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الروائي سعد محمد رحيم
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 بغداد

يؤكد أنه الشهير ارسك كالدويل 
قـــرر أن يــكــون كـــاتــبــا ويـــخــلص
وســعــد قـرر أن يــكـون لـقــراره هـذا
كـاتـبــا قـائال عــلى لـســان ( كـمـال)

بطل روايته ( غسق الكراكي)
- حــلـم حـيــاتـي الــكـبــيــر أن أكــتب
روايـة (...) اجـل فـالـروايـة تـسـاوي
ومن لم يـترك روايـة قبل أن احلـياة

كانه لم يعش.- قلت.-  وت
ومن يترك رواية? 

قال.
اه من يترك رواية تقرأ وحتكى _

وت ابدا تراجع ص 11 فإنه ال 
مع إن هل كـــان كـــمـــال هــو ســـعـــد
ـــقــابالت الــتي ســعـــدا في غــالب ا
يـنكر شـأنه شأن أغلب أجـريت معه
ـبـدعـ تقـمـصه أحـد شخـصـيات ا

روايته.
لـــقــد كــان مـن حــقه أن يـــبــحث عن
هـــو الــذي بـــنى خـــلـــوده اخلـــلـــود
فــنـال عــديـد لــنــفـسه مــجـدأ مــؤثال
اجلـــــــوائــــــز عــــــلـى مـــــــســــــتــــــوى
فـــضال عن جــائــزة كــتــارا الــعــراق

والقائمة القصيرة للبوكر.
بل مـا اقـتـصـر جـهـده عـلى الـرواية
النه يرى كتب في الـفكـر التـنويـري
أن العـراق لن يـنهض إال بـالـتنـوير
واحلــــوار ومــــد اجلــــســــور وتــــرك
فـاستـعـاد لـنا الـتـعـصب واالنـغالق
هــــو الـــذي كــــان يــــحــــلم مــــاركـس
بـالــكـتـابـة عن ســارتـر وطه حـسـ
وجنــيب مــحـفــوظ وادوارد سـعــيـد
فـــضال عن كـــتــابه وكــارل مـــاركس

ثقف الذي يدس أنفه) (ا
وعــــقل مــــوهـــوب إنه طــــاقــــة ثـــرة
يــطــلق الــســؤال بــحــثــا عن جــوال
حــــتى أني خــــذله قــــلــــبـه  جــــواب
وانــا اتــصــفح الــصــحف فــوجــئت
الــعـربـيـة الـصــادرة في لـنـدن فـجـر
الـــثالثـــاء 10 من نـــيـــســـان2018_
هـــو الـــذي كـــان مـــزهـــوا بـــنـــعـــيه
ومــحــبـورا وهــو يــوقع كــتــبه يـوم
اجلـمـعة 6-4 عـلـى هامـش مـعرض
وذهب لـلسـليمـانبة الكـتاب ببـغداد

هرجان ثقافي. للمشاركة 
خـتم سعد جـهده بـاصدار روايته (
فـســحـة لـلــجـنـون) وفـيــهـا تـقـمص
واقـتراب حليـوات حكـمت اجملـنون
فانه مـا تـرك لنـا فـرصة ه  من عـوا
ـتــرصـد وهــذا الـذئـب ا كي نــودعه
ونـحن كلـنا _كما بنـا يـنقض عـليه
قـالت الشـاعرة الـرومانـسيـة عاتـكة
وهبي اخلزرجي في وداع أستاذها
اجلــواد مــصــطــفى _كــلــنــا طــريــد

وطارد.

أزعم اني أول من نوه بجـهد سعد
مـحـمـد رحـيم الـكـتـابي واالبـداعي
فـــفـي ســـنــة وأشـــاد وأشـــار إلـــيه
بدات تطالعنا كتابات1991  
حتت عنوان محدد جادة ومكتـنزة
هو ( أوراق من غابة الثقافة) ومع
االيام جلبت هذه األوراق انتباهي
واظل اتـابع ما يـكتب لتـستـاثر به
االمر الذي هذا القلم الـنبيل اجلاد
دفـــعـــني كـي أكـــتب عـــنه مـــقـــالـــة
نــشــرتــهــا الــصــفــحــة الــثــقــافــيـة
جلـــريـــدة ( الــــعـــراق) الــــتي كـــان
طـيب يـشــرف عــلـيــهــا ويـحــررهــا
الــذكــر دمث االخالق االسـتــاذ أبـو
لـيغدق صـارم أحمـد شبيب حـبيب
تـعالى شـابـيب رحمـته عـلى جدثه
نــشـرتــهــا اجلـريــدة يـوم الــطــاهـر
اخلــــــــمـــــــــيس 30 مـن مــــــــحــــــــرم
ــــــــوافق 30 من احلـــــــرام/1413 ا
شهر تموز/1992 جاء فيـها ( منذ

مــــــا يـــــــقـــــــرب من

قاالت بدانا نقرأ سلسلة من ا سنة
الــتي تــتـــنــاول مــنـــاحي شــتى من
ولـقد ألوان األدب والـنـقد والـثقـافة
اخـتـار لـها كـاتـبـهـا عـنـوانـا أصبح
( اوراق من سـمــة لـهـذه الـكــتـابـات
انهـاجولـة حرة في غـابة الـثقـافـة) 
ولقد غـابات الثقـافة والفـكر واألدب
كـــــان بــــودي أن أقـف عــــنـــــد هــــذه
ـا تقدم ـمتعـة واجليدة ـقاالت ا ا
لـكن لــلـقــار من زاد ثـقــافي شــهي
قررت االنـتظـار حتى تـستـوي على
ســوقــهــا وتــتــمــكن من اإلعالن عن
وتــاكــيــد ذاتــهــا في ذهن نــفــســهــا
واذ واصل كـاتب ـتـلـقي الـقـار وا
هــذه األوراق ســعــد مــحـمــد رحــيم
كان واجب الـكلـمة اخملـلصة جهـده
يــفـرض عــلي أن أشــيـر إلى جــهـده
والى طـريـقـة الـفـكـري اخلالق هــذا
عــرضه لـــلــمــادة الــثــقـــافــيــة الــتي
االمر الذي يتـناولـها بـيسـر وتمـكن

يـشيـر إلى حـصـيـلة

ان ادامة النظر ثرة في عالم الـكتب
انتـجـت لـنا فـي الـكتـب والـدوريـات
هـذه احلصيلة الـثقافيـة التي يطلع
علينا بهـا السيد سعد محمد رحيم
وكان آخر فـي زاويته الثـقافـية تـلك
مـا طـلـــــــــــــــع عـلـيـــــــــــــــــــنـا به
(االثــنــ 8-6-1992 ) مـــــقـــــالـــــته
التي تناول فيها من جهاته متعة ا
ــبـدع وا ــبــدع واحلـيــاة الــثالث: ا
فـيـتـساءل ـبـدع واخلـلـود ا ـوت وا
مـا الذي يهـيىء األرضية الـصاحلة
لالبــــداع. الـــيــــســـر أم احلــــرمـــان?
ـبدعـ مثل ويسـتـعرض حـيوات ا
مـاركيـز وفـان كوخ ودسـتـويفـسكي
وفــرانــتس كــافـكــا وادكــا ر الن بـو
ولـعل من الـصـعـوبة أن والـسـيـاب
نـــخــرج بـــرأي مــحـــدد عن ايـــهــمــا
اصلح لالبـداع احلرمان أو الـيسر?
وإن كــنت أمــيل إلـى أن لـيـس اقـتل
ـبدع من احلرمـان والفاقة ـوهبة ا
ـبدع احلـساس بـحاجة فا واجلـوع
ولتذهب إلى أجواء مريـحة البداعه
لـــلـــجــــحـــيم مـــقــــولـــة من قـــال: إن
قد يـكون احلـرمان مـفجـر الـطاقـات
األلم ال احلرمان مفجر طاقات (...)
في الــنـاحــيـة الــثـانــيـة من حــديـثه
ــــبـــدع ا الــــثــــقــــافي هــــذا واعــــني
يـحدثـنا سـعد مـحمـد رحيم وت وا
عـضلـة الوجـودية وت هـذه ا عن ا
ــســالـة وا الـتـي واجـهـت اإلنـســان
االكــثــر تــعــقـيــدا الــتي طــرحت في
حــقــول الـفــلـســفـة والــدين والــعـلم

والفن واألدب.
وبـقــيت أتـابـع جـهـد ســعـد مــحـمـد
سن2000 حـتى إذا تـعـارفـنـا رحـيم
وقـــراءة مــا ــودة تـــوثــقت عـــرى ا
القــرا ســنـة 2001 يـجــود به قــلــمه
رائعته الروائية ( غسق الكراكي). 
التي وسمها ب( في سيرته الذاتية
سمها.  جتـربة ) للروائي األمريكي

أحيل مقدم برنامج في محطة تلفزيونية لبنانية للمحاكمة بسبب تعليقات ساخرة تناولت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.
وأفادت الـوكالـة الوطـنيـة لإلعالم بأن "الـنائب الـعام االسـتئـنافي في جـبل لبـنان الـقاضـية غـادة عون أحالـت اإلعالمي هشـام حداد بـطلب من مـدعي عام الـتمـييـز إلى محـكمة

طبوعات".وقالت الوكالة إن ذلك "يأتي على خلفية تطرق حداد لولي العهد السعودي في برنامج "لهون وبس". ا
شاهدة في البالد  وينقسم البرنامج إلى فقرات متعددة من بينها فقرة يتناول فيها غالبا ويعدالبرنامج من أشهر البرامج الساخرة في لبنان ويحظى بواحدة من أعلى نسب ا

تصريحات مسؤول وفنان وشخصيات عامة بشكل الذع.
تابع إضافة إلى ارتباط القضية بحرية التعبير في لبنان. وأضافت أن الضجة التي أثارتها قضية االدعاء على حداد لم تكن مفاجئة إذ أن البرنامج يتمتع بعدد كبير من ا

وسـخر حـداد في احلـلقـة التي تـسـببت في األزمـة وعرضـت في الثـاني من ينـايـر/كانـون الثـاني علـى قنـاة ال بي سي من توقـعـات منـجم لبـنانـي للـعام اجلـديد نـصح فـيهـا ولي العـهد
السعودي "بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة".

نطقة تـنصحه أن يتوقف عـن تناول الهمـبرغر? أنا أنصـحه أن يوقف االعتقـاالت السريعة أنـصحه أن يوقف السيـاسات السريـعة احلمالت السريـعة الضربات وقال "مع كل ما يحصـل في ا
العسكرية السريعة ولكن ما عالقتنا بالوجبات السريعة? ".

وكتب حداد على صفحته على تويتر إن السخرية كانت "للتهكم على توقعات ميشال حايك" وقال إن احللقة لها بقية.

رسالة بيروت
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ليس ببالي ان تمر 
هذه الليلة بسالم 

فاجلراد يسكن على مقربة 
قابر التي امتألت بأسماء اجلنود من ا

كانوا قد بعثوا برسائل 
حب الى حبيباتهم 

قبل نفاد الطلقة االخيرة 
ولكنها اجتهت 

الى طرق اخرى 
وعناوين تتسربل بأوشحة بيض

وأوسمة ملقاة في السوق القد 
نسيت هناك اسمي
فأوقدت نارا للرقص
لعلي أعثر على سرير
تعبة  يؤوي أصابعي ا
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بغداد
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لكن اجلراد أتى على 
كل ماحصدته من حروف

ولم يبق سوى تلك النقطة التي تتدلى
 من طرف العصا التي اتوكأ عليها

قيل لي ان السماء هي ذاتها
وقيل لي ان الرسائل 

لم تخطىء جهاتها األربع ...
وقيل ...وقيل ...
لكني خائفة

من برد تعلق على جفنيّ
وخائفة من ان تتكور

 هذه السماء كورقة تالفة 
في الزاوية التي ينبت فيها العطش

بعد رقصة فالمنكو 
في سوق اخلردة العتيق...

احمل رائحة التنانير 
التي حملت اثار أمي

وأمضي كتلك الرسائل 
التي ضلت الطريق
اتأبط ذراعي بعيدا 
عن النسيان الكامن 

سرّات الزائفة... في ا
لعل هذه الليلة
 تمر بسالم .

يـومـان تـفـصـلـهـما عـن عيـد مـولـده وهـذه الـسـنـة سـيـكون
ـيـزا عــلى مـايـبـدو تــفـحص الـهــدايـا وشـعـورا مــيالدا 
يالد ستـكون في مكـان آخر قد ينبـئه بأن احتـفاليـة عيـد ا

يكون بعيدا جدا جدا 
ـــعــارك وكــان حــريـــصــا عــلى أن ال حتــدث لـــوالــديه عن ا
رعبـة عن قطع الرقاب وفظاعة جرائم يخبرهمـا احلقيقة ا
وصل وصلت الدعوات الى األقارب  االوباش هناك في ا
ة وردت الى نـسف كل هذه اجلـهود واالسـتحـضارات مـكا
مـاهـر بـااللتـحـاق فـورا وقطع اجـازته هـذا مـاكـان يتـمـناه
وقـــد جــربه مـــرارا في بـــعض األحــيـــان يــكـــون اإلتــصــال
اخــتـبـارا ســرعـان مــايـعـود وهــذا األمـر جــربه مـرات عـده
عـمـت الـدهــــــــشـة واحلــيـرة وبــسـرعــة كـان قــد اسـتــعـد
للذهاب داسـا في جيبه شموعـا صغيرة دون ادنى شعورا

منه. 
عـركة التي رة كانت حـقيـقة بعـد ا يبدو ان الـدعوة هـذة ا
اسـتــفـذ فــيـهـا الــعـدو خــيـرة مــقـاتــلي الـنــخـبــة من رفـاقه

قاتل ا
ــوصل الــتي تــغــيــرت مالمــحـهــا كــثــيــرا أزيـز وهــاهي ا
سوداء الـطائرات اليـهدا للـحظة أعـمدة الدخـان تتصـاعد 
اقـبل الليل سريعا داكنة وهاهـو وجها لوجه أمام عدوه 
مـزمـجرا هـذه لـيلـة ميـالده ورفاقه يـعـلمـون بـاألمر جـيدا
دمـرة كر وفر قـاتلـوا في االزقةالضـيقـة ووسط البـيوت ا
حتـصـنـوا في دار نـصف مـدمـرة أكـتـشف مـوقـعـهم فـجـر
البـيت وسط الـظـلـمـة والدخـان الـكـثـيف استـشـهـد مـاهر
وصياح وزعيق االعـداء يسمع بوضوح حـبسوا انفاسهم
بـاانتضـار الدعم الذي وصل اخـيرا تلـمس عباس جـثمان
زمـيـله الـشـهيـد والـلـيل في هـزيـعه االخـيـر يـالـلـهـول هذه

شموع في جيب ماهر...
اوقـدوا الـشــمـوع حـول جـثــمـانه وراحــوا يـغـنــون اغـنـيـة

يالد... ا

رغم إن هناك متسعا من الوقت إال إن االستحضارات على
رأة االربـعـينـية في أوج أشـدها الحـتفـاليـة عـيد مـيالده ا
ـدعـوين نـشـاطــهـا والـرجـل مـنـهــمك في اعـداد بــطـاقــات ا
واحملتفى به على وشك الوصول تناثرت الورود والهدايا
في غرف الـبيت واتـصاالت الـنقـال لم تهـدأ حلظـة مسـحة
حـزن تــبــدو عـلـى جـبــ الـوالــدة وهي تــتــفـقــد األغـراض
وآالف(السيـناريوهات) تـدور في مخيلتـها والوالد يراقب
بـقـلـق عـواجل الـفـضـائـيـات عـن آخـر اخـبـار الـقـتـال الـذي

اشتد وطيسه في الساعات األخيرة.
اقتربت من زوجها 
- هل اتصل ماهر 

-نعم سيصل بعد ساعات 
راحت تــتــخــيــله طــفال يــحــبــو في الــصــالــة بــظــفــيــرتـ
فرطـة من اخيه الكبير شقراويـت ومشاكساته والـغيرة ا
وشريط الـزمن راح بعيدا فـهاهو يجـتاز االبتدائـية بتفوق
توسـطة حتى انهى االعدادية ويـحقق رغبته اجلامحة فا
ضابط في اجليش في زمن احلروب الـتي التنتهي على ما
يبدو قطع سيل افكارها صوت اجلرس نهضت صائحة 

-جبار هذه رنه ماهر انه هو ها قد وصل 
وامتلئ فضاء الدار بالزعاريد وهاهو يصل أخيرا......

œöO*« WKO  ŸuLý

…dOB  WB

ÍËö²H « q{U  

بغداد

…b U)« 5FOÐd « Â√ ÈdŁ r¼ƒU œ  Ë— s  v «

bFÝ vC  

rOŠ— bL×  bFÝ »œô«Ë dJH « bOI  ¡UŁ— w

بَكاكَ الطرْسُ وَالْقَلَمُ
                  وَجاءَ الضّادُ يَلْتَدِمُ

وَهذا النَّثْرُ مَفْجَعُهُ
              قَضى سَعْد هَوى عَلَمُ

وَذا الْإِبْداعُ مَفْزَعُهُ
                 عَلى مَبْناكَ يَرْتَسِمُ

مَعاني الْفَن تَورِيَة.
                 بِها الْأَلْبابُ تَحْتَدِمُ

فَكَمْ كَلَّتْ أَنامِلُهُمْ
                 وَوَحْدُكَ نالَكَ الْفَهِمُ

وَيَومَ ذَوَتْ حَدائِقُهُمْ
               حَوى أَعْنابَكَ الْعَنَمُ

×                         
فَجَعْتَ الْكُلَّ يا أَدَباً

            وَهاجَ الْوَجْدُ وَالسَّدِمُ 
أَتاكَ الْحَتْفُ داعِيَةً

               فَلَبّى الْكاتِبُ الْقَرِمُ
رَأَيتُ النَّعْشَ تُرْفِلُهُ

           رِواياتُ النَّهى النُّجُمُ
وَصارَ الْفِكْرُ في جَدَثٍ

             فَفاضَ الدَّمْعُ وَاألَلَمُ
×                     
طَوَتْنا أَزْمُن نَعَبَتْ

             وَعادَ الْجُرْحُ يَلْتَئِمُ
فَمْنْ أَرْداكَ مِنْ قِمَمٍ

          وَأَنْتَ الشّاهِقُ الْقِمَمُ

وَمِثْلي شاهِد  هَجَرَت

          حَشاكَ الكُبْرُ وَاللَّمَمُ

دَواتُكَ وَالْيَراعُ نَدى

          وَمِنْكَ الْحِبْرُ وَالْكَلَمُ

×                     

طُيورُ الرَّوضِ قَدْ غَرِدَت

          وَأَنْتَ الْعَنْدَلُ النَّغَمُ

وَأَنْتَ الْخُلْقُ مُنْشَرِح

        وَأَنْتَ الْحَرْفُ يَبْتَسِمُ

وَذِكْراكَ الّتي خَطَرَتْ

          عَروس مَهْرُها الْقَلَمُ. 
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