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تلك الكتب
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سيرة الـشعرية باصدار كتاب يضم جميع يطـمح اغلب الشعراء الى تتويج ا
او اغلب مـا كتبـوا من قصـائد طوال حـياتهـم او يضم القـصائد الـتي تمـثلهم
بشـكل جيـد والن هذا الـكتـاب يضم مـا اصدروه من مـجمـوعات شـعريـة وما
كـتـبوا من قـصـة متـزنة ذات عـنـاوين مخـتـلفـة فـان هذا الـطمـوح يـواجه بعض
االسئـلة هل يصح ان اختـيار عنوان جملـموعة شعـرية عنوانا لـكل اجملموعات
والقـصائد الـتي جمـعهـا هذا الـكتـاب? كيف تـلتـقي قصـائد كتـبت في مراحل
كن افتراض عنوان مع لكل مخـتلفة في كتاب واحد وبعنوان واحد? وهل 
اجملـمـوعـات والــقـصـائـد? وهــنـاك من يـرفض مــثل هـذا الـتــوجه الن الـعـنـوان
ـكن ان يــصـلح عــنـونــا لـكل ــأخـوذ مـن احـدى اجملــمـوعــات الـشــعـريــة ال  ا
ـثل الكـلي كـما ان الـعنـوان ليس طـارئا اجملمـوعات والـقصـائـد واجلزئي ال 
ـا هـو ـقـبـول  ـا هـو مـدخل الـكـتــاب وعـقـبـته االولى ولـيس من الالئق وا وا

سابق ومنجز لتجربة شعرية ذات مراحل ومحطات مختلفة.
فـتـرض قـد يـجـعل الـكـتـاب غريـبـا وغـيـر مـألـوف عـنـد اغلب ثم ان الـعـنـوان ا
الــقــراء وقــد يــنـأى بـه عن الــصــادر من الــكـتـب الـتـي جتـمـع مـا كــتب بــعض
الشـعراء عن قصائد مسيرتهم الشعرية والعتراض فضال عن ذلك قد يسعد
هوية الـكتاب الـشعرية او يـجعل منه حـالة بعيـدة عن تقالـيد عنونـة النصوص
الـواسـعـة والـطـويـلة في االدب الـعـربي. ومن نـاحـيـة اخـرى فـان الـطـموح الى
اصدار مـثل هذا الـكتاب الـشعـري ال يراد به االنعـزال عن الشـعراء االخرين
ــا رأى به احلـضــور في الــواقع االدبي واالســهـام الــشـعــري فــيه ولـيس وا
ا هـو ايجـابي واصيل يراد ـسيـرة الشعـراية  االنعـزال عنه يراد بـه تتويج ا
به لـفت االنـتبـاه الى جتـربة شـعريـة تـستـحق الـنقـد والبـحث واالنـتبـاه الى ما
قدمت من اجنـازات تتمثل بشكل بارز في الكتاب الذي يتم جمع او معظم ما
ـكن الــقـول ان من اهـداف جـمع اجملـمـوعـات كـتـبه الـشــاعـر من قـصـائـد. و
والـقـصـائـد في كـتـاب واحـد ان تــتـوفـر لـلـكـاتب والـبــاحـثـ مـعـظم او جـمـيع
قـصـائد الـشـعـراء لكي يـتـاح لـهم الرجـوع الـيـها عـنـد تـوفر الـفـرصـة الالزمة
ـوقع الذي ـمـيـز واجلـديـد منـهـا ووضـعـهـا في ا لـدراسـتـهـا وكشف وابـراز ا
تسـتحـقه في االطار الـوطني والـقومي وفي سـياق مـا يقـطع الشـعراء الـعربي
من اشواط واجنـاز وتطورات. وقد تصـدر كتب جامعة بـدفع من السلطات او
الدولة لـلتغطية على شعراء اخرين ويستحقون ان تصدر لهم مثل هذه الكتب
وان تنـال اهتمـام النقاد والـباحثـ والقراء او يـعزز من ذلك ان تكـون الصلة
بــ هـذه الـكـتب بـ الـتـراث الـشـعـري قـويــة وعـمـيـقـة فـقـد يـغـفـر الـقـار او
الـشـاعـر انـتـهـاك الـعالقـات مع الـتـراث في مـجـمـوعـة شـعـرية مـحـددة او في
قصـيدة معينـة ولكن ذلك ال يحل مع كـتاب كثيـر الصفحات ومـع كتاب يقدمه

مساحة نيل مكانة متقدمة في الشعر العربي.
ولتـعزيـز ذلك يتـجه اغلب الـشعـراء الذين يـصدرون كـتبـا شعـرية جامـعة الى
عــنــاوين رافـقـت الـشــعــر الـعــربي اغــلب او جــمــيع مـراحــله مــثل (الــديـوان)

و(اجملموعة الشعرية الكاملة) و(االعمال الكاملة).
و(الديـوان ) مفـردة مـوغلـة في الـشعـر الـعربي فـكل دواوين الـشـعراء الـعرب
الـقـدامى تتـصـدرهـا كـلمـة (ديـوان) وهي عـنـوان يتـسم بـاالنـفـتاح واسـتـقـبال
القصـائد والتي يتم العثـور عليها الحقـا فيما توحي عبـارة (االعمال الكاملة)
االنغالق وان الـشـاعر وضـع كلـمـات داخل صفـحـات الكـتـاب اجلامع هم ان
(االعمال الكاملة) تشير الى وجود اكثر من عمل لدى الشاعر فيما لم يعرف

عنه غير كتابة الشعر غير احملتويات الشعرية في كتابه اجلامع.
طلوب الن الكمال عنى ا وحتى عـبارة (اجملموعة الشعرية الكاملة) ال تؤدي ا
ـا يـعـني كـن من االتـقان فـقط ,وا ال يـعـني وصـول الشـيء الى اقـصى مـا 
ـعــنـاه االعـجـازي ويـصـعب عـلى االنـسـان احـتـواء ايـضـا حتـقـيق الـكـمـال 

الكمال بكل ابعاده ومزاياه.
ـكن وضع اكـثـر من عـنـوان لـلـكـتـاب اجلـامع كـأن تـتـصـدر كـلـمـة (ديوان) و
كن استعمال للعـنوان ثم تعقبها عبارة توحي او ترمز جملـمل القصائد كما 
عبـارة (اجملمـوعة الـشعـرية) سـواء ب اجملـموعـة الشعـرية والـكتـاب اجلامع
وذلك يرجع الى حـجم اجملـموعـة وموقـعهـا في مـسيـرة الشـاعر وقـد حاولت
دور الـنــشــر الـعــربــيـة الــبـحـث عن عـنــاوين جــديـدة
جملـمــوعـات (الــكـامـلــة) ولـكــنـهــا وجـدت ان كــلـمـة
ـفتـرضة (الديـوان) اكـثر عـمقـا وداللة عـن بدائل ا
ـقـتـرحـة واكـثــر اسـتـيـعـابـا لـدواعي قـلـة وكـثـرة وا
راحل القـصـائد وتـنـوعهـا واخـتالفهـا واخـتالف ا

التي كتبت فيها. 
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صـــدر لــلـــدكــتـــور حــســـ عــلى
الــفالحـي الــتـــدريــسي بـــكــلـــيــة
االعالم في اجلـامــعـة الــعـراقــيـة
كـتــاب جــديـد بــعـنــوان (احلـرب
النـفـسيـة الـتـقلـيـديـة والرقـمـية)
ويـتــنــاول اشـكــاال من احلــربـ
تــتــوزع عــلـى االلــيـات واالدوات
واالســــــالـــــــيـب والــــــســـــــائــــــدة
والـــنــشـــاطــات الـــتــجـــســســـيــة
واخلاليــــا الــــنــــائــــمــــة وحــــرب
الالعـنـف الـتــسـمــيم الـســيـاسي
والتشويش الثـقافي والسياسي
والــتـضـلــيل االعالمي فـضال عن
االرهــاب. الـكــتـاب صـدر عن دار
الكتاب اجلامعي بدولة االمارات
ــتــحــدة ويـــقع في نــحــو 250 ا

صفحة من القطع الكبيـــر.
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طبوعات الوثائقية ضمن سلسلة ا
الــتي حـكــمت الــعــراق مـا بــعـد 14
ـلكي تمـوز عام  1958من النـظام ا
الى احلكم اجلمهوري يأتي اصدار
لدكتور رعد جـاسم الكعبي االستاذ
في كــلــيــة االعـالم/جــامــعــة بــغـداد
وسـوم بـ(الصحـافة والسـلطة في ا
عـهــد عـبــد الــكـر قــاسم) مـؤسس

اجلمهورية االولى في البلد ..
حـــــيث يـــــشـــــكل هـــــذا الـــــكـــــتــــاب
ـوسع في الـدراسـة الــتـخـصـصـي ا
الـتـحـلـيـلـيـة لـلـمـراسـيم والـقـوانـ
الــتي عـاشـتـهـا االجـهـزة االعالمـيـة
ومـــنــــهـــا الـــصــــحـــافـــة احملــــلـــيـــة
بإصداراتها من الصحف واجملالت
والـــنـــثــريـــات والـــعـــمل الـــنــقـــابي
لـلــصـحـفــيـ وأوضـاع الــصـحـافـة
ــســتــقــلــة واحلــقـوق احلــزبــيــة وا

والواجبات للصحفي .
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ـــــواد فـــــيـــــمـــــا كـــــرسـت بـــــعض ا
التشريعي القـانونية في هذا العهد
كـمــا يــصــفــهــا الــدكــتــور الـفــاضل
الـكـعبـي تتـعـلق بجـرائم الـنـشر في
ظل قـانـون الـعـقــوبـات الـبـغـدادي 
وولـوج الــكـاتب اآلثــار الـقــانـونــيـة
الــسـابـقــة والـســائـد تــنـفـيــذهـا في
الـــعـــراق فـــيـــمــا يـــخـص مـــرســوم
ــطـبــوعـات رقم  24لـســنـة 1954 ا
وقـــــانـــــون مـــــنـع دخـــــول وســـــائل
ــضــرة لــســنــة 1924 الــدعــايــات ا

ـــطــــابع الــــعــــثـــمــــاني وقــــانــــون ا
لعام 1909

ثم يـتـطـرق البـاحث في هـذا اجلـهد
الـتوثـيـقي الـتحـلـيلي االعالمي الى
الــبـنـيـة الــرقـابـيــة لـلـســلـطـة وآثـار
الـــتـــدخالت لـــبــعـض اجلــهـــات في
مـسيـرة الـعمل الـصـحفي في وضع
سـيـاسي سادهُ جـو الـتـأزم احلزبي
ؤثر تأثر وا والصراع السيـاسي ا
عــلى الــســاحــة الــعــامــة لــلــوطن ..
خـاصـةً اذا ما عـرفـنا وهـذه حـقيـقة
يُحسَب لـها احلساب حـينما يـتغير
نــظـــام مــلـــكي وراثي الـى نــوع من
ــفـــعـــمــة بـــانــواع اجلـــمــهـــوريـــة ا
ـقـراطـيـة وانـطالق احلـريـات والـد
احــزاب سـيــاسـيــة لـلــعـمل بــعـد ان
كــــانت مــــكــــبــــلـــة فـي الــــســــجـــون
ــعــتــقالت تــعــاني الــكـبـت .. قـد وا
تـــبـــدأهـــا وتـــشــوبـــهـــا حـــاالت من
الــــتــــنــــافس والــــصــــراعـــات عــــلى
اســتـــسالم الــقــيــادة في الــســلــطــة
احلــاكـمــة وهــذا مـا جــرى في قــمـة
احلكم بـ عبـد الكـر قاسـم وعبد
السالم محمد عـارف وانعكاس هذا
الـصراع الى مـجابـهـات دمويـة ب
الــقـــوى الــشــيـــوعــيــة والـــقــومــيــة
ــســتــقــلـة راح ــقــراطــيــة وا والــد
ضــحــيـتــهــا الـكــثــيـر مـن الـشــهـداء
وســـادت اجــواء الـــفـــوضى فــيـــمــا
اســــهـــمت بـــعـض هـــذه الـــوســـائل
ـــواقف االعـالمـــيــــة في تــــأجـــيـج ا

تشنجة ورفـعت شعارات متطرفة ا
ـيـة بعـيدة وال تـبـعيـة اقلـيـميـة وعا
عـن حــريـــصـــة وحــمـــايـــة وسالمــة
ووحـــدة الـــوطـن " الـــعـــراق " .. كل
تـيــار سـيــاسي له مــغـنــاه واهـدافه
وشــعــاراتـه االيــديــولــوجــيــة شــبه
ستـحيلة في الـتطبيق والـتنفيذ.. ا
ـتـأجـجـة االنـفـعـاالت والـعــواطف ا
وقتياً قد تـكون هي السبب السريع
فـي هــذا الــســقــوط الـــكــبــيــر الــذي
وقـعت فـيه هـذه الـقوى الـسـيـاسـية
ـا اسـتـثـمـرت الـسـلـطـة احلـاكـمة
الـتي مـثـلـتـهـا الـقـيـادة الـعـسـكـريـة
للزعيم عبد الـكر قاسم للفترة من
 14تـمـوز  1958ولـغـايـة  8شـبـاط
 1963في حتــــــمـل اعـــــبــــــاء هـــــذه
سؤولية الوطنية لتوحيد العراق ا
ورصـــد الــصـــفــوف والــتـــوجــهــات
اجلـادة نـحــو االسـتـثـمــار الـوطـني
ــعـدنــيـة نـفـط وكـبـريت لـلــثـروات ا
واســـــمــــدة واصـــــدار الــــقـــــوانــــ
والـتـشـريـعـات الــتي تـنـظم احلـيـاة
الـــــزراعـــــيـــــة واالصـالح الـــــزراعي
واالســـــتــــــثـــــمـــــار االمـــــثـل لألرض
واصالحـهـا وحــمـايـة مـنــتـوجـهـا 
فــيــمــا شــهــد الــعــراق حتــوالت في
بنـيته االقتـصادية واكمـال مشاريع
ــلــكي وزارة االعــمــار في الــعــهــد ا
و وتـأسيس مـشاريع اضافـة الى 
انــتــاجــيــة وصـــنــاعــيــة وخــدمــيــة

وثقافية جديدة..
ــوثق بـــحق يُـــعــد هـــذا االصـــدار ا
ــا حــفـــلت به االنــظــمــة رســـمــيــاً 
الـــتــشـــريــعـــيــة في حـــقــول االعالم
والـــصــحـــافــة مـــنــهـــا في تــنـــظــيم
وتـــــرتـــــيب عـــــمالً وفـق االحـــــكــــام
الـقـانـونـيــة الـتي جـاءت بـهـا  رغم
الحظات واآلراء التي يحتفظ بها ا

في التعديل والبرمجة .
ومن جـــيــد احملـــاسن لـــقــراءة هــذا
الـكـتــاب ان يـفـتح بــآيـة من الـقـرآن
الـكـر لـهـا معـاني كـبـيـرة ومـؤثرة

ودالالت واضحـة البيـان والصـدقية
اجـــاد الــدكــتـــور الــعـــزيــز رعــد في
اختيارها قـوله تعالى ( نحن نقص
عـلـيك نـبـأهم بـاحلـق) فيـهـا الـشيء
الـكـبـيـر من احلـيـاديـة والـصدق في
كل مــا ســيــقــدمه ويــكـتــبه فـي هـذا
االصـــــدار الــــبـــــعــــيـــــد عن حــــاالت
الـتــطـرفــيـة واالنــشـداد بل اعــتـمـاد
مـــصــــادر رســـمـــيـــة ومــــا نـــشـــرته
الــصــحف واجملـالت والــنــشــريــات
االعالمــيــة احملــلــيــة ومــا تــنـاولــته
االقالم العراقية والـعربية والدولية
عــبــر صــحــفـهــا ومــؤلــفــاتــهـا ومن

مختلف التوجهات السياسية.. 
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وهـنـا يـقـول الدكـتـور رعـد الـكـعـبي
في هـــذا الــكـــتـــاب ان الــصـــحـــافــة
كـعـهــدهـا كـانت جـزء مـن تـطـلـعـات
شـعـب انـتــقل من نــظــام الى نــظـام
اخـر وكــانت الـصـحــافـة مــعه تـشـد
ازره وتـنـقل اخــتالفـاته وتـمــنـيـاته
ومواقفه الوطنية وحتى انتكاساته
عرفة ثل فرصة  وان هذا الكتاب 
اجلــــوانب اخلــــفـــيــــة مـن تـــعــــامل
الـــســلـــطـــات الــقـــائـــمـــة آنــذاك مع
الصحـافة باعتـماد مجمـوعة كبيرة
من مـلـفـات وزارة الـداخـلـية واالمن
واالسـتـخـبـارات ومـديـريات االعالم
ــوقف ــعــرفــة ا في مــحــاولــة مــنه 
احلــقــيـقـي لـتــعــامل دوائــر الــدولـة
اجلــديـــدة مـع الــعـــمـل الــصـــحـــفي
ـدى وبــالــتـالـي اخلـروج بــتــقــيــيم 

حرية الصحافة آنذاك .
حـيث يـأتي هـذا االصـدار الذي ارخ
فـــــتــــرة مـن تـــــاريخ الـــــعــــراق اوالً
والــصــحــافـــة ثــانــيــاً ولــلــمــكــتــبــة
االعالمـيـة ثـالـثـاً من شـهـادة اسـتاذ
ي حـول حــقــيـقــة مــا حـصل اكــاد
ـدة خمس لـهذه الـفترة الـتي تـمتد 
سنوات من عمر اجلمهورية االولى

للعراق احلبيب ..
اقـولهـا وانا اشـد ازر الـكثـيرين من

زمالئــنــا واســاتــذتــنــا االعـالمــيـ
هــمــتــهم الــعــالــيــة وبــذل جــهــدهم
الـــــدؤوب اخملـــــلص لـــــلـــــتــــوثـــــيق
ــتـخــصـصـة واالرشـفــة الـنــوعـيـة ا
لألنـظـمـة الـسـياسـيـة الـتي حـكـمت
الـعـراق بـعـ من الــروح الـوطـنـيـة
الوثـابة نـحو تـعمـيق وحدة الوطن
والتسامح ونكـران الذات واالبتعاد
ـة الثأر والـدمار وطي هذا عن جر
الشـبح الـداكن ورسم صفـحات امل
وتفـاؤل للبـناء والتـعميـر وانشودة
ــا نــلــمـسه حــضـارة وطن اســوة 
ونـشــاهـده الــيــوم في بالد الـغــربـة

وت ..  ضائع في احلياة وا
بغداد يا بلد الرشيد 

            ومنارة اجملد التليد 
{ تــرى هل اعـتـمـد الـكـاتب الـكـر
ـنـهــجـيـة الـتـوثــيـقـيـة في اجنـازه ا

هذا? 
- نـعـم جـعـلت هـنـالك اربـعـة انـواع
ـا من تــقــيـيـم الـقــوانــ تـمــثــلت 

ياتي:
الـقـوانــ الـتي صـدرت فـي الـعـهـد

لكي . ا
القوان التي عُدِلًت .

القوان التي شُرِعَت بعد الثورة .
القوان التي الغيت .

وهــــنـــا يــــشـــيــــر الـــبــــاحث الى ان
ـؤقت الـصـادر بـعـد 14 الـدسـتـور ا
تـــــمـــــوز  1958قـــــد اشـــــار الى ان

الــشـعب مــصــدر الـســلــطـات في
مـحـاولــة من الـسـلــطـة اجلـديـدة
نح الـشعـب حقوقـه الدسـتورية
ادة العاشرة منه حيث اشارت ا
الى حرية الـصحافـة التي نصت
على ان حريـة االعتقاد والـتعبير
مضمـونة وتنـظم بقانون . ورغم
ذلك اال انـــهـــا لم حتـــدد اشـــكــال
مـــعــيـــنــة لـــذلك الـــتــعـــبـــيــر ولم
تـخـصص بـدقـة حـرة الـصـحـافـة
رغم انها عبرت عـنها بشكل اخر
ــــــا بــــــطــــــريــــــقــــــة غــــــيـــــر ور

مباشــــــــــــرة .
ــطــبــوع الـقــيم اذن يــاتي هــذا ا
السـتـأذنـا الـعــزيـز رعـد الـكـعـبي
خــطـوة جـديـرة بــاالحـتـرام لـذلك
اجلهـد االستـيضـاحي االرشيفي
ـوثق فـائـدته صـدقيـة االلـتـقاط ا
والـنـشــر ومـوضـوعـيــة االهـمـيـة
الــسـيــاســيـة حلــقــبـة مـن تـاريخ
ا بعد عراقنـا في العهد اجلـديد 
اضي اخلمـسيـنيـات من القـرن ا
ومــعـــيــنــا بـــحــثــيـــا لــلــدارســ
ـتـابـعـ والـكـتـاب ... مـفـعـمة وا
هـــذه االطـاللـــة اجلــــمــــيـــلــــة في
تـصمـيمهـا وتنـفيـذها وتـبويـبها
واخـراجــهـا الـتي اهـداني ايـاهـا
الـدكـتـور رعـد مـثـمـنـا وراجـيا له
كل التوفـيق والتألق االعالمي ..

خلدمة عراقنا الغالي ..
s Š rO¼«dÐ« ‚«“—
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أسـاوية التي كتـبها يوريـبيديس من أجل تقريـب معاناة النـساء السوريـات الالئي أجبرتهن احلـرب على ترك وطنهن إلى تقدم مجـموعة من النـساء السوريات عـرضا مسرحـيا لقصة ”إفيـجينيا “ا
انيا. ذهن اجلمهور في أ

قبل في مسرح فولكسبويـهنه (مسرح الشعب) التاريخي في برل هي معاجلـة للقصة التي كتبها يوريبيديس قبل  2500سنة عن أميرة يقدمها سرحية التي تعرض الشـهر اجلاري والشهر ا وا
نون قربانا إللهة غاضبة. لك اإلغريقي أجا  والدها ا

سرحـية تدور أحداثـها عشية عـاجلة  سرح يـوم اجلمعة ترويـن قصصهن الـشخصيـة عن الفرار بحـياتهن للـعيش في دولة جديـدة في إطار هذه ا انـيا على خشـبة ا ووقفت تسـع نساء سوريات يـقمن في أ
نون التي استمرت عشر سنوات للسيطرة على مدينة طروادة. حرب أجا 

راحل اخملتلفة (من احلرب السورية) خاصة من وجهة نظر النساء.“ شروع في حلقاته اخملتلفة يهدف إلى إنتاج وثيقة عن حياة السوري في ا سرحية ”ا وقال عمر أبو سعدة مخرج ا
شـاهدين لـلتعـرف علـيهن باعـتبـارهن أفرادا ولسن مـجرد الجـئات من بلـد تمـزقه احلرب. وقدمت وهـذا هو اجلزء الـثالث من مـشروع مسـرحي دولي يهـدف إلى استعـراض حيـاة نازحات سـوريات ويـدعو ا

احللقتان األولى والثانية في األردن ولبنان في عامي  2013و.2014
انيا هربا من الصراعات في الشرق األوسط. هاجرين إلى أ انيا منذ منتصف عام  2015ثلثهم تقريبا من النساء والفتيات. وجاء كثيرون من هؤالء ا ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى أ

. عاجلة ألول مرة كقصص في سبتمبر أيلول في صاالت مطار تيمبلهوف السابق الذي حتول اآلن إلى أحد أكبر مخيمات الالجئ في برل وقُدمت هذه ا
سرحية) نبدأ في التفكير في حكاياتهن ليس كالجئات بل كأفراد بشخصياتهن الغنية.“ عاجلة اجلديد )”في ا وقال محمد العطار مؤلف ا

رسالة برل
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ـعاصـرة ودراسـة في اثر ونـتـاج الشـعـري في الـقصـيـدة الـعربـيـة ا صدر عن دار سـطـور كـتاب بـعـنـوان ا
مفردات اللسان السينمائي في النص الشعري تأليف االستاذ الدكتور حمد محمود هو كتاب احلائز على
جائزة الدولة التقديرية االبـداع لفرع النقد االدبي وقد جاء في الغالف االخـير للكتاب بيانه االول من نوعه
ـونتـاج في القول في التـخصص واخـر يتنـاول اثر مـفردات الـلسـان السـينـمائي والسـينـاريو والـكامـيرا وا
ؤلـف بان هـذا الـلـسان قـادر عـلى تـأم ويـوكـد ا فـردات من حـضـور فاعـل في اخلطـاب الشـعـري لـهـذه ا
ؤلف حمد محمود الدوخي ان هذه الدراسة تطمح كن التأويل ويرى ا منصة استقبال صاحلة لكل ما 
يدان وان تعقد صالت وثيقة ب الصورة الشعرية والصورة عمقة في هذا ا ان تكون مفتاحا للدراسات ا
تحركة  وتعتمـد الدراسة علـى قصيدة مـحمود وسرحـان يشرب الـقهوة في الكـافتريا موذجا لها وهي ا
ـونتـاج في احلـقل الشـعري تتـوزع على تـمـهيـد فصـل وجاء الـتمـهـيد في اربـعـة محـاور هي الـسيـنمـا وا
ـعـاصرة فـيمـا جـاء الـفـصل االول بـعـنـوان (الـتكـوين الـشـعـري) تـقـنـيات ونـتـاج والـقـصـيـدة العـربـيـة ا وا
وسيقى الـتصويرية بـ اجملال البصـري واجملال الصوتي وكل فصل ونتاج) والفـصل الثاني بعـنوان (ا ا

باحث. يتوزع على عدد من ا
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صــدر عن دار أثــر كــتــاب حــ أراهـا
لــلــقـاصــة هــالـة الــقــحـطــاني في 94
ـتوسـط وحوى صـفـحـة من الـقـطع ا
الـكــتـاب  9 قـصـص قـصــيـرة مــنـهـا
(كــانت الــســمــاء غـائــمــة) و(الــرحــلـة
األخيرة) وتتـميز القـصص بانسياب
ســردي هــاد يــقــتــرب بــعــضـهــا من
مـــنـــطق احلـــكــــايـــة في الـــبـــســـاطـــة
والتجريـد مثل قصة (اخلـا القبيح)
و(وحش اخلـــوف) ويـــضم الــكـــتــاب
أيـــــضــــــا قـــــصـــــصـــــا فـي الـــــدرامـــــا
االجـتــمـاعـيــة مـثل قـصــة (من شـرفـة
مـتـهـالـكـة) وقـصـة (حـ أراهـا) الـتي
حتــمل عــنــوان الــكـتــاب. وســيــتــوفـر
ـكــتـبــات بـعــد مـعـرض الــكـتــاب في ا
ـؤلـفة الـرياض الـقـادم (حـيث تنـوي ا
تـــوقــــيــــعه) بــــعــــد أن  عــــرضه في
مــعــرضي جــدة والــكــويت الــدولــيـ

للكتاب.
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إلى حــضنِ غـــايــة/ إني لــقـــيط في هــذه
الـغــابـة .. أروي الـبـدايــة/ كـنتُ أدلّل في
/ كـمـا الـرّمحُ بـ اجلـوانحِ الـبـالِ سـؤاالً
يـغفـو/ أين النـهايـة ..?! ـ وح إلـتقـيتكِ
يـــا كلّ عــمـــري/ وكــحّـــلتُ عــيـــني بــحبٍ
عـفــيف/ فـبـعـضكِ يـقـ كـشـمس الـنـهـارِ
وبـعضـكِ آيـة/ بحـق ذكرِ مُـحَـمّـدِ إنّي بكِ

وفيكِ عانقتُ الهداية).
األديب العاشق يقتاتُ قلبهِ بعشقٍ طاهر
وهي بحد ذاتهِ يحرّره من قيود الفجيعة
واألسـى ونـكــد األيــام وتـقــلــبــات الـزمن
الـعاصـي يهـتف العـشق بأسـماءهِ النـقاذ
روحه في هـذه احليـاة الـتي تشبّ بـؤساً
وخــيـبــة. إن هـذا الــكـتـاب راقـي وجـمـيل
ولـغـتـهِ مُـرهـفـة ورقــيـقـة وكـلــمـاتهِ عـذبـة
كـعـذوبة أحـاسـيس شاعـره هـذا الكـتاب
فـسحـة جمـاليـة زاهرة لـلفـرار من كهوف
ـــقت والـــغَــيـــهب نـــحــو قِـــمم اجلـــبــال ا

الشاهقة باحلب والغزل واالشراق.
ـيّز وفي اخلـتام ال بـدّ أن نـقول بـأن ما 
الـــكـــاتـب من غـــيـــره هـــو هـــذه احلـــالـــة
التـصوفـيّة الـعشـقيّـة التي تـمتـزج عشق
ــــرأة بـــحـبّ احلــــيـــاة ووهـج الــــغـــرام ا
ـتدفّـق في حلظـات العـمـر إلى أن يصل ا
نـحـو العـشق احلقـيـقي في رحاب ضـياء
الرفيق األعلى. لذلك يتوجب علينا قبالة
ـتوهـجـة بـالرومـانـسـية هـذه الـتجـربـة ا
والـــعـــشـق اخلـــالص أنـــنـــا أمـــام أديبٍ
نـاضج تـبـشّـر نـصـوصه بـأن الـكـثيـر من
ـسـتقـبل الـلـمـعـان سـيـرافق إسـمه في ا
بــسـبب شــذا ريـاضه الــشـعـريــة فـشـرب
كأساً من خمر الهوى ليتحفنا بنصوص
ــفـرطـة وشـذرات مــفـعـمــة بـاجلـمــالـيـة ا
ومــشــاعــر حــنــونــة وصـور وتــواصــيف
آسـرة وجـذابة عـبر صـياغـة فنـية ظـافرة
وانــيـقــة أفــرز أجـوافــهـا الــقــائـظــة تـلك
ـا الـروحــانـيــة الــتي عـاشــهــا األديب 
يــأخـذ الــقـراء والــقـارءات إلى رحــلـة من

تعة والتجلّي بأسلوب فنّي جميل.   ا

يغنّي:
(أنتِ ســطــر غــيــر مــكــتــوب فـي ضــفـافِ
إحـيـاء الـروح أريـد أن أزرع في جـسـدي
ُـسـتـطابـة والـناجـعـة ألن مازال قبالتكِ ا
فصل لـثم فـلـقاتِ الـفـراولة عـلى نـواهدكِ
ــاء الـــزاللِ لم تـــأتِ بــعــد إن ـــبــتـلّ بــا ا
خــضـابكِ بــرتـقــالـة راقــدة عـلى طــلـيــعـة
الـرمـان وفمكِ عـلبـة من الـقبالت الـوردية
ـستـطرفة وجـيدكِ طـوق من اليـاسم ا

قـامتـكِ شجـرة الـنـخـيلِ في حيّ مـن أزقة
بـسـتـان الهـوى أنـوثتكِ هي بـركـان نائم
تـفـجـر فورة عـشـقي ألنّ جلّ مـا بي شبق
أن أمـرّر لـسـاني لـتـذوّق عـنـاقـيـد الـكروم
احلـــمـــراء أنــوثـــتكِ فـــســحـــة في حــارة
الشيخوخة هرولـة على سطح الشبيبة
أنـــوثــتكِ هـي الــنـــظــر إلى األنـــفــاس من
شـبّـاك الـهـواء مـلهـمـة لـقـصـيـدةٍ عـارية
الـكلـمة األولى مـنهـا هي التـتيُّم اآلن أنا
كـلـفـتُ بكِ وأريـد أن أعـزف أنــوثـتكِ عـلى
بيانـو الرجولـة أحب أن أشوي القبالت
على شـفـاهكِ الـعـذراء فتـعـالي .. تـعالي
ـارس هـذه الـصّـبـوة وأجنبُ مـنكِ كـي 

وطناً جميال).
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أيّ قــدرة عـلى مـغــادرة إشـتـعــال الـغـرام
إلى الــسـكـيـنـة وانــاة الـقـلب والـصـفـاوة
عــبـر تـعـابــيـر عـشـقــيّـة زاخـرة بــالـتـبـتّل
والـزهـد إنّ الـشـاعـر يـعرف كـيـف يطـلق
مـرساة قـصيـدتهِ في بحـر الكـتابـة وهُنا
نـــقفُ أمـــام لـــوحـــة صـــارخـــة بـــالـــوداد
عشوقة والتنـزّه حتاكِ ضياعه في بُعـد ا
وتالقي احلـقـيـقـة في قُـربـهـا وكـيف عـثر
علـى درب الهـدايـة بـهـذا احلبّ الـعـفيف;

حيث يقول:
ـاً و أمشي/ و ?أدري (وقـبـلكِ كنتُ سـد
َ قــلــبي تــفــيضُ بالشئ مــثل أنّ ريــاحــ
/ رمّان احليارى/ و ?يـتمـرّغ في راحتـيهِ
احلـــقــيـــقــة ونـــهــد احلـــكــايـــة. تــغــوصُ
ُ في جُحرِ جُبٍ فـتنسى الطريق وتستـك

بتعـابيرهِ فاتن بوصـفهِ ساحر بجرأتهِ
اء الزالل واخلمر مغرورقة بكلماتٍ من ا
الـلـذيذ وهـنا يـتفـوّق الشـاعر ويـفوز في
الـسطو عـلى القلـوب والعـيون إلى حيث
ــفـردات ُــفــصــحــة عــنــهــا بــا الــفــتــنــة ا
وااليـحــاءات والـصــور عـبــر لـغــة أدبـيـة

رشيقة.
قـتطـفـات اجلمـيلـة والـناضـرة لدى من ا
ـمـتـلـئـة الــكـاتب في هـذا الـنص الــفـذّ وا
شاعر من خالل بجمـرة إلهاب الـروح وا
العزف على أوتار حسّاسة من الوجدان
فـمـا أعـذب تـلك األوصـاف والـصـور ح

والـــعــذابـــات واالثــارة وهـــذه الــريـــشــة
نــفــســهـا تــنــتــقل إلى عــراء الـروحــانــيّـة
ان وعُـمق الصـفاء ـنـبثـقة من قـعـر اإل ا
حــيثُ جتــودُ بــالــنــقــاوة واحلــيـاة الــتي

تستحق أن تعيشها.
أوقفني نص بعنوان (عن أنوثتها) ـ هذا
ــــوضـــوعـهِ عـــظــــيم ُــــهــــيب  الــــنص ا

هذا الكتاب األدبي الصادر لألديب أرشد
الـعـاصي عن مـؤسسـة الـرحاب احلـديـثة
في بــــيـــروت ال شكّ أنه إجنــــاز مـــبـــجّل
بـامــتـيــاز لـلــوسط الـثــقـافي الــكُـرديّ في
ّن الـعــراق خـاصـة في اجلــيل اجلـديـد 
يـــكــتــبــون بــلــغــة الــضــاد وذلك إن هــذا
ـشــغـوف من خالل نــصـوصهِ الــشـاعــر ا
أثرة الـتي تترجم حالـة عشقٍ ال تتكرّر ا
تـلـقي بـقدرة أدبـيّـة مـذهلـة ولـغة ـتع ا
ـيّــزاتـهــا الـذهـول شـعــريّـة فــخـمــة من 
واالدهـــاش واخـــذ الـــقـــار إلى فـــضـــاءٍ
صافية ومُستطابة من العوالم التعبيريّة
ُستحوذة على االنتباه ثيرة والصور ا ا
مـتعـة التي ال تـفارقُ والـلـغة اخلـلّابـة وا
القـار من تبـاشيـر إغـرائهـا وحيـويتـها
مـتلئة ورونـقها وقـابليّـتها االنـسيابـية ا

بالرومانسيّة واجلمال الصرف.
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ــتـلك قــدرة هــائـلــة في وضع الـشــاعــرُ 
ـفـردات االخــاذة والـغـيـر تـقـلـيـديـة ـ إن ا
جـاز الـتـعبـيـر ـ  فـهـو يسـتـطـيع الـدخول
إلى مــواضع قـصــيّــة من الــلـغــة ويــطـلع
بـأسـطـرٍ مـآلنة بـالـدهـشـة لـلمـتـلـقّي ربّـما
أحـيــانـاً يـجــعـله أن يــغـوص في الــتـأمل
ـعجمٍ لـغـويّ لشـدّة إجنذابه ويـسـتعـ 
نحو الكلمـات التي من السهل فهمها من
الــوهــلــة األولـى وألنــاقــة وجــودهــا بــ
ـتلقـي الكتشـاف ومعرفة السـطور تدفع ا

ما يخبئه في طيّات معانيها.
كــمـا لــديه قـدرة عــلى اخلـروج مـن حـالـة
شـغف إلى حـالـة شـغفٍ أكـثـر تـأثيـراً من
ذي قـبل ـ ويـتوه في رسم لـوحـته بريـشة
ّ فـنــان مُـبــدع تـســتــطـيع أن تــعـوم في 
الــهــوى والــهــيـام واالنــتــظــار والــتــتــيّم
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