
 

اأ�ضعى لت�ضجيل م�ضاألة �ضمن ظاهرة ارتباطنا ثقافيًا بالثقافة الغربية. فكما 
هي طريق حتديث وانتفاع ح�ضاري، هي بالن�ضبة لنا اأحيانًا عدوى باإ�ضكال 
مبكر لي�س يف اأوانه. فقد �ضهد الغرب منذ ثمانينيات القرن املا�ضي انهيارًا 
م�ضتقرًا  معنى  الغربي  املجتمع  متنح  كانت  التي  امل�ؤ�ض�ضية  للبنى  مت�اترًا 
وانتهى اىل �ضرب من اال�ضباع يف جمال الظ�اهر التجريدية والقيم الكربى، 
واربكت  "�ضعبيًا" عندنا  ذلك  نتائج  ات�ضحت  وااليدي�ل�جية.  االقت�ضادية 
للتنظيمات  ترتك  ان  غري  من  العي�س  حق  وانتزاع  للن�ضال  العام  االجتاه 
املهنية والفنية واحلرفية العامة ...الخ منهاجًا بدياًل وال ا�ضل�ب عمل جديدًا. 
الثقافة وحدها ال تفعل. هي لي�ضت بديال عمليًا مبا�ضرًا. تطبيقات املنهجية 

هي امل��ض�لة بال�اقع العملي.
معروٌف ان امل�ؤ�ض�ضات وا�ضحابها، ومنها امل�ؤ�ض�ضات الثقافية، حممي�ن جيدًا 
من اآثار ذلك ب�ضبب َمنَعتهم االقت�ضادية وب�ضبب الرفعة الطبقية التي تبعدهم 
عن ال�ضارع وظروف العي�س ولي�ض�ا على كبري اهتمام مبتاعب االفراد الي�مية 
اال بقدر ما ي�ؤثر ذلك يف ا�ضتمرار خدماتهم ون�عها. هكذا هم هناك. هم 

على اأية حال يديرون احلياة من ُبعد. 
�ضني للكارثة.  باإزاء ذلك، بداأت اجلماهري جتد لها حل�ال، هي حل�ل املُعرَّ
 : العبثية  واالن�ضطة  العابر  الي�مي  تتمركز ح�ل  الي�م  ذلك هي  من  فبدال 

من  اجلماهري  لكن   ... قمار  م�ائد  قدم،  كرة  خي�ل،  مباريات  خمدرات، 
ناحية ثانية ا�ضت�عبت فكريًا ا�ضباب ح�ضارها اجلديد، فتم�ضكت ب�ضعارات 
وحركات  ثقافية  جتمعات  واحيانًا  ومهنية  �ضيا�ضية  "جمعانية" وتنظيمات 
انث�ية. تغذي هذه كلها ثالثُة مطالب جديدة او�ضلتهم لها الظروف امل�ضتجدة 
للحياة وارتفاع م�ضت�ى املعي�ضة: اأول هذه املطالب انها �ضارت تريد ح�ضتها 
من اجلماليات اجلديدة للح�ضارة. لقد و�ضلت جماهري ال�ضعب اىل مكان 
وزمان مينحانها م�ضم�نًا طاحمًا غري القنانة والكدح �ضنني مت�الية دومنا 
روؤيًة لل�ضماء او االنتباه للحياة. هم يريدون ح�ض�ر املتعة الفردية �ضمن "املتعة 
اجلماعية" .. وهذه النقطة كانت �ضببًا لتمردات او انحرافات الكثريين من 

املثقفني و"املُرَهفني" على منظ�مات العمل ال�ضيا�ضي .. 
الظاهرة اجلديدة ال ت�ضرتط ابعاد اجلماهري عن ال�عي ال�ضيا�ضي وال عن 
العمل ال�ضيا�ضي. هي ت�ؤكد وج�بهما. احلاجة قائمة لفهم طريق التح�ضر 
ة ت�فر لها، يف جمرى احلياة ال�ضاق  والأنها )اجلماهري( بحاجة اىل ق�ة ُمَغريرّ
واملُ�ضاِدر لعم�م حياتهم، فر�ضَة التمتع بالعي�س وربح املعنى. فهي، مثاًل، ما 
عادت تكتفي باملعنى الديني االخروي املقد�س، هي تريد معه الدني�ي اأي�ضًا! 
هي �ضارت تريد االثنني وتقد�س االثنني واأٌي منهما ال ينفي العمل من اجل 

الثاين. 

كما ان الرابطة االجتماعية يف العمل ال�ضيا�ضي اجلديد ما عادت تق�م على 
تعتمد  �ضارت  هي  الباردة،  احلرب  يف  الغرب  حجة  الفردانية،  م�ضادرة 

االإحياء الفردي �ضمن اعتماد كل الطاقات يف العمل اجلماعي. 
ت�ايل زمن الكدح بال ما�ٍس وال م�ضتقبل، مل يعد مقب�اًل. فلكي يعي�س االن�ضان 
حياته اجلديدة يحتاج الأن يحقق، ت�ضامنيًا، �ضروط العي�س ويك�ن له م�ضعًى 
م�از لنيل ح�ضته من متعة العي�س الي�مي ومن روؤية اجلمال والتما�س احلميم 
الزمن  للخروج من متاهة حا�ضرها اىل  املجتمعات  املعنى. ه� م�ضعى  مع 
اال�ضفى ان�ضانيًا والذي ي�فر عي�ضًا م�ضرتكًا ال يكتفي بالق�ت، او ال�ق�د. زيادة 
االج�ر وارتفاع م�ضت�ى املعي�ضة، اإذا هما ا�ضعفا ال�ضراع الطبقي، فهما اكدا 
بق�ة ان م�ضتقباًل اف�ضل �ضار يعني، يف العرف الثقايف احل�ضاري اجلديد، 

م�ضتقبال جماليًا واخالقيًا تت�ضح فيه قيمة احلياة عي�ضًا واأماًل.. 
الي�س هذا مدخاًل ثقافيًا للت�عية احلداث�ية التي ت�فر م�ضاركة ان�ضانية مت�ضح 
االل�ان واالعراق واجلندر يف م�ضعى جماعي ث�ري "جديد" لتاأكيد �ضروط 
عي�س ت�فر اخلبز مع جمال احلياة و�ضالمها؟ احلياة الي�م ما عادت عذاب 

عي�س وم�اجهات ح�ضب، احلياة الي�م ماأثرة ت�ضتحق حمبتنا! 

متاهة الحاضر والطريق إلى الحياة الجديدة

في كتب..  »قارع الطبول« لعامر هاشم الصفار.. المفارقة والصدمة ــــــ زيد الشهيد

ثقافة الطريق
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“بيبلوغرافيا السياحة العراقية” للباحث بنيامين يوخنا دانيال
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

ال�ضياحة  �ض�ؤون  دانيال" الباحث يف  ي�خنا  "بنيامني  للكاتب  االجنليزية  باللغة  كتاب حديث  اربيل  بي�ض�ا يف  �ضدر عن مطبعة 
والفندقة حتت عن�ان "ببل�غرافيا ال�ضياحة العرقية" ويقع يف  120 �ضفحة من القطع املت��ضط. ويت�ضمن الكتاب مقدمة مط�لة 
والبح�ث  الكتب  معظم  بعناوين  ببل�غرافيا  مع  الثقافية"  ال�ضياحة  اأ�ضكال  كاأحد  العرقية  "ال�ضياحة  بعن�ان  العربية  باللغة 
باالإ�ضافة اىل  املن�ض�رة،  املن�ض�رة وغري  العامل  بلدان  العرقية يف خمتلف  ال�ضياحة  باللغة االجنليزية ح�ل  املنجزة  والدرا�ضات 
ثبت بامل�ضادر امل�ضتخدمة يف اإعداده. وي�ضري م�ضطلح "ال�ضياحة العرقية"اىل انتقال االأ�ضخا�س اىل مناطق ا�ضتيطان املجم�عات 
دينية وغريها.       العرقية املتميزة يف الدول امل�ضيفة "امل�ضتقبلة" بهدف االطالع على اأمناط احلياة ال�ضائدة لديها وما متار�ضه من طق��س و�ضعائر 
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الثقافية العربية

نفي إلغاء تنظيم معرض 
القاهرة الدولي للكتاب

الطريق الثقايف ـ خا�ص
اأحمد  الدكت�ر  للكتاب  العامة  امل�ضرية  الهيئة  رئي�س  قال 
جماهد، اإن معر�س الكتاب �ضيقام يف م�عده، نافيا ما ن�ضر 
ح�ل اأن اأول قرار للحك�مة بعد اال�ضتفتاء ه� اإلغاء معر�س 
ام�س اجلمعة،  ي�م  الكتاب. وذكر جماهد، يف ت�ضريحات  
اأن املعر�س �ضيقام يف م�عده ي�م 22 يناير، واأنه مل يكن يف 

واأ�ضاف  تاأجيله.  ملجرد  حتى  االأوقات  من  نه وقت  اأ
م�ج�د  اأنني  اإال  ر�ضمية،  عطلة  الي�م  اأن  رغم 
اأن  ُيِرد  ومن  بالهيئة،  والعاملني  اأنا  مبكتبي 
مل�ضاهدة  املعار�س  اأر�س  اإىل  بنف�ضه  يذهب 
االنتهاء  على  اأو�ضكت  التي  اال�ضتعدادات 
العليا  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�ضار  فليتف�ضل. 
النهائي  الثقايف  الربنامج  و�ضع  من  انتهت 
ي�م  عنه  و�ضيعلن  للمعر�س،  امل�ضاحب 

االثنني القادم.

أختيار مدينة ريغا الالتيفية 
عاصمة للثقافة األوروبية

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
كعا�ضمة  الالتيفية  ريغا  مدينة  اختيار  عن  م�ؤخرًا  اأعلن 
االأمم  )منظمة  الي�ن�ضك�  منظمة  وكانت  االأوروبية،  للثقافة 
التاريخي  املركز  والثقافة( �ضنفت  والعل�م  للرتبية  املتحدة 
ن�ف�" �ضمن  "اأرت  طراز  من  مببانيه  يتميز  الذي  للمدينة 

قائمة م�اقع الرتاث االإن�ضاين التي ينبغي احلفاظ عليها.
وياأتي اختيار ريغا هذا العام عا�ضمة للثقافة االأوروبية اإىل 
نح�  ريغا  و�ضت�ضيف مدينة  ال�ض�يد.  اأومي� يف  جانب مدينة 
ومعار�س  م��ضيقية  حفالت  تت�ضمن  ثقافية،  فعالية   200
عمدة  وقال  م�ضرحية.  وعرو�ضا  وم�ؤمترات  ومهرجانات 
املدينة نيل�س اأو�ضاك�ف اإنه يت�قع ارتفاع عدد ال�ضياح الذين 
كان  عما  املئة  يف   25 بن�ضبة  العام  هذا  املدينة  �ضيزورون 

عليه يف عام 2013 لي�ضل اإىل 2.1 ملي�ن �ضخ�س.
املا�ضية  اجلمعة  باملدينة  الفنية  العرو�س  منهاج  وبداأ 
م��ضيقيًا  عر�ضًا  الالتيفية  االأوبرا  دار  بتقدمي 

للم��ضيقار ال�ضهري ريت�ضارد فاغرن "رينزي".
وكان فاغرن قد عا�س يف مدينة ريغا لفرتة هربا من 
الدائنني يف اأملانيا، وبداأ بكتابة اأوبرا "رينزي" فيها.
بلدا   70 من  مغن  األف   20 نح�  �ضيجتمع  كما 
لالأداء  عاملية  م�ضابقة  يف  املقبل  ي�لي�  مت�ز/  يف 
الغناء  بتقاليد  ال�ضهرية  ريغا  مدينة  يف  الك�رايل 

البلطيق  على  ال�اقعة  الدولة  هذه  وكانت  الك�رايل. 
االأوروبي يف  اقت�ضادي يف االحتاد  انكما�س  اأ�ض�ا  تعاين من 
التق�ضف  من  �ضن�ات  عدة  بعد  باتت  لكنها   ،2009 العام 
اعتمدت  وقد  االحتاد.  يف  من�ا  االقت�ضادات  اأ�ضرع  من 
الي�رو  ن�ضمة،  ملي�ين  نح�  �ضكانها  عدد  يبلغ  التي  البالد، 
عملة لها يف االأول من يناير/كان�ن الثاين. ويهدف برنامج 
اختيار عا�ضمة الثقافة االأوروبية الذي بداأ العمل به يف عام 
1985، اإىل اإلقاء ال�ض�ء على غنى وتن�ع الثقافة االأوروبية، 

ح�ضب م�قع االحتاد االأوروبي الر�ضمي.

تركيا تحتل المرتبة الثالثة 
عشر عالميًا من حيث النشر

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
الكتب  536 ملي�ن ن�ضخة من  اإ�ضدارها  احتلت تركيا، عرب 
الثالثة  املرتبة  املا�ضي،  العام  ي�رو  ملي�ن   1682 بثمن 
ذلك  اكدت  الكتب.  واإ�ضدار  ن�ضر  جمال  يف  عامليا  ع�ضر 
املا�ضي هذه  االأ�ضب�ع  ن�ضرت  التي  االتراك  النا�ضرين  نقابة 
تبني   )isbn( ردمك  م�ؤ�ض�ضة  من  امل�ضتمدة  االح�ضائيات 
تركيا،  يف  املا�ضي  العام  خالل  عن�انًا   470352 طباعة 
 .2012 العام  عن  باملائة   12 مقدارها  زيادة  متثل  وهي 
النا�ضرين  نقابة  الإح�ضائيات  وطبقًا 
ببيعها  تركيا  فاإن   )IPA( العاملية 
على  كتبها  من  ي�رو  1682ملي�ن 
الثالثة  املرتبة  اإحتلت  العامل  م�ضت�ى 

ع�ضر من حيث عدد اال�ضدار.
عدد  يف  الن�ضبة  بهذه  الزيادة  وتع�د 
وزارة  قيام  اىل  تركيا  يف  اال�ضدارات 
الرتبية والتعليم الرتكية بطبع و�ضراء 
باملجان  وت�زيعها  كتاب  ماليني   206

على طالب املدار�س. 
يف  ال�ضن�ي  الفرد  ن�ضيب  فاإن  االح�ضائيات  هذه  وح�ضب 
تركيا البالغ عدد �ضكانها 75 ملي�ن ن�ضمة من الكتاب خالل 

العام املا�ضي كان 1/7 كتابًا. 

جامعة كامبريدج تأمل 
الحصول على مخطوطة نادرة

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
من  اكرث  �ضتدفع  انها  بيان  يف  كامربيدج  جامعة  اعلنت 
املقد�س  الكتاب  من  ن�ضخة  ل�ضراء  ا�ضرتليني  جنيه  ملي�ن 
املعروف  الكتاب  تاريخ  ويع�د  اليد.  بخط  خمط�طة 
ال�ضاد�س  القرن  اىل  زاكينتي��س،  ق�انني  جمم�عة  با�ضم 
جامعية  مكتبة  يف  به  يحتفظ  وكان  للميالد،  ال�ضابع  او 
جمعية  وه�  الكتاب  هذا  مالك  وين�ي    .1984 العام  منذ 
للح�ض�ل  بيعه  �ض�ندون،  يف  االجنيل 
ام�ال.  ومتلك جمعية االجنيل  على 
 176 يف  تقع  التي  املجم�عة  هذه 
وتن�ي   .1821 العام  منذ  �ضفحة 
كامربيدج  جامعة  مكتبة  اىل  بيعه 
اقرتاح  يقدم  مل  وان  غريها.  قبل 
اجلامعة قبل نهاية فرباير، فان هذا 

الكتاب قد يباع يف مزايدة باأعلى �ضعر. 

الطريقالثقايف

باأب� ظبي بدولة االإمارات العربية املتحدة، ومت تنظيمها باال�ضرتاك بني م�ؤ�ض�ضة جائزة ب�كر الربيطانية وم�ؤ�ض�ضة االإمارات ومعهد وايدنفيلد   2007 الب�كر العربية يف عام  اأن�ضئت جائزة 
6 روايات للقائمة الق�ضرية للمر�ضحني للجائزة يح�ضل كل  للح�ار اال�ضرتاتيجي.مُتنح اجلائزة يف جمال الرواية االأدبية، بعد تر�ضيح �ضت روايات لتتناف�س فيما بينها على اجلائزة. ت�ضل 

من ُكتابهم على 10 اآالف دوالر اأمريكي، كما يح�ضل الفائز باجلائزة على 50 األف دوالر اأمريكي اإ�ضافية.
جائزة البوكر العربية�ضوء

رواية جيمس باترسون "عبر قلبي" تتصدر الروايات األكثر مبيعًا
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

ت�ضدرت رواية "عرب قلبي" جليم�س باتر�ض�ن قائمة الروايات االأكرث مبيًعا �ض�اء للن�ضخ ال�رقية اأو االإلكرتونية يف االأ�ضب�ع االأخري، 
وحلت رواية "�ضخب القيقب" جل�ن جري�ضام ثانًيا.ويف املركز الثالث جاءت رواية "انزل للع�ضرين" جلانيت ايفان�فيت�س، ورابعا 
جاءت رواية "امللك وماك�ض�يل" لدافيد باالأدات�ضي، فيما بقت رواية " احل�ض�ن" لدونا تارت قابعة يف املركز اخلام�س واالأخري 
كتاب  ا�ضتمر  واالإلكرتونية،  ال�رقية  للن�ضخ  مبيًعا  االأكرث  للكتب  االأدبية  االأعمال غري  م�ضت�ى  االأخري.وعلى  االأ�ضب�ع  بالقائمة يف 

الت�ايل. على  الرابع  لالأ�ضب�ع  االأول  املركز  يف  كراوثامر  تهم" لت�ضارلز  "اأ�ضياء 

العمل  من  عق�د  اأربعة  نح� 
واالإجتهاد الإبقاء �ضعلة الثقافة 
العربية حا�ضرة يف مدينة كالفان )ُم�ضلح 
القرن  يف  عا�س  فرن�ضي  واله�تي  ديني 
الي�م  ي�ضرع  جنيف(،  يف  ع�ضر  ال�ضاد�س 
اآالن بيطار، م�ؤ�ض�س املكتبة العربية  ال�ضيد 
يف اإجناز م�ضروع "معهد الثقافات العربية 

واملت��ضطية" يف جنيف مل�ا�ضلة امل�ضرية.
عاما،   35 من  اأكرث  قبل  انطلقت  امل�ضرية 
العربية  الثقافة  خلدمة  الرجل  �ضها  خ�ضرّ
لفرتة  ظلت  التي  "الزيت�نة"،  خالل  من 
املدينة  يف  ال�حيدة  العربية  املكتبة  ط�يلة 
ومرت  �ض�ي�ضرا،  غرب  اأق�ضى  ال�اقعة 
مبراحل خمتلفة للتاأقلم مع �ضتى التط�رات 
من  �ضلبا  اأثرت  واإن  التي  التكن�ل�جية 
من  ُتنق�س  مل  فاإنها  التجارية،  الناحية 
العربي  للمغرتب  بالن�ضبة  �ض�اء  اأهميتها 
ب�طنه  يربطه  ما  فيها  يجد  زال  ال  الذي 
بالن�ضبة  اأو  االأ�ضلية،  وثقافته  ولغته  االأم 
للم�اطن ال�ض�ي�ضري الذي كثريا ما يلتجئ 
كتاب  اأو  ج�اب  اأو  معل�مة  عن  بحثا  اإليها 
ُي�ضاعده على معرفة املزيد عن هذا العامل 

العربي البعيد والقريب يف نف�س ال�قت.
تاأطري ر�شمي لن�شاطات قائمة

التط�رات  مع  "الزيت�نة"  تاأقلم  �ضياق  يف 
اإثر  وعلى  الن�ضر،  ميدان  �ضهدها  التي 
الت�ضعينات  يف  العربية  الف�ضائيات  ظه�ر 
وبعد  االأفالم،  اقتناء  االإقبال على  وتراجع 
تف�ضي ظاهرة حتميل امل��ضيقى بدل �ضراء 
االأ�ضط�انات، حت�لت القاعة 
العربية  للمكتبة  ال�ضفلية 
فني  رواق  اإىل  ف�ضيئا  �ضيئا 
العديد من  احت�ضن عرو�س 
العرب  الت�ضكيليني  الفنانني 
نظمت  كما  العرب،  وغري 
املُحا�ضرات  ع�ضرات  فيها 
�ضدور  مبنا�ضبة  والندوات 
كتاب جديد، اأو لفتح املجال 
خلرباء و�ضخ�ضيات عربية و�ض�ي�ضرية ومن 
تط�رات  و�ضرح  لتحليل  اجلن�ضيات  �ضتى 
�ضيا�ضية اأو اجتماعية اأو اقت�ضادية ت�ضهدها 

املنطقة العربية.
اآالن  ي�ضتذكر  كما  �ضملت،  الن�ضاطات  هذه 
اإمام،  لل�ضيخ  الدع�ة   "ت�جيه  بيطار، 
قباين  نزار  وا�ضت�ضافة  خليفة،  ومر�ضيل 
مبنا�ضبة معر�س الكتاب لعام 1986، ومن 
ال�ضباح،  و�ضعاد  اأدوني�س،  من  كال  بعده 
مع  مب�ضاركة  مت  كما  خ�ري.  واإليا�س 
ح�ل  دويل  ملتقى  تنظيم  جنيف  مدينة 
االأبي�س  البحر  ح��س  ومنطقة  جنيف   "
املت��ضط" ح�ضر فيها 15 كاتبا من املنطقة  
االأعرج،  وا�ضيني  منهم  نذكر  املت��ضطية 
وحممد برادة، وح�ضن داوود. كما �ضهرنا، 
ال�ضع�ب  عادات  متحف  مع  باالإ�ضرتاك 
بجنيف على تنظيم  ملتقى عن )ملكة �ضباأ 

يف االأديان ال�ضماوية(".
بع�س  اأ�ضداء  جتاوزت  االأحيان،  بع�س  يف 
مكتبة  �ضهرت  التي  الثقافية  الن�ضاطات 
جنيف  مدينة  تنظيمها  على  الزيت�نة 
وحدود �ض�ي�ضرا اأو اجلالية العربية املقيمة، 

وو�ضلت اإىل كامل العامل العربي. ويف هذا 
االإطار ميكن ذكر الطبعة العربية ل�ضحيفة 
ت�ضدر  كانت  الدبل�ما�ضي" التي  "ل�م�ند 

يف جنيف قبل اأن ترحتل اإىل ت�ن�س.
من معهد افرتا�شي اإىل معهد واقعي

للمرة  ظهرت  ثقايف  معهد  تاأ�ضي�س  فكرة 
عربية  ن�ضاطات  تنظيم  �ضياق  يف  االأوىل 
�ضمن فعاليات املعر�س ال�طني ال�ض�ي�ضري 
معهد  مبثابة  كان  لكنه   ،2001 عام  يف 
ن�ضاطات  اإىل  اأ�ضيفت  حيث  "افرتا�ضي"، 
اأخرى  ن�ضاطات  الزيت�نة  العربية  املكتبة 
باللغة  ونا�ضر  لغة عربية،  �ضة  "ُمدرِّ �ضملت 
عربي،  اأ�ضفار  وكالة  و�ضاحب  العربية، 
م��ضيقى  وعازف  عربي،  رق�س  وُمدر�ضة 

عربي"، كما يق�ل اآالن بيطار.
اأو�ضح  ما  اأن  الق�ل  ميكن  االأثناء،  يف 
الن�ضاطات  ملجم�ع  احلقيقية  ال�ض�رة 
يف  العربي  بالعامل  العالقة  ذات  الثقافية 
اإ�ضدار  يف  العربية  املكتبة  �ضروع  جنيف 
حيث  دوري،  ب�ضكل  الثقافية"  "االأجندة 
االأجندة  "اأهمية  اأن  اإىل  بيطار  اآالن  ي�ضري 
عام  يف  ا�ضتطاعت  اأنها  يف  تكُمن  الثقافية 
ثقايف  ن�ضاط   280 من  اأكرث  جمع   2011
االأ�ضكال  من  ب�ضكل  عالقة  له  جنيف  يف 
االأن�ضطة  هذه  اأن  ومع  العربي".  بالعامل 
تعمل  خمتلفة  وجمعيات  منظمات  اأطرتها 
البقية،  عن  بعيدا  انفراد  على  منها  كل 
الن�ضاطات،  تلك  "جمع  اأن  بيطار  اآالن  يرى 
د الطريق اأمام تبادل  والتعريف بها، قد مُيهرّ
املنظمات  هذه  خمتلف  بني  اأكرث  وتعاون 
ظل  حلم  حتقيق  ال،  ومِل  واجلمعيات.. 
يراودين وه� خلق جمال ي�ضمح بعك�س �ض�رة 
عامل  اأي  اإليه،  نطمح  الذي  العربي  العامل 
بدون  االأفكار  بتبادل  ي�ضمح  منفتح،  عربي 
اإق�ضاء اأو تهمي�س ال اإيدي�ل�جي اأو ديني. اأي 
ما ُي�ضبه معهد العامل العربي الذي حتت�ضنه 

العا�ضمة الفرن�ضية باري�س"، مثلما يق�ل.

اإطار ر�شمي متليه الظروف 
يف �ضياق مت�ضل، يبدو اأن اللج�ء اىل اإيجاد 
اإطار ر�ضمي يعمل على الرتويج للن�ضاطات 
الفتة  حتت  وتنظيمها  جنيف  يف  الثقافية 
واملت��ضطية"  العربية  الثقافات  "معهد 
تراجع  عن  املرتتبة  الظروف  اأملته  اأمر 
العربية  للمكتبة  التجارية  الن�ضاطات 
ب�ضكلها التقليدي، وعدم القدرة على حتمل 
نفقات تلك الن�ضاطات اجلانبية التي كانت 

ُمكنة يف ال�ضابق.
بيطار  اآالن  يعرتف  ال�ضدد،  هذا  يف 
كان  الذي  باملكتبة  امل��ضيقى  "ق�ضم  باأن 
يف  عن�ان   4500 من  اأكرث  على  يحت�ي 
من  اأكرث  ق  ُي�ض�رّ يعد  مل  الفرتات  من  فرتة 
اللج�ء  ب�ضبب  ال�ضهر  يف  اأ�ضط�انات  اأربع 
اإىل التحميل عرب االإنرتنت. ونف�س ال�ضيء 
ميكن ق�له عن الكتاب ول� اأنه ال ميكن اأن 
نق�ل باأن النا�س مل يع�دوا يقراأون كثريا بل 

يقراأون ب�ضكل ُمغاير عن ذي قبل".      
وبع�س  االأ�ضدقاء  بع�س  ومب�ضاعدة 
بيطار  اآالن  ا�ضتطاع  املحلية،  ال�ضخ�ضيات 
العربية  الثقافات  "معهد  ي�ؤ�ض�س  اأن 
�ضيت�ىل  الذي  جنيف"  يف  واملت��ضطية 
يت�ىل  يتقلد  فيما  اإدارته،  على  االإ�ضراف 
يف  االأ�ضبق  الثقافة  وزير  م�نيي،  باتري�س 
اأن يتم افتتاح  جنيف رئا�ضته. ومن املقرر 
املعهد ر�ضميا ي�م 14 يناير 2014 بح�ض�ر 
اىل  اإ�ضافة  وبرن،  جنيف  من  �ضخ�ضيات 
اجلمعيات  ومثلي  والفن  الثقافة  رجال 
العربية  الثقافات  وحمبي  الثقافية 

واملت��ضطية.
املعهد  هذا  تاأ�ضي�س  على  ال�ضاهرون 
الن�ضاطات  بهذه  االإرتقاء  اإىل  يطمح�ن 
ما  "اإذا  امل�ضتقبل  يف  تط�يرها  ومزيد 
الط�يل"،  املدى  وعلى  مالئم  مت�يل  ت�فر 
هذه  بني  ومن  بيطار.  اآالن  يق�ل  كما 
الطم�حات "ال�ضروع ابتداء من دورة العام 

2014 ملعر�س الكتاب الدويل يف جنيف يف 
تنظيم جناح دائم خا�س بالكتاب العربي، 
على غرار جناح الكتاب االإفريقي"، الذي 

انطلق قبل ع�ضرة اأع�ام.
تنظيم  يف  بيطار  يرى  اأخرى،  جهة  من 
متحف "الريانا" هذا العام معر�ضا خا�ضا 
فر�ضة  االإ�ضالمي  العامل  يف  اخلزف  باآثار 
االإ�ضهام  اإمكانية  اجلديد  للمعهد  تتيح  قد 
يف تنظيم ي�م احتفايل يف حديقة املتحف 
متتزج فيها العرو�س امل��ضيقية والفنية مع 
اأنحاء  عدة  من  ال�ضعبية  لالأكالت  اأجنحة 
م�ضت�ى  على  اأما  االإ�ضالمي.  العامل  من 
التفكري  يتجه  القائمة،  الن�ضاطات  تط�ير 
بتبادل  ي�ضمح  ثقايف  مقهى  "تنظيم   اإىل 
تعلم  يف  يرغب  من  بني  اللغ�ية  املعرفة 

اللغتني العربية والفرن�ضية".
وال�ضهرات  والندوات  العرو�س  اأن  ومع 
هة بالدرجة االأوىل للقاطنني يف  الفنية ُم�جرّ
مدينة جنيف و�ض�احيها، اإال اأن اآالن بيطار 
اجلديد  املعهد  تنظيم  اإمكانية  ي�ضتبعد  ال 
لن�ضاطات يف مدن �ض�ي�ضرية اأخرى بهدف 
"نقل التجربة التي مرت بها املكتبة العربية 
كعامل اندماج وتعاي�س وتبادل ثقايف"، بل 
ي�ما  املعهد  ُي�ضبح  اأن  يف  رغبته  ُيخفي  ال 
بني  العالقات  بتعزيز  ي�ضمح  "ج�ضرا  ما 
ومنطقة  ال�ض�ي�ضرية  البحثية  امل�ؤ�ض�ضات 

املت��ضط".
التزام �شوي�شري يف انتظار 

امل�شاهمة العربية
حجم  فاإن  االأعمال"،  ق�ام  "املال  اأن  مبا 
معهد  �ضريعاها  التي  الن�ضاطات  هذه 
جنيف،  يف  واملت��ضطية  العربية  الثقافات 
الذي  الدعم  حجم  على  مت�قفا  يبقى 
يق�ل  ال�ضياق،  هذا  ويف  عليه.  �ضيتح�ضل 
مدينة  �ضلطات  "تعهدت  بيطار:  اآالن 
وكانت�ن جنيف بتقدمي دعم للمعهد اإ�ضافة 
اإىل تعهدات من م�ؤ�ض�ضات اأخرى خا�ضة".

قدمته  الذي  الدعم  عن  �ض�ؤاله  ولدى 
وغري  الر�ضمية  اجلهات  تقدمه(  قد  )اأو 
القبيل،  مل�ضروع من هذا  العربية  الر�ضمية 
اأن  الطبيعي  "من  اأنه  بيطار  اآالن  اأكد 
�ضيك�ن مبثابة  الذي  املعهد،  هذا  يتح�ضل 
واملت��ضطية  العربية  للثقافة  للرتويج  اأداة 
و�ض�ي�ضرا،  جنيف  يف  ت�ضعباتها  مبختلف 
وغري  الر�ضمية  امل�ؤ�ض�ضات  دعم  على 
"بالن�ضبة  اأنه  واأ�ضاف  العربية"،  الر�ضمية 
ن�ضجعه  اأن  نحن  علينا  العربي،  للجمه�ر 
ن�ضاطات  من  به  نق�م  مبا  االإهتمام  على 
اللغة  تدري�س  جمعية  بتاأ�ضي�س  فعلنا  مثلما 
الذين  العربية  اجلالية  الأبناء  العربية 
يف  العم�مية  باملدار�س  درا�ضتهم  ُيزاول�ن 

جنيف، 

الكاتب األلماني غونتر غراس يعتزل 
الكتابة بسبب تقدمه في السن

الطريق الثقايف ـ وكاالت 
قرر الكاتب االأملاين ال�ضهري غ�نرت غرا�س الفائز بجائزة ن�بل لالأدب 
ويبلغ  ال�ضن،  ب�ضبب تقدمه يف  نهائيًا  الكتابة  1999، اعتزال  العام  يف 
حالته  باأن  املا�ضي  االأ�ضب�ع  وذكر  عامًا،  والثمانني  ال�ضاد�ضة  غرا�س 
املدى  ط�يلة  م�ضاريع  على  باال�ضتغال  له  ت�ضمح  تعد  مل  ال�ضحية 
م�ؤلف  واأ�ضاف  اأكرث،  او  اع�ام  خم�ضة  منه  ت�ضتغرق  التي  كالروايات 
باأنه  وغريها،  ال�ضفيح"  و"طبل  كـ"الع�ضب"  الرائعة،  الروايات 
اأ�ضرته  مع  ال�قت  ومت�ضية  املائية  االأل�ان  يف  بالر�ضم  وقته  �ضي�ضغل 

متعددة  مرات  واجه  قد  الكاتب  وكان  واأ�ضدقائه. 
ملا�ضية  نظرًا  واالنتقاد  الت�ضهري  حمالت 
ترددت  التي  واال�ضاعات  للجدل  املثري 
النازية  اأ�س  االأ�س  ل�حدات  انتمائه  ب�ضاأن 
�ضع�اء   ت�ض�يه  حملة  واجه  كما  �ضبابه،  يف 

املحدق  باخلطر  اتهمها  التي  اإ�ضرائيل  يف 
بالعامل وانرّها تهدد ال�ضالم العاملي.

بعد

معهد للثقافات العربية والمتوسطية في جنيف 

الثقافة كعنصر اندماج وتكامل معرفي

ANP اآالن بيطار، موؤ�ش�ص املكتبة العربية و�شاحب فكرة املعهد.                                ال�شورة

الطريق الثقايف ـ خا�ص
ومن  "الزيت�نة".  العربية  املكتبة  م�ؤ�ض�س  بيطار،  اآالن  من  واملت��ضطية" مببادرة  العربية  الثقافات  "معهد  ت�ضتعد جنيف الحت�ضان 
املت�قع اأن ُي�ضهم املعهد يف تاأطري وتن�يع الن�ضاطات الثقافية التي داأبت املكتبة العربية على تنظيمها منذ اأع�ام. وياأمل القائم�ن على 
املعهد، الذي ح�ضل على دعم اأطراف �ض�ي�ضرية، يف حترك اجلهات الر�ضمية العربية لالإ�ضهام يف تعزيز ت�اجد الثقافة العربية يف 

مدينة جنيف. 

واجهة تسمح بتقديم صورة العالم العربي 
المتنور.. عالم منفتح يسمح بتبادل األفكار من دون 

اقصاء أو تهميش ديني او أيديولوجي..   
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الشعر الكردي واحد 
من أوجه المشهد 

الشعري العراقي الحي

وعرفانية  �ض�فية  حت�الت  بداأت 
اأحمد  املال  يد  على  جاءت  باطنية 
خاين  اأحمد  وبعده   ..1481 ــ   1407 اجلزيري 
ال�ضعرية  امللحمة  �ضاحب   .1706 ــ   1650
ــ واملرتجمة اىل العربية  ــ مه م و زين  املعروفة 
تاريخ  يف  مرة  والأول   ، احلية  اللغات  من  وكثري 
ال�ضعب الكردي يرتجم خاين قلق �ضعبه املكب�ت.
اترّ�ضم  الكردي  ال�ضعر  اأن  اىل  االإ�ضارة  وجتدر 
ال�ا�ضح  بتاأثره  االأوىل،  الكال�ضيكية  مرحلته  يف 
�ضكاًل  والرتكي،  والفار�ضي  العربي  بال�ضعر 
وم�ضم�نًا واأ�ضل�بًا. ثم دخل يف مراحل جتديدية 
القرن  من  الثاين  الن�ضف  يف  بداأت  خمتلفة، 
ال�ضابع ع�ضر، على يد اأحمد خاين الذي ظهرت 
ال�ضعر  م�ضم�ن  يف  التجديد  ب�اكري  اأ�ضعاره  يف 
الكردي، اإذ �ضدح باآرائه الق�مية التحررية. ويف 
القرن الثامن ع�ضر، ارتفع �ض�ت خاناي ق�بادي 
ر هذا  على طريقة �ضلفه ال�ضاعر خاين، ثم تط�رّ
واأخذ  الق�مي  احل�س 
اأبعاده ال�ضاملة يف ق�ضائد 
يف  ك�يي،  قادر  حاجي 
ع�ضر.  التا�ضع  القرن 
ظلرّ  الزمن،  ذلك  وحتى 
ال�ضعر الكردي على �ضعيد 
على  حمافظًا  ال�ضكل، 
ولعل  التقليدي.  م�ضاره 
ابرز مثلي التيار الكال�ضيكي هم اأحمد خاين، 
الغزل  �ضعر  اإمام  م�ل�ي  نايل،  جزيري،  مالي 
مريد،  بريه  قران،  �ضاحب  حم�ي،   ، الكردي 
�ضيخ ر�ضا الطالباين اب� ن�ا�س ال�ضعر الكردي ، 

ويل دي�انه، حاجي قادر ك�يي.. وغريهم 
حتى كان اهتمام ال�ضاعر م�ل�ي، باأوزان الهجاء 
اإىل  الرومان�ضي  الطابع  واإدخال  الكردية، 
امللتقطة  ال�ضعرية  �ض�ره  عرب  الكردي،  ال�ضعر 
يث�ر على  اأن  الكرد�ضتانية، وحاول  الطبيعة  من 
زمنه  يف  ال�ضائدة  ال�ضعرية  واالأ�ضاليب  االأمناط 
ويف ال�ضياق الكال�ضيكي،هناك اأي�ضا بريه مريد 

1936م  ــ   1876 وحمدي  1950م  ــ   1867
�س  بيكه  وفائق  1935م  ــ   1897 واأحمد خمتار 
ــ   1896 �ضالح  ال�ضيخ  ون�ري   ،  1948 ــ   1905

1958 واآخرون.
يف بدايات القرن الع�ضرين، خ�ضع ال�ضعر الكردي 
ملحاوالت جتديدية مهمة على يد ال�ضاعرين عبد 
اهلل ك�ران و ن�ري �ضيخ �ضالح، وقد اأحدثا ث�رة 
كربى على الق�الب ال�ضعرية املت�ارثة، يف ال�ضكل 
من  غريهم  مع  اأنهما  الق�ل  وميكن  وامل�ضم�ن، 
الكردي،  ال�ضعر  م�ضار  من  �ضحح�ا  ال�ضعراء، 
وال�زن،  ال�ضكل  يف  االأوىل  ب�ضاطته  اإىل  باإعادته 
ذات ال�ضلة ال�ثيقة باأنا�ضيد الزراد�ضتية. كما ال 
االأديب  بجه�د  املجال،  هذا  يف  التذكري  من  بدرّ 
الباحثني  بح�ضب  ُيعدرّ  الذي  اأحمد،  اإبراهيم 
النرث  لق�ضيدة  االأ�ضا�س  حجر  وا�ضع  والنقاد 
تيار احلداثة برفقة  ابرز مثلي  الكردية. ومن 
عبد اهلل ك�ران، ال�ضعراء كامريان م�كري، كاكه 
ي فالح، مدحت بيخه و، �ضربي ب�تاين و جكه 
اأو  . ولعل جتربة �ضعراء املر�ضد روانكة  رخ�ين 
املا�ضي،  القرن  �ضبعينيات  بداية  يف  املر�ضد  
اأدبي  بيان  1970،اأول  ني�ضان  يف  وحتديدًا 
روانكه  ‘بيان  با�ضم  واملعروف  كردي  جتديدي 
ال�ضعرية  احلداثة  اإىل  فيه  دع�ا  املر�ضد’ حيث 
وقد  مبدعة.  جديدة  بلغة  واالإبداع  واالأدبية 
رئي�ضني  اجتاهني  االأدبية  احلركة  هذه  �ضكلت 
ذاكرة  يف  ال�ل�ج  اأولهما  الكردية.  الثقافة  يف 
يف  املتج�ضدة  احلي�ية  ومفرداتها  الثقافة  تلك 
الرم�ز ال�ضعبية والرتاث واجلمالية التي تخلقها 
وثانيهما،  والن�س.  ال�اقع  بني  العالقة  ع�ض�ية 
واإنقاذهما  واللغة  للن�س  مفت�حة  روؤية  تاأ�ضي�س 
نتاجاتنا  ت�ضاير  اأن  نريد  بيانهم  كما  جاء يف   ،
روح الع�ضر وتياراته اجلديدة…نريد اأن نك�ن 
االإن�ضاين  وللمجتمع  الكردي،  ملجتمعنا  مراآة   
الن�عية  القفزة  َمثرّلت  التجربة  هذه   . معًا… 
املهمة يف م�ضار ال�ضعر الكردي على يد ال�ضعراء 
�ض�ان �ضاحب ق�ضيدة  �س، �ضالح  بيكه  �ضريك� 

هلمت،  لطيف  امل�ضه�رة،  الرخ  ليايل  من  ليلة 
ح�ضني  كرمي،  مريزا  جالل  يل،  �ضاكه  اجمد 
عارف قا�س ، روؤوف بيكه رد قا�س ، فقد كانت 
جتربة ال�ضاعر املعا�ضر �ضريك� بيكه �س ال�ضعرية 
والتي يق�ل عنها النقد جتربة حمافظة و خالقة 
يف ال�قت ذاته، فمن الناحية االأوىل متثل اإدامة 
القلق امل�لد عن الذاكرة الكردية املتق�ضية عن 
الفاعلية التاريخية، واإدامة االإيقاعات الهجائية 
التي ا�ضتخدمها ك�ران الأول مرة يف بنائها احلر 
التي  الكرد�ضتانية،  املكانية  البنية  لت�ض�ير 
بالتن�ع والتكرار، لكنها ت�ضبح هذه املرة  تت�ضم 
االإن�ضان  ماأوى جبليًا حلماية وج�د  عند �ضريك� 
ال�ضه�ل،  به  ت�ضيق  عندما  ال�ضيما  الكردي، 
ويتهدد وج�ده الفيزيائي.. ومن الناحية الثانية، 
الكردية،  اللغة  ف�ضاء  يف  اإبداعًا  جتربته  متثل 
بل  فح�ضب،  للملف�ظات  ليت�ضع  ال  يتمدد  الذي 
الذاكرة  وخمزونات  واملرئيات  للمح�ض��ضات 

اأي�ضا. 
ال�ضليمانية،  مبدينة   1940 العام  يف  ولد   *
بيكه  فائق  الكبري  الك�ردي  ال�ضاعر  جنل  وه� 
امل�ضه�رين  الك�رد  ال�ضعراء  اأحد  كان  الذي  �س 
يق�ل  كما  بيك�ضه  وال�ضاعر  وطنيا..  ومنا�ضال 
وابداعية  اأدبية  حالة  حمم�د،  لقمان  الكاتب  
مهرب  وال  تكرارها،  وي�ضعب  لها،  مثيل  ال  فذة 
من االعرتاف به يف ع�ضرنا احلديث، كظاهرة 
الرفيع  الطراز  من  �ضعرية(  )مدر�ضة  �ضعرية 
االأعمال  من  كبري  مرياث  �ضاحب  فه�  النادر، 
االأدب  من  اأ�ضياًل  جزءًا  تعترب  التي  االإبداعية 
االإن�ضاين العاملي. اإنه باخت�ضار �ضديد، من اأكرث 
يف  ومتيزًا  وفرادة  ترجمة  ال�ضعرية  التجارب 

تاريخ ال�ضعر الكردي املعا�ضر.
من  نخبة  مع  ال�ضاعر  اأ�ضدر   1970 عام  ففي 

ال�ضعراء والق�ضا�ضني الكرد.
اأن هاج�ضه خلق االأ�ضياء اجلميلة من خالل اأناقة 
ث�رة  اأحدث  وبذلك  املفردات،  ور�ضاقة  اللغة 
جعله  ما  املعا�ضر،  الكردي  ال�ضعر  يف  واعية 

ال�ضارع  قلب  يف  متميزين  ومكانة  مكانًا  يحتل 
بزيع:  �ض�قي  اللبناين  ال�ضاعر  يق�ل  الكردي. 
‘ومنذ قراأت �ضريك� بيك�س مرتجمًا اإىل العربية 
الرتجمة،  عن  الناجمة  اخل�ضائر  رغم  �ضعرت، 
باأنني اإزاء قامة �ضاهقة متثل يف ال�ضعر الكردي 
ول�ركا  الت�ضيلي  اإىل  بالن�ضبة  نريودا  ميثله  ما 
بالن�ضبة اإىل اإ�ضبانيا وناظم حكمت بالن�ضبة اإىل 
فل�ضطني  اإىل  بالن�ضبة  دروي�س  وحمم�د  تركيا، 
لي�س  الكردي  ال�ضعر  فاأن  واأخريا   . والعرب’. 
اأقل عراقة واأ�ضالة من اأكرث واأقدم اآداب االأمم 
ذلك،  على  احلديث،وللتدليل  الع�ضر  يف  احلية 
اأو�ضع  ن�ض�ء  بدايات  اإىل  االإ�ضارة  من  هنا  البد 

االآداب العاملية  
بن�ض��س  وغناه  الك�ردي  االأدب  قدم  ورغم 
االآداب  عي�ن  بع�ضها  ي�ضاهي  كثرية  اإبداعية 
وم��ض�عية،اأهمها  ذاتية  الأ�ضباب  العاملية،ظل 
اإىل  امل�حدة،باال�ضافة  االأدبية  اللغة  غياب 
ك�رد�ضتان  الأجزاء  م�حدة  ك�ردية  دولة  اإنعدام 
اللغ�ي  الت�ضرذم  رهني  بعد؛ظل  ومن  قبل  من 
والتق�قعَ يف الغيت� و�ضبه جمه�ل حتى يف اأقرب 
الكردي من  ال�ضعر  اإليها.. لكن  واالآداب  اللغات 
بتاتا  منعزال  لي�س  و  ول�لد  �ضعر  ه�  اأخرى  جهة 
عما  وال�ضكلية  اال�ضل�بية  التط�رات  جممل  عن 
فلقد  اأخرى  اآداب  من  ويحاوره  يجاوره  كان 
املجاورة  اللغات  يف  ال�ضعرية  باحلداثة  تاأثر 
والفرن�ضية  الرتكية  الفار�ضية،  العربية،  للكرد 

واالجنليزية والرو�ضية.. الخ
�ضرية ومناذج من �ضعره :

تتجاوز  والتي  االإبداعية  اأعماله  ومن 
�ضعاع  منها:  نذكر  �ضعرية،  جمم�عة  الـ)45( 
 ،)1969( البكاء  ه�دج  الق�ضائد)1968(، 
 ،)1976( ال�ضفق   ،)1973( اأرت�ي  باللهيب 
 ،)1986( �ضغرية  مرايا   ،)1984( الهجرة 
ال�ضقر )1987(، م�ضيق الفرا�ضات )1991(، 

مقربة الف�اني�س، فتاة هي وطني )2011(..
لغات  ة  عدرّ اإىل  ق�ضائده  من  منتخبات  ترجمت 

،الفرن�ضية  االنكليزية  ال�ض�يدية،  منها  عاملية 
االإيطالية،  الب�ل�نية،  الرومانية،   ، االأملانية   ،

الرتكية، والعربية وغريها من اللغات.
حتققت  قلما  عاملية  �ضهرة  لل�ضاعر  وحتققت 
من  عديدة  عاملية  ج�ائز  على  وح�ضل  لغريه، 
بينها جائزة ‘ت�خ�ل�ضكي’ ال�ض�يدية عام 1987، 
وجائزة ‘بريه مريد’، وجائزة ‘العنقاء الذهبية’ 

العراقية.
ففي ق�ضيدته ‘�ضابط عادي’ يق�ل ال�ضاعر: 

عندما منح�ه جنمة واحدة
كان قد قتل جنمة

وعندما �ضارت جنمتني
حت�لت يداه اإىل حبال م�ضانق
وعندما �ضارت ثالث جنمات

ثم تاجًا
ثم رتبة اأعلى 

ا�ضتيقظ التاريخ يف �ضباح ما
ف�جد البالد ملكة اأرامل .

�ضبيل  على  ال�حيدة’  ‘ال�ضاهدة  ق�ضيدة  يف 
املثال: 

تقاطع �ضارعني ه� ال�ضليب 
بقعة دم هي اجلرمية اجلديدة 

ع�ضف�رة على ال�ضلك هي ال�ضاهدة ال�حيدة 
والتي لن تدع�ها اأي حمكمة اأبدًا. 

مقيا�س
جاء التاريخ

وقا�س قامته بقامة اأحزانك 
كانت اأحزانك اأط�ل
وعندما اأراد البحر 

ان يقي�س عمق جراحاته
مع جراحاتك

�ضرخ
الأنه كاد اأن يغرق فيك

*  ورقة األقيت يف اأربعينية ال�ضاعر  

ثم

وديع �شامخ
احلديث عن �ضاعر كبري  مثل �ضريك�بيك�س   يقت�ضي الغ�ر يف تاريخ �ضعب واأدب هذا ال�ضاعر كي  نعرف �ضررّ هذه ال�ضعرية املتفردة .. اإذ اأرى  اأن ال�ضعر الكردي واحد 
، والذي  تع�د بداياته النا�ضجة اىل مطلع القرن التا�ضع امليالدي عندما �ضهد تاريخ ال�ضعر الكردي جتارب عريقة ابتداأت  من وج�ه امل�ضهد ال�ضعري العراقي احليرّ

منذ رباعيات بابا طاهر الهمذاين 935 ــ 1010م ،. اأذ يق�ل 
لقد غر�ضْت �ضجرُة احلزن جذوَرها يف روحي / فاأناجي اأمام عتبة امللك�ت ليل نهار / اأيها ال�ضباب اأدرك�ا قيمة حياتكم../ الأن االأجل كاحلجر.. و االإن�ضان كالزجاج

شيركو بيكس

األجل كالحجر واإلنسان كالزجاج

الذهبي  املربع  اأقطاب  واأحد  قرينه  و�ضفه  وقد 
لل�ضعلكة انذاك -ال�ضاعر –ح�ضن الن�اب-باملت�ضرد 
االإ�ضتثنائي واأيق�نة يف ال�ضعر العراقي املعا�ضر، "اإال 
اإ�ضمه ظل متداوال كاأ�ضدى االإلتماعات الفريدة  اإن 
ال�ضف�ية  اإنطباعاته  يف  اأم  املقلة  كتاباته  يف  �ض�اء 
املثرية واملده�ضة ح�ل الكتابة،ام يف �ضل�كه احلياتي 
ك�ضعل�ك )اإ�ضتثنائي( و�ضاخر كبري ل�ضاحب دي�ان 

�ضغري"اأ�ضمال."1"
فه� حتى بثمالته ومزاجيته  الرائقة تراه حينا اودع 

من حمل، واأهداأ من حمامة. 
تهكما  احلرية،واأكرثهم  اىل  ت�قا  اكرثهم...  كان 
الذي  املا�ضي  بكره  وم�ضابا  ال�اقع  عن  وبعدا 
يربطه به، لذا تراه اإبتعد عن اأهله ووطنه دون ادنى 
واإ�ضتعداده  باذخة  لديه  الدعابة  قلب،كانت  خفقة 
�ضيء  كل  على  نف�ضه،يب�ضق  على  حتى  للتهجم 
وملرات يعك�ضها الريح فرتتد عليه،لذا كان اكرثهم 
كرك�ك  جماعة  �ضمن  التمرد...  على  ا�ضرارا" 
ي��ضف-�ضالح- االأثريية-فا�ضل-�ضرك�ن-االأب 

جليل-م�ؤيد-الغ�ضاين-.
)فاروق  االديب  معا�ضره  و  زميله  عن  ورد  كما  و 
م�ضطفى (." ه� املليء بتفجراته و نف�ره الداخلي 
احلاد حتى مع نف�ضه، �ضاعة الغ�ضب تعرتيه ن�بات ل� 
حتققت لن�ضفت كل التنظريات املطروحة َانذاك... 

وحتى �ضك�ن هذا الك�ن "2"
ال�طن،  ا�ضبح ع�ضيا" على  و  الغربة  لكن خنقته   
عا�س حياته كلها بعيدا  عن اية قي�د و كما ي�ضتهي 
الالوعي  و  الالمعق�ل  يف  ق�ضائده   ا�ضحت  حتى 
ال�ضعرية  ن�ض��ضه  يف  طاغية  والالمباالة  والعبث 
ال�ضياع  من  حالة  مب�ضمياتها   متثل  وعناوينها 
العامل،  هذا  ومتاهات  الرعب  دهاليز  يف  والغرق 

وكاأن يف عن�نتها ق�ضدية الإ�ضتغاثة من �ضبح يحيط 
به.

ة ال�ضيق الذي بات  لذا تراه ي�ضتغيث للخال�س من �ضدرّ
يخنقه فجاءت م�ضميات ق�ضائده –ال�ضق�ط-الظل- 
الق�ارب هذه- –اآه،مِلَ  ال�ض�ت  يبحث عن  ال�ض�ت 
هذه م�ضالك غري �ضالكة،اإ�ضافة اىل عن�نة ق�ضائده 
االأُخرى بغرائبية فجة –اجللد الذي �ضافر بالقطار 
ون�ضي اأن يق�ل للربوف�ض�ر –نعم،هذا ه� العن�ان،اما 
منت الق�ضيدة فه� كلمة –ثالث...فقط، هل ياترى 

ت�جد اكرث من هذه الغرائبية يف ال�ضعر املعا�ضر ؟ 
ال�ضفادع  –�ضدى  البيجاما  اأوك�ضيد  ثاين  وق�ضيدة 
بها  يعرف  اال�ضل�ب  يف  مفارقاته  و  غرائبيته  -هذه 
و  االأفرتا�ضات  و  بالن�ادر  املتخمة  ار�ضالياته  عرب 
بن�ض��ضها  البتة  ماأه�لة  غري  ع�امل  و  التكهنات 
الهاالت  اىل  اإ�ضافة  اللفظية  وطال�ضمها  الكهن�تية 
غري  الهذيانية  الغن��ضية  وال�ضطحات  الغم��س  من 
ال�ضرق منها  ن�ضيج هذا  املاأل�فة يف  اأوغري  املطروقة 

مقطع" من جمم�عته اأ�ضمال يق�ل : 
حبيبتي 

فمك حمار كهربائي 
حيث ا�ضناين ت�ضافر 

يف الريح. 
مريزا  ي�خنا  د.  الباحث  يق�ل  كما  و  املقطع  هذا 
اخلام�س.... انه ن�س يت�ضربل بالغم��س و ع�ضي على 

االدراك، ) فال نلم�س 
منه وعيا" �ضعريا" �ض�ى انه يحمل غرابة مبهمة ال 

طائل من حتتها.("3"
 كذلك للناقد د.�ضنان النفطجي راأي م�ضابه بذلك 
الن�س،ولكن  هذا  يف  القارىء�ضعرية  يق�ل:)اليجد 
بقليل من التاأمل يت��ضل اىل اأن هذا ال�ضاعر قدرّ عرب 

من  المتل  اإمراأة  ثرثرة  عن  القرف  يف  م�قف  عن 
خالل  من  ال�ضاعر  �ضرب  نفاد  امل�ضتمر،وعن  الكالم 
الريح(. يف  ت�ضافر  التي  ا�ضنانها  طقطقة  �ض�ت 

�ضرا�ضة املفردات اأدت اىل هذه اخل�ض�نة يف ت�ضلب 
امل�ضاعر وتقعرها، وهل ميكننا التعامل مع هذا املقطع 
ببقايا عقل جنا من �ضط�ة العنف املخيايل ب�ض�ره 
احلادة املزاج ومدببة النهايات وال يخل� من الق�ض�ة 
واالأمل _على حدرّ راأي د.خزعل املاجدي يف و�ضف 

_ال�ضعر ال�ضر�س.
لذا اأق�ل : 

حمار كهربائي... ا�ضناين ت�ضافر يف الريح. 
ما الربط بني مفرداتها/حمار / كهربائي/ ا�ضناين 
ن�س  انه  فمك...  فقط  الريح/ت�ضاوي  يف  ت�ضافر   /
يخ�ضع  ال  -ف��ض�ي  –اإخطب�طي  –اأميبي  هالمي 
لعادات الفكر املنطقي... فان الكلمة ال ت�ضاوي املعنى 
ا�ضما" ور�ضما" يف اجلملة... اذ" انها تت�ضكل ب�ج�د 
م�ضتقل اأكرث فاأكرث و مل تعد مدرجة يف نظام �ضياق 
املعنى...  عربها  مير  كي  العام  املفه�م  يف  اجلملة 
اأو تعاطي  اأو حالة اغماء  اأو هذر،  انها حالة هذيان 
ما ي�ضب� اليه كل حني يف عرق الفكرة بهذا ال�ضكل 
هذا  يف  الذائقة  تتقبله  ال  الذي  ال�ضائب  اأو  ال�ضيال 
النهج العقالين ال�ضائد يف هذا الزمن، امنا كان ث�رة 
يف الزمن اجلميل – ع�ضر التمدن �ضتينيات الع�ضر 

املن�ضرم... 
كتبت  اأ�ضمال،ق�ضيدة بال عن�ان،     ومن جمم�عة 
للمتلقي  يت�ضح   1992  -  5  -  7 يف   دلري  حانة  يف 
املكان الذي دونت به الق�ضيدة ونكهة الكح�ل العابقة 
على  والع�ضرية  امل�ضاك�ضة  مفرداتها  من  ثناياها  يف 
وا�ضحة     ثمالة  حلظات  يف  جليا  �ضطرت  االإدراك، 

يق�ل فيها : 

مع كل الغي�م التي ت�ضكل زبدا" 
حتت فم الكركدن 

يتعني و�ضع بع�س اال�ضالك 
ح�ل وقت االأطباء 

و البغاة و ال�ضفاحني 
ماذا يفهم املتلقي من ا�ضتعمال هذه الكلمات النافرة 
بني  رابط  ال  واالإبهام  بالغم��س  املثقلة  و  الغريبة  و 
الفل�ضفة  رمبا  الن�س،الأدخاله  �ضفرات  و  تناغماتها 
بحبكتها  املتلقي  ايهام  و  بايهامها  مطعم  كعن�ضر 

الت�ضكيلية... انها ق�ضيدة اله�ة واملتاهة املعتمة
تنعق من مكان ال  يهداأ و زجمرة  ليل اع�ضار ال  يف 
اأحا�ضي�ضه  يف  يرن  فائقة  عبثية  دعابة  يرى،اإالح�س 
حلظة الن�ض�ة،كان اإ�ضمه ي�ضبق �ضعره دوما، ومعظم 
الذين عرف�ه ظل�ا يجهل�ن �ضعره حتى غدا �ضاعرا بال 
ن�س،وكما قال فيه مرة الناقد عبد القادر اجلنابي " 

�ضاعرا يجيد ال�ضعر،وال يحتاج ان يكتبه".   
و يف ق�ضيدة بغداد �س )24( من املجم�عة حيث 
يظن املتلقي حاملا" يقراأ العن�ان باأنه ي�ضف او ميجد 

العا�ضمة بغداد غري 
انه مل يذكرها حتى  ول� بالتن�يه لكن عن�ان الق�ضيدة 

فقط.... يق�ل :
ال�ضيخ ي�ضرح الف�اكه 

وحدي،حتت،املطر 
الي�م مي�ت بت�ؤدة 

اأاأترك �ضيفي 
ينبت على �ضفاه املام�ث ؟ 

اإنها اختالجات نف�ضية و حقائق افرتا�ضية وتراكيب 
فل�ضفية قال عنها الناقد ه�ضام القي�ضي ) ن�ضجت من 

الالوعي و حتت 
تاأثري اأالنتعا�س الدائم ابعدته عن ال�اقع نح� املجاهيل 

واىل ه�ة من فراغ ( "4"
هذه املفردات الغرائبية ك�ضخرة يدحرجها من قمة 
جبل �ضاهق تظل ترتطم نهاياتها باحلافات اىل ان 

ت�ضتقر خملفة وراءها
رويدا.... فجاءت  رويدا  تنهار  و ت�ضدعات  تقعرات 
هذه املفردات مرتدية اأ�ضمال االإ�ضتحالة  بال نهايات 

خمت�مة مثل..... 
 – نهاية  ال  ما   – الالمنظ�ر   – الالحمدود 
الالجدوى – الالو�ض�ل – الالحرب – الال احد –

الالمنتهي... تالئم املديات البعيدة و من ال�ضعب 

ل�ضراحتها  حياته  عطلت  التي  وهذه  بها،  اللحاق 
االأكيدة.

 و هذا الن�س يف املجم�عة اليتيمة - اأ�ضمال.... 
كال الل�عة 

كال ال��ض�ل 
ال��ض�ل اىل اين 

غريب ان ت�قظ اال�ضياء 
باأ�ضمال الرعب 

ا�ضمال اجلغرافية 
فلتكن ا�ضمال املل�ك. 

تناغمات  بها  حدثت  للجملة  حقيقي  انحالل  انه 
و  املفاهيم  كل  بابعاده  حينا  ومفككة  متنافرة 

املعطيات امللم��ضة التي يفهمها 
الفكر حينا" اخر... حتررت من العقلنة التي تقيده 

ب�ض�ابط �ضارمة.
العراقي  االدب  احتف  دم�-الذي  -جان  ه�  هذا   
وروؤى  تعابري  و  مب�ضميات  خا�ضة  كرك�ك  عامة  
حتتاج  ا�ضراقية  جتليات  و  ايهامات  قل  اأو  حلمية، 
اىل ذهن متحفز دوما" ب�ضئ من التامل واالجتهاد 
كي تقتحم جماهيله و حل الغازه لغته واخرتاعاتها 
املت�ا�ضلة و تف�هاته االأعرتا�ضية يف حالة مزاجلته 
الفرادة  بهذه  يتكرر  لن  �ضاعر  ابداع  يف  يدخل 
املعك��ضة غرائبية يف ال�ضرية و مفارقات يف ال�ضعر 
وفق جتربة امتدت قرابة اربعني عاما" ق�ضاها بني 
التي ال تف�ضي  التعبى  احلانات واملقاهي واالر�ضفة 
عن  ورثها  -التي  املل�ك  ا�ضمال  �ض�ى-  �ضيء  اىل 
�ضعلكة كرث ح�ضادها وغبطها املخل�ض�ن يف ال�ضعر 

لي�س اإال..

االإحاالت:    
1. اأ�شمال/ جان دمو/ من�شورات دار االمد -  بغداد 1993. 

2. االإ�شتذكارات الناق�شة/ فاروق م�شطفى/ كركوك 2005. 
3. كركوك ف�شاءا" نرثيا"/ د. يوخنا مريزا خام�ص/ االأديب 

بغداد 2008. 
4. �شعراء جماعة كركوك/ ه�شام القي�شي/ كركوك 2009. 

جان دمو.. أسمال الملوك وقصائد اخرى

شراسة النص العبثي ونهاياته العدمية
عدنان اأبو اندل�ص

لي�س من ال�ضه�لة الكتابة عن �ضاعر مترد على احلياة و مالأ امل�ضافات ت�ضكعا" و �ضعلكة بهذه اال�ضطر القليلة، لكن ما اجلدوى يف ذلك 
و الرغبة تلح يف ول�ج معرتك هذا الكائن  العدمي الغام�س الغاط�س ابدا يف حلمه الكح�يل،واملمتد منذ �ضباه وحتى نهاية عمره، هذا 
الليايل  و فهار�س  له دراية بخرائط االر�ضفة  ليل احلانات،  القيام يف عتمة  و  الدنيا  نهار  التائه يف  ت�ضرده،  افزعني  الذي  الكهل  الطفل 
�ضعل�ك  انه  بامتياز،  االثريي  املتمرد  ذلك   .) دم�  ) جان  ال�ضعر  اىل حرائق  مريديه  بريق  وحامل  ال�ضعاليك  اأمري  انه  الربيئة  العبثية 
يتفاداه  حد  اىل  جريء  الل�ضان،عبثي،  �ضليط  منفلت،  عنيد،  م�ضاك�س،  م�ضاغب،  املرا�س،ف��ض�ي،ب�هيمي،  �ضعب  اال�ضرار.  �ضبق  مع 
املت�ضلط�ن، مل يخ�ضع لنظام والتقيده �ض�ابط،هذه �ضفات مل تكن ي�ما ما مثلبة عليه واإمنا مدح، وه� االأبي�س النقي يح�ضد عليها الأنها 

من �ضلب ان�ضانيته ال�ضافية... لكنه وديع جدا" يف حلظة االأنت�ضاء... هكذا يتحدث عنه معا�ضروه.
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الداوودي حكيم ندمي 

اأيامه  ك�ابي�س  م�ضتذكرا  االم�س  حلم  من  فزع 
الكالم  فيه  ي�ضتحيل  اأريحي  زمن  هذا  ال�ضعبة.. 
و�ضكينة..  اأمن  اىل  والر�ضا�ضة  زجاج،  اىل 
لدغات  من  النائمني  ع�ض�ضها  حتر�س  ال�ض�ارع 
من  الليل  تكن�س  اخلافتة  امل�ضابيح  الزمهرير.. 
واأمت�ضى  األب�س الظالم  االوهام.. كاأيرّ كلب �ضائب 
اأرميها على الطريق،  يف مرات اجل�ع.. ق�ضائد 
يعبث  ال�ض�ت  املارة..  نظرات  فيها  تنغر�س  دبقة 
.. جمن�ن  ال�ضمت  اآ�ضرة  يقطع  الرواق  يف ف�ضاء 
�ض�ء  يا  اأحبك  املجن�ن..  الفيلق  اىل  ان�ضم  اآخر 
قارة  وحدي  تكتئب..  وحني   ، تن�ح  حني  القمر 
العا�ضفة  والعاطفة..  هجرالعقل  فاررّ  �ضمري  يف 
�ضظايا  معها  جتررّ الروؤى،  مديات  يف  تهرول 
جريان  ليتاأمل  النائم  لدى  وقت  ال  اأحالم.. 
الفراغ وجتري اجتاه  تندلق من  ال�ض�ر  احلدث.. 
الدنيا..  �ضندوق  ال��ضن  وتتال�ضى..  الال�ضيء، 
االأم�س،  حلم  كت�اأم  انه  اليقظة..  ماالتراه  يرينا 
م�ليًا  امل�ضتقبل  خط  على  مي�ضي  املا�ضي  اراين 

�ضطراملجه�ل.. وجهه 

عرجون
اآثار  متح�  الفجر،  اأ�ضراب  الفجرتزحف  مع 
كثبان  بعدهم  ياأتي  ملن  وُتبقي  الرياح،  خطاهم 
يف  ت�ضحذ  ..غل�ائي  لراحلتي  �ضاأ�ضلم  غبار.. 
اأ�ضرتخي  خرباء..  جذع  حم�س  واأنا  الطرقات، 
اإ�ضفاقها،  العي�ن  االأر�ضفة.. متدرّ يل  على ح�ا�ضي 
ذا  هنا..فمن  رماين  الذي  النهار  هذا  وتلعن 
�ضرايينه من  ت�ضرخ  ال�ضبح اجل�عان..  يك�ن هذا 
ال�ضداأ  عالها  املمتدة  اأ�ضابعه  وال�ضداع..  اجل�ع 
دهر  من  جتيء  مل�مياء  كانت  ل�  كما  واليبا�س 
انبثقت  ديدان  اأرواح  تقم�ضْت  او  واندثر،  م�ضى 
تهزاأ  قدمي  فكعرج�ن  ه�  اأما  االر�س..  عروق  من 
الدقائق  تلك   ، فلج  اىل  فلج  من  تنقله  الريح،  به 
تزخرّ  الناعمة،  باللعنات  خة  ملطرّ باأوزارها  مثقلة 
جدار  يف  ثقبًا  فا�ضتحال   ، م��ضعه  اأرجاء  بها 
الت�ضعلك  مكان  هذا  لي�س  !؟  هذا  يا  الزمان.. 
مذلته  ميتهن  ملن  يدفع�ن  ما  النا�س  ميلك  وال   ،
عظامك  خذ  الر�ضيف..  ج�ار  رونقه  ماء  يريق 
حفرة  يف  ودعها  فقري!..  ف�ضاء  اىل  املتهالكة 

االأبد..  ن�م  وتنام  لت�ضتقر  عميقة 

مهد الوهم
اأُملرّع هذياين  االآبد،  منفاي  وانا يف  الغربة،  فرقتنا 
ك�ضرة  الالمباالة..  اأ�ضنان  بني  خم�ري،  واأ�ضحذ 
ُملح  حزٌن  غربتي  يا  حزين  فمي،  يتلقفها  حزن 
جريان  يف  بكائي  اأكبُت  اأمل..  اأو  اأمل  بال  يجيء 
قطعة  اأو  بعيدًا  فرحًا  غربايل  ي�ضتجدي  الزمن.. 
طها يف  اأقمرّ اأغتال يقظتي  اأمنية ل�ضالح القطيعة.. 
اأجمع  وال�ضخام..  الدن�س  عن  بعيدًا  ال�هم،  مهد 
باالأ�ضئلة  اأُملرّحه  كي�س  يف  اأعبئه  رميمي  ليلة  كل 
القاطع  النفي  غريردرّ  اأتلق  ومل  الالجمدية.. 
�ضينهمراجل�اب  غدًا  لنف�ضي  اأق�ل  اآمايل..  لكل 
احلرية..املالأ  اأمام  الغ�س  ى  يتعررّ احلناجر..  من 
كبتي  اأكتب عن  اأنا  وال�هن..  بالرمل  راأ�ضه  يغطي 

يف   .. يفرّ يغلي  ٌد  م�ضفرّ �ضيطان  وعن  تل�م�ين..  وال 
معجمي  كلمات  اأ�ضع  واملرارة..  الده�ضة  دهاليز 
�ضي�ل  علرّ  والنار..  الط�فان  اىل  اأرميها  رة  �ضُ يف 
او هناك، عند ف�هة  اإ�ضطباري حتطرّ رحالها هنا 
و�ضالالت  عالمات  خزين  ورائي  البعيدة..  املدينة 
اأياِم  غ�ضق  يف  اأحالمي..  �ضريط  على  تراق  ندم 
الرغبة..  باأل�ان  اآت  ُمعبرّ اآتيات  اأو  ما�ضيات.. 
لك  عندي  القطيعة..  وعقابيل  املكاره  زوال  غبرّ 
�ضاحب  كيقطني  يقيني،  من  اأويقطني  تفاحة 
يل  اأمد  منذ  اأنا  العراء..  يف  املنب�ذ  احل�ت 
فريميني  اأغ�ضبه  القدر..  ذيل  مالعبة  يف  رغبة 
يا  روالعلن..  ال�ضرّ يف  كين�نتي  نب�س  ينهي  برف�ضة 
وامل�ضريوامل�ضيبة،  فيه  ال�قت  القدريتعفن  لهذا 
ُمزدانًا  �ضيفًا  اآخر..  تنتظرربيعًا  اليانعة  والزهرة 
ا�ضمي..  ي�ضاء  الثانية  ال�جهة  يف  واالأُبر..  بال�بل 
بل  والغياب..  ال�ضدرّ  من  ب�ابل  اأحرفه  ترتا�ضق 
اإ�ضمي  ِحربه..  يفقد  ل�نه  يبهت  م��ضيقاه  تنطفىء 
غربته  يعتزل  واملنزلة..  املنزلة  بني  كان  الذي 
وغ�ايته.. ياه، هل ظلرّ بريق هالمك معلرّقًا يفرّ اىل 
املع�ض�بة  والنيات  االأنظار..  �ض�به  تتجه   ، االآن 
والعجرفة؟..  باملعجزة  امل�ضح�بة  الذاكرة.. 
ذمة  يف  اأحالمي  �ضريط  في�س  من  غي�س  هذا 

الذكريات..

تركتُ بقايا دخاني
هناك تركُت بقايا دخاين.. �ضلرّلُت حا�ضية امل�ضاء.. 
وزفريها،  �ضهيقها  �ضمعُت  تلهُث،  ال�ضارع  اأ�ض�اء 
امل�ضابيح..  لهاث  الليل  ح�ا�س  يزهق  مِلَ  ُترى 
لتنام..  فرا�ضها  هياأت  الغابة جاثيٌة اىل ج�اري.. 
غم�س  اأُ حنَي  القاطرات؟  هدير  م�ضجعك  اأق�سرّ 
االأ�ضجارالتعباأ  باردة..  جثة  اأ�ضتحيل  ح�ا�ضي 
النهاريف  �ضاعات  كلرّ  اأن�ضغل  املخل�قات..  ب�ضجيج 
الن�م  من  �ضاعات  ب�ضع  كائناتي..  �ض�ؤون  ادارة 
ح�اري  اأطفىء  �ضح�ي..  ت�قظ  اأحبابي  ذكريات 
اأ�ضيخ  االأ�ض�اق..  اأح�ضاء  يف  فاأوغل  الغابة  مع 
واأرى  الزحام..  يدي  بني  ي�ضيل  اللغ�  اىل  �ضمعًا 
يف  دربه  ي�ضقرّ  البيت،  نح�  الطريق  يف  ب  يدرّ احلبرّ 
وال�ضبق..  بالع�ضق  متخمة  عي�ٌن  هنا  ها  ال�ض�ق.. 
اأن ي�ضح�  بد  الليل وا�ضراره فالرّ حني يخط� نح�نا 
االأ�ضتياق.. يا جل�ى نار الع�ضق.. عدُت اىل البذخ 
زاد  مع  اأ�ضافر  واأيام  امل�ضهد  غليان  اىل  امللع�ن 
ُتغم�س   ، واالآيبة  الذاهبة  القاطرات  يف  اخليال 
اأحالم  دوائر  هي  رقاب..  وتنكفىء   ، ح�ا�ٌس 
رجل  اىل  طفل  ينظر  ة..  االأ�ضررّ اىل  حتمل  اليقظة 
نائم  اإنه  ي�ضاأل جده:   .. اأو حامل مثلي  نائم  ن�ضف 
الرجل  يفتح   ، رجليه  احدى  يرطم  م�ضادفة 
يداعبني حماورًا  اإنه طفل  عينيه..  اإحدى  التعبان 
يقف  اأْن  مهمًا  لي�س  و�ضعه..  اىل  يع�د  ذاته.. 
دوائر  يف  حلمي  مع  اأظل  او  قدمًا  القطاراومي�ضي 
متى  يعرف  بب�ضريته  ذاته..  �ضجني  انه  حريتي.. 
ل�ضاعات  فيظل  يغادرمكانه..  ح�ا�ضه..  ت�قظه 
هذيانه..  اأحرف  متهجيًا  الع�دة.  طريق  يحتظنه 

بقايا دخاين.. تركُت  هناك 

حلم األمس
جا�شم ري�شان 

خالله  اخرتق  القرية،  يف  ل  مط�رّ جت�ال  بعد 
ونت�ءات ميالأن  ال�ضيقة، متحا�ضيا حفرا  الدروب 
عرب  بعينيه  يدفع  وه�  عنقه  تطاول  االأر�س.. 
حمم�ال  االأب�اب،  م��ضدة  وغرف  مغلقة  ن�افذ 
ت�ضاركه  نظرة  وجهه  مت�ضح  اأن  اأمل  بجناح 
بع�س  كاهله  عن  تزيح  ابت�ضامة  اأو  اندفاعه 
هاجمه  الزقاق،  يف  منعطف  اأول  ترهله...عند 
عرب  واأنيابه  براثنه  من  ينقذه  مل  م�ضع�ر  كلب 
ال  و  عنقه،  اإىل  الط�ق  ت�ضد  التي  ال�ضل�ضلة  ق�ضر 
تغرد  طفلة  �ض�ت  بيته...   عن  االبتعاد  له  تتيح 

خلفه: منت�ضية 
َمن  اإالرّ  يعظ  ال  كلبنا  عم..  يا  تخف  ال  ــ     

بنا.  )يتحر�س( 

تفاهم
خياطة: حمل  يدخل  �ضيا�ضي 

اأنا ال�ضالم عليكم..  ــ  
اأاأمر مبا  تك�ن..  يهمنا من  ال�ضالم.. ال  ــ  عليكم 

تريد.
اأن  واأريد  القما�س..  اأرقى  من  )بدلة(  اأريد  ــ  

كبرية. الـ)�ضرتة(  جي�ب  تك�ن 
يف  نائب  اأنت  هل  الكبرية،  اجلي�ب  ملاذا  ــ  

؟ العراقي  الربملان 
تهم كرا�س  بني �ضٍف ط�يل من اأ�ضباه النيام، اأ�ضرَّ
تتقاطع  مرنة..  ح�امل  ف�ق  تتحرك  فاخرة، 
دون  يده  رافع  هذا  منهم..  اليقظني  اأ�ض�ات 
يقنع  واآخر  ماذا..  على  )م�افق(  اأنه  يعرف  اأن 
اأن عدم ح�ض�ره اإىل املجل�س غدا  ــ مفكراــ  نف�ضه 
ال يلزمه ب�ضيء..انتبه اإىل اأن اخلياط ينتظر منه 

املقنع.. ت�ضاوؤله غري  على  ردا 
ــ  اأنا )نامي( يف الربملان العراقي .  

الع�دة  اأم  ؟  الي�م  اأعماقك  ياأكل  احلزن  اأه�   
يف  بارق  من  ما  خاٍو؟  ب�فا�س  الروح  م�طن  اإىل 
ياأكلها  الهياكل  كل  تنفرج..  �ضفة  من  ما  االأفق.. 
اأيها   بعد..  ماذا  و  م�ضالكه...  يف  تخبطت  قحط 
املتطاول يف اجلراح.. املمتد يف اأوعية ت��ضل اإىل 
تظل  اأن  على  رة  م�ضِّ احلياة  احلياة..لكن  نفاد 

اأن )تريك( بعد؟ حتت�يك .. ترى ماذا تريد 
اإىل  �ضع�دك  ي�م  قبل  باالأم�س.. 
تتلقى  واأنت  هازئا  امل�ت  مدارجها،�ضافحك 

الر�ضا�س
ي�ضطر  الت�ضاوؤل  مازال  ل�جه...و  وجها  مقابلة.. 
جمجمتك : كيف مل تنقلب ال�ضيارة،وهي تنحرف 
اأنت  و  درجة،  وثمانني  مئة  لت�ضتدير  م�ضاره   عن 
ت�ضارع انقالبها ب�ضيطرتك على عجلة القيادة... 
منها  باأعجب  و  الر�ضا�س..  من  تنج�  باأعج�بة 
عة  مدررّ �ضياطني   اأي  ال�ضيارة..  انقالب  تتالفى 

متت  مل  ؟!  امل�ت  من  لتحميك  باأجنحتها،  تلفك 
اختطافا  متت  مل  البعثيني..  باأيدي  تعذيبا 
بالر�ضا�س  متت   مل  م�ضتذئبني..  �ضي�خ   باأيدي 
متت  مل  ال�ضبعني!!  يف  واأنت  متت  مل  االأمريكي.. 
بعد..  احلياة  )تعطيك(  اأن  تريد  فماذا  بــ.... 

ماذا بعد...............م ا ذ  ا  ب ع د ؟؟؟!!!
�ضيزيـف...

اأراد  ما  البناء..  يكمل  و  واحدة  �ضخرة  بقيت 
ع�نا من اأحد.. بنى داره بنزيف م�ضاماته..كان�ا 
ما�ضغا  مي�ضي،  ح�ضد...وه�  و  باإعجاب  يتابع�نه 
حفيظة   اأثار  بجد  عامال  مرًة..  �ضاربا  مرًة.. 
قادمة  اأيام  له  تراءت  مربر....  دون  بع�ضهم 
�ضيعزله  ال�ضكل  بهذا  مع�نتهم  رف�ضه  اأربكته.. 
بها  �ضيِخزونه  مالحظات  وعيه  ت�ضفع  عنهم.. 
ي�ضتغل  ال  كي  مع�نتنا،  طلب  ما   «  : �ضك  دون 
بعد  ــ  لهم  �ضي��ضح  باأ�س..  نبني...ال  معنا عندما 
اأراد  الأنه  اإال  ع�نهم  يرف�س  مل  اأنه  ــ  ينتهي  اأن 
العمل...  على  قادر  اأنه  ــ  اأوال  لنف�ضه  ــ  يثبت  اأن 
رفعها..  االأخرية...   ال�ضخرة  الأنتهي من  ح�ضٌن، 
خ�ضبية..  األ�اح  من  �ضنعه  �ضلرٍّم  على  بها  �ضعد 
ال�ضخرة  فه�ت  ت�ازنه،   اإختل  ال�ضلرّم  نهاية  عند 
متدحرجة اإىل االأ�ضفل، وه� يتابعها بعينني كادتا 
اأن  ال�ضخرة  هذه  ترف�س  غيظا...ملاذا  تدمعان 
بغ�ضبه  حمم�ال  ــ  قفز  �ض�يحباتها...  مع  ت�ضتقر 
متباعدة  ثق�ب  يف  عينيه  غرز  االأر�س..  اإىل  ــ 
بها،  �ضعد  بذراعيه..  احت�ضنها  ال�ضخرة..  يف 
تهزميني..  لن   « ال�ضلرّم..  نهاية  اإىل  ينظر  وه� 

الزمن... طال  مهما  ال�ضقف  على  �ضتك�نني 
عاد  ال�ضخرة..  تهاوت  اإ�ضراره،  و  غ�ضبه  بني 

تدحرجت.. ال�ضلرّم،  منت�ضف  عند  يحملها.. 
.... و عاد يحملها..  اأن ي�ضل  عاد يحملها.. قبل 

وتدحرجت.. وعاد.. و.... و و و .

الـتـمـثال 
  

مثال   « الأبي..  متثال  ل�ضنع  جه�دهم  ت�ا�ضلْت 
ي�ضتحق ــ  اعتربوه  ــ  وال�ضم�د  للبط�لة 

كان   ) اأحد )كبارهم  ل.«  يبجرّ اأن  بل،  اأن يحرتم، 
ملتقياتهم خارج  ــ  حلرّ  اأينما  بهذا  يلهج 

اأحد  وجهه  يف  وقف  هناك..  اأحرج�ه  ــ  اخلا�ضة 
رفاقه:

الـ اأنت ت�ضنع متثاال ل�احد من ه�ؤالء  ــ  
اأنا  و  منه  اكتفيت  باأين  تعتقد  الغبي..  اأيها  ــ   
له�ؤالء،  وحده  القتل  اأيكفي  جمجمته؟!  اأ�ضحق 
حلظة،  كل  بالرتاب  كربياءنا  ميرغ�ن  وهم 
الذوبان  حدرّ  معهم  املتعاطفني  بني  نك�ن  عندما 
ت�ضاألني  اأن  فر�ضة  غباوؤك  مينحك  مل  فيهم.. 
باحلجارة..  جي�بي  اأمالأ  ملاذا  ــ  ة  مررّ ول�  ــ  مرة 
رميته  كلما  االطمئنان  و  باال�ضرتخاء  اأ�ضعر  اأنا 
اأمر من هناك.                                                                                         اأنا  بحجر و 

قصص قصرة جدا

الدوخي عنرت  فهد 

فهد عنرت الدوخي الي�م ه� اخلمي�س، ي�م �ضتائي 
والبع�س  ال�ج�م  يك�ض�ها  ال�ج�ه  بع�س  مطر، 
طف�لية  متعة  فيجد  قروية  بنزعة  يخ�ر  االآخر 
مفرطة وه� يرتنح حتت ظل �ضماء ول�د، ونف��س 
م�اكب  تزاحم  وهي  باأتقان  غلتها  روت  ظماأى 
وال�ضجريات  املظالت  يل�ذون حتت  الذين  الطلبة 
خ�ضية  مرتا�ضني  اجلامعة  اأروقة  يف  املنت�ضرة 
وهناك  ثلتنا  ومابال  الأناقتهم..  املطر  مداهمة 
العربي  الكتاب  معر�س  لزيارة  م�ضبق  اتفاق 
اجلميع  اأقنع  اأن  اأ�ضتطع  مل  اأذ  البنات  كلية  يف 
يق�ل  كما  ودهائي  فرا�ضتي  رغم  بالذهاب 
خاطر  يف  مايج�ل  اأ�ضدق  كنت  ولكنني  بع�ضهم، 
الأوحد  اأفكاري  اأمللم  اأن  يتطلب  هذا  ومع  الغالبية 
كنت  وعندما  الهدف،  هذا  لتحقيق  الرغبة 
ينفرط عقد هذه  اأن  قبل  ملع�نة  اأفت�س عن فكرة 
يعرث  مل  جديدا  قي�ضا  جتعلني  فكرة  املجم�عة، 
على لياله بعد ، ولكن قبل اإبحاري يف تخ�م قل�ب 
را�ضخ  ر�ضيف  على  نف�ضي  تر�ض�  لن  خاوية  �ضبه 
كانت  رمبا  قل�با  م�ضتجديا  اأت�ض�ل  اأو  فيه  اأتب�ضع 
مرك�نة اأو حمطمة اأو م�ؤجلة، غري اأنني اأقراأ اأملي 
اأن  واأمتنى  حلظة  كل  يف  نف�ضي  داخل  واأختاليف 
م�غال  نف�ضي  اأرى  كنت  زمالئي...  معي  يقراأه 
ومل  الت�ضحر،  يلفها  قرية  من  �ضحيقة  اأعماق  يف 
الطعنة..  هذه  من  برهة  ول�  اتخل�س  اأن  اأ�ضتطع 
وجعي  اأثر  اأقتفي  زميالتي  عطر  ين�ضر  وعندما 
بال�ض�اد،  املثخن  كظلي  يطاردين  مابرح  الذي 
ورثتها  رخي�ضة  طعنة  قلبي  يف  اأن  اأجهر  وكنت 
وقفت  الزمن.  من  عقدين  من  اأكرث  قبل  مرغما 
حمج�بة  تكن  مل  روحي  الأن  اأتاأملهم  كعادتي 
نف�ضي  اأن  غري  م�ضاربهم  كثب  عن  تاأملت  عنهم، 
مدرو�ضة  غري  داعرة  برغبة  تعيدين  ال��ضيعة 
يختلج  الذي  ال��ض�ا�س  هذا  اأبدا،  بهم  للت�ضبث 
كنت  عندما  حتى  اأجابة  له  اأجد  مل  �ضدري  يف 
بعيدا عن نف�ضي بعيدا عن �ضعفي وعن هل��ضتي، 
باهتة،�ضع�ري  اآنية  رغبة  �ض�ى  بح�زتي  ولي�س 
ذلك  اأح�ضب  وكنت  و�ضطهم،  قائما  ب�ج�دي 

روحي  اأرادتي.  مبح�س  اي�ضا  ورثتها  ب�ضذاجة 
وعاملي  �ضعريه،  براءة  بعنف�ان  م�ضاءة  املعذبة 
�ضغرية  باأحداث  متخم  اأتذكره  كما  ال�ضامت 
ق�ضرا..حلمي  خميلتي  يف  عبئت  بليدة  وق�ض�س 
اأبي يا  يا  اأنطفاأ وزه�ر ريا�ضي التي ذبلت،  الذي 
اأنتم معذب�ن  يااأيها ال�ضامت�ن، زمالئي هل  اأمي 
ال�ضمت،اإذا  ل�اء  حتت  تختبئ�ن  اأراكم  مثلي؟ 
على  اأع�ل  فاأنني  اأغيث�ين  �ضط�ة  لديكم  كان 
اأحداهن،  ب�ضباك  يتعرث  قلبي  لعل  الي�م  هذا 
اأمنية  و�ضت�ضمحل  يندثر  اأن  اأو�ضك  الي�م  ولكن 
ولكن  طليقة  خلتها  بنف�س  تع�ضف  مابرحت 
عقدتي التي ف�ضحتني تت�ضلل بني الفينة واالأخرى 
هذا  مي�ضي  رمبا  ال�جل،  طائلة  اأمام  لت�ضعني 
اأيام  اىل  مدورة  اأو  حبي�ضة  حمنتي  وتبقى  الي�م 
حمتقنا  ي�ما  �ضاأ�ضتقبل  رمبا  اأنني  غري  اأخر، 
حينئذ  االأحباط  حبل  يلفني  اأن  واأخ�ضى  بالكاآبة 
وكنت  متنيت،  كما  بي�ضر  ال�ض�يعات  تلك  متر  مل 
ي�ما،  روزة  اأ�ضم  ن�ضى  اأذا  دائما  قلبي  اأحتدى 
وقد  املطر  هط�ل  من  خ�ضية  اأكرثهن  اأذاأنها 
رقيب  دون  املره  هذه  حقيقة  نف�ضي  مع  اأختلفت 

املطر  تع�ضق  التي  لذاتي  وت��ضالت  حماباة  وبعد 
رخ�ضة  منحتني  اأ�ضبابها  اأعرف  مل  بفطرة 
التنكر  يتقن  الذي  روزة  عامل  اىل  لالأن�ضمام 
حاجتي  ماتدع�ين  وغالبا  معها  وج�دي  حلقيقة 
املزيفة،  م�ضاعرها  زحف  اأمام  لل�ق�ف  املرتهله 
ابدا  متقدة  ك�ضعلة  لنا  بالن�ضبة  الزمن  واأحلظ 
اأذ نكت�ي بناره رغم بعدنا عن مداره... ويراهن 
بي  ت�ضتبد  التي  احلرية  اأن  على  الزمالء  بقية 
مبعثها نزوة خارجة عن القان�ن ومل اأمتكن طيلة 
باأفكاري  اأ�ضتخفافهم  اأ�ضطاد  اأن  بينهم  مك�ثي 
اأمل تدرك روزة امل�مياء  االآن،  اأكرب هم�مي  وهي 
التي  لعب�ديتي  واأ�ضتنكاري  اأعت�ضامي  ب��ض�ح 
مبناآى  كنت  واأن  حتى  املتاعب  يل  ماجتلب  غالبا 
اأعماق  يف  الأغ��س  بحارا  كنت  ياليتني  عنها. 
قل�ب اأخف وطاأة اأوراهبا اأنفذ من خالل قد�ضية 
وعندما  ع�ضتار،  �ضم�س  ن�ر  من  متعمدا  كاهن 
وراء  للرك�س  الدافع ذاته يحفزين  اأجد  اأ�ضتيقظ 
فيه  تنق�ضع  اآخر  ظل  عن  بحثا  الزمالء  م�ضارب 
اجلفاء  وحل  يف  الذكرى  وتتمرغ  االأم�س  غي�م 
من  عقدين  قبل  ب�ضعفي  اأمتتع  هزيال  الأع�د 

تداعب  نف�ضا  اأ�ضارع  وحيدا  كنت  اذ  الزمان، 
وت�ضامر  اأعلم  اأن  دون  خل�ضة  اأملنام  اأطياف 
يا  حده،  عن  زائد  بطمع  الن�ضيان  يكتنفها  اأنغاما 
كنتم  اأن  حيلتي  خدعتني  فقد  اأعذروين  اأحبائي 
هي  كما  وال�ضماء  ذلك..  غري  اأو  فار�ضا  تروين 
نهار  �ضيذهب  ورمبا  ول�د  الباكر  ال�ضباح  منذ 
باأ�ضتثنائي  منكم  اأكرتاث  دون  اخلمي�س 
القلق  اأكابد  واأنا  بداخله  االأمنيات 
وعندما  املقيتني،  واالمل 
االأحباط  اأ�ضتاأ�ضد 
نف�ضي  بني  ومكثت 
ومل  حترق  والتي  اأنا  وه�اج�ضها 
رجعت  الزمالء  م�ضارب  وراء  الرك�س  يجد 
العاده  ف�ق  �ضديق  فالح  يل..  قدمي  �ضديق  اىل 
همي  لي�ضع  ال�قت  من  ف�ضحة  يل  �ضيفرز  رمبا 
باردة  بلهاء  ل�احدة  اأ�ضتنكاره  يعلن  وه�  بعيدا 
ال�ضياع  حافة  اىل  ويجرين  روزة  هي  الع�اطف 
االأدمان  روائح  منها  تعج  نتنة  حانة  يف  واخلدر 
حتى  ق�ضائد  عن  فيحدثني  والفرار  والت�ضكع 
اأت�غل  اأذ  الزمن  من  برهة  �ضعفي  من  اأحترر 
اأنه  غري  اخليال،  �ضنع  من  بط�الت  جماهيل  يف 
عا�ضفة من  اأثارت  التي  لق�ضيدته  ناقدا  ف��ضني 
خمم�را  وه�  األقاها  عندما  والزعيق  ال�ض��ضرة 
اأ�ضبح وحيدا يف القاعة فقد خرج اجلمه�ر  حتى 
مالبث  �ض�اي.ثم  اليها  ي�ضغ  ومل  �ضافر  بتحد 
ونحن  م�ضطربة  بنف�س  يل  قراءتها  اأعاد  اأن 
التي  وروائحها  املت�ضخة  احلانة  تلك  ظالل  نتفيا 
املدن  يف  القل�ب....  نب�س  وتعطل  العق�ل  تزكم 
حيلتي  اأمتام  على  عكفت  ال�ضراب..  يف  الغائرة 
الروح  تن�ضل  ت�قظني!  جمرة!  �ضفا  على  متلبدا 
ولكن  للكفاف  منقادة  ك�ضنبلة  اأ�ضفافها  من 
الروؤى  يف  حلت  التي  واجلم�ع!  االأحرتاق  دون 
وترتامى  جليد  من  بفك  امل�ضتحيل  تق�ضم  راأيتها 
القابع  الزمن  اأيها  يا  االأنقياد  مظاهر  بعد  عن 
جذور  اأقتالع  على  اأعني  االأدمان  �ضال�ضل  حتت 
حلظة!  الت�ضفيق  دوي  اأمام  �ضعني  الهذيان 
ن�ضف  ترى  بعني  الهندباء  زه�ر  اأ�ضامر  حتى 
االأنت�ضاء  بروح  االآمنني  فزع  جرعت  رمبا  احلياء 
بلعاب  مبتلة  كقالئد!  الهم�ضات  وت�ضارعت 
من  للخل�د؟  مفتاحا  احلب  يجعل  من  ال�ضاهرات 
وجع  تناغم  ق�ضائدا  البائ�ضني  اأكف  على  ينق�س 
�ضاأ�ضكب  باحلنني  املثقلة  املديات  غري  ال�ضنني؟ 

اأدعية  يف  واأط�ف  الغزل  منارات  على  همي 
�ضفاف  وتتحجر  الكلمة!  ت�ضتباح  قد  االأجل 
�ضفائح  يف  الراحلني  بيانات  �ضاأعبئ  ال�ضعر 
املعت�هني  رخ�س  واأ�ضادر  اليا�ضمني  زه�ر  من 
الرحيل..  تاأبى  ك�ضم��س  للدواوين  الدفء  واأن�ضد 
ظلت  واأمنية  ال�ضل�ضبيل  فم  تقبل  وفرا�ضات 
ق�ض�را  وت�ضيد  الكربياء  اأدمي  يف  جح�را  تنحت 
يف اله�اء... وبالرغم من اأن فالح كان يعاين من 
�ضرب  قد  اأنه  قيل  ما  اأ�ضدق  مل  الف�ضيلة،  جن�ن 
ما  الدرا�ضية  الف�ض�ل  اأحد  يف  وهمية  اأ�ضئلة 
مقاطعة  ثمنها  جرع  قد  الطلبة  بني  �ضجة  اأحدث 
اأقد�ضها  زلت  ال  هبة  يف  والت�ضكيك  اجلمه�رله 
على  باإ�ضفاف  تتطاول  كانت  التي  روزة  وحتى 
اأحرتاف  ه�ية  ميتلك  اأنه  وتدعي  فالح  حرمات 
ولكنني  اليه،  وين�ضبها  االآخرين  جه�د  �ضرقة  يف 
متاما،  ذلك  عك�س  وجدته  به  �ضداقتي  وطيلة 
ب�ضر  ابيح  اأن  احلادثة  هذه  بعد  واأ�ضطررت 
يف  قراأت  عندما  بعد  فيما  بثه  على  ندمت  لفالح 
واأن  �ضافر،  ب�ضكل  مل�ضاعري  اأنكارها  روزة  عي�ن 
احلانة مل تكن �ض�ى م�ضرح مبتذل قد خرج فالح 
اأجدر  اأنها  له:  قلت  وكعادته..  الن�س  عن  فيها 
و�ضرعان ماالحت  القل�ب.  بلغة  من جتيد احل�ار 
ذاته  ت�ضعفه  ومل  االأمتعا�س  عالمات  وجهه  على 
للهرب من املكان، غري اأنني م�ضغت اأملي وعطفي 
قاعة  من  واأخرجها  االأ�ضتاذ  وبخها  عندما  عليها 
الدر�س وهي ت�غل يف ن�م عميق، وعندما مل اأجد 
ف�ض�يل  اأ�ضبع  جعلتني  ال�ضمت  �ض�ى  اأق�له  ما 
يداهمها  الذي  الن�م  �ضبب  واأدرك  بعد  فيما 
قد  كانت  اأذ  لها...  االأ�ضتاذ  تنبيه  رغم  دائما 
التي كانت تع�ضف يف قلب  الغربة  نقلت يل وطاأة 
االأولية  ال�ضهادة اجلامعية  نيل  التي حتاول  اأختها 
جعل  الذي  االأمر  االأوربية  اجلامعات  اأحدى  يف 
خل�ضة  عليه  دخلت  هاتفيا  خطا  ت�ضتغل  اأختها 
الليل  مت�ضي  روزه  وكانت  ال�ضركة  علم  ودون 
الليل  ه�  نهارها  ي�ضبح  حتى  اأختها  تهاتف  كله 
تختفي  الق�ى  منهكة  فتجدها  فيه  ت�ضبت  الذي 
وعندما  قليال.  ب�ضفرته  مت�هج  ذابل  وجه  حتت 
خطاها  اأترب�س  واأنا  وجن�ين  �ضعفي  اأت�ضفح 
تتحقق  مل  اأمنية  ظهر  على  الزمن  قفز  اأن  بعد 
اإذ اأرداها نكرة عقيمة غارقة يف اأت�ن امل�ضتحيل، 
لكي  اأ�ضلكه  �ضبيال  املا�ضي  اىل  الع�دة  راأيت 

اأجن�.

مطر ومومياء
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الن�ضاط  ان  ذلك  يف  ق�له  ميكن  ما  اب�ضط  ولعل 
هدف  نح�  م�جه  ن�ضاط  ه�  ال�اعي،  االن�ضاين 
عن  الدوافع  هذه  يحرف  الذي  ما  ولكن  معني، 
فقدان  انه  ال�ضك  الهدف،  هذا  لتحقيق  م�ضارها 
القدرة على ال�ضيطرة على الذات، وقد علل بع�س 
العلماء ال�ضل�كيات االندفاعية باأنها نتيجة �ضعف 
بالذات البالغة والذات العليا �ضاحبة املثل العليا 
وتاريخ  نف�ضية  ل�ضدمات  امل�ضاحبة  واملبادئ 
هذه  ال�ضخ�س،  لدى  الطف�يل  احلرمان  من 
اال�ضطرابات يف عدم القدرة على ال�ضيطرة على 
القهرية.  الدوافع  عليها  يطلق  التي  هي  الدوافع 
يف  اال�ضطرابات  تلك  باأحدى  امل�ضاب  ويعاين 
فرتة ما قبل القيام بالفعل من قلق �ضديد و�ضغط 
بالفعل  القيام  بعد  مبا�ضرة  ولكن  ق�ي،  نف�ضي 
وال�ضع�ر  واال�ضباع  الر�ضا  ف�ري من  �ضع�ر  ينتابه 
بالراحة واالطمئنان، ولكن 
املري�س  يعاين  ما  �ضرعان 
بالذنب  اح�ضا�س مفعم  من 
والذعر،  بالندم  و�ضع�ر 
ورمبا تنبع تلك امل�ضاعر من 
ادراك املري�س مبدى االآثار 
االخرين؛  على  ال�ضيئة 
او  االفعال.  تلك  نتيجة 
اال�ضطرابات  بع�س  نتيجة  جنائية  ع�اقب  ظه�ر 
ال�ضرقة.  وه��س  احلرائق  ا�ضعال  ه��س  مثل 
واملقامرة ونتف ال�ضعر. ومن هنا انطلق االعالمي 
عامل  ملحاورة  هليل  �ضعدون  املبدع  والكاتب 
االجتماع العراقي د. علي ال�ردي من خالل اإثارة 
الدوافع  تلك  تداعيات  خاللها  من  يك�ضف  ا�ضئلة 
عليه  فيطرح  العراقي.  االن�ضان  على  القهرية 
�ض�ؤاال ب�ضيغة النم�ذج ح�ل الدوافع القهرية لكي 
د. علي  القارئ �ض�رة عامة عنها. فيجيب  ياأخذ 
ال�ردي بق�له: ميكن ان نعد عقدة اال�ضتكمال اهم 
النا�س،  بني  انت�ضارا  واو�ضعها  القهرية  الدوافع 

وهذا الدافع ه� من ال�ضنف االول، اي انه ي�ضر 
�ضاحبه اكرث ما ي�ضر غريه، ان هذا الدافع ه� 
perfectio - االنكليزية اللغة  يف  ي�ضمى   للذي 
)ال��ض��ضة(  ي�ضم�نه  قدميا  العرب  وكان    ism
هذا  ان  )ال��ض�ا�س(  العراق  يف  العامة  وي�ضميها 
على  احلر�س  كل  حري�ضا  �ضاحبه  يجعل  الدافع 
اكمال اي عمل، ويق�م بتدقيق �ضديد له حتى ول� 
كان التدقيق خاليا من اية فائدة عملية له. وهنا 
الدوافع  ال�ردي على جمم�عة من  د. علي  ي�ؤ�ضر 

القهرية مثل:
ولكنه  غنيا  يك�ن  قد  فاالن�ضان  ال�ضرقة:  دافع   -
اال�ضياء  بع�س  �ضرقة  اىل  مدف�عا  نف�ضه  يجد 

التافهة التي ه� يف غنى عنها.
عليه،  امل�ضتحقة  الدي�ن  دفع  يف  املماطلة  دافع   -
فه� قد يك�ن قادرا على ال�فاء بدينه ولكن نف�ضه 

ال تطاوعه على ذلك.
- دافع احلر�س، ه� �ضدة البخل.

وال  النا�س  اإيذاء  يحب  �ضاحبه  االيذاء،  دافع   -
يحب نفعهم.

�ضخ�س  عن  يبحث  و�ضاحبه  اال�ضتهزاء،  دافع   -
ا�ضعف منه لكي ي�ضتهزئ به وي�ضخر منه.

يق�ل  ان  ي�ضتطيع  ال  و�ضاحبه  الكذب،  دافع   -
ال�ضدق فيما يتحدث به فه� ال بد ان يكذب فيه 
املغابنة،  يبالغ فيه على االقل، ثم هناك دافع  او 
الكالم،  ودافع  االغتياب،  ودافع  احل�ضد.  ودافع 
ودافع اخل�ضام، ودافع الع�ضبية. وحني ن�ضتعر�س 
الدوافع القهرية بكل ا�ضكالها ونقف على ا�ضبابها 
العري�ضة  اخلط�ط  ر�ضم  من  متكنا  قد  نك�ن 
من  هناك  �ضك  وال  ا�ضتفحالها.  قبل  لتالفيها 
ي�عز اال�ضباب اىل ع�امل بي�ل�جية بدع�ى وج�د 
مناطق باملخ ينتج عن ا�ضتثارتها من� مي�ل عدوانية 
و�ضل�كيات عنيفة لدى ال�ضخ�س امل�ضاب، وهناك 
ب�ضبب  وذلك  اجتماعية  ع�امل  اىل  ي�عزها  من 
ا�ضار  من  وهناك  القا�ضية،  االجتماعية  التن�ضئة 

نتيجة �ضعف  ا�ضلفنا  كما  النف�ضية،  اال�ضباب  اىل 
فيها،  الت�ازن  خلق  على  القدرة  وعدم  الذات 
القهرية  الدوافع  ان  ال�ردي  علي  د.  ي�ؤكد  وهنا 
ي�ضح  وقد  ح�ضرها،  ي�ضعب  كثرية  االن�ضان  يف 
الق�ل ان كل ان�ضان ال بد ان يك�ن م�ضابا بدافع 
قهري واحد او اكرث ولكن الفرق بني االفراد من 
هذه الناحية ه� فرق بالدرجة، فاأحد اال�ضخا�س 
مقدوره  ويف  �ضعيفا  القهري  دافعه  يك�ن  قد 
ق�يا  اخر  �ضخ�س  يف  يك�ن  بينما  عليه  ال�ضيطرة 
اال�ضتاذ  يتدارك  وهنا  عليه.  ال�ضيطرة  ت�ضعب 
عن  لي�ضت��ضح  ويت�ضاءل  امل�قف  هليل  �ضعدون 
ام  واع  تفكري  نتاج  هي  هل  االجتماعية  االفعال 
ما  ال�ردي،  علي  د.  اىل  بال�ض�ؤال  فيت�جه  واع  ال 
فطن  وهل  االوىل،  بالدرجة  بالال�ضع�ر  املق�ض�د 

اليه القدماء او ا�ضتفاد منه؟
وهنا تاأتي االجابة من قبل الدكت�ر ال�ردي لت�ضع 
النقاط على احلروف: ميكن الق�ل ان الال�ضع�ر 
الب�ضر  اليه  فطن  قد  االن�ضان،  حياة  يف  واثره 
ببديهيتهم منذ قدمي الزمن، حيث ادرك�ا ان بع�س 
افعال االن�ضان وافكاره لي�ضت نتاج تفكريه ال�اعي، 
بل هي نتاج ق�ى خفية ت�ؤثر فيه من حيث ال يدري 
او ال ي�ضعر، وقد عزوا ذلك اىل اجلن وال�ضياطني 
اخرى،  احيان  يف  االلهة  واىل  االحيان  بع�س  يف 
ويجب ان ال نن�ضى يف هذا ال�ضدد ما كان �ضعراء 
ال�ضاطني  الهام  من  به،  يعتقدون  قدميا  العرب 
له،  خا�س  �ضيطان  منهم  واحد  لكل  فكان  لهم، 
يلهمه ال�ضعر يف زعمهم، فاذا غاب عنه �ضيطانه 
�ضاع عليه نظم ال�ضعر. ثم يتطرق الدكت�ر ال�ردي 
اىل الزمن احلا�ضر فيق�ل: اول من لفت االنظار 
ه�  احلديث  الع�ضر  يف  الال�ضع�ر  م��ض�ع  اىل 
الفيل�ض�ف االملاين  املعروف )الينبرت( املت�يف عام 

1716م، ولكن بحثه يف الال�ضع�ر مل يلق اهتماما 
وا�ضع النطاق، بل كان اثره مق�ض�را على املجال 
يف  فرويد  ظهر  ثم  فقط  واالكادميي  الفل�ضفي 
اواخر القرن التا�ضع ع�ضر، وكانت له اليد الط�ىل 
اآثار  وقد  م�ضتفي�ضا  بحثا  امل��ض�ع  هذا  بحث  يف 
منقطع  رواجا  ونال  العامل  يف  كربى  �ضجة  بحثه 
فرويد  نظرية  جيم�س  وليم  و�ضف  وقد  النظري، 

بانها اعظم اكت�ضاف خالل مئة عام.
تعتنق  باأنها  ال�ضخ�ضية:  يف  فرويد  نظرية  تتميز 
باأن  فرويد  يرى  اذ  لها،  نظر  ك�جهة  احلتمية 
ال�ضل�ك حمدد وم�ضبب بق�ى داخل الفرد؛ لذلك 
�ضمات  ومن  له،  معنى  ال  �ضل�ك  هناك  ي�جد  ال 
ال�ضخ�ضية  فلفهم  ديناميكية،  انها  النظرية  هذه 
يجب التعرف على الدافعية وراء افعال االن�ضان، 
وقد راأى فرويد: ان الدافعية هي الطاقة امل�ج�دة 
الطاقة  او  "اللبيدو"  و�ضماها  الفرد،  داخل 
النف�ضية، ومن �ضماتها اي�ضا التك�ينية، اذ اعتقد 
منذ  حمددا  نظاما  يتبع  االن�ضان  من�  ان  فرويد 
النف�ضي  للنم�  اربع  لذلك مراحل  وو�ضع  ال�الدة، 
انها  كذلك  فرويد  نظرية  طبيعة  ومن  احل�ضي، 
ثالث  من  نظره  يف  ال�ضخ�ضية  فتتك�ن  بنائية. 
)اأنا  والـ  )اأنا(  والـ  )اله�(  الـ  هي  ا�ضا�ضية  نظم 
وال�ضراع بني  الديناميكي،  التفاعل  وان  االعلى( 
هذه النظم الثالثة ه� الذي يحدد ال�ضل�ك وتظهر 
اي�ضا من خالل  فرويد  نظرية  البنائية يف  امليزة 
م�ضت�يات  على  يعمل  االن�ضان  ان  على  التاأكيد 

خمتلفة من ال�عي:
)ال�ضع�ر، وما قبل ال�ضع�ر والال�ضع�ر( )1(.

ومن خالل قراءتنا لكتاب )علي ال�ردي يف النف�س 
د.  ان  وجدت  هليل،  �ضعدون  لال�ضتاذ  واملجتمع( 
علي ال�ردي ال يقل �ضاأنا عن فرويد يف تعامله مع 
ال�اقع، ولكن قد تك�ن هنالك ظروف خدمت هذا 

ومل تخدم ذاك.
ب�ضبب طبيعة املجتمع، وحينما نتتبع �ضرية الدكت�ر 
ان  �ضبيل  يف  الكثري  عانى  قد  جنده  ال�ردي. 
ي��ضح حقائق عن النف�س الب�ضرية وعن املجتمع، 
يغلب  التي  االنتقادات  من  بعا�ضفة  ج�به  ولكنه 
امل��ض�عي،  ولي�س  الذاتي  الطابع  اكرثها  على 
ملحاوالته  املتفهمني  وج�د  عدم  يعني  ال  وهذا 
وغريه  الكتاب  هذا  ولعل  لفكره،  وامل�ضت�عبني 
ال�ضلبي. يف  دليل على وج�د االيجابي اىل جانب 
جمال  يف  ال�ردي  علي  د.  اطروحات  مع  التعامل 
وجهة  من  ال�ردي  والدكت�ر  واملجتمع.  النف�س 
بابا  وفتح  العلمي  املجال  هذا  يف  جاهد  نظري 
للمعرفة وللمنهج التجريبي على وجه اخل�ض��س، 
واكت�ضاف  االجتماعي  ال�ضل�ك  معطيات  لتلم�س 
اللفظي  بني  واالجراءات،  املفاهيم  بني  العالقة 
ان  ويبدو  والتطبيقي.  النظري  بني  وال�اقعي، 
حماولة اال�ضتاذ الكاتب واالعالمي �ضعدون هليل 
غماره،  يف  واخل��س  النري  الفكر  هذا  با�ضتثمار 

وخ�ض��ضا  باالهتمام  جديرة  حماولة  اجدها 
تقنياته  واحدى  االعالمي  اال�ضل�ب  ا�ضتخدم  انه 
)احل�ار( لينتزع ب�ضكل مبا�ضر الكثري من االفكار 
ان  وا�ضتطاع  اجلهيد،  العامل  هذا  من  العلمية 
ويك�ن  كتاب،  يف  ويجمعها  ال�ضحف  يف  ين�ضرها 
تفاعل�ا  الذين  القراء  مع  حقيقي  ت�ا�ضل  على 
معه واآزروه باال�ضئلة، ليبل� بالءا ح�ضنا يف ما كان 

ي�ضب� اليه من غايات نبيلة.
الدكت�ر علي ال�ردي فتح لنا بابا بل اب�ابا لدرا�ضة 
ال�ضخ�ضية العراقية، ومنها االنطالق اىل درا�ضة 
املجتمع  درا�ضة  ال�قت  وبنف�س  اخرى،  مناذج 
درا�ضة  واقعية،  اب�ضتم�ل�جية-  درا�ضة  العراقي 
حتليلية بان�رامية، درا�ضة عقلية- وج�دية، الرجل 
و�ضع ا�ضبعه على اجلرح، ولكنه مل يندمل، فنحن 
بحاجة اىل ا�ضتيعاب الدر�س، وامل�ضي قدما لدرء 
مزاجيا  لي�س  احلال  بطبيعة  واالمر  غاياته،  كنه 
االجتماعية  امل�ضكالت  الكثري من  بل الن  ترفا  او 
�ضببها بروز �ضل�كيات �ضاذة وغري مقب�لة، او كما 
ولكننا  )االزدواجية(.  ال�ردي،  الدكت�ر  و�ضفها 
من  خرجنا  ماميالأ  �ضنجد  حذوه  نحذو  عندما 
عقد ومتاري�س وا�ضفاد وق�ضايا ال بد من درا�ضتها 
الراحل  ا�ضتاذنا  فعل  كما  وعر�ضها  وحتليلها 
الدكت�ر علي ال�ردي، وعر�ضها اىل القراء الكاتب 
واالعالمي �ضعدون هليل. وبطبيعة احلال، البداية 
باال�ضئلة،  ال�اقع  تفكيك  اال�ضئلة،  يف  �ضتك�ن 
االفكار  بل�رة  باال�ضئلة،  الذاكرة  ا�ضتعادة 
ونت�ضاءل:  النماذج  بع�س  هنا  ولنخرت  باال�ضئلة، 
البا�ضات  يف  وعاظ  اىل  النا�س  يتح�ل  ملاذا 
وال�عظ كما ه�  والطرقات؟  واملقاهي  واملركبات 
االجتماعي،  الفعل  يقابله  لفظي،  �ضل�ك  معروف 
اذن  الفعل؟  الق�ل مع  يتطابق  نت�ضاءل: هل  وهنا 
نحتاج هنا اىل درا�ضة عميقة ال�ضباب التطابق او 
البع�س  يظهر  ملاذا  اآخر،  جانب  ومن  التناق�س، 
وجها ب�ض��ضا وابت�ضامة عري�ضة ت�ضع م�دة وخلفها 
نتحدث  ما  كل  احلال  بطبيعة  وكراهية؟  حقد 
�ضخ�س  من  ويختلف  مطلقًا  ولي�س  ن�ضبي  عنه 
وبفارق  ال�عي،  وبفارق  الدرجة،  بفارق  اآخر  اىل 
يف  اكرث  نت�غل  ال  وملاذا  والثقافة،  امل�ضداقية، 
وحتليل  ال�ضخ�ضيات  من  اخرى  مناذج  درا�ضة 
الفتاكة  االجتماعية  االمرا�س  ملعرفة  ال�اقع 
)النفاق- التع�ضب- التطرف- الرنج�ضية- الغاء 
احلقيقة...  امتالك  امل�ضبق-  احلكم  االآخر- 

الخ(.
وما  العناء؟  هذا  كل  ملاذا  مت�ضاءل،  ي�ضاأل  وقد 
االبت�ضامة  نعيد  لكي  الدرا�ضة؟  اجلدوى من هذه 
احلقيقية للمجتمع، لنزيح الياأ�س. ولن�قف نزيف 

الكراهية، ونفتح ن�افذ احلب للجيل اجلديد.
�شعيد  جنان  د.   1- يراجع  االطالع  من  للمزيد 
الدار  ــ  النف�ص"  علم  يف  "ا�شا�شيات  الرحو، 

العربية للعلوم ببريوت.

وادب  العظيم  االدب  ان  يق�ل«  مانغ�يل  الربت�  كان 
الكراهية الميكنهما التعاي�س �ض�يًا...يف ادب الكراهية 
�ضيفقد الكاتب التحكم بفنه فرتف�س كلماته االن�ضياع 
�ضعارات  �ض�ى  يديه  بني  اليبقى  بحيث  وم�ضايرته  له 
قد  معينة،  حاالت  اللغة«...يف  ق�ض�ر  طنانة،  ورم�ز 
ان  اال  هناك،  او  هنا  عن�ضريًا،  م�قفًا  الكاتب  يتخذ 
امل�هبة التي اليخفى بريقها على احد والثقافة الراقية 
علينا،  )كان  االثني  امل�قف  ذلك  اكت�ضاف  �ضي�ؤجالن 
واالمربيالية-  الثقافة  كتاب-  �ضدور  ننتظر  ان  مثاًل، 
ادوارد  جمهر  الن�ع...حتت  هذا  من  حاالت  ملعاينة 
�ضعيد، دون غريه،  مت تع�مي ارتكا�ضات ج�زيف ك�نراد 
واو�ضنت وغريهما(، اما ان تك�ن قابعًا داخل الت�ضرنق 
العرقي، وبال م�هبة، وت�ضر على االم�ضاك بالقلم، فان 

ما �ضينتظرك ه� �ضيء واحد: مالئكة اجلن�ب!!.
قحطان  ابناء  هم  العرب  ان  يقال  العربي  امل�روث  يف 
وعدنان... وقع اختيار جنم وايل على هذين اال�ضمني 
ليمنحهما ال�ض�ْا �ضخ�ضيتني يف الرواية، وه� يلح على 
ل�  حتى  وعدنان«  قحطان  ابناء  عبارة«  ا�ضتخدام  
يخ�ضى  وكاأنه  ذلك  التتطلب  ال�ضردية  ال��ضعية  كانت 
كل  االبناء.  ه�ؤالء  يكره  وايل  ان  �ضين�ضى  القارئ  ان 
الرواية هم جمم�عة من االوغاد واالفاقني  العرب يف 
والل�ض��س وال�ضفلة يف قبالة طاب�ر من اليه�د االنقياء 
كاملالئكة...هذه هي املنظ�مة اللبابية للرواية املنق�عة 
باالحتقان العرقي الذي انتج متخياًل �ضرديًا » الميكن 
اف�ضل  فهمًا  مينحنا  وال  جتاربنا  يف  ب�ضه�لة  ادماجه 
النا�س عما ه�  ي�ضلل  بل ه�  املجتمع،  وملا ه�  النف�ضنا 
االحتماالت  امام  ات�قف  ان  اريد  املجتمع«)5(...وال 
املناوئة  ال�ض�فينية  النزعة  ن�ض�ء  با�ضباب  اخلا�ضة 

تع�د  االحتماالت  تلك  الن  وايل  جنم  لدى  للعرب 
حلكايات حملية خبيئة يف�ضل، دائمًا، ان تبقى يف الظل 
ما  الرواية(،  اتلفت  قد  العمياء  ال�ض�فينية  ان  )يكفي 
وايل  جعلت  قد  العرقية  النزعة  ان  ذلك  من  اهم  ه� 
املركزي  باحل�ض�ر  تتعلق  زائفة  م�ضهدية  ي�ضطنع 

لليه�د يف العراق وعماريا بالطبع.
التبتكر  ال�ض�فينيات،  يف  ما  ا�ض�ْا  ب�ضبب  الرواية،  ان 

زمكانية م�ؤثثة باحكام، مايهمها ه� التايل:
والبهجة،  وااليتكيت  والرقي  احلياة  �ضناع  اليه�د، 
خ�ض��ضًا  العراق  يف  العرب  ال�ضطهاد  عر�ضة  كان�ا 
وعلى  ا�ضرائيل،  دولة  قيام  رافقت  التي  الفرتة  خالل 
على  يعمل  ان  والتقدمي  احلر  الليربايل  املثقف 
حدودهم  اجلميع  يعرف  كي  اله�يات  خلطة  حتريك 
البائرة  الثقافة  مروجي  من  امل�ه�مني  اولئك  ال�ضيما 
على  اجهزت  التي  الكربى  وه�يته  ال�طن  ق�ضية  عن 
واملتن�رة  املبدعة  لالقليات  الك�زم�ب�ليتانية  االحالم 
واخلالقة...ينتمي وايل اىل جمم�عة من الني�ليرباليني 
اولئك  املعا�ضرة،  العراقية  الثقافة  يف  الغام�ضني 
بدائرة  ا�ضبه  ه�  جديد  عراق  ب�الدة  يب�ضرون  الذين 
ال�ضغرية!،  واالقليات  الكبرية  االقليات  بني  عالقات 
اذ ال وج�د ل�طن به�ية ذات امتدادات لغ�ية وتاريخية 
ان  هي  ال�ضرد،  واي�ضًا  التاريخ،  وظيفة  را�ضخة... 
انتاج  اعادة  يتم  وان  االقليات،  لدى  م�ظفني  ي�ضبحا 
للعراق  التايل  امل�ضهد  با�ضتمرار لكي ي�ضبح  العالقات 
يف الفرجة: بلد يقف على راأ�ضه، بداًل من ه�ية كربى 
واللغ�ية،  العرقية  االقليات  الحت�ضان  ب�ضالم  تت�ضع 
من  هناك  كان  اذا  املت�ن!!.  بابتالع  اله�ام�س  تق�م 
للعراق و�ضع�د  العربية  الثقافية  اله�ية  يحلم باندحار 

قائمة،  زالت  ما  التي  او  املنقر�ضة  الفرعية،  اله�يات 
فان حقيقة او زيف ذلك احللم ه� امر مرتوك للتاريخ 
واللغة وو�ضايا ال�ضهداء وحقيقة ال�ضراع بني ال�طنيني 
وغريهم اما ماكتبه ف�زي كرمي و�ضليم مطر ومن هم 
على �ضاكلتهم فهي لي�ضت اكرث من وجهات نظر عابرة 
احد...بالتاأكيد  على  التخفى  �ضيا�ضية  م�جهات  وذات 
كان هناك يه�د يف العمارة )ا�ضف اليهم كل االقليات 
ولكن  القدمية(،  عماريا  يف  وايل  جنم  يريدها  التي 
يك�ن�ا  مل  عم�مًا،  العراق  يف  او  العمارة  يف  اليه�د، 
كي  حقيقية  وطنية  لربج�ازية  ن�اة  االيام  من  ي�م  يف 
الثقافات  ارتقاء  ان  الرواية،  يف  احلال  ه�  كما  يقال، 
وال�ضيا�ضي  االجتماعي  للم�ضهد  واال�ضالمية  الق�مية 
يف  التقدمي  مب�ضروعها  االذى  احلق  قد  العراق  يف 
ل� كان م�ضروعًا جنينيًا...مل�ضلحة من  التحديث حتى 
واحدة  مرة  �ضاأك�ن،  هل  االوهام!!  يف  النفخ  هذا  كل 
وبالعداء  الظالمية  بالعرقية  متهمًا  الربق،  وب�ضرعة 
ولغاتها  احل�ضاري  وارثها  وثقافاتها  لالقليات  امل�ضب�ه 
احل�ض�ر  ان  قلت  ما  اذا  ونفخها،  وطبخها  وازيائها 
اىل  رحيلهم  وحتى  ال�ضبي  منذ  العراق،  يف  اليه�دي 
ا�ضرائيل وانخراطهم يف م�ؤ�ض�ضات الدولة اجلديدة من 
جي�س الدفاع مرورًا باجلامعات واال�ض�اق وامل�ضت�طنات 
وانتهاء بحركة �ضا�س، بداأ وانتهى يف حدود املهن �ضبه 
الطفيلية للجماعات الفرحة بعزلتها التي جعلت حكيمًا 
ان  يرف�ض�ن  اليه�د  ان  يق�ل:  هيجل  ال�ضيد  مب�ضت�ى 
ان  )واآمل  انفرادهم  يعكر  وان  بالعائلة  يختلط غريب 
و�ضليمة  الك�يتي  و�ضادق  �ضاوؤول  بان�ر  احد  اليذكرين 
في�ضل  مالية  وزير  وال�ضيد  االليان�س  ومدار�س  مراد 
االول النني احتدث عن ارث اجلماعة ال عن ق�ض�س 

�ضع�د وهب�ط االفراد(.
الق�ض�س  و�ضريك  امل�هبة  و�ضم�ر  اخلفة  ان  ثم 
ق�ضية  يف  حتى  خذلته  قد  وايل  رواية  يف  املتداخلة 
امل�ؤلف املغرم بنف�ضه، كما ميكن  التاريخ...هذا  تزوير 
اال�ضت�ضهاد على ذلك بكثري من املقاطع يف الرواية، قد 
ف�ضل يف ان يدفع ب�ضرديته املفربكة اىل داخل التاريخ 
بطريقة مت�ازنة كي ي�ضبح بامكان القارئ ان يعرث على 
ب��ضفه جزءًا من حركة  لليه�د  واملبدع  املميز  ال�ج�د 
متامًا،  العك�س  الطبيعي...على  حجمها  يف  احلياة 
ك�نه  اليعدو  اجلن�ب«  »مالئكة  يف  عر�ضه  مامت  فان 
ت�ضبيحات ورقية ليه�د متاأنقني اليدرون، هم انف�ضهم، 

مل ا�ضبح�ا يف مقدمة امل�ضهد!.
النظر  ب�ضرف  الروايات،  من  الن�ع  هذا  قراءة  ان 
من  ن�ضدق  ان  علينا  �ضيحتم  الفني،  انحدارها  عن 
ان  ه�  ع�ضرنا  يف  امل�ج�د  العميق  »ال�ضك  ان  يق�ل 
االحداث واالفراد لي�ض�ا واقعيني. وان تلك الق�ة التي 
تغري جمرى الع�ضر، حياتي وحياتك، هي يف ال�اقع يف 
الالمكان. وهناك على ما يبدو ن�ع من االنحدار نح� 
الالواقعية«)6(...واال ما ه� وجه ال�اقعية يف انعا�س 
واللغ�ية،ورمبا  الثقافية  التعددية  يف  االفراط  فكرة 
املجهريات  يف  تنقيبًا  االمر  تطلب  ل�  حتى  العرقية، 
بان  ن�ؤمن  ان  الت�ضامح  ثقافة  تعني  هل  التاريخية! 

احلا�ضرة العراقية، بغداد وما ح�لها من مدن عراقية، 
ملاذا  املهم�ضة!!  او  املهاجرة  االقليات  حا�ضرة  هي 
نفرت�س ان الفرعي يعني املهم�س...ومل هذه املطابقة، 
املق�ض�دة واملتعمدة، كما بدا ال��ضع يف رواية وايل، بني 
ال�ضيا�ضات الفا�ضية وحقائق اجلغرافية والتاريخ...هل 
كانت اللغات الكردية وال�ضريانية واال�ض�رية هي لغات 
ان  قبل  العراق  يف  وال�ضرد  والتاريخ  والفل�ضفة  ال�ضعر 
ي�ضل الفا�ضي�ضت اىل ال�ضلطة!!...حني اق�ل انه الت�جد 
ثقافة �ضريانية يف العراق فانني اعلم متامًا ان هناك 
ال�ضريانية،  يتكلم�ن  العراقيني  امل�اطنني  من  جماعة 
ولكنني  �ضريانية  وطق��ضيات  �ضريانية  لغة  هناك  وان 
اعلم اي�ضًا انه الي�جد ف�ضاء ثقايف كبري له�ية �ضريانية 
للعراق...الت�جد  العربية  الثقافية  اله�ية  كربى جتاور 
بينما  جيل،  بعد  جياًل  بها  نحتفظ  �ضريانية  ن�ض��س 
الن�ض��س التي يحتفظ بها كل العراقيني، ال�ضرياني�ن 
املكت�بة  الن�ض��س  هي  جيل،  بعد  جياًل  غريهم،  قبل 
حني  العن�ضري  التمييز  رائحة  ا�ضم  وال  بالعربية، 
ان  الطراز...علينا  هذا  من  حقائق  قبالة  اك�ن 
ن�ضتعيد واقعيتنا، هذا ه� كل �ضيء...الالواقعي�ن هم 
هي  وهمية،  تعددية  ي�ت�بيات  يتخيل�ن  الذين  اولئك 
اىل   2003 منذ  ثبت  كما  التعددي  باجلحيم  ا�ضبه 
االن،ويخطط�ن بان ميهدوا لها الطريق �ض�ب التاريخ 
ب��ضائل �ضتى قد تبداأ بتنظريات رخ�ة ت�ضبه تلك التي 
عرثت عليها لدى ف�زي كرمي يف كتاب »ي�ميات نهاية 
الكاب��س«)7(، اال انها لن تنتهي برواية متهاوية فنيًا 

و�ضلبية وغري مقنعة مثل »مالئكة اجلن�ب«.
تخلفها  او  جمتمعاتنا  عي�ب  على  بالتعتيم  النفكر 
امل�ضت�ر  يعمل على ك�ضف  ان  نخطط لاليقاع مبن  وال 
ولكننا  املجتمعات  تلك  حياة  والثقايف،يف  ،ال�ضيا�ضي 
نعرت�س على �ضيئني،حني يتعلق االمر بال�ضرد،: التزوير 
وايل،  رواية جنم  اكرث مامييز  االدبي، وهما  والرتدي 
ال�ضع�د  هذا  فكان  جيدا«  ذلك  يعرف  انه  ويبدو 
الع�ضابي يف نربة الل�م التي ال حتاول حتى ان تتخفى 
)على  وانتهازي�ن  خ�نة  ال�ضي�عي�ن   : اال�ضل�ب  خلف 
طريقة علي بدر يف روايته  الف�ضائحية: الرك�س وراء 
الذئاب(، اجلي�س العراقي- دائمًا على وجه التعميم- 
يت�ىل امره ال�ضاذون جن�ضيًا، والعرب ا�ضحاب عاهات 
ج�ضدية وقتلة ومرت�ض�ن وكالب حرا�ضة، وه� ي�ضع كل 
ه�ؤالء يف مدينة يتم ت�ض�يرها وكاأنها قد ابتليت بغري 
املرغ�ب فيهم )حتى انه ي�ضتعيد مق�الت احف�رية ح�ل 
�ض�ى  لديه  يتبقى  وال  مي�ضان(،  ململكة  العربي  الغزو 

االنكليزي املتح�ضر واليه�دي ال�ضحية ولكن املحرتم.
�ضل�م�  عن  كثريًا  �ضنقراأ  اليه�د  االبطال  طليعة  يف 
اليه�دية  الطائفة  زعيم  م�ضعل  �ضمط�ف  ابن  م�ضعل 
م�ضعل،  فالح  الدب�س،  تاجر  �ضقيق  )وه�  العمارة  يف 
الذي ُقتل على ايدي العرب يف املدينة(..ال�ضيد �ضل�م� 
اال  املا�ضي  القرن  ثالثينيات  يف  ا�ضرائيل  اىل  يهاجر 
القتلة  من  للثاأر  اخلم�ضينيات  العراق يف  اىل  يع�د  انه 
وتهجري من تبقى من يه�د عماريا امل�ضاكني اىل ار�س 
الطيب  املنا�ضل،  الع�ضامي،  ال�ضهي�ين  امليعاد، وهذا 

مهند�س  ل�ضخ�ضية  انتحاله  عرب  العرب  من  ي�ضخر 
انكليزي يطلق على نف�ضه ا�ضم: ت�ين ارم�ضرتونغ.

لنجم  اخرى  اعمااًل  قراأ  ان  له  �ضبق  ملن  بالن�ضبة 
وايل، فانه �ضيك�ن من املت�قع ان تظهر هذه ال�ضع�ذة 
اللفظية  باأن�ضائياتها  الرواية  ابتلعت  التي  ال�ضردية 
ان  اال  بكثري،  االدبية  من  االقل  وح�ارياتها  الهابطة 
بكل  االنبهار  هذا  ال�ضع�ذة  لتلك  ُي�ضاف  ان  الغريب 
وان  نقراأ  ان  املهم  من  انه  ومزور...ومع  �ضيء  ماه� 
نكتب ونتحدث ح�ل العي�ب الهيكلية ملجتمعاتنا، اال ان 
ذلك اليعني ان نق�م ب�ضناعة ال�ضرديات الزائفة حتت 

ذريعة تع�مي تلك العي�ب.
ا�ضرائيل  قبحيات  كل  تت�ضاقط  الرواية  هذه  يف 
بلد  ب�جه  وال�ضاقها  جتميعها  ويتم  وال�ضهاينة 
على  لالنقالب  حماولة  وكاأنه  االمر  يبدو  اآخر!...اال 
االغيار  يح�ضر  ان  بعد  و�ضرف م�ضم�نه  الن�س  �ضرف 
العرب داخل دائرة التهمة بينا يتم االرتقاء باجلماعة 
اليه�دية، هذه االقلية«املمتازة«!، اىل ف�ضاءات االبداع 
على  ا�ضرائيل،  وداخل  العراق  يف  والت�ضامح،  والكفاح 
الروحية  الكارثة  يعرفه اجلميع عن  ال�ضد متامًا ما 
لليه�د التي يعرتف ابراهام ب�رغ انها« ت�ضكل ا�ضتمرارًا 
االغيار  جتاه  لدينا  كانت  التي  والكراهية  للمخاوف 

الذين ع�ضنا بني ظهرانيهم االف ال�ضنني«)8(.
ان تق�الت جنم وايل كانت خارج الفن، اذا كان هناك 
لغة  القيمة، وهي  قبالة حكم  من يتحدث عن اجلمال 
على  اإعرت�س  وحني  م�ضب�ه  و�ضيا�ضي  عرقي  احرتاب 
وايل  امتداح  على  اعرت�س  ال  فانني  التق�الت  تلك 
وطاملا  ذلك  اىل  ا�ضافة  اين-  بل  فقط،  لل�ضهاينة، 
وال�ضطحية  االبتذال  على  اعرت�س  نقدًا-  نكتب  اننا 
حني  االمتداح  هذا  رافقت  التي  الثقافية  واخلن�ثة 

تذهب اال�ضياء باجتاه ال�ضرد الروائي.
ان االقليات متثل اكتمااًل م�ضرقًا لله�ية الكربى للعراق 
)وهي ه�ية ثقافية دون اأي �ضيء اآخر( اال ان ما ن�ضهده 
االن ه� ال�ضع�د املريب لال�ضاطري امل�ؤ�ض�ضة لالقل�يات 
اجلديدة ب��ضفها واحدة من ادوات تزوير التاريخ بعد 
فرعية،  ثقافات  مروجي  من  العديد  وهناك   ،2003
قد  وكاأنهم  اعمالهم  با�ضروا  لغاتها،  حتى  اليعرف�ن 
تاأخروا عن مهمة مقد�ضة رمبا النهم  يرون ان اختالط 

االوراق ال�ضيا�ضية �ضيجعل كل �ضيء مكن.
فكرة االفراط يف اخرتاع التعدديات االقل�ية، ل�حدها، 
فكرة باهتة ومريبة، فما بالك اذا ما انربى �ضهي�ين 

»طيب« وكاتب بال م�هبة القناعنا بها!!.

د. �شعد مطر عبود
وال�ضائد  النمطي  وتفكيك  ال�ضكالياته.  م��ض�عية  قراءة  يتطلب  وفهمه  االجتماعي  ال�اقع  درا�ضة  ان 
ال�ضل�كية.  االمناط  هذه  انتاج  اىل  ت�ؤدي  التي  الدوافع  ف�ضال عن  وتقاليد،  واعراف  �ضل�كيات  من  واملتداول 
يحافظ  وبها  لل�ضل�ك  املحركة  الق�ة  هي  الدوافع  كانت  اذا  نف�ضه.  يطرح  الذي  وال�ض�ؤال  القهرية.  كالدوافع 

حياته.  ا�ضتمرارية  على  االن�ضان 

دراسة نقدية لكتاب “علي الوردي في النفس والمجتمع”

جدل الذات.. جدل الواقع

اهتمامه بالشعر وشغفه 
بحفظه معروف.. وهو 

احد رواة شعر الجواهري

أدب ما بعد التغيير

الصهيوني الطيب 
ال�شكر                          2-2 نا�شر  �شادق 

الذكي  امل�ؤلف  ا�ضتذكارات  مع  اجلن�ب«  مالئكة   « يف  الق�ض�س  �ضفرية  ت�ضكيل   عملية  تبداأ 
عن  يتحدث  انه  على  تدلل  م�ؤكدة  �ضريية  مبعل�مات  وايل  جنم  يزودنا  )الذي  وايل  هارون 
باال�ضافة   ،2003 العام  �ضاك�ض�ين  االنغل�-  االحتالل  بعد  العراق  اىل  ع�دته  خالل  نف�ضه( 
اىل ماكان يق�له نعيم عبا�س  الذي انتهت به احلياة لالقامة يف ا�ضرائيل. املجتمع  املحلي 
ملدينة العمارة يف رواية وايل، خالل اخلم�ضينيات �ضع�دًا، يتك�ن من حا�ضرة تكاد ان تك�ن 
بال مالمح من ناحية املك�نات العرقية والدينية با�ضتثناء اال�ضارات املت�ا�ضلة اىل احل�ض�ر 
و�ضبه  الرببرية  العربية  القبائل  وج�د  على  التاأكيد  مع  ولكن  وال�ضابئة  لليه�د  الرا�ضخ 
الطيبني،  اليه�د  على  لالنق�ضا�س  واملت�ثب  باملدينة  املحيط  الريفي  احلزام  يف  املت�ح�ضة 

1956 بناًء على ادعاءات جنم وايل. مبنا�ضبة او بدون منا�ضبة، كما حدث يف العام 
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االإرث  ذلك  خ  ي�ؤرَّ مل  ذلك  كل 
ال�ضديد  لالأ�ضف  الكبري  الفني 
ب�ضكل اأكادميي وت�ثيقي يف العه�د 
من  وجانب  التاريخ  ذلك  اإن  مع  ال�ضابقة، 
م�ضرية احلركة الت�ضكيلية املعا�ضرة يف مدينة 
كرك�ك قد �ضهدت بع�س االإلتفاتات ال�ضغرية 
من لدن بع�س الكتاب والباحثني املتخ�ض�ضني 
يف كتابة تاريخ الفن العراقي ولكن جميع تلك 
االإلتفاتات كانت من منظ�ر الق�مية ال�احدة 
وحماولة ملح� ن�ضاطات وم�ضاهمات الق�ميات 
يف  الت�ضكيلية  احلركة  م�ضرية  يف  االأخرى 
ي�ؤرخ  اأن  يجب  اإذ  م�ضخها،  و  كرك�ك  مدينة 
الق�مي،  والتعايل  التطرف  عن  بعيدا  ذلك 
االإرث  هذا  على  املحافظة  خالله  من  ليتم 

الكبري من الن�ضيان والتنا�ضي. 
يف  الفن  وحا�ضر  تاريخ  جتزئة  الميكننا  اإننا 
الق�مي  االأ�ضا�س  على  العتيدة  املدينة  هذه 
بدرا�ضة  �ضنق�م  لذلك  واملذهبي  والعرقي 
االإبداعية  النتاجات  على  ال�ض�ء  باإلقاء  اأو 
وجتربة كل ق�مية على حدة، فقد تاأثر فنان� 
بع�ضهم  االأطياف  كل  من  كرك�ك  مدينة 

ببع�س. 
يف  الت�ضكيلية  للحركة  املعا�ضر  التاريخ  اأما 
القرن  بدايات  اىل  فيع�د  كرك�ك  مدينة 
تع�د  التاريخ  ذلك  ذروة  ولكن  الع�ضرين، 
والدة  �ضهدت  التي  املن�ضرم  القرن  الأوا�ضط 
اأال  كرك�ك  مدينة  يف  ت�ضكيلي  جتمع  اأول 
تاأ�ض�ضت  التي  كرك�ك(  فناين  )جماعة  وه� 
الكردي  الفنان  لدن  من  وم�ؤازرة  بت�ضجيع 
قبل  ومن   1953 عام  �ض�قي  اأزاد  املعروف 
و  عا�ض�ر  اأحمد  )�ضديق  الفنانني  من  كل 
اأقام�ا  اإذ  �ضعيد(.  و�ضنان  العبيدي  حمم�د 
وا�ضل�ا  وقد  العام،  نف�س  االأول يف  معر�ضهم 
بعد   .1960 �ضنة  لغاية  الفنية  ن�ضاطاتهم 
نخبة  اإليهم  اإن�ضم  االأول  معر�ضهم  اإقامة 
من الفنانني نذكر منهم كاًل من )عزالدين 
ال�ضندوق و حممد مهدي دوزالوي و عبداهلل 
امل��ضلي  اإ�ضماعيل  ها�ضم  و  اأمني 
وهي  كي�رك  زاروهي  ال�ضيدة  و 
عدم  وب�ضبب  اأرمنية(  �ضيدة 
ذلك  يف  فنية  منظمات  وج�د 
ت�اىل  كرك�ك  مدينة  يف  احلني 
جمم�عة  اإن�ضمام  عام  بعد  عامًا 
الكرك�كيني  الفنانني  من  كبرية 
كاًل  منهم  ذكر  التجمع  ذلك  اىل 
طارق  و  علي  حممد  )ناظف  من  
اأحمد علي و قمرب اأوزدمري( اأما عام 1960 
فقد �ضهد اإن�ضمام اأكرب جم�عة  اإليهم نذكر 
زين  و  بري  )�ضالح  الفنانني  من  كاًل  منهم 
و  ال�كيل  اإنط�ان  و م�فق  دامرجي  العابدين 
خالد رم�ضان و حممد عزت و كمال طاهر و 
فخري جالل و عبدالرزاق �ضيخلرو ن�رالدين 

عزت( وغريهم. 
من  والثمانينيات  ال�ضبعينيات  متتازفرتة 

بكرثة  كرك�ك  مدينة  يف  املن�ضرم  القرن 
يكن  مل  اإذ  ن�عًا  و  كمًا  الت�ضكيلية  الن�ضاطات 
معر�س  فيها  يقام  اأن  دون  اإ�ضب�ع  مي�ضي 

تلك  فناين  من  نذكر  م�ضرتك  اأو  �ضخ�ضي 
�ض�ور  كاكه  )اأحمد  الفنانني  من  كاًل  احلقبة 
ن�رالدين  و  بابان  اأري  و  يي  كاكه  ومدحت 

العزاوي  كل�  وي�ن�س  نا�ضر  وفا�ضل  نا�ضر 
و�ضعاد  داود  ع�دي�ض�  وف�ؤاد  ب�الت  وجالل 
�ضاليي  حممد  و  اأمني  حممد  غازي  و  �ضتار 
اأزاد  و  دروي�س  علي  و  اأمني  حمه  �ضالح  و 
و  اأ�ضتي مهدي  و  يي  كاكه  و خليل  م�ضطفى 
فالح عمر و علي �ضديق و هيمت حممد علي 
و مان اأحمد دل� و علي �ضديق و خالد ح�ضني 

و دلري عبيد و اأزاد اأن�ر( واآخرين. 
واالإبعاد  والتهجري  القمع  �ضيا�ضات  اإن 
يف  ال�ضابق  النظام  اإنتهجها  التي  الق�ضري 
الكثري  هجرة  يف  ت�ضببت  قد  كرك�ك  مدينة 
الكرك�كية  الت�ضكيلية  احلركة  فناين  من 
وباالأخ�س الكرد منهم والتي اإحت�ضنت مدن 
كرد�ضتان الكثري منهم، والبع�س االأخر حمل 
يف  ليغرتب  الفنية  وتطلعاته  واأماله  اأحالمه 
بقاع خمتلفة من العامل نذكر منهم كاًل من 
اأ�ضتي مهدي و �ضعاد �ضتار  )حممد �ضاليي و 
و اأحمد كاكه �ض�ر و مدحت كاكه يي و هيمت 
و  ر�ض�ل  عمر  فايق  و  عمر  فالح  و  يي  كاكه 
ولقد  مريزا(  حممد  �ضالح  و  ر�ض�ل  كارا 
من  ن�ضيب  اأي�ضا  الرتكمان  للفنانني  كان 
�ضيا�ضات التهجري والقمع التي كان ميار�ضها 
العراقي،  ال�ضعب  اأبناء  �ضد  ال�ضابق  النظام 
للت�ضبيه  منهم  نذكر  جمم�عة  اإغرتب  اإذ 
نا�ضر  ن�رالدين  الفنانني  من  كاًل  الاحل�ضر 
ومازال  كان  ولقد  واآخرين،   نا�ضر  وفا�ضل 
املغرتبني ح�ض�ر  الكرك�كيني  الفنانني  له�ؤالء 

فني متميز يف املعار�س ال�ضخ�ضية وامل�ضرتكة 
التي كانت تقام يف بقاع العامل املختلفة، ولقد 
ب�ضماتهم  الكرك�كيني  الفنانني  ه�ؤالء  ترك 
البلدان  يف  الت�ضكيلي  الفن  على  االإبداعية 

التي اإغرتب�ا فيها.
لقد كان لفناين احلركة الت�ضكيلية الكرك�كية 
ح�ض�ٌر فني دائم يف مدينة بغداد منُذ بدايات 
القرن املن�ضرم، بني ه�ؤالء اأ�ضماء فنية كبرية 
تركت على �ضفحات تاريخ احلركة الت�ضكيلية 
نذكُر  واالإبداعية  الفنية  ب�ضماتها  العراقية 
و بديع  الفنانني )عطا �ضربي  منهم كاًل من 

باباجان( وغريهم. 
�ضهدت  فقد  املن�ضرم  القرن  ت�ضعينيات  اأما 
تركت  واعدة  فنية  وطاقات  ظه�رم�اهب 
مدينة  يف  الت�ضكيلية  احلركة  على  ب�ضماتها 
كرك�ك نذكر منهم كل من الفنانني )ح�ضني 
عابدين  ديالن  و  اأحمد  و�ضاهني  عبداهلل 

وندى ع�ضكر( وغريهم. 
مدينة  وحترير  ال�ضابق  النظام  �ضق�ط  بعد 
املجتمع  منظمات  كرثت   2003 عام  كرك�ك 
مدينة  يف  الفنية  املنظمات  وباالأخ�س  املدين 
يف  فنية  منظمات  عدة  اأن�ضئت  كرك�ك 
طابعا  حتمل  اأكرثيتها  وكانت  كرك�ك  مدينة 
الق�مية  نطاق  جتاوز  حاولت  واأخرى  ق�ميا 
كل  من  فنان�ن  اإليهم  اإن�ضم  اإذ  ال�احدة 
الع�ضر  ال�ضن�ات  �ضهدت  وقد  الق�ميات. 
املعار�س  من  كبرية  جمم�عة  اإقامة  املا�ضية 
اإقامتها  على  اأ�ضرفت  وامل�ضرتكة  ال�ضخ�ضية 
الإحتاد  كرك�ك  )مركز  الفنية  املنظمات 
كرد�ضتان  فناين  نقابة  و  كرد�ضتان  فناين 
وبعد  الرتكمان(  فناين  اإحتاد  و  كرك�ك  فرع 
ت�حيد املنظمات الفنية الكرد�ضتانية �ضاهمت 
و  كرك�ك  فرع  ك�رد�ضتان  فناين  )منظمة 
كرك�ك(  فرع  كرد�ضتان  فناين  نقابة  بعدها 
املعار�س  من  كبرية  جمم�عة  اإقامة  يف 
هذه  اإمتازت  وكذلك  وامل�ضرتكة.  ال�ضخ�ضية 
املعار�س  من  جمم�عة  اإقامة  يف  ال�ضن�ات 
املغرتبني  الفنانني  بع�س  قبل  من  ال�ضخ�ضية 
اإقامة هذه املعار�س كل من  اأ�ضرف على  وقد 
و  كرد�ضتان  فناين  الإحتاد  كرك�ك  )مركز 
نذكر  كرك�ك(   فرع  كرد�ضتان  فناين  نقابة 
و  يي  كاكه  )مدحت  الفنانني  من  كاًل  منهم 
و  �ض�ر  كاكه  واأحمد  عمر  و فالح  ر�ض�ل  كارا 
مت  وكذلك  يي(  كاكه  خليل  و  مهدي  ئا�ضتي 
الفنان  قبل  من  اآرت(  �ض�راو  )كلري  اإفتتاح 
الكرك�كي املغرتب )فايق عمر ر�ض�ل( والذي 
من  جمم�عة  اإفتتاحها  معر�س  يف  �ضارك 

فناين النم�ضا وبع�س الدول االأوروبية. 
لقد ظهرت يف ال�ضن�ات الع�ضراملا�ضية طاقات 
يف  واعد  فني  جيل  ب�الدة  تب�ضر  مبدعة  فنية 
يف  التط�راحلا�ضل  ت�اكب  كرك�ك  مدينة 

م�ضرية احلركة الت�ضكيلية العاملية.    
بقي لنا اأن نق�ل يف �ضبعينيات القرن املن�ضرم 
اأعمال  لعر�س  قاعة  كرك�ك  مدينة  يف  كانت 
الثقافة  )مديرية  مبنى  يف  الت�ضكيلية  الفن�ن 
فكانت  الثمانينيات  يف  اأما  اجلماهريية( 
)قاعة  يف  الت�ضكيلية  الفن�ن  اأعمال  تعر�س 
الن�ضر  كازين�   – الت�ضكيلية  للفن�ن  التاأميم 
تعر�س  فكانت  الت�ضعينيات  يف  اأما  �ضابقا(، 
نقابة  )قاعة  يف  الت�ضكيلية  الفن�ن  اأعمال 
يف  واأي�ضا  كرك�ك  فرع  العراقيني  الفنانني 
ق�ضلة كرك�ك االأثرية وكانت ت�ضمى يف حينها 
قاعة االإبداع(. اأما بعد حترير مدينة كرك�ك 
الفنية  الن�ضاطات  اإزدياد  ومع   2003 عام 
فكانت  �ضن�ات  اخلم�س  جاوزت  وملدة  فيها 
ق�ضلة  يف  الت�ضكيلية  الفن�ن  اأعمال  تعر�س 
اإ�ضراف مركز كرك�ك الإحتاد  كرك�ك وحتت 
بعد  ال�ضديد  لالأ�ضف  ولكن  كرد�ضتان  فناين 
الإحتاد  كرك�ك  مركز  من  الق�ضلة  �ضحب 
الت�ضكيلية  الفن�ن  فنان�  بداأ  كرد�ضتان  فناين 
اأية  يعان�ن من عدم وج�د  يف مدينة كرك�ك 

قاعة مالئمة لعر�س ل�حاتهم الفنية فيها .

ضوء على مسيرة الحركة 
التشكيلية في كركوك 

ظهرت في السنوات 
العشرالماضية طاقات 

فنية مبدعة وواعدة

فاروق م�شطفى 

اأع�ضق  االزيل،  كرك�ك  نهر  �ض�(  )خا�ضة  ا�ضمي 
القدمية  بي�تاتها  وتع�ضق  علي  تطل  التي  القلعة 
ال�ضباح  اأنتظر  نهار  كل  ومع  احلانية،  �ضفايف 
ب�ضياحه الذي يتدحرج من �ضالمل القلعة م�ضح�با 
حتى  تخدرين  التي  وكركراتهم  االطفال  بجلبة 
التي تربطني بهذا  الع�ضقية احلميمة  الثمالة، هذه 
املكان االثري متتد اىل مئات ال�ضنني النني مع انبثاق 
بدم�عي  وتغت�ضل هي  نف�ضي مبائها  اغ�ضل  كل فجر 
ه�  اقلبي  االع�ضق  ه�  منا  من  ادري  وال  وتنهداتي 
العا�ضق وهي املع�ض�قة االزلية اأم هي القلب الهائم 
اخفيكم  وال  ال�ض�مرية  باقداري  وامل�ضتهام  بحبي 
االمريات  هب�ط  انتظر  ال�ضنني  ع�ضرات  كنت  �ضرا 
اىل  انقلب  فعنذاك  �ضفايف  على  يتنزهن  ال�ضبع 
مبراآهن  عيني  اأكحل  واأنا  املعم�رة  يف  كائن  ا�ضعد 
وين�ضكب  بتدفقاتي  ميتزج  الذي  الدافق  وجمالهن 
الربية  االزهار  يجمعن  كن  ال�ضهد  من  اق�ات  على 
ويجعلنها على �ضكل باقات ويلقينها اىل مياهي التي 
املحبة  من  وقناديل  الربكات  من  مناديل  تتلقاها 
ع�ضاق  اىل  الباقات  تلك  اأر�ضل  كنت  بدوري  واأنا 
ود�ضاكر  قرى  يف  ج�انبي  على  يرتا�ض�ن  اخرين 

بعيدة تلك هي ر�ضائل قلبي املغم��ضة بدم ج�ضدي، 
القلب  دم  اإذا مل يالم�س  يك�ن احلب هياما  وكيف 

وخبز اجل�ضد ؟ 
يف ال�ضن�ات  املا�ضيات كان ياأتي اىل  �ضفايف العديد 
وينتظرون  ويتنزه�ن  يرتا�ض�ن  كرك�ك  ادباء  من 
تكتب  مل  التي  وق�ض�ضهم  بق�ضائدهم  يلهم�ا  ان 
الهرمزي  قحطان  االديب  جاءين  مرة  اذكر  بعد، 
عن  انقطعت  وقد  االحزان  هدتني  متعبا  ف�جدين 
النني  ابكي  واين  املياه هاجرت جمراي  الن  الغناء 
افتقد �ضحبة االم�اج وافتقر اىل �ضداح الن�ار�س، 
فما ان اب�ضرين على هذه احلالة حتى �ضعد القلعة 
املباركة  مياهها  لي�جه  �ضرية  دهاليز  عن  باحثا 
ت�ضمع  مع�له  ا�ض�ات  وظلت  امل�ضنى،  ج�ضدي  اىل 
ي��ضف   ( القا�س  وكان  ارجاءاملدينة  يف  الليل  اناء 
القريبة  اطرايف  عند  ي�م  كل  ي�ضاهد   ) احليدري 
والبعيدة ينتظر ان تلهمه �ضبايا االبداع ق�ضيدة او 
ال�ضم�س  ف�اكه  يتاأمل  مبحاذاتي  واقفا  يظل  ق�ضة، 
وخي�ط  معاناته  حلبال  العنان  ويرتك  ويتاأملني 
ال�جد  من  �ضحائف  وتنتظم  ليت�ضكل  عذاباته 
وم�اجيد ب�ح القلب، اما العزيز ) جليل القي�ضي ( 
فراأيته احد االيام قلقًا يروح ويجئ وقد عقد يديه 
مكمن  عن  بال�ض�ؤال  بادرته  وعندما   ظهره  خلف 

قلقه وخمفى ا�ضطرابه قال يل : ال ادري ملاذا تاأخر 
لقد  واكد،  الهابطني من بالد �ض�مر  قدوم �ضحبي 
الربيع  االنتظار،  عتبات  على  وانا  �ضاعات  مرت 
يف  املزدهي  الربيع  وكذلك  �ضفافك  على  يت�هج 
بالد اجدادي القدامى، رمبا هبط احدهم من تلك 
املكر�ضة  كرنفاالتهم  اىل  ليدع�ين  البعيدة  البالد 

العياد اخل�ضب والنماء. 
حجرا  يقتعد  البال  كا�ضف  حماال  وجدت  ومرة 
�ضغلني  وحني  للقلعة  املقابلة  �ضفتي  على  ي�ضرف 
وك�ضف  حزنه  �ضر  الكتناه  الف�ض�ل  دفعني  حاله 
مغاليق �ضندوقه اجل�اين قال: انا احلمال العا�ضق 
 ) ب�ل�س  �ضرك�ن   ( ال�ضاعر  كتاب  الذي هرب من 
امل��ض�م بـ ) حامل الفان��س يف ليل الذئاب ( ويقينا 
فه�  ون�ار�ضك،  ل�ضفافك  اخر  عا�ضق  فه�  تتذكره 
حلم   ( بـ  املعن�ن  ن�ضه  يف  حكايتي  �ضعرن  الذي 
احلمال على ج�ضر القلعة ( اه يا�ضديقي النهر فانا 
عا�ضق خم�ضب من قمة را�ضي حتى اخم�س قدمي 
امراة  احببت  النني  تل�مني  وهل  الع�ضق،  بخ�ضاب 
باالعدام النه  انه حب حمك�م عليه  ؟  جميلة غنية 
يغزوا  ان  الفقراء  ا�ضتطاع  ومتى  واحد  طرف  من 
قل�ب الن�ضاء الرثيات ؟ ولكن هذا احلب مالأ جفاف 
هذا  اراها  ان  اردت  وعندما  و�ض�عا  طيبا  حياتي 

الي�م دفعتني خادمتها من فتحة الباب حيث تعرثت 
على  املحناة  بكفها  ظهري  على  وطبطبت  مذه�ال 
لبادتي الثقيلة، طاردة اياي اىل عر�س الطريق، اه 
يبحث  وكالنا  عا�ضقان  كالنا  النهر  ال�ضديق،  ايها 

عن الطريق امل�ؤدي اىل  مدينة الع�ضق. 
يف هذا ال�ضباح ا�ضتيقظت ف�جدت �ضديقي اجل�ضر 
�ضبعة وخم�ضني  بعد  ) طا�س ك�بري ( قد عاد ايل 
اال�ضمنتي  بزيه  ايل  عاد  والغياب  الهجر  من  عاما 
ومعطفه الر�ضا�ضي وعلى كل حال فانا �ضعيد بهذا 
الع�ضاق  ا�ضدقائي  الن  ناق�س  فرحي  ان  اال  الع�د 
الذين ذكرتهم، غيابهم يل�عني ولكن كلماتهم التي 
حمياي  وتدمي  تعزيني  كرك�ك  دفاتر  يف  ترك�ها 
وتبعث الدفء يف ج�ارحي وانا ا�ضتقبل �ضتاًء قا�ضيا 
كل  ما  ولكن  الغامرة،  �ضي�له  ترقبان  وعيناي  اخر 
ال�ضناديق  جمراي،  يف  تلقى  التي  القمامات  هذه 
الذين  ي�ضعر كل ه�ؤالء  اال  املتاع،  والكراتني و�ضقط 
اناقتي  ي�ض�ه�ن  وهم  �ضمائرهم  بتاأنيب  يلق�نها 
ا�ضدقائي  يق�ل  ماذا  جمايل؟  ت�ضاري�س  ويتلف�ن 
املحب�ن وهم يرونني اغرق بكل هذه القمامات التي 
حت�ل م�ضاحاتي ال�ضاحرة اىل ت�ض�هات من العماء 
الذين يطمرونني بهذه االثقال من مبتذالت  ه�ؤالء 
االيام  واقاوم  اتنف�س  ان  يريدون  كيف  اال�ضياء، 
اجلهماء ؟ وكيف احافظ على ح�ضن حمياي وازيل 
ال�ضيخ�خة؟  وهجات  االكتهال،  تغ�ضنات  كل  عنه 
املعجبني  ا�ضدقائي  احد  وجدت  كلما  افرح  كنت 
امل�ضيدة حديثا،  اال�ضمنتية  احد اجل�ض�ر  على  يقف 
البهية  اخل�ريات  من  قط�فا  م�ضامعي  على  ويلقي 

اولئك  وت�ضتذكر  ومياهي  باجمادي  تتغنى  وهي 
اال�ضدقاء الذين كنت انتخي مبراآهم وهم يريق�ن 
وايناع  وفائهم  ا�ضجار  �ضقي  يف  الكرك�كي  كرمهم 
م�ضامعي  على  يتل�  كان  انه  واذكر  املمجدة  ازهاره 
 ( املهجري  للبناين   ) املتجمد  النهر   ( ق�ضيدة 
ميخائيل نعيمة ( ذلك النهر الذي ران عليه الهدوء 
جريانه  وفقد  جتمد  ان  بعد  والطمانينة  وال�ضك�ن 
الذي  حايل  كذلك  الطي�ر،  ا�ضدقاوؤه  وهجرته 
عنه  تتخلى  مهج�ر  نهر  اىل  �ضيف  كل  اليه  انقلب 
مياهه وتغادره ن�ار�ضه ويقتله الظماأ اىل قطرة من 

�ضر دمي�مة احلياة. 
على  ي�ضتلقي  الع�ضاق  احد  ياتي  ومعه  امل�ضاء  ياأتي 
م�ضطبة وحيدة ت�اجه القلعة ويظل يتامل �ضالملها 
ماذا يرقب وماذا ينتظر هل ينتظر احدهم يجيء 
ليطرق اب�اب قلبه وهل لديه حنني وت�ق اىل مالقاة 
الدافقة  مياهي  حال  هي  كما  املجه�ل  واحت�ضان 
اأرا�ٍس  نح�  وتدفقها  انهمارها  يف  ال�ضتاء  اوقات 
وتغيب يف م�ضبات  انهار اخرى  لتتال�ضى يف  بعيدة 
التي  اأحالمي  وادخل  العا�ضق  �ضديقي  اترك  نائية 
يف  تتك�ضر  التفكري،  اتعبني  لقد  فيها،  ا�ضتيقظ 

داخلي كلمات اللبناين )اليا�س اب� �ضبكة( 
ا�ضجدي هلل يا نف�ضي فقد وافى املغيب 

وا�ضرتيحي من عناء الفكر فالفكر رهيب 
�ضاأطلق احالمي من عقالها واتركها ترعى �ضفارج 
ليل  �ض�عات  ثانية  واتنف�س  ا�ضتم  النني  خميايل 
كرك�كي ناع�س يزحف على ج�ضدي ويغمرين ب�ضذاه 

احلميم.    

ماقاله النهر لـ”كركوك” الهاطلة من القلب 

�شالح حمه امني
ملدينة كرك�ك والقرى واملدن التابعة لها وباالأخ�س قلعة كرك�ك االأثرية وقرى )جرم� و ن�زيل( اإرث فني واأثري كبري اإذ حتت�ضن بقايا اأثرية وفنية تع�د ملئات 
بل اآالف ال�ضنني. ولكن لالأ�ضف قد طالت ذلك االإرث الفني العريق اأي�ضًا �ضيا�ضات القمع واإحراق اله�ية الق�مية لل�ضعب الكردي وتاريخ هذه املدينة االأثرية 

على اأيدي االأنظمة املتعاقبة التي حكمت العراق باحلديد والنار وباالأخ�س النظام املقب�ر ال�ضابق. 

مع
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المسرح في كركوك.. البدايات والريادة األولى
حممد خ�شر احلمداين

يف الربع االأخري من القرن التا�ضع ع�ضر كانت هناك ث�رة ثقافية واأدبية يف كل من كرك�ك وامل��ضل ولذا جند اأن 
اأزدهار احلركة امل�ضرحية يف امل��ضل كان له تاأثري يف امل�ضرح يف كرك�ك ويف 10/7/1921 عر�ضت اأول م�ضرحية 
يف كرك�ك بعن�ان:)اأمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب واالأرملة( وعر�ضت يف قاعة مدر�ضة ظفر االبتدائية  ح�ضرها 
بع�س امل�ض�ؤولني يف ل�اء كرك�ك مبنا�ضبة اأعالن اململكة العراقية كما ذكرت ذلك جريدة )جنمة( وهي جريدة 

حملية كانت ت�ضدر اأنذاك يف كرك�ك
احلقيقية  البداية  هي  املدار�س 
للم�ضرح وظلت احلركة امل�ضرحية 
املدار�س  بني  تراوح  كرك�ك  يف 
االأدباء  ملتقى  وهي  بكرثة  املنت�ضرة  واملقاهي 
اأ�ض�ضت  واملثقفني كل ي�م مع امل�اطنني العاديني 
يف بداية اخلم�ضينيات فرقة �ضركة نفط العراق 
تاأ�ضي�ضها من خم�ضة  بداية  تك�نت يف  امل�ضرحية 
مثلني ومثلة واحدة وهم االآن�ضة ج�ان ي��ضف 
والفنان�ن علي ح�ضني ال�ضعيدي وع�ضمت جناتي 
الفرقة  بداأت  وقد  وك�ليت  اندريا�س  وكر�ضت� 
متارينها على م�ضرحية تاجر البندقية ل�ضك�ضبري 
والتي مل تعر�س الأ�ضباب �ضيا�ضية اأنذاك ثم كتب 
جليل القي�ضي م�ضرحية الدكت�ر باللغة االنكليزية 
اأعمال هذه  1953 وكانت باك�رة  وعر�ضت عام 
االأ�ضتاذ  تاأليف  بيك(  )ت�ؤمر  م�ضرحية  الفرقة 
لنادي  الفنية  الهيئة  واإخراج  العاين   ي��ضف 
النفط العراقي وبداأ عر�ضها ي�م 2/12/1956 
وا�ضتمرت ملدة ثالثة اأيام و�ضاهدها اأكرث من  األف 
متفرج وقد كتب عنها االأ�ضتاذ قحطان الهرمزي 
اأنذاك ويف  التي كانت ت�ضدر  ال�ضينما  يف جملة 
مدينة  يف  امل�ضرحية  هذه  عر�ضت  العام  نف�س 
من  تخرج  م�ضرحية  فرقة  اأول  وهي  الرمادي 
مدينة كرك�ك ويف عام 1957 عر�ضت م�ضرحية 
)ع�د اأع�ج( تاأليف واإخراج علي ح�ضني ال�ضعدي 
وه� اأول ن�س  م�ضرحي لالأطفال  كتب يف كرك�ك 
االأطفال  من  كبرية  جمم�عة  مب�ضاركة  وعر�س 
وم�ضرحية )فل��س الدواء( تاأليف ي��ضف العاين  
متثيل  يف  و�ضارك  جناتي  ع�ضمت  واإخراج 
وع�ضمت  ال�ضعيدي  علي  من  كل  امل�ضرحيتني 
اندرو�س ور�ضتم  القي�ضي وكر�ضت�  جناتي وجليل 
عام  ويف  اندريا�س  �ضيتا  واالآن�ضة  خليل  و�ضكر 
فرقتني  اإىل  العراق  نفط  فرقة  ق�ضمت   1958
اأ�ض�ضها  التي  ال�ضعبي  امل�ضرح  االأوىل كانت فرقة 
باأعادة  اأعمالها  باك�رة  وقدمت  ال�ضعيدي  على 
اأخراج  من  وكانت  بيك(  م�ضرحية)ت�ؤمر 
نائلة  االآن�ضة  اأدوارها  وج�ضدت  ال�ضعيدي  على 
املن�ض�ر  ون�ضرت  عمر  جنيد  مع  اجلزراوي 
وحممد مرزا ال�ضائغ وعبد اللطيف بندر اوغل� 
ثم  ال�ضمال(  وم�ضرحية)فرقة  ال�ضعيدي  وعلى 
واأخراج  تاأليف  عربية(  )فل�ضطني  م�ضرحية 
قدمت   14/7/1959 ويف  ال�ضعيدي  على 
م�ضرحية )ج�ضر العدو( تاأليف �ضعدون العبيدي 
)املقاومة ال�ضعبية( تاأليف علي ال�ضعيدي واأخرج 
امل�ضرحيتني ه� اأي�ضًا ومن م�ؤ�ض�ضي هذه الفرقة 
القي�ضي  وجليل  ال�ضعيدي  علي 
ح�ضن  ر�ضاو  فهيمة  واالآن�ضة 
وعبد  الدوري  وجمال  ال�ضعيدي 
ت�فيق  ومظفر  ح�ضني  املطلب 
و�ض�كت خري اهلل وعبا�س ال�ضعيد 
حممد  وطارق   جاوي  ومنذر 
وجرجي�س حنا اما الفرقة الثانية 
جناتي  ع�ضمت  اأ�ض�ضها  فقد 
الفني  امل�ضرح  ا�ضم  وحملت 
منها  م�ضرحيات  عدة  وقدمت 
ابرز  ال�ضعب( و )االإن�ضان واحلرية( ومن  )ق�ة 
اأع�ضاء الفرقة كان االأ�ضتاذ ان�ر حممد رم�ضان 
وفاحت ج�مر و�ضعاد عزت ار�ضالن وخليل احمد 
وقادر  حقي  وجاويد  ن�ر�س  و�ضالح  احل�ضني 
واأ�ض�ضت  ال�ضتينيات  مرحلة  جاءت  حتى  احمد 
حمم�د  ومديرها  امل�ضرحي   الن�ضاط  مالحظية 
االأ�ضتاذ  قادها  م�ضرحية  حركة  وبداأت  العبيدي 

اأن�ر حممد رم�ضان.
قدم�ا  كرك�ك  م�ضرحي�  الت�ضعيني  العقد  خالل 

للفن ال�ضيء الكثري واالإبداع يت�ا�ضل
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باأعداده  قمنا  الذي  املت�ا�ضع  امللف  هذا  ي�اكب 
اأهم االأعمال امل�ضرحية التي عر�ضت يف كرك�ك 

باأن  ي�ؤكد  امللف  هذا  نعم   . الت�ضعينات  اأبان 
و  الكثري  ال�ضيء  للفن  قدم�ا  كرك�ك  م�ضرحيي 
وهنا  وجه�دهم  ابداعاتهم  ي�ا�ضل�ن  يزال�ن  ال 
اأن عدد امل�ضرحيات التي عر�ضت يف هذه  نذكر 
الفرتة بلغ اأكرث من �ضبعني م�ضرحية بني اجلادة 
هذه  وكانت  وامللتزمة  والهادفة  والك�ميدية 
والكردية  العربية  وهي  اللغات  متن�عة  االأعمال 
االعمال  جممل  هذه  التك�ن  وقد  والرتكمانية 
ولكن ماو�ضلنا  من اعمال وقد �ضاهدت معظم 
يف  خمتلفة  واماكن  قاعات  يف  االعمال   هذه 

كرك�ك.

جميلة وغامن
اأول م�شرحية ريفية يف كركوك

تدري�ضه  اثناء  ح�ضني  عزيز  �ض�ت  اأكت�ضف 
القروية   ) )ع�ضيالنة  مدر�ضة  يف  ملادةالن�ضيد 
ال�ض�يحلي  وغنائه   ، احل�يجة  لق�ضاء  التابعة 
مي�ضك  وجعله  الهمه  ال�ضجي  الطف�يل  ب�ض�ته 
بطليها  �ضمي  عذري  حب  ق�ضة  ويكتب  قلمه 
جتري  اأو  تتحدث  والق�ضة  وغامن(  )جميلة  بـ 
اأحداث م�ضرحيتها ح�ل بع�س التقاليد القدمية 
القرى  يف  يعي�ض�ن  من  بها  يتم�ضك  كان  التي 
لـ  العا�ضق  غامن  خ�ضم  ي�ضر  حيث  واالأرياف 
)جميلة( على الزواج من بنت عمه والتي يكربها 
ب�ضنني ويريد اإ�ضافتها لزوجاته رغم علمه باأنها 
ال�ض�ت  ذا  )غامن(  ال�ضاب  وحتب  حتبه  ال 
ال�ضجي والذي يناجيها ليل  نهار ب�ضحبه ع�ده 
ويق�م  وال�ض�يحلي  االب�ذية  وباأبيات  املنفرد 
ومن  منهم  باالنتقام  اأهلها  بتهديد  اخل�ضم 
اأكرب  اأنه  رغم  له  تزوجيها  حالة  يف  )غامن( 
منها �ضنًا وله عدة زوجات على اأعتبار فقط اأنها 
اأبنة عمه. ويدور �ضراع بينه وبني غامن العا�ضق 
القرية  خمتار  تدخل  ل�ال  ليقتله  له  ويرتب�س 

والطيبني من رجال القرية ، حيث ياأمر خمتار 
)ربعته(  يف  اأجتماع  بعقد  ال�رع  امل�ضن  القرية 
وبلغة  ال�ضي�ف(  )غرفة  )الدي�خانة   اأي 
اأن الع�ضا  اأمامهم كيف  املجرب احلكيم يطبق 
عدة  جتمعت  ل�  بينما  ب�ضه�لة  تنك�ضر  ل�حدها 
اأن يحثهم  ع�ضى ال ميكن ك�ضرها، يريد بذلك 
وروح  واحد  بقلب  �ض�ية  جميعًا  التكلف  على 
واالعتذار  بالقيام  غامن  خ�ضم  وياأمر  واحدة 
�ضاب  ب�ضفته  له  عمه  بنت  عن  والتنازل  منه 
بالغناء  باملنا�ضبة  اجلميع  ويحتفل   ، بها  يليق 
غامن  اإىل  جميلة  زفاف  ويتم  العربية  والدبكة 
ال�ضعيدي  املخرج  اأن  امل�ضرحية  يف  والطريف 
معزه  امل�ضرحية  م�ضاهد  بع�س  يف  و�ضع 
القرية  ج�  تقريب  من  يزيد  كي  )�ضخلة( 
دفع  العمل  وهذا  املدينة  يف  امل�ضرحية  مل�ضاهد 
جلب  اإىل  امل�ضرحية  لهذه  املناف�ضة  امل�ضرحية 
علمًا  امل�ضرح،  على  وو�ضعه  حقيقي  )حمار( 
وج�د  ي�ضت�جب  يكن  مل  امل�ضرحية  م��ض�ع  باأن 
امل�ضرحية  تلك  ف�ضل  من  زاد  ما  احلمار، 
متطفل�ن  انا�س  قدمها  والتي  اأ�ضاًل  الفا�ضلة 

. اأ�ضاًل  الفن ولي�ض�ا فنانني  على 
ال�ضعاب  حتدت  م�ضرحيتنا  وغان(  و)جميلة 
التي  االأر�س  اأ�ضبعت  التي  الغريزة  واالمطار 
)طريق  بـ  امل�ضمي  القدمي  الطريق  من  جعلت 
التي  ال�ضيارة  باطارات  يتم�ضك  املنزلة( 
اأتعب  ما  القرية  اإىل  امل�ضرحية  بفرقة  عادت 
يف  وال��ض�ل  الإخراجها  كثريًا  الفرقة  اأع�ضاء 
التي وقف  القرية  اإىل  الليل  �ضاعة متاأخرة من 
اأوالدهم  لع�دة  ترقبا  �ض�احيها  يف  اأهاليها 
الليل  من  متاأخرة  �ضاعة  واإىل   ، و�ضالمتهم 
كيف  لهم  يحك�ن  ذويهم  مع  املمثل�ن  �ضهر 
اأنتزاع  يف  باهرًا  جناحًا  جنحت  امل�ضرحية  اأن 
اكتظت  الذين  املتفرجني  من  احلاد  الت�ضفيق 
احلما�س  وبروح  كرك�ك  اعدادية  قاعة  بهم 
حممد  )ان�ر  امل�ضرح  رائد  دفع  الذي  ال�ضديد 
يحيى  وه�  امل�ضرح  على  لل�ق�ف  رم�ضان( 
)ح�ضن  للم�ضرحية  واملخرج  امل�ؤلف  ويقدم 
ال�ضعيدي( واملمثلني يف نهاية امل�ضرحية ويحيى 
التي  وامل�ضقات  والت�ضحية  الفنية  الروح  فيهم 
اإىل  الريف  من  امل�ضرحية  لتقدين هذه  عان�ها 
م�ضرحية  اأول  تعد  امل�ضرحية  وهذه  املدينة. 
مثل�ها  ويق�م  كرك�ك  يف  الريف  يف  ت�لد 
بنقل  النظري  منقطع  وبنجاح  مرة  والأول 
التي  الريفية  االأجتماعية  احلياة  من  �ض�رة 
ذلك  �ضلبيات  معاجلًا  الريف  على  تخيم  كانت 
العالج  مقدمًا  غنائي  م�ضرحي  ب�ضكل  اجل� 
زاهية  وباأل�ان  را�ضخًا  ال�ضلبيات  لتلك  ال�ايف 
 ، الهدف  االإن�ضاين  لل�اقع  املطل�ب  امل�ضتقبل 
ليحلها   ، البالية  القبلية  التقاليد  ينزع  الذي 
عام  يف  الع�ضر  ت�اكب  متط�رة  بديلة  باأخرى 

. 1963

موؤيد حممد قادر    
جماعة كرك�ك االدبية واحدة من اجلماعات امل�ؤثرة 
مل  وهي  والعربي  العراقي  واالأدبي  الثقايف  بامل�ضهد 
ومل  والنقدية  ال�ثائقية  الدرا�ضات  من  حقها  تنل 
احلية(  )الروح  االول  كتابني  �ض�ى  عنها  ي�ضدر 
التتمات  كرك�ك  )جماعة  والثاين  العزاوي  لفا�ضل 
ان  ويذكر:  م�ضطفى،  فاروق  لالديب  الالحقة( 
لهذه اجلماعة الكثري من االم�ر املخفية يف كتابات 
الروح  حتى  البل  والدار�ضني،  الناقدين  ودرا�ضات 
وال�ضيا�ضي  الفكري  اجلانب  اىل  تتطرق  مل  احلية 
هذين  والكت�ضاف  ال�ضحيح،  ب�ضكلها  اجلماعة  لدى 
اجلانبني على املتتبع للجماعة؛ االطالع على املزيد 
مكامن  اىل  ال��ض�ل  بغية  واملقاالت  الكتب  من 

االنتماءات ال�ضيا�ضية لديهم. 
واالدبي  الثقايف  للم�ضهد  املتتبع  على  يخفى  وال 

العراقي احلديث دور الفكر الدميقراطي والتقدمي 
ففي  كرك�ك،  جماعة  منها  االدبية  اجلماعات  يف 
بداية تك�ين اجلماعة كان االديب قحطان الهرمزي 
وثيقة  �ضلة  على  الكرك�كلي  االدب  رم�ز  احد  وه� 
باالديب فا�ضل العزاوي ما حدا بقحطان ان ينتمي 
حلزب ي�ضاري وه� احلزب ال�ضي�عي العراقي فكانت 
الطبقي  بال�ضراع  غنية  اآنذاك  االدبية  نتاجاته 
املنتمي  ادبه  برز  ثم  ومن  امل�ضح�قني  عن  والدفاع 
لل�اقعية اال�ضرتاكية وبعد ان اعتقل عام 1959 تغري 
م�ضاره ال�ضيا�ضي نح� الق�مية وبالتايل انفرط عقده 
باجلماعة قبل ان تكتمل �ضكلها ال�ضحيح، وياأتي دور 
العزاوي،  البارزين من هذه اجلماعة وهم )فا�ضل 
جليل القي�ضي، �ضرك�ن ب�ل�س، ان�ر الغ�ضاين، م�ؤيد 
ي��ضف  االب  احليدري،  ي��ضف  دم�،  جان  الراوي، 
�ضعيد، �ضالح فائق، زهدي الداوودي( وان ا�ضتثنينا 
انه  اال  لل�ضي�عيني  تقربه  من  وبالرغم  دم�(  )جان 

�ضمن  ذكرت  التي  اال�ضماء  كل  فان  حزبيًا  ينتم  مل 
للحزب  ومنتمني  مرتبطني  كان�ا  هم  اجلماعة 
ال�ضي�عي العراقي وللحقيقة ان اجلماعة ت�ضكلت يف 
نهاية ال�ضتينيات من القرن املن�ضرم ويف بغداد اي 
بعد جرمية حزيران 1967 وبعد ان اعتقل�ا وهجروا 
املنظم  احلزبي  العمل  عن  االبتعاد  اىل  ا�ضطروا 
والتفرغ لالأدب وبعد ذلك تبل�ر الفكر الدميقراطي 
لدى اجلماعة ومن اهم الع�امل امل�ضاعدة على تبل�ر 
تعددهم  اجلماعة  لدى  وتبنيه  الدميقراطي  الفكر 
الق�مي و الديني ففيهم العربي والكردي والرتكماين 
على  امل�ؤثرة  الع�امل  من  وكذلك  والكلدواآ�ض�ري 
اجلماعة وت�جهاتها الدميقراطية. وذكر يل الكاتب 
الراحل )خليل املياح( ويف لقاء �ضخ�ضي ان االديب 
فا�ضل العزاوي عندما كان معتقاًل يف �ضجن القلعة 
اخلام�ضة معي كانت طروحاته الدميقراطية مل تكن 
نا�ضجة من حيث امل�ضت�ى العلمي اال ان روحه كانت 

الدميقراطية  ميار�س  وكان  بامتياز.  دميقراطية 
اآخر  جانب  ومن  واالدبية  ال�ضخ�ضية  عالقاته  يف 
الث�رية  الروح  يف  اثرت  حزيران  جرمية  ان  نرى 
بداًل  والثقايف  الفكري  احل�ار  لغة  واعتماد  والنزعة 
التاأثري  بخ�ض��س  واما  ال�ضيا�ضية.  ال�ضراعات  عن 
االدباء، فهذا  وانتاجات  الدميقراطي  للفكر  الفعلي 
اخذنا  فل�  ونتاجاتهم  كتاباتهم  يف  وا�ضح  االمر 
جليل  وامل�ضرحي  الكاتب  نتاجات  املثال  �ضبيل  على 
مدر�ضة  التخ�س  اقتبا�ضاته  ان  لنا  يظهر  القي�ضي، 
ادبية معينة وال فكرية وال اقليمية ففي ق�ضة ملكة 
واملق�الت  االقتبا�ضات  تظهر  ال�ض�ئية  االنعكا�ضات 
وذكر ا�ضماء الرم�ز خمتلفة االنتماءات من الناحية 
من  ومارك�س  بريطانيا  من  ف�ضك�ضبري  اجلغرافية 
وكذلك  الخ  اخلليج..  من  حممد  اهلل  وعبد  املانيا 
فنجد  الرم�ز  لدى  الفكرية  لالنتماءات  بالن�ضبة 
والث�ري..  والربج�ازي  والديني  اال�ضرتاكي  بني 

الرمز  ه�  الع�ضق  وهذا  لهم  ع�ضقه  عن  ويعلن  الخ 
القا�س.  لدى  الدميقراطي  الفكر  لتبني  احلقيقي 
احلية  الروح  كتابه  العزاوي  فا�ضل  ياألف  ان  وقبل 
)امل�جة  كتابه  ب�ضاأن  مهدي  �ضامي  ال�ضاعر  على  رد 
ال�ضاخبة( خماطبًا اإياه من خالل مقالته املعن�نة بـ 
)ا�ضدقاء ال�ض�ء( املن�ض�رة يف جملة املدى ما معناه 
احلقائق  اظهار  يف  م��ض�عيتك  ال  من  )بالرغم 
النظام  زوال  بعد  عنك  �ضندافع  اننا  اال  كتابك  يف 
الدميقراطية  ولدرا�ضة  العراق.  يف  الدكتات�ري 
امل�ضهد  �ضمن  القلقة  اجلماعة  هذه  يف  وتبل�رها 
من  لعدد  راأي  من  اكرث  اىل  نحتاج  العراقي  االأدبي 
الكتاب حتى تظهر لدينا ال�ض�رة احلقيقية للت�جه 
خرائط  على  ت�زعهم  وما  اجلماعة،  لدى  الفكري 
العامل هربًا من بط�س الدكتات�رية �ض�ى الدليل على 
العراق  امل�ضتبد يف  النظام  قب�لهم مبمار�ضات  عدم 

وحلمهم بغد الدميقراطية امل�ضرقة. 

كانت

كانت المدارس 
تشكل البدايات 

الحقيقية للمسرح

تأثير الفكر الديمقراطي والتقدمي في أدب جماعة كركوك
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املراجع،  من  لديرّ  باملت�فر 
واأنتخب مايت�ضق مع اأجراءاتي 
املنتجة،�ضاأ�ضتغل على ق�ضيدة 
واحدة من مهدي،)الرحاب(..و�ضاأتناول جتربة 
كرمي، المن خالل ثروته ال�ضعرية يف هذا ال�ضدد  
�ضماال(  اجلن�ب  )باجتاه  كتابيرّ  خالل  من  بل 
)ح�ار  يف  وه�كتاب  الن�س(  خارج  )ال�ضاعر 

الفكر وال�ضعر مع احلياة(
ال�قت... �ضخرة  على  �ضعرا  مهدي  ماينق�ضه 
ينق�ضه كا�ضد �ضعريةً  م�ضردنة يف كتابه )باجتاه 
اجلن�ب �ضماال( وكالهما يتناول التجربة ذاتها 
ي�ضتعيدها  وكا�ضد  بالق�ضيدة  ي�ضتعيدها  مهدي 
ال�قت  يف  �ضعرية  اأ�ضطر  يت�ضمن  م�ضعرن  ب�ضرٍد 
ذاته،علمًا ان ال�ضاعر عبد الكرمي  كا�ضد تناول 
التجربة ذاتها �ضعريا يف اعماله ال�ضعرية اأي�ضا... 
وهذه التناوالت املتن�عة، تك�ضف عن عمق ال��ضم 
لل�ضاعر  النف�ضي  الزمن  التجربة يف  الذي تركته 
التجربة  تلك  بت�قيت  الروؤية  اأ�ضبحت  كا�ضد،بل 
مكان،فيما  اأي  يف  اجلمل  ح�ضريا..)ماراأيت 
واأح�ض�ضت  بعد،اإال 
خمل�قا  التقي  انني 
/�س69/  لدي  عزيزا 
كا�ضد خارج الن�س..( 
كا�ضد  كان  واإذا 
خارج  )ال�ضاعر  يف 
فاأن  حماورا  الن�س( 
اجلن�ب  )باجتاه  يف 
قارئا  يخاطب  �ضماال( 
القراء  من  اأو  قيا�ضيا  قارئا  يك�ن  رمبا  معينا، 
كتب  اىل  االإ�ضغاء  يحب�ن  الذين  العاديني 
الرثيا..)باجتاه  جغرافية  تعلن  الرحالت،كما 
اجلن�ب �ضماال( اما املخاطب يف ق�ضيدة مهدي 
هنا  ال�ضهرزادي،  التحاور  و�ضمن  اأمراأة،  فه� 
�ضيتم تبادل االدوار، اأعني املراأة ت�ضتقبل الكالم 
من املر�ضل الذك�ري، الذي يتناول )الرحيل عرب 

بادية ال�ضماوة(
)قلتِ  يل :كيف ل� اأفلح�ا ؟!

َمن �ضي�ضرب يل خيمة عند اأب�ابهم 
للمناحة 

ل� اأفلح�ا ؟
غري اأنكِ  مل ت�ضمعي عند بابي 

�ضجة الروح

حتت اأ�ضفرار امل�ضاء 
واخلريف الذي ظل يتبعني يف املنايف !

  ***
اأنتِ  مل تعريف طائرا 

يختفي يف زوايا املقاهي 
اأو يق�ضي نهاراته يف الغرف 

طائرا يتفنن يف نتف ري�س اجلناح
طائرا يحتمي بالق�ايف

وظالم النهار(...
ذك�ري  �ض�ت  ال�ضعري  املف�ضل  هذا  يف  يت�ضيرّد 
القلق   هذا  ومن  االأنثى،  قلق  ي�ضلنا  خالله  ومن 
الأ�ضر�س  �ضعريا  ت�ؤرخ  وهي  الق�ضيدة  قلق  ندخل 
فرتة يف تاريخ احلكم ال�ضم�يل اأعني  الفرتة من 
االيرانية.. العراقية  احلرب  بداية  حتى   1977

به  ونكتفي  كق�ضيدة  املقطع  هذا  قراءة  وميكن 
مفتتح  يق�دين  بدالالته..كقارىء  غزير  فه� 

الق�ضيدة اىل ماقبلِه..
مباقبله  واأعني  ؟!(  اأفلح�ا  ل�  كيف  يل:  )قلت 
اليك�ن  والرجل..فال�ض�ؤال  املراأة  بني  احل�ار 
ت�ضبقها  نتيجة  اإال  الي�مية  حياتنا  يف  حتى 
م�ضاألة  يف  بحث  خال�ضة  اأ�ضباب،وال�ض�ؤال 
كما  واجل�اب:ذكر(  اأنثى  معينة..و)ال�ض�ؤال 
ال�ضالم.. واإمام نهجها عليه  البالغة  يعلن �ضيد 
من  وهذا  حمذوف  االول  املقطع  يف  وال�ضبب 
خلية  احلذف  وي�ضكل  ال�ضعري  الن�س  جمالية 

م�ق�تة �ضتت�ضظى يف املقطع الثاين..
ترد  ال�ض�ؤال،هاهي  بقلق  التكتفي  هنا  االأنثى 
من  الثاين  ال�ضطر  يف  ثان  ب�ض�ؤال  �ضمته  على 
الق�ضيدة..)َمن �ضي�ضرب يل خيمة عند اب�ابهم 
يق�دها   االأنثى  اأفلح�ا(..قلقها  ل�   / للمناحة   /
النخ�ة يف  ان  فهي حت�س   .. له  النهاية  نفق  اىل 
الت�جد  فاتك  بظالم  ججة  املد  ال�ضن�ات  تلك 
�ضيك�ن اخلذالن  اإذًا  ال�ضم�يل!!   االأعالم  اإال يف 
واخلذالن  خيمة(  يل  �ضي�ضرب  مطلقا:)َمن 
فكان  البط�لة  للجنب،اأما  احلقيقي  اال�ضم  ه� 
اطلق�ا  ان�ضف�ها  واإذا  ته�را  اآنذاك  ا�ضمها 
احلزب  م�قع  يف  جرى  انتحارا..كما  عليها 
حني  احلكيمية،  /منطقة  الب�ضرة  يف  ال�ضي�عي 
وغريهما  و�ضام  واأب�  وليم  البطالن  اعت�ضم 
واأ�ضاب�ا  ال�ضلطة  اأزالم  مع  النار  اطالق  وتبدل�ا 
على  االزالم  بقية  وارغم�ا  بذراعه  اأمن  رجل 
من  يبق  الفا�ضية،مل  �ضقطت  االن�ضحاب..وحني 

احلزب  مقر  يف  معلقة  �ض�رة  �ض�ى  و�ضام  اأبي 
كان  ملنا�ضل  طيب  وذكر  الب�ضرة  يف  ال�ضي�عي 
من اأوائل املتف�قني يف ق�ضم الفل�ضفة، يف جامعة 
م��ضك�، اما وليم )اأب� انت�ضار( و�ضقيقه ر�ضتم: 
خريج  كلية االدارة واالأقت�ضاد،فال نعرف �ضيئا 
للجنة  الدوؤوبة  اجله�د  م�ضريهما..رغم  عن 
ال�ضي�عي  للحزب  الب�ضرة  حملية  يف  ال�ضهداء 

العراقي..
�ضاغية  املراأة   تن�ضحب  الثاين  الت�ضاوؤل  بعد 
اىل  جارح،و�ضاأعمُد  ب�جيز  امل�ضعرنة  للمكابدات 

ترقيمها :
)1(غري اإنك مل ت�ضمعي عند بابي 

�ضجة الروح
حتت ا�ضفرار امل�ضاء

)2(واخلريف الذي ظل يف غرفتي
�ضاكنا كالغبار 

)3(اخلريف الذي ظل يتعقبني يف املنايف !
على  الق�ضيدة،  ا�ضتغال  التايل،يك�ن  املقطع  يف 
التمايز  بني الرجل واملراأة. و�ضنعمد على ترقيم 

التمايز :
)4(اأنت  مل تعريف طائرا 

يختفي يف زوايا املقاهي 
يف املحطات واحلافالت 

)5(اأو يق�ضي نهاراته يف الغرف 
)6(طائرا يتفن يف نتف ري�س اجلناح

)7(طائرا يحتمي بالق�ايف
وظالم النهار

يف  اليحلق  املقطع  هذا  يف  الطائر  ان  نالحظ 
ف�ضائه احلقيقي،بل يكابد انزياحا �ضر�ضا، ي�ؤدي 
اجلناح(  ري�س  مازوخي..)ينتف�س  تق�يظ  ذلك 

فعال ما فائدة اجلناح حتت �ضق�ف خفي�ضة ؟!
زوايا املقاهي

املحطات
احلافالت

الغرف 
ظالم النهار..

)زوايا  بل  املقاهي  يقل  مل  الن�س  ان  نالحظ 
ال�ضيا�ضية.. املالحقة  عانى  املقاهي(...ومن 

الن�س  يكتف  مل  وكذلك  جيدا  يتح�ض�ضها 
ب)النهار(

ب�ضحنة  ي�مىء  النهار  وهنا  النهار(  )ظالم  بل 
عالماتية ا�ضتثنائية..

اإذا )زوايا املقاهي(و )ظالم النهار( يتجاوران 
دالليا وي�ضريان

اىل جمريات الي�مي الدم�ي.. 
نالحظ هنا ات�ضالية جانحة بني حزمة الف�ضاءا 

اال�ضتق�اء   الذات  حتاول  ف�ضاء  بني  ال�ضابقة  ت 
به : )يحتمي بالق�ايف( وهذا االحتماء ال�ضعري 
من   البد  اإذًا   !! اغرتابا  الذات  يزيد  ذاته  بحد 
ذلك  الظالم..و�ضيك�ن  جلغرافية  جتاوز  نقلة 
من  و�ضاأقرت�س  للق�ضيدة  الثالث  املقطع  يف 
كا�ضد عن�انا لهذا املقطع : )الرحيل عرب بادية 
ال�ضماوة( : ويعنرّ�ن مهدي هذا املقطع )حداء ( :

خباأوا �ض�ءهم عند منت�ضف الليل 
�ضارت على ه�نها اأبل 

كان ح�ضد النج�م 
زينة يف �ضماء الرباري

فليكن بع�س هذي النج�م
)رج�ما(

وليكن بع�س هذه النج�م الدليل
خ��ض�ا يف مياه ال�ضه�ل

و�ضياء القمر
املقطع  على  اأ�ضتعني  ال�ضفر(..  واأ�ضتمر  خ��ض�ا 
ق�له  يف  كا�ضد  من  م�ضعرنة  ب�ضردانية  ال�ضعري 
)يف هذه االأيام ال�ضبعة التي اأم�ضيناها يف ال�ضري 
اأو  ب�ضر  اأو  �ضلطة  ت�ضغلنا  تعد  مل  ال�ضحراء  يف 
ويتكرر  يتكرر  ح�ضب..حا�ضر  حا�ضر  ما�س،بل 
�ضحراء متر باآثارها وحي�اتها وف�ضائها / 65/ 

ال�ضاعر خارج الن�س(..
ثم يع�د ال�ضاعر مهدي حممد علي،اىل ا�ضئناف 
اعني  الق�ضيدة  من  االول  املقطع  يف  بداأه  ما 
التفارق  ات�ضالية  خالل  من  املراأة  خماطبة 
نقلة  ي�ضكل  جغرايف،  اختالف  بينهما،مع 

للحدث..
 )اأنِت مل تلمحي ناقتي 

    اإذ حتيد عن النجم
   غام�ضة ال�ضري

مل تاأخذيها اىل ال�ضيل مثلي
ومل تب�ضري عينها وهي تغرق بالدمع 

اأو عنقها ي�ضرئب 
واأ�ضالعها ت�ضتطيل !!(..

وعن االح�ضا�س ذاته يق�ل كا�ضد..)كانت اآنذاك 
الغامر  لها حلظات فرحها  ودم  جمااًل من حلم 
طربا  فتهتز  بعيد  من  املاء  ت�ضرتوح  حني  اأي�ضا، 
وينبت لها اأجنحة فتكاد تطري /�س67/ ال�ضاعر 

خارج الن�س(
بذات  ن�ضه  الثانية  للمرة   ال�ضاعر  ن  يعن�رّ ثم 

العن�ان الفرعي االأول :
)حداء

قيل : هذي )الرحاب(
ثم �ضرنا نهارا باأكمله 

و�ضاألنا..قيل : هذي )الرحاب(
وقطعنا من الليل اأكرثه 
مل ن�ضل..غري ان الدليل 

قال : ملرّا نزل يف )الرحاب( 
)كم  املتنبي  بكالم  املقطع  هذا  نربط  حني 
اأو بكالم كفايف ح�ل  بنجٍد(  اأدرى  �ضاألنا ونحن 
يف  جتربتنا  يعني  الربط  هذا  )اإيثاكا(..فاأن 
يف  علي  حممد  مهدي  ال�ضاعر  جتربة  القراء،ال 
لقراءة  جماورة  قراءتنا  �ضتك�ن  امل�ضقة..ورمبا 
كا�ضد  الكرمي  ال�ضاعر عبد  ب�ضام حجار جلمال 
�ضدر  ال�ضدد..)حني  بهذا  لكالم  ولن�ضتمع 
الفارابي  دار  عن  بريوت  يف  ال�ضاهدة  دي�اين 
ه�ؤالء  وبني  والنقاد  ال�ضعراء  من  العديد  تناوله 
انها  جمايل  نعت  الذي  ار  حجرّ ام  ب�ضرّ ال�ضاعر 
بالن�ضبة  ذلك  تك�ن  قد  ميث�ل�جية،وهي  جمال 
اآنذاك جماال من حلم  كانت  انها  االآن،غري  اإيلرّ 
الن�س(..ومن  ال�ضاعر..خارج  /�س-67  ودم 
يتجاور  �ضعرا  مهدي  مايتناول  االآخر  اجلانب 

مع ماجاء يف �ضردانية كرمي...)كلما �ضاألنا عن 
ال��ض�ل قال�ا لنا )�ضمرة ع�ضا( غري ان �ضمرة 
اأر�س  يف  �ضبعة  وليايل  اأياما  ا�ضتغرقت  الع�ضا 
الاأثر فيها الإن�ضان ولي�س فيها من ال�ض�اهد غري 
خارج  ال�ضاعر  �س81/   / ت  مررّ حي�انات  اآثار 

الن�س  (..ويف ق�ل مهدي عن الناقلة 
)اأنِت مل تلمحي ناقتي
 اإذ حتيد عن النجم(

هذا الكالم املكثف �ضعريا ح�ل النجم،�ضيت��ضع 
فيه كا�ضد يف ق�له )كنا ثمانية..تتقدمنا اجلمال 
ميطر-  يكاد  الذي  �ضح�ها  اأن�ضى  لن  ليلة  يف 
جن�مها،  وملعان   – متام  اأب�  الطائي  يق�ل  كما 
وظاللنا الهائلة../81 – ال�ضاعر خارج الن�س (
النخلة  ي�ضفان  ومهدي(  )كا�ضد  وكالهما 

ذاتها،يق�ل مهدي 
)كيف اأفقتُ  على نخلة يف القفار

 جذعها كان حمت�ضدا بالف�ضائل خ�ضراء(..
امللح  �ضحراء  جنتاز  كا�ضد..)واإذ  ويق�ل 

هذه،تنفتح �ضماء اأخرى
اأر�س اأخرى

بركة ماء
�س83/   / بالف�ضائل  مكتظة  وحيدة ٌ  ونخلة ٌ 
ان  هنا  �ضماال(..نالحظ  اجلن�ب  باجتاه 

ال�ضاعرين مهدي وكرمي،ي�ضتعيدان 
�ضعرية االمكنة ذاتها، وحني يق�ل مهدي �ضعرا

)والركب يغت�ضل�ن من ال�ضيل غري بعيد
 وبع�س ي�ؤجج نار الغ�ضا

اإناء..  الربكة فجاء مباء يف  :)ذهب مهدي اىل 
باجتاه   / خيمتان  لنا  الحت  الرابع  الي�م  يف 

اجلن�ب �ضماال(..
طبقات ق�ضيدة )الرحاب(...

خالل  التع�ضف،من  من  خفيف  ن�ع  اىل  �ضنعمد 
ترقيم مقاطع الق�ضيدة.

املقطع  بقراءة  االكتفاء  قراءتي..ميكن  *ترى 
ق�ضرية  ق�ضيدة  ف�ضاء  على  واحل�ض�ل  االول 

ذات مديات مفت�حة
*ميكن النظر اىل الق�ضيدة من خالل خماطبني 
املخاطب االول ه� املراأة، يت�جه الن�س ال�ضعري 
املراأة  وح�ضة  التايل  ه�  واملتلقي  مبا�ضرة  لها 

املقاطع التالية : 1/2/4/6/7
املخاطب الثاين : املتلقي ويك�ن الكالم ال�ضعري 

ه م�جرّ
مبا�ضرة  من خالل املقطعني املعن�نني )حداء(..

*ف�ضاء الق�ضيدة 
)1( ف�ضاء ال�ضيق/ املدينة

)2( ف�ضاء ال�ضعة ال�ضحراوية
يف الف�ضاء االول يك�ن االإن�ضان عر�ضة لالأنتهاك 

يف املدينة التي حت�لت م�ضلخا
�ضعة  يف  الن�س  يدخلنا  الثاين  الف�ضاء  يف 
حرية.. مباهج  من  التخل�  م�ضقاتها  �ضحراوية، 
ويف هذا الف�ضاء يتم تفعيل ثريا الق�ضيدة،حني  
�ضمعتُه  الق�ضيدة،كما  عن�ان  اأحدهم  يلفظ 
عالماتية  اىل  اال�ضم  احل�ضار،يحيلني  ب�ضن�ات 
:)ق�ضر  العراق  يف  امللكي  للعهد  تنت�ضب  مكانية 
قد  كان  يل،  الت�ضمية  نقل  الرحاب(..فالذي 
مل  مثله  الغري  هذا  غريه،ورمبا  من  �ضمعها 
الميكن  اآخر،الق�ضيدة  منحى  يقراأها..من 
تلقيها ب�ضكل اأمثل، دون ا�ضتعانة بخارج الن�س، 
اأعني جتربة ال�ضاعرين : مهدي وكرمي.. لتكتمل 

ال�ض�رة ال�ضعرية ببعدها االجتماعية..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جتربة  عن  درا�شة  من  مف�شل  املقالة  هذه   *
ال�شاعر مهدي حممد علي

اأ�ضتعني

مقداد م�شعود                                                                               
حتاول قراءتي املنتجة،الت�قف عند التجربة احلياتية االأهم،لدى �ضاعر عراقي مل ين�ضفه النقد،وال االأحتفاءات 
النقد  م�ض�ؤولية  علي..فتلك  حممد  مهدي  ال�ضاعر  بحجم  يليق  باإن�ضاف  �ضاأق�م  انني  هذا  املربدية..واليعني 
العراقي باأ�ضره..اإذن ما �ضاأق�م اليتجاوز اإيقاد �ضمعتني وعلى �ض�ئهما اأكتب ماتي�ضر من قراءة منتجة لق�ضيدة 
يف  كا�ضد،ق�ضيمه  الكرمي  عبد  ال�ضاعر  تناول  دون  جتربتِه  عن  الكتابة  ميكن  مهدي،وكيف  �ضعر  من  منتخبة 
التجربة ذاتها، اأعني مغادرتهما العراق كنظام �ضم�يل ولي�س التخلي عن العراق كاأر�س واأهل و�ضحبة الميكن 

العي�س دونها*

الشاعر مهدي محمد علي في شمعته الثانية

مدائح جمر الغظا

المخاطب في قصيدة 
مهدي هو امرأة ضمن 

التحاور الشهرزادي

اأن ا�ضمه قد و�ضل قبله اإىل بغداد، فاختري  من امل�ؤكد 
للعمل يف املكتب ال�ضحفي ل�كالة االأنباء العراقية منذ 
بداية عام 1959، مرافقًا الزعيم عبد الكرمي قا�ضم يف 
امل�اطنني  اأحاديثه مع  ، و�ضجل بع�س  امليدانية  ج�الته 
 8 بعد  تزوره.  كانت  التي  ال�ضعبية  ال�ف�د  مع  ولقاءاته 
1963 هرب من بغداد اإىل الب�ضرة واختباأ يف  �ضباط 
مزرعة لالأ�ضرة يف ق�ضاء �ضط العرب، ومل يغادرها اال 
ثم  بغداد.  يف  لعمله  وعاد   ، القتلة  نظام  �ضق�ط  بعد 
اأ�ضبح مديرًا لـمكتب)و.ا.ع( يف الك�يت، و تن�ضب ليك�ن 
الراحل  العراقي  ال�زراء  لرئي�س  ال�ضحفي  املكتب  يف 
مفاو�ضاته  يف  ورافقه  البزاز،  الرحمن  عبد  الدكت�ر 
املال)م�ضطفى  الراحل  ومع  الكردية  القيادة  مع 
الربزاين( �ضخ�ضيًا، و قام بتغطية اتفاق 29 حزيران. 
يف  معروفة  �ضخ�ضيات  مع  متعددة  ح�ارات  واجرى 
جميعًا  ون�ضرها  العربية  وكذلك  الكردية،  القيادة 
للرئي�س  ال�ضحفي  املكتب  اإىل  نقل  ثم  االتفاق.  عقب 
ج�الته  بع�س  يف  عارف،ورافقه  ال�ضالم  عبد  الراحل 
االأخرية يف منطقة  العراق،ومنها ج�لته  خارج وداخل 
يف  كان  طائرته،  اإقالع  وبعد  الب�ضرة،  يف  الـ)ن�ض�ة( 
الطريق اإىل الطائرة الثانية، ف�ضاهد احرتاق و�ضق�ط 
طائرة)الهلي�ك�برت( الرئا�ضية، وه� اأول َمْن حرر خرب 
�ضق�طها ومقتل ركابها جميعًا، وب�ضمنهم الرئي�س، وبث 
اخلرب حينها اإىل العامل با�ضمه، وي�ؤكد ب�ضفته �ضاهد 
عيان: اإن �ضق�ط الطائرة مل يكن مدبرًا، بل اجتاحت 
املنطقة مع اإقالعها عا�ضفة ترابية كثيفة بالرتافق مع 
رياح �ضديدة ما ح�ل الطائرة اإىل ورقة تتالعب بها 
الريح وانفجرت الطائرة يف ال�ضماء و �ضقطت يف منطقة 

)جمن�ن(. ثم عمل مع املكتب ال�ضحفي التابع للرئي�س 
الراحل عبد الرحمن عارف، ورافقه يف جميع ج�الته 
الداخلية والعربية واالأجنبية.  بعد17 - 30 مت�ز اأعيد 
يف  ملكتبها  مديرًا  وعمل  العراقية،  االأنباء  وكالة  اإىل 
)عمان( وخالل معارك )اأيل�ل االأ�ض�د( بني الفدائيني 
املجازر  اإخبار  غطى  االأردين،  واجلي�س  الفل�ضطينيني 
االأردنية  احلك�مة  وعدته  للفل�ضطينيني،  جرت  التي 
جتاوزًا عليها، فاأُعتقل ملدة �ضهر يف عمان، و بعد ُختم 
ج�ازه بعدم ال�ضماح بع�دته اإىل االأردن ثانيًة، القي به 
على احلدود ال�ض�رية-االأردنية،تعمدًا، فتم اعتقاله يف 
�ض�ريا جمددًا، ب�ضبب �ض�ؤ العالقة العراقية-ال�ض�رية، 
اأ�ضب�عني.  وتعر�س للتحقيق املرتافق مع التعذيب ملدة 
فيها  )و.ا.ع.(  ملكتب  مديرًا  للعمل  الب�ضرة  اإىل  وعاد 
وواجه حقدًا وتعنتًا من امل�ضئ�لني احلك�ميني واحلزبيني 
ك�نه مل يعمل على تبيي�س �ض�رهم ، من خالل االأخبار 
اإر�ضالها اىل بغداد وو�ضل االأمر حد  التي ي�ضرف على 
اأن  ما  لالأمر.  يهتم  لكنه مل  والبغ�ضاء جتاهه  العداوة 
عام  مت�ز   17 يف  احلكم  )�ضدام(  الدكتات�ر  ت�ضلم 
1979، تاأكد بب�ضريته احلادة اخلراب الذي �ضيحيط 
واإعالميًا،  و�ضيا�ضيًا  اجتماعيًا  العراقية،  باحلياة 
التقاعد،  على  ال�ضخ�ضية،  برغبته  نف�ضه،  فاأحال 
وابتعد  العراقيني(.  ال�ضحفيني  مب�جب قان�ن)تقاعد 
ودولية،  عربية  اإعالمية  و�ضيلة  باأية  نهائيًا  العمل  عن 
بعد  اإليه.  تقدميها  مت  التي  املادية  املغريات  كل  رغم 
�ضق�ط النظام و يف مقهى االأدباء، كنت اأرى َمْن ياأتي 
ال�هاب  عبد  حمم�د  الرائد  القا�س  اأ�ضتاذي  ب�ضحبة 
يجل�س  بيده،  وما�ضكًا ع�ضاه  قلن�ض�ة  راأ�ضه  م�ضاًء.على 

متزنًا ويتحدث هم�ضًا وبرقة وتهذيب عاليني،و غالبًا مًا  
ي�ضتغرق، مع �ضجيج املقهى، يف عامله اخلا�س؟.�ضاألت 
هذا  يك�ن  َمْن  ال�ضلطان(،  )خالد  االأ�ضتاذ  اأخي  مرة 
ال�جه الطلق االأليف؟. فقال يل: ف�ؤاد اخلليل.. واأراد اأن 
ابحث عنه؟.ا�ضتغرب  َمْن  بادرته: ه�  اأنني  ي�ضيف.اإال 
بتن�ضيق  اأق�م  حينها  ملاذا؟.كنت  قائاًل:  خالد  اأخي 
الب�ضرة،  وكتاب  اأدباء  الحتاد  الثقافية  اجلل�ضات 
قلت  املقهى.  يف  جمعة  ي�م  كل  �ضباح  تعقد  والتي 
خلالد: اأريده �ضيفنا للتحدث عن جتربته ال�ضحفية-
تفلَح معه؟!. الغنية؟.ابت�ضم خالد وعلق:لن  االإعالمية 
ن�ضاطه  اعرفه عن  ما  وحدثته عن  عليه جيدًا  تعرفت 
ليفتح  ا�ضت�ضافته  منه،  وطلبت  االإعالمي،  ال�ضحفي- 
خزين ذاكرته اأمامنا عن �ضن�ات كان فيها قريبًا جدًا 
ب�ضفته  العراق  يف  االأول  الر�ضمي  القرار  م�ضادر  من 
املهنية وال�ضخ�ضية ، اإال انه امتنع بحجج �ضتى، منها: 
رحل�ا  اأ�ضخا�س  عن  ب�ضهادة  يديل  اأن  له  ميكن  ال  انه 
واأ�ضبح�ا يف ذمة ورحمة اهلل ، وال ميكن لهم ت�ضحيح 
اأو حماورة َمْن يتحدث عنهم، فلرمبا تخ�نه الذاكرة، 
وُيعترب ما �ضيتحدث به عنهم اإ�ضاءة لهم!. اأحلحت عليه 
ال�ضلطان(  اأخي)خالد  اح�ضد  االآن  فف�ضلت.  كثريًا.. 
على ف�زه بعد جهد وم�ضقة مبقابلة ط�يلة معه ون�ضرها 
يف  وكان  االأ�ضب�عية،  "االأخبار" الب�ضرية  �ضحيفة  يف 
واأمينًا  ونزيهًا  ودقيقًا  جدًا،  متحفظًا  وحديثه  اإجاباته 
�ضاقته  َمْن  عن   ، �ضخ�ضية  اأ�ضرار  من  يعرف  ما  على 
مهنته ملقابلتهم والقرب منهم وظيفيًا ،وكان�ا من كبار 
الذي  العراق.خالل احلفل  امل�ضئ�لني ذات زمن ما يف 
واالإعالم"  لل�ضحافة  العاملية  الهاي  اأقامته"جامعة 

،على حدائق نادي الرازي  ، م�ضاء 9 / ماي�س/ 2009، 
�ضمنهم،  كنُت  ب�ضريا،  واإعالميًا  �ضحفيًا   )13( ملنح 
الدور  اجلامعة:"على  فيها  ت�ؤكد  تقديرية  �ضهادة 
خدمة  يف  له  التقديرية  �ضهادتها  للممن�ح  املتميز 
يف  املتميزة  اإبداعاته   وعلى   ، واالإعالم  ال�ضحافة 
 ، اجلامعة  ميدالية  مع  الب�ضرة"  يف  والثقافة  االأدب 
حا�ضرًا،  يكن  ومل   ، االأوىل  ال�جبة  �ضمن  عليه  ن�دي 
ت�ضلمها،  الزمالء  احد  على  فاقرتحت  مر�ضه،  ب�ضبب 
على اأن اأُ�ضلمها له بعد ذلك. لياًل ات�ضلت به واأخربته، 
فا�ضتغرب جدًا وقال باأ�ضى ومرارة وب�ض�ت منهك:" يف 
ه�لندا ويف الهاي، هناك َمْن يتذكرين.."!!. ثم �ضمت 
اإطالقًا؟!.اتفقت معه على  ببالغة ومل ي�ضف �ضيئًا ما 
اأن يح�ضر لت�ضلمهما. م�ضاًء و يف امل�عد املحدد وجدته 
الب�ضرة،  اأدباء  مقهى  يف  املعتاد،  مكانه  يف  جال�ضًا 
عليه.  بادية  واالإنهاك  املر�س  وعالئم  ال�جه  �ضاحب 
وال�ضحفيني  والكتاب  االأدباء  من  كبري  عدد  وبح�ض�ر 
بالعلم  امل��ضحة  امليدالية  ب��ضع  قمت  واملثقفني، 
قبلُت  ال�ضهادة  �ضلمته  وعندما  رقبته،  يف  اله�لندي 
يده اأمام اجلميَع، فرف�س ذلك ب�د وحياء. لكني ملحت 
رحيله،  �ضاعة   ، جفنيه  اأطبق  لعله  دمعتني،  عينيه  يف 
عليهما ،الإح�ضا�ضه باخلذالن واملرارة والفجيعة، ومنعه 
اأحناء  عنه  ُيعرف  فلم  ال�ضخ�ضية،  بكرامته  االعتزاز 
راأ�ضه واال�ضرتحام و طلب ال�ضفاعة من اأي كان، جراء 
قبل  جدًا،من  احلرج  ال�ضحي  ب��ضعه  االهتمام  عدم 

امل�ؤ�ض�ضات ال�ضحفية واالإعالمية الر�ضمية واملدنية، 
يف بلد ال حد لرثائه املادي الطائل الهائل. بعد رحيله 
ت�ضدر  التي  االأ�ضب�عية  )االأخبار(  جريدة  خ�ضته 
 ، مبلف  العراقي،  االإعالم  �ضبكة  عن  الب�ضرة  يف 
اأ�ضتاذنا حمم�د  من  لكل  عنه  �ضهادات  على  احت�ى 
واملحامي  احلجاج،  كاظم  وال�ضاعر  ال�هاب،  عبد 
عل�ان،  قا�ضم  والكاتب  �ض�قي،  جا�ضم  م�فق 
وال�ضحفي �ضباح اجلزائري  العايف،  والكاتب جا�ضم 
معززًا  امللف  وكان  الديراوي،  االأمري  عبد  وال�ضحفي 
ب�ض�ر نادرة له منها: جل��ضه ، بعد �ضهر على قيام ث�رة 
و   ، الثاين  امللك في�ضل  ، على عر�س   1958 14 مت�ز 
يتحدث  ما  ي�ضجل  قا�ضم  الزعيم  اىل جانب  له  �ض�رة 
الربزاين  م�ضطفى  املال  مع  وكذلك  للم�اطنني،  به 
عبد  الرئي�س  مع  واأخرى  البزاز،  الرحمن  عبد  ود. 
درجة  على  اخلليل(  )ف�ؤاد  وغريها.  عارف،  الرحمن 
العالية  والرتفع،والثقافة  والدماثة  ال��ضامة  من  عالية 
)حمم�د  اأ�ضتاذنا  قال  واالنكليزية.  العربية  باللغتني 
عبد ال�هاب( ،عنه، من خالل عالقته به التي تتجاوز 
لبع�س  امل�ضرتكة  و�ضفراتهما  قرن،  ن�ضف  من  اأكرث 
الدول العربية واالأوربية اأن:" اهتمامه بال�ضعر و�ضغفه 
رواة  احد  انه  عنه  تق�ل  اأن  ميكنك  معروفًا..  بحفظه 
�ضعر اجل�اهري الكبري. كنت اأحيانًا حينما تلتب�س عليرّ 
بع�س اأبيات اجل�اهري، التجاأ اإليه، كان يقراأ الق�ضيدة 
بطالقة ال يلحن اأبدًا، حت�سرّ ، وه� يقراأ الق�ضيدة كاأنه 

يتذوق اأبياتها بل�ضانه.. 
خالفه  يبلغ  وال  االأ�ضدقاء،  يك�ضب  كيف  يعرف  كان 
ي�ضلح  ال  الذي  الرجل  انه  اأبدًا..  ال�ضقاق  حد   معهم 
للخ�ض�مة". ينحدر )ف�ؤاد اخلليل( من اأ�ضرة معروفة 
يف الب�ضرة وعلى درجة عالية من الرثاء املادي، اإذ كان 
جده "عبد اهلل اخلليل" رئي�ضًا لغرفة جتارة الب�ضرة، 
)ف�ؤاد(  اأكمل  امللكي،  االأعيان  جمل�س  يف  )عينًا(  ثم 
درا�ضته االبتدائية واملت��ضطة واالإعدادية يف الب�ضرة، 
النظام  الب�ضرة، زمن  لندن، وبعد ان عاد اىل  ثم يف 
امللكي، ا�ضطر اىل الهرب منها اىل الك�يت بعيدًا عن 
مالحقات االأجهزة االأمنية ك�نه كان ن�ضطًا يف احلركة 
الطالبية يف لندن، و م�ضنفًا �ضمن حملة الفكر ال�طني 
انتمائه  عدم  مع   الي�ضاري،  التقدمي  والدميقراطي 
الب�ضري-  واالإعالمي  ال�ضحفي  الراحل  احلزبي.عن 
�ضيدي ط�ال  يا  اأق�ل:  الرائد )ف�ؤاد اخلليل(  العراقي 
وعيال..و  الأم�اٍل  وال   .. عيَت  �ضرّ ملنفعة  عمرك..ال 

�ضمريك اأبدًا مل يَتقَرْب ِمَن االأوبا�س واالأ�ضمال.  

العايف جا�شم 
بغداد  يف  بع�ضها  اعرف  واالإعالمية،والتي  ال�ضحفية  االأو�ضاط  يف  ُيردد  كان  اإذ  با�ضمه،  اأ�ضمع  مل  اأنني  يعني  ال  مبعرفته،وهذا  ت�ضرفت  قد  اأكن  مل 
ال�ضحفية- وطم�حاته  طاقاته  الب�ضرة  ا�ضتنفدت  اأن  وحيادية.بعد  وتفان  واإخال�س  مبهنية  يتمتع�ن  الذين  ال�ضحفيني  كاأحد  ا�ضمه  ُيردد  والب�ضرة. 

بغداد  اإىل   1958 مت�ز   14 ذهب،بعد  وحراكه.  واالإداري  ال�ضيا�ضي  القرار  مركز  ب�ضفتها  العا�ضمة،  اإىل  الذهاب  الرحبة،قرر  الغنية  االإعالمية، 
ال�ظيفي  ان�ضباطه  اأو حزٍب ما، غري  فئٍة  اأو  احٍد  يتعكز على  اأن  �ضق طريقه دون  ، وهناك  ال�ضحفي  العمل  باإمكانياته وطم�حاته اخلا�ضة يف  مت�ضلحًا 

املتميز. االإعالمي  ال�ضحفي-  وعمله  ملهنيته  واإخال�ضه 

فؤاد الخليل.. الذي ال يصلح للخصومة
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الشعر أهم األنواع 
األدبية واألسبق في 
توظيف األسطورة

ناجح املعموري
لتكري�س رمز مفرد،ولكنه ميثل  اإن�ضغال ثقايف،وعنايته بها  �ضعي  بالعن�نة  اإهتمامه  اأنرّ  اليا�ضري من  ال�ضاعر عادل  يتابع جتربة  للغاية ملن  �ضار وا�ضحا 
بتفا�ضيله �ضبكة رمزية،ذات دالالت وا�ضعة جدا،ونحن نعرف ومن زمن باأنرّ العن�نة عتبة ن�ضيرّة �ضرورية لقراءة الن�س وا�ضتدعاء املتلقي، اإنها فاحتته 
االأوىل املف�ضية اليه، وللعن�نة �ضلطة حتكم وت�جيه يف ن�ع وم�ضت�ى القراءة وتلقي تفا�ضيل الن�س. ولن تك�ن القراءة،اأية حماولة حمف�فة باملمكن،اذا 
مل تكن العالقة مع العتبة �ضليمة وخا�ضعة لل�ضروط املطل�بة خلطة حتقق العالقة. فالعن�نة نافذة �ضغرية وكبرية تف�ضي نح� الداخل الن�س، تزاول 
ت�جيهها للقراءة يف حلظتها االأوىل وتق�دها نح� املركز الذي �ضمحت به العتبة، وال ميكن لقراءة كافية مل تتمكن منذ البداية بالن�س االأول الذي ه� 

راأ�س الن�س ورقبته.

9 درا�ضة
تبديات العنونة في ديوان الشاعر عادل الياسري

المعنى الكامن في مفردة الورد
                                                                           1 ـ 2

اليا�ضري  عادل  ال�ضاعر  دي�ان  عن�نة  و�ضعتنا 
اأمام التتايل امل�ضتمر لها بعد اإثنني من دواوينه 
مع  دالليا  قرانا  – عقد  �ضيظل  –هكذا  وكاأنه 
مفردة  يف  الكامن  املعنى  �ضبكة  له  ت�مىء  ما 
ف�ضاء  –ذات  معروف  ه�  –كما  وهي  ال�رد، 
يف  وخ�ض��ضا  املجاالت  من  العديد  �ضا�ضع،يف 
الكثري  وفيها  لها  وامليث�ل�جيا.وحتت�ضد  الثقافة 
من االأ�ضاطري والعقائد والطق��س يف ح�ضارات 
القدمي،واقرتنت  االأدنى  وال�ضرق  العراق 
اكرث  من  واحد  مع  لل�رد  الرمزية  ال�ضبكات 
االإل�هة  نظام  بال�ضرق،وه�  الدينية  االأنظمة 
ذات  ب�ؤرة  النظام  هذا  من  جعل  ال�ضابة،وما 
ثنائية  من  اي�ضا،تك�نه  وا�ضعة  اإ�ضعاعات 
االإل�هة  وثانيا  امل�ؤنثة  االإل�هة  حي�ية،وهي 
املذكرة، وكان " لل�رد دم�عه" يف اللحظة التي 
النظام  هذا  مك�ين  بني  الرومان�ضية  تخندقت 

احلي�ي.
االإ�ض�ل  هي  االأوىل،التي  الرومان�ضية  وحلظة 
نظام   – النظام  هذا  حدود  ر�ضمت  التي 
و�ض�ح  بعد  الحقا  حاز  الذي  ال�ضابة-  االإل�هة 
ثقافيا  �ضببا  ال�رد  اآخر،كان  نظام  على  تك�نه 
التداول  ثقافة  والتبل�ر،والظه�ر يف  الن�ض�ء  يف 
املرتبطة  االإ�ضط�رية  الثنائية  والت�ا�ضل،الأنرّ 
بح�ض�ر  متميزة  والتجدد  اخل�ضب  بنظام 
االأكرث  القتيلة.لكنرّ  ال�ضابة  االإل�هة  جمايل 
حاز  نظام  ه�  االإ�ضط�رة  خطاب  يف  ح�ض�را 
نظام  عن  ينعزل  رده،ومل  وتفرّ خ�ض��ضيته 
امل�ؤنثة،التي  ال�ضابة  االإل�هة 
اأ�ض�ضته واقرتحت مك�ناته وبل�رت 
الثقافيةوالدينية،وهذا  عنا�ضره 
ا�ضط�رة  خالل  من  جليا  يت�ضح 
االإله ال�ضاب اأدوني�س مت�ز االأكدي 
االإلهة  مع  ثنائيته  عن  ومعروفات 
من  وا�ضتهدافه  ع�ضرتوت  ال�ضابة 
يعاود  وم�ته،لكنه  اخلنزير  قبل 
الدم  قطرات  ثانية،الأنرّ  �ضع�ده 
ال�ضاب  االإله  ج�ضد  خلاليا  الناقل  املاء  هي 
وبعد  رحمها  يف  ثانية  وا�ضت�دعته  اأدوني�س 
لل�ضنة  الف�ضلي  الدوري  االإيقاع  ا�ضتكمال 
االإ�ضط�رة  هذه  وحت�لت  ثانية  اأدوني�س  انبعث 
املتن�عة،  ال�ضرق  خطابات  يف  ميث�ل�جيا  ثابتا 
االإغريق  بالد  يف  الالحق  التداول  وكر�ضها 
البنية  تت�قف  ومل   ." "نر�ضي�س  ا�ضط�رة  عرب 
ال�رد  انتاج  عن  بال�ضرق  االإ�ضط�رية  الذهنية 
اإ�ض�له  ا�ضط�ريا،بل ا�ضتمرت،لكنها مل تخرتق 
االأوىل  عتباتها  االأوىل،وكر�ضت  الرومان�ضية 
لنا  و�ضاغت  برتاتبيتها  حمتفظة  ظلت  التي 

نظاما مكتمال يف امليث�ل�جيا.
يتمتع  ما  امام  االإنغالق  ت�ظيفاته  ت�ضتطع  مل 
به من طاقة املعنى وا�ضعاعه بالداللة لذا كان 
مرايا  متج�هر،وبهي،ا�ضت�عبته  بح�ض�ر  وظل 
االأدبية  االأن�اع  اكرث  االأدبي،وال�ضعر  االإ�ضتثمار 

انتباها الأ�ضاطريه،الأنرّ
ال�ضعر اأهم االأن�اع االأدبية واالأ�ضبق بالت�ظيف، 
على الرغم من معرفتنا باأنرّ االأدب كله منفتح 
فراي:  ن�رثروب   قال  وكما  االإ�ضط�رة،  امام 

االأدب كله اإ�ضط�رة.
ا�ضباب  من  ل�احد  االإ�ضارة  �ضرورة  واأجد 
جتربة  يف  القتيلة  ال�ضابة  االإل�هة  مت�ز  بروز 
حداثتها،وه�  مرحلة  خالل  العربي  ال�ضعر 
قدمتها  التي  واخل�ضائر  ال�ضيا�ضية  االآثار 
الن�ضال  مرحلة  اإبرّان  العربية  املجتمعات 
اإهتدت  التي  التحرري،  والدميقراطي  ال�طني 
احلياة  بعن�ضر  ط  التفررّ حتى  الرمز  لهذا 
ال�ضابة  االإل�هة  نظام  ال�ضاب،وظل  وه�  املميز 
من  له  البدرّ  ح�ض�ر  بح�ض�ره،واأي  القتيلة 
االإت�ضاع  من  ن�عا  فاختار  والتعمق،  التكر�س   
الديانات  من  اقرتابه  والتباهي،حلظة  والنم� 
التاأريخية والت�حيدية مع حيازته ل�ضفة جديدة 
الزراد�ضتية،  الديانة  يف  كما  بالنبات  مقرتنة 
بالديانتني  اإت�ضح  فقد  الت�حيدي  ح�ض�ره  اأما 
وامل�ضيحيةال�ضيد  ي��ضف  �ضخ�ضية  اليه�دية 

امل�ضيح.
اأخذنا ورد اليا�ضري بعيدا واأكرث من ال�ضابق،الأنرّ 
نظامه  ياأخذنا  مبفرده،بل  يعنينا  –ال�رد-ال 
يف  �ضراعا  متظهرت  التي  وحركته  وامتداده 

خطابات الق�ضائد وال�ضعائر،و�ضعدت عنا�ضر 
بع�س تفا�ضيله اىل الت�ضريعات الدينية اليه�دية 
واالإ�ضالمية واأعني بذلك اخلنزير،الرمز الذي 
مع  وانتقل  الفرع�نية  الثقافة  يف  مهيمنا  كان 
م��ضى اىل �ضيناء واحت�ضنه الدين االإ�ضالمي. 
ال�ضاعر  اإختارها  التي  العن�نة  اإنفتاحات   هذه 
االأول  دي�انه  �ضدور  منذ  اليا�ضري  عادل 
 " نة  مل�رّ دم�عه  "ال�رد  االأخري  حتى  واإ�ضتمررّ 
نح�ها  املتحرك  التفا�ضيل  هذه  كل  لنا  وقدم 
لذا  اليه.  وتدع�ه  ال�ضعرية  تتطلبه  بهدوء 
و�ضبكات  رمزية  ب�ؤرة  اليا�ضري  عن�نة  ظلت 
والبدرّ  ف�ضيئا.  �ضيئا  املتلقي  معنى،ي�ضتك�ضفها 
تخطفنا  ال  "ال�رد"  رمزية  باأنرّ  التذكري  من 
املعي��س  حركة  واملاأل�ف،والتعطل  الي�مي  من 
مع  باملجاورة  را�ضيا  ح�ض�را،  اكرث  جتعله  بل 
ن�ضيرّة  عالقات  تت�ضكل  هنا  ومن  الرمزي. 
ثنائية،يتداخل فيها الرمزي والي�مي،وكالهما 
مينح االآخر من خ�ضائ�ضه وميزاته، لذا مل 
ا واي�ضا املاأل�ف ما ظلرّ عاريا  يكن الرمزي نقيرّ
من الرمزية، وهذه اأهم ميزات ال�ضعرية التي 
الت�ضع ت��ضيفا عازال بني عنا�ضرها البانية لها 
فنيا. وهذه مالحظة قلت بها منذ زمن واإعتنى 
بها اليا�ضري،وذهب باجتاه اأكرث عندما اإ�ضتغل 
املمثلة  اخلا�ضية  من  ن�عا  يبدو  ما  اإزالة  على 
يف  بينهما  ووحد  للماأل�ف،  واأي�ضا  للرمزي 
وال�ضعر  للمتلقي.  عطاءها  فنية،متنح  وحدة 
حمافظ  لكنه  املنح،  يف  واالأن�اع  الفن�ن  اأكرث 
نادراعزيزا  ويظل  ال�ضعرية  خ�ضائ�ضه  على 
وبخيال ملن اليعرف امل�ضارب التي تق�ده وتاأخذه 
متعدد  واحدا،بل  يك�ن  لن  الذي  املعنى  نح� 
للمتلقي  املانحة  ال�ضعرية  من خ�ضائ�س  وهذا 

تن�عاتها وفي��س املك�ض�ف،واملختفي.
وقفت فاح�ضا جتربة ال�ضاعر يف دي�انه الثاين  
امليث�ل�جيا  ا�ضتثمار  و�ضرية  لل�رد...واأنت 

وحت�يلها
اإيق�نات  ت�ضري  ثانية  ويف  رمزية  اإيق�نات 
والرمز  املعنى  بني  الكامن  الت�ضاد  اأنتجها 
املعنى  فيه  حت�ل  الذي  الن�س  مثل  ب�ظيفته 
ال�ضباك  اإ�ضطادت  االأ�ضماك  املاأل�ف معك��ضا، 
االإيق�نة  اأو  وا�ضحة،  بال�ظيفة  املخالفة  اأو 
الرمزية امل�حدة بني الرمز واملرم�ز، ال�ضخ�س 
راأ�ضي  وقال:  قمحا  ل  منجال،حت�رّ راآى  الذي 
يف  حا�ضرة  ال�ضعرية  م�ضرتكات  احل�ضاد. 
عنا�ضر  مثيالتها،الأنها  مع  التجربة،  هذه 
ومك�نات ملفه�م ال�ضعرية، تلتقي بها التبديات 
الكثرية. لكن املهم لديرّ يف االإمن�ذجني اللذين 
واملعروف  احلياتي  املاأل�ف  لهما،هما  اأ�ضرت 
وحت�ال  غادراهما  لكنهما  الي�ميالتقليدي. 
عالقة  متاما.فال�ضمكة  املذوبة  االإ�ضط�رة  نح� 
تخت�ضر نظام االأمرّ الكربى واالإل�هة امل�ؤنثة، لذا 
مزيرّنة  واالإلهة ع�ضتار  االأوىل  االأمرّ  معابد  كانت 

بتماثيل لل�ضمكة.
على  حافظ   ، اليا�ضريرّ ال�ضاعر  اأنرّ  يل  ويبدو 
طريف النظام الثقايف اخلا�س باالإل�هة ال�ضابة 
واالإل�هات  مت�ز  نح�  وانحاز  وامل�ؤنثة،  املذكرة 
القتيلة،  ال�ضابة  باالإل�هة  عنها  معربا  االأخرى 

مثال لها بي��ضف 
يف  ذلك  ودر�ضنا  بالقمح،  لهما  املرم�ز  وي�ض�ع 
نبات  اإ�ضط�رة  الت�راتي  الن�س  تاأويل  كتابنا 
اللفاح وعقائد االإنبعاث الكنعاين ال�ضادر عن 
دار املدى. والحقنا ال�ظائفيات امليث�ل�جية بني 

تبديات القمح وااللهة ال�ضابة.
االإ�ضط�رة كامنة يف عن�انات التجارب ال�ضعرية 
ومتنح  اأكرث  تتعمق  تكررت  وكلما  لليا�ضري 
ف�ضاء تاأويليا اأعمق، الأنرّ االإ�ضط�ري خمفي يف 
باالإ�ضافة  "واإمتداداتها،هذا  " ال�رد  تفا�ضيل 
جتربة  يف  تتغاير   " ال�رد   " مكررات  اأنرّ  اىل 
نات  تك�رّ يح�ز   " ال�رد   " الرمز  الأنرّ  واأخرى 
ف�ضائية جديدة من ال�ضياقات امل�ضاغة باللغة، 
خ�ض�عا  متغرية  هي  بل  ثابتة  لي�ضت  وهذه 
يف  التح�رّل  يتحقق  ال�ضعرية،لذا  خل�ضائ�س 
الرمز املتكرر " ال�رد " على �ضبيل املثال ب�ضبب 
اللغة و�ضياغاتها املنحازة من الي�مي اىل الال 
وال�ضرية  العتمة  اإرتياد  والالماأل�ف  ماأل�ف  
فكرّ  اآخر  مقال  و�ضنحاول يف  ال�ض�ء،  ومغادرة 
ومرم�ز  الرمز  عنا�ضر  بني  الغائب  االإ�ضتباك 

وقراءة امل�ضرتك االإ�ضط�ري.    

****
"لل�رد...  الثاين  اليا�ضري  دي�ان  يف 

�ضفة  اإيق�نية،حازت  ق�ضائد  "،�ضت  واأنت 
باعتبارها  االأوىلِ  الن�ضيرّات  املتكررة  العتبة 
نت  تك�رّ التي  الط�يلة  وخربته  ال�ضاعر  و�ضايا 
مقدمته  يف  له  اأ�ضار  ط�يل  زمن  يف  لديه 
العزلة  �ضن�ات  نتاج  هي  ال��ضايا  الق�ضرية، 
فيه  ووا�ضع،عرف  عام  م�ضهد  عن  واالإختفاء 
والهانئة،  الهادئة  القطيعة  من  ن�عا  ال�ضاعر 
بعيدا عن �ضجيج املدينة و�ضخبها الذي بادله 
ب��ضفها  املركزة  واحلكمة  االإيق�نية  بال��ضايا 
تاأريخية.  ول�ضرديات  ط�يل  لزمن  خال�ضته 
هي  ال�ضت  االإيق�نات  تلك  باأنرّ  اأعتقد  ولذا 
ال�ضاعر،  بها  كثرية،ذورّ لتفا�ضيل  خمت�ضرات 
ق�ة  ب�ضبب  احلا�ضرال�ضائع  اإالرّ  منها  يبق  ومل 
على  واالإبقاء  اأولياتها  يف  احلا�ضل  الت�ضطيب 
م�ضافا  بح�ض�رها،  ال�ضفيفة  البدئية  عتباتها 

لذلك،اأ�ضاءت
احلياة  يف  تن�عا  االإيق�نية  الن�ض��س 
ملراتب  �ضياغة  مع  املغايرةواملختلفة  واملعاي�ضة 

معروفةي�مية
بنظام  اخلا�ضة  االأ�ضاطري  فيها  ذابت  واخرى 
اخل�ض�بة، املعروف يف ح�ضارة العراق القدمي 

وديانات ال�ضرق.
باملخفي  مهيمنا  النظام  هذا  ظل  بحيث 
ال�ضعري ومل ت�ضرح به ن�ض��س عادل اليا�ضري 

املت�جة بخال�ضة 
العالقة مع االإنبعاث واأف�ضل ما ميثلها الدي�ان 

الثالث بق�ضيدتيه االأخريتني.
ال�ضتة  االإيق�نية  الن�ض��س  يف  ووجدت 
تعدد  تخت�ضر  وظيفة  لها  لر�ضائل  و�ض�حا 
هيمنة  وطاقتها  باحلكمة  ال�ظائف،متمثلة 
اخلال�ضات فيها، حاملة ال��ضايا وكاأن لل�ضاعر 
وظيفة م�ضتمرة بالتاريخ، وهي امتداد ل�ظائف 
الكاهن ب�ظيفته الدينية حلظة عتبات الثقافة 
ل�ظيفة  تاأ�ضريا  اليا�ضري  اأراد  ورمبا  والدين. 
اخرى �ضمن م�ض�ؤوليات ال�ضاعر وه� امل�ضرتك 
النا�ضح واحلكيم  وال�ضاعر، وبني  ال�ضاحر  بني 
واملفكرالفيل�ض�ف. والعالقة قائمة بني وظيفتي 
بينهما  والتداخل  وال�ضاعر  ال�ضاحر  الكاهن 
حا�ضروال ينف�ضل اأبدا.واأنا اأعتقد باأنرّ ال�ضاعر 
االأول  االأ�ضل  ه�  بل  فقط،  �ضاحرا  يكن  مل 
للحياة والك�ن واأي�ضا ه� الذي و�ضع الت��ضيف 
يف  جناحا  وحقق  ن،  والتك�رّ اخللق  ل�ضرديات 
االإن�ضجام  ل�ضياغة  املطل�بة  االإ�ضرتاطات 
يف  فاعل  مركز  وال�ضاعر  والك�ن.  احلياة  يف 
الت�ازن ولعبت ن�ض��ضه حكمته و�ضاياه  حفظ 
الدينية  للن�ض��س  االأول  التاأ�ضي�س  يف  دورا 
األب�ضته  التي  بالقدا�ضة  اي�ضا  املعبدية،وان�ضغل 
النب�ية والكهن�تية املبكرة و�ضار مقد�ضا. والأن 
اإ�ضتطاع  وال�ضاعر  ال�ضاحر  بني  قائم  التداخل 
من  ذلك  الأنرّ  االأ�ضرار،  وراء  الغ�ر  ال�ضاعر 
بها  العارف  ه�  خا�ضيته،  وظائفه،واالأ�ضرار 
واملكت�ضف لها ب�ا�ضطة طاقته بالتخيل ال�ضامي 
ن�افذ  هذه  كل  الداخلي.  وال�ضف�  واالإ�ضراق 
القدا�ضة الكامنة يف اأعماق ال�ضاعر  وال�ضاحر 
اليا�ضري  االأ�ضاطري،ويتعامل  فيها  وتتبدى 
املقد�س  بني  قائمة  ب�حدة  قلت-  كما   –
على  ينفتح  واأحيانا  االإ�ضط�رية،  ومتظهراته 
ذلك وال يكتفي بامليثي ال�احد،بل يذهب بعيدا، 
"دي�ان  "يبحث يف ال�ضررّ ه  وعميقا،،كما يف ن�ضرّ
يف  ال�ضاحر  لعبة  ويزاول   " واأنت  "لل�رد... 
متحركة  رجراجة  عنا�ضر،تظل  بني  االإزدواج 
التي هي �ضمن  فات لالآتي  والت�ض�رّ العقائد  بني 
اإ�ضت�ضرافات ال�ضاحر ونب�ءاته. والهاج�س اأحد 
مقلقات ال�ضاحر،فيتغريرّ الرمز من ل�ن اأخ�ضر 
ع�ضبة االأر�س،اىل ع�ضبة �ض�داء،رمز اله�اج�س 
لدا ال�ضاعر،لكنه اليبتعد كثريا مع التباين عن 
ع�ضبة اخلل�د يف ملحمة كلكام�س  الأنها مل تكن 
خا�ضعة لتفا�ضيل الل�ن،بل لت��ضيفات ال�ضعرية 
لكن  والتجدد.  اخلل�د  مع  الع�ضبة  واإرتباط  

ال�ضاعر ظلرّ يحلم ببارقة:
بزاوية "تغف� 

ها،       مل ينك�ضف �ضررّ

اأو يف نخلة
كانت ملرمي

عند م�ضغبة..،
رطبا

قبل اأن ي�ضل اجل�ع
الأوداجها

اإ�ضتهى اأن تك�ن احلمامة �ض�ته 
لتبثرّ الذي فيه

من هاج�س
" لل�رد...واأنت �س30 قلرّب الكفرّ

يعاود ال�ضرد �ضع�ده يف هذا الن�س مع ال�ض�اد 
رنا  ا�ضرّ مدل�ال  لها  ليك�ن  الهاج�س  وكذلك 
املعروف،ورمبا  غري  املكان  لكنرّ  قبال،  له 
بديل  هي  نخلة  مع  بالن�س  يتماهى  املجه�ل 
وال�ضررّ  الهاج�س  عالقة  وفيه  الزاويةاملكان 
وق�ضتها  مرمي  العذراء  ال�ضيدة  با�ضط�رة 
تبديات  من  اإليه  اأف�ضت  وما  لنا،  املعروفة 
بني  ال�ضاعر  د  ي�حرّ امل�ضيح،كي  ال�ضيرّد  �س  املقدرّ
ل  حتمرّ وما  الي�ض�عي  واالإمن�ذج  الذات  االأنا 
ل  �ضلة االأنا مع  من م�ضاقرّ ومتاعب. ومل تتعطرّ
ليقاوم  �ضعره  يف  كمني  مثل  النامية  الع�ضبة 
بالبقاء  اآخر  مع حلم  قا�س  معي��س  �ضط�ة  بها 
واخلل�د، لكنه يكت�ضف الحقا باأنرّ النخلة رمزه 
الزمان  يف  متدا  ظلرّ  وا�ضع  بف�ضاء  املعل�م 

واملكان ب��ضفه مقد�ضا متعاليا.
الي�ميرّ  عن  تلميحات  اليا�ضري  ن�ض��س  يف 
لي�ضت  لكنها  بحقائقه،  املعروف  بني  ع  املت�زرّ
مغيرّبة  مازالت  احلقائق  ،الأنرّ  االآدميرّ احللم 
ال�ضهرية  الفل�ضفية  يعيد �ضياغة مارك�ز  وكاأنه 
البدرّ  بل  االأمل  هي  لي�ضت  حقيقة  �ضيادة  عن 
حرية  وهنا  االأ�ضل،  احلقيقة  عن  البحث  من 
ال�ضاعر كلها اإدراكات املفكر. ولل�ضعر جمازاته 
يف  احلقائق  هي  تك�ن  – ولن  نعرف  – كما 
الن�س،الأنها م�ضاغة بلغة ال�ضعر / ال�ضحر ولن 
ت�ضلح  الإ�ضارات حياتية واحدة يف معناها وما 

تريد االإ�ضارة له، اأو التذكري به.
ال�ضعر  حميط  من  االإفالت  الن�س  وي�ضطر 
تفا�ضيلها  التقرير  ت�ضيرّد  احلكمة  يف  ويتخندق 
ومل تكن مثلما هي اإيق�ناته ال�ضترّ االأوىل التي 

حتدثنا عنها :
املدينة  فيه  ال�ضدق  غادر  زمن  " يف 

واأنت  " لل�رد...   واحتمى يف �ضدور احلقائب 
�س47 

التحايل،اإ�ضتعانة  يف  ال�ضاعر  جتربة  وتتكرر 
حماولته  تكن  ومل  �ضيا�ضيا  ا  همرّ بال�ضعر،ليق�ل 

نقية من تقريرها:
التلفاز مذيعة  "قراأت 

�ضادرات النفط 
يف بالدنا تزداد

فلم يجد
"         �ضبق ذكره �س 147  يف جي�به �ض�ى ه�اء
الثالث  اليا�ضري  القراءة لدي�ان عادل  تت��ضل 
دار �ضفاف  الدوحة اىل ما ي�ضبه امللكية الذاتية 
عنها  التي حتدثنا  االأوىل  رم�زه  وهي  للرم�ز، 
ج�هرية  عنا�ضر  اىل  رمزياته  وتتح�ل  قبال، 
يف منجزه ال�ضعري، واأكرث الرم�ز ح�ض�را هي 
احللم.   / يرّ ال�ضررّ النخلةالع�ضبة/املكان  ال�رد 

وتكاد تنح�ضر بع�س هذه الرم�ز 
الأنرّ  التماثل  من  ينفلت  واالآخر  متكرر،  مبعنى 
بها،  وي�ضفرّ  الرمز،تنقذه  حميط  امليث�ل�جيا 
ال�ضعرية  اللغة  اإ�ضتدعاء  اأنرّ  اىل  باالإ�ضافة 
هذه  وذكرنا  خمتلفة  داللة  متنحه  للرمز 
ن�س"  املثال  �ضبيل  وعلى  قبل.  من  املالحظة 
بني �ض�رتها وحلم مل يجده " كالهما ال�ض�رة/ 
وتخيالته،ورمبا  ال�ضاعر  ت�ض�رات  واحللم من 
بديلها  بذهنه،بل  التي  غري  ال�ض�رة  تك�ن 
الف�تغرايف يف احل�ض�ر، لكنرّ ال�ضعر ي�مىء ملا 
ر�ضمن االإثنني. والرمز فيهما جديد  ه� مت�ض�رّ
متاما،وينفتح على الغائب/ املنتظر، باعتبارها 

حلما حقيقيا، وهذا واحد من 
قدرات اللغة يف �ضياغة ال�ضعر.

يل... "كنت 
لكنرّ مراآتي

مل يكن بها ظلرّ
ل�ردة حمراء

***
مفكرتي...،

بني اأ�ضطرها
�ضيرّعت حلما

نة �س 9/10   ل�ضت اأذكره "/  ال�رد دم�عه مل�رّ

****

ي�ضتعني ال�ضعر بخطاب الق�س، ويت�جه الن�س 
يق�لها  بل  اإ�ضتهالله،  يتكتم يف  له،وال  مبا�ضرة 

وا�ضحة :
  كنت يل..وي�ضتمر الق�س اآلية لل�ضعر ومينحه 
العا�ضق  االأنا/  مراآة  لكنرّ   ، وا�ضحة  غنائية 
حكاية  اإنها  احلمراء.  ال�ردة  ظل  من  فارغة 
العا�ضقة–  باأنها  لالإعرتاف  ب��ض�ح  ذهبت 
مل  اأحالمه/  خميلته/  مراآته/  له،لكنرّ  كانت 
حتت�ضن ظالرّ  لها.. فهل كانت حكاية احلب مع 
كاذبة،اأم  احلمراء  ال�ردة  مبثل  التي  العا�ضقة 
احلكاية.  ت��ضيفات  من  متمكن  ال�ضعرغري  اأن 
وي�ضيء املقطع االآخر ما ذهبنا اليه حيث اإت�ضع 
رمز املراآة و�ضارت مفكرة للتدوين ومل يجد بني 
اأ�ضطرها احللم ال�ضائع والذي ما عاد ال�ضاعر 

يتذكره.
�ض��ضت  التي  احللم/واملراآة  حكاية  تظل     
اخليبة  ف�ضاء  ب�ض�غ  االأنا  عليه،واإكتفت 
واإنح�ضرت  الرم�ز  ذات  على  معتمدا  املتكرر، 
وردته  بديل  حمراء،  ظلمة  و�ضط  ال�ض�رة  كل 
املرثية،الأنرّ االأمل �ضائع/ مفق�د ة ن�افذها/ مل 

يعد ورد احلدائق م�رقا/ اأيرّام غربتها ".
متيب�ضة،فانرّ  واأحالمه  م�ضتمرة  تخيالته  والأنرّ 

خطابه ظلرّ وا�ضحا بك�ض�فه:
ال�ضباحات  الأيرّ  " التدري 

طائرها
ا�ضتدارت ق�ادمه

 واأيرّ املرايا
 �ضيرّعت ن�ضف �ض�رتها

فالفرا�ضات 
 يف مرج احلديقة

 مل يلتقني االأزاهري
وال �ضلرّة العمر

 كانت بها تفاحة"/�س16 
تن�يع  اأكرث من ن�س مع  تنم� هذه احلكاية يف 
للخيبة  االإحالة  حدود  يف  املعنى  وبقاء  باللغة 
�س / ر واإ�ضتدعاء امل�ض�رّ واحلزن يف حلظة التذكرّ
املغيرّب، ال�ضارد من �ض�رة ال�ضح� كما يف ن�س 
خمتلف  دور  عن  املعلى  يده/  يف  املاء  /زهرة 
حكايا  فيها  التي  طق��ضه  املبتكر   / لل�ضاحر 
احلبرّ كما �ضرنى الحقا،فال التميمة ال�ضبيانية 
اف يف منامه واأ�ضنته  م�ج�دة،وال ح�ض�ر للعررّ
وعرف  اإعرتافاته  ت�ضاعدت  حتى  امل�ضاءات 
 / ملراآته  الرديف  ه�  اآخر،  رمز  مع  قطيعة 
على  خامتة  �ضجل  الذي  الع�د  اإنه  مفكرته، 
احلكاية التي فا�ضت بغنائية فيها متثيل لف�ضل 
وردة  "ظلرّ  مع   بالعالقة  وخ�ضاراته  الكائن 

حمراء":
اإ�ضبعه االأوتار  تاألف  "فلم 

ومل ت�ضكن بقلب الع�د مل�ضته " /�س20 
عليه،منقذا  املنادى  املاأم�ل،  احللم  وينحرف 
االأيدي�ل�جيا  ف�ضاء  ويدخل  اإنتظاره،  طال 

بهدوء،مت�ضلرّال 
عن  اليكفرّ  الذي  الرمز  ب�ضفافية  باالإ�ضتعانة 

وظيفته يف ن�ض��س اليا�ضري.
اأج�ضادنا/ عن  /نغ�ضل  نبتلرّ ماء/به  لنا  "كن 
 / ودرنا  اأزمنة/اأنهكتنا/فدرنا/  ته  ذررّ ما 
ذراعك  هبنا   / مقفل  املدينة  والزلنا/وباب 
/ يغادرنا  ليل  بني  التاأرجح/  ن�ضتطيب  /ل�ضنا 

واآخر قد اليجيء" /�س 31/32.
ي  وت�ضظرّ كثرية  اأ�ضباب،وهي  امل�ضادفات 
والغنائي،  احلكائي  ملركزها  ي�مىء  الق�ضيرّات 
مرة  ال�ضاعر  معاودة  ت�ضتدعي  ق�تها  وكاأنرّ 
اأخرى واأخرى ب�ضبب في�ضان ال�ضط�ة الداخلية 
اإنتاجها  لتعيد  الروح،  اأعماق  على  ال�ضاغطة 
وم�ضادفة  بتفا�ضيلها،  متجاورة  �ضرية  وكاأنها 
يفرحها/ لي�س  ن�س/  يف  االأ�ض�د  النخل 
وبقاء  اخليبة  واإ�ضتمرار  االإحباط  �ضببه 
تتعطل  لن  بكين�نة  متم�ضكة  /الذات  االأنا 
للحظة  وت�قعاتها  واإنتظاراتها  اأحالمها، 
ا  حتقق املنتظر ط�يال وفي�س ال�ض�اد املغلف زيرّ
 / �ض�داء  واململكة  اأ�ض�د/  للم�ج�دات،فالنخل 

والع�ضبة �ض�داء، والظلرّ باملراآة.
ال�ضبكات  هذه  كل  اليا�ضري  ق�ضيرّات  وتطارد 
باحللم  االإ�ضتمرار  الإعالن  والي�مية   الرمزية 
املرتقب. معاودة االإ�ضتفادة من خطاب الق�سرّ 
مرة اأخرى،واملخاطب ه� االآخرلكنه يف االأنا /

الذات واملغايرة 
تن�عية :                                           

كهال... " كنت 
اأقفرت حديقته

�ضت اأوراقه زهرها تيبرّ
 والنحل اأنكرها

اأرجاأ الهم�س للماء
عند بل�غه" / �س 103

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
اجلائزة االدبية رقم 20 لل�ضعر وامل�ضماة تي . ا�س . الي�ت والبالغة قيمتها 15 ي�رو وتعترب من اأثمن اجل�ائز يف عامل اللغة االجنليزية، 
ت�ضبح من ن�ضيب ال�ضاعرة االيرلندية �ضينياد م�ري�س. و ذكرت �ضحيفة الغارديان باأن اإن�ضاد املجم�عة ال�ضعرية "االختالف يف املنظر" 
لل�ضاعرة االيرلندية، �ضينياد م�ري�س �ضاقها اىل نيل جائزة تي . ا�س . الي�ت وذلك الأول مرة. وهذه املجم�عة ال�ضعرية تبداأ عرب تعريف 
االختالف يف املنظر ملا ميثله من تغيري وا�ضح اأو تفاوت ظاهري ل�ضيئ ما والذي ين�ضاأ عرب ح�ض�ل تغيري واقعي يف م�قع الروؤية. وتعترب 

هذه املجم�عة من ناحية الرتتيب اخلام�ضة يف �ضجل م�ري�س ال�ضعري. وهذه ال�ضاعرة  امل�ضه�رة مبلكة ال�ضعراء يف بلفا�ضت تعمل على 
مطالعة العامل من كافة الزوايا وعندها ويف برهة من الزمان تنظر وهي م�ضمرة اىل �ض�رة اأو ر�ضم اأو ل�حة ما ملطالعتها بفم فاغر.     

ويف قطعتها ال�ضعرية "ال�الدة العائلية" تتحدث هذه ال�ضاعرة ح�ل "الليلة التي ولدت اأختك يف غرفة اال�ضتقبال" وتن�ضد: ذلك االن�ضان 
ذو ال�ضعر اال�ض�د القليل واال�ضفر/ والذي تك�ن عندما كنت نائمًا... ففي قطعتها ال�ضعرية "االطباء" تخاطب تاريخ االحتاد ال�ض�فيتي 

ال�ضابق وتن�ضد كيف اإن �ضخاء الكامريا ينقلب راأ�ضًا على عقب من قبل املق�س وقالمة االظافر وال�ضريط.      
هذا واأكت�ضحت م�ري�س مبجم�عتها ال�ضعرية هذه والتي ت�ضمنت �ض�رًا ل�ضعراء من اأمثال ديفيد ناي�ن وه� على درج متحرك ي�ضري نح� 
اجلنة عام 1946 و�ض�رًا الإ�ضت�دي� ال ا�س ل�ري بعد م�ته كترّابًا كبار من اأمثال ج�رج �ضريتز ومايكل �ضيم�نز روبرت�س وان غار�ض�ن. 

سينياد موريس تحصد جائزة تي . اس . اليوت للشعر
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يف  املتخ�ض�ضة  املقاالت  من  العديد  ن�ضر  كما 
والرتبية  االجتماعي  النف�س  وعلم  النف�س  علم 
ويف  امل�اقع  خمتلف  على  من�ض�رة  وال�ضيا�ضة 
الك�يت،  والعربية"لبنان،  العراقية  ال�ضحف 
�ض�رية" والعاملية"بريطانيا، كندا". يف ح�ارنا 
معه �ضلط الدكت�ر االمارة نقاط �ض�ء عدة ح�ل 
الذي  ال�قت  يف  واالجتماع  النف�س  علم  ماهية 
بالث�رات  يتعلق  فيما  مغايرة  نظر  وجهة  اأبدى 

العربية.
االإجتماعية  العلوم  حقل  يف  الباحثون  ي�شكو   •
كما  جهودهم،  تقييم  يف  �شديدًا  اإهماال  والنف�شية 
تلك  يف  االهتمام  عدم  من  التخ�ش�شات  هذه  ت�شكو 

العلوم؟
اأهم  من  والنف�ضية  االجتماعية  العل�م  تعد    
لالن�ضان  املبا�ضرة  تقدم اخلدمات  التي  العل�م 
االإجتماعية  الهند�ضة  البع�س  ف�ضماها 
مبعاجلة  والطب  الب�ضرية،  والهند�ضة 
وم�ضكالت  والنف�ضية  االجتماعية  االنحرافات 
املجتمع حتى اإنها �ضارت يف دول العامل املتقدم 
املدن  وتخطيط  احل�ضاري  البناء  يف  اال�ضا�س 
احلاالت  ودرا�ضة  االإن�ضانية  التجمعات  وتك�ين 
حتى  ال�الدة  من  ابتداءًا  والفردية  اجلمعية 
يف  االإن�ضان  درا�ضة  ثم  بالبل�غ  مرورًا  املراهقة 
اأزمات  من  به  مير  وما  العمر  منت�ضف  فرتة 
ولكن  املتاأخرة،  وال�ضيخ�خة  ال�ضيخ�خة  ثم 
العربية  االأنظمة  العل�م؟ الن  اأهملت هذه  ملاذا 
اهملت  باأ�ضره،  االأن�ضان  اأهملت  العامل  وانظمة 
غري  لديها  يعد  ومل  املراأة،  اأهملت  الطف�لة، 
التفتيت القيمي، وبعرثت روح امل�اطنة وا�ضعار 
ون�ضرت  بالغربة،  ال�طن  يف  – امل�اطن  الفرد 
وال�طن  ال�احد،  ال�ضعب  ابناء  بني  االغرتاب 

ال�احد!!
االأعمال  على  دائمًا  يركزون  االإجتماع  *علماء 
االأدبية يف تف�ضري الظ�اهر، ال�ض�ؤال الذي يطرح 
االإجتماع  علم  بني  اله�ة  ات�ضعت  ملاذا  نف�ضه: 

والفن�ن واالداب؟ 
النف�ضية،  "االإجتماعية،  العل�م  هذه  متتلك  مل 
حتليل  بدرا�ضة  احلديثة  ال��ضائل  الرتب�ية" 
الظاهرة  نقد  اأو  املحت�ى،  تفكيك  اأو  الن�س 
انعكا�س  ت�ضكل  وهي  امل�ضرح  على  املطروحة 
لل�ضل�ك اجلمعي كظاهرة م�ج�دة يف املجتمع، 
خ�ضبة  على  الفنان�ن  ونقلها  االدباء  ر�ضدها 
ب�ضكل  ال�ضائدة  املجتمع  قيم  لتظهر  امل�ضرح 
متح�ضر، فغابت اأدوات التف�ضري واآالت التحليل 
االأدوات  لتلك  املكمل  العقل  غياب  عن  ف�ضال 
اأداة  وه�  ال�ضحيح  القيا�س  منهج  فقدان  وه� 
التقييم وتف�ضري الظ�اهر.. وكل ذلك نخت�ضره 
يف تخلف املنهج وا�ضل�ب التدري�س وم�ضت�ى اأداء 

القائم بنقل العلم. 
يف  واالإجتماعية  النف�شية  العلوم  جنحت  هل   •
حتوالت  ظل  يف  باأزماته  املعا�شر  االإن�شان  درا�شة 
املجتمع ال�شريعة وحتديدا يف 

جمتمعات العامل الثالث؟
الثالث  العامل  اأن  ال�ضك   
خمتلف  يعي�س  الي�م 
بحرية  تتعلق  التي  االأزمات 
وازمة  وحق�قه  االإن�ضان 
وت�ضلط  الدميقراطية 
وتغييب  احلاكمة  االأ�ضر 
الطبقة االو�ضع يف املجتمع وهي الطبقة العاملة 
ف�ضال عن ت�ضلط اقلية على م�ؤ�ض�ضات االنتاج..
لذا ا�ضتدت االزمات ولعل حلقات هذه االزمات 
ت�ضيق فت�ضتحكم ابناء العامل الثالث يف عالقته 
بالعامل املتقدم وي�ضل هذا ال�ضيق حدًا ال مثيل 
له بعد تراجع ذلك اجلناح ال�ضخم الذي ي�اجه 
ما  وه�  والفقرية  املعدومة  الطبقات  ت�ضلط 
ي�ضمى بالعامل االإ�ضرتاكي اأو الكتلة االإ�ضرتاكية، 
وتفاقمت  اله�ة  وت�ضخمت  الفج�ة  فازدادت 
تكن  فلم  االفراد،  كل  �ضملت  حتى  االزمات 
ار�ضاد  يف  ع�نا  واالإجتماعية  النف�ضية  العل�م 
النا�س اأو درا�ضة اأح�ال الطبقات التي �ضحقتها 
وت�ضخم  واالقت�ضادية  االإجتماعية  التح�الت 

روؤو�س االم�ال. 
يرى امل�ضتغل�ن يف العل�م النف�ضية واالإجتماعية 
االإنتاجي،  العمل  خالل  من  يتخلق  العقل  اأن 
وتفجر  باالبداع  للعامل  ي�ضمح  فاالنتاج  لذلك 
للتط�ر  ح�ضل  ما  وه�  اجلديد  وخلق  امل�هبة 
من  تالها  وما  ال�ضناعية  الث�رة  يف  الكبري 
املجتمع  تط�ر  درا�ضة  يف  اإجتماعية  درا�ضات 

ودرا�ضة االزمات الناجمه عنه. 
بزوغها  منذ  االإجتماعية  الدرا�ضات  او�ضحت 
املجتمع  تغريات  درا�ضة  م�اكبة  وتط�رها 
در�ضت  لذلك  ال�ضناعي  التط�ر  �ض�ء  يف 
هذا  عن  الناجمة  االجتماعية  االمرا�س  كل 
التط�ر ف�ضال عن اإنها ر�ضدت اأ�ضكال االقطاع 
و�ضعت  ثم  املطلقة،  امللكية  �ضلطة  در�ضت  ثم 
الطبقة  وم�ضاكل  اال�ضتبداد  ال�ضكال  العالجات 
الدميقراطية  يف  كله  ذلك  قمة  وكان  العاملة 
النيابية  التعددية  احلزبية  واحلياة  ال�ضيا�ضية 

ك�ضكل من ا�ضكال اإدارة الدولة. 
احل�شاري  ال�شيا�شي..واال�شالم  اال�شالم   •
م�شطلحان فر�شا نف�شيهما ب�شدة على ال�شاحة اأكرث 
جنابه  ونحن  جديد،  عربي  ح�شاري  م�شروع  اأي  من 
يف  ترى  ماذا  متباينة،  اإجتماعية  وحركات  تيارات 

هذا ال�شدد؟
ال�ضيا�ضية  احلركات  حكم  ع�ضر  نح�  التح�ل   
نتيجة  ه�  ال�ضيا�ضية  لالم�ر  وادارتها  الدينية 
مار�ضته  الذي  والقمع  ال�ضيا�ضي  الكبت 
يف  عق�د  خم�ضة  من  اكرث  عرب  الدكتات�رية 
اأم  كان  وطني  معار�س  كل  على  العربي  العامل 
"منطقة  مناطقي  حتى  اأو  مذهبي  اأم  ديني 
بروزها  ذلك  نتاج  فكان  اأمن�ذجًا"  الدجيل 
هذه  ومار�ضت  �ضابقة  فرتات  عن  كتع�ي�س 
االحزاب "اال�ضالم ال�ضيا�ضي" مار�ضة الت�حد 
لالنظمة  الفداء  كب�س  كانت  ان  بعد  باملعتدي 
الدكتات�رية، فردت ال�ضاع �ضاعني بتكفري من 
تعر�س  ل�  يخالفها حتى  ورف�س من  يعار�ضها، 
االنظمة  قبل  من  ال�ضيا�ضي  لال�ضطهاد  معها 
ف�ضحقت  املا�ضية،  العق�د  عرب  الدكتات�رية 
على  فكرها  بفر�س  املظل�مني  ا�ضدقائها 
نظام  اإىل  الدكتات�رية  وا�ضتن�ضخت  فكرهم، 
ا�ضتبدلنا  وكاأمنا  دينية  بعباءة  يلتف  جديد 
فكر بفكر، فكر دكتات�ري –ع�ضكري –�ضم�يل 

مت�ضلط، بفكر ديني –�ضم�يل مت�ضلط.
بناءًا على درا�شتك وتخ�ش�شك هل يعني افتقاد   •

دور املثقف االن وعدم فاعليته وتاأثريه يف املجتمع؟
الفكر  وينتج  يفكر  حياته  طيلة  املثقف  عا�س   
ويبني النظام القيمي من نتاجه العقلي املعريف، 
ابتعد عن ال�ضلطة، وعن �ضراعات احلكم، الأن 
دميقراطيًا،  اطالقًا  يكن  مل  ال�ضلطة  يق�د  من 
اأو من املغامرين يف  بل من امل�ؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
ويال�ضدفة  املخابراتيه،  امل�ؤ�ض�ضات  او  اجلي�س 
ي�ضدر  متنفذًا  ا�ضبح  الزمن  من  غفلة  ويف 
االأحكام على كل من يعار�ضه، واملثقف يعار�س 
البناء  عن  ويبحث  الت�ضلط،  ويرف�س  القمع 
العلمي بدون ف��ض�ية الع�ضكر وم�ضادرة الراأي 
االإنزواء،  وف�ضل  نف�ضه  االآخر..فعزل  والراأي 
اأن  االح�ال  باأف�ضل  االعتقال  كان م�ضريه  واإال 

مل يكن الت�ضفية اجل�ضدية. 
منلك  ال  اإننا  العرب  املفكرين  بع�س  يرى   *
نف�س  علم  اأو  اإجتماع  علم  وال  خا�ضة  فل�ضفة 
للفل�ضفة  ناقلني  جمرد  نحن  ملجتمعنا،  ينتمي 
والرتبية..ما  والنف�س  االجتماع  وعل�م  الغربية 

تعليقك؟
ن�ؤ�ض�س  اأن  ن�ضتطيع  ولن  مل  متامًا،  �ضحيح 
نظرية  اأو  نف�ضية،  نظرية  اأو  اإجتماعية،  نظرية 
كل  ن�ضتعري  نحن  ملجتمعاتنا،  ت�ضلح  ترب�ية 
ن�ضنع  ان  من  عجزنا  الننا  الغرب،  من  ذلك 
ي�ضيء  م�ضباح  مالب�ضنا،اأو  خلياطة  ابرة 
بها  نف�ضر  نظرية  ن�ضع  فكيف  بيتنا،  من  جزء 
ظ�اهرنا االجتماعية اأو م�ضكالتنا النف�ضية، اأو 
ازماتنا الرتب�ية فنحن ننقل من الغرب العالج 
ولكن  متامًا،  مكن  وهذا  الأمرا�ضنا  الدوائي  
من امل�ضتحيل اأن ن�ضتعري نظرية اوروبية و�ضعت 
االجتماعية  م�ضكالتهم  وعالج  الغرب  لبيئة 
الرتب�ية،  وبراجمهم  النف�ضية،  وا�ضطراباتهم 
وبكل  م�ضتمرًا  الف�ضل  زال  وما  ف�ضلنا  نحن 
الرتب�ي،  وهم�ضنا  املفكر  حاربنا  الأننا  جناح، 
بالعل�م باجلاهل  العامل املتخ�ض�س  وا�ضتبدلنا 
املتخ�ض�س باالمية، لذا نق�لها ال ميكن ا�ضالح 
فكر اأمة اأو �ضعب بدون ال�ضع�ر باحلرية احلقة 
يف  ث�رة  نحتاج  الف��ض�ية،  غري  والدميقراطية 

العقل، وال نحتاج ث�رة يف النقل.  
• ماهو تو�شيفك الأزمة علم االإجتماع العربي؟وما 

هي عوامل وا�شباب هذه االأزمة؟
م��ض�عية  قراءة  املجتمع  قراءة  اأن  اعتقد   
احلالية  االزمة  ا�ضباب  من  ه�  وحيادية 
الرتبية.  وعل�م  النف�س  وعلم  االجتماع  لعلم 

اأبنية  يف  �ضيا�ضية  اجتاهات  فر�س  عن  ف�ضال 
حياديتها،  تفقدها  ما  االأكادميية  امل�ؤ�ض�ضات 
اإىل  يتح�ل  ذلك  وغري  دائمًا  العلم حمايد  الأن 
علمية  اجتاهات  من  بدال  مت�ضارعة  تيارات 

تكمل بع�ضها البع�س.
تنوير  ع�شر  بقيام  املطالبني  اأحد  اإنك  املعروف   •
يف  العقالنية  افتقاد  اأن  تظن  جديد..هل  عربي 

اأدبيات العامل العربي هي ال�شبب؟ 
 حان االآن ال�قت لتغيري املنهج وطرائق التعليم 
اإىل  التدري�س  طريقة  من  التعامل  واأ�ضاليب 
واأطر  جديدة  مفاهيم  تعلم  التعلم،  اأ�ضاليب 
يف  االآن  فال�ضائد  جديدة  اأ�ضاليب  مع  جديدة 
املجتمعات العربية هي اال�ضاليب القدمية التي 
عامل  يف  ال�ضريع  التط�ر  ت�اكب  وال  بالية  باتت 
اأو  الطبية  اأو  العلمية  العل�م  يف  يعد  مل  الي�م. 
االإن�ضانية ال�ضائدة ما ي�اكب التط�ر يف العامل، 
دول  وعامل  الغرب  عامل  بني  كبرية  الفج�ة 

العامل الثالث.
• ما هي االأ�ش�ص التي يجب اأن تقوم عليها العقالنية 

والتنوير يف عاملنا العربي؟
 حرية اإبداء الراأي والتح�ل نح� الدميقراطية 
حالة  هي  الثالث  والعامل  العربي  عاملنا  فاأزمة 
ال�ضع�ر  وفقدان  ال�ضخ�ضية  وم�ضخ  الياأ�س 
تراكمت  لها  ح�ضر  ال  كثرية  وعقد  باالإنتماء 
بفعل النظام الدكتات�ري ثم النظام الف��ض�ي 
يحتاج  باإ�ضرها،  واملنطقة  العراق  عم  الذي 
اأو  املعتقد  عن  العمل  يعزل  فكر  اإىل  عاملنا 
االإنتماء ال�ضيا�ضي اأو املذهبي، وي�ؤمن باالإنتماء 
واالإنتاج  العمل  ال�ضعار  فيك�ن  غري  ال  ال�طني 
لتحريك  العمل  جماالت  بكل  الطاقات  وزج 
اإىل  وحت�يله  النمذجة  على  القائم  االقت�ضاد 

االإقت�ضاد القائم على تن�ع م�ضاركة الطاقات.
للمجتمعات  �شرورة  املدنية-   – العلمانية  هل   •

العربية؟
اإن االإن�ضان حينما يعمل ينتمي لل�طن، وحينما 
�ضد  للعدوانية  ينتمي  وحتجر  طاقاته  تتعطل 
ه�  العدواين  ال�ضل�ك  ا�ضباب  فمن  ال�طن، 
الن�ض�ء يف جمتمع يجرد االإن�ضان من اإن�ضانيته، 
والعمل ه� من يعيد ان�ضانية االإن�ضان، اي عمل 
كان، الأن املدنية هي يد تعمل، وعني ترى، واأذن 
باإجتاه  ذلك  نقي�س  اإىل  كلها  ت�ضمع..تتح�ل 
وتك�ن  اليد،  تعمل  ال  حينما  للمجتمع  م�ضاد 
وتنقل  تنافق  واأذن  امل�ضاوئ،  تر�ضد  العني 
اخلالق. الفعل  عن  عاطلة  النميمة..النها 

فاملدنية هي اعطاء احلق لكل طائفة واحرتام 
املذهب وتقدير الدين، وتنهي عدوانية وتع�ضب 
اأو اكرثية  اقلية  وتلغي �ضط�ة  املذهبية  الفردية 

على جماعة اأخرى تعي�س يف ال�طن ال�احد. 
التيار  اخفاق  يف  العربية  االأنظمة  �شاهمت  هل   •

الوطني املدين؟
التي حكمت الدول  خلقت االأنظمة الدكتات�رية 
حتكم  بع�ضها  زالت  وما  عق�د  لعدة  العربية 
اإجتاهات  الدين  اأو  الطائفة  اأو  املذهب  با�ضم 
لكل ما ه� وطني وينتمي لتلك التيارات الداعية 
ل��ضع ال�طن يف اول�يات امل�اطنة، ف�ضاهمت يف 
خنق روح امل�اطنة وت�ضكيل �ضخ�ضيات ال عالقة 
لها بال�طن بقدر عالقتها مبا تك�ضب من اأم�ال 
ال�طن، وتب�اأت املنا�ضب لغر�س تفتيت االأبنية 
ول�طنه  ملجتمعه  امل�اطن  انتماء  ت�ضكل  التي 
العداء  وا�ضبح  امل�ضاعر  تلك  ا�ضمحلت  حتى 
ذاته  وه�  بال�طنية،  ال�ضع�ر  ت�ضفيه  مع  لل�طن 
روح  لرت�ضيخ  الداعية  ال�طنية  التيارات  حمابة 

امل�اطنة.
• ملاذا تتعار�ص الدولة الدينية مع الدولة املدنية-

الوطنية، ويف اأي املجاالت حتديدًا؟
 الدين ال غبار عليه عندما يك�ن فل�ضفة ت�ضلح 
املجتمع، وم�ؤ�ض�ضة تدع� اإىل روؤية االإن�ضان روؤية 
كاملة اقتداءًا بفكرة علي بن ابي طالب"ع"اأما 
اأو نظري لك يف اخللق.وغري  الدين،  اأخ لك يف 
عداءات  وتك�ين  تع�ضب  حتما  يك�ن  ذلك 
ومعتقداته  املذهب  هذا  اراء  وفر�س  مذهبية 
وال  فيه  غالب  ال  �ضراع  اإىل  يق�د  املذهب  على 

مغل�ب 
العربي  والعامل  العراق  يف  يحدث  ما  ترى  كيف   •

االن؟
 الف��ضى العارمة يف االدارة وال�ضيا�ضة واالم�ال 
وفقدان البناء االجتماعي والرتب�ي ف�ضال عن 
فقدان البنى التحتية التي �ضاءت اأكرث رغم انها 
�ضيئة جدا. بعد ان كان يف العق�د ال�ضابقة منذ 

ال�ضبعينيات والثمانينيات والت�ضعينيات، احلاكم 
وما  ذلك  بعد  ا�ضبحنا  ت�ضمت،  والكل  يتكلم 
حدث للعراق باحتالله والدول العربية االخرى 
باجتياحها امل�ضب�ه الكل يتكلم وال احد ين�ضت، 
اندفاعات  انتفا�ضات،غ�غاءات،  ث�رات،  انها 
من  عق�د  بعد  �ضيء  كل  يف  هادرة  جارفة 
حمن الدكتات�رية وظلم احلكام و�ضيطرة ا�ضر 
االنتقال  هذا  النا�س،  مقدرات  على  احلاكمني 
يف  له  امل�ضاوي  الفعل  رد  ا�ضكال  من  �ضكل  ه� 
الق�ة"القمع والكبت" وامل�ضاد له يف االجتاه"كم 
القهر و�ضدته" يك�ن التمرد الراف�س الذي اأخذ 
جمعي  ب�ضل�ك  واجلمعي  الفردي  الغليان  �ضكل 
باالحباط  �ضعرت  جلماهري  عليه  م�ضيطر  غري 
والكذب املربمج من الدولة وقادتها، انه عنف 
ال�ضلطة  جمن�ن من اجلماهري حل حمل عنف 
يطاق  ال  ان  به  االمر  و�ضل  الذي  املجن�ن 
ال�ضلطة  عملت  واملجم�ع.  الفرد  حرية  و�ضادر 
النا�س  قهر  تكري�س  هي  واحدة  فكرة  على 
امل�اطنة عق�د  وروح  ال�طني  وم�ضادرة احل�س 
ال�ضم�لية  بالدولة  نف�ضها  �ضمت  حتى  عديدة 
فكرا  كان  وان  حتى  االخر  للفكر  قهرها  ل�ضدة 
احلياة  النا�س يف جميع جماالت  قهر  ان�ضانيا، 
يف  النا�س  واملعن�ية،قهرت  واالجتماعية  املادية 
النا�س  ياأ�س  ان  بعد  ومعي�ضتها  رزقها  م�ضادر 
من حرية التعبري او ما �ضاكل ذلك من مفاهيم 
االن�ضان، حرية  الزمن مثل: حق�ق  عفى عليها 
والعناية  البيئة  احرتام  الطفل،  حرية  املراأة، 
والنا�س.. ال�ضلطة  بني  املتبادل  االحرتام  بها، 

احلرب  بعد  ظهرت  حديثة  مفاهيم  من  الخ 
الدميقراطية  االنظمة  الثانية وعززتها  العاملية 
او  التظاهر  او حق  بث�ابت مثل حق االعرتا�س 

حق العبادات ومار�ضة ال�ضعائر..الخ 

املتعددة  العمالقة  ال�شركات  اأن  يعد  من  ثمة   •
عن  تقول  ماذا  العامل،  حتكم  اليوم  باتت  اجلن�شية 

واقع العوملة؟
واجلن�ضيات  القارات  عابرة  ال�ضركات  عدت   
كيف  ت�جهه  عمالقة  ملنظ�مة  تنتمي  حك�مات 
ت�ضاء،  من  وترفع  انظمة،  ت�ضقط  ت�ضاء،  ما 
والع�ملة  اوطان،  ه�ية  وتلغي  تريد،  ما  وتهدم 
فالهيمنة  وايجابياته،  ب�ضلبياته  منه،  البد  �ضر 
و�ضتق�د  ال�ضيا�ضية  لليمنة  قادت  االإقت�ضادية 
ب��ضاطة االإعالم اوال بالهيمنة االإجتماعية التي 
بكل  اجلديدة  العادات  وتفر�س  القيم،  �ضتغري 
احلديثة،  االإت�ضاالت  و�ضائل  واولها  ال��ضائل، 

اداتها يف االإخرتاق. 
اأن تقوم عليها االفكار  ما هي اال�ش�ص التي يجب   •

التنويرية والعقلنة يف عاملنا العربي؟
العربية  الدول  ال�ضم�يل يف  ماأ�ضاة احلكم  انها 
الف��ضى  ماأ�ضاة  هي  م�ضادة  ماأ�ضاة  اعقبتها 
ال�ضاملة والت�ضيب املطلق بعد ان جنحت االنظمة 
ال�ضم�لية يف م�ضادرة الروح ال�طنية وخلع روح 
يف  لالن�ضان  اجلمعي  ال�ضمري  والغاء  امل�اطنة 
هذه الدول.. ا�ضتطاعت الف��ض�ية والت�ضيب ان 
ت�ضنع حمنة جديدة حمنة الرج�ع اىل الع�ضر 
من  بعينه.  "االرتداد"  النك��س  القدمي..وه� 
والت�ضيب،  الف��ض�ية  وال�ضم�لية اىل  اال�ضتبداد 
االحزاب  واالأ�ضرة اىل حكم  الفردية  من حكم 
والتجمعات  للع�ضائر  م�فق  ح�ض�ر  مع  واالأ�ضر 
القبلية وجلماعات العنف والت�ضفيات والك�امت 
حتييدها  او  تهجريها  او  الكفاءات  وا�ضتهداف 
عن امل�ضاهمة يف البناء اجلديد رغم انها كانت 
يف  تظهر  فقط  لها..   راأي  ال  خانعة،  �ضامتة، 
احلديثة  الدولة  مظاهر  من  كمظهر  االعالم 
ال�ضم�يل  واحلكم  الدكتات�رية  على  القائمة 

الت�ضلطي. 
ما اعجب ان�ضاننا املعا�ضر هذا يف هذه البقعة 
حتى  االطل�ضي  املحيط  من  املمتد  العامل  من 
ما  ايران  اىل  و�ضرقا  العربي  اخلليج  �ض�اطئ 
الطغاة  وقب�ل  اخل�ض�ع  يف  اجنازاته  اعظم 
انها  زالته،  واأب�ضع  �ضقطاته  اق�ضى  وما  كحكام 
ال�اقع  فيه  املمزوج  باال�ضتبداد  قبلت  �ضع�ب 
�ضخ�ضية  ه�  اق�ضده  وما  واخليال  بال�هم 
لعق�د  النا�س  عق�ل  على  املهيمنة  الكاريزما 
وي�ضادر مقدراتهم  يدخلهم يف احلروب  حيث 
يف  واالآهات  واملع�ق�ن  وااليتام  الثكاىل  ويرتك 
كل بيت وي�ضم�ه البطل الق�مي او بطل التحرير 
ففي  العامل  من  البقعة  هذه  يف  كرث  واالمثلة 
م�ضر كان هناك؟ ويف �ض�رية كان هناك ؟ ويف 
العراق كان هناك؟ وحتى يف اليمن كان هناك 
فعلم�ه،  �ضاحبهم  من  اللعبة  تعلم  دكتات�ر 
لي�س   !! اخلن�ع  مهد  فهي  اجلماهريية  اما 
الدول  االخفاقات يف هذه  تتالزم  ان  م�ضادفة 
كان  فيما  جميعا  لنا  َتك�ضف  ما  ولعل  جميعها 
الهرمة  االحتادات  او  العربية  بالق�مية  ي�ضمى 
ق�ض�ر  يف  تالزم  من  التعاون..الخ  جمل�س  او 
البنى التحتية املهزوزة وق�ض�ر الدميقراطية..

تبداأ  متى  التن�ير؟  ع�ضر  يبداأ  متى  وت�ضاوؤلنا 

العقلنة والعقالنية يف ادارة الدولة؟ 
�ضخ�ضيته..  وم�ضخت  االإن�ضان  �ُضحق  اأن  بعد 
لق�ضايا  الت�ضدى  يف  ي�ضرع  من  اإن  ونق�ل 
ال�ضيا�ضية  اأح�اله  من  منطلقا  االإن�ضان 
واالإقت�ضادية واالإجتماعية اليلبث اأن يجد نف�ضه 
باملجتمع،  وعالقته  الفرد  ق�ضايا  م�اجهة  يف 
الفرد وعالقته بنف�ضه، وتبنى على ذلك اأح�اله 
املاديه اخلارجية اأمام ظروفه ال�اقعية وما اآلت 
واجلمعي،  الفردي  ال�عي  يف  م�ضت�ى  من  اليه 
كيف �ضيك�ن فاعال يف البناء وقد اآلف اخل�ف 
وعدم القدرة بق�ل ما يريد..اأنها حمنة اإن�ضاننا 

يف عاملنا العربي والعامل الثالث. 
عاملنا  يف  املقهور  االإن�شان  حمنة  تف�شر  كيف   •

العربي؟
العربية هي حمنة  بالدول  ي�ضمى  ما  ان حمنة 
من  اجلزء  ذلك  حمنة  الثالث  للعامل  امتداد 
التط�ر  منظ�مة  خارج  يعي�س  الذي  العامل 
من  ال  احلديث  مع  الت�ا�ضل  خارج  او  العاملي 
حيث التكن�ل�جيا والتط�ر االليكرتوين فح�ضب 
تتده�ر  التي  االجتماعية  احلياة  حيث  من  بل 
التي  واالزمات  املفتعلة  البطالة  ب�ضبب  ي�م  كل 
التفكري  عن  النا�س  الإلهاء  احلكام  يخلقها 
ق�ت  الدائم عن  البحث  اأزمات  مثل  ال�ضحيح 
املفق�د  امل�ضتقبل  عن  والبحث  الي�مي،  العي�س 
وال  اال�ضتقرار  املجتمعات  تلك  تعرف  فلم 
االنتاج  او  العل�م  او يف  التكن�ل�جيا  التط�ر يف 
ال�ا�ضع او االقت�ضاد او االدارة او العمل الفكري 
بل كانت جترت تاريخها القدمي وتتباهى به فه� 
ظاهرة  وهي  احلا�ضر  يف  يعي�س  الذي  املا�ضي 
نف�ضية خطرية وحيلة دفاعية جمعية يلجاأ اليها 
م�اجهة  يف  ال�ضبل  عليه  تنغلق  حينما  اجلميع 
م�اكبته..  على  القدرة  وعدم  ال�ضعب  ال�اقع 
لقد عرف  احمد فرج رحمه اهلل  د.فرج  يق�ل 
اأغرب جتربة خداع يف  العامل  هذا اجلزء من 
التاريخ، كل التاريخ، خداع كامل و�ضامل تت�اطء 
اجلميع  ي�ؤثر  اإذ  اجلماهري،  مع  ال�ضلطات  فيه 
القدمي  العربي  الع�ضر  قي�د  ا�ضر  يف  البقاء 
اال�ضالمية" ان  للدولة  الغابرة  النه�ضة  "ايام 
كانت هناك نه�ضة، ع�ضر عبادة الفرد وعبادة 
واللفظ  الكلمة  وعبادة  احللم  وعبادة  الن�س 
الث�ري  الع�ضر  الع�ضر احلديث  ثم حت�ل اىل 
احلرب  بعد  الق�مي  الفكر  �ضيطرة  ع�ضر 
العاملية الثانية )مالحظة :انتهى الفكر الق�مي 
يف  والفا�ضية  النازية  اندحار  بعد  اوروبا  يف 
اوروبا يف احلرب الثانية( وانتقاله ثم انتعا�ضها 
ال�ضعارات  عبادة  العامل  من  اجلزء  هذا  يف 
امل�ضري  معارك  يا  اهال  ال�اقع.  معاي�ضة  على 
املاليني  و�ضيق  ال�ضعارات  كانت  وهكذا  ؟؟!! 
للمحرقة يف هذا اجلزء من البالد التي تتكلم 
اللغة العربية وتفتخر بتاريخها وقبلها مار�ض�ا 
نف�س الدور يف جزء اآخر من هذه البالد املمتدة 
من املحيط االطل�ضي للخليج العربية فاغرق�ها 
تارة  ال�همية  واالنت�ضارات  التحرير  بحروب 
حرب حترير قناة؟ وتارة حرب حترير اليمن؟ 
النتيجة  ويف  فل�ضطني؟؟؟  حترير  حرب  وتارة 
مع  والب�ضر  االر�س  من  االكرب  اجلزء  خ�ضارة 
من  وجي��س  واملعاقني  وااليتام  ال�يالت  ترك 

البائ�ضني.. 
ولن  ومل  ال  ولكنها  احلروب  الدول  هذه  تدخل 
ت�ضتطيع ان ت�ضنع حتى ابرة خياطة او حنفية 
ماء او انب�ب ماء ولكن حكام هذه الدول نقل�ا 
بالت�ضنيع  و�ضم�ه  لل�ضالح  الفائق  التجميع 
املغفلني  على  االكذوبة  هذه  وانطلت  الع�ضكري 
هذه  ذاك..وخ�ضرت  او  النظام  لهذا  املطبلني 
وما  ال�ضع�ب  مدخرات  العظام  بقادتها  الدول 
جن�ه من كد وعمل خالل العق�د من ال�ضنني.. 
امريكا  من  الغا�ضب  الهادر  الفعل  رد  وجاء 
من  العراقي  ال�ضعب  بتحرير  ال�ضع�ب  حمررة 
وبنت  عق�د  امريكا  دعمتها  دكتات�رية  اق�ضى 
ب�ضربة  ه�ت  ثم  العربي  التاريخ  اجماد  لها 

وهمية قا�ضية، 
وجاءت الدميقراطية بعد ان كان احلزب ال�احد 
احلزب  او  ال�احدة  واال�ضرة  ال�احد  والقائد 
وجند  االحزاب  ع�ضرات  لدينا  �ضار  القائد.. 
واجلرايد  واملجالت  ال�ضحف  عدد  يتجاوز  ما 
اقل  بعد  احلال  تغري  وكذلك  املنتف�ضني  عدد 
من عقد من الزمن حيث �ضملت الدميقراطية 
الهادر حيث  الط�فان  باأ�ضرها وحدث  املنطقة 
طال  الذي  القمقم  من  ال�طني  املارد  خرج 
حب�ضه فالبد ان ياأخذ ا�ضكاال من التطرف ورد 
عنف  النقي�س..ليبداأ  اىل  النقي�س  من  الفعل 
جمن�ن من جانب اجلماهري املكب�تة وتاريخها 
باالعتقاالت واملقابر اجلماعية وت�ضلط االجهزة 
االمنية واملخابرات واجهزة اال�ضتخبارات على 
الدولة  هيمنة  احلال من  فا�ضبح  النا�س  رقاب 
و�ضلطة حزبها اىل الالهيمنة والال�ضلطة الحد 
االنتقال  وهي حمنة  اخرى  وهنا ظهرت حمنة 

من ال�ضم�لية اىل حمنة الف��ض�ية.

حاوره: �شعدون هلّيل
الدكت�ر اأ�ضعد االمارة من م�اليد الب�ضرة رئي�س ق�ضم علم االإجتماع يف كلية االآداب –جامعة وا�ضط بكال�ري��س علم النف�س/اآداب عني �ضم�س بالقاهرة –م�ضر 
ماج�ضتري علم النف�س واالإر�ضاد النف�ضي/ جامعة الب�ضرة/ دكت�راه االإر�ضاد النف�ضي واالجتماعي/ اجلامعة امل�ضتن�ضرية/ا�ضتاذ جامعي واأخ�ضائي نف�ضي- 
اجتماعي، يف العراق، ليبيا، �ض�رية، ال�ض�يد، الدمنارك/ع�ض� اجلمعية النف�ضية العراقية/ع�ض� اجلمعية النف�ضية ال�ض�يدية/ع�ض� جمعية علم النف�س املعريف 
االأمريكية/له عدة م�ؤلفات وبح�ث علمية من�ض�رة نذكر منها: /م�ضكالت نف�ضية اجتماعية معا�ضرة)2008( ك�بنهاكن- الدمنارك/�ضيك�ل�جية ال�ضخ�ضية 
ط2)2012( عمان- االردن./�ضيك�ل�جية الفروق الفردية)2012( عمان- االردن/علم نف�س ال�ض�اذ)2012(،عمان – االردن. وله كتب  قيد الن�ضر منها: 

�ضفحات نف�ضية/ اأزمة منت�ضف العمر وقلق امل�ضتقبل، /اخلط� نح� الالعنف/ اال�ضطرابات النف�ضية عند االأطفال. 

ال غبار على الدين 
عندما يكون فلسفة 

تصلح المجتمع

الراهن العربي من االستبداد 
والشمولية إلى الفوضوية                  

الباحث والناقد أسعد اإلمارة
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“بياض قاتم" قصص جديدة 
للقاص مهدي علي زبين 

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
مهدي  للقا�س  الثانية  الق�ض�ضية  قامت"املجم�عة  "بيا�س 

علي زبني 
والن�ضر  للطباعة  عدنان  مكتبة  دار  عن 
جمم�عة  زبني  علي  مهدي  للقا�س  �ضدرت 
بيا�س   " عن�ان  حتت  جديدة  ق�ض�ضية 
بني  ن�ضًا   61 املجم�عة  قامت"�ضمت 
الق�ضرية  والق�ضة  الق�ضرية  الق�ضة 
جدا،اأختلفت يف طرح م��ض�عاتها االن�ضانية 
منها:�ضياط  نذكر  خمتلفة  وبعن�انات 
ه  ترا غربلةما انقالب" تك�ين" ل�ضم�س" ا
ن�را"حت�الت  الفزاعة"املتدلية 
امل�ضتحبل"  اخلطى"�ضفاه  املاء"اأطرا�س 
84 �ضفحة  بـ  املجم�عة  وغري ذلك. جاءت 
من القطع ال��ضط علمًا اأن الكاتب ازبني �ضبق له واأن اأ�ضدر 
جمم�عة ق�ض�ضية عن نف�س الدار وكانت حتت عن�ان "حني 

يبت�ضم ال�ضفدع.

الشاعر جمال الفريح 
و.."جثث األسئلة"

والن�ضر  للطباعة  دار مت�ز  الفريح عن  لل�ضاعر جمال  �ضدر 
االأ�ضئلة"�ضم  "جثث  عن�ان  حتت  �ضعريا  كتابا 
خمتلفة  عن�انات  وحتت  ق�ضيدة   35
اآب"رائحة  حكايات  من  منها:ق�ضا�ضات 
ملع�نة"رحيل  الليل"ايقاعات  ال�ضبار"رغ�ة 
وغريها. الدل�"  برج  املدى"اأخطاء  بعيد 

برواتب  " وطني�ن  "لعنة" كتب  يف ق�ضيدة 
انكليزية..وج�ازات  اأمريكية..واأحذية 
�ضع�دية.. كندية.ه�لندية...ايرانية  �ضفٍر 

املتحف  نح�  حمايته  �ضاق   _ اأحدهم 
ال�طني.كتاب الفريح جاء بـ 110 �ضفحة 

من القطع ال��ضط.

امرأة من رمل ملون ديوان 
للشاعرة زينب الربيعي

االأول  الدي�ان  االردن   / عمان  يف  اأزمنة  دار  عن  �ضدر 
رمل. من  امراأة  بعن�ان:  الربيعي  زينب  العراقية  لل�ضاعرة 
يقع الكتاب يف 111 �ضفحة من احلجم املت��ضط، 
االأمامي.  الكتاب  ابنتها غالف  وقد زينت ل�حة 
ت�ضمن الدي�ان خم�ضًا وثالثني ق�ضيدة ق�ضرية 
ولكن”  و”اعرف..  قمر”  من  “ورقة  ومنها 
طف�لتي”  “�ضنجاب  و  حريري”  “قمي�س  و 
و  الطري”  “بي�ضة  و  مربرة”  “تداعيات  و 
“طارق الليل” و “ �ضرت بحجم ال�ض�رة”.. 
وغريها.وال�ضاعرة يف دي�انها هذا حتاول اأن 
تتقدم ع�امل اأنث�ية �ضفافة، لكن اأهم ما يف 
الدي�ان ه� ق�ضائدها الق�ضرية التي متتلئ 

باملفاجاأة الال مت�قعة يف خ�اتيمها.

 مختارات شعرية خامسة 

للشاعر اللبناني شربل داغر 
خمتارات �ضعرية خام�ضة لل�ضاعر اللبناين �ضربل داغر

معر�س  افتتاح  مع  اجلزائرية،  للن�ضر"  "ميم  عن  �ضدر 
لل�ضاعر  ال�ضعرية  املختارات  من  كتاب  اجلزائر،  يف  الكتاب 
بل  الكالم،  ي�ضل  "ال  وه�:  داغر،  �ضربل  الدكت�ر  اللبناين 
بعد:  له،  اخلام�ضة  املختارت  وهي  �ضفحة(.  ي�ضري" )142 
�ضرقيات  "دار  )عن  ك�ين"  ب�ضفة  "غريي 
و"عتمات   ،)2003 القاهرة،  والت�زيع"،  للن�ضر 
بالفرن�ضية،  الرماتان،  دار  )عن  مرتب�ضة" 
دار  كلماتي" )عن  و"تلدين   ،)2005 باري�س، 
 ،)2007 �ضفاق�س،  احلامي،  على  حممد 
و"وليمة قمر" )الهيئة العامة لق�ض�ر الثقافة، 
من  املختارات  تتاألف   .)2009 القاهرة، 
اإحدى واأربعني ق�ضيدة، بني ط�يلة وق�ضرية، 
وهي خمتارة من جمم�عات خمتلفة لل�ضاعر: 
"فتات البيا�س"، و"ر�ضم"، و"تخت �ضرقي"، 
و"حاطب ليل"، و"اإعرابًا ل�ضكل"، و"ال تبحث عن معنى لعله 
و"على  ي�ضتهيها"،  ملن  و"الق�ضيدة  و"ترانزيت"،  يلقاك"، 
وم��ض�عات  جماالت  بني  الق�ضائد  تت�زع  ل�ضاين".  طرف 
والق�ضيدة  وال�ضيا�ضة  واحلب  ال�ضرية  بني  خمتلفة 

واالن�ضغاالت يف العامل.
الت�ا�ضل  يل  تتيح  التي  املختارات  هذه  ب�ضدور  "اأعتزُّ 
الذين  �ضعرائه  ومع  اجلزائر،  يف  حي�ي  �ضعري  ف�ضاء  مع 
نهاية  اإىل  بداياتها  يف  تع�د  �ضلة،  من  اأكرث  بهم  جتمعني 
ال�ضبعينيات من القرن املا�ضي"، يجيب ال�ضاعر عند �ض�ؤالنا 
له عن املختارات اجلديدة. تق�ل الق�ضيدة التي اختري منها 

عن�ان املختارات، وهي بعن�ان: "ال يفيد الكالم، بل مييل":
يتم ن�ضر االأعمال "الكاملة" بعد وفاة الكاتب، كما يعمل على 
اإ�ضدارها نقاد وحمقق�ن اأدبي�ن مرم�ق�ن، من يعمل�ن ال 
على ن�ضرها من جديد، واإمنا على حتقيقها ودر�ضها.هذا ما 
اإذ كان  ال�ضعراء العرب القدامى،  عرفناه بدورنا يف تقاليد 
ال�ضعراء يعتن�ن بها يف اآخريات حياتهم، اأو يق�م بها النقاد 
وال�ضراح بعد وفاتهم يف الغالب، اأو كان ال�ضاعر يجمع رواة 
يف  اإقرارها  اإىل  ينتهي  اأن  قبل  مدوناتهم  يف  ويدقق  �ضعره 
�ضيغة ختامية. والظريف يف االأمر ه� اأن هذه العادة املتبعة 
حاليًا ال تعدو ك�نها ن�عًا من الدعاية امل�ضبقة، اأو من الدعاية 

الذاتية التي يق�م بها ال�ضاعر لنف�ضه.

 إصدارات..

تطري  القراء  عي�ن 
يبداأ  حاملا  اليها 
كق�ض�س  عن�انها 
الثقافية   ال�ضفحات  على  جدًا  ق�ضرية 
ومع ا�ضتخدام النت وات�ضاع اعداد القراء 
افقيًا، ومع تن�ع امل�اقع االدبية وازديادها 
حمل  و�ضارت  ؛  حاجة  وج�دها  �ضار 
بدياًل  حلت  كاأنها  و�ضار   . اهتمامهم 
وكان   .. والق�ضرية  منها  الط�يلة  للق�ضة 
ل�ج�د هام�س التعليق يف كثري من امل�اقع 
االدبية عامل م�ضجع على متابعتها وتفاقم 
التعليق  هذا   .. ويعلرّق  يقراأ  من  اعداد 
ت�ضكيل  على  عملت  نقدية  ذائقة  خلق 
القراء بعيدًا عن  حلقة حتاور قرائية بني 
امل�ؤلف . بل ا�ضتحال امل�ؤلف قارىء للنق�د 
القراء  ذائقة  وفق  ُت�ضنع  التي  ال�ضريعة 
ز  حمفرّ بع�ضها  روؤية  الثقافية  وم�ضت�ياتهم 
ايجابية  يراها  حني  الكتابة  على  ع  وم�ضجرّ
ت�ضب يف �ضالح الق�ضة املعرو�ضة . قارع 
ق�ض�س  والأنها  �ضردي  رحيل   .. الطب�ل 
يحترّم  كتاب  يف  جمعها  فاإن  جدًا  ق�ضرية 
يكرث  وعندما   .. العدد  كثرية  تك�ن  ان 
 . وتتفاوت  تتن�ع  م�ا�ضيعها  فان  عددها 
ب على املتلقي الناقد ت�خي  ومن هنا يت�جَّ
كي  ها  يلجرّ حمدودة  اب�اب  اأو  باب  اختيار 
بحكم  الق�ض�س  من  عدد  مع  يتحاور 
من  ت�ضمه  مبا  ه�  يراها  كما  اهميتها 
�ضفرات )داالت  وما تف�ضي اليه من نتائج 
وجمم�عة   .. )مدل�الت( 
للقا�س  الطب�ل(  )قارع 
عامر  الدكت�ر  املثابر 
تدخل  ال�ضفار  ه�ضام 
الت��ضيف  هذا  �ضمن 
 136 ت�ضم  والأنها   .
فاإين  جدًا  ق�ضرية  ق�ضة 
املجم�عة  كقارىء طالعت 
املرة االوىل مطالعًة ق�ضد 
قراءة  قراأتها  ثم  اللذاذة  وح�ضد  املتعة 
عن  ويبحث  الن�س  يفكك  را�ضد  بعني 
ب�ضدد  والأننا   . الكرمية  واأحجاره  الآلئه 
البد  والبحث  التفكيك  ق�ضد  القراءة 
هذا  لكترّاب  مت�ضادين  راأيني  اي�ضاح  من 
ت��ضع  مل  الذي  امل�ضتحدث  االدبي  الن�ع 
له نظرية حلد االآن هروبًا اأو تهيبًا ؛ تعاليًا 
متتلك  انها  يرى  االول  الراأي   . تنكرًا  اأو 
النظر  بغ�س  ال�ضردية  البنية  ا�ضرتاطات 
الراأي  فيما  واالأ�ضطر  الكلمات  عدد  عن 
على  اعتمادها  اهمية  على  ي�ؤكد  الثاين 
واحلدث  وال�ضخ�ضية  والنهاية  البداية 
اقت�ضت  اذا  الزمان  بانتفاء  واملكان 
ح�ض�ل  �ضرورة  مع  ال�ضرورية  احلالة 
هذان   ... اخلامتة  يف  وال�ضدمة  املفارقة 
ه�ضام  عامر  القا�س  جمعهما  الراأيان 
عن  ليبعدنا  الطب�ل  قارع  جمم�عته  يف 
كانت  واإن  امل�ضمار  هذا  يف  الت�ضنيف 
الفكرة  تخت�ضر  املجم�عة  ن�ض��س  اغلب 

قليلة  ا�ضطر  اإىل  طبقًا  احلدث  وتتجاوز 
�ضعيًا  ة  ُمعربرّ تك�ن  اأن  حتاول  وكلمات 
الن�س  مع  للتحاور  املتلقي  اهتمام  الإثارة 
وال�ضدمة  املفارقة  قراءته.  زمن  خارج 
تعاملها  يف  اعتمدت  الـق.ق.ج  اأنَّ  �ضك  ال 
من  اأ�ضا�ضيني  عن�ضرين  على  املتلقي  مع 
املفارقة  بهما  واأق�ضد  جناحها،  عنا�ضر 
وال�ضدمة .. فالق�ضة بحكم ق�ضرها البد 
على  مبني  �ضادم  فعل  لها  يك�ن  اأن  من 
مفارقة واإال ُعدت كالمًا ال يختلف عن اي 
كالم برتاكيب متر عابرة يف ذهن املتلقي  
تناول  ق.ق.ج  الـ  تت�خى  كذلك  والأنها 
ذاكرة  يف  اأثرًا  ترتك  التي  امل��ض�عات 
املتلقي فتجعله يتحاور مع الذات يف مغزى 
الق�ض�س  نقراأ  ونحن  ولعلنا   . الق�ضة 
يف  املفارقة   : االثنني  تعتمد  نتلم�ضها 
نهايتها  يف  وال�ضدمة  ملت�ضادين،  تناولها 
وتاأثري نتيجتها على املتلقي .. لنا يف هذا 
املجم�عة،  ق�ض�س  من  حت�ضى  ال  اعداد 
ففي ق�ضة   . القليل جدًا  اإال  منها  ي�ضذ  ال 
يعر�س   20 جدًا(�س  عاجل  )خرب 
ال�ضخ�ضية  اهتمام  عرب  املفارقة  النا�س 
فيه  يطرح  لكالم  حت�ضر  التي  العلمية 
للت��ضيح  وي�ضعى  اجلديد  كتابه  اأبجدية 
يف  ال�ضدمة  حُتدث  التي  املفارقة  تاأتي 
انتهز  �ضيا�ضة  رجل  املن�ضة  يعتلي  من  اأن 
وم�ضروعه  بالكاتب  ليحتفي  ال  الفر�ضة 
وتاأتي  ك�ضيا�ضي،  ه�  اهميته  ليعر�س  اإمنا 
اأن  تلك  ثانية  ب�ضيفرة  مزدوجة  املفارقة 
ل�ضاحب  ي�ضفق  اأن  من  بداًل  اجلمه�ر 
بال�ضيا�ضي  حمتفيًا  ي�ضفق  راح  امل�ضروع 
�س25  جمه�ري(  )مر�ض�م  ن�س  ويف   ..
الطفيليني،  تهافت  يف  املفارقة  تتجلى 
القافزين على �ضدر اللحظة بغية حتقيق 
عليل  وظيفي  اجتماعي  و�ضط  يف  ماآربهم 
ومكان حني  زمان  كل  تراهم يف  فه�ؤالء   .
تنعدم اأ�ض�س العدالة ويك�ن النظام هزياًل 
تربر  " الغاية  ميكافيللي  مق�لة  معتمدين 
ومتاحة.  رة  مي�ضَّ اأج�اء  و�ضط   " ال��ضيلة 
اأن  جمه�ري  مر�ض�م  اأ�ضدر  ما  فبمجرد 
فما  عام  مدير  بدرجة  م�ظف  كل  )يك�ن 
�ض�ق  )امتالأ  حتى  جامعيا(  خريجا  ف�ق 
املدينة بعد ي�مني ب�ضهادات جامعية م�قعة 
ي�ضتطيع  )عري(  ن�س  ويف  وخمت�مة(.. 
املفارقة  ح�ض�ل  تاأكيد  وبي�ضر  املتلقي 
ي�ؤكدان  مهمني  كعن�ضرين  وال�ضدمة 
 . جناحها  يف  عليهما  الق.ق.ج  اعتماد 
من  بنف�ضه  ذلك  يكت�ضف  املتلقي  والأترك 
قراءته لها: )فتح نافذة غرفته يف الفندق 
الي�م متاأخرًا بع�س ال�ضيء .النافذة تطل 
نهريات  من  �ضغري  نهري  على  مبا�ضرةً 
مدينة البندقية . راأى زورقًا اأجمَر تدفعه 
وفتاة  فارٌغ،  الزورق   . هدى  دون  االم�اج 
ب�ضطارة  ت�ضبح  النهري،  يف  عارية  ن�ضف 
النا�س....  من  اخلايل  ال�ضاطئ  حيث 
اأن �ضديقته من ليلة البارحة تركت  انتبه 

ابجدية  �ضريرها مبكرًا( �س38 احلنني  
النا�س  عند  الن��ضتاجليا  ت�ضكل  ال�طن 
الي�مي،  فعلها  ايقاع  على  يعي�س  ابجدية 
يف  يعي�ض�ن  ال�ضخ��س  عديد  اأن  ذلك 
بعيدين عن دفء  احلنان،  ب�ؤرة  ناأي عن 
الي�مي  ال�ضحق  يعي�ض�ن   . االع�ضا�س 
ميكن  ال  روؤًى  تتج�ضد  ذكرى  بجزئيات 
لكاأنهم   . عنها  التغا�ضي  او  منها  الهرب 
يف  منازَل  يا  لِك   " املتنبي  بيت  دون  يردرّ
وهنَّ  اأنِت  اأقفرِت   // منازُل  القل�ِب 
�ضفر(   ( ن�س  ففي   ..  " اأواهُل  منِك 
الرحيل  االع�ضا�س  اىل  احلنني  يدخل 
م�س  قلق  ده  يج�ضرّ ال�طن،  اىل  روحيًا 
يتحلق�ن  اأدبية  ندوة  يف  جال�ضني  ي�ضاور 
ي�جع  باأمل  لهم  �ضتف�ضي  �ضاعرة  ح�ل 
ل�عًة على ما�ٍس كان  ال�طن، مثرية  قلب 
يف�ح باأريج الطماأنينة رغم الفقر، وت�ضيع 
فيه روح امل�اطنة رغم ال�ضنى . ويتج�ضد 
الغربة  حيث  )ل�حة(  ن�س  يف  احلنني 
ايق�نة  االم  ووجه  اجبارية  �ضيفرة هيمنة 
وه�  فالر�ضام   . االغرتاب  ل�عة  ترتجم 
يعي�س الناأي عن مدينته يج�ضد االقرتاب 
غياب   .. حنني  مقابل  غربة   .. اأمه  من 
مب�اجهة ح�ض�ر )مل اأن�س ر�ضم وجه اأمي 
قرب تن�رها القدمي وهي ت�ضجره حت�ضريًا 
اأ�ضم رائحته  الذي ال زلت  خلبز ال�ضباح 
من بعيد .( �س29... ويف ن�س )هجرة( 
تتجلى �ض�رة احلنني عرب امراأتني تهربان 
من �ضقيع الغربة الذي ي�ؤملهما ويبعدهما 
الدعاء  اىل  فيلتجئن  الدفء  م�اطن  عن 
الذي ه� ال�جه االآخر للتعبري عن احلنني 
احلاجتان  )اأدت  الذكرى  وا�ضتدعاء 
يع�د  الأن  دعاءًا  اليد  ورفعتا  ال�ضالة، 
اجلميع للديار كما تع�د الطي�ر املهاجرة 
وجماعات(  اأ�ضرابًا  االأوىل  الأع�ضا�ضها 
ياأخذ  ظماأى(  ن�س)قل�ب  ويف   .. �س61 
غربة  تعي�س  فتاة  انتظار  �ضكل  احلنني 
نهر  على  االآن  هي  ال�طن،  عن  قاهرة 
البارد  املاء  )ت�زيع  يف  منهمكة  التاميز 
قائظ( �ضيف  يف  الظماأى  القل�ب  لرتوي 

يروي  الذي  ذاك  )تنتظر  بينما  �س78 
الذي  ال�قت  ويف  الغرير(.  الغ�س  قلبها 
الزيت�ن  ا�ضجار  عن  اجلال�س  يتحدث 
ح�ض�ر  اأمل  يف  هي  تن�ضغل  والربتقال 
عامل  منف�ضالن:  عاملان   .. احلبيب 
احلظ�ة والنيل واال�ضتقرار؛ وعامل ال�ضياع 
اأيام  اإىل  ال�ض�ق  ا  اأمرّ والفقد.  واحلرمان 
ين�ضب  ال  الذي  احلنني  خزين  الطف�لة 
فيعر�ضه ن�س )الربوف�ض�ر( �س19 الذي 
منذ  اأمريكا  اإىل  الغربة  �ضفينة  حملته 
ايام  لي�ضتذكر  له  قريبًا  يلتقي  كي  عق�د 
ومعهما  االأول،  واحلب  ال�ضبا  الطف�لة 
مع  جتمعه  قدمية  )�ض�رة  عرب  ي�ضتذكر 
�ضجن  زنزانة  �ض�ية  اقتعدا  ي�م  قريبه 
مظاهرة  يف  ا�ضرتاكهما  ب�ضبب  واحدة 

 . ال�طن(  تق�ضيم  معاهدة  �ضد 

لي�ضت  الذكرى،  وتتفجر  يهيمن  فاحلنني 
حتى   .. وامل�ؤملة  بل  منها  اجلميلة  فقط 
جميلة،  احلنني  غرفة  يف  تغدو  امل�ؤملة 
عن  االن�ضالخ   . الق�ض�ة  على  جتاوزًا 
اله�ية كثريًا ما يرتك الغياب عن ال�طن 
افرازات �ضلبية ت�ضنع غربة يف البدء، ثم 
تتكينن  ذلك  بعد  ثم  اغرتاب  اىل  يتنامى 
وتعمقها  الظروف  ت�فرها  ان�ضالخ  حالة 
يف  امل�ل�د  كان  واذا   .. الزمن  ت�اليات 
جُمربًا  عنها  ناأى  الأع�ضا�س  يحن  ال�طن 
فاإن امل�ل�د خارجه ياأتي اليه غريبًا، زائرًا 
. قد ال تهمه اع�ضا�ضًا منا فيها اأب�اه ؛ لي�س 
ياأتي  اإمنا  ويجافيها  عليها  يتعاىل  الأنه 
رابط  ح�ض�ل  عدم  من  اهتمامه  عدم 
�ضيئًا  عنها  يعرف  ال  فه�  معها،  ذاكراتي 
ي�مًا يف  يتح�ض�س حرارتها وال عا�س  : مل 
املغرتب�ن  يعي�ضها  مع�ضلة  وتلك   . كنفها 
امل�ل�دون بعيدًا عن االوطان .. هذا القلق 
االآباء  من  الكثري  يعي�ضه  الذي  الي�مي 
املغرتبني على اأجيال ما بعدهم، االجيال 
جتاوزه،  ميكن  ال  الغري  بثقافة  املتثقفة 
ومن ال�ضعب تقبله يف نف�س ال�قت . ومن 
ي�ميًا  هاج�ضًا  وي�ضبح  القلق  يتفاقم  هنا 
يف  القا�س  معه  يتعامل  م�س  هاج�س   .
ذكرياته  كتب  الذي  فاالأب  )لغة(.  ن�ضه 
عند  الذاكراتي  ر�ضيده  تك�ن  الأن  و�ضعى 
يح�ضر  اأن  منهم  بطلب  ووجه  ابنائه 
تكر�س  فقد  كتب،  ما  يرتجم  كي  مرتجم 
روحيًا  ناأيًا  نائني  االبناء  وغدا  االن�ضالخ 
وعاطفيًا عن لغة االأب )املعادل امل��ض�عي 
ن�س)ال�ضهم(  ا  اأمرّ والتاريخ   لالإرث 
الغربة  فعلت  ان�ضانيني  بعدين  فري�ضم 

ل�اقع  تن�ضد  اأم  تناق�ضهما.  يف  فعلها 
وابن  ال�طن اجلميل،  اهلها، هناك يف 
يعي�س يف واقع متناق�س  االأم ال تريد اأن 
تنقطع عن ذاكرتها، وابن يرتكها ليك�ن 
تبغيه  االم  بعيد.  بلد  يف  ا�ضدقاء  �ضحبة 
اجلديدة  حياته  بحكم  واالبن  قربها، 
يتمتع مع اقران له . يكتب لها من مدينة 
من  معها  و�ضيت�ا�ضل  جديدة  عنها  يق�ل 
هناك تبدو االم املعادل امل��ض�عي لل�طن 
�ضاغرة لنزق االبن املثقف ثقافة جديدة 
مل تعهدها، وال�طن غري قادر على اغرائه 
للع�دة اىل رب�عه.. حمنة الغربة وماأ�ضاة 
يتقن  قا�س  اإزاء  اإذًا  نحن   . املغرتبني 
كتابة الق�ضة الق�ضرية جدًا بفنية عالية 
ومتمكن من ا�ضتخدام ادواته اال�ضتخدام 
متميزتني  وم�هبة  بذكاء  ملتقطًا  االمثل، 
م��ض�عات واأفكارًا تغ�ر يف ذاكرة املتلقي 
ما  وهذا   . روحه  ف�ضاء  يف  اأثرها  وترتك 
اليه  ي�ضعى  وما  طرحها  يف  الق�ضة  تبغيه 
على  املبنية  ر�ضالته  حتقيق  يف  الكاتب 
مزوجتني  املتعة  وخلق  اللذاذة  حتقيق 
على  الذائقة  تنمية  يف  الرتب�ي  باجلانب 
ووج�هه  بلم�ضاته  اجلمال  مع  التعامل 

الفن العبثى يتجلى 
من خالل اللغة 

والحدث والمضمون

معرض لصناعة الطباعة والتغليف اإليرانية في العراق قريبًا
الطريق الثقايف ـ خا�ص

العراق. ونظر احتاد م�ضدري �ضناعة الطباعة  العراق حتت عن�ان الطباعة والرتزمي االيراين يف  ايران اقامة معر�س م�ضرتك قريبًا يف  تن�ي احتادات الطباعة والتغليف يف 

العراق.  �ضمال  ال�ضليمانية يف  او  اربيل  االرجح مبدينة  �ضيقام على  لكنه  املعر�س  اقامة هذا  بعد م�عد  يتحدد  الطباعية، ومل  املنتجات  لت�ضدير  ك�ض�ق  العراق  اإىل  ايران،  يف 

ثمانية  وي�ضتمر  فرباير  �ضباط/   10 من  ابتداء  اربيل  �ضيقام يف  الذي  العراقي  والتغليف  الطباعة  معر�س  امل�ضاركة يف  ايران  الطباعية يف  املنتجات  احتاد م�ضدري  يعتزم  كما 
ايام.

وهناك  املنطقة،  اأ�ض�اق  يف  الطباعة  اأ�ضعار  تناف�س  وباتت  االأخرية  ال�ضن�ات  يف  كبريًا  تط�رًا  �ضهدت  قد  االإيرانية  والتغليف  والرزم  الطباعة  وتقنيات  الكتاب  �ضناعة  اأن  يذكر 
وكربالء. النجف  �ضيما يف مدينتي  ال  العراق،  ومثيالتها يف  االإيرانية  الن�ضر  ودور  املطابع  النطاق حاليًا بني  وا�ضع  تعاون 

�ضارت

الطريق الثقايف ـ وكاالت
التنمية حتت  "الهند - �ضرارة   يف ا�ضداره اجلديد عن دار احلكمة يف لندن، املعن�ن: 
و�ضل�كها  ال�ضع�ب  وثقافة  عادات  تتبع  يف  م�ض�اره  كاظم  جناح  ي�ا�ضل  الفقر".  رماد 
القادمة،  التنني  ق�ة  فيه  ا�ضتعر�س  كتابًا  الذي خ�ض�س عنها  ال�ضني  االجتماعي. فمن 
على  مالحمها  تت�ضح  بداأت  التي  املرتقبة  الق�ة  باعتبارها  الهند..  اىل  كتابه  يف  ينتقل 

امل�ضرح ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي العاملي، لت�ضكل قطبًا جديدًا يناف�س الق�ى التقليدية.
يناق�س الكتاب ايجابيات و�ضلبيات الهند، حماواًل ان يقيرّم االجنازات التي حققتها على 
التح�الت،  هذه  �ضاهمت يف  التي  الب�ضرية  القدرات  على  ال�ض�ء  م�ضلطًا  عدة،  م�ضارات 
ويف عني ال�قت ي�ضتعر�س التحديات الهائلة التي ت�اجهها كالفقر الذي يحا�ضر ح�اىل 

250 ملي�ن ن�ضمة، واالمية والبنى التحتية واحلاجة اىل تعزيز االرتقاء باالن�ضان. 

لقادة  التف�ضيل  بع�س  مع  الهندية  القارة  �ضبه  تاريخ  برحلة خمت�ضرة يف  الكتاب  يبداأ 
االجنازات  الهم  �ضريع  جرد  يتبعه  البالد،  م�ضرية  يف  منعطفًا  �ضكل�ا  الذين  االم�س 
ودورها  واملالية  االقت�ضادية  التنمية  اىل  ا�ضافة  وال�ضناعية،  العلمية  املجاالت  يف 
اىل  كذلك  كتابه  يف  امل�ؤلف  ويتطرق  الهندية،  القارة  �ضبه  يف  اجلارية  التح�الت  يف 
كذلك  ويتناول  اخلارجي،  العامل  مع  الهند  تربط  التي  االبرز  واالوا�ضر  اجلي�ب�ليتيك 
والفن�ن  الثقافة  عن  تف�ضيل  مع  بها،  يت�ضم  التي  وال�ضفات  الهندي  املجتمع  طبيعة 

الهندية.
ن امل�ؤلف كتابه اثر �ضفرات عدة للبلد وم�ضاهداته بعني رائية لكل الظ�اهر التي تركت  دورّ
ا�ضافة  اثناء عمله االكادميي،  الهن�د  مكانًا خا�ضًا يف ذاكرته، ف�ضاًل عن ح�اراته مع 

اىل بحثه يف م�ضادر عدة يف حماولة الكمال ال�ض�رة التي ر�ضمها للبالد واهلها.

قراءة في مجموعة “قارع الطبول” لعامر هشام الصفار  

المفارقة والصدمة

سفر في بالد الديانات والطقوس والتناقضات القاتلة.. كتاب جديد لنجاح كاظم

زيد ال�شهيد
ملمار�ضة  ال�ضاردين  من  قليلة  غري  اعداد  ت�جه  بحكم  تندفع  اأو  لها  مكان  اجرتاح  حتاول  اأدبي  كن�ع  جدًا  الق�ضرية  الق�ضة  زالت  ما 
املت�ضارعة  اأبجدية احلياة  نف�ضها معربًا حتمته  الـق.ق.ج  . قدمت  وال�ضعر  والرواية  الق�ضة  اإىل جانب  التجني�س  النتزاع �ضفة  كتابتها 
جيل  اهملها  الذي  ال�قت  ويف   . والت�ضظي  االإ�ضهاب  عن  ع��ضًا  التكثيف  وتكري�س  ؛  التفا�ضيل  عن  بدياًل  االمياءة  حل�ل  فاقت�ضت 
وهياأ  ال�ضرورة  حتَّمتها  باهتمام وجد كحاجة  ال�ضبعينات  معها جيل  وت�ا�ضل  بالغر�س  يفي  ال  تدوينًا  باعتبارها  العراق  ال�ضتينيات يف 
لها  القرائي  املدى  ات�ضاع  �ضهدت  الت�ضعينات  حقبة  فان  �ضبق�هم  من  اكرب  بقدر  الثمانيات  جيل  معها  تعامل  ثم  الزمن  ت�ضارع  لها 

 ، املنتجة  والق�ض�س  الق�ضا�ضني  بالت�ازي مع عدد 

  altareek.th@gmail.com الطريق الثقايف« ترحب مبا تر�ضل�نه من درا�ضات ون�ض��س تاأليفًا وترجمة. وترج� اأن ت�ضلها امل�اد عن طريق الربيد االإلكرتوين "االمييل" املثبرّت  اأعلى ال�ضفحة االأخرية«
اأو مطب�عة على قر�س. اآملني اأال تزيد الدرا�ضات على 2500 كلمة وال يزيد عرو�س الكتب على 1500 . ن�ضتقبل مايردنا منكم مبحبة عالية.

إلى الزمالء من نداء                                                                                                                                                                                                                                                                                      الطريق الثقايف
الكتاب والمترجمين



كما غادر دمي�زي رمزيًا و�ضرع لن�ض�ء ح�ضارات 
عراقية متعاقبة باال�ضتناد اىل منهجيات ال ت�ضمح 
للحا�ضر ان يبقى ا�ضري قي�د ما�ضية، وال ي�ضمح 
يف ذات ال�قت للع�ض�ائية ان حتل حمل التجريب.
ح�ض�ر  خال�ضة  ه�  وارادة  وعيًا  االن�ضان،  كان 
مب�ضروع  حمماًل  زال  ما  اال�ضل،  يف  للقلق  مثري 
ل�ضياغة  تغادره  بل  تاأ�ضره مفاهيم )التعبري(  ال 
االر�س-  يف  تت�غل  البذرة-  عمل  تعمل  كائنات 
كي تنبت. فالتعبري مقدمة ت�ظف التاأمل لل�ضروع 
عليها  عمل  التي  فاحلدائة  بعد.  يد�ضن  مل  مبا 
ديناميتها  ت�ضتمد  ان  لل�ضريورة  �ضمحت  الفنان 
بذور  قدم  قدمية  حت�ضى،  ال  م�روثات  من 
متتلك  واخرى  اخللق، 
احلا�ضر،  رهافة 
بدءًا باجل�ضد، اىل 

ماأزق االغرتاب.
فتاح  ا�ضاعيل  كان 

للتقدم  ك�ضرط  لالإقامة  بل  للعب�ر،  لي�س  مرًا 
ا�ضتجابة  اقل  برمتها  احلياة  جتعل  دروب  يف 
فهمًا  واأكرث  والتكرار،  واالأوامر،  للممن�عات، 
لعامل يزداد وح�ضة ووح�ضية، ال على �ضعيد الذات 
يف ال�ج�د ح�ضب، بل على �ضعيد منح الفن حياة، 

ال تركل او تغدو فائ�ضة.
فحياته حت�لت اىل ان�ضغاالت فنية، جمالية، مثلما 
�ضتجد  كائنات  احالم  عن  الفن  بعزل  تفرط  مل 
له  نهاية  ال  فالذي  اندثارها.  م�اجهة  يف  انها 
�ضبيه بالذي مقدماته حاملة للغز، هذا احل�ض�ر 
العنيد بينهما، �ضي�ضكل االثر، ن�ضًا مت�ضمنًا م�ته 
ال  لغزها،  حماية  على  تعمل  احلياة  كانت  مثلما 
زمن مرورها من املجه�ل اىل املجه�ل، بل النها 
ومع  فيه.  بال�ضكن  )مروره(  لـ  �ضمحت  وحدها 
�ضليم،  ج�اد  فعل  كما  مقدماته  اال  ينجز  مل  انه 
بقراءات  نهاياتها  ت�ضتكمل  بان  جديدة  انها  اال 

حتافظ على مبداأ: ان دمي�زي ولد لل�ضم�س.

فتاح  ا�ضماعيل  وجتارب  وافكار  حياة،  ا�ضتاأثرت 
درو�س  يتلقى  زال  ما  جيل  مب�ضروعات  الفنية 
بتفكيك  اجلميلة،  الفن�ن  اكادميية  يف  الرواد 
اأزمنة خلت، ويف  انها تنتمي اىل  لنا  اأ�ضئلة بدت 
مقدمتها ان ما من حرية من غري يقني مييزها 
عن اوهامها وق�ض�رها وان املغامرة ان�ضانيًا وفنيًا 
لن تكتمل اال ب�ضل�ضلة من التحديات متنح التمرد 
تطبيقات  اىل  وه�ى  نزوة  من  وحت�له  ديناميته 
خالقة ت�اكب نهاية احلرب الباردة يف بلدان ما 
وبا�ضكال  والك�ابي�س  املحرمات  اال  تنتج  ال  زالت 
ال حت�ضى للمالذات الرمزية حتى اتخذت منها 

اقنعة احلداثة والراديكاليات.
ال�ضتينيات  جيل  نهاية  عن  هنا  احتدث  انا 
تنفجر،  ان  ما  باألغام  �ضيعبد  زمن  يف  والدخ�ل 
فج�ات  فهي  اخرى.  زرع  ليتم  اال  هناك  او  هنا 
لها كثافتها كالفراغ وقد ت�ضلب بالفراغات ولكنه 
ذرات  اىل  املعادن  ا�ضلب  بتح�ل  اي�ضًا  �ضبيه 
كلمتهم،  قال�ا  فالرواد  اطارها.  خارج  متدة 
يذهب  مل  ال�ضتيني،  التايل،  واجليل  التاأ�ضي�س 
والق�ضة  ال�ضعر  يف  املغامرة  �ضدمة  من  ابعد 
برتميم  وثابروا  اجلميلة،  والفن�ن  وال�ضيا�ضة 
وتعديل وا�ضتكمال حتدياتهم قبل ان ي�قف عقد 
الثمانينيات هذه الدينامية بركلها او با�ضتبعادها 

�ضكنها  جتد  مل  �ضدمة  انها  اال  املناف�ضة.  من 
معدًا، بل �ضت�ضيده هي وت�ضكنه تارة او تهجره 

وحت�م من ح�له تارة اخرى.
كان ا�ضماعيل فتاح، ه� الذي وجد فينا ما كان 
ي�ضغله: احلرية ازاء امل�ت، والب�ضر ازاء العتمة، 
والت�قد ازاء الرداءة، فجرجرنا اليه، من درو�س 
الفن التي كنا نتلقاها يف االكادميية اىل ليل بغداد 
ال�ضحري. كان مفه�م  املاأل�ف اىل  امل�ضفر، ومن 
االيدي�ل�جيات  مع�ضالت  غادر  قد  لديه  احلياة 
وجدت  كائنات  نح�  واجلن�ضيات  واالثنيات 
خمل�قات  اليه،  ت�ضعى  الذي  ما  جتهل  نف�ضها 
العامل  ومعها  بل  هيدجر-  – بح�ضب  تقذف  مل 
ما  اإال  للم�ضادفات  تدع  ال  بق�انني  اي�ضًا،  برمته 
�ضاغته الغ�ايات من له� عنيد، ومن جمه�ل كلما 
مارك�ز  هريبرت  كان  ات�ضاعًا.  ازداد  فيه  ت�غلنا 
اعلن  قد  دوبريه  وكان  بعد،  بال  الن�ضان  ميهد 
م�ت الث�رة، وكان التاريخ ي�ضتبدل اقنعته باقنعة 

جديدة. 
امنا ثمة براءة خمباأة مل تدع ا�ضماعيل فتاح اال 
اال�ضكالية،  هذه  م�اجهة  يف  م�ضتبدًا  ي�ضبح  ان 
ت�ضبح  ومل  تدمر،  مل  النها  اال  تكتمل  مل  طف�لة 
النحاتني  من  عدد  مع  فراح  �ضمنًا،  او  وثنًا، 

يف  خطاه  يحث  بالتمرد  وامل�لعني  والر�ضامني 
�ضنة  اربعني  من  اكرث  بعد  اأراها  حفريات 
يف  اكت�ضفناها  التي  النزعة  ذات  جتدد 
�ض�مر؛ خروج دمي�زي من الظلمات لتد�ضني 
تهديدات  م�اجهة  يف  اخرى  مرة  ه�  ما 
دائمة باالجنراف اىل املجه�ل. كانت �ض�مر 

ح�ضن  �ضاكر  لدى  ذاتها  ال�م�ضات  روؤيته  يف 
جميعًا.  لنا  ا�ضاءت  �ضليم  ج�اد  ر�ضخ  ان  بعد 
ل� كان  ن�ضكن االجابات، حتى  غ�ايات جعلتنا ال 
اخل�ضران ه� الذروة، وحتى ل� غدا ال�ضمت يعمل 
ومعه  اال�ضتاذ  �ضلك  فقد  اال�ض�ات.  اعتى  عمل 
ا�ضالفهم  اجناب  اعادة  اىل  االحفاد  من  ح�ضد 
يف  ال�ضيطان  عليها  عمل  التي  ذاتها  باملناورة 
ق�ضة اخللق ال�ض�مرية؛ ايهما جدير بالعب�ر من 
امل�ت اىل احلياة، ام من احلياة اىل حياة متتد 
فقد  عدم!  حم�س  اال  تك�ن  ان  ا�ضتحالة  بلغز 
تبداأ من  بال�ضريورة كدورة  ا�ضل�به  الفنان  �ضاغ 
حافات،  بال  ال�ضفر  اىل  متناهي  الال  ال�ضفر 

مثلما بلغز امتدادها، ولي�س االقامة فيها.

•  ولد يف الب�ضرة عام 1934 
• دبل�م يف الر�ضم/ معهد الفن�ن اجلميلة/بغداد

• دبل�م يف النحت. اأكادميية الفن�ن اجلميلة/ روما 

 1963
• دبل�م يف ال�ضرياميك/ اأكادميية �ضان جاكم�،روما 1964 

• اأقام �ضل�ضلة من املعار�س ال�ضخ�ضية،يف روما وبغداد 
و�ضارك يف املعار�س اجلماعية

• ح�ضل على اجلائزة االأوىل للفنانني العرب/ م�ضابقة �ضان 
فيتا /روما1962 

• اجلائزة االأوىل للفنانني العرب يف معر�س ق�ضر الفن�ن/

روما 1962 
• جائزة النحت االأوىل للفنانني االأجانب يف ايطاليا، حي 

ماركيتا1963 
• عمل العديد من الن�ضب النحتية كن�ضب ال�ا�ضطي، 

والفارابي، واأب� ن�ؤا�س.
• ن�ضب ال�ضهيد 1983 

• ت�يف العام 2004 

ـ  �شرية ذاتية اإ�شماعيل فتاح ـ 
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عادل كامل
ت�ؤثر  اذا كان ج�اد �ضليم عالمة للحقبة التي كادت ت�ضتكمل ع�ضرها الريادي، قبل ان 
فان  االحيان،  اكرث  يف  وبال�ضلب  قلياًل،  بااليجاب  الب�ضرية،  التنمية  على  النفط  م�ارد 
ا�ضماعيل فتاح الذي كان احد عالمات جيل ما بعد عام 1958، ادرك بعمق ورهافة ان 
حرية االبداع تتطلب عدوة دائمة اىل م�ضروعات االن�ضان ازاء الغياب. فاذا كانت ع�ض�ر 
الظلمات، وع�ض�ر فقدان اله�ية قد امتدت اىل قرون ط�يلة، فان وطنه يف ع�ضر نهاية 
احلرب الباردة وتد�ضينات ما بعد احلداثة و�ض�اًل اىل الع�ملة، بانتظار ان مي�ضك بالن�ضق 

ذاته لكل ح�ضارة تغادر مدافنها. 

رسومات وليم بليك لجحيم دانتي
تجسيدات متعالية ومالمح 

شريرة تقترح عوالمها
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

يف  الكال�ضيكي  االأدب  روائع  جت�ضيد  املاأل�ف  غري  من  يعد  مل 
الك�ميديا  بيكا�ض�  ر�ضم   1934 العام  ففي  الت�ض�يرية،  الفن�ن 
يف  ي�لي�ضي�س  ماتي�س  ج�ضد   1935 العام  ويف  القدمية،  الي�نانية 
يف  كي�ض�ت  دون  مع  دايل  �ضلفادور  فعل  كذلك  ت��ضيحية،  ر�ض�م 
العام 1946، وم�نتني مع األي�س يف بالد العجائب يف عام 1947، 
هذه   اأعظم  بني  من  لكن   ،1969 عام  يف  وج�لييت  ورومي�  ثم 
التج�ضيدات االأدبية عرب الفن اأتت من ال�ضاعر والر�ضام 
االأ�ضط�ري ويليام بليك )1827-1757(، الذي 
يحتفل به باعتباره واحدا من اأعظم العباقرة 
املبدعني يف التاريخ، و م�ضدر اإلهام الأجيال 

من الفنانني.
ر�ضم   ،65 الـ  �ضن  ويف   ،1826 العام  ففي 
بليك �ضل�ضلة اأعمال م�ضت�حاة من الك�ميديا 
احلديثة  لالجتاهات  حتد  يف  لدانتي،  االإلهية 
االأ�ضا�س  الروحانية هي  باأن  االعتقاد  من  منطلقًا 
للفن. وعلى الرغم من اخلم�ضة قرون التي تف�ضل بينهما، اإال اأنرّه 
الفا�ضدة  جت�ضيدال�ضلطة  وطريقة  للمادية  دانتي  بازدراء  اأعجب  

وانعدام االأخالق .
لالأ�ضف، ت�يف بليك بعد عدة اأ�ضهر، وترك امل�ضروع غري مكتمل  لكنه 
اأجنز اأكرث من مائة عمل بالزيت واالأل�ان املائية والتخطيطات التي 

خ�ضعت للدرا�ضة والتمحي�س على مدى �ضن�ات ط�يلة.

»إدخال مخزني«
للسيد هنريك أبسن

ي�م،  بعد  ي�مًا  اجلميع  ويفاجئ  اأ�ضاليبة  يبتكر  اجلهل  مافتاأ 
تعامله  الذي  االإبداعي،  والنتاج  بالثقافة  االأمر  تعلق  وبقدر 
ال�ضع�ب معاملة املقد�ضات، فاأن خال�ضة عق�ل جبارة وجتارب 
التق�ضي  يف  اعمارهم  افن�ا  باحثني  وجه�د  ة،  فذرّ �ضع�ب 
والرتجمة والتحقيق والدرا�ضة والبحث، يعاملها القائم�ن على 

الثقافة عندنا معاملة �ضناديق احلب�ب واكيا�س الفا�ض�لياء.
اأروقة  يف  واأنا  �ضمعتها  طاملا  العبارة  تلك  خمزين"..  "اإدخال 
عن  امل�ض�ؤولة  اأو  امل�ضرفة  اجلهات  �ضيما  ال  الثقافة،  وزارة 
ن�ضخ  وال  ت�ضرف،  مكافاأة  فال  الثقافة،  عا�ضمة  بغداد  فعالية 
بها  للتعريف  االإعالم  و�ضائل  على  ت�زع  اأو  امل�ؤلف  ي�ضتلمها 

واالإعالن عن �ضدورها، مامل يتم االإدخال املخزين.
مازالت  التي  الروتينية  االداريات  غ�ل  ابتكرها  جديدة  بدعة 
خمازن  على  فالقائم�ن  العثماين،  العهد  طريقة  على  تعمل 
من  حااًل  اأح�ضن  لي�ض�ا  ال�ضناعة  وزارة  اأو  التجارة  وزارة 
ج�فاء  حلقات  واجلميع  الثقافة،  وزارة  خمازن  على  القائمني 

يف ماكنة الروتني القاتل والتخلف االإداري البهي.
ال�ضدفة املح�س وحدها قادتني قبل اأيام الأطلع على جمم�عة 
وجدتها  عة،  املتن�رّ الثقافية  ال�ض�ؤون  دار  اإ�ضدارات  من  جديدة 
على طاولة �ضديق يعمل يف الدار، وح�ضل عليها ب�ضق االأنف�س 

على ما يبدو.
لهرنيك  الدمية  بيت  م�ضرحية  امللفتة،  العناوين  على  اأطلعت 
لت�ما�س  ت�ضارك  االآن�ضة  ال�ضريف،  احمد  �ضمري  برتجمة  اأب�ضن 
العرب  عند  ال�ضعر  فن  ال�ضحماين،  اأ�ضامة  برتجمة  هريملان 
من تاليف الباحث الدكت�ر ن�ري جعفر، املعدان عرب االأه�ار 
تذكرة  من  املنتخب  نا�ضر،  ح�ضن  برتجمة  ثي�ضكر  ل�يلفر 
بغداد..  يف  والزهاد  واملت�ض�فة  االأئمة  تراجم  يف  االأولياء 
درا�ضة تاريخية يف خطط بغداد.. حتقيق الدكت�ر حميد جميد 
يف  ال�ض�يف  ال�ضعر  البغدادي،  نظمي  مرت�ضى  وتاأليف  هدو، 

القرن الثالث الهجري درا�ضة مرمي عبد النبي عبد املجيد.
يفلح  مل  الذي  اأو  فاتني،  الذي  الكثري  وغريها  العناوين  تلك 
ان  بعد  املخازن  تقبع يف  ن�ضخ منها  �ضديقي يف احل�ض�ل على 
والبطاطا،  اأب�ضن  بني  الفرق  يدرك  ال  ما،  اإداري  م�ظف  قام 
االإدارية،  ذمته  ليحفظ  بعناية  عليها  واأقفل  خمزنيًا  باإدخالها 
�ضن�ات  والكترّاب  وامل�ؤلف�ن  الباحث�ن  يجهد  الذي  ال�قت  يف 
واإبداعهم  وجتاربهم  فكرهم  ع�ضارة  تقدمي  اجل  من  ط�يلة 

اء. اخلالق ليطلع عليه القررّ
االإدخال  بعد  التالية  اخلط�ة  ما  يعرف  احلقيقة  يف  اأحد  ال 
الذين  وامل�ض�ؤولني  االأ�ضدقاء  من  وكثري  هذا،  ال�ضهري  املخزين 
اأعتقد  بت  حتى  �ضافيًا،  ج�ابًا  يعط�ا  مل  ال�زارة  يف  يعمل�ن 
اأجل االإدخال املخزين وح�ضب،  ن�ؤلف ونبدع وجنتهد من  باأنرّنا 
معار�س  يف  م�ضاركات  وال  وا�ضحة  اآلية  وال  للت�زيع  خطط  فال 
الكتاب التي باتت تنظم على مدار العام يف اأغلب دول املنطقة.

حل�ض�ر  الفر�ضة  يل  اأتيحت  املا�ضي  �ضبتمرب  اأيل�ل/  �ضهر  يف 
بنتاجها  ال�ضع�ب  اهتمام  فهالني  للكتاب،  فرانكف�رت  معر�س 
االإبداعي واالحتفاء به واحلر�س على تقدميه وترجمته بلغات 
متعددة وجذب و�ضائل االإعالم لتل�ضيط ال�ض�ء عليه، يف ال�قت 
الذي غابت فيه اأية م�ضاركة عراقية، ال من دور الن�ضر االأهلية 
بالرتجمة  املعنية  املاأم�ن  دار  وال  الثقافية  ال�ض�ؤون  دار  وال 
املعر�س  هام�س  على  عقدت  التي  الندوات  احدى  ويف  اأ�ضاًل، 
مائة  تخ�ضي�س  عن  ال�ضيف،  البلد  الربازيل،  مثلة  حتدثت 
الرتجمة  ا�ضمته  ملا   2014 للعام  فقط  دوالر  ملي�ن  وثمان�ن 
اإىل  االأ�ضلية  لغته  من  الربازيلي  االأدب  ترجمة  اأي  املعاك�ضة، 
العامل  اأدبها ذائقة  التي �ضنف  الربازيل  االأخرى، وهي  اللغات 

وتلقفته دور الن�ضر العاملية مثل اخلبز.
ويف العام املقبل، عندما ي�ضاأل املهتم�ن يف معر�س فرانكف�رت 
لهم  �ضنق�ل  العراقي،  واالأدب  العراقي  اجلناح  عن  للكتاب، 

نعم اأب�ضروا مت  "ادخاله خمزنيًا".

                                                           حممد حّياوي

إضاءة 

www.facebook.com/altareek.althakafi
ملتابعتنا على الفي�شبووك

من اعمال وليم بليك التي ج�شد فيها جحيم دانتي.                     
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