
من امل�ؤمل ن�شر وثيقة لأول مرة تعرف 
بـ"ملف ابتزاز" تعر�ض الأ�شرار احلميمة 

ملارك ت�ين م�ؤلف رواية "مغامرات 
هكلربي فني". و هذه ال�ثيقة التي 

ي�شف فيها مارك ت�ين حماولت 
�شكرترية له لإغرائه �ش�ف ت�شّمن يف 
�شرية ذاتية كتبها ت�ين اأثناء �شن�ات 

تده�ره لكنه اأ�شّر على اأن تبقى �شرية 
ملدة مئة �شنة بعد م�ته عام 1910.

وتتهياأ جامعة كاليف�رنيا يف بريكلي 
،التي ت�شم اأر�شيفاته، لن�شر هذه ال�شرية 

الذاتية التي ت�شم 5000 �شفحة يف 
ثالثة جملدات، و�ش�ف ت�شلط ال�ش�ء 

على العالقات امل�ؤملة غالبا بني ت�ين 
وم�شاعدته ال�شخ�شية اإيزابيل لي�ن 

وابنته كالرا.

وكان���ت كالرا ه���ي التي اأقنع���ت م�ؤلف روايت���ي "مغامرات 
هكل���ري فني" و"مغام���رات ت����م �س�ي���ر" يف كتابة "ملف 
االبت���زاز" حلمايتها من لي�ن التي راأته���ا ك�نها مناف�سة لها 
يف حب والدها وثروت���ه.  واأقنعت كالرا ت�ين ،رمبا ظلما، 
ب���اأن لي�ن �سرقت 2000 دوالر حني كانت ت�سرف على بناية 

بيته االأخري يف ك�نكتيك�ت. فقام ت�ين بطردها وجتريدها 
م���ن البيت الذي اأعطاه اإياها كهدية يف عيد امليالد. ثم اأظهر 
له���ا املل���ف املك����ن م���ن 429 �سفح���ة وه���دد بن�س���ره اإذا ما 
حاولت ابت���زاز مال منه اأو م���ن عائلته.وكانت نهاية قا�سية 
لعالق���ة حميمة جلبت ال�سعادة الأحد اأ�سهر الكتاب االأمريكان 
واأكرثه���م جناحاُ ماليًا. يف عام 1904 قام ت�ين ، 68�سنة ، 
بت�سغيل لي�ن ،وهي �سخ�سية اجتماعية لكنها  مرت باأوقات 
ع�سيبة،  ك�سكرترية له ورفيقة  لكالرا. اأ�سبح  ت�ين ولي�ن 
حميمني: و�سفها االأرمل ك�نه���ا "نحيفة و�سيمة عمرها 38 

�سنة يف التق�مي و17 �سنة يف املركبة وامللب�س".
كان���ت لي�ن ج���د مفت�نة بت�ي���ن وتدع�ه املل���ك. ويدع�ها 
ل����را �سكانديرا ترومبل���ي م�ؤلفة كتاب  " الي�ن���ز" وقالت 
جدي���د بعن����ان "امل���راأة االأخ���رى مل���ارك ت�ي���ن" اأنهما رمبا 
كان���ا �سيتزوج���ان اإذا مل تعرت����س كالرا:" كان���ت غا�سب���ة 
ومل ترغ���ب يف اأن تق���ف يف ظل اأبيها. مات���ت اأختها �س��سي 
ب�سب���ب الته���اب ال�سحايا و�سعر باأن الفت���اة اخلطاأ هي التي 
رحل���ت. وجل���ب فتي���ات يافع���ات اإىل البيت ك���ي يلعنب دور 
االأحفاد البدالء من اأجل ذلك الهدف. وت�سيف:" اعتاد ت�ين 
جتن���ب امل�اجهات التي تثري الت�ترات مع كالرا ح�ل املال. 
و�س���اءت االأم�ر ح���ني بداأت كالرا تن�سئ عالق���ة عاطفية مع 

اأ�ستاذها يف البيان� وه� رجل متزوج".  
وتق�ل ترومبلي التي قراأت املل���ف باأنه ممل�ء باالتهامات. 
وت��س���ح قائل���ة:" وّجه ت�ي���ن التهم اإىل لي����ن يف حماولة 
اإغرائ���ه وه���ي تت�سك���ع يف البي���ت عل���ى االأرائك مث���ل امراأة 
غاوي���ة. ابتع���دت ال�سري ال�سابق���ة عن هذا املل���ف الأنه يظهر 
ت�ي���ن العج����ز ب�س���كل غ���ري مداهن.وه���م ال يعلم����ن ماذا 
ي�سنع����ن به".ظلت كالرا ترد على حملة الكره لعائلة ت�ين 

�سدها حتى م�ت لي�ن عام 1958. 
تق����ل ترومبلي:" كانت اإيزابيل تنتظر م�ت كالرا اأواًل كي 
ت�ستطي���ع ن�س���ر مذكراتها اخلا�س���ة. لقد ق���راأت مالحظاتها. 
كانت اإيزابيل خمل�س���ة لعائلة ت�ين حتى النهاية لكني غري 

متاأكدة من اأنهم ي�ستحق�نها". 

اأقيم على قاعة الن�ساط املدر�سي 
مبدينة النا�سرية املعر�ض 

ال�سخ�سي الأول للفنان ح�سون 
ال�سنون والذي �سم 36 لوحة 
تناولت موا�سيع عدة.املعر�ض 

الذي ا�ستمر ليومي10-11 ني�سان 
اجلاري وح�سرته نخبة من فناين 

ومثقفي مدينة النا�سرية

ق�����دم �����س�����را خم��ت��ل��ف��ة م����ن احل���ي���اة 
الفنان  ذاك�����رة  اخ��ت��زن��ت��ه��ا  ال��ي���م��ي��ة 
الفنية. واأث���رت يف وج��دان��ه وروؤي��ت��ه 

املعر�س  ه���ذا  ال�سن�ن"ميثل  ي��ق���ل 
الفني  م�����س��روع��ي  يف  م��ه��م��ة  م��رح��ل��ة 
بعد  االأول  ال�سخ�سي  املعر�س  ك�نه 
امل�سني،باالإ�سافة  العمل  من  �سن�ات 
املعرو�سة  االأع��م��ال  معظم  ك���ن  اإىل 
فيه تطرح ت�س�را فنيا يحاكي الذاكرة 
القيم  عن  والطف�لة،ويفت�س  واملدينة 
يف  روؤي��ت��ه  اعتدنا  م��ا  وراء  اجلمالية 
واقعنا".ح�ل ال�سبب يف اختيار ا�سم 
اأو�سح  )�سن�نيات(  امل��س�م  املعر�س 
لها  املفردة  هذه  يل  ال�سن�ن"بالن�سبة 
خ�س��سيتها،ذلك اأين ا�ستعملتها ط�ال 
اهتمامي  ع��ن  للتعبري  الفنية  حياتي 
خا�سة  الل�حة  تفا�سيل  يف  الدقيق 
الل�حة  م��ن  اج��ع��ل  ال��ب���رت��ري��ه،ح��ي��ث 
اأخاطبهم  للذين  مقنعة  فنية  و�سيلة 
واأ�ساركهم اأحا�سي�سي وروؤيتي"وتابع 
ال�سن�ن"اإن هذا املعر�س الذي تزامنت 
لرحيل  ال�سن�ية  ال��ذك��رى  م��ع  اإقامته 
جهد  ه���  ح�س�ن  علي  الر�سام  ول��دي 
مت�ا�سع اأقدمه كجزء من وفائي البني 
غفلة"  حني  على  القدر  اختطفه  ال��ذي 
وح�ل هذا املعر�س ذكر رئي�س جمعية 
حمافظة  يف  ال��ع��راق��ي��ني  الت�سكيليني 
�س�ادي"ب�سغف  حممد  الفنان  قار  ذي 
الفنان  يخط  عالية  وح�سا�سية  كبري 
خل�سة  األ�����ان����ه  ال�����س��ن���ن  ح�����س���ن 
ال��ب�����س��ري��ة كاأنه  ���س��ط���ح��ه  ع��ل��ى م��ن 

تارة  وبحد�سه  ت��ارة  بالكلمات  ير�سم 
ل�حاته  معظم  اأخرى"وي�سيف"يف 
ا�ستخداماته  يف  مقت�سدا  الفنان  كان 
اخلفيفة  اخلط�ط  حلت  الل�نية،حيث 
الكال�سيكية  اخلط�ط  حمل  والر�سيقة 
الكتلة  م�ستبدال  واحل���ادة،  ال�سارمة 
االإن�ساين،فيقيم  باالنفعال  اجل��ام��دة 
مع  الب�سري  احل����ار  م��ن  ن�عا  بذلك 
واملخرج  الكاتب  قال  حني  املتلقي"يف 
امل�سرحي عبد احل�سني ماه�د"يف هذا 
املعر�س ثمة حزن وا�سح يت�سيد ف�ساء 
وي�سري  الت�سكيلية  ال��ل���ح��ات  معظم 
بق�ة اإىل جزء ح�سا�س من اأزمة الفنان 
ب�فاة  �سن�ات  منذ  فجع  ال��ذي  نف�سه 

ابنه مبكرا".
وفيا  الفنان  كان  ماه�د"لقد  واأ�ساف 
االأ�سلية  اجلن�بية  لبيئته  اأعماله  يف 
والتي  ال�سائعة  االجتماعية  وللقيم 
يف  جميل  ب�سكل  مالحمها  انعك�ست 
اغلب ل�حات املعر�س،من هنا ميكنني 
يت�ج  اأن  ا�ستطاع  ال�سن�ن  ان  الق�ل 
املعر�س  الفنية من خالل هذا  جتربته 
وامل�دة  االألفة  روح  تاألقا  زادت��ه  ال��ذي 

التي �سادت بني متلقيه".
�سبيب"يف  علي  الناقد  ذك��ر  ح��ني  يف 
على  الفنان  قدرة  نلم�س  املعر�س  هذا 
م�ست�ى  على  جديدة  اأ�ساليب  ابتكار 
ال�سكل وامل�سم�ن �سمن حماولة جادة 
تكنيك جديد وم�ؤثر جت�سدت  الختيار 
املعر�س  ل�حات  من  ع��دد  يف  مالحمه 
حتري�س  ع��ل��ى  جمتمعة  عملت  ال��ت��ي 

ذاك�����رت�����ن�����ا 
والفنية"هذا  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

وتثبت مدينة النا�سرية مع كل فعالية 
فنية وثقافية جديدة انها ما زالت قادرة 
على العطاء رغم عديد ال�سع�بات التي 
الكثري  افتقادها  منها،ال�سيما  تعاين 
االأن�سطة  دمي����م���ة  م�����س��ت��ل��زم��ات  م���ن 
والقاعات  ال��ع��ر���س  ك�����س��االت  الفنية 
املادي.جدير  وال��دع��م  املالئمة  الفنية 

من  ال�سن�ن  ح�س�ن  الفنان  ان  بالذكر 
1954،وحا�سل  النا�سرية  م���ال��ي��د 
فنية،وع�س�  تربية  بكال�ري��س  على 
قار  ذي  فناين  نقابة  يف  اإداري���ة  هيئة 
وله  العراقيني  الت�سكيليني  وجمعية 
فنية  معار�س  يف  امل�ساركات  من  عدد 

خمتلفة.

اإن ما يطراأ على االأن�ساق التاريخية من تبدالت 
ه���� الكا�س���ف ع���ن ه�ي���ة االأجي���ال و ال�قائع 
ال�سعري���ة الت���ي زامنته���ا، وه���ذا بال�سب���ط ما 
ا�ستغل عليه عدد من النقد االأملان ومنهم فيلهلم 
ديلت���اي1 اإذ بح���ث اأ�سالي���ب الكتاب���ة ال�سعرية 
ب��سفه���ا ردود اأفع���ال للتعاط���ي م���ع الن�س���ق 
التاريخي الذي عا�سه ال�سعراء، و كيف اأثر هذا 
التجايل يف تك�ين وخل���ق التيار الرومان�سي 
يف ال�سعر االأملاين يف الن�سف الثاين من القرن 
الثامن ع�سر كظاهرة اأدبية اإمتد تاأثري اأبرز من 
مثلها )غ�ت���ه � �سيلر( عق����دًا ط�يلة؟اإ�سطالح 
اجلي���ل ه����، لدى ع���دد غري قلي���ل م���ن �سعراء 
العراق، من املحاذير املثرية ح�سا�سية ما زالت 
مراراته���ا امل��س�عي���ة م�س��س���ة، اإذ ال حتقق 
لديه���م ه���ذه املف���ردة اإ�ستجاب���ات مقب�لة حني 
تك�ن جزءا من اأي درا�سة تن�سرف للتعامل مع 
ف�ساءات ومفاتيح ال�سعرية العراقية يف حقبة 
تاريخية معينة، برغ���م درايتهم باأن الكالم عن 
االأجي���ال ال يعنى بال�س���رورة درا�س���ة االأزمنة 
م���ن منطلق و�س���ع �سعرائها يف �سل���ة واحدة، 
ملا يف ذلك م���ن جتاهل واإق�ساء الأب�سط مفاهيم 
ال�سعري���ة، ك�نه���ا تنبني عل���ى مب���داأ الت�ساكل 
واالإختالف، واإن مق�لة فح�س املعجم ال�سعري 
ال�سبعين���ي اأو الثمانيني اأو غريه.. هي عن�نة 
اإنزياحي���ة تطل���ق م���ن ب���اب درا�س���ة التنافذ و 
املقارب���ة بني االأزمنة و ال تعن���ي اإفرتا�سًا ِقبليًا 
للقطيعة بني االأجي���ال، الأنها تبحث عن مظاهر 
اخلفاء والتجلي يف تعالق مك�نات الن�س��س 
فيم���ا بينه���ا، وعن كيفي���ة حت�ل ال�اق���ع الذي 
ي�سهده جيل مع���ني اىل وحدات �سغرى تذوب 
يف اأن�سج���ة البن���ى ال�سعري���ة، اأو اإىل اإيق�ن���ة 
كتابي���ة ت�سكل واقعية احل���دث فيها اأهم مكامن 
احلركة ال�سعري���ة الفاعلة. وعلى طرف نقي�س 
م���ن امل�ق���ف ال�سابق ال جند م���ن يعرت�س على 
اإ�ستعمال مفه����م اجليل اإذا تعلق االأمر بفروع 
اأخرى م���ن م�ارد البحث يف العل�م االإن�سانية 
كال�سيا�سة والتاريخ والفل�سفة وعلم االإجتماع، 
ال���ذي ينطرح م�سطلح اجلي���ل فيه بق�ة ليعر 
ع���ن الظاهرة اأو االإجت���اه، ال�سيما يف درا�سات 
العالم���ة د.علي ال����ردي، حيث جعل���ه مقيا�سًا 
�سبه وحي���د لعالقات الت�اف���ق واالإختالف يف 
التح�الت اجل�هرية التي تعر�س لها املجتمع 
العراقي، واأكد يف غ���ري م��سع من م��س�عته 
املعرفي���ة ال�سهرية )ملحات اإجتماعية من تاريخ 
العراق احلديث( قيمة تعاقب االأجيال ب��سفها 
ك���رى اأدوات التط����ر واالإرتق���اء عل���ى �سلَّ���م 
املدني���ة و التح�س���ر.اإن االإ�سكالي���ة يف امل�قف 
الفك���ري من مفه�م اجليل، ك�نه مقب�اًل يف كلِّ 
دوائر البحث يف العل����م االإن�سانية، مرف��سًا 
يف الق���راءات النقدية الهادف���ة اىل تبنيه كاأحد 
معطي���ات ر�س���د اإجتاه���ات ومهيمن���ات املنجز 
ا اإذا كانت هناك  ال�سع���ري، تدع�نا للت�ساوؤل عمَّ
منهجي���ة قرائية جديدة علين���ا اأن نتبعها لتلقي 
االإرث البالغ���ي والنق���دي العرب���ي الق���دمي يف 
درا�سته وت�سنيفه لطبقات ال�سعراء، و طبقات 
املقام���ات واأ�سحاب الن�ادر، وغريها مما لعب 
االإ�سرتاط التاريخي )التجييل( فيه دورًا فعليًا 
يف قراءة وحتديد م�سائ���ر الن�س��س؟ تذهب 
ه���ذه الق���راءة اىل اأن الدرا�س���ة املنهجي���ة الأي 

مدونة �سعرية على اأ�سا�س االأ�ساليب واالأمناط 
احلياتي���ة والثقافي���ة الت���ي �سادت عل���ى اأزمنة 
اإنتاجه���ا البد لها من اأن تف���رز تلقائيًا جملة من 
الت�افقات اأو االإختالفات يف االأج�بة ال�سعرية 
على اأ�سئل���ة الع�سر ب�سكل يجع���ل احلاجة اىل 
مفه�م اجليل اأكرث م��س�عية، ولذا ي�سيع تردد 
هذه املفردة يف درا�س���ات النقد و تاأريخ االأدب 
الت���ي تفرد حلقب تاريخي���ة اإنتابتها م�ستفزات 
اإجتماعي���ة كبرية، وهذا ال يفرت�س بال�سرورة 
اأن تتلق���ى الن�س��س ال�سعري���ة ك�ثائق اإثبات 
لق�ساي���ا تاريخي���ة. م���ن هن���ا ال ن���رى م���ررًا 
م��س�عي���ًا للتمل����س م���ن اإ�ستعم���ال اإ�سطالح 
اجليل ال�سع���ري يف الدرا�سات النقدية املفردة 
لتط����ر ال�سعري���ة العراقي���ة، ب��سفه���ا �ساهدًا 
عل���ى ما تعر�س له الع���راق من هزات يف �سلب 
منظ�مت���ه االإجتماعي���ة والقيمية عل���ى اإمتداد 
عق����د ط�يلة من تاريخ���ه احلديث و املعا�سر. 
ثمَّ اإنَّ الق�ل باالأجيال ال�سعرية ال يدل حتى يف 
اأب�سط تعريفاته عل���ى اإلغاٍء اأو تذويٍب للفردية 
الت���ي يتمي���ز به���ا جه���د كلِّ �ساع���ر ع���ن �س����اه 
لتاأ�سي�س مالمح جتربته ال�سعرية. واإذا اأخذنا 
اجلي���ل االأكرث اإثارة للجدل يف امل�سهد ال�سعري 
العراق���ي احلديث وه� جيل الثمانينيات، فمن 
الن���ادر اأن جند درا�سة ج���ادة تغفل التمايز بني 
جت���ارب ال�سع���راء الذي���ن اأ�س�س�ا ل���ه كظاهرة 
�سعرية خمتلفة يف املعنى واملبنى، تركت اأثرها 
فيم���ن اأعقب الثمانينيني � كظاهرة ولي�س كعقد 
روا اإمكان���ات وتقنيات  زمن���ي � من �سع���راء ط�َّ
ق�سيدة النرث الثمانينية وجعل�ها اأكرث اأ�سالة 
واإلت�ساق���ًا باملن���اخ الثق���ايف العراق���ي، فكان�ا 
ظاه���رة �سعري���ة مغاي���رة ومتمي���زة م���ا زال���ت 
تل���ح على ني���ل اأحقية ال�ق�ع حت���ت ما يف�سي 
اإلي���ه مفه�م جي���ل الت�سعينيات م���ن اإ�ستقاللية 
ومتي���ز، الإّن هن���اك م���ن ع���دَّ املنج���ز ال�سع���ري 
الذي ترك���ه الت�سعيني�ن ونذك���ر منهم )غريب 
اإ�سكن���در، اأحم���د ال�سيخ، ح�سني عل���ي ي�ن�س، 
عل���ي �سع���دون، ي��س���ف ا�سكندر، عب���د االأمري 
جر����س، كالل���ة ن�ري،حممد غ���ازي االأخر�س، 
فرج احلطاب، عبد اخلالق كيطان، خالد مطلك 
.. وغريهم( لي�س اأكرث من اإمتداٍد ملق�لة احلرب 
الت���ي مت��سع���ت يف التجرب���ة الثمانينية، ثمَّ 
وج���دت يف ن�س��س من اأعقبه���ا م�ساحة رمبا 
اأو�س���ع الإدراج احل���رب كح���دث تاريخ���ي �سكل 
الزمة اإ�ستطال بها الزمن. ونحن نعتقد اأنَّ هذا 
الراأي يج���ايف امل��س�عية يف تقييمه للمدونة 
ال�سعرية الت���ي قدمها �سعراء الت�سعينيات، الأن 
اإنحي���از منجزه���م  لالإحتف���اظ بق���در كاف م���ن 
واقعي���ة م�سهد احل���رب على اإخت���الف اأ�سكالها 
الت���ي حدث���ت يف الع���راق مل يك���ن ليق�س���د مّط 
التجرب���ة ال�سعري���ة الثمانيني���ة، و وراث���ة م���ا 
ظه���ر عليها م���ن م�سكالت م���ن قبي���ل االإ�سراف 
يف الغم�����س والتلغي���ز، اأوالكثاف���ة و املبالغة 
يف التم���دد خ���ارج اأرث ال�سعري���ات العربي���ة، 
ف�سال عن جعل الن����س ال�سعري م�سرحًا اأعمى 
الإ�ستغ���االت نظرية م�س�ه���ة، معظمها و�سلهم 
ع���ر ثقاف���ة �سفاهي���ة اأو ترجمات يغل���ب عليها 

الطابع ال�سياحي.
    اإن االإف�س���اح ع���ن جترب���ة االإن�سان مب�اجهة 
�س عن تعدد �س����ر احلرب يف احلياة  م���ا متخَّ

العراقي���ة كان اأكر اجل���ذور التك�ينية للن�س 
االإط���ار  م���ع  هن���ا  ت�سابه���ه  واإن  الت�سعين���ي، 
امل��س�ع���ي الع���ام للن����س الثمانين���ي مل يكن 
ن �سبقه  مانعًا من اإختالف معجم���ه اللغ�ي عمَّ
على م�ست����ى الداللة ك�نه معجم���ًا مل حتتفظ 
مف���ردة احلرب فيه بالداللة نف�سها، فقد اإت�سعت 
دائرة وج�دها و بات���ت حتيلنا اىل م�سرٍح من 
�س����ر واإنفع���االت تلقائي���ة جدي���دة، و �سكلت 
ب��سل���ة دقيقة لتغ���ريِّ م�اقعن���ا وفهمنا للحياة 
م���ن  مزي���ج  يف  ذواتن���ا  لذوب���ان  و  وامل����ت، 
ال�اقعية والرمزية. مل يقاطع املعجم الت�سعيني 
املحت����ى التاريخي للثقافة العراقية، ومل يكن 
معنيًا بالتاأ�سي�س ل�سماء من مفاهيم خا�سة به، 
ب���ل كان �سغ�ف���ًا بامل�سالك احلياتي���ة امل�سك�نة 
باإحاطة ال�اقع ب��س���اح فني، م�سالك قّللت من 
اإت�س���اع اله�ة ب���ني النا�س واحلداث���ة و خلقت 
لق�سي���دة النرث �سيئًا م���ن اجلماهريية. وكذلك 
احل���ال عل���ى م�ست����ى البن���ى الرتكيبي���ة التي 
���زت ق�سيدة الن���رث الت�سعينية ع���ن �س�اها،  ميَّ
اإذ مال���ت اىل اإقت�ساد لغ�ي ملح����ظ، مل يركز 
ة البن���ى الرتكيبية ذاتها واإمنا على ما  على فنيِّ
���د االأثر االأدبي،  حتمل���ه من دالالت تعنى بت�سيِّ
ب��سف���ه القيم���ة اجلمالية العلي���ا املطل�ب نقل 
جتلياته���ا للمتلقي.ال�ساع���ر غري���ب اإ�سكن���در* 
م���ن رواد جيل الت�سعيني���ات، الذين �سع�ا اىل 
التميز عن طبقات االآخر، عر حداثة واإختالف 

اأ�سيل ال ي�ستدعي تخريب بي�ت االآباء.
ن م���ن جدي���د  ه���ا اأن���ذا، اأعل���ن ع�سي���اين الأدوِّ

�ساللتي:
اأم  اأب�ن�ؤا����س  اأورفي�����س،  اأم  القي����س  ام���روؤ 

رامب�، املعري اأم تي اأ�س اإلي�ت
اآبائي يف ال�سعر، اآبائي يف احلياة:

لي�س ثمة فرق بني ق�سيدتي وحياتي
الب����ح،  العزلة.)ع���ن  ع�س���ب  عليهم���ا  ينم���� 

�س60(
   ين�س���ج غري���ب اإ�سكن���در لغة �سعري���ة ر�سيقة 
بعي���دة ع���ن االإ�ستع���الء، و يكتب ع���ن املاأل�ف 
ب���اأدوات تعبريي���ة اأكرث األف���ة فال تفق���د املفردة 
لدي���ه اإمكاناته���ا ال�سعرية مهما ك���رت م�ساحة 
تداوله���ا، وك���رث �سي�عها. اإنَّه ي�ث���ق االأوا�سر 
ب���ني الرم���ز وما يث���ريه م���ن اإنفع���ال، باإ�سل�ب 
يدع���� املتلقي لقراءة �ساعرية تذهب اىل ما ه� 

اأبعد من اللفظ احلا�سر. 
لي����س بعيدًا، ه���ذا ال���ذي يف اأن�س�دته ترتاءى 

االأياُم، قتلى م�ه�مني.
لي����س بعي���دًا، ه���ذا ال���ذي يف ن�سيان���ه ت�ساقُط 

االأزهاُر، اأع�ادًا ياب�سة.
ه���ل ت�ؤمن���ني به���ذه احلكاي���ة: الط���رق ال�عرة 

اخلالدة 
دروب���ِك واأنِت تت�سلقني. امل�س���رات، االأفق وه� 

ينهمر،
ال�سع���ادة املطلي���ة بتباري���ح املا�س���ي، م�سيت���ِك 

واأنِت تغذين ال�سري...
هي الليل���ة ذاته���ا، اإذن، نب����ءة الن�سرين التي 

حتدثنا عنها ط�ياًل
يف ذلك امل�ساء، الذي كنا نرن� منه �س�ب مرايا 

الندم! )عن الن�سيان، �س21(
   حمف���ة ال�ه���م** ه���ي جمم�عت���ه ال�سعري���ة 
الت���ي قدمه���ا بع���د �س����اد با�س���ق. و  الثاني���ة 

ن م���ن �ستة  تتك����َّ
وثالث���ني ن�س���ًا، 
معن���ى  ل���ت  �سكَّ
دائري���ًا مت�س���اًل 
داللية  لكيانات 
وكاأن  تتعاقب، 
كلَّ واحد منها 
اإ�ستئناف  ه� 
مل���ا �سبق���ه، اإذ 

فيم���ا  ترتب���ط 
بينه���ا عل���ى م�ست����ى ال�س���كل يف تع���ادل 

ال�ح���دات اللغ�ية ال���ذي اأدى بدوره اىل خلق 
اإيق���اع قائ���م عل���ى تك���رار مت�س���اوق للمفردات 
و الرتاكي���ب النح�ي���ة، اإبت���داًء م���ن عن�انات 
االإ�ستهاللي���ة  مفاتيحه���ا  اأو  الن�س�����س  تل���ك 
الت���ي الزمت تركيب���ًا واحدًا: )ع���ن العزلة، عن 
الهذي���ان، عن���ِك، ع���ن الن�سي���ان، ع���ن الذكرى، 
ع���ن النه���ار، ع���ن الف�س����ل .. و ت�ستم���ر ه���ذه 
�سب���ه اجلمل���ة  با�سل����ب  النح�ي���ة  ال�سياغ���ة 
املك�ن���ة من اجلار واملج���رور يف كل ن�س��س 
املجم�ع���ة، ماع���دا ن����س واح���د حم���ل عن�ان 
حمف���ة ال�ه���م، والذي ه���� عن����ان املجم�عة 
اأي�س���ًا( لقد اإ�ستثمر ال�ساع���ر ال�ظيفة النح�ية 
التي منحها حرف اجلر )عن( للتعبري عن الكل 
باجل���زء و لرت�سيخ دالل���ة التبعي���ة واالإرتباط 
���ت قيم���ة التداخل ب���ني ركائ���ز الن�س  الت���ي منَّ
الرمزية وال�اقعي���ة. وعلى م�ست�ى امل�سم�ن 
ترتبط ن�س��س املجم�عة مب�سار خلق احلدث 
ال�سعري م���ن التعامل م���ع ال�قائ���ع احلياتية، 
ب��سفه���ا �سبكة ن�سي���ة اأو �سل�سلة من م�سافات 
الت�تر التي عل���ى الكتابة ال�سعرية اأن تكت�سف 

ما يت�هج فيها من اأبعاد.
اأبجدية ال�هم، التي تعلمتها، رحلت عني.
ها اأنا وحيد، واأعزل، اإال من هذه الثماالت

التي حتج���ُب بن�ره���ا مراي���ا الزواحف. )عن 
العزلة، �س 13(    

   حتر����س جترب���ة غري���ب اإ�سكن���در ال�سعري���ة 
عل���ى اأن تاأخذ م�سارًا اأك���رث اإلت�ساقًا مب�سامني 
واقعي���ة جعلها تغذي ن�س��س���ه بطاقات متثل 
اأه���م ت�ساعي���ف الكتاب���ة الت���ي اأنتج���ت الن�س 
واأك���ر خلفياته���ا و�سياقاته���ا املع���زز للدالل���ة. 
ول���ذا ب���دت البنية ال�سعرية الت���ي �سكلت حمفة 
ال�هم حم�سلة بني���ات زاخرة بخمائر احلياة، 
مل يح���اول ال�ساع���ر فيه���ا حت�س���ني ن�س��س���ه 
اأم���ام القارئ، الأنه جعل فاعلية التلقي اأحد اأهم 

م�ساريع اإنتاج الن�س.
ُر يف كتابة ال�سعر مثله كنت اأفكَّ

اأ�سع ورقة على طاولة العامل
واأعزف على مدار �سطاآنه ال�ا�سعة

اأمل اللحظ���ة التي ت�سجلها غمام���ة عابرة. )عن 
م�ت ال�ساعر، �س 100(

   متح����رت غالبي���ة ن�س�����س حمف���ة ال�ه���م 
ح����ل االأن���ا ب�سكل يق����د املتلق���ي اىل االإعتقاد 
لل�هلة االأوىل اإىل اأنه اأمام طغيان اأو تفاقم يف 
نرج�سية ال�ساعر وولع���ه بذاته، اإال اإنَّ القراءة 
املتاأنية لتلك االأنا �سرعان ما ت�ؤدي اىل تق�ي�س 
وج�ده���ا العيني وحت�يله���ا اىل وج�د ذهني 
مفت����ح ي�سم���ح لتدف���ق الت�ساوؤالت ع���ن ماهية 
تل���ك االأن���ا وتاأويالتها ال�سعري���ة، عّما قالته يف 

الن����س، وما 
ق�له.  اأرادت 
تك����ر  اإنَّ 
ة  ر ل�س���� ا
على  ال�سعرية 
جع���ل  االأن���ا 
معناها يتخطى 
ذلك الناطق بها، 
اىل  ويح�له���ا 
اإ�س���ارة اأو قن���اع 
وج�دي  ل��س���ع 

الظاه���رة  اىل  اإن يرتق���ي  عل���ى  الفردي���ة، 
ه���ذه الرمزية مل ت����ؤد اىل جتريد االأنا ب�سكل ال 

اإن�ساين:
� حتى هذه ال�ساعة، �سيفِك الذي اإ�ستفاقت عليه 

ده�ٌر عدة
ميُر اأمامي مطرقًا راأ�سه كخريف.

دعينا نلعب هذه اللعبة:
نبتك���ُر �سيفًا اآخر للف�س����ل، ن�سمي اللغة التي 

تغني �ستاء
ونر�س���م على ربي���ع اأوجاعنا ف�س���اًل اآخر. )عن 

الف�س�ل، �س26(
� اأن���ا اأع���زل االآن متام���ًا، كقارع���ة روحي وهي 

تت��سد الن�سيان،
اأع���زل منك، اأعزل م���ن املراأة الت���ي مل اأنتظرها 

حلظة واحدة،
اأعزل م���ن الليلة التي ت�سمى با�سمك، ب�س�ادها 

الذي ي�سارع امل�ت. )عن الروح، �س30(
� ال تكلمن���ي عن هذه املق���رة، اأنا اأعرف االذين 

خدعتهم اأمانيهم،
هل تتكلم عن روح االأبدية؟ نعم.

وما هذا ال�سهيل الذي نقراأه يف كتب التاريخ؟! 
بقايا ندم. )عن املقرة، �س31( 

 حمف���ة ال�هم جمم�عة �سعرية �سعت لالإهتمام 
بلغة اخل���رات الفردية بني احلري���ة والتذكر، 
بعالق���ة الذات باالأمكنة بني االإتب���اع واالإبداع، 
ب�سطحي���ة  بالرم����ز،  املجتم���ع  وع���ي  بتغ���ري 
ال�سيا�س���ي،  االإ�ست���الب  احلي���اة حت���ت وط���اأة 
وبتح�ي���ل العالق���ات ال�سائ���دة الت���ي ال ن�سعر 
به���ا اىل اأدبي���ة يده�سنا وج�ده���ا، و يف حمفة 
اأوهامه جنح غريب اإ�سكندر يف تقدمي خطاطة 
�سعرية تثب���ت اأن ال�سعر اأو�سع من ك�نه جمرد 
فعل لغ�ي ينحرف عن طبائع اإ�ستعمال اللغة.        
 Einleitung in die.1
 G e i s t e w i s s e n s c h a ft e n ،
 Versuch einer Grundlegung
 für das Studium der
 Geselschaften und
 Geschichte. Dilthey Wilhelm.

.1922.Stuttgart
* غري���ب اإ�سكن���در �ساعر ومرتج���م عراقي ولد 
يف بغداد العام 1966، يقيم يف لندن منذ العام 
2002 ، يعم���ل يف ال�سحاف���ة والرتجم���ة، ل���ه 
بح�ث ودرا�س���ات يف جمال النقد ال�سيميائي، 
ومنه���ا كتاب���ه )االإجت���اه ال�سيميائ���ي يف نق���د 
ال�سعر العربي( الذي �سدر له م�ؤخرًا يف بغداد 

عن دار ال�س�ؤون الثقافية.
** حمف���ة ال�ه���م، جمم�ع���ة �سعري���ة، غريب 

اإ�سكندر، دار الفارابي، ط1، 2009. 
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كت����اب )الذك�رة املتخيل����ة( الذي اأعدته الكاتب����ة الراحلة مي 
غ�س�����ب �ساحبة دار ال�ساقي  باال�سرتاك مع الكاتبة  املعنية 
بق�ساي����ا الن�س�ي����ة اإميا �سنكلري ويب ، يفت����ح اأفقا ظل مغيبا 
وغائبا عن االنتباه يف درا�سات اجلندر يف ال�سرق االو�سط 
والب����الد اال�سالمي����ة عام����ة، اإذ غالب����ًا ما ج����رى الرتكيز على 
ال��سع الن�س�����ي وم�سكالته  داخل ال�عاء اجلندري وحده  
ومت جتاه����ل ق�سايا اله�ية الذك�رية وت�سكالت هذه اله�ية 
وجتلياته����ا  وتاأثرياته����ا يف املجتمع����ات الت����ي حدث����ت فيها 
حت�����الت اجتماعية وا�سعة عل����ى اأثر املتغ����ريات ال�سيا�سية  
واالنقالب����ات وع�سكرة املجتمع ف�سال عن   التقاليد امل�روثة 
و الطق��س وتكري�س منطية الذك�رة وعنفها. تذكر الكاتبة  
م����ي غ�س�����ب يف متهيده����ا للكت����اب اأن )احل����ركات ال�طنية 
واال�ستقاللية اأ�سفت بع�س االلتبا�سات املهمة على م��س�عة 
اجلن����در، فقد حملت هذه احلركات عن�س����رًا حتديثيًا بارزًا- 
لكنه����ا اإىل ذل����ك ان�ساق����ت يف رغبتها اإىل التمي����ز عن ال�سلطة 
اال�ستعماري����ة الغربي����ة- وراء التم�س����ك بعنا�س����ر املا�س����ي 
و)اله�ي����ة( وق����د يك�ن هذا اأح����د امل�سادر املهم����ة يف حتديد 
خ�س��سي����ة عالق����ات اجلندر وتط�رها يف الع����امل الثالث(.
ل����ن اعر�س الكتاب هنا بل �ساأنطلق من ه����ذه االإ�سارة املهمة 
واأحت����دث ع����ن التبا�س االو�ساع بعد اال�ستق����الل وما ي�سمى 
باحلكم ال�طني ، والتناق�س احلا�سل بني م�ساعي التحديث 
وا�ساع����ة الدميقراطي����ة واالأخذ باأ�ساليب العي�����س املعا�سرة 
وب����ني التم�سك باملا�س����ي واله�ية  ايغ����اال يف ا�ستعارة منط 
�سلفي ذي ذك�رية فادحة، وه����ذا الت�سبث باملا�سي والروؤية 
ال�سلفي����ة للحياة ي�س����كالن العن�سر الرئي�����س يف ال�سراعات 
العنيفة التي تنخر جمتمعاتنا وتهددها بالرتاجع اىل ع�سر 
الكه�����ف، فمجتمع ح����ر تخل�س من اال�ستب����داد واال�ستعمار 
يح����اول اأن ياأخ����ذ باأ�سالي����ب احلداث����ة يف خمتل����ف جماالت 
احلياة واأ�ساليب العي�س وت�فري اخلدمات مل�اطنيه، يحجم 
يف ال�ق����ت ذاته، بل ويف�سل يف اإعادة ت�سكيل وتغيري البنى 
الفكرية املا�س�ية املتعظية ويعجز عن اإ�ساعة ثقافة مغايرة 
تت�سق مع حق�ق االن�سان املثبتة يف امل�اثيق الدولية ومنها 
حق امل�اطنني يف حرية العي�س واحلركة وال�سفر والتعبري 
وال��س�ل اىل املعل�مات، مم����ا اأف�سى اإىل ازدهار التطرف 
عل����ى نح����� مت�سارع حت����ى �سار جائح����ة �س�����داء تاأتي على 
االأخ�س����ر والياب�س وتغرق العامل بالكراهية والدماء، واأدى 
الت�ساهل )الدميقراط����ي( مع الت�سدد اىل فتح اأب�اب وا�سعة 
ام����ام املت�سددين لنقد احلداث����ة ورف�سها بل وتدمريها عمليًا 
ورمزي����ا )تدم����ري برجي مرك����ز التجارة العامل����ي( وه� بحد 
ذاته فعل رمزي لرف�س احلداثة، كذلك التفجريات  يف حمطة 
قط����ار مدري����د الت����ي تعد من اهم مع����امل املدين����ة  وتفجريات   
امل�س����رح وامل����رتو  يف) م��سك�����(  وت�سمي����م حمط����ات قطار 
االنفاق  )ط�كي�( وما  يتبدى  االآن يف العراق   من ا�ستفحال 
للذك�رة العنيفة �سد الن�ساء والثقافة وحرية التعبري  ي�ؤكد 
ان ه����ذا ال�سل�����ك العني����ف- ال����ذي يع����ده معتنق�����ه ف�سيلة 
ذك�ري����ة حلماية قيم املجتم����ع املت�ارثة  لي�س وليد اللحظة، 
اإن����ه اإرث ملنظ�مة كامل����ة مرتابطة  ومت�سامن����ة �سد  التقدم 
وحق�ق االن�سان  وحريته ، مهدت لها ع�سكرة املجتمع ط�ال 
عق�د  ور�سختها احلروب  ومانتج عنها من انهيار جمتمعي 
ونف�س����ي، ور�سختها  النزع����ات الطائفي����ة وال�س�فينية لدى 
بع�����س االحزاب واحلركات  التي  تدعي  الدميقراطية وهي 
متار�����س قمع )االآخ����ر( املختلف وق�لبت����ه واختزاله وفر�س 
ثقاف����ة واح����دة عل����ى واقع تع����ددي، ومتث����ل الن�س����اء الق�سم 
االأك����ر من هذا ) االآخر املختلف ( الذي تن�سب عليه عمليات 
القم����ع الذك�ري ، كذلك حال بع�����س املثقفني الذين يعترهم 
املت�س����ددون يف ال�سلط����ة وخارجها  -  قناب����ل م�ق�تة  ، كما 
تط�ل عملي����ات القمع االأقليات الديني����ة والعرقية، وي�سطر 
امل����رء خل������س �سراع����ات قا�سي����ة من اأج����ل انت����زاع حريته 
وحق�قه م����ن حماوالت االخت����زال والتدج����ني التي متار�س 
علي����ه، لكن����ه �سيتعر�����س للت�سري����د والقت����ل ، ويتنامى عنف 
الذك�ري����ة  يف الع����راق  يف ال�ق����ت الذي يعل����ن نظريا تبني 
الدميقراطي����ة، غري ان بع�س اجلماع����ات ال�سيا�سية املهيمنة  
تعم����ل  لفر�����س اأحادية الفكر وت�ستخدم ثقاف����ة الدميقراطية 
انتقائي����ا لتخ����دم اأحادي����ة الثقافة وتنك����ر على االآخ����ر حرية 
التعب����ري وح����ق النق����د واعتناق فك����ر او ا�سل�����ب عي�س غري 
ال����ذي تتبناه  على جمتم����ع تعددي دمرته احل����روب ونخره 
االإره����اب ، يق�����ل خ����راء االره����اب العاملي�����ن: اإن البل����دان 
الت����ي يتف�س����ى فيها االره����اب والعنف هي ب�س����كل عام البالد 
الت����ي حترم الن�ساء من حق�قه����ن االأ�سا�سية وحريتهن، وان 

يعد حرمان املالي����ني من الن�ساء وقمعهن 
م����ن املخاطر الت����ي ته����دد االأمن 
فالن�س����اء  والعامل����ي،  الق�م����ي 
اأجي����اال  ين�سئ����ن  املقم�ع����ات 
ذليل����ة تتح�ل بفع����ل القمع اىل 

تبني ذك�رية عنيف����ة )�سيا�سية 
وتعليمي����ة(  وطائفي����ة  وقبلي����ة 
لت�ستم����ر بذلك دوام����ة  االرهاب 

املدمرة ..

لطفية الدليمي

الهوية والعنف الذكوري   

قناديل

احمد ثامر جهاد

اأ�شامة ال�شحماين

ة الوهم، خطاطة �شعرية جليٍل حمفَّ
بالعنب ط  ي��ف��رِّ ومل  ال�����ش��لَّ��ة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ 

يف معر�شه ال�شخ�شي الأول 

البهج��ة اأ�شاب��ع حزين��ة ت�شن��ع  ال�شن��ون..  الفن��ان ح�ش��ون 
ترجمة: جناح اجلبيلي

اأو�شى باأن تبقى �شرية ملدة 100 �شنة بعد م�ته

الك�شف عن وثائق تك�شف اأ�شرار مارك توين

ل تروم هذه القراءة الدخ�ل يف منظ�مة اجلدل ح�ل اإ�شكالية امل�قف من ظاهرة 
تق�شيم امل�شهد ال�شعري العراقي على اأ�شا�ض الأجيال، لأنه جدل معاد يف كثري من 

حماوره و تف�شيالته، ف�شال عن ك�نه من النادر جداً اأن يتناول مفه�م اجليل بال�شكل 
د له و لكيفيات اإتخاذه لأ�ش�شه النظرية، اأو اأن ي�شب يف خدمة املدونة ال�شعرية العراقية،  املُقعِّ

فيك�ن اأداة للبحث فيما ملبداأ التجايل من دور يف جتان�ض واإن�شجام مهيمنات فكرية واأن�شاق لغ�ية 
وبالغية لت�شكيل ظاهرٍة ما كان لها اأن تن�شاأ ل�ل �شلة التماثل يف ال�شياقات الزمنية والأحداث 

التاريخية املعي�شة، والتي تتخذ من ثمَّ اإطاراً ي�شدق عليه اإ�شتعمال مفردة جيل باملفه�م الذي بينه 
�شاحب الل�شان )اجليل �شنٌف اأو جمم�عة من النا�ض يخت�ش�ن بلغة معينة(. مبعنى اأن تك�ن اأبعاد 

هذا املفه�م وتعريفاته متعلقة مبجم�عة البنيات الن�شقية التي ت�شمنها اخلطاب ال�شعري حني 
اإ�شت�عب ال�شياق الزمني ك�قائع، ول جند خلفية نظرية لأن ي�ؤطر هذا ال�شياق اأو يح�شر بعقد 
من ال�شن�ات ليحمَل كُل �شاعر ا�شم العقد الزمني الذي بداأ ن�شر ن�ش��شه فيه، كما تذهب بع�ض 

الدرا�شات، لأن املق�ش�د من مقيا�ض الزمن ه� حتديد الظرف التاريخي كمناخ يحت�شن الكتابة، وما 
يخلفه من اأثر على الظاهرة ال�شعرية، ول�شيما لغتها ب��شفها اأبرز ركائز اأدبية الن�ض. 


