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على المؤسسات الثقافية أن تخلع رداءها السياسي لتحلق في فضاء اإلبداع..                                 

محمد رشيد: أنحت الثقافة وأطرز األفكار وأصوغ الجمل بلغة شعرية                                 
بدء  حينما  كبريا  �شاأنًا  العراقي  للأدب  اأ�شبح 
ينفتح على الأفاق العربية وب�شورة ملحوظة ، كما 
اأن احلراك الثقايف يف العراق كان له الأثر البارز 
يف اإعادة الهيبة للحراك التنموي العام يف العراق 
الأدباء  من  العديد  برز  مي�شان حيث  وحتديدا يف 
يف ميدان الق�شة وال�شعر ولعل احدهم هو الأديب 
الذهبية  العنقاء  جائزة  موؤ�ش�س  ر�شيد"  "حممد 
ثقافة  ميثل  ثقايف  اأدبي  مر�شال  اأ�شبحت  التي 
وح�شارة العراق يف املحافل املختلفة ، واأ�شبحت 
العراقي  ثقافة متنقلة حتمل معها هموم املثقف 
اخلطاب  جتديد  مديات  عن  بالبحث  املن�شغل 
الثقايف ، وللتعرف على تلك الروؤى عن قرب كان 
عن  ليجيبنا  ر�شيد  حممد  الأديب  مع  حواراً  لنا 
الثقايف  للم�شهد  املتابع  خلد  يف  تدور  ت�شاوؤلت 

يف العراق.
نف�شك  ُتعرف  وال�رسد..كيف  ال�شعر  كتبت  بداية   •

للقراء؟ وهل ترى نف�شك قا�شا ام �شاعرا؟
�شيء  اأف�شل  للقراء  نف�شي  اعرف  اأن  اأردت  لو   -
جمال  يف  ا�شمي  نحتُّ  )اإن�شاين(  اأنا  هو  اأقوله 
اأفكاري يف ق�شايا حقوق الطفل  الثقافة وطرزُت 

،و�شغُت جملي الق�ش�شية بلغة �شعرية .
كيف  الذهبية  العنقاء  جائزة  فكرة  عن  حدثنا   •

اأتت لكم الفكرة..واأين و�شلت اجلائزة الآن؟
وحلمت  طويلة  �شنوات  منذ  ا�شتلهمتها  الفكرة   -
بها كثريا ولكنها حتققت عام 2003 وهي فكرة 
يقابلها  الأ�شطوري  العنقاء  طائر  من  م�شتمدة 
العراق  متثل  الغرب،العنقاء  عند  الفينيق(  )طائر 
واملحن  وال�شعاب  ال�شدائد  متر  فرتة  كل  حيث 
رماده  من  يولد  اأن  عليه  لذا  احلروب  خلل  من 
جائزة  اأما  اأرحب،  ف�شاءات  يف  ليحلق  جديد  من 
ن�شاط  اأول  من  العاملية  اإىل  و�شلت  اإنها  العنقاء 
لقاء  خلل  من   2003 عام  ا�شطنبول  يف  لها 
وتكرمي الأديب العاملي ي�شار كمال، وبعد حتقيق 
فعاليات متجولة و�شلت اإىل )143( ن�شاط متميز 
يف اأربع قارات )اآ�شيا / اأفريقيا / اأوربا / ا�شرتاليا 
كانت  اأولها  وعا�شمة  مدينة   )18( خلل  من   )
تون�س/  ) بريوت/  بـ  القاهرة عام 2003 مرورا 
بغداد/  دم�شق/  طهران/الدوحة/  ا�شطنبول/ 
اربيل/  قار/  ذي  مي�شان/  كركوك/�شليمانية/ 
يف  (وانتهاء  دنهاخ  اأم�شرتدام/  لندن/  لهاي/ 

ولية ملبورن يف ا�شرتاليا .
• ماذا عن جتربة برملان الطفل ؟ وانطلقه كاأول 
�شيئا  للطفولة  قدم  هل  العراق  يف  للطفل  برملان 

يذكر؟
اتفاقية  تطبيق  هدفه  العراقي  الطفل  برملان   -
حقوق الطفل الدولية وبناء الإن�شان العراقي الذي 
عا�س طويل بني مطارق احلروب و�شندان احل�شار 
اآب   25 يوم  تاأ�ش�س  العراق  يف  جتربة  اأول  وهو 

قدم  العربي  الوطن  يف  جتربة  رابع  وهو   2004
حقوقهم  معرفة  خلل  من  مثمرة  اأ�شياء  للطفولة 
وال�شلم  الت�شامح  قيم  وزرع  العنف  ونبذهم 
حما�رسات  خلل  من  الوعي  وبناء  واملحبة 

التنمية الب�رسية .
ب�شورة  العراقي  الأدب  لواقع  تقييمك  هو  ما   •

عامة و واقع اأدب الأطفال ب�شورة خا�شة ؟
الأدبي  الواقع  تقييم  يف  رغبة  عندي  توجد  ل   -
الواقع  “اأن  اأقول  راأي  يل  يكون  اأن  افرت�شنا  ولو 
الأدبي بخري على الرغم من التحديات ال�شعبة جدا 
لكنه يحتاج اإىل وقفة جادة من الربملان العراقي 
ب�شكل  العراقي  الأدب  ين�شف  قانون  لت�رسيع 
اأما  خا�س”.  ب�شكل  الأدباء  �رسائح  وبع�س  عام 
اأكرث لغياب  اإىل عناية  الأطفال فانه يحتاج  اأدب 
وللأ�شف  يت�شور  الأغلبية  كون  به  التخ�ش�س 

هو  والعك�س  و�شهل  ب�شيط  الطفل  اأدب  اأن  ال�شديد 
ال�شحيح .

• ما الذي ينق�س املوؤ�ش�شات الثقافية يف العراق 
لتكون فاعلة وموؤثرة ؟

رداءها  تخلع  اأن  الثقافية  املوؤ�ش�شات  -على 
ف�شاءات  يف  لتحلق  ال�شيق  واحلزبي  ال�شيا�شي 
املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  بع�س  لن  الإبداع 
الثقافة،  وزارة  عنه  عجزت  ما  حققت  امل�شتقلة 
هذه حقيقة يجب اأن ت�شل اإىل اأ�شماع معايل وزير 

الثقافة .
العراقية..ماذا قدمت  الق�شة  دار  بتاأ�شي�س  • قمت 

الدار للقا�س العراقي؟
الطفل  العراقية( و )برملان  الق�شة  اأ�ش�شت )دار   -
و  الدولية(  الذهبية  العنقاء  )جائزة  و  العراقي( 
املتجول(  الدويل  ال�شينمائي  الّهربان  )مهرجان 
و )اجلمعية العراقية للت�شامح واللعنف( و)موؤمتر 
القمة الثقايف العراقي( و )يوم املثقف العراقي (.  
وقدمنا ما ميكن اأن نحققه لبناء الإن�شان العراقي 
وال�شلم  واملحبة  الت�شامح  قيم  اإر�شاء  خلل  من 
واجهت  التي  القاهرة  التحديات  من  الرغم  على 
قبل  من  امل�شتقلة  املوؤ�ش�شات  تواجه  و�شتبقى 

اأ�شحاب القرار .
الذهبية  العنقاء  اإن جائزة  الأدباء يقول  • بع�س 
ال�شخ�شيات  اختيار  يف  الفنية  للمعايري  تفتقر 

املكرمة ..كيف ترد؟
النظر ونتعامل معها  - نحن نحرتم كل وجهات 

بجدية واحرتام ولكني اأوؤمن متاما مبهنية جميع 
اللجان واإذا وجد عند ح�رستك ا�شم اأو اأ�شماء من 
عنهم  تخربيني  اأن  اأمتنى   ) قالوا  الذين  )الأدباء 
خطي  ب�شكل  منهم  ملحظات  على  اح�شل  حتى 
لن  قادم  اجتماع  باأقرب  مناق�شتها  تتم  لكي 
التي  املهمة(  )امللحظات  تناق�س  عادة  اللجان 
تكتب ولي�س )الأ�شياء التي تقال( يف املقاهي،لن 
الأ�شياء التي تقال يف هذه الأمكنة كثرية وعادة 
ولن  مل  املطاف  نهاية  ويف  م�شوؤولة  غري  تكون 

يتبناها اأي �شخ�س .
• جائزة العنقاء الذهبية الدولية للمراأة املتميزة 
...كيف ترى انطلقتها ومراحلها و اأنتم من قمتم 

بتاأ�شي�شها مبنا�شبة يوم املراأة العاملي؟
النوع  اأنا من فر�شت هذا  نعم  اأقولها  للتاريخ   -
ان  وجدت  لأين  لها  املوؤ�ش�س  وكنت  اجلائزة  من 
من  اأكرث  الرجال  من  املبدعني  من  املكرمني 
اآذار من كل   8 اخرتنا  لهذا  الن�شاء  املبدعات من 
عام هو اليوم العاملي للمراأة لكي نكرم به ن�شاء 
مبدعات متميزات بهذه املنا�شبة ب�شبب احرتامنا 
الكبري لدور املراأة يف املجتمع واأي�شا من اجل اأن 
يكون توازن يف منح جوائز العنقاء بكل اأ�شنافها 
قلدة  / جائزة  للت�شامح  العنقاء  الـ)12( جائزة 
تاج  جائزة  العنقاء/  ميدالية  جائزة  العنقاء/ 
و�شام  اخلالد/  للإبداع  العنقاء  و�شام  العنقاء/ 
للرجل  مت�شاٍو  ب�شكل  و...و...الخ   لل�شلم  العنقاء 

واملراأة معا .

بغداد ـ خاص 

 العراقي المعاصر لكمال شياع السيمفونية البيضاءثقافي
الثقافة  وزارة  دوائــر  وتو�شيات  مقررات  ارتباط  جلنة  اأع�شاء  اجتمع   
وال�شياحة والآثار اخلا�شة مبتابعة عقد وتنفيذ مذكرات التفاهم والربامج 
العامل،  ودول  العراق  بني  الثقايف  التبادل  تن�شيط  اإىل  ال�شاعية  التنفيذية 
برئا�شة مدير عام دائرة العلقات الثقافية العامة فلح ح�شن �شاكر. و�شدد 
�شاكر خلل الجتماع، على اأهمية مو�شوع التفاقيات ومذكرات التفاهم 
ودميومتها  الثقافات  مع  للتوا�شل  حقيقية  فر�شة  متثل  والتي  التنفيذية، 
ل�شيما يف ظل الظروف التي مير بها البلد، م�شريا اإىل احلاجة لتحديث اأكرث 
اأكرث  لتكون  الربامج  وحتديث  الأخرى  الأمم  مع  واإعدادها  املعدة  الربامج 

فعالية والرجوع اإىل الكوادر املتخ�ش�شة والتعاون امل�شرتك

روايــة  من  العربية  الطبعة  والتوزيع  للن�رس  العربي  دار  عن  مــوؤخــرا  اأ�ــشــدر 
خليفة،  عثمان  وترجمة  حممد  لي�شبوا ،  للكاتبة  اأدريانا  البي�شاء (  ) ال�شيمفونية 
قد  هي  "ها  الرواية  اأجــواء  من  املرتجمة.  الــدار  اإ�شدارات  �شل�شلة  �شمن  وذلك 
ا مع كل هذا  اجتازت جمدًدا حفلة راأ�س ال�شنة، حيث تزداد �شقتها البي�شاء بيا�شً
اجلمع الذي يرتدي الأبي�س تيمًنا وطلًبا لل�شعادة، ل حتب ماريا اإني�س احلفلت، 
ولكنها كانت حماطة بهم، وكان قد �شبغ اأظافرها بالأبي�س ومل ترف�س، تعمدت 
ماريا اإني�س التنازل عن حقها يف الرف�س، على اأنها اختارت يف تلك ال�شنة تنازًل 
اأن يكون ل غنى عنها يف مثل هذه  اأي حد ميكن  اإىل  اأخرًيا، بل و�شاألت نف�شها 

احلفلت. فرمبا تكون هناك يف العام املقبل ول يلحظ وجودها اأحد.

، حفًل  والآثار  وال�شياحة  الثقافة  وزارة  الكردية يف  والن�رس  الثقافة  دار  قامت 
الثقايف  بيتنا  منتدى  يف  �شياع  كامل  ال�شهيد  واملنا�شل  للمفكر  ا�شتذكاريًا 
ب�شاحة الأندل�س و�شط بغداد .  احلفل ال�شتذكاري الذي اأقيم حتت �شعار ) كامل 
�شياع رحلة بني امل�رسوع الثقايف والكامت الظلمي ( برعاية وكيل وزارة الثقافة 
وزير  الترو�شي �شيف كل من  فوزي  وكالة  الدار  عام  مدير  والآثار  وال�شياحة 
لكل  دعوة  وجه  واحلفل  الظاهر.  ر�شا  والكاتب  اجلزائري  مفيد  الأ�شبق  الثقافة 
والفا�شدين.  الإرهابيني  من  قتلته  بوجه  بثبات  بالوقوف  الثقافية  الأ�شوات 
وت�شمن احلفل تقدمي معزوفة مو�شيقية بقيادة الفنان احمد �شليم ج�شدت احلزن 

الذي لف امل�شهد الثقايف يف العراق عقب اغتيال املنا�شل واملفكر كامل �شياع 

افتتح يف قاعة لمارتا يف العا�شمة الفرن�شية باري�س معر�س م�شرتك للفن 
بغداد  يف  والعمارة«  للفنون  »األق  قاعة  بني  بالتعاون  العراقي  الت�شكيلي 
وقاعة »لمارتا« و�شط احلي اللتيني يف باري�س، لتنطلق اخلطوات الأوىل 
والعامل  العراقيني  الت�شكيليني  الفنانني  والفني بني  الإن�شاين  التوا�شل  من 
اإذ تعد باري�س عا�شمة للثقافة والفن والإبداع وحمطة مهمة من حمطات 
النتقال من املحلية اإىل العاملية. حفل الفتتاح مت بح�شور القن�شل العراقي 
والفنانني  الأدباء  من  كبري  وعدد  العتابي  جمال  �شامر  ال�شيد  باري�س  يف 
العراقيني،  واملثقفني  والأدبــاء  الفنانني  من  كبري  وعدد  والأجانب  العرب 

�شارك يف املعر�س 14 فنانا ت�شكيليا من خمتلف الأجيال الفنية.

التشكيلاستذكاراصداراتتبادل

قراءة في كتاب

تبداأ الرواية )فهر�س( بف�شل "بدايات" وهي مقتطفات 
ا�شتاذ  "منري"،  ت�شل  باليد  مكتوبة  خمطوطة  من 
الت�شعينيات،  منذ  اأمريكا  يف  املقيم  العراقي  اجلامعة 
اأثناء تواجدِه يف بغداد مع  من بائع كتب يف املتنبي 
رحلة  تبداأ  الإحتلل.  عن  فيلم  لت�شوير  اأمريكي  وفد 
املكتوبة  املخطوطة  من  مقتطفات  �رسد  عرب  الكتاب 
والب�رس  الأ�شياء  �شوت  من  النابع  املونولوج  با�شلوب 
اإىل  "ودود"  خمطوطة  اأنطون  يق�ّشم  �شواء.   حد  على 
منطق  اخلليفة،  منطق  مثل  والب�رس،  الأ�شياء  منطق 
ال�شجرة! لكل �شيء  "كا�شان" اأو منطق  الزوراء، منطق 
تل�شيها  نهايات  ت�شابهت  مهما  لوحده،  منطق  هنا 
لوجهها  الفارقة  العلمات  فهي  بغداد،  ملمح  يف 
العجائب.  بلد  اإىل  التائهني  ودليل  العامل  يف خريطة 
"منري" اإىل بغداد بعد هذه ال�شنوات وروؤيتها  اإن عودة 
الأمريكي،  الحتلل  اإبان  الأمور  اإليه  اآلت  ما  على 
اإىل  بنا  ليعود  جديد  من  الذاكرة  اأفق  اأمامُه  فتَحت 
معظم  عا�س  كامل  جيل  مبخيلة  الت�شق  لطاملا  زمن 
الإيرانية.  العراقية  باحلرب  ابتداء  الأخرية،  احلروب 
ورغم الق�شوة التي كانت حتملها تلك الأيام من العي�س 
اأمينة قوية، لكنه يف بع�س  حتت حكم �شلطوي ودولة 
حمطاتِه يظن اأنها كانت اأيامًا اأجمل من احلا�رس. لأن 
حتى هذه الق�شوة كانت ملمحًا من ملمح بغداد التي 
التجربة  منها.  بدًل  والوح�شة  الوح�شية  وحّلت  تل�شت 
ال�شخ�شية هي الأم ال�رسعية لعمل اأدبي، معظم الأعمال 
جتارب  على  مبنية  كانت  الواقع  يف  اخلالدة  الأدبية 
حقيقية مر بها اأ�شحابها اأو عا�رسها، حتى اخليالية 
منها كما نظن. وجتربة "منري" تبدو �شخ�شية جداً، رغم 
ن�شج  ال�شخ�شيات والأحداث هي من  اأن  الكاتب  تنويه 

اخليال. 

أقتباس 

ما �رسك لو اطفاأ هذا العامل اأ�شواءه كلها يف 
وجهك .. 

مادام النور يف قلبك متوهجا ..
                                         

جلل الدين الرومي

الرواية والفيلم

من ال�شائع ان تتحول العمال الروائية اىل افلم �شينمائية 
وم�رسحيات وم�شل�شلت تلفزيونية، هناك اليوم العديد من 
مبختلف  التلفزيونية  وامل�شل�شلت  وامل�رسحيات  الفلم 
على  يوؤثر  مل  وهذا  وال�شلم"  "احلرب  رواية  عن  اللغات 
هي  والدراما  ال�شينما  كرواية.  نف�شها  الرواية  مكانة 
�شيء.  اأي  تفعل  ول  تخرب  ول  تقتل  ل  للرواية.  "قراءات" 
عملية  جتري  وامنا  �شينمائيًا.  ما  رواية  "تنفيذ"  ميكن  ل 
ومن  اآخر.  تعبريي  ف�شاء  اىل  تعبريي  ف�شاء  من  حتويلها 
على  م�رسحه  ما  يرى  اأن  القارئ  يتوقع  اأن  املنطقي  غري 
اأمامه،  ب�رسية  ك�شورة  جم�شداً  ال�شخ�شي  خياله  �شفحة 
وامنا هي مقاربات واأقرتابات وتاأويلت ب�رسية يقوم بها 
املخرج ملا تخّيله اأثناء قراءة ال�شيكربت املعّد عن الرواية. 

مئة عام من المسرح 

المثقف والدين 

قصيدة... غيابـِك، غيابـهم

التاريخية  للكتابة  الت�شدي  عملية  ان 
للم�رسح العراقي ملدة مئة عام لي�س بالأمر 
الهني ، بل انها مهمة �شعبة ، فهي حتتاج 
الرتاث  اىل موؤ�ش�شة متكاملة كي جتمع هذا 
الزمان  من  قرن  ملدة  امل�رسح  يف  الكبري 
واحد  كاتب  للمهمة  ت�شدى  اذا  فكيف   ،
عبد  �شامي  د.  الكبري  الفنان  به  واق�شد 
املهم)امل�رسح  موؤلفه  قدم  حني   ، احلميد 
العراقي يف مائة عام( ال�شادر عن م�رسوع 
العربية عام 2013  للثقافة  بغداد عا�شمة 
الفنان عبد احلميد بهذه املهمة  وقد نه�س 
يانعة  ثمرة  لنا  مقدما  كبري  باأجتهاد 
جهد  وهو  العراقي،  امل�رسح  م�شرية  من 
كبرية  قامة  من  والعتزاز  الثناء  ي�شتحق 
�شنع  ،الذي  العراقي  امل�رسح  قامات  من 
اعماله  عرب  التاريخ  ذلك  من  مهما  جانبا 
مينع  ل  ذلك  لكن  وممثل.  وخمرجا  معدا 

من ا�شافة بع�س التفا�شيل ملا كتبه رمبا 
لعدم وجود م�شادر عنها او ن�شيانها ب�شبب 
ت�شعب البحث.  الكتاب ق�شم اىل عدة ف�شول 
ف�شل  كل  ويتعر�س  زمنية،  ملراحل  وفقا 
امل�رسحي مبختلف جوانبه يف  الن�شاط  اىل 
كل مرحلة ،وتزداد �شعة كل ف�شل تدريجيا 
وت�شعبه،  امل�رسحي  الن�شاط   ازدياد  مع 
جانبا  بغداد  يف  امل�رسحي  الن�شاط  واخذ 
بحكم  املحافظات  بقية  من  واكرب  مهما 
ورواد  امل�شارح  ووجود  العا�شمة  اهمية 
يف  قائمة  ارفق  ،كما  بكرثة  فيها  امل�رسح 
امل�رسحية  الن�شو�س  عن  الكتاب  نهاية 
اعدها   )1982  –  1880( عام  مائة  يف 
ا�شم  فيها  ثبت  الطالب  حممد  عمر  الدكتور 
الطبع  او  التقدمي  امل�رسحية وموؤلفها و�شنة 
من دون ذكر ل�شم املخرج  او املمثلني وهو 
امر مهم للتوثيق و التاأرخة . ما احببت ان 
ا�شيفه للجهد الكبري الذي قدمه ال�شتاذ عبد 
احلميد ،ان هناك جتربة مهمة للفنان  قا�شم 

يف امل�رسح حيث كان احد املوؤ�ش�شني لفرقة 
م�رسح اليوم  مع الفنان جعفر علي وقدموا 
امل�رسحية  العمال  من  جمموعة  خللها 
اخلام�س  الكراج  مل�رسحيات  تاأليفه  منها 
وعودة  للإيجار  غرفة  وتبعها   1959 عام 

ال�شنونو  واملهرج والبيت .
وهو مامل يتطرق اليه الكتاب رمبا لقلة ما 
زميلنا  جتربة  هناك  كذلك  ذلك،  عن  كتب 
منتدى  يف  ح�شني  علي  والناقد  الكاتب 
على  ب�شمة  ترك  ممن  واحد  فهو  امل�رسح 
التاأ�شي�س  قبل  الوىل  ملرحلتني  املنتدى 
حني كلف مع الفنانني قا�شم حممد من قبل 
مدير امل�شارح الكاتب الراحل حممد مبارك 
بتقدمي اعمال املنتدى، وكان الفنان قا�شم 
ولي�س  وتدريب  عمل  كور�شة  اراده  حممد 
حني  اىل  احلال  وا�شتمر  م�رسحيات  لتقدمي 
تاأ�شي�س املنتدى برئا�شة الفنان طيب الذكر 
يف  اليه  ح�شني  علي  عاد  ثم  م�شلم  مقداد 
الت�شعينيات لي�شهد املنتدى انتعا�شا جيدا.   

مبا يتعلق بفهم الدين، اأوؤمن بالراأي القائل، اأن 
الأوىل  القرون  يف  املقد�س،  للن�س  املف�رسين 
امل�شيحيني  املف�رسين  ذلك  وي�شمل  للأديان، 
اىل  ا�شتندوا  قد  كانوا  واليهود،  وامل�شلمني 
لع�رسهم،  ]املعريف[  الب�شتمولوجي  ال�شقف 
�شنخ  لي�شت من  اأي؛ اىل علوم لغوية وفل�شفية 

لفهم  و�شائل  وفرت  ولكنها  بالأ�شا�س،  الدين 
علينا  اأكرث،  الدين  نفهم  حتى  واليوم،  الدين. 
عن  القدا�شة  ازالة   )1 ب�شيئني  القيام  اأوًل 
الن�شو�س التف�شريية القدمية، وح�رس القدا�شة 
العلوم  تبني   )2 فح�شب.  املقد�س  بالن�س 
هذا  لأن  التف�شري،  يف  املعا�رسة  الجتماعية 
الأوائل. وطبعًا تبني  عني ما فعله املف�رسون 
يقوم  الذي  اخليال  يف  وال�شطح  �شيء،  العلوم 

به بع�س الباحثني املعا�رسين هو �شيء اآخر. 
رمبا يكون احلل باإزالة القدا�شة عن الن�شو�س 
لن  ذلك   ، حديثة  او  كانت  قدمية  التف�شريية 
املعرفة الدينية كاأي معرفة اخرى هي نتيجة 
اخلطاأ  من  مزيج  وهي  وتاأملهم  الب�رس  جهد 
"وهذا  "�رسو�س  الدكتور  يقول  كما  وال�شواب 
التف�شري  قدا�شة  من  للخروج  حل  يكون  قد 

للن�س الديني .

�شامتًا  ت�شويريًا  در�شًا  كان 
وب�شيطًا

اإنتقلنا فيه من فكرٍة لأخرى
بالإيقاع البطيء عينه الذي كانت 

عليه �شكناُت اأنفا�شِك 
ني يف غفوٍة طفلٍة..  واأنِت تبي�شّ

اإن�رساٍب  حم�ُس  الأمر  اأن  مدركني 
للماء بني الأ�شابع

وذهاٌب،
يف رحلٍة باإجتاه وحيد.

كنا ندرك اأي�شًا اأن اأعوامًا ل نعرف 
عددها �شتم�شي

ليكون على رواِد الذاكرة اأن يتنقلوا 
ب�شمٍت

بني ال�شور التي �شجلناها باأعيننا
طبيعِة  اىل  النظَر  نختل�س  ونحن 
الإهرتاء، يف حلظاِت انتقاِمها منا، 

وتعطفها علينا.
كنا ندرك اأنهم، حمملني باأثرِي هذه 

اللحظة،
�شيندفعون اىل الب�شاتني

ال�شجر، بحثًا عن  اأوراق  ويحركون 
ظللِك، 

واألَف  �شبيٍة  األَف  اأن  متذكرين 
�شبٍي كانوا هنا،

يدر�شون هذه الأر�س، نف�شها، لألِف 
عاٍم اأو يزيد،

اأو مكان  اأو ك�شاٍء،  بحثًا عن دثاٍر، 
ظليل.

كنا ندرك اأن املتاهَة التي �شميناها 
غفرانًا، هي ُموارَبٌة اأي�شًا

لأنِك، 
�شتظلني مهد الينابيع ال�رسية التي 

جتري حتت اأقدامهم
ولأن عقولهم الكثرية، �شتاأتي بهذه 

الفكرة ال�شامتة، دائمًا.
كنا ندرك اأنِك الأو�شاُف، التي تهتز 

لها اأعمدُة هوائهم
وفكرٌة ت�شتجلب اأخرى،

وكلٌم ُيـظِهـُرِك، مراراً، اىل الوجود.

غسان الخنيزي

قحطان جاسم جواد

بغداد ــ خاص

الواقع الأدبي بخري 
على الرغم من التحديات 
ال�صعبة جدا لكنه يحتاج 

اإىل وقفة جادة من الربملان 
العراقي لت�صريع قانون 
ين�صف الأدب العراقي 

ب�صكل عام وبع�ض �صرائح 
الأدباء ب�صكل خا�ض

ُُُّثقافة 


