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عتادة التي تنعقد في الثالثاء االخير من كُل شهر . يتشرف مجلس الصدر بدعوتكم حلضور جلسته ا
واطن . عرفة وقضايا الوطن وهموم ا ويعنى اجمللس بشؤون الفكر واالدب والثقافة وا

وهو إذ يدعوكم للـحضور ينـتظر مشاركـتكم باضاءاتـكم ومداخالتكم وتعلـيقاتكم الـثرة التي تضفي عـلى اجللسة طـابعاً متمـيزاً بالعطـاء الثر والطرح
النافع .

عرفة واألدب . ن حتبون ان يصحبكم من عشاق ا أهالً بكم و
وافق 24 ايلول اجلاري الزمان : الساعة السابعة والنصف من مساء الثالثاء  24 محرم  1441ا
كان: مكتب سماحة السيد حس محمد هادي الصدر بالقرب من ساحة عبد احملسن الكاظمي . ا

وقالت هيئة امناء اجمللس في رسالة تلقتها (الزمان) امس انه (ستقدّم في نهاية اجللسة هدية مجلس الصدر للحضّار الكرام).
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قـواعد وأصول الشعر العربي الفصيح.  ومن
صـفـات الـشـعـر الـنـبـطي أنّه عـبـارة عـن شـعر
ـفـردات عــربي ذي حلن مـليء بــاألصـوات وا
الـعامـية شـائعـة االستـخدام ويـعدّ من أشـهر
أنــواع الـشــعـر غــيــر الـفــصـيح عــنـد الــعـرب
ويـسمّى بـعدّة أسمـاء منـها: الشـعر الـشعبي

لحون واحلميني والبدوي والعامي. وا
سرح والدراما التلفزيونية? { وماهي حكاية ا

 - هي امـتداد لكتابة الشعر  وامتداد للمكان
والـتــفـاعل مـع الـنـاس  وتــعـبــيـر عن الــذات 
بـشكـل مواجـهي  وهي تراكم لـلثـقافـات التي
فقد كـنت أقرأها  وحلركة التغيير اجملتمعي 
كــانت الـبــدايـة مـع زمالء لي يـحــلـمــون نـفس
ـكان األول قـهـى ا احلـلم والـرؤيـة  وكـانـت ا
ـسرحـيات والـتفاعـل مع الناس  ثم لـعرض ا
كـــبـــر احلـــلم  ونـــضـــجت الـــرؤيــة  وكـــانت
الـلحظة الـفارقة في حيـاتي هي تأسيس فرقة
مـسـرحيـة  فكـانت مـرحلـة بـناء الـعالقات مع
ــغــرب واالســتـفــادة من الــتــجــربـة األردن وا
ـسرحيـة في كل منهمـا ثم التوجه إلى الفن ا
ـونـودرامي وهو فـن برزت فـيه دول أوروبا ا
ـونودراما في الـشرقيـة فأعلن عن مـهرجان ا
ـسرح األردني الـفـجـيرة مـن خالل مهـرجـان ا
في  2001 بـــعــدهــا افـــتــتــاح مـــســرح دبــا
اجلـديـد فـي عام  2002وفـي الـعام الـذي تاله
ـونـودراما ـهـرجـان ا أقـيـمت الـدورة األولـى 
وكـان الـتحـدي واإلصـرار ثمـرة الـنجـاح الذي
2005 حتــقق بـتـنــظـيم الـدورة الــثـانـيـة في 
ــهــرجـان وكــانت الــنــقــلــة الــنـوعــيــة لــهــذا ا
بـتحويـله إلى منصـة دولية بـقرار من صاحب
الـسـمـو حـاكم الـفـجيـرة وهـو الـذي اسـتـتبع
بـإنشاء هيئـة الفجيرة لـلثقافة واإلعالم التي
هرجان وتـوسعت نشاطاته على احـتضنت ا
ستوى الدولي بعد تأسيس جائزة الفجيرة ا
لـلنصوص الدرامية وجـائزة الفجيرة لإلبداع
ـسرحي التي تمنح للمتميزين على مستوى ا
الـعـالم وأعطـيت جـائزتـها األولى لـلـبريـطاني
بـيـتـر بروك والـثـانـية لـلـكـويتي عـبـداحلـس
عـبـد الـرضا وتـابع الـظنـحـاني بـاحلديث عن
ــــســـرحـي الـــروسي إطـالق جـــائــــزة بـــاسم ا
فــالـيــري كــازنـوف رئــيس الــرابـطــة الـدولــيـة
لـلــمـونـودرامـا لـدوره في الـتــعـريف بـتـجـربـة
سرحيـة في اخلارج وأحد داعمي الـفجيـرة ا
مـهرجان الـفجيرة الـدولي للمـونودراما وهو
الـذي اســتـكـمل بـإنـشـاء مــجـمـوعـة الـفـجـيـرة
لـإلعالم الـــتـي تـــضم  6مــــحـــطــــات إذاعـــيـــة
ومــحـطــات تـلــفـزيــونـيـة خــاصـة إضــافـة إلى
مـحـطة الـفـجيـرة الـرسـميـة كـما حـصـلت على
جـائـزة أفـضل مـؤلف عن مـسرحـيـة (الـغـافة)
ـسرحـية وذلك فـي حفل خـتام أيـام الشـارقة ا

في دورتها الرابعة والعشرين.
واشـعـر اليـوم بـالسـعادة الى مـا وصـلت إليه

مع هــذا الـواقع ألن الــبـيـئــة تـفـرض نــفـسـهـا
ســــواء وعـى الــــكــــاتب ذلك أم لـم يــــعه لــــكن
ـتــمـيـزين بــالـوعي وبـاإلمــكـانـيـات الــكـتـاب ا
األدبـية اخلالقة واعون دائـماً بتلـك اإلشكالية
وإن تـعاملوا معها بطرائق مختلفة. لذلك فأن
انـتشار السـرد في أدب منطقـة اخلليج مؤشر
ــدني وعــلى نـوع بــحــد ذاته عـلى الــتــحـول ا
مــخـتـلف من اإلســهـام اإلبـداعي الــذي تـقـدمه
ــنــطــقـة بــاقــتــدار إلى أدبــنــا الــعـربـي. لـكن ا
اإلسـهام يـظل في مجمـله متـنوعاً وثـرياً ليس
ا بـأشـكـاله اخملـتـلـفـة فـحـسب أو بـلـغتـه وإ
ـالحـــظـــات بــــذلك االخــــتالف الـــذي ســــعت ا
الــسـابـقــة إلى تـبــيـنه ورسم مالمــحه أقـصـد
صـــدور األدب عن بــيــئــتـه اخلــاصــة بــدالً من
ــنـحه مــحـاكــاة بـيــئـات أخــرى األمـر الـذي 
ـتفردة ضمن الـتنوع الواسع في شـخصيته ا

احمليط العربي. 
ــكن الـقــول ان مـحــمـد ســعـيـد بــاخـتــصـار 
ــســرحي الــضــنــحــاني الــشــاعــر والــرائــد ا
والـكاتب الدرامي هو من أبـرز وجوه الثقافة
في مـنطـقة اخلـليج العـربي صوتـا وحضورا
فـردة الـنبـطيـة لـتكـتسب واسـتـطاع حتـويل ا
بـعـداً إنـسانـيـاً وحيـاتـيـاً إضافـة الى بـراعته
في جتــســيــد مــشــاعــره بــأســلـوب أقــرب إلى
ـمـتـنع مـوظـفـا اللـهـجـة الـعـامـية أو الـسـهل ا
الـلـغـة الـفـصـحى أحـيـانـا في قـالب مـوسـيقي
ـشاعر درامي حـيث تلـتقي في مـفرداته كل ا

فنجده مجموعة إنسان!

ـسرحـيـة في الفـجـيرة احلـركـة ا
وتـوسيع مظلة مـن تطور نوعي 
ـشـاركة الـدوليـة ودعم الشـباب ا
ـــســرحـي في كل مـــكــان وهــو ا
الــذي رسـخ الـعـالقــات الــدولــيـة
ــهـرجـان الــفـجــيـرة مع االحتـاد
الــدولي لــلـمــونـودرامــا بـعـد أن
فـازت اإلمـارات بـرئـاسـة الـهـيـئة
الــــدولـــــيــــة لــــلـــــمــــســــرح خالل
ـكــتب الـتــنـفــيـذي انــتـخــابــات ا
ـنـعـقد في الـعـاصـمة لـلـهـيئـة وا
األرمـينية يريـفان بعد أن حسم
ــرشح اإلمـاراتي مـحـمـد سـيف ا
األفــخـم الــنــتــيــجـــة الــنــهــائــيــة
لـالنـتـخـابـات من اجلـولـة األولى
مـتـفـوقـاً عـلى مـنـافسـيه من ست
دول عـريقة بهذا اجملال بأكثرية
األصـوات ليكون العربي الوحيد
ــكــانــة في الــذي يـــتــبــوأ هــذه ا

تاريخ هذه الهيئة الكبيرة .
{ وما يتعلق بالدراما التلفزيونية? 
- شـعـرت مـبكـرا بـأهـميـة الـعمل
الــــدرامـي في حــــيــــاة الــــنــــاس
وبـــأهـــمــيـــة الـــدرامــا كـــرســـالــة

ـا دفعني الى إعالمـية لـلتـوعية والـتثـقيف 
خـوض جتربـة الكـتابة واإلنـتاج واحـمد الله
انـني جنحت في هـذه التجـربة باقـتدار ألنها
أصــبـحت لـهــا حـضـورا مــتـمـيــزا في احلـيـاة
الــفــنــيــة والــثـقــافــيــة واكــتــســبت شــعــبــيـة
جماهيرية اثناء عرض االعمال الدرامية التي
كـتبتها ألنـها كانت تعبـيرا حقيقـيا عن البيئة
اإلمـاراتيـة ومعانـاة العـائلة وهـموم الـشباب
ومـــشــــكالته. وقـــد حــــصـــلت هـــذه االعـــمـــال
الــدرامـيـة جـوائـز مــحـلـيـة وعــربـيـة واوربـيـة

انيا. كأ
{ وكـيف ترى ادب وفـنـون مـنطـقـة اخللـيج الـعربي

يزه? هل هناك ما 
يــقـول الــضـنــحـانـي في تـقــديـري أن من أهم
الـقـضـايـا التي حتـولت إلى سـمـة رئـيـسة في
ـنـطقـة هي قضـية الـتـحضـر أو قضـية أدب ا
ــرور عــبـر بــرزخ احلـداثــة من مــجــتـمــعـات ا
بـدويـة أو زراعـيـة أو بـحـريـة بـسـيـطـة وشـبه
مـتـحضـرة إلى مـجتـمـعات تـعـيش إشـكالـيات
الــتــحــديث في الــقـرن الــعــشــرين ثم الــواحـد
والـعـشـرين. هـذه قـضـيـة كـبرى لـيس في أدب
ـا أيــضـاً في مــنـاطق ــنـطــقـة فــحـسـب وإ ا
كــثــيـرة مـن مـنــاطق الــوطن الــعـربـي وفي مـا
يـعـرف بـالبالد الـنـاميـة كـكل وإن تـفاوتت في
ـــســـتـــويـــات واآلثـــار. الـــبـــعـــد األشـــكـــال وا
اجلــغــرافي يـقــول لــنـا بــوضــوح إن مـنــطــقـة
اخلــلــيج مــنــطــقــة صــحــراويــة أوالً وريــفــيـة
نطـقة مضطر للتعامل . وأدب ا وبـحرية ثانياً
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عـندما يُذكـر محمد سعـيد الضنـحاني يحضر
الـشعر النبطي: القصيدة الوطنية اإلماراتية
ـسرح: قـالة ويـحـضر ا وقـصـائد الـعشـق وا
الـرائـد لــلـمـسـرح والـكـاتب والـسـيـنـاريـست.
وحتـضر الدراما الـتلفزيونـية: كاتب مسرحي
ومـنتج وحتضر االغنـية اخلليجـية : قصيدة
وحتــضـر مــديــنــته اجلــمــيــلــة (دبـا الــغــنــاء 
الـفــجـيـرة) الـرابـضـة فـي أحـضـان الـفـجـيـرة
والـواقعة على بحر العرب والتي جمعت ب
الــتـاريخ واجلـغـرافــيـا والـطـبـيــعـة في لـوحـة
واحدة وحتضر شهادته في اجليولوجيا من
وحتـضــر مـهـمـاته اإلداريـة جــامـعـة االمـارات
والـثقـافيـة الكـثيـرة : مديـراً للـديوان األمـيري
لــصـاحب الــســمـو حــاكم الـفــجـيــرة ونـائــبـاً
لــرئـيس هـيــئـة الــفـجـيــرة لـلـثــقـافـة واإلعالم
ـــهـــرجــــان الـــفـــجــــيـــرة الـــدولي ورئـــيــــســـاً 
لــلـمـونـودرامـا وغـيـرهــا كل ذلك في أذهـانـنـا
ونــحن نـلــتـقي مــعه ولــديـنـا الــسـؤال األهم:
تنوعـة: القصيدة كـيف ولدت هذه الثقـافات ا
ـــســرح والـــدرامــا في وعـي الــضــنـــحــاني وا

احلالم بالقصيدة واحلياة ومدن البحر?
 حتـدث الـظــنـحـاني عن جتـربـته في الـثـقـافـة
والـفنـون تلك التي وصـفها بـالناجـحة حيث
بــدأت من خـالل مــجـمــوعــة مـن الـشــبــاب في
ــدرســـة االبــتــدائــيــة الـــتي هي احلــاضــنــة ا
احلـقيـقية لإلبـداع حينـذاك شارك الظـنحاني
في احـــتــفــاالت الــيــوم الــوطــني في الــفــتــرة
الـــواقــعــة بــ ( (1986 – 1975ومـــنـــذ ذلك
الــوقت انـــطــلق بــصــحــبــة زمالئه الــتالمــيــذ
ديـنـة التي لم يـكن فيـها لـتـحقـيق حلـمه في ا
ـقـهى الـشعـبي مـقـدماً أي مـسـرح فـلجـأ إلى ا
سـرحـيـات وصوالً هـو وزمالؤه الـعـديـد من ا
ـــرحــلــة االحــتـــراف وتــألــيـــفه لــلـــعــديــد من
ـســرحـيـات الـتي شـاركت في أيـام الـشـارقـة ا
ـسرحية من خالل فـرقة دبا الفـجيرة ويعد ا
إنـشاء مـسـرح دبا احلـالي ترجـمة الـكثـير من
ــقـتــرحــات واألفـكــار مـنــهــا ابـتــعـاث طالب ا
ـــســـرح في مـــصـــر واســتـــجالب لـــدراســـة ا
ـسرح الـعـراقي لـينـشـطوا مـتـخـصصـ في ا
عــمـل فــرقــة دبــا بــعــد ذلك خــرجت الــفــرقــة
ي بــأعــمــالــهــا من احملــيط احملــلي إلى الــعــا
ـرة األولى فــعــرضت في إيــطــالــيــا وكـانـت ا
الـــتي يـــعـــرض فـــيـــهـــا عـــمل إمـــاراتي عـــلى
ي . في اجلـانب الشعري كانت ـستوى العا ا
الـبـدايـة مـنـذ عـام  1985حـ كـان طـالـباً في
اجلــامـعــة وكـان حــيــنـهــا رئـيــسـاً جلــمـعــيـة
اجلـيـولـوجـيـ وبعـد نـضـوج جتـربـته اهتم
بـتقـد قصـائد شـعريـة من أجل خدمـة الفعل
سرحية. وعن الـدرامي في كثير من األعمال ا
سـر هـذا الـتـنـوع الـثـقـافي فـي فـنـون اجلـمال
تألق يقول الضنحاني واحلـضور الشعري ا

كـان لي حافزا كـبيـرا في تأسيس لـقد شـكل ا
مــداركـي الــثــقــافــيــة  وتــعــمــيق اإلحــســاس
ـكـان كـرمــز اجـتـمــاعي ونـفـسي الــشـعـري بــا
كان كـما أرى عنصـر مؤثر  وهو وثـقافي وا
ـنـحـهـا هـويـتـهـا يـتــأثـر بـالـشـخـصـيـة ألنـه 
وارتــبــاطــهـــا به كــارتــبــاطه بــاحلــدث  كــمــا
ومـته بـتـمـاثله ـكان اهـمـيـته و د يـكـتـسب ا
بـدرجـة او بأخـرى مع العـالم احلـقيـقي خارج
الـــنص والــذي يـــتم من خالل الـــيــة الــوصف
الــتي لـهـا الـدور الــكـبـيـر في جتــسـيـد مـعـالم
ـسـرح ــكـان و تــمـثــيـله فـي فـنــون االدب وا ا
كـان هو  الـوعاء الذي .بـاختـصار وظـائف فا
تـزداد قيمته كلـما كان متداخال بـالعمل الفني
والــثــقــافي  هــو الـكــيــان االجــتــمــاعي الـذي
يــحــتــوي خالصــة الـتــفــاعل بــ االنــسـان و
ـكان يعـد عنـصرا مـؤسسا اي ان ا مـجتـمعه 
لنص ابداعي قائم بذاته له داللته اخلاصة به
ـولدة له مثل و تـفاعالته مع بـقيـة العنـاصر ا
الـزمن  الشـخوص االحـداث.  وهذا يـعني أن
يالد والـشبـاب (دبا الـفجـيرة) فـجرت مـكـان ا
فـيـك حب االسـتـطالع الـثـقـافي واالجـتـمـاعي

سرح? وحب التعبير بلغة االدب وا
ــكــان يــكــتـسـب داللـة - أنــا اعــتــقــد أوال أن ا
ــعــان ذاتــيّـة تــعــبّـر عن رمــزيــة مـشــحــونـة 
أحــاســيس احلبّ والــوفــاء والــوالء لــلــمــكـان
بــوصــفه جــزءا من هــويــة الــشــعب والــوطن
ـكان وهي منطـقة (دبا الـفجيرة) وثـانيا ان ا
ـطلـة على بحـر العـرب وطبيـعتـها اخلالبة ا
ـتنـوعة وانـسـانهـا الـبسـيط وتضـاريـسهـا ا
هي حــاالت شـحن عـاطـفي ومـعـرفي لـتـحـريك
الـذات بـاجتـاه تـفـجـيـر قـدراتي فـي الـتـعـبـير
لـلتـأكيد عـلى هويتي وانـتمـائي للمـكان. لذلك
ال اخــفـيـك بـأن مــديـنــتي هي الــوحـيــدة الـتي
نــسـيت فـيـهـا قــلـبي. فـأنـا لــست صـوفـيـا انـا
دن انـسـان حـسي حتـى النـزيف لـذلك أغـلي ا
ـدن الـتي نـسـيت فيـهـا صـبـاي أي تلك تـلك ا

التي فرطت عنقود العمر.
اذا التعبير بالشعر النبطي? { و

ـكـان يـشـكل دائـمـا بـيـئـة الـكـاتب - قـلـت ان ا
عنى ان التعبير ينبغي عرفية  الـثقافية وا
ان يـكـون متـنـاسقـا مع الـبيـئـة ومتـطـلبـاتـها
ومــتـــكــيــفــا مع اجتـــاهــاتــهــا االجـــتــمــاعــيــة
والـنفـسيـة لهـذا كنت حـريصـا علـى مخـاطبة
اهل مـدينـتي بلـغتـهم واحاسـيسـهم   خاصة
ان الشعر النبطي من الفنون األدبيّة الشعبيّة
شائعة االستخدام في منطقة اخلليج العربية
وجّه إلى  وعـلى الرغم من كثرة االنتقادات ا
هـذا الـنوع من الـشعـر -ومـنهـا أنّ هذا الـنوع
من الـشـعر وُجـد للـقضـاء عـلى اللـغة الـعربـية
كانة جيّدة الـفصحى- إال أنّه تطور وحظي 
بـــ أنـــواع الــشـــعـــر األخـــرى في مـــخــتـــلف
األزمان فقد تبيّن أنّ الشعر النبطي يستخدم
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و  ما

الشاعر والكاتب اإلماراتي محمد سعيد الضنحاني:

نـوار  هو األبن الـوحـيـد للـبـريـفسـور ضـيـاء نافع عـمـيـد قسم
الـلــغـات في جــامـعــة بـغــداد / كـلــيـة االداب . وبــعـد أن فـارق
احلـيـاة وهـو في عـز شـبـابـه وثـر عـطـائه في جـمـهـوريـة اجلـبل
االسود ( مـونتـينـغرو ) ودفن في تـرابهـا وبات ضريـحه مزاراً
سـنـوياً لـوالـديه . في الـسـنـوات االخـيـرة  أقـام والـده األسـتاذ
ـنح جـائــزة تـقـديـريــة ( نـقـديـة ) أعــتـزازاً بـأبـنه ضـيـاء نــافع 
ـتــطـلـعــ الى تـاريخ الـراحـل نـوار لـلــمـبــدعـ والـبــاحـثــ وا
ا العالقـات الروسـية الـعراقـية وتـعزيـزها في كـافة اجملـاالت 
يخدم مصلحة البلدين في التطور واالبداع . إعطت في السنة
االولى من قيامهـا الى السيـد ( ميخائـيل بوغدانـوف ) مبعوث
الـرئيـس الروسـي الى الـشرق االوسط ودول أفـريـقـيـا لـتـعـزيز
أسس الـسالم واحلــوار بـ الــشـعـوب  وصــادف ذلك الـيـوم
مـرور أربـعـة وسـبــعـون عـامـاً عـلى تـاريـخ الـعالقـات الـروسـيـة
ـعـنـي الـعراقـيـة وبـتـغـطيـة إعالمـيـة وحـضـور فعـال من لـدن ا

تابع .    يحتـفل العراق وروسيا في هذا العام ( (2019 وا
بالـذكرى اخلـامـسة والـسبـعـ القامـة العالقـات الـدبلـوماسـية
بينهما  ,وانطالقاً من هذه الذكرى اليوبيلية وحتية لها .   فقد
قـررت جلـنــة حتـديـد الـفـائــزين بـجـائـزة نـوّار لــتـعـزيـز احلـوار
العـراقي  –الـروسي لـعام  2019الـيوبـيـلي هـذا مـنح جـائـزت
اضي اثنت بدالً من جائزة واحـدة كما كان األمر في العام ا
عنـد تأسـيس هذه اجلـائزة  ,واحدة لـلعـراق وأخرى لـروسيا ,
أي أن الـعـراق وروسـيــا فـازا مـعـاً لـهــذا الـعـام ( في الـذكـرى
اخلامـسـة والسـبـع القـامة الـعالقـات بيـنـهمـا ) بـجائـزة نوّار
لتعـزيز احلـوار العراقي  –الروسي  ,وذلك ألنهـما بـاتخـاذهما
القرار باقامـة عالقات دبلوماسـية بينهـما يعني أنهـما يسعيان

معـاً إلقامـة حوار دائم بـ اجلانـب  ,وهذا الـقـرار ( الذي 
اتخـاذه العام  ( 1944بحـد ذاته يجـسّد خـطوة مـهمـة جداً في

انطالقة مسيرة هذا احلوار وتعزيزه الحقاً .
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يـسـتـلم جـائـزة نـوّار لـتـعـزيـز احلـوار الـعـراقي  –الروسي في
دورته الـثـانــيـة لـلـعـام  2019بـاسم الـعــراق سـفـيـر جــمـهـوريـة
الـعــراق في روسـيـا الــسـيــد حـيـدر مــنـصـور هــادي الـعـذاري
بـاعـتـبـاره رئــيس هـيـئـة تـمـثــيل الـعـراق في روسـيـا  ,ويـسـتـلم
اجلـائـزة بـاسم روســيـا سـفـيـر روســيـا االحتـاديـة في الـعـراق
السـيد مكـسيم كـنسـتونتـينـوفتش مـكسيـموف بـاعتـباره رئيس
هيئة تمثـيل روسيا في العراق . هذا وسـتجري مراسم تسليم
ـوسـكـو سـفارة اجلائـزتـ في احلـفل الكـبـير  ,الـذي تقـيـمه 
نـاسبـة الذكرى 75 جمهـورية الـعراق في روسـيا االحتـادية ( 
للعالقات بينهـما ) مساء التاسع من أيـلول / سبتمبر , 2019
وهو الـيوم الـذي وقّع فيه اجلـانـبان إقـامة عالقـات دبلـوماسـية
بيـنهمـا في عام  , 1944أي قبل  75سنة .  فـي العام ١٩٨٠ 
كـان لي اللـقـاء األول بـاالسـتاذ ضـيـاء نـافع عـلى مـقاعـد كـلـية
االداب / جامعـة بغـداد  ومن  هنـا أمتدت عالقـة عمـر ليست
بــ أســتــاذ وتــلـمــيــذ  بل تــعــدت أبــعــد من ذلك بــجــوانــبــهـا
االنـسـانــيـة واالبـداعــيـة  حـيث بـدأت أنــظـر له فـســحـة مـجـال
أمامي لالبـداع والـتواضع مـتأثـراً ومـتفـاعالً بنـتـاجاته االدبـية
في حــقـول االدب الــروسي الــثــر . بـعــد ثالثــة أعـوام مـن تـلك
الـعالقــة داخل احلــرم اجلـامــعي أجـبــرتـني ظــروفي والـوضع
السـياسي آنـذاك أن أترك مـقاعـد الدراسة وآلـتحق مـع الثوار
في اجلـبل  لـكن صورتـه وتواضـعه اجلم بـقـيت أمـامي مـاثـلة
ا رسـمت جزء مـهم في أخـتيـاراتي في الـقراءة والـبحث في
ـهجر واليأس والغربة االدب الروسي  وبعد ثالثة عقود من ا
ومن خالل صفـحات التـواصل االجتـماعي وقـعت عيـناي على
صـورته وجـدته مـازال مـبـتـسـمـاً وحـيـويـاً  فـراسـلـته بـكـلـمات
ـا الظروف تركت أثـرها على الذاكرة مختصرة جتـنباً مني ر
 فكـان رده سريـعاً / أهالً عـزيزي مـحمـد  لقـد قرأت كـتابك
ا زادني حباً وأعتزازاً به  وما (سج الشعبة اخلامسة) 
زلـنا الى الـيـوم مـتـواصلـ بـشـد الـعزم عـلى تـعـزيـز اجلوانب
الثـقافيـة والفـكريـة على ربـوع العراق بـعد أن أنـهكـته الظروف
الصـعبـة احملـيطه به . أبـتهل الى الـرب أن يـطيل بـعمـره ذخراً
لعراق مـعافى ومشـرق. تخلـيداً لروح أبـنه نوار  وبات تـقليداً
سنـوياً  أن تـمنح عـدة جـوائز بـأسمه واحـدة للـحوار والـثانـية
للمترجم العـراقي عن اللغة الروسـية  وهناك نية أن تكون
ت لهـا نوار من صلة بـأعتباره ا  ثالثة لـلموسـيقى والبالـيه 
رحوم ( عزيز علي أحد خريجيها والـتي كان الفنان الكبـير ا
سـتنصريـة / كلية ـرحوم نوار خريج اجلـامعة ا ) مديرها . ا
الطـب وأنهى أخـتـصـاصه في روسـيا بـطب الـعـيـون  وأصبح
طبيب عيون قبل رحيله في جمهورية اجلبل األسود  وهو من
ـقـربـ لـتـلك الـعـائـلـة أم روسـيـة وأب عـراقي  حـدثـني أحـد ا
النبيلـة حول أعتزاز أم نوار الـروسية بالعـراق وأهله واحلني
الى بـغـداد .  منـحت جـائـزة نـوار لـلـمتـرجـمـ الـعـراقـي عن
ا قدمة من نوع هائل الروسية الى د. حتس رزاق عزيز / 
في مـجـال الـبـحث والـتـرجـمـة حـول أدبـيـات ولـسـانـيات األدب
الروسي رغم ظروفه الـصعـبة  لكـنه حتداه بـبحوثه وتـرجماته
سـتـمـرة  فهـو حـقـاً بهـا وحـسن األخـتيـار من قـبل االسـتاذ ا

ضياء واحمليط به . 
الدكتـور حتس رزاق عـزيز / أبن مـدينة الـنجف جمـعتني به
عـدة سـنـوات مـقـاعـد الـدراسـة واألقـسـام الـداخـلـيـة  كـنـا في
مرحلة دراسية واحدة في األداب / جامعة بغداد . اليوم على
تواصل معه  رغم القطيـعة الكبيـرة التي وقعت بسبب ظروف
العـراق وظـروفنـا لـزمن طويل  لـكن يـبقى ذلك الـزمن اجلـميل
عالـقـاً بيـننـا كـالنـهـر اجلاري في سـقي ذكـرياتـنا . فـهـنيـئاً لك
على تلك اجلائزة الكبيرة ( جائزة نوار )  وفخراً أن تمنح لك
من أسـتـاذنـا ومعـلـمـنـا الـبـريـفـسـور ضـياء نـافع حـسن . وفي
حديث معه حول شعـوره بتقليـده وسام ( جائزة نوار )  كتب
لي ( الـدكـتور ضـيـاء هـو مـعـلمي الـذي صـنع مـني مـتـرجـماً 

وعندما يكون التقييم على يديه تكون الفرحة أكبر ) . 

محمد سعيد الضنحاني


