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

في  رحاله  النّواب  حط  اخيرا، 

احتاده العريق، احتاد االدباء قبل ان 

مثواه  الى  وشعبيا  رسميا  يودع 

قرب  االشرف  النجف  في  االخير 

وصيته  حسب  )ع(  علي  االم��ام 

في  توفي  الذي  النّواب  مظفر   ..

في  الشارقة  مستشفيات  احد 
املتحدة  العربية  االم��ارات  دولة 
عمر  عن    2022 مايس   20 يوم 
جثمانه  وصل  عاما  ال88  ناهز 
وتقرر  رئاسية  بطائرة  بغداد  الى 
في  االدب��اء  احت��اد  من  تشييعه 
مايس   21 يوم  االندلس،  ساحة 
مصطفى  الوزراء  رئيس  بحضور 

الكاظمي ووزير الثقافة د. حسن 
ناظم وقيادة االحتاد وعدد كبير من 
املثقفني واجلمهور الذي غّصت به 
موكب  ينطلق  ان  قبل  الساحة، 
نقل  حيث  املطار  الى  التشييع 
بالطائرة ايضا الى مدينة النجف 
االش���رف ل��ي��وارى ال��ث��رى.. هذا 
الرسمية  الفعاليات  نعت  وقد 

اخملتلفة  والشعبية  والثقافية 

مظفر  الكبير  الراحل  العراق  في 

النّواب الذي يعّد من اهم اجملددين 

في القصيدة الشعبية ومن اكثر 

حيث  شهرة،  العراقيني  الشعراء 

مكان  ابعد  الى  قصائدة  وصلت 

في الوطن العربي ..    

يوم  صباح  من  التاسعة  الساعة  متام  في 

اللجنة  حضرت   ،2022 حزيران   ٣ اجلمعة 

لألدباء  العام  االحتاد  انتخابات  على  املشرفة 

نقابة  قبل  من  املشكلة  العراق  في  والكتاب 

املؤرخ   )282٤( اإلداري  باألمر  العراقيني  احملامني 

في 1/ ٦ / 2022 برئاسة السيدة أحالم الالمي/ 

احملامني  وعضوية  العراقيني،  احملامني  نقيب 

احملامني.  لنقابة  العامة  الهيأة  أعضاء  من 

النتخابات  التحضيرية  اللجنة  وبحضور 
االحتاد، والسيدين رئيس االحتاد واألمني العام، 
النصاب  اكتمال  ولعدم  األدب��اء،  من  وع��دد 
قررت  األدباء،  الحتاد  العامة  للهيأة  القانوني 
التحضيرية،  واللجنة  املشرفة،  اللجنة 
يوم  إلى  االنتخابات  إلجراء  االجتماع  تأجيل 
اجلمعة 10 حزيران 2022، وسيتم عقد املؤمتر 
العام في قاعة صالح الدين/ فندق فلسطني 
ميريديان، وينطلق في متام الساعة التاسعة 

صباحاً.

نعيش ه��ذه األيام تظاه��رة التناف��س االنتخابي للف��وز بعضوية 
اجملل��س املركزي لالحت��اد العام لألدب��اء والكتاب في الع��راق بدورته 
اجلدي��دة , وه��ذه التظاه��رة  حتم��ل معطيات مهمة ف��ي معانيها 
ودالالته��ا , ألن االس��تعداد للتصّدي ملوقع املس��ؤولية , هو س��عي 
نبيل من املرّش��ح لتمثيل األدباء والكّت��اب وتقدمي اخلدمات الالزمة 
لهم بعيداً عن االنشغال بالهمِّ الشخصّي, وهذا املسعى والهدف 
وحده يجعلنا فخورين بكل األسماء التي قّدمت أوراقها للتنافس 
اجلميل على احلصول على موقع في اجمللس املركزي املقبل لالحتاد ...

ومن املؤكد أن الفرص متساوية لدى اجلميع , ويبقى االختيار جلموع 
األدباء والكتاب الذين سيش��اركون ف��ي العرس االنتخابي , ويدلون 
بأصواته��م التي تؤهل احلاصلني على العدد األعلى من املرش��حني 
لتس��ّلم زمام املسؤولية , من أجل وضع اخلطط الثقافية واملهنية 
ف��ي اجمللس املركزي , الذي س��ينتخب من بني أعضائه رئيس االحتاد 

وأمينه العام مع املكتب التنفيذي بأماناته اخملتلفة .
م��ا أودُّ قوله هنا , إننا جميعا مرش��حني ومصّوتني , علينا أن نضع 
هاج��س احملبة أساس��اً لتعاملنا , وأن ال جنعل موس��م االنتخابات 
, الذي س��رعان م��ا تنتهي أيّام��ه وانفعاالته وتع��ود كّل األمور إلى 
مس��ارها الطبيعي , بؤرة إلثارة الضغين��ة والكراهية التي وصلت 
بالبعض إلى الطعن القاسي لبعض املرشحني , وإلى املناداة بأمور 
بعيدة عن واقع املمارس��ة االنتخابي��ة , وكأن الفائز في االنتخابات 
س��يحصل على أمجاد أو كنوز أو يس��تأثر مبكاسب , كما أن دعوة 
البعض لتبني حتقيق أهداف أو رفع ش��عارات أصبح األدباء جميعا 
يعرفون مدياتها , وإمكانية تنفيذها , فالبرامج املقترحة , تقتضي 
توفر س��بل وأدوات وإمكانيات وصالحيات جماعية , فاالحتاد واضح 
األهداف منذ تأسيس��ه , كم��ا أن مصادر متويل��ه وإيراداته معروفة 
للجمي��ع , أما الدع��وة للمثالية , وحتقيق ما هو خ��ارج إطار عمل 
االحت��اد , فه��و ن��وع ينطوي عل��ى أمرين , أم��ا اجله��ل مبهمة هذه 
املنظم��ة غير احلكومية املس��تقلة , أو باب من أب��واب االبتزاز التي 

لن يقبلها أّي أديب ...
ال أريد أن أغتنم هذا املنبر ألحتدث عن أمر يخص رؤيتي أو رؤية زمالئي 
القريب��ني من هواجس تفكيري , وال أريد إال أن أكون واحداً من جمع 
أعلنوا اس��تعدادهم لتقدمي األفضل ثقافي��ا ومهنيا لعموم األدباء 
والكتاب من ش��مال الع��راق إلى جنوبه , وأنا هن��ا ال أعني جماعة 
دون أخرى , وال أذه��ب للميل إال للَنَفس اخمللص النزيه احلريص على 
هذه املؤسس��ة ومنجزاتها وطموحها , وهذا أمٌر ال أظنه ميّس أحداً 

أو ينال من جهة ..
احملب��ة خيمتن��ا , والعط��اء غايتنا , وإع��الء قيمة األدي��ب والكاتب 
مهمتن��ا , أقوله��ا بلس��ان جميع املرش��حني الذين جت��اوز عددهم  
املائة باثنني , هم من أجمل وأرقى املتنافس��ني , وأجزم أن كل واحد 
منهم يتمن��ى اخلير للجمي��ع , وما املنافس��ة إال تظاهرة جمالية 
نخوضها بلهفة واعتزاز وسماحة , ومبارك مقدماً للفائزين الذين 
س��يتحّملون األمانة ويسيرون بس��فينة االحتاد إلى مرافئ االبداع 

األمنة , واهلل املوفق

منذر عبد الحر

االنتخابات.. فسحة محبة 
وتنافس نبيل 

حساسية اللغة الروائية ... )إعجام( نموذجًاالعراق شاعٌر لشباب العرب

علماء وفالسفة وأدباء عرب 
وليسوا أعاجم

الشعر الُيعّرف النه شرط الحياة 
ية .. المثالي في التعبير عن الحر

العراق يشيع الشاعر 
مظفر النواب

السردية العراقية.. وردم الفجوة مع اآلخر
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صباح الجمعة ١٠ حزيران ٢٠٢٢ 
الموعد النهائي النتخابات اتحاد أدباء العراق

مظفر النّواب يحط رحاله في اتحاد االدباء قبل الوداع االخير
ا.ث- خاص

تشييع رسمي وشعبي كبير لشاعر العراق  مظفر النّواب 
العاشر من حزيران الموعد النهائي للمؤتمر االنتخابي التحاد االدباء

ا.ث- خاص

انطلق من مقر اتحاد االدباء ..



العدد )55( - حزيران 2022

ضّيف االحتاد العام لألدباء والكّتاب في العراق الروائي 

)ماهر مجي��د إبراهيم(، للحديث ع��ن روايته )عوالم 

موازية( الصادرة عن منش��ورات االحتاد، في جلس��ة 

شهدت تقدمي أوراق نقدية وشهادات لألديبات واألدباء 
أ. عل��ي الفواز و د. عمار الياس��ري و د. راس��ل كاظم 
د. أحمد جبار..  أدار اجللس��ة، القاص والروائي حسن 
البحار،  وذلك عصر االربعاء 18أيْار 2022 الس��اعة 5 

مساء  على قاعة اجلواهري في مقر احتاد األدباء.

لمناسبة  فوزه بجائزة خليفة التربوية 

االتحاد يهنئ الشاعر ياس السعيدي 

منبر العقل يناقش تحديات انسان الّراهن

النواب في ضمير االدب ووجدان الشعب

الخليل والتميمي 
في ضيافة رابطة االكاديميين

)عوالم موازية( في االتحاد 

العراق شاعٌر لشباب العرب

نشاطات  2A l - i t i h a d  a l - t h a q a f i

 هنأ االحتاد العام لألدباء والكّتاب في العراق الشعراء الشباب 

استمرار  لهم  ومتّنى  العرب(  شباب  )شاعر  مبسابقة  الفائزين 

الطاقة الهائلة التي فاضت من قصائدهم. 

فقد اختتمت ببغداد في قاعة املسرح الوطني، مساء الثالثاء 

10 أيّار 2022، وقائع مسابقة )شاعر شباب العرب( التي نظمتها 

وزارة الشباب والرياضة، واستمرت خلمسة أيام احتضنها شارع 

املتنبي وضريح املتنبي في مدينة النعمانية، واحتاد أدباء العراق، 

واملسرح الوطني، إذ أُعلنت النتائج، لتسفَر عن فوز:

أحمد كلتكني – العراق. املركز االول عن قصيدته )مذكرات جندي 

..  املركز الثاني مناصفة بني بسمة املسعى  هارب من املصح( 

سعد  و   .. آدم(  تفاحة  تقله  لم  )ما  قصيدتها  عن  تونس،    –

محمد – العراق،   عن قصيدته )إلى الالشيء( ..   املركز الثالث 

)والدة)   قصيدتها  عن  لبنان،    – سقالوي  اسيل  بني   مناصفة 

 .. املرايا(  )إرث  ..و طالل الصلتي - سلطنة عمان،  عن قصيدته 

فمبارك ألف مبارك لشعراء الوطن وهم يطرزون سماوات احملبة 

يبارك االحتاد كل املشاركني من شواعر  بأضواء وجودهم.. كما 

وشعراء وجلان منظمة وأدبية، ويثني على هذا اجلهد الذي بادرت 

به وزارة الشباب والرياضة العراقية، فقد قّدمت امنوذجاً أصيالً 

للمهرجانات الثقافية الهادفة لدعم الشباب. 

 هنأ االحتاد العام لألدباء والكّتاب في العراق الشاعر والكاتب ياس السعيدي، 
مبناسبة فوزه بجائزة خليفة التربوية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويعّد 
احملافل  في  وتفّوقه  العراق،  بثقافة  لالرتقاء  مهّمة  مساحًة  الفوز  هذا  االحتاد 
املتخصصة التي تنهل منها األمم. هذا وقد مت اإلعالن عن الفائزين بهذه اجلائزة، 

باملركز  في دورتها اخلامسة عشرة، ليبزغ اسم الشاعر ياس السعيدي فائزاً 
األول فيها، عن مجموعته الشعرية املوّجهة لألطفال )أعلى من كل األشجار(..  
املستويات  على  احلضور  حققت  متميزة،  جتربًة  ميتلك  شاعر  والسعيدي 
العراقية والعربية والعاملية، فضالً عن فوزه أخيراً بجائزة الطيب صالح للرواية.  

مبارك ألف مبارك للسعيدي فوزه املستحق، وإلى مقبل زاهر باجلمال.

لألدباء  العام  االحت��اد  في  العقل  منبر  اق��ام 

والكّتاب في العراق ندوة فكرية  حتت عنوان:

)إنسان الراهن/ حتّدي الوجود وتأويالته( .. شارك 

دهو،  خضر  ود.  ناظم  حيدر  د.  من  كل  فيها 

احملمداوي..  عبود  أ.د.علي  فيها،  واسهم  وادارها 

 11 األربعاء  ضحى  عشرة  احلادية  الساعة 

شهدت  وقد   .. اجلواهري  قاعة  على    2022 أيّار 

اجللسة مناقشات ومداخالت احلضور .. 

ا.ث- خاص

هنأ االحتاد العام لألدباء والكّتاب 
واملترجم  الناقد  ال��ع��راق  في 
جاسم  د.م��ح��س��ن  األس��ت��اذ 
بجائزة  فوزه  مبناسبة  املوسوي 
ويعّد  للكتاب،  زاي��د  الشيخ 
تتويجاً  املهم  الفوز  هذا  االحتاد 
واإلبداعية  الثقافية  ملسيرته 
مؤلفات  املعرفة  منحت  التي 
يًسّجل  كما  مهمة،  ونتاجات 
لألدب  تفّوق  نقطة  الفوز  هذا 
العراقي، الذي ما زال حاضراً في 

والعربية،  العاملية  السوح  كل 
ومتربّعاً على قممها.

الرسمي  املوقع  كان  وقد  هذا 
جلائزة الشيخ زايد للكتاب أعلن 
للعام  بجائزته  الفائزين  عن 
2022، بدورتها السادسة عشرة، 
باسقاً  املوسوي  اسم  ليجيء 
بفوزه في حقل الثقافة العربية 
كتابه  عن  األخ��رى،  اللغات  في 
ثقافات  في  وليلة  ليلة  )أل��ف 
التسليع  امل��ع��اص��ر:  العالم 
والتصنيع  والترجمة  العوملي 

نشر  دار  عن  الصادر  الثقافي( 
 ...  2021 عام  كمبريدج  جامعة 
محسن  للدكتور  مبارك  ألف 

املوسوي فوزه املستحق.

بمناسبة نيله جائزة الشيخ زايد للكتاب.. 
اتحاد أدبــــاء العـــــراق يهنـــــّئ

 د.محسن جاسم الموسوي
ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ضّيف��ت رابطة النق��اد واألكادمييني ف��ي االحتاد العام 

لألدب��اء والكّتاب ف��ي الع��راق الناق��د د.فاضل عبود 

التميم��ي، للحدي��ث ع��ن الس��رد الثقاف��ي وآفاقه 

في ض��وء تطبيقات الناقد د.س��مير اخللي��ل وكتابه 

) الرواي��ة س��ردا ثقافي��ا .. سس��يولوجيا الثقاف��ة 

وارخنتها وتسييس��ها( .. في جلسة شهدت توقيعاً 

لكتابيهم��ا الصادرين عن منش��ورات االحت��اد.. )دليل 

مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي( .. و 

)القص��ة والرواية في ديالى/ من منتصف الثالثينيات 
حتى الس��تينيات(. وذلك في ضح��ى األربعاء 18 أيّار 

2022
احتاد األدباء- قاعة اجلواهري .. وقد ش��هدت اجللس��ة 

مداخالت عديدة.

 اقام االحت��اد العام لألدب��اء والكّتاب في 
العراق جلس��ة بعن��وان )مظّف��ر النّواب 
في ضمير األدب ووجدان الش��عب( حتّدث 

فيها نخبة من األدباء ومجايلي الشاعر 
وقارئي جتربته الشعرية والنضالية .. أدار 
اجللس��ة الناق��د علي الفّواز .. الس��اعة 
احلادية عش��رة ضح��ى األربع��اء 2٥ أيّار  
2022  على قاعة اجلواهري - احتاد األدباء.

ا.ث- خاص ا.ث- خاص

ا.ث- خاص
في شهر أيّار 2022 قطع االحتاد مشواراً مهّماً من تاريخه املشّرف، فقد 
استطاعت اجلهود إجناز كثير من املهام، لعّل أهمها االستعداد للعرس 
االنتخابي املرتق��ب الحتادنا العريق.  وعلى الرغم من احلزن الهائل الذي 
أصاب الشعب واألدباء برحيل قامة أدبية كبيرة ووطنية مناضلة مّثلها 
الش��اعر مظفر الن��واب، إال أن قوة اجلماهير ظلت أعلى، وهي تس��تمد 

الثورة من جذوات قصائده ..  أيّها األحّبة..
إّن ه��ذا البيان الثقاف��ي باقة ورد عابقة بالعطر واجلم��ال واأللق واحملبة 
والعافي��ة واإلب��داع في حديق��ة احتادنا الكبي��ر، االحتاد الع��ام لالدباء 
والكت��اب ف��ي العراق، الذي عق��د املهرجانات والن��دوات وأصدر الكتب 
مبهني��ة راقية، فضالً عن الزيارات لتفقد األدباء في أفراحهم وأتراحهم 
واس��تذكارهم، إل��ى أن ص��ارت عائل��ة األدب، ه��ي العائل��ة الواح��دة 
املتكاتف��ة واملتضامنة بهممها .. فش��كراً لكم يا س��عاة اجملد، وبناة 
املعرفة، وش��كراً اللتفافكم مع احتادكم الباس��ل، وهو يبني بيوتاً من 
الوئام، لتش��رق الثقاف��ة بكامل أناقتها املعهودة املتش��ابهة مع أنوار 

كلماتكم.  وكانت مجمل مناشطنا لشهر )أيّار( ما يلي:
*بحزن عميم نعى االحتاد األدباء الراحلني:

- الشاعر القدير واملناضل الكبير مظفر النواب، الذي رحل تاركاً جرحاً 
عميقاً في وجدان الشعب ..  الشاعر ضياء مهدي .... 

*مواس��اة األدب��اء بفقده��م أحباءهم وذويه��م*  تفّقد األدب��اء ممن مّروا 
بضائق��ة صّحي��ة، والتخفي��ف عن معاناتهم* إرس��ال آخ��ر إصدارات 
االحت��اد ومطبوعاته الحتادات محافظات الوطن. *اس��تمرار اجللس��ات 
احلضوري��ة لالحتاد في بغداد ومحافظات الوط��ن.  *صدور العدد ٥٤ من 
جريدة )االحتاد الثقافي). *اس��تقبال ملفات املرشحني من قبل اللجنة 

التحضيرية لالنتخابات، وبدء احلملة اإلعالنية للمرّشحني.
*نش��ر التهاني مبناس��بة بلوغ االحتاد العام الثالث والستني من عمره 

املضيء بالورد. 
*إقامة مؤمتر ملنبر العقل بعنوان )إنسان الراهن/ حتّدي الوجود وتأويالته( 
*املش��اركة م��ع وزارة الش��باب في مس��ابقة )ش��اعر ش��باب العرب( 

واستضافة جلساتها. 
*إعالن وتوزيع جوائز مس��ابقة )س��عدون البيضاني( للقصة القصيرة/ 
احتاد أدباء ميس��ان.  *املش��اركة في معرض بغ��داد الدولي للكتاب عن 
طريق منش��ورات احتاد األدباء.  *تأبني الش��اعر زهير بهنام بردى من قبل 
احتاد األدباء الس��ريان.  *التضامن مع ش��هداء مأس��اة ت��ازة وخورماتو 
والبشير وجلوالء.  *وفي مجال املطبوعات أصدر االحتاد الكتب التالية: 

الس��قائف الزرق - كليزار أنور – رواية .. الرواية احلديثة وأسئلة التنوير/ 
دراس��ات ف��ي رواية )الطوف��ان الثاني( لفاحت عبد الس��الم  ..  مجموعة 
مؤلف��ني - تقدمي وحترير ومش��اركة د. محمد صابر عبي��د وطالل زينل ..  

نقد
- مالمح الش��خصية في الرواية العراقية/ تابوات اجلنس، السياس��ة، 
الدين - حمدي العطار – نقد .. األعمال الش��عرية جلواد احلطاب - جواد 
احلطاب – ش��عر ..  آخر رجال املوهيكانز - طه الزرباطي – ش��عر .. ديوان 

فاطمة - ياسني طه حافظ - شعر
..  العنف واملقّدس/ تأويالت القس��وة ومآالت اإلرهاب - إشراف ومقدمة 
د. عل��ي عبود احملم��داوي - الكتاب الثاني ملنبر العق��ل ..  مرويات - جابر 

السوداني - شعر
..  دع كل ش��يء - عبد احلميد الصائح – ش��عر .. املثول أمام اجلمال - د. 
جمال العتابي – تش��كيل .. يوم عادي في بوينس آيرس - أحمد خلف – 
قصة .. وجوه ملّونة - رجاء الربيعي – قصة ..  أيام آيلة - كاظم العبودي 
– ش��عر ..  خي��وط الوهم ومس��رحيات أخرى - عبد احلكي��م الوائلي – 
مسرح .. ابن بطوطة العراقي في مجاهل أوروبا/ رحلة عائلية بالسيارة 
اخلاصة صيف عام 1٩٧٦ - س��عدون شفيق سعيد – رحالت ...  قصدية 
الن��ص وجنوح القراءة - د. عمار الياس��ري – نق��د ... فارابا - عبد املنعم 

األمير – رواية ..  ألن هوميروس أعمى - هيثم كامل الزبيدي - شعر
- رهان الستينات/ نقد البيان الشعري - عبد الكرمي كاصد – نقد ..  حتت 
سماء غريبة - عدنان الصائغ – شعر ..  مقبرة الغراب - محمد الكاظم 
– قصة ..  نصوص املدينة الفاسدة - علي عبد النبي الزيدي – مسرح ..  
أكسيوس حّواء - زهير بهنام بردى – شعر ..  * وأصدر احتاد أدباء ميسان 
ما يلي: مجلة ميش��ا لألطفال العدد 26 أيار 2022 .. أسفاري في ذاكرة 
الض��وء - قصائدي املترجمة الى اللغات األخرى / عباس باني املالكي ...  

ذاكرتي الوقحة – شعر / علي سلمان املوسوي .. 
- الع��زاء األخير ، وعزاءات ضمنية أخرى – مجموعة قصصية / حس��ن 
داود )املركز األول مناصفة - مس��ابقة القاص س��عدون جبار البيضاني 

) 2022
- قبر آخر ممتع – مجموعة قصصية / سعد عودة ) املركز األول مناصفة 
– مسابقة القاص سعدون جبار البيضاني 2022(  .. رفسة حمار دنيوي 
– مجموع��ة قصصي��ة / أحمد مهدي نعمة ) املركز الثاني - مس��ابقة 

القاص سعدون جبار البيضاني 2022(
- مدين��ة احلزن – مجموع��ة قصصية / بوعزاوي زهي��ر ) املركز الثالث - 
مس��ابقة القاص س��عدون جب��ار البيضان��ي 2022( .. دمت��م للثقافة 

واإلبداع واجلمال..

أليّار تورق الكلمات، وتحلو نسائم الفكر والعطاء.. 

ـــــار ٢٠٢٢ أّي ـــعـــراق لــشــهــر  ال اتـــحـــاد أدبـــــاء  كــلــمــة 



العدد )55( - حزيران 2022

يقدم الق��اص والروائي حنون مجيد عش��رة نصوص في 
مجموعت��ه القصصي��ة املوس��ومة ب�)مس��دس صغير( 
الص��ادرة ع��ن دار أمل اجلديدة – دمش��ق 2020، وتتس��م 
ه��ذه النصوص بخصائص وس��مات مش��تركة ومؤطرة 
بهاجس الّترميز والغرائبي��ة وانتقائية الرصد وااللتقاط 
ف��ي الثيمات ومضامني إنس��انية وتصوي��ر حلظة متوترة 
تكشف عن املسكوت عنه وكش��ف زوايا مهمة ومؤثّرة 
في واق��ع يعاني التناقض والتمزق واغتراب اإلنس��ان عن 
محيطه وصراعه ضّد القبح واالنكسار وابطال القصص 
يعانون من تراك��م تراجيدي فادح بس��بب احلرب والّزيف 
وفقدان التناغم الداخلي بس��بب انزي��اح ما هو خارجي 

باجتاه االنكسار. 
وتثير اجملموعة الكثير من االنتباه والتساؤل حول الهموم 
الوجودي��ة واملصائ��ر احلزينة الت��ي متّث��ل النهاية ألبطال 
عش��قوا احلياة واحلقيقة واحللم لكّنه��م لم يجدوا غير 
الضي��اع والكوابي��س متث��ل النزع��ة الغرائبي��ة كإحدى 
مهيمن��ات الس��رد القصص��ي بدءاً م��ن غراب��ة العنوان 
)مس��دس صغي��ر( واملؤط��ر بروح االس��تفزاز فاملس��دس 
وس��يلة للقتل واملوت واألمر ال يتعل��ق بكبر أو صغر هذه 
اآللة التي ترمز للشر والتدمير وبهذا يُعّد العنوان الكلي 
للمجموعة عالمة س��يميائية آللة صارت جزءاً من حياة 
اإلنس��ان املعاصر ورمزاً ملا آلت إلي��ه احلياة في ظل غياب 
املس��ميات والرموز اجلمالية والرومانس��ية وجند الترميز 
والغرابة ف��ي عناوين النصوص األخ��رى )احللية الدامية( 
و )بيفرل��ي( و )ك��روز احلزي��ن( و )جن��دي م��ن تل��ك احلرب( 
و )كارولين��ا( و )فع��ل ط��روب( و )مذب��ح الدي��ك( و )طرفة 
م��ا( و )قصة ش��ال(... فالعناوين حتمل طاق��ة من الترميز 
ومس��احة باجتاه االنكس��ار ورمزيّة املوت وحتفل مبفردات 
توحي باألس��ى ورثاء ما تبّقى فهناك )الدامية( و )احلزين( 

و )احلرب( و )مذبح(. 
فالنص��وص تص��ّور حلظ��ات التم��زق واإلنكس��ار لكّنها 
تسعى وفق تطّلع إنس��اني إلى رثاء الواقع ووصف غياب 
احلقيقة والنقاء وطغيان القبح والتالشي نتيجة فقدان 

القيم اإلنس��انية وقلق الوجود اإلنساني وضياع )الذات( 
احلقيقية وس��ط طوفان الزي��ف والضعف وغياب اجلمال 

والتناغم. 
  وجن��د أن بع��ض النصوص تص��ّور بجمال أدائ��ي عدمّية 
الواقع وحتوله إلى واقع متصحر يحاصر اإلنسان وأحالمه 
ويغت��ال كل آماله ومب��ا يتوج بعض النص��وص وحتليقها 
باجتاه ش��عرية متعالية.. ورثاء ش��فيف يكشف عن روح 
االحتجاج واس��تفزاز املتلقي وص��والً إلى الرفض واإلدانة 
والتذكي��ر ضمناً بضرورة التناغم واملس��عى لقيم نبيلة 
جتعل احلي��اة أكثر نقاًء وتدفقاً. وتس��عى هذه الدراس��ة 
اإلجرائية ملعاينة كل نص والنظر في ثيمه واش��تغاالته 
والكش��ف عن روح التناقض والتوتر ب��ني البطل واحمليط 

املكتظ بالرماد والتكلس وأحزان الواقع. 
ولك��ي يحق��ق الق��اص املتمي��ز حن��ون مجي��د وص��ول 
النصوص إلى مرحلة )ش��عريّة( التناق��ض جند هذا امليل 
إلى لغة االخت��زال والتكثيف واإللتقاط الّذكي )للحدث( 
واختي��ار األبط��ال ومعظمه��م أبط��ال يحمل��ون وعي��اً 
اس��تثنائياً وهذا ما يبرر ضمناً صدامهم مع واقع ينسف 
وجودهم وتوجهاتهم فكانت املفردة الش��عريّة والوصف 
املرّكز وسيلة لتحاشي التفاصيل الفائضة واالستطراد 
الذي يفس��د الفكرة ويشّوه معاملها، ))أول مرة انظر إليه 
مأخ��وذاً بهذه الهيئة التي زادته جماالً وكبرياًء، جس��ده 
الضعيف املصقول ببذلت��ه الكحلّية، عيناه الصغيرتان 
املؤتلقتان مثل عينّي طفٍل، ساقة اليمنى على اليسرى، 
نظرتُه الغاربة املترفعة، صمت��ه اآلّخاذ.. دخانه الكثيف 
املتواص��ل بأنفاس بطيئ��ة متباعدة.. ثبات��ه املكني على 
حلبة واحدة.. وكنت أجد فيِه ش��خصاً آخر ينطوي على 
ش��يء ثمني لي��س عليك لكي تعرف��ه أكث��ر، إالَّ أن تزيح 
القش��رة اخلفيفة م��ن الغبار التي رك��دت عليه((. )قصة 

احللية الدامية/ ص14(. 
نالحظ التس��ارع ف��ي األداء الش��عري والتتابع الوصفي 
وتقدمي ص��ورة تتس��م بالغرابة لبطل القص��ة من خالل 
سرد )الراوي( وجند مثل هذه اخلاصّية السردية في معظم 

نصوص اجملموعة. 
وعلى مستوى املضامني وجتسيد الهموم الوجودية ركزت 
اجملموعة على ما تعانيه املرأة من اغتراب وحصار ومواقف 
مأساوية وأزمات وأقدار تستهدف وجودها وأحالمها. كما 

في نصه )قصة شال( و )فعل طروب( و )مذبح الديك(. 
وجن��د املس��افة الت��ي تثي��ر الغرابة ب��ني بداي��ة القّصة 
ونهايتها ومبا يؤدي إلى كس��ر أف��ق توقع املتلّقي ومجيء 
النهاي��ة مبا ال يتوق��ع لكي يعمق القاص م��ن )الصدمة( 

والغراب��ة وليع��زز روح اإلدان��ة لواق��ع يعان��ي م��ن القلق 
العدمي والالتوازن بفعل غياب الّنس��ق اإلنساني للقيم 
والتوجه��ات الت��ي جتع��ل احلي��اة نزه��ة وجوديّ��ة وليس 

كوابيس وأحزان ومواسم للفقدان واألسى والضّياع. 
األبطال محاصرون بتراجيديا الواقع ويقدمون أنفس��هم 
مث��ل قرابني تكش��ف عن حلظ��ة مأزومة كم��ا في قصة 
)ك��روزو واحلزي��ن( الت��ي تع��د أجم��ل نص��وص اجملموعة 
وأنضجها وأعمقها، ))الس��كة تنقل أبداً إيقاع القطار، 
احملّطة كابية موحش��ة، حراس��ها كسالى نيام، ال شيء 
س��وى املس��اء يهبط خفيف��اً ناعماً مث��ل ذرات غبار ثم 
ثقيالً.. ثقيالً.. مثل كتل طني.. ووحيداً وحيدا، يضع رأسه 
املثق��ل بال��دوّي والّنعاس على الس��كة احلدي��د، ينتظر 

قطاراً قد يعود أو قطاراً.... ال يعود....( )ص55(. 
ه��ذا املقطع يجس��د براعة اإلش��تغال وش��عريّة اللغة 
وعم��ق احملتوى.. ويرس��م لوح��ة لغربة اإلنس��ان وعزلته 
والس��أم الوجودي الذي يس��كن أعماق��ه، والنص مؤطر 
بترميز ش��فيف ويجّسد تراجيديا )اإلنتظار( ألمل ال يبدو 
أنه س��يأتي وميّث��ل القط��ار )داالً( فاعالً يعك��س جتليات 
األس��ى للمدلول املتمثل باإلنكس��ار إنكس��ار اإلنتظار 
وغي��ب احللم وهيمن��ة الالّجدوى في واقع يتناس��ل مبلل 

دون أفق جديد. 
في قصة )احللبة الدامية( جند بانوراما لألسى حول سيرة 
ذلك الّصديق الذي تبدو حياته مجموعة من التناقضات 
والغراب��ة وه��و يتطلع إلى واق��ع خاٍو منكس��ر وذكريات 
املاض��ي احلزين، وفقدان الزوجة.. واإلنش��داد إلى األمكنة 
وكأنّها تكش��ف أعماقه، وتكش��ف الفضاءات األخرى. 
في النص توظيف للسيرة وصوالً إلى إدانة الواقع وغياب 

احللم. 
وف��ي قص��ة )بيفرلي( امل��رأة األجنبّية وعالقته��ا ب�)بوابة 
عش��تار(... واحلض��ور والرحي��ل... وتوثيق القل��ق والتوق.. 
والقّصة جتّسد عالقة الشرف بالغرب وأزمة تلك العالقة 
على مس��توى الوجود اإلنس��اني وانطوت على التشويق 
وتنّوع األجواء والترقب وشاعرية الوصف، ))قالت: الفجر 
قبل أن تتحرر الش��مس منه هناك سترى جتلّيات الطلق 
الكوني العظيم يشير إليه من احلريّة الناهضة من أغالل 
املاء، هناك ترى كيف تش��ق احلريّة طريقها إلى مصيرها 

العلني احملتوم...((. )ص34(. 
وف��ي قص��ة )مس��دس صغي��ر( جن��د روح التهّك��م ب��ني 
مجموعة عس��كرية كبيرة وبني مس��دس صغير تتوّجه 
وح��دة قتالي��ة القتح��ام بيت رج��ل يعم��ل بالصحافة 
بحث��اً عن مس��دس صغير، ونلحظ املقارن��ة الرمزيّة بني 

آالت القتل والرصاص وس��الح الرج��ل املكّون من الكتب 
والصح��ف واملكتبة.. القصة تكتس��ب نس��قاً ترميزياً 
للتناق��ض ب��ني الفكر والّس��الح، ))ت��وزع اجلن��ود الذين 
فاجأون��ا بوجودهم على منافذ زقاقنا، إذ رابط اثنان على 
فتحته الرئيس��ية التي تربطه بالش��ارع الع��ام. وربض 

آخران عند واجهات البيوت((. )ص59(. 
وف��ي )جن��دي من تل��ك احل��رب( جن��د الترمي��ز وتراجيديا 
املصير إلى حد الس��خرية املّرة.. فالبطل وسط الصحراء 
والضي��اع والّليل املوحش واخلوف م��ن اجملهول.. لكّنه لم 
يع��رف أن قرار وقف احلرب العبثي��ة قد صدر.. قّصة حتمل 
صدم��ة وجودية وتكش��ف قبح احل��رب. ))انهم��ر مفّرغاً 
خزي��ن بندقيته عل��ى آخر عدو محتم��ل جلبهتني، هائماً 
على أرض حرام أو أرض حالل، مع أولى س��اعات صدور قرار 

وقف اطالق النار((. )ص85(. 
وفي قصة )كارولينا(.. جند أيضاً موقفاً آخر لفقدان احللم 
ورحي��ل )كارولين��ا( والنص يعكس جانباً من رومانس��ية 
العالقة بني الرجل واملرأة وسحر الشرق والغرب. اشتغال 

رومانسي على فكرة جميلة وبلغٍة شعريّة شفافة. 
وف��ي قصة )فعل طروب( جند مأس��اوية احلدث وكأنّه قدر 
سوداوي يتسلل إلى حياة تبدو راسخة فاألم وهي تعانق 
حلمه��ا اليوم��ي وذهابه��ا إلى الس��وق وتت��رك طفلتها 
)س��عاد( وهي تقرر العودة س��ريعاً وح��ني تعود يصعقها 
املنظ��ر احلزين مب��وت )س��عاد( وقد لفظت أنفاس��ها في 
صن��دوق الثلج وحتول��ت إلى بقاي��ا وجّثة هام��دة ))أكان 
حلماً ابيض هو اآلخر على الصغيرة وهي تنفرد بنفسها 
تنش��ب أظفاره��ا القصي��رة في الثل��ج فال تفل��ح منه 

بشيء؟!((. )ص117(. 

أم��ا قصة )مذبح الديك(: فتوثّ��ق عدمّية الواقع ووجودية 
الصدمة حني يحّول احللم إلى كابوس حقيقي.. والقصة 
حتمل مس��حة الترميز واإليحاء أمام دهشة وأحزان الزوج 

والزوجة. 
وفي قصة )طرفة م��ا( نلحظ التوغل في املاضي بوصفه 
قدراً ولقاء الرجل واملرأة قبل 30 عاماً في معرض األلبسة 
وطلبه ثوباً لزوجة ابنه فنادى على فتاة تش��بهها.. وبعد 
ثالث��ني عام��اً تتذكر املرأة صاح��ب املتج��ر وتلتقيه بتوٍق 
وحف��اوة وتودع��ه في املط��ار.. إنّ��ه املاضي ح��ني يتحول 
إل��ى قدٍر مضى وجمال تالش��ى.. لكنه يبق��ى قدراً علينا 
ة  االحتف��اء به وإن كان ضئيالً وباعثاً على اختالط املس��رّ

باألحزان. 
وفي )قصة ش��ال( جند قصيدة تراجيديّة ولقطة سحريّة 
عميق��ة المرأة تس��حب طفلته��ا بعرب��ة لألطفال على 
حاف��ة نهر دجلة فت��زل قدمها وتفقد توازنها ويس��قط 
الش��ال من رأس��ها لكّنها تفضل الكشف عن شعرها 
وه��و رمز ذاته��ا بغية اإلمس��اك بطفلتها وس��ر روحها 
فيطلق الزوج مف��ردة التنوير اجلميلة ف��ي ختام القصة 

))ما أجملك وأنت بال شال((. )ص146(. 
نصوص هذه اجملموعة عميقة ومّرمزة وهي تكش��ف عن 
توق لوص��ف تراجيديا التناقض في واق��ع ملتبس وبلغة 
شفيفة وهي توثّق عدمّية اللحظة الدرامّية في كينونة 
مأزومة.. قصص ترثي وتدين القبح وصوالً لالحتجاج على 

غياب اإلشراق واجلمال والتناغم في الوجود اإلنساني. 

     تؤك��د الرواية قدرتها على االس��تفادة 
م��ن األجن��اس األخ��رى، والت��ي تش��مل 
نصوص��ا ال س��ردية وال أدبي��ة وال فني��ة، 
تؤكد الرواية ذلك وجتدده، عبر مس��يرتها 
اإلبداعية اخلصبة، ولكن تلك االستفادة 
ليس��ت ه��ي العش��وائية، واملفتقرة الى 
املوهب��ة واملعرف��ة، اس��تفادة الرواية من 
النص��وص مختلفة األجناس مش��روطة 

باإلبداع، إقناعا وإمتاعا.
     "إعجام" هو عنوان رواية س��نان أنطون 
األولى، والصادرة عن دار اآلداب عام 2004، 
وص��درت طبعتها األخرى ع��ن دار اجلمل 
س��نة 2013، هذا العنوان امللغ��ز، واملثير 
س��يكون  رمب��ا  وللتش��ويق،  للتس��اؤل، 
ميزة اجناس��ية للرواية بع��د التقدم في 
قراءته��ا، فلم يك��ن البح��ث املنهجي - 
الذي جاء في القس��م الثاني من العتبة 
املعنونة ب� )إضاءة( في الصفحة )7( – عن 
املعن��ى املعجمي لكلم��ة العنوان مهماً 

للرواي��ة كرواية، بل هو ثقل عليها، لكنه 
سيؤكد جتنيس النص بواسطة العنوان 
ك��� )رواية إعجامي��ة!(، وه��ي التي ميكن 
وصفها بواس��طة بيت الشعر الوارد في 

العتبة عينها:
   .. رس��مها   وعف��ا  صداه��ا  )ص��م 

واستعجمت عن منطق السائل(.
واملذيل��ة باإلحال��ة عل��ى لس��ان العرب 
)ص9(، فهذه الرواي��ة هي هكذا، أو هكذا 
تقريب��ا، مس��تعِجمة في تلق��ي القارئ، 
والعارف، واملهتم بالرواية، ألن رس��ومها - 
خارطة كتابتها - واهية، تكاد تكون غير 
مرئية، أو تُرى بصعوبة، وس��يأتي تفسير 
كلم��ة إعج��ام ف��ي الهام��ش )51( ف��ي 
الصفح��ة )101( وهو اإلعج��ام: اإلعدام، 
وهذا املصطلح - مثل كثير غيره - هو من 

نحت املؤلف.
     ح  فل��ت الرواية بعتبات متعددة منها 
مقولة: "اكتبوا بال تخّوف وال ترّدد أو تقّيد 
الحتم��االت أن تك��ون الدول��ة راضي��ة أو 
غير راضية عما تكتبون"، وينس��بها الى 
"الرئي��س القائد" )ص5(، وه��و مصطلح 
مرّك��ب من كلمت��ني، كل منهما آتية من 
مصطل��ح بكلمتني أيض��ا، مصطلحان 
عائدان ال��ى حقبة تاريخية وش��خصني 
محددين، نعم، تبدو احلساسية اللغوية 
أخ��رى  مواق��ع  وف��ي   – هن��ا  متواج��دة 
سيتطرق لبعضها – وإن شابها السهو، 
فاملصطلح األول زمنيا ه��و )األب القائد( 

وكان يطلق على الرئيس العراقي األسبق 
أحمد حس��ن البك��ر، واملصطل��ح اآلخر 
هو الس��يد الرئيس، متدرجا على السيد 
النائ��ب، وكان��ا يطلق��ان عل��ى الرئي��س 
العراقي األسبق – والتالي للبكر – صدام 
حس��ني، وميك��ن أن يطل��ق عل��ى األخير 
أحيانا الس��يد الرئيس القائد، وال يتعلق 
األم��ر هن��ا بتصحي��ح خلط��أ تاريخي أو 
لغوي أو س��ردي، بقدر تعلقه بالكش��ف 

عن احلساسية التاريخية للغة.
     ل��م يك��ن ثمة م��ا يفرق ب��ني العتبات 
والرواي��ة، ال عناوي��ن وال أرق��ام فصول وال 
عالم��ات إخراجي��ة، لتك��ون الرواية نصا 
متصال بدون أية فواصل، لذا ميكن اعتبار 
م��ا ورد في الصفح��ة )10( عتب��ة أخرى، 
أو ميك��ن اعتب��اره ج��زءا م��ن الرواي��ة، وال 
مش��كلة في احلالتني، في ه��ذه القراءة، 
أو ف��ي الرؤي��ة الس��ردية، ورمبا س��يؤكد 
الفراغ الواس��ع - واالنتق��ال الى صفحة 
أخرى عل��ى الرغم من وج��ود فراغ - كون 
النص املشار اليه هو جزء من الرواية، وهو 
مبثابة غالفها األول، يبدأ النص الالسردي 
"مديري��ة  وحتت��ه  الداخلي��ة"  "وزارة  ب���: 
األم��ن العام��ة" ويلي��ه م��ا يش��به ذلك، 
ث��م معلوم��ات بصيغة كت��اب حكومي 
اخملطوط��ة  عل��ى  العث��ور  "مت  يتضم��ن: 
املرفق��ة"، حتى ينته��ي بالتوقيع اخلالي، 
ويليه تهميش "م��ن يهمه األمر" )ص10(، 
رمب��ا س��يميل الق��ارئ الى اعتب��ار النص 

الس��ابق جزءا من الرواية، الس��يما وأنها 
س��تنتهي بنص مش��ابه، بل ه��و جواب 
الكت��اب الس��ابق، فنقرأ ف��ي الصفحة 
)125(، ولك��ن حت��ت عنوان "ملح��ق" – مما 
 – فني��ا!  متناقض��ني  س��ياقني،  يخل��ق 
قم��ت  للتعليم��ات...  "طبق��ا  س��نقرأ: 
باالطالع على اخملطوطة... ودمتم س��ندا 
للنض��ال"، كت��ب الدوائ��ر احلكومي��ة ال 
تنته��ي بالكلم��ات الثالث األخي��رة، إمنا 
هي خاصة بتقارير ح��زب البعث، وكلمة 
س��ندا زائ��دة، ول��ن يف��رِّق ش��يئا اعتبار 
الكتاب��ني احلكوميني جزءا م��ن النص، أو 
عتبت��ني أمامية وخلفي��ة، لكنهما دليل 
س��ردي مهم، فهما مبثابة غالفي الرواية، 
كما أنهم��ا يوضحان كون النص احملصور 
بينهم��ا هو مخطوط��ة لكاتب مجهول 
االس��م واحلال، وذلك ما سيس��تفاد منه 
ف��ي النص – عفواً أو قصداً – إذ س��يقوم 
ال��راوي البطل بحك��ي الرواي��ة، لكنه – 
صيغ��ة الرواية – ل��ن يجعل م��ن الرواية 
اثنتني، بل س��ينتقل عش��وائيا، ال يعني 
أنه��ا انتق��االت غي��ر صحيح��ة، بل هي 
بدون وجود مبرر سردي، منطقي/ سببي، 
أو زمان��ي، أو مكاني، الن��ص كله قطعة 
واح��دة، يعتمد الس��رد حس��ب مس��ار 
الس��اعة، واالنتق��ال الزمان��ي واملكان��ي 
واالس��ترجاعات حتص��ل ب��دون إش��ارات 
توضيحي��ة، وقد اس��تغنت – في ظاهرة 
نادرة وغريبة – الرواية عن أية إشارة زمنية 

مباش��رة، مث��ل: في الي��وم التال��ي، هذا 
الصباح، في األسبوع السابق.. الخ، وإمنا 
يستعني النص باحللم والكابوس لتمرير 
بعض تلك االنتقاالت، عندما كان البطل 
طالب��ا، واعتقاله في الكلي��ة منذ بداية 
النص، ثم اس��ترجاعاته في مشاهد مع 
جدت��ه أو صديقت��ه، ويع��ود ال��ى أحداث 
حتص��ل في املعتق��ل، منها ما هو بش��ع 
للغاية، ما يجع��ل الروايتني رواية واحدة، 
كان ميك��ن أن يتك��ون الن��ص م��ن رواي��ة 
إطاري��ة وأخ��رى داخلية، لكن��ه لم يكن 
كذلك، إمن��ا اعتمد التداخل غير املنتظم 
ب��ني النص��ني، وإضاعة احل��دود الفاصلة 

بينهما، ما يجعلهما نصا واحدا.
     احلساسية اللغوية ظهرت في الرواية 
بوس��اطة الس��خرية، للهج��اء واإلدانة، 
فق��د وردت مف��ردات بصيغ��ة مش��وهة 
مثل مفردة القاعد، الت��ي تواترت، بوجود 
هامش يوضح أنها تعن��ي القائد، وأيضا 
السخافة واإليهام: الثقافة واإلعالم في 
الهام��ش، أو بالتالع��ب ببع��ض األحرف، 
مث��ل: جروح��ي: خروج��ي ف��ي الهامش، 
وأيض��ا م��ن خ��الل اس��تعمال العامي��ة 
حل��وارات الرواي��ة كله��ا، وبوجود س��يدة 
مس��يحية، ه��ي ج��دة ال��راوي البط��ل، 
ستزخر الرواية باللهجة املسيحية التي 
له��ا خصوصياته��ا، واس��تخدام اللغة 
االجنليزية، في موقع مناسب، مع هامش 
تفس��يري )ص77(، وفي الس��ياق نفس��ه 

استفادت الرواية من نصوص غير سردية 
السياس��ية  الش��عارات  مث��ل  كثي��رة، 
ومق��والت الرئيس، وقصي��دة مطولة لم 
يفص��ح الن��ص عن اس��م مؤلفه��ا، مع 
إش��ارة بعي��دة إلعج��اب البط��ل الراوي 

باجلواهري.
    لغ��ة الرواي��ة تفص��ح ع��ن تق��دم في 
والتعام��ل  الرواي��ة،  للغ��ة  احلساس��ية 
مع املف��ردات وفق وظائ��ف معينة، حتى 
بالعب��ث ببعضه��ا، في حالة اس��تثمار 
الرواية للغ��ة الس��ردية، وتوظيف اللغة 
الش��عرية في س��ياقني مناس��بني مثال، 
أحدهم��ا احلل��م، والثان��ي عالق��ة احلب، 
التي تش��به، أو رمبا تط��ورت عنها، عالقة 
احلب في رواي��ة )وحدها ش��جرة الرمان(، 
اش��تملت  الت��ي  اللغوي��ة  احلساس��ية 

على احل��وار بالعامية، ولهجات اإلثنيات، 
واملقاط��ع الش��عرية، واللغة الش��عرية 
في مواقع مح��ددة، واللغة االجنليزية في 
مناس��بتها، ذلك كله، وغيره، لم يجعل 
الرواي��ة تتخل��ى ع��ن الزماته��ا اململ��ة، 
والكات��ب،  والق��ارئ  املثق��ف  كالبط��ل 
وإي��راد املعلومات والس��ياحات الثقافية 
واألدبي��ة، كأس��ماء الش��عراء أو عناوين 
الروايات، واستعانت لغة الرواية بصورها 
اجلنس��ية، ف��ي: "تواقع بعضه��ا بعضا" 
)ص108(، عب��ر مزج بني اللغة الش��عرية 
واالحتج��اج، في  والس��خرية  واالنزي��اح 
محاول��ة واضح��ة خلل��ق لغ��ة س��ردية، 
بواس��طة تش��كيل جدي��د م��ن عناصر 

معروفة.

ً
حساسية اللغة الروائية ... )إعجام( نموذجا
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قراءات

الترميز الغرائبي في مجموعة 
)مسدس صغير( للقاص والروائي حنون مجيد

د. سمير الخليل

محمد رشيد السعيدي
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الكشف عن قصيدة المواجهة اليومية

في مجموعة "  حلـويات "  للشاعر عمـر السـراي  

السردية العراقية.. وردم الفجوة مع اآلخر

تشّكل قراءة النّص السردي متعة خاّصة، ال سّيما ذلك 
التجارب  نقل  في  بنائًيا  تكاماًل  فيه  نرى  الذي  النّص 
التجربة  متون  خارج  من  شذرات  إضافة  أو  احلياتية، 
وكذلك  متقّدم،  إبداعي  هو  مبا  حياتي  هو  ما  لتفعيل 
النّص  ذلك  قراءة  في  وجدنا  ما  إذا  األمل  بخيبة  نصاب 
مضيعة للوقت، لكن السؤال الذي يحضر اآلن هو: كيف 
ميكن ملنتج النّص أن يتجاوز إشكاالت الترّهل في النّص 
بحكاية  إياه  ممّتًعا  باملتلّقي  ممسًكا  ويبقى  السردي، 

سردية تغازل توّقعاته أو تختلف مع تلك التوّقعات.
القراءة ليست  اقتناء كتاب، واملباشرة بفعل  إّن عملية 
بالعملية السهلة، وإمّنا تخضع الشتراطات ومرجعيات 
ثقافية ومعرفية حتّفز فعل االقتناء، سواء لالحتفاظ به 
واالنتفاع منه الحًقا، أو للقراءة واكتشاف ما في الكتاب 
النثري  اإلبداع  كتب  وتشّكل  جمالية،  كشوفات  من 
اخملتلفة  االقتناء  أفعال  في  العليا  املرتبة  والشعري 
األسباب، وذلك ألنّها ال تعتمد على جمهور محّدد بعينه 

»اختصاص«، وأمّنا جمهور متعّدد االهتمامات.
   هذه التعّددية هي التي تشّكل الذوق القرائي العام في 
اإلقبال على نوع أو اجّتاه بعينه من السرديات الكتابية، 
الغرب  في  شاعت  التي  الثقافية  التقاليد  هذه  ومثل 
متعّددة  وإنتاج سرديات  وأسهمت في خلق  منذ عقود، 
الثقافي  مجتمعنا  في  لها  نظيًرا  جند  ال  االجّتاهات، 
لآلخر،  صدى  زلنا  ما  إذ  النشر،  أو  اإلبداع  مستوى  على 
االبتكاري  الصدى  ال  التقليدي،  الثقافي  التلّقي  صدى 

التجاوزي.
قد نستمتع وننبهر بالتجارب اإلبداعية اجلديدة، لكّنها 

إاّل في حدود جتارب ضّيقة  واإلبداع  للتجاوز  ال تستفّزنا 
ا ال تشّكل اجّتاًها إبداعًيا في تاريخ احلركة السردية  جدًّ
ما  وإذا  عام،  مئة  من  أكثر  عليها  مضى  التي  العراقية 
النّص  أردنا أن ندخل إلى عمق هذه الظاهرة التي تبقي 
نعيد  أن  علينا  فإّن  الغرب،  في  ينتج  ملا  تابًعا  السردي 
تلك  وطبيعة  االجتماعية  والعالقات  للواقع  قراءتنا 
العالقات وتطّورها أو تخّلفها من حيث اإلنتاج واالنتعاق 
العالقات  في  التحديث  أفق  إلى  الفكري  املاضي  من 
املنظومات  اإلنتاجية على املستويات كافة، في حتديث 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، مبعنى 
أن  جدوى  ما  وإاّل  جديد،  واقع  خللق  الواقع  على  الثورة 
القرن  من  الثاني  العقد  في  سردي  نّص  يُنتج  أو  يُكتب 
الواحد والعشرين بنمط وأسلوب وتفكير البرتو مورافيا 
من  الثالث  العقد  في  صدرت  التي  وهو«  »أنا  روايته  في 
»ست  إنتاج  لي  يعيد  آخر  كاتب  يأتي  أو  املاضي،  القرن 
بعد  للو«  بيراند  للكاتب  مؤلف  عن  تبحث  شخصيات 
مئة عام من صدورها، ومناذج أخرى كثيرة، أال يؤشر ذلك 
العالم  وبني  بيننا  اإلبداع  مستوى  على  تاريخية  فجوة 
الذي  وما  الفجوة؟  هذه  ردم  لنا  ميكن  وكيف  اآلخ��ر؟ 
إذا لم نكن  ينقصنا لنكون عنصًرا متجاوزًا في اإلبداع 

كذلك في مستوى اإلنتاج والتقّدم احلضاري؟
املتعاقبة  السياسية  األنظمة  أو  احلكومات  تتمّكن  لم 
أو  العراق  في  سواء  إنتاجي،  صناعي  مجتمع  خلق  من 
املنتج  على  نعيش  مازلنا  إذ  األخرى،  العربية  البلدان 
املستوى  على  حتى  أنفسنا  من  نطّور  ولم  الغربي، 
واألفكار  والتقاليد  العادات  من  نغير  ولم  االجتماعي، 
نأكل  اليوم  حتى  ومازلنا  سائدة،  مازالت  التي  البالية 
ومنسح أيدينا مبالبسنا، ونحقد ونحسد منهم، أحسن 
لكن  املاّدي،  الصعيد  االجتماعي على  املستوى  في  مّنا 

فئات  بني  اجلمعي  املستوى  على  يكون  قد  ذلك  كّل 
وأكثر  ذلك  عن  بعيًدا  املبدع  اإلنسان  ويكون  الشعب، 
إلى  جاهًدا  ويسعى  ومتغيراته،  العالم  مع  انسجاًما 

خلق جّنته بعيًدا عن جحيم اجملتمع.
العالم االخر عرف الرواية قبل أكثر من مئتني وخمسني 
وابتكر  وإب��داع��ات،  إجن��ازات  من  ق��ّدم  ما  وق��ّدم  عاًما، 
لّذة  نتحّسس  زلنا  وما  الكتابة،  في  واجّتاهات  مدارس 
وتولستوي  وبلزاك  وهوجو  وستندال  فلوبير  إبداعات 
اإلجنازات  تلك  ورافق  وآخرين،  وديكنز  وديوستوفسكي 
اإلجنازات،  بتلك  وبّشر  وأّطر  قاد  نقدي  تطور  اإلبداعية 
على  دليل  خير  زفايج«  لستفيان  العالم  »بناة  في  ولنا 
الروس  الشكالنيني  مدرسة  كانت  ذلك  ومثل  التبشير، 
في ثالثينات القرن املاضي التي مّهدت الطريق لفتوحات 
جمالية في النّص اإلبداعي، وهذا كّله ليس بالبعيد عن 
الثورة الصناعية والفكرية واالجتماعية والثقافية، وكّل 
أول  تلد  أن  أنتجت وصدرت قبل  اإلبداعية  تلك اإلجنازات 

رواية عربية، سواء في العراق أو البلدان األخرى.
مئة  من  أكثر  عمرها  العالم  وبني  بيننا  إبداعية  فجوة 
تلك  ردم  من  نتمّكن  ولم  أخرى،  عام  مئة  ومضت  عام، 
لم  خجولة،  فردية  التجديد  خطوات  وبقيت  الفجوة، 
في  واملساهمة  بحًثا،  وتشبع  منهجي  إطار  في  تؤّطر 
دفعها إلى األمام، وإمّنا حتى احملاوالت التنظيرية لتأطير 
هو  مثلما  أنفسهم،  الُكّتاب  من  جاءت  اإلجنازات  تلك 
وناجح  مجيد  وجهاد  خضير  »محمد  كتابات  في  احلال 

املعموري وجاسم عاصي«. 
أحمد  ومحمود  فيضي  »سليمان  جتربة  كانت  فقد 
السيد« مغامرة إبداعية مّهدت لنمط سردي، إاّل أنّه نّص 
يبقى في حدوده الضيقة التقليدية، لكن بعد ما يقرب 
من عشرين عاًما، وحتديًدا في العام 1٩٣٥، يصدر الكاتب 

عبد احلق فاضل روايته »مجنونان« ليؤّكد فيها رياديته 
إلضافات  مفتتًحا  كانت  والتي  الروائي،  للسرد  الفّنية 
القرن  من  واخلمسينات  األربعينات  في  سردية  ريادية 
املاضي في كتابات عبد امللك نوري وفؤاد التكرلي وغامن 
الدباغ وجيان وعبدالرزاق الشيخ ومحمد رزنامجي، وتعّد 
هذه املرحلة هي مرحلة االنفتاح على املنهج النفسي 
الشخصيات  وحتليل  الكتابة  في  النظر  وجهات  وتبّني 
املهّمشة في اجملتمع، إذ اقتربت تلك النصوص السردية 
تضاهي  إبداعية  بروح  مناذجه  مع  وتفاعلت  الواقع،  من 
النهضة  هذه  لكن  آنذاك،  احلديثة  القراءة  مستويات 
على  نهضة  تقابلها  لم  اإلبداع  مستوى  على  احلديثة 
والثقافي،  والتربوي  واالقتصادي  االجتماعي  املستوى 
نبع  وإن  مجتمعه  على  متقّدًما  اإلبداعي  النّص  وبقي 
من هذا اجملتمع، لذلك نرى بعد ذلك القطيعَة اإلبداعية 
الستينات  مرحلة  في  العراقي  السردي  املنجز  هذا  مع 
التي  الفكرية  واالجّتاهات  امل��دارس  على  االّط��الع  بعد 
العربية  النشر  دور  بضّخه  قامت  وما  العالم  يعيشها 
القطيعة ما  اإلبداعات  ترجمات، حيث أحدثت هذه  من 
بني الواقع واملنجز وما يريد املثقف أن يتحقق على أرض 
الواقع، لذلك ذهب باجتاه التغريب والوجودية والتجريب 
التجارب في معظمها منفصلة  الشكلي، وكانت تلك 
التي بقيت محافظة  النماذج  املتلّقي ماعدا بعض  عن 
كريدي،  »موسى  أعمال  في  الواقع  مع  مسافاتها  على 
جنداري،  محمود  خصباك،  عائد  الربيعي،  الرحمن  عبد 
محمد خضير، ولطفية الدليمي وعالية ممدوح وسميرة 
وغازي  خضر  وموفق  مظفر  ومي  األمير  ودي��زي  املانع 
وأحمد  احليدري  ويوسف  األمير  عبد  وخضير  العبادي 
طعمة  وغائب  األسدي  وفهد  ناصر  الستار  وعبد  خلف 

فرمان ومنير عبد األمير«.
بعد  »ما  بجيل  سّمي  ما  أو  السبعيني،  اجليل  وأعاد 
أعاد  إذ  السردي،  للنّص  التحديث  إشراقة  الستينات« 
الهّم  وصار  اإلبداعية،  جماليته  للنّص  الُكّتاب  هؤالء 
العاّم هو احملّفز اإلبداعي للنّص السردي بعيًدا عن الهّم 
الذاتي، وتعّشقت جتارب هؤالء الُكّتاب من أمثال »كاظم 
مجيد  وجهاد  السباهي  سعدون  ومحمد  األحمدي 
ونعمان مجيد وإبراهيم أحمد وزهير اجلزائري وعبد اخلالق 
اهلل  وعبد  العاني  وحسن  املطلبي  الرزاق  وعبد  الركابي 
صخي  وسعيد جبار فرحان وفرج ياسني ومجيد جاسم 
وجبار  مجيد  الودود  وعبد  العامر  وعبداحلسني  العلي 
العزاوي  وسالم  ياسني  وجنمان  العزيز  عبد  وانور  ياسني 
خلوصي  وناطق  الروضان  عون  وعبد  اخلغاجي  ومحسن 

وضياء  سالم   لطيف  وكمال  احلبيب   األمير  وعبد 
خضير وجبار ناصر حسني وآخرين، مع رّواد التجديد في 
بعد  الظهور  إلى  عادوا  الذين  واخلمسينات  األربعينات 
عيسى  ومهدي  التكرلي  فؤاد   « أمثال  طويل  انقطاع 
الصقر ومحمود الظاهر وذنون النون أيوب ومحمود عبد 

الوهاب«. 
نصوص  بتحقيق  وتدفع  الالحقة،  األجيال  إلى  لتمتّد 
إبداعية تشتبك وتشترك بجماليات السرد مع التجارب 
بإضافات  املنجز  تأصيل  عن  تبحث  كأنّها  السابقة، 
في  الركابي  توفيق  هشام  مع  احلال  هو  كما  إبداعية 
عطاءات  تقدمي  في  أبدعوا  شباب  وجتارب  »املعبدون«، 
ووارد  علي  وجمال حسني  »محمد حياوي  أمثال  سردية 
وإسماعيل  هادي  وسعد  لطيف  عباس  و  السالم   بدر 
الرضا احلميد  عيسى بكر وحاكم محمد حسني وعبد 
هادي  وميسلون  حالوي  جاسم  وجنان  معيوف  وثامر 
وهدية حسني ومحمد األحمد وسعد محمد رحيم  ونزار 
عبد الستار وعبد الزهرة علي وكلشان البياتي وإبراهيم 
وعبورًا  وآخرين،  الباقري   واحمد  السباعي  وعلي  سبتي 
النّص  وانفتاح   ،200٣ نيسان  من  التاسع  بعد  ما  إلى 
السردي على فضاءات واسعة وإسقاط الرقيب والتابوات 
السابقة، حيث كان من  األزمنة  التي كانت سائدة في 
إبداعية  جتارب  والدة  املرحلة  هذه  تشهد  أن  املفترض 
كاشفة وصادمة، حتّقق للسردية العراقية متّيزها اخلاّص 
في  إال  ذلك  نر  لم  إذ  العربية،  السرديات  مستوى  على 
ا لدى ُكّتاب اخلارج أمثال »حمزة  حدود جتارب ضّيقة جدًّ
احلسن وبرهان شاوي وحميد العقابي وجنم والي وحسن 
بالسم ودنى غالي وبلقيس حسن«، أّما في الداخل فقد 
أمثال »لؤي حمزة  ُكّتاب من أجيال سابقة  تواصل  رأينا 
علوان  ومحمد  الربيعي  وحميد  السهيل  ورغد  عباس 
خضير  ومحمد  خلوصي  وناطق  توفيق  وأمجد  جبر 
من  جدد  ُكّتاب  مع  وآخرين«،  اجملر  األمير  وعبد  سلطان 
إزبني  علي  ومهدي  غامن  ووحيد  سعداوي  »أحمد  أمثال 
وعبد الكرمي الساعدي وعبدالكرمي السامر وعلي احلديثي 
وحميد  بخشتي  وسالم  شاكر  وعبد  الشعباني  وعزيز 
عمران الشريفي وسعد سعيد وميرفت اخلزاعي وايناس 
البدران ورجاء الربيعي وبلقيس خالد ونادية االبرو  وعالء 
وجابر خلفية جابر  وياسني شامل  ونبيل جميل  شاكر 

وأحمد إبراهيم السعد وباسم القطراني ».
ولكن يبقى السؤال: هل حّققنا ردم الفجوة بيننا وبني 
العالم اآلخر؟ أو قّربنا املسافة اإلبداعية مع اآلخر؟.. يبدو 
لي أّن اإلجابة على هذا التساؤل حتتاج إلى نقاش موّسع. 

ف��ي البدء نش��ير إل��ى قضيت��ني أساس��يتني، 
يتمثالن بصفة  البنية الكلية التي تس��توعب 
س��ياق احل��وار: القضي��ة األول��ى: أن تس��مية 
الدراس��ة بقصيدة املواجه��ة اليومية، لم يكن 
مح��ض مصادفة، ب��ل النتيج��ة الفاعلة التي 
تقت��رن باحلال��ة الش��عرية في ه��ذه اجملموعة، 
والقضي��ة الثاني��ة: ف��ي ض��وء ه��ذه النتيجة 
س��نبتعد عن إث��ارة التس��اؤالت النقدية حول 
مفهوم ه��ذه القصيدة، ومدلوالتها وس��ياقها 
الع��ام ، ألنن��ا ن��رى أن املفهوم الع��ام لقصيدة 
املواجه��ة اليومية س��يتضح بش��كل أدق من 
خالل القراءة الفاحصة للمجموعة الش��عرية 

)حلويات(.
   إن الق��ارئ لتجرب��ة عم��ر الس��راي، س��يدرك 
حت��ول الرؤي��ة ضم��ن الفه��م جلدلي��ة مركزية 
اليومي، فالقصيدة لدى عمر تتعامل مع احلياة 
اإلنس��انية اليومي��ة العراقي��ة حتدي��دا، إذ جند 
الش��اعر في هذه اجملموعة يفك��ر باليومي كما 
يحس وي��رى، ال باللغة اليومي��ة، والفرق واضح 
بني من يكت��ب باليومي ومن يكتب عن اليومي، 
لذا جاءت القصي��دة مكتفية بذاتها أوال، ولغة 

مواجهة ثانيا.
 م��ن جهة ثاني��ة ن��رى أن الش��اعر يحقق منذ 
عنون��ة اجملموع��ة  فك��رة املواجه��ة املتمثل��ة 
بقضية اإلنس��ان اليومية، فالكش��ف أوال عن 
العالقة ب��ني عناصر ث��الث: )العن��وان، االهداء، 

الن��ص(، لو وف��ي مالحظتن��ا ان  )حلوي��ات( إذا 
م��ا وضع��ت  ف��ي الس��ياق املألوف اخل��ارج عن 
الش��عرية تدل على أصناف من احللوى وما يقع 
حتت ظلها م��ن تنويعات وتش��كيالت معروفة. 
لك��ن هل قص��د الش��اعر ه��ذه األصن��اف؟ أم 
هنال��ك حلويات أخرى ال تش��به احللويات؟ وهل 
تس��تبطن احللوي��ات فكرة أو قضي��ة خاصة؟ . 
عمر الس��راي يفكر مبا يحس��ه وي��راه، وهو هنا 
عبر مخيلته حّول احللويات من بنية لها عالقة 
بفعل أحادي نوعا ما إلى فضاء يش��مل معاني 
وبنى تتجاوز البنية األحادية إلى فضاء يتشكل 
من بنى مس��موعة ومقروءة ومرئية وملموس��ة 
وغيرها م��ن البنى التي هي حصيل��ة التجارب 
الواقعية املعاش��ة، مبعنى أكثر دقة أن  السراي 
انتزع الصفة األحادية )احلل��وى( إلى أبعاد أكثر 
ش��مولية وس��عة واحتفظ باخلصائص األخرى 
بقصدية واضح��ة، فإذا وضعن��ا احللويات حتت 
اجملهر سنرى أن هذا الصنف يتسم بالهشاشة 
للق��راءة.  األول��ى  الناف��ذة  وهن��ا  واالنكس��ار، 
وس��نتابع فكرة هذا املعنى م��ن خالل عنصري 

)اإلهداء، النص(.
في احلقيقة أن االهداء يحمل مسارين: األول هو 
كشف املعنى عن )حلويات(، والثاني هو النافذة 
احملقق��ة للبناء التش��كيلي ملعن��ى )حلويات(، 
فاإله��داء جمل��ة ش��عرية تتكون من خمس��ة 

ألفاظ:
إلى طفٍل لم ميتلك ثمنها

ل��و نالح��ظ أن لفظ��ة )طف��ل( ترتب��ط ايض��ا 

بفك��رة الضع��ف أو الهشاش��ة، وعندما ميتزج 
العنوان مع االهداء، حتما س��تنبثق لغة الوعي 
الت��ي حمل��ت املعن��ى الع��ام له��ذه اجملموعة، 
فالهشاشة واالنكس��ار والضعف ال شك أنها 
التصورات الواضحة واملرئية في وعي الش��اعر 
عن جوه��ر اليوم��ي العراقي املؤلم، فالش��اعر 
هن��ا من وعي��ه الراس��خ لألح��داث والتحوالت 
والصراع��ات لإلنس��ان العراقي بص��ورة عامة، 
أراد أن يضف��ي عل��ى اليومي نوعا م��ن احللوى، 
فالظاهر حلوى والباطن هشاش��ة وانكسارات 
متتابع��ة، وه��ذه ه��ي املراي��ا الهش��ة أو املرايا 

املتكسرة لإلنسان العراقي. 
باملقابل أن اقامة عالقة ما بني العنوان )حلويات( 
وب��ؤرة اإلهداء )طفل( جاءت بصيغة النكرة، وإذا 
نق��رب بينهما تنش��أ عالقة متالصق��ة ما بني 
احلل��وى والطف��ل فاملس��افة الزمني��ة بينهما 
ملتصقة إلى ح��د ما، وتولد نوعا من الرفض ما 
يعني املواجهة وعدم االستس��الم. ورمبا يحمل 
معن��ى متناقضا آخر وهو رس��الة ش��عرية إلى 
جمي��ع الق��راء، ولم يخت��ص بقارئ مع��ني، لذا 
جن��د اللغة هي اللغ��ة اليومية  الت��ي يفهمها 
اجلمي��ع م��ن دون حتديد جنس للق��ارئ. وهذا ما 
حت��دده جمل��ه الش��عرية وعنوان��ات بعض من 
نصوصه:)وياله.. وويالء، نعي، راجيتة، دعااااآآآه، 
ثي..مال..اله، ش��خاطة، أوووف رب��ي، يا حوتة يا 

منحوتة(.
فهذه املواقف والقضايا اليومية أراد الشاعر أن 
يواجه احلياة وفعلها اليومي املنكس��ر باجلمال 

واحللوى وهو ي��درك الفهم املتبع أن الفرط احلاد 
من اجلمال أو احللوى مؤلم. وهذا ما تكشفه لنا 

نصوصه الشعرية. مثال قصيدة )أرباب(:
ال حتاول أن تكون ربا..

ألنك لو كنَت في اجلزيرة ألكلوك..
ولو كنت في الهند لصرت محض بقرة..

ولو كنت في أمريكا ألودعوك في املصرف..
ولو كنت في العراق لكفروا بك..!

فهي الوظيفة الوحيدة التي يستحقها األرباب 
في

 وطني.
تتس��ع دائ��رة )ال��رب( في ه��ذا النص، وال ش��ك 
أنها ليست على مس��توى واحد، ففعل النهي 
يؤس��س لغة رفض ش��عبية مس��تخلصة من 
جت��ارب البلدان والش��عوب، لكن ثم��ة حترك هو 
الفاع��ل اجلوه��ري في ه��ذا النص، ه��و لفظة 
)لكف��روا ب��ك( ففي األبي��ات أعاله ج��اء اجلواب 
يختص بفعل واحد فقط )اكلوك، محض بقرة، 
أودع��وك(، أما في لفظة كفروا بك يس��تعيرها 
الشاعر من هوية الشارع العراقي، التي لم حتدد 
بفعل رفض واحد بل مبعنى ش��مولي، ومما عمق 
من دالالتها اللغ��ة العامية اليومية التي عبرت 
ع��ن جواب الش��ارع العراقي برف��ض ومواجهة 
املؤسس��ة السياس��ية الكلية، كما حدث في 
الفتات ثورة تش��رين على س��بيل املث��ال، وهذا 
ج��زء من لغة املواجه��ة اليومية التي يقصدها 
الش��اعر في بن��اء نصه، إذن فع��ل )لكفروا بك( 
لم يقتصر عل��ى حلظة زمنية مح��ددة، او على 

ش��خص دون آخر ب��ل تعبر ع��ن رؤي��ة العراقي 
اليومية جتاه السلطة  املش��وهة، وهذا املعنى 
يحم��ل أبع��ادا مختلفة ف��ي مجموعته بصور 

يومية مختلفة. 
 قصي��دة املواجه��ة اليومي��ة ال تقتص��ر عل��ى 
التوجه السياس��ي فحس��ب، بل ايضا اليومي 

الديني، مثال قصيدة )من أنتم..؟(:
فيا أيها السيد الذي يتندر آباؤنا بحكايا

الشفالت،
التي تعطلت حني أراد املسؤولون هدم مقامك..

ألم تعد تشور حني جنزرك العراق اجلديد
بالصبات..؟!

و يقول:
نحن البغداديني نطوف بكل املراقد وفي قلبنا

عبارتان:
)دخيلك يا موسى بن جعفر(

 و )السالم على أبي حنيفة النعمان(
اللغ��ة الت��ي متنحه��ا الطق��وس الديني��ة هي 
ج��زء ثابت يس��تبطن عم��ق اإلنس��ان العراقي 
عندما يستش��عر باخلوف والقلق، وما بعدهما، 
فأصبحت ه��ذه النذور واملناج��اة واألدعية جزء 

من عقيدة الشخص العراقي بفطرته اليومية، 
أو بص��ورة أدق جزء من اخمليلة الش��عبية، وكأن 
ه��ذه الطقوس هي فع��ل املواجهة ضد احلروب 
والصراعات وحتى النزاع اليومي، فهي مواجهة 

يومية ضد كل ما يشعر به اإلنسان العراقي.
م��ا ميي��ز يوميات الس��راي أنه��ا جزء م��ن بنية 
ش��عورية مس��تقرة ف��ي الوعي اجلمع��ي، فلم 
جند أي انفصال بني الذات وما يعيش��ه اجملتمع، 
ول��و أمعن��ا النظر س��نجد أن نص��وص الهوية 
أو االنتم��اء، تتحول إل��ى حياة يومي��ة تتضمن 
معنى أن يكون الش��اعر مواجه��ا ضمن قانون 
ميكننا افتراض��ه أن اللغة اليومية املفكرة لدى 
السراي أصبحت أداة وصل ال فصل، بني اجملتمع 
والش��اعر ال س��يما فكرة اجملتمع الت��ي ترى أن 
الش��اعر س��لطة عليا، فعمر هن��ا جنح بتفتت 
هذه الطبقية في حلوياته، ونهض بالش��عبية 
العراقي��ة كق��وة ش��عرية يومية حتم��ل دالالت 
وتوجه��ات رؤيوي��ة فكري��ة وبنائية مؤسس��ة 
لنمط جدي��د، وباإلمكان الع��ودة إلى نصوصه 
منه��ا: )عن الث��ورة واملوقف وتش��رين( للتركيز 

بصورة أعمق.

محمد جبير

ينة محجوب    د. ز
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  العالم السفلي في رواية  ) نهر الرمان / تجربة موت ( 

نجوم منطفئة 

يتميز الروائي ) شوقي كرمي حسن ( في مغامراته 
ف��ي الف��ن الروائي احلدي��ث , ف��ي محاوالته في  
ابت��كار صيغة  خالقة  في امل��ن الروائي , برؤية 
مبدعة  في صناعة احلدث السردي , الذي ميتلك 
عمق��ا فكري��ا بليغا ف��ي االيحاء والرم��ز الدال 
, أن مي��زج احلدث الس��ردي بالدرام��ا الفعل في 
املونتاج املسرحي , الذي يعبر عن جوهر الواقع 
ومعطياته ف��ي رواية ) نهر الرمان / جتربة موت ( 
أنه يفتح احلس��اب وتصفيته  بني الذات والعام 
, أو باالدق بني السيرة الذاتية للمؤلف والسيرة 
الذاتية للواقع باجملريات الفاعلة والقائمة على 
األرض فع��اًل وتنفي��ذاً , ويض��ع كل منهم��ا في 
كفت��ي امليزان , ف��ي حتدي امل��وت والواقع , رغم 
أن كفة املي��زان تكون لصال��ح مجريات الواقع 
في ازمنت��ه القائمة املاضي��ة واحلاضرة , لذلك 
ميارس عملية جلد الذات والواقع معاً في احلدث 
الروائي .  وهو يسير بشكل متواز  بشقني الذات 
والع��ام , من خ��الل  توظيف التعبي��ر الفكري  
ف��ي املنول��وج الداخل��ي , رمبا الش��يء املبتكر 
واخل��الق في املنظ��ور الروائ��ي  , أن يجعل الهرم 
االنساني أو اجلس��د االنساني بأجزائه اخملتلفة 
,  اص��وات تتصارع بجدلي��ة الفعل بني الركون 
والتم��رد . اي مبعنى آخر أن ) االن��ا ( موزعة على 
اجس��اد اجلس��م وعقلة ) الروح والعقل ( هذان  
الش��قان  يدي��ران عملي��ة قيادة  دفة س��فينة 
ف��ي  احلبكة الس��ردية , وهما احمل��ركان للفعل 
الدرامي للحدث السردي , فاجلسد متكون  من 
القلب والروح في الشق األول  يدخل في جدلية 
متصارعة مع  اجلسد  الرأس ) العقل ( وهما في 
نزاع وخصام , وح��ني يتمرد بالعصيان أحدهما 
عل��ى اآلخر , فإنهم��ا يبقيان في خ��ط اللعبة 
املفروض��ة عليهما معاً , وال يتجاوزان  اخلطوط 
احلمر , رغم أن احداهما يفجر االسئلة في وجه 
اآلخ��ر . والطرف االخر يحاول  امتصاص أو تبريد 
س��خونة عنفوان الش��ق اآلخر, وهذه العملية 
تأخ��ذ بتبادل االدوار . ولكنها تؤدي في النتيجة  
الى اإلحباط  والهزمية واالنكس��ار , في االزمنة 
الس��وداء  والواق��ع يش��هد االنهي��ار واخل��راب, 
يش��هد استخدام  الفوضى  واخلديعة والكبت  

والوج��ع  ) منذ أع��وام وهي تق��اوم الوجع الذي 
أصبح  مس��تحيالً , في الزمن الذي نعيش فيه 
, كس��رت جناحك االي��ام , وكل ما عليك فعله 
,  رفع رايات قبولك واستس��المك , ال طائل في 
املقاومة , تلك األنقاض  التي تسميها ) أنا ( ُلمَّ 
ليلك الى وحش��ة وجودك املنح��از الى الرحيل 
وتوكل, ال طائل من وراء املماطالت التي ترغمنا 
جميع��اً على الوالء , أنزع أردي��ة غرورك وتكفن 
بالقبول  ( ص7 . هذه صيرورة النزاع واخلالف بني 
القلب والعقل في تدهور القيمة االنسانية الى 
احلضي��ض  ) الدنيا حصانها الدين��ار , والذي ال 
ميلك فلس��اً ال يس��اوي فلس��اً ( ص7 . يعني اذا 
كن��ت متلك املال فأنت محترم واذا  كنت ال متلك 
فأنت زبالة . واقع يجعل االنس��ان مجرد رقم ال 
قيمة ل��ه , أو يجعله ببغاء ي��ردد مايطلب منه 
باالحتق��ار واالس��تهتار متغط��رس بعنجهية 
االرهاب املس��لط عل��ى الرق��اب , وعليه واجب 
التصفي��ق والرق��ص والغن��اء لتمجي��د القائد 
املف��دى ) أبن احلم��ار .. صفق ... وغن��ي ... صفق 
وغن��ي ,,,, ههههههههه��ه ...... ال بأس أصفق 
واغن��ي .. أبن القحب��ة ....... أرقص ... صار أرقص 
... أرواحن��ا ل��ك الف��دى  قائدن��ا املمج��دا ..... ال 
س��افل غني ما يطرب الناس ويثير حماستهم 
. صف��ق .. غن .. أرقص ... صفق ... غن .... أرقص .. 
احنه مش��ينه للقبر .... عاشك يدافع عن قهر 
محبوبت��ه .... ( ص17 .  هذا املناخ الببغاوي يثير 
حفيظ��ة الص��راع بني الروح واجلس��د أو مبعنى 

آخر بني القلب والعقل :
) يقول القلب - الى أين تراك ذاهب ؟

يقول اجلسد  - ال عليك , فقط كن تابعي
يق��ول القلب - أن��ت تريد تغيي��ر قواعد اللعبة 

فاالجساد هي التي تتبع القلوب
يقول اجلس��د  - ولم تعترض طوال وجودنا معاً 
, كن��ت أطيع  ما جتود ب��ه ومارفضت حلماً, وما 
قل��ت ل��ك ال ... أنت من كان يدم��ر حتى حلظات 
اس��تكانتي ( ص27  واالثن��ني  واقع��ني حت��ت 
حواف��ر حصان الط��روادة . ه��ذا الواق��ع املزري 
وأزمنته السوداء واملنحوسة وكل فارس ميتطي 
حص��ان الطروادة يحمل مع��ه الذريعة القاتلة 
واملس��مومة , مرة يقول جئنا محررين ال فاحتني 
, ومرة أخرى جئنا لتوحيد  شمل األمة العربية 

الت��ي حتم��ل  ذات رس��الة خالدة , وم��رة بجبة 
الدين احلفاظ على القيم االس��المية , والواقع 
يغ��وص ال��ى األعم��اق ف��ي املس��تنقع  العفن 
يصل الى اس��فل العالم السفلي من اجلحيم 

والظلم واالنتهاك .
 ) ل��ن أتركك تلعب بحيات��ي .... أنت من دفعني 

الى هذا القرف واخلمول .
- ما دخل��ي ...... أنت من قب��ل الولوج الى عالم 

غير عامله ... أمشي أبن السودا. .
- أم��ي س��وداء ولك��ن تس��كن جس��داً  مزي��ن 

بالعفة ( ص72 .
امام هذه احملنة واخلس��ارة احلياتية في انس��داد 
األف��ق كلي��اً  , تلع��ب العرافة ال��دور االيجابي 
ف��ي إض��اءة  الطريق املظلم املمتل��ئ العناكب 
واالفاع��ي املتوحش��ة , وتق��رأ طالع��ه برؤي��ة 
حكيم��ة ورش��يدة , وه��ى ت��رى س��يرة حياته 
ككتاب مفتوح أمامها . وحتاول أن تخفف وطأة 

احملنة احلياتية :
) - مب��ا دم��ت ترغب باالجتي��از فكن مس��تعداً 

لتالقي العثرات .
) - سقوط واحد يضعف مرامك ويشل وجودك 

كله .
) - أنت أبن مراس��يم اآلث��ام الميكنك  التخلص 

من رغبات تكفلت بأبديتها , كن حذراً .
) - ماعش��ته مث��ال ق��اٍس  للخديع��ة والكذب 

والقبول باالوهام !!.
) - ستكون أمام محنة أسمها احلياة سيدي !! .
) - تذك��ر ليل الش��طآن ميكنه أن يح��رر روحك 
م��ن غاياتها أياك التردد, أن ترددت فقدت معاني 
وج��ودك كله , الش��طآن مالذ يعطي��ك القدرة 
عل��ى الفهم , الوح��دة اخص��اء للواعج ليلك 

وعجز لفحيح أفاعيك !! ( ص78
ولكن كل الدروب مطوقة بالكالب البوليس��ية 
, وكل الشوارع حتمل اإلش��ارات  احلمراء , فمن 
يتجاوز يوص��م باخليانة واالج��رام بحق الوطن 
والقائ��د املفدى املكلل باجمل��د والتعظيم , وانه 
اصبع مدس��وس من اخل��ارج ,  لتخري��ب أفكار 
الن��اس وتخري��ب الوط��ن ) منوت ومن��وت  ويحيا 
الوط��ن . ولك��ن ل��و متنا م��ا س��يظل للوطن 
بقي��ة ؟ ؟ ( هذه عثرات الزمن االس��ود ان يجعل 
احلي��اة لعبة احلظ بني امل��وت والبقاء  في احلياة 

الببغاوي��ة اخلانعة . في ه��ذا الوطن الذي حتول 
الى العالم الس��فلي, الى مواك��ب التوابيت أو 
سواتر جلبهات احلرب وحرائق املوت , الن  املواطن 
اصبح زيتاً يصب في أفران احلروب , ومن يعصيه 
ويتم��رد ال حياة ل��ه ) اآلن أتضحت الص��ورة ..... 
أرس��لك أع��داء الوط��ن لتدمي��ر اف��كار الناس 
وحتريضه��م ضد س��لطاننا الرائع القس��مات 
وحكومت��ه التي ترعانا بود واحترام ش��ديدين ( 

ص130 .
               املعن��ى الرمزي للبوابات الس��بعة في 

املن  الروائي :
 يحت��وي امل��ن الروائ��ي عل��ى س��بعة اب��واب , 
وه��ي مبثابة بانوراما جلحيم العالم الس��فلي , 
لوط��ن كان ميلك اجملد احلض��اري بالقوة واجلمال 
والعنف��وان  , كان مبثاب��ة نهر الرم��ان . والرمان 
إح��دى ث��الث فواكه مذك��ورة في آي��ات  القرآن 
الك��رمي . يتحول الى جتربة املوت على مش��رحة 
الط��ب العدلي , ه��ذا البعد الفك��ري والرمزي 
لداللة ) نهر الرم��ان ( وداللة ) جتربة موت ( وضع 
املواطن ف��ي مش��رحة الطب العدل��ي للموت 

البط��يء  , أراد  مؤل��ف الرواي��ة  ) ش��وقي كرمي 

حس��ن ( أن  يصفي حس��ابه مع الذات والواقع 

بحدة مش��اطر العمليات اجلراحي��ة , ما عليه 

وما له . لذلك ان مش��اهد االبواب الس��بعة في 

احلدث الروائ��ي , متثل اجلحيم املتوحش للعالم 

الس��فلي في أبوابه اجلحيمية , وكل باب أشد 

رعباً وجحيماً وهالكاً وتوحش��اً من اآلخر . هذه  

حياة الواقع العراقي  نس��خة طبق األصل  من 

العالم السفلي , الذي يدفع املواطن الى الهالك 

واملوت , وعندها يشعر باخليبة واالحباط والندم 

ان��ه ولد ف��ي بلد نه��ر الرمان . مثلم��ا  فعلت ) 

عش��تار ( في األسطورة الس��ومرية , ان تهبط 

الى العالم الس��فلي  ملالق��اة حبيبها وزوجها 

متوز ) دميوزي  ( ومرت من ابواب اجلحيم املتوحش 

الرعب واالهوال السبعة , ولكن حني وجدت متوز 

في حالة يرثى لها ) دميوزي ( ش��عرت باالحباط 

واخليبة والندم , لم يكن ) متوز ( ميثل اجملد والقوة 

والعنفوان  , وإمنا انساناً اخر متهالك بالضعف 

واخلنوع واالنكسار . نفس احلالة في االسطورة 

االغريقي��ة ) أوديس��ا ( في حالة ش��عرت  بها ) 

بينولوبي ( زوج��ة  ملك )إيثاكا ( الذي ذهب الى 

ح��رب الطروادة , فكان ) أوديس��ا (  ميثل افعوان 

اجمل��د والق��وة الش��بابية , ولك��ن حينم��ا رجع 

م��ن حرب الط��روادة , رجع في حال��ة يرثى لها ,  

كاملتس��ول العفن والقذر كأنه الشيخ الهرم . 

عندها ش��عرت ) بينولوبي ( باالحباط  واخليبة 

والن��دم , ألنها رفضت ع��روض الزواج من امللوك 

واالم��راء, من اجل عجوز هرم س��ائر الى حتفه 

. ه��ذه احلال��ة تنطبق عل��ى العراق ف��ي ازمنته 

املظلمة املاضي��ة واحلاضرة من  اجملد احلضاري ) 

نه��ر الرم��ان (,  من  العالم العل��وي ينحدر الى 

حضي��ض  العالم الس��فلي , باحلي��اة  املعذبة 

بالقه��ر واجلحي��م , الواق��ع  املزري  واملأس��اوي  

ميثل أبواب اجلحيم الس��بعة للعالم السفلي 

, مما  يدف��ع املواطن الى الهالك واملوت كأنه قدر 

العراق االبدي ال محالة .

ما علي��ك إال أن تقرأ هذا الذي بني يديك بتفحص وروية 
, فل��وال ما فيه من ثراء معرفي ملا كنت بهذه املرتبة من 
التذوق والوعي , ولوال هؤالء األجالء من أس��اتذة عظام , 
وساردين كبار ملا حزت ما أنَت عليه اآلن من فهم ومتعة 
وعرفان باجلميل , ولوال جه��د مؤلفه الناقد املوضوعي 
األمني الدكت��ور ضياء خضير في )) جنوم منطفئة .. في 
س��ماء الذاكرة الغريب (( لكنت اآلن بال إدراك ملا قدمه ) 
جنوم ( الكت��اب , وما أجنزوه من معالم في واقع الثقافة 
العراقي��ة والعربي��ة , اذ أخت��ار املؤلف عين��ات قدمت 
وأض��اءت ودرس��ت ودرّس��ت  اآلآلف م��ن طالب��ي العلم 
وناش��دي اجلمال واخلبرة ف��ي دروب احلياة ومس��الكها 
املتش��ابكة , فمن مّنا نحن معشر املهمومني باملعرفة 
يبخ��س ما حققه : د. علي جواد طاه��ر , د. عناد غزوان 

, د. عب��د االل��ه أحمد , د. محم��ود غن��اوي الزهيري , د. 
ه��ادي احلمدان��ي , غ��ازي العب��ادي , موس��ى كري��دي , 
حمي��د املطبعي , والصحفي الرائد محس��ن حس��ني 
جواد , واملوس��وعي عزيز الس��يد جاسم , ثم املهندس 
العمان��ي محم��د العرمي��ي وآخرهم الش��اعر البصري 
مجي��د املوس��وي , رح��م اهلل من م��ات منه��م ومازال 
مضيئاً وحفظ من بقي بينن��ا فاعالً منتجاً أميناً على 
متبنيات��ه وطروحاته وأفكاره ....وال بد هنا من االش��ادة 
مبا كتبه الش��اعر عادل عبد اهلل ف��ي مقدمته للكتاب 
والتي كانت بعنوان الفت هو ��� العب الشطرجن وكاتب 
الس��ير ���� وميكن ملتعس��ف مثلي أن يوجز ما في هذه 

املقدمة مبا ملخصه :
لق��د كتب لنا ضياء خضير عم��الً بالغ األهمية حلياتنا 
الثقافي��ة والنفس��ية , عم��الً يق��ول لن��ا اّن جنومن��ا 
املنطفئ��ة ميك��ن ان تبق��ى مضيئة في س��مائنا اذا ما 
حالفه��ا احلّظ في العثور على م��دارات كتابية جديدة 
تب��دّد الغي��وم التي يضعه��ا الزم��ان حلج��ب نورها أو 

ضيائها كما فعل )) ضياء (( ......

 
وبهذه املقدمة الكاش��فة لتفاصيل جنوم ضياء يكون 
الشاعر عادل عبد اهلل , قد أوضح برؤيته الناقدة وثرائه 
العميق ما نحن بحاجة ملعرفة املزيد من خفايا السيرة 
الذاتي��ة التي يهمن��ا كقراء �� منتجني ���� على تلمس 

جواهرها الدفينة والتعرف على ما فيها من رؤى وجتارب 
, أضافت ملداركنا الكثير مما نتوق إليه .....

أم��ا متهي��د د. ضي��اء خضي��ر ) ص 19 ����� ص 55 ( الذي 
كان بعنوان : ) خطوط وظالل مختصرة لس��يرة كاتب 
عراق��ي لم يهاج��ر ( فقد جعلنا على يق��ني بأن املؤلف 
رغ��م غربت��ه الكندية مازالت جذوره راس��خة في طني 
بالده العريق��ة ولن تبعده عن موطنه م��ا أضفته على 
حياته ه��ذه الغرب��ة املوجعة فظل ماكث��اً في بيوتات 
اهله واحبته واروقة دور العلم التي منحها ما استطاع 
من خبرات الش��باب , ولم يكن جاحداً لها مهما بلغت 
إش��كاالت الواق��ع وتداعيات��ه املؤس��فة , فف��ي ه��ذه 
املقدمة يس��تعرض املؤلف محطات وجتارب انس��انية 
ع��اش حوادثها ونقل م��ا فيها من متناقض��ات بأمانة 
الباح��ث املوضوعي املنزه عن املقاصد الظرفية العابرة 
, فمن��ذ النش��أة االولى والبدايات املبك��رة في التعليم 
والتدريس والهجرات القصيرة , وميكن ايجاز ما في هذا 

التمهيد املكتفي بذاته بقول املؤلف :
وم��ا وضعته في هذا التمهيد ال ميث��ل , كما قلت , غير 
محط��ات ونقاط متباعدة وجن��وم منطفئة في خارطة 
حي��اة ل��م يع��د فيها م��ا هو مض��يء م��ن خطوطها 
وألوانها غير الدروب املوحلة واملمهدة التي مرت عليها 
أقدام الكاتب وأقدام بعض م��ن رافقه في هذه الرحلة 

الطويلة ......
وال ميك��ن أن اختص��ر محتوي��ات )) جن��وم مضيئ��ة (( 

فكل جن��م يحتاج الى عش��رات الصفحات لتضيء ما 
خفي على القارئ من تفاصيل واش��كاالت وسأس��مح 
لنفس��ي أن أتناول م��ا كتبه املؤلف عن زميله الس��يد 
عزيز الس��يد جاس��م لعل ه��ذا اإلجت��زاء ينجيني من 
اإلهتمام باإلنتقائية املفرطة بالتعسف , يقول د. ضياء 
خضي��ر: كان الس��يد عزيز رحمه اهلل معلم رس��م في 
احدى مدارس ناحية النصر القريبة من مدينة الشطرة 
التي كنت مديراً ملتوسطتها عام 1969 ��� 1970 , وأذكر 
ان مدي��ر تربية الناصرية قد أصدر قبل هذا التاريخ قراراً 
بتعيني الس��يد عزيز مديراً للمدرسة التي كان السيد 
معلماً فيها , فأنكر الس��يد عزي��ز ذلك ورفضه وطلب 
اعف��اءه من هذه املهمة , وحينما أص��ر ذلك املدير على 
تنفي��ذ ق��راره في أن يك��ون الس��يد عزيز مدي��راً لتلك 
املدرسة , أضطر الس��يد الى مغادرة املدرسة واجللوس 
بدشداش��ته وكتاب��ه في املقه��ى املقابل للمدرس��ة 
الواقعة على طريق املدينة الرئيس��ي , قائالً انه س��وف 
ال يعاود الرجوع للمدرسة قبل ان يتسلم وهو في تلك 

املقهى قرار إلغاء تكليفه باالدارة ...
وال أريد أن أمضي في س��رد تفاصيل حياة عزيز الس��يد 
جاس��م , لكني أس��تطيع القول وأنا عل��ى يقني تام أن 
عزيز الس��يد جاس��م مات مظلوماً وظل��م ذوي القربى 

اشد مضاضة .....
وأخيراً .....

ليعذرن��ي االخ الناق��د الدكت��ور ضي��اء خضي��ر عل��ى 

هذه الق��راءة املبتس��رة االنتقائية , وما هذه الس��طور 

املتواضع��ة إال حتي��ة للمؤلف على ما اجن��زه في جنومه 

املضيئ��ة , وآم��ل أن ميض��ي بتدوي��ن س��ير األحياء من 

األصدق��اء لتكوين تلك الس��ير وثائق حّي��ة على ماٍض 

قريب نس��تلهم من صفحاته اخلب��رة واملعرفة والوفاء 

بعي��داً عن اف��رازات األيديولوجي��ات املتصارعة , ونحن 

وإياكم بانتظار جديد الدكتور ضياء خضير .

   شكر حاجم الصالحي

جمعة عبد هللا
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ل��م نكن نعرف مظفر الن��واب عندما كنا طالبا في املدرس��ة 
االبتدائية ، بالتحديد في الصف السادس االبتدائي عام 1968، 
لك��ن مدرس اللغة االنكليزية كان يردد أبياتا من الش��عر تثير 
فينا أكثر ما تثير التس��اؤل.. هذا الشعر يختلف عن القصائد 
التي كنا نسمعها لشعراء شعبيني مثل عبد األمير الفتالوي 
واحل��اج زاير وغيرهم، لكننا عرفنا فيما بعد من أس��تاذ اللغة 
االنكليزية الش��اعر الراحل شاكر الس��ماوي، إن هذا الشاعر 
الذي أثار في نفوس��نا الدهشة والتس��اؤل هو مظفر النواب. 
من تلك اللحظة وفي هذه السن املبكرة أصبح مظفر النواب 
الش��اعر األكثر حضورا في صفحات دفاترنا املدرس��ية . وعند 
انتقالنا إلى مرحلة الدراس��ة املتوس��طة، وفي متوسطة بور 
س��عيد عام 1970، كن��ا نتحدث عن النواب م��ع مدرس اللغة 
العربي��ة االس��تاذ عب��د الرحم��ن طهم��ازي، كان يتحدث عن 
الس��ياب كثيرا )ويش��رح( لن��ا قصائ��ده ويقول: إن الس��ياب 
والن��واب أحدثا ثورة في الش��عر، في فصح��اه وعاميته . وفي 
الوقت الذي حصلنا فيه على نس��خة من )الريل وحمد( ، كان 
ذلك مبثابة حصولنا عل��ى )النجاح( في االمتحانات النهائية، 

بل وأكثر . كنا نتابع بحلم وردي )فاركونات( الريل املار ب� )حمد( 
ونستنشق رائحة القهوة اخمللوطة بحبات الهيل.

مرينه بيكم حمد واحنه بقطار الليل... واسمعنه دگ اگهوه 
وشمينه ريحة هيل .. وكنا نتحدى الظالم والذئاب مع )صالح( 
وهو يتحدى صحراء الس��ماوة عارف��ا إن املوت هو املصير الذي 

ينتظره، لكنه التحدي.
املنايا املا تزورك زورها... خطوة التسلم ذبايح سورها .. ووقفنا 
عن��د جس��د )صويحب( املس��جى بني نس��اء أح��ال الكحل 

)محاجر اعينهن سحما( وصوت النواب يهدر:
ميل��ن ال تنگطن كح��ل فوك الدم .. ج��رح صويحب ابعطابه 

ما يلتم
 وسافرنا إلى النباعي نبحث عن احلسن والرقة والعذوبة: 
وصفولي عنك بالنباعي تفيض .. وتعنيت ليلة ويه الگمر 

وصفول��ي عنك ش��ال منك غيض بس��تان ال��ورد .. والنرجس 
الرايج سكر 

وهجرن��ا أيام )املزب��ن واللف( مصرين عل��ى التجديد واالنطالق 
نحو املستقبل: 

أيام املزبن گضن... تگضن يا أيام اللف
وتصدق نبوءة الش��اعر وينتهي الدكتاتور وترتفع أعالم احلرية 

ونرى حياة جديدة حلسن السريع: 
أخافن يوگف الهور اعله حيله .. وينش��د املوزر عله ابني الزين 

املعزب
 كل گذله رباة الليل .. ويه سهيل مفجوعة.. ومسچهه بنارك 

يلهلب
 رد املاي للهورة .. وغده حمريها يتالعب لعب

اآلن وبع��د كل ما ت��رك فينا النواب من حب للحياة واإلنس��ان 
وبعد كل س��نني غربته الت��ي جتاوزت اخلمس��ني ، وبعد صراع 
مرير مع املرض ، يغادرنا مظفر النواب جس��دا ، تتابعه عيوننا 
وقلوبنا مع نخيل العراق وقصبه وبرديه ومائه، ولس��ت مبالغا 
عندم��ا أقول إن الهور وق��ف اآلن )على حيله( ي��ودع ابنه البار 
مظفر النواب مبزيد من احلزن واالس��ى . لقد آث��ر النواب البقاء 
في عهدة أصدقائه في بيروت وفي دمش��ق وفي الشارقة على 
رغ��م ضي��ق يده ويده��م، على أن ميّد ي��ده إلى الس��لطة التي 
اختار أساساً أن يكون بعيداً عنها منذ أعوام طويلة، متنعماً 
بحريته ف��ي الكتابة والعيش. مات الن��واب بعد معاناة مرض 
الباركنس��ون وضعف��اً في الكليت��ني إضافة إل��ى االلتهابات 
والتورم. مات ولكن ذكراه باقي��ة وقصائده المتوت ، فهي جذوة 

نضال التنطفئ .
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ثمة   ، احلرمان  عصر  نعيش  أننا  يبدو 
خارج  اسقاطات  ظل  في  غادرنا  خيال 
وحي  أنها  أزعم   ، املعرفية  أدواتنا  تفكير 
إنكسارات ذاتية ال تتفق مع وعينا ، وكيف 

نفهم واقعا خارج منظومتنا .
أعتقد ذاتها الصورة التي هاجرتنا ، ظلت 
مكانها قصيدة للمظفر النواب،  ال حتتمل 
التأجيل ، ولذا صرخت تلك الدواوين كما " 
الريل وحمد " على تخوم سومر في أقصى 
أهوار اجلنوب، لترسل " سوالف السلف " 
مواقفه  يدري  وهو  به  محتفيا  كان  الذي 
النظام  ذاك  سلطات  ضد  اإلحتجاجية 
الشاعر  ليظل  صورته  وقد   ، الفاشست 
هناك  يردد صداها  وقصيدة  ومعرفة  ضوء 
 " الغموكة  هور   " الى  رحلته  بدء  وفي 

ومسارب جنوبية اخرى .
لقد أرشف  مظفر النواب وهو ابن املدينة 
مبفردات  قصائده  كل  بغداد  والعاصمة 
وجودها  أعماق  من  عليها  تعرف  شعبية 
 " املغّيب   " هذا  وأرخ��ت  القلب،  جنوب 
جفت  التي  األه��وار  وحياة  حياتنا  من 
مضاجع  تقض  النواب  قصيدة  وبقيت 
السلطة  لتحضر في كل مواويل السلف 
 ، واجلنوب  بغداد  واقعيات  عتمة  وتنير   ،
بصمة  ليكون  التوديع   لهذا  أسست  بل 
وكل  اجلواهري  صميم  في  الفت  حضور 
جتاوزت  وقد  والعرب  العراق  ومثقفي  أدباء 

قصائده جغرافية الوطن منذ البعيد .
آراء وانطباعات

الروائي شوقي كرمي حسن

شكل مظفر النواب ظاهرة خاصة مازجت 
واستطاع  وشعري،  سياسي  ماهو  بني 
وجوده  يثبت  ان   ٥8 عام  انقالب  بعد  في 
فنان  فهو  اشتغاالته  تعدد  رغم  الشعري 
كلية  في  الفن  درس  متميز  تشكيلي 
جدا  افاد  لكنه  التعليم  وامتهن  الفنون، 
حيث  بالعمارة  مارا  إيران  الى  رحلته  من 
طور  وتعلم  بومحمد  آل  بعشائر  التقى 
اللغوي  بالقاموس  مصحوبا  احملمدواي 
بحرفية  فوظفه  اليه  انتبه  الذي  اخلاص 
أهم  أنتج  الفهم  وهذا  عاليتني  ومعرفية 
الريل   " وهو  العراقي  الشعر  اص��دارات 
وحمد " وفيه من الصور الشعرية املدهشة 
النواب  قبل  من  الشعر  يقدمها  لم  التي 
وظلت لسنوات بعده عصية على من يريد 
القاموس  انتهاء  وبعيد  منها،  االقتراب 
اصابت النواب لوثات ارباك مخيفة اشرت 
قصد  دون  فانزاح  عنه  دراستي  في  اليها 
الى القصائد السياسية املقالية العالية 
السباب والصياح واالدانات وهذه القصائد 
ما كان النواب يستطيع من خاللها موازنة 
نفسه  او الوقوف الى جانب التحريض دون 

احلكام.
توقفت  ومبتكر  م��ؤس��س  ش��اع��ر  ه��و 
يعتمد  ارث  وحمد  الريل  وظل  شاعريته 
الناس  وحب  احلظ  من  الكثير  مع  عليه 
قصائده  وص��ور  بحكايات  وشغفهم 

املهمة.
الشاعر حبيب السامر 

الشاعر  برحيل  الكبيرة  خسارتنا  بعد 
املوت  يتوان  لم  جعفر،  الشيخ  حسب 
املتنوع  وقاموسها  الشعر  زهرة  ليخطف 

مظفر النواب، القصيدة الثورية واملقارعة 
للظلم واالستبداد، وقصيدة تداعب الروح 
ساكتي،  يسولت  وجداننا)  في  حفرت  ،إذ 
ليل  وحمد،  الريل  البراري،  زرازير  عيونك 
حني  تطول،،  والقائمة  البنفسج.....( 
خبر  على  حزينة  جمعة  ذات  صحونا 
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  تناقلته 
وقلنا  نصدق  لم  البدء  في   ، اإلجتماعي 
تكرر  لكن  بالشعر(  وشاية  خبر  هذا   (
قلت  عريضة،  مانشيتات  مع  اخلبر  ظهور 
واملوت.  احلياة  بني  الفاصلة  اللحظة  إنها 
عميقا  جذرا  ليقتلع  الوجع  بنا  يعصف 
للمبدعني  خيانة  املوت  فعال  أرواحنا،  في 
لنا  أين  من  إبداعهم،  ارواح  يستل  وهو 
من  ونسمع؟  ونتابع،  نعرف،  الذي  مبظفر 
توقف  لقد  النواب؟  ببنفسج  لنا  أين 
عن  بحثا  النائية،  محطته  في  حمد  ريل 
عزاؤنا  البصرة...  أهوار  في  األمس  صحبة 
ألنفسنا في زمن ينفرط فيه عقد الكبار.

الشاعر شاكر وادي الشرقاوي 
،كان  جواده  ظهر  عن  ترجل  الفارس  اآلن 
بابشع  الطغاة  يقدح  مشاكسا  شاعرا 
انه  غير  كلمته  اع��دام  فقرروا  الكالم 
ليتعلم  ب��االه��وار.  واحتمى  منهم  جنا 
ليكون  و)احلسچة(  والصبر  اجلالدة  منها 
)صويحب(  فكتب  وقعا  اكثر  مفعولها 
 . القصائد  من  وغيرها  وحمد(  و)الريل 
من  قاتلهم  هناك  ومن  )ريله(  مع  سافر 
خالل قصيدة ) القدس عروسة عروبتكم( 
البالد  ..فجاب  بالطرد  القول  عليه  فحق 
من  مريضا  املنفى  في  مات  حتى  العربية 

قهر الساسة .

الكاتب واإلعالمي محمد الكحط 
بحِب  َظف�ََر  الذي  النواب  مظفر  وداع��ا 
فيه  وجدوا  الذين  األحرار،  الناس  وعشق 
وفي شعرِه أنفسهم، وما أجمَل وما أبهى 
أن يحظى إنسان مبثل هذا احلب، وداعا يا 
وداعا مظفر  دهرا،  الغربة  في  قضيت  من 
البسطاء  الفالحون  بأشعاره  تغنى  الذي 
قصائده  منذ  والفنانون،  والكادحون 
األولى، فال يكاد يخلو بيت عراقي أو حتى 
قصائده...أناشيده...بل  من  ثوري  عربي 
ملن  وداعا  لألحرار.  راية  غدت  التي  بياناته 
شتم ولعن احلكام واألشرار، وداعا مظفر 
الوطني،  واملناضل  والشاعر،  اإلنسان 
أبتعد  ومهما  مظفر  واألمم��ي.  والقومي، 
عن أرضه العراق، ظل يحن ويتشوق وكما 
بستان  إلى  الشوق  )نهنهني  هو  يقول 
الكبير  اجلميل  البستان  ذلك  ال��ل��وزِ...(، 
للثعالب  مسرحا  غ��دا  لألسف  وال��ذي 
والذئاب الكاسرة واملتوحشة، مظفر الذي 
عشق البنفسج وليله وأحب الناس الذين 
بل  اإلبداعية،  وقوته  إلهامه  مصدر  كانوا 
ولهذا جتد قصائده  يتنفس،  الذي  والهواء 
تتحسس  كونها  إليهم،  سهال  طريقها 
مبجساته  هو  تلمسها  التي  معاناتهم 
نادرا  والتي  الرهيفة،  وروح��ه  الدقيقة 
)كما  هيَّ  التي  روح��ه  هذه  تخطئ،  ما 
تسكر...(،  وال  احلانات  متتُص  اإلسفنجة 
بتلك  الوادي،  بذلك  هناك  املتعلقة  روحه 
ذلك  الشامخ،  النخيل  بذلك  األرض، 
النخيل وحده القادر ))أن يسند ظهره...((، 
الوديع  هناك جتد روح مظفر هذا اإلنسان 
أينما  مظفر  كان  والطمأنينة.  الراحة 

حلَّ يلتم حوله وحول قصائده العراقيون 
فأنهم  األرض،  بقاع  كل  في  املشتتون 
تلهبهم،  التي  كلماته  في  الدفء  يجدون 
يجتمع  كما  حوله  يتجمعون  فكانوا 
في  موقٍد  ح��ول  الفقراء  ب��الدي  أطفال 
شجون  وذو  كثير  الكالم  ق��ارس.  شتاٍء 
فقدان  أم��ام  خرساء  تقف  والكلمات 
الذي متتد قصائده  صاحب الكلمات، هذا 
جبال  حيث  ب��الدي  شمال  أقصى  م��ن 
حيث  جنوبها  حتى  ووديانها  كردستان 
والسند  فارس  بالد  إلى  وشعابها،  األهوار 
اخلليج،  إلى  احمليط  من  وأفريقيا،  والهند 

إلى العالم كله.
الشاعر د . موسى اخلافور

ما أُظنُّ أرضاً رويت بالدِم والَشمِس كأرِض 
الرازقي  اخلّزام وحزن  ِبالدي مبزيد من دموع 
،ورجل  العذوبة  أمير  وّدعنا  القند  وحياء 
مظفر  الشاعر  الوطن  ،وحبيب  املفردة 
واخمللص  والنبيل  والصديق  األبداع  النّواب 
احلزن  ،وقوة  الثبات  َعّلمُه احلسني  والكرمي 
حني يكون وحيدا وعّلمنا املظّفر أبجديات 
احلبيبة  في  التقيته  النهايات  حتى  الوّد 
حميمي  ِعراِقي  وّدي  لقاء  بعد  دمشق 
العراق  كواكب  من  نخبة  مع  جميل 
للعمل كفريق فني في مسرحية العربانة 
وشوقية  البصري  َحِمْيد  اجلمع  بريق  كان 
وبيدر وباسم قهار وجمعة احللفي وفاروق 
احلبيبة  فنانات  من  طيبة  ونخبة  صبري 

سمة  واالبداع  واحلب  اجلمال  كان  سورية 
اجلمع فقدم لي هدية اليضاهيها ثمن وهو 
الشعراء  الشفيف غبطني عليها  الكرمي 
والروائّيون والفنانون حني تشرفت قصائد 
زه��رة  'ترانيم  االول  الشعري  دي��وان��ي 
الهياسنث ' وكان لغالف الديوان واللوحات 
شرف  النّواب  بامضاء  املوّقعة  الداخلية 
شكرا  ماحييت  يالزمني  للتموينات  الزال 
شكراً  ي��ان��ّواب  فينا  املضيئة  حلروفك 
معك  نزخرف  ونحن  الباذخة  لعراقيتك 
راية الوطن شكراً النّك الزاهد الذي حمل 
الصفرة وعاد به مخضّراً  زمن  الوطن في  

نضرا شكراً بابا مظّفر .
كاظم  محسن  د.صباح  والناقد  امل��ؤرخ 

.الناصرية
شاعر احلرية ،الشاعر الثائر والثائر الشاعر 
والبعث  للفاشستية  التحدي  ميثل جذوة 
محنة  رغ��م  بدربه  س��ار  ،لقد  ال��دم��وي 
وقسوة الظلم والهجرة خارج وطنه ،كان 
الوطنية  الثيمة  يعتمد  الشعري  خطابه 
فيما  الدكتاتورية  قيود  من  لإلنعتاق 
هدام  بتمجيد  الوهم  يصنعون  الشعراء 
العاطفي  بالنسغ  شعره  متيز   ، البعث 
الفالح  تخاطب  التي  الشعبية  مبفردته 
العراقي  الريف  واقع  من  ميتح  ،العامل 
قصائده  يصوغ  املفردات  أعذب  لينهل 
التي  املدهشة  صوته  نبرة  مع  مبهارة، 
جعلته   .. باإللقاء  متفاعالً  املتلقي  جتعل 
ينقل املفردة العراقية للمحيط اجلغرافي 
العربي واإلنساني ، القدس عروس عروبتنا، 
 .. البنفسج  ليل  وحمد،  الريل  صويحب، 
واحلضارة  والفرات  دجلة  مابقي  ستبقى 
 ، ماحيينا  بالذاكرة  ..ستمكث  السومرية 
أضيف كنت أوصي طلبتي بالتسعينيات 
الشاعر  النواب  مظفر  قصائد  بحفظ 

الوطني الذي لم يهادن الدكتاتورية .

رحيل البنفسج .. 
العراق يشيع الشاعر مظفر النواب

النواب ظاهرة خاصة مازجت بين ماهو سياسي وشعري

ابن الهور.. الذي اقلق الحكومات 
 مظفر النواب عاش غريبا ومات غريبا 

فهد الصكر

عالء الماجد
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م��ن األكاذي��ب الش��ائعة ف��ي ثقافتنا 
العربي��ة ه��ي أن الكثي��ر م��ن العلم��اء 
والفالس��فة واألدب��اء الذين عاش��وا في 
العص��ر العرب��ي االس��المي وباألخ��ص 
الذهب��ي، هم م��ن الف��رس.. والذي يقف 
خلف هذه األكاذيب هم املؤرخون واألدباء 
من ذوي األصول غي��ر العربية واملؤرخون 
واألدباء العرب املتأث��رون بهؤالء، والدولة 
السامانية الفارسية التي حكمت جزءاً 
من بالد فارس في القرنني الثالث والرابع 
الهجريني،  والدولة الغزنوية الفارس��ية 
التركية التي حكمت بني القرنني الرابع 
والس��ادس أجزاء من بالد ف��ارس والبالد 
اجمل��اورة لها والت��ي أيضاً أش��رفت على 
كتابة تاريخ الف��رس املضّخم زيفاً وزوراً   
ف��ي كت��اب الش��اهنامه ألبي القاس��م 
الفردوس��ي،  وه��و  م��ن ق��ادة احلرك��ة 
الش��عوبية حين��ذاك عل��ى ح��د تعبير 
الباحث االيراني املعاص��ر ناصر بوربيرار 

في كتابه )12 قرناً من السكوت(.. 
   والتزوي��ر ف��ي تضخيم تاري��خ الفرس 
ح��دث نكاي��ة بالع��رب الذي��ن حطموا 
وكذل��ك  العس��كرية،  امبراطورياته��م 
ألنه��م )أي الفردوس��ي وم��ن مع��ه من 
الش��عوبيني(  ل��م يج��دوا أدباً فارس��ياً 
حقيقي��اً في بالدهم قبل االس��الم على 
حد تعبير املستشرق االنكليزي كوويل، 
وكذل��ك الكثير من املؤرخ��ني والباحثني 
االيرانيني من ذوي األصول اليهودية على 
ح��د تعبي��ر بوربي��رار أيضاً ف��ي الكتاب 
اجلمي��ل  رّد  أج��ل  م��ن  وذل��ك  نفس��ه، 
للفرس الذين أعتقوا اليهود من األس��ر 

البابل��ي الق��دمي، ومعهم أيض��اً العديد 
م��ن املستش��رقني الذين رس��خوا هذه 
الكذب��ة رمبا من دون قص��د وذلك ألنهم 
نس��بوا الكثير من  العلماء والفالسفة 
واألدب��اء العرب في العصور االس��المية 
وباألخ��ص األول��ى ال��ى الف��رس، بعد أن 
وج��دوا أماكن والداته��م أو قبورهم تقع 
في بالد  فارس وأوزبكستان وأفغانستان 
وكازاخستان وتركمانس��تان وأذربيجان 
)ولك��ن الغريب عل��ى الرغم م��ن أنهم 
كان��وا من ع��دة دول ولكن ف��ي الغالب 
يطل��ق عليهم أنهم ف��رس.. مل��اذا؟!!( ، 
ناس��ني من أّن هذه البل��دان كانت جزءاً 
م��ن الدولة العربية االس��المية، ومن أّن 
مئات اآلالف من سكانها هم من العرب 
الذين كانوا يعيشون هناك قبل االسالم 
وخصوص��اً في عي��الم االيراني��ة حالياً 
والعراقي��ة س��ابقاً أو بع��د الفتوح��ات 
االس��المية ع��ن طريق تواج��د اجليوش 
العربية هن��اك مع عوائلهم لعدة قرون، 
وم��ن أّن الق��ادة الع��رب هن��اك أحضروا 
العديد من العلماء والفالس��فة واألدباء 
الع��رب بع��د اس��تقرارهم ف��ي البلدان 
املفتوحة من أجل بنائها وتعميرها على 
طريقته��م، ومن أّن الكثي��ر من العلماء 
والفالس��فة واألدب��اء في ه��ذه البلدان 
كانوا أبناء هذه اجلي��وش وأبناء العلماء 
والفالس��فة واألدباء العرب األوائل، ومن 
أّن أيض��اً كانت الب��الد املفتوحة خالية 
من العمق احلضاري العلمي والفلسفي 
والفك��ري حينذاك. إذ كان��ت هذه البالد 
في الغالب تعيش حياة رعوية بسيطة 
ولم تسيطر عليها سوى االمبراطوريات 
العس��كرية عل��ى م��ّر الزمن وم��ن أبرز 
هذه االمبراطوريات هي الفارس��ية التي 
ألصق��ت جمي��ع املنج��زات احلضاري��ة 
العراقي��ة في عيالم وبابل وآش��ور إليها 

زوراً وبهتاناً على حد تعبير بوربيرار ..
وق��د اس��تغل أصح��اب ه��ذه األكاذيب 
جه��ل العديد م��ن الن��اس بالكثير من 
حقائ��ق األم��ور، وأهمه��ا أن العراق قبل 
دخول االسالم إليه مبئات السنني حسب 
م��ا تذكره لنا جميع املص��ادر التاريخية 
تقريب��اً مث��ل )الع��راق الق��دمي( لعال��م 
اآلشوريات الفرنسي جورج رو،  كان ميتد 
جغرافي��اً من جنوب تركي��ا الى البصرة 
واأله��واز وعي��الم التي تقع ف��ي جنوبي 

وغربي ايران حالياً، وكان س��كان العراق 
حين��ذاك خليط م��ن اآلرامي��ني والعرب 
مع أّن الع��رب واآلرامي��ني العراقيني هم 
من عرق واح��د وثقافة واحدة ومن عائلة 
لغوي��ة واح��دة أال وه��ي عائل��ة اللغات 
السامية التي تشمل العبرية واألمهرية 
احلبش��ية أيضاً على حد وصف الباحث 
العراقي جواد علي ف��ي كتابه )املفصل 
ف��ي تاريخ الع��رب قبل االس��الم(.. أي أّن 
اآلرامي العراقي ه��و عربي ولكنه ميتلك 
لهجة سامية تختلف قليالً عن لهجة 
العربي، والعربي العراقي هو آرامي أيضاً 
ولكنه ميتلك لهجة سامية تختلف عن 

لهجة اآلرامي قليالً.
وكانت في العراق حين��ذاك مدن وممالك 
وكنائ��س  وأدي��رة  وجامع��ات  وم��دارس 
آرامية وعربية متحضرة وزاخرة بالعلوم 
والفلس��فات واآلداب والفن��ون كانت قد 
ورثتها من بابل وآش��ور وأكد وغيرها من 
احلض��ارات العراقي��ة القدمي��ة، وكان��ت 
تس��تخدم اللغة اآلرامية أو ما تس��مى 
فيم��ا بع��د الس��ريانية ف��ي كتاباته��ا 
ومراسالتها الرسمية وأديانها وعلومها 

وآدباها وفلسفاتها.
وبع��د الفت��ح االس��المي للع��راق وبعد 
طرد االحتالل الفارسي منه، كان العرب 
ميثلون النسبة األكبر في العراق، مثلما 
يذكر ذل��ك الطب��ري في تاريخ��ه. وبعد 
اس��تقرار االس��الم ف��ي العراق، تس��ّلم 
العرب العراقيون مع العرب القادمني من 
جند واحلج��از زمام أمور البالد سياس��ياً 
وثقافياً وإداري��اً، وقاموا ف��ي احياء تراث 
املوجود  القدمي��ة  العراقي��ة  احلض��ارات 
في األديرة والكنائ��س واملعابد واملدارس 
واجلامع��ات وباألخص ف��ي مملكة احليرة 
وف��ي  العظيم��ة  العربي��ة  احلضاري��ة 
باللغة  الناطق��ة  جامعة جنديس��ابور 
العراقي��ة الس��ريانية والت��ي أسس��ها 
العلم��اء العراقي��ون الس��ريان الع��رب  
في مدينة سوس��ة )الش��وش األهوازية 
العربي��ة حالي��اً(  ف��ي زم��ن االحت��الل 
االس��الم  قب��ل  للع��راق  الساس��اني 
بع��دة عق��ود، وقام��وا أيضاً ف��ي احياء 
وترجم��ة التراث اليونان��ي املوجود فيها 
م��ن الس��ريانية واليوناني��ة ال��ى اللغة 
العربي��ة. وبع��د الفتوحات االس��المية 
لبالد ف��ارس وغيرها من البل��دان اجملاورة 
لها، تس��ّلم العراقي��ون العرب أيضاً مع 
أخوانهم العرب الفاحتني من بالد الشام 
وجند واحلج��از واليمن زم��ام األمور فيها 

سياسياً وثقافياً وادارياً.
وهن��ا س��وف أس��تحضر فق��ط بعض 
أس��ماء العلم��اء والفالس��فة واألدب��اء 
الذي��ن ظّن الكثير منا أنها فارس��ية مع 
أنه��ا ليس��ت كذل��ك.. فالع��رب املتفق 
على عروبتهم من هؤالء غير مش��مولني 
هنا مثل عالم النح��و والعروض الكبير 
الفراهي��دي )عراق��ي عرب��ي(، وصاح��ب 
ال��دورة الدموي��ة الصغرى اب��ن النفيس 
)سوري عربي(، وصاحب علوم البصريات 
الش��هير اب��ن الهيث��م )عراق��ي عربي(، 
الكبي��ر  والفيلس��وف  والفيزيائ��ي 
اب��ن مل��كا البغ��دادي )عراق��ي عربي( ، 
والفيلس��وف ابن رش��د )أندلسي عربي( 
والفيلس��وف الكن��دي )عراق��ي عرب��ي( 
والشعراء املتنبي )عراقي عربي( واملعري 
)س��وري عربي( وابو متام )س��وري عربي(، 
وابو ن��ؤاس )عراق��ي عرب��ي( واملتصوفة 
احل��الج والنف��ري والبس��طامي كله��م 
عراقيون عرب وابن عربي اندلس��ي عربي 

من قبيلة طيء العربية الشهيرة.. الخ
1. س��يبويه: النح��وي العراق��ي العربي 

الش��هير وتلمي��ذ الفراهي��دي وتلمي��ذ 
عش��رات النحوي��ني العراقي��ني العرب.. 
قنب��ر  ب��ن  ب��ن عثم��ان  اس��مه عم��رو 
واملغفلون  الكاذب��ون  اس��تغل  احلارثي.. 
من الباحث��ني االيرانيني واملستش��رقني 
لقبه س��يبويه وصاروا يقول��ون عنه أنه 
فارس��ي م��ن دون أي دلي��ل س��وى لقبه 
هذا الذي يعني )رائح��ة التفاح( باللغة 
الفارسية، مع أّن اسمه عربي وعشيرته 
عربية وحياته كلها ف��ي العراق العربي 
ولغته األم التي أبدع فيها هي العربية.. 
ولكن راح هؤالء يش��وهون سيرته لكي 
ميح��و عن��ه هويت��ه العراقي��ة العربية 
م��ن خالل االدعاء أنه��م اليعرفون مكان 
والدته وس��نة والدته، م��ع أنهم قالوا أنه 
نشأ وتربى وهو طفل في البصرة وبغداد. 
وهذا االسلوب استخدموه  مع عشرات 
والصوفية  واألدبي��ة  العلمية  األس��ماء 
والفكري��ة العربية. إذ حينما تقرأ س��ير 
الكثي��ر م��ن ه��ذه األس��ماء جت��د أنه��ا 
تتضمن معلومات تقول بأنهم ولدوا في 
بالد فارس أو أوزبكس��تان أو أفغانستان 
أو تركمانس��تان أو أذربيجان، ثم انتقلت 
عوائلهم وهم أطف��ال الى بغداد. هكذا 
فج��أة جتدهم ينتقلون مع عوائلهم الى 
بغداد أو الشام أو أي بلد عربي آخر، وذلك 

لكي يصًوروا لنا بأنهم ليسوا عرباً
  2. الفارابي: الفيلسوف العراقي العربي 
الكبير.. اس��مه هو ابو نص��ر محمد بن 
محمد بن نص��ر  بن أوزلغ ب��ن )طرخان(. 
وطرخان في لغة أهل خراس��ان حينذاك 
لي��س اس��ماً وامنا ه��و لق��ب ألصقه به 
فجأة ومن دون أس��باب املؤرخ الكردي بن 
خلكان في القرن الثالث عش��ر. واللقب 
يعن��ي الرئي��س أو الس��يد أو األمير كان 
كم��ا يبدو ق��د أطل��ق على أح��د أجداد 
الفاراب��ي العرب الذين وصلوا الى مدينة 
فاراب الكازاختس��انية م��ع الفتوحات 
االس��المية.. أما اسم أوزلغ فقد ألصقه 
ب��ه فجأة  أيض��اً املؤرخ العرب��ي ابن أبي 
صبيعة في القرن الثالث عش��ر.. انظروا 
ال��ى املفارقة هن��ا.. فبعيداً عن اس��مه 
العربي، راح الكاذبون يرددون من أنه على 
الرغم من أّن الفارابي نش��أ وتربي وتعلم 
في العراق ب��ل وقضى غالبية حياته في 
الع��راق إالَ أّن مكان والدته وس��نة والدته 
غي��ر مع��روف، ولكن يق��ال أن��ه ولد في 
فاراب.. طي��ب إذا كان مكان والدته ليس 
معروفاً لدى العديد من املؤرخني، فلماذا 
يقال عنه أنه ولد في فاراب؟.. هل بسبب 
لقب��ه؟.. إذا كان كذل��ك، فه��ذا اليعني 
بالض��رورة أنه ولد في ف��اراب، وامنا يعني 
رمبا أن أحد أجداده قد س��كن في مدينة  
ف��اراب بعد الفتوحات االس��المية لها.. 
وحتى لو أنه ولد في فاراب فهذا ال يعني 
بالضرورة أيض��اً أن أصله من هناك، وامنا 
أصله من أسرة عربية كانت قد سكنت 
هناك بع��د الفتوحات االس��المية لها.. 
ولكن كم��ا يبدو أّن الغ��رض من التركيز 
عل��ى أنه من فاراب ه��و القول بأنّه ليس 
عراقي��اً عربي��اً.. فامله��م ل��دى الكاذبني 
هي أن ينس��بوا الفاراب��ي الى مكاٍن غير 
عراق��ي أو عرب��ي، حتى لو أن��ه عاش في 
الع��راق طوال حيات��ه كله��ا أو حتى لو 
أّن لغت��ه األم هي العربي��ة أو حتى لو أن 

تعليمه كان في العراق.
3. اب��ن س��ينا: الفيلس��وف العم��الق.. 
اس��مه أبو علي احلس��ني بن عبداهلل بن 
احلس��ن بن علي.. تغاضى الكاذبون عن 
اس��مه العربي وعن أصوله العربية وعن 
أن لغت��ه األم عربي��ة وع��ن أن تعليم��ه 
كان في ب��الد العرب وراح��وا يركزون من 

دون دلي��ل كالع��ادة عل��ى م��كان والدته 
في اوزبكس��تان وعلى عيشه وتنقالته 
في ب��الد فارس والبالد اجمل��اورة لها )وهي 
تنق��الت كانت بس��بب ظ��روف العيش 
الب��الد  تل��ك  ح��كام  طل��ب  وبس��بب 
االسالميني له لإلفادة من فكره وعلمه(، 
متناس��ني بأّن عشرات االالف من سكان 
تل��ك املناط��ق ه��م م��ن اجلن��ود العرب 
العراقيني  وعائالته��م وم��ن املهجري��ن 
الع��رب الذي��ن هجره��م معاوي��ة خالل 
س��نوات حكمه بسبب مواالتهم لعلي 

بن أبي طالب أو بسبب معارضته له.
4. اخلوارزمي: عالم الرياضيات الش��هير 
واس��مه محمد ب��ن موس��ى اخلوارزمي، 
وأض��اف الطبري في تاريخه اس��ماً آخر 
ل��ه أال وه��و )القطربل��ي( .. وقطربل هي 
قرية صغيرة تابع��ة لبغداد.. أي أّن لقبه 
اآلخر اخملفي والغير املشهور هو بغدادي، 
ولكن��ه اختف��ى بق��درة ق��ادر عل��ى يد 
البع��ض، لكي تبتعد األنظ��ار كما يبدو 
عن نس��به البغدادي.. قيل أن��ه ولد في 
خوارزم وهي مدينة تقع في أوزبكستان ) 
ويعني ذلك أيضاً أنه ليس فارس��ياً( ومن 
أنه عالم فارس��ي أحيان��اً وتركي أحياناً 
ومسلم أحياناً أخرى. بينما ذكرت بعض 
العاملي��ة مثل املوس��وعة  املوس��وعات 
كولومبي��ا  وجامع��ة  البريطاني��ة 
ومايكروسوفت انكارتا بأنه عالم عربي.

أم��ا حيات��ه، فاملعروف عنه أن��ه قضاها 
كلها ف��ي بغداد وعمل ف��ي دار احلكمة 
الش��هيرة التي أسس��ها املأم��ون لعدة 
عق��ود.. أم��ا لغت��ه األم فه��ي العربية، 
ولهذا كتب جميع كتبه باللغة العربية. 
وبعد كل ذلك يقال عنه أنه ليس عراقياً 

عربياً.. عجيب، أليس كذلك؟
 5. أب��و حنيف��ة النعمان: فقي��ه عراقي 
عرب��ي وزعي��م املذه��ب احلنف��ي، ولكن 
البعض أدعى أّن جده قدم الى العراق من 
مدينة )كابل( األفغانية، لكي يقال عنه 
كالعادة أنه ليس عربي��اً. ولكن الباحث 
العراق��ي ناجي معروف أثب��ت في بحثه 
املعنون )عروبة االم��ام ابي حنيفة( بأنه 
عراق��ي عرب��ي وكوف��ي املولد والنش��أة 
والتربي��ة والتعلي��م وأن��ه عاش ونش��ر 

فقهه في بغداد الى أن مات فيها
6. احل��الج: املتص��وف العراق��ي العربي 
الش��هير.. على الرغم م��ن اتفاق جميع 
املص��ادر التاريخي��ة م��ن أن��ه نش��أ في 
واس��ط وعاش في البصرة وبغداد ومات 
مصلوب��اً في بغ��داد إالّ أّن البعض حاول 
أن يجعل نسبه فارسياً لكي يبعد عنه 
هويته العراقية العربية.. ولكن الباحث 
العراقي علي ثويني أثبت عراقية وعروبة 
أصله ف��ي بحثه )ف��ي األص��ل العراقي 
للح��الج(.. إذ ق��ال: وبالرغم م��ن اقتران 
اس��م احلالج ببغداد فإنه لم يولد فيها 
وإمن��ا ول��د ف��ي أط��راف واس��ط القريبة 
م��ن جنوبه��ا ع��ام  858م ف��ي منطقة 
)البيض��اء( التي يقال له��ا )الطور( ورمبا 
يكون ذلك املوضع يقع في تخوم )أهوار( 
العراق التي تدعى )البيضاء( حتى يومنا 
هذا، ويؤكد مس��قط رأس��ه هذا املؤرخ 
)االصطخ��ري( ال��ذي عاص��ره وذكر ذلك 
اب��ن اجل��وزي ف��ي )املنتظم( حي��ث ذكر 
)احلس��ني بن منص��ور املع��روف باحلالج 
من أه��ل البيضاء(، وهك��ذا فإنه عراقي 
املولد واملنش��أ بالرغم من ادعاء البعض 
منه��ج  يؤيده��ا  ال  والت��ي  بفارس��يته 

البحث التاريخي.
أم��ا بقية املتصوفة وش��عرائهم العرب 
الت��ي  األكاذي��ب  م��ن  جن��وا   إن  فه��م 
تط��ول أصوله��م، فإنه��م ل��م ينج��وا 

م��ن التقلي��ل م��ن ش��أنهم، وذل��ك من 
أج��ل اعالء ش��أن املتصوفة والش��عراء 
أّن كب��ار  الف��رس.. فعل��ى الرغ��م م��ن 
الصوفي��ة الع��رب م��ن أمث��ال النف��ري 
واب��ن عرب��ي واب��ن الف��ارض والش��بلي 
واجلنيد وغيرهم هم املؤسس��ون األوائل 
للصوفي��ة االس��المية، إالّ أن الكاذب��ني 
وخصوصاً املعاصري��ن منهم ركزوا على 
ج��الل الدين الروم��ي والش��يرازي فقط 
وأفضل  املتصوف��ة  أفضل  واعتبروهم��ا 
ش��عرائهم بل وصّدروهم للغ��رب أيضاً 
عل��ى أنهم األفضل واألرق��ى من غيرهم 
من املتصوفة. والس��بب ه��و ألنهم من 
أص��ول فارس��ية، متناس��ني ب��أن هؤالء 
ول��دوا ف��ي القرنني الس��ادس والس��ابع 
الهج��ري أي بع��د مئ��ات الس��نني م��ن 
املتصوف��ة املؤسس��ني وتناس��وا أنهما 
نهال تصوفهما وشعرهما من املتصوفة 
العرب بل وتناسوا أن جالل الدين الرومي 
عربي النش��أة واألصل وأن نس��به يعود 

الى أبي بكر الصديق.
ما أقول��ه ال يعني بأنّه ال وج��ود لعلماء 
ف��ارس  ب��الد  م��ن  وأدب��اء  و  وفالس��فة 
أو  كازاخس��تان  أو  أوزبكس��تان  أو 
تركمانس��تان أو أذربيج��ان أو غيرها من 
البالد االس��المية غي��ر العربي��ة، ولكن 
الشيء الثابت هو أّن الغالبية العظمى 
م��ن كبار العلم��اء والفالس��فة واألدباء 
واملتصوفني هم الذين ولدوا وعاشوا في 
القرون الثاني والثالث والرابع واخلامس.. 
وهؤالء هم من العرب، ألّن غالبية سكان 
العراق والش��ام في تل��ك الفترة هم من 
الع��رب وألّن االهتمام بأمور السياس��ة 
والثقاف��ة واالدارة واحلروب واالقتصاد هي 

من اختصاص هؤالء العرب.
والش��يء اآلخ��ر ال��ذي أود قول��ه ه��و أن 
الكذب والزيف ال��ذي نال العرب والعراق 
والش��ام وس��كان اجلزي��رة العربي��ة لم 
تتع��رض ملثل��ه أيّ��ة أم��ة ف��ي التاري��خ 
ألسباب كثيرة، ونحن بدورنا نعمل على 
ازال��ة هذا الكذب والزور ال��ذي بات يردده 

الكثير لألسف من دون علم أو دراية.

علماء وفالسفة وأدباء عرب وليسوا أعاجم 

افكار ورؤى

باسم االنصار 
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في كنف الطائر المتمرد:
فائز الحداد لـ )االتحاد الثقافي(: 

الشعر الُيعّرف النه شرط الحياة المثالي في التعبير عن الحرية ..

- قلت: لنبدأ كس��را للس��ائد كما افهمك من قمة الهرم كي نتدحرج 
إل��ى قواعده صديق��ي فائز وان��ت القائل: ) ان الش��اعر كائن س��ماوي 

شكاك ( ..فكيف يجتمع الشك باليقني ياصاحبي00؟ 
-الشعر يقوم على الشك صوب يقني يتقصده ولن يبلغ ذلك اليقني اال 

بشك مضارع آخر كي تبقى جدلية الشعر مستمرة وقائمة.
-فتل��ك اذن )منيمة( العقل قبل جذوة الش��عر، وفيه��ا افتراق وارمتاء في 
رجاح��ة العقل وبها نلتقي في بؤرة اختالف وفتنة ما زال رماد جمَهرها 

لم تعصف به الريح بعد00
-الشعر ال يُعرُّف.. النه شرط احلياة املثالي في التعبير عن احلرية.. وليس 
الكالم املوزون  وذو معنى كما قيل عنه .. احلرية التي نطاردها ونس��عى 
لتحقيقها دون حتقيق، الشعر هو كتاب احلياة الذي الينتهي اال بفنائها 
..عصر األنبياء واملرس��لني انته��ى بنزول الكتب الس��ماوية لكن عصر 

الشعراء سيستمر  لألبد  فهم يتوالدون وتتوالد رسالتهم0
-وذلك قد يقع في باب االختالف ياصاحبي00 جوهر الشعر ان ال يقع في 
خانة )الغاوين( كي يكون قريبا من ش��فرة املقدس، واال فإنه س��ينتهي 
إل��ى خانة الرائني املمارين00وحني يكون الش��عراء كاحلروب تكبر حدود 

املعضلة 00وانت القائل:
-)الشعراء كاحلروب عتادهم الناس

ينشؤون األحالم ويسحقها اجلنود..
يشرعون كؤوس امللوك بالنبيذ ويحتسون دماءهم .. !!( 0

-االخت��الف روح اإلبداع في اجلدل00ال نتفق لنس��تمر في جدل اجلمال، 
نتقاطع، ونتضارع0

- اجلدل منطق وعقل خالص00والش��عر حتلي��ق آخر ان ارتضى ان يحلق 
في سماء ما بعد عصر املقدس كما تشير..

يك��ون  وثالثهم��ا  والس��نة  هناك..الكت��اب  املق��دس  ذك��ر  ف��ي   -
الشعر00األنبياء جاءوا باليقني املقنن واملكتوب كثابت والشعر لم يأت 

باليقني اال على حافة رمبا وحبذا!!
لهذا سيبقى املأمول كأمنية0

-فهل نتفق على أن نتبع العقل حني يكون الشعر مدار الشك والسؤآل 
00؟ 0

-انا ال اقصد بالش��ك إال مبعنى س��بيل اليقني األوح��د فهو روح اليقني 
اخلف��ي املتجذر في الذات املبدعة :)انا دومنا العش��اق أبصر في فمي هو 
ش��كي بأني اصل الى يقني عش��قي في القبلة القاتلة.00.لم اتفق مع 
ذاتي يوما ولن اتصالح معها اعتقد.. الش��ك يب��دأ بالذات.. قال الكثير 
من الش��عراء.. انا اشك في ذاتي، انت تقرن الشك باإلميان كنقيض وانا 
ال أقصد ذلك ابدا00الش��ك عندي س��بيل للبحث ع��ن اليقني.. اليقني 
الذي اعش��قه وابحث عنه والذي امتنى ان يبقى بعيدا كي ال اتوقف ما 
أن أصله كراسخ سينتهي وانتهى.. والشعر الينتهي كمرافق للحياة. 

- الميك��ن أن تك��ون النهايات صديق��ي فائز اال بعض ب��ذر البدايات التي 
تنم��و وتتس��ع مع اتس��اع الوعي ومنو امل��دارك فكيف كان��ت البدايات  

الشعرية؟ 0
-البدايات دائما تنتمي إلى الفطرة في تكوينها األول ومساقة بالضرورة 
إلى املؤثرات احمليطة الطبيعية واالجتماعية األكثر مساس��ا وتأثيرا في 

نفس��ية املبتدئ الوالج طريقا مجهوال في خطواته األولى.. هاجس��ه 
التوجس واخلوف ومحفزه املغامرة واالكتشاف . ومابني اخلوف واملغامرة 
هن��اك توق خفي بأن يكون املرء على ش��اكلة ومنزل��ة مبدع ما تأثر به 
كق��دوة وأعج��ب به كمثال، أو رمب��ا على غير ما كان��ه األخر في تكوين 
مختلف لشخصية مغايرة جديدة تتمّرد على الشائع وترفض التقليد 
والنس��خ ..فأكثر من جذب اهتمامي له كقارئ بس��يط واس��تهالكي 
هو الش��عر احملكي العراقي والشعر النبطي وقبله جذبتني املوسيقى 

التقليدية واملناطقية التي تأثرت بها وانتميت لها روحا وهاجسا. 
- فهل كانت املوسيقى احملفز األهم00؟ 0

-املوس��يقى هي م��ن دفعتني إلى حب الش��عر والتق��ّرب إليه مبعرفية 
الفه��م؛ واس��توقفتني كثي��را أول األمر جتربة الش��اعر الكبير ش��اكر 
الس��ماوي، هذا الش��اعر املتفّرد  ب��ني أقرانه واملتمي��ز بخطابه وخلقه 
اجل��ّم. فتأثرت به وآث��رت متابعته كثي��را فتعرفت إلي��ه وعرضت عليه 
محاوالتي األولى التي أبدى اعجابه  بها كثيرا وبعدها أش��ار لي وأدلني 
مبعرفته على  مفاتيح مهمة في الكتابة الشعرية وأولها اإلملام بفنون 
الش��عر واالطالع عليه كتقنية فنّية ولغ��ة وبناء فوجدتني قارئا نِهما 
لتجارب ش��عرية  كثي��رة محلية وعربية ومن ثم عاملي��ة في جتارب من 
الكالسيكيني الروس وأهمهم ) بوشكني (، وتطورت هذه القراءات مبرور 
الس��نوات  أللتقي املتنبي واحلالج وديك اجل��ن وأبي متام وعقدت معهم 
صالت قرائية التنفصم..حينها أدركت متاما بأن أولى مس��لمات تكوين 
الش��اعر هما ) الفطرة والفكرة ( الفط��رة حيث املوهبة والفكرة حيث 

الثقافة وبخالفهما ال شعرية هناك . 
-ع��ادة ماتك��ون البداي��ات مقلق��ة، ومزدحم��ة وأحيانا حائ��رة باحثة 
ع��ن بوصلته��ا الت��ي تدخله��ا إل��ى معتركه��ا اإلبداع��ي بن��وع م��ن 

الثبات00فكيف وجدت بوصلتك التي تأخذك إلى مبتغاك00؟ 
  -أولى الصعوبات الت��ي واجهتني  في اهتماماتي القرائية هي عائلية 
محض��ة فالعائلة ال تريد لولدها إال أن يكون نابغا في دراس��ته متميزا 
ف��ي النج��اح والتحصيل الدراس��ي ولكن رغ��م  ذلك لم يث��ِن عزميتي 
ع��ن متابعة  الش��عر ش��يء وبعد  دخول��ي اجلامعة في كلي��ة العلوم 
السياسية سنحت لي الفرصة وتوسعت عالقاتي ولقاءاتي بالشعراء 
واألدباء في املقاهي والنوادي األدبية ببغداد ولم أكن أنشر في الصحافة 
األدبي��ة نهائيا فالنش��ر كان صعبا آنذاك ومحصورا بأس��ماء معروفة 
فهو محكوم بظروف سياس��ية واجتماعية وعالقات ش��خصية، ورمبا 
ل��م تكن جتربت��ي ناضجة حينها إل��ى أن خرجت من بني ي��دّي قصيدة 
عمودية قيل عنها بانها قصيدة قوية جدا نش��رتها جريدة اجلمهورية 
العراقية نهاية س��بعينيات القرن املاضي فصارت القصيدة العمودية 
الزمتي الحقا شاعرا وناشرا لها وعرفت بها بالوسط الشعري العراقي 
كأح��د ش��عرائها املعروفني  إلى نهاية التس��عينات حي��ث حتولت إلى 

حداثة الشعر 0
رغم  كتابت��ي لقصي��دة العم��ود ومنجزي إنن��ي 

الكبي��ر فيها لم أص��در أي مجموعة 
شعرية عمودية رغم إحلاح الكثيرين 
عل��ّي.. وأود هنا أن أنّوه إلى أنني كان  
لي العديد م��ن النصوص احلداثية 
املرافقة لكل سنواتي.. احتفظت 
به��ا طويال ونش��رت بعضها في 
دواوين��ي احلداثية الص��ادرة بعد 
ودمش��ق  ببغ��داد   2000 ع��ام 

حصرا.

للخي��ال  تنظ��ر  -كي��ف 
تؤط��ر  وكي��ف  والتخيي��ل 

لهما في جتربتك شعريا ؟

-الش��اعر أب��و اخمليل��ة وابن الطبيع��ة ومنهما يس��تقي دم��اء تكوينه  
وإلهام��ه  في الكتابة الش��عرية ويخطئ من يتصور بأن الش��يء الذي  
يُظ��ن أو يخال هو مجرد  وهم س��رعان ما يزول حينما حتاوُل أن تنس��ى 
وال س��بيل إلى حتقيقه بتاتا، فسبيل حتقيقه في احملسوس الواسع في 
األدب والش��عر أكبر من ماديات امللموس اجمل��رد ..اخمليلة هي ابنة العقل 
الباط��ن اخلآلق ال��ذي يطلق عنان العق��ل الى التفكي��ر املثالي البعيد 
فالش��عر هو الهدف املثالي في التعبير اإلنس��اني األمث��ل واخليال في 
الشعر هو األساس في خلق االستعارة والتشبيه كما هو األساس  في 
االفتراض والشك وال ميكن بغياب هذه املكونات أن نتصور شعرا جميال  

يقوم على مكونات ناضجة.
لق��د ُكت��ب عن اخلي��ال كثيرا بش��كله الع��ام واخلاص الش��عري وغير 
الش��عري لكّنه يبقى معبرا في كل حاالته عن الوعي املتقدم واملتجاوز 
واملمه��د  للتفكي��ر وللتخطيط  فالتفكير يس��بق التعبي��ر دائما في 
انطالقات��ه الواس��عة وال يخض��ع ألي مح��دد أو مقنن ال ف��ي املكان وال 
ف��ي الزمان فال زمان أو مكان للش��عر حني يُولد كخل��ق وإبداع ..وأنا في 
مخيلت��ي الش��عرية أزاوج ب��ني ماهو حقيق��ي وبني ماه��و متخيل في 
خلق ورس��م معالم  الصورة الشعرية  احلقيقية املتقابلة مع  الصورة 
املتخيلة اجملردة منها واملركبة كي يذهب التأويل في النقد إلى مناحيه 
الواسعة في التفس��ير والتحليل وفي الش��رح واإليضاح أيضا ويبقى 
للتناص أهميته في التقابل والتقارن بني ماهو تاريخي فلسفي وكوني 
وب��ني ما هو عص��ري  مادي متج��دد ومتطور ف��ي كل العوام��ل احملّركة 
للحي��اة والطبيع��ة وال مج��ال هن��ا لطرح مناذج ش��عرية فالش��واهد 

النصّية كثيرة ومتعددة في كتاباتي الشعرية.
- اص��درت ثم��ان مجموعات ش��عرية والبع��ض في الطريق ولم تنش��ر 
قصائ��دك العمودية ف��ي كتاب فهل هو تنّكر لقصي��دة العمود ام انك 

تعتقد ان العمود غير مؤهل لتمثل مفهوم احلداثة 00؟  
_الميكن اختصار مفهوم احلداثة مبعناه الكبير مبجرد تعريف وصفي أو 
تعبيري متواضع مثلم��ا ذهب البعض إلى إحلاقها باملعنى اإلصطالحي 
أو اللغ��وي وبأنه��ا  )اإلتيان بالش��يء اجلديد الذي يق��ّوض القدمي ويقوم 
عل��ى هيكل��ه امليت بن��اءا جدي��دا( فأنا أؤمن ب��أن ال حداثة ب��ال قدامة 
فلكلِّ ش��يء بداية وجذور وتاري��خ ومنجز، وفي ش��عرنا العربي الميكن 
إنكار الوج��ود التاريخي واالعتباري املعاص��ر للقصيدة العمودية فهي 
ستبقى مستمرة ومرافقة للنصوص احلديثة لوجود معادلها التاريخي 
الراسخ في نظام العروض املقترن بالغناء واألداءات الدينية والتواشيح 
والق��راءات القرآني��ة لكّنه��ا وإن سينحس��ر جنمها ويق��ل ضوؤها في 

املستقبل تبقى ديوان العرب 0
-قي��ل وكتب الكثير عن مفهوم احلداثة، كيف يؤطر فائز الش��اعر الذي 
وجدناه يحّدث في كل مبانيه الش��عرية بدءا من اللغة حتى آخر مرتكز 

فني00كيف تؤطر احلداثة؟
-في فهمي ومنظوري كش��اعر هو اإلميان الكامل بالتطور والتجدد بكل 
ش��يء في الذات أوال وفي الوس��ائل أوال أيضا، تلك الت��ي تبدأ في داخل 
املنش��يئ واملنش��أ أعني الش��اعر والقصيدة - املبدع والنص معا، فمن 
غير املعق��ول أن يكتب الش��اعر احلداثي نصه ب��أدوات ومكونات قدمية 
وغير معاصرة  في اللغة ومداميك البناء كما في االس��تعارة والتشبيه 
ويتخط��ى الرمزية واملكم��الت اجلمالية األخ��رى أو أن يخضع نصه إلى 
شروط الكتابة الشعرية القدمية كما من غير املعقول أن نتصور شاعرا 
عمودي��ا كالس��يكيا ومأخوذا  بالنظم أن يكتب ش��عرا حداثيا ناضجا 
وه��و س��جني كلِّ قدمي وتراثي والزالت تس��كنه روح الس��لفية اللغوية 

والشعرية في القاموس والقانون.
- فهل تتساوق هذه الرؤية مع ما أشارت له الرؤى النقدية الغربية وحتى 
بعض الطروحات العربية ملفهوم احلداثة، وهل تس��وغ لنا انت مفهوما 

مختلفا ؟ 
- إنَّ ماج��اء به )مالكوم برادبري ( في كتابه " احلداثة  " في ثوراته الثالث 
هي تصب في هذا املعنى متاما وتس��تهدف املستهلك والبائر في نظام 
القدام��ة حص��را ومفه��وم التقويض الذي طرح��ه إمنا ه��و يقوم على 
إلغ��اء وتقوي��ض املفاهيم القدمية ال املنج��ز .. فما قوض��ت أوربا منجز 
مبدعيها القدامى وال غيرها إمنا خرجت على املفاهيم البالية في الدين 
واملعتقدات والسلوكيات؛ ولن تعمل على إلغاء تراثها أي أمة حّية حتى 
تصيح الس��اعة بل جت��دده وفق متطلبات العص��ر والتجديد هنا يجب 
أن  يأت��ي م��ن داخل النص وداخ��ل املبدع ال من خارجهم��ا، لذلك أعتبر 
الش��عر التفعيلي وماجاء به ) الس��ياب ونازك ( ناقصا وملحقا بالقدمي 
ونظام العروض ولم يكن جتديدا كافيا في مفهومي للحداثة .. فاحلداثة 
الش��عرية عربيا هو الش��عر احلر أو ما أصطلح عليه ب�) قصيدة النثر (
جزاف��ا، والعودة إليه إمنا هي باعتقادي عودة إلى اجلذور األولى فالش��عر 
احلّر س��بق موزون الش��عر وقصيدة العمود بقرون طويلة لكنَّها فرضت 
بفرمان س��لطوي جائر لتس��ود على حس��اب الش��عر احلر وعلى مدى 
قرون أيضا.. إذن ووفق مفهومي للحداثة قبل كلِّ ش��يء: يجب أن نخلق 
ش��خصيتنا اللغوية اجلدي��دة املعاصرة التي تعّبر عن��ا كما عّبرت لغة 
أجدادنا عن ش��خصيتهم اجمليدة مع احلفاظ عل��ى رياضيات اللغة في 
نحوه��ا وصرفه��ا، ولو أنا مم��ن ال يعتدون باملمنوعات م��ن الصرف  ولدي 
اعتراض��ات كثيرة على ماس��ببه النظ��م في اللغة من إش��كاالت في 

اللغة التي نعنيها  شعرا !!.
- أص��درت العديد من آلدواوين الش��عرية وبيانا ف��ي التنظير لتوجهك 
ورؤيتك في احلداثة وقصيدة النثر او ما تس��ميه) القصيدة احلرة( وكتب 
عنك خ��ارج العراق اكثر من الداخل، كيف ت��رى النقدية العراقية وهل 

انصفتك؟  
-ج��ل النقد في الع��راق بعد االحت��الل بتقديري مص��اب بعاهة العجز 
والش��لل أو الذيلي��ة واملنفعة احلدي��ة واألخواني��ات والتحزبية في كل 
متظهراتها بسس��ب غي��اب الكف��اءة النقدية والثقافي��ة معا فأغلب 
م��ا يكتب على أنه دراس��ات نقدي��ة هو في حقيقته عب��ارة عن عروض 
كتابي��ة هابطة تخلو من التحليل والتقيي��م  وهذا ال يعني عدم وجود 
نق��ود  جي��دة وحصيف��ة لكنها قليلة ج��دا ونادرة ويحدون��ي القول أن 
هن��اك نقادا له��م اعتبارهم الثقاف��ي والنقدي عراقي��ا وعربيا لكنهم 
لم يدرس��وا منجز الش��عراء واألدباء املقصيني واملبعدين عن املش��هد 
الثقافي العراقي لفترة طويلة ألسباب سياسية أكثر من كونها أدبية.. 
ومايخصن��ي.. فإذا كان هن��اك من قصور نقدي بح��ق تاريخي ومنجزي 

الشعري عراقيا فلقد حظيت باهتمام نقدي عربي واسع وكبير.  

حيــن جلســة راودتنا فكــرة التحــاور ٠٠انا وفائــز الحداد الشــاعر الذي جايلنــي وجايلته بحكم ســنينة العمــر، ورحلة حاوره: فيصل ابراهيم كاظم
ارتــكاب االدب٠٠فــكان ان نتكلم عن هذا بشــكل مقتضب لما يســتوجب وقتا أطول للنقاش والحــوار، ففائز صديق 
يــم منجــز انتقل به من محطــة إلى محطة كطائر متمــرد قاصدا فرادة الشــعر والتأســيس لحداثة يعيها  عمــر وكر
يب من همه اإلبداعي ولي في الســرد ما يعرفه فائز بالســير نحو تأســيس  واصدر فيها رؤاه ودواوين عديدة، وألني قر
آخر كنت ومحبة بفائز المبدع الذي حقق وجوده الفاعل داخل وخارج العراق وددُت أن أظهر جزءا من تجربة سيرة 

هذا الكائن المأخوذ بالهم اإلبداعي المنتمي إلى جوهر اإلنسان وجوهر الحقيقة٠٠وهكذا بدأنا :

*استوقفتني كثيرا تجربة الشاعر الكبير شاكر السماوي، فتأثرت به وآثرت متابعته فدّلني 
على مفاتيح مهمة وأولها اإللمام بفنون الشعر واالطالع عليه كتقنية فنية ولغة وبناء
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لإلنتاج  دني��ا  قدم )مش��غل 
واملس��رحي(  الس��ينمائي 
مس��رحية )مي��ت م��ات( من 
الكاتب  ودرامات��ورج  تألي��ف 
املب��دع )عل��ي عب��د النب��ي 
الزي��دي( ، ومتثي��ل )محس��ن 
 ، ، مخل��د جاس��م  خزع��ل 
وس��جاد ج��ار اهلل( ، وقدمت 
ع��روض  ضم��ن  املس��رحية 
الوطن��ي  الع��راق  مهرج��ان 

للمسرح يوم )األربعاء( 
4/8/2021على  املواف��ق 
الرافدين،  مسرح  قاعة 
آخر  ذل��ك ع��رض  وت��ال 
كان ف��ي ي��وم اجلمع��ة 
ف��ي  املواف��ق21/1/2022 
ف��ي  الثقاف��ي  البي��ت 
من  الديوانية.  محافظة 
اه��م النق��اط الت��ي لم 
يرك��ز عليه��ا اغل��ب من 

نق��د او كتب عن مس��رحية 
العال��م  ه��و  م��ات(  )مي��ت 
الذي قدمه املس��رحي  االخر 
النبي  العراق��ي عل��ي عب��د 
الزي��دي ف��ي الن��ص، حي��ث 
غ��اب املنتظرون الذين ظهروا 
ف��ي نص )ف��ي انتظ��ار غودو 
ل�)صموئي��ل بيك��ت(، وذهب 
اغترابه��م وعدمية حياتهم 
كان��وا  ال��ذي  والالمعن��ى 
يعيشون فيه والرتابة اململة 
واملشاكل التي كانوا يعانون 
منه��ا وغي��اب احلل��ول التي 
كان��وا ينتظرونه��ا، وانتقلنا 
ال��ى عالم جدي��د، ذلك اجلزء 
الذي كان غائبا في مسرحية 

بيكت.
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فنون

ف��ي 16/3/ 2022 افتتح املعرض الفني التش��كيلي 
للفنان العراقي املغترب كاظم ش��مهود في كالري 
االورفلي في عمان وس��ط  حضور مميز  من الفنانني 
واملثقفني ووس��ائل االعالم , وقد عرض شمهود آخر 
جتارب��ه الفنية التي عاش��ها في احضان اس��بانيا 
, حي��ث  وص��ل ع��دد اللوح��ات املعروض��ة  الى 35 
لوحة بني الرس��م على القم��اش واحلفر على الزنك 
– كرافي��ك –  ورغ��م صعوبة االغت��راب  جند الفنان 
يبحث عن مسارات جديدة وممارسة جتارب وتقنيات 
حديثة محاوال من ذلك جمع اكبر عدد من املفردات 
التشكيلية كعدة يتعامل بها في مشروعه  الفني  
الثقاف��ي والذي جعله خطاب��ا بصريا يلتقي به مع 

املتلقي  . 
فن نازف يتمسك برسائل القيم 

ثمة طروحات نقدية وتنظيرية معاصرة جتد صداها 
وتطابقه��ا مع الكثي��ر من أعمال النت��اج االبداعي 
بش��تى أجناس��ه ، االم��ر ال��ذي يجع��ل منها في 
النهاية وكأنها أح��كام قطعية وصحيحة تصلح 

التخاذها معياراً لتقييم االعمال االبداعية اجلديدة 
؛ وم��ن ذلك نس��وق مقولة ك��ون الفن ) تَ��َرف( يأتي 
كثمرة الس��تقرار االنسان وبعد اش��باعه حلاجاته 
االساس��ية ... ومقولة أخرى تعلن عن موت الهدف 
او الرس��الة في الفن وترى فيه مجرد نشاط جمالي 
ال يحم��ل في طياته أية رس��الة .. وعليه فال ميكننا 
اس��تخدام هاتني املقولتني لقراءة أعم��ال ابداعية 
كالتي يقدمها كاظم شمهود اال من باب النقض او 
التضاد ، ذلك ان الفن الذي ينتجه كاظم ش��مهود 
هو ) نزف( وليس ) ترف( وأن النش��اط اجلمالي عنده 
ال يكتف��ي بذات��ه وامن��ا يتفاع��ل م��ع كل مكوناته 
ليصرخ برس��الة انس��انية واضح��ة .. وهكذا فانه 
وعب��ر توحيده لهاتني الصفتني : الن��زف والصراخ ، 
امنا يرس��م مواضيع الوجع االنساني، االن االنسان 
ككائ��ن ، وآالم��ه كانس��ان ينتمي لوط��ن يعاني ، 
وتس��اعد ايحاءاته الرامزة في دالالتها على االشارة 
ال��ى بع��ض تلك الثيم��ات مث��ل : اجل��وع ، القهر ، 

السجن ، احلنني ، املوت واحللم وغيرها.
 ان املطل��ع عل��ى الس��يرة الطويلة للفن��ان كاظم 
ش��مهود ل��ن يفاج��أ بنجاح��ه املتفوق م��ن حيث 

االس��تخدامات التقني��ة ، وطبيع��ة اج��ادة البناء 
في اش��غال مس��احات اللوحة ، اضافة الى وضوح 
متكن��ه من التحكم والس��يطرة على أدواته الفنية 
وس��ير خطوطه. فق��د درس على أي��دي رواد احلركة 
التش��كيلية املعاص��رة في العراق ح��ني كانت في 
أوج عطائه��ا ، ث��م انتقل ليدرس ف��ي مناخ احلركة 
التش��كيلية االس��بانية وه��ي املعروف��ة بثوراتها 
الفني��ة التي غيرت وجه الفن ف��ي العالم ، وتخلل 
ذلك اشتغال كاظم شمهود في الصحافة ورسوم 
االطفال والكاركاتير ودراس��ته للفن االس��المي ... 
كل ه��ذه اخلب��رات جند بصماتها ف��ي كل لوحة من 
لوحات��ه ونلم��س أثرها عل��ى الش��كل واملضمون ، 
بحي��ث تش��كل اللوحة الواح��دة رحل��ة مفعمة 
بغنى ال��دالالت وقابليتها لالسترس��ال في التأويل 
، وتس��تحدث الع��ني الناظرة عل��ى ان تفتح طريقاً 
ال��ى الذاكرة عب��ر اجلمالي االيصال��ي واملؤثر اللوني 
وعب��ر الرم��ز .. ذاكرة ش��خصية ، ذاك��رة حضارات 
ومدن تش��ير الى مصير االنس��ان ، ان الفنان كاظم 
ش��مهود يدعو املشاهد الن يش��اركه بفاعلية في 
عمل��ه ، فه��و يؤس��س ف��ي كل لوحة عامل��اً يكون 

للحكاية املتخيلة فيه دورا تسجيلياً واحتجاجياً 

ش��اهداً يف��رض أس��ئلته العميقة على املش��اهد 

مستحثاً اياه للمشاركة في كلية اللوحة/ النافذة 

عل��ى عوالم الوج��ود احلي واجلامد ، الل��ون ، الضوء 
، االلم ، االش��كاليات ، االس��ئلة .. احملاججة واعادة 

ابراز أزمة القيم االنسانية .

معرض الفنان العراقي  كاظم شمهود في عمان

ب��دأ اإلنس��ان في البح��ث عن معنى 
التراجي��دي  البع��د  عب��ر  للوج��ود 
للمأس��اة اإلنس��انية التي تس��يطر 
عليها العبثية، ليشعر مبعنى احلياة 
رغ��م أن في انتظ��اره، يُعان��ي ويتألم 
وميضي وقته في محادثاٍت وعالقاٍت ال 
معنى لها. العديد من الناس الهاربة 
بروحها وجس��دها وبفكرها، تبحث 
عن حي��اة جديدة، تذهب بها إلى غير 
رجع��ة وتختفي، حت��ى وأن تبقى في 
أحيان كثيرة ك� "هيكل" متثال وجوده 
أفضل م��ن االختالف عل��ى بديل له. 
وه��ذه هي فلس��فة الص��راع القائم 
على ض��وء ما تنطلق ب��ه املعتقدات 
وم��ا يرتبط بها بس��بب الفراغ الذي 
يفص��ل بني األفكار الت��ي يعبر عنها 
ابناء جيل��ني مختلفني ف��ي األفعال 
لنج��د  االذواق،  وحت��ى  واملعتق��دات 
اختالفا كبيرا في اآلراء واألفكار، وعبر 

إيقاع الزمن املعاصر.
مسرحية "ميت مات" تأليف وإخراج: 
عل��ي عب��د النب��ي الزي��دي، متثي��ل: 
"محس��ن خزع��ل، مخل��د جاس��م، 
سجاد جار اهلل" بحثت داخل الفضاء 

الذي رسمه اخملرج عبر "وسيلة" األداء 
التمثيل��ي وما يحمله من اس��ترخاء 
نفس��ي عند املمثلني، مما ساعد ذلك 
في رس��م احل��وارات بلغ��ة ثالثة، أي 
م��ا بني اللغ��ة العامي��ة والفصحى, 
كما وزعت احل��وارات بقصدية يهدف 
من خاللها اخمل��رج الهيمنة على أداء 
املمثلني، بوساطة التكرار الذي وجد 
داخل فلسفة احلياة وألجيال كثيرة، 
وأحيان��اً عبر نقل الهمس الى صراخ، 
ليكون له داللة ال ميكن للش��خصية 
أن حتي��د عن��ه، وتغ��ادر عق��ل املمثل 
املسرحي املعاصر. جسد هذا العرض 
فلس��فة اخللود وتفس��يرها كبرهان 
للوج��ود ال��ذي ي��درك أن فع��ل املوت 
يحم��ل العدي��د م��ن التح��والت في 
موضوع��ة العرض واالنتق��ال به الى 
متغي��رات مج��رى االحداث وحس��ب 
التي  االنزياح النفسي للشخصيات 
تنت��ج افعال تؤدي ال��ى متغير يعمل 
دون وق��وع الصراع��ات، أو منعها من 

الوصول الى األزمة.
وهذا ايضا ما جتسد عبر الشخصية 
وأخ��رى  حلظ��ة  ب��ني  تدخ��ل  الت��ي 
للتنظي��ف ف��ي م��كان يش��عر أن��ه 
خال من الن��اس، وتوجد فقط متاثيل 
مجاورة لبعضها البعض، وهذا يؤكد 
عل��ى وعي وتف��رد الرؤي��ة االخراجية 
الت��ي عمل��ت عل��ى م��زج االفع��ال 
البني��ة  بتح��والت  الكالس��يكية 
املعاص��رة. ايض��ا من خ��الل توظيف 
االتص��ال ع��ن طري��ق "املوباي��ل" بني 
األم��وات، ففي مجال اإلب��داع الفني 
أش��ار اخملرج ال��ى مفه��وم التحوالت 
املعاص��رة داخ��ل بنية الن��ص، وهنا 
يتجس��د اخللق اإلبداع��ي املعبر عن 
ال��ذات ك��� "محاول��ة" للتحق��ق عن 

الواقع االجتماعي املعاش.
ليس م��ن الس��هولة أن يق��دم فنان 
مسرحي على تناول املوت في نتاجه 
املسرحي، وقد ينزاح هذا املفهوم الى 

فكر البولندي "تاديوش كانتور" الذي 
قدم مجموعة من االعمال املسرحية 
خ��الل س��نواته األخي��رة حتم��ل هذا 
املعنى، ولعل م��ا يزيد من غرابة األمر 
إن��ه لم يب��د أي اعت��راض على إطالق 
اس��م امل��وت على مس��رحه، بل كان 
يؤك��د على أن ه��ذا املس��رح مفعم 
باحلي��اة، وأن حقيقة ه��ذه احلياة هي 

مطلباً أساسياً. 
وه��ذا ما أكد عليه "الزيدي" في نصه 
املس��رحي "مي��ت م��ات" وم��ن خالل 
ايض��اح مفاهي��م امل��وت املتناغم��ة 
مع اس��تمرارية احلياة الت��ي تتطلب 
وجود املوت، لهذه الفلس��فة بعداً ملا 
متثله من أهمي��ة كبرى تتعلق بحياة 
اإلنس��ان ومصي��ره بعد امل��وت، كما 
طرح "املؤلف" مجموعة أس��ئلة لها 
خصوصية مباهية امل��وت، وما مصير 
اإلنسان بعد املوت في العالم اآلخر.. 
مما نتجت عن صور العرض املسرحي، 
آراء فلس��فية وداللية متعددة، منها: 
أن املوت ه��و نقيض احلي��اة، كما أنه 
م��رادف للع��دم، مبعنى فس��اد احلياة 
وزوالها. وعمل املؤلف على مالمس��ة 
امل��وت واحلي��اة عبر زمكاني��ة احلدث، 
التي ل��م تقتص��ر مش��كلتها على 
املوت واخلل��ود فقط، ب��ل هي قضية 
جوهري��ة كما ف��ي الديان��ة املصرية 
القدمية، والذي��ن كانوا يدفنون املوتى 
م��ع أش��ياء مادية تس��اعد امليت في 

رحلته اآلخروية. 
جس��دت رؤية "اخملرج" بع��ض الصور 
الت��ي تتزام��ن م��ع حاالت م��ّرت على 
شخوص "صاموئيل بيكيت" مع فارق 
الزم��ن الطويل، ليذه��ب املتلقي الى 
التأويل، ومحاولة الدخول الى ذهنية 
املؤل��ف والرؤية اإلخراجي��ة، التي قد 
تتشابه مع عوالم الكاتب وما يجري 
ف��ي بيئت��ه، وايض��ا م��ع خصوصية 
احمل��اكاة التي جتس��دت "ف��ي انتظار 
غ��ودو" والت��ي م��ا زالت متث��ل حتوالت 

االفعال إلى وقتنا احلاضر، واملتطلعة 

إلى ش��يء قد يكون وهم��اً لنا، لكنه 

يرسخ في األعماق، حاضراً بال حاضر، 

مستقبالً قد يخالطه الترقب، سواء 

تلّبس بش��خصية مهمة ولها تأثير، 

أو عن��د ترقب مخلصاً يجيء ليتقرب 

حني تتفاقم اإلشكاليات. 

وق��د حمل��ت العدي��د م��ن العروض 

مؤش��رات  املعاص��رة  املس��رحية 

لتجارب مغايرة عاملياً، تقرن بعدد من 

اخملرجني املعاصرين ومنهم "كانتور"، 

ال��ذي يؤس��س ملفاهي��م فلس��فية 

أساس��ية ل��كل مرحلة م��ن إنتاجه 

الفن��ي، ويركز على ش��كل يس��عى 

من خالله ال��ى "التحليل" و"املراقبة" 

حت��ى يظه��ر منهج��ه ف��ي أعماله 

املس��رحية، والتي تعتمد بيانات هي 

)مسرح املستقبل، مسرح الال ممكن، 

مس��رح املوت( قدم فيها لهجة غير 

مهادن��ة تن��م مفرداتها ع��ن تعلقه 

ببعض أفكار )التصوير احلركي(.

هذا ق��د يتقارب فكري��ا وجمالية مع 

مضمون مس��رحية "ميت مات"، وما 

حملت��ه من افع��ال متع��ددة، منها: 

" الترمي��م، االنتظ��ار، األن��ني، وحتى 

البخ��ور واملظلة"، فق��د حملت هذه 

االفع��ال دالل��ة صورية له��ا حضوراً 

رمزي��اً لالتص��ال العالم��ي ولتح��ول 

اجلدلي، الذي قدمته الرؤية االخراجية 

عبر االفكار بوصفها معطيات تعمل 

عل��ى فهم املعن��ى املنبث��ق من هذه 

البصري��ة، وعبر حتريك  التش��فيرات 

اجس��اد التماثي��ل داخ��ل مس��احة 

املتحف االفتراضي��ة، وايضا احلوارات 

الت��ي طرحها النص عل��ى إننا )نولد 

دون أن ندري ونعيش..(.

ـــي مـــســـرح الــمــوت  ـــظـــار ف ـــت ــى االن ــن ــع ــات م ــي ــط ــع م قراءة في مسرحية )ميت مات(
في عالم الزيدي 

غاب المنتظرون وحضر غودو 

د - محسن الرملي

يم ماهر امام د. عالء كر
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ل��م تكن حفل��ة وض��ع احلن��اء العائلية 
ه��ذه املرة هي التي جمعت بنات العائلة، 
وإمن��ا كانت حفلة من ن��وع آخر ، ميكن أن 

نسميها حفلة قص ضفائر! 
فق��د قررت تل��ك الفتيات ) وبدون س��ابق 

اتفاق(  قص ضفائرهن .. 
ال أتذكر الس��بب فعال.. هل كان بس��بب 
زيارة بعض الضيوف من العاصمة وقتها 
واإلعج��اب بقصات وتس��ريحات ش��عر 
بناتهم الصغيرات، أم أن السبب هو أحد 

األفالم العربية الرائجة حينها؟! 

كل ما اتذكره ع��ن ذلك الوقت هو جمال 
بنات أعمامي في تل��ك الَقّصة )الكاريه( 
التي أب��رزت مالحة مالمحه��ن باإلضافة 
الى مس��حة م��ن جم��ال الرض��ا والتوق 
للتغيير التي كانت بادية بابتس��اماتهن 

الطفولية الرائقة. 
»كنت أريد قَصة كاريه أنا أيضا«

س��عيدة أن أمي لم تع��ارض رغبتي تلك 
وس��محت لي بقص ش��عري ومش��اركة 
اجلمي��ع ذل��ك الطق��س االحتفال��ي غير 

املعتاد بالتخلص من الضفائر.
لك��ن جدت��ي أص��رت عل��ى طق��س آخر 
)مس��اند( وه��و وض��ع تل��ك الضفائر في 
قلبة )= قل��ب( النخلة لتع��اود منوها من 

جديد مع منو سعف النخيل! 
» رمبا هي أحدى تأثيرات اس��طورة عمتنا 

النخلة » 
ق��د اخت��ارت كل فت��اة نخلته��ا لوض��ع 
ضفيرتها فيها . وكأمنا كان األمر يقتضي 

عدم مشاركة النخلة !
أصب��ح لبس��تان النخيل يومه��ا عذوق 
من ضفائ��ر ملونة. فنخلة ثمرها أش��قر 
ونخلة ثمرها ضفائر حنية وأخرى سوداء 

بلون ذنب احلصان املعلق فيها. 
أذكر نخلتي وقتها كانت نخلة )حالوية( 
قدرات��ي  تناس��ب  الط��ول  متوس��طة   *
املتواضع��ة بالتس��لق وتش��ابه في لون 
متره��ا وكث��رة س��عفها ش��عري البن��ي 

حينها!
سينمو الش��عر مرة أخرى ويطول ،هكذا 
أحدث نفس��ي كلما رأي��ُت تلك الضفائر 

ُمعلقة في البستان . 
وكلم��ا حمل��ت نخل��ة تنم��و ف��ي أرضه��ا 
اتصورها كوعد بنمو ضفائر فتاة عراقية 
حس��ناء. إال ضفائ��ر نعيم��ة تل��ك التي 
بقيت معلقة س��نوات طويلة في نخلة 
ق��رب ذل��ك املق��ام ، فقد كن��ت اتوقعها 
س��تنمو مرة اخرى لتصبح فتاة  تش��به 
تل��ك الفتاة التي قض��ت نحبها في ذلك 
اليوم املشؤم ولم تبَق القذيفة املتفجرة 
منها س��وى تلك الضفائر املعلقة بقلبة 
نخل��ة ) ديري(* حلوة الثمار ،رغم خاصية 

تيب��س وتصل��ب متره��ا غي��ر املعه��ودة 
بالنس��بة لباقي انواع التم��ور العراقية 

الطرية!
فوجئت البارح��ة أن النخلة تلك مازالت 
ف��ي مكانها ، رغم جتريف كل البس��اتني 
احمليطة به��ا وحتولها الى من��ازل ومحال 

جتارية . 
كان��ت تقف هناك وحي��دة وقد تألق حتت 
اش��عة الش��مس بلحها األحمر، حترس 
ما تبقى من ضفائر نعيمة وتنتظر منوها 

فتاة مرة أخرى! 
رفعت رأس��ي أبحث عنها واتس��اءل هل 

مازالت الضفائر معلقة في مكانها ؟
حج��ب عني الرؤي��ة طير مهله��ل** أزرق 
)رف��راف( ف��اردا جناحي��ه مغ��ردا بأغنية 
قدمية ال تش��به بنغماتها “ ما أدري ضوه 

خده .. م أدري القمر فوق”!
لألس��ف القصة حقيقي��ة ،  وأنا مثلكم 

بانتظار نهاية سعيد لها !)2(

في غبش غربة 
يضيء وجهك شعاعاً 

يتكسر فوق خراب زجاج 
ال ينفذ منه 

صدى
صوت 

فترى شجراً 
يسعى 

) عبر احلائط .. في املرآة ( 
الى مبتغى بريق 

غائم في موسيقى
و نضارة روح يسكنها 

) طائر خشبي ( 
ترهقه 
مدورات 
قصائد 

 

فينقرها مبتهجا ) بالزرقة 

الهامسة ( 

حيث ) الصخر و الندى (

يركنان أيامك 

بني أسفار 

وظنون 

ال تسأل عن ما اضعته 

في طواف عشق 

حول

      العارفة 

باملواقف

تلك ) نخلة اهلل (

أستوحشتك

في حرقة 

أنفاس 

) فتخفق في املمشى ،

تتوقف عند الغرفة ،

تسمع نقرا فوق الباب ... 

وتفتحه ( 

ومترق مزهواً بوجِد 

) أعمدة سمرقند (

اجملللة 

بتوهجات 

محتفية ) بزيارة سيدة سومرية ( 

تدرك ملاذا 

تشيح بوجهها اجلدران 

فتنضح املاء .

* )الس��ماك الذي غص في لقمة س��مك 
وم��ات( قصت��ي األولى الت��ي كتبتها ألول 
مرة وأن��ا في الراب��ع األع��دادي .. والثانية 
قص��ة حب  تقريرية واألفكار فيها جاهزة 

ال تشبه ما في رأسي ...!!
* ح��ني ق��رأت لنجيب محفوظ ويوس��ف 
ادريس وس��هيل ادريس وغوركي وجوجول 
وموبس��ان وبل��زاك، وج��دت ان ال داع��ي 

للكتابة!!
، كان    اإليق��اع الصاخ��ب ف��ي احلي��اة 
س��بباً مقنعاً لي ، في البحث عن مالذات 
للنفس ، لم أج��د تلك املالذات اآلمنة في 
جميع هواياتي اخملتلفة ، بعضها هوايات 
بلي��دة مثل هواية جمع األواني الزجاجية 
التذكارية والطوابع البريدية ، إذ ميكن من 
خ��الل طابع بري��دي ما الوص��ول الى بالدٍ  
وأصق��اع بعيدة مث��ل بالد البنج��اب ، أو 

العالم اجلديد ، أو بالد السيالن..
  ه��ذه هواي��ة كس��ولة وأحياناً خاس��رة 
حينما ينكس��ر اإلن��اء الزجاجي وتذهب 
الصورة الت��ي فيه وذاكرته��ا الى جحيم 

الهشيم . 
  تل��ك هواي��ة كس��ولة ومخيب��ة لآلمال 
أحيان��اً وال تبعث الرضا النفس��ي ، ولكن 
هوايت��ي األخ��رى ، لعب��ة التفتي��ش عن 
أماكن ما ، يقترحها أخي األصغر أو األكبر 
، يحدد مكانها وينطق اسمها لي من دون 
ذك��ر دالة أو  عالمة، على خريطة األطلس 
، وأنا ابحث عنها أفتش في خارطة األرض 
ف��ي ك��راس األطلس ،وأن��ا ابح��ث الكرة 
األرضية، كما أراها في الصورة اجملس��مة 
، دائري��ة ، ال ميكن املش��ي فوقه��ا ، هكذا 
خمنت ، أني س��أتزحلق إن مشيت عليها 
، ه��ي غير ماموجود ف��ي اخلارطة الورقية 
، ف��ي تل��ك أمكاني��ة املش��ي والتفتيش 
والس��فر، والوص��ول ال��ى م��ا ميكن��ه من 

مداعبة اخليال....
  كن��ت اس��تذكر اله��ور الذي ه��و مكان 
ميالدي وهاجرته صغيرا ، كان استذكاري 
لله��ور عياال على ما ذكرت��ه أمي والذي ال 

يشبه ما عايشته فيه وانا كبير..
 كانت قصت��ي األولى الت��ي كتبتها ألول 
م��رة وأنا في الراب��ع األعدادي ، الس��ماك 

الذي غص في لقمة سمك ومات...!!!
 والقص��ة الثانية قصة ح��ب ،وكانت في 
احلقيقي��ة تقريراً مش��تتاً ، األفكار فيها 

جاهزة ال تشبه ما في رأسي ...
  قضي��ة جدي��دة خلقته��ا الكتابة ، هو 
البون الشاس��ع ما بني م��ا أكتبه وما في 

ذهني....
اكتش��فت أن الهواية اجلديدة الكتابة ال 
تخلو من ل��ذة ولكنها تول��د عندي حزناً 
ش��ديداً حينما اقرأ للم��رة الثالثة، حيث 
االكتش��اف في فج��وة عميقة ج��داً بني 
ما اعرفه عن البطل أو)الش��خصية ( وما 

أخرجته على الورق...
  املنظ��ر األقس��ى الذي جعلن��ي ال افكر 
بالكتاب��ة ألنني بكي��ت كثي��راً ولم أكن 
حيادي��اً بامل��رة مث��ل الُكّت��اب الرصينني، 
ذلك املنظر ش��وه عندي األبعاد اجلمالية 

ألجمل رمز في احلياة وهو األم...
خالص��ة ذاك املش��هد ه��و قي��ام أم أحد 
اصدقائي بذبح حمامات ولدها ، بس��بب 
ش��كوى اجليران ل��دى الش��رطة وحينما 
احلمام��ات  أجس��اد  الش��رطة  وج��دت 
منتش��رة عل��ى الس��طح أخ��ذوا تن��ازل 

اجليران عن القضية...
كان تعاطف��ي م��ع صاحب��ي وخس��ارته 
ش��ديدا وألول مرة اكتش��ف في أن مراكز 
الش��رطة تافهة والقضاء يس��اير وجهة 
النظ��ر اجملتمعية القاس��ية ، ال��ذي يربي 
احلمام أو الطيور يس��مى مطيرجي..لقد 
تعاطف��ت كثي��را معهم وأغم��ض عيني 

على قساوة األم...
  كن��ت قرأت جل كتاب��ات جنيب محفوظ 

ويوسف ادريس وس��هيل ادريس وغوركي 
وجوجول ، موبس��ان ، بل��زاك ، ووجدت ال 
داعي للكتابة وأنا اقرأ ألس��اطني الكتابة 

العاملية ...
 بني القراءة والكتابة مساحة فارغة هذه 
حتتاج ال��ى تس��وية وتعديل ، التس��وية 
والتعدي��ل تأت��ي م��ن خ��الل روي القصة 
الذي يس��تقي جتارب الكبار ولكن ال يعيد 
اخراجها بطريقة قد تشوه كل شيء، إذن 
ال بد من بحث جديد عن تفتيش ملس��ارب 
جديدة جتعل القصة حارة جداً وحميمية 

للقارئ ...
   صدمن��ي مصطلح م��وت املؤلف ، ورؤى 
مث��ل فن للف��ن والفن للحياة ..ش��غلني 
املس��رح ولكنني اكتش��فت أن املس��رح 
يثرث��ر وال يصنع ولكن اعجابي بيوس��ف 
العان��ي جعلن��ي افك��ر جدياً ف��ي خلق 
حوار املس��رح في دواخلي واس��تثمر ذلك 
احلوار في خلق مونولوجا داخلياً ، يحمي 

القصة من اخلراب.
 في وع��ي اللعب��ة اجلدي��دة والبحث عن 
اس��لوب خ��اص فيه��ا ، جعلن��ي أفك��ر 
بجدية في جعله��ا اكبر من هواية واكبر 
من ولع ، صارت جزءاً من اجتراح نفس��ي 
وروح��ي ، وهن��ا ب��دأت مس��الك ومناف��ذ 

جديدة تنفتح امامي ...
الواقع واخليال أيهم��ا ندركه لكي نحقق 

قصة مقروءة ..؟
كيف لي م��ن مغادرة ه��ذه احملنة اجلديدة 

...واقعي��ة خيالي��ة أو خيالي��ة بعيداً عن 
الواق��ع ، وه��ل ه��ذه اجلزئيات ه��ي ذاتها 
م��ا يس��مى بالواقعي��ة والواقعي��ة ه��ل 
بالض��رورة تك��ون تقريري��ة مس��هبة في 

التقرير..؟
اري��د محاكمة الواق��ع ، وكذلك االحتفاء 
به ...أكتشفت في أن التخييل غير اخليال 
، إذن تداخل��ت املس��ارات وعلين��ا أن نفك 

هذا التداخل ..
  به��ذه الطريقة ص��ارت القص��ة عندي 
هماً، وتقريراً يبح��ث عن تكثيف للحدث 
وضغط في حركة الش��خصية ، مينع من 

الترهل جلسد القصة..
القصة القصي��رة ، عالم خاص ، ومن يود 
أن يدل��ف هذا العالم عليه أن يكون حذراً 
جداً من التس��اهل مع الشخصية وعدم 
االجنرار وراء اه��واء بعض األبطال وخاصة 
ممن يس��يرون بس��رعة م��ن الهامش نحو 

مركز األحداث..
حت��دده  ال  الغم��وض  نح��و  اجلن��وح 
الشخصية بقدر ما يستجلبه األسلوب 
، اس��لوب الكات��ب عامل مه��م جداً في 
سبر غور األحداث واملضي مع الشخصية 
نح��و اكتفاء ف��ي تكثي��ف املضامني وال 
اختصاره��ا .وهن��ا كان االحتياج الى لغة 
قريبة م��ن التنغي��م أو الش��اعرية وكان 
ذلك في أول قصة شعرت باكتمالها وهي 
قصة )َم��ْن يُلبس��ني ظل��ي( ومت تقدميها 
ف��ي أمس��ية قصصي��ة م��ن ع��ام 1986 

وبحض��ور الكات��ب العراق��ي الكبير عبد 
الرحم��ن مجي��د الربيع��ي ولم انش��رها 
ف��ي مجموعتي القصصي��ة األولى رغوة 
املس��افات 1996 وكانت هذه اجملموعة قد 
حظي��ت بتحري��ب الوس��ط الثقافي في 
إنها كانت فيها جرأة التجريب واالبتكار..
  وتضمن��ت اجملموع��ة قصص��اً وف��ق ما 
اس��ميناه أنا وفيص��ل ابراهي��م بتجربة 
)مدى( القصصي��ة ، وكانت هذه التجربة 
تعتمد اللغة وتفجيراتها الس��ردية ، وقد 
جتاوزت تلك التجربة ال��ى االبتعاد ورفض 

التنميط بنمط جديد..
  م��ع مجموعت��ي الثانية )ايتها الس��نة 
ال��ى  2000(انطلق��ت   / وداع��اً  القادم��ة 
الكتاب��ة احل��رة التي ال تفتع��ل التجريب 
وإمنا اعتماد مب��دأ أن التجربة القصصية 
متجددة على الدوام ، ولس��نا بحاجة الى 
تك��رار أدع��اء التجدد م��ع كل مجموعة 

قصصية جديدة يصدرها الكاتب...
اجملموع��ة الثالث��ة )قص��ص ب��الد ما بني 
رم��اد ورص��اص 2013( ه��ذه اجملموعة كان 
انحي��ازي الكامل فيها ال��ى قضايا بالدي 
ولك��ن دون الس��قوط ف��ي التقريري��ة وال 

اإلسهاب مبا يخل بالعمل الفني...
كتبت روايت��ني  ولكن التجربة في العمل 
القصصي تختلف متاما عنها في الرواية 
، لذا ات��رك احلديث عن جترب��ة الرواية الى 

فرصة اخرى.
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تجربتي في الكتابة

زغاريد طائر الرفراف .. )ضفائر نعيمة(

نبوءات 

الدرويش

نصوص

قصة قصيرة 

يدي    سعدي عوض الز

   خولة جاسم الناهي
عادل غضبان الناصري

*احلالوي والديري نوعا متر عراقية معروفة
)king fisher( املهلهل هو االسم احمللي لطائر الرفراف او القاوند**

 ) الى الساكن في قارته السابعة .. 
ذات اجملرات الباردة ..

                                                                           حسب الشيخ جعفر (

) ما بني االقواس .. مقتبسات من كتابات الشاعر ( .

1
بعناٍء

كان��ْت تبح��ث ع��ن حفنة 
تراب

لتبني بها بيتها

فقد أختارَ له حضًنا جديًدا
والوطن األم

آيٌل لالنقراض ..!!

2
بعيًدا

عن ضوء الشمس
حملْت احلبيبة األزهار
في أواٍن مليئة بالهواء

كم يطول عمر الزهور .. !؟
فتعرف كم يحبها ..!!

3
أناقٌة

لم تشهْدها  من قبل املرايا
وزينٌة

أبدلْت جدران املنزل
أمل وأبتهاج

فاليوم  مزاجه مختلف
ويس��تحق منها اس��تقباًل 

مهيًب...

4
شٌك

في كل زوايا القلب
وبحث ونب��ش في كل أركان 

الوسادة
وحتقيق جاٍر 

عن كل حلظة ذاهبة وآتية
فهي له فراشٌة

من املهد
ال ل��ون ألجنحتها وال حتليق 

ألمنياتها
لكن 

احلذر واجب  

5
فجأة

مللمْت العاشقة
من كل قوارير العطر

أنفاسها
وصّبتها في حفنة شوق

ش��رفتها  به��ا  لت��ُرَش 
الصغيرة

قد ميرُّ من هنا
احلبيب الالمبال ..

إنهاء الياس سيفو 
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هروب
شّد النِّسع،

سع، وربط الشِّ

امتطى دابته وانطلق..

وجاره الفظ، خلفه، يناديه أن يستردفه..

لم يلتفت وراءه، كان يسوق الريح أمامه..

في َمهمة بحٍث عن "اإلنسان".

إبحار
يربط قاربه كما الناقة، يجلس قبالته، ثم ينتشي 

وهو يتأمل البحر..
يعزم على اإلبحار، لكنه يتردد..

الريح غير مواتية مرة، واملدى ال يناديه مرات...
هو وقاربه، والبحر، وغده مثل "غودو"..

وفي صباح بارد، تنصل قاربه من قيده، عانق البحر 
خفيف احلاذ، تاركاً أثره في الرمل:

"لسَت بحاراً حقيقياً...".

      راعية حمام..
تربعت وس��ط احَلَمام كواس��طة العقد، تنثر لها 

احَلّب..
هبت عليها من كل حدب وصوب،

نفذ َحب�ُّه��ا حني تكاثرت، غطتها متام��اً، ولم يبَق 
منها غيُر عينني مفتوحتني..

ومن بعيد، تراءى لها الصقر آٍت، آٍت، آت..
خاَفْت، أغمضت عينْيها..

فتحتهما، لتجد نفسها في املطبخ، تنفش ريش 
حمامة لعشاء الليلة...

     وسادة
ليست فوق سريره.. بل في سريرته..

هي س��جّل غراميات��ه، يجمع فيه��ا خصالٍت من 
شع��ور عشيقاته، بكل األلوان..

امتألت أخيراً..
يوم وضع رأس��ه عليها أحس ب��دوار عجيب، فمزق 

الوسادة،
انفرطت منها اخلصالت، تفوح منها روائح نتنة..

ثم...
امتألت دنياه بالديدان..  

 سيدة األقفاص
أثارها، في القفص، عصفوران يتناوش��ان في حال 

ِسفاد..
اقترب��ت منهم��ا، همس��ت كم��ا لو كان��ت تكلم 

عاشقني عاقلني:
"لي تلك الصبوة، وليست لي حريتكما".

    سريالي
مرت به حس��ناُء، بخفر مستعار قصدت أن تثيره، 

ولم يرفع َطرْفه..
جالساً كما املهامْتا، مهتماً..

كان منش��غالً بنحت متث��ال من طني، ظ��ّل النهار 
نصفه يركبه..

لم يفضل غير الرأس منه ثم يستوي..
فج��أة، انتصب واقف��اً كأِلف... تبع امل��رأَة، وفي يده 

ُمدية..

    أبو جعدة
 بلغ القبيلَة خبٌر مثير: الذئب خضع لعملية حتول 

جنسي ناجحة..
عم��ِت القل��وَب الفرح��ة، وع��اش الرع��اة يومهم، 

ورقصوا مع شياههم..
األيام األليم��ة العصيبة انتهت، صاروا يعيش��ون 

بال رقيب..
وبدأوا يرسلون قطعانهم دون رعاة...

بعد أيام..
الحظوا شيئاً غريباً..

صارت كالبهم تترك مواقع حراس��تها،وبدأت حتج 
إلى الغابة..

    وحيد
متوح��د مع ذاته، يبني صداقاته مع أناه، صامت إال 

مع نفسه، 

كثيراً ما خسر جيرانه رهان أن يروه صحبة أحد..

حتى ظله ال يتشّكل ال ُقدامه، وال وراءه..

 يوم مات "وحيد"، حكوا أنهم وجدوا حتت وس��ادته 

ورقة رسم عليها رقم "2".

   شكسبير

 حسبُت أنّه لن يستقبلني، في بيته، غير هاملت، 

أو مكب��ث، أو عطيل…  لكن شكس��بير كان وحده، 

وكم��ا ق��رأُت عنه، أو كم��ا أتخيل��ه، كان في أبهى 

حّلة.. فقط الكتب من حوله تكاد تغرقه..

أدار ل��ي الظه��ر هنيهة، ثم وجها لوج��ه، وقبل أن 

أس��أله حاجتي من زيارته، قال لي، وهو يتأمل، في 

ي��دي، هاتفي النقال: "تك��ون أو ال تكون.. ليس هو 

السؤال عندكم اليوم لألسف.."

أرى صورتي في لغاِت القبائِل..

حرًفا بال صورٍة..

، حّد اجلفاْف  إْذ تيبَّسِت اللغُة األمُّ

تيّبَس ألُف الكتاِب

الِم  تيّبَس الُم السَّ

تيّبَس ميُم املياِه 

وال ريشٌة من جناِح األمومِة ..

متنحنا الّصورَة الواضحْة.

أرى صورتي في اليمامِة نارا ..

أرى الّنارَ متتدُّ عمياَء في الّسلطِة القائمْة                     

أرى ُعصب�ة ًي�ُحرقون املغيْب

أرى صوَت نّوار ميضي ...

 سبّيا ...

أرى لغًة تستجيُب لريِب الّتوّقِع..

يا رّب، أيَن متّمُم مّني!!

 وال من مغيٍث،

وال من رثاْء!!.

أرى صورتي ..

نستبيُح القبائُل سلَب ملّذاتها 

               وتشتيَت أطياِفها ...

 وال من مغيْث!!

أرى صورتي..

إبالً حتمُل الّزيَت، والّتمَر..

 والعنَب الكربالئّي، حيُث ال� ... 

أرى إباًل في الّسواد ...

أرى إباًل تُستباُح 

أرى صورتي في الّسواد ِ 

 وحيًدا

فال مازن ٌ تنتمي لي،

ولم يقرأ اللقطاُء نصوصي.

أرى صورتي..

إباًل في ائتالِف القوافِل..

تستورُد املاَء، وامللَح.. 

من دوِل املنطقْة.

 أرى صورتي مدخنْة. 

أرى صورتي في امتزاِج احلواِس

 معلقًة..

بني وهِم اجملازِ وبئِر احلقيقة ْ

أرى صورتي في اجملازِ

كتابًا من الّصورِ الّتالفْة

أرى صورتي في احلقيقِة 

ا مدان!  نصًّ

َرطْة.. أرى الشُّ

                      يُدخلوَن الّنصوَص مقّيدًة

إلى قاعِة احملكمة ْ

وحني دخلُت رأيُت القضاَة تغّيُر أحكاَمها 

 تغّيُر أسماءها

 تغّيُر أثوابها

ثّم حتكُم بالعدِل والّسجِن واجَللِد واحلرِق 

والّصلِب والّنفّي والّطرِد ضّد الغواة.

أرى خمَر بابَل..

يعصُرها الّناُس..  

كي يستفيقوا من احلرِب..

ِغبَّ الّتحوِل من ُصورِة الّشهداِء،

إلى ُسورِة الّس�لطِة املطلقْة!

أرى صورتي..

 خمرة ً..

.. يصطفيها النواسيُّ

من حقبٍة..

أينعْت في الّس�واد.

أراه ُ... يبوُح لها..

أن�ُّه يكرُه احلرَب،

حظَر الّتجوِل،

غلَق الّدياراِت في وجِهِه ...

وأراُه ... يفّر من الّصمِت..

وْهو يغازُل آنسًة..

شعُرها أخضٌر كالّسواد ْ.

أرى صورتي في الكتاِب املقّدِس..

بن الّسواِد األخير

أرى األولياَء يخّروَن لي ساجديْن ...

وحني أهم ُّ بتعبيِر رؤياَي

يُْسلُمني إخوتي للجفاف،

ويخفوا قميصي بسّيارٍة مبهمْة.

أرى صورتي في الكتاِب املقّدِس

تشبه ُصورتَُه من قريْب،

وحني يُصّدُقني أهل ُبابل َ

يتركني إخوتي في الغياْب.

أرى صورتي ..

شاعًرا ..

             صامًتا، كأبي الّطّيب املتنبْي

أراه ُ...

 يغادرُ َنخل َ الّسماوِة طفال

            لكي يكتَب الّشعَر نًصا جديًدا،

وميضي إلى حتفِه راضيا...

أراه...

يهاجُر كفَر اخلليفِة ليال

           لكي يبصَر العيَد يوًما جديًدا

 وينجو من املضحكاِت 

أرى خولَة البابليَة متضي، ومتضي ...

وكنُت ...

           تالحُقني الهفواُت فأكبو، وأكبو ...

وللّشعر أخطاؤه ُ..

وأنا ... قارئ ٌ خاطئ ٌفي الّسواد ْ.
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ً
قصص قصيرة جدا

أرى ُصورتي

نصوص

في مرآب القلق
ترقد عربة أيامي

طقس احَلْيَرة
يعبث بتضاريس روحي

البحث عن أَناي التي أريد
يُشغل ذهني

لهذا سألقي بأوهامي من 
النافذة

أركل اخلوف بقدمي
أمارس الصعود إلى لّذة 

املعنى
فالوصول إلى توأم الفجر
مينحني قدرة تشكيلها

بالياسمني العذب
ها أنا أهشُّ

على قطيع مراياها 
القدمية

ألخرج من كهف اليأس
في زهرة الوضوح

نكهة الذات
َعليَّ أن أزيل بقع الليل

من بياض قميصي
كي أدخل فردوس اجلمال

من باب احلب
ثعلب الزمن

يراوغ أحالمي
يرّشها برذاذ الَعَطب

حتى ال يالمسني رحيقها
بالفرح الكاذب

يُبّلل شرشف االنتظار
يُلزمني التطّهر من دنس 

األخطاء
نسيان ذكريات العمر 

املهدور
تنقية سمائي من غبار 

احلزن
لعلَّ جوريّة الفرات

متأل قارورة الَغد
بعطر االكتشاف املضيء

فقليل من احلقيقة
ال يسدُّ رمق املعرفة

وضوح

 ميمون حرش – المغرب 

يحي صادق الطر

المقطع الثاني من قصيدة طويلة

كاظم ناصر السعدي
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العام الذي مضى على عجٍل 
كان أشبه بعام الفيل 

عاٌم أخرٌس إال من أزيز الرصاص
 ورائحة البارود 

لم يبق منه سوى ظالل الروح ورمادها
الذي تطاير سهواً 
فوق مقابر البالد 

عاٌم تناسلت فيه احلروب 
وأجنبْت موتاً 
من نوع آخر  .

حتى إن أطفالنا في املدارس اإلبتدائية 
حني يقف أحدهم 

أمام السبورة في درس الرسم 
يعرف كيف يرسم 

وجها للموت 
وينسى يرسم 
وجها للوردة  

أطفالنا يجيدون اإلحساس باملوت
عندما يشاهدون طوابير اجلنائز

 املكتظة باخلوف 
لقد حفظنا شكل املوت 

وعالماته املقرفة وهي تلوح لنا
 حني نشاهد الالفتات السود 

تغطي تقاطعات الشوارع اخلاوية  .
.............

العام الذي مضى  
علمنا كيف نفكر باملوِت 

ونحتفل به :
في الشارع 
في املدرسة 
في البيت 

وفي احلدائق اخلالية من األمل .
هذا العام بكل عنفوانه  

أيقظ جراحاتنا التي ال تندمل 
منذ حربنا األولى 
وحربنا الثانية 

والثالثة 
والرابعة 

ومازلنا نحارب 
ونحن نرى إبرهة احلبشي 

بهيأة أخرى 
فوق فيلِه األدرد 

يدمر 
ويحرق 

ويثقب رؤوس احلضارة  
ويسرق قوت االيتام 
 بكل وقاحة وميضي 

يا لهذا العام 
الذي يشبُه عام الفيل 

بكل تفاصيله املقرفة .. 

عام الفيل

المقابر المنسية

الفتـــة

الحائط 

يتاب��ع دبيب كل منلة على احلائط بقلم الرصاص 

، يرسم عالمة استفهام عند نقطة لقاء منلتني 

، تفترقان او تتصارع��ان او يغتصب الذكر األنثى 

، قلم��ا تلتقي��ان ثم تواص��الن الس��ير معا بعد 
ممارس��ة مثي��رة للح��ب . تناق��ص اع��داد النمل 
يوما بعد اخر ش��غل الرجل عن مالحظة الرموز 
والصور العجيبة واجلمل غي��ر التامة والعبارات 
غي��ر املفهومة التي خطها قل��م الرصاص حني 
يتتب��ع دبيب النمل . القلم ل��م يعد بحاجة الى 
املب��راة ، دبي��ب منل��ة واحدة تتوق��ف عند عالمة 
اس��تفهام ، رمبا نهار كامل ،ثم تس��قط اسفل 
اجل��دار وتختف��ي ، لم يعد مغريا ل��ه ليتتبعها . 
حني توقف دبيب النمل متاما ، وبلغ عدد عالمات 
االس��تفهام 2022 عالم��ة ، ي��أس الرج��ل م��ن 
مواصل��ة تس��ليته اجملنونة هذه ، ادرك ان مس��ا 
م��ن اجلنون رمب��ا اصابه ، فراح يه��ذي بكالم غير 
مفه��وم مخاطب��ا احلائط تارة ، وقل��م الرصاص 
ت��ارة اخرى ، حتى خارت قواه ، فاستس��لم لنوم 
عمي��ق . داهمته منلة متثلت له ف��ي صورة مالك 

، احس بالذعر، لكنه��ا هّدأت من روعه بقولها : 
ايه��ا الرجل دقق جيدا في اخلطوط التي خلفها 
قلم الرصاص ، حني تتبع دبيب النمل . فز مرعوبا 
من نومه ، فتح س��تائر نوافذ الغرفة ، راح يدقق 
مليا في خط��وط قلم الرصاص ؛ ش��جرة تفاح 
وثعب��ان ، طوف��ان ، رجل يلقى في ن��ار عظيمة ، 
قوم خس��فت بهم األرض ، صبي يلقى في جب 
، صفوف من احلروف تش��به املس��امير ، مس��لة 
تعلوها رس��ومات ، ملك يق��ود عربة يجرها عدد 
م��ن األحصنة ، رج��ل نصفه ال��ه ونصفه األخر 
انس��ان ، جي��ش يعبر البحر يق��وده رجال يحمل 
عصا ، جن��ي وعرش طائر، امرأة تلد جوار نخلة ، 
وجوه ادمية من كل األجناس ، راهب في كنيسة 
، رجل في جوف جب��ل ، خيام حتترق ورجل وحيد 
اح��اط ب��ه عش��رات يحمل��ون س��يوفا ورماح ، 
حيوانات اس��طورية منقرض��ة ، جيش تتقدمه 

افيال واس��ود ، صليب معقوف ، جنمة سداسية 
، حرائق ، ملصقات تش��تم احل��كام ، امرأة ترمي 
بولده��ا من أعلى جس��ر ، ح��روب مدمرة خلفت 
مالي��ني الضحايا ، آالف من الناس يضعون يدهم 
اليمنى على رؤوس��هم ، اج��راس كنائس ملقاة 
عل��ى االرض ،جوام��ع مهدمة ، حاك��م مجنون 
يتس��لى باس��تعراض صواري��خ مدم��رة .. صور 
ومش��اهد اخ��رى كادت تصيب الرج��ل باجلنون 
فعال ، لكنه متاسك قليال ؛ _ لعل ما أراه محض 
وهم وخي��ال . جلس على األرض ، ل��م يعد قادرا 
عل��ى الوقوف ، بانت له مئ��ات الثقوب الصغيرة 
في أس��فل احلائط ، فق��رر التوصيل بينها بقلم 
الرصاص ، كانت املفاجاة صادمة له ، دقق النظر 
من قرب ليتأكد مما رأه ، شاهدة قبر حفر عليها ؛ 
هنا يرقد اخر س��رب من اسراب النمل ، ال حاجة 
ملقابر جديدة ، والعالم بحاجة الى خلق جديد .

قصة قصيرة

قصة قصيرة

١ - أبواب موصدة 
 يبتل��ع الّزق��اق الغ��ارق بالّضب��اب 
صوت��ه املتعب . رغم أعوامه الفتّية 
،الغّض��ة إال أن��ه ي��ذوي، ويش��يخ .. 
أصل��ح األبواب، أفت��ح األقفال الّتي 
ضاع��ت مفاتيحها، يظ��ّل الّصوت 
مي��أل الزق��اق، اجّلمي��ع يغرق��ون في 
الّنعاس ول��ّذة ال��دفء إالّه . يتوقف 
فجاة عن الصياح ويس��هم. يتذكر 

أب��واب عم��ره املوص��دة وأقف��اال لم 
يجد يوما سبيال لفتحها.  يبتسم 
بألم وه��و ينظر لع��ّدة العمل التي 
يحمله��ا . تب��زغ ف��ي رأس��ه صورة 
الش��يخ الطاعن بالهم وبالس��نني 
العج��اف . اب��وه الذي ترك��ه هناك 
في بيت آي��ل للفجيعة تتكوم عند 

رأسه أدوية ال جتدي نفعا.
٢ -احتراق 

 أع��وام م��ّرت وهو يستش��عر 
ش��يئا غيرمألوف. حرارة جتتاح 
جس��ده . ورائحة شواء.. يشم 
طاقت��ي  مت��أل  ش��واء  رائح��ة 
أنف��ه وامل��كان.  الّرائحة باقية 
ح��ّذروه  لطامل��ا  التختف��ي..  
أطّب��اء  يقص��د  أن  ونصح��وه 
حقيق��ة  ملعرف��ة  الّنف��س 
الّرائح��ة املنبعث��ة والّتي ال أثر 

له��ا إالّ في فكره.. صرخ فيهم 
م��رارا ثم��ة ش��يء يحت��رق....

يحترق ثمة ش��يء ي��ذوب بنار 
ال ترح��م الرائح��ة..... الرائحة. 
يدور حول نفس��ه وهو يصرخ. 
إن��ي أحترق..أحت��رق ، ثّمة رماد 
يغطيه شيئا فشيئا. لم يجد 
وابتس��امات  ضح��كات  غي��ر 

مستهزئة.  

قصتان قصيرتان

يتكوم احللم 
في زاوية الزمان  البالي

تتسابق الهوام
تتصارع

على مشارف املقابر
تتقاتل

كي تظفر برأس القصيدة...
يتعالى

  عواء الذئاب  الضارية
تصدر الكالب السائبة 

أصواتا غريبة
تكتسح اخلفافيش مجاثم الليل 

املعفر بالعويل
الضباع تشبه الصراصير..

مقرفة.... مريبة...
تصيب املكان بالدوار

ال زالت  تتصارع 
تنبش األرض البور

تْٓعِلق مخالبها 
تنزف وتنازع

من أجل الفرار
مسوخ تعمر املكان
ينبجس إذاك دم قان
من حتت الصخور.....

دليلة  توجاني/ تونس

مترد على كل شيء حتى على نفس���ه، 
و اس��تبدل به��ا قهقه��ات ضحكت��ه 
الصاخبة التي كثي��را ما كان يطلقها 
بس��خاء في وجوه أصدقائ��ه او زمالئه 
هن��ا او هن��اك خ��الل الس��نوات الت��ي 

جمعتني اليه، الى ما يشبه البكم ..
      س��اقتني رغب��ة جامحة من احلنني 
أليامه اخلوال��ي، لكنها لم تكن لتخلو 
من بع��ض الفض��ول كذل��ك، عند كل 
م��رة التقيه مصادفة ف��ي أي مكان من 
املدينة.. اما هو فقد بدا ال يأبه بأحد من 
معارفه الس��ابقني حتى ملن كانوا أكثر 
قربا مني اليه. ومع ذلك فقد أحسست 
دائم��ا بحالة م��ن احلب ال��ذي يوثقني 
اليه كلما الح ش��بحه في مكان ما من 
عالم صار يس��حق الكثيرين من الذين 

عرفتهم من قبل .
- سالم أشلونك ؟  همست في آذنه ذات 
م��رة حني التقيته عند س��وق اجلمعة.. 

توقف فجأة وهو يرمقني بنظرة حملت 
م��ن معان��ي الذه��ول واالحتج��اج م��ا 
جعلني اشعر بالتطفل عليه.. جاء رده 
متضايقا حني متتم بشيء من التعالي:
* " هله.. هله.." ليوج��ز حديثا وددت له 

لو يطول ملعرفة املزيد عن أحواله .
ل��م ميض وق��ت طويل عل��ى مصادفتي 
األخي��رة له عند س��وق اجلمع��ة ، حني 
وجدته مرة أخرى وقد افترش أرضا عند 
أحد الش��وارع املكتظة بامل��ارة، ليبيع 
ثلة من خلي��ط حاجات ما عادت تغني 
أحدا في ش��يء، من أقف��ال وُعَدد قدمية 
او أوان صدئ��ة وبع��ض أق��الم عاطل��ة 
ج��ف حبره��ا وعوين��ات وأربط��ة عنق 
عفا عليها الزمن. اقتربت من بضاعته 
املعروضة وبدأت أتفحص تلك احلاجات، 
متظاه��را بالرغبة ف��ي اقتنائها كأنها 
صي��د ثم��ني لزب��ون مثلي. س��ألته عن 

أحدى  احلاجات املعروضة :
�  كم سعر هذا القوري ؟

أجاب بجدي��ة كبائع حتف نادرة ال تصل 
الى يد مستهلك اال بعد عناء ، قائال:

*  ألف وخمسمائة دينار. وأردف مضيفا:
*  صدق انه ليس س��عره احلقيقي، فهو 
م��ن حاج��ات )اورزدي ب��اك( أي��ام زمان، 

حاجة أصلية غير موجودة اليوم .
ال ادري مل��اذا متلكتن��ي رغبة في ش��راء 
جميع حاجاته البائس��ة تلك ، والتي ال 
أظن ان عاقال يس��تطيع شراء أي منها 
مهم��ا كان ثمنها. اللهم اال ألس��باب 
غامضة كتلك التي دفعتني لش��راء ما 
ميكن ش��راؤه منها. وحني دفعت الثمن 
املطلوب. ب��دأت محاوال جره الى حديث 

يفض��ي الى غاياتي، لكن��ه اظهر متنعا 

وع��دم اكتراث بّي مجددا، وكأنه ارتكب 

خط��أ م��ا كان ليك��ون لو ب��اع جميع 

بضاعت��ه تلك ولهذا تراجع ليكش��ف 

ل��ي وجها آخر تتلبس��ه كآب��ة طاغية 

ليس��دل س��تارا على حديث، ال يريد له 

ان يط��ول فاضطرني للمغادرة دون وداع 

او لقاء جديد ..

*  * *

توقف��ت حافلة اخلط الت��ي أقلتني الى 

املنزل، في يوم شديد احلرارة عند أحدى 

الس��احات التي حتولت الى ما يش��به 

بانورام��ا كئيبة س��وداء دائما مذ بدأت 

تغ��ص بأس��ماء املوت��ى .. م��ن ضحايا 

حروب ومجاعات وأمراض شتى، لسنني 

اس��تغرقت جل أعمارنا، وأنا اقرأ الفتة 

كتب فيها:

 ))مبزيد من األس��ى وألسف تنعى نقابة 

األس��تاذ  الراح��ل  فقيده��ا  املعلم��ني 

اجلليل س��الم جواد الربيعي الذي وافاه 

األج��ل بع��د ص��راع طويل م��ع اجلوع 

وامل��رض العضال.. وتق��ام الفاحتة على 

روحه الطاهرة في س��كناه في مدرسة 

املنتصري��ن االبتدائي��ة للبن��ني � احل��ي 

العسكري مقابل مقبرة الشهداء .. انا 

هلل وانا اليه راجعون..(( .

عن��د ذاك فق��ط أدرك��ت س��ر انتح��ار 

قهقه��ات ضحكت��ه الصاخب��ة بع��د 

مضي الس��نوات الت��ي جمعتني اليه 

من��ذ بداي��ة الس��بعينات م��ن الق��رن 

املاضي ..

ياسين خيرهللا الزبيدي

هادي الحسيني / أوسلو 

دليلة روجاني / تونس

ستار العبودي

 سعد السوداني 
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القيامة
أل��ف وأدّور قس��را ،محم��وال على س��يخ فوالذي 
جبار، أمام جحيم ملتهب ال يخمد  اتونه ،يسيل 
شحمي ويشوى حلمي بال صراخ وعويل اال فرقعة 
قط��رات ملتهبة، تش��ظى في الف��راغ امللتهب ، 
عيون صقرية وابتس��امة حمقاء تتابع استوائي، 
ألوزع على موائد حتلق حولها ذئاب شرهة اعتادت 

افتراس احلمالن.

رؤيا رجل صالح
شعر أن النهاية أزفت على األبواب، حمل أمتعته 

ورحل، ليدفن مع الهزمية في مقبرة املستقبل.

مفارقات حية
أستغرق  في الضحك من فيديو صراع غريب بني 
الكائن��ات احلية، ديك يطارد كل��ب، حمار يهش 
ثيران، قرد يس��خر من أس��د، فأرة تغفو بحضن 
قطة، فزَّ بفردة حذاء ، سددتها زوجه الغاضبة.  

لص محترم
عاد للوط��ن مغتبط��ا، يحلم ب)َجالل��ة(* علية 

القوم ، انتهى )َجالَّلة( في زريبة فاسدة .

سحر ق.ق.ج
أكت��ب لق��ارىء اليق��رأ، أص��ّور الفقاع��ة قبل أن 

تنفجر،
نص خاطف يرتد بصريا ،مرة واحدة. أسمع صداه 

الحقا.

مت واقفا
يس��ألوني الناس عن صحة األخبار بعد البث 
الع��ام ، انهارت جس��ور الثقة، س��اد اعتقاد 
كالع��رف اجملتمع��ي، أن اإلعالم��ي يعرف كل 

شيء.
 أخ��ر م��رة؛ ش��جبت النظ��ام  " اخلون��ة عراة 
،يجوب��ون الديار بال حي��اء، تتقدمه��م دريئة 
وتتقفاه��م  متوحش��ة،  س��عالي  جوق��ة 
جوقة ابواق ،متس��ح اثارهم بفرش��اة من ورق 

البنكنوت.". فمُت قاعد.

أصوات صامتة
خطب املرش��ح خطبة واعدة في حي منسي 
بضواح��ي املدين��ة، )صوتك��م( يفت��ح أبواب 
اخلدمات ألحياء منطقتكم البائس��ة، صمت 

مطب��ق، قرع طب��ول اجلوع غط��ى على بحة 
)صوته( اخملاتل.

جزاء الطاعة
ع��اش مع زوجت��ه أكثر م��ن عق��د ، كان أبوه 
رجال ريفيا يعتذر ع��ن ذكر املرأة بعبارة" تكرم 
من طاريها"، ملا وافته��ا املنية، تبرع ببراد ماء 

ملسجد القرية سبيال للعطاشى.

*- َجالَّلة: حشرة تتغذى على روث احليوان.

شارف الليل على املنتصف بعد توديعي آلخر 
الضيوف  .. ش��عرت بانهيار ش��ديد متكن من 
جسدي النحيل فأس��ندت جبيني إلى الباب 

بعد ان غلقه ثم تنفست بعمق.
  من��ذ أي��ام وأنا أتهي��أ إلحياء الذك��رى األولى  

لوفاة زوجي.
أسرعت اخلطى صوب غرفة النوم التي خدش 
صري��ر بابه��ا س��كون  الليل فازداد ش��عوري 
بالوح��دة .. رمي��ت بجس��دي عل��ى الس��رير  
كأنني س��قطت من قمة جبل .. فردت ذراعّي 
عل��ى الف��راش .. كان ب��ارًدا وواس��ًعا أكثر مما 

ينبغي.
أغمضت عين��ّي كمحاولة للهرب من أفكاري 
فوجدتني أفتش رغًما عني في ذكريات مغبرة 
.. ع��ن ش��ريك  رح��ل م��ع املوت بع��د خمس 
سنوات من الزواج  .. ومنذ ذلك الوقت .. أحمل 

لقب أرملة.
اخت��ار الن��زول ف��ي محط��ة امل��وت بتذك��رة 

الالعودة.
تركن��ي وحيدة  أترقب احلياة من خالل النوافذ 
الباردة بينما الوقت يدور في فراغ ال نهاية له.

 حدقت في س��قف الغرفة ال��ذي بدا لي بنًيا 
بفض��ِل النور اخلاف��ت املنبعث م��ن املصباح 
ألجد اس��ئلة تتدلى من العتمة: هل لّي احلق 

في امتالك مبا تبقى  من العمر ؟
هل اس��تطيع مد يدي في جيب الزمن وأفتش 
عن بقايا سعادة أم أنني أتفاجأ بالثقوب وقد 

سربت الباقي فتعود يدي خائبة ؟
 ه��ل امتل��ك احلرية الختي��ار عنوانً��ا حلياتي 
القادمة أم أنني فق��دت تلك الرفاهية برحيل 

زوجي ؟
هل علّي متش��يط مشاعري ألبدو كما يريدني 

اآلخرون ؟
وأنا أدير جس��دي نح��و اليم��ني .. وقع بصري 
عل��ى خزانة مالبس��ي التي امت��ألت بالثياب 

السوداء ..

يب��دو أّن احلي��اة متلك لنا من اخلط��ط البديلة 
أكثر من قدرتنا على تخيل ذلك.

فقدت احلق في أش��ياء كثي��رة بعد أن وجدت 
قدمّي مقيدة بسالسل التقاليد الصدئة.

 احل��ق إنني لم أفقد الرغب��ة على فعل ذلك .. 
بل اجلرأة.

مرآة الدوالب عكست لي صورة جسدي البض 
.. لك��ن روحي بدت كزهرة نس��رين بعد رحيل 

الربيع عنها ..
وق��ع بص��ري عل��ى أش��ياء لزوج��ي مازل��ت 
محتفظ��ة بها كأنها س��قطت  م��ن اجلنة ..  
قارورة عطره وهاتفه النقال .. والعته الذهبية 
وبضعة كتب لم مينحه املوت الوقت لقراءتها 

وأشياء أخرى غطاها الظالم ..
ثمة س��ؤال تدلى مع الش��رائط الس��ود التي 

احتضنت صورة زوجي:
ه��ل حق��اً س��تبقى حيات��ي معلق��ة بتل��ك 

اخليوط؟

معها أبدو كبندول فقد القدرة على التأرجح 
ألن س��اعته تعطلت .. شعرت باخلوف يحرك 
حواس��ي  .. جنوده  حتاصرني  لتمنع أي منفذ 

للضوء باختراقها ..
ب��دأت أبص��ر اخلطر من��ذ حتولي الم��رأة الهم 
لها س��وى الدفاع عن ذاتها .. أقدامها تخاف 
الطريق وعيناها تخشيان النظر أبعد من تلك 

األقدام .. فتسير فوق الزمن بقامة محنية  ..
سألت نفسي  ..

هل أعاني من حياتي أم من ذاكرتي ؟
خطف املوت زوجي لكنن��ي ما زلت حية .. ما 

زلت حية !!
نهضت من فراشي أفتح النافذة التي أعلنت 

قدوم الفجر .. تطلعت نحو األفق ..
ثق��ل األف��كار في رأس��ي  لم مينحني س��وى 

الصمت وأسئلة تقف حائرة على شفتّي ..
هل يحق للموتى التحكم مبصائر األحياء ؟
هل يحق لك أيها  املوت مشاركتنا احلياة ؟
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قصص قصيرة جدا

 Autori sconosciuti
اب غير معروفين 

ّ
كت

ما عادت 

هواجس ليلية

 Io,,,, أنا،،،،

 ،،،، 

ال ترجَع

 أماَم قبرَي باكياً 

أنا ال أكوُن هنا 

أنا ال أناُم..... 

أنا أكوُن ألَف ريح تعصُف 

أنا أكوُن ملعاَن املاِس 

فوَق ثلج السماِء 

أنا أكون مطرة اخلريف 

عندما ينهضون في صمِت الصباِح 

أنا أكوُن سرعة طيران 

نحو العلى للطيورِ 

أنا أكون النجوم 

التي تلمُع في الليِل.... 

ال ترجَع 

أمام قبري باكيا.... أنا ال أكون هنا أنا 

لست نائماً.

قصة قصيرة

ما عادت متطر يا بدر
السنني عجاف

ما مر عام على العراق إال وبه جوع
اخلريف والشتاء

كالصيف
والثمار قليلة

الفالح من دموعه يسقي زرعه
والراعي يحلم بغيث قادم

يتوكأ على حزنه
ويهش به على غنمه

الفتيات على اآلبار
العشاق بدشاديشهم البيضاء

يلحقون الصباح
دجلة والفرات

من مائهما يشربان 
وشط العرب 

ابنهما يرضع ثدييهما
وما من حليب

الصغار جائعني
والقدر على النار

يطهون به ماء
املطر املطر

حبيس يا بدر
فلم نشهد بعدك مطر مطر

فليالينا حجار
وأيامنا ما بها ثمار

األزهار معتقة
لم جتدد وجهها كالفتيات

الشعراء على الغيم يكتبون

وبويب العشق  

مغلق بوجه العاشقني

الليالي املضيئة بالقمر

غادرت جيكور

وبيوت الطني حل بدلها الطابوق

النوم على السطوح

وجنتك غابت

مذ غفت عيناك بالكويت

الفتيات ماعدن هّن 

ليالي العشق والسحر 

أصبحت احالمنا

نحن الرجال يابدر

في احلب تزداد أعمارنا

وال نخون فنحن أحفاد

يوسف وليس آكلي األكباد

فالهجر ثلم القلب

وليالي املطر لم يكن بها لقاء.

فوز  حمزة

محمد ناصر عبدالحسين 

هيثم محسن الجاسم 

ترجمها عن االيطالية 
عبدالوهاب الدايني



عالء املاجد فهد الصكر
سامر أحمد عبد السادة البصري

التصميم واإلخراج الفني:

samir.ah83.ds@gmail.com
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العدد )55( - حزيران 2022

ير هيأة التحر

 عل��ى صفحته ف��ي الفيس��بوك يكتب 

الس��باهي  س��عدون  محم��د  األدي��ب 

انطباعات��ه عن رحلته  ف��ي اخلارج .. وقد 

ارتئينا ان ننش��ر ه��ذه، كونها قطعة نثر 

رائعة ..!
)) بعد اشهر عدة مشحونة بعواصف ثلٍج 
وامطار تهطُل م��ن دون توقف ، انقطعت 
عل��ى اثرها زيارات االه��ل واالصدقاء فيما 
بينه��م او كادت...عزل��ة مقلق��ة حتي��ط 
بعج��وز متوح��د يلتحف احل��زَن والكآبة 
ف��ي غرف��ة نوم��ه، يتكاث��ر حنين��ُه إل��ى 
نهارات االصي��اف في بالده البعيدة، حتى 
وان كانت تلك االصي��اف صارخة بلهيب 
الشمس اجملوس والعرق املعجون بدوامات 
الغبار، ثرثرة الساس��ة اخلل��ب، وهيجان 
الناس وهي تتعثر بحجارة ارصفة بدائية، 
وتختن��ق داخ��ل س��يارات نق��ل عتيق��ة 
وق��ذرة ..  اخيرا بدا الصي��ف العزيز، يطل 
وأن في اس��تحياء، إذ صار م��ن املمكن أن 
يُش��اهد الدخ��ان األبي��ض يتصاع��د من 
فوهات املداخن عند الصباح الباكر، رخيا 
ينس��اب فوق مس��اكن حّي"گوج��ران"... 

أنق��رة باكمله��ا تُس��افر، حي��ُث جموع 
الناس تترى بحقائب صغيرة على الظهر، 
ممس��كة باطفاله��ا، الصباي��ا املنفلتات 
كالبه��ن الصغيرة تتنفس ف��ي مزهريات 
اعناقهن العارية، يكش��فَن ف��ي مباهاٍة 
صريح��ة عن كامل بط��ون هضيمة تبدو 

مبثل ملعان اطباق اخلزف الصيني..
اجلموع واقفة او هاجعة بانتظار قطارات 
املت��رو : قط��ار رق��م 811, إل��ى "گي��زالي" 
الصاخب��ة، قط��ار رق��م 132,ال��ى الغابة 
حيث تُنصب مواقد الش��واء ف��ي الهواء 
الطل��ق، قط��ار رق��م 482,, إل��ى ش��مال 
العاصمة موقع حدائق احليوان العجيبة..
وهك��ذا وهكذا.. القط��ارات تهدر من دون 
انقطاع، واحلش��ود األنيقة الباسمة تثار 
بدورها من ش��تاء عابس، تُشاهد جالسة 
داخل العربات األنيقة او تتارجح مُمسكة 

بالعتالت...((.

لالدب��اء  الع��ام  االحت��اد  نع��ى   
الش��اعر  العراق  ف��ي  والكتاب 
ضياء مهدي عباس، الذي فارق 
احلياة يوم األحد 8 أيّار 2022 في 
بغداد بعد معاناة ش��ديدة مع 
املرض اللعني.. وق��د ذّكر االحتاد 
للراح��ل،  العط��رة  بالس��يرة 
لروح��ه   .. وابداعي��ا  انس��انيا 

الرحمة والسالم.

نالت الطالبة زمن كامل الياسري  شهادة 
املاجستير عن رسالتها املوسومة )صورة 
اجملتمع في روايات أحمد خلف ( وذلك من 
كلي��ة اآلداب - جامعة ذي قار - وبإش��راف 
األس��تاذ الدكتور س��الم مهدي املوسوي 
وبدرج��ة جي��د ج��دا ....  مبارك لالس��تاذ 
املب��دع احم��د خل��ف ه��ذا احلض��ور في 
املي��دان االكادميي، ومب��ارك للطالبة زمن 
الياس��ري آمل��ني له��ا اس��تمرار النجاح 

والتوفيق والنجاح والشكر .

عبداالمير المجر 

ى
رؤ

مايتبقى من المبدع! 

االتحاد ينعى 
الشاعر ضياء مهدي عباس

احمد خلف 
في رسالة ماجستير جديدة 

انطباعات السباهي ..

كتب مجدي 
ممدوح على صفحته ..

قبل مدة، قال لي ش��اعر، انه اصدر حتى االن تسع مجاميع، نشر اغلبها على 
نفقته اخلاصة .. هذا الصديق في منتصف العقد الرابع من عمره، ولديه، كما 
قال لي، اكثر من مجموعة تنتظر النشر، والادري واليدري هو ايضا كم سيكون 

عدد مجاميعه الشعرية حني ميتد به العمر كما امتد بعمنا اجلواهري!
اغرتن��ي احلكاي��ة لكتابة هذه الس��طور، ال م��ن اجل طلب نش��ر املتبقي من 
اعم��ال صديقي الش��اعر، وامنا الحتدث عن مس��الة مهم��ة ارى انها قد تكون 
مهمة املؤسسات الثقافية مستقبال حلفظ تراث املبدعني واالبقاء عليه حيا 

ومستمرا مع االجيال. 
فف��ي منجز كل مبدع ما يش��به حيات��ه االجتماعية، هناك ما يس��تحق ان 
يتذكره الناس ويرغبون باس��تحضاره، وهناك ايضا ما هو غير مهم ورمبا ينّفر 
الن��اس منه، ولو بدرجات متفاوتة، لكن بالتاكيد هناك معايير مش��تركة في 
مس��الة التمييز بني الغث والس��مني، او بني املهم واالبرز وب��ني العادي اخلالي 
من الوهج واالبداع .. فم��ن الطبيعي، مثال، ان اليتذكر اغلب الناس مبن فيهم 
املهتمون في الش��عر الكثير م��ن قصائد اجلواهري لكن م��ن الصعب جدا ان 
يقول احد منهم انه اليتذكر او لم يقرأ قصيدة )اخي جعفر( .. واالمر كذلك مع 
الس��ياب وقصيدة )انش��ودة املطر(.. وينقل عن الشاعر الكبير الراحل حسب 
الش��يخ جعفر قوله، انه يتمنى لو تبقى له قصيدة او قصيدتني تذّكر الناس 
ب��ه بعد رحيله، م��ع يقيننا ان هناك اكثر من قصيدة س��تبقى حّية له ولزمن 

طويل.
 مانري��د قول��ه هنا، هو ان��ه من الصعب ان تق��رأ الناس مس��تقبال ، اربعني او 
خمس��ني عمال ادبيا، الن الس��احة بات��ت مزدحمة باملبدعني، وس��تتضاعف 
اكثر في املس��تقبل، وان من املستحيل على أي قارئ مالحقة اعمالهم كلها، 
وق��د يكون ذلك مقتصرا على الدارس��ني مم��ن يختصون مبب��دع واحد او اثنني 
ألغراض اكادميية ليس االّ .. من هنا فان ما اشرنا اليه بصدد مهمة املؤسسات 
الثقافيية مس��تقبال س��يكون باختزال س��يرة املبدع من خالل انتقاء بعض 
اعمال��ه املميزة لتقدم بكتاب واحد  ميثل خالصة منجزه، ليس��تطيع قراءتها 
عش��اق الفن واالبداع، بعد ان تس��ّهل لهم املهمة وتكّفهم تلك املؤسسات 
عناء البحث عن اجليد والعصي على النس��يان من بني عشرات املؤلفات التي 
قد يخفت بريقها ويتالش��ى امام طرق��ات الزمن وتعاظم املنجز االدبي محليا 

وعامليا. 
هل س��نجد بعد س��نني مؤسس��ات ثقافية، تؤب��ن املبدع��ني الراحلني بهذه 
الطريق��ة، اي تخصص جل��ان لتنتقي من بني اعمالهم م��ا ينفع الناس وتترك 
الزب��د وما اتى به االنفعال العابر، لكي يس��تمر االبداع حيا مع احلياة ويصبح 

ميسرا امام عشاقه،  اقصد عشاق اجلمال على مر االزمنة؟!        

ا.ث- خاصا.ث- خاص

ا.ث- خاص

ا.ث- خاص

مبارك أل��ف مبارك للش��اعر املبدع محمد 
ش��اكر اخلط��اط لنيل��ه املاجس��تير ع��ن 
العالق��ات  )تعقي��د  املوس��ومة  رس��الته 
اإلنسانية في رواية فرانكشتاين في بغداد 
ورواية lord  of the flies /  دراس��ة مقارنة(.. 
والت��ي جرت مناقش��تها في كلي��ة اآلداب/ 

جامع��ة األنبار، لتنال درجة االمتياز... جزيل 
التهنئ��ة للش��اعر العزيز، وش��كراً للجنة 

املناقشة:
املش��رف الناق��د املبدع د. ف��ؤاد مطلب .. د. 
عروبة خلي��ل ابراهيم .. د. عارف عبد صايل 
.. د. باس��م محم��د عباس ... وحتي��ة تقدير 
للروائي أحمد سعداوي وهو يحضر بأعماله 

األدبية في الدرس األكادميي والنقدي.. 

 ))ال ش��يء خ��ارج العق��ل. وكل م��ا هو 

خ��ارج العق��ل ال ميكن أن يوج��د أصال. 

وإذا م��ا مت��ردت ظاه��رة معين��ة عل��ى 

التعلي��ل العقل��ي ف��ي زمن م��ا، فهي 

س��تخضع للعق��ل في زم��ن الحق مع 

تطور السببية . كل شيء خارج قوانني 

الطبيع��ة يس��تحيل أن يوج��د. اللغز 

األكبر في الكون أنه بال ألغاز((.

الماجستير للشاعر محمد شاكر الخطاط
ا.ث- خاص

هل تموت 
القصائد بموت اللغة ؟؟!

اللغات  مبوت  متوت  القصائد  ان 
الشعراء،  امكان  في  وليس   ،
يأملوا  أن   ، أحدهم  ق��ال  كما 
»حياة  من  أكثر  لقصائدهم 
ان  عاشقني«  قلب  ف��ي  ليلة 
 ... لتهتریء  الرسامني  لوحات 
تسقط  والعمارات  والتماثيل 
وال   ، ت��راب  الى  وتصير  وتتفتت 
أضاف  فمن   ، الفكرة  اال  يبقى 
االنساني  العقل  تراث  الى  فكرة 
بهذه  يبقى  أن  امكانه  في  كان 
 .. االنسانية  بقيت  ما  الفكرة 
الفنان  يخلق  الذي  هو  الفكر  ان 
 .. فريقان  فالشعراء   .. العظيم 
 ، قويا  احساسا  يحسون  فريق 
فيرون  ضعيفا،  تفكيرا  ويفكرون 
وهؤالء  خاطئة،  رؤي��ة  احلقيقة 
الثانية،  الطبقة  شعراء  هم 

قويا،  احساسا  يحسون  وفريق 

فيرون  قويا  تفكيرا  ويفكرون 

وهؤالء  صحيحة،  رؤية  احلقيقة 

هم شعراء الطبقة األولى.
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