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طالب عبداألمير

جمعة احللفي
حتـى وقت قـريب كنـت اعتبـر مـا يسـميه
بعض الكتاب بـ )حـالة استعصـاء عملية
الكـتابة( نوعاً من حجـة او ذريعة لتبرير
حـــالــــة الكــسـل والعجـــز، الـتـي يعـــانـيهـــا
هـــــؤالء. ومع انــنــي لـــســت )ســـــوبـــــرمـــــان
كـتابـة( بل كنت والازال اعـاني  مـثل هذه
)الــنـــــوبـــــات(، الــتــي جتـعل مــن عــملــيـــــة
الكـتابـة مخاضـاً عسيـراً بيـد إننـي غالـباً
مــا كـنت اجــد لهـــا تبــريــرات اخـــرى، من
قــبــيل االفــتقـــــاد ملـــــوضـــــوع الـكــتـــــابـــــة او
االفــتـقـــــــار لـلــمـعـلـــــــومـــــــات الـالزمـــــــة، او
االنــــشغــــال مبــــا هــــو خــــارج دائــــرة هــــذه

العملية ..الخ.
بــاالمــس فقــط اكتـشـفت ان مـن اختــرع
ذلك املـصطـلح الظــريف واالنيق )حـالـة
اسـتعـصـــاء عـملـيــــة الكـتـــابـــة( يــســتحق
واحدة من جـوائز البـوليتـزر، التي متنح
للـــصـحفــيــني لــيــــس النـه علــــــى حق يف
تــــــوصــيـفه هــــــذا، بـل النه وجـــــــد لهــــــذه
املعـضلـة الـتي تــؤرق الكــاتب والـصحـفي
خـاصـة حالً سلـميـاً او مخـرجـاً فلـسفيـاً
يـســاعــده يف جتــاوز او جتـنب الــوقــوع يف
دائـرة الكآبـة والشعـور بالعـطل من جراء
)اسـتعـصـــاء عـملـيــــة الكـتـــابـــة(! ومع ان
الــركــون الــى مـثل هـــذا احلل الــسحــري
يــشــبه العـثـــور علـــى مفـتـــاح ذهـبـي غـيـــر
صــــالـح لالســتخـــــدام اال انه يــبقـــــى اقل
ضـرراً من الشعـور بضـياع البـاب واملفتاح
ذلـك ان تـــــشخــيـــص الــــــداء وان كــــــان ال
يعـني الشفـاء منه لكـنه يعني يف اضعف

االميان انتظاره يف يوم ما.
وتذكرت ايـضاً تفسـيراً آخر لهـذه احلالة
اضــبـــط مــن ســـــــابقـــــــة يقــــــول ان كــثــــــرة
الـتفــاصيـل، او كثـافــة املعلـومــات ليــست
عــــامـالً ايجــــابـيــــاً يـــســــاعــــد الـكــــاتـب يف
الـكتـابــة، كمـا قــد يتـصـور الـبعـض، امنـا
علــى الـعكــس مـن ذلك قــد تـصـبح هــذه
الـــوفـــرة عـــامـالً سلـبـيــــاً يعـيـق الكـتـــابـــة
ويجعل منـها اكثـر صعوبـة، والسبـب كما
يقـول اصحـاب هـذا التفـسيـر ان الكـاتب
املبـــدع لكـي يكـتب يـحتــاج الــى قـــدر من
اخلــيـــــال يـــــرمم به مـــــوضـــــوع الـكــتـــــابـــــة
النـاقـص، كي يـضفي علـى مـادته مـا هـو
خــاص وشخـصـي، حـتــى لــو كــانـت مــادة
صحفيـة او سيـاسيـة. وبهــذا املعنـى فـإن
عـمليـة البـحث عن مـوضـوعـات الكتـابـة،
وليس توفر او وفرة هذه املوضوعات، هي
التي تـتيح للكــاتب حلظـة التقـاط مـادة
الـكتـابـة وفـرصــة االشتغـال عـليهـا بـروح

االبداع واخليال.
ولكـي ال نـبـــدو وكـــأنـنـــا نـبحـث هـنـــا عـن
حجــــة او ذريعــــة لـنــــا او للـكـــســــالــــى مـن
امــثـــــالــنـــــا، نقـــــول)ونحــن نــتحـــــدث عــن
الصحـافة حتـديداً( لـيس املهم دائـماً ان
يعـيــــد الكـــاتـب انـتـــاج املـعلـــومـــات الـتـي
بحــــــوزته والــتــي اصـــبحــت هـــــذه االيـــــام
بــــوفــــرة الـتـــــراب بفـــضل تـكـنــــولــــوجـيــــا
االنتــرنت وسـواه، امنــا املهم اعــادة انتـاج
مـــا يف قلــب املعلـــومـــات، او مـــا وراء هـــذه
املـعلـــومـــات مــن احجـيــــة والغــــاز ومعـــان
وحقــــائق ايــضــــاً، فعـبــــر هــــذه العــملـيــــة
بــــالــضـبــط، يــتجـــســــد خـيــــال الـكــــاتـب

وابداعه وبراعته.
مبعـنــى آخــر ال احـتــاج انـــا القــارئ، الــى
مـشــاهــدة الـفيـلم مـــرتني، مــرة بــاالســود
واالبـيـض واخـــرى بـــااللـــوان، بل احـتـــاج
الـى قراءة الـسينـاريو ذاتـه قبل التصـوير
وبعـد التصويـر واثناء املـونتاج ..الخ، كي
اقول للكـاتب يف النهـاية، شكـراً لك على
جـهــــــــد، ســــــــواء اصـــبـــت او لـــم تـــــصـــب،
فـللـمــصـيـب حـــسـنــــة االصــــابـــــة ولغـيــــر
املــصـيـب حـــسـنــــة االخــتالف يف الــــرؤيــــا

والتحليل.
يف اخلالصـة اعتقـد اننـا سنجـد الـكثيـر
مـن االعـــذار الولــئك الـــذيـن يـــشكـــون او
يعانون حالة )استعصاء عملية الكتابة(
علـى الـرغـم من ان مـوضـوعـات الـكتـابـة
مـطـــروحـــة علـــى االرصفـــة، كـمـــا يقـــال،
لكـننــا لن جنـد عـذراً واحــداً ملن يـلتقـط
هـذه املـوضـوعـات ويقـدمهــا لنــا بتـرابهـا
وطينها وبعجزها متصوراً انه )جلب لنا
الـذئـب من ذيـله( فمـن يتعــود االشتغـال
وفق قـــاعـــدة )اجلـــود مـن املـــاجـــود(، لـن
يجــد غــداً مـن يقلـب صحـــائفه او يقــدر
جـهده ويحـترم وجهـة نظـره النه سيـبدو
اشبه مبـن يبيـع املاء يف حـارة السقـايني،
منه الـى صـانع كلمـة حـرة، ذكيـة وقـويـة،

تصدر رنيناً ال خنيناً! 

ـ ـ

احــتفـت االوســـاط االدبـيــــة والفـنـيــــة يف العـــاصـمـــة
االيــــــرانــيــــــة طهــــــران وعلــــــى مــــــدار اســبــــــوع )20-13
ديـسـمبـر( بـالـذكــرى املئـويـة لـوفــاة الكــاتب الــروسي
الــشهـيــر انـطــوان تــشـيخــوف..وقــد مت تـنـظـيـم هــذا
االحتفـال الـكبيـر من قـبل بيـت الفنـانني االيــرانيني
ودار الفـن االيــــرانـي بــــالــتعــــاون مع مــــركــــز الفـنــــون
املـســرحيـة.ويـحظـى تــشيخــوف مبكـانـة مـرمـوقـة يف
احلياة االدبية والفنية االيرانية، فقد ترجمت اغلب
قـصــصه القـصـيــرة الـــى الفــارسـيــة وقــدمـت اعـمــال
عـديدة له علـى املسـرح من قبل مخـرجني محتـرفني
وآخــريـن جـــامعـيـني، كـمـــا ان له حـضــوراً طــاغـيــاً يف
االذاعــة والتلفـزيـون االيـرانـيني حـيث تــرجم الكـثيـر
مـن قصـصه و اعـد لالذاعـة وكـان آخـر هــذه االعمـال
)عـنـبــــر رقـم 6( الـتـي تــــرجــمهــــا الــــروائـي االيــــرانـي
املعـــروف محـمـــود دولـت ابـــادي. وعلـــى مـــدار االيـــام
السبعة املاضية قدم مـسرح املدينة يف قلب العاصمة
طهــران ومبعــدل عــرضـني يف اليــوم الــواحــد كـال من
االعـمــال: الــشقـيقــات الـثالث اخـــراج محـمــود رضــا
رحيمي وخـطبة زواج اخـراج عظـيم موسـوي، اخلادم
مـن اخــراج بهــزاد مــرتـضــوي، والـنــورس للـمخــرجــة
اتــيال بـــسـيــــانـي، اضــــافــــة الــــى عــــروض مـــســــرحـيــــة
اسـتلـهمـت من قـصـص هـــذا الكــاتـب العـظـيم الــذي
تـــرك بـصـمـــات عـمـيقـــة يف مــســـار االدب القـصـصـي

واملسرح العاملي.

بعقوبة: املدى

اقـام قسم اللغـة العربـية بكلـية التـربية يف
جــامعـة ديـالـى نــدوته املـوسـومــة )القـصـة
العــــراقـيــــة، مـــســــارات ورؤى( حتــت شعــــار
)القـصــة العـــراقيــة واحــة للـخيـــال االدبي
اخلـصـب" وحـضــر الـنــدوة رئـيــس جـــامعــة
ديالى االستـاذ الدكتور هشـام عطا شحاذة
وعـــدد مـن االدبــــاء العـــراقـيـني فــضالً عـن
اعـــداد من اســاتــذة وطـلبــة اجلــامعــة. ويف
بـــدء النــدوة القـــى رئيـس اجلــامعــة كـلمــة
قـال فـيهــا؛ ان انعقـاد مـثل هــذه النـدوة يف
هــذا الـظــرف الـصعـب يعــد خـطــوة مـهمــة
ودلــيالً علـــى قـــوة الـــروح االبـــداعـيـــة لـــدى
شـعبنـا. وقـد كـرمت النـدوة بتقـدمي هـدايـا
شهـادات تقديـرية الربعـة من ادبـاء العراق
لهــم اسهــــامـــــاتهــم الفـــــاعلــــة يف احلــــركــــة
النقـدية والقصصـية العراقيـة وهم النفاد
فــــاضل ثـــامـــر والـــدكـتــــور شجــــاع العـــانـي
وعـباس عبـد جاسم والـروائي عبـد اخلالق
الــــركــــابــي. بعــــد ذلـك قــــرا القــــاص سعــــد
محـمــــد رحـيــم شهـــــادة بعـنــــوان )غــــوايــــة
احملـطـات( حتــدث خاللهــا عن جتــربته يف
كتابة القصة والرواية وتاثير بيئته االولى

على نصوصه التي أجنزها الحقاً.

ذريعة 
) استعصاء عملية الكتابة(

يف ذكرى الشاعر اجملري يوجيف أتيال

حني يكون موت الشاعر منطلقا لتألقه
فيـصـطــدم بــإشكـــاليــات الــوشــائج
الــتــي تــــــربـــط خــيــــــوط اجملــتـــمع
وتتقـاطع معهـا. حـركـات سيـاسيـة
وأخـــــــرى ثـقـــــــافـــيـــــــة تـقـــبـع حتـــت
ظاللهـا، فيتـمايـز عنه املـوقف من
الـسـلطــة والتـراث بـوضـوح، فـتبـرز
اخلـــشـــونــــة والقـــســــوة يف كلـمــــاته
والـــصالبـــــة يف مـــــوقـفه واالصـــــرار
علــى مبـدئه مـن احليـاة واالبـداع،
فـيــتحــمل مـــســــؤولـيــــة ذلـك بــــأن
يـتــــرك وحـيــــدا لـتــــسقــطـه لعـبــــة
احلسابات السـياسية التي التقيم
لالبـــــداع اعــتــبـــــارا ان كـــــان خـــــارج

عباءتها:
كنت أغدو كغزال شارد

وبعيني سجا حزن رقيق
وذئاب تنهش االشجار غضبى

خلتها تعدو ورائي..!

سقــطت عـني قــرونـي منــذ أزمــان
بعيدة

هاهي اآلن حطام فوق غصني
وقدميا كنت وعال.... وسأغدو

اآلن ذئبا، ذاك مايحزنني

سوف أغدو اآلن ذئبا خالصا
يف حـنــــايــــا غــــابــــة مـــسحــــورة بـني

رفاقي
واقفا بني ذئاب أزبدت أفواههم

جاهدا أن ابتسم...!
لـكــنه جــــاهــــد، بــــرغــم كل ذلـك يف
احلـصـــول علـــى شهـــادة جـــامعـيـــة
مـرمـوقــة، حيث اسـتطـاع الـدراسـة
يف فـيـيـنــــا والـتـحق بــــالـــســــوربــــون
بفرنسا، اتقن االملـانية والفرنسية
والكتابة علـى اآللة الطابعة. لكن
املـــأســـاة قـــدر بـــات مـحكـــومـــاً فـيه
مــصـيــــره، فـكــــان يــــومــــا مـن ايــــام
كـانون االول القـارصة الـبرودة من
عـــــــام 1937 تــــــــوقف فـــيه حـــــــركـــــــة
القطـارت مبحـطة بـودابسـت التي
كـــان يعـمل يف صـبـــاه عـتـــاال علـــى
ارصـفـــتـهــــــــا، فــــــســــــــال دمـه عـلــــــــى
القــضــبـــــان يـــــدفــئهـــــا فـــــالــتهــبــت
ضمـائـر معـاصـريه الــذين تـنبهـوا
الـــى أيـــة خــســـارة مـنـي بهـــا األدب
اجملــري بفقـــد مبـــدع غنــى لـبالده
يف وقــت كـــــــان اجلـــــــوع يـعـــــــزف يف

امعائه اخلاوية.

املعيشة اليومية ببيع مياه الشرب
أمــام دور السـينمـا وبـصنـاعـة لعب
مـن الــــورق امللـــون لـيـبـيـعهــــا علـــى
االطفــــال املـيـــســــوريـن، كـمــــا كــــان
احيـاناً يشتغل حـماال يف محطات
القطارات. لكنه وبعـد وفاة والدته

بدأ مسيرة حياته االصعب:
سبعة أيام مرت بي

وأنا موصول الفكر بإمي
حملت بني يديها سلة

وصعدت الى السطح بخفة
كنت أنا يف ذلك الوقت، طفال

دقت قدماي األرض ... صرخت
كي تدع السلة 

وحتملني بدال عنها
أنا اآلن ال أصرخ، فقد فات األوان
وقد عرفت انها كانت سيدة جبارة
كـــان شعــرهــا الــرمــادي يـطـيــر يف

الهواء
وهي تـصب زهــرة الغـسـيل يف مـاء

السماء
علـــى أتـيال اآلن أن يـــشق طـــريـقه
وحــيـــــدا، فــيقـــــوم بــبــيع الــصـحف
واخلـبــــز لـيـــــواصل تـعلـيــمه. كــــان
يفــتقـــــد املـــــأكل اجلـيـــــد وامللـبـــس
األنيـق، واالكثـر مـن ذلك افـتقـاده
الــــى " ارشــــاد صــــديق ويف "، كـمــــا

كان يقول:
أحبوني بال حد

وزيدو همي العاتي
أن افـضل فتـرة عـاشهـا كــانت تلك
االشهـر االخيرة من حيـاته، لكنها
جـاءت متـأخـرة، بعـد فـوات األوان،
بعد أن تشرب باليأس دمه وأسكن
يف داخـلـه كـــــــائـــنـــني. لـكـــن وضـعـه
االجـتـمـــاعـي قـــد تغـيـــر علـــى ايـــة
حـال. فقـد حتـول مـن فتـى معـدم
الـى شـاعـر مفلـس ومـثقف معـوز!
كـان يكتب ويعرض قصـائده بثمن
بخـس. أي بؤس أكثـر من أن يبيع
املبدع نـتاجه ليـوفر لقمـة خبز؟ "
منــذ ذلك احلـني اصبـحت اكــسب
قــوتـي من الـكتــابـــة ". وليـس هــذا
فحـسـب، بل أنـه استـطـــاع يف تلك
الفــتــــــرة ان يـــنجـــــــز جل اعــمـــــــاله
الشـعريـة. كان يـكتب بغـزارة ولكن
بــــابــــداع ويــتعـــــرف علــــى املــــدارس
االدبـيــة الــســائــدة آنــذاك ويــدخل
حلبـة الصـراع الفكـري والسيـاسي

مــــرهفــــة، ومـبــــدع جـــســــد مــــاكــــان
يعــانـيه بـصــور شــاعــريـــة جمـيلــة،
فهــو اذ كــان يكـتب عـن آالمه فهــو
يعكــس معــانـــاة وطمــوحــات اوسع
قـطـاعـات الـشعـب، تلك الـتي كـان
يقـــول عـنهـــا انهـــا هـي الـتـي بـنـت
علـــى اكـتـــافهـــا املـصـــانع والـبـيـــوت
الفخـمــة ولـم جتـن ســوى الـبــؤس
والــشقــاء. كــأن أتـيال يـنـتـمـي الــى
العـمــــال والفالحـني ومـنهــم تعلـم
بــســاطــة احلـيـــاة، ولكـن قــســـوتهــا
أيـضـــا، فكــان شــاعــرهـم الغـنــائـي.
كـــــــان والـــــــده قـــــــد غـــــــادر احلــيـــــــاة
ويـوجيف لـم يكن قـد بلغ الثـالثـة
مـن عـمــــره بعــــد، فـتـبـنــته احــــدى
األســر، وملـــا بلغ الــســـابعــة أخـــذته
أمه الـــــــى املـــــــديــنـــــــة لـــيلــتـحق يف
املـدرسـة ولـتشـتغل هي مـنظفـة يف
الـبـيـــوت مـن أجل اعـــالـته وأخـته.
كــانـت القـصـص الـتـي يقــرأهــا يف
كـتـــاب املـطـــالعـــة للــصف الـثـــالـث
االبـتــدائـي  تــوقـظ فـيه اهـتـمــامــا
كـبيرا يف متحيص تفاصيلها وهي
تــســـرد حكــايــات عـن سـيـــر امللــوك
ومــن بــيـــنهـــم امللـك أتـــيال، الــــــذي
شغف به شاعـرنا كثيرا خاصة أنه
يحــمل أســمه، لـكـن ســــرعــــان مــــا
يـصـاب بـالـصــدمه حني عــرف من
ابـيه بــالـتبـني أن اسـم امللك أتـيال
كــان مـن صـنع اخلـيــال ولـيــس له
وجـــود يف الــــواقع. فـيقــــول " لقـــد
ــــــــأن اذهـلـــنـــي ذلــك. اذ شـعــــــــرت ب
وجـودي ذات مسـألة قيـد البحث".
أن اكـتـــشـــــاف تلـك القــصــص عـن
أتـيال امللك كــان له االثـر احلــاسم
علــى طمـوح الـشـاعـر ورمبـا " كـان
ذلك هـو الـذي قــادني الـى طـريق

األدب "، كما نقل عنه ذات مرة.
كـــانـت مــســـألـــة اثـبـــات أســمه قـــد
خـلقـت مـنـه رجال يف وقـت مـبـكــــر
مـن سنـي عمـره، فقـد كـان يـصغي
لآلخــرين بـانـتبــاه دقيق، ويـرضـى
بأن يـنادوه بـأسم آخـر حتـى يثبت
هـــو أســمه شخـصـيـــا. كـــان يــسـمع
مــــايقــــال فــيخــــزنه يف ذاكــــرته ثـم
يـجتــره ويحلل مـحتــواه. وعنـدمـا
انـــدلعـت احلـــرب العــاملـيــة االولــى
كــان هــو قــد قـــارب التــاسعــة. كــان
يــســـاعـــد والـــدته يف حتـمل اعـبـــاء
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يعـزف يف امعـائه اخلـاويــة وتنـاثـر
دمـه فــــــــوق مـــــــســــــــارات الـــــــســكــك
احلـديـديـة. أنـه قلب ودم الـشـاعـر
اجملـــري يـــوجــيف أتــيال الـــذي لـم

يكن معروفا اال يف بالده اجملر.
إنـه ملــن احملـــــــزن حـقـــــــا أن تـكـــــــون
العـزلة اللغـوية سببـا وراء اختفاء
شــــاعــــر كـبـيــــر عـن مـــســــرح األدب
العــــاملـي، كـمـــــا أنه مـن املــــؤلـم اال
يعـــرف قـــدر الــشـــاعــــر اال بعـــد أن
وضع حــــــداً حلــيـــــــاته بـــطـــــــريقــــــة
مفجعة، لـيـتألق جنمه يف دراسات
اخملــتـــصـــني يف اآلداب العــــــاملــيــــــة،
الذين يقـرون مبكانته التي التقل
منـزلـة عن بـريـشت وأيلـوار وبـابلـو
نيرودا وغيـرهم من عمالقة األدب

العاملي.
تكـمن منـزلـة أتيال الـرفيعـة املقـام
لـيــس فـيـمـــا جــســـده مـن معـــانـــاة
فـــــرديــــــة ثقــيلـــــة وســمــت ســنـــــوات
عــمـــــــره، مــنــــــــذ والدته عـــــــام 1905
وحـتـــــى انــتحـــــاره، بعـــــد ان القـــــى
بـــنـفـــــــسـه حتـــت عـجـالت قـــــطــــــــار
بضـائع يف مـحطـة بـودابـست عـام
1937، بل ملمارسته القناعات التي
آمـن بهــا، مـتحــديـــا جبــروت انــواع
مــن الـعالقـــــات والـــــوشــــــائج الــتــي
كـــانــت حتكـم اجملـتـمع اجملـــري يف
عــشـــريـنـيـــات وبـــدايـــة ثالثـيـنـيـــات

القرن املاضي.
كـانت هنـاك محطـات قاسيـة مرت
بهـا قـاطـرة حيـاة الـشـاعـر الهـمته
حـســـاسيــة مفــرطـــة يف التـصــويــر
الـذهني لألحـداث والظـروف التي
عـــــــايــــــشهـــــــا ومــنـحه األلــم قـــــــدرة
بجمــاليــة التعـبيــر عن حلـظــاتهـا
املـــوجعـــة. لكـن هـــذا االحــســـاس "
املتجـاوز" قـاده الـى مـرض الكـآبـة،
ــــــــؤس حـــيـــث كــــــــان الـفـــــــشـل والـــب
يطــاردانه كلمـا وضع قـدمه درجـة
علـى سلم احلـياة فـأوديا بـه الى "
انفـصـام الـشخـصيــة "، حيـث ظل
يـعيــش يف داخله كــائنــان، تــوأمــان
يف جـسـد واحـد: أحــدهمـا انـسـان
متمـرد مشـدود االعصـاب ومتـوتـر
االحاسيـس دوما، شـديد الـتطرف
يف كـل شـــيء، يف آرائـه وعـالقــــــــاتـه
وتعـــــاملـه مع األحــــداث. واآلخــــر،
إنـــســــان ودود، صــــاحـب مـــشــــاعــــر
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يف يوم )ديسمبـري( شديد البرودة
مــن أيـــــــام العــــــاصــمــــــة اجملــــــريــــــة
بودابست، عـام 1937 توقفت حركة
القطـارات وأمطـرت الـسمـاء حـزنـا
فــوق شــوارع املــديـنــة الـتـي تفــرش
ثـــوبهـــا الفــضفـــاض فـــوق ضفـتـي
الـدانوب الذي يفصل بني "بودا" و
"بـست" حني صـمتت نـبضـات قلب
شاعر غنى لبالده حني كان اجلوع

جامعة ديالى حتتفي بالقصة العراقية

دراسات وشهادات وتكريم أربعة من مبدعي العراق
قصة عبـد الستار نـاصر )ما بعـد منتصف
اخلـــوف( عـبـــر دراســـة قـصـيـــرة عـنـــونهـــا بـ
)حفـر بـواطـن الشعـور يف تـوأمـة اللحظـة(

بادئاً بقراءة استعارية يف العنوان. 
امـا الدراسـة االخيرة فكـانت للنـاقد خـالد
الـيـــاس الـــذي قـــام بــتحلــيل ثالث قـصـص
جللـيل القيـسـي هي تـوهج بالزمـا اخليـال
وطـيـبـــة وامــسـيـــة قــصـيــــرة مع االمـيـــر يف
مقابل ثالث روايات لديستويفسكي. حيث
يـــسـتـمـــــد القــــاص -كـمــــا يــــرى الـنــــاقــــد-
شخـصـيـــاته مـن ديــسـتـــويفـــسكـي لـيعـيـــد
تـــشكـيـلهـــا وميـنـحهــــا رؤاه علـــى ان يـبقـــى
القـــــــاص نفــــسـه )جلــيـل القــيــــســي( هــــــو
الـشخصيـة الرئيـسة وكـأنه يقوم مبحـاولة
السطـرة الـذات. ويف نهـايـة اجللـسـة اشـاد
الـناقـد فاضل ثـامر بـجهود جـامعة ديـالى
يف اقــــــامــــــة مـــثل هــــــذه الــنــــــدوات يف هــــــذه
الـظــروف االمـنيــة الـصـعبــة قـبل ان يقــدم
مـالحظــاته عن الـدراســات والبحـوث الـتي
قـــرئـت. وطـــالـب الـنـــاقـــد الـــدكـتـــور شجـــاع
العــــانـي ان يــصــــار الـــــى جعـل عقــــد هــــذه
النـدوة تـقليــداً سنـويـاً يف جـامعـة ديـالـى .
وانـتهـت النــدوة مبــداخلـــة للقــاص صالح
زنكنـة وتـوزيع شهـادات االبـداع التقـديـريـة

على جميع املساهمني يف الندوة.

لهـيـثـم بهـنــام بــردى، وكـــذلك بـني قـصـتـي
)فـصــام ســري( لـصـالح زنكـنـــة و )الغـيــاب

العاطفي( لوارد بدر السالم.
وكـان عنـوان بحث الـدكتـور مـاجـد احليـدر
ــــــــشـعـــــبـــــي وادب )بـــــني ادب الـقـــــــصـــــــص ال
االطفـال( الذي اشـار فيه الـى اخلصـائص
املــشـتـــركـــة بـني االدبــني والعالقـــة املـــؤكـــدة
بـينـهمـــا وكيـفيـــة استـثمــار االدب الـشعـبي
الــذي هــو مـلكـيــة مــشـتــركــة بـني الـصغــار
والكـبـــار يف تـنـمـيـــة ادب االطفـــال واقـتـــرح
البـاحث زيــادة االهتمـام بـأدب االطفـال يف
الـصحـافـة ومـؤسـســات الثقـافــة والتــربيـة
والـتـعلـيـم وتـنــظـيـم الـنــــدوات واحلـلقــــات
الـدراسيـة بهـذا اخلصـوص والقيـام مبسح
علـمـي شــــامل عـن الـفلـكلــــور الـــشعـبـي يف
العــــــراق جلـــمع احلـكــــــايـــــــات والقـــصـــص

الشعبي.
ودرس الناقـد ماجـد القيـسي رواية )مـولد
غـراب( لوارد بـدر السـالم من خـالل دراسة
اســـمــــــــاهــــــــا )املــــــــرآة والــــصـــبــــــــاح؛ دراســــــــة
سيكـولوجيـة اللغة واحلـوار يف رواية مـولد
غـراب( من خالل مخطط اسـتعاري مؤداه
وجـــود مـــرايـــا كـثـيـــرة ومــصـبـــاح واحـــد يف

الـروايـة آنفـة الـذكـر.
يف حني قــرأ النـاقـد
يــــاسـني ابـــــو ظفــــار

ـ

خالل بناء اساطير متخيلة. اما القصص
الالحقة التي نشـرها القاص فيما بعد يف
الــصحف العــراقيــة فــإنهــا كتـبت بـضـميــر
املتكلم وكـان اسلوبهـا مباشـراً ويكشف عن
ضـعف يف االسلـــوب والـبـنـــاء الفـنـي. ومـن
خالل اربعة نصـوص قصصيـة هي )الشك
لـكــــاظـم حـــســــونـي وعـني الــــواحــــد اعـمــــى
حلــسـن كــرمي عــاتـي ومــديـنـــة االثل لعـبــد
علـي الـيــــوسفـي وســبعـــة مـتــــون حلكـــايـــة
سائدة حملمد خضير سلطان( قرأ الدكتور
سعـد ابراهيـم عبد اجمليـد عنصري الـبنية
والداللة يف القصـة العراقية احلديثة، اما
النـاقد  صـباح االنـباري فقـرأ ملخصـاً عن
بحــثه املــــوســــوم بـ )الـتـنـــــاص يف القــصــــة
العــراقيــة القـصيــرة( اوضح مـن خالله ان
التنـاص هـو قـانـون الـنصــوص جميعـاً وان
أي نـص هـــو يف احلقـيقـــة سلـيل كـم هـــائل
من املرجعيات. قـائالً: ان هناك نوعني من
الـتـنــــاص )مقــصـــود وغـيــــر مقــصـــود( ويف
ضــمــن الــنــــــوع االول درس قـــصــــــة )لـــيلــــــة
هاملتية( جلليل القيسي و )قناع بورشيا(
حملــــســـن اخلفــــــاجـــي وعالقــــــة القـــصــتــني
مبـسـرحيـتي شكـسـبيـر )هــاملت( و )تـاجـر
الـبنــدقيــة( ويف ضمـن النــوع الثـانـي بحث
النــاقــد عـن عالقــات الـتنــاص بني قـصـتي
)اآلخـر( لـسعــد محمـد رحـيم و )املعجـزة(

امـا اجللسـة النقـديـة التي رأسهـا االستـاذ
الدكتور شجاع مسلم العاني وكان مقررها
الــــدكـتــــور فــــاضل عـبــــود الـتـمـيـمــي فقــــد
تضمـنت ثمـاني دراسـات بحثت يف جـوانب

مختلفة من فن كتابة القصة يف العراق.
كـــــان عــنـــــوان الـــــدراســـــة االولـــــى )مـــــا وراء
الــســـرد-قـــراءة يف مجـمـــوعـــة تـطـــريــســـات
لعبـاس عبد جـاسم( وهي للنـاقد سلـيمان
الـبكيـري الـذي اشـار الـى محـاولـة القـاص
جتـاوز الواقع الـى ما وراءه والـسرد الـى ما
وراءه واالنطالق من الفضاء املغلق للنص
الــى الفـضـاء املـفتــوح، واختــراق التـابـوات
واخلـطـــوط احلـمـــر عـبــــر اللعـبـــة الفـنـيـــة
وقراءة ما وراء الـوثائق واملـرويات واخلروج
مـن اطـــار القـصــة الـنـمـطـيــة الــى الـنـص،
مــؤكــداً ان هــذه اجملـمــوعــة تــؤشــر مـــوقعــاً

جديداً للقصة العراقية.
وقــدم الـنــاقــد ذيـب حـمــاد دراســـة بعـنــوان
)االيديـولوجيـة بني اللفظ واالسـتعارة يف
قـصـص حــسن كــرمي عـــاتي( فـتحـــدث عن
مجـمــوعـــة القــاص )خـطــوط مـتعــامــدة(
والــــصـــــــادرة يف عـــــــام 1997 والــتــي كــتــبــت
جميعـها بضميـر الغائب، وقـال الباحث ان
اجملـمـــوعـــة امـتـــازت بـتــمكــن القـــاص مـن
اللغة واتـخاذه من االسـطورة وسـيلة لـبناء
عــالم غــرائـبي، والــوصــول الــى املـعنــى من

دعـــا مــثقفـــون عـــرب الـــى ضـــرورة أن يفــتح العـــالـم
العـربي حـوارا ثقـافيـا مع دول اجلنـوب يف افـريقيـا
واسـيــا وأمـــريكـــا الالتـيـنـيــة اضــافــة الــى اسـتغالل
الفرص املتاحة لتغيير الصورة الذهنية عن العرب
يف وســـــــائـل االعـالم الـغـــــــربــيـــــــة الــتــي وصـفـــــــوهـــــــا
باالنحيـاز. وقال عالـم االجتماع املصـري أحمد أبو
زيــد ان "املـشــارقــة )يف العــالـم العــربـي( ال يعــرفــون
شيئا عن املغاربة الـذين ال يعرفونهم أيضا. نحتاج
الـى رصد علمـي للواقع السـياسي والثقـايف العربي
من خالل تقارير عن كل بلد )عربي( ثم تناقش يف
مــؤمتــر عــام." وأضــاف، يف نـــدوة عقـــدتهــا جـــامعــة
القـاهــرة ليل االحـد للـمصــريني الــذين شـاركـوا يف
املــؤمتــر الـثــالـث للـفكـــر العــربـي مبــديـنــة مــراكــش
املغـــربيـــة أن التــواصل الـثقــايف العـــربي خــاصــة يف
مجــال التــرجمـة يعـتمـد: علــى الثقـافـات الغــربيـة
وبـالذات االمـريكيـة. وتسـاءل "فمـاذا عن الثقـافات
غيــر الغــربيــة.." ونـظـمت مــؤسـســة الفكــر العــربي
ومقـرها بيـروت مؤمتـرها الـثالث يف مـراكش مطلع
الــشهــر اجلــاري حتـت عـنـــوان )العــرب بـني ثقــافــة
الـتغـييــر وتغـييــر الـثقــافــة( علــى مــدى أربعــة أيــام
بحضـور أكثـر من خمـسني بـاحثـا وسيـاسيـا عـربيـا
وأجـنبيـا. وتسـاءل أبـو زيـد الـذي يعــد من رواد علم
االنـثـــروبـــولـــوجـيــــا يف العـــالــم العـــربـي عــن حجـم
االهتمام العربي بالثقافات االفريقية وقال "أعرف

مـثـقفــــون عــــرب يــــدعــــون اىل الـتــــواصل 
مع الثقافات غري الغربية

الـزحف االسرائيلي )بـاجتاه افريقيـا( الذي يزاحم
العروبـة ويهدد املـصالح العـربية وبـالذات املصـرية.
أقتـــرح أن تنــظم مــؤسـســـة الفكــر العـــربي مــؤمتــرا
يشـارك فيـه االفارقـة احلاصـلون عـلى جـوائز نـوبل

ملناقشة هذا التواصل."
وشدد على أن الثقافات يف أمريكا الالتينية "مهمة
جــدا الثــراء وتـعمـيق ثقــافـتنــا )العــربيــة( وال تقل
عنهـا أهـميــة الثقـافـات الـشـرقيـة )االسيـويـة(. من
العـار أن كتـب الفكـر االسيـوي القـدمي تتـرجم الـى
االملـــانيـــة ثم الــى االجنـليــزيـــة وليــس هنـــاك كتــاب
واحــد متــرجم الـى العــربيـة." وقـال خـبيـر لغـويـات
الـتفاوض الـدولي حسـن وجيه ان الثقـافة العـربية
تهـدر كثيـرا من املسـاحات املتـاحة السـتغالل فرص
احلــــوار مع الغـــرب بــسـبـب انـتهـــاج أسلـــوب "يــشـبه
مراوح الرمـال التي تنثر الغبار يف العيون فتحجب
الــــرؤيــــة." وأضــــاف" أن الــــة االعـالم الغــــربـي الـتـي
وصفها بـاجلهنـمية مـنحازة ضـد العرب "ولكـن بها
ثغرات تتيح لنا )العرب( فرصا للتحاور االيجابي"
النه من غير املنـطقي أن هؤالء متفـرغون لالساءة
الـينــا. وأشــار الـــى أن املفكـــر الفلـســطيـني الــراحل
ادوارد سـعيــد كــان يـجيــد الـتحــاور مع االخـــر عبــر
هـذه املسـاحات املـتاحـة وأن رأيه كـان مسـموعـا النه
ابــتعــــد عــن أسلــــوب الــصــــراخ وجلــــأ الـــــى احلجــــة

واملنطق.

إيران
حتتفي بمئوية تشيخوف

)النفس واحلياة(..
عدد جديد

صدر الـعدد )18( من مجلـة )النفس
واحليـاة( وهي مجلـة دوريـة ثقـافيـة
اجـتمـــاعيــة تـعنــى بـشــؤون الـنفـس
اإلنـــســــانـيــــة وأعـمــــاقهــــا وآفــــاقهــــا
الـرحبــة وتضـمن العـدد عـدداً من
املــوضــوعــات ذات الــشــأن ومـنهــا
)ديـــــســتـــــــوفـــــسـكــي والــتـحـلــيـل
الــنفـــســي للـمــــرأة(، و)الـتـنــــومي

املغـنــاطـيــسـي وقــوى الـعقل( و)مـن هــو
نوستراداموس؟(.


