
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6261 Thursday 31/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6261 اخلميس 24 من جمادى االولى  1440 هـ 31 من كانون الثاني (يناير) 2019م

bOFÝ ”UO « d UÝ

وصل  ا

W1bI « q uLK  ÀbŠU  l  rz«u²  dOſ œd « oDM

الروائي حس رحيم لـ (الزمان ): 
UMF «ËË —u³¹œ wł WH K

d UF*« w{«d² ù«

 v ‡OF « Â“ô ¡ö‡Ž

البصرة
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جـي ديـبور  فـيـلـسـوف وجـودي وشـاعـر طـلـيـعي وكـاتب سـيـنـاريـو ومـخـرج سـيـنـمـائي  كـانت فـلـسـفتـه أشدّ
قت سارتر وكامو . ولد في راديكاليّة من وجوديّة سارتر من حيث شدّة االحتفاء بالنزعة الفرديّة ولذلك كان 
باريس في  1931 / 12 / 28وتـوفيّ والده وهـو في الثالـثة من عـمره وعـهدت تربـيته إلى جـدّته انتـقل سنة

درسة الثانويّة وهناك عرف الشعر .  1942إلى مدينة ( بو ) حيث التحق با
ارسون ضربًا من أسّس مع الـشاعر ايزيدور إيسـو حركة ( األدبي ) عـلى وزن ( اليساري ) حيث كـانوا 
سريـاليّة ثوريّة لـيبعثوا الـشباب الفرنسي من سـباته للوقوف ضـد حرب فرنسا في اجلـزائر فقد كان من أبرز
عـارض للـحرب الفرنـسيّة في اجلزائـر  وناهض الفنّـان شارلي شابلن  ووزّع مـنشورًا معـاديًا له واصفًا ا
إيّـاه باحلـشرة الـفـاشيّـة  وعـصاته الـشـهيـرة بـأنّهـا هراوة شـرطي  وأفالمه مـا هي إلّـا ابتـزاز عـاطفي ألبـناء
الطـبقة الـعامـلة عن نضـالها من أجل حـريّتهـا .عاش ديبـور حيـاته حدّ الثـمالة  لـكنه كان يـزدري كلّ األشكال
النـظاميّة سواء كانت ثـقافيّة أو اجتمـاعيّة أو سياسيّـة أو دينيّة  ويدعو للـتخلّي عن كل سياق  وفي ذلك كتب
ـوذجيًّا ا أظنّه  ـاذا أتصـرّف مع صديقـتي وفقًـا  ا تنـتظره أنت ? و اذا أنـا أفكّر أو أكـتب وفقًـا  يـقول : (( 
اذا أدخل في مراتبيّتكم األخالقـّية فأحترم الكبير بالضـرورة ? بالقطع إنّني أقوم باستعراض في عقـلها ? و
ـتفق عـليه عـندكم  مع مـرور الوقت قـد أتالشى تمـامًا وال يبـقى منّي دور مـا في مجتـمعـكم  أتوق لـلنـموذج ا
سوى مـا تـريدون أنـتم )) . ولكي يـثـبت تمـرّده على كلّ الـسـياقـات لم يقـتنـع ديبـور بنـهايـة مـجهـولة حلـياته بل

اختارها لنفسه وذلك في  1994 / 11 / 30إذ اختتم حياته باالنتحار بعيار ناريّ.
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إنّ جوهـر فـكر جي ديـبور الـتي ضـمّنـها كـتابـيه ( مـجتـمع االستـعـراض ) و ( مجـتمع الـفـرجة ) تـتلـخّص بأنّ
نا احملـسوس حتـوّل إلى مجـتمع صـورة وفضـائيّـات ووسائط إعالمـيّة ووسـائل تواصل اجـتماعـي  معنى عـا
ذلك أنّ الـفرد في مـجـتمع الـفـرجة يـعـيش بحـسب صـورته لدى اآلخـرين ال وفق مـا يـكون عـليـه  أما الـصورة
صـدّرة عنه فيـجري إعدادهـا أو اخراجهـا بحيث تـبدو وكأنّـها أصيـلة وغيـر مفبـركة  وهذا بـخالف اجملتمع ا
القـد الذي كـان يحـيا أفـراده وجهًـا لوجه  ومن ثمّ فـصورة الـواحد مـنهم هي تـعبـير حـقيقـي عن شخـصيّته
ـنا (( عالقـة اجـتـمـاعـيّة بـ أشـخـاص تـتوسّط فـيـهـا الـصور )) كـمـا ذكـر ديـبور ( وهويّـته  أمّـا اآلن فـأنّ عـا
مـجـتـمع االسـتـعراض ) ص ?10وهـذا يـعـني إنّك في أكـثـر األحـيان تـقـرأ أو تـرى وتـسـمع مـا ال يـنـطبـق على

تكلّم ألنّنا نعيش عالم أقنعة ليس إلّا. شخص الكاتب أو ا
اني فويـرباخ الذي توفي سنة 1872     إنّ هـذا الرأي الذي ذكره ديبور يـذكّرني بكالم سابق للفـيلسوف األ
سيحيّة )  إذ قال ما ئة عام تقريبًا  ذكره في مقدمة كتابه ذائع الصيت ( من جوهر ا أي قبل والدة ديبور 
نـصّه : (( وال شكّ أن عصـرنـا يـفضّل الـصـورة عـلى الشيء  الـنـسخـة عـلى األصل  الـتمـثـيل عـلى الواقع 
ظـهر عـلى الوجـود ... وما هو مـقدّس بـالنسـبة له  لـيس سوى الوهم  أمّـا ما هـو مدنّس فهـو احلقـيقة ))  ا
والظـاهـر إنّ بعض األمـراض االجتـماعـيّة والـفكـريّة تـنتـقل بحـسب نـظام اإلرث من مـجتـمع إلى مجـتمع  ومن

جماعة إلى جماعة  وربّما كان االنتقال بطريقة موجّهة ومدروسة  وإن تباعدت بينهم األزمان والقرون .
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وفي ( مـجتـمع الفـرجـة ) يجـري تسـلـيع كلّ شيء وكلّ نـشاط وكلّ فـكر أرضـيًّـا أو سمـاويّا  ومـثـلهـا مثل كلّ
شيء تصـبح الثقافة بكلّ فروعها سلعة  تـخضع لقوان السوق  ال تبحث عن القيـمة الفكريّة والتنويريّة بقدر
بحـثها عن الـربح واخلسارة  فتـتحوّل الثـقافة إلى سلـعة للـتسليّـة وملء أوقات الفراغ وإلى لـهاث خلف الربح
ـعـاني ـصـالح الـفـردية واألنـانـيّـة  بـعـيـدًا عن كلّ ا الـسريـع  وتـتـحول الـكـتـابـة إلى جـهـاد من أجـل حتـقيـق ا
اإلنسـانيّـة النـبيـلة أو الوطـنيّـة أو اإلبداع  ومـا يتبع ذلـك من محاولـة فرض الـذات على اآلخـرين كمـا لو كانت
الوحـيدة في ساحـة الكتـابة والتـنظيـر ومحاولـة تسقـيطهم طـمعًا باجلـائزة  وفي ذلك يقـول جي ديبور : (( في
جـذر االستعراض يكـمن أقدم تخصّص اجـتماعي أال وهو تـخصّص السلطـة  لذا فإنّ االستـعراض هو نشاط
راتـبي لـدى نفـسه  حيث متـخـصّص يتـحدّث بـاسم مـجمـوع اآلخرين  إنّه الـتمـثـيل الدبـلومـاسي لـلمـجتـمع ا
يـكون كـلّ حديث آخـر محـظـورًا ))      ( مجـتـمع االستـعراض ص ? ( 13وقـال أيـضًا : (( االسـتعـراض هو
اللـحظة التي حتقّق فيها السلـعة احتاللها الكُلّي للحيـاة االجتماعيّة  ال تصبح العالقة بـالسلعة مرئيّة فحسب
ـهـا  يـوسّع االنـتـاج احلـديث ـرء ال يـعـود بـاسـتـطـاعـتـه أن يـرى سـواهـا فـالـعـالم الـذي يـراه هــو عـا  بل إنّ ا
واقع األقلّ تصنيعًا تتمثّل سيطرته بالفعل من خالل بضع جنوم )) دكتـاتوريّته بطريقة شاملة ومكثّفة  وفي ا

( مجتمع االستعراض ص  ( 20
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ـواقف الـفكـريّة والـدينـيّة شـاعر وا إنّ هذا الـطـوفان من الـصور واالسـتنـسـاخات  والـتمـثيل فـي األسلـوب وا
ـئة سـنـة الفـيلـسوف والسـيـاسيّـة واإلنسـانيّـة  الـذي حذّر مـنه الفـيـلسـوف الفـرنـسي جي ديبـور  ومن قـبله 
ـاني فويرباخ  أصـبح اآلن في زماننـا حقيـقة واضحـة ال مراء فيهـا  فقد (( بـات في مقدور باليـ البشر األ
أن ينالوا قدرًا من التجليّات البصريّة للتقنيّات احلديثة  سواء كانوا فقراء يتجمّعون حول بث الفضائيّات في
تـلكون في بيوتهم أحدث صوّرة في مقـاهي االنترنت  أو ميسورين  قـاهي الرخيصة ورقمـيّات التواصل ا ا
أجهـزة التلفزيون واستقـبال الفضائيّات  وأثمن أجهـزة الكومبيوتر القـادرة على االتصال السلكي والالسلكي
عرفـة اإلنسانـيّة عمـومًا منـسوجة من ـيّة  بل الـكوكبـيّة )) .  فإذا عـرفنا بـأنّ مسيـرة ا ـعلومـات العا بشـبكة ا
سيـرة كانت مـترافقـة على الدوام مع زيـادة الثراء كتـلة تـصوّرات متـفاوتة في تـعبيـراتهـا ودالالتها وإنّ هـذه ا
التـخيّلي والتراث البصري على طول التاريخ  فالصورة ـــ كما يرى هيدجر ـــ كانت دائمًا عنصرًا حتريضيًّا
اهيّة  التي تـعني هيأة الـشيء  حيث يتجلّى في االنشـغاالت الفلـسفيّة  ومدخـلًا حتمـيًّا لإلجابة عن سـؤال ا

بقاء األشياء في استمرارها وبقائها .
ـعـاش  وعـمق مـفـعول أقـول : فإذا عـرفـنـا كلّ ذلك  اسـتـطـعـنا أن نـقـدّر مـدى خـطـورة واقـعـنا االفـتـراضي ا
وسائـل االتصـال االلكـتـرونيّـة في مـواطن اإلثارة  وتـشكـيل الـعقـول سـلبًـا وايجـابًـا  وتوجـيه وتـشكـيل الرأي
ـارسـة عـمـلـيّة قـلب احلـقـائق  ومـا تـؤديه هـذه الوسـائل من ـا يـجـعل األخـبـار مقـبـولـة أو مـنـبوذة و العـام 
حتوّالت عـميقة في طـبيعة حـياتنا وطمـوحاتنا  وفي إعـادة صياغة الـعالم  وفي دفع األفراد للـقيام بأدوار قد

حدّدها لهم غيرهم . 
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  وبالـرغم من وجود مجـموعة متـفائلة تـنظر إلى ثقـافة وسائل اإلعالم اإللـكترونيـة اجلماهيـريّة على أنّهـا ثقافة
ـقراطـيّة  وفهـم اآلخر اخملتـلف ثقـافيًّـا  وعلى أنّهـا فجـر إنسـانيّ جديد  ارسـة الد ايجـابيّـة  ستـزيد من 
وثقـافة حترّرية ضد الـهيمنـة بكلّ أشكالهـا تشجّع على االبتـكار واإلبداع .يأتي جي ديبـور ليقول : (( في هذه
احلركـة اجلـوهـريّة لالسـتـعـراض  التي تـتـمثّل فـي تلـقّـفه لكـلّ ما كـان يـوجد في الـنـشـاط اإلنسـاني في حـالة
سائـلة  ليتملّـكه في حالة متجلّـطة كأشياء  أصـبحت هي القيمة الـوحيدة عن طريق صياغـتها السالبـة للقيمة
ـعـاشـة ))( مـجـتـمع االسـتـعراض ص . ( 19وبـعـيـدًا عن تـشاؤم ديـبـور يـأتي بـعض الـبـاحـثـ مـثل ( مارك ا
بوسـتر ) ليـنظر إلى تكـنولوجـيات الواقع االفتـراضي اجلديدة بـطريقة أكـثر علـميّة وحتلـيليّة  ولـيست فلـسفيّة
جتريـديّـة فـيقـرّر بـأنّ هـناك ثالث إشـكـالـيّات لـثـقـافة اإلنـتـرنت  هي : اشـكالـيّـة احلـقيـقـة  واشـكالـيّـة الذات 
صادر  كما إنّ تقليص واشكـاليّة احلكايات . فإشكالية احلقيقة تعني تعدّد صور احلقائق بتعدّد الهويّات وا
كـان جـعل احلقـيـقة بال أسـاس مادي ومـعـتمـدة عـلى اخليـال  وعـلى السـرعة هذه الـتـكنـولـوجيـات للـزمـان وا
ـوضوع واقـع التي تـقدّم ا ـواقع اإلنـترنت وكـلّمـا زادت ا ـتـصفّح  ـعلـومات إلى ا الـفائـقة في نـقل الـصور وا
ّـا يـؤدي إلى ضيـاع بـعض احلـقائق أو شـيـئًا مـنـها .  وتـتـمثّل ـؤسّسـة لـعشـرات احلـقائق   كـثرت الـرؤى ا
ـيديـا اجلديـدة بإشـباع حـاجات األفـراد االستـهالكـيّة فـقط  وعدم االهـتمـام بعـملـيّات اشكـاليّـة الـذات بقـيام ا
درسـة ودور العبادة بـخطابات كـبرى تقدّم إجـابات عن أسئلة نزل وا التـنشئة االجـتماعيّـة التي كان يرعـاها ا
أساسـيّة في حياة الـفرد كالهدف مـن وجوده  ومعاييـر اخلطأ والصواب  ورؤيـة الذات لنفـسها  فيؤدي إلى
ايجـاد ذات متشـظّية مـتعدّدة األوجـه ومتداخـلة السـمات  تسـاعد على تـفكّك اجملتـمع وتشظّـيه . أمّا اشكـاليّة
احلكـايـات في الـفضـاء اإللـكتـروني فـهـو حتوّل وظـيـفة الـثـقـافة من الـبـحث عن احلـقيـقـة  إلى محـاولـة إرضاء
كن اجلـميع  فالكلّ على صواب  والتعـايش أفضل من محاولة معرفـة احلقائق  من أجل كسب أكبر عدد 
سوّق ومن يعمل شـترك  ومن هنا تتحوّل شبكة اإلنترنت إلى وسيلة لتوجيه رسائل إقناعيّة خلدمة ا من ا
عـاصـر د. مـحمّـد حـسـام الدين خـلف الكـوالـيس . ( يـنـظر: الـصـورة واجلـسد دراسـات نـقـديّة في اإلعـالم ا

ص   . ( 102
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أخـيرًا  فـإننا يـجب أن نعـترف بـأن موج اجنـازات تكـنولـوجيـا االنتـرنت واقع ال بدّ مـنه وال مفـرّ منه  ومن ثمّ
فإنّه موقف متغلغل في جميع جوانب حياتنا تقريبًا  ولكي ال تمسخنا هذه التكنولوجيا  يجب علينا أن نتعلّم
ارس التفكير السديد  فننتفع من إيجابياتها ونبتعد قدر اإلمكان ابتـداءً من أنفسنا وبيوتنا ومدارسنا كيف 

من الوقوع داخل إطارها .   

اضي جلسته ـقرر مساء الثالثاء االخير من كل شهر عقد مجلس الصدر مساء الثالثاء ا في موعده ا
عرفة ورواد األولى في عامـة الرابع  بحـضور حشـد من العلـماء واساتـذة اجلامعـة واالدباء وعشـاق ا
نهاج بحثاً قدّمه الباحث رفعت عبد الرزاق بعنوان (شيء عن الكاظمية). اجملالس الثـقافية  وتضمن ا
ناسبة دخول مجلس الصدر عامه الرابع. وبحثا لالقتصادي عبد وسوي  وقصيدة للشاعر محسن ا

صارف في العراق  –ماضيها وحاضرها ) . الهادي صادق بعنوان (ا
نـتـخب من تاريخ الـعـراق احلديـث) للـمـؤرخ البـاحث مـحسن جـبـار العـارضي . وخـتمت وحـفل توقـيع كـتـاب (ا

اجللسة بكلمة راعي اجمللس السيد حس الصدر .
ـهـالك ـقـبـورة أم ا وقـد حتـدث عن ظـاهــرة احلـنـ األحـمق الى عـصـر الـظـلم والـظالم مـتــمـثال بـالـدكـتـاتـوريـة ا
ـسـؤولـيـة ـظـالـم وضـرورة الـتـصـدي لـهـا ال من مـوقع تـبـريـر األخـطــاء واخلـطـايـا الـراهـنـة بل من مـوقع ا واجلـرائم وا
ة الشرعية والوطنية. ان حب الوطن يعني الكفاح من أجل رفعته وتقدمه وايصال شعبه الى مرافئ احلياة احلرة الكر

ا تضييق أو تضييع للحريات واحلقوق . دو

رسالة بغداد
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ثم ارسم احــداثـــهــا واســتـــعــيــر من
عاش ابطالها واحركهم  ثم الواقع ا
ـصائرهم اقتـلهم جمـيعـا او اتركهم 
ـا يـبدأ ...ال.. لـيس أألمـر هـكـذا ...ر
أألمــر بـــومـــضـــة لـــصــورة او شـــكل
لشخـصيـة لوابة ...قـلقة ...او الادري
...شـاب جــالس عـلى الــرصـيف يـرى
نـفـسه يـحـاول عـبـور الـشـارع فتـأتي
سـيـرة تـدهـسه امـامه ...هـكـذا ولـدت
روايـــتي أألولـى (الــقـــران الــعـــاشــر)
وبــحث بــطــلـــهــا الــدؤوب(حــاطــوم)
...القلق عن الكثير من أألجوبة كذلك
(صباح ) بطل روايتي الثانية (ابناء
الـسـيـدة حـيـاة) وبحـثه عـن امه بـعد
عـودته من الـغربـة وكـذلك عن الـفـتاة
صــبـاح الـتي كــانـهـا قــبل ان يـحـوله
ـــلـك الى ذكـــر ... وهـــكـــذا طـــبـــيب ا
( روايــتي الـثـالــثـة (ايـام الـنــيـكـوتـ
صاب بـعطب في وبطـلهـا ابراهـيم ا
رجـولته ثم يـنـتحـر في الـنهـايـة على
طـريــقـة الــسـامــوراي لـكن بــصـيــغـة

رة ...    مختلفة هذه ا
{ تزخـر سـيـرتك بـعشـرات اجلـوائـز فهل
ــنــاسب لـــوصــول قــضــيــة ــعـــيــار ا هي ا
ـــداهــا مـن االنــتـــشــار واالبــراز الـــكــاتب 

خصوصا في االوساط االدبية .
-هــنـاك روائــيـون شــهـرتـهـم جـوائـز
لــكـنــهــا لم تـضف لــهم اي شيء البل
بـــقــيـت لــعـــنــة اجلـــائـــزة تالحـــقــهم
بـوصــفـهــا مـعــيـار لــلـمــفـاضــلـة بـ
اجلائـزة ومـا بعـدها واغـلبـهم كرروا
مـاكـتبـوه في روايـة اجلـائـزة امـا انا
فاجلـوائز التي حـصلت عـليـها كانت
ألسـباب العالقـة لـها بـالـشهـرة ألنـها
كانت محـصورة في زمن مـا لذلك انا
التــعـنـيـنـي الـشـهـرة كــثـيـرا ألسـبـاب
عــديـدة يـقـف في مـقـدمــتـهــا حـريـتي
الــشـخــصـيــة وخـلـوتـي مع الـكــتـابـة
والـقراءة وطـقـوسـهمـا فـأنـا من جيل

لم تـمر مـديـنة  بـنـكبـات جـسيـمة في
وصل تاريـخهـا مثلـما مـرت مديـنة ا
حـتى اسـتـشـهـد كـتـابـهـا ومـؤلـفـيـهـا
ــريـرة الــتي مـرت بــهـا بــاحملـطــات ا
لـيـشــيـروا الـيـهـا في سـيـاق سـيـرهم
ا انتجوه من الذاتية او يوظفـوها 
سرد  ومن هذا الواقع  ابرز الروائي
ــوصــلي حــســ رحــيم في ســيـرة ا
دونـهـا عن مــا حـفـلت به ذاكـرته رغم
طــفـولــته من جـثـث مـعـلــقـة بــاعـمـدة
الـكـهــربـاء عـلـى خـلـفــيـة مــا شـهـدته
ـوصل ابـان ثـورة الـشـواف  وفـعال ا
ـذكــور بـتـرجــمـة تـلك قــام الـروائي ا
االحداث فـي روايات  اضـافـة الى ما
ـشـهـد الـثــقـافي الـعـراقي قـدمـه في ا
حيث قدم خـالل مسيـرته االدبية الى
جـــــــانـب عـــــــشــــــــرات الـــــــقــــــــصص
ـؤلفات مـنها سرحـيات عدد من ا وا
ؤلـفات روايـة القـران العـاشر التي ا
صرية العامة اصدرها  عن الهيئـة ا
لـلــكـتــاب عـام   2007وروايـة ابــنـاء
الــسـيـدة حــيـاة  الـتـي اصـدرهـا  عن
مــنـشــورات لــيـنــدا في سـوريــا  عـام
 2013ومــجــمــوعــة قــصص حــمــلت
عــنــوان  لــعــنـة احلــكــواتي  اضــافـة
جملــمــوعــة مــســـرحــيــات  عــنــونــهــا
بـــاالخــوة يــاســـ وصــدرتــا عن دار
وصل  اضـافة صحـارى في مـدينـة ا
لـديـوان شـعـر  بـعـنـوان دمع الـعـسل
عـن دار مــومــنـت  في لــنـــدن  والــتي
اصــدرت له ايــضــا  روايــة بــعــنـوان
حــزن اخلــورنـق كــمــا تــزخــر ســيـرة
الـــروائي حــســ رحـــيم بــاجلــوائــز
والـشـهـادات الـتـقـديـريـة عن مـسـيرة
ابــداعــيـة حــافــلـة ..الــروائي حــسـ
رحيم حل ضـيفا عـلى جريـدة الزمان
لـيــتـحـدث من خاللــهـا  عن تـاثـيـرات
الـبـيـئـة  ومـا حـفل به تـاريخ نـكـيـات
ـــــوصـل عـــــلـى واقـــــعـــــهـــــا االدبي ا
خصوصـا من خالل الدمار واخلراب
ة  في عام الذي شوه مدينتـها القد
 2017والـيـكم تــفـاصـيل مـا حـفل به

حـــوارنا :
{ البـيئة وتاثيـراتها كما تـطرقت اليها في
حـديــثك عن طــفـولـتـك الـتي تــارجـحت بـ
محـلتي الفيصلية ومحلة الشيخ محمد في
بــاب جـديــد  الى اي مــدى اســهـمـت تـلك
الـتـاثـيـرات بـصـقل الـقـدرة الـسـردية لـديك
وكم تـدين لها في بـلورة حكـايات وروايات

انتجها يراعك?
-الـطفـولـة هي اولى عـتبـات الـذاكرة
ــــتــــرعـــــة بــــالــــروائح وأألصــــوات ا
...رائـحة امي ...رائـحـة زقاقـنـا الذي
نـــصـــلـه صـــعـــودا ...رائـــحـــة حـــازم
احلالق الذي كـان يـخيـفني ...رائـحة
ـــنـــقـــوشي الـــكـــرخـــان في حـــمّـــام ا
...رائــحـــة الــصـــنــدلـــيــة الـــتي كــنت

اخـتبـيء فيـهـا ...رائـحة آذان الـفـجر
من جــامـع ســلـطــان ويـس ...اســمـاء
وشـواهـد ولـدت عتـيـقـة هـكـذا كـطعم
الــفـطــر في صـبــاح شـتـائـي ..مـابـ
الشيـخ محمـد والزقاق الـضيق الذي
يــؤدي الى بــيـتــنـا نــزوال وحـضــيـرة
الـسـادة الــتي اتـذكـر صـعـودهـا فـقط
وصـوت اخـي الـكـبـيــر وبـيـده سـاعـة
مــونـديــا يـصــلح فـيــهـا ويــغـني (في
ـا خـلي) ورائـحـة ابي الـرجل الـلـيل 
الــفــارع الــطــول الــوســيم الــذي كـان
كــثـيـر الـســفـر الى الـشــمـال ويـجـلب
مــنــهــا الــصــوف واجلــوز والــعــسل
...مـتى بـدأت تلـك أألشيـاء بـالـظـهور
في ذاكـرتي  ,ال ادري لــكـنــني اعـرف
انـها اشـبه بـبـئر الـبـنـات في منـطـقة
الــفــيــصـلــيــة الــتي كـانـت اولى ايـام
نطقة طفولتي ح كنت مع اطفال ا
نرمي فيه اشياء تشـعرني بالسعادة
وانا انـتـظر سـماع صـوت ارتـطامـها
بــقـــاع الــبـــئـــر حــيث مـــاؤه أألســود
...كــنت اظن ان مــيــاه آآلبــار لــونــهـا
ـا مازلت اسـود وكذلك طـعـمـها ,,,ر
اعــتــقــد ذلـك ...كــنت احـــدث نــفــسي
كثـيرا وانـا خاتل في الـصنـدليـة ب
روائح الـثـيـاب الـطـيـبة كـأمي والـتي
كــانت تــخــرجـنـي مــبـتــســمــة كــلــمـا
وجدتني متـلبسا بـاحلكي مع نفسي
احــاور نـفــسي بـنــفـسي فـي ديـالـوج
ــا كـانـت اولى ســرديـاتي داخــلي ر
الــصــوتــيــة ...كــذلك كــان  ..الــبــقــال
...الـقـصـاب ...احلالق...واجلـيـخـانـة
ــكــان عــنـــاصــر ومـــكــونـــات الــفـــة ا
واريـحـيـته وبـقـائه تـشـكـل جـمـيـعـها
ابــديـة أألنــسـان حــ يــحـركه احلب
ــكـــانـــيــته الـــتي هي مـــيـــزة اولــئك
...الـــنــاس ...في احلــقـــيــقــة روايــتي
الــثــانــيــة (ابــنــاء الــســيــدة حــيــاة )
مـعـيــنـهـا كـانت تـلك الـكـائـنـات الـتي
اليــــخـــتــــلف طــــعــــمـــهــــا عن اجلص
ــديـــنــة أألزلي واحلــجــر ...مـــكــون ا
ــاتـــطـــلع) كـــانـت بــؤرة و(عـــوجـــة ا
حــكـايــات اوالئك الـرجــال اخلـرافــيـة
والــتي حــولــهــا اوالدهم واحــفــادهم
الى اسـاطــيـر بـعـد رحـيـلـهم بـتـواتـر
ــــوصل جــــمــــيـل ...هــــكــــذا كــــانت ا
مـجـمـوعـة حـكـايـات واغـاني حـزيـنـة
وفــرحــة بـخــجل كــأي مـكــان  عـراقي
يـصــنع اسـاطـيـره بـنــفـسه ويـقـرأهـا
لــنــفــسـه . وفي بــعض من قــصــصي
ــوصل ايــضــا حــاضـرة وان كــانت ا

بشكل مختلف .
ـــوصل ومــا مــرت بـه من مــحن ..هل { ا
ـكن له ان اســهـمت بـبـلــورة نـتـاج روائي 
يـتـغـلـغل في اجتـاهـات السـرديـة الـعـراقـية
بشكل خاص والرواية العربية عموما وهل
وصـلية فـرصتها ادركت شعـبية الـرواية ا

لالنطالق نحو فضاء وافق اوسع ?
-...في احلـقـيـقـة الـكل يـتـكـلم عن مـا
ـــوصـل احـــيــــانـــا ن ا حـــدث فـي ا
بــــغـــــضب واخـــــرى بـــــحــــزن وأسى
ـأسـاة أو مــحـاولــ الـتــعـبــيـر عـن ا
الـــفـــاجـــعـــة او الـــكـــارثـــة او الادري
ا ـنـاسب  ـا لم جند الـتـعبـير ا ...ر
جرى ...ال اظن ان هنـاك من استطاع
احـتــواء مـاحــصل لـلــمـديــنـة بــشـكل
سـردي او غـيـره ...مع ذلك هـنـاك من
كـتب واخـرون في طور الـكـتـابـة لكن
ن اقــولـهــا بـأسى ...ان مــا حـدث أل
ديـنة خارج مـنطق الـسرد واحلكي ا
ا هي ملحـمة اندثار أألنـسانية ...ر
شكلة الكبرى ان بأألنسان نفسه ...ا
ـديـنة الـوادعة التـتـرك حلالـها هذه ا
ابـدا كي تـقـود نـفـسـهـا بـنـفـسهـا من
ابنائها فكل حقبة او عهد او زمن ما
تتعرض لهـكذا هجمة بـربرية تخلف
فــيــهــا جــرحــا عــمــيــقــا في ضــمــيــر
انــسـانـيـتـهـا وتـعــود لـبـنـاء مـاتـهـدم
منها ببطء وتـروي ...لكن كيف تبنى
ـشاعـر خـارج جروحـها الضـمـائر وا
...عــمـومــا لــسـت مــتـفــائـال بــخـروج
ـديــنـة كــتــابـة حتــول مـأســاة هــذه ا
بشكل جديد للكتابة عربيا او عراقيا
فلوحة جـورنيكا لـبابلو بـيكاسو عن
انية وأأليـطالية قصف الطائـرات أأل
ـديـنـة جـورنـيـكـا في اقـلـيم الـبـاسك
أألسـبـاني تـلك اجلـداريـة الـتي قـالت
ان مـايـدمـره أألنـسـان بـأألنـسـان هـو
ـايــكـتب لـذلك كـانت ابـشـع بـكـثـيـر 
الــلـــوحـــة وصـــرخـــة ذلك احلـــصــان
الـــنــافـق بــأألســود وأألبـــيض اقــوى

ادانة للعنف البشري .
{ يـدور نتاجك االدبي في فـلك متنوع من
الـفـنـون االدبيـة فـمن من تلك الـفـنون يـعـبر
عن شــخـصــيـة حـســ رحـيـم او بـصـورة
ادق يـلـتـزم بـهـا الـكـاتب لـلـتـعـبـيـر عن رايه

باجتاه القضايا التي يعيشها مجتمعه ?
-الــروايـة طــبـعــا فـهي من وجــدتـني
وشـكـلت شـخـصـيـتي ...فـفي حـضرة
فـكر الـسرد الـروائي يـكون حـسـ ا
الذي يـفـلسف احـيانـا صراع ابـطاله
ومن ثم يـحـولهم الى اسـاطـيـر ...انا
ـا هي حُمّى الاقصـد هـذا طبـعا ...ر
الكتـابة لوحدهـا او شكل من عصاب
يــنــتــابــني عــلى رأي بــارت لــكــنــني
اشتـغل بأقـصى حدود الـوعي بشكل
فردة السرد الذي ادون نزوال حتى ا
ــا هـو امــر يـحــصل في الــشـعـر ور
وألن داخـلي يـسـكـنه شـاعـر مـجـنون
ومؤلف مسرحي عاقل وقاص متمرد
عــلى أألشــكـال الــتــقــلــيــديــة لـلــقص
فأينما امد كف الـكالم سأغرف شيئا
من هـــؤالء مــابـــ اعـــلى جتـــلـــيــات
الــتـــصــوف الــروحي وادنى درجــات
وضـوعـيـة بـتفـاصـيـلـها الـواقـعـيـة ا
ـا يتـشـكل مـنـها ـمـلـة احيـانـا ...ر ا
تــاريخ مـحـايث لــلـواقع لـكــنه يـكـتب
بــعـقل فـيــلـسـوف عـلى رأي بــنـديـتـو
كـروتـشـة ..فـاتـني ان اقـول انـني في
مــــــعــــــظـم روايــــــاتـي احــــــاول قـــــدر
مـامـكنـتـني الـكـتابـة ان ادون حـكـاية
ا ألنـني شأن لكـنـني افشل دائـمـا ر
اسالفي ال اعرف كـيف اصـيغ حكـاية

عاشق للقراءة الـشخصية ونحن في
ــا اجــيــال طــريــقــنــا لألنــقــراض ر
بعـدنا يفـهمـون لعبـة الشـهرة افضل
وطـرق الوصـول اليـهـا لكـنـهم حتـما

لن يكونوا مثلنا ....
{ تنـاقش اروقـة اجلامـعـات العـراقـية كل
عام العشرات من النتاجات االدبية لكتاب
وروائيـ فهل اسـهمت مـثل تلـك الرسائل
عنوي اجلامـعية باشاعـة نوع من الزخم ا
لــلـكــتــاب والـروائــيـ فـي تـمــتـ بــنــائـهم

السردي في ضوء
-الشك بالـكـتابـة عن اعمـال الروائي
بوصفهـا زخما معـنويا له ولكن الى
ح ألن الكاتب التعنيه اجلماهيرية
فـــهـــو لـــيـس مـــطـــرب او العب كـــرة
يــــعــــتـــاش عــــلى زخـم مـــعــــجـــبــــيه
والـرسـائل وأألطـروحـات اجلـامـعـيـة
الحتـقق اجلـمـاهيـريـة لـكنـهـا تـمـتلك
فــضــيــلـة واحــدة هي انــهــا تــنـاقش
بشـكل علمـي من قبل مجـموعـة ذكية
نتاجه الـروائي الذي عاش مـكابدات
كثيرة وارهـاصات وقلق مزمن لزمن
لــيس بـالــقـصـيــر كي يـخــرج نـتـاجه
ويـرى الـنـور وهـو امـر جـمـيل يـبـعد
عنه هـاجس التـردد واليـأس احيـانا
...نـعم اقـول ان الــروائي يـبـحث عن
من يفهم ما كتبه بهذه البساطة لكن
شكـلة تـكمن    ان اغلب الـروائي ا
الكبار هم مـسوق سيـئ ألعمالهم
ألنهم يرون أألمـر كأنه نتـاج مخاض
عــــســــيــــر يــــركــــنـــون الـى الــــراحـــة
والـنـسـيـان بـعـده وفـيـمـا يتـعـلق بي
سرحية هناك من كتب عن اعمـالي ا
بـرسـالـتـي مـاجـسـتـيـر في جـامـعـتي
بابل وتكـريت وهناك ايـضا اكثر من
دراســـــة عـــــلــــمـــــيـــــة  عن روايـــــاتي
وصل وكذلك وقصصي في جامعة ا
بـــــحــــوث تـــــخـــــرج لـــــطــــلـــــبـــــة عن

مســـرحياتي .

”ËbI « b³Ž W¹u¾0 qH²% nÝuO « “Ë—
ـشـوار حـياة دارت جـلـسـة مـنـاقـشـة 
إحسـان عبـد القـدوس حتدث خاللـها
وزير الـثقـافـة السـابق حلـمي النـمنم
وكـاتب الـسـينـاريـو مـصـطـفى مـحرم
ـمـثـلـة والـروائي يـوسف الــقـعـيـد وا
فـكر االجتماعي لبنى عبـد العزيز وا
ـمــثـلـة نـبـيـلـة مـحــمـد أبـو الـغـيط وا
عـبـيـد الـتي جـسـدت عـددا كـبـيـرا من
أعـمـاله الـكــاتب الـراحل عـلى شـاشـة

السينما.
وقالت ”أعمال إحـسان عبـد القدوس
شكلت لي نقلة في حياتي الفنية كل
الــشــخــصـيــات الــتي جــســدتــهـا من
أعــمـالـه جـســدتـهــا عن اقــتـنــاع تـام
وكـان هـو الـذي يـخـتـار الروايـات لي

لتحويلها إلى أفالم.“
وأضــافت ”عــنـــدمــا رشـح لي روايــة
’وال يزال التـحقيق مـستمرا ‘قال لي
ـثلة إن هذه الروايـة ستـصنع منك 
جـيـدة وقـد كـان. بـعـدها ذهـبت إلـيه
وطــــلــــبـت روايـــة أخــــرى.. وتــــوالت

األعمال الناجحة.“
وقـدمت عـبـيــد لـلـكـاتب الـراحل أفالم
(وســقــطـت في بــحــر الــعــسل) و(وال
يـزال الـتـحـقـيق مـسـتـمـرا) و(أرجوك
أعــــطـــــني هــــذا الــــدواء) و(أيــــام في
احلالل) و(الــــراقـــصــــة والــــطــــبـــال)

و(الراقصة والسياسي).
وفي خــتـام االحـتــفـال الــذي حـضـره
نــقـــيب الــصــحــفــيــ عــبــد احملــسن
سالمــة ورئــيس الــهــيــئـة الــوطــنــيـة
لـلــصـحـافــة كـرم جـبـر جــرى تـسـلـيم
جوائز صالـون إحسان عـبد القدوس

الثقافي لعام .2018

يالد الـكاتب الـكبيـر إحسان ئويـة  ا
عبد القدوس.“

وأضاف ”هو تـمـثـال نصـفي حـجمه
تقريبا مرة ونصف احلجم الطبيعي
ويـبـلـغ ارتـفـاعه  50سـنــتـيــمـتـرا عن
الــقـاعـدة وهــو مـصــنـوع حــالـيـا من
ـكن صبه في مادة الـبولـيستـر لكن 

مادة البرونز.“
تـــلى ذلك عـــرض فــيـــلم وثــائـــقي عن
الــكــاتـب الــراحل مــدته نــحــو نــصف
ســــاعـــــة من إعـــــداد وإخــــراج مـــــنى
عشـماوي تـضمن لـقطـات مع مقـابلة
طـويــلـة أجـراهــا مـعه احملــاور مـفـيـد
فــوزي وشــهـــادات من زمالء وأبــنــاء
وجيران عبد القدوس وأبطال أعماله
ومـنهم سـمـيـر صـبري ونـاديـة لـطفي

وحسن يوسف.
وقال أحمد عبد القدوس جنل الكاتب
الـراحل لــرويـتـرز ”عـرضت أكــثـر من
جــهــة اسـتــضـافــة هــذه االحـتــفـالــيـة
ئـوية إحـسـان عبـد القـدوس منـها
ــثــال وزارة الــثــقــافـة عــلى ســبــيـل ا
ونقـابة الـصـحفـي لـكنـنا فـضلـنا أن
تــــكـــــون االحــــتــــفــــالــــيـــــة هــــنــــا في
ـــكـــان الـــذي عـــاش روزالـــيــــوسف ا

وعمل فيه ويحمل اسم والدته.“
وأضاف ”هناك فعاليات أخرى تدخل
ــئــويـة ضــمن بــرنــامـج االحــتــفــال 
إحـسـان عـبد الـقـدوس مـنـهـا أسـبوع
ألفالمه سـيـعــرض في سـيـنـمـا زاويـة
بــوسط الــبــلـد إضــافــة إلى احــتــفـال
ـصـريـة الـلـبـنـانـيـة سـتـقـيــمه الـدار ا

التي تتولى حاليا نشر أعماله.“
وعلى مـدى نحـو ثالث ساعـات تالـية

ألفالم سينمائية.
وفي بدايـة االحتـفالـية مـساء الـسبت
ألقى عبد الصـادق الشوربجي رئيس
مـجـلس إدارة مـؤسـسـة روزاليـوسف
كـــلــمـــة قــال فـــيــهــا ”إحـــســان عـــبــد
درسـة الصحـفية القدوس صـاحب ا
ــتــمـيــزة جــعل من اجملــلـة مــنـذ أن ا
أصبح رئـيـسا لـتحـريرهـا عام 1945
مـدرسـة لـلــحـريـة والـوطـنـيـة والـفـكـر
احلــر وفـتـح صـفــحـاتــهــا لـكل اآلراء

حتى تلك التي كان يختلف معها.“
وأضاف ”حتت قـيــادة إحـســان عـبـد
الـــــــــــقـــــــــــدوس وزمـالئـه خــــــــــاضـت
ــــعــــارك روزالــــيــــوسـف عــــشـــــرات ا
الــســـيـــاســـيـــة دفـــاعـــا عن احلـــريــة
والـتـنـوير والـفـكـر احلـر فـكـانت وما

زالت مدرسة للوطنية.“
وتـــابـع قـــائال ”مـــارس إحــــســـان كل
ألوان الكتـابة فكـان له أكبر األثر في
قـــرائه من مـــقــــال ســـيـــاسي مـــقـــال
اجــتــمــاعي قــصــة قــصــيــرة وروايـة
طويلة حتولت إلى أعمـال سينمائية

“. الي ودرامية حازت إعجاب ا
عــقـب ذلك تــمت إزاحـــة الــســتــار عن
تمثـال نصفي لـلكاتب الـراحل صممه
قرر ونفذه الـفنان مـحمد ثـابت من ا
وضـــــعـه داخل مـــــقــــــر مـــــؤســـــســـــة

روزاليوسف بوسط القاهرة.
وقــــال ثــــابـت الــــذي صـــنـع من قــــبل
ـشـاهـيـر والـنـجوم تـمـاثـيل لـبـعض ا
لرويـترز ”صنـعت الـتمـثال مـنذ وقت
واشـتـركت به فـي مـعـرض أقـيم بـدار
األوبـــــرا ثـم فـــــكـــــرت أن أهـــــديه إلى
مــؤســســة روزالــيـوسـف في الــذكـرى

تصوير: سامح اخلطيب - رويترز
وعــبــد الــقـدوس ( (1990-1919هـو
ــمــثل مـــحــمــد عـــبــد الــقــدوس ابـن ا
مثلـة والصحـفية فاطـمة اليوسف وا
الـتي اشـتـهـرت بـاسم روز الـيـوسف.
ـؤسـسـة ب وتـولى رئـاسة حتـريـر ا

عامي  1945و.1964
وبـخـالف عـمـله الــصـحـفـي ومـقـاالته
الـســيـاسـيـة الــتي تـعـرض بــسـبـبـهـا
للسجن ترك عبد القدوس نحو 600
عـمل أدبي بـ قـصـة وروايـة سـاهم
في انتـشـار وترسخ هـذه األعـمال في
الـوجـدان الــعـربي حتـويل مــعـظـمـهـا
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ـئـة عـام أحــيت مـؤسـسـة في لـيــلـة 
روزالــيـوسف الــصــحـفــيـة في مــصـر
ــيالد الــصــحــفي ــئــويــة  الــذكـــرى ا
والــــروائي الــــراحل إحــــســـان عــــبـــد
الــقــدوس بـحــضــور عـدد مـن بـطالت
أخـوذة عن رواياته وزمالئه األفالم ا

جال اإلعالم. هنة وتالمذته  في ا
الـنـحـات محـمـد ثـابت بـجـوار تـمـثال
نصفي صنعه للكاتب الراحل إحسان
عـــــبـــــد الـــــقـــــدوس فـي مـــــؤســـــســــة
روزالـيـوسف بالـقـاهـرة يـوم الـسبت.

600 عمل أدبي حصيلة غير منشورة

حس رحيم 


