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إحسان عبد القدوس... صانع الحب وبائعه وكاتب الحرية
من  بطلاً  كان  منا  كل  وبائعه..  احلب  �صانع  هو 
 600 من  يقرب  ما  وق�ص�صه  رواياته  اأبطال 
ال�صينما  اأهم روائع  ا من  عمل فني منها 49 فيلماً
عبد  اإح�صان  الرومان�صية  فار�س  اإنه  امل�رصية.. 
 15 ذكرى  على  الأيام  هذه  نعي�س  الذي  القدو�س 
ُولد  الذي  القدو�س  عبد  اإح�صان  عاما على رحيله. 
ال�صيدة  ابن  هو   1919 عام  يناير  من  الأول  يف 
اليو�صف”  “روز  جملة  موؤ�ص�صة  اليو�صف  روز 
ال�صهرية و”جملة �صباح اخلري”، ووالده هو حممد 
در�س  ا..  وموؤلفاً ممثل  كان  الذي  القدو�س  عبد 
-1927 بالقاهرة  اآغا  خليل  مدر�صة  يف  اإح�صان 
بالقاهرة  الأول  فوؤاد  مدر�صة  يف  ثم  1931م، 
احلقوق  بكلية  التحق  ثم  1932م-1937م، 
عام  احلقوق  كلية  يف  وتخرج  القاهرة،  بجامعة 
1942م وف�صل اأن يكون حماميااً. ون�صاأ اإح�صان عبد 
القدو�س يف بيت جده لوالده ال�صيخ ر�صوان والذي 
كان متدينا جدااً وكان يفر�س على جميع العائلة 
فرو�صه  واأداء  الدين  باأوامر  والتم�صك  اللتزام 
على  ُيحّرم  كان  بحيث  التقاليد،  على  واملحافظة 
جميع الن�صاء يف عائلته اخلروج اإىل ال�رصفة بدون 
�صيدة  والدته  كانت  نف�صه  الوقت  ويف  حجاب. 
متحررة تفتح بيتها لعقد ندوات ثقافية و�صيا�صية 
وال�صيا�صيني  والأدباء  ال�صعراء  كبار  فيها  ي�صرتك 
ندوة  من  طفل  وهو  ينتقل  وكان  الفن.  ورجال 
وياأخذ  الأزهر  يلتقي زملء من علماء  جده حيث 
اأن  التي ارت�صاها له جده، وقبل  الدينية  الدرو�س 
يه�صمها يجد نف�صه يف اأح�صان ندوة اأخرى على 
التي  البيئة  وهذه  عليه،  كان  ملا  متامااً  النقي�س 
ن�صاأ فيها اإح�صان اأثرت يف كتاباته، لينتج روايات 
اأجنبية، حيث  تخطت املحلية لترتجم بعدة لغات 
اأدبه  �صنعه  ملا  العرب،  الروائيني  اأهم  من  يعترب 
حيث  العربية،  الرواية  تاريخ  يف  نوعية  نقلة  من 
احلب  ق�ص�س  لتبتعد  بالتحرر،  كتاباته  متيزت 
التي يكتبها عن العذرية. وت�صدرت �صيدة ال�صا�صة 
العربية فاتن حمامة بطولة اأكرب عدد من روايات 
يوم:  ذات  قال  اأنه  حتى  القدو�س،  عبد  اإح�صان 
متثيل  يجدن  اأن  ا�صتطعن  اللتي  املمثلت  “اأما 
فاتن  كانت  مقدمتهن  يف  ق�ص�صي  �صخ�صيات 
عندما  خيايل  ت�صور  اأن  ا�صتطاعت  فقد  حمامة 
مثلت دور )نادية( يف فيلم ل اأنام، وعندما ج�صدت 
اأين  دور )فايزة( يف فيلم الطريق امل�صدود، واأذكر 
ال�صتديو  اإىل  ال�صباعي  ويو�صف  اأنا  يومااً  ذهبت 
ووقفت  اأنام”  “ل  فيلم  من  م�صاهد  ت�صوير  اأثناء 
اإىل  ننظر  ونحن  م�صدودين  ال�صباعي  ويو�صف  اأنا 
احلقيقة  البطلة  ت�صبه  كانت  فقد  حمامة،  فاتن 
اأف�صل من ج�صدوا  كذلك من  كتبتها،  التي  للق�صة 
ولبنى  لطفي  ونادية  عبيد  نبيلة  هم  �صخ�صياتي 
عبد  اإح�صان  تعامل  ح�صني”.  و�صعاد  العزيز  عبد 

القدو�س مع �صتة ع�رص خمرجااً، يت�صدرهم ح�صني 
كمال بر�صيد ت�صعة اأفلم، ثم �صلح اأبو�صيف الذى 
اأخرج لإح�صان �صتة اأفلم، بينها خم�صة اأخذت عن 
الع�صل(  )�صقطت يف بحر  الروايات، وفيلم بعنوان 
ماأخوذ عن اأق�صو�صة من كتاب )البنات وال�صيف( 
عام 1960، واإحدى ق�ص�س )ثلث ن�صاء( 1969. 
الأوىل  اخلم�صة  اأبو�صيف  اأفلم  اإن  القول  وميكن 
يف  احلقيقية،  اإح�صان  اأفكار  اإىل  الأقرب  كانت 
لبنى  بطولته  لعبت   ،1957 اخلالية(  )الو�صادة 
عبدالعزيز اأمام عبداحلليم حافظ، عرى فكرة احلب 

الأول، وك�صف زيفها.
بعد اأبو�صيف.. ياأتي ح�صام الدين م�صطفي بر�صيد 
 1963 ال�صوداء(  )النظارة  اأولها  اأفلم.  اأربعة 
واآخرها )اأنا ل عاقلة ول جمنونة( 1976، واإمنا 
اأكرثها �صهرة “الر�صا�صة ل تزال يف جيبي”، كما 
منها  اأفلم،  ثلثة  لإح�صان  بركات  هرني  قدم 
اأي�صااً  اإح�صان  و�صارك  رجل”.    بيتنا  “يف  فيلم 
الأفلم مثل  العديد من  يف �صياغة وكتابة حوار 

“اإمرباطورية  وفيلم  ال�صم�س”،  تطفئ  “ل  فيلم 
ميم” الذى كانت ق�صته مكتوبة على 4 اأوراق فقط 
الكاتب  كذلك  �صارك  كما  كمال،  ح�صني  واأخرجه 
يف  فرن�صي�س  يو�صف  والكاتب  وهبة  الدين  �صعد 
كتابة �صيناريو فيلم “اأبى فوق ال�صجرة”. ويعترب 
الق�صة  كتاب  اأكرث  ثاين  هو  القدو�س  عبد  اإح�صان 
ي�صبقه  ل  ونوعااً،  كمااً  لل�صينما..  اإثراء  والرواية 
حمفوظ،  جنيب  العاملي  الأديب  �صوى  ذلك  يف 
اإح�صان  اأدب  عن  املاأخوذة  الأفلم  عدد  بلغ  فقد 
بني  م�صادرها  تتنوع  فيلمااً..  واأربعني  اثنني 
منها  كل  اأفلم  ثلثة  بينها  فيلمااً   32 الق�صة، 
و”ثلثة  وال�صيف”  “البنات  هي  ق�ص�س  ثلث 
“ع�رصة  والرواية  ن�صاء”،  و”ثلث  ل�صو�س” 
�صتمائة  من  اأكرث  القدو�س  عبد  وكتب  اأفلم”. 
ق�صة، حتول 49 رواية منها اإىل ن�صو�س للأفلم 
و5 روايات مت حتويلها اإىل ن�صو�س م�رصحية و9 
روايات  و10  اإذاعية  م�صل�صلت  اأ�صبحت  روايات 
اإىل  اإ�صافة  اإىل م�صل�صلت تليفزيونية  مت حتويلها 

الإجنليزية  اإىل  ترجمت  رواياته  من  كتابا   65
والأملانية.  وال�صينية  والأوكرانية  والفرن�صية 
جملة  حترير  رئا�صة  القدو�س  عبد  اإح�صان  توىل 
وكانت  حياته،  يف  ن�صج  ما  بعد  اليو�صف،  روز 
واملعتقلت  لل�صجن  تعر�س  �صيا�صية  مقالت  له 
ق�صية  طرحها  التي  الق�صايا  اأهم  ومن  ب�صببها، 
اإىل  العام  الراأي  نبهت  التي  الفا�صدة  الأ�صلحة 
للغتيال  اإح�صان  تعر�س  وقد  الو�صع،  خطورة 
عدة مرات، كما �صجن بعد الثورة مرتني يف ال�صجن 
املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئا�صة  توىل  كما  احلربي. 
عام  اليو�صف  فاطمة  ال�صيدة  والدته  رحيل  بعد 
ا�صتقالته  195٨ لكنه مل ي�صتمر طويلاً حيث قدم 
جمل�س  رئا�صة  توىل  الذي  الدين  بهاء  اأحمد  اإىل 
بدار  للعمل  انتقل بعد ذلك  املوؤ�ص�صة وقتها،  اإدارة 
اأخبار اليوم وتوىل من�صب رئي�س حترير �صحيفة 
اأخبار اليوم مرتني الأوىل خلل الفرتة من 1966 
 ،1974 حتى   1969 من  والثانية   196٨ وحتى 
اليوم خلل  اأخبار  اإدارة  ا ملجل�س  رئي�صاً كما ُعني 

للعمل  بعدها  انتقل   ،1974-1971 من  الفرتة 
ُعني   1975 عام  ويف  الأهرام،  ب�صحيفة  ككاتب 
وا�صتمر  الأهرام  موؤ�ص�صة  اإدارة  ملجل�س  ا  رئي�صاً
ي�صغل هذا املن�صب حتى عام 1976، عمل بعدها 
حياة  وكانت  بالأهرام.  ا  وم�صت�صاراً ا  متفرغاً كاتباًا 
عبد القدو�س حافلة بالج وائز والتكرميات، والتي 
الأ�صبق جمال  امل�رصي  الرئي�س  منحه  منها  كان 
عبد النا�رص و�صام ال�صتحقاق من الدرجة الأوىل، 
كما منحه الرئي�س امل�رصي ال�صابق حممد ح�صني 
مبارك و�صام اجلمهورية، كما ح�صل على جائزة 
ويف   .19٨9 �صنة  الآداب  يف  التقديرية  الدولة 
عبد  اإح�صان  كتب  �صبابي”  “اأيام  كتابه  مقدمة 
القدو�س، الذي رحل عن عاملنا يف مثل هذا اليوم 
على  تبكي  ل  خطي  قارئ  “يا   :1990 العام  من 
موتي اأنا معك وغدااً يف الرتاب ويا مارااً على قربي 
اأنت  وغدااً  معك  كنت  الأم�س  اأمري  من  تعجب  ل 
معي اأموت ويبقى كل ما ن�رصته ذكرى فيا ليت كل 

من قراأ خطي دعا يل”، عاك�صا اًبذلك قوة اإميانه.

بغداد_ متابعة

عاصمة الثقافة اإلسالمية 2018 تتصدر المبيعات "زهور نهر تيزا"
عبد الوهاب يكتب: بليغ 
ملحن الشارع

�صدر عن �صل�صلة اجلوائز، بالهيئة امل�رصية العامة للكتاب، رواية "زهور نهر تيزا" 
مندور،  دينا  الدكتورة  وقالت  واىل.  جنلء  وترجمة  ماريانات�صى  دانتى  تاأليف  من 
رئي�س حترير ال�صل�صلة، اإنها اأول رواية عن الإيطالية ت�صدرها ال�صل�صلة منذ اأن توليت 
رئا�صة حترير ال�صل�صلة، م�صيفة اأنها ق�صت فرتة لي�صت بالق�صرية لختيار عمل متميز 
ينا�صب قارئ ومتابع ال�صل�صلة. ويعد ماريانات�صي من اأهم ممثلى الثقافة الإيطالية 
"لجو  جائزة  منها  نذكر  الأدبية  اجلوائز  من  العديد  على  ح�صل  كما  العامل،  فى 
جروندو"، اأما مرتجمة العمل جنلء واىل، فلها العديد من الرتجمات الأدبية املميزة 
باأكرث  الدكتوراة عام 2012، وفازت  والعك�س. حا�صلة على  للعربية  الإيطالية  من 

من جائزة فى جمال الرتجمة كان اآخرها "اجلائزة الوطنية للرتجمة" عام 2016.

ت�صدرت رواية "4321" للكاتب الأمريكي ال�صهري بول اأو�صرت املبيعات يف كل 
من اأم�صرتدام وبروك�صل على مدى الأ�صابيع الثلثة املا�صية، وكانت الرتجمة 
الهولندية للرواية قد �صدرت يف الأ�صبوع الأول من اأغ�صط�س )اآب( اجلاري، عن 
دار "ده بايزخه باي" ال�صهرية باأم�صرتدام، يف ن�صختني اإحداهما ذات غلف 
ا مطولاً  مقوى والأخرى عادية. وبهذه املنا�صبة اأجرت �صحيفة الهولندية حواراً
يف  الأ�صخم  تعترب  التي  للرواية  كتابته  بدايات  عن  فيه  حتدث  اأو�صرت،  مع 
م�صواره الأدبي حتى اليوم، وجاءت الرواية بعد عدد من كتب ال�صرية الذاتية 
واملذكرات التي ن�رصها اأو�صرت موؤخرااً، من اأهمها "حكاية ال�صتاء" و"ر�صالة من 

الأعماق"، وانتهاء مبرا�صلته مع "جي اإم كوتزي".

كثرية  فعاليات  الإ�صلمية 201٨ -  الثقافة  "املحرق" عا�صمة  �صت�صهد 
يتوق  الذى  احللم  امل�رصوع  وهو  اللوؤلوؤ،  طريق  م�رصوع  ا�صتكمال  اأبرزها 
لروؤيته اجلميع. ويعترب طريق اللوؤلوؤ ثانى معامل مملكة البحرين الرّتاثية 
جناح  بعد  لليوني�صكو،  العاملى  الإن�صانى  الرّتاث  قائمة  على  تدرج  التى 

اململكة فى و�صع قلعة البحرين التاريخية على القائمة عام 2005.
اآل  ال�صيخة مى بنت حممد  وقالت رئي�صة هيئة البحرين للثقافة والآثار، 
خليفة، فى ت�رصيحات �صحفية �صحفية، اإن امللك حمد بن عي�صى �صريعى 
تد�صني طريق اللوؤلوؤ ومركز املعلومات الأكرب فى فعالية "املحرق عا�صمة 

الثقافة الإ�صلمية 201٨."

حمدى  بليغ  املو�صيقار  عن  مقال  الوهاب  عبد  حممد  كتب  عام19٨0  يف 
بليغ  فيه:  قال  ال�صارع  ملحن  باأنه  و�صفه   )1993 �صبتمرب   12 يف  )رحل 
اأبدع جمل مو�صيقية على م�صتوى رفيع  حمدى ملحن موهوب.. ملاح، وقد 
ي�صتغلها  اأن  بذكائه  ي�صتطيع  جميلة  جملة  على  يعرث  وعندما  اجلمال..  من 
اأكرب ا�صتغلل، فهو يلح عليها ويعيدها ويربزها ويع�رصها ع�رصا حتى يلفت 
اأذن امل�صتمع اإليها.. في�صادقها ويحفظها. وبليغ تاجر يف فنه ولي�س تاجرا 
يف حياته الأخرى.. وعندما يجد اجلملة اجلميلة يت�صور باأنه و�صع يده على 
عمل فنى ي�صتحق الظهور ب�رصعة.. ويزيد يف ر�صيد فنه وماله، فل يعباأ مبا 

يحيط هذه اجلملة.. فاملهم اأن العمل يخرج اإىل النا�س ويقب�س الثمن.

"المحرق"صدر حديثا محمد"4321"

قراءة في كتاب

ال�صاعر العراقي قا�صم �صعودي يف كتابه ال�صعري اجلديد 
العنوان  دار  عن  ال�صادر  اأبي”  ظهر  على  “ال�صعود 
النرث  ق�صيدة  ي�صتدعي  الكندية  م�صعى  ودار  الإماراتية 
يف  يدخل  اإذ  امُللّفق،  غري  ال�صخ�صي  جماله  بو�صفها 
اأو  الفكرة،  ل�صطياد  ال�صافية  �صبكته  وكاأنها  مفارقتها 
للتعبري عن وعي م�صغول باأ�صئلة وجودية، فهو مل يركن 
“لق�صديتها”  اإىل  التاأطريية، ول  اإىل �رصوطها  مبا�رصة 
وجمانيتها التي حتدثت عنها �صوزان برنارد، بقدر ما اأّنه 
العامل  يرى  لكي  احلر،  اأفقه  الق�صيدة  تلك  حّيز  يف  وجد 
العبارة(،  وُتختزل  الروؤيا  فيها  )تت�صع  حادة  عيون  عرب 
وعرب اأفكار قلقة حُتّر�صه على احلفر يف الذاكرة والتاريخ 
وال�صرية. �صّم هذا الكتاب ال�صعري ثمانني ق�صيدة ق�صرية، 
مريزا،  ح�صني  علي  البحريني  للفنان  غلٍف  وبلوحِة 
حاول من خللها ال�صاعر اأْن يكتب “ق�صيدته ال�صخ�صية” 
الق�صائد  اإذ اقرتح لعوامل هذه  ال�صرية، والذاكرة،  ق�صيدة 
خطاب  ا�صتدعاء  فكرة  على  تقوم  مو�صوعية”  “وحدةاً 
الذاكرة  تلك  من  يت�صاقط  ما  وا�صتدعاء  والأمل،  احلرب 
احلرب  فجائع  من  عنها  يتبدى  وما  واخلازنة،  الرائية 
الطويلة التي عا�س رعبها ال�صاعر خلل ثمانينات القرن 
املا�صي.  يكتُب �صعودي ق�صيدَة الذاكرة وكاأّنه ُي�صاكنها، 
فهي لذُته التعوي�صية، ومزاُجه اجلنوبي امل�صكون بلوعة 
َمْن يكتب “ملحمته” ال�صخ�صية، اإذ ي�صتعيد بطولة الأب، 
�صغَفه  يكتب  املوت  هذا  عرب  وكاأنه  وموتهما،  الأخ، 
تلك  �رصائر  يف  -عربها-  يحفر  مثلما  باحلياة،  ال�رصي 
التي  العائلة  ورائحة  والغبار  بالوجع  املح�صوة  الذاكرة 
تقوم  �صعودي  ق�صيدة  احلرب..  فجائع  و�صط  تت�صظى 
كاأنها  احلرب  تبدو  حيث  الكربى  ال�صتعارة  فكرة  على 
القناع ال�صتعاري الذي يخفي الأحداث ق�صيدة �صعودي 
تقوم على فكرة ال�صتعارة الكربى -ال�صعود على كتف 
ال�صتعاري  القناع  كاأنها  احلرب  تبدو  حيث  الأب- 
عرب  يف�صحها  مثلما  التفا�صيل،  ُيخفي  الذي  امل�صاد، 
�صحاياه، وعرب ا�صتغراق ال�صاعر يف ا�صطناع خ�صي�صة 
كما  النرث  ق�صيدة  �رصوط  من  �رصطا  “التوهج” بو�صفه 
لعبة  هي  ال�صتعارة  “لعبة”  لتكون  احلاج،  اأن�صي  يقول 
املناورة والف�صح ذاتها، حيث تتكئ على بنية حكائية، 
تت�صع للمفارقة والت�صاد، وجلملة “الق�س” القائمة على 
اله�ّس  الوجودي  الف�صح  بو�صفها  املوت،  فكرة  ا�صتدعاء 
للكائن وال�صرية والتاريخ.  وبرغم اأّن ال�صاعر ي�صتح�رصها 
نزوعا  اأكرث  -اأي�صا-  تبدو  و�صيته،  يكتب  َمْن  بهو�ِس 
اإعادة  اإىل  تعمد  اإذ  و�صاياه،  وعلى  عليه  التمرد  لرمزية 
اأقنعة  خلل  من  وحد�صيااً،  ا�صتعاريا  املوت  �صفرة  متّثل 
الأقنعة  هذه  وكاأن  الأخ،  واأقنعة  احلرب،  واأقنعة  الأب، 
اأ�صباحه  خللها  من  لريى  ال�صاعر  حدو�س  هي  امل�صللة 

الغائبة، و�صرية الفقد ومتاهة انك�صاراته ال�صخ�صية.

اقتباس
 

العنف اآخر خيار يف املناف�صة. 
اإ�صحاق عظيموف

 اإن اأف�صل ابت�صامة، هي 
بالتاأكيد

البت�صامة بعيون 
مغم�صة.

واأف�صل الأحلم
هي الأحلم بعيون 

مفتوحة.
ا اأف�صل اأغنية اأمَّ

فهي الأغنية التي تاأتي 
من بعيد-عرب النافذة 

امل�رّصعة.
واأبلغ الكلم

هو الكلم الذي يعربَّ عنه 

يف ال�صكوت ال�صامت.
ا كان ال�صعب  ورمبَّ

الأف�صل
هو ال�صعب الذي ل ميلك 

امرباطورية مرتامية 
الأطراف.

واأف�صل الإميان
هو الإميان الذي ل 

ول اإىل دين. يتحَّ
والقناع الأف�صل، بل �صك

هو وجه الإن�صان.
واأف�صل التمثيل

هو التمثيل الفا�صل.

واحلب الأف�صل
هو احلب الذي مل يكتمل 

بعد.
واأف�صل عذاب واأمل

هو عذاب الوردة يف 
الأغاين.

واأف�صل قرد يف العامل 
– – كما يبدو 

هو الإن�صان.
واأف�صل اإن�صان، بدون اأي 

�صك،
 – – وا�صمحوا يل بذلك 

هو… اأنا.

باروير سيفاك

ثقافة 

األفضلبعد تحرير الموصل... عبد الرزاق عبد الواحد ينتظر العودة 
هكذا علمتنا درا�صة الأدب..

ولكنني  الديوان،  هذا  ق�صائد  تقدمي  ب�صدد  هنا  ول�صت 
�صاأبذل و�صعي لتقدمي جتربته للقارئ.

اأجنحته  احلب  من  يلم�س  اأن  العربي  �صعرنا  اعتاد  لقد 
ا حول رفيفها برومان�صية موجعة..  التي بها يطري، همّوماً
هذه  حتمله  الذي  احلب  ج�صد  ندر-  ما  -اإل  ا  متحا�صياً
الأجنحة، والذي به ومن اأجله يطري، مفعمة مبا مينحها 

هو من طاقة على الطريان!
لل�صاعر  احلب"  "ان�صكلوبيديا  ن�صو�س  احدى  هي  تلك 
املتنبي  يعترب  الذي  الواحد  عبد  الرزاق  عبد  العراقي 
 – مي�صان  يف   1930 عام  ال�صاعر  ولد  للعراق   الخر 
عام  العالية  املعلمني  دار  يف  وتخرج  العراق،  جنوب 
ا للغة العربية يف املدار�س الثانوية،  1952، وعمل مدر�صاً

ومعاونا للعميد يف اأكادميية الفنون اجلميلة يف بغداد.
الثقافة  وزارة  الرزاق” اإىل  “عبد  انتقل  يف عام 1970 
والإعلم، فعمل فيها �صكرتريا لتحرير جملة “الأقلم”، 
 ، الفولكلوري  للمركز  ومديرا  لتحريرها،  رئي�صا  ثم 
ملعهد  فعميدا  املو�صيقية،  الدرا�صات  ملعهد  ومديرا 
م�صت�صار خا�صة  العرب، وح�صل على درجة  الوثائقيني 
يف عام 19٨0، وعني مديرا عاما للمكتبة الوطنية ، ثم 
لوزارة  ا  ثقافياً ا  فم�صت�صاراً الأطفال،  لثقافة  عاما  مديرا 
الثقافة والإعلم.  كان خلل الفرتة )1970- 1990( 
املجل�س  رئا�صة  هيئة  :ع�صو  وظيفته  اإىل  بالإ�صافة 
الهيئة  ورئي�س  العراق،  يف  والت�صامن  لل�صلم  الوطني 
وع�صو  بغداد  يف  الثقايف  التعارف  لنادي  الإدارية 
جمل�س اإدارة اآفاق عربية وع�صو اللجنة الوطنية العراقية 
يف  الن�رص  لتع�صيد  املركزية  اللجنة  وع�صو  للمو�صيقى 
الأوائل  املوؤ�ص�صني  من  وهو  والإعلم،  الثقافة  وزارة 
عبد  ال�صاعر  اأثار  وطاملا  العراق.   يف  الأدباء  لحتاد 
، حيث غادر  الواحد اجلدل بعد عام 2003  الرزاق عبد 

بغداد ليقيم يف عّمان، ووا�صل تاأييد نظام �صدام ح�صني، 
وكتابة ق�صائد املديح ومن ثم الرثاء عنه. 

لكنه  العودة،  اىل   200٨ عام  العراقية  احلكومة  دعته 
رف�س الدعوة، وهجا عراق ما بعد 2003 بعدة ق�صائد، 

مبديااً فيها حنينه اإىل زمن املظام ال�صابق. 
وثلثة  رغد،  ا�صمها  ابنة  وله   ، متزوج  الكبري  الراحل 

اأولد، هم؛ خالد وماجد و�صلم. 
اأول جمموعة �صعرية له عام 1950، و  ن�رص عبد الرزاق 
جمموعات  ع�رص  منها  �صعرية؛  جمموعة   42 له  �صدرت 
ترجم  كما  �صعريتان،  وم�رصحيتان  للأطفال،  �صعرية 
اإىل  )الكنزاربا(  املندائيني  لل�صابئة  املقد�س  الكتاب 
على  وح�صل  بالتكرمي،  جتربته  حظيت  العربية.  اللغة 
و�صام بو�صكني يف مهرجان ال�صعر العاملي ) بطر�صربج 
ال�صتحقاق  و�صهادة  كامربدح  جامعة  ودرع   ،1976)
يف  الذهبية”  “الق�صيدة  وميدالية   ،  1979 منها 
يوغو�صلفيا  يف  العاملي  ال�صعري  �صرتوكا  مهرجان 
 19٨7 بغداد  يف  للآداب  �صدام  وجائزة   ،19٨6 عام 
اجلمهورية  رئا�صة  من  العايل”  ونوطي”ال�صتحقاق   ،
ال�صعر  مهرجان  يف  الأوىل  واجلائزة   1990 العراقية 
“الآ�س” وهو  وو�صام   ،1999 يوغو�صلفيا  يف  العاملي 
اأعلى و�صام متنحه طائفة ال�صابئة املندائيني للمتميزين 
دم�صق  درع  ومنحه  تكرميه  اأبنائها 2001، وجرى  من 
له  ن�رصت  فقد  لغات:  اإىل عدة  �صعره  ترجم  يف 200٨.  
ق�صائد   ” جمموعة  نيويورك  يف  كولومبيا  جامعة 
اخل�رصاء  �صلمى  الدكتورة  برتجمتها  قامت  خمتارة” 
وال�صاعرة   ، اجليو�صي  لينا  والدكتورة   ، اجليو�صي 
اآلف  اأربعة  له  وترجمت   . هوفا�صيان  ديانا  الأمريكية 
وترجم   ،19٨9 عام  اليوغو�صلفية  اإىل  ال�صعر  من  بيت 
الربوفي�صور جاك برك جمموعة من ق�صائده ، والق�صمني 
الأول والثاين من ملحمته ” ال�صوت” اإىل اللغة الفرن�صية، 
بعد  هل�صنكي  يف  خمتارة  ق�صائد  جمموعة  له  ون�رصت 

ترجمتها اإىل الفنلندية.

يف  والن�رص  للرتجمة  املاأمون  دار  عن  له  �صدرت  كما 
اإىل  برتجمتها  قام  خمتارة”  ق�صائد   ” جمموعة  بغداد 
الإنكليزية حممد دروي�س واختارها وكتب مقدمتها علي 

جعفر العلق. 
والأملانية،  والرومانية  الرو�صية  اإىل  اأ�صعاره  وترجمت 
املاج�صتري  ر�صائل  من  عدد  �صعره  وعن  عنه  وكتب 
كانت  ق�صائد   ” ال�صعرية:  دواوينه  من  والدكتوراة، 
و”اخليمة  الذاكرة”،  ر�صيف  على  و”اأوراق  ممنوعة”، 
اأن�صكلوبيديا  و”  القاد�صية”،  لهيب  و”يف  الثانية”، 
موا�صم  يف  و”  العمارة”،  �صواطي  يف  قمر  و”   ، احلب” 
التعب “، و” 120 ق�صيدة حب”، وملحمة ” ال�صوت “، 
و” احلر الرياحي ” م�رصحية �صعرية ، و” ديوان الق�صائد 
“، و” زبيبة وامللك ” عمل �صعري بني الرواية وامل�رصح 
/ دم�صق عام 2009. يذكر اأن ال�صاعر العراقي املعروف 
ع�صال،  مر�س  من  يعاين  كان  الواحد  عبد  الرزاق  عبد 
وكانت و�صيته اأن يدفن يف الأردن، ولكن بع�س اأقاربه 
طلبوا دفنه يف باري�س، ح�صب امل�صدر املقرب من اأ�رصته.
قد  الراحل كان  ال�صاعر  فاإن   ، املقربة  امل�صادر  وح�صب 
الأ�صتاذ  عند  وال�صورة  بال�صوت  اأمانة  و�صيته  اأودع 
له م�صوؤولية تنفيذ ما ورد فيها. كفاح ق�صاب با�صي، وحمَّ
لك  اأحملها  ذمة  لك،  لها  اأحمِّ الو�صية،  فادي  “اأبو 
اأولدك  اأمريكا،  اإىل  �صافر  قالوا  لك،  لها  اأحمِّ وم�صوؤولية 
ويقولون  اأمريكا،  يف  اأموت  اأن  م�صتعد  غري  اأنا  هناك، 
عبدالرزاق عبدالواحد مات باأمريكا ودفن يف اأمريكا، انا 

اأبقى هنا، الأردن هو العراق الآن بالن�صبة يل.
هنا،  من  اأخرج  حي،  واأنا  العراق  وحترر  اهلل  اأراد  اإذا 
يل  �صاء  واإذا  معك،  باملو�صل  اأ�صكن  باملو�صل،  واأ�صكن 
واأنت  هنا،  اأدفن  العراق،  يتحرر  اأن  قبل  اموت  اأن  اهلل 
جثماين  لنقل  تهيء  اأن  العراق  حترير  يوم  يف  مو�صى 
من الأردن اإىل العراق، اإىل املكان الذي ترى اأنه منا�صب 
اأن ادفن فيه، وعندما ت�صري اأي ذكرى لعبدالرزاق ياأتون 

يحتفلون اأمام قربه، ببيته”.

اعداد_ الجورنال 


