
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6243 Thursday 10/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6243 اخلميس 3 من جمادى االولى 1440 هـ 10 من كانون الثاني (يناير) 2019م

ي للغة العربـية الذي اقرته منظمة (اليونسكو) بحضور رئيس ناسبة اليوم العا نظمت كلية اآلداب في جامعة الكوفة احتـفالية 
ي وعدد من عمداء الكليات والتدريسي والطلبة. اجلامعة محسن الظا

 واكـد عميد كـلية االداب عالء الرهيـمي ان جلامعة الـكوفة ومديـنة النجف دورا في احلـفاظ على اسس اللـغة العربـية الفصحى
مشيرا لكيفية جعلها لغـة العلوم بوصفها لغة القران وهي باقية ببقاء القـران الكر مشيرا لآلية القرآنية (إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنَّا لَهُ
لَـحَافِـظُون) وتـضمـنت االحتفـاليـة بعض الـكلـمات والقـصائـد الشـعرية واالنـاشيـد التي تـغنت بـلغـة الضاد وضـرورة احلفـاظ علـيها من

اللهجات العامية . 
تحدة سنة 1973 وقررت اجلمعية ي للغة العربية الذي أقرته اجلمـعية العامة لأل ا يذكر ان جامعة الكـوفة حتتفي سنويا باليوم العـا

تحدة . وجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األ ا العامة 

رسالة الكوفة
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عـتـبـة فالبـد لـلـقـاريء أن يـتـسـاءل عن
االسئلة التي يطرحها الكاتب بل وعن
أي زمن صـعب يـتـحدث ولـكي يـحصل
عـلى جـواب هــذين الـسـؤالـ يـنـبـغي
عــلـيـه أن يـقــتــني الــكــتــاب. لــقــد كـان
الـعــنـوان اخــتــيـارا ذكــيـا من الــكـاتب
حــقق من خالله اهــدافه ومــرامــيه في
ان يبعث الفـضول لدى القارىء. جرأة
راونــدزي كـانت واضــحـة في الــكـتـاب
ا يدل على وهذا ان دل على شيء فـإ
ان الـكـاتب مــؤمن بـقــضـيـة جــوهـريـة
يــســـعى الى اثـــارتــهـــا ومن دون تــلك
كـنـه ان يحـقـق هدفـه وهو اجلـرأة ال
البـد ان يــسـلك هـذا الـطــريق حـتى لـو
عــادت تــلك اجلــرأة بــردود فــعل غــيــر
مــحــمــودة الــعـواقـب وألن الــصـحــفي
يــنـبــغي ان يـكــون صـاحب مــبـدأ لـكي
يــؤدي رســالـــته احلــقــة ولــكي يــكــون
عـنـصـرا فــاعالً في الـسـلــطـة الـرابـعـة
فالبـــد له مـن ان يــصـــدح بـــقــلـــمه فال
يـتـوقف مـداده حـ يـريـد له اآلخـرون
أن يتـوقف واال فـعـلـيه ان يكـسـر قـلمه
اذا ما وجد نـفسه خانعـا ذليالً . وهنا
ـا قــرأته في هـذا اسـتــشـهــد بـنــتف 
الكتاب  ففي عمود نشر في آب 1996
ـــان الـــكــردي في يـــقـــول (والدة الــبـــر
كـردسـتان الـعـراق اجناز قـومي عـظيم
لكن التغني به غباء سياسي ليس اال)
ولم يــكـــتف بـــذلك بل مـــضى  قــائالً (
ـفـروض ان يـبكي الـكـرد ويـنـتـحـبوا ا
ــيت فـــالــعــويل عــلى عــلـى جــســده ا
تـمـديــده صـار مـنــافـسـة رخــيـصـة في
الـسـوق الـسـياسـي) . وفي مـكـان آخر
يـقـول(انـا غـيـر مـرتـاح نـفـسـيًـا .. هذه
الـعـبارة هي االكـثر شـيـوعا في بالدي
وهي الـهيـاج الصـامت الذي يـعبر عن
زمن صعب لم يعـد لالنسان فيه  حول
وال قــوة بل ســلم نــفــسه لــقــدر صـراع
حتــركه ارواح ال انــســانــيـة لــتــغــيــيـر
ثـوابت االشــيـاء الــتي تـرتــكـز عـلــيـهـا
احلــيـــاة في أي مـــجــتـــمع كــان). وفي
عـــمــود آخـــر يـــنــتـــقـــد احملــســـوبـــيــة
والوصـولية في كـردستان ويـشير الى
ان االحـزاب قــد اصــيـبـت هي االخـرى
بـهـذا الـداء وثمـة عـمـود آخـر يـتـحدث
عن ظـــاهـــرة االســـتــيـالء عــلـى بــعض
الـدور في االقلـيم بـقـوة الـكالشـنـكوف

هـــذا كــتـــاب تـــقــرأه وانت مـــســـتــرخ
فــيـــبــعث فــيـك الــدفء في عــز الــبــرد
ويـنـعشـك في عـز الـقيـظ ويروّح عـنك
وانت في قــمــة الــضــجــر ويــضــاعف
انــــــــــشــــــــــراحـك وانـت فـي شـيء مـن
االرتــيـاح.. هــذا هــو انـطــبـاعي االول
ــوســوم لــلــكــتــاب الـــذي بــ يــدي ا
بـ(أســئـلــة الــزمن الـصــعب) لــلــكـاتب
الـصــحـفي ووزيــر الـثــقـافـة الــسـابق
فـريــاد روانـدزي وارجــو اال اكـون قـد
بـالـغت قـليـالً. واحلق ان هذا الـكـتاب
ـا اعتدنـا في الغالب على الـنقيض 
ان نــراه ويــقع بــ ايــديــنـا مـن كـتب
لـصـحـفـيـ وكـتـاب اعـمـدة اال في مـا
نـدر فــقـد درج صـحـفــيـون عـلى جـمع
اعــمــدتــهم في كــتـاب واحــد وهي في
الـعـادة اعـمـدة تـتـنـاول قـضـايا شـتى
وقـد اليـجمـعهـا رابط مـع او مـحور
رئـيس وهـنـا يـتـشـتت ذهن الـقـارىء
خــصـوصًــا  اذا كــانـت تـلـك األعــمـدة
عــلى شيء من اجلــفـاف والــنـمــطـيـة.
ومـثل هـذا الـنـوع من الـكـتب اذا كـان
يتـبنى قـضـية مـحددة فـيكـون تأثـيره
اوقع او في االقل تـشـعـر ان مـثل هذا
الــكـــتــاب يــطــرح مــوضـــوعــاً مــهــمًــا
لـلــنــقــاش . وقـارىء كــتــاب راونـدزي
ــؤلـف او كــاتـب هــذه يـــتـــلــمـس ان ا
االعــمــدة يــضع الــقــضــيــة  الــكــرديـة
نـــصب عــيـــنــيه فـــيــتــنـــاول شــجــون
اجملــتـمع الـكــردي وهـمـومـه لـكـنه في
الــوقـت نـــفــسـه لم يـــنس عـــراقــيـــته.
واحلق اقـــول انـــني لم اقـــرأ كــثـــيــرًا
لراوندزي من قبل لـكنني دهشت وأنا
اقـرأ اعـمـدته فـهـو بـحق كـاتب عـمود

من الـطـراز االول  بل ويـعرف من اين
تـؤكل الـكـتف حتـى ألكاد اغـبـطه على
مـا يـتـمـتع به في هـذا اجملـال لـكـوني
ايـضًـا اكـتـب الـعـمـود الـصـحـفي وإن
كــنت مـقالً. نــعم اغــبـطه لــتـلــقـائــيـته
وعـفويـته وبسـاطة طـرحه لفـكرته من
دون لـف او دوران يــــشــــتــــتــــان ذهن
القـارىء وقد يـدفعانه الى عـدم اكمال
ـفردات القـراءة وايـضًـا استـخـدامه 
بـسـيـطــة من دون  تـزويـقــات لـفـظـيـة
جها قارىء الصحيفة واساليب قد 
ـيل في الـعـادة الى الـيـومـيــة الـذي 
القراءة السريـعة ألنه كما معروف ان
الـصحـيـفة هي مـادة ليـوم واحد واذا
بـقيت للـيوم الـتالي فسـتكون(بـايتة).
ومع ان االعــمـــدة الــتي يـــحــتـــويــهــا
الــكـتـاب تــعـود الى الــسـنــــــــــــــوات
احملصـــــــــــــورة ب  1998-1994 
ومع انــهـا تـتـنـاول احــداثًـا وقـضـايـا
ــة الى حـد مــا اال انـني لم تــعـد قـد
اشعر بالضجر وانا اقرأ تلك االعمدة
وارى ان الـــســـبب الـــرئــــيس في ذلك
زايا التي اشرت اليها في يكمن في ا
اعاله. وشـدني ايـضًـا الـعـنـوان الذي
اخـتـاره راونـدزي لكـتـابه وكـأنه بذلك
يـطـرح (اسـئـلـة الـزمن الـصـعب)الـذي
عــاشه اقـــلــيم كـــردســتــان ابـــان تــلك
الـسنـوات لـيضـعـهـا اليـوم بـ ايدي
مـــواطـــنــــيه الـــكـــرد من مـــســـؤولـــ
ومــثـــقــفـــ ونــخـب وعــامـــة الــنــاس
لـيـفـيـدوا مـن تـلك الـتـجـربـة بـحـلـوها
ومــرهـا ويـأخـذوا مـنــهـا الـعـبـر. واذا
أي كــان الـعــنـوان هــو عـتـبــة الـنص 
نص فقد كان عنـوان هذا العمل خير

مـــبــديًـــا خـــشــيـــته  من ان
يـتـطـور االمـر الى اقـتـحـام
شـــرف الــنــاس ويــتــســاءل
بـــضــجـــر (هـل ســنـــعي ام
ننـتظـر لنـحيـا يوم الـقيـامة
لـنـبـدأ حـيـاة جـديـدة?).هـذه
الصراحة الشديدة واجلرأة
الــبــالـغــة جتــعـالن الــقـارى
مـــنــشـــداً الى قـــراءة بــقـــيــة
االعـــمــدة الــتـي تــضــمـــنــهــا
الـكـتـاب حــتى لـو اعـتـقـد ان
بـعض تلك االعـمدة قـد كتبت
في حــيـنـهـا بـاسـم مـسـتـعـار
ــتــواضع ان الـذي فـبــرأيي ا
يـكـتب بـاسم مـسـتـعـار- وقـد
ـا يـكـون اكـون مـخــطـئـاً - ر
اكـثـر شجـاعـة من الـذي يضع
اســــمه الــــصــــريح فـي صـــدر
مـقـالته او في نـهـايته ذلك ألن
ـسـتــعـار ادعى الثـارة االسم ا
الـفـضـول والــتـقـصي من اجل
مـعـرفـة الكـاتب احلـقـيقي ومن
ثم االقتصاص منه . اما االسم
الصـريح فقـد اليخـلق مثل هذا

الـفـضـول حـتى لـو كـان احملـتـوى اكـثر
جرأة مـن مضـمـون عـمود يـنـشـر بإسم
مـستـعـار. كمـا تمـيـزت االعمـدة بـالنـقد
ــرة وهـي تـلــقي الالذع والــســخــريـة ا
الـضـوء عـلى الـتـجـاوزات الـتي حتـدث
في مـــنـــاطق مـــخـــتــلـــفـــة من االقـــلـــيم
باستـخدام اسلوب الـربط ب حدث ما
ــراد اثـارتــهــا إذ يـعــمـد والــقــضـيــة ا
روانـدزي الى رواية تـفـاصيل حـدث ما

ثم ينهي العمود بتلميح ذي مغزى.
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 فهاهو  يتحدث عن وليمة اقامها احد
االثــريــاء الــعــرب وكــان من احلــضــور
ـية الفـاتنـة بروك شـيلددز مثـلة الـعا ا
شهـدت وعـكـة صـحيـة  الحـد احلـضور
االيـطــالـيــ بـســبب الـتــخـمــة لـتــعـلق
شـيـلـدز انه تـعـرض لـهـذه الـوعكـة ألنه
اكل حـصته وحـصة اآلخـرين فيـتساءل
الــكـــاتب في نـــهــايـــة عــمـــوده : (مــاذا
ستـقول  شـيلـدز لـو حضـرت الى منـفذ
ابــراهـــيم اخلــلــيل?).لـن اطــيــبل اكــثــر
بـاسـتـعـراض قـيـمـة الـفـكـريـة لالعـمـدة
واتـرك لـلقـارىء الكـر فرصـة قراءتـها
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سـك بذوائب ـضي بـنـا ونـحن  بـان 
ــنـســال بـهــدوء الــعـارف الى الــكالم ا
الـذروة واالنـتـشـاء ح وجـدنـا الـسرد
مـنـثـاال ومنـبـسـطـا في اسـتـقـبـال وفهم
الشـفرات الـتي يريد الـروائي ايصـالها
بقوة وموهبة دون ضغط او تعسف او
اشـتراطـات وصـار القـار امـام تداخل
مــــتـــجـــانـس بـــ الـــتــــاريخ واحـــداثه
ـعـقـدة وبـ ـتـشـابـكـة وا ومـرويـاته ا
اخليال الـروائي الفطـن لعالء مشذوب
ـذاق مــلـيــئـا فـكــوّن مـزيــجـا مــقـبــول ا
ـطـاولـة صـانـعا بـالشـاعـريـة وحالوة ا
جــهــدا مــعـجــونــا بــالــســحـر الــدرامي
ؤرخ للحـدث مبتـعدا بذكاء عن مـهمة ا
وكـاتب االحــداث. ان اتـخــاذ الـعــنـصـر
الــتــاريـخـي كــأحــد اعـمــدة الــســرد في
روايــة عـالء مــشــذوب ( بـــابل ســامي ـ
مــور اجلــزء الــثــاني ) يــجــعــله اكــثــر
مـرونـة في الـتـحـرك ضـمن مـسـار اكـثر
انفـتـاحـا في الـعـمق االثـري الـتـاريخي
وهو يعرض الثـيمة احملكية في اجواء
ــنـتـج ولـيـس في اجـواء من اخلــيــال ا
مادية بحتة ال تصنف في خانة اخليال
الـروائي والـقريـبـة من كـونـهـا تـاريـخا
ـؤطر مـؤرخا لـشخـص يحب الـتاريخ ا
ــدونـات حــسب لــكن مــشــذوب جـر بــا
ـصـحـوب االشـيـاء الى مـجـال الـروي ا
ــسـتـنــفـر وبــالـتــالي كـانت بـاخلــيـال ا
الـشــخـصــيـة الــروائـــــــــيــة الـعــمـيــقـة
(تــمــوز) هي احـــدى نــتــاجــات الــفــكــر
ادي الـروائي اخلـصـب وليـس الـفـكـر ا

اجملرد .
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 فـــتــحــركت الـــشــخــصــيـــة في ســاحــة
مـكشـوفة لـآلخرين ولـكنـها ظلـت تخبئ
افــكـارهــا واشـكــالـيــاتـهـا اخلــاصـة في
مـجال التـصوف والـتدين واالمـعان في
مـا يـدور من حـولهـا من اسـئلـة والـغاز
ونوايـا وهي اجرأ الشـخصيـات عندما
ـانية الـتي ساعدها عمل مع الـبعثة اال
في ســـرقــة اثـــار بالده من اجـل انــقــاذ
اهــله .. يـقــتـفي الــروائي اثـر ( نــذيـر )
شـخـصيـته الـرئيـسيـة االخـرى القـادمة

ــــنـــتـــفك جـــنــــوب الـــعـــراق مـــهـــد من ا
احلضارة الـسومريـة ومصدرة احلروف
تمدن .. صدّر للعالم ا والشعر اخلالد ا
( كـان نــذيـر يـســيـر عــلى خـطى اجـداده
يـــهــاجـــر من ارض اجلــنـــوب الى حــيث
الـشـمال بـينـما كـانوا يـحمـلون سـفرهم
من احلــضـارة لــيــسـتــمــروا بــنـقــله الى
سـمارية هـناك حـتى صارت احلـروف ا
والـلــغـة الـســـــــــــــومـريــة مـنـتـشـرة في
بـقاع االرض الـتي وصـلـوها ..) الـرواية
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اهتم الـروائي عالء مشـذوب في روايته
بـعـنـايـة بـشـخـصـيـات روايـته وجـعـلـهم
كان وفق منسوب يسبحون في فـضاء ا
مسـيطـر عليه فـفي الطـرف االول ( نذير
وحـمـيـد وجـاسب وامجـد شـقـيق نـذير )
الـذين يـنـحـدرون من ارض سـومـر حيث
ـنتـفك .. يقـابلـهم اربعة من ارض لواء ا
بـابل يـنـحـدرون من لـواء احلـلـة ( تـموز
ومعروف وعلوان وحسناء شقيقة تموز
) هذا التوازن قصده الروائي للمحافظة
عــلى بــوصــلــة االحــداث واجتــاهــاتــهــا
وجعل االطراف متسـاوية في حضارتها
عـاصـرة .. فـأعـطت احلدث وهـمـومـهـا ا
عـــنـــوانـــا اكـــثـــر اقـــتـــرابـــا وهـــو ازمــة
ـعـاصـرة ـتـغــيـرات ا الـشـخــوص وفق ا
وفـقـدان االلق الـتـاريـخـي واحلـضاري ..
والـــبـــؤس واحلـــرمـــان والـــفـــقـــر الـــذي
ـــقـــارنـــة يـــرزحـــون حتـــته .. فـــكـــانت ا
ــتـــألق بــشــمس واضـــحــة بــ االمس ا
احلضارة واجلاه والقوة والعظمة وب
ـكـتظ بـالـدسـائس والـتـفـرقـة احلـاضـر ا
واحلروب والـفقـر والعـوز .. انهـا ساحة
عـــراقـــيـــة جتـــتـــمع فـــيـــهـــا كل االرادات
واالحالم للـوصول اآلمن الى مـبتغى كل
واحد . ان بناء الشخصية الرواية حتت
ظـروفـهـا الـقاهـرة والـعـصـيـبـة سـيـنتج
جــمـوحــا لــدى كل واحـد لــلــوصـول الى
اهــدافه الــتي ارادهــا بـالــفـعـل .. فـقــيـام
نـذيــر بـعـد انـتـهـاء اعــمـال الـتـنـقـيب مع
االجـانب بـقـيـادة روبـرت بـشـراء قـطـعة
ارض زراعية فـي لواء احللة وقـريبة من

ان ايـة رواية او عـمل ادبي اخـر مهـما
كان جتـنيسه وهـو يحاول اسـتحضار
الـــتــاريخ ورمــوزه وحتــلـــيل شــفــراته
وسـبـر اغـواره لـهـو عـمل يـحـمل داللة
الـتـمـكـ والـثـقـة بـأدوات كـاتـبه وهـو
ـخر عـبـاب قرون خـلت ويـغوص في
اعماقـها بأخذها درامـيا وجعل اركانه
ـعـاصـر بـطـريـقة تتـداخل مع الـواقع ا
زوجة مثلى لـينتج حـكاية معـاصرة 

بـآالم ومـكـابـدات وهـزائم وانـتـصـارات
ــاضي االثــيــر بــكل تــفــاصــيــله .. ان ا
اسـتدعـاء التـاريخ في روايـة معـاصرة
ــاط مــحـــاولــة جــريـــئــة في كـــســر اال
ـنــشـور الــيـوم الــسـائــدة في الــروي ا
وبـالــتــالي فـان اجــراء كــهـذا ســيــكـون
ــثـابــة تـذويب االحــداث الـتــاريـخــيـة
كتـوب بلغة الكـثيرة في ثـنايا السـرد ا
مفهـومة وواضحة فـأعطي فعل احلدث
دفـــقــة من احلـــيــاة في اروقـــة احملــكى
التاريخي اجلامد اجملرد . من هنا كان
البد لـلروائي عالء مـشذوب ان يـقتحم
تــلك الــعـــوالم اخلــفــيــة والــغــامــضــة
احيانا بروايته اجلديدة بابل سامي ـ
مور  2الـصـادرة عـام  ?2018لـيـنـتج
تـعة ومـنسـقـة بان عـليـها مـزاوجـة 
ـتهـافتة في الـترتـيب واناقـة اجلمل ا
ــنـــســالــة عــلى الــبــيــاض االســطــر ا
ـنـسـكـبة ـسـرور بالـروح الـلـذيـذة ا ا
بـكل جـرأة عــلى سـطح الــورقـة الـتي
حــولــهــا مــشــذوب كــســاحــة صــراع
وفــضـاء حتـتـدم فـيه الـقـصص. وفي
تـقديـري أن عالء مـشـذوب استـطاع
أن يـعـطي حيـزا من روحه وذاته في
ـــتــداخــلــة كـــتــابــة هـــذه الــروايــة ا
ـتــشـعــبـة حـد االمــتـاع اذ ادخل وا
ــلـكه من خــبـرة روائـيـة فـيــهـا مـا 
طــويــلـــة نــاجتــة عن تــراكم الــوعي
الــــســـردي من خـالل عـــدة روايـــات
صـادرة له وبـنـفس الـهـمـة وطراوة
ـا اجاز له الـتحـرك احلر الـسبك 
والـــيـــقـظ والـــتـــفـــاعل في ســـاحـــة
الـرواية موضـوع البـحث فاقنـعنـا بفنه

اثـار بابل والـطلب من تـموز الـعمل بـها
فالحـا لكي يـقترب مـن احالمه بالـتقرب
من اثار بـابل ( مسـاحة ارضه الـزراعية
ــا في لـواء احلــلـة تــقـارب ثالثــ دو
تــشـرف عـلـى نـهـر الــفـرات من جـهــتـهـا
الـغربـية ويـحدهـا من جهـتهـا الشـرقية
ــديـنــة بــابل مــســاحــة فــارغــة تــابــعــة 
االثـرية ومن جـنوبـها وشـمالـها اراض
بـاشر زراعـيـة لكـنه اختـارهـا لقـربهـا ا
ا يتـيح له القرب مـنها من اثار بـابل 
متـابـعـة اكـتـشـافه او زيـارة اطاللـها او
اي شيء يــــدور فـي خــــلــــده) الــــروايـــة
ـــقــاربــات الثــبــات ص19. تـــأتي تــلك ا
عـــــراقــــيــــة االجتـــــاهــــات فـي نــــفــــوس
الـشخـصيـات التي مـهمـا حتاول الـقيام
به اال انها تـبقى تنـظر الى االرض على
انـهــا ارض عـراقـيــة ال غـيــر ذلك بـدلـيل
تـفـكـيــر نـذيـر بـالـذهـاب الى آشـور بـعـد
مغادرتـه بابل وخفـوت احللم الذي جاء
من اجله ووجـد ان كل شيء كـان خرابا
ا وما عادت هنـاك حضارة وامجاد وا
كانت احالما عششت ب ثنايا راسه ..
هــكــذا خـســر نـذيــر انـدفــاعه وحــمـاسه
كن صـوب بابل الـتي اعتـبرهـا مكـانا 
اصالحه اال انه صـدم بـاحلـقيـقـة ووجد
ــكن اصالحه .. نـذيـر ان كل مـا رآه ال 
الــراعي ومـن ثم احملب لـــآلثــار ومن ثم
ــلـهــوف بــعـشــقه لــكل قـطــعـة ـنــقب ا ا
ورقــيم مـا عــاد هـو الــقـادم من اعــمـاق
اجلنوب لـيكون منـقذا وحاميـا ومدافعا
(انـــهـــمـــرت الـــدمـــوع من رأسه ولـــيس
عيـنـيه لـتكـون شـاهـدة على مـعـمـوديته
وهــو يـنـزف احلــزن وااللم يـرى تـأريخ
بـالده قــد اصــبـح اطالال من اخلــرائب .
هـاجر البدوي اصبح مثل الـرحالة او ا
ال يـسـتكـ في مـكان حـتى يـبدأ جـسده
ينـهشه ويـرفض بقـاءه وكأنه ال يـنتمي
اليه او الى اشيـائه) الرواية ص 310..
{ روايـة بابل سـامي ـ مور  2الـطبـعة االولى
وزي 2018 طبعت في دار تموز ـ د
للطباعة والنشر والتوزيع في سوريا . تقع
الرواية بواقع  314صفحة من القطع
توسط . ا

والــتــمــتع فــيـــهــا لــكــني اشــيــر الى
الــتــقــد الــرائع الــذي كـتــبه االديب
والــصــحـفي مــصـطــفى صــالح كـر
للكتاب متـحدثاً عن مسيرة رواندزي
في كـتـابة الـعمـود الـيومي وحتـريره
لـــزاويــة(ســـؤال) بـــاسم(ابن بـــلــدي)
قائالً ان (محتـوى الزاوية كان دسماً
ومــقـروءاً عــدا سالســة كــتـابــتــهـا )
مـضــيـفًـا ان(كـاتـبـهـا عـرف عـنه بـأنه
يكـتب بشفـافية وعـذوبة عدا انه كان
يصـيب في كل سـؤال هـدفـا معـيـنا).
ــنــا وتـــابع كــر الــذي رحل عن عــا
مــؤخـــرا وحتــديــد في  16 كـــــانــون
االول ) 2018 رغم ان الــكـثـيـرين من
كتـاب االعمدة يعـتمدون احـياناً على
االفـكـار الـتي تـأتـيـهم من قـرائـهم اال
ان روانـدزي بـحسب مـعـرفتي به عن
قــرب كــان اعــتــمـاده الــرئــيس عــلى
افـــكـــاره وذكـــريـــاته وانـــطـــبـــاعـــاته
ومـــشــاهـــداته وجـــرأتـه الــفـــائـــقــة).
والـكـتـاب الـصـادر عن دار الرسـا في
بغداد الذي ضم  206صفحات تميز

بطباعة راقية واخراج فني الفت  .

غالف الكتاب

غالف الرواية

ان نـكتب عـن الشعـر احلديـث وما نتـداوله في مـفهـوم قصـيدة الـنثر ال
يقربه( بتشديد الراء) الينا اال القراءة والتلقي . 

ان نــكـتـب عن الـشــعــر احلــديث يـجــدر بــنــا ان نـدخل أبــواب الــقـار
تلقي ‘واظنـها مـغلقـة إال باب السـاعي إلى تفتـيش صفحـات الكتب وا
الـشـعـريـة الصـادرة بـكـثـرة والـقـلـيـلـة في الـرأي والـتـحـلـيل والـتـفـسـير
ـنجز الـشعري لـلمربي والـتربوي واخـيرا لتـكن قراءة انطـباعيـة فكان ا
في شعـلة الـعلم الـشاعـرإبراهـيم اليـوسف وهو يـدخل جمـرات الشـعر
ـكـان من طـفـولـته لـيـضع الـنـقـاط عـلى مـنـذ الـسـبـعـيـنـيـات يـسـتــنـطق ا
احلـروف ويــشـعـل مـواقــد الـشــعـر في أواخــر حــيـاته والــتي يـؤطــرهـا

سكون به.  بالشعر ا
يذكر الناقد الـعراقي محمد صابر عبيـد في نظرته للشعر احلديث عن
االثـر الشعـري ( اماالـشعر احلـديث فقـد شهد تـطور الـشعر الـوظيفي
الـسـلـطـوي تـطـورا كثـيـرا ولـكـنه سـمح في الـوقت نـفـسه بـبـروز (شـعر
قولة اللعب ) التسـاع الكتابة والـنشر خارج ارادة السلـطات ) وهذه ا
قد اتـاحت لـلشـاعر إبـراهـيم اليـوسف من حـصوله عـلى بـراءة شعـرية

لـعـدم االنـصـيـاع إلى الـشـعر
الـوظـيـفي الـســلـطـوي الـقـائم
دح والتكسب وجعلته على ا
ـا تمثل يدخل شـعر الـلعب 
به منـجزه في الـشعـر /رفقا

بحلمي ايها الصقر /
ومـــــا احــــتــــواه مـن خــــمس
وخـــمــســـ نـــصــا فـــيه من
االتــســاع الــكــتـابي ‘وكـأنه
ال فــــــراغـــــات احلـــــيـــــاة
الــكـثــيـرة ‘ويــدخل الــتـراث
ـفـردة شـغـوفـا به ويـحـيل ا
ـة عـنده إلى االرض الـكر
ــبـــاركــة .في والـــنــخـــلـــة ا
هفات يقول :  قصيدة ا
ـــــهــــــفـــــات مـن خـــــوص ا
النخيل. عليها اسماء الله

 . والصاحل
هفات.  تدور ا

يدور هواء البيت. 
هفة التي تـصطدم وتضحك يـصرح الشاعر عن دموع ومن الفرحة بـا
الــنـخــيل بـصــورة شـجــيـة مــعـبــرة .يـقــول بـعـيــد اوان الـرطـب. /تـنـوح

الفواخت /فيستحيل كل ما كان نظيرا حطب /
تـنـوح الــفـواخت/يـذرف الـنـخل ادمـعه. واذا كــان الـشـاعـر يـتـمـنى من
خالل عـنـوان ديـوانه رفــقـا بـحـلـمي ‘فـهـو يــسـتـعـد حلـلم تــعـبـوي مـنـذ
اضي ‘ويتحقق حلـمه بعد شهر في ضياع االرض ثمانينـيات القرن ا
والدور من خالل طائرة كتب ورسم إسمه عليها وهي صورة الوطن. 
رسوم عليها رسمي كتوب عليهـا إسمي /ا كأني بطائرتي الورقـية./ا
/هدمت كل الدور ويـعاود الشـاعر حلمه من خالل احلـوار ويجمع ب
ن حولـه او التالعب لغاية الـندم أن يستاثـر القوي الصقر من اللعب 
ـهلة واالنـتظار ثالث مرات جنسه بـالضعف والوهن ‘ويكرر الـشاعر ا
ـكان اوتـادا للشـاعر في ييـئته اجلـنوبيـة الفاو فـقد مثل . وكـما شكل ا
ذلك موقفا من الشاعر جتاه التراث واجملتمع واحلب وهذه وغيرها قد
اشـار الـيـهــا د.إحـسـان عـبـاس في كـتـابه /اجتـاهـات الـشـعـر الـعـربي
ـعاصـر /فقـد وظـفهـا الشـاعر إبـراهيم الـيوسف من خالل نـصوصه ا
ـتنـوعة ومن ذلك قـصيـدة مسـتلـزمات لـقاء سـاحلي في مـوقف الزمن ا
وموقفه من اجملتمع في قصيدة تأمالت في مرسم أكد . وعن نهاية‘
اء والذي يجعل منه االنسان يختم الشاعر قصيدته مقامات حضور ا

لذة. اخر ما بوسعك ان تفعله. 
حلبيب ميت. /هو ان جتعله/ 
اء الطهور /  يستشعر لذة ا

قـبل ان يـزج في وحـشـة الـقـبور . وقـصـيـدة خـريف االبـطـال يـسـتـذكر
الراحل الـقـاص مـحمـود عـبد الـرهـاب فـهي تفـسح اجملـال لـلراحل في
العشق باوصاف ب الضـحكة والقهقهة والبـكاء ويختمها بدور البطل

للمرثي.
لك ان تغني / ان تقول ما تقول. سـتشم رائحة احلياة /ستسمع حوا
را. وتـستـذكر ادوارا /كـنت فيـها الـبطل. هـذه وقفـة موجـزة عن مـنجز
الشاعـر اجلنوبي إبـراهيم عبد الـرزاق اليوسف فقـد وقفت على ابواب
ـواقف االدبية ‘وكانت تـحركة عـبر ا شـعره الذي تـمثـلت به الصـورة ا
هـفـة /الـفـاختـة.وحـقـيـبة االمس الـبـقـجة الـلـغـة محـلـيـة في اخلـوص /ا
والتي جـاءت بوصف جـميل . آمل ان اكون الـقار الـقار وعسى ان
استـنطقت بـعضا من الـنصوص ‘وغصت في مـحتواهـا ب احلضور
والـغـياب ‘السـيـما ان اغـلـبـهـا مفـتـوحـة وليـست مـغـلـقة وهـو مـا يـقرره

الناقد د. حا الصكر من آراء نقدية في كتابه البئر والعسل . 
ومن خالل ذلك كـله تـاتي جتـربـة الـشاعـر إبـراهـيم الـيـوسف لـتـضيف

لدى القار متعة ادبية في عالم الشعر ..
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