخللاّ ق
بوسائله اخلاصة التي تنعكس إيجابياً على
عمله وعالقاته بالهيأة العامة وبقنوات
الثقافة واإلبداع ،وطنياً وعربياً وعاملياً .وهو
إذ يرفع للجميع أسمى آيات احملبة واالعتزاز
واالحترام ،يؤكد أ ّن أهدافه العامة واخلاصة
تسعى دائماً وأبدا ً إلى االحتفال باإلنسان أوالً،
وباحلياة بكل صفحاتها اجلمالية ثانياً ..ومن
هنا فإ ّن احتادنا لم ي ّدخر شيئاً لتحقيق ذلك،

فلقد كانت مناشطه خالل كانون الثاني من
العام اجلديد مصداقاً أصيالً لذلك ،وإليكم
سيداتنا وأساتذتنا أبرز اجملريات الثقافية
لشهر كانون الثاني :٢٠٢٢
*بحزن عميم نعى االحتاد األدباء الراحلني:
الشاعر محمد بدر الدين البدري والشاعر
شاكر مجيد سيفو والشاعر أحمد املانعي

والقاص والروائي عبد اإلله عبد الرزاق
*مواساة األدباء بفقدهم أحباءهم وذويهم.
ّ
ّ
صحية،
*تفقد األدب��اء ممن م �رّوا بضائقة
والتخفيف عن معاناتهم.
*إرس��ال آخر إص��دارات االحت��اد ومطبوعاته
الحتادات محافظات الوطن.
*استمرار اجللسات احلضورية مع االلتزام
باللوائح الصحية.
*صدور العدد  ٥٠من جريدة (االحتاد الثقافي)..
*صدور العدد  ٢٨من مجلة األديب العراقي.
*صدور العدد  ٢من مجلة ليمونة اخلاصة
باألطفال /احتاد أدباء ديالى.
*املشاركة الفاعلة في معرض القاهرة
الدولي للكتاب ،عن طريق منشورات االحتاد
وإصداراته.
*إقامة ملتقى امليالد األدب��ي في مدينة
(بغديدا) من ضمن أعمال املكتب الثقافي
السرياني واحتاد األدباء السريان.
*افتتاح منتدى العراق الثقافي في الشامية
*تهيئة مق ّر جديد الحتاد أدباء نينوى
*استقبال مشاركات األدب��اء في مسابقة
جنمة القدس التي تنظمها نقابة املعلمني
العراقيني ،وإرسالها إلى النقابة للتنافس.
*وفي مجال املطبوعات أصدر االحتاد الكتب

صباح نوري المرزوك في اتحاد االدباء

العامري والموسوي في االتحاد
ا.ث -خاص
ضيّف نادي السرد في االحتاد العام لألدباء والكتاب في
العراق الروائيني ناهي العامري وناظم جليل املوسوي
للحديث عن جتربتيهما السردية ،وذلك في الساعة احلادية
عشرة ضحى األربعاء  ٢٦كانون الثاني  ،٢٠٢٢في قاعة
اجلواهري .،وقد شهدت اجللسة كلمات ومداخالت لالساتذة
على الفواز وبشير حاجم ويوسف عبود جويعد ومعن غالب
سباح وعبداالمير محسن وحسن املوسوي واخرين  ..أدار
اجللسة القاص والروائي حسن البحار

التالية:
 جدار مر  -أمير احلالج  -شعر مكابدات زهرة اليقطني  -هالل الشيخ علي شعرً
تأت متأخرا  -جالل حسن  -شعر
 ال ِ أعراق  -عبد األمير اجملر  -قصة سبأ أخرى  -أحمد جاسم اخليال  -شعر دالية العنب الذهبي  -محمود اخلياط -قصة
 السمفونية امل��ك �وّرة  -سالم بخشياملندالوي  -قصة
 بالد تخاف املطر  -ماجد احليدر  -شعر الضحية  -علي فالح  -رواية سنبلة االنتظار  -حسن حمادي  -شعر الكتاب األول  -منتدى الثقافة النسوية  -د.الهاي عبد احلسني
* وأصدر احتاد أدباء ميسان ما يلي:
 مجلة ميشا لألطفال العدد  22كانونالثاني .2022
 عمر يتسابق نزيفاً – شعر  /مهند عبداجلبار ثمل من دون خمر – شعر  /علي إلياسدمتم للثقافة واإلبداع واجلمال..

ا.ث -خاص
أقام��ت رابط��ة النقاد واألكادمييني ف��ي االحتاد العام
لألدب��اء والكت��اب ف��ي الع��راق  -مبناس��بة الذكرى
الثامنة لرحي��ل فقيد الثقاف��ة العراقية أ.د .صباح
نوري املرزوك  -حلقة نقاش��ية حول منجز ِه اإلبداعي
مبش��اركة األدباء ،الناقد علي حسن الفواز ود .فوزي
الطائ��ي والناق��د علوان الس��لمان ود .س��هام عبد
اجمليد ..ادار اجللسة د .بشار عليوي ،واختتمت بتوزيع
كتاب (صب��اح نوري املرزوك ناقداً  /دراس��ة حتليلية)
تألي��ف الباحث محم��د متعب موس��ى  ..وذلك في
الس��اعة احلادية عش��رة ضحى األربع��اء  ١٩كانون
الثاني  ،٢٠٢٢في قاعة اجلواهري.

احبك طبعا  ....في اتحاد االدباء
ا.ث -خاص
ضيّف نادي الشعر في احتاد
االدباء الشاعر وهاب شريف،
في جلسة احتفاء بتجربته
ال��ش��ع��ري��ة ،وق���د شهدت
اجللسة توقيع مجموعته
(طبعاً
أحبك) ..أدار اجللسة
ِ
ال��ت��ي اقيمت ف��ي احل��ادي��ة
ع��ش��رة ضحى السبت ٢٢
ك��ان��ون الثاني  ٢٠٢٢على
قاعة اجلواهري ،الشاعر منذر
عبداحلر .
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التشكيلية لمياء حسين ل(االتحاد الثقافي):

أظل أعاني طالمـا وطني يعاني وسأترجـم ذلك فوق قماش لوحاتي
حاورها  -فهد الصكر
 متى كانت والدة أول لوحة في حياتك ؟ال ادري مت��ى كانت والدة لوحت��ي األولى ،هلكانت قبل��ي أم أنا قبلها ..وأن��ا تلميذة كنت
أمأل كراريسي بكتل نساء واشجار. .تسألني
املعلم��ة عن حلولي البيتي��ة اجيبها ان احلل
لدى هؤالء النس��وة القاطن��ات بني صفحات
دفت��ري .كن��ت أرس��م لوح��ات وابكيه��ا وال
تس��ألني ملاذا فال أعرف الس��بب ...كنت أتوق
للمش��اركة في معارض الرواد ،حني كنت لم
أزل في دراس��تي املتوسطة ،تبهرني املعارض
ومركز الفن��ون الذي طاملا س��رت بهدوء على
اطراف اصابعي وأنا اجت��ول بني ممراته وقاعاته
ك��ي ال ازعج همس اللوحات ،صار هاجس��ي
ان اش��ارك معه��م  ،كن��ت اتأب��ط لوحت��ي
وكلي ش��غف ان تعرض ..وهكذا مرات ومرات
فحينه��ا ل��م يك��ن يس��مح لغي��ر خريجي
الفنون باملشاركة فلم احبط ..واخيرا علقت
لوحتي وش��اركت معهم بعد اقتناع اللجنة
بأعمالي فنصحون��ي ان ادخل معهد الفنون
ألحصل على شهادة فنية فضحيت بسنتني
دراس��يتني ألع��ود واك��ون بني ج��دران معهد
الفنون حتتويني واحتويها وهكذا..
 ه��ل نح��ن اآلن بحاجة إل��ى حركة جتريبفي التشكيل العربي لعدم التكرار إن وجد؟
 اكيد وبال ش��ك نحن بحاجة لهكذا حركة،فالتك��رار والتقليد واس��تالب الفك��رة كلها
ص��ارت من االم��ور التي يس��تخدمها الكثير
فل��م نعد ن��رى على الس��احة التش��كيلية
وف��ي مختل��ف بل��دان العالم م��ا يلفتنا من
اس��اليب وتكنيك ذا استكش��اف جديد ولو
ان��ه تقريب��ا املوض��وع واح��د وال��ذي نتناوله
بطرق واس��اليب وتكنيك مختل��ف ،اي لكل
منا هويته وبصمت��ه .فالتجريب ضروري جدا
في التش��كيل العرب��ي والبحث ع��ن كل ما
يس��حبنا من التكرار خلل��ق تكنيك وعناصر
لصيغ مختلفة.
 هل جتدين أن املش��هد الفني " التشكيل"يج��ب ان ينح��ى عل��ى ه��ذا النح��و ،كأن
يستخدم املعاجلة االنطولوجية ؟
 يحتاج املش��هد التش��كيلي لالنطولوجيااكيد لك��ن صارت هناك الكثي��ر من املبالغة
ف��ي تك��راره واس��تخداماته الدائمة...نعرف
جميعا ان الفلس��فة تش��كل اجل��زء الكبير

اليتوقف الفنان عند تجربة واحدة  ،ليظل يدور حول حلقاتها ،إذ يسعى دائما اىل البحث والتجريب ،وصوال اىل مشاهد برصية لم
يطرق ابوابها من قبل ،وهذا ماتجده لدى الفنانة التشكيلية "لمياء حسني"  ،ومن خالل متابعتي لمنجزها االبدايع ،وجدتها تعمل
يف المنطقة الفنية التي لم يتناولها أي فنان أو فنانة من قبل ،وهذا الزنوع هو ما جعلها متجددة يف المشهد التشكييل العراقي.
وحول تجربتها التشكيلية ورؤاها الفنية  ،وقريبا من عالمها ،كان هذا الحوار المفتوح ..
سواء بالفن او االدب او في اكثر مجاالتنا ..ومبا
ان االنطولوجيا هي اح��د فروع امليتافيزيقية
والت��ي تبحث ف��ي عل��م الوج��ود الكينوني
وفلسفتها االولى تتناول اعلى انواع جوهرها
ال��ذي ه��و اهلل ( ع��ز وج��ل ) كما توص��ل لها
ارس��طو والت��ي ت��درس املفارق��ة في امل��ادة..
وهن��اك الكثير من اختالف اآلراء والرؤيا ضمن
ه��ذا املنحى ..فال ضير من ان ينحى املش��هد
التش��كيلي هك��ذا منحى لكن ب�لا مبالغة
وال الغ��اء لباقي االس��اليب االخرى كان متتلئ
الس��احة الفنية باالنطولوجيا التي توصلنا
لطري��ق ذي باب واحدة ضمن دائ��رة مغلقة ال
منفذ لها وال جتديد .
 لديك مش��اركات في مهرجانات شهدهااملتغي��ر الثقاف��ي ف��ي وطننا العرب��ي ،كيف
وج��دت التعاط��ي م��ع الفضاء التش��كيلي
العربي ؟
 ب��كل تأكي��د ان التعاط��ي م��ع الفض��اءالتش��كيلي العرب��ي ج��دا مه��م وض��روري
ألي فن��ان ومب��دع ملا س��يخوضه م��ن جتربة
رائعة توصل��ه خللق جديد ،م��ن خالل توحده
وانغماس��ه بثقاف��ات اخرى جدي��دة مغايرة
لثقافت��ه ،او لثقافة بلده ،فم��ن خالل تعرفه
لفضاء جديد يتيح له االكتساب االكبر لكل
ما يت��وق ان يخزنه إلثراء جتربت��ه ،فأضاف لي
هذا الفضاء التعرف على فنانني واساليبهم
الفنية والثقافي��ة ،فالبد للفن ان يتجاوز كل
املس��احات والفضاءات ويحلق لفضاء اوسع
يحطم من خالله قضبان العزلة ،سواء كانت
عزل��ة الذات ام عزلة لظروف بلده ،فاملهم هنا
خزن واكتس��اب كل ماه��و بحاجة الن يكمل
ماينقصه من معرفة.
 ه��ل أنصفك النقد ،ومن ه��م النقاد الذينتناولوا جتربتك التشكيلية؟
 طبع��ا لم ينصفني النق��د ولم انل حصتيم��ن النق��اد ،الن كل منه��م له حصت��ه التي
تخص��ه م��ن الفنان�ين ،يعن��ي حت��ى النقاد

انقس��موا وكل ح��دد نق��ده جملموعت��ه ..ومن
انتشر في الساحة الفنية ضمن احملسوبيات
ل��م افرض نفس��ي يوم��ا عل��ى أي ناقد ولم
اتس��لق لغرض ان اب��رز او حتى ان يكتب عني
الناقد الفالني ،اعمل واش��ارك الري رسالتي،
طبعا هن��اك العديد من تن��اول اعمالي ونقد
جتربت��ي والعدي��د م��ن الصحف ايض��ا لكن
لي��س كم��ا اصب��ح النق��د االن يتن��اول نقد
الفنانني انفس��هم وبص��ورة مبال��غ بها اما
حملس��وبيات الصداقة او خ��ذ واعطي ،فبئس
هكذا نقد الذي صار يتداول كالعملة فشكرا
للنق��اد الذين يرون امامه��م فقط وال يبحثوا
ع��ن املهمش�ين الذي��ن يس��تحقون التفاتة
ملنجزهم.

 م��ا رأي��ك بدق��ة وصف األح��داث في املنتاحلكائي للوحة التشكيلية؟
 الوص��ف احلكائ��ي للوحة التش��كيلية مناالس��اليب التي ينهجها الكثير من الفنانني
،وب��دا هذا الوص��ف تقريبا منذ وجد الرس��م
حت��ى انه مصور على ج��دران الكهوف كيف
كان االنسان االول يصف احداث يومه وصيده
واعماله التي ميارسها وكأنه يدوّن مالحظاته
في مفكرت��ه اليومي��ة ،فمن هنا ب��دا وصف
احلدث احلكائي للوحة التشكيلية واتبعتها
باقي الفترات حتى اس��تعانوا بهذا االسلوب
كبدي��ل للتصوي��ر الفوتوغراف��ي وغي��ره ،في
وقتن��ا نحى امل�تن احلكائي منح��ى اخر ،كأن
ي��دون الفن��ان كل تفاصي��ل احلكاي��ا ،فمثال

يس��تعني بنص ش��عري او مقط��ع من قصة
ليحكيها عل��ى اللوحة بتفاصيل مباش��رة
ج��دا وكأنن��ا ام��ام قص��ة نش��اهدها ف��وق
لوح��ة ،وصارت احيانا ب��كل تفاصيلها وعدم
اس��تخدام الرمز او االختزال متيل الى التكرار
اململ او س��ذاجة املش��هد او ركاكة الوصف،
ألش��ير من االس��لوب احلكائي لك��ن بتالعب
فني يقودنا الكتسش��اف ط��رق جديدة توازن
بني احلكائي والوصف الال مباشر او االختزال،
فاين خل��ق املبدع هن��ا واين بحثه ألس��لوب
جدي��د يحمل هويته وبصمت��ه اذا كان يصور
حكاي��ة دون اللجوء للبحث ع��ن كل ما مييز
عمله ،فليكن الوصف مؤثرا بطريقة مختزلة
وبأجواء مختصرة لوصف املشهد التصويري،
فلنس��ميه تصويري النه يصور املشهد بدقة
لكل التفاصيل.
 كي��ف تنظرين إلى أف��ق التجديد في ّظل
املش��هد التش��كيلي واملدون��ات الثقافي��ة
األخرى في سنوات ما بعد الربيع العربي؟
 م��ا بع��د الربي��ع العرب��ي اكت��ظ االف��قالتش��كيلي ب��كل التأثيرات التي ش��هدتها
الساحة او املنطقة العربية ،فصارت اللوحة
التش��كيلية ت��دوّن م��ا يح��دث بالس��احة
من دم��ار وفوض��ى ،واختلط اجلم��ال بالقبح
وع��دم التميي��ز بينهم��ا ،فتح��ول املش��هد
التش��كيلي انعكاس��ا لكل االح��داث التي
م��ر ومي��ر به��ا العرب��ي واخ��ذ الفن��ان يصوغ
تكرار نف��س القضية بع��دة منطلقات ورؤى
تعكس املش��هد نفس��ه ،ولكن كل وطابعه
الفن��ي فترجمه البعض بتش��ويه االنس��ان

واإلنس��انية والبعض بآالم ومعاناة اإلنس��ان
والدمار الذي مر باملنطقة جراء كل التغييرات
فه��ل هذا ربي��ع عربي ام عواص��ف جتر معها
خيباتنا وعدم انقاذنا ألنفس��نا او انتشال ما
تبق��ى من خالل م��ا هو افضل مل��ا اجنزناه من
تغيرات على الساحة ،وهنا البد من التجديد
الذي نتوق اليه كتوقن��ا لكل التغيرات وحني
جندد م��ا بذاتنا س��نجد باننا جددن��ا واقعنا
واحداثنا املأس��اوية لرؤيا اعم��ق وانقى واكثر
تنظيما.
 أمتنى أن ترسمي لي آفق مستقبل الثقافةالعربية بلوحة تدونني فيها وجعك كرسامة؟
 مس��تقبل الثقافة العربية بالتأكيد حالياغي��ر واضح املالمح بعد ،فه��ي متر في حاﻻت
مخاض لوالدة عس��يرة في ظ��ل الظروف غير
الصحية ،وهنا البد من ان نؤكد ان المستقبل
مش��رق وحقيق��ي لثقافتن��ا العربي��ة مالم
نغربله��ا م��ن الش��وائب التي ط��رأت عليها
لتع��ود معافاة بردائه��ا الناص��ع ،فبالتأكيد
توعكها سيصيبنا مما يش��ل اطراف ثقافتنا
وس��نعاني جميعا من هذه الترس��بات ،أكيد
كرس��امة أتأث��ر وتأث��رت مبا يجري م��ن اوجاع
ملفاص��ل الثقافة وطبعا يس��ري ه��ذا الوجع
للفنان واالديب واملثقف بل لكل الشرائح كل
حسب استيعابه للحدث ،فهنا يظل وجعي
الن مجتمع��ي العرب��ي وبل��دي موجوع وأظل
أعاني طاملا بلدي يعاني واكيد سيترجم هذا
األلم فوق قماش لوحتي.
ببلوغرافيا ملياء حسني:
حاصلة على دبلوم رسم من معهد الفنون
اجلميلة في بغداد عام .1998
اقام��ت خمس��ة مع��ارض ش��خصية،
وش��اركت ف��ي العش��رات م��ن املع��ارض
املشتركة في العراق وخارجه.
تصم��م املعلق��ات (البوس��ترات) واغلف��ة
الكتب واجملالت.
حاصل��ة عل��ى جوائز وش��هادات تقدير من
مؤسسات عديدة.

* كانت حلولي البيتية تسكن النسوة القاطنات بين صفحات دفتري
*الفلسفة تشكل الجزء الكبير سواء بالفن او االدب وفي اكثر مجاالتنا األخرى

"المفتاح" مسرحية تالمس هموم اإلنسان وأحالمه

د .عالء كريم
جن��د دائما أعظم األش��ياء إث��ارة عندما يك��ون هناك
كش��ف لفع��ل للش��خصية ،وتل��ك ه��ي اللحظ��ة
التي نش��اهد فيها املس��رحية .وحتى ل��و لم نعرف ما
س��يحدث ،فهذا ما س��يجعل النص والعرض بشكل
عام متعة بالنسبة لنا.
مس��رحية "املفتاح" تأليف الدكتور مثال غازي ،اخراج
االس��تاذ اس��امة الس��لطان ،متثيل هاش��م الدفاعي
واس��راء العاني .جس��دت رؤية ابداعي��ة ثرية في نطاق
التجرب��ة املس��رحية العراقية ،وهذا م��ا يؤكد على أن
ل��كل جيل مرجعيته اخلاصة عل��ى صعد مختلفة ،إذ
حاول املؤل��ف أن يرتقي بالنص الى مس��تويات وطنية
علي��ا ،وحساس��ة ،تتعل��ق بهوي��ة الوطن البش��رية،

واملوق��ف املطل��وب تبنيه من الصراع��ات االجتماعية،
وه��و ج��زء م��ن الدفاع ع��ن حق��وق املواط��ن العراقي
الشرعية.
كم��ا ح��رص الكات��ب عل��ى االقت��راب من مش��كالت
اجملتمع ،في ه��ذا النص والذي حاول م��ن خالله تغذية
املتلق��ي بأف��كار متعالية املفاهيم ،لتع��زز دالالتها ما
يج��ري ف��ي الش��ارع العراقي ،وم��ا مير به من مش��اعر
وافكار وصراعات عبر ما تقتضيه مساحة املسرح من
مح��اكات ابداعي��ة ،ومعايير درامي��ة ال ميكن تخطيها
على مس��توى الصياغ��ة وتركيب األفع��ال واالحداث،
والش��خصيات في س��ياق فني محدد .ايض��ا ارتبطت
اج��زاء النص في وح��دة عضوية ،هادف��ة ،تكاملت مع
وحدة املكان والزمان ،لتجتمع معها املتعة باملعرفة.
م��ن امللفت ف��ي جترب��ة (املفت��اح) االنتب��اه ال��ى الدور
احلقيقي (للمرأة  -باهرة) في احلياة العامة ،واخلاصة ،او
في الزواج ،والبيت األسري .إذ اختار الكاتب موضوعات
"افع��ال" ترتب��ط بصراع��ات اجتماعي��ة ،وسياس��ية،
جس��دت تفاعل الفك��رة ،واحلادث��ة ،في بني��ة درامية
مادية ،جتمع ،التاريخ مع الواقع احلالي برؤية سياس��ية
في الغالب ،لتقدمي صورة عامة عن املرحلة.
ام��ا الش��خصيات ،التي جس��دها( :هاش��م الدفاعي
– الرج��ل) ،وال��ذ عب��ر في هذه الش��خصية ع��ن رؤية
متناقصة ف��ي اراداتها "متفاوتة ب�ين القوة والضعف،
رغم انها عكس��ت بنية اجملتمع العراقي ،وما تعيش��ه
م��ن انع��زال وغرب��ة ف��ي س��جون ومعتق�لات الظلم

والسياس��ات الغبية ،ايضا بسبب التهميش املستمر
له من قبل انس��انة يحبها ومتلب��س بروحها .باملقابل
قدم��ت املمثل��ة (اس��راء العان��ي – باهرة) ،ش��خصية
الزوجة التي س��كنت في منزل وعقل الرجل السجني،
ادت ه��ذه الش��خصية دور يحمل العديد م��ن االفعال
املس��تعارة لتب��رز صفاته��ا اجلس��مانية والنفس��ية
والعقلي��ة واخللقية على مس��توى س��لوكها اخلاص،
وتفكيرها ،وطباعها.
ُعد املسرح أكثر الفنون مساساً في احلياة االجتماعية
بوصفه أساس��اً للبني��ة الفكرية للف��رد ،والذي يؤكد
ذلك من اميان��ه بضرورته احلياتية ف��ي احلياة املعاصرة,
ذلك انه ميس احلياة البش��رية بطريقة فريدة من نوعها
قد تعج��ز الفنون واآلداب األخرى عنه��ا فهو انعكاس
للواقع املعاش من لدن البش��ر ,ما يؤث��ر عليهم ويتأثر
به��مُ .
فح��ب الفرد للمس��رح يجعله يتحس��س كل
مش��اعر احلب الت��ي تلد في العرض والذي س��يتفاعل
مع��ه كونه متلق فاعل وركن مه��م من أركان العملية
املس��رحية املتمثلة ب��ـ املمثل-اخمل��رج -املتلق��ي وهنا
جانب نفس��ي يلقي بظالله على حال��ة التلقي لنوع
العرض وما يحتويه.
ه��ذا ما جس��دته الرؤية االخراجية للمخرج "اس��امة
السلطان" لنص مسرحية "املفتاح" وذلك عبر اخلطوة
االول��ى التي عم��ل معها عل��ى حتول ق��راءة النص الى
فعالي��ة يُعطى م��ن خالله��ا معنى لعناص��ر العرض
الفنية ،وللتراكيب التعبيرية الصورية املتتابعة.

ووفق��ا لذل��ك ،متك��ن اخمل��رج ال��ى تأس��يس االفع��ال
الرئيس��ية واالنط�لاق من خالله��ا الى عملي��ة البناء
املش��هدي ،ليؤك��د عل��ى أن مهم��ة اخملرج وبوس��اطة
املمثل�ين تعد عملي��ة للبحث عن عالمات مس��رحية
قادرة على التعبير عن تلك املعاني ونقلها.
فقد عمل اخملرج على تأس��يس امل��كان وفق رؤى زمنية
ومكانية مغاي��رة ،إذ وضع بع��ض االدوات والكتل التي
تع��ود لزمن مضى ،في مكان واح��د مع اجزاء معاصرة،
وه��ذا يحتاج ال��ى وعي مغاي��ر لعملية الرب��ط وانتاج
املعن��ى .فكان لعطر امل��كان املتمثل بنوع "العطر" في
غرف��ة باه��رة اثر جمالي حتسس��ه املتلقي عب��ر األداء
اجلميل ،ايضا صراع الش��خصيات بش��كل انس��يابي
منظ��م لعملية التحول في املعن��ى والصورة ،ما وضع
املتلقي في رؤى تأويلية لألحداث ومتغيراتها ،فضال عن
وجود الهاتف االرضي كان له معنى لزمن كان يس��وده
اخل��وف والرهب��ة وبعض االش��كاليات ،ويبق��ى الفعل
االساس��ي هو "جلي��كان" البانزين ال��ذي كان يحمله
الرجل عند دخوله املنزل وال��ذي وضعه جانبا ولم يتم
التعام��ل معه مبجري��ات العرض ،حت��ى بقي مجهوال،
ليترك الفك��رة مفتوحة لبعض التص��ورات والقراءات
ل��دى املتلق��ي ،ال��ذي اعج��ب ب��كل حت��والت الع��رض
املس��رحي واش��تغاالته املالمس��ة للديك��ور واالضاءة
واملوسيقى.
احيان��ا ميكن أن يضع املؤلف اإلرش��ادات أو التوجيهات
املس��رحية ليبني بأن الش��خصية املسرحية او الفعل

يعب��ران عن انفعال مع�ين او حدث م��ا ،لكن للمخرج
رؤيته اخلاصة والتي تتوافق مع اهداف املسرحية والزمن
الذي كتب فيه النص .ليثبت ان عملية التحول ال ميكن
أن تقودها األس��س التي تقوم عليها بنية املس��رحية
املكتوبة ،بل قراءة اخملرج ورؤيته اجلمالية والفلس��فية
ق��د تك��ون متوافقة م��ع رؤي��ة املؤلف وفلس��فته في
النص ،وايضا مع فك��ر املمثل وحتوالته االدائية املتفردة
باجلمال .وهذا ما جتسد في العرض املسرحي "املفتاح".
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الباحث باسم عبد الحميد حمودي  .......وسحر الحقيقة

بقلم  :احمد ادهم الفخار
الباحث باس��م عبد احلميد حمودي احد ابرز الباحثني
والدارسني للتراث الشعبي العراقي والعربي الى جانب
كونه تربويا وقاصا وناقدا ورجل تاريخ .
تولى رئاسة حترير مجلة التراث الشعبي للفترة 1985
لغاية  2003وهو احد استش��اري اجمللة منذ عام 2003
وحلد االن حاليا يعمل في صفحة ثقافة ش��عبية في
جريدة الصباح .
صدر له في مجال التراث الشعبي االتي :
 ع��ادات وتقالي��د احلياة الش��عبية العراقي��ة ( اعدادوتقدمي )
 كتاب التراث الش��عبي  .دار الشؤون الثقافية العامةبغداد 1986
 الزير س��الم  .سلس��لة املوس��وعة الصغي��رة بغداد1989
 تغريبة اخلفاجي عامر العراقي  .دار الشؤون الثقافيةبغداد 1989
 التراث الش��عبي والرواية العربية احلديثة املوسوعةالصغيرة بغداد 1998
 -تغريبة اخلفاجي عام��ر العراقي هيئة قصور الثقافة

 .القاهرة  2000ط2
 شارع الرشيد دار الشؤون الثقافية القض��اء العرفي عند العرب  /معجم اخملتصرات  .داراملدى  2010بغداد
 ابح��اث في التراث الش��عبي كتاب التراث الش��عبي 2باالش��تراك مع د .احمد مرس��ي  ,حصة الرفاعي ,د.
محمد رجب النجار وغيرهم  1986بغداد
وكتاب��ه ه��ذا (س��حر احلقيق��ة /ش��خصيات وكت��ب
ودراس��ات ف��ي التراث الش��عبي ) في طبعت��ه الثانية
الصادرة عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنش��ر والتوزيع
بغداد 2014يقع في  305صفحات
ه��و س��ياحة ف��ي فك��ر الت��راث الش��عبي  ,محطات
ذاك��رة وثقاف��ة تفصيلية وعامة ومقومات اس��طورة ,
وحكاية وسيرة بدا بالدراس��ات واملقاالت املتنوعة في
ه��ذا العال��م الغري��ب املعجز ووقف عند ش��خصيات
فولكلوري��ة بعينها كنم��اذج ودرس جوانب من حياة
رج��ال من الع��راق الذين اعط��وا التراث الش��عبي كل
حيواتهم ثم عرض جملموعة الكتب اخلاصة بهذا النوع
من العلوم االنس��انية الذي يعده مفتاحا لكل سعي
انس��اني نحو احلقيقة وكم للحقيقة من سحر اخاذ
اذا كانت مرتبطة بالفكر اجلمعي

ه��ذا ابرز ما جاء مبقدمة الكتاب املؤرخ  30مايس 1999
بغداد
ولعل ابرز موضوعات الكتاب االتي
دراس��ات ومق��االت االدب والت��راث الش��عبي ,تداول��ت
ال��دالالت اللغوي��ة ب�ين الص��وت واملعن��ى ,كالم ف��ي
االس��طورة والت��راث الش��عبي (اس��طورة احلقيقة 2,
االس��طورة وانواع احلكي الش��عبي االخرى ) ,الس��يرة
الشعبية والذات العربية (مقدمة وخامتة ),في االصول
االولى للمسرح العربي من الكرج واملنادر الى احلكواتي
 ,حماية اش��كال التعبي��ر الفولكلوري وطني��ا ودوليا
(التراث الش��عبي  ,املنس��وجات الفولكلورية  ,حقوق
ياش��ادي االحل��ان  ,اجله��د العامل��ي للحماي��ة  ,اجلهد
العربي  ,االتفاقيات العاملية  ,املراجع )مائة وخمس��ون
عام��ا على اعالن مصطلح التراث الش��عبي  ,من صور
التطور احلضاري في بغداد العباسية  ,سلوك الظرفاء
ومجال��س الط��رب واالدب ,اجملتم��ع الريفي ف��ي العراق
شخصيات ومهن  ,الفابليو وتاثيرات االدب العربي على
االدب الش��عبي االوروبي  ,السواني في عشائر الدغارة
 ,مح��اوالت صهيونية جديدة قدمية في س��رقة التراث
الش��عبي واحلض��ارة  ,تن��وع التراث الش��عبي تعددية
االنتاج والتاثير  ,الرقص االس��يوي واملس��رح والسحر

 ,كنى احلي��وان والقابه واملعتقدات الش��عبية حوله ,
احليوان في املثل الش��عبي  ,كتب في التراث الشعبي
 ,االص��ول التاريخية الس��ماء محالت بغ��داد  ,التغير
احلضاري ف��ي مجتم��ع افريقي  ,املكان ف��ي تضاريس
الذاكرة  ,النشوء واخللق في النصوص املندائية  ,دالالت
معرفية في تسمية املالبس ,كتاب مفتوح اسمه الف
ليلة وليلة  ,املعتقدات الش��عبية في معجم االلفاظ
العامي��ة في دولة االمارات العربية  ,رس��م خامت بدوح ,
في ادب الصحراء من شعراء اجلبل العاميني  ,مناذج من
شعر الصحراء حكايات الشتاء القصيرة خلضير عبد
االمي��ر  ,عبد الرحم��ن التكريتي رائ��د البحث امليداني
ف��ي االمثال الش��عبية  ,ف��ى ذكرى رحيل��ه مصطفى
جواد باحثا فولكلوريا  ,لطفى اخلوري ومحس��ن جمال
الدين والتراث الش��عبي محمود العبطة  ,شخصيات
فولكلوري��ة ( احلكوات��ي  ,ال��راوي ,ايس��وب العراق��ي ,
ش��يبوب وسانش��وبانزا  ,علي الزيبق و اب��ن عبدكه ,
حمد ال حم��ود بني التاريخ والتراث الش��عبي )  ,احلك
بالسيف براوية رفعت البزركان .
مما تقدم يتضح حجم اجلهد املتميز املبذول في تاليف
ه��ذا الكت��اب ال��ذي يع��د موس��وعة فولكلورية ميثل
اضافة مهمة ملكتبة التراث الشعبي .

استدعاء الشخصيات االسطورية في قصيدة « أساطير» ()1
زهراء بدر عبيد الطائي
اململكة السومرية بحضارتها املتوهجة  ،ترك ُ
تاريخها للبشرية
ضم الكثي��ر من اللوحات والنصوص
إرثاً فكرياً وفلس��فياً كبيراً َّ
التي تُفصح عن ثقافتها السائدة ،وقتذاك  ،في نظرتهم للكون،
ُ
،والتحكم في
وتع��دد اآلله��ة وصراعها ،وإدارة ش��ؤون اململك��ة
مواس��م رعيها وزراعته��ا  ،وتركت أيض��ا أثراً يُقرأ «نقوش��اً» في
الفن واألدب (حكايات ،واس��اطير) لالحقني حتكي صراع آلهتهم
لتحقي��ق رغباته��م اجلس��مانية في العي��ش كصورة البش��ر..
تداولها الشعراء والكتاب في نتاجاتهم األدبية إشارة على امتداد
صي
و تال ُقح النصوص األدبية عبر التاريخ ،إذ ينهض التفاعل ال ّن ّ
في األساس على استحضار النصوص السابقة في النص الالحق
والتفاعل معها وانتاجها في ثوب جديد(.)2
كان « الصاحل��ي» واحداً من الش��عراء الذين اس��تمدوا عدداً من
احلكاي��ات واالس��اطيرّ ،
فوظفه��ا في ش��عره ،ويع��د توظيفه  -و
توظي��ف غيره -فتحاً جديداً على مس��توى اخلطاب الش��عري ،إذ
بوس��اطته َ
حدث تغيّ��ر في ِبني��ة القصيدة ،وذل��ك خلروجها من
الغنائية املباش��رة إلى أف��ق املوضوعية اإلنس��انية ،وهذا اخلروج
املوضوعي  ،اس��تدعى قراءات نقدي��ة متعددة للقصيدة الواحدة
غط��ت مس��احتها اإلبداعي��ة ،وجعلتها حتم��ل َق ْدرا كبي��راً من
الدِّالالت املُكثفة واملعاني ذات التش��فير العالي ».إ ّن األس��طورة
ت��وأم الش��عر فعودة الش��عر إليه��ا إنمّ ا ه��و حنني الش��عر ل ُترب
طفولت��ه ،واألس��طورة إذ حتتضنه��ا القصيدة ،لك��ي تتحول في
نبته��ا طاقة خالقة لإلداء الش��عري ،حيث يتمث��ل موقف وقيّم
اإلنس��ان جتاه الكون ،وجتاه تس��اؤالته املتعددة ،واإلنسان باملعنى
العام امتداد إلى الزمن الذاهب واآلتي مضافا – بالضرورة -حاضره
أيضا»(.)3
يقول مخاطيا أحد أصدقائه ،بعدما يدعوه الصطحابه إلى مدن
سومر:
يا هذا
خذني ألرى
عشتار الظمأى
ناشرة الشعر
كاشفة الصدر
ُ
تسبح في ماء القلب  ..وترعى
وأرى  ...دموزي يتطاوس
من فرط جمال الطلعة واملغنى
اس��تعمل الصاحلي أس��لوباً ِصيَغي��اً مبتدئا بــ «ي��ا» النداء مع
اس��م اإلش��ارة للقريب في التركيب (يا هذا خذني) ليُنـَبئ أ ّن من
يخاطبه ذا مكان��ة ثقافية متخصصة ،وس��مي ًّّا ذا منزلة تراثية،
وه��ذا نوع من أدب التخاطب ،وفيه ٌ
نبرة كمن يطلب من مخاطبه
ألقوام س��كنت
وأطالل
ديار،
أن يوصل��ه للوقوف على م��ا ُد ِثر من
ٍ
تفاصيلها  ،م َ
ُول ٌه
وجدانه ،وأثّرت في تركيبته الثقافية ،يبحث عن
في البحث عن تلك التفاصيل ،تفاصيل ديار متوز وعشتار.
تُعد أس��طورة (متوز وعش��تار) من أبرز الركائز الثقافيّة في حضارة
بالد الرافدين .نس��ج الفكر الس��ومري هذه األس��طورة في ّ
قصة
حب ذاتني إلهيتني «عش��تار :إنانا الس��ومرية» وبني ذات «متوز» ،و

كانت عش��تار من بني اآللهة التي حكمت الكون وسهرت على
رعايت��ه وجماله  ،فكان��ت إلهة احلب واجلم��ال واخلصب « ،قامت
األسطورة حول ّ
قصة حب كان بطالها اإلله دموزي «متوز» واإللهة
عش��تار «إنانا الس��ومرية» آلهة احلب واجلمال واخلصب ،وشهدت
عالقتهما أحداثًا وانعطافات أدّت إلى تش��كل فصول الس��نة مبا
تأتي به من تقلبات وحتوّالت»( ، )4و كان « دموزي :متوز» إلها اسمه
مرتبط باسم اإلله أبسو البابلي ،وهو كبير اآللهة وإله املياه ،وكان
يشار إليه بـ متوز أبسو ،والذي يعني ابن اإلله .
خلصب واحلب
تقول األس��طورة إ ّن اإلله مت��وز وقع في غرام إله�� ِة ا ِ
واجلمال عش��تار ،وبعد منافس��ة مع الكثيرين من خاطبي ودّها ،
جنح متوز في إقناع عشتار بالزواج منها .
يتح��دث « الصاحلي» عن هذه العالق��ة وعن هذا اجلمال  ،فيراها
ملكة باهرة اجلمال ،فارعة  ،ش��عرها طويل مسترس��ل  ،كاشفة
الصدر ،مهوى لكل نفس بشرية ،قتالها وضحاياها كانوا ملوكاً
لم َ
يحظوا بهذا الوصال الفائض مبش��اعره ،فاستباحوا ألعينهم
البكاء ليل نهار.
ف��ي داللة تفاعله النصي مع هذه األس��طورة  ،يش��ير إلى إ ّن هذا
ال��زواج جمع بني حُ بّني مقدس�ين بني إلهني  :إل��ه احلب واخلصب،
وإله الرعي والنباتات  ،وهو ايجاز لصورة احلياة ودوام اس��تمرارها.
وانتصار قوة اخلير على قوة الشر والظالم.
و أرى خمبابا
يركض في غابات األرز
ما بني وحوش الليل
وصالل املرعى
وأرى...
نصي أخر ينقلنا الصاحلي الى ملحمة أخرى ،ملحمة
وفي تفاعل ّ
« كلكامش « وغابة األرز ،وفيها يبحث عن عشبة خلوده  ،يقابله
ُ
عامل ش�� ٍّر ،يس��عى في عدم حتقيق رغبته ،حارس��ها «خمبابا»
املُع�ّي�نّ من قبل اآلل��ه « إنليل»  ،هذا احلارس كانت أنفاس��ه ناراً
وموت��ا أكيداً .ص��وّره الصاحلي راكضاً بني حقول األرز ،بني أش��باح
ووح��وش اللي��ل  ،مانعاً أي ش��خص من دخول ه��ذه الغابة ،وفي

ذلك إش��ارة إلى الذي��ن من فصيلته ف��ي تصرّفهم  ،يس��تمرؤون
ُّ
وتطل
االس��تبداد ،ويضطهدون الرعي��ة؛ إرضا ًء لرغب��ة مليكهم،
علينا في كل عصر أيادي زبانية وأزالم حكومات فاسدة مُستبدة،
حتكم البشرية باسم معتقدات وفكر أسيادهم »،ويطارد خمبابا
العصر ،يطلق ه��االت النور ،من قوس يديه»، ،وهي نوازع ممتدة في
وقتناّ ،
مثلها الصاحلي بنوازع شخصية حارس الغابة « خمبابا».
خذني يا هذا
ألرى أوتونابشتم
في قاربه األعمى يس��عى في هذه األسطر الشعرية إلى اإلشارة
إلى حادثة الطوفان ،وبداية تاريخ جديد للمملكة الس��ومرية أ ّن
اإلله «أيا» يأمر رجل الطوفان «أتونا بشتم» بأن يحمل في سفينته
ما يحتاج من املتاع واألموال وأهله واقربائه والعمال املاهرين ،وفي
داللتها س��فينة جناة للعراقيني من محنتهم التي يعيشونها. ...
وفي مقطع آخر يستدعي شخصية أخرى :
وأرى جلجامش
يندب صاحبه أنكيدو
وينوح على ما آل إليه املسعى
وأرى عشبته
تقضمها أنياب األفعى
وفي هذا املقطع إش��ارة اللتق��اء «انكيدو»  -الرجل املتوحش بعد
ترويض��ه -بجلجامش  ،ويصبحان صديقني في أجواء تنس��جها
امللحم��ة بأس��لوب ش��عري تش��ع منه ح��رارة االحت��دام ،وعنف
الصراع املُفضي الي اتّساق الرؤية والصداقة األبدية.
وبس��بب اجل��زء الفاني من دم جلجامش ،يبدأ ب��ادراك حقيقة أنّه
ل��ن يكون خالداً ،والب ّد أن ميوت يوما ما ألنّه بش��ر ،فبدأ في رحلته
للبحث عن اخللود واحلياة األبدية .وفي طريق عودته ،بعد حصوله
على ُ
العش��بة ّ
الس��حرية التي تعيد نضارته وش��بابه  ،س��رقت
األفعى ُ
العشبة ،فرجع جلجامش إلى «أوروك» خالي اليدين ،وفي
طريق العودة شاهد السور العظيم الذي بناه حول «أوروك» ففكر
في قرارة نفس��ه أ ّن عمالً ضخماً كهذا ّ
الس��ور هو أفضل طريقة
ّ
ليخلد اسمه.
تقودن��ا داللة املقطع ،الذي ح��اول أن يوصله الس��لف إلى َ
اخل َل ِف
 ،عل��ى احلاكم أن يفعل ش��يئاً ّ
يخلد ذكره وفك��ره ،بعدما أدركنا
جميعا حقيقة ال خلو َد جلسم اإلنسان وشكله ،وعلى احلاكم أن
يعود عن غروره  ،ويعمل على إرس��اء قواعد العدل في بالده ،ونشر
معنى ومذاقاً
املدارس والتعليم بني العب��اد ،فاملعرفة تهب احلياة
ً
مُتجددي��ن .وأ ّن ثقافة احلاكم وإدراكه املصي��ر ،أمن ُع من أن جتعله
ُ
فالثقافة
ين��زل إلى مه��اوي الدكتاتورية والتخن�� ُدق الطائف��ي،،
تط ّورٌ وتحَ ُّضر.
خذني
ألرى
أورورو ...وأنليل
يشتركان بصوغ شروط املعنى
تتجس��د في ه��ذه األس��طر أس��طورة اإلله��ة «أورورو» في صورة
حس��ناء جتول عالم األرض عند كل فجرّ ،
محلقة في السماء من
الغرب إلى الش��رق ،لتحمل أول ش��عاع ضوئي قادم من الشمس
تعل��ن به مجيئها  .واإلش��ارة إلى اإلله إنلي��ل  ،إله الرياح والهواء
واألرض والعواصف .لعبت دورا في قصة َ
اخللق السومرية إذ جعل

السفلي ،وبقدر ما مينح اإلنسان
األرض مستقراً للبشر في عاملهم ُّ
األرض إعماراً وإصالحا ،س��تجود عليه باخلير والسعادة ،وبقدر ما
يُفسد فيها تقس��و عليه كثيراً .فالتجدد والتغيير بيد اإلنسان.
خذني ألرى
كم أمسى في عاملك األسفل
أعداد املمسوسني الصرعى
وأرى ..وأرى ...وأرى.!!...
ف��ي املقطع األخير م��ن القصي��دة يتحدث عن أثر األنس��ان في
حاض��ر بني جنس��ه ،وعل��ى ش��كل الطبيع��ة الت��ي يتمتعون
بخيراته��ا ،عندم��ا ال يحكمه قان��ون ،وال تردعه س��لطة  ،فتقع
احل��روب والك��وارث وتتغي��ر معال��م وج��ه األرض وم��ن عليها ،ملا
يشعله من كوارث وحروب اشباعا لغروره ومطامعه الشخصية،
فاإلنسان معادل موضوعي في احلياة احلرة الهانئة.
وردت لفظ��ة (وأرى  )...ثالث م��رات في هذا املقطع ،وبعدها حذف
مُقدر بنقاط في نهاية املقطع ،وذلك أس��لوب ذو داللة اس��تند
على اإلضمار واحلذف ،وهو ركن جوهري في الش��عر احلديث الذي
يعتم��د على الفراغ الصامت  ،يقول عن��ه د .عمر محمد الطالب
ملهم ُ
ف��ي مَعرض حديثه عنه «وان تتقطع جُ ُ
وتكثر فيها النُّقاط
ِ
والفراغات.)5(»..
يتمن��ى الصاحل��ي على قارئ��ه أ ْن ميأل هذه الفراغ��ات املبثوثة في
املقطع ،حتى يكتمل املعنى الذي يسعى إليه ،ورمبا أراد أ ّن يشير
إل��ى الكثير ممن هم مبرتبة «خمبابا» .الذين يرفعون بس��واعدهم
االضطه��اد على الرعية؛ ليبقى احلاكم س��املا معافى ،ويكممون
أف��واه املتظاهرين اجلائعني الذين يرفضون تُخمة أبناء وحاش��ية
السلطة ،...وعليه أرى أ ّن الفراغ ال ُن َقطي يستلزم قارئاً ذكيا.
كش��فت القصيدة مس��تويات توظيف األس��طورة في الش��عر
املعاص��ر ،وجتلياته��ا ف��ي خطاب��ه الش��عري واكس��بت الن��ص
روح��ا جديدة َون َفس��ا طويالً وقد اس��تدعاها لغايات سياس��ية
واجتماعية وقد تداخل االسطوري مع الواقعي.

الهوامش
( )1ش��كر حاج��م الصالح��ي ،ديوان « ه��ل هذا هو
أنت؟ « ،مطبعة اليسر  ،األنبار  ،حديثة  ،ط،2019 ،1
ص.18
( )2عب��د الرحيم حمدان ،اللغ��ة الروائية في تجليات
الروح  ،مجلة الجامعة االس�لامية» سلسلة الدراسات
اإلنسانية « فلسطين  ،مج  ،16ع ، 2008 ،2ص .133
( )3رجاء عيد ،لغة الشعر» قراءة في الشعر العربي
الحديث» منش��أة المعارف اإلس��كندرية  ،مصر ،د.ت،
ص.295
( )4موق��ع الراي��ة اإلليكتروني  ،تاريخ النش��ر (30
يناير.)2020 /
( )5د .عمر محمد الطالب  ،القصة القصيرة الحديثة
في العراق ،جامعة الموصل ،1979،ص.487
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الجدلية الثنائية  ..الحياة والموت
ف������ي ال����م����ج����م����وع����ة ال���ق���ص���ص���ي���ة ق�����ط�����ار أح�����م�����ر ال���ش���ف���اه
اياد خضير
ف��ي ه��ذه اجملموعة قط��ار احمر الش��فاه  ،نالحظ
القاص شوقي كرمي حس��ن يهتم اهتماماً واضحاً
في الش��خصية  ،فأن��ه يركز وغالبا ما يس��تخدم
ص��وت ال��راوي ال��ذي يفض��ح خبايا الش��خصية
ومنافذ تفكيرها  ،تتش��ظى االحداث في سردياته
 ،كذل��ك نالحظ مش��تركات في ثيم��ات النصوص
وتقارب في مرتكزات السرد على الرغم من اختالف
توظي��ف اللغ��ة ف��ي ال��دالالت والرم��وز  ،نش��اهد
القص��ص حتم��ل في طياته��ا ثيمات رئيس��ية وأن
اتخذت أش��كاالً وأس��ماء مختلفة  ،تتألف من 22
قص��ة قصي��رة  ،يتصدرها مقولة شكس��بير عن
البوس ي��وم كان مبقدوره ان يخادع غضب الطاغية
وارادته املتعجرفة .
قصة قطار أحمر الشفاه
تصدرت عن��وان اجملموعة  ،العن��وان جاذب وملفت
يش��د القارئ  ،قصة متماسكة  ،محبوكة بشكل
جيد  ،تتمح��ور القصة عن ش��خصية عواد عنيد
س��ائق القط��ار ال��ذي ينق��ل املوتى وه��ذه مهمته
العسكرية  ،يقوم بنقل التوابيت وحسب املناطق
املدون��ة على التوابيت  ،عالم فنتازي  ،أصبح واقعاً
كثيف��اً  ،وكلم��ا يح��اول الفكاك من ق��دره  ،احلرب
يقابلها احلياة البسيطة التي يعيشها  ،اصبحت
جتربته حقيقي��ة اكثر من كونه��ا تخييلية وان ما
اعتق��د ان داف��ع العالم البريء للحياة البس��يطة
التي يعيش��ها  ،يش��تغل س��ائق في القطار  ،ظل
يلعبها الى النهاية ال يستطع اخلالص منها كونه
ادمن على احلالة  ،قطار أحمر الشفاه  ،هو مصاص
دم��اء نه��م ال يرتوي م��ن امتص��اص دم الضحايا ،
ح��اول ان يؤثر عل��ى ابنه أن يقوم بعمل��ه بدالً عنه
عندم��ا يتقاعد او ميوت  ،لكن ابنه رفض ان يس��ير
بطريق والده عواد عني��د  ،يحمل افكارا غير افكار
ابيه الذي يعتقد بأن ابنه س��وف يس��تلم مهنته
لكن االب��ن ظل غارقا في أحالمه ب��أن يصبح فنانا
مشهورا.
(( بغتة وجدت جس��دي محفوف��اً بعطور االنتظار
وثم��ة أص��وات غريب��ة  ،كان ( عواد عبي��د ) يأمرها
فتتح��رك كي��ف يش��اء ،ل��م أس��تطع االنتظ��ار ،
أغمض��ت عين��ي وبدأت أع��د أنفاس القط��ار وهو
يعوي خائفاً ص��وب مجهول جعلني أرمي أوصالي
واح��دة  ،واح��دة  ،حتى اني لم اك��ن انا عند احملطة
االخي��رة  ،كان ( ع��واد عنيد ) يضح��ك وهو يأمرني
بالنهوض وكنت اتلمس حواف اخلشب البارد وثمة
صوت ين��ادي الرق��م  !!...فأغ��دو مرجتف��اً وكرنفاالً
م��ن التوابيت يتبع خطاي بإيقاع عس��كري مدوي
بن��داءات متوجهة تأتي من قل��وب كانت تتجه الى
املقابر املس��ورة للمدن التي لم تع��د مأهولة بغير
قطار املوتى وطوابير املنتظرين !!))ص 216
ضمن القراءة النقدي��ة االنتاجية الفاعلة لقصة
قطار احمر الشفاه  ،نرى القاص شوقي كرمي حسن
دوّن تفاصيل املكان ضمن الزمن الس��ردي فقد برع
ف��ي رص��د ادق التفاصيل املكانية والش��خصانية
والنفس��ية وجعل للوصف رمزية دالة على معنى
ف��ي أطار س��ياق احلكي فكانت في ه��ذه اجملموعة
وظيفة الوصف متناغمة مع وظيفة السرد واحلوار
وغير متناشزة معها .
مقط��ع من قصة النوم في احلجر (( :القدر هو الذي
رمان��ي في أحضان ام��رأة تاج عرش��ها جنون والم
ومباهاة  ،أمرأه تخاف ول��وج أقبية الرجال املغمورة
بالنور  ،تنهش بلسان ثرثرتها  ،محدقة باستقامة

جس��دها وأدمة االرض املرجتفة حتته��ا تعبنا نحن
االثنان يلوي االلم عنقي  ،فأدفن رأسي مثل نعامة
في ركام هزائمي  ،تأمرني بصوت ملعون بالفرح
ــ قف
أمد أصابعي متلمساً عنقي كنت اسمع همسها
االت��ي م��ن بعي��د اس��معها تتح��دث ع��ن مديات
املباهج ووساوس شياطني االشتعال بصوت شذاة
الش��هوة  ،تس��اءلت  :ــ مالك مثل ذئب فبلة ؟!!))
ص77
لقد أدت املفارقة الس��ردية الى حالة ترقب وتشوق
وهي الوظيفة اجلمالية وكم��ا يقول الدكتور قاس
املقداد  ،#1الن القاص يقدم لنا من خاللها صفحة
جميل��ة على امللف��وظ الوصفي أيض��اً  ،وان يكون
خادم��اً لنص أط��ول وبالتالي علي��ه ان يكون جزءاً
من الدراما ويندمج فيها وهي ما نسميه الوظيفة
الدرامي��ة  ،ولك��ون الق��اص ش��وقي كرمي حس��ن
سيناريس��ت  ،ب��رع بهذه الدراما أو ه��ذه الوظيفة
الدرامي��ة  ،له ب��اع طويل في كتابة املسلس�لات
واملشاهد التلفزيونية  ،يتيح الفرصة لالنتقال من
مشاهدة عمل الى ممارسة عمل مطابق أو مماثل له.
(( تراودها عن نفس��ها كل حني  ،تش��عر بأصابعه
وه��ي تدب بني خصالت ش��عرها ،وتش��عر بحرائق
أنفاس��ه وهي تشب قريباً من ش��فتيها وتشعر ...
ال ميكن بعد اآلن أن تش��عر بش��يء  ،ألنها قررت أن
تطفئ ن��ور وحدتها ومتضي راكض��ة باجتاه القطار
الذي شق بطن الليل بصراخه ومضى !! )) ص172
بع��ض قصص اجملموعة قطار أحمر الش��فاه  ،ذات
بن��اء يعتمد عل��ى عنص��ر احلادثة وانعكاس��اتها
على ش��خوص القصة فنجد القاص ش��وقي كرمي
حس��ن يركز على عنصر الس��رد وش��رح تفاصيل
احلادثة ويس��رد املواقف املتوالدة من تفجر احلادثة
ومدى تفاعلها مع الشخصية وتأثيرها في توجيه
حركي��ة النص القصص��ي وترابط ثيمات��ه  ،يكثر
الوص��ف والتش��بيهات أثن��اء الس��رد ل��ه القدرة
الكبيرة بذلك .
(( وما أقسى االيام حني يعيشها االنسان مهجوراً
 ،وحي��داً ضائعاً في بحر االحالم والتوهمات التي ال
جدوى منها  ،حني يضع عينيه في عيني الس��يدة
املتش��حة بوش��اح الصمت  ،يتهم سياطاً تنهال
دون رحم��ة  ،يكرك��ر ص��دره مبهوراً م��ن جمالها ،
تاجها الذهبي ال��ذي يتمركز عند ملة الرأس بجالل
ملكي  ،عيناها اللتان تبتسمان مبكر نساء املدينة
ودهائهن  ،صدرها وهو يطارحها غرامه )).ص61

 #1عوالم تخييليه الدكتور قاسم املقداد ص67
 #2ايفلني فريد جورج يارد  ،جنيب محفوظ والقصة القصيرة دار الشرق للنشر عمان ص217

كما هو مع��روف أن االس��لوب يحدد اجتاه
الكاتب وجودة كتاباته هي الكفيلة بنجاح العمل
كوح��دة فني��ة متكامل��ة  ،ان يكون غن��ى اللغة ،
س��رد متماس��ك  ،بعيداً عن الترهل واالس��هاب ،
وله الق��درة على اللعب باأللف��اظ  ،التي تدل على
ثقافته االدبية .
يقول جوته  :االس��لوب هو مبدأ التركيب النشط
والرفي��ع  ،ال��ذي يتمك��ن ل��ه الكاتب النف��اذ الى
الشكل الداخلي للغته والكشف عنه .
مدن من
(( أحالم��ه  ،من��ذ صباه وه��و يله��ث وراء ٍ
اصف��رار وق��يء  ،ح�ين يأخذه��ا الى م��ا كان يريد ،
ٍ
كان��ت تتوس��له أن ال يحدثها ع��ن الغربة واملوت
شوارع مهجور ٍة  ،وس��يول من االنتظارات ،
وس��ط
ٍ
ترعبها محطات ذكورته  ،وترعبه أمكنة سكوتها
 ،ثمة لذ ٍة أفقدتها مالمح وجهه  ،لذة تذكر ش��يئا
بعيداً كان مبرارة العلقم لكنه حلو  ،كيف ميكن أن
يحدث هذا ))!!...ص164
أغلب قصص اجملموعة قطار أحمر الش��فاه ..يكثر
فيه��ا الوصف والتش��بيهات التي تثير الدهش��ة
واالس��تمتاع  ،أذك��ر بعض��ا منه��ا  ((:مثل حصان
صام��ت  ،يغلي مثل قدر /
رجل
ٍ
مكس��ور الس��اق ٍ /
وتلوب روحي مثل فار ٍة محاصر ٍة  /الزمن حني مير من
أمام عينيك  ،ثقيال كالسلحفاة ))
احت��وت اجملموعة القصصية قطار أحمر الش��فاه
 ،م��ن ثراء ف��ي جتربة القاص ش��وقي كرمي حس��ن
فعل��ى اختالف القص��ص في اجملموع��ة من حيث
الن��وع لكنها تتراب��ط في مش��تركات مضمونية
تش��كل ب��ؤر مركزي��ة لتك��ون اجملموع��ة مرتبطة
بوح��دة موضوعية م��ن خالل تراك��م كمي ونوعي
لتجرب��ة الق��اص االبداعية وتكون خي��ر دليل على
ما تقدم متظهر ثيمة احلرب بسيميائيتها  ،كذلك
امل��وت حاضراً متوهجاً هيم��ن على بعض قصص
اجملموعة  ،أس��تخدم القاص ش��وقي كرمي حس��ن
االلفاظ الدال��ة على ثيمة املوت على اكثر عدد من
املعاني وااليحاءات.
يقول ايفان بونني  (:ان املوت جزء ال يتجزأ من احلياة
 ،وليس لإلنس��ان عزاء أو س��لوى  ،ال في العمل وال
في احلياة االس��رية  ،احلياة اليومي��ة روتينية ومملة
والعمل مرهق والناس غرباء بعضهم عن بعض )
(( رائح��ة املوت  ،تصبح الليالي طويلة آس��نة حني
تدخ��ل ف��راش امرأة وحيدة منس��ية مثل��ي  ،أمرأه
هجرته��ا االي��ام حتى بات��ت ال تفرق ب�ين رائحتها
ورائحة املوت))ص39

(( يخف��ق املوت مرفوفاً بجناحي��ه ويحس ان ذراعاً
عل��و  ،ترميه
تطوي��ه  ،متت��د لتطويه وترفع��ه الى
ٍ
باصطف��اق  ،بادئة بامتصاص دمه
خفافيش الليل
ٍ
))ً63
(( امل��وت حلم مغلق ..املوت اس��تدارات ال تنتهي !!
)) ص263
احل��وار عنصر مهم في القص ألنه يش��كل احلدث
ال��ذي يتضمنه الى جان��ب الش��خصيات والزمان
وامل��كان  ،احلوار يزيد من عملية التش��ويق وكذلك
يس��اعد عل��ى تصوير ح��االت معينة مث��ل اخلوف
والكبت أو التردد وغيرها من االمور الكثيرة  ،القاص
أبدع في اس��تخدام احلوار فكانت لغة مكثفة لها
أعذب االثر في تعميق دالالت النصوص  ،لتبدو أكثر
جم��االً خل��ف ضباب الكلم��ات ..من��وذج من قصة
مسرات خارج اللحظة .
(( تقول  :منذ صباي وأنا أراقب جنونك !!
يقول  :ما كان عليك ان تخفي كل تلك املآسي!!
تق��ول  :حني كنت متر  ..ترجت��ف أعماقي وأضيع في
جلج من االسئلة ما الذي صيّره هكذا!!
يق��ول  :االس��ى ينت��ج عذاب��ات االجاب��ات التي ال
تؤسس لسؤال  ،وهذا ما يجعلني أخاف
تطوي جناحيها الى صدرها فيمسك بها متوسالً
 ،اس��تعدادها الى االبتعاد  ،ما الذي يجري بينهما ،
وملاذا ؟!!) ) ص168
((امل��كان ف��ي القص��ة عنصر م��ن عناص��ر البناء
القصص��ي ال��ذي ت��دور في��ه االح��داث وتتح��رك
الش��خصيات  ،ويق��وم ب��دور املناظ��ر اخللفية في
املس��رح  ،كم��ا يلع��ب دوراً أساس��ياً ف��ي اظه��ار
املضم��ون االجتماعي والسياس��ي للقص��ة  ،وقد
يجع��ل الكات��ب امل��كان مقدمة للقص��ة ومتهيداً
لها)) #2
ف��ي اجملموع��ة كث��رت االمكن��ة التي حت��دد هوية
االش��خاص وعيشهم  ،مثل االهوار واماكن املدينة
 /الصح��راء  /القط��ار من��وذج م��ن قص��ة الولد في
االسمنت .
( بغت��ة انهارت بيوت الطني  ،وانطفأت نار التنانير ،
وفاضت االزقة بنداءات متوسلة ثمة ليل كان ميحو
مالم��ح وجودنا  ،مثل زرازير نافرة أخذنا الى ما حتت
جناحيه ) ص133
الق��اص أعطى صفات انس��انية من خالل الوصف
لبع��ض عناص��ر الطبيع��ة اجلام��دة مب��ا يعرف ب
( أنس��نة االش��ياء) الش��جرة تتكل��م  ،وه��ذه من

خصائص االنسان  ،كانت صورة متوهجة ومكثفة
املعاني  ،مثال مقطع من قصة عدسة الورق.
( وتق��ول الش��جرة  ...ه��ي الوحيدة بع��د ضجيج
احل��روب  ،واخت�لاف االزمنة  ،ظلت ت�لازم حضورها
اليومي  ،لوالها ألس��قطني اجلفاف حتى نهايتي )
ص267
ومقط��ع من القصة نفس��ها والصفح��ة ( تبكي
الش��جرة  ،وتبك��ي االم  ،وكالهما تق��والن ــ املوت
أهون من متاهتنا!!)
االدي��ب االمريك��ي ( ادغار االن بو ) ال��ذي يعرف بأنه
ابو القصة القصيرة قال ( :ان البداية الناجحة هي
الت��ي حتدد جن��اح القصة أو اخفاقه��ا  ،أما النهاية
ففيها يكمن التنوير النهائي للقصة وهي اللمسة
االخي��رة الت��ي متنح الكش��ف عن الش��خصية أو
الس��لوك أو املتع��ة  ،وفيه��ا قد تثير الس��خرية أو
االبتسام أو االرتياح أو حتى القلق والتساؤل )) هذا
ما جنده في أغلب قصص هذه اجملموعة..
قص��ة التخثر (( حلظة خاض��ت قدماها في جداول
الوح��ل ولفحتها انفاس املدين��ة الضاجة بصراخ
الباع��ة املتجولني ولغ��ط النس��وة الواهمات كان
اللي��ل يزح��ف دون ان تش��عر ب��ه فاص�لا بغط��اء
كثي��ف ضوء عينيها الواس��عتني مثل صحراء عن
مس��احات تعب��ق برائحة االح�لام الت��ي ادمنتها
تراقبها بافتتان وتضغط على حنجرتها مثل كتلة
صخر )) ص45
معرفت��ي اجلي��دة بالقاص ش��وقي كرمي حس��ن ان
ل��ه الق��درة املتميزة ف��ي اختيار كلمات��ه ووضعها
في املكان املناس��ب  ،لغة متكامل��ة وممتعة يكثر
فيها االيح��اء وفيها انس��يابية  ،يخت��زل الصراع
الذي يعيش��ه االنس��ان مع ذاته ومع االخر وكذلك،
واع  ،الن
الن القص��ة الواعي��ة املبدعة نتاج ق��اص ٍ
الوعي واالبداع يفتح للخيال نوافذ جديدة وعوالم
جديدة تفجر موقفاً سياس��ياً واجتماعيا ونفسياً
وعاطفياَ .
(( ت��دق اكفن��ا الت��ي تش��به ك��رب النخ��ل ابواب
محط��ات االنده��اش  ،ال ش��يء يؤك��د ان حلضورنا
معنى ال ش��يء يش��دنا الى ما يحدث هناك  ،سوى
دم��وع االمه��ات  ،وصمت االباء وب��كاء الوهن ما ان
ينتصف الليل  ،متتلئ مس��افات النحيل بالهمس
 ،ومن بني ثياب اخلوف نش��م روائ��ح االبتعاد ،اطوي
احالم��ي الى صدري  ،فالظلم��ة ال متنح امثالنا غير
حطام��ات من الله��اث وراء م��دن تش��تعل بنيران
الغدر)) 277
أخيراً
اجملموعة القصصية قطار احمر الش��فاه  ،تعددت
ثيماتها وجوانبها االنس��انية التي تناولها القاص
ش��وقي كرمي حس��ن  ،تش��عبت احداثه��ا  ،وتناثر
احل��زن ف��ي طياته��ا  ،كل احل��وادث والتوصيف��ات
مصاغ��ة بدق��ة تعبيرية خلدمة رؤي��ة محددة  ،هي
قراءة لواقعنا  ،متيز اس��لوبها بالبساطة والوضوح
مبتعدة عن الغموض الذي يشتت املتلقي وبالتالي
يفقد العمل االدبي وظيفته.
يذك��ر ان اجملموع��ة طبع��ت ف��ي مؤسس��ة ثائ��ر
العصام��ي بغ��داد  /املتنبي بواق��ع 282من احلجم
املتوسط.

6

قراءات

a l - t h a q a f i

العدد ( - )51شباط 2022

A l - i t i h a d

ثيمة الوجود في مجموعة (دوران) لجاسم العلي

احمد ناهم
حتمل مجموعة (دوران) للشا عر جاسم العلي مجموعة من االليات
الشكلية واملوضوعية ..ويحقق احتاد الشكل واملوضوع اواملضمون اسلوب
الكاتب في الكتابة واملغايرة واالختالف علي صعيد اجلنس الذي يكتب فيه
وهنا لدينا جنس قصيدة النثر....لقد حقق الشاعر بصمته اخلاصة بفضل
هذه االليات احلديثة شكال ومضمونا
اوال على صعيد الشكل فلقد قسمت اجملموعة الشعرية على ثالث اقسام
وهي:
1دوران اول اغلب نصوص هذا القسم من الهايكو والنص القصير 2- ..دورانثان وبرزت فيه النصوص الطويلة واملقطعية 3- ..دوران ثالث تنوعت فيه
النصوص من مختلف االشكال  ..هذا االمر يسهم في توكيد االختالف
والتخطي في شكلة  ..هذا االختالف في شكل الدورانات يسهم في توكيد
اختالف وتخطي اجملموعة لالشكال السائدة في قصيدة النثر على الصعيد
الشكلي.
ثانيا :على الصعيد املضموني او الفكري لهذه االشكال جند ان الدوران االول
اكدت نصوصه على مبدأ اخللق والوجود والطفولة ونرى في الدوران الثاني
لعبة احلياة في العيش واحلب والعالقات االنسانية وما الى ذلك ونكتشف
في الدوران الثالث واالخير نهاية لعبة احلياة في املوت والعدم.
وهذا االمر ،اي فكرة الدورانات الثالثة هي مجسدة في اية قرانية قال
تعالى(كيف تكفرون باهلل وكنتم امواتا فاحياكم ثم مييتكم ثم يحييكم ثم
اليه ترجعون 1بيد ان التركيز على هذا االمر اليعني قصدية واضحة من لدن
الشاعر ولكن االمر يخضع الى فكرة الناقد في التأويل والقراءة ويبدو االمر
عند الشاعر في خانة الالوعي والتجريب وقد تكون لديه فكرة اخرى غابت
عنا لكننا جند هذه االية شاخصة بشدة من خالل قراءة كلية للمجموعة
يقول؛
اكتشاف العالم
ترسمه ملسة
اصابعك ..ص16
او نرى مالمح احلياة والوالدة في قصيدة تاج املوجة
التخدش حلم املعنى
باالشتهاء
فاملساء الشاسع
ذاكرة النسيان
موجة تخلع هدأتها
جتيء بالذهول
توقظ سبات العبور
الرأفة الشتباك اجلهات
اجلهات
تعيد الى الزمن ذاكرة النجوم
وانعكاس الظلمة يدور
...............يدور
في دوامة االختيار
يندس نهر النسيان
على فخذي الكون الواسعتني  ..ص18
ان مالمح احلياة والوالدة شاخصة بوضوح وشفافية عالية نلمح هذا في

موجة...توقظ سبات العبور او في يندس نهر النسيان على فخذي الكون...
وتتكرر لعبة احلياة في الدوران االول حيث لفظ الربيع يختم به قصيدة رؤيا
هل كل ما أرى
وجهك خطوة فوق بحار القمر
ارى
جنمة كبيرة تتكىء على اشجار
املدينة
يفرح بها رصيف
عند
حلم الربيع  ..ص27
اذ تتجسد مالمح احلياة او بداية اخلليقة من خالل شكل الربيع او تشكله
من العدم عن طريق رؤيا؟؟؟  ..هذه الرغبة في احلياة والوجود ونبذ العدم واملوت
والزوال هي ثيمة الدورات االول يقول لشاعر في قصيدة وردة االماكن :
كي اليجيء الزوال
ارسمك وردة
تلبس االماكن وجهها  ..ص 25
اذا جند كل ما يؤسس للحياة من خالل معجم احلياة في هذا القسم او
الدوران من مثل احلب القبلة الربيع الوردة االزهار الكواكب االشجار االنهار
االمواج الصباح النهار الخ  ..الدوران االول جسد بدء احلياة او الولوج في هذه
احلياه الول وهلة اما الدوران الثاني فقد مثل احلياة ذاتها بعنفوانها وصخبها
وصراعاتها ،نقرا للشاعر في نصوص القسم الثاني او الدوران الثاني:
رغبة
التحديق
بوجه العالم
رغبة الفراغ رئة الهواء
واحشاء االرض فوضى قلوبنا
تسير عليها بصمت
ماذا لو امتص الورق املعتم اخليبات
كما اكتمال القمر  ..ص41
تكتمل صورة النص من خالل رصد فوضى احلياة اليومية عبر ممارسة هذه
احلياة رمزا كونيا ( التحديق  ،رئة الهواء  ،احشاء االرض  ،فوضى قلوبنا ،
هطول املطر  ،اكتمال القمر ) هذا املعجم يوحي مبمارسة جمالية بتفاصيل
حميمية للواقع اليومي للشاعر وجعله رمزا عامليا لنمط احلياة بوجود قرينة
(وجه العالم واحشاء االرض اكتمال القمر ) ومبا ان هذه احلياة حتتاج الى
االستمرارية والتكاثر فان قصيدة تناسل جسدت املعنى باخالص شديد:
النهار هو االخر يحلم
بأهداب السالم
واصابع الشهوة
تتناسل
تعزف الريح نشيد االنتظار  ..ص45
.....................
هذا هو احد اهم اشتراطات استمرارية احلياة من خالل فكرة التكاثر
والتناسل واستمرارية النهار توحي ايضا بحركة احلياة واالشياء وال يتم هذا
االمر اال في جو محاط بالطمأنينة واالمن والسالم .
وهذه احلركة اي حركة النهار توحي باحلياة وممارسة حلظاتها كما هو موجود
في ليل ومطر:

كثيرة هي الساعات
على جدار النهار
لكن نوافذ الليل ..
مطر عقيم
هذه اجلدلية في حركة الساعات وكثرتها على جدار النهار توحي بلحظات
مفعمة باحلركة والنشاط على العكس من الليل الدال على السكون (
نوافد الليل مطر عقيم ) وجند
في احلركة االخيرة والثالثة
عكس هذا متاما فنجد العدم
واحلجر واخلريف ودالالت الزوال
واملوت نقرأ مثال دوائر:
احلياة .
م��دار قصير  ..وح��وار املوت
يقطع الزمن  ..ص 71
احل��ي��اة مهما ط��ال��ت ففي
حلظاتها االخيرة تبدو امام
عني من عاشها ومر بها كمدار
قصير وم��س��اف��ة بسيطة
وحلظة عابرة فاملوت يقطع
كل شيء وجند هذه الداللة في
قصيدة ذكرى صمتة :
حني ارى االشجار
اراك ذكرى صامتة
ونسمة حزينة متر
على املوتى  ..ص 73
ولكن الغريب في االمر ان هذا املوت الذي تنتهي به الدوائر الثالثة لم يكن
موتا عاديا او طبيعيا ولكن جاء بفعل احلروب املتكررة نقرأ في قصيدة امليزان:
في امليزان
للحروب
التي عشقنا غثيان املوت
يوثق صمت احلروف
كان امليزان الصاعد والنازل
...............
على ضفة النهر يتمدد الزمن
الصامت واالمواج
اخشى ان يكشف وجها اخر
للمرة االولى
اذ ال حروف السماء املوتى  ..ص 78
بيد ان هذا املوت ليس نهاية العالم ولكن هو بداية لدخول الى عالم اخر
بدليل ( على ضفة النهر يتمدد الزمن ) اذ يتحول الزمن من محدود ومعلوم
الى زمن ممتد خالد ويكشف اسماء جديدة للموتى ليس فيها حروف اذ
نكتشف عالم اخر ما بعد املوت ال يؤمن باملاديات .
والنوم هو داللة اخر للموت والعدم نقرأ هذا في قصيدة ايقظني:
الناس نيام حتى انا
أال قلبي ....
باالمس حلمت به قد نام

ايقظني الفجر رغم اني ال اصلي قال  :لم افقت باكرا؟
قلت :استفاق قلبي قبلي ....
فأيقظني  ..ص85
وجند في القصيدة االخيرة التي كانت بعنوان دوران داللة العدم ايضا:
ال الضفاف تتسع املدى
وال املدى يتسع احلنني
هي االرض بصمتها نقطة امتالك الضوء
.............
وعلى جدران املدينة ملوتى يرسمون الفصول
بألوان ثيابهم
املوتى ميشون كايقاع املطر بأرواحنا
.........
حني مير الزمن قناعا
لزمن اخر في رغبة دوران الزمن عقاربه السماء
تسقط اوراق خريف العالم  ..ص 93
هذا النص يلخص فكرة اجملموعة وهو الدوران في الفراغ اذ يبدأ من العدم
نحو الوجود واحلياة ثم املوت وهذا االمر ال يخص شخصا بعينه او انسانا
ما او تلخيصا حلياة الشاعر امنا الدوران هو كوني وشخصي ايضا في الوقت
نفسه  ،الكوني هو دوران الكواكب والنجوم في حركة منتظمة ومتسقة
في الزمان واملكان والشخصي هو ما يخص االنسان فهو في دورانه يتناسل
ويستمر في احلياة ثم يدور وينتهي في حلقة املوت وهو عالم اخر ايضا ويترك
ابناءه واحفاده يواجهون املصير نفسه او الدوران ذاته  ،دوران الوجود واحلياة
والعدم .

نص (طفولة غائرة) للشاعرة سالمـــة الصالحـــــي ..
دالالت يقظة تحلم بعالم طفولي
طالب زعيان
شاعرة عراقية – مواليد مدينة الديوانية
 ،1964حاصلة على شهادة البكالوريوس
بالطب واجلراحة البيطرية ،من جامعة بغداد
عام  ،1987عضو االحتاد العام لألدباء والكتاب
في العراق ،تكتب الشعر من صغر سنها،
أص��درت إح��دى عشرة مجموعة شعرية
نشرت عدة نصوص في اجلرائد واجملالت احمللية
والعربية ،شاركت في عدة مهرجانات محلية
وعربية ،عملت في الصحافة على اإلشراف
وحترير جريدة املصاحلة الوطنية ،وتأسيس
مجلة عيون في الديوانية ،نشرت الكثير
من املقاالت ،في اجملالت والصحف العراقية
(الصباح ،املصاحلة الوطنية ،مجلة عيون،
ومجلة الديوانية).
عندما تنظر إلى نص (طفولة غائرة) من
اجملموعة الشعرية واملرسومة بـ(طفولة
غابة املسرات) الصادرة من دار منت العراقية
 2020بغداد ،في القراءة األولى جتده نصاً ُك ِتب
بلغة بسيطة وسهلة للقارئ ،لكن مبفردات
لها دالالت تغور بك في العمق ،حتلم بعالم
روحي طفولي داخلي بدال من عاملها ،احململ
بالهموم واألحزان ،وذلك مما جعل الشاعرة،

أن تختار أسلوبا من أساليب اللغة العربية
في النحو (النداء) ،وهو أسلوب لغوي بالغيّ ،
يهدف منه املتكلم إلى طلب إقبال املنادى ،أو
جذب انتباهه ألمر ما.
كررت الشاعرة النداء خمس مرات في النص،
مما يوحي لنا أنَّها في حالة ضيق ،والتكرار
هنا لم يضعف من قوة النص ،كانت النداءات
مترابطة ال ميكن فصلها عن بعضها،
لتحقيق ما تطمح إليه ،استخدمت النداء
عرف بأل ،وهو أن تسبق االسم املعرف ،أيها:
امل ُ ِ
للمذكر وأيتها :للمؤنث.
نادت الصاحلي الغيم ،ووصفته باملنثور الذي
يدل على كثرته محمل باملطر ،فمنه يبدأ
اخلير ،وذلك كان أول ندائها صورته تصويراً
بالغياً جميالً ،شبهته بتشبيه رائع ،بأداة
التشبيه (مثل) ،ذلك الغيم بتسريحة غجري
مجهول ،فكانت له عدة أوجه من الشبه
(تسريحة الغجري غالبا ما تكون كثيفة
بالشعر ،تالمس العني وتغطي أذنيه ورقبته،
يدل ذلك أ َّن الغيم غزير ،وأيضا الشاعرة
إضافة صفة أخرى ،لهذا الغجري وهي صفة
مجهول ،يدل على أن وصفها كان دقيقا،
دائما الغجري يكون مجهوال غير معروف،
ألنَّه يتنقل بني األماكن التي ال تعرفه ،ويكون

مسرعا ،لكي ال يحفظ الناس شكله،
والغيم أيضا كان مجهوال ومسرعا ،ال نعرف
من أين خرج ،وأين يفرغ ما يحمله:
(أيها الغيم املنثور على أكتاف السماء
مثل تسريحة لغجري مجهول
مير مسرعا في املدينة)
انتقل النداء من الغيم إلى ن��داء (أيتها
القروية) ،ما هذا الربط اجلميل الذي متكنت
منه الشاعرة ،الذي يدل على ذكائها وخيالها
الواسع ،بني السماء واألرض ،ن��ادت املرأة
القروية البسيطة ،وهنا ينب لنا أ َّن الشاعرة
تخاطب البسطاء ،فهي على يقني أن
السعادة تخرج منهم وليس من غيرهم،
باستخدام صيغة الفعل األمر (ملي ،انثري)
الذي خرج إلى غرض بالغي ،وهو االلتماس
الذي يتساوى فيه اآلمر واملأمور في الرتبة،
وأيضا جند في (ملي حبات املطر) صورة بالغية
مجازية ،ثم استخدمت الفعل املضارع
الداخل عليه حرف السني (سينبت) ،والسني
حرف يدل على املستقبل القريب ،من دون
مماطلة أو تسويف بانتظار عاصفة ،فهي
مازالت حتمل في داخلها حلما وأمال:
(أيتها القروية...
ملي حبات املطر ...

وانثريها حولك...
سينبت قبالتك...
بذره العائد مع العاصفة)
النداء الثالث رمبا هو أصعب النداءات ،عندما
يخاطب اإلنسان نفسه ،فهي نادت الطفلة
الساكنة في روحها ،التي ال ميكن التخلص
منها ،وطبيعة الطفولة تريد حنانا وحبا
ودالال واهتماما ولعبا ،فروحها حتلم بالرقص
والغناء ،لعل هناك نافذة تخرج منها ،أيضا
بصيغة فعل األم��ر (استعدي ,اغتسلي,
جربي) كلها مبنية على حذف حرف النون،
وفاعلها ياء اخملاطبة فطلبت منها االستعداد
واالغتسال ،ثم أن جترب الرقصة ،نفهم منها
أنها لم ترقص من قبل ،وأنها في حزن دائم:
(أيتها الطفلة الغارقة في روحي
أستعدي ل ..أراجيح عيده..
واغتسلي بالعطر...
وجربي رقصة...البجع)
مازالت الشاعرة تطلق نداءات ،لكل شيء
لطيف وجميل وع��ذب ،هنا نادت النسيم
وهو ريح خفيفة ال حترك شجرا ،وال تعفي
أثرا ،ينعش النفس نقاء وراحة ،وتطلب منه
التأكيد على رفقة نثيث أنفاسه ،عند تكرر
الشهيق أن يكون رقيقا معه ،وتعني بذلك

الشخص الذي حتلم به وتتمنى حضوره:
(أيها النسيم...
تأكد جيدا من رفقة نثيث أنفاسه...
وأنت تكرر الشهيق...في)
نداؤها األخير لألشجار ،استخدمت الشاعرة
الفعل (منح) ،وهو من األفعال التي تنصب
مفعولني ليس أصلهما مبتدأ وخبر ،ولم
تستخدم الفعل (أعطى) ،وهو أيضا ينصب
مفعولني ،هذا دليل أن الشاعرة دقيقة في
اختيار األلفاظ  ،ألن العطاء يكون لألشياء
املادية ،لهذا يكون املنح أعم من العطاء،
فهي تطلب تعويذة البقاء واقفة ،ال تريد أن
تنحني ،بل أن تكون كاألشجار ،التي حتيا

ومتوت شاخصة:
(أيتها األشجار
امنحيني تعويذة البقاء واقفة)
في النهاية جند كل النداءات كانت لـ(الغيم،
القروية ،الطفلة ،النسيم ،األشجار) كلها
تبعث احلياة واالرتياح ،فالشاعرة على الرغم
من قسوة الزمن ،لكنها مازالت تتعامل
بعقالنية مع األشياء اجلميلة ،ولم تلجأ إلى
العنف ،وكثرة األفعال في النص ،تدل على
أنها في حالة حدوث وجتدد ،إضافة إلى الصور
البالغية.
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وليد حسين
األعمال الشعرية الكاملة إلى  ( 2017مساحة الشعر الواسعة )..
ريسان الخزعلي
()1
جاءت األعمال الشعرية الكاملة للشاعر املبدع
 /ولي��د حس�ين  /حامل��ة ً التوصي��ف ( األعمال
الش��عرية الكامل��ة إل��ى  ،.. ) 2017ومث��ل ه��ذا
التوصيف يحمل اإليحاء الضمني بأن َّ للش��اعر
أعم��االً أخرى بعد ه��ذا التاريخ  .وقد إس��تعاض
به��ذا التوصيف ع��ن التوصيف الش��ائع  :اجلزء
األول  ..إلحتم��ال أن اليك��ون اجل��زء الثان��ي ف��ي
الطريق إلى النشر قريباً .
ّ
ضمّ ت األعمال الشعرية اجملموعات  :ظلي هناك
 ،ص��دىً لزمن الغربة  ،أن��ا ال أرى ُقبحي  ،أنثى من
الن��ارجن  ،صي��رورة املاء  ،على مرمى حجر  ،وش��م
ٌ بالذاك��رة  ،ب�لا عن��وان  .كما تضمّ ن��ت األعمال
تقدمياً موجزا ً للدكتورة (أمل سلمان ّ
حسان ) .
()2
األعم��ال الش��عرية ج��اءت ب  720صفح��ة من
ّ
املتوس��ط  ،وبذلك توافرت على مساحة
احلجم
ش��عرية واس��عة ال ميكن أن تحُ يطها ق��راءة أولى
وثانية – حينما يتعلق األم��ر باملوقف التقييمي
 نتيجة هذه السعة  ،لكن َّ قراءة ً استكشافيةَ
تلم��س بوض��وح مديات اش��تغال
تس��تطيع أن
الش��اعر من حيث  :الشكل الش��عري  ،البناء ،
التش��كيل الصوّري  ،اللغة  ،اإليحاءات الرمزية ،
املباشرة احلادّة  ،املكاشفة الرومانسية  ،الدالالت
الوطني��ة والتاريخي��ة  ،الذات��ي واملوضوع��ي ،
اإلبتعاد عن الغنائية  ،التمّ اس مع الواقع اليومي

 ،وغيرها من املمكنات الفنية واجلمالية  .ومع أن
لكل من هذه اإلش��تغاالت ما يس��تحق تفصيالً
خاصاً به إال أن ذلك يستوجب استغراقاً طويالً ال
يتناسب مع هذه الوقفة التعريفيّة اإلنطباعية
كوننا أمام قراءة أعم��ال كاملة وليس مجموعة
واحدة ؛ غير أني سأُشير إلى الشكل الشعري .
()3
يعتمد الشاعر أساساً في قصائده الشكل األول
للقصيدة  ،أي الش��كل العمودي أو األفقي ( وهو
التوصي��ف األدق )  ،..وبذلك ال ي ّدعي ما هو خارج
هذا الش��كل في امتيازه الشعري حتى وإن كتب
باألشكال األخرى بعض قصائده ؛ كونه الشكل
األلصق بتجربته وتكوينه الذوقي والتذوّقي كما
أرى  ،وكما يعكس��ه الكم من هذا الش��كل في
األعم��ال الكامل��ة  ،أي أنه ُ املنت األس��اس الذي
يُعوّل عليه  .والش��اعر حني يكتب بهذا الشكل
الذي يحاول أن يرسمه ُبغير أفقيته  ،فهو يكتبه
بتنوع موسيقاه العروضية اخلليليّة  ،والنموذج
اآلتي من البسيط :
صيرورة ُ املاء ِ
سالت ْ فوق َ عشبته ِ
فأنبت َ القمح ُ
فيهم كل َّ مختلف ِ
تسابقت ْ ..
وهي أشكال ٌ مُدجّ نة ٌ
َ
ْ
أسرجت
كأنها
أصقاع َ مغترف
ّ
وكلما ..

مر َّ فوج ٌ من طالئعها
لم يحظ َ بالوصل ِ
نادت ْ ..كيف َ لم تقف ِ ...
إن َّ تغيي��ر البي��ت الش��عري م��ن أفقيت��ه إل��ى
الش��كل الذي جاء به  ،ما ه��و إلاّ محاولة فنيّة /
إيهامية متماهية مع ش��كل قصيدة التفعيلة
والش��عر احلر  ،جلأ لها الش��اعر كما يفعل غيره
ف��ي محاول��ة خداع بص��ري بعد
إن ّ
ملت العني من ثبات الش��كل
األفقي وأصب��ح توزيع البيت على
ش��طرات ووح��دات متناث��رة أكثر
إض��اءة  .ولو أردن��ا إع��ادة النموذج
الس��ابق إل��ى الش��كل األول  ،جلاء
هكذا :
صيرورة ُ املاء ِ سالت فوق َ عشبته ِ ...
فأنبت َ القمح ُ فيهم كل َّ مختلف ِ
تس��ابقت ْ وهي َ أشكال ٌ مُدجّ نة ٌ ....
كأنها أسرجت ْ أصقاع َ مغترف ِ
ّ
وكلما م��ر َّ فوج ٌ من طالئعه��ا  ....لم
يحظ َ بالوصل ِ نادت ْ كيف َ لم تقف ِ
إن َّ مث��ل ه��ذا اإليه��ام الش��كلي ق��د
اعتمده الشاعر  /أدونيس  /في قصيدته
املعروف��ة ( هذا هو إس��مي ) التي ُكتبت
عل��ى بح��ري اخلفي��ف والرم��ل  ،لك��ن َّ
ايهام��ه جتاوز في��ه التقفية وال��روي  ،مما
جع��ل البعض يظ��ن بأن ه��ذه القصيدة
قصي��دة نث��ر  .وال أج��د أن َّ الش��اعر وليد
حس�ين قد تأث��ر بإيهام أدوني��س  ،لكنها

إش��ارة قد جاءت في س��ياق قولي عن الش��كل
في ش��عره  ،هذا الش��كل الذي شغل املساحة
الواسعة في أعماله الكاملة ...

قراءة في نتاجات االدباء
نوافذ رجل مأزوم لعبد الزهرة علي
عبد السادة البصري
ح�ين تأخذن��ا أقدامنا عل��ى هذا الرصي��ف وذاك
لنعبر الى اجلهة املقابلة ملستشفى الشيخ زايد
 ،جند أنفس��نا واقفني أم��ام بناية احتاد
االدب��اء نس��تقرئ م��ا جادت
ب��ه قرائحهم من ب��وح على
صفح��ات الس��رد والش��عر
والنقد وما الى ذلك !!
توقفنا اليوم عند (( نوافذ رجل
م��أزوم )) اجملموع��ة القصصية
للق��اص والروائي (عب��د الزهرة
عل��ي ) والت��ي ج��اءت بـ��ـ ( 80
صفحة من القطع املتوس��ط )
ّ
لنطل منه��ا على (( حلم متناثر
)) ف��ي محاولة (( هروب )) من واقع
(( حت��وّل )) الى (( متثال نحاس��ي ))
ليجتاح اس��ماعنا ص��دى (( نباح
زمن (( م��أزوم )) نبصر
)) ف��ي حلظة ٍ
فيها خي��ال (( رجل )) م��ن خالل ((
نواف��ذ )) بي��ت ف��ي أقص��ى املدينة
يق��وم بـ��ـ (( حتفي��ز )) الن��اس بــ ((
هت��اف )) دون أن يت��رك (( س��يكارة

)) حتت��رق ب�ين اصابع��ه ليلحقها بــ (( س��يكارة
ّ
ومحلقاً صوب
أخ��رى )) ت��اركاً (( خريف )) أيام��ه ،
ّ
مدينة رفيق عمره (( س��ويف خلف )) ليحدثه عن
(( ش��هوة )) كان��ت ف��ي (( الب��دء )) حكاية لتغدو
حكايات تقال (( مقارنة )) ملا يتح ّدث فيه اآلخرون
ع��ن (( ه��روب ممتع )) بعد أن عزف ج�� ّده عن الزواج
ليؤك��د (( وفاء الرجال )) لزوجاته��م اخمللصات  ،إذ
كان يدع��و بكل (( ص�لاة )) أن يبعد ال��ربّ ما َّ
حل
بها من (( وباء )) عن الناس  ،متناس��ياً (( س��رقة ))
ق��ام بها من يحمل (( رتبة )) قد تكون عس��كرية
ّ
فظل يح ّدثهم عن ما كان يس��مّ يها ((
أو مدنية ،
ّ
قطت��ي )) حيث قام بــ (( تدج�ين )) امرأة جامحة
عبر (( صرخة )) كانت مبثابة (( عقاب )) لها لتكون
ّ
تتخلص من كل
(( ردّة فع��ل )) لها (( مطالبة )) أن
ما كان��ت تعانيه و ما يطرق س��معها من (( نباح
)) كل ليل��ة تعبّ��ر عنه بــ (( آهة )) حرّى تش��تعل
بجوفها تاركة حلماً كان (( هواية )) متارسها عند
س��ماعها (( م��واء )) قطط تلعب بني حش��ائش
َ
لتتلق (( صدم��ة أولى )) وصوالً الى
حديق��ة البيت
(( صدمة ثانية )) متحاش��ية (( ثغاء )) خراف مرّت
في الش��ارع احمل��اذي لبيتها وكأنه��ا في (( خريف
العمر )) متنح هذا وذاك (( سماح )) روحها العذبة

 ،مثل محارب جاء على (( حصان خش��بي )) تعبّر
عن (( حب )) يسكن خفايا الروح و(( حاجة )) اليه
كأنها ترس��م (( خال )) على وجنتيها  ،س��ابحة
م��ا بني (( أم��واج )) بحر تتالطم في (( اش��تهاء ))
ال��روح حلاالت (( انتظار )) على قارعة الدروب وحتت
(( ظالل مزيّفة )) تتداخ��ل كلماتها في (( محاورة
)) م��ع آخري��ن تارك��ة (( عالمات اس��تفهام )) هي
عبارة عن (( حب افتراضي )) ّ
ميثل في حقيقة األمر
(( ح��ب طفولي )) وق��ع حتت تأثي��ر (( كوفيد )) 19
،لنتساءل :ــ
هل ما دار اآلن بهذا البوح يا (( صاحبي )) ال يعدو ((
وهم البنفس��ج )) الذي رسم على أصابعنا حيرة
اختي��ار خاطئة ذات يوم لتص��رخ أرواحنا وبصوت
واح��د :ــ (( اخت��رت الهاً  ))..وتتركن��ا في حيرة مما
ّ
اس��ترقت آذاننا الس��مع اليه
ج��اء به من حديث
ف��ي رحلة بوح أخذنا بها ( عب��د الزهرة علي ) في
مجموعته هذه  ،الصادرة عن دار الورشة للطباعة
والنشر عام . 2021
مالحظ��ة :ـ��ـ ما جاء ب�ين االقواس ه��ي عنوانات
قصص اجملموعة .
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عن األب الكرملي وذكراه الخالدة
د .علي حداد

رأي
القصيدة الحرة ..
والصراع على صدارة الشعر
مقدمة
الش��عر مدارس كما نعرف ..ولكل مدرس��ة قوانينها وإش��تراطاتها ..فال ميكن أن
تعكس مدرسة قوانينها وإشتراطاتها على مدرسة أخرى ،كما في مدارس الرسم
والنقد ،فلكل منها لديها فروع ،أتس��اءل هنا .،ه��ل ميكن أن متحى القصيدة احلرة
التي عمرها آالف الس��نني التي سبقت القصيدة الكالسيكية او مبا تعرف قصيدة
الش��طرين!! ،وإش��ارتي هنا واضحة إلى املالح��م والقصائد الت��ي كتبت في وادي
الرافدين واحلضارات القدمية في مصر والش��ام ..أو أن متحي جتربة القصيدة احلديثة
املعترف بها التي جتاوز عمرها التس��عني عاماَ وكتب فيها جميع الش��عراء العرب
املبدعني ،والذين ترجمت قصائدهم إلى عدد من اللغات..
وأعلم ..أن الش��عر موهبة ومعرف��ة باللغة واملدارس األدبية وإتق��ان النحو والبيان
وخل��ق الصور الش��عرية وملك��ة اخلي��ال والتكثيف والدهش��ة واالبت��كار والوزن
املناسب في اختيار البحور الشعرية والتفعيلة واإلنسان في القصيدة وغيرها من
أجناس الش��عر في القصيدة ذات الش��طرين والقصيدة احلرة والتفعيلة وقصيدة
النثر والنص والومضة وغيرها .كلها تخضع لثقافة الشاعر كما أشرنا.
ّ
مس��طر ال معنى وال قيمة ل��ه وال داللة في املعنى
أما أن تكتب كالم سفس��طة و
واللفظ وتقلد اآلخرين أو تستنس��خ منهم ،وتزج نفس��ك في هذا العالم اجلميل
والس��احر...الذي ليس لك صلة فيه ..وحتاول أن تنط��ق جملة مفيدة وال تقدر فإنك
تفقد النطق ويكون صوتك كقلقلة الطاووس حتماً ..
وهو عني االس��تهانة بقيم الش��عر..واللغة  ..و قدمياً قيل  :الش��عر صناعة صعبة
وثقيلة وحرفة وابتكار وجمال..وفكر ..واحس��اس .وجتربة ..ومعرفة ..وتعلم ...وعلم..
ودراس��ة ..فال تقدم على هذا العالم وتعرض نفس��ك لالنتقاد..والغرق .فمن ميتلك
زمام بناء القصيدة احلرة؟
قرأنا للش��عراء الذين كتبوا القصيدة احلرة أو ما اصطلح عليه قصيدة النثر وتلك
مس��ألة ملا يزل النقاش عنها واسعاً كتجارب الشعراء علي احمد باكثير وادونيس
ومحم��د املاغ��وط وخلي��ل اخلوري وخليل حاوي وحس�ين م��ردان وفاض��ل العزاوي
وس��ركون بولص ومحمد ب��رادة ومحمد عفيفي مطر وصالح عبد الصبور وانس��ي
احلاج وغيرهم وجلماعة مجلة ش��عر في بيروت وجمللة الكلمة في بغداد  -ولشعراء
من العراق وتونس واملغرب وس��وريا  -وغيرهم الكثير  -اال انه لم تصدر دراسة وافية
ف��ي كتاب لتتن��اول بداية قصيدة النثر ف��ي الوطن العربي ونش��أتها  -نعم كتبت
بعض الدراسات واملقاالت في مجلة شعر ومجلة االداب البيروتية ومجلة الكلمة
البغدادية ونشرت بعضها في الدوريات املصرية واللبنانية والعراقية واملغربية  -ان
األصال��ة في كتابة القصيدة احلرة الش��عرية تنبع من املعرفة والثقافة الواس��عة
للش��اعر العرب��ي الذي عرفوا البح��ور ومتكنهم الواعي ّ
للغة إضاف��ة إلى ما كتبه
على أوزان اخلليل من قصائد ذات الش��طرين والتفغيلة ولقد تأثر البعض بش��عراء
الغرب مثل ت .اس .إليوت وسان جون بيرس ورامبو و إ.إ .كمنجز وأودن وشللي ولوركا
وويتم��ان وبودلي��ر وفولتير و رامبو واراغون وغيرهم الكثير ال تس��عفني الذاكرة في
هذه اللحظة  -وقلدوهم  -صحيح اصدر البعض كتاباً عن القصيدة احلرة العراقية
إال انه لم يكن وافياً  -النه انحاز الى جتربته فقط من دون ان يتناول بقية الش��عراء
بالتفصيل للكتابة عن جتربتهم في فترة الس��تينات  -لكن النقاد لم يتناولوا هذه
الظاه��رة احلداثية في الش��عر العراق��ي او العربي بعد فترة الس��تينات  -وظهرت
بعض الكتب واملقاالت هنا او هناك  -لكنها لم تستوعب النظرة الشاملة لتجارب
االخري��ن  -ان الكتابة عن هذا املوضوع يتطلب جهدا كبيرا  -نامل من النقاد الذين
غضوا النظر عن هذه القضية ان يولوها االهتمام االكبر  -ونرجع الى س��ؤالنا االول
من نقادنا سيمتلك زمام املبادرة في اصدار هذا املشروع ؟ في غمار الكتابة .
أرى أن التأويل يتس��ع في كتابة القصيدة احلرة الش��عرية الصوفية والفلس��فية
وبخاصة في معاني الوجد والرؤيا والتوحد والش��غف الروحي والفلسفي والعشق
اإللهي ..ان ما يكتبه املتصوفة في نصوصهم وأش��عارهم يتجلى التأويل في سبر
أعماقه ودالالته  ،أما الشعراء املبدعون الذين يكتبون قصيدة النثر  ،فقد ربطوا كل
تلك الثيمات الروحية واجلس��دية مس��تفيدين من أجواء املتصوفة وأفكارهم بنب
العاش��ق واملعشوق مدخلاً البداعاتهم ليس تقليداً وإمنا عن جتربة عميقة مع املرأة
خاصة وصنعوا منها آلهة مقدسة وشيئاً أسطورياً خالداً.
أن التأوي��ل يأخذ مداه في التجربة احلس��ية احلقيقية للش��اعر من خالل االبتكار
والتكثيف والرؤية والتجربة احلياتية وليس��ت األلف��اظ والتقليد  ،وتأخذ املفردات
مداها املبتكرة هنا كعالم س��حري للش��اعر وكذلك احلرف وإستخدامه كمدخل
سحري آخر للولوج إلى النص ذاته وحتريك ما هو مبتكر قابالً للتأويل مرة أخرى ..
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مرت يوم الس��ابع من ش��هر كانون الثاني  2022ـ الذكرى
الس��نوية اخلامسة والسبعون لوفاة األب (أنستاس ماري
الكرمل��ي) .ففي مث��ل هذا اليوم من ع��ام 1947م صعدت
روحه إلى بارئها ،ووري جسده الثرى في كنيسته (كنيسة
اآلباء الكرمليني) الواقعة في شارع اجلمهورية حالياً.
و(الكرملي) واحد من علماء العراق ومثقفيه املهمني منذ
إطالل��ة حركة اإلحياء أواخر القرن التاس��ع عش��ر وحتى
منتص��ف القرن العش��رين  ،بل لعله األبرز فيهم أس��ماً
واألكث��ر بينهم عطا ًء في تلك احلقبة م��ن تاريخ الثقافة
العراقية
كان الكرمل��ي ـ وم��ا يزال ـ ش��خصية جدي��رة بالتبجيل
واإلش��ادة اخملبرة ع��ن حضوره اإلنس��اني واملعرفي الذي ال
حدود لش��مائله  ،وهي تتماهى ف��ي منجز ثقافي وعلمي
رصني  ،تأسس على مواضعات عالية في الوعي واالطالع
الث��ر والبعيد في تناوالته  ،لينت��ج ذلك كله عطا ًء ثقافياً
ال يكاد يفوته ش��ئ مما يخطر على ب��ال املهتمني بالعلم
والفكر والثقاف��ة  ،ومبا يجعله جديراً حقاً بلقب (املثقف
املوسوعي).
إ ّن مايح�� ّز ف��ي النف��س الي��وم ـ وف��ي كل ح�ين ـ أن هذه
الش��خصية ّ
الفذة العط��اء لم تنل ماه��ي جديرة به من

احلفاوة والتبجيل .وألجل ذلك ندعو ـ وفي هذه املناس��بة
ـ اجلهات احلكومية في أعلى مس��توياتها ومؤسس��اتها
العلمية والثقافية إلحياء ذكرى األب الكرملي  ،كي يكون
ذلك س��ياقاً لتك��رمي الش��خصيات العلمي��ة والثقافية
الب��ارزة التي أرس��ت الهوية العراقي��ة األصيلة ومنحتها
متايزها.
كما نطالب اجلهات ذاتها كي تلتفت إلى كنيس��ة (األباء
الكرملي�ين) التي حتت��وي قبر ه��ذا العالم اجللي��ل ،وبذل
اجله��د احلقيق��ي للحفاظ عليه��ا وترميمه��ا  ،وإعادة ما
اقتطعته محالت الس��وق العربي ومخ��ازن بضاعتها من
أرضها فهذه الكنيس��ة (معلم تراثي) ل��ه مكانة وتاريخ
يتجاوزان املئات من السنني.
كم��ا جنده من الواج��ب القيمي امللزم أن تس��عى اجلهات
الثقافي��ة املعني��ة إلعادة طب��ع مؤلف��ات األب الكرملي ،
والبح��ث عن اخملطوط منها ليأخذ مس��اره في املس��عى
نفسه.
كم��ا أ ّن من حق الكرملي على الب�لاد التي أحبّ أن تتولى
وزارة التعلي��م العالي  ،ومثلها وزارة التربية إدراج اس��مه
ونبذة ع��ن حياته ومؤلفاته ضمن املناهج الدراس��ية في
بع��ض مراحلها  ،ومب��ا يبقي ذكره حياً ف��ي ذاكرة األجيال
العراقية احلالية والقادمة.
ويبقى من باب الوفاء احلقيقي أن يوضع له متثال في مدخل

كنيس��ته .وأن يطلق اس��مه على واحد من شوارع بغداد
 ،ه��ذه املدينة التي تعل��ق بها  ،فوثق كثي��راً من وقائعها
التاريخية واالجتماعية والثقافية في كتبه واجملالت التي
واصل إصدارها  ،وفي مجلس��ه الثقافي األسبوعي الذي
كان ملتقى لكل مثقفيها ومن كل الطوائف واألديان.

المعنى عند جاك دريدا ...غياب دائم ونزعة تدميرية
أوس حسن
إن الثورة اللس��انية في مجال اللغة،جعلت بعض الفالسفة اللسانيني ينظرون
إلى العالم وأحداثه من خالل النص اللغوي تبعا ً للفكرة التي تقول أن اللغة هي
تقرير للوقائع ،وفي س��بيل تاس��يس علم منهجي دقيق يصلح لدراسة أي لغة
ف��ي العالم رأى دي سوس��ير ض��رورة عزل الكالم عن اللغة،فق��د اهتم بالعناصر
التي تش��كل هيكل اللغة وبنيتها وأداءها الوظيفي،ولم يهتم مبضمون اللغة أو
ما تقوله .يحلل دي سوس��ير العالمة اللسانية إلى مكونني هما :دال و ..مدلول
،فال��دال هو املفهوم املادي الصوتي للكلمة ،واملدلول هو تلك الصورة الذهنية في
عالم املوجودات ،يرى دي سو سير أنه ال توجد أي عالقة بني الدال واملدلول ،بل هي
عالقة تعس��فية اعتباطية ،فكلمة الش��جرة كجانب مادي ال تربطها بالشجرة
كص��ورة لها وجود مس��تقل في عالم العي��ان ،وإن الكلمة لي��س لها قيمة دون
ترابط بقية عناصر النظام اللغوي لتكوين املعنى.
ج��اءت البنيوي��ة لت��درس الن��ص منفص�لا ً عن س��ياقاته اخلارجي��ة وظروفه،
وأعل��ن روالن بارت م��وت املؤلف ،فدراس��ة النظ��ام اللغوي كبنية مس��تقلة من
خالل مس��تويات عديدة ،كاملس��توى الصوتي والداللي ،والتكوينات الرمزية؛ تولد
مجموع��ة من الق��راءات التي تبحث ف��ي الوعي النص وكاتب��ه ،والتي حتملنا إلى
تولي��د مع��ان ثانوية غير املعنى الرئيس ،وهذا املعن��ى الثانوي اجلديد ال يلتقي مع
أي معن��ى من املعاني املوجودة في النص ،وهنا يصبح النص دال متكامل وعالمة
جديدة .إن البنيوية وهي تبحث عن املعنى املضمر في النصوص جعلت اإلنسان
ينصهر في سلسلة من األنظمة اللغوية واملعرفية واالجتماعية ،وذلك في سبيل
معرفة املسكوت عنه من املعاني خلف تلك األبنية الالشعورية التي أسست كل
نظام متكامل من هذه األنظمة أو نص معني ذو دالالت واضحة املقاصد.
كان ج��اك دريدا اإلبن البار ملرحل��ة ما بعد احلداثة التي أقص��ت العقل ومركزيته
في فهم العالم واألش��ياء من حولنا ،وحتديدا بعد احلربني العامليتني في أوروبا وما
أعقبها من بؤس واس��تالب لإلنسان ،وما ساد تلك الفترة من تشظ وتشتت في
الفك��ر واملنهج العقالني ،إضافة إلى أن دريدا كان نتاج هذه الثورة اللس��انية في
اللغ��ة التي وقف أمامها مبهوراً ،وحتديداً فيما يخص النص األدبي أو الفلس��في،

وقد تعام��ل مع كل هذه املناه��ج بوصفها ظواهر،ثم أخضعه��ا للعبته اخلاصة
ف��ي التفكي��ك ،وجعل من الكتابة أس��بقية على الكالم بوصفه��ا رمزا من رموز
الالوعي اإلنساني.
يقول عبد الوهاب املس��يري(.:إن أس��لوب دري��دا غامض ،ال ألن رؤيته الفلس��فية
مركبة ،فهي أبعد ما تكون عن التركيب ،لكنه انطالقا ً من فلسفته التقويضية
اإلنزالقي��ة يبذل أقصى جهده ألن يكس��ر حدود الكلمات واجلمل واملعاني ليفرض
معن��ى جديداً ،ويحبذ اإلنزالق بني الدوال ويجيد اللعب عليها) ،إذن فال نس��تطيع
اجل��زم أن دري��دا قد ج��اء مبنهج جدي��د بقدر ماج��اء مبوضة جديدة ف��ي التحليل
والنقد ،أو فلنقل لعبة املس��ائل املس��تحيلة كما في الرياضيات والشطرجن ،وفي
الوقت نفس��ه نس��تطيع أن ننكر دور دريدا في هدمه لثوابت الفلس��فة الغربية
امليتافزيقي��ة املبنية على ثنائيات ..كاجلوهر واملاهية ..واإلنس��ان ..واإلله ،والثابت
واملتحول ،وهي ثنائيات تستند إلى مدلول ثابت ومتجاوز.
يحاول دريدا أن يسقط أو يقوض من ثبات املدلول املتجاوز أو اللوغوس
وهذا الهدم بحد ذاته هو هدم مركزي مس��تورد من مطرقة نيتش��ه الفلسفية،
ومن مقولته الشهيرة موت اإلله .
رأى دري��دا أن الن��ص عب��ارة ع��ن حق��ل ال متناه م��ن ال��دالالت املنفصلة عن
املدل��والت ،وه��ذا الن��ص يول��د معاني أخرى ف��ي كل ق��راءة ،فاملعاني عن��د دريدا
متش��ظية ومتبعثرة في النص ،ويعتمد في هذه التقنية على مجموعة خطوات
اس��تراتيجية كاألث��ر واألرجاء والغي��اب واالخت�لاف ،فاملعنى يبقى مرج��أ دائما ً
ومتغي��را ف��ي كل ق��راءة ،وهذا املفه��وم ليس جدي��دا أيضا ً بل تط��رق إليه مارتن
هايدغر في كتابه الكينونة والزمن  ..حيث يتطرق إلى املعرفة والذات العارفة
ال��ذات التي تتغير كينونته��ا وحقيقتها مع الزمن ،وطريقة رؤيتها لألش��ياء من
حوله��ا .اذن ف��إن املعاني عند ج��اك دريدا هي سلس��لة من الغياب��ات ،وال حتضر
املعاني بقوتها وس��طوتها ولكن ظاللها وآثارها هي الت��ي حتضرثم تغيب مولدة
سلسلة جديدة من املعاني املترامية في النص.
انتقد الكثيرون من املفكرين والفالسفة دريدا بأن هذا املنهج له جذور في أصوله
اليهودية ،وعرضوا كثيرا من نصوصه التي يستش��هد بها من التاريخ العبراني.
أما بالنس��بة للمعنى ال��ذي ال يكون مكتمال إال بالغياب فق��د أرجأه البعض إلى
التمث��ل الالواع��ي لإلله اليه��ودي اخلف��ي ( يهوه)،حيث يكمن ف��ي غيابه معنى
املعاني وأصل األصول املتشظي .كما أن نذير دريدا بأفول احلضارة الغربية وتأويله
اللغوي "لألبوكليب��س" أو النهايات التي تعقب أفول الغرب ،كما تعقب القيامة
املوت هي مبثابة جتلي الغائب العظيم الذي يس��بق جوهر الذات بأقانيمه الثالث (
الكينونة واللوغوس والعفل) هو األصيل القدمي لدى دريدا وهو ( يهوه) .
أن��ا أرى هنا أن ه��ذا النقد والتفكيك لنص��وص دريدا ومنهجه ،ه��و نقد الهوتي
يعتم��د املرجعي��ات الثابتة في األس��اطير واألديان .قد يكون املنهج النفس��ي
في التحليل هو األقرب جلاك دريدا الذي ظل يعاني من تش��ظي الهوية واالنتماء
الذي يوفر له األمان .هذه الهوية املتش��ظية بني اجلزائر وفرنسا وأصوله اليهودية،
هي م��ن جعلته يرتكن إلى الهام��ش الذي تنطوي حتته كل نزع��ة فوضى تدمير،
واستراتيجية هدم مستمر ال بناء ،والهامش أيضا هو جزء مركزي من أعماق دريدا
الالوعية التي تبحث عن املعنى في الهوية املستترة ،وفي املؤجل والغائب دائما
ً عن وعينا ،هذا الغياب الذي لن يحضر أبداً ولن يغيب.
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افكار ورؤى
األيروتيك بين التبني والمجانية
ميثم الخزرجي
كل ن��ص أدب��ي أبداعي يحتك��م ملعايير
وس��ياقات واجب��ة تؤهل��ه باجملم��ل بأن
يبوب ف��ي خانة التجني��س ليعطي لنا
صورة جلية واضحة ال تعاني من تعقيد
عن طبيعة الش��كل الذي يتبناه االديب
واللغ��ة الت��ي تفض��ي ال��ى ج��دواه وما
يك ّنه من قص��د أو ما وراء القصد مانحاً
مضمون��ه املعمد ب��رؤى وخص��ال عامله
املس��تدل من خالله ،ال ريب أن ثمة غاية
ومغزى من وراء النص االدبي الذي يكتب
بطرح��ه اليومي املتمث��ل واقعه املعاش
بكل م��ا يتخلله م��ن أزمات سياس��ية
كان��ت أم اجتماعية أو مبنظور فلس��في
يح��اول أن يج��د حالً لكم من األس��ئلة
املس��تلقية في االثر ليؤث��ث منهجيته
مبنت تأملي تأويل��ي يدوّن بعضاً مما تركته
واس��تبعدته الذهني��ة العربي��ة املترددة
املعب��أة باحت��رازات متوارث��ة ،واقع��اً أن
توظي��ف الكثي��ر من املفاهي��م اجلدلية
املقترنة بالدين أو السياس��ة حتتاج إلى
ق��اع ثري وقدرة على تدوير س��ياق النص
بأس��لوب له عدته الفنية الوافية لتثري
وتعزز من متنه كيال جتره املباشرة اململة

ناهي��ك عما ّ
يخلفه من توابع جس��يمة
في ظل احلكومات التي تخشى الكلمة
ل��ذا اصبح لزاماً عل��ى األديب أن ينضوي
وراء الن��ص برم��ز اس��طوري ليحاك��ي
املاض��ي تنكي�لاً بواقع��ه املم��ض ،لكن
ب��ودي ان اتوق��ف كثي��راً ع��ن النصوص
االدبي��ة ش��عرا كان��ت أم س��ردا الت��ي
تعنى باإليروتيك وما يعيّنه من جتس��يد
للس��ياق الش��بقي داخل الن��ص والذي
ّ
يعض��د من وهجه إحلاق اعضاء اجلس��د
احملظ��ورة منها واملتداول��ة ليخرج النص
بحل��ة مثي��رة للس��ؤال والدهش��ة وأنا
أخص النتاج العربي على وجه التحديد
كون��ه ما زال مس��ورا ً ببعض من األغالل
والقي��ود على الرغم م��ن ولوجه الكثير
من األقبي��ة املعتم��ة واض��اءة مزاغلها
بالن��ص ،بطبيع��ة احلال ثمة مس��ارين
ال غيرهم��ا ف��ي مث��ل هك��ذا توجه��ات
،االول ينح��و منحى نس��قياً خالصاً مع
تفرد مش��غل األديب وأدوات��ه متخذا ً من
اجلس��د وما حواه دالته املضيئة وفكرته
الت��ي يس��تطيع م��ن خالله��ا أن ّ
يفجر
اللغ��ة ب��كل اجتراحاته��ا االنس��انية
ّ
ليعظ��م م��ن
واختالجاته��ا النفس��ية
مكن��ون الن��ص ويث��ري محت��واه دون أن
نتوق��ف عند أي مفردة خادش��ة للحياء

كونها أتت غير هامش��ية ب��ل كحاجة
ماسة وغاية لها غرضها ليكون السياق
الع��ام للجمل��ة مضمن��اً الكثي��ر م��ن
املعاني الغريزي��ة لكنها تؤدي بالنتيجة
إلى ما يصبو اليه األدب مبحتواه اجلمالي
وانزياح��ه املرتب��ط بالطبيع��ة واحلي��اة
والزمن وحاالت اليأس والقهر الذي يعاني
منها انس��ان هذا العال��م على اختالف
انتماءات��ه ومعتقدات��ه هاماً ب��أن يزاول
مشروعه بحرفية عالية وتقنية رصينة
ال تخض��ع لتبويب��ات وتلميحات غايتها
االثارة أو االشارة التي تنم عن جترّد الوعي
وتغييب��ه معل�لاً ذل��ك بهاج��س النص
وانس��يابيته املكمل��ة لفكرت��ه املتبناة
ّ
معلب��ة
وان اس��تعاض عنه��ا ببدائ��ل
ومس��لفنة خش��ية م��ن احملاذي��ر فهذا
يس��هم في خلق فجوة وف��راغ واضح ال
داعي له ،املس��ار االخر وهو املش��اع في
ظل عوملة النص وانفتاحه على وس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي لتصب��ح أغل��ب
املسلمات االدبية الواجبة شحيحة بل
نادرة أيضاً ،جند أن بعض االس��تعراضات
املكش��وفة غير املدروس��ة تغمر النص
وتصيّره بالكاد عل��ى أنها من الضرورات
املؤاتي��ة الت��ي له��ا دالئلها املب��ررة ،فما
الداعي من الزام النص باجلس��د وتقوية

هذه الثنائية وتوثيق محتواها دون دراية
تذك��ر ،ما فائ��دة الدهش��ة ان لم تفتح
منافذ مضيئة تسهم في إرغام املتلقي
حلظ��ة من التأم��ل وان كانت تفضي إلى
مناطق ملتبس��ة وش��ائكة ،بي��د أن ما
ازعمه وهذا ال يتعدى كونه رأيا شخصياً
أجد أن األعمّ االغلب ممن يتخذ اإليروتيك
وإماطة اللثام عن اللغة كمسار وسمة
ل��ه متعكزا ً على االيح��اءات غير اجملدية
الت��ي ال تأت��ي كركيزة اساس��ية خلدمة
النص ليؤسس مشروعه بهذا االجتاه غير
املنضبط فهؤالء ممن يعانون من ضبابية
ف��ي ثب��ات هويته��م االدبي��ة ليوهم��وا

انفسهم بتحشيد اللغة العارية وبثها
داخ��ل الن��ص دون أن يحصنونه��ا بوعي
له جذره وقاعه الثقاف��ي يعود من ورائه
خالصة التجربة ظناً منهم بأن متاديهم
املناطق احملرضة للش��عور بهذا النسيج
املف��كك يجعلهم في مرتب��ة متقدمة
وق��د تتالقفهم االلس��ن ليكون��وا مثارا
تعج بهم أوس��اطنا االدبية ،لكننا وامام
س��ؤال مش��كك ،ه��ل لهم الق��درة بأن
يحجزوا له��م مقعدا ً وثيرا ً ف��ي التأريخ
االدبي بعموميته؟.
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القاص والروائي نبيل جميل ل(االتحاد الثقافي):

السير الذاتية للساردين مبثوثة في نصوصهم!
قاص وروائي بصري ،مواليد 8/7/1967عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق  ..اصدر حتى االن ...حارس المزرعة – مجموعة قصص قصيرة –
مكتبة القبة – البصرة –  .. 2005الصعود الى االسفل – مجموعة قصص قصيرة  -دار الينابيع – دمشق –  .2010مطبوعات اتحاد األدباء والكتاب في
البصرة  ..فتى الحروب – مجموعة قصص قصيرة  -دار المكتبة األهلية – البصرة –  .. 2016حارس المزرعة – مجموعة قصص قصيرة – دار الروسم
– بغداد –  / 2018طبعة ثانية  ..رسائل رطبة  -رواية  /دار أمل الجديدة – دمشق –  .. 2018عين القارئ – كتاب نقد  /منشورات االتحاد العام لألدباء
والكتاب في العراق –  ... 2021فازت قصة ( لحظة غير منتهية) بالجائزة االولى في مس��ابقة مجلة العربي بالتعاون مع اذاعة بي بي س��ي عام .. 2007
اختيرت قصة ( اختناق) ضمن كتاب القصة القصيرة جدا في العراق من اعداد وتقديم هيثم بهنام بردى – بغداد  .. 2015نشر العديد من القصائد/
القصص /الدراس��ات النقدية /الحوارات /في صحف ومجالت عراقية وعربية ومواقع االنترنت .وأول قصيدة نش��رت له كانت في عام  1986في صحيفة
الجمهورية – العراق  ..المجاميع القصصية المشتركة (ذاكرة المقهى /العبو السرد) والتي صدرت عن المشغل السردي في البصرة  ..لديه مخطوطة
مجموعة قصصية ورواية.
حاوره ياسين شامل
* ما الغاية التي تتوخاها من الكتابة؟
 الغاي��ة أو اله��دف ،جوه��ر الوج��ودبالنس��بة لي وللكثيرين من الك ّتاب.
اعتب��ر الكتاب��ة كمفع��ول الع�لاج
املناس��ب ملرض ما ،فلوالها لوجدتني
أتيه دون هدف ،فهي من منحتني قوة
في مواجهة قسوة احلياة .اتنفس من
خاللها وأفرغ خلجات النفس ،اشعر
بحري��ة وأن��ا اجت��ول مع ش��خصيات
قصص��ي ،احاورها وف��ق درجة الوعي
لديها ،بعيداً عن قيود اجملتمع ،الدين،
القبيلة ،الس��لطة ..الخ ،أمد جسور
التواصل من خاللها الى اجملتمع الذي
اعي��ش فيه ،فهي وس��يلتي لالرتباط
باحلي��اة .هناك من يقول ب��أن الكاتب
يكت��ب لنفس��ه وآخر يق��ول للقارئ؛
وآخ��ر يقول للش��هرة وامل��ال ،تعددت
الغاي��ات اذن ،لكن أهمه��ا هو ايصال
املعلومة والنه��وض بالواقع .التغيير
ّ
أتطلع الى
نحو األفضل ف��ي مجتمع
رؤيته ف��ي املقدمة بالرق��ي والثقافة
واملدنيّ��ة ،وهذا من حقي كوني انتمي
الى عراق احلض��ارة ،صدقني أنا أتألم
كثي��راً بس��بب م��ا وصلنا الي��ه بعد
االحت�لال ،هم أرادوه��ا فوضى خالقة
لكننا س��نتحدى بأقالمن��ا وأفكارنا،
هذه ه��ي الكتابة الت��ي اطمح اليها
ليس بالكم بل في النوع والغرض هو
حتقيق غاية جماعية وليست فردية،
ألفند الرأي القائل بأن الكاتب يعيش
في برج عال بعيداً عن هموم اجملتمع.
* ه��ل تعتقد أن للمثق��ف في الوقت
احلاضر تأثيراً على الواقع االجتماعي
والسياسي؟

 نع��م ملس��ت ه��ذا التغيي��ر ف��يالس��نوات األخيرة ،من خ�لال تنقلي
بني معارض الكتب ،فقد ازداد احلضور
له��ذه املع��ارض وه��ذا يش��كل بادرة
ممت��ازة في الق��راءة الت��ي بدورها أثّرت
عل��ى ط��رق التعامل بني األف��راد ،ولو
اجرينا مسحاً ميدانياً للسنوات بعد
 2003وال��ى اآلن لوجدن��ا فارقاً كبيراً،
عل��ى الصعي��د الش��خصي ملس��ت
هذا ،خاصة بعد اقب��ال اجليل احلالي
عل��ى التنافس في الق��راءة واحلصول
عل��ى مرات��ب متقدمة في الدراس��ة
والقراءة بلغة ثانية لكتب الـ (،)BDF
وانتش��ار املقاهي واملنتديات األدبية،
ان��ه جي��ل يبش��ر باخلي��ر س��يصنع
نفسه بنفس��ه ،رغم كل التحديات.
أم��ا بالنس��بة للواق��ع السياس��ي
فس��أكتفي مبقولة منسوبة لألملاني
جوزيف جوبلر :كلما س��معت كلمة
مثقف ّ
حتسست مسدسي.
* جن��د احل��رب ف��ي كتابات��ك ،وبعض
املش��اهد صادم��ة مل��اذا وم��ا الغاية
منها ،وقد كتب الكثيرون عنها؟
 أن��ا من جيل احلروب ،ل��ذا جتد احلربحاض��رة مع��ي .الغاية منه��ا تدوين
مراح��ل مهم��ة م��ن تاري��خ الع��راق،
صحيح انه��ا مهمة ك ّت��اب التأريخ،
لكنني اهتم بالق��ارئ العام ،فهناك
قرّاء ال يحبذون كتب التاريخ ،أنا افكر
به��ؤالء املتابع�ين للس��رد ،ومهمتي

تس��ليط الضوء في زواي��ا رمبا غابت
عنهم ،وبدورهم سيبحثون أكثر عن
ما أش��رت الي��ه ،القارئ املس��تقبلي
يعني لي الكثير.
* نبي��ل جمي��ل كاتب قص��ة قصيرة
ج��داً ،م��ا ه��و رأي��ك ف��ي اخلصائص
األسلوبية لها؟.
 كتب��ت ع��دداً قلي�لاً م��ن القصصالقصيرة ج��داً ،وجدتها فن��اً صعباً،
بخصائصها واس��لوبها ،اعتقد هي
مغامرة ملن ال يجيد كتابتها .أش��ارت
الدراسات الى ان الظروف االجتماعية
والسياس��ية ه��ي املؤثر الق��وي وراء
انتش��ارها ،فعامل الس��رعة بفضل
انتش��ار االنترن��ت ومواق��ع التواصل
االجتماع��ي أظهر لدينا ق��رّاء قلقني
ال يش��عرون بالتأمل واالس��تقرار ،ما
ّ
شجع أس��ماء كثيرة ملواصلة كتابة

ه��ذا الن��وع م��ن القصص ،رمب��ا هي
اس��تجابة لنوع من املتابعني ،مثلما
كن��ا في زمن ما نبح��ث عن املطوّالت
م��ن كت��ب الس��رد .برأي��ي املتواضع
سينتشر هذا الفن ويتطور مستقبالً.
* في روايتك رس��ائل رطبة توحي إلى
املاء وهو أص��ل ،وليس مضاف��اً ومنه
كل ش��يء ح��ي .م��ا الغاية م��ن هذا
العنوان ،ومدى ارتباطه باملنت؟
 باختصار ،اخت��رت العنوان الرتباطهبالرس��ائل املتبادل��ة ب�ين (خال��د
وعائش��ة) ،فالرس��ائل كان��ت مبللة
بالدموع ،بس��بب احلرمان من اللقاء،
والى نهاي��ة الرواية( :ال اس��تطيع ان
أص��ف مدى ش��عوري بالس��عادة ألن
أمنيتي بترك العراق قد حتققت أخيراً،
بعد خمسة عش��ر عاماً طويلة ،يوم
التقيت بعائش��ة وبدأ احلل��م بال ّنم ّو

والليلة سيكتمل لكن ما من عائشة
في االنتظار) تس��تمر رطوبة الدموع،
لتبل��غ ذروتها في اخلامت��ة التي أعدت
كتابته��ا أكث��ر من م��رة ،حقيقة وأنا
أعي��ش أج��واء الرواي��ة كن��ت أبكي
وأش��عر بغصة ،وعند اجنازها بشكل
نهائي ،أحسس��ت بأنن��ي فقدت أعز
أصدقائي.
* كتبت القص��ة القصيرة والقصيرة
جداً والرواية ،في أيهما جتد نفس��ك؟
وملاذا؟
 اج��د نفس��ي ف��ي الرواي��ة ،واملتابعس��يجد ذلك م��ن خالل بن��اء اجلملة
الس��ردية املس��تخدمة ،أن��ا أمي��ل
ال��ى اجلمل��ة الطويلة ،اح��ب أن آخذ
بالقارئ الى مديات أوس��ع بالتحليل
واالفاض��ة للكثي��ر م��ن املعلوم��ات؛
اهت��م برس��م الش��خصيات كثي��راً
وأتعم��ق باألح��داث .نقدن��ي بع��ض
األصدقاء لهذا االس��لوب ،وهذا أعده
درس��اً مهماً اس��تفدت من��ه وأجنزت
رواية ثانية سترى النور قريباً.
* ل��ك كتاب ف��ي النقد ،م��ا رأيك في
النقد في العراق؟
 (ع�ين الق��ارئ) ص��در ع��ن االحت��ادالع��ام لألدب��اء والكتاب ف��ي العراق،
ه��ذا الكتاب هو محاول��ة في القراءة
وليس في النقد املتخصصّ .
سجلت
اش��ارات ح��ول ع��دد م��ن الرواي��ات
والقص��ص القصي��رة والقصائد ،قد

ً
• اشعر بحرية وأنا اتجول مع شخصيات قصصي واحاورها بعيدا عن قيود المجتمع
ّ
• النقد العراقي في تطور دائم لكن المشكلة في المتطفلين عليه!

يالم��س بعضها ع��دداً م��ن املناهج
النقدية املعروف��ة ،لكنني لم أتعمق
اكثر .رمب��ا نتج هذا عن قراءاتي األولى
لكت��ب النق��د .وله��ذا ال ميك��ن أن
أدعو نفس��ي ناقداً بل قارئ��اً منتجاً.
ش��خصياً اس��تمتع بق��راءة النق��د
العراقي ،فه��و في تط��وّر دائم ،لكن
املش��كلة تكم��ن ف��ي م��ن يتطفل
عل��ى النقد وحس��ب ق��ول الدكتورة
األدبي
نادية ه ّناوي (حني يكون النقد
ّ
مطيّ��ة لألدعياء والطارئ�ين) ،فهؤالء
ه��م الس��بب ف��ي تش��وّه س��معة
النقد العراقي ،لألس��ف ان الصحف
االلكترونية الكثيرة تنشر لهؤالء دون
مراجعة وتقييم ،وهذا أدّى الى ضياع
النقد اجليد وسط مس��تنقع الرديء
مما يطلقون عليه نقداً.
* ه��ل توجد مالمح للس��يرة الذاتية
في منجزك السردي؟
 ال تخل��و منجزات ك ّتاب الس��رد منس��يرهم الذاتية ،وحسب قول جنيب
محفوظ عندما ُ
س��ئل( :متى تكتب
س��يرتك الذاتية؟ أجاب :لقد كتبتها
في أحاديث��ي الصحافي��ة واإلذاعية،
وف��ي أعمال��ي الروائي��ة والقصصية
الكثي��ر م��ن حيات��ي) ،ه��ذه اجاب��ة
وافي��ة م��ن مب��دع كبير أتف��ق معه
متام��اً ،لكن ليس كما ّ
يفس��ر القارئ
الع��ادي ح�ين يعتقد بأن اس��تخدام
ضمي��ر املتكلم (األنا) يع��ود للكاتب
وما مر به من أح��داث حقيقية جرت
عليه ف��ي الواقع ،فه��ذا خطأ كبير،
القصد ليس باستخدام الضمائر امنا
مب��زج الواقع باخليال على ش��رط أن ال
يتطابق متاماً.
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قريـــــة الغجـــــر

خالد مهدي الشمري
اطلق��ت العنان لقدمي  ،وس��رت عب��ر االزقة الضيقة ،
عين��اي تترص��دان مفاتن كثي��رة  ،لس��اني يقطر الهثا
،اعت��اب االبواب الت��ي مررت بها ،تزينه��ا افخاذ وصدور
عاري��ة  ،حمل��ت طلبي وه��ي تقف في مدخ��ل زقاق فرعي
اضي��ق من الزقاق الذي انا فيه  ،تتكئ بيدها على اجلدار
وخصره��ا النحي��ف مائ��ل وخصالت ش��عرها الذهبية
تتدلى تكاد تلم��س االرض  ،وعيناه��ا الزرقاوان هما من
جذباني وصرت مسحورا جترني قدماي نحوها جرّا  .دون
اي كالم بيننا.

ص��رت أقتفي أثره��ا ال��ى ان وصلنا نهاي��ة الزقاق  ،في
رك��ن بيت ق��دمي  ،جتلس عجوز ،س��اقاها نصف عاريني ،
شعرها نصف مكشوف فوقه شال وردي  ،متسك بيدها
اعواداً تلفها وهي تدور ينساب منها خيط رفيع وبيدها
ُ
تبعت الفتاة وهي متر
االخرى متس��ك قبضة من الصوف،
قدمي لكنهما توقفتا امام صانعة
حاولت ان اس��حب
َّ
اخليوط  ،رمقتني بنظرة واحدة واش��احت ببصرها تنظر
الى خيوطها  ،حينها ارتعش جس��مي فدخلت مسرعا
خلف الفتاة  ،مررت على طابور من اجلميالت يبتس��من
ويتمايلن بغرور يحاولن اغرائي  ،لكنني كنت مش��غوال
مبساحة البيت الكبيرة وعدد الغرف املنتشرة على ثالث
طبق��ات مفتوحة يدور عليها درج دائري مذهل لينتهي
عند السقف املكشوف من اجلوانب ومسقف من االعلى
 .عن��د احدى الغرف كانت فتاتي متس��ك الباب وتضمه
اليها جعلتني اس��رع للدخول  ،ادهش��ني كثيرا ما ارى
 ،الغرفة فارغة فقط س��رير م��ن طابقني وخزانة مالبس
صغي��رة تتناثر حولها قط��ع القماش امللونة  ،اش��ارت
ل��ي بالصعود فوق الس��رير الذي كان مرتفعا مبس��توى
رأس��ي تقريبا وعند باب الغرفة  ،جتمهرت اجلميالت وهن
ْ
فب��ادرت بإخراجهن وغلق
يضحك��ن  ،فصرت انظر لهن

الب��اب  ،هممت بالتس��لق فوجدت فراش��ا ناعما مررت
يدي فوقه احتس��س نعومته ف��اذا به! بقع م��اء .نظرت
للفتاة باس��تغراب ودهش��ة كأنها تخبرن��ي ان اجتاهل
االم��ر للحصول على ما اري��د وان االمر ليس مهما بقايا
تنظي��ف فق��ط  ،رغبتي غلبت ش��كوكي فتمددت فوق
عيني ورحت بعالم اخر ..
السرير انتظرها واغمضت
َّ
ُ
عيني واذا بي مرميا امام
ش��عرت بأصوات حولي فتحت
َّ
احدى احلانات واصوات الس��كارى تعج في املكان لكني
حتسس��ت جسدي الذي اش��عر بان ش��يئا اسود كأنه
دهان يلتصق بظهري فتذك��رت بقعة املاء على الفراش
اصابني خوف ش��ديد وافكار س��وداوية مترح في رأس��ي
 ،ترك��ت املكان مس��رعا ابحث عن ح��ل تذكرت صديقا
يع��رف قليال باألعش��اب والطب الروحان��ي  ،فقصدته ،
بع��د ان قصصت عليه ما ح��دث رأيت لونه يتغير فأزداد
خوفي لكنه نصحني بعالج البد من ان يغسل جسمي
ب��دواء خ��اص وبس��رعة ألن��ي مص��اب بلعن��ه الغجر ،
اصابتني حيرة كيف وماهو هذا الدواء؟ .بذهول يخبرني
صديقي:
_ بان الس��واد يغزو ظهري وهو م��كان البلل الذي كان
فوق الس��رير  ،صرخت بس��رعة ارجوك افعل اي ش��يء

 .انني ال اس��تطيع الن��وم منذ ان صح��وت وال اتذكر ما
عيني في ذل��ك املكان  ،ارجوك
حص��ل بعد ان اغمضت
َّ
اريد حال  ..اجلس��ني ف��ي باحة البي��ت الفارغة بعد ان
ّ
جهز كمية من الدواء واخذ يرش من اعلى رأس��ي فينزل
على باقي جس��دي وانا انظر للدواء الذي رائحته تشبه
كثيرا رائحة البول الذي تغير لونه الى اسود وهو يخرج
من جس��مي ال��ى االرض الى ان انه��ى كل الكمية التي
جمعها رفع مالبسي عن ظهري فاذا بلون جسدي يعود
الى ما كان عليه وقد ذهبت عنه اللعنة  ،تركت صديقي
وتوجهت مس��رعا من زقاق الى اخر حتى وصلت البيت
وكان��ت العجوز ف��ي مكانها مع خيوطه��ا لكنها هذه
املرة لم تنظر لي  ،دخلت باحة البيت فلم اجد اجلميالت
هن��اك صعدت مس��رعا ال��ى الغرفة التي كن��ت فيها ،
وعندم��ا وصلت وج��دت الب��اب مغلق��ا ..حاولت فتحه
ُ
فجمعت قوتي وركلته واذا بي امام
لكنني لم اس��تطع
السرير ذو الطبقتني وكان هناك شخص مع تلك الفتاة
ذات العي��ون الزرق والش��عر الطويل  ،س��حبتهما بقوة
ورميتهم��ا خارج الغرف��ة  ،خرجت مس��رعا وانا اتلفت
وانظر للنار وهي تخرج من شباك الغرفة ..

ٌ
جموح سيأتي

المـتـوهـج
( الى الشاعر الذي يضيء في عزلته  ..فتضاء به األمكنة  ..فوزي كريم )
عادل غضبان الناصر
الذي اكتشف فقدان اشيائه
راح يبحث عنها
فلم يكن في فسحته
شيء يتبناه
غير انطفاء جذوة
فوق أوراق
تتمطى
مع انطواء احلروف والكلمات
فكم كانت قاسية أنفاسها
تلك األصابع التي متسك لبابة غموض
تسحبها فوق بياضات
تربك الذهن
وتقسو على اطيافه
وتتناثر من وجع يقظة
لم يتبق لها سوى ضمادات قصيدة
تنزف وتعري ظالل جسدها
حتت أنظار كائن
يحاول مواساة ذات جزعة
مس��جاة عل��ى طاول��ة تثق��ل كاهله
بصالبتها
رمبا تسخر منه كانت
أو تظنه من الدخالء على فضائها
املزحوم بوهم تخيالت
وخيبات !
لذا ،لم تفشل محاوالته
في اإلبحار مع اجملهول في مجاهله
وعبور مسافات

وجتاوز محن وتصورات
تتماهى
مع طوفان
تنهدات
نذرت أوقاتها لشبابيك
اخذت تنسج من خيوط شمس
أحجار جنون
تقذفها في وجه كون
مفتون بالصخب واإلشارات
التي توصله الى متاهة
تطلق عنان ألوانها املتضادة
على صورة زخارف
تربك
مشهده
الشعري
وتطفو على أضداد اقنعة
تشوه فضائله
وتفزع مراياه
ببصمات اظفار متسخة بسخام
وذل رؤية .
إذن فهو ليله
ذاك الذي همله
كما هملته الباصات وهو بانتظارها
قاس
فمضت في شحوب ٍ
معلنة عليه عزلة
عانقها في منأى عن أصوات
واوبئة
ودخان !

َ
مثلك
االنعتاق
ِ
َ
َ
لالنفالت
وأنت تعدُّ جناحيك
ِ
هارب��اً
الوق��ار
قبض��ة
م��ن
ِ
ِ
العقيم
ُ
تعرف
سماوات ال
إلى
ٍ
االنصياعَ
اآلي��ل
العم��ر
لش��يخوخة
ٍ
ِ
ِ
لألفول
هلمْ
ُ
النشوة سيالً
هنا
مراق
نبيذ
من
ٍ
ٍ
يثلمُ
املهيب
َك
ر
وقا
ِ
ِ
ً
رشفة بع َد أخرى
ُ
فتنفلت من عقا ِلها
ُ
صبوة كهول ِت َك التي ضمرت

آنذاك سيخرج للعالم مكتنزا ً
ومبصرا ً بشرا ً وحزم مفارقات
ومفترقات
متردية بني مكائد
تكابد حواضن سكرات
ويتوارى عن انظار
كتب
وأقالم
واشعار
مكان
تتراقص بني جنبات
ٍ
تغزوه عتمة
مبذاق قهوة مريرة
تذكره
بلفافات صور
ينتزعها من ملعان ضوء
لندماء خطفوا من عقارب زمنه
حبال سكينة
محالة
بذهول
يلج مع قرعات
فناء قاسية
باباً
كان قد تركه فارهاً ..
نعاس !
قلق
ٍ
في ِ

جابر السوداني
حلظة عابرة
من
ٍ
يبدأ ُ
ُ
روح َك
اشتعال ِ
باملشتهى.
وتستع ُر األماني
املكتظ باجلموح
بصدر َك
ِ
ِ
فيضاً
الكبت في
من
ِ
زفر ٍة صاعدة
العذب
أوجها
تعلو إلى ِ
ِ
سراً دف ْ
ني
ال أح َد يدري ماذا يعتريكَ
َ
وأنت حتتسي
َ
الليل
انتصاف
قبيل
ِ
ِ
َ
األخير
كأس احترا ِق َك
ِ
ً
رشفة واحدة
في
ُ
ينصاع لنشو ِة
ال اح َد

وطال عليها الركود
ُ
سيجتاح
ٌ
َ
نبض َك اشتعال جديد
ُ
فيه ح ّد الثمالة
تغوص ِ
الكبت
وتزدا ُد في غمر ِة
ِ
ً
نشوة أخيرة
َ
ابقيت
ماذا
َ
بالشيب
لغ ِدك بامللب ِد
ِ
بع َد أن َ
بك الوج ُد
فاض ِ
ح َّد اجلنون
ُ
شواطئ
بالعشق
وطفحت
ِ
صبو ِت َك املتأخرة
ْ
جمرها املستعر
ِ
قف على أدميِ
شاكياً او باكياً
وال حتنث بعه ِد َك
ً
َ
سبقتك قدميا لالنفالت
ملن
واإلحتضار
أم
الس
قبضة
من
َّ
ِ
ِ
ِ
العقيم.
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قلــــم ودمــــــوع

ثائر البياتي
ضج��ة وصراخ ه��زا كياني  ،نهض��ت مرتبكة ال افهم
شيئا  ،ركلوا الباب بقوة وزجوا بأمي وأختي في غرفتي
واغلقوا الباب  ،فقدت أختي وعيها  ،وظلت أمي تطرق
الب��اب بقوة بكلتا يديها صارخ��ة  :اتركوه  ،ثم فقدت
هي األخرى وعيها  ،ال ادري كم لبثت متجمدة متاما في
مكاني ،عند الفجر اس��تفاقت أمي ،زحفت إلى أختي

متس��ح على وجهها وتلهج باسمها فاستفاقت  ،ثم
هرع��ت إلى الهاتف األرضي  ،وطوال يومني لم نش��رب
جرع��ة م��اء ولم نذق لقمة  ،خالي يش��عل س��يجارة
من عقب س��يجارة  ،وعمي يدور على مراكز الش��رطة
واملستش��فيات والطب العدلي دون توقف ودون جدوى
 ،فج��أة رن الهاتف  ،كان مدير حتري��ر اجلريدة مبتهجا
وب��دا متفائ�لا ح�ين ق��ال  :نش��رنا مقالك ي��وم أمس
وننتظر قصتك بلهفة  ،وعدته أن أكملها خالل يومني
وأرسلها أليهم  ،لكن ماذا سأكتب أنا املدللة املنعمة
 ،احمللقة م��ع الطيور ألكمل قصتي الرومانس��ية بعد
تلك الليلة ؟! ..بني سهري املضني قرب سرير أمي التي
ش��لتها اجللطة الدماغية  ،وبني همي الثقيل وقلقي
املمي��ت على أختي التي آخذها كل أس��بوع جللس��ة
عالجي��ة عند طبيب نفس��ي ؛ طرق الب��اب صديق أبي
وخل��ه  ،ليخبرن��ي إن��ه لم يكف س��اعة واح��دة عن
البح��ث عن أبي  ،وع��رف بأنه معتقل ف��ي أحد أقبية
األمن  ،وقد أستطاع الوصول إليه حني نقلوه إلى أحد

الس��جون  ،وأخبرني بأن انتماء أب��ي حلزب محظور قد
يكلفه حياته  ..صار هذا الصديق مرساال بيننا  ،ينقل
أخبارنا وأحوالنا إلى أبي وينقل إلي رسائله الشفهية
التي يحثني فيها على الصبر واجللد ،ويحرضني على
أن أكون قوي��ة ومقاتلة  ..نصحني عم��ي بالعودة إلى
حيات��ي الطبيعية ،وش��جعني خالي عل��ى مواصلة
الكتابة ،لكنهم رفض��وا كل مقاالتي وكل قصصي ،
وأمرون��ي أن أكتب عن احلب والغ��رام  ،لكني قصصت
اعتقال أبي  ،وش��لل أمي ،ومرض أختي فأجبروني على
االس��تقالة  ،كن��ت كلم��ا أزدادت األيام ج��ورا وقتامة
؛ أس��طر املزي��د من وجع��ي  ،وكدي ليل نه��ار  ،ما بني
خدم��ة ومراعاة أمي وأختي وب�ين عملي الذي حصلت
علي��ه بالصدفة في محل لبي��ع املالبس  ..بعد بضعة
أش��هر أعدم��وا أب��ي  ،ثم توف��ى اهلل أمي بع��د بضعة
أي��ام  ،فانتقلن��ا للعي��ش في بيت ج��دي  ،ولم أتوقف
يوم��ا واحدا عن الكتابة  ،كنت أس��طر املأس��اة يوما
بيوم وس��اعة بس��اعة  ،كانت اقالمي ت��ذرف الدموع

مقهى الهاللي

نصان

الـــــى نوفـــــل الجنابـــــــي

طالب حسن

محمد كاظم جواد

هي ليست مقهى
بل بستان من النخل املتباعد
ال تبعد كثيرا عن الشارع العام
لكن ظهرها
ميتد الى احلامية العسكرية في احللة
السياج الوحيد الذي يالصقها
هو سياج املكتبة املركزية
قنفاتها متباعدة
ترتكز على جذوع النخل
حصرانها متآكلة
أما طاوالتها
تكون مائلة على الدوام
على شكل متوازي األضالع
غرفة الشاي بعيدة
وإذا رغبت في قدح
ماعليك سوى أن تنادي

أو تؤشر بيدك
عندما يكون (أبو جواد) منتبها
فيأتيك بقدح الشاي على عجل
واملاء ..ال تنتظر أن يجلبه لك
الكوز املستند على هيكل خشبي
واملائل على نخلة حتكم اتزانه
يستقبل من يأتي اليه
هي ليست مقهى
بل فضاء مفتوح لألحالم الهاربة
من تقاومي العمر
فيها رسمنا وطنا
يستلقي على ظهره
وحفرنا على جذع نخيلها
صدى حواراتنا
كنا نتبادل الكتب والصحف
كمنشور سري

ونغني( الريل وحمد )
ونتذكر من خفض جبني شعره
في هذه املقهى
يجلس مجنون قصير القامة
يتكلم لغة الصمت
مكانه ثابت بالقرب من الشارع
كان دائما ينظر الى السماء
ويهمهم أحيانا
املقهى كانت تستقبل ايضا
اجلنود القادمني من احلامية العسكرية
التخلو املقهى من املراقبة
أحيانا يدلف إليها أشخاص
يسترقون السمع
الى احلوارات التي كانت تعلو في فضائها

مفارقات
طالل ّ
الغوار
هكذا اعيش احلياة
مبفارقاتها الكثيرة
حيناً
ً
اراها اغنية خضراء
طريق طويل
في
ٍ
ً
شجرة
لهذا كلمّ ا ارى
تفتح لي اذرعها
وانا القي عليها ابتسامتي
وحينا
كما لو أني ارى عاشقاً
يأتي بكفني فارغتني
ُ
حلم
يلتفت الى
وهو
ٍ
ّس بعيدا ً
تيب َ
فأذرته الرياح
النهر
او كما
ِ

الذي اراه لغزاً
النه ُر الذي دائماً
ٌ
غريب
هاجس
يأخذني اليه
ٌ
وال ادري ملاذا
موجة
رمبّا انا ول ّد ُت من
ٍ
ّ
احتس ُ
س اثارَ غنائها
واال ملاذا
عند الضفاف
هكذا اراها
فصباحها الذي ال يصغي
لوقع خطاي
ليس لي
قد تغويني جنمةٌ
َ
لتسرق احالمي
ولكنها ال تهديني الطريق
او ارمي حجراً
على نوافذ العراء

 ،وكان��ت دفات��ري تصرخ غضب��ا وأملا  ،لك��ن أختي لم
تس��تطع الصمود  ،إنهارت متام��ا ما اضطرنا إليداعها
مصح��ا عقليا  ..لم أدر بأنه��م انحدروا إلى هذا الدرك
من اخلس��ة  ،بحيث إنه��م أجبروا صاح��ب احملل على
ط��ردي  ،لكنهم لم يعلموا إن كتاباتي ازدادت قس��وة
وشراس��ة  ..كنت أتلوى بني دوام��ات الغضب والكبت
 ،وأج��ازف املرة تلو املرة على ع��رض مقاالتي وقصصي
على الصحف واجملالت ،منهم من كان اخلوف يكبلهم،
ومنه��م من نصحن��ي بالكف عن احملاول��ة  ،والرضوخ
لألم��ر الواقع  ..وف��ي ليلة مضطرب��ة مرعبة  ،دمدمت
فيها الرعود  ،وزمجرت الرياح  ،فكان التغيير  ،وبالرغم
من أن الصباح ل��م يكتمل ،واألوجاع لم تنته ،واجلراح
ول��دت جراح��ا ؛ إال إنني نش��رت كل م��ا كتبت  ،وحني
استضافوني ألحكي حكايتي  ،وأعرض كتبي في لقاء
تلفزيوني ؛ كان أبي وأمي يطوقاني بذراعيهما  ،وكانت
أختي تعانقني وتكفكف دموعي ….

لكنه لم يع ْد طائرا ً
َّ
ليحط على كتفي
أو ُ
شرفة حبيبتي
اقف حتت
ِ
وانادي
ٌ
علي مدينة باهرة اجلمال
فتطل َّ
ُ
ُ
الكثيرة
املفارقات
انها
والرؤى الكثيرة ايضا
ً
واحدة
لكنها تغدو
حينما اكون وحيدا ً
ُ
اتكئ على وردة
وانا اغرز حنيني
في صباح القصيدة

( هجرة )
في القوارير املمتلئة بعطرك
يتموج ربيع
الفواخت
..........
دائمآ ما نلوذ بالهامش
نبدد ماتبقى من األحالم
ونقول :
نكتفي بهذا القدر من الصمت
...........
ياله من عمى
ينظرون كيف تشب النار في
الشجرة
كيف تتفحم العصافير فى
أعشاشها
ثم يربتون على كتف
مشعل احلرائق
..............
قبل أن أموت
أريد سماع صوت موسيقاها
هذه البالد املتشحة بسواد
أحالمها الثكلى
...........
في مرآتي
يختبىء ظل إمرأة
كحلت أزرار قميصها
من نهر عطشي
...........
كم من الوقت سيمر حتى
تفهمي
إن النار التي إلتهمت
عناق ظلينا
ليس عليها من إثم ؟
...........
ماذا أفعل
وكل األحالم الشاهقة

إستحالت إلى رخام يطحنه
حجر غيابك ؟
( جرة المعنى )
على اجلدار املتهالك
حفرت حكاية وطن
كلما مسه الضر
أصرخ من الوجع
.............
ما عادت تشبهك
هذه الصباحات التي فقدت
أسنان ضحكتها
البيضاء
.........
في حقولها املوحشة
اينعت سنبلة
إنكساري
.......
مالم أفهمه أبدا
كيف عاد اجلميع من جنازة
البالد
والكل يعلق في رقبته
دمية تنبح ؟
..........
ألني أحمل على رأسي
سلة أحزانك
شخت سريعا
...........
مذ فطمتني احلروب
وإنا أفتش في املرآة
عن شخص كان يوما ما
يشبهني

13

نصوص

العدد ( - )51شباط 2022

a l - t h a q a f i

A l - i t i h a d

النوارس ال تذهب بعيدا

قصة قصيرة

مجدي ممدوح
يدفعن��ي إغ��راء ال يق��اوم للربط ب�ين النوارس
واألح�لام .فأنا أعتقد أن رابطا خفيا يجمعهما
ه��و الوف��اء ،نع��م الوف��اء .فبالرغم م��ن قدرة
الن��وارس على الطيران واالبتع��اد ،إال أنها تعود
ف��ي النهاي��ة لش��اطئ البح��ر ،وق��د أحبب��ت
الن��وارس كثيرا بس��بب هذا الوف��اء واالخالص
للبحر ،هناك ألفة عجيبة بني النوارس والبحر.
األحالم هي األخرى ال تذهب بعيدا عن اإلنس��ان
أثناء حتليقها .ومع أن األحالم متتلك القدرة على
التحليق بال حدود ،إال أنها تظل مالزمة لإلنسان
في أفراح��ه وأتراحه ،في أماني��ه ومخاوفه ،في
طموحه ويأسه ،في انتصاراته وانكساراته.
أرجو أن أكون قد وفقت في اقتناص هذا الشبه
ب�ين الن��وارس واألح�لام .وعندما ش��رحت ذلك
لزميلتي نورس ،قالت لي أن فكرتي هذه تنطوي
على مقاصد خبيثة .فوجئت بسرعة بديهتها
وذكائه��ا الوقاد ،ولكن��ي تظاهرت بعدم الفهم
وبادرتها قائالً:
 إذن أن��ت تعتقدي��ن أن الرب��ط ب�ين الن��وارسواألحالم ربط وهمي
 ب��ل ه��و ربط حقيق��ي ،وأنا أعت��رف أنك كنتموفقاً في ذلك
 -ما اخلطب إذاً؟

 أنت تعتقد أنني نورس ،ولن أقوى على الذهاببعيداً
 أنت نورس بالتأكيد دعك من التش��ابه اللفظي بني اسمي واسمالنورس فهذا ليس كافياُ
 ولكن األمر يتعدى التشابه اللفظي اجملرد أنت واهم ،وسوف ترى أنني استطيع التحليقبعيداً كالطيور املهاجرة
 س��وف ترين أنك لس��ت س��وى نورس مشدودإلى بحره
كان��ت ن��ورس تعد العدة ،لس��فر بعي��د ،بعيد
للغاي��ة ،إلى جزر أل��واق واق حيث ينتظرها فتى
أحالمها الذي أدم��ن املنافي ،وهي تنتظر بفارغ
الصب��ر وصول األوراق الضرورية التي متكنها من
االلتح��اق به في منف��اه .وال أدري أي إغواء لعني
دفعن��ي إلى هذه املشاكس��ة ف��ي احلديث عن
النوارس واألحالم أمامه��ا ،فإذا كنت محقاً في
ما ذهب��ت إليه فإن ذلك يعن��ي وبكل وضوح أن
آمال ن��ورس بااللتح��اق بفتى أحالمها س��وف
تذه��ب أدراج الري��اح ،وه��ذا بالضب��ط م��ا كان
يرعب ن��ورس ،فلم يبق أمامها من خيار س��وى
االرحت��ال ،لق��د عملت ط��وال األش��هر الفائتة،
وبكل إص��رار على إحراق كل الس��فن ،بال أدنى
تفكي��ر باملكوث ،ش��اهدتها بش��يء من احلزن
توزع مكتبتها على األصدقاء وس��ط توسالتي
له��ا بالتري��ث ،وكلم��ا طالبته��ا بالتريث حلني
التثبت من الس��فر ووصول األوراق كانت تنفجر
بوجهي قائلة.
أرجوك دعنا من نبوءتك املش��ؤومة وسوف ترىأنني ق��ادرة عل��ى التحليق بعيداً ،س��أفاجئك
بذل��ك ،أال ترى أنه لم يعد هناك ش��يء يربطني
مبا حولي ،أال تشعر أنني أعيش حالة اغتراب لم
يعد لدي شيء أبقى من أجله.
احلقيق��ة أن فكرت��ي املش��ؤومة ع��ن النوارس
واألحالم باتت س��بباً للجفاء بيني وبني نورس،
وكان��ت تتمن��ى دائم��ا أن أذه��ب للجحي��م أنا
ونبوءتي املاكرة ،وأنا بالطبع لم أكن مس��تعداً
للتن��ازل عن رأيي ألنني كن��ت مقتنع بحجيته
ومتاسكه املنطقي ،وعندما يحتدم بيننا اجلدل
ح��ول هذه املس��الة كانت تنهي اجلدل بش��يء
من اخلوف والضيق ناعتة إياي بالسفس��طائي
اللعني .وأنا بالطبع ندمت أش��د الندم بس��بب

ه��ذا اإلس��فني ال��ذي وضعت��ه ف��ي صداقتن��ا
اجلميل��ة فل��ن ميضي وق��ت طويل حت��ى تغادر
ن��ورس إلى ج��زر أل��واق واق ،ومن غي��ر الالئق أن
يكون افتراقنا على هذا النحو من اجلفاء.
هاتفته��ا م��راراً وأخبرتها أنني ن��ادم فعالً على
مشاكس��تي ،وقطعت وعداً على نفس��ي بأن
ال أع��ود لتلك احلماقات ،وأكدت لها أن س��فرها
وارحتالها ال ريب في��ه ،ومتنيت لها من كل قلبي
حياة جديدة حافلة.
كان��ت حواراتن��ا ف��ي الهاتف ت��دور كلها حول
السفر والهجرة،
ومر وقت....
هاتفتني م��رة بع��د منتصف اللي��ل ،تعجبت
كثيراً ألن الوقت بدا متأخراً ،حتدثنا كالعادة عن
الس��فر والهجرة واخلالص من املتاعب والهموم
واالغتراب ،أبلغتني أن هناك بعض املعوقات في
إص��دار األوراق في جزر ال��واق واق ،طمأنتها بأن
هذه األمور حتتاج بعض الوقت.
مر وقت آخر...
هاتفتني ف��ي وقت متأخر من اللي��ل وأبلغتني
أن تأخ��ر األوراق يؤرقه��ا كثي��راً ،ولكن��ي قللت
م��ن ش��أن مخاوفه��ا ،وحتدثن��ا ع��ن الروت�ين
والبيروقراطي��ة وكل هذه األم��ور ،وضحكنا من
كل ذلك ،وقل��ت لها س��اخراً أن البيروقراطيني
موجودون حتى في جزر الواق واق.
مر وقت طويل...
هاتفتني كان��ت أكثر صراحة ه��ذه املرة ،قالت
ل��ي أنها لم تغ��ف منذ يوم�ين ،وعندما حاولت
مج��دداً طمأنته��ا بخص��وص األوراق ،أبلغتني
أن م��ا يؤرقه��ا ليس تأخ��ر األوراق ،ب��ل انقطاع
األخبار ،لم يعد يتصل بها.
ومر وقت آخر...
هاتفتني في الصب��اح الباكر ،وأبلغتني بصوت
متكس��ر أنها على حافة اجلن��ون ،فلقد مضى
ثالثة أش��هر بالتمام والكم��ال على آخر اتصال
من��ه ،وعندما ب��دأت األمور تنحو ه��ذا املنحى،
شعرت بدنو مأساة من نوع ما ،هكذا حدست،
مر وقت آخر...
هاتفتني ،ش��عرت بأنها أفضل حاالً ،وأبلغتني
أنها تتلقى دروس��اً عملية في قيادة الس��يارة،
وأنها تنوي ش��راء س��يارة ،وحتدثن��ا مطوالً عن
احلرية التي متنحها السيارة للفتاة ،وكيف أنها

الوصية االولى

عبد العزيز الحيدر

اهبط لهذه البرية...
هي هلل مالك كل الرحب من الوديان..
مالك ماء االرض والسماء
اهبط
ومن الطني وعرق صدرك..ومن القصب
البري ابني بيتا...
اهبط واتخذ زوجة ...
اصطد حصانا وعجال بريا....
اهبط قبل هبوط الزيت امللعون..
ومسارات العجالت اجملنونة...
مكتوب ان ابن االنسان سيلوث وجه
االرض....
فعش بركاتها اليوم...عشها في
انفاسك وفي رقص العشب وتلك
السنابل التي خلقت في البر من اجل
خبزك...

اهبط
قبل االفعى الطويلة الصارخة...
والبناءات الشاهقة...
اهبط بكتاب وفانوس ....فغدا ستكون
البرية مقبرة..وبنوكا ودخان....
غدا ورق ومذابح...
مكتوب ان ابن االنسان سيسرق ربه...
يسرق عطر البر ودخان الغيوم
اهبط وزوجك واتبع خطاك مع اجملرى
الذي مهده لك الرب...
محروس انت في اول اخللق ...
ملعون انت في اخر اخللق....
اهبط اشرب من عصير زيتونك...
واكتفي بكفافك يحرسك من اخلوف

تغير حياتها رأساً على عقب.
مر وقت...
هاتفتن��ي وأبلغتن��ي أنها تتلق��ى دورة مكثفة
على اس��تعمال احلاس��وب ،وحتدثنا مطوالً عن
أهمية احلاس��وب في عصرنا الراهن ،وكيف أنه
أصبح ض��رورة ملحة لكل ش��خص مهما كان
اختصاصه.
مر وقت آخر...
هاتفتني وأخبرتني أنها تتلقى دروس��اً لتقوية
لغتها اإلجنليزي��ة ،وبالطبع لم ننس أن نتحدث
ع��ن أهمي��ة اللغ��ة اإلجنليزي��ة بوصفه��ا لغة
عاملية ال ميكن االس��تغناء عنها ،صمتنا قليالً،
وال أدري أي شيطان لعني ركبني ،وجدت نفسي
أسألها بال مقدمات .
 هل هناك أخبار مطمئنة عن صقر مهالً ..كيف عرفت اسمه وكيف س��أعرف اسمه ،ال بد أنك ذكرت اسمهأمامي
 أنا متأكدة أنني لم ألفظ اسمه أمامك  .كيفعرفت االسم ؟
 حس��ناً ،أن��ا أعرف��ه ،وه��و صديقي من��ذ أياماجلامعة لق��د تيقنت أنه هو من خالل أحاديثك
املطولة.
 هكذا األمر إذاً كنت تعلم طوال الوقت . نعم كنت أعلم البد لي من االعتراف . وم��ا الذي جعل��ك تعتقد أن األم��ر لن ينجح،أعني سفري والتحاقي بصقر
 ألنك نورس ،والنوارس ال تذهب بعيداً هل عليأن أقول هذا ألف مرة
 دع��ك من هذا ،األمر يتعدى هذه السفس��طةامللعونة
 حس��ناً هناك أم��ر آخر ،فأنا أع��رف صقر حقاملعرف��ة ،إنه مدمن منافي ،إن��ه صعلوك مثلي
متاماً
 أنت صعلوك إذن ،أنت تفاجئني بذلك نعم أنا صعلوك ،ألم تلحظي ذلك وإلى أي املنافي ستقودك صعلتك يا صديقي حسناً ،لم أخبرك من قبل بهذا األمر ،أرجو أنتعلم��ي أنني أعد العدة للس��فر إلى بالد البري
بري ،هناك امرأة تنتظرني هناك.
 س��اد صم��ت ثقيل ،كنت أس��مع أنفاس��هاالثقيلة عبر الهاتف ،تفصد العرق من جبهتي

قلت لها متعجالً
 ولك��ن س��فري مؤك��د ،أرج��و أن ال تعق��ديمقارن��ات غير صحيحة ،أنا أختل��ف عنك فأنا
لست نورساً مثلك ،أنا طائر عنيد
 ي��ا صديق��ي ال تعتمد كثي��راً على التش��ابهاللفظي بني اس��مك واسم طائر العقاب ،فهذا
ال يعني ش��يئاً .حسناً أمتنى لك التوفيق ،ومتى
انتويت الرحيل
 أسبوع ال أكثرمر أسبوع،
هاتفتها ،وحتدثنا بش��يء من الود هذه املرة عن
نظريتي اخلاصة بالن��وارس واألحالم ،وقالت لي
بش��يء من االعت��راف أنني كنت محق��اً طوال
الوقت .
مر شهر،
هاتفتها ،وقالت أنها س��عيدة بس��ماع صوتي
ألنه��ا كانت تعتقد أنني ارحتل��ت إلى بالد البري
ب��ري ،قلت له��ا أن الهجرة لها قوانني وش��روط
وليست بالس��هولة التي نظنها ،فرمبا يحتاج
األمر إلى شهور.
مرت شهور،
هاتفته��ا ،وب��دا عليها أنها س��عيدة بس��ماع
صوتي وبادرته��ا بالقول أن ارحتال��ي رمبا يحتاج
إلى س��نة فهن��اك الكثير من اإلج��راءات التي
يتوجب عملها ،سألتني على نحو مفاجئ .
 هل هناك امرأة ما تنتظرك في بالد البري بري . بالطبع هناك امرأة ما ،إنها فتاة أحالمي وهيجادة في إنهاء املعامالت اخلاصة باستقدامي .
 أن��ا فعالً س��عيدة من أجلك ،وأرج��و أن يكونمشروعك حقيقياً
 إنه مش��روع حقيقي ،لقد تأخر قليالً ،ولكنهحتمي ،أال تعتقدين أن رحيلي بات وشيكاً
 بالتأكي��د أنا واثق��ة من ذلك ،وأن��ا متأكدة أننسرين س��تفعل ما بوسعها الستقدامك إلى
بالد البري بري
 وكيف عرفت اسمها ألم تخبرني أنت ،اعتقد أنك أخبرتني أنا واثق أنني لم أخبرك ال علي��ك يا صديقي فنحن الش��اعرات نعرفبعضنا جيداً
 وماذا تعرفني عن نسرين -ما أعرفه أنها نسر.........ين.

على درب النسيان
محمد ناصر عبد الحسين
أضحى قلبي كبقايا دخان
حروفك تتشبث بأمنلي
كالرسمات التي يتركها السجناء على
اجلدران
ذكرة اجلدار قبلتك األولى
ما زالت تتمتم على شفتي
احتفظ بها لهزميتي
لم أشرب ولم أمن
فكانت قبلتك حلم جنان
وخلود وعشبة حياة
الشعر هو قبالت
نكتبها على الوجنات
الشعر غواني من عرقهن
نكتب بعض االشعار

حب وشعور
الشعر ٌ
الشعر جميالت
يدورن على عيوننا كالطيور
على الهواء نتخطى األعوام
والشعراء ال يكبرون
ففي كل ليلة يكتبون
قنطرة الشعراء أحمر شفاه
يعبرون عليها في املساء لفضاء آخر
القرنفل واملسك هما مداد الشعراء
فمن استنشاقهن تأتي احلياة
الشعراء ال يكفنون بسدر وكافور
وأمنا بثوب جميلة كانت ذات يوم
محط للعيون.
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نص في المكان

شـــــارع الرشيــــــد
رزاق عداي
الش��وارع الكبي��رة غالب��اَ م��ا تنط��وي على
مواصف��ات حي��ة  ،ال تختلف به��ا كثيراَ عن
اي كائن اّخر فهي تولد وتعمر وتش��يخ دائماَ
 ،ففي حلظة ما تش��رع هذه الشوارع بالتاْلق
َ
بغتة وفي حلظة تاريخية
ش��يئاْ فش��يئاَ ،ثم
اخرى تب��دا ْ باالْنح��دار ..هكذا هي الش��وارع
الضخم��ة ف��ي امل��دن الكبيرة ،ف�لان مدارات
املدن هي حركة دائبة ،والْن احشاءها مفعمة
برح��اب زاخرة ْفه��ي عرضة للتغي��ر وبالتالي
قد يداهمها مصير يش��به الشيخوخة عند
الكائنات احلية.
لقد تبدلت الشوارع خالل القرنني املنصرمني
كما يقول احد املفكرين املعمارين  ،فالشارع
ال��ذي كان ف��ي الق��رن الثام��ن عش��ر والقرن
ال��ذي م��ر بع��ده  ،الى حد م��ا يتمي��ز بكونه
يضم البش��ر نحو الداخل وهم يوجدون فيه
ويتهادون عبره في بيئة س��اكنة وحنونة ،اما
عندما توس��عت امل��دن في القرن العش��رين
ووف��ق التط��ورات الهائلة التي ش��ملت واقع
احلي��اة برمتها فلقد متي��زت الش��وارع باْنها
امتلك��ت مه��ام ومواصف��ات جدي��دة ميكن

حصر اش��كالها باندفاعات تاْخذ اجملموعات
البش��رية خ��ارج املدين��ة ْوه��ي م��ا تس��مى
بالش��وارع الس��ريعة ،ان م��ا تتمي��ز به هذه
الش��وارع عن ش��وارع االزمنة القدمية ْ بانها
واس��عة وضخم��ة ومعلق��ة بالفض��اء ،كما
انه��ا تش��ير الى تط��ورات هندس��ية حديثة
ْ ،لق��د الح وخيم على الش��وارع احلديثة كل
مناخ العصر وايقاعة  ،فهي تتمتع بالسرعة
واخلف��ة والتم��وج واالنزالق  ،كم��ا انها تتميز
باْختفاء االرتباط املعنوي بينها وبني احليوات
التي تس��تهلكها  ،انطالقاَ من واقع معاصر
يعنى بالدرجة االساس باالنتاج واالستهالك
وال شيء غيرهما .
اما ش��ارع الرشيد فهو الش��ارع الذي زامن
واعلن عن انطالق بغداد احلديثة  ،انه ينساب
كاالفع��ى ال��ى ج��وار دجل��ة ولكاْنه ي��ود ان
يحاكيها في اخللود ،وحني كان هذا الش��ارع
ميتد شيئاَ فش��يئاَ  ،كانت حارات املدن تنشاْ
الواحدة بعد االخرى حوله  ،لقد ِجمَ ع ش��ارع
الرش��يد مدين��ة بغداد  ،ارض اليب��اب انذاك ،
ووحدها معلن��اَ عن انبثاق جديد ملدينة باهرة
 ،لق��د صار الن��اس ياْت��ون الى ش��ارع البهاء
وكاْنه��م يلج��ون حي��اة جدي��دة  ،نع��م لقد

احدث ه��ذا الش��ارع متركزاَ حياتي��اَ عميقاَ ،
ف��ي وجودهم ،انه��م يثبون الى اف��ق جديد ،
لق��د اراد التاري��خ م��ن خالل هذا الش��ارع ان
يحدث قطيعة نوعية في حياتهم الس��ابقة
،كم��ا يق��ول املؤرخ��ون ان بغ��داد خرجت في
اعقاب احل��رب العاملية االولى عبارة عن خراب
مطلق وخرائ��ب مهدمة تتقاذفه��ا الفوضى
واالنسحاق في اقصى اشكاله ،اما من حيث
العم��ران والبناء  ،فيمكن ان نتصور ان جانب
الك��رخ كان اش��به بهياكل طيني��ة قدمية ،
رمب��ا بعض الصور الفوتغرافي��ة الباقية حتى
ه��ذا الي��وم تؤكد ه��ذا  ،اما جان��ب الرصافة
ف�لا يختلف عن هذا س��وى بع��ض الهياكل
ملؤسس��ات حكومات بائدة ، ،لذا كان ينبغي
ان يكون هناك مرك��ز معماري جديد تتمحور
حوله املدينة ولتنهض  ،فكان شارع الرشيد
.
وهكذا انبثقت بغداد من رمادها ،ان اية حركة
او جتدي��د او وع��ي او حركة كان��ت تنوجد في
هذا الش��ارع وتنداح فيه  ،اما ريازة الش��ارع
ف��كان لها ش��اْن اخ��ر  ،فلق��د اختلفت عن
ريازات الش��وارع االخرى ف��ي كل البالد  ،لهذا
كان ينت��اب املرء ح�ين ميرق في هذا الش��ارع

ب��اْن ش��عوراَ مديني��اَ يحدق ب��ه او انه يحدث
باْن��ه يستش��عر بان حي��اة جدي��دة انبثقت
في��ه ،اذ انتقل��ت كل اش��كال وابت��كارات
العالم اجلديد  ،الس��يارات االنيقة والسريعة
وامللون��ة ،واالضوية الس��اطعة غير املعهودة
،والواجه��ات الزجاجي��ة العريض��ة ،والروائح
النافذة غير املس��بوقة على االنوف  ،لقد كان
ش��ارع الرش��يد كرنفاالَ حقيقي��اَ عند نهاره
وليله  ،ان مسيرة متمهلة ومتيقظة تبدا ْ من
س��احة امليدان مروراَ مبقهى ((حس��ن عجمي
)) وجام��ع احلي��در خانة ،فجس��ر الش��هداء
،ومكتب��ة مكن��زي ،وجس��ر االح��رار ،وجامع
الس��يد س��لطان علي  ،ومقه��ى البرازيلية ،

وس��ينما الزوراء  ،وتنتهي بجس��ر اجلمهورية
،قادرة على ان تعطي صورة متواترة ومتتابعة
لكل اجلموع التي ش��غلت هذا الشارع ومرت
في��ه واالص��وات التي ص��درت عن��ه ذات يوم
،لق��د ذهبت كل تلك التبديات املتغيرة ،وبقي
شارع الرشيد ،قائماَ بهياكله وظالله وزواياه
وشناشيله  ،ان هذه املتبقيات كافية لتؤشر
طبق��ات التاريخ والوقائع الت��ي احتواها عبر
عمره املديد ،لقد كان مي�لاداَ وامتدادا لتاريخ
مدينة ،وكان ملمحا لشيخ تكتنفه احلكمة
،لق��د ظل ه��ذا الرمز جامح��اَ ال ميحوه الزمن
 ..لق��د دب��ت ب�ين ضلوع��ه الس��كينة ولكن
غضونه ما زالت تشير الى احلياة .

قصيدتــــــان
ستار موزان
نزول أول

ُ
احلقل البنفسجي
ُ
ُ
يبعث على الرغبة
وشكل العشب الذي
ُ
الرغبة املغلقة

في مدهما املتحد
ثمة قوس ذهب وبياض كلمة
ودورة زهرة عباد الشمس حول أنوثتها
ُ
شوق سنبلة
وسرعة اللون األصفر
ثمة منحني
وقامات الورد األحمر التي تقطر رؤيا أمل قبرة
نزول تكويني
ُ
رحلة آدم في سفر املطر الذي لمْ ينقطع أو يتقطع
نزول مدور
غبش السواقي في حيرة اليوم الذي لم يبدأ
وقلبي الذي ميضي وراء حلم أخرس
ويدي التي تتلمس َ
ظل ِك
نزوالً عند وقدة الطني احلري
نزوالً عند ساللم الذاكرة
نزول حتمي
ُ
لونك السري
تعبث في
ويدي التي
ِ
فصلك
عصارة
الفورة
كسير
ينشد
وقلبي الذي
ِ
صمت الغيمة احلائرة
مداي الذي يجر جسد البحر
فرحُ ِك املندفع نحو ذكرى النهر
وحزني الضاحك
حزني اخملتبيء خلف تلة األميرة
كان نزوالً بيانياً
كان نزوالً عند فجرك املتسع لتلك الرغبة املنزلقة
ُ
يلوح بقلبه الصغير الذي يشبه قلب فراشة ؟
َم ْن
ُ
قلت  :انها جنمة مذهبة تنش ُر ضوءها بحنني .

نزول ثاني

َ
َ
احللول في ُ
السدم
كنت تستجلي
ً
ُ
قلنسوة للغريب
وتنسج من احلدس
هيكل طريد ،
صلوات املاء على
وتتلو
ِ
ٍ
َ
وكنت ترتل نشي َد األلم بألم
وتصعد فوق املنت األعلى
ناثراً ثلجَ املنفى َ
ماس شتاء ،
كنت تنزل إلى البر ُف َ
َ
لك صحراء
وتبح ُر في املاضي برقاً وكتاب ،
َ
كنت تستغيث باملراثي

َ
يحلق
وتلوح للطير العراقي أن
في اللوح امليثيولوجي جنحَ وئام ،
ُ
يحرس مينا َء عمقك ،
وكان السربُ الفينيقي الذي
متصالً بوقع وزنك ولو تنفس ِحمام ،
كان حلا ُء النخل املمتد على طول النهر
الفضي خشوع ليل وبكاء ،
وكنت متتد على طوله رجزا ً
َ
ورقصاً وعزفاً على طبل القلب زمان
َ
َ
يحرس البابَ األول
القلب أن
كنت متلي
َ
َ
يدخل اخليط….
حتى
وماذا بقي من اخليط األحمر ليدخل النهار ؟
النهار رماد
وأنت تهربني من بني أصابعي حُ لماً
وتختبئني بني احلجارة والعناد
وماذا بقي من الفجر ؟
َ
كنت مت ُر بالوقت اخملتبىء
في احلجرات اجملهولة وتسأل :
وماذا بقي من صبر اليوكالبتوز
املنشور بني ريح وفصل؟
سائراً في النقائض والنبوءات
والنهار عذاب ،
ضائعاً في الشرفات البهيجة
والليل غياب ،
ومنقسماً على رُقم املدن احملتملة
متوحداً في ُل ِب النهاية
وعربات الفجر احلاملة في بداية
ُ
حتمل ضوء القمر إلى منابع الظالم ،
وماذا بقي من الفجر
النهار قاد ٌم
وأصابعي بقايا خيوط شمس
ملاذا اخلتام ؟ .
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قصة قصيرة
البائــــع الجـــــوال
عباس الحداد
عندما انتهى البائع اجلوال من إعداد عربته
اخلشبية استعدادا للرحيل ،بعد أن أسرج
حصانه األدهم.
م��د الرج��ل العج��وز ال��ذي كان محاط��ا
بإخوته وأوالده التس��عة ،يده وامسك بيد
البائع ،قائال بعينني ضارعتني :
 أب��ق معن��ا يوما آخرا  ،فال��كالم موصول ،ول��م ينته بع��د ،كانت خيوط الش��مس
تالمس س��عفات النخيل العالية  ،والرعاة
ب��دأوا يق��ودون أغنامه��م نح��و املراع��ي
البعيدة  ،وألجل أن ال تقترب نعجة متهورة
من األرض اخلضراء املنبس��طة على امتداد
السفح  ،األرض التي حددها الشيخ (الزم)
لرعي أغنامه التي تسد العني .
انس��حب بضع ش��باب ممن كانوا يلتفون

ح��ول العج��وز بتذم��ر ،وعملوا ما يش��به
احلاجز البشري .
اقترب البائع من العجوز ،احتضنه وأوصاه
خيرا بالشباب ،وقال وهو يصر على يده:
 الش��باب هم من س��ينهي ال��كالم أيهاالعجوز.
ضحك اجلميع  .شعر العجوز بغصة لوداع
رفيق��ه الذي لم ميض عل��ى وقت تعرفه به
س��وى س��اعات معدودة من النهار  ،وليلة
باردة باتت قهوتها معدة حتى الفجر .
كان حل��ن صفي��ره اجلمي��ل أول م��ن جلب
االنتب��اه إلي��ه وه��و يقت��رب م��ن القبيلة
بعربته احململة بالس��كر ،والش��اي ،ومرايا،
وأمشاط ،وبخور ،وتوابل.
بع��د أن انته��ى م��ن بي��ع بضاعت��ه إل��ى
نس��اء القبيلة  ،وش��بابها ،اخت��ار خيمة

العج��وز التي تق��ع في الرك��ن البعيد من
السفح مكانا للمبيت  ،بالرغم من إحلاح
ومعارض��ة الش��يخ (الزم) وأزالم��ه  ،وك��م
حاول العجوز إفهامه مب��ودة وطيب خاطر
 ،إ َّن ع��رف القبيلة يقض��ي أن يبيت الرجل
الغريب في مضيف الش��يخ  ،ألنه رجلها
األول ،ولكن العجوز عندما سمعه يقول :
 لقد اخترت بيتك ،أال تضيّف الغرباء ؟بانت دمعة خجولة على الوجه األسمر ذي
التجاعيد التي حفرت دروبا ملتوية.
حتلقوا سعداء بضيفهم حول موقد النار،
جتمعه��م رائح��ة التبغ ال��رديء ،والقهوة،
وقهقه��ات الش��باب  ،وإصغ��اء العج��وز
ومتتمت��ه الطويل��ة احلارق��ة  ،حتدث��وا ل��ه
ع��ن ال��كأل  ،واملاء وغلظة الش��يخ  ،ومكر
الذئ��اب  ،وس��رعة اللص��وص ،وحدثه��م

ع��ن الصحابي أب��ي ذر الغف��اري ،وعن أبي
الصعالي��ك وعن أناس يقتس��مون رغيف
اخلبز ،وعن رجال ترك��وا أحبتهم وبيوتهم
 ،وعمله��م وعاش��وا غرب��اء ف��ي األراضي
البعي��دة من أجل أن تظل كلم��ة ال  ،التي
آمنوا بها تقلق اآلخرين .
ش�� َّد جلام حصانه ،فتحركت العربة باجتاه
القري��ة التالي��ة الواقع��ة خلف الس��فح
األخض��ر  ،وبالتفات��ة صغيرة من رأس��ه ،
رأى أوالد العج��وز ،وأخوت��ه يهرولون باجتاه
مضيف الش��يخ  ،ولهجة تذمر ،واس��تياء
على وجوههم السمر .
عندها انس��اب صفيره بلح��ن جميل راح
يتردد على لسانه ،ليغمر السفح والقرية
التالية.

(الهايكو والنص الوجيز)
داود الفريح

ُ
العشق
حدائق
ِ

شعر :كزال ابراهيم خدر
ترجمة :لطيف هلمت

أهديك َ
َ
حدائق عشقي
وردات م ْن
ثالث
ٍ
ِ
َ
ترقص علي يدي َْك
كي
األولى ْ
َ
كي تغ ّن َي بها
والثانية لشفتي َْك ْ
َ
والثالث��ة لعيني َ
ْ��ك حت��ى متس��حَ بها
دموعَ َك
َ
كي تعرف أ َّن حديقتي
ْ
ماء
ال توج ُد فيها ي ٌد
ِ
لسفك ال ّد ِ
ٌ
للغضب
شفة
ال توج ُد فيها
ِ
ٌ
للبكاء
ني
ع
فيها
وال توج ُد
ِ
بيت قلبي
م ْن ِ
ُ
حاملة ّ
َ
القبل
من
ة
سل
ٍ
ِ
أجي ُء لزيار ِة قلبكَ
ِ

*أكا ُد ابص ُر ظاللها االشجار التي
ُقطعت اغصانها من اجل املوقد

املهاجرة  -حتلق على هيئة قلب

*ترى ما الذي أثارها في باب املسجد

! *ماأحلى غمازتها كلما ألقي صنارتي

العصافير حتدث مشاجرة!

كي َ
أزرع براعمَ رغباتي
ْ
شواطيء شرايني دم قلبكَ
في
ِ
ِ ِ ِ
ماذا أري ُد أنا؟
سوى أ ْن أج َد هوي ًّة حلبِّ َك
اجلميلة
الكلمات
سأعر ُّف َك على ك ِّل
ِ
ِ
العاشقة
اللغات
وعلى ك ِّل
ِ
ِ
آلهة
وعلى
ِ احلبِّ
النرجس
رقصات ورو ِد
وفي
ِ
ِ
َ
الهائجة
األنغام
مع
ِ
ِ
ّ
نتح��و ُ
ينْ
ونعل��مُ الورو َد
فراش��ت
إل��ى
ّل
ِ
َ
العشق
دروس
ِ

* في ليلة اكتماله اجلميع ينظرون الى
القمر وانا انظر اليك.
ُ
*سئل عن حبه ألبويه فتح الطفل
ذراعيه كـ فزاعة
* ظالم دامس وحدها عكازة الضرير
تبصر مالمح الطريق!

*فوق احلقل لم يك مرورها عابرا الطيور

يبتسمُ وج ُه البحير!
*وفي نهاية احلصاد العصفور الذي ارهبه
الوهم يذرق على رأس الفزاعة.
*ريح عاصفة امام أعني اجلميع تفقد
الفزاعة حشمتها
*صباح مشمس واجماً يراقب ظله رجل
الثلج!

بال عنوان
كاتب مجهول
ترجمة جودت جالي
أن��ت تس��مع صرخات ،أحيان��ا .في الليل ،ف��ي اجلوار.
ِطع��ا ٌن ،أو فتاة ثملة مترح ،من الصعب أن تعرف .أو رمبا
هذا هو ما أخبر به نفس��ي ال أكثر .تس��مع صرخات،
أحيان��ا .ال أحب التجول خارجا هن��ا .أنا خائف من أن
أنظر في عي��ون الناس .خائف م��ن أن أرى ما ميكنهم
فعل��ه .خائف م��ن أن أمس��ك جنونه��م .كان يوجد
واع��ظ هنا فيما مض��ى .واقف على صن��دوق ويصرخ
يحثنا على إنقاذ أرواحن��ا .جتاهله اجلميع .راقبت عبر

الش��ارع ،مختبئ��ا خلف جريدة .كن��ت مرعوبا من أن
أُمس��ك ،ولكن لم يرني أحد .ال أحد ينظر فيما حوله
هنا.
أنت تسمع صرخات ،أحيانا .كان يوجد هنا واعظ في
األس��بوع املاضي .مالبسي بدأت تبعث رائحة مؤخرا.
ال ميكنن��ي إزالته��ا .فركتها ،ودائما تع��ود .كان يوجد
واع��ظ هنا في يوم مضى .يق��ف على صندوق ويصرخ
يحثنا على إنقاذ أرواحن��ا .جتاهله اجلميع .راقبت عبر
الش��ارع ،مختبئ��ا خلف جريدة .كن��ت مرعوبا من أن
أُمس��ك ،ولكن لم يرني أحد .ال أحد ينظر فيما حوله
هنا.

رأيت ميامة ميتة على الطريق األسبوع املاضي .جسد
دام سوِّي باألرض .تركت أكل اللحم .ال أشعر أني على
م��ا يرام .من الصعب العثور عل��ى خضراوات هنا ،وما
حتصل عليه ليس طازجا .أنا اآلن آكل رزا على األغلب.
صدمتن��ي س��يارة فيما مض��ى .كنت أمش��ي دائخا
وكنت أحدق بالش��مس .اس��تدرت لسماعي الصوت،
ولكني لم أس��تطع أن أرى السيارة آتية .داس السائق
عل��ى الفرامل وضربتن��ي بركبتي ،ملقي��ة إياي أرضا.
ذهب��ت ال��ى البيت أع��رج .كان الس��ائق يصيح علي،
ولكني لم أستطع سماع الكلمات.
كلمات مث��ل ديدان تتمع��ج داخلة أذن��ي .كان يوجد

واع��ظ هن��ا فيم��ا مض��ى .أخيرا ج��اءت الش��رطة،
وجرج��روه بعي��دا .ق��اوم ،فضربه أحدهم على رأس��ه
بعصاه .ن��زف دما عل��ى أحجار الرصي��ف فيما كانوا
يجرجرونه الى الش��احنة .لم ير أحد ما حدث .ال أحد
ينظر فيما حوله هنا.
لدي نوبات الصداع هذه .مثل مس��امير فوالذية ثبتت
في جمجمتي مبثقب .في املرة األولى التي كنت فيها
في الش��ارع .كان على أن أمش��ي ال��ى البيت متعثرا.
ارتطمت برجل يحمل حقيب��ة يدوية ومظلة .لم يبد
عليه أنه الحظ.
* falling from the sky , anthology. 2007
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رؤى
اذكياء ومبدعون!

االتحــــاد ينعـــى ثالثــــــة مـــــــن اعضائـــــــــــه
ا.ث -خاص
نع��ى االحتاد العام لالدباء والكت��اب في العراق،
ثالثة من اعضائه رحلوا مؤخرا  ..اذ نعى الش��اعر
شاكر مجيد سيفو ،الذي فارق احلياة يوم األربعاء

 ١٢كان��ون الثان��ي  ٢٠٢٢في مدينت��ه بغديدا ،بعد
معاناة مع امل��رض ..ونعى الش��اعر أحمد املانعي،
ال��ذي فارق احلي��اة يوم الثالث��اء  ٢٥كان��ون الثاني
 ٢٠٢٢ف��ي بغ��داد ،إث��ر إصابته بجلط��ة دماغية..
ونعى القاص والروائي عب��د اإلله عبد الرزاق ،الذي

ف��ارق احلياة يوم اجلمعة  ٢٨كانون الثاني  ٢٠٢٢في
بغداد.
االحت��اد ّ
ذك��ر بس��ير الراحل�ين العطرة ،انس��انيا
وابداعيا وبنتاجهم الذي س��يذكر االجيال بهم ..
الرواحهم جميعا الرحمة والسالم.

لطفية الدليمي بقلم سمير عطا اهلل
ا.ث -خاص
ادن��اه فق��رات مم��ا كتب��ه الصحفي املعروف س��مير
عط��ا اهلل ف��ي عم��وده ي��وم  24-1-2022ف��ي جريدة
(الش��رق االوسط) وقد حتدث فيه عن االديبة الكبيرة
واملترجمة لطفية الدليمي ..
(( لع��ب العراقيون دور الرواد في الترجمة منذ العصر
العباس��ي .وبرعوا في ذلك براعة ش��ديدة فيما بعد.
وبرغم أصالتهم في الشعر واملواهب األدبية األخرى،
فقد أبقوا الترجم��ة حيزاً مميزاً .وهو ما حققته مصر
ولبنان إلى مدى أبعد ،فيما تخلفت عنه سوريا عمداً
بحجة احلفاظ على اللغة العربية  ....أشير دائماً إلى
دار «امل��دى» وما يصدر عنها م��ن ترجمات ،ألنها على
األرج��ح األكثر نتاج��اً ،باإلضافة إلى م��ا توليه لهذا
النتاج من عناي��ة ودقة .ومع ازده��ار حركة الترجمة
برز عد ٌد م��ن املترجمني؛ خصوصاً ف��ي العراق .ويبذل

العراقيون أقصى جه ٍد تتطلبه قواعد النشر ،بينما
أالحظ بألم بعض الدور اللبنانية؛ خصوصاً العريقة
منه��ا ،بدأت تدفع إلى قرائها كتب��اً مليئة باألغالط
املطبعية السافرة ،واألخطاء اللغوية غير املبررة ،ما
يعني تلقائياً أن هناك إهماالً في الترجمة نفسها.
أعتذر ع��ن عدم تس��مية اجملموعة الت��ي أرتاح جداً
إلى عمله��ا ،ألن الالئحة غير قصي��رة على اإلطالق.
وأحب أن أش��ير إلى السيدة ُلطفية الدليمي منوذجاً
للمترجم املثق��ف واملتكرس الذي يتحول في نهاية
املطاف بعد حي��اة في العمل املهني ،إلى أديب بحد
نفس��ه .إن كت��اب الدليمي «عصي��ان الوصايا» ٌ
درس
أكادميي في علم الترجمة وآدابها.
والترجمة هي أيضاً مهارة االنتقاء ،وهذا ما يتش��ارك
في��ه املترجم��ون وأه��ل ال��دور ،وتك��ون النتيجة في
النهاية حالة من احلاالت الثقافية التي ال تقل أهمية

في تأثيرها ع��ن العمل
ّ
اجلدي.
األكادميي
تُق��دم ُلطفي��ة الدليم��ي ف��ي «وصاياه��ا» خالص��ة
رحلة طويلة بني الكتب ،س��واء الت��ي قرأتها أو التي
ترجمتها أيضاً((.

القاهرة تحتفي بسيدة " بالد الطاخ طاخ "
ا.ث -خاص
" اليوم القاهرة احتفت بي بشكل رائع
أخجلني "
ه��ذا ماكتبت��ه ل��ي (قب��ل س��اعة) ،
الصحفي��ة والكاتب��ة والروائية إنعام
كج��ه ج��ي الت��ي حت��ل ه��ذه األي��ام
ضيف��ة عل��ى القاهرة ملناس��بة حفل
اط�لاق مجموعته��ا القصصي��ة "
ب�لاد الطاخ ط��اخ " الص��ادرة عن الدار
املصري��ة اللبناني��ة للنش��ر ،بالتزامن
مع فعالي��ات معرض القاه��رة الدولي
للكتاب  ...2022قدمتها في هذا احلفل

الناقدة والباحث��ة واملترجمة العراقية
فري��ال غ��زول  ،وق��ال عنه��ا الطبيب
والق��اص املص��ري د  .محم��د اخملزجني
كالماً جميالً وصفها فيه بأنها كاتبة
جب��ارة  ،مش��يراً إلى أنه ش��عر بذلك

بع��د ق��راءة روايتها " طش��اري "  ،كما
قال انها كاتبة تس��تعيد العراق  ،وإنه
ش��عر بندم ش��ديد ألنه لم يزر العراق
ح�ين اتيح له ذل��ك  ،مثلما ذكرت ذلك
صحيف��ة " الي��وم الس��ابع " .وكان��ت
مجل��ة " أخب��ار األدب " املصري��ة ق��د
اس��تقبلت وص��ول س��يدة " س��واقي
القل��وب "  ،و " احلفي��دة األميركي��ة " ،
و " طش��اري "  ،و " النبي��ذة " بصفحة
كامل��ة عن مجموعته��ا القصصية "
بالد الطاخ طاخ " .
(من صفحة د .طه اجلزاع)

من بني املفاهيم الت��ي تتداخل معانيها في اذهان الكثيرين ،مفهومي االبداع
وال��ذكاء ،فكثي��را ما يوص��ف بعض االش��خاص باملبدعني بينما ه��م اذكياء،
والعك��س صحي��ح  ...ال��ذكاء وفقا ملا اخبرتنا به قراءاتنا ومبس��اعدة الس��يد
(ك��وكل) هو؛ " س��رعة ف��ي الفهم والبديهة ،ونش��اط فك��ري ومعرفي يقوم
ب��ه العقل ،وليس ش��رطاً أن يك��ون الذكاء مرتبط��اً بالتحصي��ل األكادميي أو
املنهج��ي كما هو معروف عند البعض ،فقد يتع ّداه إلى جوانب أخرى كالذكاء
بن��وع أو أكثر من أنواع
االجتماع��ي ،واللغوي ،والرياضي ،فيتميز كل ش��خص
ٍ
الذكاء "  ..ومن هنا جتد اناس��ا يتميزون عن غيرهم في كيفية تصريف امورهم
احلياتية او االداري��ة ويرافقهم النجاح في امليادين التي يكونون فيها  ،وحتديدا
الت��ي تناس��ب ذكاءهم ،اذ رمبا لم يوفق��وا في امليادين الت��ي النصيب لهم من
ال��ذكاء فيها  ..اما االبداع ووفقا لتعريف الس��يد (ك��وكل) ايضا فهو؛ "القدرة
عل��ى رؤية األش��ياء بطريقة ال يس��تطيع اآلخرون رؤيتها ،ومهارة تس��اعد في
العث��ور عل��ى وجهات نظر جديدة إلنش��اء حل��ول خلاّ قة للمش��اكل ،ويتميز
الشخص املبدع بالقدرة على إدراك العالم بطرق جديدة ،وابتكار أمناط خفية،
وإنشاء روابط بني الظواهر التي قد تبدو للوهلة األولى بأنها غير متصلة. "..
كثيرا ما نقرأ نصوصا مستوفية لشروط االجناس الذي يكتب فيها اصحابها،
لكنه��ا تخلو من االدهاش وكتابها من غير املؤثرين ،وان كانوا يتميزون بالقدرة
عل��ى احلديث في اجملال الفن��ي او االدبي الذي يتبنونه ويبدون ملمني به ولديهم
مس��احة قرائية واس��عة ،أي انهم مؤهلون من الناحي��ة النظرية إلنتاج نص
كبير او هذا ما يرجى منهم ،لكن نصوصهم ظلت متواضعة والتتناس��ب مع
ثقافته��م ..ان ه��ؤالء اقرب الى ال��ذكاء منهم الى االبداع ..ف��ي املقابل هناك
اش��خاص يفتقرون للقدرة على احلديث بش��كل جيد عن اجلنس الفني الذي
يكتبون فيه ،ورمبا قراءاتهم بشكل عام قليلة نسبيا ،لكننا حني نقرأ نصهم
االبداعي جنده مؤثرا ،أي انه نتاج مبدع ،وهذه مس��ألة ش��غلت الوسط االدبي
واثارت لغطا حول اسماء كثيرة ،كانت محط شك فيما اذا كانوا هم من كتبوا
تلك النصوص فعال ام انهم منتحلون وملفقون ..الخ من التهم التي قد تكون
صحيحة بحق البعض ومتعس��فة بحق البعض االخر ،لكننا هنا نتكلم عن
مس��ألة مبدأ  ..ف��ي اخلالصة نقول؛ كاتب النص املميز ه��و مبدع ،وان لم يكن
مثقفا بش��كل جيد ،اذ تقوم الثقافة بصقل جتربته وتضيف اليه وهجا اكثر،
وال��ذي يجيد التحدث عن اجلنس الفني الذي يكتب فيه من دون ان يكتب نصا
مميزا قد يكون ذكيا او مجتهدا ،وهؤالء هم الذي يشكلون الدعامات االساسية
لالكادمييات ويتخرج الكثيرون على ايديهم ،لكنهم ليسوا مبدعني بالضرورة،
أي انهم اذكياء في التلقي والفهم ،وهذا يؤهلهم الن يكونوا اكادمييني ممتازين،
كونهم وسطاء جيدون بني املادة والطالب االّ ان وضعهم هذا اليسعفهم في
انتاج نص ابداعي مميز.
كثيرون بيننا من صاروا اسماء شهيرة ،لكنهم لم يصيروا اسماء كبيرة  ..لقد
كانوا اذكياء ينقصهم االبداع !..

عبداالمير المجر

ال�����ق�����اص ه���ي���ث���م ب����ه����ن����ام ب��������ردى ي���س���ت���ذك���ر اس������ت������اذه ال������راح������ل ال����ش����اع����ر م����ع����د ال����ج����ب����وري
ا.ث -خاص
السطور ادناه كتبها القاص هيثم بهنام بردى على صفحته
في الفيس��بوك ،مس��تذكرا اس��تاذه الراحل الش��اعر معد
اجلبوري ،الذي كان قد درّس في مدارس احلمدانية (بغديدا) في
محافظة نينوى  ..كلمات تقطر وفاء وعذوبة ..
((معد اجلبوري  ..الشاعر واألستاذ والعراب
في حوار أجراه معي الشاعر واالعالمي منرود قاشا سألني:
 -ماذا تقول بحق األستاذ معد اجلبوري؟  ..فكان جوابي:

 م��ا أدونه الحقاً ليس قوالً بحق اجلبوري ،قدر ما هي خلجاتتتدفق مثل ماء نبع غض بحق نهر كبير يطمح أن يكون أحد
روافده ...فمعد اجلبوري ،األس��تاذ املعمق باملعرفة واإلنس��ان
الزاخر بسمات الرقي ،والشاعر الكبير الساحر ،لن تفي حقه
س��طور أو صفحات أو حتى كتاب ،إن ّ
عن ألحد من تالمذته أن
ميحضه بعض الوفاء ،وان يكتب بحقه عن مدى عمق املعرفة
واإلبداع الذي أسبغه على جيل من الفتية الطموحني ،الذين
أبص��ر في كينوناتهم البذرة املهيئة لإلنبات ،فما كان منه إالّ
أن هيأ التربة الصاحلة التي صارت مبثابة الرحم الذي أحتضن

حب��وب البذار هذه ،فطلع��ت نبتة غضة متوثب��ة ،تنظر إلى
كف معد اجلبوري وهو يسقيها ويدمي في انساغها الصاعدة
من اجل��ذور إلى نهاية الس��ويق وموطئ النبت��ة اخلضراء روح
وج��ذوة احلياة ،فمثل ه��ذه الكف احلانية املعط��اءة الواهبة،
جديرة بالتوقير واالحترام .وإن معد اجلبوري ،األُس��تاذ ،املربي،
ً
الصدي��ق ،العرّاب ،الش��اعر ..يبقى شمس��اً
معلقة في أفق
فضاء اإلبداع في بغديدا ،لن ،ولن ،تغيب أو تذهب إلى مطاوي
النسيان)).
الصورة للشاعر الراحل معد اجلبوري بني تالمذته في (بغديدا)

