
 

ال احد يعرف دياىل. ال اعني دياىل املر�سوم على اخلارطة ولكن دياىل االنهار 
واجلداول وال�سواقي االآالف والب�ساتني ... هذه عوامل يعرفها من عا�ش يف قراه 
وب�ساتينه ومرت عليه املوا�سم ين�سق ا�سذاء خمتلفات، للزرع وللرتاب املمطور 
ح" اأو "يزهر" وذاك ال�سذى الفردو�سي لطلع النخيل. وال�سجر "يعقد" او "يقِدّ

مرًة كتبت "ليلة املطر". ليلة يف ب�ستان، يف كوخ اتدفاأ على َكَرب اأو جذوع نارجن 
وتوت واملطر يهمي على ا�سجار الب�ستان وهذه تطلق للكون عزف اورك�سرتات. 
ومع ا�سوات اال�سجار واملطر، كانت ت�سارك يف العزف ا�سوات كونية تطلقها 
دويبات رملية، ح�سرات ليل ويراعات و�سفري او متتمات حيوان �سغري ت�سمعه 

وال تراه.
ال احد يعرف الب�ساتني مهما زارها. يعرفها الذي عاي�ش كرنفاالت القطاف. 
اذكر ق�سيدتي "الب�ستان" واذكر ق�سة لطفية الدليمي "القطاف" يف ب�ساتني 
قريتها بهرز واذكر ما كتبه طالب عبد العزيز عن خ�سيب الب�سرة، هي امثلة 
لي�ش غري . كانت اعداد من رجال ون�ساء اجلنوب ياأتون دياىل مو�سم احل�ساد 
و  ُيرى  يعد  مل  الذي  دياىل  لقمح  يا  الذهب.  ونقل  ح�ساد  على  اهلها  يعينون 

 .. زمان  من  ن�سمعها  عدنا  ما  كلمة  "الَنْي�َسَنة" ، 
مفردات العي�ش يف القرى والب�ساتني ت�سلح عنوانات ق�سائد، ا�سماء روايات، 
ال�سواقي  كراء  وايام  احتفاالت  الت�سميد،  ا�سابيع  جميلة:  احلياة  يف  موؤلفات 

وايام الت�سذيب ونقل احلطب.. يف كل هذه ق�س�ش حب ولذائذ �سرية وم�سرات! 
لتي "بع�ش ما قيل يف تاريخ الب�ساتني" ؟ تلك ق�سيدة عن  هل احتدث عن مطوَّ
الن�سال ال�سيا�سي وزراعة االرا�سي البور وقلب املناقع ب�ساتني. عمر الدليمي 
يعرف "املُخي�سة" التي ُقِتل فيها ابوه بفاأ�ش. هي لي�ست "خُمي�سة" اليوم، لقد 

جعلها الزّراع العظام ب�ساتني ! 
ان بيوت اهل القرى واهل الب�ساتني وف�سول عي�سهم والطقو�ش ورعاية الزروع، 
من افتداء ال�سجرة اىل رعاية وت�سميد الغ�سن العزيز الذي انك�سر، اىل حمل 
الفواني�ش تتالمع يف الب�ستان لياًل بانتظار احل�سة املائية، اىل جمر الربتقال 
املعلق بني االوراق والغ�سون اخل�سر.. تلك كلها �سور وعوامل ظلت يف روؤو�ش 

ويف دم زّراع الب�ساتني وكادحي احلقول و�ستم�سي، حني مت�سي، معهم. 
واأذكر ان اول ق�سيدة كتبتها عن دياىل كانت "طريق بهرز" ، حني كان ذاك 
بـ  اليوم  ي�سمى  ما  او  املحطة  خلف  من  و�سواقي  ودغل  مزارع  عرب  الطريق 
التحرير.. اختفى الف�ساء االخ�سر ا�سا�سع واختفى الزرع وال�ساقية والقربات 
"طريق بهرز" حتتفظ باملكان الذي غاب. وهذا هو ال�سبب  وبقَيْت ق�سيدتي 
وقع  التي فرت من  القرّبة  �سْدحة  ا�سمع  ازال  ما  نقديًا.  �ساهدًا  الذي جعلها 

قدمي! 
وطفا  الب�ساتنَي  دياىل  غمر  حني   1954 في�سان  فالأذكر  اتذكر  ومادمُت 

الربتقال حتى و�سل القرى البعيدة :
موؤتِلقًا يظّل  الربتقاِل  "وجمُر 

اأ�سابيَع على املاِء 
فغفرانًا لذاكرتي 

وغفرانًا ملا اأغفلُت من �سجٍر واأ�سماِء "
باأجر  والعامالت  الب�ساتني  اهل  القطاف،  مو�سم  هو  اجلمال  هائل  مهرجان 
من نا�ش القرى، يجمعون التمور تالال "حانات مغلقة" الن�ساء املفعمات طاقة 
ى به من التمر ال�سالَل .. افراٌح  ينقلن ال�سعف ويكّومن الَكَرب وميالأن باملو�سَ

وعمل وق�س�ش حب �ستخرج منها العامالت بذكريات .. 
عراق  يف  والفن  االأدب  اأهل  اأذّكر  اأن  اأُريد  هناك،  اجلمال  كل  ك�سف  اأريد  ال 
االأنهار والب�ساتني، اأن يكتبوا عن هذه العوامل اخل�سيبة روحًا وفرحًا ومذاقات 
حياة. اأن يكتبوا عما يرون ويعاي�سون تلك العوامل مبحبة الفن وحمبة الوطن. 
احلميمية �سرط الكتابة االأول ! كفى تلفيق كتابات وتقليد غريهم يف مو�سوعات 
تبدو جتريدًا ب�سبب البعد عن عواملها. هل تعرفون من هو روبرت فرو�ست؟ هو 
اأنه كتب عن الطبيعة يف بالده وعن مفردات الزرع  اأمريكي كل جمده  �ساعٌر 

واحل�ساد والثمار واالنواء.. 

يا إلهي، أي عالم جميل

في كتب..  الطافي والمطمور في رواية “متاهة أخيرهم” لمحمد األحمد ـــــــ صالح وهاب

ثقافة الطريق

M
oham

ad H
ayaw

i

11

ملف
مدينة بعقوبة

عقدة الري وطريق القوافل

N
o

. 8
8

AL TAREEK  AL THAKAFI

12 صفحة

500 دينار

22 March 2014 االسبت 22 آذار/ مارس

ياسين طه حافظ

تشكيل

حوار

فاضل عبود التميمي
الرواية تجسيد 
للوعي المديني 

في العصر الحديث
ــــــــــــــــــــ سعدون هليل

نمط

سينما اليوتوبيا
كيف ننجو 
من الكارثة

ـــــــــــــ الطريق الثقافي

دراسة

الكاماسوترا
الفكر العابر للثقافات

ـــــــــــــــــــ سمير الشيخ

نقد

الهوية النسائية 
في قصص ألس مونرو

ـــــــــــــــــــــ نجاة تميم

ملف الثقافة في ديالى

المسرح في ديالى
التأثر والتأثير

ـــــــــــــــــ سالم الزيدي

بعض من مخلوقاته
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محمود البريكان 
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ـــــــــــــــ عزيز الساعدي

إبراهيم العبدلي
الغنائية وااليقاع



احتفاالت النوروز تراث معنوي مسجل لدى اليونسكو
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

�سدر كتاب "نظرة على الرتاث املعنوي" ملوؤلفه حممد علي بيوند ا�ستاذ االعالم واالت�سال. ويتطرق الكتاب اىل "الرتاث املعنوي 
اليون�سكو  مثل  ويتطرق اىل مو�سوعات  �سبعة ف�سول  الكتاب على  وي�ستمل  النوروز.  فيه عيد  اليون�سكو" مبا  لدى  امل�سجل  االيراين 
لدى  امل�سجل  االيراين  املعنوي  والرتاث  واملرا�سم  واملنا�سك  والدين  اال�ستعرا�سية  والفنون  اللغة  وعلم  العامة  الثقافة  او  والفولكلور 
اليون�سكو. ويتناول الكتاب العالقة املبا�سرة بني الرتاث الثقايف ومنظمة اليون�سكو. ويتطرق الكتاب اىل الفولكلور او الثقافة العامة 
ويعطي تعريفا عنه ويتناول الرتاث ال�سفهي والثقافة ال�سفهية.  وي�سري الكتاب يف هذا الف�سل اىل ان 10 اعمال ايرانية تتعلق بالرتاث 
املعنوي م�سجلة لدى اليون�سكو وت�سمل النوروز واملو�سيقى الرتاثية وحياكة ال�سجاد واالداب البهلوانية وغ�سيل ال�سجاد يف م�سهد اردهال 
بكا�سان ومرا�سم العزاء وحياكة ال�سجاد التقليدي يف كا�سان ومو�سيقى نواحي خرا�سان وتقنية �سناعة اللن�ش يف اجلنوب واحلكواتية 
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منع كتب للسياب والبياتي 
ودرويش في معرض الرياض

الطريق الثقايف ـ خا�ص
منعت اإدارة معر�ش الريا�ش للكتاب، مئات العناوين التي اعتربتها 
خمالفة للمفاهيم الدينية وال�سيا�سية والفكرية ال�سائدة يف اململكة 

التي تتبع نهجا حمافظا، بح�سب و�سائل اإعالم �سعودية.
و�سادرت اجلهات املخت�سة باملعر�ش اأكرث من ع�سرة اآالف ن�سخة 
من 420 كتاًبا "خمالًفا" طيلة اأيام املعر�ش الذي اختتم فعالياته 

اجلمعة.
ال�سعراء  من  العديد  كتب  �سحب  م�سادر  اأكدت  كما 
الوهاب  وعبد   ، ال�سياب  �ساكر  بدر   ، الراحلني  مثل 

البياتي ، ومعني ب�سي�سو ، وحممود دروي�ش.
اعرت�سوا  م�سوؤولني  اأن  امل�سادر  تلك  واأفادت 
عبارات  ت�سمنته من  ما  ب�سبب  دروي�ش  كتب  على 

. زعمهم  بح�سب  واإحلاد"،  وكفر  "زندقة 
االأمر  هيئة  اأو  الدينية  ال�سرطة  اأن  اإىل  ي�سار 
دورياتها يف  كثفت  املنكر،  والنهي عن  باملعروف 

املعر�ش العام احلايل ملراقبة الكتب ومنع االختالط.
انتهاء  من  فقط  يومني  قبل  ح�سل  ال�سعراء  دواوين  �سحب  لكن 

اأعمال املعر�ش الذي ا�ستمر ع�سرة اأيام.
من جهة اأخرى �سجلت مبيعات الكتب يف املعر�ش هذا العام هبوطًا 
كبريًا بالقيا�ش اإىل الدورات ال�سابقة، وعزت اإدارة املعر�ش ال�سبب 
اإىل هطول االأمطار الكثيفة التي تزامنت مع افتااح املعر�ش، بينما 
املعر�ش  ارتياد  بعزوف اجلمهور عن  الظاهرة  علل مراقبون هذه 

و�سراء الكتب بعد انت�سار اخبار احلظر املتكررة.

إحصائية بالشعوب األكثر 
قراءة في العالم

الطريق الثقايف ـ خا�ص
اأكدت اح�سائيات م�ستقاة من اآراء النا�ش يف  30 بلد  من بلدان 

العامل اإن ال�سعب الهندى هو اأكرث �سعوب العامل حبًا للمطالعة.
الثقافة  موؤ�سر  مركز  اأ�سدرها  التي  االح�سائيات  هذه  وح�سب 
اإ�سبوعيًا اأكرث من ع�سر �ساعات يف  العاملية، فاإن الهنود ي�سرفون 

املطالعة وبذلك يعدون من اأكرث �سعوب العامل �سغفًا بالقراءة. 
تخ�س�سه  الذي  الزمن  بتحديد  اخلا�سة  القائمة  لهذه  وطبقًا 

�سعوب العامل ملطالعة اأ�سبوعيًا جاءت النتائج وفق الرتتيب االآتي: 
1. الهند  10 �ساعات و42 دقيقة
2. تايلندا 9 �ساعات و24 دقيقة

3. ال�سني 8 �ساعات
4. الفلبني 7 �ساعات و36 دقيقة
5. م�سر  7 �ساعات و30 دقيقة

6. الت�سيك 7 �ساعات و24 دقيقة
7. رو�سيا 7 �ساعات و6 دقائق 

8. ال�سويد 6 �ساعات و54 دقيقة 
9. فرن�سا 6 �ساعات و54 دقيقة 
10. املجر 6 �ساعات و48 دقيقة

11. ال�سعودية 6 �ساعات و48 دقيقة
12. هونغ كونغ  6 �ساعات و42 دقيقة

13. بولونيا  6 �ساعات و30 دقيقة 
14. فنزويال 6 �ساعات و24 دقيقة 

15. جنوب افريقيا  6 �ساعات و18 دقيقة
16. ا�سرتاليا 6 �ساعات و18 دقيقة

17.اندوني�سيا 6 �ساعات 
18. االرجنتني 5 �ساعات و54 دقيقة

19. تركيا 5 �ساعات و54 دقيقة 
20.  ا�سبانيا 5 �ساعات و48 دقيقة 

21. كندا 5 �ساعات و48 دقيقة
22. اأملانيا 5 �ساعات و42 دقيقة 

23. اأمريكا 5 �ساعات و42 دقيقة 
24. ايطاليا 5 �ساعات و36 دقيقة 
25. املك�سيك 5 �ساعات و30 دقيقة
26. بريطانيا 5 �ساعات و18 دقيقة
27. الربازيل 5 �ساعات و12 دقيقة

28. تايوان 5 �ساعات 
29. اليابان 4 �ساعات و6 دقائق

30. كوريا 3 �ساعات و�ست دقائق

حظر عرض فيلم “نوح” في 
عدد من الدول العربية

الطريق الثقايف ـ وكاالت
يوم  لرويرتز  االأفالم  وتوزيع  النتاج  باراماونت  ل�سركة  ممثل  قال 
 Noah )نوح(  فيلم  عر�ش  حظرت  عربية  دول  ثالث  اإن  ال�سبت 
اأنه  الأ�سباب دينية حتى قبل عر�سه االأول يف اأنحاء العامل م�سيفا 

من املتوقع اأن حتذو دول اأخرى حذو هذه الدول الثالث.
وكانت و�سائل اعالم اأوروبية واأمريكية اأثارت مرارا احتجاجات يف 
دول اإ�سالمية خالل العقد املا�سي ب�سبب ر�سوم م�سيئة للنبي حممد 

اأو جت�سيد اأنبياء يف االأفالم.
اأنتجت فيلم )نوح(  التي  وقال ممثل �سركة باراماونت 
بتكلفة 125 مليون دوالر والذي يتقا�سم بطولته را�سل 
كرو واأنتوين هوبكينز لرويرتز “اأكدت الرقابة يف قطر 
والبحرين واالمارات العربية املتحدة ر�سميا االأ�سبوع 

املا�سي عدم عر�ش الفيلم يف هذه الدول.”
وقال اإن البيان ال�سادر عن الدول الثالث يو�سح اأن 
تعاليم  مع  يتعار�ش  الفيلم  اأن  اإىل  يرجع  "ال�سبب 
حظرا  تتوقع  باراماونت  اأن  م�سيفا  اال�سالم" 

العر�ش  ويبداأ  والكويت.  واالأردن  م�سر  يف  م�سابها 
اآذار/  والع�سرين من  الثامن  املتحدة يف  الواليات  للفيلم يف  االأول 
مار�ش احلايل. ويحكي الفيلم ق�سة �سنع النبي نوح الفلك النقاذ 
زوجني  كل  من  احليوانات  من  معه  وحمل  الطوفان  من  اآمن  من 
اثنني. واأ�سدر االأزهر يف م�سر فتوى بتحرمي عر�ش الفيلم واأ�ساف 
يف بيان "جدد االأزهر ال�سريف… رف�سه لعر�ش اأي اأعمال جت�سد 
اأنبياء اهلل ور�سله و�سحابة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم موؤكدا 
اأن هذه االأعمال تتنافى مع مقامات االأنبياء والر�سل ومت�ش اجلانب 

العقدي وثوابت ال�سريعة االإ�سالمية وت�ستفز م�ساعر املوؤمنني".

الطريقالثقايف

تحديات حقوق االنسان في عصر االنترنت والتقنيات الجديدة
الطريق الثقايفـ  خا�ص

عن املفو�سية العليا حلقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة �سدر كتاب "حقوق االن�سان واالنرتنت" مت�سمنًا مقدمة كتبتها املفو�سة العليا حلقوق االن�سان 
ماري روبن�سون، ويطرح جملة من االأفكار التي تت�سدى لتحديات االنرتنت يف ارجاء العامل. وي�ستمل الكتاب 21 مقالة ن�سرت يف اأوقات خمتلفة 

و�سبق اأن قدمت يف موؤمتر حلقوق االن�سان واالنرتنت عقد يف مونرتال بكندا مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية اخلم�سني لالعالن العاملي حلقوق االن�سان. 
وت�سمن الكتاب الكثري من االأبواب املهمة واملو�سوعات التي تتطرق ال�ستخدام االنرتنت لتنمية حقوق االن�سان وحمايتها وكذلك االخطار والتحديات 

التي ي�ستحدثها االنرتنت بالن�سبة للمدافعني عن حقوق االن�سان. 

تحويل بيت بيتهوفن من حانة 
إلى متحف للموسيقى

الطريق الثقايفـ  وكاالت
يعد بيت بيتهوفن الواقع يف مدينة بون �ساهدا على ميالد اأحد اأ�سهر املو�سيقيني 
يف العامل وهو االأملاين لودفيج فان بيتهوفن. ويرجع الف�سل يف حماية هذا البيت 
اإىل جمعية مدنية قامت قبل 125 عاما باإنقاذه من ال�سياع، واأ�سبح املنزل الذي 
ولد فيه بيتهوفن والواقع يف مدينة بون االأملانية يحظى باهتمام عاملي، حيث يزوره 
�سنويا اأكرث من 100 األف �سخ�ش. وي�سهد هذا البيت الذي ولد فيه لو دفيج فان 
بيتهوفن يف العام 1770 والذي حتول اليوم اإىل متحف، تنظيم معر�ش خا�ش حتت       

عنوان "اأحداث موؤثرة".
مدير  قال  فرباير  �سباط/   24 يوم  االفتتاح  حفل  ويف 
املعر�ش، مالته بوكر، اإن هناك ثالث هدايا تاريخية 
موؤثرة �ساهمت يف و�سول بيت بيتهوفن لل�سهرة العاملية 
التي اأ�سبح يحظى بها االآن، اأولها ميالد هذا الفنان يف 
مدينة بون والثانية، ورمبا االأهم، ح�سب مدير املعر�ش، 
هي تاأ�سي�ش جمعية مدنية يف العام 1889 للحفاظ على                                                                                                                                              
       مكان ميالد هذا املو�سيقار. اأما الهدية التاريخية 
من  البيت  هذا  جناة  معجزة  يف  فتتمثل  الثالثة 

الق�سف خالل احلرب العاملية الثانية.

اإن

�ساعرة وكاتبة للق�س�ش الق�سرية ك�سبت �سهرتها بعد ن�سر جمموعتها الق�س�سية "البحر اليقبل نابويل" التي تتناول اأو�ساع �سكان نابويل بعد احلرب العاملية الثانية.   ورغم اإنها نالت العديد من اجلوائز يف 
حياتها لكن عالقتها مع النقاد كانت م�سطربة، اإذ كانوا ي�سيدون بها اأحيانًا ويف اأحيان اأخرى كانوا يهاجمونها ب�سدة، كما عزفت غالبية  و�سائل االعالم و�سائر االو�ساط االدبية عن ذكر اإ�سمها. لكنها اإ�ستهرت 

كثريًا يف اأواخر عمرها وبعد موتها كما اأ�ساد النقاد مبكانتها االدبية الرفيعة يف االو�ساط االدبية يف اإيطاليا.  
من اأعمال اآنا ماريا اورتز ميكن اال�سارة ايل "امللكة املدفونة"، "القمر على احلائط"، "اأيام ال�سماء"، "الروايات واحلوادث" و"الفقراء والب�سطاء"، اإىل جانب جمموعتها املهمة "البحر ال يقبل نابويل" طبعًا.

الكاتبة اإليطالية �ضوء
آنا ماريا أورتز

سينما اليوتوبيا 

كيف ننجو من الكارثة؟
انت�صار الغريب

اإن الفن الوحيد الذي قرب بني العامل واجلمهور دوما كان فن ال�سينما، ومل تعد ال�سينما جمرد �سل�سلة من 
اليوتوبية،  بال�سينما  ي�سمى  ن�سمع مبا  اليوم  وبداأنا  اإمتزجت بحياتنا  بل  �سيئا خياليا  اأو  الفانتازية  امل�ساهد 
تطالب  منظور خا�ش  لكنها من  بالبوؤ�ش  امل�ساهد  التغرق  ملهمة  بانورامي خا�ش،  منظر  ذات  �سينما  وهي 
اأ�سغلت بها هوليوود اأذهان  باإ�سالحات اإجتماعية و�سيا�سية مثالية بعد موجة افالم الكوارث والعنف التي 

امل�ساهدين يف العقود االأخرية ، 
 " وفيلم  يوتوبي"  حلم   " مثل  فيلم 
2018" الذي ي�سور حاالت اليوتوبيا 
الكرة   " فيلم  و  واحلرب،  واملر�ش  والفقر 
مايحدث  ي�سور  جوي�ش  لنورمان  االإ�سطوانية" 
اجلماعات  على  ونفوذ  �سيطرة  من  العامل  يف 
ال�سغرية، التي حتاول العي�ش ب�سعوبة.  ويظهر 
الفيلم جمرم الكرة االإ�سطوانية وهو يقوم برمي 
مزيج  يف  �سحاياه  من  للتخل�ش  القاتلة  الكرة 
يف  ال�سر،  اإىل  والنزوع  القتل  وعامل  العنف  من 
االأفالم  موجة  وتعترب  بالنهاية.  الفوز  �سبيل 
نحو  الحمدودا  او  النهائيا  هروبا  اليوتوبية  
بعد  تكت�سف  مل  بعيدة  ماتزال  ومواقع  عوامل 
يف  املوؤلفني  بوا�سطة  وت�سورها  تخيلها  مت  اإن  و 
حبكات خيالية خمتلفة، وتعترب العوامل املطلقة 
االآحالم اخلا�سة  مع  اإن�سجاما  اأكرث  الالنهائية 

والفانتازيا للنا�ش مبختلف فئاتهم.
اليوم تظهر ع�سرات االأفالم التي ت�سور حاالت 
امل�ساهد  وجتعل  وال�سوداوية  للحزن  النزوع 
من  االإنقبا�ش،  من  حالة  يف  يعي�ش  العادي 
عائالت فاقدة لالأمل تكافح الفقر اإىل مراهقني 
ن�ساء م�سطهدات،  املفقود،  يبحثون عن احللم 
العي�ش  لقمة  اأجور زهيدة، الت�سد  عمالة مقابل 
املجتمعات  االإظطهاد يف  يعانون  اإىل مهاجرين 
القرن  من  ال�ستينيات  �سنوات  يف  الراأ�سمالية. 
املا�سي كان االإعالم يلعب دورا رئي�سا يف اإخفاء 
�سبيل  على  االإن�سان،  يعي�سه  الذي  البوؤ�ش  مدى 
املثال الدراما التلفزيونية ال�سهرية " كاتي تاأتي 
للمنزل"  لكني لوخ 1966 تدور حول زوجة تعاين 
الويالت بعد اأن يفقد زوجها وظيفته، تنتهي مع 
اأوالدها بال�سارع ، ثم تفقد حق رعاية اأطفالها 
نظرا لعدم قدرتها على حمايتهم من ال�سارع ، 
على �سبيل املثال متت م�ساهدتها على مدى 12 
عاما من قبل ع�سرات املاليني من امل�ساهدين، 
باإجراء  تطالب  اإحتجاجات  �سل�سلة   ثم ظهرت 
بريطانيا، ومد  ال�سكن يف  قانون  اإ�سالحات يف 
من  االألوف  رغم  للمت�سردين،  امل�ساعدة  يد 
االأفالم االإجتماعية التي اأنتجرن املا�سي ، لكن 

القليل منها قاد الإ�سالحات اإجتماعية، 
يدور  لكن اخلطاأ الميكن حول مدى جهلنا مبا 
فاقدي  وباأننا  بالعجز  ن�سعر  لكننا  العامل،   يف 
ال�سيطرة اأمام �سطوة ال�سلطة والعنف املفاجيء 
املجهول الهوية. يف نهاية املطاف ظهرت �سينما 
االإجتماعية،   الواقعية  حتاكي  التي  ال�سدمة، 
التاثري  تخلق  اأفالم  وظهرت  للرعب،  كخزانة 
الفعال لدى امل�ساهدين، تعر�ش الرعب، الدمار 
الذي  ما  لكن  العامل،  نهاية  وقرب  واخلوف 
االأفالم،  من  النوعية  تلك  مل�ساهدة  يدعونا 
لالإن�سانية  احلنني  تامة   بب�ساطة  اجلواب 
يف  بال"  جورج   " هنا  نذكر  املوعود،  والعامل 
�سورت  التي  لوجان"  هروب   " اأفالم  �سل�سلة 
هروب البطل لوجان اإىل عامل جديد من اخلري 
من  يقلل  بالفن  العواطف  تطهري  وال�سفاء،ان 
للعنف  نتيجة  العامل  على  ت�سيطر  ايل  املخاوف 
وتفاقم  االأر�ش  كوب  على  اليوم  امل�ست�سري 
الثالث.  العامل  دول  يف  والفقر  الغذاء  م�سكلة 
م�ستقبل  ي�سور  الذي  "زاردوك"  فيلم  مثل 

اأقليات  اإىل  العامل  واإنق�سام   2293 �سنة  العامل 
خمتلفة وت�سوير مظهر احلياة وهي تبدو قاحلة 
وفاقدة لالإن�سانية ويتم ال�سيطرة عليها من قبل 
اجلزء  ميثل  زاردوك  اأن  الحقا،  ال�سرمديني 
جديد  نوع  اأمام  احلياة.نحن  تلك  من  املجهول 
تقدمي  على  نادرا  ت�سميما  ميلك  االأفالم  من 
لكل  حا�سدة  تف�سيلية  بنبوءة  املختار  ع�سره 
�سيء يف هذا الع�سر ال يريد اأن تفوته تف�سيلة 
اإال ويغو�ش فيها ويحاول عر�سها على ال�سا�سة .

جوزيف  االأمريكي   املخرج  فيلم  والنن�سى 
وامراأة  برجل  الفيلم  ن�سيان"يبداأ   " كوين�سكي 
بعد  االأر�ش  على  يعي�سان  وفيكتوريا(  )جاك 
مع  دارت  التي  احلرب  عقب  تدمريها  مت  اأن 
لكن  احلرب  االأر�ش  ربحت   .. الف�سائيني 
اأحد  اإىل  الب�سر  نقل  ومت  فيها،  حّل  اخلراب 
وينتظر  هدوء،  يف  يعي�سون  حيث  زحل  اأقمار 
يف  اأ�سبوعني  اآخر  مي�سي  اأن  وفيكتور  جاك 
مهمتهم على االأر�ش يف �سيانة بع�ش املركبات 
القمر  ذلك  اإىل  نقلهم  يتم  اأن  قبل  الف�سائية 

حيث اأحالم احلياة اجلميلة.

عن  بعيدا  العي�ش  يتمنى  اأحد  ال 
 ، وخياالت  روؤى  بدون   ، االأحالم 
تلك  جيدا  يدركون  االآفالم  �سانعي 

امل�ساهد  يفاجئون  لكنهم  احلقائق 
الواقع  تخالف  بق�س�ش  باإ�ستمرار 

العادي  لالإن�سان  ير�سمون  العادي  املعا�ش 
�سوب  كل  من  التهديدات  به  حتيط  عاملا 
اأفالم  ن�ساهد  نق�سد  اأن  بدون  لكننا  وحدب. 
التي تثري  للق�س�ش  ونت�سوق  واللعنات  اجلحيم 
التي  للحياة  بالفخر  ن�سعر  وجتعلنا  م�ساعرنا  
نعي�ش فيها،  ونبحث عن �سبل اأخرى للعي�ش بدال 
من الراأ�سمالية املقيتة واملجتمعات االإ�ستهالكية 
االأملاين،  املخرج  يثريها  االأفكار  تلك  مثل 
"ق�سة  االأخري  فيلمه  يف  رادالمري،  جوليان 
االأحذية  ما�سحي  حيث  بروليتاري"   �ستاء 
اجلورجيني، وزمرة منحلة  تدخل يف �سدام حاد  
يف قلعة اأملانية قدمية. يطرح رادالمري ت�ساوؤالت  
حول �سبل الهروب من املجتمعات الرا�سمالية.  
النموذج  غياب  ظل  يف  لالإن�سان  تبقى  وما 

االإجتماعي املنا�سب، حيث 
جمرد  بالفر�ش  امل�ساواة 
وهم، والق�س�ش املتوارثة من 
و�سل�سلة  اأمل  خيبات  جمرد  املختلفة  االأجيال 
فواجع وحروب . ل�سنا  هنا مطالبني  مبنا�سرة 
رادالمري يف روؤاه الت�ساوؤمية، لكنه يطرح م�ساألة 
ال�سياع،   من  للهروب  اأخرى  طرق  عن  البحث 
اأو  املفقود  الدين  عالء  م�سباح  عن  والبحث 
الوثائقي  الفيلم  كروز.اأي�سا  روبن�سون  جزيرة 
A spell to ward Off the Dar k "  ململركب

ness"  لنب رو�سيل وبني ريفي،  حول مو�سيقي  
ثم  فنلندة،  غابات  اإىل  اإي�ستالند  من  يرحل 
ينتهي بالرنويج لتقدمي عر�سا مو�سيقيا هناك،  
بدال  للعي�ش   اأخرى  و�سيلة  يبحث  الفيلم  هذا 
من العي�ش يف املجتمعات االإ�ستهالكية، بطبيعة 
فردو�ش  اإىل  ما  يوما  يتحول  لن  العامل  احلال 
واالأحالم،  التخيل  قوة  بدون  لكن  يوتوبي 
البانورامية،  امل�ساهد  املمتدة،  الف�ساءات 
امل�سافة  لكن  ومغارات  كهوف  يف  نعي�ش  �سنظل 
اإذا  واخلرافة.  الواقع  بني  جدا  بعيدة  ماتزال 
هروبا  االأخرية  اليوتوبيا  اأفالم  موجة  تعد 
تكت�سف  مل  بعيدة  ماتزال  عوامل  نحو  النهائيا 
بعد، واإن مت تخيلها وت�سورها بوا�سطة املوؤلفني 
اأكرث  تبدو  لكنها  خيالية  خمتلفة  حبكات  يف 

اإن�سجاما  مع اأحالمنا اخلا�سة. 

ANP م�صهد من الفيلم الوثائقي "موجة لدرء الظالم" للمخرجني بن رو�صيل وبن ليفي          ال�صورة

ANP م�صهد من فيلم "ق�صة �صتاء بروليتاري" للمخرج جوليان رادالمري                                       ال�صورة

جوليان رادالمير، في فيلمه األخير "قصة شتاء 
بروليتاري"  يطرح تساؤالت  حول سبل الهروب من 
المجتمعات الراسمالية،  وما تبقى لإلنسان في ظل 

غياب النموذج اإلجتماعي المناسب

تعد موجة أفالم 
اليوتوبيا األخيرة 
هروبا النهائيا نحو 
عوالم ماتزال بعيدة 
لم تكتشف بعد

املخرج جوليان رادالمري 
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“الشعر .. صناعة 
اللغة الحاملة 

لثقافة ما”..

مو�سوعة )ويكيبديا( االلكرتونية 
للمفهوم،  معرفيُا  جانبًا 
التي  الن�سو�ش  من  جمموعة  فالكاما�سوترا 
تتناول ال�سلوك اجلن�سي لالإن�سان. وُتعد  بكليتها 
و�سعه  قد  كان  الب�سري  لالإمتاع  معياريًا  عماًل 
Va k )فات�سايانا( ال�سن�سكر�ستي  االأدب     
هندية  تعاليم  عن  الرباهمة  اأحد   ،sayana
بيتًا   1250 يف  مقد�سة   خطابات  ذات  قدمية 
اأو اآية موزعة على 36 ف�ساًل وجمزاأة يف �سبعة 
تاأليف  تاريخ  اأن   املوؤرخني  بع�ش  يرى  اأجزاء. 
و  ق.م.   400 بني  ما  يكون  رمبا   �سوترا  الكاما 
ع ليكون دلياًل يف تعليم  300 م. هذا الن�ش و�سِ
ُيراد  ال  الكاما�سوترا  اأن   غري  اجلن�ش.  اأو�ساع 
جمانيًا  �سهويًا  تداواًل  اجل�سد  تداول  هنا  بها 
ال�سن�سكريتية  بالفل�سفة  يرتبط  بل  ُيظن،  كما 
عميقة الغور. فــ ) الكاما( Kama، تعني اللذة 
)�سوترا(،  الـ  تعني  فيما  اجلن�سية،  اأو  احل�سية 
�سوية،  االأ�سياء  ي�سد  الذي  اخليط  حرفيًا، 
ُيتَبع يف  اأن  اأو معيار ينبغي  وجمازيًا بيت ماأثور 
املرا�ش اجلن�سي. اإن للوجود الب�سري يف الفل�سفة 
 ،Dharmaالهندية غايات اأربع:  الفعل اخلري و
 Kama Artha، متعة احلوا�ش  املادي  الرخاء 
يف  اجلمالية  املتعة  اأنها  على  ُتفهم  ما  )وعادة 
واالإمتاع  النتاج  تت�سمن  والتي  �سورها  خمتلف 
واالأدب  والدراما  والرق�ش  واملو�سيقى  بالفن 
وال�سعر كما اجلن�ش(، وانعتاق اأو حترير النف�ش 
اخلري  الفعل  كان  واإذا   .  soul's liberation
والرخاء املادي متعة احلوا�ش هي غايات احلياة 
دائرة  من  التحرر  هو  االإنعتاق   فاإن  اليومية، 
خطابات  تقوم   .)1( البعث.  هو  بل   املوت 
املتعة  ان  مفاده  ت�سور  على  الكاما�سوترا 
بل  بال�سر،  لي�ست  فهي  عميم،  خري  اجلن�سية 
هي ال تبعد املرء عن اخلالق اأو الدين.  فاالإمتاع 
االإن�سانية  الوظائف  من  واحدًا  ُيعد  اجلن�سي 
الطبيعية، واأنه مببغي للرغبة اجلن�سية اأن ُتثَقف 
اأن  الرباهمي )فات�ساياما(  يو�سح  ُتكَبت.  اأن  ال 
الفعل اجلن�سي الب�سري ال يعني ما يقوم به زوج 
يف  الطبيعية  ال�سرورة  ت�ستدعيه  البهائم  من 
بالفعل اجل�سداين  لي�ش  فهو  االأوقات.  وقت من 
ح�سب، بل ي�سمل النف�ش والعقل. فالكاما�سوترا، 
" متعة االأ�سياء املادية  كما يراها )فات�ساياما( 
. . يعينها العقل  املوائمة عرب احلوا�ش اخلم�ش 
على  )فات�ساياما(  يجيب   .  )2( والنف�ش." 
القول القائل اإن اجلن�ش لي�ش بحاجة اإىل موعظة 
دام   ما  عمل  دليل  اأو  ح�سنة 
احلوا�ش  ولذائذ  اجلن�ش 
ميكن  طبيعية  ب�سرية  اأن�سطة 
فهو  ممار�ستها،  للجميع 
القواعد تهذيب  يرى يف هذه 
للجن�ش. فنون اجلن�ش والغزل 
اخلطابات  بها  قالت  التي 
ت�سكل  والتي  ال�سن�سكريتية 
احلياة  اإىل  تعود يف اجلوهر  الكاما�سوترا  ثيمة 
ففي  املخلوقات.  خالق  اأر�ساها  التي  اخلرية 
 " )فا�ستاياما(:   يقول  الكاما�سوترا،  مفتتح 
 " اإله احليوات الرجال والن�ساء.  يف البدء خلق 
وملا كانوا ب�سرًا، فاإن للب�سر حاجات مت�سابهات. 
تعليم  عدم  فكرة  )فات�ساياما(  يرف�ش  وبذا 
االأتراب  الكواعب  الهوى،  فن  تعاليم  الن�سوة 
مع  معًا  الكاما�سوترا  هاته  يتعلمن  اأن  ينبغي 
الزواج  بعد  فهن  الزواج،  قبل  علومها،فنزنها، 
والق�سد  الأزواجهن.  اإر�ساء  بذلك  يقمن 
الوجود يف هذا  اأن  املق�سود من اخلطابات هو 
فكما  الطقو�ش.  على  باحلفاظ  يتاأثر  العامل 
يف  بالعمل  ت�سرع  والنجوم  والقمر  ال�سم�ش  اأن 
الدنيا  احلياة  هي  كذلك  منظوم،  نظام  �سوء 
تر�سو ب�سبيل منتظم من لدن النامو�ش الديني. 
تتزايد  والتي   الطبيعة  من  املنبج�سة  فالرغبة 
احلكمة  بفعل  اجللل  عن  تناأى  والتي  بالفن 
هذا  مبثل  اأمنا.)3(.  واأكفر  ثباتًا  اأ�سد  ت�سبح 
كونيــًا  فكرَا  الكاما�سوترا   فكر  يكون  الروؤية، 
تتداوله الثقافات االإن�سانية واإن اختلفت طرائق 
الكاما�سوترا  فنون  يتقن  الذي  فاملرء  مرا�سه. 
اأن يتلب�سه  البد واأن يخطف االآخر والبد لالأخر 

االإنخطاف االآ�سر.  
االإدراك  من  النقي�ش  وعلى  النحو  هذا  على 
ال�سائع الذي تتداوله  الثقافة الغربية يف �سقها 
اأو�ساع  اال�ستهالكي، ومنها االأفالم التي ت�سور 

اجل�سد بق�سد االإثارة املتدنية والربح املادي، 
الف�سيل  للعي�ش  دلياًل  ُتعد  الكاما�سوترا  فاإن 
احلب  طبيعة  مناق�سة  يف  املفهوم  يفي�ش  اإذ 
املتعلق   االإن�ساين  الوجود  يف  اأخرى  وجوانب 
فـ)الكاما  االإن�سانية.  للحياة  اللذية  بالقوى 
 ، املوارة  العاطفة  مبخاطر  ُت�َسِلم   �سوترا(  
بقوة  معميًا  اجٍلموح،  ملوؤه  ح�سانًا  اأن   فكما 
�سرعته  ال ياأبه الأميا مو�سع اأو حفرة اأو وجرة 
عند  العا�ٍسَقني،  �ساأن  كذلك  الطريق،  على 
ميار�سان  اجلن�سية،وهما  املعركة  احتدام 

خطر.  باإميا  اآبهني  غري  ال�ساربة  القوة  بتلك 
ُكِتَبت الكاما�سوترا، يف جانب منها، �سعرًا. �سعر 
عليه  تتوافر  ما  على  يتوافر  �سوترا(  )الكاما 
�سعريات العامل القدمي من وزن و قافية، اإ�سافة 
اما لبقية �سعريات االأمم القدمية من لغة املجاز 
الكناية/  اال�ستعارة/  )الت�سبيه/  و�سروبها 

الت�سخي�ش(. 
اأدبيًا  نتاجًا  الهند  لنا  تقدم  الروؤية  هذه   مبثل 
اأن  غري  اجلن�ش،  م�ساألة  حول  الغنى  وافر 
يقدم  فكرة احلب.  ينف�سل عن  ال  هنا  اجلن�ش 
يف  )اجلن�ش  املوؤثر  كتابه  يف  فري�ســاور(  )بول 
�سورة   ال�سرقية(   احل�سارات   kالقدمي العامل 
مفهوم  اأن  فريى  اجلن�ش  ملو�سوع  بانارومية 
احلب ومعناه يف هذا البلد  مل يقت�سر  بالطبع 
التي  والتواءاته  اجل�سد  حركات  بع�ش  على 
ذلك  الغرامي  �سلوكنا  يف  تالحظها  اأن  ميكن 
جوهرها  يف  لي�ست  هذه  الع�سق  حركات  الأن 
اأجوائه،  بكامل  حقيقي  حب  مل�سهد  تتويجًا  اإال 
واالألوان  والعطور  واالأيدي  العيون  فيه  تتحدث 
ال�سور  من  وعدد  واملو�سيقى  وال�سعر  واحللي 
خلجاتها  بجميع  العواطف  عن  معربة  اأالأخرى 
وتنويعاته  والتودد  درجاتها  بكامل  والرغبة 
اأن  اإىل   ) فري�ســاور   ( وي�سيف  احلاذقة.)4( 
الـ كاما�سوترا ) ِحَكُم حول احلب( قد اندرجت 
لتحتل مكانها يف �سميم ن�ش ديني ُي�سدي اإلينا 
يقوم  من�سجم  احتاد  لبلوغ  واالإر�ساد  الن�سح 
الكائنات  وبني  جهة،  من  واملجتمع  االأفراد  بني 
والنظام الكوين ال�سامل، من جهة اأخري بتوجيه 
من كوكبة االآلهة الهندو�سية التي ترمز كل منها 
اأ�ستهر  كر�ســنا،  اإىل طاقة خا�سة به.)5( لقد 
املج�سد لفين�ســو ، االإله واالإله املف�سل يف جممع 
معبوداته  )غوبــي(  الـ  مع  بغرامياته  االآلهة، 
يعلمهن فن  كان  اإذ  اأالأ�سطوريات  الراعيات  من 
ذلك  اأالإلهي،  اجلوهر  مع  احلقيقي  الو�سال 
الو�سال الذي ي�سمو باحلب اجل�سدي عن طريق 
اإثر  واحدة  الراعيات  �سحر   لقد  ممار�سته. 
جميعًا،  واأحبهن  معهن  ولعب  فرق�ش  االأخرى 
فاإذا به يف اأخر املطاف يختفي بعد اأن ظنت كل 
واحدة منهن اأنها امتلكته مبينُا لنا ان الوهم هو 
الذي ي�سو�ش احلياة واأن على العا�سق املثايل، اأن 
يتجاوز رغبة االمتالك واأن كل �سيء لي�ش �سوى 
احلية  االأ�سكال  اإن  LILA( حتى   kليــال( لعبة 
االإلهية.)6( وهكذا،  للعبة  انعكا�سات  اإال  لي�ست 
روحانية  من  الهندية  الثقافة  يف   ما  كل  فاإن 

جمبول باجلن�ش وبالع�سق.
الزواج  اجلن�سي يف  االإحتاد  الهندو�سية  جمدت 
يف  الع�سريان  يرى  اأال  �سريطة  ب�سواء  وخارجه 
نف�سيهما ويف م�سرتهما اإال لعبة للطاقات االإلهية 
ي�ستن�سخ عمل احلب والدة  يف جوهرها، حينئذ 
املبداأ  ذلك  العوامل،  خللق  البدئية  ال�سريورة 
ال�ساكتي،  متممه،  مع  اأحتد  الذي  هو  املذكر 
التحوالن  هذان  الع�سقي  االإحتاد  ويلي  املوؤنث. 
يف اجل�سم والنف�ش معًا، اإذ يقرن الرجل واملراأة 
ينبغي  ،بل،  ميكن  الذي  )الفعل(  بـ  �سرطهما 
االأ�سكال  بكافة  يظهر  واأن  طوياًل،  يدوم  اأن  له 
متنح  املراأة  للعا�سقني  يهبها  التي   وال�سور 
املراأة  مينح  والرجل  متعة،  من  فيها  ما  الرجل 
ال  فيها  املنت�سرة  القوة  تلك  قوة،  من  فيه  ما 
اأن  حقيقة  على  الن�سو�ش  وت�سدد  عنها.  �سادر 
)من ثًبَت روحه بوحدة اللذة وهويتها يف حالتها 
يخ�سى  ال  احلال،  يف  �ساحرًا  ي�سري  الفطرية 

ال�سيخوخة و ال يهاب املوت.)7(.
والنرث  ال�سعر  بني  يزاوج  الذي  اخلطاب  هذا 
بقوة  املمهور  اجل�سدي  باالإحتاد  يحتفي  والذي 
الفكر  يف  الفريدة  الدهر  خريدة  ُيعد  ال  احلب 
ولذائذه  واحلب  ووظائفه  فاجلن�ش  االإن�ساين. 
التاريخ  يف  غورًا  اأبعد  هي  ثقافة  يف  تتجذر 
الب�سريk تلكم هي الثقافة  املتوبية )ن�سبة اإىل 

الت�سمية االإغريقية ــ مي�سوبوتيميا(.  فاإذا كانت 
اأقدم ن�سو�سها  الـكاما�سوترا تعود يف  خطابات 
والتي مل   kاملعرفة اإىل كتب )الفيــدات(k كتب 
ت�سبح كتبًا اإال بعد تدوينها باللغة ال�سن�سكريتية، 
واإذا كان )فات�سيا ياما( قد األف بحثه يف احلب 
بداية  فاإن  للميالد   الثالث  القرن  نحو  ودونه 
 3000 نحو  اإىل  يعود  �سومر  يف  املدون  التاريخ 
من  منظومة   الـكاما�سوترا  كانت  واإذا  ق.م. 
االأو�ساع  عرب  اللبيــدو  لبلوغ  الهوى  فن  تعاليم 
فاإن   ، الكتابة  ن�سو�ش  يف  الواردة  اجل�سدية 
مفهوم  )الزواج املقد�ش( قد اأرتبط يف الثقافة 
التقكري  �سغلت  التي  اخللق  مب�ساألة  امليتوبية 
فبقدر  للوعي.  االأوىل  املغامرة  منذ  االإن�ساين 
املادي  باجل�سد  الـ)كاما�سوترا(  ارتبطت  ما 
ومرا�سه اليومي، اأرتبط ج�سد االإلهة )اإنانا(، ربة 
و )ع�ستــار(  ال�سومريني،   لدى  اجلمال واحلب 
واالآ�سوريني(،  )البابليني  االأكديني  لدى 
قد  كانت  التي  املقد�سة  الدينية  بالرمزية 
االألف  اأواخر  منذ  الب�سرية  االأرومة  تداولتها  
اخلام�ش ق. م. هذا اجل�سد  املوغل يف مرا�سه 
احل�سي املادي  والذي ال يفقد بكارته وطهريته 
كل اآن يرتقي اإىل مدار  الن�سق اجل�سدي االإلهي 
يف  )اإنانا(  العابر.  اللبيــدي  التحقق  من  بداًل 
الفكر ال�سومري ربة الدافع اجلن�سي. مبثل هذه 
ومتوز(  )اإنانا  ا�سطورة  تاأتي  الكونية  الرمزية  
االأر�سي  اخل�سب  ق�سية  يعك�ش  مثاليًا  ن�سقًا 
يعك�ش  مثلما  املقد�ش  اجلن�سي  االإحتاد  مب�ساألة 
اأو  وبعولتهن  ال�سومريات  بني  العالقات  منط 
ع�ساقهن. فمثل هذا االإحتاد اجل�سدي بني الربة 
)اإنانا( او الراعي  )متوز( هو ما يهب االأر�ش  

خ�سبها وبقاءها يف اوقيانو�ش الزمن.  
يف   ، يرعى  اأخته،  به  تكلف  اأن  قبل  متوز  كان 
ظل �سجرة الـ )اإريــدا( Erida ويف حقول غري 
االإله  كان  الب�سر.  بنو  يراه  ال  قطيعًا  دنيوية، 
ال�ساب يحمي حيوانات ال�سماء وحيوانات االأر�ش 
املحرقة.  الظهرية  �سم�ش  اأخطار  عنها  ويدراأ 
اليافع  الراعي  �سهوانية  اإنانا  مداعبات  اأيقظت 
على  يربهن  اأن  فاأراد   ، رجاًل  بفعلها  وغدا 
رجولته يف ال�سيد والطراد كما برهن يف فرا�ش 
اأ�سابه  مطارداته  اإحدى  ويف  واملتعة.  احلب 
خنزير بري بجرح مميت. �سرعت اإنانا بارتياد 
يعود  لكي  لتبث يف متوز احلياة  طريق اجلحيم 
املقد�ش.  الينبوع  يف  بتحميمه  جديد  من  اإليها 
ت�ستقبل  اأن  وبعد  ربيع  النحو ويف كل  وعلى هذا 
احلقول املرزرعة بذارها ، يحتفل رجال �سومر 
بو�سفه  يبجلونه  الذي  متوز  بانبعاث  ون�ساوؤها 
تهفو  التي  الرجولة  رمز  والتوالد،  االإجناب  اإله 
فهي  اجل�سدي  احلب  اإلهة  اأما  االآلهة.  اإليها 
من  فلي�ش  الن�ساء"  ارحام  تفتح  التي   " االإلهة 
حق ال�سومريني االإ�ساءة  اإىل  االآلهة الكربى التي 
اإن  فعليهم،  عليه،  بعطف  وت�سهر  احلب  ترعى 
زوجاتهم  �سهوانية  وا�ستثارة  اإيقاظ  اأرادوا  هم 
واأن ينعموا يف فرا�ش الزوجية، باحلب واحلنان 
اأن يقدموا  بداًل من الالمباالة وعدم االهتمام، 

لها االأ�سحيات.)8(
اإن ما نرمي اإليه، هنا ، لي�ش ال�سرد االأ�سطوري 
به  قالت  الذي  اجل�سدي  احلب  بل  املتداول 
ال�سرقية  الثقافات  يف  ال�سعرية  اخلطابات 
القدمية ، احلب ال�سهوي الذي اأرتقى من مرحلة 
االأ�سطورية.  الكونية  مرحلة  اإىل  املادية  الواقعة 
فاجلن�ش واحد من الكليات الثقافية االإن�سانية، 
وو�سائلها   ولغاتها  االأر�ش  �سعوب  اأن  اأي 
التوا�سلية االأخرى قد اأحتفت  مبو�سوعة اجلن�ش 
االأو�ساع  اأن  غري   ، االأوىل  الن�ساأة  اأ�سل  بو�سفه 
قد  االإثارة  طرائق  من  يتبعها  ما  و  احل�سية 
وتطورها.   وعقائدها  االأمم  باختالف  اختلفت 
اإن مظاهر اخل�سب والرواء التي ت�سود الكون اإْن 
هي  اإال رمزية لنتاج الزواج املقد�ش بني االألهـة، 
خالل  من   ، مبقدورهم  اأن  ال�سومريون  وَح�ِسب 
القدرة  الكلية  االآلهة  هذه  يف  التاأثري  ترميزها، 
ف�سيدوا  واأمانيهم  وتتالءم  جانبهم  اإىل  تقف 
املعابد لتكون الآلهة ال�سماء مقامُا يليق بها فوق 
اإىل  ت�ستمع  عبادها  من  بالقرب  فتقيم  االأر�ش 

�سلواتهم وت�ستجيب لدعواتهم.)9( 
�سعرًا  للعامل  الروؤية  تلك  لقد �سيغت 
احلذف  فن  ميار�ش  ال 
كان  بل  للج�سد 
املجاز  اإىل   يروغ 
حينًا  احل�سي 
التعبريية  واإىل  
يحة  ل�سر ا
من  اإن  اأحيانًا. 
فنون  احل�سارة 
اأهداها  التي 
االإله )انكي( اإىل 
)اإنانا( يف جمل�ش 
�سراب – كما تقول 
فن   – االأ�سطورة 

احلب  ممار�سة 
الدعارة  وفن 
وفن  املقد�سة 
�سيقى  ملو ا

ال�سادحة وفن الغناء. 
االأ�سطوري  الكون  هذا  يف 

ثيمات  تظل  ال�سعري 
الكاما�سوترا )احلب/ االأيرو�ش/ 

فمن  ال�سادرة.  الثيمات  اللبيــدو( 
حني   kالعميم اخلري  ياأتي   احلب  ثيمة 

ماء  )اإنانا(  فجرت  الراعي،  دموزي  اأحبت 
احلياة لكل الب�سر. هذا احلب  املعجون بالرغبة 
يتحقق يف  بل  الفكري  بالتجريد  لي�ش  ال�سهوية  
�سجرة  )حتت  ق�سيدة  ففي  الطبيعة.  اأح�سان 

التفاح انطرحت(، نقراأ:
اأخذين دموزي، اأخذين حلديقته

وو�سعني حتت الظالل
وجعلني اأقبع معه فوق زهور عالية

وحتت �سجرة التفاح انطرحت
وو�سل هو، و�سل دموزي وهو يغني

ويتجه نحوي يف ِعز الظهر
وحتت ظالل ال�سنديان 

رميت اخل�سار من ح�سني وو�سعتها اأمامه 
فو�سع يده على يدي، ورجله على رجلي

 وعلى فمي و�سع فمه
و�سكب يل حبا، و�سكب بح�سني حبا

 وكانت من حولنا اأ�سجار
ذات جذوع منت�سبة

واأخرى ذات جذوع منحنية.  )10(
اإننا، بالطبع ، ال نعدم وجود �سربًا من العاطفة 
من  لي�ش  الذي  )الوجداين(  ال�سعر  اأو  الغزلية 
غاياته االإثارة اجلن�سية واحلنني اجلن�سي لكنما 
الرغبة ال�سبقية والدعوة اإىل االرتواء  اجل�سدي 
ت�سكل اأ�ش خطاب ال�سعر االآيرو�سي ، مع االإ�سارة 
اخلا�ش  االأنثوي  اجل�سد  لع�سو  ما   اإىل  البينة 
باللذة والتخ�سيب من قوى �سحرية موؤثرة                                            
ففي  اجل�سد.  اأو�ساع  عرب  الفحولة  ا�ستثارة  يف 

اإحدى الغنائيات ال�سومرية :
الأجلي افتحي َفْرجك الأجلـــي

الأجلــي اأيتها العذراء، اأناهو احلارث
 فرجي، مكان رطب الأجلـي

الأجلى ال�سيد من �سوف يوفر الثور.)11(   
يكر�ش  الذي  )اال�ستهاء(  فعل  تكرار   ولنلحظ 

فكرة الرغبة التي  ال يتحقق دونها فعل ح�سي :
يت�سهاه، يت�سهاه، يت�سهى الفرا�ش،

يت�سهى  القلب،  يبهج  الذي  الفرا�ش،  يت�سهى 
الفرا�ش،

يت�سهى الفرا�ش، الذي يحلو به احل�سن، يت�سهى 
الفرا�ش،

يت�سهى فرا�ش امللك، يت�سهى الفرا�ش،
جتعل  اأن  حلوًا،  جتعله  اأن   ، حلوًا  جتعله  اأن 

الفرا�ش حلوًا. )12(          
العابر،  االرتواء  يبغي  ال  اجل�سدي  التوقد  هذا   
احلياة.  اأوردة  يف  اخل�سب  يتدفق  بتحققه  بل 

ورمزية )احلرث( تظل رمزية جمازية:    
 يف ح�سن امللك، يف ح�سن دموزي
تدفق مطر القلب، تدفق و�سكب يف

احلقل، تدفق قرب حفيف الزرع، قرب
منابت البذور، وبجانب هذا احلقل تدفق

حقل البلد، تدفق بيت احلياة، تدفق الع�سري
امللكي ومالأت البهجة قلب حبيبته يف البيت

كاملة  بقيت   – اإنانا  امللكي  الق�سر  يف  احلياة 
البهجة. )13(

الالفت للنظر اأن ال�سعرية ال�سومرية ال�سورية، 
تقوم  واخل�سب   احلب  فعل  اأن  من  وبالرغم 
وبقوة  مرتبطًا  فعاًل  يظل  مرئية،  ال  اآلهة  به 
باملرئيات الرعوية، يف جزئها االأوفى،التي ت�سكل 

املحيط الطبيعي لالإن�سان ال�سومري. 
من  التحول  اأن  وهي  التفكر  تثري  م�ساألة  ثمة 
طور البدائية اإىل طور احل�سارة ياأتي عرب ممر 
اجل�سد. ففي  )ملحمة كلكام�ش( ال يتمكن ملك 
)اأوروك( القوي من تروي�ش بهيمية )اأنكيــدو( 
البغي وباإ�سارة بينة منه. خطاب  اإال عرب ج�سد 
عن  قلياًل  يحيد  كان  واإن  هنا،  الكاما�سوترا، 
)ِحَكم فن الهوى( اإال اأن تطبيقات الكاما�سوترا 

تظل وا�سحة. يقول ال�سياد لكاهنة املعبد:
ها هو ذا اأيتها املراأة

عري نهديك
اأ�سفري عن مفاتنك

ال حتجمي
حركي فيه الرغبة، علميه وظيفة املراأة

متى راآك اجنذب اإليك
وافتحي ثوبك، حتى يرقد عليك

فتنكره طرائد الربية
و�سيلت�سق �سدره ب�سدرك. )14(

اجل�سد  مبباهج  التغني  ا�سرية  تظل  التحوالت 
الغنائية  َمْعَلَم   ي�سبح  �سوف  والذي  االأنثوي 

وحتى  القي�ش  امريء  منذ   ، بعد  فيما  العربية، 
نزار قباين. ففي غنائية )اإنانا و�سوكالتيدا( اأو 
ال�سردي  امل�سهد  يف  نلم�ش  والب�ستاين(،  )اإنانا 

الو�سف اجلن�سي املثري:
اإىل  ونظر  مكمنه  من  �سوكالتيدا  اأطل  وحني 

�سجرته 
راأى حتتها االأنثى الباذخة اخل�سوبة

راأى حتتها الباذخة اخل�سوبة
راأى حتتها عنفوان البحر وذهب ال�سم�ش

 راأى ال�سيدة امللقاة من مي ال�سماء امل�ستلقية يف 
الزبد

انك�سف ج�سدها
االإلهية  للقوى  العورة(  )�ستار  املئزر  انانا، 

ال�سبعة الذي ت�سعه على اع�سائها التنا�سلية
اع�سائها  على  ال�سبعة  االإلهية  للقوى  احلزام  

اجلن�سية
�سوكالتيـدا، حل املئزر، للقوى االإلهية ال�سبعة

راأى ثدييها القطنيني
وراأى طرة الثدي )احللمة(

وراأى اردافها وهي تفي�ش على الع�سب لينا ورقة 
وجماال

راأى �سرتها التي ت�سبه الكواكب
راأى بطنها امل�ستهاة

راأى ثوبها من�سداًل على قامة كالبلور
راأى ما راأى . . فجن لهذه االأنثى

حن �سوكالتيدا مل�ساجعتها
الـ  �سجرة  حتت  و�ساجعها  رداءها  عنها  فاأزاح 

)�سربتو(، عندما
ا�سطجعت يف مكان ا�سرتاحتها

وبعد اأن قبلها مار�ش اجلن�ش معها
ورجع اإىل مكانه. . .

و عندما اأ�سرقت ال�سم�ش  وطلع الفجر
ول�سعت ال�سم�ش حجل اإنانا

ل�سعت معدن ثدييها
ل�سع فيها الدم . .  )15(

الو�سفي  بني  تتاأرجح  العالمات  منظومة 
الفل�سفية  املحاجة  يف  الولوج  دون  وال�سردي 
ما  اإن  ال�سن�سكريتية.  االأدبيات  نلحظها يف  التي 
قالت به اأدبيات الهند يف ال�سعر العابر للقارات 
جمالية  قيمة  واجلن�ش  اجل�سد  من  يتخذ  الذي 
اإن�سانية قد قالت به من قبل  اخلطابات امليتوبية 
مبنظومة من العالمات ي�سبح فيها الفعل رمزًا 

للخ�سب خالق احل�سارة.  
ممكنات الكاما�سوتــر من حب موار  وايرو�سية 
�سوء  يف   k هنا   – تاأتي  �سهوية  ولذة  متعالية  
بال�سرورة منظومة  رمزية هي  �سعرية  منظومة 
لثقافة  اللغة احلامل  فال�سعر  �سناعة   ، ل�سانية 
ما. وملا كانت اللغة اإ�سمامة من العالمات،  فاإن 
هي  التي  الر�سائل  ت�سكل   العالمات   جمموع 
 kالن�سو�ش اأو اخلطابات يف �سياقاتها ال�سو�سيو
ثقافية. فالعالمة، هنا، ال�سكل املادي  الل�ساين 
اللغة.  ينوجد قي خارجيات  ما  اإىل  الذي يحيل 
اأن للعالمة وظائفها. فالعالمات قد متكن  غري 
االإن�سان من اإدراك ن ثمة منطًا  منظومًا ينتظم 
فالعالمات  الع�سوائية.  بالعبثية  ولي�ش  الوجود 
النوع  خا�سة  هي  اإمنا  املعنى  بهذا  اللفظية 
الب�سري والتي تقودنا اإىل اإدراك منظومة املعنى 
اختالف  على  وال�سعر  االأ�سطورية.  جتلياتها  يف 
ومن خاللها  بها  للمعنى  منظومة  يظل  حتوالته 
تك�سف  تقنيًا،  للعامل.  ال�سومرية  الروؤية  ترتمز  
اخلطابات هذه و�سواها،عن جوانب من  تقنات 
ال�سعر ال�سومريk رمبا الرتجمة ال ت�سعفنا كثريُا  

يف اإدراك م�سانها اجلمالية. 
اجلنا�ش  التقنات  هذه  مقدمة  يف  وتاأتي 
مطالع  يف  بعينه  �سوت  تكرار   kاال�ستهاليل
فال�سومريون  التقفية.  دون  واالإيقاع  الكلمات، 
ابتكروا  الذين  ــ   ــ رمبا  االأر�ش  �سعوب  اأول  هم 
يربع  اأن  قبل  من   free verse احلر(  )ال�سعر 
فيه  �سعراء االأنكلـو ــ �سك�سـون يف بدايات القرن 
�سكبري  مقدمتهم  ويف  امليالدي  ع�سر  ال�ساد�ش 
Wi k و   Christopher Marlowe  ممارلو
liam Shakespeare. منظومة العالمات التي 
حقل  القلب/  مطر  متوز/  )ح�سن  من  تت�سكل 
)تدفق(  الفعل  وتكرار  امللكي(  الع�سري  البلد/ 
تخرق  التي  االإ�ستعارية   باملنظومة  لي�ست  هي 
ثقافية  �سميائية  منظومة  هي  بل  اأالإحالة  لغة 
للخيال  املجتمعية  االأيديولوجيا  بكليتها  ت�سكل 

ال�سومري. 

ت�سيئ

ال�صيخ �صمري 
ق�سيــدة ) الكاما�سوتــرا( Kama Sutra  ق�سيدة اللذة احل�سية واخلربة باأو�ساع اجل�ســد. قد يح�سب النقد يف بع�ش اجتاهاته اأن  الكاما�سوترا من م�ساحيق 
احلداثة يف القرن الع�سرين واأن هذا املفهوم قد جتلت اأ�سد �سوره جراأة يف  �سرديات الروائي االإنكليزي )د. هـ. لورن�ش( يف )ع�سيق الليـدي ت�ساتريل/ ابناء 
وع�ساق/ العذراء والغجري( بل رمبا )اأوغ�ست فلوبري( يف )مدام بوفاري( من قبل.  اإن للكاما�سوترا جذرًا ا�سطوريًا عميقا. فاجلن�ش و�سنوه احلب قد �سغل 

التفكري  الب�سري منذ الفجر االأول للخليقة. 

Kamasutra االكاماسوترا
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الشخصية النسائية 
في قصصها ال تقبل 

أن تكون هامشية

بين التمرد والرهبنة

الهوية النسائية في 
قصص أليس مونرو

                                                                                            

اأو�سح،  ب�سكل  الثيمة،  هذه  اإىل  التطرق  اأما 
حيث  ع�سر.  الثامن  القرن  رواية  يف  ف�سنجده 
"الراهبة" عام  روايته   Diderot ديدرو  ن�سر 
�سنة وهي عبارة  بثالثني  كتابتها   بعد   ،1796
تتناول  ملحاميها.  �سوزان  وجهتها  مذكرة  عن 
هذه الرواية  حماوالت فتاة يائ�سة من االإفالت 
من ال�سجن الذي فر�سه عليها والديها. عا�ست 
�سوزان هذا التغيري من فتاة عادية اإىل راهبة 
من  تعاين  فكانت  ذاتها،  عن  غياب  كحالة 
ملغادرة  اإرادتها  لكن  الهوية.  وفقدان  التهمي�ش 
بحيث  قوية،  كانت  الدير 
تخطي  على  الكتابة  �ساعدتها 
ديدرو  وبدوره  امل�ساعب.  هذه 
رواية  يف  التع�سف  هذا  رف�ش 
املجال  بذلك  وفتح  خيالية 
واالعرتاف  العدل  لطلب 
يف  وحريتها  املراأة  با�ستقاللية 

اختيار حياتها.
األي�ش مونرو،  الكندية  الكاتبة  به  تهتم  هذا ما 
ذو االإثنني وثمانني عاما، التي تتحفنا بدورها 
بق�س�ش ق�سرية ما زالت تعالج احلياة اليومية 
للمراأة وال�سعوبات التي تواجهها. وت�سمل اآخر 
 "Dear Live" جمموعتها الق�س�سية بعنوان
واأربعة  "حمايدة"  ق�سرية  ق�س�ش  ع�سر 
قول  ح�سب  ذاتية،  �سرية  جدا"،  "�سخ�سية 

اأحيانا  ولكنها  االإح�سا�ش  يخ�ش  فيما  مونرو، 
هذه  ُتوجت  وقد  ب�سيء.  للواقع  متت  ال 
 ،"Dear Live" ،املجموعة الق�س�سية
بجائزة نوبل يف اأكتوبرk ت�سرين االأول 
اأن  التحكيم  جلنة  ووجدت   .2013
ووا�سح  �سل�ش  باأ�سلوب  تتميز  مونرو 
واحلالة  االأحداث  بواقعية  تهتم  واأنها 

النف�سية ل�سخ�سياتها.
عام  مونرو  األي�ش  انطالقة  كانت     
1968، عندما زين العنوان التايل "ربة بيت 
�سفحة  ق�سرية"  ق�س�ش  لكتابة  الوقت  جتد 
جريدة حملية يف اأونتاريو، معلنا بذلك �سدور 
االأربعني  يف  وهي  لها  ق�س�سية  جمموعة  اأول 
فحواه  يكن  مل  العنوان  هذا  لكن  عمرها.  من 
�سحيحا. الأن األي�ش مونرو مل جتد فعال الوقت 
اأ�سابع  تدفع  كانت  التي  وهي  للكتابة  الكايف 
اأقل  اآنذاك،  عمرها،  كان  التي  البكر  ابنتها 
من �سنتني بيد وباليد االأخرى تطبع على االآلة 
الكثري  ياأخذ  الكتابة  �سغف  كان  لقد  الكاتبة. 
من وقتها. وهذا االإح�سا�ش بالذنب والتق�سري 
اأعمالها  كل  يف  رافقها  االأربعة  اأطفالها  اجتاه 
ق�س�سية  جمموعة  ع�سر  ثالثة  ت�سمل  التي 

ورواية وحيدة )1971(.
الن�سائية  ال�سخ�سية  مونرو، حتتل  يف ق�س�ش 
الدرجة  من  تكون  اأن  تقبل  وال  االأوىل  املرتبة 
ت�ست�سلم،  مل  املعقدة  حياتها  رغم   الثانية. 
مل�سكلتها.  حال  تراه  الذي  الطريق  فتختار 
تتوفر هذه الق�س�ش على الكثري من التفا�سيل 
اأن  كما  تلخي�سها.  علينا  وي�سعب  واملفاجاآت  
كتابة  يعيد  لكي  للقارئ  املجال  ترتك  مونرو 
داخل  حتدث  التي  فالتغيريات  ق�س�سها. 
الق�سة ت�سدنا ال حمالة لتتبع القراءة وجتعلنا 
الأ�سئلتنا ورمبا ال جندها.  اأجوبة  الإيجاد  نفكر 
نح�ش قوة ال�سخ�سية الن�سائية حتى يف �سكوتها 
مرة  كل  وتفاجئنا  خ�سوعها  يف  حتى  واأحيانا 

الق�سة  يف  حياتها.  وت�ستمر  االأمر  فتح�سم 
االأوىل من هذه املجموعة بعنوان" الو�سول اإىل 
بدايتها.  يف  الِن�سوية  احلركة  كانت  اليابان" 
اأن  براأيها،  تديل  اأن  املراأة  باإمكان  يكن  فلم 
تطرح  اأن  ذلك  من  واالأ�سعب  �ساعرة،  تكون 
ال�ساعرة،  متحررة.  تكون  اأو  جديدة  اأفكارا 
تعاين  �سعيدة،  غري  متزوجة  بيت  ربة  كريتا، 
اأي�سا من ت�سييق املجتمع عليها. تعرفت خالل 
"هان�ش" ووقعت  ال�سحفي  على  اأدبي  احتفال 
لكن  للقائه.  فر�سة  اأقرب  وا�ستغلت  حبه.  يف 
كيتي،  ابنتها،  ترتك  بالقطار  �سفرتها  خالل 
نائمة يف عربة القطار املخ�س�سة للنوم وتلبي 
عند  لكن  غرفته.  اإىل  وتذهب  �ساب  دعوة 
واأخريا  جنونها.  ويجن  ابنتها  تفتقد  عودتها 
التي  احلديدية  القطعة  على  جال�سة  جتدها 
اإىل  وت�سمها  بحذر  جترها  القاطرتني.  تربط 
واالإح�سا�ش  والرعب  ح�ساباتها  وتعيد  �سدرها 
ترف�ش  لقدرها.  ابنتها  لرتكها  يقتلها  بالذنب 
اأمها. لكن عندما  النوم بجانب  الطفلة  بعدها 
ي�سل القطار اإىل تورونتو، جتد كريتا هان�ش يف 
انتظارها فترتك الطفلة يد اأمها؛ ال تعرف ما 
يحدث بال�سبط لكنها متاأكدة من اإهمال اأمها 

لها. 
اأما ق�سة املعلمة ال�سابة، التي تلتحق مب�ست�سفى 
اأمرا�ش ال�سل لتدري�ش االأطفال النزالء، فاإنها 
القارئ  ويجد  بنيتها.  داخل  تغيريات  ت�سهد 
نف�سه منده�سا وعليه اأن ي�سارك يف بناء الق�سة 
الطبيب  حب  يف  الفتاة  تقع  بنائها.  اإعادة  اأو 
لكنه  بالزواج.  ويعدها  عذراء  يجدها  الذي 
اأي مربر.  اإعطاء  اآخر حلظة بدون  يرتاجع يف 
بعد �سنوات، يلتقي بها �سدفة، كانت منزعجة 
من زوجها وم�ساكل اأوالده. "لكن ال �سيء يغري 

احلب". بهذه اجلملة تنتهي الق�سة.
يف  التذاكر  تبيع  التي  الفتاة  عن  اأخرى  ق�سة 
املتزمتني  اأهلها  �سغط  حتث  تعي�ش  ال�سينما، 

والذين مينعونها من كل �سيء حتى من �سماع 
اأو روؤية مقطع فيلم. فتختفي يوما بدون �سابق 
كني�سة  راع  اإبن  من  زواجها  ونكت�سف  اإنذار. 
زوجها،  اأب  الكني�سة،  راعي  اأقام  وقد  املدينة. 
معهم.   لل�سكن  ا�سطرت  عندما  معها  عالقة 
اأي�سا وزوجته وذهب  تقاعد الق�ش وتركها هي 
راعية  اول  اأن  للعلم  كني�سة.  راعية  مع  للعي�ش 
يف  كانت  ال�سفة  بهذه  عملها  بداأت  كني�سة 

الكني�سة الربيطانية.
االأم  ف�سلت  املا�سي،  القرن  �سبعينات  يف 
برجل  اململ  وزوجها  الدافئ  البيت  ا�ستبدال 
هكذا  متحرك.  كرافان  ي�سكن  هيبي  اآخر؛ 
عائلتها  ق�سة  الطفلة   k ال�ساردة  لنا  تروي 
الرتاجيدية، وباأن اأختها االأكرب التي ا�ستوعبت 
م�ستنقع  يف  نف�سها  رمت  العائلة  و�سع  تدهور 
ماء. بعد مرور �سنني، التقت ال�ساردة k الطفلة 
بالهيبي الذي قال لها: "املهم اأن يكون االن�سان 
اأن  كيف  ونالحظ  ح�سل".  مهما  �سعيدا 
اأو غرق طفل ياأخذ، مع مرور الزمن،  الطالق 

معنى اآخرا.
اإىل  ن�سل  الق�س�ش،  لبع�ش  العر�ش  بعد هذا 
املجموعة  هذه  يف  االأخرية  االأربعة  الق�س�ش 
وحياة  طفولتها  مونرو  فيها  تتناول  والتي 
 . اأمها.  مع  نظرها  وجهات  واختالف  والديها 
وتذكر يف متهيد ق�سري اأن هذه الق�س�ش هي 
اأول واآخر ق�س�ش �سخ�سية تتناول فيها حياتها 
ت�سرتجع  "العني"،   ق�سة  ففي  ال�سخ�سية. 
�سنوات،  خم�ش  وعمرها  الطفلة  الراوية، 
"الليل"،  ق�سة  يف  اأما  اأمها.  مع  خالفاتها 
ابيها  راأي  �سدادة  الراوية   kالطفلة فت�ستنتج 
يف  الراوية،   k الطفلة  وتالحظ  لها.  وتفهمه 
فقدت  التي  الفتاة  حزن  "االأ�سوات"،  ق�سة 
االأخرية  الق�سة  يف  اأما  احلرب.  يف  حبيبها 
 ،Dear live العزيزة"  "احلياة  بعنوان 
فت�سرتجع الراويةkالكاتبة طفولتها مع والدها 

وثعالب  غزالن  مربي  ثم  مزارع  من  وتنقله 
واملتاجرة يف فروها اإىل عامل يف معمل البرية 
اأما والدتها  اآنذاك.  بعد االنتكا�ش االقت�سادي 
فقد ا�سطرت لرتك التدري�ش الإ�سابتها مبر�ش 
الكاتبة   k الراوية  جعل  مما  )الباركي�سون(. 
تتحمل اأعباء البيت وم�ساعدة اخوتها وهي يف 

عمر �سغري.  
تتخذ  كيف  نرى  مونرو،  ق�س�ش  خالل  من 
التابوهات  رغم  بيدها  اأمورها  زمام  املراأة 
لنف�سها  وتختار  عليها،  املمار�سة  وال�سغوط 
راأ�سا  حياتها  يقلب  اأو  ي�سعدها  رمبا  خمرجا 
على عقب. فتج�سيد هذه ال�سخ�سيات اخليالية 
عليها  املتعارف  التقاليد  خلخلة  يف  ي�ساهم 
وي�سعها حتت املجهر. كما اأننا نعرف اأن حترر 
الغربي، بعدة عوامل؛  العامل  ارتبط، يف  املراأة 
الثورة  عن  الناجت  االقت�سادي  النمو  منها 
العادات االجتماعية وقانون  وتغيري  ال�سناعية 
امللكية والتحاق الفتيات بالتعليم واالحتجاجات 
الَن�سوية و الن�ْسوية التقدمية وتراجع ال�سوابط 
الدينية. وقد كانت بداية هذا املنعطف املهم يف 
نهاية القرن التا�سع ع�سر وتر�سخ بعد احلربني 
العامليتني. وقد �ساهم جيلني باأكملهما يف خلق، 
امل�ستقلة  املراأة  �سورة  االأدب،  يف  االأقل  على 
واملتحررة، امراأة حرة. فاأين نحن، ن�ساء العامل 

العربي، من هذا كله.
معظم  اأن  بالقول  العر�ش  هذا  ونختتم 
اأحداث ق�س�ش مونرو تقع يف املدن ال�سغرية 
اأونتاريو يف كندا؛  ال�سيقة يف غرب  واالأو�ساط 
والتزمت  االجتماعية  الرقابة  تكون  حيث 
جماالت  انعدام  اأو  لقلة  حاالتهما  ا�سد  يف 
اأحيانا  مونرو  تذكر  وقد  والتثقيف.  الرتفيه 
زمن حدوث الق�سة واأحيانا نكت�سف ذلك من 
فهي خمتلفة  �سخ�سياتها  اأما  اأحداثها.  خالل 
التمل�ش  حتاول  ن�سائية  �سخ�سيات  ومتنوعة؛ 
واالأمهات  واالأوالد  الزوج،  توقعات  اإر�ساء  من 
واجلريان. لكن بالرغم اأن مونرو تهتم  بو�سع 
من  الن�سائية  �سخ�سياتها  خالل  من  املراأة 
ت�سدر  لكننا ال جندها  الع�سرين  القرن  بداية 
اأحكاما م�سبقة عليها. بل بالعك�ش حتر�ش على 
خالل  من  ومكانها  زمانها  يف  الثيمة  معاجلة 

اإلقاء ال�سوء عليها.

جناة متيم
امل�ستخدم �سدها  التع�سفي  التعامل  وترف�ش  الغبار عنها  تزيح  لكي  تنتف�ش  ال�سابع ع�سر،  القرن  املراأة، يف  بداأت 
الإخ�ساعها واإ�سكاتها. ففي عام 1669، ُن�سرت "ر�سائل الراهبة الربتغالية" التي ُتو�سح التناق�ش بني حياة الراهبات 
وم�ساعر احلب. فكانت هذه الر�سائل اخلم�ش للراهبة املجهولة بداية احتجاج على التقاليد والتعاليم الدينية املتحجرة. 

�صباح حم�صن جا�صم

ملنهجية  باتباعه  الو�سفية  �سوره  من  الكاتب  ينّوع  
فينقل  واالأ�سياء  للمواقف  دقيق  و�سٍف  عرب  وا�سحة 
الينا جمموعًة من ال�سور البالغية واللقطات الو�سفية 
اجتماعية  حلالة  ال�سجاع  بتناوله  امتاز  كما  البارعة 
غالبا ما �سّخ�سها الدكتور علي الوردي يف ازدواجية 

املتدّين ال رجل الدين.
واذ يركز على مو�سوعة تقا�سيم الوجه ابتداء بابت�سامة 
االأن�سان فيوظفها متييزا عن احليوان الغابي، مقّدما 
م�سهدا تخيليا يف ادانة لرجال االأمن وهم يبحثون عن 
�سوره يف ال�سجالت : " البد اأن ذلك قد اوقع اجلهات 
االأمنية يف حرية من امرها.. بحثا عن �سورة حتمل 
وجها متجهما، اذ ال يعقل اأن يكون املجرم ... مبت�سما 

من�سرح ال�سدر."�ش21
من �سور االأ�ستعارة للهروب  نعرث  يف �ش 34 ).. رحت 
اتطّلع يف وجه الرجل ب�سمت وداخلي ينزف هروبا ( 
كذلك ).. متنيت لو ينطلق بي ذات الكر�سي هاربا كما 
فعل ال�سرير يف غرفتي ( �ش85 ، وباملثل يف �ش 105 

)�سيارة نعمان الهاربة امامي(. 
و�سفه  عرب  الثوري  وغ�سبه  مترده  تنامي  يقرن  كما 
" حني دخلت غرفة املدير بقيت انا  النف�سي بالنماء 
خارجها، �سيء ما يف فكري راقني اخ�سراره، �سيء ما 
ي�سبه توقف الزمن، ذلكم هو انني ا�ستجمعت قواي .." 

�ش29
بايقوناته  للمطعم  و�سفه   الثابتة  التو�سيفات  من 
املزينة  وال�سبابيك  واالأقوا�ش  بنقو�سها  واعمدته 
يف  ال�سجي  ال�سوت  ذي  الغريب  والطائر  بال�سلبان 

ال�سافانا ، جماهل غابات افريقيا .
117k كذلك و�سفه للمنحدر اخلطري و�سط الغابة �ش
118 " راحت تهتز كل حجرية فيه، �سار ج�سده يرتع�ش 
كنت  اإيّل،  عدواها  انتقلت  وا�سحة  قلقة  ارتعا�سات 

اأرقبه ، فلم يكن مني اإال التم�سك مبقود �سيارتي" .
وكما ال يخفى بع�ش التقاطاته الأحداث من الف ليلة 
وليلة : ) اخرتع ب�ساطا للريح.... ابتدع طاقية اخلفاء، 

تنزع عنها  االأر�ش  تهبط اىل  ال�سماء  فاأرى حَمامات 
الري�ش لتك�سف عن �سبايا ح�سان( �ش136.

يف الو�سف اي�سا ) الفرات يحت�سن دجلة، انا احت�سن 
 ).. ايدينا  بني  ي�سيل  والزمن  يطول  والرق�ش  نعمان 

�ش152
كذلك، )هذا العامل الذي �سريين كرة قدم تتناو�سني 
ركالته من كل اجتاه كي ادخل هدف القهر واالأذالل 
ثم اخرج منه لتتناو�سني اقدام اخرى اكرث عنفا..( 

�ش178 
مبا يف ذلك الو�سف االأثنوغرايف ، عرب تقدميه لـ  – 
اآكلي  من  االأفارقة  وم�سهد    k اخلر�سانية  ال�سخرة 
حلوم الب�سر التي ي�ستح�سر فيها العادات واالأعراف 
والتقاليد التي يذكرها ال�سارد يف – اخلطوة الثانية 
حياة  بال  خطوات   ( هكذا  يقدمها  والتي   – ع�سرة 

و�سمت مرّوع( �ش123 
الفنطازياk �سحرية الالواقع ال�سحري

برع الكاتب يف توظيفه للفنطازيا عرب و�سفه لواقعة 
جن�سية اثر نكو�ش عاطفي بحيث جمع بني ا�ستهوائني 
جن�سي.  �سبق  تطمني  امل�سرتك  قا�سمهما  متناق�سني 
وكاأمنا يقدم حيثيات منطقيه لفنطازياه حني يتماهى 
مع االآخر يف حلظة �سبق عميقة تنقل عدواها االأنت�سائية 
فتك�سبه خدرا يف مفا�سله وحوا�سه اخلم�ش. واذ يهتز 
ال�سهوة  دفق  عن  التعبري  الأيرو�ش  ا�سارة  يف  ال�سرير 
للفتاة التي ت�سطجع ا�سفله ُي�ستحال ال�سرير اىل ب�ساط 
�سند�سي بلون الع�سب.  في�سعد به اإىل ال�سماء – لعله 
ب�ساط الريح ا�ستعارة عن ذلك الذي كان ي�سعد اليه 
علي بابا او ال�سندباد – ثم ليتوا�سل الو�سف ولتتكرر 
81k ( بف�ساء ثالث �سفحات فقط kمفردة – ب�ساط

83 ( ت�سع ع�سرة مرة! على انه من احلذاقة مل يكن 
تكرارها ممال على االأطالق.

ال�سعور  مبنحى  جن�سيا  توظيفا  �ش82  يف  جند  كما 
باالأمان واالأ�ستقرار " الب�ساط مل يفتاأ يهتز مقرتبا فهو 
يحوم االآن فوق �سطح دارنا متاما .. الحت يل .. نخلة 

بيتنا املنت�سبة.. رائحة طلعها مالأت رئتي".
تو�سيف ابداعي مياهي بني التالقح اجلن�سي امل�سمخ 
االأمان  �سفة  اىل  والعبور  واخل�سب  االأنوثة  برائحة 

– الوطن –، ذلك العن�سر الرئي�ش واالأمل امل�ستباح 
لقاءاته  اغلب  يف  ال�سارد  اأكد  لقد  املنال.   البعيد 
–  بحثه عن امومة افتقدها  – اميان  اجلن�سية مع 
لقد  قهريا.  اقتالعا  العميقة  ثناياه  من  اقتلع  ووطن 
كّثف التو�سيف باعتماد الفنطازيا خللق عامل �سحري 
ما  يجد  ينتبه من غفلته فال  ما  �سرعان  اذ   ، ُموهم 
اق�ّش عليه م�سجعه فينفر كعادته يف كل لقاء وات�سال.
 ولتنفتح الرواية على وطن اختزل ب�سديق اكرث منه 
اىل حبيبة مل متنحه �سوى �سهوة ج�سد بدال من �سداقة 

حقيقية حميمة.
اأربعة  اأهلها  تعداد  التي  املدينة  تلك  يف  اأربعة  " كنا 
يجول  بقي  اجلبوري  نعمان  هو  فقط  واحد  ماليني، 
وي�سول بني تلك املاليني االأربعة... هذا الواحد الذي 
يقبع هناك �سي�سبح اأثنني اإن اأنا عدت اليه.." �ش183

ال�سخرية ، الدفاع الهجومي
و�سع  لتجاوز   فعالة  وو�سيلة  دفاعية   اآلّية  ال�سخرية 
به  لالأطاحة  الدفع  او  وخانق  عدائي  �سيء  اجتماعي 
�سوب تغيريه  من اأجل اأن ت�ستمر  مقاومة االإن�سان دون 

االأقرار  بهزميته.
وال�سخرية تعزز من قيمة العمل االأدبي مثلها مثل االآراء 
وجمالية  فنية  وظيفة  توؤدي  فيما  الفل�سفية  واالأفكار 
يتجلى    . الفتة   برباعة  ا�ستخدمت  ما  اذا  بخا�سة 
  " ا�سلوب ال�سخرية وبوعّي �سردي ومبا ي�سبه االأدانة  
اأجدادنا،  اإالآ نحن ننجب  اأبناءها  ال�سعوب تنجب  كل 
وليتنا ... الكارثة اننا ننجب اأجدادا م�سّوهني، معوقني 
مع  اأحاور  وانا   .. مدينتي  �سوارع  يف  ا�سري  �سرت   ..
نف�سي تلك الوجوه امل�سّوهة، املنغويل، واالأفط�ش ..." 

�ش160
مثل  يف  فيتكّثف  ال�ساخر  م�ساره  ال�سرد  يتخذ  كذلك 
هذه ال�سورة " .. اولئك الذين يظهرون على ال�سا�سات 
ال�سغرية التي افرطت يف كرثتها قنوات مل ن�سمع بها 
من قبل خرجت لنا من خلف جدران الطوف والربدي 
وبيوت التنك، مل تفتاأ تلك القنوات تن�سر وجوههم على 
واجهاتها ليل نهار يتم�سدقون باأل�سنة ُعوج، ...�سا�سٌة 
تف�سح  م�سّوهة  بعالمات  مو�سومة جباههم  وحمللون 

نفاقهم."�ش161

البلد  التي مالأت  ال�سمطاء  " اأمنا  نقراأ   163 يف �ش 
باللقطاء من امثايل وفّرقت بني ابنائها، ... قد تغريت 
اأبناء جدد �سرعيني طبعا جلبتهم اأم البلد  با�سترياد 
اجلديدة معها.. ا�ستوردتهم من كل اإ�سقاع يف االأر�ش. 
هذه االأم اّدعت ان كل ابنائها �سرعيون واعلنت ذلك 

على املالأ..." يف ا�سارة وا�سحة الأمريكا.
ويف موقع اآخر حني تفاجاأ ال�سارد باالأعالم املرفوعة 
وامللونة بعد عودته اىل مدينته " حتى خامرين �سعور اأن 
�سفارات كل دول العامل ا�ستقرت يف مدينتنا، .... لقد 
كانوا يحبونه.. نعم يحبون جالدهم حّبًا جّمًا، هذا هو 

ديدن اهلي. �ش 159.
 وم�سات فل�سفية

برموزه  الوجود  تعك�ش  مراآة  اإىل  ال�سرد  يتحول  واذ 
اللغة وال�سورة ، يجعل هذا  واإ�ساراته وعالماته عرب 
االأنعكا�ش من الذات واملو�سوع وحدتني انقالبيتني قد 
ياأخذان �سكاًل ثالثًا ميتزجان فيه باملو�سوع الوجودي 
الذاتي، عرب تاأمل الوجود ودرا�سة العقل من ثم ح�سور 

اأن�ساق فل�سفية �سمن حبكة الن�ش االبداعي الروائي.
" ان احلقيقي دائما هو ما�ش ولي�ش حا�سرا ابدا." 
هو  امل�ستقر   – ان  ا�ستنتاج  اىل  يحيلنا  اذ  �ش42 
املا�سي، بينما احلا�سر وامل�ستقبل هما املتحركk ذلك 

اأن الزمن اجلديد هو تطّلع وانفتاح �سوب امل�ستقبل . 
يا  نحن  ما   " اجرتارية   حال  من  يدينها  ما  وهي 
�سديقي اإال هباء، هباء يف دهاليز الزمن، ال نك�سب من 
هذه الدنيا �سوى تلك املتعات العنيفة اخلفية."�ش68 . 
على اأّنه يعود لينت�سر للهروب " الهروب يا عماد �سيء 
رائع، لواله ملتنا كمدا، انه حل جميل لكل ما نعانيه، ... 
حني تنغلق امامك كل االأبواب...، حينذاك فقط يكون 
الهروب عمرا جديدا حلياة جديدة.. انه الباب الوا�سع 

الذي ي�سعرك بلذائذ ن�سيمات احلرية.."�ش92.
فيه،  �سيء  كّل  اأننت   .." تدمريه  من  منا�ش  ال  عامل 
ابدا،  اإ�سالحه  يعد ممكنا  تعّفن، مل  تفتتت خالياه، 
انقا�سه  على  يقوم  عاملا جديدا  لعّل  يدّمر،  ان  يجب 

..."�ش127.
الريا�سيات  ارقام  كل  زّيفُت   " الأي  بعد  ولي�ستدرك 
وكفرُت بعلم الفلك، وا�ستهزاأُت من فيزياء الكون، حني 

ت�سابكت النظريات يف ذهني، املفرو�ش واملطلوب اثباته 
والربهان، كل ذلك زيٌف ما بعده زيف الأن الرباهني 

كلها قد ف�سلت مل حتقق نظرية واحدة.."�ش146.
تناق�سات تت�سابك وتتباعد " ال تبتئ�ش حني ترنو وال 

ترى بّرا، الأن منتهى ال�سفن اإىل الياب�سة"�ش133
اما ملاذا "الهاربون غا�سبون دوما ال ي�ستقر لهم قرار" 
ان  ما  بنف�سه  القاريء  �سيكت�سفه  ما  �ش184، فذلك 

ينتهي من متعة قراءة الرواية.
ال�سرد باعتباره لغًة غايًة يف التهذيب

نقل  يف  املتنا�سقة  اللغة  هو    Narration ال�سرد 
املتلقي  اىل  ونقله  تراتيبية  ب�سيغة  الكالم  م�سمون 

باف�سل ما ميكن.
لقد جاءت لغة ال�سرد ب�سكل متنا�سق عرب تق�سيمات 
من  جمالية  روح  تتلب�سها   ، وم�سّوقة  مرتابطة  داللية 
الروائي هو  ان  اذا علمنا  – �سيما  اللغة  �ساعرية يف 
لق�سيدة  اجادته  يجيدها  العمود  لق�سيدة  �ساعر 
النرث k حتى ات�سحت تقانته ل�سياغة افكاره مبثل هذه 
الروح من االأح�سا�ش بال�سعر فراح ي�سّمنه بتو�سيفاته 

الدقيقة واملبدعة .
اأمّل به، لكن  يتعافى مما  " �سيئا ف�سيئا اخذ ج�سدي 
ال  غرفتي.  يف  انزوي  البيت  ادخل  تتعاَف،  مل  نف�سي 
الزمن  �سمت  �سامٌت  يكلمني،  اأحد  وال  اأحدا  اأكلم 
ال�سحيق الذي يلّف تاريخ االأن�سان، �سيء من اأجرا�ش 
الذاكرة يجلجل يف كهوف النف�ش، والروؤى حتاول اأن 

تعيدين اىل ال�سباح والع�سق واحلياة."�ش19
اىل  حال  من  االأنتقال  مبرونة  ال�سرد  لغة  توجه  فيما 

اأخرى من على ل�سان ال�سارد ذاته :
عّمال  وم�سطر  الربوم(  )اأم  �ساحة  تناو�ستني   "
اأنه  البد  املكان؟  هذا  اىل  قادين  الذي  ما  البناء، 
امليناء اىل �سخب  انت�سلني من �سخب  الذي  الوعيي 

املدينة، هل من اأحد يعرفني هنا؟" �ش25
كما ت�سّمن ال�سرد عنا�سر لغوية متنوعة من التورية 

واالأ�ستعارة والت�سبيه واالأنزياح .. 
لقد جاء عنوان الرواية على تورية وا�سحة توؤكد على 
ال نهائية الهروب ، اذن هو هروب ال اأمل يرجتى منه 

طاملا القهر يتوا�سل.

2 ـ 2الخطوة األخرى.. استكناه للغربة وتثوير للسرد المضاد
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 1958 – مرحلة الرواد 1927 
جماعة  باأن  للقول  نعود  االي�ساح  من  ب�سيء 
الرواد كانت حمدودة االفق والنتاج وبداأت اأوىل 
فلي�ش   ، الع�سرينات  منت�سف  يف  الن�ساطات 
هناك دليل توثيقي يوؤكد على البدايات للن�ساط 
هادي  ال�سيد  جمموعة  با�ستثناء  امل�سرحي 
ال�سادة  قرية  يف  تعمل  بداأت  التي  ال�سامرائي 
وجموعة  هو  �سكل  حيث   1927 عام  نهاية  يف 
عرو�سها  قدمت  للتمثيل  فرقة  ا�سدقائه  من 
وكانت  املجاورة  والقرى  املذكورة  القرية  يف 
املدار�ش  و�ساحات  العامة  وال�ساحات  املقاهي 
ليقدموا  ومتعة  بفرح  فيها  يلعبون  ف�ساءات 
التجاري  للم�سرح  اقرب  كانت  متثيلية  م�ساهد 
الطابع  ذات  االرجتايل  للم�سرح  اقرب  كانت 
يف  ال�سباب  ميار�سه  الذي  ال�ساخر  الكوميدي 
الليايل املقمرة حيث يخرجون يف بع�ش االيام 
حلقات  وي�سكلون  املدينة  خارج  مناطق  اإىل 
ال�سخ�سيات  احدى  وتقم�ش  والرق�ش  للغناء 
املعروفة )تاريخيا k اجتماعيا( وهذه املمار�سة 
منذ  بعقوبة  يف  ظاهرة  كانت  منظمة  الغري 
كانت  جمموعة  وابرز  الع�سرين  القرن  بداية 
وتوفيق  اآغا  حممد  �سامي  املرحوم  جمموعة 
من  وجمموعة  حممد 
مقهى  يف  يلتقون  النا�ش 
املقهى  وهذه  غيدان  عبد 
اجلنوبي  املدخل  عند  تقع 
بداية  يف  بعقوبة  ملدينة 
بعقوبة  من  املمتد  الطريق 
ال�سيد  اأن  حتى  بهرز  اإىل 
قائمقام بعقوبة كان يح�سر 
االما�سي يف  تلك  بع�ش من 
هذا املقهى ، وظهرت جمموعة من ال�سباب يف 
وبجوار  بعقوبة  مدينة  يف  )ال�سويدية(  حملة 
هذه املحلة �سيد املرحوم ح�سن الزيدي �سينما 
ن�سبة  االإله(  عبد  )�سينما  اأ�سم  عليها  اأطلق 
فتحت  حيث   ، ال�سينما  فيه  تقع  الذي  لل�سارع 
عام 1950 بفلم اأبو زيد الهاليل وتغري اأ�سمها 
 ، الن�سر  �سينما  اإىل  14/متوز/1958  بعد 
ما  ي�ساهدون  هذه  ال�سباب  جمموعة  وكانت 
يعر�ش يف ال�سنما من اأفالم وبداأوا يقلدون ما 
ي�ساهدونه يف االأفالم ويقدمون م�ساهد متثيلية 

كانت  التي  والب�ساتني  املحلة  حميط  داخل 
فقام   ... ال�سرقي  اجلانب  من  املنطقة  حتيط 
ومن  املثقف  ال�سباب  اأحد  وهو  ال�سيخ  جميد 
وبداأت  للتمثيل  فرقة  بت�سكيل  مي�سورة  عائلة 
وتتاألف  الدور  اأحد  باحة  يف  عرو�سها  تقدم 
وزهري  ال�سكرجي  عبا�ش  فخري  من  املجموعة 
الق�ساب وفوؤاد حميد وكانت عرو�سهم  نعمان 
وعبلة(  )عنرت  فلم  من  م�ساهد  تقدمي  ت�سمل 
االجتماعية  امل�ساهد  وبع�ش  الهاليل(  )زيد  و 
و�سخامة  لطوله  فوؤاد  بدور عنرت  يقوم  وكان   .
فكان  عبلة  دور  اأما  ال�سوداء  وب�سرته  ج�سمه 
يقوم بها زهري نعمان الق�ساب الأنه �ساب و�سيم 
وكان جميد ال�سيخ هو املخرج واملنظم للعر�ش 
ال�سرا�سف  من  �ستائره  فكان  امل�سرح  اأما   .
مالب�سه  يحظر  ممثل  وكل  ال�سبابيك  و�ستائر 
ال�سيوف  اأما  ي�ستخدمها  التي  واالك�س�سوارت 
فكانوا  واملبارزة  املعركة  يف  امل�ستخدمة 
و�سخام  �سيفا  التنور  حمراث  ي�ستخدكمون 
وال�سوارب  اللحى  لر�سم  للمكياج  مادة  القدور 
مبلغ  اأما   . الوجوه  يف  التجاعيد  وتخطيط 
)عانة/اربع  �سعره  فكان  امل�سرح  اإىل  الدخول 
فلو�ش( وجلو�ش امل�ساهدين على االر�ش . وكنا 
م�ساهد  من  ن�ساهده  مبا  كثريا  نتمتع  اأطفاال 
والتي كانت تقدم ب�سدق وفرح و�سعادة . وقامت 
هذه املجموعة بتقدمي العرو�ش يف الهواء الطلق 
ما  ينفذون  وكانوا  واملدينة  املحلة  ف�ساءات  يف 
ي�ساهدون يف االفالم احلربية واملعارك داخال 
يقومون  وتارة  املحلة  من  القريبة  الب�ساتني 
املجاورة  االخرى  املحالت  على  بالهجوم 
واملعجال  احلجر  وي�ستخدمون  ال�سويدية  ملحلة 
ويتقم�سون ال�سخ�سيات كما كانوا ي�ساهدونها 
املحافظة  اأق�سية  و�سهدت  كما   . االفالم  يف 
واخلال�ش(  واملقدادية  وخانقني  )منديل 
ن�ساطات م�سرحية تقدم يف احلفالت واملدار�ش 
ب�سبب   – خانقني  ق�ساء  ومتيز  واملنا�سبات 
موقعه اجلغرايف وتكوينه الب�سري – يف تقدمي 
والكني�سة  النفط  �سركات  م�سرحية يف  عرو�ش 
وا�ستقبلت  عربية  غري  بلغات  العرو�ش  وبع�ش 
قدمت  التي  ال�سبلي  حقي  فرق  زيارة  االق�سية 

عرو�سها امل�سرحية .
وتت�سم هذه املرحلة مبا يلي 

تعنى  تاريخية  املرحلة  هذه  نتاجات   .1
رومان�سية  او  واال�سالمي  الرعبي  بالتاريخ 
وكان  ب�سيط  ب�سكل  اجتماعية  ق�سايا  تطرح 
او  هزيل  )كوميدي(  با�سلوب  طرحها 

ماأ�ساوي حزين 
فنية  امكانات  املرحلة  هذه  يف  تتوفر  مل   .2
العر�ش  قاعات  وجود  عدم  ب�سبب  جيدة 
املقاهي  يف  امل�سرحيات  تعر�ش  كانت  بل 
وبو�سائل  امل�سارح  وداخل  العامة  وال�ساحات 

بدائية جدا من ناحية )الديكور( واالنارة .
واالجتماعي  ال�سيا�سي  الظرف  كان   .3
واليحفزها  املجاميع  تلك  الي�ساعد  ال�سائد 
واعتقلت  طاردت  قد  ال�سلطة  ان  حتى  لالبداع 
امل�سرحيات  ب�سبب  امل�سرح  يف  العاملني  بع�ش 

التي يقدمونها .
4. عدم وجود موؤ�س�سات ر�سمية تدعم امل�سرح 

با�ستثناء الن�ساطات املدر�سية .
كان  للبلد  واالجتماعي  الثقايف  التاأخر   .5
غاب  ذلك  وبنتيجة  امل�سرح  على  نف�سه  يفر�ش 
العن�سر الن�سائي عن خ�سبة امل�سرح مما افقده 

عن�سرا كبريا من عنا�سر العطاء امل�سرحي.
ان  ا�ستطعنا  اذا  �سعبي  م�سرح  هناك  كان   .6
احل�سينية  باملواكب  ميثل  وهو  م�سرحا  ن�سميه 
خارج  يف  الطف  ماأ�ساة  من  عا�سوراء  ايام  يف 
النا�ش  ببع�ش  دفعت  النقطة  وهذه  املدينة 

للم�ساهمة يف مثيل تلك ال�سخ�سيات كهواية .
7. دخلت ال�سينما اىل بعقوبة وخانقني ومنديل 
االفالم  بع�ش  يف   1937  1936k اعوام  بني 
�سجع  قد  االوىل  العاملية  ال�سامتة عن احلرب 
التمثيل على  ال�سباب يف ممار�سة هواية  بع�ش 
ان  كما  املعرو�سة  االفالم  يف  ما�ساهدوه  غرار 
�ساعد  وخانقني  بعقوبة  يف  لل�سينما  دور  بناء 

على منو الن�ساط امل�سرحي يف املحافظة .
8. برز يف هذه املرحلة ال�سيد هادي ال�سامرائي 
وعبد  توفيق  وحممود  مهدي  ح�سن  وحميد 
ملوكي  القادر  وعبد  �سربي  حممود  اجلليل 
امللك  وعبد  خ�سر  وعزيز  م�سطفى  وابراهيم 
و�سالح  ال�سعيد  هادي  علي  حممد  االمري  عبد 
لبيب  وحكمت  ال�سامرائي  �سالح  واحمد  قد�ش 
الدين  ونور  نا�سر  وح�سني  اخلالق جودة  وعبد 
بداية  يف  املجموعة  هذه  مع  �ساهم  وقد  فار�ش 
و�سربي  العزاوي  اهلل  عبد  الفنان  املرحلة 
عبد  وفا�سل  ارزوقي  وا�سماعيل  الزويدين 
بغداد  من  يح�سرون  كانوا  وهوؤالء  اجلبار 
للم�ساركة مع جمموعة ال�سيد هادي ال�سامرائي 
وتزور  بعقوبة  يف  عرو�سها  تقدم  كانت  التي 

القرى املحيطة بها واق�سية املحافظة .

مرحلة االزدهار 1968 – 2000 
الق�صم االأول: 

1968 بداأت مرحلة جديدة للم�سرح  بعد متوز 
كظاهرة  امتدت  واإمنا  فقط  دياىل  يف  لي�ش 
وهذا  العراقية  ال�ساحة  عموم  على  �سحية 
للو�سع  انعكا�ش  والكمي  النوعي  التطور 
ال�سيا�سي العام الذي �ساد العراق بتلك الفرتة ، 
واعترب بداية حقيقية النطالق حركة م�سرحية 
عراقية اأكرث التزاما وعطاء ، وتتميز مبا يلي : 

ر�سميا  دياىل  يف  للتمثيل  فرقتان  اأجيزت   .1
وتتاألف  للتمثيل  بعقوبة  م�سرح  )فرقة  هما 
الزيدي  ثامر  الفنانني  من  املوؤ�س�سة  الهيئة 
– عبد  باقر  امللك  – عبد  اخلياط  – �سامل 
اخلالق جودت – حممد جا�سم( وفرقة م�سرح 

املجددين للتمثيل وتتاألف هيئته املوؤ�س�سة له من 
هاتف  �سياء   – الكرمي  عبد  )طارق  الفنانني 
لفرقة  وفرع  الزيدي(  – �سامل  فليح  – ح�سن 
الفنانني  من  وتتاألف  بغداد  يف  احلر  امل�سرح 
عبا�ش   – علي  عبد  جابر   – العزاوي  )جبلة 
هذه  ووا�سلت  الربيعي(  هادي   – الدوري 
ومناف�سة  بزخم  امل�سرحية  ن�ساطاتها  الفرقة 
يف  م�سرحية  فرق  ت�سكيل  مت  كما  جيدة  فنية 

املنظمات املهنية واجلماهريية . 
2. قدمت فرقة م�سرح بعقوبة للتمثيل م�سرحية 
م�سرح  فرقة  وكذلك  االأر�سية(  )املهزلة 
وعلى  بغداد  يف  االأخرى  هي  قدمت  املجددين 

نف�ش م�سرح بغداد م�سرحية )اخلناك(. 
الفكري  ال�سراع  فيها  برز  املرحلة  هذه   .3

للعاملني يف امل�سرح فنجد : 
وتعمل  ومتطورة  علميا  موؤهلة  فنية  عنا�سر   kاأ
التطور  حركة  تواكب  منهجية  وفق  با�ستمرار 
اخلطاب  فكرية  بقيم  وجت�سد  والفني  العلمي 

امل�سرحي املوؤثر. 
بداأت  وفكريا  فنيا  متخلفة  عنا�سر  بروز    kب
فرق  ت�سكيل  امل�سرح من خالل  تعمل يف جمال 
للتمثيل داخل املنظمات ، وقد حذرنا امل�سوؤولني 
حيث   ، اخلاطئة  املمار�سة  هذه  عن  با�ستمرار 
اإىل جانب  كانت هذه املجاميع تقدم عرو�سها 
وهي  فنيا  جاهلة  كانت  وقد  الغجر  راق�سات 
مردودا  اأعطت  امل�سرحي  الو�سط  على  دخيلة 
عك�سيا برز يف الن�سو�ش امل�سرحية التي قدمتها 

 .
ومعاهد  كليات  من  اخلريجني  عدد  ازداد   .4
على  �ساعدت  احلالة  وهذه   ، اجلميلة  الفنون 
تطوير وبناء امل�سهد امل�سرحي الديايل وانت�ساله 
من اخلمول الذي رافقه خالل فرتات متقطعة 

�سمن هذه املرحلة . 
5. اأجنزت قاعة الرتبية )الوفاء حاليا( وكان 
اإجنازها حماولة جادة وقفزة نوعية على طريق 
تطوير امل�سرح ودفعه لالأمام لياأخذ دوره بالبناء 
اجلديد للقطر ، ومت تهيئة القاعة مب�ستلزمات 
واأجهزة تقنية حديثة مت ا�ستريادها من خارج 
�ساعدت  اأخرى  م�سرحية  معدات  مع  العراق 
اال�ستح�سان  نالت  م�سرحية  اأعمال  تقدمي  على 

من اجلمهور والنقاد . 
يف  معطال  عامال  الن�سائي  العن�سر  الزال   .6
الرغم  على  املحافظة  يف  امل�سرحية  االأن�سطة 
من اأن هناك حماوالت حتققت لفرقتي بعقوبة 
منهم  املمثالت  بع�ش  وانت�ساب  واملجددين 
النا�سئ  ومليعة  االأنباري  رابحة  )املرحومة 
عبد  ون�سال  اإبراهيم  وبتول  عبد  ون�سال 
ثامر  الفنان  قام  وقد   ، �سامل(  وختام  االأمري 
القادر  عبد  هناء  الفنانة  با�ست�سافة  الزيدي 
عر�ست  التي  قي�سر(  )تذكر  م�سرحية  يف 
)دياىل  املجددين  فرقة  وا�ستمرت  بعقوبة  يف 
يف  العامالت  الفنانات  با�ست�سافة  حاليا( 
ومنهن  الفرقة  اأعمال  يف  القومية  الفرقة 
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– فوزية ح�سن  �سليم  – �سناء  – اأمرية جواد 
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7. من خالل ما قدمته الدولة من ت�سجيع ودعم 
كادر  توفر  امل�سرحية  للحركة  ومعنوي  مادي 
املديرية  يف  يعمل  فنيا  وموؤهل  مثقف  ب�سري 
العامة للرتبية – الن�ساط املدر�سي، واأ�سبحت 
عاتقها  على  يقع  اأ�سا�سية  ركيزة  متثل  الرتبية 
ورفد  الفنية  العنا�سر  وتهيئة  امل�سرح  تطوير 
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9. فتح دائرة )الثقافة اجلماهريية( يف دياىل 
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امل�سرحي  الن�ساط  الرتبية عن  وزارة  توقف   .4
والقطرية  امل�سرحية  الفعاليات  بذلك  وانتهت 
االبتدائي  للم�سرح  �سنويا  تقام  كانت  التي 
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وزيادة  وامل�سموع  املرئي  واالإعالن  بغداد  يف 
امل�سرح  �سلبا على  اأثرت  للمحافظة  الفرق  تلك 
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إطاللة على المسرح في ديالى  

التأثر والتأثير واالزدهار 

كانوا يستخدمون السخام 
مادة للمكياج وصنع 

التجاعيد على الوجوه  

�صامل الزيدي
اإن الظروف املو�سوعية التي مر بها امل�سرح يف حمافظة دياىل تفر�ش علينا تق�سيم ما مر به اىل عدة مراحل ، 
فمرحلة الرواد كانت تت�سم يف ميزة املجاميع املتفرقة ومل حتظ برعاية اأو دعم اأي اجلهة ما عدا امل�سرح املدر�سي 
1968 فقد بداأت مع انبثاق التنظيمات املهنية وال�سعبية  14 متوز  التي كانت حروبه بدائية .. ومرحلة ما بعد 
وفيها كانت تلك الدعم تلك املنظمات للم�سرح اأثره يف تكوين حركة م�سرحية جديدة لكنها ما لبثت ان انتك�ست 
بنتيجة االأو�ساع ال�سيا�سية ال�ساذة التي اعقبت ثورة متوز 1958ومرحلة ال�ستينات فقد اأخذت موجات جديدة من 
ال�سباب من خريجي معهد الفنون اجلميلة ت�سخ دما جديدا يف �سرايني امل�سرح  يف حمافظة دياىل . وبدات مرحلة 

جديدة وبداية ح�سنة للن�ساط  االإبداعي و االإن�ساين باإبعاده الفكرية واجلمالية وانطلقت نحو م�ستقبل جديد 

اأ. د. حت�صني حميد جميد
وحدة  1274ه/1857م  �سنة  يف  العثمانية  الدولة  ا�ستحدثت 
بق�ساء  اخت�سر  ثم  ومن  خرا�سان،  طريق  ق�ساء  با�سم  اإدارية 

خرا�سان. 
�سامراء  وق�ساء  املو�سل  والية  �سمااًل  الق�ساء:  حدود  وكان 
العزيزية  وجنوًبا  �سامراء  بق�ساء  ويتم  الكاظمية،  غرًبا 
عمر  والية  يف  وذلك  وخانقني،  منديل  ق�ساء  و�سرًقا  وبغداد، 

بغداد. ب�سالنامة  ورد  كما  بغداد،  على  با�سا 
�سنة  املتوفى  بك  فائق  �سليمان  للق�ساء  مقام  قائم  اأول  وكان 
حتى  حكومية  مدر�سة  اآنذاك  بعقوبة  يف  تكن  ومل  1896م، 
اأحد  اإىل  يعود  الذي  خري�سان  �سرق  يف  الواقع  الرباط  ُاتخذ 
 619 البعقوبي املتوفى  اإدري�ش  ال�سيخ علي بن  مريدي وتالميذ 
ومن هنا جاء الق�سم الواقع �سرق جدول خري�سان با�سم حملة 

والتكية. الرباط  هذا  اإىل  ن�سبة  التكية 
وظلت  واحًدا،  وحرًما  غرف  �سبعة  التكية  غرف  عدد  كان 
القائم  بنى  حتى  البناية،  هذِه  يف  االبتدائية  املدر�سة  هذِه 
من  الغربي  اجلانب  يف  مدر�سة  1913م  �سنة  بك  فايق  مقام 
باملدر�سة  �سميت  وقد  ال�سراي،  حملة  وهي  خري�سان،  نهر 
وكانت  االأوىل،  االبتدائية  بعقوبة  مدر�سة  ثم  ومن  االأمريية، 
حتوي على �ستة �سفوف، ثالثة منها: ابتدائية، وثالثة �سفوف 
فعليه  الثانوية،  درا�سته  يكمل  اأْن  الطالب  اأراد  فاإذا  ر�سدية، 

اأْن يذهب اإىل بغداد.
الرموز  اأحد  متثل  ال�ستينات  اإىل  قائمة  املدر�سة  هذِه  ظلت 

املدينة. يف  واحل�سارية  الثقافية 
ا  واإِمنَّ تقليدية،  بناية  تكن جمرد  املذكورة مل  املدر�سة  اإِنَّ  ذلك 
ذات  الرائعة  بوابتها  ا  خ�سو�سً االإ�سالمي  الطراز  على  ُبنيت 
التهوية  ذات  الوا�سعة  و�سفوفها  البديعة،  االإ�سالمية  النقو�ش 
العمالقة  ونوافذها  العالية،  �سقوفها  بف�سل  وذلك  الطبيعية، 
�ساحاتها  وكذلك  املربع،  بالطابوق  املر�سوفة  واأر�سيتها 
خري�سان،  جدول  غرب  الواقع  موقعها  عن  ف�ساًل  الوا�سعة، 
ثالث  من  والربتقال  النخيل  وب�ساتني  االأ�سجار  حتيطها 

جهاتها.
املعلم  هذا  اإزالة  على  اللواء  يف  القائمون  جتراأ  كيف  اأعلم  وال 
فن  اأي  فيها  لي�ش  بائ�سة  بناية  مكانه  لتبني  والرائع  ال�سامخ 
البناية  مع  تقارن  ال  خر�ساء  جدران  جمرد  ا  واإِمنَّ معماري، 

القدمية.

م�ست االأيام وكان القائم مقام فايق بك حًيا حتى �سنة 1967، 
طالب  االأ�ستاذ  عند  �سيًفا  وحل   1954 �سنة  العراق  زار  وقد 
اأهايل  من  طالب  االأ�ستاذ  كان  املخ�سرم  ال�سيا�سي  م�ستاق 
ثم  القائمقامية  يف  للتحرير  مديًرا  والده  وجود  بحكم  بعقوبة 
العاملية  احلرب  قبل  االبتدائية  الهويدر  مدر�سة  يف  معلًما  ُعني 
فاإِنَّ  لذلك  بعقوبة،  مدر�سة  يف  الطالب  اأحد  وكان  االأوىل، 
يقول  بك  فايق  وموؤ�س�سها  بعقوبة  مدر�سة  عن  كتب  من  اأح�سن 
اإِنَّ فائق بك جاء قائمقاًما لق�ساء  طالب م�ستاق يف مذكراته: 
املدر�سة  يف  تلميًذا  اآنذاك  اأزال  ال  وكنت   ،1912 �سنة  بعقوبة 
تقريًبا  يوم  كل  مدر�ستنا  اإىل  ياأتي  وكان  بعقوبة،  يف  الر�سدية 
ويراقب  الطالب  وميتحن  ال�سفوف  اإىل  يدخل  للتفتي�ش.. 
)التدري�سات  جملة  من  بن�سخ  اإلينا  وياأتي  التدري�ش،  �سري 
يف  احل�سري  �ساطع  يومذاك  ي�سدرها  التي  االبتدائية( 

منها. ال�سعرية  املقطوعات  بع�ش  ويحفظنا  ا�ستانبول 
�سرًيا  املدر�سة  يف  العمل  ي�سري  اأْن  على  جًدا  ا  حري�سً كان 
وجه،  اأكمل  على  بواجباتهم  املعلمون  يقوم  واأن  منتظًما، 
مدمًنا  يومئٍذ  مدر�ستنا  مدير  غ�سيبة  ح�سن  املرحوم  وكان 
ويف  الليل  من  متاأخرة  �ساعات  اإىل  وال�سهر  اخلمر  �سرب  على 
فائق  الحظ  وقد  ال�سباح،  يف  االأول  الدر�ش  يح�سر  ال  الغالب 
تواظب  مل  اإذا  َلُه:  وقال  ومرتني  مرة  نظره  فلفت  هذا،  بك 

املدر�سة  من  �ساأطردك  يومًيا  املنا�سب  الوقت  يف  الدوام  على 
واأعيدك اإىل بغداد من دون اإنذار.

يف  بغداد  زار  بك  فائق  اإِنَّ  م�ستاق:  طالب  االأ�ستاذ  وي�سيف 
وبقي يف هذِه  عليَّ  كرمًيا عزيًزا  �سيًفا  ونزل   1954 �سنة  ربيع 
خاللها  يف  رافقته  �سهرين،  ملدة  جًما  حًبا  يحبها  التي  الديار 
بعقوبة مبجيئه  اأهايل  �سمع  وعندما  بعقوبة...  زيارته  اأثناء  يف 
حوايل  يف  وفد  منهم  اأتى  بعقوبة  زيارة  يف  ورغبته  بغداد  اإىل 
يوم  وكان  بعقوبة،  اإىل  بغداد  من  وا�سطحبوه  �سيارة  ع�سرين 
حفاوة  بكل  االأهلون  ا�ستقبله  مرتقب  كعيد  بعقوبة  اإىل  و�سوله 
ي�سقون  �ساروا  املقاهي  اأ�سحاب  اأَنَّ  حتى  وتبجيل،  واإكبار 
هو  وكان  جماًنا..  القهوة  الطريق  يف  املارة  وجميع  موكبه 
ي�سري  وكان  باجلميل،  االعرتاف  بدموع  التكرمي  هذا  ي�ستقبل 
براحة  ال�سعور  دموع  عينيه،  دموع  ِبِه  يجفف  يده  يف  ومنديله 

ال�سمري. واطمئنان  القلب 
ماأدبة  العامرة  داره  يف  ال�سامن  علي  ح�سني  الوجيه  َلُه  واأقام 

ووجهائه. الق�ساء  اإ�سراف  كل  اإليها  دعا  فاخرة  غذاء 
وملا غادرنا بعقوبة يف طريق عودتنا اإىل بغداد ودعه عدد كبري 
الطريق  ويف  دياىل..  نهر  من  االآخر  اجلانب  حتى  النا�ش  من 
فقلت  و�سمع..  راأى  مما  حمياه  على  باد  والتاأثر  يتكلم  كان 
حت�سد  اإِنَّك  البيك  �سيادة  يا  العجيب  باالأمر  هذا  لي�ش  َلُه: 

على  البي�ساء  اأياديك  ين�سوا  مل  بعقوبة  اأهايل  واإِنَّ  زرعت،  ما 
برمتها. دياىل  منطقة 

نزيًها،  وموظًفا  حازًما،  اإدارًيا  بك  فائق  بعقوبة  اأهايل  عرف 
الظامل،  للقوي  لدوًدا  وعدًوا  املغدور،  لل�سعيف  وم�ساعًدا 
اإ�سافة  العمرانية  اأعماله  من  الئم،  لومة  احلق  يف  تاأخذه  ال 
ا�ستخدم  كبري  فندق  بناءه  االبتدائية  املدر�سة  بنائه  اإىل 
لبلدية  مركز  اأ�سبح  ثم  ال�سرطة  ملديرية  دائرة  ال�سقوط  بعد 
الثلج  وعمل  القمح،  لطحن  ماكنة  اأ�س�ش  من  اأول  وهو  اللواء، 
يف  �سارًعا  وفتح  دياىل،  نهر  على  اجل�سر  وجدد  بعقوبة،  يف 
خمرتًقا  اجل�سر  �سارع  منت�سف  من  العاملية  احلرب  اأثناء 
وكان  بعقوبة،  مركز  من  ال�سمالية  اجلهة  يف  الواقعة  الب�ساتني 
ميتد هذا ال�سارع اإىل الطريق العام الذي يوؤدي اإىل �سهرابان 
اأْن  اإيران  جهة  اإىل  ت�ساق  التي  الرتكي  اجلي�ش  ت�سطر  ال  كي 
ل�سري  وت�سهياًل  االأهايل  لراحة  حفًظا  بعقوبة  �سوق  بداخل  متر 

اجلي�ش.
كانت  التي  العمرانية  بك  فايق  مقام  القائم  اأعمال  ومن 
حملة  قرب  با�سا  خليل  قنطرة  هي  قريب  وقت  اإىل  موجودة 
من  جانب  يف  و�سع  وقد  االآجر  من  ُبنيت  التي  ال�سوامرة، 
)�سارع  االأمين  اجلانب  على  كتب  الرخام  من  لوحة  مدخلها 
وعلى  بغداد،  وايل  اآنذاك  كان  با�سا  خليل  الأَنَّ  با�سا(  خليل 
ولكن  بك  فائق  مقام  القائم  اآثار  من  كتب  االأي�سر  اجلانب 

لعراق. بعد دخولها  اللوحني  رفعت هذِه  االحتالل  حكومة 
مكانها  واأقيمت  القنطرة  هذِه  اأُزيلت  اجلمهوري  العهد  ويف 
زالوا  ال  االأهلني  ولكن  امل�سلحة،  اخلر�سانة  من  جديدة  قنطرة 

با�سا. خليل  بقنطرة  القنطرة  هذِه  ي�سمون 
اإِنَّ معظم اأ�سدقاء هذا القائم مقام يف بعقوبة قد لقوا ربهم، 
واإن  بك،  فايق  يذكرون  يزالون  ال  واأحفادهم  اأوالدهم  ولكن 
اآبائهم  من  عنه  الكثري  �سمعوا  واإِنَّهم  �سخ�سًيا..  يعرفوه  مل 
واإعجاب  حمبة  كل  قلوبهم  يف  َلُه  يكنون  وهم  اأجدادهم  اأو 
وتقدير، واأذكر اأَنَّ القائم مقام املذكور حينما جاء اإىل بعقوبة 

النا�ش. من  باأخباره  و�سمعت  املتو�سطة  مرحلة  يف  �ساًبا  كنت 
اإِنَّهم  َلُه  فقالوا  القدماء  اأ�سدقائه  بع�ش  �ساأل عن  اأَنَّه  و�سمعت 
الفاحتة والرتحم  اإدري�ش لقراءة  اأبو  اإىل مقربة  توفوا، فذهب 
فوجئ  ولكنه  بناها،  التي  املدر�سة  م�ساهدة  طلب  ثم  عليهم. 
العمل،  لهذا  كثرًيا  فتاأثر  بدلها  جديدة  بناية  واإقامة  بتهدميها 
�سنة  بناها  التي  القدمية  مدر�سته  يرى  اأْن  اأُمنيته  كانت  فقد 
ال�سنة  هذِه  دياىل  تربية  مديرية  احتفلت  وقد  هذا  1913م. 
االبتدائية،  بعقوبة  مدر�سة  تاأ�سي�ش  على  عام  مائة  مبرور 
بذاكرتي  عدت  وقد  احلفل،  هذا  احلا�سرين  اأحد  وكنت 
�سجالت  طلبت  وملا  طالبها  اأحد  كنت  حينما  االأربعينات  اإىل 
الع�سرينات،  من  متعاقبة  باأجيال  مررت  وت�سفحتها  الطلبة 

بعدها.. وما  واالأربعينات،  والثالثينات، 

مدرسة بعقوبة االبتدائية األولى
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درس                                     
، وقبلًة  ن�سفي  kاأعطيِك   

كي ابراأ مني ، واأنام –
اأُعلُم ذئَب روحي ،

    كيف يكون بريئا ،
    وكيف تكون القناديل ال�سود 

    منفذًا حلمام القلب 
    وع�سا للع�سافري .

... نف�سي  اأعلُم 
،خلفنا  االأماين  تطري  كيف 

. ال�سجون  ت�سري  وكيف 
..... العيون  تعلمني 

            كيف يكون التخلي ،
            وكيف تكون .

الرُب  يختار  ،كيف  اأعلمِك 
           اآدَم من جديد على �سكِل وطن!

وطني، يعلمني 
              اأن الرَب واملالئكَة والنا�ش
              ي�سمعون من يهتف ليقول:

، رئتيه  ير�سل  طوبى ملن 
              ليتنف�ش �سداه.

املدى طوبى ملن يخلق جيال من 
              ليخرج اآخُر من طوق امل�ستحيل .

       k ا�سقُط �سهيدًا بِك
k!ت�سقطني على الدوام                        

                                        

تعريفات              
بالهروِب اقدامَك  تخيُط  التي  للم�ساءات 

                   لوَنك العائد توًا من هزائَم باردة.
الهادئ  دليلَك  والأرتعا�سات 

،، العارية  الف�سة  ، وخوامَت  البحر  جنون 

                   وهبوب الرحيل.
، الوديعات  الن�ساء  �سكَل  ملدنَك، 

                  كما خ�سرك امل�سلول .
اأ�سمائها  تن�سى  �سوارُعك 

، للرتحال  املوتى حدائَق  وتهب 
– – قلوبنا  الق�سائد  كما 

. ال�سجائر  واأعقاب  الورق  تاأكل 
اأمهاتهم  ترمل  اعتادوا،  اليتامى  ال 

منحتنا  )االأحزاب  وال 
    قمي�ش العودة ، لنموت(

املقفرة  املحطات  عناوين  يكتب  ن  مثلك  رحيلك 
وجودك  خامتة  ت�سق  لياليك 

الرتاتيل  مثل 
املبتَلة  اأ�سابعها  ،ت�سهر  وقتك  انهار 

و�سديق! عاما  ع�سرين  منذ 
ال�ساعر...

الق�سائد  من  ي�ست�سهد  ما  بني  اأبنائها  فقدت  اأٌم 
؛ ال�سفُح 

قلب من ماء!       

قصيدتان

                                                            

يتدفق  �ساأتركه   ، ال�سهاد  ليايل  يف  لعبتي   ..، القمر 
ليديك ،

لن اأجيب على ده�سة الغابات
ع�سافري �ستن�سغل ، 

وتدوخ �سناجب
فال�سباح !!؟

�سباح داهمها قبل اآذان ديكة الندى !
لذلك توهم فالحون ، فم�سوا يحملون نعا�سهم على 

اأكتافهم يحرثون ابت�سامات الزهور 
هذه لعبتي االآ�سرة

خلف نزق روحي �ساختبىء واأر�سقك بال�سم�ش لتندلع 
احلياة ،

خراف مرحة تتقافز متعقبة الطريق،
يحثها �سباحي على التزاوج فيعلو الثغاء بكل احلقول

�سلما  ليتعلمك  اأغنياتي  على  يتل�س�ش  احلمام  رّف 
للهديل

التي  القربات  تو�سلت  مهما  اليوم  هذا  ب�سر  اأبوح  لن 
�ساأطعمها عنبا فيما اطعم الثعالب قمحا 

اأنا عمر الدليمي الذي ثمل بخمرته اله الكالم ، 
�سرتك  على  لتتعرى  اللذة  فاكهة  ادفع  بان  اأتردد  لن 

التي �ساأزرعها تفاح
فاكهتي �سيتذوقها ليل �ساأ�سنعه االآن

انظري
هذه جنمة 

وذاك قطيع ما�سية اآب من ع�سبة متعبة لوحت للقطيع 
ونامت �سعيدة

وذلك طفل مل اأرجوحته فاجل�ش ال�سجر فوقها واأغلق 
باب احلديقة م�سطحبا اأحالمه لل�سرير ، ..

فناء  يف  تينة  كتف  معتليات  يهرولن  دجاجات  تلك 
قبيل  �سينام  حائط  على  اتكاأت  االأخرى  هي  الدار 

و�سول " اأحلرامي "
انظري ،

تلك جارتنا تعد ع�ساء ال�سغار بعدما فر�ست �سجادة 
امل�ساء تردد يف �سرها " �سينامون فاغرف من خابية 

ع�سال واغفوا �سعيدة "
رويدا رويدا �ساأدفع بالقرى ل�سرير الهدوء ، و�ساأكذب 
 – �ساأ�سحك  وكم  ليتعرى  ال�سبوي  – على  – حتما 
ت�سرتقني  خجلة  ابت�سامة  خلف  تتواري  اإذ    k �سامتا 

الرغبة متفاجاة من فحولة العطر
ما �ساأ�سنعه االآن خمتلف عن ليال كرث �سنعت فنامت 

قريرة يف دثار الزمان 
من قفزات اأرانب

من خوف يتاأرجح على حافات العمر
من قلق هائل الروح 

من �سكوك ونار
من نزق الورد ، وغرور الع�سل

من خيبات ال�سعراء 
من لعب اأطفال غفت بانتظار اأ�سابع يوقظها النقاء

من رائحة مالب�ش الن�ساء قبل اأن يتفتح ال�سباح على 
اأج�سادهن 

ولن اأن�سى حتما طماأنينة ال�سالة 
من كل ذلك ونطفة من روحي �ساأ�سنع �سريرا اتركه 

للرياح
من  تعبا  يوؤوب  قد  ال�سهاد  ليال  يف  �سفيي  القمر 

التجوال يف غابات ال�سماء ،
ادري انه مثقل فلطاملا اأرهقه ح�ساد اأمنيات الع�ساق 
وتنهدات فتيات قلقات من تفتح ال�سم�ش على نهودهن 

 ،
لذلك �ساأ�سعه يف حجري ،

اأدهلل
اأم�سد دمعاته ،

واأ�سري اإىل �سريري
انظر ما �سنعت 

على  الغيوم  تهرول  فيما   ، ابت�ساماته  القمر  فيمطر 
�سفحة الليل

�ساأدع الده�سة تقلقك طويال اأيتها الغابات
ال  الكلمات  �سياء  من  الهابطة  اأيتها  اأي�سا  واأنت 

تطمحي ب�سريري
القمر �سفيي يف ليايل غريبة

انه متعب �ساأتركه يغفو على فرا�ش اأحالمي 
لل�سقائق اأن ت�ستحم ب�سوء قمري نكاية بربيع  بطنك 

كثيف الع�سب
اأ�سرية  تكون  ولن  �سريري  بجنة  �ساأغريها  الفرا�سات 

نار جنوحك املجنونة
ها اأنت اإذن عارية تتاأملني تدفق فاكهتي على �سيف 

روحك
 فاكهتي املحرمة عليك

وقبل اأن ي�سحو القمر لتجوال اآخر ، 
�ساأنادي الغابات واأغلق اأبواب روحي 

اأنا ...
اأنا �ساأم�سي الأ�سنع عاملا اآخر ..

بعض من مخلوقاته 
عمر الدليمي 

القلم
ليكن عندك قلم

غزاي درع الطائي

)1(
َلُه راأ�ٌش القلُم .. 

رقبٌة َلُه  لي�ش  ولكْن 
اأْن ينحني . ولذلك ال ميكُن 

)2(
القلُم اإذا ماَت 

اأٍخ . يُف بال  ظلَّ ال�سَّ
)3(

زلَّةُ  قدٍم
وال زلَّةُ  قلٍم .

)4(
اخلري القلُم 

. بة  الطيِّ جرِة  كال�سَّ
)5(

القلَم امتلَك  َمْن 
. ل�سانان  َلُه  �ساَر 

)6(
.. القلُم 

�سياٌء َلُه  م�ِش  ال�سَّ مثل 
نوٌر َلُه  القمِر  ومثل 

َلُه حدٌّ يِف  ال�سَّ ومثل 
َلُه عناٌن ومثل اجلواِد 

موٌج َلُه  البحِر  ومثل 
االإن�ساِن ومثل 

َلُه �سرٌف .
)7(

القلَم اإجعِل 
للَعَلِم �ساريةً  

وال تخْف بعَد ذلَك
اأيِّ �سيٍء  ِمْن 

على اأيِّ �سيٍء .
)8(

ِمَن احلرِب األُف برميٍل  ا�ستطاَع  اإِن 
اأْن مينَع نزيَف قطرِة دٍم واحدٍة

ففي ذلك ربٌح وفرٌي .
)9(

القلَم يحرتُم  الذي  عُب  ال�سَّ
ينه�ُش

حتى لو كاَن يف العدِم .
)10(

القلَم يركُب  الذي  البّحاُر 
يغرَق لن 

القلَم يركُب  الذي  الّتاجُر 
يخ�سَر لن 

القلَم يركُب  الذي  الع�سكريُّ 
، ينهزَم  لن 

القلَم يركُب  الذي  عُب  وال�سَّ
اأبدًا راأ�ُسُه  يبقى 

على راأ�ِش الهرِم .
)11(

اإذا كان عندَك قلٌم
.. ت�سرَي  اأْن  ا�ستطعَت 

ولو مل يكْن لَك َقَدٌم
تطرَي اأْن  وا�ستطعَت 

ولو مل يكْن عندَك َجناٌح
ت�سافَر اأْن  وا�ستطعَت 

فِر ال�سَّ ِمَن  كنَت ممنوعًا  ولو 
َة يَّ احلرِّ متتلَك  اأْن  وا�ستطعَت 

منها  كنَت حمرومًا  ولو 
َن تتكوَّ اأْن  وا�ستطعَت 

ُن ، التَّكوُّ يف زمٍن غرِي م�سموٍح فيه 
قلٌم  عندَك  فليكْن 

.. قلٌم . ليكْن عندَك قلٌم 
)12(
العربيُّ

ال ي�سُع يف جيِبِه قلمًا ،
اأخي يا  العربيُّ  اأيُّها 
القلَم جيِبَك  �سْع يف 

اإليِه حتتاُج  فلعلَك 
حني تريُد اأْن حتكَّ راأ�َسَك .

)13(
العربيَُّة

دائمًا معها  القلَم  حتمُل 
َد واإذا اأردَت اأْن تتاأكَّ

حقيبَتها افتْح 
... القلَم  �ستجُد 

. فاِه  ال�سِّ اأحمِر  قلَم  اأعني 
)14(

التَّالميِذ ِمَن  املعلِّمُة  طلبِت  حني 
واحٍد منُهْم علمًا كلُّ  ير�سَم  اأْن 

اأحمُد ( نخلًة ر�سَم ) 
قلمًا خلِة  النَّ ي�ساِر  اإىل  ر�سَم  ثم 

اأكرُب ( وكتَب بينهما ) اهلُل 
: �سِم  الرَّ وكتَب حتَت 

. يا معلِّمتي  َعَلمي  هذا هو 
)15(

ذهبَت اأينما 
، قلمًا  َمْن يطلُب منَك  جتْد 

االأّياِم  فالّنا�ُش يف هذه 
، اأقالمًا  يحملوَن يف جيوِبِهْمْ  قلَّما 

ذهبَت اأينما 
... قلمًا  َمْن يطلُب منَك  جتْد 

يف امل�سرِف ، يف دائرِة الربيِد ،
ال�ّسارِع ، يف املجل�ِش البلديِّ ، يف 

قلمًا معَك  فلتحمْل 
يرحُمَك  اهلَل  فلعلَّ 

: ي�ساأُلَك  َمْن  باالإيجاِب على  تردُّ  واأنَت 
هل عندَك قلٌم ؟ ،

القلَم اإنَّ حمَلَك   .. نعْم 
�سببًا يكوَن  اأْن  ميكُن 

اهلِل عليَك  لنزوِل رحمِة 
. القلَم  فلتحمِل 

) 16 (
: ٌة  امراأٌة عربيَّ اأْن ت�سيَح  بانتظاِر  اأنا 

قلٌم َمهري 
. القلَم  يحمُل  َمْن  اإيلَّ  ْم  فليتقدَّ

) 17 (
حني قاَل ) اأحمد �سوقي ( :

... للمعلِم  ُقْم 
: يقوُل  ا كاَن  فكاأمنَّ

. للقلِم  قثْم 
) 18 (

اآ�سوربانيبال (  ، جمَع )  يف حديقِتِه 
الورِد اأنواِع  ِمَن  نوٍع  ثالثمائِة 

وِمْن غرِبها ، نيا  الدُّ ِمْن �سرِق  جاَء بها 
الذي لالأنِف  طوبى 

الورِد ِمَن  نوٍع  �سمَّ ثالثمائِة 
، الورُد  ويحيا 

جمدًا ..
اليوَم بيننا  اآ�سوربانيبال ( عا�َش   ( اأنَّ  لو 

األَف نوٍع ِمَن االأقالِم ، جلمَع ثالثنَي 
حتيا االأقالُم .

) 19 (
ُمْتحٍف لالأقالِم اإىل  العامِل  اأحوَج  ما 

 ( ب�سِه  كتَب  الذي  القلَم  ي�سمُّ  متحٍف 
هومريو�ش ( :

عِب هو �سوُت اهلِل ( ) �سوُت ال�سَّ
ِبِه ) �سقراُط ( : وي�سمُّ القلَم الذي كتَب 

ِبُحرٍّ ( َمْن خدَم غرَي نف�ِسِه فلي�َش   (
ِبِه ) لوركا ( : والقلَم الذي كتَب 

اأحبُِّك خ�سراء ( ) خ�سراُء .. 
ِبِه ) ناظم حكمت ( : والقلَم الذي كتَب 

) اإذا مل اأحرتْق اأنا 
ومل حترتْق اأنَت

ومل نحرتْق نحُن
رَب اأماَم االآخرين ؟! ( فَمْن ينرُي الدَّ

و القلَم الذي كتَب ِبِه ) اجلواهريُّ ( :
بـا ِ الرتَّ ها  وام�سْح  خدَّ ِة  باملعرَّ ) قْف 
نيا مبا وهبا ( َق الدُّ وا�ستوحِ  َمْن طوَّ

ِبِه ) حممد �سالح بحر  الذي كتَب  والقلَم 
العلوم ( : 

) اأيَن حّقي ؟ ( 
ّياُب ( : ِبِه ) ال�سَّ والقلَم الذي كتَب 
ى جنوْع ُيع�سُب الرثَّ ) وكلَّ عاٍم حنَي 
ما مرَّ عاٌم والعراُق لي�ش فيِه جوْع (

ِبِه ) حممد املاغوط ( : والقلَم الذي كتَب 
اأنا اأحبُّ هذا الوطَن ِمْن حميِطِه اإىل   (

خليِجِه
اأحبُُّه اإنَّني 

روا ظرويف وعواطفي ( قدِّ
ِبِه ) عبدالرزاق  الذي كتَب  والقلَم 

: عبدالواحد ( 
) �سرُب اأيوب ( ،

اأجْل ...
. اإىل متحٍف لالأقالِم  اأحوَجنا  ما 

اأ.د اإياد عبدالودود عثمان احلمداين
وعلى  االأدب،  مو�سوعه  علٌم   POETICS ال�سعرية 
االأدب،  عوامل  اإىل  االأدائية  النقلة  ت�سٌنف  اأ�سا�سه 
النقدية  االأو�ساط  يف  فاعٌل  م�سطلٌح  وال�سعرية 
العرب  يعرفها  ومل  االأكادميية،  وال�سيما  املعا�سرة، 
مبعناها احلديث، لكنهم بحثوها �سمن اهتماماتهم 
مق�سودة  األفاظ  عندهم  فرتّددت  الكبرية،  ة  الن�سيِّ
حتيل على اأكرث من مفهوم لل�سعرية يف النقد املعا�سر؛ 
ال�سعري،  القول  )ال�ساعرية،  االألفاظ:  هذه  من 

حم�سول االأقاويل ال�سعرية، وغريها(.
يف  اإ�سكاليا  لل�سعرية  اال�سطالحي  املفهوم  بدا  وقد 
بع�ش جوانبه ب�سبب الرتجمات، وكرثة الدول الرديفة؛ 
ومّرة  )االأدبية(،  ومّرة  )ال�ساعرية(  جنده  فمّرة 
ذلك  تعّدى  بل  )البويطيقيا(،  واأخرى  )االن�سائية(، 
ال�سعر( وكذا  اإىل )نظرية   POETICS اإىل ترجمة 

)فن ال�سعر(، اأو )فّن النظم(، وغريها.
ثَم ا�ستقّرت ثالث نظريات تك�سف عن امليدان الذي 

يحّقق )ال�سعرية( من مداخل متعّددة:
)رومان  فيها  حتّدث  التي  التماثل  نظرية  االأوىل: 

ياكوب�سون(.
الثانية: نظرية االنزياح DEVIATION، وقد قال 

بها جان كوهني.
بها  قال  التي  التوّتر  وم�سافة  الفجوة  نظرية  الثالثة: 

االأملانَّيني: ياو�ش، وهاوزر.
وال جمال هنا للتو�ّسع اأكرث بيد اأنني اأقول اإن املجموعة 
ال�سعرية: )حطب( لل�ساعرة العراقية الكردية )كواللٍه 
نوري( قد حّققت م�ستويات متباينة يف حتقيق النقلة 
من  اأفادت  فقد  ال�سعرية،  العوامل  جتاه  االإبداعية 
املتلقي  جذب  يف  متعددة  وطرائق  واالنزياح  التماثل 
وحتقيق م�سافة التوتر اإىل غري ذلك، وميكن اأن نلحظ 
ت�ستدعي  التي  )البواعث(  خالل  من  التوظيف  هذا 

النقلة االإبداعية جتاه ال�سعرية.
اأظهرت املجموعة ال�سعرية لـ )كوالله( �سبعًة وثالثني 
�سمن  منها  خم�سة  ن�سّنف  اأن  ميكن  �سعريًا  مثااًل 
املدلل،  بطوؤك  وهي؛  رها  ِق�سَ ب�سبب  )التوقيعات( 
اإيقاع معاد.  ميدان عزلته، جميل، كم مّرة �سرقتها، 

قلب  يف  مت�سل�سلة  جمتمعة  التوقيعات  هذِه  وظهرت 
املجموعة ال�سعرية، ومل تكن �سعريتها الفتة بقدر ما 
اأفادت  التي  النرثية  )الق�سائد  يف  املجموعة  ُتظهُرُه 
من تقانات معا�سرة ميكن متثيلها ببواعث جنملها يف 

االآتي:
)ك�سور  بـ  مرور  )حطب(  بـ  ابتداء  العنوانات:   )1
الروح الع�سرية(، نيا�سني املحارب القدمي، واإذا �ساألك 
CROS k متامًا ُي�سبهك  البيت  هذا  عّني،   ببادي 

ING MOODS، اإيقاع ُمعاد، اأخطاء املالك، كرز 
معّلق، الرثثارون(.

اإغرابيا،  طابعا  اتخذ  وقد  الداخلي:  االإهداء   )2
وال�سيما يف اإهدائها اإحدى الق�سائد اإىل الل�ش الذي 
�سرق حقيبتها، واإىل TOMY الكلب الذي ي�ساأل اهلل: 
باأّي ذنب ُقتل، واإىل عمر الدليمي ال�سخ�سية البعقوبية 
الَفاعلة واملبت�سمة، ويبدو وا�سحا اأن هذه االإهداءات 

طاَبُعها كنائّي، تبحث يف املعاين املتخّفية.
3( الديباجة التي ُت�سَتهّل بها الق�سائد: ت�سع ال�ساعرة 
موؤثرة  عبارات  من  م�ستعارا  يكون  ما  غالبا  تعليقا 
ترتبط بعالقات تواز مع العمل االإبداعي الذي اعتلته 
املكتوبة  الديباجة  ذلك؛  اأمثلة  ومن  الديباجة،  تلك 
ها: ))اأطعن  اأعلى ق�سيدة اأ�سابع الليل الرمادية، ون�سّ
كّوة  يف  مّرتني  من  اأكرث  ال�سّكني  حتّرك  ال  ب�سرف، 
الق�سيدة  اعلى  املكتوبة  الديباجة  وكذا  اجلرح!((، 
ها: ))كل عام واأنت لعبتي النارية على  كرز معّلق، ون�سّ

�سّباكي املغلق((. وغريها من ديباجات.
الكناية  بروح  تّت�سم  ما  غالبا  وهي  الغياب:  لغة   )4
ويّت�سح  والتنا�ّش،  التعالق  ومظاهر  املعاين،  وظالل 
ذلك يف ثالث ق�سائد: )ملن اأهدي الورد يابائعة الورد، 

يف هذا البلد االأ�سمر، الرثثارون(.
البيت  وتت�سح يف ق�سيدة هذا  والغرابة:  الذاتية   )5
ي�سبهك متاما، و�سباح اآخر، واملوّلد االأ�سا�ش للغرابة 
وتاأثرت  مغرتبة  فال�ساعرة  الثقافات،  تداخل  �سببه 
بن�سق ح�ساري جديد، ومن االأمثلة الوا�سحة يف ذلك 
قول ال�ساعرة: )كاأنك بْطريق يتجّول يف يومه امل�سم�ش 
االأّول(. زيادة على ذلك جتد ملمح املواَطنة قد ظهر 
يف املجموعة لي�سهم هو االآخر يف تاكيد تلك الغرابة: 
الرموز  تلك  وغري  الكليجة..  الدوملة،  الب�سطال، 

واأنت  ال�سيفون،  الذاتية، وقد وردت عبارات: ي�سحب 
الذاتية املرتبطة  ال متوتني علّي، وغريها تعبريا عن 

بالوطن.
6( اخلواتيم: متيزت جمموعة )حطب( لكوالله نوري 
بق�سائد كثرية ذات خواتيم مبهرة، ترتبط مب�ستويات 
وديباجاتها  الق�سائد  عناوين  مع  التوازي  من 
والطريف  املدلوالت،  عن  ف�سال  اأحيانا  واإهداءاتها 
اأن هذه اخلواتيم مّثلت م�ستوى وا�سحا من ال�سعرية 
البواعث بطرائق خمتلفة، ومن هذِه  اأفاد من جميع 

 THE الق�سائد:  اإحدى  يف  قولها  اخلواتيم 
.GAME IS OVER

جمموعة  )حطب(  اإن  اأقول:  اأخريًا 
خيوط  من  من�سوجة  �سعرية 

املطر،  مباء  ومعجونة  ال�سم�ش 
غري  يالئمها  كالما  اأجد  مل 

اأقراأ  اأن  فاخرتت  ال�سعر، 
عند  �سعرّيتها  بواعث  يف 

)حطب(  جمموعتها 
بيد  نارا،  ت�ستدعي  التي 
االأنوثة  يف  تغلغلي  اأن 

املجموعة،  يف  املفرطة 
جعلني اأعلن اأن هذا 

عن�سر  احلطب 
ي  ير ت�سو

ه  ي�ستح�سر
عند  املتلقي 
ن�سمة  كل 

�سعر.

بواعث الشعرية في )حطب( كوالله نوري
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خ�صري العزاوي
تطرق  وقد  التاريخ  يف  قدمية  مدينه  دياىل  حمافظة  مركز  بعقوبه 
اليها الكثري من املوؤ رخني يف كتبهم وزارها عدد من ال�سّياح االجانب 
العام الذي يربط  وذلك جلمالها  وموقعها اجلغرايف على الطريق 

العراق مع ايران وكان ي�سّمى  يف العهد العثماين طريق خرا�سان.

تاريخ  كتاب  من   7 ال�سفحه  يف 
الرجيبي  احمد  ملوؤّلفه  بعقوبه  بلديه 
املعارف  دائرة  كتاب  اىل  م�ستندا 
 1932 عام  ال�سادر  االوىل  الطبعه  اال�سالميه 
كلمة  اأ�سل  يف  عربا" واجانب  الباحثون  اأختلف 
اآراميه  اأنها  قال  من  فمنهم  وا�ستقاقها  بعقوبا 
ومعناها  املعربه  )بيقوبا(  كلمة  اأخت�سار  وهي 
القول من�سوب اىل امل�ست�سرق  بيت يعقوب وهذا 
فوؤاد  العام  التنقيبات  مفت�ش  اأما  )فلي�سر( 
ت�سّمى  اآ�سوريه   مدينة  ان هناك  قال  فقد  �سفر 
اآراميه  كونها  ويوؤيد  بعقوبا  تكون  قد  )اآكوبا( 
دائرة  يف  املن�سور  بحثه  يف  امل�ست�سرق)�سرتك( 
ال�سهري  العراقي  املوؤّرخ  اأما  املعارف اال�سال ميه 
يف  عراقيه  مباحث  كتابه  يف  �سركي�ش  يعقوب 
بداللة  اأرامي  ا�سمها  ان  فيقول  االول  الق�سم 
وجود ال) با( اأو)ب( يف اّول الكلمه فكثري من 
وتعني  )ب(  حرف  او  ب)با(  تبتداأ  الكلمات 
فاأن  الدار  او  )البيت(  كلمة  اخت�سار  باالراميه 
التخريج �سحيحا" فمعنى )باعقوبا(  كان هذا 
او  الفاح�ش  موقع  اأي 
الن  املعقب  او  املفت�ش 
طريق  على  تقع  بعقوبه 
القوافل الذاهبه اىل ايران 
الري  انهار   تتو�سط  النها 

التي تتفّرع من دياىل.
لقد كان عدد نفو�ش بعقوبه 
عام  العثماين  العهد  يف 
ونظرا  1866 )3...(ن�سمه 
القوافل  بعقوبه على طريق  الأهمّية موقع مدينة 
احلكومه  ان�ساأت  فقد  فار�ش  بالد  اىل  الذاهبه 
يف  وبعقوبه  بغداد  بني  للتغراف  خطا  العثمانيه 

عهد الوايل مدحت با�سا عام1869 ..
الهجري  الثالث  القرن  انتهاء  بعقوبه قبل  كانت 
وزراعيا  اقت�ساديا  الكربيات  املدن  اهم  من 
نهر  اإذ كان  ملوقعها اجلغرايف  واجتماعيا وذلك 
)تامرا( الذي �سّمي بعدئذ دياىل ينتهي جنوب 

النهروان.  يف  ماءه  ف�سلة  وي�سب  بقليل  بعقوبه 
امليالد  قبل  التا�سع  القرن  يف  بعقوبه  ان�ساأت 
وهي ت�سحيف )بيت عاقوبا( كما جاء يف دليل 
الدكتور م�سطفى جواد  خارطة بغداد لال�ستاذ 
 1958 عام  املطبوع  �سو�سه  احمد  الدكتور  مع 
ويف جملة �سومر . كماذكر اال�ستاذ ال�سيد �سامل 
لقد  التلفزيونيه  الندوات  احدى  يف  االلو�سي 
.تخّرج من بعقوبه علماء وق�ساة قّدموا خدمات 

جليله يف اخت�سا�سهم ومنهم
1. حممد بن الف�سل بن بختيار ابو عبد اهلل بن 
 543 �سنة  املولود  اليعقوبي  الواعظ  املكارم  ابي 

للهجره واملتويف �سنة 617 للهجره.
بن  �سعيب  بن  علي  احل�سن  ابو  الدين  قوام   .2

عبد الرحمن البعقوبي الكاتب. له �سعر وادب.
3. قوام الدين ابو اخلرييحيى بن علي البعقوبي 
القا�سي املولود 559 هجريه املتويف �سنة 669 

للهجره.
حمدون  بن  احل�سني  بن  حممد  احل�سن  ابو   .4
البعقوبي قا�سيا" قتل بحلوان يف ربيع االول �سنة 

43. للهجره .
5. ابو الفتوح �سعيد بن حممد بن ا�سماعيل بن 
العلم  بيت  من  ال�سويف  البعقوبي  علي  �سعيد 

احلديث.
6.فخر الدين عمر بن احمد بن عزاز البعقوبي 
كان �سيخ دار القراآن املن�سوب اىل امل�ستن�سرّيه.

بن  احلق  عبد  احلوزي  البعقوبي  حممد  ابو   .7
ال�سيخ حممود بن ابي طاهر الفرا�ش كان فقيها.

م�ساجد بعقوبه القدميه
هما  قدميني  م�سجدين  بعقوبه  يف  كان  لقد 
جامع  ذلك  بعد  �سمي  الذي  العبا�سي  امل�سجد 
ذهابه  عند   1969 عام  هّدم  والذي  ال�سوق 
ا�ستملكته  حيث  خري�سان  جدول  �سارع  بتو�سيع 
بلدّية بعقوبه. وامل�سجد الثاين هو جامع ال�سابندر 
الذي �سيده احلاج حممود ال�سابندر عام 1317 
هـ من العهد العثماين وقام ببناءه املعمار احمد 
اأماما"  باجلامع  و�سلى  الف�سل  اهل  من  دبو 

اال�ستاذ حمدي االعظمي اذ مت تعيينه معلما يف 
عام 1317 هجريه.

كان اّول قائمقام لبعقوبه هو �سليمان فائق بيك 
يف عهد الوايل داود با�سا عام 1896 ..

حملة  هما  حملتني  من  بعقوبه  تتكون  قدميا 
حمله  التكيه  حملة  ويف  ال�سراي  وحمّلة  التكيه 
الدجاج  اأم  ودربونة  الدبه  عليها  يطلق  قدميه 
وحملة العناف�سه ال�سعبيه وحملة ام النوى حيث 
كان فيها مركز �سرطة اخلّياله كما يقع بالقرب 
و�سجن  امللكي  امل�ست�سفى  بناية  التكيه  من حملة 
بعقوبه �سئ ال�سيت اما يف حملة ال�سراي فكانت 
تقع  دربونتني  من  تتكون  التي  القي�سريه  حملة 
كما  البلديه  ومديرية  ال�سرطه  مديرية  بقربها 
ت�سم حملة ال�سراي بناية �سراي احلكومه الذي 
�سّيد بداية القرن الع�سرين التي ت�سم املت�سّرفيه 
دائرة  وبقربها  احلدود  ومالحظية  والواردات 
انح�سار  ودائرة  الربيد  ومديرية  دياىل  اوقاف 
التبغوحمّلة املنجره املال�سقه لبناية املت�سرفيه 
خم�سينات  ويف  لليهود  كني�ش  فيها  كان  حيث 
القرن املا�سي �سيدت يف حملة ال�سراي م�ست�سفى 
للمت�سّرف مع عدد من  والطفوله ودار  االمومه 
�ست لروؤ�ساء دوائر املت�سّرفيه  التي خ�سّ الدور 
ومدير  املحاكم  ورئي�ش  ال�سحه  رئي�ش  ومنهم 
الليات  وكراج  االمالك....  ومدير  اخلزينه 
االداره املحّليه ومدر�سة بعقوبه االبتدائيه االوىل 

وومدر�ستي اخلالدّيه والنجاة االبتدائيتني
ر�سمية  ابتدائية  مدر�سة  اول  بعقوبه  يف  اأ�ّس�ست 
عام 1913 �سميت مدر�سة بعقوبة االوىل الزالت  
ثانوية  مدر�سة  او  ا�ّس�ست  كما  االن  حلد  باقية 
1932 كما  يف املحطه مقابل �سكة احلديد عام 
ا�س�ست اول مدر�سة متو�سطه للبنات عام بالقرب 

من قنطرة خليل با�سا 1936 ..
يف  كانت  احلكومه  تا�سي�ش  وقبل  قدميا  اما 
وم�ستو�سف  بريد  ودائرة  للبلدية  دار  بعقوبه 
واحلوانيت  العالوي  من  وعدد  وثورات  واحد 
بعقوبه  من  ال�سرقي  اجلانب  يف  �سغري  و�سوق 

بعقوبه  من  الغربي  اجلانب  يف  ال�سراي  و�سوق 
ثالث  بينهم  يف�سل  احلوانيت  من  عددا  ي�سم 
عائم  ج�سر  دياىل   نهر  على  كان  كما  قناطر 
م�سيد على دوب.. لقد ت�سكلت البلديه يف بعقوبه 
رفيق  بلديه  رئي�ش  اول  وكان  للهجره    ..13 عام 
افندي  واّلف جمل�ش بلدي من ثالثة اع�ساء وهم 
احلاج بندراآغا وخمي�ش علي افندي واول خمتار 
التكيه  خمتار  الواحد  عبد  ال�سيد  بن  حميد  هو 
اأحتلت  ال�سراي..  ملحلة  حمدي   ابن  ون�سيف 
  1917 18اآذار  يوم  االنكليز  قبل  من  بعقوبه 
وعنّي لها احلاكم االنكليزي امليجر ماكونالد ويف 
عيدان  توفيق  حممد  تعيني  مت   1917 25/اآذار 
اع�ساء  تعيني  مت  كما  للبلديه  رئي�سا  اأفندي 
دروي�ش  بن  افندي  من)مهدي  كل  بلدي  جمل�ش 
اخل�سايل و �سهاب بن ال�سيد خ�سر وعبد الهادي 
احد  �سعيد  بن حممد  ومهدي  مهدي  احلاج  بن 
وجهاء خرنابات و�سيد عثمان بن عبد القادر بن 

عثمان من اهايل بهرز(
يف عام 1925 دخلت الكهرباء مدينة بعقوبه اذ 
مت ن�سب مكينه �سغريه وقدميه من قبل اليا�ش 
واو�سلت  الكهرباء  م�سروع  فتح   1926 عام  ويف 
االناره لل�سوارع العامه والطرق حيث ا�سرتك يف 
امل�سروع املوظفون وقليل من االهايل واول مدير 
م�سروع كهرباء اال�سطه حممد بن جا�سم الديري 
كما مت تعيني اول مراقب للبلديه عام 1926 هو 
الدايني..  غريب  بن  عواد  بن  ال�سيخ  بن  فهمي 
مير  حديدي  ج�سر  ان�ساء  مت   1957 عام  ويف 
عليه القطار وال�سيارات من قبل �سركه بلجيكيه 

والغاء اجل�سر القدمي..
عيده  خما�ش  مقهى  بعقوبه  مقاهي  اقدم  من 
نهر  �سّفة  على  ال�سابندر  جامع  امام  تقع 
بعقوبه)  يف  العلوجيه  اقدم  من  اما  خري�سان. 
اجليال  وعبا�ش  عيدان  وابراهيم  القي�سي  جياد 
و�سهاب حميد عالوي(  ال�سامرائي  و�سيد خليل 
ومن اقدم قناطرها قنطرة خليل با�سا التي تقع 
الوايل  عهد  يف  ت�سيدها  مت  حيث  بعقوبه  �سمال 

االن  حلد  قائمه  زالت  وال  با�سا  خليل  العثماين 
ماكنه  ان�ساء  مت  املا�سي  القرن  ثالثينيات  ويف 

ل�سنع الثلج من قبل حممد الديري ...
ويف عام 1944 افتتحت  مكتبة عاّمه يف بعقوبه 
زالت  وال  املحليه  االداره  املت�سرفيه  قبل  من 
عام  بعقوبه  يف  �سينما  ان�ساء  مت  كما  قائمه 
�سّيد  بعدها  يهودي  �سخ�ش  قبل  من   1947
ح�سن الزيدي �سينما عام 1952 ..مّر يف بعقوبه 
اىل  زيارته  عند   1932 عام  االول  في�سل  امللك 
قرية الهويدر ونزل �سيفا يف بيت �سارود اأفندي 
التميمي ويف اذار عام 1957 زارها امللك في�سل 
وذلك  االله  عبد  الو�سي  خالة  ب�سحبة  الثاين 
بعد تفقّده مدينة ال�سعديه التي تعر�ست المطار 
الثاين مهرجان  امللك في�سل  افتتح  مدّمره وقد 
ته  عود  قبل  بعقوبه  يف  اأقيم  الذي  للحم�سيات 

اىل بغداد.
عّزت  فائق  ال�سيد  القدماء  بعقوبه  اطباء  من 
يف  تقع  عيادته  كانت  حيث  روحان  وا�سكندر 
نوري  حممد  و�سبحي  الق�سابني  جماور  ال�سوق 
ومن  اخلياط  قا�سم  .وجيهه  د  هي  طبيبه  واول 
ممر�ساتها االوائل املرحومه جنيبه �سلمان واول 
واقدم  الب�سام  داود  خالده  االن�سه  �سيدالنيه 

�سيدليه يف بعقوبه هي
الدباغ  الوهاب  عبد  ل�ساحبها  االمل  �سيدلية 

و�سيدلية االن�ساف..
1937 مت ت�سييد م�سروع ماء يف بعقوبه  يف عام 
للموظفني على �سّفة  نادي  �سيد   .194 ويف عام 

نهر خري�سان مقابل �سينما دياىل.
ثورة  حكومة  عينته  بعقوبه  يف  قا�سي  اول 
روؤوف  حممد  بن  اأفندي  حممود  هو  الع�سرين 
خليل  ال�سيد  تعيني  مت   1943 عام  ويف  املتّويل  
بن ال�سيد عمر وكيال" لبلدّية بعقوبه ومن ا�سهر 
روؤ�ساء بلدية بعقوبه هو ال�سيد لطفي عّزت حيث 

مت تعيينه يف 9 /2/ 1946  
ومن اأقدم عوائل مدينة بعقوبه)بيت بندر، بيت 
�سالح  بيت  الورده،  ،بيت  مطر  بيت  اخل�سايل، 
عام  ويف  ن�سيف،(  علي  عبد  ،بيت  احلبيب 
حيث  بعقوبه  ببلدية  �سفته  قرية  احلقت   1949
 .197 عام  بداية  ويف  بالكهرباء.  �سمولها  مت 
عمرانيا حيث مت  تطويرا  بعقوبه  مدينة  �سهدت 
تعديل جدول خري�سان وتبطينه من قنطرة خليل 
تو�سيع  مت  وبذلك  بهرز  طريق  بداية  اىل  با�سا 
ال�سارعني املحاذيني لنهر خري�سان حيث هّدمت 
املقاهي القدميه وهي مقهى البلم ومقهى احلاج 
االوقاف  ودائرة  �سفاوي  ح�سني  ومقهى  عبود 

وجامع ال�سراي ..
ح�سني  )ال�سيد  بعقوبه  خمتاري  قدماء  ومن 
ال�سوامره،  خمتار  ال�سامرائي  رجب  ال�سيد  بن  
�سادق حممود جواد خمتار حملة ال�سراي، عبد 
اجلبار �سعود اخل�سايل ملحلة ال�سراي عام 1943  

ااحلاج عبا�ش اجليال حملة التكيه..
العمر/  خليل  )ال�سيد  البلديه  روؤ�ساء  ومن 
الورد،،  ابراهيم  ال�سيد  عزت/  لطفي  ال�سيد 
خليل  ال�سيد  ال�سيباين،،  ر�سيد  احلميد  عبد 

اخل�سايل، ال�سيد خليل الثابت(
يف  االداره  ت�سكيل  مت   .192 ثورة  انتهاء  وبعد 
حالت  اأحمد  ال�سيد  تعيني  مت  حيث  دياىل  لواء 
الف�سل  حملة  من  بغدادي  وهو  للواء  مت�سرف 
تعيني حممد  كما مت  االداره  بامور  وكان جديرا 
امل�سر�سي  امليجر  وعني  للتحرير  مديرا  م�ستاق 
جي باريت م�ست�سارا اداريا اىل لواء دياىل وفتح 
نقل  ذلك  وبعد  �سكرتري  يديره  خا�ش  مكتب  له 
حاكما  امليجر)هاي�ش(  بدله  وعني  �سامراء  اىل 
م�سطفى  تعيني  مت  كما  بعقوبه   يف  �سيا�سيا 

اأفندي اأبن احلاج بندر وكيال لرئا�سة البلديه.
جمال  املرحوم  كان  بعقوبه  يف  حقوقي  اأول 
واأول   1935 عام  وذلك  البندر  م�سطفى 
قائمقام لبعقوبه بعد ثورة الع�سرين هو املرحوم 
حممود بن حممد روؤوف املتويل احد رجال ثورة 
الع�سرين حيث كانت تعقد يف داره االجتماعات 
حبيب  ال�سيح  يح�سره  وكان  للثوره  للتح�سري 
البازركان  وعلي  العّزه  ع�سائر  �سيخ  اخليزران  
وخميرب الكرخي وحميد احل�سن �سيخ بني متيم 
وبعد اأن انتهت الثوره حكم عليه باالعدام �سنقا 
ابدل  وثم  االنكليزي  االحتالل  �سلطات  قبل  من 

احلكم اىل الغرامه..
لقد كانت مدينة بعقوبه من مدن العراق املهّمه 
الطريق  على  ووقوعها  بغداد  اىل  لقربها  وذلك 
ب�ساتينها  وكرثة  ايران  مع  بغداد  يربط  الذي 
وجمالها وعذوبة هوائها وكرثة انتاجها من كافة 
اأطلق  ولذلك  وخا�سة"  الربتقال  الفواكه  انواع 
ابنائها خدمه  قّدم  .كما  الربتقال  مدينة  عليها 
والتاريخي  والعلمي  الثقايف  املجال  يف  كبريه 
جمال  يف  ابنائها  من  الكثري  وبرز  واالقت�سادي 

العلم واالدب .

تتنوع مكونات البيئة الب�سرية يف جغرافية حمافظة 
اأ�سكال  تغاير  اإيقاعات  حيث  من  ماديًا  دياىل 
وتناغم  وال�سهول  واله�ساب  والوديان  اجلبال 
املكانية  جتاوراتها   بكل  وتنازليًا  ت�ساعديًا  األوانها 
الف�سول من االخ�سراء اىل  وان�سياعاتها ملوجبات 
اال�سفراء بدورات االنتماء مع دوام �سريان �سريان 
احلياة يف نهرها اخلالد وم�سارات جداولها املغذية 
والق�سبات  املدن  كل  يف  الوجود  اخ�ساب  لدوام 
التنوع  اأ�سكال  يف  الب�سري  الرثاء  من  دائم  وبقدر 
واملت�سابك  املتداخل  االإن�ساين  الوجود  لعرقيات 

الوجود يف  اأ�سالة  لونية الأزياء دالة على  ب�سياغات 
اأعماق تاريخ املكان والتي �سكلت العوامل اجلوهرية 
التفكري  وجماليات  الب�سري  الوعي  بناء  يف 
باأبجديات اخلطاب الب�سري املن�سد لوحدة االإن�سان 

واحلياة باأ�سمى قيمها.
باأن هنالك  يُدلنا  الت�سكيل العراقي  قراءة يف تاريخ 
املقدمة  يف  نذكر  ال�ستينات  عقد  من  المعة  اأ�سماء 
فار�ش  الدين  �سم�ش  الراأي  �سهيد  الدكتور  الفنان 
بغداد  بجامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  تدري�سي  احد 
�سنيار  واخلزاف  العزاوي  اأحمد  الر�سام  والفنان 

عبد اهلل والر�سام املُبدع املرحوم خ�سري ال�سكرجي 
اجلبوري  وناظم  كاكي  وجعفر  اخلياط  واإ�سماعيل 
ت�سعفني  مل  اآخرون  ورمبا  املائي  بالت�سوير  املتفرد 
والروايات  واالأحاديث  الكتابة،  حلظة  يف  الذاكرة 
اىل  الت�سكيلية  احلركة  جذور  اىل  تدلنا  املتداولة 
الر�سام  اأذكر  هنا  الفطرة  على  مبدعون  اأ�سخا�ش 
املرحوم  اجلمال  ل�سناعة  العا�سق  املقهى  �ساحب 
ماينتجه  يعر�ش  كان  اإذ   ) �سعالن  االمري  )عبد 
)كمال  الفنان  الب�سيط  العامل  وكذالك  مقهاه  يف 
املدار�ش  كانت  حيث  ال�سعدية  ناحية  يف  حممد( 

الواقع  يف  وهو  وخطًا  ر�سمًا  به  ت�ستعني  واملوؤ�س�سات 
�سقلت قدراته �سدق تاأمالت الوجود . بعد تاأ�سي�ش 
منها  وتخرج  األتحق  بغداد  يف  الفنون  وكلية  معهد 
اأعداد من اأ�سحاب العقول احلاملة واملتاأملة للحياة 
اأكرث جمالية وكان لهم احل�سور يف �ساحات  ب�سيغ 
منهم  واأذكر  وبغداد  دياىل  يف  الب�سري  اخلطاب 
ومنري  البهرزي  يحيى  املرحوم  الر�سامني  الفنانني 
احمد  وبا�سم  علي  وعبد  الطائي  وعلي  العبيدي 
ومنعم احليايل وعادل عطا اهلل وموؤيد كرمي وقدري 
والنحاتني  ُكرث  واخرون  اجليال  وعماد  املندالوي 
حميد �سكر وحممد �سهاب واديب االركوازي و�سالح 
وليد  واخلزاف  القي�سي  و�سالح  ع�سكر  اهلل  عبد 
عابد واآخرون وهنالك اأعداد واأعداد من ممار�سي 
االإ�سكالية  ذات  تواجههم  التي  الت�سكيلي  اجلمال 
ويف  عمومًا  العراق  يف  املحافظات  لفناين  االأزلية 
دياىل خ�سو�سًا وهو فقر املكان من حيث اأمكانات 
ال�سلطات  ثقافة  ب�سبب  اجلمايل  املنتوج  عر�ش 

املتعاقبة على املحافظة وعدم امتالك م�سروع ثقايف 
 . ت�سكيليي دياىل  اإبداع  وم�ستويات  يتنا�سب  جمايل 
اأذا ما اآخذنا باحل�سبان دياىل الولودة جندها هي 
التجميل  جراح  الدكتور  الفنان  اأمثال  اأجنبت  التي 
واخلطاط  ال�سيخلي  اإ�سماعيل  واملبدع  ب�سري  عالء 
فنانون  اذكر  للتذكري  وهنا  الزهاوي  خليل  املتفرد 
الكاكي  رمزي  دياىل  اأجنبتهم  املهجر  يف  عراقيون 

ومظهر احمد ونبيل عدنان واآخرون . 
عقد  من  الت�سكيلي  للفن  ومدر�ش  ممار�ش  كوين 
وبغداد  بابل  يف  املن�سرم  القرن  من  الثمانينات 
اخللفية  احلديقة  دياىل  اأجد  كنت  ،اإذ  ودياىل 
لر�ساموا بغداد النهم كانوا ي�ستمدون ثراءهم لوين 
بيئة  من  اأعمالهم  يف  الب�سرية  الوحدات  وتنوع 
اجلميلة  للفنون  كلية  ا�ستحداث  بعد  اليوم   . دياىل 
مب�ستويات  الرقي  يف  اأمل  ثمة  لنا  دياىل  بجامعة 
�سنوات  ملوثات  من  املطهر  الب�سري  اخلطاب 

الظالم .  

لمحات عن الحركة التشكيلية في ديالى

جاء

اختلف الباحثون عربا" 
واجانب في أصل كلمة 

بعقوبا واشتقاقها 

سطور من تاريخ مدينة بعقوبة 

عقدة الري وشاهدة طريق القوافل  
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العملية  جوهر  الثقايف  التمثيل  يعد 
لعالقة  جت�سيده  من  ب�سبب  االبداعية 
من  وت�سّربه  امت�سه  ما  مع  ن�سه  يف  املبدع 
ومدى  واالجتماعية  التاريخية  مثاقفاته 
نتاجه،  يف  ابداعيا  املثقافة  هذه  ح�سور 
من  تولد  ال  الن�سو�ش  اأن  اآخر  ومبعنى 
التنا�ش/  ي�سكل  اأن  ميكن  هنا  من  عدم، 
الت�سكيل  لبنات  احدى  الن�سي  احل�سور 
ن�سو�ش  با�ستدعاء  اأما  ويتجلى  ال�سعري، 
بح�سور  اجلديد  بالن�ش  حل�سورها  قدمية 
جزئي  بح�سور  اأو  ومعنى(  )�سكال  كلي 
دالالت  بتحويل  واأما  اال�سارة،  و  بالتلميح 
تغاير  عليها  معان  وا�سفاء  الن�سو�ش  بع�ش 
اجلديد  والتوظيف  وتن�سجم  الداليل  اإرثها 
لن�سو�ش  وحتويل  )ت�سرب  فالتنا�ش  لها، 
انتاجية  �سمة  عليها  ي�سبغ   ،)2( اأخرى( 
خطابية  مدلوالت  اإىل  ال�سعري  املعنى  حتيل 
عديدة  خطابات  قراءة  من  متّكن  متغايرة، 
يف  ت�سهم  واحد،  �سعري  قول  اأو  خطاب  يف 
�سمن  �سفرات  عدة  فيه  تتقاطع  جمال  خلق 
الن�ش  اأن  اإىل  ذلك  يقودنا  تبادلية،  عالقة 
املنظور  من   – االأدبي 
يكون  ال   – التنا�سي 
للمبدع  خال�سا  ابداعه 
تكوينه  يتم  بل  وحده 
اأخرى  ن�سو�ش  من 
دجمها  على  املبدع  عمل 
الن�ش  مقت�سيات  وفق 
يخ�سع  وبذلك  اجلديد، 
حيث  من  حتويلية  لعملية  القدمي  الن�ش 
واإمنا  ن�سو�سيا  جتميعا  لي�ش  التنا�ش  اأن 
ال�سابقة  الن�سو�ش  ملكنونات  و�سهر  اإذابة 
�سورة  يعطينا  مما  احلايل،  الن�ش  يف 
للمنتج  انتاجه  اإعادة  يف  املبدع  جهد  عن 
�سابقا، بعد اأن اأ�سفى عليه روؤيته ووظفه يف 
البناء  مع  املا�سية  املقولة  فيه  تتواءم  �سياق 
ن�سو�سه  يك�سب  مبا  للن�ش،  احلا�سر 
توالد  يجعلها يف  اأو مبا  وا�ستمرارا،  دميومة 

واالندثار. املوت  من  يقّلها  دينامي 
       اإن ا�ستدعاء الن�سو�ش بقوالبها ال�سكلية 
حتويرية  اجراءات  غري  من  والداللية 
بل  ابداعيا  نب�سا  ي�سكل  ال  عليها،  جتديدية 
اجلديد  الن�ش  ي�سحب  �سلبيا  ح�سورا  يعد 
هذا  ولي�ش  للما�سي،  والتقليد  الت�سربل  اىل 
)ثالثة  جمموعة  يف  توافر  ما  اأو  نعنيه  ما 
البهرزي،  خالد  لل�ساعر  واحد(  مركب  يف 
قدرته  عن  ال�سعرية  جتربته  ك�سفت  اإذ 
املا�سي  امت�سا�ش  يف  الفنية  واإمكاناته 

وفتقت  الن�ش  اأثرت  طرية  بحلة  وبعثه 
اآفاق ق�سية... اإىل  دالالته 

على  طارئا  لي�ش  الفنية  بتقانته  والتنا�ش 
منه،  احلديث  وال�سيما  العربي  ال�سعر 
ا�ستثمروا  حني  الرواد  ال�سعراء  وظفه  اإذ 
اأقنعة  واالأدبية  الدينية  والرموز  االأ�ساطري 
�سعراء  ن�سو�ش  واحتفت  اأ�سعارهم،  يف 
وقد  التنا�ش،  اأمناط  مبختلف  احلداثة 
عدة  اأمناط   البهرزي  �سعر  يف  توافر 
ومنها:  فيها،  االأكرث  احتفائه  نذكرها ح�سب 
1. احل�سور الديني / من  اأكرث ما ا�ستدعاه 
وح�سورها  القراآنية  تنا�ساته  البهرزي 
لها  منثل  التي  املجموعة،  �سفر  على  املبثوث 

 : العجلة(  تقتله  )ان�سجام  ق�سيدته  يف 
وطنا  ير�سم يل  باأن  التبغ  لدخان  و�سمحت 

مواجعه  خباأت 
الع�سكر  واأحالم  اأردية اجلرناالت  عن 

القتل  من  اأحميه  كي 
ومن اجلوع، ونق�ش االأبعاد )3(

تعاىل  قوله  مع  الن�ش  تالب�ش  بائن  
و  واالأنف�ش  االأموال  من  بنق�ش  )ونب�سركم 

الثمرات( 
وقد جنح ال�ساعر يف بثه دالالت االآية ب�سكل 
القتل  من  وطنه  حماية  فيه  يرمي  مغاير 
باأنواعه، اأو مما يقود اإليه كاجلوع والنق�ش 

االأ�سياء.  كل  يعم  الذي 
توظيفاته  ب�سط  يف  البهرزي  وي�سرت�سل 
يف  بال�سيقة  لي�ست  م�ساحة  على  القراآنية 
ن�سه  دالالت  يرفد  فني  بتمازج  جمموعته 
عليه  ي�سفي  مما  املبا�سرة،  من  ويقّله 

يف:  كما  �سامقة،  �سعرية 
ال�سحى  نحو  الع�سق  قاده  الذي  كاأين 

فتدىل  قلبه  فا�ستوى اخلوف يف 
القتل  �سربين من  قاب  فكان 

واأدنى )4( 
ويف قوله: 

ملت�سقني  مفرتقني  بني  ما  الذي  �سبحان 
واأبكاين  اأ�سحكني 

ياأكل  اأن  اأحدكم  ويتجلى قوله تعاىل )اأيحب 
النا�ش  ت�سظي  يج�سد  ن�ش  يف  اأخيه(،  حلم 
احلب،  غري  بينهم  �ساد  اأن  بعد  ومتزقهم 
يف  روؤاهم  من  الطيبة  الثوابت  وانفلتت 

مبادئهم:  وتغريت  تعاملهم  
اأخيه وذاك  هذا ياأكل حلم 

الكعبة  اأركان  يهدم 
وحني يروم ال�ساعر و�سف جو احلزن الذي 

 : يعانيه دون خال�ش يقول 
اأدخلني يف منطلق احلزن اإىل نفق  اآه  ويا 

البهرزي  ا�سلوب  يف  طرافة  نلحظ  مر  مما 
من  غريه  عند  األفناه  عما  التنا�سي 
الداللة  توظيفه  يف  وال�سيما  ال�سعراء، 
بالتنا�ش  ت�سميته  ميكن  ما  اأو  املقلوبة 
من  االأ�سل  الن�ش  مع  يت�ساد  الذي  التقابلي 

 : مثل قوله 
البقعة  اآدم يف هذي  ابلي�ش بني  ال يغوي 

ابلي�ش  يغوي  اآدم  بل 
لي�سري بذلك اإىل اأن النا�ش تغريت نفو�سهم، 
اأقرب من ال�سذاجة  اإىل املكر واخلداع  فهم 
فاأ�سبحوا  االن�سان،  يف  عرفت  التي  الطيبة 
اأن  اأي  ُيغوى..،  ابلي�ش هو من  و  ابلي�ش،  هم 

منهم.  اأطيب  �سار  ابلي�ش  حتى 
�سورة  يف  عليه  كانت  عما  الروؤيا  وتنقلب 

قوله:  يو�سف يف 
الع�ساق  مدر�سة  تدخل  اأن  جدوى  وما 

االأميني 
امللعونني  اأخوتك  على  روؤياك  وتق�س�ش 

وي�سكو ال�ساعر مما حلقه من اأذى ميكن اأن 
اإىل االآتي من م�ستقبله ب�سكل يقرتب  ي�ستمر 
يف  ال�سالم  عليه  ابراهيم  النبي  �سكوى  من 

بـ  تعاىل )وامراأتي عجوزا عاقرا(  قوله 
تنجب       اأن  تو�سك  وامراأتي 

املحروقات  طفل 
ويف قول ال�ساعر : 

ولدت  فيه  يوما  األعن 
اأموت  فيه  ويوما 

اأين؟  اأدري كيف.. و  ويوما فيه �ساأبعث ال 
اإىل  والدته  من  وجوده  على  ناقما  جنده 
ب�سبب  املاأوى،  املجهول  بعثه  حتى  موته 
تاأزمه مما اأمل به ووطنه من حمن وملمات. 

 : قوله  وا�سحا يف  يتج�سد  وهذا 
وما ح�سدوا زرعوا  وال�سعراء من 

والغاوون يف هم ويف نكد 
يعاين  التي  ال�سائقة  الن�ش  ميثل  اإذ 
واقع  لتبديد  �سعيهم  رغم  ال�سعراء  منها 
لهم،  احلالة  هذه  ومالزمة  والتعب،  االأمل 

بهم.  وارتهانها 
بنوعيه  القراآين  احل�سور  اأ�سبغ  لقد 
البهرزي  ن�سو�ش  على  والتقابلي(  )املوازي 
معنى  فيه  حتقق  جاذبا  جماليا  بعدا 

ال�سعرية. 
عند  ويتج�سد   : التاريخي  احل�سور   –  2
اأو  التاريخية  احلادثة  با�ستدعاء  البهرزي 
ال�سخ�سية  �سفات  من  بع�سا  با�ستح�سار 
االأوىل،  فمن  االأدبية،  اأو  التاريخية 
احل�سني  راأ�ش  عودة  حادثة  ا�ستدعائه 

قوله:  يف  اأ�سحابه،  بروؤو�ش  واملطالبة 
الروؤو�ش  يزيد  العابدين من  ملا طلب زين 

اأحد  اأخفى  يزيدا  الأن  كلها  اأ�سّر على  كلها، 
راأ�سي...)5( الروؤو�ش، ذلك كان 

ذاكرة  يف  وقعه  له  حلدث  اال�ستدعاء  هذا 
هموم  ي�ستوعب  ما  املرونة  من  فيه  التاريخ، 
فيه  االن�سان  ت�ستت  من  ومتاعبه،  احلا�سر 
ب�سبب من جتدد الظلم وتنامي القهر واالأمل 
امت�ست  التي  احلادثة  تلك  من  امل�ستح�سر 

اليوم.  معاناة 
لل�سخ�سيات  ا�ستح�ساره  من   ون�ست�سف 
اأقنعة   يجعلها  وهو  �سفاتها،  من  بع�ش  اأو 
حاله،  ل�سان  وحتكي  همومه،  يحملها 

�سدفة،  اأو  اعتباطا  ياأت  مل  فنيا  توظيفا 
ال�سخ�سية  ب�سمات  وعيه  على  ينم  واإمنا 
يف  منا�سبا  يراه  ما  باقتنا�ش  ومقاربتها 
يف  حاجته  تلبي  جديدة  معان  حتميلها 

التعبري عن الدالالت املوظفة، من ذلك :
املتنبي  عرفت  فيه  يوما  األعن 

اأكون احلالج  اأن  األعن يوما فيه متنيت   ..
مثل  العمامة  فيه  اأ�سع  مل  يوما  األعن   ..

احلجاج )6( 

رف�ش  يف  جت�سد  التاريخي  احل�سور  هذا 
اأو  املتنبي  جراأة  فيه  تنفع  ال  لزمن  ال�ساعر 
زهد احلالج، وحتى التخفي احلجاجي غري 

املهزومة.  القيم  مع  جمد 
�سعراء  روؤى  مع  البهرزي  روؤى  وتتداخل 
غري  من  اأو  منه  بوعي  احلديث  الع�سر 
يف  تعبرييا  اقرتابا  يجد  القارئ  لكن  وعي، 
ال�سعراء،  قبله  تناولها  لثيمة  ال�ساعر  ر�سد 
منها  اأكرث  موحية  جديدة  بداللة  قدمها 
فاعل  بح�سور  تنا�ساته  فتجيء  واقعة، 
ك�سفه، فاحل�سور  و  الواقع  تعرية  وجديد يف 

يف:  نلم�سه   ** ال�سياب  مع  املتماهي 
الفرح احلزين يطل من عيوننا  نايات من 

الظالم  ويك�سر 
دومنا  معنى  األف  يف  به  االفق  نر�سم  كم 

انتهاء 
اللوؤلوؤ  يخرج  يغو�ش مباء احلقيقة   ..

النهار )7(  يف خليج 
اقرتبت  قد  هذه  البهرزي  متنيات  ولعل 
ال�سياب يف ك�سر  اأمنيات  باآخر من  اأو  ب�سكل 
لل�سعب،  والرفاه  احلرية  وحتقيق  الظالم 
املخرب  فكرة  ا�ستدعى  كنائية  وب�سورة 

قوله:  ال�سياب، يف  ال�سري من 
املقهى  اإىل  يند�ش  املخرب  لكن 

الع�سفور  في�سّم 
  )8( البي�ساء  حمامتك  جناح  ويق�ش 

يف  عنده  الو�سافة  القبانية  اللغة  وحت�سر 
يف:  كما  تو�سيفاته 

.. ناي يف�ش ّ البكارات دون امللل 
القبل  �سوب  توّثب  �سغري  نهر  اختال�سات 

و... ال نركب عهر املدن املحكومة باالأ�سفار 
 )9(

الروؤى  تعانق  جند  اأدوني�سي  ح�سور  ويف 
 : ب�سكل جلي، يف قوله 

مفتوح  بفاه  اإليك  اخلطوات  اأمد  حاولت 
كفراغ 

... )وطن هذا اأم مقربة( كالنار 
املذبوح )10(  بالوطن  ويتاجر   ...

مقلوبة  �سورة  املالئكة  نازك  من  وي�ستمد 
لزائرها الذي مل يجئ، يف قوله : 

ويجيء بتك زائرا )11( 
)دجلة(  نادى  قد  اجلواهري  كان  واإذا 
البهرزي  قلبها  فقد  والب�ساتني،  باخلري 

بـ  وناداها 
 )12( العط�سان  يادجلة 

احلزن  يتقا�سم  دروي�ش  حممود  مع  وجنده 
واخل�سارة، 

يف: 
احلزن  اأرغفة  ونتقا�سم 

الطغيان )13(  ونخ�سر يف حرب 
ن�ش،  من  اأكرث  يف  ال�ساعر  وي�ستدعي 
 : قوله  يف  كما  كلكام�ش،  ملحمة  �سخ�سيات 
واالأخرى  بواحدة  بلوت  عكازان.  ويل 

اأنكيدو  جعلتني 
اأن نحرز يف الوقت ال�سائع  ... فال ميكن 

 غري املوت 
جثة  ال�سارع  يف  حتمل  اأو  كلكام�ش  تبكي  وال 

 )14( ع�ستار 
البهرزي  �سعر  يف  التاريخي  احل�سور  كان 
وراء  ت�سرّت  بل  تعالقه  عن  متاما  ي�سّف  ال 

)الن�ش  اأن  نوؤمن  جعلنا  ما  لغوية،  تعبريات 
ولكنه  موحدة  مادة  اأو  م�ستقلة  ذاتا  لي�ست 
اأخرى(  ن�سو�ش  من  العالقات  من  �سل�سلة 
فر�سة  يرتك  تف�سح،مما  وال  ت�سي   )15(
واالم�ساك  الر�سد  باإمكانية  للقارئ 
اأكرث  تتماهى  ن�سو�سا  بو�سفها  والتاأويل، 

�سراحة.  تتوحد  مما هي 
ال�ساعر  يفّعل   : ال�سعبي  املثل  ح�سور   –  3
التداوليات  وبع�ش  املثل  ح�سور  من 
اأو  دالليا  يجعل ذلك مثريا  االجتماعية، مبا 
يف  الفتة،  �سعرية  ن�سو�سه   مينح  ا�سلوبيا 

مثل: 
الغزالة  وتن�سى  باالأرنب  تقبل  اأن 

االأرنب )16(  وتقبل  الغزالة  تن�سى  اأو 
التداولية  العادات  بع�ش  اإىل  ال�ساعر  ويعمد 

 : خا�سة  دينية  باأعراف  املرتبطة 
�سموع )17(  الغيب  نهر  ونلقي يف 

عند  �سائع  مما  ال�سورة  هذه  ا�ستمد  فقد 
النهر فرحا  ال�سموع يف  اإيقادهم  النا�ش من 
قوله  متداول  ما  وي�ستعمل  املراد،  بتحقق 

قي:  كما  النا�ش،  عند 
ذراع  بغري  اهلل  نحو  منا  الواحد  يذهب  ال 

اخلام )18( 
وحتقيق  احلق   اإقامة  ي�ستحيل  وحني 
عن  يعربال�ساعر  الزمن،  هذا  يف  العدالة 

بقوله:  ذلك 
الكلب ال يعتدالن )19(  امليزان وذيل 

مبا  ال�سعبي  املتداول  ال�ساعر  ا�ستثمر  لقد 
من  ال�سائد  مع  تعالقه  عن  �سورة  يعطي 

املجتمع.  يف  واملفاهيم  الروؤى 
 : البهرزي  �سعر  املكان يف  تداعيات 

لها  باأمكنة  املبدع  وال�سيما  االن�سان  يرتبط 
جذورا  ت�سكل  كونها  ن�سو�سه  يف  فاعليتها 
احل�سور  �سّع  وقد  عنها،  ينفك  ال  اأ�سوال  اأو 
عراقية،  مبدن  البهرزي  �سعر  يف  املكاين 
ال�سعرية يف ذاكرته  بب�سمتها  القارئ  يح�ش 
راأ�ش  املتنبي،  �سارع  بغداد،  )الب�سرة،  كـ 
)قرطبة،  مثل  تاريخية  واأمكنة  البي�سة( 
من  تفّعل  االأمكنة  هذه  القي�ش(،  اأمرئ  بيت 
ما  اإذا  التاريخي  احلدث  اأو  الواقعة  ح�سور 

 : قوله  ففي  معينة،  ب�سخ�سية  ارتبطت 
الب�سرة  هنا 

الغرام  ال تبيع ملن ال ت�ساء 
وتنام   ت�سحو  وبغداد   

وال�سحراء  الليل  يف  تاأخذين  الوح�سة 
القي�ش )20(  اأمرئ  اإىل بيت  تاأخذين 

�سعرية،  بثيمة  ال�ساعر  لن�ش  املكان  رفد  اإن 
وتاريخية  تداولية  كنائية  اأبعاد  على  ينطوي 

متعددة.
لتجربة  الن�سو�سي  احل�سور  منح   لقد 
انبعث  دالليا،  ثراء  ال�سعرية  البهرزي 
الداليل  تغريبه  اأو  اللفظية،  حتويراته  من 
ن�سه  اأك�سب  مبا  ال�سابقة،  املدلوالت  لبع�ش 
على  تدل  قرائن  حتتها  متخف  جديدة  روؤى 
فيها،  التنا�ش  اأو  الن�سو�سي  التداخل 
التداخل  اأو  التمثل  اعتماده  يف  وال�سيما 
للقارئ  يرتك  الذي  املعلن،  وغري  اخلفي 
امل�ستمدة  ومعانيه  اأفكاره  ك�سف  مهمة 
على  ينم  وهذا  �سابقة،  ومعان  اأفكار  من 
يف  واخللق  االبداع  ميزة  متّلكه  فنية  قدرة 
الأفكار  حوارياته  يف  كما  جديدة  ت�سكيالت 
�سعره  يعطي  مما  املحدثني،  ال�سعراء 
من  حترره  داللية  وانثياالت  ثيمية  تنويعات 
جّوه  عليه  اأ�سفاه  مبا  االأوىل،  املرجعيات 
طاقة  عن  يف�سح  ال�سك  وهذا  اخلا�ش، 
تعبريية اأداها ال�ساعر باالإيحاء ال باملبا�سرة 
مل  ن�سو�سه  اأن  اآخر  ومبعنى  الب�سيطة، 
اأن  بل  القدمي،  الن�ش  الإغراءات  ت�ست�سلم 
ب�سكل  واجلدة  اال�سافة  حرارة  اأثبتت  لغته 

ال يوغل يف اال�سطناع واالجرتار.  

د. نوفل احلمداين
البع�ش  لبع�سها  معانقتها  جت�ّسرها  حوارية  يف  تنتهي   ال  تفاعلية   دينامية  على  الن�سو�ش  تقوم 
الن�ش ح�سب مقولة روالن بارت )كائن  ، الأن  اأو املحايثة  اأو اال�ستدعاء  التاأثر  عرب عالقات من 
توالدها  من  متاأتية  ودميومتها  الن�سو�ش  وحيوات   ، فيه()1(  الرتاث  ح�سور  على  ي�سهد  لغوي 
م�سحة  حتمل  ن�سو�سا  تنجب  عملية  ــ  قريبا  اأو  كان  بعيدا  ــ  املا�سي  هو  ثر  رحم  من  امل�ستمر 
اإال من ما�ش  ياأتي  ، وكاأن حا�سر االبداع ال  واأ�سكال مغايرة عن االأ�سل  املا�سي وجيناته ب�سور 

واال�ستمرار.  التطور  نحو  يدفعه 

لم يتوخ التجريد هدفًا 
بل ظل وفيًا للقيمة التي 

تمنح للشعر خلوده

“ثالثة في مركب واحد” لخالد البهرزي

حضور النص وتداعيات المكان  

حاوره: نبيل وداي اجلبوري            

انتعا�سًا  دياىل  حمافظة  يف  امل�سرح  عا�ش 
وازدهارًا كبريًا خالل ال�ستينات حتى نهاية 
امل�سرحية  الفرق  لكرثة   ، املا�سي  القرن 
الثقايف  امل�سهد  اأغنت  التي  ون�ساطاتها 
املتميزة، وكان خلف  االأعمال  بالعديد من 
هذا التميز العديد من الكتاب واملخرجني 
يف  ح�سورهم  اثبتوا  الذين  واملمثلني 
العراق  م�ستوى  وعلى  املحلية  ال�ساحتني 
زنكنة،  الدين  حمي  الكبري  الكاتب  اأمثال 
و�سباح االنباري، و�سامل الزيدي، واإبراهيم 
الزبيدي،  وحامد  �سفيق،  و�سعدون  نعمة، 
ومليعة  عبا�ش،  وعقيل  اجلبوري،  وعبا�ش 
رجب،  وناهده  �سامي،  ونادية   ، النا�سيء 
وكاظم جودت، وح�سني االأن�ساري، ومنري 
عبد القادر، وبال�سم ال�ساحي، ويف جمال 
وعبد  الدوري،  عبا�ش  الفنانني  املو�سيقى 
االأمري الزبيدي، وه�سام احللي، ويف جمال 
وعادل  م�سطفى  جا�سم  املرحوم  الديكور 

ويف  الونداوي  لوهاب  وعبدا   ، اهلل  عطا 
القادر  عبد  فريال  ال�سيدة  املالب�ش  جمال 

وال�سيدة اأم عائ�سة وال�سيدة اأم حنان.
املحافظة  يف  امل�سرحية  احلركة  واقع  عن 
نعمة   براهيم  الدكتور  يقول  وتاريخها 
التي  امل�سرحية  الفرق  ابرز  من  حممود: 
بعقوبة  م�سرح  فرقه  املحافظة  يف  ظهرت 
الفنان  وراأ�سها   1972 عام  تاأ�س�ست  التي 
اأع�سائها  بني  ومن  مبارك  املرحوم جميد 
النا�سيء،  ومليعة  االنباري  �سباح  الفنانون 
وكذلك  الزيدي،  وحممود  الزيدي،  ورباح 
عام  تاأ�س�ست  التي  دياىل  م�سرح  فرقة 
ومن  اخلال�ش  مو�سى  راأ�سها  التي   1968
اإبراهيم  وخليل  الزيدي  �سامل  اأع�سائها 
واإ�سماعيل اإبراهيم وح�سني نا�سر وي�سيف 

الدكتور اإبراهيم نعمة:
اجلماهريية   املنظمات  م�سارح  وظهرت 
عام  تاأ�س�ش  الذي  الطالبي  امل�سرح  مثل 
لطلبة  الوطني  لالحتاد  التابع   1973
الفرقة  لهذه  املوؤ�س�سني  وابرز  العراق، 
البارودي،  وقي�ش  جرمط،  خليل  اإبراهيم  

وفرقة  اجلبار  عبد  و�سو�سن  كاظم  وجواد 
ابرز  ومن   1980 ال�سباب  اأ�سواء  م�سرح 
)املتكلم(  نعمة  اإبراهيم  د.  موؤ�س�سيها 
رم�سان  حممد  واملرحوم  مطر  ويحيى 
وم�سطفى حممود، وفرقة اخلن�ساء التابعة 
موؤ�س�سي  ابرز  ومن  دياىل  ن�ساء  الحتاد 
وفاطمة  نعمة  اإبراهيم  د.  الفرقة  هذه 
حممود  وتغريد  حممود  واأمرية  جنيب 
ابرز  ومن  العمايل  امل�سرح  فرقة  وكذلك 
من�سور  و�سامل  الزبيدي  حامد  موؤ�س�سيها 
وفرقة امل�سرح األفالحي الذي اأ�س�سه عبا�ش 

اجلبوري.
ي�سري العديد من املهتمني بال�ساأن امل�سرحي 
يف املحافظة اإىل دور ملحوظ لفرق مديرية 
هذا  اأنت  راأيت  كيف  املدر�سي،  الن�ساط 

الدور؟
د. اإبراهيم: فرقة الن�ساط املدر�سي التابعة 
ملديرية الن�ساط املدر�سي كان لها دور مهم 
الأنها  الطالبي  امل�سرح  ظاهرة  اأغناء  يف 
املدر�سية  امل�سرحيات  بتقدمي  تهتم  كانت 
على امل�ستويني االبتدائي والثانوي ، وكانت 

التي  املهرجانات  يف  ت�سارك  الفرق  هذه 
علما  �سنويا..  العراق  م�ستوى  على  تقام 
االحتالل  بعد  توقفت  ال�سابقة  الفرق  اأن 
كان  حيث   2003 عام  للعراق  االأمريكي 
الدعم ياأتي من الدولة وانقطع هذا الدعم، 
داخل  امل�سرحي  النتاج  على  �سلبا  اأثر  ما 
هاجر  من  منهم  فيه  والعاملون  املحافظة 
من  ومنهم  العمل  عن  توقف  من  ومنهم 
فارق احلياة، وبقيت مظاهر ب�سيطة لبع�ش 

العرو�ش امل�سرحية.
امل�سرحي  احلراك  تفعيل  يف  دوركم  ماهو 

على م�ستوى جامعة دياىل؟
الفنون  كلية  تاأ�سي�ش  بعد  اإبراهيم:  د. 
اجلميلة وبالتن�سيق مع مديرية االأن�سطة يف 
معينة  ميزانية  تخ�سي�ش  ميكن  اجلامعة 
احلال  هو  كما  �سنوي  م�سرحي  ملهرجان 
يف اجلامعات العربية وميكن جلميع كليات 
العراقية  اجلامعات  من  وغريها  اجلامعة 
والعربية امل�ساركة يف هذا املهرجان وحتديد 
م�ستوى  على  امل�ساركني  جلميع  مكافاآت 
من  وغريها  والتمثيل  واالإخراج  التاأليف 

عنا�سر العمل امل�سرحي وهذا ال�سياق لي�ش 
موؤمترات  تنظم  الكليات  اغلب  الن  �سعبًا 
اإعداد  ق�سية  اإن  واأعتقد   ، �سنوية  علمية 
اأعداد  عن  اليختلف  م�سرحي  مهرجان 
اإننا  االإ�سارة  �سرورة  مع  العلمي..  املوؤمتر 
قدمنا ثالثة عرو�ش م�سرحية وهي اوبريت 
اجلامعة  يف  قدم  الذي  الواحد(  )انه 
للجامعات  الفني  امللتقى  ويف   2006 عام 
م�سرحية  قدمنا  كما  م�سر  يف  العربية 
رحلة الوهم وهي من تاأليفي واإخراجي عام 
2007 وقدمت يف كلية الرتبية االأ�سا�سية، 
الت�سامن(  )اأر�ش  م�سرحية  قدمنا  كما 
2008 وباقي  اأي�سا عام  واإخراجي  تاأليفي 
االأعمال امل�سرحية مت حتويلها اإىل متثيليات 
من  عدد  تقدميها  يف  �سارك  تلفزيونية، 
طلبة كلية الرتبية االأ�سا�سية ومن اأهم هذه 
و)القتلة(  الهواء(  على  )م�سوؤول  االأعمال 
اجلامعة(  اإىل  و)الطريق  ندم(  و)ر�سالة 
يف  )جامعة  الوثائقي  الفلم  اإىل  اإ�سافة 
التح�سري  يتم  وحاليا  الب�ساتني(  اأح�سان 
عربي(  �ساعر  موت   ( م�سرحية  لتقدمي 
نزار  ق�سائد  عن   واإخراجي  اإعدادي  من 
قباين وجنيب �سرور، ومن املوؤمل تقدميها 
يف امللتقى الفني للجامعات العربية املقرر 

عقده يف م�سر عام 2012.
للم�سرح  الثقايف  اإعادة الربيق  كيف ميكن 

يف املحافظة ؟

امل�سرحي  بالواقع  للنهو�ش  اإبراهيم:  د. 
املعنية  اجلهات  جميع  من  يتطلب  حاليا 
اأعمال  الإنتاج  الالزمة  االأجواء  توفري 
العربية  االأعمال  جيدة ترتقي اىل م�ستوى 
وزارة  هي  اجلهات  وهذه  واالإقليمية، 
العايل  والتعليم  والثقافة  والرتبية  ال�سباب 
املرتبطة  غري  املنظمات  عن  عن  ف�سال 
اإقامة  يهمها  التي  واملوؤ�س�سات  بالوزارات 
واالإعالم  التوعية  تن�سر  م�سرحية  عرو�ش 
مثل  النا�ش  بني  باأهدافها  والتعريف 
وعلى  والبيئة  والداخلية  ال�سحة  وزارة 
والدعم  والتحتية  البنية  توفري  اجلميع 
املنا�سبة  القاعات  وتوفري  واملادي  املعنوي 
املحافظة  يف  الفنانني  بجميع  واال�ستعانة 
واالنفتاح على كل اجلهات املعنية مثل نقابة 
الفنانني ومديرية الن�ساط امل�سرحي وكلية 
الفنون اجلميلة وغريها من املوؤ�س�سات التي 
اأو التي تعد الكوادر  يتواجد فيها الفنانون 
خطة  هناك  تكون  اأن  ويجب   ، الفنية 
واالإعالنية  الثقافية  اللجنة  لدى  مركزية 
يف جمل�ش دياىل ملتابعة هذا املو�سوع ب�سكل 
جدي وحتديد مكافاآت وتخ�سي�سات مالية 
كاتب  واأف�سل  م�سرحي  عر�ش  الأف�سل 
هذا  وجعل  ممثل  واأف�سل  خمرج  واأف�سل 
احلال  و  كما  ثقافيا  و�سياقا  تقليدا  االأمر 

ملهرجان املربد ومهرجان بابل .

الرائد المسرحي د . أبراهيم نعمة محمود
ينبغي إقامة مهرجان سنوي بمستوى المربد وبابل   
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البريكان صرخ بوجه 
سلطة البعث ورفض 

الخضوع للترهيب

الصمت الذي أشعل جداًل
عزيز ال�صاعدي

كنت يومًا جال�سًا معه يف ال�سالون، على احلائط معلقة لوحة اأتاأملها �سفينة غارقة وحطامها على ال�ساحل ومل يتبق من 
بحارتها اإال اأثارهم، جمموعة من القرب واالأواين الفخارية وحبال و�سواري، لكنها جاثية فوق رمال ال�ساحل املقفر.

نظرت اإليه و�ساألته: هل ننجو اإذا �سبحنا يف موج البحر العا�سف.
نظر اإيّل واحلزن النبيل باٍد على وجهه، و�سع �سبابته على فمه كعادته وقال مبت�سمًا بجالل مهيب:

ن�سبح يف جلة املوج، لكن لي�ش لنا �ساحل

حممد احلكيم

عدد  بعد  تايه  لها�سم  ه�سة(  )حياة  معر�ش  اأقيم 
يف   1992 م�سوية(  )لوحات  ال�سابقة:  املعار�ش  من 
ها�سم  و)منفيات  بغداد،  يف  الوطني  املتحف  قاعة 
تايه( يف املركز الثقايف يف الب�سرة 2007، ومعر�ش 
القرن  ت�سعينيات  يف  االأدباء  احتاد  يف  للتخطيطات 
يف  الثقايف  البيت  اقام  فقد  به  واحتفاء  املا�سي.. 
الب�سرة جل�سة حول جتربة ها�سم تايه ادارها الناقد 
الت�سكيلي  خالد خ�سري ال�ساحلي، فاعترب فيها الكاتب 
�سباح �سبهان اأن تايه يك�سف عن املخبوء من حتت اقنعة 
اجلمايل با�ستغاله على ان�ساق ومهيمنات متحررة من 
اال�ستهالك، ومبق�سدية باحثا عن امل�سكوت عنه عرب 
لغة ثرة قادر على االدها�ش وقادرة على نزع االقنعة 
النخبة  تقبلتها  تايه  جتربة  وان  االيديولوجيا،  عن 
من املتلقني وعزف عنها اجلمهور العري�ش رغم انها 
جتربة خ�سو�سية من ناحية اخلامات املوظفة التي قد 
ال تقاوم الزمن ولكنها قادرة على اثارة �سعور باال�سى 

فقد ا�سفت املادة �سعورا حم�سو�سا وقيما م�سافة..
واعترب الكاتب احمد �سحن اعمال ها�سم تايه باأنها 
حتمل دادائية ب�سرية يتعذر على املتلقي فك �سغراتها 
ليجد  ال�سورية  املعاين  يف  الغور  بعد  اال  ورموزها 
الروح التي تتحرك م�ستمدة طاقتها من ربط اال�سياء 
امل�ستخدمة واخ�ساعها لقواعد الت�سكيل خالقا بذلك 
املنبعثة  ال�سورية  اال�سارات  تفاعليا ناجتا من  تاثريا 
من عامل اللوحة الدادائية التي جاءت حم�سلة حكمة 
ان الال�سيء هو كل �سيء، وان معر�ش )حياة ه�سة( 
يثري جملة ا�ستفهامات ومعان ال متناهية تدعونا الن 
قام  حينما  باليد  املعمولة  املقوى  الورق  طيات  نتلقى 
اىل  متحولة  املتناقظات  وبني  بينها  باجلمع  الفنان 
قوالب لفظية تتفاعل مع النف�ش وحترك بو�سلتها �سمن 

�سياق الفن امل�ساد..
ها�سم  اعمال  احللفي  الرزاق  عبد  الت�سكيلي  واعترب 
التي  احلياة  جدوى  وال  بالفراغ  لل�سعور  فعل  رد  تايه 

معر�ش  يف  جتربته  فكانت  العراق  يف  النا�ش  يعي�سها 
)حياة ه�سة( حماولة للخال�ش من قيود املنطق الذي 
فقد فاعليته، وا�ستعادة ملنطلقات الدادائيني والياتهم 
يف التعبري عن ق�سوة احلروب وج�سع االن�سان واالفكار 

ال�سلفية التي ا�سبحت عائقا بوجه احلياة..
بينما اكد رئي�ش اجلل�سة الناقد الت�سكيلي خالد خ�سري 
وطوال  بانه  تايه،  ها�سم  حول  درا�سة  يف  ال�ساحلي 
ال�سنوات التي ق�ساها م�ستغال بالفن الت�سكيلي، كان 
�ساحب جتربة عابرة للتجني�ش اوال، وانه كذلك مبدع 
ع�سي على الت�سنيف فهو واحد من املبدعني متعددي 
االهتمام واالإمكانيات، ومن )العابرين للتخ�س�ش(، 
�سلفرمان  ي�سميها  التي  املناطِق  يف  ي�ستغلون  والذين 
ينتقُل  فكان  )التخوم(،  اأو  )املابني(  ر�سل  وبرتراند 
على  ذلك  مرتكزا يف  هذه؛  التخوِم  مناطَق  بي�سر يف 
هيمنة على املادِة التي ي�ستغُل عليها: اللغِة وهو ياأخُذها  
النقِد،  تارة اىل:  يقودها  الكتابِة وهو  او  ال�سعِر،  نحو 
واخرى اىل ال�سحافِة يف ارقى م�ستوياِتها، واملادة وهو 
ميتلك  فلم  والنحت؛  الر�سِم  ديناميِة  على  يطّوُعُهما 
هو�ش اعادُة اختباَر قدرِة االألواِن التقليديِة فقط، بل 
ويكت�سُف موادِّ جديدِة مل يكْن يتخّيُلها االآخرون قبله 
اال�ستثنائيٍة  القواننَي  يذكي  فكان  للر�سِم،  �ساحلًة 
منطا  النحَت  مار�سوَا  الذين  الر�سامون  اأ�س�سها  التي 
اإبداعيا )اآخَر(؛ ففتحوا فيِه اأبوابا مل يعد غلُقها ممكنا 

بعدهم.. 
ونوه ال�ساحلي ان ها�سم تايه يبني منجزه بناًء ق�سديا 
ح�سب )قانون( الت�ساكل ال�سوري، بجمع عنا�سر من 
ال�سعب جمُعها، فكان ذلك اجلمُع )الق�سري( يخلق 
االنزياَح اال�ستعاري الذي هو جوهٌر للجمايل، كما هو 
ال�سورياليون:  ا�ستخدمها  اآلية  وهي  لل�سعرية،  جوهر 

�سلفادور دايل، وماك�ش ارن�ست..
تايه  عند  الر�سم  لتجاربه يف  ال�سابقة  املحركات  وان 
التي  والقوة  الب�ساطة  مازالت  اأوال،  هنا:  فاعلة  ظلت 
كان يجّلها الر�سام ال�ساعر )وليم بليك( يف التكوين 
ال�سوائب  من  والتخل�ش  الب�ساطة  حيث  اخلطي؛ 

الزائدة، ثانيا، مازالت املقاربة ال�سيكولوجية �ساحلة 
ملظاهر  ترميزات  بانها  �سخ�سياته  توؤكد  حيث  هنا 
كائنات  عرب  م�سّفرة  الر�سام،  �سخ�سية  من  داخلية 
متعددة، ومتناق�سة يف تركيبها ومواقفها، يبثها ب�سكل 
غائر،  م�ستوى  من  ي�ستّلها  العمل..  م�ساحة  يغطي 
ظلت  وثالثا،  االإن�سانية،  النف�ش  اأعماق  يف  مطمور 
جتربة  يف   فاعلية  االأكرث  اجلوهر  املادة(  )�سلطة 
ها�سم تايه؛ فقد كان هذا الر�سام قد تخلى عن مواده 
التقليدية ال�سابقة واالأدوات التقليدية، ووا�سل اال�ستغال 
على اخلامات اال�ستثنائية التي تذكرنا بتجربة االألوان 
العطارية )=النباتية( التي كان يجّمعها من م�سادر 
يف  املقوى  الورق  جتربة  اإىل  وعودته  متنوعة،  نباتية 
معر�سه هذا، والعلب الورقية )الكارتون(، واالأ�سالك، 
ي�سنعها  وعجائن  البال�ستيكية،  والقناين  واخليوط، 
من الورق املقوى اأو من مواد اأخرى، يحاول بها تطوير 
والل�سق،  والق�ش،  واحلرق،  اخلرق،  يف:  تقنياته 
و�سوى ذلك  وال�سطب،  واحلك،  والرتاكم،  والتمزيق، 
من التجارب التقنية، وكنا �سنفنا تلك املحاوالت بانها 
الفقري(،  )بالت�سكيل  ن�سميه  ان  ميكن  ما  �سمن  تقع 
قدرة  من  تقدمه  ما  اق�سى  يف  مادة  كل  م�ستثمرا 
تعبريية؛ فكانت طبيعة املادة امل�ستخدمة تلقي بثقلها 
خمتلفا  ا�سرتاتيجا  ياأخذ  العمل  فكان  العمل،  على 
يالئم  ومبا  العمل؛  اإجناز  م�ستخدمة يف  مادة  كل  يف 
جتربِة  احتالل  وان  مادة.  لكل  التعبريية  احلدود 
رة؛  ها�سم تايه مكانا �سمن امل�سهد الت�سكيلي يف الب�سْ
جتربٌة  احتلْت  كيف  نقدية،  وحمنة  مفارقة،  يثري  قد 
من  ال�سائدِة  واالأمناِط  املاألوفِة  لـ)ـالن�ساق(  مفارقة 
الفنون الت�سكيلية، مفاِرقة باملادِة، وبالتقنياِت، والوقوع 
بالنقد  امل�ستغلني  حمنة  تكمُن  وهنا  )املابني(،  يف 

الت�سكيلي، وامتحاُن )قواِعدهم(!. 
جتربته  عن  )اإ�ساءة(  تايه  ها�سم  الكاتب  قدم  ثم 
خل�ش فيها روؤيته كناقد لتجربة ت�سكيلي )اخر( ا�سمه 
للقدرة على  اعتربتها منوذجا  روؤية  تايه وهي  ها�سم 

االن�سالخ من التجربة وقراءتها من )خارجها(:

تورَّط  واملجازفة يف  ال�ساقة  املهمة  فيها �سخامة  اكد 
منتج العمل يف تربير عمٍله الفنّي والدفاع عنه معرتفا 
اأن هذا العمل، وحده، الذي يجحب ان يعر�ش حقائقه 
اخلا�ش،  مبنطقه  ويرّبرها  عنها  ويدافع  اجلمالية، 
ومربرا قيامه بالكتابة عن عمله يف »اأن ثقافتنا تطالب 
رّية بالنيابة عنها، وتت�ساهل  �سانعي الن�سو�ش الَب�سَ
يف هذا االأمر مع نظرائهم �سانعي الن�سو�ش اللغوية«.                                                                                                                                        
احد  من  بتحريف  م�ستقى  ه�سة(  )حياة  عنوان  وان 
داأبوا  الذين  الر�ّسامني  لدى  االأثرية  الر�سم  امناط 
على عنونته بـ )حياة �ساكنة( اأو )حياة جامدة( وهو 
 ،)still life( بـ التعبري عنه يف االإجنليزية  ما جرى 
وان ال�سفة )ه�سة( تعنّي طبيعة مواد وخامات و�سطوح 
اأعماله، وهي مواد متت �سناعتها لت�ستخدم كحافظات 
يكون م�سريها  منها  ت�ستفَرغ  يومّية حاملا  ملادة حياة 
اأو جادات الطرق يف بيئة عارية  اأو االأر�سفة،  النفاية 
وتتغرّي  وتتلف  فتتقادم  متعددة  الآثار  عر�سة  جتعلها 

اأ�سكالها، وتنتهي اإىل طبيعة ه�سة.
حتى  فنية  اعمال  الجناز  املواد  تلك  ا�ستخدام  وبرر 
توّح�سها،  ب�سبب  للكثريين  و�سادمة  خميبة  تبدو 
ون�سازها، وغرابتها، ولوثتها، وتلّوثها، وعدم اأهليتها، 
لهذه االأ�سباب، الأن تعلَّق على جدار نظيف يف بيت، اأو 
يف متحف، الأنها ال تطاق... وانها تنطلق من افرتا�ش 
ما  توفر  عدم  عدٍم،  اإىل  اأقرب  و�سٍع  يف  فنان  وجود 
املعروفة  والو�سائل  االأدوات  من  اأ�سا�سّي  اأنه  ُيفرت�ش 
را�سخة  فنّية  تقاليد  وجود  وعدم  فنّي،  اأثر  ل�سناعة 
منها،  باالنطالق  اأثره  �سانعًا  الفنان  اإليها  ي�ستند 
واأخريًا افرتا�ش عدم وجود ذاكرة يف ذاكرة راأ�ش هذا 

الفنان الذي �سيجد و�سائله  يف عدم..
 وانتهى ها�سم تايه الكاتب اىل اال�ستنتاج بان ها�سم 
تايه الت�سكيلي ميتلك دوافع وتربيرات ميكن ايجازها 
عن  التجربة  الإفراد  التجريب  اىل  �سخ�سي  بنزوع 
جتارب اأقرانه بتحقيقها بخامات غري تقليدية ت�سمح 
باإعطاء نتائج تختلف عن تلك التي يح�سل عليها فنان 

ا�ستخدم مادة تقليدّية.

هاشم تايه في “حياة هشة” .. تجربة عصية على التجنيس

بين العزلة والنصوص
إلى روح شهيد الكلمة الحرة الشاعر محمود البريكان

اتحاد االدباء والكتاب في البصرة يقيم جلسة استذكارية للشاعر محمود البريكان

وجود لطفي 
اقام احتاد االدباء والكتاب يف الب�سرة جل�سة ا�ستذكارية لل�ساعر حممود الربيكان ت�سمنت كلمات وق�سائد 
ودرا�سات عن الراحل الذي �سادف ذكرى اغتياله بطريقة ما�ساوية، وقد ادار اجلل�سة الكاتب الر�سام ها�سم 
حادثة  للحديث عن  اياه مدخال  الر�سامني جاعال  باحلرب الحد  تخطيط  باحلديث عن  اجلل�سة  مفتتحا  تايه 

االغتيال باعتبارها �ساهدا ب�سريا على الواقعة، 

للطباعة صدور حواريات مسرحية بعنوان »عابر استثنائي« بمناسبة ذكرى رحيل القاص الرائد محمود عبد الوهاب  اجلنوب  »بلورة  ن�سر  دار  عن  �سدرت  الوهاب  عبد  حممود  والروائي  القا�ش  لرحيل  الثانية  ال�سنوية  الذكرى  يف 

م�سرحيني هم   كتاب  اأربعة  كتبها  الق�سرية )احلواريات(  امل�سرحيات  وهي جمموعة من  ا�ستثنائي«  »عابر  كتاب  والن�سر« 

املبدع حممد خ�سري  القا�ش  الكتاب  ال�ساعدي وعبد احلليم مهودر. كتب مقدمة  بنيان �سالح ود.عبا�ش اجلميلي وعزيز 

األقى ال�سوء على الن�سو�ش امل�سرحية االأربعة قائاًل:« تخت�سر احلواريات االأربع حياة حممود عبد الوهاب بفرتة املر�ش، 

وحت�سرها يف مكان واحد هو غرفة امل�ست�سفى، لكنها ت�ستوعب م�ساهد جانبية اأخرى من املا�سي على دفعات ق�سرية«. 

وختم مقدمته:« اإن احلواريات جميعها ت�ستحق البقاء بعد الرحيل الفاجع، ولن ي�سيع �سوٌت منها يف الربية«. 

ثم كان اول املتحدثني ال�ساعر جميد املو�سوي الذي قرا عددا 
 )17( قاربت  والتي  الربيكان  عن  كتبها  التي  ن�سو�سه  من 

ن�سا منها ما يقول يف مطلعه:
مّر على بيتـــنا كاأغنيــــــــة 

يقطر من بني جر�سها العبُق 
ا�ساءت االر�ش من تدفّقـها

كاأمنا ... كل دفقـــة الـــــُق
فكان  الطعنات  عدد  عددها  يف  متاثل  ق�سائده  ان  فاكد 
يقول  كما  الق�سائد  عرب  املوت  دحر  يحاول  كان  املو�سوي 
تتواجد  التي  االماكن  يتجنب  الربيكان  كان  ذاته،  الربيكان 
النه  ذاته،  دخل  اىل  منها  فين�سحب  واال�سواء  ال�سلطة  فيها 

كان مهموما على الدوام بق�سية حرية االن�سان..
وقد ذكر املو�سوي ان عالقته قد توثقت بالرب يكان حينما كانا 

يعمالن معا يف التدري�ش يف معهد املعلمني يف الب�سرة.
ثم حتدث ال�ساعر على االمارة الرئي�ش اال�سبق الحتاد االدباء 
والكتاب يف الب�سرة فو�سف �سمت الربيكان بانه كان تفرغا، 
تن�سر  كانت  التي  امللفات  عرب  �سجة  يثري  �ساعرا  كان  ولكنه 
وال�سهرة،  باال�سواء  زاهدا  كان  بل  معزوال  يكن  ومل  عنه، 
 2001 عام  حدود  يف  بي  ات�سل  قد  ايامه  اواخر  يف  وكان 
وقد زرته وطرحت عليه فكرة جمع نتاجه وهو قد عرب عامه 
ال�سبعني؛ فاقرتحت عيه طريقتني: االوىل، عرب جملة الرافد 
دار  ال�سعرية عرب  �سبع جماميعه  كانت  والثانية،  االماراتية، 
وقتها  يف  وات�سلت  بريوت،  يف  طبعها  او  بغداد  يف  احلرية 
مهدي  �سامي  بال�ساعر  والتقينا  زكي  الزهرة  عبد  بال�ساعر 
ما  واين  نتاجه  كل  بن�سر  �سهر  خالل  ا�ستعداده  ابدى  الذي 
وقرا  اغتياله.  خرب  �سمعنا  ال�سهر  ذلك  خالل  ولكننا  يرغب 
االمارة مو�سوعا له يوؤكد فيه تاطابق تفا�سيل حادثة اغتياله 

مع ق�سيدة الربيكان )الطارق(.
يتم  ان  مقرتحا  ال�ساحلي  خ�سري  خالد  الناقد  حتدث  ثم 
فيها  ي�ساهم  كتيبات  ا�سدار  يف  كهذه  منا�سبات  ا�ستثمار 
كتابنا مبو�سوعاتهم مع نبذه عن نتاج ال�ساعر وحياته و�سور 
عنه من اجل ان تكون اجدى وانفع من جل�سات كهذه تتبخر 

احلا�سرين  خروج  حال 

من باب االحتاد، ثم حتدث ال�ساحلي عن ال�ساعر الربيكان 
ال�سعرية  احلداثة  م�سروع  رواد  اهم  من  واحد  انه  موؤكدا 
التي انطلقت بعد اربعينيات القرن املا�سي رغم قلة  العربية 
نتاجه املن�سور فقد كان يكتب بطريقة خمتلفة وحداثية متاما 
مقارنة بال�سياب وبلند وغريه، وان عزلة الربيكان هي برايه 
ق�سية )خارج ن�سية( رمبا تكون هو عن ق�سد او غري ق�سد 
قد وظفت ل�سالح منجزه االبداعي؛ فكانت موجها قرائيا من 
ق�سية  ان  يقول  الذي  الراي  نوافق  ال  ونحن  الن�ش(  )خارج 
عزلة الربيكان وعزوفه عن الن�سر ق�سية داخل منجزه ويعلل 
رمبا  جماملة  فيه  ونرى  يتجزاأ،  ال  واحد  الوجود  بان  ذلك 
�ساهمت  التي  واالكاريزما  ال�سعري  الربيكان  قامة  فر�ستها 
العزلة  هذه  وان  منها،   به  ي�ستهان  ال  قدر  �سنع  يف  العزلة 
الربيكان  قناعة  عدم  ب�سبب  ال�ساحلي  الناقد  براي  كانت 
ال�سعر  على  طراأت  التي  املتغريات  مواكبة  على  بنجاحة 
العراقي والعربي منذ �ستينيات القرن املا�سي لذلك و�سعورا 
منه ب�سعوبة مهمة اجناز �سعر ي�ستحق الن�سر فعال جلاأ اىل 
ان  ال�ساحلي  خ�سري  خالد  واكد  ال�سعري(،  )املوت  ذلك 
الوقت قد حان االن وبد اختفاء ج�سد الربيكان وق�سية عزلته 
بالدرا�سة   نتناوله  املتحقق  منجزه  اىل  نعود  ان  االن  علينا 
كما  فاعلة  تعد  مل  االن  كونها  العزلة  واخبار  العزلة  ونرتك 
ما  ين�سب على  ان  البحث ميكن  وان  ال�سابق،  كانت يف  رمبا 
حققه الربيكان يف ن�سو�سه املن�سورة وهو لي�ش باالمر القليل 
فقد ا�ساف للعر العراقي والعربي: فقد كر�ش ال�سرد باعتباره 
والتقفية،   والوزن  الغنائية  وكبح  الن�ش،  لوحدة  رابطا  خيطا 
كما انه ر�سخ التكثيف باعتباره واحدا من القوانني املهمة التي 
قالت بها �سوزان برنار يف كتابها ال�سهري عن ق�سيدة النرث، 
وان اهم �سمات ن�سه الطابع التدويني لن�سه؛ فقد كان واعيا 
قبل االخرين مبا ت�سميه )ونفرد نوتني( ج�سدية الكلمات يف 
مقدمة كتابها )لغة ال�سعراء(، فقد كان يعامل الن�ش مب�سرح 
خبري ويعاجله حتى ال تبقى فيه كلمة لي�ست يف حملها وهو ما 

ا�سماه )هند�سة الن�ش( او )هند�سة جغرافية الن�ش(..  
ان  قائال  الربيكان  عن  احلجاج  كاظم  ال�ساعر  وحتدث 
ونازك  ال�سياب  جيل  يف  ظهرت  التي  احرة  الق�سيدة 
فردي  تخطيط  وفق  ولي�ش  ذاتية  بطريقة  ظهرت  والربيكان 
الفن،  حركات  من  وغريها  ال�سوريالية  ظهرت  كما  وبيانات 
فقد و�سلت الق�سيدة العمودية اىل طريق م�سدود مما جعل 
ظهور الق�سيدة احلرة التي تلتزم بالوزن دون قوانني ال�سعر 
العمودي االخرى، والربيكان قد تو�سل اىل منط كتابته عرب 
جملته  جعل  الفردميما  ال�سعري  وا�ستغاله  الذاتية  عزلته 

ال�سعرية تفارق االخرين..
وكان  باالنابة  اللطيف  عبد  ح�سني  ال�ساعر  مو�سوع  وقرئ 
ن�ش  وبني  الغراب  بو(  الن  )ادغار  ق�سيدة  بني  مقارنة 
يكتب  كان  حينما  بو  �سعر  فقد  اال�سباح(  )جل�سة  الربيكان 
اللطيف  عبد  ح�سني  ودر�ش  ميتطيه،  غرابا  ان  ق�سيدته 
العالقة  والتطابق يف امور عديدة فالغراب والببغاء كانا يف 

الن�سني �ساردين عاملني بدواخل االخرين..

حقيبة  حاماًل  العمل  من  ظهرًا  عائدًا  اأراه  كنت 
داره  قا�سدًا  كاملاأخوذ  العبا�سية  نهر  بجنب  و�سائرًا 
البجع  بحرية  وبحريته  مبايكوف�سكي  يحلم  وهو 
تظلل هذا احللم رايته املنك�سرة قبالة �ساحل الفنار 
وجرفات املدن املنكوبة بالوباء وريح الت�سحر الذي 
اأ�ساع العراق. كنت وكيله العام وكانت زوجته رافعة 
له  �سباحًا  جئت  الأوالدها.  نفقة  زيادة  دعوى  عليه 
قبل ليلتني من جرمية قتله التي حدثت بتاريخ 28/ 
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قلقًا وخائفًا. نظر يف وجهي وخاطبني:
k هل لديك تليفون 

k ال لي�ش لدّي جهاز تليفون 
وبعد وقوع جرمية القتل اأطلعت على تقرير ال�سفة 
اأن هناك �سبع ع�سرة طعنة يف  الت�سريحية فوجدت 

ج�سمه!!! 
من  قتل  �سارق  قبل  من  اجلرمية  هل  هو   وال�سوؤال 
اأجل ال�سرقة اأم اأن هذه ال�سبعة ع�سرة طعنة ا�سرتك 
فيها اأكرث من فاعل واأن وراءها جهات يف اأمن الدولة 
اتخذت من ال�سرقة �ستارًا لتغطية ماآربها احلقيقة؟ 
ومن يقراأ ق�سيدة »حار�ش الفنار« يجد اأن الربيكان 
�سرخ من خالل هذه الق�سيدة بوجه �سلطة البعث 
مبقتل  اأتفاجاأ  مل  ترهيبه.  اإىل  اخل�سوع  ورف�ش 
مدة  العي�ش  ا�ستطاع  كيف  ت�ساءلت  واإمنا  ال�ساعر 
واملجازر  ال�سوداء  الليايل  ظل  يف  عامًا  ثالثني 
رف�ش  الذي  هو  األي�ش  و�سفها.  كما  اجلماعية 
مغريات االأ�سواء بع�ش ال�سلطة بطبع 
الر�سمية  الوفود  واإر�سال  دواوينه 
اأن يفتح لهم باب  اإليه. ورف�ش بدوره 
الكبري عبد  ال�ساعر  داره وكان بينهم 

الوهاب البياتي. 
�سلطة  يد  اجلرمية  وراء  اأن  راأيي  يف 
البعث وهو راأي له موؤيدوه رغم اإ�سرار 

هو  اجلرمية  دافع  اأن  على  اليوم  لغاية  البع�ش 
ال�سرقة فقط.  بعد يومني من وقوع جرمية القتل 
�ساهدت يف �ساحة اأم الربوم حممود عبد الوهاب 
الربيكان؟  قتل  من  لهما:  فقلت  خ�سري  وحممد 
اأ�سك يف دوافع القتل. �سمت اأ�ستاذنا حممود عبد 
الوهاب كعادته واأجاب اال�ستاذ حممد خ�سري: لقد 
ارتاحوا منه؟ اأحد االأ�سدقاء القادم من ليبيا قال 
بعنوان  الربيكان  حممود  عن  كتاب  �سدر  باأنه  يل 
ق�سية  ملف  يفتح  ال  ملاذا  هو  والت�ساوؤل  »الربيكان« 
الربيكان لكي تعرف حقيقة مقتل �ساعر كبري بقامة 
الربيكان ونبحث عن دواوينه التي تربو على ع�سرة 

دواوين وال نعرف اأين توجد االآن. 
مفخرة  ال�سعري  وتراثه  وطنية  وثروة  الربيكان  اإّن 
للوطن.. األي�ش االأجدر بالدولة اأن تفتح ملف الق�سية 

خ�سو�سًا واأن القاتل طليق ال�سراح وموجود. 
اأخريًا اأذكركم بو�سية هذا ال�ساعر الكبري: 

لكم ان تكونوا �سغارا
وان تنعموا بال�سباب 
وان الت�سيبوا �سريعا

لكم كل �سيء: جمال العطاء
وكنز ال�سداقة

لكم هذا الوجود العري�ش
فال تقنطوا

والتتبعوا ال�سعراء اىل الوهم
لن جتدوا حكمة يف البكاء

ت�سيئون فهمي
اذا مل تروا غري حزين العميق

ن�سدت الفرح
ولكن حملي ثقيل

فكونوا اخف واوفر حظا
لكم اب�سط الكلمات

�ستكفي
لكم ف�سحة الوقت

ان ت�سنعوا اجمل الذكريات
وان تعرفوا للف�سول م�سراتها

وان تغنوا معا
اال امنوا باحلياة

والتفقدوا لون احل�سور
عذوبة هذا الهواء

وحرية االفق املرتامي
ودفء اليد الب�سرية

ومعجزة احللم امل�سرتك      
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حا�سل  التميمي  عبود  فا�سل  الناقد  الدكتور 
والبالغة"1995"  النقد  يف  الدكتوراه  على 
اأ�ستاذ  الرتبية  امل�ستن�سرية،كلية  اجلامعة 
للعلوم  الرتبية  كلّية  يف  والنقد  البالغة 
موؤمترات  يف   دياىل.�سارك  جامعة  االإن�سانّية 
وخارجه.ن�سر  العراق  داخل  عديدة  علمية 
اأكرث من 20 بحثا علميا يف جمالت اكادميية. 
على  واطروحة.اأ�سرف  ر�سالة  ناق�ش"120" 
والنقد  البالغة  يف  ماج�ستري  ر�سالة   "16"
عدة  اأطروحات  على  اأ�سرف  احلديث  واالدب 
للدكتوراه  يف البالغة والنقد واالدب احلديث.
والنقد:الدرا�سات  البالغة  مادة  ا�ستاذ  وهو 
جامعة  االإن�سانّية  للعلوم  الرتبية  كلّية  العليا 
نذكر  النقد  يف  عديدة  موؤلفات  دياىل.له  يف 
"اأحزان  املثال ولي�ش احل�سر  منها على �سبيل 
القا�ش  اأدب  يف  "درا�سات  احلكايات"  �سائغ 
عند  املقالة  "جماليات  خلف".  احمد  الروائي 
الدين  حميي  "بواكري  الطاهر"  جواد  د.علي 
�سعر  يف  ال�سردي  "البناء  الق�س�سية"  زنكنة 
بالغية"  "قراءات   .2008 �ش"  بيكه  �سريكو 
"اإ�ساءات  و�ستافروب  ماندانا  اأو  امللك  "روؤيا 
�سردية":"قراءات يف ن�سو�ش عراقية" "حفيد 
اأوروك"قراءات يف اأدب زيد ال�سهيد" "ح�سور 
النقدي  البالغي  الن�ش":قراءات يف اخلطاب 
عند العرب "االإعجاز القراآين عند الباقالين" 
النقد  يف  االأدبية  االأجنا�ش  نظرية  "جذور 
العربي القدمي" " اإ�ساءات يف الق�سة والرواية 

والن�ش".
 

• يّت�صع نتاجك املن�صور لي�صمل قراءة اخلطاب 
البالغي والنقدي القدمي واحلديث...اال جتد 
لي�صعك  جهدك  ي�صتت  املعريف  التنوع  هذا  ان 

عند مفرتق طرق؟
"معلم  انني  ال�سديق  اأيها  لك  اقول  اأن  بودي 
االكادميي  عملي  مهام  من  وان  اأوال،  نقد" 
زمانه  عن  النظر  بغ�ش  االدبي  املنت  مالحقة 
ان  ومكانه،وان عملي يف اجلامعة يفر�ش علّي 
املختلفة  مظانها  من  املعرفية  ادواتي  ا�ستعري 
ثم  واحلديثة،  القدمية  الن�سو�ش  اقراأ  لكي 
كانت  مهما  اجلّيد  الن�ش  ياأخذين  قارئ  انني 
واال�سلوبية،  البنائية  عالماته،وخ�سائ�سه 
ممار�ساتي  الزمت  التي  ال�سعة  هذه  اأن  ويبدو 
القرائّية فر�ست علّي ن�سقها ال�سكلي يف جمال 
يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  على  اال�سراف 
جامعتي "جامعة دياىل" فقد ات�سعت عنوانات 
النقد  يف  لتكون  واطاريحهم  طلبتي  ر�سائل 
عنوانات  عند  متوقفة  معا  واحلديث  القدمي 
النقد  يف  احلوا�ش  ترا�سل  نظرية  وا�سحة: 
النقد  يف  ال�سعر  ووظيفة  احلديث،  العربي 
ناقدا  الطاهر  جواد  وعلي  القدمي،  العربي 
االجتماعي  ق�س�سيا،والنقد 
املقالة  و�سعرية  الق�س�سي، 
وا�سعار  مردان،  ح�سني  عند 
والفتاك،ف�سال  ال�سعاليك 
البالغي  اخلطاب  ر�سائل  عن 

التقليدي، وغريها..

• على مدار ع�صرين �صنة ما�صية 
تعنى  اكادميية  ندوات  عقد  يف  �صّباقا  كنت 
حّد  اي  وادبهم...اىل  املعا�صرين،  باالأدباء 
االدباء  حق  ايفاء  الندوات  تلك  ا�صتطاعت 

املحتفى بهم؟
�سدى  هي  جامعتنا  يف  عقدتها  التي  الندوات 
لفكرة تدري�ش نتاج االدباء العراقيني املعا�سرين 
التي  الرتبية  كلية  يف  العربية  اللغة  ق�سم  يف 
 1998" الدرا�سي  العام  اعمل فيها، بداأتها يف 
تدري�ش  على  اجلامعة  وافقت  حني   "k1999
عبد  املبدع  اخللق" للروائي  ايام  "�سابع  رواية 
ان  فكان  الرابعة  املرحلة  يف  الركابي  اخلالق 

نا  عو الدرا�سي د الف�سل  نهاية  يف  الركابي 
ومقاربات  الطلبة  باأ�سئلة  ليواجه 
التجربة  جّددت  ثم  اال�ساتذة، 

يف  زنكنة  الدين  حميي  امل�سرحي  الكاتب  مع 
دّر�سنا  حني   "2000  1999k"الدرا�سي العام 
له  لننّظم  امللك"  "روؤيا  ال�سهرية  م�سرحيته 
ال�سنة  نهاية  يف  الركابي  لندوة  م�سابهة  ندوة 
احد  من  االفادة  فكرة  بروز  مع  الدرا�سّية 
ادباء املحافظة الذي توىل تدري�ش مادة امل�سرح 
امل�سرحي  الناقد  اعني:  انف�سهم  الطلبة  على 
باإلقاء  قام  الذي  االأنباري  �سباح  واملخرج 
امل�سرح  بتاريخ  ُتعنى  الطلبة  على  حما�سرات 
العراقي،  اإىل امل�سرح  العاملي، والعربي، و�سوال 
اأمت  واأثر زنكنة فيه... قام الرجل باملهّمة على 
وجه، تطوعا منه بال ثمن يذكر، �سوى ثمن حّب 
امل�سرح، فا�ستحق اال�سارة واال�سادة، ثّم تعاقبت 
التجارب لت�سمل:الروائي احمد خلف، والقا�ش 
�سعد حممد رحيم، وال�ساعر يا�سني طه حافظ، 

واخرين.
• وهل اثمرت تلك الندوات عن �صيء؟

يدركون  ال  الطلبة  كان  فقد  نعم  بالتاأكيد 
انفتحت خميالتهم  احلديث،ثم  االدب  فاعلية 
والق�سة  الرواية  مثل:  مهمة  ادبية  انواع  على 
لتتواىل  واملقالة،  وامل�سرحية  الق�سرية، 
االنواع  لهذه  بعد  فيما  االكادميية  درا�ساتهم 

االدبية..

• برحيل القا�ص وامل�صرحي حمي الدين زنكنة 
�صاردا مهما  العراق  االأدبية يف  ال�صاحة  فقدت 

ومتميزا هل ت�صتطيع اأن حتدثنا عنه؟
كما تعلم اأن"حميي الدين زنكنة"ُولد يف مدينة 
كركوك حي "�ساطرلو" يف العام 1940،وعا�ش 
وملّا  اجلميلة،  املدينة  تلك  يف  طفولته،و�سبابه 
اللغة  ق�سم  يف  ُقبل  االإعدادية  درا�سته  اأنهى 
ليتخرج  بغداد  جامعة  االآداب  كلية  العربية 
مدر�سا  العام1964م  يف  1962م،وُيعني  يف 
ذلك  ومنذ  دياىل،  حمافظة  يف  العربية  ّللغة 
يغادر  مل   2006 العام  اأوا�سط  وحتى  التاريخ 
هذه  واملدينة  �سار  بعقوبة،  مدينة  زنكنة 
معامل  من  دالة  يفرتقان،وعالمة  ال  تواأمني 
زنكنة"  الدين  ظل"حميي  الثقافّية.  حياتها 
للكتابة،والكتاب  وفّيا  �سنواته"البعقوبّية"  يف 
كان  مهم،  لعمل  اإال  داره  من  يخرج  يكاد  ال 
الواقعة  تلك  داره  ففي  الكتابة،  االأول  �سغله 
ليله  ي�سهر  كان  املدينة  الغربي من  الطرف  يف 
من  اأكرث  ينجز  اأن  له  ُقي�ش  حتى  قارئا،وكاتبا 
ف�سال  روايات،  م�سرحية،واأربع  واأربعني  خم�ش 
من  ق�س�سية،والع�سرات  جماميع  ثالث  عن 
كانت  املن�سورة.  الق�سرية،واملقاالت  الق�س�ش 
ميار�ش  ال  نا�سك  ب�سومعة  اأ�سبه  تلك  داره 
فيها اإال الكتابة،والقراءة،والعناية بالكتب،فقد 
للكتاب،وكانت مكتبته  َوِلها  الرجل عا�سقا  كان 
واأدباء  اأ�سدقائه،  من  الكثري  على  ع�سّية 
دياىل،كنت اأزوره يف �سباح كل خمي�ش ال�سّيما يف 
الكثري  عنده  العامني "2004"و"2005" الأجد 
الكتب،واملجالت،ويف  املفيد،من  اجلديد  من 
واحدة من تلك الزيارات عر�ست عليه اأن ازور 
ال�ساي فيها،كان ذلك طلبا  اأ�سرب  املكتبة،واأن 
فيه  اال�ستحالة  اأح�سب،لكّن  فيما  م�ستحيال 
النقية. الوادعة  "زنكنة"  ابت�سامة  يف  تبّددت 

كانت املكتبة ت�سغل غرفة كاملة يف الطبقة الثانية 
فيها،وقد  طويل  ممّر  عن  البيت،ف�سال  من 
هالني ما فيها من امل�سادر،واملراجع التي تبحث 
انتباهي  جلب  ثم  العلوم،والفنون  خمتلف  يف 
�سيء اآخر:"ملفات" داكنة اللون،كانت مبجملها 
الق�س�ش،وامل�سرحيات  ع�سرات  على  حتتوي 
لكّنها  كتابتها  من  انتهى  كان"زنكنة" قد  التي 
مل تاأخذ دورها يف الن�سر،ثّم لفت انتباهي بني 
تبني  قدميان  متميزان  دفرتان  امللفات  تلك 
ق�س�سه  بواكري  ي�سمان  اأنهما  حلظتها  يف  يل 
املتو�سطة،واذكر  الدرا�سة  �سن  يف  كتبها  التي 
ببنت  اأنب�ش  اأن  دون  ملّيا  عندهما  وقفت  اأنني 
فقد  غايتي  فهم  اللّماح  الرجل  لكن  �سفة، 
ق�س�سا  فيهما  فوجدت  الدفرتين،  اأعارين 
فكان  ا،  قا�سّ يكون  اأن  اأراد  �ساب  بن�سج  تبوح 
لها  الق�س�ش،و�سنعت  حّررت  اأن 

مقدمة،وخامتة،وقدمتها يف العام "2006" اىل 
ال�سليمانية فظهرت اىل  للن�سر يف  دار �سردم 
بعنوان"بواكري  كتابا   2007 العام  يف  الوجود 
حميي الدين زنكنة الق�س�سية".  كان"حميي 
يعي�ش  �سنواته"البعقوبية"  يف  زنكنة"  الدين 
باأدباء  االختالط  من  متنعه  مل  مبدعة  عزلة 
عالقاته  كانت  فقد  املحافظة،ومثقفيها، 
الع�سرات  اىل   متتد  االأدبية،واالجتماعية 

منهم،ف�سال عن اأنه كان ع�سوا يف احتاد اأدباء 
ال�سليمانية  اىل  منها  خروجه  حتى  املحافظة 
اأ�ستطيع  ال  ما  وهذا   k 2006،لكنه  العام  يف 
ال  كانوا  ممن  للكثريين  حمريا  كان   kنكرانه
ما  يقروؤوا  مل  الذين  اأولئك  ال�سيما  يفهمونه 
كتب،اأو كانوا على مبعدة من اأفكاره،وت�سوراته 
قد  دياىل  جامعة  وكانت  واالإن�سانية.  االأدبية، 
كرمت حميي الدين زنكنة ثالث مرات. "حميي 
الدين زنكنة" بطبعه االإن�ساين الب�سيط مل يكن 
يعباأ باأي تكرمي،ذلك طبع ُجبل عليه منذ نعومة 
الذي  االإن�سان  بفكرة  ماأخوذا  كان  فقد  اأدبه، 
يعي�ش داخل اإن�سانيته املجردة من هو�ش ال�سلطة 
عن  يعلن  ما  كثريا  ومكان،وكان  زمان  اأي  يف 
االأدباء يف  اأحد  يهّم  االأدبي حني  نتاجه  توا�سع 
اإجراء لقاء �سحفي معه،وقد ظل"زنكنة" وفّيا 
لهذه الفكرة حتى اليوم االأخري من حياته؛ ولهذا 
نادرة جدا،وقد  ال�سحفية معه  اللقاءات  كانت 
ال اأبالغ حني اأقول: انه ميقت ال�سهرة،وان كانت 
لغريه!،وهو  تكون  اأن  قبل  املبدع  لالأديب  حقا 
يف موقفه هذا كان يحرّي ح�ساده قبل اأن يحري 
زنكنة" اأديبا  الدين  "حميي  كان  معجبيه.لقد 
كبريا،مل ت�سغله يف حياته فكرة احل�سول على 
اإداري  مركز  اىل  الو�سول  كبري،اأو  من�سب 
موؤثر، كان كّل همه ين�سّب يف الكتابة من اجل 
االإن�سان،والوفاء ملبادئه التي ظل اأمينا لها حتى 
اإن�سانية  تغادر  ال  مبادئ  وهي  االأخري،  َنَف�َسه 

االإن�سان.

ال�صعر... من  اأكرث  بالنرث  عنايتك  نالحظ   •
ملاذا؟

من  االأّول  العقد  �سهد  فقد  �سحيح  هذا  نعم 
الن�سف الثاين من القرن الع�سرين وقائع مهّمة 
حتّقق  اأهّمها  من  لعّل  العربي  االأدب  تاريخ  يف 
منطلقات فكرة التجديد يف ال�سعر على ال�ساحة 
الثقافّية العربّية على نطاق وا�سع، بعد اأن كانت 
االإرها�سات االأوىل منطلقة من املهجر، وم�سر، 
مّت  الفكرة  اأّن حتقق تلك  والعراق، ولبنان غري 
من  جمموعة  يد  على  وا�سح  ب�سكل  بغداد  يف 
وعبد  ال�سياب"1964م"،  �ساكر  ال�سعراء:بدر 
املالئكة  ونازك  "1999م"،  البّياتي  الوهاب 
من  جمموعة  الفكرة  بارك  وقد  "2007م"، 
عبا�ش  اإح�سان  د.  راأ�سهم  على  العرب  النقاد 
"عبد  الرائد  كتابه  اأ�سدر  الذي  "2003م" 
1955م  عام  احلر"  وال�سعر  البياتي  الوهاب 
الذي كان له اأثر ايجابي وا�سح يف اإ�ساعة النقد 

املوازي حلركة ال�سعر احلر.
جمموعة   التجديد  بفكرة  االأخذ  على  عمل  ثّم 
كبرية من ال�سعراء على م�ستوى الوطن العربي، 
واملهجر، جعلت كتابة ال�سعر "احلّر" يوم ذاك 
منطا مقبوال من اأمناط الثقافة ال�سعرّية، ولّعل 
فكرة  لتحطم  انبعثت  يومها  التجديد  فكرة 
ال�سكل القدمي،و�سوال اىل حتقيق معان جديدة 
الق�سيدة  �سكل  نحو  االأوىل  عنايتها  تن�سّب 
وحمتواها،ففي ال�سكل كانت اهتمامات ال�سعراء 
على  جهودهم  عملت  التي  القافية  نحو  تتجه 
ما  يف  تكرارها،وجتاوزها  درجة  من  التخفيف 
بعد،وهذا يعني  اأّن ال�سعر بداأ يتجه بعيدا عن 
ظاهرة الت�سويت التي ُعرف بها قرونًا لت�سري 
امل�سافة بني ال�سعر، والنرث االأقرب يف كّل ع�سور 
امل�سافة  تقريب  من  زاد  ومّما  العربي،  ال�سعر 
بنية  على  ال�سعر  من  فنّية  اأمناط   قيام  ذاتها 
نرثّية كما يف: ق�سيدة النرث، اأو النرث املركز، اأو 

ال�سعر املنطلق، والن�ش املفتوح.
واقرتب ال�ساعر احلديث من ف�ساء النرث حني 
�سّمى ما يكتبه "�سطرًا" �سعرّيًا، ولي�ش "�سطرًا" 
"ال�سطر"  وداللة  نرثّية،  "ال�سطر"  فداللة 
اأّن الق�سيدة تت�سّكل بعيدا  �سعرّية، وهذا يعني 
عن البهرجة ال�سوتّية للقافية التي ترن عادة يف 

اأذن املتلقي.
مّما �سبق يتبني اأّن انك�سار عمود ال�سعر العربي 
اأّدى اإىل  بروز اأجواء نرثّية، واإن كانت بثوب �سعري 
ا�ستثمار  ب�سكل وا�سح  نحو  تّتجه   لكّنها كانت 
تقاناته؛  من  اأن�ساقه،وتاأخذ  من  لتعلي  النرث 
ال�سرد:  من  املعا�سرة  الق�سيدة  اأخذت  ولهذا 
احلوار، والو�سف، والذت باالأ�سطورة، واجّتهت 
من  الرتقيم،واأخذت  ال�سورة،وعالمات  نحو 
ت�سّكلها  مالمح  والب�سرّية  ال�سمعّية،  الفنون 
القدمي،  �سكلها  خ�سارة  تعّو�ش  لكي  اجلديد 
الرواية   فن  اأّن جناح  ويبدو  العالية،  و�سوتّيتها 

وهي نرثk كما فهمت من راأي قراأتهk يف جت�سيد 
الوعي املديني يف الع�سر احلديث هو الذي دفع  
ال�سردّية،  الكتابة  على  االإقبال  اإىل  ال�سعراء 
تو�سيل  يف  الروائي  ال�سكل  مرونة  وا�ستغالل 
اأفكارهم �سمن ال�سعر، ولهذا �ساعت الق�سائد 
ال�سعري.  امل�سهد  وبرزت يف  الطويلة،  ال�سردّية 
اأهّمها:  من  لعّل  نرثّية  اأدبّية  اأنواع  مب�ساركة 
الرواية،والق�سة الق�سرية،وامل�سرحية،واملقالة.

ما حدث يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين 
ي�سرتعي االنتباه بعد اأن توّلت احلكم يف م�سر، 
والعراق حكومتان جمهوريتان ا�ستبدلتا النظام 
واالنتقال  التغيري،  اأراد  بنظام جمهوري  امللكي 
من احلا�سنة الزراعّية:االإقطاعّية التي تت�سّكل 
احلا�سنة  اإىل  �سعريًا  �سفاهّيًا  ت�سكاًل  ثقافتها 
املدينّية التي تتمّثل باال�ستقرار،والتوثيق،وبروز 
مغايرًا  منطًا  اعتمد  الذي  ال�سوق  اقت�ساد 
�سعود  اإىل  اأّدى  الذي  االأمر  االإنتاج  من 
بكل  النرث  ثقافة  بروز  و  الوطنّية،  الربجوازّية 
اأنواعها،وا�ستحواذها على عناية امل�سهد الثقايف 
مبوؤازرة من ال�سحافة التي كان لها اأثر يف ن�سر 
تن�سر  كانت  التي  والروايات  واملقالة،  الق�سة، 

م�سل�سلة.
  ويف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين اقرتنت 
الثقافة النرثّية بظهور ثقافات فنّية معروفة مثل: 
واالذاعة  وامل�سرح،  وال�سينما،  الت�سكيلي،  الفن 
والتلفزيون، وتطور و�سائل االت�سال االأمر الذي 
ثقافة ال  و�سائل  الفنون جمتمعة  جعل من هذه 
اأن�ساقها،  بريق  مقاومتها،والتغا�سي عن  ميكن 
هذه م�سوغات عنايتي بالنرث وهي على اهمّيتها 

ال ت�سوغ يل،وال لالآخرين اهمال ال�سعر.

القدمي  العربي  النقد  اأن  تعتقد  اإنك  يقال   •
ملّا  وفكرية  نقدية  ا�صاءات  على  ي�صتمل 
بع�ص  حّل  على  املعا�صر  الباحث  تعني  تزل 
اال�صكاالت... اىل اي مدى ميكن الوثوق بالنقد 

القدمي؟ 
ما  نقدي  و  من"كم" بالغي  اإلينا  و�سل  ما  اإّن 
والتحليل،  التاأمل،  اأبواب  للباحثني  ُي�سِرع  زال 
احلا�سر  يف  مت�سل  متجّدد  فهو  والتاأويل، 
ملّيا  النظر  تدقق  اأن  ولك  كثرية،  باأ�سباب 
"اللفظ  م�ساألة  حول  حامت  التي  الق�سايا  يف 
اليوم  لها  اأن  تكت�سف  حتى  قدميا  واملعنى" 
وامل�سمون"،  "ال�سكل  مو�سوعات  مع  م�سا�سًا 
مبو�سوعة  االآن  تت�سل  فهي  كذلك"ال�سرقات" 
املعا�سرين  الباحثني  �سغلت  التي  "التنا�ش" 
باخلطابات،  ات�سالها  وطرائق  بالياتها، 
التي  االأخرى  البالغة  مو�سوعات  عن  ف�سال 
اليوم  تت�سل  التي  والرتاكيب  باملجاز،  ارتبطت 
ناهيك  وال�سعريات...  واالنزياح،  باالنحراف، 
ذاك  يوم  �سعت  التي  البالغية  الدرا�سات  عن 
ال  التي  االأدبية  اللغة  جمرات  على  القب�ش  اإىل 
يك�سف  اأن  اإال  املن�سف  املعا�سر  للباحث  ميكن 
عن قربها من الدرا�سات االأ�سلوبية التي تهدف 
هي االأخرى اإىل  الك�سف عن جماليات ال�سوت، 
العربي  النقد  اأّن  اأّدعي  ال  والداللة.  والرتكيب، 
املو�سوعات  متكاملة يف  نظرية  امتلك  القدمي  
تفجره  �سنوات  انه خالل  اأرى  القدمية،ولكنني 
املعريّف، واالإجرائّي كان قد قال مبقوالت مهّمة 
منها  االأجنا�سّية  املقوالت  اىل  ح�سرا  �ساأ�سري 
نظرية  "جذور  كتابي  يف  عندها  توقفت  التي 
االجنا�ش االدبية يف النقد العربي القدمي" الذي 
اأ�سدره املجمع العلمي العراقي وهي – املقوالت 
االأجنا�سّية k يف حقيقة اأمرها ا�ستجابة لطبيعة 
التي فر�ست نف�سها يوم ذاك  النقدّية  احلاجة 
فيها  ا�ستح�سر  االأوىل:  متقاربتني  زاويتني  من 
وهو  االأدبّية،  االأجنا�ش  فكرة  القدمُي  الناقُد 
ويحاول  الكرمي،  القراآيّن  الن�ّش  لغة  يعاين 
االأدبّية  االأجنا�ش  لغته من خالل قراءة  حتديد 
املعروفة يوم ذاك لكي يثبت اأّن جن�سّية القراآن 
وقد  ال�سائدة،  االأدبّية  باالأجنا�ش  لها  عالقة  ال 
مّثل هذه الزاوية خري متثيل الباقالين"403هـ" 
ا�ستح�سر  القراآن".االأخرى:  "اإعجاز  كتابه  يف 
فيها الناقد القدمي فكرة االأجنا�ش االأدبّية من 
وقد  نف�سها،  لالأجنا�ش  النقدّية  احلاجة  ف�ساء 
كتابه  الع�سكري"395هـ"يف  هالل  اأبو  مّثلها 
وال�سعر". الكتابة  ال�سناعتني:  املهم:"كتاب 

بعاّمة  القدمية  العربّية  االأجنا�سّية  واملقوالت 
عند  الوقوف  ميكن  نقدّيًا  جذرًا  اليوم  ت�سّكل 
التفكري  من  منط  قراءة  اإىل  املف�سية  عتباته 
على  القفز  اإهماله،اأو  ميكن  ال  الذي  النقدي 

النقدي،  ت�سخي�سه  درجة  كانت  مهما  منجزه، 
بل التدقيق يف طبيعة ت�سّكله الل�سايّن الذي يحيل 
–اليومk على  اإليها  اأفكار ُينظر  على جمموعة 

اأنها جزء من خطاب.

كيف  االكراد  باالأدباء  عنايتك  لك  ُت�صجل   •
متت لك تلك العناية؟

العقل  بنية  من  ا�سا�سّي  جزء  االكراد  االدباء 
للجميع،�ساءت  يّت�سع  الذي  العراقي  االدبي 
يف   " زنكنة  الدين  "حميي  ُيعني  اأن  االقدار 
ّللغة العربية يف حمافظة  العام1964م مدر�سا 
العام  اأوا�سط  التاريخ وحتى  دياىل، ومنذ ذلك 
�سار  بعقوبة،  مدينة  زنكنة  يغادر  مل   2006
دالة  وعالمة  يفرتقان،  ال  تواأمني  واملدينة هذه 
عالقة  يل  وكانت  الثقافّية،  حياتها  معامل  من 
بواكريه  ير�سد  االول  كتابني  اثمرت  به  متينة 
مل�سرحّيته  ا�سلوبية  درا�سة  واالخر  الق�س�سية، 
املقاالت،وقد  بع�ش  عن  ف�سال  امللك"  "روؤيا 
اأ�سمهُت �سخ�سّيا يف درا�سته اكادمييا يف عدد 
او  عليها  ا�سرفت  التي  املعروفة  الر�سائل  من 
من  وكنت  اجلامعة  يف  عليها  زمالئي  ا�سرف 
اقرتح عنواناتها، وعن طريق الكاتب امل�سرحي 
عرفت  زنكنة  الدين  حميي  والروائي  والقا�ش 
ال�ساعر الكردي الكبري �سريكو الذي كتبت عنه 
كتابي"البناء ال�سردي يف �سعر �سريكو بيكه �ش" 
الذي ن�سر يف كرد�ستان، وقيل يل اأنه اول كتاب 
عربي عن �ساعر كردي،ويل عالقات طّيبة مع 
جامعة ال�سليمانية ال �سّيما ق�سم اللغة العربية يف 

كلّية اللغات.
عراقية  روايات  �سدرت  االأخرية  الفرتة  *يف 
رواية  هناك  خمتلفة،هل  ن�سر  دور  عن  عديدة 

عراقية اأثارت انتباهك،ومن مدينتك حتديدا؟
العام  بعد  العراقّية  الرواية  اأّن  اأعتقد 
من  ظهرت  جديدًا  منحى  "2003م" اأخذت 
خالله وهي تعمل على متثيل ق�سايا كانت حتى 
اأحمر ال ميكن جتاوزه،اأو  القريب خطًا  االأم�ش 
االأقلّيات،و  عن  احلديث  مثل:  عنده  الوقوف 
عنه  وامل�سكوت  الفرعّية،  والهويات  االإثنيات، 
اليوم  ت�ستعيد  اأّنها  وجغرافية،مبعنى  تاريخًا 
بو�ساطة  التمثيل ال�سردي اأو�ساعًا ثقافّية مّرت 
الن�سيان،  ل�سيقة  وبقيت  التاريخ،  اأنامل  عليها 
ف�ساًل عن ق�سايا فكرّية ذات اأطر اإجتماعّية،اأو 
اقت�سادّية لت�سعها اأمام تخييل  املتلقي تاركة له 
حرّية االن�سجام معها، اأو رف�سها فهي يف النهاية 
لي�ست �سوى اأفكار خمّيلة،واإْن كانت ت�ستند اإىل 

م�سادر معلومة الزمان، واملكان.
ِهم" للكاتب حممد  فلو اأخذنا  رواية"َمَتاَهُة اأَِخرْيِ
االأحمد على �سبيل املثال ولي�ش احل�سر لوجدنا 
انها اقرتبت كثريًا من مدينة "َبْعقوَبة"،ال�سّيما 
الطائفة  بوجود  ممثاًل  احلديث  زمانها  من 
حتت  "الوجود"  ذلك  لت�سع  فيها،  اليهودّية 
جمهر التكبري ال�سردي الذي اأتاح للموؤلف روؤية 
ربطت  التي  االإن�سانّية  العالقات  اأغوار  �سربت 
املدينة،و�سار جزءًا  �سكن  "َبْعقوَبة" مبن  يهود 
من ن�سيجها االإقت�سادي، واالجتماعي.فالرواية 
املتلقي  ترافق  ن�سّية  "عتبات"  على  تنفتح 
لتكون مفاتيح اإجرائّية ي�ستعني بها للك�سف عن 
ال�سرتاتيجّية التي ميكن اأن ي�سري عليها الن�ش 
لغر�ش اإطالقه، اأو تاأويله،فهي عنا�سر �سرورّية 
ق�سد  اخلارج  الداللة،واإي�ساح  مغاليق  لفّك 
اإ�ساءة الداخل، فالرواية اليوم ُتقراأ من خارج 
املنت لكي يكون الدخول اإليها مي�سورا بعد اجتياز 
�سل�سلة العتبات االأوىل التي يكمن خلفها ف�ساٌء 
لها  جتد  التي  باال�ستعارات،والتمثيالت  مفعٌم 

�سدى يف تخييل املتلقي.
تاريخيًا؟ اأنها رواية تنحو منحى  •اأال تعتقد 

 ن�ستطيع اأن نقول انها عتبة التاريخ التي حاول 
حمكّيا  لي�ش  التاريخ  اأّن  يثبت  اأن  فيها  املوؤلف 
ما  وفق  على  حكايتها  حتكي  اأّمة  فكّل  واحدًا 
ينا�سب غرورها، وهي عتبة تاأويل اأخرى تف�سي 
اأن يكون وجهة  اأّن التاريخ ال ميكن  اإىل  تقرير 
نظر واحدة، واأّن ما مدّون منه يعرّب بال�سرورة 
عن وجهة نظر املنت�سر املغرور، واأّن ما ُم�َسّفه 

منه ي�ستمل على حقائق كربى مغّيبة احل�سور.
    فالرواية من حيث البنية تنتمي اإىل الن�سو�ش 
فيها  ال�سرد  يتنازع  التي  تلك  الرواة  املتعّددة 
عند  يلتقي  فيها  ال�سرد  لكّن  �سارد،  من  اأكرث 
بوؤرة واحدة هي "َبْعقوَبة" التي احت�سنت اأجيااًل 
حديثة تعاقبت على العي�ش فيها لت�سّكل جمتمعًا 

متجان�ش الثقافة، والرغبات.

حاوره: �صعدون هلّيل
حني يبلغ ال�ساعر نهر ال�سعر.ينفتح الواقع الثقايف يف حمافظة دياىل على ممار�سات �سعرية، واخرى �سردية، وفنون ت�سكيلية، وم�سرحية...اما يف النقد 
فقد برز ا�سمان جديدان د. علي متعب جا�سم،وخالد علي يا�ش وهما من الوجوه االأكادميية يف املحافظة، ولهما م�ساركات نقدية وا�سحة داخل املحافظة 

وخارجها، ف�سال عن د.فا�سل التميمي الذي نحاول حماورته عرب اأ�سئلتنا.

اتسعت رسائل طلبتي 
واطاريحهم لتكون في 

النقد القديم والحديث

الرواية تجسيد للوعي 
المديني في العصر الحديث   

الناقد فاضل عبود التميمي



اختتام معرض الكتاب الدولي السادس في النجف األشرف
الطريق الثقايفـ  خا�ص

اختتمت  يف مدينة النجف االأ�سرف اأعمال  املعر�ش الدويل ال�سدا�ش للكتاب مب�ساركة اأكرث من 150 دار ن�سر حملية وعربية واأجنبية. واقيم املعر�ش يف 
اأروقة احلرم العلوي  بالنجف وبرعاية ديوان الوقف ال�سيعي والعتبة العلوية  فعاليات معر�ش الكتاب الدويل ال�ساد�ش الذي �سهد م�ساركة اأكرث من 150 
دار ن�سر وموؤ�س�سة دينية وثقافية واكادميية حملية وعربية واأجنبية وبح�سور ممثلني عن وزارة الثقافة و�سخ�سيات حكومية واأكادميية ودينية وا�سعة.  وقال 

الدكتور علي خ�سري حجي رئي�ش اللجنة التح�سريية للمعر�ش، "اأن فعاليات املعر�ش اأقيمت على مدى ع�سرة اأيام متوا�سلة 
واأن جلنة اأكادميية فقهية متخ�س�سة قامت بفح�ش ما ورد اليها من اال�سدارات واملن�سورات للتاأكد من خلوها من اأية ا�سارات اأو توجهات او دعوات طائفية 
الننا ا�سرتطنا م�ساركة من�سورات بعيدة عن التوجه الطائفي او العرقي او الديني".  من جانبه اأكد ها�سم الباججي ع�سو اللجنة التح�سريية للمعر�ش على 
" اأن دور ن�سر وموؤ�س�سات من الكويت وم�سر وايران وم�سر ولبنان والواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا وغريها من خمتلف دور الن�سر امل�سهورة �ساركت 

بعر�ش ا�سداراتها يف املعر�ش الذي �سهد يومه االول ح�سورا ملختلف النخب وال�سرائح املجتمعية وخا�سة من الطلبة واالكادمييني وغريهم" .
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“انقاذ النزعة االنسانية في الدين”
للباحث عبد الجبار الرفاعي

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
عبد  د.  للباحث  �سدر  والن�سر«  للطباعة  التنوير  »دار  عن 
االن�سانية  النزعة  »انقاذ  بعنوان:  كتاب  الرفاعي  اجلبار 
249 �سفحة من القطع  2013 بـ  يف الدين« الطبعة الثانية 
 kفكرية بحوث  عن  عبارة  والكتاب  الكبري، 
الب�سري  الكائن  مينح  الذي  هو  »الدين  منها: 
يف  الدين  واختزال  و�سلوكه«  حلياته  معنى 
علي  عند  التحرير  هوت  ال  االآيديولوجيا: 
وال  الدين  »فل�سفة  و  حنفي«  وح�سن  �سريعتي 
مدر�سة  يف  الدولة  ومفهوم  احلرية«  هوت 
يف  وحتوالته  املفهوم  �سياقات  النجف: 
اىل  النائيني  ال�سيخ  من  القريب  التاريخ 
وحممد  عبده  »حممد  و  ال�س�ستاين  ال�سيد 
الديني«   التفكري  حتديث  يف  روؤيتان  اقبال: 
التفكري  وراهن  الدين«  يف  االن�سانية  والنزعة  »واالخالق 
وا�سالمية  لل�سياقات«  موجزة  »روؤية  ايران:  يف  الديني 
املعرفة: ق�سية اآيديولوجية من دون م�سمون معريف«. وعلى 
الغالف االآخري نقراأ: »متثل الن�سو�ش يف هذا الكتاب روؤية 
الديني«  التفكري  »حتديث  ا�سكاليات«  بع�ش  ب�ساأن  املوؤلف 
اىل  دعوته  من  ين�سده  وما  ومربراته  منطلقاته  وتلخ�ش 
ت�سكلت  دعوة  وهي  الدين«.  يف  االن�سانية  النزعة  »انقاذ 
نواتها اجلنينية منذ ربع قرن، بداأها �ساحبها عرب ا�سدار 
ن�سرة الراأي االآخر« والكتاب املاثل بني اأيدينا، الذي يطمح 
الدينية،  للن�سو�ش  مغاير  وتاأويل  للرتاث  بديلة  بقراءة 
ت�سغي  املتداولة،  التقليدية  والقواعد  املنهجيات  يتجاوز 

الإيقاع احلياة وت�ستجيب لرهانات الع�سر.

“قارع النواقيس” للفريد سمعان
عن رحلة الشاعر والمناضل

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
للكاتب  �سدر  والن�سر"  للطباعة  "الوفاق  �سركة  عن 
قارع  �سمعان  "الفريد  عنوان  حتت  كتاب  التميمي  توفيق 
مذكرات  يف  مطولة  رحلة  النواقي�ش"وهو 
�سمعان. الفريد  واالن�سان  وال�ساعر،  املنا�سل، 
عنوان"�ساب  وحتت  الكتاب  مقدمة  يف  جاء 
يتوقد حبًا  الثمانني من عمره"الأنه مازال  يف 
على  �سنواته  ما�سجلته  رغم  للحياة  وع�سقًا 
ال�سجون  عذاب  اأيام  يف  القهر  رزنامات 
وقائع  اأكرث  على  واجلمهورية،�سهد  امللكية 
العراق  وتوترًا،تقم�ش  �سخونة  العراق 
قامته  وطالت  ج�سده  وامتد  وع�سقًا  نف�سًا 
بني  الثمانيني  عمره  ذكريات  وتوزعت 
الكتاب  ال�سمال"جاء  اىل  العراق من اجلنوب  اأكرث مدن 
بـ80 �سفحة من القطع الو�سط مع ملحق لل�سور عن جتربة 
ال�ساعر يف �سجن "نقرة ال�سلمان"و�سفراته االأخرى اآنذاك.

"ست سنوات على ضفاف دجلة 
والفرات" لغضنفر باشاييف

الطريق الثقايف ـ خا�ص
عن دار ال�سوؤون الثقافية العامة �سدر للربوفي�سور غ�سنفر 
اأوغلو، وتقدمي الكاتب  با�ساييف برتجمة عبداللطيف بندر 
"�ست  عنوان  حتت  كتاب  ترزي  اأكرم  فوزي 
والفرات"الكتاب  دجلة  �سفاف  على  �سنوات 
العراقي،  املكان  لقراءة  �سرية  عن  عبارة 
وهي  الراءية  العني  ك�سوفات  اأمام  وي�سعنا 
تتق�سى تاريخ هذا املكان عرب ا�ستقراء الكثري 
االجتماعية  عوامله  و�سرائر  مظاهره  من 
والدينية والثقافية،والتعرف على الكثري من 
وال�سيا�سية. والنف�سية  االقت�سادية  حتوالته 
كبري)حب  بعنوان  كتابه  املوؤلف  يفتتح 
مع  العالقة  اأفق  له(م�ست�سرفًا  الحدود 
املكان العراقي،اإذ ي�سع هذا الكتاب ال�سرية 
�سفحة   160 بـ  الكتاب  العراق.جاء  على  ال�سهادة  مب�ستوى 
يف  مطبوعًا  موؤلفًا   16 للموؤلف  اأن  الكبري،علمًا  القطع  من 

اأذربيجان وكتب عديدة مطبوعة يف تركيا والعراق. 

"الرواية العراقية ..صورة الوجع 
العراقي" لحسين السكاف

الطريق الثقايف ـ خا�ص 
ح�سني  للكاتب  �سدر  والن�سر  للطباعة  الرو�سم  دار  عن 
ال�سكاف كتاب حتت عنوان"الرواية العراقية.. �سورة الوجع 
امتدت  عديدة  روايات  الكتاب  العراقي"تناول 
وهي   2012 –  2004 من  زمنية  حقبة  خالل 
الديكتاتوري،  النظام  �سقوط  بعد  ما  مرحلة 
واللوعة  الوجع  مفهوم  على  ال�سوء  م�سلطًا 
الذي طبع �سخ�سيات تلك الروايات، وتاأثريه 

على البنية املجتمعية.
نذكر  الكتاب  تناولها  التي  الروايات  ومن 
رواية "ال�سيد اأ�سغر اأكرب" للكاتب مرت�سى 
اأحمد  للروائي  العظيم"  "احللم  كزار 
االإلهي" لوؤي  احلب  "كوميديا  رواية  خلف 
ال�سدة"لعبداهلل  "خلف  رواية  االإله.  عبد 
�سخي""مطر اهلل" رواية هدية ح�سني .جاء الكتاب بـ 400 

�سفحة من القطع الو�سط. 

 إصدارات..

الواقعي  الق�ش  على  حت�سب 
ال�سحري، النه يل�سم همه بالهم 
هي  التي  املتاهة  بهذه  العراقي 
لدرا�سة  ت�سلح  بانوراما  يف  جميعًا،  متاهتنا 
انرثوبولوجية )درا�سة االن�سان و منجزاته(. 
فهي كاأي مدينة اخرى يطمر فيها اكرث مما 
يطفو فوقها، و ما يقال هم�سًا اكرث منه علنًا 
)وهي حقًا مدينة ت�سمع فيها اكرث مما ترى( 

�ش 182.
عن  باالبتعاد  باملمكنات،  يتدعم  فاخليال 
يغزل  فهو  اخليال.  يف  املفرطة  امليتافيزيقيا 
و  باحلركات  يهوده  ابن  ن�سيج  الق�سةعلى 
الرموز يف نب�ش فكرة التيه، بحيث يقودك يف 
ابن  الراوي هو )مكانيو�ش(  النهاية لت�سدق 
الوحيد  الوريث  و  التيه،  �سخو�ش  اخر  يهوده 
و  دياىل  ل�سينما  يعقوب(  )ناجي  ملمتلكات 
البيت الكبري و حمطة البنزين و �سركة توزيع 
ن�سرت اخلرب  و  و غريهم.  بغداد  االفالم يف 
ا�ستاذ  اليه  ذهب  ما  ربيع  ابو  زميلي  اكد  و 
العربية ظاهر �سوكت. مما دعاين الن  اللغة 
جاري  دندي  علوان  هادي  عمه  ب�سوؤال  اتاأكد 
زوجته  و  )احمد(  ابراهيم  هل  ال�سوق:  يف 
بن  ح�سقيال  ب�سحبة  ايطاليا  اىل  �سافرا 
حينها  نفيًا.  اجلواب  فكان  ؟  يعقوب  ناجي 
تاأكدت من مقدرته على جر رجل املتلقي اىل 
متاهته يف غاية الدقة و اجلمال. ب�سخ�سياته 
الواقعية التي �سهلت له احلركة داخل متاهته. 
و عندما �ساقت به ك�سر ق�سرتها لينفذ منها 

اىل ايطاليا.
وعي  مع  تتنا�سب  التي  اللغة  ي�ستعمل  وهو 
�سخو�سه، حينما يردد فوؤاد )ال يخاف االن�سان 

اإال االن�سان و انا ال اخاف االن�سان(.
قال يهوده ل�سديقه ابراهيم دندي : ذات مرة 
ال�سراع بني  �سببًا يف  يومًا  الدين  يكن  ))مل 
الب�سر يف اي زمان و مكان.. بيد انه كان دائمًا 
املربر و الغول، الأطماع االقت�ساد(( �ش121.

و هو مير على بع�ش �سخو�سه الفرعية �سريعًا 
او  طاردة  ك�سخ�سيات  الده�سة  تتعدى  ال 
اجلانب  ال�سارد  لدى  ي�سعف  هذا  و  جاذبة، 
امليداين بالوقوف على ا�سباب ت�سكلهم و لي�ش 
فقط ابهاره، لتدعيم الثيمة و ما ي�ساكلها من 
بطريقة  االحداث  ال�سخو�ش يف مكان  �سراع 

ت�سبه املعرفة االن�سكلوبيدّيا.
اأ نحن اوالد هابيل، يطلع بيننا قابيل بني حني 
حبيبة  اخلياطة  قتل  فالذي  ليقتلنا؟!  اخر  و 
ميخائيل �ساملو اليهودية يف دربونة التوراة مل 
�سانع  علي(  الكرمي احلاج  فرفر )عبد  يكن 
كانت  بل  لوحده،  الكببجي  عثمان  غلوبي 
و  الق�ساب  ر�سيد  ح�سني  علي  بيد  ال�سكني 
على  حكم  الكببجي.  فار�ش  احمد  �سهاب 

االولني بال�سجن ثمان �سنوات و براءة ثالثهم 
ر�سوًة، و مل يكمال ن�سف املدة.

فرفر يف  قتل  اذ  وراءهم  كان  فجزاء احلياة 
ح�سني  علي  و  ال�سعبي  للجي�ش  منديل  قاطع 
قالت  يومها  و  الب�سرة،  قاطع  يف  الق�ساب 
االهايل هذه )حوبة حبيبة اليهودية( و ثالثهم 

مل متهله احلياة طوياًل فمات.
فالبع�ش ال يتخل�ش من بعده الواقعي لي�سمو 
احلالة  مغادرته  رغم  الرمزية  القيم  اىل 
التي  ابناوؤها  و  اخلبازة  فح�سنة  االوىل؟!. 
و  ال�سياع  من  التويجري(  )ندمي  انقذها 
الت�سرد و �ساندتها عوائل املحلة، و لكن بعد ان 
ا�ستقرت و حت�سن و�سعها رجعت اىل جذرها 
ال�سيء. اأ هي نتاج بيئة رديئة، ام جلذر جيني 

�سيء، مت تفاعلهما لي�سكل خملوقًا م�سوهًا؟.
طاردة  الغري  و  املهم�سة  ال�سخ�سيات  اما 
بطوله  مان  اجلنتل  الرجل  عناد  ك�سخ�سية 
الفارع و�سدره العري�ش، ي�سلح كم�سارع يف 
رف�ش  اخلا�سة  القوات  منت�سبي  احد  حلبة، 
من  خرج  هروبه،  تكرر  و  املجنونة،  احلرب 
و  النا�ش  و  بالوقت  االح�سا�ش  فاقد  ال�سجن 
مدينته  )و�سابرًا(  الربتقال  طعم  و  املكان 
ال�سغرية يف ن�سف �ساعة طواًل و عر�سًا، نراه 
يف كل مكان مل يوؤِذ احدًا طلبًا القليل ليعبيء 

به )عرقًا( لياًل.
و فوؤاد عيدان و هو من العوائل العريقة و ابن 
حملتي دربونة الدجاج، مل يكمل معهد الفنون 
ابطال  ت�سبه  اجلميلة  �سخ�سيته  و  اجلميلة 
االفالم االجنبية طالبًا )الع�سغة( حموال الراء 
اىل غني. قال يل يومًا منت�سف ال�سبيعينيات: 
يف  اختفى  و  لكم(  م�سيدة  جبهتكم  )ان 
جمموعة  طباخ  وخليلو  غام�سة.  ظروف 
املدر�سني الي�ساريني و الدميقراطيني يف ق�ساء 
تفريقهم.  بعد  بعقوبة  اىل  انتقل  املقدادية 
يومًا �ساألته : ملاذا بطلت ال�سرب على الطبل؟ 
احلرب  )طبول  قال:  بدايتها.  يف  واحلرب 

ا�سكتت طبولنا(.
كما ان الزمن مل يكن لدى ال�سارد هالميًا فهو 
منه  يخرج  و   1972  k  1966 متاهته  يدخل 
يالحق  الزمن  داخل  ال�سرد  يبقى  و   ،1982
�سخو�سه الرئي�سيني اينما حلوا: بو�سع ا�سئلة 
ذكية و ملغمة و �سادمة تدفع وعي �سخو�سه 
اىل تفكيك امل�سلمات التي ال تدعمها الوقائع. 
فهو ي�سبح عك�ش تيار نهر خري�سان من اال�سفل 
اىل االعلى ابتداأً من مقربة ابي دري�ش و حمطة 
قنطرة  اىل  �سعودا  اليهود  مقربة  و  القطار 
خليل با�سا. قالت امه طليلة: ))كان الولد يف 
كل مرة يعلن مترده و ال ادري كيف ي�ستبد بي 
الياأ�ش في�ساأل، عما يقارنه بالذي ي�سمعه فهو 
فكان  املوازين،  يف  خلخلة  باكت�سافه  يجهر 

دائمًا يقول : ما هذا الكون مل ي�سهد اهله ان 
يبلغ  و  الغيوم  فوق  يطري  كان  عرفوا ح�سانًا 
يعرفها  العارف �سوف  ان  ويوؤكد  امل�سافات..  
باأنها تدرجها علنًا و ت�سخر منها �سمنًا(( �ش 
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لت�سحيح خطاأ خلقي. لن ن�ساأل انف�سنا يوما
خطاأ  ت�سحيح  عن  عبارة  هو  اخلتان  األي�ش 

�سماوي؟.
مو�سى  النبي  اتخذها  م�سرية  عادة  انه 
باإعتباره اخناتون امل�سري الذي اعترب اخلتان 
ليميزهم باخلتان عن  املختار،  لل�سعب  ميزة 
النبي مو�سى  غريهم )�سيد حممود القمني: 
و اخر ايام تل العمارنة: اجلزء الثالث( كما 
جاء يف العهد القدمي، و كاأن اهلل يحتاج اىل 
عالمة للتفريق بني املختار و غريهم.  و تبناها 

امل�سلمون من بعدهم.
او ي�ساأل امه:

ملاذا تلب�سني ال�سال عند ال�سالة و ترفعينها 
عند االنتهاء؟.

من  اِخرهم(  )متاهة  رواية  اعتبار  ميكن  و 
اليه  اذا اخذنا مبا ذهب  بعد احلداثة(  )ما 
ادور �سعيد:k  )ان م�سطلح ما بعد احلداثة 
هو موقف خارج الثقافات اأي راف�ش املركز او 
املهيمن الثقايف او الفل�سفي الذي ينطلق من 
مثالية  او  فل�سفات مادية  �سواء  كلية  مفاهيم 
من اجل فهم و تف�سري العامل.. و يرى اخرون 
اجتماعي  �سيا�سي  الواقع  على  مترد  باأنها 
االحباطات  وغمرته  موؤملة  حروب  �سادته 
يف  املرئي  اخلطاب  فالح:  ح�سن  املتتالية(( 
فنون ما بعد احلداثة )مقاربة نقدية(: جملة 

ال�سرارة: العدد 83: ال�سفحة 72. 
لهذا فهو ال يتواطاأ مع الواقع الراهن و ال يوؤمن 
باحلتميات، فهو متحيز و متعاطف مع االن�سان 
ب�سكل احرتايف و يتعاطف مع �سخو�ش متاهته 
االن�سانية. فرمان الكببجي و زرزور و حبيبة 
اخلياطة اليهودية و ندمي و بيت ميخائيل.... 
يربرها  التي  االختالفات  فوق  ال�سمو  حماواًل 
امل�ستقبلية  الثقافات  بان  يتنباأ  الأنه  الواقع، 
�سوف حتمل حزمة من االفكار و االجتهادات 
يعلو  هو  و  م�ستقبله،  و  الع�سر  وجه  لت�سمل 
مع  املتفاعلة  غري  و  املغلقة  املفاهيم  على 
نقائ�ش اال�سياء في�سمو على �سغائر اال�سياء و 
و  دين  مذهب  عن�سر،  ع�سرية،  املفاهيم: 
فل�سفة. لهذا فهو قريب من �سخو�ش متاهته، 
وي�سعرمبظلوميته  امالهم  و  اآالمهم  متح�س�ش 

من خالل مظلوميتهم.
ال�سمع  على  الرواية  يف  ال�سرد  بع�ش  اعتماد 
ال�سائع، دون متحي�ش و م�ساندة تدعم الواقع، 
حرارته  و  م�سداقيته  احلدث  يفقد  مما 
الب�سيط ))كانت  و يوهم  النبه،  املتلقي  لدى 
يعقوب  ناجي  امتنع  طائفته،  من  م�سعودة 
ارملة الأنها ح�سب  البكر من  ابنه  من تزويج 
عرفهم االجتماعي نذير �سوؤم لكنها من احد 
و  ال�سوق،  على  �سيطرتها  و  املتنفذة  العوائل 
العائلة كانت ت�ستورد الطحني  باأن هذه  يقال 
ال�سعر(  تبيعه بنف�ش  و  اثناء ح�سار املدينة، 

�ش 118.

هي

�صالح وهابي
حممد  الكاتب  اهداين  اقراأ.  ما  يف  روؤيا  يل  قاريء  بل  ادبيًا  ناقدَا  ل�ست 
)متاهة  االخرية  روايته  لكن  ق�س�سه.  احدى  �سنوات  عدة  قبل  االحمد 
بني  من  لتنبعث  كلماته  اوتار  قلمه  مبداعبة  نوعية.  نقلة  تعد  اخريهم( 
ا�سابعه �سمفونية متالأ اجواء مدينة الربتقال عطرًا عبقا فكرًا و جمااًل و 

خيااًل باالنتقال من اخلا�ش اىل العام.

اأعد معر�ش فرانكفورت للكتاب موؤ�سرا ي�ساعد النا�سرين على قيا�ش االهتمام العام بالكتب اجلديدة املعرو�سة بهذا املعر�ش ال�سنوي وهو موؤ�سر "اكرث الكتب �سرقة" غري الر�سمي. ون�سرت االإدارة 
تكون يف  �سرقة  االكرث  الكتب  فرالج:  ن�سر جولدمان  دار  من  هان�سن  كلوديا  وقالت  الدويل.  التجاري  فرانكفورت  رائدة مبعر�ش  املانية  ن�سر  دور   15 من�سات  من  �سرقة  الكتب  اكرث  باأ�سماء  قوائم 

الغالب االكرث مبيعا فيما بعد". ون�سرت قائمة با�سماء ع�سرة كتب باللغة االملانية االكرث �سرقة هذا العام، وهي الكتب االكرث �سهرة ومرجحة بقوة باأن تدرج يف النهاية بقوائم اف�سل الكتب مبيعا.
مؤشر “أكثر �ضوء

الكتب سرقة”..

“عودة هتلر” رواية خيالية تسخر من الزعيم النازي بطريقة مبتكرة
الطريق الثقايف ـ خا�ص

�سدرت رواية "عودة هتلر" ملوؤلفها تيمور ورم�ش وهي ق�سة خيالية عن حياة هتلر كتبت بلغة �ساخرة، حيث يجد اأدولف هتلر نف�سه بعد ا�ستيقاظه من 
النوم يف ار�ش بوار مبدينة برلني بزيه ال�سهري، لكنه ي�ستغرب كيف ان احدا ال يعرفه. ويفهم القارئ تدريجيا بان احداث الرواية تقع يف العام 2011، 

وهذا االمر ي�ساعد على ايجاد اجواء �ساخرة يف الق�سة.  وجاء يف تو�سيح الكتاب "لقد ا�ستيقظ ادولف هتلر من نومه يف العام 2011 ليجد نف�سه يف 
ار�ش بوار مبدينة برلني. من دون حرب ومن دون حزب، اذ كانت املدينة تعي�ش ب�سالم و�سلح تامني. وكان بني االلوف من النا�ش االجانب واجنيال مركل. 
ان هتلر هذا لي�ش وجها �ساخرا بل هو �سخ�ش خميف ومرعب. انه يواجه يف هذه البالد ا�سياء: الت�ساوؤم والتف�سخ اخللقي غري املتحكم فيه رغم وجود 
عدة عقود من الدميقراطية، وكانت املانيا مليئة بالدمياغوجية وامليل نحو اخلداع وال�سغط على �سفحة مفاتيح الكومبيوتر. تقليد �ساخر؟ الفكاهة؟ 

الكوميديا ال�سيا�سية؟ كل هذه واكرث: اول رواية لتيمور ورم�ش، منوذج ممتاز وخا�ش لعر�ش اول نظام ادبي.

والية بافاريا االلمانية تخصص 
جائزة جديدة للكتاب 

الطريق الثقايف ـ خا�ص
خ�س�ست والية بافاريا االأملانية جائزة جديدة للكتاب عو�سًا عن 
جائزة كورين اخلا�سة بالكتب الق�س�سية وغري الق�س�سية املوؤلفة 
باللغة االملانية بعنوان جائزة بافاريا للكتاب. وقدمت نقابة اإحتاد 
والية بافاريا للنا�سرين واأ�سحاب املكتبات االملانية مبادرة الإهداء 
اأول جائزة للكتاب من قبل هذه الوالية يف نوفمرب من العام 2014. 
وغري  الق�س�سية  االعمال  تكرمي  �سيتم  اجلائزة  هذه  بوا�سطة 
الق�س�سية املوؤلفة باللغة االملانية، كما �سيهدي باال�سافة اىل ذلك 
رئي�ش وزراء والية بافاريا جائزة فخرية ملجموعة االأعمال اخلا�سة 

باأحد الكٌتاب.   
من  اجلائزة  بهذه  اخلا�سة  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  ويتاألف 
فران�سي�سكا غو�ستاين وكارولني امكه وديني�ش �سك، و�سيتم اإهداء 
هذه اجلائزة يف حفل خا�ش يقام يف 27 نوفمرب مبونيخ يف كني�سة 

كر�سه".   هوف  هايليغه  "االن 
والطاقة  واالعالم  االقت�ساد  وزارة  من  كل  اجلائزة  هذه  ويرعى 
غريهارد  بافاريا،  بوالية  االقت�ساد  وزير  ذكر  وقد  والتكنولوجيا. 
ايلزه اغرن يف بيان له بهذه املنا�سبة باأن هذه اجلائزة التي اأ�س�ست 
االعالمي  اجلهاز  تقوية  يف  ومهم  كبري  دور  لها  �سيكون  حديثًا 

للوالية. 

نيكلسون بيكر يفوز بجائزة 
“هيرمان هيس” لألدب 

 لطريق الثقايف ـ خا�ص
هريمان  بجائزة  بيكر  نيكل�سون  االمريكي  الكاتب  فوز  عن  اأعلن 
يف  القيمة  الدولية  الأعماله  تكرميًا   2014 للعام  الدولية  هي�ش 
جمال االدب املعا�سر. ومتنح اجلائزة موؤ�س�سة هريمان هي�ش وتبلغ 
الدولية  االعمال  تكرمي  اأجل  من  عامني  كل  يورو  األف   20 قيمتها 

القيمة مع ترجمتها اخلا�سة. 
كبري  فنان  باأنه  بيكر  باجلائزة،  اخلا�سة  التحكيم  جلنة  وو�سفت 
اجلائزة،  هذه  على  احل�سول  ي�ستحق  املعا�سر   االدب  جمال  يف 
كما اأكدت باأن املرتجم اال�سلي الأعمال هذا الكاتب، ايكه �سونفلد 

ي�ستحق التكرمي لرتجمته اأعمال بيكر. 
ولد بيكر يف ال�سابع من كانون الثاين من العام 1957 يف نيويورك 
"ال�سالمل  اأعماله  ومن  واملقاالت.  للروايات  بكتابته  واإ�ستهر 
املتحركة اأو تراث اال�سياء" عام 1991، "الت�سويت" عام 1992، 
 ،2000 عام  نوري�ش"  "ق�س�ش   ،1993 عام  الغرفة"  "حرارة 

2010 و"بيت التجاويف" عام 2012.  "االنتقائي" عام 
بجمع  قام  الذي  مي�سيل  فولكر  باأن  التحكيم  جلنة  اعتربت  كما 
الفخرية  اجلائزة  على  احل�سول  ي�ستحق  هي�ش  هريمان  اأعمال 
قيمة هذه اجلائزة  وتبلغ  املجال.  املوؤ�س�سة خلدماته يف هذا  لهذه 

ثالثة اآالف يورو.
وولد هريمان كارل هي�ش يف الثاين من �سهر متوز 1877 يف مدينة 
كالو بوالية بادن فونتمبورغ وتويف يف التا�سع من �سهر اآب من عام 
وال�ساعر  الكاتب  هذا  وح�سل  ب�سوي�سرا.  مونتاغنالو  يف   1962
يف  لالأداب  نوبل  جائزة  على  باالملانية  يكتب  كان  الذي  والر�سام 
1949. وقد اإ�ستهر هي�ش على امل�ستوى العاملي الإ�سداره كتب  عام 
الزجاجي".  الرخام  ال�سحراء" و"لعبة  مثل"�سيدهارثا" و"ذئب 

وكان اىل جانب الكتابة يع�سق الر�سم كثريًا.       

االعالن عن الفائزين بجائزة 
“بلو بيتر" ألدب األطفال

الطريق الثقايف ـ خا�ص
اأرقى  من  تعترب  التي  بيرت  بلو  بجائزة  الفائزين  اأ�سماء  عن  اأعلن 
بريطانيا  يف  واالحداث  االطفال  باأدب  اخلا�سة  االدبية  اجلوائز 
للمتناف�سني  النهائية  القائمة  بني  من  اأختريت  والتي  العام  لهذا 
عليها. ومن بني املتناف�سني يف املرحلة االخرية لنيل هذه اجلائزة 
وكاثرين  الروائية  غري  الكتب  ق�سم  يف  رابين�سون  توم  اإنتخاب  مت 

راندل يف ق�سم الكتب الروائية.
املر�سحني حظًا يف  اأكرث  رابين�سون من  الهزيل، توين  املمثل  وكان 
احل�سول على هذه اجلائزة، فقد نال هذا املمثل هذه اجلائزة عام 

2007 لي�سم يف م�سواره الفني وللمرة الثانية هذه اجلائزة. 
والذي  الثانية"  العاملية  احلرب  العامل:  "عجائب  كتاب  ومتكن 
بر�سم ر�سومه التو�سيحية ديل تراب ومن تاأليف هذا املمثل الهزيل 

من الفوز بلقب اأف�سل كتاب غري روائي.   
ليتون  جوناثان  بقلم  املده�سة"  "الريا�سيات  كتاب  تناف�ش  كما 
جون  بقلم  احليوان"  مملكة  امل�سورة:  العامل  "بيانات  وكتاب 

ريت�سارد على الفوز بهذه اجلائزة.

اعالن المرشحين لنيل جوائز 
كتاب كولومبيا البريطانية

الطريق الثقايف ـ خا�ص
جائزة كولومبيا الربيطانية والتي متنح كل عام يف كندا للمبدعني 
يف خمتلف املجاالت االدبية �سيتم توزيعها يف �سهر اأيار/ مايو املقبل 
يف الذكرى الثالثني لتاأ�سي�ش هذه اجلائزة. ومتنح جوائز كولومبيا 
كتاب  وجائزة  الروائي  وغري  الروائي  االدب  ق�سم  يف  الربيطانية  
مت  حيث  ال�سعر  وق�سم  لالطفال  امل�سور  الكتاب  وجائزة  االطفال 
الفائزين  �سيعلن عن  كما  االق�سام.  لكل من هذه  املر�سحني  تعيني 
النهائية وذلك يف  الذين ي�سلون اىل املرحلة  يف كل ق�سم من بني 
األف   14 اجلوائز  قيمة  وتبلغ  املقبل،  مايو  اأيار/  �سهر  من  الثالث 
اأ�سماء الذين و�سلوا اىل املرحلة النهائية يف  اأما  دوالر للفائزين.  
هذه املناف�سة فهم: يف ق�سم اجلوائز الروائية فقد مت تر�سيح كل من 
اتيل ويل�سون  للفوز باأح�سن عمل روائي يف كندا، وتيودور ارم�سرتونغ 
مائة  وا�سحة  وروؤية  رياح،  دون  ال�سافية، من  "ال�سماء  رواية  على 
باملائة"، و جني ت�سانغ على رواية "ثالثة اأرواح"، و�سينتيا فود على 
رواية "الفتاة احلمراء وولد الفئر"، وا�سلي ليل على رواية "ت�سريح 

الفتيات املجرمات" وكاترين بارا على رواية "املحظوظ". 

رواية “متاهة اخيرهم” لمحمد األحمد  جوائز..

الطافي والمطمور في 
متاهة الهم العراقي



متتاز اعمال العبديل بخربة االكادميي وجتربته 
البناء  جماليات  على  احلفاظ  يف  الطويلة 
الكتل  وتوزيع  املنظور  جلهة  للوطن  الكال�سيكي 
واالبعاد وروح الفنان التي تطرب ملو�سيقى اللون 
وايقاعه.  املو�سوع  العالقة بني مفردات  و�سعرية 
ال�سري  احلبل  مبثابة  و�سداها  املو�سيقى  وتظل 
الذي يلظم لوحة العبديل ان كان يف اعماله التي 
وعمائرها  وزقاقها  بغداد  بواقعية حارات  ت�سور 
ابدعه  الذي  البورتريه  يف  او  و�سبيانها  ون�سائها 
الدين  نا�سر  د.  ومنها  ال�سخ�سيات  من  لعدد 
الذي  طوقان  فدوى  البياتي،  اجلواهري،  عرار، 
يف  تتقد  كانت  التي  االحلان  ابراز  على  حر�ش 
مالحمهم.  على  لتظهر  املبدعني  هوؤالء  ارواح 
ح�سورها  عن  تعلن  التي  املو�سيقى  ان  ويبدو 
الرثي يف األوانه احلارة ومقارباتها متثل انعكا�ش 
للمقام  العبديل  ع�سق 
يت�سمن  الذي  العراقي 

اىل  ونعرف  الفنون  معهد  يف  كان  منذ  قراءته 
االعظمي،  ومنهم ح�سني  املقام  قراء  من  الكثري 
ب�سري، حامت  اجن�ش  �سكر،  �سلمان  عبا�ش جميل، 
وهو  العراقي.  املقام  قامات  من  و�سواهم  حداد 
الثقافية  ال�سهرات  يف  اال�سدقاء  على  ي�سن  ال 
التي ت�سم االعزاء بقراءات �سجية اللوان الفنان 
هذه  مثل  عن  العبديل  اعمال  وتك�سف  العراقي. 
اللون  يف  لي�ش  والر�سم  املو�سيقى  يف  النماذج 
فح�سب وامنا يف تركيزه على ر�سم العمارة املدنية 
الذي  وموطنه  املقام  حا�سرة  ا�سال  هي  التي 
على  تغلب  حيث  مدين،  غنائي  لون  بانه  يو�سف 
ر�سوماته حارات وزمان املدينة وخ�سو�سا بغداد 
التي روت عط�سه من فرات ودجلة ومالأت ذاكرته 
باألوان �سمائها ال�سافية وحكاياتها و�سامخ نخلها 
حاراتها  وحيوية  املدى  على  الوا�سع  وف�سائها 
لتبدو اللوحة عاملًا ي�ستبعد زمن املكان امل�ستهى يف 
طفولة �سرقتها الف ليلة وليلة التي مل تنته بعد من 

حكاياتها. وت�سكل لوحة العبديل وثيقة ملكان يرحل 
او يغيب غري انه ينطوي على ح�سور طاغ لالن�سان 
�سدى  ويظل  فيه،  "طابوقه"  كل  و�سع  الذي 
ا�سالحه يرتدد يف باحة املكان او على ال�سنا�سيل 
الهام  وكانت م�سدر  للع�ساق  اع�سا�سا  التي كانت 
"�سنا�سيل  ديوانه  كتب  الذي  ال�سياب  �ساكر  بدر 
بنت اجللبي". ومبقدار ما حتمل اعمال العبديل 
من تنوع على �سعيد ال�سكل واملحتوى فانها ت�سيف 
اىل اللوحة جماليات الفن الكال�سيكي الذي يحمل 
م�سى  الذي  الزمن  اح�سان  اىل  وياأخذنا  �سحره 
بغنائية اللون وايقاع اخلط لتبدو اللوحة ق�سيدة 
وامنا  امل�ساهدة،  تدوين  على  تقت�سر  ال  ملحمية 
للحركة  املراقب  يالحظ  وقلما  روحها.  ت�ستنطق 
وعدم  اال�ستقرار،  من  قدر  على  فنانا  الت�سكيلية، 
امليل اىل املغامرة بالقدر الذي عليه هذا الفنان، 
لقد حقق ابراهيم العبديل ا�سلوبه الواقعي اخلا�ش 
به، واليوجد اأي مثال على تاأثره، من وجهة نظري 
باأي من الفنانني اأو املدر�سني، واللوحة التي يقدمها 
م�ستقرة الي�سوبها اأي نوع من القلق، كما يالحظ 
الدار�ش للوحاته انه يخطط للوحة بعناية ومهارة 
ورمبا اليلجاأ اإثناء الر�سم بالزيت اىل اأي نوع من 
الت�سليح اأو تداخل االلون او تغطية بع�سها البع�ش 
comp k( اأو تغيريات يف التكوين )over lap(
فنان  اخرى  جهة  من  العبديل  والفنان   )sition
متاأٍن وانتاجه غري كثري ولكنه يعتني بلوحته كثريا. 
وكانت االعمال التي عر�سها يف قاعات بغداد يف 
الثمانينيات وبعدها، قد ر�سم فيها طيور احلمام 
وهي يف امام اقفا�سها اأوانها تنهل املاء من مناهل 
الفخار، ويف خلفية اللوحة ر�سم العبديل ا�سالك 
العبديل  ر�سم  كما  متناه،  و�سرب  بدقة  االقفا�ش 
اخليول،  غادرتها  وقد  ومتقابلة  مركونة  العربات 

رمبا بعد يوم من العمل ال�ساق. 
و ير�سم هذا الفنان بلم�سات رقيقة من الفر�ساة، 
رمبا  ان  وا�سلوبه  جتربته  عن  حديثة  يف  وقال 
لوحة  ولتنفيذ  واحدة  ملرة  الفر�ساة  ي�ستعمل 
واحدة. وهو حا�سل على ماج�ستري فنون ت�سكيلية 
والر�سم  ت�سكيلي  فنون  وماج�ستري  انكلرتا. 

للطباعة من كلية ماجن�سرت بولتكنيك. �سارك يف 
اغلب املعار�ش التي اقيمت داخل وخارج القطر. 
الت�سكيلية.  الفنون  ودائرة  اجلمعية  ومعار�ش 
)امريكا(،  )لندن(،  املعا�سر  الفن  معر�ش 
)االحتاد ال�سوفيتي(. اال�سراف على تنظيم الفن 
واملعار�ش  )جاكارتا(  )اندنو�سيا(،  العراقي 
ال�سعودية يف ظهران  العربية  اململكة  ال�سخ�سية: 
1970 ــ 1971، بريوت 1965 ــ 1966 "اإبراهيم 
هو  هذا  و�سفافيته"  االأ�سلوب  واقعية  العبديل: 
عنوان جملد ي�سم لوحات الفنان املقيم يف عمان 
وقد �سدر موؤخرا عن دار االأديب لل�سحافة والن�سر 
غالريي  يف  توقيع  حفل  له  اأقيم  وقد  بغداد،  يف 
االأورفلي ح�سره جمع غفري من املثقفني والفنانني 
االأردنيني والعراقيني، والكتاب املجلد �سم �سورا 
الفنان  اأجنزها  التي  اللوحات  من  ملختارات 
العبديل عرب م�سريته التي ابتداأت منذ �ستينيات 
القرن املا�سي،اإ�سافة اإىل مقدمة نقدية وتعريفية 

عادل  الناقد  كتبها  العبديل  الفنان  لتجربة 
كامل. يف جمال البورتريه ال�سخ�سي اأجنز 

العبديل لوحات للملك في�سل الثاين ملك 
العراق لالأعوام 1952k1958 وموادها 
زيت على قما�ش ،واأبعادها 85 يف 113 
التالية  البورتريهات  اأجنز  كما   ، �سم 
لل�سعراء واالأدباء العرب : حممد مهدي 

عبدالوهاب  قباين،  نزار  اجلواهري، 
العيد  مينى  عرار،  طوقان،  البياتي،فدوى 

ال�سمرة، د. نا�سر الدين االأ�سد،  ، د. حممود 
زكريا تامر، فاروق عبدالقادر، �سلمان �سكر، علي 
قعوار،  فخري  ال�سيخلي،  ا�سماعيل  ال�سوداين، 
ع�سرات  اإىل  اإ�سافة  وغريهم  االأورفلي  وداد 
من  اأو  معروفة  اأخرى  ل�سخ�سيات  البوررتريهات 
العامة، ومن املالحظ اأن العبديل يجيد اال�ستغال 
اأي�سا  القما�ش  على  والزيت  املائية،  االألوان  على 
بنف�ش احلرفية العالية، فهو ال يكتفي بنقل مالمح 
الوجوه من الواقع اأو ال�سور الفوتغرافية بل ي�سفي 
املالمح  من  بع�سا  تظهر  خا�سة  ملحة  عليها 

الداخلية لل�سخ�ش. 

1940 • مواليد 
• ماج�ستري فنون ت�سكيلية  ــ انكلرتا.

• االخت�سا�ش: الوان زيتي، وت�سميم مطبوعات.
1965 الفنون  • اكادميية 

• ماج�ستري فنون ت�سكيلي والر�سم للطباعة من 

كلية ماجن�سرت بولتكنيك
العراق. يف  اقيمت  التي  املعار�ش  •اأبرز 

الت�سكيلية الفنون  ودائرة  اجلمعية  • معار�ش 
• معر�ش الفن املعا�سر "لندن"، "امريكا"، "االحتاد 

ال�سوفيتي

"اندنو�سيا"،  العراقي  الفن  تنظيم  على  اال�سراف   •
"جاكارتا"

 ،1971 ــ   1970 الظهران  ال�سخ�سية:  •املعار�ش 
بريوت 1965 ــ 1966.

ـ  �صرية ذاتية ابراهيم العبديل ـ 
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             m.shather@gmail.com

�صالح الب�صري
تقوم جتربة الفنان العراقي ابراهيم العبديل على التقاط ملمح اجلمال الذي يتمثل يف 
الذكرى التي تبقى على وجوه العمارة القدمية وحميا االن�سان. واذا كانت متثلت االوىل 
العراقية وخ�سو�سا بغداد واملو�سل والب�سرة كحوا�سر عربية  من خالل عمارة املدينة 
مثلت الفن العربي اال�سالمي يف مفرداته اجلمالية املتعلقة بامناط البناء الذي يقوم على 
االقوا�ش واالبواب اخل�سبية والنوافذ الزجاجية امللونة وامل�سربيات والوانها الرتاثية فان 
الثانية دونت �سيماء االن�سان من خالل اختياراته لعدد من ال�سخ�سيات الثقافية العربية 

التي عمقت املعاين احل�سارية واالن�سانية للمكان واجلغرافيا.

في معرض استعادي 
فان كوخ كما يراه 

المسرحي أرتو رويترز 
الطريق الثقايف ـ خا�ص 

جديدا  معر�سا  بباري�ش  الفرن�سي  اأور�سيه  متحف  ينظم  باري�ش: 
والكاتب  املخرج  روؤية  ال�سوء على  يلقي  فان غوخ  فن�سنت  الأعمال 
الهولندي  الفنان  عن  ارتو  انتونني  الراحل  الفرن�سي  امل�سرحي 
 .)1890  k  1853( ع�سر  التا�سع  القرن  يف  عا�ش  الذي  ال�سهري 
دفعه  الذي  "الرجل  وهو  للمعر�ش  اختري  الذي  العنوان  وينا�سب 
لوحات  تتناولها  التي  املو�سوعات  لالنتحار"  املجتمع 
فان غوخ اخلم�ش واخلم�سني واقتب�ش من تعليقات 

ارتو على الر�سام الهولندي.
الفرن�سي  امل�سرح  عظماء  اأحد  وهو  ارتو  ومر 
بظروف ت�سبه تلك التي �سهدها فان غوخ فقد 
واأدخل  هلو�سة  نوبات  من  حياته  طوال  عانى 
يف  وتتناثر  النف�سية.  لالمرا�ش  م�ست�سفى 
العنيفة  العبارات  من  ت�سكيلة  العر�ش  �سالة 
 1947 عام  غوخ  لفان  ارتو  املقتب�سة من حتليل 
ومنها "كرب" و"هذيان" و"دم فا�سد". كما ترتدد 
يف جنبات املعر�ش �سرخات م�سجلة تتنا�سب مع االأجواء 
حني ي�سعر الزائر ان فان غوخ ينظر اليه نظرة ثاقبة تطل عليه من 

اللوحات االربع التي ر�سمها الفنان الهولندي لنف�سه.
التي  واالخ�سر  االزرق  من  عميق  بلون  بالفر�ساة  ال�سربات  بتلك 
الفنان  يتحدى  قلقة  ونظرة كربياء  فان غوخ احلادة  عيني  حتدد 

الناظرين ليقروا ما اذا كان هو املجنون ام املجتمع.

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

مل�صق املعر�ص ويظهر فيه اأرثو رويرتز اإىل جانب بورتريه لكوخ.                     

  AN
P ال�سور

ديالى.. برتقالة الثقافة
كاأر�ش بالدي وال�سم�ش  بالدم  اأر�سا رويت  اأظن  "ما 

وما اأظن حزنا كحزن النا�ش فيها
ولكنها بالدي

ال اأبكي من القلب
وال اأ�سحك من القلب

وال اأموت من القلب
اإال فيها"

النّواب ق�سد دياىل مباقال،  اأن  اأظن  ـ  اأنا  اأعوذ بنحن من  ـ  واأنا 
يف  نظرية  بقعة  تره  مامل  راأت  املنكوبة  الوديعة  املحافظة  فهذه 
العراق، والثقافة فيها �سبيت كما مل ت�سب حا�سرة اأو قافلة غريها 
و�سبي فيها اأهل الثقافة اأي�سا، رغم اأنهم مدد العراق، فقد اأغنت 
والق�سة  ال�سعر  بارزة يف  باأ�سماء  العراقي  الثقايف  امل�سهد  دياىل 
املو�سيقى  ذكر  وعلى  واملو�سيقى،  وال�سحافة  والت�سكيل  وامل�سرح 
فمقام عراقي �سهري انطلق منها هو "البهريزاوي" ـ ن�سبة لبهرز 
ـ وهذا املقام هو فرع من مقام البيات يرتكز على درجة الدوَكاه 
ويغنى من �سعر )الزهريي( ال�سعبي وحتريره يكون بـ: )اآ.. خي.. 

الالله ..ال واأنت خي..(. 
وقد �سهد لهذه املحافظة الناقد عبد اجلبار داود الب�سري بقوله: 
بالدرجة  ـ  دوما  ـ  تذاكرهم  يقطعون  واأدباءها  دياىل  مثقفي  "ان 
القول م�ساديق تنطق  العراقية"، ولهذا  الثقافة  االوىل يف قطار 
قافلة جميدة  بل  اأ�سماء  لي�ست  وهي  املحافظة،  اأ�سماء نخب  بها 
ارها اأكرث من الراحلني، وكلهم مثل املحافظة  من اال�سماء، ح�سّ
حملوا وحتملوا �سيما ال حتمله اجلبال، حتملوا زوار الفجر ومثارم 
الطويل  والليل  واخليبات  واخليانات  واجلوع  واحل�سار  احلروب 
االفئدة/ تغادر  جذالنة  التي  الن�سو�ش  يف  كانت  ال�سعادة  ولكن 
وال�سالونات  والب�ساتني  وال�سوارع  االر�سفة  لتتلقفها  االفران 

التعبانة والدكاكني املعتمة/امل�سعة والعيون امل�سرتيبة.
توؤ�س�ش  اأن  قبل  ال�ستات  يجمع  �سمعدانا  املركزية  املكتبة  كانت 
وتتعلم،  تعلم  وكانت  واجلامعة،  والنقابات  والروابط  االحتادات 
ولالن هي تتذكر وت�سهد على االألق العتيق وعلى الذبالة املتاأخرة، 
قبل  الع�سافري  وزقزقت  اجلذاذات  وكربت  املواهب  منت  ففيها 
اأن حتط على القنطرة، وقبل اأن ترفرف على "خري�سان"، ولكن 
والظل  املديدة  ال�سماء  هي  فدياىل  فقط،  بعقوبة  لي�ست  دياىل 
الكثيف واال�سماء ال�سامقة يف مثاين املحافظة ال�سا�سعة ومرابعها.
ثم خنق الطائفيون دياىل، وكادت متوت لوال النهر ال�سحيح ولوال 
اال�سماء التي هي ال�سك ح�سنى وحّية وان خطف املوت اللئيم ثريات 
منها، فمازالت حتى الرثيات املذبوحة تنري ببقاياها، وهي مباركة 

فامل�سابيح مهما كانت �سغرية فهي خري من ال�سمو�ش االآفلة. 
دياىل مب�سي�ش احلاجة اأن تغفو قليال، باأمان، وتتمنى بعد اغفاءتها 
اأن ترى نف�سها وقد �سارت ـ وهذا حقها ـ عا�سمة ثقافية وجتارية 
للعراق، ففيها ما ي�سي باأنها جديرة، وال حتتاج اال دراهم معدودات 
الثقافية  اأطرها  لتبني  واملحلية  االحتادية  احلكومتني  جيب  من 
و�سروحها، و�سيكون هذا البناء بابا مفتوحا لالمان/االمل، حتى 
ال يبقى برتقالها �ساحبا، وحتى الينتبذ مثقفوها املهاجر واجلنون، 
وحتى اليقراأ عامتها الطيبون اأخبار الدوائر الر�سمية فقط، وكاأن 

دياىل االلهة واحل�سارة والزهو املتلتل على الكورني�ش، كاأْن... 
وكاأْن مل يكن بني احَلُجوِن اإىل ال�سفا

َة �ساِمُر                                        اأني�ٌش ومل َي�سُمر مبكَّ
ا فقلُت لها والقلُب مني كاأمنَّ

                                         َتَخلََّبه بني اجلناحني طائُر
بلى نحُن كنا اأهَلها فاأزاَلنا

روُف الليايل واجُلدوُد العواثُر                                  �سُ
اأِرقُت وما ليُل املُ�ساِم بنائٍم

                                   وقد ترُقُد العيناِن والقلُب �ساهُر
فيا نف�ُش ال َتفني اأ�ًسى واذُكري االأُ�سى

وائُر                                       فيو�ِسُك يومًا اأن تدوَر الدَّ

إضاءة 

اإبراهيم اخلياط الفنان ابراهيم العبدلي
الغنائية وااليقاع 


