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املدى الثقايف

ســـــــــبـــــــــتـــــــــي لـ(
ـ
ـ
ابـــــــــــــــــــــــــراهـــــــــيـــــــــم ـ
ـ
ـ
الـــقـــــــــــــــــــــــــاص
ـ

):

الـــــــــــــــزمـــــن الــــــــصــعـــــب زمـــــن االبـــــــــــــــداع احلــقـــــيــقـــــي

حــسني كــرمي العــامل
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

القاص ابراهيم سبتي

(قصـتنـا ال تــشبه قـصص االخــرين)
بهذه العبارة استهل القاص ابراهيم
سبـتي حــديثه عـن القصـة العـراقيـة
مـشيـرا الـى تفـاعل القـاص العـراقي
مع ما يجري على السـاحة العراقية
عـب ــر ابـتع ــاده عـن الـت ــرف وامله ــادن ــة
والعواطف واملواضيع السطحية.
يقول القـاص ابراهـيم سبتي املـولود
يف الـنــاصــريــة عــام  1959يف حــديـث
خــص به امل ــدى عقـب ف ــوزه بج ــائ ــزة
الشؤون الثقافية لعام :2006
(نه ــار بعـي ــد) هـي القـص ــة الف ــائ ــزة
بجـائزة الشؤون الثقـافية للعام 2..6
وهي مقطع مـؤلم من مسـاحات بوح
ملشـاهـد اخلـراب واالنـدحـارات ..انهـا
حلظـات نعيـشهـا وميـوت بعـضنـا من
اجلهـا ..اضـافـة الـى عجـزنـا امـام مـا
يجـري من احـداث اثـرت وتـؤثـر علـى
واقع البالد ،وكانت محنتنا قد بدات
بنهب اثـارنا وتـراثنـا حتت انظـارنا..
هذه هي (نهار بعيد).
لـقد كتبـت نصوصـاً قصصيـة حتاكي
يج ـ ــري ،ك ـت ـبــت ق ــصـ ـ ــة
وت ـنـقل ـم ـ ـ ــا ـ
حيطـان مسيلـة للدمـوع ونشـرتها يف
مجلــة االقالم بعــد سقــوط النـظـام،
وقـ ــد كـ ــانــت وصفـ ــا دقــيقـ ــا الحـ ــداث
ظلـت ج ــاثـم ــة عل ــى ص ــدور الـن ــاس.
وك ـت ـبــت ق ـص ـ ــة ق ـب ـ ــاب امل ـ ــاء وق ـص ـ ــة
الغياب ثانية ونـشرتا ايضا يف مجلة

الـــروايـــة والــسـيـنـام
نـاظم محمـد العبـيدي

يذكر مـؤرخو االدب ان اجلمهور االرستقراطي يف
اجملتمعات قبل عـصر السينما  -القرن العشرين
 ظل مشـدوداً الى قـراءة الروايـات طلبـا للمـتعةوتزجيـة للوقت –لم تـكن احلركـة الصـناعيـة قد
ازدهــرت بعــد –حتــى ان قــراءة االعمــال االدبيــة
اصـبحت طـقسـا يـوميـا ثـابتـا الكثـر من قـرن ،ثم
انـت ـشــرت ظــاه ــرة القــراءة بـني الـن ــاس مبخـتلف
طبقاتهم بعد اتساع دائرة النشر وتوفر الكتب يف
االســواق العـامـة ،والقـت االعمــال االدبيـة رواجـا
هـ ــائال ،االم ــر ال ــذي دع ــا الـن ــاش ــريــن واصح ــاب
الـصحف الـى مالحقــة الكتـاب وتـشجيـعهم علـى
مــواصلــة الـكتــابــة ارضــاء جلـمهــور القــراء الــذي
صــار يتـابع بـشغف الـروايـات وهـي تنـشــر فصـوال
وحلقات يف الصحف ،وقـد ساهمت تلك االوضاع
بـظهــور أسمـاء كـبيـرة يف عــالم الـروايــة ،االسمـاء
الـتــي تعـ ــد االن املـ ــؤس ــسـ ــة احلقــيقـيـ ــة للـ ــروايـ ــة
كجـنــس ادبـي ممـي ــز ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى االسـم ــاء
االخـرى من ذوي املـواهب احملـدودة والـتي قـدمت
اعماال شعبية لم تـرتق الى مصاف تلك االعمال
الكبيرة ،والتي صنفها النقاد باالدب الشعبي ،اال
ان كال النمطني سارا معا يف رسم املشهد الروائي
حتى وقتنا احلاضر.
ومع مطلع القرن العشرين وظهور السينما اقبل
املشاهـدون على متابعـة االفالم السينمـائية وهي
تـتلكــأ يف خطـواتهـا االولـى ،وسـرعـان مــا تطـورت
الـب ــداي ــات وجت ــاوز ص ــانع ــو االفالم الــصع ــوب ــات
الفـنـيــة املـتـعلقــة بــالـصــوت وال ـســرعــة وامل ـش ــاكل
الفـنيــة االخــرى ،واصـبح للـفن اجلــديــد جـمهــور
واسع يــت ـ ـ ــابع بـ ـ ــشغـف االفالم ال ـت ــي يق ـ ـ ــدمهـ ـ ــا
املنـتجون الـسينـمائـيون الـذين انـبروا الـى تقدمي
االعـمـ ــال الـ ــروائـيـ ــة الـتـي طـ ــاملـ ــا فـتـنـت الـنـ ــاس
بخـيالهـا وشخصـياتهـا املؤثـرة ،اذ لم تعـد احداث
الـرواية وشخـوصها تقـدمان من خـالل الكلمات ،
بـل عن طــريق الـصــورة والـص ــوت كمــا يحــدث يف
احلـي ــاة الـ ــواقعـي ــة ،وك ــأن ال ـسـيـنـم ــا بـتقـنـيـته ــا
اجلــديــدة والفــريــدة يف تــأثيــرهــا امـتلـكت طــاقــة
سحــريــة جعـلت ممــا ه ــو خيــالـي واقع ــا منـظــورا
علـى الـشـاشـة ،فــاستحـوذت بــذلك علـى اهـتمـام
املـشـاهــدين ،ووضعـت خطـا فـاصـال بني عهــدين:
عهــد القــراءة الــذي اسـتغــرق قــرونــا طــويلــة ظل
الـن ــاس فـيه يـنـظ ــرون ال ــى الع ــوالـم الفـنـي ــة مـن
خالل الــكلــم ـ ــات والـ ـصـفح ـ ــات االدبــيـ ـ ــة ،وعه ـ ــد
الـ ـسـيـنـمـ ــا وه ـ ــو يع ـ ــرض علــيهــم تلـك العـ ــوالـم
مباشرة بشخوصه احلية واجوائه الغرائبية التي
دأب مخـ ـ ــرجـ ـ ــو االفـالم علـ ـ ــى اس ـت ـثــمـ ـ ــارهـ ـ ــا يف
اعمالهم.
وت ــس ـ ــابق ص ـ ــانع ـ ــو االفالم ال ـ ــى نـقل ال ـ ــرواي ـ ــات
املعـروفـة الــى الشـاشــة السـينمـائيـة ،واستحـدثت
كـت ــاب ــة ال ـسـيـن ــاري ــو كفـن ج ــدي ــد ي ــرافق عـملـي ــة
صـنــاع ــة االفالم ،حـيـث تــطلـب الفـن اجلــديــد –
الـسيـنمـا -اســاليـب كتـابـة مغـايـرة ملـا كـانـت عليه
االس ــاليـب االدبيــة يف الــروايــة واملـســرح ،ويـظهــر
للـمـ ــراقـب الـبـ ــون ال ــشـ ــاسع بـني قـ ــراءة الـ ــروايـ ــة
ومـشــاهــدتهــا علــى الـشــاشــة الــسيـنم ــائيــة ،فهل
تـستـطيع الـروايـة منــافسـة الفلـم السـينمـائي يف
االنتشار واالستحواذ على اهتمام املتلقي؟
بـالتـأكيـد لن تـستـطيع الـروايـة وهي ابـداع لغـوي
بـالدرجـة االساس ان تنـافس الصـورة يف بالغتها،
بـي ــد ان ش ــريح ــة واسع ــة مـن املهـتـمـني ب ــال ـش ــأن
االدبي يـرون ان النص االدبـي ميتلك خـصوصـية
يف مع ــاجل ــة امل ــواضـيع ذات املـنح ــى الـتج ــري ــدي
واجلـم ــالـي والـتــي ال ميكـن االح ــاط ــة به ــا بغـي ــر
اللغـة االدبية بكل طاقـاتها الدالليـة القادرة على
االشـ ــارة ومجـ ــاراة اخلـيـ ــال االن ــسـ ــانـي الــطلــيق،
ف ــضال عــن ان مــتع ـ ــة الق ـ ــراءة م ـ ــا زالــت جت ـ ــذب
جمهوراً غفيرا من محبي الكتب.
ومهـمـ ــا يكـن مـن ام ــر ال ب ــد مـن االعـت ــراف ب ــان
الـسيـنمـا تقــدمت الـروايــة وان لم تــستغـن عنهـا،
فالـذين يشـاهدون االفالم من الـناس اكثـر مبا ال
يق ــاس من أولـئك الــذيـن يق ــرأون ويبـحث ــون عن
متعتهم اخليالية بـواسطة الكتاب ،ولعل يف بقاء
الكتـاب االدبي مـا يؤكـد اهمـية الـسينـما والكـتاب
وجتاور هما طوال قرن من الزمن.

وك ـ ــانــتـ ـ ـ ـاً ان ــتقـ ـ ــاداً الوضـ ـ ــاع
االقالم ـ
يـ ــائـ ـسـ ــة ال ميـكـن اصـالحهـ ــا ..لقـ ــد
كـانـت قصـصي مـرايــا عكــست كل مـا
ـح ـ ـ ــدث م ـن ــق ـ ـ ــوال بـ ـ ـ ــأملـه وف ـ ـ ــواجـعـه
ي ـ
واستالباته.
وعن خـص ــوصيــة القـصــة الع ــراقيــة
قال :
لقد خطت القصة العراقية خطوات
واثق ــة مق ــارن ــة ب ــالقـص ــة الع ــربـي ــة،
فاالجـواء وفضـاءات احملنـة انعكـست
بـكـل تفـ ــاصـيـله ـ ــا علـ ــى مـ ــوضـ ــوعـ ــة
القصـة واصبحت قـصة تـوثق جانـبا
مهمـا من تـاريخ العـراق اضـافـة الـى
متـكــن قـ ـص ـ ــاص ـي ـن ـ ــا مــن صــنعــتهــم
القـصـصيــة وحــسن ادارة نـصــوصـهم
وثقـافـتهم ووعـيهم ملـا يكـتبـون ،لقـد
متكـن ع ــدد مـن ق ـص ــاصـيـن ــا مـن ان
يظهـروا بشخصيـة قصصيـة متميزة
وبقـدرة علـى البـوح ادت الـى صنـاعـة
فـن قصصي عـراقي كبيـر اضافـة الى
امل ـ ــوجـ ـ ــود والـ ـ ــذي بـ ـ ــدا مــنـ ـ ــذ
االرث ـ
خمـسيـنيـات القـرن املــاضي علـى يـد
عـب ـ ــد امللـك نـ ــوري وفـ ــؤاد الـتـكـ ــرلـي
وغـائب طعمـة فرمـان ومن ثـم ظهور
مـ ــوجـ ــة الـ ـسـتـيـنـيـ ــات الـتـي اسـ ـسـت
قواعـد وركائز لفن القصة يف العراق
مـتمثلـة بـفن محمـد خـضيـر وجليل
القـيـ ـسـي واحـم ــد خـلف ..ان ن ـظ ــرة
فاحـصة ملـا مطـروح من قـصص االن

جنـد ان اسمــاء مهمـة ابـرزت معـانـاة
واالمـ ـاً وفـ ــواجع بـصـيغ فـنـي ــة اكـث ــر
اقتـرابـا مـن نكبـاتنـا اذكـر منهـا لـؤي
ح ـم ـ ــزة ع ـب ـ ــاس وقـ ـصــي اخلف ـ ــاجــي
وحـ ــامـ ــد فـ ــاضـل ومحـمـ ــد خ ـضـيـ ــر
سـلطـان وزيـد الـشهيــد وعلي حـسني
عبـيد وصالح زنكنة ومحمد االحمد
وحـسـن عبــد الــرزاق وهـيثـم محــسن
اجل ـ ــاس ــم ومحــمـ ـ ــد عل ـ ــوان ج ـب ـ ــر..
ه ـ ــؤالء اك ـث ـ ــر ق ـ ــرب ـ ــا م ـنــي لــتق ـ ــارب
جت ــاربنــا وظهــورن ــا يف فتــرة واحــدة.
وميـكــن ـع ـ ــد هـ ـ ــؤالء ب ـ ـ ــانهــم سـ ـ ــوف
يحـمل ــون الهـم القـصـصـي العــراقـي
ويـؤرخـون تــاريخ البالد الـتي ابتـليت
بــالـنكـبــات واخل ـســارات املـتالحقــة..
اض ـ ــاف ـ ــة طــبع ـ ــا الـ ـ ــى القـ ـص ـ ــاصــني
املؤثـرين يف صناعة القـصة العراقية
مثـل محمـد خـضيـر وفــؤاد التكــرلي
وف ـ ــاضـل الع ـ ــزاوي وجــمع ـ ــة الالمــي
واح ـ ــم ـ ـ ــد خـلـف وجـلـ ـيـل الـق ــي ـ ـ ـس ــي
وغـيـ ــرهـم ..انـنـ ــا نلـم ــس اجتـ ــاهـ ــات
واضح ـ ــة يف م ـ ــدي ـ ــات ورؤى الق ـ ــاص
العـراقي من جتـارب كبيـرة مطـروحة
اثــرت اجلــانـب الفـنـي بهــذا اجلـنــس
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــا زاد م ـ ــن اهـ ـ ـم ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االدب ـ ــي ..ـ
الفـضــاءات القـصـصيــة املتـميـزة هـو
ح ــال الـبالد الـتـي الـت فـيه ــا االم ــور
ال ــى م ـسـت ــوي ــات ال ميكـن جتـ ــاهله ــا
ابــداعيــا فنجـد قـصـصــا انتجـت من

رحم املعـاناة والنكـبات وجند قـصائد
دونت مـا يحـدث مـن آالم .ان القصـة
العـ ــراقـيـ ــة الـيـ ــوم هـي ق ـصـ ــة تـ ــاريخ
وتوثيق وابـداع ،تاريخ الـبالد واهلها،
تـاريخ مدون ابـداعيا ال يـشبه تدوين
املتخصـصني واالكادميـيني ،تاريخ له
طعـم مـتـمـي ــز يـن ـس ــاب به ــدوء عل ــى
صـفـحـ ـ ـ ــات االرث الـعـ ـ ـ ــراق ــي الـ ـ ـ ــذي
سيسجله املستقبل.
وعـن مـ ــوقـع الق ـص ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة يف
مشهد القصة العربية قال :
الق ـص ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة الـيـ ــوم تـقف يف
ص ـ ـ ــدارة الق ــصـ ـ ـ ــة العـ ـ ــربــي ـ ـ ــة او مع
ـ
املتصـدرين من العـرب ..لديـنا قـصة
متـطــورة واسلــوب جــديــد بـعي ــد عن
ـص ـ ـ ــة الـ ـتـقـل ــي ـ ـ ــدي ـ ـ ــة..
اس ــل ـ ـ ــوب الـقـ ـ ـ
الــتجـ ــريـب مـ ـسـتـم ـ ــر علـ ــى الـ ـشـكل
واملضمون وكذلك البناء واالسلوب..
لديـنا نـاصيـة جيـدة ميكـن اعتبـارها
ركـ ــي ـ ـ ــزة مهــمـ ـ ــة النــتـ ـ ــزاع ال ــصـ ـ ــدارة
ـع ـ ــربـ ــي ـ ـ ــا ..نحــن نـعل ــم ان الق ــصـ ـ ــة
املصـريـة والـسـوريـة لهـا بـاع طـويل..
ولـكــن الق ـص ـ ــة العـ ــراقـي ـ ــة تقـ ــدمـت
خـط ــوات مهـم ــة وخ ــاص ــة يف خـضـم
ـال ـ ـ ــويالت واالنـكـ ــسـ ـ ــارات فـ ـ ــالـ ـ ــزمــن
الـ ــصعــب زمــن االب ـ ـ ــداع احلق ــيقــي ،
نحـن كـتـبـنــا قـصــة كـبـيــرة املـضـمــون
وغيـرنـا مـن التـرف الـقصـصي الـذي
كان سـائدا فـصارت قـصصنـا همـوما

كـب ــاراً ومهـمـني ع ــراقـي ــا مـثل رشـي ــد
مجيــد وجمـيل حيــدر وكمــال سبـتي
وك ـ ـ ـ ـ ــاظـ ــم جـهـ ـ ـ ـ ـ ــاد وصـالح نـ ــي ـ ـ ـ ـ ــازي
ـ
وغ ـي ـ ــرهــم ..يف ال ـن ـ ــاص ـ ــري ـ ــة ال ـي ـ ــوم
قصـاصــون يحملـون همـومهم بـاطـر
فـنـيـ ــة مـت ـط ـ ــورة انهـم رعــيل تـ ـسـلح
بالتجربـة والتجريب مثل نعيم عبد
مهـلهل وحـسـن عبــد الــرزاق وك ــاظم
احلصيني وهيثم محسن اجلاسم.
وعن اخــر اعمــاله االدبيـة ومـا صـدر
له من مؤلفات قال :
لقد جعـلني املشهـد العراقـي الراهن
الج خانة الرواية فكتبت رواية نخلة
الغ ـ ــريــب واصـ ـ ـ ــدرتهـ ـ ــا يف الـ ــشـ ـ ــؤون
ـ
الـثقــافـيــة وكــانـت فـض ــاءا مفـتــوحــا
الس ـئ ــل ـ ـ ــة االن ـ ــسـ ـ ـ ــان وازم ـ ـ ــاتـه وهــي
محـاولتي االولـى يف الروايـة وقدمت
رواي ـ ــة اخ ـ ــرى ال ـ ــى احت ـ ــاد الـك ـت ـ ــاب
الـعرب انتـظر طـبعها هـذا فضال عن
مجـمـ ــوعـتــي الق ـص ـصـيـ ــة (الغـيـ ــاب
ال ــع ـ ـ ـ ــالـ ــي) ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ـ ــدرت عـ ــن دار
الـ ـشـ ــؤون الــثقـ ــافـي ـ ــة-بغـ ــداد 2001.
ومـجمــوعــة (مــا قــالـته الـضــواري يف
ح ـ ـ ــداد االن ـ ــس) ال ـتــي ص ـ ـ ــدرت عــن
ـ
احت ــاد الكـت ــاب الع ــرب -دمــشق 2..2
وهناك اعمال ادبية قيد الطبع مثل
روايـة (طـائـر الـضبــاب) و(ليلـة بكـاء
الــكلــب) اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى ك ـتــب اخ ـ ــرى
مازالت مخطوطة.

وجتليـات ومكـابـدات وصـار لهـا طعم
اخــر بــاملــرة ،وقـصـتـنــا االن ال ت ـشـبه
ق ـصــص االخ ــريـن فع ــدنـ ــا ال نع ــرف
كتـابة التـرف واملهادنـات او العواطف
واملــواضـيع الـسـطـحي ــة كتـبنــا قـصــة
مـكثفـة ومــركبــة فيهــا عنـاصــر االلم
ودون ـ ــا م ــنجـ ـ ــزا س ـيـكـ ـ ــون
واالزم ـ ــات ـ
ـ
مـدونــة اصيلــة لبالد مـرت بعـواصف
واهتزازات.
وعن املــشهــد القـصــصي يف م ــدينـته
الناصرية قال :
يف النـاصـريـة اليـوم مـشهــد قصـصي
مهـم له تاثـير واضح علـى مستـويات
القصة العراقيـة عموما ،القصة هنا
ركـزت على جـوانب متعددة كـان فيها
لهـم الـبالد نـصـيـب وافــر ،وقــد شـكل
مـنجز القصة يف الناصـرية انعطافة
واضـحة يف مـسيـرة القـصة الـعراقـية
فمنـذ السـتينيـات كان عـبد الـرحمن
مجيد الـربيعي قد نـهض بهذا الفن
يف املــدينـة واثــر علـى اخــرين وبـرزت
ـم ـ ـ ــاء مهــمـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى يف الفــتـ ـ ــرة
اسـ ـ
نف ـ ــسه ـ ــا م ـثـل مح ـ ـس ــن اخلف ـ ــاجــي
واحـم ــد الـب ــاق ــري وج ــاسـم ع ــاصـي
وقــاسـم دراج وعب ــد اجلبــار الـعبــودي
وغـي ــرهـم اثـ ــروا يف نهـ ــوض الق ـص ــة
وكـتبـوا الـتنـظيـرات لهـا ..النـاصـريـة
مـدينــة حتب صنـاعـة القصـة مـثلمـا
حتـب ال ــشعـ ــر ،فق ــد اجنـبــت شع ــراء

بيار لويت صور الرشق يف كتاباته ولوحاته وانسحر به وعاد يف معرض بارييس
ابـــــــراهــيــم
ـ ـ
هـــــــدى ـ
ـ

"بيار لـوتي :اشباح الـشرق" عنـوان املعرض
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ـ ـ ــده م ـ ـتـحـف "احل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاة
الـرومـنطـيقيـة" يف بـاريـس وهـو عبـارة عن
محــاولــة لـتـتـبع خـط ــى الكــاتـب والفـنــان
الفـرنسي املـستشـرق جولـيان فـيو (-1850
 )1930املعــروف بـبـيــار لــوتـي ال ــذي سقـط
كـ ــالع ــدي ــد مـن فـن ــانـي وكـت ــاب ومـص ــوري
القرن التاسع عشر اسير سحر الشرق.
واملعـروف ان بيـار لـوتي كـاتب وروائـي لكنه
ايـ ـض ـ ــا رس ـ ــام ك ـم ـ ــا ي ـت ــضح مــن املع ـ ــرض
املـ ـ ـس ـت ـم ـ ـ ــر ح ـت ـ ـ ــى
الـثــالـث مـن كــانــون
االول وال ــذي يـضـم
ع ــددا مـن ل ــوح ــاته
وكـ ــذلـك رسـ ــومـ ــات
وضعهــا عن اسفـاره
بهـدف كـسب عيـشه
واعـالـة اسـرتـه التي
بق ـيــت يف م ـ ــدي ـن ـ ــة
روشـف ـ ـ ـ ــور شـ ـم ـ ـ ـ ــال
فرنسا.
ول ـ ـ ــد تـعـلـق ل ـ ـ ــوتــي
بـالشـرق اساسـا من
مه ـن ــته كـ ـضـ ـ ــاب ــط
بحـ ـ ــري ـ ـ ــة بعـ ـ ــدمـ ـ ــا
انخـرط يف صفـوف
اجل ـ ـيـ ـ ـ ــش وعـ ـ ـ ـ ــاش
طـ ـ ــويال يف ت ـ ــرك ـي ـ ــا
ق ـ ـ ـبــل ان ي ـل ـ ـ ـت ـحــق
بــسفـيــر فــرن ـســا يف
املغ ـ ــرب وغ ـي ـ ــره ـ ــا.
وعـاد بعـدهـا ليقـوم
بع ـشــرات ال ــرحالت
اخل ـ ــاص ـ ــة ال ـ ــى كل
تلك االمـكنــة الـتي
ع ـ ـ ــرفهـ ـ ــا واح ــبهـ ـ ــا
وحـ ـ ـ ــاول اخـ ـتـ ـ ـ ــراق
سرها.
وي ـ ـ ـضـ ــم املـعـ ـ ـ ـ ــرض
بعضـا من رسـومـات
لـ ــوتــي االربعـمـئـ ــة.
وتعـود اقـدم رسـومه
الــى رحالته االولـى
واحمل ـ ـطـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
بيار لوتي بالزي العربي ت ـ ــوقف فــيه ـ ــا مــثل
ال ـسـنغ ــال وب ــولـيـنـي ــزي ــا الـتــي نقل مـنه ــا
رسوما لتماثيل الهنود املوشومني.
وكان لـوتي يـرسل تلك الـرسوم الـى احدى
اجملـالت البــاريــسيــة فـتنـشــرهــا وتــدفع له
ب ـ ــدلهـ ــا .لـكـن الــنجـ ــاح املـتـتـ ــالـي لـكـتــبه
الق ــائـم ــة اس ــاس ــا عل ــى ال ــوصف وكـت ــاب ــة
املــذكــرات وال ـسـيــرة الــذاتـيــة وانـطـبــاعــات
السفـر صرفه عـن الرسم مـا جعل الكتـابة

قــــــصـــــــــــائـــــــــــد قــــــصــــرية
جنــــــــــاة عـــبــــــــــد اهلل

1
ملا تزل شجرة النوح
أقطف دمعة ،منها
تثمر ميتاً يف البالد
2
أغدو خلفك..
قدم يف القلب
وقدم يف الباب
3
كنا نقتسم القهوة
كلنا نقتسم الصباح االسود
يدهُ تُشير الى العصافير الوقحة
ويدي تُشير الى الفنجان
4

يف الليل
تضع العجائز
اسنانهن
ونظاراتهن
وإبتساماتهن امليتة
على خوذة بيضاء
ويذهنب الى احلرب
عميقاً
5
كلنا
قرانا
ما دمنا
نزرع
االمهات
على االبواب
6
لم أغرق يف النوم
حني قلعوا مني
ضرس الطمأنينة

مـــــــن لـــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــات بـــــــيـــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــوتـــــــي

حتتل املساحة االوسع يف حياته.
وجعلت اعمـال بيار لوتي االدبية منه احد
ابرز كتاب عصره.
املع ــرض دع ــوة لل ــسف ــر يف ع ــالــم الك ــاتـب
والفنـان .فعلى خطاه يسيـر الزائر متتبعا
هذا االجنـذاب الكبيـر نحو الـشرق وايـضا
نحـو االسالم" :سحرني االسالم حني كنت
اسكـن ضف ــة الـب ــوسف ــور وخــضعـت ب ــالف
طـريقـة لهـذا الـسحـر املـولــود يف االشيـاء،
يف ال ـ ــرس ـ ــوم ،يف االل ـ ــوان" ك ـتــب ل ـ ــوتــي يف
"اشباح الشرق" (.)1892
شـرق القــرن التـاسع عـشـر هـو الـذي رافق
لــوتي وجـعله يحــول بيـته يف روشفـور الـى
م ـتـحف ي ـضــم مـ ــسج ـ ــدا وغ ـ ــرف ـ ــة زرق ـ ــاء
واخـرى يـابــانيـة فـيمــا يعـتبـر احـد اجـمل
بيوت الكتاب يف فرنسا.
غـ ــرفـ ــة بـيـ ــار لـ ــوتـي الـ ــزرقـ ــاء الـتـي ميـكـن
زيـارتهـا يف روشفـور اعــاد منـظمـو املعـرض
تــركـيب اجــوائهــا يف بــاريـس خـصــوصــا يف
القسم الـذي يضم االشـياء التـي هي على
عالقــة مبـاشـرة بــالفنــان مثل بـورتـريهـات
وصور له ولعائلته.

وجاء اخـتيار املـنظمني للـنصوص املـبكرة
وفـيا لـعوالـم لوتـي احلاملـة ما يـعطي دفـعا
شعريا للمعرض.
احدى القـاعات خصـصت للمرأة الـشرقية
الـتـي تـبــدت لـلكــاتـب الفــرن ـسـي غــامـضــة
دائـم ــا تــظه ــر مـن وراء وش ــاح ثـم تخـتفـي
سريعا.
واحب لــوتي تــركيـا واسـطـنبـول وصــدر له
ع ــام  1876كتــابه "ازي ــدي" عن هــذا الـبلــد
وعن امرأة تـركية رسـمها الـكاتب مـن بعد.
ويعـكس الكـتاب حـبه الكبيـر لتـركيـا الذي
رافقه كل حياته.
والــى ج ــانب الـعبــارات الـتي اقـتبـسـت من
كتـابات لوتي ،عـرضت لوحات ملـستشرقني
آخرين صـوروا نساء الـشرق مثل "بـورتريه
لنـســاء من املغـرب" لـدي ال كـروا او لـوحـة
اخرى لـ "شابـة شرقية غريـبة" بدت بكامل
زيـنـتهــا مـن دون ان تـتخلــى عـن نـظ ــرتهــا
احلـ ــزيـن ـ ــة للـبـلجـيـكـي جـ ــان فـ ــرانـ ـسـ ــوا
بورتاييل.
ويــأتي مـستـشـرق آخـر هـو الـرســام ايجني
فــروم ــانت ــان ليـضـيف الــى ع ــوالم الـشــرق

مـــن املــكـــتـــبـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
محمد شفيق

فتاة حقل الرز

التي اراد منظمـو املعرض تكوينها متاشيا
مع اوصـ ـ ــاف لـ ـ ــوتــي ف ـيـ ـص ـ ـ ــور "قهـ ـ ــوة يف
البليدة" يف اجلزائر ،وغابة الزيتون.
وكـتب "اريـد ان اوقف الـوقـت" متـنبهـا الـى
اختالف مـاهيـة الوقـت وطريقـة التعـاطي
معه بـني الشـرق والغـرب امـس كمـا اليـوم،
وقـ ــد اراد الـكـ ــاتــب الفـ ــرنـ ـسـي الـ ــذي قـ ــال
"روحـي ن ـصـفهـ ــا عـ ــربـي" ان يـ ــدخـل تلـك
اللوحـة الشرقـية ليكـون جزءا من ضـوئها
ولونها ونسيجها.
لـذلك تظل لـوحة الـبورتـريه التـي حملت
عنــوان "اشبـاح الـشــرق او بيـار لــوتي امـام
اسطنبـول" للوسيـان ليفي ديـرمر ،االحب
الــى بيــار لــوتي حـيث يـظهــر الـشــرق كمــا
يـحلــم به مبـنـ ــارات م ـ ــآذنه وضـ ــوء قـمـ ــره
وكـثيـر من االضـواء الـتي تلـتمع يف عـتمـة
البوسفور.
ه ــذه الــشخـصـي ــة امل ــركـب ــة واآلس ــرة الـتـي
يـكونهـا الزائـر عن لـوتي املسحـور بالـشرق
يف املعــرض ،ت ــرسم ص ــورة تبــدو مخـتلفــة
متـامـا عـن الصـور التي يـراد صنعهـا لهـذا
الشرق اجلديد الذي لم يتغير ولالسالم.

متباينة ،بأسلوب شعري ،يـسعى إلى البساطة والوضوح يف
الطرح.
سبق لـلشـاعـر أن اصـدر مجمـوعته الـشعـريـة األولـى تبقـى
األرض تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور،
متـركـزت مـواضـيعهـا
حول املوضوع ذاته.

طفولة تبكي

عـن دار الـضـي ــاء للـطـب ــاع ــة
والـ ـتـ ـ ـصـ ـمـ ـي ــم يف الـ ـنـجـف،
ص ـ ــدرت لـلق ـ ــاص والـك ـ ــاتــب
نعيـم عبد مهلهل ،مجـموعة
قصصيـة حملت عنـوان فتاة
حـقل الـ ـ ــرز ،ض ـمــت عـ ـ ـشـ ـ ــر
ق ـصــص ق ـصـيـ ــرة ،تـنـ ــاولـت
مــواضـيع وجــوديــة ،صــاغهــا
الكــاتـب وفق أسلــوب مغــايــر
لتناول املواضيع القصصية.

عىل حجر

غدا ترشق الشمس
صدرت للشاعر عبد احلميد
اجلبــاري مـجمــوعــة شعــريــة
بعنـوان غـداً تشـرق الشـمس،
طبعها علـى نفقته اخلاصة،
ضـمـت مجـم ــوع ــة ق ـص ــائ ــد
تـنـ ــاولـت هـمـ ــوم ـ ـاً حـيـ ــاتـيـ ــة

ضـ ـم ــن مـ ـنـ ـ ـش ـ ـ ــورات
احت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
العـ ــراقـيـني ،صـ ــدرت
للـشـاعـرة رنــا جعفـر
يـاسـني ،مجمــوعتهـا
ال ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
املـوسـومـة (بـطفـولــة تبـكي علــى حجــر) ،ضمـت مجمـوعـة
قـص ــائ ــد كـتـبـت ب ــأسل ــوب شف ــاف ،وبعـب ــارات ت ــراهـن عل ــى
مــوسـيقـيـتهــا وكـتـبـت مقــدم ــة للـمجـمــوعــة ،تـنــاولـت أبــرز
املالمح التي يتميـز بها شعر رنـا ،ولكن من دون اسم .تقول
إحدى قصائدها:
أنا وطن مسلوب
مثل بغداد
احتلها األلم

