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ركن املكتبة:

ر ع����ب����داهلل  ال�����ُم�����������ص�����وِّ

��ة ��ح��ر ال��َع��َد���صَ د���ص��ت��ي و���صِ
أقــــام مــركــز »عــبــدالــرحــمــن 
كــانــو الــثــقــافــي« فـــي بــرنــامــجــه 
2023م  عــــام  مـــن  ل  األوَّ لــلــربــع 
ان عبداهلل  ُأمسيًة بعنوان: »الفنَّ
والقلب«،  الــروح  عدسة  دشتي: 
خاللها  ــوار  الـــحـ وأدار  مــهــا  قــدَّ
الــشــاعــر عــلــي عــبــداهلل خليفة، 
ــة  ــ ــاديَّ ــة غـــيـــر عــ ــيــ ــــت ُأمــــســ ــانـ ــ وكـ
ة  استثنائيَّ ة  بشخصيَّ احــتــفــاًء 
لـــم تــســَع لــُصــنــع تــاريــخــهــا، بل 
التصوير  فــن  تــاريــخ  بها  ـــب  رحَّ
ــَح لــهــا مــكــاًنــا  ــســ الـــضـــوئـــي وأفــ
واســـًعـــا فـــي ذاكـــرتـــه عـــن طيب 

خاِطر.
األبـــــــعـــــــاد الــــــمــــــؤثــــــرة فــي 

»مــقــاٍل  أكــبــر مــن االكــتــفــاء بكتابة  »عــبــداهلل دشــتــي«  الــفــنــان  شخصية 
خبري« يصف أحداث األمسية والحديث الدائر فيها، فتلك األحداُث 
األخبار  مواقع  لبعض  ة  اإلخباريَّ المواد  أحب  من  كانا  الحديث  وذاك 
الثقافية البحرينية فضاًل عن حسابات وسائط التواصل االجتماعي 
كانو  عبدالرحمن  »مــركــز  يتأخر  ولــم  الــفــنــان،  هــذا  ُمِحبي  مــن  لكثير 
في  للراغبين  وصـــورة  صــوًتــا  الُمسجلة  األمسية  إتــاحــة  عــن  الثقافي« 
ة  مشاهدتها من أي مكان عبر »يوتيوب«، لكن ما وراء كواليس نجوميَّ
تقديمه  عن  د  الُمجرَّ الثقافي«  »الخبر  جمود  يعجز  ة  الشخصيَّ تلك 
إال  ترجمتها  يستطيع  ال  ــة  مــشــاِعــريَّ وُلــغــة  شــغــٍف  برحلة  ُمــفــعــٌم  ألنــه 
أســرار  بعض  استكشاف  حظ  فنالوا  ة  الشخصيَّ تلك  مع  تعاملوا  من 

قة. نجوميتها الُمتألِّ
د هو  التفرُّ وذاك  دون شك،  نوعها من  فريدة من  لُه شخصية  إن 
الذي صعد به إلى سماء النجومية بين المصورين في البحرين، فهو 
عاشٌق آللة التصوير عشًقا ال حدود له وال سواِحل، إلى درجٍة تجعل 
دون  وح  الــرُّ نشوة  على  باعًثا  هدًفا  إليه  بالنسبة  الصورة  التقاط  من 
أو  الــشــيء  وإذا أحــبَّ روح  أخـــرى،  ــة  عاٍت مــاديَّ بــأي تطلُّ أن يرتبط ذلــك 
الشخص الذي يلتقط له الصورة فال ُيمكن أن تولَد تلك الصورة إال 
محبوبًة للناظرين! وهو طيٌب جًدا ومع هذا فائق الذكاء، ُمتواضٌع لم 
ُقرًبا من  تتدنس أخالقه بأوحال الغرور رغم ُشهرته التي بسببها نال 
على  عجيبٍة  بقدرٍة  يمتاز  الُمجتمع،  م  ُسلَّ طبقات  وأرفــع  القوم  علية 
وهــم،  أو  بمظهٍر  ُيــخــدع  فــال  معه،  يتعامل  الــذي  الشخص  روح  قـــراءة 
ُيحب الكالم بآلة التصوير بين يديه أكثر من الكالم بصوته، ال ُيهدر 
وقًتا أمام محطة أحقاٍد أو ضغائن، ويعيش ُممتًنا لـ»الُممكن« على أمل 

تحقق »غير الُممكن«.
الثانية عشرة  كان في  أن  بالتصور منذ  ولعه  الفنان  اكتشف هذا 
من عمره، عندما كان يجتاز استوديو تصوير في المنامة اسمه »زوجوا 
بناتكم« يملكه المصور »عبداهلل مبارك«، دفعه التوق إلى اقتحام هذا 
ــــوداك« واالســتــمــتــاع بالتقاط  الــعــالــم الــســاحــر بــاقــتــنــاء آلـــة تــصــويــر »كـ
الصور هنا وهناك. عام 1972م كان في زيارة ألحد أصدقائه المصورين 
فأرشده إلى اقتناء آلة تصور أكثر احتراًفا، وبدأ بارتياد معارض الفنون 
ر  صوَّ 1998م  عام  تصويره،  بآلة  الفعالية  لحظات  لتخليد  التشكيلية 
ار«، ومنذ ذاك الوقت  أول فعالية في »النادي األهلي لإلعالمي« »علي سيَّ
واظب على حضور تلك الفعاليات الثقافية وتخليد لحظاتها، واستمر 
مصوًرا داعًما في النادي األهلي الذي أصبح اسمه »مركز عبدالرحمن 
مركز  لفعاليات  ومــصــوًرا  الــيــوم،  1998م حتى  عــام  منذ  الثقافي«  كانو 
وأمسيات  والــبــحــوث،  للثقافة  خليفة  آل  محمد  بــن  إبــراهــيــم  الشيخ 
جمعية تاريخ وآثار البحرين، ومعارض الفنون التشكيلية الُمقامة في 
البحرين، كما كان مصوًرا رسمًيا للمكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة من عام2000م إلى عام 2010م.
خالل أي فعالية فنية أو ثقافية في البحرين يتحرك المصورون 
بــــآالت تــصــويــرهــم، قـــد يــعــرف الـــحـــاضـــرون مـــن الــُمــنــتــمــيــن إلـــى تلك 
األوساط بعضهم أحياًنا، وقد ال يعرفون أكثرهم غالًبا، لكن ثمة نجٌم 
أوحٌد ال يكاد أحدنا ال يعرفه، وال يمكن إال أن تبتسم أرواحنا وُترفرف 
بهجة وتفاؤاًل عند رؤية آلة تصويره بين يديه، نجٌم يملك في أرشيفه 
بة لوجوه شخصيات فنية وثقافية وعلمية وسياسية  مئات الصور الُمقرَّ
معروفة في البحرين، وأكثر من ثالثة آالف صورة متنوعة، إنه النجم 

الفنان »عبداهلل دشتي«.

بقلم: زينب علي البحراني:

هــــو صـــديـــق الـــعـــمـــر ورفـــيـــق 
ومــازلــت محظوظا  كنُت  الـــروح. 
بــالــتــعــرف عــلــيــه، ال أذكـــر تــاريــخ 
ذلـــــك الــــيــــوم تــــحــــديــــدا، ولــكــنــه 
كــان أحــد أيـــام الــســنــوات األولــى 
مـــن الــســبــعــيــنــيــات. ومـــنـــذ ذاك 
وصداقتنا وطيدة تزدان بالمودة 

واإلخالص.
أتذكر أن أهمَّ دراســة قرأتها 
لــــه كـــانـــت فــــي جــــريــــدة الــبــيــان 
وكــانــت  1974م  عــــام  الــكــويــتــيــة 
بعنوان: الحياُة األدبية في قلب 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، نـــشـــرْت في 
الدراسة،  وهــذه  حلقات.  خمس 
قـــبـــَل نـــشـــرهـــا كـــانـــت مــنــســوخــة 
فـــي دفــتــر مـــدرســـي بــخــط يـــده، 
ــّدة ســنــوات  ــاه بــعــد عــ أهـــدانـــي إيــ
مـــن رفــقــتــي مــعــه، كـــي أحــتــفــظ 
وكنت  المكتبة،  أرشــيــف  فــي  بــه 
أتجول بين  وأنــا  حين أصــادفــه، 
كتذكار  ألتقطه  المكتبة،  رفوف 
ثمين، وأشرع في قراءة الدراسة، 
أرها من قبل. ويتكرر  وكأني لم 
األمــر مــراٍت ومــرات، من دون أن 
تراكمت  كلما  فكنت  منها.  أمــّل 
واألوراق،  الكتب  وحولها  عليها 
وصرت ال أهتدي إليها بسهولة، 
أنــقــلــهــا إلـــى مــكــان آخـــر أوضـــَح 
الحال  هــذا  على  وبقيُت  ــروزا،  بـ

سنين عديدة.
عالقة  ظلت  الدراسة  ولكن 
ــم أنـــَســـهـــا، عــلــمــا بــأن  بــذهــنــي لـ
ــر قــبــل  ــم نـــشـ ــيــ ــراهــ ــور إبــ ــتــ ــدكــ الــ
تلك الــدراســة وبــعــدهــا مــقــاالٍت 
كــثــيــرة، غــابــت عــن بــالــي، لعلها 
ذكرى  إلــى  وعيي  تحولت في ال 
تــســتــعــصــي عــلــى الــنــســيــان. أمــا 
لفتت  فــقــد  كمحتوى  الـــدراســـة 
لها:  نظري منذ قراءتي األولى 
لما لمسُت فيها من جهًد بحثي 
جيد لتاريخ الحركة األدبية في 
العصور  فــي  العربية،  الــجــزيــرة 
الــمــتــأخــرة. وحــقــيــقــًة، أنــنــي ما 
قبل  الموضوع  بهذا  ُملما  كنت 
تــلــك  ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ ــلـــْت  وشـــكـ ذاك. 
مـــا يكتبه  كـــل  لــمــتــابــعــة  دافـــعـــا 
الــدكــتــور إبــراهــيــم غــلــوم. وتلك 
ــة عــرفــتــنــي أيـــضـــا على  ــدراســ الــ
ــن، مــنــّظــم  ــذهــ نـــاقـــد مــنــفــتــح الــ
النقدية  آرائــه  في  متزن  الفكر، 
بداية حركتنا  وكنا مع  وأفكاره. 
األدبية في حاجة إلى نقاد من 
أمــثــال الــدكــتــور إبــراهــيــم غــلــوم، 

يــتــمــتــعــون بــالــمــوهــبــة، ولــديــهــم 
ــابـــة الــنــقــديــة  ــتـ إمـــكـــانـــيـــات الـــكـ
األدب  بــأســرة  والتحق  الــجــيــدة. 
بــعــد تـــخـــرجـــه، وصـــــار مـــن أبـــرز 
النقاد  ومن  البارزين،  أعضائها 
األدبــيــة  الــحــركــة  فــي  النشطين 

في البحرين. 
منذ تعارفنا – أنا والدكتور 
 – السبعينات  بداية   – إبراهيم 
كما قلت – ربطتنا عالقة صداقة 
متينة وحميمة؛ فكّنا نلتقي في 
أحيانا  ونذهب  بقاللي،  منزلي 
ــى مــكــتــبــات الــمــنــامــة لــشــراء  إلــ
ــتـــب والــــمــــجــــالت، ونــحــضــر  ــكـ الـ
التي  معا،  واألمسيات  الــنــدوات 
ونشاهد  ــاء،  األدبــ أســـرة  تقيمها 
الـــمـــســـرحـــيـــات الــــتــــي يــعــرضــهــا 
الــجــزيــرة،  ومــســرح  أوال  مــســرح 
ونتابع تقريبا معظم الفعاليات 
األيــام  تلك  آنـــذاك.  تنظم  التي 
كان فيها بهجة وسعادة وحيوية، 
طموحين،  شبابا  وكــنــا  ومــتــعــة، 
مـــتـــطـــلـــعـــيـــن بـــاســـتـــبـــشـــار نــحــو 

المستقبل.
ومن ذكرياتنا التي ال تغيب 
عن البال إننا كّنا )أنا والدكتور 
عــلــوي والــدكــتــور إبــراهــيــم( بعد 
ثــقــافــيــة،  فــعــالــيــة  حــضــورنــا أي 
نـــعـــّرج عــلــى أحــــد الــمــقــاهــي أو 
المطاعم القريبة، لنشرب شيئًا 
نـــرّطـــب بـــه حــلــوقــنــا، أو نــتــنــاول 
نذهب  وأحــيــانــًا  خفيفًا،  عــشــاًء 
إلـــى إكــمــال الــســهــرة فــي مكتبة 
منزلي الجديد بشارع المعارض 
نـــزحـــًت من  أن  بــعــد  بـــالـــحـــورة، 
قاللي في عام 1978م. وفي هذه 
يحلو  كان  الحميمّية،  اللقاءات 
لنا الحديث الصريح والشفاف، 
ــي تــلــك  ــا حـــــدث فــ لــمــنــاقــشــة مــ
الـــــــنـــــــدوات واألمـــــســـــيـــــات الـــتـــي 
حــضــرنــاهــا؛ حــيــث نــنــهــال على 
مــا دار فــيــهــا مــن أفــكــار وحــــوار، 
التي  واالنتقادات،  بالتعليقات  
ــم نـــكـــن نـــجـــرؤ عـــلـــى طــرحــهــا  لــ
إذا  أبـــالـــغ  ــام جــمــهــورهــا. وال  أمــ
قلُت: إّن هذه الحوارات العفوية 
وأفضل  أغنى  كانت  المفتوحة، 
من  فيها  دار  مما  نقدية  قيمة 
نقاش، وربما أجدى مما سيكتب 
عــنــهــا فــي الــصــحــف والــمــجــالت 

المحلية في األيام التالية. 
ــور  ــتـ كـــنـــا أيـــضـــا )أنــــــا والـــدكـ
أعضاء  حـــداد(  وقــاســم  إبراهيم 

فــيــه  نــــوجــــد  أوال،  مــــســــرح  فــــي 
ــام الــبــروفــات وأيــــام الــعــروض  أيــ
كذلك، وُتعد من أجمل األوقات 
وأمــتــعــهــا عــنــدنــا. ونـــشـــارك في 
من  كــان  التي  الثقافية  اللجنة 
مــهــمــتــهــا: اخـــتـــيـــار الـــنـــصـــوص 
والعالمية،  العربية  المسرحية، 
المحلية  الــنــصــوص  ومــراجــعــة 
واقـــتـــراحـــهـــا لـــلـــعـــرض، وتــقــيــيــم 
الـــعـــروض الــمــســرحــيــة، وكــتــابــة 
الــتــقــاريــر عــنــهــا. وكــــان الــدكــتــور 
إبراهيم أكثرنا اهتماما ومتابعة 
لـــنـــشـــاطـــات الــــمــــســــرح، وكـــذلـــك 
التي  المسرحيات  عــن  الكتابة 
ُتعرض. وله دوٌر كبير في رعاية 
وتنظيم  لجانه  وإدارة  المسرح 

مهرجاناته.
ــور  ــتـ ــدكـ  الــــذكــــريــــات مــــع الـ
يــتــســع  وال  كــــثــــيــــرة،  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
الــمــجــال إال لــذكــر جــزء بسيط 

منها. 
ولــــــــمــــــــحــــــــدوديــــــــة الــــــوقــــــت 
المخصص للكلمة، أوجُز جهود 
الدكتور إبراهيم غلوم في نقاط 

مختصرة: 
* قّدم الدكتور إبراهيم غلوم، 
حتى اآلن ما يزيد على عشرين 
ــال الــــدراســــات  ــجـ ــًا فــــي مـ مـــؤلـــفـ
األدبية والنقدية، شملت القصة 
والــــروايــــة والــمــســرحــيــة، مــنــهــا: 
التجربة المسرحية في  ظواهر 
الــبــحــريــن، والــقــصــة الــقــصــيــرة 
والمسرح  الــعــربــي،  الخليج  فــي 
والتغير االجتماعي في الخليج 
ــي، وتــــكــــويــــن الـــمـــمـــثـــل،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــردة فــي  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـ
والمسافة  المسرحي،  الخطاب 
وإنـــــــــتـــــــــاج الـــــــوعـــــــي الـــــنـــــقـــــدي، 
ــرح الــــــــمــــــــوازي، وبـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ

والثقافة  الــهــزلــيــة،  الــكــومــيــديــا 
وغيرها.  الديمقراطية،  وإنــتــاج 
ــة إلــــى مــجــمــوعــة من  ــافـ بـــاإلضـ

النصوص المسرحية.
* وعن دوره األكاديمي، فقد 
ــا، صـــاحـــَب رســـالـــة،  فـ ــرِّ كــــان مـــشـ
عــكــف عــلــى تــحــقــيــقــهــا بــكــل ما 
وإخــالص،  وإرادة  عــزم  لديه من 
وبــمــا امــتــلــكــه مـــن عــلــم وخــبــرة 
من  العديد  تــولــى  كما  وثــقــافــة، 
الــمــنــاصــب، مــنــهــا: عــمــادة كلية 
رئيسًا  وعــمــل  والــتــربــيــة،  اآلداب 
لــقــســم الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وقــســم 
اإلعــــــالم والـــســـيـــاحـــة والـــفـــنـــون، 
وأّسس المركز اإلعالمي، وترأس 
ومجلة  ثــقــافــات،  مجلة  تحرير 
تزال  ال  التي  اإلنسانية،  العلوم 
مــن  وُتــــعــــدُّ  اآلن،  حـــتـــى  ــدر  تـــصـ
المحّكمة  األكاديمية  المجالت 
ــي مـــجـــالـــهـــا. أمـــا  ــ والـــــــرائـــــــدة فـ
الجامعة،  فــي  الثقافية  جــهــوده 
اللقاءات  من  الكثير  نظم  فقد 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة عــلــى 
مــســتــوى الــبــرامــج األكــاديــمــيــة، 

وشارك في معظمها.
الـــتـــوجـــيـــه  مــــجــــال  وفــــــي   *
واإلشــــــــــراف األكــــاديــــمــــي، عــمــل 
بـــنـــشـــاط وِهــــّمــــة عـــلـــى مــتــابــعــة 
طلبته وقّدم لهم ُخالصة علمه 
مستوياتهم  كــل  وفـــي  وخــبــرتــه، 
الدنيا  الصفوف  من  الدراسية، 
والــدكــتــوراة،  الماجستير  وحتى 
باهتمام  البحثي  عملهم  وتابع 
كاملة،  برعاية  وأحاطهم  كبير، 
ــم، وتــوجــيــه منظم  وإشــــراف دائــ
ــادره،  إلـــى أصــــول الــبــحــث ومـــصـ
ــادرة،  ــنــ ــع الــ ــراجـ ــمـ ووفـــــر لــهــم الـ
الحرص على  وكــان حريصا كل 

نجاحهم وتفوقهم.

ــن وجـــــــــــوده عــلــى  ــ عــ أمـــــــا   *
صاحب  فهو  الثقافية،  الساحة 
ــوالت، وســـّيـــد  ــ ــجــ ــ ــــوالت والــ ــــصـ الـ
ــيــــة والــفــكــريــة؛  الــمــحــافــل األدبــ
وبكثافة  بفعالية  فيها  يــشــارك 
مــلــحــوظــة؛ فــهــو عــضــو مــؤســس 
ــيــــر مــن  ــبــ وفــــــاعــــــل فــــــي عــــــــدد كــ
الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة األهــلــيــة 
واألنــديــة  والــمــســارح  والرسمية، 
ــالـــس. وتـــــــرأس مــجــلــس  ــمـــجـ والـ
إدارتها عدة مرات ورئاسة تحرير 
عــــام 1983،  )كـــلـــمـــات(  مــجــلــتــهــا 

وغيرها كثير. 
كــتــابــاتــه  أحـــصـــيـــنـــا  وإذا   *
الــنــقــديــة واألدبــــيــــة فـــي مــجــال 
فيها  ومــســاهــمــاتــه  الــصــحــافــة، 
ــددة: من  ــعـ ــتـ نــجــدهــا كــثــيــرة ومـ
وتحقيقات  ومــقــابــالت  أحــاديــث 
صــحــفــيــة، يــدلــي بــهــا غــالــبــًا في 
داخل  وثقافية،  أدبية  مناسبات 

البالد وخارجها. 
*   نشاطه النقدي – الواسع 
والــمــتــعــدد – عــلــى الــســاحــتــيــن 
األكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة عــامــة، 
كان له األثر العميق في إحداث 
وعي ثقافي لدى جيل كامل من 
في  واألدب،  بالفن  المشتغلين 
بــلــدان منطقة  الــبــحــريــن، وفـــي 

الخليج العربي. 
له  المسرح،  وفــي مجال   *  
الــدوُر األبــرز واألوســع واألعمق؛ 
النقدية،  جــهــوده  ساهمت  فقد 
الـــنـــظـــريـــة مــنــهــا والــتــطــبــيــقــيــة 
المسرحية،  الــحــركــة  إثــــراء  فــي 
ــي  ــوعـ ــق الـ ــلـ ــى خـ ــلـ وســـــاعـــــدت عـ
في  ودوره  األدبــي  النقد  بماهية 
ولم  المسرحي.  العمل  تطوير 
ــن تــشــجــيــع األعـــمـــال  ــوان عــ ــتــ يــ
والتصدي  الهادفة،  المسرحية 

ــد الـــتـــقـــويـــمـــي الــــحــــازم  ــقـ ــنـ ــالـ بـ
لألعمال السطحية والضعيفة. 
ــعــــمــــل  الــ مــــــجــــــال  وفــــــــــي   *
إبراهيم  الدكتور  ُيعدُّ  الثقافي، 
ــــن أبـــــــرز الـــــقـــــادة فـــيـــه،  ــوم مـ ــلــ غــ
وأكثرهم نشاطًا وعماًل ومبادرة؛ 
فـــقـــد أخـــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه عـــبء 
ــات كــــثــــيــــرة، تـــنـــوعـــت  ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
وإدارة  الـــمـــجـــالت  تــحــريــر  بــيــن 
ــة وتـــــرؤس  ــ ــيـ ــ الـــمـــؤســـســـات األدبـ
والثقافية؛  المسرحية  اللجان 
والمشّرع  المخطط  فيها  فكان 
والــُمــعــّد  وقــوانــيــنــهــا،  ألنظمتها 
لتقاريرها وتوصياتها، وأّول من 
ــى تــنــفــيــذهــا ومــتــابــعــة  يــســعــى إلـ
مسيرتها، بجد واهتمام كبيرين.
* وأخـــــيـــــرا، أنـــــا مـــديـــن لــه 
الكتاب  واالمتنان، على  بالشكر 
األدبية  الحركة  عن  ألفه  الــذي 
الجديدة، حيث جعل من دوري 
النقدي محورا لها، والذي جاء 
بعنوان: )المسافة وإنتاج الوعي 
النقدي أحمد المّناعي والوعي 
بــالــحــركــة األدبـــيـــة الـــجـــديـــدة(. 
بجائزة  وفــاز  عــام 2010،  وصــدر 

هيئة الثقافة بالبحرين. 
كبير،  فيه جهد  ُبـــذل  كــتــاب 
ــيـــة جــــديــــدة  ــهـــجـ ــنـ وامـــــــتـــــــاز بـــمـ
مــبــتــكــرة، ومــوضــوعــيــة صــارمــة، 
وتــحــلــيــل دقـــيـــق، ولــغــة واضــحــة 

سليمة، وصافية.   
ــم غــــلــــوم،  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ دكــــــتــــــور إبــ
شـــخـــصـــيـــة فــــــذة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
والجميع  تكريم،  ألــف  تستحق 
ــل مـــعـــزة وتــقــديــر  ــه كــ يـــكـــنـــون لــ

واحترام. 

} ناقد وكاتب بحريني
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 } د. اإبراهيم غلوم.بقلم: أحمد املّناعي }

مرة أخرى تعود إلى شقتها في 
مدينة ديترويت في والية ميشيغان 
وحيدة  المرة  هــذه  لكن  األمريكية، 

منكسرة.
تــزداد  البكاء  فــي  رغبتها  كانت 
ــات الــمــاضــي  ــريــ كــلــمــا داهـــمـــتـــهـــا ذكــ

الجميل.
غريبة  بأنها  شعرت  وهلة  ألول 
عـــن الــمــكــان وال يــربــطــهــا بـــه ســوى 
تــتــحــقــق مطلقا  لـــن  ربـــمـــا  أمــنــيــات 
ــلــــة مــجــانــيــة  ــلـــة األمـــــــــوات رحــ فـــرحـ

تأخذنا بعيدا إلى عوالم أخرى.
رحلة ال عودة منها.

أن  بفكرة  التشبث  حاولت  وكــم 
كــل مــا جـــرى كـــان حــلــمــا أو كــابــوســا 
الــمــوت  فــكــرة  إال  آخــــر  شــــيء  أي  أو 

نفسها.
تأوهت كثيرا، تساقطت دموعها 
كــأمــطــار الــشــتــاء لــكــن كـــل ذلـــك لن 
في  فقدته  الـــذي  ابنها  إليها  يعيد 

غفلة من الزمن.
كل شيء في هذا العالم القبيح 
ــه قـــالـــت فــــي ســرهــا  يــمــكــن إصــــالحــ
وحتى  يعود  الغائب  تلتئم،  الجروح 
الـــخـــســـارات يــمــكــن تــعــويــضــهــا، لكن 
فقد االبن الذي هزمه الموت رغما 
تداعب مخيلتها  ذكــرى  وجعله  عنه 

بحرقة وألم.
ــلـــة الـــمـــوحـــشـــة  ــيـ ــلـ ــي تـــلـــك الـ ــ فـ
في  الــمــرتــعــشــة  روحــهــا  تسعفها  لــم 

مقاومة الفاجعة التي حلت بها.
فــالــمــصــائــب تــداهــمــهــا تــتــرى، 
انفجار  بــحــادث  عائلتها  فقد  فــِمــن 
ســـيـــارة مــفــخــخــة فـــي شـــــوارع بــغــداد 
المليئة بمشاهد الدمار مرورا بغربة 

المنفى مرورا بفقد ابنها الوحيد.
عــــلــــى كــــرســــيــــه الـــــــهـــــــزاز هــــوت 
محاولة  فــي  جــســدهــا  قــبــل  بحزنها 
منها السترجاع ذكرياتها المكلومة.

مالت برأسها، أغمضت عينيها، 

إلــى مقبرة وادي  الــذاكــرة  عــادت بها 
األشــرف حينما  النجف  في  السالم 

دفنت ولدها الوحيد.
المقبرة  رمــال  افترشت  يومها 
ــا بـــمـــرارة  ــدهــ وهـــــي تـــنـــاجـــي قـــبـــر ولــ

الفقد.
وكــم حــســدت الــقــبــور الــمــجــاورة 

ــو كـــان  ــا وكـــــم تــمــنــت لــ ــدهــ لــقــبــر ولــ
تــتــوســد قــبــرا من  بــاســتــطــاعــتــهــا أن 
تلك القبور لتكون بالقرب من ابنها 

على سبيل االطمئنان.
إلــى مدينة  بــدايــة هجرتها  فــي 
غربة  تقهر  أن  استطاعت  ديترويت 
الــمــهــجــر بــمــســاعــدة ولـــدهـــا الـــذي 
مــنــحــهــا األمـــــان، لــقــد ســاعــدهــا في 
من  رحيله  بعد  لكن  الصعاب،  قهر 
ســـوف يــســاعــدهــا فـــي هــزيــمــة غــربــة 

المهجر وغربة الحزن.
غربتان مظلمتان أطبقتا على 
حــيــاتــهــا كــالــلــيــل الــبــهــيــم فـــي شــتــاء 

طويل.
في تلك الليلة الموحشة تكلم 
كــل شـــيء فــي شقتها، رفــعــت رأســهــا 

لتراقب حركة األشياء من حولها.
قـــالـــت كــــرة اتـــخـــذت مـــن زاويــــة 
الــغــرفــة مــكــانــا لــهــا، كــــان لـــي العــبــا 
المحبين  بشغف  يــداعــبــنــي  مــاهــرا 

بأقدام من ذهب.
ــان لــــي رفــيــقــا  ــ ــال الـــكـــلـــب، كــ ــ قــ
يــأخــذنــي فــي كــل صــبــاح إلـــى متنزه 

المدينة.
كــان ثمة عاشق  الــنــافــذة  قــالــت 
على  ويحرص  مني  بالقرب  يجلس 

كتابة قصيدة لفتاة أحالمه.
قالت سورة من القرآن، كان لي 
خاشعا  بطوله  الليل  يقضي  قــارئــا 
متهجدا، قارئا يمتلك صوتا بعذوبة 

أنهار الجنة.
قالت األم والدموع تغالبها، كان 
لـــي ســنــدا فـــي هـــذه الــدنــيــا، تركني 
وحـــــيـــــدة أقـــــــــاوم غـــربـــتـــي الــمــهــجــر 

والحزن.
ــأل بــفــيــض  ــمــ ــا يــ ــ ــنـ ــ ــي ابـ ــ كـــــــان لــ

المحبة كل حياتي.
كــــــــان لــــــي ابـــــنـــــا يــــنــــيــــر دروبــــــــي 

المظلمة بنوره السرمدي.  
} شاعر وروائي من العراق

غ��������رب��������ت��������ان قصة قصيرة :قصة قصيرة :

متابعة – إعالم األسرة

ـــاء والــكــتــاب دشــن  ضــمــن فــعــالــيــات أســــرة األدبــ
مجموعته  الخزنة  عمار  الــدكــتــور  للكاتب  مــؤخــرا 
القصصية األولى »سهم الدم«، وقد استضافت أسرة 
ــاء والــكــتــاب هــذا الــتــدشــيــن، والـــذي هــو ثمرة  األدبــ
والكتاب ومختبر  األدبــاء  أسرة  بين  البناء  التعاون 
واسًعا  التدشين حضوًرا  وشهد  البحرين.  سرديات 
من المختصين والمهتمين بمتابعة النتاج األدبي 
للكاتب بعد  الثاني  البحريني. ويعد هذا اإلصدار 
إصداره األول وهو رواية »مهاجر في زمن الجدري«

وتضمن التدشين تقديم الدكتور جعفر الهدي 
قراءًة نقدية للمجموعة التي تشكلت من 18 قصة 
قصيرة تتحدث عن تجربة الكاتب الواقعية كطبيب 
تــركــزت خيوط  وقــد  الــقــصــوى.  العناية  اســتــشــاري 

القصص على حياة المرضى في أيامهم األخيرة.
للمجموعة  النقدية  قــراءتــه  الــهــدي  قــدم  وقــد 
أبــعــاد قــال إن  أو  مــن خــالل تحديد ثالثة مــداخــل 
أخطرها البعد الفلسفي، حيث أوضح إن النصوص 
تأخذ المتلقي لمالمسة الموت، وتجعله يقف على 
إن  أيــضــًا  قــال  الحياة اآلخـــرة، لكنه  حافة مــشــارف 
الكثير من القراء سيجدون متعة في متابعة خيط 
يكون  أن  ويــمــكــن  قــصــة،  كــل  فــي  الممتع  الــحــكــايــة 
البعد الموضوعي أحد األبعاد المثيرة ألعداد من 
وموضوعات  قضايا  الكاتب  ناقش  وقــد  المتلقين، 
جديدة على القارئ العربي مثل: التبرع باألعضاء، 
الزواج بآخر ساعات العمر وتحديات الحياد الطبي.

أن  الخزنة  الدكتور  أوضح  المناقشة   وخالل 
المعاينة  نتيجة  القصصية هي  المجموعة  هذه 
والمرض(  والمعاناة  )اإلنسان  لثالوث  اللصيقة 
التي يكتب  الكاتب للتجارب  إن ذلك معايشة  إذ 

عنها سينتج سردا قصصيا ذا عمق ومصداقية.
ثالثة  مــدى  على  ُجمعت  القصص  هــذه  وإن 
الطب  بكلية  مـــرورا  الطفولة  مرحلة  مــن  عــقــود 
وصوال  وخارجه  الوطن  داخــل  الطبي  والتدريب 
المتحدة  بالواليات  الحالي  الكاتب  مستقر  إلى 

األمريكية.
ــال الـــخـــزنـــة إن  ــ وحـــــــول مـــنـــهـــج الـــكـــتـــابـــة، قــ
ــة )الــكــتــابــة الــواقــعــيــة  الــمــجــمــوعــة تــتــبــع مـــدرسـ
أحـــداث حقيقية  تعتمد على  والــتــي  اإلبــداعــيــة( 
ــل الــهــيــكــَل الـــــذي يــؤثــثــه الـــكـــاتـــُب بــالــســرد  تــشــكِّ
اإلبــداعــي والـــذي يــحــاول الــمــوازنــة بين األمــانــة 

العلمية والمتعة القصصية.
كــان هناك  إذا ما  إجابته حــول   وفــي معرض 
من  إنــه  الخزنة  قــال  واألدب،  الطب  بين  تــداخــل 
المستحيل الفصل تماما بين ما هو طبي وبين 
الواقعية  الــكــتــابــة  أدبــــي، وهـــذا مــا يجعل  مــا هــو 
السرد  بين  وسطى  منطقة  فــي  تقف  اإلبــداعــيــة 

بنفس الكاتب ودقة الطبيب.
المرضى  حـــاالت  استنطاق  بــأن  أؤمـــن  ألنــي 
هو من صميم عمل الطبيب وبالتالي فإن مهنة 
الــطــبــيــب هــي أقــــرب إلـــى الــبــحــث عــن الــقــصــة أو 
الحلقة المفقودة للوصول إلى التشخيص ومن 
َثــــمَّ الـــعـــالج، وهــــذا يــتــداخــل إلــــى حـــد كــبــيــر مع 
مــا حوله  استنطاق  يــحــاول  الــذي  الــســارد  مهمة 

وصياغاته إبداعيا.
الــفــقــد أو  الـــمـــرض أو  ــد يــتــعــود عــلــى  ال أحــ
الموت ولكني وكغيري من الطاقم الطبي يحدث 
أن »نتصالح مع الموت« إن صح التعبير، أو هكذا 
إلــى  ــدار  األقــ تسوقنا  أن  إلـــى  األقـــل  عــلــى  نعتقد 
لتؤكد  القناعات  هــذه  فيك  تهز  إنسانية  معاناة 

مجددا بأننا بشر في النهاية.
 وبسؤاله عن الهدف من كتابة هذه المجموعة 
القصصية، قال الخزنة: »هذه المجموعة تحاول 
وقت  في  الطبية(  المهن  )أنسنة  مفهوم  مقاربة 
يسهل فيه إطالق األحكام المالئكية الشيطانية 
أن  تــحــاول  المجموعة  هــذه  مــا حولنا.  كــل  على 
ذواتنا  على  التعرف  لنعيد  الزمن  في  ُكــّوًة  تفتح 
من خالل اللحظات الفارقة بين الموت والحياة«.
المجموعة  الــهــدي  جعفر  الــدكــتــور  ووصـــف 
بأنها فريدة في لغتها، وموضوعها، وحتى إمكانية 

قراءتها من أكثر من مستوى أدبيا وفلسفيا.

�صمن فعاليات اأ�صرة الأدباء والكتاب  بقلم: حسن املوسوي }
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الرافدين  دار  عن  صدر حديثا 
في بيروت وبغداد الترجمة العربية 
ــة »نـــزيـــلـــة قـــصـــر وايـــلـــدفـــيـــل«  ــروايــ لــ
ترجمة  ومـــن  بــرونــتــه  آن  لــلــمــؤلــفــة 

فاطمة نعيمي.
تـتسم الرواية بالقوة والواقعية، 
وقـــــد تـــشـــعـــرك بـــالـــصـــدمـــة عــنــدمــا 
تتذكر طبيعة المجتمع في الفترة 
الزمنية التي تم إطالقها فيها، فهي 
ــراف الــســائــدة آنـــذاك  ــ تــتــحــدى األعـ
تعانيه  الـــذي  للقمع  تتطرق  وهــي 
والدين  الخطيئة  ومفهـوم  النساء 
والتفّكك  الــخــيــانــة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
األســري الذي ينتج عنها، كل ذلك 
عبر التصوير الواقعي لكفاح امرأة 
وحريتها  استقاللها  نيل  أجــل  مــن 

من تلك األغالل.
ــا لـــــهـــــذه الــــــروايــــــة  ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ ــتـ بـ
فــــي أوائــــــــل الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
خاصة  مــكــانــة  بــرونــتــه  آن  اكتسبت 

الرغم  على  اإلنــجــلــيــزي  األدب  فــي 
في  تنبري  حيث  أعمالها  قلة  مــن 
ــاع شـــــرس عــــن حــــقــــوق الـــنـــســـاء  ــ ــ دفـ
من  النفسية  ــاءة  اإلسـ مواجهة  فــي 
الرغم  أزواجهن ومجتمعهن، وعلى 
مــن الــهــجــوم الــقــاســي الـــذي تلّقته 
أنها أصبحت من  إال  والــروايــة  هــي 

أكـــثـــر الــكــتــب مــبــيــًعــا بـــل ومــنــافــســًا 
لرواية جين آير لشـقيقتها الكبرى 
شــارلــوت بــرونــتــه، لكن بعد وفــاة آن 
في عام 1849 وبعد سنة من إصدار 
نفسها  ــارلــــوت  شــ مــنــعـــــت  ــة،  ــ ــروايـ ــ الـ
بعذر  ــادة طبعها  إعــ مــن  الــنــاشــريــن 
كاماًل« ألنه  كانت خطأ  الرواية  »أن 
»ال يمكن تصور شيء أقل انسجاًما 
أخرى  بعبارة  الكاتبة«؛  طبيعة  مع 
كانت تقول إن آن شابة محترمة من 
أن يحكم  الظلم  عائلة موّقرة ومن 
عليها الغـرباء لكتابـتها رواية مليئة 
بمشاهد اإلساءة والسـكر المزعجة. 
الهجوم  الرغـم من  مع ذلك، وعلى 
الذي طالها وطال العمل، اسـتمرت 
ّــخــت  ــة فـــي االنـــتـــشـــار وتــرســـ ــــ ــروايـ الـ
األدب  ــيــكــيــات  كــالســـ مــــن  كــــواحــــدة 
سي  بي  البي  وصّنفتها  اإلنجليزي 
ضمن واحدة من مائة رواية شّكلت 

عالمنا الحالي. 

وايلدفيل« ق�صر  »نزيلة  لرواية  العربية  الترجمة 

نعيم��ي فاطم��ة  ترجم��ة  ب���رونته  اآن  للموؤلف��ة 

 } غالف الرواية.

»النقد الذاتي بعد الهزيمة« في طبعة 

العظم جالل  �صادق  للموؤلف  جديدة 
دار  عـــــن  حــــديــــًثــــا  صــــــــدرت 
ــــدوان طــبــعــة جــديــدة  مـــمـــدوح عـ
مــن كــتــاب »الــنــقــد الـــذاتـــي بعد 
ــوري  ــســ الـــهـــزيـــمـــة« لــلــمــفــكــر الــ

الراحل صادق جالل العظم.
يقول  الــكــتــاب،  مقدمة  فــي 
ــى الـــكـــتـــاب  ــ الـــعـــظـــم: »عـــــــدت إلــ
ــرأتــــه فـــوجـــدت أنــــه شــــاخ بال  وقــ
ــى الـــحـــّد  ــ ــكـــن لـــيـــس إلـ ــــك، ولـ شـ
الــذي كنت أظــن وأتــوقــع«، تارًكا 
وفق  قـــارئ  لكل  األخــيــر  الحكم 
ظــروفــه وقــنــاعــاتــه واهــتــمــامــاتــه 
بــذكــر الجيل  ــا  وثــقــافــتــه، خــاًصّ

إال  الهزيمة  على  يتعّرف  لــم  الـــذي 
سماًعا، أو قراءة، أو عبر ذاكرة الطفولة.

كما تصّدر الكتاب تقديم للناقد فيصل دّراج، إضافة إلى شهادات 
الــراحــل غسان  األديــب  بقلم  وهــي  الكتاب في سنة صـــدوره،  قيلت عن 
فضاًل  مصر،  من  الشرقاوي  وجمال  شاكر،  إلياس  واللبناني  كنفاني، 
رأيهم  أبـــدوا  لكنهم  الهزيمة،  يعاصروا  لــم  شباب  لكتاب  شــهــادات  عــن 
فيها، وفي الكتاب، بعد مرور أربعين عاًما على الهزيمة، وعلى الصدور 

األول للكتاب.

 } غالف الكتاب.


