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ابتسام عبد هللا

واللقاء مع فيروز

ابتسام عبد هللا

من زمن التوهج

السنين إن حكت..

ه��ي واإلبداع ت��وأم ،فمن��ذ أن بدأت مش��وارها
الثقايف ،ترجمة وكتابة يف مختلف الفنون"املقال،
النق��د ،القص��ة القص�يرة ،الرواية"كان��ت مح��ط
اهتامم وإعج��اب يف الذاكرة الجمعية للعراقيني،
فأحبوها ..إنس��انة فيها كل جوانب االنسانية ،فهي
مرهفة الحس بش��كل عجي��ب ،وم ّتق��دة الخيال،
مش��بوبة بالعاطفة ،وتتمتع بخاصية فطرية صلبة،
ّ
متنبهة
تلتق��ط حوداث ومصائ��ب وطنها ،بعي��ون ّ
ونظ��رة ثاقبة ،ومالحظة كاش��فةّ ،تب�صر الجميع
مبعنى الحياة وغاية الوجود ،وتنفذ يف دقة وعمق
إىل جوهر األشياء.

ملحمة"كلكام�ش"�أق ��دم ن� ��ص �أدب ��ي حمف ��وظ يف
التاريخ الإن�ساين� ..صهرتهما يف مو�ضوع واحد،
فا�صبحت جميع عنا�صرهما مزيج ًا واحد ًا ،يوحي
بالعم ��ق والإن�سانية ..فيه لفت ��ات الذهن احلا�ضر
و�إ�شراق املعنى املقتن�ص.
وق ��د �سع ��دتُ  ،و�أنا ات�سلم من املبدع ��ة ابت�سام عبد
الله هديتي املتمثلة بن�سخة من هذه الرواية ،التي
تناولت فكرتها امل�شهد الإن�ساين العراقي حتت �آثار
ذلك احل�صار ،لكنها مل تتعامل مع طريف التنا�سب،
الفقر والغنى ب ��ل تعمقت يف دواخل �أ�شخا�ص من
الطبق ��ة الو�سطى والتغي�ي�رات التي طر�أت عليهم،
لي�س فقط م ��ن الناحية االقت�صادية املنحدرة� ،إمنا
م ��ن املتغ�ي�رات النف�سي ��ة واالجتماعي ��ة املتف�سخة
واملتعرية..
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دفعه ��ا حبها للحياة مب ��ا فيها من ث ��راء اىل ال�سفر
يف ع ��امل الإبداع وهو عامل وا�سع جد ًا ،و�أثمر هذا
ال�سف ��ر عطا ًء ث ��ر ًا يف جمال الرتجم ��ة وال�صحافة
والت�أليف الق�ص�صي..

مي�سوبوتاميا� ..أ�سطورة احلقيقة

من اللفظ �إىل معانيه..

وهن ��ا ،ميكنني الت�أكيد من خ�ل�ال جتربتي املهنية
كزميل لها يف جمل�س نقابة ال�صحفيني� ،أن ابت�سام
ت�ؤمن ب�أن العالقات الإن�سانية النبيلة هي تلك التي
ال تتحكم فيه ��ا امل�صالح ،وال ت�سيطر عليها املنافع،
وه ��ي �إن�سانة ح�ضاري ��ة ،تعرف معن ��ى الإن�سانية
ومتوازنة ال�شخ�صي ��ة ،وتتعامل مع
وحترتمه ��ا..
ِ
الأ�شي ��اء بعقل علمي ومو�ضوع � ّ�ي ،ويف نقا�شاتها
املهني ��ة ،بعي ��دة ع ��ن الأناني ��ة ،جريئ ��ة� ،صريح ��ة
�صادق ��ة خمل�صة ،ال جترح �أح ��د ًا ،لكنها عنيدة يف
املوقف ال�صحيح.
يف كتاباته ��ا ،تنطل ��ق من الكلم ��ة اىل الكلمة ،ومن
اللف ��ظ اىل معانيه ،وال حتدق يف ما وراء الكلمات
والألف ��اظ ،ه ��ي تكت ��ب وف ��ق منظوره ��ا اخلا�ص،
مع�ب�رة عن دواخل م ��ا تريد بي�سر �آخ ��اذ ،من دون
�أن تتق ّي ��د بهواج�س الأ�صداء التي رمبا يطلقها من
يري ��د املناك ��دة والنق ��د ،و�أظ ��ن �أن وراء تلك الثقة
بالنف� ��س الت ��ي متتلكها ابت�س ��ام عبد الل ��ه� ،شعور
مبن ��ي على قناعة ب�أن كل مبدع حقيقي ،هو �شجرة
�شاخم ��ة ،با�سق ��ة ،وت ��رى يف نف�سه ��ا �إنه ��ا تل ��ك..
ال�شجرة.
�إنها ت�ؤمن ب�أن احلياة اكرب من �أن يحتويها العقل،
و�أن احلقيق ��ة لي�ست جمرد �إدراك عقلي بحت ،وقد

لت�أخذ بُعد ًا رمزي ًا يتحول معها اىل �أن يكون موقف ًا
م ��ن احلي ��اة مبجموعه ��ا م ��ن املا�ض ��ي واحلا�ضر
و�صياغة امل�ستقبل ،ويف هذا العمل� ،أغرت القارئ
باملتابع ��ة ،و�سع ��ت ل�ش� �دّه اىل الق ��راءة ،من خالل
جم ��ع املتع ��ة اىل الفائ ��دة ،و�أجدها تطم ��ح اىل �أن
جتعل املتعة �سبي ًال ،اىل اكت�ساب الفائدة..

ثقافة �إن�سانية..

�آثار يف مهب الريح

زي����������������د ال������ح������ل������ي

مل جتمعن ��ي بها ،ظ ��روف العمل
الوظيف ��ي �أو ال�صحف ��ي ،لك ��ن
العم ��ل املهن ��ي النقاب ��ي جمعني
بها لأربع �سنوات حني ا�صبحتُ
ع�ض ��و ًا يف جمل� ��س نقاب ��ة
ال�صحفي�ي�ن العراقيني ،فزاملتها
من عام  1986لغاية عام ،1990
وه ��و تاري ��خ مغادرته ��ا العم ��ل
النقاب ��ي وبقيتُ �أن ��ا م�ستمر ًا...
عرف ��تُ خالله ��ا ال�سي ��دة ابت�سام
عب ��د الل ��ه ،ع ��ن ق ��رب فوجدته ��ا
م ��ن �أ�ش ��د النا� ��س ح�سا�سي ��ة،
و�أقلهم ق ��درة على حتمل الأذى،
وه ��ي ذات ذكاء ثاق ��ب غ�ي�ر �أن
العاطف ��ة الإن�ساني ��ة ،كان ��ت هي
امل�سيطرة على م�سريتها املهنية،
فل ��م �أ�سمعها يوم ًا وهي تغت ��ب �أحد ًا� ،أو تناور يف
كلماتها..
وه ��ي مل تك ��ن جم ��رد كاتب ��ة ومثقف ��ة ومرتجم ��ة
مقت ��درة و�صحفي ��ة و�إعالمي ��ة متمي ��زة� ،إمنا هي
وجه من وجوه �أ�سط ��ورة املر�أة العراقية� ،شريكة
يف �صنعها ،و�ضحية م ��ن �ضحاياها ،كونها متتلك
�ضمري ًا يق�ض� � ًا ال ير�ضى بهوان والتقبل بظلم يقع
عليها �أو على غريها ،وهنا ،اتذكر موقفها ال�شجاع،
ح�ي�ن تعر� ��ض �صحفي ��ون عراقي ��ون يف منت�صف
ت�سعينات القرن املا�ضي ،اىل و�ضع م�أ�ساوي متثل
برميه ��م �أم ��ام زمالئهم ،وه ��م على م�س ��رح �ساحة
االحتفاالت ببغداد بالطماط ��م والبي�ض وما �شابه
ذلك ...عندها �صاحت ب�صوت هز القاعة( ،ال ...ال)
وهي التي مل يُ�سمع لها �صوت �إال بالهم�س ،وكادت
ه ��ذه ال� �ـ (ال) �أن تع�ص ��ف بها ومب�ستقب ��ل عائلتها،
لوال رعاية الل ��ه ..لقد ر�أيتها هلع ��ة لطريقة امل�سخ
الإن�ساين لزمالئها ،ومازلت ذاكرتي تلحظ دمعتها
املمتزج ��ة بق�شعريرة الرف�ض يف ذلك امل�ساء ،داكن
ال�س ��واد ،وبذلك �أكدت ابت�س ��ام ،ب�أن ال�شجاعة هي
مظهر م ��ن مظاه ��ر الثق ��ة بالنف� ��س ..وبال�شجاعة
ميك ��ن تقلي� ��ص م�ساح ��ة ال�ش ��ر ،ووع ��ي الإن�سان
هو �ش ��رارة اخلري ،وموقفها املتف ��رد ذاك� ،سجلته
ب�أ�سمها بامتياز.
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ابتسام عبد هللا في (ميسوبوتاميا!)

يف منت�ص ��ف ثمانين ��ات القرن املن�ص ��رم� ،أ�صدرت
ابت�س ��ام عب ��د الل ��ه روايته ��ا املهم ��ة (فج ��ر نه ��ار
وح�شي) الت ��ي تتحدث عن احلرك ��ة امل�سلحة التي
قادها عب ��د الوهاب ال�شواف للإطاح ��ة بنظام عبد
الكرمي قا�س ��م ،وما تبعتها من �أح ��داث م�ؤملة .وقد
وثقت الرواية ت�أريخ املو�صل احلديث ،ثم �صدرت
له ��ا رواية (ممر اىل اللي ��ل) و�أعقبتها رواية (مطر
�أ�سود ...مطر �أحمر) ولها جمموعة ق�ص�صية مهمة
بعن ��وان (بخ ��ور) و�أ�ص ��درت جمموع ��ة ق�ص�صية
�أخ ��رى بعن ��وان (بغ ��داد ...اللي ��ل والب�ست ��ان)
ورواية"مي�سوبوتاميا"الت ��ي �ص ��درت م�ؤخ ��ر ًا
بطبعة ثانية يف عمان ،بعد �أن طبعت للمرة الأوىل
يف بغ ��داد  2001وقد ُترجمت العديد من ق�ص�صها
اىل اللغات الأنكليزية والفرن�سية وال�سويدية.
و�ساهم ��ت يف �إغن ��اء املكتب ��ة العربي ��ة بالعدي ��د
م ��ن ترجماته ��ا لأبرز الك ّت ��اب العاملي�ي�ن ،مثل (يف
انتظ ��ار الرباب ��رة) رواي ��ة"ج.م .كوت ��زي احلائز

على جائزة نوب ��ل» ،و (�سوناتا اخلريف) لإنغمار
برمن ��ان ومذكرات"اجني�ل�ا ديفز"وحي ��اة"د.ه
لورن�س"لكي ��ت �ساغار و»الب�ساط الذهبي"ل�ساغار
�أي�ض� � ًا ،و"يومي ��ات املقاوم ��ة يف اليونان"مليك�س
ثيودور اك�س.
وم ��ا تقدم� ،ص ��ورة جمتز�أة ع ��ن ابداعات"ابت�سام
عب ��د الل ��ه» ،ولع ��ل الذاك ��رة العراقية حتتف ��ظ لها
بالكث�ي�ر م ��ن الألق الثق ��ايف ،والري ��ادة يف املجال
التلفزي ��وين ح�ي�ن �أع ��دت وقدم ��ت برناجمه ��ا
ال�شهري"ناف ��ذة على العامل"ث ��م متيّزت بربناجمها
الأثري"�س�ي�رة وذكري ��ات"يف ثمانين ��ات الق ��رن
املن�ص ��رم ،والذي كان ��ت ت�ست�ضيف في ��ه �شخ�صية
فكري ��ة �أو ثقافي ��ة �أو فني ��ة وتتح ��اور مع ��ه ح ��ول
املحط ��ات البارزة يف حيات ��ه وي�ستغرق الربنامج
قراب ��ة �ساع ��ة .وقد �أثبت ��ت �أنها حم ��اورة ممتازة،
وقد ا�ستح ��وذت على �إعج ��اب امل�شاهدين ،وميكن
االطالع على بع�ض حلقاته يف (اليوتيوب(.
ويف عمله ��ا ال�ص ��ادر حديث ًا يف طبع ��ة ثانية وهو
رواي ��ة (مي�س ��و بوتاميا) وه ��و اال�س ��م الأغريقي
للع ��راق ،ا�ستطاع ��ت ابت�س ��ام عب ��د الل ��ه �أن ت�صهر
العن�صراالنفع ��ايل املتمثل باحل�صار الأ�سود الدي
جث ��م على �ص ��دور العراقي�ي�ن يف ت�سعينات القرن
املن�ص ��رم ،بح ��دث م�ستوحى من الل ��وح الأول من

تق ��ول ابت�سام عبد الله ع ��ن الرواية"عندما كتبتها
كانت فكرة االحتالل القادم متج�سدة �أمامي �صورة
ثابتة ،علم� � ًا �أين �أجنزتها يف �أواخ ��ر عام ،2001
لقد اخرتت ق�صد ًا كلمة"مي�سوبوتاميا» ،ا�سم ملحل
بيع الأنتي ��كات والتحف ،وهي تعني بالن�سبة يل،
الأ�س ��م الذي �أطلق ��ه الآخرون على الع ��راق وك�أين
بذل ��ك �أعيد ذلك الأ�سم اىل احلي ��اة والذاكرة ،داللة
على احلدث القادم»..
وق ��د تنب� ��أت الكاتبة مب ��ا حل بالآث ��ار العراقية من
�سل ��ب ونهب ودمار ،ومن امل� ��ؤمل �أن الواقع �أ�صبح
�أكرث �س ��وء ًا بعد االحتالل ،حيث مت تهريب العديد
من القطع الآثارية العراقية املهمة و�أتلف بع�ضها.
ويف تقدميه ��ا للرواي ��ة ،قال ��ت د .فري ��ال جبوري
غ ��زول �أ�ست ��اذة الأدب االنكلي ��زي واملق ��ارن
يف اجلامع ��ة الأمريكي ��ة بالقاه ��رة ،ورئي�س ��ة
حتري ��ر (�أل ��ف) جملة البالغ ��ة النقدية"لق ��د ُكتبت
الرواي ��ة با�ستخ ��دام وجه ��ات نظر متع ��ددة ،وهو
ا�سل ��وب اقرتن غالب� � ًا بـلورن� ��س دوريل"الرباعية
اال�سكندرانية"ثم ا�صبح متداو ًال عربي ًا يف روايات
جنيب حمفوظ"مريامار"وفتحي غامن يف"الرجل
ال ��ذي فقد ظله» ..الأ�سلوب ال�سردي الذي انتهجته
ابت�س ��ام عبد الله ،مُنفذ مبه ��ارة ،ومبا �أن الأحداث
كان ��ت تروى م ��ن قب ��ل �شخ�صي ��ات خمتلف ��ة ،ف�إن
الق ��ارئ يهي ��ئ نف�س ��ه لتط ��ور الأح ��داث م ��ن قب ��ل

�شخ�صيات متع ��ددة الأ�سلوب ،واجتاهات متعددة
وجهات النظر هي �صيغة"دميقراطية"للتقدمي".

القاع وال�سطح..

و�أن ��ا� ،أقول بع ��د قراءتي للرواي ��ة� ،أن ابت�سام يف
ه ��ذا العمل ،تركت ذاتها برفق ��ة قلمها ،وذهبت اىل
ع ��امل امل�ستحيل� ،سافرت م ��ع دورة احلياة لرت�سم
�صور املجتمع ،بد�أ من القاع �صعود ًا اىل ال�سطح..
خمرتق ��ة العالق ��ات ال�سائدة بني الكلم ��ات ،حارثة
يف �أر� ��ض الواق ��ع ،بحث ًا ع ��ن النقي� ��ض والت�ضاد
به ��دف تق ��دمي عم ��ل �أدب ��ي وملحم ��ي راق ..وهي
بذل ��ك ا�ستطاع ��ت ع�ب�ر ه ��ذه الرواي ��ة �أن تتجاوز
نف�سه ��ا يف جتربة بليغ ��ة ،ف�أجال ��ت بر�ؤاها الفنية

يف �ساح ��ة االب ��داع مبختل ��ف االجتاه ��ات ..وهي
ت ��درك� ،أن مفت ��اح الإبداع يف العم ��ل الروائي هو
ج ��ودة االختيار للمو�ضوع ،لذلك عرفت كيف تنفذ
بر�ؤيته ��ا وملحوظاته ��ا اىل م ��ا وراء املظهر الذي
يبدو كثيف ًا ل ��دى الأب�صار ال�سطحية العابرة ،لكنه
عندها ق�ضية مهمة لذا فهي بذلت جهد ًا يف ت�صوير
مو�ضوعه ��ا وااليح ��اء مبكنون ��ه ،بجم ��ل �سريع ��ة
ملاح ��ة ،خاطف ��ة الدالل ��ة و�ص ��ور حركي ��ة متتابعة
يواكب بع�ضها بع�ض ًا.
ً
ً
وبلغ ��ت يف ه ��ذه الرواي ��ة ،ح ��دا مثريا م ��ن حيث
�سالم ��ة الر�ؤية ،وج ��ر�أة الطرح وح ��رارة الروح،
و�شعرية اللغة ،وقوة الت�صميم على بلوغ الهدف،
وق ��د ات�سع ��ت معن ��ى الكلم ��ة يف"مي�سوبوتاميا»،

ويف حتليل ��ي مل�ضم ��ون عمله ��ا الثق ��ايف الأخ�ي�ر،
الحظ ��ت �أن ابت�س ��ام عب ��د الل ��ه ،حت ��اول جاه ��دة
لأن تك ��ون الثقاف ��ة الإن�ساني ��ة ،م�ستوعب ��ة للكيان
الب�ش ��ري بكل تفرعاته ،يف ما�ضيه وحا�ضره ،و�أن
ت�سعى الثقافة للتعبري عن مدلوالت امل�ستقبل ،على
م�ست ��وى حي ال يتجرد وال ينع ��زل� ،إمنا مب�شاركة
حقيقي ��ة يف غمار احلي ��اة يف �شت ��ى ارها�صاتها..
وت�أك ��د يل و�أن ��ا �أق ��ر�أ رواية"مي�س ��و بوتامي ��ا"�أن
الفك ��رة الروائي ��ة ،ت�سهم يف تدوي ��ن التاريخ دون
�أن تطوف يف ف�ض ��اء املخيلة ،وهي خيال مبلم�س
حري ��ر يقتفي �أث ��ر احلقيقة ويلت�صق به ��ا ..ورغم
الأمل الذي ت�شيء في ��ه الرواية ،وجدت الأمل ميلأ
قل ��ب كاتبته ��ا ،وه ��و �أم ��ل مبثاب ��ة نور �أق ��وى من
كل اجل ��راح وامل�صاع ��ب و�ضرب ��ات الزم ��ن ،وهذا
م ��ا ي�ؤك ��د� ،أن الرواية الت ��ي تكتبه ��ا ابت�سام ،متر
مبي�ل�اد �صع ��ب دائ ��م الي�صيبها العج ��ز والتهزمها
الأيام وال�سنني ،لأن الإبداع هو مبكاها ،وهو �أفق
حياتها.
و�أه ��م ما مل�ست ��ه يف كتابات ابت�سام عب ��د الله ،هو
دقة احا�سي�سه ��ا ،وقدرتها عل ��ى التقاط اجلزئيات
املوحية من جم ��رى احلياة الواقعي ��ة ،لكي تخلق
منه ��ا ن�سق ًا �أدبي ًا متكام ًال وه ��ي ت�ستطيع �أن تلقف
م ��ن احلي ��اة �ص ��ورة معين ��ة و�أن ت�ستبط ��ن ه ��ذه
ال�ص ��ورة م�ستوحي ��ة منها كل ما ي�ش ��ع من املعاين
والأحا�سي�س ،وكل ما يفيد يف تعبريها الفني.
ويف هذه الرواية وغريها من كتابات ابت�سام عبد
الل ��ه ،نلم�س ن�ش ��وة جمالية ،واملب ��دع املعطاء هو
م ��ن يطيل زم ��ن هذه الن�ش ��وة يف ذائق ��ة القارئ..
و�أمل� � ُ�س �أن مبدعتن ��ا ا�ستمدت ثقافته ��ا من احلياة
�أك�ث�ر مما ا�ستمدتها من الكتب رغم ع�شقها للقراءة
واملتابع ��ة ..وال�شيء املتمي ��ز يف م�سرية ابت�سام،
�إنه ��ا بقيت ت�ستعي ��د احلياة ومل تتن ��ازل ل�سنوات
العم ��ل االعالمي الطويلة مبختل ��ف �صوره املرئي
واملكتوب ،فبقيت حتم ��ل يف ذروة تلك ال�سنوات،
ح�سا�سي ��ة ال�شب ��اب والعنف ��وان ..و�أ�صبح ��ت
للمختلف �ضده ��ا �أو املتفق عليها ،واحدة من ابرز
عالمات جيلها ،ومن الأكرث �شهرة والأملع ا�سم ًا يف
ذاكرتنا..
لق ��د اهتم ��ت ابت�س ��ام عبد الل ��ه بق�ص�صه ��ا يف نقد
احلياة ،نقد ًا جدلي� � ًا ،ب�أ�سلوب بارع متثل يف خفة
الأ�سل ��وب و�سرعت ��ه ،م ��ع الرتكي ��ز والق ��درة على
االيحاء برتكي ��ب ذكي حلوار �شخ�صيات رواياتها
وق�ص�صها ..وهي تدرك �أن االبداع الق�ص�صي غالب ًا
ما يكون �أن ن�صنع �شيئ ًا من ال�شيء ،وقمة الفن يف
التعبري هو �أن نق ��ول ا�شياء كبرية ب�ألفاظ ب�سيطة
و�ص ��ور �إن�ساني ��ة �أق ��رب اىل ال�سليق ��ة منه ��ا اىل
ال�صنع ��ة املعقدة التي توح ��ي باجلهد واالفتعال..
و�أجده ��ا تع ��رف وه ��ي ال�صحفي ��ة املحرتف ��ة� ،أن
الف ��ن التلقائي ا�سمى بكث�ي�ر من"ال�صنعة"املعقدة
اخلاوي ��ة ،ود ّربت م�شوارها االبداعي على التقاط
املالحظ ��ة الدقيقة ،وح�سن اختي ��ار اللم�سة الفنية
املع�ّب�رّ ة ،لذلك �أراها تنتق ��ل يف ق�ص�صها بي�سر من
احلكاي ��ة الب�سيطة اىل احلكاي ��ة املركبة ،ب�أ�سلوب
يجم ��ع ب�ي�ن ال ��روح ال�شاعري ��ة وروح االبت�سام ��ة
امل�ؤثرة..
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بغداد عطر ًا وشذ ًى.
لقد �أحبت بغداد فريوز والرحابنة وقدمت لهم كل
مظاه ��ر التكرمي واحلفاوة واحلب ..فماذا تركت
بغداد العريقة من �أثر لديهم؟
يف قاعة ال�شرف الكربى يف مطار بغداد ،التقيت
به ��م للم ��رة الأخرية قب ��ل عودته ��م اىل بريوت..
كانت فريوز �سعيدة بزيارتها لبغداد ..وقالت:
املدين ��ة الت ��ي كنت �أحبه ��ا من زمان"�إنن ��ي ا�شعر
باحلزن ملغادرة بغ ��داد والتي ازداد حبي لها بعد
�أن تعرفت عليها عن قرب»..
لق ��د ت�أث ��رت ج ��د ًا يف نهاي ��ة حفلت ��ي الأخ�ي�رة..
امتلأت عين ��اي بالدموع و�أنا اغ ّني"زوروين كل
�سن ��ة مرة» ..ولكنني متالك ��ت �أع�صابي بقوة كي
�أكمل الأغنية ،لأنني �أغنيها يف نهاية كل حفلة يف
خارج لبنان..
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يف بغداد� ،أح�س�س ��ت �أن امل�ستمع العراقي ذواق.
ويجيد الإ�صغاء وهو �أي�ض ًا ي�ستطيع التعبري عن
عواطفه ب�صدق..
 وما الذي �أعجبك يف بغداد؟ اعجبن ��ي املتح ��ف العراقي� ..إن ��ه منظم ب�شكلممت ��از ..وقف ��ت كثري ًا �أم ��ام تاج �شيع ��اد الذهبي
الرقيق ..وقلت يف نف�سي و�أنا ات�أمل تلك اللحظة
الفني ��ة ..ما �أجم ��ل الأ�شياء العظيم ��ة التي تبقى
خال ��دة على مر الزمن بعد �أن مي ��وت �أ�صحابها..
واخللود هو الذي مييّز العمل الفني الأ�صيل عن
�سواه.
 ماذا ا�شرتيت من بغداد..؟ لق ��د ا�شرتي ��ت عب ��اءة عراقي ��ة ارتديته ��ا خاللزيارت ��ي للأماك ��ن املقد�س ��ة يف كرب�ل�اء ..مل �أكن
�أ�ص ��دق بوجود مثل هذه امل�ساجد الرائعة

يف الع ��راق� ..إن كل جزء من تلك الأماكن املقد�سة
هي حتفة بحد ذاتها ..بزخارفها ونقو�شها الدقيقة
املتنا�سق ��ة� ..إن تلك الأماكن املقد�سة تبدو كقطعة
م ��ن املا�س الن ��ادر الذي يربهن عل ��ى مدى اجلهد
ال ��ذي بذل ��ه الإن�س ��ان من �أج ��ل جعله هك ��ذا .كما
ا�شرتي ��ت جمموعة من علب احللوي ��ات العراقية
وا�شرتيت جمموعة من البطانيات العراقية التي
�أعجبت بجودتها.
وعندم ��ا انته ��ت فريوز م ��ن حديثه ��ا انتقلت اىل
الأ�ستاذ من�صور الرحباين قائلة:
 ماذا حتدثني �أنت عن انطباعاتك؟ابت�سم قائ ًال..
ب ��دت بغ ��داد بالن�سب ��ة يل كور�شة بن ��اء ..هذا ما
مل�سن ��اه م ��ن الذي ��ن مكثوا �أك�ث�ر م ��ن �أ�سبوعني..
يف خ�ل�ال هذه الأيام الق�ص�ي�رة ،تعرفنا بال�شعب
الطي ��ب الأمني املُح ��ب� ..شاهدن ��ا البنايات تعلو
لتناط ��ح ال�سح ��اب� ..إن كل ه ��ذه الأ�شي ��اء ّ
تب�شر
بالتق ��دم ..لق ��د امت ��دت احل�ض ��ارة احلديث ��ة اىل
بغداد املدينة املتكئة عل ��ى ت�أريخ عريق ميتد �إىل
طفولة العامل..
�أم ��ا جمه ��ور بغ ��داد ،فق ��د كان �صديق� � ًا ،متحم�س ًا

وحم ّب� � ًا يف �آن واحد ،لقد �أ�سعدنا لقا�ؤه ،ووجدنا
تفاع ًال ثوري ًا بني امل�سرح والقاعة ..بيننا وبينه.
 �أال تعتق ��د �أن الوق ��ت ق ��د ح ��ان لتق ��دمي �إح ��دىم�سرحياتكم يف بغداد؟
 نح ��ن نرحّ ��ب ب ��كل تع ��اون م ��ع بغ ��داد ولدينااال�ستعداد الدائم للح�ضور..
يف ه ��ذه املرة اخرتن ��ا تقدمي املنوع ��ات الغنائية
لأننا نفع ��ل ذلك عندما نقدم عر�ض� � ًا للمرة الأوىل
يف اخل ��ارجّ ..
نف�ض ��ل املنوع ��ات لأنه ��ا جمموعة
غنائية تعتم ��د على امل�شاهد الق�ص�ي�رة ال�سريعة،
�أم ��ا امل�سرحي ��ة ذات املو�ضوع الواح ��د واحلوار
املغ ّن ��ى وغ�ي�ر املغ ّن ��ى ،ف�إننا نرتي ��ث يف تقدميها
اىل �أن نكت�ش ��ف ميول اجلمهور ومدى تقبّله لهذا
النوع من العمل امل�سرحي.
 وما الذي اكت�شفته يف اجلمهور العراقي؟ �إن ��ه كما ذكرت ،جمه ��ور �صديق ..وهو جمهورال يع ��رف املجاملة ..ومع ذلك فم ��ا زلت خائف ًا من
�أن تك ��ون اللهج ��ة اللبناني ��ة غري مفهوم ��ة ب�شكل
وا�ضح بالن�سبة �إليه.
 �أال تفك ��ر باال�ستعانة بال�شع ��ر ال�شعبي العراقييف �إحدى �أغنياتكم؟
 بل ��ى� ..إنني �س�أبد�أ بدرا�سة الفولكلور العراقيالغني ،وحتم ًا �س�أفكر يف عمل ما يف امل�ستقبل.
�أم ��ا هدى ح ��داد الت ��ي �شاهدت مع ��امل كثرية يف
بغ ��داد ..فقد كان ��ت مت�أث ��رة مبا ر�أت ��ه يف"�سوق
ال�صفافري"ويف"ال�شورجة».
قال ��ت :لقد ا�شرتيت كمية كبرية من"احل ّنة"هدية
ل�صديقات ��ي يف بريوت ،وا�شرتي ��ت يل قطع ًا من
ا ُ
حلل ��ي الف�ضية القدمية ..وكمي ��ات من البهارات
والفلف ��ل والهي ��ل والدار�سني.لق ��د �أحببت مدينة
بغ ��داد ..وكل �شيء فيها جمي ��ل ..و�أجمل ما فيها
جمهورها الذوّ اق للفن.
وع ��ن انطباعات ��ه عن بغ ��داد ،قال خم ��رج الفرقة
بربج فازليان:
«يح�س املرء بنكهة ال�ش ��رق يف بغداد� ..أرجو �أن
ُّ
حتتفظ ه ��ذه املدين ��ة العريقة بطابعه ��ا ال�شرقي
الأ�صيل� ..إن احل�ض ��ارة والتقدم ال يعنيان تقليد
الغ ��رب يف كل �شيء جدي ��د ..وهذا ما وجدته يف
بغداد املحتفظة بنكهة تاريخها الأ�صيل واملتقدمة
بخطوات �سريعة نحو احل�ضارة والتقدم».
ويق ��ول الفن ��ان ن�ص ��ري �شم� ��س الدين":للم ��رة
الأوىل يف حيات ��ي� ،أح�س�ست �أنني يف بلد عربي
مائ ��ة باملائ ��ة ..كل �شيء هن ��ا يدل عل ��ى العروبة
الأ�صيل ��ة� ..أم ��ا اجلمهور العراق ��ي فهو خمل�ص.
بعي ��د عن الري ��اء ..ي�ص ّف ��ق تلقائي� � ًا للعمل اجليد
وي�سك ��ت يف الوق ��ت املنا�س ��ب� ..إن ��ه جمه ��ور
ال يجام ��ل �أح ��د ًا وال ي�صف ��ق للفن ��ان م ��ن �أج ��ل
املجاملة».
عندما انته ��ى ن�صري �شم�س الدي ��ن من حديثه..
كان موع ��د قي ��ام الطائ ��رة ق ��د اق�ت�رب ..تبادل ��ت
كلمات الوداع وارتفعت الأيدي ملوّ حة باحلب..
وغادرتن ��ا فريوز وفرقتها على �أمل اللقاء بهم من
جديد يف �أر�ض بغداد التي حتت�ضن الفن الأ�صيل
وترحّ ب بوفودها �إليها من كل مكان.

عن �صحيفة اجلمهورية 1976
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فيروز لدى مغادرتها بغداد :كدت أبكي
وأنا ّ
أغني (زوروني كل سنة مرة)

املرأة نص��ف املجتمع ،الميكن التغايض عن هذه الحقيق��ة ،وإذا أريد ملجتمع ما
أن ينهض أبناؤه ويرتقى يف س��لم الحضارة فام عليه إال أن يس��تنهض نصفه اآلخر
وعززت كيانها .ويف العراق
لقد دخلت املرأة يف مجاالت العمل كافة ،اثبتت ذاتها ّ
نساء حزن عىل الصدارة ،وتربعن يف مواقع مؤثرة من مسرية التطور واستطعن أن
يضعن أس�ماءهن يف الواجهة ،فمنهن الطبيبة املتميزة واملحامية التي يحسب لها
ألف حساب يف قاعة املرافعات ،واملهندسة يف ميادين العمل واملامرسة الصعبة،
وكذلك الصحفية واألديبة يف شتى اهتامماتها الكتابية.
ع����ي����س����ى ال����ص����ب����اغ

الكاتبة العراقية ابتسام عبد هللا:

األدبية
نمي التجربة
العمل الصحفي ُي ّ
ّ
الروائية والكاتبة ال�صحفية ابت�سام عبدالله واحدة
بتفان و�شقت
من ن�ساء هذا البلد ،خا�ضت م�شوارها ٍ
طريقه ��ا لتثبت �أن امل ��ر�أة ال تقل جدارة �أو كفاءة عن
�أخيه ��ا الرجل وحققت ال�سمها انت�ش ��ار ًا وا�سع ًا بني
الق ��راء ومتابع ��ي ال�صحافة� .أكرث م ��ن ثالثني �سنة
وه ��ي توا�ص ��ل عمله ��ا يف ال�صحاف ��ة بثب ��ات ،وقد
ارت�أين ��ا �أن جن ��ري معه ��ا ه ��ذا احل ��وار ّ
لنطلع على
جتربته ��ا ال�صحفية ونلقي ال�ضوء على جوانب من
�شخ�صيتها و�أحالمها وطموحاتها.
* �أج ��رت احدى ال�صحف الأ�سبوعية ا�ستفتاء حول
�أب ��رز �صحفيات القرن املا�ض ��ي يف العراق ،وقد مت
اختيارك �ضمن �أبرز ع�شر �صحفيات عراقيات .ماذا
متثل لك التجربة ال�صحفية؟
ـ �إن جتربت ��ي عريق ��ة وطويل ��ة بد�أت من ��ذ �أكرث من
ثالث�ي�ن عام ًا ،ومل �أزل �أخو�ض غمارها .بد�أت العمل
ال�صحف ��ي يف جملة (�أل ��ف باء) ب�صف ��ة مرتجمة ثم
حم ��ررة وانتقل ��ت بعدئ ��ذ �إىل جري ��دة اجلمهورية،
وهن ��اك ارتبط ��ت بعالق ��ة حميم ��ة م ��ع عمل ��ي يف
ال�صحيفة وا�ستمرت تلك العالق ��ة قرابة ( )22عام ًا
�أي من ��ذ  1972و�إىل  1994مرتجم ��ة وحم ��ررة ثم
رئي�سة يف ق�س ��م الرتجمة و�سكرت�ي�رة حترير فيما
بعد .لقد كان العم ��ل يف تلك ال�سنوات ـ يف �صحيفة
اجلمهوري ��ة ـ ممتع� � ًا وتعمقت لديّ رواب ��ط الزمالة
وال�صداق ��ة بالعدي ��د م ��ن ال�صحفي�ي�ن وال�صحفيات
وق ��د جت ّل ��ت ب�أف�ض ��ل �أ�شكاله ��ا �آن ��ذاك ،حي ��ث كن ��ا
جمموع ��ة متجان�سة نح ��ب عملنا ونب ��ذل كل ما يف
و�سعن ��ا لبلورة جهدنا ون�شاطن ��ا و�أفكارنا من �أجل
املحافظ ��ة على م�ستوى ال�صحيف ��ة يف تلك الأعوام
وقد ازدهرت حق ًا ،وكان ��ت ت�صدر �أ�سبوعي ًا مالحق
متع ��ددة يف الريا�ض ��ة والعل ��وم وملح ��ق خا� ��ص
بالأطفال .اعتقد �أن جمموع جتاربنا ك�صحفيني يف
ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن املن�صرم ميكن
اعتباره ��ا مدر�سة تعلم فيها من وف ��د �إىل ال�صحافة
من ال�شباب والأجيال الأخرى.
* وكيف تقيّمني جتربتك ال�صحفية ك�أمر�أة؟
ـ ك�أم ��ر�أة �صحفي ��ة ال �أف�ص ��ل جتربت ��ي ع ��ن جتارب
العدي ��د م ��ن ال�صحفيني الرج ��ال� .أذك ��ر انني بقيت
ولأك�ث�ر م ��ن خم� ��س ع�ش ��رة �سن ��ة م�ستم ��رة عل ��ى
ال ��دوام يومي� � ًا حتى يف �أي ��ام العط ��ل والأعياد لأن
ال�صحيف ��ة كان ��ت ت�ص ��در يومي ًا .وخ�ل�ال عملي يف
نقاب ��ة ال�صحفيني كع�ضوة يف جمل�س النقابة لأربع
دورات متعاقب ��ة تعمقت جتربت ��ي واغتنت بالعديد
م ��ن امل�شاهدات والزيارات .فقد كن ��ت �أزور جبهات
القت ��ال يف الثمانيني ��ات كجزء من مهمت ��ي النقابية
وال�صحفي ��ة .يف احلقيق ��ة كان ��ت جتربت ��ي حل ��وة
ومثمرة.
* �شيء طبيع ��ي �أن تكون م�س�ؤولية امل ��ر�أة العاملة
م�ضاعفة وال�سيما �إذا كانت �صحفية ذلك �أنها ت�ش ّكل
م�س�ؤولي ��ة �أكرب لأن ال�صحافة كما هو معروف مهنة

املتاع ��ب وحتت ��اج �إىل تف ��رغ ،وبن ��ا ًء عل ��ى ذلك هل
�ش� � ّكل العمل ال�صحفي ومهمات البيت عبئ ًا م�ضاعف ًا
عليك؟
ـ نع ��م �إن للم ��ر�أة معاناتها اخلا�صة فه ��ي �إىل جانب
عملها اليوم ��ي ب�صفتها م�س�ؤولة ع ��ن تدبري �شئون
منزله ��ا و�أطفاله ��ا وزوجه ��ا فهي تعمل عل ��ى �إثبات
وجودها يف العمل �أي�ض ًا ،الأمر الذي يدفعها �أحيان ًا
�إىل الت�شتت كونها مو ّزعة بني عملني وم�س�ؤوليتني
متغايرت�ي�ن ،علم� � ًا �أن العم ��ل ال�صحف ��ي بحاج ��ة
�إىل تف ��رغ ت ��ام ،ولك ��ن بقليل م ��ن اجله ��د واملثابرة
والت�صميم ،ب�إمكان امل ��ر�أة جتاوز العقبات لتحقيق
النج ��اح يف عمله ��ا وبيتها مع� � ًا .واعتق ��د �أن املر�أة
الناجح ��ة واملتفوق ��ة هي الت ��ي ت�ستطي ��ع �أن تو ّفق
ب�ي�ن عملها املهن ��ي و�ش�ؤونها املنزلي ��ة ،ال�سيما وقد
وهبها الله من القدرة واال�ستطاعة ما ت�ستطيع بهما
التوفيق بني ذلك.
* قدم ��ت برنام ��ج (�س�ي�رة وذكري ��ات) ع�ب�ر �شا�شة
تلفزي ��ون الع ��راق وقد ح ّق ��ق ذلك الربنام ��ج �صدىً
طيب ًا وت ��رك انطباعات ح�سنة ب�ي�ن امل�شاهدين؟ هال
حدثتن ��ا عن ه ��ذه التجربة؟ وهل تفكري ��ن ب�إعادتها
خا�صة و�أن خرباتك قد ن�ضجت وازدادت ات�ساع ًا؟
ـ قدمت يف م�سريتي ع ��دد ًا من الربامج التلفزيونية
ـ �إع ��داد ًا وتقدمي� � ًا ـ مث ��ل (جمل ��ة امل ��ر�أة) وبرنام ��ج
(حوار و�شخ�صي ��ات) ثم توجته ��ا بربنامج (�سرية
وذكريات) .الربنام ��ج الأول ارتبط با�سمي �أعوام ًا
طويل ��ة ثم فيم ��ا بعد حل ب ��د ًال منه برنام ��ج (�سرية
وذكري ��ات) وق ��د وا�صل ��ت تق ��دمي ه ��ذا الربنام ��ج
مل ��دة �سبعة �أع ��وام و�ض ّيف ��ت فيه ع�ش ��رات الأ�سماء

وال�شخ�صي ��ات البارزة واملهم ��ة يف خمتلف ميادين
العم ��ل .لق ��د �أح ��ب النا� ��س ه ��ذا الربنام ��ج م ��ع �أنه
كان ج ��اد ًا وي�ستغ ��رق �ساع ��ة تقريب� � ًا وق ��د حاولت
في ��ه توثي ��ق �س�ي�رة وذكري ��ات �أولئك الذي ��ن قدّموا
خدم ��ات جليلة ورف ��دوا املجتم ��ع بخال�صة جهدهم
ومثابرتهم وع�صارة �أفكاره ��م ،لكنني ال �أعتقد �أين
�س�أع ��ود يوم� � ًا �إىل تقدمي الربام ��ج والأمر ال يتعلق
باملل ��ل ،ف�أنا �أحبب ��ت ذلك العمل الت�سام ��ه باحليوية
والديناميكي ��ة ،ولك ��ن وكم ��ا ات�ص ��ور ،ف� ��إن العم ��ر
مراح ��ل ينتقل فيه املرء من مرحل ��ة �إىل �أخرى وكل
مرحلة لها متطلباتها ور�ؤيتها و�أحالمها ومن يدري
كيف �سيكون الغد؟
* جتربتك كرئي�سة حترير ملجلة (الثقافة الأجنبية)
تلق ��ي علي ��ك م�س�ؤولي ��ة �أخرى .كي ��ف تتفهمني هذه
امل�س�ؤولي ��ة؟ وم ��ا ه ��ي م�شاريع ��ك فيها وه ��ل هناك
رغب ��ة يف تطوي ��ر العمل به ��ا و�إ�ضف ��اء مل�سة خا�صة
بك عليها؟
ـ جملة الثقاف ��ة الأجنبية من املجالت اجليدة والتي
لها ق� � ّراء يتابعونها� .أرغب حق� � ًا يف �أن �أحافظ على
م�ستواه ��ا بل �أري ��د العودة به ��ا �إىل �أع ��وام �سابقة
عندم ��ا كان ��ت مزده ��رة قب ��ل احل�صار ،حي ��ث كانت
تقدم كل ما هو جديد من درا�سات وبحوث ومقاالت
مرتجم ��ة .احل�صار وكم ��ا تعلم كان ل ��ه ت�أثري فاجع
على الواقع الثقايف وقد ت�أثرت جملتنا بهذا الواقع
وذل ��ك ب�سب ��ب ع ��دم و�ص ��ول املج�ل�ات والدوريات
الأجنبي ��ة �إلين ��ا ..انن ��ا يف عملنا نعتم ��د على املواد
املرتجم ��ة لذل ��ك �أح ��اول جه ��د الإم ��كان �أن �أح�ص ��ل
على جم�ل�ات �أجنبية جديدة كي نقدمه ��ا �إىل الق ّراء

مرتجم ��ة لإغن ��اء ثقافت ��ه بفت ��ح منافذ عل ��ى الثقافة
العاملية.
* ما هي نظرتك �إىل املر�أة املبدعة؟
ـ امل ��ر�أة �إن كان ��ت مبدع ��ة حق� � ًا ،فينبغ ��ي �أن تك ��ون
متحم�سة لعمله ��ا و�أن تتمتع ب�إرادة قوية ،بحيث ال
تهت ��م بالعراقيل الت ��ي ت�صادفها يف طريقها وبحيث
جتت ��از جمي ��ع احلواج ��ز الت ��ي ترتفع بينه ��ا وبني
تقدمه ��ا وو�صوله ��ا ،ف�إذا كان ��ت كما و�صف ��ت ،ف�إنها
ت�ستطيع �أن ترتك مل�ساتها يف املجال الذي تعمل فيه
�س ��واء كان ذل ��ك يف الأدب �أو ال�صحاف ��ة �أو التمثيل
�أو الر�س ��م �أو �أي جم ��ال �آخ ��ر ،امله ��م �أن تك ��ون تلك
اللم�س ��ات وا�ضحة ال تزول عند �أول هبوب للريح..
هذا الأم ��ر يتطلب منا �ض ��رورة التوا�صل عام ًا بعد
ع ��ام ،فالتجرب ��ة ال تن�ضج عرب عمل واح ��د حتى �إن
كان نا�ضج ًا بل يجب �أن ت�ستمر وتتوا�صل كي ت�أتي
ثماره ��ا نا�ضجة وكثيفة وعن ��د ذاك ميكن ت�سميتها ـ
حق ًا ـ جتربة.
* ب�صفتك �أديبة ما هي �أهم �إجنازاتك؟
ـ لقد كتبت وطبعت عدد ًا من الروايات واملجموعات
الق�ص�صي ��ة ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن الرتجم ��ات ،فق ��د �أ�صدرت
رواية (فجر نهار وح�شي) و(ممر �إىل الليل) و(مطر
�أ�س ��ود ..مط ��ر �أحم ��ر) ول ��دي جمموع ��ة ق�ص�صي ��ة
�ص ��درت عام  1999بعن ��وان (بخور) ول ��دي �أي�ض ًا
كتاب (ب�ست ��ان الهم�س ��ات) باال�شرتاك م ��ع امل�صور
الفرن�س ��ي بان الم دوك� ،صدر يف عام � 1999أي�ض ًا.
�أم ��ا يف الرتجم ��ة فقد ترجم ��ت (يومي ��ات املقاومة
يف اليون ��ان) و�ص ��در يف ب�ي�روت وترجم ��ت �أي�ض ًا
(مذك ��رات �أجني�ل�ا ديف ��ز) و(يف انتظ ��ار الربابرة)
ومن امل�ؤمل �صدور الأخري يف القاهرة عما قريب.
* و�أي ��ن جتدين نف�س ��ك يف العم ��ل ال�صحفي �أم يف
الكتابة الروائية والق�ص�صية؟
ـ العم ��ل ال�صحف ��ي مهن ��ة ،ولكنه عم ��ل لذيذ وممتع
وهو يف الوق ��ت نف�سه يعد ميدان� � ًا حيوي ًا للتجربة
واكت�س ��اب اخلربات ،ف�إننا يف مهنتنا هذه نتوا�صل
مع الكتابة يومي ًا بل كل �ساعة مما يزيد يف قدراتنا
الكتابية وينمّي �أ�ساليبنا ويجعلنا وجه ًا لوجه �أمام
جترب ��ة الكتابة� ،أم ��ا الكتابة الروائي ��ة والق�ص�صية
ف�إنه ��ا تعب�ي�ر حقيق ��ي عم ��ا يج ��ول يف �أعماق ��ي من
م�شاعر و�أح�سا�سي�س وانطباعات ،ف�أنا يف احلقيقة
�أج ��د نف�سي يف الكتابة الروائي ��ة والق�ص�صية �أكرث
مم ��ا �أجدها يف العم ��ل ال�صحفي ،ذل ��ك لأنها امليدان
احلقيق ��ي للتعب�ي�ر عن �أف ��كاري وجت�سي ��د جتاربي
احلقيقي ��ة ع�ب�ر �صور وم�شاه ��د فنية مبدع ��ة ثم �أن
�سم ��ة اخلل ��ود غالب� � ًا م ��ا تك ��ون يف حي ��ازة العم ��ل
الروائي� ،أم ��ا الكتابة ال�صحفي ��ة فتت�سم بالعر�ضية
وع ��دم البق ��اء لأنه ��ا ا�سته�ل�اك يوم ��ي .يف حني �أن
الرتجمة ت�ش ّكل لدي �ساحة لإغناء ثقافتي واالطالع
عل ��ى جت ��ارب ال�شع ��وب الأخ ��رى لغر� ��ض تطوي ��ر
قابلياتي.
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من زمن التوهج

عندما كانت تقدم برنامجها
الشيق"سرية وذكريات"وتستضيف
ّ
إحدى الشخصيات الثقافية،
وتحاورها عن أهم منجزاتها
وأبرز التحوالت التي طرأت يف
حياتها الثقافية ،التقيت بها مرات
عدة ،وأظهرت لها مدى اعجايب
بربنامجها التلفزيوين وأبديت
بعض مالحظايت.
كانت شابة أنيقة املظهر ،ويف
منتهى الجاذبية ،ترتك شعر
ناصيتها منسد ًال عىل جبينها الناصع
البياض ،لها مالمح تثري يف النفس
الراحة والثقة والطأمنينة .قبل
أن تستضيف شخصيتها ،تدرسها
بعمق ،فنجدها تشارك الضيف يف
إلقاء األضواء عىل بعض املواضع
املبهمة يف سريته الثقافية .وكم
كان بودي حضور نخبة معينة
من املهتمني اثناء اللقاء إلبداء
مالحظاتهم وتعليقاتهم.

الروائية ابتسام عبد هللا
هكذا عرفت
ّ
نهاد عبد الستار رشيد
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كان ��ت الروائي ��ة البارزة ابت�س ��ام عبد الل ��ه غزيرة
الإنت ��اج ،فق ��د �أ�ص ��درت �أربع رواي ��ات ،وجمموعة
ق�ص�صي ��ة ق�ص�ي�رة ،وترجم ��ت الكثري م ��ن الأعمال
الأدبية والفنية الأجنبية اىل اللغة العربية.
�ص ��درت لها ق�ص ��ة �سنة  1984بعن ��وان (فجر نهار
وح�ش ��ي) ،دارت �أحداثها عن احلركة امل�سلحة التي
قاده ��ا العقيد الركن عبد الوهاب ال�شواف للإطاحة
بنظ ��ام الزعيم الركن عبد الكرمي قا�سم ،وما تبعتها
م ��ن احداث م�ؤملة .وقد وثقت الروائية ابت�سام عبد
الله بعملها هذا ت�أريخ املو�صل احلديث .بعد عامني
م ��ن �صدور هذه الرواية �ص ��درت لها رواية جديدة
بعن ��وان (ممر اىل الليل) ،ث ��م �أعقبتها رواية (مطر
�أ�س ��ود ...مطر �أحم ��ر)� ،أما جمموعته ��ا الق�ص�صية
فق ��د حمل ��ت عن ��وان (بخ ��ور) ،كم ��ا �أن للروائي ��ة
جمموع ��ة ق�ص�صية جاه ��زة للن�شر بعن ��وان (الليل
والب�ست ��ان) ،وق ��د مت ترجم ��ة العديد م ��ن ق�ص�صها
اىل اللغتني الأنكليزية والفرن�سية ،بالإ�ضافة لذلك
فق ��د �ساهمت يف اغناء املكتب ��ة العربية بالعديد من
ترجماتها لأبرز الك ّتاب العامليني.
�آخ ��ر رواي ��ة له ��ا �ص ��درت ع ��ام  2002حت ��ت
عنوان"مي�سوبوتاميا"(بني النهرين) .كانت �صورة
�شب ��ح االحتالل الزاحف على الع ��راق �شاخ�صة يف
ذهنه ��ا ،وت�ص ��ورت ما �سيحل بالآث ��ار العراقية من
�سل ��ب ونه ��ب ودم ��ار .وقد حتقق ��ت تنب�ؤاته ��ا ،بل
ا�صب ��ح الواقع �أكرث �س ��وء ًا بعد االحتالل ،حيث مت
تهري ��ب العديد من القطع الآثاري ��ة العراقية املهمة
و�أتل ��ف بع�ضها .تق ��ول الروائية ابت�س ��ام عبد الله
عن روايتها الأخرية (بني النهرين)":عندما كتبتها
كانت فكرة االحتالل القادم متج�سدة �أمامي �صورة
ثابت ��ة ،علم� � ًا �أين �أجنزتها يف �أواخ ��ر عام ،2001
لقد اخرتت ق�صد ًا كلمة"مي�سوبوتاميا» ،ا�سم ملحل
بيع الأنتيكات والتحف ،وه ��ي تعني بالن�سبة يل،
الأ�س ��م ال ��ذي �أطلقه الآخرون عل ��ى العراق ،وك�أين

بذلك �أعي ��د ذلك الأ�سم اىل احلي ��اة والذاكرة ،داللة
على احلدث القادم .ورواية"مي�سوبوتاميا"ترتجم
الآن اىل اللغ ��ة الإنكليزي ��ة بعد اتفاقي مع اجلامعة
الأمريكية يف القاهرة على ذلك".
الثيم ��ة الرئي�س ��ة يف الرواي ��ة كانت ع ��ن احل�صار
االقت�ص ��ادي املفرو� ��ض عل ��ى الع ��راق وم ��ا ترت ��ب
علي ��ه من �آث ��ار �سلبي ��ة م ��ن النواح ��ي االقت�صادية
واالجتماعية والنف�سية .وت�صدرت الرواية عبارة
مقتب�سة من ملحمة كلكام�ش� .إال �أنه مل ي�سمح لهذه
الرواية الرائعة بالن�شر بعد احتالل العراق.
م ��ن ناحي ��ة ثانية ،يف وق ��ت مبكر من ع ��ام ،1980
فاحتتن ��ي وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام بكت ��اب موجه
يل ب�أنه ��ا تن ��وي ا�ص ��دار جمل ��ة بعنوان"الثقاف ��ة
الأجنبية"وطلب ��ت مني �أن �أرفده ��ا مبا ا�ستجد من
الأدب احلديث والفنون املعا�صرة يف خمتلف بقاع
الع ��امل ،فلبي ��ت طلبه ��ا وبذلت ق�ص ��ارى جهدي يف
امل�شاركة مبحاورها املختلف ��ة وتزويدها مبختلف
الدرا�س ��ات ،واط�ل�اع الق ��ارئ العرب ��ي عل ��ى �شتى
التيارات الأدبية والفنية املعا�صرة.
يف عام  ،2001ارت� ��أت وزارة الثقافة والإعالم يف
العراق تعيني الروائي ��ة العراقية ابت�سام عبد الله،
رئي�سة حتري ��ر جملة"الثقافة الأجنبية» ،فكنت من
ال�سباقني يف تهنئتها يف من�صبها اجلديد ،و�أبديت
مالحظات ��ي يف املجل ��ة ،وقدمت لها درا�س ��ة وافية
�شملت �أبواب املجلة وحماورها ،والإخراج الفني
لها .وزودت املجل ��ة بباج ر�سمته ليمثل دور املجلة
الثقايف على امل�ستويني العربي والعاملي ،و�سرعان
ما مت اعتماد الب ��اج ر�سمي ًا يف جميع اعداد املجلة.
قالت ال�سيدة ابت�س ��ام ،وكان ثغرها ي�ضيء بب�سمة
فاتنة�":شك ��ر ًا جزي ًال على جه ��ودك املخل�صة جتاه
املجل ��ة ،و�أمتن ��ى �أن تنق ��ل جتارب ��ك الطويل ��ة يف
ال�صحافة الأجنبية لهذه املجلة".
كان ��ت كلماته ��ا عذب ��ة ،ولطيف ��ة ،وتف�ص ��ح ع ��ن ود

وحمب ��ة للنا� ��س .ث ��م طفقن ��ا نخو� ��ض يف �شت ��ى
املوا�ضي ��ع الت ��ي تخ�ص املجل ��ة .و�أنفقن ��ا يف مثل
ه ��ذا احلديث �ساع ��ة تق�ضت على نح ��و خاطف ،ثم
ا�ست�أذنت منها ،وم�ضيت يف �سبيلي.
بع ��د �أن مت من ��ح الأدب ��اء والفنان�ي�ن وال�صحفيني،
يف عه ��د النظ ��ام ال�ساب ��ق ،روات ��ب �شهري ��ة دعم� � ًا
جلهوده ��م الإبداعي ��ة ،مل يت ��م ادراج ا�سمي �ضمن
قائم ��ة الرواتب لأدباء فرع بابل ،الذي �أنتمي �إليه،
لأ�سباب �أجهلها ،ف�أح�س�ست بالظلم واملهانة.
ا�ستب ��دت ب ��ي موج ��ة عارم ��ة من موج ��ات احلزن،
وكن ��ت �أتامل يف اب ��اء و�شمم ويف كثري من ال�صمت
واله ��دوء .و�سرع ��ان م ��ا �أ�صب ��ح ذل ��ك مو�ضوع� � ًا
تتداول ��ه الأل�س ��ن �أينم ��ا ذهب ��ت .كان ��ت ال�صدم ��ة
�أعن ��ف م ��ن �أن تط ��اق ،و�ضاقت الدنيا عل ��ى رحبها
يف عين ��ي ،و�أ�صبحت كثري الأنط ��واء على نف�سي.
مل يحدث قط يف حيات ��ي �أنني ت�أملت كما �أت�أمل الآن
مما �ساورين من �شكوك جعلت ثقتي يف �أ�صدقائي
وزمالئ ��ي تنهار دفعة واحدة� .إن هذا املوقف يحط
م ��ن ق ��دري وي�سه ��م يف �إذاليل .وازداد هذا احلزن
روي ��د ًا رويد ًا حتى �أ�صبح قا�سي� � ًا ال يحتمل .اال �أن
الف ��م ي�ؤث ��ر ال�صمت ع ��ن كثري مما يخال ��ج النف�س،
وكنت قد وطنت العزم على اال�صطبار.
كان ��ت الأيام متر بطيئ ��ة قا�سية ،وبرغ ��م ذلك ،كان
هناك �أمل يوم� ��ض يف قرارة نف�سي ،وكنت �آمل �أن
�شيئ ًا ما �سيقلب موازي ��ن الأمور ،وي�صادفني حظ
غري مرتقب.
يف ذات م�س ��اء ،ترام ��ى اىل اذين ن ��داء �صدي ��ق
ي�أتين ��ي من اجلانب الآخ ��ر للطريق .التفت باجتاه
م�ص ��در ال�ص ��وت ،و�إذا ب ��ه زميلي الدكت ��ور �صباح
املرزوق .ترجل من عربته ،وراح يبلغني ب�ضرورة
مراجع ��ة حما�سب ��ة جمم ��ع �آف ��اق يف بغ ��داد لت�سلم
رات ��ب الأدباء...ه ��ا ق ��د وم�ض ��ت بارق ��ة �أم ��ل يف
الأف ��ق� .أنزلت هذه الكلم ��ات يف نف�سي ال�سكينة...

وان�س ��رى هم ��ي ،وانفرجت �أ�ساري ��ري يف احلال،
و�شع ��رت انني احت ��رر من وط�أة ذل ��ك الي�أ�س ،و�أن
احلي ��اة قد ب ��د�أت تبت�سم يل من جدي ��د ،و�أ�صبحت
ثقت ��ي بامل�ستقبل ت ��زداد ،وبد�أت مرحل ��ة من اعادة
ثقت ��ي بالآخرين تتنامى ،فرح ��ت �أعدو مع الريح،
وكن ��ت يف م�شيت ��ي ك�أنني ال �أكاد �أط� ��أ الأر�ض تيه ًا
وزهو ًا.
يف وق ��ت مبك ��ر م ��ن �صباح الي ��وم الت ��ايل كنت قد
و�صل ��ت جمم ��ع �آف ��اق ،وت�سلم ��ت راتب ��ي .وعن ��د
خروج ��ي م ��ن مكتب املحا�سب ��ة التقى ب ��ي الأ�ستاذ
كاظم �سعد الدي ��ن وابلغني �أن ال�سيدة ابت�سام عبد
الل ��ه قامت ب�إدراج ا�سمي �ضمن �أ�سرة حترير جملة
الثقاف ��ة الأجنبية .ا�ست�شعرت حافز ًا قوي ًا يدعوين
اىل وجوب تقدمي �شكري وامتناين لل�سيدة ابت�سام
على موقفها هذا ،فذهبت �إليها من دون �إبطاء.
�ألفيتها جال�س ��ة يف مكتبها ،ان�سانة نبيلة ،ورقيقة،
وح�سن ��ة املالمح .تبدو عل ��ى وجهها �سيماء اللطف
والذكاء ،فقلت لها بلهجة �صادقة :
“– �شك ��ر ًا �أم خال ��د على درج ا�سمي �ضمن �أ�سرة
حترير املجلة".
ف�أجابت ب�صوت بدا في ��ه احلزم والرزانة والهدوء
:
“– ه ��ذا حق ��ك �أ�ستاذ نهاد ،بل �أنت ت�ستحق اكرث
م ��ن ذلك .لق ��د عملت بجه ��د ا�ستثنائي لرف ��د املجلة
مب ��ا جت ��ده مفي ��د ًا م ��ن الآداب الأجنبي ��ة احلديثة
والفن ��ون املعا�ص ��رة .كما �أن ��ك دائم ًا تفك ��ر �أن الغد
يحمل املفاج�أة».
فقلت لها بلهجة اعت ��زاز وقد فا�ض �صدري بعرفان
اجلميل :
“– �إن جل ما ا�صبو �إليه هو �أن �أحظى بثقتك".
بع ��د �أن تناولنا ال�شاي ،غ ��ادرت مكتبها .وقلت يف
نف�سي متعجب ًا :
“– م ��ا �أك�ث�ر املزايا الفائق ��ة ،واخل�صال الرفيعة
التي اكت�شفها يف هذه املر�أة الرائعة".
م ��ن �أعم ��ال الروائي ��ة ابت�س ��ام عبد الل ��ه املرتجمة
اىل اللغ ��ة الإنكليزي ��ة ق�ص ��ة"يف الب�ست ��ان» ،ق ��ام
برتجمته ��ا دني�س جون�س ��ون ديفيز �سن ��ة ،1990
وت ��دور �أحداثه ��ا ع ��ن �آث ��ار احل�ص ��ار الأقت�صادي
عل ��ى املجتمع العراقي وبخا�ص ��ة الطبقة الفقرية،
واملح ��ت ع ��ن ن�ش ��وء طبق ��ة جدي ��دة م ��ن الأغنياء
املنتفع�ي�ن م ��ن ظ ��روف احل�ص ��ار ،وق�ص ��ة"دار
احل�ضانة"ن�ش ��رت يف (بانيب ��ال) �سن ��ة ،2003
وق�ص ��ة"يف احلديقة"الت ��ي �ص ��درت يف الأه ��رام
الأ�سبوع ��ي �سن ��ة  1998وهي من ترجم ��ة دني�س
جون�س ��ون ديفي ��ز ،والرواي ��ة اخليالي ��ة العراقية
املعا�صرة :وهي مقتطف ��ات �أدبية خمتارة �صدرت
�سن ��ة  ،2008وترجمت ال�سيدة ابت�سام العديد من
الأعم ��ال الأدبية العاملية اىل اللغة العربية كان من
�ضمنه ��ا  :رواية"يف انتظار الربابرة"مل�ؤلفه جون
ماك�سوي ��ل كويتزي ،الروائي ال�شهري املولود �سنة
 1940يف كي ��ب تاون (جنوب افريقيا) واحلا�صل
على جائزة نوبل للآداب لعام  ،2003وكان قد فاز
مرت�ي�ن بجائزة بوكر الأدبي ��ة الربيطانية الراقية،
ويق ��وم حالي� � ًا بالتدري� ��س يف جامع ��ة �شيكاغ ��و.
كم ��ا ترجم ��ت اىل العربية"مذك ��رات ميكي� ��س
ثيودور اكي�س» ،املو�سيق ��ار وال�سيا�سي اليوناين
امل�شه ��ور ال ��ذي ارتبط ا�سمه عند كث�ي�ر من النا�س
مبو�سيق ��ى فيل ��م (زورب ��ا اليون ��اين) .وقد عرف
عن ��ه منا�صرت ��ه لق�ضايا حق ��وق الإن�س ��ان ويعترب
م ��ن اب ��رز ال�شخ�صي ��ات العاملي ��ة امل�ؤي ��دة للق�ضية
الفل�سطيني ��ة .وترجمت ال�سرية الذاتية لـ (�أجنيال
ديف ��ز) ،النا�شطة ال�سيا�سي ��ة الأمريكية التي بلغت
قم ��ة ن�شاطه ��ا يف نهاي ��ة ال�ستيني ��ات امت ��داد ًا اىل
ال�سبعيني ��ات م ��ن القرن الع�شري ��ن .ع�ضويتها يف
احلزب ال�شيوعي قادت اىل طلب رونالد ريغن يف
�سن ��ة  1969ملنعها من التدري�س يف �أية جامعة يف
والي ��ة كاليفورني ��ا .ال�سرية الذاتي ��ة لأجنيال ديفز
�صدرت �سنة  ،1974تخربنا بق�صة �أول (� )28سنة
م ��ن حياتها ،منذ والدتها حت ��ى �إلقاء القب�ض عليها
و�سجنها وحماكمتها.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

قراءة في (بخور)
ابتسام عبد هللا
يبل ��غ عمر ال�س ��رد الن�س ��وي يف الع ��راق ن�صف قرن
بعد ،وما زال ع ��دد كاتباته حمدود ًا �إذا ما قي�س بعدد
الك ّت ��اب ،وظ ��ل حجم م ��ا ُكتب �أو يُكت ��ب عنه حمدود ًا
هو الآخر .وميكن الق ��ول �إن البدايات احلقيقية لهذا
ال�س ��رد تعود اىل �أواخ ��ر �ستينات الق ��رن املا�ضي �أو
اىل �أوائ ��ل �سبعينيات ��ه ،حيث ظه ��رت �أ�سماء ابت�سام
عب ��د الل ��ه ولطفي ��ة الدليم ��ي وعالي ��ة مم ��دوح وم ��ي
مظف ��ر و�سم�ي�رة املانع وبديع ��ة �أمني و�سامل ��ة �صالح
و�ساف ��رة جميل حاق ��ظ وديزي الأم�ي�ر و�سهيلة داود
�سلم ��ان ،لتظهر بعدها �أ�سم ��اء مي�سلون هادي و�إلهام
عبد الكرمي وهدية ح�سني وبتول اخل�ضريي وبثينة
النا�ص ��ري وانع ��ام كجة ج ��ي وعالية طال ��ب و�إرادة
اجلبوري وذكرى حممد نادر ،ونعيمة جميد ،و�صو ًال
اىل �أ�سم ��اء كلي ��زار �أنور واينا�س الب ��دران وكاتبات
ق�صة �أخريات ظهرن خالل ال�سنوات الأخرية.
�إن خ�صائ� ��ص ه ��ذا ال�س ��رد ترتب ��ط بخ�صو�صي ��ة
الو�ض ��ع االجتماع ��ي والنف�س ��ي للم ��ر�أة ب�ش ��كل عام
والقا�ص ��ة ب�ش ��كل خا�ص ،ف�ض ًال ع ��ن طبيعة الظروف
املو�ضوعي ��ة املحيط ��ة به ��ا ،وه ��ي خ�صو�صية متلي
عل ��ى القا�صة �ض ��رورة احل ��ذر يف التق ��اط الأحداث
واختي ��ار من ��اذج ال�شخ�صيات وطبيع ��ة التناول لأن
م ��ا يُ�سم ��ح للقا�ص ب�أن يتناوله يف ه ��ذا املجال ،قد ال
يكون م�سموح ًا للقا�صة �أن تفعله ،ال�سيما �أنها تواجه
تاب ��وات املمنوع واملح� � ّرم يف تناول ما ميكن �أن يعد
خروج� � ًا ع ��ن املعاي�ي�ر الأخالقي ��ة واالجتماعية التي
حتك ��م املجتمع ��ات املحافظ ��ة .فمو�ضوع ��ة اجلن� ��س
ظل ��ت تدخ ��ل يف �إط ��ار املحظ ��ورات حت ��ى بالن�سب ��ة
للقا�ص العراقي قبل �أن ينفلت ذو النون �أيوب وف�ؤاد
التك ��ريل ومهدي عي�سى ال�صقر ثم جنم وايل من هذا
الإط ��ار بفع ��ل عوامل ذاتي ��ة ومو�ضوعي ��ة �ساعدتهم
يف ذل ��ك ،وبالتايل ظلت هذه املو�ضوع ��ة داخل �إطار
املحرم ��ات واملحظورات بالن�سب ��ة للقا�صة العراقية،
ومثله ��ا ظل ��ت مو�ضوعة الدي ��ن التي ال يق�ت�رب منها
حت ��ى القا� ��ص العراق ��ي �إال بح ��ذر �شدي ��د بخ�ل�اف
مو�ضوع ��ة ال�سيا�س ��ة الت ��ي ق ��د ي�س ��رف القا�ص يف
تناوله� � ًا يف حني تظ ��ل القا�صة عل ��ى متا�س �سطحي
معه ��ا �أحيان ًا� .أم ��ا احلرب ،وهي مهن ��ة الرجل ب�شكل
خا� ��ص ،فقد ظلت حمور اهتمام القا�ص العراقي على
امت ��داد ب�ضعة عقود من ال�سن�ي�ن بفعل عمق جتربته
فيها ب�سب ��ب انغماره فيها مقات�ل� ًا �أو مرا�س ًال حربي ًا

�أو �شاه ��د ًا عياني ًا خالل زيارات ��ه جلبهات القتال ،يف
حني ظ ��ل تن ��اول القا�صة له ��ذه املو�ضوع ��ة حمدود ًا
ويتم بالتعامل مع انعكا�ساتها االجتماعية والنف�سية
ب�شكل خا�ص .لقد �أوردت"ببلوغرافيا ق�صة احلرب :
 1981ـ� �ـ "1988التي ا�صدرتها دار ال�ش�ؤون الثقافية
العامة لتوثيق ما �صدر من �أعمال �سردية عن احلرب
العراقي ��ة ــ الإيرانية ،عناوي ��ن �أكرث من مئة و�سبعني
جمموعة ق�ص�صية ورواية كان من بينها جمموعتان
ق�ص�صيتان ورواية واحدة فقط لقا�صتني عراقيتني.
�إن عامل امل ��ر�أة القا�صة الف�سيح ينفتح على حزمة من
هم ��وم وهواج� ��س وم�شاغ ��ل وارها�ص ��ات وم�شاعر
خا�ص ��ة به ��ا ال ميتل ��ك غريها الق ��درة عل ��ى اخرتاقها
�إبداعي ًا للتعبري عنها بال�شكل الذي يغطي ا�شكالياتها
املختلف ��ة ومبا متلي ��ه �أحا�سي�سه ��ا الداخلية بخالف
م ��ا يفعل ��ه القا� ��ص ال ��ذي يتعام ��ل معها م ��ن اخلارج
عن ��د تناوله لها ،فيتجل ��ى يف ذلك الفارق يف م�ستوى
ال�صدق يف التعبري عنها بينهما .وثمة عنا�صر ت�سهم
يف �صقل جتربة القا�صة وتتمثل يف م�ستوى ثقافتها
وحجم اطالعها على املنجز ال�سردي العربي والعاملي
اىل جان ��ب اتقان لغة اجنبية واحدة �أو �أكرث من لغة.
ويت�ضح ت�أثري هذه العنا�ص ��ر من خالل الفوارق بني
قا�ص ��ة و�أخ ��رى يف ا�سل ��وب التناول ولغ ��ة ال�سرد.
ويبدو �أن االنتظار ،انتظار الغائب �أب ًا �أو �أبن ًا �أو �أخ ًا
�أو حبيب� � ًا� ،صار مهنة امل ��ر�أة العراقي ��ة بامتيازحيث
ظل هاج�س� � ًا يالحقها وهي تعي� ��ش �سنوات احلروب
واحل�ص ��ار واالنك�سارات ،ويبدو ذلك وا�ضح ًا يف كل
النماذج التي اخرتناها هنا.

بخور  :ابت�سام عبد اهلل

�ص ��درت ه ��ذه املجموع ��ة يف الع ��ام ( 1998وكنا قد
تناولناه ��ا عن ��د �صدوره ��ا) وتق ��ع يف اثنت ��ي ع�شرة
ق�ص ��ة ق�ص�ي�رة مفعمة باحل� � ّ�س الإن�س ��اين وحميمية
االرتب ��اط بواقع امل ��ر�أة والهم ��وم الت ��ي يفرزها هذا
الواقع ،يتمازج فيها ن�شيد التوق االن�ساين لالنعتاق
من �أ�س ��ر الأمل ،مع ن�شيج الأحزان وم ��رارة الإحباط
واالح�سا� ��س باالنك�س ��ار الداخل ��ي� ،إذ تب ��دو اح ��دى
ع�ش ��رة ق�صة منها ك�أنه ��ا متوالية ق�ص�صي ��ة ينتظمها
خيط روحي واحد وي�شده ��ا ن�سيج متجان�س تقريب ًا
وت�شغ ��ل احل ّي ��ز ال�س ��ردي يف كل منه ��ا �شخ�صيتان:
ام ��ر�أة ورج ��ل ،ه ��ذه الثنائي ��ة الأزلي ��ة الت ��ي رافقت
الوج ��ود االن�س ��اين منذ بدئ ��ه� .إن امل ��ر�أة يف ق�ص�ص

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

ن�������اط�������ق خ����ل����وص����ي
ابت�س ��ام عب ��د الله ال تعاين م ��ن ا�ضطه ��اد الرجل �أو
تق ��ع حت ��ت �سطوت ��ه ال�صارم ��ة� .إنه ��ا عل ��ى العم ��وم
مثقف ��ة متتل ��ك حريته ��ا ال�شخ�صي ��ة لكنه ��ا تعاين من
قهر الظروف املحيطة بها ،وهي ظروف خارجة على
ارادتها ،لذلك تب ��دو حياتها الأ�سرية قلقة ،م�ضطربة،
ال تع ��رف اال�ستق ��رار .ويح ّل ��ق هاج� ��س القل ��ق يف
ف�ض ��اءات الق�ص�ص ،وي�ش ��كل االنتظارهاج�س ًا ي�ؤرق
امل ��ر�أة ،ال�سيم ��ا ح�ي�ن يك ��ون م�صحوب ًا باخل ��وف �أو
القل ��ق ،فتل ��وذ بال�صمت الثقي ��ل والعزلة تبع� � ًا لذلك،
وهذه ثيمات تق ��ع يف جمرى التداول الق�ص�صي عند
القا�صة.
تتعر� ��ض القا�ص ��ة يف خم� ��س من ق�ص� ��ص املجموعة
اىل مو�ضوع ��ة احل ��رب ،ولكن لي� ��س ببعدها القتايل
�أو التعب�ي�ر عنها من خالل اخلطابية واملبا�شرة .فهي
تتعر�ض للحرب ببعدها الإن�ساين وامل�أ�ساوي بجر�أة
ه ��ي امتداد للجر�أة التي تتعامل به ��ا مع عالقة املر�أة
بالرج ��ل� ،إذ ت ��درك �أن ق�ص ��ة ما بعد احل ��رب ت�ستلزم
ن�سق تعب�ي�ر خمتلف� � ًا ،نا�شئ ًا عن ر�ؤي ��ة خا�صة تقوم
عل ��ى املزاوج ��ة املتوازنة ب�ي�ن ما هو عقل ��ي وما هو
عاطف ��ي مثلم ��ا ت�ستل ��زم ا�سلوب ًا يتوافر عل ��ى القدرة
عل ��ى االقناع وين� ��أى بالق�ص ��ة عن فجاج ��ة املبا�شرة
و�سطحيتها.
لك ��ن ق�صتها"ج ��داول ال�صمت"نب ��دو ك�أنه ��ا تنفل ��ت
لوحدها عن �سياق املجموعة �أحداث ًا و�شخو�ص ًا ،فهي
تقح ��م القارئ يف جل ��ة الواقع امل�أ�س ��اوي منذ مفتتح
الق�صة حي ��ث يرى"�أربع ��ة �صنادي ��ق خ�شبية طويلة
ورفيعة ،م�صفوفة الواحد جنب الآخر تنتظر منذ �أيام
�أن ي�أتي من يتعرف عل ��ى �أج�ساد �أربعة بداخلها ،من
يتطلع اليها مبحبة ،من يحت�ضنها بحنو ليدفنها فيما
بع ��د يف حفرة من الأر�ض»� .أما ق�صة"يف املر�آة"فهي
واح ��دة من �أجمل ق�ص�ص احل ��رب� .إنها تنطوي على
ا�ستق ��راء ملف ��ردات �أجواء احل ��رب وانعكا�ساتها على
الو�ض ��ع النف�س ��ي ومظاه ��ر ه ��ذه االنعكا�س ��ات يف
الرتكيبة الداخلية  /اخلارجي ��ة ل�شخ�صيتي الق�صة.
فعل ��ى الرغم من �أن امل ��ر�أة يف هذه الق�صة لي�ست على
متا� ��س ج�سدي مبا�شر مع احلرب كفعل قتايل �إال �أنها
تظ ��ل على متا�س روحي معها وه ��و متا�س له وط�أته
الثقيل ��ة عليها":عرف ��ت م ��ع م ��ر الأي ��ام كي ��ف �أم�ضي
الوقت بل �أقتله بال�صمت� .إنها حرفة متر�ستُ بها منذ
ذهابه اىل احلرب �أو �سوقه �إليها».

رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني :خالد خضير
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ابتسامة ابتسام
ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن
�أعادتن ��ي ق�ص�ص ابت�سام عبد الل ��ه يف جمموعتها "
بغداد ..الليل والب�ست ��ان " �إىل �سحر الكتابة ومتعة
�أن جت ��ذب انتب ��اه ق ��ارئ �إىل كالم ي�ش ��ده وي�شع ��ره
باملتع ��ة .ابت�س ��ام عب ��د الل ��ه �شحيح ��ة يف ق�ص�صه ��ا
الق�صرية ،فهي مل تن�شر خالل تاريخها الأدبي �سوى
جمموعت�ي�ن ق�ص�صيتني نكت�شف فيهم ��ا قدرة فريدة
على الق� ��ص ،عامل حكائي خ�صي ��ب ،عامل ال ي�ضاهي
م�صوغ من مفردات ��ه ،وال يحاكيه
الواق ��ع برغم �أن ��ه ُ
بالرغم من �أنه يك�شف لنا قوانينه الداخلية العميقة .
ق�ص�ص ابت�سام عبد الله ت�ؤكد مفارقتها لعامل الواقع
ومرافقتها احلميم ��ة له يف �آن واحد  ،وترقب وعينا
مب ��ا ينطوي علي ��ه هذا الع ��امل الكابو�س ��ي احلبط ،
واملرتع باجلمال مع ًا من عمق و�صرامة ،يف حكايات
تفي�ض �شاعرية وتزهر باناقة الكلمات .وابت�سام عبد
الل ��ه القا�صة واالعالمي ��ة واملرتجم ��ة القديرة طراز
فري ��د م ��ن املبدعني الذي ��ن تتعدد مواهبه ��م وتتنوع
اهتماماته ��م ،ب ��د�أت بن�ش ��ر �أول �أعماله ��ا الأدبي ��ة
منت�ص ��ف الثمانينيات ،ث ��م تتابعت �أعماله ��ا لت�شمل
الرواي ��ة والق�ص ��ة الق�صرية والرتجم ��ة ،واالهتمام
بال�سينما والف ��ن الت�شكيلي واملو�سيقى ،وال �شك يف
�أن التعدد يف �أن�شطة ابت�سام عبد الله هو اول ما يلفت
انتباه املتابعني له ��ا  ،ف�إىل جانب التوقد يف الإبداع
الق�ص�ص ��ي واملمار�س ��ة البارعة يف جم ��ال الرتجمة،
هناك التحرك املبدع الذي تنقلنا معها فيه من جمال
اىل جمال ،من نقد فني اىل ترجمة حتفة ادبية  ،ومن
ال�شغف بتاريخ الفنون اىل ال�شغف باحلكايات � ،إنه

التع ��دد الذي يبدو �صاحبه نهم ًا يف التعرف على كل
جماالت الإبداع الإن�س ��اين وتقدميها ،فابت�سام عبد
الل ��ه ت�سعى من خالل كل ه ��ذه املجاالت اىل امتالك
مفاتي ��ح الكتاب ��ة و�أدواته ��ا و�أ�ساليبه ��ا والتعري ��ف
بها،وه ��و التع ��دد الذي ميي ��ز النم ��اذج الفريدة من
مبدعات العراق ،اللواتي جمعن اىل الكتابة الوعي
بهم ��وم املجتم ��ع  ،والتعرف على ا�س ��رار االبداع .
يف معظم �أعمال ابت�سام عبد الله الإبداعية ،جند �أن
تن ��اول ق�ضايا املراة والدف ��اع عن حقها يف ممار�سة
حريته ��ا  ،هو املدخل اىل �أف ��ق االبدجاع الق�ص�صي
عن ��د ابت�س ��ام عبد الله  ،حي ��ث ت�ستوقفنا فيها جمال
املوق ��ف االن�ساين وعذوبت ��ه  ،وق ��درة الكاتبة على
التعب�ي�ر الدقي ��ق اخل ��ايل م ��ن احل�ش ��و والزوائد ،
حي ��ث يعي� ��ش الق ��ارئ م ��ع �سح ��ر الكتاب ��ة ولذتها .
يف ق�ص�صه ��ا الق�صرية حتاول ابت�س ��ام عبد الله ان
تقدم لنا لوح ��ة مليئة بالده�شة تذكرن ��ا بان الكتابة
ا�شب ��ه بب� ��ؤرة م�ضيئ ��ة  ،ونكت�ش ��ق اي�ض ��ا ق ��درة
الكاتبةعلى تكثيف �صورها والو�صول اىل معانيها .
ابت�س ��ام عب ��د الل ��ه من ��وذج لكاتب ��ة متمي ��زة  ،تثري
عن ��د الق ��ارئ الإعج ��اب والف ��رح ،ب�سب ��ب ج ��دة
وحيوي ��ة الأف ��كار الت ��ي تطرحه ��ا ،وولعه ��ا ب�سحر
احلكاي ��ات  ،ومن ��وذج الم ��راة ا�ستطاع ��ت ان
ت�ؤك ��د ح�ضوره ��ا املتمي ��زة يف امل�شه ��د الثق ��ايف
العراق ��ي  ،وبع ��د ه ��ذا وقبله ه ��ي من ��وذج لإن�سانة
الت ��زال ابت�سامتهااجلميل ��ة مت�ل��أ امل ��كان ال ��ذي
�شغلت ��ه بج ��دارة يف �صحيف ��ة امل ��دى ل�سن ��وات .

