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جريدة تصدرعن االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق

االفتتاحية
هل لدينا ازمة نقد؟!

البياتـــــي واضــــــواء القـــــدس !

كــــارل بوبــــر بمواجهـــة كارل ماركــــس

محمد الجزائري يكتب عن (مأتم) طه الشبيب

باسم فرات  ..من رماد الطفولة الى فضاءات الهوامش

بدأ احلديث عن ازمة النقد في العراق منتصف التسعينيات من
القرن املاضي ،وكانت هذه املشكلة جزءا من اشكالية ثقافية
تتصل باإلش��كالية االكبر الت��ي خلفها احلص��ار االقتصادي،
اي ان املؤسس��ة الثقافي��ة اصابه��ا م��ا اص��اب مؤسس��ات
الب�لاد كلها من ش��لل ،انعك��س ليس عل��ى املطبوعات وفي
مقدمتها الصحف اليومية التي انضغطت بش��كل كبير ،بل
الدوري��ات ايضا باإلضافة الى توقف ع��دد غير قليل من اجملالت
االس��بوعية وما خلفه من انحس��ار في مس��احة املنشور من
مواد ادبية بشكل عام  ..لكن يبقى ماهو أهم من كل هذا ،وهو
هج��رة عدد كبي��ر من النقاد خارج الب�لاد بحثا عن فرص عمل
وانقطاعهم عن زمالئهم ،اذ لم تكن وس��ائل االتصال احلديثة
ق��د دخل��ت العراق بعد  ...لق��د كان الناقد ف��ي مرحلة ما قبل
ذلك يقتني الصحف بش��كل يومي وبأثمان زهيدة ،ويقرأ املواد
األدبية املنش��ورة ويقوم بنقدها من خالل الصحف نفس��ها او
اجملالت الكثيرة ،وكان يتس��لم مكافأة مجزية كما يتس��لمها
كات��ب النص ،وكان هذا االنتظام (اللوجس��تي) يرفده نش��اط
مؤسس��اتي واسع يتمثل باجللسات املنتظمة ،سواء في احتاد
االدب��اء او غيره م��ن املنتديات الثقافية الكثي��رة االخرى  ..لقد
نسف احلصار هذا االنتظام وبعثر الكثير من ممكناته لألسباب
املشار اليها.
بعد العام  2003جتلت صورة اخرى للمشهد الثقافي العراقي
بش��كل عام واالدبي بش��كل خاص ،اذ تعددت منابر النشر من
خ�لال مواق��ع (االنترنت) الكثي��رة التي اس��توعبت الكثير من
نتاجات االدباء ،وكان النقد حاضرا فيها ،لكن مش��كلة اخرى
ظه��رت ايض��ا متثلت بتش��تت امليادين وصعوب��ة متابعتها مبا
يجع��ل الصورة مكتملة ميدانيا كالس��ابق  ..ولعل عامال آخر
اضيف الى عوامل تش��وش املش��هد النقدي ف��ي العراق ،ورمبا
غير العراق كذلك ،يتمثل بس��هولة النش��ر ومارافقه من (نقد
اجملامالت) او (اإلخوانيات) والذي ترافق مع كم كبير من املنشور
الرديء الذي اسهمت مواقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك)
الحق��ا ف��ي انتش��اره والتطبيل ل��ه! االمر الذي جع��ل عملية
الفرز بني الغث والس��مني ليست بالسهلة  ..لكن مع كل هذا
الضب��اب اص��ر النتاج املضيء على الس��طوع ،وبرزت اس��ماء
مهمة في املش��هد االبداعي ،مع نش��اط نقدي ملحوظ ،ومع
ه��ذا مازال البع��ض يرى ان النقد لدينا دون مس��توى الطموح،
وهذه حقيقة اذا ما قارنا بني واقعنا اليوم وما كان عليه سابقا،
من دون ان ننس��ى رحيل اس��ماء نقدية مهم��ة او انزواء اخرى
بفعل تقدمهم في السن  ..كان كبار النقاد العراقيني او العرب
حني يقدموا ااس��ما للس��احة من خالل دراس��ة نقدية واحدة
يجعلون من هذا االسم محط اهتمام ومتابعة من قبل القراء
والنقاد االخرين معا ،مثلما يضعونه هو نفسه امام مسؤولية
كبيرة ليحثوه على تقدمي االفضل.
لق��د اولى احت��اد االدباء مس��ألة النق��د عناية كبي��رة ،وعمل
عل��ى اكثر من صعيد في هذا اجملال ،فباإلضافة الى اجللس��ات
االس��بوعية الت��ي تس��تضيف فيه��ا اندية الش��عر والس��رد
وغيرهما ،مبدعني لتسليط الضوء على نتاجهم يتم تضييف
نقادا لهذه املهمة ،إلغناء احلوار واثارة النقاش خالل اجللسات،
م��ع فتح نافذة اخرى امام جميع االعضاء ،اال وهي طبع الكتب
اخملتلفة ضمن منهاج س��نوي دأب االحتاد على السير عليه في
الس��نني االخيرة وقدم العديد من الكتب النقدية املميزة التي
متر على جلنة مختص��ة للفحص والتقييم قبل إجازة طبعها،
ناهيك عن الدراسات التي تنشر في مطبوعي االحتاد الرئيسني
مجل��ة (االديب العراقي) وجريدة (االحتاد الثقافي) حيث تنش��ر
شهريا دراسات عديدة ورصينة تالحق املنجز االبداعي وتقيّمه..
وم��ع كل هذا نق��ول ان املش��هد النقدي العراقي م��ازال ليس
مبس��توى املنجز االبداعي ولم يرصده بالش��كل الذي يتناسب
مع ثقل��ه  ..لكن الكالم عن ازمة نقد  ..قد يبدو غير مناس��ب،
ألننا عبرنا سني اجلفاف وفي طريقنا حلصاد افضل بالتأكيد !..

عبداالمير المجر
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ازدهارٌ ّ
ويستهل العمل بالتفاني..
يبشر بالحياة،
ّ

ك���ل���م���ة ات������ح������اد أدب�����������اء ال�������ع�������راق ل���ش���ه���ر آب ٢٠٢٢

ً
خطوة إثر خطوة ،فتتس��ع جادة األدب،
تبن��ي الثقاف��ة وجودها
ٌ
حقل كبير من حقول
وتزهر بس��اتني اإلبداع ،واحتاد أدباء العراق
املعرفة ،يرتّب بيته بالتواصل والصعود فكرياً لتقدمي كل ما من
شأنه خدمة األدب واألدباء بأبهى صورة .وقد كان شهر آب ٢٠٢٢
ّ
تستهل مشوارها في ترصني القاعدة
طريقاً أنارته الهمم ،وهي
الكبي��رة حملبّي الثقافة ،وق��د بدأت الدماء اجلدي��دة ّ
تدفقها في
اجلسد السليم ،للعقل والوجدان السليمني.
ل��م يفوّت احتادك��م فرصة في إثبات حضوره ب��كل احملافل ،ولم
ي ّدخر جهداً إال وس��عى نحوه لتنظيم البيت األدبي الكبير ،وقد
ً
جنمة أولى من جنومه (املس��ابقة
أطل��ق االحتاد في هذا الش��هر
ً
حاملة اسم الراحل العزيز
األدبية للشباب) في دورتها الرابعة،
الش��اعر أكرم األمير ،وستحقق هذه املسابقة عن طريق الوفاء
الفرصة الطيبة للمواهب الش��ابة ،كما س��تمنح روافد عذبة
للنهر الرقراق.

هك��ذا يحق��ق احتادك��م ع��ن طري��ق جلان��ه الرصين��ة وأس��ره
ً
إضافة ب ّن ً
��اءة ،كم��ا يعقد الع��زم دائماً
املتخصص��ة كل ي��وم
للوص��ول إلى مبتغ��ى كل أرب��اب الكلمة احل��رّة واألصيلة ،من
أج��واء تلي��ق به��م ،في ظل وط��ن آمن وح�� ّر ومتط��ور .وبفضل
أعمالك��م اجلليل��ة ،كان��ت مجمل مناش��طنا لش��هر (آب) ما
يلي* :بح��زن عميم نع��ى االحت��اد أدب��اءه الراحلني:األديب علي
دنيف والش��اعر مزعل عبد اهلل علي و الش��اعر رشدي العطية
والشاعر س��امي مهدي * ..مواس��اة األدباء بفقدهم أحباءهم
ّ
*..تفقد األدباء ممن م��رّوا بضائقة صحّ ية ،والتخفيف من
وذوي��ه
معاناتهم * ..إرس��ال آخر إصدارات االحت��اد ومطبوعاته الحتادات
محافظات الوطن * ..اس��تمرار اجللس��ات احلضورية لالحتاد في
بغداد ومحافظات الوطن * ..ص��دور العدد  ٥٧من جريدة (االحتاد
الثقافي)* . .مش��اركة منش��ورات االحتاد العام لألدباء والك ّتاب
في العراق عبر جناح جمعية الناش��رين والكتبيني في معرض

عمّ ان اولي للكتاب.
*مش��اركة منش��ورات االحتاد العام لألدباء والك ّت��اب في العراق
مبعرض كتاب كربالء ،املنعقد بني احلرمني الشريفني.
*التواص��ل م��ع وزارة الصح��ة وتفعي��ل العالج اجملان��ي لألدباء
اعتماداً على الهوية اجملددة للعضو.
*التواص��ل م��ع وزارة اخلارجية لتس��هيل مش��روعات التواصل
الثقافي مع العالم.
*رفع أس��ماء األدباء لوزارة الثقافة ،لألعض��اء اجملددين بياناتهم
لش��مولهم مبنح��ة األدب��اء لع��ام  ،٢٠٢٢وبانتظ��ار التعليمات
الستصدار البطاقات الذكية اخلاصة بهذا الشأن.
*اإلع�لان عن املس��ابقة األدبية للش��باب /ال��دورة الرابعة ،دورة
الش��اعر الراحل (أكرم األمير) وفسح اجملال أمام املبدعني العرب
للمشاركة فيها.
*انط�لاق أعمال جلنة قب��ول األعضاء في االحت��اد ،واعتماد مبدأ

املقابلة للمتقدمني للقبول.
*انط�لاق أعمال اللجنة اجلديدة ملنش��ورات االحتاد العام لألدباء
والك ّتاب في العراق.
*انطالق أعمال الهيأة اجلديدة جمللة األديب العراقي.
*اإلعالن عن نتائج مس��ابقة عراق الشعر للقصيدة العمودية ،
دورة الشاعر العراقي جمال جاسم أمني .2022
* وأصدر احتاد أدباء ميسان ما يلي:
 مجلة ميشا لألطفال العدد  29آب .2022 في السرد النسوي – رؤى وتطبيق  ،علوان السلمان . قصص قصيرة من ميسان ترجمة  ،عبداحلكيم ياسني . طبق أنثى  ،تقنية الداللة في ّالنص األنثوي – دراسات نقدية ،
حامد عبداحلسني حميدي .
دمتم للثقافة واإلبداع والجمال..

االتحاد يستذكر شاعر الريادة عبد الوهاب البياتي
ا.ث -خاص
ملناس��بة الذكرى الثالثة والعش��رين لرحيل شاعر الريادة
عبد الوهاب البياتي ،أقام اإلحتاد العام لألدباء والكتاب في
العراق جلس��ة استذكارية شارك فيها االساتذة النقاد د.

وفد اتحاد األدباء في ضيافة وزارة الخارجية..
ا.ث -خاص
زار وف��د االحت��اد لألدب��اء
والكتاب في العراق األستاذ
عم��ر البرزجن��ي لتهنئت��ه،
ملناسبة تسلمه وكالة وزارة
اخلارجية للش��ؤون اإلدارية
والقانوني��ة والفنية ،وبحث
الوفد املتمثل برئيس االحتاد
األس��تاذ علي حسن الفواز
و د .غن��ام محم��د خضي��ر
أم�ين العالق��ات العربي��ة
في احت��اد االدب��اء ،موضوع
( الدبلوماس��ية الثقافي��ة)
ودور اخلارجي��ة في تفعيلها

ودع��م األدي��ب العراق��ي
وتس��هيل القي��ام مبهام��ه
الثقافية ،م��ن جانبه رحب
الوكيل البرزجني بوفد احتاد
األدب��اء ،مؤك��دا عل��ى إميان
وزارة اخلارجية بأهمية دعم
املش��هد الثقافي العراقي،
وتذلي��ل العقب��ات أم��ام

األدي��ب العراق��ي ملواصل��ة
عمله ،كم��ا تعهد مبفاحتة
الس��فارات داخ��ل الع��راق،
لدع��م التب��ادل الثقاف��ي،
وتس��هيل موضوع احلصول
عل��ى الفي��زا والتواصل مع
احت��ادات األدب��اء العربي��ة
واالجنبية.

علي حداد وعلي الفواز ود .موج يوس��ف وعلوان السلمان،
اذ ق��دم كل منه��م ورقة تناولت البياتي م��ن زاوية معينة،
انس��انيا وش��عريا وثقافيا باإلضافة الى تفاصيل حياتية
اخرى  ..اجللسة التي ش��هدت مداخالت وتعليقات كثيرة
امت��دت لنحو س��اعتني  ،حت��دث خاللها ايضا االس��اتذة،

فاض��ل ثامر وناج��ح املعموري ومن��ذر عبداحلر ود .س��عد
التميمي وعبداالمير محس��ن وغيرهم  ..وقد اقيمت في
الس��اعة احلادية عش��رة ضحى األربع��اء  ١٠آب في قاعة
اجلواهري في مقر اإلحتاد ،وأدارتها الش��اعرة حذام يوسف
طاهر.

دار ال����م����أم����ون ف�����ي ات�����ح�����اد االدب��������اء
ا.ث -خاص
زارت الس��يدة اش��راق عبدالعال مدير عام
دار املأم��ون للترجم��ة والنش��ر مق��ر احتاد
االدب��اء ،ومت خ�لال اللقاء مناقش��ة اآلفاق
املس��تقبلية لع��دد م��ن املقترح��ات التي
تس��هم في دعم املش��اريع املشتركة لدار
املأم��ون مع املؤسس��ات الثقافي��ة ومنها
احتاد األدباء  ..وكان في استقبالها االستاذ
علي حس��ن الفواز رئيس االحتاد والش��اعر
عمر الس��راي األمني العام والش��اعر منذر
عبد احلر أمني الش��ؤون الثقافية واالستاذ
جمال الهاش��مي أم�ين الش��ؤون اإلدارية
واملالي��ة .وتس��لم االحتاد هداي��ا دار املأمون
من املطبوعات اجلديدة ،وأهدى االحتاد بدوره

مجموع��ة من منش��وراته لل��دار ،والعمل
مس��تقبال عل��ى مش��روع ترجمة ونش��ر

مشتركة ،كما س��يكون في االحتاد جناح
للدار لتوفير الكتب لالدباء.

الفلسفة والشعر

مسابقة األدباء الشباب  /الدورة الرابعة ٢٠٢٣

ف����ي ات����ح����اد األدب�������اء

دورة ال����ش����اع����ر ال������راح������ل أك���������رم األم����ي����ر

ا.ث -خاص
أق��ام منبر العقل في االحتاد الع��ام لألدباء والكتاب
في العراق جلسة ثقافية بعنوان:
الفلس��فة والش��عر /حوار العقل والوجدان شارك
فيها االس��اتذة ،ناج��ح املعم��وري و أ.د .علي عبود
احملمداوي و أ.د .رحيم الساعدي و د .محمد محسن
..ادار اجللس��ة األس��تاذ عم��ر الس��راي  ..وذلك في
الساعة السادسة مساء األربعاء  ١٧آب  ٢٠٢٢على
قاعة اجلواهري.

ا.ث -خاص

دعماً للطاقات اخللاّ قة لدى األدباء العراقيني
والعرب ،يطلق االحتاد العام لألدباء والك ّتاب
ف��ي الع��راق مس��ابقة األدب��اء الش��باب
بنس��ختها الرابع��ة ،وعلى وفق الش��روط
التالية:
 يس��تقبل االحت��اد اجملموع��ات الش��عريةوالقصصية والروايات والنصوص املسرحية
لألدب��اء الش��باب ( )٣٥ - ١٨عام��اً ،لغ��رض
إحالتها إلى جلنة متخصصة.
) التولّ��د األكب��ر املس��موح باملش��اركة له
.)١٩٨٨
 تس��تقبل األعمال ابتدا ًء من  ١أيلول ٢٠٢٢لغاية  ١تشرين الثاني .٢٠٢٢
 يتم تق��دمي العم��ل مطبوع��اً بواقع ثالثنسخ خالية من االسم ،بنوع خط (simple
 )fieldes arabicقي��اس( )١٤مع قرص مدمج
للعمل األدبي بصيغة ( ،)wordوسيرة ذاتية،
ونس��خة عن هوية األحوال املدنية ،أو جواز

الس��فر ،مع الطل��ب واإلقرار ،ف��ي مظروف
يكتب عليه اس��م املش��ارك ،ورقم هاتفه،
وعنوان��ه الكامل ،وعنوان العمل املش��ارك
به ،وحقل اجلائزة ،وي ّ
ُس��لم إل��ى إدارة االحتاد
في (بغداد-س��احة األندلس-شارع شمران
الياس��ري) ،أو يرس��ل إلى صندق بريد االحتاد
(.)٣٤٩٤
 يش��ترط ف��ي العمل األدبي ،س�لامته منناحية اللغة العربية الفصيحة ،والنواحي

الفنية األخرى.
 ال يجوز للمتس��ابق املشاركة في أكثر منحقل أدبي.
 تختار اللجنة أفضل األعمال في مجال: الشعر القصة الروايةالنص املسرحي تطبع األعم��ال على نفق��ة االحتاد ،ومينحالفائز خمسني نسخة من عمله ،ويحتفظ
االحتاد بحقوق العمل.
 يش��ترط في العمل املشارك أن يكون غيرمنش��ور في الصح��ف واجمل�لات والدوريات
واملواق��ع األلكترونية والتواصلية ،وغير فائز
في جائزة أخرى.
 ميأل املتسابق طلباً وإقراراً (مرفقني) وتهملاملشاركات اخلالية من الطلب واإلقرار.
 ال تعاد املشاركات إلى أصحابها ،سواء فازالعمل أو لم يفز.

ّ
يح��ق للمتس��ابقني االعت��راض عل��ى
 القرارات جلان التحكيم ،أو الطعن بها.
 .9ت��وزع اجلوائ��ز والكت��ب والش��هادات
التقديرية في حفل يدعى إليه الفائزون ,في
 ٧أيّار ( ٢٠٢٣يوم تأسيس االحتاد).
الفوز والنجاح لشبيبة األدب واإلبداع.
..............
اجلوائز:
 جائزة الشعر (مجموعة شعرية( جائزة القصة (مجموعة قصصية( جائزة الرواية (رواية) جائ��زة املس��رح (مس��رحية طويل��ة أومجموعة مسرحيات قصيرة)
*الفائز األول-مليون وخمس��مائة ألف دينار
(لكل حقل من حقول اجلائزة)
*الفائ��ز الثاني-مليون دين��ار (لكل حقل من
حقول اجلائزة)
*الفائ��ز الثالث س��بعمائة وخمس��ون ألف
دينار (لكل حقل من حقول اجلائزة)
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صورة الشخصية في رواية المقامر لدوستويفسكي

أ.د نجاح هادي كبة
يوصف أس��لوب الروائي الكبير (دوستويفسكي)
بأنه أس��لوب فلس��في يبحر فيه السرد بالنفس
البش��رية محلال تناقضاتها وصراعها وكش��ف
دوافعها النفسية ومعرفة شعورها وال شعورها
جت��اه األحداث التي تنعكس عليها ،ورواية املقامر
ل��ـ (دوستويفس��كي) التي صدرت ف��ي منتصف
القرن التاس��ع عش��ر تصور ثلة من املقامرين من
جنس��يات مختلفة جتمعهم كازين��و وفندق في
مدينة (فيس��بادن) األملانية ،والبد من اإلشارة إلى
أن الروائي الكبير (دوستويفس��كي) نفس��ه كان
مدمن��ا على القم��ار ب��ل كان القمار يس��ري في
جس��مه ودمه حتى أنه في نهاي��ة الرواية يصف
بطل��ه (ألكس��ي) ال��راوي الضمن��ي ف��ي الرواية
(وه��و وحيد في بلد أجنبي ،بعي��د عن وطنه وعن
أصدقائ��ه ال يدري هل يأكل ف��ي يومه ،أقول حني
يج��ازف ،وتلك حالة ،بآخر فلورين من ش��أن! فلو
استس��لمت لالنهي��ار ،ل��و لم أملك الش��جاعة
الالزم��ة التخاذ ق��رارات ...غ��دا ،غ��دا ينتهي كل
شيء!  )...ص.206:
و(دوستويفس��كي) ال��ذي اتخ��ذ من (الكس��ي)
ال��راوي الضمن��ي ف��ي الرواي��ة قد عك��س جانبا
مهما من حياته الش��خصية في ممارسته للعبة
القمار ،فهو باإلضافة إلى أنه يعد القمار نوعا من

الشجاعة فهو يرى فيه أيضا (أنه التجربة األولى
للحرية في العالم املادي) ص.6 :
كم��ا يقارن بني املقامرة والتجارة ويتس��اءل (ملاذا
تك��ون املقامرة أس��وأ م��ن اية وس��يلة أخرى من
وس��ائل احلصول عل��ى املال؟ ملاذا تك��ون املقامرة
أسوأ من التجارة مثال؟ صحيح إن واحدا من مائة
يربح ،ولكن هل يهمني هذا) ص.21 :
فهناك دافع يدفع اإلنس��ان ألن ينتزع الربح سواء
أكان صغي��را أم كبي��را  /ص ،21:لذل��ك اتخذ من
ش��خصية (الكس��ي) في الرواية مقام��را يعمل
مربيا الحد أوالد املقامرين (اجلنرال) إذ يأسره حبان
جامحان قويان أولهما احلب الذي يش��عر به نحو
(باولني الكس��ندروفنا) القاسية العاتية ،والثاني
ه��و الهوى اجلارف ال��ذي يرده إلى مائ��دة الروليت
بغير انقط��اع ،وان احلب الذي يحمل��ه لـ (باولني)
له��و مزيج م��ن حب وبغ��ض معا :إن (الكس��ي)
يعت��رف لـ (باولني) بأنه يج��د في عبوديته جتاهها
ملذات كبيرة ،ويقول لها استفيدي من عبوديتي،
استفيدي منها!  ...هل تعلمني أنني سأقتلك في
يوم من األيام) ص ،5 :وبذلك فإن (دوستويفسكي)
قد عرض جانبا من أمراض املقامرين فـ (الكسي)
بط��ل الرواي��ة وال��راوي الضمن��ي كان ش��خصا
مقامرا مصابا بأمراض نفس��ية س��ادو ـ مازوكية
فيقول أيض��ا (متنيت فيها أن أه��ب نصف عمري
في س��بيل أن أخنقها! أقسم لو كان في وسعي
أن أغمد خنجرا مس��نونا ف��ي صدرها على مهل
لش��عرت م��ن ذل��ك مبتعة فيم��ا أظن ،وم��ع ذلك
أقس��م بأق��دس ما ق��دس إنن��ي لو طلب��ت مني
ونح��ن على جبل ش�لاجننبرج ان ألقي بنفس��ي
من أعلى قمة يرتادها الناس لرميت نفس��ي فورا
ولش��عرت من ذلك بغبطة وه��ي تفهم ذلك كله
أروع فه��م ... ،وإن رغباتي كلها عبث ال رجاء فيه،
ش��عرت من ذل��ك بل��ذة ال تفوقها ل��ذة) ص،18 :

و(دوستويفسكي) ال يقل حتليله لشخصيته عن
حتليله الس��ايكولوجي لشخصية ثلة املقامرين
فيصفهم بالش��خصيات املذلة تدفعها احلاجة
إل��ى املقام��رة أن تقترض ماال من غيره��ا أو تقامر
ب��دال عنهم بأس��لوب ين��م عن الضع��ة ال يخلو
من الس��خرية والهزل ،فصور شخصية (اجلنرال)
بأنه ش��خص طامع ينتظر املوت الوشيك لعمته
السيدة العجوز (بابولنكا) ليرثها ،أما شخصية
(دي جري��و) فس��خر منه إذ يس��ميه بالفرنس��ي
الصغي��ر ووصف��ه بأنه ش��خصية متذبذبة ،وأما
ش��خصية اآلنس��ة (بالن��ش) الفرنس��ية فإنها
ته��ب نفس��ها ملن ه��ب ودب ومل��ن تقب��ض منه
عط��اء أكثر ،وش��خصية (الب��ارون األملاني) صوره
ش��خصية فارغ��ة م��ن محت��وى املعرف��ة بل هو
غب��ي ،و(البولوني��ون الثالث��ة) ش��خصيات غي��ر
مرغوب فيها وتوسع الروائي في وصف شخصية
(بابولن��كا) عم��ة (اجلن��رال) ال��ذي كان يتوق��ع
موته��ا ببرقية وإذا هي حية ت��رزق تتدحرج أمامه
بكرس��ي متحرك مبوكب فيه الكثي��ر من االبهة
واخل��دم واالمتعة وبكثي��ر من الس��خرية والهزل
إذ أظهره��ا بحبك��ة درامي��ة متميزة في الس��رد
وق��د اجتمع حولها املقام��رون طمعا مبالها وكان
وصولها يش��كل خيبة أمل ليس للجنرال وحده
بل لثل��ة املقامري��ن ومن املضحك في الس��رد أن
(دوستويفس��كي) صورها تقامر (الصفر يا جدة،
يعن��ي أن الرابح هو البنك ،فإذا وقعت الكرة على
الصف��ر كان كل ما على املائدة للبنك بغير متييز،
الواقع انهم يديرون دورة أخرى تبرئة للذمة ،ولكن
البن��ك ال يدفع ش��يئا) ص ،105 :وهكذا أصبحت
الس��يدة العج��وز (بابولن��كا) مقام��رة تبتس��م
ابتس��امة مداهن��ة متملقة ـ ولكن يا س��يدتي،
لقد كنت كمن يطلق الن��ار ،فقالت اجلدة ـ نعم،
ب��دون ان أع��د واح��دا أو اثنني ،ربحت اثني عش��ر

الف فلورين ،ماذا أقول؟ اثني عش��ر ألفا؟ هذا عدا
الدنانير الذهبية ،فيكون اجملموع ثالثة عشر ألفا
على وجه التقريب) ص.111 :
وكانت ش��خصية (اس��تلي) اإلنكليزي الصموت
شخصية إيجابية حتى أنه أخفى حبه لـ (باولني)
حبيبة (الكس��ي) م��ن دون أن يعترف بحبها فهو
يحاول في الس��رد أن يكون واس��طة خير إلصالح
األخطاء الت��ي يرتكبها االبطال الرئيس��يون في
الرواية .ومما يالحظ على الرواية ما يأتي:
( )1كش��فت الرواي��ة رأي (دوستويفس��كي)
الش��خصي ف��ي لعب��ة القم��ار فهو ف��ي الوقت
نفس��ه الذي وصف فيه لعبة القمار بأنها لعبة
إيجابية لها ما يسوغها ـ كما تقدم ـ فإنه عرّض
بلعب��ة القم��ار من خ�لال ش��خصيات املقامرين
الس��لبية مب��ا فيه��م ش��خصية البط��ل الراوي
الضمني.
( )2وص��ف الروائ��ي ش��خصيات ثل��ة املقامري��ن
منسوبة إلى اوطانهم فهو ميدح الروسي فيقول:
(تلكم ع��ادة أهل موس��كو دائما :مت��ى حصلوا
عل��ى مال دع��وا الناس على العش��اء) ص ،7 :في
ح�ين ع��رّض بالفرنس��يني والبولوني�ين فيقول:
(استحال على الروس في هذا الصيف أن يتناولوا
وجبات طعامهم على املوائد املعدة  ...أقول إن من
يحترم نفسه البد أن يتعرض للوقاحات وأن تناله
اإلهانات فف��ي باريس وعلى نهر الراين ،وحتى في
سويس��را ترى املوائد املهيأة غاص��ة بالبولونيني
واشباههم ،صغار الفرنسيني بحيث ال تستطيع
أن تنطق بكلمة واحدة متى كنت روسيا) ص.11:
ج��اء في مقدم��ة الرواية( :وهنا ن��رى خيبة األمل
التي أحس��ها دوستويفس��كي جتاه أوربا الغربية
والت��ي عب��ر عنه��ا «ذكريات ش��تاء عن مش��اعر
صيف» وليس ثمة إال استثناء واحد هو شخصية
استلي) ص.6:

( )3لق��د وصف (دوستويفس��كي) لعب��ة القمار
(الرولي��ت) واملقامرين وصف محترف للقمار ،فلم
يترك صغيرة وال كبيرة تتعلق بوصف هذه اللعبة
كم��ا ال يأل��و جه��دا في وص��ف مش��كالت هذه
اللعبة واجلانب السلوكي للمقامرين.
( )4وظ��ف الروائ��ي األح��داث بحب��كات درامي��ة
متعددة فهو يعتمد على الدايلوج واملنولوج وتيار
الوعي ومس��تخدما األسلوب املينولوجي من دون
االهتمام باألس��لوب التسلس��لي في الس��رد مما
يشد املتلقي للرواية.
( )5كان��ت نهاي��ة الرواية انس��يابية ودالة ملدلول
كثفه��ا الروائ��ي في ش��خصية بطله الكس��ي
ال��ذي كان ميث��ل جانب��ا من حيات��ه ،وم��ا اّل أليه
في االجن��ذاب إلى لعبة القمار فق��د جازف بطله
الكسي في اللعب حتى على حساب قوت يومه
متقبال النتائج برحابة صدر.
( )6جمع��ت الرواية بني التخي��ل والتاريخ ،إذ وثق
الراوي التأريخ للعبة القمار بأسلوب تخيلي.

رواية " الحزب" نموذج لمدونات اللحظة التاريخية

د :عالية إبراهيم
لم تكن حلظة انتفاضة تش��رين  2019حلظة
عابرة في تاريخ العراق املعاصر وإمنا كانت حلظة
استثنائية في صخبها وعنفوانها وحلظة بوح
ومكاشفة وضع فيها الشباب املنتفض جميع
فئات الش��عب وطبقات اجملتمع ف��ي مواجهة
مفتوحة ض��د القوى احلاكم��ة ممثلة باألحزاب
الدينية منها والقومية والتي استغلت مقدرات
الب�لاد ط��وال عقدي��ن من الزمن بعد س��قوط
الديكتاتوري��ة وجعلت من العراق مثاال للبلدان
الفاش��لة  ،وهي حلظة مواجهة مع الذات وقلق
على املستقبل عاش��ها األدباء واملثقفون أثناء
وبعد األح��داث األليمة التي ج��رت وقتها ،ومن
وحيها كت��ب الروائي��ون والقصاصون نصوصا
سردية استمدت أحداثها من الواقع املضطرب
مش��يدة اي��اه عل��ى بني��ة التخيي��ل متعددة
األنس��اق البنائية التي متزج الذاكرة التاريخية
بالداللي��ة وتطويع احملاكاة الس��اخرة والبعض
منه��ا ذهب نح��و عوالم الغرائبي��ة والفانتازيا
ليحيط بشتات املشهد امللتبس.
حتاك��ي رواي��ة " احل��زب" للدكت��ور (قي��س
العطوان��ي) صدرت عن منش��ورات دار جس��د
 ،بغ��داد  2021وه��ي جتربت��ه الس��ردية األولى،
األحداث العاصفة التي جرت وقتها مس��لطة
الضوء على هواجس املثقفني وانفعاالتهم تلك
األيام وس��عيهم لتلمس موقعه��م التاريخي
ومس��لكهم الفك��ري ب�ين طرف��ي املعادل��ة
السياسية الشباب املنتفض والذي ليس لديه
خبرة سياس��ية وجتربة تؤهله لقي��ادة املرحلة

م��ن جانب وب�ين احزاب الس��لطة املتش��بثة
باحلكم من جانب آخر وقد حدد املؤلف وجهته
في مس��اندة التوج��ه الليبرالي ف��ي التفكير
ومناهضة سلطة االسالم السياسي العنيفة
والرجعي��ة كما وصفه��ا ال��راوي ، .الرواية هي
األجرأ في تعرضها للظاهرة احلزبية في العراق
بعد  2003فقد توغلت داخل العوالم الس��رية
لألح��زاب احلاكم��ة وتناولت طبيع��ة العالقة
ب�ين الق��ادة واملنتس��بني الت��ي عادة م��ا تقوم
على اخلض��وع والطاع��ة العمياء ب�ين أعضاء
احل��زب وقيادته وتلمس��ت العالقة بني األحزاب
واجلمه��ور وه��ي ال تختلف في نظرة املس��ؤول
للمنتمني جلماعته مبا تتس��م به من استعالء
وازدراء لعام��ة الش��عب وتقص��ت تفاصي��ل
املشهد اليومي حلياة العراقيني زمانيا ومكانيا
فج��اءت أق��رب للن��ص الدرام��ي البوليس��ي
منه��ا للرواية اخلالصة الراس��خة العالقة مع
جنس القول (الس��رد) وليست عالقتها باحلوار
والصورة واملش��هد إال في ضوء فسحة التنافذ
بينها وبني الفنون األخرى.
ت��دور القصة عن اختطاف ثالث ش��خصيات

مثقف��ة أولهم الروائي "صال��ح أمني" وهو والد
الش��اب مثنى من قادة التظاهرات في س��احة
التحرير ،الثانية الصحفي " سالم جواد" رئيس
حتري��ر صحيفة احلرية وهي صحيف��ة ليبرالية
مس��تقلة مناهض��ة في أفكاره��ا وتوجهاتها
لألح��زاب احلاكم��ة الش��خصية الثالث��ة هي
" خال��د" خطي��ب جام��ع منطقة الع��دل في
بغ��داد وهو رجل دين متن��ور يدعو ابناء محلته
الصغي��رة للمحب��ة والتس��امح ونب��ذ العنف
والتفرقة واألحق��اد اختطف ثالثتهم بطرائق
سهلة جدا ألن املدينة وقتها كانت مستباحة
من قبل املليش��يات .اس��تند الروائي في تقدمي
الش��خصيات على الوصف اخلارجي اجلسدي
وف��ي ح��ركات وس��كنات اجلس��د لت��دل على
السلوك والضمير وميّز شخصياته بالتسمية
حتم��ل االيجابية منه��ا اس��ما ًء ايجابية مثل
اس��ماء املثقفني اآلنفة وبعكس��ها السلبية
مثل أبو األس��يد وفاتك وجس��ار ومجاهد وأبو
اخلنزب وغيره��ا ،لقد منحها اس��ماء غليظة
تارة ومضحكة تارة أخ��رى لينتقص من قدرها
ويضح��ك م��ع الق��ارئ عليه��ا " ف��ي املس��اء

حضر فاتك مع أبي األس��يد ومحمد املس��ؤول
الثقاف��ي للحزب وح��اول محمد وأبو األس��يد
أقن��اع مثن��ى باالنضم��ام للح��زب لكنهم��ا
فشال"،106/الش��خصيات احلزبي��ة كارتوني��ة
األشكال واالسماء مضحكة فارغة وسطحية
وممتلئ��ة بالصل��ف والعن��ف والقس��وة ،تقرب
األح��زاب مثقف�ين يتمي��زون باالنتهازية وعدم
الثبات على املبدأ ،حتتاجهم خلدمة مشاريعها
الفكرية ولألسف أن العديد من أصحاب القلم
على اس��تعداد ملقايضة قناعاتهم مقابل املال
واملناصب.
قدم الراوي ش��خصيات نسوية ايجابية وإن لم
تكن مبس��توى حض��ور وأدوار الرجال من نس��اء
الرواي��ة " رؤى" ابن��ة الصحفي " س��الم جواد"
ش��ابة عراقية ش��جاعة كانت تقيم في لندن
مع عمتها وعندما س��معت باختطاف والدها
الصحف��ي املعروف ل��م تتردد ف��ي الرجوع إلى
بغداد ومس��اعدة قوات األمن في اطالق س��راح
والدها وقد عاشت قصة حب أثناء التحقيقات
م��ع النقي��ب مصطفى الذي كان مس��ؤوال عن
التحقيق في اختفاء والدها ،من الشخصيات
النس��وية ايضا " أم مثنى" زوجة " صالح أمني"
وقد اغتالها املس��لحون مع ابنه��ا "مثنى" من
دون ذنب فقط سوى دفاعها عن ابنها وزوجها.
قدم��ت الرواي��ة الس��لطة القضائي��ة وأجهزة
األم��ن الداخل��ي بص��ورة ناصعة مش��خصة
بالعمي��د" ضرغ��ام" والرائد " عل��ي" والنقيب "
مصطفى" في حني انتقدت وبشدة السلطتني
التنفيذي��ة والتش��ريعية عل��ى تواطؤهما مع
األح��زاب .ف��كان البد من ش��معة توق��د وأمل
يزرع في عتمة األوضاع السياسية وهذا األمل
معقود على نزاهة األجهزة األمنية واس��تقالل
السلطة القضائية.
يقت��رب زم��ن الرواي��ة م��ن وقائع تش��رين في
التوقي��ت وفي التوثب واالحتدام أيضا  ،تبدأ من
خض��م االحتجاجات وتس��تمر إل��ى حني حترير
اخملطوف�ين من قب��ل القوات األمني��ة بعد مرور

اش��هر عدة ،في هذه الفس��حة الزمنية جرت
مي��اه كثي��رة ووقعت أحداث دموي��ة وتقاطعت
مصائ��ر ش��خصيات والتق��ت وحتاب��ت أخ��رى
إن��ه زم��ن س��ريع ملغ��م باألح��داث املتالحقة
واملفاجآت احلزينة منها والس��ارة ،زمن يحبس
األنف��اس ف��ي انتظار ما س��يقع فج��اء صورة
نصي��ة ناصعة للزمان العراقي املنش��طر على
أهواله دائما.
لقد اتخذ السارد العليم موقعه من األحداث
في زاوية اخلطيب املف��وه واملعلم الواعظ الذي
ينتصر إلرادة الش��باب املنتفض وينتقد بشدة
ممارس��ات األح��زاب كأن يق��ول "لطامل��ا آم��ن
الطيبون بأن الدي��ن ليس الذي تبنيه الطقوس
والتقالي��د وال ال��ذي تعكس��ه ج��دران املعابد
ومآذنه��ا وصلبانها بل مبا تس��ر النفوس" ،50/
تبنى الس��ارد وجهة نظ��ر ايديولوجية لصالح
املثق��ف الليبرال��ي املس��تقل ف��ي مواجه��ة
الس��لطة الغارقة ف��ي االصطف��اف الطائفي
والعرق��ي واملناطقي  .للم��كان حضور بارز في
خطاب الرواية فق��د وصفت األماكن البغدادية
وصفا مفصال من بؤر مختلفة وإذا لم يس��عف
ال��راوي الوص��ف ف��ي امل�تن يضيء عل��ى تاريخ
املكان ف��ي هامش الصفحة مثال " إنه ش��ارع
املتنبي كل ش��يء في��ه يعبق برائح��ة التاريخ
قب��ل أن تصل إلي��ه من ناحية النه��ر تواجهك
بناية القش��لة املطلة على دجل��ة التي كانت
ثكنة عس��كرية في أيام الدولة العثمانية"12/
تستمد الشخصيات هويتها من هوية املكان
الذي تس��كنه أو متارس في��ه عملها فما دامت
اجلامع��ة مكان��ا للعل��م واملعرفة فم��ن ميارس
عمله يكون انسانا إيجابيا وكذلك الصحيفة
ومركز الش��رطة وتلك اشكالية في الرواية فال
ينكر ما ملكان النشأة والدراسة والعمل من دور
في توجيه فعل الش��خصية واصطفافها في
مسارات فكرية معينة لك ًن املكان ليس وحده
الفاعل في تشكيل الهوية الشخصية لإلفراد
فقد تلعب العوامل النفسية واالثنية والبيئية

وطبيعة العالقة مع االخر دورا مهما في حتديد
مالمح الش��خصيات ،اس��تحث الرواية فضاء
املدين��ة بوصفه طاقة حتري��ك لألحداث ودوافع
الش��خصيات واألف��كار داخل النص نش��اهد
ساحة التحرير حيث الشباب املنتفض وهنالك
اجلامعة املكان العلمي املقدس والذي استبيح
م��رارا م��ن اإلرهابي�ين واجلماع��ات املس��لحة
بتفجي��ر املفخخ��ات واختطاف األس��اتذة من
أم��ام بواب��ات اجلامع��ات وهنالك اجلام��ع الذي
انتهكت قدسيته هو اآلخر من قبل الطروحات
الدينية الظالمية لتيارات الس��لفية اجلهادية،
ومق��ر اجلريدة والبيت ،واألحي��اء البغدادية مثل
ح��ي الع��دل ،والزعفرانية ،وش��ارع فلس��طني
كل تلك األمكن��ة العامة الثقافي��ة والدينية
احلميم��ة ق��د تتحول ف��ي حلظات إل��ى أمكنة
للم��وت واخل��راب اذا تعرضت مصال��ح األحزاب
للخطر فهي تنته��ك األماكن العامة واخلاصة
ومت��ارس عنفه��ا عل��ى املعارضني لس��لطتها
في أقبية س��رية ومناطق هامش��ية بعيدة عن
الواجه��ات البراقة للمق��رات احلزبية املعلنة "
تدخل السيارتان منطقة فيها بنايات متفرقة
بدت ملثنى أنها ملعامل متروكة ثم وجلتا شارعا
فرعيا حتى دخلتا في ساحة مليئة بالسيارات
اخلردة"،106 /هذه األح��زاب وقياداتها غريبة عن
العاصمة لم تنش��أ فيه��ا وال حتبها أو حتترمها
لذلك فهي متارس باستمرار حالة نبذ والمباالة،
جتهي��ل وجتاهل لألمكن��ة ومن يقي��م فيها ،ال
تتآل��ف إال م��ع الظل والظ�لام والعش��وائيات
والفوضى ولذلك بات الشعب العراقي ميقتها
ألن أفكارها متثل امتدادا لألقبية التي سكنتها
قبل إحكام س��يطرتها على الس��لطة وألنها
اس��تباحت احلي��اة والعلم والثقاف��ة في البلد
عموما وفي عاصمة احلضارة والنور بغداد على
وجه اخلصوص.

4

قراءات

a l - t h a q a f i

العدد ( - )58ايلول 2022

A l - i t i h a d

الصعلكة واإلبداع

أ.د .عصام عبدالعزيز
ال يوجد تعريف جامع مانع لإلبداع
 ،بحيث أن العلماء لم يتفقوا على
حتديد املفهوم الدقيق لالبداع
وذلك لألسباب اآلتية :
 -1كثرة اجملاالت التي شاع فيها
هذا املفهوم .
 -2مناهج الباحثني واختالفاتهم
واهتماماتهم العلمية والثقافية
ومدارسهم الفكرية
 -3تعدد جوانب الظاهرة اإلبداعية
وتعقدها .
ونظراً لهذا االختالف أصبح من
اإلب���داع أن جند تعريفاً شامالً
لإلبداع يغطي جميع مكوناته
ولكن هنالك شبه اتفاق بني أبرز
العلماء الى أن املكونات النفسية
لإلبداع تتمثل مبا يأتي:
 -1احلساسية للمشكالت :
وتتمثل في قدرة الشخص املبدع
على رؤية الكثير من املشكالت في
املوقف الواحد الذي قد ال يرى فيه
شخص آخر أية مشكالت  ،فهو
يعي األخطاء في األشياء التي
من حوله ويدرك نواحي النقص
والقصور  ،ويحس باملشكالت
إحساسا مرهفا يظهر في احلاجة
إلى التغيير أو إلى حيل جديدة .
 -2الطالقة  :وتتمثل في قدرة
الشخص املبدع على إنتاج أكبر
عدد ممكن من األفكار عن موضوع
معني ف��ي وح��دة زمنية ثابتة
باملقارنة مع غيره  ،أي أنه على
درج��ة مرتفعة من القدرة على
سيولة األفكار وسهولة توليدها .
 -3امل��رون��ة  :وتتمثل ف��ي ق��درة
الشخص املبدع على تغيير احلالة
الذهنية واألفكار لكي تتناسب
م��ع تعقد امل��وق��ف اإلب��داع��ي ،

واملرونة هنا تشير إلى عكس ما
يسمى بالتصلب الذهني واجلمود .
 -4األصالة  :وتتمثل في القدرة
على إنتاج األفكار غير العادية
وحل املشكالت بطرق غير مألوفة
واستخدام األش��ي��اء واملواقف
بأساليب غير شائعة  ،فاملبدع
األصيل بهذا املعنى ال يكرر أفكار
احمليطني به وحلولهم التقليدية
للمشكالت .
ملاذا ترتبط حالة اإلبداع باجلنون
أحياناً وبالتشرد والصعلكة
أح��ي��ان��اً أخ���رى ؟ سئل األدي��ب
الفرنسي ( أندريه موروا ) يوماً :
هل صحيح أن املبدعني مجانني
؟ فأجاب ( :األصح أن نقول أنهم
كانوا سيصبحون مجانني لوال
أنهم أصبحوا مبدعني  ،واإلبداع
هو الذي يشفيهم ) ويقول ( أندريه
جيد )  ( :إن أجمل األشياء هي
التي يقترحها اجلنون ويكتبها
العقل  ،وينبغي التموقع بينهما
بالقرب من اجلنون حني نحلم
وبالقرب من العقل حني نكتب) .
يوثق لنا علم النفس اإلبداعي
بعضاً من صفات املبدعني تتمثل
بعدم املباالة بالعادات والتقاليد
والسخرية وع��دم الرغبة في
التواصل مع اآلخرين واإلف��راط
العاطفي والشعوري واملزاجية
والفوضى وح��ب العزلة  ،ولو
تتبعنا هذه الصفات لدى عينة من
مبدعينا لوجدناها تتجسد فيهم
 ،فها هو أستاذ الفلسفة املبدع
والناقد الكبير( مدني صالح )
رحمه اهلل تقول عنه طالبته (
فهيمة عبد العزيز )  ( :في أحد
األيام وأنا متجهة لقاعة الدرس
كان هو يجلس وحيداً في القاعة
تاركاً غرفة األساتذة يكتب على
إحدى الرحالت وملا رآني نهض من
مكانه ليلقي التحية فسألته :
ملاذا يا أستاذ أنت هنا وال جتالس
بقية التدريسيني في الغرفة
اخملصصة لكم ؟ فأجابني  :أنا
ال أحب االستماع أو اخلوض في
احلديث عن الطماطة والبامية

والباذجنان .
إن حالة الصعلكة والتشرد اإلرادي
والال إرادي التي عاشها املبدعون
فهي حالة خاصة م��ن ح��االت
االنتحار  ،فها هو الشاعر ( عبد
األمير احلصيري ) الذي كان ينام
في احلدائق والساحات العامة
وال��ش��وارع وك��ان مكان وفاته (
فندق الكوثر ) في بغداد وكان
يردد العبارة اآلتية  ( :أنا شيخ
الصعاليك منذ ابتداء الزمان ) .
لقد اعتاد احلصيري حياة احلانات
 ،فبعد أن يحتسي اخلمر يقوم
مرجتالً عشرات األبيات احلاوية
على الصور الشعرية الرائعة
مقابل ثمن بسيط أو بدون مقابل
 ،فقد كان ضيف الشرف على
حانات بغداد وهو ابن النجف ،
وفي  2شباط عام  1978وإثناء
احتسائه اخلمر أصيب بإسهال
ح��اد سقط بعدها ف��ي فندق
الكوثر ومن ثم نقل بصورة سريعة
إلى املستشفى حيث فارق احلياة
مصاباً بعجز في القلب وانتقل
الشعراء من أصدقائه إلى الطب
العدلي ليودعوه ال��وداع األخير
وتبرع قسم منهم مببلغ الدفن
حيث ظل في الطب العدلي حتى
صباح اليوم التالي .
أما الشاعر ( حسني مردان ) الذي
كان يصف نفسه  ( :أنا دكتاتور
األدب وشيخ املشردين ) فقد عاش
حياة التشرد وألفها بل جتسدت
شخصيته من خالل ذلك  ،لقد
أحبها بتلذذ وارتياح تامني  ،فلقد
أراد أن يكون ح��راً بكل معنى
الكلمة .
لقد عانى من االغتراب شأنه شأن
أي مبدع وك��ان يقول  ( :أنا في
ذاتي سر مغلق ال أرى في الناس
من يفهمني  ،مثلما جئت سوف
أذه��ب لغزاً يحتويه الغموض
والكتمان ) .
وكذلك الشاعر ( عبدا لقادر
رشيد الناصري ) كان في حياته
بوهيمياً  ،يعيش ليومه وال يفكر
في غ��ده  ،ويعاني الكثير من

آالم الفقر والنكد ولذلك كان
يهرب من واقعه الحتساء اخلمر
وكان ينام في غرفة مؤجرة وفي
الشوارع واحلدائق ومات مخموراً
ودفن في مقبرة الغرباء وشيعه
 17من أصدقائه بضمنهم بعض
املوظفني في أمانة العاصمة.
ومن زمالئي في الدراسة في كلية
العلوم جامعة بغداد الفنان
الرسام ( هادي السيد حرز ) رحمه
اهلل الذي كان يلقب ( هادي السيد
) فلقد كان رساماً متألقاً كان
الفنانون احملترفون يقدرون ثمن
كل لوحة يرسمها بآالف الدوالرات
ولكنه كان يبيع اللوحة مقابل
ثمن وجبة غ��داء بسيطة ولقد
ع��اش حياة التشرد حتى أنني
سمعت أنه كان ينام في كراج
باب املعظم ويتوسد األرض وعاش
حياة الصعلكة بكل ما تعنيه
هذه الكلمة من معان .
وفي حوار أجراه معه الصحفي
واألديب ( توفيق التميمي ) الغائب
احلاضر بعنوان ( حوار مع قديس
يجمع احلكمة واجلنون ) أود أن
أقتبس مقطعاً من أحد األسئلة
التي وجهها ل��ه ل��ن��درك مدى
التزاوج الفعال حقاً بني احلكمة
واجلنون لديه :
س /هل لك أن ترسم بالكلمات
ه��ذه امل���رة ال��ش��وارع اخللفية
ومخلوقاتها التي تقضي بينها
معظم أوقاتك الضائعة ؟
ج /في هذه الشوارع اخللفية وفي
هدأة الليل عندما ميضي الناس
الى بيوتهم اآلمنة أبقى مع عالم
املتشردين والضائعني  ،واهلل أجد
بينهم فالسفة  ،شعراء  ،رجال
قانون  ،وأحياناً منحرفني  ،إال أنني
اكتشفت أن البالد في الليل هي
الهوية احلقيقية للنهار العراقي
 ،لذا فجميع هؤالء املتشردين هم
أخوتي :
هامش  :1بطل آسيا باملالكمة هو
اآلن أحد متسكعي ساحة امليدان
( خضير لفتة )
هامش  : 2الفائز باجلائزة األولى

لتعليم الرقصات االستعراضية (
معوق ينام في حديقة األمة ) هو (
أحمد خيري ) .
هامش  :3املطرب الرائد ( يحيى
حمدي ) كان يرجتف من اجلوع
واخلوف ويعيش على اخلبز اليابس
 ،وكان يبكي لثالث ساعات في
اليوم  ،ويقول  (:ابتدأت احلفلة)
استدعوه رجال األمن الصدامي
ول��م يعد حتى ه��ذه اللحظة
واعتقد أنهم قتلوه في دهاليز
األمن العامة.
يقدم لنا د 0يوسف ميخائيل
أسعد في كتابه ( سيكولوجية
اإلبداع في األدب والفن ) تفسيراً
لعصابية العبقري أو املبدع وهو
تفسير على ما أعتقد قد تفرد به
عن غيره من املنظرين بتقسيمه
الصحة النفسية لألفراد بشكل
عام إلى ثالث مراتب  :املرتبة األولى
هي مرتبة السوية والتي ننعتها
بذلك ألنها احلالة العادية التي
تتأتى جلميع الناس الذين ال يثير
سلوكهم أي ارتياب أو اندهاش ،
فالشخص السوي هو الشخص
العادي الذي ال تثير تصرفاته أو
أفكاره سخطنا أو انفعالنا ضده
 ،أما املرتبة الثانية فهي مرتبة
ما حتت السوية وهي احلالة التي
ننعتها باملرض النفسي أو العقلي
أو العصبي  ،فجميع االنحرافات
النفسية التي تتصف باالنحراف
عن اجلادة إمنا تقع في إطار املرتبة
الثانية  ،أما املرتبة الثالثة من

مراتب الصحة النفسية حسب
رأي د0ي��وس��ف ميخائيل فهي
مرتبة فوق السوية وهي احلالة
التي يكون فيها املرء في مستوى
أعلى من مستوى الناس العاديني
 ،فالشذوذ الذي ينسب للعباقرة
واملبدعني يشير في الواقع الى
الوقوع في اطار هذه املرتبة الثالثة
من مراتب الصحة النفسية .
وف��ي الشعرالسرياني لدينا
ش��اع��ران اتسما بالصعلكة
هما (جان دمو ) الذي يقول عنه
صديقه وجامع نتاجه األدب��ي
الشاعر ( حسني علي يونس ) :
( لقد كان جان شاعراً في حياته
أكبر منه في نصه ) وك��ان دمو
يرفض تصنيفه كصعلوك وكان
يقول  ( :أنا عاطل عن العمل ) وله
مجموعة شعرية واحدة عنوانها (
أسمال ) وقليل من املواد املترجمة
املتناثرة في الصحف واجملالت وهو
من ما يسمى بجماعة كركوك
األدبية ولد عام  1943وتوفي في
استراليا عام ، 2003ويقال عنه
بأنه كان يرى في الشاعر ( كزار
حنتوش ) صنوه ال��روح��ي في
السنوات األخيرة من حياتهما .
أما السرياني الثاني فهو الشاعر
واملترجم وال��رس��ام وال��ق��اص (
سركون بولص ) املولود في مدينة
احلبانية عام  1944والذي انتقل مع
عائلته الى كركوك عام . 1956
هل أن التسكع والصعلكة لدى
أغلب املبدعني اختيار أم اجبار ؟

يقول عالم النفس ( وليم جيمس
)  ( :إن أعمق مبدأ في طبيعة
اإلنسان هو اللهفة في أن يتم
تقديره ) أي الشعور باألهمية
 ،وف��ي مقابلة مع مدير إحدى
املستشفيات األمريكية لألمراض
العقلية وهو طبيب حائز على
أوسمة االمتياز واجلوائز قال ( :
ان كثيراً من الناس الذين يصابون
باجلنون ي��ج��دون فيه الشعور
باألهمية التي حرموا منها في
عالم احلقيقة ) ويقول  ( :لدي
اآلن مريضة كان زواجها كارثة ،
تطلعت للحب واألطفال واملكانة
االجتماعية  ،إال أن احلياة نسفت
كل آمالها  ،وزوجها لم يحبها ،
رفض حتى تناول الطعام معها
وأجبرها على أن تقدم له وجباته
في غرفته بالطابق العلوي  ،لم
يكن لديها أطفال وال مكانة
اجتماعية  ،أصيبت باجلنون ،
وفي مخيلتها أنها طلقت من
زوجها وتعتقد أنها تزوجت من
أرستقراطي اجنليزي وتتخيل أن
لها طفالً جديداً حتصل عليه كل
ليلة  ،كل مرة أزورها تقول ( :دكتور
كان لدي مولود الليلة املاضية )
ويقول الطبيب  ( :لو استطعت أن
أبسط يدي وأشفيها من جنونها
ما فعلت ذلك ألنها أكثر سعادة
وهي في حالة اجلنون ) .

فلسفة عاشوراء

ماهر امام

فلس��فةالم��وتبي��نفريقي��ن

يعتقد بعض الفالسفة ان حياة اإلنسان
م��ا ه��ي إال تأجي�لات مس��تمرة للموت،
مبعن��ى أن اإلنس��ان عندما يعم��ل ويأكل
ويعال��ج نفس��ه م��ن امل��رض وغيرها من
الفعالي��ات امن��ا يفعل ذل��ك ليدفع املوت
عنه ويستمر في هذا احلال إلى وقت وفاته
فتنكش��ف بذلك أصالة وجوده ،وحتمية
املوت تدفع البعض لي��س فقط لتأجيله

وإمنا اللغائه.
فلس��فة احلسني (ع ) قلبت هذه املعادلة
فغازل عليه السالم املوت ،فمسيرته في
الطف كانت ذهابا إلى املوت وتعجيال به،
ً
تاجي�لا له .وصرح بذل��ك ( ع ) في عدة
ال
مناس��بات فهو يقول ُ
(خ ّي َر لي مصرعاً ان
االقيه) وفي ملكوت أحالمه راى ان (القوم
يسيرون واملنايا تسير بهم)  ،ووصف حتفة
امل��وت ب (خط املوت على ول��د آدم مخط
الق�لادة على جي��د الفتاة) ،ث��م أنه نعى
نفسه ( كأني باوصالي هذه ، )...ثم انشد

( س��أمضي وما باملوت عار عل��ى الفتى *
إذا ما نوى ّ
حقاً وجاهد مسلماً) وكل تلك
املواقف (ال يرى املوت فيها اال س��عادة) ...
الن احلي��اة مع الظاملني برم وش��قاء ،وفي
الذهاب إلى املوت يحقق اإلنس��ان أصالة
وجوده .فتغلب على القلق الوجودي الذي
يحيط به وعانق السعادة.
وحتدثنا الفلسفة احلديثة (ان املوت جتربة
ذاتية محضة ،وبالغ��ة اخلصوصية متاماً،
فال أحد سيموت عني ،وال أحد سيقضيه
عن��ي ،وال أحد يس��تطيع أن يبعده عني)

فق��د تنبه احلس�ين له��ذا املعن��ى وقال
الصحابة ( هذا الليل فاحتذوه جمال ...فإن
الق��وم يطلبونني ) لكنهم برهنوا تطابق
فلس��فتهم للموت مع فلسفه قائدهم
فمضوا اليه سوية.
فلسفة خط املوت على ولد آدم كالقالدة
على جي��د الفتاة وجود امل��وت يزيّن حياة
اإلنس��ان كم��ا تزين القالدة جي��د الفتاة،
فش��بّه االم��ام ( ع) حتمية وق��وع املوت
ودميومة حدوثه بش��كل القالدة الطوقي
الدائ��ري الت��ي تلتف ح��ول رقب��ة الفتاة
(الرقيقة) ليؤكد حتمية وقوعه .
وفيما يؤكد عالمُ
النفس (جون باسيلي)
ِ
ً
ُ
ّ
الدائ��ري يرمز إلى
الش��كل
جترب��ة ان
في
ُ
املثلث املُدبب يمُ ّثل
الس��عادة ،في حني أ ّن
الغضب ،عندها نعرف ان الشكل الدائري
للقالدة يتوافق مع احلرك��ة الدائرية التي
بني عليها الكون ،كما ان ش��كل القالدة
الدائرية يبع��ث الطمأنينة ف��ي النفس،
فنقطة املبدأ في الدائرة هي ذاتها نقطة

االنتهاء وتلتقي مع مبدأ ومنتهى اإلنسان
(انا هلل وانا الي��ه راجعون) فترجع النفس
راضي��ة مطمئن��ة الى بارئها بع��د املوت.
وتخيل عزيزي الق��ارئ تأثير الكلمات في
وقتنا احلاضر مقارنة مبن تلقاها مباش��رة
م��ن فم احلس�ين حت��ى يصفه��م الراوي
عندما اس��تنصرهم االم��ام (ع) للقتال:
(فكأمنا نشطوا من ِعقال) .وعندما علمنا
أن الدائ��رة تش��ير إل��ى األبدي��ة ،الكمال،
الدف��ئ ،الراح��ة ،واالحس��اس بالعاطفة
واحلب والس��عادة  ،يعلن احلسني (ع) ( ...
ال أرى املوت اال سعادة واحلياة مع الظاملني
اال برم��ا) فامل��وت بش��كله الدائ��ري ميثل
السعادة.

فلسفة عاش��وراء صناعة الوالدة
الروحي��ة

يعتب��ر الكات��ب الليبي ابراهي��م الكوني
أح�� َد أبرز خمس�ين روائي عامل��ي معاصر،
كت��ب في اخ��ر كتب��ه ( جتليات س��جني
الوب��اء ) الذي صدر قبل ش��هرين ان والدة

اإلنس��ان تك��ون مرت�ين األولى جس��دية
لي��س ل��ه خي��ار فيه��ا ،والثاني��ة روحية
يكون لالنس��ان دور فيها .ال��والدة الثانية
ه��ي األهم حيث يقوم اإلنس��ان بالتغيير
الذي يخلد وج��وده ،وينطلق هذا التغيير
من داخل النف��س( .التغيير هو املنعطف
ال��ذي يج��ب أن نتحم��م بس��عيره لكي
نحقق ف��ي وجودنا ميالدنا الثاني ،ميالدنا
احلقيق��ي ،ميالدنا بال��روح بعد أن حققنا
ميالدنا باجلسد) .كل من شارك مبنعطف
الطف أحدث هذا التغيي��ر وحقق ميالده
الروحي ،وحقق الفتح الذي وعد احلس�ين
به أصحاب��ه حينما خاطبه��م ( من حلق
بي استش��هد ومن لم يلحق بي لم يدرك
الفتح) ،فتضحية ه��ذه الثلة في كربالء
كان��ت أعظ��م والدة روحية له��م بعد أن
كان تاريخ اغلبهم غير س��اطع ،فكربالء
كانت منعطف التغيير وعاش��وراء كانت
رحم الوالدة.
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(( ش��غلت اعم��ال ط��ه الش��بيب الروائي��ة الوس��ط الثقافي من��ذ مطلع التس��عينيات ،وكتب��ت عنها الدراس��ات واقيم��ت لها جلس��ات كثيرة تح��دث فيها كبار
االكاديميي��ن من النقاد والمهتمين ،كونها في موضوعاتها واس��اليبها الفني��ة المختلفة المجترحة ،اثارت جدال ،وتحديدا منذ روايت��ه الثانية (االبجدية االولى)
التي اس��تحضر فيها الميثولوجيا ليعالج مش��اكل راهنة ،اذ كش��ف عن دقته في االختيار وذكائه في توظيف الرموز واالمكنة ليوصل رس��الته ،وسيتكرر هذا في
روايات��ه الالحق��ة التي بلغت ثماني عش��رة رواي��ة ،توزعت هموما مختلفة وقضاي��ا كبيرة تتداخل فيها تفاصيل الواقع بالفكر واالس��اطير الت��ي غالبا ما يصنعها
ّ
الهم السياس��ي غير االس��تهالكي او المباش��ر  ..ومن بين القراءات التي كتبت عن واحدة من اهم رواياته (مأتم) ،وهي التي ننشرها في هذا
بنفس��ه! اضافة الى
العدد من (االتحاد الثقافي) بقلم الناقد الراحل محمد الجزائري  ..كتبها بخط يده وتركها عند الش��بيب لتبقى من بين اهم مايحتفظ به ارش��يفه ،ولم تنش��ر
في اي مطبوع من قبل ،وقد خص الش��بيب بها (االتحاد الثقافي)  ...واننا اذ ننش��رها باعتزاز مستحضرين انفاس الراحل العزيز محمد الجزائري الذي فقدناه
انسانا وناقدا مميزا ،آثرنا ايضا ان ننشر االوراق التي خط عليها هذه القراءة المميزة لنجعله بيننا بنبض قلمه المبدع .))...
(عبداألمير )

السرد خارج الكالم

محمد الجزائري
ل��م يق��دم ط��ه حام��د الش��بيب ف��ي
روايته"م��أمت" كتابة انتقائية بل قدم س��رداً
خ��ارج ال��كالم( ،امل��أمت ..اخملطوط��ة ،كم��ا
وصلتني بـ( )231صفح��ة ،قطعاً كبيراً A4
) ،بال أقس��ام او فصول ،متتد في االستذكار
من��ذ أُنب��يء الس��ارد ،ح�ين أفاق ،م��ن تلك
الكارث��ة ،حتى"الضحكة" امل ُ
َ
س��تلبة في
"ختام" املنتوج من الس��رد ،وحيث التنتهي
حكائية الكارثة.
ن��ص مد َّور احلك��ي  ،يتقاب��ل ،وال يتضاد في
محوري��ن :األول ه��و "ال��كالم" ع��ن فضاء
مستشفى "اجملانني" حيث (الباحة اخللفية
املكش��وفة) ،وبرادات اجلثث ،وتلك الواقعة
الدامي��ة ،التي ُقتل فيها كل "النزالء" ً
عراة،
والتي ه��رب بعدها "زاهد" (ال��راوي الثاني)
بجثة ابن العوّاد -الطبّال -الس��ارد األول في
م��أمت ابنه ،عما جرى .ي��روي "زاهد" وقائع ما
جرى في املستش��فى "كفض��اء أول" ويروي
املثك��ول بابنه (غ َّيام) /الطب��ال ،العواد ،في
حاش��ية "س��عيد املالك" (متس��لط البلد
وجالدها) ،والذي يعزف "املزامير" عند فراش
ابن الزوجة الرابعة لسعيد املالك ،الدموي،
الذي ال يهمه س��وى صيت البلدة" حتى لو
كان الثمن أرواح أبنائها ،تباعاً.
تتداخ��ل ب�ين هذي��ن احملوري��ن – الفنائني،
مناخات (ليس��ت) غرائبي��ة ،حتى ولو بدت
فنتازي��ة ،أو من صلب ال معقولي��ة الواقع،
(الواق��ع الفن��ي -امل�تن الروائ��ي) و (الواق��ع
الواقع) حيث الس��رد خ��ارج الكالم ،وحيث
تي الرواي��ة ومخطوطها – له
ما م ًّر ب�ين د َّف َ
تي زماننا
ما يقاربه /أو ما يش��ابهه ،ب�ين د َّف َ
العجيب.
"املأمت" هو الس��قف ال��ذي يغطي حكائية
الكارثة ،ال حكايتها ،حسب  ..ألن "البلدة"
ف��ي الن��ص منكوب��ة ،ب��االزواج واألبن��اء،
واالمهات ،جيالً بعد جيل ..ما دام " س��عيد

املال��ك" يدف��ع به��م ال��ى حتوفه��م ف��ي
"رح�لات صي��د" (الطريدة) -التي ال تمُ َس��ك
! كأنه��ا الوه��م – ويتب��ع ذلك مسلس��ل
الفواج��ع والهزائ��م والك��وارث ،كأنه��ا
"نص��ر"! "فالظف��ر" في امل�تن الروائ��ي ،هو
"وه��م" آخ��ر ...والضحاي��ا ايض��اً "كثر" في
مواجهة "الش��قاة" واولئ��ك الذين خرجوا
م��ن نفق النهر فج��أة ،ليطلق��وا الرصاص
على س��عيد ،دون ان ينال��وه ،واولئك الذين
نفاه��م خ��ارج البل��دة ،أو اولئ��ك املزارعني
الذي��ن طرده��م الى م��ا وراء النه��ر ..يحرق
آبار البت��رول ،ويهدم املصان��ع ،كي ال يبقى
س��وى قصره املنيف ،وأنفاق��ه املئة ،واملرمر
املس��تورد لذلك "الرفاه" على حساب جوع
اهال��ي البل��دة ،وزرعهم وث��ورات أرضهم ..
وأيضاً كي تبقى تلك ال ُن ُصب التي اكتظت
بها الس��احة الكب��رى للمدين��ة ،حتى ان
ّ
املثالني صنعوا لالبن��اء متاثيل ُ
وضعوا على
أكتاف آبائهم.
الفاصل��ة في االمكنة أيض��اً ،الكل إما الى
الدم��ار ،أو الفس��اد ،أو الكارثة ،من مجلس
سعيد املالك الى أجنحة قصره ،الى املزارع
احملروقة واآلبار واملقابر ،وحتى مستشفيات
اجملانني ،والدم وهو اللون السائد مع العنف
واخليانات.
وال فاصل��ة بني ح��دث وآخر ،فال��راوي ،الذي
"أُبنيء" بعد أن "فاق"  ..ذلك الطبال ،العوّاد،
والراوي الثاني "زاهد"  ،ولكن الراوية الثالثة
فصيحة اللس��ان ،في املأمت ،التي شخصت
القاتل األخير" األبن -النغل -كما س��نذكر
الحق��اً ،والش��يخ ،و ..رواة ،داخ��ل ذات املنت،
لكن األس��اس ،بوابة ذاكرة الطبّال ،وبوابة
ذاك��رة زاه��د حي��ث يتداخ��ل احلك��ي في
احلكاي��ات ،وتظهر احلالة احلكائية ،س��مة
السرد ،كأنها نسيجُ ُه ايضاً من اول الكالم
الى آخر الكالم ،ولكن ايضاً ،وأساساً خارج
الكالم.
ال وقف��ة ..حت��ى تعل��ن "اوراق مخطوط��ة"
(م��أمت) عن كلم��ة "خت��ام" كأنه��ا مفتاح
النص ومعانيه ،خارج متنه ،اذ ال ختام في
واق��ع النص ،وحكائيت��ه الواقعية الظالل،
الغرائبي��ة النس��يج .الفنتازي��ة الظاه��ر

"مأتم" حكائية الكارثة

املعل��ن ،والكارثي��ة متام��اً ف��ي مضمره��ا،
وجوهرها ،وحقيقة تفاصيلها ودوالها.
نص ،س��يظل مفتوحاً لقاريء معاند يؤول،
ويس��تدعي الدالالت ،ويفكك الرموز ،ويؤثث
االسقاطات.
رواي��ة تُقرأ فيها "الكتاب��ة" و "الطرّة" متاماً،
مث��ل "عملة" .ومتام��اً  ..فيها "ق��وة طاردة"،
هي قوة الكارثة في زماننا ،حيث الش��ر هو
املهيمن ،واخلير مسحوق ومحروق ومقتول.
ن��ص نفقي ،الكالم فيه يدخ��ل أنفاقاً ،الى
أُخ��رى ،كأنه يفيد من مدورة (الليالي) ،ففي
"الف ليلة وليلة" النص يتوزع على الليالي
– مث��ل فصول -كب��دء كالم مب��اح ينتهي
عن��د الفج��ر وال تنتهي مدورت��ه (حكايات
ش��هرزاد) ،لكن القص تتداخ��ل من أحداث
وشخوص ورواة آخرون ،كأنهم متوالية..
"م��أمت" ف��ي أب��رز مش��اهدها ،انتفاض��ة
"اجملان�ين" الع��راة على جالديه��م "املهيب"
ودرك��ه املس��لحني ،فه��و مش��هد متوت��ر
متصاعد ،ث��ري بإرادة الوع��ي ،حني تنهض
به نخوة األنسان ،حتى لو "صنفه" النظام
"مجنون��اً! أو خارج الس��يطرة .مقاتلون ،ال
ميلكون س��وى أجس��اد عارية ،وأي��د عارية،
لكنهم ح�ين توحدوا ض��د مضطهديهم،
ماتوا قت�لاً ..لكنه��م قتلوا القتل��ة خنقاً
فتداعت أجس��اد القتلة واملقتول�ين معاً..
م��ع أ ّن ه��ذا الومض اليدوم ،إذ تع��ود املدورة
الكارثي��ة ،مبهي��ب آخ��ر ،بج�لاد وضحاي��ا
آخرين..
واملش��هد الثان��ي ،انتفاضة (س��ريرة) زوج
الع��وّاد ،بع��د ان أفرحته��ا عودت��ه بعود ِه،
فجعها حني ع��زف "املزامير" .اذ ذاك أدركت
أ َّن ع��وده "مخصي" ،وفن��ه ،وعقله ،كذلك،
بل ش��رفه أيضاَ  ...لذا فرضت على نفسها
"العزل��ة" وحرمت��ه م��ن معاش��رتها .تلك
"املزامي��ر" التي ج��اء بها "حلفاء" س��عيد
املالك ،الديكتاتور الدموي ،من خارج البالد،
م��ن "أهل" زوجت��ه الرابع��ة االجنبية ،التي
منحت نفسها للعواد ،منتصف كل ليلة،
تري��د بها ،أن يحلم إبنه��ا البكر ،كي تدفع
أحالمه ،االبناء وأه��ل البلدة ،الى قتال آخر،
والى موت آخر.
أما املش��اهد الطرية ،وسط تلك احلكائية
الكارثي��ة ،فهي لق��اءات الع��واد ،بفاحمة
العين�ين ،خلف تل��ك الصخ��رة ،وبالزوجة
الرابعة لس��عيد احلاكم ،حيث يتدحرجان
عل��ى األرض ،كان جس��دها يئ��ن بأنغ��ام
الشهوة ..ولكن ما النتيجة؟
ابن غير ش��رعي ،لفاحم��ة العينني يصبح
م��ن حراس س��عيد املالك ،يش��ي بأخية أو
يعتقله (غيّام) ثم يأتي الى املأمت ،بعد دفنة،
ليطالب باسترجاع جثته الى "مستشفى
اجملانني!..
"فاحمة العين�ين" وحدها ،والعوّاد ،يعرفان
أ َّن هذا "احلارس" هو "إبنها" أيضاً !(..ابنهما/
النغ��ل) من��ذ س��لطة الك��ي بالكهرب��اء
وتعذي��ب الن��زالء وال��ذي يري��د اس��ترجاع
"جثت��ه" (نيّام) -ش��اعر الطي��ور -اخيه من

صل��ب ذل��ك األب ،ال��ى العفون��ة! ،..ذل��ك
القتيل الذي ثقبت صدره أربع رصاصات!
األب ،املفج��وع بإبن��ه واجلالس ف��ي مأمته،
ينظ��ر إلى "فاحم��ة العين�ين" التي تصرخ
بولدها "ثكلتك أم��ك!" ،اليجيب على هذه
املفارقة الكارثة س��وى بضحك هس��تيري
"ها...ها .. ..الخ".
اذاً" ..م��أمت" لي��س العن��وان – ثري��ا الن��ص
وموجه��ه حس��ب ،ب��ل عالقة هذا الس��رد
خ��ارج ال��كالم ،عالم��ة عامل�� ِه وبش��ره
وفواجعه ،عالمة تعبّر عن املوضوع احليوي
(املوض��وع كما ه��و) و (املوضوع املس��تقل
بذاته) في حكائية الكارثة أيضاً.
ثم (ان��ه) عالمة تعبّر ع��ن (املوضوع) خارج
س��رديته مبعنى ..هو (املعنى الشامل) الذي
يقدمه لنا الن��ص احلكائي عن الكارثة كي
نستقرئ طبيعته ،في حياتنا ،في تاريخنا،
وفي ما جرى  ..ويجري!
وبوضوح اكث��ر :موضوع احلرب ،ليس بعيداً
عن الشعور.
موضوع سلطة القمع..
موضوع الغزو..
وموضوع االقتت��ال (الداخلي) -الدموي -بني
س��كان م��ا وراء النهر وما قبله! وأساس��اً:
موضوع "الس��كون" الذي اليزع��ج اآللهة،
االرباب ،احلكام ،وال يصدعهم ،حني ينفلت.
متام��اً ،كما "آيرا" الذي نزل الى ش��عب بابل
ليؤدب��ه! ..ك��ي مين��ع ضج��ة ذوي ال��رؤوس
الس��ود ،م��ن ان تزعج اآلله م��ردوخ ...فقتل
الش��عب وعل��ق مفكري��ه وكهنت��ه عل��ى
اعمدة املعابد وبوابات بابل!
ونقيض "الس��كون"" ،التهريج" "التطبيل"
و "التزمي��ر" واط�لاق "املارش��ات" وأناش��يد
"الظف��ر" التي متجد س��عيد املالك .وأوهام
"انتصارات��ه" في رحالت الصي��د! "ومطاردة
"الطري��دة" –الوه��م! ال��ى جان��ب تل��ك
املش��هديات الكارثية التي يقدمها النص:
حرائق مزارع الرز ،حرائق آبار البترول ،حرائق
املنازل ،وحتى الطرق واألزقة الضيقة  ..التي
تتم ،إث��ر ،تلك االحالم" الت��ي "يتكلم" بها
اب��ن الزوجة الرابعة ،ف��ي مناماته ،إثر عزف
الع��وّاد له ،بع��وده اخملصي ،تل��ك "املزامير"
املس��توردة ،م��ع مضاجع��ة تل��ك الزوجة

الرابعة ،كل ليلة يأتي فيها "الكالم"!...
وحني يكبر هذا االبن -يضاجع نساء البلدة،
وهو ثمل كل ليلة ،ويشتم االزواج القوادين،
ألنه��م يقدمون له "عماته" و "بنات عماته"
 ..يقت��ل ويس��لب ،ويزن��ي ،دون ان يعت��رض
أحد ،ألنه ابن تلك الداعرة ،وذلك املتس��لط
الداعر"سعيد املالك" ..وكالمه في منامته،
ه��و االيعاز حلم�لات الصي��د ،تل��ك ،حيث
القتلى ،دائماً ،هم "الرعية" وال "ظفر!"
وحيث آخر ليلة ،يبص��ق على العواد وعلى
"حال��ه" وهو يطل��ق كلماته ،بالف��م املالّن،
كي يدفع االبناء الى مج��زرة جديدة ...ألنه،
ابن "خواله" األجانب ،الذين بعثوا بطائرتني
ك��ي حتمل ابن��اء البلدة ،وبدالً م��ن ان تعبرا
بهم الى الضفة االخ��رى ،حيث "الطريدة"
تنفج��ران ف��ي اجل��و ،بتواط��ؤ بني س��عيد
املالك ،الغازي ،وبني رئيس حاشيته "األمرد"
وب�ين اولئ��ك الذين ارس��لوا الطائ��رات ،مع
الزوج��ة الرابعة "الزعالنة" وه��ي تعود الى
جناح زوجها الدموي.
هل "املأمت" ،إذاً  ..هو "النظير" ملا حدث؟
يع��رّف (غرمي��اس) "النظي��ر" ،عل��ى أن��ه
"مجم��وع م َ
ُس��هب م��ن الفئ��ات الداللية
التي جتعل القراءة السردية قراءة متَّسقة،
أمراً ممكناً" أي :يك��ون للنظير وظائف لرفع
االلتباس في م��ا يتجاوز ُ
اجلمل ،أو االلتباس
النصي .في "اخللعاء" رواية خليل النعيمي،
الطبيب والروائي السوري املقيم في باريس،
يقدم الكاتب ايضاً سردياً بال توقف ،مديد،
م��ن أول ال��كالم الى آخ��ره ،بدون ف��وارز وال
نقاط ،وال بدايات صفحات ،والتقس��يمات،
كأنه مقيدة مدورة ،هي في الواقع س��ردية
(حكائي��ة) م��دورة .اي تضم��ر حكائيته��ا،
وتعلن عن سرد آخر خارج الكالم.
في "م��أمت" رواية طه حامد الش��بيب ،نص
س��ردي حكائي ،مدور أيضاً ،وهو في جنس
الس��رد ،متع��ارف علي��ه ،لي��س "ال رواية"،
ولي��س "هذيان��اً" .لك��ن املتكل��م ،فيه ،هو
الس��ارد العليم ،قد يس��تعني النص براوية
آخر ،وآخر ،مثل "الليالي" ،وقد يكتفي بذات
الس��ارد .،وبحكائية املس��رود ،ش��ريطة ان
يكتظ النص بالشحنات الداللية ،املشيرة،
وبالشفرات املؤش��رة ،بحيث تبدو "القراءة

املتسقة" (أمراً ممكناً) فعالً ،وسط غرائبية
األحداث والشخصيات واألجواء ،وشبيهها
" الواقع��ي" الالمعق��ول! .ن��ص مل��يء
بالنظائر الداللية ،واألصواتية ،واألسلوبية،
والبالغي��ة ،واالفتراضي��ة ،والتركيبية ،الى
جانب س��رديته ،وحكائيت��ه .يتميز بلغة-
تركيبة اجلمل وااللفاظ  -مشغولة بعناية.
املس��مى ،والالمس��مى ،ف��ي "م��أمت" ل��ه
داللته" :الطبال" م��ن وجهة نظر "احلاكم"
وحاشيته ،هو نفسه "العوّاد" الذي أحبته،
زوجت��ه ،ح�ين كان رئيس فرقت��ه ،وعازفها
األول ..أي في نقائه! حني حتول الى واحد من
جوقة الطبالني ،املداحني ،سقط .فأخصى
عوده ،كي يع��زف "مزامير" القت��ل؛ واملوت،
والدمار ،..حتى انه يجهل ان ابنه البكر هو
من صلب��ه ،وهو ش��اعر كان يحب الطيور،
وح�ين اقت��ادوه ،ليزرع��وا ف��ي ص��دره أربع
رصاص��ات ،ويلقوه مع النزالء "اجملانني" ،كان
وسط طيوره ،ومن وسط أشعاره" .سريرة"
مس��ماة" ،زاهد" ولكنها أس��ماء كنايات،
متاماً كالشيخ رئيس اجلوقة ،واألمرد رئيس
احلاش��ية و "س��عيد" املالك ،احلاكم ،الذي
هو مضاد إس��مه( ..فس��عادته) تقوم على
ال��دم والقتل واحلروب ،وح�ين يفعل فتهتز
كتفاه ،ينقلب في حلظة ،الى شارب الدماء
"احلساء" الذي يقدم له!!
رس��مه مثل هوالك��و ،او جينكز خان ،أو اي
متسلط دموي في التاريخ.
االسم ،هنا ،كناية ،مدلولها ،مضاد..
ث��م "فاحم��ة العين�ين" ،الت��ي واقعه��ا
الس��فاح،
"الطب��ال" فاجنبت منه "حارس" ِ
الس ّ
احل��ارس َ
��فاح ،مع��اً ظل��ت بال اس��م،
والطبال لم يسألها عن إسمها أبداً..
"مأمت" مش��حونة ،تس��تعاد قراءتها ،داخل
امل�تن ،وخارج��ه ،انه��ا اعتراف��ات س��ارد
متفجع ،ومفجوع ،ترق��ى باللغة واملعنى،
االداء ،واالس��لوبية ،ال��ى اجل��دوى ،تق�� ّدم
الكارث��ة ،وتضم��ر مضاده��ا ل��دى الق��ارئ
املعاضد ،الساند ..فهي كتابة ذات وجهني:
حكائي��ة الكارث��ة ،ه��ي  ..والس��رد خارج
الكالم.
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الروائي احمد خلف السيرة واالنجاز

جميل الشبيبي
حني أحت��دث عن الس��يرة األدبي��ة واحلياتية
للروائي احمد خلف ،أجد نفس��ي في عالقة
مباش��رة مع األح��داث واألمكن��ة والرغبات
واآلم��ال املش��تركة جليلن��ا ،أج��د خيط��ا
مشتركا للمعاناة واالنكسارات التي عشنا
كوابيسها وجترعنا مرارتها.
فق��د ع��اش الروائ��ي والقاص احم��د خلف،
حي��اة مليئ��ة بامل��رارة واالنكس��ارات واآلالم
التي خلفتها األحداث املأساوية في العراق،
فقد تفت��ح عقله على عالم التغيير الكبير
الذي دش��نته ثورة  14متوز ،وه��ي تفتح أفقا
للش��باب ،ال��ذي كان ينتظر تغيي��را عاصفا
يقل��ب األوض��اع السياس��ية واالجتماعية
والفكري��ة ،كن��ا ف��ي عم��ر املغام��رة وحب
التجدي��د ،مبي��ل ش��ديد إلى جهة اليس��ار،
الذي كان يحم��ل وعودا تعلقنا بها وما زلنا،
لكن األمور س��ارت في اجتاه آخر ،حني انقلب
احللم إلى مأساة والوعود الوردية إلى كابوس
ف��ي اليوم الثامن من ش��باط عام  1963ذلك
الي��وم الكارث��ة الدموي��ة التي أش��علت نار
القتل والفتن��ة ،وأججت إلى اليوم عواصف
احلقد والكراهية والقت��ل في نفوس الناس،

وتوال��ت أح��داث وأي��ام احل��زن األب��دي ،وكان
االنتظ��ار ممضا على النف��س احلاملة باجلديد
وهي ترى التردي واملوت اجملاني والفقر وس��ط
ث��روة هائلة يبددها نفر من اجلهلة والس��راق
واملشعوذين!!
م��اذا تفع��ل ال��ذات املتعالية عل��ى آالمها،
واحلزين��ة عل��ى من يحي��ط بها من البش��ر
املعذبني بفعل هؤالء األشرار ? كيف تتصرف
وتتدافع عن وجودها ووجودهم ،وليس لديها
وسيلة سوى الكتابة!!! وهل الكتابة سالح
يجنبها األذى املستشري واحملمي بالقوة!!
أصبح��ت الكتاب��ة وس��يلة الروائ��ي احمد
خلف مبواجهة اخلراب ،والفس��اد واستغالل
املثل العلي��ا لغايات دنيئة ،وأنتج عش��رات
الرواي��ات املتمي��زة والقص��ص القصي��رة
واحلوارات املثمرة ،س��جل فيها وجهة نظره
ع��ن احلي��اة ،وع��ن اخل��راب الذي يحي��ط بنا
ويعمد إلى قتل كل تفاؤل وخير في نفوسنا،
وق��د ت��وزع إنتاج��ه ال��ذي كتبه ف��ي أزمان
متنوعة على مس��احات واسعة في خارطة
اإلنتاج العراقي والعربي ،وهو وثيقة إبداعية
فني��ة مهمة ،تكش��ف ع��ن موهب��ة كبيرة
وق��درة فنية عالي��ة في اس��تثمار متغيرات
احلياة في سرود حية ،جسدت هموم املثقف
العض��وي ،بش��خوص ورؤى وأماكن خيالية،
لها عالقة وثيقة مبنعطفات احلياة العراقية
الدائبة واملتغيرة...
لق��د تعل��م احمد خل��ف درس اإلب��داع ،من
عم��ق التجربة العراقي��ة اإلبداعية ،وأنصت
طويال لكتابات األجيال التي سبقته خاصة
جيل اخلمسينيات ،الذي استثمر الشخوص
الش��عبية ،معبّ��را ع��ن آالمه��ا وخوفه��ا

وأحالمها البس��يطة ،بطريقة احملاكاة التي
تصف الشخصية وظروفها وال ترفع قامتها
وتطلعها ،ب��ل تبقيها س��اكنة غير فاعلة،
من خالل مفهوم عن القصة يتجنب إقحام
الش��خصية في أمور ال ميك��ن أن تفكر بها،
حفاظا على الصدق الفني!!
كم��ا أنص��ت الق��اص إل��ى اجن��ازات جيل��ه
الس��تيني ،وتاث��ره باملوج��ات الصاخب��ة
والنظريات الوجودية والعبث التي انتش��رت
ف��ي اجملالت األدبي��ة العربي��ة كمجلة اآلداب
وغيرها ومالحظا التط��رف وتضخيم الذات
ف��ي العديد م��ن القصص الس��تينية ،التي
تأث��رت بذلك ومح��اوال أن يصوغ ش��خوصه
على وفق نظرة تالءم بني اخليال والواقع ،كما
اتضح ف��ي قصته الش��هيرة( خ��وذة لرجل
نصف ميت) ،التي نش��رت ف��ي مجلة اآلداب
البيروتية عام ،1969وهي تسرد مأساة جندي
أصابت��ه قناب��ل النابال��م وش��وهت وجهه
وأخرجته من عالم احلياة ،والقصة تسجيل
فن��ي ألحداث هزمي��ة حزيران ع��ام  1967وما
أحدثته م��ن هزة عنيفة في وج��دان العربي
الذي اكتش��ف هزميته بعد فوات األوان ،وقد
اس��تثمر الق��اص تقنيات متنوع��ة كاحلوار
الداخل��ي ،واالنتق��االت اخملتلف��ة ف��ي زم��ن
ومكان األحداث وتوظي��ف املنولوج ومناجاة
النف��س كأس��اليب متنوع��ة ترص��د احلالة
وتكشف املعاناة ،ويبقى سؤال الزوجة ممضا
وقاس��يا حني تردد أمامه( :ي��ا الهي ،أتنوي أن
تبقى هكذا؟ … أنت تقتلني اآلن) وهي صرخة
استغاثة واستنكار وتأكيد موت الزوج ،وهي
صرخ��ة حتمل س��ؤاال عن ج��دوى التضحية
واملوت في عالم فاس��د ال يس��تطيع الدفاع

عن نفس��ه من وجهة نظره��ا !!! ،أما بندول
الس��اعة الرتيب الذي يش��به املشنقة فهو
رم��ز لتك��رار زمن الهزمي��ة وإيقاعاته��ا املرة،
وإذا كان الس��رد ق��د اجته إل��ى حتطيم بندول
الساعة ،فان ذلك ال يعني عبورا للشخصية
من مأس��اتها إلى زمن جديد ،بل هو نوع من
اخل�لاص الذاتي من كاب��وس الزمن وهو يعيد
األحداث نفسها!!
لق��د أجن��ز الروائ��ي احم��د خل��ف عش��رات
الرواي��ات املتمي��زة والقص��ص القصي��رة
واللقاءات القصصية التي يتحدث فيها عن
اجن��ازه اإلبداعي بني تلك القص��ة في نهاية
ستينيات القرن العشرين ،والى غاية اليوم،
وس��وف نلقي ض��وءا على رواي��ة ( البهلوان)
الت��ي انتهى منها في عام  2019وصدرت في
مصر عام .2021
الرواية مكتوبة بنفس واحد ممتد إلى النهاية
دون فص��ول أو قط��ع زمني!!بتقني��ة توال��د
احلكايات والشخوص واملصائر .
بط��ل الرواي��ة (طه ج��واد) من أص��ول ريفية
فقي��رة ،يتم��رد على ش��يخ القرية ويس��رق
رغيفا من اخلبز وال يعتذر للش��يخ ،ثم يهرب
إلى بغداد خوفا من أذى الش��يخ ،وفي بغداد
يعم��ل ف��ي بي��ع املالب��س اجلاهزة الت��ي تدر
عليه مبالغ بسيطة تكفل بالكاد عيشته،
وأثن��اء ذلك يتع��رف على (اس��طه محمود)
الذي يعج��ب به ويفتح له أفق��ا في العمل
باملق��اوالت ،لينتقل من الهام��ش إلى املركز
كما حال املئات من الش��خوص بعد التغيير
احلاصل في العراق.
بانتقال��ه إلى املرك��ز يتقن عملي��ات الغش
والرش��وة وميارس التالعب باملواد األساسية

ف��ي تبلي��ط الش��وارع أو بن��اء امل��دارس
واملستش��فيات ،وق��د أث��ار غض��ب صاحبه
الذي أوصله إلى هذا املركز (اس��طه محمود)
الذي اس��ماه ( بطل مزيف وبهلوان من شان
األبط��ال اآلخري��ن الذي��ن ال فائ��دة منه��م)
ص116
وم��ن خالل أح��داث الرواي��ة يبدو ط��ه جواد
بهلوان��ا فع�لا بقدرته على إدارة مش��اريعه
الكثي��رة مح��اوال أن يظه��ر مبظه��ر املقاول
الرزين لكنه كان مكش��وفا لدى من يعملون
مع��ه (مراد الس��ائق) الذي يس��تأثر بزوجته
العاق��ر (أم غاي��ب) دون خ��وف من��ه ،وكذلك
صديقه (س��الم علوان) ال��ذي يحاول إعادته
إلى طريق الصالح لكن دون جدوى ..
كلمة بهل��وان تعني ش��خصية يحمل في
ثناياه ش��يء من االزدواجية اإليذاء والقسوة
واخليبة العميقة .وهو شخص بارع في نوع
تتطل��ب الت��وازن ّ
ّ
واخلفة
م��ن األلع��اب التي
كاملش��ي عل��ى احلب��ل ،م��ن يح��اول إدهاش
النَّاس بوسائل غريبة .
ومن أهداف الرواية ،كش��ف عالم طه جواد،
املدنس بكل أنواع الش��رور التي جس��دتها
أح��داث الرواي��ة ،واتس��ع عامله��ا بانضمام
ش��خوص تأثرت ذواتهم بهذا الواقع املدنس
واس��تجابوا له كزوجته (أم غايب) ،في حني
حافظت ش��خوص أخرى مهم��ة في الرواية
عل��ى انضب��اط عال ومتس��ك باملب��ادئ على
الرغ��م م��ن املغري��ات الش��هية كصديق��ه
(س��الم عل��وان) و(أم وس��ام) ،وه��ي عينيات
تكش��ف أن الفس��اد والش��ر مهم��ا كان
كاس��حا ال يق��در عل��ى أن يج��رف اجلمي��ع
فهناك من يقاوم ويتحدى .

وقد اعت��رض الناق��د فاضل ثام��ر على هذه
التسمية قائال ؛
((وبه��ذا فنح��ن ن��رى أن عن��وان الرواي��ة
«البهل��وان» بوصفه عتب��ة نصية دالة ،كما
يذه��ب إل��ى ذل��ك الناق��د الفرنس��ي جيرار
جني��ت ،ال يتطابق وش��خصية البطل التي
متتل��ك ،رغم جوانبها الس��لبية ،الكثير من
العناصر اإليجابية واإلنسانية التي تبعدها
عن ه��ذه الصفة ،في تأكي��د على أن املؤلف
لم يك��ن منصف��اً إزاء تقيي��م خصال بطل
روايت��ه ،وإن��ه انس��اق وراء أح��كام أطلقها
خصومه لغرض التحقير والتسقيط)).
لكن��ه بع��د ه��ذا االعت��راض ال��ذي ال قيمة
ل��ه ألنه لن يغي��ر من األمر ش��يئا يثني على
اس��تثمارات الروائي في توظيف ضمير األنا
اجلمع��ي ويعتب��ره :أن مثل هذا الس��رد نادر
في السرد العراقي ،والعربي والعاملي ،وحتى
ف��ي الرواي��ة العاملية ،يظل هذا الس��رد نادراً
ومحدوداً.

سؤال الذات وانزياحات الوعي في مجموعة (بريد اآللهة) لميثم الخزرجي

الدكتوره :مسار غازي
تبح��ث اجملموعة القصصية "بريد
اآلله��ة" للق��اص العراق��ي ميث��م
اخلزرج��ي ،ف��ي املعن��ى اإلنس��اني
العمي��ق ف��ي اإلنس��ان ،وج��وده،
وفلس��فته ،وصراع�� ِه م��ع احلي��اة،
وموقفه م��ن االحداث السياس��ية
َ
والعقدي ِّة.
واالجتماعية،
عمد القاص اخلزرج��ي وعلى امتداد
الس��رد وبوس��اطة اإلرت��كان ال��ى
االس��طورة واملي��راث الش��عبي إلى
تق��دمي الذات العراقي��ة وهي تعيش
ف��ي فض��اء م��ن احلي��رة الوجودي��ة
إزاء احلي��اة ،فيتخ��ذ الن��ص موقفا
واضح��ا للكش��ف ع��ن مكنون��ات
تل��ك ال��ذات ،وه��ي تخض��ع إلرادة
التح��والت السياس��ية القس��رية
واالجتماعي��ة ،والعقدي ِّ��ة ،وعن��د
الس��ير ف��ي دهالي��ز الس��رد جن��ده
منهمكا في ترتيب عالقة قدرية بني
ّ
والعقدي
السياس��ي واالجتماع��ي
عبر اآلليات الفني��ة ،إذ يصور الذات
العراقية وه��ي تخوض في بحر هذا
القدر السياس��ي :طغيان الساسة
 ،الفس��اد ،القمع  .كما يقدم السرد
الذات بوصفها ضحي��ة اجتماعية
ينتابه��ا الب��ؤس وفق��دان احلري��ة،

وانهي��ار احملت��وى الداخل��ي القيمي
له��ا حتى أنها ال تتورع عن ممارس��ة
الفاحش��ة أو التفكي��ر بها كما هو
احلال م��ع زوجة احلمال "مرزوقة" في
قص��ة "مصادفة ال يقبلها الصفح"
((أُفتضح��ت فاحش��ة مرزوق��ة بني
الن��اس م��ن أح��د الصبي��ة ال��ذي
أمهلتن��ه عين��اه بالنظ��ر من أحدى
النواف��ذ املطل��ة عل��ى بيته��ا وهو
يبصره��م بقل��ق ال ينقص��ه اخلوف
ملرات عديدة ،دهشته ،أو رمبا حركته
غي��ر املتزن��ة ّ
مكن��ت مرزوق��ة ب��أن
يخامرها الشك برؤيته غير آبه ٍة مبا
س��يحصل ،في اليوم التالي عندما
ش��اهدته قالت ل��ه بحنو -:س��عد
كيف حال��ك ياحبيبي؟ وكيف حال
والدتك؟
 ارتع��دت مالمحه ثم أردفها قائال:احلمد هلل يا خالة
 هال تأت��ي معي ال��ى البيت لتأخذقطع احللوى لوالدتك؟
بخط��وات واثق��ة
 مت��ادى معه��اٍ
لتحك��م غل��ق الباب ومكاش��فته
بتناغم ال مثيل له مع قطع احللوى..
 م��ا الذي ش��اهدته ليلة أمس أيهاالشقي؟
 لم أش��اهد ش��يئا ،بل كنت أرقبالقط��ة التي أكلت فاختتي ..عندما
ايقنت مرزوقة من مشاهدته لها ......
ٌ
ٌ
محترف أراد
سارق
أعلم يا سعد إنه
النيل مني ال تقل ألح��د يا حبيبي..
َ
تع��ال وال
ومت��ى م��ا أردت احلل��وى
َ
تخش اجمليء...هل س��معت؟  /قصة
مصادفة ال يقبلها الصفح))15-16:
ّ
الق��اص وبوس��اطة ال��راوي
ح��رص
العلي��م على إجناز س��ؤاله املركزي،

وه��و (مواجه��ة الالوع��ي بالوعي)،
واطالق املوق��ف التوعوي الش��امل
بوس��اطة ذل��ك الس��ؤال ،وه��و
استبصار فلس��في انطولوجي عن
صراع االنس��ان مع احلي��اة وموقفه
من القيم واملثل داخل فضاء حتكمه
قوان�ين ظامل��ة غير عادل��ة ،ويحتاج
الى ممارس��ة القوة من أج��ل البقاء،
لكن أية ق��وة يقصدها النص .إنها
ق��وة الوعي ،وانتباه��ة الفكر هو ما
تكبدت الشخصية احملورية " كامل
ش��معون" أس��تاذ علم األس��اطير
واللغ��ات القدمي��ة الكش��ف عنه،
وال��ذي يق��ف املؤل��ف خلف��ه ،ف��ي
ح��واره مع ( أنانيل) رئيس اآللهة في
االسطورة الس��ومرية القدمية ،وقد
اس��تحضره الس��رد بوصفه معادال
موضوعيا للمقدس /الرب /الدين في
الزم��ن احلاض��ر ((  -اس��مح لي أيها
اإلله بعرض محنتي ..
 تفضل أنا أس��تاذ في احلضارة الس��ومريةُنقل��ت بلعن��ة ال أع��رف كنهه��ا
بالضب��ط من عال��م إلى آخ��ر تبعا
تل يُعرف بتل بش��ارة
للوصول إل��ى ٍ
بحث��ا ع��ن كتابك��م املق��دس وعن
تعاليمك��م املدونة ب��ه وقد عوقبت
عل��ى إثره��ا وأن��ا اآلن أروم الرج��وع
إل��ى عاملي ألك��ون حرًا هال ت��أذن لي
بالرجوع؟
 وماذا تعني أن تكون حرًا؟ أن أتصرف بإرادتي دون قيد أو شرطوأن ال أكون ضمن العبيد واخلدم.
 وه��ل في عاملك��م مينحونكم هذهالقداسة؟
 -نعم  ..قلتها بتأمل محسوب

 وهل احلرية التي تدعيها جتعلك أنتعصي أوامر اآللهة.
 وأي أوامر عصيتها؟ أن تفتش عن مزاغلنا ..وتبحث عنعاملنا...طيب وماذا رأيت أيها العب ُد!
 رأي��ت ف��ي كل م��كان محف�لام��ن اآلله��ة والكهن��ة ..أنت��م ال
تختلف��ون عنا كثي��را فالوجع الذي
ننغم��س ب��ه ق��د توارثن��اه منكم/
عم�� َّد النص
بري��د اآلله��ةِ ))60-61:
كش��ف عمي��ق فنيً��ا وثقافيًا
ال��ى
ٍ
لتأكي��ده على أن الدي��ن وعلى مدى
األزم��ان هو ثقاف��ة ذات حدين؛ فهو
من أكب��ر العوامل لتوحيد اجملموعة
البش��رية واش��اعة الفضيل��ة
والتس��امح والس�لام ،وهذه ثقافة
الدي��ن الس��ماوي احلقيق��ي ،وف��ي
الوقت ذاته ميكن اس��تغالل املقدس
إلنت��اج الدي��ن البش��ري املزيف من
أجل املنفع��ة الش��خصية وتفريق
الن��اس واش��اعة التناب��ذ واالقصاء
والقمع بينهم كما جاء على لسان
عم��ار الكتب��ي ف��ي قصة" أس��ئلة
محرمة" (( هذه ضحايا قداستكم...
ه��ذه ضحايا قداس��تكم ،مش��يرا
الى س��وادي احل�لاق ال��ذي تقمصه
اجلنون ،ام��ا آن للمدينة ان تنتفض..
وبع��د ي��وم وج��د الكتب��ي مقت��وال
برصاصة متمرغة في رأس��ه مرمتية
بفوض��ى كتب��ه الكثي��رة ،وعندم��ا
اخرجوه ثمة قط��ع بيضاء ألصقها
بطريقة بارزة  ،ألزمتني عبارة غريبة
مكتوب��ة باالحمر القاني " ،أنا أفكر/
أنا أقت��ل /......قصة أس��ئلة محرمة
 ))80:املقدس مثله مثل العلم ميكن
أن يكون منق��ذا ومن��ورا وأداة تقدم

للبش��رية ،كما ميك��ن أن يكون أداة
تدمير وسحق وإذالل.
وعند مالحقة الس��رد في اجملموعة
القصصي��ة جن��ده ال يتخ��ذ موقفا
معادي��ا ومتش��نجا من الدي��ن ،بل
سعى الى التأكيد على عدم رفضنا
للدين بحج��ة أنه ينت��ج املوت بدل
الس�لام  ،واالرهاب بدل الطمأنينة؛
ب��ل ميك��ن تنقيت��ه وإرجاع��ه ال��ى
وضع��ه الطبيع��ي ،ورف��ض دي��ن
الكهنة العني��ف واملزيف ،مثلما ال
ميكن رفض العل��م أو مهاجمته  ،أو
حتميله التبعات في تأخر البش��رية
وتدميرها لسوء استخدامه .مثلما
فعل الفيلسوف اليوناني "سقراط"
م��ع الكهنة الذين ميتهن��ون الناس
ويس��تعبدونهم باس��م الدي��ن .إن
اشكالية الدين اشكالية حقيقية
كما عبر عنها " أولفييه روا " فالدين
بحس��به ال يط��رح نفس��ه إال حني
ينحل ،بش��كل واضح عن الثقافة.
إن الدي��ن ال��ذي ي��رى نفس��ه دين��ا
حقيقي��ا ه��و الذي يعرض بش��كل
واضح ،في حلظة م��ا ،الثقافة على
أنها ش��يء مغاير ،حتى وإن حاول أن
ميتلك ه��ذه الثقاف��ة ،وهنا ينفصل
الدين عن هذه الثقافة املغايرة التي
ال تصلح أن تكون أصال له.
وعند تتبع اش��ارات الن��ص الواعية
ف��ي حقيقته��ا جن��ده كان يس��عى
الى ايصال رس��الة مفادها  :االعالن
عن حضور الذات االنس��انية عموما
والعراقي��ة عل��ى وج��ه التحدي��د
وحتقيقها ،وه��و ما يعني في الوقت
نفس��ه أن ه��ذه ال��ذات الت��ي يعلن
الن��ص ع��ن حضوره��ا ويس��عى

لتحقيقها هي ذات جماعية ثقافية
تتص��ل بت��راث اجلماع��ة وثقافتها
اخلاصة ،وهو ما يكشف عن حقيقة
أن ال��ذات الباحثة املمثل��ة في هذا
الن��ص ه��ي ذات جماع��ة بصيغ��ة
املف��رد ،انطالق��ا من القضي��ة التي
يطرحه��ا الن��ص ويس��عى التخ��اذ
موقف منها فه��ي قضية جماعية
وليست ذاتية ،وحني نتأمل احملصلة
النهائي��ة ملفه��وم الذات ف��ي هذه
اجملموعة القصصية ،جندها ال تعني
الهوية ،ذل��ك أ َّن ُ
س��وى ُ
الهوية هي
احلال��ة النهائية الت��ي ترغب الذات
في أن تكون عليها .أو هي مجموعة
مفردات تريد أن تظه��ر الذات فيها،
وأن تتمي��ز عن غيرها ،ومن هنا ميكن
أن نبن��ي هوية ،أو أن حتدد مكوناتها/
مفرداته��ا دون أن حت��دد انتم��اءات
تل��ك ال��ذات ومالمحه��ا ،والقبلية
االنس��انية واملعرفي��ة الت��ي تنتمي
إليها ،على هذا فالسؤال عن الذات
هو س��ؤال بالضرورة عن الهوية ،وأن
يطرح النص س��ؤال الهوية في هذه

املرحل��ة -م��ا بع��د  2003-ومحاولة
االجاب��ة عنها كما ج��اء في النص
يعني الوعي باملش��كالت املتعلقة
بالهوي��ة وقضاياها ،والس��عي الى
ط��رح رؤية مح��ددة في ه��ذا اجلدل
الدائ��ر ،تتص��ل باألصل ال��ذي تعود
إليه وترتبط به.
لقد برع القاص اخلزرجي في ايصال
رس��الته تل��ك بع��د أن ح��اول الزج
بنفس��ه داخ��ل الق��ص بوس��اطة
ال��راوي العليم املش��ارك باألحداث
الت��ي يرويه��ا ،االس��تاذ ف��ي عل��م
اللغات واألثار الذي كان مدمنا على
ق��راءة كت��ب (معرفة ال��ذات) والذي
يؤك��د ذل��ك أقوال��ه داخ��ل النص:
" نح��ن املنغرس��ون بالع��دم متى
تتض��ح ُهوي ُتن��اّ ."22 /
كل ذلك جاء
بلغ��ة رش��يقة مكتظة بإش��ارات
واعي��ة ،خالية من ثق��ل التوصيف
ال��ذي من ش��أنه أن يصي��ب النص
بالترهل اللغوي.
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في ذكرى رحيله ال 23
ال������ب������ي������ات������ي وال�����������ق�����������دس وان���������ا

هادي الحسيني
متر ه��ذه االيام الذكرى الثالثة والعش��رين
لرحي��ل الش��اعر العراق��ي الكبي��ر عب��د
الوه��اب البيات��ي املول��ود في بغ��داد عام
 1926وال��ذي رحل عن الدنيا في العاصمة
الس��ورية دمش��ق بعد رحل��ة طويلة مع
الش��عر واملنف��ى وح��ب الوط��ن  ..رح��ل
البيات��ي ف��ي  3/8/1999بع��د انتقال��ه من
العاصمة االردنية عمّ ان ليقيم في دمشق
والت��ي تعتب��ر أقدم عاصمة ف��ي التاريخ ،
وكان البيات��ي قد أوصى ونح��ن في عمّ ان
بان يدفن بجوار الش��يخ مح��ي الدين بن
عرب��ي  ،وكان له ما كان  ،البياتي في جبل
قاسيون عند أبن عربي تظلل قبره شجرة
كالبتوس كبيرة والبيوت حتيط به من كل
صوب وه��و ينظر من علياء قاس��يون الى
دمش��ق  ..وبهذه املناس��بة اتذك��ر رفقتي
مع البياتي في الكثي��ر من األماكن داخل
وخ��ارج العاصم��ة عمّ ��ان ف��ي س��نوات
التسعينيات ..

ُ
موعد
كن��ت على
فف��ي صيف عام 1998
ٍ
مع البياتي الذي يجلس لوحده في مائدته
الفينيقي��ة األنيقة  ،ق��ال لي؛ ال أحد جاء
الى اآلن من االصدقاء ؟
قلت  :هم على وشك الوصول .
ْ
إلتفت ل��ي قائال ؛
وأن��ا أحتس��ي الش��اي
اسمع يا هادي إذا جاء الدكتور علي عباس
عل��وان والدكتور س��عيد الزبي��دي وبعض
األصدقاء قل لهم بأن البياتي اليوم يشعر
بالتع��ب وس��وف لن نذه��ب ال��ى حانة (
الياسمني ) وبعد الساعة السابعة تخرج
ّ
ل��دي دعوة في بي��ت أصدقاء أعزاء
مع��ي ،
وأنت فقط ستكون معي هذه الليلة .
قلت  :نعم استاذ ولكن أين ؟
ق��ال  :الدعوة في بيت م��ن مكان ما  ،وفي
الغال��ب منطق��ة على أط��راف عمّ ��ان أو
خارجها وأظن في مدينة تسمى عجلون ..
جاء الدكتور علي عب��اس علوان والدكتور
س��عيد الزبيدي وبع��ض األصدقاء وغادروا
بعد س��اعة  ،ثم جاء موعد البياتي لتأتي
سيارة فاخرة وأنيقة جداً  ،سائق السيارة
ال��ذي كان مهذب��اً ق��د أقلن��ا ال��ى مكان
الدعوة  .نصف س��اعة أو قرابة الساعة ال
أتذكر بالضبط ،كانت الس��يارة تسير بنا
وسائقها يتحدث مع البياتي الذي يجلس
الى جانبه بكل أدب واحترام  ،كنت أشعر

بالس��يارة وهي اثناء املسير كأنها تصعد
اجلبل  ،لقد كان املكان عالياً بعض الشيء
لك��ن في��ه العديد م��ن البي��وت اجلميلة
واملزارع األجمل ..
اس��تقبل البيات��ي بحف��اوة كبي��رة
كإستقبال األمراء  ،وهو أمير بكل تصرفاته
وباناقت��ه .كانوا أربعة أش��خاص والبياتي
وان��ا  .كانت األجواء رائعة والنس��يم حني
يهب تنتعش الروح  .استمرت اجللسة الى
ما بعد منتصف الليل تخللها الكثير من
الشراب والطعام ونحن جنلس في حديقة
البيت الكبيرة  ،احلديقة والبيت تقع على
ُ
يط��ل على أضواء مدين��ة  ،املدينة
مرتفع
تش��به امل�لاك باضوائها الس��حرية رغم
بساطتها لكنها تشد الناظر إليها بقوة .
كنت أنظر بشغف من علياء املكان الذي
جنلس فيه الى تلك األضواء النائمة ما بني
الهض��اب واملرتفعات الصغي��رة  ،ال أعرف
ملاذا إنش��غلت بتلك األضواء وتلك املدينة
اجلميلة التي ترس��ل لنا نسماتها الباردة
ف��ي عز الصيف وأش��عر بدفئه��ا احلنون ،
أش��عر برونقه��ا وحبها لآلخري��ن  ،كانت
تلك األضواء تشعرني بالشجاعة والفداء
واحلب واإلنسانية ..
قل��ت للبيات��ي  :ال ميك��ن أن تك��ون ه��ذه
املدينة ( عجل��ون ) قال هي ذاتها كما قال

السائق الذي جاء بنا .
ق��ال أحدهم للبياتي ي��ا أبا علي أنتم اآلن
جتلسون في هذا املكان العالي من أطراف
مدين��ة عجلون وتلك األضواء اجلميلة هي
أض��واء مدينة الق��دس التي فيه��ا أهلنا
وعزنا وروحنا..
البياتي ضرب كفيه متأملا ! بينما الشعور
ال��ذي انتابن��ي وأن��ا أش��اهد ألول مرة في
حيات��ي القدس من ف��وق مرتفعات عالية
 ،أش��اهدها ف��ي اللي��ل م��ن دون أن أرى
قب��ة الصخرة  ،كان ش��عورا ً مرتب��كا وأنا
اس��تذكر طفولتي في مدارسنا اإلبتدائية
والثانوية ببغداد وكيف كنا نهتف بإس��م
القدس وفلس��طني وعروبته��ا ونتبرع من
أجله��ا بالغال��ي والنفي��س  ،وكيف قاتل
العراقيون بكل حروب التحرير التي إنتهت
بانتصارات وخسارات كبيرة..
تذك��رت لقائ��ي بالق��دس برفق��ة البياتي
الكبي��ر يوم كن��ت في عمّ ��ان التي أحبها
وأعشقها لكني أخاف من زيارتها بسبب
ذكرياتي وحبي ألصدقاء رحلوا !
ال أح��ب االط�لال الت��ي تدم��ي القل��وب
وتدمرها ،
القدس حبيبتنا وعروس��نا اجلميلة التي
احتل��ت ف��ي ح��رب حزي��ران  1967لكنها
س��تعود يوما الى احضان اهلها وناس��ها
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صورة اآلخر في مجموعة حلويات للشاعر عمر السراي

محمد شاكر الخطاط
إ َّن نصوص "السراي" تنتمي إلى عدة
ص��ور وحق��ب مختلفة ف��ي تصوير
العال��م مب��ا مي��وج ب��ه من أح��داث،
لينتق��ل بنا إلى الص��راع مع (اآلخر)
البغي��ض ال��ذي أثار الرع��ب واخلوف
ب��كل تصرفات��ه وارتباط��ه وأفعاله
ومواقفه األيديولوجية وفرض ثقافته
ض��د (اآلخ��ر) الضعي��ف املهم��ش،
غير أ َّن "الس��راي" حاول أن يتمرد من
خالل بع��ض نصوصه إلى اجلمع بني
ً
ومرة أخرى تقفز
(اآلخ��ر) و (األنا) مرة،
ُ
نصوصه إلى تصوير (اآلخر) وشعوره
بالضعف والتهميش وطمس هويته
وس��ط أج��واء التس��لط والهيمنة،
ولم تق��ف نص��وص "الس��راي" إلى
ه��ذا احلد ،فقد صور (اآلخر) من زاوية

أخرى وه��و إظه��ار مركزي��ة (اآلخر)
وش��عوره بالتفوق عل��ى اآلخرين مع
اس��تخدامه ألدوات العنف والبغض
والع��داء ضد (اآلخر) الذي ال ميتلك إالَّ
أدوات احلوار والسالم ،ولتفصيل ذلك
من خالل:
•اآلخر النوعي:
صورة األنثى اخلالدةيقول "الس��راي" في أح��د مقاطعه
الشعرية:
ُ
لست مؤمناً مبا يكفي
لذلك سأُ
لدَ
جُ
حر مرتني..
كل
من
غ
ٍ
وسأنسابُ مع الطرقات
عيني��ك لؤلؤت�ين خل��ف خمار
ألرى
ِ
أبيض..
ُ
معك في ساحة التحرير:
وسأهتف
ِ
(نريد وطن) ..ص38-39
لقد بينّ "الس��راي" صورة (اآلخر) من
خ�لال محبوبته الت��ي تظهر بصورة
الوطن ،فــ "السراي" عقد مع نفسه
إل��ى رؤي��ة تام��ة حينم��ا وص��ل إلى
نتيجة مش��اهدة (اآلخ��ر) البغيض
املعادي ل��ه وحلبيبت��ه ولآلخرين من
جحر
خالل املفارقة (سألدغ من كل
ٍ
مرت�ين) ،لكنه يع��زم ً
مرة أخ��رى إلى
رؤي��ة حبيبته حت��ى وإن كان (اآلخر)
مس��تبدا ً بتطويقه من كل اجلهات،
إال أ َّن "الس��راي" جع��ل حبيبته هي

(اآلخر) الت��ي متتلك احلب والس�لام
واألمان ولغة احل��وار من خالل قوله:
عيني��ك لؤلؤت�ين خلف خمار
(ألرى
ِ
أبيض ،)..فاستخدام (اخلمار األبيض)
هو داللة على الس�لام واحلرية الذي
متنى "الس��راي" هو وغي��ره أن يصل
إلى مبتغاه الوطني ،فقد صور حبه
للوطن من خالل (اآلخ��ر) /محبوبته
التي يراها ه��و بعينيه ،لذلك ظلت
روح��ه مش��دودة بانتمائ��ه الوري��د
للوط��ن برؤية حبيبت��ه التي ترافقه
ف��ي س��احة التحري��ر ح�ين يق��ول

ُ
معك في ساحة التحرير:
(وسأهتف
ِ
(نريد وطن) ،)..فهت��اف قلبه انتعش
حني رأى وطنه احلقيقي بالقرب منه
أال وه��ي حبيبته الت��ي ظلت ترافقه
في كل حلظة ليهتف��وا أمام (اآلخر)
العنيف بص��وت وطني واح��د (نريد
وطن) وهو اس��ترجاع روح "السراي"
إل��ى روح��ه الت��ي فقدت األم��ان في
حض��ن وطنه الضائ��ع بي��د (اآلخر)
املتس��لط ،فالس��راي ع��رف كي��ف
يص��ور اآلخر " ما ش��كله ،م��ا لونه،
طبعه ومزاجه ،فك��ره وطريقته في
التخطيط للحياة هي صورة (اآلخر)
بعيون مثقف شرقي " ( ).
•اآلخر السلطوي:
يقول "السراي":
ُ
تذكرت..
لقد أوقفني غش��يمٌ في
زاوية القصاص متهماً
ُ
س��ألته
بالس�لام وحينما
عن هويته
أخبرني بأنه (تاج راسي)
ُ
ضحكت ،وأجبته:
نعم أنت تاجٌ لرؤوسنا
هن��ا يس��تذكر "الس��راي"
حلظ��ة (اآلخر) املتس��لط جتاه
اآلخري��ن وش��عوره بالتف��وق
عليهم مب��ا ميتلكه م��ن عنف

وقوة مصحوبة بالظالم والوحش��ية
الدموي��ة ،فلفظ��ة "أوقفن��ي" و
"القص��اص" ه��ي دالالت تش��ير إلى
التعدي على النفس من قبل (اآلخر)
املع��ادي وق��وة مركزيت��ه الكامن��ة
وس��ط أجواء الفوضى وب��ث الرعب
واخلوف جتاه (اآلخر) الضعيف املتهم
بـــ "السالم" ،فاآلخر املتفوق يشع ُر
أن��ه "ت��اج" عل��ى كل ال��رؤوس م��ن
خالل سياس��ته املباش��رة بالعنف
والعدائي��ة من أج��ل إخضاع (اآلخر)
املهم��ش ب��أي طريق��ة لالس��تالم
أم��ام وحش��يته ،وبالفع��ل ال متتلك
آخري��ة الضعي��ف إالَّ الق��ول" :نعم
أنت تاجٌ لرؤوس��نا" وه��و أمر يفضي
به��م إلى الرض��وخ حت��ت أقنعتهم
املزيفة وأس��ئلتهم املدشنة باحلقد
والعداء ،وتعد تل��ك " الهيمنة على
اآلخ��ر وإخضاعه والس��يطرة عليه،
احد أوجه العنف املتعددة ،فالعنف
في واح��دة من مس��الكه وجتلياته،
يتخذ له طريق السيطرة على اآلخر،
والهيمنة على مقدرات وجوده ".
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من رماد الطفولة إلى فضاءات الهوامش

باســم فــرات
"ه��ذه ش��هادة خصوصيته��ا أنها ب��وح لروافد
التجرب��ة الش��عرية ،وبداياتها لكاتب الس��طور،
ل��ذا ألتمس م��ن الق��ارئ أن يغفر لألن��ا حضورها
املهيمن"
حني انتقلت للعيش مع أُمّي ،في حزيران "يونيو"
عام  ، 1982كانت اإلذاعة املرئية العراقية ،تعبوية
بامتياز ،فكل ش��يء من أجل املعركة ،وزاد الطني
بل��ة ،االجتياح الصهيوني لبيروت ،وكانت قصائد
ّ
وأتذكر
املديح ومتجيد احلرب والعنف ،في الواجهة،
أنني قلت لوالدت��ي -رحمها اهلل  " -لن أكتب مثل
ّ
ً
ً
مختلفا" ،رمبا لم
طريقا
سأختط لي
هذا الشعر ،
أكن أعي متامًا ما تفوهت به لوالدتي ،لكنها فطرة
س��ليمة ترفض متجيد احل��رب والطغ��اة ،وتقليد
اآلخرين ،ورغبة دفينة باخلروج على هذا الس��ائد،
واملضي في طريق متفرد ،أنتشي فيه بوحدتي ،وال
ّ
قيمة للشاعر إن لم يكن وحيدًا.
بع��د ش��هور ،تعرفت على ش��يخنا ف��ي كربالء
وأعني ب��ه الش��اعر والكاتب املس��رحي "محمد
ما ش��اء اهلل رض��ا آل زمان الكربالئ��ي" ().. - 1947
صاح��ب املوهبة ف��ي تنقيح النص��وص وحتريرها،
وت��رددت عليه م��ع كثيرين ،ف��كان أول من عرضت
عليه "قصائ��دي" ،فانتبه إلى خلوها من األخطاء
النحوي��ة ،والعروضي��ة ،وملا كنت في املتوس��طة
"االعدادية" ،فقد أبدى إعجابه ،وقد كان جميع من
يتردد علي��ه تتراوح مواليدهم ب�ين (1969 – 1960
م ).ميلك��ون ثقافة ممي��زة ووعيًا عاليً��ا ،ومتك ًنا من
اللغ��ة ،وحني أتذكر نقاش��اتنا – وكنت أصغرهم
ًّ
س��نا وأكثره��م إنصاتً��ا – أعج��ب كي��ف ألدب��اء
غالبيتهم دون س��ن العش��رين وقلة منهم عبروا
العشرين بس��نوات ،طروحاتهم الفكرية واألدبية
مبس��توى عال تفوق أعمارهم كثيرًا ،وكانوا يرددون
عل��ى مس��امعي" ،بأنني أفضل م��ن أغلب طالب
املرحل��ة الرابعة ف��ي كلي��ات اآلداب" ،بكل تأكيد
كالمهم فيه روح العاطفة واحملبة ،لكني أش��هد
أنهم كان��وا مناذج ،قليلاً ما يرتق��ي إلى ثقافتهم
وطروحاته��م وموس��وعيتهم ،مَ��ن هم في س��ن
العش��رين ،ليس في تلك احلقبة الزمنية بل حتى
اليوم ،ورمبا في جميع العالم.
كان محمد زمان قريبا مني لذا أخبرته ما س��بق
وقلت��ه لوالدتي ،نظر لي نظرة مختلفة ،ش��عرت
أن��ه فهم م��ا أعني ،وفي الوقت نفس��ه ،أن خلف
هذا الكالم ،رغبة عارمة ليكون لي صوتي اخلاص،
ولكن صغر س��ني لم مينحني القدرة على إيصال
ما ّ
أفكر به بش��كل جيد؛ فجلب مجموعة كتب،
وقال :حني تنتهي منها ،س��أزودك بغيرها ،ورحت
ألتهم ما يقدمه لي ،فضلاً عما أش��تريه من كتب
وأعرضها عليه ،حتى حس��بتني أنن��ي قرأت كل
ما ف��ي مكتبت��ه ،وأتذكر منها معظ��م إصدارات
دار الع��ودة ،مبا في ذلك ديوان "أدونيس" ،الذي تأخر
عندي طويلاً .
حاول��ت الق��راءة جملموع��ة من الش��عراء في يوم
قناعة في س��ن اخلامسة عشرة،
واحد ،ألصل الى
ٍ
أن الطري��ق األس��لم إليجاد صوتي اخل��اص ،وعدم
الس��ماح لهيمن��ة صوت ش��عري م��ن األصوات
الـمُ كرّس��ة بواس��طة س��لطة الش��عر ،إذ قرأت

الس��يّاب مع ش��عراء من أجيال مختلفة ،كذلك
كان األمر مع البياتي وأدونيس وس��عدي يوس��ف
وحسب الشيخ جعفر وسواهم.
كان "محمد زمان" يتابع هوس��نا – أنا ورفاق تلك
احلقب��ة – بالش��عر واألدب ،ويعمل عل��ى تنميته،
علمني أن حترير املادة األدبية ،ضرورة وثقافة يجب
أن ال أس��تهجنها ،وه��ذا ما وجدته ف��ي الثقافة
الغربي��ة ،فاحملرر األدبي بواب��ة ال ب ّد أن يدخلها كل
ش��اعر أو روائ��ي أو قاص ،وم��ا أحوجن��ا ملثل هذه
الثقاف��ة لالرتق��اء ب��األدب ،وذات م��رة ذك��رت نزار
قباني بس��وء أمام��ه ،فاعترض بجمل��ة مذهلة:
احت��رم التجارب الش��عرية كافة ،وليس��ت التي
قريبة إلى ذائقتك" .فكانت ً
درس��ا لن يُنسى .وقد
وجد زمان ً
هوس��ا وجديّة عند الشباب ،وقد كنت
ًّ
ُ
درست
س��نا ،ففي مرحلة "املتوسطة"
أصغرهم
العروض ،وقرأت الشعر القدمي واحلديث ،فاحتضن
هذه "النبتة" ،ووجّ هها ليكون لكثير منهم اليوم
مكانته��م في اجملال الثقافي والفن��ي وال تلتفتوا
والسطحي.
للزائل والطارئ
ّ
حني غ��ادرت الع��راق ،تناوش��تني املنافي ،وحني
ُ
عدت بعد عش��رين س��نة ،زرته في بيت��ه اجلديد،
��ب للق��اء الصديق الش��اعر واملس��رحي
وق��د رَتَّ َ
عقيل أب��و غريب ،وقال جمل��ة أعادتني إلى أعوام
الثمانيني��ات" :من��ذ البداي��ات ،وأن��ا أراه��ن على
باس��م" ،وأنا على ثقة أنه يقولها لكل مَن اتصل
به ،ف��ي عقد الثمانيني��ات من َ
القرن العش��رين،
وواصل االشتغال على مشروعه اجلمالي واملعرفي
حتى اآلن؛ لن أنسى هذا املعلم شاعرًا أو ساردًا أو
ً
باحثا أو فنانًا ،مذ رأيت اهتمامه الكبير بالشاعر
صاح��ب الش��اهر ( )1982 – 1953عندم��ا اقتن��ى
ً
نسخا من ديوانه الوحيد "أيها الوطن الشاعري"،
ليزرع حب الش��اهر في نفوس��نا .إن محمد زمان
امنوذج للش��اعر املعلم الذي يجد أجمل قصائده
ف��ي املبدعني الذين كانوا يت��رددون عليه ويوليهم
عنايت��ه ومحبته ،فأخلصوا لهوس��هم اإلبداعي
وجتاربهم اجلمالية واملعرفية.
عش��رة أع��وام ،م��دة عالقتي بالش��اعر "محمد
ُ
وعيت منذ
زمان" ،لم يقطعها إلاّ مغادرتي العراق،
البدء ،أن أبحث عن جوهر الش��عر في كل ش��يء،
وأن أوازن بني التجربة والقراءة ،وألاّ أجعل ش��عري
ميتح من جتارب الش��عراء ،فال استدل على صو ِت َي
اخل��اص ،وال أن أهجر الكت��اب ،فأنغمس بامللذات،
ُ
أيقن��ت أن ليلة
حت��ت مس��مى "التجربة" ،حت��ى
واحدة ف��ي احلرب ،وحت��ت القصف ،ف��ي الثكنات
العس��كرية ،وأن حي��اة املعس��كرات واملعتقالت،
والتج��ارب القاس��ية مث��ل "جترب��ة املعارض��ة
املسلحة في األهوار واجلبال" وجتربة الصحراء في
"رفح��اء" و"األرطاوية" ،تأثيرها وعمق جتربتها أكبر
وأهم من أوهام تبديد الوقت فيما ال طائل منه.
مثلم��ا نحن خلي��ط من تزاوج عش��رات األعراق
واإلثنيات والقوميات ،كذلك الشاعر نتاج قراءاته
وبيئت��ه وجتاربه ،فال وجود للش��اعر "البريء" الذي
لم يعلق بأثواب قصيدته "دم الشعراء" ،إذ يحاول
أن يخلط القراءات والتجارب مبا يتناسب مع وعيه
ومترده ،وأجمل أنواع التمرد حني يكون على الورقة
 :قصيدة ،أو قصة ،أو رواية ،أو مس��رحية ،أو لوحة،
أو ً
بحثا ،أو نقدًا.
الكت��ب ،حني تقاس��مها جترب��ة حياتية ثرية
إن
َ
بقس��وتها ،ودهش��تها ،ومغامراتها ،وال بأس في
ارت��كاب حماقات ،ق��د تصل بك إلى ش��فا املوت
 كم��ا حدث مع��ي أكثر من م��رة  -تصبح حينهاجتربة الشاعر حية نابضة باملعرفة واخلبرة واحلياة
ودهش��تها .لقد اس��توقفتني كثيرًا جتارب "امرئ
القيس" َ
و"طرفة بن العبد" و"أبي نؤاس" و"املتنبي"
ً
ُ
تعلمت ومازلت
تلميذا لهم.
و"آرثر رامبو" ،فكنت
أتعلم لي��س من الذين أكبر مني ًّ
س��نا ومجايلني
ل��ي فقط ،بل م��ن األصغر من��ي ًّ
س��نا ،إلمياني أن
التجارب املتميزة تستحق التأمل والتفاعل .

كن��ا في كربالء ،نناق��ش خصوصية التجربة ،مما
س��اعد في منو وتط��ور وعيي ،لكن��ي  -أزعم – أن
الوعي بأهمي��ة التفرد واخلصوصي��ة ،كان مالزمًا
لي ،فل��م أقتنع يومًا حني س��معت ّ
رس��امًا يكرر
"أنه ض��د األس��لوب" فق��د كان طالبً��ا جامعيًّا،
ومصطل��ح "ض��د األس��لوب" منزلقات��ه أكبر من
فوائ��ده لتجربة غض��ة ،وعلى املب��دع اجلاد ايجاد
أسلوبه املتفرد ،لالنتقال إلى مراحل جديدة حتتاج
كل منه��ا إلى س��نوات ،فال ميك��ن كتابة قصيدة
أو قصة أو رس��م لوحة ،ثم االنتقال مباش��رة إلى
أس��لوب مختلف  ،فهذا "املب��دع" ميكن أن يكون
يجيد السرقة ،لكنه ال ميكن أن يجيد التنقل بني
أساليب مختلفة خاصة به ،ألن غير منطقي  .إن
نقاش��ات أصدقائي الش��عراء واألدباء األكبر مني
ًّ
س��نا في كرب�لاء ،حول اخلصوصية ف��ي الكتابة،
ورف��ض التقليد ،والنزوع نح��و احلداثة والتجديد،
مع ع��دم التأثر بش��اعر م��ا ،هي الت��ي ذكرتني –
ولهم الفضل في ذلك  -بخصلة أعتز بها ،أال وهي
رفضي للتقليد  ،فاملبدع يفقد قيمته حني يكون
صورة ملبدع آخر مثل قوله��م إن اجلواهري متنبي
َ
القرن العش��رين ،وأن الق��اص الفالني هو بورخس
الع��رب والروائ��ي العالني ه��و ماركي��ز العرب ،بل
مجرد القول :إن االش��تغال اجلمالي لفالن يذكرنا
بعالن ،فهو إساءة لفالن.
أعتقد أن االشتغال اجلمالي ،واملعرفي ،يجب أن ال
يكون س��احة مبارزة ،فالقمة تسع اجلميع ،وعلى
سبيل أن الشاعر الذي يتباهى بفوزه بجوائز عدة،
علي��ه أن يع��ي أن الش��عراء الذين حصل��وا على
جوائ��ز أكثر منه ،أو جوائز مكافآته��ا املالية أكبر
من جوائزه ،ال س��يما حني تكون جائزة واحدة من
جوائزهم قيمتها املالي��ة أكبر من القيمة املالية
جلوائزه مجتمعة ،فهم بهذا أعلى مرتبة إبداعية
من��ه ،ه��ذه النتيجة بحس��ب فهمه ،له��ذا فإن
الشاعر هنا يوقع نفسه في مطب ال حتمد عقباه،
واألم��ر ينطبق عل��ى الذين حظيت مش��اريعهم
اجلمالي��ة باهتم��ام النق��اد واألدب��اءُ ،
فكتبت عن
جتاربهم عش��رات وعش��رات املقاالت والدراسات،
ّ
فهذه ليس��ت حَ َ
وتضخم
س�� َنة للتباهي والغرور
األنا .اجلوائز والدراس��ات مس��ؤولية كبيرة تُ ّطوق
املب��دع ،ف�لا فرح وال افتخ��ار بهما ،وح�ين يرى أن
كل جائزة ومقالة اس��تحقاق تام ،حصل عليهما
بإبداع��ه ،فيتيه غ��رورًا وعجرفة ونرجس��ية ،فما
فائدة كل هذا حني يقوده غروره إلى تكرار نفسه،
وهبوط مستواه ،وتوقف اجلوائز واملقاالت عنه.
أغبط املش��تغلني باحلقول اجلمالي��ة واملعرفية
بهدوء ،ويواصلون احلفر على مش��اريعهم وتطوير
أدواته��م وتعميق جتاربهم ،وس��يان عندهم نالوا
جوائز أم ل��م ينالوا ،تناولتهم أقالم النقاد واألدباء
واألكادمييني ،أم لم تتناولهم ،ال سيما هؤالء الذين
عبروا اخلمسني بس��نوات طويلة ،وجتاربهم تشع
توهجً ��ا ،هؤالء أنحن��ي لهم ،مثلم��ا أنحني لكل
مب��دع انهالت عل��ى جتربته أقالم النق��اد واألدباء
وحصل على جوائز ،فما زادته إلاّ
ً
تواضعا وشعورًا
ً
عميقا باشتغاالته اجلمالية،
باملس��ؤولية ،يحفر
ويس��تأنس بآراء مَن يراهم أس��اتذة ل��ه ،حتى لو
كانوا من عمره أو أصغر ًّ
س��نا ،فيدهش��نا مبنجزه
الـمش ّع على الدوام.
أرى أن اجلوائ��ز تفقد أهميتها حني متر الس��نوات
ولم يلتفت النقد جيدًا حلاملها ،فما قيمة اجلوائز
إذا ال يثير املنجز اجلمالي حلاملها شهية الكتابة
عند النقاد ،ال س��يّما الذين حص��دوا جوائز عدة،
وبع��د مرور أكثر من عش��ر س��نوات بل عش��رين
عامً��ا ،على فوزه��م بأكثر من ث�لاث جوائز ،ال نرى
س��وى مقاالت خجولة ،بدلاً من املئات .الدراسات
والبح��وث واملق��االت ،ه��ي الت��ي تُ ّ
عض��د اجلوائز
وحتافظ على أهميتها ،اجلوائز والكتابات الكثيرة،
س�لاح ذو حدين ،أفضل استعمال له ،هو حتفيزنا
على اإلبداع ،وزيادة منس��وب الشعور باملسؤولية

أمام محب��ة مَن أفاضوا علين��ا بالثناء ،فضلاً عن
القل��ق أمام ه��ذا املأزق ،نع��م اجلوائ��ز والكتابات
الكثيرة ،مأزق للمبدع.
على الصعيد الشخصي ،أكثر ما أخشاه أن يتم
تناول مجموعة ش��عرية واحدة ل��يّ ،
ويركز النقاد
عليه��ا ،متجاهل�ين م��ا يأت��ي بعدها ،وتس��ببت
عش��رات املقاالت والدراس��ات عن ديواني "خريف
حقيقي لي ،إذ ال يوجد أقس��ى من
املآذن" ،بقل��ق
ّ
أن متضي الس��نوات واألعوام ،وأن أصدر مجموعة
تل��و أخرى ،وع��دد املقاالت ع��ن كل مجموعة ّ
أقل
م��ن أصاب��ع اليد الواح��دة ،بل إن كتابة عش��رات
املقاالت عن شاعر دون ّ
سن األربعني بسنوات ،لهو
أمر مح��زن ًّ
جدا ،حني يجتاز عتبة اخلمس�ين ولم
يتضاعف عدد املقاالت عن جتربته الشعرية.
ّ
ت��دل على وعيه،
أعتقد أن مجس��ات اإلنس��ان،
ومنذ بداياتي كنت أخش��ى أن أقع فريسة الوهم،
حني أس��تمع لش��خص يتح��دث بلغ��ة املاضي،
مفاخرًا ب��ه ،وأعن��ي باملاض��ي ،اآلراء املهمة التي
اجلمالي،
قيل��ت بحق جتربت��ه اإلبداعية ومنج��زه
ّ
واجلوائز التي حص��ل عليها ،لكن حديثه ال يوجد
م��ا يدعمه ف��ي حاض��ره ،مبعنى آخ��ر ،أن مفاخره
تتح��دث عن منج��زه قبل س��نوات طويل��ة ،وأنه
لم يضف ش��ي ًئا جدي��دًا لتجربته من��ذ أكثر من
عقد وبضع س��نوات ،فما أقس��ى أن تعيش على
م��اض ،وتتباهى بأن��ك حصلت عل��ى جوائز قبل
ٍ
عش��رين عامًا ،أو كتبوا عن كتابك األول أو الثاني
عش��رات املقاالت والدراس��ات ،لكنك على امتداد
عقدين ،لم تنش��ر كتابًا جديدًا نال اهتمام النقاد
واألدباء وذوي االختصاص ،بحيث أضيفت عشرات
املقاالت والدراسات اجلديدة عن جتربتك.
عل��ي ،فق��د تعلم��ت من
له��ؤالء فض��ل كبي��ر
ّ
ً
ش��خصا كان ميل��ك مقوم��ات
جتاربه��م ،وأذك��ر
املب��دع متع��دد املواهب ،لكنه انته��ى به املطاف
إل��ى مجرد صدي��ق لألدباء يتذكره مَ��ن زامله حني
يكتب��ون عن ذكرياتهم ،هذا الش��خص كم أمتنى
أن أُقبّ��ل جبين��ه ،فقد جعلني أخش��ى أن أنتهي
إل��ى م��ا انته��ى إليه ،ف��كان حاف�� ًزا ل��ي أن أبذل
جه��دًا ،وأح��اول أن أتعل��م من النجاح والفش��ل
ً
مخلصا للشعر
والتواضع والغرور ،فهدفي البقاء
والكتاب��ة وللمعرف��ة ،مؤم ًنا أن الوع��ي واحلداثة
يرفضان أفع��ل التفضيل في اإلب��داع بعامة .وأن

ال يبتلعني املنفى ،والكس��ل مثلم��ا حدث معه،
وأن ال أخش��ى أن أع��رض ما أكتبه عل��ى اآلخرين،
وأجزل لهم كلمات الشكر واالمتنان حني يؤشرون
عل��ى خلل في قصي��دة لي ،وبفضل��ه وفضلهم،
واصلت الكتابة ،واختلفت جتربتي الش��عرية من
"الكربالئيات" إلى اإلنفتاح على الثقافات كافة.
أعتق��د أن ثقاف��ة العراق��ي يج��ب أن تتميز عن
ثقاف��ة املصري والفلس��طيني واملغرب��ي  ،مثلما
تتمي��ز ثقافة هؤالء ع��ن ثقافة العراق��ي ،وثقافة
العرب��ي ع��ن ثقاف��ة الغرب��ي ،القيم��ة املعرفية
والثقافية تضعف حني نفتقد للخصوصية ليس
في الكتابة وحدها فحسب بل في القراءة ايضا،
ومثلما يُع ّد الش��اعر ص��دى لغيره حني ال يلتمس
"طريقه املتفرد في املشهد الشعري" ،كذلك األمر
فيما يخص الق��راءة ونوعية الكتب ،هذا املفهوم
قادني أن ال أكتفي مبحاولة "كتابة نفسي" بل وأن
ال أجعل "أحدًا يُغرّد في حنجرتي" ،كذلك تعاملت
مع الكتاب ،والقراءة ،فلم أكن "مدمن روايات" ،بل
مدن سفر وترحال والتعرف على الثقافات األخرى
نظر ًّيا عبر القراءة ،وعمليًّا عبر االحتكاك املباشر
واإلندماج التام.
حاول��ت أالّ أقع في َش��ـر َِك الفهم اإللغائي الذي
مف��اده أن م��ا قرأته م��ن كتب هي "األساس��يات"
فأنظ��ر باس��تعالء لآلخرين حتى أتأك��د من أنهم
ُ
ق��رأت ،فهذا ش��رك يدل عل��ى ضحالة
ق��رأوا م��ا
بالوع��ي ،ألن عال��م املعرفة ال حدود ل��ه ،واملثقف
ه��و كل مُتمكن من فرع من ف��روع املعرفة ،وأن ال
يُفتي بغير علم ،وقارئ التراث ال يختلف من حيث
األهمي��ة عن قارئ األدب احلدي��ث واملترجم ،وقارئ
الفلس��فة ليس أهم من قارئ التاري��خ أو األديان،
أو النظري��ات النقدية ،أو املتبح��ر بالفنون حديثة
كان��ت أم ش��عبية "فلكلورية" ،وأجملن��ا ،أكثرنا
ً
إنصاتً��ا وتأم�ًل�اً
وقلق��ا ،وإميانًا أن الكون مدرس��ة،
ّ
وأن��ه تلمي��ذ أب��دي .وإذا كان م��ن االعت��راف بدين
عظيم في عنقي ،فهو لكل أصدقائي وأس��اتذتي
ّ
نقدي
الذين اس��تقطعوا م��ن وقتهم إلب��داء رأي
ٍ
فيما أكتب ،والتنويه ملواط��ن اخللل في النص ،إن
كان اخلل��ل فنيًّا أو لغو ًّيا أو غي��ر ذلك ،فهؤالء هم
الذي��ن أنحني لهم وأش��عر باالمتنان لهم ،وأفخر
مبحبتهم.
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كارل بوبر بمواجهة كارل ماركس

باسم األنصار
يعد الفيلسوف النمساوي كارل بوبر
( ، )-1994 1902م��ن أكثر الفالس��فة
الذي��ن كتب��وا ع��ن فلس��فة العل��م
ف��ي الق��رن العش��رين ،وم��ن أكث��ر
الذين كتب��وا في اجملالني السياس��ي
واالجتماع��ي ،دفاع��اً ع��ن قي��م
الدميقراطي��ة والليبرالي��ة واجملتم��ع
املدن��ي وحق��وق االنس��ان واحلري��ة
ّ
تش��كل،
الفردي��ة وبقية القيم التي
حسب رأيه ،سمات (اجملتمع املفتوح)
 ..ه��ذا اجملتمع الذي ينش��أ عن طريق
(الهندس��ة االجتماعي��ة التدرجي��ة)
عل��ى ح��د تعبي��ره ..أي اجملتم��ع الذي
يبنى على أس��س دميقراطية بالتدرج
وحس��ب معطيات ومتطلبات الواقع
الذي سيصحح مساره بعد كل خطأ
يق��ع فيه ،ولي��س حس��ب متطلبات
التنظي��ر واألحالم واآلم��ال الطوباوية
أو م��ا أس��ماه حس��ب متطلب��ات )
الهندسة االجتماعية الطوباوية(.
ويع ُّد كتابه املكوّن من جزئني (اجملتمع
املفتوح وأعداؤه)  ،واملنشور عام 1945
ف��ي لندن من أهم كتب��ه التي حتدثت
عن ه��ذه املوضوع��ات والت��ي بينّ من
خالله��ا خصائص الدول الش��مولية
التي تنتج ما يسميه (اجملتمع املغلق)
 ،وخصائص ال��دول الدميقراطية التي
تنتج ما يسميه (اجملتمع املفتوح(.
وحتدث كارل بوبر في هذا الكتاب عن
أهم املفكري��ن الذين مهدوا لنش��وء
ال��دول الش��مولية الديكتاتوري��ة
املغلق��ة عل��ى الرغ��م م��ن حس��ن
نياتهم( :افالط��ون وهيغل وماركس)،
بش��كل فري ٍد
وق��ام بنقد خطاباتهم
ٍ
من نوع��ه الى الدرج��ة أ ّن العديد من
املفكري��ن املاركس��يني ،عل��ى اعتبار
أنه قام بنق��د ماركس بدق��ة ،أتفقوا
م��ع العديد من آرائ��ه النقدية بصور ٍة

وأخرى.
بل أ ّن الفيلس��وف االنكلي��زي برتراند
رس��ل أش��اد كثي��راً به��ذا الكت��اب
ٌ
درجة
عم��ل على أعل��ى
قائ�لاً( :هذا
ٍ
م��ن األهمي��ة ،وينبغ��ي أن يُق��رأ على
واس��ع مل��ا يتضمنه م��ن نق ٍد
نط��اق
ٍ
ٍ
ب��ارع ألع��داء الدميقراطي��ة ،قدميِ ِهم
ٍ
وحدي ِثه��م .فهجومه عل��ى أفالطون
غي��ر تقليدي على أنه في رأيي مصيبٌ
متامً��ا .أ َّما حتليله لهيج��ل فهو مميت.
وأم��ا ماركس فق��د مت متحيصه بنفس
الدرج��ة م��ن احل��ذق ،وحُ م َِّل قس��طه
املس��تحق من املس��ؤولية عما أصاب
اإلنس��انية احلديثة م��ن محن وكروب.
إنه دفاع قوي وعميق عن الدميقراطية،
جاء ف��ي أوانه ،غاية ف��ي اإلثارة وغاية
في اإلتقان).
وأهمي��ة نق��د كارل بوب��ر للمفك��ر
العم�لاق كارل ماركس ه��و أنه تناول
في��ه منهج وأف��كار وعقائ��د ماركس
به��دوء وحيادية كبي��رة على العكس
من الكثير من النقاد الذين حتدثوا عنه
بتحامل وحقد دفني.
إذ جن��د بوب��ر يتح��دث ع��ن الدواف��ع
االنسانية واالخالقية الكبيرة ملاركس
جت��اه الفق��راء واملقهوري��ن والعم��ال
املضطهدي��ن( :فثم��ت مالحظ��ات
عدي��دة ،تُثب��ت ب��أن رؤي��ة ماركس لم
تكن بدافع علم��ي وامنا بدافع أخالقي
أال وه��و الرغب��ة ف��ي جن��دة املقهورين
عمال بائسني
واملضطهدين وفي حترير
ٍ
يتعرضون لالس��تغالل بكل فجاجة،
فه��ذه الرغب��ة هي الت��ي قادت��ه الى
االشتراكية)  ،وهذه الرغبة االخالقية
يعتبرها بوبر هي السر اخلفي النتشار
املاركس��ية في العال��م وباألخص بني
املثقفني.
ث��م جند بوب��ر يتح��دث باعج��اب عن
حتلي�لات مارك��س العظيم��ة ح��ول
مفاهي��م الص��راع الطبق��ي وغيرها
م��ن املفاهيم املاركس��ية الش��هيرة
الت��ي أنتجت بنيان��اً فكرياً أعظم من
بنيان افالطون وهيغل على حد تعبير
بوبر ال��ذي متنى أن يكون ه��ذا البنيان
العظي��م هو األخير ،ألن��ه على الرغم
من محاس��نه ،وعلى الرغم من ميوله
نح��و صناعة اجملتم��ع املفتوح القائم
عل��ى احلري��ة واألم��ان االقتص��ادي إالّ
أنه من الذين رس��خوا مفهوم الدولة
الش��مولية الديكتاتوري��ة ف��ي القرن
العش��رين  :الدول الشيوعية والنازية
والفاشية.
إذ اعتبر بوبر أن نوايا ماركس الصادقة
واحلسنة ،ليس��ت كافية ،ألنه يعتقد
أن العديد م��ن تنظيراته وأرائه خلقت
العديد من املشاكل أيضاً ،منها مثالً:
النبوءات التاريخية :وس��بب اعتراض
بوب��ر على ه��ذه النب��وءات ،ه��ي أنها
نبوءات مخلوقة بدوافع أخالقية أكثر
مما ه��ي دوافع علمية حس��بما يزعم
مارك��س ،وه��ذه الدواف��ع االخالقي��ة
ه��ي الت��ي أفش��لت نب��وءات ماركس
االستش��رافية ..هذا من جه��ة ..ومن

جه��ة أخ��رى ان ه��ذه النب��وءات التي
تتنب��أ بوص��ول العال��م الى املس��اواة
وانتف��اء الطبقي��ة عن طري��ق امتالك
الطبق��ة العامل��ة لوس��ائل االنت��اج
والسلطة بعد ثورتها ضد الراسمالية
وانتصاره��ا عليه��ا ،وبانتف��اء جميع
الطبقات ماعدا الطبقة الرأس��مالية
والطبق��ة العامل��ة ،ه��ي نب��وءات
تنظيرية وطوباوية بعي��دة عن الواقع
كثيراً ،ألنها تعاملت مع الواقع وكأنه
آل��ة أو معادل��ة رياضي��ة ثابت��ة مع أن
الواق��ع بس��بب حركيت��ه الدائمة ال
ميك��ن حص��ره بتنظي��ر مع�ين ثابت..
ب��ل وحت��ى أن نبوءت��ه ح��ول ظاه��رة
االس��تغالل ل��م تك��ن صائب��ة مع أن
جهوده هنا تستحق أعظم االحترام:
( ولكن البد من القول بأ ّن ماركس كان
مخطئ��اً حينم��ا تنبّأ ب��دوام الظروف
الت��ي الحظه��ا إن لم تغيره��ا الثورة،
ومخطئ��اً أكث��ر حينم��ا تنب��أ بأنه��ا
س��تزداد س��وءاً .فقد دحضت الوقائع
هذه النبوءات).
ع��داء الدول��ة :اعتق��د مارك��س ب��أن
الدول��ة حتكمه��ا طبق��ة تبح��ث عن
مصاحله��ا وتداف��ع عنه��ا ،ولهذا كان
يحلم بل ويتنبأ بزوالها وتالشيها بعد
انتصار الطبقة العاملة (البروليتاريا)،
واعتقد أيض��اً أن الدميقراطية ال تلبي
مصال��ح عام��ة الن��اس وامن��ا تلب��ي
مصالح الطبقة احلاكمة فقط..
وهن��ا اعترض بوبر ً
مرة اخرى ،من خالل
اعتقاده بأن ماركس لم يستوعب أبداً
طبيعة الدميقراطي��ة ،ولم يفهم أبداً
الوظيفة التي ميكن لس��لطة الدولة
تأديتها في خدمة احلرية واالنس��انية،
وذلك ألن��ه مأخوذ بعال��م التنظيرات
في هذه النقطة بالذات.
وأش��ار أيض��اً ال��ى أن اخلل��ل لي��س
ف��ي العملي��ة الدميقراطي��ة وال ف��ي
مؤسس��ات الدول��ة ،مثلم��ا صوّره��ا
ماركس ،وامن��ا اخللل بالقائمني عليها،
وخصوص��اً في زمن��ه ،والدلي��ل هو أن
العملي��ة الدميقراطي��ة ف��ي العال��م
بع��د مارك��س قد تط��ورت كثي��راً من
خالل قيادتها من قبل الش��عوب احلرة
وأن الدول��ة ص��ارت أقوى م��ن الطبقة
الرأس��مالية ،ب��ل وص��ارت تف��رض
ش��روطها وقراراته��ا على الش��ركات
الرأس��مالية مهم��ا بلغ��ت قوته��ا
وحجمها ،أل ّن قوتها مستمدة من قبل
الشعوب التي تنتخبها.
وقال أيضاً( :يجب ان نبني مؤسس��ات
اجتماعي��ة ،تُف��رض بس��لطة الدولة،
حلماية الضعفاء اقتصادياً من األقوياء
اقتصادياً ،ويج��ب أن نطالبها بتقييد
الرأس��مالية املنفلتة ،وه��ذا بالضبط
ما حدث في القرن العشرين .فالنظام
االقتص��ادي الرأس��مالي ال��ذي وصفه
وانتق��ده ماركس لم يع��د موجودا في
اي مكان من العالم اآلن ،وذلك بسبب
قوة الدولة القائمة على الدميقراطية).
ويط��رح بوبر الش��روط الالزمة لتقييد
الرأس��مالية املنفلت��ة واملتوحش��ة

ع��ن طري��ق الدول��ة مثلما كان��ت ايام
مارك��س( :حتدي��د س��اعات العم��ل،
احلماية ضد امل��رض والعجز والبطالة
والضرائب التصاعدية وظهور احتادات
العم��ال وغيره��ا) .وهو ما ح��دث اآلن،
ولكن بع��ض املاركس��يني املتعصبني
واملتطرف�ين ال يرون ذلك أب��داً على حد
تعبير بوبر.
وله��ذا ق��ال بوبر أيض��اً( :املاركس��ية
ليس��ت دلي�لاً س��يئاً الى املس��تقبل
فق��ط ،بل جتع��ل أتباعها غي��ر قادرين
عل��ى رؤية م��ا يح��دث أم��ام أعينهم
أيضاً ف��ي مرحلته��م التاريخية التي
يعيش��ون فيه��ا ،حت��ى وإن ش��اركوا
أحياناً فيه) .أي أن التحوالت العظيمة
التي حدث��ت في العصر احلديث بفعل
الدميقراطي��ة وبفع��ل ف��رض الدول��ة
لقوانينه��ا الصارم��ة عل��ى الق��وة
الرأس��مالية مث��ل تقلي��ل س��اعات
العم��ل وزي��ادة االجور وتوفير ش��روط
العمل السليمة وفرض الضرائب على
الش��ركات والتش��جيع على تأسيس
نقابات العم��ال للدفاع ع��ن الطبقة
العامل��ة وغيره��ا كثير أنهت ش��كل
الرأس��مالية القبيح��ة واملتوحش��ة
التي كانت موج��ودة في زمن ماركس،
وجعل��ت الطبق��ة العامل��ة تعي��ش
مبس��توى جيد من الرفاهي��ة الى احلد
الذي جع��ل من الص��راع الطبقي بني
الرأس��مالية والطبقة العاملة أشبه
باملنتهي ،وله��ذا كان بوبر يعطي احلق
ملارك��س بنقده احلاد ضد الرأس��مالية
بهذا الش��كل في زمنه ،ولكن اتباعه
املاركسيني في الوقت احلالي ال يرون ما
فعلته الدميقراطية والدولة من قوانني
عظيمة قللت من شراهة الرأسمالية
ورفعت من مستوى الرفاهية للطبقة
العامل��ة الى ح��د كبي��ر ،وذلك ألنهم
ال زال��وا ينظ��رون ال��ى الواق��ع ال��ذي
يعيش��ونه م��ن خالل منظ��ار ماركس
ونقده للرأس��مالية في القرن التاسع
عش��ر وليس من خالل منظ��ار الواقع
احلالي.
ع��داء الرأس��مالية :عل��ى الرغ��م من
أ ّن بوب��ر كان مؤي��داً لالش��تراكية إالّ
أن��ه كان يفضل احلري��ة عليها وهو ما
جس��ده في قوله (:لو أن هناك ش��ي ًئا
من قبيل االش��تراكية املقترنة باحلرية
الفردي��ة ،ل��وددت أن أكون اش��تراكيًّا؛
إذ لي��س أجم��ل م��ن أن يعي��ش امل��رء
حياة متواضعة بس��يطة في مجتمع
مس��اواة .غير أني أنفق��ت زم ًنا قبل أن
أدرك أن ه��ذا ال يع��دو أن يك��ون حلمً ا
جميلاً  ،وأن احلرية أهم من املساواة ،وأن
محاولة حتقيق املس��اواة من شأنها أن
تهدد احلري��ة ،وأن احلرية إذا ُف ِقدَت فلن
يتمتع فاقدوها حتى باملساواة) ..
ويش��ير بوبر ال��ى أنه عل��ى الرغم من
أن مارك��س أثنى على بعض محاس��ن
الرأس��مالية مث��ل قضائه��ا عل��ى
االقطاع ،إالّ أنه جعل من الرأس��مالية
ع��دواً دائم��اً ويج��ب تدميره ب��دالً من
حتسينها أو التقليل من شراهتها عن

طريق��ة تقوية س��لطة الدولة عليها
كما ذكرنا قبل قليل.
وب��رأي بوب��ر أن ه��ذا الع��داء املتطرف
للرأس��مالية ش��يطن الرأس��ماليني
ورس��خ ثنائية الشر واخلير في العالم،
ورس��خ أيضاً نظرية املؤامرة في عقول
الناس من خالل جعلهم يعتقدون بأن
أي فعل ينتج عن الرأس��مالي أو حتى
عن اآلخر اخملتلف عن املاركس��يني هو
عبارة عن مؤامرة على الرغم من اميانه
بوجود املؤامرات في العالم .
اتف��ق بوبر م��ع مارك��س كثي��راً حول
بش��اعة الرأس��مالية املنفلت��ة
املتوحش��ة ف��ي ذل��ك الزم��ن ،ولكنه
اختل��ف معه حول ط��رق التعامل مع
الرأس��مالية .فماركس كان ينظر الى
الرأس��مالية بأنها قبيحة باملطلق وال
ميك��ن اصالحه��ا االّ بالقض��اء عليها
ألنه��ا تبح��ث ع��ن مصاحله��ا فقط،
بينم��ا بوب��ر ي��رى بأنه م��ن الصحيح
الق��ول ب��أ ّن الرأس��مالية منفلت��ة
ومتوحش��ة ،ولك��ن ميك��ن اصالحها
والتعامل معها واالبقاء عليها لكثرة
محاس��نها ،وذلك من خالل اعطائها
احلري��ة االقتصادي��ة عل��ى اعتب��ار أن
ه��ذه احلرية ستش��ذبها الى ح�� ٍد ما،
ومن خالل تدخل الدول��ة الدميقراطية
في نش��اطها من أجل حماية اجملتمع
منه��ا ،وه��و م��ا حص��ل بالضبط في
القرن العشرين.
العنف الثوري :كان موقف ماركس من
الثورة االجتماعية غامضاً وملتبس��اً
على حد تعبي��ر بوبر ..فهو في الغالب
األعم يدعو الى العنف ،واحياناً يخبرنا
ب��أن العن��ف ض��روري ولي��س حتمياً،
م��ع أن تنظيراته جميعها تش��ير الى
أن الراس��ماليني حس��ب مفهومه لن
يتغيروا أبداً ول��ن يتحطموا إال بالثورة
بش��كل مبط��ن..
العنيف��ة ضده��م
ٍ
ونقط��ة اختالف بوبر م��ع ماركس هي
أن مارك��س هن��ا اعتمد عل��ى العنف
للتغيي��ر كس��تراتيجية أبدية وليس
كتكتي��ك ممكن أن يس��تخدمه الثوار
في حلظ ٍة ما.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن بوبر يؤم��ن بأن
تغيير اجملتمع يجب أن يكون بالتدريج

وباالس��لوب الدميقراط��ي وحس��ب
متطلب��ات الواقع ،غير أن��ه كان يؤمن
بأ ّن التغيير يجب أن يكون عبر العنف
أيض��اً ،ولكن ضد االنظمة املس��تبدة
ج��داً ،أو في حالة الدف��اع عن النفس
فق��ط .بينم��ا ماركس فرض وس��يلة
واحدة عل��ى اجملتمع لتغييره حس��ب
أه��واؤه وطموحات��ه وأحالم��ه أال وهي
وسيلة العنف.
ديكتاتوري��ة الطبقة العاملة :يش��ير
ماركس ويطال��ب بوضوح في كتاباته
الى تطبيق مب��دأ ديكتاتورية الطبقة
العاملة (البروليتاريا) على اجملتمع من
أجل حتقيق أهدافه في املساواة.
وهنا أيضاً اعترض بوبر بل وجميع نقاده
ومنهم بعض املاركس��يني املعاصرين
على ه��ذا املب��دأ ،واعتبروه املؤس��س
األول للدول الش��مولية الديكتاتورية
القمعي��ة في االحتاد الس��وفيتي ومن
ثم في املعسكر الشيوعي وفي الدول
النازية والفاشية في القرن العشرين.
ألن��ه مبج��رد امي��ان مارك��س بض��رورة
حصر وس��ائل االنتاج والس��لطة بيد
الطبقة العاملة فهذا بحد ذاته يعتبر
قمعاً لآلخ��ر وقمعاً للف��رد ،وذلك من
خ�لال مطالبته للف��رد باالنصهار مع
الطبقة واجلماعة من أجل ما يس��مى
باملصلح��ة العام��ة ،حت��ى وان كانت
غاية مارك��س في النهاي��ة هي حرية
االنسان.
فمب��دأ ديكتاتوري��ة البروليتارية يدفع
الدول��ة ال��ى االنغ�لاق على نفس��ها
وممارسة القمع واالضطهاد بوجه كل
م��ن يختلف معها ،وه��و ما حدث في
دول املعسكر الشيوعي وأملانيا النازية
وايطاليا الفاشية.
وخت��م بوبر مالحظات��ه النقدية حول
مارك��س بأجم��ل تعبير( :ال ت��زال تلك
الراديكالية األخالقية املاركسية حيّة
بيننا الى الي��وم .ومن مهمتنا احلفاظ
عليها حيّة ،ومنعه��ا من الذهاب الى
الطري��ق الذي ذهبت إلي��ه راديكاليته
السياس��ية .فاملاركس��ية العلمي��ة
مات��ت .أم��ا ش��عورها باملس��ؤولية
االجتماعية ومحبتها للحرية ،فال بد
أن يظالّ على قيد احلياة).
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االدباء والنقد ..
مادة نقدية وجدتها انصفتك اكثر من غيرها !...

اليوجد كاتب ،مهما كان ذا شأن كبير ّ
اال ويبقى رأي اآلخرين بما يكتب يشغله وينتظره  !..ويبقى للنقد المكتوب اهمية خاصة لدى المبدع االديب ،الن الناقد يعلن عن رأيه بما
قرأه في الصحف او المجالت ويكون متاحا لآلخرين ،وحين يأتي النقد محتفيا بالنص ومعليا من شأنه فهذه غاية ما يطمح اليه االديب وغاية سعادته ،والعكس صحيح  ..وفي
كال الحالتين تبقى الرصانة هي االساس  ،فحين يكون الناقد رصينا ومعروفا بذلك يكون ما كتبه بمثابة شهادة مرور للمبدع بانه اصبح في منطقة االبداع فعال ،ما يشعره
بالزهو ،واذا جاء في غير صالح النص او كشف عوراته وهزاله فان هذا اكثر ما يسوء الكاتب وربما يحبطه! لكن مع ذلك يوجد ما يعرف بالنقد (االخواني) او نقد المجامالت ،او
النقد الذي يبدو فيه الناقد او من يسمي نفسه كذلك ،متحامال ويقصد التشهير باالديب الذي يتناوله لغرض في نفسه ..وكل هذه االشكال من النقد موجودة في الوسط
الثقافي ،العراقي وغيره  ...توجهنا الى عدد من االدباء لنسألهم ،ما الدراسة النقدية التي وجدتها انصفتك وعززت ثقتك بنصك وبنفسك ،السيما في البدايات ،وما الدراسة او
الكتابة التي وجدتها متحاملة وغير موضوعية  ..وكيف كان ردك في حينه ...؟!
استطالع  /عالء الماجد

الشاعر عبد األمير خليل مراد
النق��د يعد ممارس��ة ثقافي��ة وأخالقية مهمة
في مسيرة كل مبدع والناقد احلقيقي هو من
يتلم��س مواطن االب��داع ومواطن الضعف في
كل ن��ص ابداعي برؤية وتأمل ذات��ي وأخالقي .
ولعلنا اليوم تفتق��د إلى الكثير من اخالقيات
هذه املمارس��ة الثقافية التي تعزز من مكانة
االب��داع .وقيمته الفنية حيث رأينا بعض هذه
املمارس��ات جتانب احلقيقة وحت��اول احيانا أن
تعلي من شاعر وكاتب وهو يفتقر إلى الرصانة
احلق��ة في كتابته بينما حت��اول من جانب آخر
أن حتط من بع��ض املبدع�ين ومكانتهم وعلو
كعبه��م ألغ��راض ش��خصية وقد ق��ال أحد
الفالس��فة ( أن الش��اعر هو خير ناقد لنصه )
فالش��اعر الذي الميتلك الثق��ة بادواته الفنية
وقدرت��ه على اس��تغراق جتربته بأمان��ة وتثوير
فعله اإلبداعي لم يستطع أن يكمل مسيرته
في مي��دان االب��داع حي��ث تثبط بع��ض هذه
املمارس��ات م��ن عزميت��ه و ثقته بنفس��ه في
مواصلة الكتابة واالبداع .
وقد مررت انا بهذه التجربة منذ بداياتي حيث
ملس��ت ذلك ب��أم عين��ي حينما تن��اول جتربتي
ش��اعر مبتدئ في العام  ١٩٨٥وهو يفصح أن
ديواني الوطن اول االشياء يفتقر إلى الشاعرية
ألن معظم قصائده تقوم على احلزن .ونحن في
هذا الزمن في ذروة الفرح حيث جانب احلقيقة
في طرحه الغراض احلسد واألنانية في نفسه
بينما تناولت التجربة ذاتها دراس��ات أخرى قد
جمعه��ا الدكت��ور خليل ابراهيم املش��ايخي
وكله��ا  . .دراس��ات علمية و اكادميية تش��يد
مبف��ردات التجربة وس��موها اإلبداعي وكذلك
الكت��اب االخر ( الرحي��ق املس��تعاد  ...قراءات
نقدية في شعر عبد األمير خليل مراد) للشاعر
والناق��د كامل حس��ن الدليمي وه��و يحتوي
دراس��ات وأبحاث توقف��ت بأمانة وحرفية عند
جمالي��ات جتربتي عدا دراس��ة واحدة الكادميي
عراقي مغت��رب يذهب إلى أن بعض هموم هذه
التجربة متاثرة بالشاعر أدونيس إلى حد كبير.
كما تلتها دراس��ات في كتاب اخر أعده وقدم
ل��ه الدكتور ميثم احلربي حتت عنوان ( ش��غب
احلروف املائل��ة ..قراءات نقدية في ش��عر عبد
األمير خليل مراد) وهو يتضمن دراسات عربية
وعراقية بلغ عددها  ٧٨دراسة لنقاد وأكادمييني
عراقيني وعرب م��ن بينهم  ٣٣عربيا من اجلزائر
واألردن ومص��ر .وتون��س واملغ��رب وفلس��طني

وكلها دراس��ات و ق��راءات قامت عل��ى األمانة
واملوضوعي��ة ف��ي تعامله��ا م��ع نصوص��ي
الشعرية.
والب��د لنا من اإلش��ادة مبنج��زات بعض النقاد
الع��رب والعراقيني الذين يؤث��رون االبداع على
التوصيف��ات الهامش��ية في ترص�ين االبداع
كاالخواني��ات والعالق��ات الزائف��ة ف��ي قراءة
االب��داع والوقوف بأمانة عل��ى حتوالته الغنية
واالبداعية.
القاصة فرح تركي
أتعام��ل م��ع النق��د وكأن��ه نق��اط تقوميي��ة
ترش��دني ألتفادئ اي هفوفات وقعت فيها في
مج��ال الكتاب��ة او أي مجال آخ��ر اكون فيه..
مت تقدمي دراس��ة نقدية ملؤلف��ي عربة األمنيات
م��ن خالل أربع ق��راءات الدباء ونق��اد وبالكثير
من اراء القراء كرس��ائل تصلني او منش��ورات
دون النش��ر في الصحف ولك��ن القراءات كان
أولها لألس��تاذ علي لفتة س��عيد نشرت في
صحيف��ة الزوراء وكانت منصف��ة جداً وبعيدة
ع��ن اجملامالت .والثانية قدم��ت من قبل األديب
هيثم محس��ن اجلاس��م ومت نشرها في مجلة
امارج��ي الس��ومرية .وكانت تض��م تقريراً عن
لغتي األدبية ومواطن الق��وة والضعف ،كنت
سعيدة بها .الدراس��ة الثالثة قدمها األستاذ
إبراهيم رس��ول ولكني بوقتها شعرت ببعض
الظل��م الن��ه وصفن��ي كم��ا األدب النس��ائي
بأن��ي مج��رد ناقلة للح��دث وه��ذا يختلف ملا
تضمنت��ه اجملموعة القصصي��ة لثالث قصص
من اخليال والتي متكن البطل حس��ن باالنتقال
عبر االمنة وذلك من خالل التركيز وأس��تخدم
حجر معني .وهذا ما ل��م يكن وارد في واقعنا..
لكني احترم��ت وجهة نظ��ره كمتلقي وقارئ
وشعرت بأن االمر أكثر صعوبة لتقدمي اي عمل
أدب��ي اذا كنت امرأة .الدراس��ة الرابعة قدمها
اس��تاذ هم��ام عب��داهلل هويش عب��داهلل التي
وص��ف بعضا من القص��ص بأنها مقتصة من
عمق املعاناة التي مر بها العراقيني من تهجير
ومطالبات جلوء والذي بدأ جليا في قصة نحو
الصفر القصة الثانية في اجملموعة .ولكن بعد
جترب��ة هذا العم��ل وج��دت اراء متضاربة نحو
أغص��ان العن��ب وكان تصنيفه ش��عر فهناك
من اش��اد بالتجربة واخ��رون قدموا اراء عنيفة
مختلف��ة حتمل انتقاصا ولكن��ي تقبلتها الن
النف��س البش��رية تبنى عل��ى أذواق مختلفة.
النق��د الذي وجه لي بش��كل س��ليم وموجه
وبعيدا عن اجملامالت واالنتقاص حديثاً هو راي

الناق��د كم��ال العامري ..فقد ح��دد لي أماكن
الق��وة والضعف في عم��ل لي قي��د التنقيح
مؤك��د ان رأي��ه ه��و رأي متلق��ي ولي��س ناقد،
كان ردي مل��ا قدمه التقبل والش��كر ..ومن هنا
أش��عر أن النقد األدبي سلبي كان أو إيجابي او
منصف يحمل رسالة معناها هناك من يتابع
ما اجنز فابعث شكري وتقديري ملن يهتم..
الشاعر جابر السوداني
رغم ندرة القراء واملتابعني للقصيدة .وكس��اد
كتب الش��عر في املعارض احمللية والعربية في
كل مكان .ورغم إش��اعة مبدأ (علق لي واعلق
لك بص��رف النظر ع��ن ج��ودة قصيدتك) لدى
ناشري نصوص الشعر في املواقع االلكترونية.
رغ��م ه��ذا وغيره .م��ازال الش��عر العرب��ي باق
كما هو .والقصيدة ف��ي اوج عطائها وصورها
واغراضها .ولها اس��ماء مبدع��ة وكبيرة .لكن
الش��عر تكاث��ر علي��ه املتش��اعرون وأصحاب
االمني��ات الت��ي تعجز عن صناع��ة القصيدة.
ومهد لهم النش��ر اإللكتروني س��بيل التكاثر
فبل��غ تعداد املتش��اعرين ف��ي كل قطر عربي
بعدد س��كانه .وص��ار املتتبع ال يع��رف من هو
املتش��اعر الغي��ر موه��وب وم��ن هو الش��اعر
املوهوب واحلقيقي.
وأصب��ح الق��راء بع��د جترب��ة طويل��ة م��ع
املتشاعرين واملتش��اعرات الذين اعتمدوا على
(علق لي واعلق لك) ف��ي دوامة نادرا ما يهتدي
منها احد للصواب...
الناقدة اسمهان حطاب العبادي
الش��ك ان دراس��ة االدب ممتع��ة ومعق��دة في
ذات الوقت،االدي��ب يكت��ب وف��ق منظ��وره
وحالت��ه النفس��ية وهن��ا يأت��ي دور الق��ارئ
الناق��د والباحث عن املعن��ى ،ليقيم ماقرأ من
حي��ث اللغ��ة والفكرة وحت��ى العاطفة ،ودقة
وصح��ة املعلوم��ات وصحتها تاري��خ ومصادر
،حني كتبت اض��اءة عن اجلزء االول من املفصل
للكاتب (جواد علي) ،وكتاب اس��اطير رومانية
واغريقية للكاتب (غريس كوبر) وجدت الكثير
من االشادة واملديح واالطراء ،ما جعلني اشعر
بالفخر وزاد حماسي وتعلقي بحبال الكلمات
،وجعلن��ي ابح��ث واتبح��ر مبواق��ع الضع��ف
والقوة ،ومواطن اجلمال والقبح في النصوص
وابرزه��ا حس��ب قدرت��ي اللغوية ،وم��ن خالل
تفهم��ي للنقد البن��اء املثمر ال��ذي يرقى بنا،
والنق��د الهدام ومعرف��ة غاياته التي قد حتبط
الكاتب وجتعله يوقف مس��يرته الى امد بعيد

،ميكنن��ي ان اميز واحتكم بأنفعالت��ي في الرد
اجتاه املتلقني ،مراعية الذوق واالدب الس��ليم
،الش��ك ان حياة الكاتب محطات تتدرج وفق
ذكاء وخبرة ودراسة ،تنمو وتتطور حسب ارادة
الكاتب نفسه فهو القبطان وهو املوجه الذي
بإمكانه اغراق س��فينة مؤلفات��ه نتيجة نقد
الذع تلق��اه يوما من ناقد جاهل او متحامل ،او
ان يلم ش��تات نفسه ويكتب من جديد ويفند
اراء السابقني.
الكاتبة والناقدة أنفال كاظم
بداي��ة إن للنقد نوعان ؛ النق��د األدبي وله دوراً
هاماً باالرتقاء في املس��توى الثقافي (األعمال
األدبي��ة)  ،والنقد الفني الذي له تأثير مباش��ر
على املس��توى الفني واإلبداعي (مثل املسرح
والرس��م والنح��ت واملوس��يقى وغيره��ا م��ن
الفن��ون األخ��رى ) ،فالنق��د األدب��ي ببس��اطة
ه��و عملية ش��فهية او حتريري��ة الغرض منها
تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في
العمل األدبي  ،وكذلك اإلشارة الى اإليجابيات
والس��لبيات  ،والكش��ف عن مكام��ن االبداع
واجلمال والقبح ،ولف��ت االنتباه على الهفوات
وبع��ض االخط��اء الت��ي يق��ع فيه��ا الكاتب،
فم��ن واج��ب الناق��د احلقيق��ي تق��دمي النقد
الب ّن��اء! للنص األدبي أي تس��ليط الضوء على
اإليجابي��ات قب��ل الس��لبيات  ،ونق��اط القوة
قبل نق��اط الضعف  ،واجلمال قبل القبح ،فإن
اتب��ع الناق��د دوافع��ه الش��خصية واتخذ من
النق��د وس��يلة لنزاعاته وصراعات��ه مع الغير
وتس��ليط الضوء عل��ى الس��لبيات فقط دون
املرور بااليجابيات  ،فس��وف يتحول هذا النقد
الى انتقاد! هدفه األوحد هو التقليل من شأن
الن��ص االدبي وكاتب��ه وتعريته والتش��هير به
امام القراء  ،وه��ذا بدوره يحبط الكاتب ويثني
عزميت��ه ورمب��ا يدفعه إل��ى اخلوف م��ن الكتابة
وقد يتوق��ف عنها نهائياً ! وم��ن واجب الناقد
احلقيقي ايض��اً أن يقدم نق��داً موضوعياً نابع
م��ن احليادية واملوضوعية  ،بعيداً عن االنطباع
الش��خصي او اتب��اع امل��زاج عن��د التحكيم ،
ودون تدخل املش��اعر واالعتب��ارات األخرى مثل
اجملام�لات واحملاب��اة  ،كأن يك��ون النقد لصديق
او لقري��ب او الت��ودد الي ش��خص مهما كانت
مكانته ،الن هذا سيقلل من مستوى الثقافة
ويقل��ل من قيمتها ! ويتحول النقد املوضوعي
ال��ى نق��د ذات��ي! يهيمن علي��ه م��زاج الناقد
ومش��اعره دون االخذ باالعتبارات األخرى التي
من ش��أنها زيادة قيمة الن��ص األدبي واهميته

! واخي��راً ان النقد املطلوب ويجب التوجه إليه
توجهاً فعلياً هو (النقد البناء) النه ببس��اطة
أس��لوب الناق��د احلقيق��ي  ،ال��ذي يس��اعد
الكات��ب عل��ى تعزي��ز ثقت��ه بنفس��ه لتقدمي
ً
دائم��ا ،وبذل جهد اكبر لنيل
األفضل واألجمل
استحسان ش��ريحة اكبر من القراء  ،ومن ثم
لفت انتباهه عل��ى الهفوات واملالحظات التي
من ش��أنها التقليل من رصان��ة العمل االدبي،
وهنال��ك مالحظ��ة مهم��ة اال وه��ي ان النقد
ليس فق��ط له دوراً فع��االً بالنس��بة للكتاب
وامن��ا له دور ايض��اً في توجيه الق��راء ودعمهم
،وتش��جيعهم ليمارس��وا دورهم ف��ي القراءة
املتأنية واملوضوعية والتأويلية للنص املقروء…
اما على صعيدي الش��خصي ككاتبة قبل ان
أكون ناقدة  ،فقد وجه لي النقد على مستويان
وكان��ا ينطوي��ان عل��ى نق��داً بن��ا ًء و بإمتياز ،
املس��توى األول؛ ه��و نق��د عم��ل ادب��ي خاص
بكتاب��ي للصم��ت إيقاع الذي يض��م نصوصاً
شعرية ونثرية من قبل القاص واألستاذ جمال
نوري مبقالته املوسومة ب(بني قصدية املفارقة
ونب��ل املش��اعر اإلنس��انية  ..قراءة ف��ي كتاب
للصم��ت إيق��اع)  ،ام��ا املس��توى الثاني؛ وهو
نقد النق��د أي نقد عمل ادبي نقدي وهو كتاب
س��رديات الفض��اء النصي (الرؤية التش��كيل
الهوية) فقد كتب األس��تاذ جمال نوري مقالة
موسومة ب(بني سلطة املؤلف وسلطة القارئ
ق��راءة ف��ي كت��اب س��رديات الفض��اء النصي
_الرؤي��ة ،التش��كيل،الهوية)،كال املقالت�ين
كانت��ا ذات وق��ع رائع في روح��ي وتركت بصمة
مميزة خالل مسيرتي األدبية الميكن نسيانيها،
ه��ذه املقاالت البن��اءة عززت موقف��ي ككاتبة
وناقدة ومنحتني الق��وة والثقة للمضي قدماً
في هذا املضمار متس��لحة بأدوات��ي املعرفية
والش��اعرية والنقدي��ة ومتصدي��ة للكثير من
النصوص األدبية وس��بر اغواره��ا ونقدها نقداً
بن��ا ًء وبش��كل موضوع��ي…  ،ان نق��د النقد ال
ميكن ان��كار أهميته في املش��هد االدبي وبناء
ص��رح االدب واملعرف��ة  ،فه��و أداة معرفي��ة ال
ميكن االستهانة بها النها تسلط الضوء على
كتب النق��د واملقاالت النقدي��ة  ،وحث النقاد
على االس��تمرار بهذا اجملال واثراءه بالدراسات
والبحوث الهادفة  ،وتطوير مهاراتهم وادواتهم
واس��اليبهم لتقدمي األفضل واألهم  ،فمتى ما
وجد النقد وجد االبداع ! ...
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القاص والروائي ابراهيم سبتي لـ االتحاد الثقافي:

*االستعانة بشخصيات من الواقع ال تسقط النص في براثن التقليدية
ً
ّ
أيضا في المشهد العربي ،فهو
يعد القاص والروائي إبراهيم سبتي أحد العالمات الفارقة في المشهد السردي العراقي ،بل ويمكن القول أنه يتواجد بقوة
سارد يمتلك أدواته الخاصة ،ويتمتع بقدرة تخ ّيلية كبيرة ،كما أنه أحد المبتكرين القالئل الذين يبتكرون شخصياتهم ،فتارة يأتي بها من الواقع ،وفي نص آخر
ً
وأحيانا يضعنا قبالة شخصيات نسجها من مستقبل يؤمن به.
تراه يستدعي الشخصيات من تواريخ سابقة،
وهذا السارد الذي إنطلق منذ ثمانينيات القرن المنصرم حقق منجزاً كبيراً ال يمكن حصره في أسطر قليلة ،بل كل ما علينا فعله هو إستخالص تلك التجربة
عبر حوار تتقدم به اليوم جريدة (االتحاد الثقافي) لتترككم تتعرفون على رؤى قد لم تصادفكم بعد في المش��هد الس��ردي العراقي.

حاوره  -عدنان الفضلي

* اىل أي عال�م يف السرد تمي�ل  ..القص�ة أم
الرواية؟

ل��كل نوع من الس��رد خصائص��ه ومميزات��ه وقدرته
على الب��وح والتعبير .الرواية مثال  ،لها قدرتها على
الق��ول واالنتق��ال باألحداث والزم��ن بحرية اكثر من
القص��ة القصيرة  ،وفيها مرونة ومطاوعة كبيرة قد
تفتق��ر لها القص��ة ولكن هذا ال يعن��ي انها صارت
الفن الس��ردي االعلى واالفضل اب��دا  ..فالقصة لها
مكان��ة مرموق��ة يصنعه��ا كتابها بفع��ل ميزاتها
التي تس��مح بذلك ،وألنها بتقديري نقطة االنطالق
للفن��ون الس��ردية االخ��رى  .القص��ة القصيرة هي
اص��ل االبتكار والتمي��ز والقدرة عل��ى تطويع اللغة
وف��ق مفهوم االخت��زال والتكثيف ال��ذي ينتج نصا
له نكهته وش��كله االكث��ر امتاعا  .وانا ش��خصيا
وبصراح��ة اميل له��ا كثيرا واعش��ق كتابتها على
الرغ��م م��ن ان الرواية احتل��ت مكان��ة متميزة في
اآلون��ة االخيرة وصار الكل يهرول��ون لكتابتها حتى
املبتدئني الذي لم يكتبوا في حياتهم س��طرا واحدا
 ،وه��ذا يعود بتقديري لعدة اس��باب اولها س��هولة
التناول ونظرتهم بان كتابة الرواية اسهل بكثير من
كتاب��ة القصة القصيرة وهذا ما جعل الكم الهائل
من الرواي��ات املطروحة  ،يحت��اج لكثير من الغربلة
والتدقيق والفحص لكي نتعرف على املتميز منها .
ان السرد عموما هو ساحة صراع مع ابداع الكاتب
وانفعاالت��ه وابتكارات��ه ف��ي اللعب عل��ى العناصر
املؤدية لبناء النص وبالتالي فانها عملية استبطان
اخملزون اخليال��ي والرصيد اللغ��وي واظهار النصوص
التي ميكن ان تتوزع ما بني القصة القصيرة والرواية
مع ان��ي ارى الكثير من كتاب القص��ة لم يتوجهوا
بع��د الى كتاب��ة الرواية رغم تاريخه��م الطويل في
الكتاب��ة وق��د تكون االس��باب خاصة ال نس��تطيع
اخلوض فيها فهم ادرى بها .

* يف بع�ض كتابت�ك تمي�ل اىل الرمزي�ة ..
ه�ل تخشى رقيباً م�ا أم أنها رمزي�ة تنتقيها
لنصوص معينة؟

ال كات��ب دون رقي��ب يتربص ب��ه  ،ف��ي البدايات كان
الرقي��ب يجعل��ك تفك��ر عدة م��رات قبل الش��روع
بالكتابة  ،م��ع ذلك قفزت على ه��ذا اخلوف وكتبت
ع��دة نصوص فس��رت في حينه��ا انه��ا تقترب من
احملظ��ور لكنها جنت بفعل التأوي�لات التي ابعدتها
عن دائ��رة اخلطر حتى ان احد مس��ؤولي الصفحات
الثقافي��ة طل��ب من��ي التوقيع عل��ى تعهد خطي
ب��ان نص��ي ال اقصد ب��ه رمزا معين��ا او اقت��رب منه
ولكنه تراجع عن طلبه ونش��ر الن��ص الذي حذرني
االصدق��اء من تبعاته  .ان الرمزي��ة في الكتابة  ،هي
اش��ارة ال بد منها ألن��ك تعيش وس��ط متناقضات
وتعددي��ة باألف��كار وال��رؤى السياس��ية وغيره��ا
وبالتالي ف��ان الرمز يجعلك تنطلق الى مبتغاك في
نصوص اعتبرها فاضح��ة املعنى وال ينفع معها اي
تأوي��ل يخلصني من الس��ؤال .مع ان��ي ارى ان اغلب

النصوص القصصية والروائية التي كتبتها تركتها
على حالها وكأني انفض غبار الرقيب الذي عشش
بدواخلن��ا كثيرا  .ام��ا الرمزية فهي امل�لاذ اآلمن من
كثير من االشكاالت التي تواجه الكاتب رمبا .

* هل الرهان عىل اللغة والخيال مازال س�ارياً
يف الرسد أم تغريت رهانات الكتابة الرسدية؟

الكتاب��ة الس��ردية تتط��ور وفق تط��ور العصر  ،فال
ميك��ن ان نق��ارن م��ا يكتب الي��وم بالنص��وص التي
كتبت قبل عقود وال ميكن ان تكون نصوصنا احلالية
هي نس��خة من نصوص اخلمسينيات والستينيات
مث�لا  .امنا تغي��رت وفق مفه��وم احلداث��ة وصارت ال
تعتمد على اخليال او اللغة  ،بل تعدت ذلك الى منط
الكتابة نفس��ها  .ويبدو ان تقنية الكتابة ش��هدت
تط��ورا كبي��را وخاص��ة في مس��ألة تن��اول الثيمة
واملعاجلة واس��تخدام الزمن وتعدد االصوات اضافة
ال��ى الوعي والثقاف��ة التي ميتلكه��ا الكاتب  .ثمة
نص��وص ال تكتف��ي باللغة املعروفة واخلي��ال اذا لم
تكتب بلغة مستحدثة فرضتها التطورات التقنية
الهائلة ودخول مصطلحات يومية للتفاهم حسب
القاموس اليومي املستحدث الذي نشهده  .فصارت
بع��ض الروايات خاصة  ،تتناول فكرة حديثة مغلفة
بالث��ورة املعلوماتي��ة وبلغة تناس��ب الفكرة فتقرأ
س��ردا خارجا عن املألوف وبنمط يقترب من العوالم
الرقمي��ة والواق��ع الذي س��لبته احلواس��يب صدق
املش��اعر وصفات اخرى طاملا كانت هي املس��يطرة
على تصرفات االنس��ان في هذا الزم��ن .انها محنة
التطور الذي ال نعرف الى اين سيصل بنا والذي اخذ
معه لغة الكتابة اجلميل��ة احملببة وصارت مدججة
مبف��ردات ل��م تكن معروف��ة  .وامر طبيع��ي ان تغادر
بعض الس��رديات خان��ة الكتابة املألوف��ة والتي لم
نعرف غيرها  ،الى خانة اخرى تواكب العصر التقني
الذي غيّر كل ش��يء في طريقه اي ان الرهان لم يعد
معتمدا على خيال الكاتب ولغته .

*العال�م الرقمي أو التكنولوجي�ا الحديثة هل
قدمت خدم�ات لألدب بص�ورة عامة وللرسد
بصورة خاصة أم تجدها مسيئة؟
التكنولوجي��ا الرقمية الهائلة والس��ريعة  ،قدمت
خدم��ات لم يك��ن يحل��م به��ا اي ادي��ب او مثقف
 .فبالنس��بة للكات��ب ال��ذي يص��در كتاب��ه االول ،

يس��تطيع بلمس��ة زر ان ينش��ره عل��ى منص��ات
التواص��ل االجتماعي ليش��اهده الن��اس االمر الذي
يحقق ل��ه انتش��ارا واختصارا في الوق��ت واجلهد ،
واالمر نفس��ه عند نش��ر اية مادة ادبي��ة في املواقع
املتخصصة فانها ستنتش��ر بس��رعة البرق ّ
ويطلع
عليها الناس من شتى البقاع واالماكن .اما احلصول
عل��ى كتاب جديد او نادر فم��ا هي اال حلظات ويأتيك
برمش��ة عني  .وهكذا ودعنا االي��ام اخلوالي حني كنا
نبعث برس��الة ورقية وبظرف مزيّن بطابع صغير في
مكتب البريد لنش��ر املادة في صحيفة او مجلة ما
وعلين��ا االنتظار أليام ال نع��رف تطول او تقصر لكي
تنش��ر .هذا هو جنون الس��رعة في التطور الرقمي
الذي انعكس حتى عل��ى الكتابة ذاتها حني اصبح
الكات��ب يكت��ب مادته على الشاش��ة الصغيرة بال
ورقة وال مس��ودات وال مضيع��ة للوقت  .ولكن تبقى
املتع��ة احلقيقية في ق��راءة الكت��اب الورقي وجها
لوجه وال ميكن الية تكنولوجيا ان تهمشه او جتعله
انتيكة وذكرى فائتة .

*م�ن أين تلتقط ش�خصيات السرد عندك ..
وهل فيها ما هو واقعي بحت ؟

الشخصيات من العناصر املهمة في السرد الروائي
او القصصي ،وهي احملرك��ة لألحداث والفاعلة فيها
وخاصة ف��ي الرواية  .وألنها كذل��ك على الكاتب ان
يبتكر بعضها ويصنعها حس��ب متطلبات احداثه
ومجريات��ه  .الصناع��ة هن��ا ليس��ت عش��وائية او
لغ��رض زيادة عددها داخل الس��رد  ،امن��ا هي حرفنة
للس��رد ذات��ه ومنح��ه قوة وتفاع��ل وحرك��ة  ..انها
انعكاس مباش��ر لش��خصية الكاتب احيانا  ،ورمبا
ال مت��ت اليه بأية صلة فاألم��ر مختلف هنا  .والبد ان
يضم الس��رد شخصية او اكثر مس��تلة من الواقع
قد تكون مؤثرة في س��ير االحداث ورمبا تضيف اليه
نكهة اكث��ر جاذبية ومقبولية وخاص��ة حني يطوّر
الكات��ب تلك الش��خصية وان ال ينقله��ا حرفيا بل
يضي��ف اليه��ا نكهة ورتوش��ا تفيد نص��ه بالتالي
ولكي ال تكون مستنس��خة حرفي��ا .الواقع املعاش
منجم للشخصيات التي ال تنتهي وهي تؤطر النص
باحلياة واحلركة والتأثير  .ان االستعانة بشخصيات
من الواقع ال تس��قط النص في براث��ن التقليدية او
جعل��ه يراوح ف��ي الدرج��ات الدنيا م��ن التميز  ،بل
س��يتغير تغيرا كبيرا حني تس��ود تلك الشخصية

مبواصفاتها على احل��دث ومتتلك رمبا تعاطف القارئ
وه��و ما يح��دث دائما الن بعض ش��خصيات الواقع
تف��رض نفس��ها بحي��ث يعج��ز اخليال ع��ن االتيان
مبثيله��ا  .ان ش��خصيات اخلي��ال تك��ون بارع��ة في
التعبير عن خفايا الكاتب وبواطنه النها من قناعته
وابت��كاره  ،وقد حتيط بها هالة من االندفاع واحلركة
داخ��ل النص لوحده��ا دون اللجوء الى ش��خصيات
رديف��ة م��ن الواق��ع واالكتف��اء بها لدميوم��ة النص
في ش��كله املصنوع ابداعيا  .اذن ه��ي معادلة غير
متس��اوية حني نس��تنجد بالواقع وهذا ال يقلل من
هيب��ة الن��ص  ،وبني اخلي��ال الذي يأخ��ذ مدياته في
سياحة السرد ..

*ه�ل أنصف�ك النق�د والنق�اد أم أنك تش�عر
ببعض الغبن؟

ال اعتق��د ان اي كات��ب انصفه النقد  ،فاألمر ش��به
مس��تحيل  .النقد له االج��واء اخلاصة به لالنطالق
نح��و ممارس��ة التحلي��ل والتمحي��ص للنص��وص
املطروح��ة  .وعندما يتناول اح��د النقاد كتابا ما من
كتب��ي  ،فاني اش��عر باحلماس��ة واملتع��ة الن النقد
انصفني كس��ارد في الساحة االدبية العراقية  .واي
كتاب يتناول��ه النقاد بالضرورة هو اهتمام بتجربتي
التي مرت بأغلب النقاد املعروفني  ،وكتب عن جتربتي
اغلب النق��اد وليس جميعهم  ،فثمة من لم يكتب
حتى االن رغم معرفته بتجربتي واصداراتي وال اعرف
الس��بب  .ولكني اش��عر احيان��ا بان النق��د الراهن
ال يتاب��ع كل الس��رد الصادر او جميع م��ا يكتب ،بل
يعتمد الناق��د على االهداءات اخلاص��ة من الكاتب
نفس��ه االمر الذي س��تفوته الكثير م��ن االصدارات
الت��ي ال يس��تطيع الكات��ب ايصاله��ا ال��ى النقاد
لظ��روف معين��ة او س��واها  .اذن العملية هي جهد
كبير يبذل م��ن الكاتب في ايصال نتاجه الى النقاد
ومن ثم تناول��ه على منصة التحليل والنقد  .بعض
النق��اد تعجبهم طريقة معينة للكتابة الس��ردية
فتراه��م يكتبون عنها في حني يعزفون عن الكتابة
في جتارب اخرى وهو االمر اخلاضع للمزاج اوال ولفنية
الكتابة ثانيا  .امتل��ك عالقات جيدة مع اغلب نقاد
العراق كما ذكرت  ،ولكني احيانا اش��عر بالكس��ل
او العج��ز ف��ي ايصال كتب��ي الى بعضه��م فافقد
اهتمامه��م بكتاباتي وبالنتيج��ة اجدهم يكتبون
عن غيري النه اس��تطاع ان يص��ل اليهم وقد تصل
اليهم نتاجاتي لكنهم ال يكتبون كما قلت .نحن ال
منتلك الية عصرية جتعل من الكتاب يصل بسهولة
ال��ى الناقد او الق��اريء  ،فم��ا زلنا من��ارس الطريقة
التقليدي��ة في توزيع الكتاب التي تبدأ من االصدقاء
املقرب�ين اوال  ،وال��ذي ال جنده امامن��ا ال يحصل على
نسخة منه وهكذا  .حقيقة ال يوجد كاتب ال يشعر
بالغنب مهما كان مستواه ومتيزه ومدى شهرته  ،الن
النقد ال ميكن ان يغطي املطروح من االصدارات على
كثرتها  .انها مس��ألة نس��بية حتى ل��و لم يكتب
عني الناقد الفالني فيكفي ان الناقد الفالني االخر
كت��ب عني  ،وهذا ما يحدث اليوم فمن املس��تحيل
ان يكتب عنك الكل حت��ى وان وزعت كتابك اليهم

جميعا .

*يف القص�ة القصرية نحت�اج أحياناً اىل بعض
املراوغة  ..هل راوغت متلقيك يوماً؟

اعتق��د ان الق��ارئ احل��اذق ه��و من يعطي فس��حة
اكث��ر للكاتب بان يطوّر ادوات��ه ألنه محكوم مبراقبة
وتدقي��ق من قبل متلق�ين يس��تطيعون ان يرفضوا
نصا ما وبالتالي س��يكون الكاتب في محك خطير
معه��م  .ولألس��ف ان البع��ض يكت��ب دون ان يضع
القارئ امامه وهذا امر صعب في استمرارية الكاتب
نفس��ه  .ف��ي القصة القصي��رة التح��دي الصعب
اكث��ر وضوحا مع القارئ النه��ا تعتمد اللغة املناورة
واخليال اجلامح  .وهذا ال يحدث ان لم يحسن القاص
استخدام براعته في اللعب على التحليل والتأويل
 .فق��د يقص��د الكات��ب امرا م��ا  ،في حني يفس��ره
القارئ بش��يء بعيد جدا وهو ما ينجح صانع النص
في��ه ألنه ناور وراوغ القارئ ورمبا حتى الناقد املتحفز
للمراقب��ة والتحليل  .انه��ا عملية حتتاج الى مهارة
غير اعتيادية في حتويل مجرى االحداث الى مجريات
اخرى في اذهان االخرين فتكون مجازفا وذكيا واكثر
س��رورا حني تعتق��د ان نص��ك القصص��ي قد اخذ
م��دى ابعد مما وضعت��ه له  .ان الكتاب��ة القصصية
 ،ه��ي ابتكار ف��ي اللغة واخليال ح�ين يكون الكاتب
قد متكن من بنيانه واس��تخدم رشقة من الغموض
او التداخ��ل املركب او الوضوح ال��ذي ال ينتهي وفق
تص��ورات القارئ  ،انه��ا لعبة ذكي��ة ادواتها الوعي
واملهارة واحلرفنة والثقة .

* كي�ف تق�رأ واق�ع السرد العراقي قياس�اً

باملدارس العربية والعاملية؟

في جت��ارب ش��خصية  ،وج��دت ان الس��رد العراقي
افض��ل م��ن الكثير م��ن الس��رد في بع��ض البلدان
العربي��ة  .واالفضلية هنا اعن��ي بها املهارة والثيمة
القوي��ة واحلبك��ة املتراص��ة واحلداثة  .ف��ي حني ان
البع��ض ف��ي تل��ك البل��دان  ،م��ا زال يكت��ب وكأن
الزم��ن توقف عنده منذ الس��تينيات  .ووجدت ايضا
ان الكت��اب العراق��ي ق��د اخ��ذ دوره امله��م من بني
الكت��ب االخرى في املع��ارض العربية ج��راء الكثير
م��ن االس��باب اهمها هو ق��درة الكات��ب كما ذكرت
 ،وثانيه��ا ان اجلوائ��ز العربي��ة واحمللي��ة املهمة التي
حصل عليها الكاتب العراقي  ،قد جعلت منه رقما
صعبا في السرد العربي بل االكثر ان بعض االسماء
بدأت االوساط الثقافية العربية ترددها النها اثبتت
حضوره��ا هناك  .عامليا  ،اعتق��د ان الترجمة تلعب
دورا مهم��ا في ايص��ال الكتاب العراق��ي الى هناك
وه��ي قاص��رة طبعا ع��دا بع��ض احمل��اوالت الفردية
التي ال تؤش��ر املش��هد بكل تفاصيل��ه  .فالعاملية
حتت��اج الى مؤسس��ات وجهود مضني��ة تأخذ على
عاتقه��ا ايصال الرواية والقص��ة القصيرة العراقية
ال��ى االوس��اط الثقافية واالدبي��ة الدولي��ة  .ونذكر
هنا محاولة ش��خصية او كثر وصل��ت الى العاملية
بجهود ذاتية .

*العالمية تحتاج الى مؤسسات وجهود مضنية تأخذ على عاتقها
اي����ص����ال ال������رواي������ة وال����ق����ص����ة ال���ق���ص���ي���رة ال���ع���راق���ي���ة ال������ى االوس����������اط ال���ث���ق���اف���ي���ة واالدب������ي������ة ال���دول���ي���ة

12

ترجمات

a l - t h a q a f i

العدد ( - )58ايلول 2022

A l - i t i h a d

في ذكرى ثيسيجر

ترجمة  :أمينة ساهي
السير ويلفريد ثيس��يجر ،الذي توفي يوم األحد
عن عم��ر ناهز  93عام��ا ،مستكش��ف إجنليزي
مثال��ي ورمب��ا يك��ون آخ��ر وأعظم تل��ك الفرقة
الصغي��رة من الرحال��ة الذين بحثوا عن أس��رار
الصحراء في الس��نوات التي سبقت حتول شبه
اجلزي��رة العربية إلى عال��م مختلف متاما بعد
اكتش��اف البترول حتت رمالها وش��هرته جاءت
م��ن خ�لال رحلت�ين ملحميت�ين ق��ام بهما في
 1940لعب��ور الربع اخلال��ي املنطقة األكثر حرمة
ً
اختراقا في شبه
وغموضا واألقل ش��هرة واألقل
اجلزي��رة العربية ..ولم يكن دافع��ه للقيام بهذا
العبور م��ن أجل مجد ش��خصي ولكنه أحب
جدا املش��اركة في حياة البدو الشاقة وكسب
ودهم و رفقتهم مثل تي إي لورانس  ،فقد أعجب
بأولئك الذين عاشوا هناك و بحسب اعتقاده ..
(كلما كانت احلياة أصعب  ..كان الشخص أرقى)
والربع اخلال��ي هو أكبر صحراء رملية في العالم
تغطي مس��احة  250000ميل مربع وحتتوي على
سلس��لة من الكثبان الرملية بط��ول  100ميل
وارتف��اع  1000قدم وعن��د الظهيرة تصل درجة
حرارة سطح الرمال إلى  80درجة مئوية
وأول أوروب��ي أجتاز هذا القف��ر اخمليف هو بيرترام
ً
الحقا القديس جون
توماس في عام  1932وتبعه
فيلب��ي .لك��ن كل منهما س��افر بصفته غربيا
مزودا بإمدادات جيدة ،حتى أن فيلبي كان يحمل
معه جهازًا الس��لكيًا لالس��تماع إلى املباريات

ب�ين الف��رق الرياضي��ة الت��ي أطل��ق عليها ذلك
الوقت ب (اختبار املباريات) وكان إجناز ثيس��يجر
ه��و القيام برحالت أطول منهما  ،مرتديًا مالبس
رجال القبائل العربية الذين ركب معهم وتنقل
معه��م وش��اركهم تقنينه��م للم��اء والغ��ذاء
فكانت حصته اليومية من املاء ما يعادل نصف
لتر يوميا وحفنة من التمر .كان التقشف وشبه
الرهباني��ة طريق��ة احلياة الس��ائدة ،حيث وجد
فيها ثيس��يجر عزاء روحي��ا فكتب (وجدت في
الصح��راء  ،حرية ال ميكن بلوغه��ا في احلضارة،
وحياة ال تعيقها املمتلكات) .
في ع��ام  1946كانت رحلته األول��ى لعبور الربع
اخلال��ي في ش��به اجلزي��رة العربي��ة للبحث عن
مناط��ق تكاث��ر اجل��راد واستكش��اف املناط��ق
اجلنوبي��ة فق��د كان يعمل حينها ف��ي منظمة
بح��وث اجلراد الصحراوي .تل��ك الرحلة التي بلغ
طوله��ا حوال��ي  1500ميال قطعه��ا على ظهر
جم��ل ليصبح في هذه العملي��ة أول أوروبي يرى
الرم��ال املتحركة األس��طورية ف��ي أم آلصميم.
وبع��د عامني حملت��ه رحلت��ه الثاني��ة واألكثر
خط��ورة عبر الصحراء إلى أبعد من ذلك في ظل
خطر معاداة بعض البدو للغرباء.
كان��ت هذه التجربة هي األكثر إرضا ًء في حياة
ثيسيجر وإن وجدها متواضعة على الرغم من
أنه صمد أمام املصاعب اجلس��دية والطبيعية ،
إال أنه شعر أنه قليال ما يطابق سلوكه املعايير
االخالقية التي يتوقعها البدو من أنفسهم .في
عام  1950عندما بدأت اجلزيرة العربية في التغير
توجه إلى اجلبال مسافرا عبر األجزاء النائية من
ً
الحقا.
كردستان و كاراكورام  ،ثم أفغانستان
هن��اك على ضفاف نهر باجنش��ير كان هو وإريك
نيوبي ق��د عقدا أكث��ر االجتماعات ش��هرة بني
املسافرين منذ اجتماع ليفينجستون وستانلي
مع ثيس��يجر (الذي مت تقدميه على ش��رف نيوبي
بوصف��ه احملترف األقوى لله��واة غير الكفوئني)
ولكنه قال س��اخرا من محاوالت نيوباي ورفيقه
في تفجير فراش��هم املطاط��ي( :يا إلهي  ..ال بد
أنكما زوجان من زهور البانسيون).
لك��ن رحلت��ه األط��ول كانت في أه��وار العراق،
حيث عاش ثمان س��نوات في اخلمس��ينيات من
القرن املاضي وسافر بالزورق مستكشفا األهوار
وقدم املس��اعدة الطبية األساس��ية لسكانها،
كما أصبح خبيرًا في اخلتان
أكس��بته الفترة التي قضاه��ا هناك ،التي رواها
في كتاب (عرب األهوار  )1964جنبا إلى جنب مع
روايت��ه الدقيقة املش��حونة بالعاطفة لرحالته
الصحراوي��ة (الرم��ال العربي��ة  ، )1959ش��هرة
جدي��دة ككاتب في أواخر منتص��ف العمر  ،وإن
كانت كتاباته متأثرة بالنثر الرومانسي للورنس

ودوتي.
في كتب��ه وفي س��يرته الذاتية اجلزئي��ة بالذات
( حي��اة م��ن اختي��اري  ، )1987أوضح ثيس��يجر
ع��ن اعتقاده ب��أن احلض��ارة الغربي��ة كانت قوة
مفس��دة س��لبت م��ن العال��م تنوع��ه وجرّدت
الش��عوب البدائية التي كان معجبًا بها للغاية
من س��ماتها الرفيعة لقد كان األمر بالنس��بة
ل��ه فيضانًا أمض��ى حياته في محاول��ة الهروب
من��ه ..بالنس��بة للكثيري��ن بدا لهم أن��ه مجرّد
ش��خص محاف��ظ  ،ينف��ر بش��دة م��ن التغيير
ويلتزم بش��دة بالقيم التقليدية .وأش��ار النقاد
إلى حقيق��ة أنه على الرغم من رعب ثيس��يجر
من التغييرات الت��ي أحدثتها احلداثة في العالم
العربي فإن البدو أنفسهم لم يترددوا في مبادلة
جماله��م بالس��يارات رغب��ة منهم باس��تبدال
حياته��م القاس��ية بأخ��رى مري��ح ،ولك��ن مع
مرور الوقت ش��اركه العدي��د نفوره من املنتجات
الثانوي��ة للتق��دم  ،ومع ظه��ور مفاهيم جديدة
مثل الس��ياحة البيئية  ،بدت مخاوف ثيسيجر
التقليدية معاصرة للغاية.
ومن املفارقات أن الكاميرا وكانت في وقتها أحد
االختراع��ات احلديث��ة منحت ثيس��يجر امتيازا
على أس�لافه مث��ل ريتش��ارد بيرت��ون وويلفريد
س��كاوين بالن��تّ .
عل��م ثيس��يجر نفس��ه كي
يصبح مصورًا فوتوغرافيًا ممتازًا  ،ورمبا يكون إرثه
األكثر دميومة الذي أوصى به الى متحف بيتريفرز
في أكس��فورد هو س��جله الفوتوغرافي الهائل
لألجناس القدمية وأس��اليب احلياة منذ اندالعها
في غضون جيل كام��ل  ..كانت ثروته العظيمة
هي رؤيتهم قبل أن يتالشوا عن األنظار ومأساته
أن تلك احلياة وأساليبها التي كان يهتم بها قد
اختفت إلى األبد
ولد ويلفريد باتريك ثيس��يجر ف��ي  3يونيو 1910
داخ��ل اجلدران الطينية للمفوضي��ة البريطانية
في أدي��س أبابا في احلبش��ة كان والده القنصل
العام والوزير في ب�لاط اإلمبراطور مينليك وكان
االب��ن األصغر للورد تش��يلمز ف��ورد الثاني قائد
القوة التي دمرها الزولو في إيساندلوانا .
أمض��ى بيلي وهذا م��ا ُعرف به ويلفري��د في أيام
ش��بابه  ،س��نواته الس��بع األولى في احلبش��ة
 ،مس��تمتعا مبش��هد م��ن الروع��ة الهمجي��ة
غي��ر املتحضرة الت��ي ولّدت فيه ش��غفه الدائم
للمغام��رة فف��ي الثاني��ة من عم��ره رأى وصول
الفرق��ة احلربية التابعة لول��ي العهد البريطاني
لي��ج ياس��و املؤلفة م��ن  1000ف��رد متألقني في
عباءاته��م القرمزية املزينة بعرف األس��ود  ..في
السادس��ة من عمره ش��هد موج��ة تلو موجة
م��ن رؤوس الرم��اح املتأللئ��ة وأس��رى مقيدي��ن
بالسالس��ل في موكب النصر ل��رس تفاري الذي
انتصر على ليج ياسو في حرب أهلية وفي العام
التال��ي ذهب في رحلة صيد النمور في الهند مع
عمه الذي كان نائبا للملك .
مثل هذه احلكايات الغريبة التي عاش��ها وحتدث
عنه��ا لم جتعله محببا إل��ى زمالئه التالميذ في
املدرس��ة اإلعدادية في إجنلترا التي أُرس��ل إليها
وهو في الثامنة من العم��ر وقوبل بالرفض ولقد
كان ثيس��يجر صاح��ب ش��خصية مهيمن��ة
جعلت��ه ال يتقب��ل ذلك الرفض بش��كل جيد مما
جعله يتراجع في داخل نفسه ثم أن موت والده
املفاج��ئ ف��ي ذلك الوق��ت كان ضرب��ة أخرى له
غيرت من تفكيره.
لقد اس��تمتع أكثر في جامعة أيت��ون التي أثرت
في تكوين ش��خصيته بش��كل آخ��ر فنظامها
املتش��دد زاده صالب��ة وق��وة وأرس��ى ف��ي روحه
حب��ه للماضي الذي عاش��ه ،فاحتفظ بعاطفة
كبيرة لهذه اجلامعة والحقا ّ
أس��س ملنح اجلائزة
السنوية ألدب الرحالت التي سميت باسمه في
اجلامعة.
في عام  1929التحق ثيس��يجر بكلية ماجدالني
ف��ي أكس��فورد لدراس��ة التاري��خ  ،لكنه حقق

جناحً ��ا كبيرا كرياضي حيث فاز بجائزة املالكمة
الزرق��اء من ع��ام  1930إل��ى ع��ام  1933وأصبح
قائ��دا لفري��ق اجلامعة ف��ي عامه األخي��ر فيها،
أمضى إجازته الصيفية في العمل على السفن
البخاري��ة وس��فن صيد األس��ماك ،لك��ن وقت
الذروة في جامعة أكس��فورد جاء في شتاء عام
 1930عندم��ا متت دعوته إلى أدي��س أبابا حلضور
ً
س��ابقا) الذي
تتويج هيال سيالس��ي (رس تفاري
كان ممتن��ا للمس��اعدة الت��ي قدمه��ا ل��ه والد
ثيسيجر خالل احلرب األهلية
أثناء وجوده في إثيوبيا ،انتهز ثيس��يجر الفرصة
للتخطي��ط لرحلته األولى وهي الذهاب ش��مالاً
إلى بلدة داناكيل للبحث عن وجهة نهر األواش،
وكان ه��ذا ف��ي ع��ام  1933عل��ى الرغ��م من أن
داناكي��ل كان لها موقفها احملارب ضد هيال ولها
سمعتها الس��يئة كونها تضم عددا كبيرا من
القتل��ة واخلونة الذين مت قتلهم وخصيهم فيما
بعد .جناح مغامرة ثيسيجر التي بدأت في سن 23
سنة ساعدته على اكتساب لقب مستكشف
ومهدت له احلصول على موقع مهم في اخلدمة
السياسية في السودان  ..خدم في السودان من
عام  1935إلى عام  1940ومبا أنه كان غير تقليدي
للغاي��ة لم ينجح ف��ي مهنته وقضى س��نواته
األخي��رة هناك كمس��ؤول مس��تقل للمنطقة
واس��تغل الكثي��ر من ذل��ك الوقت للس��فر إلى
أماكن بعيدة مثل تش��اد والتمت��ع بفرص صيد
األسود التي كانت تفترس ماشية القرية  ..لم
يكن ثيسيجر رقيق العاطفة ،فقد قتل أكثر من
 70من األسود وقام بتربية شبلني بنفسه وبعد
ان أمت ترويضهم��ا قتلهما معتقدا أنهما عندما
يكبران سيصبحان أكلة حلوم البشر.
عند ان��دالع احلرب ،مت تعيينه في ق��وات الدفاع
الس��ودانية وبعد ذلك حتت قيادة أوردي وينجيت
وس��اعد ف��ي تنظي��م املقاوم��ة احلبش��ية ضد
اإليطاليني احملتلني  ..في مايو  1941قاد ثيسيجر
فرق��ة (العم��ود الطائ��ر) وه��ي قوة م��ن القوات
مجه��زة ومنظم��ة للتحرك بس��رعة وبش��كل
مس��تقل عن الوحدة الرئيسة التي ترتبط بها.
وكان قد س��ار بفرقته في احلر القائظ ملس��افة
 50مي�ًل�اً في يوم واحد ليص��ل واجيدي ويهاجم
قوة أكبر بكثير من قوته ويجبرها على التراجع.
وبع��د أن أجنز ذلك حاصر ثيس��يجر  2000جنديا
إيطاليا داخل حصن ف��ي اجيبار واجبرهم على
االستسالم .ومت االعتراف بقيادته لهذه القوة من
خالل حصوله على جائزة (طلب اخلدمة املتميزة
) وهي تمُ نح للخدمة اجلدي��رة بالتقدير واملتميزة
من قب��ل ضباط القوات املس��لحة أثن��اء احلرب
وعادة ف��ي القت��ال الفعلي  ..بع��د أن مت جتنيده
م��ن قب��ل ديفيد س��تيرلنغ خدم ثيس��يجر في
وقت الحق لفت��رة وجيزة في الصح��راء الغربية
مع القوة اجلوية اخلاص��ة لكنه واجه خيبة أمل
في بقائه في احلرب كمستش��ار سياسي لولي

العهد احلبشي ..
في م��ارس  1945اس��تقال م��ن منصب��ه وأثناء
انتظ��اره موع��د عودت��ه بطائ��رة إلى لن��دن متت
دعوت��ه لتن��اول العش��اء مع ( او بي ل�ين ) رئيس
وحدة مكافحة اجلراد في الش��رق األوسط وكان
لني يتطلع إلى توظيف شخص ما للتحقيق في
مواقع اجلراد في الصح��راء العربية وقبل انتهاء
وجبة العش��اء وافق ثيس��يجر عل��ى الوظيفة
 ..بع��د مغادرة الع��راق ومن ع��ام  1968فصاعدًا
عاش ثيس��يجر معظم أوقات العام في ش��مال
كينيا مع ش��عوب س��امبورو وتوركان��ا الرعوية
لكنه س��كن بعي��دًا عنهم محتفظ��ا بهويته
اإلنكليزية على عكس وجوده في ش��به اجلزيرة
العربية وفي إش��ارة إلى أذنيه الضخمتني وأنفه
الب��ارز أطلقت عليه القبائل اس��م س��انغاالي
ويعني (ذكر الفيل العجوز الذي ميش��ي وحيدا)!
وم��ن حني آلخ��ر كان يعود ثيس��يجر إلى منزله
ال��ذي احتفظ به في تشيلس��ي .لك��ن إجنلترا
كانت وطنا غير مألوفة بالنس��بة له وكان يأمل
ف��ي أن يقض��ي حياته ف��ي كينيا  ،حي��ث تُترك
جثت��ه على الت��ل من أجل أبن��اء آوى ،ولكن بعد
وفاة الرجلني الكينيني اللذي��ن كان قد تبناهما
وتعام��ل معهم��ا كأبناء ،عاد عل��ى مضض إلى
إجنلت��را ولألبد في منتصف التس��عينيات حيث
عاش آخر أيامه في دار املسنني في ساري وتعامل
ببس��الة مع اع��راض م��رض الش��لل الرعاش ..
اس��تمر في الكتابة ونش��ر العدي��د من الكتب
التي حتتوي على صور مميزة بشكل خاص صورها
بنفسه وشملت هذه الكتب ( أيام كينيا )1994
و ( ب�ين اجلبال :رحالت في آس��يا  )1998و ( عالم
اختف��ى .. ) 2001كان ويلفري��د ثيس��يجر زميلاً
في اجلمعي��ة امللكية لألدب وحائ ًزا على وس��ام
مؤس��س اجلمعية اجلغرافي��ة امللكية وميدالية
لورنس العرب من اجلمعية امللكية لوسط آسيا
وميدالي��ة ليفينجس��تون للجمعية اجلغرافية
االس��كتلندية امللكي��ة وميدالي��ة بيرتون وهي
امليدالية التذكارية للجمعية امللكية اآلسيوية
 ..حص��ل عل��ى وس��ام قائ��د ف��ي اإلمبراطورية
البريطاني��ة ف��ي ع��ام  1968ولقب الفروس��ية
في ع��ام  .1995وعند تتويج هيال سيالس��ي في
عام  1930حصل على جنم��ة إثيوبيا من الدرجة
الثالثة.
كانت الغرفة البس��يطة في دار رعاية املس��نني
بالق��رب من بورلي في س��اري الت��ي كان يعيش
فيها خالل السنوات القليلة األخيرة من حياته
ب��دت تقريبًا وكأنها نس��خة من مكان س��كنه
في جامعة إيتون ،حتتوي غرفته في دار املس��نني
على بطانية واح��دة من الصوف املقلم وضعت
على طرف الس��رير ّ
ورف من كتب كونراد وبوشان
ولوحة للجامع��ة قدمها له التالميذ هدية له..
وم��ن اجلدير بالذكر أيضا أنه ع��اش طوال عمره
أعزبا
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التشكيلية فريال األعظمي ل(االتحاد الثقافي)  :يمتاز الحرف العربي بجماليات رائعة توحي بالموسيقى
في فضاء اللوحة تقود األلوان بفرشاة متنا حكائيا  ،لتولد لوحة تؤشر وعي وانتظام فكر الرسام
.لتدون فكرة قصيدة أو قصة سرد بروح الحرف كأنه شكل موسيقى الحركة في كرنفال
سمفونية تشكلها من روح بغداد التي تحب .وحين يكون اإلنتماء لهذه العوالم بذات القيمة
اإلبداعية  ،يبدو األمر ممتعا فكريا حين تدون تفاصيله امرأة تحلم وتفكر بثراء ثقافي واضح
المعالم  .مقتربة من بوابات المشهد التشكيلي الحقيقي والمغاير .
حاورها  :فهد الصكر
تلك الروح الوثابة متتد أغصانها الى شجرة العطاء الذي
ال ينضب هي التشكيلية فريال األعظمي ابنة الرافدين
بإمتياز .والتي جتدها في مشغل التدوين البصري رسامة
تدرك وعي لوحتها التي تش��ير ال��ى بصمتها حتى دون
أن تكتب أو توقع على طرف التش��كيل للوحتها .فثمة
م��ا يجعلك كمتلق وق��د قرأت مفردات فض��اء منجزها
التش��كيلي  ،ت��درك للوهل��ة األول��ى أن��ك أم��ام لوحة
التشكيلية فريال األعظمي  .احيانا يكون هذا الهاجس
 ،س��حري وخفي يأخ��ذك الى ضربات فرش��اة ال تقترب
من أية أنامل  ،س��وى أنامل فريال  .وهذا الهاجس يدركه
من أحاطته أو أدرك خفايا اللوحة العراقية وحروفياتها
املوسيقية.
في هذا احلوار نكتش��ف وعي أدواتها املعرفية تش��كيال
مغايرا .
× ف��ي ظل فوض��ى نعيش تفاصيله��ا كل حلظة  ،كيف
يج��د الفن��ان – الفنان��ة حلظ��ات توط�ين اللوح��ة في
مخيلته ؟
 بال ش��ك هناك م��دركات يعرفه��ا الفنان وه��ي أدواتهاملعرفية في رس��م أفق جمالياته على قماش��ة العمل
الفن��ي  ،وقبل ذلك ه��ي تصورات رس��م مالمحها على
سوح مخيلته كنوع من التأمل في عوالم محيطه وهي
أبجديته األولى لتوطني اللوحة التي يحلم كنوع مغاير
ال تشبه أعماله الس��ابقة كنوع من التجديد والتغيير
ليعل��ن التص��ور الذي جاء وف��ق ما حلم وأراد تش��كيال
وفكرة تقنع امللقي باجلمال والتأمل كذلك .

• هن��اك توجه نح��و الضبابية في تكوي��ن اللوحة لدى
الكثير من الفنانني  ،هل أصبح الفنان غير منتمي ؟
 أزع��م إن ذل��ك موجود عل��ى نحو مع�ين  ،ولكنه ليستعميم��ا على أنه بعيد ع��ن اإلنتماء  ،وك��رأي متواضع
" الضبابي��ة هروب من اللوح��ة وأدوات الفنان " وال ميكن
ألي فنان إن يوجد قناعة لدى املتلقي بفنه ولوحاته وهو
ينحو الى دروب الضبابية  ،في عاملنا الفوضوي املضطرب
نحت��اج الى الواقعية التي تعبر عن كل ذلك  ،بل وندافع
عن قيم اجلمال وبش��كل أفضل وهذا ه��و اإلنتماء لروح
احلياة بش��كلها املتطور والواعي  ،وم��اذا يتصور الفنان
حني يقال عنه " غير منتمي " ليس وعيا وال بأس إن يكون
ذل��ك في األدب وس��ردياته  ،أما في التش��كيل فاإلنتماء
للجم��ال وتفاصيله هو ما نري��ده ويتمناه املتلقي مهما
كان أو كانت ثقافته .
• هل حتت��اج الفنانة فريال الى فض��اءات مغايرة إلطالق
مخيلتها ؟
 ل��كل فن��ان طقس خاص يلوذ به في حلظات اش��تعالجذوة العمل وتراكم األلوان في رس��م صورة بصرية ما ،
عندها ميسك فرش��اته مطلق العنان لها  ،وهذا الدور ال
وقت له أو موعد مرتب  ،وعندي هو اإلس��تعداد النفسي
لب��دء العم��ل كي أجن��ز لوحة أقن��ع به��ا محيطي قبل
وجودها في كاليري معني .
• كي��ف توظف�ين احل��رف ف��ي مدونات��ك اجلمالي��ة وهو
حكايتك بأبهى صوره ؟
 ميت��از احلرف العرب��ي بجماليات رائع��ة وحركية توحيباملوس��يقى  ،لكن��ي ف��ي منت اللوح��ة أتغنى ب��ه لونيا
وأرسمه كقصيدة متوجا بكرنفال احتفالي اللون .

قصة قصيرة

شيماء المقدادي
ف��ي خزانة جدت��ي التي اقفل��ت بابها
طوي�لا ول��م افتحه��ا من��ذ رحيله��ا ،
خش��ية ان يجرفني احلنني لزمان كانت
في��ه معن��ا فته��رب من��ي قوت��ي التي
ال ازال ادعيه��ا لكن��ي واقع��ا املكه��ا
بخجل ,بقايا طفولت��ي وبقايا عطورها
وبع��ض اش��يائها ( قرنف��ل  ..مس��ك ..
حن��اء  ..خامته��ا ذو الش��ذرة الفيروزي��ة
الت��ي تش��به ل��ون وش��مها االزرق على
يدها وعلى جانب خدها االمين املرس��وم
كه�لال  ،واخرى ال اذكره��ا ) ويد لعبتي
الصغيرة التي سرقوها وغفلوا عن يدها
املقطوعة  ،فاحتفظت بتلك اليد ذكرى
ألول دمية احصل عليها بش��عر اشقر،
وعينني تُفتحان وتُغلقان عند حتريكها .
وحقيب��ة م��ن طراز ق��دمي فيه��ا صورة
واح��دة لنهر باللونني األس��ود واالبيض
.كان ه��ذا النهر يحم��ل حكايات كثيرة

ولذا جت��ده ف��ي غالبي��ة أعمال��ي وبأس��اليب مختلفة
والوان ايضا مختلفة التوهج كس��لم موسيقي يتوهج
بدرجات اشتعال اللون وتكنيك العمل الفني .
• اللوح��ة أبجديتها األلوان  ،م��اذا تعني لك األلوان وأنت
قبالة قماشة اللوحة البيضاء ؟
 لل��ون عالقة حميمية معي منذ طفولتي ففي املرحلةاالبتدائي��ة كنت أمضي اياماً بتصف��ح اجلدران بحثاً عن
ج��دار ملون أو قد رس��م عليه ولو س��هواً حتى وحينما
عانقت عيني ذلك اجلدار اخملتبىء خلف الش��جر بألوانه
الوحش��ية املمزوج��ة وعفويت��ه بدأت حكاية عش��قى
م��ع الل��ون فلم اع��د ار ش��حوباً وحتى ان وج��د يحيله
احساس��ي الى بهج��ة لونية متناغم��ة وااللوان عندي
مبثابة نغمات في نوتة موس��يقية فكل لون يستحضر
حال��ة حلم لدي ,ليس س��عياً للجم��ال فقط كما نظر
االستيطيقيني للفن بأن هدفه الوحيد اجلمال بل صرت
استخدمه كرمز له عدة تأويالت سيمائية فاللون مبثابة
البوصلة التي نكتشف من خاللها مكامن الدهشة .
• كان ل��ك الوقوف عل��ى مدرجات العاملي��ة في أكثر من
محفل تشكيلي  ،كيف ينظر األخر لنا تشكيليا ؟
ش��كل الف��ن العراق��ي ومن��ذ رواده عالم��ة فارقة فيالتش��كيل العامل��ي واخت��رق جغرافيت��ه احمللي��ة نح��و
العاملية ولدينا الكثي��ر ممن تعرض اعمالهم حلد اآلن في
املتاحف والكاليري��ات كأعمال حاضرة م��ن أمثال فائق
حس��ن وج��واد س��ليم وأخرين  ،وه��ذا األنبه��ار لم يأت
من فراغ كونه ش��خص البيئة احمللي��ة بتمكن لينطلق
نح��و أفاقه وما زال الطلب على اقامة املعارض للفنانني
العراقي�ين الذي��ن يعملون حت��ت ظالل املغاي��رة والتطور

* الضبابية هروب من
اللوحة وأدوات الفنان
تش��كيليا وق��د ملس��ت ذلك من خ�لال معارض��ي التي
أقمتها في اخلارج .
• ه��ل يعتبر التجريد بوح إلس��قاطات داخلية حتترق في
مخيلة الفنانة ؟
 بالتأكيد كما وصفت بسؤالك ألنني ال ميكنني ان اعبرع��ن دواخلي من خالل االجتهاد في استنس��اخ املظاهر
الطبيعية فمن خالل التجريد يجسد الفنان سمفونية
روحه التي تهفو الى حالة موسيقية في الشكل املرئي
اخملتزل من خالل حركة االشكال وجتاور االلوان ,فالتجريد
هو ال��ذي يح��ول التعابير ومناج��اة الروح واالل��وان الى
موس��يقى وكما يقول ش��وبنهاور كل الفنون تطمح أن
تصل الى مس��توى املوسيقى في مس��ألة االتصال بني
الفنان واملتلقي ,فالفن يق��ود الناس الى زوايا غائبة عن
فكرهم .
• متى تفكر التشكيلية فريال األعظمي بإقامة معرض
شخصي تدون فيه محطاتها العاملية ؟
 أس��عى جاه��دة ك��ي أمتكن من أع��داد أعم��ال جديدةومختلف��ة الرؤي��ا الح��دد فيه��ا منهج��ي ف��ي ترات��ب

خزانــــــة
كأنها الس��حر  ..جدت��ي روتها لنا حني
كن��ا صغارا ،ع��ن قصة بجع��ة هبطت
اليه ألنها مرضت ولم تستطع الطيران
ث��م حتول��ت الى فتاة تش��به الش��مس
بعد ان ش��هدت بعض الغرقى في قاعه
يش��كون العتمة والغربة  ،قالت جدتي
ان سماسرة الوطن باعوهم لسماسرة
الدين .
لم اعرف وقتها من هم سماسرة الوطن
والدين حتى كب��رت ورأيتني مع االخرين
ُنباع  ،لكننا ال ُنشترى .
تحُ دثنا ع��ن النهر وكيف هرب الس��مك
م��ن بني ذراعي��ه بعد ان دب اجلش��ع في
نف��وس مدينتن��ا الصغي��رة  ،فراح��وا
يصطادونه��ن ف��ي كل موس��م دون ان
يكترث��وا لعدده��ن ال��ذي ب��دأ يتناقص،
وحني س��ألناها كيف رحلت االس��ماك،
قال��ت وه��ي متس��د رؤوس��نا ( اخذتهن
حورية البحر ذات الش��عر الليلي والتي
كان��ت تأتي بني فت��رات متباعدة  ،فغرنا
شفاهنا ونحن نخرج من سؤال الى اخر
كأننا ف��ي لعبة متاه��ات ،وكيف كانت
تأتي احلورية ؟ اجابتن��ا :يحملها القمر
ث��م تقفز في فم النه��ر ،لكن القمر في
اخ��ر مرة حني كان يع��ود بها الى البحر،
التهمه احلوت).
ل��م افك��ر بتقليب م��ا في اخلزان��ة وانا
اتذك��ر اني بقيت س��نوات اش��فق على
القمر الذي التهمه احلوت وانقذه الناس
باخل��روج ال��ى االزق��ة وه��م يصرخون (
ياحوتة ي��ا منحوتة ّ
حلي كمرنا العالي
 )..اذكر اني ش��اركت ابناء محلتي هذه
البطول��ة وانقذنا احلوت م��رة اخرى وانا
ال ازال في العاش��رة من عمري  ،خرجت

يومه��ا احم��ل ق��درا اضرب��ه باملغرف��ة
واركض مع اقراني متخيلني اننا نخيف
احلوت )  ،رغم علمن��ا ان القمر منذ حترر
من احل��وت لم يعد يحمل احلورية ويأتي
بها الى النهر القدمي  ،والذي اجرت فيما
بع��د البلدي��ة تغي��رات علي��ه  ،فقامت
بتحوي��ر مج��راه ولم يعد مير ب�ين ازقتنا
 .ام��ا فتاة الش��مس فلطامل��ا تخيلتها
قد هربت على ظهر ق��وس قزح عاد بها
ال��ى ماضيه��ا  ..املاض��ي  ،لعنت��ي التي
تصيبن��ي غالب��ا بكآب��ة اثن��اء رجوعي
الي��ه ،ان��ا التي ته��رب دوما م��ن احلاضر
الى املس��تقبل فكيف اعود االن ادراجي
الى االم��س ؟ لكن منذ ايام وصوت يلح
على مس��امعي ان افتح��ي اخلزانة  ،رمبا
ألمي ( لطامل��ا كنت ابنة امي
ه��و احلنني ّ
وامها ) لذا كنت اش��عر مب��ا اني جترعت
اليتم مرتني ،ان لي حياة اخرى .
املفت��اح الذي اخفيته ع��ن اعني اجلميع
غ��اب عن عين��ي ايضا ،وان��ا ابحث عنه
كانت تتس��اقط امامي ال��وان لم اعرف
مصدرها لذا ظننت انها ذاكرتي تس��رب
امام��ي الوان فس��اتيني الت��ي خاطتها
لي جدتي ف��ي االعياد  ،بينما صوت امي
يغمرني آتيا من العالم االخر وهي تدندن
بإحدى اغاني السبعينيات .
 اين املفتاح ؟كن��ت ادور حول نفس��ي وانا ابحث عنه
 ،مث��ل طائ��ر بجع جريح ل��م يضع على
جنب��ه جناحي��ه واس��تمرا يخفق��ان
كأنهم��ا يدع��وان اجمله��ول او يح��اوالن
اله��رب من��ه  ،ليتح��ول راس البجع��ة
ال��ى جه��از تلفزيون ق��دمي  .وتب��دأ صور
مضحكة واخ��رى مبكي��ة تتوالى على

محطاتي الفنية كي أضع املتلقي في حوار أخر مختلف
التكنيك عن س��ابق ما قدمت وق��رأ  ،وبإذن اهلل لن يكون
ذلك املعرض بعيدا .
• هل أنصفك النقد عبر محطاتك الفنية ؟
هن��اك الكثير من الصحفيني والنق��اد كتبوا عني ،مثل
فاروق يوس��ف جري��ده احلي��اة اللندني��ة ،ن��وري اجلراح،
بارعة عل��م الدي��ن ،خالد الصاحل��ي ،ابراهيم س�لامة،
فهد الصگر ،محس��ن الذهبي ،امنة ن��ور الدين احللبي،
عبيدلي العبيدلي ،وكذلك الكاتب والش��اعر لؤي طه اذ
كت��ب عني الكثير هذا الذي اذك��ره ..وكثير ماكتب عني
في الصفحات الثقافية في عدة صحف ومجالت  ،وهنا
البد لي أن اشكر كل من كتب عني .
لك��ن عل��ى مس��توى أرش��فة الفنان��ات العراقيات ممن
يعش��ن الغربة هناك عدم رؤية ش��املة للنقاد أذ أنهم
وأزعم ذلك يكتبون عن الذين يعيشون بينهم !

نخب مثقل باألغاني
راسي الذي اصبح يشبه رأس البجعة .
لم امس��ك املفت��اح ال��ذي وجدته حتت
اخملدة  ،والتي تن��ام عليها دمعة ال اعلم
اي ع��ام منكوب نس��يها عل��ى وجهها
فباتت تش��به بركة يغني فيها القصب
 ،اال بش��ق االنف��س  ،فأصابع��ي كانت
تتحول ال��ى ريش ابيض يس��قط منها
ن��دف الثلج كلم��ا رفعته��ا لتنخفض
درج��ة حرارت��ي الت��ي ارتفع��ت منذ اول
قبلة حب .
دار املفت��اح ف��ي باب اخلزان��ة بهدوء دون
عرقلة  ،كأن��ه لم يُهمل كل هذه الفترة
الطويل��ة من الزم��ن  ،عانقتن��ي رائحة
حن��اء جدتي وجاءني صوتها كإنه املطر
ينهرني ان اعبث بحاجياتها .
ي��د دميتي املقطوعة كان��ت تنام بهدوء
قريبا م��ن احلقيبة التي حملتها بلهفة
وفتحته��ا ألخرج منها الصورة الوحيدة
 ،لكني ل��م اكد افتحه��ا حتى تقافزت
اس��ماك تبكي  ،وتدفق منه��ا نهر غمر
البيت  ،ظننتني سأغرق قبل ان ابصر يد
دميتي تومئ لي التبعها .
كان��ت االزمن��ة تختلط  ،لعبت��ي تعود
س��املة  ،عطور جدتي ت��دور حولي مثل
جنيات صغيرات وهي تضع لي احلناء في
شعري ويدي بينما جنلس في باحة دارها
حتت اش��عة الش��مس التي ت��أكل كبد
ش��ط العرب في احدى معارك الفاو دون
ان يُكتب اسفل شاشة التلفاز ( عاجل
) لك��ن هناك رجال ي��ردد بصوت جهوري
( ص��رح ناط��ق عس��كري )  ،فس��اتيني
الزهرية  ،اساوري الفضية وقالداتي التي
نسيت شكلها……

جالل عباس
امنح صوتي نغمة يعرفها
وأنا أختار أغنية
وأحثها إلى بذورها
وكأنني افتح أحالمي النائية
وفي كل أغنية أُضيع اسمي
في األحلان ..
أقاسم املغني صوته
والشاعر وجده
وامللحن نزيف الناي
وأقيم حفال من الذكريات
عل��ى حن�ين ب�ين رأس��ي
وأصابعي
أحن إلى مزنة هطلت
على ضحكة طليقة ودمعة
محبوسة
واشرب نخبا بصحة املعنى
ارق��ص مع م��ن رقص��ت من
األغاني
او بش��جن يستبيح الصمت
ارفع كأسي
وفي ذات ثمالة
الشعر ...
هبط ِ
أسمع وأغني

وتدثرني األغاني القدمية
بالش��وق العني��د واقت��راب
حروفي
ُ
والسكر بني هاللني
واكتفي
يضم في ذاكرته نخلة
ُّ
َّ
عل فيها أغنية حتمل رطبا
وأخرى تداع��ب الصحو رويدا
..رويدا
تهز جذعها طربا
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أصول
غرب��ة

حطباً
…….

َو َج� ْ
�ع

أسماء الرومي

ما علق بالرو ح من وجع شرس
قضمْ
أطرا ف
الطمأنينة
وتركها عرجاء
…..

مهما تنصلت
األبواب عن أصولها
تبقى
تختزل أنفاسها األولى
لذلك
تصلح دائماً  ..لتكون

ما تغربت قط
إإل أنني لم
أشعر
يوماً
إن ما يحتويني
وطن ..
….

نب��ض

ُ
مجنزرات
أص��وات
البلدة على
أس��تيقظت
ٍ
ِ
ِ
ُ
تنق��ل األحجارَ ،تهدر
وش��احنات
وجرافات
ٍ
ٍ
َ
ُ
احلركة في
بناء يدميو َن
على الشارع،
عمال ٍ
ُ
رئيس البلد ِة
ساح ِة املدين ِة ،يجتَّم ُع إليهم
وفريق ُه الف ّني واالداري مطلقاً أوامره ،موزعاً
ٌ
يافطة
عليه��م امله��ا َم واألدوارَ ،تظ َّلله��م
ٌ
كبي��رة أُقيمت عل��ى األرض ُكت��ب عليها"
ساحة الفارس".
أُس��ندت املَهمَ ُ
��ة لفنان املدين��ة التي نافت
خبرت ُه على اخلمس�ين عاماً ،سائحاً مجرياً
وال��ذوق الرفيع،..
اجلمال
أزميل�� ُه في صنع ِة
ِ
ِ
َ
ُ
رئي��س البل��د ِة املدَّع��ي زوراً انتماؤه
أبلغ�� ُه
النس��بي لف��ارس املدين��ة املتوف��ى منذ ما
يقرب من خمس��ة عقود..بضرورة االس��راع
باجناز ذلك العمل العظيم.
ُ
احلس
وروح ف ٍذ يتق�� ُد بعوالمَ
ِّ
 مُن��ذ عق��و ٍد ٍوالش��عورِ األخ��ا ِذ وال��رؤى املكتن��ز ِة بأبل��غ
َ
اجلمي��ل واملمت�� َع
املعان��ي ،أنام��ل تبتك�� ُر
ُ
ببصي��ر ٍة ش��يقة أألف��كار ،تُ
نط��ق خامات

لعن��ة

تركت
أبواب الروح

لن العن العتمة

بلس��ان جمالي مبني،
الطني واملرمر واحلجر
ٍ
كل ذل��ك يعتمرن��ي –كائن��اً -ش��غل ُه الفنَّ
سفاس��ف احلياةَ ،
فنال قصبَ َ
��بق
عن
ِ
الس ِ
عمل
أي
يعجزن��ي
مراتب اإلب��داع ،لم
ف��ي
ٍ
ِ
الي
طول مس��يرتي الفنَّية س��وى ما أسند َّ
أجريت بحثاً نظرياً
ُ
أخيراً " نصب الفارس"،.
وميداني��اً ع��ن "الف��ارس" وحيثيات��ه كيما
طائ��ل ،إذ ال تاريخ
تكتم��ل الرؤى ،لك�� ْن بال
ٍ
م�� ّدون عن تل��ك الش��خصية الغائ��رة في
متاهات الزَّمان ،حكايات تُروى على ألس��نة
ُ
ناس معاصرين باعدت بينهم وش��خصية
أ ٍ
احل��دث عق��ود طوال..حكايات اس��طورية،
ُ
تس��رح فيه��ا اخلي��االت ،وترت��ب فصولها
الغايات واملقاصد والن َّيات حسب مقتضى
إستدعاء الشخصية وبطوالتها في املكان
الثاب��ت والزم��ان املتح��ول ،.وأل َّن للرغي��ف
ُ
فالتغافل عن
س��طوتُ ُه على معد ٍة جوعى،
ُ
والش��روع بالعمل
احلقائ��ق س�� َّي ُد املوقف،
يقي طينة اجلسد االندثار.
ُ
رئي��س البل��د ِة كان حريص��اً عل��ى امت��ام
العمل..يحض ُر الى مش��غل الفنان صباحاً
ِ
ويغ��ادره عند حلول املس��اء ،..في بادئ االمر
ب��ر َم الفنان م��ن ذلك املتطف��ل على عوامله
اجلمالي��ة االثيرة إالَّ أن َ
رئيس البلدة
صم��ت ِ
ً
اش��ارة ايجابية أجرت االمور على خير
كان
ماي��رام ،.فللفنان لغة اليعيها رئيس البلدة
والعكس صحيح.
ُ
العالم��ات ترتكبُ احلي��رة في نفس
بع��ض
ِ
املرء ،.وأل َّن موضوعة الفارس ُّ
تطل من عقو ٍد
غابرة ،فما أن امتَّ الفنان تكوين جسد اجلواد
حتى أطبقت علي��ه عوالم احليرة واالرتباك
بغيومها الداهمات ،..وهو يروم صنع قوائم
اجل��واد بحركاته��ا اخملتلف��ات متع��ددات
الدالئ��ل واملعان��يَ ،ف ِعلمُ الس��يمياء يفيد

ب��أ َّن ارتف��اع قائمتي اجل��واد االماميتني في
الفض��اء يعني ان الف��ارس قضى نحب ُه في
املعرك��ة ،أما اذا م��ا ارتفع��ت احدهما دون
بجرح
االخ��رى ،ذلك يش��ير الى أن�� ُه اُصيبَ
ٍ
بليغ ف��ي املعركة ،قاضياً نحب ُه بعد انتهاء
ٍ
أجلها..ام��ا ان كان��ت قائمت��اه على األرض
الف��ارس َ
َ
فراش
مات عل��ى
فذلك يعن��ي أ َّن
ِ
املرض ميتة طبيعية.
وأل َّن الرواي��ات الحتتكم عل��ى حقيقة قارة،
فقد أقت��رحَ علي��ه رئيس البل��دة أ ْن يصن َع
ُ
يس��بح في الفضاء
اجل��وا َد بال قوائم ،كأنَّ ُه
َ
حم��ل الفن��ا ُن
مصافح��اً األجنم..عنده��ا
بساط سحري مفيداً من بعض
اجلواد على
ٍ
حكايات التاريخ.
ُ
العم��ل ،وما ان
بع��د نحو اربع�ين يوماً اُجن َز
ُنص��بَ ف��ي س��احة البل��دة ،حت��ى حدثت
جلب��ة كبيرة ب�ين الناس مفاده��ا ان عيني
الف��ارس تنظران ال��ى جه��ة جغرافية ما..
وهذا م��ا اغضب وأحزن واثار خش��ية وقلق
أهل اجله��ات اجلغرافية األخ��رى للبلدة ،اذ
طبقي��ا وعنصرياً وأثنياً
ً
ُعد ذلك االمر متايزاً
لس��كان تلك اجلهة ،ونظرة أحادية من قبل
ف��ارس اوردت الروايات التاريخي��ة أ َّن نظرته
كانت ش��مولية أبوي��ة ودفاعه ع��ن البلدة
بجهاته��ا كله��ا وأهله��ا جميعاً،.وبع��د
نقاش��ات رسمية وش��عبية ،اق َّرت اجلموع
ان تكون للفارس نظرة كلية شاملة ألهلة.
وضع الفنان كرت�ين فوالذيتني المعتني في
محج��ري عين��ي متث��ال الف��ارس يتحركان
كالبوصل��ة ف��ي جمي��ع االجتاه��ات .لتبدأ
االحتف��االت على ش��رف الف��ارس ،نصبت
مآدب االطعمة والشراب ما لذ منها وطاب،
ش��بعت البطون وأُطربت النفوس ،وانتشى
رئيس البلدة بذلك االجناز العظيم وهو يرنو

قصيدتان

ياسر حبش
 [-1راقصو الضباب
الوهميون ]
يطهرون املرايا ومجازر األجناس
املفتوحة

تس��اؤل

كيف ستبدو
حني تخذلك كل األشياء
التي كنت تعوّل عليها
نبضك
صوتك
لغتك
وحتى أسمك ؟!

ُ
األصل
بق
ِط
ِ

قصة قصيرة

غسان حسن محمد

مشرعة
خلفك
تصفعها
ُ
الريح حيث شاءت
ال ألنك لم تقل لي وداعاً
بل
ألن ما يحكمها من مفاتيح
كان نبضك
………..

فهي وحدها
من قادتني إليك
……..

املتقاربة في الروزنامة
يحملون سطح املياه في كل
انهيار ومساواة
ويحتجزون الظل على مهل
وبسحق البصمات
حاملو احلجر احلار
راقصو املرايا واحلجر
مبا أن املرايا انعكاس لتغيير
احلواس من وإلى إزالة ما يصلنا
إليحاءات مسبقة بسبب
تركيب جزئي من منظور فناء
اجلسد
تزيح الظهور بالساكن وتُظهر
املتفوق

بزهو كبير الى جدِّه الفارس العتيد مؤسس
ٍ
البلدة وحامي حماها.
مرت الس��نوات بأعاصي��ر ابتكرتها األيدي
الغاشمات ،انحسرت الغالل وتعطلت مياه
النه��ر ،والفارس عل��ى جواده س��ادراً يرمق
اإلجتاه��ات كلها بنظ��رة حن��ون وبعالمات
تنطل��ق من صم��ت مطبق ال ت��درك معناه
لغة.
البد من حضور اللحظة التاريخية الفارقة
التي تنبثق امام مرآة الوعي ،ليدرك االنسان
معن��ى دوره ف��ي حي��اة ال جت��د متايزه��ا بني
حقيق��ة وزي��ف .فق��د أس��تيقظت املدينة
ذات صباح على حدث جسيم ،لقد اختفى
اث��ر يذكر له،
متث��ال الفارس من البل��دة بال ٍ
كأ َّن االرض ق��د ابتعلته .ح��دث لغط كبير
الكت ُه الس�� ٌن ان لم جتد مايراقص فضولها
فهي من تبتك��ر احلكاي��ات امللفقة ألدامة
حركاته��ا الالهي��ات العابث��ات ،انطلق��ت
التأويالت والتفس��يرات اخلارجة عن املألوف
واخملالف��ة للس�نن التاريخي��ة والعلمية،..
حت��ى اقبلت حلظ��ة االنفراج كم��ا يعتقد
اهل البلدة ،فروح فارس��هم ال تفارقهم وأن
تكررت بدور جديد ُ
ينط من قراطيس التاريخ
الى ارض الواق��ع .ففي أحد األيام حضر الى
البل��دة ً
رجل ميتطي ج��واداً يج ُّر عربة حتمل
قنان��ي مي��اه غازي��ة مصنعة ين��ادي مبكبر
للصوت:
 هلموا اش��تروا مياه ( )ROتقيكم املوت والً
نهر
تروي أنفسكم الظمأى .بديال عن مياه ٍ
غدا رسماً على اخلارطة.
ال غراب��ة ف��ي مي��اه مصنع��ة ف��ي حي��اة
معاص��رة ،..لك��نَّ م��ا أده��ش وأذه��ل وح َّير
ً
نسخة
سكان البلدة أ ّن الرجل وجواده كانا
طبق األصل من متثال الفارس وجواده.

حالة حب

[-2التماثيل والدب األصغر ]
ارسم بني بلدينا خطا،
تهطل األمطار
تخرّب هذا الشغل اليدوي
وتتكون الفواصل املائية بيننا،
كاد ذلك املساء أن ال ينتهي
حتى تشبّهنا بالتماثيل
كالنا،
ُ
رسمت الدب األصغر
من امللل
لكلينا
والفواصل ال تغادرنا،
احملها
تغير الطيور أوطانها
تغير التماثيل أوطانها
حتى حتى ..

سمرقند الجابري

أعرف ما وراء اخلطابات،
أودع كل الذين استشهدوا
مواسية كل طفل سيولد
مع ألغازه.
وحني اقف قبالة العراق
أفعل اشياء عدة ال
افهمها؟

كأن متزق انشودته كل
دموعي.
كثيرا ما انام قبل الفجر
وأنا اتوسل اآلتي.
اعاود إسكات التلفاز
بضربة كف ..يعقبه بكاء
او قد يختلط الفرح باحلزن
مع موجز أنباء
سنظل حفاة ميشون على
السيف.
واذا سألنا الغرباء ماذا
دهاكم؟
سنجيب بال وعي :
_أنه احلب.

أجراس الحنين
علي رحماني
ال طعم لليل
وال لون للصبح
الشيء غير قلق ملول
ورائحة االشياء
ساللم مركونة
تبوح بذكرى الرحيل
والنهار يسير…
بتكراره املتعجرف
يهتك دائرة الصمت
صخبا وانينا وفوضى ……
……….
سيدة الليل
أنتظر الفجر غربة وخشوع
واصطبار في احتمال
الرجوع…….
فالشيء يذكر دونك …
وال وهم غير أشباحك
في مرايا الدموع
......
فاحلزن يحمل ايقاعه
و(( الشيء يسمو بنا
كأاللم الكبير))..
…………..
……..
سيدتي
لم يعد للحفاوة معنى
وال للكتابة سلوى
والغياب يجلجل أقبيتي
وحنجرتي تتقطع بني احلروف
حروقا ورماداً ....
سراباً
والقصيدة تترنح
عبر الغبار الرتيب
………..
واالشياء
اشباح تترادف عندي
وال احتمل سرد احلكاية
……وال سرها
وحدي اتأمل وجهي
اقاسمه وحدتي
ويهادنه تعبي
وارى كل شيء
يدور هنا ...
دورة موت بطيء……
فالغرفة مشغولة بالصمت
والهمس املريب
والسرير
صرير يحاور اضالعه
واملرايا تدور بحيطانها
ترى نفسها كل حني
واللوحات
الصور املكرورة
والساعات وهي تدق ..
باجراس خريف الذكرى

اكاد اساومها الوقت
والصمت ...
واإلنتظار ...
والكراسي /املناضد
االريكة والشبابيك …..
والسجادة املركونة …
والكتب املسجونة في
الرفوف
واالوراق املبعثرة بالثرثرات …
…….والدواليب
وجدران الغرفة غربة جائرة
ومائدة الطعام ……
وثمة صخب يتثاءب
….كالنمل
تتواكب.و.أشياء اخرى
………………….
انت في البعد
تتكأين على عتمة ليل
بهيم
تستذكرين انتباهي
وانا هنا
في غربتي القاحلة
…..أتأمل ضجتي
……….
كل شيء هنا
ضيق وغريب
كأنك متألين الفراغ….
حديثا ……..
وحنينا
حوارات سكونا و…
اذ تتركني على كل زاوية
ملسات يديك
التي التغيب
…
التلفاز …
الفضائيات….
احلاسب ..
.واالنترنيت
شبكات تتواصل عندي …
والتستوعب قلقي …..
املشحون بك
....
اتنقل بني انتباهي
وبني اغترابي واشتباهي
احملطات تعصف بي
…..
ادرك اني هنا
في غرفة مستطيلة
يستطيل بها شغفي
واصطخابي
….
واذ تستطيب بها
لعبتي املستحيلة …
لعنة غربتي احلائرة
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رياض داخل

جلد أزرق
مس��تلقيتان ف��ي حديقة صف��راء قرب
كي��س النفايات الذي كت��ب على وجهه
وبخط واضح هدية احلاج (نصر املنصوري
دامت بركاته).
كل واح��دة منهم��ا حمل��ت قطعة من
اجل�بن املنته��ي الصالحي��ة ،ورغيف��ا
صلب��اً له ص��وت مزعج حينم��ا يطبقان
عليه بأس��نانهما ،وحتت مط��ر خفيف.
تضحكان وتبكيان ،تضرب��ان بعضهما،

ترفع كل واحدة ثوب األخرى ،تارة تدخنان
الس��جائر ،وت��ارة تغنيان (عم��ي يصياد
أنس َ
الس��مك) ثم (أهواك وامتنى لو َ
��اك)
بكلت��ا النس��ختني عبد احللي��م حافظ
وس��عاد عب��داهلل ،ث��م س��كوت مطبق
استمر طويالً ،قالت مها ملرمي:
 أخرجي الثالثة من بطني ،إني أحملهممنذ زم��ن طويل حت��ى أن حلاهم تدغدغ
امل��رارة ،وتعص��ر القل��ب ،كب��روا واألم��ن
يريدهم مدافعني عن الوطن.
علي ّ أن اذهب بهم إلى املدرسة ،سأضع
واح��داً ف��ي الص��ف األول ،والثان��ي ف��ي
الص��ف الس��ادس ،وأبقي عل��ى ثالثهم
في البيت ليحرس��ه ،ثم أس��لمهم إلى
اخملابرات.
حس��ناً أعطن��ي ظهرك ف�لا حاجة ليبوجهك ،سأتخذ من عود السدرة مقصاً
أحمر
 نع��م اس��حبيهم م��ن ظه��ري ،ف��إنصرت��ي تؤملني فق��د لعبت به��ا نظريات
البرجوازي��ة ،نام��ت على بطنه��ا بعد أن
خلعت كل شيء .نظرت إليها ،حتسست

جلدها ،وجدته أزرق ،قالت لها بغضب:
ه��ل أن��ت زاني��ة ،أيتها احلقي��رة؟ كيفأصبح جسمك مش��وهاً بلون السماء؟
الب��د أنهم أمس��كوا بك وجل��دوك الف
جلدة.
ضحكت مها:
نعم لق��د زنيت كثيراً ،في س��بعينياتأم كلثوم راودتن��ي الرياضيات ،فانصعت
لها وأجنبت منها س��بعني س��يناً وصاداً
على صاد س�ين ،والذي جلدني هو املثلث
الغاشم ،والالمنطق.
حت��ى رأس امل��ال ل��ـ "كارل ،أس��هم في
تعذيبي ،لكن هل ستخرجي مني أوالدي؟
ال أس��تطيع الن��وم بس��بب غضبه��م
املس��تمر ،الثالث يقول ل��ي :أنا الفوضى
الت��ي تخنقك ،والثاني ه��و حصار الهم
والغ��م ،واألول نزي��ف الش��هداء ،أرجوك
اق��ض علي وس��يموتون
إن ل��م يخرجوا
ِ
بداخلي.
عال:
ضحكت مرمي بصوت ٍ
أنا أيضا أحتملهم ب��ل اجلميع ليس أنتفحس��ب ،لكننا قضينا عل��ى البدايات،

أهديته��م عم��راً ،فخ��رج اثن��ان وبق��ي
األخي��ر ،لم تنفع مع��ه كل احملاوالت ،في
إحدى أي��ام البرد أهديت��ه طفلة صغيرة
تبت��اع زجاج��ات املاء فقتله��ا وبقي في
داخلي.
قت��ل الكثير من الش��باب وكبار الس��ن
واغتص��ب النس��اء ،قط��ع أطفالي ألف
م��رة ،ال يرح��م ،أن��ا أس��ميته املرحل��ة.
ضحكت مها وهي ممسكة بورقة اليأس،
إنه يسكننا ،إنه مجنون.
اس��تمر الضحك طويالً  ..نودي عليهما:
ادخال القاعة ،وقت االستراحة انتهى !..
نعل
اآلن أنا مرمي قرب كيس أسود َّ ،
حط إلي
ج��واري هارباً من أرز احلص��ة التموينية…
قال لي:
م��ا ه��ي قصت��ك ،أرج��وك؟ حدثني كيأنسى وضعي املرعب.
قل��ت ل��ه :سأس��ليك قلي�لاً ،اس��معقصتي:
كن��ت فيم��ا مضى س��واراً في ي��د فتاةجميلة ج��داً ،ومن عائلة تتض��ور جوعاً

لي�لاً ونه��اراً ،كن��ت س��عيداً وأن��ا أطوّق
معصمها وأتلذذ بحرارة يدها ،وأستمتع
بحديثه��ا ع��ن حبيبها ج��واد الذي كان
عل��ي كلم��ا الم��س ش��فتيها
يضغ��ط
َّ
بلسانه القذر ،حينما تزوج منها ،رمتني
وأبدلتني بالذهب الذي أهداه إياها عمها.
ث��م التقطني أحد جامع��ي اخلردة واملواد
العتيق��ة ،ومن عربته إلى معمل التدوير،
وفي احملرقة انتظرت مصي��ري طويالً .وملا
أنزلوني إل��ى نار ذات له��ب أصبحت ما ًء
أس��ود ،أحرقوني مع كميات البالستيك
وجميعنا نص��رخ في االنتظ��ار… ننتظر،
حتولنا إلى جماد آخر ،لق��د اختاروا مائي
ألك��ون نعالً أس��ود ،ك��م متني��ت حينها
ل��و اش��ترتني تل��ك الفاتنة .ص��در األمر
وأرسلوني إلى الس��وق ثم اشتراني إمام
جام��ع .ومن العجائب أ ّن جواد س��رقني،
وعدت إلى بيت فتاتي احلس��ناء ،لم أفرح
كثي��راً ،ألن جواد تزوج منها وبعدما كنت
سوراً في يديها ،أصبحت نعالً يضرب بي
على وجهها كلما عاد سكرانا.

تجليات ليليت والملك
( حوار في الحب)
موسى احمد
حبيبي امللك… .اكتب
ليليت ايتها الفتيات اجلميالت
انخرطن في الزحام
واعبرن باقدامكن عتبات البيوت
الى خارجها … اصنعن افقا للحب
افتحن قلوبكن للريح مثل السومريات
وانشد ن اغاني االرض واغسلن
االجساد مباء الفرات

امللك
مع انك التضعني فوق جبينك اكليل
احلب
فانت متوجة على قلبي
خذي قراطيسي واكتبي عليها
اسرارك وعهودك واشواق ليالينا القدمية
انشري صوتك مثل جناح الفينيق
اخلطي رماده بسيرة اخللق االولى حني
كنا معا

جناور شجرة التفاح ونعترف بسرائرنا
اذ نهبط االرض نتسع معها نتوه
نبحث عن اجلينات االئي ظللن الطريق
الى اجلنة
ليليت
اقول لك
سيدي امللك
على مشرحة الروح وخلف باب مؤصدة
بالهموم ولدت

قصة قصيرة

داود سلمان الشويلي
عندما يحني املوعد تسكت كل األشياء التي ال متت للموعد
بشيء ،عن الفعل ،والكالم .ويقف العالم عن الدوران ،فيرتاح
ق��رن الثور من احت��كاك الكرة األرضية ج��راء دورانها به ،كما
تذكر االس��طورة القدمية الت��ي يتداولها الن��اس .فيما القمر
الذي يظهر منتصف كل ش��هر بس��واد غزالته التي التهمته
كم��ا يظن العامة من الناس( ،)1يس��هر مع الس��اهرين فاحتا
عينيه على وس��عهما ،مبحلقا ،وهو يتثاءب من بعيد بعيون
أكله��ا النعاس ،ويغفو مع الغافني بعيون انتش��ت ،وس��رّت،
وفرح��ت ،مم��ا يح��دث أمامها .هك��ذا كان��ت الدني��ا ،وهكذا
استمرت ،وهكذا ظلت ،وستظل دائما.
ينح��در احل��اج ريح��ان أب��و ش��وارب ،هك��ذا كان يدعى ،مع
العلم ان��ه حليق الش��ارب ،واللحية ،من عائل��ة معروفة في
املدينة منذ مئات الس��نني ،معروفة باقامة احلفالت الساهرة
في القصر الكبير املش��يد باآلجر من��ذ أكثر من مئه عام ،وقد
جُ ّدد ،مّ
ورم ،عدة مرات ،وهو قائم وس��ط أكبر مزرعة في املدينة،
وعرفت مالمح القصر ،واملزرعة ،بني أبناء املدينة جيدا.
ف��ي املزرع��ة الكبي��رة ،والواس��عة ،والتي تقع في املس��افة
بني املدينة ،والصحراء املمتدة جنوبا حتى احلدود الس��عودية
كأنه��ا واحة خض��راء أنزلها اهلل م��ن جناته ،س��يقوم احلاج

ال اعرف من االشياء اال بدايتها
ادرك اني املك الغابة والبياض
اعرف اسرار اخللق لكني اشاطرك
الوحشة والوحدة
واعجن بطني اخللق شهوتك الندية
امللك… من هذه
ليليت التي اخذ ت الغيمة والليل واملطر
وقايضتني باللذة… وعلمتني ان اشتري
التاج

بسلة من التفاح
اعرف انك قريبة من الروح عالقة
بالقميص
ال تشبهني نساء الغابة وال نساء اجلن

ّ
ٌ
تمثال في الساحة
أمير الحالج
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ُ
ات،
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أزاميل ال ّن ّح ِ
ّ
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ْ
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ِ
ْ
نكيل،
وأمعنت في ال ّت
ِ
وم ّد ْت أذرعَ ها،
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أم ّ
احة احلاضنة
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َ
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لم
ِ
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َ
سيرة الكلمات؟
ُ
مثال
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َ
ضاق
ذرعً ا
ّ
املنص َة؟
عيون همّ ها كان أن تقب َّل
من
ٍ
أم الهوا ُء
ِ
زفيرَه،
لبيئة أخرى ش َّد الرّحالَ،
ٍ
َ
بعد أن م ّدوا لقدميه ّ
جادة احلمراء؟
الس
ٌ
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َ
ضف َر ّ
ُ
َ
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اإلغراء،
لها
ك
الش
ِ
لت ْن َ
سف اإلعدادَ،
وتُ ْ
ط ِف َئ َ
نبض الفكر ِة.
يا لهذا احلال،
كيف ْ
قلب املوازين؟
منت في ُعينيه خطى ِ
ٌ
نظرات ال ّزائرين،
متثال كان يُقبّل
ِ
املغريات
استقطب
شي ٌء ما
َ
ِ
ْ
فاسو َّد الفضا ُء املغ ّني.

ليلة الحاج األخيرة
ريحان أبو ش��وارب بليلة م��ن ليالية الس��اهرة ،بعد عناء من
التع��ب ال��ذي أصابه كل ه��ذه الفت��رة الزمنية ج��راء أعماله
الكثي��رة بكثرة منل األرض ،والواس��عة كس��ماء عالية ال حتد،
واملنتشرة كبقع اجلدري على مساحة أرض العراق.
اعتاد احلاج ريحان أبو شوارب ،كآبائه األوائل ،اقامة مثل هذه
احلفالت الساهرة من بعد الساعة العاشرة ليال حتى بزوغ أوّل
اشعاعات الفجر الفضية التي تنهض سريعا ،وتتحول الى ما
يشبه اخليوط الذهبية ،حيث يقيمها في قصره املزروع وسط
نخي��ل تتدلى عثوقها احململة بالرطب اجلني الذي يتالمع حتت
أش��عة الشمس ،وبني أش��جار أرضه الواسعة التي متتد على
مساحة ألف دومن ،وهي تنوء بحمل كل شيء مثمر ،وناضج.
كان الوق��ت صيف��ا ،وكان اجل��و ح��ارا يجعل الع��رق ينز من
مس��امات اجلس��م كعيون ماء في الصح��راء ،وعندما يجف
يت��رك بقعا بيضاء على قماش املالب��س ،خاصة حتت األبطني.
كان��ت الصال��ة تعب��ق برائح��ة زكي��ة تبثه��ا قنان��ي العطر
الكهربائي��ة املوزع��ة ف��ي كل ركن م��ن أركان الصال��ة ،وهي
مربوطة في قوابس الكهرباء.
***
يع��رف "فه��د" الرج��ل الذي يدع��وه احلاج ريحان بالس��اعد
احلدي��دي له ،موع��د اقامة احلفلة .ويعرف كذل��ك في أي وقت
تبدأ .وماذا يقدم فيها من ش��راب ،ومكسرات ،ومأكوالت .وماذا
تقدم من "مزة"( )2لكل مش��روب على السفرة املفروشة على
األرض الرخامية ،حلوة أو حامضة .ونوع السيكاير الذي يقدم
للح��اج ،أو الذي يق��دم ألعضاء الفرقة املوس��يقية من عازف
للخشبة( ،)3وعازف الزنبورة( ،)4والكاسور( ،)5وعازف الكمان،
وعازف العود ،والكورس ،واملغني ذو العقال واليشماغ األحمر،
وال��ذي ش��ذ عن جميع أف��راد الفرق��ة الذين غطوا رؤوس��هم
بالغت��ر( )6البيضاء .وما هو املش��روب الذي يق��دم للفتاة التي
ترقص كم��ا ترقص الغجريات .وكذلك ما هو مش��روب الفتاة
التي ترقص كما يرقصن الفنانات املصريات ،الرقص الشرقي.
وأي البن��ات جتلس في جن��ب احلاج ريحان الش��مالي ،وايهما
جتلس في جنب احلاج أبو ش��وارب اآلخ��ر .كان يعرف تفاصيل
كل ش��يء ،وقد حفظه عن ظهر قل��ب منذ أوّل حفلة نظمها

للح��اج ريحان ،وأش��رف عليها ،بعد أن مات وال��ده الذي أورثه
هذا العمل.
***
عن��د صب��اح ذلك الي��وم الذي تق��ام فيه احلفلة الس��اهرة،
والش��مس ما زال��ت تصعد نحو س��مت الس��ماء الالزوردية،
وصلت الفرقة املوس��يقية املس��ماة بفرقة "الفرح الساهر"،
وه��ي الفرق��ة اخملصصة إلقامة مث��ل هذه احلف�لات في قصر
احل��اج ،وهم يحملون "خش��باتهم ،وزنابيرهم ،وكاس��ورهم"
املتع��ددة األحجام ،واألش��كال ،وآالتهم املوس��يقية األخرى.
كان��ت قد وصلت بإحدى س��يارات احلاج اخملصص��ة ملثل هذه
املهمة.
أخذت الفرقة قسطا من الراحة بعد وصولها البيت اخملصص
له��ا ف��ي املزرع��ة .كان البيت مجه��زا بكل ش��يء يحتاجون
إليه .فقد كان "فهد" يعرف األش��ياء الت��ي يحتاجونها .وبعد
تن��اول طعام الغداء أخذ أعضاء الفرقة قيلولة ما بعد الظهر
استعدادا لليلة احلاج أبو شوارب الساهرة.
***
ف��ي تلك الليلة يحرص مدير قصر احلاج أبو ش��وارب املدعو
"س��بع" عل��ى أن يض��يء كل مصابيح القص��ر ،واملزرعة على
امتدادها الواس��ع ،والعري��ض ،وبجميع ألوانه��ا ،وأحجامها،
وأش��كالها ،وه��ي تزهو مبا فيها من أش��جار مثم��رة ،ونخيل،
وخض��رة ،وأزه��ار ،وورود ملون��ة ،وبأعث��اق الرط��ب الداني��ة،
والفاكهة التي على األغصان كانت طرية ،مثمرة ،ناضجة.
كان كل ش��يء قد هيء لهذه احلفلة الس��اهرة ،وكان احلاج
أبو ش��وارب قد وصل قصره ،وهو اآلن يغط بنومه منذ أن وصل
اس��تعدادا للسهر دون أن يترك السهر هذا هاالت داكنة حتت
عينيه فتتشوه صفحة وجهه احلليق رغم سنه الستني.
***
عن��د ب��دء الس��هرة ،كان��ت كل املأك��والت جاه��زة ،بعد أن
أع ّدها الطباخون في مطبخ القصر مس��بقا .فرائحة اللحم،
والسمك ،املش��وي على الفحم ،واملرق األحمر احلار ،متأل أرجاء
املطب��خ امللح��ق بالقصر ،وكان املطبخ كخلي��ة نحل ال يهدأ
العامل��ون فيه بصداريه��م ،وأغطية رؤوس��هم البيضاء ،من

احلرك��ة .أما اخلبز فم��ا زال ح��ارا و"مچس��با"( ،)7وكأنه خرج
للت��و من التنور الطيني .واخلض��روات بأنواعها ،كانت طازجة،
ومغسولة ،ومنظفة .والفاكهة الطرية قد وزعت بأوان كبيرة.
وأق��داح اللنب ،الس��ائل أو اخلاث��ر ،واملصنوع م��ن حليب أبقار
املزرعة نفسها ،قد أحضرت جميعا.
***
في الس��اعة العاشرة ليال بتوقيت س��اعة احلاج ريحان أبو
شوارب ،بدأت املوس��يقى تتصاعد من بني أالت أعضاء الفرقة
ف��ي أرجاء الصال��ة الكبي��رة ،والواس��عة ،واملض��اءة بأضوية
نهارية ،وقد جلس في أحد أركانها احلاج ريحان كسلطان غير
متوج منش��رح األس��ارير ،وهو يرتدي دشداشة بيضاء مطرزة
بخيوط من الذهب اخلالص ،فيما صلعته الكبيرة تلتمع حتت
وهج أضوية "الثريا" الكبيرة املعلقة أس��فل قبة الصالة التي
تنتصف س��قف القاعة ،واملضاءة باملصابي��ح النهارية .فيما
الفرقة املوس��يقية جلست قبالته ،وهي تالعب آالتها بإتقان،
وقد جلس الكاسور أحمر الوجه ،وحليمه ،متقدما عن زمالئه
بس��اق قائم��ة مثنية م��ن الركبة ،فيم��ا دس الس��اق الثانية
حتت جس��ده الثقيل ،وقد وضع الطبلة على الس��اق القائمة
وراح ينق��ر عليه��ا بإتق��ان ،فيم��ا رددت أركان القاع��ة نقراته
الس��ريعة ،واملنتظم��ة ،املتجاوبة مع صوت املغن��ي الذي راح
يصدح باملقام��ات البصرية املعروفة( .)8تصاعدت النقرات من
الكاس��ور ،فيما تصاعد صوت املغن��ي ،وقد جتاوب معه صوت
الكورس ،وتصفيقهم اخلاص ،وراح صدر الراقصة التي ترقص
كالغجري��ات يهتز ميينا وش��ماال ،والس��اعدان منها مرفوعني
لألعلى ،وهما يتمايالن مع حركة نهدي الراقصة النابضني من
حتت ثوب الرقص اخلفيف.
كان احلاج ريحان أبو ش��وارب جالس��ا ف��ي مكانه ال يتحرك
مين��ة ،وال يس��رى .كانت عين��اه تبحلقان بالراقص��ة البيضاء
البش��رة ،وهي تتج��اوب ،ونقر الكاس��ور ،فيما كان��ت الفتاة
اجلالس��ة على مي�ين احلاج تنظر ال��ى الراقص��ة .والفتاة التي
جتلس الى ش��ماله تصب الويس��كي ف��ي كأس احلاج اخلالي.
كانت قنينة الويسكي من النوع االسكتلندي الفاخر .كانت
املوس��يقى تتصاعد ،والراقصة تتمايل ،وتهز كتفيها بإتقان،

وكان "فهد" يقترب من مجلس احلاج بكل هدوء ،والفتاة التي
جتلس ش��مال احلاج ترفع الكأس الى فم��ه ،اقتربت الراقصة،
وهي تفتر في الس��احة الوسطية للصالة من مجلس احلاج،
اقترب الكأس احملمول بيد الفتاة اجلالسة الى شمال احلاج من
فمه ،تصاعد نقر الكاس��ور ،وساح صياحه في أرجاء الصالة
كما يس��يح املاء في ش��قوق أرض عطشى .أقترب الكأس من
فم احلاج ،اندفع الى شفتيه بكل هدوء ،انحت الراقصة ،وهي
تفرش شعر رأسها األسود الى أمام وجهها ،مال جسد احلاج
الى اخللف باندفاع الكأس فسال ما فيه من سائل أصفر ونزل
على الدشداش��ة البيض��اء املطرزة بخي��وط ذهبية ،صرخت
الفتاة بأعلى صوتها :يبـــــــــوي( .)9وس��كت كل شيء في
الصالة ،واملطبخ ،واملزرعة.
***
الهوامش:
 – 1ي��ا حوته ي��ا منحوته ه��دي ڰمرنا العالي :هذه اس��طورة
قدمي��ة يتغنى به��ا العامة من الناس عند خس��وف القمر ثم
أصبحت خاصة باألطفال يتغنون بها.
 – 2م��زة :أكلة من املقبالت ،مثل الل�بن والثوم ،أو مثروم اخليار
باللنب ،او الباقالء املسلوقة ،أو اللبلبي املسلوق ،وغير ذلك.
 – 3اخلش��بة :ه��ي طيل��ة صغي��رة تصنع من اخلش��ب يعزف
عليها.
 - 4الزنبورة :هي اخلشبة السابقة ولكنها أضيق فتحة.
 – 5الكاس��ور :ه��و الطبل��ة التي أكبر من اخلش��بة وس��مي
الش��خص الع��ازف عليها كاس��ورا ،وه��و لول��ب الفرقة في
العزف.
 – 6الغت��ر :جمع غترة ،وهي يش��ماغ ابيض الل��ون ليس فيه
خيوط محاكة.
 – 7مچسب :أي ناضج.
 – 8املقام��ات البصرية :هي املقامات املوس��يقية املعروفة إال
انها تغن��ى بطريقة طربية ،ويرافقها تصفيق خاص يس��مى
"الشدة".
 – 9يب��وي :لفظ��ة تطلقه��ا امل��رأة عند حدوث ش��يء س��يء
ومفاجيء.
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هيأة التحرير
عبد السادة البصري
فهد الصكر عالء املاجد
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االتحاد ينعى اربعة من اعضائه

نعى االحت��اد العام لألدب��اء والكت��اب اربعة من
اعضائه ،رحلوا مؤخرا  ..اذ نعى الشاعر سامي
مهدي ،الذي فارق احلياة يوم االثنني  ٢٩آب ٢٠٢٢

في بغداد ،بعد معاناة مع املرض  ..ونعى األديب
والكاتب الصحفي علي دنيف ،الذي فارق احلياة
يوم اجلمعة املواف��ق  ٥آب  .. ٢٠٢٢ونعى األديب
والش��اعر مزعل عب��د اهلل التميمي ،الذي فارق
احلياة يوم اجلمعة املوافق  ١٢آب  .. ٢٠٢٢ونعى

االديب الشاعر رشدي العطية ،الذي فارق احلياة
ي��وم اجلمع��ة املواف��ق ٢٠٢٢ - ٨- ١٢م أثر مرض
عض��ال  . ..االحتاد ّ
ذكر بس��ير الراحلني العطرة،
وس��يبقى ما ترك��وه من اثر ّ
يذك��ر بهم االجيال
القادمة  ..ألرواحهم الرحمة والسالم ..

من نشاطات االتحاد

نادي أدب الشباب  ...جلسة احتفاء بالشاعرين ..سالم جليل وعباس حسني
ملناسبة فوزهما بجوائز شعرية مهمّة ..أدار اجللسة :الشاعر حسني اخملزومي

رابطة النقاد واالكادمييني  ..جلسة عن
كتاب (دليل مصطلحات الدراسات
الثقافية) للناقد د .سمير اخلليل،
الصادر عن منشورات احتاد االدباء،
عصر االربعاء  .. 2022-8-31ادار اجللسة
الروائي والناقد عباس لطيف  ..وحتدث
فيها عدد من االساتذة.

نادي الشعر  ..جلسة بعنوان (ال)  ..ملناقشة األنساق
الثقافية في القضية احلسينية عامة والقصيدة احلسينية
بصورة خاصة ،قدمها د .حسني القاصد2022-8-6 .

نادي السرد  ..جلسات ألدباء يكتبون روايتهم األولى .
واستهلت بالروائي حتسني علي جبر في روايته (البلجيكي)
 ..ادارها القاص رياض  ...السبت .2022/ ٨/ ١٣

امللتقى االذاعي والتلفزيوني ..جلسة احتفاء باخملرج التلفزيوني
الكبير صبري الرماحي بحضور نخبة من املثقفني والفنانني  ،أدار
اللقاء د .صالح الصحن رئيس امللتقى . 2022-8-23 ..

منتدى نازك املالئكة  ..يضيّف املهندسة
شيماء بهزاد واملهندسة أمل كاظم الطائي
للحديث عن جتربتيهما في النشاط املدني
النسوي ..ادارت اجللسة الشاعرة حذام
يوسف طاهر السبت  20آب . 2022

نادي املوسيقى ( ..أثر التدريب الصوتي على الصوت البشري)..
الباحث طالل علي  ..تقدمي ستار الناصر 2022-8-24
نادي الشعر  ...جلسة
االحتفاء بتجربة الشاعر
ُ
حفل
حمدان طاهر ،تخللها
متس ْك
توقيع جملموعته " َّ
بجناح الفراشة" ،يوم
السبت .. 2022-8- 13ادار
اجللسة الشاعر حسني
السلطان.

بيت املسرح  ( ..مفهوم احلرية وتطبيقاتها اجلمالية في خطاب مسرح
التعزية) املؤلف املسرحي نعيم خلف واخملرج املسرحي علي مجيد ..
مع مشهد من مسرحية (املقبرة)  ..تقدمي د .عالء كرمي . 2022-8-3

نادي السرد ( ..قضايا اللغة في الرواية الكردية) قدمها (د.خليل شيرزاد( ..و(الهوية واللغة) ،ورقة قدمها الباحث (عمر السراي)
إحتفاء بالروائي (أريان الداودي) وروايته (لست كما يدعون) قدم اجللسة الروائي خضير فليح الزيدي  ..السبت . ٢٠٢٢ -8-٦

نادي الشعر  ..االحتفاء بتجربة الشاعر مضر اآللوسي السبت 8- 27
 2022قاعة اجلواهري .قدم اجللسة الشاعر خالد احلسن.

امللتقى االذاعي والتلفزيوني ..الثالثاء  2022-8-16ضيّف فيها عددا من
مذيعي التسعينيات»....مذيع ،مذيعة ،مقدم ،مقدمة» حتدثوا فيها
عن جتاربهم االعالمية  ...ادار اجللسة د .صالح الصحن .

الحياة الثقافية بمعناها الشمولي

بع��د أن كان��ت حصرا ً على املؤسس��ات الداعم��ة للحزب
الش��مولي الواحد  ،ونظام حكمه البائد الذي أسسه وفق
أس��اليب قمعي��ة ال ترى أن يكون هن��اك “آخر” ،ظهرت في
املش��هد الثقاف��ي العراقي بوادر كيانات حتاول أن تؤس��س
حل��راك وح��وار متعدد ،حي��ث أعلنت أكثر من مؤسس��ة او
جه��ة ثقافي��ة عن تبنيها حمل��ور ثقافي او فك��ري من خالل
تأس��يس منتدى او ملتق��ى او نا ٍد ،يعمل عل��ى إعادة الروح
ال��ى الثقاف��ة العراقي��ة م��ن خ�لال نش��اطات وفعاليات
متعددة ومتنوعة .ومثال عل��ى ذلك ظهرت في احتاد األدباء
ملتقيات كثيرة س��اهمت في إعادة تدوي��ر عجلة الثقافة
العراقية بعد رك��ود كبير إبان احلك��م العفلقي البغيض،
ومن أبرزها نادي الشعر وملتقى اخلميس اإلبداعي وملتقى
اإلذاعي�ين والتلفزيوني�ين ومنت��دى نازك املالئك��ة وملتقى
السرد ،وغيرها من امللتقيات األخرى كما كان هناك حضور
مللتقي��ات أخ��رى خارج خيم��ة احتاد األدب��اء  ،مثل جمعية
الثقاف��ة للجميع وملتقى بيتنا الثقاف��ي  .برأيي املتواضع
أن استنش��اق هواء احلري��ة أمر صحي ،كم��ا إن تعدد اآلراء
واختالفها بروح شفافة أمر صحي أيضا ،فكيف إذا ما كان
األمر يتعلق بالثقافة واألدب والفن؟ ..أنا شخصيا مع تعدد
هذه امللتقيات حتت مس��مياتها شتى ،والثقافة العراقية،
ثقاف��ة عريقة عرف��ت بهذا التعدد فيم��ا يخص امللتقيات
واملنتديات ،والندوات ..الخ من املسميات ..لكن هناك سؤاال
يط��رح نفس��ه ،من الذي يق��ف وراءها؟ ،ومن هو املؤس��س
احلقيق��ي لها ف��ي ظرفنا احلالي بالذات؟ .م��ا هو توجهها،
من ميوله��ا ،وما ه��ي طروحاتها وما ال��ذي تبتغيه؟ ..فقط
ه��ذه النقاط يج��ب ترك أس��ئلة قبالتها لتميي��ز الهادف
لثقاف��ة عراقية خالص��ة ،ومعرفة الذي يري��د بث ثقافة ال
تنتم��ي للثقافة العراقية؟  .أعتق��د أن ألق الثقافة ال يقف
عن��د عدد املس��ميات م��ن املنتدي��ات وامللتقي��ات بقدر ما
يتعل��ق بالبرنامج الذي يخدم العملية الثقافية ويس��هم
في خلق اإلبداع الثقافي وتس��مية الرم��وز الثقافية التي
من شأنها أن تبث أسسا راسخة لثقافة عراقية راسخة،
وفس��ح اجملال لكل من باستطاعته أن يضيف اإلجناز ويثابر
ويجتهد في إرس��اء التقاليد في اجملاالت الثقافية والفنية
ويحق��ق تهذيباً للذائقة .فالعراق غني بالنفط لكنه أغنى
بالثقاف��ة ،ومبا أن للنفط مص ّدرين ألنه ث��روة مادية ..لمَ لم
يكن للثقاف��ة مصدرون أيض��ا؟ علينا و-هك��ذا اعتقد -أن
نلتف��ت ملثقفين��ا ونهيء لهم أج��واء صحي��ة ،ومننحهم
كل ما يس��تطيعون من خالله أن يرسخوا لثقافة عراقية
أصيلة حافلة باإلبداع ..ولتك��ن هناك منتديات وملتقيات
عدة ،لكن أن تصب في مصلحة العراق وتاريخه وحضارته.
وليك��ن هناك ج��دل ،وإس��هامات وتنظي��رات واختالفات،
لكن يجب أن تكون هذه املس��ميات مؤطرة باسم الثقافة
العراقية اخلالصة مثلما تفعل كل دول العالم .كما إن من
بديهيات الثقافة ش��مولها على الش��عر والرواية والقصة
وفن��ون الغناء واملوس��يقى والرس��م ،لذا ف��ان انبثاق أكثر
م��ن ملتق��ى وندوات وح��وارات ستس��هم إس��هاما كبيرا
في إمناء بذرة الثقافة بكافة أش��كالها وتس��مو باملتلقني
ال��ى بهاء الثقافة التي حتتضن اإلنس��ان وتودعه في خانة
الفكر السامي الرفيع .إن الفن في معناه الشمولي شعرا
وأدبا وموس��يقى وغناء ومتثيال ،يس��مو بالنفس البش��رية
لكي تكون في أس��مى حاالتها الالئقة بتس��مية اإلنسان
واإلنسانية ،وعليه من وجهة نظري أن نسهم عبر التواجد
في هك��ذا ملتقيات ،حت��ى جنني فائدة حقيقية تؤس��س
لتع��دد اآلراء الثقافي��ة العراقي��ة اخمللص��ة له��ذا الوط��ن
وشعبه وثقافته.

عدنان الفضلي

