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الثقافية السادة أعضاء
الفرقة القومية للفنون
الشعبية،
واحتاد املوسيقيني
العراقيني اضافة الى
مجموعة من االدباء والكتاب
( الوجبة األولى ) املنشورة
أسماؤهم ادناه الى
احلضور إلى مبنى مؤسسة
املدى لإلعالم والثقافة
والفنون لغرض تسلم منحة
الصندوق اخلاصة باألدباء
والفنانني والكتاب
واإلعالميني.وستواصل
املدى يف اعداد مقبلة نشر
اسماء اخرى من املثقفني
املستحقني هذه املنحة .
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وأوضـح ال ـ ـصـحـف ــي مـ ـت ــني ع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز
صحـفي وقــاص  ،إن "الـقيــسي احــد
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــذة وأع ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــدة املـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــرح
العـ ــراقـي..وم ـ ــوته ف ـ ــاجعـ ــة لـكل مـن
عرفه".
وطالب املـسؤولني بضـرورة بناء نصب
تـ ــذكـ ــاري كـبـيـ ــر يف إحـ ــدى سـ ــاحـ ــات
كركـوك التي عـاش فيـها جـليل واحب
اهلهـا مـن جمـيع القــوميــات املتـآلفـة
احملـب ــة لألدب والفـن"..وهــذا الـنـصـب
سيكـون وفـاء من مـدينـة اراجنـا (اسم
مـدينـة كـركـوك يف العهـد الـسـومـري)
التي أحبها وأحبته".
ومن اهم كتـابات القـيسي الـقصصـية
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى اول مـجـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة لـه
وه ــي"صه ــيل املـ ـ ــارة ح ـ ـ ــول العـ ـ ــالــم"،
قـصـص (اللـيل والـطني) و(اسـطـوانـة
الزمن) و(إذا فقد امللح طعمه) و(أيام
مثقوبة).
واول عـمل مـسـرحـي للـقيــسي كـان يف
ع ـ ــام ،1971وه ـ ــو م ـ ـس ـ ــرح ـي ـ ــة ب ـ ــاســم
(جيفارا عـاد افتحوا االبـواب)..وثاني
عــمل مـ ـسـ ــرحــي له كـ ــان عـ ــام()1979
ب ــاسـم "شف ــاه ح ــزيـن ــة"،ثـم كـتـب ع ــام
( )1988مجمــوعته املـســرحيـة "وداعـا
ايها الشعراء".
وك ــان آخ ــر عــمل ت ــركـه القـي ـسـي ه ــو
مـجمــوعــة قـصـصيــة بـعنــوان "مملكــة
االنعكــاســات الـض ــوئي ــة" التـي كتـبهــا
عام 1997.
ومـن اجل ــوائ ــز الـتـي ن ــاله ــا القـي ـسـي
ج ـ ــائ ـ ــزة اف ــضل ك ـ ــاتــب مـ ـس ـ ــرحــي يف
مهــرجــان الــسالم املـس ــرحي ،وجــائــزة
العـنقاء الـذهبـية للفـنون وتكـرمي من
قـبل م ــؤس ـس ــة الـثق ــافـ ــة للجـمـيع يف
العاصمة بغداد.
وكان القـيسي قـد عانـى من املرض يف
أيــامه االخـيــرة ،وقـبل رحـيله بـتــاريخ
 2006/7/ 27بعـشرين يوما سافر إلى
تــركيــا حيـث دخل احـد املــستـشـفيـات
وعولج قـبل أن يعود إلى مدينته التي
احب..كركـوك..ولكن صحته تـدهورت
فـنـقل إلـ ــى مـ ـسـت ــشف ـ ــى ازادي العـ ــام
حـيث رقـد يـومـني ثم نقل إلـى منـزله
لـيـمـ ــوت عل ــى س ــري ــره وي ـط ــوي مـعه
سفـرا خـالـدا ورحلـة عطـاء ثـريـة قـدم
فـيهــا الكـثيــر مل ــدينـته كــركــوك وبلــده
الـ ـ ـ ـ ــذي أحـ ــب..الـعـ ـ ـ ـ ــراق ..وأق ـ ـي ـ ـمـ ــت
مـ ــراسـيـم ع ـ ــزائه يف ج ـ ــامع كـ ــركـ ــوك
وس ـ ــط حـ ـ ـض ـ ـ ـ ــور ضـعـ ـيـف بـ ـ ـ ـسـ ـب ــب
األحداث األمنيـة واألعمال اإلرهـابية
يف كركوك..
وبـذلك فـقد الـعراق وكـركوك خـاصة
احد أعمدة الثقافة العراقية.
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الروائي شاكر األنباري :سأختلق لبلدي األعذار ،ولن أحقد عليه
حاورته  :فاطمة احملسن

جليل القيسي

ص ـ ــدم ج ــمه ـ ــور امل ـثـقفــني واالدب ـ ــاء
والنخب مـن اهالـي كركـوك نبـأ وفاة
فق ـيـ ـ ــدهــم االدي ــب العـ ـ ــراق ــي جل ــيل
القيسي حيث
ودعـت كــركــوك هــذا االسـبــوع أديـبهــا
الـك ـب ـيـ ـ ــر جل ـيـل الق ـي ـ ـســي الق ـ ــاص
والكــاتب املـســرحي الـذي حـصل علـى
العـ ــديـ ــد مـن اجلـ ــوائـ ــز والـ ــذي لقـب
بـ"سـيــاب كــركــوك" نـسـبــة إلــى شــاعــر
العراق الكبير بدر شاكر السياب.
يـشار إلـى ان القيسـي كان قـد ولد يف
الع ــام  1937مب ــديـن ــة ك ــركـ ــوك،ولكـن
والدته االدبـيــة كــانـت مع مجـمــوعـته
القصـصية االولـى "صهيل املـارة حول
العـالـم" التي صـدرت عـام( .)1969أمـا
مجموعـته القصصية االخيرة فكانت
"مملكـة االنعكـاســات الضـوئيـة" الـتي
صدرت عام 1997.
عـ ــاش القـيـ ـسـي مــنعـ ــزال يف مـ ــديـنـ ــة
كـركوك الـتي عشقهـا حتى املـوت،وهى
العـزلـة الـتي أخـذهــا عليه اقــرانه من
االدبـاء والـكتـاب والـشعـراء ،وكــان من
املنـاهضني لسيـاسات النظـام السابق
يف استهداف اهالي كـركوك والتمييز
فيما بينهم..
يق ـ ــول رئ ـيـ ــس احت ـ ــاد ادب ـ ــاء وك ـت ـ ــاب
كـركـوك الـشـاعـر رعـد مـطـشـر مــسلم
لقد :صدمني نبأ وفاة جليل القيسي
الـذي عــرفته قـاصـا وكــاتبـا مـســرحيـا
مـن ال ـطـ ــراز األول وال عـ ــزاء لـي فــيه
سـوى أن ادعـو اهلل العـلي القـديـر إلـى
ان يجعـل مك ــانه يف جـن ــات الفــردوس
نزال".
وعن العزلة التي عاشها كاتب كركوك
ال ــراحل ،ق ــال مـط ـش ــر" ع ــاش جلـيل
القيسي مـا يقرب من ثالثني عاما يف
شـ ــرنقـ ــة الع ــزل ــة..ولـلع ــزل ــة ق ــداس ــة
غـ ــريـبـ ــة اذا مـ ــاعـ ــرف اإلنـ ـسـ ــان كــيف
يتمـدد على صلـيب معانـاتها..العـزلة
تهب شحنـات من الـقوة الـدينـاميكـية
لـ ـ ــشع ـ ـ ــور وال شعـ ـ ــور االنـ ـ ـسـ ـ ــان ...يف
العـ ــزلـ ــة أتـ ــسلـم نـ ــداءات دافـئـ ــة مـن
العالم.
ويـ ـض ـيـف :ان "الق ـي ـ ـســي ك ـ ـ ــان يحــب
الـعزلـة واالبتعـاد عن النـاس ليـختلي
إل ـ ــى ك ـت ـ ــابـ ـ ــاته ون ـت ـ ــاجـ ـ ــاته االدب ـي ـ ــة
والقصصية"..
وي ـشـي ــر "ان ــا اع ــرفه جـي ــدا وهـن ــا أود
اإلشــارة إلــى ان الـقيــسي ع ــاش حيــاة
شبـيهــة إلــى حــد كـبيــر بـحيــاة شــاعــر
العراق الـراحل بدر شاكـر السياب الن
ال ـسـي ــاب ع ــرفـت عـنـه الع ــزل ــة وم ــات
غ ـ ــريـب ـ ــا عـن األوط ـ ــان وع ـ ــاش ل ـ ــوعه
الغـربـة وقـاسـى وعـانـى مـا عـانــاه مع
املرض..وكذلك هو اجلليل القيسي".
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مربني صليوة حنا
اسراء ضياء جاسم
زي ـ ـنـ ــب ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــد ال ـكـ ـ ـ ـ ــرمي

خالد صالح حسون
خ ـل ـ ـ ـيــل اس ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـيــل

منــذ أول مجمـوعــة قصـصيـة نـشـرهـا
ش ــاك ــر األنـب ــاري ،تع ــرف الق ــراء عل ــى
كــاتـب شــديــد ال ــولع بـتـصــوي ــر املكــان
الـ ــذي غـ ــادره ،تـ ـســتغـ ــرقـه جغـ ــرافـيـ ــا
اجلهــات الـتـي حـملـته الــري ــاح بعـيــدا
عـنهــا.قــريـته الـتـي تـقع عل ــى الفــرات
ومتـت ــد ب ــامـت ــداد ال ـش ــريـط ال ــزراعـي
الــذي يـتمـطــى علــى رمــال الــرمــادي،
ويخـتفي ويـظهـر بـني طيــات سهــوبهـا
وتفـرعـات أنهـارهـا وجتـاذبـات اخلـصب
املفـ ـ ــرط وي ـبـ ـ ــاب الـ ــصحـ ـ ــراء .كـ ـ ــانــت
حكــايــات القــري ــة وحيــوانــاتهــا وأنــواع
نـب ــاتـ ــاته ــا،وحت ــوالت امل ــواسـم واملـن ــاخ
والـت ــربـ ــة،كل تـلك الــتف ـصــيالت الـتـي
يولـيها شاكـر اإلهتمام ،مبثـابة أطلس
خـيـ ــالـي ي ـصـقل اجلـمـ ــال الـ ــرعـ ــوي
وال ـ ــريفــي ويح ـ ــوله الـ ــى مـ ــادة جتــمع
الفـانتـازيـا بـالـواقع .ظل الكـاتب يـدور
ح ــول م ــوضـ ــوعه مخـتـب ــرا ق ــدراته يف
تخـييل الـذكـريــات ،ولم يخــرج من فخ
املـاضي إال بـعد ان هـرب من حيـاته يف
الغرب مخلفـا زوجة أجنـبية وطفلني.
كـ ــانـت الـ ـش ـ ــام تعـي ـ ــد له دفء شـم ــس
ال ـشــرق وحـمـيـمـيـتـه ،ولكـنه ــا تق ـســو
عليه بـالفقـر واحلاجـة ،فبـدل البـيوت
األوربـيـ ــة الف ــاره ــة ،تـنـقل ش ــاك ــر بـني
غـرف وفنـادق رثـة ،ولـكنه كـان مـن بني
أكثــر املثـابــرين علـى إصـدار الـروايـات
والق ـصــص.وعـنـ ــدم ـ ــا سقــط متـثـ ــال
صــدام حــسني ،قــرر العــودة دون تــردد.
بــرز أسـمه يف الــصحــافــة الـبغــداديــة،
وكــان مطـافه جـريـدة املـدى أحـد أبـرز
مح ـ ــرريه ـ ــا .يقـ ــول اآلن أنـه تعـب مـن
الع ـ ــراق ،وســيخ ـ ــرج دون ع ـ ــودة! لق ـ ــد
انـطفــأت أحالم العــراق ،ولـم يع ــد لنــا
من مكـان فيه ،هـذا مـايقـول وهـو يعـد
العدة الى منفى جديد.
هـل هي ت ــراجيــديــا الــرحـيل والعــودة،
وهل سـيـكـتـب مـن ذهـب ال ـ ــى العـ ــراق
ورحـل عنـه،مثـلم ــا كتـب عنــدمــا غــادر
أول مـرة .هذا السؤال يشغل جزءاً من
الــثق ـ ــافـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة ال ـتــي تـ ـ ــداخل
خــارجهــا بــداخلهــا ،وأصـبح اإلرحتــال
والع ــودة مـن بـني واقع يـ ــومه ــا وم ــادة
أدبه ــا ومح ــور تـفكـي ــر ك ــاتـبـيه ــا.
كــان لنــا مع األنبـاري حـوار أردنــاه عن
الع ــراق احل ــاض ــر وامل ــاضـي يف تـب ــدل
أح ــواله عـبــر اخملـيلــة الــروائـيــة ،وهــو
مـ ــوض ـ ــوع يحـ ــاذي اجلـ ــدل حـ ــول أدب
املنفى ،ومكونات الذاكرة والوعي .
* أنـت بـ ــدأت الـ ــرواي ـ ــة والق ـصـ ــة مـن
مـن ـطـلق احلـنـني الـ ــى مكـ ــانك االول،
ق ــريتـك التـي إحتـلت ذاك ــرة خي ــالك.
كيف وجـدتهـا بعـد العــودة،وهل هنـاك
من فــارق بني ذاكـرة الغـربـة والـذاكـرة
الواقعية؟
 ك ـ ـ ــانــت ه ـن ـ ـ ــاك ق ـ ـ ــري ـت ـ ـ ــان يف تـلـكالـلحـ ـظ ـ ــات ال ـتــي ع ـ ــدت ف ــيه ـ ــا ال ـ ــى
الــوطن ،احــداهمــا يف رأسي واألخــرى
علـى ارض الـواقع ،تلـك التي كـانت يف
رأســي ظلـت ش ــاب ــة لـم ت ــشخ مـن ــذ ان
غادرت العراق يف العام  1982وهي ذات
مـالمـح واضـحـ ـ ـ ــة ،م ـكـ ـ ـ ــانـهـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ــازج
وميــتلـك تفـ ــاصــيل اع ـ ــرفهـ ــا جـيـ ــدا.
أع ــرف النــاس واألشجــار واحلـشــائـش
واألسمـاء وقـصـص العـشق الـتي دارت
منــذ قــرن وكــانت الـنكــات واحلكــايــات
واملق ــالـب م ــدار تــسلـي ــة لـلفالحـني يف

لـي ــالـي الق ــرى املــظلـم ــة .تـلك ك ــانـت
ق ــري ــة مـن ب ـس ــاط ــة وت ـسـ ــامح وجـهل
وبحـث عـن حـيـ ــاة اف ــضل وتـ ــوق الـ ــى
ارتـي ـ ــاد اجملهـ ــول واحـتـ ــرام الــثقـ ــافـ ــة
والعلم والـوجاهـة ،وهي عـلى نحـو ما،
قـرية منـوذجية لقـرى الفرات الغـربية
بكل ما هو معروف عنها من انتماءات
عـشائرية وأساطيـر .كانت القرية تلك
واسـمه ــا احل ــام ـضـي ــة ق ــري ــة لــبك ــورة
احلـيـ ــاة وهـي تــتفــتح وتـتـخلــص مـن
الـعصـور املـظلمـة .القـريـة الـتي عـدت
الـيهـا وجــدتهـا قـريـة اخـرى ،ال تـشـبه
تلـك احلـ ــام ـضـيـ ــة الـتـي سـ ــام ـ ــرتهـ ــا
وناجيتها خالل جتواالتي الطويلة يف
بل ــدان العــالـم .لق ــد تغـيــرت الــوجــوه
الـتـي كـنـت أت ــذك ــره ــا طـ ــوال كل تـلك
الـ ـسـنـني وشـ ــاخـت بـ ـسـ ــاتـني الــنخــيل
وتهدمت الـبيوت املعـاصرة لـطفولـتنا.
وقفـت أمـ ــام أشج ــار أخ ــرى ونـب ــات ــات
جـديـدة وبـشـر آخـريـن .نعم ميـتلكـون
األسمــاء ذاتهـا ،لـكنـهم يخـتلفــون عن
أولئك الـذيـن أدمنتـهم يف خيـالي بني
سـرو أوربا وعلـى صقيع ثلجهـا .ميكن
القـ ــول انـنـي كـنـت أعـ ــاقـ ــر سـ ــرابـ ــا او
شبحـا ملكـان ،وهــذه لفتــة روائيـة أفكـر
به ــا دائمــا ،أي الف ــرق بني املــوجــود يف
ال ـ ــرأس وذاك املــتحـ ـ ــرك عل ـ ــى س ــطح
احليــاة .األمكنـة علـى مـا يبـدو تـشيخ
هي األخـرى وتـتبـدل ويـتغيـر هـواؤهـا
وتـصبح ذكـريـاتهـا يف النـسيج ذكـريـات
بـشر آخـرين .كـل تلك التبـدالت وتلك
املفــارقــات لـم ت ــدخل حـت ــى اللحـظــة
مصهر الكتـابة االبداعيـة ،كوني كتبت
قـصـصـي ورواي ــاتـي عـن تلـك الق ــري ــة
واملــدينــة بل العــراق كله الـذي كـان يف
رأسـ ــي ،أي ان ـ ـنـ ــي ك ـ ـت ـ ـبـ ــت عـ ــن وهـ ــم
خالص.
* م ــاال ــذي تغـي ــر يف وضـعك عـن ــدم ــا
ع ــدت الـ ــى العـ ــراق ،هل أدركــت املك ــان
كـبـنـي ــة ثق ــافـي ــة ،أو ن ــأى عــنك وأنـت
ع ـشـت م ــايقــارب ال ــربع قــرن يف بـيـئــة
أخرى؟.
ـ خالل السنـوات الثالث التي قـضيتها
يف الع ـ ــراق بعـ ــد عـ ــودتــي ظلـت لـ ــدي
محــاوالت دؤوبــة العــادة الـصلــة بيـني
وبني العـراق القدمي الذي غادرته قبل
حــوالـي خمـس وعـشــريـن سنــة .كــانت
الـفج ـ ـ ــوة ك ـب ـيـ ـ ـ ــرة عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا ي ـب ـ ـ ــدو،
والتحـوالت التـي عاشـها الـعراق اثـناء
غيـبتـي من العـمق مبكـان بحـيث انهـا
خلـقت هـويـة اخــرى لالنـســان واملكـان
ومـا يتـبع ذلك من سلـوكيـات وامـزجـة
ووجهــات نظــر .لم يعـد العـراق يـشكل
ب ـن ـي ـ ـ ــة ثقـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة واحـ ـ ــدة يف الـ ـ ــوقــت
احلـاضـر ،فنـتيجـة لألوضـاع القـاسيـة
الـتـي م ــرت حتـ ــول الع ــراق ال ــى ج ــزر
ثقافية ،بل ميكن القول ان املنظومات
الـثقــافيــة لهــا اليــوم عالقــة بــاملــدينــة
والـديـن والطـائفـة واجلغـرافيـة ،وهـذا
ال ــتح ـ ــول ره ـيــب وي ـ ـس ـتـحق دراس ـ ــات
معـمق ــة ،ومـن اسـبـ ــاب ذلك الـتح ــول
التاثير الهائل للحروب املتعاقبة التي
م ـ ــزقـت نـ ـســيج اجملـتــمع الـتـقلـي ـ ــدي
وثقـافته ،اضـافة الـى غيـاب املؤسـسات
املع ـ ــروف ـ ــة وغ ـي ـ ــاب ال ـ ــدول ـ ــة وغ ـي ـ ــاب
املنـظـومـة املـوحـدة ،أي اآللـة األمـنيـة
واالعالميــة والثقـافيـة واالقـتصـاديـة،
كل ذلك افـضـى الـى متــزق يف الهـويـة
الثقـافيـة .املـواطـن البـسيـط اليـوم يف
الــرمــادي غـيــره يف امل ــوصل وغـيــره يف
بغ ـ ــداد وال ـب ـص ـ ــرة واحلل ـ ــة وال ـنـجف،
والف ــروق ــات بـنـي ــوي ــة ،وم ــا يج ــري يف
ال ـ ـ ــوقــت احل ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــر يع ــمق م ــن تلـك
الفروقـات .السـنوات التـي عشتهـا بعد
عـ ــودتـي كـ ــانــت محـ ــاولـ ــة ملعـ ــرفـ ــة مـ ــا
يجــري ،ومل ــراقب ــة النــاس وتع ــابي ــرهم
والفـاظهم وطـريقـة ردات فعلهـم جتاه

الروائي شاكر األنباري

احلـوادث اليـوميـة .كمـا عـشت البـؤس
ذاته الــذي يـعيــشه املــواطـن البــسيـط
مــن قـ ـطـع كه ـ ــرب ـ ــاء يف ج ـ ــو حـ ـ ــرارته
خـمـ ـسـني درجـ ــة مـئـ ــويـ ــة ومــن تلـ ــوث
ه ــوائـي وم ــائـي ومـن انع ــدام االمل يف
اخلــروج ليال اذا مـا تعـرض الـطفل او
املـ ـ ـ ــرأة او شخـ ـصٍ آخ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــى ح ـ ـ ــادث
عـ ـ ــارض ي ـ ـس ـتـ ـ ــدعــي الـ ـ ــذهـ ـ ــاب الـ ـ ــى
امل ـسـتــشفــى .ع ـشـت رعـب القـتل علــى
الهـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـط ـ ـ ــائف ـيـ ـ ــة واحلـ ـ ــزب ـيـ ـ ــة
والـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ،ورعـب االرهـ ــاب ،وهـ ــو
يــتلـ ــذذ بقــتل الـبـ ـشـ ــر ،وال يف ــرق بـني
مثقف وفالح ،طـفل وشيخ ،تقـدمي او
سـلفي .كل ذلـك جعلنـي أنظـر بـزاويـة
واسعـة الـى مـا يجـري يف بلـدي ،زاويـة
تـتفـهم الـعنـف والثــار والـقتـل والنـفي
والهج ــرات والق ـس ــوة يف ال ــشخـصـي ــة
الع ــراقـي ــة ومعـن ــى االحــتالل ومعـن ــى
عالقـ ــة الــثقـ ــافـ ــة بـ ــاجملـتـمـع وعالقـ ــة
ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاس ــي بـ ـ ـ ــالـ ـثـقـ ـ ـ ــايف وكـل تـلــك
املـصــطلحــات الـتـي يـنـبغـي لـنــا اعــادة
قـ ــراءتهـ ــا الن الـ ــواقع يــتحـ ــدث بـلغـ ــة
مختلفة عما تربينا عليه وألفناه..
* كيف تنظر الى جتربتك يف املنفى؟
انت عــشت يف بـيئــة غ ــربيــة ،وت ــزوجت
من إمـرأة غــربيــة ،ولكـنك وعلــى حني
فجـأة غـادرت هـذه البـيئـة ،وإسـتبـدلت
حيـاة العيش يف بلـد عربـي ،كنت شبه
فقـيـ ــر يف الـبـيـئـ ــة العـ ــربـيـ ــة ،ولـكـنـك
فـضـلت الـبق ــاء ،حلني مــا اتـيحـت لك
فــرصــة العــودة الــى العــراق .كـيف لك
أن تـ ـ ـصـف كـل هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـبـ ـ ـ ـ ــدالت يف
حيــاتـك .لنـتحــدث عـن تبــدل شـكلك
أوال ،أنت اآلن عـراقي ،كـامرتـي تسجل
هذا ! كنـت يف البدايـة تشـبه الناس يف
الغـرب ،ويف سـوريـا أقـرب الــى العـرب.
هل لك ان تصف هذا ؟.
ـ مـا عـشـته من حتـوالت سـواء ككـاتب
او ك ـ ــان ـ ـسـ ـ ــان ال يخ ـتـلف ك ـث ـي ـ ــرا عــن
حتــوالت شـعب ،هــو الــشعـب الع ــراقي،
رمبــا يخـتلف املــوضــوع يف ق ــراءة تلك
الـتج ــرب ــة ،والـبحـث له ــا عـن معـن ــى،
واستخـدامها يف عمل ابـداعي او فني.

جتربتي هي جتربة غالبية العراقيني،
ومـن هذا اجلـانب استخـدمت الكثـير
م ــن جت ـ ـ ــارب ــي يف كـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــة رواي ـ ـ ــات ــي
وقـ ـصـ ـص ــي ومقـ ـ ــاالت ــي ،لقـ ـ ــد ع ـ ـشــت
تبـدالت املكـان فهـاجـرت أكثـر من مـرة
وعـشـت الهجــر واحلـنني حـني تعــرفت
عل ــى أص ــدق ــاء يف أكـث ــر مــن بل ــد ثـم
تــركتهـم وخلّف فــراقهم االسـى .ربـيت
أطفـ ــاال يف بـيـئـ ــة أوربـيـ ــة وغ ـ ــادرتهـم،
وت ــركـت زوج ــة وبـيـتـ ــا ومكـتـبـ ــة وبقـي
ال ــسف ــر ال ـطـ ــويل هـ ــو ذاته ،ويـب ــدو ان
جـيلنـا هــذا  ،لن يــرى حيـاة مــستقـرة
بعــد اليـوم .علـينـا ان نـدفع ثـمنـا كـان
يـ ـنـ ـبـغ ــي دفـعـه نـ ـتـ ـيـج ـ ـ ــة لـ ـتـخـلـفـ ـن ـ ـ ــا
احلـضــاري ،نــدفعه مــرة واحــدة ،وهــذا
قـ ــدر شعـب وح ـضـ ــارة وبلـ ــد .األمكـن ــة
تتـرك بـصمـاتهـا علـى الـسمـات ،وعلـى
احلـديث والصـوت ،وعشـت انا كل تلك
ال ـت ـبـ ـ ــدالت وال ــتغ ـيـ ـ ــرات ،وهـ ـ ــذا أمـ ـ ــر
طـبـيعـي فـ ــالهـ ــواء له ت ــاثـي ــر وكـ ــذلك
الـطعام واللغـة والشمـس والتضـاريس
والتـواجــد يف بقعــة معـينـة مـن الكـرة
االرضيـة ،ومعـاشرة بـشر بـذاتهـم ،هذا
كله يتـرك بصمـاته عـلى الـوجه وعـلى
العـني والـن ـظ ــرة واحل ـس ــاسـي ــة جت ــاه
احلـيـ ــاة .وانـ ــا رغــم كل هـ ــذه املـ ـسـيـ ــرة
املـ ــؤملـ ــة ،مـ ـسـيـ ــرة الـتـبـ ــدالت الـتـي لـم
تنقـطع منـذ حـوالـي خمـس وعـشـرين
سـنــة ،أعـتـب ــر نف ـسـي محـظــوظــا،ج ـدّ
محـظــوظ ،ألننـي رأيت بــرلـني ولنــدن
وكوبنهاغن ودمشق وبيروت وساوباولو
وطهــران واعـتبــرت نفـسـي محـظــوظــا
النـنـي رأيـت خــرائـب الفلــوجــة ،وآثــار
الـسيـارة املفخخـة التي ضـربت سـاحة
الــتح ــري ــر ،وال ـط ــائ ــرة الـتـي قــصفـت
واجلنـدي الــذي قضـى .أعـتبـر نفـسي
محظـوظــا النني أعـرف أكثـر من لغـة
وتـزوجـت أكثــر من إمـراة مـن أكثــر من
بـلـ ـ ـ ــد وح ـ ـضـ ـ ـ ــارة ،وأعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــر نـف ـ ـ ـس ــي
مـح ـ ـظـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ــا ألنـ ـن ــي رأي ــت إنـهـ ـيـ ـ ـ ــار
ديكـت ــات ــوري ــة والــسق ــوط يف ف ــوض ــى.
س ــاف ــرت وع ــشقـت وت ــزوجـت وطـلقـت
وخـلّفــت أطف ـ ــاال وهجـ ــرت أصـ ــدقـ ــاء
وتعــرفت علـى نـاس جـدد وقـرأت كـتبـا

وش ــربت يف صــاالت وحــانــات وت ــذوقت
آالف ال ــوجـب ــات مـن مخـتـلف أصق ــاع
األرض .هذا منـفى حولني الى انسان
حقـيقي .حـولـني الــى خليـة حـسـاسـة
تشارك البشرية آالمها واحالمها رغم
االخـ ـتـالفـ ـ ـ ــات يف األديـ ـ ـ ــان والـلـغـ ـ ـ ــات
والــبل ـ ــدان .لــم أع ـ ــد امــتلـك أي وهــم
حــول أدوار املـثـقف ،فلـكل شخـص دور
يف احل ـيـ ـ ــاة وعل ـيـه أن يع ـي ـ ـشـه بعــمق
وشـ ــرف وقـ ــوة وحـمـ ــاس ،انـنـي اص ـبّح
عل ـ ــى احلـي ـ ــاة كل ي ـ ــوم ب ـ ــابـتـ ـس ـ ــام ـ ــة
وضـحك ــة وأحــس وك ــأنـنـي أعـيــش أول
ي ـ ــوم يف حـي ـ ــاتـي .اؤمـن ب ـ ــأن احلـي ـ ــاة
ليـسـت معـضلــة وال مــشكلــة إمنــا هي
جت ـ ــرب ـ ــة ت ـ ـس ــتحـق أن تع ـ ــاش وب ـن ــبل
وكــرامــة وفـض ــول وتفــاؤل .ل ــذلك لـم
أحق ــد عل ــى بلــدي ولـن احقــد إذا لـم
يوفـر لي احليـاة التـي أريد ،وسـاغادره
بـرحـابـة صـدر ،وسـاخـتلق له األعـذار
كـ ــي ال أكـ ـ ـ ـ ـ ــون لـه عـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ،ألن ـ ـنـ ــي ال
أسـ ـتـ ـ ـطـ ـيـع ان أنـفـ ـ ـصـل ع ــن قـ ـتـلـ ـتـه
وأصـ ـ ــول ـي ــيه وم ـت ـن ـ ـ ــوريه وشـ ـ ــرف ـ ـ ــائه
ولـصــوصه وخــرابه ونـخيـله وأشجــاره
وحــرارته اجلـهنـميــة وتخـلفه وحــدته
وق ـس ــوته .هــو مــادة خـيــالـي وأفكــاري
وابداعـاتي القـادمة .هـو املصهـر الذي
ســأخــرج مـنه رغـيفــا جــديــدا أســد به
جوعي الى وطن غائب.
* تعـي ــش يف بغـ ــداد ،ولـ ــو قـيــض لـك
العيش يف الرمادي ،أو يف احلامضية
قـريـتك االولــى ،هل ستـذهـب هنـاك؟
أم تفــضل العــودة الــى ال ـش ــام بعــد ان
تـزوجت إمـرأة سوريـة وكتـبت عن بيـئة
دمشق بعض رواياتك وقصصك.؟
انـنـي ع ـشــت يف بل ــدان كـثـي ــرة ،وامل ــرة
االولـى التي شعـرت فيهـا بـأنني لـست
غــريبـا هـي حني عـدت الــى العيـش يف
ال ـ ــوطــن ،يف كـل بلـ ـ ــدان الع ـ ــالــم ك ـ ــان
هنــاك ســؤال مــوجـه لي يف يــوم مــا يف
لـيلــة مــا يف حلـظــة مــا ،ذلك الـســؤال
هــو من انـت ولم انـت هنـا وملـاذا تــركت
البلـد؟ املكـان الوحـيد الـذي لم أواجه
فـيه ب ـس ــؤال او أسـئل ــة مـثل تـلك هـي
حـني ع ــدت الـ ــى العـ ــراق ،لق ــد ك ــانـت
امـنـيـ ــاتــي وأحالمـي أن أمــتلـك بـيـتـ ــا
صـغيـرا أسـكن فـيه مع أبـني وزوجـتي،
أؤســس فـيـه مكـتـب ــة دائـم ــة ،وافـ ــرشه
وأؤثـ ـثـه كـ ـمـ ـ ـ ـ ــا أرغ ــب وأعـ ـي ـ ـ ــش فـ ـيـه
شيخـوختـي ،وأسافـر بني مـدن العراق
وأغ ـ ـ ــوص يف ق ـ ـ ــراه ورم ـ ـ ــالـه وأه ـ ـ ــواره
وأنهـ ـ ــاره ،إالّ ان ش ـي ـئـ ـ ــا مــن ذلـك لــم
يــتحـقق ،هـنـ ــاك يف قـ ــريـتـي هـيـمـنـ ــة
لل ـتــكف ـي ـ ــريــني ،ل ـ ــذلـك ال اس ـتـ ـط ــيع
الــبقـ ــاء هـنـ ــاك ،امـ ــا املـ ــدن االخـ ــرى،
ومنها بغـداد ،فهي لم تعـد توفـر احلد
االدن ـ ــى مــن م ـ ـســتل ـ ــزمـ ـ ــات الع ـيـ ــش.
احيــانــا اظل نـصف يــوم دون كهــربــاء،
وه ــذا يعـنـي انه لـي ـسـت هـن ــاك ق ــراءة
كتـب وال كتـابـة علــى الكـومـبيـوتـر وال
مروحة تخفف سيالن العرق ،هذا مع
دوي انـفج ـ ــار ه ـن ـ ــا وصـ ـ ــراخ اسع ـ ــاف
هنـاك ،كل تلك االجـواء لم تعـد تقدم
لي بـيئــة منــاسبـة للـكتـابــة او التـأمل
حتى .انني اضع يف حساباتي ان اعود
الى الـشام ،ومبـا ان حيـاتنـا مصنـوعة
من مــراحل فــانـني اعـتبــر ان وجــودي
يف العــراق كــان مــرحلــة انتـهت ،وعـلي
ان ابدأ مـن جديـد .ابدا بـتأثـيث بيت،
وتـاسيـس مكـتبـة من جـديـد ،وتكـوين
صـداقات مـرة اخرى .هـذا قدر عـراقي
يجب ان نرضـى به .لقد دخلنا حروبا
ثالثـني سـن ــة ،وحت ــول نــصف شعـبـن ــا
ال ــى قـتل ــة ،وال م ـشـكل ــة يف مـن يك ــون
املـ ـسـبـب ،ه ـ ــذا واقع احل ـ ــال ،لهـ ــذا ال
نـت ــوقـع ان تك ــون الـنـت ــائج افــضل مـن
الـتي نــراهــا ،علــى االقل يف املـسـتقـبل
املنظور.

