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*ملف أعده وقدم له/ جاسم العايف   
 
 
ا(دبي ، لتجاھلھم الوضع  - ا(مر الثقافي  ممن يعنيھملين ؤوھذا الملف رسالة لكل المس 

ا مھما  يوالذي يمثل مشروعا كبيرا ، وتاريخ )ا�سدي فھد( الصحي الذي عليه القاص
 وله بصمات واضحة عليھا، وھو احد كتاب الواقعية العراقية ،لقصة العراقيةفي مسار ا

روحھا وأصالتھا ، بوصفه سليل الكتاب ب ،خ@ل إبداعاته  ،تمسكوا الذين  الفنية
شولوخوف، اندريه مارلو، جون  غوركي العالميين، أمثال ،موبسان ، تشيكوف،

فھد " القاص  ظل .والعرب قيين، إضافة للعراشتنابيك، ھمنغواي وارسكين كالدويل
الفني  طيلة أربعين عاما   -عند منھجه السردي الواقعي  يكافح  ويتخندق "ا�سدي

 ، الدولةلم تفكر  أنبعد  ھذا  أقدم.  بم@مح عراقية وخصوصية جنوبية بالذات لترسيخه
فته بصووضعه الصحي " فھد ا�سدي"بـ  ا(دبي –الثقافي  بالشأن  ينوب عنھا نْ مَ  أو

في  جزءا بسيطا من حقوق المواطنة العراقية ،المھضومة والمضيعة، متنازلة لغيرھا
 القصصية تبالعطاءا أدباء البصرةبعض  والملف أيضا شھادة اعتزاز من. ؟!ذلك

                        . الوطني  لمبدع عراقي الھوية وا�نتماء بالموقف الفنية و والروائية
                    

 
 
 
 



 
عدن مستعاد.. عدن مضاع : فھد ا�سدي   

  
 قاص ومترجم/ محمد سھيل احمد*
  

اواخ[[ر ) الكلم[[ة ( ت[[زامن انج[[ذابي ا(ول لفھ[[د ا�س[[دي كاتب[[ا مب[[دعا م[[ع انبھ[[اري بمجل[[ة 
لتي اعتمدت اللھج[ة الھادئ[ة الستينات حين قرأت  له  على صفحاتھا  نصا من نصوصه ا

ف[[ي التن[[اول وا�لتص[[اق بالمك[[ان و إب[[راز م@مح[[ه دون إھم[[ال الش[[خوص و� الحرك[[ة 
واعت[رف ع[ن ص[دق أنن[ي ق[رأت قص[ص فھ[د . الديناميكية لكل ثيمة من ثيمات قصص[ه 

مكتفي[ا )   ( * ) ع[دن مض[اع ( متفرقة ھنا وھناك دون ا�لتفات ال[ى مجموعت[ه المبك[رة 
م[ا اذك[ره أيض[ا .  يا النص الصاعقة ، � ع[ن قص[د إنم[ا كتحص[يل حاص[ل  بكاريزما ثر

لقاًء عابرا جمعني بفھد ابان مھرجان المربد  أدركت من خ@ل[ه انن[ي ام[ام كات[ب جن[وبي 
مكتنز الذاكرة بالمشاھد والصور واللوح[ات الش[عبية ؛ وك[ائن ش[ديد التواض[ع  ذي عم[ق 

ولق[د .  الوس[ط ال[ذي ش[كل ذائقت[ه ا�بداعي[ة مترأري كمياه الھور ، صادق مع نفسه ومع 
الت[ي نش[رتھا عل[ى ص[فحات ) � أح[د( بق[راءة نقدي[ة ل[ه  لقص[تي  1974فوجئت في ع[ام 

( اح[[دى الجرائ[[د البغدادي[[ة ، وھ[[ي القص[[ة الت[[ي تص[[درت مجم[[وعتي القصص[[ية ا�ول[[ى 
و� ومن بعده فيما بعد فعرفت فيه كاتبا متابعا يؤمن بأن ا(ولوية للنص ا) العين والشباك 

كان في قراءته  تل[ك ق[در كبي[ر م[ن المنھجي[ة والمق[درة عل[ى . تأتي الع@قات او � تأتي  
التوغل في ثنايا النص بعد تفكيك[ه عل[ى نح[و مقت[در يعك[س بالتأكي[د وعي[ا متق[دما  لكات[ب 

  .انبثق من طين الو�دة ا(ولى 
نن[[ي شخص[[يا ض[[د مفھ[[وم ولك. يق[[ال ان كتاب[[ات فھ[[د  تض[[عه ف[[ي خان[[ة كت[[اب الخمس[[ينات 

نص[وص فھ[د تخت[رق مفھ[وم المجايل[ة ف[ي الوق[ت ال[ذي تحم[ل . ا(جيال الوھمي ، بداھة 
ھ[[ي ) ع[[دن مض[[اع ( راي[[ة الحداث[[ة ، فلق[[د اس[[تمتعت قبي[[ل اي[[ام بق[[راءة متج[[ددة لقص[[ص 

المتع[[ة نفس[[ھا الت[[ي رافقتن[[ي ف[[ي لحظ[[ة الق[[راءة ا(ول[[ى اواخ[[ر الس[[تينات ،  بس[[بب مق[[درة 
لوصول الى قارئه عبر الصدق والبساطة والعمق في آن معا  ، وثاني[ا (ن[ه الكاتب على ا

ع[الم ا�ھ[وار والس[دود و الفت[وق و أعش[اب الب[ردي ، : لم يتنكر للعوالم التي كت[ب عنھ[ا 
لنأخ[ذ عل[ى س[بيل المث[ال تجربت[ه البك[ر . أشجار النبق وما كان يدور حولھا من خراف[ات 

وھو ن[ص ف[ائق تن[اول بمش[ھدية بليغ[ة ) أسعد طفل ( مع من يملك ومن � يملك في نص 
التفاوت الطبقي في أدق مجساته فلسفيا وسوسيولوجيا، عبر متن قصصي ش[ديد البس[اطة 

فھي من النصوص التي لم تأخذ حقھا من ا�ھتمام  ، ربما )  ثقب السرطان ( أما قصة . 
عل[ى ح[د ) س[@ف وري[ث ث[روة ا(( يسدد فھد زوم عدسته على السيد حمدي الفيصلي .  

تحي[ا حي[اة الن[وم ..  والفيصلي نموذج للشخصية الطفيلية اnقطاعية ، ف[ي ا(غل[ب . قوله 
والسھر و اnقبال المنقطع النظي[ر عل[ى لذائ[ذ الحي[اة وعل[ى نح[و متبل[د يق[وده ال[ى الس[منة 

 عالم الفيصلي المتمثل بغرفته التي يس[كن ، يبتل[ى بجحاف[ل م[ن النم[ل ، فيش[ير. المفرطة 



والمفارق[[ة .علي[[ه اح[[د رج[[ال حاش[[يته بالقض[[اء عليھ[[ا بالم[[اء ت[[ارة وبالن[[ار ت[[ارة أخ[[رى 
الس[[اخرة الت[[ي يؤسس[[ھا ال[[نص تكم[[ن ف[[ي الب@غ[[ة ا�س[[تعارية  ال[[ذي يظھرھ[[ا الخط[[اب 

( السردي للنص بين مخلوق بليد يستمتع بالتندر على اqخ[رين  وب[ين المخل[وق ال[دؤوب 
رية ا�جتماعي[ة الت[ي تك[افح م[ن اج[ل واق[ع مع[اش أخ[ف الذي يمثل الشرائح البش) النمل 

  Ironyھ[ذه المفارق[ة الس[اخرة. وطأة  و� تجد بأسا في اقتحام ع[الم ذل[ك الك[ائن البط[ين 
مررھا الكاتب � من خ@ل التقرير بل من خ@ل خلطة متقنة المقادير لكل ما ھو مشھدي 

. فخاخ اnطن[اب وألغ[ام التبري[ر  ، فلسفي ، ب@غي وتقريري يومئ و � يفسر  ،ويتفادى 
أحبب[ت ش[عبي ، : "ولھذا � نستغرب حين يفتتح ا�سدي المقدمة  البليغة لمجموعته قائ@ 

لق[د : " وق[ال ف[ي اس[تفتاء مجل[ة ا�ق[@م .. " لذا لم أجد اصدق من أن اكتب تجاربي مع[ه 
شرة و الحكائية ، عنھا أردية التقرير والسردية المبا -اسلوبيا –نفضت القصة المعاصرة 

  " ( ** ) . وتحررت من قيود استنساخ الواقع ومن الواقعية الطبيعية 
إن أسلوب ا�سدي يعكس وحدة رؤي[ا الق[اص ووعي[ه التحليل[ي المنف[تح عل[ى البيئ[ة الت[ي  

فعوالمه التي رصدھا في كتاباته المبكرة � تبتعد إ� بأمتار عن تلك التي رسمھا . عاشھا 
  ) .حلب بن غريبة  –الصليب (دث أعماله  ا� وھو رواية  في واحدة من اح

وأنا أتلقى أخباره الصحية المقلقة  وتھميشه على يد المؤسسات الثقافية ،  والتفاتة جري[دة 
  .. الزمان ، أتمنى للصديق الحبيب فھد ا�سدي الشفاء العاجل والعطاء الدائم 

  ) .. (***) ضاع عدن م(ھا أنا أرد التحية ، وإن متأخرة  لمؤلف  
  !تحية أخرى لمعلم استحق التسمية مرتين  .. و  

 ــــــــــــــــــــ
  
ع[دن مض[[اع ، فھ[[د ا�س[[دي ، قص[ص ،منش[[ورات دار الكلم[[ة ، ، مطبع[[ة الغ[[ري ( * )  

  . 1969الحديثة ، تشرين اول 
ش[باط  –ك[انون الث[اني  2-1مجلة ا�ق@م ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ع (**)  

   36ص   1993
الف[[ردوس ( ي[[ذكرنا العن[[وان بقص[[يدة الش[[اعر ا�نكلي[[زي البص[[ير ج[[ون ملت[[ون (***)  
أكث[[ر ) ع[[دن مض[[اع (ذي الجاذبي[[ة ، غي[[ر ان[[ي اعتق[[د ان )  Paradise Lostالمفق[[ود 

ف[ي  جاذبية منه ، وھو العامل الذي حدا بي  (ن اختاره عنوانا لمقالة عن البصرة وردت
  .ملف مكرس عنھا  في احد م@حق جريدة المنارة 

           
 

 

 

 



 

 ؟..!كيف ومتى قرأت فھد ا�سدي
 

 
 كاتب/جاسم العايف *

في أواسط  قادما من سجن معسكر السليمانية العسكري، وصلت سجن الحلة المركزي،  
انا لّي في[ه إ� بع[د أن تك[رم اح[د المس[جونين وآوان[ي و لم أجد مك 1964شھر نيسان عام 

بأن مكاني س[يكون ق[رب الب[اب،  -بدماثة وحياء -في القاووش المسؤل عنه مشترطا عليّ 
وھذا يعني أن كل من يدخل إلى القاووش سينزع خف[ه ق[رب رأس[ي، وس[يتقاطر م[ا عل[ق 

التعب ال[ذي كن[ت علي[ه  إزاء. يعبرني، أكان ذاھبا أم عائدا بالخف علّي، ويطأ فراشي، و
ن[[زي@ ، بعي[[دا، (ف[[رش بط[[انيتي ،  95م[[ا أن أزح[[ت أخف[[اف أكث[[ر م[[ن . وافق[[ت س[[ريعاً 

و�رتاح من سفر دام ث@ثة أيام، حتى استغرقت في نوم عميق، لم أصُح من[ه إ� عص[راً، 
بقيت على ھذه الحالة . مھدم الجسم يعصرني الجوع، وتحيطني الخفاف من شتى ا(نواع

ش[اً، مم[[داً ، فلمح[[ت ب[القرب من[[ي مجل[[ة ب[[@ غ[@ف ، و� عن[[وان ولكن[[ي خمن[[ت ، مستوح
خمن[[ت ذل[[ك م[[ن حجمھ[[ا ول[[ون ورقھ[[ا ، واعتي[[ادي . ؟!تمام[[ا أنھ[[ا مجل[[ة اqداب البيروتي[[ة

تناولتھ[ا وب[دأت بتص[فحھا، فوج[دت فيھ[ا بع[ض الدراس[ات (س[ماء كن[ت . عليھا وعالمھ[ا
ونجي[ب الم[انع ل[ويس ع[وض . مطاع صفدي وداقرأ لھم فيھا، منھم جبرا إبراھيم جبرا و

ومعين توفيق بسيسو،وكمال عيد و خال[د أب[و خال[د وف[واز عي[د و العراق[ي ھ[ادي العل[وي 
والش[[اعرة وف[[اء وج[[دي وغال[[ب ھلس[[ا وص[[@ح عيس[[ى " الت[[راث اnس[[@مي" يكت[[ب ع[[ن 

وعل[[ي الجن[[دي ، وجيل[[ي عب[[د ال[[رحمن  وف[[ائز خض[[ور وص[[بري ح[[افظ ومم[[دوح ع[[دوان
وا عن الكتابة والحياة، تُرى َمْن يع[رف بعض[ھم اqن ويت[ذكرھم أو ق[رأ لھ[م وآخرون غاب

، لكاتب مس[رحي ،ينش[ر "بائع الدبس الفقير"وجدت أيضا مسرحية ، بعنوان  . ؟!شيئا ما
وثمة قصص قصيرة ، منھا قصة  لكاتب لم . (ول مرة في المجلة ، اسمه سعد هللا ونوس

م[[ر ب[ّي اح[د الس[جناء وبع[[د أن " . الطف[ل والش[احنة"كان[ت القص[[ة بعن[وان. اق[رأ ل[ه س[ابقا
وط[[ئ فراش[[ي بخف[[ه، ورأى المجل[[ة بي[[دي وح[[دق ف[[ي اس[[م كات[[ب القص[[ة، ق[[ال ل[[ي بزھ[[و 

وأس[فل " فھ[د ا�س[دي"انه اب[ن عم[ي وھ[و م[ن ھ[ور الحم[ار ، رأي[ت ا�س[م فك[ان: وفخر
" لش[احنةالطف[ل وا"أول م[ا ش[دني لقص[ة ".ھور الحم[ار/الناصرية" القصة العبارة التالية

حل[م  -البيروتي[ة  التي ربما ھي أول قصة قصيرة ينش[رھا فھ[د ا�س[دي ف[ي مجل[ة اqداب
ھ[[و تل[[ك الواقعي[[ة الت[[ي تؤك[[د أن ثم[[ة م[[ن -الكت[[اب العص[[ي عل[[ى التحق[[ق ف[[ي ذل[[ك ال[[زمن 

يتناول الواقع دون إسفاف واستنكاف وإنما يخضع ما يتناول[ه م[ن الواق[ع  للش[روط الفني[ة 
) الع[ار ا(دب[ي(ظاءاته ، في زمن كانت الكتابة عن الواق[ع توص[م ب[ـومقتضيات  الفن و ف

الفني[[[ة دون أن يعب[[[أ بص[[[خب  -وبق[[[ي ا�س[[[دي متمس[[[كا بمش[[[روعه ف[[[ي الكتاب[[[ة الواقعي[[[ة



الستينيات وبعض نزعاتھا الشكلية أو السقوط في ھاوية العبثية وال@معقولي[ة ، مثبت[اً ع[ن 
عي[[ة الحديث[[ة عل[[ى التعبي[[ر ع[[ن تطلع[[ات الفن[[ي إمكاني[[ة الواق -طري[[ق إبداع[[ه  القصص[[ي

تقدمت ا(يام والسنوات وبات ا�سدي قاص[ا . ومشاكل وھموم ومعاناة ومصائر اnنسان 
وبق[ي فھ[د ا�س[دي ابن[اً )  ال[خ..عدن مضاع وطيور السماء ومعمرة عل[ي (معروفا وثمة 

تتمي[[ز .فس[[يح وفي[[اً ل[[ذلك الع[[الم ال[[واقعي الم[[تخم بالع[[ذاب والقھ[[ر، ع[[الم الھ[[ور الواس[[ع ال
الخارج ،الزمان /نتاجات فھد ا�سدي بنمط من القص  ينحى فيه للربط بين تشابك الداخل

الطبيعة، وتتجذر رؤيته الفنية  وبؤرتھا الد�لية عبر معرفة وخبرة في / المكان،اnنسان/ 
الجمعية ، دون جاھزية الحكاية أو -وظائف وطرائق السرد الذي يستعين بالذاكرة الفردية

موض[[عھا ف[[ي منطق[[ة تق[[ع خ[[ارج بني[[ة المس[[رود وفض[[اءاته الد�لي[[ة ، وثم[[ة تش[[ابك  م[[ع ت
الواقع  وجدله و عبارته السردية تتميز بالكثافة والتركيز وتس[ھم بتق[ديم بانورام[ا عراقي[ة 
ش[[ديدة الخصوص[[ية والمحلي[[ة الجنوبي[[ة بال[[ذات ،الت[[ي  تت[[زاحم فيھ[[ا ص[[باحات ونھ[[ارات 

لقصب والب[ردي وھ[ي تحج[ب الرؤي[ة بكثافاتھ[ا، والمج[اديف ا�ھوار المكفھرة وغابات ا
الخشن وبنادق للصيد وخراطيشھا وأخرى للثأر ) الخيش(ودشاديش ) العقل(والكوفيات و

أو ل@نتقام، والخناجر المربوطة عند منطق[ة ال[بطن دائم[ا بح[زام جل[دي أو حب[ل مب[روم ، 
د�ل القھ[[وة ) ھاون[[ات(رن[[ين والف[[ا�ت ، والج[[واميس والخن[[ازير وا(بق[[ار والف[[وانيس و

عص[[[را، معلن[[[ةً ترحيبھ[[[ا المتواص[[[ل وم[[[ذكرةً بالض[[[يف ال[[[ذي ق[[[د ح[[[ل ھن[[[ا ، ولس[[[عات 
والبرغوث، سيد ليل ناس ا(ھوار ، والطين والحج[ر وزمج[رة الري[اح الت[ي " الحرمس"

وظ[ل الق[اص . المطلي[ة بق[ار ا(س[@ف الس[ومريين) طراري[د(� ترحم ، والمشاحيف وال[ـ
في العذاب العراق[ي وھ[و يح[اول النھ[وض م[ن رم[اد أزمن[ة القم[ع وال[دماء ا�سدي ينقب 

والحرمان وا(مراض الفتاكة والحروب ، واتضح ذلك في قصصه التي تنبع أحداثھا من 
  .الحياة اليومية للھم العراقي، والجنوبي بالذات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 دائماً في الذاكرة..فھد ا�سدي 

 
 
  قاص/ ودود حميد*

ة عن صديق، أبعدت[ه ظروف[ه تتداعى الكلمات وتنحسر العبارات عندما تكون الكتاب
القلب ھذا الجھاز المنبض للحياة، عندما يحرن ممتنع[اً .. الصحية عن حضوره الشخصي

تباً لھذا القلب الذي أنھكه حب الناس، فلش[دة  -عن اnيفاء الكافي لمعطيات النشاط اليومي
شى ما انبسط وانقبض مانحاً المحرومين والمسحوقين والراحلين شھداء ومسجونين، عط

ارواًء من نبعه، أتلفت شرايينه فأقعد ص[احبه وأبع[ده ع[ن أص[دقائه وأحباب[ه، .. وجائعين 
أحبب[ت ش[عبي، ل[ذا ل[م أج[د اص[دق م[ن أن اكت[ب ( -عدن مض[اع-وكما قال في مجموعته 

   .)عن تجاربي معه
زمي[[ل دراس[[تي وص[[ديق ش[[بابي ) أن[[يس(عرف[[ت فھ[[د ا�س[[دي ع[[ن أخي[[ه ا(كب[[ر 

ونح[ن نرتش[ف الكتاب[ة بلس[ماًَ◌ للتعبي[ر ع[ن رؤان[ا للواق[ع بك[ل وتعانقت وتوثق[ت الع@ق[ة 
خضمه المفجع، من اجل تحقيق م[ا ن[روم إلي[ه م[ن تغيي[ر نح[و حي[اة أفض[ل، وف[ي أواخ[ر 

وس[[ط الھب[[ة الس[[تينية الھادف[[ة إل[[ى التجري[[ب  1969الس[[تينات وحص[[راً ف[[ي تش[[رين ا(ول 
الت[[ي أك[[دت ) ن مض[[اعع[[د(ال@ھ[[ث ف[[ي القص[[ة والش[[عر، ج[[اءت المول[[ودة ا(ول[[ى لفھ[[د 

وكم[[ا يق[[ول الناق[[د فاض[[ل ث[[امر ف[[ي كت[[اب .. للواقعي[[ة نھج[[اً جريئ[[اً ف[[ي الواقعي[[ة الجدي[[دة
إن فھ[[د ينطل[[ق ف[[ي أقاصيص[[ه م[[ن رؤي[[ا واض[[حة وم[[ن ):" قص[[ص عراقي[[ة معاص[[رة(

وكانت لمعاناة ھذا المبدع ف[ي ". منطلقات فكرية وفنية سليمة وبفھم ذكي للواقعية الجديدة
مستضعف بين الم@يين من أمثاله، أثر بالغ في انشد اده إلى بيئته ومجتمع[ه نشأته وھو ال

  :-وكما يذكر
عصرتني في شبيبتي التناقضات الحادة الت[ي عاش[ھا مجتمع[ي فكان[ت ق[دراً مس[لطاً ل[ّون -

  .أيامي بالمرارة
أم[س م[ر ب[ي الض[العون فس[خروا م[ن إنس[اني الم[دمر، ولك[ن ل[م : -وفي مكان أخر يق[ول

وھك[ذا كان[ت بدايات[ه ق[د . يتھم بمقدار ما اسائني جھلھم كوني لس[ت ب[المھزومتثرني سخر
خلق لديه مشاعر التحدي و المثابرة م[ن اج[ل ان يك[ون غي[ر م[ا يتمن[ون واذك[ر ف[ي ذل[ك 

ف[[ي اح[[د اللق[[اءات اس[[تفزاز فھ[[د، ف[[رد علي[[ه بك[[ل ج[[رأه )  ....خ(عن[[دما ح[[اول المرت[[زق 
  ".الدار وارض العراق أرضنا فنحن أھل ..)خ(� تتجاوز يا :" وشجاعة 

الت[[ي م[[ا فتئ[[ت ) طي[[ور الس[[ماء(ص[[افحت الن[[ور مجموعت[[ه الثاني[[ة  1967ف[[ي ع[[ام 
نكھتھا بروائعھا العشر، طرية في ال[ذاكرة حي[ث ان كثي[راً م[ن النتاج[ات تم[ر علين[ا دون 

الت[ي م[ا زال الق[ارئ ) طي[ور الس[ماء(اكتراث وسرعان م[ا يطويھ[ا النس[يان عل[ى عك[س 
تتفاع[ل ) حل[ب(وبطلھ[ا  -طي[ور الس[ماء -اث قصصھا حتى اqن، فمث@ً قص[ة يتمتع بأحد

وجدانياً وإنسانياً كلم[ا م[رت ا(ع[وام، وبھ[ذه المناس[بة فھ[ذه القص[ة تحول[ت إل[ى مش[روع 



عب[[اس . (وك[[ان م[[ن المق[[رر أن يض[[طلع بإخراج[[ه د) حل[[ب ب[[ن غريب[[ه(س[[ينمائي باس[[م 
مس[ارھا فتأج[ل المش[روع كم[ا إن ولكن الظروف جعل[ت ال[ريح تج[ري ف[ي غي[ر ) الش@ه
ذلك المشعل المضيء ل[ي@ً ف[ي أبع[اد ) احفيظ(التي تتحدث عن أسطورة ) المعجزة(قصة 

الھور وما يكتنفه من أسرار عجيبة، ربما أراد القاص في ھذه الخرافة أن يوظفھا كرم[ز 
وھك[ذا ك[ان وم[ا ي[زال أدب فھ[د ا�س[دي القصص[ي .موٍح (جل الوصول إلى غاية معينة

وأخيراً أتمنى لصديقي الحبيب فھد ان ينھض مع[افى س[ليماً .. رائداً متألقاً على مر الزمن
عالي ألھمه يضيُء في ذراعه المشعل الذي آلينا أن � ينطفئ على طول مس[ار حاض[رنا 

  .اnبداعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تهأراه في كتابا

 
 قاص/ مجيد جاسم  العلي*

  
كن[[ت أراه ف[[ي كتابات[[ه ، وكتاب[[اتي أيض[[اً قب[[ل ان التقي[[ة جس[[داً تتح[[رك ف[[ي داخل[[ه دم[[اء     

ا(ديب المنحاز إلى إنسانية اnنسان، الرافض لكل ما ھو باطل رغم الظ[رف ال[@ نس[اني 
ل، ھ[و و�ن ل[ي ص[ديقاً حميم[اً كم[ا الظ[. الذي كنا نمر ب[ه، نح[ن المض[طھدين من[ذ عق[ود

وال[[ذي تربط[[[ه ع@ق[[ة قديم[[[ة بالق[[اص فھ[[[د ا�س[[دي فق[[[د ش[[[اءت " ودود حمي[[[د"الق[[اص 
الظ[[روف ان نلتق[[ي مع[[اً ف[[ي ب[[دايات س[[ني الس[[بعينيات م[[ن الق[[رن الماض[[ي، ف[[ي جزي[[رة 
السندباد مقر إقامة وفود مھرجان المربد الذي كنت وص[ديقي ودود � نأب[ه ب[ه كون[ه يق[ام 

فھ[د ا�س[دي إل[ى ش[قته الت[ي ك[ان يش[اركه فيھ[ا الق[اص دعانا القاص  . تحت خيمة البعث
ثم[ة ابتس[امة اس[تخفاف عل[ى ش[فتيه فيم[ا اس[تعرض .. ، نظ[ر إلين[ا ا�س[دي" احمد خلف"

ان[[ه وي[[ن، وھ[[اي : ((-حرك[[ة ي[[ده أث[[اث الش[[قة ا(نيق[[ة، مترجم[[ة مقول[[ة ش[[عبية ص[[امتة 
ف[ي قصص[ه فھو قاص عاش الحرمان ، وتحس[س ع[ذابات ش[عبه، معب[راً عنھ[ا ..!)) وين

التي  أحببتھا ووجدت فيھا نظائر في قصصي، وتمنيت ان التقي صاحبھا لقاءاً ج[اداً، ا� 
ان الفاشست أودع[وني دھ[اليز الس[جن وھمش[وني (كث[ر م[ن رب[ع ق[رن فح[ال ب[ين لقاءن[ا 

ويح[دثني ص[ديقي ودود حمي[د ع[ن فھ[د ا�س[دي ليبق[ى ف[ي ال[ذاكرة . المغيب ، ھ[و اqخ[ر
علمين الذين تعايشوا معه في دار واحدة ف[ي محافظ[ة دي[الى، وھ[م مثلما يحدثني بعض الم

وك[انوا ينقل[ون ل[ي طيب[ة  1965زم@ئي الذين تنسبوا مع[ي إل[ى تل[ك المحافظ[ة ف[ي الع[ام 
فھد، وأفكاره التي � تعرف المساومة رغم أنھم لم يكون[وا م[ن المھتم[ين ب[ا(دب، وھك[ذا 

.. س[[@ماً أيھ[[ا الق[[اص المب[[دع الج[[ريح..ظ[[ل فھ[[د ا�س[[دي عالق[[اً ف[[ي ذاكرت[[ي س[[نين عدي[[دة
  .وس@ماً يا عراق يا جريح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )عدٍن مضاع(فھد ا�سدي بين الرؤيا وا�نسان و 
 

 قاص/ باسم الشريف*
 

ما ھ[ي ال[دوافع الت[ي ت[دعو . ثمة نقطة للبداية ،تتجلى على شكل أسئلة عميقة وحساسة    
؟ من أين له بكل ھذا )!فھد ا�سدي ( اnعجاب الكبير الذي يحضا به كاتب مثل لكل ھذا 

بتأمل وروية يمكن اnجابة ع[ن ھ[ذه ا(س[ئلة ب[بعض م[ن ال[تفحص وال[تمعن .   اnمتاع ؟ 
تع[ود ) فھ[د ا�س[دي(على حد علمي إن ا�ھتمام البالغ الذي يحضا به كاتب مثل المب[دع .

ا على مدى م[ا ين[اھز ا(ربع[ة عق[ود س[واء م[ا ك[ان منھ[ا لمجمل تلك ا(عمال التي أنجزھ
قصصي أو روائ[ي �س[يما تل[ك الت[ي تش[ع منھ[ا ع[وا ل[م ا�ھ[وار المس[حورة ، ا(س[اطير 

الذي تشبع بسحره وما زال )   عدنه المضاع(والكوابيس وا(ح@م  وربما عالمه الطفولي
ذا الثراء الباذخ في أعمال[ه فمن غير الممكن أن نتحرى كل ھ.إلى ھذه اللحظة مأخوذا به 
ففي لق[اء موس[ع أج[راه مع[ه الص[ديق الق[اص ك[اظم حس[وني  . دون التعرف على البدايات
وال[ذي ف[تح ھ[ذه البواب[ة (يقول ) عشقت القراءة منذ صغري "أشار فھد إلى تلك البدايات 

 أمامي، ھ[و تش[جيع م[ن مكتب[ة ع[امرة كان[ت ق[د أسس[تھا  دائ[رة الع@ق[ات البريطاني[ة بع[د
أذن فھ[و وم[ن تل[ك اللحظ[ة ب[دا ينھ[ل عش[رات " . انتھاء الحرب العالمية الثانية في بلدتي

ثم تطورت القراءات  تع[رف عل[ى ا(دب الروس[ي .  تمن القصص والروايات والحكايا
وكتاب[[ه العظ[[ام  بوش[[كين وتش[[يخوف و تولس[[توي وغ[[وركي وع[[دد آخ[[ر م[[ن قم[[م ذل[[ك 

نكليزي متم[ث@ برواي[ات ويل[ز وديكني[ز وتوم[اس ھذا الى جانب انبھاره با(دب ا�.ا�دب
ا(حم[ر (استطاع فيما بعد أن يتعرف عل[ى ا�دب الفرنس[ي عب[ر رائع[ة س[تندال .ھاردي 
) بھرمان ملفل(ما لبث أن تعرف على ا�دب ا(مريكي بقطبيه الشمالي متمث@ ) وا(سود

الثراء اnبداعي صار  فمع كل ھذا) . بورخس ، استورياس ، ماركيز(وال@تيني بعمالقته 
لزاما علينا أن نرى بوضوح أننا أمام شخصية إبداعية فذة تمتلك من الدربة والحرفية ، ـ 
ھذا الى جانب ذلك ا�ھتمام بھموم ا�نسان ومشاكله ـ  مما سيؤھله الى صنع رؤية أدبي[ة 

معم[[رة ( و 1976) طي[[ور الس[[ماء(و 1969)  ع[[دن مض[[اع (محكم[[ة ا�تق[[ان انتج[[ت لن[[ا 
) الص[ليب / حل[ب ا ب[ن غريب[ه(ث@ث مجاميع قصصية ال[ى جان[ب روايت[ه   1994)لي ع

فقد عمل القاص المبدع فھد ا�سدي على تشييد ذل[ك الع[الم الس[حري بروي[ة وت[أني بعي[دا 
عما �زم الحقبة الستينية التي كان ينتمي لھا من توجھات شكلية وأساليب كانت تميل في 

متخذاً  من الحكايا الشعبية مصدراً لعوالمه وك[ان للم[وروث مجمل ما أنتجته الى اnبھار 
-توظيف[[ا سياس[[يا) أحف[[يظ(دوره الب[[اذخ ف[[ي معظ[[م اعمال[[ه اnبداعي[[ة فق[[د وظ[[ف أس[[طورة 

الت[ي ض[متھا مجموعت[ه ) ال[وميض(اجتماعيا عاليا متخ[ذا م[ن فكرتھ[ا رم[زا عب[ر قص[ته 
عم[ل جاھ[دا عل[ى أن يك[ون  ا(ولى  وعلى الرغم من كونه واحدا من تلك الموجة إ� ان[ه

  ) .الواقعية الرمزية(له المسار الخاص ذلك المسار الذي بات يعرف فيما بعد 
 



 
  صورة جانية): فھد ا�سدي(القاص 

    ناقد/ مقداد مسعود 
راقي[ة، حصنتهُ من اnصابة ب[أمراض القص[ة القص[يرة الع/ عافية وعيهُ ا�جتماعي  

طي[[ور (الت[[ي انتش[[رت ف[[ي أم[[واج الس[[تينيات المحتدم[[ة، وم[[ن أج[[ل أن يحل[[ق عالي[[اً م[[ع 
) ھور احفيظ(متوغ@ً في أمواه ونباتات وأصوات ) اليشنات(غاص عميقاً تحت ) السماء

عاقداً اتصا�ً فنياً متفرداً بين الغرائبي والمألوف وھو في اشتغاله على الغرائبي وتوظيفة 
لم يكن مغترباً عن محليته وبيئته، ذلك (نه ال[تقط الغرائب[ي م[ن خ[زين  في نسيج قصصه

ف[ي ك[ل نتاجات[ه ينتص[ر الق[اص . الذاكرة العراقية، ول[م يفرض[هُ علين[ا م[ن خ[@ل قراءات[ه
ل[ذا س[عى بك[ل جھ[ده ا(دب[ي ال[ى .. ل�نسان العراقي المضطھد حد التشيؤ ) فھد ا�سدي(

المدين[[[ة اليوتوبي[[[ا، م[[[ن خ[[[@ل معادلھ[[[ا / لب[[[ديل دعوتن[[[ا للمس[[[اھمة ف[[[ي تأثي[[[ث المدين[[[ة ا
ال[[ى ) فھ[[د ا�س[[دي(الت[[ي ق[[دمھا الق[[اص ) حل[[ب ب[[ن غريب[[ة(الموض[[وعي اعن[[ي شخص[[ية 

: رواية وسيناريو فيلم يحم@ن ا�سم ذات[ه ...القارئ العراقي من خ@ل جنسين متجاورين
القصص[ية وقرأن[ا العن[وانين ف[ي الص[فحات ا(خي[رة م[ن مجموعت[ه , " حلب ب[ن غريب[ة"

وع[اود الق[اص .. الص[ادرة ف[ي أوائ[ل س[بعينيات الق[رن الماض[ي) طيور الس[ماء(الجميلة 
السعي الفني الى اليوتوبيا مع نھايات القرن الماضي، تمثل ذل[ك ف[ي عمل[ه  ) فھد ا�سدي(

يحل[ق عالي[اً ليقودن[ا ال[ى غرائبي[ات ) فھ[د ا�س[دي(ھ[ا ھ[و الق[اص ) معمرة عل[ي(الجميل 
  .تاركاً لنا  حق البحث والتأويل في مدائنه ا(دبية) معمرة علي(توبيا ويو) ھور أحفيظ(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                        
                                 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  كاتب دراما الحياة.. فھد ا�سدي
                               

  قاص/ احمد السعد*      *
لم ا قرأ الكثير من الروايات والقصص القصيرة عندما ق[ررت ان اكت[ب أول قص[ة ل[ي كان[ت م[ا    

قال عنھا من قرأھا ، من ا(دباء الكبار بأنھا قصة ھزيلة . التصاعدية ) الطعشات (تزال مقرون ب
) ع[دن مض[اع(نھ[ا ونصحني ان اواضب على الق[راءة ،وأع[ارني مجموع[ة م[ن الكت[ب ك[ان م[ن بي

المجموع[[ة القصص[[ية ا(ول[[ى للق[[اص والروائ[[ي المب[[دع فھ[[د ا�س[[دي ، واس[[تمرت مت[[ابعتي لمن[[تج 
مجموعت[ه ) معم[رة عل[ي(مجموعته القصصية الثانية و) طيور السماء(الكاتب حتى اقتنيت وقرأت 

راھق وصار اليوم و بعد ان تجاوز عمري زمنه الثقافي الم.  1993القصصية الثالثة الصادرة عام 
ذاك ا(دي[[ب ال[[ذي نع[[ت قص[[تي ا(ول[[ى بأنھ[[ا ھزيل[[ة ص[[ديقاً حميم[[اً نتب[[ادل مع[[اً ا(فك[[ار وا(س[[رار، 
أجدني خج@ ومرتبكا في تق[ديم ش[ھادة ق[د � أف[ي ح[ق مس[تحقھا وھ[و ا(دي[ب فھ[د ا�س[دي ال[ذي � 

ين القص[ة التجريبي[ة ، يحبذ ان يكون تلميذاً للقصة الخمسينية أو الستينية كما أعل[ن  الفرق[ة بين[ه وب[
ان م[ا يمك[ن قول[ه ع[ن تجرب[ة . ھذا ما التمسه ف[ي كتابات[ه وم[ا قال[ه بك[ل ص[راحة ف[ي لق[اٍء تلف[ازي 

التي يتوج[ه فيھ[ا الفع[ل والھ[دف المح[دد ف[ي ) كاتب دراما الحياة(القاص والروائي فھد ا�سدي انه 
لة ف[ي مجتمعن[ا أكث[ر م[ن سيطرة متوازن[ة ب[ين المض[مون والش[كل ، وان[ه ق[د تن[اول ج[وھر المعض[

و تبقى قصص فھد ا�سدي محافظة على اnبرة والخيط كما يق[ول . ا�ھتمام بالشكليات واnطارات
ان الفكرة والشكل، ھما اnب[رة والخ[يط ، ول[م اس[مع مطلق[اً بنقاب[ة خي[اطين أوص[ت ( جون ھولبرن 

ال[ذي تعلمت[ه م[ن ھ[ذا الق[اص  ان[ه ال[درس ا(ول) باستخدام الخيط دون اnبرة أو اnبرة دون الخ[يط
  .والروائي المبدع و� اعتقد بأنه سيكون ا(خير مع تمنياتي له بالعمر المديد وباnبداع الزاخر 

                                                                                    
 


