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لماذا يختبئ الكتاب وراء أسماء وهمية؟
�أ�سماء  خلف  يكتبون  �لعامل  يف  كثريون  موؤلفون 
لأ�سباب  �أو  �ل�ستفز�ز  �أو  �ل�سهرة  لتقاء  م�ستعارة 

�جتماعية وعائلية خا�سة بالن�سبة للن�ساء.
لي�ست  �لكّتاب  �أو�ساط  يف  �مل�ستعارة  �لأ�سماء 
�أن  �إل  خ�سو�سا،  �ل�سهرة  نري�ن  من  لالتقاء  بجديدة 
�لكاتبة  جهود  مع  �لو�جهة  �إىل  عادت  �لظاهرة  هذه 
هويتها  لإخفاء  �لكبرية  فري�نتي  �إيلينا  �لإيطالية 
لالإقد�م على هذه  �أ�سباب جديدة  فيما تظهر  �لفعلية، 

�خلطوة.
"�إميل  رو�يته  غاري  رومان  ختم   1981 �لعام  يف 
�أجار" بعبارة "�سكر�ً �إىل �للقاء، لقد ��ستمتعت كثري�".

�لكاتب  �نهى  �لرو�ية،  ل�سدور  �ل�سابق  �ل�سيف  ويف 
بر�سا�سة  حياته  كا�سو،  رومان  �حلقيقي  و��سمه 

�أطلقها يف فمه يف منزله يف باري�س.
من  �سخما  �إرثا  و�لدبلوما�سي  �لطيار  هذ�  وترك 
غونكور  جائزتي  حياته  يف  ونال  �لأدبية،  �لأعمال 
متنح  ل  �جلائزة  وهذه  خمتلفني.  با�سمني  �ملرموقة، 

للكاتب نف�سه مرتني.
�أعّد  �لذي  بودينو  ماريو  �لإيطايل  �ل�سحايف  ويقول 
كتابا عن هوؤلء �لكّتاب �مل�سترتين ور�ء �أ�سماء وهمّية 
"كان رومان غاري ي�ستخدم �أ�سماء بد�عي �ل�ستفز�ز، 
�لرو�ية  هي  �أدبية  بفكرة  يوؤمن  كان  لأنه  و�أي�سا 

�ل�ساملة حيث ي�سبح �لكاتب �سخ�سية يف كتابه".
�أنا"،  "ل تعرفون من  ��سم  و�أطلق بودينو على كتابه 
وفيه  �حلايل.  �ل�سهر  مطلع  �ملكتبات  يف  �سدر  وقد 
كتبت  �لتي  �لأدبية  �ل�سخ�سيات  �أهم  ق�س�س  يتعّقب 
تدفع  �لتي  �لأ�سباب  عن  ويبحث  م�ستعارة،  باأ�سماء 
�لكّتاب لذلك. ويقول "حاولت �أي�سا �أن �أو�سح �لتو�زي 
�لإيطالية  فري�نتي" �لكاتبة  �إلينا  بحالة  بدء�  بينهم، 

�لتي ل يعرف حتى �ليوم ما هو ��سمها �حلقيقي.
��سمها  �إن  �إيطايل  �سحايف  قال   ،2016 �لعام  يف 
وي�سري  رومانية،  ر�جا، وهي مرتجمة  �أنيتا  �حلقيقي 
ماريو بودينو �إىل �أن كلمة ر�جا ت�سبح �أجار �إن قلبت 

حروفها.
�أوقع بهم �سحافيون،  �لذين  �لكتاب  "كرث هم  ويقول 
كما جرى مع �إلينا فري�نتي". ومن بينهم �لدمناركية 
دين�سن، وهي  �إيز�ك  با�سم  كتبت  �لتي  بليك�سن  كارن 
��ستوحي  �لتي  �لإفريقية"  "�ملزرعة  رو�ية  �ساحبة 

منها فيلم "�أوت �أوف �أفريكا".
ومن بني هوؤلء �لكتاب �أي�سا �لأمريكي �ستيفن كينغ 
�لذي كتب عدد� من رو�ياته با�سم ريت�سارد با�سمان، 
ومتكن بذلك من جتّنب �رشوط نا�رشه بعدم ن�رش �أكرث 

من كتاب و�حد �سنويا.
ياأتي  ل  �مل�ستعار  "�ل�سم  بودينو  ماريو  ويقول 
�سدفة"، م�سري� �إىل �أن هرني بيل �ختار ��سم �ستند�ل 
يقّدره، فاختار  �لذي كان ل  و�لده  بنف�سه عن  ليناأى 
��سم مدينة �أملانية �أقام فيها �أثناء �خلدمة �لع�سكرية 

يف جي�س نابليون.

بعد ب�سعة عقود من �لزمن، وب�سب �لعائلة �أي�سا، قرر 
فرن�سو� ماري �أوريه �لكتابة با�سم م�ستعار هو فولتري.
�لكاتبات  بع�س  ��ستخدمت  بودينو،  ماريو  وبح�سب 
�أ�سماء م�ستعارة لذكور، لأن �لأو�ساط �لأدبية مل تكن 

ت�ست�سيغ وجود �لن�ساء فيها كثري�.
�لعام  يف  بد�أت  �لتي  دوبان  �أورو  ذلك  �أمثلة  ومن 
�ل�سقيقات  �لكتابة با�سم جورج �ساند، وكذلك   1829
باأ�سماء  ين�رشن  كّن  �للو�تي  و�آن  و�إميلي  �سارلوت 

كورير و�إيلي�س و�أكتون بيل.
��ستخد�م  �إىل  رجال  فعمد  �أي�سا،  �لعك�س  وح�سل 
برو�سبري مريمييه،  مع  �حلال  كان  كما  ن�ساء،  �أ�سماء 
كالر�  ��سم  �ختار  وهو  فقط،  �ل�ستفز�ز  بد�فع  وذلك 
�أما  �مل�رشحية.  �لأعمال  من  جمموعة  لن�رش  غازول 

�أنها  على  �أ�سعاره  يقّدم  فكان  بوي�س،  بيار  �لكاتب 
�لقرن  يف  عا�ست  يونانية  ل�ساعرة  لق�سائد  ترجمة 
�ل�ساد�س قبل �مليالد. �إ�سافة �إىل ذلك، ميكن �أن تكون 
كان  كما  �ل�رشورة،  �سببها  م�ستعار  با�سم  �لكتابة 
مور�فيا  �ألربتو  �ليهوديني  �لإيطاليني  �لكاتبني  حال 
�لربتو  ��سمي  �ختار�  وهما  با�ساين،  وجريوجيو 
�لرقاية  من  هربا  مارت�سي،  وجيورجيو  بينت�رشيل 

�لفا�سية، وفقا لبودينو.
وبني �لكتاب �لعرب ، �عتمد �جلز�ئري حممد مول�سهول 
يف بد�ياته ��سم زوجته يا�سمينة خ�رش�، لنه كان ل 
هويته  عن  يك�سف  مل  وهو  �جلي�س  يف  �سابطا  يز�ل 

�حلقيقية �ل عند �نتقاله �ىل فرن�سا. 
�ختاره  من  ومنهم  بنف�سه،  ��سمه  �ختار  من  فمنهم   

�ل�سم  على  �لألقاب  بع�س  طغت  حتى  �لنا�س،  له 
غلب  �لذين  �ل�سعر�ء  من  �ل�ساعر.  �أو  للكاتب  �حلقيقي 
�ل�ساعر  �لفرزدق«،  �أو  غالب  بن  »همام  عليهم،  �للقب 
�لغو�ين«،  بـ�رشيع  لّقب  �لذي  �لوليد  بن  »م�سلم 
لّقب  �لذي  �حلم�سي  رغبان  بن  »عبد�ل�سالم  و�ل�ساعر 
�ل�ساعر  بال�سم  بعدها  معه  وت�سارك  �جلّن«،  بـديك 
�مل�رشي حممود �سفوت �ل�ساعاتي و�ل�ساعر �للبناين 
�سمعان ن�رش، �أّما �لأديب �مل�رشي �أحمد زكي فت�سّمى 
بـ»ديك �لعلم«.   هناك �أي�سًا من �كت�سب �للقب ب�سبب 
�سكله مثل »�ل�ساعر �ل�سنفرى«، و»�مل�سدود« وهو لقب 
�ساعر ��سمه �حل�سن، لقب بذلك لأن �أحد منخريه كان 
م�سدود�ً، �أو ب�سبب حادث كما جرى مع �ل�ساعر »ثابت 
بن جابر �لذي لّقب بـتاأّبط �رش�ً«، و�مل�سّعر »هو �ل�ساعر 

�للقب  هذ�  و�أعطي  �ملري«،  �سنان  بن  يزيد  �جلاهلي 
لأنه كان �إذ� ح�رش حربًا �ق�سعّر.

 كما �أّن هناك �أ�سبابًا كثرية جعلت من �لكّتاب �لعرب، 
طم�س  �إىل  يلجاأون  منهم،  �ل�سحافيني  خ�سو�سًا 

�أ�سمائهم �حلقيقية و�لّتخفي ور�ء ��سم م�ستعار.
�ل�سيا�سية،  �لقيود  من  �لتحرر  كان  �لأقدم  �ل�سبب   
�لدينية و�لجتماعية. فمثاًل يف �لتاريخ �لعربي هناك 
بع�س  كتبها  �لتي  �ملاجنة«  »�لأ�سعار  من  �لكثري 
�ل�سعر�ء، ون�سبوها �إىل »�أبو نو��س« �لذي ��ستهر ب�سفة 

�ملجون، كمهرب من بط�س �خلليفة.
�إّننا  يقولون  �لعرب  �لكّتاب  من  فالعديد  �ليوم،  �أّما 
خوف  وظاهرة  �لدميقر�طية«  »زمن  يف  �أ�سبحنا 

�لكاتب من �لإدلء بر�أيه �أ�سبحت تت�ساءل.

بغداد_ متابعة

 "متعة السرد والحكايا"
العربية بين المعنى والتكلف 
بين العالم الحديث والقديمإلى الفناللفظي

و�لناقدة  للرو�ئية  جديد  كتاب  نا�رشون،  �لعربية  �ل�سحافة  وكالة  عن  �سدر 
على  �إ�ساءة  و�حلكايا..  �ل�رشد  "متعة  بعنو�ن  �لرحمن  عبد  لنا  �لدكتورة  �للبنانية 
�إذ� كانت  "�إنه  �لكاتبة فى �ملقدمة:  رو�يات عاملية"، بو�قع 149 �سفحة. وتقول 
هناك �سمات خا�سة فى كل �أدب ينتمى �إىل ح�سارة معينة، لكن هناك تقاطعات 
و�إن  باملطلق،  �لإن�سان  عن  تتحدث  كونها  �لإن�سانية،  �لآد�ب  بني  جتمع  م�سرتكة 
تفاوتت نقاط �لت�سابه، وتعددت ميز�ت �لختالف، ولعل بروز هذ� �ل�سبه ينطلق من 
ظروف �جتماعية �أو بيئية م�سرتكة، فى �أدب �أمريكا �لالتينية –مثال- هناك ت�سابه 
�أدبنا �لعربى، ففى حني تبدو �سورة �ل�رش�ع بني �ملدينة  مع بع�س �لق�سايا فى 

و�لريف باهتة فى �لآد�ب �لأخرى.

�أدر�س  �أن  �أريد   .. �لعربي  �لأدب  �لآن غارق يف  �إين  �حلكيم:  توفيق  ر�أي 
ق�سيته من �أ�سا�سها .. �أريد �أن �أعيد �لنظر يف �أمر �للغة �لعربية -لغتي- 
هذ�   .. وقوتها  �سعفها  مو�طن  على  �أ�سبعي  و�أ�سع  �أ�رش�رها  و�أك�سف 
�لوقت هو خري وقت �أ�ستطيع يف �أن �أرى و�أميز و�أح�سن �حلكم فلي عينان 
قد طافتا -منذ �أمد لي�س بالبعيد- مبختلف �لآد�ب �لعاملية. ولقد جنحت 
فكرتي حًقا! .. �إين �أقر�أ ن�سو�س هذ� �لأدب يف ع�سوره �ملتعاقبة بعني 
جديدة، عني عامرة بال�سور، حافلة باملقارنات، وبنف�س رحيمة عادلة 
�سابرة، تلتم�س �لعلل و�لأ�سباب، وتطيل �لرتيث و�لبحث، قبل �أن ت�سدر 

�لأحكام.

�أن  :"�لعلم مو�سوعي و�لفن ذ�تي، و�خللط كل �خللط يف  زكي جنيب حممود 
لى عليه من خارج.  �لفن مبو�سوع ميمُ �أزيف  �أن  �أو  �لذ�ت،  �لعلم باأهو�ء  �أف�سد 
�لعربي  كان  فاإذ�  �ملعا�رش".  �لإن�سان  يتكون  �حلر  و�لفن  �ملقّيد  وبالعلم 
فًنا معرًب� عن  �كت�سب ول  بالطبيعة  علًما  لأنه ل  فذلك  متخلًفا عن ع�رشه، 
غرينا  �كت�ساب  من  هو  منه-  باأطر�ف  �أملمنا  �إذ�  -حتى  فالعلم  �أن�ساأ.  ذ�ته 
ثم حفظناه حفظ �لتلميذ لدر�سه. و�لفّن -�إذ� زعمناه- هو �سلعة منقولة عن 
يف  كان  فاإذ�  معا�رشينا(  عن  ونقل  �أ�سالفنا  عن  نقل  بني  فرق  )ول  �سو�نا 
ز�لت  ما  فذو�تنا  نحن  و�أما  هو،  ذ�ته  عن  به  عرّب  لغرينا،  �لفن  فن  �ملنقول 

مطمورة تنتظر �لفن �لأ�سيل.

وقلما  ثمارها،  �إىل  �حلد�ثة  من  �لنا�س  ينظر  ما  غالًبا  �رشو�س:  �لكرمي  عبد 
�لنا�س عقولهم يف عيونهم،  و�ل�سبب و��سح:  و�أر�سيتها.  يتب�رشون يف جذورها 
�إل ب�سعوبة، ويف  كما يقول �ملثل. عامة �لنا�س ل يجنحون �إىل حتري �لأ�سول 
�أطو�ر متاأخرة �أي �إن�سان ت�ساألونه: ما هو �لعامل �حلديث؟ �سيقول لكم هو �لطائر�ت، 
و�مل�ست�سفيات  �حلديثة،  و�لأدوية  �حلديدية،  و�ل�سكك  و�لكهرباء،  و�لكمبيوتر�ت، 
و�ل�سحف،  و�لأحز�ب،  و�لربملانات،  �لكيمياوية،  و�لقنابل  �لتجهيز،  عالية 
ما  �حلد�ثة،  �إىل  ين�سبون  �أنهم  �أي  ..�إلخ.  �ل�سينما،  ودور  و�لبنوك،  و�جلامعات، 
ي�ساهدونه �ليوم مما مل يكن يف �ل�سابق، هم ل يعدون �لأ�سجار و�ل�سماء و�لأر�س 

من �لعامل �حلديث، بل هي من وجهة نظرهم تنتمي للعامل �لقدمي. 

نظرةصدر حديثا الفروقاتاللغة

قراءة في كتاب

�لرو�يات،  متون  يف  �ل�رشد  طر�ئق  تتعدد  �أن  جميل 
فذ�ك ينّم عن �إح�سا�س و�إحاطة باأ�سول �حلكي، ولكن 
يختلف  �حلكاية  مربع  يف  و�للعب  �لتوظيف،  �أ�ساليب 
�آخر؛ ولعل هذه �لروؤية تر�سخت عندي،  �إىل  من كاتب 
و�أنا �أ�سع �ليد على رو�ية �لكاتب �ملغربي نور �لدين 
رو�ية  ت�ستجمع  عزيزتي”.  يا  باري�س  “�إنها  حمقق 
يا  باري�س  “�إنها  حمقق  �لدين  نور  �ملغربي  �لكاتب 
عزيزتي”، ذكريات من حياته، �نتدب لها ��سم يو�سف 
ليقوم بتاأديتها، باعتباره كينونة، و�بتكر لها �ملوؤلف 
�لرو�ية  يف  تنطرح  م�ست�ساغة.  لتبدو  حكائيا  حممال 
ففي  وباري�س،  �لبي�ساء  �لد�ر  بني  يو�سف  حكاية 
�ملدينة �لأوىل ميار�س �ل�سارد حياته ب�سكل �عتيادي، 
لكن يبدو من خالل �ل�رشد �أن هذه �ل�سخ�سية مغايرة 
و�قعها  ويف  وقناعاتها،  �ختيار�تها  يف  للماألوف 
�لتعبريية  و�جلماليات  للفنون  حمبة  �إنها  وحلمها، 
يف  وت�سكيل.  وم�رشح  و�سينما  �أدب  من  و�لب�رشية 
و�جلدليات  �لتفاعالت  �حلكاية  تطرح  �سحري  خليط 
بني �لأفكار و�متد�د�تها يف �لو�قع و�ملتخيل. وميكن 
�أو  يو�سف  حكاية  بحكايتني،  يتعلق  �لأمر  �إن  �لقول 
حياته �حلا�سنة حلكاية ثانية تتمثل �أ�سا�سا يف عالقة 
حب مركبة بينه وبني ن�ساء معدود�ت، نادية وجميلة 
وناطايل. فكان ف�ساء �لإنرتنت، وبالأخ�س �لفي�سبوك 
من  باري�س،  وجميالت  �ل�سارد  بني  و��سلة  نافذة 
�إىل لقاء�ت  �أوىل بال�سور، ليتطور �لأمر  خالل عالقة 
�لت�سالح  فتم  باري�س،  �إىل  يو�سف  �سفر  بعد  مبا�رشة، 
مع �لذ�ت هناك، من خالل ��ستح�سار فرت�ت �لدر��سة، 
و�ملكتبات ب�سحبة �سديقات  �ل�ساحات  و�لتجول يف 
�لبي�ساء،  �لد�ر  �إىل  ذلك  بعد  يو�سف  ليعود  وحبيبات 
�ألف  �لذي  حمقق  �لدين  نور  مع  حثيث  تو��سل  يف 
“�إنها باري�س يا عزيزتي”  تلك �لرو�ية. يقول �ل�سارد 
كان  حتى  �لر�ئعة،  �لفريوزية  �لأغنية  �نتهت  �إن  وما 
ب�سكل  ��ستغرق  قد  حمقق  �لدين  نور  �ملغربي  �لكاتب 
عجيب يف �أعماق ذ�ته، م�ستح�رش� كل ما قد حكاه له 
�سديقه يو�سف من عالقته �لغريبة مع كل من نادية 
�لتي  باري�س  �أجو�ء  وعن  وناطايل،  وجميلة  وجنوى 
وحنني.  و�سوق  حب  من  قلبه  يحمله  ما  بكل  عا�سها 
هكذ� بد�أ �لكاتب �ملغربي نور �لدين حمقق كتابة هذه 
�لرو�ية، رو�ية “�إنها باري�س يا عزيزتي”. ن�سجل لهذه 
�لرجل باملر�أة  �لتعبري عن عالقة  �لرو�ية جر�أتها يف 
�أن هذ�  غري عابئة بامل�سكوت عنه، ويغلب على �لظن 
يبني  بل  و�ل�سطحية،  �لفجة  �لإثارة  يبتغي  ل  �لعمل 
من  وحياته،  يو�سف  �سخ�سية  �سرية  ذلك  خالل  من 
�لفرت��س �إىل �ل�رشير �مل�سرتك، ولهذ� �لأخري تفا�سيل 
تفقد  �أن  دون  �ل�رشد  �إىل  تعرب  �أن  ينبغي  وحميميات 

�للغة ف�ساحتها �أو �ل�رشد جماليته.

اقتباس
 

�لتفهم بد�ية �ل�ستح�سان. 
�أندريه جيد

و�نت تعت�رشين برتوٍ 
 قلب �حل�سارة
يف جرة �ل�س 

وتوق�سني �سمع �ملد�ئن  
 ب�سفرة �وروك 

�أخالك ...  
ترت�سفني دموع �لرثيا

على منارق ع�ستار 
 وتوق�سني فريوز �لده�سة 

بقرع �سدمي �لنهايات 
يا د�ر� دوري فينا 
 - قاب�سة بزهو ... 
على كمرثى �لذهول

فال عناب �زكى !! 
من ثمر روحك

ول  �لتني  �أ�سمى �أنوثة 
من حرية دماثتك 

و�رتباك عينيك �ل�ساهرتني 
منذ كوكب وجمال  

وتعيدين �لبكاء: يا د�ر� دوري 
فينا  فال �لتفاح

�أ�سهى ر�ئحة 
من نفحات  متنع  �لقلب  

ول �لرمان ��سرب 
على خو�س �ملع�رش�ت 

دما عبيطا
ول  �أجا�س �وهن 

من �سفاهك �حلريى
تز�ور ذ�ت �لب�ساط

وذ�ت �لعناق
ول تويجة تعلو غرة �لر�أ�س 

 منتظرة فحولة بابل 
وثورة فر�ت �لهبوب 

ع�سل �لتخوم  

يندلق على خممل �جللد 
و�لزغب غابات �ختفاء 

يف ��سي�س �لرو�ح 
و�ملجئ

يا �بنت �لف ح�سارة 
ويا زجل  �جل  تاأ�سي 

و�وهن غ�سق 
يطارد �لع�ساق و�لهاربني 

هيا يا قد�ح طيبا 
يا د�ر� دوري فينا 

�نت �ل�ساللة ل�سطر�ب �لهم�س
 بالرغبات 

تبقيك �لجمة 
غ�سن ليمون ندي

 و�سهقة بيل�سان و�رفة 
وغناء ثمل ي�سل �لطريق 

�ىل �أدمي �لأنوثة

عباس الحسيني

ثقافة 

كوني بغدادية وحسب الراحل عبد الوهاب البياتي شاعر المنافي والفقراء والبحث عن النقاء
�ل�سعر  خارطة  على  كبري  �إ�سم  �لبياتي  �لوهاب  عبد 
�حلديث  �ل�سعر  رو�د  من  ويعترب  �ملعا�رش.  �لعربي 
�ل�سياب و�ل�ساعرة  �أ�سمه بال�ساعر بدر �ساكر  و�قرتن 
ق�سيدة  �أول  عن  �لنقاد  كتب  وقد  �ملالئكة  نازك 
كتبها  فيمن  و�ختلفو�  �لتفعيلة  �سعر  من  معا�رشة 
من �ل�سعر�ء �لثالثه. ولد �ل�ساعر عبد �لوهاب �لبياتي 
يف بغد�د عام 1926 يف منطقة باب �ل�سيخ وق�سى 
باملوروثات  �لز�خرة  �ملنطقة  تلك  يف  طفولته 
�حلميمة،  �لإجتماعية  �لعر�قية،و�لعالقات  �ل�سعبية 
و�سالبة  �سكيمتهم  بقوة  �ملنطقة  تلك  �أبناء  وعرف 
�رش�عهم مع �حلياة ، و�عتز�زهم باأنف�سهم، و�إحيائهم 
�لعر�قية �لأ�سيلة   ) �ل�سعبية و)�لب�ستات  للممار�سات 
خزينا  كونت  �لإجتماعية  �ملمار�سات  هذه  جميع   ،
�لذي  �لبياتي  �لوهاب  عبد  �لطفل  ذهن  يف  مرت�كما 
وتاأثر  كثب  عن  و�ساهدها  �ل�سخ�سيات،  تلك  عاي�س 
و�رش�عاتها  وتناق�ساتها  و�يجابياتها  ب�سلبياتها 
و)�لإن�سان �أبن بيئته ( كما يقال يتعلم منها ويتاأثر 
بها �سلبا �أو �إيجابا يف مرحلة �لطفولة خا�سة حيث 
فيما  و�ل�سخ�سيات  و�لأحد�ث  �مل�ساهد  تلك  جت�سدت 
بعد يف �أ�سعاره �لتي كتبها عن بغد�د مدينة �لتقاليد 
�لر��سخة ، و�حل�سارة �لعريقة و�سحر �ألف ليلة وليلة.

هذه �ملدينة �لعنقاء �لتي تعر�ست لع�رش�ت �لغزو�ت 
عام  �ملغويل  �لغزو  و�أب�سعها  �لهمجية  �لرببرية 
مليونني  فيها  قتل  حيث  هولكو  بقيادة   1258
دجلة  نهر  و��سطبغ   ، مكتباتها  و�أحرقت  �لب�رش  من 
�لقيمة  �لكتب  باآلف  �لدماء  تلك  و�ختلطت  بالدماء 

و�ملخطوطات �لنفي�سة �لتي لتقدر بثمن
ودمرت معظم معاملها �حل�سارية لكنها نه�ست من 
و�لأعد�ء بكل عنفو�ن  �لزمن  جديد تتحدى عو��سف 
و�سموخ و�إباء. وتلك �لطبقات �ل�سعبية �لتي ترعرعت 

بني �أح�سانها ولدت من رحم تلك �أملعاناة وخا�ست 
غمار �حلياة بقوة وعزم فريدين. حيث جتمعت تلك 

�ل�سور يف ذهن  �لطفل وعرب عنها ب�سور �سعرية .
�ملعلمني  بد�ر  �لبياتي  �لوهاب  عبد  �ل�ساعر  �لتحق 
�لعالية ق�سم �للغة �لعربية �آنذ�ك عام 1944 ودر�س 
خاللها على �أيدي كبار علماء �لعر�ق يف �للغة و�لأدب 
�لب�سري  مهدي  حممد  �لدكتور  منهم  و�لنحو  و�ل�سعر 
وغريهم  جو�د  م�سطفى  �لكبري  �للغوي  و�ملوؤرخ 
�ل�سياب  �ساكر  بدر  �ل�ساعر  �إىل  خاللها  وتعرف 
�سليمان  �ل�سوري  و�ل�ساعر  �ملالئكة  نازك  و�ل�ساعرة 
�لعي�سى . وتخرج منها عام 1950 وعمل مدر�سا للغة 
�لعمل  �إىل  بعدها  �نتقل  تخرجه  بد�يات  يف  �لعربية 
�لوطنية  مو�قفه  ب�سبب  مر�ت  عدة  و�عتقل  �ل�سحفي 
و�نتقل �إىل �سوريا ثم بريوت فالقاهرة ثم �سافر �إىل 
�لإحتاد �ل�سوفيتي �ل�سابق بني عامي 1959و 1964 
و��ستغل �أ�ستاذ� يف جامعة مو�سكو، وعاد �إىل �لقاهرة 
�أن  ورف�س  عام1970  �إىل  فيها  و�أقام   1964 عام 

�ل�سد�مي  �لفا�سي  �لبعثي  للنظام  ذليال  تابعا  يكون 
 1968 عام  جديد  من  �ل�سلطة  على  ��ستوىل  �لذي 
وترك مهنته كملحق ثقايف يف �ل�سفارة �لعر�قية يف 
�ملغرب مف�سال حياة �لفقر على �لإرمتاء يف ح�سن 

�لنظام �لعفلقي �لإ�ستبد�دي �لدموي .
و�أ�سبح  �لإ�سباين  �لأدب  ودر�س  �إ�سبانيا  �إىل  و�سافر 
وترجمت  �لإ�سباين  �لوطن  �سعيد  على  معروفا 
�أ�سعاره �إىل �للغة �لإ�سبانية ثم عاد �إىل دم�سق و�أقام 
�آب عام 1999  �لثالث من  يوم وفاته يف  �إىل  فيها 
حيث نعته �إذ�عة دم�سق يف نهاية �لن�رشة �لإخبارية 
�لعر�قية عنه  �جلن�سية  �ل�سابق  �لنظام  �أ�سقط  �أن  بعد 
ركابه.  يف  لي�سري  عر�قي  كل  مع  �ملتبعة  كعادته 
يدفن  �أن  �لبياتي  �لوهاب  عبد  �ل�ساعر  �أو�سى  وقد 
قرب �رشيح �ل�سيخ حمي �لدين بن �لعربي على قمة 
جبل قا�سيون )�لذي يحمله يف قلبه �أينما حل ( حيث 
قليل  عدد  و�سيعه  ع�سقه  �لذي  �ل�سيخ  رفات  يحتوي 

من حمبيه �إىل مثو�ه �لأخري. 
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