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التداخل السردي والشعري في مجموعة نواف خلف السنجاري

صدر عن دار امجد للنشر والتوزيع في عمان الكتاب البكر للباحثة حن سـعد سلمان بعنوان (الصورة الصحفية واالرهاب الرقمي). يتضمن الكتاب موضوع
ا هو توظيف الـصوة الـصحفـية الـرقميـة من قبل الـتنظـيمات االرهـابيـة واستغاللـها كـرسالة بـصرية قـوية الرسـاء مفاهـيم في عقـول اجلماهـير وعـلى النقـيض 
توخاة من النشر لتلك تشددة من انـها حترم عملية التصويـر واستخدام الصورة اال انها جلأت الى تـوظيف الصورة لتحقيق اهدافـها ا معروف عن التيارات ا
الـتنـظـيـمات االرهـابـيـة. فالبد الي صـورة يـنـشرونـهـا ان تـكون صـادمـة وينـبـغي لـلـصورة الـتـاليـة ان تـكـون اكثـر عـنـفا من الـتي سـبـقـتهـا الحـداث االرتبـاك والـقـلق لدى
كن ان تـرتكبه التنـظيمات االرهابـية فيما بـعد. وقد استطـاعت التنظيـمات االرهابية تـصوير عملـياتها باسـتخدام تقنـيات حديثة للـغاية في انتاج ا  مشاهدتهـا. خوفا 

الصور الرقمية والفيديوهات. 
واقع االعالمية لتـلك التنظيـمات بعرضها بـاالعتماد على سيـاسة اعالمية احترافـية. ويهدف الكـتاب كذلك الى التعرف عـلى عمليات توجـيه واستخدام الصورة وقامت ا
كن ان ـواقع التنـظيـمات االرهابـية على االنـترنت ومن خالل الـصورة الـصحفـية  الصحـفيـة بقصـد محـدد حيث حتتل تـلك الصـورة حيزا مـهمـا في احملتوى الـرقمي 
تضيف التنظيمـات االرهابية الى احلقائق اجملردة تكـوينات قادة التنظيم الـعقائدية والنفسـية واالجتماعية والسـياسية لتجعل الـصورة الصحفية فوق تـفاصيلها اجملردة وجهة

ها مع احملتوى الرقمي بطريقة توحي برأي او تدعو الى االقناع.  نظر او رأي او تقد

رسالة عمان
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في الـكتاب القصصي الـثالث للمؤلف ( نزيف
اجلــبل ) جنــد مـا أســلـفتُ ذكــره من عـنــاصـر
الــتـــشــويق مع إمـــكــانــيــة عـــالــيــة في طــرح
ـواضــيع بـنـفس سـردي وشـعـري مـذهل. أن ا
اخـتـيـار (نـزيف اجلـبـل) عـنـوانـا لـلـكـتـاب هو
ـا تعـرّض له الـكـاتب من صدمـات فـقد نـاجت 
أســنـد الـنـزيف إلى اجلـبـل - يـقـصـد به جـبل
ــا نـزيف أبـان ـا نـزف أ ســنـجـار- الــذي طـا
اجـتـيـاح ( داعش ) لـلـمدن والـقـرى األيـزيـدية
في ســـنــجــار وبــعــشــيــقــة وبــحــزاني في آب
 ?2014وال أريــــد أن أســــرف في شــــرح تـــلك
ـعانـاة التي سـنراهـا في الكـثيـر من قصص ا
وت هـذا الـكتـاب الـذي غلب عـلـيه مصـطـلح ا
واحلـرب والـسواد والـقـتل وكل ما يـتـفرع عن
الـدمـار واخلـراب والسـبي واالغـتـصـاب ففي
قـــصّـــة ( خالص ) ص 81يـــتـــطـــرق الـــقــاص
الــسـنــجـاري إلـى مـوضــوع إنـســاني خـطــيـر
كن يـخـتصـر مـلف النـزوح ومـعانـاته.. ومـا 
ـوتـون مالحــظـته أن أغـلب أبـطـال قـصـصه 
عاناة كمـا في هذه القصة بـبطء نتيجة تـلك ا
وقـصص ( سانـدريال سنـجارية / احـتضار /
طــفـلـة ) وغــيـرهـا الـكــثـيـر مـن نـصـوص هـذه
اجملــمـوعــة.. لـقــد مـزج الـكــاتب قـصــصه بـ
الـــواقـع واخلـــيـــال والـــذات والـــذات اآلخـــر
فـكانت مـوضوعـات الكـتاب قـريبـة من وجدان
عرفي الذي أسرده ـتلقي فضال عن البعد ا ا

ؤلف من خالل عنصر ( الزمكان ) ..  ا
كــنتُ أتــمـنى لــو أن قـصــصــا أخـرى كــمـا في
هدة إلى نـادية مراد) والتي قـصة (حمـامة- ا
انـتهت ببعض األمل والتمسّك باحلياة ولكن
الـقاص نواف الـسنجـاري برّر هذا األمـر فقال
ذات احـتفاء به: ( عـندما كتـبت هذه القصص

الــقـصـة الــقـصـيــرة جـداً جــنس أدبي ظـهـر
حـديـثـا لـيُـلـبّي حـاجـات اإلنـسـان ولـيـطرح
كنة وهذا القصر أفـكاره بأقصر عبارات 
( اإليــجــاز / الـتــكــثــيف ) مـهـم جـدا في أي
جــنس أدبي وال سـيـمـا الـقــصـة الـقـصـيـرة
جـــدا. ولـــهـــذا االيـــجـــاز أســـبـــاب كـــثـــيــرة
ـكن أن يـكـون ذلـك الـقـصر ومـعـروفـة وال 
عـشـوائـيا بل مـدروسـا وهـادفا وهـنـا تـكمن
الـصعوبة ( القصة القـصيرة ليست بحاجة
إلى الــطـول  ولـكن جــعـلـهـا أقــصـر هـو مـا
يـستغرق وقتا طـويال ) " هنري ديفيد ثورو

: ص / 21نزيف اجلبل "
ـــكن تـــعــويـض هــذا الـــقــصـــر بـــبــعض و
الـتـفصـيل واإليـضاح مـثل (عـنـوان) القـصة
الــقـصـيـرة جـدا فـفـي كـثـيـر من األحـيـان ال
كن الوصول إلى غاية الكاتب دون وجود
(عــنـوان) مـتـنــاسق مع مـضـمــون الـقـصـة..
هـمة في لـذلك يُـعدّ الـعنـوان من العـناصـر ا
هـذا اجلنس األدبي رفـقة الـعنـاصر األخرى
ـفـارقـة والــزمـكـان والـقـفـلـة من احلــبـكـة وا

ــدهـشــة والــبـدايــة اجلـاذبــة ورُقي الـلــغـة ا
والـنفس السردي الـطويل والرمز واإلشارة
ـكن الـتـغاضي عـن الدور الـشـعري في وال 
هـذا اجلنس األدبي كون أنّ جميع األجناس
األدبـــيـــة تـــشــتـــرك في بـــعض الـــعـــنـــاصــر
واألدوات مـع بعـضـهـا الـبعـض وسبب ذلك
هـــو األهــداف الــتي تـــتــشــارك فـــيــهــا هــذه
ـكن مالحـظـة ذلك فـي كـتاب ( األجـنـاس. و
نـزيف اجلبل ) للقاص والشاعر نواف خلف
الـسنـجاري الذي هـو موضـوع قراءتنـا فقد
مـرّت عليّ بعض قـصص هذا الكتـاب سابقا
قـبل الـطـبع وركّـزت انـتـبـاهي عـلـيـهـا آنذاك
قـــبـل أن يـــتـــكـــفّلَ االحتـــاد الـــعـــام لألدبـــاء
والــكُـتّــاب في الــعـراق بــطـبــاعـته.. الــقـاص
الــسـنـجــاري غـني عن الــتـعــريف في مـجـال
الـقـصـة الـقـصـيـرة جـداً وقـد خـدم هذا الـفن
يا وحصـد جوائز كثيرة في هذا عـربيا وعا
ــضـمــار ونـشــرت له الـكــثـيـر مـن اجملـلّـات ا
ـيــة وتــرجـمت واجلــرائــد الـعــربــيـة والــعــا

بعضها الى لغات مختلفة ..

تــتــمـيّــز قــصص هــذه اجملـمــوعــة بـبــعــدهـا
االنـساني الـنبـيل ألنـها نـتاج جتـارب ذاتية
فــالـــقــصــة الــقــصــيـــرة جــدا هي اقــتــنــاص
الــلـحـظــة كـمــا غـلب عــلى مـعـظـم الـقـصص
طـابع احلزن ألن أبـطالهـا في الغالب يـنتهي
ــأسـاوي أو يـطـرح من ـوت ا األمــر بـهم بـا
خاللـهم أسئلة وجوديـة أي أن الشخصيات
عـنـده لـيـست عـبـثيّـة أو ورقـيـة وخـيـر مـثال
عـلى ذلـك قصـص ( خوف مـزمن / خالص /
ــة ) حـــيث يـــســرد مـن خاللـــهــا واقع مـــكـــا
ـضطـهـد اخلائف من اإلنـسـان السـنـجاري ا
كـان عـنـده لـيس نـزهة االنـقـراض كـمـا أن ا
أو حــديــقـة بل في الــغــالب سـاحــة حـرب أو
ــزقــة كــمــا في قــصص ( حــكــايـة خــيــمــة 
لألطـفال / ساندريـال سنجارية / مـستنقع )
ومن هـــنــا كـــان اهــتــمـــامه بــالـــشــخـــصــيــة
الــســنـجــاريــة فـاعــطــاهـا مــســاحـة واســعـة

وتركيز كبير.
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امـتـازت قـصص نواف الـسـنـجاري بـالـنفس
الـشـعري لـكـونه قـاصا وشـاعـرا فاعـتـمد في
ســرده عــلى الــتــشــبــيــهــات واالســتــعــارات
واجملـاز والـفـنـون الـبالغـيـة األخرى دون أن
ـط القـصة القـصيـرة جدا ومن يـخرج عن 
األمـثـلـة عـلى ذلك: عنـدمـا شـبّه فـردة احلذاء
ــة في قـصــة (ســانـدريال بــقــطـعــة آثـار قــد
سـنجارية) وقـوله في قصة (خالص) : ح
هـطل الـلـيل... اجـتـاز عـتبـة الـلـوحـة كـناسك
في مــعــبــد.. لــقــد كــان اعــتــمــاده عـلـى هـذه
الـصور الـشعـرية لإلقنـاع واإلمتـاع واشغال
ـا يـعـطي أيـضـا فـسـحة ـتـلـقي بـالـنص  ا

للتأمل والتأويل ..

وت بصمت كـان كل شيءٍ يحتضر أمامي و
ويـقصد بذلك فترة النزوح فخرجت القصص

هكذا دون وجهة أمل )
وال يـخفى عـلى القـار ما عـرضه الكاتب من
جـوانب مـثـيـولـوجيـة وتـاريـخـيـة عن ديـانته
األيـزيدية في مجـموعته (نزيف اجلـبل) فعبّر
عـنـهـا بالـطـبـيعـة تـارة وبـاللـون تـارة أخرى
ـا له من داللـة وقـدسـيـة عـند مـثل (األبـيض) 

األيزيدي ..
ـ من سمات الكتاب :

1ـ االيجاز والتكثيف وعدم االستطراد 
2ـ الـرمـز وااليحـاء والـتشـويق ودقّـة اختـيار

عاني  ا
ـــعـــرفي 3ـ الـــبـــعـــد اإلنـــســــاني والـــبـــعـــد ا

والتاريخي 
ـفارقة والسـخرية من بعض الـتناقضات 4ـ ا

في احلياة
زج ب التخيّل والواقع   5ـ ا

 -6النفس السردي والنفس الشعري 
7ـ متانة اللغة وجودة األسلوب 

ـ مـلـخص: يـركز هـذا الـكـتاب عـلى عـدة أمور
منها :

1ـ الــــــــرفـض: رفـض كـل أنــــــــواع اخلــــــــراب
وت ... والدخان واالغتصاب والسبي وا

2ـ الــوالء لــلــوطن: كـمــا في قــصــة ( ذيـول )
وليس األشخاص 

3ـ تقبّل اآلخر اخملتلف 
4ـ الـوقوف على معانـاة األيزيدين وإعطائهم
حـق الــعـــيش الــكـــر وحق الـــرأي وبــقـــيــة

احلقوق
وت ويعود 5ـ األمل: وكـان قليال نسـبة إلى ا
الــســبب إلى تــوقـيت كــتــابـة هــذه الــقـصص

ومناسباتها اخلاصّة
ــــكـــنــــنــــا عـــرض ثالث ـ و
ـــاذج قــصــصــيــة من هــذا

الكتاب : 
1ـ ( أرقام ) :

( حــ رحل عن قــريــته كـان
فـيهـا نصبـا تذكـاريا واحدا

و (  ( 74منزالً ...
حـ عـاد كـان هـنـاك ( ( 74
نــصــبــا تــذكــاريــا  ومــنــزال

واحدا ! )
2ـ ( زيارة )

( احلــرارة داخل اخلــيـمـة ال
حتـتمل تـعبـت يده الـواهنة
مـن حتـريك قـطـعـة الـكـرتون
ـريض .. فــوق وجه طـفــله ا
فـجـأة هـبّت نـسـمـة مـنـعـشـة
حتـــمل مــعـــهــا عــطـــر ربــيع
اجلـــبل إلـــتـــفت األب فــرأى
زوجـته (اخملتطفة) منذ أكثر
مـن عام تبتسـم لهم بحنان 
وتــــمـــرّ أمـــامـــهـم كـــطـــيف..
حـيـنـهـا كـان الـصـغـيـر يـغطّ
فـي نـــوم عــــمـــيق ويــــحـــلم

باألزهار والعصافير )
3ـ ( طوق )

ــسك شــعــر الــعــجــوز ( بــيــده الــغــلــيــظــة 
األشـيب وينحره كخروف تتخضب شوارب

القتيل الكثة بالدماء 
لـكن الطـوق األبيض الـذي يحـيط رقبـته يظل

ناصعا كالثلج ! )
أخـيـرا : أتمـنى أن أكـون قد وفـقتُ في عرض

الكتاب بالصورة التي تليق به وال أخفي
أنـني تـألّمت واسـتمـتـعت واندهـشت وأنا
أقــرأ قـصص هـذه اجملــمـوعـة ومــا تـرتـكه
عـــــلـي من أثـــــر حـــــسن. وآمـل أن تـــــنــــال
مـجـموعـة (نـزيف اجلـبل) ما تـسـتحق من

اهتمام ونقد ودراسة.
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فندق السالم حملمد سعد جبر احلسناوي

تـضاف إلى الروايـة التاريـخية ككل ألن لـهذا
اجلـاسوس أعـوان كثـر كان لـهم نصـيب كـبير
مـن فـشل االنـتـفــاضـة الـكـبـرى الــروايـة تـعـد
دينـة تعرضت حلـادثةٍ هزت وثـيقة تـاريخيـة 
الـدولة والعـالم أيضاً لـوال أن العالمَ قصر أو
ستقبل الذي لم يـدعم هذه الثورة خوفـاً من ا
يــأتي بــعـد الــنـظــام احلـاكم! ال تــسـتــطـيع أن
تـسـتـجمع أنـفـاسك وأنت تـطالع الـسـرد كيف

يـتـنـاولُ الـكـاتبُ قـضـيـةَ مـهـمـة تـاريـخـيـة
اجــتـمــاعـيـة ســيـاسـيــة ووطـنـيـة كـلّ هذه
اجــتــمـعت في ثــيــمـةِ الــروايـة إن عــمـلــيـة
الـكـتـابـة الـتـاريـخـيـة تـستـدعيَ مـن الكـاتب
مـعـرفة الـواقعـة جيـداً ومـعرفـة الشـخصـية
الرئيسية والثانوية فيها ليجعل من عملية
اســتــرجــاع احلــدث الــتــاريــخي ذو نــكــهـة
جـميلة في طريقة السرد وهذا واضح جداً
فـي الــروايــة إذ الـــقــاص كـــان عــلى إطالعٍ
ومـعــرفـةٍ كـبـيـرة في حـوادث هـذه الـروايـة
ـا كـان مـشاركـاً في بـعضِ فصـولـها أو ور
هم أنّ القاصَ شـخصية من شخصياتها ا
كـان مـلــمـاً بـحـادثـةٍ مـهـمـةٍ وثـورةٍ شـعـبـيـةٍ
عــارمــة لــو هُـيــأت لــهــا الـظــروف بــصـورة
أفــضل لـغـيــرت مـعـالم الــنـظـام الــسـيـاسي
بـصورةٍ شبه جذرية فـندق السالم قد يبدو
الـعنـوان غريـباً على الـقار الـذي ال يعرف
كانٍ  فيه حجز واعـتقال الكثير أنه اسـم 
مـن الــثـــوار الـــذين ثـــاروا بـــوجه ســـلـــطــة
دكتاتورية مقيتة حكمتهم باحلديد والنارِ
أن تــسـتــرجعَ حـادثــة تـاريـخــيـة بــإسـلـوبٍ
قــصــصي لــهيَ مــهــمــة صــعــبـة وال بــدّ من
ـسـاتِ االبداع فـيـها الـقـصةُ تُـشـيرُ إلى أنّ

أهـالي اجلنـوب العراقيّ كـانوا مـتذمرين من
الــسـلـطـة الـتي سـامــتـهم اخلـسف والـهـوان
والــتـــعــذيب طــوال ردحــاً من الــزمن مــلّــوا
الـسـلـطـة وقـرروا أن يثـوروا بـوجـهـهـا ثورة
مـسـلـحة كـان الـوقتُ منـاسـباً لـقـيامِ الـثورة
الـشعبية في الـوسط واجلنوب العراقي ألن
الـنظام كان مُـحارباً من كثـير من دول العالم
ومــقــيـد ومــحـاصــر حــتى االخـتــنـاق وكــان
خـارجاً لتوهِ من حربٍ سخـيفةٍ أقحم الشعب
بــهـا وفـرضـهـا فــرضـاً عـلـيـهم كــان الـنـظـامُ
مـتعباً مـنهاراً ال يكـادَ أن ينهضَ من كبواته
الـطويلة وخسـاراته التي ال تعد وال حتصى
نـتـيجـة لعـدم رؤية سـياسـيـة تنـمويـة حتقق
اقــتـصـاد نــفـعي لـلــبـلـد الــثـورة كـان تــتـقـدُ
شــرارةً وغــضـبــاً من الـنــظـام لــعلَ لــلـثـورةِ
جـــذوراً أقــــدم من وقـــتــــهـــا لـــكـــنـه لم يـــحن
موعدها تـبدأ القصة بصورةٍ شفيفة جاذبة
وهــو لـــقــاء بــ الــعــاشـــقــ والــذين هــمــا
ان اللقاءُ شخصيت هما عليّ وحبيبته إ
كـان جميالً بـينهما الـسردُ أعطى لـشخصيةِ
ا تعد ان ور ا أعطاه إل عليّ دوراً أكبر 
ـان شـخـصـيـة ثـانـوية قـيـاسـاً بـحـبـيـبـها إ
عليّ شـخصيـة عليّ كانت متـحركة متـفاعلة

مـع مـجــرى احلـدث مــنـذ أول انــطالقه حـتى
نـهاية احلبـكة الروائية وحـلّها تمـاماً عندما
أسـقـطت قـوات االحـتالل الـصنـم احلاكم في
بــغــداد الــروايــةُ كــان تــتــسمُ بــأن حــدثــهــا
ــكن مــتــحــركـــاً مــتــفــاعالً مــشــوقــاً لــذا ال 
االسـتـغـنـاء عن قـراءة صـفـحـة دون صـفـحة
ـا جتـد شـخـصـيـة أو ألنّ في كـلِّ صـفـحـة ر
حـــدث أو مـــســـألـــة مــا الـــروائـي جـــعل من
الــروايـةِ حـديـقـة غـنّــاء تـضمُ شـتّى أصـنـاف
الـزهـور غـلـيـان احلـدث بـعـملـيـةٍ تـصـاعـدية
مــتـنــاسب مع تـطــور احلـدث الــرئـيس وهـو
االنـتفاضة هـنالك نزعة دينـية ترافقُ السرد
كـثيـراً باألخص في شخـصياته فـسبب هذا
هـو أن شـخصـياته حـقيـقـية فـحافظ الـقاص
ـعـرفـيـة دون أن يـسـبغَ لـوناً عـلى األصـالـة ا
جديداً على أيةِ شخصية كان الثورة مؤثرة
في نـفسية القاص ويكن لها أعظم األثر فلم
يـكـتب عن سـلـبـياتـهـا الـتي تـرافق كل ثورة
ألن بـطـبـيـعـةِ الـثـورة ال تـخـلـو من سـلـبـيـاتٍ
وهــذه مــسـألــة طــبــيـعــيــة في كل الــثـورات
الــثــورةُ كـــانت بــوجهٍ واحــدٍ وهــو األبــيض
الـلّـمـاع هــذا ال يـعـدُ عـيـبـاً عـلى الـراوي ألن
فــنــيــة الــروايــة وقــوة حـبــكــتــهــا وقــيــمــهـا
اجلـمـاليـة هي التـي حتدد أنّ الـرواية جـيدة
أو ال مـثالً كانت شخصيـة مصعب البصري
شـخـصــيـة جـاسـوسـيـة فـهـو عـ لـلـسـلـطـةِ
فــيـقــول الـقــاص عــنه في صـفــحـة  :18كــان
مــصـعب الـبــصـري الـذي عـصب رأسه والث
عـلى رقـبـته يـشـمـاغاً أسـود يـصـور احـتراق
ــركــز ( الــذي اخــتــرقه الــثــوار) بــكــامــرته ا
الـصـغيـرة الـتي ال يـزيد حـجـمهـا عـلى حجم
قـداحــة سـجـائـر... كـان يـصـور بـدقـة وجـوه
ـتظاهرين ويركز علـيها وخاصة من يشعر ا
أنهم أصحاب رأيّ وقرار هـذه منقبة جميلة

ــضـي وإلى مــاذا ســيــصل مـــضى وكــيف 
فـبـاإلمـكان قـراءة الـرواية من أي صـفـحة ألن
في كل صفحة متعة فنية ومعلومة تاريخية
نـاهـيكَ عن الـلـغـة الـتي هي عـنـصـر مـهم في
عـملـية الـتواصل إذ أنّ الـلغـة هي األداة ب
ــتــلــقـي فــهي الــتـي تــمــدُ جــســر ُــرسِـل وا ا
االقـتــران وتـقـوي الـعالقـة بـ االثـنـ هـذه
الـلـغة الـتي كـتبت بـهـا الروايـة كـانت مـتيـنة
ــا جـــعل الـــعالقــة ورصـــيــنـــة 
وشــيـجـة بـ الــكـاتب والـقـار
أول ظـهـور لـكـلـمـة فـنـدق السالم
كـان في الـصفـحة 61 هـنا أدرك
الـــــقـــــار ووصل الـــــســـــرد إلى
مـــــرحــــلـــــةٍ يُــــمَـــــكِـــــنهُ من فـــــهم
واسـتيعـاب القصة الـثورة تريد
أن تــــســـقـطَ الـــنــــظـــام فــــقط مع
احلـفـاظ عـلى مـؤسـسـات الـدولة
هـــذا مـــا ذكـــر في صـــفـــحــة 83
الــشـخـصـيـة الــديـنـيـة في روايـة
فـــنــدقِ الــسالم كـــان ذكــيــة وقــد
وضـعَ لــهـــا الــقـــاص صــنـــدوقــاً
لــلــحــفـاظِ عــلــيـهــا من أي شيء
وهــذا من احلــوار الــذي دار بـ
ـــرجع األكــبــر زعـــيم الــثــورة وا
الـسيد اخلـوئيّ ورئيس الـسلطة
فـي مقر الرئيس احلاكم احلوار
الــــذي دار بــــيـــنــــهـــمــــا لم يــــكن
ـا ـسـتـوى الـثـورة مـطـلـقـاً ر
هــذه ال تـعـد مـثـلــبـة في الـروايـة
أيـضاً ألن الـقـصـة حـقيـقـة ولـها
واقـع يـشــهـد ويــؤيـد لــهـا إذ أن
وقـوف زعيم الثـورة أمام رئيس
ـثل قـوة وصالبـة الــسـلـطـة ال 
الــثــورة الــتـي هــزت وكـادت أت

تـقـوض الـنـظـام لـكن الـروائـي يعـمـد إلى أن
يـتـرك احلدث واحلـوار يبـقى عـلى حالهِ دون
ـيك آب عليه مـثل آخر وهـو مسألة إسـباغ ا
عـدم قتـال أبنـاء القـادة مع الثـوار إذ الرواية
قد جعلت من أحدِ أبناء القائد الثوري ضمن
مركز القيادة هذه جعلت السؤال يُثار وال بدّ
مـن إجـابة تــسـتـمـرُ الـقــصـة بـسـردِ حـوادث
الـقـصة تـارةً تـأخذ اجلـانب الـسيـاسي ومرة
اجلــانب الـوطــني وهـكـذا لــتـتــدخل الـروايـة
دينةٍ أو لبلدٍ تعرض لـتكون وثيقة تاريخيـة 
ألزمـة حادة خانقة فجرت ثورة كبرى سُميت
انـتفاضة الواحد والـتسع إشارة إلى سنةِ
ـــرأة ـــان ا حـــدوثـــهـــا وهـــو عـــام 1991 إ
احلـبيـبة كـانت راجحـة العـقل لكن الـسرد لم
يـعـطـهـا الـصـوت الـروي الـكـبـيـر في الـقـصة
لـلـتـنـاسب مع هـيـمـنـة الـسـرد مـع شـخـصـية
عــلي مــكــان وزمــان الــروايــة كــان واقــعــيــاً
ومؤرخاً كـل االحداث كانت مدعـومة بتاريخٍ
يُـعضدُ قـوتها ويجـعلها أوثق مـن االنطالقة
ــشي األولـى لــلــســرد واحلــدث يـــتــحــرك و
بـصورة تكـاد تُرهق القـار ويكاد يـفلت منه
حـبـل الرويّ احلــدث كـان مـتـفـجــراً كـتـفـجـر
الـثورة ومستعراً كلهيب الثورة هل الرواية
إال حـدث? هذا الـسؤال كثـيراً ما رددهُ الـنُقاد
فــيــمـا بــيــنــهم ونـقــول هل هــذه الــروايـة إال
حــدث نــعم احلــدث أو مــجــمــوعــة االحـداث
كانت تصب في مصبٍ واحد ومنطلقٍ واحد
الـرواية جامعـة شاملة في الـنضال والثورة
كـأن تـكـون الـثـورة فكـريـة أو هـمـجـية يـذكـرُ
الـروائي أن الثوار أنـشأوا جريـدة لهم ألنهم
يـريـدون أن ينـظـروا لثـورتـهم بثـقـافة ووعي
الـذي هـو أبـقـى وأكـثـر أثراً لـغـة الـسالح لم
تـلـجأ لـها الـثورة حـتى طـفح الكـيل ولم يبقَ
مـن وسيلةٍ إال هو لـعلَ عنصر التشويق كان

يـرافق احلـدث ويسـايـره في دينـامـيكـيته
ــسـتـمـرة حـتـى آخـر الـقـصـة لـعـل هذه ا
الـروايـة ستـبقى ولـن ينـدثر أثـرها ألنـها
وثـيقـة تـاريخـية وتـاريخ وهذا مـستـحيل
أن يُــدرسَ أو يُـطـمس أثـره عـلى مـدى كل
األجيال ال بدّ ألي جيل أن يحفظ تاريخه
والـــقــاص هــنـــا حــفظ تــاريـــخه وتــاريخ
مــديـــنــته في مــا خـــطه في روايــته هــذه
ـــيلُ إلى االســـلـــوب الـــســـردي لم يـــكن 
احلـشــو بل كـان هـمهُ أن يـسـردَ مـا يـؤثـر
وأثـــر في مـــســـيــرة الـــســـرد وحـــركــيّـــته
ـستمرة تـنتهي القصـة والقار محمل ا
بـشتى األسئلة واالستفهامية والتعجبية
عــمـــا قــرأ ومــا نــتج عــنه احلــدث?! هــذه
االســئـلــة تـفــتحُ أبـوابــاً أمـام الــقـار أن
يــعــيــدَ الــقــراءة لــيــحــفظَ هــذه االســمــاء
الـكثـيرة التي وردت إنّ األسـماءَ الواردة
في الــروايـة كـثــيـرة جـداً حـتـى لـيـصـعب
عـلى الـقـار أن يـحصـيـهـا كلـهـا ويـعرف
أدوارهـا ما لم يـعيـد ويعـيد حـتى يحفظ
حتـتـاج عنـد قراءة الـرواية إلى مـسودات
كــثــيــرة تــكـثــر أو تــقــول بــحــسب ســعـة
اطالعـك ومعـرفتك الـتي تريـد أن تأخـذها
ـشي في سهمٍ مـن الروايـة. احلدث كـان 
هـرمي صاعـداً إلى األعلى قـد يقف بعض
األحـيان لـيلتـقط القـار أنفـاسه قليالً ثم
يـعــود احلـدث الـسـردي يـتـحـرك بـصـورة
تـصـاعديـة مـتطـورة يـوماً بـعـد آخر زمن
ــا الــســرد كـان مالزمــا حلـدث الــسـرد 
أعــطـى قــنــاعــات لــلــقـــار فــيــمــا يــقــرأ
ـــــؤرخ األدبي الـــــكــــــــاتـب مــــارس دور ا
ولـــيس الـــتــاريـــخي الـــبــحت هـــنــا ضم
ـيـزت مـعـاً فحـقق لـلقـراء مـا يشـتـهون ا

وما يريدون.
غالف الرواية

غالف اجملموعة

 —bOŠ rÝUł 

بغداد
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وزيني: التقشف لم يؤثر على إستمرارية الصحف واجملالت في اإلقليم  األديب والكاتب سعيد 

ـــرأة وكــــوردســــتـــان" و" مــــانـى وديـــنـه" و" ا
ــوصل اجلــديــد" و" ـــكــســورة " و" تــاريـخ ا ا
ـذنـبة" و" ـلكـة ا الـبـارزاني رجل الـسالم" و" ا
الـلـعـبة مـسـتـمـرة" و" رؤية الـكـورد" و" رقـصة

النجوم" وغيرها .
{ هل تأثرت بأدباء وكًتاب عراقي وعرب ?

ــعـنى الــتــأثـيــر لـكن -  حــقـيــقــة لم أتـأثــر 
أعـجـبت بـكـتـابـاتـهم ومـنـشـوراتـهم  أعـجبت
كـثيـرا بقـصائـد وأشعـار الشـاعر الـكبـير نزار
قـبـاني  وكذلك بـكـتابـات ومؤلـفـات الدكـتورة
نــوال الـسـعـداوي  وأيـضـا بــالـكـاتـبـة دوريـا
عــوني  وأيـضــا الـصــحـفــيـة حــنـان فــكـري 
ــؤلـــفــات الـــدكــتــور عـــلي الــوردي وكـــذلك 
والــكـاتب والـصـحـفي الــكـوردي الـراحل عـبـد
الـــغــني عـــلي يــحـــيى  وغــيـــرهم الــكـــثــيــر ال

يسعفني الذاكرة لذكرهم .
{ مـــاذا عن مــجـــلــة خـــازر الــتي تـــصــدر بــالـــلــغــة

الكوردية?
- لـقد عـملت رئـيسا لـتحـرير مجـلة خـازر منذ
بــدايـات صـدورهــا حـتى الــيـوم فـهي مــجـلـة
فـصلية تصدر باللغة الكوردية والعربية لكن
بـعـد جـهـود مضـنـيـة أسـتـطعـنـا أن نـصـدرها
ـا أن الـصــحف الـصـادرة بــشـكل شـهــري و
وصل بـالـلـغة الـعـربيـة كـثـيرة في نـيـنـوى وا
خـصوصا بعد العام  ?2003أرتأينا أن يكون
هـناك مـجلـة كورديـة تنـظم إلى تلك الـصحف

وصل . وحظيت بترحيب ودعم أهالي ا

رأى الـنـور ألول مـرة في حـيـاتـه عام 1962
وزين الـتـابـعة لـقـضـاء برده رش بـقـريـة 
لــكـنه عـا طــفـولـته نــاحـا ومـهـجــرا بـسـبب
إلـتحاق والده بـالثورة التحـررية الكوردية
حـيث جلأ مع أسرته إلى جـبال كوردستان
وبـعد أنتكاسة ثورة أيـلول أضطروا للجوء
إلى إيـــران  حــيث عــاشـــوا هــنــاك لــنــحــو
عــشـرين سـنــة قـبل أن يـقــرروا الـعـودة في
مـطـلع التـسعـينـيـات يجـمع ب الـصحـافة
واإلعالم واألدب والـشعر لـكنه يجـده نفسه
ا هـو صحـفي وإعالمي فـقد كـاتـبا أكـثـر 
كــتب ونــشــر في الــعــديــد من الــصــحف بل
وتـــولى رئــاســة حتـــريــر بــعـض الــصــحف
ـكــاتب قـنـوات واجملالت كــمـا عـمـل مـديـرا 
ـــوصـل ذلك هـــو األديب فــــضـــائـــيــــة في ا
وزيـني كان والـكـاتب والصـحفي سـعيـد 
لــنــا مــعه هــذا الــلــقــاء لــيــحــدثــنــا عن أهم

احملطات في حياته قلنا له:
ـوزيـني { الـكـاتب واألديـب واإلعالمي سـعـيـد 
هل لك أن حتـــدثـــنـــا عن بـــدايـــاتك مـع الـــكـــتـــابــة

والنشر?
ــطـالــعـة  - بــدايـاتـي كـانت مع الــقـراءة وا
لــسـنـوات طـويـلـة قـرأت الــعـديـد من الـكـتب
األدبـيـة والفـلـسـفيـة خـصوصـا حـول تاريخ
الـــكــورد وكـــوردســتـــان لـــكن بــدايـــاتي مع
الـكتابة كانت في مطلع الـتسعينيات أتذكر
أول مـقال كتـبته نشـر في صحيـفة الفـضيلة
ــذكــور لم ــقــال ا اإليــرانـــيــة إال أن نــشــر ا
ـــســــتـــوى ـــا ألنـه لم يـــكـن  يــــســـرنـي ر
طــمــوحي آنــذاك لــذلك قــررت عــدم الــنــشـر
مـجددا حـتى منـتصف التـسعـينـيات حيث
 نـشـر أول مـقال لي فـي مجـلـة كَازى وهي
بــالـلـغـة الــكـورديـة والـتي كــانت تـصـدر في
دهـوك  وهكذا توالت كـتاباتي في الصحف

واجملالت حتى يومنا هذا.
ــركــز الــثــقــافي الــذي أســســته في { مــاذا عن ا

قضاء برده رش ?
- بــعــد أن كــنـت لــنــحــو عــقــدين من الــزمن
مـــقــيــمـــا في إيــران عــدت إلـى الــعــراق في
مـنتصف التسعيـنيات  وحتديدا إلى بلدتي

بــرده رش حــيث ســارعت إلى تــأسـيس أول
مـــركــز ثـــقــافـي كــوردي فـي في الــقـــضــاء و
ــنـطـقــة والـذي رأى الــنـور في يـوم -5 -4 ا
ـــراكـــز  1995لـــيـــصـــبـح من أهم وأنـــشط ا
ـنطقـة وفي كوردستـان بشكل الـثقـافية في ا
عـام كما أسـست أول مكتبـة في قضاء برده
رش والـتي صـدر عـنهـا مـجلـة خـازر بالـلـغة
الـكوردية وهي أول مـجلة تـصدر في مـنطقة
بـرده رش و هي مـسـتـمـرة بـالـصـدور حـتى
يـــومــنــا هـــذا  أمــا بــعـــد ســقــوط الـــنــظــام
الصدامي في نيسان  ?2003كنت من أوائل
ـوصل ـثــقـفـ الـذين عـادوا إلى مـديـنـة ا ا
حــيـث أســست فــيــهــا أول مـــنــتــدى ثــقــافي
كـــوردســــتـــاني وحـــرصـت عـــلى أن أشـــرك
ـوصل فيها وبـالفعل أنـظم العديد مـثقفي ا
ثـقف من األدبـاء والكـتاب والـصحـفيـ وا
ـنـتـدى وهم يـنـتـمون ـوصـلـيـ إلى هـذا ا ا
نـتدى ألطـياف وقـوميـات مخـتلـفة لـيكـون ا

. ثقف جامع لكل هؤالء ا
ـؤلـفـات واألدبـيـة مـنـها { كم يـقـدر رصـيـدك مـن ا

على وجه اخلصوص?
- مـؤلفاتي جتاوزت ألـ  18كـتابا وأول تلك
ـاضي الــكــتب هـو كــتــاب " بـرده رش بــ ا
واحلـاضر " تـناولت فـيه تاريخ مـنطـقة برده
عالم الـتاريخيـة فيها رش وسـكانهـا وأهم ا
وكـذلـك األحـداث الـتي شـهـدتـهـا من بـيـنـهـا
كــــتــــاب " الــــعـــريـس " و " تــــاريخ الــــكـــورد

{ ألـم يـــتــــأثـــر صــــدور مـــجــــلـــة خــــازر بـــاألزمـــة
ر بها اإلقليم? األقتصادية التي 

- صـــراحــة هــنــاك كــتـب ومــجالت وصــحف
ودوريــات تـصـدر في اإلقـلــيم عـلى الـرغم من
ر بـها الـتـقشف واألزمـة االقـتصـاديـة التـي 

ؤسـسات اإلعالمية اإلقـليم نعم لـقد تأثرت ا
والــثــقــافــيــة بــاألزمــة اإلقــتــصــاديــة والــشـد
ـركز واإلقليم بسبب واجلـذب ب حكومتي ا
ـوازنة العامة إال أنها مستمرة في عطائها ا
رغم الـتحديات من ضمنـها مجلة خازر التي
تصدر بأنتظام شهريا وسنويا أحرص على
إصدار كتاب جديد وآخر مؤلفاتي هو كتاب
" اجلـــســارة واألمل " لــبـــراك أوبــامــا  قــمت
بــتـرجـمــته من الـلــغـة الـفــارسـيـة إلى الــلـغـة
الــكــورديـــة  كــمــا صــدر لي روايــة بــالــلــغــة
الـفـارسـيـة حمـلت عـنـوان" الـلوحـة الـدمـوية"

كونني أجيد اللغة الفارسية بطالقة.
{ يقال بـأن لديك نشاطات في اخلـارج  ما حقيقة

ذلك ?
- نــعم لــدي أنــشـطــة في الــعــديــد من الـدول
خــارج إقــلــيم كـوردســتــان فــقـد شــاركت في
الــعـــديــد من الــنــشــاطــات الـــتي أقــيــمت في
الــبــلـدان األوربــيــة بــعـد أن تــلــقــيت دعـوات
ـثقـف ـراكـز الثـقـافيـة وا مـشـاركة من قـبل ا
ـثــقـفـ ــهـجـر فــقـد شــاركت ا الــكـورد في ا
الــكـورد فـي روسـيــا وفي بـرلــ وفي لـبــنـان

ومصر.
{ هل مـارست كـتابـة الشـعر ومـاذا عن الـقصـائد

التي كتبتها?
- نــعم أكــتب فـي الــصـحـف واجملالت  كــمـا
أنــنـي أكــتب الــشــعــر أيــضــا لــكن صــراحــة
اشـعـاري ال أنـشـرهـا بل أحـتـفظ بـهـا  ألنني

قـلــيل الـكـتـابـة في مـجـال الـشـعـر وكي ال
أحـسب عـلى الـشعـراء  فـضلت عـدم نـشر
اشـعـاري  حـيث تـأثـرت كـثـيـرا بـالـشـاعر
الـكبيـر محمد مـهدي اجلواهري بـأعتباره

شاعر ومناضل .
وزيني هل يستمع { األديب والكـاتب سعيد 

للموسيقى والغناء?
- نــــــــعـم بـالشك أســــــــتــــــــمـع لـألغــــــــاني
وسـيقى ـوسـيقى وأفـضل االغـاني وا وا
طربـ الذين أسـتمع لهم الـهادئـة ومن ا
الــراحل نـاظم الــغـزالي و وحـيــدة خـلـيل
ومن الـكورد حـسن زيـرك و محـمد شـيخو

وأردوان زاخولي وغيرهم .
{ كــيف تـصف لـنــا عالقـاتك مع الــعـامـلـ في

الوسط الصحفي واإلعالمي?
- عالقـاتي طيبة مع اجلميع ألن أساسها
ــتــبــادل الــتـــعــامل احلــسـن واإلحــتــرام ا
والـــتــعــاون والــتــواصـل خالل ســيــطــرة
داعـش كـــنت أتـــواجـــد فـي الـــكـــثـــيـــر من
األحـيان عند السواتر  فكنت أزود الكثير
من الـصحـفيـ واإلعالميـ العـامل في
الـقـنـوات الـتـلفـزيـونـيـة واالذاعـات وحتى
الــصــحف بــأخــبـار الــقــوات األمــنــيـة من
الـبـيـشـمـركـة واجلـيش وكـذلك عـن حتـرير
ـــوصل  ــــنـــاطق بـــأطـــراف ا الـــقـــرى وا
ن يـتـعـذر عــلـيـهم الـتـواجـد خــصـوصـا 

والوصول إلى السواتر األمامية. وزيني سعيد 


