رئيس مجلس االدارة
ناجح المعموري
مدير التحرير
رئيس التحرير
منــذر عبـد الحـر عبد االمير المجر
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فنون وحضارة دور العبيد الرافدينية
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المحمول الجمالي وتحوالته في مجموعة (امرأة من جنوب القلب)

اتحاد أدباء العراق يناشد الجهات المعنية
إليجاد مقر بديل التحاد بابل

مربد علي عليه السالم في البصرة ....
ابتسامة أمل ..ونشيد إبداع

ا.ث -خاص
ناشد االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق اجلهات املعنية في محافظة بابل ،اليجاد
مقر بديل ملقره احلالي الذي تلقى انذارا باخالئه ،كونه يقع على مقتربات النهر .ودعى
االحتاد اجلهات املسؤولة ثقافياً وإدارياً للوقوف مع مثقفي املدينة وأدبائها مبنحهم مقراً
يستوعب جلساتهم ونشاطاتهم ،إذ ليس من املعقول أن تضيق محافظة عريقة مثل
ً
َ
ومنطلق
مثابة للمعنيّني باملعرفة،
بابل عن حتقيق طموح أبنائها بتوفير مالذ الئق ،يظل
تنوير للمدن .واكد االحتاد العام انه ماض بتوفير مق ٍّر ّ
مؤقت الحتاد بابل ،لكنه يعلي الصوت
ٍ
للمسؤولني في احلكومة املركزية واحمللية للتدخل العاجل ومعاجلة كل ما من شأنه تعكير
سيرورة الثقافة ،وتعويض بابل ً
ممثلة باحتادها على ما متّ بذله من إعمار ملكانهم احلالي الذي
ي َ
ُخل ْو َن منه ،وإعطاء الضمان لرجوع األدباء إلى مقرّهم الذي ألفوه وثابروا من أجله.

ا.ث -خاص

هنأ االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في العراق األسرة التربوية مبناسبة
عيد املعلم الذي تشرق شموسه في األول من آذار من كل عام . .وقد
ّ
للمعلمني؛
جاء في رسالة التهنئة ؛ وإذ يرسل االحتاد باقات املباركة
فإنّه يعني اجلهود التي بذلتها الشريحة املهمّ ة في خدمة الوطن،
ٌ
ً
ّ
وتنشئة األجيال تعليماً
قيمة عليا في اجملتمع ،ودوره
فاملعلم
وتربية،
هو الفاعل األكبر في سم ّو األمم .ويضاعف االحتاد تهنئته لألدباء
التربويّني ،فقد حملوا في ّ
أكفهم شمعتي األدب والتربية ،ونذروا
ً
ً
أصواتهم قصائ َد وقصصاً
وترجمات ومسرحا من أجل
وروايات ونقدا
ٍ
ٍ
وتفان وإبداع  ...ودعا االحتاد
بعناية
أبناءها
البالد ،وهم يحتضنون
ٍ
ّ
املعلمني دورهم في بناء مرتكزات املعرفة،
الدولة للعراقية ملنح
ودعمهم عن طريق ّ
سن القوانني التي تدعم وجودهم ،وتخدم
احتياجاتهم لتقدمي املستويات املثلى ،واآلليات األفضل ،مع ضرورة
توفير مستلزمات العملية التربوية على أكمل وجه.

متوز /فندق الشيراتون ،صباح يوم الثالثاء  ١آذار
 ،٢٠٢٢عن الفائزات والفائزين في حقول املسابقة
وقد كان الفائزون في حقل الشعر ،كل من  ..جناح
العرسان ،معن غالب سباح ،سعد جرجيس،
مهدي النهيري ،باسم ماضي احلسناوي ،فرقان
كاظم ،حسني علي رهيف ،حسن سامي العبد
اهلل ،محمد جميل ،إس��راء العكراوي  ..فيما

وفد االتحاد يزور االديب
والمترجم باقر جاسم محمد
زار وفد من االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في العراق الناقد واملترجم
باقر جاسم في بيته العامر باحللة ،بعد شفائه من مرضه اللعني
الذي أثّر بصحّ ته مجرياً عمليات جراحية كبرى تكللت بالنجاح..
وقد نقل الوفد باسم أدباء الوطن خالص التحايا ،وأسمى الدعاء
له بالشفاء ،ومتام العافية ،وعودته إلى وسطه الذي ينتظره بلهفة
وشوق ..

6

لمناسبة عيد المعلم ..
االتحاد يهنئ االسرة التربوية

أدباء العراق يحصدون جوائز (نجمة القدس)

هنأ االحت��اد العام لألدباء والك ّتاب في العراق
األديبات واألدباء مبناسبة فوزهم بجائزة (جنمة
القدس) التي ّ
نظمها احت��اد املعلمني العرب،
ونقابة املعلمني العراقيني.
هذا وقد أعلن في احتفال كبير أقيم في قاعة

أنا وسيرة المكتبة

كان الفائزون في حقل القصة كل من ..جاسم
عاصي ،حسني محمد شريف ،إياد خضير ،مهند
التكريتي ،عباس عجاج)  ..وفي حقل الرسالة
جاءت النتائج كاآلتي  ..جناح حسني اجليزاني ،والء
محمد اسماعيل ،علي يونس ،ملياء علي حسني،
أسعد موحان .مبارك أل��ف مبارك للفائزات
والفائزين ،وإلى مقبل مكلل باإلبداع.

بمناسبة فوزه بجائزة الطيب صالح للرواية

ّ
اتحاد أدباء العراق يهنئ الشاعر
والسارد ياس السعيدي..
ا.ث -خاص

هنأ االحت��اد العام لألدباء والك ّتاب
في العراق األديب ياس السعيدي،
مبناسبة ف���وزه بجائزة الطيب
صالح العاملية لإلبداع الكتابي،
ً
إضافة
مثمنا هذا االجناز ،الذي يع ّد
للموقع الثقافي للوطن وأدبه .هذا
وقد أعلن املوقع الرسمي للجائزة
نتائج الدورة الثانية عشرة للعام
 ،٢٠٢٢لتسفر ع��ن ف��وز األدي��ب

8

محمود الخياط ينشد للعنب الذهبي

االفتتاحية

ادباء العراق يواصلون تألقهم ويحصدون الجوائز في مختلف المسابقات
االت�����ح�����اد ي���ه���ن���ئ االس��������رة ال���ت���رب���وي���ة ب���ع���ي���د ال��م��ع��ل��م

5

جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

العراقي ي��اس السعيدي باملركز
األول عن روايته (معجم األوج��اع).
ويعد السعيدي من األسماء األدبية
املعروفة واملبدعة في مجال الشعر،
إذ نال جوائز مهمّة عراقياً وعربياً
وعاملياً ،فضالً عن إبداعه في مجال
الكتابة املسرحية وأدب األطفال،
ليتوّج مسيرته بالرواية التي يحصد
جائزتها في هذه املسابقة املهمة.
مبارك ألف مبارك لياس السعيدي،
وللوسط الثقافي األصيل.

حوار مع الشاعر والمترجم
رياض عبدالواحد

يومان في البص��رة  ,نطقت فيهما حياة اإلبداع توهجاً  ,وهي تثري املعاني
بتحليق اللغة احتفاء بوالدة س��يد البلغاء أمير املؤمنني علي بن أبي طالب
عليه الس�لام  ,فكان هذان اليومان اللذان أطلقت على مهرجانها تسمية
معبّرة س��تكون لها أصداء بهاء مؤثرة  " ,مربد علي " عليه الس�لام بدورته
األولى  ,مهرجان محبة ووالء إنس��اني أعلنته باقة من ش��عراء العراق  ,مع
ش��اعرتني مبدعتني من لبنان  ,وقد أقي��م املهرجان من قبل مكتبة البصرة
وقاعتها بالتعاون مع دار األدب البصري وقصر الثقافة والفنون في البصرة...
جلستان تنوعتا مبشاركاتها  ,وشعرائها الذين أبدعوا كلهم  ,وهم يعبرون
بصدق عن وليد الكعبة  ,ابن عم الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وآله ّ
وسلم
 ,وبحض��ور جمهور تفاعل مع كل كلمة تلقى  ,ومع كل قصيدة عبّرت عن
هذه املناسبة العظيمة ّ
حقاً ..
احلدي��ث عن أج��واء املهرج��ان التي مرّت كلم��ح البصر من ف��رط جمالها
وطيبه��ا ونكهته��ا وعب��ق البصرة الش��جي في كل مفصل م��ن مفاصل
اجللس��تني  ,وليس��مح لي اجلمي��ع بأن أحي��ي احلبيب املب��دع النبيل زكي
الدي��راوي  ,الذي حرص على أن ّ
يوفر كل ش��يء مع ابتس��امة خجل وطيبة
بصرية  ,وسؤال يحمل قلق احملب عن احتمال تقصير ما  ,واحلقيقة ال نقول
أن��ه ال تقصير في كل ش��يء  ,بل هناك احتفاء ب��اذخ وجمال دائم وكرم  ,ال
نستغربه من أهلنا األحبة في البصرة الغالية ...
كما أحيي وأش��كر األديب الشيخ علي العلي واملكتبة األدبية في البصرة
 ,الذي كانت كلماته ف��ي االفتتاح حيث حضر وألقى كلمة مكثفة بليغة
ع��ن اإلمام علي عليه الس�لام وعن قيمة انعقاد املهرج��ان اخلاص بوالدته
الكرمي��ة في البص��رة  ,كما حرص على أن يكون حاضرا في جلس��ة اخلتام
من خالل كلمة مس��جلة وجهها للحاضرين واملش��اركني وكانت في غاية
اللطف والتواضع واحملبة ...
وب��دأ املهرجان بآيات من الذكر احلكيم تالها الق��ارئ نزار محمد الربيعي ..
الذي كان بارعا مجيدا بصوته وأدائه وإتقانه تبعه املبدع محمد اخلاقاني
ليق��دم بعض املوش��حات البليغ��ة  ,وكان في غاية اجلم��ال وهو يبدع في
أدائها  ,ليبدأ س��يل القصائد بعد كلمة الش��يخ علي العلي الراعي األول
له��ذا املهرجان الكبي��ر  ...لقد كان املهرجان بصمة بصري��ة رائدة جديدة ,
وكان منطلقا لتظاهرة إبداعية س��تتطور وتتس��ع في األعوام املقبلة كما
أتوق��ع له��ا  ,ألن القائمني عليه��ا ميتلكون حرصا وإص��رارا ومحبة إلعطاء
هذه املناس��بة العظيمة القيمة التي تستحقها في االحتفاء واالستذكار
وإحياء القيم العليا التي اتسم بها اإلمام علي عليه السالم  ,كما شهدت
هذه الفعالية املضيئة مش��اركة االحتاد الع��ام لألدباء والكتاب في العراق
بكل ثقله  ,حيث ألقى كلمته في حفل االفتتاح الشاعر جبار الكواز عضو
املكت��ب التنفي��ذي أمني العالق��ات الداخلية  ,مع حض��ور عضوي املكتب
التنفيذي الش��اعرين عمر الس��راي وكاتب السطور ومش��اركتهما بإلقاء
قصائد في املهرجان مع حضور ومشاركة عضوي اجمللس املركزي الشاعرين
علي اإلمارة وعبد الس��ادة البصري الذي أدار جلس��ة اخلتام بكفاءة ّ
ومتكن
فأعط��ى للجلس��ة نكهة مضافة  ..حتي��ة محبة وتقدير للبص��رة وأهلها
ولكل جهد خيّر س��اهم في إجناح هذا املهرجان الذي كان بحق ابتس��امة
أمل ونش��يد إبداع وبوابة خضراء تطل على حقل احلياة بنقائها وعطائها
وجمالها .

منذر عبد الحر
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توقيع كتب حنون مجيد
وحمد الدوخي
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ض وسموٌّ وشرو ٌع باسق
نهو ٌ

ّ
ميثل شهر شباط في التباشير األولى قدوم
ّ
ويفجر
الربيع الذي يبعث اجلمال والتجدد،
كوامن احلياة واحليوية والهمّ ة والبذل ،ولم
يكن احتادكم الكبير ،االحتاد العام لألدباء
والكتاب في العراق ،إال حامالً ملشعل الوطن
في سرّائه ونعمائه ،فكانت عجلة الطباعة
في املركز العام ببغداد وميسان والنجف
ونينوى واالحت��ادات األخرى دليال كبيرا على
إميان احتادنا بوجوب دعم املنتجني في ميدان
الثقافة واآلداب وتذليل املعوقات التي
تواجههم في عملية الطباعة والنشر ،فضالً
عن تأكد املوقف الواعي بانتظام اصدارات
الدوريات والصحف وتوزيعها بهمة عالية
ومحبة عميقة ،اضافة الى املساهمة في
املهرجانات األدبية اإلبداعية التي تنظم في
مدن وطننا الزاهي املزدهر .ومابرح احتادنا
يرسل أشعته شرقا وغربا شماال وجنوبا من
خريطة الوطن املزروع حبا عميقا للحياة
واإلب��داع وإنتاج ما هو مختلف لنسخة
هواء عليل لم تلوثه فيه يد خائن أو ينده
باسمه لسان مزخرف هو هكذا احتادنا
والوطن يسيران معا حتى مشارف القصيدة
البكر التي لم يكتبها أو يقرأها أحد .هما
صنوان في قميص بهجة واحدة هما معا
بقلب واحد وطننا /احتادنا . .وكانت مجمل

..كلمة اتحاد أدباء العراق لشهر شباط ٢٠٢٢

مناشطنا لشهر ( شباط) ما يلي* :بحزن
عميم نعى االحتاد األدباء الراحلني - :األديب
سهيل قاشا  -األديب علي حسني البرهان -
الشاعر غيالن  -شيخ املترجمني كاظم سعد
الدين  -الكاتب واألدي��ب د .جواد املنتفجي
 الشاعر عبد الرسول البرقعاوي *مواساةّ
*تفقد
األدب��اء بفقدهم أحباءهم وذويهم.
ّ
صحية ،والتخفيف
األدباء ممن مرّوا بضائقة
عن معاناتهم* .إرسال آخر إصدارات االحتاد
ومطبوعاته الحت��ادات محافظات الوطن.
*استمرار اجللسات احلضورية مع االلتزام
باللوائح الصحية* .صدور العدد  ٥١من جريدة
(االحتاد الثقافي)* ..اختتام مشاركة االحتاد
الفاعلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب،
عن طريق منشورات االحتاد وإصداراته* .إيصال
منشورات االحتاد إلى القرّاء في مدن الوطن
الزاهر* .عرض كتب االحتاد في مكتبات عدة في
الوطن* .تنظيم شكل جديد ملنشورات االحتاد
للعام  ،٢٠٢٢واختيار الناقد القدير فاضل ثامر
وسماً لها* .إقامة ملتقى األديب عبد اللطيف
بندر أوغلو الثامن من قبل احتاد أدباء كركوك.
*إقامة مهرجان الشعر التركماني في بغداد/
مكتب الثقافة التركمانية* .تواصل احتاد
أدباء ،ذي قار مع احلكومة احمللية والتحضير
لنشاطات ثقافية ،وافتتاح مقر جديد لالحتاد،

ثالثة ادباء بصريين في نادي الشعر
ا.ث -خاص
اقام نادي الشعر في االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق جلسة لثالثة من ادباء البصرة،
الشاعر علي اإلمارة و الشاعر عبد السادة البصري و القاص والسينمائي عبد احلليم مهودر،
في جلسة سلطوا خاللها الضوء على جتاربهم الشعرية والنقدية والسردية والصحفية..
ذلك في الساعة احلادية عشرة ضحى السبت  ٥شباط  ،٢٠٢٢في قاعة اجلواهري وقد شهدت
اجللسة مداخالت وكلمات للحضور  ..ادار اجللسة الشاعر منذر عبد احلر...

بجهود متفانية* .الشروع بفرز املشاركات
في مسابقة القصة التي يقيمها احتاد
أدباء ميسان (دورة القاص القدير سعدون
البيضاني)* .وفي مجال املطبوعات أصدر
االحتاد الكتب التالية - :أنا الذي أسرى  -وهام
حسني  -شعر  -شب ٌر من عالم محذوف -
ناصر أبو الورد  -شعر  -لعنة البصل  -سلوى
أحمد  -قصة  -يأتي وال يأتي  -سالم حربه -
قصة  -الرحيق املستعاد /قراءات نقدية في
شعر عبد األمير خليل مراد  -كامل حسن
الدليمي  -نقد  -على ضفاف الوجل  -د .حازم
الشمري  -شعر  -ومشيت في جنازتي  -فؤاد
العبودي  -قصة  -مواويل الفتى السومري
 أحمد الشطري  -شعر  -املسرح املدرسيوسيلة تعليمية  -مجيد عبد الواحد النجار
 مسرح  -شاعر وقصص  -عبد صبري أبوربيع  -قصة  -التني األسمر  -ناهدة جابر
جاسم  -شعر  -الهاجس السردي في قصيدة
النثر  -طالب عمران املعموري  -نقد  -قلوب
للبيع  -عبد السالم احملمدي  -شعر  -بأي
صيف ستلمّ ني املطر  -غسان حسن محمد
 شعر  -قناديل باب الدروازة  -هدى الطائي -رواية  -أشياء أخرى  -عيسى مسلم جاسم
 قصص  -قراءات سردية  -نزار عبد الغفارالسامرائي  -نقد  -مرافئ  -ضيف يزن  -شعر

 ِلمَ نهارك ال يجيء  -عزيز الواسطي  -شعر -يوتيوب  -خضير فليح الزيدي  -رواية  -تدجني
اللغة الهاربة /حتوّالت بنية اخلطاب في جتربة
الشاعر جبار الكواز  -مالك مسلماوي  -نقد -
قراءات تأويلية في روايات أحمد خلف  -صباح
هرمز  -نقد  -العاشرة بتوقيت واشنطن -
باسم القطراني  -رواية  -حج ٌر نبيل ..وآخر من
ّ
سجيل  -جواد غلوم  -شعر  -الريح تُترك فوق
الطاولة والدردبيس  -حسن البحار  -قصة -
كمحبرة على ثوب عاصفة  -حسني اجلار اهلل -
احلب عادة سيّئة  -سالم سالم  -شعر
شعر -
ُّ
 قطار العمر  -وعد اهلل ايليا  -شعر  -العبورإلى اجلانب نفسه  -سراج محمد  -شعر -
الذات والوجدان في القصيدة  -غامن عمران
املعموري  -نقد  -بواكير النهضة النسوية في
العراق  -أحمد الناجي  -دراسات  -القانون مرآة
السياسة  -كرامة حسام الساموك  -مقاالت
 حسناء اإلذاعة  -عبد علي اليوسفي  -قصة* وأصدر احتاد أدباء ميسان ما يلي - :مجلة
ميشا لألطفال العدد  23شباط - 2022
أعمدة صحفية فضاء شعبي  ،نقد  /علوان
ُ
يتسابق نزيفاً  ،شعر – مهند
السلمان ُ -عم ٌر
عبداجلبار  -رسائل ليست للبيع  ،شعر –
عبدالكرمي احلداد  ..دمتم للثقافة واإلبداع
واجلمال..

جلسة شعرية في المركز الثقافي البغدادي
ا.ث -خاص
أقام االحتاد العام لألدباء والك ّتاب في
ً
ً
شعرية في قاعة (علي
جلسة
العراق
الوردي) في املركز الثقافي البغدادي/
شارع املتنبي ،وذلك يوم اجلمعة  ١١شباط
 ٢٠٢٢الساعة التاسعة والنصف صباحاً،
وشارك فيها  17شاعرا  ..وأدارها اجللسة
األديب حسن البحار

الفلسفة البابلية في اتحاد االدباء
ا.ث -خاص

(عمتي زهاوي) في اتحاد االدباء
ا.ث -خاص
ضيّف نادي السرد في االحتاد
العام ل�لأدب��اء والك ّتاب في
العراق الروائي خضير فليح
الزيدي ،للحديث عن روايته
(عمتي زه���اوي) ف��ي جلسة
ً
شهدت أوراقاً
نقدية وشهادات
لنقاد وأكادمييني ،كما ّ
وقع
ال��روائ��ي روايته ال��ص��ادرة عن
منشورات احت��اد أدب��اء العراق
(يوتيوب) أدار اجللسة السارد

ضيّف االحت��اد العام لألدباء والكتاب
في العراق الكاتب والباحث د.حسني
الهنداوي ،في ندوة نوقش فيها كتابه
(الفلسفة البابلية) مبشاركة باحثني،
وجمهور من املعنيني بالثقافة واملعرفة،

ذلك في الساعة احلادية عشرة ضحى
األرب��ع��اء  ٢شباط  ،٢٠٢٢ف��ي قاعة
اجلواهري .وقد شهدت اجللسة مداخالت
من قبل االساتذة ناجح املعموري وعقيل
مهدي وحسن املوسوي  ..ادار اجللسة
الناقد علي الفوّاز ..

(كما لو اننا نولد للتو) ..
فــــــي اتحـــــــاد االدبـــــــاء
ا.ث -خاص

خالد ناجي  ..وذلك في احلادية
عشرة ضحى ي��وم األرب��ع��اء

 ١٦شباط  .. ٢٠22في قاعة
اجلواهري

ضيّف ن��ادي السرد في احت��اد االدب��اء القاص
كاظم جماسي ،في جلسة إحتفت بتجربته
القصصية ،ومجموعته االخيرة (كما لو أننا نولد
للتو) الصادرة عن منشورات احتاد االدباء ..وقدم
جماسي شهادة خاصة عن جتربته ،فيما قرأ

االستاذان الناقدان ناجح املعموري وإسماعيل
إبراهيم عبد ورقتني عن جتربة احملتفى به،
وشهدت اجللسة مداخالت لالساتذة علي الفواز
وحسن املوسوي ،وحضرها جمع من املبدعني
واملهتمني  ..ادار اجللسة التي اقيمت ضحى
األربعاء  ٩شباط  ٢٠٢٢على قاعة اجلواهري
القاص والروائي خالد ناجي .

فنون
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ً
ّ
طارق الربيعي رائدا ألول عرض دمى مسرحي عراقي موجه للكبار

د .زينب عبد االمير
كلن��ا يعل��م م��ن الذي��ن عاص��روا املش��هد الفني
والثقاف��ي للنصف الثاني من القرن العش��رين  ،ما
ق ّدم��ه الثنائ��ي الراحل طارق الربيع��ي وانور حيران
للتلفزي��ون واملس��رح في مج��ال فن��ون الدمى من
برام��ج وع��روض مس��رحية اس��تقطبت االطفال
والكبار على مدى خمس�ين عام بدءاً من تأس��يس
تلفزي��ون الع��راق ع��ام  ،١٩٥٦تاري��خ طوي��ل حافل
باملنج��ز الفني يس��تحق منا كل الثن��اء والتقدير،
وبقي م��ا ق ّدماه الثنائي من فن راس��خاً في وجدان
وذاك��رة املش��هد الثقاف��ي والفني ،ب��ل كان ممهداً
وملهم��اً ملا حلقه م��ن جتارب فنية ف��ي حقل فنون
الدم��ى ،االّ ان البعض وصف ه��ذه التجارب املهمة
انه��ا جتارب بس��يطة مارس��ها ه��واة باجتهادات
ش��خصية متعث��رة ،وهنا الب��د لي ان اق��ف واعرج
عل��ى ما قيل وما زال يقال حتى يومنا هذا … ان كان
البرنامج التلفزيوني املشهور (القرة قوز ) الذي كان
يق ّدمه ويع ّد فقراته ويصنع دماه ويحركها الثنائي،
هو جتربة بس��يطة وعابرة ،فلم استمر عرضه إذاً ملا
يقارب اخلمس�ين ع��ام !؟ لم نال الثنائ��ي (الربيعي
و حيران) استحس��ان االطفال والكب��ار معاً آنذاك
من خالل ما ق ّدمه من مس��رح وتلفزيون !؟ نعلم ان
التخصص عبر الدراسة مهم وانا من انصاره ولكن
املهارة والتخصص عبر التدريب املستمر فضالً عن
املوهب��ة اهم  ،ف��كالً من الربيعي وحي��ران ميتلكان
من امله��ارة واملوهبة التي افتقده��ا ويفتقدها االن
الكثير م��ن الذين يطلقون على انفس��هم فنانني
مختصني !! اذ نرى الفنان طارق الربيعي كان ممتلكاً
ملوهبة الغناء وتقليد االصوات ومهارة حتريك الدمى

وصناعتها فضالً ع��ن موهبته ومهارته في االعداد
والتألي��ف ومنجزه يش��هد له بذلك  ،كم��ا ان انور
حي��ران كان ميتلك مهارة صناع��ة الدمى وحتريكها
فضالً عن موهبت��ه الربانية في تقليد طبقة صوت
االراجوز املصري دون االس��تعانة باألداة التي يطلق
عليه��ا ب(الزمّ��ارة) وش��هد له بذلك الفن��ان طارق
الربيعي والفنان املصري محمود شكوكو من خالل
العدي��د من اللقاءات الت��ي جمعتهم داخل العراق
وخارجه ف��ي جمهورية مصر العربي��ة ،وفضالً عن
ذل��ك كله لم يكن له��ذا الثنائي من داعم حقيقي
 ،ول��م يكن قبل��ه في الع��راق ممّن ميتلك��ون اخلبرة
في مج��ال فنون الدم��ى على مس��توى التصميم
والتنفيذ والتحريك والتقنيات االخرى كي يستفيد
م��ن خبرته��م ،ومع ذلك اس��تمر الثنائي يؤس��س
ملس��ارات فنية اقل ما يقال عنها انها رائدة كونها
سابقة لزمنها في العراق وأعني هذه اجلملة !!
كم��ا اتس��اءل واوج��ه لوماً كبي��راً لكل م��ن ّ
قلل
ّ
ويقل��ل من قيم��ة ما ق ّدمه الثنائ��ي من منجز فني
على مدار عش��رات العقود  ،مل��اذا ال نفخر مببدعينا
من الفنانني الفطريني عبر التاريخ اسوة بأشقائنا
العرب ؟ فنج��د الفنان املس��رحي املصري الدكتور
نبيل بهجت احتفى وبفخر بش��يخ العبي األراجوز
صابر املصري املشهور ب( عم صابر) بوصفه عضوًا
ً
مؤسس��ا م��ن اعض��اء فرقت��ه املس��رحية ( فرقة
ومض��ة خليال الظ��ل واالراجوز املص��ري ) فضالً عن
التكرمي��ات التي نالها عم صابر س��واء من الهيئة
العربية للمسرح عام 2015م ،ومن الشيخ سلطان
القاس��مي حاك��م الش��ارقة ع��ام 2016م و غيرها
من التكرميات ،والس��ر في ذلك ه��و محبة واحترام
وتقدير اجلمهور املصري من النخبة والعامة لفنون
عم صابر وعشق األطفال له ،وكذلك منر على جتربة
الفنان املس��رحي مؤس��س فرقة (مس��رح صندوق
العجب) في فلس��طني  ،الفنان (عادل الترتير) الذي
اس��تمرت مس��يرته الفنية في العط��اء ألكثر من
خمس�ين عاما ،ويش��هد له الكثير مل��ا ق ّدمه من
فن ه��ادف عبر صندوقه العجيب ( صندوق العجب
) وه��و مس��رح متج��ول ليس ل��ه عن��وان ويعيش
ب�ين الن��اس وبخاصة الفق��راء ،وغيره��م كثير من
الفنان�ين الذي��ن وهبوا حياتهم للف��ن بإخالص بل
ان اغلبه��م ومنه��م الفنان الراحل ط��ارق الربيعي

كانوا ينفق��ون على اعمالهم م��ن جيبهم اخلاص
حرص��اً منهم على تق��دمي كل ما ه��و مبهر وقيم،
ولك��ي ال ابتعد كثي��راً عن فحوى ثري��ا النصِ ،بع ّد
الفن��ان الراحل طارق الربيعي رائ��داً ألول عمل دمى
مس��رحي موجّ ه للكبار  ،فسأس��تعرض في بادئ
االمر بعض معاني مفردة الريادة في معاجم اللغة،
منه��ا انها عملية انش��اء ش��يء فريد ل��ه قيمة،
والرائ��د ه��و ّ
كش��اف ،اول من ينطلق في مش��روع
ويقتحم ميدان عمل ،من يشق طريق التقدم وميهد
الس��بيل لألخرين  ...ولو اسقطنا هذه املعاني على
اهم او مجم��ل ما اس��تطعت ان احصل عليه من
معلومات قمت بتس��جيلها للفنان طارق الربيعي
ووثائق تاريخية ورقية وصور عبر زياراتي املس��تمرة
ل��ه قبل تردي وضع��ه الصحي ،وم��ا حصلت عليه
م��ن الذين عاص��روه ،لوجدن��ا ان كالً م��ن الربيعي
وحي��ران كانا رائدين في فنون الدمى على مس��توى
علي دار
التلفزيون واملس��رح ،كما ان ما ج��ادت به ّ
الوثائق الوطنية من ارش��يف ورق��ي وثّق الكثير من
االح��داث والوقائع التي نحن بأم��س احلاجة اليها
االن حفاظ��اً على مصداقي��ة التاري��خ !! كان لها
الفضل الكبير في تقصي احلقائق بهذا الش��أن !!
الس��يما في عصرنا الراهن الذي يشهد من يزيفون
احلقائق وينسبون ال نفسهم او لغيرهم ريادة فن او
عمل ما !! في ظل ضياع اجلزء الكبير من االرشيف
في املؤسس��ات والدوائر املعنية بالش��أن الثقافي
والفني.
كانت بداي��ات انطالق رائد فن��ون الدمى في العراق
الفن��ان الراحل ط��ارق الربيع��ي من برنام��ج القرة
ق��وز وه��و برنام��ج تلفزيون��ي كم��ا نعلم اس��تمر
عليه مب��ا امتلكه من موهبة وولع به��ذا الفن منذ
ع��ام  ١٩٥٦م ،وفي عام ١٩٦٧م ق��رر الثنائي الذهاب
ال��ى القاهرة ليط��ور ويصقل موهبت��ه في صناعة
ً
فض�لا عن تطوير خبرته في كل
الدمى وحتريكها ،
م��ا يتعلق بهذا الفن  ،وفعالً اس��تطاع الثنائي من
حتقيق حلمه بالذهاب الى مسرح القاهرة للعرائس
في االزبكية واجراء معايش��ة فيه لثالثة اشهر  ،إذ
تتلم��ذ هناك على يد الفنان املصري الراحل (صالح
الس��قا) من خ�لال اوبري��ت (الليلة الكبي��رة) على
املس��رح الدائري  ،كما زار الثنائي معهد التلفزيون
العرب��ي وتدرب فيه عل��ى صناعة دم��ى املاريونيت

على ي��د الفنان املصري الراح��ل ( الفريد ميخائل )
رئيس قس��م الدمى في املعهد  ،فض�لاً عن اخلبرة
التي اكتس��بها في صناعة الدم��ى على يد الفنان
املص��ري الراحل (د .ناجي ش��اكر) مصم��م ومبدع
دمى اوبريت (الليل��ة الكبيرة ) ،وبهذا كان للتجربة
التدريبية التي ع��اد بها طارق الربيعي من القاهرة
دور كبي ًر في اثراء ذائقته البصرية والسمعية على
مس��توى تقنيات االخراج واالعداد والتأليف ،فضالً
عن اخلبرة في صناعة وحتريك دمى املاريونيت والذي
سمي بـ ( مسرح
نتج عنه تأسيس مس��رح جوال
ّ
بغ��داد للعرائس) وال��ذي ق ّدم العدي��د من العروض
املس��رحية كان اغلبها دم��ى املاريونيت الى جانب
دم��ى القفاز وكان من بني العروض املس��رحية التي
ق ّدمها الثنائ��ي عرض اوبريت (الليلة الكبيرة) على
قاعة الش��عب الكائنة في ب��اب املعظم في بغداد
… س��يما وانه ت��درب عليها ف��ي القاه��رة  ،هذا ما
ورد ف��ي مل��ف الس��يرة الذاتية الذي س��لمني اياه
رائ��د فنون الدمى في العراق الفن��ان طارق الربيعي
والذي س��أعرضه على حضراتك��م بوصفه وثيقة
ف��ي مالحق كتاب��ي ال��ذي س��يصدر قريب��اً والذي
يتن��اول تاريخ فن��ون الدمى ف��ي الع��راق  ،علماً ان
قاع��ة الش��عب جمع��ت ف��ي فضائها كثي��را من
األنشطة الثقافية والفنية ومنها ما ق ّدمته فرقة(
الدمى الصينية الش��عبية) التي زارت بغداد آنذاك،
وبه��ذا ق ّدم طارق الربيعي عرضاً مس��رحياً بالدمى
ملتلقني م��ن الكبار ولم يكتف بذل��ك ،بل بادر عبر
فرقته املس��رحية اجلوالة بتقدمي عروض مسرحية
اتس��مت بطابعه��ا الفلكل��وري العراق��ي اخلاص
ومنه��ا العروض املس��رحية التي ُق ّدم��ت بالدبكة
العربي��ة والدبك��ة الكوردية للمتلق�ين من الكبار
وكانت الدم��ى فيها من ن��وع املاريونيت ايضاً ومن
تصميم��ه وتنفي��ذه ،الى جانب منوع��ات العرائس
التي تتمثل بفرقة موس��يقية م��ن دمى املاريونيت
مكونة من مطرب وعازفني خملتلف اآلالت املوسيقية
ومنها عازف الن��اي والطبلة والقانون  ،اما ( اوبريت
احالم الس��عادة) الذي ُق ّدم ضمن برنامج (مس��رح
بغ��داد للعرائس) بوصفه مس��رحاً تلفزيونياً ،فقد
كانت دم��اه ماريونيت من تصمي��م وتنفيذ الفنان
التشكيلي الراحل الدكتور ( ناجي شاكر).
ولكن لس��وء احلظ لم يتمكن الفنان الراحل طارق
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الربيعي من االحتفاظ ب��كل هذه الدمى ،اذ تعرض
اكثره��ا للتلف والضياع بس��بب ظ��روف التهجير
الت��ي تعرضت له��ا عائلته بعد أح��داث عام ٢٠٠٣
 ،فض�لاً عن االح��داث املروع��ة الت��ي تعرضت لها
املؤسس��ات الرس��مية املعني��ة بالش��أن الثقافي
 ومنه��ا مبن��ى تلفزي��ون الع��راق -ف��ي ثمانين��اتالق��رن املاض��ي من قص��ف وهجوم صاروخ��ي ابان
احل��رب العراقية االيرانية  ،وم��ا حلقتها من احداث
سياس��ية س��اخنة ،س��اهمت ف��ي تل��ف وضياع
العديد من املقتنيات فضالً عن االرشيف.
اخي��راً ف��ان مقال��ي ه��ذا وما س��يليه من س��عي
توثيق��ي ،ما ه��و االّ دين كبي��ر اح��اول ان ارده رويداً
رويداً ملن لم يحظوا باالهتمام الذي يليق مبنجزهم
الكبي��ر اعالمي��اً  ،بل لم يحظ��وا بالفرص الكبيرة
الت��ي اتيحت ألمثالهم في البلدان العربية  ،ولعل
ذنبه��م الوحيد ف��ي ذلك هو انغماس��هم وحبهم
لهذا الف��ن وتلقائيته��م فيه بعيداً ع��ن تداعيات
الشهرة ،وان مهمتي بل مسؤوليتي جتاه هذا الفن
جتعلني ابحث وابح��ث ألجد املعلومة وارفع الغبار
عنها لتغدو ش��اهد تاريخي عل��ى عصرها  ،ومازال
البحث جاري رغم وعورته.

فنون وحضارة دور العبيد الرافدينية
د  .كاظم شمهود
في ع��ام  1926و 1927قام��ت بعثة بريطاني��ة بالتنقيب في موقع
يس��مى  -العبيد – في مدينة اور ،وهي ارض زراعية ميلكها الس��يد
عبي��د ولهذا س��مي املكان باس��مه ويبع��د  4اميال الى الش��مال
الغربي من مدينة اور (الناصرية) .ويعتبر دور العبيد اول اس��تيطان
بش��ري واسع في الس��هل اجلنوبي اكثر حضارة وتقدما من االدوار
الس��ابقة  .ويذك��ر ان عالم االثار االس��تاذ فؤاد س��فر قد عثر على
العاصم��ة االقليمية لدور العبيد في مدينة اور وكش��ف عن عدد
من املعابد والفخاريات امللونة والتماثيل واالختام والذي ال زال عدد
منها في املتحف العراقي .
وقد انتش��رت حضارة العبيد في كل اراضي العراق القدمي وامتدت
ال��ى تركيا وسوس��ة في اي��ران والى بالد الش��ام واخللي��ج العربي
واجلزي��رة العربي��ة ويعن��ي ذل��ك ان هذه احلض��ارة ق��د ازدهرت قبل
حضارة الس��ومريني وقبل حكم الس�لاالت وحدوث الطوفان وقبل
ظه��ور الكتاب��ة والتدوين  .ويذك��ر علماء اآلث��ار ان حضارة العبيد
بدأت في مطلع االلف اخلامس قبل امليالد وانتهت في مطلع االلف
الرابع قبل امليالد ثم قامت عليها احلضارة السومرية .
اول االختراعات البشرية
وكان عص��ر العبيد حافزا لاللهام والفكر االنس��اني الذي يتصف
بالقفزات السريعة لالبتكارات واالستكشافات في مجال الزراعة
والصناعة وتربية املواشي ،كما بدأت حركة جتارية واسعة رافقتها
هج��رة الى مناطق بعيدة في اخللي��ج حيث كانت هناك موانئ في
مدن اور واريدو ،و يذكر انهما يقعان على شواطئ اخلليج ،وان نهري

دجلة والفرات كانا يصبان منفردين في اخلليج  .مبعنى ان شواطئ
اخلليج كانت متتد الى مدينة الناصرية .
كان��ت مش��اريع الري الزراعية مقدمة لنش��وء نظ��م احلكم الذي
قام به العبيديون في الس��هل اجلنوبي كما كان ظهور املعابد في
دور العبي��د ادى الى نظام املعبدي��ة واحلكومة الكهنية  .وكان هذا
التطور واالتس��اع في النظم واالدارة مقدمة لبداية ظهور احلضارة
السومرية .
وكانت فخاري��ات العبيد متتاز باللون الواحد وقوام زخارفه خطوط

منحني��ة  ,وكان��ت تصن��ع مختل��ف االوان��ي الفخاري��ة  ,وقد بدء
ظهوره��ا ف��ي مدينة اري��دو  .كما عثر عل��ى معابد متت��از بعمارة
الدخ�لات والطلع��ات ف��ي جدرانها  .ام��ا ظهور االخت��ام في دور
العبي��د فق��د كانت منبس��طة وبيضوية او مس��تديرة الش��كل
ومزخرف��ة بخط��وط متناظ��رة متوازية  .كما ب��دأت تظهر صناعة
الدمى الصغيرة املصنوعة من الطني وهي متثل حيوانات واشكال
آدمية .
وتل��ى دور العبيد ظهور دور الوركاء حي��ث عثر على فخار مصنوع
ب��دوالب اخلزف  ،وامتاز فخار ال��وركاء بأن االواني الفخارية متنوعة
مثل االباريق ذات الصنابير املعوجة  ،واجلرار ذات الصنابير الطويلة
واشكال اخرى زينت سطوحها بزخارف الشكال هندسية وآدمية
واخ��ذت الفخاريات تتطور من دور العبيد الى دور الوركاء اكثر اناقة
وزخرف��ة  ،كما ظهرت املعابد العالي��ة اي الزقورات والتي اختصت
بها ومتيزت حضارة وادي الرافدين عن غيرها  .وانتقلت الى املصريني
و الزال منوذجا منها يس��مى – س��قارة  . -و كان��ت الزقورات يرتفع
بعضه��ا خمس��ون قدما وفوقها ش��يد املعبد على ش��كل غرفة
مربعة صغيرة يقال ان االلهة تنزل فيها  ،ومن اشهرها زقورة اورمنو.
وظه��رت الول مرة االختام االس��طوانية في ال��وركاء بعدما كانت
منبس��طة  ,كما ظه��ر الول مرة في التاريخ البش��ري اس��تعمال
ال��دوالب اخلزف��ي لنص��ع االواني الفخاري��ة وكذلك ظه��ور عجلة
العربة  .وظهور التعدين واستعمال املعادن و ظهور الكتابة .
بع��ض املعابد زين��ت جدرانها بالزخ��ارف االدمي��ة واحليوانية مثل
معبد احلقير حيث يش��اهد فهدين يحرس��ان االله كما يعتقد  .و
ايض��ا عثر على عدد من املنحوتات ف��ي الوركاء مثل االناء احلجري

النذري ومس��لة صيد االس��ود ورأس االم��رأة الس��ومرية اجلميلة
املنحوته من املرمر االبيض .
االختام -
تع��د االخت��ام االس��طوانية م��ن الناحي��ة الفني��ة م��ن اجمل ما
انتج م��ن النقش والنحت ف��ي جميع احلضارات الس��ابقة  ,وكان
يحفر وينقش بصور و اش��كال مختلفة املواضي��ع والطرز بهيئة
معكوس��ة بحي��ث اذا دحرج عل��ى الطني الطري ت��رك طبعة هذه
الصورة بهيئة موجبة .
وقد اس��تخدمت االختام مبثاب��ة التوقيع او اخلت��م لتوثيق العقود
واملعام�لات اخملتلف��ة  ،ث��م تطور واصب��ح ينقش علي��ه مختلف
الزخ��ارف والتعاوي��ذ  ،وكان لكل دور حضاري م��ن وادي الرافدين له
اختام خاصة به متيزه عن غيره .
وكان��ت احج��ام االختام تت��راوح ب�ين اجن واحد وثالث��ة اجنات وهي
اس��طوانية الش��كل تصنع من احلج��ر او الطني احملف��ور وطولها
يتراوح بني سنتمتر واحد الى عدة سنتمترات وهي مثقوبة طوال مما
يحتمل انها كانت تعلق ف��ي الرقبة  ،واحيانا تنقش عليها بعض
العبارات الدينية فتكون كتعويذه .
وكان��ت نق��وش االختام تعب��ر عن ص��ور و حالة اجملتم��ع الفكرية
واالقتصادية والدينية ومس��توى الوع��ي والتعليم وحركة اجملتمع
التجارية وانتشارها الى مدن اخرى  ,كما تعتبر من املصادر املهمة
ملعرفة حضارة وادي الرافدين و العقائد الدينية ومواضيع االساطير
وصور االلهه واالحداث و االدب والفن و القانون و غيرها. .
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المحمول الجمالي وتحوالته في مجموعة (امرأة من جنوب القلب)

د .سمير الخليل
يتمرك��ز اخلطاب الش��عري في مجموع��ة (امرأة
م��ن جن��وب القل��ب) للش��اعر جابر الس��وداني
الص��ادرة ع��ن احتاد األدب��اء – بغ��داد 2020 ،حول
محموالت جمالي��ة تتغ ّنى بعوالم ومس��احات
ّ
مكتظة بالتحليق وش��عريّة الوجع والبحث عن
بوح ميزج الرومانسية بالعرفان وتوثيق لتحوّالت
وحفريات في العشق والوطن واملنفى واستكناه
اليومي واملهمل وإضاءة الصورة الش��عرية وهي
تتماهى مع نق��اء الطبيعة والع��ودة إلى البراءة
األول��ى ..نصوص حتت��رق باعترافات مشاكس��ة
ونسق إشاري يتوغل في أعماق الواقع وتداعياته
ويق ّدم مس��احة بانورامي��ة لص��راع الثنائيات:
(امل��رأة والرج��ل) و (احلقيق��ة والزي��ف) و (الوجه
والقن��اع) و (املاضي واحلاضر) و (الوطن واملنفى) و
(احللم والكابوس) و (احلضور والغياب) و (العشق
واالنتظ��ار) و (القب��ح واجلمال) ،وجند مس��احات
متزج العذوبة والطبيع��ة بوجع احلروب واخلراب...
وترس��م لوح��ة التناق��ض والتعالق ب�ين صراع
ّ
ب��كل حتوالته��ا
الثنائي��ات وتقت��رب النص��وص
ومحموالته��ا م��ن ش��فرات وجودي��ة جتعل من
هموم اإلنسان بؤرة رئيس��ية ومركزية وتشتبك
(ذات) الش��اعر املرهف��ة م��ع انكس��ارات وأحزان
حلظة ش��عرية يس��كنها األس��ى وه��ي تبحث
عن حلظة صدق ونق��اء كمحاولة لترميم الواقع
وتأشير إنكس��اراته والرماد الذي يتراكم بشكل
عتم��ة تبتلع ما ّ
تبق��ى من بقايا اجلم��ال والروح
اإلنسانية احمللقة.
ّ
املتع��ذر اكتش��اف احملم��ول اجلمالي
ولي��س من
في نص��وص هذه اجملموعة من خ�لال املهيمنات
الشعريّة ورس��وخها في الفضاء الشعري وهي
تتخ��ذ م��ن ديناميّ��ة وقصديّ��ة (الب��وح) وتناول
الش��خوص واألمكن��ة وحلظات التوت��ر وفق لغة

شعرية تتسم بالعذوبة وجمال املفردة والصورة
ّ
احمللق��ة على الرغم من أنها تتناول وتتعاطى مع
واق��ع إنس��اني وتاريخي مأزوم بفع��ل االرتكاس
وغياب احلل��م وهيمنة النزوع الكابوس��ي على
احلياة والطبيعة.
فه��ل كان احملم��ول اجلمال��ي لغة وص��ورة وزاوية
نظ��ر وب��ذخ مفردات��ي وتوصيف ّ
أخ��اذ؟ نعم هي
كل ذلك ولكنها وس��ائل ّ
متثل (الفخ الش��عري)
ال��ذي أجاده الش��اعر (جاب��ر الس��وداني) ّ
ومتكن
م��ن أدواته لك��ي يض��ع نقطة اش��تباك وجذب
مع املتلقي وإش��اعة روح التفاعل باملش��تركات
واس��تفزاز الوعي والذائقة والذاك��رة وصوالً إلى
خطاب شعري شفيف بضمير الكثير من طاقة
الفكر وتأشير الظواهر ونقد الواقع ورثاء املشهد
ّ
ولعل هذه النزعة تذكرنا أو تكش��ف عن أهميّة
وبراعة التعبير اجلمالي عما هو غير جمالي أو ما
يس��ميه النقاد بـ(جماليات القبح) وإعادة انتاج
اخلراب بتأطير اجلمال أي (إستاتيكا القبح) فلقد
عبّر بيكاس��و عن احلرب وعن اخلراب واألشالء في
لوحة (جورنيكا) (اس��م قري��ة تعرضت للقصف
النازي في اس��بانيا) لك ّنه ل��م يق ّدم القبح كما
ه��و أو لذات��ه بل إع��ادة انت��اج الواقع بأس��لوب
وتصوير جمالي ...هذه الفلس��فة جند اصدا ًء لها
ف��ي قصائد الس��وداني وهو يش��تبك م��ع (قبح
ووجع وأحزان الواق��ع) ليق ّدم لنا مقاربة جمالية
ّ
ب��كل حتوالته��ا ومضامينها
وحواري��ة وصوريّ��ة
بعيداً ع��ن الرثاء لذاته ..إنه يق�� ّدم رثا ًء (جماليًّا)
وهذا التعالق اإلش��كالي ّ
يجسد الرؤية الكونيّة
والعميق��ة إلى الواق��ع وربطه مبس��احة حتتفي
باجلمال ال��ذي ّ
ميث��ل (الثابت) ويؤش��ر (املتحول)
م��ن اخفاقات الص��ورة وحتوالت اجل��دل الوجودي
لإلنس��ان ،وتنفت��ح النص��وص املش��فرة والتي
تتس��م باالختزال والطاقة اإلش��ارية ومساحة
م��ن التأمل والتأوي��ل ونبوءة أن اجلم��ال هو الذي
يحكم انساق اللحظة (امللتبسة) وما عدا ذلك
فهو حتوالت تعمّق االحس��اس باجلمال والبحث
ع��ن حلم ش��اعر راهن على أن الوج��ود هو حلم
ال يتالشى.
ف��ي ه��ذه الرحل��ة الش��ائكة واإلش��كالية جند
نصوص��اً ع��ن العش��ق وامل��رأة وإدان��ة احل��روب
واملنافي وجند املس��كوت عن��ه واليومي واملهمل
وجند ابتكاراً في رس��م (قصيدة السيرة الذاتية)
لش��خصيات وش��عراء وس��يرة ذاتي��ة لوط��ن
أش��باحه الرماد من جهاته األربع ...وجند ش��فرة
العن��وان (جنوب القلب) فاجلنوب في كل العالم
هو جن��وب الطبيع��ة وعذرية الوج��ود ...وال ّنقاء

والفجر واألنهار والقرى والعشق ّ
املعطر بالبهاء
بعي��داً عن زيف وزحام املدن واحلروب والزيف وجند
نصوص��اً لالنتظار واحللم و (املرأة – الوجود) الذي
يقترن باالس��تحالة ّ
وكل هذه احملموالت حشرت
بجمالي��ة في صور ش��عرية ّ
محلق��ة وهي حتفر
ف��ي تعميق احلس اإلنس��اني والقي��م املتعالية
ونبذ اإلس��تالب في الواقع اليوم��ي وفي التاريخ
وف��ي وجود اإلنس��ان احلقيقي وه��و يبحث مثل
(س��يزيف) عن املعنى الذي ميثل الركيزة الكبرى
للجم��ال فاجلمال ف��ي النصوص لي��س التزويق
والبري��ق ب��ل هو جم��ال الفكرة والقي��م واحلرية
واالنعتاق وإزاحة الزيف والعناد والتلفيق.
وفي نص (امرأة من جن��وب القلب) جند التحليق
الرومانس��ي مقترن��اً بجم��ال الطبيع��ة وأل��ق
املساء:
وجه��ك  /ج��اءت به ريح
مط�� ٌر على الش��رفات
ِ
املساء
مَ�� ْن يا ترى يهواك مثل��ي...؟  /ويجيء يطرق بابك
املوصود
أنت
في ليل الشتاء /...قمر على الشرفات ِ
موعودة به��واك أعوامي األخي��رة / .حلمٌ يغازل
صبوتي.
في��ك رائحة اجلنوب  /وش��هقة الق��داح في ليل
احلدائق
فيك حُ لمٌ مستحيل( ....ص.)5
ِ
وتتس��م جميع محموالت الش��اعر في نصوص
أتقنت اإلس��تهالل الفني كما في نص (امرأة بال
ذاكرة)
تس��أل النادل عن اس��مي  /وتنس��ى أنها كانت
معي
في ّ
الصيف  /نركن ف��ي زوايا الب��ار منفردين

(ص.)7
وميك��ن تأم��ل التس��اؤل واحلواريّة وبراع��ة البدء
وه��ذا م��ا جند ل��ه متاث�لاً ف��ي معظ��م نصوص
اجملموعة ،وجن��د لوعة املنفى ووج��ع املهاجر في
نص (الرحيل):
 /خلف الستائر
وتنام أسرارُ املدينة كلها
ّ
وجتف في عني املهاجر  /دمعة
وينام في دمه احلنني (ص.)13
ّ
ومتث��ل امل��رأة – احلبيبة – حُ لماً مس��تحيالً وهي
دائما تس��كن املس��افات والبعد ويقت��رن البوح
معها باحللم واملطر والشاعر مسكون باغترابه
دوماً:
ُ
ليل وعاشقة يبلل  /شعر صاحبها املطر
ضوء على اإلسفلت  /يرقص في التماعات املطر
وخطى ألوّل م ّر ٍة /ترتاد أرصفة املدينة
عرّت له  /جسد القصيدة وارمتى
في حجرها يبكي اغترابه( ....ص.)14
وجند االغتراب املوج��ع ّ
واملركب فهو في حجرها
يكابد هذا االغتراب ف��إذن هي حلم بعيد مهما
اقت��رب وحت��ول التمن��ي إلى ن��وع من الش��قاء،
ولتأمل الصورة الشعرية في نص (الرجوع):
خذين��ي يا ه��دأة الفج��ر ألن��ي  /مثلم��ا الطير
الشقى بالتمني
احلفي
أبح��ث في أقاص��ي الصقيع  /ع��ن دفئك
ّ
وع ّني (ص.)16
ف��ي النص مرم��وزات الطبيعة الت��ي ال ينفصل
عنه��ا هاج��س العش��اق ...الفج��ر واألقاص��ي
والصقي��ع وال��دفء واالغتراب ح ّت��ى يصبح هو
العشق:
وفي ن��ص (وقفة مع محمد اخلط��اط) جتربة في
إدانة احلرب وقبحها وأهوالها ،والقصيدة تنتمي

إلى ما ميكن أن نس��ميّه (البورتريت الشخصي)
وه��و يس��توحي ش��خصيات عبر (االس��تدعاء)
لس��ماع صوته��ا ونش��ر س��يرتها وإش��كالية
وجوده��ا .وس��نأخذ بع��ض املقاط��ع م��ن ه��ذه
التجربة:
الفاو في مرمى حجر  /متتابع خطو اجلنود إليه
عبر مسالك األلغام  /وامللح األجاج
وأنت في الرتل األخير  /هوناً جت ّر اخلطو
منشغالً تتابع في سماء الفاو  /أسراباً من ّ
الطير
املهاجر.
أفزعتها في الغروب  /قذائف األوباش (ص.)19
في جترب��ة (البورتريت الش��خصي) لش��خصية
األعم��ى جن��د ه��ذا النص ال��ذي يصل ال��ى رؤية
إدهاش��ية وبلغة العرف��ان الصوفي يؤثث النص
(أيّنا األعمى):
سألت رجالً ضريراً  /جمعتني به مصادفة
خطى الضيّاع  /إلى أين سيفضي بنا
هذا الطريق الطويل؟  /فقال لي :بثقة العارفني
أنت مع احلشد إلى غايتك  /وأنا وحيد إلى غايتي
(ص.)57
جاء في النص بنصب (وحي��داً) وقد يكون (حاالً)
غير دائم ،وفي املالحظات تكرار قصيدة (امرأة بال
ذاك��رة) مرّتني ف��ي (ص 62و ص ،)7وفي البورتريت
الش��خصي أو قصيدة اس��تدعاء الش��خصية
ممثلة بنص (مرثية جلان دمّو):
يا وريث احلزن والعمر الذبيح /هل تراك
أفقت من سن ِة ّ
الذهول....؟ (ص.)163
وفي قصيدة (مقامة شهرزاد):
كدأبه��ا ف��ي ّ
اللي��ل ترم��ق  /وه��ي خائف��ة بريق
املقصلة...
الصبح أقصى  /ما حتاول شهرزاد
وأي وج��ه ال تفارق��ه الصالف��ة  /كان يجثو مثل
شيطان( ....ص.)196
وف��ي (البورتري��ت) الش��عري جند (ش��خصية) و
(يوميات عبد األمير احلصيري):
ال شيء سوى ّ
الليل  /وبريق املطر
عل��ى اس��فلت الش��ارع وأن��ا  /تقذفن��ي احلانة
مخموراً
ال ش��يء س��وى الب��رد  /وأنني احلافل��ة التعبى...
(ص.)214
و(بورتريت) آخر في ن��ص (وقفة مع طارق بن زياد)
وهذه الش��خصيات التي يس��تدعيها الش��اعر
ويس��تنطقها بب��وح ذي داللة هي ش��خصيات
إش��كالية وتعان��ي وجع��اً واغتراب��اً ول��م يك��ن
استدعاؤها مجرد حضور (فوتوغرافي):
لك أنت تتعالى يا طارق  /أن ترفع سيفك

مث��ل متاثيل صغار الساس��ة  /ف��ي جمهوريات
الشرق (ص.)216
× × ×
اآلن ّ
انفضت من حولك  /رايات اجلند
وحدك جت ّتر األزمنة تباعاً( ....ص.)76
ومتثل قصيدة (وصيّة رشدي العامل) صورة أخرى
للبورتريت الشعري أو استدعاء (الشخصية):
(ال ترحل يا ولدي  /للغربة س��وط /أبشع من وجه
اجلالّد)
اخملبر :ذو اإلسم الهمجي  /والوجه األقبح
ش��اطرني الوق��ت الضائ��ع /بلد النخ��ل املمتد
كجنح النسر
× × ×
رافقني حتى آخر نقطة تفتيش فيه( ...ص.)228
× × ×
ويش��غله اليوم��ي واملهمل في نص��وص كثيرة
وكذلك العشق بكل صوره واالنتظار بكل وجعه
في نص (رجاء):
الوردة التي قطفته��ا  /لك يوم أمس ّ /
ظل تقاوم
ّ
الذبول
كي حت ّدثك  /عن عذابات االنتظار  /لك ّنك تأخرت
كثيراً عليها
فماتت قبل أن  /جتيئني بطرفة عني (ص.)81
ويجيد الشاعر تأثيث املشهد (الشعري) وحلظة
االش��تباك وه��و يعانق فك��رة االنتظ��ار والزمن
ومكابدة االغت��راب واملوت ففي نص باذخ عنوانه
(نقطة البدء) يقول:
م��رّة أخرى ينكس��ر الوقت  /في س��اعة اجلدار /
إنتظاراً ًّ
ممال
ّ
ً
ويخلفني في عقر داري  /منسيا  /ال أزور وال يزورني
أحد
كسقط متاع قدمي / .مرّت عليه قوافل العصور/
مساء آخر مي ّر دون دفء
عجيب أمرها  /هذه األماسي الباردة( ....ص.)186
ف��ي مجموع��ة (ام��رأة من جن��وب القل��ب) جند
احملموالت اجلمالية مقترنة بأداء ش��عري شفيف
والش��اعر يرصد ما ه��و اس��تثنائي ويتعمّق في
تش��كيل املعاني والص��ور واألفكار حول��ه ..إنّه
يرث��ي عال��م احل��روب واملناف��ي والعش��ق وحُ لم
امل��رأة البعي��د بلغة ،وباس��تلهام ش��عري وفي
ّ
ظل ه��ذه التح��والت فإنه يضع جم��ال الصورة
والفك��رة وجمال املش��هد كمرتك��زات وجوديّة
لتعميق اإلحس��اس بنس��ق ُ
(احللمية) ورس��وخ
اجلم��ال فذلك هو تعويذة العالم الس��ري وس�� ّر
نبوءة الوجود األبهى في م ّدونة جابر الس��وداني
الشعرية.

ذاكرة المقاومة بين الرمز والوعي الشعبي في رواية (غيمة آمال)

أشواق النعيمي
خلف لواء جيفارا يس��ير أبط��ال رواية « غيمة
آمال « للروائي راس��م احلديث��ي  ،جتمعهم روح
الثورة عل��ى واقع الفقر والظلم والتهميش في
دراما س��ردية جتس��د صور التضامن اإلنساني
واالجتماع��ي ب�ين أبن��اء الطبق��ة العامل��ة
واملس��حوقة املتطلع��ة نح��و آف��اق احلري��ة
والعدال��ة واملس��اواة  .تطرح الرواي��ة موضوع
التفاوت الطبقي في مجتمع ينقس��م حسب
رؤية الكاتب إلى ثالث فئات مجتمعية مصنفة
إلى الفئة املُستبدة ممثلة بشخصيتي « شيخ
القرية « و» كيل الوزير «  ،والفئة املُستغلة التي
تنتمي لها معظم ش��خصيات الرواية  ،والفئة
املأم��ورة كش��خصية « عنتر « منف��ذ عمليات
اإلع��دام السياس��ي  .فيتحول مس��رح الرواية

إلى س��احة لالصط��راع الفكري والسياس��ي
ال��ذي يلتف مس��اره حول محورين أساس��يني
هم��ا  ،الضحي��ة واجل�لاد  .إضاف��ة إل��ى صراع
ثانوي ذاتي يش��كل بؤرة إش��كالية تعمل على
إدارة حركة أبطال الرواية من الفئة املُس��تغلة
املتأرجح�ين بني حب��ال الصمود واالستس�لام
لضغ��وط الفئ��ة املُس��تبدة  .في قم��ة التأزم
يتسلق السرد قمم جبال كردستان املالذ اآلمن
ال��ذي يجمع بني املاركس��ي والوطني والقومي
والعقائ��دي ف��ي ظروف قاس��ية تكش��ف عن
صراع آخر يتمحور حول التحديات التي تواجه
الثوار هناك  .يعضد االنتماء الفئوي لشخوص
الرواي��ة أس��ماء موصوفة مث��ل « مصيبة « « ،
مظلومة «  « ،صدفة «  « ،صامد « .وهي صفات
حتاك��ي معاناة الهوية الفئوي��ة وحتيل إلى نوع
احلدث املقترن بالش��خصية ونس��قها اخلطي
ف��ي املتوالي��ات الس��ردية حلني ف��ك االلتباس
وتبل��ور الرؤي��ة الكلي��ة لتل��ك الش��خصيات
 .يتضمن النص الس��ردي تدرج��ا مكانيا رافق
حركة الش��خصيات من املكان األصل مسقط
الرأس ومحل العائلة الذي حدثت فيه اإلس��اءة
وترت��ب علي��ه س��فر الفاعل بحثا ع��ن النجاة
والذي أطل��ق عليه غرمياس مصطل��ح « مكان
األنس اجل��اف « إلى الال مكان حس��ب غرمياس
ألنه ش��هد حتوالت ال��ذات واملتغيرات العرضية

دون حتدي��د اإلط��ار املكان��ي  « .كن��ا ننتقل مرة
ف��ي خراب��ة منعزلة أو حتت جس��ر عل��ى النهر
لتم��ر األيام  ،وحني ن��رى أع��وان احلكومة نولي
إل��ى مكان غيره « كم��ا يتضمن املكان املعادي
ممث�لا بجبال كردس��تان التي حتول��ت من مأوى
ميت��از مبظاهر اجلمال والهدوء إل��ى مرمى لنيران
غارات القوات احلكومية املباغتة  .تتجلى صور
املعاداة في كل مس��تويات املكان من أرض وعرة
وهواء قارص ونقص في إمدادات الطعام والدواء
وامل��ال  ،ومحيط يتألف من ق��رى كردية تعيش
بني مطرقة احلكومة وس��نديان الثوار والعمالء
املزدوجني  .ناهيك عن أصوات الطائرات املرعبة
ومش��اعر الش��ك واخل��وف الت��ي حتول��ت على
ألس��نة الش��خصيات إلى حوارات جدلية تدور
حول االستسالم واالعتقال والعمالة للسلطة
 ،واملقارن��ة ب�ين تغيي��ب الس��لطة القس��ري
وج��دوى التغييب االختياري في املنفى اجلبلي .
الش��يء الوحيد الذي يوحي باألمل واأللفة في
ذل��ك املكان هو صور « تش��ي جيفارا « بلحيته
الكث��ة وعيني��ه الثاقبت�ين وهي تزي��ن أغصان
األش��جار وجدران املالجئ بوصفه رمزا للنضال
الثوري ضد الظلم واالس��تعباد  .تنتمي الرواية
إلى ما يع��رف بأدب املقاومة الذي يعالج قضايا
النضال الش��عبي ضد االحتالل والدكتاتوريات
واالس��تبداد بأنواع��ه  ،موثقا ال��دور التاريخي

ال��ذي لعبته الش��عوب في تصديه��ا للطغاة
وال��ذي أخ��ذ باالنحس��ار التدريج��ي لصال��ح
مقاوم��ة الفس��اد وكب��ت احلري��ات واملطالبة
بتوفي��ر اخلدم��ات  .ل��م تقتص��ر املقاوم��ة في
احلكاية على السلطة احلاكمة بل خرجت إلى
مقاوم��ة الظلم بكل أش��كاله من رموز متتلك
س��لطة القرار للمس��اومة على الش��رف في
حكاية أم مظلومة وحكاية نسرين  ،ومقاومة
انته��اك اجملتم��ع حلقوق امل��رأة ومقاوم��ة املرأة
لهشاش��ة كينونتها األنثوي��ة  .متثل املرأة في
الرواي��ة إيقونة للثورة عل��ى الواقع االجتماعي
قبل الواقع السياسي  ،كل شخصية نسائية
تعالج حكاية لها في الواقع صورة مأس��اوية
 ،نس��اء ظلل��ن الطري��ق فوجدن ف��ي مقاومة
السلطة سبيال الس��ترداد كرامتهن املهدورة ،
حتى طريق املقاومة لم يكن آمنا مادامت املرأة
لم تغ��ادر صورتها النمطية ف��ي ذاكرة اجملتمع
الذك��وري  ،تقول إحدى الهاربات من معس��كر
الث��وار « عانيت الكثير هنا م��ن الغربة واخلوف
 ،ومن حترش��ات بعض الرف��اق وكأنني لم أغادر
شقق اللهو بالعاصمة « .
تهتم الرواية بترسيخ ذاكرة املقاومة الشعبية
الت��ي متر م��ن بواب��ة النضج الفك��ري لنموذج
الش��خصية الوطنية التي تتميز عن س��واها
بقدر من اجلاذبية املتجلية بناء على الس��لوك

الس��ردي والوص��ف املعن��وي والفنت��ازي الذي
طرز الن��ص بخي��وط الواقعية الس��حرية في
مش��اهد الغيمة البيضاء التي متثل روح إحدى
الثائرات  .حتقق املقاومة الش��عبية في النهاية
أهدافها في اس��تعادة الوطن عب��ر تبادل زمني
يتقاس��م املكان مس��تلهما تظاهرات تشرين
ومتريره��ا إل��ى حقب��ة ماضي��ة بوصفه��ا رمزا
لالنتص��ار اجلماهيري على القمع واالس��تبداد
والدكتاتورية .
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جماليّات اللعبة اإلبداعية :

قراءة في قصيدة للشاعر نامق عبد ذيب

د .حسين حمزة الجبوري
• بينما في ضوء هال ِتك
أنت
كما ِ
ال ّ
أقل
وال أكثر،
وأنا
ال ّ
أقل وال أكثر،
وشجرتُنا التي عمرُها سبعو َن عاماً
ُّ
أقل أو أكثر،
يهم،
ال ُّ
املهم،
ُّ
َ
الغابة
علينا ،ونحن نعب ُر
أ ْن َ
نعرف أنّنا سنراها
الينبوع البعيد
ة
صفح
على
وهناك
ِ
ِ
نرى وجهينا
وقد أخذتْهما التجاعي ُد
أ َّي مأخذ،
يهم،
ال ُّ
ْ
لنتعانق هناك
َ
ْ
اقتربت منا،
الشجرة وقد
سنرى
ُ
ُ
الينبوع
يحيط بنا
وأنت
وأنا ِ
واألشجار،
ُ
ُ
الغابة
تتوهج
بينما في ضوء هال ِت ِك
ُ
ويعرف و ْع ٌل تائ ٌه َ
طريق ُه
ٌ
أرواحنا
من
يراعات
ر
وتطي
ُ
ِ
ُ
غصن قريب
على
أفعى
ع
وتلتم
ً
ٍ
مح ّد ً
قة بنا ونحن ُنواري
أعمارَنا
مبا َن ْخ ِص ُف ُه من َ
رغبات .

قصي��دة " بينم��ا في ضوء هال ِتك " للش��اعر نامق
عبد ذيب تس��تدعي محموالت مختلفة ،أوّلها املقدس،
وليس آخرها أس��طورة " نرس��يس " اليوناني��ة ،وإذا كان
املق��دس يع ُّد الضاغط األساس��ي عل��ى القصيدة ،وقد
احتواها ،ما جعله يتس��رب في ثناياها بسالسة لغوية
من خالل " االقتباس " .ليجعل القصيدة لوحة شعرية
تتداخل فيها النصوص عل��ى نحو ف ّعال برؤية جمالية
فيه��ا قصدي��ة ش��عرية م��ن املب��دع ،وه��ذه القصيدة
ال تضيّ��ق حضورها ف��ي إطار محدود ،بل تؤكد اتس��اع
حضورها زمني��ا إلدراك التجربة الوجودية وإش��كاالتها
اخملتلفة ،وهذا االتساع واالمتداد الزمني قد أثمر حوارات
جدلي��ة في احلياة منذ نش��أة التجربة البش��رية األولى
ف��ي إط��ار متوالي��ة س��ردية ،تفرض م��ا تريده م��ن هذا
املقدس ،وتس��تفيد منه لتش��كيل عامله��ا اخلاص ،وفي
تأثي��ث فضاءاتها ،لتنتقل من الفضاء العام الكلي إلى
ً
ْ
اقتربت منا /
الش��جرة وق��د
الفضاء اخلاص " :س��نرى
وأن��ا وأنت يحيط بن��ا الينبوع " لهذا يظه��ر هنا فضاء
الزم��ن الكون��ي ،مبعناه األس��طوري ،والفض��اء املكاني،
والزمن املعاش املأهول بالفكر والثقافة  ،وس��ؤال الوعي
عما ج��رى في زمن الك��ون األول ،كما جاء في املش��هد
االس��تهاللي للقصيدة ،وألن الثيمة األس��اس للمقدس
،هي حلظ��ة " العظ��ة " األولى التي تواج��ه " اخلطيئة "
األول��ى ف��إن الضرورة تقتض��ي أن يذهب فه��م املقدس
ملعن��ى املاض��ي ومعرفت��ه ،وه��ذا األم��ر يجع��ل الفكر
يتأم��ل املاضي مبا فيه من ثواب وعق��اب وخطيئة ،وهي
ثيمات املقدس التي تخص اإلنس��ان ،وسردية احلقيقية
امليتافيزيقي��ة الكلية أو املتعالي��ة ،وأما الفضاء اخلاص
فأنه يكمن في سعي اإلنسان  /املوجود ملعرفة كينونته/
الفردي��ة ،والكلي��ة ،/وله��ذا حضرت الصورة الش��عرية
ببعدها املتعالي " امليتافيزيقي " التي هي من أبرز ثيمات
الصوفية في رؤية املاضي ،وإلى املتعالي في الوقت ذاته،
ْ
شكلت
وهذه الرؤية كانت مؤثرة في جتربة الش��اعر وقد
رؤيت��ه للوجود املتداخل أو املقت��رن باملقدس منذ بداياته
الش��عرية ،فهذه القصيدة وليدة جتربة ش��عرية تتوالّد
من بعضها في نهج الش��اعر نامق عب��د ذيب ومدونته
الشعرية ،وتكش��ف فيها انشغاالته الصوفية ،وكأنها
" مزامي��ر داود " املثيرة للش��جن والس��ؤال مع��ا؛ و تبدى
ه��ذا جليا في التناص مع قصيدت��ه" الهائل املائل " في
ديوان" أضاءت حياتي بكالم أزرق " مبا في ذلك إش��كالية
اخلل��ق الت��ي مت تصويرها في مش��هد درام��ي يبحث في
النش��أة األولى ،وفي أسرارها التي ال يدركها إال الصوفي
م��ن خالل العرفان واإلش��راق الغيبي للعال��م ،وفي علل
مرتكب اخلطيئة األولى ،وفي سؤال التمرد فيها ،وسؤال

تريه )

( بور

فهد الصكر

يس��جل األدي��ب قاص��ا أو روائي��ا الس��كون ليجعل��ه متحركا ف��ي بعده
اإلنساني ،ليتمكن منه في عالقته مع الواقع  ،ويفصح عن وشائج حوارية
غائ��رة في النفوس ،باحثا ع��ن كائناته في قاع مدين��ة ينتمي الى وجعها
قريبا من حيواتها  ،والى براءة األطفال املقهورين ،والكائنات األخرى .
براءة غادرتها أبسط حقوق الطفولة في ظل محطات ما زال يعاني منها ؟ .
ل��ذا يحق لنا أن نقول إن القاص هو صديقا ومنتجا لكائناته التي أهملها
الزم��ن واإلنس��ان ،وهو الذي عن��ي باملقهورين م��ن فئات مختلف��ة للواقع
املع��اش ،ول��م يغفل حملة م��ن واقع املدين��ة إال وأحاطها بلحظة س��رد وهو
يقتنصها تدوينا قبل انهيار مكتشفاته ،وممتلكاته التي ينتمي  ،ليضعها
تعويذة على صدره .
ليأتي قول القاص والشاعر ( محمود اخلياط ) .
" الصوت مذ طفولته يهمس له :
إن هذه على صدرك حني والدتك
عالمة فارقة "
هذا الهاجس كان عتبة القصص التي دونها ( محمود اخلياط ) حتت عنوان
لذيذ " دالية العنب الذهبي " ليس��جل لنا توق��ه للحرية وهو يوقظ احلياة
لكائن طائر في س��جن مقفل مقاربة مع كائن إنس��اني في سجن مفتوح
لكنه مقيد احلرية  ،في ظل وباء أممي الوجع ورمبا األوهام .
ليكتب " خطواته تقوده نحو الش��باك  ،ينظر نحو الطرق خالية  ،نسمات

املن��ع وخرقه ،مع بروز " الواحدي��ة " للموجود األول الذي
أكل ثمار الش��جرة ،وعرفها ،ونقصد بالواحدية التحام
"ح��واء وآدم " في الواح��د الكلي ،وهي ثيمة صوفية ،في
االس��تغراق في الواحد املتعال��ي وااللتحام به  -كما هو
عند احلالج  -من خ�لال االقتران ،فإن ُذ ِكر آدم كانت حواء
قرين��ه الواحدي ،كما جاء في قصيدته " الهائل املائل "
التي تضافرت فيه��ا صور القضية الوجودية  -الصوفية
م��ع قصدية هذه القصيدة موضوع قراءتنا " أنا الوحي ُد
ف��ي هذه األرض ُ /
أقف على حاف ِة الوادي  /تُظلمُ ذاكرتي
ُ
وأحدق في ما ال أرى ) إلى أن يقول  " :كانت
بخضر ٍة قامتة /
تقبّلني  /وأش��م جدائلها  /كانت عل��ى حافة املالئكة /
ُ
وكن��ت على مش��تجر الرغبات " ؛ مبعن��ى أ ّن هذا التوالد
في قصائده هو جزء من مس��ار تأملي ش��عري وصوفي
للوجود عنده ،ولهذا كان ضاغط املقدس جزءا أساس��يا
في نتاجه الش��عري م��ن هنا كانت " س��يماء العنوان "
حتمل بعدا إش��راقيا في القصيدة من خالل احلذف الذي
يثي��ر تأم��ل املتلقي للبحث في معن��اه " بينما في ضوء
هال ِت��ك " و" /بينم��ا" يدل على املفاج��أة  ،وهو مركب من
" بني " و " ما " االس��مية الدالة على وقت محذوف ميكن
تقديره ب " بينما  /نفكر /أو /نسير  ...إلخ  /لنفترض أنها
تك��ون " بينما نس��ير أو نتأمل في هالت��ك" ومن ثم جاء
الض��وء الذي ميثل الزمن املطل��ق املتعالي  ،متناغما مع
سيماء " الهالة " ودالها الذي يتضمن معنى الروحانية،
والنوراني��ة معا ،فالهال��ة " فيض " نوران��ي يعتقد أنه
يغل��ف اإلنس��ان أو أي كائن حي ،وتوص��ف الهالة ّ
أيضا
 ،أنه��ا مك��ون خفي من مكونات اجلس��د ،وفي ش��عاع
النوراني��ة ،تتكام��ل الرؤية اإلش��راقية ،باندم��اج الزمن
الكون��ي /الضوء مع الزمن املتعالي أو الزمن الصوفي ،ما
يجعلنا نذهب إلى أن الزمن املطلق هو األساس في الزمن
الش��عري  ،وليمتد في تأمل االمت��داد الزمني الصاعد ،و
بعدها إل��ى البعد اجلواني الداخل��ي للموجود ليتغلغل
ف��ي الروح والوعي؛ وعمق هذه الرؤية  -ضاغط املقدس -
ُّ
الشك
جعل الش��اعر يلجأ إلى الغموض أو الرمز ،فغلب
اليق َ
ني عنده ،وغلب الثبات املطلق ،والش��ك يعد من أبرز
سمات الصوفية  ،وقصيدة النثر التي تسعى إلى سؤال
اليق�ين ،لهذا ب��دأت القصيدة بالغم��وض  /احلذف ،وفي
الش��ك في أس��اطير خلق العالم ،فكان بوح القصيدة
ّ
ملغزا في خلق عاملها بعد الصمت واالنتظار ،وقد اختار
الش��اعر لذلك اجلم��ل القصيرة لتمثي��ل العالم ،وأما
الوقفات في االس��تهالل فأنه��ا حملت الدال احملوري في
القصي��دة الذي يفض��ي إلى دال " الهالة " أو الكش��ف
 /اإلضاءة ؛ وفي س��ؤال الرغبة التي اش��تعلت بني حواء
وآدم ،وحينه��ا ارتكب��ا اخلطيئ��ة ،وقد أظه��رت الغواية

"هال��ة " ح��واء النورانية في آدم ،وه��ي فعل محوري في
الوج��ود؛ جعلت " الفجوة ومس��افة التوتر" ظاهرة في
البني��ة التركيبي��ة ،وف��ي مضمون القصيدة لتتس��ع "
مس��افة التوتر " التي أخذت مداها على محور التناقض
والتع��ارض ،ال ف��ي مح��ور التواف��ق ،فكان هن��ا الصراع
شديدا قويا ،بعدما كان صراعا خفيا ،ومن ثم ليتصاعد
إلى صراع درامي عنيف يثير أس��ئلة عميقة ،س��محت
للش��اعر بصنع إطار خارجي " لفض��اء " القصيدة  ،مبا
حتتوي��ه القصيدة من تعدد ف��ي الرؤى  ،وهذه الرؤى جتلت
داخل هذا اإلطار عبر زوايا نظر مختلفة /من خارجه إلى
داخل��ه ،ومن داخله إلى داخله – حواء وآدم  /وجعلت رؤى
الش��اعر تطرح أسئلة اإلنسان في ذاته على نحو كبير
ش��جر
وعمي��ق ،في تش��اكل وتداخل مع الطبيعة  /من
ٍ
وينبوع ،أفعى ،وعل ،يراعات  /وهي أشياء املكان األرضي
ٍ
األول لإلنس��ان ومعاش��ه ،في مح��اكاة واضحة لعالم
اخللق امليتافيزيقي  ،ألن اإلنسان ّ
تعلم اخللق من خالقه،
مبا في ذلك تأثيث الطبيعي��ة – املكان اجلديد -التي تعد
جاذبيتها خالصة في مقابلتها بني اخلالء و البناء املأهول
املع��اش ،كما أ ّن اجلاذبية ه��ي للواحدية  /حواء آدم  /وقد
كانت اجلاذبية األولى هي فعل الطرد (( اهبطوا ُ
بعضكمُ
لبع��ض عدوٌ ولكم في األرض مس��تق ٌر ومتا ٌع إلى حني ))
ٍ
وهو طرد عنيف عاصف ،وقد ش��مل الطرد " الش��جرة "،
" الهب��وط " إل��ى العالم اجلديد؛ مما جع��ل " هالة " حواء
تشكل الضياء ،والزمان معا  /اجلاذبية النورانية  /مبعنى
أ ّن الض��وء والزم��ن الكوني  -األرضي صارا س��احة اخللق
األولى  /األرضي ،وأن اجلاذبي��ة -الهالة النورانية هي التي
خلق��ت وهذبت املوج��ود ،والوج��ود  ،وجعلتهما يغيران
لوعتهما األولى ،وخطيئتهما األول��ى امليتافيزيقية إلى
فعل املعرفة ،وأس��ئلتها ،لهذا كان ضيا ُء الهالة كشفا
حلقيق��ة الوجود  ":لنتعانق هناك س��نرى الش��جرة قد
ْ
وأنت يحيط بنا الينبوع واألشجار بينما
اقتربت منا وأنا ِ
في ضوء هالتك تتوهج الغابة " وهذه الصورة تش��كل "
تناص��ا"– كما قلنا  -مع قصيدة " الهائل املائل "( كانت
وأش��م جدائلها  /كانت عل��ى حافة املالئكة /
تُقبِّلني /
ُّ
وكنت على مش��تجر الرغبات ُ
أجدل عل��ى قامتها الورد
ُ
واخص��ف على خصرها اخلري��ف  )...وهي امتداد لتجربة
الشاعر اإلبداعية.
وفي حني أ َّن " امليثيولوجيا " قدمت آدم أوال ،فإننا نرى أ ّن
القصيدة ق ّدمت حواء عليه ،أل ّن حواء هي التي قادت آدم
إل��ى الغواية أو " اخلطيئة"  ،وهي التي كانت تستش��رف
املس��تقبل ،فالغواي��ة هي الت��ي كونت وع��ي املوجود /
اإلنس��ان ،إلدراك ذات��ه ث��م عامل��ه ،لهذا كان��ت الضرورة
تقتض��ي ظهور أج��زاء من كينون��ة ح��واء أو الواحدي ،

ف��كان وعي الذات ب��ارزا ،ومن ث��م كانت" النرجس��ية "
ملعرفة الذات لذاتها وكينونتها ،وهذا ما كان واضحا في
نظرة " نرسيس " جلماله ،ولم تكن إشكالية " نرسيس
ً
منس��ية بل جاءت منس��ابة في القصيدة وسلس��لة
"
كما هي صفحة ماء ينبوع نرس��يس وسالسته ،وهكذا
كانت سالس��ة حكاية ح��واء وآدم ،ف��ي القصيدة ،وفي
ارتكابهما خلطيئتهما حني كانا ش��بابا ،حني "هتكا "
س�� ّر الش��جرة املقدس��ة التي هي بكارة احلياة  - ،كما
ب��كارة املرأة أو س��رّها ُ -
فطردا من الف��ردوس إلى األرض
ليعمروها ،ويش��كلوا فردوس��هم عليه��ا  /خاصتهم /
ويس��عون فيها مع ورثتهم من البش��ر ،مم��ا جعل هؤالء
الورث��ة يتأملون جتارب اآلباء املاضية ،وفي أس��اطيرهم
وف��ي الفردوس وثيمت��ه ،وهكذا كانت " أس��طورة العود
األب��دي " تضغط على وعي أبناء آدم في كل حلظة على
الرغم من انتصار الزمن البشري :
" وهناك على صفحة الينبوع البعيد
نرى وجهينا
وقد أخذتْهما التجاعي ُد
أ َّي مأخذ ،
يهم " !!
ال ُّ
وجمل��ة " ال يهم ّ" تش��ي بتعامل أدم  /حواء بقدر كبير
من الالمباالة مع املاض��ي رغم تأملهما فيه وفي مرارته،
فه��و وق َع ومضى؛ ولهذا كان عليهما تأمل لعبة الوجود
وأس��ئلة فردوس��هما اخلاص هنا ،ووجودهما في العالم
الذي ال تنتهي أسئلته أبدا ،وال ينتهي الشك في يقينه
املطلق أبدا . .

القص بلغة الشعر
محمود الخياط ينشد للعنب الذهبي
خفيفة من الهواء تعزف حلنا على الشبابيك .
أه ما أجملك يا بلدي
وع��اد لصوت البالبل وهو يعاود النظر نحو الش��باك  ..ليس��تمر في ثنائية
القفص  /الشباك  ،الشباك  /القفص .
يطرح اخلياط قضية القص بلغة الشعر وانسيابية القصيدة وهذا مفتتح
رائ��ع في كتابة القص��ة القصيرة  ،إذ ال حتدها حدود معينة ،وهي تعبير حي
وناط��ق عن الدالل��ة والتدليل في املش��هد الصوري ،ب��ل ويحولها إلى نص
سردي بقراءة ش��عرية هي أقرب للبوح  ،وهي تتناغم منسجمة في حتديد
متنها احلكائي .
والقاص محمود ،يرصد هذين البعدين جدلية العالقة بني اإلنس��ان وسحر
الطبيع��ة  ،وذاك��رة املكان برؤي��ة تختلف من واحد إلى أخ��ر ،مع اإلحتفاظ
بتعيني مسار قصص اجملموعة " دالية العنب الذهبي " ،وإيقاعها ،وأبعادها
الفنية والقصصية ليصل بها الى فضاء الشكل والوالدة حديثة املعنى .
ويق��ول اخلياط ف��ي محطة اإلزمي��ل  :معوله عل��ى كتف��ه كأزميل نحات
وكس��رات خبز وبعض ماء في فخارية سومرية سائرا نحو أرضه الصغيرة ،
وسجادته على كتفه مبتسما " .
ويضيف القاص محمود  :في محطة " الباحة واس��عة " تتدلى فيها دالية
العنب الذهبي وتلك املي��اه الغامرة لكفوف صبية وهي تنثرها على أرضية
البيت  ،لتمنح نسمات احلياة رونقها حاملة أفرشة احملبة .
إذن الكائ��ن والطبيع��ة واملكان بوجوده��م ّ
األخاذ حضاري��ة وجمالية جتد
متسعا لها في رؤى القاص وهو يقرأ حكايا الناس املسكونني بالدهشة .

وهن��ا أجد اإل نس��ان ف��ي دالي��ة اخلياط
ف��ي ق��وة مالمحه وتأثيرها النفس��ي عب��ر مواقف يتعرض له��ا  ،ومن هذه
الفض��اءات راح يدون أدنى س��كناته  ،ألن الوجه ه��و املعبر احلقيقي عن ما
يخبئه اإلنسان من مشاعر وعواطف وانفعاالت  ،كل ذلك تظهر تشفيراته
على مالمحه في كل مسامة وارجتافة  ،وهنا ايضا يعتمد على وعي القاص
ف��ي متكنه من علم النفس وه��و الطبيب احملترف  ،وقراءة التكوين والتغيير
في أي موقف مير به.
وهنا أيضا أس��جل للمجموعة بعدها ع��ن الضبابية ،أذ ال ميكن للضبابية
ان متنح القصة رس��التها الواضحة  ،ونعلم أنها باتت هي احلدث األبرز في

املش��هد الثقافي احلديث  ،باعتبارها عصر األثارة اليومي  ،لذا كان اخلياط
واقعي��ا الى حد ما من ش��خوصه وهمومهم وطريق��ة تفكيرهم وهو الذي
عاش مليا في أرتباطه اليومي معهم بعيدا عن ماهية ما بهم .
وف��ي محط��ة أخرى يقترب م��ن الوطن عبر س��مفونيته بيد أن��ه يهمس :
اعرفوا نوتة الوطن
فالوطن مفقود في السمفونيات لتكن سمفونية تعزفها القلوب
مالئكيون يعزفون  ،ترتفع  ،وترتفع األصوات
حلن نرنوا إليه بعيون حتمل تإريخا  ..نتأمله
عزفه في واقعنا وفي أحالمنا وفي جنائننا املعلقة ،
إذن ه��و خرج من أتون همومه وهموم كائنات��ه احلية ليرتفع الى حلن الوطن
اخلال��د ليصطدم بذات الوجع واللح��ن املفقود  ،ويظل يكتب له رغم غياب
املوس��يقى فالصم��ت أحيان��ا تكون أجمل أوركس��ترا ح�ين يعزفه القلب
املنتمي بكل س��ردياته بلغة ألفت الشعر منذ عتبتها األولى لتوقظ احلياة
عب��ر متوااليات داليت��ه اخملضرة على أدمي رؤاه وهي ال تخل��و من احللم الواقع
حتما .
وأختم القول للشاعر عمر السراي مفتتحا اجملموعة بالقول :
قصص هذه اجملموعة متجذرة مع احلياة اإلنسانية  ،وناقلة لعالم جديد قد
يكون غائبا قليال عن الواجهة  ،إال أنه عالم صاخب الوجود وطازج الثروات
واألف��كار  ،وأكاد أتلم��س العمل املقب��ل بعد هذه القص��ص حملمود اخلياط
وأرجح أن يكون رواية بش��ريحة جديدة تتح��دث عن فئات علمية من النادر
توافرها في الروايات املتعددة .
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أنا وسيرة المكتبة
كنت مسكونا بها ،واخدتها ألعرضها على صديقي قاسم
الذي انبهر بها ،وقال لي :انت تصلح الن تكون كاتبا ،ورغم ان
ذلك دفعني الى شيء من الغرور ،لكني لم اكتب بعدها شيئا،
بل تورطت اكثر بالقراءة ،واسست لي مكتبة في البيت من
خالل شراء عشرات الكتب التي كانت تصدر عن سلسلة اقرأ
املصرية ،وهي رخيصة ودسمة ،فتعرفت على عباس محمود
العقاد وطه حسني وتوفيق احلكيم وجنيب محفوظ ورشاد
رشدي وسمير سرحان وكثيرين..

علي حسن الفواز
نحو تبدو
ثمة غواية في استعادة الذاكرة وكتابة السيرة ،وعلى ٍ
اكثر اثارة ،ليس ألنهما يُعرّيان الزمن ،ويكشفان عن املنسي
واخملفي ،بل لضرورة اجدها اخالقية أكثر ماهي تاريخية ،إذ هناك
امكنة وحيوات وعالقات لعبت ادوارا فاعلة في تكوينهما ،وفي
حتفيز التخيّل الثقافي ،والدفع باجتاه أنسنة "الذات الكاتبة"
بوصف هذه الذات خارجة او متمردة على الذات احلكواتية..
جدتي وصندوقها وعمي كانوا بيت االسرار ،وأول احليوات التي
اخذتني الى كشوفات ساحرة ،والى عالم محتشد بكائنات
غريبة ،لكنها مغا ِمرة ،وصاخبة ،وشهوانية ..فصندوق جدتي
مبساميره الذهبية ،وقفله البسيط كان مكتبتي االولى ،والتي
كنت اتلصص على ما فيها من اسرار ،فكثيرا ما اسطو عليها،
إذ كان عمي يزاحم جدتي في صندوقها ،وجعل منه خبيئته
اخلاصة ،حيث يُخفي مجالته وكتبه القليلة ،والتي تضم
قصصا بوليسية ،وتاريخية...
كان السطو اول املعرفة ،فقرأت قصص ارسني لوبني وشارلوك
هوملز ومايك هامر وغيرها ،وعشت معها خياالت اللصوص
واحملققني ،وكثيرا ما تلبستني اقنعتهم ،وكأني اشاطرهم
"اجلرمية الساحرة" ولعبة فك الغموض الذي يطارد اجملرمني،
واحسب أن هاجس املطاردة مازال الى اليوم يشاطرني في لعبة
شيء ما..
الكتابة ،ألنها تظل بالنسبة لي بحثا عن
ٍ
مثلما كان الصندوق ،كانت السينما هي الفضاء السحري الذي
اخذني الى عالم أكثر بهجة وغرابة ،حيث احلركة وااللوان،
وحيث مغامرات التخيل ،فكنا –انا وعمي -نقتطع من مصروفنا
اليومي ،ليكون كافيا للدخول الى احدى صاالت السينما في
الباب الشرقي ،وهو ما ادمنته لسنوات ،وحتى الشارع الذي
يفصل بارك السعدون عن الباب الشرقي ،والذي أكرر زيارته يوم
اجلمعة من ّ
كل اسبوع ،حتوّل الى مكتبة ثانية ،فهناك من يبيع
مجالت السينما ،وباللغة االنكليزية ،وكذلك مجالت املغامرات
مثل سمير ،وتان تان وغيرها ،وهو ماجعلني امترد على مصروف
السينما الشتري بعضا من تلك اجملالت ،ألني كنت اعشق
ابطال السينما مثل روبرت ميتشوم وروك هدسون وستفن ريفز
وصوفيا لورين وجينا لولو بريجيدا وادوري هيبورن وغيرهم..
اجملالت وقصص االطفال كانت مكتبتي الشخصية االولى،
والتي جعلتني اعيش عاملها وسحرها ،ولم ّ
افكر حينها
بالكيفية التي تكتب بها تلك القصص ،أو كيف يكون االنسان
جنما سينمائيا ،كل ما في األمر اني عشت معها طفولة حاملة،
وفي نفسي أن الكاتب كائن آخر ،ورمبا له سحر خاص..

جبران وشهوة الكتابة..

في ليلة لم انسها ،كنت حينها في الصف الثالث املتوسط،
وجاء عمي وهو يحمل رواية "االجنحة املتكسرة" جلبران خليل
جبران ،فأخذني فضول غريب ،رغم ان وضعي صعب ،فاالمتحان
غدا ،والرواية امامي ،فغلبتني شهوة الفضول ألسطو على
الرواية ،وانهيها الساعة الثانية ليال ،وألعود منهكا بعدها الى
الدرس املقرر في امتحان الغد ،واشباح جبران تطاردني..
اجنحة جبران كسرت شيئا كبيرا في حياتي ،فرحت اعيش
معها خياالت غريبة ،ح ّد اني توهمت نفسي بكتابتها،
واالنغمار بقصة احلب االفالطونية التي كان يعيشها البطل،
وفعال اقدمت على كتابة ما يشبه الرواية ،واستحضار بطل
يشبه شخصية جبران احلاملة ،ويعيش قصته وجنته واحالمه..
اخذتني كتابتها الى عالم آخر ،واكملتها خالل اسبوع ،الني

القراءة  ..العتبة وكشف االسرار

القراءة لعبة في كشف األسرار ،وعتبة للدخول إلى الوجود،
إذ هي شرط االقتراب من املعرفة ،وغواية فتح أبواب الطلسم،
مثلما هي الشهوة املُستفزة على الكتابة ،أي إعادة تدوير
الطلسم ذاته ،لكي تظل لعبة القراءة تعيش شبق املغلق
واملفتوح ،وسحر االقتراب من جسدنة الكتابة ،إذ يكون اجلسد
املكتوب هو تلك القراءات املتشظية واملشبوكة ،التي تشبه
مقولة بول فاليري الواصفة بـ"أن األسد هو اخلراف املهضومة".
هذه الثنائية استغرقتني ،وما زالت تأخذني طائعا إلى لعبتها
ّ
ليظل الكاتب في داخلي
الشائقة والشغوفة ،إذ أقرأ بامتياز،
َ
ُستنفرا ،يقظا ،يجاور الكتب ،وينام معها ،ينسحب إلى
م
سحرها وخطيئتها ،وإلى سوانح مخبرها ،حيث كيمياء اللغة،
يهبُ تلك اللغة أدوات الساحر،
وحيث جنوح التخيّل الذي ِ
والبارودجي ،ولتبدو العالقة ما بني القراءة والكتابة ،وكأنها
عالقة في النقائض ،حيث صنع املاء ،وحيث صنع القنبلة..
واملستفزة فتحت شهيتي املراهقة
هذه املعادلة املحُ ِرضة
ِ
على العالقة اإلشكالية مع عالم الكتب ،ومع ما تصنعه
من موجودات متخيلة ،أو ضدية ،أو مع ما ميكن أن تستدعيه
ّ
ّ
يخص
تخص التعرية مبعناها األنطولوجي ،أو ما
من أسئلة،
إزاحة الوظائف ،وتبادل األدوار ،والتعرّف على خزائن املعرفة ،أو
اصطناع احلوافز ،أو العصف الذهني ،أو االحتيال الذي يجعل
املكتوب غطاء مناورا للمقروء.
بدأت قارئا يحكمني ُ
ُ
نزق البحث عن احلكايات الغريبة ،أتوق
إلى ّ
تلمس وجودها من خالل رائحة الكتب ،واستكناه الغامض
منها ،عبر بريق عناوينها ،وأسماء مؤلفيها ،وعبر ما تفتحه لي
أثر من الصعب
من عوالم متخيلة ،أو ساحرة ،أو ما تتركه َّ
في من ٍ
جتاوزه ،إذ يتحول هذا األثر إلى حافز ،وإلى شبق ،وإلى استمالك،
ببطل حكواتي،
وإلى دافع للمغامرة ،أي مغامرة أن أكون شبيها
ٍ
حيث أكتب بصخب ،وحيث أتوهم حتدي املقروء ذاته ،بل أجتاوز
ذلك إلى تلبّس روح املؤلف احلكواتي ،لنتشاطر معاً غواية
الفضول ولذة الكشف ،والتوهم بالسيطرة على العالم عبر
اللغة ،مع إحساس عال بالتشهي ،ومبا يجعل الكتابة رهانا
على إيهام القوة ،وعلى ّ
فك االلتباس ،والسكنى عند الشك
والسؤال ،والدحض ،واملغايرة ،والهوس بتجريد األشياء من
عموميتها ،لتكون مرآوية وخاصة ،وأليفة ،ولتتشظى عندها
أشياء أخرى عالقة في الذاكرة ،كنت أتصورها خالدة وأزلية،
وصلدة وبعيدة عن احملو.

الكتابة والتلصص على العالم

الكتابة ،ورغم ما فيها من أنانية مفرطة وطاعنة ،لكنها تبدو
أكثر جماال ،وأكثر عنفا ،ألنها تعني االستحواذ ،والرغبة في
جتاوز املقروء ،إذ تصاحبه ،وتشاطره طقوسه ،لكنها تنفر منه،
ألن شهوتها العارمة غير آمنة ،ومسكونة بالتمرد ،فكثيرا
ّ
تنسل ،تعصف ،تشاكس ،لتبدو كأنها تعيش خيانتها
ما
اللذيذة ،حيث شغف التلصص على املمنوع ،واخلروج بخف ٍة
على سلطة اآلخر املقروء ،وامتالك حق ممارسة محو سلطته،
والعبث بذاكرته .هذا ما جعلني ّ
أمتلك شعورا بالندية،
اإلحساس بالفردنة ،الستفرد برؤية العالم ،وكتابته ،عبر التلذذ
بفك طالسم اجملهول ،وفضح أسراره ،واالستحواذ على أوهامه،
وأسلحته ،وحتى على سطوته األيديولوجية والعاطفية ،وعلى
نسائه الالئي ينفر ّن بأسرار الشهوات واحلكايات الساخنة.
جبران خليل جبران هو أول من حملني مبكرا على أجنحته

املتكسرة ،أوهمني بشهوة الطيران ،وبرؤيا الوجود ،وبفيوض
احلب ،وإلدراك أن احلرية تبدأ من الروح ،من خالصها ،من متردها،
من أسئلتها ،واالنفتاح على ق��راءات تتسع ،لتتسع معها
اللذة ،وصناعة العبارة ،وغواية البحث عن احملبوب ،عبر أسفار
وحكايات ،وقصائد وتخيالت وأساطير ،تلك التي جعلتني
أعيش أجمل ورطة في حياتي ،أي ورطة أن أكون كاتبا ،وحارسا
للمكتبة..
الرهان على العلن صار هاجسي ،وهو ما دأبت عليه ،ألكتب
النص األول في النقد عن عالقة السينما باألدب ،وهو ما كان
بعضا من أحالمي املبكرة في أن أكون ناقدا سينمائيا ،ح ّد
أني شكلت مع أصدقاء مثل ،استناد حداد ومحمد محبوب
أول جماعة لنقاد السينما ،وهي جماعة ظلت تقاوم ،نلتقي
أسبوعيا للحوار وللبحث عن جهات ساندة ،لكنها لم تستطع
مقاومة التهميش ،السيما وأن احلرب كانت في أوراها ،مشتعلة،
وزاحفة حتى أحالمنا.

شهوة التح ّول

ورطة احلراسة ،تعني النوم القلق جوار الكتب ،جوار أرواح
حيواتها املهيجة ،تلك التي ّ
تنط ليال ،على طريقة أبطال
بورخس ،أو على طريقة كائنات مانغويل ،حيث تفقد الكتب
شبحيتها ،لتبدو بشرية ،حارة وحميمة ،ولتشاطرني كل
الهوس والشغف الذي حتوزه ،وتغامر به ،وتناضل من أجله،
ُ
عشقت الك ّتاب
فأنا ،ورمبا ألسباب أيديولوجية ـ حلظتها-
املناضلني ،الذي يحلمون بإفراط بتغيير العالم على طريقة
ماركس ،لكن ذلك لم يدم طويال ،فأنا مسكون بالتحوّل ،والنظر
إلى أن الرفاهية التي تصنعها الكتب ،ال تبدو واقعية متاما
كثيرا ،ورمبا بعيدة ،السيما في شرقنا املُع ِذب ،وهو ماجعلني
أشاطر عبد الرحمن منيف ،إذ كنت أجد نفسي مستلبا إزاء
أبطاله املسجونني واملغامرين واملنفيني ،أحتسس جلدي كل
ُ
اكتشفت
ليلة ،خشية أن أصاب بعدوى أولئك األبطال ،لكنني
علي أيضا ،فلديه نساؤه السريات الالئي
أن منيف كان يحتال ّ
ّ
مينحن احلكي لذة ساحرة ،واإلحساس الغامر بنوع من الطبقية
الباذخة ،وهو ما عشته مع أبطال روايته املشتركة «عالم
بال خرائط» مع جبرا إبراهيم جبرا ،الذي أخذني هو اآلخر إلى
مقروءات ساحرة ،حيث يوميات «وليد مسعود» البطل الذي
حاولت أن ألبس قناعه ،وأن أعيش لذائذه ،وحتى مطارداته ،فهذا
البطل اليساري والليبرالي والثوري واملنفي ،هو الكائن الذي
جعلني أعيش متردا على األبطال املسحوقني ،الذين تاهوا بني
األدجلات والكتب احلمر ،وسجون الطغاة الذين يتشظون كثيرا
في شرقنا امللعون ،فهم جنراالت وفقهاء وثوار ،وجتار حكي
ومخدرات ،ولن يتخلوا عن امتيازاتهم الطبقية واجلنسية
بسهولة.
حاولت أن أعيش التمرد كامالً ،لكني لم أستطع ،فأنا كائن قلق،
أجيد حراسة املكتبة ،أكثر من حراسة الثورة واأليديولوجيا،
ُ
كنت أعيش االلتزام بوصفه موقفا أخالقيا وليس
مثلما
أيديولوجيا ،لذا ذهبت إلى الفلسفة لكي أرى العالم أوضح،
ولكي أتعرّف على حتوالت اليسار ذاته ،فقرأت رسائل غرامشي
بعمق وبهوس ،وفكرت كثيرا مبثقفه العضوي ،مثلما قرأت
التوسير ،وكتب جماعة فرانكفورت ،ألكون قريبا من التحوالت
التي تخص املعرفة واأليديولوجيا ،وحتى كتابة التاريخ..
رغبتي بالتخطي أخذتني إلى الصمت ،وإلى مراجعات باهتة،
فأنا لم أكن أملك الوقت احلر لتلك املراجعة ،فاحلرب واخلوف
والضجر ،أسكناني مبا يشبه الفزع ،فضال عن كوني مطاردا،
وهاربا بأقنعة متعددة ،ورغم ذلك ُ
كنت أعيش هاجس التحول،
والرغبة في أن اصطنع برزخا بني القراءة والكتابة ،وما باتت
تصنعه املكتبة من «هروبات عاصفة» فلم أستطع أنا احلارس
أن أقف أمام نزق أولئك مسجوني املعرفة والسرد ،بالهروب
والبحث عن حرية تطال اللغة واجلسد والهوية واملكان.

الكتابة ويوميات الصحافة

الكتابة ليست عمال للعيش ،بل هي عمل للتأمل ،فلم أسمع

* صندوق جدتي بمساميره
الذهبية ،وقفله البسيط
كان مكتبتي االولى!
يوما أن كاتبا عاش على بيع أفكاره ،وأن وظيفة العطالة
علة وجودية ،وليست ّ
الثقافية هي ّ
علة عمل ،أو هدفا له ،لذا
ذهبت إلى الصحافة ،لكي أعيش وهم أنّي كاتب ،وأن مهنتي
كمحرر قد تؤكد أني كاتب أخبار أو تقارير ،فإذا لم أعمل في
الصحافة ،أو أنشر فيها ،فلن يعرفني أحد ،وسأظل أؤدي وظيفة
حارس املكتبة ،والقارئ الذي يتلصص على العالم ،لذا كان
االختيار صعبا ،وهو قدر مزعج يعيشه الكثيرون أمثالي ،فهم
ميألون الصحف العربية بالضجيج ،ح ّد أن عددا منهم تزلفوا
واصطنعوا جماعات بدأت تفرض نفسها على عالم الصحافة،
وك ّنا نحن فتيان الكتابة اجلدد ،ال جند في تلك األمكنة املطوقة
مجاال للتسلل وللحضور ،فجغرافيا الصحافة الثقافية
خضعت إلى ما يشبه «االستعمار» القومي ،الذي فرض شروطه
«صحافيون ومثقفون وجتار إعالم» عرب وعراقيون ،حتولوا إلى
جنوم وإلى محتكري املنصات والطاوالت وغرف التحرير الثقافية،
وما عاد هناك من يصغي ألصواتنا املبحوحة ،وألحالمنا التي
تنشد التحوّل والتغيير ،ولنزقنا الذي بدا ضيقا ومحدودا بني
التمرد على سلطة األيديولوجيا واحلرب و"الثورة" والتمرد على
الذات املستلبة ،فضال عن أن بعض مثقفي السلطة كانوا
يخضعوننا إلى مراقبة ،وإلى تفتيش ما نكتبه ،وكأننا نكتب
بيانات عسكرية ،أو نصوصا معارضة..
وعلي أن
عرفت أن صناعة احلضور ال تشبه صناعة الغياب،
ّ
أغامر كثيرا ،وأ ْن استعد للمواجهة ،ولكي أعرف أن احلصول
على امتياز الكاتب ال تقل شأنا عن أي مواجهة أخرى ،ألنها
ستكون متثيال للعلن وليس لالختفاء ،كما هي صورة القارئ
احلارس القدمي للمكتبة.
وجدت في جريدة «العراق» فرصة للكتابة األسبوعية ،وكان
الراحل أحمد شبيب مدير التحرير شخصية ثقافية ملتزمة،
تهتم بالك ّتاب الشباب والتبشير بهم ،فكان يثق بي كثيرا،
ويتابع ما أكتبه عبر مالحظات صارمة وودودة .وهذا ما فتح لي
بابا للمغامرة ،ولالندفاع نحو عالم أكثر غرابة وسحرا ،وأكثر
يقينا بأن الكتابة التي جتاور القراءة ،حتتاج إلى ما يشبه فك
اللزوجة ،وإلى حتوالت فارقة ،كتلك التي عشتها وأنا أعيش
هواجس حتوالت حارس املكتبة.

* جاء عمي وهو يحمل رواية "االجنحة المتكسرة" لجبران خليل جبران ،فأخذني فضول غريب ،رغم ان وضعي صعب ،فاالمتحان غدا،
والرواية امامي ،فغلبتني شهوة الفضول ألسطو على الرواية ،وانهيها الساعة الثانية ليال!!
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أثر االصول الرافدينية لعناصر فن العمارة عبر التاريخ

أ.د .نجاح هادي كبة
اس��تعمل العراقي��ون القدم��اء والس��يما في
الفترة التي س��بقت عصر فجر الس�لاالت مواد
للبناء بقيت عنصراً مهم��اً من عناصر العمارة
عب��ر التاريخ والس��يما الط�ين ال��ذي يكثر في
البيئ��ة الطبيعي��ة ف��ي ارض الرافدي��ن ف��ارض
ّ
وحس��نوا
الرافدين رس��وبية يكثر فيها الطني،
استخدامه ألغراض البناء فصنعوا منه الطوف
والل�بن واآلجّ ��ر ،ان اآلج��ر يبق��ى عنص��را مهما
م��ن عناصر املواد اإلنش��ائية لف��ن العمارة عبر
التاري��خ( .كان اآلج��ر اول م��ا اس��تعمله العرب
في انش��اء (العمارة اإلس�لامية) ولس��رعان ما
اس��تخدموا احلج��ارة ف��ي اقام��ة ما ه��و مهم
كقص��ر العزيزة وقصر القبة في صقلية وجامع
الس��لطان حس��ن في القاهرة  . . .ال��خ وكانوا
في االندلس يس��تعملون في انش��اء مبانيهم
غالب��اً ،نوعاً من البيتون الذي هو مزيج من املواد
" الكل��س والرم��ل والصلصال واحلص��اء" التي
تصبح طبقة صلبة كحجارة النقش).
((حض��ارة الع��رب ،غوس��تاف لوب��ون ،ت :عادل
زعيتر ،دار التنوع الثقافي ،دمش��ق ،ط٢٠١٩ ،١م
 ،ص))٥٠٧
وقد استفاد االندلسيون من الرافدينيني في مزج
املواد األساسية مع املواد الثانوية واستخدامها
كرواب��ط ف��ي البن��اء او م��ا تس��مى (املونة) في
اجلص
األبنية املش��يدة باآلجر (فقد اس��تخدم ِ
او الط�ين او القار او الن��ورة او الطني والقير وتنب
القص��ب كمواد منظمة رابطة " مونة"( ).عمارة

البي��ت الس��كني ومحتوياته ،حكمت بش��ير
األسود ،ط 2017 ،1م  ،دار الزمان ،ص .)35
والشيء بالشيء يذكر ففي العمارة اإلسالمية
(فقد اتخذ العرب في ابنيتهم احلجارة املنحوتة
واالشكج "صغار احلجارة" ورمبا ناوبوا بني طبقة
من هذا وطبقة من تلك او بني طبقة من احلجارة
وطبق��ة من اللي��اط جمع "ليطة وه��و الكلس
واحلصى" واتخذوا مبهارة ما سموه التعبئة وهي
ضرب من املالط ممزوج بحصى كان يفرّغونه بني
االل��واح الراكبة ثخن احلائ��ط بطالء رقيق يدفع
عن��ه الرطوبة "خالصة تاريخ العراق ،انس��تاس
م��اري الكرملي ،دار التنوع الثقافي ،ط٢٠٢١ ١م،
دمشق ،ص. "١٧٨-١٧٧
والب��د م��ن اإلش��ارة ال��ى ان امل��واد اإلنش��ائية
الرابطة في العم��ارة الرافدينية "املالط" يصنع
بص��ورة عامة على ش��كل عجين��ة صلبة حني
جت��ف وتتك��ون من م��واد مختلفة مث��ل الطني
او الصلص��ال او الن��ورة او االس��منت او خليط
م��ن هذه املواد وق��د يضاف اليه��ا الرمل ،ويقول
حكمت بشير االس��ود املواد اإلنشائية الرابطة
(امل�لاط) ف��ي العم��ارة الرافديني��ة كاالت��ي- :
الصلصال الطيني  clayوقد كانت املادة الرابطة
"املونة" ف��ي األبنية املش��يدة باللنب هي الطني
بالدرجة االس��اس ألنها اكثر تش��ابها وجتانساً
م��ع اللنب - ،الكلس "الن��ورة"  lime gypsumوقد
استعمل بناؤوا نبوخذ نصر الثاني رابطة النورة
ف��ي ابنية القلع��ة الرئيس��ة في باب��ل وكانت
م��اده النورة مت��زج م��ع القير في بع��ض األبنية
وكان��ت ايض��ا تنتج بأن��واع مختلف��ة كاللون
الرم��ادي واالس��ود واالحم��ر واألبي��ض - ،اجلص:
كان اجل��ص موضع تقدير رفي��ع كعامل زخرفي
للبنايات واجلدران وه��و امر معروف منذ زمن نبو
خذ نص��ر األول ،واس��تعمل القار مع تكس��ية
رقيقة من اجلص في عمل االقواس - ،القير القار
 bitumenوهو مادة رابطة اس��تخدمت مع اللنب
واآلجر واحلجر في عمليه تش��ييد األبنية وظهر
اس��تخدامه من��ذ عص��ور مبكرة االل��ف الرابع
قبل امليالد ((عمارة البيت السكني ومحتوياته،

مصدر سابق ،ص .))38 – 35
ان عملية مزج املواد اإلنش��ائية األساس��ية مع
امل��واد الثانوية التي اس��تخدمت كعناصر لفن
العم��ارة آن��ذاك اتضح اس��تخدامها ف��ي بالد
االندل��س ايضا (ان جدر قص��ر احلمراء مصنوعة
م��ن مزي��ج م��ن الكل��س والرم��ل والصلص��ال
واحلصب��اء ،ال م��ن احلج��ارة املنحوت��ة ،وم��ع ان
زخارفه م��ن اجلص املضروب ف��ي القوالب ،جتده
متين��اً ال��ى الغاية ،فقد قاوم تقلب��ات اجلو مدة
خمس��ة قرون من غير ان يحت��اج الى ترميم ذي
ب��ال(( .حضارة العرب ،غوس��تاف لوبون ،املصدر
السابق ،ص .))525
لقد اس��تخدم املعمار الرافدين��ي الطني كمادة
اساس��ية او مزج��ه م��ع م��واد ثانوي��ة كالق��ار
والكلس واحلصباء (الن هذه املواد تقاوم تقلبات
البيئة املناخية والتضاريس��ية لب�لاد الرافدين
ان ن��درة الغاب��ات جعل��ت العم��ارة الرافدينية
تستغني عن السقوف اخلشبية واقامه العقود
والقب��اب من اآلج��ر ،وكان الرافديني��ون اول من
ابتكر هذه االنواع من السقوف والعقود ومنهم
اخ��ذ البيزنطي��ون ثم الغرب اجمع��ه ،وما زالت
القب��اب من خصائ��ص فن العمارة اإلس�لامية.
(ع��ن االنترني��ت ،موق��ع ش��رين)  .لق��د ص��ارت
الزق��ورات الرافديني��ة عالم��ة دالة عل��ى متانة
العناص��ر االنش��ائية ف��ي العم��ارة الرافدينية
س��واء كانت اساس��ية ام ثانوية فآثارها باقية
الي��وم في س��وريا وايران والعراق والذي تس��مي
فيه بزق��ورة اور او زق��ورة امللك اورمنو (وتس��مى
بالس��ومرية (( )E-Temen-nI-gurاي -مت��ن  -ني -
كور) وتس��مى بزق��ورة اله القمر م��ن اروع مناذج
الزق��ورات املوجودة الى يومنا ه��ذا . . .قام امللك
اورمن��و بتش��ييد هيكله��ا الداخل��ي م��ن اللنب
وغلفه باآلجر املشوي الذي بلغ سمكه  8اقدام،
وق��د بني ه��ذا الغ�لاف اخلارجي اآلج��ري مبالط
م��ن القير كما تع��د زقورة اور م��ن الزقورات ذات
القواعد املس��تطيلة ،بنيت الزق��ورة بطبقاتها
الث�لاث ف��وق مصطب��ة او دك��ة بل��غ ارتفاعها
حوالي 1070م تضم بقايا بنائية تعود الى عصر

ال��وركاء وجم��دة نص��ر وعصر فجر الس�لاالت،
(االصول التاريخية لف��ن العمارة القدمية ،رويدة
فيصل النواب ،املصدر السابق ،ص.)257
والبد من اإلش��ارة الى ان معظم ابنية احللة في
بداي��ة عصرها م��ن احجار انق��اض مدينه بابل
األثري��ة وافادت من البناء م��ن الطريقة البابلية
املعروف��ة باس��تخدام القي��ر اس��تنتج معظم
الرحال��ة الذي��ن وف��دوا الى احلل��ة او لزي��ارة اثار
بابل ذكر هذه املمارس��ة مبعنى انها استحالت
ال��ى ظاه��رة ممتدة ال��ى م��ا يزيد عل��ى ثمانية
قرون وم��ن الرحالة الذين اش��اروا الى ذلك ،االب
فيلي��ب الكرمل��ي س��نة١٩٢٩م .وج��اءت ه��ذه
املعلومة ايضا في تقرير رسمي صادر عن اإلدارة
البريطانية في العراق س��نه  1917م حيث وجد
فيه ان اكثر األبنية في احللة قد شيدت بطابوق
ق��دمي من خرائ��ب بابل القدمية( .احم��د الناهي،
هيغ��ل واحلل��ة ،طب��ع مبهرج��ان متصي��ر احللة
الس��ابع٢٠٢١ ،م ،دار الف��رات للثقافة واإلعالم،
العراق بابل ،ص)122-123
بخ��اف عل��ى اح��د ان اللبن��ة البابلية
(ولي��س
ٍ
ش��اهد على مهارة صانعها وبانيها فقد كانت
في منتهى اجل��ودة واملتانة ومن ثم تراجعت في
عهد الساس��انني وغدت اللبنة الفارس��ية دون
البابلي��ة صنعاً واتقاناً ثم ج��اء العرب فدخلت
صناعة االجر ف��ي دور االنحطاط (هيغل واحللة،

احمد الناهي ،املصدر نفس��ه ص )١٢٣ومعروف
ان احلج��ر من املواد الرئيس��ة في بناء االس��س
والتغلي��ف منذ االلف التاس��ع قب��ل امليالد في
مواق��ع زاوي جم��ي  ،فق��د جرى االعتم��اد على
احلجر بش��كل رئيس ف��ي البناء والس��يما في
املناط��ق الش��مالية م��ن الع��راق لوفرت��ه كما
وج��د احلجر ف��ي ابنية فت��رة الطبق��ة الرابعة
في ال��وركاء (االص��ول التاريخية لف��ن العمارة
العراقي��ة القدمي��ة ،روي��ده فيص��ل الن��واب ،دار
الشؤون ،بغداد ،ط٢٠١٦ ،١م  ،ص.)21
يقول حكمت بشير األسود:
كان هناك مادة واحدة متوفرة في كل مكان من
ارض الرافدي��ن بكميات غير محدودة القت طلباً
ورواجاً من اجل االبنية وتطورها خالل كل االرض
م��ن اكواخ القص��ب البدائي��ة اململطة بالطني
املنتش��رة هن��ا وهناك ف��ي جنوب الع��راق الى
املعابد والقصور الضخمة املبنية باللنب في اور
وبابل واشور ،كان للطني دائما دور محوري اثبت
فعالية واضحة في كل األبنية خالل كل التطور
احلضاري لبالد الرافدين( .عمارة البيت السكني
ومحتواه ،املصدر السابق ،ص.)8
وميكن القول اخيرا كان للطني دائما دور محوري
في التطور احلضاري االنس��اني س��واء كان هذا
التطور االنساني في الشرق او الغرب.

ما ال يحضر المثقف

احسان العسكري
تصن��ف الس��طات االربع التش��ريعية
والتنفيذي��ة و القضائي��ة و س��لطة
الصحاف��ة بت��درج كل حس��ب عملها
وبرأي��ي املتواض��ع اعتب��ر ان الثقافة هي
السلطة املطلقة  ..كيف ؟
)واتكل��م هن��ا ع��ن جترب��ة ش��خصية)
لندعه��ا جانب��اً اآلن و ألب��دأ بتبري��ر رأيي
 ،فمث�لاً وببس��اطة ماذا ل��و وضع نصب
اجلواه��ري ف��ي س��احة الطي��ران خارج
ح��دود مبنى احتاد االدب��اء والكتاب ؟ ترى
هل س��يبقى صامداً بطلته البهية كما
ه��و اآلن ؟ اجلواب قد يك��ون صادماً فقد

رأي��ت بعين��ي كيف مت وضع اطار س��يارة
قدمي في رقبة نصب السياب وعلبة بيرة
ُ
وكتبت ف��ي وقتها اكثر
فارغ��ة في ي��ده
م��ن مق��ال ولكن ه��ذه احلادث��ة تزامنت
م��ع املباش��رة به��دم ال ُنص��ب اخلاص��ة
بق��ادة اجليش الت��ي متتد على ش��اطيء
ش��ط الع��رب ولنعتب��ر ان قل��ة الوع��ي
ل��دى بعض الش��باب في تل��ك املنطقة
جع��ل احدهم يق��دم على فع��ل هكذا
فعلة مش��ينة لكن بع��د اعوام من ذلك
املش��هد اخملزي ظهرت لنا صورة لشباب
آخري��ن ميتطي احدهم نصب اس��د بابل
فيم��ا يتأرج��ح االخر معلق��اً قدميه في
التجويف االس��فل للنص��ب  ،وقد يقول
ل��ي احدهم ان��ت تبالغ ف��ي حادثتني لم
يذكرهم��ا اح��د  ،اق��ول ل��ه قب��ل ايام مت
تخري��ب نصب العمال ف��ي مدينتي فقد
ُسرق املعول الذي في يد العامل وكسرت
يد العام��ل االخ��ر وفي احلقيق��ة هاتني
صورتني البش��ع تعد عل��ى كرامة وتاريخ
الش��عب ق��ام بها لالس��ف ثل��ة جهلة
نس��تهم الثقاف��ة ول��م متر عل��ى ابواب
اهاليه��م ول��م يعرفوا م��ا معنى نصب
لش��اعر او نص��ب تأريخ��ي  .لتلحقهما
حادثة نصب العمال  .الس��ؤال احملير هنا

 :اليست قصائد السياب واسد بابل في
املناهج الدراس��ية ؟ ترى هل ما حدث هو
انتقام هؤالء حلال التعليم ؟ هل ميكن ان
نلص��ق هكذا احداث عل��ى جبني اجلهل
؟ اذن ماعالق��ة نصب العامل البس��يط
بالش��عر والتأري��خ ؟ اذا س��لمنا وأجبنا
نعم يتبادر فوراً سؤال آخر  ..اين صاحبة
الس��مو ( الثقاف��ة) يا س��ادتي انا ال اريد
من هؤالء ان يحفظوا ش��عر السياب وال
يق��رأ احدهم ش��يء من كتب ط��ه باقر
عن تاريخ العراق  ،ابدأ انا فقط اتس��اءل
عن ثقافة الوطني��ة واالنتماء  ،وال يتبادر
لك وان��ت تقرا ه��ذه الكلم��ات ان تقول
ُظلموا في وطنهم فضع��ف اميانهم به
 ،ياس��يدتي ويا س��يدي يعي��ش ثلث من
الش��عب املصري في مناطق عش��وائية
فقي��رة بالكاد يحصل الف��رد على وجبة
دج��اج مرة في الش��هر واذا س��ألته عن
مصر س��يرد علي��ك بعب��ارة ( ام الدنيا) ،
وال تق��ل لي ان الش��باب الذي��ن تظاهروا
ميلك��ون من الوعي الوطن��ي ما يؤهلهم
ليكونوا قادة  ،ان��ا اتفق معك لكن الذي
فاتك انهم ال يشكلون اال ثالثة باملئة من
مجموع شباب العراق.
ان ثقاف��ة االنتماء للوط��ن والتاريخ تبدأ

م��ن البيت ث��م املدرس��ة وتع��ود للبيت
والش��ارع واملس��جد ث��م اجلامع��ة ث��م
التجربة  ،ه��ذا الش��كل املعقد يحتاج
خملط ٍط ذكي يعرف كي��ف ينظم حركته
ِ
ف��ي نف��وس الن��اس وه��ذا اخملط��ط هو
املثق��ف  ،ل��م تنص��ل اغلبي��ة مثقفينا
عن مس��ؤوليتهم في اقن��اع املتمرد انه
مترد عل��ى حياته ومس��تقبله ؟ ملاذا نرى
في مواق��ع التواص��ل االجتماعي كمية
كبيرة م��ن املثاليني احملترمني املنضبطني
ونتفاجأ ب��ان منهم من هم في احلقيقة
ليس��وا اال مزدوج��ي ش��خصية يعانون
م��ن عقدة الدونية وفي نفوس��هم حقد
خطير عل��ى اجملتمع ! اي��ن الثقافة التي
يدعونها ؟ اين دور املؤسس��ات اجملتمعية
والثقافية واالنس��انية واحلكومية ؟ اين
دور املثقف املس��تقل ؟ ل��م هذا االنطواء
على النف��س ايها املثق��ف ؟ مافائدة ان
تُبن��ى مستش��فى بتكلف��ة  ٤٠٠مليار
دينار وفي اليوم التالي الفتتاحها ُنصدم
بتخري��ب يثي��ر االش��مئزاز ابت��دا ًء م��ن
املوظفني الذي��ن خربوا االب��واب بإضافة
اقفال محلية عليها الى املواطنني الذين
ال يعرف��ون اين توض��ع القمام��ة ؟ نحن
في ورطة اس��مها انع��دام ثقافة الثقة

،بعض املواطنني عندنا اليثقون بش��يء،
ول��م يخبرهم اح��داً ان هذه املؤسس��ة
لهم خلدمتهم هم وليس��ت للحكومات
املتهم��ة بالفس��اد والتخري��ب ( ه��ذه
جتربتي الش��خصية التي اش��رت اليها )
لم غاب عن املثقف انه بنصيحة انسان
بإجن��از عظي��م؟ فالفكر
واحد ق��د يأتي
ٍ
اجلمعي بطبيعته قابل للتغير و التبديل
وعكس وجهة التحرك والتأثير  .االفكار
اجلمعية السلبية من املمكن ان تتحول
لقنوات ايجابية مثمرة اذا ما اس��تحضر
املثق��ف الواع��ي نتيجة زراعت��ه لهكذا
فك��رة في قل��ب مجتمعه  ،وق��د يتقدم
ويتق��دم فيس��تثمر الصف��ات احلمي��دة
ذات الطاب��ع االنس��اني العظي��م الت��ي
يتمتع به��ا مجتمعنا ويتمي��ز عن غيره
بها كصفة الش��جاعة والك��رم والغيرة
واحلمي��ة وغيره��ا م��ن الصف��ات الت��ي
تعده��ا بع��ض اجملتمعات ش��يئا عجيباً
 ،اذن فاالرضي��ة مهي��أة ألن تُ��زرع بعض
املفاهيم والقيم األخالقية واإلنس��انية
في اجملتمع  ،في الش��ارع البسيط الذي
اس��كن فيه يتفق جميع الس��كان على
نظافة الش��ارع التراب��ي و االهتمام به ،
هذه ثقافة التعاون والشعور باملسؤولية

ونحن في منطقة شعبية غير مسجلة
اصالً في البلدية  ،وثمة شارع في بغداد
عك��ف س��كانه عل��ى زراعة االش��جار
ام��ام دورهم وف��ي النجف ثمة ش��اعرة
اجتهدت هي وعائلتها في نشر محاسن
زراعة االش��جار وكانت اول املبادرين على
نفقته��ا اخلاصة وفي الرمادي اليس��مح
املواط��ن ان تلقى القمامة في ش��ارعه ،
وهذه هي السلطة املطلقة التي نتمنى
ان تك��ون عام��ة ش��املة وهن��ا يأتي دور
املؤسس��ات االعالمي��ة .الصحافي��ة و
األدبي��ة والفنية ودور االدباء واملثقفني في
ترسيخ هكذا مفاهيم نبيلة ،اذا الميكن
ان تأم��ن العي��ش ف��ي وطن ثم��ة كمية
كبي��رة م��ن اجلهلة يش��اركونك العيش
في��ه وانت ق��ادر على فعل ش��يء فقط
بكالم معني او تصرف بس��يط فتس��عد
نفس��ك وتنقذهم  ،فالثقافة كما نعلم
خالقة مُجيدة مجتهدة تس��ير بالتوازي
مع املنطق وهي قرينة احلقيقة وشقيقة
اجلمال ف��ي الوقت عينه بها نكتش��ف
مكامن اجلمال وعليها نتكئ في مواجة
مواسم التحدي ومنها نستلهم انتصار
ُ
اكرمتكم
املنطق في صراعه مع اجلهل ،
فاكرموا بها شعبكم ومجتمعكم .
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الشاعر والمترجم رياض عبدالواحد ل(االتحاد الثقافي):

ّ
انا عداء مسافات طويلة والمكان مهما امتد ال يسعني كوجود انساني !
رياض عبد الواحد شخصية ادبية موسوعية ،دخل الى قاعة الثقافة من ابوابها كلها فترك بصمة خاصة به في كل مجاالت األدب،
فهو الشاعر والسارد والناقد والمترجم  ..حتى الشعر الشعبي طرقه بطريقة مميزة اعجبت االدباء الن شعبياته تحمل الدهشة
والصدمة في آن .صال وجال في ميادين األدب منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي وحاور كبار الشعراء العراقيين والعرب بطريقة
عميقة فجاء كتابه (حوارات في األدب) زاخرا بالمعاني والمثاقفة المثمرة  ..ترجم بعض االعمال المهمة الى العربية كما حرص ان
يترجم الى ش��عراء عراقيين ليوصل صوتهم للخارج من خالل اللغة االنكليزية  ..يعمل بهدوء بعيدا عن الصخب زاهدا بالظهور
واألضواء حتى قال عنه صديقه الش��اعر علي االمارة ان رياض عبد الواحد يطحن بال جعجعة ..انه التواضع الجم الذي يحمله االدباء
األصالء  ..التقيناه وكان لنا معه هذا الحوار ...
حاوره :عبدالحليم مهودر
 .س /1من هو رياض عبد الواحد؟
ج /1احاول جاهدا كإنس��ان أن ال ابدد
ذاتي مهما اش��تد الهذيان من حولي
وان ال ارمت��ي ف��ي اجمله��ول ألن النفس
مني ممتلئة مبا يش��يع فيها االمل من
أج��ل أن ابقى مش��دودا بفكرة احلياة
األسمى.
س /2املعقل ماذا تعني لك؟
ج /2امل��كان مهما امتد ال يس��عني

كوجود انساني  ،فأنا عداء مسافات
طويل��ة  .ابح��ث ع��ن كل ماي��ورق
بداخلي اش��جار احملبة ،والعالم كله
ارض��ي ومدينتي ،واملعق��ل واحد من
املس��احات التي عش��ت فيها أياما
جميلة.
س (3اللغة ،النص القرآني) الذهاب
لعلوم اللغة ام التفسير؟
ج /3ثمة وش��يجة بني اللغة العربية
والق��رآن فلق��د أضفى الق��ران حلة
قش��يبة وط�لاوة قل نظيره��ا للغة

* جيب الزمن العراقي
ال يمكن ألحد أن يرتقه
مها كان ماهرا في
الخياطة!
* الترجمة علم له
أصوله واشتراطاته ولم
يعد مجرد معان مقابلة

فتن��زل اآلي��ة بكلمات مح��ددة ومع
ذلك حتمل م��ن املعاني ما ال يتخيل ،
لهذا استطاع املفسرون أن يتخرجوا
معان��ي جدي��دة اضفت عل��ى اللغة
العربية رونقا والقا ال ينضب .
س( /4الش��عر /النق��د /الترجم��ة)
ميدان تتحرك فيه فقط؟..
ج /4ه��ذه االثاف��ي الثالث (الش��عر،
النق��د ،الترجم��ة ) ميادي��ن رحب��ة
ومختلف��ة ولكل منها اش��تراطاته
وآلياته وقد حاولت أن اقطع ش��وطا
ف��ي كل منها وامتن��ى اني جنحت في
هذا املسعى بنحو أو بآخر.
 .س /5املرأة في حياة رياض.
ج /5امل��رأة س��ر احلي��اة االجمل وهل
للرجل أن ينتش��ي بغي��ر امرأة تلهب
فيه كل اخملبوء ؟!
س /6الدراس��ة املهمة ع��ن البريكان
(الب��ذرة والفأس)..كن��ت م��ن رواد
دارسيه.
ج / 6ه��ذه باك��ورة أعمالي النقدية
التي اعتز بها لشاعر متفرد.
 .س /7ما هي األولويات عندك؟
ج /7ان��ا ض��د التصنيف وكل ش��يء
خاضع للتخطيط املسبق.
 .س /8الشعر الشعبي ماذا يشكل
لك وقد متيزت بالقصيدة الشعبية
الصادمة ؟
ج /8ف��ي الش��عر
الش��عبي نبرة حزن
وص��دق ال ميك��ن أن
جتده��ا ف��ي أي ن��وع
آخر  .الفض��ل األكبر
يعود إلى والدي رحمه
اهلل الذي كتب الشعر
منذ اخلمسينات ومنه
اقترب��ت أكث��ر من هذا
النوع من الش��عر الذي
أع��ده صياغ��ة روحي��ة

تطرب لها النفس
س /9انت كثير الترحال والسفر فهل
كانت لك كتابات في ادب الرحالت ؟
ج /9الس��فر يس��اوي كل الكت��ب
والدفاتر  .اجد متعتي
في��ه لكنن��ي لم
أحاول الكتابة في
هذا احلقل.
س /10يق��ال ان
الترجم��ة قبلة من
خل��ف زج��اج فهل
احسس��ت ب��رودة
الزج��اج وان��ت تقبل
او تترج��م نص��ا من
االنكليزية او اليها ؟
ج /10الترجم��ة علم،
ل��ه أصول��ه واش��تراطاته ول��م يعد
مجرد ترجم��ة معان مقابل��ة  .لكل
مج��ال م��ن مج��االت املعرف��ة طرق
تعامل ترجمة تختلف عن غيره .
س /11ادب الطفل ماذا يشكل لك؟
ج /11وجلت إلى ادب الطفل بواسطة
الترجم��ة واص��درت ث�لاث مجاميع
مترجم��ة ع��ن ذل��ك وكان��ت جترب��ة
مبتسرة لم اطورها.
 .س /12ه��ل توقف حس الناقد عند
رياض فلم نر لك دراسة منذ فترة؟
ج /12ال نق��د جي��د م��ن دون نصوص
جيدة  .انحس��ار الن��ص اجليد واملائز
أص��اب النقد عموم��ا باجلفاف بنحو
عام.
س /13ماذا أعطاك األدب وماذا اخذ؟
ج /13اعطان��ي متع��ة التج��وال في
عوالم اآلخري��ن واس��تمتعت كثيرا
بهذا ولم يأخذ مني ش��يئا يستحق
الذكر.
س /14ه��ل هناك خيار ب�ين الكتابة
والنشر؟
ج /14أرى متواضع��ا أن الكتاب��ة

تخض��ع للظرف الذات��ي واملوضوعي
ال��ذي مي��ر ب��ه الكات��ب أم��ا النش��ر
فتحصيل حاصل.
س /15الش��عراء  /الساردون  /النقاد
ايهم أقرب إلى ذائقة رياض؟
ج /15امي��ل ال��ى الش��عراء أكثر من
ميلي إلى الساردين والنقاد.
س /16سيرتك الطويلة في األدب هل
انت راض عنها ..؟
ج /16عملية الرضا نسبية  ..االخرون
ه��م امل��رأة األكث��ر دق��ة وصدق��ا في
تق��ومي ال��ذات .س /17م��اذا بعد؟ هل
في حيات��ك فراغات ل��م متألها ؟ هل
عشت ايامك كلها ام ان كثيرا منها
تس��اقط من جي��ب الزم��ن العراقي
املثقوب ؟
ج /17ان��ا انس��ان الفج��وات أن صح
التعبي��ر وعملية ردم ه��ذه الفجوات
هو املوت بعينه وجيب الزمن العراقي
ال ميكن ألحد أن يرتقه مها كان ماهرا
في اخلياطة.

* ف��ي ال��ش��ع��ر ال��ش��ع��ب��ي ن��ب��رة ح���زن وص����دق ال ي��م��ك��ن أن ت��ج��ده��ا ف��ي أي ن���وع آخ��ر!
* ان����ح����س����ار ال����ن����ص ال���ج���ي���د وال����م����ائ����ز أص��������اب ال���ن���ق���د ب���ال���ج���ف���اف !!
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قصص قصيرة جدا
هيثم محسن الجاسم
- 1أضحية
صاح (اجلزار) بأبنه :أس��قي اخلروف ماء ,
دخل يشحذ سكينه في احملل ,حلظتئذ,
كان التلفاز يعرض فيديو لداعشي يجزر
رقبة أسير على شاطئ الفرات .
- 2املقعد
عند مس��اء كل ي��وم ،يتخذ قعدته على
دكة عن��د عتبة ب��اب ال��دار املطل على
الشارع الرئيس ،يراقب ،يسجل ،بعينني
كابيت�ين م��ن خلف عدس��تني مكبرتني
لي��رى االش��ياء اخلارجي��ة والباطني��ة
للم��ارة بوضوح تام ،بعد املس��اء ،يقعد
في الصالة متوحدا ،يس��تعرض شريط
االحداث املس��جل ثم يفلتر مشاهداته
بالنقر على مفاتيح الكيبورد بأس��لوب
صنعه بنفس��ه ،يعرفه القراء مبساعدة
النقاد اللغويني واملش��اهدين بواس��طة
احمللل�ين الفني�ين  .وهك��ذا ،مس��تمر
بقعدة املش��اهدة التقليدية كل مساء
ويتبعه��ا بقع��دة التدوي��ن الليلي��ة،
ليفاجئن��ا بقص��ص حياتن��ا كم��ا يرانا
بنفس��ه ،فينتج من تفاهاتن��ا اليومية
رواي��ة وق��د ع��دد اش��خاصها او قص��ة
قصيرة بش��خصية منف��ردة ،وفي كلتا
احلالتني يعي��د تش��كيل واقعنا املريض

والفاس��د ليجعل��ه مقبوال لن��ا بجمال
اس��لوبه وذائقته االبداعية ،مينح سكان
احل��ي البائس اكذوبة مجانية ،بان احلياة
ممكن��ة بوج��ود التفاه��ات مصدق�ين
قصص املساء ،يرويها مقعد يرى الواقع
بعينني كابيتني .
- 3عانس
متضي املساء متجولة في أروقة محطة
القطار ،متس��ح عيونها األش��ياء احليًة،
تبلل غريزتها الظامئة بسراب األجساد
الطافح��ة بالرجول��ة ،تغ��ادر احملطة مع
املغادرين ،تعود لقمقمها البارد باجلوار .
تنتظر مسا ًء آخر .
- 4ختان
وراء كل تأخي��ر ،يتلق��ى الئحة أس��ئلة
للزوجة ،كل س��ؤال حاد كشفرة سكني
يت�لأأل ب�ين اس��نان الزوج��ة حت��ى يزرق
لسانها من عضة الغضب.
اين كنت متأخرا بعد منتصف الليل؟
أج��اب متأتاً  :كنت ف��ي حفلة ختان أبن
صديق .
ردت متقصيه :أعرف أصدقائك ،من هو ؟
قال وأبتعد متهرباً  :منير الصابئي .
فغرت فاهها كاملصعوقة ،صرخت فيه:
وتكذب أيضا!

- 5بأنتظار قارىء
وزعت كتابي األخير (املسلفن) ،بال متايز
بني القراء واألدباء .أنتظرت طويال ،أن يزيل
أحدهم الس��ليفون عن الكتاب ويطلب
توقيعي .
- 6حلم شهيد
ف��ي وق��ت متاخر م��ن الليل ,ج��اء ملك
املوت ,يطلب روحه ,ش��عر مب��روره ,وقبل
ان يس��لبها ,باغت ملك املوت س��اخرا ؛
تاخرت ياعزرائيل لقد سبقوك الدواعش
بسلب روحي .
- 7النجاح
غ��ادر الدني��ا متأخ��را ع��ن اقران��ه ف��ي
االمتح��ان  ,تأك��د ان اجابت��ه ف��ي دفتر
اختباراته مطمئن��ة ,لكن صدم ملا علم
ان النتيجة مترعبر املقبرة.
- 8انهيار
جري��ان تي��ار املي��اه س��ريع ,اجل��رف هار,
البيت ايل للسقوط ,امرأة تنوح وتصرخ
:النجدة.
اطف��أت املوباي��ل؛ إلنق��اذ صغاره��ا
احملاصرين .
- 9غربة
حزم��ت امرها بالس��فر للق��اء حبيبها،

لها ايشانا من اخلرسانة وشم الصليب
الى جانب اس��مها ،وصار قبرها يتعاقب
املش��اة الغرباء عليه  ،بتعاطف شفاف
دائما.

ُ
ُ
ومنه بعض هذا الشجن

( نصفان )

اسراء االسدي

بني نار  ..وثلج
تزداد النار اشتعاال
والثلج يطفىء ثورة النار ..
ومابينهما ترقب وانتظار
ملا يحدث
وما سيحدث بعد اإلعصار !
هل تهدأ جذوة النار
آم يوما بعد يوم
تستشرى
دون أوبة ..
الثلج يصبح ماء
ويسيح على التراب
تنقله الريح
هباء ..
فيصبح
ٍ
كـ انتظاراتنا
شموعنا
ياخذها اللهب
وتنطفئ بارواحنا ..
دموعنا
بال صوت ..
متور في العينني
تنساب بدفء
وتذرف على الوجنتني
لتعيد للحياة حياة ..
كما التراب
كلما أشتد املطر
أزهر جماله ..

كادت تص��ل اليه ،ملا حط��ت الرحال في
الصح��راء  ،خذلتها العافي��ة ملا لم جتد
اثرا ل��ه ،انه��ارت صحتها ام��ام طوفان
الف��راق ،فماتت ..وصل خب��ر وفاتها الى
حبيبها ،حضر مسرعا ،صدم بجثمانها
مس��جى على الرم��ال في ب�لاد غربتها.

وارى جثتها في حلد هار من الرمال ،انشأ

شاكر السامر

1
تلبس الكفنْ
ال ِ
ُ
فاملوت قب ٌر
ُ
واحلياة وط ْن .

2
واق
تحت
ِ
الكفن درعٌ ٍ
ُ
الشهادة اِ َذ ْن !؟
فكيف تكو ُن
3
يُريدوا ان يُحاسِبوا اآلخرين
وال ي َ
ُحاسبوا ! ..
ُ
السفينة اخلضراء
وهم في
ِ
ركبوا ..
قد ِ
فتباً ملا أرادوا
وما َ
فعلوا ..
4
هَمى الشوقُ شوق ًا
ُ
أشواق
ال تُدانيه

َ
فارجتف الصدى ..
والصدى في مَدا ُه مَدىً
أصداء
دون
ِ
أحقاً تلك بغداد بعد تغر ٍّب
على بُع ِد أوجاعي
أم م ُ
ُ
ماله أحال ُم
خيال
َحض
ٍ
دُم عالقاً
بالروح مُذاباً في عروقي
ِ
مُشرقاً في لوحتي
ياحبيبي العراق ..
5
الجرح
عُمق
من
ِ
ِ
ُّ
أستل جراحي
ّ
الزينبية "
"التل ِة
وعند
ِ
ُ
أهدرت َّ
كل دموعي الغافيات ..
ُ
قريب
فاملذبح
ٌ
نحيب
والراوي
ٌ
ُ
ومسلة كربالء
ُ
حبل الوريد ..
تبزغ في
ِ
ُ
ُ
وتعيد لي
َّ
العاثرات
كل أحالمي
ِ
ُ
حلدا َد
فأعلن ا ِ
ضجيج مُريب ..
بال
ٍ
6
هل استجيبُ لكِ
ُ
أستجيب
أم ال
عينيك في هذا املساء
فغم ُز
ِ

ُ
يخيب
ال
دَعيني اطو ُّق ِك بذراع القصيدة
وانث ُر عط َر حروفها
سريرك الوثير
على
ِ
َ
املعلقة
لوحتك
اتأم ُّل
ِ
جدار الرغبة
على
ِ
أتنفس أريجَ ألوانها
بالشغف اجلموح
ِ
ُ
وأتسلل كالبريق
اخملفي
لمها
ّ
الى حُ ِ
اخلطوط احلمراء ،،
في لجُ ِج
ِ
ُ
وأقف وحيداً
ُ
وتر التأمّل
أعزف على ِ
َ
حلن األنتظار ..
7
مَن يُعيدُ لي ذاكرتي
اذا ما أستبد األلمْ
َ
الروح
واستشاط في
ِ
الطفولة والسقمْ ؟
خم ُر
ِ
ُ
معنى ،..
بعض
ة
للصور
ً
ِ
ول ُهمْ في َ
َ
احلنني
َش
ب
غ
ِ
ِ
ٌ
عصفن ُ
َ
مر
كركرات
بالع ِ

سحيق الرؤى ،
ماض
نحو ٍ
ِ
ُدلهم الشج ْن .
م
ِ
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قصة قصيرة

حدبــــــة حصــــــــان!!

شوقي كريم حسن

تنادى رج��ال قريتنا(هويش الواوية) ونس��ائها،حني َّكبراملال
(جويس��م املفنت) ثالث تكبي��رات حزين��ة ،بصوته اجمللجل
مث��ل اجراس حية الكوبرا ،وحوقل ثالثاً ،معلناً أن امراً جلالً
يهدد اعمارنا بنهاية التلي��ق بغير اخلارجني عن طاعة اولي
االم��ر ،محذراً من انه بعد غفوة خفيفة تبعت صالة املغرب
وتراتيله��ا ،هبّ من نومته املس��ترخية الت��ي مافارقته مذ
كان يرف��ل بتقوى صب��اه ،واتباعه وصايا االول�ين واالخرين،
الذين س��مع عنهم س��ماع االذن لالذن ،إن النوم بعد غروب
الش��مس واداء الواجبات ،رحمة ينال االنس��ان منها ثواب
يحسب بالف ثواب ..متر بني يديه الفائضتني بالود مجاميع
من حور العني ،بأشكال وهيئات تثير لواعج الروح ،وجتعلها
ش��فيفة ناعمة،نس��وة من غب��ار القمر،وأخريات من فضة
الش��مس ،وثوال��ث قدت اجس��ادهن املفتولة مث��ل مغازل
م��ن أضوي��ة تبرق كلما اقترب��ت منك نس��وة يحملن دوارق
من ش��راب أبيض ،ما ان يالمس احلنج��رة ،حتى تتحول الى
طائر أحم��ر بجناحني م��ن ورد ،مغردة دون املس��اس بآهات
االح��زان ومواج��ع الس��نوات ،تصي��ر احلناجر اردية تس��تر
املواض��ي ،لترف��ل في اح��واض احلاضر املليئة بال��وان زكية

م��ن املذاق��ات ،الراجية االبق��اء على طيف مبارك س��خي
كهذا ،كانت س��عفة جس��ده النحيل املائلة الى االنحناء،
ترجتف ،مغس��ولة باصفرار مس��ود ،أثار حفيظة املنصتني
ومخاوفهم ،برغم ما بللته امطار رؤياه ،الواضحة التفسير،
يتكىء الى عصاه التي اش��اع انه��ا االخت الصغرى لعصا
موس��ى التي شقت البحر ،والتقفت ما فعله السحرة من
موائ��د واثام ،أخت اليهش بها عن غن��م ،واليعرف ان كانت
تس��تطيع تأدي��ة مآربه االخ��رى ،حني يختلي الى نفس��ه
االمارة بالسوء ،تنهض راقصة ،بعري شبق ،يدفع به بهدوء
ناحي��ة مدن اخلديع��ة والفجور،ينكفئ ال��ى ذاته ،املفاخرة
بأنوثتها املتوهجة،سلك حنجرته،محاوالً اذابة خشونتها
الصخرية ،وح�ين تيق��ن بالنجاح،قال مح��ذراً ..اخلطيئة…
اخلطيئة!!
تب��ادل الن��اس النظ��رات املصاب��ة باالنكس��ار ،وس��بحت
اجس��ادهم في جلج بح��ار متالطمة االمواج من االس��ئلة
الباعث��ة على الفزع ،ق��ال( فاضل الداي��ح) ضاحكاً؛عن اي
خطيئة تتح��دث؟!! قال الثاني؛مالنا وم��ال اخلطايا قريتنا
وكر حمام مسكني!!
قال الثالث ،وهو العارف كما يس��ميه البعض ،النه لوحظ
يحم��ل كتاباً وكراريس ،متجهاً ناحية املزار الذي يس��كنه
اجلن وحتميه الطناطل ،والس��عالي؛ اخلطيئة بوار العقول..
وقحط االختيار…اخلطيئة حص��ن يحتمي خلفه الباحثون
عن درب معارف مرجوة!! إليه دون س��واه ،أطلق املال سهام
غضبه.فتس��اقطت عند قدمية ،لنفس��ه ق��ال املال-/اوتار
س��هامي لينة الجتيد التس��ديد!! تب��ادل الثال��ث ،بعينني
مذابتني بعس��ل الفرح واملس��رات؛ ماالذي تطلبه منا…؟ !!
مللم املال خرق ارتباك��ه ،رافعاً عصاه الى علو جعل البعض
يتراجع ال��ى وراء فزعاً ،متمتماً بكلمات توس��ل ورجاء ,بأن
التفت��ق العصا بطن االرض ،لتخرج جي��وش اجلن الهائجة
لتدمر ماتقدر على تدميره ،قال املال؛ قيل ليوسف التقصص

ل��ي صمت��ك اذن بالفن��اء؟!! رد االول بعصبية
رؤي��اك وقيل َّ
ظاهرة ،اعادت املال الى اخللف ،منزالً عصاه  ،لتدغدغ اجلسد
االدميي املوحل دوماً؛ ماالذي تريده منا…رزية تتبع رزية وماساة
تل��وح لنا بأخرى اش��د فتكاً..غيوم افكارك اوقفت س��يول
أحالمنا ورمتنا وسط آتون من اجلراح؟! ضحك الثاني ،ضارباً
القاع بايقاع راقص،اليدري اح��د كيف تعلمه ومتى،صفق
اجلمع وتعالت الزغاريد بانغام متتابعة،صرخ املال؛ جنونكم
يلقي بكم ال��ى التهلك��ة؟!! االول؛ ماال��ذي يقلق مقامك
العل��ي؟!! الثالث؛ كف عن هذيان��ك املصدع للرؤوس ودعنا
نحتف��ل!! الرابع؛ خرابك دم��ر كل ش��يء!! االول؛ معرفتك
خيب��ة أمل تائهة!! اخلامس؛ ماش��ئت قل��ه ..غمرت دهورنا
باكاذي��ب النعرف من أي��ن تأتي بها؟!! مع اش��تداد االقوال،
تصاعد دخان اللغط ب�ين راغباً بكالم املال ،ورافضاً له ،منذ
أعلن نفس��ه،قريباً من االلهة ،ب��دأت الليالي متوت عند أول
همسة آه ،تش��تعل االرواح ضجراً ،وحني تالمس االنطفاء،
يكون املال قد ك َّبر ثالثاً؛ ماالذي يجري؟!! سعل املال مختنقاً
بلعابه،العن��اً الش��يطان الذي اليريد له افش��اء النصيحة
واش��اعة االخالق ،رفع عصاه ليهش غبار نسيانه،قال؛ كل
ش��يء الى انتهاء تواص��وا باخلير وتراحم��وا باملودة!! جفت
احلل��وق ،وتكركمت الوج��وه ،حتى ان الكثي��ر منها اقتعد
االرض ،متلمس��اً برودتها الباعثة على االنتعاش ،واصل امر
مايريد،قائ�لاً؛ ايامك��م القادمة حتم��ل عجباً…احذروا فتنة
اتية ريبته��ا كفر وكفره��ا ريبة؟!! ص��رخ الثالث؛ كف عن
نصائحك ووصاياك واخبرنا ماذا تعرف!! حوقل املال بصوت
رخي باعث على االس��ى واالنهزام ،.قال؛ االشارة اتية الريب
فيها..فاستعدوا ليوم حوافه كحد منجل ..تبجلها االيادي
االثمة !! نهق االول ،مقلداً صوت حمار احلس��اوية ،الغريب
النبرات ،تعالت صيحات االستحس��ان .اخلبيثة،مصحوبة
بقهقه��ات متغنجة وقحة ،أوقفت امل�لا عند ابواب حيرته
 ،وف��وران أعماقه الكاظمة غيظه��ا ،مانحة صمته فرصة

جت��وال بني الوجوه ،الت��ي يظن أنها تع��رف مايبغي ومايريد
البع��ض تراجع الئ��ذاً باذيال مخاوفة،بع��د ان أمن ان النذير
ق��ادم المحال��ة ،فيما راح اجلم��ع املتناثر يعب��ث باملقاصد
مطلقاً ش��تائمه مثل سهام حتترق فوق الرؤوس!! ———٢-
الليل ،فكرة غريبة االطوار ،متر مس��رعة لتمس��ح وس��ائد
النائم�ين ،تاركة وراءها آهات تتقافز مث��ل زرازير .ماتلبث ان
تنسرب راسمة اوشاماً ش��ذرية لطواطم وخيول وشفرات
يصع��ب فهمه��ا ،نتلم��س خطان��ا املتعثرة ،ب�ين انقاض
ماتبقى من س��نوات اعمارنا الباذخة باحلروب التي اتخذتنا
حطب��اً قب��ل ارتف��اع هاماتن��ا الى عل��و ،دون معرف��ة ملاذا
نحن دون س��وانا ،من يتحتم وقوفنا س��داداً تهتف مرحبة
بالش��ظايا والرص��اص وهدي��ر مداف��ع اله��اون والقاذفات،
محت قواميس الس��نتنا كل ما يغيظ اولياء امورنا ،الذين
البس��تهم االله��ة واملعابد ،لب��وس التقدي��س ،والعظمة،
انص��اف ارب��اب ،يتمن��ون التح��ول ليكونوا ارباب��اً ،مطاعة
جتلس عل��ى عروش ،قيل انها ج��اءت محمولة على اكتاف
املالئكة،املرتلة النواع التمجيد ،يقول املال(جويسم املفنت)
متفاخ��راً ،مبعارف��ه الضاج��ة باحليل واالوه��ام ؛ بوجودهم
يس��تمر وجودن��ا ،وبرضاه��م ترض��ى االله��ة ..وإن غضبوا
غضب��ت االرباب وهج��رت عروش��ها…وهذا ماحاصل اليوم…
كاف��ر من يهرب م��ن حرب..وعاص من يرف��ض القبول ..احلق
اق��ول لكم..قيام احلد ثبات العروش ،س��عادات اجلالس�ين
عليها!! تومض بروق االحتجاجات لتكشف خبايا الالهثني
م��ن أجل اثبات وجودهم ..يرفع املال عصاه التي اس��تطالت
قليالً ،ليصمت اجلمع الغافي بني احضان الرعب ،يتلو مراده
مردداً؛ االش��ارة قاب خطوتني عنكم فما انتم فاعلون؟ قال
الراب��ع ،وكان موظفاً حكومياً مرموقاً ،وصديقاً ش��خصياً
ملس��ؤول يجز الرقاب بقطن��ة دون ان يرف له جفن أو ترجتف
له ش��فه؛ إياكم واتباع غواية من رفض طاعات االلهة..؟!!
علمتنا اعمار أجدادنا الغائرة منذ قدمها  ،بوحول الطاعات

العمياء ،أن ننكس رؤوسنا بامتنان وراحة بال ،مادامت االلة
وكهنتها ترس��ل الينا بني حني وآخر ش��ارات قبول او حتذير،
قال املال مواصالً حتذيره؛ االشارة االتية ..حصان يزحف على
س��طح ماء ،حدبته تفيض قيحاً ،نظراته تش��يع االمراض
،وصهيله وحش��ة بي��وت وفنائها ،ان جاء حل��ت الفوضى
واخرست االلسن وال راد للمجيء غيرإيفاء النذور !! صاحت
زوج��ة (ع��ودة املطرود)،بع��د ان القت عباءتها وس��ط دائرة
امللتاث�ين بغراب��ة مايطلب��ه الرجل،االهف ل��كل ماتلوحه
االكف؛ ولم نحن دون غيرنا من يتوجب علينا الفناء ماالذي
فعلناه الربابكم؟!! انتفض اجلمع بني مؤيد لكالمها ورافض
ثالث��ا ،ضارباً جالداً ادم�� َّة االرض بعصاه ،موهماً
 ..كب�� َّر املال ً
الوجوه بقدرته على ش��قها البتالعه��ا ،تعالت التكبيرات
الرائية حلصان اسود بخطوط حمر يطلق نداءات استغاثة
 ،مخترقاً الس��ماء امللتهبة بوميض حني مالمسته االرض
يحيلها الى جمر فائر ،يصيب العيون بالعمى ،واجلنون!!
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ماجد الحيدر
كان��وا عصبة من أصح��اب الدكاك�ين املتقابل��ة أو املتجاورة
ّ
املس��قف الصغير ،مرح�ين ،س��اخرين ،ال تفارق
في الس��وق
أحاديثهم االلفاظ والنكات الفاحشة ،حتى أن بائعات القيمر
واللنب الالتي كن يفترش��ن األرض قبالة دكاكينهم من الفجر
حتى ارتفاع الشمس اعتدن على تلك األمور بل وكن يشاركن
الرجال فيها دون حياء.
إنهم هنا من عشرات السنني ،مذ كانوا فتية يافعني ،وقبلهم
كان آباؤهم ورمبا أجدادهم .يعرف واحدهم كل شيء عن الثاني
وحتى تفاصيل احلياة الزوجية احلميمة:
 ها أبو حس�ين ،اليوم جاي متأخر وغاس��ل والبس دشداشةجديدة .أكيد بدعت ويه احلجية البارحة!
 ميعود هذا وين بيه حيل ،هذا قالقيله واكعه! ش��فته أمس عند س��لمان العطار .ال بد أنه حضر له خلطهتعيد احلياة الى آلته امليتة!
ث��م يتبادلون الضحكات والش��تائم املقذعة ،قب��ل أن يذهبوا
معا ال��ى مطعم (علي زكي��ة) لتناول وجبة الكب��اب واللحم
والبصل الطازج الصباحية.
...
عندما تقدموا في الس��ن صار احلديث عن املوت ومن سيسبق
اآلخ��ر الي��ه وماذا س��يفعلون ف��ي مجالس الع��زاء واحدا من
مواضيعهم املفضلة:
 تق��ول إنك أصغر مني بس��بعة أعوام؟ حس��نا ،أعدك بأننيس��اعيش حتى أدفنك بيدي ثم آكل صينية كاملة من اللحم
والثري��د في عزائك وأش��رب ثالث قنان من البيبس��ي وأجتش��أ
عاليا.
 عش��م إبلي��س في اجلنة .أس��كت ي��ا عجوز .عندم��ا تنبتأسنانك من جديد تعال وقل لي هذا!
...

كان احلاج قاس��م البزاز أكبرهم سناً وأيسرهم حاالً وأوفرهم
صحة .لم ينتظر س��وى ش��هرين بعد وف��اة زوجته حتى تزوج
من أرملة تصغره بعشرين عاماً ،ثم اشترى مزرعة صغيرة في
ضاحية املدينة:
 قليل م��ن اخلضروات والعنب والبطي��خ وبضع نعاج وحليبطازج أحلبه بيدي زائ��دا االبتعاد عن وجوهكم الكاحلة مرة او
اثنتني في االسبوع,
 حس��نا ولكن مل��اذا تأخذ "املدام" معك؟ هل س��تحلبها هياألخرى؟
َ
سيرضعها.
 ال تعال ارضع من !..عندما وصلهم خب��ر وفاة احلاج قاس��م املفاجئة في مزرعته
عق��د احلزن ألس��نتهم ،لك��ن ليس مط��والً ،فق��د أرغمتهم
سلس��لة من املصادفات العجيبة على العودة الى طبيعتهم
املاجنة.
فقد اختفت قطعة القماش الذي جلبه من احلجاز لتكفينه،
ث��م اكتش��فوا بعد بع��ض التحقيق ب��أن زوجت��ه اجلديدة قد
وهبتها باخلطأ الى أبيها ليخيط منها سراويله الداخلية:
 اهلل يرحم��ك يا ح��اج .ما أكرمك! حتى كفنك وهبته لس��ترمؤخرة عمك!
 أبو نفس الطيبة .الفاحتة على روحه!ث��م تذكر ابنه البكر بأن وال��ده كان يحتفظ بقطعة أخرى من
ذل��ك القماش في دكانه فس��ارع الى فتح باب��ه كي يأتي بها
لكن الكهرباء انقطعت حاملا وضع قدمه فيه فأخذوا يبحثون
عن شمعة.
 ومن أين نأتي بالش��موع اآلن .عندي علبة كبريت سأش��علأعوادها واحدة واحدة ريثما تعثر على القماش.
لكنهم لم يعثروا على املقص إال بعد أن أوشكت األعواد على
النفاد.
 آخ!لسع عود الثقاب املشتعل اصبع حامله فرماه قبل أن يطفئه
لكن��ه لم يختر مكانا لس��قوطه اال عل��ى صفحة من جريدة
كان املرح��وم ق��د تركها بعد أن مس��ح بها النف��ط الزائد عن
مصباحه الزيتي الذي لم ينتبه لوجوده أحد فإذا بالنار تش��ب
فيه��ا ومنها الى لفافة من قماش س��ريع االش��تعال! وال تقل
شيئا عن الهرج واملرج اللذين حدثا داخل الدكان الصغير قبل

أن يفلحوا في إخماد النار.
 هذا يكفي .لنكفنه بأية مالءة بيضاء .من س��ينتبه الى ذلكفي ظالم املقبرة؟
ولي��ت األم��ر توق��ف عند ذل��ك ،إذ م��ا أن أخرج��وا اجلثمان من
املستش��فى بعد أقنع��وا الطبيب بصعوبة بالغ��ة بأن الوفاة
حدث��ت قضا ًء وق��دراً ،وبعد أن نفحوا مفوض الش��رطة اخلافر
مبلغ��اً جيداً من املال كي يغلق التحقيق الس��ريع الذي أنهاه
بضحك��ة مجلجل��ة وحرك��ة فاضحة من ي��ده .أق��ول ما أن
انطلق موكب الس��يارات املش��يعة نحو املقبرة حتى خرج له
م��ن أح��د األفرع موكب زف��اف صاخب اختل��ط باملوكب األول
ليحدث أغرب مش��هد ميك��ن أن تراه عني :س��يارة حتمل تابوتاً
تتبعه��ا أخرى مليئة بنس��وة يصفقن ويطلق��ن الزغاريد ،ثم
ثالثة محملة بنس��وة معوالت تتبعها سيارة حمل صعد الى
حوضها عشرات الشباب وهم يرقصون في فوضى مصحوبة
باملوس��يقى الصاخبة ثم أخرى يجلس ف��ي صدرها رجل دين
وق��ور بلحية بيضاء تس��ابقها س��يارة باص تطل��ق منبهها
العالي بطريقة أيقاعية ترافقها هتافات الشباب الذين أخرج
بعضهم نصف جس��ده من الش��بابيك وراح يرقص بش��كل
مجنون!
ثم انفص��ل املوكبان :واحد الى فندق في العاصمة واآلخر الى
مقب��رة املدينة .وعندما وصل��وا اليها وج��دوا احلفارَين اللذين
أرسلوهما قبل ساعة وهما يلهثان ويتصببان عرقا:
 ه��ذا القب��ر اخلرا ال يري��د أن ينحفر! عثرنا حتت��ه على صخرةكبيرة متحجرة فاضطررنا الى حفر قبر آخر على مبعدة أقدام
منه .انتظروا قليال ،سننتهي خالل دقائق.
وضع��وا التاب��وت عل��ى األرض وتفرق��وا هنا وهن��اك ليتبادلوا
األحادي��ث واألخبار ريثما ينتهي إع��داد القبر ثم نودي عليهم
ليتجمعوا إلهالة التراب على امليت وجلس الشيخ على رأسه
كي يلقنه:
 ي��ا عبد اهلل ،يا ابن أم��ة اهلل ،يرحمك اهلل ،ذهبت عنك الدنياوزينته��ا ،وص��رت اآلن في برزخ م��ن برازخ اآلخ��رة ...فإذا جاءك
امللكان امل��وكالن بك وأمثالك من أم��ة محمد صلى اهلل عليه
وسلم فال يزعجاك وال يرعباك ...فإذا أتياك وأجلساك وسأالك
وق��اال لك :من ربك؟ وما دين��ك؟ ومن نبيك؟ وما اعتقادك؟ فقل
لهم��ا :اهلل ربي ..ف��إذا س��أالك الثانية :فقل لهما....اإلس�لام
ديني ،ومحمد نبي��ي ،والقرآن الكرمي إمام��ي ،والكعبة قبلتي،

والصلوات فريضتي ،واملسلمون إخواني...
وأطال الشيخ في التلقني فإذا بواحد من رفاق احلاج يقول له:
 أعد تلقينه يا موالنا .أظنه نسي كل ما قلت له .أنه صاحبناونحن أعرف بغبائه!
فرفع الشيخ الضرير رأسه وقال:
 أهذا أنت يا ابن جورية؟ إخرس ودعنا نكمل عملنا يا ابن الـ!......
لكن مجلس الفاحتة شهد أعجب فصول احلكاية:
فقد ابتدأ األمر عندما همس أحد رفاقه ألصغر أوالد احلاج:
 لقد تركناه قبل يومني وهو بأمت صحة .فماذا حدث؟ش��عر الفت��ى باإلحراج لكنه تذك��ر بأن هذا "الع��م" هو أقرب
أصدقاء أبيه وموضع أس��راره فهمس اليه بشيء فإذا بالرجل
يصيح مندهشاً وهو يكتم بالكاد ضحكة كادت تفلت منه:
 ال باهلل؟!انحن��ى صديقه اجملاور عليه ليستفس��ر عن س��بب صيحته
فهم��س الي��ه بالس��ر فإذا ب��ه به يهت��ز في ضح��ك صامت.
وانتقلت الهمسات والضحكات بني احلاضرين كما السلسلة
وإذا مبجل��س العزاء يضج بالهرج واملرج والضحك حتى اضطر
ق��ارئ القرآن ال��ى إيق��اف تالوته ليس��أل عما جرى ث��م أغلق
امليكروفون كي ال يس��مع أحد ضحكته عندما سمع بطريقة
موت املرحوم:
لقد كان في فس��حة م��ن األرض باملزرعة ،وحي��داً هو وامرأته،
وش��اء طالعه أن يش��تهي مضاجعتها في أحضان الطبيعة،
ول��م ينفع معه متنعها وتوس�لاتها بأن يتريث حتى يدخال الى
الغرفة فرضحت لطلبه .وبينما هو راقد فوقها ومؤخرته تهتز
وتعلو وتنزل وقف خلفه كبش كبير ،أكبر كباش املزرعة فظن
تل��ك املؤخرة الكبي��رة حيوانا يتح��داه ويري��د مهاجمته فما
كان من��ه إال أن يرجع الى ال��وراء بضعة أمتار ثم ينقض عليها
بقرونه احلادة فيريده قتيال في احلال!
...
في تلك الليلة زار املرحوم صديقه الذي كش��ف سره الصغير
في احللم وفي يده رأس كبش وقال له:
 ق��واد .فرحان ألنني س��بقتك؟ أنا على األق��ل مت على صدرامرأة ،لكنك س��تفطس في فراشك مثل الكلب! إنتظر قليال،
سأجرك الي قريبا لكي أضحك عليك!
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ّ ُ
ذات ..
أفتش عن ٍ

وليد حسين
العقل ..
بغير شيوع
ِ

ال أرتضي حُ كمَ ا
بأنساقه ُ
الظلما
فما بالنا ُنخفي
ِ

وحيث املدى
ُّ
يلتف من دون جُ
نحة
ٍ
وخاب بسعي إن أباحَ لك ُ
اجلرمَا
ٍ
َ
مناسيب رَقِّنا
فليت الذي أرسى
َ
وغالى كثيراً لن يعو َد مبا أدمى
كأنّي بذاك َ
وت أجت ُّر منهكاً
الف ِ
يعاني ُ
يكيل لي َ
ُ
الذمّا
شروداً قد
أنا ُ
األرض
ابن هذي
ِ
ُ
رعة
بش
أشقى
ٍ
ولست مصيباً من مغامنِها َ
سهمَ ا
َ
مبهجة
تبيت
ودونك ظلماً أن
ٍ
عالها من َ
َات
ر
س
احل
ِ
َ
فارق الوَهمَ ا
ما
ّ
ذات وش ّتا َن أمرُها
عن
ش
ت
أف
ٍ
وحسبي بال ٌد ..
ُ
تخال بها وَصمَ ا
قد
َ
ٌ
حارس
املتاريس
خلف
لنا
وكان
ِ
َ
بوجه ..
أماط
ٍ
إن تك ّنى بنا رَغمَ ا
وكم يزدري اإلنسا ُن َن َ
جاهل
عرة
ٍ
يغي ُ
ّب ما شا َء
وميضي مبا أرمَى

ً
مساحة
اجترار يستعي ُد
بك ِّل
ٍ
حللمَ ا
من
عليها
األوهام ما أقب َر ا ِ
ِ
ّ
َّ
الشك
يعلل ذاك
ً
حيرة
يزداد
دين َّ ..
أحل لنا ال َنهمَ ا
وكا َن بال ٍ
فأمسى عسيراً
ميج ُه
ليت قلبي ُّ
ِّ
واقعة حُ كما
ل
ك
أقا َم بنا في
ٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
بهة
ش
درء
في
ال
ه
اجل
ويخذلك
ٍ
ِ
إذا ما انتهينا ..
قد أناطوا بها َخصمَ ا
األعضاء ح ّتى تَبر ْ
ّمت
وقالوا عن
ِ
ُ
مساحة وعي ..
ٍ
ُّ
اجلسمَ ا
بها
وا
ل
يستح
ِ
ِ
فه��ل دي��د ُن التوحي ِد ..في الن��اس انتفى وعاث بكم
قو ٌم
القسمَ ا
أحكموا
إذا
ِ
ُ
وكيف يكون اهلل !..
وصف جارح شبيهاً
في
ِ
ٍ
به حَ تمَ ا
مع
التوصيف أزرى ِ
ِ
ُزحة
يجاور أشباهاً إلى
حني م ٍ
ِ
وينأى كمحدو ٍد

قصة قصيرة

مواويـــــــل اغتــــــراب

زهراء ناجي
ملس��ت يدي مقبض الباب تراءى
ل��ي وج��ه أم��ي ...ودعت��ه قب��ل
ثالث�ين عام��ا ح�ين احتضته��ا
ب��كل مخاوف��ي وش��جوني،
وه��ي تش��دني إلى صدره��ا أكثر
ودموعها الت��ي اختلطت بدمعي
فأصب��ح مجراهما واح��دا ،وبكل
حن�ين األمه��ات تهم��س ل��ي:
التقلق علين��ا ،امض في طريقك
والتلتفت ،وتذكر جيدا أن جذورك
هاهنا في هذا البيت وأن رئتيك ال
تتنفس��ان وال يطي��ب لهما هواء
إال ه��واء بغداد ،تأكد أنك س��وف
تعود...
ركض��ت ولم ألتف��ت ورائ��ي أبدا
وص��وت أبي ي��رن على مس��معي
 :في أم��ان اهلل وحفظ��ه ياولدي.
التهم الظ�لام كل األصوات ولم

يبق غير صوت أقدامي الهاربة من
امل��وت الذي كانت تترأس��ه الفرق
احلزبي��ة الت��ي ج��اءت تبحث عن
ش��اب يصلي في امل��كان ...كنت
التق��ي مبجموع��ة من الش��باب
ماب�ين جامعي ف��ي كلية احلقوق
والهندسة والثانوية ،كنت وقتها
ف��ي الس��نة األخي��رة ف��ي كلية
الط��ب ،نلتق��ي وق��ت الصالة ثم
نتح��دث بأمور السياس��ة وحال
البلد في ظل النظام ...كنا نضطر
إلى أن نرس��ب س��نة وننجح في
السنة التي تليها؛ حتى نتخلص
م��ن التجنيد اإلجباري ...من حرب
ال س��بب له��ا ...مهزلة اس��مها
حام��ي البوابة الش��رقية ،ال أرى
نفسي غير طبيب أعالج املرضى
أحمل شرف املهنة واليمني الذي
س��وف أقس��م ب��ه ،ال أن احم��ل
السالح وأقتل...
تأخذن��ي دروب الغربة من بلد إلى
بل��د وأمته��ن الكثير م��ن املهن،
ن��ال اجل��وع والب��رد واخل��وف مني
حد التوس��ل بامل��ارة فأمحي كل
وجودي اإلنس��اني ...حصلت على
اجلنسية ..
ل��م أتذك��ر ش��يئا م��ن كل هذه
الس��نني ...وبش��اعتها عن��د
ذل��ك الب��اب ...فق��ط وج��ه أمي
وص��وت أب��ي؛ ألحاك��ي ش��قوق

اجل��دار وحكايات األبواب وأش��م
روائ��ح احلن�ين في أقداح الش��اي
مغموس��ة بآهات أمي املستمرة
كل مامر عليها مواس��م األعياد
يشاكسها الفرح دون مالمح.
ثالث��ون عام��ا وان��أ أبص��ر أطيافا
هام��ت ب�ين األركان أفت��ش ع��ن
الوج��وه ف��ي أس��رة خالي��ة م��ن
أصحابها تراقص الهمس حولي،
وأنا أراقب والكل يبكي س��معت
لغطهم  :هاهم أبناؤه من زوجته
الكندية إنهم يش��بهونه كثيرا،
فأنظر ال��ى أختي ق��د احتضنت
الصورة ب��كل حلظات الوحش��ة
والضيق والشجن .
هاه��ي أش��ياؤك ياعزي��زي ...كما
تركته��ا الت��زال ف��ي غرفت��ك
دواوي��ن القبان��ي ومحمود درويش
وأغاني فيروز وي��اس خضر وكتب
التش��ريح ،رأي��ت معطف��ا فارغا
اس��تند عل��ى الكرس��ي كأن��ه
مرك��ب وص��ل إلى املرفأ س��رعان
ماتزاي��دت املالب��س الفارغة وجه
أمي املبتسم في س�لام تقافزت
عليه الس��نون وأبي يحتضنها...
تداري خجلها في الصور املعلقة
عل��ى احلائ��ط ،رأي��ت الطاول��ة
املمت��دة أمام��ي وورق��ة معنون��ة
بش��هادة وفاة وفي خانة املتوفي
قرأت اسمي.

محمود الخياط

صاحب ال َنجمَ ا
وإن
َ
علم ِه
مبيقات
أدلى
كمن
يبيت
ِ
ِ
َ
ُ
وراحَ
والعدمَا
الشعث واخلبز
يلم
ُّ
فكم فكر ٍة زاغت عن البال
ٌ
دليل
وانتهى
َ
ُ
الروع مال إلى األسمى
وحيث
ُ
الناس أثمرت
في
هلل
ا
د
حدو
وتلك
ِ
ِ
وجاس بنا خلقٌ
َ
يرتض اإلثما
فلم
ِ
ّ
توسعت
وعند سماعي للمجيب
ُ
ُ
يضيق بها األعمى
أفهام
مدارك
ٍ
َ
اجة
فيا أيّها الساعو َن وسط عَ َج ٍ
كأعجاز ..
وكنتم
ٍ
ُ
بليتم بها ط َّمى
تَخيّرمتُ اإلحلا َد ح ّتى تش ّتت
معا ِق ُل وعي فاس َتمَ ل ُتم إلى ُ
احلمّ ى
ٍ
ُ
ُ
والنفس تقتفي
وما قيمة اإلذكارِ
َ
العلمَ ا
غرابة
ذهن يزدري بيننا ِ
ٍ
ُ
القلب في شح ِذ أ َّم ٍة
وأمضي مب ِّد
ِ
َ
َ
عَ نا ُه ِمن األضدا ِد ما شرّع العتمَ ا

اختفاء

في أول الصباح غسل وجهه
مُتعجباً من اختفاء ِ بعض الش��عر من
رأسه ِ ووجهه ِ ..
يبدو أن ّبصره ُقد َخ َفت ْ..
عاد لغرفته ِ
ليُغير مالبسه
ماهذا ؟
أحد ُ اصابع ِ قدمه االمين غير موجود ..
ابتسم َّ ..
جتهم  ..تألم َ
ارت��دى مالبس��ه وربط��ة عنق��ه وغ��ادر
الشقة متوجها لسيارته ..
ّ
ُش��غل الس��يارة ..
صع��د اليها  ..وهو ي
انتبه َ ان ّ بنصره االمين غير موجود !
زاد َ أمله ُ  ..وتعجب ..
أوقفه شرطي مرور في احدى الساحات
متس��ائال عن عدم ارتدائ��ه حزام االمان
وس��أله بتعج��ب لم أح��د اذني��ك غير
موج��ودة ؟ هل انت م��ن ضحايا النظام
العبثي ؟
نظ��ر مل��رآة الس��يارة الداخلي��ة  ..صرخ
متأوهاً  ..آه ياربي
تركه الش��رطي بعد توصيت��ه باالنتباه
مستقبالً
وصل َ مكان عمله ..
اوقف سيارته
س��ار َ نحو البناية  ..وهناك شعور لديه
بأن اجزاء جس��مه تغادره او تهاجر نحو
السماء ..
أسنانه ..أذنه االخرى  ..شعره
شفتيه  ..االصابع  ..كفيه قدميه ..
َ
جلس على الرصيف
ينتظر  ..يتساءل
يصرخ أملاً
بدأت مالمحه تختفي

والناس تنظر إليه وتتركه..
الالمباالة كريهة ٌ ..
بدأ يكلمهم بنصف املتبقي من لسانه
..
والكلمات تصلهم مبهمة ..
مبعادالت صوت غير واضحة
أخذ يركض
ويركض
واملالمح تغادره
حتى وصل نهاية احلي ..
أصبح املارة غير آبهني اليه
زجاج س��يارة َ مظللة ٍ لم يجد
نظر الى
ِ
نفسه ..
الصورة
نظر حتته لم يجده
اخذ يصرخ ثانية ..
الأحد يسمعه
م��ن بعي��د ص��وت ش��احنة وهديرها ..
التفت وجد صورته عليها
ناداهم  ..اليسمعون
كل��ب صغير م�� ّر قرب��ه وهو ينظ��ر اليه
وينبح  ..وعينيه تنظر نحو السماء
جرس ٌ يدق ُ  ..وصوت ُ أغنية ٍ
فتح عينيه نحو سقف الغرفة ..
غرفته ..
كان َ حلما او كابوسا
اسرع نحو املرآة  ..لم يجده
وجد صورة غيره ..
لم يعرفه ..
فتح النافذة واخذ ينادي  ..أين انا ؟
اين أنت ؟
اخذ يبحث في جيوب سترته باحثا عنه
..
ع��اد َ لس��ريره وعين��ه نحو الس��قف ..
ليبحث ..
ُهم بأنتظاره في حُ ُلمه ِ ..
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الفصيـــــل رقـــــــم 17

حسن الموسوي
لم تكن تلك األحداث بعيدة عن آالمنا و معاناتنا فثمة متاهي فيما
بيننا و بني ما نحلم به لينس��ج لنا طريقا للخالص .طريق سحري
يأخذنا الى عوالم سرمدية مليئة بالسعادة واحلب .
ش��باب في مقتبل العمر ومن مذاهب وقوميات مختلفة جمعهم
ف��ي هذا املكان حب الوطن وقد اقس��موا عل��ى الدفاع عنه مهما
بلغت التضحيات .تعاهدوا ايضا على ان يكون الوطن فوق املذهب
والدي��ن والقومي��ة ..عن��د ح��دود الوط��ن القصية  ،توس��د هؤالء
الشباب الس��واتر الترابية والتحفوا السماء حلماية الوطن من اي
اعت��داء تقوم ب��ه اجلماعات اإلرهابية العاب��رة للحدود وإجهاض أي
مؤام��رة قبل حدوثها يحقق اي ثغرة في املنطقة املس��ماة نقطة
مراقبة رقم .17
ذات ش��تاء عث��ر الش��باب وخالل عملي��ات االس��تطالع في قاطع
عمليات الفصيل  17عل��ى بيت مهجور تهدمت بعض اركانه  ..يا

رضا المحمداوي

ُ
عدت من املنفى غريبا ً
عندما
سنوات من الغربة والضياع
بعد
ٍ
لمْ أج ْد أحداً من أهلي
بإنتظاري في املطار
ْ
ضاعت مني حقيبة سفري
وقد
املألى بالذكريات القدمية
وأسماء أصدقائي القتلى
الذين إختطفتهم احلروب ...
وصور العائلة
املُصابة بداء النسيان...
وكيس أدوية األمراض املزمنة
حيث أعاني ...
من عجز تام في القلب
مع ضغط دم مرتفع
وجفاف شديد
رغم وجود املاء في الدماغ
مع إضطراب الشخصية القلقة
وإكتئاب حاد
وإرتباك في الذاكرة
ومن فشل كلوي
وفقر دم ..
ودوار وشحوب وهزال
ونزف وراثي للزمن املاضي
وإرتعاش األطراف
وآآلم املفاصل
وتوقف متقطع في وظائف احلياة
بقيت حائراً
ُ
ولذا
 -وجواز سفري بيدي-

ترى من بنى ذلك البيت في ذلك املكان القصي  ،قال املالزم حس�ين
آمر الفصيل واملس��ؤول عن نقط��ة املراقبة رقم  ... 17دلف اجلميع
ال��ى داخل املنزل بع��د ان تاكدوا من خلوه م��ن االلغام واملتفجرات
وك��م كانت دهش��تهم عظيم��ة حينما ش��اهدوا مكتب��ة كبيرة
توسطت احدى الغرف فيما غصت بقية مساحة الغرفة بصناديق
كارتونية وقد امتألت عن آخرها بالكتب .
اتص��ل املالزم حس�ين بقي��ادة العمليات كي يبلغه��م بالتطورات
اجلديدة وجاءت األوامر ان ابقوا في مكانكم حلني دراسة الوضع .
توزع الش��باب ف��ي انحاء املن��زل لتثبيت نقاط احلراس��ة ومراقبة
املنقطة حتسبا ألي طارئ فيما انشغل االخرون بقراءة الكتب .
كان��ت كل الكت��ب تتكلم عن املذاهب والقومي��ات والديانات وكل
فرقة تكف��ر االخرى وتدع��و لقتالها  ...اخذ املالزم حس�ين مبراقبة
اجلمي��ع فيما بدت عالمات االنزعاج واضح��ة على كل من قرا تلك
الكتب .
وألول مرة يدب اخلالف فيما بينهم ودخلوا في نقاش��ات حادة كادت
تنتهي بالعراك ..
ـ توقف��وا صاح املالزم حس�ين واردف  ,لقد تعاهدن��ا على ان يكون
الوط��ن ف��وق املذه��ب والدي��ن والقومية م��ا لكم قد تغي��رمت عند
قراءتك��م لتل��ك الكت��ب اللعين��ة  ..انه امتح��ان كبي��ر وارجو ان
تنجح��وا في��ه و ليكن في علمكم  ،ان بقيت��م تقرأون تلك الكتب

اللعينة فلن نخرج س��املني من هنا  ،س��يقوم احدن��ا بقتل اآلخر
 ،انها اشبه بااللغام ولكنها من نوع اخر  ،نوع اكثر فتكا بنا ..
رمى الشباب بالكتب أرضا وعالمات األسف بادية على وجوههم .
ـ اجمعوا هذه الكتب وارموها في باحة الدار  ,صاح املالزم حس�ين
..
وبهمة عالية قام الشباب برمى الكتب خارجا امتثاال ألوامر املالزم
حسني ..نظر العريف عثمان الى امللقاة أمامه وقال؛
ـ حقا انها قنبلة موقوتة
فيما ق��ال العريف آزاد انه قد رأى ابليس وهو يختبئ بني صفحات
تل��ك الكتب  ..فيما اقس��م رئيس العرف��اء داوود اوغلو انه قد رأى
الدماء وهي تس��يل من تلك الكت��ب  ..فيما قال نائب عريف جورج
ان ش��خصا ما ق��د همس في أذن��ه قائال ؛ ان خالصك��م في قراءة
تلك الكتب ...
ـ ال تهتم��وا له��ذا االمر وس��ننجح في ه��ذا االختبار  ،ق��ال املالزم
حس�ين واردف  ,اآلن لنخرج من هذه االجواء الكئيبة ودعوني أقص
عليكم ما كتبته باالمس  ،واخرج من جيبه دفترا صغيرا وبدأ يقرا
عليهم بكل ترو ودراية  ( .اجمل حلظات حياتي تلك التي عش��تها
ذات صيف في س��احة التحرير وس��ط مدينة بغ��داد  ..يومها رأيت
فت��اة جميل��ة كفلقة القم��ر ،في البداية ش��دني اليه��ا جمالها
الساحر تقدمت نحوها حامال معي وردة حمراء كنت قد اشتريتها

ُ
ُ
ّ
العراقي العالق في مطار بغداد
المسافر
أدورُ على نفسي
مثل طفل ضائع
في ردهات املستشفى
وزحمة املراجعني
أدورُ ...
وأمامي حزام نقل احلقائب
نفسه فارغا ً
يدورُ على
ِ
ْ
اختفت احلقائب كلها
بعد أ ْن
ومضى املسافرون إلى غربتهم
 ...وفي لجُ ّة حيرتي واضطرابي
ُ
سمعت صوت املذيعة املرجتف
عبر اإلذاعة الداخلية لصالة اإلنتظار
في ندائها األخير ...
تعلن عن إنقالب عسكري م ّ
ُ
ُلطخ بالدماء
وهي
وسيطرة امليلشيات والعصابات
على البالد
وإعالن احلظر الشامل
مع إختالط مرعب
جلثث القتلى من اجلنود
مع املوتى املُصابني بفايروس كورونا
ْ
إكتظت بهم
حيث
ّ
الشوارع واألزقة والساحات
وقد أ ُ
ْ
غلقت املنافذ والنوافذ
واملداخل واألبواب
بحواجز الكونكريت ونقاط التفتيش
وفي األثناء ...
ٌ
س َق َ
َ
صاروخ كاتيوشا
ط
على مدرج املطار
َو َم َن َع الرغبات واألماني
من التحليق...
في فضاء الفرح واملوسيقى
َ
وخ َرجَ اجلنود األميركان
من (فكتوريا) مذعورين
يتخبطون في مستنقع الدماء
ويلوحون للغرباء املهزومني
مبزيد من الدوالرات والكالم الهزيل
ٌ
َس َق َ
و َ
صاروخ آخر
ط
على طائرة حلظة إقالعها
ْ
فتطايرت أجساد املسافرين واحلقائب
في السماء...
َحطم إنفجار قريب
و
َّ

م��ن بائع الورود املتنقل كالبهلوان بني صفوف الس��يارات املتوقفة
عند اشارة املرور وحني وقفت في حضرتها  ،قدمت لها الورود وقلت
لها؛
ـ صباح اخلير يا بغداد
ابتسمت الفتاة وقالت
ـ اهال بك يا ولدي
ـ ولدك ! قلت مستغربا ولكنك مجرد فتاة صغيرة  ،فكيف تكوني
امي
ـ نع��م ان��ا االن مجرد فت��اة صغيرة  ،كم��ا تقول  ،لكنني س��أكبر
وس��أجنب كل العظماء من امثالك فقدري ان يحرس��ني العظماء
من ابنائي )
وم��ا ان انتهى املالزم حس�ين من قراءة قصته حت��ى انهالت عليه
عبارات الثناء واملديح  ،بعد ذلك القى العريف عثمان قصيدة تغنت
بح��ب الوط��ن ونالت استحس��ان اجلميع  ...قبل غروب الش��مس
بقليل اش��تد البرد على اعضاء الفصي��ل واخذ احدهم يلوم االخر
كيف لم يس��تعدوا ملثل هذا املوقف احملرج  ..تصفح املالزم حسني
في وجوههم واطلق ضحكة عالية وقال؛
ـ ال عليكم ميكننا ان ننعم بالدفء هذه الليلة
ـ وكيف ذلك ؟ صاح اجلميع ..
ـ اوقدوا النار في تلك الكتب اللعينة !

الزجاج واملرايا
في صالة اإلنتظار املزمن والعقيم
ْ
فاختفت وجوه املنتظرين
ْ
وتساقطت مالمحهم على البالط

وداستها األقدام املذعورة
ُ
تبحث عن األمان
وهي
ُ
ش َّج رأسي بشظية عابرة
فأسو ْ
ّ
بعيني
َدت الرؤية
َّ
ُ
ودخلت د َّوامة الضياع
ُ
ُ
أعرف َم ْن أنا
عدت
وما
ُ
ُ
َ
وال أعرف أين أقف أآلن
ُ
ونسيت إسمي ...

وعنوان بيتنا القدمي
ثل السائر في املتاهة وحيدا ً
و ِم َ
قادتني خطاي احلائرة
ْ
أتيت
للعودة ِمن حيث
وعندما أرا َد ضابط اجلوازات
منحي تأشيرة اخلروج
من العراق...
تفاجأ بإختفاء صورتي الشخصية
وإمنحاء إسمي
وجميع التفاصيل
وقد إستحال جوازي...
إلى بضعة أوراق بيضاء متناثرة
رماها الضابط بوجهي
وكأنّ ُه يرمي منديل ملوث بالدم
في سلة القمامة
وهكذا ...
م َّر ْت عشرات السنني
وأنا ما ُ
زلت عالقا ً
في صالة اإلنتظار املزمن العقيم
أصبحت مواطناً غريباً مجهوالً
ُ
وقد
ال حياة لديه ..
وال ذكرى..
ُ
عدت إلى أهلي الغائبني
فال أنا
ُ
وال أنا رجعت إلى املنفى ...

بالسماء
احلمي
ِ
الشاعرة االيطالية إال بول الرا

ترجمها عبدالوهاب الدايني

ً
ماهرة
ما كانت
شطبه
في
ِ
من ذهنه ِا
كان هو ّ
قص َر
ُ
فعل أأللم لها
كان تقصيره
َ
العمق
القلب مائتني
في الساعة
في كل مر ٍة
عندما كانا
يتذوقان
ِ
قبالتهما
معانقاتهما
،،،،،،،،،،،،،،،،،
أآلن،،،،،،
ٌ
وسادة من ذكريات
ألآلتي ال يردن
االبتعاد اكثر عنها......
التشويش
عن جرمية املشاعر
مثلما كان باألمس.
في ذاك الفراغ
الذي اغتالها
تتعب ابداً
لم
َ
الصراخ....
من
ِ
آحلمي بالسماء.
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محاولة قتل

قصة قصيرة

حسين عبد الخضر
يجب أن ميوت اليوم  .اتخذت القرار بعد اسبوع
كام��ل من املراقبة  ،وهذا وقت كاف إلعداد خطة
جيدة  .كنت أراقبه دون أن يدري  .عرفت كيف وأين
يقضي وقته  .أظن أنني عرفت كلما ميكنني من
وضع خطة ناجحة لقتله  ،دون أن أثير الش��بهة
حول��ي  .فاآلخ��رون ال يعرف��ون ما ي��دور بيننا وال
ميكنهم أن يش��كوا بي  .لق��د عرفت بني اجلميع
بهدوئي  ،وهذه سمعة جيدة لم اكتسبها عبثا
 .أن��ا كما يظ��ن االخرون ب��ي  ،ولكنني كأي رجل
يخطئ أحدهم بحقه خطأ فادحا يجعله يتخذ
ذلك الق��رار املهم جدا  ،واخلطير ج��دا  ،إنه قرار
تعرف��ون أنن��ا ال نتخذه كل ي��وم  ،وخاصة إذا لم
نكن مجرمني بالفطرة  .عش��ت سنوات طويلة
مؤم��ن بأنه ال يوجد مجرم بالفط��رة  ،رمبا كانت
كل س��نوات عم��ري املاضي��ة  ،ولم يك��ن امياني
ه��ذا ليتغير لوال أنني رأي��ت الكثير ممن انطلقت
ايديه��م بالقتل من أجل ال ش��يء كما نعتقد ،
لكنهم ف��ي الواقع كانوا يس��تمتعون بالقتل ،

هذا الال ش��يء هو املتعة  .أنا غي��ر هؤالء  ،وهذا
الرج��ل ع��اش اكثر مما يس��تحق  .س��وف اقتله
اليوم  ،ألنه يجب أن ميوت بكل بساطة .
ميكنن��ي قتل��ه عندم��ا يخ��رج م��ن بيته في
الصباح  ،ويقصد عمله قاطعا مس��افة طويلة
من الطريق حيث ال مي��ر أحد  ،فهو يقصد عمله
في وقت مبكر  .أو أنني استطيع قتله وهو راجع
إلى بيته  .ميكنني أن اس��توقفه بكل بساطة ،
واصعد في الس��يارة إلى جانبه  ،ث��م أرديه قبل
أن ينطل��ق  ،ميكنني أن اقتله وهو راجع إلى بيته
قبل منتصف الليل بقلي��ل  .هناك فرص كثيرة
لقتله  ،فهو ال يعرف أنني أنوي ذلك  .اقتله بكل
بساطة  ،وهدوء  ،وأعود إلى بيتي  .لن يكتشفني
أحد  ،سيكون اس��مي اجملهول الذي يدونونه في
امللف  ،وتغلق القضية  ،هذا الوغد س��وف ميوت
الي��وم  .لكنني ل��ن اقتله بأي من تل��ك الطرق ،
سوف اذهب إلى بيته واطرق الباب  ،تفتح زوجته
فأطلب منها أن تناديه  ،س��تطلب مني الدخول
 ،فأرفض  ،ويخرج هو  ،فأرديه قبل أن يتمكن من
اإلبتس��ام بوجهي  ،ومد يده بإش��ارة الترحيب ،
وعندما يس��قط  ،اكون قد اكملت واجبي  ،هذه
ه��ي اخلطة الت��ي فرضتها علي ّ ظ��روف ما وقع
بيننا  .يجب أن يكون القصاص علنيا .
إذن سيكون اليوم هو الوقت املناسب لقتله ،
بحيث يعرف الناس أنني قتلته  .اخذت مسدسي
 ،تفحصته  ،وتاكدت من إمتالء اخملزن بالطلقات
 ،رغ��م أنن��ي لن احت��اج غير واح��دة اضعها في
رأّس��ه مباشرة  ،وأدير وجهي  .استرددت كلماته
الوقح��ة وكل مواقفه احلقي��رة بحقي  ،تصاعد
الغض��ب في صدري مبنس��وب كاف جلعلي انفذ
القرار  ،وثب��ت وجهه القبيح أمام نظري  .غادرت
املنزل وصعدت سيارتي  .صدى اإلطالقة ومشهد
س��قوطه املريع يتك��رر أمامي  .سيس��قط إلى

األرض مباش��رة  ،فليس خلفه من جدار يسنده
 ،أو يتلقى قطع دماغه املتناثرة .
ركن��ت س��يارتي عند رأس الش��ارع  ،وترجلت
 ،الكثي��ر من الناس ميرون أمام��ي  ،يتراكضون أو
يس��يرون مس��رعني  ،وعل��ى وجوههم تس��تقر
عالم��ات األس��ف  .يج��ب أن ال اهتم ب��كل ذلك
 ،س��يكون لديه��م حكاي��ة أخ��رى بع��د قليل .
الحظت وجود حش��د من الناس عن��د باب بيته
 ،وس��معت صراخ��ا  .همم��ت أن اع��ود  ،الوقت
غير مناس��ب لقتله اآلن  ،رمبا سيتدخل أحدهم
ملنعي  ،وتفش��ل اخلطة  ،لكن الفضول حملني
عل��ى املواصل��ة واختراق احلش��د  .رأي��ت اطفاال
يبكون  ،وسمعت صراخ نساء  .سألت أحدهم:
ــ ما الذي يجري ؟
فاجاب :
ــ لقد توفي الرجل  . .مات هذا الصباح .
ــ أي رجل ؟ سألت مرة أخرى .
نظر إلي باستنكار  ،وقال بلهجة تضطرب بني
الندم والسخرية :
ــ إنه الرجل صاحب هذا البيت .
متلكني ش��عور باألس��ف  ،بدا لي موته مقلبا
س��خيفا  ،إن��ه ميوت ليس��خر مني  .اس��ترخت
قبضتاي أمام اليأس والشعور باإلحباط  .شعرت
بأن اجلميع ميثل أمامي مسرحية  .سيضحكون
عندم��ا يرونن��ي منس��حبا  ،ويق��وم املي��ت
ليش��اركهم الضحك  ،ثم س��يصفق اجلمهور .
اندفع��ت إلى أمام  ،لن اس��مح للجمهور الغبي
علي  ،سوف أجنز مهمتي اليوم  ،واقتل
بالضحك
ّ
هذا اجلبان املتظاهر باملوت  ،سوف ميوت اليوم . .
ال شيء مينعني من قتله اليوم .
دخل��ت الغرف��ة الت��ي يرق��د فيه��ا  ،اخترقت
حش��د النس��اء والرجال املتباكني  ،وقفت عند
رأس��ه مباش��رة  .إنه ليس الوجه الذي شاهدته

البارح��ة  ،ه��ذا وج��ه جديد  ،وج��ه ممثل مطلي
مبس��احيق جتعله يبدو كوج��وه املوتى  .انحنيت
عليه وحتسس��ت نبضه  ،إنه بال نب��ض  ،إنه بال
نفس  . .هذا الرجل ميت فعال .
ــ إنه ميت  .قلت بعد ان استويت واقفا .
س��حبني احدهم إل��ى الوراء  ،ونظر في عيني
 ،ثم بكى .
ـ��ـ نعم  ،إنه ميت  .لقد م��ات صديقك  ،ولن تراه
بعد اليوم  .قال أحدهم وأخذ ينتحب .
أض��اف له��م اعتق��اد أن صدي��ق الرجل صدم
مبوته فصار يهذي  ،سببا آخر للبكاء مبرارة اكبر
 .اجلميع هنا يحبونه  .كل هؤالء الناس آس��فون
على موته  ،أنا الوحيد الذي جاء إلى هنا وفي نيته
أن ينفذ ما نفذه القدر  .شعرت باخلجل  ،واصبح
املس��دس حتت ثياب��ي  ،كتلة معدني��ة من العار
املننت  .خشيت أن يكتشف أحد نيتي السابقة
عندما يالحظ وجود مسدس محشو حتت ثيابي
 .بكي��ت  . .بكيت بصدق ألنني فكرت بقتل رجل
يحبه كل هؤالء الن��اس  ،وله طفل جميل يرمتي
اآلن على صدره ويبكي  .فكرت في أنني رمبا كنت
مخطئا  ،كل تصرفاته الت��ي ظننت أنها وقحة
وجدت لها مبررات ميكن أن جتعلها غير مقصودة
 .نظرت إلى الوجه الش��احب للجسد املسجى
 .صرخ��ت في داخلي  :أنا آس��ف  . .آس��ف جدا .
ولم أجد كلمة أخرى أضيفها  .انحنيت  ،ورفعت
الصغير  ،ضممته إلى صدري  ،فاخترق نشيجه
س��معي  :بابا  ،بابا  .همست في أذنه  :أنا آسف
 . .آسف جدا .
وعندما أكملوا جتهيز امليت  ،وحملوه للتشييع
 ،سرت خلف جنازته بانكسار

ترتيلة الحنين

ِ
رحماني
علي

َ
وجهك األن
أرى
الغريبة والوجوه اجلديدة...
بني الوجوه
ِ
اجلباه املشرئبة ...والوجوم املريبْ
وهجك ميضي معي على وجعي
ِ
واصطباري
فأرى وجدك يناى على جلتي وانتظاري
َ
ثمة صمتك....ينزف غربة وعناء غروب
اختمار غبار املسافات يرسم نهر
السراب البعيد
تنزفه جلتي ...تبدين أكثر من لغة طائعة
واقربَ من لهفة جائعة
وابعد من شغفي واختياري
فأنتثر سر اللحظات
شذرات حروق الكلمات
وها أَنك االن ...
تؤدين مناسك عشق ندمي
على عطش البوح
ميضي بنا مترفني
كترتيلة حائرة
.....
نحن ياسيدة احلزن....

نبكي لكي نستوي وطناً

من شجن وحنني
مواويل ينشدها شجر األمنيات
بأرض يباب
.....
نحن ياسيدة املدن القرمزية
دم يتلظى على وجع اخلوف
يرتل أمطار ذكرى االنني
مداراتها العبرات الثقيلة
حتمل أهوال صيحاتنا
 /مسارات ظل املدى
مسافاتها في جتلي السنني
.....
نحن ياسيدة الوجع احملتفى
نحتفي بشهادة أقمارنا
حتتوينا مسلة غربتنا
نبكي لكي نرتوي بأدمعنا
ونغني الوجع املر
واملساءات العليلة
ونصلي لكي نرسم وطناً من طيوب
بالدا ً من طيور وماء وعشب جليل

وسماء تلم قوافل احالمنا
وضياء يجول محافلنا
وطنا للمصلني املصطلني....
املصطفني بنا....
وطناً حملناه عطشا مكتوى
......
وها انني االن أعصر وجه ارتقابي
انزوي بني نثار الرزايا
واعصف في وجهتي واصطخابي
أمطرعبر سحب ملبدة بالهموم
أسير قبالة وهج صليل
رياحاً تدور الفضاء الدخيل
ألفرش ظل مسافة شوقي
اخطط نهر السنني على وجل
وأرصد ظل وجهك
أمنيات الشواطئ والشجر املستفيق
فما ملت يداي ادعيتي
وما غادرتك عيوني
فأنتبهت لذاكرتي املشتهاة
كنت سطوة عتمتها
......

سيدة احلزن والدمع والليل الطويل
سيدة احلب  /ضياء القمر املستطيل
في ليلنا املستفيق ....سيدتي
أنتظريني عند انعكاس مرايا الفجر
وانحسار ظالم الظنون
أو لهفة البحر حني يهتف بالساحل
املستنير
وحني تعزف انفاسنا
وطناً ترصد خضرته التراتيل
شهقات نخيل وماء وسر جليل
وجهك وجهته الباسمة
ووهجك حلن انتباهي به
....
وألني ابتدأت به وانتهيت بك
ُ
فأرتبكت بدورته العائمة....
ْ
أشتبكت في حنيني
حني
مزايا املنال /مرايا نهاراتنا
تراتيل مساء احلنني ...
تواصل ايقاع عتمتنا
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علـــــم المدرســـــة

مهدي حسين جاسم

أس��تيقظت صباحاً وأنا أسمع صوت
طرقات عنيفة على باب الدار ولرمبا لم
اس��تيقظ بعد فمازالت امامي وقائع
غير حقيقية ،غير اني اسمع الطرقات
عل��ى الباب ت��زداد ً
قوة وأع��ي جيدا ً ما
حول��ي ،فه��ا ه��ي أم��ي ق��د أحضرت
الفط��ور كعادتها وكذل��ك ما أعتدت
أن أرتدي��ه م��ن ثياب للمدرس��ة حيث
وضعتها أم��ي على األريك��ة القريبة
من الناف��ذة وحينها وج��دت أمي في
مدخل املمر املؤدي الى الباب اخلارجي
وقد علت وجهها عالمات اإلستغراب
ملا يحصل عند الب��اب في وقت مبكر
كه��ذا ،نظ��رت ف��ي وجهه��ا وكأن��ي
أبادلها الس��ؤال نفس��ه عم��ن يطرق

الباب بهذه الشدة ،وملا لم أجد لديها
جواباً س��رت في املمر لبضع خطوات
ثم سمعت مناجاتها – اللهم أجعله
خي��را ً – وعندما فتحت الباب لم تكن
هناك مس��احة لرؤي��ة مابعد الباب إذ
كان الش��خص الذي يقف عند الباب
ومازال��ت ي��ده تطرق الب��اب بعنف قد
أغلق كل شيء بجسده ولم أتبني منه
سوى زياً عسكرياً ويده األخرى متسك
بس�لاح قد تدلى الى جانبه ومن فرط
دهش��تي لم يس��عفني الوقت لرؤية
وجه��ه لك��ن كلماته ج��اءت غليظة
كصوت؛
 عليك أن حتضر الى هناك.وم��ع اني ل��م افهم مايعني��ه بكلمة
هناك لكني أجبت
* كي��ف ل��ي أن أذه��ب وأن��ا مازلت في
مرحلة الدراس��ة األبتدائية ولم أجتاوز
العاشرة بعد وعليه س��أدخل وأوقظ
أبي كي يذهب معك.
رد على الفور
 عجيب ،كيف لك أن توقظه وقد ماتفي حرب تشرين 1973
قلت؛ ان كان أبي اليس��تطيع الذهاب
معك فسأدخل وأخبر شقيقي األكبر
باألمر فهو كثيرا ً ما حل مكان أبي في
مناسبات كثيرة..
فأجابن��ي بع��د أن وض��ع ي��ده عل��ى
معصمي
أل��م تعرف بع��د أن ش��قيقك األكبرق��د مات في حرب الش��مال مع الكرد
فكيف لك أن تستدعيه.
حينها أحسست أن يده تضغط بقوة
على معصمي فش��عرت بألم ش��ديد
وحاولت أن افل��ت يدي لكني لم أفلح
ثم سحبني الى خارج الدار وقال؛

 ولكي التقول سأس��تدعي شقيقيالثان��ي فهو األخر قد م��ات في احلرب
مع إيران واألن ماعليك اال أن حتضر أنت
معي.
سرنا سوية في زقاق طويل كنت أشعر
ً
أن ي��دا ً
حديدية تقبض على معصمي
ً
وليس��ت يدا طبيعية وم��ا أن قطعنا
مس��افة قصي��رة حت��ى وج��دت أحد
زمالئي وه��و بقبضة ش��خص يرتدي
ذات الزي العس��كري ويس��يرا معاً ثم
ثان وثالث ورابع ثم تكرر هذا املش��هد
ٍ
لعش��رات امل��رات وبع��د أن مررن��ا في
مجموعة من األزق��ة حتى كان املئات
م��ن اصدقائ��ي وزمالئي في املدرس��ة
يس��يرون وه��م في قبضة اش��خاص
قد ارتدوا ذات الزي العس��كري وكلما
أردت أن أس��أل ع��ن معن��ى مايج��ري
تأتي إش��ارة من يس��ير مع��ي تأمرني
بالصمت وعن��د ذاك وصلنا الى بوابة
بناية كبي��رة يقف عنده��ا مجموعة
أش��خاص مدججني بالسالح ويرتدون
ذات الزي العس��كري ووقفنا أمامهم
للحظ��ة ث��م دفعن��ي بإجتاههم وهم
بدوره��م س��اقوني الى داخ��ل البناية
عند ساحة ترابية واسعة ألجد املئات
ممن رأيته��م من زمالئي قد س��بقوني
اليها ويتجمعون في حلقات متفرقة
والكثير من عالمات االستفهام تقفز
م��ن أعينه��م ومل��ا كان ل��دي الوق��ت
ألس��ترق النظ��ر ف��ي وج��وه ذوي الزي
العسكري تبني لي أن لهم ذات الوجه
دقق��ت النظر جيدا ً ف��ي أركان البناية
وممراتها ومماشيها وزواياها وساحاتها
كان لها ش��كل مدرس��تي غي��ر أنها
طليت بلون أخر ث��م رأيت احد الزمالء
يش��ير الى سارية العلم املرفوع أعلى

البناية فألتفت اجلميع بأجتاه مايشير
اليه لنجد علم��اً بلون غريب ثم تأكد
لي قطعا أنها مدرستي ولكن من غير
حدائق ومن غير زهور ومن غير عناوين
للصف��وف ولوحات توجيه ثم ال وجود
للمعلم�ين ايض��اً وما ه��ي اال حلظات
حتى حت��ول صمت الس��احة الترابية
الى ضجيج تعالى في االفاق واصوات
زمالئ��ي تأتي من كل مكان وتعلن أنها
مدرس��تنا فج��اء األمر عب��ر مكبرات
الصوت يأمرن��ا بالصمت لكن اجلميع
ل��م ميتثل لألم��ر فتحرك األش��خاص
ذوي الزي العس��كري فالبعض منهم
قد أحاط بنا واخرون اخرجوا اش��رطة
الصق��ة ليضعوه��ا عل��ى افواهنا ثم
احكموها بش��كل اليسمح لنا حتى
بفتح افواهنا وما هي اال دقائق قليلة
حتى ش��عرت بهواء بارد ينساب بيننا
ث��م رذاذ من مطر ش��فيف حت��ول بعد
ذلك الى زخات مطر وشعرت بزميل لي
ميسك بيدي ثم امسكت انا بيد زميل
اخر وهو بدوره مس��ك ي��د زميل بقربه
حتى تش��ابكت أيادي اجلميع ثم أشار
احدن��ا الى س��ارية العلم وتس��مرت
أعينن��ا عندها إذ كان م��اء املطر يزيح
لون العلم الزائف ليظهر الوان العلم
الزاهي��ة وم��ع إن األش��رطة الالصقة
تكمم االفواه لكني كنت أرى واسمع
العي��ون تنش��د كم��ا احلناج��ر أي��ام
اخلميس وعند اصطفاف الطلبة وفي
حلظ��ة رفع العل��م وأنا أش��عر بالزهو
وص��وت زوجت��ى يدعون��ي للنه��وض
لتخبرن��ي إن قصت��ي األخي��رة – علم
املدرس��ة – قد مت نشرها في صحيفة
هذا اليوم.

براءة

كاظم ناصر السعدي

ما ٌ
زلت م ّتكئاً على جدار االنتظار
ال مبرّر لعذابي
لم أقترف ذنباً
هل انتمائي للجمال خطيئة ؟
حتتويني الغربة احتواء السماء للنجوم
األرق أنهك عيون نافذتي
الضباب يخدش وردة روحي
حلمي بفاكهة السعادة
أصابه الذبول
كقيثار بال أوتار
ٍ
حني أتعثر بذكريات األلم
يذرف الناي دموعي
لي أن أزجر الليل
عَ َّ
كي ال ّ
يعكر َص ْف َو القمر
ّ
كلما يفتح الفجر أزرار قميصه
زهرة قلبي تلوّح لبهائه
حزن ال ينطفئ
في صدري موقد ٍ
غزالتي تئنُّ من وحشة الرمال
إلى َم أرتّق خيباتي
ضوء بعيد يحبو مبطئاً نحوي لك ْن ال
يصلني
ال جدوى من النفخ في بالون مثقوب
ً
نكاية بضجيج القلق ؟
ألوذ بالصمت
ليتني أستطيع أن أغلق الرتاج على ذاكرة
الفجائع
في الهواء الطلق
أنثر حلوى الضوء
ال شيء أنقى من براءة احلب

رياح األسئلة
بهنام عطاهللا
مدن الغياب تكتظ برتابتها
إنها متضغ إمياءاتها
وهي تغلق أبراج الفواجع
حيث الفصول مزروعة على الشفاه
األشعة تناسل الضوء منذ بدء التكور
أيتها األرواح الطليقة
أين فخاخي ؟
أيتها التنهدات املشبوبة باألنفاس
أين سهامي ؟
يااااه للطفولة امللتوية في احملطات والطوابير
وهي تتوثب
إنها الهضاب الرطبة في مدن التلون
والسواقي الطاغية بالفحولة
وهي تشعر بالوخز
ترحل عنا رياح األسئلة
تتشابك األصوات بجراح الذكريات
مواء العربات
أصوات الباعة وهم يقننون األسعار
إنهم املراؤون يصاحبون ذباب املقاهي

فيهطل الوهم في خرائط املزاد
تغسل كل الطقوس خطاها
تغرق األجسام بالعرق املصمغ مباسورة العثرات
إنه اجلبروت يغفو في كهوف اجلرذان
بخور احلانات عند إمتداد احلروب الكريهة
حروب األساطيل ...
عفوا األباطيل التائهة
وهي تنتشي بدفء احمليطات
املسكونة مبضائق الندم
والنزوات املنجرفة بالرذائل

في عبء املواسم
إنها الديكورات املضمخة
بالقناديل  /الثريات املتدلية بالكآبة
وهي تتوجس رهبتي
الغارات املتلذذة بجسدي املقتول
فوق موائد القطيعة
حيث احلرية تتوضأ بدف التعاسة
إنها النميمة تتكئ فوق قبرها
بعجرفة النتائج
بجهدي املدفون حتت خرائط الرماد
يااااه  ...عمرنا املشتت في ليل اجملرات
املبعثر بني السبورات  /الكراسات  /الصحف
يا أنفاسنا اللزجة وفرحنا املدمى
ياللتطلعات القروية وهي تغسل األسئلة بالرياح
بشهقة العجائز املقرفصات
حول الفواجع وهن يتلذذن بسماع الغوايات
على مصاطب التندر
ينفثن دخان خرابهن البديع
فلتسقطي في مخاضي أيتها العثرات
ألن حلمي يقنص بالزيت والدم
أسطورة التلذذ
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أبــــو الجــــــــود

انتصار النعيمي
أينما جتولت بسيارتي في ش��وارع احلي املترامي
األط��راف ال��ذي يس��تحيل أن أقطع��ه راجل��ة،
يطالعن��ي وجهه الكال��ح بابتس��امته البلهاء
وعين��اه اللتان تنم نظراتهما ع��ن رحمة وطيبة
ال متناهي��ة ،وكلم��ا مررت بجواره وأن��ا أجتول بني
احملالت متبضعة ،يحني قامته إحتراما لي ويضع
يده على رأسه وتتغير معالم بالهته حتى يصبح
رجال آخر غير أبو اجل��ود ذلك املعتوه الذي يطارده
األطف��ال باحلج��ارة ألن��ه يتجاهله��م ويتجاهل
نداءاتهم.
ال أعلم لم يعاملني بهذه الطريقة من بني جميع
الناس الذين ميرون به ومي��ر بهم كل الوقت ،حتى
أنن��ي لم أمد ل��ه يدي بش��يء من امل��ال يوما ما،
ألنني لم أظن يوما بأنه متس��ول رغم أنه ميد يده
أحيان��ا لآلخرين ويطلب منه��م بعض املال ،لكن
هندامه ونظافته وس��لوكه ال يوحي للناظر على
أنه متس��ول وبال رعاي��ة ،أحيانا يرف��ض أن يأخذ
ش��يئا من بعض الصبية حت��ى وإن أغدقوا عليه
باملال والعطايا ،أراه يهرب منهم مسرعا ال أعلم
الس��بب لكنني في يوم ما كنت أتطلع اليه وأنا
ألوذ من البرد في سيارتي ،فالح لي من بعيد بعض
الصبية ينادونه "حجي حجي أبو اجلود تعال خذ
هذه الفلوس إنها لك" فرأيته يتجاهلهم ويسرع
اخلط��ى نح��و أح��د األزق��ة القريبة ،فه��رع أحد
الصبية بالركض خلف��ه ليعطيه املال لكنه لم
يس��تطع اللحاق به ونادى عليه صاحبه "اتركه
خل��ي يولي" ث��م انهالوا عليه باحلج��ارة فقفزت
الى ذهن��ي طريقته بالتعامل معي وأنا لم أعطه
ش��يئا يوما فعلمت أنه يس��تطيع أن يس��تقرئ

ويستش��عر م��ا ف��ي دواخ��ل ونف��وس اآلخري��ن
ويستطيع أن ينتقي من يتودد اليه ممن يهرب منه
مس��رعا ،لعلها فراس��ة أو كأنه تراكم خبرة مما
إكتسبه خالل س��نواته الطويلة وهو يجول في
شوارع مدينتنا.
الت��كاد تخلو مش��اويري ف��ي كل مرة م��ن رؤيته
أمام��ي ماث�لا كأن��ه يذكرني بش��يء م��ا أو يرمز
لشيء علي إكتشافه ،تبرعمت في داخلي فكرة
وأن��ا أقترب من��ه ذات يوم بأن أمد يدي وأس��اعده
ببعض املال ،وما أن رآني وكعادته إنحنى وتغيرت
هيأت��ه ،ووض��ع يده عل��ى رأس��ه ب��كل إحترام،
فقدم��ت ل��ه بعض امل��ال فنظر ل��ي بطريقة لم
أس��تطع أن أفهمها أب��دا لغاية ه��ذه اللحظة،
كانت نظرته توحي لي بأنه يريد مني ش��يئا آخر
غي��ر املال ،وتركني ورحل وه��و يدمع ،ألول مرة أراه
من دون بس��مته البلهاء ،وذهب مسرعا بوجهه
الباكي بعيدا عني.
لم أس��تطع أن أتس��وق في ذلك اليوم كان بالي
مش��غوال بتلك اللحظة التي وقعت عيني على
عيني��ه الدامعتني وه��و يغادرن��ي واخليبة تكلل
محياه ،فعزمت على أن أعرف كل ش��يء عن هذا
الرجل الغامض ،وكأن ماحدث بيني وبينه محط
رصد أح��د الباعة الذين كان��وا يراقبون ماحدث.
داهمني احدهم بالقول؛
هل تعرفينه؟
*ال ابدا
… -رمبا هو يعرفك  ..ماذا تعملني؟
*أنا كاتبة وصحفية
هل تعلمني أن أبو اجلود كان ضابطا مرموقا فياألمن العامة في زمن النظام السابق ؟
*ماذا تقول؟ هل تعرفه أو تعرف عنه أكثر؟
مسكني دفع حياته ثمن رحمته*كيف ؟ هل تعرف املزيد؟
كان مس��ؤوال في إحدى األقس��ام املسؤولة عنالتعذي��ب في إح��دى معتقالت الدوائ��ر األمنية،
كان رفيق��ا مب��ن يق��ع بني يدي��ه  ،كثي��ر الرحمة
بهؤالء املس��اكني الذين يجبر على مشاهدتهم

وهم يعذبون في هذه السجون من نساء وأطفال
وشيوخ وكذلك الرجال والش��باب فهم اليقلون
تأملا ع��ن غيرهم ،هو ينظر اليه��م كلهم بعيون
أبوي��ة رحيمة .طريقته بالتع��اون والرأفة معهم
جعلته يواجه مشاكل كثيرة فقدم للمحاكمات
وتعرض للعقوبات مرات عديدة حتى بات إس��مه
الفتا ألنظار كل واش وحاقد ليكيل إليه الضربات
في كل مرة يرفض فيها تعذيب معتقل ما ،حتى
آخر مرة تعرض فيها لألل��م مبا الحتتمله رحمته،
حني كانت نوبة خفارته وجيء بإمراة حبلى تكاد
تل��د وتعرضت أمامه لش��تى أنواع القس��وة في
التعامل ،لم يكن هنالك أحد غيره ليلتها وولدت
املرأة مبس��اعدته بعد تعذيبها بقس��وة من قبل
رج��ال األمن الذين كلفوه مبهم��ة خارج املعتقل
وح�ين عودته صدم بهذا املنظر املريع ووضع املراة
املت��أزم ،لم يكن هناك غيره فأنقذ الوليدة ولفها

بسترته وأخذها جلهة غير معلومة بعد أن توفت
املرأة بني يدي��ه .تلك احلادثة جعلت��ه يتمرد على
كل مايج��ري في ذل��ك املعتقل ،وأح��دث إنقالبا
وضجة ب�ين جميع املس��ؤولني ،مما ح��دا بهم أن
يلفقوا له تهمة ليس��كتوه ع��ن أفعالهم خوفا
من أن يش��ي بهم ،حتى وص��ل األمر الى محاولة
قتله بعد إيداعه الس��جن بتهم ملفقة .تعرض
كثي��را للتعذي��ب حتى أصبح بش��كله الذي هو
عليه اآلن لقد جن الرجل مما أصابه ،وحني تيقنوا
بأنه قد ج��ن وفقد النطق ،أخرجوه من س��جنه
وتخلص��وا من��ه .وهاه��و يج��وب مدينتن��ا طوال
وعرض��ا ال أحد يع��رف عنه ش��يئا إال نحن الذين
كن��ا أقرب الناس اليه ال أحد يهتم بالس��ؤال عن
قصته والنتحدث بها ألننا نخاف عليه من مصير
مفجع قد يصيبه
* .طيب لم تخبرني بهذه احلكاية إذن؟

إنحناءت��ه حني ي��راك ودموعه التي إنس��كبتوبينك جنونه وخرس��ه هما اللذان
أمامك  .بيني
ِ
أنق��ذاه وأخرجاه مما كان في��ه وحفظا له حياته،
حتى أننا كنا نعتقد أنه قد إفتعل اجلنون واخلرس
ومارس��هما علينا كي يحافظ على نفس��ه من
أجل إبنته املسكينة التي ماتزال تعيش معه.
*إذن هو متزوج وله أسرة؟
ل��م نعلم أن��ه قد تزوج يوما ولم تكن له أس��رةغي��ر تل��ك الفتاة الت��ي تعيش مع��ه وتعتني به
وتناديه بأبي. .
ش��كرت الرجل ورحلت وأنا تائهة ،ولم أمتكن من
العثور على س��يارتي وأنا أتالطم بزحمة أفكاري،
بينما اش��ق زحمة الس��ير تلوح ف��ي بالي فكرة
واح��دة  ،أن الرجل م��ازال مجنونا ولم يعد ميارس
حياته كما كان وكما ينبغي.

ّ
ّ
اقلل سكرك في دمي

كواللة نوري

َ
وجدتك اليوم شجرة أُرجوانية
كلما ِز ُ
دت نهرا في حبّك

طو َ
ّقت ودياني بالصفصاف.
ومنعتني من االجنراف .
تقول بأنّني طير طائش،

َ
أصيبك بألفة غامقة ،وال أختفي من
رأسكَ.
َ
رأسك ،هو زبدة عزلتي.
ألنني أحب
ْ
نهبت
تقول " :القصائد والتضحيات
حبك!"
ِ
ُ
أقول  :وحدي من يضع امللح عليه،
ّ
ّ
َ
ألقلل من ُ
سكرك في دمي،
كي ال أُصاب بالعمى .

ُ
نسيت خليّة قرب نقرة غياب ،
مرة،
حتولت الى كوّة عسل نهبه ال ُّرحل ،
وبقيت وحيدة مع سرب من غضب وجنود
خونة.
َ
وجدتك مر ًّة مثل أبي
تطلب أن أكرر اسمي الثالثي عليك،

َ
علي
فأكرّر
إسمك ً
َ
عينيك بصوتي
أغشي
في عن ظهر قلب.
كي تتوه ّ
في الزوايا الثقيلة من روحي
تتربع مثل مشرّد مشاكس وواثق،
أو كطفل هارب ومغامر .
ذاكرتي مكتبة كاملة في الركض
تناولها في رحلة الشتاء والقيظ معي .
ّ
وشك ْل مشهد وقوعك قرب خط
ح ّررْ
النهاية
فانا افتقد حس تنظيم مهرجان اخلسران.

ثالث قصائد

هادي الحسيني

 - 1كبرياء
ُ
أجلس وحيداً في بال ٍد بعيدة
ُ
الشمس
ضوء
لها
يدخ
ال
ِ
ُ
صورك القدمية
أتصفح
ِ
التي أحتفظ بها منذ إلتقينا
حروب كثيرة
قبل
ٍ
أتصفحها

ً
صورة بعد أخرى
قلبك املبتسم
بينما
ِ
يحدثني عن الشوق
فأذوب بوجده ،
إليك  ،أبكي
ينتابني احلنني ِ
فيكسرني الكبرياء ..
ومن بعي ٍد جداً
وانت توقدين شموع القلب
ِ
ُ
عطرك
كنت أشم رائحة
ِ
منك ،
التي أعرفها أكثر ِ
تسكنني العبرات
وتنال مني..
 - 2ذكرى
ثالثون جرحاً بقلبي
عالية العشق
تطوق مدارات الروح املنسية
تنزف تلك اجلراح

بهمس
تنزف
ٍ
ومنذ ثالثني عاماً ونيّف
أحبس آالمها
في داخلي
وحني يخدشها احلياء
تتفتح مثل ذكرى
بالشغف
معطرة
ِ
وكلما مضى الزمان بعيداً
َّ
وتخضر
تتجدد
داخل القلب ..
 - 3آخر الليل
في آخر الليل
في تعويذة املنفى
في حلم الطفولة والصبا
في املسافات البعيدة
في انكسار الثلج فوق أرصفة الزمن
في جلة البرد واجللوس قرب املوقد اخلشبي
غيابك املّر على الروح
في
ِ

املثخنة باجلراحات النازفة
في املقهى
في الشارع
خديك
في الورد الذي كان يتفتح فوق
ِ
في إغتيال األمل
وفي الهدوء التام
كنت تدقني باب قلبي
ِ
وتهمسني بشفاه حبلى بالقبالت
وتفرشني املاضي على ضوء القمر
أتذكر أحالمنا املؤجلة
على طول البعد
لم يتحقق منها
سوى رعشة احلب
أحالمنا التي رسمناها
على شجرة حمراء
قبل حربني أو أكثر
أنا ال أجي ُد ذاكرة احلروب القذرة
التي مازالت تصادفني
في ليل املنفى

لكني مازلت
أحلم بالورد حني ينثال
عينيك العسليتني
من
ِ
وكيف حفرنا بتلك الشجرة
احلمراء أسماءنا
ورسمنا قلباً للحب
يشبه قلبينا .
يا آخر الليل
يا شغفي املطرز بالولع األحمق
يا روحي املغتسلة
بنظراتك الساحرة
ِ
مازلت أحلم
في
آخر
الليل ..
أوسلو 2022 /

a l - t h a q a f i
العدد ( - )52آذار 2022
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عبد السادة البصري
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التصميم واإلخراج الفني:
سامر أحمد

samir.ah83.ds@gmail.com

رؤى

االتحاد ينعى خمسة من اعضائه
ا.ث -خاص
نع��ى االحت��اد العام لألدب��اء والكتاب ف��ي العراق
خمسة من اعضائه ،رحلوا مؤخرا ،اذ نعى االحتاد
الق��اص عل��ي عبد احلس�ين البرهان ،ال��ذي فارق
احلياة يوم اخلميس  ٣شباط  ٢٠٢٢في الديوانية..
ونعى الش��اعر د.غي�لان (محمد حوش��ي) ،الذي

ف��ارق احلي��اة ي��وم اجلمع��ة  ٤ش��باط  ٢٠٢٢ف��ي
استراليا ..ونعى شيخ املترجمني الباحث األستاذ
كاظم س��عد الدين ،الذي فارق احلياة يوم االثنني
 ١٤ش��باط  ٢٠٢٢في بغ��داد ،بعد مس��يرة حياة
حافل��ة بالعل��م واملنجزات ..ونعى الش��اعر عبد
الرس��ول البرقعاوي ،الذي فارق احلياة يوم االثنني
 ٢٨ش��باط  ٢٠٢٢ف��ي النج��ف  ..ونع��ى الكاتب

أعالم نجفيون

توقيع كتب حنون مجيد وحمد الدوخي
ا.ث -خاص
اقام االحت��اد العام لألدب��اء والك ّتاب
ف��ي الع��راق جلس��ة توقي��ع كتاب
للقاص والروائي القدير حنون مجيد
والش��اعر د.حمد الدوخ��ي ،وتوقيع
مؤلفاته��م االخ��رى الص��ادرة ع��ن
منش��ورات االحتاد ( ..صخرة عربيف

 قص��ة  -حن��ون مجي��د)  (..يومياتكوفيد  - ١٩س��يرة  -حنون مجيد) ..
(لغة اخلامت  -شعر  -د .حمد الدوخي)
 ..كان ذل��ك في اخلميس  ١٧ش��باط
 ٢٠٢٢ف��ي مكتب��ة الش��اعرة مليعة
عب��اس عم��ارة  ..قدمت اجللس��ة د.
راوية الشاعر.

واألدي��ب د.جواد املنتفجي ،الذي ف��ارق احلياة يوم
اخلميس  ٢٤شباط  ٢٠٢٢في ذي قار ،بعد مسيرة
حافلة باملنجزات والنشاطات..
االحت��اد ّ
ذك��ر في نعيه بس��ير الراحل�ين العطرة،
ابداعيا وانس��انيا ،ومش��يرا ال��ى منجزهم الذي
س��يبقى يخل��د ذكره��م ويع��رّف به��م االجيال
القادمة  ...ألرواحهم الرحمة والسالم.

ا.ث -خاص

صدر للدكتور جناح هادي كبة كتاب
بعنوان (اعالم جنفيون في مناهجهم
االصالحية) عن مطبعة  4dبالنجف
االشرف تناول فيه اعالم من احلوزة
العلمية عرفوا بانفتاحهم  ..يقع
الكتاب ب ١٣٠صفحة من القطع
املتوسط ومن تقدمي العالمة االستاذ
الدكتور حسن احلكيم.
نشر الروائي الكبير عبداخلالق الركابي هذه الصورة التي
جمعته في مقهى حسن عجمي قبل عقود باألساتذة
القاص والروائي الراحل فؤاد التكرلي والناقد الدكتور شجاع
العاني و الناقد الدكتور مالك املطلبي والقاص والروائي
الراحل موسى كريدي ...

في زاوية يكتبها على صفحته بعنوان (سباهيات)
نشر القاص والروائي محمد سعدون السباهي هذه الشذرات  ..وهي جديرة بالتأمل !....
ا.ث -خاص
*)) ُ
كل ماقال��ه التبري��زي وم��ن ث��م تلمي��ذه الروم��ي،
وامثالهم��ا ،ل��م يخرج ابدا ع��ن دائرة املأثور اإلس�لامي
التقلي��دي ،اللهم بإس��تثناء تركيب العب��ارات تركيبا
لغوي��ا مثي��را ،األمر ال��ذي اغرى وس��يظل يغ��ري ،هواة
املثاقف��ة اجملاني��ة بتردي��د اقوالهما والتباهي بنش��رها
باعتبارها فتحا جديدا في مفاهيم القضاء والقدر ،وما
هي كذلك.
* أش��عر احيان��ا ان الوقت م��ع احلياة ،ي��زداد ضيقا ،مع
هذا فأن��ا متفائل بدرجة جيد ،بدليل ان كاس��ي عامرة
في ميعادها منذ خمس�ين عاما ،وان��ي لم انقطع يوما
ع��ن القراءة والكتابة ،إذ من دون الهبات الثالث الرائعات

هذه ،س��ابدو مثل تابوت خشب ،مركون عند باب جامع
تتناوب على استعماله جثث املوتى.
* يظل اإلنس��ان  -اي انس��ان  -محبا للحياة ،متش��بثا
به��ا بغ��ض النظر عن حجم تعاس��ته ،ه��ذه املعضلة
الوجودية ازعمُ ان سببها ،هو أن االنسان في الالوعي ،ال

يؤمن بحياة غير هذه التي يراها ويلمس��ها أمامه ممثلة
بالن��اس وبالطبيع��ة ومكوناتهما ،وما ع��دا َ
ذلك ليس
سوى مسايرة للسائد العام.
* ما ُكتبَ عن السيد "جان دمو" اكثر مما ُكتبَ عن شعراء
حقيقيني ،وهذا دليل على أن األدب في العراق ،في جانب
كبير منه ،ادب ش��ائعة ،اكثر مما ه��و ادب أصالة وابداع،
واألمثلة كثيرة.
* دائم��ا يتعقبني ف��ي املنام ،نواح رباب��ة ،وصوت حنون،
لب��دوي رقي��ق يق��ال له"جبار عگار" ينش��ج ه��و اآلخر
عل��ى وقع نواح الربابة [:بي��دي دوايه وگلم ،واكتب على
ال��زردوم] فتث��بُ م��ن حوله في هياج كاس��ح ،البش��ر
والش��جر وتالطم املوج على ضف��اف الفرات ،اف ُز بدوري،
ُ
اضحك من أحالمي ،واعاو ُد النوم)).

شعراء روائيون!
قبل نحو عشر سنوات ،توجهت لي مجلة (املسار) التي تصدر عن جامعة قابوس في
عمان ،بس��ؤال بشان انتهاء او انحس��ار دور الشعر  ..وقد استحضرت عند اجابتي ،ما
قاله شاعر عربي ال يحضرني اسمه ،في لقاء متلفز معه تابعته من قبل ،حني ر ّد على
سؤال مضيّفه ،الذي قال له باملعنى ،انك تكتب الرواية مع انك شاعر ملاذا؟  ...لقد قال
الش��اعر ما خالصته ،ان القصيدة متثل الش��كل التقني للشعر ،اما الشعر مبفهومه
الش��امل فأوسع بكثير ،اذ ممكن ان يكون في الرواية وحتى في املقال السياسي وغيره
 ...لقد اعجبتني اإلجابة ،ألني كنت أرى االمر كذلك ايضا ،فالكثير من االعمال االدبية
املهم��ة غير الش��عر وكذلك االعم��ال الفنية الكبي��رة ،تنطوي على حمولة ش��عرية
هائل��ة ،أي ان��ه اذا كان الش��اعر يعج��ن الكلمات في مرج��ل خياله ويعي��د انتاجها
بأش��كال مختلفة ،فإن كل مبدع يستطيع ان يعيد صياغة مفردات جنسه االبداعي
ويخرج منها بعمل متوهج يبقى خالدا بقوة الشعر فيه ،مثال لوحة املوناليزا او رواية
البؤساء او مسرحية يوليوس قيصر وغيرها من االعمال االبداعية املميزة ..
اردن��ا م��ن هذه األس��طر ان تكون مقاربة للحدي��ث عن ظاهرة ،لعله��ا جديدة ،وتدعو
الى التوقف عندها في مش��هدنا األدبي العراقي ،وهي حتوّل او ممارس��ة عدد غير قليل
م��ن الش��عراء كتابة الرواية حتديدا ،والالف��ت اكثر ،انهم ابدعوا فيه��ا وب ّزوا اصحابها
بنتاجهم الذي حصد جوائز عراقية وعربية عديدة! والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو؛
ه��ل ضاق حيز القصيدة بالش��عراء ول��م يعد يتس��ع حلمولتهم فوجدوا ف��ي الرواية
ضالتهم التي استفرغوا من خاللها خزين قراءاتهم ورؤاهم في هذا اجلنس الذي كانت
بينه ،على مستوى احلجم ،وبني القصيدة مساحة كبيرة جدا؟! قد يكون االمر كذلك،
لكننا نعتقد ان القصيدة حتولت في العقود االخيرة الى ما يشبه (سمكة همنغواي)
في روايته الشهيرة (الشيخ والبحر) والتي اوصل منها الى الساحل هيكلها العظمي
فقط ،بعد ان تناهبتها االسماك الكبيرة في الطريق  ..أي ان القصيدة التي كانت تلقى
سابقا في اجواء ال ّ
تعكر صفوها اصوات الطائرات املدنية والعسكرية ووسائل االعالم
املتمثل��ة بالتلفاز واخوته ،ولم تس��رق جمهورها دور الس��ينما ول��م تثلم من وهجها
التقني��ات احلديثة الت��ي باتت تبهر االنظ��ار ،باتت اليوم تقف م��ع صاحبها عزالء في
مواجهة كل هذه التحديات (اجلمالية) املثقلة بالش��عرية ،او هكذا اش��تكى الشاعر
الراح��ل محمد الفيتوري في لقاء له مع اذاعة البي بي س��ي البريطانية قبل اكثر من
عقدين ،حني وصف الش��اعر باألعزل وهو يقف مع قصيدت��ه على املنصة بينما تتوفر
كل املؤثرات اجلمالية للمطرب وغيره! مبعنى ان العذوبة واجلمال الذي كان يوفره الشعر
الهدور املطلق والنس��بي فيما بعد ،ويدعو املتلقي الى التلهف الستماعه صار االخير
يحصل عليه خارج القصيدة ،أي يذهب الى الش��عرية املبثوثة في تقنيات الس��ينما
والفنون اخملتلفة وفي االدب الروائي والقصصي بل وحتى في نشرات االخبار ومقدماتها
ذات احلمولة الش��عرية مبا يصاحبها من مؤثرات صورية ،تشبع ،الى حد كبير ،حاجته
للجمال وتضع القصيدة وصاحبها في حرج!
الشك ان الشعر املكتوب سيبقى مثلما يبقى له قرّاؤه ،لكن املؤكد انه كما االجناس
الكتابية االخرى ،س��يعاني من ضغط التقنيات احلديثة واس��تماتتها لتقدمي اشكال
مختلفة من اجلمال ومن ثم سيضيق احليز امام الكثير من مجاالت االبداع التقليدية
امام اخرى لن تخرج عن روحها بل عن ش��كلها فقط ،أي ان الش��عراء الذين اخترعوا
اش��كاال للقصيدة فرضتها معطيات املراحل الزمني��ة اخملتلفة ،وتنقلت بهم وتنقلوا
به��ا م��ن العمود ال��ى التفعيلة فاحلر ،س��يجدون انفس��هم وقد رحل��وا الى منطقة
(شعرية) اخرى ،سيحدد شكلها املستقبل بالتأكيد!
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ُ
ينش��غل عنها بهذه
س��يبويه :قامت زوجته بإحراق كتبه ألنّه كان
الكتب ،فلما علم بذلك أُغشي عليه ثم فاق ّ
وطلقها.
اللي��ث ب��ن املظفر :كان منش��غلاً ع��ن زوجته بحفظ كت��اب "العني

للفراهيدي" ،فغارت من الكتاب فأحرقته.
األمي��ر محم��ود اآلم��ري :كان يقتني الكثي��ر من الكت��ب ،فلما مات
كانت زوجته تندبه وترمي بالكتب في بركة ماء وس��ط الدار ألنّه كان
ينشغل عنها بهذه الكتب.
إبراهيم العياش��ي :قضى عش��رين س��نة في تأليف كتاب "حجرات

النس��اء" فأغاظ ذلك زوجته النشغاله عنها كثيرًا فأحرقت الكتاب
فأُصيب الرجل بالشلل.
َ
هلل لهذه الكتب
محمد بن ش��هاب ال ُّز ْهري :قالت له زوجته يومً��ا :وا ِ
علي من ثالث ضرائر.
أشدُّ
ّ
من صفحة د .علي الحلي
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