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تثري جـائزة سلـطان العـويس الـثقافيـة يف دورتها االخرية
قـضايـا عّدة، وتعكـس مشكالت مـا زالت مالزمـة ملشهـدنا
الثقـايف، العـربي منه والـعراقـي، وكل منهـما ُيـقّدم وجـهًا
للمشكلة خيتلف عن الوجه اآلخر ورمبا يتقاطع معه، ففي
الوقت الذي شهدت الثقافة العربية خالل السنوات االخرية
تبـشريًا عالي الصوت بـظهور زمن الرواية، والـسعي لتأكيد
مقولة الرواية ديوان العرب بـدياًل ناسخًا لسابقتها )الشعر
ديـوان العرب( الـيت عاشت قـرونًا طـويلة وشهـدت عصور
جمد االمة وانـدحارها، مسجلة وقـائعها يف احلالني، بعد ان
توجه النقـد لتعزيز رصيـد العربية من معطـيات نظرية
السـرد )الناراتولـوجيا( ، ترمجـة وابداعًا، بـوصفها ظهريًا
مالزمـًا لراهـن اخلطاب الـروائي، من اجل ان يـهيء لنفسه
وللثـقافة العـربية عبـورًا واعيًا مـن ضفة الشـعر اىل ضفة
الرواية، مبا حيمل ذلك العبـور من معاني اخلروج من اسر
الذات اىل املـوضوع، من هيمـنة الصوت الـواحد اىل احتفال
االصوات، من بالغـة الشـعر واخالقيـاته اىل قاّرة مـبتكرة
ُيعاد النظر فيها اىل خصوصية الثقافة العربية وهي جتدد
عالقتهـا باحلاضر يف حماولـة إلقرتاح صلة شعرية تعي من
خالهلا العامل، مثلـما تعي موقعها فيه.. لكن اجلائزة كانت،
وبعكس مـا ختطط له الثقافـة، عيدًا للشعـر وتهميشًا لكل
مـا عـداه من ضـروب الفكـر واالبـداع، فقـد نـسـي امنـاء
مـؤسـســة سلطـان بـن علي العـويـس يف ذروة احتفــائهم
حبـضور الشـاعرين ادونيـس وحممود درويش سـواهما من
املبـدعني املكـّرمني يف حقـول الـشعـر والقصـة والـروايـة
واملسرحية والـدراسات االدبية وحقل الدراسـات االنسانية
واملـستقـبليـة، بعـد ان تـّوجـا معـًا )حـني صعبـت مهمـة
املفـاضلـة بيـنهمــا لعطـاء مل خيـب، ومنجـز جتـاوز افقه
االقلـيمي ليضعهمـا يف سياق الريـادة الثقافيـة واحلضارية،
الفاعلة لكل منهما يف حـياتنا الثقافية، ولذلك حصال على
جائـزة الدورة كـاملـة، يف معيـارها االدبـي، مثلمـا حصال
عليها كـاملة غـري منقوصـة يف معيارهـا املادي( يف اعرتاف
من لـدن اجلائـزة وامنـائها بـأهميـة الشعـر وقدرتـه على
اختصـار احليـاة، االمر الـذي انعكـس بدوره علـى خمتلف
املتـابعـات االعالميـة الـيت منحت اجلـائـزة وجهـًا شعـريـًا
بـإمـتيــاز، ابتـداًء مـن متـابعــة عبـده وازن )وهـو احـد
املشاركني يف نـدوة االحتفالية الفكـرية اليت محلت عنوان
)الثقـافـة العـربيـة يف مفرتق طـرق( بـورقـة اسـتشـرفت
حضـور الثقافـة يف االعالم، واالعالم بوصفه فعاًل ثقـافيًا(
وقد ُنشرت وقتها على موقع )ايالف( ، حتى متابعة جملة
)العربي( الكـويتية بعـددها 546 يف مايـو 2004 وقد جاءت
حتت عنـوان )تكـريم احلـروف الثـائـرة!( وهي، بال شك،
حروف الشعر دون سواه، فمثلما غـطى الشعر على انشطة
االحتفاليـة بأماسيه اذ اختتم اليـوم االول بأمسية حملمود
درويـش، واختتم الثـاني بأمـسية شعـرية فنيـة ألدونيس
ونصري مّشـة مبشاركـة الفنانـتني ريهام عبـد احلكيم ومي
فاروق الـلتني غنـتا قـصائـد منتقـاة من اعمـال الشـاعر،
غطـى علـى كل مـا عـداه من اصـوات حتـى غـابـت كلمـة
الفائزين وقد تالها حممود امني العامل، واضطر فائز آخر
اىل اعـادة انتاج كلمته، لكي ال تضيـع ادراج الشعر، ونشرها

قسمني يف املدى الثقايف!
املشكلـة االوىل اليت تثريها اجلائزة يف دورتها الثامنة هي ما
تعيـشه ثقـافتنـا العـربيـة من ازدواج، ففي الـوقت الـذي
يتواصل العمل يف سبيل خلق  شخصية ثقافية قادرة على
املـواجهة واحلـوار، يف نوع مـن تأكيـد الذات الـعربيـة وقد
تناوشتهـا اهلزائم من كـل صوب، يطل الشعـر، مرة اخرى،
يف احملـافل الـرمسيــة وشبه الـرمسيـة نـاطقـًا ابـديـًا عن
جراحـات االمة وقمـرًا وحيدًا يف ليلهـا البهيم، وذلك وجه
عربي، عام، تقـدمه احدى مشكالت اجلائزة، مثلما تقدمه
الكثري مـن حمافل الـثقافـة العربـية، امـا املشكلـة االخرى
فـنسعـى من خالهلـا لقـراءة حضـورنـا العـراقي: صـورته

ومعانيه.
يشري عبده وازن يف معرض حديثه عن اجلائزة والفائزين
بها اىل احلـضور العراقي )وقد متّثل بالـشاعر حسب الشيخ
جـعفر والقـاص حممد خـضّير( بـوصفه حضـورًا لثقـافة
رزحت طـويـاًل حتت نري احلــروب واالضطهـاد، ممـا خّلف
اثــرًا يف شخـصيـة املـثقف الـذي وجــد مالذه طـول ايـام
االحتفال يف غـرفته املوحـدة، كما هـو حال حـسب الشيخ
جعفر الـذي مل يزره اال القـليل من اصدقـائه وحمبيه من
الشباب، هذا الـشاعر الذي قالت عنه جلـنة اجلائزة )شاعر
مـتمّيـز عايـش الشعـر منـذ منتـصف السـتينـيات ومحل
تصّورًا ووعيـًا راقيًا للكتـابة الشـعرية(، وعلـى عكسه كان
زميله حممـد خضري الذي فّضل متابعـة برنامج االحتفال
حبضـوره اهلامـشي وقد بـدا اقل تأثـرًا مبا حـدث )بوصف
عبـده وازن( هذا القـاص الذي قـالت عنه جلـنة اجلـائزة
)استطاعت اعماله السردية ان تتكامل يف االقناع بتجاوزها
ملقـوالت اجلنـس االدبي احملـدد، وبتــأصيل وبلـورة شكل
القـصــة القـصرية يف االجتــاه الفـين والفكــري احلــديث،
مـنفتحـة علـى خمـتلف االشكــال التعـبرييـة ذات العالقـة
بالنـص السردي، مثل الـشعر واالسطورة والـرواية واشكال

احلكي الرتاثي والشعيب(.
اين تكمن املشكلة اذن؟

امساء عراقيـة خاّلقة يعرتف هلا يف اجملـال العربي باالبداع
والعمل علـى اجناز نص متـجاوز يقابلهـا حضور واه تثقله
احلـروب وتـدفعه مغـامـرات الـسيـاسـة ومهـاتـراتهـا، علـى
الدوام، اىل خلفـية املشهـد مبا يـضعف ثقة املبـدع يف نفسه
ويـرميه يف خانـة املسـاءلة، كـأن ال وظيفة لـه غري التعبري
عن االرادة الـسيـاسيـة املهـيمنـة والـدفـاع املتـواصل عنهـا
)االمر الذي وجد تطبيقاته الساخرة يف واقعنا الثقايف وقد
شهد يف واحـدة من العاب الكوميديـا السوداء هجمة روائية
حتّول اثرها )فيلق( من الكـتاب، قصاصني وشعراء ونقادًا،
بني لـيلة وضحاها اىل روائيني، حتـى صّدق بعضهم اللعبة
واخذ ينـّظر عن الـوالدة اجلديـدة للروايـة العراقيـة، كأن

الرواية ال تولد من جديد اال بتوجيهات قيادية!(.
لن نـضع الكـرة يف ملعـب االديب نفـسه مـرددين اكـاذيب
مـثل رغبة االديب الفالني باالنـزواء خارج احلدث الثقايف،
وهو الـذي عمل حيـاته من اجل ان يكـون جزءًا حـياًُ من
هذا احلـدث، ومفصاًل فـاعاًل من مفـاصله، لكنه سـينزوي

بالتأكيد ان مل ُيمنح الفرصة املشرفة للتواصل والظهور.
لنعمل، اذن على صياغة الـسؤال على حنو آخر: هل عملت
مؤسساتنـا الثقافية، اجلديـدة بالتحديد، علـى تعزيز ثقة
مثقـفنا بـذاته، وتهيئـة السبل  املـناسبـة اليت ُيقـّدم على
اساسها بـوصفه مشاركـًا يف صناعـة احلدث وليـس عنصرًا
ثانـويًا من عنـاصره، حييـا ابدًا يف ظالم اهلـامش بإنـتظار
الواقعـة اليت تعـيد تـذكرينـا خبسـارة مبـدع مثل حمـمود

الربيكان؟
تبدو مؤسسـاتنا الثقافية، حتـى هذه اللحظة، وعلى رأسها
وزارة الثقافـة، غري مدركـة ملا يـواجهها مـن مشكالت، من
هـذا اجلـانـب، فمـا زال اديـب الظل يــرزح يف ظله، واديب
احملافـظات مـقصيـًا يف ثقـافة حمـافظـاته، واستمـر اديب
املؤسـسة، علـى الرغـم من تبّدل الـوالءات احلزبيـة وتغّير
الوجوه، بقطف مثارها ولو على صعيد التسمية والتكليف.
من جـائـزة سلطـان بـن علي العـويـس اىل وزارة الثقـافـة

العراقية: املشكالت مستمرة!.

صــوت امــرأة تـنتـحب يــأتـي من
الــداخل يتقـطع بنـشيج مـر، ويف
زاويـة مـا، نـســوة امتـهن الـبكـاء
بـدموع ال وجـود هلا ومثـة فناجني
من القهـوة تـدار حـول اجلـميع وال
شـيء آخـــر ســـوى صـــوت قـــارئ

القرآن. 
اليوم ويف هـذا املأمت، كيف لـلسر ان
يـبقــى كل هـذا الــوقت بـدون ان
يــدركـه العفـن؟ كـيف لـي ان اراك
ثـانيـة؟ أي خريـف هذا الـذي جاء
بك، ايهــا احلـلم الــذي ال يـنتـهي؟
يأتي اخلريـف دائمًا حمماًل باملوت..
بـك، ان لكمـا رائحـة تـشبه رائحـة
الـشعـر ام لعلهـا رائحـة الـذكـريـات
الـيت جتـتــاحـين، لـيــس لك اال ان
تعرتيف امـامي فـانـا الـوحيـد الـذي
يعـرفك، من يعرف لغـز ذلك السر،
الـسـر الـذي رقـصت علـى نغـمته
طـــوياًل، كـيف جتـــاهلـته؟ كـيف
حتـبـني اخلـــريـف؟ انه رائحـيت ..
رائحـة املـوت الـذي امحلـه لك، كم
متـنـيـت رؤيــتك، امـــرأة تـــركـت
انـوثتهـا مل يـبق منهـا سـوى شبح
امـرأة تـطـوي مـا تـبقـى هلــا من
ذكريـات واحالم.. تقف امـامي وال
جتـرؤ على النـظر الي.. انـا الرجل
الـذي احـسـن احلب واملـوت، كـنت
اعلم ان املسافـات ستلغى يف يوم ما،
انه يومي جتلسني امـامي تنظرين
اىل الالشــيء، تـعلــمــني انــي اراك
واتـرقبك.. يا هلا مـن مصادفة، هل

طويلة مواعيدنا 
غريبة ايضاً 

نتراشق بالغياب 
على مرآى من احلضور 

آجلة 
ال معنى لها 
ال اجتاه لها 

اقدامنا عزفت عن ترك اثر 
وقالتا:

)ال نستقي حتى يصدر( الناس 
نزمننا )شيخ كبير(

ولم نستقِ 
منضي ونعود

وقلوبنا مثقوبة 
ونعود لنمضي 

نسكب عبراتنا من دون )ظل(
واحات جنون عاقلة

ثرثراتها ال تكف تعلقنا 

يـتميـز الكتـاب بـدايـة بقـدر من
االحــاطــة والـتنــوع والــشمــول
ملوضـوعه، ممـا جيعله -رمبـا- أهم
مـا صــدر عن مـوضــوع )النقـد
الثقايف(، الذي مل حيط به جيدا يف
العربـية، وبهـذا الكتـاب املرتجم،
ســوف يلقـى املـوضــوع شعـبيـة

ثقافية واجبة. 
أمـا املــؤلف فهــو أستــاذ يف فنـون
االتـصــال االلكـرتوني، وجتــربته
تقوم علـى استخـدام املصـطلحات
واملفاهيم املعتادة يف نظرية األدب
أو الـنقــد علــى اخـتالف أنــواعه
)ماركسـي- سيميوطـيقي- نسوي-
تفـكيكـي..اخل(.. ويطـبقهـا علـى

النصوص. 
وقـد سعى اىل تفسري مفاهيم كبار
املفكـــرين، وهــو مــا أخــذ لـقب
)النقــد الثقـايف(، وهـو مــا يعين
بـداية أن النقـد الثقايف هـو نشاط

جائزة سلطان العويس 
لؤي محزة عباس 

النقــــد الثـقــايف كنـشــــاط  
الــشفــرات، الــدالالت أو املفهــوم
الـضمين، فك العالمـات والدالالت
الـرمـزيـة، االستعــارة، الكنـايـة،

التناص. 
البـاب اخلامس.. وهـو الباب الذي
عين بنـظريـة التحليل الـنفسي،
حيـث أن النـظــريــة أحـــد أهم
املنـاهج املسـتخدمـة لدى الـنقاد

الثقافيني. 
لــذا تــوقف أمــام املـصـطلحــات:
الالوعي، الـلهو أو الالشعـور، األنا،
األنـــا الـعلـيــــا، عقـــدة أوديـب،
الـتكثـيف، االحالل، النـرجـسيـة،
التسامي، العزم، األسطورة، أبطال،

الظل، النموذج األصلي... 
ويقـول : )املــدهش هـو الـدرجـة
التــى عنـدهـا ميـكن اسـتخـدام
األفكار املصـاحبة هلـا على حتليل
وتفسـري النصـوص. حيث متكـنا
نظرية التحـليل النفسي من فهم
منـطق الـنفــسيــة العــاطـفيــة
واحلــــدسـيـــــة والالعـقلـيــــة
واملكبـوتـة(. وهـي املنــاطق اليت
يتـصل بهــا الـفنــان واملبــدع يف

العمل االبداعى بأنواعه. 
أمـا الباب األخري فيـدرس العالقة
بني النظرية االجتماعية والنقد
الـثقــايف، وهــو أقــرب اىل الـنقــد
االجتمـاعي وتـطبـيقه يف النقـد

الثقايف. 
يعـد الكتـاب وهـذا العـرض عنه
مـبـتـــورا للقـــارىء ان مل يقــرأ
بـكـــــاملـه، بل وتــــدار حـــــوله
املـناقشـات اجلدليـة، فهو من تلك
الكتـب اليت تثري األسئلـة وتطرح
مفــاهيـمهــا مـن خالل اضــافــة
القارئ ومـدى استيعـابه للفـكرة

الرئيسة.

ذات قـيمـة ألنهــا تضفــى املعنـى
علــى النـص..حيـث أن نظـريـة
النقد واألدب تطرح مسائل مهمة
حـــــول الــنــــص والقـــــارىء و
واملـتلقـني، والعالقــة بني الـعمل
الفين والثقـافة، وعالقة الـقضايا

الثقافية باجملتمع والسياسة(. 
والنقـد الثقايف ال يدور حول الفن
واألدب فقط، بل حـول الثقـافـة،
ألن للثقافة نتائج ومثار -على حد

تعبري الكاتب. 
البـاب الثــالث: يعـد وقفـة أمـام
الـنـظـم واألفكــار املــاركــسـيــة
بـــالـــدرجـــة األوىل، ويـــرى أن
املـاركسيـة عولت عـلى االقتـصاد
مهمة التـغيري والتطويـر البشرى
وجتــاهـلت الـعنـصـــر البـشــرى
وتأثـريه..وهو مـا تسـبب يف فشل
الدول اليت أخذت بها، حتى تفكك
االحتـاد الـسـوفـييـيت، والكـتلـة

الشرقية. 
ويف وقفـة طـريفـة آخــر البـاب
يشري اىل أن الـرأمساليـة أيضا أدت
اىل القــســـوة واملعــانــاة. وذكــر
)النكتـة( القدمية: ان الـرأمسالية
هي ذلك النظام الذي فيه يستغل
االنسـان أخيه االنسـان، وفى ظل

الشيوعية حيدث النقيض!! 
البـاب الـرابع.. تـوقف الكـاتب يف
هذا الـباب أمـام )السـيميـوطيـقا
والنقـد الثقايف(، حـيث تطرق اىل
بعـض املفــاهـيم األســـاسيــة يف
الـسيميـوطيقـا، وكيف تـساعـدنا
علـى فهم النصـوص. وقدم بعض

النماذج التطبيقية. 
فقــد تــوقف أمــام.. العالمــات،
الرمـوز والعـالقات وكـيف تعمل،
األيقــونــات واألدلــة، الـصــور،

بـالـتبــسيـط والتــوضيـح مثل:
الـنص، األجناس األدبية، التأويل،

نظرية التلقي..اخل. 
وملــا كــان العـصــر، هــو عـصــر
الصـورة، أي النـص املرئـي وليس
النص املقروء، لذا يـطالب الكاتب
بآلـية نقـدية جـديدة وخمـتلفة
لتـصل اىل القــارئ أو املـشــاهــد
العـــادي، حتــى يـسـتمـتع هــذا
املشـاهد الـعادي بثقـافة الـنخبة.
فجاء النقـد الثقايف وكأنه ثورة يف
جمال الـثقافـة وهي اليت تـتوجه
اىل االنــــســــــان العـــــادي قــبل

املتخصص. 
يقع الكتاب يف ستة أبواب.. 

البـاب األول.. قدم الكـاتب فكرته
وهـدف مـسعـاه اىل تقـديم نقـدا
جديـدا )ثقافيا( مشـوليا، يضيف
اىل القـــارئ العـــادي معـطـيــات
مثـقفي الـنخبـة. وقــد تعـرض
ملـشكلة املصـطلح املتمثـلة يف كون
أصحـاب الفـكر لـيسـوا علـى حال
االستقـرار واالتفـاق مـع ذواتهم

على 
املصـطلح نفـسه طـوال حيـاتهم
الفكـريـة، بل يف تفـاعل جــدلي
دائم..وهـو ما يلـزم ناقـد )النقد

الثقايف ( االستيعاب واالحاطة. 
الباب الثـانى.. وفيـه اطاللة على
جمـمل املـــذاهب واملـصــطلحــات
املـطروحـة يف السـاحة الـثقافـية
النقديـة. وقد توقف أمام نظرية
األدب، احملـاكاة، األجنـاس األدبية،
التـأويل، نـظريـة التـلقي، النـقد

النسوي، الشكلية..اخل. 
اال أنه انتهـى اىل مقـولــة مهمـة:
)لقد عاجلنـا يف هذا الفصل عددا
من أهم الـنظريات األدبية.. وهى

وليـس جمــاال معــرفيـا خـاصـا
بــذاته.. يــستخــدم فيـه النقـاد
املفـاهـيم اليت قـدمتهـا املـدارس
الفلسفية واالجتماعية والنفسية
والسيـاسية يف تـراكيب وتـباديل
معـينــة، ثم يـطـبقــونهــا علـى
الـفنــون الـــراقيــة والـثقــافــة

الشعبية. 
صحيـح كثريا مـا يـرتـبط نـاقـد
)النقـد الثقايف( بـوجهة نـظر ما،
مـــاركــسـيـــة مـثال أو غـريهـــا،
واملخـــاطـب أيـضـــا مـتـنـــوع يف
اجلنـسيـة ودرجـة الثقـافـة، لـذا
علـيه أن يبـســط تلك املفـاهـيم
واملصطلحـات. وهو يف هـذا يدمج
)اجلغرافيا والتاريخ معا يف تناول
النص اجلـديد. ويف مثـال لكيفية
تنـاول الكاتب للمفـاهيم املختلفة

وادماجها يف النقد الثقايف(. 
فقد قدم املفكر )ابرامز( تصنيفا
لالجتاهات النقدية يف الفن، حيث
قـسـمهــا اىل أربعــة اجتــاهــات:
احملــــاكــــاة- املــــوضــــوعـيــــة -
الـربمجاتيـة- التعبرييـة.. ويدور
الـعمل الفـين فيهـا حـول الكـون،
حيـث استبـدل )بـرجـر( الكـون
بـــاجملـتـمـع، ووضع الـــوسـيــط
االعالمي يف املنـتصف علـى شكل
مـربع، ليكون يف املـركز فيتـسنى
منــاقـشـــة النـصــوص يف اطــار
مبـدعيهـا ووسـائل االعالم التـى
تنشرها ومتلقيها وجمتمعها ككل.

وبــذلـك امتــد املـصــطلح ومسح
لـلنمـوذج بـالتفـاعـل عرب سيـاق

ثقايف عام. 
كمـا حـرص الكـاتب أن يـتنـاول
املصـطلحـات األدبيـة والنقـديـة

كتاب) أيزابرجر (ميتاز
بقدر من االحاطة
والتنوع والشمول
ملوضوعه، مما يجعله
أهم ما صدر عن موضوع
النقد الثقايف«. 
من اصدارات )املشروع
القومي للترجمة( عن
اجمللس األعلى للثقافة،
الذي يرأسه د.جابر
عصفور، هو كتاب نقدي
مهم )النقد الثقايف(
للكاتب أرثر أيزابرجر
وترجمة د. رمضان
بسطويسى ود. وفاء
ابراهيم. 

قـالتــا: هــي َمّديــــــــن 
حتفر انفاساً تلهث يف سكون 

طويلة 
ال تصل سحائبنا الطويلة اليها 

وهذه االصنام وجوه 
تتعرى 

كل صباح نعصرها 
تشهر مفاتنها لتسرق بهجة الفصول 

قالتا:
تطوف املرايا مع كل ريح

تزرع قلقاً اخضر
يقود قطيعاً من االشواق 

يجفل من ارصفة 
تنام مطمئنة 

خيول سباق 
احدها كنتَ 
غافياً كشط 

يترك قلباً يباباً 
يتوسد شطآنه

حاملاً مبواسم طغيان املاء.

وال تقلق سوانا 
سوى ذات انفرطت حباتها 

وقالتا:
طاعنة يف اآلجل 

باجنحة من رصاص 
منضي .. تصافح امانينا الشارد والوارد 

ال تفزع منها 
نراها.. وال نراها 

هشيم يف يوم ريح عاتية 
طويلة االمتداد 

الجتيد ال جنيد سواه ..
اآلبار 

واحات كرم بخيل  
الطرقات 

لكثرة ما اعتادت 
تفاقمت فيها الكهوف 

كثيراً ما تشتهي ..
تنام بأجسادنا البكر 

يف الرؤوس 

عباس اليوسفي 

مها عادل العزيمـا تبـــــــقى 

امـامي.. يـا من تبـحث عين يف كل
امــرأة ستجـدهـا، فلـتعلـم انك لن

حتظى بغري االشباح.
انتـظــرتك طــويـاًل واليـــوم انت
امـامي كـوثن قـديم، بـأي اللغـات
سنـتحدث؟ بلغـة الشـوق.. الغفران
.. االمل، بــأيـــة لغــة سـتــســألـين
والشك، مـازلت اذكـر صــوتك، كم
تـوحـي نرباته بــاحلنــان، االحالم
كلهـا تـنتهـي تقف صــامتـة امـام

وجهك .. اجل .. لكن..
- اهلي مـابـي؟ هل انـتقل حتجـره
الي ام ترانـي اشعر باهلـزمية؟ فهي
وحـدهـا مـن متنعـين من اهلـرب..
سأنهـض واجته حنو الـباب وكـأنين
مل اعرفه، لكن عيـنيه تقوالن اني
اذكــر كـل شيء، فـليــس لك اال ان

تعرتيف بالسر.. باحلب
صــوت الـنحـيب يـنقـطع، يـقرتب
صيب صغري، حيمل فـناجني القهوة
الباردة، صـوت قارئ القرآن يرتفع
عـاليـًا يتلـو )صـدق اهلل العـظيم(
حيل الـسكـون كعبء البـد منه وال
شيء آخر سـوى لوحة النسوة وهن
يتشحن بـالسواد، يف الـطرف اآلخر
هو بـثقل السنني اليت بدت عليه..
ينهـض ببطء، يـسلم علـى صاحب
الـبيـت ويتجه حنـوهـا، يقـطع كل
املسافـات.. تقرب اخلطـوات منها..
خـطوات مـرة.. حزيـنة.. ال حـياة
فيهـا.. يــومئ هلـا بعـينه كـرمـز

قديم... ينصرف.

اللعبــة، كالهمـا يعــرف ان اللعبـة
خطرية.. لذيـذة، تركض .. يركض
وراءهـا، تريـد ان ترى قن الـدجاج
الذي خلف الـسياج، حيملهـا.. يشعر
جبــسمهــا الطــري ينـضغـط حتت
يـديه، يبـالغ يف ضمهـا، تقول له ان
هنـاك فـرخـًا صغريًا حيــاول كسـر
البيـضة فلنساعـده، يعربان السياج،
يـتــسـلالن اىل داخـل القـن وســط
الـريش الـذي تنـاثـر من الـدجـاج
اخلـــائف و.... و... بـبـطء خيـــرج

الفرخ )يوصوص .. وص .. وص(.
*****

صوت الـنحيب يرتدد صـداه ليصم
اذنيها.. صيـنية القهـوة تدور، تود
لو تكـسرهـا، لو تقـطع كل االثواب
الـسود، لـو تصـرخ فيه تقـول ملاذا
حتـدق بي؟ ان صمـتك يقتلين، هل
تتـصور كيف يندمل اجلرح، وكيف
جيـب ان تـــسكـن مجـيع اآلهـــات،
وكيف اخـبئ نفـسـي واقتـل ظلي،
انسـى.. انسـى اني طفلـة وعنـدما
اغلق بــاب الغـرفـة ادفـن احالمي
حتت وسـادتي.. وانـسى انـي امرأة،
ايهـا الصنم لـو تعلم حقـدي عليك
رمبـا تغري لـونك اىل الـرمـاد كلـون
االشياء املنطفئة، ايها املسكني الذي
مل يعـــرف غري االمل، ســأقــول لك
الـيـــوم االغـبـيـــاء وحـــدهـم مـن
يتنكرون للحب، اعلم انك لن تفهم
ما سـأقول فكل الـكلمات سـتخونك
اليــوم ولن جتــد اال لغـة الـصـمت

حيـاول ان يفك يـدهـا الـيت ختفيهـا
وراء ظهـرهـا، تبـدو كقطـٍة صغرية
تـداعـبه.. متــوء له، يـدرك انـهمـا
يلعبـان لعبـة اكرب منهمـا، وتستـمر

للحـديقــة، تلعب مـعه لعبـة حـواء
القـدميــة تعمـد اىل اخفـاء كـراته
الزجـاجية يف يـديها، ينـدفع حنوها
تشعـر بيـده الصغرية الـقويـة وهو

تـذكرين اللعـبة اليت لعـبناهـا معًا؟
يـوم كـنت تـرقـصني فـرحـًا وقـد
ادركـت اول شـــروط تلـك اللعـبـــة
الذكـية، اكـان ال بد ان تـنتهي؟ اين
الطفلـة اليت ختتبئ فـيك؟ ام تراها
خلفـك متوء لي مبكـر، األن سأفضح
السر، سـأقول للجميع اني من عرف
اجملــاهل اخلـفيـة يف حــدود ارضك
البكــر واني جمنـون بك منـذ ذلك
اليـوم كم متنيت قـتلك، واليوم انت
بقــربي )امــامي( كــائن ضـعيف ال

يستطيع حتى املواء.
صـوت النحـيب يرتدد عـاليـًا.. يثري
جـنونها .. يراودهـا اهلرب كفكرة ال
بد منهـا، فاهلـرب قد يكـون خطوة
شجـاعة يف مثل هـذه الظـروف لكن
الـطفلـة ال تـزال متـوء يف داخلهـا..
ترجوها البقاء، بل ال بد من البقاء،
تنظـر اليه بطرف عينـيها بتجاهل
وكـأنهـا ال تــراه، تغمـض عيـنيهـا،
تغـرق يف بئـر الـرغبــات املكبـوتـة
واليت لن تـبوح بهـا. تغرق يف الـسر
وبقـدمني صـغريتني تــرقص علـى
حافته، تطري فـرحًا اية سعادة بهذا
االمل الذي ال يـطاق، انه ال يـسمى..
ال تعــرفه، تـهمـس خــشيـة يف اذن
صـاحـبتهـا هـذه الكـسـولـة اليت ال
تـعرف غري  اللعب، فتقول هلا انها ال
ترغب يف الـطعام وانهـا بكت لـلمرة
الثانية حني رحل بعيدًا تاركًا اياها
يف طفـولة ال تعرف حدوداًَ خارجه،
انهـا تـذهـب وراءه يف الفنــاءاخللفي

نال الكاتب االندونيـسي برامويديا
انـانتـا تـويـر )79( عـامـًا جـائـزة
)االبـداع واحلـريـة( الـيت ينـظمهـا
احتاد املـؤلفني النـروجييني سنـويًا
وذلك نظري مـا قدمه من اسهـامات
لالدب العــاملـي ودعمـــًا لنـضــاله

املستمر من اجل حرية التعبري.
تسلـم تويـر اجلائـزة اليت تصل اىل
مـائـة الف كـرون نـروجيي )15 الف
دوالر امــــريـكـي( بــــالـــسفــــارة
الـنروجيية يف جاكارتـا بداية الشهر
اجلــاري، وقــال رئـيــس رابـطــة
املـؤلـفني النـروجيـيني غري بـولني

كاتب اندونيسي يفوز جبائزة االبداع واحلرية 
والثقـايف، وقــال ان قيمـة اجلـائـزة
املـادية حمـدودة ولكنهـا ذات قيـمة
معنـوية عـامليـة كبرية ألنهـا تعترب
تقـديــرًا للمــؤلف عرب مـؤسـسـات
ثقـافيـة، كمـا تـأتي منـسجمـة مع

التقدير لالدب العاملي.
يذكر ان احتاد املؤلفني النروجييني
يف اوسلـو قــام بتــأسيـس جـائـزة
)االبـــداع واحلـــريـــة( عـــام 1993
ومينحـها سـنويـًا ألحد املـؤلفني او
الكتاب الذين قدموا اسهامات كبرية
يف جمـال االدب وحـريــة التعـبري يف

العامل.

ديين او تــوجـه سيــاسـي، فجهــد
اللجنـة ينصب عـلى املعايـري الفنية
واالبــداعيـة وبــالضـرورة مقـدار
حـرية الـرأي والتعـبري، مضـيفًا ان
اول جائـزة منحهـا احتاد املـؤلفني
النروجييني كـانت عام 1993 فاز بها
الكاتب الفلسطيين عزت غزاوي عن
جهـوده ومؤلفاته املفعمـة بالنضال
مـن اجل احلــريــة حبـسـب تعـبري
بولني.واعـرب بولني عـن ارتياحه
ازاء تعـــــاون اجلهــــات االدبـيــــة
والـثقـــافيــة يف العـــامل وتنـسـيق
جهـودها ملكـافحة االرهـاب الفكري

نـت( عقـب عـــودته اىل اوسلــو ان
جلـنة مـؤلفـة من مخـسة مـؤلفني
خمـضــرمـني تقــوم علــى تـقيـيم
ودراسة املؤلفات الدولية والنظر يف
شفافية مضمونها االدبي واالنساني
لـتحـديـد املـرشـح لنـيل جـائـزة
االبـداع واحلرية مـشريًا اىل ان اللغة
ليسـت شرطًا للفوز باجلائزة، وذكر
ان عـمل اللـجنــة يـقتـصــر علــى
التـقيـيم االدبـي والفـين وقيــاس
مقـدار حـريـة الــرأي والتعـبري يف

الكتابات.
كما اكد ان اجلـائزة ال ترتبط بفكر

الـذي سلمه اجلـائزة ان بـرامويـديا
اثـبت من خالل كـتابـاته اجلريـئة
وآرائه الصـرحيـة مقـدار اجملـازفـة
حبياته من اجل اثبات قيمة حرية

الرأي وارساء معاملها يف العامل.
واعترب بـولني مسـاهمـات انانـتا يف
جمـال التـأليـف والكتـابـة اضـافـة
مثمـرة يف طـريق مليء بـاالشـواك
والـصعاب، يف اشـارة منه اىل تـكميم
االفواه واحلـد من حريـة التعبري يف
بعـض دول جنــوب شــرقـي آسيــا

وعموم دول العامل الثالث.
وقال بولني يف حديث مع )اجلزيرة


