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سويسرا
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رأة الشعرية آتية من تضاريس وجودها بسمة مرواني:  لغة ا

عـرض الشخصي الثالث عشـر (عشق بهار)  على قاعة اقام الفنان التشـكيلي اياد الزبيدي ا
مؤسسة برج بابل بـبغداد  ضم ١٤ لوحة بـأحجام متوسطـة وكبيرة مختـلفة األلوان واألفكار 
عرض الـدكتور مجيد الـسامرائي  بحديث ي . وافتتح ا بحضور جمـهور ثقافي وفني واكـاد
ـسـتقـبل يـجسـد األمل  وتـركيـز عـلى نواة تع عن الـفن والـتـشكـيل ورسـومات الـزبـيدي الـذي رسم 
لونة ً واالخرى باالسود والبيض واللوحة الكبيرة التي راة  وانتقاالت التعبير ب اللوحات ا ألسرة ا
ـعـرض  وكلـمـة حق ان الـعمل الـفـني يـستـحق الـتامل والـثـناء كانت جـداريـة غـطت احد اركـان قـاعة ا
عرض من يز . وقـدم الشاعر رعـد كر عزيز  نـظرة واقعية لـفكر ونظـرة لوحات ا واجلهد واضح و
ـمتزجة  واعـتماد اساس واقع ميزة ا الناحيـة الفنيـة واألدبية والفـكرية  وسقـوط الع على األلـوان ا
شتركـة والشخـصية لـلفنان ـعارض التشـكيلـية القـنينـة ا العراق في تـخطيط وتـعبير الـلوحة  ولـعل عشرات ا

وضفت في رسومات متنوعة تلتفت الذهن والنظر.

رسالة بغداد
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يـظل عــدم الـرضـا شـيء وارد حـيث أقـول ألني
دومًـا أحـب التـفـرد الـلـغـوي لـكـنت قـمـت نـحـتًا

أفضل.
{ مـــدى أهــمــيــة عــنــوان الــقــصــيــدة: عــنــوان
الــقــصـيــدة هــو أول درجــات الــقـار الــتي من
خاللـها يرتـقي بقـية درجـات النص ولـيس يكتم
صـوت من أسسوا دراسـات وكتبـوا عن عنوان
الــــنص أن حــــصــــرت أشــــهــــرهم لــــوســــيـــان
جولدمان هنري ميتران وغيرهم من األسماء

- ديـوان "جتـلـيـات علـى حافـة الـتـجـريد"
لـشـاعـرة بـسـمــة مـرواني وقـعت تـرجـمـة
قــصــائــده إلـى اإلنــكــلــيـــزيــة في اجملــلــة
universal ـيـة لـلـشـعـر األمـريـكـيـة الـعـا
 poetry revewوكــــــــتـــــــبـت عـن هـــــــذه
charles riv- ية القصائد اجلـريدة العا

er journal boston 
كما  اعتماد ديوان" جتليات على حافة
الــتــجــريــد" لــشـــاعــرة مــرواني كــمــرجع
لـلـتـدريس في كـلـيـة اآلداب واليـة غـرداية

في اجلزائر!  ...
{ عن اإلجنازين في اجلمل أعاله تقول:

- ككل كاتب يـطمح أن تكـون له القراءات
الـــنـــقــديـــة وأن يـــكـــون له فـن األصـــغــاء
جملهول ما نثره حبـرًا مدخنًا اجلغرافيا
ية متحـفزًا للمزيد من طارقًا بوابة الـعا
العطاءات مؤمنًا بعمله واثقًا في خطاه
وبــفــكــرة أن الــرسم بـــالــكــلــمــات كــرسم
ــتـواصل اخلـرائط يــقــوم عـلى اإلبــداع ا
ونــتــيــجــته أن صــدى الــقــلم لـه الــذاكـرةِ
بــاعـتـزازه الــعـمــيق الـبـاطــنِي لـلــمـعـنى.
وكــلــمــة شـكــر أقــولــهــا لــلــذين اهــتــمـوا
بـترجمـة قصـائدي إلى اإلجنـليـزية لـتجد
صداهـا في هذه اجملالت األمـريكـية التي

تهتم باألدب العربي.
{ هـنــدست الـكـاتـبــة بـسـمـة مــرواني روايـتـهـا
"مـرايا نـوران" في دولـة كنـدا وعن مـضمـونـها

تقول:
- مرايـا نوران روايـتي البـكر صادرة عن
دار فـضـاءات لـلـنــشـر والـتـوزيع بـاألردن
رأة كيف عليها تمحورت فصولـها عن ا
أن تــرضـى بــدور احلــضـــور الــســمــاوي
الـــســلـــبي واألمـــومي وأال تـــفـــكـــر أبــداً
بـالـسـلـطـة أو االســتـقاللـيـة وإال حتـمـلت
عــواقب ذلك كــمــا يـقــول الــسـيــنــاريـست

الروائي اإلسباني كارلوس زيفون ...
 الـشـخــوص أغـلـبـهــا بـ تـونس ودولـة
أخـرى من أرض واقع الـكـاتـبـة فـي رحـلة
سـفـر أنثـى مثـقـفة عـانس إلى دولـة كـندا
لــهـا رغــبـة كــمـجــايـلـيــهـا من الــعـرب في
الــهـــجـــرة ... هــنـــاك هــنـــدست الـــروايــة
لـلـمـفـارقـة بـ الـنـظـرة الـغـربـيـة لـلـمـرأة
والــنــظــرة الـــعــربــيــة .... فـــاحلــديث عن
األنوثـة ليـست كجنس بـيولـوجي محدد
بل مسار ارتقـائي دائم من دونه سنبقى
ـكـررة لكل قـابـعـ في سـجن الـنـمطـيـة ا
امــرأة في الــواقـع الــتــونــسي والــعــربي
والشرقي. ب الهنـا والهناك كانت رحلة
حب تـتـخبط فـيـها نـوران الـبطـلـة امتالء
بـــاإلحـــســـاس بـــاحلب وامـــتالء بـــقـــوة
شـخصيـتهـا رجاحـة عقلـها ودأبـها على

حتصيل العلم وحتقيق الطموح ....
{ أهـم الـصـعـوبـات الـتي واجـهـتـهـا في كـتـابـة
الروايـة كانت في اخـتيار أسـماء الشـخصيات

ولعبة الزمن:

في خلوتها كانت تنحت احلروف على
األوراق ومن هـذه الـعـزلـة تطـرقت إلى
مـواضـيع مـجـتــمـعـيـة شـتى مع مـرور
الـــوقت ســتـــجــد أن كـــلــمـــاتــهـــا تــزين
صفحات بعض اجملالت. أما اآلن جتد
متعة الكتـابة بفرح في تدوينها عن كل
تنوعة عن شاهد ا مكان تزوره حيث ا

الطبيعة والثقافات والناس ...
عــنـد احلــديث مـعــهـا جنــدهـا هــادئـة
حـذرة غـيـر مـتـسـرعـة في إبـداء الرأي
أجـوبــتـهـا صـريـحـة كـمــا نـقـاء قـلـبـهـا.
تسجل كل ما يـلتقطه ذهـنها بكل رزانة
وشـغف وتعـرف أن الكـتابـة مسـؤولية
فـقـلـمـهـا الــذي يـحـمل في طـيـاته جـهـد
ـوهـبــة لـديـهـا يـنـتج الـسـنــ لـصـقل ا
إبـداعــات تـزخــرف صـفـحــات حـيــاتـهـا
األدبــيـة. كــاتـبــة ذات ثـقــافـة وفــلـســفـة
عـميـقة تسـتطـيع أن تـوازن ب األمور
بـــرؤيـــة ثــاقـــبـــة دون أن تـــســلك دروب

تاهة ا
عـن نفـسـها تـقـول: كاتـبـة تونـسـية لـها
رحلة العمر بـحاجة أن تقف في مرحلة
مـحـددة أسـتـرجع األيــام الـهـنـيـئـة من
طـفـولـتي ومـديـنـتي وأقول هـي أنا لم
أتـغـيـر لي همـسـاتي عـلى جـناح األمل
ــان والـــبـــســمـــة عـــلى الـــشـــفـــاه واإل
بـــضــفـــاف اإلبـــداع وأن احلــلم عـــنــدي

يتواصل بالكلمة.
بــــســــمـــة مــــرواني أســــتــــاذة مـــدارس
ابـتـدائـيـة مـتـحـصـلـة عـلى شـهـادة في
احلسابات من كلية العلوم االقتصادية
والتـصرف وشهـادة في اإلجنلـيزية من
الـبــريـتش كـونــسـيل وعـضــو بـاحتـاد
الكتاب ولـها مشاركـات في مهرجانات

دولية داخل تونس وخارجها ...
صــدر لـهــا: ديــوان "نــبـراس فـي سـقف
الـغـيم" سـنة  – 2014ديـوان "جتـلـيات
عــلى حــافـة الــتــجــريـد"  2016ـ روايـة
"مـرايــا نـوران"  2019ـ تــرجـمــة روايـة
"جنة الشيـطان" للروائي يوسف رزوقة

من اإلجنليزية إلى العربية
قــــيـــد اإلجنــــاز: كــــتــــاب "جالل الــــدين
" ـ كــتــاب ــتــصــوفــ الــرومي إيــقــاع ا
"مـقــاربـات نــقـديـة" لــضـيــوف األربـعـاء

األدبي للمواسم األدبية ( 6سنوات).
فيما يلي نص احلوار:

{ بـدأت حكايـة مرواني مع الـقراءة والكـتابة
مـنذ الصـغر حـيث كانت تـكتب فـي خلوة ...

ثم نشرت روائعها في العلن:

- كـــانت في الـــبـــدايــات األولـى لــوالدة
احلـروف اكـتب في خـلوتـي وفي ضوء
النهار وجدت جـذوع الفاعل في نحت
حبي للمطالعة وتوفير أسباب االفتنان
باحلروف ألجدنني حامـلة لصفة البنت
سـتميـتة في صمتـها وحبـها لعـزلتها ا
منذ صغرها حـيث تقرأ ...تكتب وتنشر
في بـعض اجملالت بـالـلـغـتـ الـعـربـيـة
واإلجنليزيـة وتنثر دفء قـلبها وترسم
صورًا عنها وعن النـاس تعبهم عملهم
مالمـحـهم ومشـاكـلهم اخملـتلـفـة موقـنة
بـجـرس اخلـطـو في احلـيـاة بتـغـيـيـرها
إذا مـا استـطـعـنـا أن نـغـيـر اجتـاهـاتـنا

عاني بالكلمات. العقلية وطبعًا كل ا
{ في زحــمــة احلــيــاة جتــد ســعــادتــهــا في
السـفر وبالتالي تستوحي غـالبية كتاباتها من

مشاهداتها لتلك األمكنة:
- الـكل يــحس ... الــضـرورة احلــتـمــيـة
لسيره قدمًا صعودًا في حركة روتينية
مـحمـومة لـضـمان شـروط احليـاة لكن
احلــيــاة أســاسـهــا اجلــمــال واجلــمـال
مواطنه كـثيرة أولهـا متعة الـسفر فهو
الــسـر الــعــجــيب األول والــكـامن وراءه
سـعــادتي لـيــزيـدني مــشـاهـدة األمــكـنـة
الـطــبـيـعــيـة اجلــمـيـلــة بـتــغـيـيــر حـالـة
ــدّ اإلنــسـان اإلنــسـان وصــفــاء ذهـنه 
بــالـشّــجـاعــة الالزمـة لــلـمــغـامــرة كـمـا
ـا يــسـتــخـرجُ اإلبــداع الــذي بـداخــله 
يـؤثِّـر إيجـابـاً وعادة األشـيـاء احلسـنة
هـي من تـــــصـــــنع تـــــثـــــري وتــــنـــــحت

الشخصية. 
ـوهبـة اجلرأة احلـرية ... { رأيـها في ... ا
وعالقتهم باإلبداع كان على الشكل التالي:
ــواصــفــات الــفــكـريــة األســلــوبــيـة - ا
الـفـنيـة واجلمـاليـة والـثقـافيـة قد تـكون
ـفـيـدة الـتي يـراهن عـلـيـهـا الـعالمـات ا
ـبـدع ... لـكن اجلـرأة إلفـصـاح بـلـسان ا
احلق عن احلــقــيـقــة كــمـا هـي احلـديث
دون إســـفـــاف وال بـــذاءة وال تـــســفـــيه
وهـــذه مـــحـــمـــودة ولـــكن لـــيس بـــاسم
اجلــرأة أن نــســقط في االبــتــذال حــيث
ـائع ... فـاشـتـراك بـعض يـنــتج األدب ا
النـاس في اجلرأة كمـسمى لغـوي يليق
كـصـفة يـعـتبـر كـما الـوقـوع في الرذائل
...ولن تــكــون هـذه الــرذائل  فــضــائــلًـا
واشـتـراكـهم في أخــطـاء كـثـيـرةً جـداً ال
يـــجــعل األخـــطــاء حــقـــائق واشــتــراك
العـديد من البـشر في التـباهي باجلرأة
عـيــنـهـا غـيــر مـقـبـولـة ال يــجـعـلـهم  في

نظري أسوياء.
 الــشـاعــرة بــسـمــة مــرواني لــيـست مع
فـكـرة تـغـيـيب الـرجل فـي الـقصـيـد ألنه
يتواجد فـي جل الكتابـات النسوية رغم
ـرأة حتـفـظي عـلى هــذه الـتـسـمـيـة ... ا
بـطـبعـها وروحـهـا الفـطريـة لـها قـوان
اجملـتـمـعـات يـحـركـهـا الـتـحـرر الـفـكـري
وروث األنـثـروبـولـوجي الذي وأيـضًـا ا
ـنـحـهـا مـهـمـا عـلت ثـقـة كـبـيـرة في ال 
كينونتها كمبدعة ولها ثقافتها التي أن
حتـدثت بـها أقـنـعت وأن تـكلـمت تـأنقت
وأن رسـمـتـها كـلـمات لـم تعـد راهـبة في
جـسـدهـا الــذي يـقـاتل اآلخــر في رئـتـيه
ـرات التـراشق عليه مسـاومة إال على 

وكأنها الطالعة من تهتكها ...
كنات البالغة تضيف: ورغم ذلك بكل 
كان نكـتب الرجل كمـا يكتـبنا وجنـعل ا
مـعولًـا عـليه بـحضـور تـاء التـأنيث كـما
يـــذهب في ذلك قـــولًــا ومــعــنـى الــشــيخ
ـكان الذي ال يؤنث ال األكبر بن عربي (ا
رأة الشعرية آتية يعول عليه) .... لغة ا
من تضـاريس تواجـدها في كل الـساحة
عان حـضورهـا البراق في احليـاتيـة و

جيب السماوات.
{ األدبـاء ...الذين قـرأت لهم ومـنـهم تعـلمت

كيف تكون بالوحدة منتشيًا بالنقاء:
- أحـــــبــــبـت اجلــــبـــــران وجتـــــوّلت في
أضـابـيــر الـنـزاريـات  فـي مـرحـلـة أولى
وتــــهت مـع كـــهــــنـــة الــــشـــعــــر ألشـــارك
سـتوى اإلنساني صالتهم صالة إلى ا
بهـا يـحـاربـون الـتـأويالت االجـتـمـاعـية
حــيث تــعــمــقت في الــســيــاب درويش
أدونـيس وسلـيم بـركات ألشـحـذ تعـلقي
بــاألدب الــروسي لـــروايــات مــخـــتــلــفــة
ـدويـة قـرأت جـمال بـعمـقـهـا وقـوتـهـا ا
اجلنون مع اجلبار نـيتشة وحيث رحلة
في أعــمــاق الــذات الـبــشــريــة واألبــعـاد
الـفلـسفـيـة واإلنسـانيـة اشتـياقـاتي لله
ــــوالنـــا الـــرومـي ثم الـــذي حـــ أقـــرأ 
تــعــلـمـت مـنــهم كــيف تــكـون بــالــوحـدة
مــنـتـشـيًــا بـالـنـقــاء والـكـبـريــاء وثـمـلًـة
بــوجــدانــيــاتي مع جــاك دريــدا وألجــد
ـيـثـولوجـيـا عـشـقا نـفسي مـوغـلـة في ا
ومع فــراس الـسـواح  خـصـوصًـا الـذي
لــرحـالت قــراءاتي في فـــلك ســـحــبه من
غـمـوض ونـحـو أعـماق مـتـاهـة الـوجود
حــيــرة وبـــاخــتــصــار أقـــرأ لــشــمــوس
مـجتـمعـاتـنا ومن يـنحـتون عـمقًـا لوعي

في محيطنا ...
{ ديـوانـهـا األول "نـبــراس في سـقف الـغـيم"
فـــيه وجـه بـــســـمـــة مـــقــــروء بـــ الـــغـــمـــوض

واإلغماض:
- نـــبـــراس في ســـقـف الـــغـــيم كـــتـــابي
الـشـعري األول فـيه وجه بـسمـة مـقروء
بـ الـغمـوض واإلغمـاض لـشخـصـيتي
عاطفةً رثـاءً حنينًا شـوقًا وغيرها من
ــفـردات اخلالقـة في اإلنــسـان عـمـومًـا ا
وألنه االبن البكر أقول فرحت به كَوليد
أول لـي وشـاركـنـي فـرحـتـي به األسـتـاذ
القدير يوسف رزوقـة واألديبة مسعودة
ًــــا واألحـــبـــاء والـــقـــراء بــــوكـــر تـــقـــد

والنقاد...
{ سـألــنــاهـا لــو كـانت بــاســتـطــاعـتــهـا اآلن
تـعديل بعض نصـوص ديوانها األول أجابت:

- أكـثـر الـصعـوبـات الـتي واجـهـتني في
الـروايـة هي أسمـاء الـشـخصـيـات األمر
ـرء واحـهت ـا قـد يـتــصـور ا أصــعب 
وقـــتـــاً صـــعـــبـــاً في اخـــتـــيـــار أســـمـــاء
الــشــخـصــيــات الـرئــيــسـيــة وفي تــذكـر
أسـمـاء الـشـخــصـيـات الـفـرعـيـة...أيـضًـا
أكـبر الـصعـوبات أن الـزمن يلـعب لعـبته
في كتابة الروايـة حيث أن نفسها طويل
وتـتـطــلب تـدقـيـقًـا الســتـخـراج األخـطـاء
وتصحيـحها سواء في احلبـكة السردية

والتقنيات أو في القواعد واإلمالء.
{ لــــيس بـــالـــضـــرورة أن يـــكـــون أو يـــصـــبح

الشاعر روائيًا:
- ال تــسـتـقي مـداخل الـشـاعـر إال رغـبـته
فــيـمـا يــعـثــر عـلــيه من روح الـشــعـر في
الكثير من األجنـاس األدبية أن كان فعلًا
له رغـبة فـيسـكب ماء احلـبر في أجـناس
أخــرى فــالــعالقـة بــيــنــهـا ال تــقــوم عـلى
ا هي التضاد والتناقض والصراع وإ
ــتــد ال عالقـــة إثــراء وإغـــنــاء وحـــوار 
يــتـبــدد لــكن لـيـس كل شـاعــر قــادر عـلى
كتابـة الرواية ولـنا في ذلك أمثـلة عديدة
من األســـمـــاء الـــعـــربــيـــة الـــتي كـــرست

حياتها إال لكتابة الشعر ...
{ تــكـــشـف لــنـــا عـن بــعـض األســـبــاب الـــتي
جـعـلـتـهـا تـواظب عـلى تـألـيـف الـكـتـاب بـعـنوان

: تصوف جالل الدين الرومي إيقاع ا
تصوفة وإشراقتهم أميل - أميل لفكر ا
لــفــلـســفــتــهم في قــراءاتي جالل الــدين
ـتـصـوفــ هـو عـنـوان الـرومي إيـقــاع ا
كتابي الذي اشتغل عليه هذه الفترة ....
موالنا أو مـا يسمى بــ //خُـداوندكار//
كـمـا يـسـمـيه والـده هـو صوت مـن عبق
ـاضي الـبــعـيـد صـوت يــتـسم بـالـقـوة ا
الشـديـدة واحلـقـيقـة الـبـائـنة واحلـقـيـقة
الباطـنة عن امتنـان للجمـال الذي يحيط
بـاإلنــســان كــانــعــكــاس خلــالــقه وفــقـره
ــتــذلل وعن إحــســاسـه بــالــعــدَم أمـام ا
الــقــدرة الالهــوتــيــة. ...وأشــيــاء أخــرى

سيدونها كتابي عنه أن شاء الله.
{ لم تـواجــهـهـا أي عــقـبـات أثــنـاء تـرجــمـتـهـا
رواية جـنة الـشيطـان للكـاتب التـونسي يوسف

رزوقة ألنها: 
- روايــة "جـنـة الـشـيـطـان" هي جتـربـتي
األولى في الـتـرجـمـة مع األستـاذ الـقـدير
الـكـاتب الــتـونـسي يــوسف رزوقـة الـذي
يـتـقن الـعـديـد من اللـغـات كـانت جتـربة
ناجحة أتقنت فيها ترجمة روايته وهي
مـــتـــرجـــمــــة إلى لـــغـــات أخـــرى مـــاري
هـــيـــرتـــرال إلى الـــفـــرنـــســـيـــة ايـــريس
كــاديـالكــو إلى اإلســـبــانــيـــة ولــيـــلــيــان
رينهـاردت إلى البرتـغالية...في احلـقيقة
لم تواجـهني عـقبـات في ترجمـتهـا ألنها
مـكتـوبة بـلغـة سلـسة ومـوجهة خملـتلف
القـراء لـلـيـافعـ والـكـبـار ومضـمـونـها
مــشـوق فــتـرجــمــتُـهــا بـكـل حب وشـغف
يشدني إلى اللغة اإلجنليزية كما شغفي

بلغة الضاد.
ولــديـهــا مـشـاريـع أخـرى لــلـتـرجــمـة: لم
يـنــقــطع هـذا اجلــنس األدبي مــعي ألني
بصـدد جتربـة أخرى في ترجـمة قـصائد
جمعـتها من األدب اآلسيـوي سيكون في

قادم األيام.
{ بسـمة مـرواني منـسقـة منـشطـة ومقـدمة لـ

"نــادي األربـــعــاء األدبي" فـي مــديــنـــة قــرطــاج
بتونس:

 عن برامج وإجنازات هذا النادي تقول:
- النادي األربعاء األدبي من أهم وأعرق
النوادي األدبـية أسسه األسـتاذ الكاتب
يوسف رزوقة في سنة  1987راهن على
تــقــد مــبـدعــ وعــلى تــقـد حــلــقـات
نـاقشـة قصـائد وتـصحـيحـها وورشـات 
وتـشـذيبـهـا لـيشـرفـني أن أكون الـعـضد
شرف عليه منذ ن لهذا النادي مع ا األ
ســبع مـواسم مــتالحــقـة وحتــديـدا مــنـذ
ًـا لورقات  2012إشرافًـا تنسـيقًـا وتقد
نــقــديـة لــلــضــيف والــضـيـف شـرطه أن
يكون صاحب بصمـة نوعية في الساحة
التونسية والـعربية وجل شعراء تونس

قد مروا من هذا النادي
ولإليـــضـــاح قـــد مـــر بـــنـــادي األربـــعــاء
كــضــيـوف الــكــاتـبــة نــوال الـســعـداوي
ـاجدي الـكاتـبة نـعيـمة الـكاتب خـزعل ا
ـغربي الـطاهـر الكـنيزي زايد الـكاتب ا
الشاعر الليبي مـحمد الدنقلي فضلًا عن
أســمــاء تــونــســيــة األديــبــة مــســعـودة
بوبـكر الكـاتبة حـياة الرايس اإلعالمي
والـكـاتب عـامـر بـوعـزة الـشـاعـر مـحـمد
الــهـــادي اجلــزيـــري الــشـــاعــر ســـمــيــر
الـعــبـدلي وغــيـرهم من األســمـاء ... هـذا
وأنه ألســـرة األربــعــاء األدبي تـــظــاهــرة
شــعــريــة نــشـرف عــلــيــهــا حتت عــنـوان
"الـشعر يـعلـو" فيـها يكـون ضم للـشعراء
وصــدح بـالــكـلــمـات تــنـاغــمًـا مع الــيـوم

ي للشعر  21مارس ...... العا
{ تـــشـــبه انـــقــطـــاعـــهم احلـــالي عن الـــنــادي

األربعاء األدبي كاستراحة احملارب:
- انـقــطــعـنــا هــذه الـفــتــرة كـاســتــراحـة
احملـارب لـنـقـتـنـص أفـكـارً أخـرى نـتـأمل
فــيه جتــديـد ألهــداف وبــرمـجــة الــنـادي
ـــشــهـــد األدبي فـي الــســـاحــة وألثـــراء ا
التـونـسـية والـعـربـيـة وليـحـافظ الـنادي

عـــلى تـــمـــيـــزه وجـــديــتـه واإلضـــافــة
رجوة منه ا

{ أما عـن الطـرق الـتي تـسـلـكـهـا لـتـحـقيق
ــرجـوة مـن كـتــابــاتــهـا فــتــجـاوب الـغــايــة ا

باختصار:
-  لن تـكـون كـاتـبًــا كـبـيـرًا أن لم تـكن
ـقـولـة فـيودور قـارئًـا أكـبـر. وعـمـلًـا 
دوسـتـويـفـسـكـي "تـعـلم وأقـرأ الـكـتب
الـهـامة والـقـيّمـة ودع احلـياة تـتـكفل

بالباقي."
ـــوســـيـــقى وأصـــوات الـــطـــرب الـــذين { ا

يأخذونها إلى عوالم أخرى:
ـوسـيـقى الـهـادئـة أريد أنـصت إلى ا
لــلــمــوســيــقى وحــدهــا ربــة اجلــمــال
األبــدي أن تـســكـنــني أحن إلى طـرب
ــوسـيــقى الـزمـن اجلـمــيل وإلـى كل ا
الـصـامـتـة أحب عـمـر خـيـرت وعـمـار
الـشـريـعي أحب مـوسيـقى الـرحـابـنة
وبــــعض األســـمــــاء الــــغـــربــــيـــة وكل
مــوســـيــقـى حتــمـــلـــني إلى الـــعــوالم
الـرقـيـقـة عـوالم احلـزن األول والـولع

األخير.
{ في اخلـــتــام ... رســـالــة من الـــشــاعــرة
األديبة بسمة مرواني إلى القار العربي:
- الــشــكــر مـومــوق لك أســتــاذ خــالـد
ديـــريك عـــلى إنـــبــات كـل األســئـــلــة ;
وأقول: القار العربي رهيف احلس
مـتــذوق لـزبـد احلــرف وبـعض مــنـهم

شاعر لكن يخونه التعبير.
رسـالــتـهـا: رســالـتي أن يـبــحـثـوا عن
الـنص الـذي بـطـيـاته جـمـالًـا إبـداعـيًا
من ثراء وعمق وفكر وأن يبعدوا عن
الــــقـــرزمــــة أي الـــرداءة الــــشـــعــــريـــة
والسـطحيـة وال يصفـقوا لالسم فقط
فــاألشـيــاء الـقــابــعـة بــالـداخل تــكـون
جـوهـرة لـكن حتـرم من مـتـعـة الـنـظر
واحلديث هـنا يـظل كمـا الرغوة حتت

الل الصريح.
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كن معه ايجاد شكالت بحيث  لهذه ا
حـلـول نــاجـعـة وســريـعـة حلــلـهـا فـهي
ـعـضـالت الـتي حتـتـاج اصـبــحت من ا
ومع الى برنـامج اسـتـراتيـجي حلـلـها 
تـغــاضي الـدولـة عـنـهـا فـهي سـتـصـبح

ان غيـاب الـدرامـا العـراقـية  الـهـادفة
عن الـشــاشـة فــتـرة طـويــلـة وتــسـيـد
ـا الــتـهـريج عـلى الـسـاحـة الـفـنـيـة 
تـقـدمه الفـضائـيات من  (اسـكتـشات)
ــتــفــرج فــارغــة احملـــتــوى جــعــلـت ا
وبعد الـعراقي يـعزف عـن متـابعـتهـا 
طـــول غـــيــاب اطـــلت عـــلــيـــنــا قـــنــاة
(الــشــرقــيــة) بــعــمل درامي حــقــيــقي
اشـترك فيـه كبار الـفنـان العـراقي
امـثــال عــزيـز خــيـون ومــحـمــود ابـو
الـعبـاس وسنـاء عبـد الرحـمن وعزيز
كـــر وغـــيـــرهم اضـــافـــة لـــلـــوجــوه
اجلـديـدة الذين اظـهـروا قدرات فـنـية

كبيرة ...
ـســلـسل يــجـد ان ـتــابع لـهــذا ا ان ا
احلــقـيـقــة قـد  طـرحــهـا بـكل بـراءة
وكما هي فهي رسالة بكل االجتاهات
 فـهي رسـالـة مـجـتـمـعـيـة حتـاول من

خاللــــهــــا ايــــصــــال حــــجـم الــــتـــردي
اجملتمعي واالنـحدار االخالقي نتيجة
تغييرات طارئة سببت هذه االنتكاسة
ومنها رسالة حـكومية تعطي االشارة
احلــمـراء بــأن الــقــادم اسـوء فــغــيـاب
الـزاميـة الـتـعـلـيم ومـجـانـيـة الـتـعلـيم
جعل من الفتيان واالطفال وتواجدهم
بــالــشــوارع دون رقـــيب مــادة دســمــة
وكذلك البطالة للمافـيات الستغاللهـم 
جـعلت مـن الشـباب اخلـريجـ دائمي
البحث عن مـصادر االموال من جهات
مــخـتــلــفــة مــهــمــا كـانـت واولـهــا هي
االجتــــــار بـــــاخملـــــدرات واالعـــــضـــــاء
ـارسة الـقوادة والـدعارة الـبشـرية و
ـســلــسل يــطــرح عـدة فــا والــتــســول 
حلـول لهذه الظـواهر اجملتمـعية التي
تـفـشت في الـسـنـوات االخـيـرة والـتي
جاءت نـتيجـة سوء االدارة احلكـومية

ـــالي واالداري وتـــفـــشي الــــفـــســـاد ا
وغــيـــاب الــرؤيــة والـــتــخــطـــيط لــدى
ــتــعــاقــبــة ...لــقـد وزع احلــكــومــات ا
ــالـكي اسـبـاب الــسـيـنــارست حـامـد ا
حـالة الـتردي على عـدة محـاور فمـنها
سوء اسـتغالل التكـنولوجيـا احلديثة
ومنها سوء االدارة  احلـكومية ومنها
غــيـاب الــرقــيب اجملـتــمــعي وتــوجـيه
فـمن الواضح ان الـكـاتب كانت االهل 
لــديه دراســة شـــامــلــة ومــعـــمــقــة عن
ط فـهو يـنتـقد  اسـباب هـذا الوضع 
ـــنـــظــور مـــعـــاجلـــة االخـــطـــاء وفـق ا
العـشائـري ففي حـالـة مثل حـالة دنـيا
كـان يجب ان يـتـبع االهل طريـقة اكـثر
شـكلـة بدال من عـقالنـية في مـعاجلـة ا
التسبب بهربـها وسقوطها ب براثن
ـافـيـات الـتي جـنـدتـهـا فـي اعـمـالـها ا
الرخيصة فهي تارة عاملة في صاالت
ـســاج وتـارة تـتــسـول وتـارة اخـرى ا
فـهي لم تكن لتصل ساقطـة في ملهى 
الى هـــذا احلــال لـــو تـــمت مـــعـــاجلــة

االمور بطريقة مختلفة .
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ان حـــالـــة االحـــبـــاط والـــيـــأس الـــتي
ـالكي والتي جـاءت كنتـيجة طـرحها ا
لألسـباب التي ذكـرناهـا دفعت الكـثير
من الـشبـاب للهـجرة والـتي شهـدناها
واعتـبرنـاها كـحالـة مرضـية فـنحن لم
نــنــظـــر الى االســـبــاب وركــزنـــا عــلى
ـتخاذل وقف احلـكومي ا فـا الـنتائج 
من هـذه االوضـاع ســبب تـفـاقم كـبـيـر

عـــصـــيـــة ومــتـــوطـــنــة فـي اجملــتـــمع
ـؤلف حال غير ان فـالنتـيجة لـم يجد ا
تــتم عــمــلــيــة احلــرق الــكـامـل واعـادة
الــبــنــاء من جـديــد جــاء ذلك من خالل
ـــشــاهــد االخـــيــرة حــيـث قــام كــاتب ا

الـروايـة بـســكب الـزيت عـلى الـفـنـدق
والـــروايــة مــعـه تــمــهـــيــدا حلـــرقــهــا
ـثل البـلد بـكل اطيافه فـالفـندق كان 
ـــثــلــون وســـكــان الـــفــنــدق كـــانــوا 
الــتـنـاقــضـات الــتي يـعــيـشـهــا الـفـرد
فـمـثـال مـاجـد هـو يـتـاجـر بـاخملـدرات
ويـــقــتـل وبــنـــفس الـــوقت مـــتـــمــسك
بــتـــعــالـــيم الـــدين واحلالل واحلــرام
ووجــدان مع كــونــهــا مــومس كــانت
تـمــتـلك قــلـبـا رقـيــقـا يـحـب مـسـاعـدة

االخرين ...
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.كـان الـفنـدق عـالم مـصـغـر جـرت فيه
احــداث  جـــســام فــاألشـــبــاح هي من
تـغيرات الـتي يعـيشها جاءت بـهذه ا
ا في هذه سكـان الفـندق وال يخـفى 
الرمزيـة من اشارة الى من يقف وراء
هذه االحـداث .. لـقـد اكـتـشف الـكاتب
انه كان يعيش الـوهم فهو قد تقمص
دورا في روايـــته الــتـي كــتـــبــهــا ...ال
ــالـكي ــاذا اراد ان يــوحي ا اعـرف 
شـاهد ...حيث نـقف امام عدة بهـذه ا
ـالــكي بـحـالـة هل قـصـد ا تـســاؤالت 
عن حالة الوهم التـي عاشها الـكاتب 
ـثـقف الـذي نـأى بـنـفـسه عـمـا يدور ا

في اجملتمع ?
 ام انه اعـــتـــمـــد عـــلى مـــجـــنـــون في
اســتـقــاء مـعــلـومــات عن روايـته? هل
كان نعومي حـقا مجنون ام انه تذرع
بــاجلــنــون لـيــعــيش ضــمن مــجــتـمع
ـاذا الوهم الذي مجـنون دون رقيب? 

ـــــثـــــقف عـــــاشـه الـــــكـــــاتب وهـــــو  ا
ـريـض الـنــفـسي والــصــحـفي وهــو ا
بـنـفس الـوقـت? .هل هي مـحـاولـة من
ـثـقف لـلـعب دوره من جـديـد جـانب ا
بـعـدمــا خـلت مـنـه الـسـاحــة وتـركـهـا
ثقف العراقي هل ادرك ا للناشـط ?
ولـو بشكل مـتأخر ان الـساحة خـالية
أل مـكـانه أي شـخص آخر مـنه ولم 
وهي دعــوة لـلـمـثـقــفـ لـلـعب دورهم
احلـقــيـقي فـي اجملـتـمع حــيث مـوقف
ــــتـــــصـــــدي لــــكل اريج الـــــثــــابـت وا
سلـسل الكـثير الـسلبـيات ....?طـرح ا
شـكالت اجملـتـمعـيـة الـتي عانى من ا
مـنهـا مجـتـمعـنـا العـراقي لـلفـترة من
ـكـن اعـتـباره و  2003ولـغـاية اآلن 
اول عــمل درامي جـاد تـنـاول الـوضع
ــفـهــوم مـخــتـلف  فــطـرح الـعــراقي 
ــا اثـار ــشــاكل بــشـكل حــقــيــقي   ا
ردود افــعـال مـتـبـايــنـة  لـدى طـبـقـات
اجملــتــمع فــمــنــهم من اعــتــبــره طـرح
ـشـرقـة مــبـتـذل لم يـعـكـس الـصـورة ا
ـكن لـلــمــجـتــمع الـعــراقي وهــؤالء  
تشبيههم كالنعامة التي تدفن رأسها
في الـــرمـــال كـــاشـــفـــة عن عـــورتـــهــا
لــلـجــمـيع وهــنـاك رأي آخــر مـنـاقض
لـــهــذا حــيث اعــتـــبــروه عــمل جــريء
وضع اصـبـعه عــلى اجلـرح الـعـراقي
ـلـتـهب وبــالـرغم من صـرخـات االلم ا

الـتي رافـقـت طـرح احلـقـيـقـة لـكـنه 
تشخيص العلـة بشكل حقيقي وطرح

عدة حلول .

بسمة مرواني


