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ـعرض افتتح في اقمت جـمعية الـتشكيـلي الـعراقي مـعرضا مشـتركا  ضم مجـموعة من فـناني السلـيمانيـة وبغداد علـى قاعة  آمنه سـوركة في محافـظة السلـيمانـية بكردسـتان العراق ا
ـشترك ب فنـاني السليمـانية وبغداد وبـهدف مد اجلسور بـ محافظات اقـليم كردستان دة ستة ايام وبـادرت اجلمعية ومن مـبدأ التعاون ا اخلامس من ايلول من العـام احلالي ويستمـر 
ا وتقـديرا لهم . والـعاصـمة بغـداد  فقد ارسـلت وفدا مـؤلف من مجمـوعة تـشكيـلية مـبدعـة مؤلف من الفـائزين بـجوائز عـشتار 2017- 2018   واحلاصـل على اجلـوائز الـتقديـرية تكـر
رئـيس جمعيـة التشـكيليـ العراقـي الفنـان قاسم سبـتي قال ( مرة اخرى يـحمل الفن رسـائل حب وسالم ويحمل الـوانه ولوحاته لـينسج خيـوط مستـقبل تنيـره امال وتطـلعات شعب اراد
ـسابـقـة جائـزة عشـتـار للـشبـاب الـتي اقمـته اجلـمعـيـة في العـام 2017- 2018 اسـتقـلوا حـافـلة من بـغداد الى الـعـيش بسالم ووئـام كبـيـرين  مجـمـوعة من الـفـنانـ الشـبـاب من الذين فـازوا 
دينة التي تزينها قمم اجلبال ونسائم الورد والشجر في معرض مشترك  السليمـانية حامل معهم نتاجهم االبداعي وفي صدورهم فيض من احملبة والتوق للقاء يجمعهم مع مبـدع من مبدع ا
ا احـمد عبـاس  زهراء هادي  د ـعرض اكثر من  40  تشـكيلي واداري ومـنهم اثيـر اخلزعلي  مؤكـدين اننا وفي كل مـرة نكون فـيها مـعا ويكون االمـل واحلب واجلمال حـاضرا ) .وشارك في ا
قـاسم  حسن الكـيف  برهان جـليل  نور قـاسم  يسر مـيري  حسن ابـراهيم  سمـير مرزه  نـاصر الربـيعي  حسـ مطشـر وآخرون ومن الـسليمـانية شـارك اكثر من  45فـنانة وفـنان .واعلن
بوس وذلك في العشـرين من شهر تشرين االول من الـعام احلالي وعلى قاعة اجلـمعية ويشارك الفنان قاسم سـبتي عن اقامة مهـرجان اخلزف العراقي الذي يـضيف رائد اخلزف العـراقي كالنتينـوس كرا
œ«uł ezU عرض باهر السامرائي  اكرم ناجي  شنيار عبد االمير وقاسم حمزه ومن الوطن العربي يشارك ناصر احللبي  وحازم الزعبي .                                                               في ا
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الـدكتـوراه عن كاتـبنـا العزيـز غائب ط.
فـرمـان من هـذا اجلــيل تـقـريـبـاً وفـيـمـا
بعد تـعرفت على فؤاد الـتكرلي إضافة
إلى كتّـاب عراقي وعـرب آخرين حتى
مـن األجـــــيـــــال اجلـــــديـــــدة رائـــــعــــ

وعـاشرتـهم والحـظت أنهم مـتـشابـهون
مع بني اندرسن في اسلوبهم احلياتي
ــــيـــة ــــزاح واأل وطـــريــــقــــتــــهم في ا
واإليجـابيـة اإلنسانـية الكـبيرة واحلب

الكبير لآلخرين. 
وبــني انــدرسن إنــســان رائع وصــادق
قـبل كل شيء في الـتـعـامل اإلجـتـماعي
مع اآلخرين متواضع إلى درجة كبيرة
وســهل الــعــمل مــعه وهــذا مــا يــفــسـر
صـــداقـــتـه الـــطـــويـــلـــة مع رفـــيق دربه
ـغني بول ديسـينج لفترة وسيقى وا ا
طـويـلة ولم تـتـفكك أواصـر صحـبـتهـما

حتى أيامه األخيرة كما حدّثني.
وهـــنـــا ال بـــد من إلشـــارة إلـى زوجــات
الراحل بني أندرسن الثالث في إلهامه
بـدءاً من األولى سـيـجنه (يُـلـفظ سـينه)
التي أجنبتْ له ابنـتَهما الطـيبة ليزبِث
والتـي التقـينا بـها منـذ بداية تـعارفنا

مـرورا بـعقـيلـته الثـانيـة البـاربوديـسيه
رأة الـرائـعـة سيـونـثيـا الـتي تـوفيت ا
وانتـهاءاً باألخـيرة احملامـية إيلـيزابيث
إهــمــر ســعــيـدة احلـظ حـيـث قـال بــني
انــــــدرسن مــــــرّة وهــــــو فـي اخلــــــامس
ديـنة والـثـمانـ من عمـره لـصحـيفـة ا
الـتي يسـكنـان فيـها لـيوجنـبوو تـآربَيك
بــأنه أيــقــضــهــا الــصـبــاح لــيــقــرأ لــهـا
قـصـيـدتـ كـتـبـهـمـا عـنـهـا وفي الـغداء

كتب لها قصيدة ثالثة.
وقــد حـــصل لــنـــا شــرف الــتـــعــرف إلى
زوجـته إلـيـزابـيث واذكـر أني مـازحـتـها
قــائالً لـو كــان لـقــبك "أهـمــر" لـقــلـنـا إنه

تقريبا بالعربي "أحمر".
tKLOł vNI

حصلت لنـا هنا فرصة ايـضا في مدينة
روســكـيــلـده أن نــلـتــقي به حــيث كـانت
إبنتي فيروز تتـعاون بعد تخرجها  من
الثانوية مع مقـهى "جيمله" الثقافي في
روسكيلده وتـواصلتْ معه واتفقتْ معه
عـلى تــنــظـيم أمــســيـة له حــيث يــعـزف
ـركـيـة الـبـيـانـو ويـلـقي قـصـائـده بـالـد
وتـرك إنــطــبــاعـا رائــعــا في الـبــســاطـة

والسهولة والتواضع.
ثم أســســنــا هــنــا نـحـن مــجـمــوعــة من
ـركي جـمعيـة "اصدقاء األصدقـاء الد
مـن كل الــعــالم" وكــان في عــضــويــتــهـا
ــــركــــيـــون قــــدامى وآخــــرون جـــدد د
تـجنـس ويـقـصدون هـنا الالجـئـ وا
ركيون اجلدد.  قيم يُسمّون الد ا
وانا اصـبـحت مـنـذ بدايـة الـتـسعـيـنات
أعـمل مع الالجئـ في مـيدان الـترجـمة
والعمل اإلجتماعي والثقافي واإلندماج
والـترجمـة وبدأنـا نستـخدم األمـسيات
الـثقـافـيـة أيـضا لـهـذه األغـراض ونـقدم
سـلـم صـورة إيـجـابيـة عن الـعـرب وا
لـكي نـبـ بــأنـنـا جـزء من اجملـتـمع وال
تـنــحــصــر هـمــومــنـا بــيع اخلــضـروات

ـناسـبة غـياب الشـاعر بـني أندرسن
يـوم اخلـمـيس في الـسـادس عـشـر من

آب  2018
قــــرأت ألول مــــرة عـن بــــنـي أنــــدرسن
(يُــلـفظ بُـيـني أنَـسِن) ضـمن مـا درست
ركي بالـلغة الـروسية على األدب الـد
وال أزال أحـــتــــفـظ بـــهــــذا الــــكــــتـــاب
ـركـيـة عـنـدمـا واإلنـكــلـيـزيـة ثم بـالــد
بـدأنا نـتـعـلم هـذه الـلغـة فـكـتـبت عنه
مـقاالً صـغـيـرا في بـدايـة التـسـعـيـنات
نُـشر فـي صحـيـفـة األيـام البـحـريـنـية
وكــــنت أتــــرجم بــــعض الــــقــــصــــائـــد
ـركيـة الى العربـية حـتى جتمعت الد
عــنـدي مـجــمـــــوعــة كـبـيــرة فـكـرت أن
أنـشـرَ قــسـمـاً مـنــهـا وبـدأت أتـواصل
مــــعـه عـــــنــــدمـــــا كـــــان يـــــقــــــــــيم في

باربيدوس.
أرسل لي بــنـي أنــدرسن رســالــة عــلى
الـفــاكس من بــاربـيــدوس عـام  2000
بــعــد إصــدار كــتــابي "مــخــتــارات من
ـــركـي بـــالــــعـــربــــيـــة الـــشــــعـــر الــــد
ركية"  أبـدى لي فيه شكره على والد
ا تـرجـمة قـصائـده ونشـرهـا ضمـنه 

أفــرحـنـي وأود أن أذكــر هـنــا أنه رآه
(الــفـاكس) عــنــدي في مـنــزلي عـنــدمـا
سـوحاً زارني آخر مـرة عام  2012
فـبـادر بـإعـادة كــتـابـته بـخط يـده رغم
محـاولتي ثـنيه  لـكنه أصـرّ على عمل

ذلك.
وكــان بـــني أنــدرسن اليــفــوّت فــرصــة
لـلسخـرية دون أن يـقتـنصـها أذكر أن
ركي كتابي "مختارات من الشعر الد
ـركــيـة والـعـربـيـة" مـصـمم مـثل بـالـد
الكتب العربية من اليم إلى اليسار
كـان الغالف من اجلـهـة اليـمنى مـليـئاً
ركيـ أما ظهر بصـور الشعراء الـد
الــغالف اي اجلـــهــة الــيــســـرى فــفــيه
صــورتي فــقط. كـــتب لي في الــفــاكس
"أسـتـطــيع أن أفـهم أنك حــقـا شـخص
ـرء الـكـتاب مـتـواضع إذا مـا تـصفح ا

بشكل صحيح!".
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يــــنــــتــــمي بــــني أنــــدرسـن إلى جــــيل
الثالثـينـات وأنا حـصل لي الشرف أن
أتــعــرف عــلى بــعض رمــوزه واجلــيل
الــذي يــلــيه حــيث كــتــبت أطــروحــتي

 بني أندرسن 1929 - 2018

واإلســـتـــفـــادة من مــــيـــزات مـــجـــتـــمع
الــرفــاهــيــة فــحــسب. وقــمــنـا بــبــعض
النشاطات منها أكثر من امسية ثقافية
لـبــني انــدرسن حـيث حــضـر هــنـا في
ثـــانــويـــة احملـــافـــظــة بـــالـــتــعـــاون مع
ه راسموس التي صديقتنا الرائعة آ
كـانت تـعـمل مـدرسـة لـلـغـة الـفـرنـسـية
الــتي بــدأت صــداقــتي تــتــوثق مــعــهـا
فاعانتني كثيـرا في اختيارعدة قصائد
أخــرى إضــافــيــة وراجــعــتــهــا فــقـررتُ
نـشـرها فـي مجـمـوعـة أخـرى عـنـوانـها
ــاركي "أنــطـــولــوجـــيــا الـــشـــعــر الـــد
احلـــــديـث" نـــــشـــــرت عـــــام  2005 في

القاهرة. 
وتـضم هـذه اجملـمـوعـة بـعض قـصـائـد
بني أندرسن جنباً إلى جنب مع تسعة
عشرَ شـاعراً وشاعـرة من أهم الشعراء
ـركي من األحـياء واألموات ومن الد
مخـتلف األجيـال مثل كالوس ريفـبيرج
(غـــــيــــفــــبــــيـه) إجنــــر (تُــــلـــــفظ إجنَه)
كـرِسـتِـنـسِن دان تـورَيـل سـورن اولرِك
تــومـسن تــومـاس بـوبــيـرج ســيـمـون
جــروتــريـــان كــيــرســـ هــامــان أوفه

هاردر إيفان مالينوفسكي وآخرين.
ثم نـظـمـنـا أمـسـيـة أخـرى له وأشـركـنا
صديـقـتنـا الـشاعـرة الـفلـسـطيـنـية رُلى
ـتـرجـمة من الـلـحـام بإلـقـاء قـصـائـده ا
قبـلي بالـلـغة الـعربـية بـنـفس طريـقتـنا
الـعربـية اخلـطـابيـة بـينـمـا يلـقـيهـا هو
ركيـة ألننا ايـضا كمـا ذكرت كنا بالـد
نـشـجع الـالجـئـ عـلى اإلنــفـتـاح عـلى

ركي واالندماج به. اجملتمع الد
كـان بـني اندرسن رحـب الصـدر يـجيب
عن اي استفـسار عن قصـائده ومعاني
كلماته مبتسماً كالعادة وماهي افضل
ـعنى طـريـقة لـلـترجـمة لـلـوصول إلى ا
احلـقـيقي وال يـتـوانى عن شـرح كل ما
يل إلى التعقيد كن شرحه لكنه ال 

وأهم صــفـة
فـــــــــــــيـه أنـه
فعال إنـسان
مـــــتـــــواضع
حــــــــــضـــــــــر
مــــتـــطــــوعـــاً
بـــــــرغـــــــبــــــة
شـــخـــصـــيــة
حلَـــــــــفــــــــــلَي
افــــــتـــــــتــــــاح
خـــاصّـــ بي
مــــــــــرتــــــــــ

األولــــــى مـــــع
الــــــشـــــــاعــــــر
الــــــــراحل إرِك
ســــتـــيــــنـــوس
وزوجته ساره
ســـتــــيـــنـــوس
ومــــرة أخــــرى
عــام  2010في
مـــــــكـــــــتـــــــبــــــة

روسكيلده. 
هـــــــــــذا وقـــــــــــد
إشـتــركـنــا كـمـا
ـــــرة أتــــــذكـــــر ا
األخـــــــيـــــــرة في
حفل عـيد الـفطر
عـام   2012 في
قاعة ميوسيكون

الـكـبــيـرة في مــديـنـة روســكـيــلـده الـتي
ضمت أكثـر من ألف شخص حيث القى
ركية بينما بني اندرسن قصائده بالد
قـرأتـهـا بـالـعـربـيـة وكـان فـعال إنـسـانـاً
متـواضعاً سـهل العمل والـتعاون معه

سلسا إنسيابيا بكل معنى الكلمة. 
{الدكتور زهير ياس شليبه حائز على
جائزة الثقافة في مدينة روسكـــــــــــــيلدة
عام 2002
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رأة ان تصمت " اجملتمع الـذكوري يطلب مـن ا
األمــر الــذي يــحــد من انــطالقــتــهــا الــفــكــريــة
ويـســورهــا بــالالءات والــتـابــوات واخلــطـوط
احلمر وكلها ارتبـطت باالساس بنظرة قاصرة
ـرأة وكـل نـتـاجـاتـهـا لـتـجـد مـتـحـجـرة نـحـو ا
ــتـربص بـه بـانــتــظــار زلـة نــفـســهــا بــوضع ا
لالنقضاض عليه . وح يرتبط االمر بالكتابة
الـنــسـويـة يــجـد الــكـثــيـرون فـيــهـا مــوضـوعـا
ـهـا لـلـتـحــديق وفـرصـة لــلـتـلـصص عــلى عـوا
السرية رابـط غالـبا ب الـكاتبـة وما تكتب 
ناسـب الـيـها كل مـا تـضمـنه الـنص من جرأة
في الـطرح لـقـضـايـا مـازالت تبـحث عن حل او
اخرى مسـكوت عـنهـا عازين ذلك الى جتـاربها
الشـخـصـيـة وسيـرتـهـا الـذاتيـة االمـر الـذي قد
جتد فـيه العـديد من الـكاتـبات حـرجا شـديدا .
ـقـابل قـد تـسـقط بـعض الـكـاتـبـات في فخ وبـا
االدب االمـتــاعي كــنــوع من الــتـحــدي جملــتـمع
اسـتــعــاض عن وأد الــبــنــات بــوأد االنـفس او
اعتقـادا من بعض الـطارئـات انه اقصـر الطرق
لذيوع الـصيت والـشهرة ولـفت االنظـار بجرأة
تـبـلغ حـد الـوقـاحـة .. اذ ان " اجلـرأة ال نـقـصد
بـهـا الـتـمــرد  بل مـواجـهـة اجملــتـمع بـعـيـوبه
ـارسـة احلـريـة  عـلى حد فـالكـتـابـة نـوع من 
تعبير سارتـر . والكتابة الـنسوية هي توظيف
االدب كــــأداة لـالحــــتــــجــــاج عـــــلى االوضــــاع
االجتماعية والسياسية والتربوية وهذا يعني

انه يتبنى موقفا خالقا "  1.
انه الوعي بـالواقع والتـعبـير عـنه سواء أ كان
هذا الواقع نفسـيا او اجتمـاعيا او اخالقيا او
ــقـصــودة في مـا هـو اقـتــصـاديـا او االقــامـة ا
خيالي .  وكـما اعاد الى االذهـان الناقـد سيرج
دوبـروفـسـكي بــقـوله " اذا لم تـكـن جـدة الـنـقـد
اجلديد في نـهاية االمـر شيـئا سوى انـها عرّت
جـرحا بـقي مـفـتـوحـا خالل خـمـسـ عـاما من
الترقـيع العـقلي فـان ازمة االدب والـنقـد ليست
في الــواقـع ســوى االزمــة الـــعــامــة لـــلــمــذهب
ـا هـو االنسـاني "  2. وإن الـنـقـد الـنـسـوي ا
منظومة جهـد فكري واع يبدأ بـتعرية االنساق
ـهيمـنة والضاغـطة " اذ ان الصراع الذكورية ا
االدبي بــ الـــفــحــولــة واالنـــوثــة هــو صــراع
خطابات وليس تـفريقا اجنـاسيا خاليا من اي
مـحــتـوى "  3. ولـعل آخــر الـتــطـورات هي في
النـظريـة اجلنـدرية الـتي تـهتم بـنوع اجلـندر (
اجلـنس ) فـيــمـا اذا كـان ذكــرا ام انـثى وكـونه
بنـاء اجـتـمـاعـيا لـه اختالفـات بـيـولـوجـية اذ "
تــقــتــرح نــظــريـــة اجلــنــدر اكــتــشــاف كــتــابــة
ايديولـوجية وتـاثيرات ادبـية لنـظام اجلنس /
اجلـنـدر والـفــوائـد كـثــيـرة مـنـهــا فـتح مـسـرح
الـنـظـريـة االدبـيـة وجـلب اسـئـلـة الـذكـورة الى
داخل الـنظـريـة الـنـسـويـة  فضال عـن ذلك فان
اعـتـبــار اجلـنـدر مـعــيـارا اصـيال يــضع الـنـقـد
ـركز بدل الـهامش "  4. في هذه النـسوي في ا
ـتـد مـنـجل الـبصـر كـمـا يـذكـر سان الدراسـة 
ـراة في جـون بــيـرس الى الــنـســويـة وســرد ا
العراق السـيمـا بعـد التـحوالت الـزلزالـية التي
ـرحـلة الـتـي يـراد لـها ان اعقـبت  2003هـذه ا
قصيّة تكون منصة صاحلة لظـهور الكتابات ا
رأة من بيـنهـا بالـطبع تـأكيدا لـثقـافة الـنقد وا
ــنـجــز عـانـى طـويال من االهــمـال ـراجــعـة  وا
ـــا الشك فــيه ان الـــعــطــاء والــتــهـــمــيش . و
االبداعي ال يـعـتمـد عـلى اجلـنس قدر اعـتـماده

تابعة وهبة والعمل الدؤوب لصـقلها با على ا
ـعارف وتـراكم اخلبرات . واكتسـاب الثـقافة وا
وقد وقع االخـتـيار عـلى نـتـاجات ثالث كـاتـبات
هن لـطــفـيــة الـدلــيـمي  عــالـيـة طــالب  حـوراء
النداوي الالئي جسدن الهم النسوي عبر رصد
هــذا الــصــراع بــاشــكــاله اخملــتــلــفــة  ولــهــذه
وضوعة ثـيمات يجـدر الوقوف عنـدها  منها ا
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اوال  –مـوضـوعـة االضطـهـاد وويـالت احلرب :
وتتمثل احلرب بظاللها الكـئيبة كابوسا مرعبا
ـشهـد السردي  ويـتجـلى هذا في يفـترش كل ا
اغلب نتاجات االديبات مثال في (محو النساء )
لـلـطـفـيـة الـدلـيـمـي  فـعـلى الـرغم من ايـجـادهـا
وســـيــلـــة لـــلـــخالص من الـــعـــدوان الـــذكــوري
بـامـتالكـهـا جـسـدا غـيـر مـرئي اال انـهـا مـازالت
ظـاهـر احلرب والـدمـار ح تـقول محـاصـرة 
على لسان بطـلتها " لم ابصـر في الطرقات غير
ــاريـنــز وبـعض ـســلـحــ وجـنـود ا الـرجــال ا
دينة الشرطة وسـمعت دوي االنفجـارات يلفّ ا
منذ الصبـاح " . ونقرأ لعاليـة طالب في ( قيامة
بــغـــداد ) وهـي تــروي كـــيف قـــصت شـــعـــرهــا
كـالـرجـال حـتى ال تـتـعــرض لـلـمـضـايـقـة اثـنـاء
تنـقـلهـا بـسيـارتـها في ارجـاء مـدينـتـها االثـيرة
بغـداد لتـشهـد مـا حل بهـا من خراب وتـشويه .
ونالحظ امـــتــزاج الـــقــمـع الــذكـــوري  بــويالت
احلرب ما ينـتج قمعا مـضاعفا  فـفي " امكنتي
وعـطـري ) تـعـمــد الـكـاتـبـة ذاتــهـا الى تـوصـيل
رسـالــتـهــا االنـســانـيــة الـتي اعــتـمــدت احلـدث
ـديـنة ـركـزي وهـو االحـتالل وضـيـاع ذاكـرة ا ا

وعطرها . 
ـديـنــة بـغـداد : يالحظ ثـانـيـا  –حـضـور طــاغ 
ـاثل ـديـنــة بـغـداد كــونـهـا ا احلـضـور الــقـوي 
ـ االعمال عرفي والـواقعي  يتـاجغـرافي وا ا
ـكونـة من طبـقات ديـنة الـسـاحرة ا االدبيـة .. ا
روحية وزمنـية ومعمـارية ولغوية . حـتى لنجد
بـغداد حـاضـرة في اغـلب نـتـاجـات الـكـاتـبات .
ويتـضح هـذا جـلـيـا في رويـاة ( سـيدات زحل )
للطـفية الـدليـمي التي تعـبر عن مـلحمـة روائية
ــأسـاة الـتي تـكـشف عـن جـذر اخلـراب وهـول ا
ـديـنـتـهـا  ,وفي الـوقت ذاته هي تـعـيـد حـلت 
بـنـاء االنـسـان بـاالمـل وبـأسـتـزادة قـدرة احلـلم
ـتلك صفات لديه . لتثـبت ان على الروائي ان 
ؤرخ والفنـان والفيلـسوف والعالم الـنفساني ا
ويـوحـد بـ مـا هـو جتـربـة ذاتـيـة وبـ مـاهـو
لء واقـعي .  يـقـول سـنــو " تـتـنـفس الـروايـة 
احلرية في حالة واحدة فقط وذلك عندما تمتلك
جذورا لـهـا في اجملـتمع "  5. كذلك جنـد بـغداد
حاضرة في وجدان الروائية عالية طالب ابتداء
من العـنوان ( قـيامـة بغـداد ) كونه الـثريـا التي
تــضيء فــضـاء الــنـص ومن خالل مــ الــسـرد
ــتـرابــطـة بـعـالقـاته الــداخــلـيــة وتــكـويــنــاته ا
ــعـقــدة الــذي يــشـكـل نـســيــجـا وتــشـابــكــاته ا
مـتـمـاســكـا يـنـطـلـق من بـيـئـة مـكــانـيـة مـحـددة
جغرافـيتـها اذ تقـول " ايهـا الوطن الـساكن ب
القلب والـضمـير مـشتـاقة لوصـية تـهمـسها في
اذني لنسـمة تداعـب وجهي لرذاذ دجـلة يرطب
هواجـسي  لـثمـرة عـراقيـة تـذوب في رضابي .
وفي رواية ( حتت سمـاء كوبنـهاغن ) للـروائية
الشـابة حـوراء النـداوي جنـد ان والد الـبطـلة (
ـنسـيـة ال شعـوريا الراويـة ) يغـدي بـحيـرتـها ا

ال تعد الكتابة فعال عابرا او مترفا في حياتنا
انــهـا الــنــتــاج الـذي يــحــفظ لــلــعــالم جتـدده
وجــمــالـه وغــرائــبـــيــته  هي ذاكـــرتــنــا ضــد
الـنـسـيـان اذ يـقـول لـنـا اخلـيـال انه ال يـبـغي
ا اعادة التوازن ازالة غموض هذا العالم وا
الـيه عــبـر حـمــلـنــا عـلى الــنـظـر الـى خـرائـبه
ودخـانه عـبـر هدم الـواقـع واعادة بـنـائه عـلى
الـــورق وفق رؤيـــة الـــكــاتـب ومن مـــنـــظــوره
ـــســتـــقــبل اخلــاص . وهـــنــاك مـن يــرى ان ا
لـلـســرديـة احلـديــثـة فـفــيـهـا حتـفــيـز لالثـارة
واسـتـفـزاز لــلـمـخـيـلــة ذلك ان فن الـسـرد هـو
االكـثـر  قـدرة من بـ االجــنـاس االدبـيـة عـلى
اخلـوض في دخـائل االنــسـان كـكــائن مـتـفـرد
ـتداخلـة مع اخلارج فـفضاءات وفي عالقاته ا
السـرد الواسـعة تـبـدو اكثـر استـجابـة وقدرة
من غيرهـا على اسـتغـوار بواطن احلـياة بكل
تناقـضاتهـا وتشـعباتـها. ولـقد كان  لـلحروب
ومــــا افــــرزته مـن ظــــلم وتــــرد اقــــتــــصــــادي
واجتماعي اثر بالـغ في السرد العراقي جتلى
بـوضــوح في الـثــيـمــات الـتي اغــتـرف مــنـهـا
االدبـــاء واالديـــبـــات مع اخــــتالف واضح في
زوايـا الــنـظــر  فــقـد عــني االدبـاء بــاحلـروب
تخـلف عنها عارك او ا فكانوا االبطـال في ا
تسـجيال لـرفـضهم لـها او ضـحـاياهـا وحطب
اوارهـا مـعـبـرين عن ذلك بــاسـالـيب مـتـنـوعـة

تفاوتت ب الـتلويح والـتصريح . امـا النتاج
النسوي فـقد عني في الـغالب بظالل احلروب
من فقر وفقد وخراب وتبعات كل هذا بإعتبار
تضرر االكبر ترمال او يتما او رأة هي ا ان ا
ثـكال من هـذه احلـروب نـاهـيك عن مـعـانـاتـهـا
االزلية من الوأد النفسي واالضطهاد والعنف
ـنـحـها بـاشكـاله في مـجـتـمع ابـوي ذكـوري 
ـقابل يـطلب مـنها ان احلمايـة ظاهـريا وفي ا
تبقي فمـها مغلقـا فهي مازالت تـعاني معاناة
مـركـبــة مـابــ مـطـرقــة االضـطـهــاد وسـنـدان
احلرب . والشك ان هناك جتربة حياة معاشة
تـشـمل كل افـراد اجملـتــمع وهـنـاك وعي لـهـذه
التجـربة من خالل عـمليـات الرصـد والدراسة
والـتـحلـيـل وهي تـقـتـصر عـلـى فئـة اقـل عددا
ثقفة " االنتلجنسيا " نسبيا هي فئة النخبة ا
اذ تـقـوم هـذه الـفـئـة داخـل اجملـتـمع بـعـقـلـنـة
مفردات الـوعي اجلمعي واضـفاء معـنى عليه
ــســتـوى اعــلى من ومن ثم الــتـعــبــيــر عـنه 
سـتوى الدارج . والـكاتب مـثله مـثل اي فرد ا
في اجملــتـــمع يــخــضـع لــنــوع مـن الــتــدجــ
االجـتمـاعي ويـتـأثـر بـسـلـطـة اخلـطـاب الـعام
الذي يتألف من منظومة مفاهيم تتداخل فيها
ــوروث الـشــعـبـي والـلــغـة مـكــونــات عـدّة كــا
والــدين والــعــرق .. الخ وكــلـهــا تــتــرسب في
الالوعي لتـصبـح موجـهة لـلتـفـكيـر والسـلوك
اجلمعي . وال نـأتي بجـديد اذا ما
قلـنـا ان الـكتـابـة احلـقـة هي التي
تـتــبـنى مــوقـفـا شــجـاعــا مـؤطـرا
ــوقف يــصـنع بـوعـي مـتــقــدم و
حراكـا او في االقل تـمـلمال فـكـريا
يثـير غـبار االسـئلة ويـلقـي حجرا
في قــلب الــبــحــيــرة الــســاكــنــة 
والـكـتـابـة احلـقــة هي تـغـلـغل في
اعماق الضمير االنساني لتحقيق
تغيير ايـجابي واضافة شيء الى
الذي قيل . وعلى الرغم من "غياب
الـرقـيب الـقـد " مـازال   الـكـاتب
يـشــعــر بـوقــعه في داخــله كــقـول
الـبــردوني "غــادرت سـجــني وظل
السجن في داخلي "  وهنا يتبدى
الطـابع االشـكالـي ما بـ الـكاتب
ومـجـتـمـعه حـيـنـمـا يتـعـلـق االمر
سـألة حـيـوية وهي احلـرية في
كن بـدونها الي التعـبير الـتي ال
مبـدع ان يحـلق بـجنـاحـيه  وهو
ضـاعـفة ما يـفـسـر الصـعـوبـات ا
الــتي تــكــتــنـف طــريق الــكــاتــبــة
الرافضـة للوقـوع في فخ الصورة
ـرسـومـة لـهـا من قـبل الـنـمـطـية ا
مـجـتـمـع ابـوي يـصـفـه نـيـتـشه  "

ـا تـلـتــقـطه اذنـاهـا من ذكــريـات جتـري عـلى
هـمـش الذي وصـفـته بـأنه لـسـان ذلك الـوالـد ا
متقـاعد قـبل اوان تقـاعده بسـن " حـ يسرد
علـيهم الـكثـير من الـقصص بـطريـقة ال يـحاول
ان يـلعـب فـيهـا دور الـراوي  بل ذلـك اجملـنون
الذي يكـلم نفـسه  كان يـبدأ بـسرد قـصة تدور
احـداثــهــا دائـمــا في بــغـداد  كــأن االحـداث ال
تتـخـذ شكال قـصـصيـا بـالنـسـبة الـيه اال هـناك
وأما زمان االحداث فغالبا ما يكون الستينات

والسبعينات " 
 ثالـثا  –الهـويـة واالغـتراب : يـعـدّ الـكاتب في
اي زمان ومكان مرآة للوجدان اجلمعي ولسان
ـــعــاش وإن كــتب ـــعــبــر عـن الــواقع ا حــاله ا
بـذاتــيـة  وألن االدب ابــداع فــان مـادته االولى
هي الـتعـبـيـر من خالل الـلـغـة . من هـنـا جاءت
ـكـتـوب ـبـدع الى احلـريـة بـتـوسـيع ا حـاجـة ا
وجـاء احــسـاسه بــالــغـربــة وإن كـان في بــلـده
ليـظل يـعـيش الغـربـة مـزدوجة وأزمـة الـوجود
مضاعفـة . اما اذا حلّق بجـناحيه خارج حدود
وطنه االم فغـربته اشـد وعذابـاته من نوع آخر
فهو يعيش وحـيدا بعيـدا عن وطنه شبه منفي
ال يــتــأقـــلم مع من حـــوله بــســـهــولــة  غــذاؤه
اضي وحـاضـره مـغيّب ومـسـتـقبـله مـجـهول ا
رء فـيهـا تائهـا فال هو في ارض بعـيدة يـظل ا
هنـا وال هـو هـنـاك مـرتبـطـا بـوطـنه االم بـحبل
سـري وفي ذات الـوقت يـعـاني ازمـة انـتـمـاء ال
تنـتـهي وكثـيـرا ما يـحمـل معه تـرسـبات وعـقد
عــانى مــنــهــا في بــلــده االم . ان الـعــالـم الـذي
يسـلط الـضوء عـلى شـجـاعة االنـسـان اي على
القيمة الوحيـدة التي تبقى له بعد ان ضاع كل
شيء  ان هذا العالم ينبغي ان يكون من حيث
ا عبثـيا " االنسان يـشعر انه غريب تعريفه عـا
في عـــالـم حـــرم عـــلى حــــ غـــرّة من االوهـــام
ــرور بــهــذا واالضــواء  والبــد حــيــنــهــا من ا
االحساس بغربتـنا عمّا يحيط بـنا وبعدائه لنا
"  6. تظهر هذه الثيمة جليّة في ( قيامة بغداد
) لـلــروائـيــة عـالـيــة طـالـب وهي تـقــول " ايـهـا
الوطن الـسـاكن ب الـقلـب والضـميـر مـشتـاقة
الى وصـيــة تـهــمـســهـا في اذنـي بـصـوت اذان
يـصـحـبـنـي ويـقـول لي ان الـله يــرقب تـشـتـتي
بعـيـدا عـنك .. ايـهـا الوطن الـذي يـكـبـر داخلي
كلما ابتـعدت عنه واصغي لهـدهدته ح اغفو
ــتـــرع بــااللم وال ادري اين اخــبيء الــصــمت ا
وجهي حـتى ال يكـبر ضـعفي الـذي ال تريده لي
". مـثـلـمـا يـظـهـر عــبـر عـتـبـة االهـداء لـلـكـاتـبـة
حـوراء الــنـداوي في مــقـدمــة روايـتــهـا ( حتت
سـمـاء كـوبــنـهـاغن ) وحـ تــقـول عـلى لـسـان
بطـلـتـهـا " ال ادري كـيف تتـشـكل اجملـتـمـعات ?
ــجـتــمع كـبــيـر يــحـاول فـانــا وجـدت الواجه 
ابـتالع مـجـتــمع اصـغـر مــنه .. اجملـتـمع الـذي
كونته اجلالية العراقية بطريقة تراكمية .. كان
ال بـد ان يـوجـد مـجـتـمع مــا لـلـعـراقـيـ بـفـعل
الزمـن والعـدد فـوجـد ويـبـقى اخلـيـار االصعب
قائما  اما ان تكـون فيه واما ان تكون خارجه
وح تخـتار ان تـكون فيه سـيواجـهك خياران
جـديــدان فـامــا الــلـيــبـرالـي وامـا احملــافظ حـد
التشدد فلقد اختار الـعراقيون النفسهم هنا ان
تكون الوسـطية شبه مـعدومة ."  .. ولعل بروز
ـاركـية في امتـنـان الـكـاتـبة خلـدمـات االم الـد
رأة تعلّم وتعليم الـلغة العربيـة البنتها وهي ا
االجنـبـيـة وخـز ضـميـر لـلـمـشـاهدات الـعـلـنـية

ـا هـو شـعـور طيب ـهـاجرين .. ور كـابـدات ا
ن اعـاد لـهـا شكـل الـهـوية فـي الـلـغة لـلـكـاتـبـة 

ومحتوى اللغة في اداء الهوية " 7
في ح تستـدعي لطفـية الدلـيمي في ( سيدات
زحل ) لـغـة سـاخــنـة تـمـيـزت بـهــا وبـنـاء فـنـيـا
متفردا حرا يشكل قوانيـنه حلظة الكتابة ذاتها
ويؤسس السلوب ولغة ينـتميان خلارطة العمل
وحلـظـة الـكـتـابـة بـإعــتـمـاد اسـلـوب الـتـجـريب
واالبتـكـار وصوال الى مـرحـلة اسـتـخالص الكم
ــعـرفي ومـشـاغــلـة الـعـقل الـفـلـســفي والـبـعـد ا
لتـكـوين رؤى جديـدة  والـتجـديد فـي نظـرها ال
يعـني تـذويب او تغـيـيب الهـويـة ونبـذ اجلذور
واالسس التي يـسـتنـد الـيـها الـعـمل بل هو في
حـقـيـقـته بـحث مـعـمّق عن هـويـة الـنص يـنـمـو
وسط بيـئة ومؤثـرات تاريخ ادبي عـريق وعمق
ـعـطـيـات الـعـصـر او مـيـثـولـوجي دون اغـفــال 
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وفـيــمـا يـخـص الـبـنــيـة الــسـرديــة فـلـمــا كـانت
هـيمـنة الـعنـصـر البـؤري الذي يـحكم ويـحدد ا
الـعنـاصـر االخـرى ويـضـمن تالحم الـبـنـيـة فان
ثيمة احلـرب وما افرزته من اغـتراب واحساس
بـاالضـطـهـاد قـد افـرزت مـهـيـمـنـات اخـرى عـلى

مستوى البناء السردي النسوي نذكر منها :
اوال  –فـضــاء الــقص : الــفـضــاء هــو مـســاحـة
ــكــان بــكل ابــعــاده كــبــيــرة تــتــسع لــتــشــمل ا
ــلـمــوسـة  والــراوي هـو الـذي احملـســوسـة وا
ــكــان بــحــواسه ويــضــفي عــلــيه من يــصــنع ا
ـعـاني ـا كـان االحـسـاس  مـشـاعـره ورؤاه  و
كـان موصـوال بـالزمـان يـصعب حـيـنهـا قراءة ا
عـزل عن الزمان  مـثلما يـعصب تناول كان  ا
الــزمــان في اي عـــمل ســردي دون االشــارة الى
ـكـان فـي اي مـظـهــر من مـظــاهـره . ولــفـضـاء ا
القصـة اثر بـالغ في بنـاء احلكـاية  وفي القص
ـهيـمنات الـسابق ذكـرها مـاثلة النسـوي جند ا
كان كن ان تتـحول الى زنزانة  وا فاجلدران 
طار .. الى مجال فتوح كالشـارع  السوق  ا ا
المح لـتستحيل تتشابه فيه الـوجوه وتضيع ا
غلق مـهيـمنا الى ال مكان . وقـد جند الـفضـاء ا
على مـعـظـمهـا  وكـثيـرا مـا تـكشف الـنـصوص
كان وانغالقه وضيق افقه النسوية عن عتمـة ا
كان فتتسـاوى فيه االيام ويـنعدم االحسـاس با
الذي بـات سجـنـا كبـيـرا بال قضـبـان وقد تـغدو
احلرب ذاتـهـا فـضاء لـلـحـكايـة فـتنـسج الـقـصة
احداثـها داخل قـضاء احلرب الـرهيـبة وفي ظل
دخانها اخلـانق . فمنـذ البدايـة تدخلـنا الرواية
ا فراغـيا موحـشا بالـرغم من ازحام االشياء عا
فـيه وصـخـبـهـا امـا ردود افـعـال الـشـخـصـيـات
فـتـثـيــر لـدى الـقـاريء الـدهــشـة ألنـهـا ال جتـري
حسابـاتها وفق قـوان احليـاة   الروتيـنية بل
نع ـوقف مـسـبق  هي متـوتـرة مـنذ الـبـداية 
من فهـمهـا وحتديـد موضـعها دون الـدخول في
دوامتـها  " كـأنـها بـانتـقالـهـا الى ارض غريـبة
نقـلت معـها كل مـا هـو دائر هـناك عـلى اجلانب
االخر من االرض فيتولد ذلك االنكسار الضوئي
ـشاهـد الـعـادية الطـفـيف الـذي يـظهـر لـنـا في ا
والعادات اليومية في حلظات االغتراب واالزمة
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ثانيا  –زاوية النظر : وتقدم االحداث من زاوية
نظـر الـراوي فهـو يـخبـر بـها ويـعـطيـهـا تأويال

معيـنا وتتـكافأ في هـذه احلالة مـعرفة الراوي
مع معرفـة الشـخصيـة الرئـيسيـة فال يقـدم لنا
اية مـعـلومـات او تـفسـيـرات اال بعـد ان تـكون
الشـخصـيـة نفـسـها  قـد توصـلت لـها  ويـقدم
تـكلم او هذا الـشكل من الـسرد امـا بضـميـر ا
الــغــائـب ولــكن دائــمـــا حــسب الـــرؤيــة الــتي
تـلكـها شـخص واحد  يـتسـاوى الراوي في
هذا النمط مع الـقاريء الذي يـشاركه الرؤية 
لذا فانه ال يقدم اي تفسير لالحداث  والرؤية
عـلى هـذا االسـاس تـصـبح رؤيـة الـشـخـصـيـة
ركزيـة او احملوريـة نفـسها وتـسمى مـركزية ا
ــركـز بل الن الــشــخـصــيـات ال النـهــا تــرى بـا
االخرى ترى من خاللهـا ومعها تـعاش احلياة
رويـة .  ويعـد هذا الـنـمط من السـرد طريـقة ا
حديثة ترمي الى التخلص من الوهية الراوي
العليم واحلد من هـيمنته على مـساحة السرد
.  ان تـقـد االحــداث من زاويـة نــظـر الـراوي
الـذي يـعـطــيـهـا تـأويـال مـعـيـنــا يـفـرضه عـلى
الـقــاريء يـســتـدعـي مـتالزمــة اخـرى اال وهي

ونولوج . احلوار الداخلي او ا
ــونــولـوج ) : ثــالــثـا  –احلــوار الــداخـلـي ( ا
ويفسر عـلى انه انكار لـلنظـام القائم بـاللجوء
الى مـنــاجـاة الـذات واســتـدعـاء تــيـار الـوعي
فـنــرى عـوالم احلــكــايـات من خالل الــراويـات
وزوايا نـظـرهن . ان تـوظـيف تـيـار الوعي في
ــذكــورة مع االحـتــفـاظ بــتـوازن الـنــصـوص ا
ــكن ادراجـه في خــانــة الــروايـات الــفـضــاء 
احلديـثة الـتي تـمتـاز بأنـهـا مفـتوحـة االبواب
ـمكنة احلدوث والنوافذ عـلى كل الصراعات ا
ـعنى ان الـسرد يضع التي يراهـا الروائي  
قــوالــبه وقــواعــده عـــلى وفق رؤيــة وقــنــاعــة
ــكـان الــذي يـريــده بـعــيـدا عن الـكــاتب وفي ا
ـعتـاد .  وخالصة الـقول السـرد الكالسـيكي ا
ركب ان احلروب والـعـنف بـاشكـاله والـقـمع ا
كل هـذا ولـد مـهـيـمـنـات في الـسـرد الـنـسـويـة
وأخرى في البـناء السـردي كشفت عن مـعاناة
رأة االحبـاط واالحـسـاس بـالظـلم واغـتـراب ا
والتي عبرت عنهـا الناقدة النسـوية االمريكية
سكـسو  قـائلـة " ان الكـتابـة النـسويـة تتـشكل
في الثـغـرات الـتي ال تتـسـلط عـليـهـا االضواء
من قبل الـبـنـية الـفـكـرية االبـويـة " او بـحسب
ون بالك تعـبـيـر الـفيـلـسـوف االنكـلـيـزي سـا
بـيــرن " انه سـرد يــلـزم اصــحـابه بــتـصــحـيح
رأة في مكان انحرافـات التحيّـز التي جتعـل ا

التابع وتستصغر شأنها "  9.
 —œUB*«

1.علوان السلمان ( في السرد النسوي ) ص  2
2.روالن بــورنـوف & ريــال اوئـيــلــيه (عـالم الــروايـة )
تـرجــمـة نــهــاد الـتــكـرلي  مــراجــعـة فــؤاد الـتــكـرلي

وسوي  ص 188 – 186 ود.محسن ا
3.جمال جاسم ام ( كتابة اجلسد ) ص  7

4.سـهـيل جنم ( من احلـداثـة الى مـا بـعـد احلـداثة )
اختيار وترجمة  ص 209

5.بــول ويــست ( الــروايـة احلــديــثــة ) تـرجــمــة عــبـد
الواحد محمد ص  63

6.البير كامو ( اسطورة سيزيف ) ص 18
7.عـبد الـغـفار الـعـطوي ( الـتـحدث مع الـرواية ) ص

102 
8.ر.م. الــبـيــريس ( االجتــاهـات االدبــيــة احلـديــثـة )

ترجمة جورج طرابيشي  ص 11
9.شيرين ابو النجا ( نسوي او نسائي ) ص 23.

سيرج دوبرفسكي

ركي  أخر مـقال للدكتـور زهير ياس شـليبه عن لقاءاته مع الـشاعر الد
الراحل بني أندرسن

{يُكتب إسمه بني أندرسن لكنه يُلفظ
بُيني أنَسِن تقريباً لكننا نكتبه كما يُكتب
ركية بني أندرسن وهناك أسماء بالد
ركية كثيرة ال تُلفظ كل حروفها وكلمات د
مثل إجنر حيث ال يُلفظ الراء فيقولون
إجنَه أو إجنَ أو ريفبيرج يلفظونه غيفبيه
حسب موقع احلرف في الكلمة وهكذا.
  في الصورة إلى اليسار بني اندرسن
سك السماعة إلى جانبه زهير ياس

شليبه 2000.


