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بدر شاكر السياب أسطورة خلد شعره لدى العرب بعد صراعه مع الموت 
تميز باتجاهه إلى الواقعية ...

هو اأحد اأهم ال�شعراء العرب يف الع�رص احلديث.. 
قرية  “جيكور”،  قرية  يف  ولد  عراقي  �شاعر 
�شغرية تابعة ملحافظة الب�رصة، يف 25 كانون 
بن  “�شاكر  هو  والده   ،1926 اأول/دي�شمرب 
تاجراً،  كان  ال�شياب”،  مرزوق  بن  اجلبار  عبد 
�شياب”، توفيت وهو  “كرمية بنت  ووالدته هي 
اأثر  اأّمه  لوفاة  وكان  عمره،  من  ال�شاد�شة  يف 
مدر�شة  يف  االبتدائية  در�س  حياته،  يف  عميق 
الب�رصة  مدينة  اإىل  انتقل  ثم  �شليمان”  “باب 
بغداد  اإىل  انتقل  ثم  الثانوية،  درو�شه  ليتابع 
وتخ�ش�س  العالية،  املعلمني  بدار  لاللتحاق 
العربي،  االأدب  �شنتني  ودر�س  العربّية  اللغة  يف 
ويف 1945 در�س اللغة االإنكليزية، وتخّرج من 

اجلامعة عام 1948.
اأثناء درا�شته مال اإىل االجتاه الي�شاري، وانخرط 
العراق  حترير  �شبيل  يف  الوطني  الن�شال  يف 
الق�شية  �شبيل  ويف  االإنكليزي،  االحتالل  من 
للغة  معلم  بوظيفة  التحق  ثم  الفل�شطينية، 
االإنكليزية يف “الرمادي”، وبعد عدة اأ�شهر ُف�شل 
وحني  ال�شجن،  ودخل  ال�شيا�شي  اجتاهه  ب�شبب 
متنقاًل  حرة  اأعمال  يف  عمل  ال�شجن  من  خرج 
غادر   1952 ويف  وبغداد،  الب�رصة  بني  ما 
وذلك  الكويت،  اإىل  ثم  اإيران  اإىل  وتّوجه  العراق 
ومظاهرات،  احتجاجات  يف  ا�شرتاكه  ب�شبب 
وعمل  بغداد  اإىل  “ال�شياب”  عاد   1954 ويف 
مديرية  يف  والعمل  ال�شحافة  وظيفيتني  يف 
بثورة  “ال�شياب”  رحب  والت�شدير.  اال�شترياد 
وانتقل  واأيدها،   1958 �شنة  متوز/يوليو   14
انتقل   1959 ويف  االإنكليزية،  اللغة  تعليم  اإىل 
بعد  ثم  بها،  للعمل  الباك�شتانية  ال�شفارة  اإىل 
تركه للحزب ال�شيوعي عاد اإىل عمله يف مديرية 
م�شلحة  يف  عمل  ثم  والت�شدير،  اال�شترياد 
“ال�شياب”  املوانئ يف مدينة الب�رصة. لقد كان 
اليا�رصي”:  “في�شل  �شديقه  يقول  نهمًا،  قارئًا 
الكثري  قراأ  فقد  مثابراً  قارئًا  ال�شياب  “وكان 
اأنه  كما  العاملّية،  والثقافة  العاملي  االأدب  يف 
قراأ لكبار ال�شعراء املعا�رصين قراءة اأ�شيلة عن 
طريق اللغة االإنكليزية التي كان يجيدها، وكان 
الي�شارية”،  الكتب  يقراأ  كما  الدينية  الكتب  يقراأ 
ال�شّياب  “وكذلك  للب�رصة:  حبه  عن  وي�شيف 
اأنه من  يفتخر  الكالم، ولكنه كان  مل يكن كثري 
الب�رصة، املدينة التي اأجنبت االأخف�س وب�شار بن 
املقفع  وابن  والفرزدق  و�شيبويه  واجلاحظ  برد 

والفراهيدي وا�شع عرو�س ال�شعر”.
يف  كال�شيكية  بداية  “ال�شياب”  بداأ  حني  يف 
كتابة ال�شعر، ثم تاأّثر بتيار الرومان�شية خا�شة 
كان  “بودلري”..  الفرن�شي  ال�شاعر  برومان�شية 

التاأثر بالرومان�شية املرحلة االأوىل، اأما الثانية 
اإىل  الفردّية  الذاتية  من  اخلروج  مرحلة  فهي 
متاأثراً  ال�شعر  كتب  وقد  االجتماعية،  الذاتية 
وهاجم  ال�شعب،  هموم  عن  اال�شرتاكّية  بنزعته 
اجلديدة  الواقعية  اإىل  ذلك  بعد  اجته  ثم  الظلم، 
ويف تلك املرحلة اهتم بتحليل املجتمع بعمق، 
وبت�شوير حال النا�س ت�شويراً واقعيًا، وكان يف 
تلك الفرتة قد اجته اإىل االجتاه القومي بعد تركه 
حياته  من  الفرتة  هذه  ويف  ال�شيوعي،  للحزب 
وكان  العربّية،  القومّية  بنزعته  معروفًا  كان 
الواقعية  اإىل  اجته  ال�شعري متميزاً حني  اجنازه 
ق�شائد  يف  التميز  ذلك  وظهر  ال�شعر،  كتابة  يف 
“االأ�شلحة  العمياء”،  “املوم�س  القبور”،  “حّفار 
املّطر(  )اأن�شودّة  ديوان  نال  كما  واالأطفال”، 
العراق وحدها واإمنا يف  لي�س يف  احتفاًء كبرياً 
الديوان  هذا  فيه، ويف  اأبدع  الأنه  العربي  العامل 
التي  احلديثة،  العربية  للق�شيدة  كثرية  مناذج 
جتمع بني �شكل فني حديث، وم�شمون اجتماعي 
هادف، ومن اأ�شهر ق�شائد هذا الديوان “اأن�شودة 
املطر”، و”مدينة ال�شندباد”؛ و”النهر واملوت”، 

و”برو�س يف بابل”، وق�شيدة “امل�شيح”.
“بدر  العراق، ومنهم  ال�شعر يف  قام بع�س رواد 
�شكل  يف  للتجديد  مبحاوالت  ال�شياب”،  �شاكر 
من  والتحرر  املعروف،  العمودي  الق�شيدة 
بالن�شبة  العربي..  ال�شعر  يف  ورتابتها  القافية 
ما  هو  االإنكليزي  بال�شعر  تاأثره  كان  لل�شياب 
دفعه للتجديد، �شاركه يف ذلك ال�شعي للتجديد، 
احلر،  ال�شعر  بحركة  ذلك  بعد  عرف  ما  واإن�شاء 
ال�شاعر “عبد الوهاب البياتي” وال�شاعرة “نازك 
املالئكة”، حيث اأرادوا نقل احلرية التي مل�شوها 
العربي، وقد كانت  ال�شعر  اإىل  الغربي  ال�شعر  يف 

الثالثة  ال�شعراء  هناك حماوالت من قبل هوؤالء 
مل  ولكنها  العربية،  الق�شيدة  �شكل  يف  للتغيري 
توؤخذ ماأخذ اجلد وكانت مبثابة اإرها�شات، واأما 
ال�شعراء الثالث فقد دافعوا عن اجتاههم اجلديد 
به  تاأثر  جديداً  �شعريًا  تياراً  واأ�شبح  با�شتماتة 
ذلك  ومع  الوقت،  ذلك  يف  العرب  ال�شعراء  باقي 
لهذا  الريادة  ن�شبة  حول  الباحثني  اختلف 
“ال�شّياب”  بني  ما  الق�شيدة  �شكل  يف  التجديد 
اإجادة  اإليها.  �شبق  اأيهما  املالئكة”  و”نازك 
اإىل  يتجه  جعلته  االإنكليزية  للغة  “ال�شّياب” 

اأدباء العامل، فقد ترجم  اأعمال  ترجمة كثري من 
“لوركا”، ولل�شاعر  االإ�شباين  “ال�شّياب” لل�شاعر 
“طاغور”،  والهندي  باوند”،  “اإزرا  االأمريكي 
“اأرتورو  واالإيطايل  حكمت”،  “ناظم  والرتكي 
اإليوت”  اإ�س.  “تي.  والربيطانيان  جيوفاين”، 
و”اإديث �شيتويل”، ومن ت�شيلي “بابلو نريودا”.. 
يف   1955 عام  ترجماته  جمموعة  اأ�شدر  وقد 
ال�شعر  من  خمتارة  )ق�شائد  بعنوان:  كتاب 
بعدة جتارب  ال�شاعر  مر  احلديث(. كما  العاملي 
ب�شبب  اأو  فقط  هو  طرفه  من  اإما  فا�شلة،  حب 

�شعوبات من اخلارج، وكان حظه يف احلب �شيئًا 
وظهر ذلك يف بع�س ق�شائده، تزوج “ال�شياب” 
احدى قريباته، وكان زوجًا وفيًا حنونًا واأجنب 
ويقول  واآالء”.  وغيالن  “غيداء  اأبناء  ثالثة 
يف  االأ�شطورة  عن  علي”  الر�شا  “عبد  الناقد 
كان  العربي  الرتاث  “اأن  “ال�شياب”:  �شعر 
والرمز،  االأ�شطورة  اإىل  لنزوعه  اإ�شافيًا  عاماًل 
اأ�شاطري  من  الأجزاء  “ال�شياب”  اندفاع  فاإن  لذا 
اأ�شاطري  كتاب )الغ�شن الذهبي( الإليوت ال�شيما 
“متوز”  لرمز  اأخ�س  وب�شورة  والنماء،  اخل�شب 
الذي  الرمز  فهو  ال�شعرية،  ما يربره يف جتربته 
اإعادة  اأجل  من  الت�شحية  رموز  كل  فيه  تتوحد 

احلياة ودفع املوت ب�شكل ماأ�شاوي حاد”.
ال�شنوات  “كانت  جربا”:  اإبراهيم  “جربا  ويقول 
عرف  رهيبة،  فرتة  حياته  من  االأخرية  الثالث 
بج�شمه  زّج  لقد  املوت،  مع  احلياة  �رصاع  فيها 
ال�رصاع  هذا  حلبة  اإىل  الرقاق  وعظامه  النحيل 
�رصير �شيق، حيث  الدنيا يف  معاين  الذي جمع 
وحبًا،  وروؤى  عزمية  يتفجر  وهو  الوهن  راح 
املوت  وجه  املتداعي،  املتهافت  اجل�شم  يقارع 
يحملق به كل يوم في�شّده ال�شاعر عنه ب�شيف من 
الكلمة، بالكلمة عا�س “بدر” �رصاعه، كما يجب 
اأن يعي�س ال�شاعر، ولعل ذلك “البدر”، كان الرمز 
واملوت  احلياة  بني  لل�رصاع  واالأم�ّس،  االأخري 
م�شتوى  على  الق�شري  عمره  طوال  عا�شه  الذي 
اإذ  ذلك  قبل  فهو  معًا،  دنياه  وم�شتوى  �شخ�شه 
منطلقًا  خفيفًا،  منت�شبًا،  ال�شامر  ج�شده  كان 
�شفافيته،  ل�شدة  ظاًل  االأر�س  على  يلقي  ال  يكاد 
كان اأي�شًا يف زحمة ال�رصاع بني اخلري وال�رص، 
لقد  والقيامة،  املوت  والبغ�شاء، بني  احلب  بني 
للخري واحلب  انت�شاراً  ال�رصاع  كان تعلقه بهذا 
“مل  انه:  علو�س” فريى  “ناجي  اأما  والقيامة”. 
ي�شتخدم �شاعر عربي االأ�شطورة كما ا�شتخدمها 
النادر  من  اأ�شبح  حتى  منها  اأكرث  ولقد  “بدر” 
اأو  “بدر” من رمز  اأن تخلو ق�شيدة من ق�شائد 
اإحدى  يف  نف�شه،  “ال�شياب”  ويقول  اأ�شطورة”. 
مهم  مظهر  “هناك  معه:  ال�شحافية  املقابالت 
من مظاهر ال�شعر احلديث، هو اللجوء اإىل الرمز 
االأ�شطورة  اإىل  احلاجة  تكن  ومل  االأ�شطورة،  اأو 
ال  عامل  يف  نعي�س  فنحن  اليوم،  هي  مما  اأم�ّس 
ال  قيم  ت�شوده  التي  القيم  اأن  اأعني،  فيه،  �شعر 

�شعرية والكلمة العليا فيه للمادة ال للروح”.
“ال�شياب”  �شحة  بداأت   1961 �شنة  ويف 
ج�شده  يف  ال�شمور  حالة  انتابته  ثم  بالتدهور، 
وقدميه، وظل يتنقل بني بغداد وبريوت وباري�س 
ولندن للعالج دون حت�شن، ثم ذهب اإىل الكويت 
وتويف  االأمريي،  امل�شت�شفى  يف  العالج  لتلقي 
بامل�شت�شفى هناك يف 1964 عن عمر 38 عامًا 

ودفن يف مقربة احل�شن الب�رصي يف الزبري.

بغداد _ متابعة

الفكر العربي تفتح أبواب 
 "ما يمسك وما ال يمسك""جائزة اإلبداع العربي"

واسط الدولي لألفالم القصيرة 
ينطلق بـ15 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا

الذرة تخطف جائزة الطيب 
صالح لعام 2017

دورتها  يف  العربّي«  االإبداع  »جائزة  لـ  الرت�شيح  باب  العربّي  الفكر  موؤ�ّش�شة  فتحت 
احلادية ع�رصة للعام 2017، يف املجاالت االآتية: جائزة االإبداع الأهّم كتاب، االإبداع 
الفّنّي،  واالإبداع  االأدبّي،  االإبداع  االإعالمّي،  االإبداع  االإبداع املجتمعّي،  االقت�شادّي، 
بدءاً من 1 اآب )اأغ�شط�س( وحّتى 30 ت�رصين الثاين )نوفمرب( 2017. ينال الفائز يف 
كّل جمال من جماالت اجلائزة مبلغًا وقدره 25 األف دوالر، فيما ينال الفائز بجائزة 
اأهّم كتاب مبلغًا وقدره 50 األف دوالر، ويح�شل الفائزون على درع اجلائزة و�شهادة 
التقدير. ومن اأبرز �رصوط اجلائزة اأن يكون املر�ّشح عربّيًا )فرداً اأم فريقًا اأم موؤ�ّش�شة(، 
واأن يكون العمل املر�ّشح قّدم ابتكاراً جديداً، اأو حاًل مل�شاألة ما، اأو متّيزاً مبوهبة ما، 

اأو حّقق اإجنازاً غري م�شبوق ذا طابع اإمنائّي يف جمال تر�شيحه.

ال  وما  مُي�شك  "ما  كتاب  اإيطاليا  يف  املتو�شط  من�شورات  عن  موؤخرا  �شدار 
مُي�شك" للكاتب العراقي حممد خ�شري الذي يوا�شل كتابة �شريته الذاتية بلغة 
يعد  العميقة.  واإ�شاراته  ال�شعر  باإمياءات  ومم�شكة  وال�رصد  الق�س  من  قريبة 
فمحمد   ، ومدلوالتها  مبفرداتها  العراقية  الثقافية  باملرجعيات  غني  الكتاب 
خ�شري الذي ق�شى معظم �شنوات حياته يف مدينته الب�رصة ج�ّشد �شورتها يف 
اآخر كتبه  اأحالمها يف  ا�شتلهام  اإىل  اأن ينتقل  كتابه )ب�رصياثا( 1993، قبل 
كتبه.  معظم  جاءت  ريينينْ  ال�شِّ احلّدين  هذين  وبني   .2016 با�شورا(  )اأحالم 
تقوم  التي  ريية  ال�شِّ الركائز  ثالث  هو  مُي�شك"  ال  وما  مُي�شك  "ما  هذا  وكتابه 

عليها معظم ق�ش�شه الق�شرية، وفقا للنا�رص 

فعاليات  القامة  موعدا  اب  من  ع�رص  ال�شابع  حتديد  عن  وا�شط  حمافظة  اأعلنت 
وفيما  الثانية،  بن�شخته  الق�شرية  ال�شينمائية  لالفالم  الدويل  وا�شط  مهرجان 
ا�شارت اىل ان الن�شخة الثانية للمهرجان حملت ا�شم الفنان قائد النعماين عرفانا 
لعطائه الفني الرث، اكدت م�شاركة 80 فيلما ق�شريا لدول عربية واجنبية. وقال 
�شحفي:ان  ت�رصيح  يف  جا�شم  حيدر  الثقافية  لل�شوؤون  وا�شط  حمافظ  معاون 
اللجنة امل�رصفة على املهرجان ا�شتلمت نحو 100 فيلم �شينمائي ق�شري من دول 
انكلرتا وايران وم�رص و�شوريا واملغرب والبحرين ف�شال عن افالم حملية، منوها 
ا�شتبعدت 20 فيلما منها لعدم تطابق ال�رصوط عليها و�شاهدت 80  اللجنة  باأن 

فيلما فقط واختارت 15 فيلما للم�شاركة يف املهرجان. 

فازت رواية �شومر �شحادة »حقول الذرة« بجائزة الطيب �شالح ال�شودانية لعام 
ا�شرتاتيجيتها  الالتعيني  جعلت  وقد  ل�شاحبها،  االأوىل  هي  والرواية   .2017
ال�رصدية، �شاأن كثري من الروايات التي ال تعني املكان اأو الزمان اأو كليهما، اإما 
َراٍح بال حدود، اأو طلبًا للتقية، اأو لالأمرين معًا. بيد اأن »حقول الذرة«  َ ن�شدانًا ملمِ

ترمي بعَد الأي بنثار يغّلب االإ�شارة اإىل الزلزال ال�شوري، كما �شرنى.
الهباب.   - اخلائفة  البالد  تاأبني   - االأخيلة  ف�شول  يف  الرواية  هذه  تتن�شد 
وتبداأ مبا تنتهي به من كتابة �شخ�شيتها املحورية ملهم يف عزلته للرواية، 
وقد �شارت البالد اأطالاًل، وكرب اجلميع ب�شكل حمزن، و�شلب االأعماَر اخلوُف 

من امل�شتقبل. 

مهرجانمؤسسة حقولإصدارات

قراءة في كتاب

"لعبة املالك" جزًءا من �شل�شلٍة  ت�شّكل رواية 
املن�شية"  الكتب  "مقربة  على  ترتكز  روائّيٍة، 
الروايات  هذه  ترتبط  اأ�شا�شّية.  اأدبّية  كثيمٍة 
بع�شها ببع�س عربنْ ال�شخ�شّيات واملوا�شيع 
اأّن كّل رواية منها م�شتقّلة عن  اإاّل  املتعددة؛ 
النقاد  اأحد  وقال  بذاتها.  ومكتفية  االأخرى 
"لعبة املالك على براعة موؤّلفها يف  برهنت 
ن�شج حبكٍة جارفة وغنّية باالإثارة والت�شويق. 
روايٌة ممتعة بكّل تفا�شيلها، متنح كارلو�س 
منازع.  بال  الرب�شلويّن"  "ديكنز  لقب  زافون 
تدور اأحداث الرواية يف بر�شلونة قبل عقدين 
ع�رصينيات  اأي  االأهلية  احلرب  اندالع  من 
الظروف  تفا�شيل  وتو�شح  املا�شي  القرن 
�رصارة  اندالع  اإىل  اأدت  التي  واالإرها�شات 
ن�شف  من  اأكرث  �شحيتها  راح  التي  احلرب 

مليون �شخ�س.
مارتني،  ديفيد  ال�شاب  الكاتب  ويتحرك 
ال�شخ�شية املحورية التي مت�شك بطرف اخلط 
امللبدة  االأجواء  هذه  و�شط  للرواية  ال�رصدي 
فرتات  باأ�شواأ  مير  اأنه  يظن  وحني  املربكة، 
رف�شه،  ي�شعب  مغريا  عر�شا  يتلقى  حياته، 
نف�شه  ليجد  وراءها  ينجرف  �رصية  دعوة 

متورطا يف متاهة ال فكاك منها.
كبري  عدد  "مارتينط  فلك  يف  ويدور 
عائلة  مثل  الثانوية،  ال�شخ�شيات  من 
و�شخ�شية  “�شامبريي”،  الكتب  بائعي 
الناب�س، و�شخ�شية  التاريخ  “اإيزابيل” قلب 
“كري�شتينا”، مراآة مارتني ال�شادقة، “بيدرو 
بيدال”، مر�شد البطل كي ي�شلك طريقه و�شط 
للفنون  حمب  روائي  وهو  الراقية،  الطبقة 

واملو�شيقى، ولكنه �شخ�س تع�س.
من  اليوم  يعدُّ  الذي  زافون،  كارلو�س  ولد 
الفن  جمال  يف  العامليني  الكّتاب  اأف�شل 
 .1964 اأيلول  �شبتمرب/   25 يف  الروائي، 
والكتب  املوؤلفات  من  العديد  �شاحب  وهو 
"ظل  رواية  اأبرزها  بني  من  رواجًا،  االأكرث 
والتي  اجلوائز  من  بالعديد  الفائزة  الريح" 
لعام  الكتب  اأف�شل  قائمة  اإدراجها �شمن  مّت 
2007 من قبل 81 كاتبًا وناقداً يف اأمريكا 
كتاب   100 جانب  اإىل  واإ�شبانيا،  الالتينية 
باللغة االإ�شبانية، على مدى ال�شنوات ال 25 

االأخرية.  

اقتباس
 

اأف�شل ما يف احلياة اأ�شياء تافهة.
�شكون اآدمز

اأغيبُّ
لتح�رُصيني

اأغيبُّ
لتعودي بي على غيمٍّ 

َيحجُب القمَر
اأكيٌد غيابي

واأكيٌد ح�شورك.
يف ح�رَصُتكمِ
اأقُف �شامًتا

عينايَّ
كوٌن يح�شنك

قامتي
ُركمِ �شجرٌة ُتثممِ
ظّلي هو اأنتمِ

البعيُد عنكمِ
: يف ح�رصتكمِ

ما اأ�شيَق العبارَة
ما األذَّ احَلجب.

اأغيُب
وتعوُد بي ال�شوَر

اأنتمِ

�شباُب قلبي
وهمُّ غ�شبي

اأغيُب
هاربًا من �شمتي

تعوُد بي الكلمة
اأتقلبُّ يف فرا�سمِ البيا�سمِ

اأح�شنكمِ
الأن�شى ح�شوري

فاأغيُب
يف غيابكمِ
ح�شوركمِ

يف ح�شوركمِ
اأنا

اأقطُع ال�شماء �رصائح وقٍت
يلجُّ

وجودي
اأغيُب

اإىل النهايةمِ
اإىل املطلقمِ

فيعوُد بي اخلطاأ
بدايَة �شطرٍّ

حرُف كلمةمِ
مقطُع ق�شيدةمِ

اأغيُب
فتح�رصين

و
اأاأاأاأاأخجُل من هروبي

. الأّنني ل�شُت معكمِ
يف غيابي

اأنتمِ وحيدٌة
دوين

يف غيابكمِ
اأنا يف العدممِ

اأخُلقكمِ
اأ�شتاأثر بالدمعمِ

بال�شمتمِ
فيكمِ

واأترُك اخلراَب
يف الكونمِ
يف االآبدِّ
تائهني.

يف غيابي

اأت�شظى رماداً
الأُعيَد نف�شي

بكمِ
طائراً كالعنقاءمِ

يف �شماءمِ احل�شورمِ
اأغيُب الأحّن

يف املوتمِ باحلياةمِ
الأن�شى

اأنّني دونكمِ
قرٌب يف حديقة

اأح�رُص
فاأتذكر

وكي اأن�شى
اأ�شكُر

وكي اأ�شكَر
البدَّ منكمِ

اأح�رُص
فتغيبني يف يقظتي

واأغيُب
فيح�رص يف اخلرابمِ

ذاكرتي

غمكين مراد

ثقافة 

في حضرة الكشفاغرز أفكارك كقطع من الزجاج... كتاب يجيبون: لماذا نحتاج الفن؟
وت�شورنا  احتياجنا  الكتاب حول  بع�س  اآراء  جمعت 
مزعزًعا  �شيء  كل  يبدو  عندما  حتديًدا،  اليوم  للفن 
اأكرث  للفن  بحاجة  فنحن  وخطرًيا،  ا  وغام�شً ومتقلًبا 

من اأي وقت م�شى، واإليكم ال�شبب:
ليهرع  املنا�شب  الوقت  هو  االآن  موري�شون:  توين   •

الفنانون اإىل العمل، ملاذا؟
الفنانون اىل  ليهرع  الوقت املنا�شب  االآن حتديًدا هو 
العمل، ال وقت للياأ�س، ال مكان لالإ�شفاق على النف�س، 

وال حاجة لل�شكوت، وال مكان للخوف.
اإننا نتكلم، اإننا نكتب، اإننا منار�س اللغة، هكذا ت�شفى 

احل�شارات.
اأذكرنا جميعا بخطورة الفن، اأذكركم بتاريخ الفنانني 
املقتولني املذبوحني امل�شجونني املعذبني املنفيني. 
الكتابة  اأو  -الفن  دموًيا  الفن  تاريخ  كان  لطاملا 
ال�شلطة  واأ�شحاب  الدكتاتوريني  الأن  يكن-  اأًيا  اأو 
متاًما  يعرفون  واخلداع،  التحكم  وراء  ي�شعى  ومن 

االأ�شخا�س القادرين على اإقالق خططهم.
وهوؤالء االأ�شخا�س فنانون، هم الذين ُيغنون احلقيقة، 
وهذا اأمر على املجتمع اأن يحميه. لكنك عندما تدخل 
نيهي�شي،  تا  نرث  اأو  �شونيا  �شعر  جمال  املجال،  هذا 

فاإنه م�شعى خطري.
اأحدهم ي�شعى وراءك، عليك اأن تعرف هذا قبل اأن تبداأ، 
ما  اأ�شد  من  الأنه  الظروف،  هذه  حتت  فنك  ومتار�س 

يحتاج اإليه النا�س.
للعلوم  احتياجنا  حول  دياز  جونز   •

االإن�شانية:
هو  ق�شوى،  �رصورة  االإن�شانية  العلوم  يجعل  ما  اإن 
اأن  فيمكنك  روحانًيا  اأو  ميتافيزيقًيا  تكن  مل  اإذا  اأنك 

روحاين،  اأو  ديني  غري  بق�شد  “روح”  كلمة  ت�شتعمل 
األي�س كذلك؟

التي فهَمتها على نطاق  االإن�شانية -والفنون  العلوم 
منلكها  التي  الوحيدة  التقاليد  منظومة  هي  وا�شع- 
لُنثقف الروح. ال �شيء اآخر يفعل ذلك، ميكنك اأن تاأخذ 
اأن  �شاأخربك  لكنني  والهند�شة،  احلا�شب  درو�س  كل 
تكون  اأن  يعنيه  ما  فهم  على  با�شتمرار  ي�شاعدنا  ما 
هذه  تطور  يف  لتتفكر  م�شاحات  ومينحك  اإن�شاًنا، 

احلالة، كان العلوم االإن�شانية والفنون دائًما.
• دان بريغ: االآن هو الوقت املنا�شب للكتابة، ملاذا؟ 
نبدع  اأن  علينا  لكن  ه�س،  �شيء  االإبداعية  النزعة 
اأ�شجعك،  اأن  اأريد  العمل،  باإجناز  الأنف�شنا  ندين  حااًل، 
االأحكام  اأن ت�شع جانًبا كل  للكتابة،  اإن كنت تطمح 
الفن،  عليه  يكون  اأن  يفرت�س  ما  حول  واملعتقدات 

من  دعك  اأعيننا،  من  املقايي�س  ي�شقط  �شيًئا  واكتب 
م�شلمات الطرح امل�شتهلكة، عن ظرف املكان، وعن اأي 
عائق حمتمل، واكتب لتدمر القناعة بالو�شع الراهن، 

لتجلجل النا�س، لت�شاعد النا�س، ولنف�شك اأواًل واأخرًيا.
من  كل  عقل  يف  الزجاج  من  كقطع  اأفكارك  اغرز 
باأعنف  ميكن،  ما  قدر  واقراأ،  االأمل.  بانقطاع  يقنعك 
ما ميكن، اإن كنت متلك اأ�شدقاء كاأ�شدقائي، يوؤمنون 
يف قرارات اأنف�شهم اأن قراءة كتاب واحد مهمة �شاقة، 
النهاية! فحطم كل  اإىل  البداية  كتاب واحد لعني! من 
الكثري  فر�شة،  اإنها  ميلكونها.  بلورية  عر�س  �شا�شة 
اأكرث مما ي�شمح لنا بالتظاهر  يقف على املحك االآن، 

باأن كل �شيء على ما يرام.
اأن يقف  الفن  اأت�شيبي: ملاذا على  ت�شينوا   •

يف �شف االإن�شانية؟
اأن الفن اجليد واجلاد ُوجد دوًما بغاية م�شاعدة  اأرى 
اأفهم  ال  االتهامات.  ليوجه  ال  وخدمتها،  االإن�شانية 
الإحباط  يهدف  كان  اإذا  فًنا  الفن  ن�شمي  كيف 
اأن  لكن  االإن�شانية،  ارتياح  يقلق  اأن  اأفهم  االإن�شانية، 
ت�شتع�شي  لهذا  اأقبله.   ال  ما  فهذا  االإن�شانية  يعادي 

علّي العن�رصية، الأنها تناق�س االإن�شانية.
يعتقد البع�س: “ح�شًنا، اإن ما يق�شده هو اأن علينا اأن 
منتدح قومه”، باهلل عليكم اذهبوا واقروؤوؤا كتبي، اأنا 

ال اأمتدح قومي، اأنا الناقد االأول لهم.
اأنه  اأعتقد  االإن�شانية،  �شف  يف  يقف  اأن  الفن  على 
رامبو،  اآرثر  عن  حتدث  من  يفتو�شينكو  يفغيني  كان 
بكل  وعاد  احلب�شة  اإىل  ذهب  الذي  الفرن�شي  الرجل 
ال  ال�شاعر  اإن  يفتو�شينكو  له  قال  االأمرا�س،  اأنواع 
ميكنه اأن ي�شبح تاجر عبيد، وعندما عاد رامبو توقف 
اأن  العبيد  وجتارة  لل�شعر  ميكن  ال  ال�شعر،  كتابة  عن 

يتقا�شما الفرا�س. هذا هو راأيي.

بغداد_ متابعة

ّ

ُُ


