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   ف���ات �لكث���ر مم���ا ينبغ���ي عل���ّي �إتباع���ه، جل���رد 
م���ن  بق���در  لأ�ش���عر  و�إين  �ل�ش���نوية،  مّدخر�ت���ي 
�لأ�ش���ف على فر�غ جر�بي من لقط �لطريق، وبقدٍر 
مماثل من ح�ش���د �لأدباء �لذين تركو� بني �أور�قهم 
مفكر�ت تت�ش���من قو�ئم ح�ش���اب �ملطاعم و�لفنادق 
�لت���ي �رتادوها و�أ�ش���عار �لثي���اب و�حلاجات �لتي 
��ش���روها، وغر ذلك من �ش���قط �حلي���اة �ليومية. 
�ش���ى يف قائمة،  فج���اأة يجد �مل���رء �أن فو�تاته ل تحُ
وبخا�شة تلك �لتي ت�ش���وقه وت�شجل رقّي معارفه، 
ف�شاًل عما يّدخره لكتابة �أحد �أعماله �لأدبية. وعلى 
درجة من �لأهمية، فقائمة �لفو�تات تت�شمن جردً� 
بالق���ر�ء�ت �لرو�ئية، وتدوين خال�ش���ة حلو�دثها 
حو�ره���ا  ومف���رد�ت  و�أماكنه���ا  و�شخ�ش���ياتها 
�لغريب���ة، وغره���ا م���ن �أطعم���ة و�أ�ش���ربة و�أثاث، 
وم���ا حول ذلك. كم يبلغ �أ�ش���في على م���ا فاتني من 
عبار�ت نادرة، و�أخرى �شائعة من مثل ))على حني 
غ���رة(( �أو ))يف طرفة عني(( �أو ))�ش���ربة لزب((، 
��ش���تعار�ت مثل ))بائعة ل���ذة(( �أو ))فر�س رهان(( 
�أو ))ناطح �ش���خرة((، ��ش���تعمالت نحوية، لغات 
ولهج���ات وم�ش���طلحات، �أهمل���تحُ تدوينه���ا ح���ني 
قر�ءته���ا �أو �ش���ماعها �أول مرة. خَل���ْت مفكر�تي من 
ه���ذه �لفو�تات، ولو �أين بوبتها يف دفاتر خا�ش���ة 
حل�شدتحُ منها �لكثر، ولكانت متعة جمعها هائلة، 
كم���ا �أظ���ن.  و�إذ يزد�د �أ�ش���في يومًا بع���د يوم على 
نف�ش���ي، �أ�ش���عر �أن �لوقت مل يفت متامًا لن�ش���ح من 
فطن �إىل �إمالء هذه �ملحا�ش���يل على نف�ش���ه يوميًا، 
�أن ي�ش���ر بعمله حتى نهايته. �أما من فاتهم �لأو�ن 
م���ن �لغافلني �أمث���ايل للبدء بذلك، فله���م �لعز�ء مبا 
يرزم���ون م���ن فت���ات �أيامه���م يف رزم���ة و�حدة يف 
نهاية كل ع���ام، يوؤرخونها وير�ش���لونها بعد فو�ت 
�أو�نها، ع�ش���ى �أن ينفع ما فات وم�ش���ى با�شتدر�ك 
م�ش���تقبل  يف  و�ش���ريانه  �لفائت���ة  �لأوق���ات  طع���م 

ن�شو�شهم.
�لذ�بل����ة  �لآث����ار  �ل�ش����عيفة،  �لأ�ش����ياء  تتح����رك      
و�مليتة، �لأف����كار �لر�كدة و�ملخذولة، بدفع غام�س 
�إىل �لأركان و�لزو�يا، �إىل هام�س �ش����غر بجانب 
و�لأف����كار  �لكب����رة  �لأ�ش����ياء  �حتلته����ا  م�ش����احة 
�لن�ش����طة، �ل�ش����ور و�لذكري����ات �ملوؤط����رة، تتحرك 
وتتك����وم يف �لركن �ملتبقي من نهاية كل عام. هذه 

�لأفكار �ملتبقية من ح�ش����اد �ل�ش����نني ه����ي فو�تات 
�حلق����ل �لذي ج����اءت علية رياح �خلري����ف، زفر�ت 
�لتق����ومي �ملندف����ع �إىل نهايته، رو�ئ����ح �لعمر �لذي 
�ش����ياأتي علي����ه �ملط����ر. ل حيل����ة يل يف �أن �ألتق����ط  
بع�س هذه )�لفو�تات( من م�ش����احاتها �ل�ش����غرة 
يف بط����ون مفكر�ت �لأع����و�م �ملا�ش����ية و�أطر�فها، 
و�أقدمها يف رزم م�شمومة تت نور �مل�شرح �لذي 
تتفاعل عليه �أدو�ر هذه �لأيام �ملت�شارعة، تخل�شًا 

من �شغطها و�إحلاحها �مل�شبع بالأ�شى و�لت�شنج.
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   �أب���د�أ بعر�س ميل���ي �لطبيع���ي و�لعقلي لحتو�ء 
�لأ�ش���ياء يف نظري وحروف ن�شو�شي، وتطويع 
غريزت���ي �لبهيمي���ة لغريزة �لتاألي���ف �خليالية، �أي 
غريزة �لكتاب �لأ�شا�شية.  فالكّتاب مفطورون على 
تاألي���ف �لكت���ب، عملهم �لأ�شا�ش���ي �ش���ناعة �لكتب. 
تول���د غريزة �لِكت���اب يف �أح�ش���ائهم م���ع ولدتهم، 
وتنمو مع ن�ش���وئهم �لغريزي، ميتثلون لد�فعيتها 
�لت���ي تنبج�س مثل قوة ل تف�ش���ر لها من �لأعماق، 
يبجّلونها ويرفعونها �إىل �أ�ش���مى �لرتب، ل يرّدون 
لها ند�ء ول يكبحون �شطوتها على �لنف�س �جلامعة 
غر�ئز �جل�ش���د. ب���ل �أن غريزة �لكتاب ت�ش���طو على 
�لنفو�س �لتي تخلو منها فتدخلها وت�شيطر عليها، 
فتفر����س عليه���ا قوته���ا �لغريزي���ة. غري���زة �أولي���ة 
ر  تتل���ذذ �إذ تطم، تخرق، تعّذب، ت�ش���تويل، ترِّ
ما عد�ه���ا من غر�ئز �حلياة. غري���زة �لكتاب فطرة 
�أوىل، جامع���ة ملل���ذ�ت �لطبيعة، ت�ش���تعبد ذ�تها �إن 
ر غرها. �لكتاب �لذي ي�ش���تجيب لغريزته  مل ت���رِّ
�لأوىل، يولد حّرً� ��ش���تثناء من موؤلفه �لذي ينتمي 
���ب �لأ�ش���ناَم عل���ى غر�ئزها.  للجم���وع �لت���ي تن�شِّ
�ملوؤل���ف �ملدح���ور �إز�ء حرية كتابه، ين�ش���وي �إىل 
�جلم���وع �لت���ي تق���دم �ش���عائر �لح���ر�م للكت���اب، 
تريده �أن يغدو �ش���نمًا ي�شاف �إىل �أ�شنام �لأر�س. 
ي�شاف �لكتاب �إىل خز�ئن �لأر�س، ويغادر ذ�كرته 
�أحُع���دت  �إلكروني���ة،  ذ�ك���ر�ت  ليدخ���ل  �لطبيعي���ة، 
لروي�س غريزته �لهوجاء. �إنه �حلْجر نف�شه �لذي 
ميز ع�شور �إعد�م �لكتاب، باعتباره م�شدرً� لل�شّر، 
�أو تقدي�ش���ه باعتباره ن�شًا فوقيًا، ت�شتن�شخ �لكتب 
�لأر�ش���ية كله���ا م���ن �أ�ش���له �ملحفوظ. لك���ن �لكتاب 

ي�شر يف �لأر�س جّرً� من قيوده. 
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    ليتن���ي ��ش���تطعتحُ ت�ش���جيل بيان���ات ذل���ك �لنم���و 
�لبطيء، �أو �لندفاع �لأهوج لغريزتي �لكتابية ثم 
�لطباعية )باأو�شع منتجاتها �لنف�شية و�جل�شدية(. 
دعني �أبد�أ من نقطة هادئة م�شركة: يتعاظم �شعور 
رف����س �لظلم �لجتماعي ببطء ور�ش���وخ يف وعي 
�ل�شباب بعد �نتقالهم من �لو�شط �لربوي �لعائلي 
�إىل �لو�شط �ملدر�شي �لأخوي، فتن�شاأ حول قاعات 
�لدر����س رو�ب���ط طالبي���ة تعي����س جترب���ة �لرف�س 
�ملتوج�ش���ة ل�ش���لطة �لنظ���ام �لجتماعي �ل�ش���ارمة 
يف �ش���ورة من�شور جمهول �مل�ش���در من�شوخ على 
�شفحة دفر مدر�شي. كان من�شوري �لأول ق�شيدة 
�ل�ش���ياب )ح�ش���ناء �لك���وخ( تناقلت���ه �لأيدي خالل 
دورة �ل�ش���باح �ل�شرية. �أو�ش���َلْت جتربة �ملن�شور 
م���ن  �إىل حلق���ٍة  �ملندف���ع  �لثان���وي  �لطال���ب  �لأول 
�أخويات مك�ش���يم غورك���ي �أودَعْت عنده من�ش���ورً� 
ثانيًا بعنو�ن )�أن�ش���ودة �ل�شقر(. وما عتمت بذور 
)�لأم(  كت���ب  بق���ر�ء�ت  ���بْت  �أحُخ�شِ �أن  �ملن�ش����ورين 
و)�أ�ش�رة رومانوف( و)�شتة وع�شرون رجاًل وفتاة 
و�ح���دة(. �ش���ّقت �لرو�ي���ات ق�ش���رة �لف���رة �مللكية 
حيث �شّقت �لق�ش���رة �لقي�شرية يف �ملو�شع نف�شه. 
د��ش���ت �جلزمات ق�ش���رة �جلليد �لقا�ش���ي فت�شاعد 
منها هو�ء متوزي �شاخن، و�نبثق )�لن�س( �لأول 
لطال���ب �لثانوية من تت �أق���د�م �لتموزيني �لذين 
كان يج���ري معهم. كان عنو�ن ذل���ك �لن�س منتزعًا 
م���ن عنو�ن )و�لفولذ �ش���قيناه( لأو�شروف�ش���كي. 
ن�شاأ �لن�س �لأول يف ظل جد�ر �شاهق من �لأج�شاد 
���ة، فلم يب�ش���ر �لف�ش���اء �ملر�مي  �لف���و�رة �ملر��شّ
ور�ء �جلد�ر. مل يكن ذلك �ش���هاًل على �ل�ش���اب �لذي 
ترّبى على من�ش���ور�ت �لطبيع���ة �ملجهولة وغر�ئز 
�لكتب �لثورية لغوركي. �ش���ارت ن�شو�شه �لتالية 
تّو�قة للم�شاحات �ملفتوحة ور�ء �جلد�ر، و�أر�شلت 
من هناك م�ش���امينها �إىل �أه���ل �جلد�ر �لذين كانو� 
يتم�ش���كون بلغ���ة �لأخويات �ملنغلق���ة على ذكريات 
ن�ش���الها �لعنيد. كانت �لن�شو�س مترح يف جنتها 
�لريفي���ة، وعندم���ا تقّو����س �جلد�ر وطمر �أع�ش���اء 
�لأخوي���ة �لقدم���اء، ورث �أخو �لرجال �ملنقر�ش���ني 
�أف�ش���ل رم���وز �لن�ش���اأة �ملدر�ش���ية و�أحم���ى غر�ئ���ز 

من�شور�تها �ل�شرية. 
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     غزو�ت �لرب�برة �ملتو�لية على ح�شون �لأخوية 
�ملغربة على �أر�ش���ها، زلزلت دفاعه���ا عن مو�قعها 
�لأوىل، لكنها مل تطح متامًا بنبالة �أفر�دها �ملحمية 
بتقاليد �لن�ش���اأة �لغريزية : مترد م�شوب بالغ�شب 
على �جلانب �ملك�ش���وف من وجه �لن�س �مل�شتباح، 
وهدوء  على �جلانب �ملغمور من ج�شد �لن�شو�س 
يف نب���ع �حلرم���ان �ل�ش���هوي. مارك����س �ل���ذي دفع 
�جليل �ملتحم����س �إىل كومونات �لث���ورة �لطبقية، 
�أعاده �ش���ارتر �إىل ح�ش���ن �للتز�م �لفردي �ملطّوق 
بالأخويات �لأممية، و�أنقذه �لت�ش���ّوف من طفولة 
�لعمل �لي�ش���اري. ج�شٌد �ش���فاف ببوحه �لغر�ئزي، 
مرف���وع على �أي���دي �لث���ورة، يت���وق �إىل �لنفجار 
ت���ت �ل�ش���م�س �لقاري���ة، وتعب���ر جمازّي �أ�ش���ود 
ي�ش���ّده �إىل �لق���اع �ل���ذي متور في���ه دي���د�ن �لرغبة 
�ملحبطة. �ش���دوٌد تقوم و�أخرى تنهار يف حلظات، 
مارك�س يرنح �أمام �شارتر، و�ملت�شوفة يتد�ركون 
�ملوق���ف بهدوئه���م �لنبيل. �ش���مود �ش���ارتر ر�فقنا 
حتى �لوقت �لذي همدت فيه جذوة �لتاريخ. فجاأة 
��ش���تولت �لعومل���ة �لليرب�لية على بيان���ات مارك�س 
لإنقاذ �لر�أ�ش���مالية �ملتوح�ش���ة، و�ش���احب �لإيقاعحُ 
�لوج���ودي �لرنيم���َة �لأخ���رة لفت���د�ء �لتجرب���ة 
�ملارك�ش����ية �ملغ���دورة ب�ش���ربات يائ�ش����ة، وحدها 
�أم���ام  قدره���ا  و�جه���ت  �لر�ش���تقر�طية  �لأخوي���ة 
نفايات �لغزو �لأخر. �لأركان �لثالثة حملت موقد 
�لتاري���خ �خلام���د، و�لعب���ارة تهاوت م���ن �لوحدة 
و�لعار. �ش���ارتر ي���ر�ءى �أب���دً� يف مقدم���ة جنازة 
مارك�س، و�لت�ش���ّوف ي�ش���فق �لب���اب ور�ءه: كيف 
تي���ا �لعب���ار�ت م���ن دون ذلك �حل�ش���د �لتاريخي، 
ومن �أي���ن نقر�س لأخويتنا؟ �أنرفع عبار�تنا بذلك 
�لقلق �لغريزي �لذي دفعنا نحو �مل�شاحات �خل�شر 

ور�ء �جلد�ر؟ �أين �جلذور؟
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   غ���دت مهم���ةحُ �لأدب بع���د فا�ش���لة 2003 تفلي����س 
�لتغي���ر  �ش���دمة  و�مت�ش���ا�س  �لنهي���ار  فج���وة 
و�لتكيف مع �ش���عور �خلوف م���ن �حلرية. �نهارت 
�مل�ش���ادر �مليثولوجية و�لأ�ش���ول �ل�شعبية ل�شلطة 
�حلكم يف �لوجد�ن �جلمع���ي �ملر�كم منذ �حلرب 
�لعاملي���ة �لثانية، وب���دت للعيان ن�ش���و�س �ملهاجر 

و�ملخيمات و�ملعتقالت و�أنطولوجيات �جلماعات 
�لإثني���ة. �أ�ش���و�ٌت تائهة تنادي لالجتم���اع و�للقاء 
على حافة منطق���ة �لنهيار. جزر �لتيار، �ش���مو�ت 
�لهج���رة، تن للق���اء يف منطقة حماي���دة. تققت 
�ملعجزة، و�لتقى �لأدباء �لعر�قيون �ملوزعون على 
جو�ن���ب �حلدود يف �لكويت يف ماي�س عام 2005 
برعاي���ة م���ن موؤ�ش�ش���ة �لبابط���ني �ل�ش���عرية، تاله 
�جتم���اع �آخ���ر يف ماي����س 2007 يف �أربيل بدعوة 
م���ن موؤ�ش�ش���ة �مل���دى. جمع���ت )�ش���دمةحُ �لنهي���ار( 
�لأدب  متالزم���ة  �ملتفرق���ني يف  �لأخوي���ة  �أع�ش���اَء 
�لعر�قي �ملقطوعة �جلذور، كان �ل�ش���م �لآخر لهذه 
�لأخوي���ة: متالزم���ة �جل���رب و�لختيار. و�ش���ارت 
لربي���ة �لغريزة وهجومه���ا )�لكتابي( جهات �أكرث 
خط���ورة و�إحلاح���ًا. �ش���الت م���ن ينابيع �لتن�ش���ئة 

�لأوىل مياه فو�رة. �لزمن يعك�س وجهته. 
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     تطلبت �ل�ش���دمة جتو�ًل من نوع �آخر يف �أقاليم 
�لغريزة �لكتابية. هيام���ًا يف منطقة �لنهيار حول 
منطقة �جل���ذور �ملحظ���ورة. �لكتابة �ملج���ز�أة �إىل 
حظائ���ر وغيتو�ت. بني حظ���ر وحظر جتو�ل يهيم 
بخطو�تن���ا، بعد خروجه���ا من �أوكاره���ا، و�أخطر 
ه���ذه �لأوكار وك���ر �لأخوي���ة �لق���دمي. �أنت���ج حظرحُ 
�لكتابة �ش���ابقا ًدفاتَر جتو�ٍل من نوع عظيم: دفاتر 
هرمان ه�شه وماركيز و�شنع �لله �إبر�هيم وحممد 
�ش���كري. بينم���ا عان���ى �لن���وع �لعر�قي خوف���ًا من 
�لقر�ب من متاري�س �حلظر �ليومية، ق�شورً� يف 
حرث �ملتالزمات �لأخوية بحثاحُ عن �جلذور، ترددً� 
يف مقارب���ة خطاب �ل�ش���دمة �ملف�ش���وم بانهيار�ته 

�لتاريخية. 
    �أي���ن يب���د�أ �لي���وم �لعر�ق���ي �لآن، و�أي���ن ينتهي؟ 
جم���عحُ �حل���ال و�لظ���رف بعالم���ة �ش���وؤ�ل و�ح���دة 
حماول���ة لتب�ش���يط �لو�ش���ع �ل�ش���ائك ملو�ط���ٍن غر 
م�شّمى، حم�شور يف �لف�شحة �ملديدة لنت�شار كتلة 
مت�ش���ابهة من �ملو�طنني، يبد�أ يومه يف وقت مبكر 
م���ن �ل�ش���باح وينتهي مع �ش���اعات �للي���ل �لأوىل. 
وخ���الل ه���ذ� �لوق���ت �لق�ش���ر ب�ش���اعاته، �لطويل 
بحو�دث���ه، يتعر�س �ملو�طن �ملجه���ول �إىل �أخطار 
ل ح�ش���ر لها، ينجو منها مب�ش���ادفة �أو باأخرى، �أو 
ي�شقط �ش���حية باردة يف م�ش���يدة، فيتّم حذفه من 

ج���دول �لأيام، ليح���ّل يف مكانه مو�طن ي�ش���بهه ل 
نعلم متى ياأتي دوره يف �حلذف و�لن�شيان، وكيف 

يبد�أ يومه و�أين ينتهي. 
    متابع���ة هذه �ل�ش���حية �لدوري���ة تتطلب جتو�ل 
�أي���اٍم عديدة، بل �ش���هور مدي���دة، يف م���دن عر�قية 
كثرة، ل�ش���تخال�س يوٍم و�ح���د يف حياة مو�طن 
نعّرف���ه برمز جامع لرموز �ش���تى يف �إع�ش���ار فرة 
�لنهيار، مبا فيها �لرمز �خلا�س مبوؤرخ هذ� �ليوم 
�جل���ّو�ل، �ل���ذي �ش���رتدي لإجناز مهمت���ه هويات 
�أ�ش���خا�س متنكرين يف �أزياء ممّر�س م�شت�ش���فى، 
بائع متجول، �ش���اعي بريد، �ش���ائق �أج���رة، طبيب 
�إ�ش���كايف..  ���اب،جّز�ر،  ن�شّ م�ش���عوذ،  �ش���عبي، 
و�ش���يتعر�س مثلهم جميع���ًا �إىل �حتمالت �حلذف 
مب�ش���ادفة تعي�ش���ة م���ا مل ي���دّون وقائ���ع جتو�ل���ه 
�ليوم���ي يف �لأجل �ملعلوم، قب���ل حلول �لأجل غر 
�ملعل���وم ملوؤرخ غره ينجز �لعم���ل بدًل منه، وقد ل 

ينجزه.
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�ش���ًا      �أع���ود �إىل غريزت���ي، من حيث �بتد�أت، ملخِّ
ف���و�َت �أيام���ي، وتكتي���ك عمل���ي �لكتاب���ي، بهذي���ن 
�لف�شلني: ف�شل �لرغبة وف�ش���ل �لعمل )�لكاوو�س 

و�لنامو�س(. 
���ح �لرغب���ة، غر�ئ���ز �لكتاب���ة       �لف�ش���ل �لأول: تفتُّ
تتحرك تت �شطح �لأ�ش���ابع و�لأور�ق، مع تبدل 
�لطبيعة، يقظة �لروح، �أ�ش���كال �حلرية �جل�شدية. 
حروف تتجمع مثل غيوم يف �شماء خريفية. مطر، 
بهج���ة، �نح���ر�ف، �لرغب���ة يف ت�ش���وير كل �ش���يء 
و�حتو�ئ���ه �إىل �لأبد. ن�ش���و�س تنب���ت مثل �لفطر 
تت جلد �لرغبة �ملندفعة �إىل �لأعلى، �إىل �لهو�ء. 

وهذ� هو ف�شل )�لكاوو�س(. 
   �لف�ش���ل �لث���اين: جم���ع �لثمار �لنا�ش���جة، �لعمل 
�لعم���ر.  و�ش���ايا  تاألي���ف  �لع���امل.  ب�ش���تانيي  م���ع 
�إدر�ك �ل�ش���ّر، �لذي يتبعه فتور �لرغبة فان�ش���حاب 
�حلو�����س فانطو�ء �لعامل فتوقف �لعمل. وهذ� هو 

ف�شل )�لنامو�س(.

حممد خ�سري

عدي الهاجري

�علن رئي�س �تاد �لدباء و�لكتاب �لعر�قيني يف �لب�ش���رة بدء �ل�ش���تعد�د�ت 
لتنظيم فعاليات ملتقى �ل�ش���ياب �لإبد�عي بن�شخته �ل�شاد�شة �لتي من �ملرجح 
�أن تنطلق قريبًا. وقال �ل�ش���اعر علي نوير:"بد�أ �لعمل لقامة ملتقى �ل�ش���ياب 
�لإبد�عي بن�شخته �ل�شاد�شة، و�لتي ي�شت�شيف فيها نحو 40 �أديبا من خمتلف 
حمافظات �لعر�ق. وتابع:تنطلق فعاليات �مللتقى على مدى يومني مب�ش���اركة 
نخبة من �دباء �لعر�ق و�شتت�شمن جل�شات �شعرية وحمور� نقديا عن �ملنجز 
�لإبد�عي لل�ش���اعر �ل�شياب، كما �ش���تكون هناك زيارة لبيت �ل�شاعر وفعاليات 
فنية، ومعر�س ت�ش���كيلي. و��ش���اف"وعدتنا وز�رة �لثقاف���ة بتغطية فعاليات 

�مللتقى، وقد مت �عد�د �خلطط ورفعها للوز�رة للم�شادقة عليها.
و��ش���ار �ىل �ن �لت���اد ياأمل باقامة �مللتقى ب�ش���كل �ش���نوي دون توقف لكنه 
ي�ش���عى �ىل �حل�ش���ول على دع���م متويل للملتق���ى وهو �لمر �ل���ذي يوؤثر يف 

تدي���د تاأريخ �لتنظيم فلي�س باملهم �ن ي�ش���ادف ذكرى �لوفاة،بل �ن �لهمية 
تاأتي يف �لقامة. وعن �مل�ش���اريع �مل�ش���تقبلية ذكر نوير �ن �لتاد يفكر جديا 
يف �قامة ملتقى �حل�ش���ني �ل�ش���عري �ل�شنوي �ىل جانب بدء �لتخطيط �لويل 

ملهرجان �ملربد �ل�شعري دورة 2010. 
وذكر �ن �تاد �لدباء يف �لب�شرة يو��شل تعاونه مع �شركة ��شيا�شيل لطبع 
ع�ش���رين كتابا جديد� عل���ى هام�س فعالي���ات مهرجان �ملرب���د بدورته �حلالية 

وهناك تن�شيق وخطط بهذ� �ملجال.
ولفت �ىل �ن �دباء �لب�ش���رة �شاهمو� يف ن�شر �لعديد من �لكتب و�ل�شد�ر�ت 

�لدبية و�لثقافية على ح�شابهم �ل�شخ�شي دعما منهم للعملية �لبد�عية.
وع���ن عملية ت�ش���ويق �لدب كما يجري يف ت�ش���وي �لريا�ش���ة و�لفن �و�ش���ح 
رئي�س �تاد �دباء �لب�ش���رة �ل�ش���اعر علي نوير �ن �لق�ش���ية تتاج �ىل جهد 
كبر ومتو��شل من قبل �لتاد�ت بالتعاون مع �حلكومة �لتادية �لتي من 

و�جبها �مل�شاهمة ب�شكل كبر يف هذ� �مل�شروع.

جا�سم العايف

�حتفى "�تاد �أدباء وكتاب �لب�ش���رة" بالدكتور 
حميد جميد �جلبوري موؤلف م�ش���رحية )�شدى( 
�لفائزة باجلائزة �لأوىل لأف�ش���ل عر�س م�شرحي 
متكام���ل يف مهرج���ان �مل�ش���رح �لتجريبي �لعاملي 

بالقاهرة. 
ق���دم �ملحتفى به �ل�ش���اعر عبد �ل�ش���ادة �لب�ش���ري 
مثمن���ًا با�ش���م �أدب���اء وكتاب �لب�ش���رة ه���ذ� �لفوز 
وموؤك���د� �ل���روح �خلالق���ة �لت���ي ينط���وي عليه���ا 
�لأدباء و�لفنانون �لعر�قيون يف هذ� �لزمن �لذي 
ي�ش���هد عدم �لهتم���ام �جل���اد بالثقاف���ة و�ملثقفني 

م���ن قب���ل �جله���ات �لر�ش���مية، ومعرف���ًا بالدكتور 
�جلبوري وم�شاركاته يف �لعديد من �ملهرجانات 
وم�ش���رته  و�نتاجات���ه  و�لعربي���ة،  �لعر�قي���ة 
�لفني���ة كممث���ل وكاتب وخم���رج وباحث جاد يف 
�ملجالت �مل�ش���رحية �ملتنوعة. وت���دث �لدكتور 
�جلبوري �شاكر� �تاد �لأدباء على مبادرته هذه 
بتخ�ش���ي�س جل�ش���ته �لثقافية �لأوىل له���ذ� �لعام 
له و مل�ش���رحيته )�ش���دى( وقد ذكر �نه يف �لبد�ية 
عليه �أن ي�ش���تذكر قول �أ�ش���تاذه �مل�ش���رحي �لكبر 
�ش���امي عبد �حلميد يف �ن �لفن���ان حينما يتحدث 
عن نف�ش���ه وفنه فاأنه قد ر�ش���م خ���ط نهايته �لفنية 
بحديثه،لن �حلياة و�ملعاناة �ل�شخ�ش���ية للكاتب 
و�لفن���ان ل جدوى من �حلدي���ث عنهما، و�إمنا كل 
�جل���دوى يف �أعماله ونتاجاته �لفني���ة �لإبد�عية 
وهي �لتي توؤ�ش���ر علي���ه وتتحدث بدًل عنه. وقال 
د. �جلب���وري �أوج���ه �ش���كري لأ�ش���اتذتي �لأحياء 

و�لر�حل���ني �لذي���ن تعلم���ت منهم �لكث���ر و�لذين 
�أن���ارو� طريقي مب���ا قدموه يل من مع���ارف وقيم 
فني���ة متنوع���ة، و زمالئ���ي �لذين عملت وع�ش���ت 
معه���م �لهم���وم �مل�ش���رحية، وذكر �ن���ه �لآن يح�س 
مب�ش���وؤولية �ك���رب بع���د فوز م�ش���رحية )�ش���دى( 
به���ذ� �ملهرجان �لعاملي، خا�ش���ة و�ن ع���دد �لفرق 
�ملتناف�ش���ة كان بح���دود )126( فرق���ة من خمتلف 
�أنح���اء �لع���امل، و�ن جلن���ة �لتحكي���م �لتي منحت 
�جلائزة مل�ش���رحية )�ش���دى( ق���د تاألفت م���ن كبار 
�لنقاد و�لباحثني يف �جلو�نب �لفنية �مل�ش���رحية 
�ملعا�شرة، و هم من �ملخت�شني �لعامليني بامل�شرح 
�لتجريبي من بولند� وبريطانيا وم�شر و�أمريكا 
و�ل�ش���ني وفرن�ش���ا و�لأرجنتني وكن���د� وتون�س 
و�ن �مل�شرحية قد تناف�ش���ت مع م�شرحية)مكبث( 
ل�شك�ش���بر وقدمته���ا جتريبي���ًا فرق���ة م�ش���رحية 

كورية. 

وذكر د. �جلبوري مع �نه موؤلف �مل�شرحية �إل �نه 
ومبفارقة غريب���ة مل يحُدَع ملر�فق���ة �لفرقة �لقومية 
مهرج���ان  يف  قدمته���ا  و�لت���ي  للتمثيل/بغ���د�د/ 
�لقاهرة �خلا�س بامل�ش���رح �لتجريبي، وفازت من 
خالل �مل�ش���رحية �ملمثلة ب�شرى �إ�شماعيل بجائزة 

�أف�شل ممثلة يف �ملهرج��ان. 
و�أ�ش���اف د. �جلبوري من �ملوؤك���د �ن كادر �لعمل 
م���ن �ملخرج حامت عودة و�ىل كل �لعاملني فيها قد 
قدمو� قر�ءة جديدة وجدية و و�عية للم�ش���رحية 
جعله���ا ت�ش���ل �إىل ه���ذ� �مل�ش���توى �لعامل���ي و�ن���ه 
قد طرح يف م�ش���رحية )�ش���دى( �ش���رورة �شماع 
و�ح���ر�م �ل�ش���وت �لإن�ش���اين �لآخ���ر �ملختل���ف، 
وكيفي���ة �خلال�س من �لتناحر ب���ني �أبناء �جللدة 
�لو�ح���دة، وه���و ه���م عر�قي ن�ش���رك ب���ه جميعًا 
بع���د �لتغير �لذي ج���رى يف وطننا. وتدث يف 

�جلل�شة بع�س زمالء �جلبوري.

الأدب�ء الب�صرة يحتفون مبوؤلف م�صرحية )�صدى( 

احت�د ادب�ء الب�صرة ي�صتعد مللتقي�ت ال�صي�ب واحل�صني ال�صعريني

�ذ� كان بع����س �لنق���اد ق���د قل���ل من �ش���اأن 
م�ش���وغات  دون  م���ن  �ل���رو�د  �ل�ش���عر�ء 
مقنعة غايتهم من ذلك رفع �ش���اأن �ش���عر�ء 
�ل�شتينيات بالنتقا�س من جتربة �لرو�د 
�ملتف���ردة حني جعلو� من �ل�ش���تينيني هم 
وحده���م دع���اة �لتجدي���د وه���م )�ملوج���ه 
�ل�ش���اخبة( و�له���ادرة �لت���ي جرف���ت كل 
�لزبد �لذي كان يطفو على �ش���طح �ل�شعر 
ملا ميتلكونه م���ن )وعي للتجديد( وقدرة 
فائقة على فهم �حلد�ثة و�حد�ث �لتغير 
�ملن�ش���ود، فثم���ة در��ش���ات نقدي���ة �خرى 
كان���ت تدور حول لغة �لرو�د وم�ش���امني 
توظي���ف  يف  وغلوه���م  ق�ش���ائدهم 
�ل�ش���اطر وبعدهم عن �حلد�ثة ب�ش���بب 

�شعف ثقافتهم. 
ولقد حاول بع�س �ولئك �لنقاد �ن ي�شمو� 

ثقافة �لرو�د ووعيهم �ل�شعري بال�شعف 
و�ش���يق �لأفق، ولو ت�ش���فحنا ما عر�شه 
�ش���امي مهدي يف كتابه "وع���ي �لتجديد 
و�لريادة �ل�ش���عرية" لوجدنا، ي�شر على 
�شعف ثقافة �ل�شياب وعلى "�ن �مل�شادر 
�لثقافي���ة �لت���ي توف���رت لل�ش���ياب كان���ت 
حمدودة، ومل تكن تلك �مل�ش���ادر تتيح له 
قدرً� حمددً� من �لثقافة"، مع �ن كثر� من 
�لدر��ش���ات �لخرى قد �كدت عمق ثقافته 
وتعدد م�شادرها فقد جمعت بني �ملوروث 
و�ملعا�ش���ر و�لو�فد ول يت�شع �ملجال هنا 
للخو�س يف ذلك وميكنني �ل�ش���ارة هنا 
�ىل بع�س تلك �لدر��ش���ات مثل "�لطريق 
�ىل جيكور" و"�ش���عر بدر �شاكر �ل�شياب 
در��ش���ة فني���ة وفكري���ة" حل�ش���ن توفيق، 
و"بدر �ش���اكر �ل�ش���ياب حياته و�ش���عره" 
لح�ش���ان عبا����س و"�ل�ش���ورة �ل�ش���عرية 
عن �ل�شياب" لعلي �ملحادية و"بدر �شاكر 
�ل�ش���ياب و�ملذ�هب �ل�ش���عرية �ملعا�شرة" 
�ل���ذي �ك���د في���ه موؤلف���ه �ن �ل�ش���ياب كان 
و��ش���ع �لثقاف���ة عميق �لط���الع وقد �فاد 
كث���رً� م���ن ثقافت���ه �لجنبي���ة وموروثه 
وقدر�ت���ه  �لدين���ي  وتر�ث���ه  �ل�ش���عبي 
�لبد�عية �لذ�تية و�ك���د حممد �لتوبخي 

موؤلف �لكتاب �ن �لط���الع على �بد�عاته 
يكف���ي  �ملطول���ة  ون�شو�ش���ه  �ل�ش���عرية 

لتلم�س �شعة ثقافته. 
�م���ا م���ا يتعلق باحلد�ث���ة �ل�ش���عرية لدى 
�ل���رو�د فق���د ن�ش���ر �ش���امي مه���دي مق���اًل 
�حلد�ث���ة  يعط���و�  مل  "�ل���رو�د  بعن���و�ن 
�ش���عر�ءنا  "�ن  في���ه  ورد  حقه���ا" ومم���ا 
�ل���رو�د مل ي�ش���تفيدو� ��ش���تفادة معقولة 
م���ن �لفر�س �لت���ي منحها له���م �لتخل�س 
م���ن نظام �ل�ش���طرين و�لقافي���ة �ملوحدة، 
فقد ظلو� على نحو ما يجرون م�شامني 
��شالفهم، ومل يقدمو� �ل بع�س �للمحات 
هن���ا وهن���اك، لقد �ده�ش���هم �ملغن���م �لهني 
فظنو� �نهم بك�ش���ر �لطوق �لعرو�شي قد 
حقق���و� �ه���م �ل�ش���ياء، وفاته���م �ن �ثمن 
�ش���عر�ءنا  �ن  بع���د  يكت�ش���ف  �لكن���وز مل 
ه���وؤلء مل يعط���و� �حلد�ث���ة حقه���ا" ول 
ن���دري ماذ� يري���د هذ� �لناق���د وغره من 
�ل���رو�د �ل يكفيه���م �نه���م �حدث���و� ثورة 
على نظام �لق�ش���يدة �لنمط���ي، و�حدثو� 
ح���ر�كًا ثقافي���ًا و�بد�عي���ًا مل يت�ش���ن مل���ن 
قبله���م �ن يفعل���ه، وتمل���و� ب�ش���بب ذلك 
�لتهام باخليان���ة و�لتنكر للر�ث �ملجيد 
وعان���و� م���ا عان���و� ب�ش���بب ثورتهم على 

�ل�شعر �لعمودي. 
ويكفيه���م جم���دً� �نه���م كانو� �ل���رو�د يف 
ه���ذ� �ملج���ال وعل���ى �يديه���م ح���دث ذل���ك 
�ل�ش���عر  حرك���ة  يف  �لنعطاف���ة  �لتغي���ر 
�لعرب���ي �بد�ع���ًا وتنظ���رً�، وبجهودهم 
متت ولدة �لق�ش���يدة �جلديدة )�حلرة(، 
وه���م بذلك �عط���و� للحد�ثة وجه���ًا، و�ذ� 
كان���و� مل يعطوه���ا حقها ف���كل فتح جديد 
ل يخل���و م���ن �خط���اء �و فج���و�ت ول بد 
م���ن �ن تتبعه خطو�ت �خرى ي�ش���هم يف 
�جنازها �لالحقون، ول بد من ��ش���افات 
جديدة ت�ش���هم يف ولدتها �جيال �خرى، 
�ل يكفي �لرو�د بانهم غامرو� و�خرقو� 
�ل�ش���اهقة  و�لق���الع  �ملنيع���ة  �حلو�ج���ز 
�ل�ش���بيل  ومه���دو�  �ل�ش���اكن  وحرك���و� 

لل�شائرين من بعدهم؟! 
وقد طال �لنقد �ي�ش���ًا )م�شامني( ق�شائد 
�لرو�د وو�شفها بع�س �لنقاد بانها ق�شائد 
�شيا�ش���ية و�ح���د�ث عاب���رة و�ن بع�ش���ها 
��شبه ببيان �شيا�شي مكتوب بلغة �دبية. 
وكالم هوؤلء �لنقاد مو�ش���ع نظر ونقا�س 
فاملرحل���ة �لتي عا�ش���ها �ل���رو�د وتديدً� 
)خم�شينيات �لقرن �ملا�شي( كانت متور 
بالحد�ث �جل�شام فهناك ثور�ت �لتحرر 

�لت���ي عمت �لوطن �لعرب���ي للخال�س من 
�ل�ش���تعمار و�لتبعي���ة، وهن���اك ح���ركات 
�لكف���اح �لوطن���ي يف �ش���تى بق���اع �لعامل 
وحلم �لوح���دة �لعربية ونك�ش���ة �حتالل 
فاجل���و  �حل���كام،  و��ش���تبد�د  فل�ش���طني، 
�لع���ام كان متلب���دً� بالزمات �ل�شيا�ش���ية 
و�لجتماعي���ة ف�ش���اًل عن ت�ش���لط �لثقافة 
�ملتخلف���ة و�لنمطية �حلياتية، �ىل جانب 
�شعي �ل�ش���عر�ء �لرو�د �ملحموم للخروج 
من ��شر �لرومان�شية و�لتوجه �ىل �فياء 
�لو�قعية و�لقر�ب من هموم �لن�ش���ان 
�ملعا�ش���ر وم�ش���كالته ومتاعب���ه، كل ذلك 
حتم عليه���م �لتعبر عن كل م���ا يحل بهم 
وبالن�ش���انية عمومًا من �حد�ث ونكبات 
وب�ش���اعة �حلروب �لتي تنتهك �ن�ش���انية 
�لن�شان وقهر �لكادحني وجوع �لفالحني 
ي�ش���جنو�  ومل  �لقط���اع،  وج���ربوت 
م�ش���امني ق�ش���ائدهم مب���ا ذكرن���اه �من���ا 
كانت لهم ق�شائد فيها بوح ذ�تي �ن�شاين 
�لنزع���ة وتقنيات على م�ش���توى �ل�ش���كل 
و�ملع���ادل  �ليقاع���ي  كالتن���اوب  �لغن���ي 
�ملو�ش���وعي و�لقن���اع �ملفارق���ة و�لرم���ز 
ويكفيه���م �نهم �بدع���و� ونظرو� وعمقو� 

وتو�شعو� يف ذلك �لبد�ع. 

البنادق مرفوعة بالطول فوق 
الروؤو�س

كاأّن اجلنود يعومون اإىل الرقبة يف 
طوفان

البنادق مرفوعة بالطول والأ�سوات 
ي�سّق بع�سها بع�سًا

العربات عائدة ببقايا الأحياء
اأكتافهم بال رتب، وقم�سانهم بال 

اأزرار
اأياديهم جماديف يف نهر جاّف

من موجة ياب�سة اإىل موجة
نوح..نوح.. نوح

بقايا اأحياء، واأكتاف بال رتب

يف حومة كهذه ل تهّم الأطراف 
املفقودة

بقّية اإن�سان اأّية بقية تكفي
املهّم اأْن ل يختفي الإن�سان كلية
النجاة يف احلرب هي الآنت�سار 

احلقيقي اأّوًل واآخراً
اأّية بقية تكفي. ل تهّم الأطراف 

املفقودة

يف عداد الأموات والأحياء يف اآن 
واحد

كّل فرد يف العربات العائدة

يف عداد الأموات والأحياء
ال�سّك واليقني، املوت واحلياة 

م�سفوران معًا الآن
حلظات فقط ويتبني اخليط الأ�سود 

من اخليط الأبي�س
�سيكون املّيت ميتًا اإىل الأبد، واحلّي 

حّيًا ولو جزئيًا
الأزمات احلا�سمة قا�سمة بال ريب

لأنها تنجي ومتيت بلحظة
كال�ساعقة تهجم مّرًة واحدة واأنت 

غافل
كالطوفان ل ينتظرك جتمع اأثاثك

اأو تلب�س ثيابك بح�سمة
يف هذه احلومة �سيكون الفرح فرحًا 

واحلزُن حزنًا
عاملان منف�سالن متامًا

والأنانية اأ�سّد طبيعة يف الإن�سان
تلك اآمراة تفت�س عن اآبنها

تلوب كزورق تك�ّسرت األواُحه
وعلى بعد اأ�سبار، عناٌق، كاأّنه اأبدّي 

ل ينف�سم
العر�س واملاأمت �سجرتان متداخلتا 

الأغ�سان
و منف�سلتان متامًا 

 من ق�سيدة اأطول بعنوان "هل 
و�سلت الطائرة العراقية بعد؟"                    

د. �سمري اخلليل  �سالح نيازي

م��ع��ط��ف ال�����رواد والج���ي����ل ال��اح��ق��ةال�����ع�����ودة م�����ن احل�����رب

ال�شاعر علي نوير


