
 

اذا نظرنا لواقع الثقافة يف بالدنا ، الأدبية منها بخا�صة، وبحيادية علمية ، 
بال حما�صات للذات وللح�صور ال�صخ�صي اأو العالقات النفعية يف هذا ال�صاأن 

... ، لنخرج من عموم امل�صهد بر�صا. 
هذه اجلملة الطويلة التي كتبتها غري مقبولة يف الكتابة ال�صحفية كما هي 
غري مقبولة يف الكتابة العلمية لكني ا�صطررت لها ب�صبب اختالط احلوافز 

واختالط اهداف الكتابات  فيما نقراأ ونرى. 
الأكادميية. ومهما  الدرا�صات  ون�صاط  الأوىل حركة  نرى حالني:  اننا  املهم 
كانت مالحظاتنا عن الأطاريح فهي جهود وهي يف الأقل قراءات متفح�صة 
يتوفر فيها حد مقبول من العلمية ، مراجعات وتوثيقًا . وهذا مبجمله حراك 

ثقايف اإيجابي مبارك. لنرتك املاآخذ الآن جانبًا. 
 ، واأ�صاتذة  لتدري�صيني  بحوثًا  اأو  اأطاريح  الأكادميية  للدرا�صات  مباركتنا 
�صببها انها تر�صم تاأ�صي�صات علمية ل�صالمة الدر�س والقراءة. وحراك اليوم، 
ب�صعته وبعدد اجلامعات، �صيعطي ا�صماء مهمة ، حتى اإذا كانت قليلة، فهي 
مك�صٌب كبري. �صيكون بع�س منهم ا�صحاب نظرية وراأي ويف الأقل �صي�صّوبون 

طروحات وتكون لهم انتباهات على ما ورثنا وعلى ما ننتج اليوم. 
اود القول باأن كل النظريات الأدبية والدرا�صات الهامة والجتاهات الفكرية 
يف العامل خرجت من الأكادمييات. من ا�صاتذة متخ�ص�صني فيها. لالأ�صف 

ال�صديد تعترب الأكادميية عندنا �ُصّبة! وهذا لي�س جهال ح�صب ، هو اندفاع غري 
ح�صيف يف الكالم. اأدباء ال�صحف والندوات الَعِجلة يريدون العلم واملعرفة 

واملنهجية يف الدر�س والكالم، ان تكون تهريجًا واأقواًل "على الراحة".
لكننا ميكن ان نفيد من اجلانب احلما�صي لهذه الن�صاطات �صحفية الطابع 
لأنها �صبب مهم من ا�صباب فورة احلراك الأدبي. ومثلما وراء هذه احلما�صات 
اعتداد بالذات او املجموعة، هي تك�صف عن طموح ورغبة بح�صور حي جديد. 
هذا امر طيب مقبول �صرط ان يكون عاقاًل وي�صتند اإىل ثقافة مركزة ل على 

نتف قراءات و�صيحات ل ت�صلهم خلفياُتها وتفا�صيلها. 
اذن نحتاج اإىل الدر�س العلمي والبحث العلمي والثقافة الأكادميية كما نحتاج 
اإىل حما�صات "الدباء وجتمعاتهم " واإىل املثقفني اجلدد لأنها، كما اأو�صحنا، 
تعني رغبات �صاخنة يف التغيري او يف تبني جديد العامل. لكن ل اأدب مرموقًا 
ول �صاعرًا اأو كاتبًا كبريًا بال ثقافة را�صخة وبال نظر فكري وعلمي لظواهر 

تاريخ الأدب وم�صتجدات الع�صر. 
�صعراء وكتاب العامل الكبار مثقفون يف الأدب وال�صيا�صة و�صوؤون املجتمع وهم 
اما ا�صاتذة يف اجلامعات اأو حما�صرون كبار فيها. وهم ، وهذا هو املهم، 
ف�صال عن الأدب ا�صحاب ثقافة فل�صفية وتاأريخية متتد من هومريو�س اإىل 
ثقافة  اإىل  ع�صر  التا�صع  الثامن،   ، ال�صابع  القرن  اإىل  النه�صة  ع�صر  ادب 

وفنون القرن الع�صرين.  احلما�صات حمرتمة لكن احلما�صات وحدها غري 
كافية لإنتاج اعمال حمرتمة او لتاأ�صي�س ثقافة ُترَتم يف امل�صتقبل. ثمة فرق 
بني عمل له مكانة يف امل�صتقبل وعمل "لطيف" عابر. تقليد النماذج الرباقة 
للم�صتقبل.  التاأ�صي�س  على  كبري  خطر  احلداثة  �صطحية  فراغ.  اإىل  يف�صي 
وزعزعة الثوابت ت�صتوجب بدائل قادرة ان تكون ثوابت مرحلٍة جديدة. وهكذا 

تتوايل مراحل التقدم . الفو�صى ل توؤ�ص�س ثقافة . 
ر املكتوَب عنهم ، وهذا هو  بع�س الدرا�صات للنتاجات اجلديدة وقراءاتها ُت�صِّ
املطلوب املخفي ، لكنها ُت�صر مبنظومة القيم الأدبية ولن يحظى كاتبها مبا 
نتمناه له من احرتام ومن طموحنا باأن ي�صهم يف التاأ�صي�س. لنريد دار�صًا او 
ناقدا ذا �صاأن ان ي�صر نف�َصه او يخ�صرها يف كتابات تدفع لها وتتحكم فيها 
والتاأ�صي�س  الفرز  هي  الدار�س  مهمة  تكون  الفو�صى  اأزمنة  يف  "امل�صّرات". 
العلمي لثقافة امل�صتقبل. وهذا ل يتم اأبدًا من غري ا�صتيعاب جديد للكال�صيك 

العربي والعاملي ف�صاًل عن احلديث منهما ولبد يف كل حال من 
ح�صور فاعل للتنوير... 

 

المشهد الثقافي والتأثيث للمستقبل

في كتب..  مكتبة سارایيفو الجدیدة.. آالف الكتب التي نجت من الدمار والنيران أثناء الحرب
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رولينغ تقول انها اخطأت في اختيار نهایة هاري بوتر
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

قالت جي كي رولينغ موؤلفة "هاري بوتر" انها اخطاأت يف كيفية تديد م�صري هاري بوتر وا�صدقائه، كما ان زواج هرميوين من 
رون ويزيل مل يكن �صحيحا، وكان من املمكن يف الق�صة زواج هذين ال�صديقني لهاري بوتر ب�صبب ان الزواج كان ميكن ان يكون 
حلما قابال للتحقق، لكنها تظن الن بان هرميوين كانت يجب ان تتزوج بهاري.  وا�صافت انها و�صعت هذين الزميلني يف الف�صل 

الدرا�صي جنبا اىل جنب يف نهاية الق�صة ل�صباب �صخ�صية، ل لنهما كانا قادران على ان يكونا زوجني مثاليني. 
بالدب ويعود يف الغلب اىل انها كانت تفكر يف البداية ان هذين الثنني يجب ان يتزوجا معا. وقالت انها جعلت من املمكن الزواج بني هرميوين ورون على ا�صا�س حلم �صخ�صي. وا�صافت ان هذا ال�صبب له عالقة طفيفة جدا 
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بنى منهجه الفكري 
على أساس علمي 

بعيدًا عن الغيبيات

افتتاح معرض القاهرة الدولي 
للكتاب .. “الثقافة والهویة” 

الطريق الثقايف ـ خا�ص
افتتح الأربعاء معر�س القاهرة الدويل للكتاب يف ن�صخته اخلام�صة 
والأربعني تت �صعار "الثقافة والهوية". وتل الكويت �صيف �صرف 
على املعر�س الذي افتتحه الرئي�س امل�صري املَوقت عديل من�صور. 
وي�صارك يف املعر�س الذي ي�صتمر حتى ال�صاد�س من �صباط/ فرباير  

اأكرث من 750 نا�صرا عربيا واأجنبيا.
"�صخ�صية  فعالية  �صمن  اجلديدة  الدورة  وتخ�ص�س 
املعر�س" ملناق�صة اأثر عميد الأدب العربي طه ح�صني، 
تنظم  التي  للكتاب،  امل�صرية  الهيئة  اأعادت  اأن  بعد 
"جنة  منها  موؤلفاته،  من  كتابا   20 طبع  املعر�س 
ال�صوك" و"تقليد وجتديد" و"نقد واإ�صالح" و"مراآة 
الفكر".  ال�صمري احلديث" و"من بعيد"  و"قادة 

ومينح املعر�س يف يومه الأخري جوائز لأف�صل ع�صرة كتب 
م�صرية يف الفنون والآداب والعلوم اإ�صافة اإىل جائزة اأخرى لكل فرع 

من هذه الفروع تقدمها الكويت �صيف �صرف املعر�س.

األرجنتين تعلن  رسميًا عام 
2014 عامًا خاصًا بكورتاثار

الطريق الثقايف ـ خا�ص
اأعلنت  كورتاثار،  الكبري، خوليو  الأديب  لقيمة  تقديرا منها 
ويت�صمن  كورتاثار"،  خوليو  "عام  ر�صميا   2014 الأرجنتني 
وحما�صرات  ندوات  فنية  معار�س  ت�صمل  متعددة  فعاليات 
على �صرف واحد من اأ�صهر واأهم كتاب الواقعية ال�صحرية، 

الذين ا�صتقروا يف باري�س منذ عام 1951، واتخذ 
اأمريكا  ق�صايا  عن  للدفاع  فعالة  و�صيلة  اأدبه  من 

الالتينية.
ندوات  عدة  املقبل  اأغ�صط�س  �صهر  ويت�صمن 
كورتاثار"  لأدب  معا�صرة  "قراءات  بعنوان 
حمليون  واأكادمييون  اأدباء  فيها  ي�صارك 
رامرييز  �صرخيو  النيكاراغوي  مثل  واأجانب 
�صاءول  والأرجنتيني  بييورو  خوان  واملك�صيكي 

منهم  �صعيا  غارياغا،  واألفاريز  �صو�صنفي�صكي 
تعقد  اأن  املقرر  ومن  الأدبي.  كورتاثار  عامل  اأغوار  ل�صرب 
�صل�صلة الندوات يف املكتبة الوطنية بالعا�صمة بيون�س اأير�س.

الولوج إلى عالم الوجوه االدبية 
في كتاب »سارقو النار«

الطريق الثقايف ـ خا�ص
وال�صحفية  للكاتبة  النار«  »�صارقو  كتاب  �صدر 
حوارات  ي�صم  وهو  حداد  جمانه  اللبنانية 
البارزة  والفنية  الدبية  الوجوه  مع  اجرتها 
ترجمات  الكتاب  هذا  ويت�صمن  العامل.  يف 
�صاراماغو  وحوارات اجريت مع كل من جوزه 
وامربتو اإيكو و بيرت هانتكه وريتا داو وبل ا�صرت 
وايو بونفوا وانتونيو تابوكي وطاهر بن جلون 
وندمي غور�صل ومانويل باثكث مونتالبان. وهي 

حوارات اجريت يف الفرتة من 2003 اىل 2005 ون�صرت يف 
امللحق الثقايف و�صفحة الدب والفكر والفن ب�صحيفة النهار 

اللبنانية. 

كتاب جدید یتخيل الدیكتاتور 
النازي ادولف هتلر فنانًا

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
امانويل  للكاتب  جديد  كتاب  حياتني"  بني  "ادولف 
كلية  دخل  قد  كان  لو  فيما  هتلر  م�صري  يبحث  �صميت 
اجلي�س  من  بدًل  اجلميلة  الفنون 
الجابة  ميكن  التي  والت�صاوؤلت 
وترجمت  ال�صاأن.  هذا  يف  عليها 
كتابات القا�س وامل�صرحي الفرن�صي، 
من  اأكرث  اىل  �صميت  امانويل  اريك 
40 لغة فيما عر�صت م�صرحياته يف 
نالت  وقد  العامل.  م�صارح  خمتلف 
اجلوائز  من  الكثري  الن  حتى  كتبه 
مثل جائزة مولري الفرن�صية للم�صرح 
بالزاك  وجائزة  ق�ص�صية  جمموعة  لأف�صل  غنكور  وجائزة 
من  منطني  اجلديد  كتابه  يف  الكاتب  ويتناول  الكادميية.  
احلياة لأدولف هتلر و�صعى عرب ذلك من الجابة على هذا 
يف  جمرم  اأكرب  دخل  لو  �صيح�صل  كان  ماذا  وهو  الت�صاوؤل 
القرن الع�صرين، ادولف هتلر كلية الفنون اجلميلة بدًل من 
اجلي�س؟ وماذا كان �صيوؤل م�صريه يف عامل الفن وكيف كان 

�صيت�صرف  مع عائلته وطالبه والفنانني والنقاد؟"

روایة غرامية تتصدر قائمة 
الكتب األكثر مبيعًا في إیطاليا

الطريق الثقايف ـ خا�ص
»لينجو  كتاب  وموؤلفه  امل�صرحيات  وكاتبة  املمثلة  كتاب  حل 
اأحد بوحده مطلقًا« مارغريت ماتزانتيني، على راأ�س قائمة 
تبواأ  التي  الكاتبة،  اإيطاليا، وحققت  مبيعًا يف  الأكرث  الكتب 
كتابها ال�صابق اأي�صًا املركز نف�صه يف العام املا�صي، جناحًا 
قائمة  راأ�س  ثانية  لتتبواأ مرة  كتابها اجلديد  بوا�صطة  كبريًا 

اأكرث الكتب مبيعًا يف هذا البلد.
»العظمة«  بعنوان  اجلديد  كتابها  و�صدر 
ويتناول اأحداثًا غرامية ح�صلت يف روما 
ماتزانتيني  مارغريت  نالت  و  ولندن. 
اأ�صرتكا التي  2002 جائزة  يف العام 
الدبية  اجلوائز  اأكرب  من  تعد 

املرموقة يف اإيطاليا.

الطريقالثقايف

العثور على كتابات بخط اليد لكاتب اسباني من القرن السابع عشر
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

عرث على كتابات بخط اليد للكاتب ال�صباين لوبيه ديه فيغا الذي عا�س يف القرن ال�صابع ع�صر، وذكرت م�صادر يف املكتبة الوطنية 
ال�صبانية، اأنها عرثت على ن�صخة مكتوبة بخط اليد لعمل مل ين�صر لـ لوبيه ديه فيغا كاتب القرن ال�صابع ع�صر يف ا�صبانيا تت 
ريدي  غار�صيا  اخلاندرو  املخطوطة  على  وعرث  �صريفانت�س.  بعد  ا�صباين  كاتب  اأ�صهر  فيغا  ديه  ويعد  والعبيد".  "الن�صاء  عنوان 
املقبل يف  ال�صهر  اليدوية  املخطوطة  تد�صني هذه  و�صيقام حفل  المريكية.  �صرياكيوز  وا�صتاذ جامعة  بر�صلونه  بجامعة  الباحث 
اربعة قرون من كتابتها، اىل فهر�س اعمال  التي عرث عليها بعد  اأن ت�صاف املخطوطة،  الوطنية ال�صبانية. ومن املقرر  املكتبة 

موؤ�ص�صة "الع�صر الذهبي". 

 نزل طه ح�صني اىل امليدان 
ولي�س  العلم  و�صالحه 
اآنذاك تعي�س تت  اخلرافة ، كانت م�صر 
�صالل ال�صيوف النكليزية فامللك فوؤاد كان 
يهيمن  م�صر  وكانت  للم�صتعمر.  �صنيعة 
النكليز  ربط  وقد  الرجعي  الفكر  عليها 
م�صر بعجلة ال�صتعمار الربيطاين �صيا�صيًا 
لأ�صرة  الطبقي  الو�صع  اأما  واقت�صاديًا، 
)احمد  الكاتب  ذكرها  فقد  ح�صني  طه 
وفكر  رجل  ح�صني  )طه  كتابه  يف  غلبي( 
وع�صر( باأنها على املفرتق بني الربجوازية 

ال�صغرية والربوليتاريا.
بدرجة  الدكتوراه  �صهادة  ح�صني  طه  نال 
جامعة  من   1918 عام  املمتازة  ال�صرف 
ال�صربون الفرن�صية عن اأطروحته حول اأبي 
ليمار�س  م�صر  اىل  عاد  ثم  املعري  العالء 
وكانت  والروماين  اليوناين  التاريخ  درا�صة 
املادة عر�صة لهجوم املحافظني. ويف  هذه 
عام 1942 اأ�ص�س جامعة الإ�صكندرية وعني 
وزيرًا للمعارف ويف حينها دعى اىل جمانية 
جامعة  واأ�ص�س  واجلامعي  الثانوي  التعليم 
طالب  اأول  ح�صني  طه  ويعترب  �صم�س  عني 
اللي�صان�س يف  م�صري يح�صل على �صهادة 

الأدب الفرن�صي.
خا�صًا  فكريًا  منهجًا  ح�صني  طه  اتخذ 
العالء  اأبي  املحب�صني  برهني  متاأثرًا  به 
املعري حيث يحمل كل منهما نف�س املعاناة 
كل  يف  ي�صك  املعري  العالء  ابي  كان  وقد 
ال�صك  بفيل�صوف  متاأثرًا  كان  كذلك  �صئ، 
نف�صه  على  اخذ  الذي  ديكارت  الفرن�صي 
ان  ي�صك  كان  انه  بل  �صئ  اأي  يف  ي�صك  ان 
بدنه  يكون  فقد  بدن  له 
نوعًا  ال�صك  واعتبـر  وهم 
اأفكر(  )اأنا  التفكيـر  من 
وهكذا  )اأنا موجود(  اذًا 
منهجه  ح�صني  طه  يبني 
اأ�صا�س  على  الفكري 
علمي بعيد عن كل ما هو 
وبعيد عن  وخرايف  غيبي 
الواقع وكانت ثقافته ع�صرية متطورة وكان 

ميثل الفكر احلر املتجدد.

الكتاب الذي احدث �شجة 
كتابًا  1926 �صدر عن طه ح�صني  عام  يف 
احدث  وقد  اجلاهلي(  ال�صعر  )يف  ا�صماه 
هذا الكتاب �صجة �صيا�صية واإعالمية كبرية 
وكان عمر طه اآنذاك )37( عامًا واأ�صتاذًا 
امل�صرية،  اجلامعة  يف  العربي  لالأدب 
يف  م�صيئة  عالمة  الكتاب  هذا  ترك  لقد 
نظر  يف  العربي  والفكر  ح�صني  طه  حياة 
نظر  يف  لكنه  التقدمية  الآراء  اأ�صحاب 
اليمينية  امليول  اأ�صحاب  اأي  الآخر  البع�س 
ق�صية  اأ�صبحت  وقد  الإدانة،  ي�صتوجب 
الربملان  فيها  تدخل  ر�صمية  ق�صية  الكتاب 
والنيابة وجمل�س الوزراء وقد ا�صتمرت هذه 
�صنوات  �صت  فرتة  للجدل  املثرية  الق�صية 

القا�صي  الوزراء  رئي�س  قرار  �صدور  حتى 
)قرر  فيه  جاء  الذي  ح�صني  طه  بف�صل 
ح�صني  طه  الأ�صتاذ  ف�صل  الوزراء  جمل�س 
اأفندي املوظف يف وزارة املعارف العمومية 
من خدمة احلكومة( اأما الأ�صباب املوجبة 
)طعن  باأنها  حددت  فقد  القرار  لهذا 
بالدين  وطعن  العظيم(  بالقران  �صريح 

الإ�صالمي من عدة وجوه. 
الإ�صالمي  الدين  اأهان  املوؤلف  ان  الأول: 
اإبراهيم  عن  اخباره  يف  القران  بتكذيب 
يف  ورودهما  ان  قال  حيث  واإ�صماعيل 
لإثبات وجودهما  يكفي  ل  والقران  التوراة 
اىل  املوؤلف  تعر�س  الثاين:  التاريخي، 

اإنزالها  عدم  زعم  فقد  ال�صبع  القراءات 
املوؤلف  ين�صبون اىل  الثالث:  من لدن اهلل. 
انه طعن يف كتابه على النبي طعنًا فاح�صًا 
من  اآخر  ونوع  قال  )اإذ  ن�صبه  حيث  من 
واإ�صافته  ال�صعر  انتحال  يف  الدين  تاأثري 
اىل اجلاهلني وهو ما يت�صل بتعظيم �صاأن 
اأ�صرته ون�صبه اىل قري�س  النبي من ناحية 
بني  �صفوة  النبي  بان  النا�س  اقتنع  فقد 
ها�صم وبنو ها�صم �صفوة بني عبد املطلب 
وهكذا اىل عدنان( وقالوا ان املوؤلف تعدى 
قدره  من  واحلط  النبي  على  بالتعري�س 

وبذلك اأ�صاء لالإ�صالم. 
لي�س  اجلاهلي  ال�صعر  ان  قال  انه  الرابع: 

من اجلاهلية يف �صئ اإمنا هو �صعر منتحل 
الإ�صالم  ميثل  وانه  الإ�صالم  ظهور  بعد 
ميثل  ل  وانه  اجلاهلية  ميثل  مما  اأكرث 
وقبل  للعرب(.  والعقلية  الدينية  احلياة 
�صافر  اجلامعة  من  بطرده  الأمر  �صدور 
الأمر  هذا  يدرك  كان  ولعله   ، باري�س  اىل 
من جهة ومن جهة اأخرى فانه كان يتوج�س 
اأمرًا خطريًا من جماعة الإخوان امل�صلمني 
التي كانت قد ن�صاأت توًا اأي يف عام 1928 
ال�صخ�صيات  اغتيال  ديدنها  كان  والتي 
�صمع  �صوتها،  واإ�صكات  م�صر  يف  الوطنية 
من  ف�صله  نباأ  باري�س  يف  وهو  ح�صني  طه 
العودة اىل م�صر  اإليه  وقد طلب  اجلامعة 
لغر�س التحقيق معه من قبل النيابة العامة 

.
طالب  قام  باري�س  يف  وجوده  اأثناء  ويف 
الأزهر مبظاهرة توجهت اىل منزل زعيم 
حزب الوفد اآنذاك �صعد زغلول تندد باآراء 
طه ح�صني وقد تدخل امللك فوؤاد �صخ�صيًا 
مناق�صة  امل�صري  الربملان  من  وطلب 
الأزهر  علماء  وطالب  الكتاب  مو�صوع 
ح�صني  طه  وحماكمة  الكتاب  باإعدام 
طرد  م�صاألة  امل�صري  الربملان  ناق�س  وقد 
الوزراء  رئي�س  قدم  ذاك  عند  )الكافر(، 
كل  يف  ح�صني  طه  اأزمة  ودخلت  ا�صتقالته 
بيت م�صري، يف حينها انت�صرت اإ�صاعـات 
ح�صني  طه  اإن  تقول  امل�صري  ال�صـارع  يف 
تـول اىل الديـن امل�صيحي وانه �صمى ابنـه 
وانه  )مارغريت(  ابنته  و�صمى  )كلود( 
دفن احد اأولده يف مقربة الفرن�صيني وانه 
اأولده مما ا�صطره اىل تغيري  قام بتعميد 
اجلاهلي(  الأدب  )يف  اىل  الكتاب  عنوان 

وحـذف بع�س ف�صوله.
اإن حماربة طه ح�صني بهذا ال�صكل ال�صافر 
حماكم  به  قامت  ما  الأذهان  اىل  يعيد 
اأوربا  يف  الو�صطى  الع�صور  اأبان  التفتي�س 
ابن  الأندل�س  بفيل�صوف  حل  ما  وكذلك 
ال�صلطة يف بالده فنفي  ر�صد حني حاربته 
كتبه  واأحرقت  به  ونكل  املغرب  بالد  اىل 
اإحدى ال�صاحات واعتربته  اأمام النا�س يف 
ال�صلطة من الزنادقة وامل�صككني يف الدين 
بذلك  ويعد  الفل�صفة  يف  ي�صتغل  كان  لأنه 
التقدمية  اآراءه  تتعار�س  ماديًا  فيل�صوفًا 
رجعي  فكر  من  اآنذاك  �صائدًا  كان  ما  مع 
والتع�صب  الفنت  اإثارة  اىل  اأدى  متخلف 

الديني واملذهبي كما هو اليوم.
يف 28 / 10 / 1973 وّدعت م�صر ومعها 
الأدبية  نه�صتها  اأعالم  من  علمًا  العامل 
فيها،  احلر  الفكر  رجال  كبار  من  ورائدًا 
متحررًا  فكرًا  اآثاره  ح�صني  طه  ترك  لقد 
امل�صتقبل ون�صاًل ل يعرف  اآفاق  ي�صت�صرف 
الكلل او املهادنة يف �صبيل ما يوؤمن به من 

مبادئ.       

وفاة الكاتب المكسيكي الكبير 
خوسيه أميليو باجكو

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
جائزة  على  واحلائز  البارز  املك�صيكي  الكاتب  املا�صي   الحد  تويف 
باللغة  كتب  ممن  بالده  اأدباء  اأكرب  من  ويعد  لالأدب،  �صرفانت�س 
من  نهو�صه  عدم  اإىل  اأدت  بغيبوبة  اأ�صيب  قد  باجيو  وكان  ال�صبانية. 

النوم فنقل على اأثرها اىل امل�صت�صفى.  
وال�صعر  الدب  �صخ�صيات  اأبرز  من  باجكو  اميليو  خو�صيه  ويعترب 
بيتول،  �صرجيف  باز،  اوكتافيا  من  كل  جانب  اإىل  وهو  املك�صيك.  يف 
كتاب  خم�صة  من  واحدًا  يعد  بونياتو�صكا،  والينا  فوينتي�س  كارلو�س 

مك�صيكيني ح�صلوا على جائزة �صرفانت�س. 
اخلم�صينيات  جيل  ممثلي  اأ�صهر  من  باأنه  اإ�صتهر  كما 
ال�صعرية.  الأعمال  من  الكثري  واألف  البلد،  هذا  يف 
ومن اأهم كتبه "عنا�صر الليل" عام 1963، "تذهب 
 ،1976 عام  اأخرى"  مرة  تعود  ولن 
 ،1990 الذكريات" عام  "مدينة 
 1996 عام  القمر"  "�صمت 

و"مثل املطر" عام 2009.

هكذا

في ذكرى وفاته 

طه حسين في قفص االتهام

ANP طه ح�شني اأثناء درا�شته اللغة الفرن�شية مع زوجته �شوزان.                               ال�شورة

غريب دوحي
يعد طه ح�صني 1889 – 1973 من ابرز رجال الفكر احلر لي�س يف م�صر والعامل العربي واإمنا على امل�صتوى العاملي، وهو اأديب وناقد 
كبري لقب بعميد الأدب العربي وكان �صرخة احتجاج �صد الفكر الرجعي ال�صلفي يف م�صر خالل 4 عقود من تاريخ م�صر احلديث، 
متيز مبحاربته للجمود والآراء املحافظة. خالل فرتة درا�صته يف الأزهر كان كثري اجلدل مع �صيوخ الأزهر. وكثريًا ما كان ي�صتفزهم 

مبناق�صاته وي�صخر من بع�س الآراء التي كانوا يطرحونها اأثناء حلقات الدر�س.

وكم بمصر من المضحكات
ولكنه ضحك كالبكا ..      المتنبي    

من هو طه حسين؟
هو طه ح�صني علي �صالمة ولد يف  15 ت�صرين الثاين/ نوفمرب 1889 وتويف  يف 28 
ت�صرين الأول/ اأكتوبر 1973، اأديب وناقد م�صري، ُلّقب بعميد الأدب العربي. غرّي 
الرواية العربية، مبدع ال�صرية الذاتية يف كتابه "الأيام" الذي ن�صر يف العام 1929. 
من  البع�س  يراه  احلديثة.  الأدبية  العربية  احلركة  يف  ال�صخ�صيات  اأبرز  من  يعد 
اأبرز دعاة التنوير يف العامل العربي، يف حني يراه اآخرون رائدا من رواد التغريب 
يف العامل العربي. ويعتقد الإ�صالميون اأن الغرب هو من خلع عليه لقب عميد الأدب 
العربي.  وطه ح�صني  �صابع اأولد اأبيه وولد يف قرية الكيلو القريبة من مغاغة اإحدى 
عيني  على  مر  وما  امل�صري  الأو�صط  ال�صعيد  يف  املنيا  حمافظة  مدن 
فيهما  النور  اأطفا  ما  بالرمد  اأ�صيبتا  الأعوام حتى  اأربعة من  الطفل 
احلال  رقيق  �صغرًيا  موظًفا  علّي  ح�صني  والده  وكان  الأبد،  اإىل 
حممد  لل�صيخ  القرية  كتاب  اأبوه  اأدخله  ال�صكر،  �صركة  يف 
الكرمي  القراآن  وتالوة  واحل�صاب  العربية  لتعلم  الرب،  جاد 
وحفظه يف مدة ق�صرية اأذهلت اأ�صتاذه واأترابه ووالده الذي 
كان ي�صحبه اأحيانًا حل�صور حلقات الذكر، وال�صتماع ل�صري 

عنرتة بن �صداد واأبو زيد الهاليل.

مع انطالق مهرجان فجر ال�صينمائي الدويل بايران م�صاء اليوم ال�صبت املا�صي، تتجدد الأ�صئلة حول و�صع ال�صينما يف ايران، وعندما نقول �صينما ايرانية  نق�صد بها ال�صينما التي �صنعت خارج 
ايران ولي�س داخلها، معظم الفالم اليرانية التي حققت جناح جماهريي ونقدي كانت ملخرجني هربوا من �صلطة النظام املت�صدد واقاموا يف املنفي، مثل املخرج ا�صغر فرهادي احلا�صل على جائزة 

الأو�صكار عن فيلمه "انف�صال"، واملخرج اليراين حم�صن خمملباف الذي ا�صتهر بانتقاداته الالذعة يف افالمه للنظام الجتماعي وال�صيا�صي يف ايران، واملخرج  حممد ر�صولوف وغريهم الكثري. مهرجان فجر �ضوء
السينمائي واألسئلة



ع�شام اليا�شري
الدورة  انطالق  قليلة على  ايام  اإل  تبق  مل 
الـ  العاملي  للفيلم  برلني  ملهرجان   64
اهتمام  و�صط   Berlinalm ‘برلينالة’ 
و�صيا�صي  وجتاري  واإعالمي  جماهريي 
ملفت. ويعترب املهرجان الذي �صيقام هذا 
العام من 6 وحتى 16 �صباط 2014 واحدًا 
من اأهم املهرجانات ال�صينمائية يف العامل. 
تاأ�ص�س بعد احلرب العاملية الثانية وخال�س 
النازي  اأملانيا على يد احللفاء من احلكم 
والدمار،  الويالت  للب�صرية  جلب  الذي 
الأمريكيني.  اجلرنالت  اأحد  من  مببادرة 
�صكلت برلني اآنذاك واجهة للدعاية وبداية 
للحرب الباردة وال�صراع الآيديولوجي بني 
حر�س  وال�صرتاكي.  الراأ�صمايل  النظام 
رد  التحالف يف  وقوات  الأملان  ال�صيا�صيون 
احلياة لها وجعلها عا�صمة اأوروبية للثقافة 
اأفتتح املهرجان  لل�صينما.  والفنون ومدينة 
وثقايف  �صيا�صي  ح�صور  و�صط  الأول 
 1951 العام  يف  حزيران   6 يف  واإعالمي 
يف ق�صر’ تيتانيا’ العريق يف برلني، بفيلم 
بطلته  وكانت  هت�صكوك  للفريد  ‘ربيكا’ 
�صيفة  فونتني  جان  ال�صينمائية  النجمة 

على املهرجان.
امل�صابقة  يف  امل�صاركة  الأفالم  تخ�صع 
اإىل  عام  كل  يف  احلال  هو  كما  للربلينالة 
اخلا�صع  النتقاء  بطبيعة  متاأثرة  �صروط 
اإىل قوانني و�صروط امل�صابقات العاملية التي 
ملنتجي  العاملي  التاد  لوائح  عليها  تن�س 
اختبار  جتتاز  التي  الأفالم  اأما  الأفالم. 
اأو التاأهيل، فلها موا�صفات فنية  الرت�صيح 

وتقنية عالية. عرو�س مهرجان هذا العام 
تكت�صب اأهمية على جميع امل�صتويات، �صيما 
امل�صابقة،  جوائز  على  املتناف�صة  الأفالم 

الدب الذهبي والدب الف�صي.
وو�صائل  ال�صحف  اأهم  فاأن  كعادتها 
برلني  مهرجان  تتناول  بداأت  قد  الإعالم 
مبكر.  وقت  يف   2014 لعام  ال�صينمائي 
بتغطيته  فرتة  منذ  فوكو�س  جملة  وقامت 
الفيديو  وتوزيع  بن�صر  وقامت  وا�صع  ب�صكل 
اأو البث التلفزيوين، واأجرت مقابالت مع 
ق�صايا  ب�صاأن  برلني  يف  الأق�صام  روؤ�صاء 
ووقائع املهرجان وبرناجمه الرئي�صي. نالت 
والقراء.  الإعالم  وو�صائل  النقاد  اهتمام 
ومت الك�صف عن م�صاركة نحو 400 �صركة 
جتاري  زائر   8.000 يقرب  وما  اإنتاج 
ال�صينما  ب�صناعة  مهتمني  بلدًا   95 من 

وت�صجيل  الإعالم.  و�صائل  يف  العاملية 
واأي�صًا  �صحايف،   3.700 من  اأكرث  ح�صور 
فنانني ومثقفني و�صيا�صيني ورجال اأعمال، 
وم�صاركة اأكرث من 500 عن�صر من اجليل 
ال�صينما  فنون  جمال  يف  العامل  اجلديد 
للمهتمني  مميز  ح�صور  اأي�صًا  والإنتاج. 
من ذوي اخلربة الدولية يف جمال الإنتاج 
والإنتاج امل�صرتك والتمويل وتوزيع الأفالم 

وممثلي الوكالت والإذاعات الدولية.
الربنامج العام ملهرجان برلني ال�صينمائي 
عدد  على  يحتوي   2014 لعام  الدويل 
انحاء  معظم  من  الأفالم  من  كبري 
جمموع  اأما  الأنواع..  جميع  ومن  العامل 
اأفالم  جانب  اإىل  �صتعر�س  التي  الأفالم 
اأكرث  يف   ’Wettbewerb‘ امل�صابقة 
 500 اإىل  فو�صل  �صينما  �صالة   35 من 

وال�صور  وق�صري  وت�صجيلي  ‘روائي  فيلم 
دولة، موزعة  مئة  اأكرث من  املتحركة’ من 
كالفوروم  املهرجان:  اأق�صام  خمتلف  على 
ومهرجان اأفالم الأطفال، والفيلم الأملاين 
احلديث والبانوراما ‘ت�صجيلي و�صبي�صيال’ 
وعرو�س  الديجتال  اأفالم  اإىل  بالإ�صافة 
التكرمي ‘Hommage’ والرترو�صبكتيف 
باإهتمام  كلها  تظى  وبر�صبكتيف. 
�صحفي  موؤمتر  مئة  من  واأكرث  اجلمهور 
الإعالم  و�صائل  خمتلف  فيه  ت�صارك 
املهرجان  هام�س  وعلى  والدولية.  املحلية 
تقدم  اأخرى  مهرجانية  اأق�صام  هناك 
عرو�صًا متميزة منها اأفالم تعنى بال�صذوذ 
لها  واللواطني’،  ‘ال�صحاقيات  اجلن�صي 
توزع  بها  خا�صة  تكيم  وجلان  جمهورها 

جوائز مادية وعينية هامة.
من  النتهاء  مت  املا�صية  القليلة  الأيام  يف 
23 فيلمًا  و�صع برنامج املهرجان واختيار 
من 20 دولة للم�صاركة يف م�صابقة الدورة 
الـ 64 منها 20 فيلمًا تتناف�س على جائزة 
تنتمي  والف�صية.  الذهبية   ’Bär‘ الدب 
الأرجنتني،  اجلزائر،  الإنتاج:  دول  اإىل 
اأملانيا،  الدمنارك،  الربازيل،  بلجيكا، 
اليابان،  بريطانيا،  اليونان،  فرن�صا، 
ال�صويد،  النم�صا،  الرنويج،  كندا، هولندا، 
املتحدة  الوليات  اأوروغواي،  اإ�صبانيا، 
فيلم  اإىل  بالإ�صافة  وقرب�س.  وال�صني 
الفتتاح ‘فندق غراند بوداب�صت’ للمخرج 
باول  وبطولة  اأندر�صون  وي�س  الأمريكي 
�صوينتون  تيلدا  ريفولوري،  توين  �صالزه، 
م�صرتك  اإنتاج  وهو  فيني�س،  ورالف 
بريطاين ـ اأملاين، و�صيعر�س يوم 6 �صباط 

‘برلني  �صينما  يف   2014
الرئي�صية  ال�صالة  بال�صت’ 
امل�صابقة.  اأفالم  لعرو�س 
هناك  الفالم  بني  ومن 
لأول  تعر�س  فيلمًا   18
يف  وثالثة  عامليًا  مرة 
املميزة.  الأفالم  اإطار 
اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
امل�صابقة  فيلم  اإن 
املدينة  يف  ‘رجلني 

اخراج  Two Men in Town من 
اجلزائري ر�صيد بو�صارب وبطولة فور�صت 
بلثني،  بريندا  كيتل،  هاريف  ويتيكر، 
هرييديا،  دولوري�س  و  غوزمان  لوي�س 
اجلزائر،  فرن�صا،  من  لكل  م�صرتك  انتاج 
يوم  و�صيعقد  وبلجيكا.  املتحدة  الوليات 
جوائز  توزيع  حفل  �صباط   15 ال�صبت 
يف  وغريها  والف�صي’  الذهبي  ‘الدب 

�صينما برلني بال�صت ال�صهرية.
لالأفالم  الدولية  التحكيم  جلنة  اأما   
املتناف�صة على كل من اجلائزتني ملهرجان 
منتج  لرئا�صتها  اختري  فقد   2014 عام 
جيم�س  الأمريكي  ال�صيناريو  وكاتب 
احلائز   James Schamus �صامو�س 
Br o  للى الأو�صكار لفيلم جبل بروكباك
كل  وع�صوية  ـ   keback Mountain
 Barbara بربارا بروكويل  الأمريكية  ِمن 
األربت  ال�صهري  املنتج  ابنة   Broccoli
اأخذت بعد وفاة والدها مع  والتي  بروكلي 
اأفالم  اإنتاج  ويل�صون  جي  مايكل  �صقيقها 
جيم�س بوند، واملمثلة الدمناركية ال�صهرية 
 Trine على م�صتوى العامل ترينه ديرهومل

Dyrholm، وفنانة الر�صم 
ميرتا  اليرانية  واملخرجة 
Mitra Far o  ررحاين

الأمريكية  والفنانة   ،hani
Greta Ge o غريوغ  رريتا 

wig احلائزة على جائزة نقاد 
الفرن�صي  واملخرج  ال�صينما، 
 Michel غندري  مي�صال 
اإىل  اأي�صًا  انتقل  الذي   Gondry
واملمثل  ومنتج،  �صيناريو  كاتب 
 Tony Leung ال�صيني توين لونغ
ال�صينما  يف  املمثلني  اأ�صهر  من  واحد  وهو 
يف   2013 عام  �صاهدناه  الذي  ال�صينية 
 ،The Grandmast فيلم  الربليناله يف 
وفنان امل�صرح واملمثل ال�صينمائي النم�صاوي 
 Christoph والتز  كري�صتوف  القدير 
مرموقة  جوائز  على  احلائز   Waltz
عديدة منها مرتني على جائزة الو�صكار. 
مهرجان  لنا  �صيتيح  هل  ال�صوؤال:  يبقى 
مع  قيا�صًا   2014 لعام  ال�صينمائي  برلني 
نوعًا  فيه  امل�صاركة  الأفالم  وحجم  طاقة 
وكمًا، روؤية اآفاق �صينمائية جديدة وفر�صة 
ثمينة لكت�صافات فنية نوعية غري ماألوفة؟ 
راقية،  و�صوتية  وتقنية  تعبريية  موؤثرات 
اأ�صكال ومهارات م�صرقة. اأو يجعلنا نقرتب 
�صينمائية  اأعمال  مل�صاهدة  �صديد  بانفعال 
‘واقعية’  اأم  ‘خيال’ كانت  التوليف  فائقة 
من �صنع العقل الب�صري لنتاأثر بانطباعات 
�صينمائية �صاحرة جتدد با�صتمرار احليوية 
�صنكت�صف،  ماذا  ونرى  لننتظر  فينا.. 
ومباذا �صيفاجئنا مهرجان الربلينالة عام 

2014 يف برلني؟. 
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اللغة عندهم مرتبطة 
بالدین وتستمر مع 

استمرار الحياة

الكردية من اللغات الهند اوربية 
ال�صرقية، وتكتب باخلط الالتيني 
من  العديد  اللغات  من  كغريها  وت�صم  والعربي 
املنطقة،  يف  الكورد  كل  بها  ويتعامل  اللهجات، 
تت  اأ�صبحوا  التي  اجلغرافية  املناطق  وح�صب 

و�صايتها بعد ت�صتيتهم. 
واللغة عند اليزيديني لها عالقة بالدين وت�صتمر 
مع ا�صتمراريتهم يف احلياة، باعتبارهم  جزءًا 
من ال�صعب الآري يف املنطقة، و كانت  ديانتهم 
من بني اول الديانات التي حلت يف املنطقة، حيث 
اعتقدت  التي  الب�صرية  املجموعة  تلك  ان  جتد 
الزراد�صتية  �صبقت  قد  للكورد  الأول  بالدين 
ج�صدها  والذي  ال�صم�س  بقد�صية  العتقاد  يف 
)ميرثا(  اإله ال�صم�س، حيث كانت ال�صم�س رمزا 
ميثولوجيا قدميا  يف العقيدة الأيزيدية، واختيار 
ال�صم�س باعتبارها عن�صرا مقد�صا من عنا�صر 
يف  الزراد�صتية  حلت  وحني  املهمة،   احلياة  
املنطقة  متكنت من اأن تن�صر ديانتها ال انها مل  
املح�صنة،  الأيزيديني  مناطق  اكت�صاح  ت�صتطع 
وبالرغم من تزامن الأيزيدية مع حلول الديانة 
الزراد�صتية التي ات�صمت بال�صمو والرفعة اأي�صا، 
فاأن هناك العديد من امل�صرتكات، ومن اجلدير 
اأيًا من هاتني الديانتني مل تلجاأ اىل  بالذكر ان 
احلروب واحلط من ديانة الآخر لحقا، وبقيتا 
وتفرتقان  تتمازجان 
بحكم  واأخرى  فرتة  بني 
منطقة  يف  وجودهما 
جمتمع  و�صمن  واحدة 
اأخذت  ولهذا  واحد، 
الأخرى  من  الواحدة 
العادات  من  العديد 
والطقو�س،  واللتزامات 
كانتا  الديانتني  وكلتا 
خالق  وهو  �صريك   له  لي�س  واحد  باله  توؤمنان 
امل�صري  العتقاد  عك�س  وعلى  الأ�صياء،   كل 
امنا   ب�صرا  يكن  مل  الفرعون  باأن   الفرعوين 
اله  )رع(  الله  مع  ليتحد  وفاته  بعد  �صيعود  
اأن  نعلم  وكما  منه،  جزءا  باعتباره  ال�صم�س 
الفرعوين حل بعد زمن طويل من حلول  الدين 
تعتقد  الأيزيدية   تكن  فلم  الأيزيدي،  الدين 
مثلما  الب�صري   اجل�صد  يف  الكبري  الله  بحلول 
وبقيت  القدمية،  امل�صرية  الديانات  اعتقدت 
اخلالق  )يزدان(  بعبادة  متم�صكة   الأيزيدية 
العظيم الذي ي�صميه الكورد )خودا( ،  وت�صميه 
الزراد�صتية ) اأهور مزدا( ، ومنه تتفرع املالئكة 
ال�صغار  اللهة  او  العامل،  امور  بت�صيري  املكلفني 

اأو  املعبود  الله  تعني  ويزدان  )اخلودان(، 
اخلالق. 

الميان  على  تعتمد  مل  باأنها  اليزيدية  ومتيزت 
بتكليفها  بل  بينها  فيما  اخلودان  اللهة  ب�صراع 
الب�صر  امور  ت�صيري  يف  الكبري  الله  قبل  من 
اأي  لتعبد  واإنها  عام،  ب�صكل  والكون  واحلياة  
بديل  اأو  الكبري  الله  انها  ا�صا�س  على  منها  اله 
عنه، امنا لكونها ت�صكل جزءًا مقد�صًا من الذات 
حمله  يحل  ول  بديل،  له  لي�س  فاهلل  اللهية، 
الكون  خالق  وهو  احد،   معه  ي�صرتك  ول  اأحد 
واملالئكة. ونعتقد بان بقاء اليزيدية حتى اليوم 
او  ال�صحرية  الظواهر  او  اخلوارق  ب�صبب  لي�س 
الغيبيات التي تتم�صك بها اديان اخرى،  وذلك 
النبيلة  املبادئ  على  ال  تعتمد   تكن  مل  لأنها 
تعاليمهم   عليها  وتن�س  ت�صمها  التي  والب�صيطة 
اىل  بالإ�صافة  املقد�صة،  والن�صو�س  الدينية  
ديانتهم   ترك  ا�صطورية  �صخ�صية  وجود  عدم 

وت�صكل حمورها ال�صا�صي. 
لهذه  امل�صرتك  القا�صم  اللغة  كانت  واإذا 
توزعت  التي  املنطقة  يف  الب�صرية  املجموعات 
ومنها  القدم،  يف  غارقة  باأديان  العتقاد  يف 
الأيزيدية والزراد�صتية، وهم من الديان التي مل 
تزل توؤمن بعنا�صر الكون الربعة )املاء  والرتاب 
بتفاعلها  العنا�صر  وهذه  والنار(،  والهواء 
ومتازجها تتكون احلياة، وان هناك من املالئكة 
املهمات  يف  املر�صوم  دوره  باأمانة  يوؤدي  ما 
يقد�صه  رئي�صا  املالئكة  لهذه  وان  اليه،  املوكلة 
الأيزيديون ملكانته وقربه اىل اهلل هو )طاوؤو�س 
امام  وم�صوؤولها  ورئي�صهم  املالئكة  كبري  ملك( 
)خودا(، ولعتقادهم ب�صمو الله الكبري فاأنهم 
اأي الأيزيدية يعربون عن مكانة ال�صم�س العليا يف 
امليثولوجيا الأيزيدية، حيث ت�صري القباب املبنية 
فوق ا�صرحة الأولياء اىل ال�صكل املخروطي الذي 
يعرب عن توزع ا�صعة ال�صم�س فوق ال�صريح، مما 
يف  غريها  عن  الب�صرية  املجموعة  هذه  مييز 
على  فتحات  وجود  يالحظ  كما  الرمزية،  هذه 
موجودة  الأعلى  اىل  القائم  راأ�صه  مثلث  �صكل 
لغتهم  فان  املقابر،  او  املقامات  تلك  اأ�صيجة  يف 
لتلك  التاريخي  المتداد  عن  تعرب  امل�صرتكة 

الديانة . 
يف  الب�صرية  املجموعات  كانت  الذي  الوقت  ويف 
�صهل نينوى تعبد الله )اآ�صور ( بعدما كانت تعبد 
اللهة ال�صومرية  الكدية / الكلدانية القدمية،  
بعبادتها  القدمية  العراقية  املدن  متيزت  حيث 
فاإن  معابدها،  يف  اإعتماده  يتم  خا�س  لإله  
بديانتهم  معتقدين  كانوا متم�صكني  الأيزيديني 

بالإله الكبري ومعبدهم املقد�س يف لل�س ويلوذون 
باجلبال والكهوف حلمايتهم من غارات اجلي�س 
تلك  من  وبالرغم   ، واأخرى  فرتة  بني  ال�صوري 
الأيزيديون  بقي  امل�صتمرة  والغارات  الأحداث 
متوا�صلني مع بع�صهم البع�س، وكان لع�صائرهم 
والعزلة  والتوا�صل  الرتابط  ذلك  يف  بارز  دور 
انغالقهم  �صاهم  كما   ، املجتمع  عا�صها  التي 
ومتيز  الدينية،  ودرجاتهم  مراتبهم  حفظ  يف 
كدليل  الب�صاطة  باعتماده  الأيزيدي  املجتمع 
على عدم اعتمادهم على الطقو�س ال�صحرية او 
مور�صت  التي  ال�صماوية  والأجرام  النجوم  علم 
التي  الب�صرية   اجلماعات  من  غريهم  قبل  من 
دانت بديانات قدمية، وكما تظهر تلك الب�صاطة 
الإن�صانية  وعالقاتهم  اليومية  نزعاتهم  يف 
الوقت  ويف  اليوم،  حتى  الدينية  وطقو�صهم 
املعبد  والبابلي  الزقورة،  ال�صومري  اختار  الذي 
الدينية  طقو�صهم  ملمار�صة  العايل،  املقد�س 
البناء  عالية  املعابد  وهذه  اللهة،  من  لقربهم 
تت�صمن درجات تو�صل العابد اىل العلى ليواجه 
يعتقد،  ما  على  اللهة   ومكان  ال�صماء  �صفحة 
بقى الأيزيدي منب�صطا يف مكانه املقد�س ميار�س 
طقو�صه يف حقله اأو عند باب بيته، وعند حلوله 
يجزم  انه  اإل  الوحد،  املقد�س  مكانه  لل�س   يف 
كان  اينما  الكبري  اخلالق  اىل  ي�صل  دعاءه  ان 

وكيفما كان. 
هي،  كما  والطقو�س  الدينية  املرا�صيم  وبقيت 
الديانات  اىل  ظواهرها  من  العديد  وانتقل  بل 
القريبة من املنطقة، فالأيزيدي مل يزل يتم�صك 
والنذور،  الأ�صحية  وتقدمي  وال�صالة  بال�صوم 

بلبا�س وان يتقدم اىل املكان املقد�س  حافيا 
اأي  عليه  يحرم  واأن  نظيف 
عمل اأو فعل يخالف احكام 
وبقيت  واملنطق،  ال�صريعة 
املرا�صيم  تلك  اغلب 
حتى  بها  معمول  الدينية 
املقد�س.  املكان  يف  اليوم 
الطقو�س  بقيت  مثلما 
املعابد   يف  ال�صومرية 
من  ممار�صتها  تتم 
حيث  اليزيدية،   قبل 
ي�صاحب تلك الطقو�س 
وا�صتخدام  مو�صيقى 
ب�صاطتها  تدل  اآلت 
على  واإيقاعاتها 
التي  الدين  ب�صاطة 
يف  القوال  ميار�صها 

تلك املنا�صبات.  
واإذ ي�صتمر الأيزيدي ميار�س تلك الطقو�س  حتى 
بهذه  مت�صكه  عن  فقط  لي�س  يعرب  حيث  اليوم 
الطقو�س ، امنا يعرب اي�صا عن مت�صكه بالعتقاد 
بالتوحيد، ويجعله ي�صعر باأنه قريب من اهلل ، كما 
املت�صمة  الطقو�س  بهذه  التزامه  بوجوب  يعتقد 
اأي  ولعل  اهلل،  اىل  للتقرب  كو�صيلة  بالب�صاطة 
يلم�س  الأيزيديني  واحتفالت  لأعياد  متابع 
املنا�صبات  تلك  بني  والن�صجام  التطابق  ذلك 
تزامنت  التي  القدمية  احل�صارات  مار�صته  وما 
املثال  �صبيل  على  ومنها  الأيزيدية،  وجود  مع 
الذين  ال�صومريني  عند  التجدد  عيد  احتفالت 
الأيزيديني، واحتفالت  �صار عيد زاكموك عند 
)اكيتو( البابلية و )نوروزـ �صه ر�صال( اأي اليوم 
عند  �صور  مبا  وجار�صه   ، امليديني  عند  اجلديد 
اليزديني   وغريها من املنا�صبات التي لميكن 
تلك  مع  وا�صتمراريتها  تزامنها  عن  نقطعها  ان 

املجتمعات.
اليزيدية  لدى  الدينية  العياد  ي�صتقرىء  ومن 
اإذ  يتاأكد من نفاذ ما له عالقة بالطبيعة فيها، 
اليا�س  خدر  عيد  يف  مهما  اثرا  للقمح  ان  جتد 
وعيد البيلندا، وقد يق�صم اليزيدي بالقمح ومن 
لياكل القمح ح�صب اعرافهم لدين له ، ويعطي 
الأيزيدي للقمح مكانة متميزة ومهمة يف حياته 
زراعي،   جمتمع  الأيزيدية  اأن  من  منطلقا  ذلك 
طاوو�س  املالك  �صر  ان  من  اخرون  يبالغ  كما 
من  وبالرغم  لقد�صيته،   القمح   يف  يكمن  ملك 
ذلك،  توؤكد  دينية  �صبقات  او  ن�س  وجود  عدم 
القد�صية  من  نوع  لإ�صفاء  رمبا  الأمر  ان  ال 
باعتباره  واخلبز  القمح  على  الرمزية  العالية 
يف  يدخل  كما  و  احلياة،  يف  اأ�صا�صية  مادة 
بالدهن )�صه وك(، ويف  املطلي  �صناعة اخلبز 
ملحمة كلكام�س حني اقنعت املراأة الله انكيدو 
تول  القمح،  من  امل�صنوع  اخلبز  ياأكل  ان 
اللوهية،  منزلته  وفقد  ب�صري  كائن  اىل  حينها 
ال�صومريني  بني  الفكرة  ا�صتمرار  يجعل  مما 
للقمح   املقد�صة  املكانة  م�صاألة  يف  والأيزيديني 
بها  العتقاد  اأ�صتمر  والتي 
ويف  اليزيدية،  قبل   من 
الديانة  فاأن  الأحوال  كل 
الظواهر  من  جتعل  التي 
مهماً   ركنًا  الطبيعية 
ومقد�صاتها  طقو�صها  يف 
من  تكون  ان  لميكن 
التي  احلديثة  الديانات 
اعتربت هذه الظواهر جزءًا 
ونهت  والكون  احلياة  من 
الظواهر  هذه  عبادة  عن 
لديانة  ولميكن  وتقدي�صها، 
حديثة ان ترتاجع عن ديانات 
مبا  لتتم�صك  اأخرى  حديثة 
يخالف زمنها وظروف انبثاقها 
قطعًا لأن التم�صك بالقدمي اأكرث 

مع  ونتفق  اجلديد،  مع  التعار�س  من  منطقيًا 
من  جندي  خليل  الدكتور  الباحث  اليه  ماذهب 
ومن  الطبيعة  ديانات  من  اليزيدية  الديانة  ان 
ديانات التوحيد الوىل،   )اأنظر مقالة للدكتور 
خليل جندي بال�صفحة 22 من دورية روز العدد 
الول 1996(، لأن الإ�صارات والعالقة اخليطية 
التي  القدمية  بالديانات  الأيزيدية  تربط  التي 
م�صرتكة  عالقة  الكونية  الظواهر  عبادة  تعتمد 
البحث  يوجب  مما  ظواهرها،  من  العديد  يف 

اأكرث تف�صياًل وعمقًا من هذه الناحية.
مب�صرتك  القدمية  الديانات  جميع  ومت�صكت 
تفكريها،  لب�صاطة  الكونية  الظواهر  تقدي�س 
اليومية بفعل الظواهر وتاأثريها على  ولعالقتها 
الثلوج  وت�صاقط  والرياح  فللمطر  احلياة،  معامل 
ترتك  الظواهر  من  وغريها  والقمر  وال�صم�س 

اأثرها يف حياة الأيزيدي. 
يف  والدقيق  الأخاذ  ح�صورها  وللطبيعة 
اليزبدبة  بها  تتفل  التي  الدينية  املنا�صبات 
والتجدد  للطبيعة  اأن  اعتبار  على  يدلل  مما   ،
الأيزيدية  ان  بحيث  الأعياد،  تلك  يف  ح�صورا 
التي  ال�صاحرة  الطقو�س  على  الب�صاطة  تعك�س 
تفر�س الفرح والطيب والت�صامح يف جمتمع يجد 
تلك  ملمار�صة  الوحيد  مالذه  الف�صحة  تلك  ان 
امل�صاعر، في�صتقبلها بالطعام الب�صيط اأو بالفرح 
اأوبالرق�س واملو�صيقى اأو بتعليق الورود والزنابق 
التعبري  طرق  من  وغريها  املنازل  ابواب  على 

الب�صيطة. 
الطقو�س تعك�س املمار�صات الدينية التي يتوجب 
التعليمات  لقبوله  كتعبري  اداوؤها  الفرد  على 
عربت  والتي   ، الله  بها  يرغب  او  يريدها  التي 
وهذه  الدين،  رجال  وتعليمات  امليثولوجيا  عنها 
للعقاب  وجتنبا  واملغفرة  للثواب  طلبا  الطقو�س 
يف  جتي�س  اأمنيات  لتحقيق  طلبا  اأو  والإثم، 
�صدور النا�س، توؤديها وفق عامل النقياد الديني 
ودرجة قد�صية  الأميان، ومع اأن العديد من هذه 
فاإنها مل  ن�صبيا،  او تطورت  الطقو�س قد تغريت 
تزل بع�س منها يتم ممار�صته حتى اليوم، فاأنت 
ترفع راأ�صك ويديك اىل ال�صماء حني تدعو اهلل 
تعبريا عن رفعة و�صمو الله، وانه يف الأعايل مع  

اإنه ح�صب العقائد يف كل مكان .
ولأن الديانة الأيزيدية من الديانات املغلقة فقد 
اللزام  وزاد هذا  الطقو�س،  تلك  الأبناء  توارث 
مت�صك الطبقة املهيمنة على اداء تلك الطقو�س 
من رجال امتهنوا ال�صراف عليها والتفرغ لإدارة 
اهلل  مع  العالقة  واحتكروا  املقد�صة  المكنة 
باعتبارهم و�صطاء يدعون م�صروعية و�صاطتهم 
على  وحافظوا  واحلجج،  الأ�صباب  �صتى  تت 
تلك الرتاتيبية والطبقات الدينية التي �صاهمت 
الت�صتت  من  حالة  خلق  يف  مبا�صر  غري  ب�صكل 
الزمن   مع  تن�صجم  تعد  مل  حيث  والإ�صكاليات، 
املا�صة  احلاجة  من  وبالرغم  املفرو�س،  ب�صكلها 
اأن احدا منهم  اىل اعادة تنظيمها وترتيبها ال 
خ�صية   ، املقبول  البديل  ويطرح  جريئا  يكن  مل 
مع  منهم،  واملتع�صبني  الدين  رجال  طبقة  من 
اأن الأمر يدخل �صمن حالة التجديد والن�صجام 
ملتطلبات املجتمع مع التطور الزمني ول يتعار�س 
مع ا�ص�س الدين، اإل ان الالفت للنظر اأن التقبل 
والر�صوخ �صار �صمة من �صمات املجتمع الأيزيدي 
لظروف عديدة ومت�صابكة فر�صها الزمن، ولهذا 
فاأن رجال الدين واجليل القدمي يجد له قاعدة 
والأعراف  التقاليد  تلك  فر�س  عليها يف  ي�صتند 
والقيم التي ت�صل اىل حد القدا�صة يف مفهومها 

ومعانيها. 
وطقو�س اليزيدية تت�صابه اىل حد ما مع طقو�س 
ال�صومريني، فال يوجد اجبار اأو ق�صر على تقدمي 
تلك  اداء  على  اإلزام  ليوجد  كما  القرابني، 

اللغة

مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته 64
آفاق سينمائية جدیدة وفرص ثمينة الكتشافات فنية نوعية غير مألوفة

زهري كاظم عبود
اللغة تتعلق باملجتمع، ولكل لغة خ�صو�صياتها ولها عالقة ببيئتها اأي�صا، واللغة عبارة عن ا�صوات وكلمات تتفاهم بوا�صطتها جمموعة ب�صرية تعبريا عن 
حاجاتهم، وهي اإحدى و�صائل التعبري،  وطريقة من طرق التفاهم والتوا�صل �صمعيا او لفظيا او ب�صريا اأواأ�صارة، وا�صتمرار التفاهم بتلك اللغة يجعلها 
اكرث �صقال ومرونة وتطورا  و�صال�صة، ولهذا فاأن مت�صك الأيزيديني باللغة الكردية مل ياأت اعتباطا، امنا هي لغتهم الأم التي ارتبطت باملجتمع الذي 
يعي�س  باملنطقة منذ اقدم الأزمان، وهي اللغة التي كتبت بها كتبهم املقد�صة، وهي اللغة التي تقولها وتتلى بها  ال�صبقات الدينية، وهي اللغة  امل�صرتكة 
التي يتحدث بها جمتمعهم،  وهي اي�صا اللغة التي تتم بها ممار�صة الطقو�س واملرا�صيم الدينية، وين�صد بها القوال ترانيمه الدينية يف احزانهم واأفراحهم 
ومنا�صباتهم الجتماعية، مع متكن �صكان بع�س البلدات املتجاورة مع املدن العربية من التعاطي بلغة تلك البلدات بحكم التجاور والتعاي�س والتعاطي 

األیزیدیة والكردیة

اللغة وبساطة الطقوس الدینية

BFF م�شهد من فيلم افتتاح الدورة  »فندق بودابي�شت الكبري«.                                                ال�شورة



جمال �شادق  عامر 

 نصفان
حبيبي

ن�صفني قلبي  �صاأق�صم 
لك ن�صف 

اي�صا لك  اآخر  ون�صف 

 ضياع
البعيد الأفق  خلف 

الوجوه فيها  ت�صيع  التي  املدن  حيث 

انت ذهبت 
انا!!! و�صعت 

�صراخ  )ولل�صمت  جمموعة  من  ق�صيدتان  ادناه 
ال�صعرية: اخر( 

�صورتي..
متناثرة..

ال�صياع.. ار�صفة  على 
امللتهبتان.. ويداي 

ال�صفر.. حقائب  تنتظران 
الطرقات.. بها  لتحرقا 

****
ح�صارة.. جيبي  يف 

انوثة.. التائه  ويف خ�صرك 

�صراخا.. بينهما  ما  ابتغي  وانا 
ال�صامت.. هتافك  تنتظر  كلماتي 

عمق.. حلزين  لي�س 
ادركها.. م�صافة  لكاآباتي..  ول�صت 

املوح�صة.. الليايل  ت�صتذكرين 
الكلمات.. ب�صمتي  وت�صتاأن�س 

فرحة.. حم�س  وهم�صي 
املدى.. على  �صواده  يفر�س  وليلي 

ي�صمعني.. ل  ل�صخ�س  التحدث  يف  ارغب 
ابكم.. اتبادل احلديث مع �صخ�س  ان 

جبهتي.. ابلل  ان 
املقفلة.. اطفالنا  ب�صحكات 

*****

حبيبتي.. يا  ال�صمت 
تنتهي.. ل  ملعونة  م�صافة 

تفنى.. ول 
املدينة.. �صكان  ايقظ  وهم�صك 

فهربت..
م�صرعا.. ورك�صت 

ال�صفينة.. اىل  ال�صاطئ..  اىل 
ال�صاردة.. بهدير خطواتي  ان احلد  ع�صى 

اآخر.. �صراخ  لل�صمت.. 
املدينة.. بها  يوقظ 

زاخرة.. قباب  ولل�صمت 
الإبعاد.. خمتلفة  وم�صلة 

جرح.. و�صمتي 
املدى.. اىل  ي�صافر 
املدى.. اىل  ي�صافر 

هناك 
هناك..

ودعتني.. حني 
هناك..

لأحت�صاراتي.. الورد  زرعت  حني 
الندي.. عطرك  من  الع�صب  تبلل  وحيث 

هناك..
املتهدم.. �صورة من وجهك  حيث 

�صوك.. واكليل 
احلزينة.. م�صافاتي  من  تبقى  ما  تلغي 

*****
للهفتي.. اهتف  حيث  هناك 

�صمائك.. من  وانت�صي 
العدم.. �صرختي يف  اطلق 
�صاكنة.. باأ�صرها  والدنيا 

املوت.. ال�صمت حائال عن رغبتي يف  ويرجع 
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الفتاة الصغيرة والبالون

البّحار ح�شن 

العماق،  نحو  غ�صت  �صرعتي  من  خففت  كلما 
اعمق اإىل راأ�صي فاختنق حتى ا�صعر ان املوت �صار 
بقايا  فا�صتجمع  انتف�س  خويف  �صدة  ومن  و�صيكا، 
ا�صرع؛  اهرول  حتى  رويدا  رويدا  لأترك  قوتي؛ 
اإىل  ا�صعد  جديد،  من  باحلركة  كله  ج�صمي  ليبداأ 
�صدري  ملَء  الهواء  ان�صق  جهيد،  بجهد  ال�صطح 
خميفا  �صيئا  وكاأن  اخرى،  مرة  الرك�س  لأعاود 

ا�صرع. ارك�س  املاء؛  يطاردين فوق 
ارك�س ول ادري اإىل اين ارك�س!

التي  وال�صماء  له..  نهاية  ل  امامي  الذي  الفق 
القمر  خبئ  و  غيومها  كل  جمعت  قد  فيها  باب  ل 

الأ�صود.. الرمادي  �صتارها  خلف  والنجوم 
الذي  املاء  بريق  اإل  حلكة  يف  حويل  �صيء  كل   
قلبي  لهاث  �صدى  من  اخلائفة  عيني  يف  تتي، 
يتوهج  كان  ال�صعال’  من  املتعب  �صدري  يف  املهتز 
حياتي  ت�صرق  ان  كادت  �صهقة  على  افقت  بريقها، 

غفلة.. يف 
الذاوي  وجهي  اأحيا..   التي  هذه  حياة  اأي  حياتي 
�صياحها   منه  وحدتي  عييتني  الذي  املر�س  من 
باأ�صحابي  تعريين  التي  عزلتي  راأ�صي،  يف  املدوي 
بوجوه مبت�صمة وحركات  �صابقا حويل  كانوا  الذين 

موؤيدة يرددون  قويل و فعلي ..
ما اأنا اإل احمق، او كنت احمق؛ ا�صدق من حويل، 

اأبوابها..  وان احلياة  اإىل ما ل النهاية فاتة 
الفرح يف �صدورهم..  اد�س  افك طال�صم غريي.. 
حتى  وا�صمي،  نف�صي  متنا�صيا  عندهم  الفخر  ازرع 
بحروب  معه  دخلت  اليومية  حاجاتهم  من  الباأ�س 
عوزهم  على  منت�صرا  اجلهم  من  وطلعت  �صر�صة، 
بعت ن�صف ب�صتان جدي واأعطيتهم ما كان بيدي، 

 .. الزمان وغدرهم  وغدر  ون�صيت جيبي 
�صرير  على  م�صتلق  وقهري..  ووحدتي  انا  اليوم 
�صيء  كل  ابي�س  وحلاف  بي�صاء  و�صرا�صف  ابي�س 
حكومي، ل �صيء مني او من كان معي يوما يعتا�س 
بي .. يف كل �صرب من جلدي تنبت �صوكة ، لي�س يل 
 " اإل النظر اإىل ال�صماء وعلى �صفتي متتات دعاء: 

الرمية.. خذين". ل ترمني هذه 
غادرة  نعم   ... غادرة  والأنثى  انثى  احلياة 
قراركم  وتاأخذوا  تتعجلوا  ل  �صربا  اي�صا،  وماكرة 
وباأمور  توقُّف  دون  ب�صرعة  ث  تدَّ وتقولون  عني، 
قوله  ينبغي  ل  ما  قول  و�صقط يف  تافهة،  وموا�صيع 
ال�صياع،  من  انت�صلتها  التي  "مروة"  يهذر،  وبداأ 
�صقائي  م�صوار  وبداية  �صياعي،  طريق  اول  كانت 

ال�صاحقة.. ايامي  عند 
الثنني  من  اعرف  ول  افعال،  والغدر  فعل  احلب 

العك�س..   ام  الفاعل  اأنا 
تفح�صت  لو  ولكن  الفاعل،  انا  واأهلي  للحياة  حبي 
معكو�صة  غاية  اإىل  المر  لتحول  اكرث  احلياة  
يخيل  راأ�صي،  على  �صقطت  التي  اخليانة  كاأفعال 

الفاعل ل املفعول به..  انني  ايل 
او  بالرزانة  التم�صك  علي  الن،  املتاهة  اريد  ل 
قادم  احلقنة  فموعد  بها،  متم�صك  انني  الت�صنع، 
وكل غايتي ان ل يجري مفعولها بدمي مرة اخرى، 
الأنف.. منغلقة  ال�صعر  منفو�صة  املخلوقة  تلك  من 

ها..!
الباب  فتحة  من  مبكر  يت�صلل  ال�صوء  هو  ها 

.. ال�صفلية 
لالأمل  الوقت  حان  قد  يبدو  الباب،  فتح  اإلهي،  يا 

يف  مع�صمي  وقيدت  ذراعي  �صحبت  اأخرى،  مرة 
�صاقي  تقييد  من  انتهيت  حني  كالعادة  ال�صرير 
تقول:"  وهي  الالهب  زفريها  تطلق  بداأت  ب�صدة 

ل تخف".
بقدر   ابدا،  بخائف  ل�صت  اين  تعرف  ل  اللعينة.. 
اأنني ل اريد النوم مثل كل مرة، بعد جريان م�صل 

احلقنة يف دمي الذي كرهته هو الخر..
يف  وقته  اخذ  قد  مفعولها  يبدو  يااااااااااااه   
ج�صمي؛ ها انا ذا ا�صعر بدوران لذيذ وكاأين طائر 
ل..، ل، اخف من الطائر........ يا اإلهي ما هذه 

؟!! و�صعها �صدري  التي ل اعرف كيف  ال�صعادة 
تالعب  تيطني  �صوء  دائرة  هيء  هيء  هيء 
فوق  ظهري  على  م�صتلق  واأنا  ت�صحكني  بجنبي، 

املاء!!
يداي  و  الهواء،  يف  برجلي  العب  املاء  فوق  نعم 

وادفع  واحدة  احرك  الغيمات،  وجه  تداعبان 
واثقب هذه..  تلك  واع�صر  الخرى 

ابقى  لو  امتنى  �صعيد  انا  كم  يااااااه  هيء  هيء 
افيق  ان  اريد  ل  ابدا  افيق  ولن  العمر  طول  هكذا 
لل�صحو..  يدفعني  �صيء هنا خميف  افيق فال  ولن 

"متهل" !!!!
خلفي من؟ من  �صوت  اللعنة 

خلفي  يرك�صون  ال�صبعة  اأخوايل  انهم  اللعنة 
.. رموها �صوبي  اإلهي  يا  ونبال،  �صهام  وباأيديهم 

يف  اخريهم  األقى  اآه   اآاآ  اآه،واآ اآه،  اآه،   اآه،  اآه،   اآه، 
�صدري.. 

فاملاء  دمي  نفد  وان  اأملي..،  ا�صمعهم  لن  يهم  ل 
ويف  ج�صدي،  يفقده  ما  �صيعو�س  بالتاأكيد  اأخري،  
اأمل  ثم  طاهر،  طهر  واملاء  فا�صد  الدم  النهاية 
فاأنا  هموم؟  والن�صب  �صموم  القارب  ان  يقولوا 
اتاأمل  لن  اخلال�س،اذن  امل  ولكنه  اتاأمل  الن 
عال:  ب�صوت  ال�صحك  علي  بل  ابدا؛  امامهم 

هيء، هيء، هيء.
ي�صحك"  اللعينة  "ابن 

ب�صحكاتي!! اغيظهم  انا  ها 
اآه!!!!

بيدي  ياأخذ  هذا جدي 
اين؟"  "اإىل 

.................
كل  تتال�س،  ت�صعف،  ال�صوء  دائرة  يجيب..  ل 
ورجلي  ق�صرت  يدي  حتى  يتقل�س  بداأ  �صيء 
بينهما  �صار  قد  تبدوان  وعيناي  تتي،  تكورت 

�صتار من الظالم، ما هذا!! الغيوم  وبني 
�صهقت  اأختنق،  اين  �صدري،  على  ي�صغط  ال�صقف   
واملكان  �صحوت  نف�صه  الظالم  وعلى  مرتني،  مرة 
الدواء،  ورائحة  وال�صمت  بالغرفة  يحيط  نف�صه 
الراق�س،  لهيبها  هناك  وال�صمعة  النوف  تزكم 

اثر ظالل على احلائط البي�س..     يرتك 

الصمت البهي... 
اجل�صد  وهذا  املك�صور؟  الراأ�س  هذا  "اأراأيت   

العيون اخلاوية؟؟" وتلك  املهجور؟  
ن�صيج  اآلم  من  ينوح  يقوله خياله،  يبحث عما  كان 
ت�صتهوي  ال�صمت،  يف  الراحة  تعد  اأوهامه،مل 
ل�صانه فبدا �صوته املرجتف ي�صعف اجتاه نظراتها 
اأنه  ال�صخرية،  عن  التعبري  يف  الوا�صحة  الباردة 
يخرج  ان  يهم  كان  تته،  �صاقيه  ارتعاد  يف  يح�س 
الذل من راأ�صه، �صَب �صرابا واألقاه يف جوفه، رفع 
ت�صلب  بوجه  تاأوه  ثم  وانحنى،  راأ�صه،  اإىل  يده 

يقول: وهو  قامتها 
وارحلي..." عندك  ما  قويل  معي..  تعبثي  " ل 

ابتل  حتى  اخريات  تبعتها  دمعة  وجهه  يف  �صاعت 
املكان  و�صاد  الطاولة  انفه  لم�س  �صامتا،  خده 

التام... الهدوء 
قد  تبدو  الكاأ�س  مت�صك  التي  اليمنى  يده  ولكن 
ب�صعوبة  ولكن  يتنف�س،  مازال  لكنه  �صلت.. 
جهدا  يبذل  كاأنه  نحوها..  براأ�صه  مال  �صديدة، 

قال: م�صاعفا 

يعود".. لن  م�صى  "ما 
يف  ي�صج  الذي  والأمل  والغ�صب  واحلنق  الياأ�س 
باأذنه:"  ال�صياح  اإىل  حنجرتها  دفع  �صدرها 

لأنك خمادع" �صاأرحل عنك؛ 
ف�صقط!!! النهو�س  يطق �صربا، حاول  مل 

مبكانه  مرتنحا  ابعدها  للم�صاعدة،  يده  تناولت 
يردد: "ل اريد ان اراك مرة اأخرى"..

ظن...
وبنظراتها  �صحكاته،  �صقف  ت�صلبه  لقاء،  كل  يف 
بني:  ترميه  �صكونه،  ح�صارة  متزق  ال�صزرة 
على  انقا�صا  ترجعه  تريد"  ل  وما  تريد،  "ما 
عبري  ظامئا  الفقد  �صجرة  يتو�صد  حجري  جدار 
منفيا  وال�صباب،  الغبار  بني  املختفي  عطرها 
الليل، لقراع  العميق نارا يف عزلة  توقده  ب�صمتها 
ي�صري مالذا من �صقيع وحدتهم. ترق  الطريق  
ال�صم�س  تنرثه  ال�صباحن  بع�صه احلي ح�صرة حتى 
اإىل  موؤجل  امل  خيبة  م�صافات  حدود  على  رمادا 
غابة  ال�صماء  تهبه  ما  �صرعان  لكن،  اآخر..  لقاء 
ميركز  خيمة  يجد  ان  مبتهجا  يحاول  الن�صاء،  من 

الع�صاب.  نف�صه يف مرت من 
ن�صف  �صكل  على  اجلميالت  اأمامه  ت�صطف   
امطرنَّ  ولكن  العناق،  ذراعيه طالبا  ين�صر  دائرة، 

فاختفى..........   عليه  النار 
ال�صوارع  يف  عاريا  حافيا  اختفائه  بعد  ي�صمع  ومل 

يغني..   بالليل 

الذاكرة...
ت�صتطيع  الآخرين،  عن  تنعزل  الذي  اليوم  منذ 

الالمرئي.  روؤية 
كنت  �صك  ول  التا�صعة،  يف  كنت  انني  اتذكر، 

تلك احلادثة! اتذكر  طفاًل، ولكن مازلت  
باأم عيني ومل اقل لأحد، حيث مل  نعم  لقد راأيتها 
ومتى حدثت؟ ي�صاألني كيف؟  ان  احد  ببال  يخطر 

اكا�صف  ان  ا�صتطيع  ول  �صيئًا  اخفي  خائفًا،  كنت 
به اأهلي، اأ�صدقائي، والآن  ا�صعر باحلزن والأ�صى 
فال  انفا�صي  علي  يقطع  الذي  خويف  ب�صبب  علّي؛ 
من  احلياة  اإىل  اأنظر  النزواء  اإىل  اإل  يدفعني 

�صيقة. فتحة 
 يف بادئ المر كان كل �صيء بالن�صبة يل جمهوًل، 
اجلو   ذلك  يف  حدث  ما  مبعنى  يل  عهد  ل  اإذ 
ترجل  و  �صيارته  ركن  حيث  الظالم،  ي�صبه  الذي  
و�صط  م�صيته  يف  التزان  يحاول  مرتنحًا،   منها 
كان  النهار،  امطار  �صببته  الذي  والوحل  ال�صخور 
عنق  وربطة  ابي�س  وقمي�صًا  غامقة  بدلة  يرتدي 
مل ا�صتطع ان اميز لونها ،كان مي�صي وهو يخاطب 

اليمنى. يده  ا�صابع  بني  الالمع  خامته 
البحر  امام  جل�س  اجلبل،  انف  حافة  على  هناك 
انني  يبك من قبل  حتى  كاأنه مل  يبكي  وبكى، كان 
حلظة  ولكن  وي�صكت،  قريبا  �صينهار  انه  �صككت 
وثَب  منزعجة،  ت�صيح  نحوه  النوار�س  جاءت  ما، 

من مكانه فجاأة، زاأر :" اإهداأوا "  ثم قفز.. 

قصيدة من مجموعة عائدة الشعریة 

الحائط األبيض          قصص قصيرة

بن لوري
البطيحي ال�شاحب  عبد  ترجمة: 

اىل  راك�صة  وهربت  بكت  ال�صارع.  يف  بالون  على  �صغرية  فتاة  عرثت 
البيت. ت�صاءلت اأمها: ما اخلطب، يا اآين؟ اإنه جمرد بالون. . بالون 

فقط.
ت�صتطيع  كانت  ولو  امل�صكلة.  هي  ما  تقول  اأن  ت�صتطع  مل  الفتاة  لكن 

ذلك. تقول  اأن  ترغب  بب�صاطة  فاإنها 
غدت  اآين،  �صغريتها،  مرعب.  طيف  الأم  على  طاف  الليلة  تلك  يف 
النافذة  خالل  ومن  الف�صاء  يف  �صبحت  �صريرها،  فوق  حلقت  بالونا: 

القمر. نحو  ال�صماء  عرب  طافت 
اآين!  اأثناء احللم: ارجعي،  وهي ت�صرخ 

اآين . . ارجعي! 
اأ . . . ين!

اآين. ابتعدت ومل تعد 
األأم: ل تخرجي من البيت يف اليوم التايل قالت لها 

بالبالون؟ الأمر  يتعلق  هل  ل...؟  ملاذا  ال�صغرية:  ت�صاءلت 
اأجل . البالون خطر، وعلينا جميعًا  اأجل . . يف الواقع،  اأجابت الأم: 

البيت. مالزمة 
�صاي  حفالت  لهما  كانت  طوياًل.  زمنًا  البيت  يف  اعتكفنا  وهكذا 
لكنها  كبري  تاأثري  ذات  ت�صلية  اأنها   . معًا.  الكتب  تقراآن  كانتا  قليلة، 

بعد وقت ق�صري. �صيقة وغدت مملة  تعد  مل 
ويف يوم، �صاألت ال�صغرية امها: هل ن�صتطيع مغادرة البيت؟ بالتاأكيد 
ب�صدة  راأ�صها  تهز  والأم  ذلك؟  تعتقدين  األ  الآن،  هنا  للبالون  اأثر  ل 
ان ل نخرج  علينا  يغادره.  لن  و�صوف  املكان  يغادر  . مل  وجتيب: كال 
عزيزتي،  يا  اآ�صفة  اأنا   .  . الزمن  نهاية  اىل  الأبد،  اىل   . البيت.  من 

ي�صب يف �صاحلك. البيت  مكوثنا يف 
 .  . الدرا�صة  اأ�صدقاء  اآين  تذكرت  الليلة،  تلك  يف  نائمة  وهي 
اىل  بقربها يف طريقها  املرور  على  اعتادت  التي  ال�صغرية  وال�صجرة 

يوم. كل  البيانو  درو�س 
خارج  نه�صت  لذا  الآن.  بعد  البيت  يف  البقاء  اريد  ل  لنف�صها:  قالت 

الف�صاء. يف  بعيدًا  طافت  ثم  احلديقة  �صياج  ت�صلقت  ال�صرير، 
والنافذة   . ال�صرير.  يف  لي�صت  انها  امها  اكت�صفت  ال�صباح  يف 

مفتوحة.
اأرجوك ارجعي. اأت�صمعيني؟   . اآين . . ارجعي  اآين،  هتفت 

لكن مل يكن هناك من �صبيل لعودتها فهي حتى مل ت�صتجب للنداء يف 
بلطف.  الأ�صجار  اوراق  ين�صاب بني  يهب،  بارد  ن�صيم  احلقيقة. فقط 

الأمل. اغنية عن  ترديد  ي�صمع  البعد  ويف 

أمنيات بال أضراس      قصة قصيرة
نا�شر ناجي  خالد 

يف  يزعق  مايزال  املتقن،  المريكي  احلديد  كان 
كرثة  ورغم  متامًا.  ال�صّحاف  واختفى  بغداد،  �صماء 
�صياأتي.  �صيئاأً مما  يوؤكد  ان  يكن لحد  التخمينات، مل 
الأحاديث.  الأ�صا�س:  زادنا  جعلت  والفو�صى  فو�صى، 
باتقان  ينهي عمله  لنه  ال�صامت،  الرجل  ا�صمّيه  كنت 
�صئيل،  حجمه  حينها،  اخلم�صني  قارب  رجل  و�صمت. 
التي  العمال  بكل  يقوم  دائمًا،لكنه  رثة  ومالب�صه 
ليتنزلون  التي  او  املحالت  ا�صحاب  عليها  يقدر  ل 
ومثلها  املجاري  ت�صليك  ال�صطح،  تنظيف   ! مل�صتواها 
من  ليظن  حتى  هادئ،  بانهماك  ذلك  يفعل  كثري، 
اأجرها  رغم  العمال  هذه  يهوى  كان  انه  يراقبه 

البخ�س. 
اليوم  تذكرت ذلك  �صنوات،  بعد ع�صر  اأراه  واأنا  اليوم 
الذي جل�س فيه قربي على الدكة التي تتقدم املحالت 
فاخراجه  اأحادثه،  ان  اأعجبني  الكرادة.  يف  املغلقة 
او  جملة  بعد  لكنه  فارقًا.  اجنازا  يعّد  �صمته  من 
خلطه  بحديث  اإنثال  فقد  يده�صني،  اأخذ  اثنتني 
مقبولة،  بحدود  البداية  يف  جاريته  جذابة!  بانكليزية 
العربية  اأفهمه،غادر  مل  ا�صتفزاز  وبتاأثري  لكنه 

نف�صي  فوجدت  متقنة  باأنكليزية  يرطن  واأخذ  متامًا 
اتوهمه  كنت  الذي  تفوقي  من  يبق  مل  اإذ  ماأزق،  يف 
قوله  الدرا�صي،ف�صعقني  ت�صيله  عن  ا�صاأله  ان  ال 
ا�صطر  من  بطريقة  اأوالتبجح،  التفخيم  من  اخلايل 
املتفاءل  حديثه  اعرت�صت  مطلوبة  معلومة  اىلاإي�صال 
بعلم  دكتوراة  يحمل  اإنه  التغيري:  بعد  الآتي  بامل�صتقبل 
اأكّد  �صكوكي،  ورمبا  اندها�صي،  ملح  وملّا  الفيزياء! 
الخ.  وانه...  �صيا�صي  �صجني  انه  اللتبا�س،  ليربر 
اأما هو فلم يكن  فا�صتقرت ال�صورة يف ذهني عندها. 
عليها،  ي�صّر  كان  التي  التخمينات  بل  مو�صوعه،  هذا 
ليوؤكد  الثمانينات،  طراز  من  متوقفة  �صيارة  ا�صاراىل 
ال�صيارة،  هذه  مثل  يركب  ان  به  يليق  ل  العراقي  اأن 
�صيارات احدث من احلديث، كمرحلة  �صرنكب جميعًا 
اأفارقة،  �صّواق  هناك  �صيكون  بعدها  اما  طبعًا،  اوىل 
فالتنزانيون  تنزانيا،  من  او  مثاًل،  موزنبيق  من 
طبعًا  قوله  هذا   o معلوماتي  ح�صب  وقنوعني!  اذكياء 
واثقة،  ابت�صامة  با�صتمرار  حديثه  تدعم   وكانت   o
قدمي  فقط،  �صاحك  واحد  �صر�س  لديه  يومها  كان 
�صنوات،  الع�صر  اليوم،وبعد هذه  اأما  به،  ِقَدم معرفتي 
لكن  يبت�صم،  الرثة،  ذاتها،مبالب�صه  الدكة  على  راأيته 

اختفى. قد  ال�صر�س  ذلك 
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... ا�صمها  اأقول 
مبعجمها في�صحو 

القروية وال�صحنة   ، والأم�س   ، الوعد 
لهم �صاءت  اإىل حيث  والطالعون 

اأقدارهم  ريح 
* * *             

اأمنا  وا�صط  و... 
طبق على  ولدتنا 

فالحـة ترانيم  من 
الطفولة اأن  امل�صاءات  علمتها 

رهن احلكايات ،
بالرتانيم اأيامها  ماء  اإىل  فاعرب 

اأقدامها تت  تنرثها 
ت�صتهي كما   ... اإليك  لتجيء 

* * *             
اأطيارهـا  ... لوا�صط 

اأ�صرارها  ... ولوا�صط 
اأقدارهـا  ... ولوا�صط 

 * * *             
اأطيارها  ... لوا�صط 

كربت تت خفق جناحني 
وال�صوؤال :  ... من طينها 

البوح  مئذنة  الريح  ق�صت  طائر 
خافقيه من 

حا�صرًا. ي�صكنه  بالأم�س  فالتاذ 
اأمانيه في�س  مّد  طائر 

كاماًل وطنًا  احتوى  حتى 
مبراآته  ا�صتبدت  وحني 

... مل يحتمل  الرمل  �صجة 
وغادر قبل الأوان .

اأ�صالعه  طائر غردت بني 
اأ�صى  لغة من 

بالظنون  فاكت�صى 
بعيدًا  وطار 

يوؤويه اإىل حيث لع�س 
باردْه  �صيخوخة  غري 

يعد ممكننا  ورعونة ما مل 
اأ�صرارها. الروح  تكا�صفه  اأن 

* * *              
اأ�صرارها  ... لوا�صط 

األوانه. �صرها يف الرتاب الذي لن يغري 
الغياب الذي ل جتيد قراءته �صرها يف 

. القادمني من املحو  لغة 
الذين  ال�صباب  يف  �صرها 

باكرًا نحو موت طرّي م�صوا 
. القادمات  اأيامنا  ملواكب  لزمة  �صي�صبح 

تدلوا  ويوم 
قاماتهم طول  على  النقي  الهتاف  و�صال 

م�صانقهم  ا�صتدارت 
جالدهم  نحو 

. كله  تاريخه  لتطارد 
ال�صبي...ال�صبي  ثياب  يف  �صرها 

الأما�صي ه�صرته  الذي 
الظن  اأ�صئلة  تطرح  وهي 

يف وعيه املتاأجج .
با�صتعاراته من�صغل  وهو  لترتكه 

طفولته خيط  يتذكر 
تفا�صيلها بع�س  ويرتق 

. قارع من مباهجها  على 
با�صمها؟؟ يحتمي  ل  كيف 

�صواها  له من مالذ  ولي�س 
اأ�صالفه حكايات  ا�صتكانت  ما  اإذا 

مقرورة  جّد 
ل من الربد

اأحجارها  قارىء  ولكّن من جهل 
ت�صاري�صها بني  يخلط  حني 

بالوعود مبللة  اإليه  تدنو  وهي 
وتاريخها

بالاليقني املاء  ذاكرة  ي�صفع  وهو 
اأقدارها ؟ ... كل  لت�صحو على وقع مهمازه 

* * *               
اأقدارها   ... لوا�صط 

. الطاغيْه  بادعاءاته...  اأحجارها  اأن مي�صد  قدر 
. فاتنْه  ري�صة  امل�صمى على  اأن يحّط  قدر 

اأن يحاورها املاء  قدر 
الرحيل  طي�س  النهر  ركب  كلما 

اأعادته
وادعًا. اىل حجرها 

قدر
ي�صرج اأن 

عباءتها ذيل 
)املتنبي( �صاعر...ا�صمه  بدم 

* * *               
ارتع�صت التي  ال�صنني  مياه  يا 

بياتًا  الزمان  �صار  حني 
العا�صقون  يخاتله 

اأحالمهم يف خوايْف  فيلقون 
. لهثْه  مواويلهم 

ك�صفت  التي  الدروب  غبار  يا 
تواطئنا عن 

اأقدامنا �صد 
اأزلفت   ... اأ�صالفنا  يا حكايات 

اأن نتدارك )رّباطها( دون 
يقني  من  لنا  باملاتبقى  من�صك  كيف 

لنا ؟ تبقى  ونعرف ماذا 
...
...
...

ح�صنًا 
: لنف�صك  �صتقول 

اأنا  هذا 
وذي الأر�س 

ثراها فوق  تنف�صت طني وجودك  حيث 
ذاكرة  تفا�صيل  يديك  وبني 

ـ ـ �صرد الطفولة  مل تزل توقظ ال�صرد 
اإذن ، فماذا تبقى 

؟ غبطته  الأم�س  يكمل  لكي 
 – ت�صاك�س �صوتك  – وانت  �صتقول 

الأهل  يح�صر  اأن  �صنحتاج 
...الذين والأ�صدقاء 

اآخره اإىل  الغياب  م�صوا يف حديث 
يلب�صون التي  الثياب  عطر  �صنحتاج 
، اأفراحهم  تفا�صيل  بع�س  ونحتاج 

. الأ�صى  ثنايا  تند�س بني  وهي 
الطماأنينة نعيد  اأن  من  ولبد 

للطري ، كي ل يطري بعيدًا 
امل�صتفي�صة  الألفة  ولل�صجر 

بني املياه ،
باأطواره املندى  الغناء  وهذا 

املفردات من  كمًا  ونحتاج 
تلوث دللتها  التي مل 

، املجيدة  باحلروب 
... ونحتاج 
... نحتاج 
... نحتاج 
ياااااه ...

ذا �صنحتاج من  كم 
الذي مل يعد ممكنًا

الطفولة  تلك  نرمم  كي 
اأطـيارهـا  ... وا�صط  كتف  على  لتحط 

...اأ�صرارها  وا�صط  وتعود جلرة 
لوا�صط ، ، تبقى  وكما يف احلكايات 
اأقـدارهـا.  ... البوح  اآخر  اإىل  تبقى 

واسط.. حين تصبح الذكرى حجرًا یدق باب القلب

أعياد الحمائم
تتفرع  نهر  األف  يف  ج�صدي  �صاأقذف 
معًا،  والغرق  احلياة  األفباء  منها 
الروح  هدير  على  بالعزف  واأبداأ 

اإىل  باأ�صلعي  اأم�صي  ومو�صيقاها، 
باأ�صابعي  بيدي،  األتقط  ع�صافريي 

اأمراآة  �صرير  واأدخل  الهائج  ع�صفوري 
من  �صاعت  اأن  بعد  تناديني  خ�صراء 

الولهان  العا�صق  اأنا  اأ�صمائي،  �صل�صلة 
الهارب من اأيامي، اأرى ما مل يره النحاة يف 

مراياي،  يف  الأ�صماء  و�صيول  الفعل  ت�صريف 
هذي  منها  الرّمل،  ممالك  من  الف�صحى  يف 

اأم�صي  الزرق،  مراياي  مياهها  من  �صيّدت  التي 
يتامى  بنايات  اأعيادي  به  اأ�صتبدل  اأزرق  حائط  اىل 
اأزهارًا حمراء  اأ�صتعري  ال�صوكولتا،  هاربني من طبول 
من متحف فالنتاين اأع�صر عطورها لتدوم يل الن�صوة 
عاقل  مبعبد  اأفكر  الأحمر،  متحفي  يف  قيافاتهّن  بكل 
للرغيف،  اأهم�س  اخلبز،  �صالل  الن�صوة  فيه  جتمع 
وبرقيات  ال�صحر  األغاز  �صّرٍة قدمية جلدتي  اأجمع يف 
مدر�صة  باب  اأمام  اأقف  القمح،  ور�صائل  ال�صنابل 
فوق  طبا�صريا  كالبيا�س  يتدفقون  وهم  ال�صغار، 
�صبورة ال�صف الأول البتدائي...يف اآذار اأجمع اأقمارًا 
ت�صقط  ن�صيان  يف  خ�صراء  غرفًا  لها  واأرّبي  حائرة 
ورقة الغمو�س العا�صقة جديلتها ومتتد مع الع�صب يف 
نهارات البنف�صج، حني مييل اإىل كتفي، اأنحني له، متّر 
احلمائم له مبناقريها، ونحتفل باملناقري وهي تلتقط 

حبات البيا�س من فتحات حقلِك ال�صعيد...
                                

أحالم اللبالب
اأجمل اأحالمي يف غمو�س الفرا�صات اأراها، ويف بحر 
الآلهة بعيدا عن البحر الأحمر الذي ين�صب اإليه �صباغة 
اليدين وال�صفاه باأحمرهما، اأجمع اأحالمي يف مو�صم 
القهوة  رائحة  يف  القرمزي،  �صالك  يف  التوت  جمع 
الغربة،  قافلة  يف  اأيامي  اأن�صى  لن  الهواء،  واأنا�صيد 
تاأكلها �صحابات الغروب وتنك�صر على حائط اجل�صد، 
اأ�صمه واثمل....  ج�صدك الذي كلما احن اإىل ج�صدي 
ارتب اأحالمي يف كوابي�س �صرا�صف بي�صاء واأقوم من 
غد يف قائمة الن�صيان، الب�س روحي وابتكر ل�صداعها 
اأنا  الهم  الطيبات  ارفع  مالئكيا....  ن�صيدا  ال�صماوي 

الق�صرية،  للتنورات  الزائرة 
املرمرية  ركبهّن  من  اأ�صنع 
البي�صاء،  حلياتي  �صاهدة 
تيا  الالئي  �صيقانهن  �صالملي 
يف مياه الفرا�س ومبياه الفرا�صات 
ج�صد  بال  كربت  اأفنيون...  ون�صاء 

اأنثى  عن  اأ�صال  الريح  يف  وذهبت 
النار  يف  ال�صماء،  وذكورات  الأر�س 

ج�صدي  جمرات  يجمعون  حرا�صي  راأيت 
وي�صفون جمرات اأج�صاد ن�صائي، واأنا الطالع من 

دوحة الليلك واللبالب والالم والليل والظالل، تعرفت 
على �صحبي يف مرجل مياهي الآدمية وحر�صت داليتي 
احلمام  فاأواين  ال�صمال،  واأمطار  اجلنوب  ريح  من 
ومكثت يف هديله كي ابتكر لغة احلرية واأ�صوغ لن�صائي 
اأنا�صيد واأغنيات ال�صجن العراقي القدمي، اأنا ف�صرتني 
الأجرا�س،  من  كنت  عاريا  الظالل  واآوتني  الفياء 
اأعانق  لها غام�صا  فكنت  الكلمات  بو�صوحها  جاءتني 
اأغ�صانها واأعي�س معها، اأتزوج فيها ولها �صجرة زرقاء 
اجلدب،  داهمها  كلما  عيني  وتقر�س  ل�صاين  تاأكل 
منها  والذاهبني  اإليها  الراحلني  نايات  مع  اأمها  تبكي 
فتنفتح  الفردو�س،  يف  باخلبز  اأكرز  الفردو�س،  اإىل 
يتزوجون  لرجال  اأ�صجارا  فيها  وارى  ال�صماوات  يل 
اجمع  العدم...  متاحف  من  هاربات  ن�صوة  خالخيل 
احلياة،  دلل  اإىل  الديك  عرف  اخذ  ال�صماق  طرود 
، وادللها احلياة فتكرز با�صمي، تعجن يل احلبق  اأدهلِلّ
ثانية،  ابتلع فيه حياة  البندق وتطحنه كي  وتك�صر يل 
كلما  الطاوو�س  يخربه  املثقوب،  قلبي  يف  علي  تتعرف 
جاعوا اىل حبة الفلفل ال�صوداء، او حنظل يف الغروب، 

الغيوم اىل زرقة  وتنحدر  �صاعاتها  النجوم  ترمي ايل 
لطقو�س  خمدتي  وجه  على  ا�صمك  انق�س  كي  عيني، 
دليلك  نافذة  من  الروح  ت�صقط  الرمادية،  الزفاف 
الف�صة  انا  الف�صي  خامتك  ملعة  يف  وانام  ال�صياحي 
اأخوتي...،  اأجنحة  اأطري بها كلما ا�صتقت اىل  روحي، 

افرك خامتي منذ �صبعة اآلف عام ول نام.....
 

 تأبين بوصلة 
ال�صجر،  �صجن  من  الع�صفور  له  �صفّق  الذي  ال�صفق 
خرجت املنازل من جلد اخلروف لتعرب اإىل م�صارف 
اأخ�صر  بغ�صن  وعادت  الطري  اأغواها  حينها  الع�صب، 
من الفردو�س، تاآكلت �صم�س كانت ترى غ�صيل الظلمة 
الليلية.  ال�صهوات  حلج  مكائن  �صفري  اأمام  الفاتنة 
طافت بهم ن�صوة الأكاليل وهي تع�صر جمجمة ثور تائه 
من اأ�صحيات قدمية، حينها تبدل لون التفاح و�صجت 

ينت�صب  بناعور  يفكّرن  وهّن  مع�صرتِه،  يف  الفاتنات 
ير�صن  اأن  فكرن   . ومطر حليبهَنّ اأثدائهّن  اأمام  �صوقًا 
بال�صكولتا  خال�س  يف  اأج�صادهّن  على  النجوم  مطر 
فوق �صماء من رطانات الرتاب.. عادت الطري بحكمة 
تهرول  الغزالِة وهي  در�ِس  و�صعفِة  املاء وغناء اجلرار 
يف �صَفّ الإعالنات ال�صريعة، تبحث عن طعاٍم ل�صاعة 
األ�صنة  لدخول  دقاتها  ال�صاعُة  ت�صلح  اأن  بد  ل  نح�س. 
اأمام  بوك  الفي�س  يبت�صم  حيث  معاطف،  بال  الطري 
املجانني  اإمييالت  تقوميه  من  ويحذف  الياهو،  عطب 
ببو�صالت �صائخة. اأجنبت الطرق اأقدامًا لأولد املتعة، 
حينها فّرت امل�صابيح لهثة نحو تاريخ جمهول، وفزت 
ال�صنابل وا�صتبك الرغيف مع م�صباح يوؤبّن �صمعدانات 
فواني�س  ودموع  ال�صوء،  اأ�صرخة  نحو  توجهَنّ  اإناث 
منها  خرج  الغيب،  فتائل  يف  اإ�صاراتها  كتمت  خجولة 
مت�صوف يرثثر ويحتمي بلحافة، يوؤبن ن�صبًا تذكارية 
لل�صم�س حيث يعتا�س عليها ال�صباح وحرا�س الأحالم 

الليلية الداخنة...

یسافر في الهدیل 
ورود  من  ال�صابعة  الوردة  قران  عقد  ب�صاعة  يعلم  مل 
التي  النوار�س  اأجنحة  منه  �صحكت  لهذا  �صريره، 
يقطع  يجوع  كان حينما  و�صادته.  فوق  كانت مر�صومة 
يبتلع �صموعًا  اأنثاه، كان  حلافه ويلتهم �صوف �صهوات 
لعيد ميالده القادم ويحت�صي دموع فرا�صة زرقاء نكاية 
اأنكيدو  طني  يف  مّرة  متّرغ  عينيه.  من  قريبة  ب�صماء 
بورقة  عاد  الزوال،  بع�صبِه  فتعرث  كلكام�س  ومرجل 
عاريِة متامًا  �صيدوري  روؤية  من  ليبتكر اخلجل  التوت 

يف احلانة.. 
نباتات  اإليه  ي�صوق  ل�صتاء  عط�صًا  مياهه  من  ابتكر 
دخانه. تعلّم اأن يكن�س ك�صرة �صم�صِه بالهديل ويذهب 
احلو�صية  ال�صيارات  وعواء  الأ�صى  دخان  عن  بعيدا 
يف  �صحاياه  يح�صي  كان  الب�صرة..  اإىل  الطريق  يف 
اإىل قائمة  للدخول  �صعَيّ منه  الكربيت يف  اأعواء  عدد 
بالو�صطى:  يكتب  ال�صحايا،  مائدة  على  التموين 
ال�صينات على ل�صانه فاأ�صبح  بالياأ�س، تعددت  طزززز 
ويطرد  حروفها  �صّحة  من  ويتاأكد  كلمة  كل  يتهّجى 
اإىل  و�صل  ال�صني من ج�صدها. ظّل هكذا حتى  حرف 
بال�صينات،  ممتلئني  جمانني  باأ�صماء  ممتلئ  ف�صًحّّ 
لي�صت لهم اأ�صعة فوق البنف�صجية ول اأنا�صيد خ�صراء 
امل�صّح..لتكن  رائها ودخان هديل حمائم  يقتات على 
الأيام  �صا�صة  لتهذب  القفل،  يف  املفتاح  اأيها  اأعيادك 
يف  الربيع  ابتكارات  هذي  الأرجاء،  يف  اليا�صمينية 
اأهديك  روؤو�صها،  دخان  من  الباردة  القامات  تقليم 
عن  بعيدا  ال�صديق  بالقمح  فزُت  واأقوال  �صنابل  �صّلة 
لإ�صابة  القمر  وظيفة  يف  عد�صة  يل  املطر،  اأ�صرحة 
ال�صجر بالعمى، اأمهلني اأيها البابوجن يف عطرك، كي 
اأرقد ب�صالمِة واألّوح لالآتني من الأعياد والذين خرجوا 
للتّو من م�صحات الفجر واملائدة البعيدة البعيدة ...  

 

ورقة الغروب 
باأ�صناننا  ون�صحبها  الليل  مدخنة  اإىل  الأحالم  مت�صي 
اأ�صجارًا  البهاء  منها يف  لنا  فتنبت  الروح،  اأعايل  اإىل 

روؤو�صنا  وندّق  الأطفال  ارتفاعاتها  من  ي�صخر  ظليه، 
يف �صاللتها كي تطول �صعورنا، وحينما منكث موؤقتني 
يف ال�صراب تخطفنا ده�صة القنديل، نتطلع اإىل هدايا 
وهم  البوكر  ورق  يف  اأ�صماءهم  ن�صوا  موؤرخني  اآباء 
تدخل  بفطورهم،  للحاق  ال�صم�س  اأقدام  يتعقبون 
احللم  ب�صراهة  ومت�صي  الرب  م�صكن  اإىل  ال�صحية 
من  تولد  هاربة  نهارات  وترزم  امل�صتقبل  اأنوثة  تعجن 
ربيع خمتوم بال�صمع، يعّلق هيبته يف اإح�صاء ممتلكات 
اإله مكتظ باأخطاء املا�صي، متاثيلنا تتاج اإىل ملعاننا 
ال�صهرة،  قم�صان  يف  ناق�س  خراب  من  وتخرج  فيها 
من  اخلارجة  الوحيدة  ال�صمعة  قلب  دقات  على  ننام 
قا�صة الليل، تقذف �صاحرتها اإىل علّيِة يف مفرق �صيخ 
هندي، ي�صحو احلليب من عتمة وُي�صّحح ظالم اأفواه 
�صفار ُيدلقون من �صماء موؤجلة يف اأوعية الآباء ندخل 
ت�صهر  بو�صالت  �صهو  العا�صفة  على  ونقفل  الغ�صق 
بالبنف�صج  ُمعَلٍّم  ن�صيد  اأجل  وتهزج من  على اخلرائب 
الغروب.  ورقة  يف  ال�صحر  ميار�صون  �صحايا  وح�صود 
ناأخذ من الأمطار بذور الذرية الأوىل وُنعدد ذريتنا يف 
تراب الأم�س، نندلق يف فم ال�صبح، فتاأخذنا ال�صم�س 
من ُكًمّ لقمي�س ال�صحى، يدمع الفجر يف كتاب الريح 
وي�صقى النهار، يجّن الرتاب وي�صرتخي يف �صهرة عائلة 
�صحون  يف  الوثن  ن�صيان  وتطارد  الغيمة،  ديون  ُت�صدٌدُ 
بنوتة  مبو�صيقى  للنهار  ح  وتلَوّ كالمها  تت�صور  جلنيات 
بلدية  ن�صوة  طحني  على  ال�صاهر  والرغيف  الندى 

احلياة...
  

عواء ليل طویل

وال�صنونو  للجمال  �صيادًا  لأكون  مراآة  يل  تكن  مل 
املرايا  يف  حويل  ترفرف  كانت  العمياء  وال�صنوات 
راأيت  الرحى،  و�صهو  املجانني  األ�صنة  منها  وتخرج 
الطواحني تطحن نف�صها يف مراآتي الوحيدة، وجمعت 
اأ�صاها اإىل اأ�صى ن�صوة الباب ال�صرقي و�صوق ال�صورجة، 
ود، �صيّعت  وكان الأ�صى يتكرر يف ملعان عباءاتهّن ال�ُصّ
ديونا  اأ�صدد  كنت  العباءات،  ظالم  يف  هويتي  رقم 
جنمة  ليلها  يف  حر�صت  جّدها،  لبيت  قدمية  لرحى 
الف�صيح،  الن�صيد  من  ال�صباب  ونطرد  مهجتي  تبكي 
الهدد  بريق  يف  النحناء  �صديدة  زهرة،  ورائي  تركت 
�صنينًا  حب�صتها  التي  دمعتي  نحو  ي�صرع  وهو  الباذخ 
اإىل  ومراياهم  اأبراجهم  امل�صافرين  �صحاياي  لأجل 
دفعت  والبتاوين"  وال�صنك  "املربعة  ن�صاء  تنانري 
"ال�صليخ  َكراجات  �صخام  ال�صخام،  عباءاتهن  عن 
وامليدان وباب املعظم"، دخلت متحف ال�صمع باأر�صيف 
" اأنو"  تتبعني جدتي  كانت  لأدم،  الأول  الدعاء  قهوة 
حاملة بطانيتها يف كوز قدمي حَطّ عليه فرا�صاتي التي 
اأن  تعلمت  الوردية،  قم�صاين  حول  الطريان  علمتني 
اأُدَع اأحالمي يف فم الفارزة واأخذ من عالمة التعجب 
واأعلّم  ال�صحى  فم  يف  َط  اأُنَقّ كي  النقطة  مع  قامتها 
ال�صباح الهرولة يف م�صرف الوردة البنف�صجية، كنت 
اأ�صهر على راحتها واأ�صتق من ال�صهر حكمة اأو�صي بها 
على  اأتعرف  اأن  اأن�صى  مل  بهنام،  مار  دير  يف  الربيع 
رخام يعي�س يف جّبة بهنام اأو يف رقيم الكاهن، اأ�صعلُت 
اأ�صابعي هناك يف رنني الذاكرة وموقد ال�صماء البعيدة 
عن ل�صاين وربيع ج�صدي وعواء ليل طويل مل يكتمل...

یوتوبيا الشاعر وملحقاتها
�شاكر جميد �شيفو   
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وظيفة  عن   نبحث  اأن  لبد  كان 
للكتابة  حمر�س  اأو  م�صروعية  اأو 
عند حازم خليل ف�صنجدها هنا، 
احلكايات  تلك  من  كبري  كم  على  يحوز  فهو 
مناذج  تت�صاكن  داخله  ويف  والق�ص�س، 
حقيقيات  ون�صاء  حقيقيني  لرجال  اأ�صطورية  
قيمتهم  اإىل  نتنبه  اأن  غري  من  بيننا  عا�صوا 
حازم  اختار  هنا  واأ�صطوريتهم،  و�صحرهم 
الوعرة  املنطقة  هذه  يف  ي�صتغل،  اأن  خليل 
هذا  ليمالأ  والن�صيان،  للخراب  تركت  وقد 
الفراغ ال�صارخ يف ذاكرة املدينة، وي�صهم يف 
اإىل  ميال  اأعماله  يف  نرى  ل  لذلك  ترميمها. 
ذات  لغوية  بناءات  اأو  ذهنية  عمارات  اإن�صاء 
يف  يفكر  ول  طاغية،  وجمالية  �صعرية  طبيعة 
واآرائه،فهو  لأفكاره  رمزية  معادلت  تاأ�صي�س 
كما  احلياة  ن�س  فوق  فكره  اأو  ن�صه  ي�صع  ل 
اإنه  يحدث يف الأعمال الإيديولوجية املوجهة، 
يعمد  جراح  طبيب  اأو  حمرتف  ق�صاب  مثل 
اإن  احلي..  احلياة  حلم  يف  الت�صريح  اإىل 
وتعرث  الدم،  برائحة  تعبق  ون�صو�صه  كتاباته 
�صفحاتها،  على  متيب�صة  بقعه  بع�س  على 
لتاريخ  ال�صارد  ال�صارد،  بوظيفة  يلتزم  فهو 
به، غري  املعرتف  التاريخ غري  الآخر،  املدينة 
املفكر به،  وغري املدون، اأو رمبا هو امل�صكوت 
املعايري،  بكل  لكنه  املدينة،   تاريخ  من  عنه 
الجتماعية  للحياة  حميمية  الأكرث  التاريخ 
الر�صمية  املدونات  يجعل  الذي  التاريخ  فيها، 
والأحداث  للوقائع  بائ�س  متحف  مثل  تبدو 
بالثياب  مليئة  الطراز  عتيقة  وخزانة  املنتقاة 
املزيفة..  وال�صري  الكاذبة  والأقنعة  املزرك�صة 
تاأويلية  بقراءات  اأعماله  بع�س  تغري  وحني 
ممكنة مبا تنتجه من عالقات ومعادلت فاإن 
اأعتقد  لأنني  امل�صادفة،  مبح�س  يحدث  ذلك 
اأن هذه امل�صاألة تقع خارج نطاق اهتمام حازم 
خليل، لكن يف و�صع النقد اأن يقراأها بالكيفية 

التي يراها منا�صبة.

زقاق يف كتاب..
ال�صادرة  التوت(  )فحل  الأخرية  روايته  يف 
بغداد" ي�صيء  الثقافية يف  ال�صوؤون  "دار  عن 
زقاق  يف  املدينة  حياة  من  جانبا  خليل  حازم 
عفو  ياأت  مل  الزقاق  هذا  واختيار  مغلق، 
لأن  م�صادفة  جمرد  اأو  خاطر 
ي�صغل  حازم  اأعمال  يف  املكان 
الروائي  بنائه  يف  مهما  حيزا 
وي�صكل  الدرامي،  وخطه 
من  لكثري  املحدد  العامل 
وم�صاعر  وت�صرفات  مواقف 
قاطنيه،  ونزوعات  واأفكار 
خ�صو�صا يف حقبة  تنعدم فيها 
كالثقافة  اخلارجية  املوؤثرات 
التاأثري،  حمدودة  كانت  اأنها  اأو  والإعالم، 
وجهة  من  ينتج  الزقاق  هذا  اأن  عن  ف�صال 
يف  املر�صالت.  من  كبريا  عددا  �صيميولوجية 
اأمنوذجا  يكون  اأن  ي�صلح  الذي  الزقاق  ذلك 
احلياة  م�صتويات  تتباين  حيث  املدينة،  لأزقة 
وراء اجلدران اجل�صية التي تبدو من اخلارج 
والغنية  الفقرية  العوائل  مت�صابهة،وتتجاور 
فيما  وتتداخل  واخلدمات  املنافع  وتتبادل 

حلمة  وتزداد  ح�صا�صيات،  غري  من  بينها 
تلك  نتيجة  ومتا�صكا  قوة  الجتماعي  الن�صيج 
الروائي،   العالقات،  �صجل حازم خليل ن�صه 
جمهر  تت  الزقاق  ذلك  �صريحة  وو�صع 

ال�صرد. 

رواية ن�شاء..
ميكن القول ان فحل التوت رواية ن�صاء، فهي 
حماولة للدخول اإىل اأ�صرار وغوام�س عاملهن، 
وهي  حتى  البطولة  دور  للمراأة  تعطي  رواية 
م�صت�صلمة يف الظاهر لقدرها املجتمعي، فهي 
تابوات  ملراوغة  طريقة  دائما  جتد  اأن  قادرة 
وممار�صة  املجتمع،  ذلك  وقيود  وحمرمات 

حياتها اخلا�صة برغمها اأو يف غفلة منها..
�صكرية ال�صمرة.. ترملت وهي ما تزال �صابة ، 
بينها وبني زوجها،  الكبري  العمر  فارق  ب�صبب 
وجدت  واحدا،،لكنها  ولدا  اأجنبت  اأن  بعد 
وتداخلت  البديل،  حبها  طارق  ال�صبي  يف 
وحاجاتها  الأمومة   م�صاعر  معه  عالقتها  يف 

اجلن�صية امل�صطرمة.
اأن  منذ  احلب،  بدل  الغ�صبان..الرثوة  بهية 
ثروته،  ب�صبب  لها  زوجا  املعني  بعبد  قبلت 
باأمرا�صه  الكبري، ومعرفتها  ال�صن  رغم فارق 
العديدة، عا�صت حياة جمدبة، وبعد وفاة عبد 
ال�صرف  لدواعي  الرجال  عليها  تكالب  املعني 
وال�صرت، لكنها اأخربت حبيبها طارق ذات مرة 
اإىل جانبها  اأيا منهم ما دام هو  اإنها ل تريد 
لأنهم جميعا رجال جمدبون وكذابون ل يرون 

فيها غري املال. 
ثرية.. الواأد اغت�صابا.. الطفلة اجلميلة التي 
حليمة،  العاقر  وزوجته  الأ�صود  يحيى  تبناها 
جمتمعها،  ظلم  من  الهاربة  اأمها  وفاة  بعد 
ال�صود  يحيى  لدى  الأبوة  م�صاعر  اختلطت 
وهو يرقب اأنوثتها الطاغية تتفتح اأمام عينيه 
اآفلة، فقرر  كل يوم، برغبات بقية من رجولة 
والإغت�صاب، فا�صت�صلمت  بالقوة  الزواج منها 
ويحيى  النهاية،  يف  وجدت  لكنها  لقدرها، 
طريقها  م�صتع�صية  اأمرا�صا  ي�صارع  الأ�صود 

اإىل فتاها وحبها املف�صل. 

منذ  خمتلة  كانت  املعادلت  هذه  لأن  رمبا 
البداية، تظل ابدا تبحث عن عامل )عا�صق( 

اإ�صايف ل�صتقرارها..
نيلة الأحمد..الهراوة

للرواية،   احلقيقية  البطلة  متثل  الأحمد  نيلة 
ومتكن  بدقة  �صياغتها  اإىل  املوؤلف  عمد  وقد 
ليجعل منها ا�صطورة ن�صوية للغرية والكراهية 
والتع�صب. رمبا مل تخرج من رحم تلك املراأة، 
فارقة  �صيطانية  حلظة  لقاء  نتاج  كانت  رمبا 
فجاءت قطعة من رجيم، من ليل ل يوم�س فيه 
جنم، امراأة من ظلمة متحجرة، من كراهية 
فهي  حمراء،  خطوطا  اأو  حدودا  تعرف  ل 
تكره حتى نف�صها، اإنها  ب�صبب تلك الكراهية، 
دمامتها،   مقدار  املبالغة  من  بكثري  ت�صت�صعر 
ومل تهتد اإىل مواطن اجلمال فيها كامراة، ل 
تخلو من جمال، لقد فا�صت كراهيتها وغريتها 
هذه  للحب،  ممكن  م�صروع  كل  لت�صيب 
تولها  يف  تعبرياتها  اأ�صوا  وجدت  الكراهية 
اإىل حار�صة للقدمي والأ�صيل من القيم، امراأة 
تبحث عن دور اجتماعي ي�صبع فيها كراهيتها 
لكل جديد، فهي على ا�صتعداد لقتل كل برعم 
غ�صب  جميلة..  زهرة  اإىل  يتطور  اأن  ميكن 
ال�صغريات  الفتيات  على  �صيء،  كل  على  هي 
وهن  البي�س،  وقم�صانهن  النيلية  بتنوراتهن 
يذهنب اإىل مدار�صهن  ويجربن م�صاعر احلب 
فتخرج  التالميذ،  من  ال�صبيان  مع  الأوىل 
متوعدة  مهددة  الثقيلة  بهراوتها  عليهن 
يعودون  وهم  ال�صكارى  على  غ�صب  �صاخطة، 
والإنت�صاء  الطرب  من  حالة  يف  بيوتهم  اإىل 
الكاز وهم  بائعي  النهار، غ�صب على  بعد كد 
الحمد  نيلة  الأزقة..  يف  بعرباتهم  يتجولون 
بلبو�س  التلب�س  اإىل  ت�صعى  �صلطة  من  نوع 
احلقيقة  يف  لكنها  القيم،  على  املحافظة 
احلب،  يف  بالف�صل  مفجع  اإح�صا�س  عن  تعرب 
جميلة،  امراأة  كل  من  الغرية  م�صاعر  تتاآكلها 
الزقاق  ذلك  يف  الرجال.  من  وم�صتهاة 
�صرطية  نف�صها  الأحمد  نيلة  ن�صبت  )املغلق( 
من  والغادين   الرائحني  تراقب  لالأخالق، 
املزبن  �صيكارتها  دخان  متت�س  وهي  �صكانه  

رمز  هراوتها  العط�صان،.  وظماأ  اجلائع  بنهم 
ل�صلطة قدمية جتاوزها الزمان غري انها ما تزال 
املتجولون،  الباعة  يحذرها  الفعل،  على  قادرة 
ومن وراء البواب املواربة تت�صاحك الن�صوة وهن 
اأحدا ل ينجو من هراوة نيلة.. فمن  يرددن ان 
عمها  وابن  زوجها  الأحمد..؟ي�صفها  نيلة  هي 
امراأة  اأنها  الق�صابني:  بلغة  ال�صلطان  يو�صف 
فهي  مرتني.  حلمها  على  عظامها  وزن  يزيد 
تعرف  كانت  بالأ�صواك،  مليء  عود  مثل  ياب�صة 
مقدار دمامتها هي التي مل يلتفت اإليها اأي رجل 
حتى جاوزت الثالثني، لكنها قابلت ذلك ب�صموخ 
وتد وقررت اأن ل تتزوج، وتعجبت حني تقدم 
اإليها ابن عمها يو�صف، وظلت تبحث عن �صبب 
وجيه وهي القبيحة التي عافها كل الرجال، �صبب 
مقنع لإ�صراره على الزواج منها رغم رف�صها، 
وليلة زفافها اأخربها بكل ق�صوة اأنه مل يتزوجها 
اإل حفاظا على �صرف العائلة، كانت تقول: هو 
مل يتزوجني بل اخذين رهينة. كانت نيلة الأحمد 
مبا متتلكه من مواهب �صيطانية م�صدرا دائما 
للمواجع ل�صكان ذلك احلي، وهي ترق الزقاق 
الن�صاء  من  قاطنيه  على  بحكاياتها  يوم  كل 
والرجال..تف�صح الأ�صرار املكتومة، وت�صيف اإليها 
ما يجول يف خميلتها وما ي�صطرب يف نف�صها من 

خماوف وم�صاعر واأحقاد.
 

مديحة: احلب والت�شحية واجلمال..
مديحة  من  الغ�صبان  �صعدون  زواج  اإثر  
الراق�صة الفاتنة يف ملهى املدينة، وتريرها 
يو�صف  زوجها  وعالقة  الليل،  حياة  من 
تاأ�صي�س  يف  ودوره  الق�صية،  بهذه  ال�صلطان 
العائلة اجلديدة، ا�صتعلت نار الغرية واخلوف 
حني  خ�صو�صا  مديحة،  من  الأحمد  نيلة  يف 
ال�صلطان جمال مديحة  يو�صف  زوجها  و�صف 
ثمل  وهو  امل�صرح  على  الرق�س  يف  ور�صاقتها 
بني  ممكنة  عالقة  وتخيلت  الإعجاب،  من 
مديحة ويو�صف، فاأعلنت حربا ل هوادة فيها  
الغ�صبان، وغالبا  �صعدون  عليها وعلى زوجها 
ما كانت ت�صفه بالقواد اليعلم، ما ا�صطرهما 
الذي  ل�صانها  عن  بعيدا  الزقاق  مغادرة  اإىل 
التوقف،  يعرف  ل  الذي  ونعيقها  �صما،  يقطر 
ميكن  ل  الأحمد  نيلة  فيه   تعي�س  زقاق  ففي 
ال�صم�س..  يف  تتفتح  واأن  تنمو  اأن  حب  لق�صة 
كانت نيلة الأحمد ترقب بح�صد وخوف وغرية 
حركات الن�صاء اجلميالت يف الزقاق، وتخ�صى 
منهن على زوجها يو�صف ال�صلطان الذي كانت 
تظاهرها  رغم  الرهبة،  حد  اإىل  خفية  تبه 
�صعدون  زواج  ق�صة  به.  الكرتاث  بعدم 
اجلميلة،  الراق�صة  مديحة  من  الغ�صبان 
الرواية،  املثمرة يف  الوحيدة  هي ق�صة احلب 
من  مديحة  ح�صة  كانت  ال�صبب  لهذا  رمبا 
كراهية نيلة الأحمد هي الأكرب والأخطر على 
ت�صحيات  على  تاأ�ص�صت  ق�صة  وهي  الإطالق، 
املالهي،  حياة  عن  تخلت  مديحة  متبادلة، 
عليها،  تغدق  التي  والأموال  ومعجبيها،  وفنها 
باإعالنه  املحافظ  جمتمعه  تدى  و�صعدون 
الزواج من واحدة من بنات الليل، وقد برهنت 
له  ووفائها  ل�صعدون  حبها  �صدق  على  مديحة 
اأ�صعب الظروف، ويوم ترك لها وهو  حتى يف 
ال�صجن، حق اخليار يف  يق�صي حمكوميته يف 

حياة  عن  لنف�صها  وتبحث  مل�صريه،  ترتكه  اأن 
بقوة،  ب�صعدون  مديحة  مت�صكت  جديدة، 
التفكري بهذا الحتمال،  ورف�صت حتى جمرد 
ت�صد  لكي  للن�صيج،  معمل  يف  عاملة  وا�صتغلت 
ومتطلبات  �صارة،  ابنتهما  وحاجات  حاجاتها 
زوجها وهو يف ال�صجن. مديحة يف الرواية هي 
الأمنوذج الن�صوي اليجابي الوحيد  القادر على 
اإيجاد خيارات ممكنة يف اأحلك الظروف، فهي 
اختارت �صعدون زوجا وحبيبا ورفيق عمر لها، 
من  يخلو  ول  الختيار،  ذلك  مب�صتوى  وكانت 
دللة ان تهرب مديحة بحريتها وحبها اإىل مكان 
خارج ذلك الزقاق املغلق، اإنها اأ�صطورة للحب 
تقابل ا�صطورة نيلة الأحمد، بينما كانت م�صائر 
الن�صاء الأخريات يف الزقاق حمكومة ومر�صومة 

بقهرية وجربية جمتمعية ت�صل  حد الواأد.

الثاأر والغرية..
يف الرواية تغيب ال�صلطات احلكومية با�صتثناء 
واحلار�س  واملحكمة  ال�صجن  اإىل  اإ�صارات 
زوج  ال�صلطان  يو�صف  مقتل  ق�صية  يف  الليلي 
الأحمد على يد �صديقه احلميم �صعدون  نيلة 
الذي  احلدث  وهو  مديحة،  زوج  الغ�صبان 
وتربز  الرواية.  يف  الدراما  عليه  متحورت 
�صلطات  اأبرزها  رمبا  اأخرى،  �صلطات  بقوة 
بالقوانني  تعرتف  ل  التي  الع�صائرية  القيم 
الأخذ  وتعد  القتل،  ق�صايا  مع  التعامل  يف 
احلق  على  يعلو  للكرامة  ا�صرتدادا  بالثار 
تباينا  نالحظ  الرواية  يف  بالقانون،  ممثال 
من  حالة  تعك�س  الثار  ق�صية  من  املواقف  يف 
رجال  اتفق  حني  التمدين،  باجتاه  الزحزحة 
طارق  ابنه  وحتى  ال�صلطان  يو�صف  ع�صرية 
املحكمة  ا�صدرته  الذي  الكتفاء باحلكم  على 
القتل  اأن  خ�صو�صا  الغ�صبان،  �صعدون  على 
مل يكن عن ق�صد، واأن �صعدون الغ�صبان وهو 
ليو�صف  اأكتافه  بلحم  يدين  اأنه  يعرتف  الذي 
النف�س،  عن  دفاع  حالة  يف  كان  ال�صلطان، 
تكون  اأن  ال�صلطان  يو�صف  مقتل  يف  واملفارقة 
وهي   ، الع�صائرية  بالقيم  املتم�صكة  املراأة هي 
املنادية بالثاأر، نيلة الأحمد بعد ر�صى الرجال 
من  النتقام  راية  ترفع  املحكمة ظلت  بق�صاء 
�صعدون الغ�صبان، ويف الرواية اإ�صارات اإىل اأن 
الثاأر تكمن  اإ�صرار نيلة الأحمد يف طلب  وراء 
م�صاعر الغرية والكراهية التي ت�صتعل داخلها 
تدمري  اإىل  ذلك  اأدى  لو  حتى  مديحة،  على 
بيتها  وخراب  طارق،   الوحيد  ابنها  م�صتقبل 

هي بالكامل.. 
فرتة  هي  �صنوات  ثمان  طوال  ظلت  التي  هي 
يف  الغ�صبان  �صعدون  ق�صاها  التي  احلكم 
ال�صجن تن�صج الق�ص�س وتطلق الإ�صاعات عن 
رجال يزورون مديحة يف الليل، واأن عملها يف 
امل�صينة.  اأعمالها  لتغطية  �صتار  جمرد  املعمل 
لرغبتها  ابنها  ا�صتجابة  من  يئ�صت  وحني 
من  الغ�صبان  �صعدون  خروج  بعد  الثار،  يف 
ال�صجن، قررت اأن تاأخذ ثاأرها بيدها، متهمة 
فحول  جمرد  باأنهم  وابنها  الع�صرية  رجال 
توت، واأنها �صتم�صح عارهم بيديها، فخرجت 
ذات �صباح حاملة هراوتها، وفاجاأت �صعدون 
نحوه، ويف فجاءة غري  تتقدم  ال�صوق وهي  يف 
و�صحبته  خناقه  يف  عباءتها  و�صعت  متوقعة 
ف�صقط  وح�صد  وغرية  حقد  من  فيها  ما  بكل 
على حافة الر�صيف، وبجميع ما اأوتيت من قوة 
بهراوتها  راأ�صه  على  ت�صرب  اأخذت  الكراهية 

الثقيلة، حتى خمد جثة هامدة. 
اإىل  الو�صول  على  يقوم  خليل  حازم  منوذج  اإن 
الهدف عرب ا�صتعمال اللغة وامل�صهد والفعل، وبها 
اأعمال متتلك ح�صا  وهي  اأعماله،  يكمن جمال 
دراميا عاليا ما يجعلها م�صاريع ممكنة لأعمال 
وهي  تلفزيونية،  اأو  �صينمائية  كبرية  م�صهدية 
زمن  يف  بها،  التفكري  اإىل  الكاتب  اأدعو  م�صاألة 

�صارت ال�صا�صة هي البوابة اإىل العامل ل الكلمة. 
م�صروع حازم خليل الروائي الذي و�صل حتى 
الآن 17 عمال مل يجد ما ي�صتحق من التفات، 
الدوؤوب  ال�صامت  العمل  يوؤثر  لأن حازم  رمبا 
الذي  وال�صجيج  ال�صخب،  اإثارة  على  املمتلئ 
واملجوفة،  الفارغة  العلب  العادة  يف  يالزم 
وميله اإىل البقاء يف الظل، اأو وراء الكوالي�س، 
�صهرة  عن  بعيدا  اجلمهور،  بني  رمبا  اأو 

ال�صواء. 

حازم خليل ومشروعه الروائي  

سيرة ما اهمله مؤرخو المدینة من سير 

الكاتب یضئ جانبًا من 
حياة المدینة في زقاق 

مغلق أختير بدقة

حممد �شالح عبدالر�شا
لعل الدافع الذي حَر�س اأ�صابعي لكتابة هذه الورقة 
بني  �صنوات  قبل  مرة  ذات  حوار  من  �صمعته  ما 
الأدب  حقل  يف  جامعية  ر�صالة  على  م�صرف  اأ�صتاذ 
والأ�صاتذة الذين �صيناق�صون الطالب يف اليوم التايل 
الر�صالة  هذه  دكتور...احلقيقة   " له:  قالوا  حني 
ر�صينة اإىل حد من التميز والأ�صالة "، فرد عليهم 
بالقول: " اأ�صرفت على ر�صائل واأطروحات جتاوزت 
الع�صرين فكان اأغلبها توليفا، اأما هذه الر�صالة فهي 
تاأليف "، وهذا احلوار و�صعني اأمام ت�صاوؤل مهم: هو 
كيف هي موا�صفات الباحث الأكادميي احلقيقي يف 
حقل الأدب ؟ ليكون تو�صيف بحثه )تاأليفا( ول يكون 
الأكادميي  الباحث  هو  من  بالأحرى  اأو  )توليفا(، 
تكون  اأن  البداهة  ومن  الأدب؟،  حقل  يف  احلقيقي 
عدة الباحث هي فهم مادة البحث واختياره وتن�صيق 
و  التف�صري  ودقة  ال�صتنباط  و  وال�صتقراء   مواده 
التذوق والتحليل والعر�س والداء. وتظهر �صخ�صية 
الباحث موؤلفا اأكرث ما تظهر يف ال�صتقراء والتحليل 
والتف�صري للن�صو�س التي يدر�صها وبالإمكان تلخي�س 

هذه القدرات البحثية الثالث مبايلي:

ال�شتقرائية: القدرة   .1
تتطلب ا�صتق�صاءا دقيقا واإحاطة وافية بالن�س كليا 
وجزئيا اأو عاما وخا�صا وبيانا للخ�صائ�س امل�صرتكة 
زمانية  ظاهرة  اإىل  الو�صول  بغية  امل�صرتكة  وغري 
يلغي  ل  املناطقة  كمايقول  وال�صتقراء   ، مكانية  اأو 
الفر�س، مما يتطلب اأي�صا دقة املالحظة ل�صتنباط 
والأمثلة.  بالأدلة  امل�صفوعة  والظواهر  اخلوا�س 
لنت�صور باحثا يف ال�صعر العربي احلديث كيف ميكن 
ال�صبور  مثل �صالح عبد  �صاعر  بحثا عن  يكتب  اأن 
وهو مل يقراأ كل نتاجه ال�صعري،لبد اأن تكون درا�صته 
ناق�صة وا�صتقراوؤه غري �صامل، واملفرو�س اأن ل يقراأ 
اإىل  لي�صل  ويدون  يفح�س  بل  فح�صب  ويفح�س 
باحثني  عند  �صائعة  اأحكاما  تبدل  قد  دقيقة  اأحكام 

�صابقني.  
التف�شريية: القدرة   .2

تت�صل هذه القدرة مبلكة الباحث ومدى قدرته على 
الفرعية  الأ�صباب  ودرا�صة  البحث  م�صكالت  تبني 
قد  التي  الن�صو�س  غمو�صات  وفك  الفرعية  وغري 
وتعمل  احلديثة  الأدبية  الن�صو�س  تف�صري  يف  تربز 
الأدب  يف  املوروثة  التقليدية  العنا�صر  تفكيك  على 

التطور  تلم�س  �صرورة  مع  الأقدمون  حددها  كما 
مهما اختلف يف موؤثراتها الروحية وت�صكيلها البنائي 
التقليدية  العنا�صر  بني  التزاوج  ت�صكيالت  ويف 
بخواطره  الفني  الن�س  وا�صتيحاءات  والتجديدية 
عند  يقف  اأن  احلقيقي  الباحث  على  كما  ومعانيه، 
كل التف�صريات اخلاطئة يف الن�س التي يت�صدى لها 
والتي اأ�صفر عنها فهم الباحثني ال�صابقني ب�صيء من 
الروابط  فيه  ت�صيع  نحو  على  بحثه  لي�صوغ  التعمق 
الآخذة بع�صها بتالبيب بع�صها الآخر بحيث يك�صف 
تتطلب  كما  ابتكارا،  يبتكرها  جديدة  اآراء  عن 
وامل�صطلحات  للمدار�س  فهما  التف�صريية  الدقة 
بحثه  يف�صر ظواهر  بل  ع�صواء  يخبط خبط  ل  لكي 
على  القناع  حد  اإىل  لي�صل  مو�صوعيا  م�صكالته  و 
ملحة  حاجة  مع  يختاره  الذي  املالئم  املنهج  وفق 
اإىل تعقب الأفكار يف درا�صة الن�س لتت�صح املواقف 

و�صوحا تاما
3. القدرة التحليلية:

تتكون  ملكة  وهي  بالتذوق  القدرة  هذه  وتت�صل 
التي  احل�صية  وا�صتجاباتها  القراءات  خالل  من 
ينتقل  الذي  التذوق  تالزم  فنية  حا�صة  عن  ت�صفر 

ي�صيع  وما  عنا�صره  وتليل  الن�س  ت�صاعيف  اإىل 
و�صلتها  اأغواره  اخلبيئة   اإىل  و�صول  رموز  فيه من 
من  فيها  وما  وت�صابكاتها  اخلارجية  بعنا�صره 
اأو  ب�صاطة  من  فيها  ما  اأو  وتناق�س  تقلب  اأو  �صدق 
على  تعاونت  التي  املوؤثرات  تليل  وكذلك  تعقيد 
والروحية  النف�صية  بالو�صائج  و�صلته  الن�س  تكوين 
والنواحي  وامل�صاعر  الأفكار  ناحية  من  والفنية 
الباحث  اأن يالحظ  املهم  ومن  واجلمالية.  الفكرية 
ا�صتطرادات الن�صو�س وات�صاقها و�صياقاتها وت�صكل 
اأغلب حقول  الباحث يف  الثالث عدة  القدرات  هذه 
الدرا�صات الأدبية، والباحث الناجح ل ي�صتغني عن 
النظر يف وحدة املو�صوع واإن لأي جتاهل يف درا�صة 
تاأثريا  يوؤثر  الن�صية   العنا�صر  اأي عن�صر من هذه 
وا�صحا، اإ�صافة اإىل العالئق الكافية لهذه العنا�صر 
اأو الفل�صفي، وعدا  وغايات الن�س وحمتواه الفكري 
هذه التناولت ت�صبح الكتابة زخرفا خارجيا ل قيمة 

له ول يك�صف عن فهم الن�س املدرو�س  وا�صتيعابه. 
فاح�صة  �صخ�صية  الأدب  يف  الباحث  و�صخ�صية 
وعالقاتها  واملجازات  اللغة  تفا�صيل  اإىل  تنبه 
باملغزى والتجارب النفعالية والعقلية و اجلمالية يف 
الن�صو�س الأدبية وح�صيلة هذه العملية املت�صابكة يف 
التعامل مع الن�س لبد اأن تو�صل الباحث الناجح اإىل 
بالن�س  اهتمامه  بفعل  ومو�صوعية  منهجية  درا�صة 
من حيث كونه كيانا ع�صويا مع مالحظة مقارباته 

من التكامل اللغوي والفني واجلمايل الذي يعني على 
فهم حركة الن�س واملجتمع ومبا اأن البحث ل يعني 
تفكريية  منظومة  ا�صتخدام  واإمنا  فح�صب  درا�صته 
يوؤكد  الذي  م�صتواها  اإىل  بالدرا�صة  تنه�س  حاذقة 
ت�صيع  اأن  حقا  املوؤ�صف  فمن  ومتيزه،   البحث  ن�صج 
الكتابة التوليفية يف الر�صائل اجلامعية والتلخي�صات 
والنقول والتعرث يف ا�صتخدام امل�صادر  والقتبا�صات 
الغريبة عن مكانها و�صياقها، وال�صرقات التي يك�صف 
الباحث  منطوق  بني  الوا�صح  الختالف  ذلك  عنها 
التي  اجلامعية  ر�صالته  يف  مكتوب  وما  دفوعاته  يف 
تف�صحها احيانا تلك التنقالت ال�صلوبية يف ثناياها 
وال�صالة  اجلدة  عنا�صر  ر�صالته  يف  تخبو  بحيث 
للت�صاوؤل  عر�صة  فتكون   املنطقي   والت�صل�صل 
ل�صلطان  اخل�صوع  ذلك  اإىل  ي�صاف  والرتياب، 
يف  التما�صك  وانعدام  واملتناقلة،  ال�صائعة  الفكار 
�صجله  ما  التالوؤم بني  يتطلب  الذي  الداخلي  البناء 
التطبيقية  واجراءاتها  النظري  اطارها  يف  الباحث 
واإّن النتائج ل تخربنا اأحيانا مبا نود �صماعه، وعّلة 

ذلك البون ال�صا�صع بني التاأليف والتوليف .
العتمادات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  املعارف  ــ دار  ــ د. �شوقي �شيف  1. البحث الأدبي 

م�شر ــ 1972.
ــ  الطاهر  جواد  علي  د.  ــ  الأدبي  البحث  منهج   .2

مكتبة النه�شة ــ بغداد 1972.

الرسالة الجامعية في األدب بين التأليف والتوليف 

فخري اأمني
عندما يجري احلديث عن مناذج من اأبطال الدراما والأ�صاطري امل�صهورين يف تاريخ الأدب الإن�صاين، ي�صارع حازم خليل معلقا دائما: اأن لدينا يف املو�صل مناذج تتفوق عليها، ثم ياأخذ يف �صرد حكايات 
�صخ�صيات حقيقية عرفها عن كثب، كنت اأح�س اأحيانا بالرعب من هول وغرابة تلك احلكايات، وا�صعر اأن املو�صل التي يتحدث عنها حازم هي غري املو�صل التي ع�صت فيها عمري كله، واأنني رمبا 
اأم�صيت �صنواتي على ال�صطح، يف الهام�س ما بني الكتب واملدار�س ومدونات التاريخ الر�صمي الذي يعنى بعوائل املدينة، ورجالتها وم�صاهريها، وهو اجتاه ما يزال �صائدا، وتول يف ال�صنوات الأخرية، 
اإىل جمال لن�صاط الكثريين ممن وجدوا فيه مادة �صهلة للكتابة والتاأليف والتوثيق، بعيدا عن الأعماق املحتدمة للمدينة، عن جمرها املتقد، يف تلك املنطقة امل�صطربة، وهي متور وتفور وتطلق اأوارها 
يف كل اجتاه يت�صكل التاريخ احلقيقي حلياة املجتمع املو�صلي، تاريخ م�صربل بق�ص�س الع�صق واجلن�س والدم والغرية واحل�صد واحلب والكراهية، تاريخ ينتج  كل يوم اأ�صاطريه اجلميلة، يف انتظار من 

يكت�صفها، ويجليها، اأو يعيد �صياغتها..

اإذا

واأ�شطوريتهم". و�شحرهم  قيمتهم  اإىل  نتنبه  اأن  غري  من  بيننا  عا�شوا  حقيقيون  "رجال 
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قراءة في دیوان “قمصان الغيوم المتدلية” لفاروق مصطفى  

ذاكرة اركيولوجية لمدینة كركوك
د. فوؤاد قادر اأحمد

حني اأ�ْصتًّل من اأر�صيف ذاكرتي �صريطًا من ال�صرطة املنزوية يف قاِع ُمتُحِف من متاحف التاريخ، اأ�ْصَتنجُد ب�صدى 
رجوع هذه الذكريات، باحالم التداعي احلر تارة، وبا�صلوب الـ)فال�س باك – Flash Back( تارة اأُخرى، َعلَّني 
اأُْم�ِصُك بخيوط و�صور تاول الهروب من ذاكرتي، اإلَّ اأن الذاكرة املتوقدة تاول جاهدة اأن مُت�صَك بهذه اخليوط 

وال�صور. 

اأزرار  على  �صاأ�صُغُط  اأنذا  وها 
خاليا هذه الذاكرة، والتي ُتعيدنا 
اىل عام 1973، يوًم كنُت اأمار�س 
وال�صلع  احلاجيات  يبيع  ُدكاِن  يف  البقالة  مهنة 
الب�صيطة يف �صاحة الطريان ويف مدينة كركوك 
مرحلة  يف  الدرا�صة  على  مواظبًا  كنت  ويومها 
املتو�صطة ويف مدر�صة ال�صرقية املواجهة للمقهى 
الدائري يف �صارع اجلمهورية، واإِبان هذه الفرتة  
كنُت مواظبا على الدرا�صة واملطالعة اخلارجية، 
من  والتزود  املعرفة  طريق  يل  ومهد  فاأر�صدين 
والرائع  الراحل  اأخي  العاملية،  الروايات  ثمار 
)بيار  روايات  لقراءة  زين  َحفَّ حيُث  م�صطفى، 
يف  تدور  كانت  التي  الروايات  تلك  روفائيل( 
حول  تدور  كانت  التي  الرومان�صية  العوامل  فلك 
الفرتة  هذه  وخالل  والغرام،  احلب  ق�ص�س 
الدبيني  من  كل  �صجعني  اي�صُا 
حماجمي  )حمزة  الكركوكيني 
لقراءة  اإبراهيم(  واإ�صماعيل 
الفذ  امل�صري  الكاتب  اأعمال 
من  وغريه  مو�صى(  )�صالمة 
اآفاق  يفتحون  الذين  الكتاب 

املعرفة وفق روؤية مو�صوعية. 
اأتاأمل  بداأت  احلقبة  هذه  ويف 
واحوالهم  الب�صر  �صوؤون 
كتبًا من م�صر ويف  اأ�صرتي  واو�صاعهم، فبداأت 
اليومي ككتب )ريجيه دوبريه( وجيفارا و�صالمة 

مو�صى وغريهم. 
وال�صيارات  ال�صارع  حركة  اأُراقب  وعندما 
دكاين  اأمام  ب�صرعة  كانت مترق  التي  والعربات 
حمراء  �صيارة  اىل  اأهتديُت  ويومها  الب�صيط، 
حملي  اأمام  ال�صيفية،  العطلة  ويف  يوميًا  متر 
منهما،  اأيُّ  ال�صائقني  من  اأعرف  ول  ال�صغري، 
�صاحة  فلكة  تقاطع  يجتازان  كانا  فحينما 
اغتبط  فكنُت  معًا،  اأو  لوحدهما  اإما  الطريان، 
واأفرح وانت�صي ملجىء اأي منهما، رغم ان ال�صيارة 
احلمراء امللقبة بـ)رامبو( كانت ُتَعرب اآنذاك عن 
داخليًا  حوارًا  اأجري  فكنت  الربجوازي،  الرتف 
مع قرارة نف�صي، وا�صاأل �صوؤًل بريئًا: كيف يعي�س 
هوؤلء املرتفون؟! وكيف اأنا اأعي�س واأ�صارع بفولذ 

ال�صمت عوادي الزمن؟! 
من  اكرث  مرور  وبعد  الزمن  مبرور  تبني  لكن 
ال�صيارة  هذه  �صاحبي  ان  الزمان،  من  عقدين 
احلمراء كانوا ين�صرون يف مدينة كركوك، بذور 
الثقافة العراقية ال�صلية وبكل مكوناتها القو�س 
قزحية واثنياتها، وان �صاحبي املركبة احلمراء 
امللقبة بـ )رامبو( هما الدكتور فائق م�صطفى ، 
و�صقيقه فاروق الذي ت�صرفت بالتعرف عليه بعد 

منت�صف ثمانينيات القرن املا�صي. 
فاروق  ا�صدارات  �صاأتناول  بدٍء،  ذي  وبادّي 
 ،2003 م�صطفى بعد التغيري الذي ح�صل عام 
ذاكرة  عن  للكتابة  �صاعديه  عن  �صمر  حيث 
النرثية  كتاباته  اأم  ا�صعاره  يف  �صواء  كركوك، 
التي ُتنقب عن ذاكرة كركوك، هذه املدينة التي 
ن  اأخرجت من معطفها اجليل ال�صتيني الذي َد�صَّ

ع�صرًا متاألقًا يف الكتابات الدبية املتنوعة.
يف  �صنحاول  الركولوجية،  الروؤية  هذه  ووفق 

نقوم  ان  الالحقة  والدرا�صات  الدرا�صة  هذه 
ب�صياحة فكرية وحلمية وادبية لذيذة تفوح منها 
نكهات مدينة ع�صقها فاروق م�صطفى حد الوله 
وكتاباته  اأو مقالته  ا�صعاره  ال�صويف وذلك عرب 
املخفية  الماكن  ِعطُر  منها  تفوح  التي  النرثية 
والظاهرة يف قاع مدينة كركوك والتي احت�صنت 
والديان يف  والثنيات  القوام  كل  روؤوم  اأٍم  كاأي 

حا�صنتها الدافئة باحلنان الع�صتاري. 
قم�شان الغيوم املتدلية:  

يفتتح ال�صاعر والكاتب فاروق م�صطفى، باكورة 
مقاطع  بثالثة  اعاله،  للعنوان  ال�صعري،  نتاجه 
والثاين  قدمي،  عربي  ل�صاعر  الول  �صعرية، 
عبدال�صبور،  �صالح  والرائع  الراحل  لل�صاعر 
اخرتنا  نحن  وها  البريو،  من  ل�صاعرة  والثالث 
ل�صاحب )اآه يا ليل( ل�صالح عبدال�صبور الذي 

َعَزَف على اأوتار ال�صجن الن�صاين، حني قال:  
يا موتانا 

ذكراكم قوُت القلب 
ْت فيها القوات  يف اأيام َعزَّ

اأ�صاب فاروق م�صطفى عند اختياره لهذه   لقد 
ا�صاب  مثلما  احلزينة،  ال�صمفونية  املقطوعة 
و�صخ�س  اأ�صار  عبدال�صبور، حني  املبدع �صالح 
وال�صريفة،  والنبيلة  الربيئة  القلوب  اأقوات  بان 
الطريق،  ووح�صة  الروح  غربة  تعي�س  اأم�صت  قد 
الق�صرية  والعوا�صف  املكابدات  كل  رغم  انه  ال 
من  تن�صج  قوُت  ثمة  هناك  اأن  اإل  واملوح�صة، 
قوت  تكون  بان  جديرة  اأقواتًا  الفجر  خيوط 

الحالم. 
الغيوم  )قم�صان  بالعنوان  يتعلق  فيما   اأما 
امتدت  �صعرية  جمموعة  هي  والتي  املتدلية( 
منت�صف  بني  ما  ون�صرها  كتابتها  �صنوات 
بوابات  ولوجنا  وبدء  املا�صي،  القرن  �صتينيات 

القرن احلادي والع�صرين. 
الروؤية  وفق  املجموعة  وتفكيك هذه  وقبل تليل 
املدن  تواريخ  يخ�س  فيما  لالدب  الرتاثوية 
ال�صاعر  الكاتب  ان  نذكر،  ان  يجد  والبلدان، 
بعنوان  الباكورة  هذه  افتتح  م�صطفى،  فاروق 
بارانومية  لوحة  يف  ي�صرد  حيث  )مفاتيح( 
بيبلوغرافية عن ولدته يف حملة )جرت ميدان( 
كركوك  مدينة  يف  الطريان  ل�صاحة  املال�صقة 

عام كاورباغي 1946، حيث طفق ي�صاأل ال�صوؤال 
الوجودي منذ ان �صرخ كلكام�س: هل هناك خلود 
والكاتب  ال�صاعر  ان  جند  وهنا  احلياة؟؟!!  يف 
فاروق يطرح ال�صكالية الوجودية ب�صدد م�صري 
الن�صان واملدن وذلك حني يطرح ال�صوؤال الآتي: 
ملاذ يهرم الن�صان؟! وملاذا ي�صيخ وت�صيخ املدن؟ 
واأمام  اآخر؟!  ان�صان  ان�صان عن  ُيفرق  وما الذي 
ذاته  الكاتب  ال�صاعر  وجد  القلقة  ال�صئلة  هذه 
ب�صق  الآمن  مالذه  وامل�صطربة  والقلقة  املغرتبة 
اأ�صبحت مهوى  والتي  الكتب  طريقه عرب عوامل 
التواقة  الروح  وبهذه  ال�صويف،  ع�صقه  وماأوى 
منها  العربية  الدبية  العمال  اأن�صاغ  لحت�صان 
عوامل  دهاليز  م�صطفى  فاروق  دخل  والعاملية، 
املنفلوطي وجرجي زيدان وجربان خليل جربان 
وحممد عبداحلليم عبداهلل وابو القا�صم ال�صابي 
و�صيخ الروائيني العرب جنيب حمفوظ، ومرورًا 
)رامبو  اأمثال  العامليني  ال�صعراء  طال�صم  بفتح 
ومن  هيجو(  وفيكتور  ولمارتني  وريلكة  وبودلري 
وتول�صتوي  كد�صتويف�صكي  العامليني  الروائيني 
وهرني  وليامز  وتني�صي  مان  وتوما�س  وغوركي 
)كطع  حلد  تطول  والقائمة  وماركيز  ميلر 

النف�س( كما يقول املثل ال�صعبي العراقي. 
فاروق  الكاتب   – ال�صاعر  تناول  ان  وبعد 
الفكر  موائد  فوق  الطايب  هذه  كل  م�صطفى 
ترتجم  الوىل  خطواته  بداأ  الب�صرية،  واملعرفة 
م�صاعره واحا�صي�صه منذ املحاولت الوىل لكتابة 
الثاين  العقد  يتجاوز  1961 وهو مل  ال�صعر عام 
دخوله  عن  للحديث  يعرج  ثم  ومن  عمره،  من 
 ،1963 عام  العربية  اللغة  ق�صم  الداب/  كلية 
الفرتة  هذه  واإبان   ،1967 عام  تخرجه  وحلني 
العراقية  الثقافات  معني  من  ينهل  ان  ا�صتطاع 
تعرف  الفرتة  هذه  وخالل  والعاملية،  والعربية 
على جمموعة من الدباء الكركوكيني، وان هذه 
)جماعة  لتاأ�صي�س  الطريق  مهدت  قد  الفرتة 
اأحد روادها و كاتب �صريهم  كركوك( وكان هو 
لحقًا، وهوؤلء الدباء هم )انور الغ�صاينo جليل 

�صعيد،  يو�صف  الب   oبول�س �صركون   oالقي�صي
يو�صف  دمو،  جان  الراوي،  موؤيد  فائق،  �صالح 
جل�صاتهم  يعقدون  كانوا  هوؤلء  وان  احليدري(، 
ان  اإل  كركوك،  مدينة  يف  متناثرة  مقاهي  يف 
)مقهى  هما  لديهم،  اأثريين  مقهيني  هناك 
ال�صاعقةo و مقهى املدورة( اللذين كانا يقعان 

ُقبالة املتو�صطةo ال�صرقية. 
 – ال�صنوات  هذه  ان  – الكاتب  ال�صاعر  وي�صري 
ال�صتينياتo  كانت من اأخ�صب �صنوات التكوين 
بداية  من  امتدت  حيث  والبداعي  الفكري 
 ،1968 ولعام  املا�صي  القرن  من  ال�صتينيات 
كركوك،  مدار�س  احدى  يف  تعيينه  مت  حيث 
وحلني اإيفاده اىل القطر اجلزائري، حيث مكث 
خالل  وطاف  �صنوات،  ال�صت  يقارب  ما  هناك 
املتو�صط من �صماله  البحر  هذه الفرتة يف مدن 
اىل جنوبه ومن �صرقه اىل غربه. ال اأن ما ُيلفت 
النبيل،  وال�صجن  املباهاة  اىل  ويدعو  النظر، 
عربنا  وعندما   " م�صطفى  فاروق  يقول  حينما 
�صماًل اىل الندل�س كانت غرناطة – كمدينة لها 
اأريجها اخلا�سo وعند ليبها ال�صهيد )لوركا(** 
حتى  ُتَغرد  كلها  النوم  تعرف  ل  التي  وازقتها 
ال�صباح" ويف خامتة عنوانه املعنون بـ)مفاتيح( 

ي�صري ال�صاعرo الكاتب فاروق م�صطفى قائاًل: 
)ال�صعر َيغزوين فهو ي�صنع يف دخيالتي اإ�صكاله 
التي ت�صاد ثم تنهار فال راحة يل معه ولن اأرفع 
الك�صف  عالقة  لنه  البي�صاء،  الراية  اأمامه 
ومتكاأي واأنا اأهرم اأمام بوابات ال�صتاء(، ويبدو 
م�صطفى  فاروق  ان  الن�س،  هذا  خالل  من 
انفا�صه  الخري من  النف�س  وحتى  زال،  وما  كان 
اأحلك  املتعبة، ثماًل بنبيذ البداع، ومل يتخل يف 
اأو  يياأ�س  البنف�صجية، ومل  اأحالمه  الظروف عن 
مثاله  ان  ال  الردىء،  الزمن  لعوادي  ي�صت�صلم 
بحاجه اىل اأم�صاٍل من احلنان الن�صاين ودفق 
مارك�س(  )كارل  اأ�صاب  فقد  لذا  عميق،  روحي 
�صاعرًا يف  كان  باعتباره  ال�صعرية،  كبد اجلمرة 
بداياته، حني قال )ان ال�صعراء بحاجة اىل كثري 

من احلنان(. 
البايوكرافية،  البارانومية  التوطئة  هذه  وبعد 

�صنحاول اأن ندخل عوامل هذه املجموعة. 
 oالكاتب  oال�صاعر ان  يبدو  الوىل،  فللوهلة 
يف  ميزج  ان  ا�صتطاع  قد  م�صطفى  فاروق 
خمتربه ال�صعري، بني فنيني رفيعيني وطاهرين، 
ال وهما: الفن الت�صكيلي والفن ال�صعري، فعندما 
ًعْنَون هذه املجموعة بـ)قم�صان الغيوم املتدلية( 
ال�صوريايل   oالعبقري للفنان  بلوحة  رين  َذكَّ
لوحاته  اإحدى  َج�ّصَد يف  الذي  دايل(  )�صلفادور 
والغرتاب  الغربة  غ�صيل  فوق  تتدىل  قم�صانًا 

ُق  ُيحدِّ لن�صان  �صبح  وثمة  والن�صاين،  الوجودي 
مع  تتمايل  كانت  التي  القم�صان  من  ملجموعة 
جتتث  ان  حاولت  التي  التع�صفية  الرياح  هبوب 
ا�صابها  التي  الحالم  تلك  الن�صانية،  الحالم 
الإن�صان  مل�صري  الوجودي  القلق  ب�صبب  الذعر 
وانهار  و�ُصِحق  عنيفة  �صراعات  خا�س  ان  بعد 
التي ل طائل من ورائها،  العبثية  اأمام احلروب 
�صوى خراب الوطان والبلدان واحالم الن�صان، 
منها هو فاروق م�صطفى قد ا�صتخرج من قيعان  
المل الن�صاين عنوانًا ملجموعته التي عربت اميا 
تعبري عن خلجات الروح العذبة واملغرتبة ازاء ما 

يحدث يف هذا العامل. 
بعد هذه الروؤية التحليلية لعنوان هذه املجموعة، 
تعزف  ان  ا�صتطاعت  ابياتًا  ننتقي  ان  �صنحاول 
تاأطرت  التي  واحزاننًا  اأ�صجاننًا  اوتار  على 

باحل�س الن�صاين النبيل. 
يف ق�صيدته املعنونة بـ)وطني املع�صوق – وقلبي 
مراكب  يف  ميزج  ان  ال�صاعر،  اراد  العا�صق( 
الع�صق، براءة الطفال وجماليات ارواح الن�صاء، 
اأن  وا�صتطاع  العيون  حدقات  يف  ي�صكن  ووطنُا 

يعزف على هذه الوتار حني قال: 
اأْع�ِصُق كل اطفال العامل 

واأْع�ِصُق كل ن�صاء العامل*** 
واأْع�ِصُق وطنُا ي�صكن الهداب 

بق�صيدة  تذكرين  التي  البيات،  هذه  ويالروعة 
الذي  حمزاتوف(  )ر�صول  الداغ�صتاين  ال�صاعر 

يقول: 
�صيئان يف الدنيا 

ي�صتحقان املنازعات الكبرية 
وطُن حنون، واإمراءة رائعة 

اأما بقية املنازعات 
فهي من اخت�صا�س الديكة. 

ال�صوت(  بـ)اقحوانة  املعنونة  ق�صيدته  يف  اأما 
لغة  ل�صامت  –ا  ال�صوت  من  اتخذ  انه  فيبدو 
التواقة  الذات  مع  الداخلي  احلوار  لجراء 
الزمكان  اأ�صار  من  الوجودي  الزمن  لعتناق 
وتطلعاته  الن�صان  حرية  ُيقيد  الذي  املقيد 

واحالمه امل�صروعة، فها هو يقول: 
يا ايها البحر الراك�س يف �صحاري الزمن 

يا ايها الربيق امللون يف جبني منطلقي
َغنِّ لن�صاين القابع يف  الظل

َغنِّ لل�صوء الراقد يف تابوت �صمتي 
يا ايها ال�صوت

ايها البحر الراك�س يف �صحاري الزمن 
و�صواحل  بـ)امل�صافرة  املعنونة  ق�صيدته  ويف 
– )امل�صافرة  الكلمات  ال�صاعر  جمع  الهموم( 
فهذه  الرحيل،  زوارق  يف  – الهموم(  ال�صواحل 
و الرتحال عرب  ال�صفر  وُتعرب عن  ت�صي  الكلمات 
همومًا  طياتها  يف  تمل  التي  البحار  �صواحل 
ان  ال  مو�صوعية،  اأو  ذاتية  تكون  قد  واحزانُا 
كليهما تن�صهران يف بوتقة )بودقة( الآم ومعاناة 
الهجرة والهجران، فها هو ُيعلن ب�صراحة ودون 

مواربة: 
ت�صافرين عائلة من ُقربات �صاردات 

تاركة وجهي يرك�س يف �صتائر احللم 
يرتكني الزمان هنا فتجرح اليد اجلناحا 

لنني واليام نهتف يف موا�صم الهموم. 
عامل  يدخل  وان  ال  َيْنفك  ل  ال�صاعر،  ان  يبدو 
الع�صاق، ففي ق�صيدته املعنونة بـ)كلمات جديدة 
مقتدر  فنان  ومبهارة  حاول  م(  الآن�صة   .. اىل 
ترتاق�س  احلب  انغام  يجعل  ان  ملهم،  وعا�صق 
فوق اع�صاب الحالم، فها هو يتخذ من الغجرية 
�صورة حلمية، ورمبا من خالل ا�صفاره الطويلة، 
القرن  من  وال�صبعينيات  ال�صتينيات  فرتة  اإبان 
 oوانطونيومات�صادو لوركا  بلد  اىل  املا�صي، 
ا�صبانياo كمثال على ذلك، وقد ج�صد ذلك من 

خالل هذين البيتني: 
راأيت الهوى يف عينيك 

غجريا تلعب اأ�صابعه بالكلمات
ويف هذين البيتني نتذكر اخلالدي الذكر )لوركا 
اللذان  ال�صيلي  واملغني  ال�صاعر  وفيكتورجارا( 
الفا�صيني  الدكتاتوريني  ايدي  على  غدرًا  اأغيتال 

)فرانكو وبينو�صيت(. 

زيد ال�شهيد
 

والتوا�صل  للو�صول  احلثيث  ال�صعي  هيمنة  حتى 
نًا  مدوَّ مّدًا  يتم�صهد  اأْن  له  ُيراد  بزمن  واقرتانًا  ؛ 
واعرتافًا ل يقبل الإلغاء ينطلُق املبدع ابتغاء اإكمال 
الأيام  من  للقادماِت  وترك   ، مبتداها  خطَّ  ر�صالٍة 
خما�صات  الن�صو�ُس  تتواىل   . اختتامها  مهمة 
لتاأخذ  اأنتج  ما  العر�س  مدارِج  اإىل  وتهبط  دائمة 
حّيزها من الإطالع والتقييم ... ي�صري املبدع ا�صمًا 
له  كمنتٍج  عنه  وُيحكى   ، الأل�صن  تتناقلُه  للخلق  باّثًا 
بتجديِد  اعرتاٌف  له  ُيكَتب  وقد   . وح�صور  ب�صمات 
اأو تنظري ل ُم�صبق . وياأخذه قطاُر الإبداع ..  م�صاٍر 
عرو�صًا  مًا  مقدِّ  ، املعرفة  مفازات  قاطعًا  به  يرحل 
يتنباأ   ، وُيحِرق  يحرتق   ، وُينِهل  ينهل   : ثقافية 
ب�صمات  لإنتاجه  ينحت  هذا  كل  يف  وهو   .. وُينبء 
اأدواِتها  وتوؤثث  زمنيَتها  توؤ�ص�س  جتربة  ومل�صاره   ،
اأنامُله مت�صك   .. الرائي  فيه  لكاأننا جند   . املعرفية 
البهاء  ا�صراقات  تبّثان  وعيناه  ؛  التجلّيات  خيوط 
وت�صب   ، البدء  اأبجديات  ُتكّر�س  كينونٌة  لكاأنه   ..
هيجان  من  اآتية  احلياة  بينما  النتهاء  تواليات 
�صيكت�صف  هذا  واملبدع   .. املتخيَّل  و�صجيج  الواقع 
وتراكمية  خربة  ذا  وا�صتحال  ناأى  قد  ما  اآنًا  نف�َصُه 
ي�صتدير  واإْذ   . بهما  وُيَتَمَثل  عليهما  ُيح�صد  جتريبية 

ه احلنني ، وتعت�صره �صوقًا ن�صو�صُه  وراءًا �صريه�صُ
الطفولة  بنقاءات  الن�صو�س  هذه  �صاأ�صّبه  الأوىل/ 
الن�صو�ُس   . الذوبان  ثم  ؛  والتداخل  التماهي  حيث 
له  ُتعيد  ن�صو�س   .. بعذريتها  تتباهى  بكارٌة  الأوىل 
 .. ُم�صاع  ل�صيء  كافتقاٍد  الغريزي  احلنني  بطاقات 
خطوٌط مبثابة ُخطى عارية اأفعَمها جذُل الرباءة ؛؛ 
يتقهقر �صوبها كّلما َتِعب الروُح من حمل ثقل التكّلف 
نوايا  اإىل  املُر�صل  ي�صعى  ل  الأوىل  الن�صو�س  يف   .
اإّنه  اأو الرتميز   منح املتلّقي م�صارب عديدة للتاأويل 
يجُد فيها نف�َصُه كما يراها ) هو ( ، ل كما يرونها ) 
ُهم (  .. ُيف�صح بال وجل ، وُيقّدم ما يرى و�صفًا .. 
ُيعللُّ بحد�ٍس قد ل يّتفق وذائقة الآخرين . الن�صو�س 
ال�صنعة  املبدُع من عاديات  بيٌت يحتمي فيه  الأوىل 
بيا�صات   .. وزوايا  فناءات   .. وجمازات  غرٌف   :
ينطبع على اأ�صباِر هوائها �صدى الهم�صات اخلجولة 
الف�صول اجلامح يف  اأي�صًا   ... النزقة  والكركرات  ؛ 
اإن�صاٍت  حّمى الكت�صاف . الن�صو�ُس الأوىل بواكرُي 
ال�صعاىل  حلكايات   ، الأ�صطورة  جمّرات  من  ُم�صتلَّة 
والغيالن بغية ت�صكيل احللم الدفني .. ُرعٌب ت�صكبه 
تذيرات الكبار ،، وتهّج�س جت�ّصده كثافُة امل�صاءات 
املُحّملة باملجاهيل كي ما متتلىء الذاكرة ب�صحنات 
قارورة  عنق  فيه  األُيفتح  اليوم  �صياأتي  الذي  اخللق 
 . ترتى  موا�صيع  املرتاكم  خليَطها  ليدلُق  الذكرى 
على  ويهرُق   ، ن�صو�صه  باأوائِل  ما  ُمبدع  يت�صبث  قد 
فيها  – َيدلق  الغائر  – خزينة  خال�صَته  �صخرتها 

فرَغ  اإذا  حتى   ، داخله  املعتلجة  اجلمر  جذوات  كلَّ 
منها اأح�سَّ بالفراغ اخلتامي ، و�صاورُه ظنُّ اأّل جدوى 
من الكتابِة بعدها ... يتوارى خوان رولفو " الكاتب 
روايتُه  م  ُيقدِّ بعدما  ال�صمت  ُحجِب  خلَف  املك�صيكي 
ية  الهائلة " بيدرو بارامو " امل�صبوقة بن�صو�س ق�ص�صّ
على  يعي�س   .  " امللتهب  ال�صهل   " جمموعته  ت�صَكُل 
حميمية كتابتها فال يخطو باجتاه احرتاِف ا�صتجداء 
ا القراء ..... وقد جند اأنَّ ن�صو�س الرباءة التي  ر�صَ
عا�صت طقو�س البدء الإبداعي هي الهوية التي متثل 
ِقمة التاألق ... َكتَب " وليم كولدنك " راويات عديدة 
" لكنَّ " نوبل " التي نالها جاءت ُلتثبت اأنَّ اجلائزة 
 " الذباب  اإله   " الأوىل  لروايته  ا�صتحقاقا  ُقدمت 
LORD OF FLIES )2 اأنَّ ا�صتجداء ر�صا القارئ 
املبدع  ذات  على  ت�صتحوذ  هاج�صي  تفاعل  حالُة  هو 
فال متنحه بطاقَة ان�صالخ مق�صود ، اأو ت�صّكله �صّدًا 
يعزلُه وحاجة املتلقي ل �صيما وانَّ املتلقي هذا رمى 
َقباًل ب�صباِك اإعجابه يف بحريِة اإخبار املنتج ، واأعلن 
�صواء ببوِح التناول المتاعي – القراءُة ق�صَد املتعة 
– اأو بفم القراءات النقدية .... ويوم يتمُّ الإعالن 
املتكرر من هكذا نوع �صيتولد لدى املَبدع �صعور باأنَّ 
الإبداعية  جهودِه  كاهل  على  ُو�صِعْت  �صادرة  تركًة 
يف  املركونة  امَل�صاريع  عديَد  �صرنى  لذا   .. الالحقة 
اآنذاك   – الزمن  ُي�صعفُه  مل  والتي   ، الرباءة  خانِة 
عاَد  كّلما  توؤ�ّصيه  م�صاريع  �صت�صتمر  باإجنازها   –
رًا ، اأو ت�ص�ّصها ملحوظات حوتها مذكرُة  اإليها تذكُّ

قدمية ، اأو ق�صا�صًة تاهت بني ركاِم اأوراق اأخذت لها 
زًا من�صّيًا – ورمبا ُمهماًل – من زوايا الدواليب  َحيِّ
اأو اجلوارير املركونة . اإىل " ماري ها�صكل " يكتُب 
 – جتيئني  كانت  َهناءِة  اأًيُة   : جربان  خليل  جربان 
ميتدحون  النا�َس  اأ�صمع  كنُت  عندما   – ماري  يا 
غريبًا  حزنًا  ُيحزنني  املديَح  فاإنَّ  الآن  اأما   . نتاجي 
، لأنُه يذّكرين باأ�صياء مل اأحققها بعد . " . الهناءُة 
التي يح�صدها املبدُع اإذًا ُمتحققة من مديح القراء 
 – جتّمِد  وقد   – م  ُتجِّ بهذا  وهي   ، وا�صتعذابهم 
هناءَة املنتج لأنَّ �صعورًا اإف�صاحيًا �صياأتي يومًا ليُعلن 
ح جربان اأنَّ ح�صاد هناءة املديح جاءت على  كما �صرَّ
ح�صاب هناءة اخللق املتمّخ�س من �صفاف الرباءة ، 
وانهار الإن�صانية – املتجردة – اخلالية من التكّلف . 
املبدع ل يرت�صي .... يبقى غري قانع ... اإح�صا�س باأنَّ 
– يجد  – يبحث عنه  �صيئًا ُم�صاعًا ما زال يفتقدُه 
اإ�صتهاللته يف الن�صو�س الأوىل ، ول يدرك خامتاته 
الإبداعي   ، املاراثوين  �ص�صاعِة اجلري  لديه من  مبا 
.... هو يبغي من اليومي احلا�صر ما يبني للغِد الآتي 
 "  : ومراميه  حاجاته  عليه  ويرمي  الزمن  يلوُم   ...
اأْن يبلغني // ما لي�َس يبلُغه من  اأُريُد من زمني ذا 
برغباته  ُح  ُيطوِّ باملُتنبي  كاأننا   ...  " الزمُن  نف�صِه 
كاإعالن �صارٍخ بوجه الأيام – الزمن ... هل كاَن اإّذ 
قاَل يبغي ر�صاَء امل�صتمع الذي مبثابة قارئ الآن ؟ ... 
اأن ياأخذ حّيَز الزمن  اأراد من ال�صامع احلا�صر  هل 
لتبليغِه بالر�صا والقبول والإدها�س ؟ )3( منذ البدء 
ه اإبتداءًا تطايرت �صفاهية ؛ ما  خلَق الإن�صاُن ن�صو�صَ
لبثت اأن ُحفرت على م�صوِح الكهوف كحاجٍة تتطلب 
رغبة  اإىل  الهادف   ، – اخَلّطي  الت�صويري  التعبري 
... وفيما �صرعت  ال�صرورة  اإليها كَلما دعت  العودة 
قرارات  من  تنبثُق  والت�صاوؤلت   ، د  تتعقَّ الأفكار 
العقِل احلائر ، امل�صتفهم اإزاء ظواهر تتطلُب وقوفًا 
وتاأماًل ، ثم �صربًا اأكرث عمقًا وِلدت ن�صو�ُس الإن�صان 

الأوىل . جاءت الأ�صاطرُي لتحكي طقو�س البدء . ويف 
ي  جتلياتها ودخول ن�صيجها الفكري / تليلها الن�صّ
تتك�ّصف براءتها ؛ عار�صًة جغرافية النف�س الإن�صانية 
املبنية على زمكانية اخللود " عرب الدميومة الزمنية 
فجاء   " تفنى  ل   / مطلقة  اأر�صية  على  املتج�صدة 
العامُل الآخر ح�صيلًة نهائية تقف عند خامتتها ُجل 
الن�صو�س / الأ�صاطري ُمعلَّمة بالفعل الذي �صيرتكه 
قبلها  والتي  ن�صو�صنا احلديثة  . يف  الب�صري  الفرد 
اإن�صاين  ت�صكيل كينونتها كهمٍّ  تعيد  الأ�صطورُة  كانت 
واحٍد  بجوهٍر  ولكن   ، متفاوتة  اأرديًة  يلب�س  ا�صتمر 
اإىل جانبه  تتوازى  منفتحًا  ًا  ن�صّ الأ�صطورة  .. ظلت 
الن�صو�س الالحقة . �صار ما نكتبه ن�صو�صًا ظاللية 
تاأتي  ل  كتاباتنا  اأن  فتحقّقت مقولُة  ؛  البوؤرة  للن�س 
من فراغ ، والذي ندّونه تكوينًا اإمنا ح�صل جتميعه 
وبناوؤه  هند�صُته  مّتت  ثم   ، �صابقة  واأفكار  روؤى  من 
اأُطلق  رائحة  له  الظّلي  الن�س  . �صار  بذائقة لحقة 
عليها " التنا�س " . ا�صٌم يكبح اأمامنا اجلموح باأننا 
مفردة  متّثلت   . اأحد  بخلقنا  ي�صبقنا  لن  خالقون 
؛  بالتفّوق  املوهومني  جربوت  يلجُم  رقيبًا  التنا�س 
الأ�صطورة  اأهمّية  اإلينا  ُمعيدًا   ، بالتفّرد  الزاعمني 
كخلٍق يعتد به ، و�صريورة متثل فوران العقل الب�صري 
وهيجان العاطفة الأزلية ، بناًء لتدوين اأ�صئلة مبثوثة 
تتفاعل  اأن  لها  اأريد  كاأبجدية  امل�صطرد  القادم  اإىل 
القناعة  ميِّ  يف  ال�صابحة  الإجابات  تخوِم  لإدراك 
الكاملة ؛ اإزالًة ل�صرابات الت�صّككات الناق�صة . )4 
( قد ُتخجل الكاتب الوا�صل هّنات الن�صو�س الأوىل 
الإمالئية  الأخطاء  حفنة  ناظريه  اأمام  وتتقافز 
؛  الن�صج  اكتمال  عدم  عليه  يواآَخذ  قد   . والبالغية 
لكنَّ   ، احلرفة  اإتقان  عدم  ب�صبب  التمّكن  و�صعف 
اجلهد  هذا  لبقاء  ي�صفعان  ما  والإميان  ال�صدق 
عماًل ُيثنى عليه وُيعتزُّ به كانطالقة واثقة يف م�صمار 

الكتابة والحرتاق .

نصوص البدء.. طقوس البراءة

يقول

الذاكرة المتوقدة 
تحاول جاهدة أن 

تمسك بالصور

مقولتان أثيرتان في ذاكرة تواریخ المدن:

"الشيء الوحيد الذي یعلمنا إیاه 
التاریخ انه لم یعلمنا شيئًا"

                                                 هيغل
"ال الجبل وال قضبان الموتى تخيمُ 

على نهار الراحلين"
                                                جان دمو

تخطيط يظهر جانبًا من مدينة كركوك التاريخية وج�شرها احلجري.
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معرفة خفایا اللغة والتأثر 
بها و التفاعل معها 

والغوص الى اعماقها

عدنان اأبو اأندل�ص
كي يتعرف املهتم بال�صاأن الدبي على �صعراء مدينته والجيال التي وا�صلت امل�صرية برفع راية البداع املعلنة �صراحة مب�صاعر مرهفة باحلب، لذا عزمت 
ان ا�صوق طائفة متعددة من ال�صعراء الذين كتبوا عن احلب يف ق�صائدهم عرب توا�صل زمني زاخر بالعطاء،حيث �صلمها الرواد اىل اقرانهم وهكذا و�صلت 
الينا بدءًا من العام 1963 وحتى هذه اللحظة، منهم من خا�س غمار التجربة ولم�س الجواء الغربية خا�صة )جماعة كركوك، الذين كتبوا ق�صيدة النرث 
مب�صاك�صاتها وانفالتاتها وجمافاة الواقع، و نزوعهم ال�صديد اىل التغرب بالحتكاك على ا�صا�س معرفة خفايا اللغة و التاثر بها و التفاعل معها بالغو�س اىل 
اعماق العقل الأوربي و هذا ما حدث مع )جيل ال�صتينيات جماعة كركوك  حيث تعر�صوا يف البداية اإىل التهام بن�صر روح الياأ�س و الهزمية و تبنيها املدار�س 

و الأفكار الربجوازية املنحطة و التنكر للحركة الثورية()1(

عالم الحب المعلن ونصوص من شعراء كركوك

أجيال التنوع في فضاء النثر
                                   1 ـ 2

أرض اهلل الغليضة.. لغتان للكتابة
وجود لطفي 

نظم اتاد الأدباء يف الب�صرة جل�صة نقدية مبنا�صبة 
�صعيد  ثامر  لل�صاعر  ال�صعرية  املجموعة  �صدور 
)ار�س اهلل الغليظة(، �صارك فيها عدد من الأدباء 
مبالحظات حول املجموعة كان ابرزها ورقة الناقد 
ا�صتهلها  التي  ال�صاحلي،  خ�صري  خالد  الت�صكيلي 
يف  معيارية  احكام  ظالل  روؤية  ان  على  بالتوكيد 
ومتنى  منه  درجة  وقوع  من  مفر  ل  امر  مالحظاته 
غفران ذلك؛ لن املعيارية كامنة منذ اول خطوات 
النقد التو�صيفي متمثلة يف اختيار التجربة واختيار 
النماذج مو�صع الدر�س وا�صفا ادعاء )جون كوين( 
بان الجيال قد اختارت له مناذجه من خالل راأي 

تلك الجيال لي�صت ال حيلة ل تنطلي ب�صهولة.
ثم ابتدا بتناول عتبات ن�س ثامر �صعيد، موؤكدا انه 
ينظر اىل الكتاب )اأي كتاب( باعتباره وجودا ماديا 
وجودا  اإي  )منا�صا(،  ي�صميه  جينيه(  )جان  كان 
ماديا من الغالف اىل الغالف، ونعني باملنا�س كل 
الوجود املادي )ن�صا وعتباٍت(، واأول عتبات الن�س 
�صورة الغالف والتي وان مل ير�صمها ال�صاعر فانه قد 
اختارها اأو وافق عليها، ونحن نعدها بوابة ترتقي اىل 
اأهمية العنوان، كما نعتقد ان لوحة غالف جمموعة 
دللة  اغناء  يف  ت�صاهم  مل  الغليظة(  اهلل  )ار�س 
العنوان والتعبري عنه، فكانت لي�صت اأكرث من اأ�صكال 
غام�صة وبتقنية ب�صيطة مل تكن با�صتطاعتها التعبري 
هو  املجموعة  عنوان  وان  ال�صعرية..  املجموعة  عن 
عنوان احد ن�صو�صها )�س62(، وهي من تعريفات 

ا�صم الب�صرة.. 
"اجلحيم بال ق�صائد"، يدعونا  وكان ن�س املقدمة 

ان نت�صاءل ما عالقة اجلحيم بالب�صرة ال اذا انطوى 
نفرت�صه  �صدي،  كفراغ  عنه  م�صكوت  على  الن�س 
فراغا ن�صيا حمذوفا هو "لكن الب�صرة ج�صد مليء 
عر"، وي�صري الهداء اىل ان الن�س متجه بكليته  بال�صِّ
الغليظة(  ا�صم )الر�س  فبعد  ومنها،  الب�صرة  نحو 
يختار لها ا�صم )ب�صرياه(، ويقرتح خمططا للن�س 
)ا�صماء  او  بعناوين  تتعلق  ن�صو�صا  ال  لي�س  بانه 
وان  الب�صرة،  وهي  ال�صاعر  ي�صكنها  التي  املدينة( 
كما  ال�صعرية  باإجنا�صيته  ات�صف  وان  الكتاب  هذا 
اخرين  كتابني  خطى  يرت�صم  فانه  عليه  مثبت  هو 
خراب  و)قبل  خ�صري  ملحمد  )ب�صرياثا(  هما: 
يرت�صم  حيث  العزيز،  عبد  لطالب  الب�صرة؟؟( 
خطاهما يف الكتابة عن ريف ابي اخل�صيب باعتباره 

الب�صرة..   

العتبات و)الروح املحلية(: 
اكد الناقد ال�صاحلي ان العتبات الن�صية التي ت�صكل 
تهيمن  ان  اىل  اأدت  ال�صعرية  املجموعة  منا�س هذه 
ال�صعرية،  املجموعة  هذه  على  املحلية(  )الروح 
ا�صلوبيا  الن�س  ان�صطر  املحلية  الروح  تاأثري  وتت 
)اركادية(  ولغة  حديثة،  لغة  متمايزتني:  لغتني  اىل 
ال�صعرية  �صعيد جمموعته  ثامر  يبني  رعوية.. حيث 
جنب  ت�صريان  لغتني  من  الغليظة(  اهلل  )ار�س 
لغة  الوىل: هي  يبغيان(  ل  برزخ  )بينهما  بع�صهما 
النزياحات  وتعتمد  الكتابة  يف  حديث  ن�صق  ذات 
منوذجا  وناأخذ  ال�صعرية  وال�صورة  وباللغة  باملعنى 
�صيكتب عن  انه  واأكد  ال�صيطان(  ن�س )م�صيق  لها 

هذا النمط من اللغة يف مقال قادم..
)منوذج اللغة احلديثة(

م�صيق ال�صيطان 

ارى موجًة
تكاُد ان ُتقّبل الع�صَب

زفرُيها جهنُم
واأ�صمُع من ثقِب قوقعٍة

�صريَخ اقماٍر ُتذبُح 
النهُر العا�صُق املع�صوُق

يتمتُم باأ�صماِء ال�صياطني
بني اع�صاِب قاِعِه

و�صفتيِه
وهو ي�صيُق

ممتلئا بحكمَة النخِل
وطي�ِس العا�صفِة
ال يبوُح باأيامِه..

ويف هذه اللغة ال�صعرية جتري النزياحات بالطريقة 
املعروفة لالنزياح ال�صعري..

 – الركادية  )اللغة  الخر  النمط  كان  بينما 
بو�صوح  تتنا�س  التي  اللغة  من  منط  هي  الرعوية( 
مع اللغة ال�صوفية )ابن عربي، التوحيدي( مع �صيء 
القدمي،  العهد  ولغة  للجاحظ،  )اليومية(  اللغة  من 
وكانت  قدمي،  لغوي  بن�صق  الرافدينية  والن�صو�س 
لذلك  والتاأخري  التقدمي  على  قائمة  اللغوية  الياتها 
هي لغة عربية ع�صية على الرتجمة فال ميكن نقل 
روح الن�س بالرتجمة ب�صبب ان النزياح فيها يجري 
والتاأخري  فالتقدمي  خال�صة،  عربية  لغوية  بو�صائل 
هنا يفارق ذلك الذي كان يجري يف ال�صعر العمودي 
هذا  وان  الوزن،  ا�صتقامة  بهدف  يحدث  كان  الذي 
اللغة ال�صعرية هي براينا امتداد لبع�س  النمط من 
كتابات ال�صياب عن ريف )ابي اخل�صيب(، وكتابات 
ال�صعرية الوىل )بعيدا  يو�صف يف جماميعه  �صعدي 
عن ال�صماء الوىل( وغريها، ولكن هذا النمط من 

الكتابة ينجز الن بالنرث، وبداأ يلقى قبول من �صعراء 
ق�صيدة النرث يف الب�صرة فقد كتب بها طالب عبد 
جخيور  كرمي  واحيانا  �صالح  الرزاق  وعبد  العزيز 
ثامر  عند  قليلة  كانت  وان  مناذج  ظهرت  والن 
�صعيد، وهي حركة م�صابهة للرومان�صية التي حدثت 
بالدعوة اىل  اوربا كرد فعل على جفاف احلياة  يف 
العودة اىل حياة رعوية بدائية؛ فقد تكون الظروف 
املريرة التي مير بها العراقيون قد �صكلت �صببا لهذه 
تكون  وقد  الرومان�صية،  النمط من  العودة اىل هذا 
خطاب  من  كجزء  ن�صاأت  التي  للدعوات  امتدادا 
ع�صر النه�صة العربية يف العودة اىل الروح املحلية .

 )اللغة الركادية – الرعوية(
) منوذج1(

روؤيا )�س12(
�صماوؤها جراٌد، واجاٌج ماوؤها

)بدل: �صماوؤها جارٌد، وماوؤها اجاٌج(
برٌق على روؤو�صهم و�صباٌب

)بدل: برٌق و�صباٌب على روؤو�صِهم(
اىل برٍّ ل تف�صي قناطُرها

: ل تف�صي  )وهو تركيب لغوي غريب جاء بدل من 
) قناطُرها اىل برٍّ

غزيرة يف عينيه الكلماُت
)بدل: الكلماُت غزيرٌة يف عينيه(

للجياِع دموُعها
)دموُعها للجياع(

)منوذج2(
)�صاعة �صورين( )�س17(

العابرون اىل الداكري، حدثوين عنها
والعتالون يف �صوق الهنود

والعتالون يف  الداكري،  العابرون اىل  )بدل: حدثني 
�صوق الهنود، عنها(    

و اتخاذ )اللغة الركادية(   اإ�صلوبية  ال�صعر ظاهرة   
اإ�صلوبا جمعيا: 

الخرين،  ال�صعراء  وبع�س  �صعيد،  ثامر  حاول  لقد 
الركادية(،  )اللغة  ل�صاعر  ا�صلوبا  كان  ما  اتخاذ 

عما  بذلك  فخرجت  احيانا،  لهم  ا�صلوبا  اتخذوها  
انها  مبعنى  عاما  ن�صقا  و�صارت  لها  خمطط  هو 
نحن  اخر،  �صاعرا عن  ان متيز  على  قادرة  تعد  مل 
باملعنى  ا�صلوبية  ظاهرة  باعتباره  ال�صعر  نفهم 
العام، ولكننا ل نعتقد ان التقدمي والتاأخري بكلمات 
تلك  تويل  على  وحده  كاٍف  )الخبارية(  اجلملة 
اجلمل اىل ن�صق �صعري، فاللغة الركادية ت�صحي يف 
احيان كثرية بال�صعرية ل�صالح ال�صلوبية )املجاوزة 
ال�صلوبية( التي رفعت من �صفتها الفردية اىل �صفة 
بتو�صية من  النرثية  تطعيم اجلملة  ان  كما  جمعية، 
النرثية  )البيانات(  تويل   على  قادر  غري  ال�صور 
اىل �صعر؛ فلغة ال�صعر تفارق لغة النرث يف امل�صتويني: 
)جون  يوؤكد  حيث  )البالغي(،  واملعنوي  ال�صوتي 
ال�صعري:  لالإداء  �صبيالن  لديها  اللغة  باأن  كوين( 
�صوتي ومعنوي )بالغي( ، احدهما او كليهما، وان 
�صوتيا  انزياحا  الن�س  مينح  قد  والتاأخري  التقدمي 
متاثل فعل ال�صجع ولكنها ل متنحه �صفة )ال�صعرية 
او  معنوية  انها:  املحا�صر  قال  كما  التي   )poetics
كتب  الذي  العزيز  عبد  طالب  �صعر  وان  بالغية، 
بهذه الطريقة يتخذ �صفة ال�صعر لي�س بفعل التقدمي 
وان  النزياحية،  ال�صتغالت  بفعل  بل  والتاأخري 
ال�صعر يخ�صر الكثري اذا ما مت التكاء على التقدمي 
بع�س  يفعله  ما  وهو  انزياحي،  كمرتكز  والتاخري 
ال�صعراء الذين يحاولون الكتابة بهذا الن�صق اللغوي.     
وانتهى الناقد خالد خ�صري ال�صاحلي اىل خال�صة 
تتلخ�س يف ان الرائد الول للن�س  الركادي بالنرث 
التقدمي والتاأخري  العزيز( يعتمد على  )طالب عبد 
ي�صتغل،  كان  فقد  ال�صعري،  النزياح  اجراء  بهدف 
النزياح  التقليديني:  الن�صقني  على  غطائها،  تت 
الن�س  فراغات  عرب  والنزياح  وال�صوتي،  اللغوي 
)وهو ما ا�صماه د. �صلمان كا�صد: ال�صواد والبيا�س 
2011(؛  ف�صاءات،  دار  النرث(  )ق�صيدة  كتابه  يف 
التقدمي  ان  نتيجة  اىل  ال�صاحلي  خل�س  لذلك 
والتاأخري الذي يتخذه بع�س ال�صعراء كاأداة لالنزياح 

هو غري كاف ول يقدم ملنجزهم ا�صافة مهمة.. 

ال�صتينات  جيل  من  اخرى  مرحلة  وهناك 
توجهاتهم  ان  ال  كركوك  جماعة  مع  ظهروا 
كانت مغايرة نوعا ما، يليهم جماعة) روانكه( 
الذائقة  �صقل  يف  ا�صهموا  والذين  )املر�صد( 
اجلديدة  وتياراته  الع�صر  روح  مل�صايرتهم 
العامل  يف  ال�صعرية  البيانات  ببع�س  متاثرين 
و�صراعات القدمي مع اجلديد انذاك،ثم ظهور 
ف�صطروا  املاثل  الواقع  ا�صتهواهم  اخر  اجيال 
املر�صل  التقليدي،  املنثور،  بال�صعر  احا�صي�صهم 

وهكذا. 
 اإن كتابات )جماعة كركوك( ات�صمت باجلدية 
و اختلفت اإىل احلد اأو ذاك عن كتابة �صابقيهم 
مت�صعة  اأفاقهم  اإن  ال�صعراء،  من  تابعيهم  و 
على  بالنفتاح  املقرتنة  التجديدية  لتطلعاتهم 
فتحتها  التي  الأفاق  و  املرتجم  العاملي  ال�صعر 
ات�صاع  يف  احلية  اللغات  من  الرتجمة  حركة 
ف�صاءاتها بتخطيها امل�صافات املرئية و هذا ما 
نلم�صه من �صعرائهم لإجادتهم اللغة النكليزية 

اآنذاك. 
�صعراء  اهتمام  )اإن  بول�س:  �صركون  يقول 
املدينة  هذه  ت�صخ�س  النرث  بق�صيدة  كركوك 
ق�صيدة  انت�صار  يف  الدميغرايف   ال�صبب  اىل 
العراق،  مدن  من  غريها  دون  فيها  النرث 
من  الرتكيب،  غريبة  عريقة  مدينة  فكركوك 
الأقوام  حيث  من  الجتماعية،و  الأجواء  حيث 
منبع  املدينة  اإن  و من حيث  فيها،  ت�صكن  التي 

اإن�صاين متنوع اللون وال�صكل  )2(.
قد  املدينة  يف  املكونات  لهذه  اللغات  تعدد  اإن   
�صاهم اإىل حد ما بت�صجيع 
و  املناف�صة  اإىل  ال�صعراء 
بينهم  فيما     امل�صابقة 
قد  الرتجمة  و  بالتاأليف 
روؤى"  للق�صيدة  اأ�صفوا 
املناخ  ملواكبة  جديدة 
و�صول"  اآنذاك  ال�صائد 
هذه  عليه،  نحن  ما  اإىل 
التعددية اأعطت حافزا" و 

انعكا�صا" ايجابيا" يف مزيج ثقايف نادر. 
تبداأ  )مل  كركوك(  )جماعة  اجلماعة  هذه   
مرت  بل  البداية،  منذ  احلداثة  مرحلة 

مبرحلتني على الأقل، الأوىل 
العام  تدريجيا" منذ  ظهورها  و  تكوينها  هي   
اإىل  دعوتها  مرحلة  اأتت  ثم   1957  o  1954
عامي  بعد  ثانية  مرحلة  يف  تاليا"  احلداثة 
لهذا  اقتحامنا  ان   ،)3(  .1964  –  1963
ادباء  يخدم  لكونه  و  �صهال"،  لي�س  املو�صوع 
والتعرف  لهم  احلب  م�صاعر  باعالن  املدينة 

هذه  يف  م�صيت  لذا  وتخليدا" لهم،  عليهم  يف 
ال،  لي�س  اجلمعي  ال�صتذكار  باب  من  املهمة 
الذين  و  ال�صعراء  ا�صماء  عر�س  على  تقوم  بل 
الفئات  خمتلف  من  و  فقط  احلب  تعاطوا 
توا�صال"  فيها  ظهروا  التي  املرحلة  و  العمرية 
كي  الهدف،  بلوغ  حتى  الن  عليه  نحن  ما  اىل 
تبقى خ�صو�صية ادبية لهذه املدينة دون غريها. 
اأن مفردة احلب والرتف وظفها اأدباء ق�صيدة 
النرث يف ن�صو�صهم بدءا من ن�صاأتها واىل يومنا 
حممود  امل�صري  الفنان  ح�صل  ومثلما  هذا. 
مر�صي على جائزة الأو�صكار يف فن احلب اأود 
ل�صغفهم  وردي  باإكليل  �صعراء كركوك  اأتوج  اإن 
جيل  )الفالنتاين(،اولهم  بلون  املطرز  باحلب 
بالفرتة  و�صفوا  وكما  )ال�صتينيات(  الرواد 
�صركون  و  العزاوي  فا�صل  منهم  الذهبية 
انور  و  فائق  �صالح  و  دمو  جان  و  بول�س 
الغ�صاين، قحطان الهرمزي..الخ... امل�صهورين 
العزاوي  فا�صل  )يعد  ال�صوء(،  بـ)اأ�صدقاء 
بالن�صبة اإىل جماعة كركوك مبثابة القلب فهو 
الذي اأرخ لها يف كتابه ال�صريوي )الروح احلية  
�صحبته  عن  احلميمية  ذكرياته  �صرد  )عندما 
ما  ال�صوء،هذا  باأ�صدقاء  امل�صهورة   مقالته  يف 
الباحث فاروق م�صطفى يف كتابه  اأ�صتذكرهم 

جماعة كركوك – التتمات الالحقة 
 ان بع�س ال�صعراء مثال" كتب و ن�صر يف اواخر 
اجليلية  الفرتة  على  احت�صب  و  ال�صتينيات 
واعدا" و  كان  كونه  حل�صمها  ذلك  و  الالحقة 
حديث الن�صاأة، و هكذا جريا" على كل الفرتات 
فكانوا  الثانية  الألفية  جيل  فرتة  اإىل  و�صول" 
جيلني او ثالثة يف فرتة حمت�صبة، و اليك اجيال 

    o : التنوع و ح�صب فرتاتهم و هم كالتي
كيف  حب:  �صهادة  له  العزاوي  فا�صل  منهم 
يكون املوت/ بدون �صهادة حب/ و على اأر�صفة 

الأحالم / طيورك 
 كيف تغادر غابات القلب. 

نعد  مل   : احلب  يف  يقول  بول�س  �صركون  اأما   

ي�صرنا/  كان  كما  به/  مولهني  كنا  ما  نحب/ 
كالرماد على ل�صاننا 

 ي�صتقر. 
 و يف غرائبية احلب ي�صطح جان دمو: حبيبتي 
فمك حمار كهربائي/ حيث اأ�صناين/ ت�صافر يف 

الريح. 
 و ل�صالح فائق خفقة قلب يف احلب: حبيبتي/ 
قلبي/  تيات  لك  اأر�صل  الق�صائد/  هذه  مع 

الذي ل يتكلم. 
الأ�صوات  �صتاأتيك   o:يقول الغ�صاين  انور 
مر�صو�صات/ تهوي �صرارا/ يف ذاكرتك او بني 
بالدفئ  فيعمر  تتقابل  اكفا  ترينا  ذراعيك/ 
احلب  لوعة  يف  الهرمزي  وقحطان  قلبك. 
يقول:هذا حب بال غد/ واأنا ل اأرغب يف غدي/
غدي هو الآن واأنت معي. هذه الفرتة ميكن ان 
حلمها  بتحقيق  الوردية  باحلقبة  عليها  اطلق 

بالنفتاح على العامل..
كانت  روؤاهم  ان  ال  اخرى  مرحلة  هذه  يلي 
التجديد  يف  اخر  وكتطور  الذائقة  يف  مغايرة 
�صابر  حممد  اوغلو/  اللطيف  عبد  منهم 
�صعدون  جميد  البياتي/   �صكور  علي  حممود/ 
بول�س   / البياتي  �صمني  العزيز  عبد  فيا�س/ 

�صليطا/ حميد اجلاف/ علي معروف اوغلو.  
 حممد �صابر حممود يف لوؤلوؤة احلب: اتدرين 
اين احب النهار/ احب املواقيت ملء البحار/ 
ماترامى  اذا  �صياء/  من  وم�صة  عن  �صاأبحث 

عليها امل�صاء.
اما ال�صاعر عبد العزيز �صمني البياتي يف مراأة 
بني  �صوت/  �صمعي  ي�صل  ال�صحر/  يف  احلب: 
ا�صتيقظي  الزهار/  وانفا�س  البالبل  تغريد 
�صليطا  بول�س  ال�صاعر  كذلك  احلبيبة.  ايتها 
ذراعيها  بني  احاطتني  احلب:  ذاكرة  يف 
اوتار  وبداأت  النجوم/  ك�صوء  الدافئتني/ 

القلب/ تدق على قيثارة �صومر ق�صة حبنا.  
حبيبتي:  ق�صيدة  يف  اوغلو  معروف  علي 
قلبي  تتفجر يف  ا�صمك/  اتذكر  كلما  حبيبتي/ 

غرار  على  خراب/  اىل  توله  حريق/  قنبلة 
قنبلة هريو�صيما. 

يتبعهم �صعراء اأواخر ال�صتينيات منهم ال�صاعر 
عبا�س  األعبيدي،  اإ�صماعيل  حماجمي،  حمزة 
فخري  نور�س،  �صالح  مردان،  حممد  ع�صكر، 
احلار�س، خاجيك كرابيت، ح�صن كوثر، جليل 

حممد �صريف. 
خطى  و  اإيقاع  على  بنيت  جديدة  مرحلة  هذه 
جماعة كركوك، يقول حمزة حماجمي مرتمنا" 
يا  كاحلب/  بعيدة  بعيدة/  قرى  اىل   : باحلب 

ذوات الجنحة الوردية/ ايتها ال�صحب. 
 ا�صماعيل العبيدي ينا�صد احلب : من يعيد يل 
احزاين/  ازهار  من  باقة  �صامنحه/  وجهي/ 

ل�صت حيا" لقد غادرين احلب . 
اأبدا"،  حب:  ق�صيدة  يف  ع�صكر  عبا�س  اأما   
�صابني �صرحا" من احلب/ مثلما  اإين  احلم/ 

يحمل ال�صياء افق ال�صباح.
احبك/  لين  حبيبتي  يقول:  نور�س  �صالح  اما 
فانا ثمل اىل درجة/ اين مثل �صمكة/ يف كاأ�س 

خمر. 
حبًا   الليل  جرح  من  خلق  كوثر  ح�صن  ال�صاعر 
قناديل  الدامي/  وقلبي  ايامي  بعت  لأجلهم 
حبًا  الليل/  جراح  لهم  غزلت  لأين  وازهارا/ 

وا�صعارا.  
النتعا�س  فرتة  ال�صبعينيات  جيل  ويليهم 
التي  و  العا�صفة  �صبق  الذين  والهدوء  الفكري 
لها من خ�صوبة  ملا  بالفرتة اخل�صراء  ا�صميها 
فكرية منهم : فاروق م�صطفى، لطيف هلمت، 
�صم�صون  املاجدي،  خزعل  النقيب،  اأيدان 
زنكابادي،  جالل  غمكني،  بهجت  ال�صاعر، 

احمد كركوكلي، رمزي جاوو�س.  
من  لاأعرف  احلب:  خلوة  م�صطفى  فلفاروق 
اخلباز/  اوراق  وتينع  الّدفايل/  متطر  اين 

وتخرتق النافذة احللم/ وتغدو كتابًا للحب .
 لطيف هلمت يف ق�صيدة حب : ها هم الع�ص�س 
بحثا" عن  كلها/  الأماكن  يفت�صون  يتدفقون/ 

الوجد/ و ها انا ذا 
 اقبل و على كتفي/ جبل من احلب. 

اأوان احلب: و حق عينيك/  النقيب يف  اأيدان   
اإليك  اأمرغ  الوجه/  كال�صيل... عريان  اإن �صح 

اإىل قلب املحب.
�صكرًا  بع�صنا/  يف  فلنفنن  زنكابادي:  جالل 
و�صحوًا/  لنظل نحيا/ ان املوجودين/ ما دمنا  

نحب/ يااأنا. 
اما ال�صاعر احمد كركوكلي يف وم�صة حب يقول  
�صاعة نلتقي/ �صاأحطم الكاأ�س املفعم بالدموع/ 

�صاأمزق مالب�صي ال�صود وحبي وحياتي كلها. 
ن�صرت  منهم:  اخرى  مرحلة  �صعراء  ثم 
تاقانة،ا�صرف  احمد  ميا�س،  رمزية  مردان، 
الزبيدي.،علي  مر�صد  اي�صا،  جيم�س  داغلي،  
حميد  ق�صاب،  خور�صيد  حممد  الربزجني، 

خالد،  فريد الهرمزي. 
مر�صد الزبيدي و ال�صك يف احلب : اأتبينني... 
ل/ كذب اأن كل الن�صاء افرتاء/ اأحب... وا�صهد 

اإين اأحب.
ول  لمئة  احلب:  اعرتاف  يف  مردان  ن�صرت 
بني  وما  وم�صاًء/  �صباحًا  احبك  اأنا  الفًا/ 

الثواين.
بان  : لين اعلم/  علي الربزجني يف لذة حب 
وانت  �صغري/  قلبي  لين  �صهاًل/  لي�س  حبك 

اكرب من لذة. 
ابجدية حب   يقول يف  حممد خور�صيد ق�صاب 
الياء  ومن  الياء/  اىل  الألف  من  احبك  اين 
ترتيب  ن�صيت  حبك  يف  اين  غري  الألف/  اىل 

البجدية. 
بني  من  البت�صامة/  ت�صرق  داغلي:  ا�صرف 

�صفتيك و ميلوؤين احلب.   
عواد  �صيائي،  قدرية  منهم:  اخرى  فرتة  اما 

علي، برهان الربزجني، فاروق كوبرلو، جنيبة 
احمد،  ه�صام القي�صي، نينو�س البازي، جالل 
قزاجني،  عمر  حممد  زنكنة،  فريد  بولت، 

حممد �صعيد زنكنة.  
و  الرا�صدين  دع  قزاجني:  عمر  حممد  يقول 
قولهم/ من �صخ�س يدعى قزاجني/ يتمنى لو 

اجتمع /احلب كله يف قلبه.
 قدرية �صيائي : الهي، اأما ان تبدل قلبي بغريه/ 

ب�صعة الدنيا/ ب�صعة الزمن/ ب�صعة احلبيب. 
اأدرانها  من  األن  تغت�صل  كركوك،   : علي  عواد 
البخور  و  ال�صومرية/  اجلعة  و  اآ�صور/  بزيت 
الندى/  و  الأيائل  بني  طليقة  اأنثى    البابلي/ 

ترمي اإىل القمامة ثوبها الغا�صي.    
اىل   : يقول  الناري  حبه  يف  الربزجني  برهان 
للقارات/  العابرة  كال�صواريخ  حبك  حبيبتي/ 

تدق قلبي اينما اختباأت.
انني   : يقول  احلب  امتداد  يف  القي�صي  ه�صام 
احببتك/ من احلب اىل احلب/ ومن الهلع اىل 

اللهب/ فوق اوراد الحالم. 
الثمانينيات..حقبة  جيل  احلرب  وفرتة 
يف  التح�صد  ادخل  والذي  التعبوي  اخلطاب 
ت�صميتها  ميكن   و  احلب  يف  ال  ال�صعرية  اللغة 
باملعتمة بالر�صا�س و البارود و الدخان  منهم: 
منور مال ح�صون، فوؤاد الكنجي، برهان احمد 
حممد، قادر دروي�س، �صداد ها�صم، فوؤاد قادر، 
الكرمي  عبد  برياق،  اق  قا�صم  �صهيل،  �صعدي 
خليفة، �صالح حمه امني، حممد عمر حمزيل، 

طيب جبار، ليلى مردان، هرمز نينو�س.    
 منور مال ح�صون يف وداع احلب : قل له الوداع، 
قارب  فقد  كان/  كما  يعود  لن  للن�صيان/  دعه 

احلب. 
حبك  يوما":  احلب  عاك�صه  الكنجي  فوؤاد 
اأعاند خارطة  اأنا �صد نف�صي/  و  �صار �صدي/ 

احلب/ يف دوائر مغلقة. 
 : احلب  دعوة  ينا�صد  حممد  احمد  برهان   
كاأ�صا"  اأجترع  مل   / احلب  مائدة  اإىل  دعوتها 

من املودة/ اأهديتها كل 
احلفل  ذاك  بقيت  لكنها  اأمطاري/  زخات   

العظيم ال�صموخ. 
طيب جبار يف ق�صة حب: يف الغرفة الطافحة 
لعبة  ابداأ  الزوجي/  ال�صرير  على  بال�صعاع/ 

احلب كي ينجب الرحم / ع�صافري ال�صعر.  
فيك  احلب  منبع  عن  ابحث  �صهيل:  �صعدي 
مفردة  ابحث عن  النوثة/  ثغر  وعن  �صيدتي/ 

تمل/ ثقل �صفاهي.
كثريون  احلب:  و�صم  يف  احمد  قادر  فوؤاد 
منهم  البع�س  الذاكرة/  حمطات  من  مروا 
ورحل.    الع�صق/  و�صم  قلبي  فقط/ حفر يف 

دانا  خ�صر،  حممد  فهم:  اخرى  فرتة  اأما    
رعد  جرجي�س،  رائدة  وهاب،  قره  ع�صكر، 
فنجان،  حميد  قا�صم  بهلول،  �صالح  مط�صر، 
معروف،  عارف  لزار،  اوراهم  احمد،  كزال 
امني  الدين  فلك  جميد،  خالد  ري�صان،  علي 

حمه، فوزي اكرم ترزي.   
يا  �صرا":  احلب  يتعاطى  خ�صر  حممد   
يبحث  من  عا�صقا"/  اأغثن  الهوى:  بائعات 
عن رافد طاهر/ �صجنته عواطف الغزل عن 

احلياة.  تفاحة 
حني  oنداء/  وم�صات  يف  ري�صان:  علي 

القلعة/منخورة. اأن  اأوراقي/اأن�صى  اأح�صن 
اإين  قلت  اأما  الع�صق:  يدركه  ع�صكر  دانا   
والق�صائد  الق�صائد/  ت�صبه  لأنك  احبك/ 
امل  فيهما/  اأعي�س  اأنا  و  اخلريف/  ت�صبه 
ي�صبهن   / تكتبها  التي  الق�صائد  بان  تقويل 

احلب. 
مباء  �صاأحتفظ   : باحلب  يتحفظ  وهاب  قره   
جتدين  ل  كي  حبيبتي/  تعود  اأن  ما  وجهي/ 

�صحراء. 

بول�ص �شليطا                                  علي �شكور البياتي                           عبد اللطيف اأوغلو
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اإمنا  فقط،  ال�صتغال  بهذا  ال�صاعر  يكتِف  مل 
الطني،  اأعماق  بدايات  يف  وينقب  ينب�س  راح 
قادنا  وامل�صني،  اجلديد  التنقيب  هذا 
ال�صعري  بال�صاأن  ومهتمني  ومثقفني  اأدباء 
قبل  ال�صنني  اآلف  منذ  الأ�صا�س  املنبع  اإىل 

خطابه: بتوكيد  امليالد، 
الأوىل البابلّي خيمته  اإىل  لأعيد 

الطني األواح  على  كانت  كما  واأثبتها 
والثقيل اخلفيف  ب�صببيها: 
واملفروق املجموع  ووتديها: 

والكربى ال�صغرى  وفا�صلتيها: 
القدم.. يف  املوغلة  وعرو�صها: 

،كلها، انتزعها 
واأخف�صِه، الفراهيدي  خيمة  من 

التقدي�س! عوا�صف  يف 
العنوانات  باأول  الطينّي(  )خطابه  ابتداأ 
الطقطقات:  )�صدى 
خالل  من  موؤكدًا  العرجون، 
 – )ططق  الطقطاقة  اأ�صوات 
من  �صنعها  التي  ط(   – طق 
يذكرنا  كان  كم   – العرجون 
ا�صعد  )وقت  الطفولة:  بلهو 
ازن  اأع�صا�صي  اإىل  ال�صماء 
حتى  ولدته  من  العربي  ال�صعر 
)ططق  املفردتني  من  ي�صتنبط  وهو  ولدته( 
ائتالف  من  تت�صكل  التي  التفعيالت  طق(   o
ويدونها  والفوا�صل(  الأوتاد  مع  )الأ�صباب 

هكذا:
ال�صبب:

الثقيل = َط َط 
َطْق اخلفيف = 

الوتد:
َطَطْق املجموع = 

املفروق = َطْق َط
الفا�صلة:

َطَطَطْق  = ال�صغرى 
َطَطَططْق  = الكربى 

التفعيالت:
1. فعولن = َطَطْق َطْق

2. مفاعيلن = ططق طق طق
لْن  طق  العا�صرة م�صتفِع  التفعيلة  اإىل  وهكذا 

طق ط طق.
العربية  بحور  هذي  التفعيالت  من  وي�صتنبط 
باملتدارك. وانتهاء  الطويل  من  ابتداء  كلها: 

اأنا من دٍد ول  وتت عنوان: يف الدندنة )ما 
املعروف  الدندنة  علم  اإىل  ي�صري  مني(  دٌد 
فمن  والإيقاع  والعرو�س  باملو�صيقى  بارتباطه 
بحور  باإجراءات،  ي�صتنبط  )دد(  املفردة 
يقّطع  الأول  الإجراء  ففي  العربي،  ال�صعر 
وال�صكون  مرة  احلركة  على  عرو�صّيًا  )دد( 

اأخرى: 
َدٌد = َدُدْن

  و= َدْن
املفردتني  من  ي�صتنبط  الثاين  والإجراء 
من  تت�صكل  التي  التفعيالت  دن(   – )ددن 
والفوا�صل(  الأوتاد  مع  )الأ�صباب  ائتالف 

كالآتي: التفعيالت  وي�صيغ 
1. ددن دن = فعولن

2. ددن دن دن = مفاعيلن
دن  دن  العا�صرة  التفعيلة  ي�صل  حتى  وهكذا 
من  ي�صتنبط  ثم  ومن  لْن  م�صتفِع   = دن  د  
من  ابتداء  كلها  العربية  بحور  التفعيالت 

باملتدارك. وانتهاء  الطويل 
لي�س غريبًا اأن يرجع هذا ال�صاعر اليقظ من 
الأ�صا�صيات،  اإىل  بحذر  منجزه  اكتمال  اجل 
قبل  الإن�صان  ل�صوت  ال�صحيقة  البدايات  اإىل 

را  �صائحًا:  والغابات،  الأودية  يف  التاريخ 
اأ�صا�س  الأول  الوا�صع   . بو   . بو   . را   . را   .
عنه  اأف�صح  ما  هذا  النظم،  واأ�صول  ال�صعر 
حممود  جنيب  وزكي  اأمني  احمد  الأ�صتاذان 
يف اجلزء الأول من كتابهما )ق�صة الأدب يف 

.)1943 – م�صر  العامل 
ح�صني  عبداهلل  الباحث  ال�صاعر  ويوؤكد 

قائاًل: جالب 
لقطفنا  عرو�صّيًا،  ذلك  ال�صياح  قّطعنا  لو 

الآتي:
 ْ/ o  ْ/ o  ْ/

 ْ/ o ْ/
= َفْع / َفْع / َفْع

   َفْع / َفْع
،من  �صيحتني  ؛  �صيحتني  جمعنا  واإذا 

الآتي: ينتج  ذلك،  التوح�س 
َفْعُلْن / َفْع  

َفْعُلْن  
وهو  )اخلبب(  اإىل  تيلنا  ،هذي،  النتائج 

املتدارك.  وليد  ل  اأ�صٌل:  بحٌر منذ اخلليقة، 
ب�صياحِه  الأّوِل  مبتدعِه  اإىل  ،كذلك،  وتيلنا 

الغابّي!
اأهم  بالبحث،  قدمًا  لل�صري  تناول  ثم  من 
اأوزان ال�صعر الهندي التي تعود اإىل منت�صف 

امليالد: قبل  الثانية  الألف 
لغات  من  ال�صن�صكريتية  تبنته  اآربا:   .1

الهند. اأوا�صط 
وهكذا.  اأنو�صتوبه..   .2

ثالثة  ت�صبه  �صافية  هندية  اأبحر  ثالثة  ويورد 
اأبحر عربية �صافية كذلك، ويوؤكد يف عرو�س 
)بنكُل  ا�صتخرجه  من  اأول  اأن  الهندي  ال�صعر 

وجلُت(.
حممد  الدكتور  كتاب  يتناول  )حا�صية(  ويف 
العربي  ال�صعر  )موازين  الكاتب  طارق 
مت�صائاًل،  الثنائية(  الأرقام  با�صتعمال 
التقطيع  يف  الأرقام  ا�صتعمال  يرجع  اأن  بعد 
املتحركات  لالأحرف  قيمة  العرو�صي، 
قبل  ال�صن�صكريتي  اأ�صلها  اإىل  وال�صواكن، 

امليالد:
ا�صتغاله هذا؟ اإدها�س يف  اأي 

ابتداع؟ اأي 
عرو�س  يف  مكثفة  بدرا�صة  يدخل  بعدها 
وا�صتغال  وافية  وتفا�صيل  الهندي  ال�صعر 
عن  نيابة  يرتجمها  وهو  الدقة  غاية   يف 
ال�صن�صكريتية. البحور  طريقة  على  البريّوين 

ال�صاللت  تاريخ  يف  ال�صعر  كتب  من  اأول  اأن 
�صرجون  ابنة  اأنا(  )انخيدو  ال�صاعرة  هي 

الآكدي.
�صاحبة  خطاب  الثاين  املثال  يف  لنا  ويثبت 

جلجام�س: اإىل  احلانة 

احلانة(  )�صاحبة  "�صابيتم"  ال  قالت 
جللجام�س:

اإليه؟ ت�صعى  �صيء  اأي  جلجام�س  يا 
لن جتدها تن�صد  التي  احلياة 
الب�صرية الآلهة  خلقت  حينما 

الب�صرية على  املوت  قدرت 
باأيديها احلياة  و�صبطت 

مملوًء كر�صك  ليكن  جلجام�س  يا  واأنت 
نهار ليل  وافرح 

ال�شوتية: الرتجمة 
جلجام�س اأنا  را.  ازكَّ �َصا�ُصْم  اأَنا  �َصابيُتم 

َتَدال اي�ْس  جلجام�س 
ُتتَّا ل  ورا  َت�َصخُّ �َصا  َبْلَطْم 

اأويلَيتْم اْبُنو  ايالين  ِحُنّما 
اأويليِتْم اأنا  ا�ْصُكوُنو  مامَت 

ا�صطبو قاتي�صونا  اأنا  َبْلَطْم 
َكَر�ْصكا َملِئْي  ُلو  جلجام�س  ا  اأتَّ

ا اأتَّ ادو  ى ومو�صي ِخدَّ اأورَّ

العرو�شية: الرتجمة 
فعلن فعولن   . فاعلن  فعلن  فاعالتن  فعلن 

فعوُل فاعلن  فعلن 
فعلن فعلن  فاعالتن  فعلن 

َفِعُلْن فعلن  فعلن  فعلن  فعولن 
ُم�ْصَتِعُلْن فعلن  فعلن  فعلن  فعلن 

فاعلن فعلن  فعلن  م�صتفعلن 
فعولن َفِعُلْن  فعلن  فعلن  فعلن 

فعلن فعلن  مفاعيلن  فعولن 
 

القدمية: البابلية  من  لنا  ويرتجم 
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يتغري ل  اأمره   oلإنليل
املقد�صة ال�صماء  مبداأ  امللك  اأيها 

ال�شوتّية: وترجمتها 
اأنo اأدينo زيo دا دارo اأ

د اأنo ليلo ل د يوo َكاo ين نوo كور
لوَكال اأنo كوo َكا ميo َتo بي

تفعيالت: اإىل  ويحولها 
فاعُل فعولن  َفِعُلْن 

َفْعُل فعلن  فعلن  فعوُل  فعولن 
فاعلن فعلن  م�صتفعلن 
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خطابه  جالب  ح�صني  عبداهلل  ويختتم 
التالية: بالنتائج  الطينّي 

احمد  بن  )اخلليل  العربي:  العرو�س  علم  ل 
الفراهيدي( 

العربي  ول 
التكريتي( انطون  )الراهب  ال�صرياين:  ول 

الفار�صي ول 
اليوناين  ول 
الالتيني  ول 

وجلُت(  )بنكُل  ال�صن�صكريتي:  )َجْنُد(  ول 
الأ�صل. البابلّي  العرو�س  علم  اإمنا 

باحثًا ال�شاعر 
مثلما  جالب  ح�صني  عبداهلل  ال�صاعر  هذا 
ملفتة  بجماليات  ق�صيدته  يوؤثث  عرف، 
يختار  كيف  كذلك  وعرف  التاأمل  اإىل  تدعو 
حفريات  اإنها  اجلديد،  الأدبي  م�صروعه 
يوؤ�صر  وهو  بالهتمام،  جديرة  وذكية  يقظة 
ال�صوتية  الأنغام  باإيقاعات  اخلا�س  مبج�صه 
الروحي  وتاأثريها  الب�صري  التاريخ  لبدايات 
متوا�صاًل  بحثًا  تتطلب  التي  املناجاة  يف 
واملكونات  الأ�صياء  حقيقة  من  لالقرتاب 
كتابه  ال�صعري.  ال�صوت  لوجود  احلقيقية 
امل�صادر  اإىل  ي�صْر  فلم  حوا�ٍس  بال  ،هذا، 
مبا�صرة،  املنت  يف  ادخلها  بل  اعتمدها،  التي 
على  فهو  احد،  اإليها  ي�صبقه  مل  طريقة  وهذه 
التزام  من  امل�صروع  هذا  يتطلبه  مبا  علم 
املتوا�صل  واجلهد  العلمي  بالبحث  اأمني 
الطني(. ا�صمه )خطاب  ،لنا، جديدًا  ليبتدع 

عبد احل�شني العامر
ال�صبعينات،  ،يف  الأوىل  ال�صبعة  اإ�صداراته  منذ  باجلمال  املن�صغل  ال�صاعر  هذا  جالب  ح�صني  عبداهلل 
النار  دائمًا كما عرفناه،  ي�صتخدم  الن�ّصاج: يف اجلمال( وهو  اأكرث يف اجنازه )خال�صات  والتي جت�ّصدت 
من  خا�صة  نكهة  ذات  متقدمة،  معمارية  لها  وموؤ�ص�صًا  ق�صيدته  موؤثثًا  ال�صعرية  لوحاته  اإنتاج  يف  الهادئة 
خطى  على  ي�صري  كاأنه  ال�صاعر  هذا  ي�صتغل  هادئًا  هادئًا؛  الدواخل،  عامل  يف  التاأمل  اأ�صئلة  اإثارتها  خلل 

�صريعًا(. ت�صْل  ببطٍء  )�صْر  الفرعوين:  الأدب  مقولة 

خطاب الطين

الذهاب إلى المنبع

النبش في أعماق 
الطين قادنا إلى 
المنبع األساس

رمبا درا�صتها الولية يف مدر�صة الراهبات الفرن�صية 
ار�س  على  تقف  )الفرن�صي�صكات( جعلتها  املتميزة 
�صخ�صيتها  بناء  يف  كبري  حد  اىل  �صاهمت  �صلبة 
التحاقها  ثم  ومن  لها،  الالحقة  التطور  ومراحل 
بكلية التجارة اخلارجية الفرن�صية، ورغم اجتيازها 
قرانها  وعقدت  بالثالث،  طلقتها  انها  ال  بتفوق، 
على ف�صاء اخر  اكرث �صفاء لي�س يف م�صاحة تذكر 
لعالمات ال�صتفهام، وكانها لتريد مغادرة براءتها 

الوىل، لئال ترمي بنف�صها بني ح�صن ال�صيطان ! 
بها  وحلقت  دمها  كريات  بني  طفولتها  حملت  لقد 
خاللها  جابت  دائم  ا�صتك�صاف  رحلة  يف  بعيدا 
مع�صم دول العامل جتاوزت فيها احلدود امل�صطنعة 
املامها  ذالك  على  �صاعدها  الخر  وبني  بينها 
عليها  �صهل  الرئي�صة مما  العاملية  اللغات  من  بعدد 
�صجرة  �صارت  حتى  املتعددة،  الثقافات  ا�صتيعاب 
وبي  الع�صافري،  حولها  يتجمع  الظالل  وارفة 
�صحيفة )الوطن( امل�صرية، و )العربي ال�صغري ( 
يحر�س  فائقة  بعناية  )حدوداتها(  تنتقي  الكويتية 
على متابعتها الآلف من الطفال يف الوطن العربي، 
وملعرفة املزيد عن مايجول يف خاطرها اجرينا معها 

هذا احلوار :

• من كان وراء ا�شعال ال�شرارة الوىل 
لـ )ماما �شماح(؟

الأوىل،  اأعوامي  منذ  وجداين  �صكلت  احلدوتة    
حدوتة،  اول  كانت  معها  لأمي،  جدتي  ببيت  ن�صاأت 

بح�صنها الرحب كنت اأغفو كل يوم على �صوتها 

احلنون يحكي يل حدوتة اأكمل اأحداثها يف احللم، 
و عامًا بعد عام تر�صخت قيمة احلدوتة بوجداين، 
احلواديت  لهم  اأحكي  العائلة  اأطفال  اأجمع  فكنت 
اأحيانًا اأغري اأحداثها اأو نهايتها و مل اأكن اأدري اإنها 

البداية....بدايتي مع عامل الكتابة للطفل..

اليوم..  العربي  الطفل  واقع  ترين  كيف   •
ماي�شتحق من حياة كرمية..  له  وهل وفرنا 

واين نحن من العامل؟
  الطفل بوقتنا احلايل ظلمته الأحداث الراهنة التي 
تيط به، حروب و دمار و �صراعات، مل ينل الطفل 
العربي ما ي�صتحقه من حياة كرمية، َكرُب يف ال�صن 
قبل الأوان، و�صائل التوا�صل الإجتماعي جعلته يطلع 
التكنولوجيا  له  وفرنا  نحن  موجعة،  اأ�صياء  علي 
اجليد،  التعليم  له  نوفر  مل  و  الرفاهية  وو�صائل 
والإهتمام به نتحدث طوال الوقت عنه ول نتحدث 

معه، وفرق كبري بني )مع( و ) عن(.

املوجه  العربي  لالأعالم  تنظرين  كيف   •
لالأطفال وماهي انعكا�شات )الربيع العربي( 

على م�شتقبل الطفل؟
  الربيع العربي، مل يحدث فقط ثورة على امل�صتوى 
ال�صيا�صي بل علي امل�صتوى الإجتماعي اأي�صًا، �صارك 
ن�صجًا  اأكرث  ف�صاروا  امل�صرية  الثورة  يف  الأطفال 
ووعيًا و جراأة على مواجهة امل�صاعب، لكنها �صلبت 
الربئ  الطفويل  الإح�صا�س  الوقت  ذات  يف  منهم 

بالأمان.

• من هو الكرث قدرة على فهم عامل الطفل.. 
املراأة، ام الرجل.. وملاذا؟

ت�صكنها  و  مرهف،  بح�س  تتمتع  التي  ال�صخ�صية    
مع  التعامل  علي  القادرة  هي  الطفولة،  براءة 
هناك  املراة،  و  الرجل  بني  اأفرق  ل  براأيي،  الطفل 
الرباءة  و  وال�صرب  قدرًا من احلنان  رجال ميلكون 

والده�صة ما يوؤهلهم للتعامل بكل حب مع الأطفال.

• بعد هذه امل�شرية الطويلة من ال�شياحة يف 
عامل الطفل.. ما الذي تعلمتيه؟

و  املتعة  و  البهجة  منحتني  بالأطفال  عالقتي    
اي�صًا ال�صرب و �صعة ال�صدر و هي �صفات لبد و ان 
تتوفر يف كل من يتعامل مع الأطفال، كيف ي�صتقبل 
ف�صولهم الطفويل الذي ميكن ان يكون م�صروع عامل 
اأو فنان، فال�صوؤال ينتج عن الده�صة التي هي بداية 
كل مبدع باأي جمال من املجالت.عالقتي بالأطفال 
مبختلف  القراءة  و  املعرفة  على  اإ�صرارًا  زادتني 
لالأطفال  اأ�صبوعية  �صفحة  احرر  كوين  املجالت، 
بجريدة الوطن، اأ�صتقبل اأ�صئلة الأطفال و ر�صائلهم 
م�صتعدة  اكون  ان  ولبد  اأ�صئلتهم  تفاجئني  واأحيانًا 
دائمًا،اأتعلم من الأطفال كل يوم �صيئًا جديدًا رائعًا..

• لو مل تكوين كاتبة لالطفال.. 
ماذا �شتكوين؟

والإثنان  معلمة،  لكنت  اأطفال  كاتبة  اكن  مل  لو    
وجهان لعملة واحدة، ميثالن للطفل القدوة منهما 
ووجدان  نفو�س  يف  ينق�س  فاملعلم  املعلومة،  ي�صتقي 
تالميذه القيم و املبادئ و املثل العليا التي �صرتافقه 

طوال رحلة حياته.

• هل انت �شعيدة مبا انت عليه؟
الذين  الأطفال  مع  بتوا�صلي  �صعيدة  احلمدهلل    
اأحببتهم ورحلتي معهم ممتدة عرب �صنوات قدمت 
م�صل�صالت  من  لهم  درامية  اعمالأً  خاللها  من 
لقت  وكتب  دولية،  مبهرجانات  جوائز  عنها  نلت 

اإعجابهم واأخريًا ال�صفحة التي اأحررها لهم والتى 
�صيدت ج�صرًا من التوا�صل بيني وبينهم.

• مامل تقوليه؟
    اأجيد عددًا من اللغات الفرن�صية وهي لغتي الأوىل 
الراهبات  هي  فرن�صية  مدر�صة  من  تخرجت  كونى 
والأ�صبانية  الإجنليزية  واأي�صًا  الفرن�صي�صكان، 
وبع�س لغات دول �صرق اآ�صيا تايالند و كوريا، وكرثة 
الثقافات،  تعدد  و  الروؤية  اإت�صاع  منحتني  اأ�صفاري 
احر�س  بلد  بكل  فاأنا  اكرث من حياة،  ع�صت  وكاأين 
معاملها  وزيارة  لغتها  مفردات  بع�س  تعلم  على 
الأثرية، اأجتول بني التاريخ و اجلغرافيا واندمج مع 

نا�صها وتتعدد ال�صداقات، والذكريات..
                      
ببلوغرافيا  

منها  لالأطفال،  املوؤلفات  من  العديد  لها  �شدر 
ق�ش�ص واخرى مبجال التاريخ، اهمها: 

جمموعة  احلتوته(  بداأت  توته  )توته 
ق�ش�شية عن دار اخبار اليوم 

�شخ�شيات  عن  مقالت  ال�شامت(  )العطاء 
تاريخية عن دار نه�شة م�شر 

تاريخية   حكايات  ومعبد(  قلعة  جيبي  )يف 
عن دار نه�شة م�شر 

وهو  خريت(  بكر  ابو  املو�شيقار  )املهند�ص 
من  )ملحات  �شيمفونية  يوؤلف  عربي  اول 

حياته( عن جملة العربي ال�شغري. 
ــ  ا�شالة  دار  عن  ق�شة،  ذهب(  من  )�شهيل 

بريوت 
)ح�شان ح�شان( ق�شة ــ عن دار ا�شالة ــ بريوت 
دار  عن  ــ  ق�شة  املحتال(  والرنب  )الثعلب 

ا�شاله ــ بريوت 
)كيف تطري بجناحي كتاب؟( حتت الطبع 

)أیقونة ( الصحافة العربية الموجهة لألطفال  سماح  بو بكر عزت )ماما سماح (:

اسفاري  منحتني اتساع الرؤیة وتعدد الثقافات
حاورها:طارق ح�شني

كل  على  مكتوب  �صخم  كتاب  املراأة  )حياة  �صوبان  فريدريك  العاملي  املو�صيقي  املوؤلف  يقول 
�صفحة من �صفحاته كلمة حب(، واحلب عند ماما �صماح هو هبة الطبيعة خللقها تفرت�س 
عدم حكرها على كائن دون اخر. انها كتلة من البداع معبئة بوعي مبكر. عا�صت يف كنف 
ت�صق طريقها  ان  انها حر�صت على  ال  النجومية،  ارتقى �صلم  افرادها  عائلة نخبوية معظم 

بنف�صها لرت�صم خطواتها الوىل يف الجتاه الذي تراه هي، ولي�س كما يراه الالخرون لها. 
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عدة  لغات  اإىل  الق�ص�صية  اأعماله  ُترجمت 
منها الإنكليزية والفرن�صية والأملانية والرو�صية. 
فرن�صا(  ـ  �صود  اأكت  دار   : ال�صوداء  )اململكة 
)ب�صرياثاـ  مطبعة اجلامعة الأمريكيةـ   القاهرةـ 
ي�صلط  معه  حوارنا  يف  لندن(.  فري�صوـ  دار 
على جتربته  اأ�صواء عدة  املبدع خ�صري  الكاتب 
الكثري  اىل  ذاته  الوقت  يف  الق�ص�صية،وي�صري 
 2003 بعد  ظهرت  التي  البداعية  الأعمال  من 
وي�صخ�س طبيعة العملية البداعية ومدى تاأثريها 

على بناء الأفراد واملجتمعات. 
• حممد خ�شري.. اأين هو الآن؟

ما زلت اأراوح يف مكاين. اأدمي هذا ال�صعور نف�صيًا 
اإبداعيًا. اختفى كثري من رفاق امل�صرية  لأتقدم 
ال�صتينية الذين بداأُت الكتابة معهم اأو بجوارهم. 
اأذكر اأين يف العام 1962 كنت  معلمًا ريفيا يف 
ال�صتقالل  من  بنوع  اأ�صعر  وكنت  النا�صرية. 
املديني  ال�صارع  فو�صى  عن 
بجوار  كنت  اأي  ال�صتيني، 
اأكن  ومل  التاريخي  امل�صهد 
فوكو حني  كما ظّن  خالله، 
ابتعد ب�صبب ظروف خا�صة 
عن ثورة الطلبة يف  باري�س 
هذا  مثل  لكن   ،1968 عام 
و�صعًا  له  هياأ  قد  البتعاد 
نقديًا يوا�صل فيه اأبحاثه الأركيولوجية. الق�صة 
مثل الفل�صفة تتاج اإىل نوع من البحث اخلا�س 
تتاأثر  ل  التي  النقدية  لالأيديولوجيا  املحايث 
عند  زلت  ما  اأنا  للتاريخ.  الكربى  بالأحداث 
التي تدث عنها  الأب�صتمولوجية  القطيعة  تلك 
با�صالر اأي�صًا. لي�س يف العمل الق�ص�صي انتظام 

اأو تطور. ثمة قطائع وتاأ�صي�صات متجددة. 
يف  طموحك  م�شافة  ترى  حد  اأي  اإىل  بدءًا..   •

ف�شاءاتك الإبداعية؟
اأكون  اأن  اأبدًا  يكن طموحي   مل 
اأ�صعر  اإين  اأو  اأديبًا، 
الآن  بذلك 

ب�صكل اأف�صل. طموحي الأدبي اأن اأكون �صانع كتب 
اأو ملفات �صردية اأو موؤر�صف اأحداث، لذلك فاإن 
يتخذ موقع كاتب  اأن  ال�صرد  لكاتب  اأف�صل عمل 
م�صغله  على  الطارئة  مو�صوعاته  من  العرائ�س 
اإنه يراقب وينظر  على حافة ال�صارع التاريخي. 
اأ�صواأ  اإن  �صيء.  تغيري  يف  يتدخل  ل  لكنه  ويوؤول 
�صخ�صياتهم  يقودون  الذين  هوؤلء  الق�صا�صني 

ون عليهم يف تظاهرة جماهريية.  وكاأنهم مو�صّ
• حممد خ�شري عقبة يف طريق الق�شة العراقية، كما 

يقول الناقد عبا�ص عبد جا�شم. كيف تف�شر ذلك؟
بل  اأعتقد  ذلك.  اأحد، ل  ل�صُت عقبة يف طريق 
الأ�صح القول اأن ن�صو�س الآخرين الذين فاتتني 
ال�صردي  التاريخ  يف  عقبتي.  هم  م�صايرتهم 
العراقي ن�صو�س تتحدى طماأنينتنا وا�صت�صالمنا 
لأ�صلوب واحد او موقف واحد من الواقع. ن�صو�س 
فوؤاد التكريل مثاًل يف الرواية، اأو ن�صو�س �صركون 

بول�س وجليل القي�صي يف الق�صة الق�صرية.
• ب�شرياثا، خملوقة من خيال ن�شو�شي ل يروي قدر 
ما يبحث عن راوية!اأهذا ما حققه الب�شرياثي حممد 

يف تلك املدونة؟
عماًل  ب�صرياثا  كانت  �صحيح.  هذا  نعم. 
)اأنا(  فاإن  وبالطبع  راٍو.  يبحث عن  اأركيولوجيًا 
املوؤلف فيها لي�صت هي ذوات ال�صخ�صيات الذين 
تدثُت عنهم. كان التاريخ يتحدث من خاليل 
ولي�س هو تاريخي اخلا�س بل هو تاريخ الوقائع 
�صبقتني  بل  تعا�صرين  مل  التي  وال�صخ�صيات 
�صريتها.  وجامع  لها  موؤر�صفًا  وكنت  ب�صنوات 
اإليها  نظرُت  وال�صباب  الطفولة  �صنوات  حتى 
من بعيد. مل تكن ب�صرياثا �صريتي الذاتية اإمنا 
�صرية مدينة متخيلة وجدُت نف�صي فيها يف حلظة 
تاريخ الكتابة. اإنها مل تكن حتى مدينتي بالذات. 
رغم اإين اأعرفها زقاقًا زقاقًا. قلت يف منا�صبة:" 
جربت  وقد  اأعرفها".  كي  املدينة  لهذه  تنّكرُت 
ن�صو�صي  كتابة  يف  "الإنكاري"  التكنيك  هذا 

التالية لهذا الكتاب. 
• يقال اأنك تعمد اإىل التخطيط قبل الكتابة اأي�شمل 

هذا كتابة الق�شة اأم تاأليف الكتاب؟
 اأعمد فعاًل للتخطيط الدقيق لأي عمل ا�صردي 
اأكتبه منفردًا ويف كتاب، وهل هناك �صبيل اآخر  
لكي اأ�صنع ن�صًا ل ينت�صب يل متاما بقدر انت�صابه 
لنظام �صردي ل�صت خمرتعه الأول ول الأخري؟ 
لبناء  �صرورية  الذاتية  النقدية  املراقبة  اإن 
الن�س ال�صردي، وت�صتطيع اأن ت�صمي ال�صبط 

النقدي هذا بالتخطيط. 
• ي�شري الناقد اإ�شماعيل ابراهيم عبد عن " روؤيا 
الربج" اإنها برج لطبقات معرفية م�شيدة على 
�شطح عر�ص افرتا�شي، وهو ما يقوي نتائجها 
تفكر  كنت  اأما  هكذا؟  هي  اأحقًا  الفر�شية. 

باأبراج بابل القدمية حني كتابتها؟ 
على  برهان  الربج"  "روؤيا  مثل  ق�صة 
حايث  الذي  الأركيولوجي  بحثي 
مّر  لقد  الإيرانية.  العراقية  احلرب 
احلروب  وبقية  احلرب  تلك  حادث 
ومل  جانبي  من  وتلتها  �صبقتها  التي 
النطباع  �صبب  وهذا  فيها،  م�صاركًا  اأكن 
ميكنك  ل  الن�س.  هذا  عن  الفرتا�صي 
قبل  قراأتها  التي  الكتب  عدد  تت�صور  اأن 
ال�صردية  واملخططات  الن�س  هذا  كتابة 
التي و�صعتها له. اإنها مثال على التخطيط اأو 
التح�صري الذي تدثنا عنه. يف جميع ق�ص�س 
احلرب التي كتبتها ل ميثل البطل فيها اإل وثيقة 

ل�صت اأنا �صانعها.
الناقد حممود  الت�شاوؤلت" يقول  " �شحيفة  عن   •
"متواليات  موالة  بلغة  تتكلم  اإنها  الطائي  عبيد 
حروفية جمهورة ومهمو�شة" �شدا�شية الت�شكل، وهو 
ما يو�شع التفكري مثلما هي كتابة حممد خ�شري.اأترى 

مثل هذا �شاحلًا لقيا�ص اجلودة؟ 
"روؤيا خريف"  الق�صة وجميع ق�ص�س  هذه 
براهني على النفعال بالقراءة والبحث 
التاريخ  حوادث  يف  الأركيولوجي 
لحظ  وقد  ون�صو�صه. 
�صذوذها  النقاد 
"اأ�صلوبي"  عن 
لق�ص�صي  ا
الواقعي. ومتى 
لدي  كان 
ب  �صلو اأ
عيه  د اأ

كتبًا  اأ�صنع  اأن  اأردت  قلت  كما  لن�صو�صي؟ 
بحوثي  من  واحدة  الروؤيا  كانت  خمتلفة. 
العظمى  وحوادثه  للواقع  املحايثة  وافرتا�صاتي 
التي مرت من جانبي. لقد اأعدُت يف اأكرث ق�ص�س 
هذه املجموعة اإنتاج الروؤى القدمية ل�صكان وادي 
الرافدين لكي تتقاطع مع وقائع احلرب وتنق�س 
فرو�صيتها العدوانية. لكن الق�ص�س ُف�ّصرت على 
قراء  يف  اأثرها  لتهوين  خاطئ  اأ�صطوري  نحو 
ن�صو�س احلرب اآنذاك. بنيُت على وثيقة احلرب 
روؤيا فرو�صية نقي�صة، على النحو الذي بنى فيه 

�صرفانت�س روايته التهكمية دون كي�صوت. 
بورخ�ص  وبني  بينك  الت�شابه  اأوجه  ترى  اأين   •

واأمادو؟
اإىل  ينت�صبان  اأنهما   هناك فرق بني الثنني مع 
بورخ�س  ال�صحرية.  وواقعيتها  الالتينية  اأمريكا 
اأقرب اإىل نف�صي لأنه مزج بني الغرابة واحلكمة 
على نحو ما فعل �صرفانت�س وكّتاب الروؤى العربية 
بورخ�س  يكن  "لو مل  قلت:  القدمية. ويف حينها 
موجودًا لخرتعُت كاتبًا ي�صبهه اأ�صاهيه واأحاول 
زال  الو�صوا�س  هذا  مثل  لكن  عقبته".  جتاوز 
مبرور الوقت لأنه مل يكن ق�صية اأ�صلوبية بحتة. 
اإين اأوؤمن بتعدد املجّرات ال�صردية وتنوع احلقول 
التي ت�صنعها �صدمات التاريخ و قطائعه. اأعتقد 
ب�صرورة مو�صعة )موقعة( ن�صو�س اأي كاتب يف 
املنظومة الكتابية العاملية. ف�صاًل عن مو�صعتها 
نف�صه.  الكاتب  ون�صو�س  املحلية  الن�صو�س  بني 
اإنها عملية من عمليات التنا�س الأ�صا�صية غالبا 
يف  نقدية  غري  لدواع  فهمها  النقاد  ي�صيء  ما 
العملية  اإجراء  اإىل  الكاتب  يعمد  لذا  الأ�صا�س. 

بنف�صه اأحيانا. 
• اأترى باأن الن�شو�شية قد غادرتها مدار�ص النقد؟

نعم. الن�صو�صية مبفهوم الأ�صلوبية. هذا يتما�صى 
اأنف�صهم،  الروائيني  الكّتاب  "اأ�صلوب"  تغري  مع 
هوؤلء الذين تولوا من كتابة الرواية الأ�صلوبية 
�صخر  لقد  الروائي.  "الربورتاج"  كتابة  اإىل 
"اأ�صلوب"  ي�صمى  مما  باموق  الرتكي  الكاتب 
الكاتب. وبالطبع �صي�صخر النقد تبعًا لذلك من 
الغرور الأ�صلوبي "ال�صعري" لدى بع�س روائيينا. 
اأتابع ما ينجزه النقاد الثقافيون باهتمام. خا�صة 
توفرت  لو  مي�صان.  يف  الثقايف  النقد  جماعة 
من  لأ�صبحت  اجلماعة  لهذه  جامعية  حا�صنة 
كما  العربي.  الوطن  يف  النقدية  املدار�س  اأهم 
اجلدد  بغداد  نقاد  ببحوث  اإعجابي  اأ�صجل 
العزاوي  ونادية  �صالح  مو�صى  ب�صرى  واأ�صهرهم 
و�صالح زامل، اإىل جانب نقاد تاريخيني اآخرين. 
اأحدهم  لكن هوؤلء جميعًا متفرقون ومل يتمكن 
مقارنتها  ميكن  نقدية  مدر�صة  ا�صتقطاب  من 

بجماعات النقد الثقايف وال�صيميائي وال
اأن  اأيعني  باللغة،  احتفتا  والأدبية  جلمالية   •

البالغة �شتكون يف الأ�شلوب اأم بالعبارة؟
كتابة  يف  اأ�صا�صي  معيار  اللغة  مهم.  �صوؤال 
املوروثة  الأدبية  ببالغتها  لي�س  لكن  الن�صو�س، 
اإمنا  بالن�صو�س،  امللحقة  ال�صعرية  اأ�صلوبيتها  اأو 
بانزياحها النظمي وتفكيكها للن�صو�س والوثائق 
اأق�صد  وهنا  تتويها.  التي  التاريخية  والوقائع 
العالمات  يف  و�صّكها  وفوريتها  باختالفها  اللغة 
تواجه  مع�صلة  اللغة  اإن  لدللتها.  امل�صاوية 
اأغلب الكتاب لكنهم يف الغالب ل يعريون اأهمية 
مل�صكالتها الكتابية. وهذه امل�صكالت ت�صمل ناحية 
التمييز  الكتاب  وعلى  خيالية،  واأخرى  وظيفية 
بني الناحيتني، اأو اجلمع بينهما يف نظام خا�س 
ن�س  لكل  فاإن  العموم  وعلى  املكتوب.  بالن�س 
متعة  اأجد  ناحيتي  من  اخلا�س.  اللغوي  نظامه 
يف البحث اللغوي املقارن. هذا يتطلب مراجعة 
وجدت  لقد  اأنواعها.  بكل  واملعاجم  القوامي�س 
�صردية  مادة  مثال  والكرملي  دوزي  معجمْي  يف 
كامنة يف ال�صتدللت على اأ�صل الكلمات. يقال 
اأن املعاجم كانت مراجع ال�صاعر ت. �س. اإليوت 

الرئي�صة.
كيف ترى حرية القراءة، األ تتقاطع مع حرية   •
الن�ص؟ حرية القراءة.. حرية الن�ص.. متى يح�شل 

التقاطع بينهما؟
القراءة  حرية  بني  امل�صرتك  احلد  هو  التاأويل 
وحرية الكتابة. ل فرق بني الفعاليتني اإل بدرجة 
الن�صبة والتعيني. اأين موقعي من الن�س املقروء؟ 
واأين موقعي من الن�س املكتوب؟ اأحيانًا اأبحث يف 
قراءة ن�س لكاتب غريي ما اأود كتابته يف ن�صي 
اخلا�س. باملعنى ال�صعبي للغرية واحل�صد. القراءة 
والكتابة عملية تبادل مواقع. فاإن مل يتوفر مثل 
هذا التبادل الفرتا�صي زال �صرط الأركيولوجيا 
الذي تدثنا عنه �صابقًا. لقد اأعاد فوكو قراءة 
الع�صر  يف  العيادي  والطب  اجلنون  ملفات 

الو�صيط لكي ي�صل اإىل كتابة ا�صتدلله الو�صعي 
النقدي لأحداث ع�صره. كنت مثله مغرمًا بقراءة 
اأنواع خمتلفة من الكتب. ورمبا �صبطني اأ�صدقاء 
العمارة  اأو  احل�صرات  علم  يف  كتابًا  اأ�صرتي 
والفلك. دقق يف �صورة كاتب و�صط مكتبته تيط 
به الكتب وتكاد تغطيه، اإنها ال�صورة التي ل ميكن 
ا�صتبدالها ب�صورة اأخرى مهما ت�صعبت م�صادر 
الأر�س  كوكب  �صيتحول  والت�صال.  املعرفة 
اإحدى  يف  كورتاثار  تنباأ  كما  ورقية  عجينة  اإىل 

ق�ص�صه. وهذا �صبب الرعب من الكتب.
• النقد، الثقافة، الدرا�شة، األديك ميزان معريف لفك 

ال�شتباك بينها؟
 اأحاول تديد مقدار ما اأحتاجه من هذه املعارف 
بالأ�صا�س. اخليايل  عملي  لدعم  واملمار�صات 
لكي  واحد  وقت  يف  الدعامات  بهذه  اأفكر  اإين 
لن�صو�صي،  اخلال�صة  الأدبية  ال�صفة  اأنق�س 
اأجري  لكنني  تعرفون.  كما  قليلة  ن�صو�س  وهي 
لها  موقع  عن  واأبحث  دائما  ن�صو�صي  تعيري 
الكتاب  ينتجها  التي  الأخرى  الن�صو�س  بني 
املعا�صرون يل. وهذا ان�صغال ي�صتغرق وقتي كله. 
ول اأ�صتطيع اأن اأعني مقدار ما يحتاجه كل كاتب 
بالبحث  يتعلق  الأمر  اإن  واملواقف.  املعارف  من 
الأركيولوجي امل�صاحب لكل حماولة اأدبية، وعلى 

موقعها من اخلارطة الإ�صارية الكونية.
جترب  ومل  الطويلة،  والق�شة  الرواية،  جربت   •
الق�شة الق�شرية جدًا. ترى كيف يجيب حممد خ�شري 

عن ذلك؟
الأدبي �صناعة ن�صو�س  �صابقًا هديف   كما قلت 
اأميل  عمومًا  لكني  اأدبية.  اأنواع  توظيف  ولي�س 
اإىل املقطوعات الق�صرية. وقد ل اأكتب رواية اإل 
�صمن هذا النظام من املقاطع املتفرقة. بل اإين 
التجزئة  هذه  اأ�صا�س  على  الطويل  العمل  اأفهم 

والتقطيع )املونتاج( ال�صردي. 
الدول  ويف  العامل،  يف  الق�ش�شي  النتاج  ت�شع  اأين   •
العربية؟ هل ما زال هذا الفن �شامدًا بوجه الرواية 

مثاًل؟
 اأظن اأن الإنتاج الق�ص�صي العربي وحده مو�صو�س 
بهذه الفر�صية: الرواية اأوًل. هناك اأنواع �صردية 
واملغامرة  ارتيادها  العامل  كتاب  اختار  جديدة 
يف اكت�صافها. اإين اأطرح مثاًل واحدًا على غفلة 
العربي  �صردنا  يف  �صائع  اأدبي  نوع  عن  روائيينا 
الرواية  �صرد  يف  الأ�صا�س  املقامات،  هو  القدمي 
الت�صردية. اإين اأعتقد اأن التاأليف ال�صردي قد مير 
من خالل هذه الُنُظم من غري اأن يفقد معا�صرته 
الأركيولوجي  النوعية.  قد يعود املخيال  وجّدته 
)ملحمة  ال�صردية  الن�صو�س  اأنواع  اأقدم  اإىل 
جلجام�س مثال( لتفكيك نظمها واإعادة اإنتاجها. 
ميكن اإعادة العتبار للق�صة الق�صرية بنظِمها 
يف كتب �صردية جامعة. مثال كان كتابي )حدائق 
الوجوه( ال�صادر العام 2009 حماولة يف املزج 
بني الق�صة وال�صرية. هناك اأكرث من حل ملقاومة 
اأو  املجاور  اأو   اجلامع  الن�س  الرواية.  اإغراء 
العابر واحد من هذه احللول. كيف لنا اأن نحافظ 
اإزاء النظام والرتابة؟ كانت  على ده�صة الن�س 
هاجروا  اأو  رحلوا  عراقيني  كّتاب  م�صكلة  هذه 

ونتذكرهم كلما �صاألنا مثل هذا ال�صوؤال.
• داأبت منذ اأعوام قريبة على كتابة جتارب بع�ص 
ومرت�شى  العبيدي  عبدالكرمي  اأمثال  الروائيني 
كزار وغريهما، واأ�شميتها روايات التغيري،  هل لك ان 

حتدثنا عنها؟
 اأعتقد اأين كنت اأحاول فك بع�س املغاليق التي 
الأ�صاليب  عر�س  خالل  من  ن�صو�صي  تعرت�س 
النقود  ن�صرُت هذه  روائيينا.  كتابة  اجلديدة يف 
التق�صري"  "نقد  عنوان  تت  الأركيولوجية 
عن  للتعوي�س  �صالحيتها  اختبار  بق�صد 
اجلديدة  ال�صردية  الأنواع  جمال  يف  تق�صرينا 
الكرمي  عبد  عند  الربورتاج  رواية  )مثال 
عند  الت�صردية  والرواية  بدر  وعلي  العبيدي 
ن�صيف فلك والوثائقية عند مرت�صى كزار وعلي 
مهودر  احلليم  وعبد  اجلبيلي  و�صياء  عبا�س 
ح�صني  وجمال  �صعداوي  اأحمد  عند  والفنتازية 
الذاتية  وال�صرية  وايل  وجنم  �صاوي  وبرهان 
عند دنى غايل وعالية ممدوح ولطفية الدليمي 
 . وجيان(  حالوي  جنان  عند  الهجرة  ورواية 

اآليات  فيها  ا�صتعرت  ممتعة  نقدية  رحلة  كانت 
القراءة اأكرث من مناهج النقد. اأعود فاأقول اإنها 
رحلة �صخ�صية لكت�صاف قدراتي الروائية فيما لو 
اأ�صاهيهم بعملي. وبالطبع كان هوؤلء  اأردُت ان 
جميعًا قد جتاوزوا قدراتي بكثري. اإين اأح�صدهم 
حقًا يف الوقت الذي اأهنئهم على اأعمالهم. من 
ناحية اأخرى كنت اأريد مبتابعتي النقدية هذه اأن 
اأ�صحح حدود كتابة رواية التغيري اإذ وجدُت اأنها 
تعود اإىل تاريخ اأ�صبق من عام التغيريال�صيا�صي 
تاأ�صي�س  يف  �صرع  الكّتاب  فبع�س   ،2003 يف 
روائي جديد العام 1991 احلد احلقيقي للتغيري 

الجتماعي. 
• هناك راأي يقول اأن مكان املثقف العراقي هو داخل 

العراق ولي�ص خارجه. ما راأيك؟
 لقد اأثبتت روايات التغيري التي اأ�صرت اإليها يف 
وتنوع  الإنتاج  مواقع  تعدد  على  ال�صابق  اجلواب 
التي �صرنا نفتخر  الدرجة  اإىل  ال�صردية  الهوية 
فيها بهذه احلقيقة اجلديدة. ف�صاًل عن تر�صح 
مرموقة.  وعاملية  عربية  جلوائز  روائيينا  بع�س 
كل هذا اأثبت اأن موطن الروائي هو ن�صه املنتج 
يف اأي مكان يحّل فيه. مثال ذلك اأ�صبح املنفى 
�صكل  اختارت  التي  املهاجرة  للرواية  حا�صنة 
الداخل  رواية  ت�صتطع   مل  فيما  الذاتية  ال�صرية 

ابتكار نظري له. 
• اأين موقع املراأة العراقية يف كتاباتك؟ وما راأيك يف 
و�شع الكاتبات العراقيات حاليًا؟ وهل ميكن اأن نقول 

عندنا ما ي�شمى بـ "الأدب الن�شوي"؟ 
ال�صوداء  اململكة  )يف  الن�صائية  مناذجي  اأغلب 
حقيقية  ل�صخ�صيات  بورتريهات  هي  مثال( 
انعك�صت عليها ظروف احلياة القا�صية والمتهان 
النماذج  هذه  اأغلب  زالت  الجتماعي،وما 
الجتماعي،  ال�صلب  بهذا  اأعمالنا  يف  حمكومة 
النقدية  النماذج  اإىل م�صتوى  ترتق  لذا فهي مل 
املعروفة يف �صرديات احلركة الن�صوية.مل اأقراأ اإل 
يف اأعمال عراقية نادرة )لطفية الدليمي وعالية 
واإنعام  ح�صني  وهدية  هادي  ومي�صلون  ممدوح 
يف  التق�صري  يعو�س  ما  غايل(  ودنى  كججي 
نق�س ال�صل�صلة الذكورية التقليدية التي ظهرت يف 
الأعمال الواقعية )عند غائب طعمة فرمان وفوؤاد 
التكريل مثال(. تاول ن�صاوؤنا الكاتبات القتداء 
بالكاتبات امل�صريات واللبنانيات والفل�صطينيات 
الالتي �صبقنهن يف هذا امل�صمار لكنهن يحتجن 
اإىل جراأة اأولئك الكاتبات العربيات اجلن�صوية. 
مع ذلك ل ن�صتطيع الدعاء اأن مناذجنا الن�صوية 
ترقى اإىل تفكري مناذج توين موري�صون اأو جوي�س 

كارول اأوت�س الأمريكيتني. 
الدرا�شية  املناهج  �شمن  ق�ش�شك  اأُدخلت   •
ومبوافقتك. األ ترى  ذلك �شيخّرج جياًل يكره 

كتابتك لأنه يدّر�شها ق�شرًا؟
كان  ولو  التدري�س.  من  النمط  هذا  اأوؤيد  ل   
يل  الن�صو�س  هذه  مثل  لقررت  بيدي  الأمر 
يخ�صع  ل  م�صتقل  مطالعة  كتاب  يف  ولغريي 
الذائقة  لتنمية  واإمنا  لالمتحان،  فيه  الطالب 
القرائية واكت�صاف املواهب. اأنا �صد التف�صريات 

والتعليقات امللزمة للطالب بروؤية واحدة للن�س.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من اأعماله املطبوعة

ـ  ق�شرية  ق�ش�ص  جمموعة  ال�شوداء:  اململكة  ـ 
بغداد ـ 1972

ـ يف درجة 45 مئوي: جمموعة ق�ش�ص ق�شرية ـ 
بغداد ـ 1978 

ـ روؤيا خريف: جمموعة ق�ش�ص ق�شريةـ عّمان ـ 
الأردن ـ 1995

ـ  عّمان  ـ  نقدية  ن�شو�ص  اجلديدة:  احلكاية  ـ 
الأردن ـ 1995

ـ ب�شرياثاـ �شرية مدينة: بغداد ودم�شقـ  1996
ـ  ـ القاهرة  ـ حتنيط: جمموعة ق�ش�ص ق�شرية 

1998
ـ كرا�شة كانون: رواية ـ بغداد ـ 2001    

ـ  دم�شق  ـ  ق�ش�ص  جمموعة  الوجوه:  حدائق  ـ 
 2008

ـ ال�شرد والكتابـ  ن�شو�ص نقديةـ  دبيـ  2010
- الرجل والف�شيل )مقالت( الب�شرة - 2012

اجلوائز الأدبية: 
العربية  الإمارات  ـ  العوي�ص  �شلطان  جائزة  ـ 

املتحدةـ  2004ـ
ـ جائزة القلم الذهبيـ  احتاد الأدباء العراقيني 

ـ بغدادـ  العراق. 

حاوره: �شعدون هلّيل
حممد خ�صري قا�س عراقي له ب�صمته اخلا�صة على خارطة الق�صة احلديثة يف الوطن العربي لفت اأنظار القراء اإليه منذ ق�صته املتميزة "الأرجوحة"ومنذ جمموعته الأوىل 
"اململكة ال�صوداء"ويعد املبدع حممد خ�صري اأبرز قا�س عراقي وعربي خا�س حوار التجريب يف الق�صة الق�صرية واأجاد فيه.ت�صغل ق�ص�س خ�صري عقول قرائه وت�صتحثهم على 

�س يف املدار�س البتدائية مدة تزيد على ثالثني  متابعة جديده املثري واملائز. ولد القا�س حممد خ�صري يف الب�صرة عام 1942 حا�صل على �صهادة التعليم العدادي 1960 درَّ
عامًا يف مدينة الب�صرة ومدن العراق اجلنوبية. تقاعد منذ عام 1996بداية الن�صر كانت عام 1962 يف جملة اتاد الأدباء العراقيني )ق�صة: الني�صاين(.

طموحي األدبي أن أكون 
صانع كتب أو ملفات 

سردیة أو مؤرشف أحداث

بورخس األقرب إلى قلبي 
ألنه مزج بين الغرابة والحكمة                

القاص محمد خضير
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“منعطف الصابونجية" روایة 
جدیدة لنيران العبيدي 

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
بعنوان  جديدة  رواية  للن�صر"  �صفاف  "دار  عن  �صدر 
العبيدي  نريان  العراقية  للكاتبة  ال�صابوجنية(  )منعطف 
املجتمع  يف  احلياة  عن  الرواية  تتحدث  بكندا.  املقيمة 
اىل  ع�صر  التا�صع  القرن  نهاية  البغدادي 
هذا  يحمله  ما  بكل  الع�صرين،  القرن  اآوا�صط 
و�صيا�صية،  اجتماعية  تخر�صات  من  املجتمع 
�صليلة  عراقية  اأمراأة  حياة  ق�صة  وتكي 
هاوية  اىل  تنحدر  عريقة  بغدادية  عائلة 
ال�صقوط.ت�صف الرواية بلغة جميلة ل تكلف 
كما  معها،  ومن  ال�صيدة  هذه  حكاية  فيها، 
والتقاليد  العادات  لبع�س  الرواية  تتعر�س 
املوجودة يف ذلك الوقت، وتتناول الن�صيج 
الذي كان قائما بني  الجتماعي املرتابط 
التطرق  خالل  من  والثنية  العراقية  الطوائف 
بغدادي.  يهودي  ب�صاب  البطلة  تربط  التي  العالقة  اىل 
والرواية تمل من ال�صدق واحلنني اىل العالقات الإن�صانية 
التي تبدلت مع التحولت التي مر بها العراق. تقع الرواية 
يف 125 �صفحة وقد حمل غالف الرواية لوحة للفنان فرا�س 

الب�صري.

“أیام ورؤى" للكاتب جورج 
یغيایان عن مجازر األرمن

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
�صمن  ومن  للثقافة"،  نعمان  "ناجي  �صة  موؤ�صَّ عن  �صدر 
جديٌد  كتاٌب  الأرمنية،  لالإبادة  الأوىل  املئوية  اإ�صدارات 
وروؤى"؛   ام  "اأيَّ عنوان  يحمُل  يغيايان  جلورج 
ُن جممَل  ويت�صمَّ 160 �صفحة،  الكتاب يف  يقُع 
الفرتة  خالل  يغيايان  األقاها  التي  الكلمات 
وفيها  تاريخه،  اإىل   2007 عام  من  ة  املمتدَّ
اٍت يف اأرمينيا،  عظاٌت له، وكلمات، اإىل وطنيَّ
يف  م�صاألتها.جاء  يف  واأبحاٌث  الأجداد،  بلد 
"اأيَّام... وروؤى" جمموعُة مقالٍت  مة:  املقدِّ
وهي  ولبنان،  كندا  بني  ُمعظمها،  ُكتَبْت، 
تنا  ٍة ملا َجرى لأمَّ ُ عن معاناٍة �صخ�صيَّ ُتعربِّ
ة،  املُِحقَّ ُتها  اإليه ق�صيَّ وملا و�صَلْت  الأرمنيَّة 
يف  وَيجري  َجرى  ملا  ٍة  كهنوتيَّ معاناٍة  وعن 
ال�صرقيَّة  ٍة، ويف قلب كنائ�صنا  الأرمنيَّة بخا�صَّ قلب كني�صتنا 
اأ  يتجزَّ اأ�صبحت جزًءا ل  التي  وَلالأ�صف، يف حياتنا،  ٍة،  بعامَّ
ة والوطنيَّة، نحن  اتنا الجتماعيَّ ة واأخالقيَّ اتنا اليوميَّ من اأدبيَّ
الذين ُدعينا لنكوَن امللَح يف "عجني هذا العامل" و"النُّوَر" يف 
عتمته وظلماته؛ فاإذا بامللح قد يف�صُد والنُّوِر قد ينطفئ.          

“سيد بغداد.. قصة جيمي" 
روایة جدیدة لمحمد الطعان

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
الطعان  حممد  للدكتور  البي�صاء"�صدرت  دار"املحجة  عن 
رواية جديدة تت عنوان"�صيد بغداد،ق�صة جيمي"تتناول 
على  ترتب  وما  العراق  غزو  اأحداث  الرواية 
واجلنود  منهم  العراقيني  املواطنني  نف�صية 
من  �صفحة  ب262  الرواية  جاءت  الأمريكان. 
القطع الو�صط، ترجمها عن الفرن�صية ال�صتاذ 
عدة  ا�صدارات  للكاتب  اأن  �صامل،علما  �صالح 
نذكر  الفرن�صية  باللغة  �صدرت  الرواية،  يف 
الدكتور  ترجمة  �صوداين"من  منها:"فول 
به  ماباحت  خليل،ورواية  اأحمد  خليل 
وغريها،  غ�صوب،  فار�س  �صارة"ترجمة 
له  �صت�صدر  التي  الروائية  الأعمال  ومن 
وجدة"عن  اىل  "احلج  وهما:"بهمان"و  روايتان  قريبًا 

دار"�صركة املطبوعات للتوزيع والن�صر ــ بريوت.

“الهاویة” روایة جدیدة 
للكاتبة سالمة صالح

"الهاوية"  رواية  بريوت  يف  اجلمل  دار  عن  موؤخرا  �صدرت 
للكاتبة �صاملة �صالح، وهي تدور حول �صاعر يعاين 
كونيًا" حل  "اأملًا  ي�صميه  ما  اأو  اأزمة وجودية  من 
بروحه بعد اأن فقد كل �صيء معناه بالن�صبة له. 
ي�صع  اأن  ولكن عجزه من  اأن ميوت،  يريد  كان 
نهاية حلياته بنف�صه يجعله يلجاأ اىل ما يتحول 
يف النهاية اىل كابو�س ل يتخل�س منه ال حينما 
يقع يف احلب. من خالل متابعة �صاملة �صالح 
مثرية  �صورة  لنا  تقدم  التمار  ح�صن  لبطلها 
وحاناتهم  مقاهيهم  يف  املثقفني  حياة  عن 
واأوهامهم،  �صراعاتهم  عن  وجمال�صهم، 
اإدعاءاتهم واأحالمهم وعن الآثار التي تركتها احلروب 

على حياتهم والقمع على اأرواحهم.

حسين علي یونس .. “أمل یمر"
مير"  "اأمل  ديوان  �صدر  هولندا  يف  خمطوطات  دار  عن 
 77 من  مكون  وهو  يون�س،  علي  ح�صني  العراقي  لل�صاعر 
ق�صائد  فهي  املحتوى،  وجميلة  الطباعة  اأنيقة  �صفحة 
ال�صاعر باح  تراوحت بني �صطر واحد وعدة �صطرات، لكن 
عن  مبتعدا  اللغة،  تكثيف  خالل  من  روحه  مبكنونات  بها 

الإطالة حتى ل يقع يف فخ ال�صرد.

 إصدارات..

باحلياء  ي�صعرون  الكّتاب 
معاناة  عن  يكتبون  حني 
ابنائها  �صياع  مع  اأّم 
نبذ  يف  مطّلقة  اآلم  اأو  وغربتهم، 
عامل  معاناة  اأو  لها،  اجلبان  املجتمع 
موظف  وحمنة  الأ�صرار،  م�صتغّليه  مع 
الف�صاد  واإغراءات  املهني  مرتبه  مع 
يدي  على  �صجني  ودمار  ال�صاحقة، 
ال�صيا�صي  ال�صجن  حتى  القتلة..  جاّلديه 
بعد  تقريبا  الروائية  الأعمال  اختفى من 
اأ�صا�صيا،  اإن�صغال  معاجلته  كانت  اأن 
الوطنية  الرتبية  اأُ�صعفت  �صرفًا.  ودخوله 
وخذل  الإبداع،  انعزال  طريق  عن  حتى 
املغدور،  العربي  الإن�صان  املبدعون 
و�صار  بينهم،  �صفرة  ن�صو�صهم  و�صارت 
م�صعلوا  هم  ال�صرفاء،  املتجّولون  الباعة 

واأنبياوؤها(. الثورات 
امل�صكالت  بتلك  ارتباطًا   – يعر�س  ثم 
للفن  هذا  كتابه  تخ�صي�س  اأ�صباب   o
بيطار"  "هيفاء  للروائية  الروائي 
املُربكة  الأجواء  هذه  مثل  بالقول:)ويف 
– ومعها  واملتحاملة، ت�صّر هيفاء بيطار 
اأن  على   o العرب  الروائيني  من  حفنة 
يف  ال�صردية  اقدامها  موا�صع  تلت�صق 
اجلحيمية،  العربي  الواقع  اأر�س  عمق 
تنت�صر  اأن  وعلى 
امل�صحوق  لالإن�صان 
وعلى  واملنك�صر،  املهّم�س 
احلكائي  فّنها  توّظف  اأن 
هذا  ل�صالح  باأكمله 
الإن�صان يف مهمة مقّد�صة 
ا�صرتاطات  تن�صيها  ل 
وجمالياته  املحكمة  الفن 
ومعاجلات.  وت�صويريًا  لغويًا  الأّخاذة، 
يف  جديد  مقرتب  خالل  من  ذلك  وكل 
واأولوياتها..  الأنوثة  معاناة  اإىل  النظر 
تلّخ�س  كما  خمّل�س"  "بروؤية  والكتابة 

الإبداعي(. فعلها 

اأطر  ك�صرت  الروائية  هذه  اأن  ويوؤّكد: 
ما  اإىل  النقدية  النمطّية"  "النظرة 
حيث  الن�صوي"  "الأدب  بـ  ُي�صّمى 
العميق  التحليلي  يك�صف:)الإ�صتغال 
الروائية  بيطار،  هيفاء  ن�صو�س  على 
عامة،  ب�صورة  واحلكائية  خا�س،  ب�صكل 
بالن�صبة  حتى  املوقف  هذا  خطل  يك�صف 
م�صكالت  مو�صوعة  مع  التعامل  اإىل 
الأنوثة  ومع�صالت  خا�س،  ب�صكل  املراأة 
املتخّلفة.  جمتمعاتنا  يف  عام  ب�صكل 
على  القائم  التحليل  عرب  يتك�صف  فما 
هو  اخلالقة،  الذكية  اجلدلية  القراءة 
املغلقة  الدائرة  ك�صرت  قد  الروائية  اأن 
ومع�صالت  املراأة  م�صكالت  معاجلة  يف 
اأن  بعد  النور  اإىل  بها  وخرجت  الأنوثة، 
ذاتي  عامل  يف  الإختناق  على  اأو�صكت 
لتجعلنا  بها  خرجت  معتم..  مغلق 
اخلطرية  امل�صكالت  هذه  اإىل  ننظر 
مع  والع�صوية  ال�صائكة  تفاعالتها  يف 
ووفق  العام،  القاهر  الإجتماعي  احلال 
�صحية  الرجل  حتى  فيها  يكون  نظرة 
والإنحطاط  التخلف  �صحايا  من 
للعنف  وحتى  الإجتماعي،  والرتدي 
املدّمر الذي يبط�س باحلياة الإجتماعية 
ال�صيد  و�صيجد  وميّزقها.  العربية 
الن�صو�س  هذه  يقراأ  حني  القارىء، 
بيطار  هيفاء  بطالت  اأن  عميق،  بتاأمل 
الإ�صباع  هي  الأوىل  م�صكلتهن  تعد  مل 
من  الرغم  على  املقموع  اجل�صدي 
اجلن�صية  احلاجات  تعد  مل  اأهميته، 
على  مت�صّيدة  وحيدة  الأول،  اخلط  يف 
لدى  يح�صل  كما  كّله،  احلكائي  امل�صهد 
ما  العربيات.  الكاتبات  من  الكثري 
حمنة  هو  باأكمله  احلكائي  امل�صهد  يظلل 
ت�صل�صالت  يت�صدر  وما  كاإن�صان،  املراأة 
للمراأة  املفقودة  الكرامة  هي  املعاناة 
الكرامة  من  اأ�صا�صي  كجزء  ُتهدر  التي 
والأوطان.  للمجتمعات  املهدورة  العامة 

الإجتماعي  والقهر  ال�صيا�صي  القمع  اإن 
للف�صاد،  �صرعنة  من  عليه  يرتتب  وما 
ون�صاًء  اأرواحنا o رجاًل  ي�صّمم  الذي  هو 
وتدرك  بع�صًا.  بع�صنا  ناكل  ويجعلنا   o
حلد�صها  امل�صاعف  بالفعل  الكاتبة 
الأكرب  القدرة  لديها  املراأة  اأن  ووعيها، 
على فهم هذا القهر املُذل، لأنها تتحّمل 
الفاجعة،  مراراته  من  الأعظم  الق�صط 
قهرًا  تتحمل  فهي  اجل�صيمة،  وخ�صاراته 
املعروف  الإجتماعي  القهر  ؛  مزدوجًا 
وقهر  الرجل،  وعلى  عليها  يقع  الذي 
ال�صلطات  من  املُزاح  ال�صحية  الرجل 
اإليها،  اأ�صكالها،  بكافة  الطغيانية 
اإنكاره  عملية  يف  ارتباكاته  واإ�صقاطات 
ت�صاحله  وعدم  العميق،  الأنوثي  ملكّونه 

معه(. الع�صابي 
اأن  بالقول:  مربراته  يختم  ثم 
مفهومًا  اأ�ّص�صت  بيطار  هيفاء  الروائية 
الرواية  يف  "البطولة"  ملعنى  جديدًا 
الإبداع  "ا�صرتجل"  اأن  العربية:)فبعد 
اأيدي الكاتبات الالتي  العربي حتى على 
مدّربة  ذكورية  بعني  احلياة  اإىل  ينظرن 
"البطل"  �صورة  �صارت  تلقائية،  ولي�صت 
"املنا�صل"  للفحل  اأي�صًا  منطية  �صورة 
تيط  الذي  وانك�صاراته  انت�صاراته  يف 
وت�صنده،   o الأحوال  اأح�صن  يف   o به 
والت�صّدي،  الن�صال  طرق  يعّلمهن  اأناث 
للبطولة  لتعيد  بيطار  هيفاء  جاءت 
�ُصّوه  الذي  والأ�صيل  احلقيقي  مفهومها 
احل�صارة  دحر  مّت  اأن  منذ  وا�صُتلب 
والأبناء،  الآباء  اأيدي  على  الأمومية 
راكعة  والأم  يتذابحون،  ف�صاروا 
موؤّنثة  البطولة  عادت  لهم.  ت�صتغفر 
�صارت  باهرة.  وتلقائية  ُمقِنعة،  برباعة 
البطل  وهي  "الفادي"،  هي  بحق  الأنثى 
ل  املرعبة  واآلمها  واملُنتظر.  اجلديد، 
اأو واقعية فّجة  ُتعر�س بطريقة مبا�صرة، 
ي�صمها  اأو  ي�صميها  اأن  للبع�س  يحلو  كما 

ُتعر�س  اآلمنا  الآلم،  هذه  اأحيانًا. 
العالية،  بفنّيتها  وت�صحرنا،  اأمامنا، 
وحبكاتها  املن�صبطة،  ال�صعرية  ولغتها 
ت�صّكلهم  الذين  و�صخو�صها  املده�صة، 
م�صغل  يف  احلاذقة،  الروائية  اأنامل 
احلي،  الواقع  طني  من  ل�صعورها، 
وحرقة  روحه  ونب�س  حرارته  تمل 
املبدع  اأعترب  يل،  وبالن�صبة  اأوجاعه. 
– واأوؤكد  الواقعية  بالروح  يتم�صك  الذي 
على الروح –، ويبتكر الأ�صكال اخلاّلقة 
على  احلفاظ  على  وي�صّر  عنها،  للتعبري 
الإجتماعية،  بحا�صنته  الأدب  �صلة 
املُهان  واملُذل  املحطم  لالإن�صان  وينت�صر 
يحّل  اأن  ويرف�س  العربي،  عاملنا  يف 
الإن�صان،  "ال�صيء" o مهما كان o حمّل 
بف�صائح  اخلانق  الإن�صغال  يف  يغرق  ول 
ول  اأهميتها،  برغم  وحاجاته  اجل�صد 
الطائفية  ين�صاق مع توّجهات املعاجلات 

"بطاًل" اإبداعيًا(. اأعتربه  واملذهبية، 
)الأم  اإىل  هذا  كتابه  املوؤّلف  اأهدى  وقد 
بالقول:)وقد  ذلك  مرّبرًا  ال�صورّية( 
اأ�صطورة  اإىل  الكتاب  هذا  اأهديُت 
يف  ع�صُت  فقد  ال�صورية،  الأم  �صوريا: 
�صوريا احلبيبة خم�س �صنوات، و�صاهدت 
حقيقية،  يومية  ومبعاي�صة  قرب،  عن 
كيف  دافئة،  حميمية  �صادقة  وبعالقات 
يف  واأجماده،  وطن  عذابات  تتاأ�ص�س 
اأكتاف امراأة: هي  ال�صلم واحلرب، على 
وطني  يف  احلال  هو  كما  ال�صورية،  الأم 
اخلنازير  الأمريكان  قتله  الذي  العراق 
ول  رحمة،  بال  الدويل  العام  ال�صارع  يف 
تتحّمل  الثكلى  العراقية  الأم  �صوى  توجد 
ب�صرب  الباهظة  اخلراب  �صرائب  كل 
هذه  فاإىل  ُمعجز.  اأ�صطوري  وتّمل 
بيطار  هيفاء  عرّبت  التي  العظيمة  الأم 
املُذهل  وجربوتها  و�صربها  اآلمها  عن 

الكتاب(. اأهديت هذا  اأ�صدق تعبري، 

الفن العبثى یتجلى 
من خالل اللغة 

والحدث والمضمون

»االمير الصغير« ألنطوان دي سانت أكزوبري مازال یستقطب جمهور القراء
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

كتاب »المري ال�صغري« لأنطوان دي �صانت اك�صوبري والذي كتب و�صدر فى نيويورك مازال وبعد مرور  اأكرث من 70 عام على وفاة كاتبه، حمط اأنظار الكثري من ال�صغار والكبار يف 

جانب من هذا الرتاث الدبي الغني على املعجبني بهذا العمل الدبي.  خمتلف بقاع العامل. واأقيم بهذه املنا�صبة خالل اليام املا�صية معر�س يف مكتبة ومتحف مورغان يف نيويورك، هذه املدينة التي يعود جذور المري ال�صغري اإليها نوعًا ما، وقد مت عر�س 

وكان �صانت اك�صوبري طيارًا فرن�صيًا يف احلرب العاملية الثانية، كما كان ي�صكن يف نيويورك يف العام 1940. وكتب »المري ال�صغري« باللغة الفرن�صية وكان بطله اآتيًا من كوكب خيايل.

وعاد اك�صوبري اىل �صربه يف العام 1943 وهي ال�صنة التي اأنهى فيها تدوين كتابه وقدمة لدور الن�صر. ويف العام 1944 وعندما كان عمره 44 عامًا �صقطت طائرته وقتل على اإثرها. ومل 

يتم الك�صف عن حطام طائرته حتى العام 2003 وذلك بعد مرور 60 عامًا على �صقوطها، بعد اأن عرث على �صوار نق�س عليه اإ�صم اك�صوبري على �صواطئ مار�صيليا.   

وراوي هذا الكتاب هو طيار اأجربت طائرته على الهبوط يف �صحراء قاحلة حيث يلتقي عندها باأمري �صغري ومهموم قادم من كوكب �صغري جدًا ل تتعدى م�صاحته م�صاحة بيت عادي واإن 

ال�صم�س ت�صرق وتغرب عليه 44 مرة يف اليوم. وليعرف بال�صبط ملاذا ذكرت الرتجمة الجنليزية للكتاب هذا العدد 43 والذي يعني ال�صنة نف�صها التي تويف فيها اك�صوبري. وهذا العدد 
جعل بع�س القراآء يتكهنون باأن اك�صوبري رحل عن هذا العامل يف رحله موت خطط لها بنف�صه عرب تطم طائرته.  

ورحل اك�صوبري عن هذا العامل ومل يكن يعلم باأن كتابه هذا �صوف يتحول اىل ظاهرة عاملية خالدة. اإذ متت ترجمتة لأكرث من 250 لغة يف العامل. واأ�صبح جمع ن�صخ هذا الكتاب هواية 

الكتاب ليبيعونها ب�صورة جمموعات.    عاملية من قبل هواة وع�صاق هذا العمل الدبي، بال�صافة اىل ذلك فهناك العديد من املواقع اللكرتونية التي همها اإعداد وت�صنيف اآلف الن�صخ املختلفة التي قام ب�صرائها ع�صاق هذا 

كما تنوعت اإ�صتعمالت عنوان هذا الكتاب لي�صمل مبيعات الكثري من الب�صائع واللعاب مثل القم�صان وال�صاعات واملجوهرات وغريها. بال�صافة اىل ذلك فاإن اليابان اأقامت متحف 
المري ال�صغري يف مدينة هاكونه. بينما طالبت مدينة نيويورك بحقها يف اجناز هذا الكتاب ال�صطوري.     

وميكن القول باأن كتاب »المري ال�صغري« كتب يف نيويورك من قبل كاتب فرن�صي ولكن جاذبية هذا الكتاب الذي يتحدث عن الكواكب اخليالية تعد جاذبية عاملية. وحتى بعد مرور 70 
عامًا على اإختفاء كاتبه فاإن الطفال والبالغني من �صائر اأنحاء العامل مازالوا يتوا�صلون مع ت�صاميم الكتاب وم�صامينه امل�صّوقة.

�صار

الطريق الثقايف ـ خا�ص
اآلف  املا�صي،  الربعاء  يوم  اأبوابها  فتحت  والتي  �صراييفو،  يف  اجلديدة  املكتبة  تت�صن 

الكتب واملخطوطات الثمينة التي جنت بف�صل اأبناء هذه املدينة من الدمار ال�صامل 
يف ت�صعينات القرن املا�صي. ويعود تاريخ تاأ�صي�س هذه املكتبة اإىل العام 

1527 على يد القا�صي ح�صرف بيه، الذي خ�س يف و�صيته �صراء الكتب 
لهذه املكتبة، وكان حاكمًا معروفًا يف العهد العثماين واأحد امل�صاركني 

القرون  مر  على  املكتبة  وتولت  �صراييفو.  مدينة  تاأ�صي�س  يف 
روائع  مثل  والنادرة  الفريدة  العمال  حلفظ  مكان  اإىل  املتوالية 
باإ�صطنبول  الن�صر  بيت  يف  طبعت  التي  الكتب  واأوائل  املخطوطات 
بال�صافة اىل اأقدم ال�صحف يف البو�صنة والوثائق الر�صمية للجهاز 
الدوار  توايل  على  تدل  هذه  الكتب  وجمموعة  فيها.  الق�صائي 
اإحت�صانها  اىل  بال�صافة  املنطقة  هذه  على  مرت  التي  التاريخية 

للن�صو�س العربية والفار�صية والرتكية والبو�صنية. وعندما كانت �صراييفو ترزح تت �صغط احلرب 
الأهلية اليوغ�صالفية، تعر�صت املكتبة الوطنية واملعهد ال�صرقي حلريق كبري، فقام عدد 
املكتبة  التي ت�صمها هذه  الكتب  بنقل جمموعة  واملثقفني  الأهايل  من 
اىل مكان اآمن. وكان هذا العمل ال�صجاع حمفوفًا باملخاطر لن حمبي 
بر�صا�س  لال�صابة  اأنف�صهم  يعر�صون  الواقع  يف  كانوا  الكتب 
الكتب  هذه  بنقل  قيامهم  عند  ال�صربيني  القنا�صني 

املو�صوعة يف كارتونات املوز اىل مكان اآمن. 
ويف النهاية متكن هوؤلء من نقل موجودات املكتبة الن 
فقد مت جتميع  التاريخ  ذلك  على  عام   20 مرور  وبعد 
ال�صلي  املبنى  من  وقريب  مبنى جديد  الكتب يف  هذه 
للمكتبة ال�صابقة. وافتتحت مكتبة القا�صي ح�صرف بيه 
اجلديدة موؤخرًا وبكلفة مالية بلغت ت�صعة ماليني دولر.

مكتبة سارایيفو الجدیدة تحتضن آالف الكتب التي نجت من الدمار والنيران أثناء الحرب

الطريق الثقايف ـ خا�ص
"جماليات  "دار متوز يف دم�صق" �صدر كتاب جديد للناقد الدكتور ح�صني �صرمك ح�صن عنوانه  عن 

ال�صرد ال�صاري – درا�صات يف الأدب الروائي للروائية هيفاء بيطار" وهو الكتاب الثاين والأربعني 
امل�صكالت  بع�س  الناقد  يحّدد  �صفحة(  الكتاب )385  مقّدمة  �صرمك ح�صن.ويف  للدكتور ح�صني 

الأ�صا�صية التي تواجه الفن الروائي العربي بالقول: )اإن امل�صكلة الأكرب هي اأن ت�صجيع هذه امليول 
احلداثوية امل�صّوهة �صار اتفاقًا غري ُمعلن بني الكّتاب والنّقاد وجلان اجلوائز التي �صار الكاتب 

يعرف ماذا تريد: حاجات اجل�صد ويف مقدمتها اجلن�س وال�صاذ منه تديدًا، واألعاب الوثائق 
املطمورة، واملعاناة املذهبية، وُي�صتح�صن الطرق على معاناة اليهود العرب املهّجرين.

كتاب جدید لحسين سرمك عن هيفاء بيطار  

جماليات السرد الضاري

جمموعة من الق�ص�س الكال�صيكية ال�صينية مادتها التعليم والرتبية واحلكمة والعقل والتدبر، من تاأليف جينغ هواآ تانغ. ويعد من اأهم واأ�صهر العمال الدبية الكال�صيكية يف ال�صني. 
تتطرق بع�س ق�ص�صه  اإىل فل�صفة كونف�صيو�س ومن�صيو�س ويتحدث عن احلكمة والعقل والتدبر على �صكل ق�ص�س ق�صرية. كما يتناول التعليم والرتيية والعالقات الخالقية. ويعود زمن الق�ص�س 

اىل �صاللت خمتلفة من ال�صني قبل امليالد حتى مطلع القرن الع�صرين. وت�صم  جمموعة "كنز احلكمة ال�صينية" ق�ص�صًا يعود تاريخها اإىل ما قبل 2500 عام وحتى اوائل القرن الع�صرين. 
كنز الحكمة �ضوء

الصينية



جميل  الرائد  الفنان  م�صابقة  يف  اي�صا  و�صارك   
م�صاركات  وله   1995 عام  لل�صباب  حمودي 
متوا�صلة يف معار�س اتاد الت�صكيليني حتى عام 
2004 وقد تابعته يف اأحد معار�صه امل�صرتكة التي 
كان  حيث  كربالء  فناين  من  عدد  فيها  �صاركه 
فني  م�صار  املذكور  املعر�س  يف  الع�صر  للوحاته 

مغاير ملا اعتاد عليه �صابقا يف معار�صه.
الفنية  اأ�صاليبها  بتعدد  مريان،  لوحات  تتميز 
بع�س  تنفيذ  يف  جلاأ  وقد  اأي�صا،  وم�صامينها 
جديدة  �صيئية(   ( مـواد  ا�صتخدام  اىل  لوحاته 
�صطح  على  وغريها(  املرنة  واملواد  )كالكارتون 
جمالية  الفني  العمل  على  ت�صفي  كي  اللوحة 
حوارا  وتخلق  متفردة 

ماي�صعى  وهذا  واللوحة  املتدرب  املتلقي  بني  اآنيًا 
)فر�صاته  توؤكد  حيث  مريان،  عايد  الفنان  اليه 
ومعاجينها( رف�صها القاطع ملنح املتلقي )مفاتيح 
اللوحة  لف�ّس عوامل  واحدة  الكلية( دفعة  اللوحة 
 – وا�صرارها وغوام�صها الفنية وبالتايل فقدانه 
التي  الفكرية  والفوائد  احل�صية  للمتع   oاملتلقي
تنطوي عليها هذه اللوحة او تلك الأمر الذي قد 
الأ�صلوب  وثمة  املبتذل  ال�صهل  خانة  اىل  يحيلها 
املعا�صر ورمزيته التي توؤدي اىل اإحداث ت�صادات 
تفل  اآن  يف  خفية  ظاهرة  وم�صاحات  لونية 
وتل  والتطلعات  بالأفكار  ت�صي  التي  بالأ�صكال 
العمق  ت�صكل  منتقاة  تبادلية  عملية  يف  حملها 
التجريدي لف�صاء اللوحة لتجعل من املتابع جزءا 

منها حيث التماهي والغو�س يف غمار وخفايا هذا 
الفن ال�صاحر. ولعلنا لن ناأتي بجديد اذا قلنا ان 
لوحات مريان الع�صر تتميز بعن�صر املغايرة لي�س 
اننا  اأي  اي�صا  بينها  ما  يف  بل  فح�صب  الآخر  مع 
اإ�صتقاللية  �صنكت�صف  اللوحات  هذه  نقراأ  ونحن 
بها  تتح�صن   ، القول  جاز  اذا  مده�صة  اإ�صلوبية 
القا�صم  لنلغي  اننا  ،على  تلك  عن  اللوحة  هذه 
تت�صكل  التي  مريان  لأعمال  امل�صرتك  الفني 
اأبعادها  متنح  لونية  اأيحاءات  من  جوهرها  يف 
من  جيدا  قدرا  باملقابل  مينحها  الذي  للمتلقي 

ال�صرب والتب�صر والإهتمام.
وخ�صائ�صها  مريان  عايد  بيئة  يخ�س  وفيما 
وما يرتتب على ذلك من هيمنة )م�صمونية(يف 
او  اللوحة  هذه  يف  �صنعرث  فاإننا   ، اللوحة  ت�صكيل 
تلك على العنا�صر ال�صورية التي ن�صاأت يف ذات 
ال�صحيقة  اأعماقه  يف  وتنامت  وترعرعت  الفنان 
�صيتمخ�س عن  بعينها  ان عثورنا على رموز  غري 
لتنتمي  لكنها  الفنان  حميط  من  تنبثق  اأ�صكال 
اإليه واقعيا ، اأي ان مريان ياأخذ من الواقع مادته 
وعنا�صره  الواقع  هذا  يجرد  لكنه  الت�صكيلية 

واأ�صكاله من خوا�صها لتحلِّق فوق الواقع ولتنتمي 
اىل ف�صاءات الفن املنفتحة اىل ما لنهاية �صواًء 
املكاين  التجذير  او  الفرز  او  باملعاينة  تعلق ذلك 

وال�صوري يف اآن. 
يف  مريان  عايد  اأفردها  م�صاحة  ثمة  وكذلك   
بع�س  ا�صتلهمت  حيث  العربي  للحرف  اأعماله 

ذات  تكوينات  بعدة  احلرف  ت�صّكل  اللوحات 
ـقها الفنان باإ�صافة  اأبعاد �صورية مثبتة، عمَّ

ومزجها  والرتاثية  الأ�صالمية  الألوان 
كما  تراثية  اجواء  ذي  بعمل  للخروج  معا 
يف  والأهّلة  الأقوا�س  �صاعت  نعتقد،وقد 
كمفردات  الفنان  هذا  لوحات  من  عدد 

واأجوائها  املدينة  واقع  مع  تتواءم  اإ�صالمية 
ان  لميكن  اننا  غري  الدينية  اخل�صو�صية  ذات 
نن�صب اأعمال عايد مريان اىل حميطه ح�صرا بل 
باأن هذا  للقول  يدفعنا  ما  الأعمال  ثمة من هذه 
يكاد  بطموح  ت�صي  فنية  )�صطحات(  له  الفنان 
يه�صم دائرة املعتاد اأو التنميط اأو الإنتماء املحدد 
يف  التحليق  حرية  اخليال  لمتنح  لثوابت  �صلفا 

ف�صاءات وم�صاحات مل تكت�صف بعد.

بابل عام1966 •  ولد يف 
• دبلوم فني / معهد الفنون اجلميلة / بغداد

• ع�صو نقابة الفنانني العراقيني
• ع�صو جمعية الت�صكيليني العراقيني /املقر العام

• اأمني �صر اتاد الت�صكيليني العراقيني /فرع كربالء
• موؤ�ص�س ورئي�س جمعية كربالء للفنانني الت�صكيليني

• املعار�س ال�صخ�صية :
• املعر�س ال�صخ�صي الول /1986

• املعر�س ال�صخ�صي الثاين /1990
• الن�صاطات وامل�صاركات الفنية :

• امل�صاركة مب�صابقة الر�صم احلر لل�صباب 1992
• امل�صاركة مب�صابقة �صعار ال�صحة الدولية 1997

• امل�صاركة مب�صابقة الفنان الرائد جميل حمودي لل�صباب 2001
• امل�صاركة مبعار�س جمعية الت�صكيليني العراقيني

• معر�س م�صرتك ) معر�س الربعة( على قاعة التجمع الكربالئي 
2005

• معر�س م�صرتك لفناين  جمعية كربالء للفنانني الت�صكيليني يف 
امريكا ولية مين�صوتا 2005

• املعر�س التا�صي�صي جلمعية كربالء للفنانني الت�صكيليني 2005 
• معر�س م�صرتك يف ولية منوبول�س المريكية 2006.

• معر�س م�صرتك لل�صبكة العربية الكردية /ال�صليمانية 2006
• املهرجان ال�صنوي الثاين جلمعية كربالء للفنانني الت�صكيليني 

2006
• مهرجان الوا�صطي الثاين للثقافة والفنون / وا�صط 2006

ـ  �شرية ذاتية عايد مريان ـ 

المعرض التشكيلي
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مدير التحرير                               
حممد حّياوي

             m.shather@gmail.com

علي ح�شني عبيد
يعد الر�صام الت�صكيلي عايد مريان من الر�صامني املتميزين يف حمافظة كربالء، 
وُيعّد  املغايرة،  �صمة  على  تنطوي  كثرية  لوحات  وله  فنيا  التوجهات  متنوع  فهو 
القرن  ثمانينيات  منذ  الت�صكيل  مع  رحلتهم  بداأوا  الذين  الفنانني  من  مريان 
واأعقبه  بغداد  يف   1986 عام  الأول  ال�صخ�صي  معر�صه  قدم  حيث  املن�صرم 

بالثاين عام 1992 يف كربالء.

ینتج بطریقة الرسوم المتحركة 
“فنسنت المحب”.. فيلم عن 

اعمال وحياة فان كوخ 
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

يل�صمان  هيو  واملخرج   Breakthru بريكتهرو  �صتوديوهات  تعكف 
 ، والذئب«  »بيرت  ال�صابق  فيلمه  عن  الأو�صكار  جائزة  على  احلائز 
اأ�صطورة  وحياة  اعمال  متحركة طويل عن  ر�صوم  فيلم  انتاج  على 
الأكرث  الر�صام  اأعمال  يتناول  فان كوخ،  فن�صنت  الهولندي  الر�صم 
مع  مقابالت  خالل  من  كوخ  فان  حياة  ق�صة  ويحكي  �صهرة 

�صخ�صيات خيالية م�صتوحاة من اأعمال الفنان نف�صه.
للفيلم  اخلام  املادة  لتج�صيد  ر�صامًا   42 توظيف  يل�صمان  ويعتزم 

الذي �صي�صنع كفيلم ر�صوم متحركة، 
املتحركة  الر�صوم  اأفالم  اأنتاج  �صركات  وكانت 
انتجت  قد  وبيك�صار،  ديزين  والت  مثل  الكربى، 
ق�ص�س  اإىل  تتطرق  مل  لكّنها  الق�ص�س  خمتلف 

حياة الر�صامني العظام.
»فن�صنت  عنوان  �صيحمل  الذي  الفيلم  وي�صتعني   
كتبها  �صخ�صية  ر�صالة   800 من  اأكرث  املحب«، 
الر�صام يف اوقات خمتلفة تلقي ال�صوء على �صخ�صيته 

و�صرية حياته بطريقة غري تقليدية.
املقبل،  العام  يف  للعر�س  جاهزًا  الفيلم  يكون  اأن  يل�صمان  ويتوقع 
�صبكة  اإعالنًا على  املنتجة قد و�صعت  ال�صركة  اأن  الرغم من  على 
اجلزء  هي  دولر  الف   750 من  يقرب  ما  جمع  ب�صاأن  الإنرتنت 

املتبقي من كلفة الفيلم البالغة خم�صة ماليني دولر. 

المرأة في مسرح بریخت
األم شجاعة نموذجًا

تطفئ  مل  احلياة  مرارة  اأن  على  دليل  بريخت  م�صرحيات  تعد 
تعلمنا  وماذا  بريخت؟  م�صتعاًل..ملاذا  اأبقته  بل  �صيجارة  لهيب 
امللحمي؟  امل�صرح  نظرية  و�صاحب  ال�صاعر  األأنه  منه؟  ونتعلم 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  مكانها،  اأخذت  التي  النظرية  تلك 
هي  "الطريقة"  م�صرح  نظرية  �صاحب  �صتان�صالف�صكي 
نظريته  وو�صع  بريخت  وجاء  التقم�س/  م�صرح/  يف  ال�صائدة 
ال�صخ�صية  يف  التقم�س  طريقة  مقابل  ــ  البتعاد  ــ  التغريبية 
واإن  والتلقي.  التمثيل  عامل  يف  ثورة  اأحدث  وبذلك  والدور. 
اأن  بريخت  وعلمنا  ال�صالة؟  علبة  خارج  هو  احلقيقي  العامل 
الدكتاتورية  مقارعة  يف  كبريًا  دورًا  عام  بوجه  والثقافة  للفن 
لفكر  ومقارعته  التقدمية  بريخت  مواقف  واإزاء  والطغيان. 
والتي  الثانية  العاملية  احلرب  ب�صنه  العامل  دمر  الذي  النازية 
فقد  التقدمي هذا  موقفه  واإزاء  املاليني  ع�صرات  بحياة  اأودت 
وهناك  اأمريكا.  اإىل  الهروب  وا�صتطاع  للنازية  مطلوبًا  كان 
يف  طريقته  وفق  والرتاجيدية  الدرامية  امل�صرحيات  اأروع  كتب 
م�صرحية  فهي  األفها  التي  امل�صرحيات  اأما  امللحمي.  امل�صرح 
الطبا�صري  "دائرة  وم�صرحية  جرار"  و"الأم  �صجاعة"  "الأم 
لحظنا  وقد  مني"  و"�صني  ما�صارد"  و"�صيمون  القوقازية" 
التي  الرومان�صية  املرحلة  وبالذات  الأوىل  مراحله  خالل  من 
نظرته  املدن" انغما�صه يف  "بعل" و"غابة  م�صرحية  فيها  كتب 
اإذ وجد هذا العامل خربًا والإن�صان  الذاتية الرومان�صية للعامل 
اأبناء جن�صه دون رحمة.  فيه همجي ومتوح�س و�صهواين ويبيد 

والإن�صان ياأكل ويتربز ويقذف الف�صالت كاأي حيوان. 
ونتج عن هذا املخا�س ولدة م�صرحيات ذات م�صامني اإن�صانية 
للفكر  درا�صته  خالل  من  بريخت  وعى  اأو  بعد  واجتماعية 
الهروب  واأن  الطبقات  �صراع  اإل  هو  ما  التاريخ  اأّن  املارك�صي 
الذاتية  الفردية  من  اخلال�س  هو  اجلماعية  ال�صيوعية  نحو 

ومن الفو�صى اإىل النظام. 
"الأم  م�صرحية  عدا  بتاأليفها  قام  التي  ال�صت  م�صرحياته  اإن 
الجتماعية  حالته  اأ�صد  يف  وهو  بريخت  كتبها  �صجاعة" 
ذوات  فا�صالت  اإيجابيات  بطالت  فيها  الن�صاء  وال�صيا�صية، 
توجه اإن�صاين واأخالقي وديني وثورتهّن فيها الوعظ والحتجاج 

والإقناع. 
�صّب  التي  بريخت  جوهرة  �صجاعة"  "الأم  م�صرحية  تعد 
النقاد  كبار  دعا  ما  وهو  وامل�صرحي،  الفكري  ن�صجه  كل  فيها 
والناقد  الثوري"  "امل�صرح  النقدي  كتابه  يف  برو�صتاين  مثل 
جراي،  رونالد  والناقد  الدراما"  يف  "احلياة  كتابه  يف  بنتلي 
يتناولون هذه امل�صرحية باإعجاب �صديد وي�صفون بريخت فيها 
"الأم  م�صرحية  اأن  الكبار  النقاد  هوؤلء  وجد  اإذ  عبقري  باأنه 
فهي  عدة  وجوه  من  ن�صجت  اإ�صكالية  �صخ�صية  هي  �صجاعة" 
مثرية يف ت�صرفاتها و�صلوكها، وقد �صنعت احلرب �صخ�صيتها. 
  جتر عربة ب�صاعتها خلف اجلنود وويالت احلرب وب�صاعتها، 
بدماء  ملوثة  نقودًا  وتقب�س  وت�صرتي  تبيع  بب�صاعتها،  تتاجر 
اأنه  ت�صاءل  جراي"  "رونالد  الناقد  اأن  حتى  احلرب.  �صحايا 
عليها،  التعليمي  امل�صرح  يف  نهجه  تطبيق  بريخت  حاول  مهما 
فاإنه مل يتمكن من جعلنا ل نتعاطف مع هذه الأم القا�صية التي 
مع  قتله  يف  ت�صببت  والتي  "اإيليف"  ابنها  كفن  حول  ت�صاربت 
ال�صفقات  لتعقد  عربتها  جتر  اأخذت  عندما  ابنتها"كاترين" 

اأ�صا�س امل�صرحية.  التجارية وتركتهما يقتلون وهو 
"باأنها دفاع  الق�صاوة من جانبها  وقد بررت الأم �صجاعة هذه 
عن نف�صها واأولدها لكي تعي�س يف ظل عامل احلرب اجلهنمي 

الذي يحول الإن�صان اإىل وح�س قا�س القلب". 
يف هذه امل�صرحية تظهر ثورة بريخت ذات وجهني الأول ظاهري 
وظلمه  وج�صعه  الربجوازي  املجتمع  نفاق  �صد  موجه  باعتباره 
والفو�صى  الكون  يف  النظام  عدم  �صد  موجه  باطني  والثاين: 
يف النف�س الب�صرية فهو ل ي�صتطيع الت�صالح مع احلياة اإل من 

خالل ثورته عليها. 
اإن عظمة الأم �صجاعة وتفاهتها وا�صحان يف النهاية كما هما 
حيث  اخلالد،  ال�صاهق  الفني  العمل  هذا  ثنايا  يف  وا�صحتان 
ياأخذ بريخت وهو يف �صورة الغ�صب كثريًا من اجلن�س الب�صري 

ويرد اإليه الكثري ح�صب برو�صتاين.
                                                         عزيز ال�شاعدي

إضاءة 

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

مل�شق الفيلم يظهر فيه فان كوخ مع عدد من �شخ�شيات لوحاته.                     
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