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كمـا في ذهـنيـة الشَـاعـر في اخمليـال الـذي يخـتزنهُ قـبل الـبدء كـذلك هي الـذهنـية
ذاتها عنـد الفنان أيضاً  لكن الـتحسس يًبان من خالل التوظـيف "التسطير على
ـشاعر بالتساوي. فـالشاعر يستبطن ثم الورقة والرسم عـلى اللوحة فهما في ا
تُسْود الـسطور أمامهُ والفنان يـرسم بخطوط ومنعطـفات ذات أشكال. اإلنعكاس
الـذي يظـهـر مـا في الفِـطـرة من حلـظويـة أو إيـحائـيـة قـد تكـون مـباغـتـة بـوقعـتـها
كالهمـا يستمدان من الطبيعة روحها  –بؤسها  –تسـطيراً \ تشكيالً   تشكيالً
وضوعي مهـما كان مغايراً  ـعادل ا على لوحـة ما = تسطيـراً على ورقة ما  فا
لـكن يجمـعهمـا "الذهني \ الـبصري"  كم من لـوحةِ لو تـمعنـا بها مـليًاً لـوجدناها
ِثـال ال احلصر قـصيدة "فـان كوخ" التي وظـفها أصالً;  قصيـدة وعلى سبـيل ا
ا للـتشابه احلـاصل في مسيـرة حياتـهما الـشاعـر السوَري"أورخـان ميسـر" ر
? أعرف بـأن الفـقر والـتمرد وإال كـيف يأتي هـذا التـطابق والـتقـارب في التـضمـ

ماثلة احلياتية.   شاكسة قد جمعتهما غير محض صدفة; بالتطابق وا وا
 إذً يبـدو من أن الشـاعر تـأثر بـحياة الـفنـان العـبثـية وكتب قـصيـدتةُ حـصرياً; إذً
ا أراها شـاعر ور اللوحـة = القصيـدة فقصـيدة "لوحـة كلي" هي اإلحسـاس با
رئي بـصـمت لكن هي "الـكـريسـتـال" العـاكس الـذي يـتألأل  من كل اجلوانـب وا
ا يتـساءل أحدنا القـول: كيف وظفت الـشاعرة تلك الـلوحة في قصـيدتها وما ر
كن إجـابتي تكـمُن في حتلـيلي هـو أن حيـاة "البوهـيمـية" التي هـو الرابط بـذلك. 

عاشـهما الشاعرة اليخاندرا والفنان
الــتـشــكــيـلـي بـول كــلي فــالـشــاعـرة
تـأثــرت بهِ  هـو الــرابط بـيــنـهــمـا من
حـاالت الــقـلق واإلنـكــسـار احلـيـاتي
والـــتــشـــرد إضــافــةً لـــلــشَـــطــحــات
ــتـخـمـة الـفــلـسـفــيـة والـسًـريــالـيـة ا
واألكثـر حياة الـردَة اإلنعكـاسية عن

الالوعي: 
َ يشتعلُ قصرُ الليل ح

بحسنهِ
رآةُ ستنبضُ ا

حتى تصدح مالمحنا
مثلَ األوثانِ.

ــ هُــنـــا ظـــهـــر االنـــعـــكـــاس الــذي
أســـلــفـــنــا فـي تــشـــخــيـــصهِ مُـــنــذُ
االســـتـــهـالل فـــهـــو اســـتـــظـــهــار
اجلــمــال الــتــصــويــري والــتــقــاط
الـــــســـــاقط من االنـــــعـــــكــــاس في
االسـتـمـكـان الـتـوظـيـفي فـالـرسم
الــتــشـكــيـلي  فــكــانت الـلــوحـة \

الـقـصـيـدة تـمـتـزجـان في رؤيـويـة مُبـانـة في
رآة األوثان اجلمادات الثالثة التي زجتها الشاعرة ورسمها الفنان " القصر ا
"فـهذهِ اجلمادات  –األشياء اخـتارتهـا كي تعكس الصـمت بإضاءة في الـقصيدة
ـرآة في االنـعـكـاس واألوثان في \ الـلـوحة  –اإلضـاءة واإلنـارة في الـقـصر  وا

ُشع حولها . النور ا
 فـ لوحة كلـي على إعتقـادي هي لوحة "الـكريسـتال" التي رسمـها الفـنان فكانت
بـأفكـارهِ الـتعـبـيريـة والـتجـريـدية والـسـريالـيـة في فـنهِ التـشـكيـلي وفق مـنهـجـية
نـهـجيـة وقـد أفـاضت أو أضافت ـدرسـة الـتشـكـيـليـة آنـذاك والشـاعـرة بـذات ا ا
عـرفي من حتلـيلهِ آخذاً االبـتعاد الـفلسـفة كـ ركن مـهم للمـتلقـي في االستنـباط ا
عن الواقع جزماً رغم اعتمادهما على البساطة اآلسرة في التعبير عن حالتهما: 

خفقةُ الفجر على الزهورِ
تَتْركني ثملةً بالعدمِ
وبالنورِ اللَيلكي

. سَكرى بالرسوخِ واليق
ـقـطع كي تـسودهُ كـن أن نحـيل مـفـردة "خفـقـة" إلى غـطاء كـامل جلـسـد هذا ا
ُشـعة من الـعتمـة ويضـيء من داخل هذا الـتعـتيم ولـو قلـيالً لنـدرك ما لـلمـفردة ا
داللة مـحوريـة ترتـكز عـليـهـا في استـمراريـة  االنسـياب والـتوهج  حـينـها نـعرف
ـا لـها من ـستـهل بـدءاً  ـ النَص والـتي زجـهـا في ا ُـحرك الـرئـيـسي  بـأنـهـا ا
ـ من انـسكـاب عبـقي في تـزي مالمح ـا بـعدهـا وما يـعـتري ا دراية الـتـفاعل 
ـا كانت اجلمـلة " الفجـر على الزهـور " والتي ال تعني النَص; بعـدها ... ولوالها 
شـيـئاً إذ نـتحـسسـها نـاقصـة الـتعـبيـر وليس لـها مـنـطقـاً في أُسس النـحو الـعام.
تـلقي/الـقار  قـد تكـون الصـورة التي يـراها مـشوشة أو فـالفـاعل القـرائي \ ا
ـة الـفــهم أو مـلــمس تـصـويــري مُـضـلل "مــغـوش" ال بل يالحظ بــأنـهـا بـؤرة عـد
ـدلــوالت الـتـي أفـرزتــهـا من ومــحـور الــتــكـوين واخلــلق لــو كـانت مــوجــودة. إن ا
التوظيف ذهـنياً كـ شعـر  رسماً بصـرياً كـ لوحة  وهنـاك ظهر جلـياً انعكاس \
الـنَـور ومنهُ  –الـفجـر عـلى الـزهور  –الـلـيـلك كـمـا في الـرسـوخ الـواضح سـكراً

لألشياء:  
أراك َتنأى عن أسمائي

 التي
تغزلُ من الصمتِ

 أشياء.
رغم صمت القـصيدة واللـوحة معـاً من  خالل قراءتهمـا األولى لم أستنـتج قطعاً
عـالم وكُشـفت كرؤية ـا قرأتُ  لـكن نظرة وتـفحص ثـانيـةً رأيتـهما واضـحتـا ا
ـفـتـاح يـواءمهُ في الـتـشـكـيل الـفـجـر لـكن من غـيـر الـسـهـولـة الـتـعـاطي مـعهُ إال 
ناورتـها إياهُ فعسى وجدتني أن أعثر على هذا والتأطيـر والرسم بكلمات تليق 
ا هُـناك مفردة سـتغلق  ر غـلق  ويكشف خفـايا في هذا ا فتـاح كي يدور با ا
تُعكس قدرهـما  وعما يدور في نـفسية وخلجـات "الشاعرة والفـنان" معاً فكانت
ــوظف أصالً كـ إطـار مــفـردة "أراكِ"  الــفـاصــلـة \ الــقـطــعـيـة  –الــتي تــغـزل - ا
وتـراتـيـبيـة لـلـمـ + إطـار الـلـوحـة الـضـاجـان بـالـصـمت األكـثـر هـدوءاً كمـا في
الــشــعـاع الــســاقط عــلى ســطـحٍ صـقــيـل ويـراودنـي قـول
أوكـتافـيـو باث في مـقدمـة ديـوانهـا "شجـرة ديـانا" يـقول:
"مــثل طـقس إجـتــزاء سـحـري لـلـشــعـاع األصـلي" هـكـذا
رأيتُ متعـاطياتها احليـاتية الزاخرة بالـغموض والتوهان
ُــنـكــسـرة لـكــنـهــا ال تـهـتـم بل وظـفــتـهـا ألجل واحلـيـاة ا

إستمراية احلياة = إستمرارية الشعر. 
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صدر كتاب (حضور القيم في قصص
األطفال.. كتابات جاسم محمد صالح
ــوذجــا- دراســة ذرائــعـيــة عن دار أ
كــلـكــامش لــلـطــبـاعــة والـنــشـر. وهي
دراسة نقدية في أدب األطفال للناقدة
اجلــزائـريــة عــقـيــلــة مـراجي . تــقـول
مراجي عن اختيارهـا للدكتور جاسم
مـحـمـد صـالح بـأنه  لم يـكن اخـتـيارا
( األمــر مـتـعـلـق بـنـوعـيـة اعـتــبـاطـيـا
كــتــابــاته وفــنــيــتــهــا ومــا أســهم به
الـدكـتـور صـالح الـذي يـعـدّ رائـد أدب
الـــــطــــفـل في الـــــوطـن الـــــعـــــربي في
الـــنـــهـــوض بـــهـــذا الــنـــوع من األدب
وجه لـلنـاشـئة ومـا اغتـنت به هذه ا
الكـتـابات من قـيم تـربويـة وإنـسانـية

مختلفة).
وأضافت مـراجي ان الـسبب الـرئيس
وراء  اخــتـيــارهــا  انه عــنـدمــا قـرأت
ـوسومة بعنوان: بعض مجموعاته ا
ـلــونــة  لــفت انــتـبــاهــهـا الــريــشــة ا
أمــران: أولـــهـــمـــا فـــنـــيـــة الــقـــصص
وجــــمــــالـــيــــتــــهـــا عــــلى مــــســــتـــوى
الشكل.وثانـيهما  مـضمون القصص
الــــذي تــــمــــيــــز بــــحـــضــــور الــــقــــيم
وتـنــوعـهـا.فــكـتـبت مــقـاال أبـرزت فـيه
حـــضــــور الـــقــــيم فـي اجملـــمــــوعـــة 

ونشرتها في عدة مواقع دولية. 
وقـررت عـقيـلـة ان تـولف كـتـابـا يضم
ـوجـهة أعـمـال الـكـاتب الـقـصـصـيـة ا
ـؤلف الذي للـطفل وفـعال  إجناز ا
يــتــضـمـن الـكــتــاب تـمــهــيـدا وســتـة
فـصـول ومـقـدمـة وخـاتمـة إلى جـانب
راجع. صادر وا الفهـرست وقائمـة ا
حـيـث تـنـاولت في الــتـمـهـيــد عـنـصـر
الـتجـنـيس فتـحـدثت عن أدب الـطفل

والفـئـة التي يـستـهـدفهـا مشـيرة إلى
أهم خـصائـصه الـفـنيـة كـمـا حتدثت
ـباد الـتي ينـطلق مـنها عن بعض ا
ـنــهج الـذرائــعي في تــلـقـيـه لـلـنص ا
األدبي. أمـــا في الـــفـــصل األول فـــقــد
ا وحديثا تناولت مفهـوم القيمة قـد
وتطورهـا عبر الـعصور كـما تناولت
العالقة بـ القيم و بـأدب الطفل. في
حـــ تـــنــاولت فـي الــفـــصل الـــثــالث
ــداخل األخالقــيــة من خـالل تــقـد ا
ــــؤلف ثـم احلــــديث عن نــــبــــذة عـن ا
الـــبــؤرة الـــثــابـــتــة في اجملـــمــوعــات
الــــقــــصـــصــــيــــة عــــيـــنــــة الــــدراســـة
ؤجـلة في نصـوصها. واالحتمـاالت ا
ت أمــــا في الـــــفــــصل الـــــرابع فــــقــــد
خــصـصـته لــلـحــديث عن فـكــرة بـنـاء
الـقــيم في قـصص الــكـاتب من خالل
دراسة الـعالقـة ب الـعنـاصر الـفنـية
لــلــقـــصــة وبــ الـــقــيم اإلنـــســانــيــة
ها للطفل ألحتدث في وأساليب تقد
الـفـصل اخلـامـس عن جـمـالـيـة الـقـيم
في الـنص الـقـصـصي الـتي حـددتـهـا
بـجــمـالـيـة الـتـشــكل جـمـالـيـة الـذوق
الفني وجمالية األثر. وأخيرا وليس
آخرا جاء الفصل اخلـامس كحوصلة
لكل الـفصـول السـابقـة فتحـدثت فيه
عن الـقـيم عـنـد مـحـمـد صـالح الـواقع
والطموح لتأتي اخلاتمة وجتمع أهم
النـقاط األسـاسية الـتي  تسـجيـلها

كخالصة لهذه الدراسة.
أمــا عن اإلضـافـة الــتي قـدمــتـهــا لـهـا
الـدراسـة فـهي مـتربـطـة بـاإلشـكـالـية
الـتـي اشـتـغـلـت عـلـيـهــا في الـدراسـة
وتمـحورهـا حـول آليـات الفـنيـة التي
يعتـمدهـا كاتب الطـفل ليعـرض القيم

الــتــربــويــة مــبــتـــعــدا عن اخلــطــاب
الــتـقــريــري والـوعــظي اجلــاف الـذي
يؤدي إلى نفـور الطفل  وأثرها على
شخصـية الطـفل أي ماذا تقـدم قصة
الـطـفل لـلـقـار الـصـغـيـر من خـبرات
وكيف تـهـيئه ألن يـكـون فردا صـاحلا

في مجتمعه وفاعال فيه
qHD « rO

وقـد خــلـصـت من خالل دراسـتــهـا أن
عــرض الــقــيم لــلــطــفل في الــقــصص
يعتمد على مهارة الكاتب في تضم
تـعة وأن األمر قيمه بـصورة فنـية 
ــوضــوع بل عــلى ال يــعــتــمـــد عــلى ا
تـــفــــاعل كل عـــنـــاصـــر احلـــكي بـــدءا
بـالشـخـصيـة وانتـهـاء بالـفـضاء  كل
العنـاصر يجب أن تـشترك كـنظام في
صـناعـة الـقـيم. وهذا مـا اسـتـطاع أن
يفعله بحنـكة ومهارة هذا الكاتب في
مـجــمـوعـته الــسـبـعــة واألمـر الـثـاني
الـــذي قـــدمـــتـه لـــهـــا الـــدراســـة هـــو
ـمـارسـة الـعـمـلـيـة لـلـنـقـد الذرائـعي ا
الــذي نـظــر له الـدكــتـور عــبـد الـرزاق

عودة الغالبي.
والـــكــــتـــاب من تــــقـــد الــــدكـــتـــورة
الــســوريــة عــبــيــر يــحــيى واالســتـاذ

غربي عبد الرحمن الصوفي  ا
عرفت د.عبيـر أدب األطفال بأنه شكل
من أشكال التعبير األدبي له قواعده
ومــنـاهــجه سـواء مــنـهــا مـا يــتـصل
بلـغـته وتوافـقهـا مع قـاموس الـطفل
ومع احلصيلة األسلـوبية للسن التي
ـضمـونه يـؤلف لـهـا أو مـا يـتـصل 
ومــنـاسـبــته لـكـل مـرحـلــة من مـراحل
الـطـفـولة أو يـتـصل بـقـضـايـا الذوق
وطرائق التكـنيك في صياغـة القصة
سموعة. أو في فن احلكاية للقـصة ا
ويعـتقـد الـبعض أن الـكتـابة لألطـفال
أكثر مشقة من الكتـابة للكبار بسبب
االشتراطات التربوية والثقافية التي
يـلــتـزم بـهــا كـاتب األطـفــال وبـسـبب
مراعاته لـلمستـوى العقـلي والنفسي
. كمـا وعـرفت أدب األطـفال لـلمـتـلـقـ
بأنه في مـجمـوعه هو: "اآلثـار الفـنية

الـــتي تـــصـــور أفـــكـــاراً وأحــاســـيس
وأخيلة تتفق ومدارك األطفال وتتخذ
ـقـالة ـسـرحـيـة وا أشـكـال الـقصـة وا
واألغنيـة" ومن هذا التـعريف حتديداً
اهــتـمت بــالـتــجــربـة الــرائـدة لألديب
األســتــاذ الـتــربــوي الــعـراقـي جـاسم
بدع كان محمد صـالح قائال أديبنـا ا
ـنـهـجـة في سـوق له إيـديـولـوجـيـة 
القصـة إلى عقول األطفـال سنتـابعها
معـاً فقـرة فقـرة آخذين مـجمـوعة من
مجـموعاته الـقصـصية وقـد اختارت
مجمـوعته األخـيرة ( البـطة البـيضاء
) أمـا الـقيـم الوطـنـيـة فـأخـتـارها من
مــجــمـــوعــته (الــعـــصــافــيـــر تــقــاتل)
واسـتـعـرضت يـحيـى خصـائص أدب
األطفال بشـكل عام في محـاولة لفهم
مـنـهـجــيـة أديـبـنـا وأسـلـوبه وتـمـيـزه
ـكن الـقـول إن وتـفـرّده في مــجـاله.و
أدب األطـفـال قد يـكـون كل عـمل أدبي
يـكـتـب ابـتـداءً وخـصـيــصًـا لألطـفـال
وقد يـكـون كذلك كل عـملٍ أدبي يـكتب
ثم يــقـرؤه األطـفـال فــيـسـتــسـيـغـونه
ويجدونه مادة أدبية مشوقة ومحببة
لـهم حــتى ولـو لم يـقــصـد مـؤلف ذلك
الـــعـــمل تـــوجـــيـــهه أصـالً لألطـــفــال.
ـكان األول في أدب وتـشغل الـقـصـة ا
األطفـال على اعـتبـار أنهـا قريـبة من
احلـكـاية الـتي يـحـكـيـهـا لـهم األجداد
واآلباء بسبب قرب عهدهم بها بحكم
َّ نـقل الـكـثـير الـعـمر فـعن طـريـقـها 
من تــراث الـــشــعــوب من الــقــد إلى
احلاضر باإلضافة إلى أنها نوعاً ما
وسيلة بديلة للخروج من الواقع بكل
إزعـاجــاته وأزمـاته تـعــود بـاألطـفـال
إلى استرجاع بـطوالت األجداد كنوع
عنوي من أنواع التعـزيز النفـسي وا
ـثل األعــلى في  وإيــجـاد الــقــدوة وا

محاولة لربط اجليل بتاريخه.
ــسـتــويـات وتــتــمـيّــز الــذرائـعــيـة بــا
العلمية واألخالقية التي تنظر للنص
الــعــربـي بــاحــتــرام وتــقــديــر شــكــلًـا
ومــضــمــونًـا فــقــد تــبــحــر فــيه وفي
ـستـويات عـلمـية مخـبوءاته بـعمق 

دقـــيـــقـــة يــســـنـــدهــا
خلفية أخالقية فهي
ال تــــــــــخــــــــــوض فـي
الـــــــــــنـــــــــــصــــــــــوص
الرخيصة بل تختار
الـنـصـوص الـسـانـدة
لـلـمـجـتـمع وقـضـاياه
الفكـرية واالجتـماعية
ووجــدت د.عــبـيــر في
نــــصــــوص األســــتـــاذ
جـاسم مــحـمـد صـالح
والــتي كــان قـد تــوجّه
فـــيـــهـــا إلى األطـــفــال
وخـــــذًا عـــــلى عـــــتـــــقه
مـــســؤولـــيـــة أن يــربّي
فيـهم الـقـيم األخالقـية
والــــقـــيـم الـــوطــــنـــيـــة
وتعزيز االنتماء للوطن
الــعــربي بــكل أقــطــاره
وتـبــنّي قــضـيــة الـعـرب
الكـبرى فـلسـط حتت
هدف التحرير والعودة
واعـدت يـحـى دراسـتـهـا
عـن أعـــــمـــــالـه في هـــــذا
اجملـــال: الــــهـــيــــكـــلــــيـــة

اجلـــمــــالــــيــــة في نــــصــــوص األديب
الـــعــــراقي جــــاسم مــــحـــمــــد صـــالح
تـخصص بـأدب األطفـال والتـوجيه ا
فاهـيم التربـوية واجلدير من خالل ا
ؤرخ جـاسم محـمد بالـذكر األديـب وا
صـالح يعـد من الـرواد الـبـارزين على
ـسـتـوى الــعـربي في نـطـاق مـسـرح ا
األطفال من مـواليد : بـغداد / الفضل
/ مـحــلـة الــعــــزة 1949م . × تـخـرج
من كــلــيــة الــتــربـــيــة / قــسم الــلــغــة
العـربـيـة عــام  * .1972عمل مـدرسًا
دارس اإلعدادية ومشـرفًا علميًا في ا
فـــي وزارة الــتــربــيــة الــعــراقــيــة في
ناهج وتـنقيحها لعدة مجال تأليف ا
سنوات وحالـيًا( اختـصاصي تربوي
ـــادة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة). × أسس
ـلتـقى األدبي الـشـبـابي) في بـغداد (ا
وانــتــخـب رئــيــســاً له عــام 1990م ×

عــــمل فـي الـــصـــحــــافـــة واإلذاعـــة
والـتـلفـزيـون ... وحـرر الـكـثـير من
صـــفـــحـــات اجملالت واجلـــرائــد و
ساهم في إعداد وكـتابـة/ البرامج
الثقافـية واألدبيـة وبرامج األطفال
إلذاعـة بـغـداد وعـمل مـديـر حتـرير
ــواطن الــعـراقي ومــديـر جــريـدة ا
حتـــريـــر جـــريـــدة نـــبض الـــعــراق
ومــديـر حتــريــر جـريــدة احلـمــايـة
وبعض الصحف العراقية األخرى
قروءة × كتب األعمدة الصحفية ا
في كبريـات الصحف الـعراقية . ×
ـتــخـصــصـ في عـد مـن األدبـاء ا
أدب األطفـال: ( قصـة  مسـرحية 
سيناريو  رواية  دراسة  مسرح
دمى ) × نشر الدراسات والبحوث
فـي مــجـــاالت الــتــعـــلــيـم والــذكــاء
وفــلــســفـــة الــتــربــيــة والـــتــعــلــيم

اإللكتروني.
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بغداد

صرية القاهرة وبالتزامن مع معرض ر سعدي عن دار (روافد للنشر والتوزيع) في العاصمة ا صدرت للشاعر الفلسطيني 
القاهرة الدولي للكتاب  2019ثالثة كتب أدبية جديدة تضمُّ ديوانـا شعريا بعنوان(تقاسـيم على مقام الندم) مكونَّ من أبواب
ة طـفيـفة.. شعـريـة فرعـيـة منـهـا "مطـر الـغريب" و"ايـقـاعات رعـويَّـة" أضيـفت إلـيهِ بعضَ الـقـصائـد اجلـديدة مـع تعـديالت شـعريـَّ
متـجاوزاً مرحـلةً ومـتتـبعاً خـطى القـصيـدة.. وكتـاب األول بعـنوان (غـبار الـوردة) وهو عبـارة عن مقـاالت أدبيـة حول الهـموم الـثقـافية
وحتـوالت الـشـعـر والـرواية والـثـاني بـعـنـوان (كـحل الـفـراشـة) مـكـوَّن من نـصـوص نـثـريـة مـتـفـاوتـة في الـطـول وهي أقـرب الى كـتـابة
اليومـيات.. هي حصـيلة مـنتـقاة ومغـربلة بـصرامة لـسنوات طـويلة من مـحاوالت كـتابة الـنثر.. عن األدب والـشعر.. الـرواية.. الكـتابة..
رأة.. والـهمـوم الثقـافيـة واالبداعـية. وصـدر أيضاً عـن نفس الدار كـتاب نـقدي جـديد يـحتفي احليـاة.. الصداقـة.. احلب.. اجلمـال.. ا
ر سعدي الشعرية" وهو ـر سعدي بعنوان (ذاكرة الزوردية) " قراءات وشهادات في جتربة  بالتجربة الشعرية للشاعر الفلسطيني 
قـاالت األدبية احملـلية والـعربيـة التي كتـبها ؤلفـ العرب واحملـلي فـيه كل احلوارات الـتي أُجريت مع الشـاعر وا من تأليف مـجموعـة من ا

أصحابها احتفاء بتجربة الشاعر على مدار عقد ونصف العقد حتى اليوم.  

رسالة القاهرة

b «Ë— —«œ sŽ ÍbFÝ dLM  …b¹bł  —«b «

20

 bOý— …d¼UÝ

بغداد

قـــــرارات صــــائـــــبـــــة وأخــــرى
خاطئة.

عـــلى اجلـــانـب اآلخـــر هـــنــاك
أبناء العشـيرة الذين يكدحون
طيلة النهـار للحصول على ما
يـسـد رمـقـهم ورمق أطـفـالـهم
يــبــذلـــون جــهــودًا مـــضــنــيــة
وشـــاقـــة اخلـــبـــز مـــعـــجــون
بـــعــرقـــهم ودمـــوعــهـم... لــكن
تغير األوضاع السياسية من
جــــانب وكـــــثــــرة الــــكــــوارث
الــطـبــيــعـيــة من فــيـضــانـات
وجـراد وأمـطـار مـتـأخرة عن
موسـمهـا  يضطـر الكـثيرين
ـديـنـة مـنـهم لـلـهــجـرة الى ا
حيث الكهرباء وماء اإلسالة
عـبدة واحلـياة والشـوارع ا
رفهة ولو على بساطتها ا
ـهاجرون ومع هذا يـعاني ا
لـلــمـديـنــة مـشــاكل من نـوع
آخر تـمس الشـرف و جترح
الـكرامـة وتبـدد راحـة البـال وما
حــكـايــة ســعـاد بــنت شــيـاع ابن
وظف الفاسد عريب العربة مع ا
فـؤاد مــراقب الـبـلـديـة إال واحـدة

دينة ومشكالتها. من مفاسد ا
أحـــداث درامــيـــة مـــتالحـــقــة من
ـــديـــنـــة وصــور الـــقـــريـــة الى ا
مــعـبـرة عن هـذه األحـداث فـيـهـا
الـكـثـيـر من الـعـبـرة واحلـكـمـة...
إنه الــفــريــضــة عــريـب الــعــربـة

مدرسة يتعلم منها الرجال).

وتــقــديــر اجلــمـيع
أمــره مــطــاع وكــلــمــته مــســمــوعــة
ومــكــانه بــجـانـب شـيخ الــعــشــيـرة
ومـستـشاره وأنـيـسه... وفريـضتـنا
في هــــذه الــــروايــــة اســــمه عــــريب
الـعُـربة الـرجل احلـكـيم ومسـتـشار
الـشيـخ مزعل شـيخ الـعشـيـرة الذي
يــحب ويــقـــدر زوجــته وابــنــة عــمه
ـشــيــخـة ســعــدة لـكــنــهـا عــاقــر وا
بــحـاجــة الى ولـي الـعــهــد... وهــنـا
تــبـدأ سـلـسـلـة من األحـداث بـسـبب
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عن مؤسسـة شمس لـلنشر
واإلعالم بالقـاهرة صدرت
روايــة (الـفـريــضـة) لألديب
قيم في الـسويد العـراقي ا
بـشيـر عـبد الـواحـد يوسف
تــقع في  208صـــفـــحــة من
ــتـــوسط ووفــقــا الــقـــطع ا
لـــلــكـــاتـب فـــأن (أحـــداثـــهــا
مــسـتــوحـاة من واقـع حـيـاة
الــريف في جــنــوب الــعــراق
ــسـطــحـات حـيث تــنـتــشـر ا
ــائــيـــة الــعــذبــة(األهــوار) ا
ا أدى وتتـوافـر اخليـرات 
لتزاحم الـعشائر الـعربية في
ـــنــــطـــقـــة وأقــــام شـــيـــوخ ا
ـيسـورون مـنهم الـعـشائـر وا
مــضـائف كـبــيـرة من الـقـصب
ــتـــوفـــر في هـــذه الــبـــيـــئــة ا
ائـية يقـدمون فـيها الـطعام ا
نـام للـضيـوف كمـا تعـتبر وا
ــــثـــابـــة بــــيـــوت ثـــقــــافـــيـــة

واجــتـــمـــاعـــيـــة يــقـــضـــون فـــيـــهــا
األمـــســـيـــات في مـــنـــاقـــشـــة أمـــور
ـعــاشـيـة الـعــشـيــرة احلـيـاتــيـة وا
وهـــنــاك الـــرواة الـــذيـن يـــقـــصــون
النـوادر احلكـايات.وحلـاجة الـناس
لـلعـدالـة في الـفصل بـ الـناس في
ـضـائف اخلالفـات  بــرز في هـذه ا
(الـفريـضة) أو الـقـاضي وهو رجل
ـــلك من الـــعــقـل احلــكـــمــة وقـــور 
والـروية مـا يجـعـله موضع احـترام

مختلف عن االخـر اختالف النظرة
االيـديولـوجـيـة التي
جتــعل الــكــتــاب كل
واحــد مـنــهم يــلـتـزم
بـــــوجــــــهـــــة نـــــظـــــر
مــــــتـــــســــــاوقــــــة مع
االيـديــولـوجـيـا الـتي
يــتـرسـم خـطــاهـا في
حياته وابداعه.فضال
عــلى تــفــاوت الــعـمق
في التجربة احلياتية
مـن حـــــيث الـــــعـــــمــــر
الــــزمـــــني والــــظــــرف
ـوهـبة االجـتـمـاعي وا
ـــــفـــــجـــــرة لـالبــــداع ا
ـــــنـــــاهل واخـــــتالف ا
الـتي شكـلت ثـقـافة كل
كــــاتب دون غـــيـــره من
حيث القراءات والسفر
واالخـتالط بـالـثـقـافـات

االخرى).

منـهـا غـيـر عـمـلـيـة والـبـعض االخر
متـخلف الى حـد ما. ويضم الـكتاب
اربعة فـصول األول تضـمن القصة
ــتــوقع الــقــصــيــرة جــداً ومــتــون ا
الـبـيـئي. إمـا الـفـصل الـثـاني فـكـان
بـــعـــنــــوان الـــقـــصـــة الــــقـــصـــيـــرة
ومــســتـثــمــرات عــنـاصــر الــوجـود.
واحــتـــوى الـــفـــصل الـــثـــالث عـــلى
ــثـيـولـوجـيـا. الـقـصــة الـطـويـلـة وا
وحــمل الــفـصـل الـرابـع عـنــوان في
جتــريب اجلـمـاعي اخملـتـبـر الـسـرد
فـي احتـــاد االدبــــاء بـــبــــغـــداد آذار
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ويـوضح الـكـاتب فـي مـقدمـة كـتـابه
اسباب تقـسيمه جملمـوعة التجارب
عـلى اربــعــة فــصـول وهـي)خـتالف
الــنـــشــأة الــعــائــلـــيــة والــتــربــويــة
ــســتــويــات الــدراســيــة لــكــتـاب وا
عـاشية اخـتالف الظـروف ا القـصة
الــــتي وضـــعـت كل كـــاتـب بـــظـــرف

ـاء وتــبـدأ الـرؤوس ا
بـالـظـهـور ثم الـكـتاف
ثم الـصـدر وهـكذا مع
جـريه نـحـو الـيـابـسـة
تــــظـــــهــــر االجــــســــاد
البشرية تزحف تنسل
نـحو الـبـيداء تـتـبعـها
الــــكـــائــــنـــات احلــــيـــة
االخـــــرى تـــــصــــوروا
معـمل السـيارات تـنتج
قطع حديـد وكتل نارية
ال حــيـاة فـيـهــا تـتـدافع
مــنــتــجــاتــهــا من حتت
عـمل تتـحول سقـائف ا
مـــكــائن ومـــعــدات لــكن
الــبــحــر يـزخــر بــالـروح

واخللود).
وســـــــــبــــــــقت هــــــــذه
الـــروايــة روايــة اخــرى
لـلــزيـدي من الــنـوع ذاته
عنوانها ( (حارس بوابة

الذات) .

اجلــــذابــــة اخلـــضــــراء كــــالـــعــــشب
ــاء الـــنــدي ـــشـــبع بـــا الـــربـــيــعي ا
ـعـطاء واالرض اخلـصـبـة الـطـيـبـة ا
قامتها الـهيفاء الصارخـة بأنوثتها
الــتي حتـرك الـصـخــر).ونـقـرأ (كـنت
خجـوال بعض الشـيء احمل اخلجل
الشرقي رغم انه قد مضى علي فترة
لــيــست بـالــقــلــيـلــة غــريـبــا في بــلـد
اجلليد والثلـوج واحلرية اجلنسية
بلد صـيفه ايام وشـتاؤه اشهـر تكاد
ال حتـصـى وكـأنه سـلـسـلـة ال نـهـايـة
لـها جتـرنـا نحـو القـطب بـأعاصـيره
وبرده وثـلوجه وامـطاره) ويـقول(لم
يـر طـيـارة بـحـجمـهـا الـطـبـيعـي قبل
كان يراها في كبد سفره خارج بلـده
الـسـمــاء تـمـر عــبـورا فـوق مــديـنـته
الــصــغـيــرة كــيف ســيــســتـقـل هـذه
الواسطة وهو الذي يخاف حتى من
ركـوب الـسـيـارة) كـمـا نـقـرأ(الـبـحـر
اصل الـوجود مـنه خرج سر احلـياة
االنــــســــان نـــحــــو االرض تــــصـــور
جــيـوش وجــحـافـل تـظــهـر من حتت
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عن مطبعة الكتاب صدرت للكاتب
زهــيـــر الــزيـــدي روايــة بـــعــنــوان
ة) (اوراق مسروقة من دفـاتر قد
تـقع في  112صـفــحـة من الــقـطع
الكبير. وعن الكـتاب يقول الزيدي
في كـلــمــة شــكـر خــاص(لالســتـاذ
عـكــاب سـالم الــطـاهــر الـصــحـفي
والـكـاتـب الـذي دفـعـني وبـاصـرار
ـــراحل النـــشـــر مــا كـــتـــبـــته في ا
ـراهــقـة  بــعـد االولى لـلــحـيــاة وا
عـــشـــرات الـــســـنـــوات من تـــاريخ
كــتـابـتــهـا حـتى كــدت احـرقـهـا او
امزقـها). ومن اوراق الـكتـاب نقرأ
(ال أتذكـر الساعـة واليوم والـشهر
حـتى ال اتــذكـر بــالـضــبط الـســنـة
لـــكـــنـــهـــا عــلـى مـــا اعـــتـــقـــد عــام
...1962فــتـــاة رشــيــقــة جـــمــيــلــة
طر على كتفيها شعرها الذهبي 
خـصالته تـمـر يــداعب وجـنـتـيـهــا
عـبـر جـبـهتـهـا لـتحـجب لـلـحـظات
شرقـة البراقـة الواسعة عيونـها ا
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صـدرت عن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة
الـعـامـة ضـمن سـلسـلـة نـقـد دراسة
نـقـديـة لـلـكـاتب إسـمـاعـيل إبـراهيم
عـبـد  بعـنـوان(مـوارد جتريـبـية في
الـقص) تـقع في  280 صـفــحـة من
ــتـــوسط.وتـــشـــيـــر هــذه الـــقــطـع ا
الــدراســـة إلى حــيــويــة الــتــجــربــة
ـاط الـعـراقـيـة في مـجـال تـعـدد األ
القـصصية وقـيام الكـاتب العراقي
بـــاســتـــثـــمــار الـــتـــراث والـــتــاريخ
ـمـتــزج بـحـيـاة الـنــاس لـلـفـتـرات ا
الــتي كــونت الــتــاريخ الــرافــديــني
الــقـد وتــاريخ وتــراث الــعــصـور
الوسطى واحلديثه. ونظراً لتقارب
اهـتمـامات الكـتاب وقـراءاتهـم عمد
ت الــدراسـة الـى تـقــســيم الــكُــتـاب
الــقـــصــاصــ الى اربـع مــجــامــيع
مـــتــــضـــافـــرة في الــــشـــكل الـــعـــام
ـتـجهـاتهم الـفـنيـة والـفكـرية وذلك
نـاهج والبعض الن النـقد مـتعـدد ا
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(إحــدى الــعــشــرين - دي تــســايت)
الـروائع األدبـيـة... كتـاب ذو عـظـمة
وجـمـال حــقـيـقـيـَّ - فــرانـكـفـورتـر

أجلماينه تسايتوجن).
ويُـعـدُّ جــايـتـو جــازدانـوف (سـانت
بــطـــرســـبــورج  - 1903مـــيـــونـــيخ
اب الـروس في  (1971من أهم الـكُـتـَّ
هجـر في بدايات القـرن العشرين. ا
عـــاش في بــــاريس بـــدءًا من 1923

وكـــــــتب
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صـدرت عن دار  الـكـرمـة أول روايـة
تـظــهـر بــالـلـغــة الـعــربـيــة لـلــكـاتب
الروس جـايتـو جازدانـوف بعـنوان
(طـيف ألــكـســنـدر ولف) لــلـمــتـرجم
الـــســـوري هَـــفـــال يــوسـف. وتــدور
الرواية حول حتمـية القدر وتأثيره
عــلى طــبــيــعــة اإلنــســان وعالقــاته
بـاآلخــرين. وقــيل الـكــثـيــر عن هـذه
الرواية نتوقف في السطور التالية
عــنــد بـــعــضــهــا:(عــمل به قــوة
عــظـيـمـة... لــديَّ حـدس بـأن مـا
فـيه سيـبقى مـعك طيـلة حـياتك
 –الــغـــارديــان) (نــثـــر مُــحــكم
سريع اإليـقاع - إنـدبندنت أون
(لُغـز مُـثيـر. إنه أكـثر صـنـداي) 
بكـثير من قـطعة فـنية تـاريخية
إنه عــمل أدبي فـاتـن - أنـطـوني
(جيد بـشكـل استثـنائي - بـيفـر)
(عمل جازدانوف ليتراري رفيو)
مـزيج مـوفق تمـامًـا من الـتقـالـيد
الـروسيـة والتـجديـد الفـرنسي -
(رائــعـة لـنــدن رفـيــو أف بـوكس)
مـن روائـع األدب احلـــــــديـث... لم
أقــرأ مــنــذ فــتــرة طــويــلــة روايــةً
جمـيلـةً ومُؤثرةً إنـسانـيًّا إلى هذا
احلـــد عن الـــعـــصـــر اجلـــلـــيــدي
الـكـبـيـر لـلـروح الـذي مـيـز الـقـرن

ــقـــاالت الــصـــحــفـــيــة واألدبـــيــة ا
وأصـــــــدر عــــــددًا مـن الــــــروايــــــات
ــتــأثــرة بـالــفــلــســفـة والــقــصص ا
الــوجـوديــة. أُهــمـلـت أعـمــاله بــعـد
وفـــاته وأُعـــيـــد اكـــتـــشـــافـــهـــا في
اضي فتربَّعت تسعينيـات القرن ا
على قوائم الـكتب األكثر مـبيعًا في

بلدان أوروبية عديدة. 
—UŠ Âu¹

وتـدور الــروايـة (في يـوم صـيـفي
شــديــد احلـــرارة أثــنــاء احلــرب
األهـليـة الروسـيـة يُطـلق الراوي
النار على جندي فيقتله ويهرب
على صـهوة جـواد ذلك اجلندي.
بـــعــد تــلـك احلــادثــة بـــســنــوات
عــــديـــدة وقـــد أصــــبح الـــراوي
يــعـيش في بـاريس يــعـثـر عـلى
ــؤلف يُــدعى ألــكـســنـدر كــتـاب 
ولف ويقـرأ فيه سـردًا للـحادثة
نـفـسـهـا بـأدق تفـاصـيـلـهـا لكن
من وجـهة نـظر الـضـحيـة. بدءًا
من تـــلـك الـــلـــحـــظـــة يـــحـــاول
الــراوي الـوصـول إلـى الـكـاتب
الـــغـــامض بـــجــمـــيع الـــطــرق
فيلتقي عدة شـخصيات غريبة
تُـــؤثــر عـــلى مـــجــرى حـــيــاته
ــمـــاته عن وتُـــغـــيـــر كل مُـــســـلـَّ

وت وتداخلهما). احلياة وا


