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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

صــادق الـصــائغ يــروي حكــايـته مع الـشعــر واحليــاة
ذكريات مع حسني مردان وسركون بولص وكاميران حسني وعشرات من املبدعني
السيتينيات كومونة صغيرة حوت تيارات متقاطعة
يف براغ اعتنقت الشعر كدين
سرقة الكتب اضفت ارتعاشة لذيذة على مناخ الستينيات
صـادق الصـائغ يف هذه املـقابلـة املطـولة والـضروريـة معاً العـادة اكتـشاف االجـزاء املتـشظيـة من صـورة احليـاة الثقـافيـة العراقـية خالل
الستينيات ويف املهاجر ،يكشف عن احالمه وايام دهشته االولى واختراقه عالم الشعر من الصبا حتى املرحلة احلالية.
ويف هذه املقابلة توصيف السماء وشخصيات ورؤية ملـراحل من حياة العراق الثقافية وذلك جهد تاريخي وفني ونقدي يف آن ميتزج مع رحلة
احليـاة املتألقة حـباً وشعراً وسيـاسة ورسماً وصـحافة ومسـرحاً تلك التي عـاشها صادق الصـائغ وما زال يعطي منـذ (نشيد الكـركدن) وحتى
اعماله الكاملة التي ستصدر عن دار املدى.
لكن صادقاً اختـار الشعر اوالً والسياسـة ثانياً وانشغل بعد ذلك بهـموم اخرى جتد محطات مـنها يف هذه املقابلة املطـولة التي تعطي الدليل
على رهبانية هذا املبدع وتساميه ونظرته لالشياء واالحداث .
ويف مقدمتـه لنشيد الكركدن كتب جنيب املـانع" :بعض الشعراء ميشون شعراً ،يلـمسون فنجان القهوة بشاعـرية ،صوتهم شاعري ،حماسهم
يف الكراهية واحلب شاعري ( )...صادق الصائغ من هذا النوع .وحتى إن أنكر أنه شاعر كذبت قولته الطريقة التي يسأل بها عن الوقت".
بورتريت
صادق الصائغ

القسم الثاين
* إلى أي مدى استطاع التطبيق الستيني لهذه
األفكـار ان يصل بنموذج يصلح الن يكون مؤثراً
حتى اآلن؟
 ليــست الـسـتيـنيـات منـذجـة وحــدانيــة  ،انهـامخيلـة حرة وطـاقة مفتـوحة علـى فضاء واسع
االحتمـاالت .وألنها فكـرة اجلمال يف مـتغيراته
 ،فــإني اليـوم اعثـر علـى الـلحظــات املمتـازة من
ال ـسـتـيـنـيــات يف الــشعــر احلــالــى املـن ـشــور هـنــا
وهنـاك .ومثالٍ ،عـندمـا أقرأ طـالب عـبد العـزيز
وهـو شـاعـر سـردي بــاطنـي او عبـد الـزهــرة زكي
الذي يبحث عن لغـز الشعر يف جتلـيات الغياب
وبـصـيغــة الـكتــابــة شـبه الغ ــائبــة  ،فــإنـي انفـتح
على كتابتهما بحماس  ،واعتبرهما من طيوف
الـ ـس ـت ـي ـن ـي ـ ــات ال ـتــي ظه ـ ــرت م ـت ـ ــأخ ـ ــرة  ،لـكــن
بخصائص مضافة  .وعنـدما أقرأ عبد العظيم
فنجـان  ،وهـوشــاب ينـفتح شعـره علـى عـواطف
ولـ ـ ـ ــواعـج نـ ـ ـ ــائـ ـمـ ـ ـ ــة يـ ـ ـ ــزداد اعـ ـتـقـ ـ ـ ــادي ان روح
الستينيات مستمرة ومتحركة وجتري يف نفس
مجري الزمـن الذي قطعه الشعـر الستيني مع
خصــائص واضـافـات جـديـدة  .واكيـد ان هنـاك
شبـاباً آخـرين يـضعونـنا يف مـوقع نشعـر فيه ان
مـا بـشـرت به القـصيـدة الـسـتيـنيـة ،يف ان تكـون
الـكتــاب ــة اكثــر حــري ــة واكثــر بع ــداً عن امل ــراقبــة
الواعية ما زال قائماً  ،ولعل مروان عادل حمزة
الــذي قــرأت له قـبل ايــام قـصـيــدة مـتـهكـمــة يف
جريدة الـصباح يشير الـى ان روح الستينيات ال
تـ ــزال تعــمل يف ذاكـ ــرة اجلــيل االكـثـ ــر شـبـ ــابـ ــا ،
واسـتـطـيع بـثق ــة ان اضـم  ،مـن نفــس اسـم ــاء
اخـ ـ ــرى يف القـ ـص ـ ــة  ،م ــنهــم دن ـ ــى ط ـ ــالــب مــن
السـويـد التـى ادهـشتـني بـروايـتيهـا االخيـرتني
وهنـاك  ،بـالتـأكيـد آخـرون يف الـداخل واخلـارج
ال تسـاعـد االوضـاع املـضطـربـة  ،لألسف  ،علـى
التعرف عليهم جميعاً  ،بشكل اوفى.
* يف الوقت الـذي صرحت (ان جيل الستينيني
غيــر متجـانـس) قلـت أيضـاً بـأنـي ال أشبه أي
شاعر من هـذا اجليل ،ماذا تقصـد بتصريحك
هذا؟
 لق ــد ج ــرى الـتع ــامـل مع اجلـيل ال ـسـتـيـنـيكـكتلـة واحـدة .هــذا التـصـنيف عـددي اوجــدته
االشـاعـة ال النقـد .هـو ليـس كتلـة ،بل نـوع ،هـو
مكــون من أفـراد ومـن تيـارات فـنيــة متقــاطعـة،
صـبت ،صـدفــة ،يف زمن واحـد  ،وكـان بــاإلمكـان
لـ ـبـع ـ ــض م ــن حـ ـ ـ ـس ــب عـلـ ـيـه ان يـ ـ ـظـه ـ ـ ـ ــر يف
اخلمـسينات دون ان ينتبه احـد الى وجود قفزة
يف ال ـسـي ــاق او خ ـط ــأ يف الـت ــرتـيـب .لق ــد ج ــاء
اغلبـهم  -ويبـدو هـذا غـريبـاً -من القـرى او من
اخل ــارج ومـن أم ــاكـن مخــتلف ــة ،وتع ــرف ــوا عل ــى
بعـضهـم دون االحتكـاك بــاخلمـسـينـيني الــذين
هم  ،على األغلب ،أفـندية يـسكنون املـدن .وكما
ي ـبـ ـ ــدو ،فق ـ ــد كـ ـ ــان لهــم –لــبع ــضهــم طــبعـ ـ ـاً-
لقــاحهم اخلــاص املتـأثـر بـأفكـار كــونيــة وليـس
محلية  ،فحـسب .وقد جتمعت هـذه الروافد يف

مـجــــــــــــــــــالت/

بغ ــداد يف هـنـيه ــة ممـت ــازة –ك ــان هـن ــاك ف ــراغ
سيـاسي  ،ويحـدثنا الـتاريخ ان بعـض املدهـشات
حت ـصـل دفع ــة واح ــدة -وق ــد حــصل ه ــذا ،حـني
كانت الـقرى البـعيدة تـتقدم نحـو املركـز ،وهكذا
احــتل الـ ـصـفح ـ ــات الــثق ـ ــاف ـي ـ ــة م ـثـقف ـ ــون مــن
الناصرية وكركوك والنجف ومن كل فج عميق-
تصــور ان النجف املـدينـة احملـافظـة شعـرت بـأن
لها ،هـي االخرى ،دوراً يف املـشاركـة ،فظهـرت من
مـطــابعهــا مجلــة الكـلم ــة غيــر الــرسـميــة الـتي
لع ـبــت دوراً طلــيع ـيـ ـ ـاً يف احل ـ ــرك ـ ــة الــثق ـ ــاف ـي ـ ــة
العــراقيــة  ،لكـنهــا بعـدئـذ دجـنت  ،ثـم اغلقـتهـا
الــسلـطــة مبــوافقــة صــاحـبهــا الـصــديق حـميــد
املطبعي ،كمـا اعتقد  ،مـستبدلـة إياهـا مبجلة "
شعــر  "69التي رأَس حتـريـرهـا فـاضل العـزاوي ،
دون ان ي ـن ـت ـبـه ،إال بع ـ ــد ف ـ ــوات األوان ،الـ ـ ــى انه
خُ ــدع  ،ف ــالقـص ــد املـبـيـت ك ــان سـي ــاسـيـ ـاً ،مـن ــذ
البداية  ،هـو القضاء  ،ليس عـليها فحسب  ،بل
وعلـى كل التـيار الثـقايف املنـاوئ للسلـطة ،فـبعد
ان أمـسك البعثـيون مبقـود سفينـة "شعر "69مت
إغــراقهــا بكــامل الـطــاقـم .وهكــذا  ،بعــد صــدور
اربعة اعـداد  ،اغلقت اجمللة التي بشـرت بالبيان
الـشعـري ووقعه –ويـالـلمفـارقـة -ثالثــة ليـست
لهم اية عالقة به  ،بل وال يؤمنون به اطالقاً!.
ان روافـد الـسـتيـنيـني غيــر متجـانـسـة .أنــا مثال
اتـيـت سـنـ ــة 1967مـن بـ ــراغ ولـم اكــن علـ ــى علـم
ب ــال ــذي يـ ــدور يف بغـ ــداد ،لكـنـنـي كـنـت مـت ــأث ــراً
بـالـتيـارات الـطلـيعيـة الـتي انـضجـت ربيع بـراغ
التـشـيكــوسلــوفــاكي .يف الــسيـنمــا كنـت متــأثــراً
مبـدهـشـات سيـنمـائيـة اجنـزهـا كل مـن ميلـوش
فـورمـان ومنـزل وخيـتيلـوفـا .امـا يف االدب فكـان
اعجابي ممتداً الى ميالن كونديرا وميروسالف
هـولـوب وفالدمييـر هـوالن واملـوجـة اجلـديـدة يف
فرنـسا وشعـراء البـيتنغـز يف امريكـا  ،باإلضـافة
الـ ــى شعـ ــراء هـ ــامـ ـشـيـني آخـ ــريـن كـفالدميـيـ ــرا
جـي ــربكــوفــا الـتـي كــانـت جــارتـي وتـتع ــاطف مع
العراقيني وتنـدهش من "عرقجني" اجلواهري ،
معتبرته اشارة سايكولوجة لشاعر عربي يعيش
يف مـغتــرب اليعــرف لـغتـه ،كمــا ق ــالت لــى!! .يف
ذلك احلني كانت قصيدة االمريكي الن غنزبرغ
الـذي زار براغ والقـى قصيـدته الشهيـرة "عويل"
،يف مسرح "فيـوال" وكنت حاضراً تلك االمسية ،
قـ ــد هـ ــزتـنـي ه ـ ــزاً وحفـ ــرت يف روحــي  ،مغـيـ ــرة
اجتـ ــاهـي االدبـي بـ ـشـكل قـ ــاطع...لـ ــذا،عـنـ ــدمـ ــا
وصلـت بغــداد من بــراغ والتـقيـت بجـيل يـسـمي
نفـسه جيل الـسـتيـنيـات ادركـت اننـا نـنتـمي إلـى
اهـداف متقـاربـة بـشكل أو بـآخـر  ،دون ان تفـارق
ذهني االخـتالفات االسـاسيـة ،ويف املقاهـي التي
كـانت تـؤوي املـتمـرديـن واملهمـشني والـصعــاليك
مـن كل االطراف –مقهـاي املفضلـة هي "مـقهى
املعقـدين" الـتي يـتصـدرهـا أهم مـثقف شفـاهي
يف ذلك ال ــوقـت  ،ه ــو امل ــرح ــوم مـنعـم ح ـسـن –
اقــول يف تلـك املقــاهـي ومكــان عـملـي يف مجلــة
الف بـاء التي كانـت جتمع كل املتمـردين من كل
االطـراف تعــرفت علــى مجمـوعــة صغيـرة علـى
شــبه بــي ،مجـمـ ــوعـ ــة تــبحـث عـن دادا جـ ــديـ ــد
وســريــالـيــة جــديــدة وبــوب آرت س ــردي وايقــاع
مخـتـلف وجت ــري ــد ذهـنـي وكل مـ ــا يح ــول ه ــذه
الـعنــاص ــر وغيــرهــا بـضــربــة ســاحــر  ،الــى نــسق
ابــداعـي مكـثف ويخــرج القــصيــدة مـن سجـنهــا
اخلـمسـيني الـى افق التحـديث .وهـؤالء كـأفـراد
داخل كـتلــة طـليـعيــة واسعــة ،ابـتنــوا ألنفـسـهم
اسلــوب ـاً فـني ـاٌ يحـمل املــواصفــات الـتي ذكــرتهــا
س ــابقـ ـاً  ،أي انهـم اشـت ــرك ــوا يف مج ــرى الـتـي ــار،

لكنهم لم يـصنعوا مـساره كجمـاعة  ،بل كـأفراد
 .ويجب ان نعـترف بـان النصـوص التي متـيزت
بـإسلـوبـيتهـا الفـنيـة لـم تكن كـثيــرة وال قليلـة ،
وان مـن ال ـسـهل اظهــار الـت ـشــوش ورمب ــا بعـض
املـ ــضحـكـ ـ ــات يف بع ــض هـ ـ ــذه احملـ ـ ــاوالت ،لـكــن
أفــضلهــا حفــر يف العـمق  ،وأضحـت حتــى اآلن
وثيقـة مـؤسِسَـة واطـاراً واسـاسـاً لكل اإلضـافـات
النـاجحـة الـتي جـاءت بهــا االجيــال الالحقـة ،
وهـي لآلن حتـرك اخملـيلـة الــذكيـة وقــادرة علـى
اعـطــاء رعـشــة لــذيــذة ،كـلم ــا استـعيــدت قــراءة
النصوص نفسها  .ولعل مراجعات نقدية جادة
 ،بعيدة عن اجـواء االشاعة والتنـافس والتصور
الذي احـدثته يف حينهـا الترويجـات الصحفية
واملقــاصــد الــسي ــاسيــة املعــروفــة سـتق ــربن ــا من
حفـيف الرياح الستـينية بشكل أكثـر موضوعية
وإنصافاً .
امــا انــا  ،مـتجــانـســأ كـنت ام ال  ،فـيتــوضح مبــا
اسلفت سـابقاً  .الـستيـنيون كـانوا ،بـالنسـبة لي
كـ ــومـ ــون ـ ــة صغـيـ ــرة متـثـل وجه الـ ــشعـ ــر الـ ــذي
انـقلـب،عـن طـ ــريق ال ـسـمـع واللـم ــس والق ــراءة
املـ ـسـتـب ـطـنـ ــة الـ ــى عقـله الـبـ ــاطـن  ،حـيـث مـن
الــصمـت ينـبجــس الكالم وب ــالعكــس ،استـطـيع
الق ــول انـي كـنـت مـتج ــان ـسـ ـاً ،اجـتـم ــاعـي ــا ،مع
امل ـ ــوه ـ ــوبـني ممـن ال م ـ ــأوى لهـم يف اخل ـ ــارط ـ ــة
الشعـرية املعـلنة  ،ومنـحاز فنيـاً ،الى الـسابحني
بجيـشان الـذهن ،بصـرف النظـر عن شهـرتهم ،
صادقـة كانت أم كـاذبة  ،لكن ،اذا وُضِعنـا جميعاً
يف قـل ــب الـعـ ـمـل االدب ــي  ،جـ ـنـ ـبـ ـ ـ ـاُ ال ـ ـ ــى جـ ـن ــب
احسست بـالفروقات واشـترطت املوهبـة العالية
 ،مفضالً االحتفاظ بخصوصيتي  ،سواء اكنت
داخـل الـ ـ ـس ـ ـ ــرب أم خ ـ ـ ــارجـه .واذا اعـ ـتـ ـم ـ ـ ــدن ـ ـ ــا
األرجح ـيـ ـ ــات  ،فـ ـ ــأنـ ـ ــا افـ ــضل ان اكـ ـ ــون خـ ـ ــارج
الـتـحقـيـب الـتـ ــاريخـي ال ـس ــائـ ــد وداخل الـن ــوع
الزمني املمتد .
* من من جيل السيتينيات اقرب الى قلبك؟
 االكثـر قرباً واالكـثر ادهاشـاً كانوا مـنبوذين أومُ ـســاءً فهـمهـم  ،بــافـتــراض ح ـسـن الـنـيــة  .هـم
ج ـ ــان دم ـ ــو وس ـ ــرك ـ ــون ب ـ ــولــص ومــنعـم حـ ـسـن
وعـب ـ ــدالقـ ــادر اجلـنـ ــابــي  ،وكل واحـ ــد السـبـ ــاب
مختلفة عن اآلخر.
* كيف؟
 أعتـقد ان جان ظاهـرة تفلت من اي تصنيف ،قـ ــد ال يـكـ ــون شـ ــاعـ ــراً مجـيـ ــداٍ  ،لـكــنه أي ـض ـ ـاً
مـخلـ ــوق سلــيقـي آلـ ــى علـ ــى نف ــسه اال يــتقــبل
احليـاة اال بـواسطـة الـشعـر .إنه شـاعـرالـسلـوك
االن ـس ــانـي االصــيل ال ــذي ال ت ــوج ــد يف داخـله
حبة انـانيةً .الاحـد مثله عاش سـرياليـة الواقع
الـعراقي كمـا عاشهـا ومثلها هـو  ،وال احد مثله
امـتـلك الــشج ــاع ــة مل ــواجه ــة احلـي ــاة ب ــالــشع ــر
والــشعــر وحــده  ،كـم ــا فعل هــو  ،حـتــى لـيـمكـن
القـول انه كـان النـزاهـة الـوحيـدة الـتي ال تـأكل
وال تعيـش اال بالشعـر  .انه تكوين أثـيري بريء
يجعـلك  ،أحيـانـا من فـرط سـريـالـيته  ،تـتمـرغ
غـرابـة  ،او تـذوب يف املـضحـك واملبـكي معـاً .هـو
الــوحيـد الــذي تقـبل مـنه ان يخلـط الــسيـاسـة
بالـشعر ،فيـضفي عليهمـا سريـالية شخـصية .
يـقول لـك  ،مثالً  ،بطـريقته اجلـادة  :هذا شـنو
لـيـنـني ،طلع مـيع ــرف يكـتـب !! أو يقــول  :بــابــا
باكـونني عـظيم  ،هـو الوحـيد اللـي دمَّرْ مـاركس
تــدميـرا كـامالً!! واخـتصـاراً فـإن جـان ،كـان اداة
سعادة يعـرفها جـيدا اولئك الـذين عايـشوه عن
قرب ،وال غرابـة يف ان يحظى بهـذا الكم الهائل
من الـكتـابـات بعـد مـوته  ،وقـد اعـتبــره محبـوه

جتانست مع
املوهوبني ممن
ال مأوى لهم
على اخلارطة
الشعرية
جان دمو كان
النزاهة الوحيدة
التي التعيش
االبالشعر
بيروت
الفوضوية كانت
حاضنة لكل عابر
سبيل
صادق الصائغ

قـ ــديـ ـسـ ـ ـاً كجـ ــان جـيـنــيه .وممـ ــا يـ ــؤسـف له ان
مـجمــوعـته الـيتـيمــة " اسمــال " شــوهـت  ،فقــد
اعتــرف لي شـاعـر صــديق ،بحـسـن نيـة -يــالهـا
من حـسن نيـة -انه اضـاف بعـض قصـائـده الـى
قصائد جان القليلة جلعلها تكفي مللء ديوان.
هـل تطلـب مني ان احـكي عن سـركـون؟ سـركـون
اليـحـ ـت ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـ ــى تـع ـ ـ ـ ــريـف او وصـف.إنـه اه ــم
شـاعـرعـراقي كـتب قـصيـدة الـنثـر .لقـد طـالـبت
بــأن ميـنح جــائ ــزة العــويــس  ،لكـنه ،كـمــا يـبــدو
مـنك ــر مـن قـبل الـبعــض وبعـي ــد عـن ال ــذهـنـي ــة
العربية احملافظة.
ام ــا عـبـ ــدالق ــادر،اجلـن ــابــي فق ــد كـ ــان صغـي ــراً
وخج ـ ــوالً ويعــمل يف ك ـ ــراج للـ ـسـيـ ــارات  .ويـ ــوم
الـتقـيـته اول م ــرة لــم يكـن ق ــد ن ـش ــر إال بعـض
ترجمـات من االنكليزيـة .كان مهتماً بـالترجمة
وبتعليـم نفسه بنـفسه  ،ويختـزن طاقـة روحية
ه ـ ــائلـ ــة ت ـ ــوضحـت اكـثـ ــر ،يف مـجلــته ال ـ ــرائعـ ــة
"فـراديس"  ،فلـوالها –رغـم النواقـص  ،واظنها
ليـسـت قلـيلـة -ملــا أعيـد تــرتيـب الفـصـول  ،وملـا
حــصلـن ــا عل ــى مـثل ه ــذه احل ــافـظ ــة املع ــان ــدة
للـتــاريخ الــرسـمـي ،وألصـبح الــشعــر الـسـتـيـنـي
مج ــرد ذك ــري ــات ضـ ــائعـ ــة ال يحـ ــويه ــا زم ــان أو
مكان.
يف ذلك الـوقت لفـتتنـي جرأتـه يف سرقـة الكتب

االنـكلـيــزيــة مـن مكـتـب ــة مكـنــزي واورزدي بــاك
وتـوزيع بعضهـا بتفـاخر  ،علـى اصدقـائه  ،ممن
يعرفون االنكلـيزية  ،وكانت مـثل هذه املغامرات
البــريئــة تـضفـي ارتعــاشــة لــذيــذة علــى الـشعــر
والـســريــاليــة وعلــى اجــواء ذلك الــزمـن  ،وفعلٌ
مـثل هــذا ميـتلـك غن ــائيــة اجـتم ــاعيــة فــاخــرة
ويعتبـر شهادة أخالق بالشراكة احللوة والعيش
املـ ـشـتـ ــرك  ،فـ ــالــثقـ ــافـ ــة لـلجـمــيع والـكـتـب ملـن
يقــرأهــا  ،وهــو ،علــى صغــر سـنه  ،كــان يـجلجل
بالسرياليـة وجتلجل هي به  ،ويضمر ألعدائها
لغـة هجومة متنعه مـن اكتساب اي تعاطف  ،ال
يف مجـتـمـع محـ ــافــظ  ،كـ ــاجملـتــمع الــبغـ ــدادي
فحسب  ،بل ويف اخلارج ايضاً.
هنـاك بـالطـبع كثيـرون احب كتـابـاتهم كفـاضل
العــزاوي ومــؤيــد ال ــراوي ووليــد جـمعــة وجلـيل
حيدر ويوسـف الصائغ وعمران القيسي وعالية
مم ــدوح وفـ ــاضل عـب ــاس هـ ــادي ذي الق ـصـي ــدة
ال ـي ـت ـي ـم ـ ــة ال ـتــي تــتح ـ ــدث عــن مالئـك ـ ــة ت ـ ــأكل
الكرفس  ،وغيرهم .
* حـاولت منـذ مجمـوعتك األولـى وحتـى آخر
قصيدة نـشرتها على مـوقع إيالف (هنا بغداد)
االهتـمام باحليـاة اليوميـة ،ومن ذلك أنك قمت
بـترتيب أيـام األسبوع إلـى أناشيـد شعريـة ،كما
فـعلت يف قـصيــدتك "سـينـاريـو الـروح" ،مـاذا

أضـافـت لك اللغـة اليـوميـة؟ وإالم كـنت تـريـد
الوصول يف استخدام هذه اللغة؟
 ال أزعم بـأنـي كنـت أعي هـذه املـسـألــة  ،أقصـدحتــريك امــواج الكـالم ،عبـر  24كــادرا  ،كمـا هـو
احلـ ــال يف الفلـم ال ـسـنـم ــائـي املـتح ــرك  ،وه ــذا
القصـد ال يطيق واليلـتزم بأيـة قواعد سـابقة .
اآلن أرى أن اجملـ ــازات واالشــتقـ ــاقـ ــات وال ـصـ ــور
العـنيفــة والثـيمـات واالحـشـاء كــانت جــزءاً من
حـواري مع الـسيـنمـا واملـسـرح  ،هـذه  ،بـدورهـا ،
ج ــزء مـن سـيـن ــاريـ ــو الع ـص ــر ،الـتـفكــيك يـب ــدأ
باللغة  ،فالـصورة  ،فالنسق  ،فـاخلطاب بأكمله
 ،وب ــاخـت ـص ــار  ،بـ ــاحلف ــر يف الـ ـسـ ــايك ــول ــوجـي
املـتخـيل  ،ومـن هـن ــا اللغــة عـنــدي  ،عجـيـنــة ال
اسـم لها  ،ولست اسـتطيع لها وصفـاً إال عندما
يـكتـمل الـبنــاء  ،ويف هــذه احلــال ــة تك ــون اللغــة
نــصف ن ـظ ــام ونــصف وجـ ــود شخ ـصـي  ،وعل ــى
القارئ املهـتم ان يجد مـواصفات وجههـا اآلخر
:
هل هذي جثتك امللقاة أمامي؟
هل تخرج من فمها نصف املفتوح احلدأة؟
هل تخرج من فمها الرايات املكسورة؟
هل يخرج من فمها اجليش القادم؟
هل يخرج من فمها االنسان/الطفل؟
يتبع

عـــــرض:عـــــامـــــر حــمـــــزة

االقالم ..عدد جديد
صدر العدد الثالث للعام  2006من مجلة االقالم
الـتـي تعـنــى بــاالدب احلــديـث عـن وزارة الـثقــافــة
ادارة الـشؤون الثقـافية الـعامة /بغـداد ضم العدد
مق ــاالت ودراس ــات ع ــدة اض ــاف ــة ال ــى ت ــرجـم ــات
مخــتلفــة .ابـت ــدأ الع ــدد مبقــال ــة بعـنــوان الـنقــد
امللـت ـ ــزم للـكـ ــاتـب عـ ــادل عـبـ ــد اهلل تـنـ ــاول فــيهـ ــا
م ـص ـطـلح الــنقـ ــد االدبـي مـن حـيـث م ـ ــرجعـيــته
م ـطـلقـ ــا علـيهـمـ ــا ت ـسـمـي ــة مـلكـتـني هـم ــا مـلك ــة
الــتفـكـيـ ـ ــر وملـكـ ــة الــتخـيــيل واعـتـب ـ ــر ان ملـكـ ــة
(الــتفـكـيـ ــر) هـي مــصـ ــدر االحـكـ ــام الـتـحلــيلـيـ ــة
والتـ ــركيـبيـ ــة التـي تتــضمـنهــا الـعمـليــة الـنقــديــة
وقــريـنهــا مـن املـصـطـلح كلـم ــة (نقــد) امــا املـلكــة
الـث ـ ــانـي ـ ـ ــة
(التخيل)
فـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
امل ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ
املــتع ـ ــال ــي
لكـل نتــاج
ادب ـ ـ ـ ــي أي
انه املـب ــدا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
يـع ــت ــم ـ ـ ـ ــد
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
واخل ـيـ ـ ــال
ال الفـك ـ ــر
احمل ـ ـ ـ ـ ـ ــض
يف انــتـ ـ ــاج
نـصــوصه.
ويف
مـوضـوعــة
(اشكـالي ــة

الـتلقي يف جـدل احلـداثـة) كتـب د.ستـار عبـد اهلل
دراســته عـن (بـ ــاجت ـ ــاه شعـ ــر قـ ــرائــي) و(شعـ ــريـ ــة
الفضاء الكـتابي) و(باجتاه شعـرية النثر) .وحتت
عنـوان (مفهـوم النقـد من االسلـوبيـة الـى حتليل
اخلـط ــاب) ج ــاءت دراس ــة د.محـم ــد رض ــا مـب ــارك
فيـما اختار د.احمد ناهم (فاعلية النثر املوقع يف
ايقاع قصيدة النثر) عنوانا لدراسته.
أمـا النـاقـد د.اثيـر محمـد شهـاب فجـاءت دراسته
عن (صـراع االضاءة :الـظلمة يف النـص الشعري)
يف منــاذج شعـريــة للـشـاعـر رعــد عبــد القـادر .ويف
حـقل الـنق ــد وحتـت عـنـ ــوان (شحـن ــة مـتـفج ــرة..
ال ـســريــالـيــة) جــاءت تــرجـمــة مــازن اكــرم ف ــاضل
للمـؤلف ميكائيل لوي فيمـا كتب جالل زنكابادي
(اخلـيـ ــام يـنـب ــوع ال يـن ـضـب) ام ــا الـن ــاقـ ــد يع ــرب
الــسعيـدي فـكتـب (حكـايـة فقـدان ابــرة اخليـاطـة
لكـاظم احلـجاج) .ويف نقـد الشعـر تنـاول عيـسى
الصباغ (داللة االلوان وسياقاتها يف شعر رشدي
الع ـ ـ ــامل) ويف ال ــنقـ ـ ــد الـ ـ ــروائــي ك ـتــب د.قــي ـ ــس
اجلـنــابـي دراســة عـن (الــواقع واملــسكــوت عـنه يف
الروايـة العربية) ومـن (كتاب تسع عشـرة طريقة
للـنـظ ــر ال ــى وانغ وي) لـ أوكـت ــافـي ــو ب ــاث ج ــاءت
تـ ــرجـمـ ــة غـيـ ــداء فـي ــصل ..وتـن ـ ــاول علـي عـبـ ــد
احلـ ـســني مخــيف روايـ ــة جـنـ ــان جـ ــاســم حالوي
(يـاكـوكـتي) بعـرض نقـدي بـني فيه اجلهـد الـذي
بذله الكـاتب واسلوبه اللغوي ..وعن شـعر عاتكة
اخلـزرجي جـاءت دراسـة د.نـاديـة هنـاوي سعـدون
بـع ــنـ ـ ـ ــوان (تـ ـ ـ ــواري الـ ـ ـ ــذات وتـخـف ــي االنـ ـ ـ ــا) ويف
مـوضـوعـة (العقل ظـاهـرة اجـتمـاعيــة) للمـؤلف
ف.س.أي دوران جـاءت تـرجمـة خلـيف غني و(يف
املــسـ ــرح الع ــراقــي لل ـسـن ــوات  )1968-1958كـتـب
الـناقد علي مـزاحم عباس دراسته فـيما خصص
عـ ــامـ ــر رسـ ــول الـ ــوجه االخـ ــر لـ(سـيـلفـيـ ــا بالث)
وبقـلم تــريــسي ب ــرين مــوضــوع ــا لت ــرجمـته ،ويف
البـاب االخير املعنـي باملتابعـات كتب سلمان داود

محـم ــد عــن (مه ــرج ــان دي ــوان ال ــشع ــر االول يف
العـ ــراق /اجـتـي ــاح الـتــصح ــر بـ ــاالقح ــوان) .ضـم
الغالف االول للمجلـة لوحـة للفنـان كرمي سـيفو
فـيـم ــا امـتـ ــدت صفحـ ــاته ــا ال ــى اكـث ــر مـن ()120
صفحــة مـن القـطـع الكـبـيــر شـملـت ك ــذلك آخــر
اصــدارات دار ال ـشــؤون الـثقــافـيــة العــامــة ومـنهــا
كتــاب ع ــادل عبــد اهلل (اهلل واالم ــام)وكتــاب عــادل
الهــاشـمـي (فـن الـتالوة اصــوات وامنــاط) وكـتــاب
(الـرقـى) للـشـاعـر خـالـد اخلـزرجـي وكتـاب افـراح
لـطفـي عبــد اهلل (عن حتــوالت الــسبـبيــة) وكتــاب
موسـوعة تـاريخ الطـب اجلزء الثـالث من تـرجمة
د.حسني سرمك حسن.

عمن
اّ
عدد جديد يف التخييل

الــتخـيــيل ال ــروائـي وال ــشع ــري وامل ــس ــرحـي ج ــاء
مـتضــامنـا يف بحــوث متعــددة جمعهـا العـدد 132
الصـادر حديثـا من مجـلة (عمـان) التي تصـدرها
مـنــذ سـنــوات أمــانــة عـم ــان الكـبــرى اضــافــة الــى
نـصــوص ابــداعـيــة ومقــاالت لعــدد مـن الــشعــراء
والكتاب العرب.
الـ ــدكت ــور احمــد بــو زيــان (اجلــزائــر) كـتب دراســة
بعنـوان (الرؤيا بني الـصويف والشاعـر يف التجربة
الـ ـ ــشع ـ ــريـ ـ ــة املع ـ ــاص ـ ــرة حـلل ف ــيه الـعالق ـ ــة بــني
التـصـوف والـشعـر والـشـاعــر يف مقـدمـة مـطـولـة
اعـتمـدت مقــوالت ابن عــربي والـشعــراني وصـوال
الـ ــى حتلـيل من ــاذج مـن قـص ــائ ــد ادونـيــس وعـب ــد
الـصـبــور وادونـيــس والـبـيــاتـي العــرفــانـيــة ،وكـتـب
الدكـتور عـبد املـالك اشهيـون (املغرب) دراسـة عن
(الــنهـ ــايـ ــات يف روايـ ــة صــنع اهلل ابـ ــراهـيـم) وهـي
دراسـة وضعيـة سيمـولـوجيـة وتـرجم حـسني عيـد
(مـصــر) حــواريـن اجــري ــا مع الــروائـي االف ــريقـي
كـ ــويـت ــزي (ن ــوبل  )2003وكـتـب د.ح ـسـن ي ــوسفـي

دراسة عن
(شعـ ــريـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــص
ـرحـي
امل ـسـ ـ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـتـمـث ـ ــيل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـتعـبـيـ ــر)
عـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
دراسـ ـ ـ ـ ــتـ ــه
م ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــرح
ـراحـل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سعـ ــد اهلل
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس
وك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــب
مـح ــم ـ ـ ـ ـ ــد
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــح
البــوعمــرا
ني مقـالة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
(ســي ـ ــرة املـك ـ ــان يف رواي ـ ــة الــب ـ ــاش ـ ــا) وهــي رواي ـ ــة
التونسي حسن نصـر ،فيما كتب د.علي القاسمي
(ع ــراقـي مقـيـم يف املغ ــرب) دراس ــة عـن (ال ــروائـي
ونظريـة الكتابة) يف تطبيقـات حتليلية عن رواية
محمـد عز الـدين التـازي وكانت دراسـة د.محمود
طـ ـ ــرش ـ ــون ـ ــة عــن (أع ـ ــاج ـيــب الـ ــس ـ ــرد يف شــمـ ــس
القرامـيد) وهي رواية محمد علي اليوسفي التي
قــدم لهــا الــروائـي الع ــراقي فــؤاد الـتك ــرلي وكـتب
د.ابرهيم خليل (االردن) دراسـة موسعة عن رواية
(زجـاج الـوقـت) للكــاتبــة العــراقيـة هـديـة حــسني
وتـرجم مـروان حمـدان دراسـة عن عـالم ان تـايلـر
الروائـي وهي الروائيـة االمريكـية الفائـزة بجائزة
بوليـتزر فيـما كتـب مصطفـى الكيالني بحـثا عن
ديـ ـ ــوان الـ ــشـ ـ ــاع ـ ـ ــر علــي جـعفـ ـ ــر الـعالق (ســيـ ـ ــد

الوحشتـني) الصادر حديثـا ،وضم العدد دراسات
ومحطات ثقافية اخرى.

املأمون ..يف عددها الرابع

تـواصل مجلة (املـأمون) الـصادرة عن دار املـأمون
الـتابعـة لوزارة الـثقافـة مسـيرتهـا الثقـافيـة ،وها
هـ ــو العـ ــدد الـ ــرابع يـنـ ــزل الـ ــى االسـ ــواق ،زاخـ ــرا
بــالعــديــد مـن املــوضــوعــات املفـيــدة يف مجــاالت
الــسيــاس ــة والت ــرجمــة واالدب والـفن ــون والعلــوم
واالثار.
فهناك مقـال (السيبـرناطـيقا وانعكـاساتهـا على
املعــرفــة االنـســانيــة) من تــرجمــة فــوزيــة نــاجي،
حيـث نقــرأ ان ه ــذه اللفـظــة جــاءت مـن الكـلمــة
اليونانيـة القدمية (سيبرنـيتيس) وتعني ماسك
الـدفـة ،أي الـربـان ،واصـبحت تـعني عـلم املبـادئ
العـ ــامـ ــة ووس ـ ــائل الــتحـكـم واســتخ ـ ــدامهـ ــا يف
التكنيك ويف االجسام احلية ويف اجملتمع.
ويعرفـنا خـالد الـصفار بـالتـرجمـات االنكليـزية
لـلقـ ـ ــران الـكـ ـ ــرمي م ــن خالل تـ ـ ــرج ـم ـتـه مقـ ـ ــال
أ.ر.كيداوي ،الـذي يورد بعض املعلـومات عن هذه
الــتـ ـ ـ ــرجــم ـ ـ ــات ال ـتــي تــب ـ ـ ــاي ـنــت يف اس ـ ـ ــالــي ــبه ـ ـ ــا
ومـنــطلق ــاته ــا وت ــدخالت املـت ــرجـمـني مـن خالل
الشروح واالفتراضات الشخصية.
ويف مـقال آخـر ،يحـدثنـا محمـد عبـد اجمليـد عن
املفعـول املـطلق يف اللغـتني العـربيـة واالنكليـزيـة
ويـب ــدي اسفه الخـتفــاء هــذا االسلــوب اجلـمـيل،
كـمــا يــرى ،مـن اللغ ــة العــربـي ــة تقــريـبــا ،ويــذكــر
االسبـاب ومنهـا ضعف الـكثيـر من املتـرجمني يف
قواعد اللغة وسيادة لغة االعالم املعاصرة.
وهـن ــاك (دراس ــات يف علــم اللغ ــة) مل ــوفق محـم ــد
جــواد املصلح و(املـوبـايل) تـرجمـة سنـدس فـوزي،
و(دراسة يف ترجمة النصوص املسرحية) الشراق
عبـد العـادل ،و(حريـة الصـحافـة) ترجـمة نـاهدة

احمد ،و(الكآبة/صورة جـيل) ترجمة مها محمد،
وهي دراسة لغـابرس السكـاد يستـعرض فيهـا هذه
احلـ ــالـ ــة املـ ــرضـيـ ــة بـ ــاسـتـعجـ ــال علـ ــى الــصعـيـ ــد
االجـتـم ــاعـي وال ـسـي ــاسـي واالدبـي والـفك ــري مـن
خالل آراء شـاتـوبـريـان والفـريـد مـوسيه والـدكتـور
بروك وغيرهم.
كمـا نقرأ عن جـوستاف فلـوبير وحكـاياته الثالث،
مـن تـ ــرجـمـ ــة ع ـ ــادل العـ ــامـل ،ومقـ ــال ـ ــة بعـنـ ــوان
(الكـتاب ..مـاذا يعـني) من تـرجمـة قيـس هادي...
وسـيطول بـي الكالم لو حتـدثت عن بقيـة مقاالت
العـديــد وهي مقـاالت قـيمـة يف الــسيـنمـا والـطب
والعلـوم والنفـس واحلضـارات القدميـة ،وتختـمها
آالء اخلـيـ ــرو بـت ــرجـم ــة ملق ــال ــة بعـن ــوان (مـن ــاطق
االت ــص ـ ـ ــال العـ ـص ـبــي يف ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ) /ال ـ ـ ــوصالت
العصبية).
ن ــت ــمـ ـنـ ـ ـ ـ ــى
جملـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(امل ــأمـ ــون)
امل ـ ــواصل ـ ــة
املـنـتـظـمـ ــة
وامل ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
االهـتـمـ ـ ــام
بـاالخـتيــار
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفـ ــق
للمـوضــوع
ات الـ ـ ــتـ ـ ــي
يـحـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
ال ـ ـ ـيــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارئ
الـع ـ ـ ــراقـ ــي
يف وق ـ ـ ـ ــت ــه
هذا.

