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الشاعر الذي نكتشف معه قدرتنا على الطيران..

عبد العظيم فنجان: ينبغي حماية الشعر من خطر االختناق
على  دائما  ي�رص  الذي  فنجان  العظيم  عبد 
التي  بق�صيدته   , قريبا من جنونك  يكون  ان 
م�رصقا  جانبا  للياأ�س  ان  ندرك  لكي  ُخلقت 
ال  التي  احلب  هبات  من  اجلروح  وان  اي�صا 
ميكن التفريط بها , انها الوهج الذي ي�صيُئنا 
ترتكز  جديدة  �صعرية  روؤية  ,قدم  حيينا  ما 
على " الفقد" وعلى �صعرية الياأ�س واالأ�صاطري 
الرافدينية, عبد العظيم الذي جاء �صيل نتاجه 
ومطر  قطرة  دائما  الغيث  اأول  ولكن  متاأخراً 

ابداعه ال اأظنه منتهيًا.
والدك  و  ال�صائع,  وحبها  جنمة  و  *الطفولة 
�صاعراً  تكون  اأن  اإال  �صيء  كل  لك  متنى  الذي 
.. ومذياع املقهى ور�صائلك الغرامية .. الكثري 
وعيك  خلق  يف  �صاهمت  التي  احلكايات  من 
املبكر يف اأن تكون �صاعراً , كيف تراها االآن ؟
بكتابة   , االأوىل  ق�صائده  يف   , ال�صاعر  يبداأ 
عواطفه وم�صاعره , ثم يبتعد عن ذلك , عندما 
�صك  دون   . التجربة  ق�صيدة  ليكتب    , ين�صج 
الربيئة   , االأوىل  الغرامية  جتربتي  كانت 
 . للكتابة  اأ�صا�صيا  دافعا  متثل   , والعفوية 
تفوز  كيف   " االأخرية  جمموعتي  يف  اإنني 
ال�صافية  ال�صنوات  بتلك  اأتغنى   " ؟  بوردة 
يف  ال�صبي  واأنا  املقهى  حيث   , العمر  من 
وتقلبات  بجربوته  اأبي  وحيث   , الكبار  عامل 
مزاجه يحا�رصين كي اأعلمه القراءة والكتابة 
, بعد عودتي من املدر�صة القريبة من مقهاه 
, وحيث الب�صاطة املتناهية للأ�صياء: املذياع 
ال   . وفريوز  كلثوم  واأم  احلليم  عبد  واأغاين 
اأعرف ملاذا مل اأحب االأغاين الريفية التي كان 
ال�صوق كله ي�صج بها , وال اأتذكر كيف اأو ملاذا 
 , ماهرا  ر�صاما  كنت  اأين  مع  الكتابة  اخرتُت 
 , اأخريا   , �صعيد  لكنني   , جميل  خطا  واأمتلك 
عن  للتعبري  كو�صيلة  ال  ال�صعر  اخرتت  لكوين 
اأو �صبيل  نف�صي , بل هو االآن ميثل يل ديانة 

للعي�س يف عامل ازدحمت فيه الكراهية .
*بني كلية الطب وال�صعر هوة كبرية , اإال انه 
يومًا  ندمت  هل   .. الوجود  يف  خيارك  كان 
على تركك لها ؟ فال�صعر وكما يعلم الكثري ال 
حلياة  االأكرب  ال�صمان  هو  والطب  اأمواال  يدر 

مرفهة.؟!
كنت هاويا للتمثيل , وكان طموحي اأن اأكون 
يتعار�س  ال  طموح  وهو   , �صينمائيا  خمرجا 
مع ال�صعر , بل يدعمه ويغذيه , لكن اأكادميية 
غري  الطالب  تقبل  تكن  مل  اجلميلة  الفنون 
كان   . وقتذاك  ال�صلطة  حزب  اإىل  املنتمي 
وبا�صتمارة   , خا�صا  للأكادميية  التقدمي 
ـ  والدي  يعلم  اأن  بدون  ـ  هكذا   . م�صتقلة 
يف  ـ  وقدمت   , االأكادميية  يف  للقبول  قدمت 
تلبي  التي  العامة  اال�صتمارة  ـ  الوقت  نف�س 

ظهرت  حني   , االأخري  ويف   , والدي  رغبة 
بالرغم   , مرفو�صا  وجدتني   , القبول  نتائج 
مل  وهكذا   , التمثيل  اختبار  يف  جناحي  من 
 . واالإخراج  ال�صينما  درا�صة  فر�صة  يل  تتوفر 
وكما تلحظني كانت تلك حماولة للهرب من 
م�صري ير�صمه لك االأب اأو العائلة اأو النظام , 
مبعنى اآخر كانت حماولة للتمرد على قوانني 
الذكورة والبداوة , ولعلها ـ اأي حماولة الهرب 
حياتي,  يف  مركزية  بل   , فاعلة  مازالت  ـ 
والك�صل   , الوظيفة  ومن  احلرب  من  الهرب 
امللئكي اإزاء " النكبات " الكربى التي جتتاح 
البلد نتيجة اخل�صوع لل�صتبداد وللطغيان . 

هذه البنية , بنية التمرد والهرب اإىل االأمام ـ
التي  املادية  املكت�صبات  كل  عندي  تعادل 
ميكن اأن يوفرها يل الطب ودرا�صته , فلوالها 
الأ�صمو   , واأفراحي  اأحزاين  على  اأتفوق  مل 

واأ�صري �صاعرا ..
تن�رص  مل  لكنك  ال�صبا,  منذ  بالكتابة  *بداأت 
اإال بعد ن�صف قرن من ذلك  جمموعة �صعرية 
اأهمية  يوازي  الن�رص  اإن  قائًل:  االأمر  وعللت 
راأي  يعار�س  وهذا  و�صعوبتها.  الكتابة 
بداأوا  الذين  املهمني  الكتاب  من  الع�رصات 
املتاأخر  الن�رص  اذن,  مبكراً.  نتاجهم  بن�رص 
لي�س معياراً جلودة العمل االأدبي. ما تعليقك 

على ذلك؟
مبكرا  وعيا  لي�س  وهذا   , البداية  يف  اأن�رص  مل 
كانت  يومذاك  الن�رص  ظروف  الأن  اإمنا   , مني 
االنتماء  هو  ومعيارها   , ومركبة  معقدة 
املادة  تكون  واأن   , اأوال  وللثورة  للحزب 
هناك   . ثانيا  احلكومة  مباديء  مع  متوافقة 
ا�صتثناءات طبعا , وهي ن�صو�س مهمة , لكن 
�صعدي  العراقي:  ال�صعر  لتطور  اأ�ص�صت   , قليلة 
يو�صف الكبري , عبد الرحمن طهمازي , فا�صل 
العزاوي و�رصكون بول�س و�صواهم من النخب 
فر�صة  عن  اأبحث  مل  يل  بالن�صبة   . ال�صعرية 
اإليه  اأ�صع  مل  لكنني   , ذلك  اأمتنى  كنت   , ن�رص 
االأهم منه هو  , الأن  الن�رص لي�س مهما   , .نعم 
 . الفعل  هذا  خلف  يكمن  الذي  الوعي  وجود 
ال�صهرة , وهو لذلك لن يهتم  هناك َمن تهمه 
 , اجلوهر  يهمه  َمن  وهناك   , املادة  بجودة 
جوهر مايكتب , وهو الذي يهتم باملادة اأكرث 
من الن�رص , واأنا ـ بكل فخر ـ من النوع الثاين ..
لن�صو�صك  امل�صتمرة  متابعتي  خلل  *من 
اأرى اأنك حتلق دائمًا يف �صماء �صعرية الياأ�س 
انك قلت يومًا  , واذكر  الرافدينية  واالأ�صاطري 
اأن معظمها من وحي ق�صة ع�صتار ودميوزي 
وخيانتها له ,اذن هل ميكننا اأن نعترب احلزن 
الركائز االأ�صا�صية للق�صيدة  والياأ�س هما من 
الوجدانية الناجحة؟ اأم ان االأمر ال يخرج من 

االإطار ال�صخ�صي؟
اأن ع�صتار  االأمر �صخ�صي طبعا , وباملنا�صبة 

حتريفات  اإنها   , دميوزي  تخن  مل  البابلية 
اكت�صبوا  الذين  الذكور  االآلهة  كتبة   , الكتبة 
بدافع  ـ  ال�صومرية  اينانا  ـ  ع�صتار  �صفات 
االأمر   . االأمور  الذكورية على مقاليد  الهيمنة 
كانت  بب�صاطة:  لكن   , ال�صيء  بع�س  معقد 
ـ  الكربى  االأم  بديانة  تدين  الرافدين  بلد 
ـ غري  ع�صتار وحبيبها دميوزي  اأو  اينانا  اأي 
كانت  الذكوري  االأبوي  احلكم  متطلبات  اأن 
بحاجة الأن تخرج ع�صتار من جممع االآلهة , 
التي هي  اإىل �صيغته احلالية  العامل  ليتحول 

هيمنة الرجل على املراأة .
اأخرى  وق�صائد  احلب  ق�صائد   , ق�صائدي 
وعلى   , االأ�صلية  احلقيقة  على  تعتمد   ,
واإال  اأي�صا  عليها  اأُجريت  التي  التحريفات 
له  علقة  وال   , عام  ب�رصي  طبع  فاخليانة 
يف  وامراأة  رجل  بني  فرق  ال   , باجلن�صانية 
تنزيه  اإىل  ذكر  ال  االله  حاجة  لكن   , ذلك 
نف�صه قادته اإىل اإل�صاق كل ال�صفات الذميمة 
باملراأة التي هي ع�صتار , واأنا " األعب " على 

هذا التناق�س يف ق�صائدي ..
يتحول  االكت�صاف  عن  ال�صعر  يكف  *عندما 
اإىل خدمة الواقع والقبول به كما هو " ما هي 

املهمة املنوط لل�صعر باكت�صافها؟
من  جتاهله  اأو  تنا�صيه  مت  مبا  يعتني  ال�صعر 
قبل الفل�صفة ومن قبل العلم , فهو يتنف�س من 
تقيم  ال  التي  تلك   , رغباتنا  ومن  انفعاالتنا 
لها الفل�صفة اأو العلم وزنا . قد ال يقدم ال�صعر 

لكنه   , ذلك  يفعل  ما  غالبا  وهو   , الربهان 
ي�صيء الطريق اإليه , وي�صيء املكان والروح 
عن  الك�صف  يف  طريقته  هي  تلك   . اأي�صا 
, �صد  البديهيات  ـ �صد  لذلك  ـ  , فهو  احلقيقة 
املفاهيم , و�صد ما هو م�صلم به , الأنه يتعامل 
 , واالأ�صياء ح�صب خ�صو�صيتها  الكائنات  مع 
اأو ح�صب توافقها مع حلظة وجودها , ح�صب 
تعبري ال�صاعر الفرن�صي اال�صكايل اإيف بونفوا .

لذلك ينبغي حماية ال�صعر من خطر االختناق 
الذي يعاين منه على يد الت�صور اخلاطئ , اإذ 
هو ـ اأي ال�صعر ـ لي�س تلعبا بالكلمات , الأن 
 , االإن�صاين  الفكر  حقل  خارج  اإىل  يقذفه  هذا 
املجردة  املفاهيم  من  جمموعة  اإىل  ويحوله 

التي يعمل �صدها اأ�صل .
تغيري  هي  ـ  رامبو  قال  كما  ـ  ال�صعر  مهمة 

العامل !

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

 الكاتب ام الكتابة؟ تطيل العمرطوف الذكرياتمعرض التراث الشعبي
اإفتتح وزير الثقافة وال�صياحة واالآثار فرياد رواندزي, معر�س الرتاث ال�صعبي 

مبقر الوزارة مبنا�صبة اختيار بغداد �صمن املدن االإبداعية.
بداأت  االآن  اأما  مهمل  تقريبا  كان  ال�صعبي  الرتاث  معهد  اإن  روانــدزي  وقال 
احلياة تعود اإليه مرة اأخرى ال�صيما بعد اإن مت توجيه معهد احلرف ال�صعبية 
ودائرة الفنون الت�صكيلية ب�رصورة تفعيل امل�صاهر حيث مت تعيني عددا من 

املوظفني املخت�صني.
واأو�صح وزير الثقافة, اإن االأعمال امل�صتقبلية �صوف تكون اأكرث جودة عندما 
توفر املواد اللزمة, مو�صحا اإن نتاج الطلبة حاليا يعد جيداً قيا�صا اإىل قلة 

املواد والدعم.

الذكريات(  رواية )طوف  ون�رص  للطباعة  لندن  احلكمة  دار  �صدرت عن 
للروائية اينا�س جا�صم ال�صمري والتي تعترب اول رواية ورقية لها.

روايتي  �صبكة  عن  الكرتونيا  املن�صورة  الــروايــات  من  العديد  لديها 
الثقافية ,فهي من عائلة مثقفة وقد احببت الكتابة منذ ال�صغر 

االطفال  واجناب  بالزواج  يفكر  واأن  البد  "فهو  الرواية  من  اقتبا�س   
بتكوينها  عراقي  رجل  كل  يحلم  والتي  التقليدية  اال�رصة  تلك  وتكوين 
والأين قد ال اكون �صمن ذلك احللم وتلك اال�رصة �صعرت بقلبي ينتف�س..
الريح   ادراج  تذهب  بداخلي  كونتها  التي  االحلم  تلك  الجتعل  ياربي 

دعها تتحق".

يف املدة االأخرية حتول فعل القراءة اإىل كلي�صية لعناوين ترد يف �صفحة 
املنوعات اأو ال�صفحات االأخرية من ال�صحف, تت�صمن موا�صيعها بع�س 
ا�صتن�صخت...  اأو  كتبت  اأو  تكتب  مل  لروايات  واأفكاراً  والت�صلية  االإثــارة 

اإ�صافة اإىل اجلديدة. 
يف  االإيجابي  تاأثريها  يف  تتمثل  للقراءة  اأخــرى  فوائد  درا�صة  واأثبتت 
�صحة القارئ اأكرث من الريا�صة. فقد ك�صفت درا�صة اأعدتها الربوف�صورة 
"جامعة يال" حول  بيكي ار ليفي مع فريق من الباحثني العاملني يف 
ا�صتنتاج  واأهم  مريحة,  تقاعد  بفرتة  والتمتع  ال�صحة  يف  القراءة  تاأثري 

خرجوا به هو اأن القراءة تطيل عمر القارئ.

جمرد  لي�صت  باأنها  الكتابة  يعرفون  االإن�صان(  )علم  االأنرثوبولوجيا  علماء 
اأداة لت�صجيل الكلم املحكي, بل هي �صوت اآخر خمتلف للتعبري عن معاناة 
الب�رصية  الروح  فيها  ت�صمو  رفيع  �صحرية من طراز  الب�رصي وجتربة  الوجود 
وهم   – الكتابة  اخرتعوا  الذين  اأ�صلفنا  اأن  �صك  ال  االأخــرى.  االأحياء  عن 
لديهم  – كان  االأثرية  املعطيات  اأحدث  وفق  االأو�صط  ال�رصق  من  باملنا�صبة 
نف�س االإح�صا�س اخلارق للماألوف واملحكي واليومي يف ح�رصة الكتابة كاأنها 
حوار مع ال اأحد, ولكنها حوار مع اجلميع يف نف�س الوقت. فبعد مرور اآالف 
ال�صنني من م�صار ت�صاعدي حلركة التاريخ كانت الكتابة خلله جزءا ال يتجزاأ 

من اأدوات ت�صكيل الواقع.

موتالقراءةاصداراتافتتاح

قراءة في كتاب

بابا �صارتر 
تنف�صل رواية »بابا �صارتر« لعلي بدر عن الرواية 
التقليدية بوا�صطة طرائق متنوعة, كتقطيع ال�رصد 
افكار  ومتابعة  الرواية  اأحداث  يف  والغمو�س 
طريقة  وعلى  بها.  خا�صة  فل�صفة  لت�صكل  الرواية 
اطار,  داخل  اطاراً  الرواية  ت�صتدعي  ليلة,  األف 
اإىل  يدخل  الروائية,  بالعملية  الواعي  فالراوي 
�صيوؤلف,  باأنه  ادعائه  خلل  من  احلكائي  املنت 
اأو يكتب, �صرية اأحد اال�صخا�س, ويكلف بذلك من 
قبل اثنني »حنا يو�صف« حفار القبور ذي ال�صحنة 
املرعبة و�صديقته اخلليعة التي كان يطلق عليها 
ا�صمًا توراتيًا غريبًا )نونو بهار(, هما من اغوياه 
بكتابة �صرية حياة الفيل�صوف العراقي الذي كان 
يقطن حملة ال�صدرية ابان ال�صتينيات, وميول هذا 
ن�صف  جمنون,  ن�صف  عراقي  تاجر  امل�رصوع, 
نف�صه  على  يطلق  باملرة,  �رصيف  غري  معربد, 
)�صادق زاده(. واحلكاية اخلارجية تتعلق بعملية 
بني  العلقة  فتبدو  الداخلية,  احلكاية  كتابة 
الروائي,  امل�صتوى  على  تداخل  علقة  احلكايتني 
م�صتقلة  لي�صت  الداخلية  احلكاية  ان  هذا  ومعنى 
يف  مت�صابكتان  كلتاهما  اخلارجية,  احلكاية  عن 
العراق  عن  متكاملة  �صورة  الإعطاء  واحد,  كل 

الثقايف, فرتة ال�صتينيات وما بعدها. 
الدقيقة  التفا�صيل  بر�صم,  اأو  بكتابة,  الراوي  يبداأ 
حلياة عبد الرحمن, فيل�صوف ال�صدرية الذي كان 
ي�صبهه  انه  التطابق,  حد  اإىل  �صارتر  حياة  يعي�س 
اهله,  نظارتيه,  �صعره,  ت�رصيحة  �صيء,  كل  يف 
ومت�صاويا  عادال  الوجود  كان  لو  يتمنى  وكان 
عور  مع  ليت�صابه  اعور  يكون  حتى  واخلقيا, 
�صعورا  لديه  يرتك  كان  العور  وهذا  �صارتر. 
قا�صيا مهدما, حتى حني كان يعي�س يف باري�س 
الدكتوراه يف  لدرا�صة  الوجودية, يح�رص  عا�صمة 
اواخر  ال�صوربون  جامعة  يف  الوجودية  الفل�صفة 
العلم  وترك  درا�صته  يف  ف�صل  والأن  اخلم�صينيات, 
عبد  عاد  فرن�صية  �صقراء  بزوجة  عاد  فقد  الأهله 
ال�صتينيات,  اأوائل  اإىل بغداد,  الرحمن من باري�س 
النف�س  معلل  الفرن�صية,  زوجته  مع  ابدية,  عودة 
بحياة فل�صفية دون �صهادة يف الفل�صفة, فا�صتقبله 
املثقفون بعا�صفة من الت�صفيق والت�صجيع ,ابتداء 
من هذه اللحظة يتابع الكاتب ر�صد حياة ال�صارع 
الثقايف يف بغداد وبريوت وانت�صار الوجودية بني 
اأ�صبح  الذي  الرحمن  لعبد  وا�صتقبالهم  املثقفني 
�صهرته  وطبقت  منازع  بل  ال�صدرية  فيل�صوف 

العامل العربي.

أقتباس 

“بعد هذا البلء العظيم,
اأي طقو�س من الكلمات,

ميكن اأن ترمم اخلراب ؟”  
�صيلفيا بلث

أؤمن سرًا
)1(

اأُوؤمُن �رصاً
ما  الإن�صان  البدائي  القالب  اإنِك 

بعد الفردو�س
�صيتم رفعِك لل�صماء -ذات يوم- 

النتهاء التجربة
م�صامًة  تدع  مل  النظرات  واآثار 

منِك مل تغطيها
ثم   , عنٍب  بورقِة  اهلُل  فيم�صحِك 

يعيدك للجنة 
 , �صوداوين  بعينني  خمتومة 
راف�صتا الزوال , كمكتوٍب �رصي 
�صلحية  تاريخ  لعاملكم..او 

باأرقام غام�صة
�صتقولني  انِك  واعرف 
ال  �صيئًا  توحمْت  اأمك  ان 

تعرفيه..ب�صكل عني!
وانا  ,اهلل  وحدنا 

لي�َس  هو  توحم  من  ان  ,نعرف 
اأمك..!

)2(
الق�صري  بف�صتانك  مترين  وانِت 

َفْوَق االأ�صفلت 
اأم�س..

وانِت تقر�صني �صيئًا من قدرتي
على اإيجاد االعذار

ك�صنجاب خبيث!
نفاياٍت  ب�صلِة  بقاياها  وترمنَي 

خارج الوقت..
بدا اال�صت�صلم لفكرة �صخيفْة

كمحاولٍة ترقيعية ل�صد الفوهة 
كتفي  يف  الغرية  خلفتها  التي 

االأي�رص..
لكنها كافيٌة الإقناعي 

باأنِك كنِت تق�رصين الف�صاتني
ق�صَم  حتاول  االأر�َس  الن 

اطرافها
كلما م�صيِت .

)3(
وحدها خ�صبات ال�صورة م�صمرة 

على احلائط..
وجُهك

والزجاج جميعُه يف روحي

)4(

اأتخيل االآن ..
لو اأين ُكنُت اآدَم

واأنِك حواء
كم �صيكون م�صليًا اأكل التفاحة

من اأجلك؟

حسين العطية

كانت جتربتي الغرامية 
الأوىل ، الربيئة 

والعفوية ، متثل دافعا 
اأ�سا�سيا للكتابة . اإنني 
يف جمموعتي الأخرية 

 " ؟  بوردة  تفوز  " كيف 
اأتغنى بتلك ال�سنوات 

ال�سافية من العمر ، حيث 
املقهى واأنا ال�سبي يف 

عامل الكبار .

ثقافة 

نادي السرد يستذكر حاكم محمد حسين.. صانع األحالم الماهر!

 – ا�صتثنائي  لقا�س  ا�صتنثائية  ا�صتذكار  جل�صة  يف 
احتاد  يف  ال�رصد  نادي  عقد   – ح�صني  حممد  حاكم 
اول جل�صة م�صائية بعد  العراق,  والكتاب يف  االدباء 
املن�رصمة.  ال�صنوات  طوال  �صباحية  اعتدناها  ان 
حاكم  فتذكرت  طالب  عالية  االديبة  الندوة  ادارت 
زارت  ثم  الب�رصة  يف  املربد  اىل  ح�رص  حني  حممد 
الوفود املو�صل وهو هارب من اخلدمة الع�صكرية – 
افرار – واجلميع يعلم بذلك, ما اعظم هذه اجلراأة يف 

زمن النظام ال�صابق!
قبل  حاكم  �صاهد  الذي  االخري  ال�صاهد  دور  وجاء 
اعدامه باأيام يف ال�صجن وهو القا�س حميد املختار, 
الذي قام مع �صقيق الراحل بطبع اخر ما كتبه حاكم 
لو�صية  تنفيذا  ترميم  ا�صماه  بكتاب  ال�صجن  يف 

الراحل.
للأحلم  كبري  �صانع  الراحل  كان  قال:-  املختار 
احلياة  ماأزق  من  والهروب  للفرح  خطري  ومروج 
 – ال�صاعر  بو�صف  يذكرين  ما  وهو  عليه.  ال�صيقة 
كوازميودو – الذي يقول هو �صاعر يعد اطار احلياة 
اليومية ارفع �صاأنا من ال�صعر, مع فارق واحد هو ان 
هموم احلياة لديه انها جاءت من تاأثري احلرب, وهو 
يبحث ب�صوق حار وعميق عن قيم ثابتة تتغلب على 
حقائق احلياة املرعبة, فيجدها يف االميان مب�صتقبل 

اف�صل.
وا�صار اىل ان حاكما لو قدر له البقاء لكان ا�صما ذا 
الأدبه  اخل�س  الأنه  العراقية,  الق�صة  عامل  يف  �صاأن 
االتي  ملوته  انتظاره  �صويعات   ففي  الأجله,  وعا�س 
كان من�صغل برتتيب فهر�س كتابه الق�ص�صي اجلديد 

وهو يف ال�صجن!
اما حاكم فقد قال ذات يوم:- �صاأروي كل �صيء اذا 

قي�س يل ان اجنو! لكن املوت
الن  احد,  بال  على  ترد  مل  حلظة  يف  وخطفه  خذله 
اعدامه حدث بعد توقف احلرب, فياله من حظ عاثر 
رجل  حاكم  الب�رص  ارادة  عن  خارجة  ارادة  لكنه 
ذراعيه  �صوى  نف�صه  به عن  يدافع  ما  مات وال ميلك 
ح�صن  كرمي  �صوقي  القا�س  للحياة,اما  املفتوحتني 
حاكم  وزميل  املختار  من  املقربني  اال�صدقاء  احد 
املوت  نتحدى  كنا  قال  الع�صكرية  من  الهروب  يف 

والنظام ال�صابق ونحن-افرارية- كنا
ناأتي اىل احتاد االدباء ويف جل�صات ال�صمر يف ناديه 
والع�صكرية  اننا هاربون من احلرب  واجلميع يعرف 
من  ونهرب  النادي  على  كب�صات-   – حتدث  وياما 
االعدام  من  حاكما  ننقذ  ان  حاولنا  اخللفي!  الباب 
دون  لكن  الكبار  االدباء  من  الكثري  لدي  وتو�صطنا 
وكان  الحمالة.  ن�صيبه  هو  املوت  ان  ويبدو  جدوى 
التي  بالطريقة  نف�صه  بتقدمي  يجازف  ال  ان  عليه 
قب�س عليه بها وهو يعلم ان العيون تراقبه واالقلم 
عالية  ا�صوات  جملة  ا�صدرنا  وحني  لل�صلطة.  تكتب 
كان ي�صاركنا احلما�س والهمة. كما اذكر كيف كان 

حاكم حممد يقدم هويته اخلا�صة باالحتاد ويقلبها 
االنكليزية فيعيدها  باللغة  اىل اجلهة املكتوب فيها 

االن�صباط الينا
ونحن ن�صحك يف �رصنا.

اكرث  يكون  يكتب  حني  ال�صجني  �صوقي:-  وا�صاف 
حتررا ممن هم خارج ال�صجن, لذلك كان حاكما يكتب 
التي يعاين  القيود وال�صغوط  ق�ص�صه وهو بعيد عن 

منها
الكتابة  يف  في�صا  وازداد  ال�صجن.  خارج  االدباء 
ون�صجا يف ال�رصد حني اأحب مرمي واراد ان يتزوجها 

لكن القدر كان له باملر�صاد.
اما الناقدة عالية خليل فقالت:- كتبت درا�صة نقدية 

طويلة عن ق�ص�س حاكم ا�رصت
فيها ملمح جتربته و�صماتها االأدبية, كتاباته تتميز 
بالوجع واالمل الذي حتدهما يف خبايا ق�ص�صه,كان 
يكتب على مقوى علب ال�صكائر ويو�صح كيف يتعامل 
عيد  يوم  اول  اأعدم  انه  لل�صدفة  يا  و  احلرا�س  معه 
يف  ح�صني  �صدام  يعدم  ان  ال�صدف  وت�صاء  اال�صحى 

عيد اال�صحى اي�صا!

بغداد ـ قحطان جاسم جواد
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