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موقف جيل الشباب من الذاكرة األدبية.. من السكون إلى التمرد ومحاوالت التجاوز

الأدباء،  �شباب  من  اجلديد  اجليل  يرى  كيف 
ينظرون  كيف  الأدبي؟  الرتاث  وروائيني،  �شعراء 
اإليه الآن، وهل اأ�شبح هذا الرتاث ورواده مبثابه 
بحيث  ووعيهم،  ذاكرتهم  يحتل  كبري  عائق 
من  لديه  البع�ض  اأن  اأم  جتاوزه؟  ميكنهم  ل 
حالة  يبداأ  اأن  واملوهبة  والأفكار  املحاولت 
اأو التمرد على املوروث الكال�شيكي يف  التجاوز 
وملاذا  خا�ض؟  بوجه  وامل�رصي  العربي  الأدب 
املحاولة  مدار  يف  اأعمالهم  تدور  الآن  حتى 
والتجربة؟  رمبا حقق التجاوز والتمرد ال�شعري 
بع�ض النجاحات، لكن يف جمال الرواية، ورغم 
جتربة  تزل  مل  نعي�شه،  الذي  الروائي  ال�شخب 
)جنيب حمفوظ( كمثال الأكرث تاأثرياً وا�شتمراراً. 

مي�رصة  امل�رصحي  والكاتب  ال�شاعر  يرى  حيث 
�شالح الدين، اأن الفن والإبداع كائنان متطوران 
�شديدا اخل�شو�شية. والتمرد ل يعي�ض على اأجماد 
ما  دائمًا  لكنه  للواقع،  ي�شتكني  ول  املا�شي 
ي�شعى لأن يغري نف�شه ويعرب عن اأ�شحابة بلغتهم 
اخلا�شة، وبطرقهم املتجددة التى تنا�شب الواقع 
الذي يعي�شونه، لكنه يف الوقت نف�شه بناء را�شخ 
وجذوره قوية �شاربة يف قدم التاريخ. يقدم كل 
جتربته  ع�شارة  خاطر  طيب  عن  بعده  ملا  جيل 
الإتاحة  اإطار  .ويف  واإبداعه  فكره  وخال�شة 
و�شعراء  ككتاب  لنا  �شهلت  التي  املعلوماتية 
التنوع  �شديدة  م�شادر  على  نطلع  اأن  �شباب، 
والرثاء من الفن والإبداع، اأ�شبح من ال�شعب جداً 
اأن نحدد م�شدرا واحدا ميكننا اأن نرتكن اإليه يف 

بناء ثقافتنا وفهمنا للفن والأدب.
وي�شيف ال�شاعر م�شطفى اأبو م�شلم قائاًل: الكتابة 
هرياركي،  نظام  على  قائمة  نظري  وجهة  من 
اإليه  تو�شل  وما  �شبق  ما  على  البناء  وهو 
قبلها  ما  جتب  ل  مثال  النرث  فق�شيدة  الآخرون، 
اأو  اأ�شكال الق�شيدة ال�شعرية، �شواء العمودية  من 
التفعيلة، لكن املتغريات ال�شيا�شية والجتماعية 
مفهوم  غريت  الكبرية  والنزاعات  احلروب  بعد 
اأبدية  اأو  نهائية  اأجوبة  لكت�شاف  الأريحية 
اأدى بالتبعية لظهور مناذج  ملفهوم ال�شعر، ذلك 
ال�شكل  م�شتوى  على  ومفارقة  متمردة  �شعرية 
على  بنيوية  ثورة  مبثابة  كانت  وامل�شمون، 
امل�شيطرة  ال�شعرية  وال�شلفية  الكال�شيكي  اليقني 
لكن تعنت بع�ض  الأدبية،  ال�شاحة  على مفا�شل 
الكبار من كتاب التفعيله وال�شعر العمودي الذين 
يف  واخلطابية  باملبا�رصة  كتاباتهم  ات�شمت 
مرجعياتهم  على  اخلروج  وعدم  الأحوال،  معظم 
وهجومهم  ال�شعرية،  ذاكرتهم  يف  امل�شتقرة 
ال�رص�ض على ق�شيدة النرث وعدم اقتناعهم بفتح 
مرجعيات  لتاأ�شي�ض  والتجريب  للتجديد  جمال 
وثوابت جديدة، اأدى اإىل �شنع فجوة كبرية ت�شل 
حلد التربوؤ من الآباء ال�شعريني والقطيعه معهم، 

�شكال  كانت  التفعيلة  ق�شيدة  اأن  من  الرغم  على 
متمردا على الق�شيدة العمودية يف اخلم�شينيات، 
وهام�شا حتى �شادت وحتولت اإىل منت لأنها مل 
للق�شيدة  املكونة  العرو�شية  البنية  عن  تتخل 
النرث  ق�شيدة  و�شارت  الكال�شيكية،  العمودية 
القطيعة  حالة  م�شلم..  اأبو  وي�شيف  هام�شا. 
يف  تبعاتها  جاءت  هذه  الثقايف  املوروث  مع 
جتارب ظهرت يف العقد الأخري لكتاب ي�شبحون 
»اللغة«  يف  التجديد  اأن  يعتقدون  الفراغ  يف 
املرتجم  الأدب  اإنتاج  واأعادت  البنية،  من  اأهم 
كو�شيلة ثورية من وجهة نظرهم، وكاأن �شوزان 
النرث  »ق�شيدة  كتابها  ت�شمية  اأخطاأت يف  برنار 
اأن  املفرت�ض  من  وكان  اأيامنا«  اإىل  بودلري  من 
 Google ت�شميه »ق�شيدة النرث من بودلري اإىل
اأي  التجريد،  اإىل  بنا  عاد  م�شهد   !  translate
الق�شيدة  كانت  حيث  الثمانينيات،  قبل  ما 
اأن  من  الرغم  على  الواقع،  من  تقرتب  النرثية 

ما  هي  حينها  القمعية  ال�شيا�شية  الظروف 
لإعادة  مربر  فال  النوع.  هذا  ا�شتخدام  اإىل  اأدت 
اأو  ال�شعر اإىل �شريته الأوىل �شوى نق�ض املوهبة 
انعدامها، حيث اأدى ذلك لنفور القراء من ال�شعر 
يف  وال�شطحية  للمبا�رصة  واجتاههم  احلديث 
الكتابة، هروبا من احلائط امل�شدود الذي ي�شلون 
�شعريا  م�رصوعا  ميتلكون  من  هم  وقليلون  اإليه، 
خا�شًا، اأو يخرجون عن النهج التقليدي للق�شيدة 
الأ�شوات،  املتعددة  وغري  خ�شو�شية  لها  التي 
اأنف�شهم  وهم بعيدون عن الأدجلة، ي�شتبكون مع 
ومع الق�شايا الكربى بتفا�شيلها اخلا�شة، رغم 
انعك�شت  التي  والجتماعية  ال�شيا�شية  الأزمات 

ب�شكل كبري على ال�شاحه الثقافية.
اأثبتْت  عايد..  اأحمد  ال�شاعر  يقول  الأخري  ويف 
انتقاًل  اأن  احلديثة  النف�شية  الدرا�شات  من  كثري 
ويعني  الأجيال،  بني  يحدث  وتخاطريا  جينيا 
املعارف  بع�ض  تنتقل  اأن  املمكن  من  اأّنه  هذا 

مبا�رص  تعليم  بدون  النا�ض،  بني  والنطباعات 
الُكتَّاب  جيل  يكون  لرمبا  حتى.  مبا�رص  غري  اأو 
�شدق  على  الأدلة  من  واحًدا  الآن  ال�شباب 
كبريًة  قطيعًة  اأن  جمهوًل  فلي�ض  النظرية.  هذه 
اأجياًل  �شاربًة  ابق،  ال�شَّ القرن  يف  ح�شلْت 
كثريًة يف جميع املجالت. ولكن يف ما يخ�ضُّ 
ال�شباب،  لأجيال  ينتمي  واحًدا  وب�شفتي  الأدب، 
لًعا وم�شارًكا فيه، لقد كانت قطيعًة  وب�شفتي مطَّ
الثقافة  باعتبار  الثقافة،  كيان  خلخلت  مرعبًة، 
املجتمع  هذا  للمجتمع.  املنعك�شة  ال�شورة  هي 
واحلربية  ال�شيا�شية  الهزائُم  اأ�شابته  الذي 
قدمي.  هو  ما  كل  يف  الثقة  بانعدام  والنْف�شية 
املجتمع  ن�شيج  من  جزء  والأدباء  فاملثقفون 
التي  الأجيال  اأخذت  لقد  به.  ُي�شاب  مبا  ُي�شاب 
ر  ح�رصت الهزائم ــ التي تزامنت تقريًبا مع تفجُّ
ي�شح  كبرية،  فا�شلًة  م�شافًة  ــ  العربية  احلداثة 
احلالت  بع�ض  مع  اأو  الأحيان  بع�ض  يف  لنا 

املجتمع  كان  تامة.  قطيعة  باأنها  ن�شفها  اأن 
باملثل  والأدباء  واملثقفون  ويت�شظى،  يتخلخل 
نْف�شها  ُتعالج  اأن  حُتاول  القطيعة  كانت  كذلك. 
وما  يتنا�شب  الذي  الرتاث  اإىل  بالرجوع  حيًنا، 
مبا  �شلة  له  ما  كل  وتقطع  احلداثيون،  ُين�شده 
الرت�شيخ  ناحية  على  �شواء  احلكومة،  يخ�ض 
النفعية. و�شار  العالقات  اأو  الكتابة  ال�شكلي يف 
لدينا اأبناء جيل واحد، لكن فيهم من يرمتي يف 
اأق�شى  منها  وينتفع  الر�شمية  املوؤ�ش�شة  اأح�شان 
انتفاع ــ وهم كال�شيكيون حتى لو ادعوا احلداثة 
لو  وحتى  احلداثة،  اأمناط  على  الكتابة  وحاولوا 
�شعاًرا  الر�شمية  الثقافة  يتخذون  فاإنهم  اأفلحوا 
على  متفقة  متفرقة  جمموعات  وهناك  ــ  لهم 
ال�شنف  املوؤ�ش�شة، وتتخذ  التعامل مع هذه  عدم 
الأول اأعداء لها. امتدت هذه القطيعة – اأو قل اإن 
�شئَت القطائع ــ من جيل اإىل جيٍل، ويف كل حقبة 
تقريًبا يظهر جيل جديد، اأول ما يفعله اأن يزيد يف 
قائمة الأعداء اجليل الذي �شبقه. وي�شيف عايد، 
اعر  بال�شَّ جمعتني  التي  اللقاءات  من  واحٍد  يف 
م، �شاألته: بعد كل هذا العمر  واملرتجم رفعت �شالَّ
ال�شيء  عر والرتجمة ما  الكتابة وال�شِّ الطويل مع 
الكثري  اأ�شعُت  اأين  فقال:  ب�شدة؟  عليه  تندم  الذي 
من الوقت يف �شبابي يف املهاترات واملناق�شات، 
وكان  ورائه،  من  طائٌل  هناك  يكن  مل  هذا  كل 
بو�شعي اأن اأ�شتغله جيًدا يف الكتابة اأو الرتجمة. 
عما حدث خالل  ا  �شً ملخَّ ُتعد  الإجابة  هذه  لعل 
اإىل  النظر  لوجهة  وبالن�شبة  كامٍل!  قرٍن  ن�شف 
اجليل اجلديد يقول ال�شاعر اأحمد عايد.. يف اأوائل 
ل  م�شاًعا،  ت�شري  الثقافة  بداأت  الثالثة،  الألفية 
ر�شمية؛  ب�شيغة  ثقافة  ُي�شدر  اأن  ي�شتطيع  اأحد 
الو�شول  ي�شتطيع  للم�شهد  واملتابع  القارئ  لأن 
وهناك  الإنرتنت،  مواقع  هناك  �شاء.  اأيٍّ  اإىل 
اإلكرتونية  مكتبة  وهناك  الكتب،  تقييم  مواقع 
جتد  بل  اآخر،  دون  مبحتوى  تهتم  ل  كاملة، 
اإقبال  هنا  والفي�شل  بامل�شاواة،  اجلميع  فيها 
اأكرث  ابة  ال�شَّ اجلديدة  الأجيال  فكانت  املتلقي. 
�شا للثقافة، فهي ل متلك اأي عداءات  ما وتعطُّ تفهُّ
اخلالفات  وهج  خفت  بعدما  ا  خ�شو�شً م�شبقة، 
وخفت اأ�شحابها كذلك، رمبا ب�شبب انعدام وجود 
جدوى من كل ما فعلوه خالل عقوٍد كثرية. مدَّ 
ا الطرف عن  ال�شباب يده اإىل كل ما تطاله، غا�شًّ
اخلالفات، متَّخًذا الأدب احلقيقي املعيار الأوحد، 
وتنوعها،  باختالفها  التجارب  كل  من  م�شتفيًدا 
بل انفتح على جتارب مل ي�شبق لالأجيال ال�شابقة 
موقف  يكون  لرمبا  اأ�شاًل.  عليها  تعرفت  اأن 
ال�شباب هو املوقف الإن�شاين، اإن الإن�شان ل ميلك 
اأن يحكم على �شيٍء دون اأن يحتك به وي�شاهده 
ويختربه. وهذا ما فعله ال�شباب؛ فقد ذهب بنف�شه 
ليعرف ويقراأ ويطلع ويقرر ويحكم. ولكن.. يبقى 
جيل  يظهر  بعدما  �شيحدث  ماذا  مرعب:  �شوؤال 

جديد يف ال�شباب؟

بغداد _ متابعة

 "فن الشعر ألرسطو" " األسير رقم 13"
يغيب عن معرض دمشق 
محامي المرأة 50 عامًاللكتاب في دورته الـ 29

عن موؤ�ش�شة �شم�ض للن�رص والإعالم بالقاهرة؛ �شدرت رواية » الأ�شري رقم 13 « للروائي 
اأحداث  على  مبنية  الرواية  اخلمي�شي".   ب�شتان  "حا�شب  ال�شويد  يف  املقيم  العراقي 
وهو يف  وعاي�شها  املوؤلف  عا�شها   ، الإيرانية   - العراقية  احلرب  وقائع  من  حقيقية 
اأواخر الع�رصينيات من عمره، حني ا�شتدعت القيادة الع�شكرية العراقية جميع الرجال 
اىل اخلدمة الع�شكرية املبا�رصة يف اجلي�ض العراقي، على طول جبهة القتال املمتدة 
عرب احلدود الفا�شلة بينهما... ليقود احلظ العاثر بطل الرواية اإىل نوبة حرا�شة خليمة 
يقبع فيها اثنا ع�رص اأ�شرًيا اإيرانًيا، حيث يغلِّب واجبه الإن�شاين على واجبه الع�شكري 
في�شقي الأ�رصى املقيدين واحًدا بعد الآخر يف خمالفة لتعليمات قادته ، وحني يتم 

اكت�شافه ؛ ت�شدر الأوامر ب�شجنه مع الأ�رصى... لي�شبح "الأ�شري رقم 13"...

 يعد هذا الكتاب من اأهم الكتب الأ�شا�شية التي ثقفت حمبي الثقافة والأدب ، 
والكتاب مل يبحث ال�شعر وحده بل  اأنطلق يف احلديث عن �شناعة النقد باآفاقها 
الرحمن  لعبد  ا�شهرها  كانت  مرة  من  اكرث  العربية   اىل  ترجم  .وقد  املتعددة 
ابراهيم حمادة  ابن ر�شد، وترجمة  الفيل�شوف   ن�شخة  اعتمد على  الذي  بدوي 
الذي اعتمد  الذي جمع بني ابن ر�شد وابن �شينا واي�شا ترجمة  �شكري عباد 
العرب  الفال�شفة  الكتاب باهتمام   على ن�شخة  ب�رص بن متي، وقد حظي هذا 
)اأ�شطاغريا(  مدينة  يف  اأر�شطو  ولد  اللحظة.  هذه  وحتى  الرتجمة   ع�رص  منذ 
اآتو�ض �شنة 384 قبل امليالد، وكان والده طبيبا مللك  اليونان عند جبل  يف 

مقدونية وبذلك ا�شتطاع الإ�رصاف على تربية ولده وتثقيفه.

افتتح، معر�ض دم�شق للكتاب دورته الـ 29 يف مكتبة الأ�شد الوطنية، و�شط غياب 
م�شاركتهما  جعل  ما  وم�رص  لبنان  من  دور  ب�شع  عدا  ما  العربية  الدول  ملعظم 
خجولة وطفيفة. وح�رصت من الأردن دار املنهل ومن ال�شعودية دار جرير فقط 
التي تهتم بكتب التنمية الب�رصية، وكلتا الدارين عرب ممثلني لهما. وغاب العراق 
ودول املغرب واخلليج العربي متامًا، وكل املراكز الثقافية الأجنبية التي كانت 
اأف�شل لكن  العام م�شاركة  ال�شورية حتقق هذا  الن�رص  تعر�ض كتبها �شابقًا.  دور 
معظمها مركزه العا�شمة دم�شق، بينما م�شاركة دور املحافظات خجولة . وهناك 
الرو�شي  الثقايف  واملركز  الإيرانية،  الثقافية  امل�شت�شارية  من  معتادة  م�شاركة 
الذي يقدم كالعادة ترجمات عن الكتب الرو�شية اإ�شافة اإىل كتب باللغة الرو�شية.

يف عام 1996 كتب ال�شاعر الرومان�شى نزار قبانى )رحل يف 30 اأبريل 
حدودها  متتد  تتجزاأ  ل  مملكة  عندى  احلب  فيه:  يقول  مقال   )1998
املراأة  وطنية،وحب  هو  الوطن  املــراأة.. حب  تخوم  اإىل  الوطن  تخوم  من 
الوطن، ول  املراأة ل يحبون  والذين ل يحبون  الوطنية،  اأنواع  اأرقى  هو 
ال�شعر  اأعطتنى  التي  هي  واملراأة  الإن�شان.  يحبون  ول  �شعوبهم،  يحبون 
والقلق واجلنون، واأخذت �شلعا من اأ�شالع �شدرى، و�شنعت منه م�شطا 

من العاج تتم�شط به.
منذ بداياتي الأوىل ورغم حداثة �شنى كنت ارى اأن ثمة خلال خطريا يتمثل 

يف عالقة املراأة مبن حولها.

العراقصدر حديثا نزار قبانيصدر قديما

قراءة في كتاب

من ثقب اإبرة يت�شلل اأحمد طو�شون يف روايته 
"مرا�شم عزاء العائلة" من م�شهد تخلي عائلة 
بالن�شبة  الأهمية  معدوم  اأفرادها  اأحد  عن 
اإىل  وحاجته  وفاته  بعد  حتى  اجلميع،  اإىل 
اإىل م�شهد التخلي  من يواري جثمانه الرثى، 
حكمنا  الذين  اأولئك  عن  العام  املجتمعي 
فقط  حياتنا،  هام�ض  على  بالعي�ض  عليهم 
�رصاعات  يف  زاهدة  �شعيفة  حلقات  لأنهم 
وقوا�شمها  حميميتها  اإىل  متطلعة  احلياة 

الإن�شانية امل�شرتكة.
اأجلنا،  من  ت�شحياتهم  لدينا  لهم  ت�شفع  مل 
للجميع،  احلب  التي حتمل  الطيبة  قلوبهم  اأو 
جماعية  ق�شوة  م�شهد  يف  وكباراً،  �شغاراً 
حاملة  �شخ�شيات  عجالته  حتت  تن�شحق 
وفقد  توح�ض  جمتمع  يف  اأقدارها  بها  األقت 
بالدوار  القارئ  ي�شيب  نحو  على  م�شاعره، 
من  املنبوذ  الفقري  م�شعد  اأن  يكت�شف  حني 
اأخته  عليه  متن  الذي  عائلته  اأفراد  جميع 
و�شقتها  اخلليج  بني  املقيمة  الرثية  جناة 
حجرة  يف  بال�شكنى  القاهرة  يف  الفارهة 
قريتهم، هو  بيتها يف  الأر�شي من  بالطابق 
ا�شتولت  واأنها  البيت،  �شاحب  الأ�شا�ض  يف 
اآواها وزوجها  اأن غررت به بعدما  عليه بعد 

واأبناءها فيه اأيام العوز والبوؤ�ض.
وتكتمل املاأ�شاة ببيعها البيت وطرده منه، مع 
اأنها لي�شت يف حاجة اإىل ثمنه، ما ا�شطره اإىل 
اللجوء للعي�ض ثم املوت يف غرفة غائرة يف 
اإحدى احلارات الق�شية املجهولة يف اأطراف 
القرية، يف م�شهد يج�شد حالة �شعار راأ�شمايل 

ل ترحم ج�شداً ول تراعي قيمة اأخالقية.
الذي دخل  اأخيه حممد  تكرر مع  نف�شه  الأمر 
اليمن؛  حرب  من  عودته  بعد  امل�شت�شفى 
اإىل  لعبدالنا�رص  حبه  حممد  يع�شم  ومل   ،
من  �رصيره،  فوق  ب�شورته  الحتفاظ  درجة 
لعائلته  املحب  م�شعد  مل�شري  م�شابه  م�شري 
منفاه  ب�شورهم يف غرفة  الحتفاظ  اإىل حد 
بالزج  النكران  من  نف�شه  امل�شري  الطوعي 
تنظيم  اإىل  الن�شمام  بتهمة  املعتقل  يف  به 
يرحلوه  اأن  قبل  لعبدالنا�رص،  معاٍد  �شيوعي 
حتى  ال�شحية  حالته  لتدهور  امل�شت�شفى  اإىل 
لعبدالنا�رص  حبه  له  ي�شفع  مل  فيها،  وفاته 
حبه  مل�شعد  ي�شفع  مل  كما  متامًا  دولته،  عند 
اأن ينتظر طوياًل  لعائلته عندهم، فكان عليه 
يف ثالجة امل�رصحة حتى يلني قلب اأحد اأفراد 

عائلته لت�شلم جثمانه ودفنه.
على  العائلة"  عزاء  "مرا�شم  �رصد  لغة  تنجح 
بالر�شائل  الإلقاء  يف  و�شال�شتها  ب�شاطتها 
والإ�شارات على مدار �شفحات العمل القليلة، 
لغة عميقة عالية التكثيف متعددة امل�شتويات 

الدللية.

اقتباس
 

يجب اأن يعاين النا�ض كثريا قبل اأن يخاطروا بفعل 
ما يحبون. 

ت�شاك بولنيك

يف جيبي جنمة، 
اأحت�ّش�شها

حني تنهار املدينة فوق 
راأ�شي،

وتتفتت وجوه اأحبابي داخل 
املرايا املحطمة...

جنمة دافئة م�شيئة، 
اأحتفظ بها كتعويذة

يف جيب معطفي املمزق 
بطعنات اأزمنة عدوانية...

جنمة متّدين
 بقوة غام�شة،

حني يتن�ض
ل العامل مني، 

مقهقهًا باأ�شنانه الرمادية

الداكنة بهباب املدن 
املحروقة..

نافخًا يف وجهي
 الغبار الذري ل�شجائره 

النووية..

معربداً بهمجية 
وهو يدو�ض قريتي ب�شاقي 

)الأوتو�شرتاد(..
م�شتاًل �شوط احلروب 

ليجلدين
 وقافلة ع�شاق املحبة..

طاعنًا جلد الف�شاء 
حتى ي�شيل 

دم )الأوزون(...
ثماًل يف كرنفالت 
الأوبئة واملجاعات

 والأحزان،
وموت الأ�شياء 

اجلميلة الهاربة 
كالع�شافري... واحلب..

غادة السمان 

ثقافة 

عاشقة في جيبها نجمةإحسان عبد القدوس يكتب: هذه السيدة صنعتني
القدو�ض  عبد  اإح�شان  الأديب  كتب   1958 عام  يف 
مقال عن دور والدته روز اليو�شف يف حياته قال فيه:
عن  حتدثنا  مل  اليو�شف  فاطمة  ال�شيدة  والدتى  اإن 
حتلها  اأن  وحدها  ا�شتطاعت  التي  الكربى  امل�شكلة 
اأمامها،  حائرا  كله  امل�رصى  املجتمع  يزال  ل  والتي 
كيف ا�شتطاعت اأن جتمع بني جهادها ال�شاق امل�شنى 
الذي بداأته وهى يف اخلام�شة من عمرها وبني واجبها 
كزوجة واأم.. ل اأدرى كيف ا�شتطاعت اأن حتملنى ت�شعة 
اأ�شهر وهى واقفة على خ�شبة امل�رصح تعت�رص الفن من 

دمها واأع�شابها لتكون اأعظم ممثلة يف ال�رصق.
ول اأدرى كيف ا�شتطاعت اأن تن�شئنى هذه الن�شاأة واأن 
تقودنى  واأن  العناد  وهذا  املبادئ  هذه  يف  تغر�ض 

كطفل وك�شاب يف مدارج النجاح.
يوم  كل  بيدها،  جمدها  �شنعت  كما  بيدها  �شنعتنى 
اأيام املجد وكل خطوة فيه هي وحدها �شاحبة  من 
وجعلت  الفن  درو�ض  التقطت  التي  وهى  فيه،  الف�شل 
عليها  اأطلق  كما  ال�رصق  برنارد  �شارة  نف�شها  من 

النقاد.
هي التي ميدان ال�شحافة وفى يدها خم�شة جنيهات 
ا�شتهرت به على امل�رصح،  ا�شما  واأن�شاأت جملة حتمل 

ا�شما ي�شم حتته كل الكتاب واأن�شج الآراء.
هي ال�شيدة التي ل حتمل �شهادة مدر�شية ول موؤهال 
لت�شعهم  وانتقتهم  اأقالمهم  اأر�شدت  التي  هي  علميا، 

على طريق املجد ال�شحفى والأدبى.

وجهها  يحمر  رقة،  تذوب  تكاد  رقيقة  هادية  اإنها 
تعي�ض  دنيا خا�شة  لها  ثناء،  كلمة  �شمعت  اإذا  خجال 
تكره  اخل�شو�شيني،  الأ�شدقاء  من  لها  لي�ض  فيها 

اأو ماأدبة،  اأن تقيم يف بيتها حفال  املجتمعات، تكره 
نظري  تاأخذ  اأن  وتاأبى  با�شتمرار،  تعطي  �شخية  يدها 
تعد طبق ورق  املطبخ  بيتها تقف يف  ما تعطى. يف 
تعد  مكتبها  يف  �شحفية  مثالية،  زوجة  العنب، 
راأيا  الق�شوة، ل تخفى  اإىل حد  قوية  اأوراقها.. جريئة 
�رصيحا، قا�شية اإىل حد تطردنى من العمل اأو ت�شتغنى 
التي  ال�شخ�شية  ما هذه  ولكن  اأي حمرر عندها..  عن 
اإذا اقرتبت منها وحاولت  جتمع بني املتناق�شات ؟  
ازدت  لها..  كابن  باإح�شا�شى  �شخ�شيتها  اأدر�ض  اأن 
فهى  حنون  اأم  هي  متناق�شاتها..  وواجهتنى  حرية 
مازالت تبكى وهى تقبلنى، تكاد ت�شعرنى اأنها ابنتى 

اأكرث منها اأمى فت�شند راأ�شها على �شدرى.
وكنت  لتاأكله..  الطعام  ثمن  فيها  جتد  مل  اأيام  مرت 

اأ�شبوع  كل  مرة  عليها  واأتردد  اأبى  عند  اأقيم  وقتئذ 
فتعطينى ع�رصة قرو�ض لأذهب اإىل ال�شينما، وهى يف 
حاجة اإىل خم�شة قرو�ض تاأكل منها.. باعت �شيارتها 
وكانت تذهب اإىل مكتبها �شرًيا وتقول الطبيب اأمرنى 

بامل�شى على قدمى.
وعندى  متزوًجا  وكنت  عندها  العمل  من  طردتنى 
قابلتها  واإذا  تخاطبنى  ل  عاما  وظلت  اأولد، 

تتجاهلنى..
اإنى اأعرتف اأن هذه الق�شوة كانت من الأحجار القوية 
به،  اأقوم  الذي  للعمل  واإعدادى  وبنائى  �شنعى  يف 
�شنعت  )اأنا  تقول  ذكرياتها  من  �شطر  كل  يف  وهى 
هذه ال�شيدة( اأما اأنا فمهما كانت ذكرياتى ل اأ�شتطيع 

اإل اأن اأقول )اأمى �شنعت منى هذا الرجل(.

بغداد_ متابعة

ًً


