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AL ADEEB AL IRAQI

فلق��د غادرنا �إبر�هي��م م�صحوبًا بخلود عظي��م؛ رجاًل زينته �لأعم��ال، و�أجمعت 
عليه �لقناعات..

رج��اًل يف عد�د رجال؛ متب�رس�ً بعني ن�رس، وب�صرية حكيم، يقول �لأ�صياء �صمتًا، 
ويعلنها، �إن �صاوؤو�، جهر�.

كث��رُي �صوتِه �صام��ٌت، وقليُله هادٌر، ويف كال �حلال��ني تتو��صج �حلقيقة لديه مع 
�ل�صدق، و�ل�صدق مع �حلقيقة، بال مر�ء�ة ول خذلن..

يع��رف مهمته ويعطيها �أكرث منها، فقدم لها ر�أ�ص��ه قبل كتفيه، مثلما قدمه قبل 
ج�صده حني �آن �لأو�ن، ف�صاح �لدم �لكرمي مفرت�صًا �صو�ء �لطريق.

مبك��رة ،ه��ي �لأ�صياء �لثمين��ة، ترحل، فنالحقه��ا بعزمية �آفلة، فنح��زن لأننا مل 
نقب���ض عليه��ا جيد�ً، ثم �أن ما ياأخذن��ا عاتيًا بها، فر�غه��ا ووح�صتها، وكاأن ما 
ي��دور يف غيبتن��ا "يد�هرنا" �أو ي�صخر منا، �أو يلقنن��ا �لدر�ض �لأبلغ؛ �إّن �لعمل هو 

حياتنا، هو ما ي�صبقنا وهو ما يعقبنا ول �صيء غري.
فهل هو ح�صيلة �صابقك وقرينك ملك �أوروك، مبجاز ملكيتك جمهورية �لربتقال، 

لت�صع بيننا وحتت �أنظارنا؛ �إنه ح�صيلة كل �لنا�ض؟
لقد جمعت يا ملك يف بنيتك �لعملية �صفتي �لأديب؛ �لجتماعية و�لفنية منتميًا 
يف كليت��ك �إىل مفهوم �ملثق��ف �لإن�صاين، �لذي يربز ند�ً متوهج��ًا، للو�قع حينما 

يكون مرتديًا �أو ماأزومًا.
لق��د زرعت يف حديقتك �لندية، نبت �ملحبة و�لتو��صع و�مل�صافة �لو�حدة، فع�صت 

�صعيد�ً على �أي جانب متيل.
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ل 
ـــب

قــــ
ما 

أ

م�صي��ت ومل مت�ِض، فلق��د خّلفت بعدك در�ص��ك. كانت يدك �لت��ي ت�صافح و�حدًة، 
ونظ��رة �لإ�صتقب��ال و�ح��دًة، وب�صمة �لرتحيب و�ح��دة، وعلى ر�أ�ص��ك كان �جلميع 

يرتبعون كما لو يف نزهة بجندول.
تع��ددت مناقب��ك، وم�صيت رهو�ً م��ع �ل�صائرين �إىل �لأمام ، حي��ث يكتمل �جلميع 

باجلميع.
فنح��و �أي �لآف��اق كنت �صتح��ّط، وعلى �أي �ل��رب�ري و�حلقول، غ��ري �صاحة �لنبل؛ 

�صاحة �لأدب �لعر�قي �جلليل و�لأ�صيل؟
لأن هويت��ك �صا�صع��ة حفلَت مبختل��ف �لوجوه، فكنت �أخًا، وكن��ت �صديقًا، وكنت 
حبيبًا، وكنت رديفًا، وما كنت يومًا �إّل هذ�؛ فاأحّبك �جلميع وم�صى خلف م�رس�ك 

�جلميع..
�أف.. �أو.. �آخ.. مل تقله��ا م��رة �إّل يف نزع��ك �لأخري. فاأي دفق��ة �أمل ع�صفت بج�صدك 

�لكرمي،  و�أي �صالل دم دّوى بر�أ�صك �لعزيز؟
ي��ا �صديق �لكلمة �لنبيلة، و�لوع��د �لقادم �لبعيد، لقد خططَت لنا �لطريق، وتركت 
فين��ا كتاب �لعم��ل وحمبة �جلميع قبل �أي �صيء، وبعد �أي �صيء، فاإما �أن ن�صون، 

و�إما �أن ن�صون... ول خيار.

حنــــــون مجــــــيد
�لأمني �لعام لحتاد �لأدباء و�لكتاب يف �لعر�ق 
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ل ميكن �أن يتخيل �ملرء فكرة �ملوت �إل باعتبار�ت 
�لفق��د�ن �ملوج��ع.. �لفقد�ن �ل��ذي يجعل �ملرء يف 
�صدم��ة وذه��ول.. هذه �حل��ال �صت�ص��ري �إىل �ملوت 
ب�صورت��ه �لطبيعي��ة ، ل ب�صورت��ه �ل�صتثنائي��ة.، 
�مل��وت بو�صف��ه �نقطاًع��ا ع��ن �حلي��اة �لطبيعية 
�لتي جتري بوترية �حلما���ض �ل�صديد، ذلكم متاًما 
ه��و �ل�صعور �لوطني �لذي �أجمع على مر�رة رحيل 
�إبر�هي��م �خلي��اط ، لي�ض بو�صفه مثقًف��ا، و�صاعًر�، 
و�أميًنا عاًم��ا للثقافة �لعر�قية �ملتمثلة يف �حتاد 
�جلو�ه��ري، �أو �لت��ي تنطل��ق من وح��ي �أبي فر�ت 
�لكب��ري رم��ًز� و�أيقونة لالحتاد �لعري��ق. لي�ض ذلك 

فح�صب ، �إمنا �صتكون تلك �ملر�رة وذلك �لوجع من 
م�صّوغ��ات �لوج��ود �لن�صاين، �ل��ذي مّثله �خلياط 
لأكرث من عقد وهو يخو�ض، ويت�صدى لكل وجوه 
�لقب��ح و�لتخاذل، �ل��ذي ر�فق �مل�ص��رية �لثقافية، 
�لت��ي مل تتخل���ض م��ن �أدر�ن �لأزم��ان �لغابرة. ، 
وج��وده �لإن�صاين وقدرته عل��ى �ملحبة �ل�صا�صعة، 
�لت��ي يغدقه��ا و)يط�صها( ف��وق روؤو���ض �جلميع ، 
كان��ت و�حدة م��ن �لعالمات �ل�صاخ�ص��ة، �ملميزة 
لوج��وده، �لذي يفي�ض جماًل وحمب��ة و�إن�صانية.. 
بتقديرن��ا �لب�صي��ط لميكن �أن تتخي��ل هذه �لقدرة 
وه��ذ� �لوج��ود �ل�صتثنائ��ي بب�صاط��ة وي���رس، يف 

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 

عن إبراهيم 
وعن وردته وأغنياته
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�لو�ص��ط �لثق��ايف �لذي يح��دوه �مل��ز�ج يف معظم 
�لأحيان. فما ب��ال مز�جك يا �إبر�هيم وهو ي�صعنا 
جميع��ا؟ من �أي��ن لك يا �أخي مب��ز�ج مثله يتحمل 

نفو�صنا و�أرو�حنا �ملعقدة ؟!! . 
قيل: �إّن معنى �إبر�هيم يف �لآر�مية، ويف �لبهائية، 
ويف �لتور�ة، ه��و �أبو �جلمهور �مل��زد�ن بالرحمة 
و�ملحب��ة.. فه��ل كان��ت م�صادف��ة �أن ي��دل �ل�صم 
علي��ك به��ذه �ل�ص��ورة �ملوجع��ة. دلل��ة وبر�هني 
كان��ت تندلق من ب��ني ثناياك بتناغ��م قل نظريه 

يا �إبر�هيم؟!! 
ه��ا نح��ن يف "�ملجلة" �لت��ي كن��ت حتر�ض على 
�أن تكون يف �ملقدم��ة، نحاول �أن نتهجى حروف 
��صم��ك، فتخنقن��ا عربة �ملعن��ى وده�ص��ة �لفقد�ن 
ولوعت��ه، فمال��ذي تركت��ه فين��ا ي��ا م��ن جمع��ت 
�ملحب��ة و�لرحم��ة و�ملوق��ف �ل�صج��اع باأو�ص��ح 
�صوره ومعاني��ه؟.  مل تتدخل يوًما يف عمل هياأة 
حتريره��ا، ومنحتنا �أفق �حلرية كله �أّيها �جلميل، 
ومل ت�ص��ع �أ�صابعك على مو�ص��ع جر�حنا وتعبنا 
و�صهرنا  �إل بف�صحة م��ن �لأخّوة �لباذخة �لعارفة 
قب��ل غريه��ا قدرته��ا عل��ى تذلي��ل �ل�صعوب��ات 
و�لعقب��ات.  جملة �أردت لها �أن تتفوق، و�أن تكون 
و�حدة من فعاليات �لحتاد �ملميزة، لأنها �صوته 
ومر�آته �لت��ي تعك�ض ما يفي�ض من قلوب وخميلة 
�أع�ص��اء �لحت��اد، �إنها ترثيك �لي��وم وكاأنك تلّوح 
لنا بالغياب كله وباحل�ص��ور كله . تتهجى ��صمك 

وتعي��د �إلي��ك �لتلويح��ة ذ�ته��ا ، تلويح��ة �ملحب��ة 
و�لرحي��ل، ول ندري كم �صتطول وح�صته .. لك منا 
�ل�ص��الم و�لوعد ذ�ت��ه �لذي قطعناه �أم��ام بو�بات 
قلبك �لأبي�ض يا �إبر�هيم . وها نحن كلما خنقتنا 
�لع��ربة على في�ض حمبتك ووج��ودك �ل�صتثنائي 
�زددنا �إ�رس�ًر� على �كمال �مل�صو�ر �لثقايف، �لذي 
حت��ب، وتن�ص��د، وتري��د عل��ى �ل��دو�م ..  يف عددنا 
ه��ذ� �أيه��ا �حلبيب �صتق��ر�أ روحك كلم��ات ومر�ثي 
وق�صائد ل تليق �إّل مبثلك ، ول ين�صجم غناوؤها �إّل 
مع نب�صك �مل��رتمن يف �أربعاء�ت �لرماد �لعر�قي، 
وكن��ت ت�صب��غ عل��ى �صحن��ة �أرو�حنا في��ه عذوبة 
نغمات، تلك �ل�صباحات وهي تبث �لغناء �ل�صفيف 
ول ي�صاه��ي جماله ورّقته �صوى زقزقة ع�صافري 
بغ��د�د، و�أن��ت مت��وت عليه��ا وحتبه��ا وتع�صقه��ا. 
�لأربع��اء ذ�تها �لت��ي غّيبتك، �ص��ارت كاحلة ول 
غن��اء فيه��ا �أّيه��ا �ل�صاعر �لع��ذب. وكاأنه��ا ن�صيت 
�لأغنيات وتد�عى �لقلوب و�صجنها �لطويل. كاأنها 
ن�صي��ت ذلك كله بع��د �إن كانت �مل��الذ و�لبل�صم يا 

�صديقنا �لنبيل و�ملثقف �ل�صجاع .. 
وه��ا نحن م��ن على �رسف��ة غرفة �ملجل��ة �ملطلة 
عل��ى �صطح �لحتاد وباحته ، نلوح لك يا �إبر�هيم، 

فهل تر�نا ؟؟ 

ص 
خا

ف 
مل

AL ADEEB AL IRAQI
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في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 

فقط  �لأندل�ض  �صاحة  هي  عندي  بغد�د  �أ�صبحت   2003 بعد 
.. ففي هذه �ل�صاحة بنايتان : مقر �حلزب �ل�صيوعي، و�حتاد 
�لأدباء . ويف كلتا �لبنايتني كان ي�صتقبلني �إبر�هيم �خلياط . 
وكنت �أزوره من �أجل �بت�صامته . �إبر�هيم �لآن يلفظ �بت�صامته 

�لأخرية .
كـــــ�ظم الحجــ�ج 
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ص 
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ف 
مل

�لر�أي �لأدبي �لعام بالجنر�ح �لعميق لفقد�ن  ي�صعر 
�أمينه �لعام �إبر�هيم �خلياط .. مل يحدث �أِن �جنرحت 
�لكتلة �لأدبية �لعر�قية هذ� �لجنر�َح منذ مقتل كامل 
�صياع قبل �صنو�ت قليلة على �أيدي جناٍة جمهولني .. 
�ملجهول د�ئما له �صفة �أدبية تفوق �صفاتِه �لفئوية 
�لال�صعور  يف  كامنة  فجائعية  �صفة  وهي  �لأخرى، 
بطبيعته  �ملاأزوم  �لثقايف  للحا�رس  �جلمعي 

�لتاريخية.
و�حدة من �صفات �ملجهول �لأدبي �لغريبة �أّنه يتخذ 
�لزو�يا �لبعيدَة للوجد�ن �ملجروح في�صكن فيها. كما 
�أّن من �صفاته �صلوَك طرٍق غري ماألوفة لل�رسب بكل 
على  متحى  ل  ندباٍت  يرتك  و�أدو�ته.  وغيلته  قوته 

وجه �حلا�رس و�مل�صتقبل معًا. 
من ُيحَذف من �صالكي �لطريق تبَق �آثاره جلية تدّل 
ل(. و�حلال �أننا  عليه. متثاًل �أو ن�صًا �أو لفتة )كما يوؤمَّ
منلك متحفًا رمزيًا كبري�ً لآثار �ملا�صني �ملحذوفني 

بعنف و��صتباٍق حلياتهم �لكاملة. متحفًا بال �أ�صماء. 
ما عد� �جلو�هري، �مليت يف منفاه،

ر �لأدباء قرنًا كاماًل.  لن ُيعمَّ
ل  �أّنهم  حتى  �لطريق.  منت�صف  يف  ي�صقطون  �إّنهم 

ي�صتحقون �لتماثيَل كما ��صتحّقها �جلو�هري.
وكذلك فاإّن لفتات �لنعي �لكثرية لإبر�هيم �خلياط 
ريُح  �لريح،  فيها  تع�صف  �أن  بعد  قريبًا،  �صرُتفع 
�صُتزوى.  �أي�صًا  �ل�صوُر  ملوته.  �لتالية  �ملفاجئات 

�جلرح �لعميق �صينَدى ثم يجّف رويد�. 
فثمة منعطف تاٍل للطريق د�ئما. 

�لكتلة �لأدبية تتحرك يف مد�رها �ملر�صوم �أ�رسَع من 
دور�ن ج�صيٍم دقيٍق ل يرى بالعني �ملجردة، 

ول ُيح�ّض بالر�صد �لعتيادي لالأ�صياء.
باجتاه  �مل�صرية  �أو  �جلل�صة،  �أو  �لوقفة،  هذه  لنغتنم 

�ملقربة، دون �أن نن�صى بقية �لقبور!
�أ�صريو� فقط �إىل �أمام. باجتاه �خلياط!

في نعي إبراهيم الخياط 

محـــــــمد خضــــــــــير
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ولن  �صيء،  كل  على  ي�صتمل  �لذي  هو  �ل�صتثنائي 
ي�صبهه �صيٌء ما �أبد�ً

و�أخي  و�صمريي  وندميي  �صديقي  على  �أطلقتها 
�خلياط  �إبر�هيم  �ل�صاعر  �لو�جب  �صهيد  وزميلي 
من  فيه  مل�صته  ملا   ، ب�صنو�ت  �ملفجع  رحيله  قبل   ،
يف  م�صتمر  وتفكرٍي  دوؤوب  وح�����ركٍة  وحر�ٍض  تفاٍن 
 ، و�حلزبي  �لإد�ري  عمله  وبالأخ�ض يف   ، �صيء  كل 
�أمينًا  ثم  �لأدباء  با�صم  �إعالميا  ناطقًا  كان  �أن  منذ 
لل�صوؤون �لإد�رية و�ملالية وحينما �نتخب �أمينًا عامًا 

لهم ، وحتى �صاعة رحيله �لد�مي !!
يجمع بني تفكريه بالعمل وتخطيطه و�لقيام به يف 
معرقالت  �أو  �صعبة  ظروف  تثنه  مل   ، �لوقت  نف�ض 

مهما كانت عن �جناز �أي عمل..
عينيه  يفتح   ، �لأول  يكن  �إن مل  �لثاين  بيته  �لحتاد 

�صباحا فيه ، ولن يخرج منه �إّل بعد منت�صف �لليل، 
�صائال عن هذ� �لأديب ومتحدثا مع ذ�ك ،مهنئا هذ� 
وعائد�  هذ�  وحزن  فرح  يف  حا�رس�   ، ذ�ك  ومعزيا 
مل  هاتفه   ، �أبد�ً  تهد�أ  لن  حركة  يف   ، ذ�ك  �ملري�ض 
متابعاته  يو��صل   ، و�لت�صالت  �لكتابة  من  يربد 
�ملحفل  هذ�  ، يح�رس  و�لو�صط  و�جلنوب  �ل�صمال  يف 
�جلل�صة  تلك  ويتابع  �ملهرجان  ذ�ك  يف  وي�صارك 
�ملقاعد  يف  و�ل�صتماع  �جللو�ض  يوؤثر  د�ئما   !!
�خللف�����ية ، كي يرى �جلميع �أمامه ويطمئن عليهم ، 
كلمته عندما يلقيها يف كل حمفل عبارة عن ق�صيدة 
�لذي  �ملكان  وم�صتقبل  وحا�رس  ما�صي  يف  حترث 

يقيم �ملهرجان �أو �مللتقى ونا�صهما!! 
مع �لنا�ض وبينهم ، بل و�حد منهم يتوجع لأوجاعهم 
يف  وذ�ك  هذ�  بني  يفّرق  ل   ، لأفر�حهم  ويفرح 

إبراهيم الخياط .. االستثنائي !!

عبد الس�دة البصري

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 
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ص
خا

ف 
مل

حتى   ، �جلميع  مع  متو��صع   ، و�حلفاوة  �ل�صتقبال 
ل  كي  ميالد  عيد  له  ويقيم  يحبه  �لبنغايل  �لعامل 

ي�صعر بالغربة عن �أهله وبلده!!..
عرب  �ملن�رسم  �لقرن  ت�صعينات  منذ  عليه  تعّرفت 
فيما  �لورقية  �لر�صائل  وتبادل  �ملجالت  يف  �لن�رس 
�لتقينا يف مربد  به عندما  بيننا، وتوطدت عالقتي 
�أبد�ً،  نفرتق  مل  و�حد،  يف  �ثنني  لنكون   2004 عام 
غرفتنا و�حدة يف كل مكان نح�رس فيه ، وجمل�صنا 
�أمينًا  �إد�ريًا فعرفته  و�حد وعامر د�ئما، عملت معه 
على كل �صيء وحمبا وخمل�صا لكل �صيء، يرتك كل 
�صحية  ر�ح  لهذ�  �لو�جب،،  �أجل  من  خ�صو�صياته 
وح�صور  �لو�جب  �لوطن!  �صمال  يف  ثقايف  و�جٍب 
يح�رس  جد�،  مقد�صة  عنده  و�مللتقيات  �ملهرجانات 
كان  �إذ�  فقط  �لفتتاح  ل�صويعات  كانت  و�ن  حتى 
مرتبطا بو�جب �آخر، يوؤدي ما عليه عن طيبة خاطر 

ور�حة بال و�بت�صامة كبرية تعلو حمياه!! 
وكيف  بالأدباء  د�ئما  يفكر  وجل�صاتنا  لقاء�تنا  يف 
يقدم لهم �لأف�صل و�لأبهى، ي�صعى لر�حتهم، ي�صتقبل 
�لقريب و�لغريب بنف�ض �لبت�صامة و�حلفاوة و�لكرم! 
�صفة �لإيثار عنده كبرية جد�ً، كم من �ملر�ت يف�صل 
�لإقامة يف فندق درجة ثالثة ويرتك �إخوته �لأدباء 
يف �لدرجة �لأوىل! وكم من �ملر�ت، بل د�ئما يركب 
�لفارهة  �ل�صيار�ت  �لأدباء تاركا  �إخوته  �لبا�ض مع 

لغريه؟!
مهرول  يرك�ض  �أو  ع�صاء،  بال  ينام  �ملر�ت  من  وكم 
�صباحي  فطور  بال  ما  مهرجان  �فتتاح  حل�صور 
كما  �حلزبي  �لعمل  يف  تر�ه   .. ،،،؟!!  وكم   ،،، ؟!!وكم 
كل  يتابع  قدميه  على  و�قفا  �لحتاد،  يف  عمله 
كان  ورحيله  جد�ً،  خ�رسناه  لقد   .. وكبرية!!  �صغرية 
رجل  �إىل  بحاجة  و�لنا�ض  فالوطن  �أو�نه،  غري  يف 
ومعلما  �إن�صانا  فقدنا  �لظروف!!   هذه  يف  ب�صجاياه 

وقلبا كبري� ومتو��صعا ومت�صاحما جد�ً.
بعد  �إّل  مبثله  �لزمان  يجود  لن  �خلياط  �إبر�هيم 

ع�رس�ت �ل�صنني
�لوطن  حمبة  حمل  �لذي  �ل�صتثنائي  �لإن�صان  �نه 
و�لنا�ض بني جنبيه و�صعى يف خدمتهما حتى �لرمق 
�صديقي  �لبال  مرتاح  مَنْ  له:  �أقول  لهذ�  �لأخري!! 

�لغايل، رغم �أن رحيلك �أفجعني جد�ً..
مَنْ مرتاحا فان �إخوتك �لأدباء و�ملثقفني لن ين�صوك 
�أبد�ً، و�صتبقى مْعلما �صاخ�صا يف كل �أعمالهم، وفنار� 
يهديهم يف ليل �لظالم ، ودر�صا ينهلون منه تعاليم 
�ملحبة و�لوفاء و�لإيثار و�لإخال�ض للوطن و�لنا�ض 

يف كل وقت..!! �صالما لروحك �صاحبي �لأحب !!!
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)ما تن�صمع رّحاي(
�أَطحن بقايا �لروح وقلبي يت�صظى

ولأّنك ل �صبيه لك ،
 فاأّنى لنا �أْن جنَد �إبر�هيم �خلياط بعدَك

ومن ل�صدورنا �لتي يع�صُف بها �لوجُع �ملّر/ موتَك

�لذي لحول لنا ول قوة يف ت�صديقه
��رسبني بطرب ويكلي حياك(

بعد�ك �إملن نعتني بعد�ك(
فمْن جلر�حنا �لتي تعرف لغتها يا �إبر�هيم

فتخيطها جرحًا فجرحًا.. وتبكي لدمائنا

الشعر أصعب المراثي*

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 

* م�صتعارة من ق�صيدة �ل�صاعر عمار �مل�صعودي ) �لدموع �أ�صهل �ملر�ثي(� 

)شاطي باطي(

موفــــــــق محمـــــــد
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ص 
خا

ف 
مل

�لتي ت�صيل بو�ٍد غري ذي زرع
فما �إخ�رَسّ عوٌد ل�صهيٍد يف �لعر�ق ،

فاملقابر حترث وبيادر �لقتلى تت�صع
ومو��صم �حل�صاد قائمة على �ملد�فع..

و�لر�جمات و�لهاونات 
 ومز�رع �ل�صهد�ء عامرة بال�صباب �لعامر،

وتفي�ض دمًا و�ل�رس�كيل يختلفون على �لت�صعرية فقط 
فاملوت نفط د�ئم

و�أبناء �ل�صهد�ء)�لهم �هلل( ، فهم يفوجون
يف ليل ع�صع�ض،  وما من �صنبلة ت�صيء

ليلهم �لد�مي �لطويل..
)طكنه �لدهر �صو�نا ط�صار( ، فكيف �حتمايل لفر�قك..

ذلك در�ض �صعب )يا�صيدي( كما كنت تقول..
فمن يكون مثلك غيمة و�صجرة يف �آن و�حد ..؟

�ملودة �صافية من  �لتي ت�رسب  �لبالبل  ومن لآلف 
تينة قلبك ،

بثمارها  �لب�صاتني  وتغني  طربا،  �لأنهار  فرتق�ض 
�مل�صيئة

يف جمهوريتك �لتي �خرتت �لربتقال ��صما لها ،،
مل تكن رئي�صها - حا�صاك - فاأنت فالحها

�لذي يعلب دمه يف جذورها فيبت�صم ورد �لرمان يف 
�غ�صانها،

كل�ض  �مليم  حرف  حبينه  �بر�هيم  عمو  )يا   : ويلثغ   
حلو با�صمك(

 باملنا�صبة.. �أنا كنت مولعًا بقر�ءة ��صمك، 
ليكون طبق �لأ�صل �أبًا رحيمًا

فمن كان �أرحم من قلبك �لذي يطعم �ملكاريد 
من نب�صه برد�ً و�صالمًا
وفاكهة د�نية قطوفها

))موتك ك�رس ظهري يخوياي
مرعط �إكليبي و�رسد جالي(  

ونحن يتاماك �لآن يذبحنا �لغروب مبو�صِه
وتطبخنا �لوح�صة للذئاِب �لتي حتفظ

�أ�صماءنا يف كو�متها فنلوذ بقربك :
)ويا مكربة مالج تنوحني

وبكبور خطارج تلطمني
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�صيحيلي با�صمه خاف تن�صني(
فيا �إبر�هيمو ويا بر� هيمو.. �إن �لذي يبكيني دما 

 �نني ل �أ�صتطيع �أن  �أمللم ��صمك بعد �أن �رسدته �ملنايا
هْل كانت تعرُف نبلك

قلبك �لذي يتفطر حني يرى �لعر�ق
منكو�صا يف كنار�ت �لق�صابني

مذبوحا بنهريه )وكلمن �إيكول �آين �صعليه(
فاحلقائب مرزومة و�لطائر�ت على �صطوح منازلهم

فيا ويلنا ونحن نرتنح بعدك يف درب
�ل�صد ما رد وعلى بعد �صمرة من ع�صا

من �لقنا�صني
ول �صوَء غري �أفكار تدلهم

ونغرق وتدلهم ونغرق يف �ملوت نغرق
وجهنم تتقد يف �لأزقة و�ل�صو�رع و�ملد�ر�ض

و�لغربان تقر�أ �أ�صماءنا )�وكفو بال�رسه(
هكذ� نعق كبريهم وت�صيل �لأ�صيجة

بالالفتات �ل�صود
ز�حفًا جئتك يا �إبر�هيم

�قُف مرًة �أمام غرفتك
يف �حتاد �لأدباء،  ومرة على قربك

يف مقربة �ل�صالم
مل تكن تغري مكانك بهذه �ل�رسعة

يا �إبر�هيم
كنت تقوت نف�صك 

تن�صاني�ض كده  )ب�صافيني مرة وجافيني مرة،  ول 
باملرة( 

وت�صرب، فهل ن�صيتني يا �إبر�هيم
و�نت حتفظ �أ�صو�تنا بقلب �صليم،

و�أ�رسخ فلم تفتح �لباب وتعانقني
كما كنت تفعل ..

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 
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فلم ل تفتح..؟ يا �إبر�هيم.. ويا��� �بر�هيماه
هل كتب �لقنا�ض ��صمه على ر��ض

ثديك �لأي�رس
فافتح يا �إبر�هيم لرتى �ملجنون �جلال�ض ل�صق قربك

فاركا ر�حتيه ويلطم دما

طاحنا �ملر�ثي �لتي تتحجر يف �صفتيه
وينرثها على قربك )دكول منو يا �بو حيدر( ، 

فاأنا م�صتاق ل�صوتك ،
و�أحب �أن �أخربك باأن �جلماعة باعونه

على �لأخ�رس لعزر�ئيل،  
فمن حقه �أن يلعب بنا �صاطي باطي،

 ويتفق مع �ل�رسكات �لعاملية لتدوير 
�لقتلى

فاأولد �مللحة – خل�صو-  و�ملعارك 
طاحنة، و�لعر�ق على كف عفريت ،

وقد عظم �مل�صاب
�إبر�هيم  يكون  �أن  مبقدوره  فمن 

�خلياط
�ل�صجرة �لتي تغفو �لأدباء 

على �غ�صانها طويال 
و�أر�ك بعني �لقلب تفتح يديك بالدعاء

�إىل �لعر������ق
ومتوت �آمنا مطمئنا.. 

ص 
خا

ف 
مل



�أعرف ُ �لتغّني بك َ،

كذلك َ �أعرف ُ �إنتباهتك َ
وقليلة �ل�صور �لتي جتمعنا

*  *  *
لن �أغفر لك يا �إبر�هيم �أبد�ً

لن �أغفر لك َ و�هلل ،
 *  *  *

كنت ُ بحاجةٍ  
ملوتي

كنت ُ �أ�صنع 
�ل�صنياريوهات حلزنك َ،

كنت ُ �أبنك َ �لكبري ، 
لي�ض ل�صيٍء

غري �أن تبدو 

جمياًل 
وطافحًا 

باحلياة �لتي فارقتني
لن �أغفر لك

 * * *
قبل

ليلتها ، 

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 

كنت بحاجة لموتي !

حمــــــــــــــد خـــــــــلف �أ
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�أزعجُتك َ 
 « google map « �بال

وكاأنني خبري طرق .
فتكريت  فاخلال�ض  ))بغد�د   

فاملو�صل فعقرة(( 
�أنتظرتك َ 

�أن تقول

تعال معي
*  *  *

لكنك مل تفعل .
*  *  *

�صيتوقف دمعي 
مبقتل �لعبا�ض

*  *  *

يف �لطريق 
من بعقوبة �ىل بغد�د

*  *  *
وقتئذ

كان �ل�صيف 
عر�قيًا جد�ً ،

)حمي �لدين زنكنة(
يف كر�صيه �ملنف�صل

ونحن نحوطه ُ 
مثل كفن

*  *  *

دعني 
ل �أ�صدق
�أرجوك َ 

يا �بر�هيم
هل » يتعذر عليك �لرجوع حقا 
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في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 

ي�رث��ي��َك ق��ب�َل �ل��ن�اط��ق���ي�َن ِك��ت�اُب                         و�ل��ُم���ث��ك��الِن : �ل���د�ُر و�لأط��ي��اُب
��َرْت ب��دم��وِع��ه���ا �لأه���د�ُب َك�َب�ِت �ل�ج�ف�وُن ع�ل�ى ن�و�ف�ِذ ُم�ق�ل�ت�ي                        وت��ع���ثَّ
و�أت�ى على َف�َرح�ي له�ي�ُب ف�ج�ي��ع�ت�ي                         ف��اإذ� رم��ادي خ���ي���م���ٌة وِث����ي���اُب
ع�ات�ب�ُت �أح�د�ق�ي .. وحي�َن َن�َه�رُت�ه���ا                        و�م��ت��دَّ ب��ي��ن�ي و�ل��دم��وِع ِع���ت��اُب

ق�ال�ْت : �أردُت �ل�ط�ي�َن ي�ن�ف��ُض ماَءُه                          ف��ال��ي�وَم ت�اَق �ل�ى �ل��ت��ر�ِب ت������ر�ُب
***

وامــتــدَّ بــيــنـي والــدمـوِع ِعـــتــاُب

يحيــــــــــــى السمــــــ�وي
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ي�ا �ص�اح�ب�ي �ل��ص�وئيَّ ي�ك�ف�ي �أن����ن�ا                        َح��َط��ٌب و�أنَّ �ل���ن��ائ��ب��اِت ث��������ق��اُب
�ل��م�������وُت َح�ّط��اُب �ل�ح��ي��اِة و�إن��م��ا                          �ص��ت�ق�وُم ب�ع�َد َح���ص��اِده�ا �لأح�ط�اُب
يا �صاحبي �ل�ص�وئ�يَّ ب�ي�ن ق��ل�وب��ن��ا                        و�ص�ٌل وم�ا ب��ي�ن �ل�وج������وِه ِح��ج�اُب
�أن�ا ما ب�ك��ي��ُت�َك �ص�����������ّي��دي ل��ك��ن��ُه                        ي��ب��ك�ي ع�ل�ى ق��ي��ث�����اِرِه " ِزري��اُب "
�ل�دمُع ف�ي كاأ�صي ويف �صح��ِن �ل�م�ن�ى                        ج�م�ٌر وم���������ا ب��ي��َن �ل��ص�ل�وِع ِح�ر�ُب
َدْت ِل��خ��ر�ب��ه���ا �لأ�ص����ب��اُب َغ�ل�َب �ل�ق��ص�اُء �ص�روَح�ن�ا ف�ت���ناث�رْت                        وت��ع��������دَّ
�ع����ِف���ن��ا                           �أنَّ " �ل�ُم�ه�ي�م�َن " وح����������دُه �ل��غ��اّلُب ي�ا�ص�ي�دي �لأم�م�يَّ �آي������ُة �صَ
يا غ�ائ�َب �لأ�ص��ج�اِر ع�������ن �أح�د�ِق��ن��ا                           ول�������ُه ب��ب���ص���ت�اِن �ل���ق��ل�وِب �إي������اُب
�ٍر ف��ي���������ن�ا وم�ا ِل��ن�خ�ي�ِل��ِه                      ِظ��������������لٌّ .. ول ل�ِ�ع��������ذوِق��ِهِ �أرط��اُب كم ح�ا�صِ
�أو ر�ح��������������ٍل ع��ّن�ا ل��ُه م��اب��ي��ن��ن��ا                      دفٌء وف�����������وَق دروب��ن��ا �أع��������ن��اُب
ي�ا �صاحبي �ل��صوئ�يَّ ل��ص�ُت ب�������ن�اِدٍب                         �أع���ط��اَك ث�������������مَّ �أر�َدَك " �ل��وّه��اُب "
ل�ك��ن��م�ا ط�ب��ُع �ل���ُم�ِح��بِّ ب�����������ك�اوؤُه                        �إْن غ�����اَب ع�������ن �أح�د�ِق�ِه �لأح��ب��اُب
�أط�ن�ب�ُت يف ح�زين ع������لى باِب �ل�ه�وى                          �إنَّ �ل��ه��������وى م�ن ط��ب�ِع��ِه �لإط��ن��اُب
�أب�ك�ي�َك ؟ �أْم �أب�ك�ي ع�ل�يَّ ؟ ك����������اأن�ن�ي                     �ُص��يِّ�ع�ُت ق�ب�َل �ل�م������وِت ي��ا �أ�ص��ح��اُب
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في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 

هكذ� �أنت �أيها �ملوت
كن�صمة ريح تدركنا

�أو كح�صوة فر�ت تكرعنا
�أو كخطوة �صفر تر�فقنا

�إىل �صفوح �لغياب
ففكَّ وثاقي يا �صمُت

�أنت وثاقي
وقف�صي

وظلي
و�صياعي

فمنذ عرفُت �حلزَن
كان �حلزُن رد�ئي

وتلك �لأيام �لتي كنا نتد�ولها باخلوف
ظلْت جتري عارية �ل من �آمالها
وهذي �ليام �لتي ما تد�ولناها

�إل باحلب

هكذا أنت أيها الموت

جبــــــــــــــ�ر ال�ـــــــــــواز



21
/2
01
9

21 AL ADEEB AL IRAQI

ص
خا

ف 
مل

ظلْت تعاندين
وت�صارعني بالغفلة قبل ن�ّصاب �ملوت
وبعد �ن �أعلنت �صاعُتها �لثالثة ع�رسة

حني �حرت�ق �لع�صب يف �ل�صفاف
كان هاتفه ما ز�ل يرن بالأنا�صيد

رنة لر�صفة ماء
ورنة لود�ع �فق

ورنة ثالثة للغياب
ورنة ملوعد و�أدته �لماين
و�رسقته �لدنيا بخديعتها

وما زلُت غائَبك �ملغ�صيَّ
يف �صمت

ل روحي �صكرى فاأقب�صها بالنحيب
ول غائرة لألقَي لها حبال غيابي

حلظَة
�لقاها �لغيم يف ه�صي�ض �ملوت

فكيف �أ�صارع حزين بك
ومّلُتنا يف هم�صة �لزو�يا
�طفوؤو� قنديلها �لطينّي

و�أولغت يف �أ�صجارها �رّسُة �لظالم
ومل تنم يوما �إل على بيا�ض

فيا �أيها �ملازلت معي
�صاحكا على ترهات ما يوعدون

و م�صتجري� باحلب على
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كوثِر مو�عيدنا �لقتيلة
تعال

�أو ل ل ل
�و �صتاأتي حتما

فما عاد للردى ل�صان يعلن فيه
دقاِت ناقو�صه �لأخر�ض
و حني ر�آك �لقوم معنا:

متم�صكا بنب�ض �لر�ض رغم �صغطة �لرت�ب
ورغم هباب �لأرو�ح �ملاطرة

يف ديجور �لرماد
ت�صمعنا ون�صمع خطو�تك يف باحة �لحتاد

ت�صري �ىل )�أبي فر�ت(
�صالما )�أبا فر�ت(

وت�صحك من خرب يف �جلو�ر
تتفقدنا و�حد� و�حد�

بعد �ن جئناَك من كل فّج عميق
قالو�: هيهات.. عجبا!!

*  *  *
ففكَّ وثاقي �أيها �ل�صمت

و�أنت �أيها �حلزن...
يا�صيد �لدمع و�لأ�صى

مهال
فما كّل ر�حل

ن�صي ظالله يف �صجل �لغياب
وما كل م�صافر

�إل وله موعد لالإياب
هّيا �ىل غابتنا �لبتول

نغني
فكل �لأغاين �نتهت

�إل �أغانينا

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 
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�ل�صاعُة �لأغر٠
بنكهِة مزمار
وبر�ءِة ورد،

قبيَل �ملقربة بقليل٠
ت�صُع تّفاحًة يف فِم �لطني، وتر�ضُّ قطرَة ماٍء باخلبز

�أمام �صورتك �ملتحف،
�ل�صوء،  بعجِب  �ملرتبكة٠  �ملر�آة  هذه  لها  لحيلة 

نوتٍة،  فرِط  ومن  رقيقة  �إمياءٍة  من  يحتاُر   ب�رٍس 
ثلَج  �أ�صمع  �آدم،  �أوبر� يف و�صّية  ت�صخُر من كو�بي�ض 
وقٍت مثقوب باأ�ص�ِض �لنو�فذ، وبده�صِة �صبع و�صبعني 
بغبطِة  تّلوح  بالتعاويِذ  �ملزرك�صة  �ل�صورة  ع�صفور، 
وغيم  �لتجاعيِد  تك�رُسنو�قي�ض  و�ل�صاعة  �ملدّونات 
�لب�رس٠ ونحن جنمُع كّل يوم بادٍب خجول �إيقونات 

�لكالم �ليك،  و�أنت ما زلَت تنظُر �لينا وتبت�صم

قنديل
إلى إبراهيم الخياط

زهير بهنـــــــــــ�م بردى
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و�أنت ت�رسب جبينك بكفك 
قلت يل يا يو�صف بحروف تك�رّست 

على �صخرة �لأ�صى 
ر�ح �أبو حيدر

*  *  *

 حينها 
توقف �لعامل 

و�صكنت �لأر�ض 
وقف غر�ب ببابي 

غّطى كل �صيء بجناحه �لأ�صود
*  *  *

عبرة يوسف
إلى الراحل إبراهيم الخياط

منــــــذر عبد الحــــــــــــــر

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 
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 وهم يرفعونك
�أو .. وهم يرتفعون بك 

�أعني �ملالئكة 
على �أجنحة من �صغاف �لوطن 

يزّفك �ل�صهد�ء وهم يهتفون 
وتر�فقك �حالم �لفقر�ء 

ودموع �ل�صعر 
حتى ت�صل �لقمر �لذي يدثرك بال�صوء 

لرتى �لأر�ض من عليائك 
وقد كّفنها �لبكاء 

*  *  *
من جلر�حك يا يو�صف 
من يطلق زفري عربتك 

من يوؤثث �صباحاتك بالزهور 
و�ل�صحكات و�لأمل �لذي خاننا جميعا ؟ 
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ل ت�صع �صورته على �لكر�صي 
�صيزعل عليك 

هو بيننا 
ل يريد لكر�صي �أن ينام عليه 

هديل حمّنط هو بيننا ...
نر�ه جميعا وهو ي�صتعد لرحلة حمبة جديدة

 ما �أقبحك �أيها �للغز �لذي يغتال قلوبنا 
ما �أق�صاك �أيها �لغياب 
ما �أوقحك �أيتها �حلياة

لدينا ما يكفي من �جلزع 
لدينا ينابيع من وجع 

نغرُف منها بكفوفنا 
ق�صائد نقدمها قالئد حلبيباتنا 

ونحن نعد خطو�تنا بب�صاط ريح �إىل �أين ؟ 
ها هي جيو�صنا تتقّدم ب�صجاعة 

�إىل معارك �لدنيا ولكن ... 
 بعتاد فا�صد ونبل مل يعد نافعا 

ما �أ�صقاك �أيها �لورد .. 
و�أنت تذبل على قبور �أكبادنا 

وتنهل من دم �ل�صحايا لونك �لأجمل
*  *  *

ل ت�صّدق يا يو�صف  
�م�صح �لرت�ب عن جبينك 

و�دخل �إىل غرفته ... 
كن هادئا 

و�أنت تر�ه م�صتلقيا �أتعبه �حلنني ل توقظه ... 
خذ من يديه كّل ما ي�صو�ض نومه 

و�قر�أ ما كتبه لنا جميعا 
على �أور�ق �صريته �لبي�صاء 

�خرج ب�رسعة ... دعه يرقد بهدوء 

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 
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�ل�صباح �لأول يل يف �جلنة
هل ي�صمح يل �ملالئكة

�أن �أجلب در�جتي �لهو�ئية معي
�أو �أقول

مالحمي تلك لت�صبهني
متاما

�أو �أتذكر ن�صا �أحبه

و�أ�صيح
هناك

�أحبك و�أنت ت�صلني مثال
�أر�قب �أناملك

وهي تلهج بالدعاء
تتو�صل �لعتمة

كي تكت�صف طريقا و��صحا ملالحمي

الصباح األول في الجنة
إلى ... إبراهيم الخياط

ريـــــــ�ض الغـــــــــريب
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�ل�صباح �لأول يل يف �جلنة
هل ي�صمح يل �ملالئكة

�أن �أجلب در�جتي �لهو�ئية معي
�أو �أقول

مالحمي تلك لت�صبهني
متاما

�أو �أتذكر ن�صا �أحبه
و�أ�صيح

هناك
�أحبك و�أنت ت�صلني مثال

�أر�قب �أناملك
وهي تلهج بالدعاء

تتو�صل �لعتمة

كي تكت�صف طريقا و��صحا ملالحمي
مالحمي �لتي �ختفت يف �لطريق �ليك

مالحمي �لتي لت�صبهني
حني قدت ح�صد� من �لق�صائد �ليك

حني �نبهرت بحاجبني
وعينني من �صياء �لنهار

�أحبك مثال
و�أنا �أطوف حولك مدعيا �ل�صحو

بينما قلبي �صكر�ن بك
دعينا ننجز بع�ض �لقبل

�أو
منر على فرح عجول

كي نرتوي من عجالته ومن�صي
دعينا نغري ترتيب �ل�صياء يف �لطريق

�أنت د�ئما حتبني �ل�صجر
و�صباحات يغمرها �لنحل بع�صل �لكالم

لهذ�
�صنزرع �لطريق �أ�صجار مثمرة

في رث�ء شهيد الثق�فة العراقية 
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ونختار مز�رع للنحل قرب �صفتيك
�أحبك مثال

و�أنا يف غفلة من خفقان قلبك
�أو خدر بد�أ يت�صلل خل�صة ليدك �لي�رسى

يالوجعي
كم ن�صيت �أننا على عتباتها

و�أعني �خلم�صني
�رس�بها يلمع يف �فق ��صتياقنا

��صتياقنا �لذي ندونه خل�صة
على وريقات حب جديد نر�قبه

بعيون ��صجارنا
�أ�صجارنا كربت معنا
ياه �نها ق�صة جميلة

نعيد فو�ني�صها
كلما �صلكنا ظلمة
�أو �صادفنا حجر

�أحبك مثال
و�أنت تنزعجني من غيابنا

لي�صبح نومك قليال
و�صوتك �كرث حزنا

حني نناديك �قرتبي
ت�صحك وردة

و�أنت قربها
تتلعثمني بال�صتائم �رس�

بينما
قلبك

يخفق
يخفق

فينا
�أنا

و�لأ�صجار
نحبك
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لو مل تكتب �آخر �لأغاين 
و�آخر �حِلَكم..

لو مل حتمل �لنا�ض
على ر�أ�صك �لنبي من فوق

لو مل جتل�ض
يف �آخرة �ملقاعد
و�أنت َ يف �أولها 

لو مل تر�صل لنا �صباحا
�أمانيك لو�صولنا �صاملني

رغم �أنك �لوحيد بيننا �لذي مل ت�صل ْ
رغم �أنك �لو��صل

�لوحيد
لو متهلت َ �أبا حيدر 
عائد� من �لطرقات

الدموع أسهل المراثي

عمـــــــــــــــــ�ر المسعودي
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لو مل تكتب �آخر �لأغاين 
و�آخر �حِلَكم..

لو مل حتمل �لنا�ض
على ر�أ�صك �لنبي من فوق

لو مل جتل�ض
يف �آخرة �ملقاعد
و�أنت َ يف �أولها 

لو مل تر�صل لنا �صباحا
�أمانيك لو�صولنا �صاملني

رغم �أنك �لوحيد بيننا �لذي مل ت�صل ْ

رغم �أنك �لو��صل
�لوحيد

لو متهلت َ �أبا حيدر 
عائد� من �لطرقات

�لتي د�ئما ما تعود بك
يف ذهابك �إىل �لأ�صدقاء؛

لقد خانتك هذه �ملرة 
كما كل مرة

مع �لأحبة تخون
لو �خربتني عن �ل�صو�د

�لذي مل �عتده،
لكان هذ� �للون �لقامت 

خطاأ مائال على �صورتك ��صهل 
لو مل �أعرفك
لو مل �حبك
�أبا حيدر :

�لدموع �أ�صهل �ملر�ثي
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بقيُت وهو ُم�صّجًى �أمامي وقتها
�أتعامل على �أنه نائم،

فلم �أكن بعد قد �فتقدُت حديَثه �أو �صحكَته
حيث كنا قبلها بقليل معًا

�أكلنا معًا و�رسبنا �ل�صاَي معًا
�إىل �أن بد�أِت �ل�صباحاُت مترُّ دون حتيٍة منه!

�إىل �أن بقي باُب غرفته مغلقا! 

�إىل �أن جتر�أنا جميعا و�رسنا نتحدث عن بديل له! 
عندها فقط َبَد�أَْت حقيقُة غيابه ت�رسب ر�أ�صي

خدي  على  ت�رسبني  فقد�ِنِه  كفُّ  َبَد�أَْت  فقط  عندها 
وتقول يل ��صح 

لقد مات �صاحُبك!!! 
فاأخذُت �أ�صحو �صيئًا ف�صيئًا

بد�أْت �صوُر �حلادِث متر �أمام عيني

حقيقة غيابه تضرب راسي

مــــــــروان ع�دل حــــــمزة
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وبد�أت ��صتعيد �صورَة ر�أ�صه �ملدمى على ) د�صبول ( 
�ل�صيارة

�أََخَذت ِ�ل�صوُر تت�صارع :  
�ل�صفرُة!!

�حلادث!! 
�لإ�صعاف �مل�صعفون

�إعالن موته يف غرفة �لإنعا�ض!!!! 

�لعز�ء ! �ملعزون ! �لباكون!!!!
لقد مات �أبو حيدر  !!!!! 

فبد�أُت �أ�صد�أُ و�أتاآكل
بد�أِت �لأمالح ُ تاأكل جريف وحتفر �صدري

�أبكي و��رسُخ
لكن دون جدوى!!!
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يف �صباح �أربعاء �آب �ل�صاخن، مل يكن طائري �لأزرق 
حمماًل  وعاد  معهم  رحل  لكنه  �صيحدث،  ما  يعي 
باحُلزن، وهو يحكي يل تفا�صيل �حلادث بال�صبط، 
بعدها بكى وكاأنه مل يبك من قبل عن �ل�صورة �لتي 
ر�أى فيها �ل�صاعر �لر�حل �إبر�هيم �خلياط، وملا طلبت 
�إىل �ل�صماء ومل يعد، هل رحل  �أن يهد�أ، غادرين  منه 
مع رحيل رئي�ض جمهورية �لربتقال �ل�صاعر �لأبي�ض؟ 
ل �أدري، لكنه �أخربين قبل رحيله: كنت �أقف على كتف 
�أول  �لأدباء، من  �لو�قف يف باحة �حتاد  �جلو�هري 
�رسوق �ل�صم�ض �نتظرت ،برتقب �صديد، خروج رئي�ض 

�أ�صحابه  ب�صحبة  غرفته  من  �لربتقال  جمهورية 
من  �أعرف  ل  ورجل  و�صبحي  ومر�ن  و�آو�ت  "عمر، 
هو، لكن قالو� هو موفد من وز�رة �لثقافة"، لريكبو� 

�صيارتهم �لأوباما وي�صافرو� �إىل عقرة.
�لحتاد،  باحة  يدخل  ملحته  �صباًحا  �ل�صابعة  عند 
يده تلوح يل وعلى وجهه �بت�صامته �ملعهودة، بعده 
نوع  �لأوىل  �صيارتان،  �أقل و�صلت  �أو  �صاعة  بن�صف 
"جارجر"  "�أوباما" يقودها م�صطفى و�لثانية نوع 
�أبو م�صطفى، دخل �ل�صاعر �لأبي�ض غرفته،  يقودها 
بقيت حتت �ل�صم�ض �نتظر خروجه، �صعرت بالعط�ض، 

رحلة الطائر األبيض
إبراهيم الخياط شهيد الثقافة

حســــــــــــن البحــــــــــــ�ر 
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خرج  حلظة  �أرى  ول  �ملاء؛  ل�رسب  ذهبت  �أن  خفت 
به،  �للحاق  �أ�صتطيع  ول  �خلياط من غرفته  �إبر�هيم 

بقيت حتت �ل�صم�ض، �أنا و�جلو�هري ننتظره.  
�إبر�هيم  �لأبي�ض  �لطائر  خرج  �لثامنة  �ل�صاعة 
�خلياط  مكلاًل بالزهو و�لبت�صامة من غرفته ومعه 
�لأوباما  �صيارة  �صائق  جانب  �إىل  ركب  �أ�صحابه، 
�ل�صيارة  يف  و�آو�ت"،  "عمر  �خللفي  �ملقعد  ويف 
من  ورجل  و�صبحي  مرو�ن  ركب  �جلارجر  �لثانية 
بو�بة  �أمام  من  �ل�صيارتان  حتركت  �لثقافة،  وز�رة 
نافع  مهرجان  لفتتاح  عقرة  �إىل  متوجهة  �لحتاد 
عن  �ختفت  �لأندل�ض  �صاحة  منعطف  عند  عقر�وي، 
مدى روؤيتي �صيارة �ل�صاعر �لأبي�ض، نقرت مبنقاري 
له،  �لمتنان  كبري  عن  تعبرًي�  �جلو�هري  كتف 
من  �أنظر  وطرت،  �لهو�ء  بجناحي  �رسبت  مرتبًكا 
فوق حركة �ل�صيار�ت، وقًتا ملحت �لأوباما فهد�أت.. 
بد�أت �أطري بر�حة �أكرث فوق �صيارة �إبر�هيم �خلياط، 
�أنزل قريًبا من  �أملح و�أنا  �لفينة و�لأخرى كنت  بني 

حديثه  يف  يلمع  وهو  �خلياط  وجه  �ل�صيارة  زجاج 
مع �ل�صائق و�أ�صحابه و�لبت�صامة ت�صفي �أكرث بريًقا 
�أكرث  نزلت  لو  وددت  كم  �لذي  جبينه  ن�صاعة  على 
�إىل  �جلميع  و�صل  �أن  بعد  لكن  طويلة.  قبلة  وقبلته 
نزلت  �لغد�ء،  وجبة  وتناول  طوزخورماتو  ق�صاء 
يده  �لأمين  بجناحي  مل�صت  �أنني  حتى  منه  قريبا 
�لتي مدت لتقدم يل �ملاء و�لطعام، �أما عند و�صوله 
�ل�صاي  ي�رسب  وهو  �ل�صرت�حة  حمطة  يف  �أربيل  �إىل 
ر�أيته يبحث عني بني �لطيور وكنت عن ق�صد خمتبًئا 
�أ�صحابه،  حوله  د�ر  كبرية،  �صجرة  �أغ�صان  بني 
�لفينة  بني  ر�أيته  و�ل�صحكات،  �لهم�ض  بينهما  بد�أ 
كنت  �لتي  �ل�صجرة  و�إىل  �ل�صماء  �إىل  ينظر  و�لأخرى 
�أر�ك،  "�أنا  يقول:  �صمعته  �أنني  حتى  فيها،  خمتبًئا 
و�لعام  �ملاء  ترك  حلظتها  �ملاء".  و�أ�رسب  تعال 
�ل�صيارة،  �إىل  و�أ�صحابه  هو  وتوجه  �ل�صجرة  حتت 
يف  جناحي  و�رسبت  �رسيًعا  �ملاء  �أ�رسب  نزلت 
�صعيًد�،  كعادته  كان  تقدمها،  �أتبع  وطرت  �لهو�ء 
يتحدث مع �ل�صائق مرة ومع �أ�صحابه مر�ت، مل يكن 
�ل�صارع بخط  �ل�صيارة م�رسًعا؛ كان  م�صطفى �صائق 
و�حد ذهابًا و�ّيابًا وكان مزدحًما بال�صيار�ت فرتك 
�ملجال لأبيه )�صائق �جلارجر( معه مرو�ن و�صبيح 
�ل�صاعة  يف  هذ�  كل  يتقدمه،  لأن  �لوز�رة  وممثل 



21
/2
01
9

37 AL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

خا
ف 

مل

لالأبي�ض  يقول  �آو�ت  من  �صمعت  �لظهر  بعد  �لر�بعة 
�خلياط:  رّد  �لأمان،  حز�م  �لب�ض  �خلياط  �إبر�هيم 
بعدها  �ل�صائق،  عن  �لغر�مة  ملنع  �حلز�م  �صاألب�ض 
بدقائق �صحك �خلياط ومن معه ونزع �حلز�م، وهما 
هكذ� ر�أيت �صيارة نوع بيك �أب قادمة م�رسعة، ترتنح 
�جلارجر  �صيارة  �أرعبت  �صيارة  عربت  �ل�صارع،  يف 
�لتي فيها مرو�ن و�صبحي وممثل �لوز�رة و�نحرفت 
فجاأة تقدمت نحو �لأوباما  و��صطدمت معها وجها 
 " �ل�صائق:  "ها����" ومن  �خلياط:  من  �صمعت  بوجه، 
حلظة  عميق..  �صمت  يف  كانا  و�آو�ت  وعمر  ل�����"، 
�ل�صطد�م هائلة، �صوت مدوي، وغبار يتطاير، ر�أيت 
�خلياط بعد �أن �نق�صع �لغبار نائًما يف كر�صيه ينزف 
من ر�أ�صه وعمر و�و�ت يئّنان من �لأمل لكن �صاكنان، 
ر�أيت عمر  �ل�صيارة  على زجاج  �نقر  و�أنا  بعد حلظة 
قد حترك، وبد�أ يبحث  عن خمرج وهو ي�صيح: "ماذ� 
يكرر:  كان   ، موؤمنا  كان  عمر  �أن  �كت�صفت  حدث؟!". 
"ل �إله �ل �هلل"، وقد �أخذ ج�صده خارج �ل�صيارة وهو 
�ل�صوت؟".  "ماهذ�  وي�صيح:  �إذنيه  على  يديه  ي�صع 
لكنه ملا ر�أى �لطائر �لأبي�ض نائًما يف مكانه ينزف 
لأنه  تردد  لكن  �إخر�جه،  وحاول  بكى  جبينه،  من 
و�صول  حلني  مبكانه  تركه  يجب  �مل�صاب  �أن  يعلم 

�أن  تاأكد  �أن  بعد  �آو�ت  �إىل  م�رسعا  توجه  �لإ�صعاف، 
�أمام  وقفا  وقد  �ل�صيارة،  من  �أخرجه  بخري،  �ل�صائق 
�خلياط مذهولني، حاول �لهروب خوًفا من �أن تنفجر 
�ل�صيارة وحترتق، و�صل عمر و�صبحي وممثل �لوز�رة، 
قال مرو�ن: "�نظرو� �لبيك �آب �لتي ت�صببت باحلادث 
عجالتها �صليمة وفيها �مر�أة وطفل و�ل�صائق �صليم!". 
رك�ض عمر �إىل �خلياط يحاول �إخر�جه من �ل�صيارة 
�لإ�صعاف،  ت�صل  حتى  �لرتيث  منه  طلبو�  �ملحطمة، 
�رسير  على  م�صجى  �خلياط  وكان  �لإ�صعاف  و�صلت 
يرى  وهو  عمر  ذهول  ر�أيت  ومرو�ن،  عمر  ومعه 
فوق  مت�صي  وهي  مكان  ل  من  خرجت  كيف  �لنملة 
ملرو�ن:  عمر  قال  عندها  �ملبت�صمة  �خلياط  مالمح 
لكن  يتنف�ض"،  ماز�ل  "ل  باكًيا:  مرو�ن  ميت"،  "�أنه 
يف �مل�صفى �أعلنت ر�صمًيا وفاة �خلياط، فقط حلظتها 
و�صبحي  و�آو�ت  وعمر  مرو�ن  �أن  و�أعلم  �إليك  عدت 

وممثل �لوز�رة �لآن يبكون على رحيله.
طائري  من  قلبي  دخل  �لذي  �لأمل  هذ�  كل  �صمعت 
�لأزرق، م�صكت نف�صي عن �لبكاء، لكنه بكى بحرقة، 
طلبت منه �لهدوء وتكملة �لباقي عن �حتمال تكذيب 
�إيّل  نظر  �خلياط،  �لأبي�ض  �لطائر  برحيل  �لأطباء 

نظرة حادة وطار �إىل �ل�صماء بال عودة.
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يب��دو يل �ل�صاعر عمر �ل�رس�ي، يف رحلته �لتي �متدت 
�إىل �أك��رث م��ن عقدي��ن، وكاأن��ه يبح��ث ع��ن مقومات 
�صعري��ة جدي��دة تناأى ب��ه ع��ن �ملاأل��وف و�لتقليدي 
و�مل�صتن�ص��خ يف جتارب زمالئ��ه وجمايليه. ومل تكن 

هذه �لرحلة �صهلة، �جتاز فيها حمطات �صعبة ليقف 
على م�صارف مرحلة حد�ثية جديدة قادته من �لعمود 

�ل�صعري �إىل ق�صيدة �لنرث مرور�ً بق�صيدة �لتفعيلة.
وم��ن �لناحي��ة �ل�صكلية و�لفني��ة و�لتاريخي��ة، �صبق 

�ل�صاعر عمر �ل�رس�ي، و�حٌد من �ل�صعر�ء �لقالئل، �لذين برزو� يف ف�صاء �مل�صهد 
�ل�صع��ري بع��د �لتغي��ري يف ع��ام 2003، بو�صفهم ميثلون �جلي��ل �جلديد �لذي 
�أعق��ب �صق��وط �لدكتاتورية، و�صه��د خما�صات �لتحول و�لحت��الل و�لحرت�ب 
�لطائفي، وكان فاعاًل ومتجاوبًا مع تطلع �ل�صارع �لعر�قي �إىل �حلرية و�لأمان 
و�لدميقر�طي��ة، بعيد�ً عن �صبح �لدكتاتوريات و�لحت��الل و�لطائفية و�لف�صاد. 
ومع �أن عمر �ل�رس�ي، كان من �ل�صعر�ء �لذين و�صعو� بد�ياتهم �لأوىل يف �أو�خر 
�لت�صعينات �صمن �إطار ما �صمي ب�صعر�ء )ق�صيدة �ل�صعر(، �إل �أن ح�صوره �لأبرز 

كان يف �مل�صهد �ل�صعري �لذي �أعقب �لحتالل.

عمر السراي 
والبحث عن أفق شعري جديد

فـــــ�ضل ث�مـــــــر
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�أرب��ع  �أو  ث��الث  �أ�ص��در  و�أن  لل�صاع��ر 
جمموع��ات �صعري��ة ه��ي )�صفائ��ر �صلَّ��م 
�لأح��ز�ن - 2005( و)�صم��اوؤَك قمحي - 
2007( و)للدر�ض فقط - 2011( ف�صال 
عن ديو�نه �ملبك��ر )�صاعة يف زمن و�قف 

- 1999( و�ل��ذي مل تتح لنا فر�ص��ة �لطالع عليه، 
و�أ�صقط��ه �ل�صاعر من �أر�صيف��ه، و�أعقب هذه �ملجاميع 
بدي��و�ن �صام��ل يحم��ل عن��و�ن )وج��ٌه �إىل �ل�صم��اء.. 
نافذٌة �إىل �لأر���ض - 2016( وهو مبثابة )�لأعمال 
�ل�صعري��ة( لل�صاعر. ويب��دو �أن �ل�صاعر �صاء يف �أعماله 
�ل�صعري��ة �جلدي��دة ه��ذه �أن يخل��ط �أور�ق��ه �ل�صعرية، 
تاريخي��ًا، فل��م يتقي��د باإع��ادة ن�رس دو�وين��ه ح�صب 
�صدوره��ا، و�إمن��ا �أع��اد توزي��ع متنه �ل�صع��ري على 

ثالثة عنو�نات فرعية هي: 
1. ربطة عنق

�أبي�ض 2. حد�د 
3. در�جة هو�ئية

وبذ� فق��د �أ�صاع �لفر�ص��ة على �لناق��د و�لقارئ معًا 
للعودة لتلم�ض خطو�ت �ل�صاعر �لأوىل، و�ألزمه بخلطة 
جدي��دة، ل تخلو هي �لأخرى من طر�فة حيث يك�صف 
�لق�ص��م �لأول )ربطة عنق( عن منحى بد�يات �ل�صاعر 
�لرومان�صي��ة يف كتاب��ة �لق�صي��دة �لعمودية �جلديدة 
)ق�صي��دة �ل�صع��ر(، بينم��ا كان �لق�ص��م �لث��اين ير�وح 
ب��ني �أ�صل��وب �لبد�ي��ات ون��زوع �ل�صاع��ر �لتجدي��دي 
بحث��ًا عن لغة �صعري��ة جديدة، فيم��ا خ�ص�ض �لق�صم 
�لثالث، وه��و �لأكرب، و�ملو�صوم ب���� )در�جة هو�ئية( 
لق�صائد �حلد�ثة �ل�صعري��ة �جلديدة �ملتمثلة باأ�صلوب 
ق�صيدة �لنرث. ولذ� ف�صوف �أحاول �لتوفيق بني هذين 

�لتق�صيم��ني بالعودة ت��ارة، �إىل كل ديو�ن 
و�لحتكام �إىل خلطة )�لأعمال �ل�صعرية - 

�أخرى. 2016( تارة 
�أط��ل �ل�صاع��ر عمر �ل���رس�ي عل��ى �مل�صهد 
بو�صف��ه  �لأول��ني  ديو�ني��ه  يف  �ل�صع��ري 
�صاع��ر�ً غنائي��ًا، ورومان�صي��ًا، و�إىل حد م��ا نرج�صيًا، 
�صاأن��ه �صاأن �لكثري من �صع��ر�ء جيله �ملفتونني بفتوة 
�ل�صب��اب و�حلامل��ني بع��امل يخلو من �لقب��ح و�ملوت 
و�لكر�هي��ة. كان �ل�صاع��ر يحف��ل بالتعبري ع��ن ذ�ته 
و�أن��اه �ل�صعري��ة وق��د قاده ذل��ك �إىل ول��ٍع بالتطريب 
و�لتقفي��ة و�لوزن �خلليلي. ومعظ��م ق�صائده �ملبكرة 
كانت م�صبع��ة بتفاوؤلية بريئة وكاأن مل يعاقر �حلزن 
و�لهزمي��ة و�خل�ص��ارة. وكان��ت �ل��ذ�ت �ل�صعري��ة هي 
�لك��ون �ل�صع��ري �لذي ت��دور حوله جتربت��ه �ل�صعرية 
�ملبكرة، ورمب��ا كانت هي �لبو�صلة �لتي ر�ح ي�صتدل 
به��ا تدريجي��ًا عل��ى عالم��ات �لطري��ق �ملف�صية �إىل 

�لتجديد و�حلد�ثة.
يف بد�يات��ه كان يب��دو مث��ل �لطف��ل �ل��ذي يتلق��ف 
�ملرئي��ات بح�صا�صي��ة فطري��ة، ويعي��د ت�صكيلها، كما 
وجدن��ا ذل��ك يف ق�صي��دة )�لإه��د�ء( �لت��ي ��صتهل��ت 

ديو�نه �لثاين )�صماوؤك قمحي(:
"بب�صاطة �أحالم �لأطفال،

ة �أجفان �للوز �إذ� �ن�صابت فوق �ملاء وبرقَّ
وبحرقة �أدمع �أنفا�ض �ل�صهد�ء

�أزرع قلبي
كي حت�صده كل مناجل جوع �لفالحني

�أزرع قلبي
كي يح�صده �لفقر�ء." )1(

عمر �ل�رس�ي
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وبقي �ل�صاع��ر لبع�ض �لوقت، �صاأنه �ص��اأن �لعديد من 
جمايلي��ه مفتون��ًا به��ذ� �للون م��ن �لعم��ود �ل�صعري 

�ملت�صابه لغًة و�أخيلًة ورمبا وزنًا و�إيقاعًا:

           ز�دي دم��������وٌع.. لجت�فُّ       
                                          نخ�ٌل ودم�������ُع �هلل �صعُف

             �أنا ل�صُت يل.. مل ل تكون 
                                      �إليَك ؟ وحدَك �أنت كفُّ )2(

وت�صري ق�صائد �ل�صاعر يف ديو�نيه �ملبكرين )�صفائر 
�صل��م �لأح��ز�ن( و)�صم��اوؤك قمح��ي( �إىل هيمنة �للغة 
�ل�صعرية �لبالغية و�إىل �لمتد�د�ت �ملت�صعبة للتقاليد 
�ل�صعرية �لكال�صيكية، م��ع نزوع حمدود للخروج من 
�أ�ص��ار ه��ذه �لبالغة �لغنائي��ة �لتطريبي��ة نحو تلم�ض 
�صعري��ة بديل��ة، �صتج��د جت�صده��ا يف دي��و�ن �ل�صاعر 
�لثالث )للدر�ض فقط( �أوًل ويف �لق�صم �لثالث �ملو�صوم 
)در�ج��ة هو�ئية( من �أعمال��ه �ل�صعرية �لكاملة )وجٌه 

�إىل �ل�صماء.. نافذٌة �إىل �لأر�ض(.
ومن �ملالح��ظ �أن ق�صائد �ل�صاع��ر �لعمودية قد �أعيد 
توزيعها طباعيًا يف �صكلية �لأعمال �ل�صعرية �لكاملة 
على طريقة ق�صيدة �لتفعيلة، وهي لعبة فنية و�صكلية 
�عتمدها �لكثري من �ل�صعر�ء �لعرب ومنهم نز�ر قباين، 
كم��ا �أن عم��ر �ل�رس�ي �صبق ل��ه و�أن فعل ذلك يف عدد 

من ق�صائده �لعمودية يف ديو�نيه �ملبكرين.
لك��ن �لقارئ �صوف لن يج��د يف )�ملجموعة �لكاملة( 
ذي  �لتقلي��دي  �لنم��ط  عل��ى  مطبوع��ة  ق�صي��دة  �أي 
�ل�صطري��ن، وذل��ك، رمب��ا، ميث��ل رغب��ة ل و�عي��ة من 
لدن �ل�صاعر للتخل��ي �لتدريجي عن �ملظهر �لتقليدي 

للق�صيدة �لعمودية، ومغازلة لذوق �لقارئ �جلديد - 
ورمبا �لناقد �أي�ص��ا - و�لتهيوؤ لالنتقال ب�صكل كامل 
�إىل ق�صي��دة �لنرث. كما تثري جترب��ة �ل�صاعر �إ�صكالية، 
تن�صح��ب عل��ى �لكثري م��ن �صع��ر�ء هذ� �جلي��ل تتعلق 
ب�صو�ب��ط �لتنقيط و�لوقف و�لتمف�ص��ل �إىل مقاطع �أو 
فقر�ت �صعرية، بطريقة ت��كاد تكون ع�صو�ئية �أحيانًا 
ول تتقيد ب�صو�بط �لنظ��ام �ل�صوتي و�لكتابي، وهي 

�إ�صكالية قد نعود �إليها يف در��صة م�صتقلة.
ول��و عدن��ا �إىل دي��و�ن �ل�صاع��ر �لأول - ورمبا �لثاين 
- )�صفائ��ر �صلم �لأح��ز�ن - 2005( لوجدناه ميثل 
�متد�د� لبد�يات �ل�صاعر �لت�صعينية، من خالل �لتطلع 
لك�رس منطية �لعمود �ل�صعري �لتقليدي وبناء ما �أ�صمي 
�آنذ�ك بق�صيدة �ل�صعر يف ت�صعينات �لقرن �ملا�صي. �إذ 
تهيمن عل��ى �لديو�ن ق�صيدة �لعم��ود �ملحدث، حيث 
جند ��صتهالًل موفقًا يف ق�صيدته )بغد�د.. يا �أنت()3( 
وهي ذ�ت نزعة رومان�صية م�صبوبة، ممزوجة بحنني 
نو�صتاجلي للرب�ءة و�لأر���ض و�لإن�صان، حيث يلتحم 
حلم بغ��د�د، �ملدين��ة، بحل��م �ل�صاع��ر �ل�صخ�صي، من 

خالل )�أن�صنة( �ملدينة وخماطبتها بو�صفها �آخر�ً:

بغد�د نامي، ليلقى حلمك حلمي    
                           �أتيُت فا�صتحلفي �صمتي، وبوح فمي

فبغد�د )�ملوؤن�صنة( هي حبيبة �ل�صاعر و�أنثاه ووطنه، 
م��ع  وورقته��ا،  ولغته��ا  برموزه��ا  تته��ادى  وه��ي 
�لع���رس�ت من �لق�صائد �لعر�قي��ة و�لعربية �لتي غنت 

لبغد�د:
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بغد�د ن�����اف�������ذة �لأوج�����������اع يف لغتي  
                                 �رسى �إليها هالل �جلرح يلتجئ

جتيء �أنثى ين�������ام �ل�صبح يف دمها
                              فما تهده���������ده �ص����ر�ً.. فيختبئ

و�إذ� ما كانت �لقافية �صهلة وطيعة وماأنو�صة يف هذه 
�لق�صيدة، كما يف معظم ق�صائد �لديو�ن، فاإن مناذج 
�صعرية �أخ��رى تبدو فيها �لتقفي��ة ثقيلة وم�صطنعة، 
وي�صع��ر �لق��ارئ فيه��ا بالتعب وه��و ينتظ��ر �لقافية 

�جلديدة.
وتربز هذه �حلالة يف ق�صائد قليلة منها: )وردة على 
ف�صة �حللم( و)�صفة.. ل ترى( و)بوٌح �صامٌت يف زمن 
�لتيه( و)�إطاللة لنجم بعيد( و)دموع زهرة جنوبية(.
ويح��اول �ل�صاع��ر �أن يخ��رج م��ن �لإط��ار �لغنائ��ي 
�لنفت��اح عل��ى مو�ق��ف  م��ن خ��الل  و�لرومان�ص��ي 

�صيا�صي��ة وحياتي��ة، كما يف 
ق�صيدة )قنبلة( �لتي يحاول 
للق�صي��دة  يح��دد  �أن  فيه��ا 
وظائ��ف جمالي��ة و�نفعالية 
وحتري�صية مع��ًا، معلنًا باأن 
�ل�صعر قد ح�ص��د يف فمه �ألف 

قنبلة:
�لزم��ن  �إن��ه  "فالتعجب��و�، 

�ملهزلة
لي�ض هذ� كالمًا،

لقد ح�صد �ل�صعر يف فمي �ألف 
قنبلة.")4(

ويت�صح �ملوقف �لجتماعي 
و�لحتجاجي يف �لعديد من 

ق�صائ��د �لديو�ن، ومنها ق�صي��دة )على عتبات �لقرن 
�لو�حد و�لع�رسين( �لتي تقيم تنا�صات مع �لكثري من 
�صعر�ء �لرف�ض �أمثال مظفر �لنو�ب ونز�ر قباين و�أمل 
دنقل، �إذ ت�صتغور �مل�صاعر �لعميقة، و�مل�صكوت عنها، 
يف �أعماق �لفرد، ويتحول �لوطن هنا �إىل م�صلة يدون 

عليها �ل�صاعر �صبو�ته و�أحز�نه و�عرت�فاته:
)وطني، علِّمني �أن �أع�صَق و�أحبَّ بال دوريات

فالع�صكر يدخُل يف كل مكان،
ي�صع �لعا�صق و�ملجرم، و�ل�صاعر �أي�صا،

فالكل هنا متهم، �صوفيًا كان، �أو عاهر درٍب
�أو زنديقًا م�صلوب")5(.

ويعل��ن �ل�صاع��ر �نتم��اءه �إىل �لث��ورة �لت��ي ي�صنعها 
�لفقر�ء:

�إن مل ي�صنعها �لفقر�ء �أعمى، و�لثورة  "�ل�صرُب نهاٌر 
تغ��ادر طع��م م��ر�رة �أف��و�ه 
�لأطفال بدون طعام، وينام

وتغ��ادره  عليه��ا..  �جل��رح 
حني يجود")6(

تلقائي��ًا  �ل�صاع��ر  ويب��دو 
وعفويًا وبعيد�ً عن ��صطياد 
وه��و  و�ملج��از�ت  �ل�ص��ور 
يتفج��ر يف ق�صي��دة مرث��اة 
�صج��ن كتبه��ا ه��ي )مرثية 
�لنور�ض �حلزين( كتبها بعد 
�أن تناقلت �ملحطات، دومنا 
تدقي��ق، خ��رب م��وت �ل�صاعر 

مظفر �لنو�ب عام 1999:
"�رحل يا �صديقي، فاخلمرة 

ومع أن عمر السراي، كان 
من الشعراء الذين وضعوا 

بداياتهم األولى في 
أواخر التسعينات ضمن 

إطار ما سمي بشعراء 
)قصيدة الشعر(، إال أن 
حضوره األبرز كان في 

المشهد الشعري الذي 
أعقب االحتالل.
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من دون رفيق، كال�صو�صاء
�إرحل،

ل �صكَّ ب��اأن بقاءَك ي��وؤذي �لأغ�صان على 
دكة حزنك يف �لليل.")7(

وم��ع �أن �لق�صي��دة ه��ي ق�صي��دة رث��اء، 
لكنها م�صبعة بالأم��ل وهي تدين �لطق�ض 
�ل��ذي ينبئ بالظلمة، وت�صي��د �رسحًا لكل 

�لثوريني �ل�صجعان:
�أر���ض �هلل �لأح��د�ق.. لي�صتلقي  "�صتفت��ح 

فيك �ملوت
ليحيا، فرت�ب �ل�صجعان

لكل �لثوريني �أمني.")8(
ويحفل ديو�ن �ل�صاعر هذ� بنزعة تاأملية، �صتتطور يف 
جماميعه �لالحقة، فيها بوٌح و�عرت�ف وتاأمل عميٌق 
يف معن��ى �حلياة و�لأ�صي��اء و�لإن�صان، كما جند ذلك 
يف )�أباري��ق على قارعة �لقل��ب( و)طيفك يف عيني( 
و)حتلي��ق طائر �لرم��اد( و)�صالة �خلطيئ��ة( و)على 

هم�صة حزينة( و)دكة قلبي( وغريها.
فف��ي ق�صيدة )على هم�صة حزين��ة( حو�ٌر متوجٌع مع 
�ل��ذ�ت يف عزلتها �ملوح�صة، حي��ث تتحول �لذ�ت �إىل 
قري��ن �آخر، وجن��د �ل�صاع��ر يطلق �أ�صئلت��ه �ملتوجعة، 

و�لال �أدرية، يف وجه متاهة �لكون:
"�صاأظلُّ وحيد�ً.. ل�صك

فجنون �لعامل 
ل ميلك ب�صع جنوين

قدمي ل �أعرف من �أين
�أو �أين.. �إىل �أين �صتم�صي.")9(

ويط��ل �حلزن و�لظلم��ة و�لوح�صة مع��ًا لتفرت�ض روح 

�ل�صاع��ر �لذي ي�صتنجد ب�صاحب �فرت��صي، 
رمبا هو ذ�ته �لثانية �أو قرينه �خلفي:

"�أيا �صاح
�أن تعتاَد على حزٍن، ل يعني �صيء،

�أن تعتاد على �لوح�صة
ل يعني �صيء

�أن تعتاد عليك �لوح�صة و�لأحز�ن
�صيعني �أ�صياًء، �أ�صياء.")10(

تر�ت��ب  �ل�صاع��ر  يقل��ب  �للقط��ة  ه��ذه  يف 
�لأ�صي��اء، �إذ ل يكتف��ي ب��اأن يعت��اد عل��ى 
�حل��زن و�لوح�ص��ة، ب��ل يفجع ب��اأن تعتاد 
عليه �لوح�صة و�لأحز�ن، حيث �لتحول من 
�لفاع��ل )وظيفي��ًا( �إىل �ملفع��ول، وه��ي لعبة بالغية 
و��صتعارية حتق��ق ك�رس�ً لأفق �لتوق��ع و�نزياحًا عن 

�لن�صق �لبالغي و�لدليل.
ويظل �حلزن �ملوح�ض مت�صظيًا يف �لكثري من ق�صائد 

�ل�صاعر �لرومان�صية �ملبكرة، ومنها )دكة قلبي(:
"و�صاأبقى ر�فعًا حزين على �صبابتي

جنمة ُخ�رٍس وخطايا
جتهُل �لدنيا على مر �حلقب.")11(

ويب��دو �ل�صاع��ر يف )�ص��الة �خلطيئ��ة( وكاأن��ه كهٌل، 
ير�ج��ع ح�صابات��ه، وخ�صائره يف �حلي��اة، يف موقف 
تاأمل��ي، مت�صائ��ل ع��ن معن��ى �حلي��اة و�مل��وت، من 

�خلامتات �إىل �مل�صتهل:
"وحان �لأجل

ومرت حياتي، كمرِّ �ل�صحاب
�إذ� د�عبته �صبايا �لرياح

ومرت حياتي من �خلامتات �إىل �مل�صتهل.")12(

�مل دنقل  

نز�ر قباين
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وتت�ص��كل �لق�صي��دة �أحيان��ًا عن��د �ل�صاع��ر من خالل 
توظي��ف بني��ة خط��اٍب موج��ٍه �إىل �آخ��ر �فرت��صي �أو 
و�قعي، مبعنى �أنه ي�صتدرج �لآخر نحو حو�ٍر �صمني، 
ع��رب بنية حو�رية باختينية بعي��د�ً عن �ملونولوجية 
�لأحادية، وقد يكون �حلو�ر عاطفيًا �أو ذهنيًا، كما قد 
يكون عاليًا �أو �صامتًا، وجند ذلك متجليًا يف ق�صيدة 

)�أباريق على قارعة �لقلب(:
"تعايل.. فماز�ل يف �لقلب مت�صٌع للبكاء..

ماز�ل يف �لدمع مكاٌن،
يكفي باأن تنك�رسي فيه

تعك�صني طعم لوؤلوؤك �لأزرق فيه.")13(
وتلتح��م بني��ة �خلط��اب يف ق�صي��دة )حتلي��ق طائ��ر 
�لرم��اد( بروؤي��ا تاأملي��ة عرفاني��ة ل تخلو م��ن ح�ضٍّ 

بالفجيعة:
�أعي�ض �إلهي، غريبًا  "�إلهي، 

وكيف، وكل �لوجوه �ل�صحوكة، �صخطًا، ذئاب
وكل �حلد�ئق قفر يباب.")14(

ويتح��ول �ملوق��ف �لعرفاين، �إىل حلظ��ة �صك وجودي 
من خالل معانقة �لأمل:

�إلهي؟ "�أل�صَت ترى كل هذ�، 
�أجبني، ت�رسَّب �صكي لر�أ�صي

وقطعًا �إذ� ما �أتيَت �إلينا
و�أنت �لإله، �صتغدو غريْب.")15(

وحفل هذ� �لديو�ن، ف�صاًل عن ذلك، بتنويعات، تبتعد 
ع��ن هذ� �لفي���ض �لغنائي، من خ��الل توظيف �أدو�ت 
بنائي��ة مو�صوعي��ة، منه��ا توظيف ق�صي��دة �لقناع، 
كم��ا ه��و �حل��ال يف ق�صي��دة )حم��ٌد.. م��رًة �أخ��رى( 
و�لت��ي يرت��دي فيه��ا �ل�صاع��ُر قن��اع �م��ر�أة تناج��ي 

حبيبه��ا �أن ل يرح��ل بعي��د�ً عنها ويرتكه��ا للوح�صة 
و�لغي��اب، و�لق�صي��دة كما ه��و و��صح تقي��م تنا�صًا 
ورمب��ا )معار�صة( باملفهوم �لبالغي �لكال�صيكي مع 
ق�صي��دة )للريل وحمد( لل�صاعر مظف��ر �لنو�ب، ورمبا 

مع وترياته �لليلية �أي�صا:
تني "يا ريل، قل يل، كيف حتملني ب�صربك �صكَّ

كما �ل�صماء بال عمد
حمٌد، حمْد

�آثار كفَك، ما تز�ل على يدي.")87(
ويتحول �خلطاب �إىل رجاء متوجع ويائ�ض:

"حمٌد، حمْد
ل، ل ت�صافر،

فالنهاُر � �صياأتي، قد وعْد،
و�رسخُت فيَك، �أيا حمد

ل، ل ت�صافر، يا حمْد.")17(
وتتنا�صل ق�صائد �لقناع يف دو�وين �ل�صاعر �لالحقة، 
من خ��الل �رتد�ء �ل�صاعر لقناع �صع��ري يبعد �لن�صيج 
�ل�صع��ري ع��ن �لغنائي��ة �ملفرط��ة، كما جن��د ذلك يف 
ق�صيدة )�أنا ن�صُف موجود( من ديو�ن �ل�صاعر �لثاين 
)�صم��اوؤَك قمح��ي( �ملطبوع ع��ام 2007 يف دم�صق، 
و�لتي تتناول ثيمًة م�صابهًة لق�صيدة �لقناع �ل�صابقة 
)حمٌد مرة �أخرى( حيث ترجو �حلبيبة من حبيبها �أن 
ل يهاجر ويرتكها وحي��دًة، لأن رحيله عن بغد�د هو 

مبثابة قتل لها:
"�أثلج هوى دمعي،

ول��ُ�مَّ بر�حتيَك بكاء �صملي،
�أو �رس بعيد�ً،

عن لظى بغد�د،
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لو �أحببَت قتلي.")18(
ورمب��ا تقودنا ق�صيدة )�صماوؤك قمح��ي( �لتي يحمل 
ديو�ن �ل�صاعر ��صمها �إىل منوذج �آخر م�صابه لق�صيدة 

�لقناع ت�صتاأنف ثيمة �لرحيل، و�لفر�ق و�لبعد.
وق��د لحظن��ا �أن �لقن��اع �ل��ذي يرتدي��ه �ل�صاعر عمر 
�ل�رس�ي يف مثل هذه �لثيمات هو قناع �أنثوي لمر�أة 
و�أن ل  �أن ل يرح��ل،  تتو�ص��ل بحبيبه��ا  �أو حبيب��ة، 
يفجعه��ا بغيابه. ورمبا يفعل �ل�صاع��ر ذلك، بوعي �أو 
ل وع��ي، لأن �ملر�أة �أك��رث ح�صا�صية وعاطفة و�صدقًا، 
وبالت��ايل فه��ي �أق��در م��ن �لرج��ل عل��ى �لتعبري عن 
م�صاع��ر �لغي��اب و�للوع��ة و�لفر�ق. وه��ذ� �ل�صتنتاج 
يدفعن��ا �إىل �كت�ص��اف �أن معظ��م ق�صائ��د �ل�صاع��ر - 
و�لغنائية منها ب�ص��كل �أخ�ض حمكومة بثنائية �لأنا 
/ �لأن��ت �لت��ي تتجلى من خ��الل ثنائي��ة �حلبيبة / 
�حلبي��ب. فاأنا �ل�صاعر هنا هي �أن��اه �لثانية �لورقية، 
�ملعربة عن �صوت �لأنثى، �أما )�لأنت( فهي ت�صري �إىل 
�حلبيب �لذي يزمع �لرحيل، �أو �ملغرتب �لذي ناأى عن 
�حلبيبة و�لوطن. ورمب��ا يدفعنا هذ� �حلكم �إىل �لقول 
�إن هيمنة قطبي �حلبيبة �ملتوجعة و�ملفجوعة د�ئما 
باخل�ص��ارة و�حلرم��ان، و�حلبي��ب �لر�ح��ل �أو �جلاحد 
يوؤ���رس ملمحًا رومان�صيًا وغنائي��ًا متجذر�ً يف �لروؤيا 

�ل�صعرية لل�صاعر.
ففي هذه �لق�صيدة، و�أعني )�صماوؤك قمحي( جند هذ� 

�لتجاذب بني �لقطبني:
"وت�صحو

وهْم
يف مقلتيَك نياُم،

فعْد

ل تعْد
فالذكرياُت حر�ُم.")19(

ويتفج��ر �إح�صا�ض باللوعة، حد �لب��كاء، لدى �حلبيبة 
�أن ل يرتكه��ا فري�ص��ًة  �إىل حبيبه��ا  �لت��ي تت���رسع 

للخوف و�لغربة و�لوح�صة:
"تركَت يد�ً تبكي
على كفِّ غربتي

�أناملها �صمٌت
و�أنَت كالُم.")20(

وع��رب ثنائي��ة دللية ه��ي ثنائية �ل�صم��ت / �لكالم 
�ل�صدي��ة و�لت��ي تنطوي على بني��ة ��صتعارية تتج�صد 
يف حمن��ة �حلبيبة يف تعبريها عن �لإح�صا�ض �ملدمر 
بالوح�ص��ة و�لغرب��ة و�حل��زن، حي��ث ت�صب��ح �لأنامل 
وهي بالتاأكيد �أنامل �لود�ع �لباردة معادًل لل�صمت، 
بينم��ا ي�صب��ح ح�صور �ل��� )�أنت( مبا فيه م��ن �إ�صعاٍع 
وتو��ص��ل مع��ادًل للكالم، وه��ي لغ��ة تعبريية ذكية 

و�صيميائية يف تاأثريها.
يف ه��ذ� �لدي��و�ن و�أعني به )�صم��اوؤك قمحي( تن�صح 
�أدو�ت �ل�صاع��ر �ل�صعري��ة ب�صورة ملحوظ��ة و�إن ظلت 
حتم��ل و�ص��م مرحل��ة �لبد�ي��ات �لت��ي مثله��ا ديو�ن 
)�صفائ��ر �صلم �لأح��ز�ن( من خالل ��صتم��ر�ر ح�صور 
ق�صي��دة �لعم��ود �ل�صع��ري �ملح��دث، لكنن��ا جن��د يف 
�جلان��ب �لآخ��ر تو�صع��ًا يف ��صتخ��د�م لغ��ة �صعري��ة 
حد�ئية تبتعد قلياًل عن �لغنائية و�لتطريبية وتنفتح 
على ق�صي��دة �لتفعيلة، مع ع��دم �لحتفال بالتقفية، 
م��ع ميل لتوظي��ف �أدو�ت تعبريي��ة و�أ�صلوبية جديدة 
تغن��ي �لتجربة �ل�صعرية وت�صعها على �أعتاب مرحلة 
حتديثي��ة متكاملة �صتتجلى ب�ص��كل �أو�صح يف ديو�ن 
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)للدر���ض  �لثال��ث  �ل�صاع��ر 
2011( و)�لأعمال  فق��ط - 

�ل�صعرية - 2016(
دي��و�ن  ي�صته��ل  فال�صاع��ر 
بق�صيدة  قمح��ي(  )�صم��اوؤك 
تعتم��د �إىل ح��دٍّ كب��ري عل��ى 
و�أن�ص��اق  �لتك��ر�ر  �صعري��ة 
�لت��و�زي، وذل��ك يف ق�صيدة 
)مقدم��ة / لتقاومي��ه.. لغ��ة 
�لن�صيان( حي��ث تتكرر كلمة 
)�صاحمن��ي( �أربع ع�رسة مرة 
م�صتهل��ة يف كل م��رة جملة 
�صهري��ة، �أو مقطع��ًا �صعري��ًا، 
ينط��وي عل��ى خط��اب نحو 
�آخ��ر تخييل��ي، حي��ث يب��دو 

�ص��وت �ل�صاع��ر، �أو �أن��اه �لثاني��ة، يف مرتب��ة �أدن��ى، 
وه��و يتو�صل باملخاط��ب، �لآخر، �ل��ذي يقف معنويًا 
وتر�تبي��ًا يف موق��ٍع �أعل��ى، �أن ي�صاحم��ه، لرتكاب��ه 
�صل�صل��ة م��ن �لأخط��اء �لت��ي �قرتفه��ا بحق��ه. ويحق 
للقارئ �أن يفرت�ض �أن �صوت �ل�صاعر هو قناع �أنثوي 

�أي�صا يخاطب حبيبًا مفرت�صا:
"�صاحمني..

لأين كتب��ُت ر�صائ��ل قيظي على ورق��ة ملونٍة بقبالت 
حبيبني،

وم�صطُت �صالل �لتماعي، بخزف �لأقو��ض،
رفرف��ات  م��ن  �خلجول��ة  �أغ�ص��اين  طي��ف  ودجن��ُت 

ريحك.")21(
وتنته��ي �لق�صيدة ب�رسبة �صعرية �أو )قفلة( ت�صتجيب 

للتو�صالت �ملتك��ررة وت�صع 
�خلط��اب د�خل بنية حو�رية 
ثنائي��ة، م��ن خالل ج��و�ب: 

�أ�صاحمَك:
"�صاحمني

لأنك �صتبقى هكذ�
- �أ�صاحمك 

د�ئم��ا..  �صاأبق��ى  لأين 
هكذ�.")22(

ويرت��دي �ل�صاعر يف ق�صيدة 
)�عرت�ف��ات.. ملذنب متاأخر( 
قناع��ًا م��ن ن��وع خا�ض قد 
ه��و  فالقن��اع  لب�ص��ًا.  يث��ري 
ملذن��ب يع��رتف بخطاي��اه، 
لك��ن �أفق توق��ع �لقارئ باأن 
يك��ون �لعرت�ف موجها �إىل )�آخ��ر( من خالل �صيغة 
�فرت��صية ه��ي )تاأخرُت عنَك( �أو )تاأخرَت عني( جند 
�أن �ل�صاع��ر يتالعب بقارئ��ه لغويًا فيق��ول: )تاأخرُت 
عن��ي( حيث �لإحالة هنا �إىل �لذ�ت، رمبا ذ�ت �ل�صاعر 

�أو قرينه �لفرت��صي:
"تاأخرُت عني

تركتك يا خيمة �ملطفئني، تنوح هناك،
فمن ل�صو�ْك

فمن ل�صو�ك �أغني؟")23(
ولذ� تتحول �لق�صي��دة �إىل �عرت�ف ذ�تي، رمبا لقرين 
�ل�صاع��ر، م��ن  �لثاني��ة، و�ن كان  �أو ذ�ت��ه  �ل�صاع��ر، 
خ��الل عملي��ة �خلط��اب و�لتج�صي��د يحي��ل �لآخر �إىل 
كائن حقيقي �أو موؤن�ص��ن، وقد يخيل للقارئ �أنه �إمنا 

أطل الشاعر عمر السراي 
على المشهد الشعري 

في ديوانيه األولين 
بوصفه شاعرًا غنائيًا، 
ورومانسيًا، وإلى حد 

ما نرجسيًا، شأنه شأن 
الكثير من شعراء جيله 

المفتونين بفتوة الشباب 
والحالمين بعالم يخلو من 
القبح والموت والكراهية.
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يخاط��ب �حل��زن �ملوؤن�ص��ن و�ملج�صد، يف 
مقطع �لق�صيدة �خلتامي:

"تعودت عيني، فخذها، �صئمت ندوبي،
�أيها �حلزن خذين، وخذين

و�أبق يل �ملاء،
كي �أ�صرتد ذنوبي")24(

ويربز �ملاء �ملتكرر رمز� للتطهري من �لذنوب:
"لك �لطني.. خذه

و�أبق يل �ملاء، كي �أ�صرتدَّ ذنوبي.")25(
وتتو��ص��ل �لنزع��ة �لتاأملي��ة يف بع���ض ق�صائد هذ� 
�لديو�ن، كما هو �حلال يف )�أ�صفار �لغريب( و)تفاحة 
حو�ء( . ففي )�أ�صفار �لغريب( ثمة �إح�صا�ض بال�صياع 

و�لال �أدرية:
"�صوف نقفو خطايا خطانا

فال �لأم�ض عاد
ول �ليوم عاد

ول �لغد مي�صح يف ناظريه �لبعاد
�أنا ل�صُت �أدري")26(

ويتعانق ه��ذ� �لإح�صا�ض بال�صياع بالثيمة �ملتكررة 
يف ق�صائد �ل�صاعر و�أعني �خلوف من �لرحيل و�آثاره 
�لنف�صي��ة عل��ى �حلبي��ب و�حلبيبة �ملتمثل��ة بال�صعور 

بالفر�غ و�لوح�صة و�لبكاء:
�أنام؟ �إذ� غبت، كيف  "حبيبي، 

وهل من فر��ض يلم يدي
بكيت حماما بكل �رسيح

فمن يا ترى.. �صوف يبكي علْي.")27(
وتق��وم ق�صيدة )تفاحة ح��و�ء( ذ�ت �لطابع �لتاأملي، 
�لذ�ت��ي على فك��رة �لتي��ه و�لبحث ع��ن �ملعاين، عرب 

�صل�صل��ة من �لت�ص��اوؤلت �لت��ي ت�صتح�رس 
�ملتنبي و�صليمان �حلكيم و�صفر �لتكوين 
بدء� م��ن تفاحة �آدم وحو�ء، وعلى �لرغم 
من �عتم��اد �ل�صاعر على �لعمود �ملحدث 
و�لتقفي��ة، لكن �لقارئ ل مي��ل ول ي�صعر 
بالثق��ل، لأن �لق�صي��دة تعتمد على درج��ة عالية من 

�لتلقائية:
"كم بعرثت �صكلي

فهل يل بعد كل �لتيه، �أبحث يف �ملعاين
بعدْت، ف�صاطرين �ل�رس�ب دروب عمري

كلما لحت، �أ�صري لها، ولكن يف مكاين.")83(
يف ق�صي��دة )نهر م��ن �ل�رسفات( يتح��ول �لتاأمل �إىل 
خط��اب موج��ه �إىل �لأم بو�صفها رم��ز� ًو�أنثى ونهر�ً 

من �ل�رسفات:
"�أمي..

جميع نو�فذي ك�رست
وهددين �ل�صتاء

فكم ر�آين �صعفة يلهو بها
و�لبحر جرَّحني مبلح �ل�صرب

ما �أبقى على قلبي �صوى ك�رس �لثقوب
رحماك مّليني.")29(

ويبدو �أن �لأم، بو�صفه��ا �أنثى، هي �مل�صدر �لأ�صا�ض 
لإلهام �ل�صاعر، بينما تت�صاءل رمزية �لأب، �أو تختفي 
وكاأنن��ا �أمام عقدة �أوديب من نوع خا�ض تتجلى يف 
�ل�رسب��ة �لأخرية م��ن �لق�صيدة، حي��ث تنحل ثنائية 

�لأب/�لأم �إىل �أحادية �لأم، ونفي �لأب:
�أبًا �أمًا، ل  �أكون  �أكون،  �إذ  "علميني 

�أنا ل �أحبُّ �أبي،

مظفر �لنو�ب
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فاأمي عطرها غطى على كل �جلهات
�أنا يا جميع �ل�صائكني..

�إذ� كربُت �أ�صري �أمًا مثل �أمي.")30(
هكذ� تتلب���ض روح �لأم �صخ�صي��ة �ل�صاعر 
بو�صفها �أنث��ى وكاأنه ي�صمر، يف تقديري 

)و�أ�ص��ري �أنث��ى( ذل��ك �أن �ل�صاع��ر يخت��زن يف د�خله 
وج��ع كل ن�ص��اء �لأر���ض، وق��د �نت��دب نف�ص��ه ليعرب 
ع��ن لوعاتهن وع�صقهن وحنانه��ن، وكاأنه يت�صادى 
م��ع فلوبري موؤل��ف رو�ية )مد�م بوف��اري( �لذي قال 
م��رة وهو يتحدث عن بطل��ة �لرو�ية )�إمي��ا(: �أنا �إميا 

بوفاري"
ويتعانق �ملوق��ف �لجتماع��ي و�ل�صيا�صي و�لوطني 
مع نزع��ة �ل�صاعر �لذ�تي��ة و�لتاأملية م��ن خالل عدد 
من ق�صائ��د �لديو�ن منها ق�صي��دة موؤثرة عن مدينة 
�لب���رسة، تذكرن��ا باجلو�ه��ري ودجل��ة �خل��ري، كما 
يذكرن��ا عنو�نه��ا بال�صي��اب و�أن�ص��ودة �ملط��ر، ه��ي 

ق�صيدة )�أنامل �ملطر(:
"�صالم على �لب�رسة �لال ُت�صّمى

باإ�صم �صوى �ن يف �لقلب �أّما
�صالم على دمية �لق�صب �حلر يف �لروح مّلا

ترّبي نفانيف دفء �ل�صبايا، وتقطر هما.")31(
وي�صتعي��د �ل�صاع��ر تاري��خ �لب���رسة، ومعاناتها مع 
�حل��روب و�ل�صتب��د�د، يف بنية �إيقاعي��ة تعتمد على 
ن�صق �لتو�زي �ل�صته��اليل �لتكر�ري من خالل تكر�ر 

مفردة )�صالٌم( �إحدى ع�رسة مرة:
"�صالم على �صعر دجلة وهو ي�صافح �صعر �لفر�ت

�صالم لكل ندى �لأمنيات
�صالم لكل �حلفاة.")32(

وتذكرن��ا ه��ذه �لق�صيدة بق�صي��دة مماثلة 
يف دي��و�ن �ل�صاع��ر �ل�صاب��ق )�صفائر �صلم 
�لأحز�ن( هي )�ص��الم( تتكرر فيها مفردة 
)�صالم( ع�رس مر�ت، و�لق�صيدة موجهة �إىل 

�لوطن:
"�صالٌم على وطني

وهو يف �صلف ي�صتباح
�صالم عليه

وهو يهدهد يف ر�حتيه �صبايا �جلر�ح،
�صالم على �لنخل يف مقلتيه.")33(

�لنزع��ة  متت��زج  �لأم��اين(  )دخ��اين  ق�صي��دة  ويف 
�لتاأملي��ة و�لذ�تية بح��و�ر مرير مع �لوط��ن �ملوؤن�صن 
و�ملت�صخ�صن، وفيه عتاب وبوح ورجاء وت�صاوؤل عن 
�رس جحود وطنه ونقمته عليه وهو �لذي حمله ت�صعة 

�أ�صهر، يف �نزياح دليل وخرق لأفق �لتوقع:
"�أنا �صّلم �لأقمار

من �أغر�ك �أن ت�صتاق جّري؟
ت�صعًا حملتك

كيف تخنقني فمًا يف رحم �صطري.")34(
وب�صوت �ل�صاعر ينطلق �لعتاب �ملرير:

�أقر�ط �حلروف "كم بعُت 
لأ�صرتيك

فاأنت �صعري.")35(
ويتحدى وطنه �جلاحد كما يرف�ض طلب �ل�صفح منه:

"وطني �صمعتك جئت
معتذر�

فخذ �صفحي وعذري")36(
ماذ� �صاأخ�رس غري �صفري.")37(

�جلو�هري
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وكاأن �ل�صاعر هنا يقيم تنا�صا مع �ملقولة �مل�صهورة 
�لتي تق��ول �إن �لفقر�ء عند ثورتهم ل يخ�رسون �صوى 

قيودهم.
لكن يخيل يل �أن �ل�صاعر يف نهاية �لق�صيدة ي�صتدرك 
غ�صب��ه �جلارف ويع��ود �إىل �لإمي��ان بح�صن وطنه، 
لأن �أ�صال��ة معدن��ه تدفع��ه لأن ل يب��دل كل �أج��ر�م 

�ل�صماء ب�صرب من رمل وطنه:
�أجر�م �ل�صماء �أبدل كل  "�أنا ل 

ببع�ض �صربي
فربغم �أوثاين ورملي

طينتي، يف �لروح حّري.")38(
ويف ق�صي��دة )بغد�د.. ع�صفورت��ي( تتحول بغد�د �إىل 
كناي��ة عن �لعر�ق، وه��ي تكاد �أن متث��ل )معار�صة( 
باملفه��وم �لنق��دي �لكال�صيك��ي لق�صي��دة �جلو�هري 
فيه��ا  يق��ول  �لت��ي  �جلي��اع(  )تنومي��ة  �ملعروف��ة 

�جلو�هري:
نامي جياع �ل�صعب نامي        حر�صتك �آلهة �لطعام

حي��ث ي�صتهل �ل�صاعر عمر �ل���رس�ي ق�صيدته بخطاب 
�صعري مماثل م�صتبدًل بغد�د باجلياع:

"ع�صفورة �لأحز�ن نامي
كي ت�صتفيق يد �لكالم

فاهلل �أودعك �لدموع
قالئد�ً بفم �لغر�م.")39(

ويظ��ل �ل�صاع��ر يحمل وطنه �لعر�ق جرح��ًا نازفًا يف 
ق�صيدت��ه )�صظاي��ا على قلب وطني( وفي��ه كما �أ�صار 
"حو�ر بيني وبني �لعر�ق �ملذبوح" وهو حو�ر عاطفي 
مل��يء باللوعة وه��و يرى وطنه يذب��ح وي�صتباح من 

قبل �لغرباء، مع �أن دماء وطنه �لتي تنزف مقد�صة:

"من �صوف ي�رسح دمع قلبك، يا عر�ق
فدمع قلبك لو نزفت حممُد
�أحز�ننا قلبان، بل وطنان

بل وطٌن وقلٌب، فالهموم توّحُد.")40(
ويتمّرد �ل�صاعر على ��صتباحة �لغرباء للدم �لعر�قي:

"م�صدودٌة كل �لوجوه
ونحن باٌب م�رسٌع للريح، ل ترتددو�
ها نحن نخجُل، ندخل �لغرباء فينا

يذبحون، ويقتلون وي�صكنون ونطرد.")41(
وم��ع �أن �ل�صاع��ر، يف حلظ��ة قنوط وج��زع يترب�أ من 
�لعر�ق �نتم��اًء لكنه ي�صتدرك من خالل كناية �لنخلة 

عن �لعر�ق:
"لكن دعو� يل نخلًة لو م�صني وجع �ملخا�ض

�أهزها وطنًا تطيح فاأولد،
�أنا ما �صئلت عن �لعر�ق
فكل �صرب يف �لعر�ق يٌد

وكل يٍد باأر�ض كالعر�ق مهنُد.")42(
وهكذ� جند �ل�صاع��ر د�ئما، يف مترده وياأ�صه وقنوطه 
يع��ود �إىل �لتما�صك و�إىل موق��ف �لنتماء �إىل �لأر�ض 

و�لوطن و�لنخل.
ميك��ن �لقول من خالل هذه �لق��ر�ءة لديو�ن )�صماوؤك 
قمح��ي( �إن هذ� �لديو�ن ميثل حلق��ة مهمة ومتطورة 
م��ن جترب��ة �ل�صاع��ر يف بد�ياته يف �لعق��د �لأول من 
�لق��رن �لو�ح��د و�لع�رسين، لك��ن �لنقلة �لأك��رث متيز�ً 
يف م�ص��رية �ل�صاعر تد�صن �أ�صا�ص��ًا من ديو�ن )للدر�ض 
فق��ط( �ل��ذي ��صتهل��ه مبقدم��ة �صخ�صية ه��ي مبثابة 
)مانيف�صتو �صعري( من طرف و�حد يوؤ�رس فيه �ل�صاعر 
م�صار جتربته �ل�صعري��ة ب�صكل خا�ض وجتربة �صعر�ء 
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جيله ب�صكل عام.
ي�صته��ل �ل�صاعر عمر �ل���رس�ي ديو�ن��ه )للدر�ض فقط( 
�ل�صادر ع��ام 2011 مبقدمة يك�صف فيها عن روؤيته 
ملفه��وم �لتجربة �ل�صعرية، وميي��ط �للثام عن مر�حل 
تط��وره ووجهة نظ��ره يف جتارب �أقر�ن��ه من �صعر�ء 
جيل��ه. حت��ى ليمك��ن �لق��ول �إن ه��ذه �ملقدم��ة متثل 
)ماينف�صت��و( �صع��ري يرف���ض في��ه �ل�صاع��ر مفه��وم 
�لتجيي��ل �ل�صع��ري، م��ع �لرتكي��ز عل��ى خ�صو�صي��ة 
جترب��ة جي��ل �لت�صعينات �ل��ذي �أنتج ق�صي��دة �ل�صعر، 
وم�صائ��ر �لتجرب��ة �ل�صعري��ة بعد �لحت��الل و�صقوط 
�لدكتاتوري��ة عام 2003، حي��ث يرى �أن �صمة �جليل 
�ل��ذي ولد بعد �لتغيري ه��ي �ملختلف ولي�ض �ملوؤتلف، 
وكما يقول: "�إن �ل�صمة �لبارزة لهذ� �جليل �أن ل �صمة 
ل��ه. فالختالف ح��لَّ حمل �لئتالف، كا���رس�ً �أفق ما 
كان معتم��اًل عند �لأجيال �ل�صابق��ة، وهذه هي بذرة 
�لتط��ور �لفك��ري �ملتعاي�ض مع �لآخ��ر �ملختلف وهو 
من �صمات �لطرح �لفكري �آنذ�ك.")43( ويرى �ل�صاعر 
�أن �ل�صن��و�ت �لع���رس �لتي �أعقبت �لتغي��ري �أحرقت كل 
مر�ح��ل �حلد�ثة �ل�صعرية وحاول��ت ��صتنباط �صكل قد 
ل يك��ون جديد�ً، لكنه بالتاأكي��د �صيكون منطًا خا�صًا 
به��م." وتكمن �أهمية هذه �ملقدم��ة يف �أن �ل�صاعر قد 
�كت�صف �أفقًا جدي��د�ً يف ق�صيدة �لنرث"بعد �أن �كت�صف 
�أن لي�ض للعم��ود �لقدرة على �أن ي�صتوعب �حلياة بكل 
تناق�صاته��ا. ويوؤ���رس �ل�صاع��ر ق�صي��ة مهم��ة تتعلق 
بروؤيت��ه للق�صي��دة �حلديث��ة �لت��ي يرى �أنه��ا ل متثل 
بع��د�ً �صكلي��ًا، بل متث��ل بعد�ً روحي��ًا ي�صب��ه �حلياة." 
لكنه  �عرتف، من �جلانب �لآخر، �نه ل يكتب لري�صي 
�لنا���ض �أو �لنخبة �أو لري�صي نف�ص��ه، لكنه يف كتابته 

�ل�صعرية ي�صتغل على ذ�ته.
لكنن��ا، ونحن نقر�أ ق�صائ��د )للدر�ض فقط( نكت�صف �أن 
�ل�صاع��ر مل يغادر مو�قعه �ل�صابقة �إل قلياًل، فقد ظلت 
ق�صي��دة �لنرث حم��دودة ب�صبب غلبة �لعم��ود �ل�صعري 
وق�صيدة �لتفعيلة. ويخيل يل �أن �ل�صاعر قد كتب هذه 
�ملقدم��ة بعد �أن �نتهى من طباعة ديو�نه هذ�، وكاأنه 
كان يوؤ���رس م�صار جتربته �ل�صعري��ة �لقادمة بعد هذ� 
�لدي��و�ن، و�لت��ي �صنجدها و��صحة وجلي��ة يف �لق�صم 
�لثال��ث م��ن )�لأعم��ال �ل�صعري��ة �إىل 2016( و�لذي 
عنون��ه ب�� )در�جة هو�ئية( وهو �أكرب �لأق�صام �لثالثة 

يف �لديو�ن.
ي�صته��ل �ل�صاعر ديو�ن��ه )للدر�ض فق��ط( بق�صيدة نرث 

هي )cv( ، وهي �صرية �صعرية وحياتية لل�صاعر.
يف ه��ذه �لق�صيدة يحاول �ل�صاع��ر �أن يك�صف جو�نب 
خا�ص��ة من �صريته �لذ�تي��ة cv لكن من خالل �بتكار 
�صخ�صية )�آخر( �فرت��صي يوجه �إليه �ل�صاعر �خلطاب، 
حو�ريًا، ق��د يكون هو �لآخر ممثاًل ب�صخ�صية �لقرين، 
وه��و �أ�صلوٌب يخفف �إىل حدٍّ كبري م��ن �ل�صتغر�ق يف 
�لأنوية و�لذ�تية و�لرنج�صية �لرومان�صية، وخلق ذ�ت 

ممتلئة وعيًا ومعرفًة وخربًة:
"�أعرفَك

تناأى ممزقًا
�ملوب��وءة  جمر�ت��ك  �صع�َّ��ف��ت  جوه��رة  بطال�ص��م 

�ل�صلدة.")44(
وم��ع �أن �لن�ض يحتم��ل �أن تكون �ل�صرية، هي ترجمة 
ع��ن حياة )�لآخ��ر(، لكن مفهوم �ل���� cv عادة يذهب 
�إىل �لرتجم��ة �لذ�تية، وبذ� فالق�صيدة مر�آوية تتمر�أى 

فيها �لذ�ت �لتي تك�صف جر�حاتها:
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"�أعرفَك
وتعرفَك �لوقفات �ملطلية �أ�صفًا

على �صكة قطار �أليف
تعرف��ك �لكالب �ملاحل��ة �لتعرث و�لأنفا���ض �ملتالألئة 

�لبعد
وجر�ء �ل�صوء.")45(

وتت�ص��كل �لق�صيدة من جمل �صعري��ة مبدوءة بالفعل 
)�أعرف��َك( �ل��ذي يتكرر ت�ص��ع مر�ت، ف�ص��اًل عن تكر�ر 
��صتقاق��ات �لفعل �لأخرى مثل )تعرف��َك( و)تعرفهم( 
و)�لتع��رف( و)يتع��رف( وه��ذه كله��ا تت��درج �صمن 
ن�ص��ق �لت��و�زي �ل�صته��اليل ويومئ دللي��ًا �إىل فكرة 
)�ملعرفة( بهذه �ل�صرية �لذ�تية، و�نك�صاف ف�صاء�تها 

و�أ�رس�رها.
وتتخذ �لكثري م��ن ق�صائد هذ� �لديو�ن �صيغة �ل�صرية 
�لذ�تي��ة، �رسيح��ة، �أو مموهًة �أو ب�ص��كل قناع، ومنها 
مث��اًل ق�صي��دة )و�صايا �لعائ��د( �لتي يخاط��ب فيها 
�ل�صاع��ر ذ�ت��ه �أو ذو�ت��ًا تخييلي��ة، وي�صته��ل �ل�صاع��ر 
�ملقط��ع �لأول و�لث��اين بجمل��ة �أمري��ة تنطوي �صمن 
دللتها �لتد�ولي��ة )�لرب�غماتية( على ن�صح و�إر�صاد 

ونهي وحتذير �أحيانًا:
"تعلَّم

وخذ عربة من جذور �لأمل
�منح �لليل جنمته �لر�م�صة

و��صتفق
ل تفكر باأنك �صوف تكون

ل تفكر باأن كتاباتك �لبي�ض �صوف ت�صيء
�رتخاء �لعيون.")46(

ويف �لق�صي��دة معار�ص��ة طريف��ة باملعن��ى �لبالغي 

�لكال�صيك��ي للن�صي��د �لوطن��ي وللكث��ري م��ن �أوه��ام 
�لطفولة تنتهي بت�صاوؤل مرير بني �لوطن و�لأن�صودة، 
بني �لوهم �لذي تخلقه �لأن�صودة و�لوطن �لذي خ�رسه:

�ل�� )كم( كبري �أخ�رس �لوطن  "كيف يل 
و�أر�صى باأن�صودة �ل�� )موطني( ؟ ")47(

فيه��ا  يتد�خ��ل  قن��اع  بق�صائ��د  �لدي��و�ن  ويحف��ل 
�لتاريخي��ة  �ل�صخ�صي��ة  �أي  بالذ�ت��ي،  �ملو�صوع��ي 
بال��ذ�ت �ل�صعري��ة، كما ه��و �حلال يف )عتي��ق للبيع( 
�لت��ي يذكرن��ا عنو�نه��ا بق�صي��دة �ل�صي��اب �ملعروفة 
)�لأ�صلح��ة و�لأطفال(، لكن بائع عمر �ل�رس�ي يختلف 
كثري�ً ع��ن بائع �خلردة �لتقليدي، فه��و بائٌع ي�صرتي 
�لأمل من �لآخرين وير�صم بدلها �صورة للفرح وموعد�ً 

حلبيبني بال رقباء:
�أين بائع للعتيق، ي�صرتي �لأمْل "و�أذكر 
له قلٌم و�حٌد، و�هٌم �صيَّعه ذ�ت مدر�صٍة

فجلده �ملعلمون بالق�صا�ض.")48(
بائ��ع �لعتي��ق ه��ذ� ي�صن��ع �حلي��اة و�ل�ص��الم و�لفرح 

بقلمه، من خالل لوحات ب�رسية ناطقة:
�أم مبت�صمة "�أر�صم �صباكًا، وظهر 
فابنها يف �آخر �لأفق يلوِّح عائد�ً

و�خلاك��ي منزوع��ًا خلف��ه، ومدفون��ًا يف �صنادي��ق 
�لربيد")49(

فال�صاعر هنا ي�صتب��دل وظيفة بائع �لعتيق �لتقليدية 
بوظيفة �أخرى ي�صرتي بها كل ما هو جميل:

"عتيق للبيع
�أ�صتبدله بكل جميل، جديد لل�رس�ء.")50(

فهن��ا تد�خ��ل ب��ني �صوت��ني: �ص��وت بائ��ع �لعتي��ق 
�ل�صياب��ي، و�ص��وت �ل�صاع��ر �صان��ع �جلم��ال و�حلب 
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و�ل�ص��الم، لكنن��ا لحظن��ا �أن �لتو�زن يخت��ل ل�صالح 
�ص��وت �ل�صاع��ر �لذ�ت��ي �لر�ص��ويل وم�رسوع��ه �لبديل 
ل�صتب��د�ل �جلم��ايل ب��الأمل، لك��ن �لذ�ت هن��ا تتحرر 
م��ن نرج�صيتها �لطاغي��ة لنك�صف عن �متالء وجودي 
وروح��ي ينفتح في��ه �ل�صاع��ر على �لآخري��ن ليحمل 

عنهم كي�صه �لثقيل مبقتنياته �جلديدة.
يف ق�صي��دة )�آدم( قناع �آخر يقيم فيه �ل�صاعر تنا�صًا 
مع حكاي��ة �آدم وبد�يات �لتكوي��ن و�خلطيئة �لأوىل، 
لكن �آدم هنا، يختلف عن �حلكاية يف �لكتب �ملقد�صة، 
هو كائن معا�رس وحقيقي، رمبا هو �لرمز ل�صخ�صية 
�لأب يف عالقت��ه بالأبناء، حي��ث ي�صبح �لأبناء نفيًا 

لوجود �آدم �لأب:
"فمح�ض وجودنا فناٌء خللودك
وفناوؤنا خلودك �ملوؤجل.")51(

يف �لق�صي��دة روؤيا فل�صفي��ة ووجودية عميقة للحياة 
و�لكون ول��كل �ملرويات �لكربى �لت��ي كونت وعينا، 
وم�صاءل��ة جريئ��ة برهاني��ة �جلوهر ملا ه��و عرفاين 
و�صائد، يقلب فيها �ملقدمات و�مل�صلمات �لتاريخية:

"�عرتْف �لآن
فح��و�وؤك خلقت��ك م��ن �صلعه��ا �مل�صت��دق يف ذ�ك��رة 

�لرماد
وحو�وؤك خلقتك مرة �أخرى

حني �ألهمتك �لأر�صني: حياًة ودفنًا.")52(
هن��ا يته�ص��م �لقن��اع �لتاريخ��ي لآدم �حلكاي��ة �أمام 
�ص��ريورة تكوين وج��ودي بديلة، يت�صي��د فيها �صوت 
�آدم �ملعا���رس و�لبدي��ل م��ن خالل تخلي��ق �أ�صطوري 

جديد.
وم��ن �ل�صتغ��الت �لتحديثية يف بني��ة �لق�صيدة يف 

هذ� �لديو�ن، �ل�صتغال على بنية �ل�صيناريو �حلو�ري 
يف عدد من �لق�صائد منها )قلٌم ور�صا�ض( و)للدر�ض 
فق��ط( و)على �صفتني( وهي كما يبدو �متد�د لتجربة 
مبك��رة ومنفردة يف ديو�نه �ل�صابق )�صماوؤك قمحي( 

حتمل عنو�ن )ظالل تائهة(.
يف )ظالل تائهة( جترب��ة حو�رية متفردة يف ديو�ن 
)�صم��اوؤك قمح��ي( تتك��ون م��ن بني��ة حو�ري��ة ب��ني 
جمموع��ة م��ن �لأ�ص��و�ت �أو �لظ��الل، حي��ث ي�صته��ل 
�ل�صاع��ر �لق�صيدة بحو�ر �لظ��ل �لأول، وهو كما يبدو 

حلبيب يخاطب حبيبته �صاحبة �لظل �لثاين:
" �لظل �لأول: ل �صيء �صو�ي

ل �صيء �صوى �لق�صب �مللتف على رئة �لناي.")53(
ويت�صادى �صوت �لأنثى، �حلبيبة يف �لظل �لثاين:

" �لظل �لثاين: ل�صوتك يف �رسيح �لقلب نق�ض
يقود �لبوح، فالكلمات تع�صو.")54(

لك��ن �ملتلقي، ي�صع��ر وكاأن��ه يتلقى ق�صي��دة غنائية 
�عتيادي��ة تفتق��د �إىل بنية حو�رية تفاعلي��ة، �أو بنية 
�صيناري��و در�مية، ل��ذ� تظل بالن�صب��ة للمتلقي جمرد 
ق�صي��دة غنائي��ة. �أما ق�صائ��د �ل�صيناري��و يف ديو�ن 

)للدر�ض فقط( فهي �أكرث ن�صجًا وتكاماًل.
بني��ة  ب��ني  تن��اوٌب  )قل��ٌم ور�صا���ض(  يف ق�صي��دة 
�ل�صيناري��و، وبني��ة �مل�صه��د، م��ع حماول��ة لتج�صي��د 

و�أ�صطرة �أيقونة ب�رسية ممثلة باملعلم:
"يده �لربُق

د �ل�صوت �أوردًة بني طّياتها جعَّ
�صعره حفنة من رنني.")55(

وميتل��ك �ل�صيناريو بنية زمنية �رسدية متحركة متثل 
مر�ح��ل منو �ل�صاع��ر طفاًل ويافعًا ورج��اًل من خالل 
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كلمات �ملعلم �لتدري�صية
"قال: )د�ر..(
قال: )دور..(

قال.. )رنَّ �جلر�ض( - )56(
ويف �ل�رسبة �لأخرية:

"قال )..(
كربنا وماز�ل منه بنا �ألف وردة حرف

و�ألف ن�صيد.")57(
ومن خ��الل لعب لغوي جنا�صي ب��ني قلم �لر�صا�ض، 
و�لر�صا���ض ينت�رس �ل�صاعر بقل��م �لر�صا�ض ر�ف�صًا 

�لر�صا�صة �لتي حملتها �حلروب:
"وحني ولتنا �حلروًب،

م��ن  قل��ٍم  ع��ن  تف��رق  �لر�صا�ص��ة  ب��اأن  عرفن��ا 
ر�صا�ض.")58(

ويف ق�صي��دة )على �صفت��ني( تغلب �لبني��ة �حلو�رية 
عل��ى بنية �ل�صيناريو حيث يظ��ل �حلو�ر �صاكنًا يفتقد 
�حلركية و�لنقالت �لزمنية و�مل�صهدية بني �صوتني/  

بني )�ض: �صهاد( و )م: مازن( بني حبيب وحبيبة:
�أ ل�صَت �نتظاري؟ "�صهاد: 

مازن: ذبلُت من �للون حتى �كتويُت بناري.")59(
لكنن��ا ن�صع��ر باأن ثمة غيومًا �صود� تق��ف عائقًا �أمام 

�كتمال ذروة �حلب و�لو�صال:
�أ�صتهيك �أن  "متنيُت 

ولكن �صمت �ملد�ئن �صذٌر.")60(
لك��ن �ل�صاعر يتعلل بانكفائه بعد �أن نرى على �لطني 

خطو �لذئاب، مع �نه ظل يحاول ويحاور:
"وحاورُت متثالك �ملرتع �لوقت

حاورُت

حاولُت
حاورُت

حاورلُت
ما كنت �أدري باأن ور�ء �خلر�ب خر�ب")61(

ويختت��م �ل�صاع��ر عمر �ل���رس�ي ديو�نه ه��ذ� بق�صيدة 
�صيناري��و حو�ري��ة ه��ي )للدر�ض فق��ط( و�لتي يحمل 
�لديو�ن ��صمها، وهي تتو�فر على �لكثري من مقومات 
�ل�صيناريو و�ملونتاج و�لقطع و�لتعليق. ويدور �حلو�ر 
ب��ني ثالثة �أ�صو�ت �صعرية حتم��ل �أرقامًا جمردة هي 
)1 ، 2 ، 3( وميث��ل �لرقم )1( �ص��وت �ل�صاعر �أو ذ�ته 

�لثانية:
�أ�صلي �خلطيئة " 1 - د�خاًل يف مديات �لأم�ض 

�أنت ت�رسك  - 2
3 - وي�رسك )وهو يتابع �ل�صا�صة(

�آ.. �أول �لزمن حتى  �أقلب   - 1
2 - خره

�أعاله(." �إىل  ! )يرفع �ل�صوت  3 - ل تقاطع 
ثم��ة حرك��ة در�مية د�خ��ل ه��ذ� �ل�صيناري��و �لدر�مي 
�ملمتل��ئ بالفع��ل و�حلرك��ة و�حلو�رية م��ع �إر�صاد�ت 
و�إ�ص��ار�ت م�رسحي��ة مو�صوع��ة د�خ��ل �أقو��ض، وهي 
مبثابة �إر�صاد�ت م�رسحية �صامتة.  وحتفل �لق�صيدة 
بت�صاوؤلت �إ�صكالية فل�صفية عميقة ذ�ت طابع برهاين، 
حي��ث يتهم �ل�ص��وت �لأول بالتكف��ري ويقتل من قبل 
�ل�ص��وت �لثال��ث باإطالق��ة يف ر�أ�ص��ه. لك��ن �ملوت مل 
مينع �صوت �ل�صاعر �لأول �ل�صاخر من مو��صلة �لغناء 

و�لنطالق بعد �أن حترر من ج�صده وخ�صمه معًا:
��ا.. �لآن.. بع��د �أن خل�صتني منَك  "يل �أن �أك��ون �أي�صً

حني قتلتني.. 
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ت
سا

درا
ال

فجرَّدَت ل�صانَك قلم َ �لكالم.")62(
وهك��ذ� ينت�رس �ل�صعر على �مل��وت و�لر�صا�ض ويظل 
ي�صوع نا�رس�ً ر�صالة �جلمال و�لغناء. وهذه �لق�صيدة 
ه��ي )ق�صيدة نرث( "بامتياز، حي��ث يعمد �ل�صاعر �إىل 
 paragraph "ر�صف �لكلم��ات على طريقة �لفقرة
�ملت�صل��ة �ل�صبيه��ة بالتدوي��ر يف ق�صي��دة �لتفعيل��ة، 
وهي �صم��ة غالبة يف كتابة ق�صي��دة �لنرث يف �لأدب 
�لعاملي، كم��ا �أن لغتها هي �للغ��ة �ل�صعرية �ملالئمة 
لق�صيدة �لن��رث لأنها متتلك �متالًء وتوت��ر�ً و�إ�صعاعًا، 
عل��ى خ��الف بع���ض ق�صائ��د �لن��رث �لت��ي �صنقر�أه��ا 
لحق��ًا يف �لق�صم �لثال��ث �ملو�صوم )در�ج��ة هو�ئية( 
من جمموعته �ل�صعري��ة �ملو�صومة )وجٌه �إىل �ل�صماء، 
نافذة �إىل �لأر�ض( �لأعمال �ل�صعرية �إىل عام 2016، 
و�لت��ي تنتمي فيها �للغة �ل�صعري��ة �إىل �لنرث �أكرث من 
�نتمائه��ا �إىل لغ��ة �ل�صع��ر. ومن �ملفارق��ة �أن يوظف 
�ل�صاع��ر يف هذه �لق�صيدة، ويف غريها �أي�صًا مفرد�ت 
معجمية مندر�صة وغري ماأنو�صة مثل )كالب �حلو�أب(
)63(، حي��ث يتطلب فهمها �لع��ودة �إىل معاجم �للغة 
و�لتاري��خ و�لأحادي��ث، لنعل��م �أن ه��ذه �ملف��ردة ق��د 
��صتخدمها �لر�صول يف حديث خا�ض وكاأنه ي�صري بها 
�إىل م��ا �صيح��دث يف معركتي �صف��ني و�جلمل، وعلى 
�لرغ��م من �لدللت �ملختلفة لكلم��ة ) حو�أب ( لكنها 
دللي��ًا ت�ص��ري هنا �إىل �لتنب��وؤ بال���رس و�لكارثة. وهذ� 
�لتوظي��ف �للغوي يوؤكد ع�ص��ق �ل�صاعر للرت�ث �للغوي 

و�ل�صعري �لكال�صيكي وتاأثره به.
ومتثل جمموعة �ل�صاع��ر �لكاملة و�لأخرية )وجٌه �إىل 
�ل�صماء، نافذٌة �إىل �لأر�ض( جمموع �لتجربة �ل�صعرية 
لل�صاع��ر عمر �ل�رس�ي، و�لتي تخلق يل كما �أ�رسُت منذ 

�لبد�ي��ة �إ�صكالي��ة، ذل��ك �أين �عتم��دُت عل��ى �لدو�وين 
�ملف��ردة، بتو�ريخه��ا، لكن �ل�صاعر ف�ص��ل يف �أعماله 
�لكامل��ة �أن يعمل خلطة جديدة جتاهل فيها دو�وينه 
تل��ك و�أعاد توزي��ع �لق�صائد على ثالث��ة �أبو�ب ميثل 

مرحلة من مر�حل تطوره �ل�صعري وهي:
1. ربط��ة عن��ق، وت�ص��م معظ��م ق�صائ��ده �لعمودية 

�ل�صابقة
2. حد�د �أبي�ض، ترت�وح بني �لعمود �ل�صعري �ملحدث 

وق�صيدة �لتفعيلة
3. در�جة هو�ئية - تغلب عليها ق�صيدة �لنرث

ولأغر��ض در��صية، وجتنب��ًا للتكر�ر �صاأ�رسف �لنظر 
عن �لباب��ني �لأول و�لثاين، لأين �صبق و�أن تناولتهما 
�صابق��ًا، و�صاأركز على �لباب �لثالث �خلا�ض بق�صيدة 
�لن��رث، مع �إدر�كي ب��اأن �ل�صاعر قد �أ�ص��اف لكل باب 
�لأخ��رى،  ه��ي  جدي��رة،  جدي��دة  ومن��اذج  ق�صائ��د 

بالدر��صة و�لفح�ض.
ي�صتهل �ل�صاعر �لق�صم �لثالث )در�جة هو�ئية( بق�صيدة 
�صبق �أن توقفنا عندها هي )�آدم( لذ� �صاأجتاوزها و�أبد�أ 
بق�صي��دة نرث متميزة هي )�إعالن(. و�لق�صيدة مبثابة 
خط��اب موجه م��ن �صاعر عا�ص��ق �إىل حبيبته، يتذكر 
فيها حياته منذ �لطفول��ة مع هذه �حلبيبة و�لأحالم 
�مل�صرتك��ة �لت��ي جمعتهما، ويدعوه��ا مل�صاركته يف 
كتابة حكمة على �ل�صبورة، بالطبا�صري �لأبي�ض، رمز 

�لنقاء و�لرب�ءة:
"�صاأع��دِك ب��اأين �صاأكتف��ي ول��و بقطع��ة طبا�صري من 
جبينك �لق��دمي.. �أخطُّ بها على �ل�صبورة حكمة �ليوم.. 
�أ�ص��و�أ م��ن �أن من��وت دون ذكري��ات ح��ب  ل �ص��يء 

جمنونة.")64(
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�لق�صي��دة �إعالن عن �نت�صار �حلب على �لقبح و�لقتل 
و�لن�صيان، يعمد �ل�صاعر يف هذه �لق�صيدة �إىل �عتماد 
توزي��ع �لكلمات على فقر�ت ولي�ض عن طريق �لأ�صطر 
�ل�صعري��ة �لت��ي يكت��ب به��ا �ل�صع��ر �حل��ر �أو ق�صي��دة 
�لتفعيلة، وهي كم��ا �أ�رسنا �صمة مف�صلة يف مدونات 
ق�صي��دة �لنرث �لكتابية عامليًا. وميكن �لقول �إن �إر�دة 
�حل��ب و�حلي��اة و�لأم��ل، وبقطع��ة طبا�ص��ري بي�ص��اء 

تنت�رس د�ئما على �لعنف و�ل�صتبد�د و�ملوت:
"تعايل.. لنتاأكد من عدم �نتهاء �صالحيتنا �ملدونة 
�أ�صف��ل ظهورن��ا بقبل��ٍة طويل��ة يف �صاح��ة �لتحرير.. 
نلتق��ط عربه��ا �صيلف��ي م��ع قاتلن��ا �ل��ذي �صينتظ��ر 

�لنهاية، ليعلن بد�يته.")65(
ه��ذ� وميكن �أن نالح��ظ �أن �ل�صاعر عم��ر �ل�رس�ي، يف 
�أغل��ب ق�صائده ل يتخلى عن �أناه �ل�صعرية، �حلا�رسة 
�أب��د�ً، وهي �صمة ل�صيق��ة ب�صعريته ، ت�ص��ري �إىل �جلذر 
�لق��وي للمنحى �لغنائ��ي يف �صعره حتى يف �لنماذج 
ذ�ت �لبني��ة �ملو�صوعي��ة كالقناع و�لبني��ة �لدر�مية 

و�ل�صيناريو و�ل�رسد.
وثمة مالحظ��ة �أخرى تتعلق بطبيع��ة �للغة �ل�صعرية 
لق�صي��دة �لن��رث �لت��ي يكتبه��ا �ل�صعر�ء �لي��وم ومنهم 
عم��ر �ل�رس�ي، فمن �ملع��روف �أن �للغ��ة �ل�صعرية لغة 
ومتوت��رة  ممتلئ��ة  ورمزي��ة  ��صتعاري��ة  �نزياح��ات 
ومتفج��رة، وه��ي نت��اج معان��اة و�نتق��اء وتركي��ب 
ي�صتغ��ل عليه �ل�صاعر، لكن �أغلب �صعر�ء �ليوم يكتبون 
لغة �صعري��ة، كما يكتبون �لق�صيدة �لعمودية �أو �لنرث 
�لع��ادي، من خالل �لتدفق �للفظ��ي �ل�رسيع، و�أحيانًا 
�خلط��اب، فتبه��ت هذه �للغ��ة، وت�صبح مث��ل �حلديث 
�لع��ادي، وغي �أح�صن �لأحو�ل مث��ل �لنرث �لفني. ولذ� 

على �صعر�ء ق�صيدة �لنرث �إعادة �لنظر يف خ�صو�صيات 
و�صعرية �للغة �ل�صعرية.

�لن��رث  بق�صي��دة  �خلا���ض  �لثال��ث  �لب��اب  ويحف��ل 
بتنويع��ات �أ�صلوبي��ة وبنيوي��ة متع��ددة منه��ا �إعادة 
كتاب��ة �لأ�صاط��ري و�حلكايات و�ملروي��ات من خالل 
�آلي��ة �ملفارق��ة، كما وجدن��ا ذلك يف ق�صيدت��ه )�آدم( 
حيث �صريورة مغايرة ل�صفر �لتكوين، وكما جند ذلك 
يف )�أل��ف ليلة ونه��ار( �لتي يعيد فيه��ا �صياغة �ألف 
ليل��ة وليلة حيث ل يقتل �صهريار ن�صاءه ويتحول �إىل 

�صارد حلبيبته �صهرز�د:
"�صاأعيد �لعدَّ من جديد

و�أحمل لك �لعامل من ز�ورية نظر جديدة،
ز�وية تليق ببقايا ملك تعلَّم كيف ي�صمع

وتعّلم كيف يق�ضُّ �لآن.")66(
وكم��ا يفعل �ل�صاعر يف ق�صي��دة )14 ع�صتار( عندما 
يعي��د كتابة جمموعة م��ن �لأ�صاط��ري �لقدمية ومنها 
نزول ع�صتار �إىل �لع��امل �ل�صفلي، وق�صة �صفينة نوح، 
و�أ�صاطري حديثة من �حلياة �ليومية، بتكهة جديدة ل 

تخلو من �صخرية ومر�رة:
"كذبٌة تلك �لتي �صّطرها �لطني

فبو�بة �لعامل �ل�صفلي يف �صماء ثامنة.")67(
�أو كما يفعل يف ق�صي��دة )ملحمة �أنكيدو( �لتي يقلب 
فيه��ا �ل�صاع��ر �لأ�صط��ورة ويعيد �صياغته��ا منت�رس�ً 
لأنكي��دو - رمب��ا رم��ز �لطبيعة يف ثنائي��ة �صرت�و�ض 
�ل�صدي��ة �لطبيعة / �لثقاف��ة يف مو�جهة جلجام�ض، 

رمز �لثقافة.
ويتوج �ل�صاعر �أنكيدو بطاًل لهذه �لأ�صطورة:

"لكني ر�صيُت، مثلك،
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�أن �أكون بعدك،
لتكون للمرة �لأوىل

ولو يف �صفحة �صتاأكلها �ل�صنو�ت،
بطاًل لهذه �لأ�صطورة �لفانية.")68(

وم��ن خ��الل �ل�صخري��ة �ملري��رة كان �ل�صاع��ر يعي��د 
�لبطولة لرب�ءة �لطبيعة �لأوىل ممثلة باأنكيدو:

"ف��دورك كان بطول��ة �رسقه��ا منك )�ل��ذي ر�أى كل 
�صيء(

بالر�صى و�لو�صاطات.")69(
ويو��ص��ل �لع��زف على �صريت��ه �لذ�تي��ة، �لت��ي ر�أينا 
له��ا �أمنوذج��ا يف ق�صي��دة )cv( �لتي �صب��ق لل�صاعر 
و�أن ��صته��ل به��ا ديو�ن��ه )للدر�ض فق��ط( و�لتي �أعاد 
ن�رسه��ا يف ه��ذ� �لب��اب حت��ت عن��و�ن )�ل��..عر�ق��ي( 
خللق حالة م��ن �لتماهي ب��ني ذ�ت �ل�صاعر و�صريته، 
و�ص��رية �ملو�طن �لعر�ق��ي �لعادي. ويو��ص��ل �ل�صاعر 
�لع��زف على حلن �ل�ص��رية �لذ�تية يف ق�صي��دة )بعيد�ً 
ع��ن �حلروب( وفيه��ا تدوين تاريخي حلي��اة �ل�صاعر 
ومعانات��ه مع �حلرب و �جل��وع و�ل�صتبد�د، حيث مت 
تزوي��ر وعي �لأبن��اء ليكونو� جزء�ً م��ن م�صهد طبايل 

�حلرب و�لدكتاتورية:
"يف رحم �مك �ملتربعة بحليبها مل�صهد �صوت )�إحنا 
م�صين��ا للح��رب( لت�ص��وغ جناج��ل �حل��رب �لالهبة 

بن�رس�ت �لأخبار
�آلم  �لدباب��ة  �نتاب��ت  �أن  بع��د  ول��دَت،  هك��ذ� 

�ملخا�ض.")70(
ويوؤرخ �ل�صاعر ل�صرية حياته بال�صنو�ت

"�خلام�ص��ة.. روج��ُت حل�صوري �لوق��ح �لذي ي�رسخ 
)�هلل يخلي �لري�ض(

�ل�صاد�صة.. )ع�ض هكذ� يف علوٍّ �أيها �لأمل."
حي��ث تظهر ب��ذرة �لتح��ول و�لتحدي عندم��ا تتحول 
ب�صخري��ة مريرة مف��ردة )�لعل��م( �إىل )�لأمل( وتتحول 

)منوت ويحيا �لوطن( �إىل )نعي�ض وميوت �لوطن(.
"�لر�بع��ة ع���رسة.. ل ن�صتحي.. ل ن�صتح��ي �أبد�ً حني 

نقول:
"نعي�ض.. نعي�ض.. وميوت �لوطن.")71(

�ل�صابع��ة  حت��ى  �لذ�تي��ة  �صريت��ه  �ل�صاع��ر  ويتاب��ع 
و�لع�رسي��ن حي��ث يتلق��ى "طلقة �أخ��رية يف مظروف 
�لطائف��ي  �ل���رس�ع  تد�عي��ات  �إىل  �إ�ص��ارة  مل��ون" 
و�لهجوم �لإرهاب��ي، لكن �ل�صاعر، على �لرغم من كل 

ذلك يظل يحلم بال�صالم �لأكرب من كل �صيء.
ويو��ص��ل �ل�صاع��ر يف ق�صي��دة )كان �صغ��ري�ً( �لت��ي 
كتبه��ا، كم��ا يب��دو، ملنا�صب��ة عي��د مي��الده �لثال��ث 

و�لثالثني �لذي ��صتبدله ب�� )رحيلي( �صخريًة:
"نقطة.. ر�أ�ض �صطر

ما �أذكره عني.. ل �صيء
فكل �صيء يعني باأين ما زلت هناك

يف ذ�كرة كل �أ�صود و�أبي�ض.. �أعي�ض بالألو�ن.")72(
وم��ن �لتنويعات �لتي ��صتغل عليه��ا �ل�صاعر توظيف 
)�لهايك��و(  بق�صي��دة  �ل�صبيه��ة  )�لوم�ص��ة(  ق�صي��دة 
�لياباني��ة، كم��ا ه��و �حل��ال يف )�صونيت��ات( وه��ي 
ق�صائد ق�صار ل تنطبق عليها �صفة )�ل�صونيتة( �لتي 
تتك��ون عادة من �أربع��ة ع�رس �صطر�ً.. ولك��ن �ل�صاعر، 
كم��ا يب��دو ��صتخدمه��ا ب�ص��ورة جمازي��ة لالإ�ص��ارة 
�إىل ه��ذه �ل�رسب��ات �ل�صعري��ة �لق�ص��رية، �إذ نقر�أ يف 

مقطوعة )حرب(
"فقريٌة هي �حلرب
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كلما مالأت جيوب �ملرتفني
ز�دت �جلائعني �إفال�صًا")73(

و�لق�صيدة تنه�ض على �ملفارقة و�لت�صاد. 
ويف مقطع )�أمان( نقر�أ جملة �صعر ق�صرية:

"من دخل قلبي
فهو �آمن.")332(

وقد لحظنا �أن هذه �لق�صائد �صبق لل�صاعر 
�أن ن�رسه��ا يف ديو�ن��ه )�صم��اوؤك قمحي( 
حت��ت عن��و�ن �آخر ه��و )ق�صائ��د ق�صرية(

)75(
�لذ�تي��ة  �ل�صاع��ر  نزع��ة  م��ع  و�ن�صجام��ًا 
و�لأ�رسية، كت��ب �ل�صاعر ق�صيدتني يحاور 

�أو)ع��زوز( ب�صفافي��ة  فيه��ا ول��ده )�ملعت��ز( 
ورهافة و�صدق، مذكر�ً �إيانا مبا فعله �ل�صاعر عارف 
�ل�صاع��دي وه��و يخاط��ب ول��ده �أي�ص��ًا. وه��ذه �صمة 
�إن�صانية �صائعة لدى �ل�صاعر، يكفي �أن نتذكر �لبياتي 
وق�صائ��ده �إىل ولده علي ور�صدي �لعامل يف )حديقة 
عل��ي( ول ميكن �أن نن�صى �ل�صاع��ر ناظم حكمت وهو 

يخاطب ولده حممد بق�صائد موؤثرة.
ميك��ن �لق��ول �إن عم��ر �ل���رس�ي يف خو�تي��م �أعمال��ه 
�ل�صعري��ة، وحتدي��د�ً يف �لب��اب �لثالث م��ن )�لأعمال 
�ل�صعرية( قد �نعطف بوعي نحو كتابة ق�صيدة �لنرث، 
رمب��ا عل��ى طريقته �خلا�صة، �لتي �صب��ق له و�أن ب�رّس 
به��ا يف مقدمت��ه لدي��و�ن )للدر�ض فق��ط(، و�إن كانت 
لغت��ه �ل�صعري��ة تهبط �أحيان��ًا �إىل م�صت��وى لغة �لنرث 
�لفني، كما �أنه ظل �أ�صري )�أناه( �ل�صعرية �ملهيمنة �لتي 
كانت تتحك��م بكل �لتفا�صيل �جلزئي��ة يف ق�صائده، 
لكني ب�رس�ح��ة �أحببُت بع�ض ق�صائد �لنرث �لق�صرية 

�لت��ي كتبه��ا، فه��ي متمكن��ة وقريب��ة من 
�لأمن��وذج �حلد�ثي لق�صي��دة �لنرث، ومنها 
و)ليل��ة  )���ض382(  يل(  )لي���ض  ق�صائ��د 

�صعيدة( )�ض384( و)ود�ع( )�ض413(.
ففي ق�صي��دة )لي�ض يل( ثم��ة توتر �صعري 
د�خل��ي يق��وم عل��ى بني��ة جمل��ة �صعري��ة 
و�ح��دة تتنا�ص��ل لتختتم ب�رسب��ة تنه�ض 

على �ملفارقة:
"�لأقالم �لقدمية �لتي فقدناها يف �لذ�كرة
�لزجاج �ل��ذي فقدنا �صظاي��اه على �رسفة 

قلب
�ل�صجري�ت �لتي ذبلت..")76(

وبع��د ه��ذ� �لتفري��ع و)�لتكث��ري( �ملتنا�ص��ل 
يقفل �ل�صاعر ق�صيدت��ه ب�رسبة مفاجئة ت�صدم وعي 
�ملتلقي، مفتوحة على نهاية جمهولة لقر�ر ما، �صلبي 

بالتاأكيد قد يقرتن بالرحيل �أو �ملوت:
�أنا "كل ما مرَّ ل يحتاجني 

لذلك قررت
�أن...")77(

ويف ق�صيدة ليلة �صعيدة �لتي تقوم على ت�صاد، فهي 
لي�ص��ت ليلة �صعيدة ب��ل ليلة حزين��ة يعت�رسها �لأمل، 

لأن �حلبيبة �صرتحل:
"�لكر��صي

�لزو�يا
�لأ�رّسة

�لو�صائد
�ل�صتائر

ل مكان يف بيتنا �إل وي�صغله �لأمل.")78(

ر�صدي �لعامل  

عارف �ل�صاعدي
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وتق��وم ق�صيدة )ود�ع( عل��ى �ملفارق��ة �ل�صاخرة، �إذ 
بينما يودع �جلميع �أيامهم �ملا�صية، فاإن �ل�صاعر �أو 

ذ�ته �لثانية يودع �أيامه �لقادمة:
"�لكلُّ كان يلوِّح

حلظة �أثلج �لوقت"
"كانو� يودعون
�أيامهم �ملا�صية

�إلك"
�أيامك �لقادمة.")79( "وكنَت تودع 

يف �أح��دى �لن��دو�ت �لثقافي��ة ببغ��د�د يف حما�رسة 
خا�ص��ة عن جتربة �أحد �لرو�ئي��ني �لعر�قيني، �صجلُت 
عل��ى �لرو�ئي ماأخذ�ً يتمث��ل يف ت�صييق �أفق جتربته 
�لرو�ئية على ما هو ذ�تي، و�صخ�صي مقرتن بتجربته 
�ملعا�ص��ة وحركته مكانيًا وزماني��ًا، وعدم حماولته 
�لنفت��اح عل��ى ما ه��و ممك��ن وحمتم��ل يف جتارب 
�لآخري��ن. وفوجئُت بال�صاعر عمر �ل�رس�ي وهو يعقب 
عل��ى وجهة نظري، قائاًل �إن �لرو�ئي ميتلك ما يكفيه 

م��ن خزين �صخ�صي من جتربت��ه �خلا�صة، وهو لي�ض 
�أخت��م  �أن يغادره��ا. و�أدرك �لآن و�أن��ا  �إىل  بحاج��ة 
در��صتي هذه عن �ل�صاعر عمر �ل�رس�ي، باأنه �إمنا كان 
بدفاع��ه ذ�ك �إمن��ا يد�فع عن موق��ف �صخ�صي ينطلُق 
من��ه يف �لتعام��ل م��ع �لع��امل و�لأ�صي��اء �نطالقًا من 
ح��دود جتربته �ل�صخ�صي��ة، على غناه��ا، لكنها تظل 
بحاجة �إىل �أن تط��ل على �لف�صاء�ت �لأخرى. وميكن 
�أن ن�صتدل على ه��ذ� �ملوقف من �لإهد�ء �لذي ��صتهلَّ 
به )�لأعمال �ل�صعرية( و�لذي �نطوى على لعبة لغوية 
�ختزله��ا بكلمة و�حدة هي )�إلي����� )���ه( و�لتي ت�صمر 
مفردت��ني: �إيلَّ و�إلي��ه، مقدم��ًا �لأوىل �لذ�تي��ة عل��ى 

�لثانية �ملرتبطة بالآخر.
حت��ولت  خما�ص��ات  عا���ض  �صاع��ر  �ل���رس�ي  عم��ر 
تر�جيدي��ة عنيف��ة ، �صهده��ا �ملجتم��ع �لعر�قي ، قبل 
�لتغي��ري وبعده وقاد فيها �صع��ره د�خل �نفاق �ملوت 
ليك��ون �صاهد�ً و�صوتًا �صجاعًا ي�صنع من �لكلمة �أفقًا 

للحياة و�حلب و�جلمال و�لأمل. 
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•"كلما بالغ �ملرُء يف �لتفكري باتخاذ قر�ر حا�صم، 
رجح �صقوطه يف �خلطاأ."
)�أمو�ج �ض 233(

تنه�ض �ل�صرية �لذ�تي��ة، �أ�صا�صًا، على عنا�رس �رسدية 
م�صتم��دة م��ن �لتاري��خ �ل�صخ�ص��ي للفرد ف�ص��اًل عن 
�لتاري��خ �لع��ام للمجتم��ع، وبخا�صة �ملرحل��ة �لتي 
تزده��ر فيها �صخ�صية �لبطل، كم��ا �أنها تنطوي على 
عنا���رس ثقافي��ة، بع�صه��ا �رسيح وبع�صه��ا م�صمر 
متثل موجهات �صلوكية وعقدية لالأفر�د و�جلماعات. 
ولذل��ك فاإن �ل�صرية �لذ�تي ت�صري، بقوة، �إىل �ل�صياقات 
�لجتماعي��ة و�لتاريخي��ة م��ن دون �أن تفق��د حيازة 
�ملق��درة عل��ى �لتوه��ج �مل�صتمد م��ن �لطاق��ة �لفنية 

�لد�خلي��ة وم��ن �لإ�صاف��ات �لتخييلية �لت��ي ل يخلو 
منه��ا �أي عم��ل �أدب��ي �أو فن��ي ر�ٍق. وه��ذه �حلقيق��ة 
تفر���ض عل��ى �لنق��د �أن يتح��رر م��ن فر�صي��ة م��وت 
�ملوؤل��ف، و�أن ي�صتعي��د كث��ري�ً م��ن وقائ��ع �ل�صياقات 
�خلارجية �ملتمثلة بال�صريورة �لذ�تية و�لجتماعية 
و�ل�صيا�صي��ة ليقارنها مع ما ورد م��ن وقائع �ل�صياق 
�لد�خل��ي �لن�صي من �أجل ر�صم �صورة �حلا�صنة �لتي 
�نتجت خطاب �ل�صرية �لذ�تية وحتديد عنا�رس �لتفاق 
و�لختالف بني �لوقائع �لتاريخية و�لوقائع �لن�صية 

األنساق المضمرة 
في »أمواج« عبد الله إبراهيم

ب�قــــــر ج�سم محـــــــمد
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من جهة، ولبي��ان �آليات ��صتغال �لأن�صاق 
�مل�صم��رة يف ر�ص��م مالمح �لن���ض �لفنية 

و�لفكرية. 
م��ن �لناحي��ة �لفني��ة، يج��ب �أن ت�صت��ويف 
�ل�ص��رية �لذ�تية �رسطًا مهم��ًا هو �لتطابق 

ب��ني �ملوؤل��ف و�ل�ص��ارد و�ل�صخ�صي��ة، �أو �ملكون��ات 
�لث��الث �ملنتج��ة لعملي��ة �ل���رسد، كم��ا ي��رى فيليب 
لوج��ون.1 وه��و ���رسط متحق��ق عل��ى نح��و �رسيح 
يف �ل�ص��رية �لذ�تي��ة �لتي حمل��ت عنو�ن��ًا موحيًا هو 
)�أم��و�ج( لالأ�صتاذ �لدكتور عب��د �هلل �إبر�هيم.2 فكيف 
��صطرب��ت )�أمو�ج( عبد �هلل �إبر�هي��م لتوؤ�ص�ض قيمتها 
��اب  �لثقافي��ة و�جلمالي��ة؟ بد�ي��ة نق��ول: يه��دف كتَّ
�ل�ص��رية �لذ�تي��ة �إىل تقدمي �إجاباته��م على جملة من 
�لأ�صئل��ة �لفكري��ة ذ�ت �لأبعاد �لذ�تي��ة و�لجتماعية 
و�ل�صيا�صي��ة و�لثقافي��ة و�لوجودي��ة �لت��ي و�جهه��ا 
�لبط��ل يف حياته �ل�صخ�صية.3 وتبدو هذه �لإجابات 
كم��ا ل��و كان��ت نوعًا م��ن �ل�صه��ادة �أو كلم��ة �خلتام 
بخ�صو���ض ما ج��رى، وكيف ج��رى، و�لأ�صباب �لتي 
دفعت �ل�صخ�صية �ملحورية �إىل �تخاذ مو�قف معينة، 
�أو �ل�صم��ت عن مو�قف �أخرى ق��د تكون مطلوبة لهذ� 
�ل�صب��ب �أو ذ�ك. ولهذ� فاإن خط��اب �ل�صرية �لذ�تية ذو 
جوه��ر حجاج��ي يف �ملقام �لأول لأن��ه ينطوي على 
دفاع ذ�تي عن �لتحولت �لتي �صهدتها �صرية �ملوؤلف 
وت�صوي��غ �صمن��ي �أو �رسيح مل��ا قام به م��ن �أفعال. 
�إنه��ا تقدم روؤية فيها �صيء من �لدفاع و�لدفوع بلغة 
�لقانون. وهذ� يعن��ي، بال�رسورة، وجود خطاب ثاٍو 
يف �لعم��ق يتعار���ض م��ع منط��ق �ملدون��ة �ل�صريية 
�ملبا���رس. �إن رو�ي��ة �ل���رسة �لذ�تي��ة تفرت���ض وجود 

ميثاق بني �لكاتب و�لقارئ بف�ض حجاب 
�جلو�ن��ب  بع���ض  وك�ص��ف  �خل�صو�صي��ة 
�ملعتم��ة يف �صرية �مل��رء، وف�صاًل عن ذلك 
فه��ي تفرت�ض وج��ود خطاب م��و�ز وغري 
م���رسح به قد يك��ون م�صاد�ً مل��ا �صيقوم 
ب��ه �لنقد �أو �لقر�ء �أو �ملعارف. ويف حالت معينة قد 
يكون هذ� �خلطاب �ملو�ز مدونًا على نحو �رسيح وقد 
يك��ون �صمنيًا. بي��د �أنه لي�ض للنق��د �أن ين�رسف كليًا 
�إىل �قتفاء م�صار �حلجة و�حلجة �ملقابلة وفح�ض كل 
و�قعة ن�صي��ة ومطابقتها عن مرجعياتها �لتاريخية 
و�لجتماعي��ة؛ فال�ص��رية �لذ�تي��ة تخت���ض مبعاجل��ة 
ت�صتن��د �إىل روؤي��ة ظاهر�تية وذ�تي��ة لأنها تركز على 
�ل�ص��ريورة و�لوع��ي م��ن خ��الل �لظو�ه��ر �مللمو�صة 
�لت��ي عا�صها �لبطل وكيف تعامل معه��ا، و�أي�صًا من 
خالل وعي �لتحولت �ملعقدة �لنا�صبة يف �لنف�ض يف 
عالقاته��ا مع �لآخر؛ مبعن��ى �إنها تنحو �إىل �أن تكون 
نوع��ًا م��ن �صيغ��ة �لدف��اع �لتاريخ��ي و�لتاأملي عن 
حي��اة �لبطل وجتاربه �ل�صخ�صي��ة وحتولته �لفكرية 
و�ل�صيا�صي��ة. وميك��ن �لقول �أن��ه، ويف �أثن��اء �ن�صغال 
�ملوؤل��ف يف تدوي��ن �صريت��ه �لذ�تي��ة، ت��رتك �لأن�صاق 
�لثقافي��ة و�لجتماعي��ة �آثاره��ا هن��ا وهن��اك م��ن 
دون �أن يتنب��ه �ملوؤلف �إىل ذلك، فه��ذه �لأن�صاق جزء 

تكويني من لوعي �لن�ض. 
تتجل��ى �لأهمي��ة �لأدبي��ة لل�ص��رية �لذ�تي��ة يف ثالثة 
�لت��ي  �لفني��ة  �ل�صيغ��ة  يف  يتمث��ل  �لأول  جو�ن��ب: 
يختاره��ا �لكاتب ل�صوغ ن�صه �ل�ص��ريي، وكيف يبد�أ 
�ل���رسد ليتحرك يف �لتجرب��ة �لزمكاني��ة ��صتعادًة �أو 
��صتباقًا، و�أي�ص��ًا �ختيار �للحظ��ة �ملنا�صبة لختيار 

عبد �هلل �بر�هيم
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مغ��ادرة �ل�رسد �لتاريخي لأح��د�ث حياته وجمتمعه 
ليدخ��ل يف �لتاأم��الت �لفكري��ة و�لفل�صفي��ة، و�لث��اين 
يتمث��ل يف �لت��ز�م �أكرب ق��در ممكن م��ن �ملو�صوعية 
يف �رسد �لأح��د�ث �لتاريخية و�إظهار طبيعة �لعالقة 
�ملعقدة ب��ني �لت�صور�ت �لذ�تية م��ن جهة و�صياقات 
�ل�صريورة �لجتماعي��ة و�لتاريخية من جهة �أخرى، 
و�لثالث يتمثل يف �ختي��ار �ل�صوغ �للغوي/�لكالمي 
�ملع��رب ع��ن �ل�ص��ريورة �لروؤيوي��ة للن���ض �ل�ص��ريي. 
ومم��ا ل�ص��ك فيه �أن هن��اك �رسورة �أخالقي��ة يف �أن 
ي��و�زن �لكات��ب بني ما ي��ود �لك�صف عن��ه و�لبوح به 
م��ن حقائقه �لذ�تية م��ن جانب، وما يورده من كالم 
يخ���ض �ل��ذو�ت �لأخ��رى م��ن �أف��ر�د �أ�رست��ه، �أو من 
حميطه �لجتماع��ي �أو �لفكري �أو �لثقايف من جانب 
�آخر؛ وه��و حميط �صهد، وم��ا ز�ل، �رس�عات �صيا�صية 
وفكري��ة وثقافي��ة حمتدم��ة، وق��د �حتل��ت �صخ�صية 
�لبط��ل موقع��ًا مركزي��ًا يف د�ئ��رة �ل�رس�ع��ات ه��ذه 
ب�صبب م��ن كونها بطلة �خلط��اب �ل�صريي، لذلك فهي 
�لوحي��دة �لت��ي ت��ديل بر�أيها هن��ا. ويف ه��ذ� �ل�صدد، 
ي���رسح عب��د �هلل �إبر�هي��م، �أن��ه �أر�د ل�صريت��ه هذه �أن 
تك��ون مدونة �عرت�ف ل تربي��ر�ً، و�أنه لي�ض يف ذكره 
لأع��ر�ق �أ�صدقائ��ه وخلفياتهم �ملذهبي��ة �أية حمولة 
�أيديولوجية. )�ض 18( فهل كانت مدونته كما �أر�د؟

م��ن �لناحية �لفني��ة، تنه�ض رو�ية عب��د �هلل �إبر�هيم 
عل��ى ما يوحي ب��ه �لعنو�ن )�أمو�ج( م��ن ��صتعارة �أو 
�صورة كنائية كلية حركية متمثلة يف فكرة �لأمو�ج 
�لت��ي تو�جه �لقارئ يف �لعن��و�ن ويف ف�صول �ل�صرية 
�لتي ��صتحالت �إىل �إحدى ع�رسة موجة متتابعة؛ ولكل 
موجة ت�صل�ص��ل ذو عدد ترتيب��ي )�أوىل، ثانية، ثالثة، 

...�إل��خ(، ف�صاًل عن عدد م��ن �لتق�صيمات �لفرعية ذ�ت 
�لعنو�نات �مل�صتقلة. وتوحي ��صتعارة �ملوجة، دلليًا، 
بحركي��ة �ملي��اه يف �ملحيط��ات و�لبح��ار و�لأنه��ار 
لتولد مماثلة كنائية مع �ملحيط �لجتماعي وحركته 
�لد�ئب��ة. وق��د توح��ي، �أي�ص��ًا، باأم��و�ج �لت�صونام��ي 
�ملدمرة نظر�ً ملا ترتب على �لأمو�ج �لجتماعية من 
تدم��ري ج�صيم يف بنية �ملجتم��ع و�لفرد. ولأن حركة 
�لأم��و�ج تعاقبي��ة، فه��ي ت�صتح�رس فكرت��ي �لزمان 
و�لإيقاع. فالعنو�ن، هنا، لي�ض حم�ض و�صيلة مبتكرة 
لتق�صيم ف�صول �ل�صرية �لتبادلية �لذ�تية فح�صب، و�إمنا 
ه��و يف �لوقت نف�صه �ص��ورة حلركة �حلي��اة و�لنف�ض 
يف عالقاتهم��ا �جلدلي��ة مع �ل�ص��ريورة �لجتماعية 
تقدم��ًا  وهبوط��ًا،  و�لثقافي��ة، �صع��ود�ً  و�ل�صيا�صي��ة 
وتر�جع��ًا. وه��ذه �ل�ص��ورة �لكنائي��ة ميك��ن �أن تفهم 
عل��ى وجهني؛ فهي قد تكون دفاعًا حجاجيًا �صمنيًا 
ع��ن �لنف���ض؛ فف��ي نهاية �ملط��اف، لي�ص��ت �صخ�صية 
�لبط��ل )عب��د �هلل �إبر�هيم( �صوى كي��ان �إن�صاين طاٍف 
تتحكم به حرك��ة �أمو�ج �حلياة و�ملجتمع؛ ويف حال 
�ختالف �لقارئ مع ه��ذ� �لكيان �لإن�صاين، فال �صبيل 
لتوجي��ه �للوم له على م��ا �أتى من �أفعال �أو ما �ختار 
م��ن مو�قف، �إمنا يجب �أن يفه��م �صلوكه ومو�قفه يف 
�صياقاته��ا �لنف�صي��ة �لجتماعي��ة و�ل�صيا�صية �لأكرب. 
كما ميك��ن �أن تفهم �ل�صورة �لكنائي��ة �لكلية، �أي�صًا، 
عل��ى �أنه��ا حماولة للتعب��ري عن �لق��در�ت �ل�صخ�صية 
له��ذه �لذ�ت ومتكنه��ا من �صق �صبيله��ا �خلا�ض بقوة 
وعزمي��ة وحتقيق ق��در معني من �لنج��اح يف حتديد 
�مل�صري يف مو�جه��ة م�صاعب �حلياة على �لرغم من 
عتو �لأمو�ج وهيمنتها �صبه �ملطلقة، بهذه �لدرجة �أو 
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تل��ك، على م�صائر جميع من/ما يطفو عليها؛ وبذلك 
فهي تعبري �صمني عن مناقبية �لبطل، وتنويٌه وفخٌر 
بن�ص��ق �لتوث��ني �لذ�تي �لكامن يف نف���ض �لبطل �لذي 
ي�صكل ن�صقًا م�صمر�ً من جملة من �لأن�صاق �ملتحكمة 

يف �إ�صرت�تيجيات كتابة هذه �ل�صرية. 
و�نطالق��ًا من ��صتعادة جتربة �لطفولة �ملحرومة من 
�لأب��وة و�لأمومة، يقدم �لكات��ب نوعًا من �ل�صتبطان 
�لذ�ت��ي يف �صورة تف�ص��ح عن �لعنا���رس �ملاأ�صاوية 
و�ل�رس�عي��ة �لت��ي �كتنف��ت حيات��ه عل��ى �مل�صتويني 
�ل�صخ�صي و�لعام، فنقر�ً "كانت حياتي، منذ �لطفولة، 
مزيج��ًا من �أح��د�ث و�أفكار و�أه��و�ء. مل يجهز يل �أحد 
م�صارها: ل �أ�رسة، ول قبيلة، ول مدر�صة، ول جمتمع، 
ول دول��ة؛ فوجدتن��ي �أ�صن��ع م�ص��ار�ً لها يق��وم على 
�لتو�طوؤ بني رغباتي �ل�صخ�صية، وتطلعاتي �لثقافية، 
و�أمن��اط �حلياة �لعامة، و�أتوغ��ل فيه، فبدوت لنف�صي 
ولالآخري��ن ناجحًا. لكن تنازعًا عميق��ًا ظلَّ ي�صطرين 
ج��ر�ء �صعي��ي للتكي��ف مع �لع��امل، فلم �أنت��ِم ب�صورة 
قاطع��ة ل �إىل ذ�ت��ي برغباته��ا �ملفعم��ة بالطم��وح 
و�لفو�صى، ول �إىل ع��امل �جلماعة �ملمتثلة ملنظومة 
من �لِقَي��م، و�لعقائد و�لعاد�ت؛ فكن��ت �أمزج بني هذ� 
وذ�ك ُمعِر�ص��ًا عم��ا ل �أر�ه ينا�صبن��ي، وُملتذ�ً بخرق 

�إجم��اع �لآخري��ن،..." )���ض 
يجعلنا  �ملقتب�ض  وهذ�   )11
ه��ذه  ب��اأن  ب�ص��رية  عل��ى 
حكاي��ة  ت��روي  �ل�)�أم��و�ج( 
�ل�صع��ي �حلثي��ث للتكيف مع 
�لعامل و�لتغلب على �صعابه؛ 
وكيف و�جه �ملوؤلف حلظات 

�لأزم��ة و�ل�صد�م م��ع �لآخرين؛ وهل جنح �لكاتب يف 
م�صعاه هذ�. 

ويك�ص��ف �ملوؤلف عن �أن حتديد م�صار �حلياة �لالحقة 
قد مث��ل حتديًا وجودي��ًا ترك �أثر�ً عميق��ًا يف مر�حل 
حياته �ل�صخ�صية حني �صار �أبًا ورب �أ�رسة. فهو يقرر 
�أن �لأمر "يع��ود ذلك �إىل غياب �لتنميط �لأُ�رسي، فلم 
�أعهد بن��اًء عائلّي��ًا متو��صاًل ب�صبب �ختف��اء �لأب ثم 
�لأم يف وق��ت مبكر من حيات��ي، فُدفعت �إىل ممار�صة 
دور �أك��رب من �أن يقوم به طف��ل، و�أ�صغر من �أن يلبِّي 
خيالت��ه، فتنام��ت يفَّ درج��ة عالي��ة م��ن �ل�رس�مة 
ت��ي �أم�ص��ْت ثقيل��ة، �إذ �رسع��ُت  �لذ�تي��ة، حت��ى �إن �أُبوَّ
ة �ملفقود يف حياتي،  �أر�صم لأبنائي ِقَيًما ل��دور �لأبوَّ
ودفعه��م لالأخ��ذ ب��ه، و�صم��رْت يف �أعماق��ي عاطفة 
ح �أنهم خا�صو�  اف، و�أرجِّ ة �لليِّنة، و�حلنان �ل�صفَّ �لأبوَّ
�صعاًبا يف �لقتناع ب��دوري كاأٍب كرَّ�ض لهم حياته، 
و�أظنهم مثلي، و�إْن بطريق��ة م�صادة، �صارو� �صحية 
د يل �أحد  �لأمر �لذي طامل��ا �فتقدته �أنا. ففيما مل ميهِّ
م�صار �حلياة، كربو� هم بني �أ�صو�ر حياٍة �رتاأيتها �أنا 
لهم. وخلق هذ� �نطباًعا باأنني حرٌّ فيما �أريد، مت�صدِّد 
فيم��ا يريدون��ه، ..." �لتوكيد للناق��د. )�ض 11-12( 
فنالح��ظ هنا �أن �لكات��ب ي�صري �إىل م��وت �لأب و�لأم 
بكلم��ة  �لأب��دي  وفقد�نهم��ا 
ي�ص��ي  ق��د  مم��ا  )�ختف��اء( 
�لعاطف��ي  �لبع��د  بانع��د�م 
لو�قعة �ليتم �ملبكر،. مع ذلك 
فاإن �أثر �مل��وت �ملبكر لالأب 
عل��ى �لبط��ل ق��د �مت��د لي�صم 
دوره �لأب��وي و�لجتماع��ي 

يجب أن تستوفي السيرة 
الذاتية شرطًا مهمًا هو 

التطابق بين المؤلف 
والسارد والشخصية . 



21
/2
01
9

63 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

بنوع من �لأد�ء �ل��ذي ل يجده �لبطل �صحيحًا متامًا 
على �لرغ��م من حماولته �لتما�ض �لع��ذر لنف�صه فيما 
يفع��ل لأن �أبناءه قد ن�ص��اأو� يف ’�أ�صو�ر حياة‘ �رتاآها 
ه��و له��م كناي��ة عن تغلغ��ل �لن�ص��ق �مل�صم��ر لالأبوة 
�ل�رسقي��ة �لكامن يف نف�ض �لبطل، ن�ص��ق �ل�صيد )�أحمد 
عب��د �جل��و�د( يف ثالثية جنيب حمف��وظ؛ وهو �لن�صق 
�ل��ذي ظه��ر من خ��الل كتم حري��ة �لزوج��ة و�لأبناء. 
ويوح��ي �لكات��ب بهذ� �ملعنى حني يق��رر يف م�صتهل 
�ملوج��ة �لأوىل: "كانت حياتي، منذ �لطفولة، مزيجًا 
ز يل �أحد م�صارها:  من �أحد�ث، و�أفكار، و�أهو�ء. مل يجهِّ
ل �أ���رسة، ول مدر�صة، ول قبيلة، ول جمتمع، ل دولة؛ 
فوجدتن��ي �أ�صنع م�صاًر� لها يقوم عل��ى �لتو�طوؤ بني 
رغبات��ي �ل�صخ�صي��ة، وتطلُّعات��ي �لثقافي��ة، و�أمناط 
ل فيه، فبدوُت لنف�صي ولالآخرين  �حلياة �لعامة، و�أتوغَّ
�ء �َصْعيي  ناجًح��ا. لكن تنازًعا عميًقا ظل ي�صطرين جرَّ
��ف م��ع �لعامل، فل��م �أنتِم ب�ص��ورة قاطعة ل �إىل  للتكيُّ
ذ�تي برغباتها �ملفعمة بالطموح و�لفو�صى، ول �إىل 
عامل �جلماعة �ملمتثلة ملنظومة من �لِقَيم، و�لعقائد، 
ا  ا عمَّ و�لع��اد�ت؛ فكنت �أمزج بني ه��ذ� وذ�ك، ُمْعر�صً
� بخرق �إجماع �لآخرين، ..."  ل �أر�ه ينا�صبني، وملت��ذًّ
)���ض 11( ونق��ع يف ه��ذ� �ل�صتهالل عل��ى �لعنا�رس 
�ل�رس�عي��ة �لأ�صا�صي��ة �ملحرك��ة لالأم��و�ج، فنجدها 
ماثل��ة يف �لتعار�ض بني حتقيق �لرغبات �ل�صخ�صية 
و�لتطلع��ات �لثقافية، من جه��ة، و�لتمرد على �أمناط 
�حلي��اة �لعام��ة كاف��ة، مب��ا فيه��ا م��ن قي��ٍم وعقائَد 

وعاد�ٍت و�نتماء�ٍت، من جهة �أخرى. 
وتف�صح جتلي��ات �لكالم/�للغ��ة يف )�أمو�ج( عبد �هلل 
�إبر�هي��م عن قدر عظيم م��ن �لتميز �إىل ثالثة �رسوب 

�أ�صلوبي��ة �أ�صا�صية: �لأول، ويتمثل يف �للغة �لإخبارية 
�لت��ي تتحدث ع��ن وقائع تخ�ض حي��اة �لبطل �لأوىل 
وم��ا �كتنفه��ا م��ن تط��ور�ت، و�أي�ص��ًا تتح��دث ع��ن 
حرك��ة �ملجتمع �لت��ي تبدو �صاحب��ة يف �لق�صم �لأول 
م��ن �ل�صرية نظ��ر�ً لغي��اب �لوعي �لجتماع��ي للبطل 
حين��ذ�ك ويعقب ه��ذ� �ل���رسب �صيء م��ن �ل�صتدر�ك 
�ملتاأخر لتف�صري م��ا جرى وربطه مبا �صيحدث للبطل 
كم��ا هو و��صح فيما �أوردناه م��ن �قتبا�صات �صابقة. 
و�لثاين ياأتي يف �صيغ��ة كالم/لغة فكرية وحتليلية 
تعال��ج �لظو�ه��ر �لذ�تي��ة و�لجتماعي��ة و�ل�صيا�صية؛ 
وهنا يربز دور معطيات �لتجربة �لثقافية �لذ�تية يف 
فهم �لأح��د�ث �لجتماعية و�ل�صيا�صية، وتفاعلها مع 
�لطاق��ة �لثقافية و�لعقلية للموؤلف يف جعل �لكالم ذ� 
�أرجحي��ة لدى �لقارئ �لذي قد ل يتفق مع �لكاتب يف 
م��ا يذهب �إليه من تق��ومي لالأحد�ث �خلا�صة و�لعامة 
يف �لع��ر�ق و�لب��الد �لعربي��ة و�لعامل. وه��ذ� �لكالم/
�للغ��ة ذو �أه��د�ف حجاجي��ة عل��ى درج��ة عالية من 
�ل�رس�ح��ة و�ملبا���رسة، وهو يحت��ل جزء�ً كب��ري�ً من 
�لرو�ي��ة وينه���ض مبهم��ة �لتوثيق لأح��د�ث ج�صيمة 
مبرت مبدينة كرك��وك �لتي ولد فيها �ملوؤلف، و�أي�صًا 
يف وطن��ه �لع��ر�ق و�لب��الد �لعربي��ة و�لع��امل. وفي��ه 
يلتم���ض �ملوؤل��ف منا�صب��ة تاريخي��ة �أو �صيا�صي��ة ما 
لينه���ض مبهمة تف�صري �لأح��د�ث على نحو يدخل يف 
ب��اب �لأدبي��ات �ل�صيا�صية �ملعربة ع��ن وعي �ملوؤلف 
مل��ا يو�ج��ه من �أح��د�ث ك��ربى مثل ق�صي��ة فل�صطني 
�لب��الد  يف  و�ل�صيا�صي��ة  �لجتماعي��ة  و�لتح��ولت 
و�حل��رب �لعر�قية �لإير�نية و�حت��الل �لعر�ق للكويت 
و�نهيار منظومة �لدول �ل�صرت�كية ثم �حتالل �لعر�ق 
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ث��م ن�صوب �ل���رس�ع �لطائف��ي فيه؛ فتتح��ول �ل�صرية 
�لذ�تية �إىل �جلانب �لعقلي من حياة �ملوؤلف فنجده قد 
حتول �إىل حمل��ل �صيا�صي و�قت�صادي و�جتماعي ملا 
�صهده من �أحد�ث مما يت�صبب بظهور �جلو�نب �خلربية 
�لتاريخي��ة و�صم��ور �ل�صيغة �ل�رسدي��ة و�ل�صريية يف 
ه��ذه �لرو�ية.  ونالح��ظ هنا �أن �ل��كالم يكت�صب �صمة 
جمازي��ة حني يكون �ل��كالم عن �لغرب��ة، فنقر�أ: "مع 
ذلك مل يتخفف �إح�صا�صي  بالغربة كاأين نبتة �نتزعت 
م��ن �أر���ض و��صتنبتت يف �أخرى" )���ض 101(، �أو قد 
يكون �لكالم ذ� �صيغة خربية، فنقر�أ عن حرب �أكتوبر 
بني �لعرب و�إ�رس�ئيل: "عرب �مل�رسيون �لقناة ظهرية 
�ل�صبت 6 ت�رسي��ن �لأول/ �أكتوب��ر، وتوقف هجومهم 
خوف��ا من �خلروج ع��ن نطاق �حلماي��ة �جلوية. لكن 
�لرئي���ض �ل�صاد�ت �أمر بتطوي��ر �لهجوم يوم 14 منه، 
فاندفع��ت �لق��و�ت �مل�رسي��ة يف �صين��اء، و�نك�صف��ت 
لالإ�رس�ئيلي��ني، وخ���رست 250 دبابة م��ن �لدبابات 
�لأربعمائة للهجوم. ويف هجوم معاك�ض قاده �آرييل 
�ص��ارون، �ل��ذي �أ�صب��ح رئي�ص��ًا ل��وزر�ء �إ�رس�ئيل بعد 
ثالث��ة عق��ود، �ُصق��ْت �لق��و�ت �مل�رسي��ة �إىل ن�صفني، 
وعرب �لإ�رس�ئيليون �لقناة �إىل �لغرب يوم 16 ،وخالل 
يوم��ني جنحو� يف دفع خم�صة �ألوية مدرعة �إىل غرب 
�لقن��اة، وبعد �أ�صبوع قطعو� طري��ق �ل�صوي�ض، فانفتح 
�لعم��ق �مل�رسي �أمامهم باجتاه �لقاهرة." )�ض 73( 
وم��ن �لو��ص��ح �أن �ملق��ام ق��د ��صتلزم ��صتخ��د�م لغة 

خربية. 
bildun - )ولأن �لرو�ي��ة �ل�صريي��ة رو�ي��ة تعل��م 
�لبط��ل  ب��دء وع��ي  ف��اإن  sroman( يف �جلوه��ر، 
لكيان��ه �لفردي و�كت�ص��اف �لعالقة �حل�صي��ة باملر�أة 

و�جلو�ن��ب �ل�صيا�صية و�لجتماعي��ة حتتل فيه �أهمية 
خا�ص��ة فيه��ا وت�صكل حم��اور �أ�صا�صي��ة يف �صريورة 
�ل���رسد. �إذ �أن �كت�ص��اف �لبط��ل للحي��اة �جلن�صي��ة قد 
حدث ح��ني كان يف �أول �ل�صبا، وم��ن خالل مو�قف 
معين��ة �أ�صهم��ت يف ن�صج��ه �جلن�ص��ي قب��ل �لأو�ن. و 
تف�ص��ح بع���ض �إ�صار�ت �لن���ض �إىل ذل��ك، فنقر�أ: "يف 
�أوق��ات وج��ود �أمي يف �لقرية بني ع��الج وعالج من 
�ل�رسط��ان، وب��ني رحلة و�أخ��رى، وفيما ه��ي تذوي، 
ب��د�أت �أتفتح �أنا: غزتن��ي �لرغبات �ل�رسي��ة بالن�صاء، 
و�ملر�أة �لأوىل �صبية ح�صناء. �أح�صُبنا ولدنا يف �ل�صنة 
نف�صه��ا بالن�ص��اء، لكنها �صبت قبل��ي، و�متالأ ج�صدها 
برحي��ق �لأنوث��ة، ودوخن��ي �أريُجها �لطبيع��ي، �أثمن 
م��ا �أورثته �لطبيعة للمر�أة. جت��ر�أُت يف م�صاٍء �صتائي 
ب��ارد ود�عب��ت ج�صده��ا، فو�صع��ت يدها عل��ى يدي 
ف، وط��و�ل �لليل كنت  برفق، ونعوم��ة، وقبول، وتلطُّ
م��ْت عا�صفٌة من �حُلمى  �أرتع�ض. جاف��اين �لنوم، ودوَّ
يف ر�أ�ص��ي، كاأنن��ي دفعت من �صفح جب��ل �إىل هاوية. 
وتقلَّب��ُت، و�صحب��ت ْ �أجف��اين، و�لَته��ب َ فم��ي، وَثخَن 
ل�ص��اين، وكاأن طف��ح �لرجول��ة �خ��رتق ج�ص��دي، فقد 
�لتهبْت جذوتي �لأوىل، وبقيُت مم�صكًا كفي �أت�صممها، 
فبه��ا مل�صُت حلمًا �أنثويًا �أول م��رة يف حياتي، وكاأَن 
عامل��ًا جمهوًل تفتَح �أمام��ي �أم�صينا �أيام �ل�صتاء يف 
مد�عب��ات مماثل��ة، و�أن��ا م�صتغرق يف �أح��الم �للذة." 
)���ض 42( و�إذ نالح��ظ �ل�صيغ��ة �ملجازي��ة �ل�صعرية 
�لكثيف��ة حلكاي��ة �لكت�ص��اف �لأول للجو�نب �حل�صية 
يف �لعالق��ة م��ع �مل��ر�أة، فاإنن��ا نكت�ص��ف �أن ح�صور 
�مل��ر�أة يف �لأم��و�ج �لأخ��رى �صيك��ون مرتبط��ًا على 
�ل��دو�م بالطبيعة �حل�صي��ة للعالقة مع �مل��ر�أة، ولكن 
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ه��ذ� �لأمر يغيب متام��ًا عن ت�صوي��ر عالقته عالقته 
بامل��ر�أة �لزوجة �لت��ي كان ح�صورها �صديد �ل�صحوب 
و�لقت�صاب. وتك�ص��ف حركة �أمو�ج عبد �هلل �إبر�هيم، 
�أي�صًا، �أنه حني كان يتحدث عن جو�نب من عمله يف 
�لتدري�ض �جلامعي، فاإنه يركز على �لطالبات �لالئي 
�حتلل��ن و�جه��ة �مل�صه��د، و�لالئي ل يخل��و �صلوكهن 
�إز�ءه وما يرثنه من �أ�صئلة من دللت �جنذ�ب ح�صي، 
ويف �ملقاب��ل فاإن �لكاتب ل يكاد ي��ورد ذكر�ً للطلبة 
�لذك��ور حت��ى ل��كاأن �لف�ص��ول �لدر��صية �لت��ي تلوى 
تدري�صها تبدو كما لو كانت خا�صة بالطالبات فقط. 
وه��ذ� مما يك�ص��ف عمق تاأثري ن�ص��ق �لروؤية �لذكورية 

�لثاوية يف عمق �لالوعي لدى �لكاتب.
وي��رتدد حدي��ث  �لكات��ب/ �لبط��ل ع��ن تط��ور وعيه 
عل��ى  �أمو�ج��ه.  �أغل��ب  يف  و�لجتماع��ي  �ل�صيا�ص��ي 
�صبيل �لثم��ال، يف مقتبل �صبابه، وحني كان �ملوؤلف 
يغ��ادر �لقاهرة عائ��د�ً �إىل بغد�د، يلتق��ي باثنني من 
�مل�صافري��ن �للبناني��ني. فتحدث و�قع��ة حو�رية بني 
�ملوؤل��ف و�للبناني��ني ت��وؤدي �إىل رف��ع �لغ�ص��اوة عن 
عيني��ه ليكت�ص��ف �صيئًا م��ن جر�ئم �لنظ��ام �ل�صيا�صي 
�ل�صاب��ق. )�ض 102( وحني يتحدث ع��ن موقفه �إز�ء 
�لدين و�لتحولت �لفكرية �لتي �صهدها نتيجة �لدر�ض 
�جلامع��ي و�لتح�صيل �لثقايف يظه��ر �مليل �إىل �لبعد 
�لدني��وي للتجربة �لذ�تية، فنقر�أ: "فتح يل علم �لكالم 
بابًا نحو �لثقافة �لإ�صالمي��ة و�صجالتها �لالهوتية. 
من قبل كنت معجب��ًا باملعتزلة، و�لقر�مطة، و�لزجن؛ 
ْت على �أنه��ا عقالنية، قامت بثور�ت  وه��ي فرق ُف�رسِّ
طبقية، بح�صب �لتحليل �ملارك�صي، لكن نافذة ُفتحت 
يل نح��و �لكتل��ة �لأكرث �صالب��ة و�صعة: �لفك��ر �لديني 

باأبعاده �لالهوتية. ح�صي �لديني مغمور بالعقالنية، 
وما �أفلحت كل �لتاأثري�ت يف زيادة مو�رده �ل�صئيلة. 
كنت �آخذ بالقيم �لدينية �لكربى، لكن قطيعة و��صحة 
بين��ي وب��ني �لطقو���ض و�لن�صو���ض �لت��ي وجدته��ا 
موجه��ة ل�ص��و�ي، وخرجت كل نزو�تي عل��ى �أنها من 
حقوق��ي �لدنيوية، ومل �أعَن بالت�ص��ارب بني �صلوكي 
�لع��ام و�لأع��ر�ف �لديني��ة، فكان��ت ذ�ت��ي من�صجم��ة 
م��ع نف�صه��ا، مت�ص��ي يف �لطري��ق �ل��ذي عرفت��ه منذ 
�ل�صغر." )���ض 112-111( وهذ� �ملقتطف ينطوي 
على �ع��رت�ف يك�صف عن �لفهم �لذر�ئع��ي للدين عند 
�ملوؤلف/�لبط��ل؛ �إذ بدًل من �حلدي��ث عن غلبة �حل�ض 
�لدني��وي، جن��د �لكات��ب يتحدث ع��ن �نغم��ار �حل�ض 
�لدين��ي لديه بالعقالنية. لذلك فال غر�بة �أن جند لدى 
�ملوؤل��ف خرقًا �رسيحًا لإح��دى قيم �لدين �لأخالقية 
�لكربى فيما يخ�ض �لعالقات �لعاطفية �ملتحررة من 
�أية قيود قيود ممار�صة �لع�صق و�للذة �حل�صية. وف�صاًل 
ع��ن ذل��ك ف��اإن ن�ص��ق �لرج��ل �ل�رسق��ي، يف عالقاته 
بالن�صاء، �لذي يبيح لنف�صه �حلرية �ملطلقة ويتخذ يف 
�ل���رسد �صيغة �صخ�صية �صهريارية، فتقدم لنا �لرو�ية 
مظاهر خمتلف��ة عن متركزها �لذ�ت��ي كا�صفة عن �أن 
�لبطل ي��رى نف�صه مركز�ً جاذب��ًا للن�صاء، ويف �لوقت 
نف�صه فاإنه يغفل متامًا تقدمي �صورة منا�صبة للزوجة 
�لت��ي تظل حم�ض ��صم ملحق بي��اء �لن�صب )زوجتي(، 
ف��ال ح�ص��ور ول حدي��ث ول �إر�دة له��ا، ناهي��ك ع��ن 
�خلو���ض يف طبيع��ة �لعالق��ة �لعاطفية �لت��ي كانت 
بينهم��ا. وقد �نعك�ض هذ� �ملوق��ف يف �لرو�ية، فظهر 
يف �صيغ��ة كالم/لغة على درج��ة عالية من �لكثافة 
�ل�صعري��ة، وه��ي �صيغة تتن��اول �جلو�ن��ب �لعاطفية 
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يف حياة )عب��د �هلل �إبر�هيم(، �صو�ء �أكانت 
تتحدث عن عالقاته �لعاطفية مع �لن�صاء، 
وبح�ص��ب �ل�)�أم��و�ج( فقد كان��ت له معهن 
ج��ولت وج��ولت، �أو يف عالقته بالوطن 
م��ن حيث هي عالقة حميم��ة وت�صتنه�ض 

يف �مل��رء حالة �نفعالية خا�ص��ة تنعك�ض يف طبيعة 
�لكالم/�للغة نف�صها. فحني يلتقي مبن �صيع�صقها من 
�لوهل��ة �لأوىل فت�صحره وتفر�ض وجودها على كثري 
�لأمو�ج، نقر�أ: "وفيم��ا توزعُت بني �لعزلة، و�لقر�ءة، 
�م��ر�أة هيف��اء.  �ل��ذ�ت يف بغ��د�د، َغزتن��ي  و�إثب��ات 
كربالئي��ة، ر�صيق��ة، ونا�صج��ة، كاأنها نخل��ة جمللة 
باحل��زن. تعلق قرط��ني ذهبيني كبريي��ن يف �أذنيها. 
رقبتها رخام �صقي��ل، وترتدي ف�صتانًا يك�صف منبت 
نهديه��ا، ومعطف��ا �أ�ص��ود من �لف��رو �لفاخ��ر، وقبعة 
م�صيف��ة، كاأنها عار�صة �أزياء. بد�أنا ننفرد يف نادي 
�لكلية حيث ي�صيع هم�صنا و�صط �ملو�صيقى �ل�صاخبة، 
ثم جنل���ض مت�صابكني باأنفا�صن��ا، و�أيدينا، يف مقهى 
"�لزيتون��ة" قبال��ة �ملكتبة �ملركزي��ة، ونتجول يف 
�لوزيري��ة حت��ت �لأ�صج��ار �لعالية ونتخي��ل حُمالت 
�مل�صتقب��ل. ��صطحبته��ا �إىل مدينة �ملالهي، فمخرنا 
�لأنفاق �ملظلمة. ويف لعبة "�لأخطبوط" �رمتت على 
�ص��دري، و�نترث �صعُرها على وجهي �صالًل من �لألق، 
وغبنا عن �لوعي دقائق خم�صًا، هي يف هلع و�أنا يف 
�رتخاء، وقد مزَجنا �لدو�ُر معًا، فوددت لو �ألقتنا كف 
�لأخطبوط �إىل �لهو�ء لنبقى بعيدين عن �أر�ض غدوت 
�أفق��د �صلتي بها. ت�صابكنا يف زحام �لتاريخ، وكجنة 
مثمرة و�صهية بدت يل، �أطوف بها عاملًا �هتز خموله 
حت��ت وهج رغباتنا. جنمة م��رَّت يف �صمائي ب�رسعة 

�ل��ربق، فرتكت وم�صًا �أع�صى ب�رسي زمنًا 
طوياًل. جاءت من �أر�ض �حلزن �لأوىل، من 
�أر�ض �ل�صو�د، فكانت ت�صهق ك�صدع جبال 
متك�رسًة، وتتاأوه كن�صائم بحر ل قر�ر له." 
ونالح��ظ هن��ا �أن ه��ذه �للغ��ة �ل�صعرية قد 
�رتبط��ت على نحو ل فكاك منه مع  �لأد�ء �لأيرو�صي 
�ل��ذي �صيو�كب ح�صور هذه �لهيف��اء �ملع�صوقة مر�ر�ً 
ويف مو��ص��ع، �أو �أم��و�ج، �أخ��رى م��ن �لرو�ي��ة. و�إذ� 
م��ا �أعدن��ا �لتفك��ري يف دلل��ة �ن���رس�ف �ملوؤلف عن 
ذك��ر �أية تفا�صي��ل عن زوجته، ف��اإن ذلك يك�صف عن 
متك��ن �لن�ص��ق �مل�صم��ر للثقاف��ة �لذكوري��ة �ل�رسقية 
ل��دى �ملوؤلف. رمبا كان ذل��ك لأن �لعالقات �لزوجية 
ي�صوبها �لفتور و�لرت�جع بعد حني، ففي لقاء �صحفي 
من�صور قبل �ص��دور )�أمو�ج( يتحدث عبد �هلل �إبر�هيم 
عن �ص��ورة �ل��زو�ج و�لعالق��ات �لأ�رسي��ة يف �ل�رسد 
�لن�ص��وي قائاًل: "ر�ص��م �ل�رسد �لن�ص��وي �صورة قامتة 
للعالق��ات �لزوجي��ة، فلي���ض ثمة تفاعل ب��ني �لرجل 
و�مل��ر�أة يف بي��ت �لزوجي��ة �ل��ذي حت��ول �إىل معق��ل 
لالثن��ني يتو�جدون ]كذ�[ فيه جمربين ]من[ دون �أن 
يت�صاركو� يف �أي �صيء، فالزوجات يتماثلن يف �أنهن 
مررن باأزمة كاملة يف حياتهن د�خل بيوت ت�صطفق 
فيها �أبو�ب �لكر�هية و�حلقد بني �لزوجني �إىل درجة 
متني �ملوت."1 ونت�صاءل هنا �إن كان هذ� �لكالم عن 
كيفية ت�صوير �ل�رسد �لن�صوي للعالقة �لزوجية ينطبق 
�أي�ص��ًا على طبيعة جتربة �صاحب �لأمو�ج �ل�صخ�صية 
يف جمال �ل��زو�ج وتكوين �لعائلة؟ و�إذ� كان �جلو�ب 
�إيجاب��ًا، فه��ل ي�ص��در �لكات��ب عب��د �هلل �إبر�هي��م يف 
�صريت��ه هذه عن جترب��ة من�صفة للم��ر�أة؟ �أم �أنه كان 

جليل �لقي�صي
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خا�صعًا ملوؤثر�ت �لأن�صاق �مل�صمرة للروؤيا �لذكورية 
�لكامنة يف عمق �لالوعي عند �لرجل �ل�رسقي؟ 

هك��ذ� ميكننا �لقول �إن لغة �لأم��و�ج ت�صطخب بعنف 
�لبالغ��ي  �لتاأل��ق  م�صتوي��ات  �أعل��ى  �إىل  وتت�صاع��د 
حني يك��ون �حلديث ع��ن جتربته يف جم��ال �لعالقة 
�ل�صخ�صية �حلميمية �خلا�صة خارج موؤ�ص�صة �لزو�ج، 
لكنها تكون هادئة وذ�ت جوهر خربي وتت�صم بنزعة 
عقلي��ة مهيمنة حني ياأتي ذكر �لزوج��ة/ �للفظ. و�إذ� 
كان ه��ذ� �لف��رق يف �حلديث عن �لعالقة م��ع �لن�صاء 
نوعي��ًا، ف��اإن �لف��رق �لكمي يظه��ر �أي�ص��ًا يف هيمنة 
�حلديث عن �لتجربة �لعاطفية خارج موؤ�ص�صة �لزو�ج، 
ب�ص��كل مطلق، بالقيا�ض على �لذك��ر �ل�صحيح لعالقته 
بالزوج��ة؛ فال ذكر لأية عو�طف عنها، ول عن كيفية 
�لزو�ج بها، �أو حتى �لفرتة �لأوىل من �لزو�ج. ونعتقد 
�أن �لإ�ص��ارة للزوج��ة �رسورية بو�صفه��ا متثًل جزء�ً 
مهم��ًا من جترب��ة �ملوؤلف �صو�ء �أكان��ت هذه �لتجربة 
�صلبية �أم �إيجابية. ويف �لوقت نف�صه، حتظى �لع�صيقة 
بع���رس�ت �ل�صفحات م��ن �ل��كالم �لتف�صيلي �ملتدفق 
ميك��ن  كان  و�إذ�  �حلميم��ة.  و�مل�صاع��ر  بالعاطف��ة 
لق��ارئ )�أم��و�ج( �أن يكون �ص��ورة و��صح��ة ودقيقة 
ل�صخ�صي��ة �لع�صيقة من �لنو�ح��ي �لنف�صية و�جل�صمية 
و�لجتماعي��ة لكونه��ا ق��د حظي��ت بح�ص��ور و��ص��ع 
ومتك��رر يف عدة مو��صع من �لرو�ية، فاإن �لزوجة ل 

حت�رس �إل ملامًا وبلفظ )زوجتي( فقط! 
لقد كان لتط��ور �لوعي بالنف���ض وبالآخرين ح�صور 
مه��م يف �أغلب �أمو�ج �لرو�ي��ة؛ فكثري�ً ما يتحدث عبد 
�هلل �إبر�هي��م، م��ن خ��الل مو�قف حياتي��ة م�صتعادة، 
عن حياته وعن مثقف��ني و�أ�صخا�ض عاديني وزمالء 

عم��ل، فتت�صكل �صخ�صية �ملوؤل��ف يف �لن�ض بو�صفها 
نت��اج تفاع��ل بين��ه وحميط��ه �لثقافي��ة و�لإن�ص��اين. 
و�إذ� كان موقف��ه م��ن �مل��ر�أة، كم��ا ر�أين��ا، ذ� جوهر 
يك�صف ع��ن هيمنة ن�صق ذكوري م�صمر، فاإن عالقته 
بالآخري��ن ق��د متثل��ت باحل��و�ر�ت �لذ�تي��ة �لد�خلية 
�لت��ي عا�صته��ا �صخ�صية �ملوؤلف و�صكل��ت جزء�ً مهمًا 
م��ن جتربت��ه ووعيه �لذ�تي. فمث��اًل، يف ف�صل ثانوي 
له عن��و�ن د�ٌل، هو )�فرت��ض �ملعرف��ة: ت�رسيح مبكر 
جلهل��ي( يتح��دث �ملوؤلف ع��ن �لكات��ب �لر�حل جليل 
�لقي�ص��ي وع��ن عالقته ب��ه. لك��ن �لإ�ص��ارة �لأهم ترد 
على �لنح��و �لآتي"... دعاين جلي��ل �لقي�صي �إىل بيته. 
حتدثن��ا عن �أ�صمهان، وعبد �لوه��اب، و�صيد دروي�ض، 
و�صلف��ادور د�يل، و�صولوخ��وف، و�نزلقنا �إىل �حلديث 
عن �لأو�صاع �لعامة، فلم�صت لديه ت�صور�ً رومان�صيًا 
لأح��و�ل �لب��الد، فق��د تعل��ق باأوه��ام �أيديولوجي��ة. 
ومل ينظ��ر �إىل م��ا يج��ري يف �لعر�ق �إل ع��رب منظور 
�صي��ق. ويف حيات��ه، و�أف��كاره، و�أدبه، وق��ع �لقي�صي 
ترديده��ا،  يف  �أ���رسف  جتريدي��ة  ملق��ولت  ��ص��ري�ً 
وكان يدرجه��ا يف ق�ص�ص��ه، وم�رسحيات��ه. ووجدت 
فهم��ه للحرب ناق�ص��ًا، ونظرته نت��اج قر�ء�ته ولي�ض 
تفكريه فيما نحن في��ه، وكان يلزم نف�صه بخليط من 
�ل�صعار�ت �ملارك�صية، و�جلودية، وي�صقط يف �لتعميم 
غالب��ًا." )�ض 179( قد تنطوي هذه �ل�صورة �لقلمية 
ل�صخ�صي��ة جلي��ل �لقي�ص��ي عل��ى �لكثري م��ن �لوقائع 
�ملعروفة عن��ه، ولكنها لي�صت بال���رسورة �صحيحة، 
ف�ص��اًل ع��ن �أنه��ا ج��اءت ب�صيغ��ة كالمي��ة قاطع��ة. 
ونالح��ظ هن��ا �أن �ملوؤل��ف، وب��دًل من �أن يق��ول )بد� 
يل جلي��ل �لقي�ص��ي ...( فيحيل �إىل ت�ص��وره �ل�صخ�صي 
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�خلا�ض للجو�ن��ب �لفكرية من �صخ�صية �لقي�صي، فقد 
��صتخ��دم �ملوؤلف، يف ت�صويره لتل��ك �جلو�نب، �لفعل 
)مل�صت ...( ناقاًل ت�صوره من جمال �لإدر�ك و�لتقومي 
�لعقلي��ني ملجري��ات حديثه م��ع �لقي�ص��ي �إىل جمال 
)�للم�ض( �لذي هو من �أفعال �حلو��ض �ملت�صلة مبا هو 
م��ادي وملمو�ض حت��ى مينح حكمه عل��ى �ل�صخ�صية 

�لأخرى �صيئًا من �ملو�صوعية!
وح��ني ينتقل �ملوؤلف للحديث عن ر�أي جليل �لقي�صي 
في��ه، يقول: "كثري�ً ما �أك��د �لقي�صي �أنني �إن�صان �لبعد 
�لو�ح��د �ل��ذي خلقت��ه �ل�صلطة، م��ردد�ً عن��و�ن كتاب 
هربرت ماركوز. وعزوت ذل��ك �إىل �أنه يف�رس مو�قفي 
و�آر�ئ��ي طبق��ًا �إىل م��ا تقول��ه �لكت��ب. وب��د� يل، وهو 
�لكهل �لذي يكربين بع�رسين عامًا، معزوًل عن �إيقاع 
�حلياة." )�ض 179( وهذ� �لكالم عن �ن�صد�د �لقي�صي 
�إىل ع��امل �لكت��ب و�لعزلة عن �حلي��اة ي�صع �صخ�صية 
�لقي�ص��ي يف �ص��ورة �صلبي��ة متام��ًا. وبع��د �أن يوؤك��د 
�لكاتب عل��ى حر�صه على عالقاته مع �لقي�صي، ينقل 
ر�أي �لقي�ص��ي فيه على �لنح��و �لآتي: "مل يدَّخر ]جليل 
�لقي�صي[ و�صعًا يف تذكريي باأنني �أحد م�صوخ �لنظام. 
ومل يك��ن �أي من��ا خمطئًا يف حكمه عل��ى �لآخر، فقد 
�قتنعت باأمري��ن �أ�صبحا جزء�ً من ما�ٍض مثل بطانة 
مل�صاعري وذ�كرتي: معظم ما قاله �لقي�صي عني كان 
�صائب��ًا، فق��د كن��ت �أعدُّ نف�ص��ي فو�صوي��ًا، ول حدود 
حلريت��ي و �آر�ئ��ي، لكن ذلك كان م��ن �لوهم �لفردي، 
فق��د كن��ت �صابط��ًا يف جي�ض نظ��ام م�صتب��د." )�ض 
180( ولعلنا نالحظ هنا �أن �لكالم يدور حول عملية 
ت�ص��كل �لوعي �لذ�تي يف عملية جدلي��ة مع �لآخرين. 
وجن��د �أن عبارة "مل يدَّخر و�صع��ًا يف تذكريي باأنني 

�أح��د م�ص��وخ �لنظ��ام. ومل يك��ن �أي من��ا خمطئ��ًا يف 
حكمه على �لآخر، ..." تف�صح عن �إقر�ر على �صيء من 
�ل�رس�حة باأن �ملوؤلف يقرُّ �أنه كان �أحد م�صوخ �لنظام 
يف تل��ك �ملرحلة. ونالحظ �أي�ص��ًا �أن ما قاله �ملوؤلف 
يف تقوميه لر�أي جليل �لقي�صي فيه �إذ يقرر �أن "معظم 
ما قال��ه �لقي�صي عن��ي كان �صائبًا" ميك��ن �أن يقال 
�أي�ص��ًا عما قاله �ملوؤل��ف نف�صه بحق جلي��ل �لقي�صي؛ 
فنقول "�إن معظم ما قاله �ملوؤلف بحق جليل �لقي�صي 
كان �صائب��ًا." ولي�ض كل ما قاله، وذلك �ن�صجامًا مع 
مبد�أ ن�صبية �لثقافة �لتي ي�صدر عنها كل متحدث يف 

�ل�صاأن �لثقايف �لذي هو �صاأن خاليف بامتياز. 
�لغيمة �ملاأ�صاوية يف )�أمو�ج(

يف عن��و�ن ثانوي ذي دللة، )م��ات ومل ُيقِبلني، فيا 
له من �أٍب ��صتثنائ��ي( يعود �ملوؤلف �إىل ذكرياته عن 
�أبي��ه، و�إىل جتارب ن�صاأت��ه �لأوىل يف بيت يفتقر �إىل 
�حلي��اة �ملدينية. فهو نتاج زو�ج �ل�صغار لأب مزو�ج، 
ونع��رف هذه �حلقيقة عن تكر�ر زو�ج �لأب من خالل 
قول �ملوؤلف عن نف�صه �أنه قد جاء من �أم ت�صغر �لأب 
كث��ري�ً لأنها "�أ�صغر" من بع���ض �أخوة �ملوؤلف نف�صه. 
بيد �أن �ملوؤلف ل يعلمنا كم هو عدد زوجات �لأب ول 
عمن كانت يف ع�صمت��ه حني تزوج و�لدة �لبطل، ول 
عن عدد �أخوته و�أخو�ته غري �لأ�صقاء. �أما زو�ج �ل�صغار 
فه��و �ل�صائد يف �ملناطق �لريفي��ة.5 ولكن �لرغبة يف 
تربئة �لأب من تهمة �لن�رس�ف �إىل �جلن�ض )�أهو �أمر 
�أورث��ه �لأب لالبن؟( يف قول �ملوؤل��ف "و�أينما بحثنا 
يف تو�ري��خ �ل�صع��وب جن��د رغب��ة عارم��ة يف �ل�صناء 
�ل�صغ��ري�ت" )�ض 20( وهو تعمي��م ثقايف ل جند له 
�صن��د�ً ول م�صوغ��ًا غري م��ا ذكرناه من رغب��ة كامنة 
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يف �لدف��اع ع��ن �لأب. وه��ذ� 
�لتعل��ق ب�ص��ورة �لأب لي���ض 
بامل�صتغ��رب، لذلك فهو يقرر 
بال��دفء  �أب��ي  ي�صع��رين  "مل 
و�ل�صكين��ة، فورث��ت �صفاته، 
وتقم�صت دوره مع �أولدي." 
�أن  فنكت�ص��ف   )20 )���ض 
�ملوؤل��ف يك��رر جو�نب �صرية 
�لأب عل��ى �لرغم م��ن �أنه مل 
يلم�ض منه �صيئًا من �حلنانز 
ومم��ا يوؤكد ه��ذ� �ل�صتنتاج، 
قول �ملوؤل��ف: "مل يلم�ض �أبي 
خدي بتحن��ان، وما �صمني 
�إلي��ه، وما ت�رسَّب �إيلَّ منه �أُي 
ً له،  عطف، فلرمب��ا �أكون ظالَّ
ب��ل �أن��ا كذلك." وهن��ا، يثور 
�صوؤ�ل �آخر عن دور �لوعي يف 

�لتخفي��ف من وط��اأة بع�ض �ملالمح �ل�صلبي��ة للن�صاأة 
�لأوىل و�أثرها على �لبط��ل حني �صار رجاًل ذ� ثقافة 
و��صعة، وله �أ�رسة و�أطفال! �أيجوز لنا هنا عدَّ �لتجارب 
�لأوىل �صجن��ًا لل��ذ�ت مينعها من �أن تفعل ما يناق�ض 
تلك �لتجارب �أو يعمل على �خلروج عليها؟ �أم �أن ذلك 
ج��زء من مظاهر �ن�صط��ار ذ�ت �لبط��ل وحريتها بني 
مو�ق��ف خمتلفة؟ وف�صاًل عن ذلك، فقد �صكلت ماأ�صاة 
فقد هذ� �لأب على نحو مفاجئ، ثم بعد ذلك فقد �لأم 
ع��رب معاناة طويل��ة ومريرة مع مر���ض خطري �لتهم 
وجهه��ا �صيئ��ًا ف�صيئًا، يف وق��ت مبكر، جانب��ًا مهمًا 
من �لوع��ي �ملاأ�ص��اوي للبطل/�ملوؤل��ف. فموت �لأب 

ميث��ل حال��ة ماأ�صاوي��ة من 
�لق�ص��وة و�لعبثية يف �نتز�ع 
كان  �صخ���ض  م��ن  �حلي��اة 
�أن يو�ك��ب حي��اة  يفرت���ض 
�لبط��ل ويحيطه ب�ص��يء من 
�لرعاية من��ذ طفولته �لأوىل 
وحلني بلوغه مرحلة �ل�صبا 
و�ل�صباب. هك��ذ�، تاأتي وفاة 
�لأب لت�صكل �ل�صدمة �لأوىل 
يف �لوعي �ملبك��ر من حياة 
�لبط��ل حني كان طف��اًل. �أما 
موت �لأم فه��و ميثل جتربة 
�أك��رث �إيالم��ًا وق�ص��وة لأنها 
�أ�صيب��ت مبر���ض ع�صال يف 
وجهه��ا نتيج��ة رف�ص��ة على 
فمه��ا، �أعق��ب ذل��ك عالجها 
عل��ى ي��د رج��ل ل يفق��ه يف 
�لط��ب �صيئًا مم��ا ي��وؤدي �إىل �أ�صابته��ا مبر�ض يذكر 
�ملوؤل��ف �أن��ه �ل�رسط��ان ولكننا نرجح �أن��ه �لغنغرينا 
لع��دم تطابق و�صف �ملوؤلف ملا �أ�صاب وجه �لأم من 
ت��اآكل �أتى، ببطء وثبات، على �أج��ز�ء من وجهها مع 
و�صف �أعر��ض مر�ض �ل�رسطان. وقد د�مت حالة �لأم 
�ملر�صي��ة �مليوؤو���ض منها لأكرث من ع��ام. وقد توىل 
�لكات��ب، حني كان �صبيًا، م�صاحبة �لأم يف دور�نها 
على �لأطباء و�لأولياء بحثًا عن فر�صة لل�صفاء. وبعد 
فقد �لأم �ملاأ�صاوي بب�صعة عقود، �صوف تكتمل حلقة 
�لفجائع حني يذهب �ملوؤل��ف ب�صحبة �أخيه وعائلته 
يف �صف��رة للرتفيه وزي��ارة �لأولياء، وح��ني �لعودة، 

من الناحية الفنية، 
تنهض رواية عبد الله 

إبراهيم على ما يوحي 
به العنوان )أمواج( من 

استعارة أو صورة كنائية 
كلية حركية متمثلة في 

فكرة األمواج التي تواجه 
القارئ في العنوان وفي 

فصول السيرة التي 
استحالت إلى إحدى 

عشرة موجة
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يق��رر �لرج��ال �ملك��وث عند 
�صاح��ل نه��ر دجل��ة، وهناك 
يب��د�أ �أبن��اء �لأخ بال�صباحة، 
وينته��ي �لأمر بغ��رق �ثنني 
يه��ز�أ  �لق��در  وكاأن  منه��م! 
ملذ�ت��ه  فيه��دم  بالإن�ص��ان 

ويحيل �أفر�حه �أتر�حًا. 
�لق�صاي��ا  يف  �حلدي��ث  �إن 
�لعرقي��ة �حل�صا�صة وعمليات 
م��ن  �لدميوغ��ر�يف  �لتغي��ري 
�ملعق��دة  �مل�ص��كالت  �أك��رث 
�لت��ي يو�جهه��ا م��ن يكت��ب 

�صريت��ه �لذ�تية. وهذ� هو ما و�جه��ه عبد �هلل �إبر�هيم 
حني حت��دث يف م�صاألة تعريب كركوك. يقول �لكاتب 
"ب��د�أت �صيا�صة تعريب كركوك يف �صبعينيات �لقرن 
�لع�رسي��ن، فزرعت �خل��وف بني �لأك��ر�د و�لرتكمان، 
و�أث��ارت ��صتي��اء �لع��رب �لأ�صليني فيه��ا، فقد جيًء 
باأع��د�د من عرب و�صط �لع��ر�ق وجنوبه، و�أ�صكنو� يف 
�ملدين��ة، �أو يف �صو�حيه��ا، ويف بع���ض حل��و� حم��ل 
�أهله��ا. وحينم��ا ��صتب��دَّت بالأكر�د �لأف��كار �لقومية 
�عتربو� �ملدينة كردية، وقد �أثار �صعيهم �إىل تكريدها، 
بدف��ع �أع��د�د كب��رية م��ن �لك��رد �إليها بع��د �لحتالل 
�لأمريك��ي يف ع��ام 2003، خم��اوف �لرتكمان من 
طم�ض م��ا يذهبون �إىل �أنه هوي��ة تركمانية للمدينة؛ 
كونه��م ميثل��ون �لكتل��ة �ل�صلب��ة يف قلبه��ا من وقت 
بعي��د، ورف���ض �لع��رب عملي��ة �لتكري��د م��ع �أنهم مل 
يقولو� بعروبة �ملدينة." )�ض 17( و�إذ� كان ما دونه 
�ملوؤلف ميثل �صهادة مهمة بخ�صو�ض عملية �لتعريب 

فالتكريد، فاإننا نالحظ هنا 
�أن �ل�رسد �لتاريخي لعمليتي 
�لتعريب ثم �لتكريد مل يتوخ 
�لدقة فيما �أورده من وقائع. 
فمح��اولت تعري��ب كركوك 
�حلك��م  مرحل��ة  �إىل  تع��ود 
م��ن  وثيق��ة  فف��ي  �مللك��ي. 
حما�رس جمل���ض �لبالط يف 
�لعام 1929، نقر�أ �ملقتطف 
�لآت��ي: " ... �إن هوؤلء �لعرب 
ل  �أنه��م  بدرج��ة  بعي��دون 
م��ن  به��م  يعب��اأ  �أن  ميك��ن 
�لوجه��ة �ل�صيا�صية يف �لتاأثري عل��ى ر�أي �للو�ء، ويف 
لو�ء كركوك، كما يف لو�ء �أربيل، ل يوجد عن�رس ر�ق 
م��ن �لع��رب ينتم��ي �ىل �ملدينة لكي ميك��ن �ل�صتناد 
�إلي��ه يف تعريب �لل��و�ء" وهذ� �لن���ض منقول بتوثيق 
دقي��ق ومذك��ور يف كت��اب د. كم��ال مظه��ر �أحم��د 
"كرك��وك وتو�بعه��ا: حكم �لتاري��خ و�ل�صمري" )�ض 
78(. وما يهمنا هنا هو �أن حماولت تعريب كركوك 
�أق��دم بكثري من �لتاريخ �لذي �أورده �لكاتب. وهو �أمر 
�رتب��ط بن�ص��وء �لدول��ة �لعر�قية و�كت�ص��اف �لنفط يف 
كرك��وك يف مطلع �لعقد �لثالث م��ن �لقرن �لع�رسين. 
�أم��ا بخ�صو���ض �أع��د�د �ل�ص��كان يف مدين��ة كركوك، 
وهل كان �لأ�صقاء �لرتكمان ي�صكلون �لعن�رس �ل�صائد 
فيها، وهو ما رجحه بطل )�أمو�ج(، فقد كان باإمكان 
�لكاتب �أن يعود �إىل معطيات �لإح�صاء �ل�صكاين �لذي 
�أجري يف �لع��ام 1957 حتى يكون كالمه �أكرث دقة 

ومدعمًا بالأرقام.

إن رواية )أمواج( لم 
تستوِف سيرة كاتبها 

بالكامل؛ ذلك أن بطلها 
ما زال حيًا ماثاًل بيننا، وما 
زال كثير من األمواج في 

طور التشكل والظهور 
اآلن وفي المستقبل.  
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ختام��ًا �أق��ول �إن رو�ي��ة )�أم��و�ج( مل ت�صت��وِف �ص��رية 
كاتبه��ا بالكامل؛ ذل��ك �أن بطلها م��ا ز�ل حيًا ماثاًل 

بينن��ا، وم��ا ز�ل كثري م��ن �لأمو�ج يف ط��ور �لت�صكل 
و�لظهور �لآن ويف �مل�صتقبل.  

1.ينظر: "حتليل �لن�ض �ل�رسدي: تقنيات ومفاهيم" حممد بوعزة. ط1. من�صور�ت �لختالف/ �لد�ر �لعربية 
للعلوم. �لرباط-�جلز�ئر. �ض. 32.

2.�صدرت �لطبعة �لأوىل من )�أمو�ج( عبد �هلل �إبر�هيم عن د�ر جامعة حمد بن خليفة يف �لدوحة، قطر، يف 
�لعام 2017.

3.�ل�صرية )�أو �لرتجمة( �لذ�تية، بالإجنليزية autobiography، هي �صرية �أدبية نرثية �صخ�صية يكتبها 
�مل��رء ع��ن نف�صه متاأم��اًل يف جتاربها �ملختلف��ة ومتحدثًا عن �صت��ى �أطو�رها، ول ين�صب �لرتكي��ز فيها على 
�لبطل نف�صه فقط و�إمنا ي�صمل �أي�صًا �ل�صخ�صيات �لتي عرفها وطبيعة �لتجارب �لتي كانت له معها، و�لأحد�ث 
�لت��ي �أ�صه��م فيها، وكيف �أ�صهم��ت يف ت�صكيل وعيه وتطوي��ر �صخ�صيته. ويعرِّف لوجون �ل�ص��رية �لذ�تية قائاًل 
�إنه��ا "حكي ��صتعادي ن��رثي يقوم به �صخ�ض و�قعي عن وجوده �خلا�ض، ..." وم��ن �أبرز �أمثلة �ل�صرية �لذ�تية 
)�عرت�فات( �لقدي�ض �أوغ�صطني، و)�عرت�فات( جان جاك رو�صو. وقد تتخذ �صكل رو�ية �صرية ذ�تية مثل )�صورة 
�لفن��ان �صابًا( جليم�ض جوي�ض، و)�لبح��ث عن �لزمن �ل�صائع( ملار�صيل برو�ص��ت، و)حياتي( ملك�صيم غوركي، 
�أو تتخ��ذ �ص��كاًل �رسديًا �أك��رث مرونة و�أقرب لل�صعر مثل )تقري��ر �إىل �أجلريكو( لنيكو���ض كانتز�كي، و)د�غ�صتان 
بلدي( لر�صول حمز�توف. ويف �لأدب �لعربي �ملعا�رس، هناك �أعمال مهمة يف �ل�صرية �لذ�تية، ومنها: )�لأيام( 
باأجز�ئه��ا �لثالث��ة لطه ح�صني، و)�صبعون( مليخائي��ل نعيمه، و)يوميات نائب يف �لأري��اف( لتوفيق �حلكيم، 
و)�حل��ي �لالتين��ي( ل�صهيل �إدري���ض، و)�لعنقاء �أو تاريخ ح�ص��ن مفتاح( للوي�ض عو���ض، و)�لبئر �لأوىل( جلرب� 
�إبر�هيم جرب�ً، و)�خلبز �حلايف( ملحمد �صكري، و)�لقنافذ يف يوم �صاخن( لفالح رحيم. ويالحظ هنا �أن بع�ض 
ه��ذه �لأعم��ال قد �تخذ �صيغة رو�ية لها بطلها �ل��ذي يج�صد �صخ�صية �لكاتب و�إن مل يحمل ��صمه �أو مل تتطابق 
�لوقائ��ع و�لأح��د�ث �مل�رسودة يف �لرو�ية، متامًا، مع ما عا�ص��ه �لكاتب نف�صه كما يف )�لعنقاء( للوي�ض عو�ض 
و)يومي��ات نائ��ب يف �لأري��اف( لتوفيق �حلكيم، يف ح��ني يكون هناك تطابق �صبه تام ب��ني �صخ�صية �ل�صرية 
�لذ�تية و�صخ�صية �لكاتب يف بع�صها �لآخر مثل )�لأيام( لطه ح�صني و)تقرير �إىل �أجلريكو( لنيكو�ض كانتز�كي.
4.)�رسد �لن�صاء و�رسد �لرجال(، حو�ر �أجر�ه يف �لدوحة �أياد �لدليمي مع عبد �هلل �إبر�هيم ون�رسه يف جملة 

)عالمات( �ملغربية، �لعدد 34 )�ض 53(. 
5."زو�ج �ل�صغار"، �أو نكاح �ل�صغار،  نوع من �لزو�ج كان منت�رس� يف �جلاهلية، وهو �أن يزوج �لرجل وليته 

َد�ق ول مهر، وهو حمرم يف �لإ�صالم. )�بنته �أو �أخته( على �أن يزوجه �لآخر وليته، ولي�ض بينهما �صَ

الهوامش والملحظ�ت:
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�للغ��ة و�صيٌط حقيق��ي لنقِل ت�صوي��ر �لإن�صان للوجود 
وتفك��ريِه في��ه، وهي قيم��ة �إيقاعي��ة ومعنوية متنح 
�لن���ضَّ �إبد�ع��ًا م�صاعف��ًا، ول�صيم��ا يف م��ا حتمل��ه 
�ملف��رد�ت م��ن دللت ح�صّي��ة وعاطفي��ة م��ن �أج��ل 
��صتيع��اب �ملعن��ى وفه��م بنائ��ه ، فهي تتحّل��ى بزّي 
�ل�صع��ر من��ذ �للحظ��ة �لأوىل �لت��ي تدخ��ل فيه��ا �ىل 
�لق�صيدة، بخا�ص��ًة �إذ� كان �لن�ّض قائمًا على �لروؤيا 
باإيحاء�ته��ا وتخييالته��ا ، فالروؤي��ا :"هي تغيري يف 
نظام �لأ�صياء وحتويل لعالقات هذه �لأ�صياء، وِمن ثّم 
يفرز هذ� �لتغيري لغَته �خلا�صة و�صكله �خلا�ض")1(. 
وح�ص��ب �ل�صيخ جعفر ي��وؤّرخ يف ديو�نه )ِكر�ن �لُبور( 
�لإن�ص��ان  ِلَه��ّم  �لوج��ودي  �حَل��َدث  �صم��ن  �لأ�صي��اَء 
و�ل�صط��وة �لأبدي��ة للتاري��خ و��صتقبال �لنهاي��ة قَدر�ً 

حتمّي��ًا لل�صاعر �لذي ُيربز مكانة �لذ�ت �لإن�صانية يف 
�لوجود ويط��رح �أزمَتها وهي حت��اول عبثًا �لإم�صاك 
بقو�ه��ا وتوظيفها مبا يالئم معطي��ات �حلياة دلياًل 
لها عل��ى وجودها. ديو�ن يحوي جت��ارَب تقوم على 
�لأ�صاط��ري من جه��ة، و�حلكايات باإيهامه��ا �حُللمي 
اٍت روحّية خاِطفة من جهة �أخرى، كّل  �ملقّي��د بوم�صَ
ذلك يف منٍط ق�ص�صي و�صوٍر َم�صهدية  ي�صّمنها �لكثري 
من �لأقو�ل و�لإقتبا�ص��ات باأ�صلوب ق�ص�صي من �ألف 
ليل��ة وليل��ة ولفونت��ني.       �ل�صاعر يف ه��ذ� �لديو�ن 
�أ�ّص���ض بن��اَءه �ل�صع��رّي �خلا���ض يف ق�صائ��د �إّتخَذْت 
م��ن �صورة �ل�صونيت �لإيقاعية ف�ص��اًء للبّث �ل�صعري 
�لذي �أمّده بعنا�رس جمالية يف تكوين ن�صو�صه، مع 
مالحظ��ة �أنَّ �ل�صونيت��ات )بِقَطعها �ل�صعري��ة �ملوؤّلفة 

األداء التشكيلي في الرؤيا واللغة..
دراسة في ديوان )ِكران الُبور( لحسب الشيخ جعفر 

بوجلود  د. سهير ص�لح اأ
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م��ن �أربعة ع�رس بيت��ًا بنظامه��ا �لتقفوي 
�خلا���ض( ل ت�صل��ح لأْن يحتويه��ا �ل�رّسد 
�إّل ب�ص��كٍل غ��رِي ظاه��ر ولي���ض كما ظهرت 
يف ه��ذ� �لدي��و�ن ، فبظهوره��ا هنا حتّول 
�ل�صوني��ت �ىل ق�صة �صعرية ق�صرية ، �لأمر 

�لذي َيعيب �ل�صونيت لأنها �أغنية. 
ولغ��ة �لدي��و�ن لغة غ��ري ماألوف��ة ، م�صحون��ة ب�صوٍر 
غر�ئبي��ة وت�صكي��ٍل لغ��وٍي معّق��د ومف��رد�ت غريب��ة 
لتّت�ص��ق �أحيانًا مع �لإ�صرت�صال �ل���رسدي �لذي ُبنَيْت 
علي��ه معظ��م �لق�صائ��د ، �إذ يتطّلب �ل�رسد لغ��ًة  - �أو 
مف��رد�ت – ُتنا�ِص��ب �مَل�رسود ، ل �لبح��ث عْن غرِيها 
و�إْن كانت ُتعطي �ملعنى نف�َصه ، حتى َلكاأّن �لق�صائد 
ت�صتثم��ر لغ��َة �ل�صعر �لقدمي��ة – جاهلي��ًة �أو �إ�صالمية 
– ) بتع��ّدد �أدو�رها (_ ، لكن هذ� ل َينفي ��صتعمال 
جمموع��ة من �ملفرد�ت �لتي ت��دّل على روؤيا �لديو�ن 
ب��كّل ما تعنيه �لروؤيا من �مت��د�د�ٍت ُحلمية وَحد�صية 
َتكُم��ْن ور�ء ه��ذ� �ل�ص��كل �ل�ص��ادم لل�صوني��ت. وه��ذ� 
يع��ود للتكوين �ملع��ريّف �للغ��وي �لثق��ايف ل�صاعرنا 
، فال�رسخ��ة �لت��ي ينطل��ُق به��ا �صع��ره ه��ي �رسخة 
�إندها�ض وَطَرب يرتجمها بلغٍة ثقافية نا�صجة ، فهو 
ل يتلّق��ى �للغة مادًة بْل يت���رّسف فيها وكاأّنها ِهبة 
ُوهبْت له.مبعنى �إّن �لإح�صا�ض �لنابع من جتربته هو 

�ملتحّكم ولي�ض �للغة.
د يف  ولأّن للروؤيا نظامها �خلا�ض �لذي يجعلها تَتج�صَّ
�للغ��ة وتتقاطع معها يف �لت�صوي��ر و�لتخييل ، ولأنَّ 
�للغ��ة تعبري ع��ن روؤيا �ل�صاعر ومو�قف��ه من عنا�رس 
�لوجود ، فاإّننا لميكن �أْن ندر�ض �صمات �أحدهما دون 
َر�صد �لآخ��ر، ول�صيم��ا �أّن �ل�صاعر�حلقيقي ل ينتمي 

�ىل م��كان بعينه ول يعي�ض زمنه �خلا�ض 
بل يعي�ض �لغربت��ني �لزمانية و�ملكانية ، 
لذلك فه��و يف توّحد د�ئم م��ع روؤياه �لتي 
ُتهي��ئ ل��ه خروج��ًا �آمن��ًا – كم��ا يرجو – 

وجتاوز�ً للف�صاءين �لزماين و�ملكاين. 
�لقر�ئ��ن  در��ص��ة  م��ن  �لتو�ف��ق  ه��ذ�  ِلر�ص��د  ولب��ّد 
و�لعنا���رس �للغوي��ة ، فهي  �مُل�صّبب��ة �أحيانًا ل�صعرية 
�لن���ض - م��ع �لتذكري �أنَّ هناك �لكث��ري من �لعنا�رس 
�للغوية غري �ملنِتجة ، �أو لنُقل �مُلَحاِيدة فنيًا - لكّننا 
��َدِد مكّونات �لن�ّض �للغوي��ة �حلا�صنة للقيم  هنا ب�صَ
ان��ِع للروؤيا ، وب�صدد  �ل�صعرية �ملنِتج��ة للجمال �ل�صّ
در��ص��ة �لقيم �لإيحائية للعنا�رس �للغوية )�ملعجمية 
و�لرتكيبي��ة( ب�ص��كل خا���ض. فال�صع��ر " ف��ٌن ، �أد�ُت��ه 
�لكلمة ، لذ� فجوهر �ل�صعرية و�رّسها يف �للغة ، �إبتد�ًء 
بال�صوت ومرور�ً باملفردة و�نتهاًء بالرتكيب ")2(. 

�إنَّ در��ص��ة �لعالق��ة ب��ني �لت�صكي��ل �لروؤي��وي و�للغة 
ف �ل�صاعُر  ِة روؤي��ا وَظّ يحّر���ض على ط��رح �صوؤ�ل : باأيَّ

�للغَة يف �لق�صيدة ؟ �أو �لعك�ض. 
لو عدنا �ىل كلمة �لروؤيا ، لوجدنا �أّنها " كلمة ُمفَعمة 
بالغو�م�ض و�لإ�صافات �ملعنوية �لتي غالبًا ما توّلد 
تناق�ص��ات يف �ل�صياق��ات �لت��ي ت�صتعملها...و�لروؤيا 
توح��ي باملح�صو�ض �حل��ّي وتوحي �أي�ص��ًا بالنموذج 
�لبدئي و�ملثايل و�لروح��ي ...وقد تكون �لروؤيا ك�صفًا 
من��ح �لق��درة علي��ه رجل حم��ّدث ، �صاع��ر �أو نب��ّي �أو 
قّدي�ض ...ويف �حللم �أو �حَلد�ض ي�صاهد �لروؤيوي ما هو 
موجود وما ينبغ��ي �أْن يكون جهنمًا �أو جنة ، ع�رس�ً 
ذهبي��ًا م�صى ، تعا�صة قائمة �أو عاملًا �صجاعًا جديد�ً 
مقباًل ، وتزع��م �لروؤيا �أنها متتلك �حلقيقة وت�صتدعي 

ح�صب �ل�صيخ جعفر
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�ملو�فق��ة ، �إّل �أّنها ُت�صري �ىل 
م��ا هو وهم��يٌّ غ��ري علمي ، 
ولغته��ا �لت��ي ه��ي �حلكاية 
و�لإ�صتع��ارة  �ملجازي��ة 
و�لرمز وغري ذلك من و�صائل 
يف  �ملع��اين  ع��ن  للتعب��ري 
�لعمق تتطّلب غالبًا مهار�ٍت 

ة يف �لتاأويل")3(.  خا�صّ
و�لروؤي��ا يف ديو�ن )كر�ن �لب��ور( روؤيا مغَلقة ، تّتجه 
�ص��وَب ذ�ٍت قلق��ة باحث��ة ع��ن �لوج��ود و�أ���رس�ره ، 
تط��رح �لأ�صئل��ة ، ذ�ت منهكة يائ�صة ، ولذلك كثري�ً ما 
ميك��ن �أْن ُت�صاب يف �لبع��د �لذ�تي من خالل �ل�صورة 
�ملو�صوعي��ة ، روؤيا ُمتاأرجح��ة ِباأمل بني �لعامل �لأول 
�ل��ذي مل ينقطع عن��ه ، )�لريف( بُخ�رست��ه وفاّلحيه، 
�مل��كان �ل��ذي ينتمي �لي��ه روحيًا و�ل��ذي يجذبه �ىل 
�ل��رب�ءة وع��دم �لتجرب��ة �للذي��ن ق��اد�ه �ىل ُحلم غري 
 ، ُمَتحّق��ق، وب��ني )مو�صك��و( بثلوجه��ا وعو��صفه��ا 
�ملدين��ة �لت��ي طاملا َجَذَبت��ه �ىل �ملعرف��ة و�لتجربة 
��ات �ل�صعري��ة �ملّتقدة، مدين��ة عّززت  وبد�ي��ة �لوم�صَ
�إنتماءه �ىل �لع��امل ككّل �لأمر �لذي جعل غربته �أكرث 
حّدة، و�لإثنان مل ينف�صال عن ن�صيج لغته �لتي �صكّلت 
روؤي��ا مغلقة ت��كاد تختفي فيها ذ�تيت��ه، لكّنها تبقى 
مع ذلك ذ�تية م�صتقّلة مْل ي�صتطع �أْن يتخّلى عنها و�إْن 

تخّفى ور�ءها.                                                       
حت��ى �لق�ص��ة يف ن�صو�صه ن��رى �أَنّ ل )�أنا( مبا�رسة 
حتكمه��ا، ب��ْل )�أن��ا( متخفّي��ة ور�ء �لروؤي��ا �لعام��ة 
�ملتو�ري��ة ور�ء �ل���رسد حين��ًا وور�ء �حلل��م �أحيان��ًا 
�أخ��رى، وح�صب �ل�صيخ جعفر �لعاكف على ذ�ته كثري�ً 

�لو�ق��ع  خ��ارج  يغي��ب  م��ا 
م�صتعينًا باحللم : 

قل��ُت : ع��ربِّ ي��ا �أب��ا �صام��َة، 
ل   / �لإ�ص��ارة  و��صدْقن��ي 
�أرى يف �لن��وم �إّل غيم��ًة يل 
......... / ق��ال : ُينبي��َك فم��ي 
ل : لَك  �لَعَرّ�ف بالف��وِز �ملوؤمَّ
حتت �لَكْرم مث��وًى �أو حياَله 
/ كّلم��ا هّبْت فم��ّرت بال�صذى �لفجرّي �صم��األ / َحَنّ 

بٌّ خياَله )4(.  خمموٌر �ليها و�لتقى �صَ
�لروؤيا هنا تخييلية، و�ل�صتعانة مُبعرّب �لروؤى ليف�رّس 
ل��ه �صحر م��ا ر�أى �ص��ورة تب�صريي��ة مبا خل��َف ُظلمة 
�لغي��م باأفياء كْرم �أو م��ا ي�صبه ذلك، ول ي�صل بنا يف 
روؤي��اه �ىل نتيج��ة �إ�صت�رس�فية، بل يبق��ى �صاعيًا �ىل 
�حلري��ة بخي��الت مر�صوم��ة ثابتة ل ق��درة لها على 
،  وي�صتمر يف �حللم، لكّنه  �حل��ر�ك خارج �إطار �لن���ضّ

هذه �ملرة يقرتب من حلم يقظة.
ُه و�لتلّوُع و�لُنو�ح ؟ / بْل فيَم منِك  فيقول: فيَم �لت��اأوُّ
��ٌل ح��ني �لُذه��وب ؟ / �أوم��اأِت �أن��ِت لنا  ��ٌت ، ومتُهّ تلفُّ
ُمفارق��ًة ، وقل��ِت : هو �لَرّو�ح / �صتُف��كُّ ، بعَد غٍد ، عنا 

�لغيوب )5(. 
مْل يتج��اوز �ل�صاع��ر روؤياه يف ه��ذ� �ملقطع �ىل �لفعل 
بل ظ��ّل مو�زنًا بينهما ، وكنا ننتظ��ر – ولأنها روؤيا 
تطمح �ىل �لقفز- )�ىل ما بعد �لزو�ل ( - �أْن يقطع بنا 
�صوطًا َيليق به��ذ� �حللم ، �ىل روؤيا م�صتقبلية َتنحرف 
بن��ا بعيد�ً عن �لياأ�ض ، �جلو�ب ما ز�ل بعيد�ً حتى عن 
حَتدي��د مالم��ح له ، فهو ل يطرح لن��ا و�قعًا �آخر لأنه 
مل يبحث عّما يعينه عل��ى مالم�صة هذ� �لآخر، وبذلك 

لغة الديوان لغة غير 
مألوفة ، مشحونة بصوٍر 
غرائبية وتشكيٍل لغوٍي 

معّقد ومفردات غريبة.
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ل ت�صّكل �لروؤيا  عنده مكانًا حتى يف �لغيب ،  وحتى 
يف �لتعبري عن �لقلق �لوجودي جنُد �أنَّ روؤياه ُمدِركة 
متام��ًا لإحباطات��ه فال  �صبي��ل لطرحها وعي��ًا ُيو�صم 

معامل ذلك �لقلق، يقول :
�أيُّ لوٍن يتع��ّرى يف �ل�صو�قي �لبالية / غرُي ما ت�صُطُن 
�أي��دي �لريح ؟ �أعباُء �لق�ص��ور ......... / �أيُّ خفٍق يتبّدى 
يف �لرمال / غرُي ماترفاأ �أيدي �لرغو من �أيدي �لغريق 
؟ ........ / �أيُّ كّف تتاأّوى يف �خلر�ب؟ / َغِرق �حلوذُيّ 

يف �لبئر ، و�صاَخت كلُّ ريح )6(. 
ح��ني َتطغ��ى �لأ�صئل��ة يف �لن���ضّ يرت�ج��ع �لفكُر يف 
َبل��ورة �لإجاب��ة لتاأتي ه��ذه �لخرية بهي��اأة �صوؤ�لٍت 
مو�ّصح��ة مبو�قَف وجودي��ة تطرحها �لروؤي��ا �لفكرية 
مبفهوماته��ا وت�صور�ته��ا ، ول�صيما ح��ني يتماهى 
�ل�صائ��ل و�ل�صوؤ�ل ويع�صده �ل�صاعر بح�صور �إفرت��صٍي 

للمخاطب. 
ويف ن���ضٍ �آخر يطرح �ل�صاعر يف )ِكر�نه ( موقفه �إز�ء 

�حلياة و�لوجود ليعرّبعنها   مبقدرة لغوية عجيبة:
بو�ُت  �أنا يل يف ِكر�ين و�لهجريَة �لتقيه / تكبو به �ل�صَ
و�لَهب��و�ُت منجرد�ً وحيد / و�أرى �حلو�فَر وهي تعُرُك 
تي��ه فاأتقيه / �آن��ًا ...و�آنًا حتتهَنّ فال حميد / ولَكم  َدَفّ
َنب��ا عني وف��اَت ، فقلُت : َعَفّ ، ف��ال معاد / و�صهوت 
عن��ه ، �أمُلُّ يف �مَلع��ز�ِء و�لُعُج��ز �ل�ُصق��اط ..... / �أنا يل 
ِك��ر�ين �لتقيه و�أتقي / �أكب��و به .. و�أقوُل: �أَيّ علوِّ عاٍل 

�أرتقي )7(. 
عّي��ة ِكر�نه ي��رى ويتحّدث ويتح��ّدى ، يو�جه �حلّر  مِبَ
وم��ا تث��ريه �لرياح من �لَغ��ربة ، ويقوى ب��ه على كّل 
لبة ، على ل�صان كر�نه تت�صّكل روؤيا بها يعلو  �أر�ض �صُ
ويرتقي ب��ذ�ت تت�صّبث باحلي��اة و�إْن مْل تكتمل –وقد 

�صّب��ه ذل��ك هنا بت�صاق��ط �لتمر على �لأر���ض من قبل 
�أَْن يتذوق��ه �أح��د – فهي �إذن حي��اة ل تخ�صع لإغر�ء 
ْن َتك�رّس به  �لأبدي��ة وما َتِع��ُد به من �أحالم هانئ��ة مِلَ
ِكر�ن��ه ، وه��و يقطع �أ�ص��و�ط �حلي��اة يف روؤيا خا�صة 

تبلِور �صياع �لزمن.
وتّت�صع م�صاحات �لف��ر�غ بالَقْدر �مُلو�زي �لذي ُيظِهر 
فيه �ل�صاعر ما ور�ء �ل�صورة لنهاية �لإن�صان يف ن�ّض 
يحاف��ظ في��ه على توّت��ره �ل�صع��ري ، ويف �أ�صئلة ُتنرَث 

على َم�صاهد دللية ممتّدة يف كو�من كّل نف�ض : 
��ن �لرُبوُج ت��ُدُقّ �أجر��صًا ؟وَمن َينع��ى �لرنني؟ / َبْل  مِلَ
بْت  ِفْي��َم تخفُق عن��د نافذتي ، وتلغ��و �لأغربه؟ / ع�صَ
مطارَف��ِك �لثل��وُج ، و�أطف��اأَ �لذهُب �حلن��ني / لل�صم�ض 
��َة �ملتوّثب��ة / مِلَن �ل��ربوج تُدقُّ ؟ َب��ْل ِفيَم  تعل��و �لُقَبّ
ن��ني؟ / َذه��َب �خلري��ُف ، وما عليه و�أطف��اأَ �لذهُب  �لَرّ

�حلنني )8(. 
��ا ل�صّك فيه �أّن تك��ر�ر �لإ�صتفهام هنا يعّزز من  �إّن مِمّ
جاذبية �لأجوبة �لت��ي لنتوّقعها �أو لنعرفها ، فهي 
مثرية للتعّج��ب و�لإثارة لأّنها غ��ري قابلة للت�صديق 
�أو �لتكذي��ب ، ف�ص��اًل ع��ن �أّنه ي�صاهم يف �ص��ّد �لأ�صطر 
�ل�صعري��ة �ص��و�ء على م�صت��وى تر�صيخ �لبع��د �لفكري 
�أو عل��ى م�صتوى �لبن��اء �للغوي . يق��ول �أدوني�ض" �إذ� 
�أ�صفن��ا �ىل كلمة روؤيا بعد�ً فكريًا �إن�صانيًا بالإ�صافة 
�ىل ُبعده��ا �لروحي ميكننا حين��ذ�ك �أْن نعّرف �ل�صعر 
�حلدي��ث باأّن��ه روؤي��ا")9( ، فامل��كان �ل��ذي ت�ص��َدح 
في��ه كلُّ تل��ك �لأ�صئلة مكان مهجور، ل ل��وَن يليُق به 
�إّل�صف��رة �خلري��ف ، ول �ص��وت ُي�صمع في��ه �إّل نعيق 
�لأغرب��ة . بينم��ا تاأخذ �لأ�صئلة �ص��كاًل �آخر حني تبلغ 
�لروؤي��ا قّمتها يف �لتعبري ع��ن �لإن�صان وغربته حني 
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يخت���رس �لوج��ود يف �أ�صئل��ة �حل�ص��ور و�لغي��اب يف 
فا( فيقول :                                               نهاية ق�صيدته )�ل�صًّ

�إيّن م��ررُت عل��ى مناِزِلهم ، وق��د �آن �لُقلو�ض / بُعدو� 
ها / �أحتيًة ؟ .. وملن ؟  فما �أب�رسُت �إّل ما �لتوى ومتوَّ
قا / َق�رُسَ �لِر�صاُء وطاَل يل  �صهوُت و�إن �صحوُت مطوَّ

ُجّبي فاأين �مللتقى ؟()10(. 
يتمّت��ع �لن���ض بخا�صّي��ة �لتكثي��ف وه��ي خا�صي��ة 
مهّم��ة ول�صيم��ا يف �لتعب��ري ع��ن �لو�ق��ع �مل�صطرب 
ب��ني �لوجود و�لع��دم بو�صاطة ماي��دّل عليهما ماديًا 
)�ملن��ازل ب�صاكنيه��ا ( ، و�لإقر�ر�لف��ّج ب��اأّن �لرحي��ل 
حا���رس باأدّلت��ه �لقاطعة )حب��ل ق�صري وبئ��ر لقر�َر 
لها(، فا�صتفاد من تقنية �ل�صوؤ�ل يف �لتعبري عن روؤيا 
قل��ق �لوجود وم�صري كّل �أثر ُيرهق �صانعه خوفًا من 
قل��ق �مَلحو و�ل��زو�ل فَي�صَتب�ِص��ل يرجو �لبق��اء ، لذلك 
كان ح�صور �لأ�صئلة فيه ح�صور�ً �صطحيًا لأنه ُيَردف 
مبا���رسة بدللت مت�صافرة مع �جلو�ب و�لدر�يِة به ، 

فتنتفي كّل جمهولية قد تنتاب حرية �ملت�صّكك. 
�إّن �لياأ���ض �حلا�صل م��ن �لإخفاق �ملتك��ّرر يف �حللم 
وحتّقق��ه ُيعّزز من �ملعاناة �لإن�صاني��ة و�لذ�تّية �لتي 
تنبث��ق منه��ا �لروؤي��ا ومن ث��ّم �للغ��ة �ملع��رّبة عنها 

�ملنَهَك��ة  �ل�صاع��ر  ف��ذ�ت   ،
و�ملبدع��ة ، يف �لوقت نف�صه 
، ت�صتثم��ر �لكلم��ة وت�ص��وغ 
�جلملة للتعبري ع��ن روؤياها 
ذ�ت��ه  بح��ّد  يخل��ق  وه��ذ�   ،
�لوق��وَف  ي�صتح��ّق  هدف��ًا 
�ملوج��ود  فالرت�ب��ط  عن��ده. 
�للغوي��ة  �لعنا���رس  ب��ني 

�مل�صّكلة للن�ض وطبيعة �لتجربة �لفنية و�لنف�صية هي 
�لت��ي تبنّي  لنا �لتو�ف��ق بني �لنظام �للغ��وي و�لأد�ء 
�ل�صع��ري �ملتغ��رّي بتغ��رّي تعامل��ه م��ع ذل��ك �لنظام ، 
��د �لت�صكيل �للغ��وي )بر�ص��د �جلملة  لذل��ك ف��اإّن ر�صَ
و�ملف��ردة وغريها( يُعني على �لك�صف ع���ن �لعنا�رس 
ل �ىل �لّدللت �خلفّية  �لإيحائي��ة يف �لروؤيا ، و�لتو�صّ
فيه��ا ، فللت�صكيل �للغوي �إمكانات ق��ادرة على َخلق 
ت�اأث��ري�ت خمتلف��ة يف �لن�ّض ، من هن��ا تتبنّي �أهمية 
�لبح��ث يف �ملفرد�ت ودر��ص��ة �لعالقات �لقائمة بني 
�أجز�ء �جلمل��ة ، �ىل جانب �لوح��د�ت �للغوية �ملوؤّلفة 
م��ن �جلمل��ة �لفعلي��ة و�لإ�صمي��ة و�ملعج��م �ل�صع��ري 
و�ل�صمائ��ر. مع ���رسورة ذكر �أّن �لكث��ري من �لنتائج 
�لإح�صائية لمتن��ح نتائَج حقيقية ، لكنها ُت�صهم يف 
تو�صيح �آليات �لعالقات �لد�خلية بني �لألفاظ و�إبر�ز 
�جلان��ب �لوظيفي يف عالقات �جلمل و�ملفرد�ت على 

�ملحور �ل�صياقي لالإن�صاء �للغوي .
ودر��ص��ة �جلمل��ة مهم��ة و�لَب��دء بها ���رسوريٌّ لأّنها 
�لأ�ص�ا���ُض يف �لن���ض ، كونه��ا تتف��ّوق عل��ى �لكلم��ة 
�ملف��ردة .وبالتاأكي��د ه��ي �أقّل م��ن �لن���ضّ خ�صوعًا 
لالإنزياحات . حتى للقو�عد �للغوية ، ولعّل من �ملثري 
لالإنتب��اه �أنَّ �جلم��ل �لفعلية 
يف ه��ذ� �لديو�ن ق��د تفّوقت 
عل��ى �لإ�صمي��ة باإح�صائي��ة 
وث��الث  )�ل�صتمئ��ة  بلغ��ت 
و�أربعني( جملة فعلية مقابل 
)�أربعمئ��ة و�ثنتني وت�صعني( 
وبو�ق��ع  �إ�صمي��ة  جمل��ة 
)خم�صمئ��ة و�ثن��ني و�صبعني 

اللغة تعبير عن رؤيا 
الشاعر ومواقفه من 
عناصر الوجود ، فإّننا 

اليمكن أْن ندرس سمات 
أحدهما دون َرصد اآلخر.
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فع��اَل م�صارع��ًا مقاب��ل خم�صمئ��ة وع���رس 
فع��اًل ما�صي��ًا (، فم��ن �ملع��روف �أّن �جلمل 
�لفعلي��ة تفيد �لتج��ّدد و�لإ�صتمر�ر ، يف حني 
�أّن �لأ�صمي��ة تدّل على �لثبوت و�لإنحياز �ىل 
�ملا�صي �لذي �نتهى �أمُره ، �أو على �ل�صفات 

�لتي تبق��ى يف �إطارها �جلامد �ملالئم لياأ�ض �ل�صاعر 
و�إحباط��ه . فكان من �ملتوّقع تف��ّوق �جُلمل �لإ�صمية 
على �لفعلية . ومن �ّلالفت �أي�صًا تقارب عدد �لأفعال 
�ل�صب��ب  �أنَّ  تقدي��ري  ، ويف  و�ملا�صي��ة  �مل�صارع��ة 
يع��ود �ىل �أَنّ �لأفع��ال – �مل�صارع��ة خا�ص��ة- بقدر 
دللته��ا على �لتجّدد بق��در ماتدّل �أي�ص��ًا على جتّدد 
وق��وع �لياأ�ض و�لف�ص��ل يف حتقيق �حللم :  مرَّ بي َهيُّ 
ب��ُن بيُّ عابر�ً يل ُمْن��زو�ي / فيم َغمَّ �لغمُّ عينيَك ويل 
؟ / �صتحطُّ �لَرْح��َل تايي�ُض ...وليدري  يف �ل�صح��و فنُّ
نُع �مِلَفنُّ )11(.                                                  �صو�ي / �أَيّ وكٍر تتوىل  فاأنا �ل�صَّ
َفَه��يُّ ب��ُن َبيُّ وكما يعّرفه �صاح��ب �لديو�ن هو رجل 
نك��رة  لُيع��َرف له �أَ�ص��ل ، ولعّله بذل��ك �أر�د �لإ�صارة 
�ىل �إن�صان �لع�رس �ملتج��ّددة خيبُته �ملت�صاوي عنده 
�ل�صح��و و�لغي��م ، بالرغ��م مم��ا يّدعي��ه م��ن �ل��ذكاء 
و�ملق��درة �لو�همة على �لإتي��ان بالعجائب ومعرفة 
�لأجوب��ة .وق��د �حت�ص��د ذلك �لتج��ّدد يف ن���ضٍّ دللة 
�أفعاله �مل�صارعة ت�صاوت مع دللة �لأفعال �ملا�صية 
يف تاأكيد هذ� �ملعنى.                                                                         

ويف مقط��ع �آخر يتغّلب �مل�ص��ارع فيه على �ملا�صي 
بالدلل��ة �ل�صابقة نف�صها: �أي��ن مني ، �ل�صاعَة ، �جلنيُّ 
يف �لُقمق��ِم ، �أي��ن؟ / فاأرى طوَع ي��ديَّ �خلْتَم �أو َرْهَن 
�لإ�صارة ! / كّلما �أزمعُت يومًا مل �أجْد يف �لَروْحتني / 

ْتُه �لقر�ره )12(.  ُه �ملوُج وجمَّ غرَي ما ��صرتخ�صَ

ت�صيع – بتك��ر�ر �صيغة )�أين( - يف هذ� 
�لن�ض حال��ة �ل�صك �أو �ّلالجدوى من كّل 
�ص��يء ، تتماهى عدم �لثقة مّما �صيجنيه 
م��ن طيب �لري��ح وم�رّس�تها مع �خليبة ، 
في�صت�رسف خلّو يديه من �أيِّ َجْنٍي مهما 
َجِهَد يف �لَزرع وَهَمّ باحل�صاد.                                                                

ويف ن���ضّ �آخر يقول : و�صاأل��ُت �ل�صاحَر �مل�صحوَر عن 
�صلم��ى فقال : )�أتظنُّ �لَك��ْرَم غرَي �لُثْفل يعلو �ملم�صحة 
؟ / �أن��َت يا �بَن �لنا���ِض ل تعَلُم �إّل ما ُيقال( / و��صفَّ 
�للحي��َة �ل�صعث��اء حت��ت �ملروحة / قلُت : )في��َم �حمَرّ 
ي��وَم �ل�صوِق و�ن�ص��بَّ �لَغمام؟ / قال: ب��ل �ُصبِّه للُغْمِر 
باأخ��رى / فاأََنْلني م��ن َلُدْنَك �لَتْب��َغ و�كُفْف يا همام 
جْنِ �أط��و�ر�ً!( و�أورى و��صت���رّس� / �أم���ِض  / �إنَّ يف �لِن��رْيَ
فا �أب�رسُته بني �ثنتني / قلُت: �صلمى؟  يف مله��ى �ل�صَ
ق��ال: )يا�ب��َن �لنا���ض ُتهِني��َك �لته��اين / �صرت�ها يف 
�ُد بالعوِد  �فرت�ر �لرق�ِض ، فانهْل ر�صفتني / وعد� �لَعوَّ
: ��صقياين / �أنا مل �أبرْح �أعُبّ �لر�َح لياًل �أو نهار� و�أرى 

�صلمى ، ول �أ�صحو ، على �أيدي �ل�صكارى! )13(. 
حَتَت�صُد يف �لن�ض �لأفع��ال �مل�صارعة و�ملا�صية �ىل 
جانب فعل �لأمر ، يحت�صد فيه �لياأ�ض نف�صه ، لكّنه هنا 
ي�صّوره بهي��اأة �ملر�أة �مِلَثال �لت��ي َيحلم بها وُيخِفق 
دوم��ًا يف �حل�صول عليه��ا �أو حتى َفهمها ، مل ت�صعْفه 
يف ذلك حتى كتب �ل�ّصحر ، فهو �أمامها �جلاهل دومًا 
، ول ميل��ك �إّل �أْن ير�ها يف �لهروب بالكاأ�ض و�لغياب 
يف تيه  �ل�ُصكارى  وهذيانهم.                                                                                
�إنَّ �جلم��ل �لفعلية و�لإ�صمية �لت��ي ُتعني على معرفِة 
�أوج��ه ت���رّسف �ل�صعر�ء يف �لأ�صالي��ب ، و�لك�صف عن 
م��ا �صيوؤول �إليه ه��ذ� �لت�رّسف �ىل جانب �لك�صف عن 

�صالح ف�صل
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�أغر��ص��ه ، �إمنا توؤّكد �أنَّ �للغة لبّد �أْن تّت�صح باأن�صاق 
ع عليها  :" ُت�صاغ �صياغة و��صحة من قو�عد متو��صَ
وم��ن �صاأنها �أْن حتّدَد نوع �ل�صلوك �للغوي كما يظهر 
هو ذ�ته يف ��صتعمال �لعبارة �لكالمية يف كّل موقف 
ومق��ام تو��صلي")14( . فاللغ��ة �إذْن لها خ�صو�صية 
ت�صتجيب لطبيع��ة �ل�صعر، و��صتجابته��ا - كما يقول 
 ، �ص��الح ف�ص��ل - ��صتجاب��ة وظيفي��ة ومفهومي��ة 
و�إنَّ �أيَّ ن���ض �صع��ري ه��و ��صتثمار لإمكان��ات �للغة 

و�أنظمتها )15(.
وكم��ا �أّن للجم��ل �أهميته��ا ف��اإّن لدر��ص��ة �ملف��رد�ت 
�ملتك��ّررة يف �لدي��و�ن �أثره��ا �أي�ص��ًا و�أهميته��ا يف 
�لتع��رف على دقائق �لأ�صلوب و�أ���رس�ره. مع �لتذكري 
�أّن تك��ر�ر ه��ذه �ملف��ردة �أو تل��ك يف �لن���ضّ ليعك�ض 
بال�رسورة �صم��ة معينة �أو ظاه��رة ت�صتحق �لوقوف 
ن م��ن فهم عملية  عنده��ا ، لك��ن در��صة �لألفاظ  مُتكِّ
�لتو��ص��ل بني روؤيا �ل�صاعر و�ألفاظ��ه  �لتي لبّد �أّنها 
حتم��ُل خ�صو�صيت��ه ، فالبحث ع��ن �لطاق��ة �للغوية 
ح ع��ن نف�صه عن طريق  �لتي ي�صّخره��ا �ل�صاعر لُيف�صِ
�لكلم��ة �لتي يد�ورها يف ن�صو�ص��ه هي �لطاقة �لتي 
به��ا يعرّب ع��ن حقيقة وج��وده  فُتعينن��ا على تقدمي 

تف�ص��رٍي مو�صوعي لروؤي��ا �لن�ض ، تف�صرٍي 
نابع م��ن �لبنية �لد�خلي��ة �ل�صادرة عن 
تاأّم��ل عنا�رس �لن�ض وعالقاته و�أ�صلوب 
بنائ��ه ب�صفته بناء لغويًا خا�صًا ُيف�صي 
�ىل مع��اٍن بعينه��ا ويّتخذ ل��ه مو�صوعًا 
من د�خل تركيبه )16(.                                                                         
ولأنَّ �لكلمة م�صدر �إيحاء و�صبب �أ�صا�صي 
يف ت�صكيل �لروؤيا فكان لبّد من �لإّطالع 

عل��ى مف��رد�ِت تعاُم��ِل �ل�صاعر مع جزئي��ات �حلياة ، 
فتكر�ر هذه �ملفرد�ت يعك�ض ذ�تيته ، وكّل كلمة عنده 
حتم��ل تاريخ��ًا ممتزج��ًا ب��ني �إمكاناته��ا �ملعجمية 
وب��ني َوعيه �لذي ُيك�صب �لكلمة قيمًا جديدة و�إ�صاءًة 
خمتلفة ، فهي مبثابة َمْدخل حلركة �لإبد�ع �لد�خلية 
يف �لن���ضّ ، يق��ول م�صطف��ى نا�ص��ف :" �إّن �لكلمات 
تقودن��ا �أو تعل��و علين��ا �أوتك��رب")17( لكننا يف هذ� 
�لدي��و�ن نق��ف �أم��ام �صاعر ي�ص��ري يف تر�ث��ه �للغوي 
دون ت��رّدد من �لتعرّث يف �لبح��ث عن �لكلمات. ولبّد  
�أْن نب��د  باأكرثه��ا تد�وًل يف هذ� �لدي��و�ن وهي كلمة 
)�لي��د( مب�صتّقاته��ا ، فق��د تكّررت )�ثنت��ني وثمانني( 
مّرة ، ليكون لها ثقٌل تكر�رّي و��صح ، بل تكاد ت�صّكل 
حم��ور�ً �أ�صا�صي��ًا  يف �ملعج��م �للغ��وي له��ذ� �لديو�ن. 
وم��ن �ملعروف �إّن �لكلمة بذ�تها لتكت�صب �لإح�صا�ض 
�جلمايل �إّل يف �ل�صياق �ل�صعري، وهذ� يعود بالتاأكيد 
�ىل ح�ص��ن توظي��ف �ل�صاع��ر له��ا و�ل��ذي ُيحيلها �ىل 
كياٍن ُلغويٍّ جديد باإيحاء خمتلف.                                                                                   
�إّن تكر�ر كلمة ) �ليد( يوؤّكد ما مّر ذكره من �لرغبة يف 
�لإم�ص��اك باحللم �ل�صائع وتك��ر�ر ف�صل هذ� �ل��هدف ، 
فه��و د�ئم �لإ�صارة �ىل �أّنه ، كغ��ريه من �لب�رس، ميتلك 
يدي��ن قادرت��ني عل��ى �لت�صّب��ث باحلي��اة 
لكنها �أماين ل جتُد لها طريقًا ويد�ه دومًا 
تعود�ن خاليتي �لوفا�ض :                                                    
 / �لع��و�ري  �أفن��اين   ، ياَخ��ْوُد   ، يل  �أن��ا 
حًا من��ِك لديه / كلما �أخلفِت  وَّ تتهاوى �صُ
ْت بها �أيدي �لَب��و�ِر / جئُت َنْهَب  ، و��صف��َرّ

�ل�صاِرِب �لغارِب �أ�صكوِك �ليِه )18( . 
تاأت��ي كلم��ة )�أي��دي( م��ع) �لب��و�ر و�لَنْبت 

�دوني�ض
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ت
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درا
ال

�ملت�صّق��ق ومع �ل�صك��وى ( لتوؤّكد معن��ى �لإخفاق يف 
�ملهّمة ، مهمة هذ� �مل�صتخّف �ل�صارب بالأر�ض �لذي 
ياأمل- وهو �لعامل بَعْجِزه-  �أْن ُيْنِبَت َنْبَته �أمام ُحلٍم 
عبة  م�صتحيل جمي��ٍل متمّثل بامر�أة فاتن��ة ناعمة �صَ
�ملنال )�خَلود( ، �إمر�أة ت�صتفّز �أعمَق �لع�صب فيه لأنها 
جت�ّص��د �إخفاقه. فاليد هن��ا لي�صت جمرد عالمة لغوية 
ُتطلق على �مل�صّمى بل ه��ي �أ�صلوب قادر على �إحد�ث 
ت�صوير ممّيز للجو�نب �لإن�صانية �ملخِفقة يف �حتو�ء 

�حللم.                                                      
قل��ُت : �ف�صح��ي ومتّهلي ..فلقد ُت��ز�ح / ُحُجٌب فاأذُكَر 
�أو �أرى �ل��َدْرد�َر َيْف�ُص��ُح يل .. فنم�صي / �صرتى ! فهاك 
ي��دي ، فما �أن��ا يف �ل�صباح / لَك �أو لغ��رِيَك ..فالندى 

يخبو ويخمُد كُلّ وم�ِض ! )19(. 
�لن���ضّ هنا يو�ّصع من خ�صي�ص��ة �لكلمة و��صتعمالها 
، في��د�ه �لعاجزت��ان ُيعريهما لغ��ريه لعّلها حتيا مع 
ج�ص��د �آخر ي�صحن فيها �لق��وة لتفّك �حُلُجب وتزيح ما 
�أخفاه �ل�صجر فتتج��ّدد �لرغبة يف �لإم�صاك بالَوم�ض 
�ل��ذي طامل��ا �ص��اع من ب��ني يدي��ه. و�ملعن��ى نف�صه 
يتك��ّرر، لكن هذه �ملّرة ب�ص��ورة �أ�صّد  و�أق�صى  بق�صاوة 
خ��ر  �لت��ي يردفه��ا باألف��اظ )�ل�صَّ �ليدي��ن  �لت�ص��اق 
و�حَل�ص��ى و�لكل���ض( �مُلتماهي��ة بَق�صوته��ا مع حبكة 
�لن���ض:  قل��ُت : ه��اِت �ل�صخ��َر يل يف �ل�صخ��ِر �أوتاٌر 
و�آي / تت�صّهى �لأر���ضُ منذ �أم�ِض ��صتهائي / �أودعْت 
َته��ا كّفيَّ فالتّزت يد�ي / باحل�صى و�لِكل�ِض َبْدئي  �رُسَّ

و�نتهائي)20( . ويقول :
ماق��ال ؟ ما �أمل��ى عليَك ؟ لعّل حرف��ًا لالأناْم / يجلو 
�ل�ص��دَئ من �لو�صايا �أو ُيزيُح ع��ن �لَرقيم / ما �لتَفّ 
م��ن �أي��دي �لكُموِن علي��ه �أو �أيدي �له��و�م / فرُيدُّ عنا 

)�لُبْلُه( �صفحًتُه �لعقيم )21(. 
�حل��رية و�لغمو�ض هما عنو�ن �لن�ض �لذي يبحث بال 
طائ��ل عن يدي��ن تزيحهم��ا، �صّبه �لغمو���ض بالهو�م 
�لت��ي تختفي �أمامها �لأيدي فتعجزعن �لإ�صعاف، بل 
تكاد تختفي �أماَم تكر�ر �لأ�صئلة، �أيدي عقيمة لمتلك 
�جل��و�ب، �لروؤيا هن��ا حاملة لكنه��ا بالتاأكي��د ز�ئفة 

لأنها خذلت �لذ�ت. 
ولع��ّل م��ن �ّلالف��ت لالإنتب��اه �أنَّ مفردة )�لي��د( تكاد 
ت�ص��ّكل �لكلمة �ملفتاح لهذ� �لديو�ن ، فمعظم �لكلمات 
�لأخ��رى �ملتد�ول��ة بك��رثة تاأت��ي برفقته��ا ، فمث��ال 
�ملف��ردة �لثاني��ة �لأكرث تك��ر�ر�ً هي مف��ردة )�لّريح( 
و�لتي بلغ تو�جده��ا يف �لن�صو�ض )�إحدى وخم�صني 
م��رة( ، كثري�ً م��ا تاأتي معانقة لكلم��ة )�ليد( وكاأنها 
توؤّك��د عل��ى معن��ى �ل�صي��اع ، و�إّن ه��ذه �لي��د مهم��ا 
جاهدت يف �صّد حب��ٍل ُيرجَتى يف نهايته ما ُيْرجًتى ، 
ل تقب���ض يف تلك �لنهاية �إّل حَم�ض ق�صور ، ل مُت�صك 
�إّل ريح��ًا ل ُتبقي ول َتذر ، ريح��ًا ي�صيع فيها �صوت 
�خ يرتّدد �ص��د�ه يف �أماكن  �لغري��ق �مُل�ْصتنج��د ب���رسُ
خالي��ة مهج��ورة ، ه��ي روؤي��ا ت�صت���رسف تنافر تلك 
�لأ�صو�ت وتك�صف زيَف َرْتِق ما مَتّزق:                                                                    
�أيُّ لوٍن يتع��َرّى يف �ل�صو�قي �لبالية / غرُي ما ت�صُطُن 
�أي��دي �لريح ؟ �أعب��اُء �لق�صور / مَلْ َتُعْد غرَي �حتفاٍء يف 
�ملقاه��ي �خلالية / حَتَت�صي �أخ�صاَبها �ل�صاَي ، وَت�صبو 
وت�ص��ور / �أيُّ خفٍق يتبّدى يف �لرمال / غرُي ما ترفاأُ 

�أيدي �لرغو من �أيدي �لغريق؟ )22(. 
�إّن ذ�ت �ل�صاع��ر �لكامنة يف مفردتي )�لريح( و)�ليد( 
، مُتّث��ل �ملح��ور �ملتقاطع ب��ني روؤي��ا م�صت�رِسَفة ملا 
�صت��وؤول �لي��ه �حلي��اة م��ن �صي��اع يفت��ح ل��ه �لباب 
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م�رس�عي��ه ويعين��ه �إن�ص��اُن �لع�رس على ه��ذ� �لفتح ، 
م�صت�صلمًا لالآت��ي، وكاأّنه �للحن �ل��ذي �نتظر �كتماله 
زمن��ًا طوياًل حم��اوًل �لعث��ور على �لنغم��ة �ل�صائعة 
�لت��ي ُيقف��ل به��ا �للح��ن. فج��اء توظي��ف �ل�صتفهام 
ب���)�أي( جَمازيًا ُير�د به فر���ض �إح�صا�ض خيايل يوؤّكد 
ياع وي�صهد على غياب مالحمه.                                                        معنى �ل�صّ
ويجاه��د �ل�صاع��ر يف جت�صي��د ) �لّري��ح( و�أن�َصَنته��ا ، 
في�صف��ي له��ا بابَا قد ُيِع��ني يديها يف َتزي��ني �لروؤيا 
، لكّن��ه وقب��ل �لإتيان بحلم��ه وت�صوي��ره ، يهتف له 
هات��ٌف : قال : ل �أب��و�َب للّريح �صوى �لريح ، ومايل / 
غ��رُي مرمى �حلاِن �أرمي بي��ٍد منه يدّيا )23( ويقول : 
�أن��ا منك يل ، يف �لريِح طائرٌة تط��ري / وُعرًى وخيٌط 
غري �أن �ل�صطَح يخ�ِصف بي مر�ر�  / ولعّل طي�َض فر��صٍة 
�أغ��رى فغر فت��ًى طرير / فاأط��اَح بالبك��ر�ِت عن يدِه 

وطار� )24(.
�إّن �لعالق��ة ب��ني �ل��ذ�ت و�لكلمة متّثل يف ح��ّد ذ�تها 
روؤيا �صعرية ُتنبئ بالهروب �لذي ي�صرتك يف �رتكابه 
طرف��ان : �لي��د �مُلتهاِلك��ة �لعاِج��زة ع��ن �لإم�ص��اك  
بالطائ��رة ، و�لّري��ح �لتي ل ت��اأُل جه��د�ً يف �نفالتها 
م��ن �لي��د . �لفرق هن��ا �أّن �ل�صاعر يه��رب من �لهزمية 
و�لإعرت�ف بها ، كما �عتاد ، ويختبئ خلف �ملرّبر�ت 
�لتي مل يعتْد على �لإّتكاء عليها  ،ونريد بذلك )�صورة 
�إغ��ر�ء طي�ض �لفر��صة للفتى �جلمي��ل ( ، فجاءت كلمة 
)لع��ّل( غريبة عن �ل�صياق �ل��ذي �ألفناه يف �لن�صو�ض 
�لت��ي يبدوؤه��ا باإق��ر�ر �لإخفاق يف �ّللح��اق باحُللم ، 
وُينهيه��ا باإح�صا���ض �خليب��ة �مُلرِهق و�ص��ور �لياأ�ض 
�ملتك��ّررة ، وكاأنها حماولة لإبع��اد �للوم عن �لذهن 
�لذي �أ�صابه �لتعب وهّده �لإنهاك.                                                

ف��رِة �ملم�صى وُحمرته  ويف قول��ه : َذهَب �خلريُف ب�صُ
�لكليله / تطفو على �لَكِتفنِي و�هنًة وترُقُد يف �أمان / 
��َد �ل�صفُق �ل�صفيُح وَح��َمّ ، و�لريُح �لنحيله / بّحاُء  وتربَّ

�أنهك ُعنُقها �ملقطوُع �أيدي �ل�صنديان )25( . 
تتعان��ق )�لري��ح ( و)�لي��د( م��رًة �أخ��رى ، لك��ن ه��ذه 
�مل��ّرة م��ع و�صي��ط �ل�صنديان )�صج��رة جبلي��ة( بيديه 
�ملقطوعت��ني �إذ تنعك�ض رمزيت��ه �ملغلقة على �لروؤيا 
�لتي جتّلت �صورُتها يف �صورة �خلريف �لر�مز لفكرة 
�لياأ���ض �ملحوري��ة �لكامن��ة يف ذهن �ل�صاع��ر، و�لتي 
َفِق  َفى على �ل�صَّ توؤّطرها معاٍن ُمفعمة بق�صوتها ، فاأَ�صْ
َغ�صب��ًا وحر�رة و�أع��ار للّريح �صوت��ًا مبحوحًا يالئم 
�صّدة عويلها �لنحيل .                                                

ث��م تاأت��ي كلمت��ا )�للي��ل( و)�خلط��وة( مب�صتقاتهم��ا 
ليحت��اّل �لدرجة �لثالثة من تك��ر�ر �لكلمات ، فجاءت 
�لأوىل بو�ق��ع خم���ٍض وثالثني م��رة و�لثانية تكّررت 
ثالث��ًا وثالث��ني م��رة ، هات��ان �ملفردت��ان ت�صّكالن 
هاج���ض �ل�صاع��ر �لد�ئ��م يف عالقات��ه م��ع م�ص��ار�ت 
�حلياة بني �خلطوة )�لأمل( �لتي يجب �أْن تكون وبني 
�حلا�رس �ملظلم )�لليل(  �لذي يعيق دومًا تلك �خلطى، 
وكلتاهما تر�فق )�ليد( �مل�صيطرة يف �لديو�ن: تتز�وُر 
�لُطرق��اُت بي لي��اًل ، وُترخي كلَّ �آن / �أ�صجاُرها حباًل 

فتلَقُفه يد�ن )26(. 
َك لْن  �إّنن��ا �أم��ام روؤي��ا تقرتب من �لنب��وءة، نب��وءة �أنَّ
تنج��و، روؤي��ا ت�صتبي��ح باله��مِّ �ليومي لل�صاع��ر، تهز�أ 
بالأم��ل وهي ترمي له بطوق �لوهم  �)طرف �حلبل (، 
دِّ  وهو ط��وٌق غرُي �آمن، ُمَعرَّ�ّض يف كّل حلظة ِلَغْدر �ل�صَّ
مهما َجهد �لغريق يف �لإم�صاك به، َفَقدُرُه مييُل به وي

نحرف.                                           



21
/2
01
9

81 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

ويف قول��ه : �أن��ا �أغ��رى ب��ي 
�أ�صي�صي �لَعرَّ �رس�ُر �لليايل 
/ ق��ال : ج��فَّ �لري��ق مّن��ي 
�لزج��اِج  �أي��دي  و��صتك��ْت   ،
و��صاألن��ي  غيَم��َك  فاأ�ِص��ْل   /
�لأحاجي )27(.                                                    
نتوق��ف عند )�أي��دي �لزجاج 
(، لُن��درك �أن لح��ر�ك مرجو 
من هذه �ل�صورة )�لأُحجية( 
�لتي تكاد ُتوِخز ب�صوكها كّل 
َمْن يقروؤه��ا ، ول�صيما حني 
مُيع��ن �ل�صاعر يف ح�صِو روؤيا 

��ه مبف��رد�ت جام��دة ، مث��ل �جلف��اف و�ل�صكوى ،  ن�صّ
حتى �حلّي �لذي ننتظرمنه �أَْن يو�ّصح �لن�ّض ب�صئ من 
�حلي��اة ، ياأتي هنا ب�ص��ورة ُم�صينة )�لَعّر( �لتي ُتطلق 
�أحيان��ًا عل��ى �لأج��رب �ل��ذي تنجذب �لي��ه �حل�رس�ت 
�لليلي��ة ، حت��ى كلم��ة )�لغيم( مل ت��اأت �إّل م��ع معنى 
�لنت��ز�ع )�أَ�ِص��ل( لتوؤّكد قتام��ة �لروؤي��ا وجفافها. �إّن 
ملفردة )�لليل( هنا بعٌد زمنٌيّ موؤّطر مبفردتي �لليايل 
و�ليدي��ن �ملوؤّكدت��ني لدللت تال�ص��ي �حللم يف ن�ّض 
ز�خٍر بال�صكوى باذٍخ بالق�صوة و�جلفاف.                                                                  
وه��ا هي كلمة )�خلطوة( ، �لتي ت�صّكل جزء�ً مهمًا من 
ه��ّم �ل�صاعر لتحقيق ح�ص��وره ، تاأبى �أْن تاأتي �إّل مع 
�ليدي��ن �لعاجزتني عن تلّم�ض هذه �خلطو�ت ، و�إعانة 
�لإن�ص��ان ملو��صل��ة �ص��ريه ، ه��ذه �خلطى �لت��ي ، و�إْن 
كان��ت حثيث��ة ، لتو�صل �ىل �ص��ئ لأّن �لهدف خمفيُّ 
ل َيب��ني ، فهما دومًا )�خلط��وة و�ليد( يف عالقة غري 

متكافئة. 

لل�صاع��ر  �لفني��ة  �لروؤي��ا  �إّن 
ه��ي �لت��ي حت��ّدد ��صتخد�مه 
�ملفردة ، لذلك مل ي�صتطع يف 
�لن�ض �لآت��ي �أْن يك�رس �صيئًا 
من �أفق �لتوق��ع عند �لقارئ 
، فالروؤي��ا �لقامت��ة لبّد لها 
م��ن مكّم��الت ، وه��ي هن��ا 
)�خلطوة( �جلام��دة �لعاجزة 
عن �حلر�ك لأنه��ا وبب�صاطة 
لتعرف �جتاه��ًا لها ، وهي 
م�صلولة و�إْن �ّت�صح لها َمعلم 
م��ا ، وهذ� مايع��ّزز من عدم 
�لتكافوؤ يف �لن�ض:                                                                                                          
�إْن تك��ْن ظم��اآَن فاأبّل��ْل ُغّل��ًة من��َك بن�ص��ِف / �أو فُعْد 
للبي��ت باخلطِو �حلثي��ِث / ق��ال : ل �أدري �إجتاهًا يل 
، ول �أع��رُف �أي��ن / فا�صاأِل �لب��و�َب يف �ملخفِر �أو عنَد 
�لو�صي��د / قال : �ص��لَّ �لربُد �أقد�م��ي و�أودى باليدين 
/ فاأم�ص��ي ب��ي �أو فام�صي عن��ي ..�صيغّطيني �جلليد 
)28(. ويف قوله :                                                                               

وَهَف��ا ، ول ي��دري �أ�صاٍح �أم �أمَلّ ب��ه �ملنام / مت�صِوفًا 
ُي�صغي ، َتهيُج له يُد �لذكرى �لوئيدة / �أَ�صَف �جلو�نِح 
للَن��ِديِّ وللخي��ام / فبد� له �ل�ص��ادي يِحُنّ �ىل منازله 
َبٍب يُحثُّ خط��ى �مل�صوِق �ىل  �لبعي��دة / فاأََج��َدّ يف �صَ
�لأني�ض  / فاإذ� �لدياُر وما بها ، و�ح�رستا ! �أهٌل ونار 

.)29(
�مل�صهد �ل�صعري هنا ُمَعّباأٌ ب�رس�ئح باهتة لكّنها عالية 
�لّدق��ة و�لكثافة ، َفُخطى �مل�صوق �ىل �لأني�ض خطو�ت 
باهت��ة لتغني للم�ص��وق ول �لأني�ض بقادر على �أن�صه 

حين َتطغى األسئلة في 
النّص يتراجع الفكُر في 

َبلورة اإلجابة لتأتي هذه 
االخيرة بهيأة سؤاالٍت 

موّشحة بمواقَف 
وجودية تطرحها الرؤيا 

الفكرية بمفهوماتها 
وتصوراتها. 
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، �مل�ص��وق �مُل���رِسع �ىل روؤي��اه ، هي روؤي��ا غري قابلة 
للّت�صديق �أو �لتكذيب هي ذ�تها �لتي ر�صمْت له �صور�ً 
بهّي��ة و�لتي لتلبث �أْن ُتخَنق بيٍد قتيلة . �إّن ��صتدعاء 
�حلل��م و��صت�رس�ف��ه هو �ل��ذي جعل �ل�صاع��ر- يف كّل 
ن�صو�ص��ه – عارفًا حل���رسة �نتماء�ته م��دركًا بوعي 

لرت�كمات �إحباطاته. 
وم��ن هن��ا ف��اإّن �لبح��ث ع��ن �لطاق��ة �للغوي��ة �لتي 
ي�صّخره��ا �ل�صاع��ر لُيف�صح عن نف�ص��ه بو��صطة �لكلمة 
�لت��ي يد�وره��ا يف ن�صو�ص��ه تق��رتب م��ن �لظاه��رة 
�لنف�صي��ة �ملرتبط��ة بالال�صعور ، فال�صاع��ر يف َغمرة 
رغبت��ه يف �لتعبري ع��ن حقيقة وجوده تت�ص��ّكل لديه 
�صل�صل��ة م��ن �لتد�عي��ات �لت��ي يظه��ر �إبد�عه��ا �أثناء 
�لإنتق��ال م��ن �لوعي �ىل �ّلالوعي ، �لأم��ر �لذي يعّزز 
من �أهمي��ة در��صة �لكلمة وتاأث��ري ورودها يف �لن�ّض 
ويوؤك��د يف �لوق��ت نف�ص��ه ر�أي لومتان �ل��ذي يقول :" 
ح��ني يتمّثل �أمامن��ا �ملعجم �ل�صع��ري فاإّنه يكون قد 
تكّون��ت لدينا تل��ك �لدو�ئر �لتي ت�ص��ّكل نظرة �ل�صاعر 

�ىل �لوجود" )30(.
�أّما �ل�صمائر فاأهميته��ا َتْكمن يف �أّن مدلول �ل�صمري 
يتوّق��ف على دللة �لن�ض �ل�صعري باأكمله ، فاحلديث 
عنه��ا يتعّل��ق بكيفية حتوي��ل �ل�صاعر لغت��ه �ل�صعرية 
�ىل ت�صّور فن��ّي خا�ض ياأخذ �لقارئ فيه �ىل مو�طن 
جمالية تليق بهذه �خل�صو�صية ، و�صنخ�ّض باحلديث 
ع��ن �صمرَيي��ن �صيطر� عل��ى ق�صائد �لدي��و�ن ، وهما 
�ل�صم��ري �ملتكلم )�لأنا وما مياثل��ه ح�صور�ً وغيابًا( 
، فق��د بل��غ تو�ج��ده �صبع��ًا وت�صع��ني م��ّرة ، و�صم��ري 
�لغائب )هو() وما مياثل��ه من �صمائر �لغياب( �لذي 
تكّرر �صبعًا وخم�ص��ني مرة ، وكثري�ً ما كان ينّوع يف 

�لإنتق��ال بينهم��ا ، فيب��دو �ل�صوت��ان م�صدوَدين �ىل 
بع�صهم��ا بع�ص��ًا ، �لأم��ر �لذي من��ح فاعلي��ًة للن�ض 
�صاَهَمْت يف حتريك �لّدللت �لنف�صية فيه ، �ىل جانب 
م��ا �أَْحَدَث��ه ه��ذ� �لتن��ّوع من فر�ص��ة َمَنَحه��ا �ل�صاعر 
لنف�ص��ه للحدي��ث مع �لغائ��ب �لذي ُي�ص��ري، يف �أحيان 
كث��رية ، �إلي��ه هو ، فكان مبثاب��ة عملية ت�صليل ملنح 
نف�صه م�صاحًة �أك��رب وجماًل �أو�صع للحديث ، وللتاأثري 
يف تن��ّوع معم��ار �لق�صي��دة �لذي ح��ّد ِم��ْن رتابٍة قد 
ُت�صيب �لن�صو�ض �أو ما ُي�صاِكل ذلك.                         

�أّم��ا �أ�صباب تفّوق  �صمري �ملتكّلم )�لأنا (على �لغائب 
)ه��و( ، فمنها ما يع��ود �ىل حماولة فر�ض �ملقاومة:                                                                                                
َحْت مّنا �جلفون ، ومْل �أكْن �أدري �أنا                                                 وتقرَّ

نا )31( �أو �أنت �أّن جلوَدنا �ملت�صّلخات هي �ل�صَّ
تتب��ّدى �ملقاوم��ة يف و�صيلة �إ�صتقو�ء �ل��ذ�ت بنف�صها 
مقاب��ل �لآخ��ر، وجَلْلِب �صفات �لق��وة �لتي ُتعني على 
�ملقاوم��ة. و�أحيانا يع��ود تو�جد �صم��ري )�لأنا(  �ىل 

�لرغبة يف �إثبات �لذ�ت :
�أنا مل �أزل مذ قال )�نتهج( �للَقاه

ُع�ُصٌب ُتفّيئني و�ُصاّلٌء ، وُتورُف يل ِع�صاه )32(
حَت���رسُ )�لأنا( �مُلفتِخرة هنا بق��ّوة ، فهي �لأقدر يف 
�لتعب��ري عن �ل��ذ�ت ومعاناتها ، فالو�صيل��ة لإثباتها 
�أ�صّد من ك�صف نو�يا �لتحّمل وَجْلب �ل�صفات �لقيا�صية 
يف �مل�صّق��ة ، وتقّبله��ا ، وه��ي �لتي ُت�صه��م يف �إقناع 
�ملتلّقي �لذي يزد�د تعّلقًا وت�صّوقًا ِلَتعرَية تلك �لنف�ِض 
وؤ بال�صج��ر �ل�صائك ،وتلّم�ض �لظالل  �لقادرةعلى �لتفيُّ

من �ل�ّصوك �جلارح . 
وم��ن �أ�صب��اب تفوق )�لأن��ا( �أي�صًا �لرغب��ة يف حتّدي 
�ل��ذ�ت ، �أحيان��ًا بطريق��ة �إعالني��ة  ظاه��رة ل بالغة 
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�صعري��ة فيها  : قلُت : هاِت �ل�صخ��َر ..�أودى باأغانيها 
خر ويف �ل�صخر �أُغنّي  خر لل�صّ �لتغّني / �أنا حتت �ل�صّ
)33( وق��د ت�صري)�لأن��ا( �أي�ص��ا �ىل �لإنتم��اء وتوؤّكده 
: �أن��ا �إن ُطْف��ُت فاأف�صْت ب��ي �لنو�حي / وي��دي ِخْلٌو ، 
رَددُت �خلط��َو بي عن��ي �ن�صياعا / ف��اذ� ُزرُت �أزرُت 
و�حي / وروى �خل��رييُّ �أنباَءَك  �ل�ص��بَّ �أكمام��ي �ل�صّ

عّني و�أذ�عا )34(. 
يتقّم���ض �ل�صاع��ُر �أََن��اه يف ه��ذ� �ملقط��ع لي��ربز �أث��ر 
�مل��دح على �ل��ّذ�ت �ل�صاع��رة وليوؤكد �نتم��اء �صفات 
�خل��ري �ليه��ا فيخرج �ل�ّص��ارد �لفعلي )�خل��ريّي( وهو 
) �له��ادف �ىل �لنْف��ع وفع��ل �خلري( ، لُيعل��ن عن قّوة 
��وف  ه��ذ� �خل��ري بو�ص��ف �إه��د�ره م��ن �أكمام��ه �ل�صّ
دلل��ًة عل��ى َكرثته وَوفرت��ه ، ومرتبط��ًا بروؤيا طاملا 
�َصَع��ْت �ليه��ا )�لأن��ا( ، وه��ي �مَلْق��ِدَرة عل��ى مالق��اة 
ه��ذ� �خل��ري وتقّبل��ه ، ف�صمري)�لأن��ا( هن��ا و�إْن كان 
مرتبط��ًا بالزم��ن �لآين لكّن��ه ينقل �لق��ارئ �ىل زمن 
م�صقبل��ّي يذ�ع فيه �صي��ُت ذلك �خلري وي��رتّدد �صد�ه                                                                                               
�أّم��ا تو�جد )�صمري�لغائب( فيع��ود �ىل ت�صليم �ل�صاعر 
بحقيق��ة غياب �حلل��م وَفقده �لروؤيا �لت��ي طاملا �أَِمَل 
�أْن تك��وَن ل��ه ُمعين��ًا َي�ْصَت���رِسف من خالل��ه نبوء�ته 
و�صوؤ�لت��ه �لكوني��ة ، فاإحال��ة كّل تل��ك �لأم��اين �ىل 
�صمري �لغي��اب هو مبثابة �إعطاء م�ص��ّوغ لكّل تاأخري 
��ن لنف�صه �لتي  يف حتقي��ق تل��ك �لأماين ، مبثابة ُم�َصكِّ
تتوق لأجوبة فوري��ة : دوَنهنَّ �لتّفت �خل�رسُة �أ�صو�ر�ً 
منيف��ة / �لأر�جي��ُح باأيديهنَّ تغ��دو �أو تروح / �أثقلْت 
�ألطاَفه��ّن �لأُزُر �ل��زرُق �خلفيفه / بع��َد حنٍي يتو�ّصدن 
�لن��دى ف��وق �ل�صط��وح / و�أ�صاع��و� �أن �أحالهنَّ حتت 
�لزيزف��ون / بي��ِد �لُنعمى على �ل�صّقاِء ج��اَدْت فتمنَّع 

ن��َع �أي��دي �ل�صبية �لدلُو �لهت��ون / �أينما  / فت��دىل �صُ
�صارت فاأروى وتدّفْع )35(. 

�إّن �جلم��ع هن��ا بني مف��رد�ت م�صيئ��ة : )�خل�رسة / 
حرك��ة �لأر�جي��ح / منظ��ر �لأُُزر)جم��ع �إز�ر( �ل��زرق 
وه��ي تتو�ّصد �ل�صطوح /�لنعمى / و�لدلو بيد �أحالهن 
/ و�لزيزف��ون( كّله��ا يحيلها �لن�ّض من��ذ �لبد�ية �ىل 
�صمري �لغائب )دونهّن( ، في�صادر ذ�ته وكاأّنه يخ�صى 
�أْن يك��ون ظاه��ر�ً يف  جتّم��ع ه��ذ� �حل�صد م��ن معاين 
�لإرت��و�ء و�ل�ُصقيا ، يختبئ من �رس�ب �لروؤيا �ملتمّثلة 
باّللقيا ، هو �لذي �خترب �خَلو�ء يف نهاية كّل معادلة 
مهما �متالأْت طرفاها بالب�صائر .                                                                
َذّرو� وكال��و� و�نطوْت خيٌم لهم يف قاِع كّفي / وهفا 
وط��اَر �ل�ُصْنُقُر �ملح�صُوّ باخِل��َرِق �لرتيبه / ملَّ �لَرّهنُي 
َث��و�َءُه يف كلِّ رِفّ  / ي�صك��و �لتالم��ذُة �مل��الَل �لي��ه 
و�جُلُدُر �جلديبه / و�ن�صلَّ بني �ل�صفحتني من �لرو�يه 
/ حتت �ليديِن ، �إيلَّ ناظُرها �مُلَذلُّ �ملبتلى / بخيولِه 
�لُكم��ِت �خِلفاِف يُق�ُضّ يف �لَقْف��ِر �لَغو�يه / للعابرين 

من �ل�ُصعاة وللمال )36(. 
بعك�ض �لن�ّض �ل�صابق ، حَتَت�صُد هنا ، ب�رس�حة �ليائ�ض 
، مفرد�ٌت �صارخة بخو�ِئها ، بدء�ً من عنو�ن �لق�صيدة 
)ناط��ر �ملحطة( – وهي ق�ص��ة لبو�صكني كما يو�صح 
– و)�لذر)�لف��ر�ق(/ �ل�صاع��ر يف هام���ض ق�صيدت��ه 
 / و�مل��ذّل  �جل��ارح(/  و�ل�صنقر)�لط��ري  و�نط��وت/ 
و�مُلبتلى/ و�لقفر)�خلالية من �ملاء و�لكالأ و�لنا�ض( ، 
هذ� ما ينتظره �ل�صعاة �إذن ، ي�صطر �ل�صارد �أو �ل�صاعر 
يف ه��ذ� �لن�ّض �ىل �لتو�ري خلف �صمري �لغائب )هم( 
ليف�ص��ح �ملجال لل�صخ�صية متمثل��ًة هنا ب)�لتالميذ(

�مُلَخَوّلني لبّث �ل�صكوى. 
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�إّن ت�صكي��ل �لروؤي��ا يف �لن���ضّ من خ��الل �جلمع بني 
�للغ��ة و�ل��ذ�ت و�ملو�ص��وع لب��ّد �أْن ُتنِت��َج �إزدو�جية 
متّكن من تفّهم هذ� �جلمع )37( ، فدر��صة لغة �لن�ّض 
اٍه بني طاقة مبا�رسة وهي �لكلمة و�جلملة  مبثابة مَتَ
)�لفعلية و�لإ�صمية( ، وبني طاقة �إيحائية وهي �لروؤيا 
، �لروؤي��ا �لتي تقود �ىل �ل�صت���رس�ف عن طريق �حللم 
، لأّنه��ا حتم��ُل حماولَة َفتح �أو ك�ص��ف ما هو جمهول 
، مبعن��ى �أّنها حَتمُل حل��م هذ� �لَك�ْص��ف . لكن ق�صائد 
دي��و�ن ِك��ر�ن �لب��ور مْل َت�ص��َع �ىل مطاردة ه��ذ� �حللم 
بق��در ما �َصعْت �ىل تو�صيف��ه ، ولكّنها بالتفاتٍة ذكّية 
م��ن �صاعرها ��صتعاَنْت باحلركة لهذ� �لو�صف ، فكاَن 
ه��ذ� �خَلَلق يف �لتنّقل بني حركة �ملا�صي و�مل�صارع 
�ملو�صوم بالتناق�ض و�ملّتفق وحالة �ل�صطر�ب �لتي 

يعي�صها �ل�صاعر. 
�أم��ا �ملعج��م �ل�صعري للدي��و�ن فبالرغم م��ن �إقر�رنا 
بعدم �إعطاء �لدر��صة �لإح�صائية نتائج ميكن �لوثوق 
به��ا د�ئمًا ، لكّنها �أعاَنْت عل��ى َك�ْصِف �لعامل �لد�خلي 
للن���ضّ �ل�صعري ، ومن ث��ّم كانت �مُلر�ِصد يف كثري من 
�لأحيان �ىل حماور �َصاهمْت يف فهم روؤيا �لن�ض.                                                                                      
كّما �صّكلت �ل�صمائر منحيني لالختالف و�لتغاير بني 
ْظهر�ت  نا مَتَ )�صمري �ملتكل��م ( و)�صمري �لغائب( ، كَوّ
نوعّية يف �لن�صو�ض ، �إ�صرتَك فيها �ملتلّقي من حيث 
تعاط��ي �حلي��اة و�إ�رس�ِك��ه يف جتاربه��ا �ملتنّوع��ة ، 
�لت��ي َح�رَسَه��ا �ل�صاعُر بني َط��َريف )�لأنا ( و�ل)هو ( 
هما بدلل��ة �صّيقة بْل و�ّصعهما يف  ِم��ن دون �أْن يخ�صّ

حو�ر�ت بدللت عامة. 
كّل ذل��ك من خالل ن�صو���ضٍ قامْت على َخرق �لعادة 

�أو �لقاعدة �للغوي��ة بعالقات متد�ولة جديدة للتعبري 
ع��ن و�ق��ع م�صط��رب �أّدى يف كثري م��ن �لأحيان �ىل 
�لتع�ّصف يف ��صتخد�م �للغ��ة ومفرد�تها �لغريبة �لتي 
نعٍة مق�صودة تكاُد تكون ُمفَتَعَلة َفحالْت  تدّل على �صَ
دوَن �لتو�صيل �ملبا�رس ، بحيث جاء ��صتقباُلها – من 
حي��ث �ملعن��ى – �صعيف��ًا – عل��ى �لرغم م��ن �رسوِح 
مفرد�ته��ا يف هو�م���ض �لدي��و�ن ، لكّن��ه يف �لنهاي��ة 
طّوعه��ا وقو�عَدها ل�صخ�صيته م��ْن دون �أْن يغفل عن 
حتقي��ق جمالي��ٍة متف��ّردة يف �لكثري م��ن �لن�صو�ض 
.و�حلقيق��ة :" �إّن �خل�صو�صية �للغوية �لتي ت�صتدعيها 
طبيعة �لعم��ل �لإبد�عي �ل�صع��ري لتعني بال�رسورة 
�لنعت��اق من �أَ�رْس مرجعية �لقاع��دة �للغوية بقدر ما 
تعن��ي ��صتثمار�ً خا�ص��ًا بامُلن�صئ للطاق��ات �للغوية 

�لكامنة " )38( .
ولغ��ة �لديو�ن �لتي قامت على خلخلة �للغة �ملاألوفة 
، لغ��ة �َصَعْت �ىل جتديد �لعالقة ب��ني �لإن�صان وذ�ته ، 
وم��ن ثّم بني �لإن�صان وما حوَله ، هذه �للغة لتتحّدد 
�إّل م��ن خ��الل وظيفتها �لبنائية د�خ��ل �لن�ّض ، ومن 
ث��م تتوّهج وف��ق �لروؤيا �ملع��رّبة عنها ، ه��ذه �لروؤيا 
�لت��ي كانت مبثابة �ملعاِدل �ملو�صوعي للن�ّض، روؤيا 
�َصَحَذْت حو����ّض �ملتلّقي �لذي ما �إْن يقف عند ماهّية 
ه��ذه �لن�صو�ض حتى ي�صتدعي ه��ذه �لظاهرة �أو تلك 
اًل �أ�صئلتها �مُلحرّية حينًا و �نتماء�تها �ملعرفية  ُمَتاأِمّ
�أحيانَا �أخرى . �إّن ح�صب �ل�صيخ جعفر يف هذ� �لديو�ن 
�ص��ّكل من خالل �للغ��ة بعد�ً فكريًا متّخ���ض عن روؤيا 
�إن�صاني��ة روحّية بت�صوير ُحلمي ، �لأم��ر �لذي مّكننا 
من �لقول بكّل ثقة: �إّنه ديو�ن روؤيا.                                  
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تمظهرات ) الديستوبيا (
في الرواية العراقية المعاصرة

عبد علي حسن

 ��صتطاعت �لرو�ية �لعر�قية �ملعا�رسة �أن تتماهى وت�صتجيب لأعنف حتول يف بنية �ملجتمع 
�لعر�قي عرب تاأريخه �لطويل ، فمنذ ني�صان 2003 وحلد �لآن و�لرو�ئيون �لعر�قيون مبختلف 
�لأجي��ال �لتي ينتم��ون لها يجهدون يف رفد �ملكتبة �لعر�قية و�لعربية مبئات �لرو�يات �لتي 
توزع��ت على حمورين، �لأول فح�ض ومعاينة معطي��ات �لبنية �ل�صابقة للتحول و�لك�صف عن 
�لنتهاكات �لتي تعر�صت لها �صخ�صية �لفرد �لعر�قي خالل �لعقود �لأربعة �لتي هيمنت فيها 
�لدكتاتوري��ة و�لنظام �ل�صمويل على مقاليد �لب��الد و�لعباد، و�لثاين هو �ل�صتجابة وحمايثة 
معطي��ات و�ف��ر�ز�ت هذ� �لتحول �لذي جن��م عنه �لظهور �لقوي و�لعني��ف للت�صاد�ت �لقومية 
و�لدينية و�لعرقية و�لطائفية �لتي �تخذت �لطابع �مل�صلح و�لحرت�ب بني �بناء �لوطن �لو�حد 
و�لدي��ن �لو�ح��د، وكان م��ن نتائجه �نتهاك �لوج��ود �لن�صاين و�خل��ر�ب �لإجتماعي و�لبيئي 
و�لقت�صادي كما دفع ثمن ذلك �لحرت�ب �لآلف من �لن�صاء و�لطفال و�ل�صيوخ و�لآلف من 
�لقتلى موزعني على م�صاحة و��صعة من �أر�ض �لوطن ، كما وتبدى �خلر�ب �لو��صح يف �ملدن 

�لتي خ�رست بناها �لتحتية ف�صال عن �بنائها .  
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  ونتيج��ة لهك��ذ� و�ص��ع �جتماع��ي ملتب���ض ومعق��د 
فق��د وج��د �لرو�ئي��ون �أن ل منا���ض م��ن �ل�صتجابة 
و�لق��رت�ب من حركة �لو�ق��ع �لعر�قي �جلديد وجعله 
�جل���رس �ل��ذي �صيقي��م �لعالق��ة �لقوي��ة ب��ني �ملنجز 
�لرو�ئ��ي و�ملتلق��ي �لعر�ق��ي �ل��ذي يع��د و�ح��د� من 
مكون��ات ه��ذ� �مل�صهد �لد�م��ي ولتكون بح��ق ديو�ن 
�لع��رب مع��ربة ع��ن �ملعان��اة �حلقيقي��ة للمو�ط��ن 
�لعر�ق��ي كا�صف��ة عن قبح �لو�قع ب��روؤى فنية حديثة 
مقرتب��ة من �لآليات �ل�رسدي��ة �ملعا�رسة ، ولعل من 
�ملظاه��ر �جلدي��دة للرو�ية �لعر�قي��ة �ملعا�رسة لهذ� 
�لو�ق��ع و�لت��ي مل ت�صهده��ا �لرو�ي��ة �لعر�قي��ة �صابقا 
ه��و ظه��ور )�لدي�صتوبي��ا ( كظاهرة تعلن ع��ن ف�صاد 

�ملدين��ة �لعر�قية بكل متظهر�تها �حلقيقية ل 
�ملتخيلة يف �أكرث م��ن منجز رو�ئي، وهذ� 
ما �صيحاول بحثنا �لك�صف عنه يعده هدفا 
م��ن �أهد�ف��ه ، كم��ا وتتب��دى م�صكلت��ه يف 
�ل�ص��وؤ�ل �لتايل :- ماهي متظهر�ت ظاهرة 
�لدي�صتوبيا يف �لرو�ية �لعر�قية و�فرت�قها 
ع��ن �ملفه��وم �لع��ام و�ل�صطالح��ي لهذه 
�لظاهرة؟ ونرى ب��اأن �أهمية �لبحث تكمن 
يف ���رسورة �ملالحق��ة �لنقدي��ة للظو�هر 
�جلديدة يف �لرو�ي��ة �لعر�قية بعد �لتحول 
يف بني��ة �ملجتم��ع �لعر�ق��ي يف ني�ص��ان 
2003 �ذ مل نع��رث على در��صات وبحوث 
نقدي��ة مكر�ص��ة لدر��صة ه��ذه �لظاهرة يف 
�لرو�ية �لعر�قية �ملعا�رسة �صابقا ، وعلى 
�مل�صت��وى �لجر�ئ��ي �ل��ذي �ص��كل ح��دود� 
للبح��ث فقد �خرتنا ث��الث رو�يات �جنزت 

بع��د ع��ام 2003 لتكون من��اذج  توؤ���رس لتمظهر�ت 
�لدي�صتوبيا يف �لرو�ية �لعر�قية وهي :-

1- حمنة فينو�ض للرو�ئي �أحمد خلف ، د�ر �لينابيع 
للطباعة و�لن�رس ، دم�صق ط �وىل 2010

2 - فرنك�صتاي��ن يف بغد�د للرو�ئي �أحمد �صعد�وي، 
د�ر �جلمل2013

،د�ر  ��صماعي��ل  فه��د  ��صماعي��ل   ، �ل�صبيلي��ات   -  3
نوفابل�ض ، ط2  2017 

 و�صنق��وم بر�صد متظه��ر�ت �لدي�صتوبيا يف �لرو�يات 
�لعر�قية �ملعا�رسة �لتي �أ�رسنا �إليها تباعا وفق �صنة 

ن�رسها.
  

مفهوم الديستوبي�
 

  ت�ص��كل �لدي�صتوبيا م��ع �ليوتوبيا ثنائية 
مت�ص��ادة، ف��اإذ� كان��ت �ليوتوبي��ا هي ما 
يج��ب �أن يك��ون علي��ه �ملجتم��ع �ملث��ايل 
م��ن ف�صائل وعاد�ت وقي��م و�أخالق، فاإن 
�لدي�صتوبيا Dystopia  ومعناه يف �للغة 
�ليونانية �ملكان �خلبي��ث، وعلى م�صتوى 
�لأدب فه��و ح�ص��ب تعري��ف �لنكلوبيدي��ا 
) �أدب �ملدين��ة �لفا�ص��دة ، جمتمع خيايل، 
فا�صد �أو خميف �أو غري مرغوب به بطريقة 
م��ا ، وقد تعني جمتمع غري فا�صل ت�صوده 
�لفو�ص��ى ، فهو ع��امل وهمي لي���ض للخري 

فيه مكان ويحكمه �ل�رس �ملطلق ( .
وتتمظهر �لدي�صتوبيا وفق م�صتويني �لأول 
م��ادي منظ��ور كالقت��ل و�لقم��ع و�لفق��ر 

�حمد خلف 



88

21
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

و�خل��ر�ب و�لعن��ف و�ملر���ض و�لفق��ر وكل مظاه��ر 
�لث��اين  �مل�صت��وى  �أم��ا  �لن�ص��اين،  �لوج��ود  �نته��اك 
فيتب��دى �أو يتمظه��ر يف �خل��ر�ب �لنف�ص��ي �لد�خل��ي 
لالإن�ص��ان كالف��رت�ق عن �ملب��ادئ و�صي��وع مظاهر 
�خل��د�ع و�لغ���ض �ملعربة ع��ن ف�صاد �لنف���ض �لب�رسية، 
فيتحول �ملجتم��ع �ىل جمموعة من �مل�صوخ �لب�رسية 
�لتي يقتل بع�صها �لبع�ض ويتجرد فيها �لن�صان عن 

�ن�صانيته .
 ونرى باأن تبدي مظاهر �لدي�صتوبيا  يف �ملنجز �لأدبي  
و�لرو�ئ��ي حتدي��د�  هو حماول��ة ت�صلي��ط �ل�صوء على 
�لو�ق��ع �لفعلي للمجتمع وما يعتم��ل فيه من ق�صايا 

و�لدي��ن  باملجتم��ع  تتعل��ق 
و�ل�صيا�ص��ة و�لقي��م �لروحية 
ي�صتم��د  متخي��ل  ب�ص��كل 
متثالته �لو�قعية و�لغر�ئبية 
م��ن �لو�ق��ع �ملعي���ض ، لذلك 
يتخ��ذ  �لتمظه��ر  ه��ذ�  ف��اإن 
�لتكهن��ات و�لتنبوؤ�ت  �ص��كل 
مل��ا �صيح�ص��ل يف �ملجتمع 
من �نهي��ار �لقيم �ملجتمعية 
و�لكو�رث �لبيئية و�لأمر��ض 
و�لقمع �ل�صيا�صي . ولعل من 
�لدي�صتوبية  �لرو�ي��ات  �أب��رز 
هي رو�ي��ة )1984( جلورج 
�أوري��ل، و)يف مم��ر �لفئر�ن( 
للكاتب �مل�رسي �أحمد خالد 
توفي��ق و�لرو�ي��ات �لعر�قية 
�لتي �أ�رسنا �ليها �آنفا لتكون 

عينات بحثنا
 للك�صف عن متظهر�ت �لدي�صتوبيا يف �لرو�ية �لعر�قية 
�لت��ي ظه��رت بعد ع��ام 2003 ب�صبب م��ن خمرجات 
حركي��ة �لو�قع �لعر�قي لت�صلط �ل�ص��وء على �لق�صايا 
�ملوج��ودة يف �لع��امل �لو�قع��ي �ملتعلق��ة باملجتمع 

و�لن�صان تخيال و�ف�صاحا .

  محنة فينوس/ اثين� والخراب المزدوج
 

  ي�صري �لرو�ئي �أحمد خلف يف �لعتبة �لثانية لرو�يته 
) حمن��ة فينو�ض( �ل�صادرة عن د�ر �لينابيع للطباعة 
و�لن�رس و�لتوزيع/ دم�صق ط 

�وىل 2010 ، �ىل 
) ل ج��دوى م��ن �لبح��ث عن 
�ليوم��ي  و�قعن��ا  بد�ئ��ل يف 
ع��ن �أ�صخا�ض و�أح��د�ث هذ� 
�لن���ض لأنه ��صتم��د عنا�رس 
تاأليف��ه م��ن �خلر�ف��ة �أ�صال 
وه��ي  ���ض5(  �لن���ض   .....
�إ�ص��ارة درجت عل��ى تثبيتها 
�لعديد من �لأعم��ال �لأدبية 
مب��د�أ  لتف��ادي  و�لفني��ة 
ب��ني   �حلرفي��ة  �ملطابق��ة 
�لو�ق��ع و�ملتخي��ل �لرو�ئ��ي 
�أول وللف��ت �نتب��اه �ملتلقي 
�ىل وج��ود مرجعية �أو و�صع 
�إحايل مل��ا �صريد يف �لرو�ية 
�ىل ��صخا���ض �أو �أح��د�ث قد 

تتمظهر الديستوبيا 
وفق مستووين األول 
مادي منظور كالقتل 

والقمع والفقر والخراب 
والعنف والمرض والفقر 

وكل مظاهر انتهاك 
الوجود االنساني، 

اما المستوى الثاني 
فيتبدى او يتمظهر في 
الخراب النفسي الداخلي 

لإلنسان كاالفتراق عن 
المبادئ وشيوع مظاهر 

الخداع والغش.
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ح�صلت فعال ، وذلك لتن�صيط ذ�كرة �ملتلقي 
باجت��اه معرفة م��ا هو م�صتبط��ن وم�صمر 
يف حركي��ة �لو�ق��ع وفاعلي��ة �لأ�صخا���ض 
و�لأح��د�ث عل��ى ت�صكل��ه وبي��ان �أث��ره يف 
�لت��ي  �لهو�م���ض  ويف   ، �لرو�ئ��ي  �لو�ق��ع 
و�صعها �ملوؤل��ف يف �ل�صفحة �لأخرية من 
�لرو�ي��ة ما ي�صري �ىل �عتم��اده على �أ�صماء 
�لآلهة �ملعروفة يف �مليثولوجيا ، على �ن 
هذ� �ل�صتخد�م يف �فعال هذه �ل�صخ�صيات 
�ل�صطوري��ة وكذلك �لأح��د�ث ل حتيل �ىل 
�لو�ق��ع �ل�صط��وري �لق��ار يف �ملدون��ات 

و�من��ا قد خ�ص��ع �ىل �عادة �نت��اج وتخليق 
�حلدث �ل�صطوري و�خلروقات �حلا�صلة يف حيثيات 
�ل��روي �منا هي ) ج��اءت تلك �خلروق��ات لل�رسورة 
�لفني��ة و�لن�صي��ة حتدي��د� ... �لن�ض ���ض151( كيما 
يتمك��ن �ملوؤل��ف من معاجل��ة ما يو�ج��ه �ملتلقي يف 
و�قعه �ملنظور و�ملكت�صف وترحيله �ىل �لو�قع �لفني 
لتحقيق ما هو جمايل ومعريف يف ما ��صتبطنه �لو�قع 
، ومبعن��ى �آخ��ر ف��اإن ور�ء ه��ذ� �لتخلي��ق �ل�صطوري 
لل��روي هو دفع �ملتلقي �ىل �لتج��اوز �لن�صي لظاهر 
�لأح��د�ث لتاأويلها و��صتخال���ض مغزى معينا ، ومن 
هنا �صتكون معاينتن��ا لتمظهر�ت �ل )دي�صتوبيا( يف 

�لرو�ية مو�صوع �لبحث .
 تظه��ر مدينة )�ثينا( يف �لرو�ية بعدها �ملكاين �لذي 
يحت�ص��ن �لأح��د�ث و�ل�صخ�صي��ات مبا فيه��م �لر�وي 
كل��ي �لعل��م �ل��ذي يتبن��ى حكاية م��ا ج��رى للمدينة 
�لت��ي �صتدفع �لثم��ن غاليا حلرب لي�ض له��ا ولأهلها 
ناقة ول جم��ل ، �ذ كانت �صحية ل�رس�ع �لآلهة على 

�صلط��ان ) �لأومل��ب( �لذي��ن ل يعنيهم من 
�أم��ر �ثين��ا و�صكانه��ا �ص��وى  �أد�ء فرو�ض 
�لطاع��ة و�لولء لالآله��ة �ملفو�صني لإد�رة 
�ص��وؤون �لب��الد و�لعباد ، ولو�ص��ع �ملتلقي 
يف منطق��ة �لتفري��ق ب��ني �لو�ص��ع �ل��ذي 
كان��ت عليه و�لو�ص��ع �ل��ذي �نتجته بنية 
�ل�رس�ع بني �لآله��ة فاإن �لر�وي ي�صري �ىل 
) �أثينا �لت��ي يقر �جلميع بجمالها و�صفاء 
مناخها وطيب �رسيرته��ا وجدية �أهاليها 
يف بحثه��م �لد�ئ��م ع��ن �صبل عي���ض تكفل 
له��م �حلفاظ على بقاي��ا كر�متهم ، و�لقدر 
�لي�صري من حريتهم ..  �لن�ض �ض 8 ( وت�صري 
معطي��ات �لن���ض �ل�صال��ف �ىل �ل�صل��ة �حلميم��ة بني 
�ملكان ) �أثينا( و�أهلها ، فهي تتمتع بجمال �ملظاهر 
�خلارجية وكذلك �صفاء مناخها وطيب �رسيرتها مع 
متتع �أهلها بالطيبة و�جلدية و�ن�صغالهم بتوفري �صبل 
عي���ض كرمية ، ولع��ل مفردتي ) بقاي��ا كر�مت������هم ( 
و) �لق��در �لي�ص��ري م��ن حريته��م( حتي��ل �ىل وج��ود 
خ�صائر جمعية بوج��ود �لآلهة �ملت�صلطني ، ) �لكر�مة 
و�حلري��ة( وهم��ا �أغل��ى ما ميلك��ه �لب���رس كمقومات 
وجودي��ة ، وعل��ى �لرغم من ذلك ف��اإن حالة �لقناعة 
بهذ� �لنزر �لي�صري من �لكر�مة و�حلرية يعد و�صعا من 
�ملمكن �حتماله خ�صية فقد�نه بالكامل ، ويالحظ يف 
ه��ذ� �ملق��ام �أن )�أثينا( كمكان يتاأث��ر �صلبا �أو �يجابا 
باحل��ال و�لو�ص��ع �ل��ذي علي��ه �أهاليه��ا ، و�صيت�صح 
ذل��ك فيما بع��د ف�صال ع��ن �لو�صف �ل��ذي ذهب �ليه 
�لن���ض �ل�صالف . فاملتخيل �ل�رسدي يف �لرو�ية يوؤكد 
�لو�ص��ع �لتباديل ملظاهر �لقبح و�جلمال بني �ملكان 

حممد علو�ن جرب

عبد�لرحن جميد �لربيعي 

ت 
سا

درا
ال
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و�لن�صان ، وهي عالقة طردية تظهر على نحو و��صح 
يف تاأثر ظاهر�تية �ملكان بالإن�صان .

ومل يتوق��ف �لأمر عند حدود �ملكان و�أهله �ل�صاكنني 
فيه و�منا ين�صحب �لأمر على ) �لآلهة ( و�لأباطرة �لذين 
يحكمون )�ثينا( فبقدر ف�صادهم و�صنهم للحروب وما 
يلح��ق باأهلها م��ن ويالت وكو�رث ف��اإن ذلك ي�صيب 
تلك �ملدينة باخلر�ب ) وهل ميكن �لف�صل بني مدينة 
و�آلهتها، �و �باطرتها �ملت�صيدين على مدينة ما ، لهم 
م�ص��ري م�ص��رتك مع مدنه��م .... �لن�ض ���ض20( ومن 
�ملمك��ن عد ت���رسف �لآله��ة و�لأباطرة ه��و �لفي�صل 
يف ظه��ور �ملدين��ة �لفا�ص��دة باملعن��ى )�لدي�صتوبي( 
، ف��كل �لنز�ع��ات بني �لآله��ة لل�صيطرة عل��ى ) �أثينا( 
�صيتبع��ه ف�ص��اد وخ��ر�ب مت��و�ل ينتق��ل �ىل �ملدين��ة 
كظاه��رة مكانية و�ىل نفو���ض �هلها ، لذ� فقد ت�صكلت 
بنية �لف�ص��اد يف )�أثينا( كمدينة عرب تخليق �حللقات 
�ملتتابعة ، ف�صاد �لآلهة - ف�صاد �ملكان - ف�صاد �أهل 
�ملدين��ة ، فعلى �أثر �خلديع��ة �لتي جلا �ليها )مار�ض( 
�إل��ه �حلرب و�لدمار وغو�يت��ه مل�صاجعة ) فينو�ض(- 
�ملولع��ة حبا ب )كيوبد ( �له �حلب- وزرعه بذرة يف 
رحمه��ا ، تن�ص��ب حرب �صاري��ة ب��ني ) زيو�ض( كبري 
�لآله��ة لينتقم من ) مار���ض( ويعاقبه على فعلته مع 
�بنته )فينو�ض( �لتي �صتعاين من حمنة حمل �لرج�ض 
يف �أح�صائه��ا ، ول يدفع ثمن ه��ذ� �ل�رس�ع غري �أثينا 
و�أهلها ، �ذ ل يعباأ �ملت�صارعون مبا حل و�صيحل من 
خر�ب وف�صاد يف ه��ذه �ملدينة �لتي كان للن�صاء قبل 
�أن يح��ل �خلر�ب ) �صاع��ات من �لهناء و�ل�صفاء ، لعل 
بع�صه��ن يتذكرن تلك �لوق��ات �لتي �رسحن ومرحن 
فيها بني جذوع �أ�صجار غابة نابويل �أو عند �صو�قيها 

�لفائ�ص��ة باملي��اه �ل�صافي��ة و�لرتبة ح�صن��ة �ل�صقي 
و�خل���رسة �لد�ئمة ....�لن�ض ���ض 21( �أما وقد �أعلنت 
ح��رب �مل�صال��ح و�ملكا�ص��ب و�لنتق��ام ب��ني �لآلهة 
ف��اإن �لن�ص��اء �رسن يبعن م��ا لديهن م��ن م�صوغات 
وحل��ي لإطعام �لطفال ف�صال ع��ن بيع �صمعتهن يف 
�أ�صو�ق �لنخا�صة و�لدع��ارة ، �أما �لرجال �لأتقياء فلم 
يجدو� �أمام وح���ض �ملجاعة �لذي ل يرحم �صغري� �أو 
كب��ري� �ص��وى �ل�رسق��ة ، �ذ تر�جعت �ملب��ادئ �خللقية 
لتح��ل حمله��ا مظاهر �خل��روج على كل م��ا هو خري 
وم�صتهج��ن، ولعل مظاهر �لف�ص��اد يف �أثينا قد �نتقل 
من �خلر�ب �خلارجي �ىل �لك�صف عن �خلر�ب �لد�خلي 
�ل��ذي ب��د�أ يت�صل��ل �ىل �لنفو���ض و�ملب��ادئ وحماولة 
�رسعن��ة �خلروج على تلك �لثو�ب��ت �لتي كانت عليها 
�ثين��ا قب��ل �ل�رس�ع ب��ني �لآله��ة بدع��وى �لإ�صطر�ر 
�أم��ام وح���ض �ملجاعة و�لفاق��ة �لت��ي �صببها �رس�ع 
�لآله��ة . ف�ص��ال ع��ن �لتمظه��ر �لو��ص��ح ل�صلطة كبري 
�لآلهة )زيو�ض( و�صدنة �ملعابد وجنوده وجمابهة �أي 
حماول��ة للنيل من كب��ري �لآلهة و�ملعب��د ، وقد تبدى 
ذل��ك يف �ص��وق �ملعاندين من �ل�صب��اب لالإنخر�ط يف 
�صف��وف �جلي���ض �أو خطف وقتل من ت�ص��ول له نف�صه 
�صت��م كبري �لآلهة و�لتعري�ض ب��ه ، و�يقاع �لق�صا�ض 
�م��ام �مل��الأ يف �ل�صاح��ة �ملركزي��ة لأثين��ا ، و�ف�صاد 
حما�صيل �ل��زرع ملن يرفع �صوت��ا معار�صا ل�صوت 
زيو���ض ، وغريه��ا م��ن �ملظاه��ر �لتي تكر���ض ف�صاد 
�لآله��ة وكبريها و�ل�صدنة �لذين �أطلقت �أيديهم لإذلل 
�لنا���ض و�جباره��م على �لطاع��ة و�لمتث��ال لأو�مر 
�لآله��ة ، ويف �جلان��ب �لآخر فهن��اك ) فينو�ض( �آلهة 
�جلم��ال و)كيوبد( �ل��ه �حلب ، طرف��ان �يجابيان يف 



21
/2
01
9

91 AL ADEEB AL IRAQI

معادل��ة �رس�ع �لآله��ة وي�صيبهما ما ي�صاب به �أهل 
�أثينا وهما على �صلة طيبة مع �لنا�ض  ويقفان د�ئما 
بجان��ب �أهل �أثينا وي�صاركوهم حمنتهم �لتي طالتهم 
م��ن ت�رسف��ات �لآلهة و�صدنة وجن��ود �ملعابد . ولعل 
حمن��ة فينو���ض هي ذ�تها حمن��ة �أثين��ا و�أهلها ، فقد 
كان��ت تري��د �لتخل�ض م��ن �لرج�ض �ل��ذي زرعه فيها 
مار���ض ولكن عن طري��ق �حلب - غر�مه��ا بكيوبد -  
تلك هي حمنته��ا ، �أما حمنة �أثينا فقد كانت ) �ر�صا 
لتجارب �حلمق��ى و�ملجانني ينف��ذون فيها �فعالهم 
ونو�ياهم ورغباتهم �لرعناء ، مل يكف فينو�ض حزتها 
عل��ى �أثينا...�لن���ض ���ض53( ، وي�ص��ل �ل��ر�وي �ىل 
تو�صي��ف حلالة �خلر�ب �لذي ح��ل باأثينا بعد حيازة 
مار���ض ل�صوجل��ان زيو���ض - وه��و رم��ز لل�صلطة - 
بخديعة مدبرة بني ميرنفا ومار�ض ، وما �آلت �لأمور 
بع��د هذه �حلي��ازة ) �لفو�صى �م��ر�أة حبلى بالتعا�صة 
ول ت��ورث غري �لهم و�لغم ، �لفو�صى و�لغوغاء �أ�صياد 
�لع��وز و�جل��وع �مل�صت�رسين يف �ر���ض روما �ملهانة 
....�لن���ض ���ض 49( فالفو�ص��ى هن��ا حت�صيل حلالة 
منحرف��ة عن �ل�صياق �لن�ص��اين نتيجة �لعوز و�جلوع 
، وه��ي رد فع��ل ملا يج��ري من ف�صاد وخ��ر�ب ك�صف 
عن مظاهره �لر�وي و�رسح به �أثناء جولته يف �أثينا 
بع��د �أن �أطاح زيو�ض مبار�ض و��صرتجاعه لل�صوجلان 
) ���رست على غري هدى ، وق��د مررت ببنايات مهدمة 
و�أخ��رى جاء عليها �حلريق و�أفن��ى بهاءها ورونقها 
بع��د �ن كانت قبلة للناظرين، فقد �أ�صبح من �ل�صعب 
روؤية �خل��ر�ب �لذي �أحال �ص��و�رع �ملدينة �ىل مز�بل 
تنع��م فيها �لهو�م و�لذب��اب و�ل�صحاذون و�لل�صو�ض 

يف �لليل �لبهيم .... �لن�ض �ض 141(

وعل��ى م�صتوى �لروي فق��د ت�ص��دى لرو�ية جمريات 
�ل���رس�ع ب��ني �لآلهة لل�صيط��رة على �لومل��ب و�أثينا 
وم�صائ��ر �لنا���ض وما �آل��ت �ليه ��صب��اب ونتائج ذلك 
�ل���رس�ع هو �لر�وي كلي �لعلم وه��و و�حد من �أهايل 
�أثين��ا �لذي��ن �صع��رو� بالأ�ص��ى و�حل��زن مل��ا حل يف 
مدينته��م ونفو�صهم م��ن خر�ب ، )�تخ��ذت عهد� على 
نف�ص��ي بت�صجي��ل كل �ص��اردة وو�ردة تخ���ض �أثين��ا 
و�آلهته��ا ، بعد �لذي ج��رى وح�صل.....�لن�ض �ض12( 
ولع��ل �ل��دور �لتدوين��ي �ل��ذي �صي�صطلع ب��ه �لر�وي 
��ص��ارة �ىل �ن �لتاأري��خ يكتب��ه �ملنت���رسون ليك��ون 
)ن���ض �ل�صلط��ة ( �أو �لتاأري��خ �ل��ذي تكتب��ه �ل�صلط��ة 
وغالبا ما يكون هذ� �لتاأريخ مزيفا وينحرف باإجتاه 
م�صال��ح �ل�صلط��ة وتكري���ض ل�صلطانه��م ، لق��د �درك 
�لر�وي هذه �خلديعة وه��ذ� �لتزييف �ملتعمد حلقائق 
م��ا جرى ، فتحم��ل م�صوؤولية ما ح�ص��ل كونه خارج 
مظل��ة �ل�صلطة و�نه م��ن �لعامة �لذين يقع عليهم وزر 
�ل�����ح��روب و�لنز�عات ، وبذ� تكت�ص��ب هذه �لرو�يات 
و�لوقائ��ع �ملدونة �صفة �ل�ص��دق و�حلقيقية . فهو - 
�ل��ر�وي - يعلن عدم ركونه �ىل �أي��ة مدونة �أو وثيقة 
لرو�ي��ة ما جرى ) �نني �روي لك��م ما �عرفه...مل �دع 
عث��وري على خمطوطة �و �أور�ق دون��ت فيها حكاية 
�ل���رس�ع �لد�مي...�من��ا �حف��ظ �لكث��ري م��ن �لأخب��ار 
و�حلكاي��ات �ملروع��ة ،ق��د ي�صط��ر بع�ض �ل��رو�ة �ىل 
�لك��ذب و�لتلفيق.....�لن���ض ���ض 51( ولع��ل يف ه��ذ� 
�لت�رسي��ح ترحي��ل �ىل مهم��ة �ملوؤل��ف )�حمد خلف( 
للك�صف ع��ن دوره لتبطني ن�ص��ه �لرو�ئي هذ� موقفه 
�لنا���ض يف و�ص��ع �ملع��ادلت  �ملنح��از �ىل عام��ة 
�لدللي��ة مل��ا ج��رى يف وطنه طيل��ة �لعق��ود �لثالث 
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�لت��ي �صبقت حتول 2003 ، وليمن��ح ما يرويه �صفة 
�لوثوقي��ة و�ل�صدق لتكون وثيق��ة حقيقية ملا ح�صل 
وما جرى ، فاملتلقي لن يجد عناء كبري� يف �لو�صول 
�ىل مدل��ول �لرو�ي��ة �لت��ي كان فيها تخلي��ق �لف�صاء 
�ل�صطوري برمت��ه د�ل حر�ض فيه �لر�وي كلي �لعلم 
على ��صتح�صار �لوقائع و�لأحد�ث كو�حد من �لنا�ض 
�لذي��ن عا�صو� تل��ك �ملحنة و�أثره��ا �ل�صلبي يف خر�ب 

�أنف�صهم وخر�ب وطنهم .
   لقد متك��ن �لرو�ئي �أحمد خلف يف مدونته �لرو�ئية 
هذه )حمنة فينو�ض( م��ن �إعادة �إنتاج �ل�صطورة مبا 
يتكفل مبعاجلة م�صاكل �حلا�رس عرب �لقر�ئن �لدللية 
�لت��ي كانت تثري ذ�كرة �ملتلقي ل�صتدعاء مرجعياته 
�لت��ي �صكلها �ملخيال �ل�صعب��ي �ملرت�صح من  �أو�صاع 
�رس�ع �ل�صالطني و�حلكام لب�صط هيمنتهم على �لبالد 
و�لعب��اد غري مبالني مبا �صي��وؤول �ليه ذلك �ل�رس�ع ، 
ولع��ل �حلري��ة �لت��ي متت��ع به��ا �لن���ض يف �لتخليق 
�ل���رسدي م��ن خ��الل �حل��ذف و�لإ�صاف��ة ق��د �ك�صب 
�لرو�ي��ة �أبعاده��ا �لفنية و�لأدبية بعي��د� عن �لتوثيق 
و�لأرخن��ة �ململة لالأحد�ث ، وظ��ل �لن�ض كا�صفا عن 
ق��درة �لرو�ئ��ي يف �د�رة �ل���رسد و�حلف��اظ على �صري 
وتق��دم �ملع��ادلت �لدللي��ة ، و�أرى �أن��ه كان يكت��ب 
م�صتح�رس� �ملا�صي �لقري��ب للعر�ق وحتديد� �لثالثة 
عقود �ملن�رسمة �أي فرتة نظام �حلكم �ل�صمويل �لذي 
ته��اوى يف ني�ص��ان 2003 ، كيم��ا يبق��ى ما ح�صل 
ر�ك��ز� يف ذ�ك��رة �لف��رد و�جلماع��ة عرب منج��ز �دبي 
غايت��ه تفعيل �ل���رسد �لرو�ئي لكتابة �آم��ال ون�صال 
و�آلم �لنا���ض �لذي��ن وحده��م م��ن يدفع ثم��ن �جلور 
و�لظلم و�لإكر�هات ، وكل ذلك مت تلم�صه عرب �لك�صف 

عن حج��م �خلر�ب �لنف�صي و�ملكاين �لذي تعر�صت له 
�أثينا/ �لعر�ق ، لتتمظهر �لدي�صتوبيا يف جممل �أفعال 
�لآله��ة/ �حل��كام وتابعيه��م و�صدن��ة هياكله��م ليعم 

�لف�صاد يف �ملدينة ونفو�ض �لنا�ض .

   تمثلت المسخ في 
) فرن�شت�ين في بغداد (

  �أ�رسن��ا يف �صدر بحثنا �إىل �أن �أدب �ملدينة �لفا�صدة 
ي�صع��ى �ىل �لك�ص��ف ع��ن جمتمع متخيل غ��ري فا�صل 
ت�ص��وده �لفو�ص��ى، ع��امل وهم��ي وغ��ري مرغ��وب به، 
ويحكم��ه �ل���رس �ملطل��ق، وت�صي��ع فيه مظاه��ر �لغ�ض 
و�خلد�ع �لتي تعك�ض ف�صاد �لنف�ض �لب�رسية ، فيتحول 
�ملجتم��ع �ىل م�صوخ ب�رسي��ة لأهم لها �ص��وى �لقتال 
فيم��ا بينه��ا ، فيتجرد �لن�صان يف ه��ذ� �ملجتمع عن 
�ن�صانيته، وتتج�صد �لتو�صيفات �لآنفة �لذكر للمدينة 
�لفا�ص��دة ب�ص��كل و��ص��ح يف رو�ي��ة )فرنك�صتاين يف 
بغ��د�د( للرو�ئي �لعر�قي �أحمد �صعد�وي �ل�صادرة عن 

من�صور�ت �جلمل ، بريوت- بغد�د 2013 
 وم��ن �ملمك��ن عد كل م��ا ورد يف �لرو�ي��ة من تخيل 
له��ذه �ملدين��ة �لفا�ص��دة د�ل ملدل��ول يت��م �لتو�ص��ل 
�ليه ع��رب تخليق �ملعادلت �لدللي��ة بني �لن�ض وما 
يف��رزه �لو�ق��ع �لفعل��ي م��ن م�ص��كالت تعي��ق حتقيق 
�ن�صاني��ة �لن�ص��ان وتكري���ض �ملثل و�لقي��م �لفا�صلة 
يف �ملجتم��ع، وي�صتثمر �لن���ض �لوقائع �حلا�صلة يف 
�لبنية �لجتماعية �لعر�قية وحتديد� يف مدينة بغد�د 
لتق��وم ثيمة �لن�ض عل��ى �أحد�ث ماألوف��ة وم�صتهلكة 
ومعا�ص��ة يوميا ومدرك��ة ومعروف��ة للمتلقي و�أعني 
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به��ا �صل�صل��ة �لنفجار�ت وب��كل و�صائلها، 
فم��ا يح�ص��ل يف �لرو�ي��ة لي���ض متخي��ال 
�إمن��ا ه��و وقائ��ع مدرك��ة �إل �أن �ملتخي��ل 
هو �لتمظهر �لد�خل��ي �ملنتج من �لتمظهر 
�خلارج��ي �مل��درك و�ملاأل��وف ، و�أعني به 
بني��ة �مل�ص��خ ب�صكليه �ملعن��وي و�ملنظور 
�ل��ذي ي�صكل و�حدة من تو�صيفات �ملدينة 
�لفا�صدة كم��ا ��صلفنا ، وتتبدى هذه �لبنية 
من��ذ �لعتب��ة �لوىل وه��ي عن��و�ن �لرو�ية 
�لذي يحيل ب�صكل مبا�رس �ىل ما ��صتقر يف 
ذ�ك��رة �ملتلقي ح��ول �ل�صخ�صية �ملتخيلة 
يف رو�ي��ة ) فرنك�صتاي��ن( مل��ريي �صل��ي ، 

وتاأكيد �لعن��و�ن على ظهور �أو وجود هذه �ل�صخ�صية 
�مل�صخ يف بغد�د، و�صكل هذ� �لعنو�ن مبدء�ً حتري�صيا 
لإث��ارة ف�ص��ول �ملتلقي يف حتاوز �لغ��الف للدخول 
�ىل حيثي��ات �لن�ض، ولتقريب حم��دد�ت �لثيمة فاإن 
�لرو�ئي يعم��د يف �لعتبة �لثاني��ة للرو�ية �ىل تثبيت 
جم��ل رو�ئي��ة م�صتل��ة ت�ص��رتك يف تخلي��ق �صخ�صية 
�صتع��د حم��ور� وقطب��ا رو�ئيا ت��دور �لأح��د�ث حوله 
وه��و �صخ�صي��ة )�ل�ص�صم��ة( �ل��ذي يدل دلل��ة عميقة 
على جمهولية هذه �ل�صخ�صية وعدم �كت�صابها هوية 
�صخ�صية حم��ددة ، ويقرتب هذ� �لتو�صيف بل ويوؤكد 
�ل�صخ�صية )�ملجمعة( �ملتخيلة يف رو�ية مريي �صلي 
، و�لدع��وة �ىل �لتدم��ري ) ق��م �ذ� ��صتطعت ، و�ذ� �صئت 
دمر عمل ما �صنعت يد�ك . �لن�ض �ض5 ( يف حني مل 
تكن �صخ�صية )�لقدي�ض( جتميع من �صخ�صيات �خرى 
و�من��ا كان �صخ�صية و�ح��دة مت تقطيعه��ا �ىل �أجز�ء 
ورميه��ا خ��ارج �ملدين��ة ) لك��ن �لرب ي�ص��وع جمعه 

و�أقام��ه حيا ، وعاد ثاني��ة �ىل �ملدينة ....
�لن���ض �ض5( ويف �لن���ض �لثالث - �لذي 
ت�صمنت��ه ه��ذه �لعتب��ة هو �لن���ض �مل�صتل 
م��ن رو�يتن��ا مو�ص��وع �لبح��ث - �قرت�ب 
م��ن ثيمة رو�ي��ة مريي �صلي وه��و تخليق 
�ل�صخ�صي��ة �ملجمعة من �صخ�صيات �أخرى 
لتقوم بدور �و مبهمة جليلة وهي �لنتقام 
) �ن مل تك��ن لديك��م �ل�صجاع��ة مل�صاعدتي 
يف مهمت��ي �جلليلة فحاول��و�، على �لأقل، 
�ن لتقف��و� يف طريق��ي ...�لن���ض �ض5( ، 
فكل هذه �لن�صو���ض �ملذكورة �آنفا تذهب 
�ىل وجود �صخ�صية ) �مل�صخ( �ملجمعة بعد 
�لتقطي��ع و��صطالعه��ا بدور ومهم��ة جديدة 
ل تبتع��د عن �لتدم��ري و�لنتقام باخت��الف حيثيات 
ت�صكلها ودو�فع تكونها �جل�صدي �جلديد ، ومل يتوقف 
�لتوجه يف تخليق هذه �ل�صخ�صية �ملتخيلة عند حدود 
�ملماثل��ة بل تعدى ذلك �ىل و�ص��ع مهمة ما بعد هذ� 
�لتخلي��ق ، وهي �لنتقام م��ن �لذين ت�صببو� يف �لقتل 
و�لتقطي��ع ، ولئ��ن كانت بنية تخي��ل �لعنف و�لق�صوة 
ه��ي �لتي دع��ت �لقائم��ني بعملي��ة �لقت��ل و�لتمثيل 
باجل�ص��د عند �لنموذج��ني �لولني فعن��د فرنك�صتاين 
يف بغد�د تقوم على �حد�ث و�قعية حدثت فعال وهي 
�صل�صلة �لنفجار�ت �لت��ي تطال �ل�صارع �لعر�قي وما 
ت�صبب��ه من برت وتقطيع لالأع�ص��اء �لب�رسية ، لذ� فاإن 
�لدي�صتوبي��ا ق��د تبدت من��ذ �لعنو�ن و�لعتب��ة �لثانية 

و�ل�صفحات �لوىل للرو�ية .
   ت�صكل و�قعة �لنفجار �لذي وقع يف �صاحة �لطري�ن 
يف بغ��د�د نقطة �ل�رسوع يف تاأثي��ث �ملدينة �لفا�صدة 

�حمد �صعد�وي
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و�وقاته��ا و�صخ�صياته��ا  �صو�رعه��ا  يتقا�ص��م  �لت��ي 
و�أنا�صه��ا �لفزع و�لرع��ب وم�صاعر �حلق��د و�ل�صغينة 
و�لإح�صا���ض بالفق��د و�لغ���ض و�خل��د�ع وم��ا �ىل ذلك 
م��ن مظاه��ر �ملدينة �لت��ي تت�صف باخل��ر�ب يف كل 
�مل�صتوي��ات �ملادي��ة منه��ا و�ملعنوي��ة و�لنف�صي��ة ، 
و�أخت��ار �لرو�ئ��ي و�ح��دة م��ن �ملح��الت �لعريقة يف 
مدين��ة بغد�د لتكون م�رسح��ا وميد�نا ورمبا منوذجا 
مل��ا عليه بغ��د�د و�صائر �مل��دن �لعر�قية �لت��ي ت�صهد 
يومي��ا ح��و�دث �لنفج��ار�ت و�لقتت��ال �لأهلي بني 
�لطو�ئ��ف �لت��ي ظهرت على نحو و��ص��ح منذ 2005 
وذه��ب �صحيت��ه �لآلف م��ن �ملو�طن��ني �لعر�قي��ني 
مبختل��ف طو�ئفهم ونحلهم ، ولعل �ختي��ار حم������لة 
) �لبتاوين( ميد�ن��ا وم�رسحا ومنوذجا هو ملا عرف 
ع��ن �صكنة هذه �ملحل��ة من وجود ملختل��ف �لأديان 
و�لقوميات �لتي تعاي�ض �صكنتها منذ �أمد طويل فتجد 
�مل�صيح��ي و�مل�صل��م و�ليه��ودي و�لعرب��ي و�لك��ردي 
وغريه��م م��ن �لأدي��ان و�لأق��و�م و�لأقلي��ات �لإثنية 
ولعل تاأكيد هذ� �لتنوع يف �ملنت �لرو�ئي هو للك�صف 
عن وقوع �لعر�قيني باإختالف هوياتهم حتت طائلة 
عو�م��ل �لإكر�ه��ات و�لنته��اكات �لوجودي��ة �لت��ي 
جعلته��م يعي�ص��ون حتت خيمة �لرع��ب وفقد�ن �لأمن 
و�ل�صالم ، و�نتق��ال هذه �ملظاهر �ىل �لنف�ض �لب�رسية 
�لت��ي كانت �نعكا�صا و�ف��ر�ز� لعو�مل �خلر�ب �ملادي 
�ل�صامل �ملرئ��ي ، �ذ �أن جميع �صخ�صيات �لرو�ية مبا 
يف ذلك ممثل��ي �ملوؤ�ص�صات �لر�صمي��ة قد ��صهمت عرب 
تكوينها وت�رسفاتها يف ت�صكل �لدي�صتوبيا �لتي متكن 
�لن���ض عرب �ختالق �صخ�صي��ة �ل )�ص�صمه( من �حكام 
ظهور �ملدينة مبظهر �لف�صاد و�لرعب و�نعد�م �لرحمة 

ب��ني �هلها وحمو لكل �لقيم �لن�صانية وتعايل �صوت 
�مل�صلح��ة �ل�صخ�صي��ة و�لأنانية و�حلق��د على �صوت 
�مل�صلحة �لعامة و�لقيم و�ملثل �لن�صانية ، و�إز�ء هكذ� 
و�صع منظور للمتلق��ي فقد كان لبد من ت�صكل روؤية 
د�خلي��ة للف�ص��اد �لظاهري فكانت �صخ�صي��ة �ل�ص�صمة 
�ملتخيل��ة لتعرب عن �أق�صى درج��ات �لرعب و�نهيار 
�ملث��ل �لن�صانية ، �ذ �ن �ع��ادة �نتاج هذه �ل�صخ�صية 
) �لفرنك�صتاينية ( قد حملت جملة من �لوظائف على 
�صعي��د تكري�ض بني��ة �خل��ر�ب �لد�خل��ي و�خلارجي، 
�ذ ب��رع �لرو�ئ��ي �حم��د �صع��د�وي يف عملي��ة �ع��ادة 
�نتاجه��ا وفق ما تفرزه حركية �لو�قع من �نتهاكات 
للوج��ود �لن�ص��اين  لتعمي��ق مظاه��ر ف�ص��اد مدين��ة 
ت�صتيق��ظ وتنام عل��ى ��صو�ت �لنفج��ار�ت وما يتبع 
ه��ذه �ملظاهر من تهديد مبا���رس لأمن وحياة �لنا�ض 
، ولع��ل توكيل مهمة جتميع �ع�ص��اء هذه �ل�صخ�صية 
م��ن �لأج�صاد �لتي تت�صظى بفعل �لنفجار�ت من قبل 
�صخ�صي��ة غريبة �لأط��و�ر هي هادي �لعت��اك �ملهتم 
باحلاج��ات �لقدمية و�لبالية لإع��ادة تاأهيلها لتباع 
ب�صعر �على من �صعرها �حلقيقي وتلب�ض روح)ح�صيب 
حمم��د جعفر( حار���ض �لفندق �لذي وق��ع يف  كر�جه 
�لنفج��ار وحتدي��د هدفه بالنتقام مم��ن يت�صبب يف 
قت��ل �لنا�ض عرب تفجري �ل�صي��ار�ت و�لعبو�ت �لنا�صفة 
، ه��و لإح��كام بنائية �خل��ر�ب �ملاحق ببغ��د�د ، كما 
�أن �ختي��ار حمل��ة )�لبتاوين( لتك��ون مكانا لأحد�ث 
�لرو�ي��ة ه��و للتد�خ��ل �لدميوغ��ر�يف فيه��ا ، لإ�صفاء 
طبيع��ة �صمولية لل�رسر �لذي يتعر���ض له �لعر�قيون 
باإخت��الف هوياته��م ، ف�ص��ال ع��ن م��ا ت�صه��ده هذه 
�ملنطقة من ن�صاط �ن�صاين و�جتماعي متظهر بوجود 
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�لفن��ادق �لرخي�ص��ة و�لب��ار�ت و�ملقاه��ي �ل�صعبية، 
فق��د كان��ت جمي��ع �ل�صخ�صي��ات �لقاطن��ة يف ه��ذه 
�ملحل��ة �لت��ي �حتلت م�صاحة يف �ح��د�ث �لرو�ية هي 
�صخ�صي��ات حمبطة �جتماعي��ا ونف�صي��ا و�قت�صاديا 
وظه��رت على ت�رسفاتها وتكوينه��ا �ل�صخ�صي كثري� 
م��ن مظاهر �خل��ر�ب ، ف�صكل��ت من��اذج ل�صكنة �ملدن 
�لفا�صدة ، فهناك )�يلي�صو�( �أم د�نيال �مل�صيحية  �لتي 
تعي���ض وهم وج��ود �بنه��ا د�نيال �ل��ذي ��صت�صهد يف 
ح��رب �لأعو�م �لثمانية بو�صاية و�قتياد من قبل )�بو 
زيدون( �حلالق  �مل�ص��وؤول �لأمني و�حلزبي للمحلة ، 
وهناك �ي�صا فرج �لدلل �لذي ميار�ض �أب�صع �لو�صائل 
و�أحطه��ا م��ن �ج��ل �حل�ص��ول عل��ى عقار م��ا بطرق 

ملتوية وو�صائل �لغ�ض و�لإحتيال ،
وحتتل �صخ�صية )�ل�ص�صمه( موقعا مركزيا يف �حد�ث 
�لرو�ي��ة مما خل��ق جمال �صاأ�صميه �ملج��ال �لرو�ئي ، 
ويف منطق��ة هذ� �ملجال تتحرك �فع��ال �ل�صخ�صيات 
�لرو�ئي��ة �لأخ��رى ، مبعن��ى �آخر فق��د �رتبطت دو�فع 
�ل�صخ�صي��ات يف �صلوكها و�فعاله��ا بتحرك �صخ�صية 
�ل�ص�صم��ة وم��ا ت�صف��ر عن��ه �فعال��ه يف �لنتق��ام من 
�ل�صخ�صي��ات �ل�صلبي��ة ، ولع��ل متت��ع �ل�ص�صم��ة به��ذ� 
�ملوق��ع ه��و لتكري���ض بني��ة �ل�صخ�صي��ة �لدي�صتوبية 
�خلط��اب  ت�ص��كل  يف  و�أث��ره  �ملتخي��ل  )�مل�ص��خ( 
�لدي�صتوبي �مل�صتجيب حلر�ك �لو�قع �ملنتهك للوجود 
�لب���رسي و�مل��كاين ليع��م �خل��ر�ب �مل��كاين و�لنف�صي 
جلمي��ع �ل�صخ�صيات مبا يف ذلك �ل�صخ�صيات �ملمثلة 
للجه��ات �لأمني��ة �لت��ي مل تتمك��ن م��ن �لقب�ض على 
ه��ذ� )�ل�ص�صمة( و��صتخد�مها كاف��ة �ل�صبل وبالتعاون 
باملنجم��ني  و��صتعانته��ا  �لأمريكي��ة  �لق��و�ت  م��ع 

�ل�صعبي��ني لتحدي��د م��كان �ل�صم�صة ور�ص��د حتركاته 
، كاإ�صتعانته��ا باملنجم��ني و�لروحاني��ني ويعد ذلك 
مظه��ر� من مظاهر �ملدين��ة �لفا�صدة �لت��ي يعم فيها 
�لتفك��ري �ل�صطح��ي و�خل��ر�يف و�ملتخل��ف ، وحني مل 
جت��د حماولت �ملنجمني و�لعر�فني يف تعيني مكان 
)�ل�ص�صمه( و�لتعرف عليه و�لو�صول �ليه يك�صف كبري 
�ملنجمني ع��ن و�صع كان يحاول فيه �خبار م�صوؤول 
�لد�ئ��رة �لأمنية �لتي جندت��ه و�لآخرين من �لعر�فني 
للو�صول �ىل �ل )�ص�صمه( في�صري ) �عتقد باأننا تدخلنا 
يف �صناع��ة هذ� �ملج��رم بطريقة �و باأخ��رى، كانت 
�لأمور مت�صي ب�صكل �عتيادي ، قبل ظهوره ، �أنا �عتقد 
�ن بع���ض م�صاعدين��ا ��صهم يف تكوين ه��ذ� �لكائن ، 
وهناك من �وح��ى ب�صناعة هذ� �لكائن للق�صاء على 
�جلرمي��ة قب��ل حدوثه��ا ....�لن���ض ���ض 259 ( ويف 
م��كان �آخر ي�صري كبري �ملنجمني نف�صه ) و�ننا جميعا 
جمرم��ون بن�صبة �و باأخرى ..و�ن �لظالم �لد�خلي هو 
�لأكرث عتم��ة بني �نو�ع �لظالم �ملعروفة ، �ننا نكون 
جميعا ه��ذ� �لكائن �ل�رسير �لذي يجه��ز على حياتنا 
�لآن ... �لن���ض  ���ض274(، فف��ي �لن�ص��ني �ل�صالفني 
يط��رح كب��ري �ملنجمني ت�ص��ور� جمازي��ا لتكوين �ل 
)�ص�صم��ه( لي���ض بعي��د� ع��ن حج��م �خل��ر�ب و�لعتم��ة 
�لد�خلي��ة لنفو���ض �ملتنفذين يف �ل�ص��اأن �لأمني وما 
يقومون به من خمططات و�جر�ء�ت ت�صهم يف �رباك 
�لو�ص��ع �لأمني يف �ملدين��ة وبالتايل نعد ذلك وجهًا 
م��ن �أوجه �لف�صاد �لد�خل��ي للموؤ�ص�صة �لأمنية �لتي مل 
يك��ن �ملنجم��ون �ل وجهًا م��ن وجوهه��ا ، ولعل يف 
��ص��ارة )�ب��و �منار( �صاحب فن��دق �لعروبة �لذي قرر 
)غ�ص��ل يدي��ه من بغ��د�د وم��ا فيها( نتيج��ة حلو�دث 
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�لعن��ف و�لنفج��ار�ت و�صو�ه��ا من مظاه��ر �خلر�ب 
�خلارج��ي �ل��ذي ح��اق مبدينة بغ��د�د ، م��ا ي�صري �ىل 
�نتق��ال هذه �ملظاه��ر �ىل �لطرق �ملوؤدي��ة �ىل بغد�د 
) حت��دث �صائق��ون عل��ى �لطري��ق ذ�ت��ه �ن ع�صابات 
م�صلح��ة كان��ت تختطف �ل�صي��ار�ت بركابه��ا وتقوم 
بجزرهم يف ب�صاتني قريبة تبعا خللفياتهم �لطائفية 
...�لن�ض �ض 280( وهي ��صارة �ىل حو�دث �لحرت�ب 
�لد�خلي �ل��ذي طال �لبلد منذ 2005 وما خلقته تلك 
�حل��و�دث من رعب ب��ني �لنا�ض، وبالإم��كان عد هذه 
�حل��و�دث �ي�ص��ا وجه��ًا من وج��وه �لف�ص��اد و�خلر�ب 
�ملدين��ي �مل�صتثمر لو�قعية �لأح��د�ث �ملحركة للبنية 
�لجتماعي��ة �لعر�قي��ة ، ولتوكي��د ��صتمر�ري��ة بني��ة 
�لدي�صتوبي��ا ف��اإن �لن���ض �لرو�ئي ي�صع��ى �ىل حتقيق 
متو�لي��ة �لنتق��ام م��ن �لأ�صخا���ض �لذي��ن ت�صبب��و� 
يف تخلي��ق �جلر�ئ��م بح��ق �ملدينة في�ص��ري �لن�ض �ىل 
زي��ادة يف �ل�صم��اء �لت��ي ت�صمها قائم��ة �ملطلوبني 
للق�صا���ض ) وكلما تقل�صت ع��ادت لتمتليء باأ�صماء 
جدي��دة ، ورمبا ت�صاعفت دون �ن يدري ، �لأمر �لذي 
يجع��ل مهم��ة �لنتقام و�لث��اأر مهمة �أبدي��ة بالن�صبة 
ل��ه ...�لن�ض ���ض 255( فالن���ض �ل�صال��ف ي�صري �ىل 
�أن مهم��ة �ل)�ص�صم��ه( مل تتوق��ف عن��د �لنتق��ام من 
�ملجرمني قب��ل جتميعه من قبل هادي �لعتاك و�منا 
�مت��دت لتتفاعل مع �حد�ث جدي��دة وظهور جمرمني 

جدد ينبغي �لنتقام منهم .
ومل يك��ن �آخره��م كب��ري �ملنجم��ني �ل��ذي مت ف�صل��ه 
وجمموع��ة �لعر�ف��ني و�ملنجم��ني �لذي��ن �خفقو� يف 
�لو�ص��ول �ىل مكان �مل�ص��خ �لذي متكن م��ن �لنفر�د 
بكبري �ملنجمني وقتله وقطع يديه لي�صتبدلهما بيديه 

�لت��ي ��صتوجبت �لتبديل ، وع��د عملية �ل�صتبد�ل هذه 
م��ن موجب��ات �ل�صتم��ر�ر مبهمت��ه �لت��ي مل تتوق��ف 
ببقائ��ه حي��ا طاملا �ن هن��اك عمليات ث��اأر م�صتمرة 
حت��ى بع��د �عالن �جله��ات �لأمنية ع��ن �لقب�ض على 
�ملج��رم �لذي �أث��ار �لرعب يف �ملدين��ة فكان �صخ�ض 
)هادي �لعتاك( �لذي ت�صوه وجهه �ثر �لنفجار �لكبري 
�ل��ذي ح�ص��ل يف �لبتاوي��ن و�أدى �ىل ه��دم �ملن��ازل 
و�ملح��الت و�صقوط عدد من �ل�صحايا وجرح �آخرين، 
لي�ص��اف ه��ذ� �لنفجار �ىل قائمة �حل��و�دث �ملرعبة 
�لت��ي جعل��ت بغ��د�د مدين��ة غ��ري �آمن��ة ومدع��اة �ىل 
مغادرته��ا من قبل �لو�فدين من �ملوظفني و�لك�صبة ، 
وتنتهي �لرو�ية بتوكيدها على بنية �لف�صاد و�خلر�ب 
�لد�خل��ي و�خلارج��ي وبقاء �مل�ص��خ �ل )�ص�صمه ( حيا 
مرتبطا وجوده بظه��ور �صخو�ض فا�صدين وجمرمني 
ليقت�ض منهم . من خالل ما تقدم بحثه يف جمريات 
�لأح��د�ث يف رو�ية )فرنك�صتاي��ن يف بغد�د( للرو�ئي 
�حمد �صع��د�وي ل�صتخال���ض �ملظاه��ر �لدي�صتيوبية 
يف �لرو�ي��ة، فقد �ت�صح باأن �حلدث �ملركزي �ملتعلق 
�خل��ر�ب  )�ص�صم��ه( ومظاه��ر  �ل  �صخ�صي��ة  بتخلي��ق 
و�لف�صاد �خلارجي و�لد�خلي و�ملتمثل بهيمنة ظو�هر 
�لغ���ض و�خل��د�ع و�لريب��ة ومظاه��ر �لعن��ف وتهدي��د 
�لوج��ود �لب�رسي عرب م�صل�صل �لنفجار�ت �لتي طالت 
مناط��ق متفرق��ة م��ن مدينة بغ��د�د و�لف�ص��اد �ملايل 
�ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومي��ة  تب��دى يف  �ل��ذي   و�لد�ري 
ومنظم��ات �ملجتم��ع �ملدين مبا يف ذل��ك �ملوؤ�ص�صات 
�لمنية و�صيوع �لأفكار �خلر�فية �مل�صتهلكة �ملتمثلة 
باملنجم��ني و�لعر�فني ، كل تلك �ملظاهر كانت توؤكد 
عل��ى دي�صتوبي��ة �لرو�ية �لت��ي وج��دت يف �صخ�صية 
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�مل�ص��خ مظه��ر� فا�صح��ا للك�ص��ف عن ف�ص��اد وخر�ب 
مدين��ة بغد�د ، و�إذ� ما علمنا ب��اأن هذه �ل�صخ�صية مل 
تكن �ل جتميعا م��ن �أع�صاء �ل�صحايا �لأبرياء �لذين 
متزقو� وتناثرو� �أ�صالء ممزقة جر�ء �لنفجار�ت،  و�إنه 
مت بن��اء هذه �ل�صخ�صية وف��ق متخيل ميتلك مرجعية 
ع��رب ما عرف��ت عنه �صخ�صي��ة فرنك�صتاين عامليا �ل 
�ن هذ� �لتخييل قد �متلك �صفة �لعجائبية و�لغر�ئبية 
لإح��كام بني��ة �مل�صخ و�لف�ص��اد يف �ملدين��ة ، وكذلك 
تكري���ض ��صتمر�ري��ة وج��ود وحي��اة ه��ذه �ل�صخ�صية 
لتوكي��د �حلاجة �ىل �لنتق��ام و�لثاأر ماد�مت مظاهر 
�لف�ص��اد و�خل��ر�ب قائم��ة بفع��ل �لوج��ود �مل�صتم��ر 
للم�صوؤول��ني عل��ى ��صاع��ة ه��ذه �ملظاهر ، وب��ذ� فقد 
�متلك��ت �صخ�صية �مل�صخ مهمة �أخ��رى حر�ض �لن�ض 
عل��ى بيانها وه��ي �حد�ث عملي��ة �لت��و�زن و�رجاع 
�لت��ز�ن للبني��ة �لجتماعي��ة �ملنتهك��ة ع��رب �عمال 
�لنتق��ام و�لثاأر �لتي ق��ام و�صيقوم بها لحقا �مل�صخ 
لتو�ل��د مظاهر �لف�صاد وظه��ور ��صماء جديدة ت�صاف 
�ىل قائم��ة �ملطلوب��ني ، وه��ذ� يعن��ي بق��اء �ملدين��ة 

عر�صة ملزيد من ظو�هر �لف�صاد و�خلر�ب .

الخط�ب الديستوبي والمع�دل الرؤيوي
 في رواية )السبيلي�ت( 

للروائي اسم�عيل فهد اسم�عيل

خم�ص��ون عاما من �لب��د�ع �ل���رسدي تخللها �صدور 
و�لرو�ي��ات  �لق�ص�صي��ة  �ملجامي��ع  م��ن  �لعدي��د 
و�لدر��صات بلغت �حدى و�ربعني كتابا �صكلت �ملنجز 
�ل���رسدي �ل��رث للقا���ض و�لرو�ئي �لعر�ق��ي ��صماعيل 

فه��د ��صماعي��ل، من��ذ ظه��ور جمموعت��ه �لق�ص�صي��ة 
�لوىل ) )�لبقع��ة �لد�كن��ة ( 1965 وحت��ى �ص��دور 
رو�يته �لأخ��رية ) �ل�صبيليات ( 2015 ، �لتي و�صلت 
�ىل �لقائم��ة �لق�ص��رية جلائ��زة �لبوك��ر �لعربية لعام 

  .  2017
  ولع��ل ور�ء �ختيارنا لرو�ية )�ل�صبيليات ( �ل�صادرة 
ع��ن د�ر نوفابل���ض للن�رس و�لتوزي��ع ط ثانية 2017 
مو�صوعا للدر��صة ه��و كونها �ملنجز �لرو�ئي �لأخري 
�لذي خت��م فيه �لرو�ئي م�ص��و�ره يف �لإبد�ع �لرو�ئي 
ويع��د منوذج��ه �لنهائ��ي �ل��ذي تتب��دى في��ه خربته 
�ملرت�كم��ة �لتي تزود بها يف كتابة �لرو�ية ، و�ل�صبب 
�لآخ��ر هو مو�صوعها �لذي يكت�صب �أهميته من �همية 
و�حدة من �ملر�حل �لتي مر بها �ملجتمع �لعر�قي يف 
تاأريخ��ه �ملعا���رس ونعني بها ح��رب �خلليج �لأوىل 
1980 �لت��ي د�م��ت ثمان �صنني م��ن �ملعاناة بكل 
��صكالها �لجتماعية و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية ، كما 
�نها - �لرو�ية -تت�صمن ما هو م�صكوت عنه يف تلك 
�حلرب و�بتعادها عن �ملوؤثر�ت �لعاطفية/  �لنفعالية 
�لتي غالبا ما تبعد �لكاتب عن مو�صوعيته ، وقد متت 
�لإ�صارة �ىل ذلك يف �لغالف �لأول للرو�ية وحتديد� يف 
�جلملة �لتي و�صعها �ملوؤل��ف حتت �لعنو�ن �لرئي�صي 
وه��ي ) مامل ي��رد ذكره م��ن �صرية حي��اة �م قا�صم  ( 
و�صم��ن ه��ذ� �مل�صكوت عن��ه يف �حل��رب كانت �صرية 
بطل��ة �لرو�ي��ة )�م قا�ص��م( �لتي ت�صكل��ت وفق متخيل 
���رسدي ملخرجات تل��ك �حل��رب و�رتباط��ا باملكان 
)�ل�صبيليات( �لذي كون �ملكان �لدي�صتوبي �لذي �صهد 
خر�ب��ا متث��ل يف جملة من �ملظاه��ر �خلارجية منها 
و�لد�خلي��ة ، فعل��ى �صعي��د �خل��ر�ب �خلارج��ي تبدي 
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مظاه��ر �لف�صاد و�لتخري��ب ملعامل �ملكان 
مبا يف ذلك �لكائنات �لأخرى �لتي �صمها 
�خلارج��ي  تكوين��ه   و��صتكم��ل  �مل��كان 
 ، �لن�ص��ان  كالنب��ات و�حلي��و�ن و حت��ى 
فيم��ا يتبدى �خلر�ب �لد�خل��ي يف �لتحول 
�لنف�ص��ي لالإن�ص��ان يف �حل��رب ، ل��ذ� م��ن 
�ملمكن عد هذه �لرو�ية كونها رو�ية حرب 
ومن �أدب �لدي�صتوبي��ا �ملخت�صة بالك�صف 
ع��ن حج��م وطبيع��ة �لف�ص��اد و�لتخري��ب 
�حلا�ص��ل يف �مل��كان ) �ل�صبيليات( بعدها 
�ملدين��ة �لفا�ص��دة نتيج��ة �حل��رب �لد�ئرة 
،�إذ �أن �لدي�صتوبي��ا Dystopia ومعن��اه 

يف �للغ��ة �ليوناني��ة �ملكان �خلبي��ث وعلى م�صتوى 
�أدب   ( �لنكلوبيدي��ا  تعري��ف  ح�ص��ب  فه��و  �لدب 
�ملدين��ة �لفا�ص��دة، جمتمع خيايل ، فا�ص��د �أو خميف 
�أو غ��ري مرغ��وب به بطريق��ة ما ، وق��د تعني جمتمع 
غ��ري فا�صل ت�صوده �لفو�ص��ى ، فهو عامل وهمي لي�ض 
للخري فيه مكان ويحكمه �ل�رس �ملطلق ( ، وتبعًا لهذ� 
�لتعري��ف فان م��كان �حلرب ه��و دي�صتوبيا يتعر�ض 
فيه �لوج��ود �لن�ص��اين لالنتهاك و�لقه��ر و�لتخريب 
و�لدمار وعلى �مل�صتويني �لد�خلي و�خلارجي ، ولعل 
تب��دي مظاه��ر �لدي�صتوبي��ا يف �لرو�ية ه��و حماولة 
للك�ص��ف ع��ن ما يعتم��ل يف �لو�قع �لفعل��ي للمجتمع 
من قي��م روحية وق�صاي��ا تتعلق باملجتم��ع و�لدين 
ب�ص��كل متخيل ي�صتم��د متثالته �لو�قعي��ة و�لغر�ئبية 

من �لو�قع �ملعا�ض .
   لق��د تب��دت �وىل متث��الت �خلط��اب �لدي�صتوبي يف 
�لعتب��ة �لثانية للرو�ية �لتي كانت حت��ت عن���������و�ن 

) للكات��ب كلمة(، �لتي ك�صف فيها �لرو�ئي 
ع��ن لعبت��ه �مليتا�رسدي��ة ع��رب لقائه مع 
�صديق��ه �ل�صحفي �لذي يعمل يف �صحيفة 
�ل��ر�أي �لع��ام �لكويتية ليخ��ربه عن وجود 
منطقة خ���رس�ء بعر���ض كيلومرتين تقع 
جن��وب �لب�رسة �لتي �خ��رب �ملر�فق للوفد 
�ل�صحفي لالطالع عل��ى ما دمرته �حلرب 
، و�ن ه��ذه �ملنطق��ة ه��ي ) �ل�صبيلي��ات ( 
م�صق��ط ر�أ�ض �لرو�ئ��ي ، من دون �ن يعرف 
�لوف��د �صب��ب بقاء ه��ذه �ملنطق��ة دون �ن 
يلحق بها فعل �حلرب ، �ذ �ن �مل�صافة قبل 
وبعد هذه �ملنطقة ت�صري �ىل يبا�ض غابات 
�لنخي��ل وحتولها �ىل �رسيط �أ�صفر جر�ء فعل 
�لعملي��ات �حلربي��ة وتب��دي �آث��ار �لق�ص��ف �ملدفعي 
ب�ص��كل و��صح ومنظ��ور ، و�أز�ء ده�صة �ل�صحفي �لذي 
ي�صري على �لرو�ئي �يج��اد تف�صري لبقاء )�ل�صبيليات ( 
بعيدة عن �خلر�ب �ملكاين على �لرغم من وقوعها يف 
منطقة طالتها قذ�ئف �لق�ص��ف �ملدفعي من �جلانب 
�لآخ��ر عرب �صط �لع��رب ، فاإن �لرو�ئ��ي ووفق متخيل 
�رسدي متقدم يلجاأ �ىل و�صع تف�صري و�قعي ومتخيل 
ع��رب رو�يته فيما بعد ه��ذه �لعتبة �لتي مهدت لولوج 
�مل��نت �لرو�ئ��ي م��ن منطق��ة �ل�صعور بوج��ود خطاب 
دي�صتوب��ي �صيهيم��ن عل��ى موجه��ات �لرو�ي��ة بن��اء 
وروؤية ، وقد تبدى هذ� �خلطاب يف �ل�صفحات �لأوىل 
للرو�ي��ة �ملتخيلة ملكان �حلرب على �ن هذ� �ملتخيل 
ينه���ض ويتهي��كل عل��ى و�قع��ة �حل��رب �لر�ك��زة يف 
�لذ�كرة �جلمعية �لعر�قية ، ولعل بد�ية �لرو�ية ��صارة 
و��صح��ة ملعان��اة �لعر�قي��ني يف تلك �حل��رب ، حيث 

��صماعيل فهد ��صماعيل 
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يع��د �جلالء �لق�رسي من قرية ) �ل�صبيليات ( باأمر من 
�ل�صلط��ات �لعر�قية بدعوى وقوع ه��ذه �لقرية �صمن 
منطق��ة يطالها �لق�صف �ملدفع��ي وحتولها - �لقرية 
- �ىل منطق��ة ع�صكري��ة �صغلتها وح��دة ع�صكرية ، لذ� 
فاإن عملية �جلالء �جلمع��ي لأهايل �لقرية و�لنتقال 
�ىل حمافظات �لفر�ت �لو�ص��ط يعد مظهر� دي�صتوبيا 
تبع��ه جملة م��ن �ملظاهر منها م��وت )�أبو قا�صم( يف 
�لطريق ب��ني �لنا�رسية و�لب�رسة ودفن��ه ��صطر�ريا 
يف م��كان ب��ني نخلت��ني لي�صت��دل بهم��ا ، ومعان��اة 
عائل��ة )�أبو قا�صم( خ��الل رحلة �جل��الء و��صتقر�رها 
يف �لنجف �لأ���رسف لت�صتلم ) �أم قا�صم( زمام مت�صية 

�مور �لعائلة .
�لت��ي جهدت للح�ص��ول عل��ى رزقها �ليوم��ي ، وبعد 
م��رور عامني على وجود �لعائلة يف �لنجف �لأ�رسف 
تق��رر )�أم قا�صم( مع نف�صها �لعودة �ىل �ل�صبيليات مع 
حماره��ا )قدم خري( لتب��د�أ رحلة معان��اة �صري� على 
�لأق��د�م ، وبع��د نقل عظ��ام زوجها ملفوف��ا بقما�ض 
�أبي�ض لتدفنه يف باحة بيتها بناء على و�صية لقفتها 
ليكون م��ربر� لعودته��ا �ىل �لقرية �أم��ام �آمر �لوحدة 
�لع�صكري��ة �لت��ي �صغل��ت �لقري��ة و�صو�رعه��ا و�أقامت 
�ل�ص��دود �لرت�بي��ة ملن��ع عملي��ات �لت�صل��ل مم��ا �دى 
�ىل جف��اف �لنه��ار �لذ�هبة �ىل �لقري��ة فعم �ليبا�ض 
و��صفر�ر �لزرع و�لنخيل ، وخلو �ملكان من �أي مظهر 
م��ن مظاهر �لن�صاط �لجتماع��ي و�لقت�صادي بفعل 
�جل��الء وحتول �لقري��ة �ىل مكان خ��رب ل حياة فيه 
، وتع��دد مظاه��ر �لتدم��ري �لذي حل��ق بالقري��ة �لتي 
و�صلته��ا )�أم قا�ص��م ( بع��د عام��ني م��ن �لغي��اب يف 
حمافظة �لنجف تلبية لند�ء �حلنني �ىل �ملكان �لأول 

�ل��ذي مل جتده كم��ا عهدته ينب�ض باحلي��اة و�ل�صالم 
، ويف جولته��ا بني بيوت �لقري��ة �لفارغة من �أهلها 
�أدرك��ت حج��م �لدم��ار كته��دمي �جل��در�ن ، و�ل�صظايا 
�ملنت�رسة يف �لبيوت و�لأزقة ووجود د�نات �لقذ�ئف 
�لت��ي حول��ت �لقري��ة �ىل منطقة حرب ل �أم��ان فيها 
حازت يف �لكثري من مظاهر �ملدينة �لفا�صدة �خلربة 
موؤكدة �أثر �حلرب يف حتولها �ىل مدينة ��صباح وخوف 
د�ئ��م بفعل �لق�ص��ف �ملدفعي �لذي يط��ال كل مكان 
م��ن �لقري��ة ، و�ل��ذي كان م�صدر قل��ق ورعب جلنود 
�ملع�صك��ر �لذين وج��دو� يف )�أم قا�صم( نافذة �ن�صانية 
�فتقدوها من��ذ زمن طويل فتعامل��و� معها بحميمية 
بالغ��ة طيلة فرتة وجودها �لت��ي حددها �ملالزم �آمر 
�لوحدة بع�رسة �يام وه��ي �ملدة �لتي مل ت�صهد ق�صفا 
مدفعيا من قبل �جلانب �لآخر مبنا�صبة عيد �لنوروز ، 
�ل �ن هدف �أم قا�صم هو بقاوؤها يف �ل�صبيليات لأكرث 
م��ن هذه �لأيام �لع�رسة �لتي منحها �آمر �ملع�صكر لها 
وبعده��ا ينبغ��ي عليها �ملغ��ادرة لأن �ملكان عر�صة 
للق�ص��ف �مل�صتم��ر ، �ل �نها ) مل تتج�ص��م عناء �ل�صفر 
ومو�جه��ة خماطر �لطريق لك��ي ت�صل��م برتحيلها.....
�لن���ض 103(، ويخلق �لن�ض هن��ا تخياًل جديد� وهو 
تقدم �لعالقة بني �أم قا�صم وزوجها �ملدفون يف باحة 
�لبي��ت ، فتب��د�أ يف تخيل ح��و�ر بينهم��ا يوؤكد �صلتها 
بزوجه��ا وكاأنه ليز�ل حيا وتلج��اأ �ليه يف �ملو�قف 
�ل�صعبة كهذ� �ملوقف �لذي وجدت نف�صها فيه مهددة 
بالرحي��ل حال �نتهاء مدة �لهدن��ة ) �عدك ب�صتلتني ، 
�أ�صاف��ت م�صرتطة ، �ذ� عرفتني بكيفية متديد �قامتي 
هنا .....�لن�ض ���ض 105( ولتوكيد عالقتها بزوجها 
فه��ي ت�صري ) لو �جربوين عل��ى �ملغادرة �خذتك معي 

ت 
سا

درا
ال



100

21
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

...�لن�ض �ض 105( .
وي�صتم��ر �ملكان يف ب��ث خطاب��ه �لدي�صتوبي خا�صة 
بعد �نتهاء مدة �لهدنة ومعاودة �لق�صف �لذي يوؤدي 
�ىل مقت��ل �حد �جلنود وت�صظي ج�صده ، ودفن قمي�صه 
عالم��ة على موت��ه ��صوة بال�صو�ه��د �لأربعة �لذين مل 
يتب��ق منه��م �ص��وى بقايا كقطع��ة مالب���ض �و خوذة 
لي�صع��رو� بوجوده��م معهم بع��د �ن ت�صظت �ج�صادهم  
ج��ر�ء �لق�صف �ملدفعي على �لقرية يف �وقات �صابقة 
ملجيء �م قا�صم ، ونعد ذلك من مظاهر خر�ب �ملكان 
�ل��ذي مل ي�صه��د وجود مقربة يف �لقري��ة وهو ما �أثار 
�نتباه �م قا�ص��م و�أ�صفها على حتول �لقرية من مكان 
�ألي��ف �ىل مكان معادي وغري �آمن حافل بكل مظاهر 
�لف�صاد و�خلر�ب �ملكاين ، ولعل وجود �ل�صدتني �للتني 
بناهم��ا �جلن��ود ملن��ع �لت�صلل ه��و م��ا  �أدى �ىل عدم 
و�صول مياه �صط �لع��رب �ىل نهري  �ملارين بالقرية 
مما �أدى �ىل يبا�ض �لنخيل و��صفر�ر �لزرع و�جلفاف 

�لذي و�صم �لقرية مبي�صم �خلر�ب و�لهمال .
    و�ز�ء هك��ذ� خ��ر�ب ودم��ار �صم��ل �ل��زرع و�ل�رسع 
)قري��ة  �ملفرت���ض  �مل��كان  يف  ت�ص��كل  و�لن�ص��ان 
�ل�صبيلي��ات ( �ل��ذي متث��ل يف ��صفر�ر �صع��ف �لنخيل 
و�جل��در�ن �لت��ي طالته��ا �لقذ�ئف فاأ�صقط��ت بع�صها 
وهدم��ت �لآخر و�نت�صار �ل�صظايا ود�نات �لقذ�ئف يف 
�لبي��وت و�لأزقة وجفاف �لأنه��ار و�ملقربة �ل�صغرية 
و�خل��ر�ب �لد�خل��ي للنفو���ض �ملتمثل بحال��ة �لياأ�ض 
و�لقن��وط و�خل��وف و�لرعب و�مل��وت �ملتوقع يف كل 
حلظ��ة ، وقط��ع �ملياه ع��ن �لقري��ة باإقام��ة �ل�صدتني 
�لرت�بيت��ني ، ودفن عظام �أب��ي قا�صم ودخول زوجته 
يف و�ص��ع تخيل��ي لإقامة �صلة روحي��ة ك�صفت عنها 

و�رسح��ت به��ا للجن��ود باإ�صارتها �ىل �نه��ا ت�صت�صري 
زوجها يف كل عمل تنوي �لقيام به ف�صال عن �لعالقة 
�لغريبة بينها وبني �حلمار قدم خري �لذي يبدو وكاأنه 
كائن �ن�صاين يفهم �أم قا�صم ملجرد كالمها معه ، �إز�ء 
كل تل��ك �لتمث��الت، �لتي بثه��ا �خلط��اب �لدي�صتوبي 
للم��كان �لرو�ئ��ي )�لقري��ة( ف��اإن �هد�ف��ا �أخ��رى قد 
و�صعتها �أم قا�صم نتيجة هذه �ملظاهر جتاوز هدفها 
�لأول يف قر�ره��ا بالرحي��ل م��ن �لنج��ف �ىل �لقرية 
تلبية لهاج�ض �حلنني للمكان �لأول ، ولعل �لرو�ية قد 
متكن��ت من �لإحاطة بتاأثيث �ملكان �لدي�صتوبي وفق 
مظاهر �خل��ر�ب و�لدمار �ملحيق��ة بالقرية و�لنفو�ض 
�ملوج��ودة فيه��ا حتقيق��ا ملعادل��ة طردي��ة �صكله��ا 
�خلر�ب �مل��كاين لينتقل ويتكر���ض يف نفو�ض �جلنود 
و�مل��الزم عب��د �لك��رمي �آم��ر �ملع�صكر �ل��ذي وجد يف 
وجود �أم قا�صم يف �لقرية م�صوؤولية لي�ض با�صتطاعته 
حتملها على �لرغم من تاأكيد �م قا�صم �مل�صتمر باأنها 
ل تق��ل �همي��ة عن حي��اة �جلنود وتتحم��ل م�صوؤولية 
م��ا �صيح�ص��ل لها ، �ل �ن ��رس�ر �مل��الزم عبد �لكرمي 
ب�رسورة خروج �م قا�ص��م من �لقرية بعد �نتهاء مدة 
�لهدن��ة جعله��ا يف قل��ق �ز�ء مهمته��ا �جلديدة وهي 
�ز�ل��ة �لد�ن��ات و�ل�صظاي��ا ونقلها �ىل �صاح��ة فارغة 
خارج �لقرية وترميم ما ميكن ترميمه للجدر�ن �لتي 
��صابتها �لقذ�ئف ، وحتقق لها ما �ر�دت وهو بقائها 
مدة �ط��ول بعد تاأخر �صاحن��ة �لتموين وعدم متكنها 
من �لو�صول �ىل �ملع�صكر بعد معاودة �لق�صف ب�صكل 
مكث��ف وعل��ى كاف��ة �جلبه��ات بانتهاء م��دة �لهدنة 
و�نته��اء �عي��اد �لن��وروز و�نقطاع �ت�ص��ال �ملع�صكر 
مبق��ر قي��ادة �لفرق��ة ، فلم يك��ن �مامها �ص��وى تنفيذ 
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قر�ره��ا �جلديد ) �نبعث قر�ره�����ا من د�خلها ، يجب 
�ن ل يبق��ى حديده��م �ملت�صظ��ي هن��ا .....�لن�ض �ض 
76( ونع��د هذ� �لقر�ر حت��ول يف روؤية �لرو�ية �لتي 
كر�صت �ملظاه��ر �لدي�صتيوبية بفعل �حلرب وما فعله 
�لق�ص��ف �ملدفع��ي بالقري��ة وتوقف مظاه��ر �حلياة 
فيه��ا ، �ذ �جته��ت �لرو�ي��ة يف ما بعد ه��ذ� �لقر�ر �ىل 
تخلي��ق �ملعادل �ملو�صوع��ي ملظاهر �حلرب باجتاه 
�ز�ل��ة تلك �ملظاه��ر ليعك�ض �لروح �لقوي��ة لم قا�صم 
يف عدم ��صت�صالمه��ا للخر�ب و�لدمار �لذي جاء على 
قريته��ا مكانها وعائلتها وعو�ئل �هل �لقرية �لأول ، 
و�أز�ء هذ� �لق��ر�ر وقيامها بنقل �لد�نات و�ل�صظايا مل 
يجد �جلنود يف �ملع�صكر بد� من م�صاعدتها و�لتماهي 
م��ع قر�رها حتى �نهم وجدو� فيه منفذ� لتبديد حالة 
�لياأ���ض و�خلوف �لت��ي هم عليها مقاب��ل �حلياة بكل 
حتدياتها �لت��ي كر�صته �م قا�صم يف �فعالها �لالحقة 
،حي��ث بد�أت بزرع بع�ض �مل�صاحات باخل�رس ، �ل �ن 
م�صورتها بفتح �ل�صدتني �لرت�بيتني عند مدخل نهري 
�صيد ح�صن و�جلومة �للذين يغذيان �لقرية باملاء من 
�صط �لع��رب بو�صع �أنابيب ��صمنتي��ة كبرية من حتت 
�ل�صدتني �أثارت �عج��اب �ملالزم عبد �لكرمي وجنوده 
�لذي��ن �صارع��و� �ىل م�صاعدته��ا  مل��د تل��ك �لأنابي��ب 
لتع��ود �حلي��اة �ىل �لقري��ة ، و�أ�صه��م �جلن��ود م��ع �أم 
قا�صم يف ح��رث �لر�ض �لتي ر�أت ���رسورة زر�عتها 
باخل�رسو�ت و�خل�رس �ملهم��ة و�لقيام ب�صيد �ل�صمك 
و�ل�صتف��ادة م��ن خزي��ن �مل��و�د �لغذ�ئي��ة يف بع�ض 
�لبي��وت �ملي�ص��ورة �لت��ي لت��ز�ل متتل��ك �صالحي��ة 
�ل�صتعم��ال ، ولع��ل هذه �لج��ر�ء�ت م��ا جعل جنود 
�ملع�صكر يكتفون مبا تنتجه �ملحا�صيل �لتي زرعتها 

�م قا�ص��م وغري حمتاجني �ىل ما ي�صل �ليهم بو��صطة 
�صاحن��ة �لتموين ، �لأمر �لذي جع��ل �مكانية بقاء �أم 
قا�صم يف �لقرية �مر� ممكنا وهو ما �أكده �لعقيد �لذي 
ز�ر �ملع�صكر موف��د� من �لفرقة ، و�أز�ء تطور �لأحد�ث 
بهذ� �ل�ص��كل فقد كر�ض �لن�ض �لرو�ئي روؤيته �جلديدة 
�مل�ص��ادة للخط��اب �لدي�صتوب��ي �لذي �ص��اد �لف�صاء 
�لرو�ئ��ي من��ذ بد�يته ، لي�صود ف�ص��اء �لتحدي للحرب 
وم��ا تنتجه م��ن مظاهر فا�ص��دة لتكون ه��ذه �لروؤية 
�جلديدة �خلط��اب �ملعادل مو�صوعيا ملظاهر �لدمار 
�لذي تخلف��ه �حلرب، على �لرغم من ��صتمر�ر �لق�صف 
�ملدفع��ي �لع�صو�ئ��ي �لذي �صاحب ��صتم��ر�ر �م قا�صم 
و�جلن��ود و��رس�رهم على حتوي��ل �ليبا�ض و�جلفاف 

يف �ل�صبيليات �ىل خ�رستها �لأوىل.
  لق��د ��صهمت م�صتويات �لتخييل �ل�رسدي يف �لك�صف 
عن روؤي��ة �لن�ض �لرو�ئي �ملعادي��ة للحرب بو�صفها 
تهدي��د� مبا���رس� للوج��ود �لب�رسي وللوج��ود �ملكاين 
�ي�ص��ا وقد متثل ذلك يف تكري���ض دي�صتوبية �ملظاهر 
�ملتخيل��ة لظاه��رة �حل��رب ، ومل يتوق��ف �لأم��ر عند 
ح��دود هذ� �لك�صف بل تع��د�ه �ىل ت�صكل روؤية متخيلة 
كفعل م�صاد لتلك �ملظاهر �لفا�صدة ، فقد كان �لتخيل 
�ل�رسدي مت�صكال عرب ثالث م�صتويات ، ففي �مل�صتوى 
�لأول ت�صمنته ) كلمة للموؤلف( �لعتبة �لثانية للرو�ية 
�لت��ي ��صارت �ىل مالحظة �ل�صحفي يف جريدة �لر�أي 
�لع��ام بوج��ود منطق��ة خ���رس�ء تقع ب��ني منطقتني 
ج��اءت عليها مظاهر �حلرب وهي قرية )�ل�صبيليات( 
م�صقط ر�أ�ض �ملوؤلف ، ففي هذ� �مل�صتوى حتققت لعبة 
�مليتا�رسد �لكا�صفة عن حيثيات �ملنت �لرو�ئي لحقا 
�ي �لتمهي��د حلالة �لإفرت��ض �لتخيلي �لذي جعل من 
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تلك �ملنطقة تبدو وكاأنها خارج حدود �لفعل �حلربي 
، لندخ��ل �ىل �مل�صت��وى �لثاين �ل��ذي مت وفقه تخليق 
حكاي��ة �أم قا�صم وما جرى لها منذ عملية �جلالء عن 
�لقري��ة و�لرحي��ل �ىل �لنجف �لأ���رسف وعودتها بعد 
عامني �ىل �لقرية م�صطحبة معها رفات زوجها )�أبو 
قا�صم( وه��و عبارة عن كومة عظام دفنت يف �صاحة 
�لبي��ت ، �ذ ��صه��م ه��ذ� �مل�صتوى م��ن �لتخييل بت�صكل 
�لروؤيت��ني عل��ى نحو تر�تب��ي ، �أي �لك�صف عن فظائع 
�حلرب وتخي��ل �لفعل �مل�صاد ليوؤكد �لن�ض وفق هذه 
�لروؤية ق��وة �حلياة و��صتمر�ره��ا �حتجاجا على تلك 
�ملظاه��ر �لفا�صدة ، �أما �مل�صتوى �لتخيلي �لثالث فقد 
�خت���ض بتفاع��ل �أم قا�صم مع بو قا�ص��م �لذي مل يكن 
�ص��وى كومة عظام ملفوفة بقما���ض �أبي�ض يف حفرة 
تو�صطت باح��ة �لبيت ، وتبدى هذ� �لتفاعل يف تخيل 
�أم قا�ص��م بوج��ود زوجه��ا حيا ي��رزق وطاملا رددت 
باأن �لمو�ت ي�صمعون ويتكلم��ون ، فكانت ت�صت�صريه 
يف م��ا تنوي فعل��ه و�ذ� ما و�جهته��ا مع�صلة فاإنها 
تتوج��ه �ليه لي�صع لها حال  ، كما ح�صل حني منحت 
م��دة ع�رسة �أي��ام لتبق��ى يف �لقرية وبعده��ا فعليها 
�ملغ��ادرة ، فتوجه��ت �ىل �حلف��رة خماطب��ة زوجه��ا 
لري�صده��ا �ىل حل ميكنه��ا من �لبقاء م��دة �أطول ، �و 
كما جاءها يف �ملنام ليخربها بعودة �جلندي جا�صم 
مرة �خرى �ىل �ملع�صك��ر بعد مغادرته �مل�صت�صفى �ثر 
��صابت��ه ب�صظية ه�صمت كف��ه ليبقى دون كف ، �لأمر 
�لذي �ثار ��صتغر�ب جنود �ملع�صكر با�صتحالة عودته 
لأن��ه مل يع��د �صاحل��ا للخدم��ة �لع�صكري��ة ، �ل �نه��م 
يفاج��وؤ� بعودت��ه م��رة �أخ��رى لي�صاع��د �م قا�ص��م يف 
�صناع��ة �ملدب�ص��ة ، ولعل هذ� �مل�صت��وى يكر�ض مدى 

عالق��ة �أم قا�ص��م بزوجه��ا تل��ك �لعالقة �لت��ي �أخذت 
حي��ز� مهما يف ذ�كرتها �لتي رج��ع �ليها �ل�رسد �أكرث 
من مرة �عتبار� من تعرفه عليها وخطبتها وزو�جها 
من��ه وولدة �ولده��ا �لثالث��ة وبناته��ا و��صت��ذكار 
حل��الت عديدة �صكلت عو�م��ل دفع وتقوية لم قا�صم 
يف حتقيق هدفها يف �ع��ادة �حلياة للقرية مب�صاعدة 

جنود �ملع�صكر .
 لق��د متكن��ت رو�ي��ة ) �ل�صبيلي��ات( من ط��رح �لروؤى 
�ملتخيل��ة �لقائم��ة عل��ى و�قعة حقيقي��ة حدثت فعال 
ولت��ز�ل ر�ك��زة يف �لذ�ك��رة �جلمعي��ة للعر�قي��ني ، 
و�صكل��ت ك�صفا للم�صكوت عنه يف تلك �حلرب �جلائرة 
�لت��ي ��صتم��رت ثم��ان �صن��ني مرعبة خلخل��ت ركائز 
�ملجتمع �لعر�قي ، وبذ� فاإن �لرو�ية مل تكتف يف �رسد 
خطابه��ا �لدي�صتوبي على �لتخي��ل �ل�رسف �ملقطوع 
�لعالق��ة بالو�قع و�منا �رتكن��ت على و�قع �قرتب من 
�خليال وتد�خل كل من �لتخيل و�لو�قع لتقدمي رو�ية 
ح��رب بتمي��ز ��صتملت على قدرة �رسدي��ة متخيلة يف 
تخليق عو�ملها و�صخ�صياتها لتعلن �صوتها �لن�صاين 
�ملعادي للحرب ، وهو ما �صكل روؤية �لرو�ئي �لر�حل 
��صماعيل فهد ��صماعيل حول �حلرب وم�صاد�تها ، �إذ 
متكنت �لرو�ية من خالل �ملعادل �لروؤيوي �لتحول من 
�لدي�صتوبيا يف ق�صمها �لول �ىل �ليوتوبيا يف ق�صمها 
�لث��اين �إذ ن�صه��د �لعالقة �حلميمية ب��ني �ل�صخ�صيات 
�لت��ي ت�صمنها �مل��كان- �م قا�ص��م  وجمموعة جنود 
�ملع�صكر مب��ا فيهم �آمر �ملع�صكر �مل��الزم عبد �لكرمي 
– ف�ص��ادت روح �لتع��اون و�ملحبة بينه��م من �أجل 
حتوي��ل �مل��كان �لدي�صتوب��ي �ىل مكان مث��ايل ينعم 
باخل��ري و�خل���رسة و�لنفو���ض �ملنفتح��ة عل��ى �أم��ل 



21
/2
01
9

103 AL ADEEB AL IRAQI

�لعي�ض ب�صالم و��رس�ر على حتويل �ليبا�ض و�جلفاف 
�ىل خ���رسة د�ئمة ت�صكل هذه �لروؤية �ملتحولة �جابة 
عل��ى ��صتغر�ب �صديق �لرو�ئ��ي �ل�صحفي حول �صبب 

خ���رسة قري��ة �ل�صبيليات �لتي وقع��ت بني منطقتني 
��صابهما �جلفاف و�ليبا�ض . 

 النــــــــــت�ئج

م��ن خ��الل م��ا تقدم بحث��ه للك�ص��ف ع��ن �ملظاه��ر �لدي�صتوبي��ة يف �لرو�ي��ات �لعر�قية 
�ملعا�رسة ن�صل �ىل تثبيت �لنتائج �لتي تو�صل �ليها �لباحث وهي كما ياأتي :

 1 - لق��د كان حل��ر�ك �لو�قع �لعر�قي بعد �لتحول �لبنيوي للمجتمع �لعر�قي يف 2003 
�أثر يف ظهور �لظاهرة �لدي�صتوبية يف �لن�ض �لرو�ئي �لعر�قي وحتديد� بعد �صيوع ظو�هر 
�لعن��ف �لطائف��ي و�لديني بعد عام 2005 كما يف رو�ية )فرنك�صتاين يف بغد�د( وكذلك 
ظهوره��ا يف �لبني��ة �لإجتما�صيا�صية ما قبل 2003 وحتديد� خ��الل �لعقود �لثالثة من 

حكم �لنظام �ل�صمويل.
 2 - تهي��كل �لبن��اء �لد�خلي للرو�يات على معطيات و�قعي��ة حقيقية ر�كزة يف �لذ�كرة 

�جلمعية للمجتمع وتبدي ذلك و��صحا يف جميع �لرو�يات مو�صوع �لبحث .
3 - جت��اوز مظاه��ر �لف�صاد و�خلر�ب �خلارجي �ملتمثل يف خ��ر�ب �لأمكنة و�ملظاهر 

�ملدينية �لخرى �ىل �خلر�ب �لد�خلي لالإن�صان / نف�صي .
4 - جتلت قدرة �ملتخيل يف تكري�ض بنية �لدي�صتوبيا وفق خمرجات �حلر�ك �لو�قعي 

وقدرة هذ� �ملتخيل على متثل �لو�قع .
5 - جت��اوز �ل��ذ�ت �ىل �ملو�ص��وع وتكري���ض جماعي��ة �لتاأثر باملظاه��ر �لدي�صتوبية ، 

وبيان �أثر �لنظم �ل�صيا�صية يف ت�صكل تلك �ملظاهر.
6 - حر�ض �لن�صو�ض �لرو�ئية على توكيد ��صتمر�رية هذه �ملظاهر بوجود و��صتمر�ر 

�ليدي �لفاعلة يف وجود تلك �ملظاهر.
7 -  ت�صمني �لرو�يات مو�صوع �لبحث معادل مو�صوعيا يو�زي بنية �لف�صاد و�خلر�ب 
لإع��ادة �لت��و�زن �لجتماعي عرب تخليق عنا�رس رو�ئية تاأخ��ذ على عاتقها �حد�ث ذلك 

�لتو�زن. �لدي�صتيوبيا �لظاهرة و�مل�صتبطنة.
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وحمارب��ة �لف�صائ��ل �لتقدمي��ة �لت��ي �صاق��ت به��ا 
�ل�صجون و�حتوتها �ملنايف و�لقامات �جلربية حتى 
و�صلت �ىل �ع��د�م قادة �فذ�ذ �رتق��و� �صالمل �مل�صانق 
وه��م يهتفون لل�صع��ب و�لكر�مة �لوطني��ة و�مل�صتقبل 

جاعلني �حلتوف ج�رس� �ىل �ملوكب �لعابر كما يقول 
�جلو�ه��ري �لكبري. وكان �صمن ه��ذه �لباقة �لثقافية 
�لثوري��ة �لقادمة من فرن�صا بع��د �نت�صار قوى �خلري 
عل��ى �لنازية و�حتالل �لي�ص��ار �لفرن�صي �لذي قاتلهم 

صالح خالص 
رائد الثقافة التقدمية 

الفريــــــــــــد سمعــــــــ�ن

قبل �كرث من  �صتني عاما حلقت يف �صماء �لثقافة �جنحة جديدة.. و��صو�ت 
كان��ت تنادي باحلرية  خ��ارج �لوطن وتردد �ل�صع��ار�ت �لوطنية �لتقدمية 
�لت��ي كان يحمله��ا �صعبن��ا �لعر�ق��ي  يف مظاهر�ت��ه ومنا�ص��ريه �ل�رسي��ة 
ومعارك��ه �ملتو��صل��ة مع �لق��وى �لرجعية ورج��ال  �ل�صلط��ة �لذين جندو� 
�نف�صهم لتربي��ر وجود �ل�صتعمار و�رسورة �لتم�ص��ك باملعاهد�ت  �جلائرة 

و��صتمر�ر �صيا�صة �لقمع و�لرهاب...
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�ثن��اء �ملقاوم��ة �لوطنية ملو�ق��ع متقدمة 
مم��ا �هلته��م للم�صارك��ة يف �حلك��م بق��وة 
تثمين��ا للت�صحيات �لتي قدموها من �جل 
�لتحرر ومتزيق �صي��اط �لنازية و�لرهاب 

و�جلر�ئم �لنكر�ء.
لق��د كان من بني هوؤلء �لقادمني �لدكتور 
�صفاء �حلافظ �صحية �لرهاب �لبعثي يف 
�ل�صبعينيات وخالد �ل�صالم و�بر�هيم �ليتيم 
وكذلك �ملفكر و�ملنا�ص��ل �لدكتور �صالح 
خال�ض �ح��د �عمدة �لثقاف��ة �لتقدمية يف 
�لع��ر�ق، �ل�صت��اذ يف كلي��ة �لد�ب وع�صو 
�لهيئة �ملوؤ�ص�صة لحتاد �لدباء �لعر�قيني 

وع�ص��و �لهيئ��ة �لد�ري��ة فيما بع��د رئي�ض 
حترير جملة �لثقافة �جلديدة منذ �صدورها ول�صنو�ت 
عدي��دة و�صاحب جملة �لثقاف��ة و�ملقاتل �لبارز �صد 
�لدكتاتورية بعد �نق��الب �صباط �ل�صود عام 1963 
وه��و يج��وب �ل�ص��و�رع و�لطرق��ات �لوربي��ة ويقيم 
�لن��دو�ت ويتو�ج��د يف �روق��ة �ملحط��ات و�ملجال�ض 
و�ل�صاحات ويرتقي �ملنابر للدفاع عن حقوق �ل�صعب 
و�صحاي��اه �لذين تعر�صو� للموت و�ل�صجن و�ل�صياع 
و�ملاآ�ص��ي �لرهيب��ة  على يد �لبعثي��ني وخمابر�تهم.. 
و��صاليبهم �لب�صعة يف �لقت��ل و�لتعذيب و�لغت�صاب 

و�نتهاك كل �لقيم �لن�صانية.
لقد كان �صالح خال���ض ��صتاذ� يف كلية �لد�ب وقد 
عرفت��ه �لو�صاط �لثقافي��ة وتتلمذ على يده جمموعة 
من �لدب��اء و�ل�صعر�ء مثل د. ها�ص��م �لطعان ومظفر 
�لن��و�ب ور�صدي �لعام��ل ويا�صني ط��ه �حلافظ ونز�ر 
عبا���ض وفا�صل ثام��ر و��صماء كثرية كان��و� ينهلون 

م��ن مر��ص��ف �ملعرفة ويتلق��ون ع�صار�ت 
�لتجارب �ملعا���رسة و�لتحديات �لفكرية 
و�ملفاهي��م �حلديث��ة يف �لع��امل �ملتح�رس 
من وج��ه �صب��وح و�صفاه مبت�صم��ة تتاألق 
م��ع كل حرف ي�ص��در عنها وتتن��وع فيها 
�لتف�صري�ت ويكرث �حل��و�ر وتتعدد وجهات 
�لنظ��ر وتتو��صل مع �لفك��ر �لتقدمي �لذي 
كان يحت��ل مو�قع جدي��دة بعد �لتحرر من 
قي��ود �لدكتاتوري��ة و��صتع��ادة �لنظريات 
�لت��ي عا�ص��ت ماآ�ض �حل��رب و�هو�لها مثل 
كم��ا  و�لوجودي��ة  و�ل�رسيالي��ة  �لبنيوي��ة 
و�لو�قعي��ة  �لو�قعي��ة  ��ص��و�ت  �رتفع��ت 
وكان��ت  �جلدي��دة  و�لو�قعي��ة  �ل�صرت�كي��ة 
تتنا�ص��ل م��ع بع�صه��ا فق��د  تلتق��ي يف مو�ص��ع �و 
تف�ص��ري وق��د تختل��ف يف مو��ص��ع �خ��رى ويحت��دم 
�ل���رس�ع ح��ول �ملفاهي��م �لت��ي تطرحه��ا مم��ا �دى 
�ىل ظه��ور �من��اط و��ص��كال جدي��دة للتعب��ري يرفعها 
�لبع�ض وين�صجم معها �لخ��رون و�نطلقت تف�صري�ت 
ومفاهي��م فكرية حركت �لج��و�ء �لثقافية يف جميع 
بل��د�ن �لع��امل ل�صيما يف �ل��دول �لنامي��ة �ملتعط�صة 
لالت�صال و��صتيع��اب �لر�ء �جلديدة وجمار�ة قو�فل 
�حل�ص��ارة ومتابع��ة تاث��ري�ت �لتط��ور �لجتماع��ي 
و�ل�صناع��ي و�ل���رس�ع �ليديولوج��ي و�لت�صاب��ق يف 
�حتالل �ملو�قع و�كت�ص��اف �لعو�مل �جلديدة يف �صوء 
�نطفاء ج��ذوة �لدكتاتوريات وتطلعات �ل�صعوب نحو 
�حلري��ة و�لدميقر�طي��ة حيث �نت���رست ق�صائد لكبار 
�ل�صع��ر�ء مث��ل �يلو�رونريود� وناظ��م حكمت ولوركا 
ومايكوف�صك��ي وكان �ر�غ��ون يغ�ص��ل ثي��اب ق�صائد 
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�صفاء �حلافظ 

ناظم حكمت
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�ملقاوم��ة ويح��دق يف عي��ون �خل���رس�ء 
��صتط��اع �ص��الح خال���ض  �ملذهل��ة لق��د 
بن�صاط��ه �لفك��ري وعلم��ه �ملتو��ص��ل يف 
خلق �كرب جتمع �بد�عي تقدمي يف �لعر�ق 
�جلو�ه��ري،  �لكب��رية  �ل�صم��اء  وب��رزت 
�ل�صي��اب، �لبياتي، عبد�مللك نوري وغائب 
طعم��ة فرم��ان، وبلن��د �حلي��دري وعل��ي 
�ل�ص��وك و�ل�صع��ر�ء �ل�صب��اب �ن��ذ�ك مظف��ر 
�لن��و�ب ور�ص��دي �لعامل ومو�ص��ى �لنقدي 
وزه��ري �لقي�ص��ي ور�صي��د يا�ص��ني و��صماء 
�خ��رى كثرية يف جم��الت �لبد�ع �لدبي 
و�لفن��ي يف �لق�صة و�لنقد �لدبي و�لرو�ية 

و�مل�رسح.
��صبح  �لذي  �لثقايف  �ملحور  مع  جولت  له  وكانت 
مر�جعة  يف  وج��ود  له  يعد  ومل  �لن�صيان  زو�ي��ا  يف 
و�مل�صمون  �ل�صكل  وحو�ر�ت  �لدبي  �لعمل  عنا�رس 

�لليرب�لية  و�لجت���اه���ات 
و�ل��ت��ط��ل��ع��ات �ل�����رسي��ال��ي��ة 
تقت�رس  ومل  و�ل��وج��ودي��ة 
�لدب  على  �لعطاء�ت  تلك 
�ىل  جتاوزتها  ب��ل  وح�صب 
وتاألق جو�د  �لت�صكيلي  �لفن 
�صليم وفائق ح�صن وحممود 
و�صالح  و�لدروبي  �صربي 
ج���ي���اد وي��ح��ي��ى �ل�����ص��ي��خ 
وفي�صل  �لدين  مهر  وحممد 
تو��صلو�  �لذين  من  لعيبي 
يف  جديدة  �كت�صافات  �ىل 

�لت�صكيل �نتقلت بحكم �للت�صاق �حلميمي 
بني �للو�ن �لدبية �ىل �مل�رسح فربز ��صم 
�صامل  وطه  �صوقي  وخليل  �لعاين  يو�صف 
�لرماح  وناهدة  وزينب  �ل�صعدي  وجعفر 
و�لفن  �لدب  وعا�ض  يو�صف  ورميو  و�ز�د 
كل  �مل�صرتكة  �جلهود  بف�صل  �لعر�ق  يف 
�للبنات  و�صعت  ف��رتة  �روع  ميد�نه  يف 
و�لدب  �ل��ت��ح��رري��ة  للحركة  �ل��وط��ي��دة 
بغ�ض  ت��اله  وم��ا  و�ل�صتيني  �خلم�صيني 
و�لزمات  �ل�صقيمة  �ملحاولت  عن  �لنظر 
�خلانقة يف �لفرتة �لتي �صيطر فيها �لفكر 
و�لتعقيد�ت  �لدب  على  �ل�صمويل  �لبعثي 
�ثارها  �لتي ظهرت وما ز�لت  و�لختناقات 
�ملخلفات  من  للتحرر  �ملبذولة  �جلهود  رغم  قائمة 

�لكارثية.
وقد يط��ول �لكالم و�ن��ا �نقل �نطباع��ات عن �صالح 
خال�ض ه��ذ� �ملفكر و�ملعلم 
�لكب��ري �ل��ذي �صاهم يف دفع 
�م��ام  �ىل  �لثقاف��ة  عجل��ة 
يف  و�ص��دق  نا�ص��ج  بفك��ر 
�لد�ء و�خال���ض ب��ال حدود 
للكلم��ة �لن�صاني��ة �ل�رسيفة 
�لتي �صمل��ت كافة �ملجالت 
ت�صه��د  و�لت��ي  �لبد�عي��ة 
�لر�ه��ن  وقتن��ا  يف  �ثاره��ا 
رغم �جله��ود �لظالمية �لتي 
ت�صع��ى لتحوي��ل �لدف��ة م��ن 
م��و�ين �ملعرف��ة �حل�صاري��ة 

عبد �مللك نوري 

علي �ل�صوك

انطلقت تفسيرات 
ومفاهيم فكرية حركت 

االجواء الثقافية في 
جميع بلدان العالم 

السيما في الدول النامية 
المتعطشة لالتصال 

واستيعاب االراء الجديدة.
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�ل�صن��ني  مئ��������ات  قب��ل  م��ا  عه��ود  �ىل 
وباخت�ص��ار �صدي��د.. كان �ص��الح خال�ض 
�لبو��ص��ل يف معرك��ة �لدب  �لق��ادة  �ح��د 
�لتقدم��ي �صاه��م ب��روح فد�ئية م��ن �ج��ل 
�ملعرف��ة كاأ�صتاذ يف كلي��ة �لد�ب و��صتاذ 
يف جامعة �حلي��اة �لثقافي��ة وتن�صب �ليه 
�ل�ص������ات��ذة  م��ن  �خ��رى  م��ع جمموع��ة 
�لكبار كل �نت�ص��ار�ت ثقافاتنا ووجودنا 
�لفك��ري �لن�ص��اين �ملتط��ور رغ��م بع���ض 
�لر�ء وت���جاه��ل ذلك بالدع��و�ت �لباهتة 
�لت��ي �صتبق��ى كما جرى لغريه��ا فقاعات 
تتب��دد م��ع �لو�ق��ع و�لن�ص��وج �لفكري يف 

�طار �ل�رس�عات �ليديولوجية و�لبد�عية عموما..
�ن �ب��رز ممي��ز�ت ��صتاذن��ا جميع��ا ��صاف��ة ملا قدم 
للحرك��ة �لدبي��ة يف �لع��ر�ق ه��و �لتو��ص��ع و�لعمل 
�لدوؤوب بتجرد و�خال�ض وثبات على �لفكر �لتقدمي 

و�لن�صاط �لبد�عي �لذي متتد خمائله على 
�صت��ى �رج��اء �لع��امل.. و�ملج��د كل �ملج��د 
للذين يعملون ب�صدق ونكر�ن ذ�ت وجترد 
م��ن �ج��ل �دب عر�ق��ي تزهو ب��ه �لجيال 
وحتمل��ه �مانة للمبدع��ني �جلدد �لقادمني 
وه��م ورث��ة ذل��ك �لعط��اء �لر�ئ��ع ل�صالح 
خال���ض وبقي��ة �ملفكرين و�لدب��اء �لذين 
حمل��و� م�صاعل �لفكر �لتقدم��ي و�لن�صاين 
بعي��د� عن �لرثث��رة و�لدع��اء�ت �ملجانية 
ذل��ك  عل��ى  �لتعتي��م  وحماول��ة  �لعاب��رة 
�لن�ص��اط وخلط �لور�ق و�لتثبيت مبفاهيم 

ل �صند لها على �ر�ض �لو�قع.
جم��د� ل��ك �يه��ا �ل�صت��اذ �لر�ئ��ع و�لن�ص��ان 
�ملتو��ص��ع و�ل�صوت �ملد�فع ع��ن �لفقر�ء و�لكادحني 

وق�صيتهم �لعادلة.

غائب طعمة فرمان 

بدر �صاكر �ل�صياب 
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  ماز�ل��ت �صورت��ه تتالمح �أمام��ي ، �لآن ، وهو يلقي 
علين��ا حما�رست��ه �لأوىل ب�ص��وت رقي��ق ، ه��ادئ ، 
م�صرت�ص��ل ، ل �رسع��ة في��ه ول �إبطاء . �ألقاه��ا و�قفا، 

ع��ا �إياه��ا �إىل نق��اط ، وي��ده ما تن��ي ت�صجل كل  موَزّ
نقط��ة عل��ى �ل�صب��ورة ؛ حر�ص��ا من��ه عل��ى �أن تظ��ل 

حمفوظة �أي�صا يف �صجالت �لطلبة .

أستاذي صالح خالص

خـــــ�لد عــــــلي مصطــــــفى  

يف �ل�صنة �لثانية من در��صتي �جلامعية بكلية �لآد�ب1959- 1960 �أطّل 
عل��ى قاعة �لدر�ض يف مادة �لتاري��خ �لأندل�صي ، يف وقت متاأخر من �لعام 
�لدر��صي ، �أ�صتاذ بد� يل �أطول قليال من �ملتو�صط ، و�أق�رس قليال من �لطول ؛ 
تتنا�صب قامته مع بد�نة. كان يرتدي ، فوق بدلته �ل�صتائية ، معطفا �أدكن 
�لل��ون ، يعل��وه وجه م���رسب ب�صمرة خفيف��ة ، ذو ق�صمات دقيق��ة متيل �إىل 

�ل�صتد�رة . �صمعت همهمة تقول " د. �صالح خال�ض " .
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  " كي��ف نكت��ب �لتاري��خ ؟ " ، كان ه��ذ� هو مو�صوع 
�ملحا���رسة . وعل��ى �لرغ��م م��ن �أين ل ��صتطي��ع �أن 
��صرتج��ع نقاطه��ا تف�صيلي��ا ؛ فاإن مفهومه��ا ماز�ل 

ير�ود عقلي حتى �لآن : 
  �إن �لتاري��خ ، بجمي��ع مر�حله وجمتمعاته ، �صناعة 
ب�رسية ، تت�صل �أ�صبابه بنتائجه �ت�صاًل حيويًا ؛ وهذ� 
ُيحّتم على �ملوؤرخ �أن يتوّخى منهجا علميا يف تدوينه 
، تتبنّي فيه �لقوى �ل�صاعدة من �لقوى �لهابطة ، من 
خ��الل ���رس�ع �مل�صال��ح �ملتناق�صة ، بعي��د� عن �أية 
تف�ص��ري�ت مثالي��ة ، �أو �أ�صطوري��ة ... و�إذ� كان للف��رد 
فيه �أهمية خا�صة ، فاإن هذه �لأهمية تاأخذ �صورتها 
�لفاعل��ة مم��ا تفر�صها حاجات �لو�ق��ع ، وم�صتوياته 

�لجتماعية و�لثقافية ، وحركته �جلدلية.
   ج��اءت حما���رسة �لدكت��ور �ص��الح خال�ض �لأوىل 
و��صحة يتقبله��ا �لطالب على نحو مبا�رس ، من دون 
عن��اء �أو �إعمال ذهن ؛ ومن غري �أن يدرك �أنها تب�صيط 
تعليم��ي ملنه��ج كتاب��ة �لتاري��خ م��ن وجه��ة �لنظر 

�ملارك�صية . 
�ص��الح  د.  معن��ا  �أم�ص��ى    
مبعامل��ة  �لدر��صي��ة  �ل�صن��ة 
�أبوي��ة ، �صهل��ة �لإيق��اع . مل 
يك��ن ينظ��ر �إىل �لطال��ب �إل 
�أن��ه طال��ب ؛ ل �ص��اأن ل��ه به 
خارج قاعة �لدر�ض ؛ يعطيه 
�ملطلوب من �ملقرر �لدر��صي 
فق��ط ، بال �إفا�ص��ة قد تذهب 
بعي��د� �إىل مو�ط��ن قريبة �أو 
بعي��دة . لذلك ل �أّظن �أن �أحد� 

م��ن طلبة مرحلتنا ق��د �أدى يف مادته دور �لمتحان 
�لثاين ... باخت�صار : كان �لدكتور �صالح يتوخى يف 

حما�رس�ته ؛ �لب�صاطة ، و�لو�صوح ، و�لفائدة .

*       *     *          

  على �لرغم من ب�صاطة هذ� �لتمهيد ، دّل على �أمر �آخر 
مو�ص��ول به ، لكنه �أو�صع من��ه ؛ كان �لدكتور �صالح 
، يف قاع��ة �لدر���ض ، �ص��ورة م�صغ��رة م��ن �صورت��ه 
�لثقافية  �لعام��ة خارج قاعة �لدرو�ض . كان ي�صاهم 
يف توجي��ه "�لوعي �لجتماعي " ، على وفق ما يرى 
ويعتقد.عرف��ت فيم��ا بع��د ، �ن��ه كان م��ن موؤ�ص��ص��ي 
جملة) �لثقافة �جلديدة ( )1( يف �ملعهد �ل����������ملكي 
) 1953 – 1954 ( ؛ متبوئا فيها رئا�صة �لتحرير ... 
لكن �ملجلة �أغلقت ، بعد �صدور �أربعة �أعد�د منها فقط 
. �أم��ا �لدكتور �صالح فقد نال��ه ، يف �إثر غلق �ملجلة، 
م��ا نال غريه من مثقفي �لعر�ق و�أدبائه ، حني زجت 
�ل�صلط��ات �مللكي��ة به��م يف 
معتقل �ل�صعدية ، �آنذ�ك . ذ�ق 
�لدكت��ور �صالح طع��م هذ� " 
�لإج��ر�ء" �ل��ذي يع��د �رسف��ا 

لأي منا�صل تقدمي . 
  م��ن �مله��م �أن �ذك��ر �لآن ، 
�لدكت��ور  مقال��ني ن�رسهم��ا 
�صالح متتابعني يف عددين 
�لثقاف��ة   ( م��ن  متتالي��ني 
�جلديدة ( يف َب��ّدِء �صدورها 
 .1 9 5 4 - 1 9 5 3 ل و لأ �

 إن التاريخ ، بجميع مراحله 
ومجتمعاته ، صناعة 

بشرية ، تتصل أسبابه 
بنتائجه اتصااًل حيويًا ؛ 

وهذا ُيحّتم على المؤرخ 
أن يتوّخى منهجا علميا 

في تدوينه  .
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�ملق��الن  ه��ذ�ن  ي�ص��كل 
�لنظ��ري  �لبع��د   ، �ملهم��ان 
للمنه��ج �لأدب��ي )�لو�قعي��ة 
تقدي��ري  ويف   .  ) �جلدي��دة 
، �أنن��ا ميك��ن �أن نعدهم��ا " 
منيف�صت��و �أدبي��ا"، هو �لأول 
�لتاري��خ  يف  نوع��ه  م��ن 
لق��د   . �لع��ر�ق  يف  �لأدب��ي 
تبلورت يف هذ� " �ملنيف�صتو 

"  �أ�صول هذ� �ملنهج ب�صورة و��صحة ، على نحو مل 
يك��ن متي���رس� من قب��ل . كان ما قيل ع��ن ) �لو�قعية 
( تفوهات عامة جت��ري جريان �ل�صباب �لهارب من 
�أ�صع��ة �ل�صم���ض ؛ �أما يف مقايل �لدكت��ور �صالح ، فقد 
حتول��ت )�لو�قعية ( �إىل نظري��ة مكتملة �لأركان، بعد 
�أن �قرتنت بها "�جلدة" و�هتدت بالتوجيهات �لأدبية 
�ملارك�صية )2(. ويف ه��ذ� �ل�صدد ميكن �أن �أو�صح �أن 
) �لو�قعي��ة �جلديدة ( هي �ل�صورة �للفظية ) للو�قعية 
�ل�صرت�كي��ة(، �ملعتم��دة ر�صمي��ا يف منظوم��ة �لدول 
�ل�صرت�كي��ة ، و�متد�د�ته��ا �لأيديولوجي��ة يف �ل��دول 

�لر�أ�صمالية و�لعامل �لثالث . 
                       

 *     *     *  

  يف تقدي��ري ، تتج��اوز �إن�صاني��ُة �لدكت��ور �ص��الح 
خال�ض موقَفه �لفكري �لعام و�لأيديولوجي �خلا�ض 
. و�إذ� كان يل �أن �أ�رسب مثال على �أن �لروح �لإن�صانية 
ه��ي �لت��ي تتوج عقله ؛ فان ما ح��دث يل ، حني كنت 
�بح��ث عن ماأوى يقين��ي من �لتج��و�ل يف �ل�صو�رع ، 

�أثن��اء در��صتي �جلامعية ، ل 
�أدري من �أ�صار عليَّ ، �آنذ�ك ، 
�أن �ذهب �إىل �لدكتور �صالح 
خال�ض ؛ �إذ كان يدير، �آنذ�ك 
مو�ص��ول  جامعي��ا  موقع��ا 
باأق�ص��ام �لطلب��ة �لد�خلي��ة ، 
عّله يقيني من ، �لتجو�ل يف 

�ل�صو�رع . 
 ع��رف �لدكت��ور �ص��الح من 
�أكون ، ح��ني َمُثْلُت �أمامه ، طالبا فل�صطينيا لجئا مل 
يكن عل��ى در�ية برتتي��ب خطو�ت قدمي��ه . فما كان 
من��ه �إّل �أن هي��اأ يل �رسير�ً يف �ح��د �لأق�صام �لد�خلية 
�لكائن يف �أحد فروع �صارع عمر بن عبد �لعزيز .حني 
ذكرت��ه مبوقفه ه��ذ� ، �أثناء زيارتي �إي��اه يف منزله ، 
بع��د نحو ع�رسين عاما ، �أكد يل �أنه ل ينظر �إىل �ملرء 

�إل من خالل وجوده �لإن�صاين و�لأخالقي . 
  ُيخّي��ل �إيّل ، �أّن ه��ذ� �لبعد �لإن�صاين و�لأخالقي ، وما 
ي�صي��ع فيه من �أفق ثق��ايف مت�صع ، كان ور�ء خروجه 
م��ن رئا�ص��ة حتري��ر جمل��ة ) �لثقافة �جلدي��دة ( �لتي 
عادت �إىل �ل�صدور ، مرة ثالثة . يف مطلع �صبعينيات 
�لق��رن �لع�رسي��ن . �أو قبلها بقلي��ل . كان يرى – كما 
���رسح يل مرة حني �صاألت��ه عن �صبب ذلك – �رسورَة 
�أن يتو�صع �هتم��ام �ملجلة �إىل حقول معرفية و�أدبية 
�أخرى ، بعد �أن ح�رست نف�صها يف �لبعد �لأيديولوجي 
�ملح���ض . ب�صبب من موقف د. �ص��الح �لثقايف هذ� ، 
وج��د نف�صه غري ق��ادر على تو�صيع �هتم��ام �ملجلة ؛ 
فاآث��ر �ل�صتعف��اء م��ن م�صوؤوليتها ب�ص��الم ، من دون 
�صجي��ج �أو �ته��ام . كان م��ن نتيج��ة ذل��ك ، �أن وجد 

عرف الدكتور صالح من 
أكون ، حين َمُثْلُت أمامه، 
طالبا فلسطينيا الجئا لم 

يكن على دراية بترتيب 
خطوات قدميه . 



21
/2
01
9

111 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ة ا
صي

شخ

�لدكت��ور �صالح نف�صه حر� يف �إ�ص��د�ر جملة لها هذه 
وعة ؛ ملتزمة يف �لوقت نف�صه مبوقفها  �لروؤي��ة �ملو�صَّ
�لتقدم��ي ، ونهجها �لنقدي و�لنتق��ادي فيما تو�جه 

من �أمور �حلياة ، �آنذ�ك . تلك هي جملة )�لثقافة ( .

   *        *      * 

  توطدت معرفتي �ملبا�رسة بالدكتور �صالح خال�ض، 
ح��ني و�فق �أن يكون م�رسفا على ر�صالتي ، للح�صول 
عل��ى �صه��ادة �ملاج�صت��ري يف �لأدب �حلدي��ث . كان 
مو�صوع �لر�صالة ) �ل�صعر �لفل�صطيني �حلديث 1948 
1975- ( ، م��ع معرفت��ي �أن �خت�صا�صه �لدقيق هو 
�لأدب و�لتاري��خ �لأندل�ص��ي ، و�أن��ه �أل��ف كتابني عن 
�صاعري��ن هما �ملعتمد بن عب��اد ؛ و�بن عمار . وهما 

- كما معروف �أندل�صيان - 
  مل يح��اول �لدكت��ور �صالح 
، خالل �إ�رس�فه على �لر�صالة 
، �أن يفر���ض عل��ّي م��ا يجب 
عل��ى  �أ�صت��اذ  يفر�ص��ه  �أن 
تلمي��ذه ، ب��ل ت��رك يل حرية 
�لتعب��ري و�لتحلي��ل مبوج��ب 
ما يقت�صيه مو�صوع �لبحث 
؛ قناع��ة منه ب��ان �صخ�صية 
" �لطال��ب " هي �لتي توجه 
عقله وقلب��ه �إىل ما يجب �أن 

يكون .
، يف مطل��ع  �آن��ذ�ك   ،   كن��ا 
�صبعيني��ات �لقرن �لع�رسين، 

وم��ا قبلها وم��ا بعده��ا، ننظ��ر �إىل �لأدب و�لفن من 
خالل �أنهم��ا " �نعكا�ض " للو�قع �لجتماعي ، تعبري�ً 
ع��ن مرحلٍة تاريخيٍة معينة ؛ �أيّا كان �جتاه كٍل منها 
�ملذهبي ، و�صورته �لفنية ، وطر�ئقه �لأ�صلوبية . من 
هذ� �لباب ، حملت " �لر�صالة " ، يف منهجها ، تالقيًا 
ب��ني �لتاريخ��ي و�لفني .... لقد د�ف��ع �لدكتور �صالح 
ع��ن �لر�صالة من هذه �لناحية ؛ ل لأيّن كنُت �أمتنى �أن 
يق��ول ذلك ، و�إمّن��ا لأين �عرتفُت ، يف �لأ�صطر �لأخرية 
م��ن مقدم��ة �لر�صال��ة ، بع��د �صك��ري �إي��اه ، بف�صل��ه 

�لأكادميي ، وفائدته �ملهنية عليها ، قائاًل : 
    " ل �أّدع��ي ، �إن قل��ت : �إّن كثري�ً من نظر�ته )�صالح 
خال�ض ( ، ول �صّيما عالقة �ل�صعر بالو�قع ، قد وجدت 

لها هنا جماًل للتطبيق ..." 
  َدّل ه��ذ� - م��ّرًة �أخ��رى – عل��ى �أّن �لدكت��ور �صالح 
خال���ض ذو �أُف��ٍق و��ص��ٍع يف 
�لنظر �إىل �لثقافة وجمالتها 
�أن  تقدي��ري  .يف  �ملعرفي��ة 
در��صت��ه يف فرن�ص��ا، جعلته 
مي��دُّ ب���رسه �لثاق��ب �إىل �أّن 
ور�ء �لجتاه��ات �ملنظ��ورة 
 ، منظ��ورة  غ��ري  �جتاه��اٍت 
م��ع حر�ص��ه عل��ى قناعت��ه 
�لأيديولوجي��ة . رمبا يعرف 
�لأدب   حرف��ة  �أدركت��ه  م��ن 
�أن   –  ! يع��رف  ل  �أو   -
�لدكت��ور �ص��الح خال�ض قد 
 ، ث��الث م�رسحي��ات  ترج��م 
م��ن ذو�ت �لف�ص��ل �لو�ح��د ، 

أّن الدكتور صالح خالص 
ذو ُأفٍق واسٍع في النظر 

إلى الثقافة ومجاالتها 
المعرفية .في تقديري 
أن دراسته في فرنسا، 

جعلته يمدُّ بصره الثاقب 
إلى أّن وراء االتجاهات 
المنظورة اتجاهاٍت غير 

منظورة.
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للكات��ب �لفرن�صي �ملعروف جان كوكتو ، �صدرت يف 
خم�صينيات �لقرن �لع�رسين ... هذ� يعني – دعني �أقْل 
– �أن ذوقه �لأدبي ، و�إح�صا�صه �جلمايل �بعد مدى من 

موقفه �لفكري ... 
  ه��ذ�، ل يناق�ض �أبد�ً �حتفاله �ل�صديد بالآثار �لأدبية 
ذ�ت �لطاب��ع �ل�صيا�صي �لتقدم��ي ، �ملعربة عن طموح 
�جلماه��ري �لكادح��ة باحلري��ة و�لعد�ل��ة . ويف ه��ذ� 
�ل�ص��دد، �أ�ص��ري �إىل مقال��ني للدكت��ور �ص��الح ت�ص��ّدر 
�أحدهما ديو�نًا �صغري�ً لعبد �لرز�ق عبد �لو�حد با�صم 
) �لن�صي��د �لعظيم ( ،وت�صدر �لآخر ديو�ن عبد �لوهاب 

�ألبياتي) ع�رسون ق�صيدة من برلني ( )3(.
  يف كلت��ا �ملقدمت��ني ُتط��لُّ لغ��ة �لدكت��ور �ص��الح 
�لحتفالية بال�صاعرين ، وتقديره ل�صعرهما تقدير�ً ل 
يخل��و – ب�رس�حٍة – من مغ��الة عاطفية جتاههما . 
ومع ذلك ، ترتبط هاتان �ملقدمتان بال ريب ، مبنهج 
) �لو�قعي��ة �جلدي��دة ( �ل��ذي كان �لدكت��ور �ص��الح 
خال���ض �أول م��ن و�صع �أ�ص�ص��ه �لنظري��ة يف �لعر�ق؛ 
بحي��ث ميكن �أن �أزعم �أن جمي��ع �ل�صعر�ء �لي�صاريني ، 
�صيوعي��ني وغري �صيوعيني ، كان��و� ي�صتهدونه ، �إن مل 

يكونو� َيتَّبعوَنه . 
  �إذ� كان �ملذهب �لو�قعي يف �لأدب يقوم على ركائز 
مثل��ث مت�ص��اوي �لأ�ص��الع : �ملالحظ��ة ، �لختيار ، 
و�لتعب��ري ؛ فِاّن �لركيزة �لثالث��ة – �لتعبري: هي �لتي 
توّج��ه �لركيزتني �لأُخَرَي��نْي �إىل �لهدف �ملطلوب من 
�لو�قعي��ة : ��صرت�كي��ًة �أو نقدي��ًة ، �أو �جتماعي��ة ، �أو 
�صو�ه��ا . فالو�قعيات ك��رٌث كرثَة ُدعاته��ا. لقد �ختار 
�لدكت��ور �صالح م�صطلح ) �لو�قعية �جلديدة ( مر�دفًا 

للو�قعية �ل�صرت�كية ، ل�صببني : 

�لأول : �إن �لدعوة �إىل �لو�قعية ، باملفهوم �ل�صرت�كي 
، حتت��اج �إىل و�قع �جتماع��ي ��صرت�كي ، �أو يف �صبيله 
�إىل �ل�صرت�كية . مل تكن هذه �حلال متو�فرة يف طبيعة 
تركي��ب �ملجتمع �لعر�ق��ي �لتي قام��ت عليها �لدولة 
�لعر�قية يف �لعهد �مللكي . ولذلك ميكن �أن جنعل من 
) �جلدي��دة ( �إيح��اًء  ب�)�ل�صرت�كي��ة ( ، ومتهيد�ً �أدبيا 
تعبري�ً عن ن�صال جماهريي يحقق �لهدف �ملن�صود . 
  �لآخ��ر : �إّن �ملفه��وم �ل�صرت�ك��ي ، وكّل �ملفهوم��ات 
�لت��ي تدع��و �إىل �لتغيري و�لإ�صالح كان��ت حمظورًة ، 
�أو �صب��ه حمظ��ورة ، يف �لعهد �مللك��ي . لكن �لقول ب�) 
و�قعية جدي��دة ( و�إيحاء�تها يتجاوز �حلظر �إىل نوع 
م��ن حري��ة �لتعب��ري �ملقي��دة ، باجتاه ي��رت�ءى ، من 
خالل��ه ، ما ي��دل على م�صتقب��ل جديد تت�ص��اوى فيه 

�لنفو�ض . 

*    *  *  
 

  لق��د ذهب��ُت ، يف ه��ذ� �حلديث ، ذي �لَب��ّث �ملتقّطع ، 
ع��ن �لدكت��ور �صالح خال���ض �إىل ما كن��ت �أر�ُه فيه : 
وه��ي روؤي��ٌة ل تعدو �أن تك��ون �ص��ذر�ت متباعدًة من 
�صورت��ه �لأدبي��ة و�لفكري��ة �لت��ي �أقّدر �أنه��ا كانت " 
عم��ود �صخ�صيته " �لأ�صا�صية ؛ وه��ي �صورة �لأ�صتاذ 
�لت��ي �نعك�ص��ت على م��ر�آة طالٍب تتلمَذ ل��ه ردحا من 
�لزم��ن – �ص��ورٌة حتت��اج �إىل م��ن ُيَب��نّي تفا�صيلها 
، ويح��ّدد ق�صماته��ا ، وم��ا ميك��ن ور�ء كّل منها ، من 
عق��ٍل مت�صٍع يرمي نظره ور�ء �لأف��ق . �أقول هذ� ، لأن 
�لدكت��ور �ص��الح مل يك��ن تزدهي��ه �لدعاي��ة �لفارغة 
. و�ل�صه��رة �لكاذب��ة، و�ملقاب��الت �ل�صحفي��ة �لت��ي 
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تنته��ي �صالحياته��ا ف��ور ظهورها. باخت�ص��ار : مل 
يكن �لدكتور �صالح خال���ض من �لذين يجيدون علم 
" ، و�أ�صاليبها �مللتوية ، بالربت  " �لعالقات �لعامًة 
على �لأكتاف ، كي ينالو� ح�صة �لأ�صد من حلم �لدنيا 

و�لدي��ن معًا ... ولي�ض غريب��ًا �أين كنُت �أرى فيه ز�هد�ً 
�أق��رب �إىل �ملت�ص��وف ، حت��ى و�ن �أنك��ر غ��ريي هذه 

�لروؤية �لذ�تية .     

ملحظ�ت 

1. تع��ددت مر�ح�����ل �ص��دور ) �لثقافة �جلديدة ( .�لأوىل : يف �لعهد �مللكي ) 1953-1954 (. 
�أوقف��ت �ملجل��ة عن �ل�ص��دور بعد �صدور �أربعة �أع��د�د منها... �لثانية: يف عهد عب��د �لكرمي قا�صم ) 
1958 – 1963 ( ..�لثالثة يف عه�د �حمد ح�صن �لبكر ) 1968– 1979 ( . بعد ت�صكيل �جلبة 
�لوطني��ة �لتقدمي��ة ، �أو قبله��ا بقليل ... ظ��ل �لدكتور �صالح خال���ض رئي�صا للتحري��ر فيها �إىل �أن 
��ْصَتعف��ى منه��ا يف �أو�ئ��ل �ل�صبعينات من �لق��رن �لع�رسين . لبد م��ن �ل�صارة هن��ا �إىل �أن �ل�صاعر 
�صام��ي مه��دي قد �فرد ف�صاًل من كتاب��ه ) �ملجالت �لعر�قية �لريادي��ة ودورها يف حتديث �لأدب 
و�لف���������ن 1945 – 1958 ( تن��اول فيه جملة ) �لثقافة �جلديدة ( ، يف مرحلة �صدورها �لأوىل ، 
مع��د�ً �إياه��ا – مع عدد من �ملجالت �لثقافية �لأخ��رى – قد َب�رّست باحلد�ثة؛ ومنّوهًا ، يف �لوقت 

نف�صه ، مبقالتي د. �صالح خال�ض . 
2. ل �أظ��ن �أن هذي��ن �ملقال��ني قد �أثار� ن�صاطا �أدبيًا خا�صًا ، موؤيد�ً �أو معار�صًا. كما مل يبلغني 
�أن �لدكت��ور �ص��الح نف�ص��ه ق��د �أ�ص��ار �إىل �أهميتهم��ا يف بل��ورة منه��ج ) �لو�قعي��ة �جلدي��دة ( يف 
�لأدب و�لفن. لقد كان هذ� �ملنهج منا�صبًا لكثري من �لآثار �لأدبية �لتي �صدرت �آن���ذ�ك، يف �ل�صعر 
و�لق�ص��ة. وه��ذ� يحت�اج �إىل بح��ث �أكادميّي متخ�ص�ض لتلّم���ض �لعالقة ب��ني ) �لو�قعية �جلديدة( 

وهذه �لآثار . 
3. �ص��در كال هذي��ن �لديو�ن��ني �ل�صغريين عام 1959. �لأول ) �لن�صي��د �لعظيم( عن د�ر بغد�د، 
مطبع��ة �لر�بط��ة. و�لآخ��ر – فيم��ا �ذكر–ع��ن د�ر من�ص��ور�ت جمل��ة ) �لثقافة �جلدي��دة( ومازلت 
�حتف��ظ بن�صخ��ٍة م��ن �لأول؛ لكني فقدت �لطبع��ة �لأوىل من �لث��اين، فا�صتع�صت عنه��ا بطبعة د�ر 
�لعودة – بريوت، �لتي �حتفظت مبقدمة �لدكتور �صالح خال�ض �ملوؤرخة يف 30/ 5 /1959 .      
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ق��د يك��ون يف ِم�ْصيِت��ِه �لو�ني��ِة �أثٌر ُرمّب��ا تبّقى له من 
�أعب��اِء �صنينِه �خلالية، لكّنك حنَي ت�صمُع �إليِه من على 
ُكر�صيِّ��ِه �لر�صني يف قاعِة �مُلحا���رسِة، �أو يف مكتبِه 
�ملتو��ص��ع؛ يف ُحجرت��ِه تل��ك ب��ني ُحج��ر�ِت ُزمالئِه 
وه��و  �لآد�ب،  كّلي��ِة  �لُعلي��ا يف  �لدر��ص��اِت  �أ�صات��ذِة 
ٍل و�ص��وٍت خفي�ٍض،  يتح��ّدُث، كعادت��ِه، بل�ص��اٍن متمهِّ

َل �لهادَئ رمّبا  ��ا �إىل �أنَّ هذ� �لتمهُّ فل��َك �أْن تذهَب �أي�صً
كان مّما ُطِبعْت عليه �صخ�صّيتُه �لعميقُة �لر��صخة.

*    *  *  

كانت ُمهّمُة ُطاّلبِه هذ� �لف�صل �أْن يتحّققو� "�صخ�صّيَة 

أستاذي د. صالح خالص
وحديٌث عن محنِة »الثقافة«

د. عدن�ن حسين العّوادي

كان ق��د م�صى به �لُعمُر حافاًل بامُلكابدة و�مُلعاناة؛ �أرهقتُه �أغالُل �ل�صجِن 
غ��رَي م��ّرٍة، وتن��اءْت به ُغرب��ُة �مَلنفى �صن��ني، وما بني ذل��ك وور�ءه ي�صعى 
�مُلخ��رُب و�لرقي��ُب. رغ��م ذلك ظّل��ْت له، حتى وه��و يخط��و �إىل �ل�ِصّتني، هذه 
، كاأّنه  �لق�صم��اُت �لر�ئقُة �لو�دعة، و�لقامُة �ملطمئّنة، و�ملظهُر �ل�َصمُح �لبهيُّ

تاأّبى على �ملحِن و�لأزماِت �أْن تناَل منه.
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ُط��اّلب  وُه��م  حت��ى  و�لط��اّلب،  �لأندل�ص��ي".  �لأدب 
دكت��ور�ه، رمّب��ا درج��و�، يف �لأك��رث، عل��ى �أّن �أدب��اَء 
�لأندل���ض ق��د �ّت��كاأو� على �أ�صوِله��م �مل�رسقّي��ِة �ّتكاًء 
�صدي��ًد�، و�أّن م��ا ي�صتق��لُّ بنف�ص��ِه م��ن �أدِبه��م ل يكاُد 
ُيذكر، حتى �إْن يكاد �أدُب �لأندل�ض َليكوُن �صدًى لأدِب 
�مل���رِسق، وحّتى �إّن �ل�صاحَب بن عّباد، حني نظَر يف 
"�لِعْق��ِد �لفري��د" وق��ال كلمته فيه: "ه��ذه ب�صاعُتنا 
ُرّدْت �إلين��ا" فق��د كادْت تلَك �لكلم��ُة �أْن تقاَل يف �أدِب 

�لأندل�ض ِبُرّمته.
�أّم��ا "�لأ�صت��اذ" ف��ريى �أنَّ �أدَب �لأُّم��ِة �لو�حدة مثلما 
يت�صاب��ه، فقد ل يك��ون كذلك لو �ختلف��ْت عليه بيئتُه 
�لطبيعي��ُة و�لجتماعّي��ُة و�لثقافّيُة، و�ختلف��ْت �ألو�ُن 
�لتاأث��ري�ِت �لطارئ��ِة علي��ه، ف�صاًل ع��ن �أنَّ "�لت�صابه" 
نف�ص��ه ق��د ل يعن��ي، بال���رسورِة، �لَن�ص��َخ �مُلطاب��َق 

لأ�صل��ِه، فمثُل ه��ذ� "�لن�ص��خ" مّما ل حتتمل��ُه طبيعُة 
�لأدب ع��ادًة. كذل��ك ل��و �أنَّ "عربي��َة �لأدب" �أ���رّست 
على �لتم�ّصك باأبنيته��ا و�أمناطها �لأ�صلوبية �مُلقّررة، 
ل�صّيما يف �ل�صعر، فاإّن �هتماماِت �لنا�ِض يف حياتهم 
�ليومّي��ِة و�أحو�له��م �لفكرّي��ِة غالًبا م��ا تدعوهم �إىل 
�لتما���ِض �لأ�صالي��ِب �لت��ي ق��د يرونها �أن�ص��َب للتعبري 
ع��ن تلك �لهتمام��ات. �أّما ما ق��اَل به �لُقدم��اء فاإّن 
�لبحَث �لِعلميَّ ل ُي�صلُِّم، عادًة، بالآر�ِء �لتي ُتقاُل على 

َقها وُيعيَد �إنتاَجها. �إطالِقها، �إمّنا عليِه �أْن ُيحقِّ
كان �لطال��ُب يعر���ضُ �أم��اَم ُزمالئ��ِه ما �نته��ى �إليه 
يف بحث��ِه، ثمَّ �إّنهم بعد ذلك ق��د يختلفوَن �أو يّتفقون، 
فاملحا���رسُة �أ�صبُه بحلقِة ِنقا�ٍض مفتوح. و"�لأ�صتاذ" 
�صبوٌر على ُطاّلبِه، ي�صمُع �إليهم كاأحِدهم، وُيحاِوُرهم 
حم��اورة �لأند�د، و�إذ مل يكون��و� �صو�ًء يف �لُقدرِة على 
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�إد�رِة �حللق��ِة فقد كاَن ُي�صدُِّد 
ُق لهم  له��م �صبيَل �حلو�ر؛ ُيوثِّ
ُم ما ير�ُه  ما �صّح من��ُه وُيتمِّ
ق��د غ��اَب، وه��و خ��الَل ذلك 
ُفِقه��ا  �أُ للفك��رِة يف  يعر���ضُ 

�لعام.
�أّما ُمهّمت��ي يف �لف�صِل فاأْن 
�أحتّق��َق كلم��َة "�ل�صاحب بن 
عّب��اد" تل��ك؛ فاأق��ر�أ "�لِعْق��َد 
�لفريد" ث��ّم �أع��وُد مبروّياتِه 
�أ�ص��وًل  تك��وُن  ق��د  م��ا  �إىل 
له��ا يف "عي��وِن �لأخب��ار"، 
�إىل  "�لأ�صت��اُذ"  ��صتم��َع  و�إذ 
�لّت��كاء  ه��ذ�  يف  مقالت��ي 
و�لتد�خل بينهم��ا فقد �أبدى 

��ا مل ُت�صمْع قب��اًل. �إذ ذ�ك �ص��ارت عالقُة  عالم��َة ر�صً
�لتلميِذ باأ�صت��اذِه تتوّثُق، ثّم �صار "�لأ�صتاذ" يحتفُظ، 
م��ن بعد، لتلميذِه، بعدِد �ل�صه��ِر من جمّلتِه "�لثقافة"، 
ث��ّم ما لِبَثِت "�لثقافة" �أو ما ق��د يّت�صُل بها، �أْن غدْت 

مبعَث نقا�ٍض يتجّدُد مع كلِّ عدٍد منها.

*    *  *  

�َصِهدْت �أو�خُر �ل�صبعينّياِت من �لقرِن �ملا�صي متادًيا 
خاِنًقا لأُُف��ِق �حلياِة �ل�صيا�صّي��ِة و�لفكرّيِة يف �لعر�ق، 
حّت��ى لكاأنَّ �صيا�صَة �لَعْقِد �لذي خال، مبا كان لها من 
�أوجه، قد �نتهْت �أخ��رًي� �إىل "�ختز�ل" �إر�دة "�لعر�ق" 
ُكلِّ��ِه ب��اإر�دِة "رئي�صِه" �ل��ذي �جتمعْت ل��ه "�لرئا�صُة" 

�أدناه��ا،  �إىل  �أعاله��ا  م��ن 
حتى �ص��ار: "�إذ� قال.... قال 
�لعر�ق". ول عجب، فقد �أقاَم 
عل��ى حر��صت��ِه �ُص��وًر� منيًعا 
من �لأطم��اِع و�لأتب��اِع، ثّم 
عم��َد �إىل "�رُسكائ��ِه" د�خ��ل 
�ل�ص��وِر ف��اأومَلَ بُروؤو�ِصِهم �إىل 
وعَم��َد  �لأتب��اِع،  �لآخري��ن 
�ىل "ُحلفائِه" خ��ارج �ل�ُصور 
فمّزَقه��م ���رسَّ مُم��زَّق، وبِقَي 
عل��ى �أجهزتِه �أْن ت��دوَر على 
��ُد من قد  حم��وِر �ل�صوِر تر�صُ

ُي�صِمُرون �لِفر�ر.
كاَن ذلك قد تز�مَن مع ُبزوِغ 
جنم "�لثورة �لإ�صالمية" يف 
�إير�ن �لتي �أعلنْت لنف�ِصها نهًجا بذ�تِه؛ ل مع "�ل�رسِق" 
ول مع "�لغرِب"؛ هذ� �لنهُج ُرمّبا �أَخلَّ بقو�عِد "�حلرِب 
�لباردة"، ومن َثمَّ فهو خَطٌر مُيكُن �أْن يلتقي "�ليمني" 
و"�لَي�ص��ار" عل��ى ُمو�جهت��ه. �أّما "�ليم��ني" ف�رُسعاَن 
م��ا وج��َد ُبغَيتُه يف ح��رِب "�ل�صنو�ِت �لثم��اين"، و�أّما 
��ا، ل�صّيما �أنَّ يف  "�لي�ص��ار" فكان��ت له �أ�صاليبُه �أي�صً
"ه��ذ� �لي�صار" من يرى �أنَّ "ث��ورة �خُلميني" – كما 
�صّميُت �أحياًن��ا- قد تكوُن �أ�صدَّ خطًر� حتى من �أنظمِة 
�أولئ��َك �لُطغاِة �لذين ��صطنعهم �لغرُب �أدو�ٍت لإحكاِم 

. هيمنتِه على �ل�رسِق �لعربيِّ �لرثيِّ

*    *  *  
بِقَي��ِت "�لثقافة" وحدها جمّل��ة "�لَي�صار" يف �لعر�ق، 

ظلَّْت صورُة »صالح 
خالص« تلك ُتوِجُعني، 
وعندها ُكنُت أستعيُد 

تلك النقاشاِت الحاّرة 
في صراحتها والتي 

كانت تجري في 
طريقين ُمختلفين، 

وكان اختالفهما يّتسُع 
كّلما صدَر عدٌد جديٌد من 

»الثقافة«
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���ُض بقاءه��ا على ُحُل��ٍم ب�"تو�زٍن  ولعّله��ا كان��ت ُتوؤ�صِّ
م�صتحيل"؛ �إذ ما د�مِت "�لُفر�صُة" متاحًة �أمامها لأْن 
تق��وَل ما ُتريُد فينبغي لها �أْن تفي��َد من تلك �لفر�صة 
عل��ى �أن�صِب نحٍو مُمك��ن، لكّن ما ُتري��دُه "�لثقافة" ل 
ينبغي ل��ه �أْن يكوَن بريًئ��ا مّما تريُدُه منه��ا �ل�ُصلطة، 
و�ل�ُصلط��ُة ترغُب ل��و �أنَّ "�لثقاف��َة" تر�ُص��ُم "للرئي�ض" 
ن��ًة جّذ�ب��ًة مت��الأُ به��ا �صفحاته��ا �أُ�ص��وًة  �ص��ورًة ُمَلوَّ
ُحِف و�ملَج��اّلِت �لأخرى، ف�صاًل عن  بغريه��ا من �ل�صُ

َوِرِه �مُللّونِة �لتي ل يكاُد يخلو منها مكان. �صُ
�رسع��اَن م��ا �أُعِلَنِت �حلرُب، و�صعاُره��ا "كلُّ �صيٍء من 
�أج��ِل �ملعرك��ة"، و"�لفر�ص��ة" �لتي كان��ت "�لثقافة" 
حُت��دُِّث به��ا نف�َصه��ا مل تُعد مُمكن��ًة؛ �إذ �ص��ار عليها، 
�لي��وَم، �أْن تق��وَل ما ُتري��ُدُه "�ملعرك��ة" �أوًل، وينبغي 
���َض بقاَءه��ا عل��ى مب��د�أٍ �آخر: "من  له��ا، �إذن، �أْن ُتوؤ�صِّ
�أج��ِل بق��اِء �لثقافِة ل ُب��دَّ من تناُزلت"؛ تل��ك هي �أْن 
تك��ون "�لثقافة" جمّل��ة "�لَي�ص��ار"؛ فتخو�ض �حلرَب 
عل��ى "نظام �مل��اليل" – كم��ا �ص��اَر ُيدع��ى- �أ�صوًة 
ُح��ِف "�ليمنِي". ُثمَّ  ُح��ِف "�لي�صار" �لأخرى، وب�صُ ِب�صُ
ا، "جمّلة �لفكر �لعلميِّ �لتقدُّمّي" �لتي  �أْن تك��وَن، �أي�صً
تفتُح �صدَرها لالأفكاِر و�لآر�ِء �لِعلمية ولتلك �ملو�هب 
�لت��ي ق��د ل حتظى بالقب��وِل من لدن ثقاف��ِة �ل�ُصلطة، 
ُمّتكئ��ًة على �ل�صع��ار �مُلقتب�ِض من �أق��و�ِل "�لرئي�ض": 
ا  "�لدميقر�طي��ُة م�صدُر قّوٍة للف��رِد و�ملجتمع"، ورمبَّ
�أُتيَح لها، حتت �ل�صعاِر نف�صه، �أْن تِقَف على هذ� �ل�صاأِن 
�أو ذ�ك م��ن �ل�ُصوؤون �لعامِة فيك��ون لها ر�أٌي فيه؛ هو 
دوَن �مل�صا���ِض بذي��ِل "�لرئي���ض". �إّنه��ا �أ�صب��ُه بجاّدٍة 
ذ�ِت نهج��ني، وق��د كاَن هذ� وحده كافًي��ا لتعطيلها؛ 
ف�"�ملعركة"؛ وقد بلغْت �أو�صَط �لُعمِر، مل يعد باإمكانها 

�أْن حتتمَل �أكرَث من "نهٍج و�حد".

*    *  *  

ر�عن��ي �أْن �أر�ه، بع��د غي��اٍب غري معه��ود، وقد �رسى 
�لوه��ُن �إىل ج�صِدِه، و�أّنُه �إذ� م�ص��ى فرمّبا �أعانتُه يده . 
لك��نَّ �أ�صّد ما �صاءين �أْن تك��ون "�لثقافة" قد �حُتِجَبْت، 
و�أْن يك��وَن "�صاحُبه��ا" قد �أُِحي��َل �إىل �لتقاعد. ورغَم 
�أنَّ ه��ذ� مل يك��ْن مفاج��اأًة يل ف��اإنَّ وقَع��ُه يف نف�ص��ي 
كان �أليًم��ا. كان �ل�صتي��اُء بادًيا علي��ه وكاأنَّ �ُصعوًر� 
بخيب��ٍة ُمّرٍة يعتمُل يف نف�صه؛ فالذين �أولهم ِثَقَتُه قد 
خدُعوه، وها هم يغِدُروَن به. و�إذ ر�فقُتُه �إىل �صّيارتِه، 
حي��ُث يحتفُظ يل باآخ��ر عدٍد من "�لثقاف��ة"، قال: �إنَّ 

�لو�صَع ينغلُق على نف�صِه.
ُتوِجُعن��ي،  تل��ك  خال���ض"  "�ص��الح  �ص��ورُة  ظلَّ��ْت 
وعنده��ا ُكن��ُت �أ�صتعي��ُد تل��ك �لنقا�ص��اِت �حل��اّرة يف 
�رس�حتها و�لتي كانت جتري يف طريقني خُمتلفني، 
وكان �ختالفهم��ا يّت�ص��ُع كّلم��ا �صدَر ع��دٌد جديٌد من 
"�لثقاف��ة". ورغَم �أنَّ �ل�صورَة �لتي كان ُير�ُد لها �أْن 
حُتَج��َب خلَف ُدخ��اِن "�ملعركة"، كان��ت، ومن خالِل 
ا، ُت�صِفُر عن وجهها �صيًئا ف�صيًئا، فاإنَّ  �لخت��الف �أي�صً
�لدكتور �صالح خال�ض ظلَّ �إىل "ي�صاِر" �ملجّلة، و�إىل 
"ي�صاِرها" فقط ، كاأمنا مل يكن َثّم ِخيار �آخر ، �أو كاأنَّ 

"هذ� �لي�صار" فوَق �لختالف وفوَق �لنقد!
ا �أنَّ حمّبت��ي "لأبي �صعد"  عل��ى �أنَّ ما ه��و طريٌف حقًّ
كانت ت�صت��دُّ وتعُمُق كّلما �ّت�ص��َع �ختالُفنا، فكاأنَّ هذ� 
��ا، ع��ن ف�صائل��ِه  �لخت��الَف كان يك�ِص��ُف يل، تلقائيًّ
ه رمّبا ب��د� يل، �أحياًنا،  �لأخالقّي��ِة �لعميقة، حت��ى �أنَّ
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ِه، فكاَن  �أ�صب��َه بعارٍف �صويفٍّ �أخل�َض نف�صُه ملحّبِة ربِّ
�أْن ت�صامْت به حمّبُتُه عن �لأنانّيات و�ملطامع.

*    *  *  

ي��وَم ��صتاأذْنُت��ُه يف زيارت��ي �لأخ��ريِة ل��ه، وهو على 
�رسي��ِر �ملر�ِض يف بيتِه، فاج��اأين �أّوَل ما دخلُت، فقر�أ 

بيَت �أبي فر��ض:

وفيُت ويف بع�ِض �لوفاِء مذّلٌة
                                   لفاتنٍة يف �حليِّ �صيمُتها �لغدُر     

 قلُت، باأ�صًى كظيم: وهذ� ما مل نكن نرجوُه.

مل يُطِل �حلديُث ع��ن "�لوفاء �ملغدور"، ول عن �رسير 
ا ذه��َب �إىل �ل�صعر، ففي ن�ص��وِة �ل�صعِر ما  �ملر���ض، �إمنَّ
قد يكوُن ُرقيًة ِلأوجاِع �لروِح و�أو�صاِب �جل�صد. وعلى 
ورق��ٍة مطبوع��ٍة كان يق��ر�أ، وق��د �بَتَهج��ْت �أ�صاريُرُه، 
، و�أر�صلها  ه بها �جلو�هريُّ �أبيات �لق�صي��دِة �لتي خ�صّ

�إليه ومّلا ُتن�رَس:

�أَ�أخي "�أبا �صعٍد" ومن ُقَبٍل
�أُهدي �صتقب�ُض جمرتي قَب�صا   

يا �صفَو �إخو�ِن �ل�صفاِء �إذ�
ما جفَّ نبُع مروءٍة وَج�صا   

ُه �صوًقا �إليَك ي�صدُّ ناب�صَ
ُحبٌّ ترعرَع بيَننا وَر�صا   

و�لذكرياُت ترفُّ ناعمًة
رفَّ �لن�صيِم بح�رسٍة َهَم�صا   

"�أ�صالُح" مل تربْح �صفيَّ هوى
�صدٍق �إذ� ما �لكاذُب �نتك�صا   

 ت�صتفُّ �صوَء �لفجِر ترُقُبُه
يُز خيطيِه �إذ� �لتب�صا.. ومَتِ   

كان "�صالح خال�ض" ب�صارًة بثقافٍة جديدٍة   
يف �لع��ر�ق، متّثلْت يف جتربت��ِه �لعريقِة �لتي نذَر لها 
ُعُم��َرُه؛ فكان��ْت غني��ًة وُملِهم��ًة، رفعتُه رم��ًز� طليعيًّا 

عالًيا بني رموِز ثقافتنا �لوطنيَّة.
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م��ا �أحر�نا بفتح ملفاته��م �ليوم لت�صحي��ح م�صار�ت 
�لذ�ك��رة حي��ث يرت�ك��م �لن�صي��ان و�لتعتي��م و�ملحو . 
م��ن هذ� �ملنطلق تاأتي هذه �لكلم��ة عن �لر�حل خالد 
�لذك��ر د.�ص��الح خال�ض: بالإم��كان �حلديث عنه من 
جو�ن��ب كثرية: �إن�صان��ًا ومفكر�ً و�صيا�صي��ّا ور�ئد�ً...... 

�إلخ ،ورمبا غريي �أقدر  مني على بيانها و�لك�صف عن 
مالب�صاتها و�إ�صكالته��ا  بحكم �لزمالة �أو �ملجايلة ، 
�أّم��ا �أنا فقد �خرتت جانبًا من �صخ�صيته خربته جيد�ً 
وعرفته عن قرب ،�أعني �صالح خال�ض �لأ�صتاذ �لذي 
ت�رّسف��ت �صنة كاملة بالتلم��ذة عليه ف�صاًل عن لقائنا 

صالح خالص
 األفق المفتوح

اوي
ّ

د.ن�دية غــــــ�زي العز

ظهرت  يف �لو�صط �لثقايف و�لأكادميي �لعر�قّي �أ�صماء بارزة قّدمت �إجناز�ت 
ر�صينة ،  ولكّنها ل�صبب �أو �آخر �نزوت بعيد�ً �أو �أبعدت وعزلت ق�رس�ً ،فن�صيت 
جهوده��م  و�أدو�ره��م �لطليعية وحجب��ت موؤلفاتهم عن �لأجي��ال �جلديدة 
�لت��ي ل تعل��م �صيئًا   ذ� بال عن �إجناز�تهم �لتي و�صعوها يف ظروف بالغة 
�ل�صعوبة و�لق�صوة ،منهم:�صالح خال�ض ،وديعة طه �لنجم ،ناجية �ملر�ين، 

�أكرم فا�صل ،عبد �حلق فا�صل ، و�آخرون(. 
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�ملتكّرر به  – نحن طاّلبه- يف ق�صم �للغة 
�لعربية يف كلية �آد�ب بغد�د .                                          
وحديث��ي عنه �صيكون م��ن ز�ويتني : �أثره 
فينا ثقافّيًا وتربويًا حيث تتعّمق �لأبعاد 

�لإن�صانية .                                   
يف �لأوىل: يرت�ءى �لأفق �لثقايف �ملرت�مي 
�لأط��ر�ف �ل��ذي قادن��ا �إليه ،وه��ي نقطة 
جدي��رة بالنتب��اه وبخا�ص��ة م��ن �أ�صتاذ 
���ض يف �لدر��ص��ات �لرت�ثي��ة �لتي  متخ�صّ
ميكن �أن ت�صحب �لباحث �ملجّرد من �لعدة 
�لكافي��ة �إىل �لتقوق��ع و�جلم��ود و�صي��ق 
�ملنظ��ور ، كان �لر�ح��ل مم��ن جن��و� م��ن 

ه��ذ� �ملنزلق ،فقد جنح يف حتدي��ث نظرنا �ىل �لن�ّض 
�لرت�ث��ّي و�لرتق��اء بزمنه م��ن �حل��دود �ل�صّيقة �إىل 
مر�ق��ي زمن مفتوح تتالقح في��ه �لتجارب وتتثاقف 
�ل��روؤى،�إذ تتو��ص��ج �لن�صو�ض و�لأ�صم��اء و�لتجارب 
بطريق��ة مده�ص��ة يف حما�رسته :من �إعج��از �لقر�آن 
�إىل �ل�رسيالّي��ة �إىل رق�ض �لباليه �إىل جدل �لفن للفن 

...........�إلخ ،كيف ؟ ما �لعالقة 
؟ م��ا �ملنه��ج؟ م��ا �مل�ص��ّوغ؟  
وح��ده �أ�صتاذن��ا ق��ادر عل��ى 
�لإجاب��ة ع��ن ه��ذه �لأ�صئل��ة 
�ملحا���رسة  يف  يدي��ر  وه��و 
دفة ح��و�ر�ت ثقافية خ�صبة 
وعميق��ة ومت�صل��ة تب��د�أ من 
نقط��ة م��ا م��ن �لق��رن �لثاين 
�أو �لر�ب��ع �أو �ل�صابع �لهجرّي 
عن��د �لأ�صمع��ّي �أو �بن قتيبة 

�أو �ملع��رّي �أو �أبي نو����ض لتمتّد �إىل نقطة 
مغايرة يف �أق�صى �لق��رن �لثامن ع�رس �أو 
�لتا�صع ع�رس �مليالدي عند كانت �أو بلز�ك 
�أو �إلي��وت ، حي��ث تت�صاقط حو�جز �لزمان 
و�ملكان و�لأجنا�ض و�لأديان �مل�صطنعة 
لينطلق �لإبد�ع يف ف�صاء حّر ممتّد يتاأّبى 

على �لتق�صيم و�لتبويب.
لق��د جن��ح يف غر���ض ق�صي��ة �أ�صا�صية يف 
وعين��ا : �إّن �مل��وروث لي���ض ه��و �ملبت��د�أ 
�ل�صاكن �ملع��زول �ملتحّجر بل هو �ملبتد�أ 
�ل��ذي  �ملت�صاع��د  �ملتنام��ي  �ملتح��ّرك 
يتغ��ّذى على م�صتجد�ت �حلي��اة �ملتو�لدة 

يف كل حلظة من حولنا.
حما�رس�ته  على  عقود   ثالثة  من  �أكرث  وبعد  �ليوم 
�لنقطة �جلوهرية  �أ�صتاذي يف هذه  تتجّلى يل قيمة 
حني �أز�ح �جلد�ر �لعازل �أمام �أعيننا – و�إىل �لأبد- 
�أو  وغ��وت��ه  �جل��اح��ظ  ب��ني  �أو  ول��ورك��ا  �ملتنبي  ب��ني 
عروة  بني  �أو  وولف  وفرجين��يا  �لعدوية  ر�بعة  بني 
كيخوته،  ودون  �ل���ورد  ب��ن 
ب����ني ع���ب���ق���ري���ات �ل�������رسق 
فاجلميع  و�ل�����غ�����رب........... 
�ملقّد�ض  �ملنبع  يغرتفون من 
�ل�صور  �ختلفت  نف�صه،و�إن 
و�لت�صميات  و�لأ�صك���������ال 

�خلارجية.
�أّم��ا �لز�وي��ة �لثانية: فتخ�ّض 
�ملتمّي��ز يف  �لنوع��ّي  جه��ده 
�ملبدئ��ي  م�رسوع��ه  رعاي��ة 

عبد �حلق فا�صل 

ناجية �ملر�ين

اليوم وبعد أكثر من 
ثالثة عقود  على 

محاضراته تتجّلى لي 
قيمة أستاذي في هذه 

النقطة الجوهرية حين 
أزاح الجدار العازل أمام 

أعيننا – وإلى األبد- 
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�لثق��ايف �لوطن��ي �أعن��ي جمل��ة )�لثقافة 
تاري��خ  يف  ن��ادرة  حال��ة  وه��ي   ،  )
�لأكادميي��ة �لعر�قي��ة �أن يك��ون �لأ�صت��اذ 
جمل��ة  لي�ص��ت  وه��ي   ، جمل��ة  �صاح��ب 
�عتيادي��ة عاب��رة ، ب��ل تتبّنى عل��ى نحو 

و��ص��ح خطابًا فكري��ًا و�صيا�صيًا معار�ص��ًا لل�صلطة .                                                                                                        
كّن��ا نح���ّض مبعانات��ه �ل�صعب��ة يف مو�جه��ة �لعنت 
و�لتع�ّص��ف و�ملر�قب��ة �لأمني��ة �لت��ي حت�ص��ي علي��ه 
طبعه��ا  متطّلب��ات  ل�صتكم��ال  و�صكنات��ه  حركات��ه 
ون�رسه��ا وتوزيعه��ا ،وم��ا يتخّل��ل ذل��ك م��ن قرر�ت 
�لإغ��الق و�لتجميد ،ولكن ذلك كّل��ه كان يتبّخر �أمام 
د�أب��ه �لعجي��ب و�ملتح��ّدي يف مّد ج�ص��ور �ل�صلة بني 
جمّلته و�لو�صط �لطالبي ،كان يريد للمجلة �أن تتطور 
،ولن تتط��ور �إلبرفدها بالأ�صو�ت �جلديدة �لو�عدة ، 
فحر���ض على ن�رس نتاجات �لطلب��ة �ملتميزين فيها، 
وتخ�صي���ض مكاف��اآت مادي��ة جمزية له��م. ول ت�صل 
ع��ن م�صاعر �لغبط��ة و�لفرح �لت��ي يح�ّصها طالب يف 
�ملرحل��ة �لأولية وهو يرى ق�صيدته تت�صّدر �ل�صفحة 
يف جمل��ة حمرتم��ة ،وق��د ي�صي��د �أ�صتاذن��ا بامل��ادة 
�ملن�صورة خالل �لدر�ض ويثني على �ملتمّيز ويطالبه 
باملزيد . �أّي خل��ق كان يحتجنه �أ�صتاذنا و�أّي �لتز�م 
�أخالقي وتربوّي يجعل��ه يتحّمل �ملزيد من �خل�صارة 
�ملادي��ة على �أن ل يحرم طالب��ًا من مكافاأته ،وكان 
باإمكان��ه �أن يفع��ل فالطال��ب مم��نّت ملج��رد �لن�رس .                                                                                                                          
كّلما تعّمق��ت خربتي بالنا���ض و�صوؤونهم و�صجونهم 
�ص��ورة  �إزد�دت  غ��ريه  ويف  �جلامع��ي  �لو�ص��ط  يف 
�أ�صت��اذي ح�ص��ور�ً و�ألق��ًا ،موؤّطرة بالهيب��ة و�لعلمية 
و�لنب��ل ،وكما ينبغ��ي �أن تك��ون �صخ�صي��ة �لأ�صتاذ: 

�ملعل��م و�ملربي و�ملفك��ر �ملت�صامي حتى 
على جر�حاته.

ق��ال عن��ه قا�ص��م عب��د �لأمري عج��ام وقد 
ربطت��ه ب����������������ه �صد�ق��ة ر�قي��ة وب���ما 
ح نو�زعه �لفكرية �لإن�صانية : )) على  يو�صّ
�أن��ه يف ذلك كله :تو��صع��ه �لعلمّي ،�أمانت��ه للتاريخ 
،�إميان��ه وممار�صت��ه حلري��ة �لفك��ر ومت�ّصك��ه ب��دوره 
�لجتماعي لي���ض �إّل �نتماء حيًا للع�رس �لذي نعي�صه 
فيحتف��ي باإجناز�ته �لفكرية و�لفني��ة و�ل�صناعية ل 
م��ن خالل مطالعات��ه باأكرث من لغ��ة عاملية فح�صب 
و�إمن��ا من خالل حر�صه ع��ل��ى �إغناء �حلياة �ليومية 
باأف�ص��ل �إجن��از�ت �لع���رس وخمرتعات��ه ...... ف��كان 
حري�ص��ًا على كنوز �لفن �ل�صينمائي وغرر �لإجناز�ت 
�لفيلمي��ة حر�صه على مكتبته �لعام��رة ، ي�صتوي يف 
ذلك حما�صه �لد�ئم على �أن يجد �ل�صباب كامل حّقهم 
يف �أن يعي�صو� ع�رسهم  ،وحما�ض وحر�ض �أكرب على 
�أن يتمّثل��و� خري م��ا فيه و�أن ينح��ازو� �إىل �أف�صل ما 
في��ه فك��ر� ،فكانت تي��ار�ت �لفك��ر �لربج��و�زي �لتي 
ت�صتهدف تفريغ �ل�صباب وتدمريه روحيُا خطر�ً يحّذر 

منه ويدعو لك�صفه حيثما ��صترت وكيفما ��صترت((.
�أكاد �أج��زم ل��و �أن �ص��الح خال���ض يف بل��د �آخر غري 
�لع��ر�ق، بلد يكرم مبدعيه ويعن��ى برت�ثهم ويوؤر�صف 
موؤلفاته��م لتتد�وله��ا �لأجي��ال �لالحق��ة وتتناولها 
�لعلم��ي  �لتو��ص��ل  م��ن  و�لتحلي��ل ج��زء�ً  بالدر���ض 
و�حل�ص��اري ، لكان ل�ص��الح خال�ض و�أمثال��ه  �صاأن 
�آخر وو�صع �آخر غري �لن�صيان و�لإهمال ، فيا ل�صيعة 
�لع��ر�ق هذ� �لبلد �لولود للعقول  ،�لعقوق ملا يقّدمون 

ويبذلون.

قا�صم عبد �لمري عجام
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كان رفيع �ملنزلة يف كلّية �لآد�ب ، جليل �لقدر ، ل 
ي�صبه غريه ، ي�صحبه حيثما يكون تاريخ من�صجم من 
ركن  كّل  ؛  و�ل�صحافة   ، و�ل�صيا�صة   ، و�لفكر   ، �لأدب 
، ياأخذ مد�ه من  �لق�صمات  ، بنّي  فيه و��صح �ملعامل 

دون �أن يجور على ما �صو�ه من �أركان .
، ووقف  بالفكر  ُعني  �لأدب  لكّنه مع   ، �لأدب  در�ض 
على �لقدمي ؛ غري �أّنه مع �لقدمي �ُصغل بالع�رس ، و�أقام 
�لدر�ض �لأكادميي على وجهه �ل�صحيح ؛ بيد �أّنه كان 
يف �صميم �ل�صحافة ، وز�ول �لإد�رة �لرفيعة ؛ ثّم كان 
من من�صئي » �حتاد �لأدباء » بعد قيام �جلمهورّية ؛ 
ي�صحب ذلك كّله دماثة خلق ، وهدوء نف�ض ، وتنزه 

عن �لكرب . 
كان من نهجه �أن ي�صع �لأدب يف �صياقه من �لتاريخ، 
كان   . ذلك  دون  من  يتّم  ل  �لأدب  فهم  �أن  وعنده 

�أن  قبل  �صنة  كّل  يف  لكّنه   ، �لأندل�صّي  �لأدب  يدّر�ض 
يبد�أ بالأدب لبّد له من وقفة م�صتفي�صة عند �لفتح، 
ولبّد   ، �مل�صلمني  �لعرب  لدى  �لفتح  دو�عي  وعند 
، وما كان  ، وعند حّكامهم  �لإفرجنة  من وقفة عند 
بلغ  �إذ�  ؛ حّتى  �لفتح  �أمر  ي�رّس  ��صطر�ب  بينهم  من 
ن�صاأة �لأدب  ظّل �لتاريخ قائمًا ي�صيء كّل منحى من 
مناحي �ل�صعر و�لنرث ؛ وي�صحب �لأدب يف كّل حقبة 
، ول يتّم  ، ولدى كّل ظاهرة من ظو�هره  من حقبه 
حمكمًا  بناء  حما�رسته  يبني  كان   . به  �إّل  �لتف�صري 
مرت�بطًا يف�صي بع�صه �إىل بع�ض . و�إمّنا ذلك �صورة 
ذهن و��صح �لفكر ، ل يز�ول ما يز�ول �إّل على نحو 

من �لو�صوح و�لتثّبت . 
�أّنه  ،�أح�صب  كتب  ثالثة  �لأندل�صّي  �لأدب  يف  كتب 
�لتاأليف  عن  �ل�صو�غل  �صغلته  فقد   ، غريها  ي�صع  مل 

صالح خالص

سعــــــيد  عدنـــــ�ن
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�خلام�ض  �لقرن  يف  �إ�صبيلّية   : كتب    ، �لأكادميي 
�لهجرّي ، و�ملعتمد بن عّباد �لإ�صبيلّي  ، وحمّمد بن 
�ل�صحيح  �لتاأليف  ؛ وكّلها يف حاّق  �لأندل�صّي  عمار 
�لذي يقوم على ��صتق�صاء �مل�صادر و�ملر�جع ، و�صّم 
مثلما   ، معنى  ويهبها  يجمعها  �إطار  يف  �لأ�صتات 
جملى  هو  حيث  من  باحلياة  �لأدب  ربط  على  يقوم 
من جماليها . وقد جاءت هذه �لكتب �لثالثة تدر�ض 
نحو  على  �لأندل�صّي  �لأدب  حقب  من  و�حدة  حقبة 
من �لتف�صيل و�ل�صتق�صاء ، وتر�صم منطًا جديد�ً يف 
در��صة �لأدب ل تخطئ فيه مالمح �ملنهج �لفرن�صّي 
�لن�صف  يف  قائمًا   كان  �لذي  �لأدبّية  �لدر��صة  يف 
�لأّول من �لقرن �لع�رسين  ، وركنه �لركني لن�صون. 
ينقطع  ل   ، �لقدمي  �لأدب  يف  يبحث  وهو   ، �أّنه  غري 
عن ع�رسه ، ول ين�رسف عن م�صكالته ؛ فقد �أف�صح 
�أهدى كتابه : حمّمد  �إذ  ، و�أبان عن ر�أي  عن موقف 
 ، بالذكر  حريني  ير�هم  من  �إىل  �لأندل�صّي  عّمار  بن 
�إىل �ملكافحني يف   (  : ؛ فقد قال  جديرين بالإ�صادة 
..�إىل  �ملعرفة  نور  �أجل  من  �جلهل  ظلمات  غياهب 
�حلرّية  �أجل  من  �ل�صتعباد  �أغالل  يف  �ملنا�صلني 
�أن  �ملعنى  �صئيل  ولي�ض   ). و�إعجاب  تقدير  ..رمز 

يت�صّدر �إهد�ء كهذ� كتابًا يف خم�صينّيات �لعر�ق ! 
وهو  ي�صلم  �أن  ر�أي  وذي   ، موقف  لذي  كان  وما 
؛  �أ�صياءهم  �لنا�ض  تبخ�ض  جائرة  �صلطة  يناه�ض 
غريه  عل����ى  وقع  مثلما  �لأذى   من  عليه  وقع  فقد 
من �أمثاله ؛ لكّنه بقي ثابت �لنف�ض ، وثيق �لر�أي قد 
�نك�صف له دربه ، و��صتبانت معامله  و�رسع يعرب عن 
فكره فاأ�صدر مع نخبة مّمن يلتقي بهم فكر�ً وموقفًا 
كان  �إذ   « �جلديدة  �لثقافة   « جمّلة   1954 �صنة  يف 

 ، و�لأدب  �لفكر  يف  �جلديد  �إىل  �لدعوة  ر�صالتها  من 
وقد رعت �ملجّلة ريادة �ل�صعر �حلديث فوجد �لبّياتي 
على �صفحاتها مّت�صعًا كما وجد من هيئة حتريرها 
�صند�ً وعونًا . و�أخذ يكتب يف �ملجّلة مبينًا عن مفهوم 
�لأدب لديه  ،  و�قفًا عند �لو�قعّية وما ُي�صتّق منها .  
وهو يف كّل �أحو�له على نهج ين�رس �ملعرفة �لو��صحة 
، ويزيد يف �صالمة �لوعي . ومل يكن كّل ذلك مباأمن 
�إذ� قامت  ؛ حّتى  �ل�صلطة فقد لقي منها ما لقي  من 
�جلمهورّية  ، و�أُديل من عهد بعهد ؛ كان يف �صميم 
�لعاملني يف �ل�صحافة ، و�ل�صيا�صة ، و�لإد�رة ، زيادة 

على عمله �لأكادميي . 
يكون  �أن   ،  1959 �صنة  يف   ، �لأدباء  �أر�د  وحني 
ويرتقي   ، �صاأنهم  ويرعى    ، �صملهم  يلّم  �حّتاد  لهم 
؛ كان �صالح خال�ض يف  �لبلد  �لأدبّية يف  باحلركة 
�جلو�هرّي  وتوىّل  �لأمر  مّت  و�إذ  ؛  �ملوؤ�ص�صني  طليعة 
 ، خال�ض  �صالح   : �لإد�رّية  �لهيئة  �صّمت  ؛  �لرئا�صة 
وح�صني   ، �ملخزومّي  ومهدي   ، �لطاهر  جو�د  وعلي 
مرد�ن ، و�آخرين من �صفوة �أهل �لفكر و�لأدب يومئذ 
. وجرى  يف �لحّتاد على نهجه يف �لعمل ؛ و�صوحًا 
عمل  من  وكان   . �لأد�ء  يف  و�إخال�صًا   ، �لق�صد  يف 
�لحّتاد �أن �أ�صدر جمّلة �أدبّية هي » �لأديب �لعر�قي 
�صاأنها  من  » وقد توىّل �صالح خال�ض جانبًا كبري�ً 
�لأدب  ين�رسه فيها من مقالت يف  ف�صاًل عّما كان 

و�لنقد .
» مدير�ً  �لبعثات  د�ئرة   « ، يف  ، مع ذلك كّله  وعمل 
و�ل�صتقامة  �لو�صوح  من  �صمته  على  وهو  عاّما،ً 
�مللحق  مبن�صب  عمل  ثّم   . �لعام  �ل�صاأن  ورعاية   ،
و�أتى   ، �لأمر  ��صطرب  حّتى  ؛  مو�صكو   يف  �لثقايف 
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وبّدد   ، �لقائمة  باجلمهورّية  فاأودى   1963 �صباط 
وكان   . م�صائرهم  �إىل  �أن�صارها  و�صاق   ، �صملها 
�ملنفى  �إىل  ُدفع  قد   ، �آخرين  مع   ، خال�ض  �صالح 
�لذي �متّد به قر�بة خم�ض �صنو�ت ، ر�أى فيها �لغربة 
، وخيبة �لتجربة ، وتاآكل �لآمال . لكّنه قد ُبني على 
�أن  �ملرء  على  و�أّن   ، �لياأ�ض  وجتّنب   ، و�لعمل  �لأمل 
�لعربة لأجل  ي�صتخل�ض  و�أن   ، �لوقائع  يح�صن قر�ءة 
جتربة جديدة . و�إذ� كان من �أقر�نه من ناأى بنف�صه 
؛  �لثقافة  جانب  على  و�قت�رس   ، �لعام  �ل�صاأن  عن 
يرى حلياته معنى من دون  فاإّن �صالح خال�ض ل 
و�ل�صيا�صة ف�صاًل  �ل�صحافة  �لعام يف  �ل�صاأن  مز�ولة 

عن �جلامعة .
ويف  رجع  ؛  �لبلد  �إىل  �لرجوع  �أ�صباب  تهّياأت  و�إذ 
و�أن   ، م�صتقل  نحو  على  �ل�صيا�صة  ميار�ض  �أن  عزمه 
 . ي�صدر جمّلة يكون هو �صاحبها ورئي�ض حتريرها 
فاإّن  ؛  �لإمكان  عن  بعيد�ً  �أو   ، �صعبًا  �لأمر  بد�  و�إذ� 
 ، �ل�صعب  يي�رّس  ما  �لتاريخ  من  خال�ض  ل�صالح 
ويقّرب �ملمتنع ؛ فاأ�صدر جمّلة » �لثقافة » يف �صنة 
1970 ، تعاونه يف ذلك قرينته �صعاد حمّمد خ�رس، 
 ) �لتقدمّي  �لعلمّي  �لفكر  جمّلة   (  : �صعارها  وجعل 
وو�صفها باأنها ) جمّلة �صهرّية ثقافّية عاّمة ( ، وبذل 
، و�أر�د لها  لها وفيها من نف�صه وجهده �صيئًا كثري�ً 
�أن تكون �صوتًا حّر�ً ل ميالئ �صلطة ، ول يجور على 
حقيقة ؛ و��صتطاع بقدر ما ي�صتطيع مثله يف بلد مثل 
�لعر�ق ؛ �أن يكون حّر�ً م�صتقاًل . وقد وجدت » �لثقافة 
» قّر�ءها �لذين ينتظرونها يف مطلع كّل �صهر ، و�صار 
لها كّتابها ، وجّلهم مّمن ت�صّدهم �آ�رسة ما ب�صاحبها 
ورئي�ض حتريرها . و�ّت�صح لها نهج يعرفه �لقارئ ، 

ويقبل عليه ؛ �إذ يجد على �صفحاتها ما ل يجده عند 
غريها من �ملجاّلت . وكان من مزّيتها ؛ �أن �أتاحت 
على  �آثارهم  تظهر  �أن  و�ل�صعر�ء  �لكّتاب  من  لنا�صئة 
�صفحاتها . �أّما �لفتتاحّية �لتي كان يكتبها رئي�ض 
�لتحرير ، كّل �صهر ، فاإّنها مّما يرتّقبه �لقّر�ء لتكون 
مد�ر حديث وحو�ر ، ومنهم من ينفذ ، �أو يريد �أن ينفذ 
�ملعنى  �أّنه  يح�صب  ما  ليجد  �لألفاظ  ور�ء  ما  �إىل   ،
بها  متّر  فقد  ؛  رخاء  �أّيامها  كّل  تكن  ومل   . �ملر�د 
وُيكّلف �صاحبها   ، �ملنافذ  ، وت�صيق عليها  �ل�صد�ئد 
ما لي�ض يف طوقه . ورمّبا قال حمّبوه لو �أخلى يده 
منها ؛ �إّنه �أغلى من جمّلة ! لكّنه يريد لها �أن تبقى ، 

و�ّل ينقطع �أمل �لقّر�ء بها ، و�أّل ُيغلق ميد�ن عمل ! 
 ، �لأو�ن  قبل  خطوه  فاأثقلت  �ل�صنون  به  وم�صت 
و�أوهت من بدنه ؛ لكّن فكره و�إر�دته  ، ومو�صع �لأمل 

من روحه �صيء ل يتطّرق �إليه وهن .
�لأدب  يدّر�ض  ؛  �لآد�ب  كلّية  يف  جتّلة  مو�صع  كان 
�لأندل�صّي ، وي�رسف على ر�صائل فيه ، وُيعنى بالنقد 
�حلديث ، ويقف على مد�ر�صه ، وي�رسف على ر�صائل 
�أثر  �أن يدر�ض  �أر�د د�ر�ض  يف �لأدب �حلديث ، وحني 
�لقرن  يف  �لفرن�صّية  �لرو�ية  يف   « وليلة  ليلة  �ألف   «
له  م�رسف  خري  خال�ض  �صالح  كان  ع�رس  �لثامن 
ي�صلك به �صبل �لأدب �ملقارن على نحو من �لو�صوح 
فاإمّنا �صدر فيه عن علم  ز�وله  . وكّل عمل  و�لق�صد 

وروّية و�أناة .
�جلانب  ، ولني  �لنف�ض  ب�صماحة  �ّت�صم  كّله  ذلك  ومع 
بينه  قامت  فقد  ؛  �لعهد   وحفظ   ، �ملوّدة  و�إد�مة   ،
وبني �جلو�هرّي �صحبة قدمية حر�ض كالهما على 
�لأدباء يوم  �حّتاد  ؛ عمال معًا يف  و�إد�متها  حفظها 
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بعيد�ً  �حلو�دث  بهما  قذفت  يوم  معًا  وعمال   ، �أن�صئ 
�أخرى على ما  �أر�صه مّرة  �لتقيا على  ، ثّم  �لبلد  عن 
بينهما من وّد و�صفاء ؛ حّتى �إذ� جّد من �لأمر ، يف 
مطلع �لثمانينّيات ،  ما دفع �جلو�هرّي �إىل غربة ل 
�أوبة منها    ؛ بقي حبل �لوّد بينهما مّت�صال ، وظّل 
�صالح خال�ض يرعى حّق �صاحبه . فقد ن�رس له يف 
» �لثقافة » وهو بعيد يف مغرتبه ؛ ق�صيدتني هما : 
» عبدة �جلبورّية » و » يف �أعياد �لثمانني » وفيهما 
ما فيهما من �لتعري�ض �لذي هو �أبلغ من �لت�رسيح ، 
ومل يكن مي�صور�ً �أن ُين�رس للجو�هري ، يومئذ ، �صيء 
ُعّد  وقد   . عنه  ر��صية  تكن  مل  و�ل�صلطة  �لعر�ق  يف 
ن�رس تينك �لق�صيدتني مّما ُتزهى به جمّلة » �لثقافة 
�جلو�هرّي  �أّن  ريب يف  ول   . به �صاحبها  وُيزهى   «
، ويعرف فيه  كان يدرك يف �صاحبه كرمي خ�صاله 
حني  �لقول  وجر�أة   ، �لعهد  و�صدق   ، �لنف�ض  وثوق 
يقت�صي �ملقام جر�أة يف �لقول . وكان لتلك �مل�صاعر 
؛ فاإذ�  ، و�أن ي�صتدعي �جلديُد منها �لقدمي  �أن تاأتلف 
ق�صائد  غرر  من  ق�صيدة  هو  ؛  و�حد  ن�صيج  يف  هي 
 : عنو�نها  ؛  عذبًا  وبوحًا  و�ن�صجامًا  �صدقًا  �ل�صاعر 
�لدكتور  �إىل  : مهد�ة  �لعنو�ن  ؛ وحتت  �صعد  �أبا  �أ�أخي 

�صالح خال�ض .

�أ�أخي �أبا �صعد ومن قبل �أن 
                                �أهدي �صتقب�ض جمرتي قب�صا 

يا �صفو �إخو�ن �ل�صفاء �إذ� 
                               ما جّف نبع مروءة وج�ص������ا

�صوقًا �إل����������يك ي�ص���ّد ن��اب�ص��ه
                         ح�����ّب ترع�������رع بيننا ور�ص������ا

و�لذكري������ات ت���رّف ناعم�����ة 
                               رّف �لن�صي����م بح�رسة هم�ص�ا 

�أ�صالح مل تربح �صفّي هوى
                               �صدق �إذ� ما �لكاذب �نتك�صا 

ما �نفّك يومك مثل �أم�ص���ك 
                             ك���لفًا بح���ّب �خلري منغم�ص��ا 

ت�صّتت �صوء �لفجر ترقب����ه ... 
                               ومتيز خ�����يطيه �إذ� �لتب�ص����ا

عوت �لذئ��اب علّي ناهزة
                             ف�ر�صًا تثري �لذئب مفرت�ص�������ا

ينه�صن من حلمي وكّل دم
                          فيه خلي�����ر �لنا�ض قد ُحب�ص�������ا

من كّل د�ج ل يحّب �صنى
                           لل�صب����ح يطم�ض ليله �لتع�ص������ا

ودفعَت جمَع يد وملَء فم
                           وم�����د�هٍن �أ�صغى فما نب�ص��������ا

ومت�صي �لق�صيدة على نهجها يف �ملناجاة و�لتاأّمل 
و�لإ�صادة باملحامد حّتى تبلغ ختامها فيقول :

�أ�ص��������الح ظّل كاأنت ذ� ثقة 
                                 بالنق�ض يقظانًا ، وحمرت�ص������ا

يومئذ  ، و�صالح خال�ض   1984 �صنة  ذلك يف  كان 
قد ثقلت عليه �حلياة ، و��صتبدت به �لأو�صاب ، و�أخذ 
�لأمر يف  ��صتحكم  �لغياب حّتى  ينحدر م�رسعًا نحو 
و�ل�صحافة  �لأدب  �صاحة  منه  وخلت   1986 �صنة 
من  قدير�ً  �أ�صتاذ�ً  �جلامعة  به  وفقدت   ، و�ل�صيا�صة 
�أملع �أ�صاتذتها ؛ لكّنه �صفحة م�رسقة ل ُيغفلها د�ر�ض 

�أدب، �أو�صحافة ، �أو �صيا�صة يف �لبلد ...
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ل �أز�ل �أذك��ر، قبل عقود طو�ل، و�نا ل �أز�ل طالبا يف 
�ملرحل��ة �ملتو�صطة ، عندما جلبت يل هدية ل ياألفها 
�ل�صغار، ..كان ذلك خمت�رس تاريخ �لعرب، �لذي فتح 
يل �أبو�ب��ا مل تغلق حتى �لآن . دخلت بعدها لأغو�ض 
يف مكتبتك �خليالية �لتي يقبع فيها ر�أ�ض مال كارل 
مارك���ض جنب��ا �ىل جنب م��ع �لعقد �لفري��د و�لأغاين 

و�لكامل للمربد يف تنوع وغنى ل حدود له.
كم من عمالقة �لعر�ق �ن�صو� �ليك، وت�رسفو� وت�رسفت 
ب�صد�قتهم، لعل �أ�صهرهم �جلو�هري �لكبري، و�لقائمة 
تطول. مل تفر�ض على �حد من �أولدك فكر� �أو معتقد�، 
حيث ترعرع �جلميع على ثقافة حب �لوطن و�لن�صان 
بغ���ض �لنظر عن لون��ه وجن�صه ومعتق��ده، ومل تاأخذ 

عن صالح خالص

سعـــــــد صلح خـــــــــــــــ�لص

م��اذ� �كت��ب لك �أو عنك يف ذك��رى رحيلك �حلادية و�لثالث��ني.. �أعن تاريخ 
نا�صع من �لثقافة و�لأدب و�لن�صال، �أم عن مكتبتك �لعمالقة؟ �أم عن �لأب 

و�ل�صديق و�حلبيب �لذي طبع �عمارنا جميعا بب�صمته.
حب��ك وحنانك �لذي ل حدود ل��ه، �م ثقافتك �لعميق��ة، �أم مو�قفك �ل�صلبة، 
�أم طيبت��ك ولطف��ك ودماثة خلق��ك. عن قلبك �حلنون �ل��ذي �حتوى �لغرباء 
و�لأقرب��اء على حد �صو�ء، �أم ع��ن مبادئك �لتي كر�صتها لتحقيق حلم فقر�ء 

هذه �لأر�ض، من �أين �أبد�أ و�أين �نتهي. 
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�ملت�صل��ط،  �لقا�ص��ي  �لأب  دور 
ب��ل دور �لر�ع��ي �ملوجه �لذي 
�ص��وب ل��ك م�ص��ارك وي�صن��دك 
حني تهم بال�صقوط. وبهذ� كرب 
�أولدك و�أحف��ادك و�نت تعي�ض 

فيهم ومعهم وبهم. 
�لطائفي��ة  ف��وق  بن��ا  �صم��وت 
و�لعن�رسية و�لفوقية و�لتعايل 
و�لكر�هي��ة، وعلمتن��ا �أن قيمة 
�لن�ص��ان يف تو��صع��ه وقربه 
من �لأر�ض ، و�أن جميعنا نولد 
�صو�ء، قب��ل �أن تفرقن��ا �حلياة 

وترتك علينا ب�صماتها.
�لقام��ات  ترح��ل  عندم��ا 

�لعمالق��ة، تب��د�أ �لأقالم يف تع��د�د �ملناق��ب ورو�ية 
�لتاري��خ، ولك��ن م��ن منه��ا عا���ض تاري��خ �لد�خل��ي 
�جلمي��ل �ملتخ��م باحلن��ان و�ل�ص��دق. قليل��ون م��ن 
�نعك�ص��ت ثقافته��م عل��ى �صلوكه��م �ل�صخ�ص��ي، لك��ن 
�صلوكك كان عبارة عن ثقافة عميقة متجذرة. ل �أز�ل 
�أذكر كم كنت تتمن��ى �أن �أزور �لأندل�ض �لتي ع�صقتها 
وكتبت عنه��ا ، وعندما ذهبت وعدت، جل�صت ت�صتمع 
يف ح��ب لق�ص�ض مع�صوقت��ك �ل�صاحرة. وكم حدثتني 

ع��ن ذلك �لع��امل �جلميل  �لذي 
يحت�ص��ن �أعمق �لفك��ر و�أجمل 
ن�صاء �لأر�ض ، بحيث كنت �أر�ه 

بعينيك و��صمعه باأذنيك.
�أذك��ر تفاعل��ك م��ع كل مظلمة 
�لب�صيط��ة،  ه��ذه  وج��ه  عل��ى 
ل��ك  تك��ون  �أن  يف  ورغبت��ك 
عل��ى  و�لإمكاني��ة  �لطاق��ة 
حموها جميع��ا، ولكن مل يكن 
بيدك غري قلم��ك �لر�صيق �لذي 
كان جزء� ل يتجز�أ من �لثقافة 
عق��ود  م��دى  عل��ى  �لعر�قي��ة 
طويل��ة م��ن �لزم��ان، و �أجيال 
عديدة م��ن تالمي��ذك �لذين ل 

يحملون لك �صوى �أطيب �لذكريات.
م��رت علي��ك يف �لع��ر�ق �صن��و�ت �صعب��ة، و�أ�صعبها 
�صن��و�ت �ملر���ض، ولكنك رمب��ا تك��ون حمظوظا لأن 
روحك �ل�صفافة مل ت�صهد ع�رس �خلر�ب �لأكرب ، ورمبا 
كان �لع��ر�ق �أق��ل حظ��ا، لأن قلم��ك كان �صيك��ون له 

�صولت يف هذ� �لع�رس�لأغرب.
�رق��د ب�ص��الم و�ل��دي و�صديق��ي �حلبي��ب، وع�صى �أن 

جتمعنا �لأيام يوما يف �بعاد �أجمل.
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في حوار مع د. سعاد محمد خضر:  

كانت والدة اتحاد األدباء متعّسرة صعبة 
بسبب الصراعات الطائفية والعرقية

حمـــــد مهدي الزبيـــــــدي د. �أ

�أن يك��ون �حلدي��ث عن �لأ�صتاذ �ص��الح خال�ض ، هذ� يعن��ي �أنه حديث عن  
�ملرحل��ة �لتي �صه��دت ولدة منابر ثقافي��ة و�أدبية و�صيا�صي��ة �أ�صهمت يف 
بل��ورة �لوعي �لثقايف و�لتحول �ل�صيا�صي يف �لعر�ق ، ولعل �صالح خال�ض 
و�حد من �ملوؤ�ص�صني للهوية �لثقافية �لعر�قية �جلديدة �صو�ء على �مل�صتوى 
�لثق��ايف �أم على �مل�صتوى �لأدبي .. و�أن يكون �حلديث عنه مع رفيقة دربه 
يف �حلي��اة و�لثقاف��ة و�ل�صيا�ص��ة ه��ذ� يعن��ي �أنه حدي��ث قريب من��ه جد� .. 

�لدكتورة �صعاد حممد خ�رس .
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     �صيدت��ي �لعزيزة : قبل �أن نتحاور ونتجادل ، كيف 
تنظري��ن �إىل فتح ناف��ذة ذكرياتك ، وعرب منرب جملة 
�لأديب �لعر�قي، جملة �حتاد �لأدباء �لعر�قيني، �لذي 

كان �صالح خال�ض �أحد �أركان بنيانه �ملر�صو�ض 
و�ملوؤ�ص�صني له ؟  

- م��ع م��رور �لأيام تتبل��ور ذكري��ات �ملا�صي، حيث 
ُتِل��حُّ بع���ض �صفحاته��ا عل��ى ذ�ك��رة �لي��وم مث��رية 
م�صاع��ر �حلن��ني للما�ص��ي �جلمي��ل وزمان��ه �لر�ئ��ع 
�لز�خر ومناخاته �لرثية بالحالم و�لأفر�ح و�لتر�ح 

و�ملودة و�ل�صدق...
وتلعب جمل��ة �لأديب �لعر�قي دوره��ا يف �لنغما�ض 
يف تل��ك �ل�صفح��ات، جاه��دة يف حماولته��ا لتعي��د 

�لثقاف��ة  وج��ه  �جلدي��دة  �لأجي��ال  �صب��اب  لقر�ئه��ا 
�لعر�قي��ة �مل�رسق باجناز�ته �لثقافي��ة ورموزه �لتي 
عمل��ت عل��ى ر�ص��م �أ�ص���ض تل��ك �ملناخ��ات �لثقافي��ة 
�لرثية.. وم��ا �جمل جهود جملة �لدي��ب �لعر�قي يف 
ذلك �ملجال موؤرخة بذلك لفرتة ثقافية خلت. وتعمل 
يف حر���ض للحفاظ عل��ى �لهوية �لثقافي��ة �لعر�قية 
مزيحة تر�كم��ات �لن�صيان و�لتجاهل لرموز حافظت 
عليه��ا.. كما تك�صف لقر�ئها تل��ك �ل�صفحات �لز�خرة 
حيث كانت �لثقافة �لعر�قية تقتحم �لأجو�ء �لثقافية 
�لعربي��ة برموزها و��صمائه��ا �لكبرية حيث �أخذت ما 

ت�صتحق من تكرمي و�عتز�ز...
و�أك��رر �صكري ملجلة �لأدي��ب �لعر�قي على مبادرتها 
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�خلالق��ة يف ذل��ك �ل�صبي��ل وه��ي تزيل غب��ار �ل�صنني 
ع��ن رم��وز كادت �أن تختف��ي يف غياه��ب �لن�صي��ان 
و�جلح��ود..   وم��ن هن��ا، ��صمْح يل حم��اوري �لذكي، 
�أن �أب��د�أ يف �لجاب��ة عن �أ�صئلتك��م، يف حماولة ل�صرب 
غ��ور ذكري��ات ب��د�أت تت�ص��ارع وتتكد���ض، خا�ص��ة 
و�أنك��م �خرتمت �صخ�صية عزي��زة �أ�صيلة، بذلت �لغايل 
و�لنفي���ض، بذل��ت حياته��ا و�صحتها من �أج��ل �ر�صاء 
�أ�ص���ض �لثقافة �لعر�قية �لأ�صيلة، �نه )�لدكتور �صالح 
عب��د �لرحم��ن خال���ض( �بن �لب���رسة �لب��ار، �لكاتب 
و�لأدي��ب و�لناقد، �ملع��روف بعطائه و�نتمائه وحبه 

لبالده. 
�إن حيات��ه تع��رب ع��ن مرحل��ة ثري��ة، غني��ة بالعطاء 
�لأدب��ي و�لفن��ي وب��روز �أ�صم��اء ترك��ت ب�صمتها يف 
تاريخ تلك �لبالد. وتق��دم تلك �لرموز درو�صا ل�صباب 
�لي��وم �لذي��ن ل يهتمون كثري� يف �ظه��ار �لرغبة يف 
�عالء �صاأن �لبالد و��صتعادتها ملكانتها �لتي �أ�صاءت 

�ليها يد �لغرباء و�أ�صد�ء �لطائفية و�لتخلف..
  لنبد�أ من �قرت�نكما. هل �لتقارب �لأيديولوجي هو 
م��ن جمعكما؟ �أم هنالك رو�ب��ط عاطفية و�جتماعية 
�أكرث هيمن��ة من �لر�بط �لأيديولوجي؟ متى تزوجتما 

وكيف؟
�قرت�نن��ا  ح��ول  ت�صاألن��ي   -
و�قرت�بن��ا �ل��ذي كان �صبب��ه 
�لأ�صا���ض عملنا �مل�صرتك. لقد 
كنا نعمل �صوية يف خ�صم تلك 
�لن�صاط��ات �لت��ي مي��زت تلك 
�ملرحل��ة �لتي �صه��دت ولدة 
مناب��ر ثقافية ع��دة، و�أ�صماء 

ملع��ت وتركت ب�صم��ة �صاخ�ص��ة حتى �لي��وم.. �أ�ص�ض 
يف ع��ام 1954 )جمل��ة �لثقاف��ة �جلدي��دة( و�صّماها 
�جلديدة لأنه��ا كانت حتمل خط��ا متميز� عن غريها 
م��ن �ملنابر، خطا تقدميا ح��ّر�... و�أذكر �أنه ن�رس فيها 
مقال مدويا ت�صب��ب يف �غالقها، وكاأنه كان يتحدث 
ويب���رس بث��ورة متوز �ملجي��دة.. و�أع��اد �صدورها، ثم 
�أخذه��ا �ل�صيوعي��ون بالتف��اق م��ع د. �ص��الح. ومل 
يتوق��ف د. �ص��الح ع��ن ذلك، بل ق��ام بار�ص��اء �أ�ص�ض 
جمل��ة  �أخ��رى حمل��ت ��ص��م "�لثقاف��ة" وخّط��ًا ميثل 
وي�ص��م �ط��ر�ف )�جلبه��ة �لوطني��ة( �ل�صيا�صي��ة �لتي 
ظه��رت على �ل�صاح��ة �آن��ذ�ك، خطا تقدمي��ا وحدويا 
ح��ر�. وعمل��ُت �أنا �صكرت��رية حتريرها ب��كل ما تعني 
تل��ك �ملفردة من معاٍن. وجاهدنا �صوية يف تطويرها 
وظلت ت�صدر �صهريا وبانتظام لثمانية ع�رس عاما �أو 
تزي��د. ولعبت جملتنا )�لثقاف��ة( دورها، يف ممار�صة 
تاأثريها �ليجابي �لو��صح �ىل جانب زميالتها على 

�لبناء �لثقايف �لقائم..
حماوري   - �لفا�صل  �صيدي  ترى  �أن  �إذن  فت�صتطيع 
يكمل  �لعمل  جمال  يف  �أنف�صنا  وجدنا  �أننا  �لذكي- 
�صويا حيث ل غنى لحدنا عن  �لآخر ونعمل  �أحدنا 
ثرية  �أيديولوجية  لعالقة  مقدمة  تلك  وكانت  �لآخر. 
و�لعالقة  �ملودة  مع  تد�خلت 
تولدت  حيث  �لجتماعية، 
وعملية  �يديولوجية  ر�بطة 
�ملودة  تغمرها  عالقة  خلقت 
من  �أكرث  �ملتبادل  و�لحرت�م 
كونها جمرد عالقة عاطفية، 
وتزوجنا  �لم��ور  وت�صابكت 

وجدنا أنفسنا في مجال 
العمل يكمل أحدنا اآلخر 

ونعمل سويا حيث ال 
غنى الحدنا عن اآلخر. 
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يف ب�صاطة بعد مو�فقة �أهلي و�أخي �لأكرب يف م�رس.. 
وكان  عالقتنا  يف  �ل�صائدة  هي  �لعمل  �جو�ء  وظلت 
مما  و�ل�صيا�صية  �لثقافية  بالن�صاطات  م�صبعا  وقتنا 
�لعائلة.. ولذلك مل تكن هناك  �لكثري من جرف  �أخذ 
ت�صادفها  �أن  ميكن  �لتي  �مل�صاكل  تلك  حياتنا  يف 
متابعة  �صوى  ي�صغلنا  ومل  �لعو�ئل...  من  �لكثري  يف 
تربية �طفالنا ودر��صتهم �ىل جانب عملنا يف )جملة 

�لثقافة( �لذي مل يكن ينتهي..
     �ص��الح خال�ض: �ل�صيا�صي، و�لأكادميي، و�لأديب، 

و�ل�صحفي... ما �أحب �ل�صفات له ولِك؟
- كان يح��ب كونه �صيا�صي��ا و�ديبا. ففي ذلك �لوقت 

َتلفُّ تلك �ل�صفات �صاحبها باألٍق له بريقه... يف حني 
�أن م��ا جذبني فيه �لهدوء و�لطيبة و�أنه مل يغلق بابا 
يف وج��ه �أح��د. و�لأهم م��ن ذلك كله �حرت�م��ه لنف�صه 
ولغريه ممن يتعاملون معه. لقد �أثرت ب�صوؤ�لك م�صاعر 
�حلنني لذل��ك �لزم��ن و�لذكريات �لت��ي تتد�فع لتعيد 
�أج��و�ًء نفتقدها ب�ص��دة �ليوم، حيث كان��ت �لعالقات 
�لعام��ة تتمي��ز بالنق��اء و�ل�ص��دق وكان لقاوؤن��ا يف 
تل��ك �لأج��و�ء. وظل �لتع��اون يف �ملجلة ي��زد�د ثر�ء 
وتطوي��ر�، وحيث �جتذبت �ملجل��ة �لكثري من �لكتاب 
و�لعدي��د م��ن �لقر�ء حي��ث كانت �عد�ده��ا تنفد حال 
ظهورها يف �ملكتبات. وكانت ) �لثقافة( همه �لأكرب 

عبد �لكرمي قا�صم و�ىل جانبه �ل�صاعر �جلو�هري 
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وحب��ه له��ا بع��د حب��ه �لكبري 
لبنت��ه وعائلته وول��ده �صعد 
يف  بدورن��ا  �صاهمن��ا  حي��ث 

�ثر�ئها..
�لفا�ص��ل  �ملح��اور  ي�صاألن��ي 
�لعالق��ة  تل��ك  بد�ي��ات  ع��ن 
�لرثي��ة و�أجيبه باأنه��ا كانت 
ب�صيطة ب�صاط��ة جريان �ملاء 
ن�صائ��م  ه��دوء  �أو  �لنه��ر  يف 
�ل�صب��اح �مل�صحوبة بالآذ�ن 

و�غ��اين �لطبيعة �خلالب��ة... كنا زم��الء يف �لتدري�ض 
يف كلي��ة �لآد�ب و�لعل��وم، و��صتمر �لتق��ارب �لفكري 
بع��د تاأ�صي�ض �جلامعة على ي��د د. عبد �لعزيز �لدوري 
�لآد�ب م�رسح��ا  بع��د ث��ورة مت��وز... وكان��ت كلي��ة 
ن�صيطا ل��ولدة مناخ ثقايف كان ميي��ز تلك �ملرحلة. 
و�صدق��ووين �نني �فتقد تلك �لطل��ة �ملميزة لرجالت 
�لثقاف��ة يف ذلك �لعهد حيث �لتع��اون يف �لعديد من 
�ملنابر �لتي ظهرت يف تلك �لفرتة.. و�نني لذكر ذلك 
�لتع��اون �لفريد لرف��اق متيزو� بالق��وة و�لقدرة على 
تخط��ي �ل�صعاب و�لعقبات �لت��ي ت�صادفنا يف طرق 
تطوير جملتنا �لعزيزة )�لثقافة(. وكان ظهورها �أحد 
نتائج تلك �لعالقات �لثقافية �لقائمة �آنذ�ك و�لنادرة 
�لوجود �ليوم، �ىل جانب �حرت�م �جلميع للجميع على 

كل �لأ�صعدة.
  هل �أكلت �ل�صيا�صة من جرف �لعائلة؟

-  بالطب��ع �صيدي �لفا�صل حي��ث تلونت عالقتنا من 
�صج��ن يف �أبي غريب �ىل �إبعاد ع��ن مقاعد �لتدري�ض. 
وم��ع ذلك، مل نتوقف ب��ل ز�د ذلك من متانة عالقتنا 

�لت�صحي��ة  عل��ى  و��رس�رن��ا 
��ص��د�ر  ��صتمر�ري��ة  وعل��ى 

�ملجلة... 
معانات��ه  ع��ن  حّدثين��ا    

�ل�صيا�صية و�نعكا�صها عليِك
 : - د. �صع��اد حمم��د خ���رس 
لق��د كان ع�رسن��ا ع�رس� من 
�ل���رس�ع �لد�ئم، رغم �أنه كان 
يحب �لجتماع به وي�صت�صريه 
تتعل��ق  عدي��دة  ق�صاي��ا  يف 
بعالق��ات �لع��ر�ق م��ع �خل��ارج. �إّل �أن �ص��الح كان 
خ�صم��ا عني��د� و�عي��ا مبوقفه يف خ�ص��م �ل�رس�عات 
�ل�صيا�صية �لتي �ص��ادت تلك �ملرحلة، ومل ينل �ل�صجن 
�أو تل��ك �لعالقة �لقلقة م��ع �ل�صلطة من �صخ�صه �أو من 
كر�مت��ه �أو م��ن ��رس�ره على �مل�ص��رية �لتي �ختارها 
حت��ى �آخر حلظات حيات��ه. ويف نهايات حياته كان 
يعاين من مر�ض �ل�صكري ومن �ل�صغط ومل مينعه ذلك 
من �ل�رس�ر على �خلط �لذي �ختطه حلياته �لثقافية 
�لرثي��ة.. وكنت بجانب��ه يف تلك �للحظ��ات �لع�صيبة 
�ل�صعب��ة عليَّ وعل��ى عائلته.. وكنت قريب��ة جد� من 
و�لدت��ه �جلميل��ة و�أرعاه��ا ح�صب ما تبق��ى من وقت 
يل... و�أك��رث ما �أذك��ره د�ئما ل��ه، ج�صارته و�صجاعته 
وحب��ه لب��الده، �ىل جانب ذلك �له��دوء �لعجيب �لذي 

يالقي به �أ�صعب �ل�صعاب.
وبع��د وفات��ه بقي��ت �أمام��ي مع�صل��ة هام��ة وه��ي 
)جمل��ة �لثقاف��ة(. فج��اأة �أج��د نف�ص��ي م�صوؤول��ة ع��ن 
ذل��ك �ل�رسح �لثق��ايف... حاولت �مل�ص��ي يف �حلفاظ 
عليه��ا و��صتطعت ذلك ولك��ن غرقت �ملجلة يف ديون 

أكثر ما أذكره دائما 
له، جسارته وشجاعته 

وحبه لبالده، الى جانب 
ذلك الهدوء العجيب 

الذي يالقي به أصعب 
الصعاب.
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�لنا���رس و�مل��وزع مم��ا دفعن��ي �ىل �غالقه��ا و�لقلب 
تدمي��ه �لدموع و�حل�رسة على �لغائ��ب. ودفعني ذلك 
�ىل زي��ادة وم�صاعف��ة عمل��ي حتى ��صتطي��ع ت�صديد 
ديونه��ا ولريتاح هو يف ق��ربه. كنت �أحل��م بالبقاء 
عليه��ا ولكن يف بالدن��ا ل تهتم �ل�صلطات �أو �جلهات 
�لثقافي��ة بالبق��اء عل��ى كتابه��ا �أو منابرها ولذلك 
ف��ال ي�صتطيعون �ل�صتم��ر�ر... وت�صاءل��ت بعد وفاته 
�لن�صاطات �لثقافي��ة ومل تعد ت�صدر بانتظام �ملنابر 

�ملختلفة.
  كان��ت "�لثقاف��ة" مدعوم��ة من قب��ل �ل�صلطة فهل 

كانت مغازلة لها؟
- د. �صع��اد حممد ح�رس:  مل تكن "�لثقافة" ت�صتخدم 

يف نقده��ا لغة غري منا�صبة �و جارحة، بل 
كان �لنقد �أو �ملدح حمايد� وحقيقيا بدون 
مبالغ��ة ولي�ض فيه تعري�ض باأحد �أو جرح 
مل�صاع��ر �أحد، بل كان له��ا خطها �لو��صح 
و�أخالقي��ات �لتعام��ل م��ع �ل�صلط��ة وم��ع 
مثقفيه��ا، ومل تك��ن تغ��ازل �أح��د� �أو تهني 
�أح��د�. و�حلق يقال �أننا كن��ا نتمتع بحرية 
�لكتاب��ة و�لتنقل، وميكن �لعودة لأعد�دها 

ليتعرف �لقارئ على �صحة ما �أقول...
  مل��اذ� �أ�صماها �لثقافة؟ �أنوع من �ل�صوق 

�إىل �لثقافة �جلديدة؟ 
- �أول وقب��ل كل �ص��يء �أن جمل��ة )�لثقافة 
�جلديدة( �صبقت ظهور جملتنا )�لثقافة( و 
د. �صالح هو من �أ�ص�ض �ملجلتني وهو كان 
رئي�ض حتريرهما. و�أخذ �ل�صيوعيون جملة 
)�لثقاف��ة �جلدي��دة( وبقي��ت لن��ا جملتن��ا 

)�لثقاف��ة( �لتي بقيت لثم��اين ع�رسة �صنة خلت، حتى 
�إغالقه��ا ق���رس� يف عام 1989 لك��رثة �لديون... وقد 
بع��ت منزيل و�صّددت جميع �لديون، ووزعت ما تبقى 

على �أولدي...
  �ص��ارك يف �لكتاب��ة مبجل��ة �لثقافة ع��دد كبري من 
�ملثقف��ني �ملعروفني عر�قي��ا وعربيا.. كيف ��صتطاع 

�أن ي�صتقطب تلك �لأقالم �ملهمة للكتابة باملجلة؟ 
- د. �صع��اد حمم��د خ�رس : �أول وقب��ل كل �صيء يجب 
�أن يكون �ل�صوؤ�ل.. �صارك يف �لكتابة مبجلة )�لثقافة( 
ع��دد كب��ري... �ل��خ، يج��ب ت�صحي��ح تل��ك �ملعلوم��ة 
لالأجي��ال �ل�صابة �لتي مل تعا�رس تلك �لأحد�ث: جملة 
�لثقاف��ة �جلدي��دة ظه��رت با�ص��م د. �ص��الح خال���ض 
من��ذ 1954 وحت��ى 1986تقريب��ا فقط.. 
و�أغلقتها �صلطات نوري �ل�صعيد و�أعادتها، 
تع��د  ومل  �ل�صيوعي��ون  �أخذه��ا  ث��م  وم��ن 
ت�ص��در با�صم د. �ص��الح خال�ض. ثم �أ�صدر 
بع��د ذل��ك يف �ل�صن��و�ت 1970 -1971 
تقريب��ا جمل��ة )�لثقاف��ة( �لت��ي �صارك يف 
�إ�صد�ره��ا مثقفون عرب و�أك��ر�د و�أجانب 
حيث ��صتقطبت بخطه��ا �أقالما لها وزنها 
و�أ�صم��اًء لها قيمتها. وم��ن �أهم من �صارك 
يف �لكتاب��ة فيها �أهم �لكت��اب �مل�رسيني 
و�لنق��اد و�ل�صع��ر�ء، حي��ث كان��ت متنف�صا 
هام��ا له��م �آن��ذ�ك. ويع��ود جن��اح �ملجلة 
�إىل جانب ذل��ك، �إىل �ملناخ �لثقايف �لعام 
�ل��ذي كان يل��ف �ملنطق��ة �لعربي��ة حي��ث 
ب�صائ��ر �لتق��دم و�لوع��ي. وكان ظهوره��ا 
حدثا هاما وتاألقت على �صفحاتها �أ�صماء 

عبد �لعزيز �لدوري 

مهدي �ملخزومي
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كب��رية عربي��ة و�أجنبي��ة و�عت��زت جمل��ة )�لثقاف��ة( 
بظهورها عل��ى �صفحاتها. وكان �ملناخ �لثقايف يف 
�لع��ر�ق و�لبالد �لعربية حيث بو�در �لنه�صة و�لتقدم، 
كان مهّيئ��ا لحت�ص��ان جملتنا )�لثقاف��ة( و�لأ�صماء 
�لكبرية �لتي زينت �صفحاتها. وليعذرين �لقارئ على 
ع��دم ذكر �لأ�صم��اء خوفا من �أن �أغف��ل بع�صها �صهو� 
فه��م كثريون و�أكّن لهم �لح��رت�م و�ملودة.. ليت تلك 
�لأج��و�ء تع��ود مرة �أخ��رى حيث يجب عل��ى �جلميع 
لذل��ك  تفادي��ا  و�لف��ن  و�لأدب  بالثقاف��ة  �لنهو���ض 
�لتخل��ف �ل�صائ��د. ونع��ود ل�صوؤ�لك، فمجل��ة )�لثقافة( 
كان��ت كم��ا يق��ول �صعاره��ا وخّطه��ا �لو��صح جملة 

�لفك��ر �لعلمي �لتقدمي. وم��ا كان مييزها عن غريها 
خّطه��ا �لتقدمي �ل��ذي كان ي�صتوحي �مل�صتقبل بعيد� 
ع��ن منابع �لتخلف و�خلر�ف��ة.. ومل تكن ت�صّفق لأحد 
�أو تهني �أح��د� و�إمنا ركزت على هدفها �لتقدمي وهو 
كفاحه��ا يف �صبيل عر�ق حر م�صتق��ل تقدمي �لعقيدة 

و�لفكر..
    م��اذ� حتم��ل د. �صع��اد م��ن ذكريات ع��ن مرحلة 
�لأدب��اء وخا�ص��ة كان د. �ص��الح  تاأ�صي���ض �حت��اد 

خال�ض �أحد موؤ�ص�صيه؟
- د. �صعاد حمم��د خ�رس : كانت ولدة �حتاد �لأدباء 
متع�رّسة �صعبة ب�صبب �ل�رس�عات �لطائفية و�لعرقية 
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و�لتهّجم��ات �لت��ي تتعر���ض له��ا �لأ�صم��اء �لالمع��ة 
كالدكت��ور �ص��الح خال���ض و�صاعرن��ا �لكب��ري حممد 
مه��دي �جلو�ه��ري. ولكن �لأ�صم��اء �لكب��رية كمحمد 
مه��دي �جلو�هري ود. �ص��الح خال���ض وغريهما قد 
ذّلل��ْت �لكثري م��ن تلك �ل�صع��اب، تلك �لعقب��ات �لتي 
تظه��ر د�ئم��ا �أم��ام كل م���رسوع ثق��ايف حقيقي يف 
بالدن��ا... وعجبي!! �أنني مازلت �أك��ّن م�صاعر �لتقدير 
و�لإعج��اب و�لح��رت�م و�لذكري��ات �لطيب��ة جلمي��ع 
�أولئك �لرو�د �ملب�رسي��ن مب�صتقبل و�عد لبالدنا حيث 
يتطلب منا �لنهو�ض بالثقاف��ة و�لأدب و�لفن.. �أوؤمن 
بوج��ود �لكثريين من �لكتاب و�ل�صعر�ء و�لنقاد �لذين 
ميكنه��م �إع��ادة خلق مثل تل��ك �لأجو�ء رغ��م �لتقييد 
ين���رسو� ثقاف��ة  و�أن  �أقالمه��م وحماولته��م،  عل��ى 
تقدمي��ة و�عي��ة حتارب موج��ات �خلر�ف��ة و�لتخلف 

�لتي تع�صع�ض هنا وهناك...
نحن ن�صتطيع ذلك، ونطالب فقط باأجو�ء �حلرية �لتي 
ت�صاعدن��ا عل��ى تعزيز �جلو�ن��ب �لتقدمي��ة �مل�صتعدة 

ملو�جهة �خلر�فة و�لتخلف. 
وظهر �حتاد �لأدب��اء.. وبعد 
فر���ضَ  �لوق��ت  م��ن  ف��رتة 
�لحت��اد:  ��ص��م  �لكث��ريون 
و�لكت��اب  �لأدب��اء  �حت��اد 
م��ن عه��د عبد �لك��رمي قا�صم 
ورمب��ا كان ذل��ك عل��ى م��ا 
�أظن للتخفيف من توجهاته 
�لتقدمية �لر�ئدة.. ومل يتقبل 
كث��ريون تل��ك �لت�صمية مّمن 
تاأ�صي���ض  ف�ص��ل  له��م  كان 

�لحت��اد. وكث��ري� عل��ى م��ا �أذك��ر، كان عب��د �لك��رمي 
قا�صم يحب ح�صور �حتف��الت �حتاد �لأدباء بذكرى 
تاأ�صي�ص��ه. وكان ذل��ك قب��ل �نت�صار �لت�صمي��ة �جلديدة 
�حت��اد �لكتاب و�لدب��اء. وكان متو��صعا جد� وكرمي 
�خلل��ق ويجل���ض بيننا وهو يلقي كلمت��ه.. وذ�ت مرة، 
و�أثن��اء �لحتف��ال باإن�صاء �لحتاد، �ألق��ى عبد �لكرمي 
قا�صم كلمة قّيمة طويلة باملنا�صبة. وكان �ىل جانبنا 
مر��ص��ل جريدة �ملوند �لفرن�صي��ة وكنت �أترجم كلمته 
�إىل �لفرن�صي��ة وهو ي�صرت�صل يف �إلقائها حتى و�صلنا 
مع��ا �إىل نقطة �لنهاية.. و�أعطيت �لرتجمة �ىل مر��صل 
)�ملون��د( وتعجب عبد �لكرمي قا�صم لذلك و�صاألني عن 
در��صت��ي و�إمكانياتي �للغوي��ة يف �لرتجمة �لفورية. 
وقل��ت له، كان ذلك ب�صبب �إ�رس�ر و�لدي على �إتقاننا 
�أن��ا و�أخوتي �للغت��ني �لفرن�صية و�لجنليزي��ة موؤمنا 
ب��اأن �لتاأهي��ل �ل�صحي��ح �لكام��ل �ملتكام��ل للف��رد 
تفر�ص��ه متطلبات �مل�صاهمة يف �إكمال �صورة �لبالد 

�لثقافية..
 م��������اذ� ك������ان م���وق���ف 
�ل�����ص��ي��وع��ي��ني م���ن ���ص��الح 

خال�ض وجملته )�لثقافة( ؟
- د. �صع��اد حمم��د خ���رس:  
جمل��ًة  يتقبل��و�  مل  بالطب��ع 
تن��ادي بالتقدمي��ة و�لتطور 
للح��زب  بال��ولء  تدي��ن  ل 
�ل�صيوعي. فقد كانت جملتنا 
)�لثقافة( حتمل �صعار �لفكر 
ومعتمدة  �لتقدم��ي  �لعلم��ي 
خطا يح��وي جمي��ع �لفئات 

مجلة )الثقافة الجديدة( 
سبقت ظهور مجلتنا 

)الثقافة( و د. صالح هو 
من أسس المجلتين وهو 

كان رئيس تحريرهما. 
وأخذ الشيوعيون مجلة 

)الثقافة الجديدة( وبقيت 
لنا مجلتنا )الثقافة(.
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�لثقافية �ملتقدمة �لتقدمية، �أي يجمع ويحوي جبهة 
وطني��ة تلّف كل ن�صاط تقدمي جبه��وي. �أما موقفهم 
من د. �صالح خال���ض نف�صه، فلم يكن و��صحا متاما 
ولي�ض موؤي��د� كما يبدو م��ن تعليقاته��م وكتاباتهم، 
وذل��ك رغم ن�صوجه �لفكري وثقافته �لو��صعة ووعيه 
باأو�صاع بالده كما ت��دل على ذلك كتاباته �ملنوعة 

يف جمايل �لأدب و�لنقد.
  يب��دو �ن �ص��الح خال�ض يهتم باملج��الت �لأدبية 
و�لثقافي��ة. وم��ن �لثقاف��ة �ىل �لأدي��ب �لعر�ق��ي، �ىل 
�لثقاف��ة �جلدي��دة، �ىل )�لثقاف��ة( جملت��ه �ملف�صل��ة. 
كم��ا يهت��م برئا�صة �لتحري��ر: فما �رس ه��ذ� �لهتمام 

�ل�صحفي و�لثقايف و�لأدبي؟
- د. �صع��اد حممد خ���رس : لقد �رتبط ��ص��م د. �صالح 
مبيالد مرحلة م��ن �أغنى مر�حل �لتقدم، حيث زرعت 

ب��ذور �لوع��ي و�لتح��ولت �ل�صيا�صية يف �لع��ر�ق. �نه 
�لب��ن �لب��ار لبلدنا �ل��ذي حت��دى �لزم��ن بح�صارته 
�لعريق��ة وتط��وره �حلديث.. وقد ب��ذل ق�صارى جهده 
و�صحت��ه وماله وثقافته و��صع��ا �أ�ص�َض هوية �لعر�ق 
�لثقافي��ة و�لأدبية �جلديدة م�صاهم��ا مع رفاق دربه 
�لطوي��ل يف �إع��الء تل��ك �لهوي��ة... وليع��ذرين �لقارئ 
يف ع��دم ذكر �لأ�صماء خمافة �إغف��ال �أحدهم، فعامل 

�لزمن يلعب دوره يف دروب �لن�صيان...  
�إنن��ي مازل��ت �أ�صع��ر باحلن��ني لتل��ك �لأي��ام �لتي ل 

�أن�صاها �أبد�.
  من �أقرب �لأ�صدقاء �إىل قلبه؟ ومن منهم ظل وفيا 

له حتى وفاته؟
- كان د. مه��دي �ملخزوم��ي و�جلو�ه��ري ود. عل��ي 
ج��و�د �لطاه��ر، حيث ظ��ل �جلميع مر�فق��ني له حتى 

ي�صاف��ح  قا�ص��م  �لك��رمي  عب��د 
عل��ي ج��و�د �لطاه��ر و�ىل جانب��ه 
�أثن��اء ��صتقبال��ه وف��د  �جلو�ه��ري 

�حتاد �لدباء  
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�آخر �أيام حياته.
  ما �لذي كان يدور يف �لد�ر 
من �أحاديث، وم��ا يبوحه يف 
�ل��د�ر ول يقال خ��ارج �أ�صو�ر 

�لبيت؟ 
نتح��دث يف جمي��ع  كن��ا    -
م��ا يدور يف �لبل��د من �أحد�ث 
يق��ال  ل  م��ا  ولك��ن  �لع��امل، 
�لنق��د  كان  �لأ�ص��و�ر  خ��ارج 
ه��ذ�  ح��ول  نتبادل��ه  �ل��ذي 
�حل��دث �أو ذ�ك، و�أحيان��ا م��ا 

ي�صتد �جلدل ح�صب �صخونة �حلدث، ولكن نعود ونتفق 
على ما نريد قوله...

 ه��ل بق��ي �لتو��صل م��ع �جلو�هري حت��ى �آخر �أيام 
حياته �لأخرية؟

-  ظ��ل �لتو��صل مع �جلو�ه��ري عائليا وفكريا قويا 
ل ينقط��ع رغ��م حماولت بع���ض �لدخ��الء للتفريق، 
�إّل �أن �ل�صد�ق��ة بيننا كانت يف ق��وة �ل�صخر �لذي ل 
يتزح��زح... وكانت نقا�صاتن��ا وجمادلتنا متو��صلة 

�صاخنة.. لقد ظل��ت عالقاتنا 
�لعائلي��ة و�لثقافي��ة يغلفه��ا 
�ل�ص��دق و�مل��ودة و�لحرت�م 
وماز�ل��ت  �ملتب��ادل... 
�لذكريات تتو��صل حتى بعد 

رحيلهما...
حمم��د  �صع��اد  د.  عودتن��ا   
منجز�ته��ا  عل��ى  خ���رس 
�لثق��ايف : ترجم��ًة وتاأليف��ًا . 

فما �جلديد ؟
-  ت�صاألني عن كتابي �لأخري 
�ل��ذي �صوف يظهر بعن��و�ن: )�أ�صب��اب �نهيار �لحتاد 

�ل�صوفييتي(.
لق��د ��صتخدمت كلم��ة �لنهيار ول �أح��ب مطلق����������ا 
تل��ك �ملف��ردة �لكئيب��ة )�ل�صق��وط(.. ول�ص��وف ت��رى 
�أن�������������ه �أول كت��اب يتن��اول �ملو�ص��وع يف م��ودة 
وحياد، وميك��ن �أن يكون عر�صة للمناق�صة و�جلدل... 
و�أرحب بذل��ك. و�صاأخ�ضُّ جملة �لأديب �لعر�قي باأول 

عر�ٍض له.

بذل قصارى جهده 
وصحته وماله وثقافته 

واضعا أسَس هوية 
العراق الثقافية واألدبية 

الجديدة مساهما مع 
رفاق دربه الطويل في 

إعالء تلك الهوية. 
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بع��د تكليفي مبهمٍة على �صو�طئ دجلة �إ�صتعدُت ب�صعة �أ�صو�ٍت ��صتدرجْتها حو�ر�ٌت 
م��ع �صديقي �ل�صاعر �صوقي عبد �لمري . �أ�صدقاُء �جلزيرة �لعربّية و�ملحيط �مُل�صّمرة 
يف ملتق��ى �لنهرين و�أ�صدقاُء باري�ض م�صاًء قبل هبوط �لليل . بر�ءة ُملتهبة من تلك 

�ل�صنو�ت �لأوىل �لتي ترف�ض �أن ُتطوى . بغد�د- ٢٠١٨

وبير*
أ
برينو ا

ترجمة شوقي عبد االمير

ماض ٍبسيط في بغداد

* �ل�صفري �لفرن�صي يف �لعر�ق
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مل يُك��ْن ه��و ذل��ك �لفت��ى �لكب��ري مل يك��ن ..ل هن��ا .. يف 
�لالمكان �أما هي فلم تكن تعرف

�أنه كان يعي�ض على �ليقاع �لبطيء خلطو�ته �لقدمية .
 يف �لليل �لبارد و�ل�صبابي

�ملكتظ بو�صو�صات �ملياه
ت�صتقر

تتجّلى وتعرى
�لرغبة

باملعنى �لذي يخلع �إحرت�بنا
 �لعامْل �خلارجي و�أ�صياوؤُه

مل تعد تقول لُه �صيئًا �إّل �ألو�نًا وخطوطًا..
�إمنا ُهَو �أنِت عندما ت�صاحلينُه ..

�إذهبي �إذن وكوين �مل�رسُط �مل�صنوُن يف �لقلب
ينغرز يف �لعمق

�َصبٌح يتماهى يف �لح�صاء
طاقة نهائية نعيد �إ�صتهالكها

حوَلُه ُمنت�صبًة مثل جيل وتدور �ليُد
يُد �إنبثاق �جل�صد و�لألو�ن �لقدمية

يُد �لإمر�أة �لالنهائية و�لرطوبة �لعمياء
يُد �للقاء �مُلربعم جلهلنا

 �صجٌر معقوٌد و�أر�ض رخوٌة يغمرها �ملاء و�حلمم. 
�أن َتفتَح �أقو��َض �جل�صد �ملكتملة

ليعني �لتمزَق �لعقيم
ل �أعرف �إنفتاحا �ّل لطر�ف �لهيكل �لعظمي

 كل مترّد ج�صدّي .. كل �أمل ج�صدّي
كل حب ج�صدّي .. كل ج�صد ميوت

و�أحّب �صوء عينيك �لذي ي�صدح يف فمي
بكلمات �مليت .

قو�ُض يديك �مل�رسع يف �ل�صالة
يتلقى جبهتي

 �أَح�ضُّ بنظرتك ت�صتقر ب�صعادة عليَّ
ك�رسيح

يُدك �لر�ئحُة �لطرية 
لالختالجات �لتي تهيمُن
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 كم َظننُت �أنني ر�أيتك طيلة �صنو�ت
ومل �أرك حتت هول �ل�صنني

ر�أيت نظرتك نف�َصَها وعرفت �أنني �صاأحبها
عيناك و�صوح �ملعدن �لنقي

يف �لهو�ء �ملرجتف زهرة �جلن�ض ل�صفتيك
تنبعث بني كائنني �صطوُة وجٍه يتعاىل

�أمام �أ�صئلة مقت�صبة.
 يبطء �أحملُه منك .. من جنوى ع�صبّية

من �ل�صجر ذي �جلذور �لعميقة
 �أنِت فائ�صٌة وعمودية

و�أنا �أحّبِك عموديًا
عينا روحك �ملبتّلتان تقت�صمانني وت�صالنني

باحليو�ت �لتي لحت�صى..
تلك هي �ملر�أة �لعا�صقة �لتي لن ت�صمها حدود

فيض

�إتركيني لجل حرية يديك
حلرية ��صابعك �لتي تفّرط
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حبات �لزمن �ملرتاب
لإمياءتك �خلفّية

لقلبك ينب�ض ب�صوء �ل�صو�رع
يف باري�ض قبل �لليل

�إتركيني �أُلحقِك
�نت �لظل �لبي�ض ل�صتهائي

�ملتيّب�ض يف �لظهرية
لرتق�صي �أخري�ً لب�صعة ثو�ٍن

مثل خيال �أزرٍق ..........نخيل َيتال�صى
ماور�ء �لكوؤو�ض �لوم�صات �لتي تربق

وت�صيع يف �لليل مثل جنمة �صوق
مل تكن �ّل �صوًء �صاحبًا

معدنًا نبياًل معتمًا وديكور�ً لُي�صمى...
كنت يف ماور�ء كل هذ�
�أنا �لذي مل يكن لينالك
�أنا �لذي مل يكن ليعرف

�أين ذهبْت لتعي�َض �إبت�صاماُتك
و�ين تتو�لد قبالتك وتهفو نظر�تك

�أنِت �لتي كانت �صورتك ت�صكن �كرب �لفر�غ
يّف..

قطار�ٌت وعرباٌت جتري تتظاهر بقدر�تها �لب�صعة
ُحَزُم �صخٍب وومي�ٌض ز�ئف

وكنت ��صكن �ملدينة �لكبرية لده�صتي
�أمام هذ� �لكلمات �ملكتوبة

بهذه �ل�صعة يف منعطفات �ل�صو�رع
�مام هذه �ل�رسطة �لزرقاء �لتي تفور وتنبثق

على �ل�صفة �لقدمية
�أمام �أولئك �لنا�ض �لذي مل يكونو� ل�أنا ول �نت

يف هذ� �مل�صاء �لذي قبّلت فيه غياَبك .
 وم�صيُت

طوياًل بالرفقة �لز�ئفة للمدينة
طوياًل خلف �لزمن �ملخّباأ يف مكاٍن ما

يف ما�صي �إ�صتهاء�تنا �لطعينة
حيث كانت تلك �ملفازة �مل�صاءة باأمل نظرة ما

نظرتك نظرتي كالعماق
�صود�ء ور�ء �ل�صوء �لز�ئف
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�ل�صايف و�ملرت�خي عرب �لنا�ض �مل�صدوهني
�خلائفني و�ملرتعبني

حُت بك �أريدك عندما �صِ
تريدين

عندما وجدت �أيدينا �لطريق لبع�صها
تد�فع �لعامل �إثرها

و�ن�صاب بهدوء تام و�إطمئنان
باأ�صد�ء كانت تتال�صى

 رك�صنا وقد �صحبتك �إيّل
وحكينا عن عيوننا

عن �صعورنا �لتي تت�صابه وعن غبار �ل�صياء
وكانت �لكلمات تتمايل ب�صعادة يف �أج�صادنا

��صابعنا تتز�وج منده�صة �لو�حد بالآخر
وقد طلبِت مني �لتوقف لتقبلينني

وقد �صممنا �لهو�ء �لذي هبَّ
من جهة �لنهر �لكبري

�لهو�ء �لرطب و�لبارد �لذي �إ�صتدعاين �ليك
وحيث �أننا قد �صمتنا ممتلئني بكل ماهو حي

كانت �لليلة �لكربى ت�صهر علينا
جنمة مزدوجة تت�صاءل يف �ملالنهاية .

 �أن تعي�ض �إيقاع �لع�رس
تتز�وج مع �آمال �لوقت

�أن تكون يوميًا معلومًا وم�صتهلكًا
ليعني ذلك �أن �لأمل يف مكان �آخر ...

�أنا من يحيا بخطى عقيمة
يف �أمل قطاف ثمرة نا�صجة

�أنا من يرتك لزّخِة �لزمن �أن ت�صّوه وجوده
بذريعة �أنني ل�أملك مملكتي

مثل ملك منفي �صرّيته �لعادة جمنونًا
�أنتظر �رس�عًا �أبي�ض....

�ن �أبتكر تظرة لل�صوء نظرة ملكية مّيتة
 �أريد �أن �أقول لِك كل هذه �ليام و�لليايل

حلظات حياة م�صطربة
�صاعات بطيئٌة ، وزمن مت�صظّي

حيث كنت يل دون حب
�أريد �أن �أقول لك كّل تلك �ل�صباحات �لباردة
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على �أجفاين �لتي مل تزل مغلقة
على �لأفق �لذي قد �إحمرَّ وجّف

 �لتي ت�صيل حتت �لنجوم
وحتت ب�رستي �لنهمة وفمي �ملجهول

�أريد �أن �أقول لك �أخري�ً

�إمنا �أيدينا ترتفُع نحو ذ�ك
�لذي لي�ض �جلبل ول �ل�صوء ولحتى �ل�صديق ...

 �لليل مطبٌق و�أنا �أ�صمع مرور �لعجالت ور�ء �جلدر�ن
�لليل مطبق د�خل �جلدر�ن حيث �لكتُب ثقيلة ومغلقة

�لليل مطبق وبارد على جد�ر �لنهار �لبي�ض
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لكنه �صلٌب فوق �لعنق
�حللم ُمعتم وي�رس على �بقاء �لعيون

�لتي لترى �صيئًا ،يقظًة .
وج�صدي �ملن�صحق �لذي ل�أح�ض به

و�لذي مل يعد يحيا و�لذي ماز�ل ظهره و�قفا
�أمل��ُح �ل�رسيح��َة �ملعتمة لال�صياء �مللق��اة مثلي قرب 

�حلائط
�حلائط �لذي  ؟.. ...

 مازلنا على �ل�صخرة
فوق �ملرتفعات �لباردة لالأر�ض و�لكثافة �لعارية

�ملوج��ة �لبي�ص��اء ترم��ي عل��ى �أقد�من��ا �إحتجاجها 
�ملريب

بخار ثقيل
زرقة نقية مكتنزة لل�صهول �ملمتلئة

حتت �لنهار �ملطلق على خط �لظهرية
�لرتد�د �لعميق للظالل يف �ل�صم�ض

�لعمودية متامًا
َيعّتُم ..ر�أفُة �لنار يف �ل�صفاف �لكرث �ن�صانية

وعٌد ب�صيقان تتمر�أى �صقوط خ�صلة �صعر �صود�ء
لزورٌد حاد يف عيون �لرغبة ل�صاعر طيّار

و�صاح ر�ع�ض لّليل يف قمة جبهتي
�أم��ام م�صه��د �لع��امل يف �صاع��ات �لنه��ار �مل�صحونة 

بالتجربة
نحُن.
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�صو�ُد ن�صاٍء حتت �صم�صهن �لقوية
تعا�صة فتيات حتت ُحجب جهلهن

�صياع رجال يف لغتهم �ملمتلئة بهم .
 عندما متوت �لكاتدر�ئيات �صاأهجر �ل�صمال
بقع �صود�ء من �صماكة �لر��صي تبعث �صوًء

 �أمام �لر�ئحة �لعريقة للحجر �لربجو�زي
تنفتح  �صارة �لطريق �أمام �حلياة �لبي�صاء للد�ننتيل

حتت �لريح �إخ�صاب �لطفال
�مام �لكيمياء �ل�صاخنة للروؤى �خلفية

تكّمن �لقد��صُة �ل�صائلة..
عندما تختفي �لكاتدر�ئيات وتته�صم مذ�بح �ل�صلو�ت

وتنهار مد�فن �لقباء �لقو��ُض و�ملد�خل
�صنكون ّجو�لني هاربني م�صاك�صني �أو يائ�صني..

عندما تتو�رى �لكاتدر�ئية 
من منا يعرف ماذ� �أخفى �صمُته...

عندما متوت �لكاتدر�ئيات �صاأهجر �ل�صمال .
طق�ض ي�صتحم بذهب ي�صحب فجاأة ويعتم

و�صو�صة مفاجاأة بعيدة �أ�صو�ت تخرتق �ل�صارع
 بند�ء لل�صالة

�ل�صحر �ملذّهب �لهارب مل يعد هنا
هبط �لليل بجناح طائر �أ�صود

 على �ل�صفة ذ�ت �لزرق �ل�صباحي
�أمام �إنح�صار �لليل

مركب ي�صتحم بال�صوء حّدثني عَنك
 �أمام �خلطر �لألفي بالغرق �أو �لته�صم

يف �صاعة �ل�رسوق يعرث على �ن�صيابّية بحر جمنون .
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�أنا �لقدمُي �لذي ما �أدرَك َ�ل�ِصعر� 
فر�                                  لكّنني ل�صُت ذ�َك �لو�حَد �ل�صِ

ما قلُت من قبُل �أحالٌم و�أ�صئلٌة 
                                تر�وُد �ل���روَح مل �أجتْز بها بحر� 

�أظنُّ �أّن جف�������افاتي موؤب����������دٌة 
                                يبدو بها قلمي ما عاَقَرَ �حِلرب� 

ما ز�لِت �ل�صفحُة �لبي�صاُء �صامتًة 
                               ومْل تزْل ُلغتي يف مهجتي ِبكر� 

ق�ســـــــــــــم والـــــــــــي 

إعترافاٌت في ِزنزانِة الذكرى
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لطاملا كنُت �أرج���و �أْن �أمّر على 
                              �صمِع �لوجوِد ب�صعٍر ي�صبُه �ل�ِصحر� 

لكّنُه �لهاج�ُض �ل�صيطان ُغادرين 
                               فلي كتاٌب حبي�ٌض ب������عُد مْل ُيقر� 

ويل مو�ويُل �أهلي ما يز�ُل على 
                                �أّناتها دمُع �أم ٍّ مالُح �مل�����جرى 

ويل عر�ٌق على �صطي����������ِّه قافلٌة 
                                من �حلبي�صنَي يف زنز�نِة �لذكرى 

مبيتِة �لورِد هامو� وهو هام بهم 
                                م�صتعجلوَن لتلَك �ملي�����تِة �حَلمر� 

�أهلي م����������و�كُب َبّكائني َيقتُلُهم 
                                  فيها �حُل�صنُي �لذي مَلْ يقتِل �ل�صمر� 

�أهلي وما ز�َل ذ�َك �ل�صمُر يذبُحُهم 
                               ذبحًا ذريع�����ًا وماز�لو� لُه �أ�رسى 

م�صت�صلموَن يكاُد �ل�صمُر يدفُعهم 
                              حّتى يوؤدو� لُه ع������ن موِتهم �أجر� 

�أهلي �صعيدوَن حّتى وهَو ينحُرُهم 
                                ومينحوَن لُه من ُعم������ِرهم ُعمر� 

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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ّفِة �ل�صمِر �أهلي و�ل�صيوُف له  يف �صِ
ّفة �لأخرى                                على �حل�صنِي �لذي يف �ل�صِ

قلوُبهم مَعُه ..ح�������������تى قلوُبهُم ! 
                          ُهْم ُينكروَن ولكّن��������������ي بِهْم �أدرى 

�أعَطو� له �صوَطُه حني ��صتهى ظهر� 
                         من جوِع �كو�ِخهم �ص����ادو� له ق�رس� 

�أدري باأنَّ �عرت�فاتي �صتوؤمُلهم 
متو� ده����������������ر�ً تال دهر�                            لكّنهم �صَ

�أهلي �نتظاٌر طويٌل يع�ص����������قوَن بِه 
                         لياًل طوي����������اًل تفادى ط�وُله �لفجر� 

يف ب�رسِة �ملاِء تبكي �لنخلُة �لنهر� 
                          ومل ت�صاقْط ع������������لى عذر�ِئها �لَتْمر� 

يف جّنِة �لنف��������������ِط ناُر �هلِل موقدٌة 

                          دخاُنها عاَث بالأج�صاِد و��صت�رسى 
در�  يا �أكرُم �ل�صعُر مْل ُي�������نجْد بَك �ل�صَ

                          قْد جئَت َق�رس�ً وق����ْد غادْرَتنا ق�رس� 
غادرَت �رسَب فر��ص��������������اٍت تنوُء مبا 

                          لقاُه �رسُب فر��ص����������اٍت ر�آى جمر� 
قامْت قيامُتن�����ا يا رب ُّ �إنَّ بنا 

                              ما ُي�صبُه �ل�ُصْكَر لكْن ..مْل يكْن �ُصكر� 
�أهلي ولي�َض �صوى �أهلي �أ�صائُلُكم 

                             متى �صيلحُق ُي�رٌس ه���������ارٌب ُع�رْس� 
�أنتم رفاُق عذ�ٍب تنع��������موَن بِه 

                              �أحببتموُه وم�����ا ��صطعتْم لُه هجر� 
متى �صنعلُن يا �أه��������لي حتّرَرنا 

                            مّنا وم������������ن هذِه �لدّو�مِة �لُكربى
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بحبال من قو�ض قزح 
بنفحة من �آهات �لع�ّصاق 

ركبنا 
غيمة من حنني 

منـــــذر عبد الحــــــــر

جنون المعنى 

�إىل �صوق �ل�صيوخ ، و�إىل �لر�حلني �ل�صيخ جميل حيدر و�ل�صاعر كمال �ل�صعدون ، و�إىل �ل�صاعر 
�لفل�صطين��ي �لر�ئع �أحمد يعقوب،  و�إىل �لحبة �لغالني خ�رس خمي�ض وهيثم حم�صن �جلا�صم 

و�صاكر �جلنديل وح�صن �لقانوين وريا�ض �لعلو�ن ... ذ�ت حلم مده�ض طرزه �ملطر ... 
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فاألقتنا - دمعا ي�صحك - يف �ل�صوق )1(
مل تكن �لدقائق 

�صوى نب�صات مطر 
ي�صبه لهاث عا�صقة 

�ختلت بحبيبها ...فاأورقت �لأر�ض 
وغنت لهما �لينابيع 

بانتظارنا ...دوحة عطر 
حتيتها مو�ويل 
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وحديثها ق�صائد 
نهرها يغازل �لتاريخ 

بينما حنط ج�رسها خطى �لثّو�ر 
يف كل قطرة دم 

نبتت نخلة ترفع يديها لل�صماء 
دعاوؤها كربياء 

ون�صيجها و�صايا 
كان �أحمد 2
رهني حلمه 

ي�صطاد ب�صبكة خياله 
نو�ر�ض ل �أر�ها 

وي�رسب بع�صاه �لنحيلة ِ 
ظالل نك�صتنا 3 وهو يردد: 

�أيها �لثاُر  " مللْم جر�حك و�ع�صف 

ما بعد عار حزير�ٍن لنا عاُر" 4 
�أنا من�صُت لإيقاع �أيامنا وهي ت�صدو 

�إىل ر�أ�صي �لذي يفتح ممر� �رسيا 
لأطفاٍل ت�رسبو� من �لدر�ض 

وهم يحتفلون بالزهور 
وهي تغت�صل بندى �صحكاتهم 

وقبل �أن ت�صع �ل�صم�ض يديها 
على عتبة �لبوح يهطل �حلّب... 

فت�صكل �لفر��صات لنا عربة 
تاأخذنا حلقل ثملت فيه �أرو�حنا 

وتهادت ...�صعر� ..ومو�صيقى ..
و�صذًى �أف�صى �إىل ليٍل جمعنا فيه جنوما ...
ولأيلء و�أقمار�ً عادت بنا للماء وحورياته 

و�ل�صجن �ل�صاعد من ند�ء �أمٍّ لوحيدها :
" عندي وتخاف عليك 

وتدورك �أمك 
مو�ض ب�صو�د �لعني ب�صبيها �أ�صمك " 

غنى �أحمد لفل�صطني 
بكى خ�رس وهو يهم�ض لكمال 5 

�أيها �لطائر �ل�صابح يف جنون �ملعنى �طلق نايك ...
و�ف�صح جلرحك قافية 

كي ي�صدو لبيٍت فّر منك 
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وق�صيدة �أم�صكت بجناحيها 
ودمعة خ�رس�ء تدندن : 

�أ�صّلي �لنف�َض ملتاعا ول هي 
و�أدعو �صائال ربي ول هي 

فال تلك �لتي �أغنت ول هي 
وقد حّلت على ر�أ�صي �لبلّيه........

يا لهول �لوجع 
ويا ل�صحر �جلنوب 

�ل�صهب دموعنا و�لالآيلء 
نزفنا و�لكو�كب وجوه حبيباتنا 

ويف هد�أة �لر فيف 
ي�صحب �أحمد نف�صه 

ومي�صي يف جماهل �لهور 
فيما �أخلد لذكرى هديل عيون قلبي 

على �صباب �ملدينة 
وخطاي تعلقت بالأ�صى لأن�صد له :

لأحمد هاج�صان ، هما �صو�ُء 
هما وطٌن حر�ٌم �أو فناُء 

وجاء حمّماًل �صجن �ملنايف 
�إىل �صوق �ل�صيوخ به غناُء 

تلّفت نحو كعبته �أ�صري� 
فاأف�صح عن مالحمه �لبكاُء 

وكان �لكربياء 
دليل �صوٍت جتّلى يف �لأعايل �لكربياُء

فاألقى �صعره حرفا تباهى عر�قّيا 
تطرزه �لدماُء فل�صطنٌي هو�ُه 
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ينوح �صدو� على �آفاقها هام �لرجاُء 
لأحمد هاج�صان له �صليٌب 

تعّلق فوقه ف�صد� �لبالُء 
�إذ� كانت بغزة �أمنياتي 

ففي بغد�د �أ�صعلني �لوفاء 
لأغدو عا�صقا يختال تيها �صبيا 

يف مو�جعه �ل�صقاء 
�أنا �صوٌت عال فجٌر جتّلى مع �ل�صهد�ء 

بالآمال جاوؤو� �أناجيهم باآلمي و�صعري 
فيفتُح باب عزته �لعالُء 

لأحم��د هاج�صان ، هم��ا �ص������و�ء هم��ا وط�����ٌن حر�ٌم 
�أو فناء

)1(  �ل�صوق : �صوق �ل�صيوخ
)2(  �ل�صاعر �لفل�صطيني �أحمد يعقوب 

)3(  نك�صة �لعرب يف حزير�ن عام 1967 
)4( �أحد �أبيات ق�صيدة عن �لنك�صة لل�صاعر م�صطفى جمال �لدين 

)5(  خ�رس وكمال ...هما �ل�صاعر�ن خ�رس خمي�ض وكمال �ل�صعدون
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ما لالإوّز�ِت يبتعْدَن عن �لنهر
ما يل �أتركهنَّ بال �أغنية

�أيها �لنهُر ِرفًقا مبا يتناثُر
فهذ� �خلريُف ُي�صاقُط ما تبّقى يل

قطفُت �أيلوَل من �حلديقِة

لكنَّ �لب�صتاينَّ وهو َيُعدُّ خ�صائَرُه
�أعاَده للف�صول

َتُه فال �لنهُر يقر�أ يل ف�صّ

ول �صجرٌة حتنُّ عليَّ
كّلما ر�أيُت �صف�صافًة متايْلُت

ن�مق عبد ذيب

خريف اإلوّزات
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كّلما ر�أيُت جناًحا تطايْرُت
�لرياُح �أخذْتني ملتاهِة �جلهاِت

وحني قر�أُت كتابي �رتبكُت
ٌة يف �ل�رس�ب ها �أنذ� ف�صّ

و�أغنيٌة حم�صورٌة يف �لغياب
ولكّنني و�أنا �أعدُّ �خل�صائَر

�كت�صفُت باأنَّ �خلريف ذهٌب للظالل
َد�أٌ غافٌل و�أنا �صَ

كّلما رجفْت وردٌة ذبْلُت
ر�أيُت �صجرًة متدُحني يف �ل�صدى

ر�أيُت �لنهَر يخرُج من قلبي
ُتُه �أنا �أف�ضُّ ف�صّ

وبي متوُج موجُتُه
�كت�صفُت باأنَّ �جلهاِت تنهُب �لريَح

و�لإوّز�ِت حائرٌة
وجدتُّ �صد�أً يف �لكتابِة فمحوُت �لأ�صماء

ووجدتُّ َخْرًقا يف �لرياِح فخْطتُّ �ل�صدى
، و�أ�رْسُت لهنَّ

كنَّ هناَك يتالعْبَ بال�صوِء
ياأخْذَنُه يف �ل�صباِح ويغ�صْلَن �صو�َدُه

وير�ص�ْصَنُه يف �أّول �لليِل بال�ّصفق
كانِت �لرياُح تالعُب �لروَح

حتّلُق بها وتطلُقها يف �ن�صحاِق �ملدى
ولكّنني حني �رسْخُت �أْن تلَك روحي

ر�أيُت ما مل يَرُه �خلريُف :
�ل�صماَء تفتُح بّو�بَتها �ملغلقَة

و�لإوّز�ِت �مل�صيئاِت
يتبْعَنها

و�حدًة
�إْثَر

�أخرى. 
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يبدو �لنهار و�أنت تتاأبطني خر�ئَط ومقرتحاٍت، 
وحماماِت �صاونا ن�صائية، ون�صًبا ومتاثياًل،
 و�أ�صياء ت�صبه ما حتتاجه نه�صٌة عمر�نية، 

من مو��صالٍت حتت �لأر���ض، رمبا هي �أوليات مرتو 
بغد�د .

يبدو �لنهار يف هذه �للحظة كطريق زر�عيٍّ حتفُّ به 
 �أجمات ق�صٍب ت�صبه طائر�ٍت حربيًة، 

وقطعاَن ما�صيٍة كاأنها كر�دي�ض جنوٍد م�صاٍة متنكبني 
بنادق من خ�صب، 

كاأن  مل تكن �لهند�صة �ملدنية قد تركت، 

حميد حسن جعفر

يبدو النهار في هذه اللحظة كطريٍق زراعيٍّ 
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مر�ئب لطائر�ِت نقٍل، 
و ناطحات �صحاٍب يف حقيبتك �ليدوية، �أو يف �جليب 

�خللفي لبدلة �لعمل /�لعفريت، 
�أبو�ك فالحان يزرعان �لقرع و�لفا�صوليا، ويح�صد�ن 

�لقمح، و�ل�صلب، 
حافي��نِي يع��رب�ن �مل�صاف��ة ما ب��ني �أك��و�ِخ �لقرية و 

�ملز�رع �لق�صيِة. 
ه��ل كان��ت روح��ك حق��ول بر�صي��م و�أل��و�ح نعن��اٍع 

وج��د�ول طافحة، وح�صًد� من �لن�صوة يجرجرن �أبقاًر� 
نحو �ملر�عي  ؟

�لتاري��خ /�ملا�صي يقتح��م �ملناهج، حي��ث �جل�صور 
و�ملر�ئ��ب متع��ددة �لطبقات، و �ملجمع��ات �ل�صكنية، 

وم�صاريع ت�رسيف �ملياه �لثقيلة، 
و�ملو�د �لعازلة، وحديد �لت�صليح، ليعبث ،

بحقول ت�صمني �لعجول، و�حل�صاد �ليدوي، 
و�لقطاف �ل�صباحي للورد �ل�صلطاين، ومعامل �إنتاج 

ما �لورد �لطبيعي، 
ه��ل م��ن �صاح��ل تقيمنه عل��ى �صاط��ٍئ يف 

�لروح، 
�لريا�ص��ة  ل��وز�رة  تابع��ة  م�صاب��ح  �أو 

و�ل�ص����باِب ؟
ل  لأر�ك ت�صبحني �صبه عاريٍة، 

�أو �أعاين��ك و�أنت تخاف��ني �ملاء �لذي طاملا 
كن��ت تغط�صني فيه، عندم��ا كان يف �لرتع، 

و�جلد�ول، و�أحو��ض تربية �لأ�صماك، 
ح��ني تلت�صق ثيابك )�لربل��ون ( بج�صٍد فتيٍّ 

ـــر
ــــــ
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من غري زو�ئد �صحمية، 
كنت �أغم�ُض عيني لكي ل �أف�صد عليك فر�صة �ل�صباحة 
منفردة/بعي��دة عن ربيبات��ك ، كنت �ل�صبي �حلار�ض 

�لأمني، 
، كان بنطلونك  قب��ل �أن ينتقي��ك �ملهند���ُض �لزر�ع��يُّ

�جلينز وقمي�صك �لف�صفا�ض �أكرث �لأزياء جماًل، 
كن��ت تقيم��ني على ج�ص��دك منحوت��ات، ومنحنيات، 
وتك���رس�ت، كما لو كان م�رسوًع��ا لإن�صاء متحٍف من 

زجاٍج وفلني ومطاط وزجاج، 
ل كما �لآن �أقرب للكتل �خلر�صانية، وفو�صى �لبنايات 
متع��ددة �لأغر��ض، ل �أريد �أن �أقول �أن مقتنياتك، من 

�لبناء �جلاهز، 
�لقلب ل يعتني باملو�صيقى، 

و�خلا�رسة ل تعري �هتماما بامل�رسح، 
و�ليد�ن ك�صوق بيع �ل�صمك �حلي، 

و�لذ�كرة غرفة رطبة ت�صبه )�لبيدروم (

كي��ف ��صتبدل��ت ت�صور�تك ح��ول مدر�ص��ة �ملو�صيقى 
و�لباليه �ملقرتحة م��ن قبل جمل�ض �لوزر�ء بح�صانة 

و رو�صة �لعائلة؟ 
فكانت �لرغبة بالنوم يف �ل�صاعة �لثامنة متاًما هدًفا 

له �لكثري من �ملربر�ت، 
ح��ني تنام��ني كاأيِّ م���رسوع جت��اري مهم��ٍل، يعبث 
�ملر�ص��م،  ي�صم��ى  �لرو�ص��ة مب��ا  /�أطف��ال  �لأطف��ال 
بامل�صط��رة  و�لفرج��ال، و�خلطوط �لبياني��ة، ويكون 
�لزوج /�ملهند�ض �لزر�عي يبحث عن حاجياته و�صط 

حمزن �لفو�صى، �لذي ت�صمينه �جل�صد، 
فينتقي ما ي�صاء من )�لأوتيالت (

كنت تفكرين بتاأثيثها ب�صكٍل معا�رٍس، 
فاإذ� بها من �لدرجة �لثالثة، تفتقد لالإ�صاءة مرًة 

                                       و�أخرى للتدفئة و�لتربيد،    
                                       وثالثًة لعامل �خلدمة 

                                    و�أخرًي�  لالأنرتنيت.
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�صالًما للذين وهبو� �لبهجَة للمد�خل
�صالًما لهم حني ينف�صون عن �لب�رسة هذ� �لعط�َض،

يعيدون ل�صو�رعها �لرهاَن يف �صوؤون �لعا�صفة
�صالًم��ا ملذ�قه��م �لع��ذب، لإيقاعه��م �ل�صاه��ق ب��ني 

�ل�صطور.

�صالًما لأنفا�صهم وهي تعلو برنينها مثل �خلالخيل ،
�لذين �أفرغو� �ل�صبهات من �لتفا�صري �لقدمية،
مل يكونو� �صوى �أخوة لهذ� �جلدل �لعريق.  

ل يكرتث��ون للمدي��ح كث��رًي�، فمثله��م �أعّز ج��الًل من 
قامة �لنخل

علي حنون العق�بي

هذي البصرة يا موالي
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�ذ  لم�ص��ت �لر���ض �ج�صاده��م  هب��و� كالعنقاء من 
�لرماد

ومار�صو� لعبة �لع�صاق ح�صب قو�عد �لدم
تكرب فيهم جلة �ل�صوق حتى حتت�صن �ملياه �ملر�كب

وحني مي�صون باحلر�ك �جل�صور نحو �ملظاهرة
يت�صفح��ون �لف��ق باإيج��از وبقناع��ة �لق�ص��د كلم��ا 

�أطبقو� على �لنو�مي�ض  

عادو� لي�صتاأذنو� �لوطن قبل بزوغ �ل�صعائر . 
فال ت�صاأل عن �لب�رسة وهي �لأن ت�صدل على �ملر�ر�ت 

�صحرها �لأزيل
ترو�ض �أبناءها �جلديرين بهذ� �للهب

لهم ر�يات تغي�ض �لأ�صنام عند �للزوم
مل يعكرو� �لطق�ض حني �جتاحو� �ل�صفة �لأخرى
�إمنا �أجازو� لأنف�صهم �أن يكونو� بو�بة �لإع�صار
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له��م معتقد م��ن كربياء �لبحر وه��م يعلقون �ل�صهيل 
على حنجرة �لهتاف 

ياأخ��ذون تقاليد �حل�صاد من �أعمارهم �ملكتوبة على 
�لزغب .

فهذي �لب�رسة يا مولي مغروزة يف �لروح
تتو�ص��د �أط��و�ر� م��ن �لع�ص��ق . وترق���ض طرًب��ا ف��وق 

�لرب�كني
لها رقة �لندى رغم �مللوحة تختزل عو�مًلا من �لعفة 

وجتدد مو�ئد �لفرح
و�إذ� �صاومه��ا �لليل برغوة م��ن �ملو�عيد تقود �ل�صوء 

بعيد� 
وتخ�صب �صفائرها بالزعفر�ن

فال تخد�صو� جمدها وهي �صورة �أخرى للبيا�ض
ل تبيعوها يف مز�د �لعدم 

 �تركوها معلقة على �صدر �لزمان كالأو�صمة
ل تخونوها يف �لو�صاية للغز�ة

ف�ص��وف مت�صك��م �ملهان��ة بالن��زوح ثاني��ًة،  لتعودو� 
ل�صفري �لهاوية 

 فم��ا ج��دوى �أن تبت�صم��و� م��لء �لنو�ي��ا و�لب���رسة 
باإهمال �أكيد

ما جدوى �أن تعلنو� �صفقة مع �لأنقا�ض ؟
لكم �حل�ص�ض �لأوىل من �لدولر و)�لتومان(

 وللب�رسة وحدها يبقى �لهديل 
ها هو �لغ�صب يتعاىل على تاجكم �ملزور

ها هو �لرعد يعلن �صاعة �حل�صم على �لأنذ�ل
ف�صوف تفتح �صجالت �لل�صو�ض، وتطرد كلَّ �لثعالب

�لآن �ت�صع��ت ذ�ك��رة �لع�صي��ان، لتم��الأ �لأرج��اء  مبا 
تبقى من فائ�ض �لع�صف 

�صوف ينهمر �ملطر من رهافة �لوجوه على �ل�صياب
 ليطفَئ حقد �لنحا�ض على �لغيوم 

ها هم �لغا�صبون يعدون �لدروع ملو�جهة �خلر�ب
فقد �أفرغو� �لطرقات من �لكالم

ل يقبلون �ملهازل تلمع و�صط �لزحام
ل ي�صتع�صي عليهم �أن يعيدو� للب�رسة حلمها �لرزين
فه��ا هم هن��ا يوؤرخ��ون ل�صطر�ب �ملوج من��ذ ن�صوء 

�لو�قعة .

ـــر
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بعد ترحاٍل طويٍل، مرَّ دروي�ٌض بقريٍة لي�صْت ذ�َت �صاأٍن،
ر�َق ل��ُه هو�وؤها و�أهُلها، ف��زرَع عوَد �صجرٍة حمَلُه من 

بالٍد بعيدٍة،
ولكي يوّفَر لها �ملاَء، حفَر بئر�ً على مقربٍة منها،

ولكي يحمَيها من َهو�ِم �حَلَيو�ِن، �أقاَم حوَلها �صياًجا 

من �حلجارِة،
َدها بالرعايِة �لد�ئمِة. وحنَي متَّ لُه ما �أر�َد، تعهَّ

يف عاِمِه �ل�صابِع، �صاَر �لعوُد �صجرًة ت�رسُّ �لناظرين،
وحنَي تر�مْت �أغ�صاُنها يف �لف�صاِء، 

و�متدَّ ظلُّها على �لأر�ِض، بد�أِت �لطيوُر تاأوي �إليها .

فضل خلف جبر

كــــأْن ال عيــٌن رأْت 
أمثولة شعرية
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طي��وٌر مل ت�صه��ِد �لقريُة مثَلها قّط، ت��اأوي �إىل �ل�صجرِة 
وتتكاثُر

ولفرِط كرثِتها، �صاَر غناوؤها ي�صمُع من �لبعيِد �لبعيِد،
وح��نَي عظمِت �ل�صجرُة، �أقاَم �لدروي���ُض حوَل �ل�صياِج 

حائًطا من �لطنِي،
هَة �لبئِر وَر�صَفها باحلجارِة. َع فوَّ وو�صَّ

�ص��اَر �أه��ُل �لقريِة يق�ص��دون �ل�صج��رَة للظ��لِّ و�ملاِء 
�لعذِب،

و�ص��ارو� يطرب��ون لأ�ص��و�ِت �لطي��وِر وحفي��ِف ورِق 
�ل�صجرِة،

ج��اَء �أهُل �لغناء باآلته��م ، و�أهُل �ل�صع��ِر بق�صائدهم 
وجاَء �أهُل �لزماِن فر�دى و�أفو�ًجا.

وكاَن �أهُل �لقريِة كرماَء يقدمون �لغذ�َء و�ملاأوى
وحنَي �صاَق �ملكاُن ومل يعْد ماُء �لبئِر يكفي للز�ئرين، 

�أقاَم �لدروي�ُض حوَل �حلائِط �صوًر� عالًيا من �لآجِر
وو�ّصَع فَوهَة �لبئِر وز�َدها عمًقا.

ك��رَث �حلجي��ُج �ىل �ل�صج��رِة و�ت�صع��ِت �لقري��ُة و�زد�َد 
عديُدها

ُعّبدْت �إليها �لطرقاُت وتدّفَق عليها ماٌل وفرٌي
�أقيمْت فيها �لأ�صو�ُق و�زدهرِت �مل�صالُح وعّم �لرخاُء،
ك��ربِت �لقريُة و�صارْت بلدًة عظيمًة ولها حاكٌم يقوُم 

ب�صوؤوِنها.
��ًة عالي��ًة مفتوحَة  بن��ى �لدروي���ُض ح��وَل �ل�صجرِة قبَّ

�ل�صقِف،
َة باألو�ٍن عجيبٍة مطّعمٍة بالطيِب و�لأبخرِة، وزّيَن �لقبَّ

وو�صَع لل�صوِر بابَا تغلُق مع حلوِل �لليِل،
َع �لليَل بقناديَل �صاطٍع نوُرها يخلُب �لأب�صاَر. ور�صّ

بد�أَ بع�ُض �لنا�ِض يكرمون �ل�صجرَة ويعّظمونها،
هم ينحُر �لذبائَح تقّرًبا، و�صاَر بع�صُ

و�صارِت �لن�صوُة يقّدمَن �لنذوَر ويوقدن �ل�صموَع،
كّل ذل��ك و�ل�صجرُة تزد�ُد �صخام��ًة وتعطي ثمًر� طيًبا 

كثرًي� يف مو�صِم �لن�صِج،
حت��ى �صاَر مو�صُم �لن�صِج عي��ًد� ياأتي �إليه �لنا�ُض من 

�أقا�صي �لأر�ِض،
و�صارْت للعيِد طقو�ٌض وللطقو�ِض مو�قيٌت وللمو�قيِت 

�صدنٌة لهم �لكلمُة �لعليا.
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حنَي �زد�َد �صاأُن �ل�صجرِة وقّبُتها �ل�صامقُة، قّرَر �حلاكُم 
�أن يبنَي ق�رَسُه مبحاذ�ِتها ترّبًكا،

�رتفَع بنياُن �لق�رِس عالًيا وماَت يف �لأثناِء �لدروي�ُض 
فوِرَثُه �حلاكُم قّيًما على �ل�صجرِة.

يف �ليوِم �لأوِل دعا �حلاكُم �لنا�َض ملبايعِتِه قيًِّما،
يف �ليوِم �لثاين �أز�َل حائَط �لآجِر،

يف �ليوِم �لثالِث �أز�َل �صوَر �لطنِي،
يف �ليوِم �لر�بِع �أز�َل �صياَج �حلجارِة،

يف �لي��وم �خلام���ِض �أحل��َق �ل�صج��رَة وقبَّته��ا بتو�ب��ِع 
�لق�رِس،

يف �لي��وِم �ل�صاد�ِض بنى حاج��ًز� �صخًما حوَل �لق�رِس 
يحر�ُصه حّر��ٌض �أ�صد�ٌء،

ِة، يف �ليوِم �ل�صابِع �رتقى �حلاكُم �صّلمًا �ىل �أعلى �لقبَّ
ملّوًحا للح�صوِد �لتي ��صتقبلْتُه بالهتاِف و�لتعظيِم.

يف ذلَك �ليوِم، �لذي �أم�صَك فيِه �حلاكُم ع�صا �لدروي�ِض 
ِة �لعاليِة، و�أطلَّ من �رسفِة �لقبَّ

يف ذلَك �ليوِم، ُنحرْت �أماَم باِب ق�رِس �حلاكِم قر�بنٌي 
تفوُق �لعدَّ،

ومن��ُذ ذل��َك �ملو�صِم، مل تع��ِد �لعاّمُة تت��ذّوُق طعَم ثمِر 
�صِة، �صجرِتهم �ملقدَّ

و�صارو� يختلفون يف و�صِف طعِمها ومز�ياُه،
حتى جلاأو� �ىل كباِرهم يف �ل�صنِّ للف�صِل يف �خلالِف،

َب وكرَب خالُف �أجياِلهم �لالحقِة وت�صعَّ
! حوَل ثمِر �صجرٍة مل يطعموه قطُّ
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�إّنُه �لليُل �إذن... 
فخبِّئي حكاياِتِك، يا �صهرز�ُد، 

يف جيوب �لنهار، 
و��صغي �إىل بروٍق مري�صٍة 

تنزُف حتَت ِجلدي، 
��صغي �إىل جمٍر تئُن عذوُقُه يف نخيلي، 

ِر يف دناِن �لغجر،  ��صغي �إىل لهبي �ملخمَّ
��صغي �إىل �صمتي �ملتعرِِّق 

حمد عبد الس�دة
أ
ا

هكذا تكلم شهريار
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من �ِصدِِّة �ل�صهيل، 
��صغي �إىل لهاِث �لندى 

. . .يف وردتَي �لأوىل، وتعّري
�إنه �لليُل �إذن.. 

�صي �صمو�َصِك يف �صهقاِتِه....  فغمِّ
وعلِّقي كالَمِك على حباِل �صمِتِه..... 

وتعّري....... 
تعري لأعرَف �أنَّ �ل�صحابَة �آهُة �لبحِر، 

و�أنَّ �ل�صنبلَة �رسخُة �لأر�ِض عنَد �لولدِة، 
و�أنَّ �ملوجَة �بنُة �لقمِر �لتائهة، 
و�أنَّ �ل�رس�َب تو�أُم �ملاِء. تعّري.. 

َتِك �صكُل مناِم �لوردِة،  لأعرَف �أنَّ �رُسَّ
و�أنَّ خ�رَسِك 

ح�صاُد ما غر�َصُه �لليُل يف خميلتي، 
و�أنَّ َنهديِك تنهيدتاِن هربتا من قيثارِة �ملجو�ض، 

و�أنَّ نبَعِك �ل�رسيَّ 
وتٌر مالٌح يوقُظ �لبحَر يف لغتي، 
ويل�صُع �أدغايل ب�صمِتِه �لأمل�ض، 

ويعيُد لل�صاين لكنَتُه �لأوىل. 
تعّري لأعرَف �أنَّ نبَعِك 

م�صبٌّ لزلز�يل �لعط�صان، 
ل�صهقِة ف�صويل �ملتعبِة 

على مفرتِق ربيِعِك، 
لرجف��ِة �لن��دى �ملتحلِّ��ِق ح��وَل 

مي�صِمِك �ملر�هق، 
لرع��دِة حليب��ي �ملن�ص��وِج م��ن 

عزلِة �لوحو�ض! 
�إّنه �لليُل �إذن.... 

�لب��دويِّ  ��صِم��ِك  ع��ن  فِاعلن��ي 
�لهائم، 

وعن عط�ِض حريِرِك لالأرق. 
�علني عن تّفاحِتِك �ملو�صومِة 

بالأقم��اِر �لكاملة، وعن �صمِتِك 
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�ِض  �ملغمَّ
ب�صهقِة جمرٍة وحيدة. 

�علني عن وردِة �لوقِت وعطِرها �لعاري، 
عن �لهو�ِء وهو يخيُط �إغماءَتُه حوَلنا. 

�علني عن نزيَف 
وهو يوقُظ تنهيدًة حبلى حتَت �رّسِتِك، 

ُمها حليَب �لربوِق  وي�صمِّ
وهو ينتحُر �أمام رع�صتِك �ل�صمر�ء. 
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�إّنُه �لليُل �إذن... فِان�صبي خيمَتنا 
فوَق رعوٍد نائمة، 

وطرِّزي �صقَفها باأقماِر �لنبيذ... 
�ً باللهب..  وهيِّئي لغرِقنا نايًا حم�صوِّ

ومبخرًة لبذور �لندى... 
و�رس�صفًا من تنهد�ت �لغيم 

ومر�آًة تتهّجى قمَحنا �لعاري. 
�إّنه �لليُل �إذن... 

فِانذري دَمِك ل�رسخٍة عذر�ء، 
لنجمٍة �صبّيٍة حتر�ُض �أ�صماَءنا، 
ُن عطَرها باآهاِتنا،  لوردٍة تدوِّ

لبو�صلٍة م�صورٍة بالبحر. 
تعري لأقر�أ، مثَل كلِّ مرٍة، 

ج�صَد �لأبديِة فيِك، 
لأقر�أ �صورَة موتي �ل�صهي يف مر�ياِك. 

تفتحني �لوقت، �لآن، 
ل�رسخِة �صمتِك، لغيمٍة مدعوكٍة بالنبيذ، 

لعطٍر ياأكُل هو�ئي �لقليل، 

لغابٍة تبكي 
من �حتكاِك حفيِفها بفحيِحها، 

حلريقنِي يرتدياِن �آهاِتنا، 
لأوتاٍر عاريٍة تنتظر �أ�صابَع �لنار..... 

لذلك.. 
ل بدَّ �أن �أ�صتعرَي من عنِي �لذئِب �صحر�َءها �جلائعة، 

ومن �لقمِر �صمَتُه �ملري�ض، 
ومن �لناي �أنيَنُه �لقتيل، 

ومن �لناِر ه�صي�َصها �لوح�صي. 
لذلك... 

ل بدَّ �أن �أتهّجى �أنفا�َض �جلمِر يف عطرِك 
و�أن �أعتنَق �صهوَة �لغرق يف كحلِك. 

ل بدَّ �أن �ألتفَّ ب�صمِتِك �ل�صاخن، 
لأوقَظ عناقيَد �لناِر يف �آهاِتك، 

لأوقَظ �لرعوَد �لع�صليَة بيننا، 
لأوقَظ بروَق �حلليِب يف ليِلِك �لظامئ، 

لأوقَظ تنهيدًة �إلهًة يف حمارِتك �ملر�هقة، 
لأوقَظ حكايتي !. ....................
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�إَِذ� ما �لَفَتى 
َد��َصْت َعَليِه ُخُيوُلُه 

اِدٌق �َصَيُقوُلُه  َومَلْ َيْبَق َحْرٌف �صَ
ويف �ِصْلِمِه 

ُه  ل �َصْيَف َيْرَحُم َخ�رْسَ

ويف َحْرِبِه َخْوفًا َت�ِصيُل ُطُبوُلُه 
َة َدْمِعِه  ُيِعدُّ َلَها َلْياًل �أَ�رِسَّ

اِن �جَلَفاِف �ُصُهوُلُه  َفَتْغُفو ِباأَْح�صَ
يَدٍة  ْمِر ِجْذَع َق�صِ َيُهزُّ ِلَوْجِه �لتَّ

اِئَباِت َنِخيُلُه  َفُيْمِطُرُه ِبالنَّ

يــــــ�س السعيــــــــدي 

الفتـــــــــــى 
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َجُه ُمْلقًى  َيرى �رَسْ
على َغرِي َظْهِرِه 

ِهيُلُه  ِحُكُه َحدَّ �لُبَكاِء �صَ َفُي�صْ
اُء َتْكَرُه َمْوَجُه  مَّ �َصَو�ِحُلُه �ل�صَّ
َبِد �مللُعوِن َظلَّْت ُتِزيُلُه  َوَكالزَّ

متى َيْهَد�أُ �لَباُروُد يف َجْوِف َحْرِفِه 
وُيْنَزُع ِمْن هذ� �لَكالِم َفِتيُلُه 
ُه  َد ِحرْبُ على �أُُفِق �ملْعَنى َتَلبَّ

ْت ِبَقاَع �ل�ُمْفَرَد�ِت �ُصُيوُلُه  َوَغطَّ
َوِحيٌد َوَلْن َي�ْصَقى ِبِرْفَقِة ِظلِِّه 

يِه �إَلّ َقِليُلُه  َقِليٌل َوَلْن ُيْر�صِ
�ِر َماِئِه  َلُه ِقْرَبٌة َباَحْت ِباأَ�رْسَ
اَفَح �آَماَل �لذَِّئاِب َدِليُلُه  َو�صَ

ْمُل �لَغِريُب ُدُموَعُه  َومَلْ َيْرَحم �لرَّ
اَن �لِبالِد َهِديُلُه  َول َهزَّ �أَْغ�صَ

َمِديَنُتُه �لذِّْكَرى، َمَر�ِثيِه َبْيُتُه، 
وُلُه  ُه �لال�صيء، َقْيٌظ ُف�صُ َمالحِمُ

اِئِهنَي ُمَقدَّ�ٌض  َلُه َح�َصٌب يف �لتَّ

�َصِليُل �لأََغايِن و�لَوَد�ُع �َصِليُلُه 
َد ُفْلَكُه  �أَُبوُه على �لنَّاِجنَي �أَْو�صَ

�ِهِبنَي ُطُلوُلُه  َوَفاَرْت ِبِذْكَرى �لذَّ
ُه  وَبْعَد َوَفاِء �مِلْلِح َتْخَجُل َكفُّ

�أَيْطُرُق َباَب �ل�ُموِرِقنَي ُذُبوُلُه؟ 
وَمْن مَلْ َيِجْد َعينًا َفَكيَف ُبَكاوؤُه؟ 

وَمْن مَلْ َيِجْد �أُْفقًا َفَكيَف �أُُفوُلُه 
ً ِمْن ُتر�ِب َعَنائِه  �َصَيْجَمُع َتالَّ
َوَفوَق ُخُدوِد �لأُْمِنَياِت ُيِهيُلُه
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لى / حسين الميري�ني .. اإ

قبل �أن ي�صم َ �لغرق َ �أو ي�صتهيه 
وقبل �أن ت�صافح َ يُده ُ ر�صا�صَهم 

وتطول ُ بالدعاء ِ 

وقبل �أن يرى �لنهر َ 
ع�صيَّ �لدمع ِ 

وقبل �أن تقع َ �لطيور ُ على �أ�صكاِلها 
لي�صاب َ �لوقت ُ بالطاعون ِ 

وقبل �أن ي�صد َ �أزر َ �لعباء�ت ِ �مللونة ِ 

نمــــــــــ�ر مــــــــــردان
أ
ا

ال ظل في جوف الماء
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لتكون �أَمه ُ �مل�صافة َ �لوحيدة َ 
وقبل �أن ي�صمح َ 

لعالمات ِ �ل�صتفهام بال�صتطالة ِ 
كان دوما ً يدون ُ�رس�ء َ ر�أ�ِصه ِ 

كربتقالةٍ  نا�صجةٍ  وي�صحك ُ
رغم �إنه ُ حاول َ �أن يلفظ َ وجَهه ُ 

كمنديلٍ  نازحٍ  من عا�صقني 
�أ�صابُتهما لعنة ُ �لُقبل ِ �ملتالحقة ِ 

وحاول َ �ل�صقوط َ من �ل�صجرة ِ 
لكنه ُ مل يهرب حني باَعه ُ �لبقال ُ 

�إىل رجلٍ  ي�صلي 
ول حني بد�أ بتق�صري �أ�صَمه ُ 

بلغةٍ  طويلةٍ  . 
كان بني قو�صني �أو �أكرب 

من �لروؤيا ل يبوح َ لق�صيدة ِ 

مبا ير�ه  فكانت تر�ه 
كان يعاين من تلف ِ �ل�صو�رع ِ �ملزمن ِ

لذ� هو �لوحيد ُ يغني كابو�صه ُ �صباحا ً 
حني ينقطع ُ �لوطن ُ عن �لتدخني .. 
كان يقر�أ ُ ن�صف َ قرنٍ  من �ملوتى 

فالر�ك�صون يف خميلِتِه �أ�صباح ٌ لقرى ً قادمةٍ  
و�لو�قفون يف منت�صف ِ �بت�صامِته ِ 

حبال ٌ مُتُد �إىل جوع ِ �لأر�ض ِ 
ومل ميد َ له ُ �أحد ٌ حبَله ُ و�ل�صاجدون هلل رغم كرثتِهم 

يفرغون كوؤو�ض َ �خلمر ِ من نباِحها 
وهو ل يبايل حني يجره ُ غر�بُهم �إىل �ل�صوؤ�ل . 

قلُبُه مثل خمرية ِ خبزٍ  
�أو بالونةٍ  تنتفخ يُف �أول ِ �صفريةٍ  �أو موعدٍ  

مل يحن �إىل �لآن ، فاإىل متى يلب�ض ُ عمر َ �حلرب ِ 
متحا�صيا ً �لتعري �أمام �ل�صعري ؟.
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مبا �صال م��������ن �ألو�نِه �أو حتّجر�            
                     �أرى �لنجَم ل ي�رسي ب�صوِء ، و �إن �رسى 

�أرى خيَل خويف ي�صتطيُل �صهيُلها        
                    لأزد�َد لي����������اًل كّلما �ل�صبُح �أ�صف��������ر� 

لأُ�صِلَت قلبًا عند كلِّ نبوءٍة              
                           تد�ضُّ بِه من �صهوِة �لبوِح خنجر� 

و متنُحُه غ�صننِي من ح�رس�تِه            
اِن �صلَع �لأغني������اِت لُيثمر�                            ير�صّ

رضــــ� السيد جعــــفر 

لَي اآلن هذا الرمُل
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و ي�صتق�صياِن �لعمَر موتني كّلما               
                         تخ�������������ّطَر جنُم �لز�ئف�����ني ليعرب� 

فرحماَك �أيَن �لليل �أحييِه عا�صقًا ؟       
                        و �أيَن �لتي �خ�رّسْت بكّفي من �لُقرى ؟ 

و �أيَن �بتهالُت �حلقوِل لغيمتي ؟        
                      و كم طعن���������������تني بالدعاء لأمطر� 

و كم �صهدْت خوفًا قطاٌة غريبٌة            
                       ن�صجُت لعيني�������تها بالد�ً من �لك���رى 

وبعرثُت مّو�يل بها ، و تركُتُه،           
                       و ما زلُت يف �إ�صغ�������������ائها متبعرث� 

يَل �لآن هذ� �لرمُل ، �أُحيي هبوَبُه           
                       و �أن�صُب ع�����������يني خيمًة كلم����ا ذر� 
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و �أبذُر يف نكر�ِنه ِظلَّ دمعٍة                  
                       تك�رّسَ م��������������ن �أحالمها م����ا تك�رّس� 

مترُّ �ُصاللُت �مُلطاِعنَي جهرًة           
                   ب�صوئي ، و�أدري م�������ا �منحى �أو ت�صّطر� 

فاِفهم               �أنا �لنازُف �لر�ئي �رس�َب �صِ
                          و كم غ�ضَّ م���ن �أنهاِرهم �أّنني �أرى 

و كم علقو� فحمًا ب�صبِح نبوءتي             
                           و قالو� لعيني : ذلَك �ل�صبُح ُمفرَتى

لهم �أن ميّدو� خملبًا من �صو�ِدهم              
                           لُين�صَب يف �لأح�����الم غ�صنًا مزّور� 

و� غيمتني و ميطرو�             لهم �أن يلمُّ
                       �ُصخاَم �حلكايا ، كي �أرى �ل�صم�َض �أكرث� 

لهم ما لهم من ليِلِهم ، دوَن بيعتي            
                     و يل دوَنه����������م ما مّزق �لرمَل �أنه���ر� 

هُم �غتنمو� �صمَت �لينابيِع فاعتلْت          
                      �صحار�ُهُم من �أ�ص�����������لِع �ملاء منرب� 

فيا �صّيَد �لألو�ن كيَف تلّفعو�             
                        ربيع���ََك ، و ��صتودعَت �أزه����اَرَك �لعر�!

وكيف ��صتد�نو� منَك ِظاّلً و ر�يًة       
                    ف�رسَت - كما �صاوؤو�- تباُع و ُت�صرَتى ! 

بنو حزنَك �ملهدور ما ز�َل نهُرهم             
                     يفي���������ُض عليهم حمن����������ًة كّلما جرى 

لأّوِل ما يف �ل�صوِء �ألَقو� ِزماَمهم            
                    و يف َلَه����������و�ِت �لتيه �ألق�����اُهم �ل�رُسى

لهم �ألُف ُنوٍح بالو�صوِل معلٍَّق               
                   و �ألُف �ص��������������ر�ٍع بالثقوِب ت������������اأّزر�

 وهاهم يجّروَن �ملو��صَم خلَفهم               
                   لعلَّ �ص�������������ماًء �آخَر �حلزِن مُت�����������رَتى

مفارقٌة �أّن �مل�صافاِت �أغم�صْت           
                   و ما َجَرح������������وها بالنكو�ض لُتب�رِس�!

و �أنَّ لهم ِقيعاَنها و �رس�َبها             
                    و هم ماوؤه��������ا �لعايل ، و �أد�ُمهم ُذرى 
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وحني ت�صرُي �ل�صو�رُع 
مقربًة للزحام 

ونلم�ُض فيها غياَب �جلميْع 
�صندرُك �أن كلينا ي�صيُع كما �لأمنياِت 

وُتطَفاأُ فينا �صنوُن �ل�صموْع 

وحني مترُّ �صنوٌن طو�ل 
وت�صطاد كفُّ �حلنني كلينا 

ونعرُف �أن زمانًا م�صى 
�صيعزف فينا �لهوى ذكريات 

ويب�صُم حلٌم �أبى �أن ي�صيع 

مســـــــ�ر الي�ســــــــري 

سنبلٌة من ضياْع
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�ىل  �لأغ��اين  ترج��ع كل  و 
منزِل �لذ�كرْه 

�صاأدخ��ُل بي��َت �لطو�ح��نِي 
�صنبلًة من �صياْع 

لل��روح.. يهم���ُض  وطيف��َك 
عودي 

فاين بعينيك �أنِت �أكون 
وملُء �جلفون كالٌم غزيٌر 

�لعي��وِن  ب��وح  و�أم�ص��ُح 
و�أم�صي 

�أمامك �صاحبًة يف ثباْت 
�صاأنف�ُض كل �مل�صاعِر عني 

و�آتي �ليك �أغّني �أغّني : 
وها قد �أتيُت وكّلي حننٌي 
�ىل يوم كّنا �صغار�ً كبار�ً 

ُم �أياَمنا �ليا�صمني  يو�صِّ
و�صحك �لع�صافري 

حني يجيىُء �ل�صباح �مل�صّجى 
ب�صحكاتنا 

�أتيُت ويّف ��صتياٌق لطي�ٍض 
�ل�صم���ض  م��ن  ن�صتع��رَي  لك��ي 

�أغنيًة غ�صًة 
تناغي �لطفولَة فينا 

و�أعرُف �نك طفٌل بطعم �لنبوِة 
فيك 

من �هلل �صيٌء كثرُي 
وي�صكُت حلني 

و�أ�صحو على �صفٍة من خيال 
ع�ص��ٍق  نور���ُض  �لبح��ر  ويف 

يجوُل 
ير�ق�ُض نور�صًة �آ�رسْه  و��رسُب حد �لثمالِة 

من بحِر �أيامنا لأرحَل عن �صحوٍة حاورْتني : 
ملاذ� متّرين كامل�صتحيِل 
وعيناُه مملكٌة من وجود 

و�أعزُف حلن �لرحيل بقيثارٍة من وعوْد
و�أم�صي وت�رسُخ يّف �لرعوْد 

هو �حلُب بو�صلٌة لن نتوه...
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له عبد الرزاق
آ
لى عبد اال اإ

م�صى �لقط��ار.. بينما خلف بني �أذنيه �أذيال �أ�صد�ئه 
�ملتال�صي��ة، كان ق��د �صح��ب م��ن حت��ت عيني��ه �آخ��ر 

عجالته �لق�صري�ت �لثقال . 
عن��د �نعطافته، وكان��ت �ل�صكة مالت به مْي��ال ًمرنًا، 
تب��ّدى له يف تر�ت��ب حلقاته �ملنطوي��ة، �أ�صبه باأفعى 

هائل��ة تغنج��ت على �صم���ض د�فئة بعد �أن م��رَّ عليها 
�صبات طوي��ل. كان وجهها �ملن��ّور �ل�صبوح وقد مالأ 
م�صاحة عينيه، �أول ما �صافح نظرته �مل�صبوبة ، فاإذ� 
غيبته �ل�صكة �مللتوية، �أدرك �أّن �ل�صيء �لهالمي �لذي 
��صم��ه �مل�صتحيل، �إمنا ل��ه هذه �لطاق��ة �لعاتية على 

�ملر�وغة وعلى �لزوغان.
نزع عن ظهره حقيبت��ه و�ألقى بها على �لأر�ض. �ألقم 
فمه �صيجارة من علبة فرغت تو� ًرماها على �لأر�ض. 

حنـــــــون مجـــــيد

كروزو الحزين
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حلظ��ات كان خالله��ا يتاأم��ل هيئة �مل��كان، �عرت�ه 
�لذه��ول �إذ ر�أى �لع�صب منا هنا وهناك، ود�همته يف 
�ل�صميم نباتات هوجاء ظهرت �أخري� ً، و�ألقت بظالل 

�لوح�صة و�لفو�صى عليه . 
َعرَب �ل�صكة �حلديد، وكان جتاوز هّوة و��صعة مّوهتها 
نبات��ات معّر�ص��ة ، و�صحب م��ن �صيجارت��ه �لتي ر�آها 
لذي��ذة ل تطاق، ثالثة �أنفا�ض عميقة مرت�دفة، وقذف 
به��ا بعي��د� ً بع��د �أن ه�رسه��ا قوي��ا ً ب��ني �إ�صبعي��ه 

�لو�صطى و�لإبهام . 
عندم��ا ��صت��وى �لطري��ق �أمامه، و�متّد �مت��د�ده �لذي 
ل �نعطاف��ة في��ه، تذك��ر �أن��ه بحاج��ة �إىل �صاعت��ني 
متو��صلت��ني لي�ص��ل �إىل قريت��ه ، ماد�م��ت �لعرب��ات 
غاب��ت لأم��ر م��ا، �أو �صار ع�ص��ري� ً علي��ه �لعثور على 
و�ح��دة منها، يف مثل هذ� �لوقت بعد �أن ق�صى �صاعة 

يف �لنتظار! 
قب��ل �إن يح��ّث خط��اه ومي�ص��ي �صع��د� ً يف طريق��ه 
�لطويل، ويلتقي ب�صاع��ي �لربيد، ترمّن باأغنية حزينة 
"�ص��ود� �صله��اين" تنبع��ث من حتت �أطو�ئ��ه �لنائية، 
كان��ت �لوحي��دة �لت��ي حفظه��ا ع���������ن ظه��ر قل��ب، 

ملطربة ت�ص�ّمت با�صم رجل و�صارت م�صهورة ب����ِه . 
حت��ت �ل�صجرة �لتي حادث قليال ً ع��ن حافة �لطريق، 
و�أف�صح��ت يف �ملج��ال مل��ا ي�صب��ه �لرحب��ة للتظّلل �أو 
�جللو���ض، وكان نق���ض ��صم��ه عليها �آخر م��رة حينما 
غادر قريته م��ن �صنو�ت، توقفت خطاه على ند�ء من 
�خللف، فر�أى رجال ً مقبال ً نحوه وقد �أ�صمر �صيئا ً يف 

حقيبٍة بني يديه . 
�إن��ه يعرف��ه �لآن، وقد �قرتب منه؛ �صاع��ي �لربيد. لقد 
ت��ر�ءى ل��ه م��ن بعيد �صبح��ا ً �أغ��رب �ألق��ت عليه ظالل 

�لأ�صجار عتمة م��ا. �أما وقد �صار� وجها ً لوجه، فلقد 
�أز�ح ع��ن وجهه جتاعيد جدي��دة برزت على وجنتيه، 
و��صتعاد يف وم�صة �رسيعة �صورتيهما؛ طفال ً وكهاًل 
ل ي��كاد مي��ر ي��وم �أو يوم��ان �إّل و�لتقيا في��ه، ثم كّل 
يف طري��ق، هو �إىل مدر�صة �لقري��ة، و�لآخر �إىل مكان 
جمهول ي��وِدع فيه ر�صائل يحملها معه، �أو يعود بعد 
�صاعات حمماًل باأخرى قادمة يوزعها على �لنا�ض . 

لق��د �قرتنت �صورة ه��ذ� �لرجل بالكث��ري من �لأخبار 
وردود �لأفع��ال عل��ى ر�صائل��ه �لتي ينقله��ا للنا�ض، 
�إذ ر�آه �أك��رث من م��رة يطفح وجه��ه بالب�رس على خرٍب 
�صعيد، �أو يحتمل �حتمال �لأنبياء مو�قَف موؤملًة كان 

ور�ءها خرب حزين، قال : 
- لقد تاأخرَت...�لقرية تال�صت.. لقد �خرتمها �جلفاف، 

فغادرها من غادر ومات فيها من مات . 
�صك��ت.. �بتلع بع�ض كلمات غ�صت به��ا حنجرته، ثم 
�أردف يف ح��ني وج��د �أّن عليه �أن يقول �لكلمات �لتي 

ح�رس من �أجلها : 
- وه��ا ه��ي ر�صائل��ك �إىل �أم��ك �لعج��وز و�صل��ت مع 
ر�صائل �أخرى منذ �صهور، ومنذ ذلك �حلني و�أنا �أتابع 
�ملجيء �إىل �ملحطة، علما ً مني �أّن �أحد� ً منكم �صوف 

يعود �إىل قريته ذ�ت يوم. 
- ��صت��ل جمموع��ة ر�صائل، من غريه��ا كثرية مل جتد 

�أ�صحابها هي �لأخرى، و�أعادها �إليه. 
�إذن  تن��اول ر�صائل��ه، و�صعه��ا يف جيب��ه.. مل يع��د 
للر�صائ��ل قيمة م��ا، فمنذ زمن مل حت��ظ  و�حدة منها 

بجو�ب . 
تاأمل وج��ه �لرجل متّر على �صفحت��ه �ملّلوحة مئات 
�لر�صائ��ل �مللونة كم��ا لو نرثتها ري��ح، وكان ي�رسق 

ص
ص

ق
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حلظ��ة بعد �أخ��رى و�لبت�صامة �لرقيقة تل��ّون عينيه، 
فتغدو�ن على عتمتهم��ا فتيتني ن�رستني مترح على 
�صطحهم��ا �ملثقل باحلر�رة و�لع��رق، عذوبة منقطعة 
�لنظري كان عليها يحار يف ما عليه �أن يفعل، غري �أن 
يغت�صب �بت�صامة يلقيها على وجهه �لنبيل، ويقول : 

- ح�صٌن .. لقد و�صلْت . 
مك��ث �لعجوز عل��ى هيئته تلك حلظ��ات ل يرمي،  فلم 
يكن ي��وّد لب�صمته �لعذب��ة �أن مت�صي �ص��دى �أو تغادر 
وجه��ه قب��ل �لأو�ن، وكان ذ�ك يفك��ر يف ما ع�صى �أن 
ي�صت�صع��ره �لعجوز وه��و �لذي نقل �إلي��ه ما نقل، غري 
�أْن ل �ص��يء ي�صتدعي منا �أكرث من هذ� �ل�صمت �لكرمي 
�ل��ذي غالبا ً ما تكلله نظرة دفين��ة، �أو ب�صمة �صاخرة 

ول �صيء غري . 
مّل �لعج��وز �أ�صاب��ع طويل��ة معق��دة عل��ى �لر�صائ��ل 
�لباقي��ات و�زد�د �إ���رس�ق عينيه، ثم فت��ل ج�صده نحو 

�ملحطة �لكابية. 
هب��ط بج�صده �لأر�ض.. و�صع ر�أ�صه على حقيبته �لتي 
ت�صب��ه و�صادة، بع��د �أن ��صتلقى على ب�ص��اط ه�ض من 
�أور�ق ��صتنام��ت لظ��الل �ل�صج��رة وتر�كم��ت على مّر 

�لأيام . 
كان��ت �ل�صج��رة �لتي قام��ت فوقه مث��ل مظلة كبرية 
ق��د رق�ص��ت �ل�صماء فوق عيني��ه رق�ص��ا ً ملّونة؛ قريبة 
لم�ص��ت نظر�ت��ه، وبعي��دة ن��اأت عنه��ا، و�إىل �ليمني، 
�أق�ص��ى �ليمني، عن��د �لأفق �لغائ��ر يف ظلمة مفتعلة، 
تعتم��ل غيوم فائرة لها هيئة �لدخان على �لرغم من 

�أن �لف�صل �صيف . 
�لآن، وبعد قطار م�صى و�أخبار حمزنة تتقادم عليه، 
ي�صع��ر، و�لأر�ض ت��كاد متت�ّض ج�ص��ده، با�صتقر�ر من 
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خ�رس �ملعركة وفاز بج�صد مثخن بجر�ح.
 غ��اب �لقطار.. ترك �أ�صد�ءه تذوب على قمم �لأ�صجار 
وبني �لغيوم، وغادر ومل يخلف غري �صورتها �لتي �إْن 
بد�أت ترحل عن عينيه فاإمنا لبثت حتفر يف �لفوؤ�د . 

�صيغال��ب نعا�صه �ل�صديد وتعب �أع�صابه، و�صي�صرتخي 
قلي��ال ً فم��ا ز�ل �لوق��ت �صح��ى ... كان��ت نظرته��ا 
�لعميق��ة �أول ما �صدم �إح�صا�ص��ه بوجود ر�كب حلظة 
�قتحم �لعربة، فلق��د �ألقى حقيبته على عجل، قبل �أن 
تت�ص��اوق خطو�ته �مل�رسعة مع قط��ار متقدم، ورمى 

بج�صده فيه.
 ومن��ذ �حتالل �ملقعد قبالته��ا، ل يف�صله عنها �صوى 
مقع��د طويل �حتل��ه جنود ُغف��اة ، ونظرته��ا م�صّمرة 
علي��ه. ب��ادئ �لأم��ر ظّنه��ا و�هم��ة ف�ص��ور �لنا���ض 
متقارب��ة، لكن��ه م��ال �أخ��ري�ً �إىل �أنه��ا ق��د تكون من 
قريت��ه فتعرفه ول يعرفه��ا، عندئ��ذ �إذ يهبطان معا ً 
تتم �ملكا�صفة وتتو��صل �لأحاديث. وطو�ل �لليل وهو 
م��ا برح ينتظر قدوم �ملحطة ليهبطا معا ً، وعلى هذ� 

ر�ح ين�صج ق�ص�صه وينّمي �آماله. 
لق��د طامن نف�صه كثري� ً �أو قلي��ال ً، ولبث ي�صت�صف يف 
وجهه��ا ذكرى قريب��ة تدّله عليها. و�ص��و�ء كانت من 
قريت��ه، وه��ذ� ما ح�صب��ه �أو متن��اه، �أم مل تك��ن، فلقد 
كان ي��زد�د بها وله��ا ً وتوها ً كلما رف��ع نظره �إليها 
ووجدها ُتنعم �لنظر فيه، وثمة ب�صمة غام�صة كخيط 

�لفجر �لبعيد تلوح على �صفتيها �لرقيقتني .
ل�صك، �أنها هي �لأخرى كانت متني نف�صها باملحطة 
�لقادمة، هكذ� تر�ّصخت قناعته، وهاهي توؤجل كل ما 

يختلج يف �صدرها للفر�صة �لقادمة .. 
رمبا �صتحدثه عن مر�قبتها �إياه حلظة يغدو �أو يروح، 

عن ت�صّوفها ملكاملته كلما حانت فر�صة من قريب �أو 
بعيد، ولول �لنا�ض و�صيق �لقرية خلططُت باأ�صابعي 
�أوىل كلم��ات �لع�ص��ق و�أنق��ى عب��ار�ت �حل��ب.. كن��َت 
جمي��ال ً كلما رحَت وكلم��ا غدوَت، وكن��ُت �نظر �إليك 
م��ن خ�صائ�ض �لناف��ذة و�أهرع فاأفت��ح �لباب ب�صفة 
م��ن يبحث عن �صيء خارجه، رغبَة �أن تر�ين �أو �أر�ك..
كن��ت �أبد�ً من�صغال ً ب�صيء ما، عمرك و�أنت من�صغل مبا 
ياأكل عقلك، فلم تكن تنظر لأحد، ولرمبا فّكر من ر�آك 

باأنك غاٍو مم�صو�ض �أو عا�صٌق ُم�صتهام .
نه���ض متثاقال ً �أول �لأمر، ليع��رف �إن كانت �صتهبط 
يف �ملحط��ة �أم �صرتح��ل م��ع �لقطار. تن��اول حقيبته 
و�ألق��ى عليها نظرة ر��صخ��ة وتقدم نحو �لباب. هناك 

عطف ج�صده مرة و�حدة وهبط . 
عن��د �لباب �لذي مل يهبط من��ه �أو من غريه �أحد �صو�ه 
، لب��ث و�قف��ا ً ينظر �إليها وهي تنظ��ر �إليه حتى رحل 

�لقطار . 
�أن م��ا يندم عليه �لآن بع��د �أخبار قريته �ملحزنة �أنه 
مل يو��ص��ل �لرحلة معه��ا، �أو مل يعد �إليه��ا ويلتقطها 
بيدي��ه ويطري بها حتى �آخر �لك��ون. �إذ لبد �أن تكون 
عل��ى �صلة به لتحيطه بكل هذ� �لنظر �لو�له �ل�صغوف، 
وتدع��وه ه��ذه �لدع��وة �لت��ي كان��ت تبثه��ا �صفت��ان 

�صاحرتان . 
�أر�صل يده �إىل جيبه و��صتخرج �لر�صائل، فتح مظروفا 
ً كان ناح��ال ً م�صف��ر� ً علق على �أطر�ف��ه تر�ب �أ�صمر، 
و�أنع��م �لنظ��ر يف �حل��روف �لدقيق��ة �لت��ي كت��ب بها 
خطاب��ه : ل �صيء يا �صيدتي غري �أّن غيبتي قد تطول، 
ول ُيزعج ر�حتي �إّل قلقي عليك .. ر�صائلي ترتى �إليك 

ولي�ض ثمة من جو�ب . 
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م��زق �لر�صال��ة وجعل ير�ج��ع �صوره �لت��ي �حتو�ها 
�ملظ��روف �صورة بعد �أخ��رى..�آه .. ه��ذ� رجل غريب. 
ونرث �ل�صور يف �لهو�ء فرتجحت حلظات، ثم ت�صاقطت 

هنا وهناك..
�أخ��ذ ي�صتل �لر�صائ��ل و�حدة تلو و�ح��دة، يقر�أ وميزق 
حت��ى كّلت نف�ص��ه فاأ�صلم ج�صده ل�صجي��ج �آلم ثقيلة، 
ت�صتيقظ �لآن فيه، لت�صّده �إىل �لأر�ض وحتيل كل �صيء 
يف خيال��ه �إىل ف��ر�غ باه��ت، كهذ� �ل��ذي يرت�مى �إىل 

جانبيه. 
فجاأة وكمن ي�صعر بدبيب �أفعى ، وكانت �أفعى ت�صعى 
نح��وه ، نه���ض ومّلا مي�ض على رق��وده على �لأر�ض 
وق��ت طوي��ل، و�لتق��ط حقيبت��ه، و�صعها عل��ى ظهره 
و�ن�ص��اب يف طريقه تاركًا خلف��ه، كّل ما عاد به �إليه 

�صاعي �لربيد. 
يف خيال مك��دود، نزعت نف�صه للرتمن ثانية باأغنيته 
�حلزين��ة �ل�صود�ء، وي�صّد على " ما رحت وّيا �هو�ي"، 
فيم��ا ث��وت �لأفع��ى يف مكان��ه وبقايا عط��ر ب�رسي 
ت�صاك�ض رغبته��ا، لكنه �نتبه يف �صحوة وعي �إىل �أّن 
م��ن غري �لالئق �لتفك��ري يف �أغنية مهم��ا بلغ حزنها 
و�ص��دة لوعتها، على  رج��ل �صديد مثله عركته �صنو�ت 

ُبعد. 
�صح��ب �صيج��ارة �أخرى م��ن علبته �جلدي��دة وجدها 
�أ�ص��دُّ لّذة من �صابقتها، وو��صل تدخينها برغبة حارة 
كان��ت تتعار���ض حلظة بع��د �أخرى مع هم��ود نف�صه 

وفتور خطاه. 
�صيط��ل عل��ى �لنه��ر.. وم��ن هن��اك، من عل��ى �جل�رس 
�حلجري �ملديد �صيعرب �إليها؛ ينّقل يف �أزقتها خطو�ت 
خائ��رة ويجيل يف بيوتها نظر�ً ك�صري�ً، ثم ل �صيء، �إذ 

م��ا �لذي مبق��دور �أحد مثل��ه �أو غ��ريه، �أن يفعل �صيئًا 
لقرية تال�صت بعدما �أمعن فيها �خلر�ب ؟ 

تر�ءت له �صائعة يف جفاف �لأ�صجار وما تر�كم على 
بيوتها من تر�ب وغبار، ثم ولكاأنها بعد جفاف �لنهر 
�أغ��ار عليه��ا مط��ر عا�صف خ��ّرب جدر�نه��ا، و�أوهى 

�أعمدتها و �أحالها �إىل قرية �أ�صباح . 
ِع��رْب �لنهر، وقد ط��اف عليه �أوًل ووق��ف على حافته 
�لت��ي �أم�صت عالية بفعل �نح�ص��ار �ملاء، �رّسح ب�رسه 
عل��ى �لقرية �مليتة... �أّو�ه .. لقد غ�صيها �ل�صكون، فاأين 
جم��رى  �لنه��ر ، �أين هدي��ره ، بل �أي��ن �صفحة �ل�صماء 

عليه و�صجيج �لأطفال ؟ 
ل �ص��يء م��ن ذلك غ��ري خي��وط مائية نحيل��ة �أو برك 
م�صطح��ة ر�ك��دة، وهناك عل��ى �صاطئ��ه �لآخر �صمت 
موح���ض ف��ال ناأمة يف زق��اق �أو حركة يف �ص��ارع �أو 
بي��ت، �أّل ما كانت حترك��ه �أو تثريه ري��ح، من �أور�ق 

جافة �أو خرق مرتوكة لّوحتها �ل�صم�ض . 
م�صى على حافة �لنهر ... توقف عند نقطة حمددة، �إذ 
لف��ت نظره �نهي��ار جانب من حاف��ة �جل�رس �إذ مي�صي 
�مل�صاة .. لقد ت�صاقطت بع�ض حجارته عند �ملنت�صف، 
وتهاوت يف قاع �لنه��ر، وغا�صت يف طينه �لرمادي 
م�صّكلة ما ي�صبه عيونًا مفقوءة، بعد �أن ذّرفت خزينها 

من �لدم و�لدموع . 
عند منت�صف �جل���رس، توقف قلياًل. فمن هناك، حيث 
�صقوق �لأر�ض �لتي جفت �أو تلك خيوط �ملاء �ل�صائلة 
بون��ى ووه��ن، كان يرى وجهه �لطف��ل يرتجرج على 
م��ر�آة �لنه��ر، تث��ري �صحكه �ل��ربيء �أج��ز�وؤه �لتي كم 
لعب��ت به��ا تي��ار�ت �مل��اء .. من هن��اك، ي�صم��ع �لآن 
ن��د�ء�ت تت�صادى يف عمق �أذني��ه؛ �أن تعال، هّلم �إىل 
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�لبيت.. لقد �أكلتك �ل�صم�ض. 
وت��رجت خفاي��اه وبو�طنه عل��ى �ل�صم�ض �لت��ي تاأكل، 
و�لنه��ر �لذي يبتل��ع، و�أحالم كو��صج �مل��اء باأع�صاء 
��َد زف��رة و�رتق��ى نحو �جلانب  عَّ �ل�صغار..ي��ا رّب.. �صَ
�لآخر، مزيجًا بقدمه �ليمنى بع�ض ما ت�صاقط و�أكلته 
�ل�صم���ض قب��ل �أن يغلف��ه �لغب��ار، م��ن �أحذي��ة ولع��ب 

ومنادي��ل ور�صائل تخّلفت من بع��د هزمية، �أو رحيل 
يف ليل . 

��صرت�ص��ل يف �صع��وده �لو�ين متجنبًا ثغ��ر�ت �جل�رس، 
ومتحا�صي��ًا ف��ر�غ �جلانب �ل��ذي �نه��ارت حجارته، 
ووحي��د�ً ب��د�أ يج��ول يف �مل��كان . �ص��يء �ص��ارب يف 
�لوح�ص��ة و�ل�صم��ت مات��ت عل��ى �صو�رع��ه �ملعّف��رة 
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بالغب��ار، خطو�ت �مل��اّرة و �أنفا���ض �لع�صاق. وهناك 
يف �لرح��ب �لت��ي �نت���رست، وظّللته��ا يوم��ًا حد�ئ��ق 
�ملحّب��ني، تر�كم��ت �أترب��ة و بقاي��ا ت�ص��ري �إىل وجود 
ب���رسي ز�ئل، من مثل مالب�ض ناحل��ة، دفاتر ممزقة، 
حقائ��ب و�أحذية، لو�زم بيتية ون�صائية خا�صة، ومما 
كان��ت تعّج به �لقرية وكل �لقرى، من هد�يا رخي�صة 
تفق��د بريقها حال �رس�ئها، من قبيل �أ�صاور وخالخل 

و�أقر�ط .
 دخ��ل �لزقاق �لذي يق��ع يف طرفه �لأق�صى بيته .. مل 
يتوقف عند �لبيوت �ملجاورة، فهي لي�صت �إّل �لبيوت 
�لت��ي مّر عليه��ا و�متالأ حزن��ًا بها. وق��ف عند �لباب 
�مل��و�رب، ث��م ح��ني لم�صه �ندف��ع حتت ي��ده و�نفرج 

�رسيعًا فهو ينتظر مل�صته �أو يحمل دعوته �إليه!
 ط��اف باأر���ض �حلو�ض �ل��ذي �أ���رسع فتحت��ه �لعليا 
لل�صم��اء.. ط��ّوق ب��اأذرع ملتهب��ة، �ل�صج��رة �لقدمي��ة 
�لت��ي �حتفظ��ت برو�ئها جلذوره��ا �ل�صاربة يف قاع 
�لأر�ض.. دخل �لغرف �ل�صغرية �لتي عتمت وتكاثفت 
�لظالل..م���ّض باأ�صاب��ع متوج�ص��ة حيطانه��ا  فيه��ا 
�خل�صنة، ود�عب ب�صغف طينها �لثقيل..عرث على لوحة 
كان��ت �لوحي��دة �لت��ي �حتفظ فيه��ا م�صم��ار، نزعها 
وو�صعه��ا د�خ��ل قمي�صه ليق��ر�أ من بع��د حتت �صوء 
�لنه��ار، عبار�تها �ملدونة �أ�صفلها : "�إعنِت بنف�صك فقد 

م�صى، دون رجعة، كل �صيء".
د����ض وه��و يج��ول يف �لأرج��اء �أ�صي��اء لين��ة لعله��ا 
مالب���ض مرتوكة.. تع��رّث باأخرى �صلب��ة.. ته�صم حتت 
قدميه زج��اج �صور �أو زجاج مر�ي��ا .. عاد من حيث 
دخ��ل، و�ألقى نظرة �أخرية على �ل�صجرة �لو�رفة، لكنه 

ع��اد وطوقها مرة �أخ��رى بذر�عي��ه .. حت�ص�ض منابت 
�أغ�صان مدببة كانت نزت و�خرتقت جد�رها �ل�صخم.. 
�رتقى بنظر حامل �أ�صي��ف قمتها �ل�صاخمة �لتي �أغدق 
�لنه��ار عليه��ا �أ�صعة بي�ص��اء.. متنى ل��و كان جل�صده 
�ملتع��ب �أن ير�صخ لنزع��ة نف�صه وتوقه��ا �ل�صديد، �إذ�ً 
لرتقاه��ا ولنت��رث عليه��ا فاأط��ل منها عل��ى �صطوح 
�ملن��ازل؛ يبحث عن �أل��و�ن �أقم�ص��ة �لغ�صيل و�صفائح 

�أبر�ج �حلمام، وخفايا دقيقة غمرتها �لأيام . 
لك��ن ل .. فج�ص��ده �مللته��ب يدف��ع رغبته نح��و �ملاء 
..عند �لربكة �لكبرية �لتي جتمعت فيها م�صايل �ملاء، 
ث��م فا�صت منه��ا على هيئ��ة خيوط نح��و �مل�صبات 
�لبعيدة، �صين�رس ج�ص��ده هناك.. �إن �لربكة تغدو بحر�ً 
ح��ني حتت�ص��ن ج�ص��ده وتتي��ح ل��ه �أن يحّط ب��ه على 
�صطحها �أوًل، ثم يهبط وئيد�ً نحو عمقها ليغيب زمنًا 
في��ه، عّله ي�صمع هناك �صك��وى �لنهر �أو ما فا�صت به 

�لأل�صن و�ل�صدور يف يومها �لأخري.
ن�ص��ا مالب�صه وقذف بها جانب��ًا كما لو �أنها مالب�ض 
جم��ذوم.. م�صى نحوه��ا يحدوه �لأم��ل يف �أن يجدها 
كم��ا متّنى.. كال.. �إّن عمقها ل ي�صمح جل�صده �أن يغيب 
.. لق��د ك�صفت ع��ن نف�صها منذ توغل فيه��ا ومل يرتفع 
ماوؤه��ا ع��ن منت�صف��ه. �صحي��ح �أن هن��اك عمقًا يف 
و�صطه��ا �أتاح جل�صده �أن ينغمر فيه، لكنه عمق موحل 
ل��ه لزوجة مر�وغة، وحركٌة عنيفة فيه قد تهيج ما مل 
يك��ن يف �حل�صبان ، لذلك هبط به��دوء مزدرد�ً خيبته 

يف نهر هادر وقرية عامرة . 
ل باأ���ض فامل��اء ه��و �مل��اء، ق��ال، و�صع��ور بالفي�ض 
يكت�ص��ح نف�ص��ه، عندم��ا �رتع�ص��ت جو�نب��ه عل��ى �أول 
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مل�صة ب��اردة د�عبت �ص��دره �ملكت��ظ.. بتمهل وهدوء 
غط���ض حتى لم�ض �لأعماق .. هناك �أ�صغى للجريان 
�ل�صام��ت �لوئيد، للحركة �لد�خلي��ة للماء ، و��صت�صعر 
�لدمدم��ة �حليي��ة �لت��ي ت�ص��ق طريقه��ا ع��رب �لوح��ل 
و�لط��ني. �نفتح��ت نف�ص��ه، ولك��ن عل��ى ح��زن عميق، 
فلقد ع��اد ي�رسب �ملاء، ي��ذوب يف �لتي��ار�ت �لنقية 
�جلارف��ة، و�لوحل مي��الأ �أنفا�صه وينبث��ق من جانبيه 
.. يط��ري �أو يع��وم مث��ل بجع��ة بي�صاء ، و�مل��اء حوله 
ل ي��كاد يحم��ل ج�صده.. ل.. �إن ه��ذ� لي�ض ذ�ك، بل �أين 
ه��ذ� م��ن ذ�ك .. لقد فق��د �ملاء طعمه �للذي��ذ، و�لقرية 
�أوب��ة �لطيور �آخ��ر �لنه��ار، و�صدى �أغ��اين �لفالحني 
�أول �للي��ل .. �أرخ��ى ظه��ره عل��ى �ل�صط��ح �مل�صتكني، 
يتابع �ل�صماء �لنقية، وم��اء �لنهر �لرثثار، و�لأ�صجار 
�ملورق��ة، وبيوت �لقري��ة �لف�صية، وع��ودة �لفالحني 
�ل�صعد�ء قبل هب��وط �مل�صاء �جلميل.. كال.. لي�ض �لنهر 
وح��ده ! رحل بعيد�ً على هجوم مباغت لدمدمة قطار 
ر�ح��ل، ووجه قري��ب طفح تو� على ذ�ك��رة �ملاء وها 
هو مي�صح غربت��ه ليعود قريبًا قريبًا، توؤطره حركات 
عابث��ة قدمية كان يح�صها غفاًل م��ن �لق�صد، ولكنها، 
كم��ا لو �أن �صاحبتها �ل�صبية تعلمت تو�ً فن �لرق�ض، 
مر�صوم��ة �خلط��وط جميل��ة �لأد�ء .. �آه .. �صليم��ة .. يا 
للذ�ك��رة �ملثقوب��ة، ولكن �أي��ن �أخذها �لقط��ار، ولأي 

حمطة رحلت ؟ 

���رسب �ملاء �رسبًا جهد �أن يكون رفيقًا ليمنح نف�صه 
�لثقيلة خّفة ما، قبل �أن يوؤوب �مل�صاء وت�صبح غربته 
موح�ص��ة ج��رد�ء. �نقلب عل��ى �صدره و�صب��ح باجتاه 
�ل�صاط��ئ �ل��ذي �متّد طوياًل بع��د �أن كان جّلة مهلكة.. 
هن��اك تناول مالب�صه وح�رس، على عجل، ج�صده فيها 
وهب��ط نحو �ملحطة ينتظر �لقط��ار �لنازل غد�ً �أو بعد 

غد ل يدري، فلم يعد حتى للقطار�ت موعد معلوم.
و�صو�ء كانت �أوبة �لقط��ار حتمل يف �أح�صائها �لوجه 
�ل��ذي ع��اد من��ذ حلظ��ات �أم ل، فاأنه �صيق�ص��ي ليلته 
ه��ذه، يف �ملحطة تتن��اوب على خيال��ه وروؤ�ه �صور 
�لأ�ص��د�د، وي�صفر يف �أذنيه �لدوّي �ملرت�تب لالأ�صياء؛ 
قط��ار ر�حل، قطار قادم.. وج��ه غريب، وجه قريب .. 
قرية ف�صية، قرية رماد .. غابة خ�رس�ء، غابة كاحلة 
.. نه��ر هادر، نهر ج��اف .. دمدمة، ���رسب متو�فق .. 
�إيق��اع لذي��ذ، �إيقاع كئيب.. نقر عل��ى �لأذن، نقر على 

�لقلب .. نقر على �جل�صد، نقر على �لدماء. 
�لقطار..�ملحط��ة كابي��ة  �إيق��اع  �أب��د�ً  تنق��ل  �ل�صك��ة 
موح�ص��ة، حر��صها غافون نيام..ل �صيء �صوى �مل�صاء 
يهب��ط خفيفًا ناعمًا مث��ل ذر�ت غبار، ثم ثقياًل ثقياًل 
مثل كتل ط��ني .. ووحيد�ً وحيد�ً، ي�ص��ع ر�أ�صه �ملثقل 
بال��دوّي و�لنعا�ض على �ل�صكة �حلديد؛ ينتظر قطار�ً... 

قد يعود...  �أو قطار�ً .... ل يعود.
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كان �لت�ص��ال �لتلفوين �لذي تلق��اه �لكاتب،  مفرتقا 
هائ��ال يف حيات��ه ،  �ذ  د�رت حيات��ه دورة كامل��ة، 

ي�صميها �لفلكيون 360 درجة .... 
 �    �لو :  ��صتاذ ... 

 �     نعم ....
 �    ن��ود �أن نعلم��ك بف��وزك باجلائ��زة �لوىل ... يف 

م�صابقة كتابة �لحالم 
 �     نع...  نع...  نعم   مل �فهم ،  هل ت�صتطيع �أن ت�رسح 

يل بهدوء 
�     م��ن ب��ني �ملئ��ات م��ن م��دوين �لح��الم .. ف��ازت 

مدوناتك باجلائزة �لوىل 
......   �

�   �صنت�صل بك خالل يومني  ! 
 .....   �

�    نتمن��ى �أن تعد نف�صك للظهورعلى �مل�رسح �لكبري ، 
حيث �صيقام حفل �لتتويج 

محمد علوان جبر

مرثية حلم
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�   نعم !!
�   �لكثري من �لف�صائيات �صتح�رس حفل �لتتويج !

�    نعم !!
�   �لكثري من �ل�صو�ء �مللونة �لتي  ت�صبه �حالمك ...

�   نعم !!
�    مع �ل�صالمة ...

�    نعم !  مع �ل�صالمة . 
��صق��ط ي��ده �لت��ي كان��ت حتم��ل �لهاتف فيم��ا تقدم 
خطوت��ني مقرتبا م��ن �لناف��ذة وهو مي�ص��ح بنظر�ت 
ز�ئغ��ة �ل�صارع حي��ث م�صاقط �ص��وء �ل�صم�ض تنعك�ض 
ب�صدة على يافطة �ملطعم �لقريب من بيته، �لمر �لذي 
�جربه على �غالق عينيه ومن ثم �غالق �لنافذة،  عاد 
�ىل كر�صي��ه،  بح��ث عن علبة �صكائ��ره يف جيبه ،  مل 
يجده��ا  ر�أها ق��رب �لنافذة ،�أح�ض بوه��ن �صديد  ومل 
يحتم��ل �لوق��وف م��رة �خ��رى و�لذه��اب �ىل �لنافذة 
ل�صع��ال �صي��كارة، �أّج��ل �لأم��ر، ح��اول �أن ي�صتعي��د 
مو�صوعة �لحالم �لتي �ر�صلها منذ �صهور فيما بد�أت 
وخ��زة خفيفة تت�صاعد من معدته �ىل �صدره ومن ثم 
�ىل بلعوم��ه ،  ق��رر �أن يبقى هكذ� يف مكانه م�صتعيد�ً 
تفا�صي��ل �ملحادث��ة �لهاتفية �لت��ي تلقاها من مقر" 
جائزة �لحالم �لكبرية " ، لكن تيب�ض �صفتيه ،  �جربه 
عل��ى �لنهو���ض ناحية �لثالجة .. تن��اول قنينة �ملاء 
�لكب��رية، �فرغه��ا يف جوف��ه ب�رسع��ة دون ج��دوى،  
�ذ  بقي��ت �ث��ار �لتيب���ض يف �صفتيه. فك��ر يف �لحالم 
�لكث��رية �لت��ي كتبه��ا و�لتي  كان يبع��ث بع�صها �ىل 
�ل�صح��ف �لتي ين�رس �لبع�ض منها، فيما تهمل �لكثري 
م��ن �حالمه �لت��ي ت�صيع يف �أغل��ب �لحيان، لنه مل 
يحتف��ظ بن�ص��خ منها لدي��ه .. ح��اول �أن يج��د عالقة 

بني �لحالم �لت��ي كان ين�رسها وبني �لقائمني على 
جائ��زة �لح��الم �لكب��رية ..  "  نتمن��ى �أن تعد نف�صك 
جي��د� .. "  كي��ف ؟  يف تل��ك �للحظ��ة ظه��رت �صورته 
عل��ى �صا�ص��ة �جل��د�ر �لعم��الق �ملل��ون وه��و يتبخرت 
ببدلة جميلة و�ص��ط �ل�صو�ء ،  حينها  ��صتعاد عبارة 
�ملتح��دث عن "  نتمنى �أن تعد نف�صك جيد� ،  ولتن�ض 
�لف�صائيات و�مل�رسح �لكب��ري " فكر بالبدلة �لوحيدة 
�لتي ميتلكها و�لتي ��صبحت قدمية .. بل رمبا  �صاقت 
عل��ى ج�صده �لذي ب��د�أ بالرتهل خ��الل �ل�صنو�ت �لتي 
�م�صاه��ا عاط��ال يف بيته بعد �إحالت��ه �ىل �لتقاعد  ،  
ف�صغل نف�صه  يف تدوين �حالمه و�إعد�د �طباق �لطعام  

�لتي وجد فيها ت�صليه كبرية ،.
 نه���ض ب�صعوب��ة وه��و يج��ر ج�ص��ده ناحي��ة خز�نة 
�ملالب���ض ، بحث عن �لبدل��ة ..  يتذكر �نه و�صعها يف 
�عم��اق �خلز�نة بعد �أن �ر�صله��ا �ىل �ملكوى �لبخاري 
منذ �عو�م ،  ويتذكر �نه ��صرتط عليه �  ليعرف ملاذ� �  
�أن يغلفها  بغالف بال�صتيكي ،  وجدها بني �لكثري من 
�ل�صي��اء �ملرت�كمة،  �خرجها م��ن �لكي�ض �لذي �متالأ 
بالرت�ب ..  كانت لتز�ل تلمع وحتمل طيات �ملكوى . 
م��د يده ناحية �ملظروف �لذي و�صعه يف �حد جيوب 
�لبدل��ة ،  وكان عبارة عن �صور كثرية له مع زوجته 
�لت��ي غادرته من��ذ �عو�م ،  فر�ض �ل�ص��ور على مائدة 
�صغ��رية وب��د�أ يتاأملها ول يعلم كي��ف ت�صللت دموعه 
من عينيه ،  ترك �ل�صور وعاد �ىل �لبدلة  فردها على 
�ل�رسي��ر وبد�أ بخلع مالب�ص��ه ، �رتدى قمي�صا ��صتطاع 
�ن ي�صد �زر�ره ب�صعوبة ..  لكنه �صعق حينما وجد �ن 
�لبدل��ة باتت �صيقة متاما ب�صب��ب كر�صه �مل�����رتهل ،  
ح��اول �ن يزر �جلاكيت دون ج��دوى ، فج�صده ترهل 
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كثري� ، وبات �جلاكيت كاأنه لي�ض له ،  �جلاكيت �لذي 
يحم��ل �لكثري م��ن �لذكري��ات .. فهذه �لبدل��ة ر�فقته 
�صن��و�ت طويلة وعا�صت معه مل��ذ�ت كثرية ..  كم هي 
�مل��ر�ت �لتي كان يتبخرت بها ق��رب غرف �ملوظفات 
وكان ي��رى نظ��ر�ت �لعج��اب ب��ه ويف�رسه��ا عل��ى 
طريقت��ه كونها منطلقة من �ل�صب��ق و�لرغبة �جلن�صية 
�لعالي��ة �لتي يثريها �صكل��ه يف �لبدلة وهو مير قرب 
غ��رف �لن�صوة يف د�ئرته ..  ح�ص��ب با�صبعه �مل�صافة 
بني زر �جلاكيت وفتح��ة �لزر�ر، وجدها تبلغ �صبعة 
��صاب��ع ..  �ذن عليه �أن ليتع�صى خالل هذ� �ل�صبوع 
وعلي��ه كذلك �أن يقلل من ���رسب �ملياه .. وميتنع من 
�رسب قنينة �لو�ين �لتي يجلبها يوميا  �ل�صتاذ حنون 
،حيث �عتاد� على �م�صاء �ما�صيهما معا بعد �لتقاعد  
، يتخ��ذ�ن �ملائ��دة �ل�صغ��رية �لقريب��ة م��ن �لناف��ذة 
و�لت��ي ت�رسف على �صوق �ملدين��ة ،  يحت�صيان �لو�ين 
ويرثث��ر�ن  حت��ى �صاعة متاأخرة م��ن �لليل يتحدثان 
ع��ن �ملا�صي و�حلب  و�لحالم �لتي يجب �أن تكتب .. 
"  ح�صنا �صاعتذر من حنون ، خمتلقا �أي �صبب و�طلب 
منه عدم �ملجيء خالل �ليومني �لقادمني "  "ويجب 
�أن �قاوم رغبت��ي �لكا�رسة يف طعام �لع�صاء �ل�صاخن  
" �عد�د �لع�صاء �ل�صاخن  �لعادة �لتي مل يبطلها منذ 
طالق��ه من زوجت��ه " " كم م�صى عليه م��ن �ل�صنو�ت 
وهو على هذه �حلال ؟"  ت�صاءل  "  رمبا ع�رسة �عو�م 
!"  تو��ص��ل مع �حالم��ه و��صئلت��ه و��صتف�صار�ته �لتي 
كان��ت تنته��ي با���رس�ره على ع��دم جل��ب �أي �صيء 
للع�ص��اء "  لكن��ه مت��ادى يف �لي��وم �لت��ايل وق��رر �ن 
يلغي وجبة �لغد�ء �ي�صا " يف �ليوم �لتايل كان ي�صعر 
بالنح��ول و�لتعب وب��و�در �لنعا�ض ..  قال مع نف�صه "  

ل�ص��رب ،  كل ه��ذ� �لنحول �صببه �جل��وع "  لكن بريق 
�ل�ص��و�ء �ملنطلق م��ن كامري�ت �لف�صائي��ات ،  كان 
يجعله �صبور� ..  بعد م�صي �ليومني .. �رتدى جاكيت 
�لبدلة ،  وجد قليال من �لتح�صن و�لقرت�ب �لقليل بني 

�لزر�ر و�لفتحة .
�صعق��ه جر���ض �لب��اب ، ليج��د نف�ص��ه �م��ام �صديق��ه 
�ل�صت��اذ حنون ... �لذي دخل وهو يحمل �لكي�ض �لذي 

ي�صم قنينة �لو�ين ...
��   كنت �عرف �نك هنا ...  مابك ؟

��  ح�صنا ،  بات لز�ما علي �أن �خربك ..  لقد �ت�صلو� !
��   من ؟ 

����  �لهيئ��ة �مل�رسف��ة على جائ��زة �لح��الم �لكبرية ، 
�خربوين بفوزي  .....

��  مبارك �يها �لعزيز ..  هذ� خرب مفرح ..  ملاذ� تهرب 
مني ؟ 

قالها حنون وهو ي�صحك قبل �أن ي�صيف .. 
��  وهل �صاناف�صك على �جلائزة �لتي كنت �عرف �نها 
�صتك��ون م��ن ��صتحقاقك و�ن��ا �قر�أ �حالم��ك �لكبرية 

و�جلميلة .. 
�صحكا ...  لكن غ�صة �خرى ت�صاعدت �ىل بلعومه ..  

��   عزيزي حنون ..  �لبدلة ... لولها لكنت �لن �صعيد� 
مثلك .. 

و�صع حنون �لكي�ض �لذي يف يده على �لطاولة ..  
��  �أي بدلة ؟  

����  �لبدلة �لرمادية ،  باتت �صغرية على ج�صدي ،  هم 
طلب��و� �أن �تاأنق م��ن �جل �لف�صائي��ات ،  و�ل�صو�ء ،  
�لبدل��ة ..  ق��ررت �أن ل �تع�صى طو�ل يومني ، ع�صى �أن 
�نح��ف قلي��ال لكي تكون مالئم��ة ..  �أنت تعرف �ين ل 



21
/2
01
9

189 AL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

ق

�أمتلك غريها ..! 
�صح��ك حن��ون ،  �صح��كا متو��صال ..  وه��ل ت�صتطيع 
خ��الل يومني من تنحيف هذه �لكرة �لتي حتملها يف 

و�صطك .. 
��  �جل بد�أت بال�صتغناء عن �لع�صاء .. ورمبا �صاحلقه 

بالغذ�ء  �ي�صا ..  
��  ماذ� بق��ي لك ..  �ترك �ي�صا 
�لفط��ور ..  يا �أخ��ي هذ� جنون 

! ..
كلم��ات  �ن  و�ح���ض  �صم��ت،  
في��ه  تث��ري  �لخ��رية  حن��ون 
م�صاعر �لغ�صب �لذي مل يكتمه 
..  فاد�ر وجهه ناحية �لنافذة 
متجاه��ال حنون ،  �لذي �درك 
�ن��ه ��صبح ثقي��ال،  فتح �لباب 
وغ��ادر ت��اركا �لكي���ض �ل��ذي 
يحوي قنين��ة �لنبي��ذ وبع�ض 
�لفاكه��ة ..  يف �لي��وم �لتايل ،  
وكان ق��د ��صتغنى عن وجبتي  
�لغ��ذ�ء و�لع�ص��اء ، �ح���ض بانه 
ي�ص��ري ب�صعوب��ة �لم��ر �ل��ذي 
�جربه على فت��ح �لكي�ض �لذي 
جلبه �صديقه وتناول ب�رسعة 
تفاح��ة كامل��ة .. �أع��ادت �ليه 
بع�ص��ا م��ن تو�زن��ه ، وب��ات 
ي�ص��ري كما �عت��اد كل يوم من 
 .. �لكتاب��ة  ومائ��دة  �لناف��ذة 
�لت��ي فر�ض عليه��ا �لكثري من 
�لور�ق و�لتي مل يكتب عليها 
كلم��ة و�حدة ،  ب��ل �كتفى بر�صوم��ات ل معنى لها ..  
مربعات ومثلث��ات لتزجية �لوقت حل��ني �ت�صالهم ..  
ويف �لثن��اء كان يج��رب �لبدلة �صباح��ا وم�صاء� .." 
�لتح�ص��ن بطيء "  قاله��ا متخيال �أن م��ن ي�صمعه هو 
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حن��ون �صديقه،  وجد �نه��ا بالكاد تالئم ج�صده �لذي 
�ح�ص��ه ��صبه بكي�ض منفوخ ينتظر من يوخزه  لينفجر 
.. �صعادت��ه بف��وزه باجلائزة �لت��ي �صتنقله من مدون 
�حالم �ىل �صيد من �صادة كتاب �لحالم يف �لعامل .  

مل يت�ص��ل ب��ه �ح��د ،  يف �صب��اح �لي��وم �لثال��ث بعد 
�ت�صاله��م �لول ،  �نتظ��ر ويف عقل��ه كان��ت تتد�ع��ى 
ع�رس�ت �ل�صور  و�ل�صئلة �مللحة "  هل ن�صو� �ملوعد " 
"  غري معقول "  كان ي�صاأل ويجيب حتى �صمع �لرنة 

�لتي جعلته يتجاوز �لوهن �لذي ��صاب ج�صده ...
����  �لو ..  ��صتاذ  نعتذر كث��ري� على �لتاأخري ..  وب�صبب 
ظروف قاهرة ،  تقرر تاأجيل حفل تتويجكم باجلائزة 
ليوم��ني �خرين ..  نتمنى �أن تكون م�صتعد� ومتاأنقا ،  

و�نت تقف �مام �لف�صائيات و�ل�صو�ء .
����  �صك��ر� ..  �صاكون م�صتعد� ..  ولك��ن لتتاأخرو� علّي 

كثري� ، فاأنا �صاأموت من �جلوع ! 
�   نعم ! ماذ� ؟

�   ل�صيء ،  �صاكون يف �ملوعد .
��  �صكر� ....

 ن��دم كث��ري� عل��ى �لهف��وة �لت��ي �ص��درت من��ه وه��و 
يحدثهم عن �جلوع �لذي �م�صى مالزما له و�لذي كان 
مينعه م��ن �لتفكري و�لح�صا�ض باحلي��اة لنه �م�صى 
�ليومني �لتاليني بذ�ت �لنقطاع �صبه �لتام عن �لكل 
،  كان ج�ص��ده يو��صل �صم��وره و�زر�ر �لبدلة تو��صل 
�لق��رت�ب من بع�صه��ا �لبع�ض .. �كتف��ى بالكثري من 
�مل��اء و�لفاكهة وقليل من �لب�صكويت ..  حتى �للحظة 
�لت��ي ��ص��ودت �لدني��ا يف عينيه و�صق��ط على �لر�ض 

وهو ليقوى على �حلر�ك ..  
كان مغم���ض �لعينني ، وي�صم��ع ��صو�تا وطرقا على 

�لباب ..  و�لرنني �ملتو��صل لهاتفه ..  رنني مل ينقطع 
ط��و�ل  فرتة �غمائه �لتي ليعرف ك��م �متدت ،  لكنه 
كان ي�صمع ��صو�ت �لطرق على �لباب و��صو�ت تك�رس 
��صي��اء ورنني �لهات��ف،  �لذي ح��اول �ن يجيب عليه 
.. مل ي�صتط��ع ،  لكنه كان ي�صم��ع �ل�صوت �لذي �خربه 
بف��وزه باجلائ��زة يو��ص��ل �عت��ذ�ره وكلم��ة �لتاأجيل 
�ملقرتنة باجلوع �لد�ئم لكل �صيء ،  ياأ�صفون للتاأخري 
و�نه��م بانتظ��اره ،  فم��ا علي��ه �ل �ن يتاأنق من �جل 
�لف�صائي��ات ..  و�ل�ص��و�ء ..  �ل�ص��و�ء  ذ�ته��ا �لت��ي 
كان ير�ه��ا يف �صق��ف �صي��ارة �ل�صع��اف وهي تنقله 
�ىل �مل�صت�صف��ى ..  كان يرى وجه �صديقه يقرتب منه 
ويبتع��د ..  وجه ممر�ض يقرتب من��ه يفتح فمه عنوة 
ويد���ض فيه خرطوم يبعث �صائل بطعم �مللح  وهناك 

وخز�ت يف ذر�عيه 
��  لوريد ...  

�   �أنزع عنه �جلاكيت .. 
�   �لزر�ر ..  ل �أ�صتطيع فتحها ..

�   �قطعها ..  مزق �لقمي�ض باملق�ض .. 
�   جد له وريد� ..  و�ل فانه �صيموت .. 

�ص��وت �صديق��ه حنون يق��رتب منه مي�ص��ح له وجهه 
بقطع��ة قما���ض مبلل��ة .. �ملمر���ض يد���ض �خلرط��وم 
ت��ارة يف فم��ه وت��ارة يف �نف��ه وتتو��ص��ل �لوخز�ت 
يف ذر�عي��ه ..  �لتي كان يري��د �أن ينزع عنهما ��صياء 

كثرية ملت�صقة بها ..  
����  �لبدل��ة ..  �ياكم �ن تقرتبو� منه��ا ..  فهي ��صبحت 

منا�صبة من �جل �ل�صو�ء و�لف�صائيات ..
��   ب�رسعة ...   �لنب�ض �صعيف ...  

��   �لبدلة ..  جائزة �لحالم �لكبرية  .  
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�أعمل م�صّلحًا لالأجهزة �لكهربائية �لدقيقة يف مدينة 
�أور، تعلم��ت من زوربا حب �حلي��اة ، وكنت كجيفار� 
متم��رد�ً ، كن��ت معوز�ً للف��رح ،  لبت�صام��ات �لنا�ض ، 
للربي��ع يالم���ض قلب��ي ، للبيا���ض ، لروؤي��ة �لأل��و�ن 
�لفاتن��ة تطرز حياة �لنا�ض ، لأج��و�ء �ل�صعادة ت�رسق 
عل��ى �لنا�ض مثلما �أ�رسقت �صم���ض متوز �صباح �ليوم 
�جلمع��ة ، �أ�رسقت فوق هامات �لنخيل بلون �أرجو�ين 
خم���رس لت�رسق معه��ا على وجهي �لأ�صم��ر �جلنوبي 

�بت�صام��ة �صاريل �صابلن ، �بت��دئ �صباحي بابت�صامة 
لأنه��ي غروب��ي بابت�صام��ة ، �أب��د�أ عمل��ي بابت�صام��ة 
لأحاف��ظ عل��ى مز�ج��ي ر�ئق��ًا ط��و�ل �لنه��ار حت��ى 
�لغروب ، وكاأنن��ي �أجامل �ل�صباح و�لنا�ض و�لغروب 
بابت�صام��ة �صادقة ترمم �لقل��وب �ملخدو�صة باحلزن 
، �أف�ص��ل �أن ير�ين �لنا�ض  بوجه ت���رسق فيه �بت�صامة 
د�ئم��ة ، �أم�ص��ي بينهم يف �لأ�ص��و�ق و�لأزقة بخطو�ت 
�ص��اريل �صابلن مرتدي��ًا �ألو�ن �لف��رح �لفاتنة مرفوع 

عــــــــــلي السبـــــــــ�عي

شارلي شابلن يموت وحده 
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�لر�أ�ض ، لأنني �نف��ق وقتي كله منحني �لر�أ�ض عاكفًا 
على ت�صليح �أجهزة �لتلفزيون و�ل�صتاليت. 

�أخ��ذت قول �صاريل �صابل��ن على حممل �جلد : لن جتد 
قو���ض ق��زح ما دمت تنظ��ر �إىل �لأ�صف��ل ، �آمنت بر�أيه  
: ي��وم م��ن دون �صخرية هو ي��وم �صائ��ع ، نهار يوم 
�جلمع��ة م�رسٌق ، كنت مثله م�رسقًا بامل�رسة ، تذكرت 
�أنه �ليوم �لذي �صلب فيه �مل�صيح "ع"  ، �رست �أ�صيع 

�أج��و�ء �لفرحة ، �أم��ازح �لباعة �ملتجول��ني و�لك�صبة 
وعم��ال �مل�صط��ر و�لعتال��ني و�ل�صبي��ة بائع��ي �ملاء 
�لب��ارد و�ملت�صولني ، �أو�ص��ي نف�صي بان �أكون هادئ 
�لب��ال من�رسح��ًا ، مل �أع���ض حيات��ي متذم��ر�ً �صاخطًا 
، ع�ص��ت بقل��ب �أبي�ض ر��صي��ًا ، ع�صتها هك��ذ� حتى ل 
�أ�ص��اب باحل��زن ، علق��ت عل��ى �حلائ��ط ب��دل �صورة 
�ل�صيد �لرئي�ض فوق ر�أ�صي حكمة قالها �صاريل �صابلن 
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:  ل��و كنت نبيًا جلعلت ر�صالت��ي �ل�صعادة لكل �لب�رس ، 
ووعدت �أتباعي باحلرية ، ومعجزتي �أن �أ�صع �لب�صمة 
و�ل�صحكة فوق �أف��و�ه �ل�صغار ، ما كنت لأتوعد �أحد�ً 
بن��ري�ن جهنم ول �أعد �أح��د�ً باجلنة ، كنت �صاأدعوهم 
فق��ط �إىل �أن يكون��و� ب���رس�ً و�أن يفك��رو� ، ليقر�أها كل 
م��ن يدخ��ل ور�صتي ،  ينعتني �أبن��اء مدينتي ب�صاريل 
�صابل��ن لأنني �أم�صي مث��ل م�صيته ، �أبت�ص��م �بت�صامته 
، �أدمن��ت م�صاه��دة �أفالم��ه �إل �أنني �أختل��ف عنه يف 
حب��ي لالإليكرتوني��ات ، �أعي���ض وحي��د�ً ، ينطبق علي 
ق��ول ر�فائي��ل �ألربتي : �أنت يف وحدت��ك بلد مزدحم ، 
بلغت درجة �حلر�رة 45 مئوية ، مبجرد خروجك �إىل 
�ل�ص��ارع تتلظ��ى ، �أ�صاهد غيومًا �ص��ود�ً جتمعت و�صط 
�حل��ر �لقائظ يف هذ� �ل�صيف �مل��ر ، وما �صنعته هذه 
�لغي��وم من يفء ب��ارد ، �علم �أنها �أج��و�ء �ل�صوؤم �لتي 
ُتذِهب �لب�صم��ة ، �أجو�ء تقب�ض �لقل��ب ، و�ملتب�صعون 
ي�صريون غ��ري مبالني باحلر لأنهم �عت��ادوه ، حر�رة 
�أنفا�ض �لنا�ض تت�صظى حارة هائجة ت�صل حد �لق�صوة 
�ملنفرة ، و�صم�ض �ل�صحى �لقا�صية �لتي ت�صتمد لونها 
م��ن لون �لع�ص��ل ، �بت�صمت لل�صم���ض �لع�صلية ، متنيت 
ن��زول �ملط��ر ، مطر م��در�ر ، باأ�ص��و�ت رنانة متلوؤين 
بهج��ة لأل��و�ن �أك��رث �بت�صام��ًا ، مي��ر �أم��ام ور�صت��ي 
�ل�صغ��رية وعل��ى �لر�صي��ف �ملقاب��ل لور�صتي رجال 
و�أولد �صغار ون�صوة يت�صوقن ، �أ�صمع �أ�صو�ت �حلياة 
�ل�صاخب��ة ، �أ�صح��ك بف��رح طف��ويل ، يحت�ص��ي رو�د 
�ملقه��ى �أمامي �ل�صاي رغم �رتف��اع درجات �حلر�رة 
يف هجري �أكرث �أيام �ل�صيف قيظًا ، دخل �صخ�ض علي 
مل �أرفع ر�أ�صي لأر�ه ، �أح�ص�صت بدخوله ، كنت منهمكًا 
يف عمل��ي ، رنوت �إليه : جارنا يحيى �ملنغويل ، كان 

يحي��ى نقي��ًا ودود�ً بريئ��ًا عذب��ًا بال ح��دود ينجذب 
�لنا���ض �إلي��ه كالفر��ص��ات ، يرن��و يل ، مي�ص��ك بي��ده 
�صتاليت قدميًا جد�ً مع جهاز �لتحكم عن بعد ، يتلفت 
ويبت�ص��م ، يبت�ص��م ويتلف��ت ، تلف��ت �إلي��ه و�بت�صم��ت ، 
ينظ��ر �إيل و�نظر �إليه ، كان ير�وح بقدميه وهو و�قف 
وكاأنه يف كردو���ض ع�صكري �أمر، حمّلك قف ، مكانك 
ق��ف ، وب�صفتني ياب�صتني �أخربين ب�صوت فيه �أ�رس�قة 
رج��اء ممزوجة بخجل م��رت بقلبي ون�رست �مل�رسة :  
�إن��ه عاط��ل ، وعلّي �إ�صالحه ، �صع��ر قلبي بال�صعادة ، 
ر�ح قلب��ي ي�رسب ب�صعادة �أ�ص��الع قف�صي �ل�صدري 
، �بت�صم��ت ، �بت�ص��م ، �صحك��ت م��لء روح��ي ، �صحك 
م��لء روح��ه ، وما زحت��ه :  �أنت عاطل ع��ن �لعمل �أم 
�جله��از ؟ �صحك ، �صافرت م��ع �صحكته مبز�ج جديد 
د�خ��ل نف�صي ، �صحك مالأ روحه �لطاهرة ، كنت �نظر 
طو�ل حديثنا يف عينيه �ملنغوليتني ، �أخربته بعد �أن 
فح�ص��ت �ل�صتاليت �أن �جلهاز �صال��ح للعمل وبحالة 
جي��دة ، وجه��از �لتحكم عن بع��د كان عاطاًل ، طلبت 
من��ه ���رس�ء و�حد �آخ��ر من �ملح��ل �ملقاب��ل ملحلي ، 
ق��ال : م��ا عن��دي فلو���ض ، �صحك��ت ب�ص��دة ، �أعطيته 
ثم��ن جه��از �لتحكم ع��ن بعد ، خ��رج فرح��ًا مطمئنًا 
مبت�صمًا ، بيمناه جهاز �لتحكم عن بعد ، بعد خروجه 
بلحظ��ات رج �ملكان �نفج��ار عني��ف ، �صبقه �صطوع 
�ص��وء له��ب �أزرق مبه��ر ، غليان �أحم��ر ، موجة رعب 
، ���رس�خ ، وعوي��ل ، خرج��ت من ور�صتي بع��د �نتهاء 
�لنفج��ار �أرك���ض مث��ل �ص��اريل �صابل��ن لك��ن دومنا 
ع�ص��ا يف جو ملوؤه �لفو�صى و�ل�رس�خ و�لدم و�لقتلى 
و�جلرحى و�لأ�ص��الء متالأ �ل�صوق ، �صار �ملكان ب�صعًا 
، ري��ح حمر�ء ع�صف��ت بال�صوق و�لنا���ض وكل �صيء ، 
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جعل��ت �أر���ض �أور �أر���ض دم ،  �أرى �لدم��ار طال كل 
�ص��يء ،ه�صم موج��ود�ت �ل�صوق وجع��ل �لنا�ض �أ�صالء 
، وكل �ص��يء منقل��ب ر�أ�صًا على عق��ب ، بقع �لدم متالأ 
�أ�صفل��ت �ل�صارع و�جل��در�ن وهام��ات �لنخيل �كتوت 
بدم��اء �لقتلى و�جلرحى ، حفرة كبرية ملئت بجثثهم 
ودمائه��م وب�صاعته��م وب�صاع��ة �ملح��ال �لتجارية 
وزجاج و�جهات �ملحالت حمطم ، �لب�صائع �ختلطت 
بدم��اء �لأبرياء ، �صار �صائعًا روؤية �لأج�صاد �ملمزقة 
بع��د كل �نفجار ، خرجت و�صط  �لدمار مرعوبًا منهك 
�لقوى و�لروح ، هرعت من حملي هلعًا خائفًا ، هنالك 
ح�ص��د من �لناجني ملط��خ بالدم و�لوح��ل يحت�صدون 
فوق �ص��يء ما ، ي�رسبونه ب�ص��ده ، ظننته لأول وهلة 
�إرهابي��ًا ثانيًا يحاول تفج��ري نف�صه ، فعادة ما يعمد 
�لإرهابي��ون �إىل تفج��ري م��زدوج ، بع��د �إن ينته��ي 
�لنا���ض لإنق��اذ �جلرح��ى  ، يتجم��ع  �لتفج��ري �لأول 
يفج��ر �إرهابي ثان نف�صه ، كل من يف �ل�صوق ي�رسب 
�صخ�ص��ًا م��ا ، ي�رسخ��ون �أم�صكن��ا �لإرهاب��ي �ل��ذي 
فج��ر �لعبوة �لنا�صف��ة ، �صدق حد�ص��ي ، تد�فعت بني 
�ملحت�صدين �صاقًا لنف�ص��ي  طريقًا و�صطهم ، ب�صعوبة 
بالغة �أبعدتهم ، �أزحتهم ، تد�فعت معهم حتى و�صلت 
�إىل �لإرهاب��ي ، ر�أيت��ه ، �ن��ه : يحي��ى �ملنغ��ويل  ! قد 
ف��ارق �حلي��اة لكرثة ما تلق��ى من �رسب��ات مميتة ، 

ج�صده مدمى ، مي�ص��ك بيده �ليمنى جهاز �لتحكم عن 
بعد خا�صته ، مات هادئ �لبال مطمئنًا ، تلقى موته 
بب�صالة ورباطة جاأ�ض ، مبت�صمًا رغم �أنف �ملوت وقد 
�رت�صم��ت �بت�صامة عذبة فوق �صفتي��ه �ل�صبيهتني بفم 
�ل�صمك��ة ، عين��اه �ملنغوليت��ان تطالع�������اين بح�رسة 
فيه��ا لوع��ة ، فيها تعبري طفل مرع��وب عوقب عقابًا 
قا�صي��ًا ، جث��وت عليه غ��ري م�صدق ، ر�ح��ت دموعي 
تت�صاق��ط علي��ه ، متط��ره . �إذ �أن �لناج��ني يعتق��دون 
�ن��ه من فج��ر �لعب��وة �لنا�صف��ة و�صط �ل�ص��وق ، رحت 
�أ���رسخ يف وجوههم �ملرعوبة مزياًل �للب�ض �حلا�صل 
، �أخربته��م �حلقيق��ة ، مقتل��ه �أ�صع��ل قلب��ي باحلزن  ، 
�صع��رت بنف�ص��ي وحي��د�ً و�حت�صنت��ه ، �صع��رت بقلبي 
حزين��ًا عل��ى مقتله يف تلك �للحظ��ات غربت �صم�صه ، 
�ألقت غبارها على قلبي ، �نطفاأت �صم�صه ، �رسقت منه 
حيات��ه ، �رسقوه��ا ، رحت �أبكي بحرق��ة عليه ، حلمه 
�أ�صالح جه��از �لتحكم و�ل�صتاليت لريى �لعامل ، كان 
طائر�ً مك�صور �جلناح ، كيف ي�صتطيع �خلروج من �أور 
، مر موته �صاخبًا وباأمل كبري ،  مرقت فوقنا �صحابة 
بي�صاء قريبة غطت عاملن��ا �لقا�صي ، نظرت �صوبها 
وهي حتجب �ل�صم���ض �حلمر�ء �ملتوهج��ة �مل�صتديرة 
�لعمودي��ة و�صط �صماء ر�صا�صية د�كنة ، دوى �صوت 

�نفجار ثاٍن
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روح المدينة لم تقتله� الحرب
ال تصدقوا النبوءة .. 

بالكاد �أجر خطو�تي �لثقيلة ت�صبقني هو�ج�صي ، �أ�صري 
وعي��ون ترت�ص��دين ، حت�ص��ي �أنفا�ص��ي . ه��ل ماز�لْت 
تنتظر ؟ �أ�صاأل نف�صي . �صنني طويلة مرت ، �لفر�ق قدر 
غ��ري من�صف ، منذ ولدت يف زمن يدور عك�ض عقارب 

�لك��ون ، ويرمي من عل��ى ظهره �إىل �صقي��ع �لتاريخ 
�ملظل��م .. م��از�ل �ل�ص��اب يفت���ض و�أنا خلف��ه .. �صنني 
عجاف ،  هل كان يجب �أن نفرتق لنهرب من �ملوت ؟
 �أب��ي �أعتقَد �أنه ح��ني يخدعهم �صيتحايل على �ملوت، 
و�صنلتق��ي بع��د �صاع��ات قليل��ة عند �ملع��رب . مل يعلم 
حينه��ا �أن �مل��وت وه��و يف��رد ذر�عي��ه يف �ملدين��ة 
�أم��ام معاب��ره �ملخيف��ة ، كان يقهقه �صاح��كا منا . 
فم��ن �أي مع��رب مررِت ؟ و�أي طري��ق �صلكِت ؟ ....  يقف 

شواق النعيمي
أ
ا

ال بحر في أيمن المدينة
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�ل�ص��اب . �أتوج�ض بقلق و�أنا �قرتب خلفه ، عند �صجرة 
كالبتو���ض  وقف مناديا با�صمها فاأجابته �ل�صاهدة ، 
هن��ا ترقد �ل�صهي��دة ليلى �أحمد عم��ر�ن �ملتوفية  يف 

... �أتهاوى عند �لقرب   ...  2017/4  /20
 �أم��ي .. ي��ا جرح��ي �لأب��دي .. جئتك ب��كل �أوجاعي ، 
باأعمارن��ا �مل�رسوق��ة ، بطفول��ة مل ت�صب��ع من ر�ئحة 
�أم��ام حمرق��ة  ، ع��ذر� لأين غ��ادرت وتركت��ك  �لأم  
�مل��وت . منذ �أن �حت�صنتك و�أخ��ي �ل�صغري مدينة �هلل 
�ملنكوب��ة حت��ت �أنقا�صه��ا ، �أنطف��اأ �ص��وء �حلياة يف 
روح��ي ، �أ�صبحت �أ�صرية  �ملا�ص��ي بخطو�ته �لثقيلة 
وهو يالحقني ، وي��زرع حويل نثار ظالله �لتي كلما 
ت�صاءل��ت قدما نفخ فيها مبك��ره �ل�صيطاين . عاد �أبي 
لدفن��ك ، لكنه مل يعرث على �أخ��ي . جدتي كانت تقول 
�أن �صم��اء ه��ذه �ملدين��ة ماز�ل��ت حتتف��ظ ب�رسخات 
�لأنبي��اء ، مثلم��ا حتتف��ظ �لأر���ض بقبوره��م ، كن��ت 
�أ�صم��ع �رس�خ �أخي �ل�صغري قب��ل �أن ي�صمت ويتحول 
�إىل ج��رح عمي��ق ل يندمل . من��ذ �أن دفنته يف مقربة 
قلبي .. �صبحي �ل�صغري �لذي لن �أ�صفى منه ما حييت ، 
ماز�ل ب�صوته �لطفويل يناديني .. �أنا هنا .. حمبو�ض 
حت��ت �لأنقا���ض �أكاد �أختن��ق  .. �لغري��ب �أن �صوت��ه 
مل يك��رب رغ��م �ل�صنني م��از�ل طفال .. من��ذ �أن تهاوت 
�ملدين��ة على روؤو�ض �أنبيائه��ا وغادروها غا�صبني ، 
رمتنا �أ�صو�رها �إىل حو�ف �لفر�غ وقالت فرو� �إىل �هلل 
، ل �أح��د يحر�ض �جل��در�ن و�مل��اآذن . مدينة طفولتي 
ماز�ل��ت �صغرية مت��رح يف ر�أ�صي ، �أ�ص��د عليها خوف 
�لتال�ص��ي و�له��روب  ، كلم��ا �أط��رق �لفج��ر ينتابن��ي 
مت�رسب��ا من قلبها �آذ�ن �حلدب��اء ملتب�صا مع �أجر��ض 
�لكنائ���ض يف توليف��ة �صماوي��ة  ت�اأخ��ذين مع رفيف 

�أجنحته��ا �إىل عم��ق �لأزق��ة �لقدمي��ة ، �إىل بيتنا عند 
�أمي��ن �ملدينة . كل ما تبقى من وطني �جلريح حملته 
معي يف حقائب �ل�صفر �إىل هناك حيث نبُت من جديد 
وك��ربُت يف �أر���ض غريب��ة ، رغم برودته��ا �حت�صنتا 
ب��دفء رحيم ... �أر�ض ل �أنبياء ول رهبان ول قد��صة 

لها ، لكنها مت�صاحلة مع �هلل .. 
 �لريح تهدهد �أغ�صان �لكالبتو�ض ، �صوت ينبعث من 
ب��ني �أغ�صانها : لي�صاحمني �هلل .. ه��و �أعلم بدو�خلنا 
ونو�يانا ، ما كن��ِت هنا لو خرجنا جمتمعني ، قررنا 
�أن نف��رتق لننجو �أو �أحد �لفريق��ني ، وها �أنت ترفلني 
باحلياة ، �أ�صعر �أننا �إفرتقنا للتو ، ملا عدت يا �أبنتي ؟
رمي : مل �أغ��ادر �ملع��رب تو� .. يف�صلن��ي عن ذلك �ليوم 
�صن��و�ت ح��زن طويل��ة ، ��صتطاع �أبي �إقن��اع �لغربان 
�ملاكثني عن��د حدود �ملدينة ب�ص��وء حالتي �ل�صحية 
و�إنن��ا متجه��ني �إىل �مل�صت�صفى ، غادرن��ا بعد �نتظار 
م�صن��ي د�م يوم��ًا وليل��ة ، �أيق��ن �أب��ي ح��ني �أب���رس 
�صحابات دخان �ملوت حتوم فوق روؤو�صنا ، ��صتحالة 
مغادرتكم��ا ،  خلنا �إنكم��ا ح�رسمتا مع �ملحتجزين ،  
�ن�صحبنا بخطى ثقيل��ة مرتددة لجئني �إىل خميمات 
�لنازح��ني عند مدخ��ل �لإقليم يحدونا �أم��ل �لتالقي 
حتى .. ذلك �ليوم حني �ت�صلو� باأبي يبلغوه باإنطمار 
�حل��ي حتت جب��ال �لأ�صمن��ت .. عاد �أب��ي كاملجنون 
بحث��ا عن��ك .. ووجدك يف بر�د�ت �أح��د �مل�صايف . �أما 
�أخ��ي فلم يعرث عل��ى ج�صده �ل�صغري ب��ني تالل ركام 
�خلر�ئ��ب �لهائل��ة .. بح��ث يف كل م��كان ، �مل�ص��ايف 
، �ملقاب��ر . مل يك��ن حت��ت ج��در�ن بيتن��ا ، رمبا كان 
يلع��ب يف مكان �آخر حني عرثت عليه �إحدى �لقذ�ئف 
�لغ��ادرة . ليتني يا �أمي ودعت��ك حينها ود�ع �لفر�ق 
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، م��ن يبيعن��ي حلظة م��ن عمر �ملا�ص��ي ، لألثم دفء 
وجه��ك ، كم �أ�صتهي �ن �أرمتي ب��ني �أح�صانك ، و�أ�صند 
�أوجاعي على كتفيك كما كنت �فعل .. �آه .. يا �أمي �أي 
ق��در ملعون هذ� �ل��ذي �رسق �أعمارن��ا ، و�صاقنا نحو 
مف��رتق �لط��رق ، �أي قدر ه��ذ� �لذي دفع��ك بعيد� عن 
�ص��وء �حلي��اة وتركن��ي �أعي�ض يف ب��ر�ري �لفقد  ، كم 
�أك��ره �لزمن حني يتقدم ، وت�صي��خ �مل�صافات ومت�صي 
�لذكريات كنجم بعيد يت�صاءل ويتخافت نوره رويد� 

روي��د� حتى ياأف��ل .. �آه يا �أمي مل تك��ن �ملنايف يوما 
�أوطانا ل�صنو�ت �لوجع ، ومل تكن لتطفئ نري�ن �لروح 
�مل�صتيقظ��ة �أب��د� �ملعاندة مث��ل ذ�ك��رة �ملدينة �لتي 
ترف���ض �أن تخلع عنها ثوب �حل��د�د �ملرتق بالآلف 
�لوعود �ملر�وغة .. وحده قلبها من ين�صت يل ويبكي 
مع��ي �أولده��ا  .  مل يك��ن رحيلك و�أخ��ي جمرد �رسخ 
د�ٍم يف قل��ب �أب��ي ، ب��ل خ��ر�ب ه��دم كيان��ه .. عا�ض 
و�ل��دي مهموما بالغياب عالق��ا يف خريف �أحز�نه  ، 
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مل ياأب��ه لتو�ت��ر �لف�صول حوله حي��ث �أكرب . فكرب هو 
قبل �أو�نه . مل ميهله �ملر�ض كثري� حني �أرد�ه  �ملوت 
قب��ل �صنتني . �ختار مدفنه غريبا مثلما �ختار منفاه 
. رف���ض �لع��ودة �إىل �ملدينة حممال �إياه��ا �أثَم �أنهار 
�لدم �مل�صال على تر�بها . مل يغفر ��صت�صالمها لغربان 
�مل��وت ومل ياأب��ه كثري� لنت�صارها عليه��م . �أظن �أنه 
كان يحبه��ا حد �لهروب ومل ي��رد �أن ي�صجن يف �أتون 

ع�صق غري متكافئ . 
من حافة �لعامل كان يكتفي مبر�قبتها وهي تتعافى 
بب��طء وتعيد ترتيب مالحمه��ا �لأ�صطورية �أمام مر�آة 
�ل�صم��اء ، �ل�صم��اء �لت��ي ر�أت كل �ص��يء ، ومل تبادلها 
�لنظ��ر . مل يع��د يل هن��اك �أح��د بع��د رحي��ل �أب��ي . مل 
�أحب يوم��ا مدن �ملنايف �لكب��رية باأ�صو�ئها �لقلقة ، 
وغيومه��ا �لرمادية د�ئمة �حل�صور ، قررت �أن �أهاجر 

�إىل مدينتي .. �لعودة مثل �لرحيل .. قدر .
�أوق��دَت بع�ض �ل�صموع على حافة �لقرب وهي حتدثه : 
هل تعلمني يا �أمي ، مل �أعد خائفة من ظالل �ملا�صي 
، ظ��الل رغ��م ق�صاوتها ومكره��ا ، كانت تب��دو �أليفة 
ح��ني �أملح فيها بع�ض تفا�صيل وجهك �حلبيب و�أ�صم 
فيها عطر �أخي �لطفويل وهو يحاول �أن ميد �أ�صابعه 
�ل�صغ��رية ليله��و ب�صفائري . وهاه��ي ت�صحبني �إليك 
بع��د كل هذه �ل�صنني .. من عق��ر �غرت�بي �إىل مدينتي 
�لآثم��ة بذنب �ملوت رغم حقول �لن��ور �لتي تلب�صها . 
عبث��ا حاولت �أن �أثني و�ل��دي عن فكرة �لرحيل عنها 
و�أزح��زح رغبت��ه يف �لالع��ودة ومغ��ادرة ذكري��ات 
�لغياب �ملوجعة باأماكنها ورو�ئحها و�أ�صمائها .. مل 
يك��ن ميلك طاقة �مل�صافحة م��ن جديد ، كان يخاف 
�لعودة ول �ألوم��ه ، �ملدينة ذ�تها كانت خائفة وغري 

و�ثق��ة م��ن م�صاحم��ة ذ�ته��ا ، �أبي مل يك��ن يعلم وهو 
يغ��ادر �أنها ت�رسب��ت �إليه وغادرت مع��ه خمتبئة يف 

ثنايا �لقلب و�لروح  . 
�  �أما حان �أو�ن �لعودة يا �أبي . كلمات طاملا رددتها 

و�أنا �أملح دموعا يحاول وئدها بني جفنيه .
�  مل يع��د يف م��ا تبق��ى من �أيام��ي �ملتهالك��ة �أمكنة 
كافي��ة حليو�ت �أخرى غ��ري �لتي عرفته��ا وغادرتها 
، حي��و�ت ل وج��ود لأحباب��ي فيها ، م��ا حاجتي لها 
؟  رفع��ت عينيه��ا نح��و �أور�ق �لكالبتو���ض ت�صتجدي 
هزي��ز �لريح .. �أم��ي . طاملا ح�صدت��ك و�أنت تلتحفني 
دث��ار �لأر���ض وتتنف�ص��ني م��ع ر�ئح��ة �ل��رت�ب عبق 
�حل�ص��ار�ت �ملندث��رة ، تتلم�صني �أث��الم �صيوف ملوك 
�آ�صور، وتنب�صني �رس�ديب �لآلهة ، وتتجولني يف عتمة 
عو�ملها �ل�صفلية بال وجل ،  وهل تخ�صى �بنة �ل�صم�ض 
متاه��ات �لرحم ؟ من �لنور �إىل �لن��ور �أيتها �ل�صهيدة 
حتف��ك مالئك��ة �ل�صم��اء .. هل لك �أن تن��ادي �أخي .. ؟ 
�أم��ي .. ملا ل جتيبني .. �أين �صيف ؟ هل هو من �صكان 

هذه �ملقربة ؟ هل ترينه ؟
�  ي��ا حبيبت��ي .. من قال �أن �لأم��و�ت يتالقون . كنت 

�أ�صمع ند�ء�ته �ملتقطعة ، مثلك متاما  . 
تاأمل��ت رمي م��ا حولها بعيون د�مع��ة قائلة : �ملقربة 
هي �لأر�ض �حلية �لوحيدة �لتي عاندت موت �ملدينة 
يف ذ�كرة �أبي . مل ين�ض يوم دفنك وما �أ�صابه من فزع 
مل��ر�أى �لقبور �خلربة �لت��ي هدم �لغرب��ان �صو�هدها 
وحم��و� �آثارها   . قبل رحيلنا ، �ت�صلو� باأبي و�أبلغوه 
عثوره��م على جثة طفل يحم��ل �أو�صاف �صيف ، عاد 
�أب��ي �إىل هن��اك للتع��رف عليه ، كان��ت �ملفاجاأة ، مل 

يكن �أخي . 
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يف �أي مق��ربة قد �أعرث عليه ؟ �أجيب��ي يا �أمي �أرجوك 
. �صاأبح��ث يف كل م��كان ، نه�صت بع��د �أن دفنت �آخر 
كلماته��ا   " حتى لو ��صطررت �أن �أنب�ض �أر�ض خ�صفة 

�لعذبة " .
قبل خم�صة ع�رس عاما ...

فرق��ة م��ن �جلن��ود مت�ص��ط �أمي��ن �ملدين��ة بحث��ا عن 
�أع�صا���ض حمتمل��ة للغرب��ان . نحي��ب يائ���ض متقطع 
ي�ص��در من حت��ت ركام �أحد �لدور . �ق��رتب و�حد من 
�جلن��ود نحو م�صدر �ل�صوت م�صتغربا وجود حي بعد 
ه��ذه �ملدة �لطويلة ، حاولو� �إز�ح��ة �ل�صقف �ملنهار ، 
فل��م ي�صتطيع��و� ، ��صتعانو� باآليات ثقيل��ة لفتح ثغرة 
ميك��ن �أن تو�ص��ل �إىل م�ص��در �ل�ص��وت ، وبع��د �حلفر 
�ملتو��صل ل�صاعات ، �صحبو� ج�صد طفل �صغري ينازع 
�أنفا�ص��ه �لأخرية .. ياهلل ، ���رسخ �أحدهم . �أي معجزة 

تلك .. بعد خم�صة ع�رس عاما ...
�صي��ف : �إن��ه يوم��ي �لأخري قب��ل �أن �أغادر ب��ال عودة 
و�أ�صرتي��ح م��ن وج��ع �لبق��اء . ل�صيء يربطن��ي بهذه 
�ملدين��ة ، ل �أه��ل ، ل ذكريات ، ل �أح��الم �أخبئ فيها 
ر�أ�صي وم�صاح��ات �ل�رس�ب �ملتناهي من حويل  . من 
�ص��األ ذل��ك �لطف��ل �ليتيم ع��ن �أمله ، ع��ن بكائه ، عن 
غربت��ه ..  يف د�ر �لأيت��ام �لب��ارد �ملت�صخ��م باأعد�د 
فاق��دي �لأه��ل مثل��ي .. من �ص��األ �آ�صور ع��ن حروفنا 
�ملوجوع��ة من��ذ �لف �لأع��و�م ..عن حر�ئ��ق غابات 
�لزيت��ون ،.. ع��ن يقطني ُنب��ذ من �أر�ص��ه ، عن �صفائن 
ل بح��ر له��ا  ، ه��ل �أخربمت �لنب��ي �أن ل بحر يف �أمين 
�ملدينة .. �صنو�ت م�ص��ت .. �إرتاأت �صلطة �ملدينة �صم 
خريج��ي دور �لأيت��ام �إىل ق��و�ت �حلماي��ة �ملحلي��ة 

�لت��ي مل تعد �أعد�ده��ا تتنا�صب مع �لتم��دد �جلغر�يف 
و�ل�ص��كاين �لكبري . ُجندُت حلماية �ملدينة .. �أنا وريث 
�حلط��ام ، جمهول �لن�صب .. حني خرجت ذلك �ليوم مل 
يك��ن معي غري دمي و ��صمي . قب��ل �أن �أ�صتدير تاركا 
م��كاين ، ��صتوقفتن��ي �صابة تبدو غريب��ة عن �ملدينة 
، كان��ت ت�ص��األ بلهفة عن مقربة ، ���رست معها م�رس� 
عل��ى �إي�صالها �إىل مبتغاها  ، دخلنا معا ، و��صتدللت 
على مكان �لقرب �ملن�صود من خالل خارطة �لكرتونية 
تر�ص��د �لباحثني عن �لقبور . لوحت يل من بعيد حيث 
�أق��ف يف �نتظاره��ا  حمرتم��ا حزنه��ا وبكاءها على 
�لق��رب . �صاعدتها على �خلروج م��ن �ملقربة �ل�صا�صعة 

�إىل �ل�صارع حيث �فرتقنا . 
�لدو�مات �أخذتني بعيد� ، يف �أعمق نقطة ملحت بريق 
�ص��وء ي�صبه وجهها  .  �لدو�مات �لرمادية ذ�تها �لتي 
كانت تنتابني طفال كلما �أغم�صت عينيي ، فاأفتحها 
خائف��ا لأهرب م��ن ثالثة �أ�صباح تزح��ف من د�خلها 
مادة �إيل �أياد هيولية ت�صتعطف مل�صة. تذكرت �أن يف 
وج��وه �لأ�صباح ملحات غائمة من وج��ه تلك �ل�صابة 
�لت��ي قابلته��ا �لي��وم للم��رة �لأوىل و�لأخ��رية  . منذ 
�صن��و�ت مل تظه��ر تل��ك �لأ�صب��اح ، يبدو �أنه��ا هجرت 
ياأ�ص��ا دو�مته��ا ، ومدينته��ا �لت��ي تنكرت له��ا ،  ومل 
تع��د تناديني .. ل�صت �أنا من ق��رر �لرحيل .. ل����������كن  
ق��دري، ونب��وءة و�صمت على جبني �ملدين��ة تقول : " 
ح��ني ت�صك��ت �أجر����ض �لكنائ���ض ومي��وت �لآذ�ن يف 
�حلدب��اء ، ح��ني يبكي �لقدي�ص��ون ويرح��ل �لأنبياء ، 

�صتموت روح �ملدينة �إىل �لأبد " .
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جسد الفراشة

بد�أت �ل�صم�ُض بالذوبان و�أطاللها �ختفت ور�ء �ملرقد 
�ملذه��ب، بد�أ كّل �ص��يء ي�صرُي �إىل �حلن��ني، �للهفُة �إىل 
�لو�ص��اِل تك��رُب كلما �ت�صع��ت رقعة �لغ��روب، �ل�صوُء 
ا ومفاجًئا لها وكاأنها  �خلافُت �أعطاها �صعوًر� غام�صً
تري��د �أن تغام��ر بحياته��ا دفعًة و�حدة، م��رة و�حدة 
فق��ط تري��د �أن تكون ه��َي، ل كما يريدونه��ا هم، هذ� 

�ل�صع��وُر جعلها تط��رُي بخيالها، وحت��ط قبالة وجهِه 
�ملفعِم باحلياة.

ه��ا ت�صح��ك �أول مرٍة ،  �حلي��اة ت�صتقبله��ا كم��ا ل��و �أنَّ
مت�ص��ي، تب��وُح للقب��اِب �لتي حوله��ا به��ذه �ل�صعادة، 
�لناف��ذة �ل�صعي��دة و�لوحي��دة �لتي تبق��ى ت�صتاق لها 
كلم��ا م��رَّ �لوقُت، كم حتت��اج �إىل �صعق��ات من �حلّب 
�حلقيق��ي وهي تالم���ض �لأر�ض وكاأنه��ا تطرُي حول 
ه��ذه �لقباب، ه��ي فر��صٌة ملونٌة ت�ص��د هجوم �لع�صق 

رجـــــــ�ء الربيــــــــعي 

ثالث قصص قصيرة
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بلهفتها �ملعروفة له،
مل تق��در �إّل �أن تقول له: نعم �أنا هنا، مل ��صتطع �إّل �أن 
ها �لكا�رُس جلربوِت خويف وحريتي،  �أكون كما تريد، �أيُّ
و�صع��ت كّل ثقلها يف هذه �لناف��ذة �لوحيدة، م�صحت 
ع��رَق �لع�ص��ِق بذر�ع��ِه �لد�فئة، وبنظرت��ِه ��صتطاَع �أن 
ها  يخمَد ��صتعال �لرع�صِة �لتي �ندلعت يف �صفتيها، كاأنَّ
تبح��ُث عّم��ا مفقود يف بالها �مل�صغ��ول به د�ئما، يف 
د�خله��ا �لآن ترق�ض فرًحا، ) متتم��ت مع نف�صها( ها 
ق��د �نطوت �مل�صافاُت وجفَّ �لنهُر �لذي كان يف�صلنا، 
مل يع��د هناك �صيء �صوى، �أن يقوَل: تعايل، كي منزَق 

حلظات �ل�صمِت باأحاديثنا �ل�صاخبة. 
و�ملتب�صع��ني،  بامل��ارِة  ي�ص��جُّ  كان  �ل��ذي  �ل�ص��وُق 

و�أ�صو�تهم �لتي متالأُ كلَّ �لآذ�ن، �صار هادًئا كمدينٍة 
مهج��ورة، �أكاُد �أطري، حني لم�صت يد�ُه كتفي، وحني 
�نث��ال كعطٍر يتقط��ر، �ت�صاءُل، ما �ل��ذي ت�صنعه قبلة 

�ل�صوِء بج�صٍد كالفر��صة؟.
�ل�صجي��ُج يعوُد مرة �أخ��رى، ولكن هذه �مل��رة ب�صكٍل 
�أك��رب، عندم��ا جاءته��ا دفع��ٌة م��ن �خلل��ف، �صحكت 
طوياًل وكث��رًي� كانت ت�صبُح بخياله��ا �أمام تلك �لقبة 

�ملر�صعة بال�صوء.  

ف�كهة

�ل�ص��ارع �ملعّب��اأ ب�صجيج �ملركبات ودخ��ان �صجائر 
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�ل�صه��د�ء  ب�ص��ور  �ملزروع��ة  و�لأر�صف��ة  �ل�صب��اب، 
�ملر�صوفة �صفا و�حد� كاأنهم يف حفلة تخرجهم من 

�لكليات.
فكه��اين �فرت���ض ر�صي��ف �ل�صابل��ة من�صغ��اًل برتتيب 
ب�صاعت��ه ، �مر�ة تقف قرب ��ص��ار�ت �ملرور مبت�صمة 
وبع�صه��م  بزبائن��ه  �كت��ظ  مطع��م  �ل�ص��و�د،  تعم��رت 
يتطلع��ون ناظري��ن �مل��ر�ة �لت��ي تقف عن��د �ل�صارة 
فيم��ا تعاود �لر�صيف مر�ر� دون ��صتيعاب �ل�رس ور�ء 

حماولتها  يف �لعبور بني �ل�صارع و�لر�صيف.
��صتد �لزح��ام وكاأن �ل�صو�ت �لتي تطلقها �ل�صيار�ت 
�زي��ز ر�صا�ض منبعث من بنادق مقاتلني يف معركة 
..  �ص��وت بائع �ملاء �ملتجول ين��ادي على ب�صاعته 
بينما يتنّقل من �صيارة �ىل �خرى كانه ع�صفور يحط 

من حائط �ىل حبل غ�صيل على �صطوح �ملنازل.
�ل���رس�خ �رتف��ع من �ح��دى �ل�صي��ار�ت ، ب��د� �لركاب 
بالنزول م�رسع��ني مرتعبني.. �حدهم ����رسع ر�ك�صًا 
وهو يلتف��ت ور�ءه لهثا خائف��ا �ن يلحق به �حدهم 
وكان �نفا�صه تتقّطع ،�لن�صوة بد�أن بال�رس�خ و�ل�صيدة 
تنظره��م  برتقب وخوف م��رددة ، "حمد ي�صيلها ب�ض 
�لركبه��ا" بن��ي تع��ال و�نظر ما �لذي ح��ل بهم �لن ، 
خطو�ته��م ترك���ض وته��ّز �لر���ض حتته��م م�رسعني 
لدخ��ول �ملطع��م �ململ��وء بالزبائ��ن .. ���رسع �لنا�ض 
مهرول��ني لدخ��ول �ملح��الت عل��ى جانب��ي �لطري��ق 
،ب��د� �ل�ص��ارع فارغا �ل من تلك �ل�صي��دة  �لتي ��صرتت 
�لفاكه��ة وو�صعتها قرب جد�ري��ة �ل�صهد�ء  �ملرفوعة 

�ىل �على �لبناية ، هاتفة  ب�صوت ولهفة :
"مية جبتلكم �لفاكهة  نزلو� تغدو�"

بريق النجوم

وحدها تعرف �ن �ملكان موح�ض بدونه ، و�ن �ل�صو�رع 
كله��ا �غلقت نو�ف��ذ �لنتظار. فتح��ت ذر�عيها لت�صم 
�ملكان كله، لتحوي �حلياة، تتحول من كائن منعزل 
�ىل  جمموع��ة �فكار، م��از�ل �لب��اب مفتوحا �مامها 
و�ل�صي��ار�ت على �رسعتها ، و�لنا���ض على عجالة من 
�مرهم ، لالن بريق خامته �لزرق ينب�ض بحركته يف 
عينيه��ا ، كان��ه بريق �لنجوم يف كب��د �لفجر ، �صوته 
�ملو�صيق��ي يذّكرها بر�ٍع ين�صد له��ا �حلى �ليقاعات 
، �لب��اب م��از�ل مفتوح��ا لعل��ه يدخ��ل �للحظ��ة ويلمُّ 
�صتات روحها ، �ل�صارع بد�أ يفرغ من �ملارة �ل بع�ض 
�ل�ص��و�ت �خلارج��ة م��ن فر�م��ل �صي��ار�ت تزّمُر بني 
حلظ��ة و�أخرى خ�صيَة ع��ودة �مل�صلح��ني �ىل �ملنطقة 

و�لزقة �ملجاروة.
ح��ل �لظ��الم به��دوء وبثقل عجيب��ني مات��ز�ل درفتا 
�ل�صباك مفتوحتني تنتظ��ر�ن �لقادم من بعيد حممال 
باحلكاي��ات و�لأف��ر�ح ، �ل�ص��ارع خال متام��ا �ل من 
�صوته��ا �لباح��ث عن��ه) زيد، �ي��ن ذهبت ب��ك �ليام 
،حقيبت��ك �ملدر�صية تنتظر �ن متالأها بب�صائر �لنجاح 
، بيتنا  ينتظر �ن ت�صدَح  فيه ��صو�ت �ولدك �ل�صغار 
، ه��ا �ن��ذ� كلما �وغل��ت بال�ص��رب تغلغل �حل��زن �كرث 
وجعلني �دور يف فلك �لنتظار و�لوح�صة ، زيد ولدي 
�مل تع��دين بالع��ودة  ،�لطيور �لتي حلقت ذ�ت يوم يف 
�صمائ��ي  ، �طلق��ت �لعنان لجنحته��ا وحلقت عاليا ، 
�لذئ��اب تع��وي يف �لطريق  و�نا لوح��دي �فتح نافذة 

�لمل عّل حزين ياتي بك (.
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يتّلف��ُع حار���ُض �ملدر�ص��ة ب�صماغ��ه، ثم يه��ّم بت�صغيل 
�صّخ��ان �ل�صاي �لكهربائي، حت���رس�ً منه لليلة �أخرى، 
يب��ات فيها يف غرفت��ه �لقابعة عند ز�وي��ة �ملدر�صة. 
جولت��ان تفقديتان ل��ه، �لأوىل بعد خ��روج �لتالميذ، 
�أزر�ر  �إغ��الق  م��ن  متاأك��د�ً  �ل�صف��وف  ب��ني  ينتق��ل 
�لكهرباء، وحول �صياج �ملدر�صة لي�صتقر بعدها قلياًل 
عند نا�صية �ل�ص��ارع، ميط �حلديث مع جاره �لبقال.. 
وجول��ة �أخرى قب��ل �أن يدخل �إىل غرفت��ه لياًل، يتاأكد 
فيه��ا م��ن خل��و �ل�صاحة وم��ا يحي��ط بال�صفوف من 
ممر�ت ث��م �حلديقة.. ي��رد على �أهله ح��ني يقرتحون 

عليه �حلذر يف عمله:
" م��ن ي���رسق مدر�ص��ة ؟! ل �صيء فيه��ا �صوى �لكتب 
و�لرح��الت.. �أربع��ون �صن��ة و�أن��ا حار���ض ومل �أر غري 

�لقطط يف حديقتها متوء وتتكاثر"
يق��رُب طرف �لكوب من �صفته، ير�صف �ل�صاي وي�صعه 
عل��ى �لأر���ض، باحث��ًا عن علب��ة �ل�صجائ��ر خا�صته. 
�لري��ح تزجمر خارج �لغرفة، حت��رُك �لأ�صجاَر بعنف، 
و�أب��و�ب بع�ض �ل�صف��وف �خلالية م��ن �لأقفال بد�أت 
تلطم ب�ص��وت �رتطام معدين �صدي��د. ينزعج �حلار�ض 
من ه��ذه �لأ�صو�ت، ثم يقرر �لنهو���ض ودفع )َرْحلة( 

انمــــ�ر رحمـــــة هللا 

سوبــــــر نوفــــــا*
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وو�صعه��ا عل��ى ط��رف كل ب��اب بع��د فتح��ه عل��ى 
م�رسعيه وحجزه.. يب��د�أ باأبو�ب �لطابق �لأر�صي ثم 
�أبو�ب �لطابق �لعلوي ، ي�صعد �إليه متجهًا �إىل �جلانب 
�ل�صمايل منه، ينهي �ملهمة ثم يعود �إىل �جلانب �لآخر 
�ملقابل، مير على �لأب��و�ب ويدفعها بكفه �لو�حد تلو 
�لآخ��ر متاأك��د�ً.. يت�صم��ر يف مكانه حني ي��رى �صوء�ً 
ناف��ذ�ً من �لفتحة �أ�صفل باب �ل�ص��ف �لأخري. ي�صتعيد 
يف ذ�كرت��ه ويتمتم " عجيب.. كيف مل �أطفئ زر �لنور 
هن��ا". يدفع �لباب بكفه فيفي�ض نوٌر م�صع من جوف 
�ل�ص��ف، يكاد �حلار���ض �أن ل يرى كفه من �صدة �لنور 
و�صطوع��ه. وم��ع �لنور �ل�صاطع ي�صتم��ع �إىل �صحكات 
وهمهم��ات ودوي، ث��م نق��ر�ت منتظمة عل��ى �لرحلة 
و�صوت جهوري لرجل يهت��ف " يكفي هذ�... ��صمتو� 

قلياًل.. لنبد�أ �لدر�ض."
***

يخفت �لنور �صيئًا ف�صيئًا بعد نفاذ �حلار�ض يف �صمكه 
�ل�صوئ��ي، و��صعًا كفه ف��وق جبهته كمن يحتمي من 
�صطوع �صم�ض يف ظهرية لهبة. يهتف ب�صوت ف�صحه 
�رتعا���ض �صدي��د" م��ن هنا..؟ م��اذ� يح��دث..؟! ما هذ� 
�ل�ص��وء وكي��ف دختل��م؟!". �لتالميذ يجل�ص��ون ب�صكل 
مرتب، تالميذ �صوئيون، عيونهم يت�رسب منها بريق 
م�ص��ع، و�صعوره��م تتم��اوج ك�صعالت ن��ري�ن متقدة. 
حقائب وكت��ب �صوئي��ة، و�أ�ص��و�ت �صحكاتهم حني 
�صمع��و� تل��ك �لكلمات من �حلار���ض كانت ذ�ت �صدى 
يتك��رر ثم ي��ذوب يف ف�صاء �ل�ص��ف.. يهتف �حلار�ض 
ب�صوت عال" يجب �خب��ار �ملدير. يجب �إخبار د�ئرة 
�لرتبية.. م��اذ� تفعلون هنا يف هذه �ل�صاعة، وما هذ� 

�ل�ص��وء.. يا رب��ي .. �أنا �أحلم �أم م��اذ� ؟!.. علّي �لنزول 
و�لت�صال باملدي��ر و�ل�رسطة ف��ور�ً". يلهث �حلار�ض 
بع��د جملته �لأخ��رية، وز�د لهاثه ح��ني و�صع �لرجل 
�ل�صوئ��ي كفه عل��ى كتف �حلار���ض وخاطبه ب�صوت 
�ص��دوي رخي��م" �ه��د�أ... �أب��ا جاب��ر.. �إل تذك��رين؟!". 
�رتع�صت �صاقا �حلار���ض وهو يطالع وجه �لرجل.. ثم 
خرج��ت �لكلمات من فم �حلار���ض متقطعة بح�رسجة 
" م��ن..؟ �أ�صتاذ زكي.. رحم��اك ياربي.. ��صتغفر �هلل.. 
�أع��وذ باهلل.. �أ�صتاذ زكي..؟!! م��اذ� تفعل هنا". �صحك 
�ملعل��م و�صحك �لتالمي��ذ و ردَّ �لرج��ل على �حلار�ض 
"عل��ى ر�صل��ك �أبا جابر.. �أنا هن��ا يف در�صي.. هوؤلء 
تالمي��ذي �إل تذكر؟.. يخاطب �حلار�ُض �ملعلم قائاًل " 
ولكن��ك مت��ويف .. �أنا بنف�صي ح���رست جمل�ض عز�ئك 

قبل ثالث �صنو�ت!!.
***
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بعد منت�صف �لليل.. نتجمع هنا د�ئمًا ) يقول �ملعلم(
�أنت��م من �جلن .. �أنت��م �أرو�ح.. دخيلك ي��ا ربي.. �أعوذ 
ب��اهلل.. غ��ادرو� �مل��كان.. ب�ص��م �هلل �لرحم��ن �لرحيم، 

�أعوذ باهلل من... ) ي�رسخ �حلار�ض مغم�صًا عينيه(
ي�صحك �لتالميذ..

***

يجل���ض �حلار�ض على �لأر�ض، يتلّم���ض �صاقيه �للتني 
خ��ارت قوتهما. يطالع بف��م متيب�ض �مل�صه��د �أمامه، 
ويطال��ع �ملعل��م )�أ�صتاذ زك��ي( �لذي يل��ّوح للتالميذ 
ثم مي�ص��ك كتابًا ي�صيل منه رذ�ذ �صوئي ذهبي. يرتك 
�حلار���ض �ملعل��م ويظ��ل يطال��ع �لتالمي��ذ لربهة ثم 

ينفجر مت�صائاًل:
- �أ�صتاذ زكي.. هل هوؤلء �لتالميذ �أرو�ح مثلك؟

يبت�صم �ملعلم ويجيب :
- نع��م بال �صك.. هوؤلء كله��م تالميذ �أنا در�صتهم يف 
ه��ذه �ملدر�صة، لقد توفينا جميعًا. �صاأجعلهم يعرفون 

�أنف�صهم �أمامك.. ل باأ�ض.. �أنت �صيفنا هذه �لليلة.
ي�صع��ر �حلار���ض بالر�ح��ة، بع��د �أن و�ص��ع كف��ه على 

�صدره قائال
- عل��ى ر�صلك��م معي.. �ص��دري يوؤملن��ي.. قلبي يكاد 

يتوقف
يهون عليه �ملعلم ثم يقف متو�صطًا �ل�صف وي�صري �إىل 

�لتالميذ قائاًل:
- م��ن �ليم��ني.. كل تلمي��ذ يع��ّرف نف�صه ويع��ود �إىل 

رحلته
يطري �أول تلميذ جال�ض على �ليمني، حملقًا يف ف�صاء 

�ل�صف ناثر�ً رذ�ذ� ذهبيًا، قائاًل:
�أنا عدنان.. توفيت يف حادث �صري

�لتايل ) يهتف �ملعلم(:
�أنا �صمري.. توفيت مبر�ض ع�صال

�أنا معتز.. توفيت يف �لق�صف
�أنا �أحمد.. غرقت يف �لنهر..

 �أنا �أمني .. توفيت يف �نفجار مفخخة.. 
�أنا... �أنا... �أنا...

ينتهي �لتالميذ من تعريف هوياتهم ..
ي�صكرهم �ملعلم..

 ي�صع �حلار�ض �صماغه على وجهه وينحب..
***

ي�صت��اأذن �ملعل��م م��ن �حلار���ض" لق��د �أنته��ى در�صنا 
�لليلة" يقول ثم يطلب م��ن �لتالميذ جتهيز حقائبهم 
�ل�صاطع��ة، و�خلروج بانتظ��ام من باب �ل�صف.. " �إىل 
�أي��ن ..؟!" يهت��ف �حلار�ض ف��ريد عليه �ملعل��م) �أ�صتاذ 
زك��ي(: " �إىل �ملن��زل... هن��اك.. يف ) �صوب��ر نوف��ا( 
وي�صري باأ�صبعه �صوب �ل�صماء ذ�ت �لنجوم �ملتالألئة 
ليلته��ا.. يط��ري �لتالميذ �رسب��ًا �لو�حد تل��و �لآخر، ثم 
ي�صك��ر �ملعل��م �حلار���ض ويودعه خارجًا م��ن �ل�صف 
حملقًا ور�ء تالميذه، فتحل �لعتمة يف �ل�صف. يخرج 
�حلار�ض ناظ��ر�ً �إىل �لأرو�ح �ملحلقة �صوب �لنجوم.. 
يف �لي��وم �لتايل تتو�ىل �لتالميذ �إىل �ملدر�صة �أفو�جًا 
كع��ادة �لدو�م �لر�صمي �ل�صباح��ي، يتجمهر �لتالميذ 
يف �صاح��ة �ملدر�صة، يقف �ملعلم��ون بوجوه جامدة. 
ُيق��ر�أ �لن�صيد كما هي �لع��ادة ثم ين�رسف �جلميع �إىل 
�صفوفه��م. يطالع �حلار���ض وجوه تالمي��ذ �ل�صباح، 
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ويتذك��ر م�صهد ليلة �لبارحة. م�صرتجعًا م�صهد حتليق 
زمالئه��م �ملتوف��ني �ص��وب �لنجوم. يتاأف��ف وي�صبك 
كفي��ه ور�ء ظهره ويغادر �صوب �ملن��زل بعد �أن �صلم 
�ملدر�ص��ة ل��الإد�رة كما هو �ملعت��اد.. يتمتم مع نف�صه 
�أثن��اء �صريه" ل��ن �أخرب �أح��د�ً مبا جرى حت��ى �أهلي.. 
�صيقولون عني جمنونًا خرفًا.. �أف�صل خيار عندي هو 

�ل�صمت".
***

ي�صغ��ل �حلار�ض ) �أب��و جابر( �صخان �ل�ص��اي، وي�صع 
�صيج��ارة يف فمه، مت�صوقًا �إىل روؤية �ملعلم وتالميذه 

مرة �أخرى."
 �إن مل ياأت��و� �لليل��ة �صيتاأكد يل �أن م��ا ر�أيته �لبارحة 

كان وهمًا" ) يخاطب نف�صه(.
ينت�ص��ف �لليل فيخ��رج �حلار�ض من غرفت��ه ليطالع 
�ملدر�صة �لتي تغ��ط يف عتمتها. ي�صعد �ل�صلم �ملوؤدي 
�إىل �لطاب��ع �لعل��وي، يقرتب من ب��اب �ل�صف �لأخري 

فريى �صوء�ً يت�رسب من �أ�صفله فيبت�صم..

***

) بعد مرور �صنة( 
يغن��ي �لتالمي��ذ �ل�صوئيون ن�صيد�ً مب�صاع��دة �لأ�صتاذ 

زكي. ُيفتح �لباب عليهم فيدخل �حلار�ض ) �أبو جابر( 
فيتوق��ف �حل�ص��ور ع��ن �لغن��اء مرحب��ني باأ�ص��و�ت 
متفرق��ة ب��ه. ي�صح��ك �حلار���ض ويخاط��ب �ملعل��م " 
�أن��ا �نتظرك��م �أ�صت��اذ زك��ي.. مت��ى تنته��ون؟". ي��رد 
عليه �ملعل��م " مل يبق لدينا �لكث��ري.. ن�صيد �لذكريات 
حفظن��اه و���رست �أختربهم ب��ه.. �أنت م��اذ� فعلت؟". 
يجي��ب �حلار���ض وعلى وجهه �بت�صام��ة عري�صة" �أنا 
ذهب��ت �إىل غرفت��ي وطالعت �أغر��ص��ي.. �أخذت جولة 
حول �ملدر�صة، مل يكن �لأمر كما يف �ل�صابق، لقد كنُت 
�صابق��ًا �أنهي عملي بدقة، �أم��ا �لآن...!". �صحك �ملعلم 
وق��ال لأبي جابر �حلار�ض " ل باأ���ض.. �أنت �لآن �أكرث 
ر�حة من ذي قب��ل.. �صننتهي و�صيكًا ونرحل".. ينهي 
�ملعل��م در�صه ويطلب من تالميذه �أن ينتظمو� طري�نًا 
يف �لف�ص��اء. يط��ري �لتالمي��ذ فرح��ني �صوب)�صوب��ر 

نوفا(..
ين��ده �ملعلم على �حلار�ض " ها... �أبا جابر.. هل حان 

وقت �لرحيل �أم ماذ�؟".
ي��ردُّ �حلار�ض متمتمًا " نع��م بال �صك... هيا بنا.. كنت 
فق��ط �أتاأكد م��ن �ملدر�صة.. �للع��ني �حلار�ض �جلديد ل 

يبات فيها مثلي �صابقًا"
يرب��ت �ملعل��م على كت��ف �حلار���ض، فيت�صاق��ط رذ�ذ 
�صوئ��ي مذه��ب م��ن كتفه، ث��م يطري �لثن��ان �صوب 

�ل�صماء.
* �صوبر نوفا: حدث فلكي يحدث خالل �ملر�حل �لأخرية حلياة جنم �صخم، حيث يحدث �نفجار 
جنم��ي هائل يق��ذف فيِه �لنجم بغالف��ِه يف �لف�صاء عن��د نهاية عمره، ويوؤدي ذل��ك �إىل تكون  

�صدمي ين�صاأ، يكّون غالفًا من رذ�ذ �صوئي يف �لف�صاء �صديد �لربيق.
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وف�ء 

عن��د فج��ر �أح��د �لي��ام �لر�حل��ة �إ�صتيقظ��ت �لقبيل��ة 
�لكب��رية عل��ى �أ�صو�ت �إطالق عي��ار�ت نارية كثرية ، 
فعل��م �جلميع �ن �صي��خ �لقبيلة قد مات ، ثم مات �بنه 
�لوحي��د ، فم��ات بي��ت �ل�صي��خ ، بعده م��ات �لكرم يف 
�لقبيل��ة ، ثم ماتت بيوت �ل�صع��ر �لتي كانت جماورة 
ل��ه �لو�ح��دة تل��و �لآخرى ، وه��ي ترح��ل لتن�صم �ىل 

�لقبائ��ل �ملجاورة و�لبعيدة ، مل يبق يف �لديار �صوى 
�ل��كالب �لتي كانت حتر�ض �لذك��رى وعبق �مل�صارب 

�لتي �كلت من كرمها ذ�ت يوم . 

ذكرى 

نظ��ر من خ��الل زج��اج �صيارت��ه رباعي��ة �لدفع �ىل 
�صف��وف �لعاطل��ني ع��ن �لعم��ل ، فطافت ف��وق ر�أ�صه 

ف�هم وارد العفريت 

قصص قصيرة جدا 
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�ل�صاع��ات �لط��و�ل �لت��ي كان يق�صيه��ا حت��ت لهيب 
�ل�صم���ض �ملحرقة وهو يقف م��ع هوؤلء �لعمال، وقبل 
�ن ترتط��م ذ�كرت��ه بحدث �آخ��ر رفع زج��اج �صيارته 

�ملظلل و�بتعد �رسيعا . 

صن�ديق 

ف�ص��ل يف �حل�صول على �أ�صو�ت من 
�صناديق �لقرت�ع ، فتوجه �ىل فتح 

�صناديق �ل�صالح .

امنية
 

ح��دق بخيال��ه نح��و �لبعي��د بينما 
وقف��ت ��ص��ارة �ل�صليب �أم��ام ر�أ�صه 
، �أر�د �ن يحت�ص��ن �أولده �ل�صغ��ار 
ليقبله��م ، من��ذ �أي��ام ومل يلتق بهم 
، ولك��ن ر�صا�ص��ة �لقنا���ض �لغادر 

كانت �أ�رسع من حلمه .

 يت�مى 

كان��ت �أيديهم مكتوف��ة نحو �خللف 
بن��ادق  ب��ني فوه��ات  ، وعيونه��م 
كان��ت  قلوبه��م  �أن  �إّل   ، �مللثم��ني 
هن��اك تطبع قبلة ح��ب �أخرية فوق 
وجوه �طفالهم �لذين �صيطلق عليهم 

�لنا�ض يتامى.

 جنة 

عندما طرد �آدم و�خرج عنوة من �جلنة مل نحزن كثري� 
ومل نهت��م لذلك �لم��ر لأننا مل نكن نعرفه بعد ، ولكن 
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حينم��ا عرفنا �إن جدن��ا �آدم ي�صكن �جلنة حزنا كثري� 
، لأن��ه مل ياأخذنا معه رغم �إنن��ا مازلنا كل يوم ويف 
كل حلظة نقّلد وب��كل مثابرة وعناد جدينا �خلالدين 

هابيل وقابيل يف قتل بع�صنا �لبع�ض.
  

بيت  

يف بي��ت �ل�صفي��ح �ملتج��اوز عل��ى �لع��ر�ف �لبلدية 
�ل�صائ��دة يف تل��ك �ملدين��ة ، ليل ب��ارد ي�صب��ه �لثلج ، 
و�م��ر�أة وحيدة تلعن ب�صمت نكب��ات وويالت �حلرب 
�لتي تركته��ا مبفردها تلتف ح��ول �أيامها �ملوح�صة 
تر�تيل �حلنني ، لتطوف بج�صدها �مل�صتاق جد� لدفء 
�أي رجل حتى و�إن كان ممن تقذفهم حماقات �ل�صنني 

يف �لنقالب على كل ماهو ماألوف .

فتوح�ت
 

حل��م �لبهلول يوما  �ن �لطوفان �آٍت وهو مغرق بغد�د 
ل حمال��ة ، مات �لكثري م��ن �لنخيل منتحر� ، وتز�حم 
�لكث��ري م��ن �ملر�ك��ب و�ل�صفن عن��د �صو�ط��يء دجلة ، 
وجتمهرت �عد�د �جلن��د و�لع�صاكر يف �حياء و�صو�رع 
عا�صمة �خلالفة كافة  �إ�صتعد�د� لأي طاريء حمتمل 
ق��د ي�صتغل��ه �عد�ء �لإ�ص��الم لزعزعة �أم��ن �مل�صلمني ، 
�لتج��ار و�ملتنف��ذون حزمو� كل ماخ��ف وزنه وغلى 
ثمن��ه و��صتعدو� لكل �إحتم��ال ، وحدهم �لفقر�ء �لذين 
مل ت�صبهم نب��وءة �لبهلول باي هاج�ض �إحرت�زي لن 
جل��ج �لفق��ر ق��د �أغرقتهم من زم��ن بعيد ، ف��ال �أمو�ل 
�لثغ��ور �لبعيدة تنجيهم من فقرهم ول �أدعية �ملاآذن 

يف م�صاجده��م �لعام��رة باخلطب �لت��ي لي�ض لها يف 
عاملهم �إل رنّات كتلك �لتي تقوم بها �أجر��ض كنائ�ض 

مدن �لثغور �ملنهوبة باإ�صم �لفتوحات. 

مجد

يف زم��ن موغ��ل ب��ني مئ��ات م��ن �ل�صن��ني �لر�حل��ة 
كان��ت �ل�صحر�ء حتت�صن كل �ص��يء ، �أج�صاد �ملوتى ، 
و�لر�حلني ، وهم�صات �ملحبني وما يدور بينهم حتى 
�لتقبيل ، وحتتكر �لأ�ص��و�ت وحمحمة �خليل وجميع 
كالم �ل�صع��ر�ء �لقدمي و�ملخ���رسم و�لذي قيل ، كانت 
ت�صجل وحدها حكايات �أبره��ة وجي�صه من �أ�صحاب 
�لفيل ، كانت �لبيد قبائل تتناحر فيما بينها ولطاملا 
كان �لرم��ل ف��وق جمدها مييل ، �ل��دم ي�صيء غار�ت 
�لرج��ال �لفو�ر���ض ويبت�ص��م بوج��ه �ل�صي��وف حينما 
ي�صيل ، و�لذين ميمو� وجوههم �صطر �خليام ليختبئو� 
خل��ف �صيح��ات �لعجائ��ز  �لهزيل��ة ت�صاقط��ت ف��وق 
ق�صم��ات عيونهم �حلاني��ة طبول �لرحي��ل ، �لقليلون 
م��ن �لأفذ�ذ مللمو� ماتبقى من جمد فلم ير�صخو� ومل 

تتدن�ض �صيوفهم بدم �أي قتيل.  

ابتس�مة
 

ر�أى جث��ة مرمية يف �لعر�ء عند مف��رتق �أحد �لطرق ، 
فت�صلق��ت �أقد�مه �رسيعا �أدر�ج �لري��اح ، ليفّر مرعوبا 
م��ن روؤية ذل��ك �مل�صهد ، وبع��د �صهور و�أثن��اء مروره 
باأح��د �لدروب �ملقف��رة �صاهد ر�أ�ص��ا مقطوعا �صابحا 
بالدم��اء ، مل يفر ومل يرتك �قد�م��ه تت�صلق �لريح ، بل 
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بق��ي يف مكان��ه ليفك��ر يف �صيء �إّل يف ذل��ك �لر�أ�ض 
و�رس هذه �لإبت�صامة �ملطبوعة فوق �صفتيه �لد�ميتني 

 .
رسم 

ر�صم��ت �لدجاج��ة �جلائع��ة �صنبل��ة وك�صته��ا باللون 
�لأخ���رس  ، ثم بعد ذلك �عادة تلوينها لتكت�صب �للون 
�ل�صف��ر ، ولفرط جوعها و�إ�صتياقه��ا للطعام ر�صمت 
ب�رسع��ة بع�ض حبات �لقم��ح حول �ل�صنبل��ة ، عندها 
�إفرت�ص��ت تل��ك �للوح��ة وه��ي تبحث بجد ع��ن حبات 

�لقمح.
  لوحه

ر�صمت ) رو�ن ( وردة حمر�ء ، قلبت عينيها يف �لر�صم 

فارجتفت  �ل��دم �أحمر �لنار حم��ر�ء �ل�صظايا حمر�ء ،  
حمر�ء د�مية  �صق��ط من �أناملها �لقلم ، فتوج�صت من 
�أن مت�ص��ك علب��ة �لأل��و�ن ، تركت كل �ص��ي يف مكانه 

فكانت لوحتها بالعنو�ن .

عورة

فيم��ا م�ص��ى كان��ت �خلي��ام ت�صرت ع��ورة �لب��د�وى ، 
و�خليل ت�صرت عورة �مل�صافرين ، و�لغنام ت�صرت عورة 
�جلائع��ني ، و�ملط��ر ي�صرت عورة �ل�صح��ارى ، وكانت 
�ل�صي��وف ت�صرت ع��ورة �ملتحارب��ني ، وكان �ملعدنان 
�لذه��ب و�لف�ص��ة ي�صرت�ن ع��ورة بيت م��ال �مل�صلمني 
، و��ص��و�ق �ل�صع��ر ت�ص��رت ع��ورة �ل�صع��ر�ء  و��صح��اب 
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�ملعلق��ات �ملخ�رسم��ني ، و�لي��وم من ي�ص��رت عور�ت 
هوؤلء �ملثقفني .

سؤال

قال �لولد �ل�صغري لو�لده بعدما �معن كثري� بالتحديق 
يف �لقف���ض �ملعل��ق �مام��ه وبحرك��ة �لع�صافري بني 
ق�صبانه �ملت�صابكة؛ مل ل منلك �جنحة نطري بها كتلك 
�لع�صافري �ملغردة يف حديقة د�رنا 00؟  تفاجاأ �لب 
بذل��ك �ل�صوؤ�ل �ملباغت فلم يعرث عل��ى جو�ب منا�صب  
ولكنه �نتبه لفكرة �ل�صوؤ�ل فقال لولده ؛  وملاذ� �جنحة 
�لع�صاف��ري �لت��ي يف �حلديقة ولي�صت تل��ك �ملوجودة 
�مامن��ا �لن يف �لقف�ض .. ؟  �بت�صم ولده وقال برب�ءة 
وعفوي��ة �لطفال ؛ �ل تر�ه��ا يا�بي حمبو�صة يف ذلك 

�لقف�ض �لظامل ول متلك حرية �لطري�ن ....... !

غفوة

ط��ارت �لذباب��ة م��ر�ر� ، طاف��ت �أرج��اء ذل��ك �ملحل 
�لتج��اري �ملخ�ص���ض لبي��ع �لم��الح ، بحث��ت كثري�  
وطوي��ال ، ��صتخدم��ت حو��صه��ا �ملختلف��ة ، �أجه��دت 
نف�صه��ا و�جنحتها ، وحينم��ا يئ�صت مللمت جناحيها 
وكفت ع��ن �لتحليق �يقنت �ن �لبحث غري جمد ، مّنت 
�لنف���ض بفك��رة �صحلة و�عتربت �ن ه��ذ� �مللح �لكثري  
م��ا هو �ل قطع �صّكر لذيذة ، فك��ّورت ج�صدها �ملتعب 

على ذلك �ل�صكر �.ل.م.�.ل.ح ، وغفت غفوتها �لخرية.

طواف

ق��ال �ل�صائغ هازئًا بالرجل �ملحدودب �لذي تقدمت 
ع�صاه قبل قدميه لتالم���ض �أر�صية �ملحل �ملزخرفة 
؛ �تري��د ���رس�ء ذه��ٍب �م ف�ص��ة..؟ �رتع�صت ي��د �لرجل 
و�هت��زت ع�صاه ، وقبل �ن يبتلع ريقه  قال ؛ بل �ريد 
نق��د�ً مما رزق��ك به �لإله ، �متع���ض �ل�صائغ وقبل �أن 
يقول �لعبارة �لت��ي �عتاد على �صماعها من ��صحاب 
�ملحال �لتجاري��ة ) يعطيك �هلل ( حمل ج�صده �لو�هن  

لتطوف يف دروب �خرى خطاه ...

قبط�ن

�لقبط��ان �صديد �ل�صطوة �تى متو�صال ً ذليال ً ، فوبخته 
حب��ال �ل�رسع��ة �لغليظة قب��ل �ن تت�ص��ارخ بوجهه 
��ص��و�ت �لبحارة �لبائ�صني �لقابعني ق�رس� ًبني �روقة 
تل��ك �ل�صفينة ، �ح��د �ملتطفلني مل يهت��م باللغظ �لذي 
كان يدور فوق �ل�صطح وبني �لعنابر  بل �عطى كل ما 
ميلك من وقت للقبطان ، حتى ر�أى ب�صورة مل يحدثه 
عنه��ا �حد كيف �ن �لنو�ر�ض تطايرت مذعورة حينما 
�رتطم��ت ب�صطح مياه �ل�صاط��ئ �ل�صحلة  جثة مدماة 

لرجل  كان قبطانا
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  ي�صتند �لنقد �حلديث �إىل مفاهيم معرفية متوّلدة من مرجعيات نظرية وفل�صفية ، ثم ياأتي �ملنهج 
�لنق��دي بو�صفه �ملنطقة �لتي تتفاعل فيها �ملب��اديء �لنظرية و�لتجريدية مع �ملمار�صة �لفعلية 
و�لإجر�ئي��ة ع��رب حرك��ة �لعالقة �ملن�صغل��ة يف معاجلة �لق�صاي��ا �لأدبية ، و�لنظ��ر يف مكوناتها 

�جلمالية وحتولتها �لإبد�عية 
 و�ملتمعن يف �لنقد �لعر�قي �حلديث  يجد ��صتغالته  �جر�ئية �أكرث من كونها تنظريية ، وقد يعود 
�لأم��ر �إىل طبيعة �ملناهج �حلديثة ذ�ت �لأ�ص�ض �لفل�صفية �لغربية  وجميئها ب�صورة مكتملة، ومن 
عق��ل نق��دي خمتلف ، خا�ض جدَل معرفي��َا عميقَا، حتى و�صل �ملنهج حام��اًل ت�صور�ت �جر�ئية 
متباين��ة ومنفتح��ة على قر�ء�ت متعددة ، وقد يعود �لأمر �إىل �لقتناع مبا يقدمه �ملرتجم للناقد 
�لعرب��ي، وم��ا عليه �إل �أن ي�صدق ترجمته، ورمبا تبزغ م�صوغ��ات �أخرى ملا تطر�أ بعُد على �لذهن 
�لنق��دي !..  هذه �لإ�صكالت �ملعرفية كانت حا�رسة يف ندوة "جملة �لأديب �لعر�قي" وهي ت�صع 
ن�ص��ب عينيها �أهمية عقد �لن��دو�ت �ملتخ�ص�صة، �لتي تغني �مل�صهد �لثق��ايف، وتدفع باجلدل �إىل 
�أق�ص��اه ل�صتيقاظ �لآر�ء �ملختلفة و��صتب�صارها يف حو�ر �صفاهي، مب�صاك�صة ثقافية ومعرفية.. . 
م�صت�صيفة عدًد� من  �لنقاد  �لعر�قيني ليتجادلو� ويتحاورو� يف �لنقد �لعر�قي �حلديث وحتولته 
�ملنهجية، و�لعالقة �جلدلية ما بني �لناقد و�ملنهج، �إ�صافة �إىل عالقة �لنقد بالأيديولوجيا. فكان 
�صيوف �ملجلة : د. نادية �لعز�وي، ، ود. �صبحي نا�رس ح�صني ،ود. �صالح ز�مل، و د. خليل �صكري 
�لهيا�ض، و�لناقد علي �لفو�ز _  ح�رس يف منت�صف �لندوة _ يف و�حدة من �أهم �لندو�ت �لتي تفتح 

جدًل لن ينتهي يف �ملتون �لنقدية �لعر�قية ..    

النقد العراقي 
الحديث وسؤال المنهج
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نادية  �لأ�صتاذة  من  نبد�أ  �لزبيدي:  �حمد  د. 
�لعز�وي .. ثمة ظاهرة يف �لثقافة �لعر�قية تتمثل يف 
تق�صيم �ل�صعر�ء �لعر�قيني �ىل �أجيال �صاحبت �حلد�ثة 
�ل�صعرية، فاإذ� ُذكرت �حلد�ثة ل يغفل ذكر بدر �صاكر 
�لرو�ية  �أو نازك �ملالئكة بغ�ض. ويف ندوة  �ل�صياب 
م�صلم  �صجاع  للدكتور  بال�صوؤ�ل  توجهت  �لعر�قية 
�لعر�قي  �لرو�ئي  �ملنجز  تق�صيم  �مكانية  عن  �لعاين 
�إىل �أجيال، فكانت روؤية �لعاين �أن �لرو�ية �بتد�أت من 
غائب طعمة فرمان،  و�عرت�ض علي بدر وقال: �إنها 
�أحمد �ل�صيد، لأنه كتب رو�ية على  بد�أت من حممود 
رو�يته... هل ميكن �أن نحدد �لنطالقة �لعلمية للنقد 
�لنقدية يف  نبد�أ باحلد�ثة  �أين  �لعر�قي �حلديث؟ من 
�لعر�ق؟ من هم �أ�صحاب �لأقالم �لنقدية؟ �صو�ء كان 

�صعر�ً �أم �رسد�ً �أم نرث�ً؟
�صوؤ�ل مهم، مع �لختالف يف  د. نادية �لعز�وي: 
م�صاألة حتديد �حلد�ثة يف �لنقد، �أعني �أن �جلهد �لنقدي 
ذلك  بعد  لنكت�صف  للفح�ض،  قابل  برمته،  �لعر�قي، 
�لنطالقة  تبد�أ  �أجياله. رمبا  و�لرو�بط بني  �ل�صالت 
 – مهمة  عر�قية  لأقالم  �لعر�قي  �لنقد  يف  �ملهمة 
�لتو�صيف- على يد علي  �لنظر عن مو�صوع  بغ�ض 
جو�د �لطاهر، يف تبنيه مل�رسوع �لناقد ، وخ�صائ�ض 
�لتي  �لأوىل  �لناقد. وكانت �ملقالت  �لناقد و�صمات 
�لفرن�صية،  �لثقافية  �حلا�صنة  من  تنطلق  طرحها 
وهي  �لأربعينيات.  يف  جميئه  عند  بها  تزود  �لتي 
مرحلة حبلى يف �لثقافة �لعر�قية، على كافة �ل�صعد 
طبيعة  عن  �لنظر  بغ�ض   – �لنقد  منها  و�مليادين، 
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�ملنهج-، وكان يحمل يف جعبته �لكثري، 
و�صلط  �لعر�قي،  �لإبد�عي  �ملنجز  وو�كب 
�لأ�صو�ء على جتارب كثرية لها �أهميتها. 
�لأكادميي  �لو�صط  يف  �أ�صو�ت  وجاءت 
من �جليل �لتايل : �لدكتور �صجاع �لعاين، 
�لذي طرحه  �أحمد وم�رسوعه  �لإله  وعبد 
عن �لرو�ية و�لق�صة �لعر�قية، وجهده يف 
وهم  علو�ن،  عبا�ض  وعلي  �ملجال  هذ� 
من �لأ�صماء �ملهمة لي�ض فقط يف �مليد�ن 
و�لت�صكيل.  �مل�رسح  يف  و�إمنا  �لأدبي، 
وجميل ن�صيف، ول نن�صى �لدكتور عقيل 
مثل  �أخرى  �أ�صماء  جاءت  ثم  مهدي. 
�لأ�صتاذ فا�صل ثامر، وحامت �ل�صكر، وكل 

جيل كان يقدم روؤى و�إ�صافات ومو�كبات، لالإنتاج 
�لإبد�عي �لعر�قي. وهذه �لأ�صماء عملت على تاأ�صيل 
بد�ياته  يف  �لعر�قي  و�مل�رسح  �لرو�ئي،  �ملنجز 
و�ل�صتينيات  �خلم�صينيات  يف  فنيًا،  �ملتوهجة، 
وكانت هناك متابعات ودر��صات مهمة.. يف �لو�صط 
�لتكريل،  نهاد  نغفل  �أن  ميكن  ل  �لأكادميي  غري 
�مل�صطلح،  م�صتوى  على  جد�ً،  �لدقيقة،  ومتابعاته 
مما  �لرغم  على  �أقول  ولذلك  و�لروؤى.  و�ملعاجلات 
ي�صوب �حلركة �لثقافية �لعر�قية من �لالموؤ�ص�صية، ل 
ميكن �أن نغفل جهد �أ�صماء نه�صت بالثقافة �لعر�قية 
كتبهم  �أن  درجة  �إىل  �لكثري  وقدمت  كبري  ب�صكل 
لكل  عنها  غنى  ل  مر�جَع  �ليوم  تعد  �ملرحلة  لتلك 
�أكرث من ن�صف  �إىل  �لد�ر�صني؛ بعد جهد طويل ميتد 
قرن. ورمبا يقول �لبع�ض بتكري�صها لل�صعر.. �أُ�صري �إىل 
�لت�صكيلي  و�لفن  و�لرو�ية  �لق�صة  �نفتحت على  �أنها 

ما  جميل،  بتع�صيق  و�ملقالة  و�مل�رسح 
و�لنتاج  �لعر�قي  �لإبد�عي  �لنتاج  بني 
و�أحياًنا  ��صتباقية  بخطو�ت  �لنقدي 
�أن ل نن�صى  �لنكو�ض. وعلينا  ب�صيء من 
من  حالة  يعي�ض  �لعر�قي  �ملجتمع  �أن 
�لعنيفة،  �ل�صيا�صية  و�ملتغري�ت  �لعنف 
لكن  باآخر،  �أو  ب�صكل  بظلها،  تلقي  وهي 
�ملتابعات �لنقدية ظّلت م�صتمرة. بع�صها 
برزت  وقد  يرت�جع،  وبع�صها  ي�صتمر 
و�حلر�ك  �ملجال  هذ�  يف  كثرية  �أ�صماء 

متو��صل وهو بركة كما يقال.
�أروقة �لحتاد،  يف  �لزبيدي:  د. �حمد 
“�لناقد  م�صطلح  �لكثريون  يتد�ول 
�لكادميي”  يف روؤية للتمييز بني �لناقد �لأكادميي 
م�صطلح  �إىل  �لنظر  ميكننا  حد  �أي  �إىل   .. �صو�ه  عن 
�لت�صمية -.. هل هو  – �إن �صحت  �لكادميي  �لناقد 
هذ�  تو�صيف  �إىل  تنظر  كيف  !؟   �ملتعايل  �لناقد 
نقاد�ً  �لعر�قية  �جلامعات  �نتجت  وهل  �مل�صطلح؟ 
�لعز�وي  نادية  �لدكتورة  ذكرت  وقد  �أكادمييني؟، 
من  �لنقدي  جهدها  �نطلق  مهمة،  �أكادميية  �أ�صماء 

خالل �لعمل �لكادميي. 
د. �صبحي نا�صر: قبل �أن جنيب عن هذ� �ل�صوؤ�ل، 
�إذ� ما  �أ�صيف �صيئا  �أن نعّرف �لنقد. ولعلي ل  علينا 
�لإبد�عي يف  �لنقد هو ك�صف جديد للمعنى  �إن  قلت: 
�ل�رسد �أو يف �ل�صعر، و�أنا، �صخ�صًيا، ل �أفّرق بني �لنقد 
�لأكادميي و�لنقد غري �لأكادميي، ولكي �أدخل مدخاًل 
�صحيًحا �لناقد هو �لناقد، لأن �لنقد هو �لنقد. يبقى 
ُقي�ض  لو  �لناقد. وعلى �صبيل �ملثال  �لناقد هو ذلك 

علي عبا�ض علو�ن 

�صجاع �لعاين 
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�لدكتور�ه  لقب  منه  ينزع  �أن  �لطاهر  جو�د  لعلي 
�لذي  �لأكادميي  و�لناقد  �لناقد...  ذلك  �صيبقى  كان 
لعلها  �أخرى،  ومنهجية  �آلّية  له  �لنقد،  بعملية  يقوم 
تتميز عن �لخرين بتنظيم �أفكارها وتبويبها ب�صكل 
ذلك  ف�صي�صمل  �بد�عًا  �لنقد  عددنا  �إذ�  �أما  �صحيح. 
�لناقد �لكادميي �لذي يحمل �صهادة �أكادميية �أو �لذي 
جًد�،  �أمثلة كثرية،  وهناك  �ل�صياق.  هذ�  يقف خارج 
يت�صاوى فيها نقاد غري �أكادمييني مع �لأكادمييني. 
وهناك من تفوق على �لأكادمييني. �أعني لي�ض لدينا 
�أحد  ول  �عتباري.  مو�صوع  لأنه  للتفوق،  مقيا�ض 
ينكر ما قدمه �ملرحوم علي جو�د �لظاهر وما قدمه 
فا�صل ثامر. �أحدهما �أكادميي و�لآخر لي�ض �أكادميًيا. 
ومعنى ذلك يتلخ�ض يف �أن مو�صوع �خللق و�لبد�ع 
�لكادميي.  وغري  بالكادميي  له  عالقة  ل  �لنقدي 

�خللق  هذ�  تنظيم  لكن 
وتبويبه  وترتيبه 
رمبا  وحت�صينه  وتن�صيقه 
�لأكادميي..  على  يقع 
هناك  ب�رس�حة  و�أقول 
قد  �لكادمييني  غري  من 
به  نه�ض  مبا  نه�صو� 
�لأكادمييني.  من  �لكثري 
�لكادميي،  �لنقد 
م�صطلح يبتعد ورمبا يف 
�إذ   ، �صي�صمحل  �مل�صتقبل 
�ل�صتحقاق  م�صاألة  تبقى 
منحة  �لأكادميي، 
و�لتدري�ض  �ل�صهادة 

مو�صوع  يف  ي�صب  ل  كله  هذ�  ولكن   . باجلامعات 
�لكادميي،  وغري  �لكادميي  �لنقد  بني  ما  �لتمايز 
هذ�  يف  �صحيح  غري  ب�صكل  �مل�صطلح  دخل  ورمبا 

�ملو�صوع.
�أن  ز�مل  �صالح  �لدكتور  يرى  �لزبيدي:  �حمد  د. 
�لناقد �لأكادميي �أكرث �رس�مة يف �للتز�م باملنهج. 
�صل�ض  ب�صكل  �ملناهج  �لأد�ء بني  ول يقبل بتحولت 
يف  حذر�  �أكرث  وهو  �لأكادميية.،  �ملنطقة  خارج 
من  باملنهجية  مت�صكا  و�لأكرث  �ملنهج  مع  �لتعامل 

�صو�ه. كيف تنظر �إىل ر�أيه؟  
د. �صبحي نا�صر: نعم . هذ� �لر�أي �صحيح، لأنه قد 
عود نف�صه يف در��صاته �لأكادميية �لطويلة و�طالعه 
تر�ه  ولذلك  �لخرون،  �لأكادمييون  كتبه  ما  على 
يت�صدد يف �ملنهج، ول يريد �أن يرتك ثغرة يف �ملنهج. 
و�أكرر ما قلته، قبل قليل، 
�لأكادميي  �لناقد  �أن 
هذ�  وحتت  ينّظم، 
تاأكيد  ميكننا  �لتو�صيف 
�لتنظيم  و�أعني  �لتز�مه. 
يبقى  ولكن  �ملنهجي. 
�لناقد  لفكر  ملكًا  �لبد�ع 
ومنهجه  وتوجهاته 
�لذي ي�صلكه. �لق�صية هي 
�لبد�ع و�خللق �لإبد�عي، 
ثم بعد ذلك ياأتي �لرتكيب 
�لرتكيب  �ملنهجي، 
�لذي  �ل�صحيح  �لبحثي 

يخدم �لنقد. 

 نادية �لعز�وي:

ال يمكن أن نغفل جهد 
أسماء نهضت بالثقافة 

العراقية بشكل كبير 
وقدمت الكثير الى درجة 
أن كتبهم لتلك المرحلة 
تعد اليوم مراجَع ال غنى 

عنها لكل الدارسين.
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د. �حمد �لزبيدي:  يقول �أدكار مور�ن يف كتابه 
�ملنهج  : لكل نظرية لبد لها من منهج ميد�ين يرتجم 
�أفكارها ومبادئها �لعامة يف �صوء مثلث : �لفل�صفة 
و�لنقد و�لناقد. هل ترى ثمة �أزمة يف �لنقد �لعر�قي 
��صتناد� �إىل هذه �لثالثية؟ ل�صيما و�أنت من �ملعنيني 
بهذ� �ملو�صوع يف كتابك “مناهج �لنقد �لدبي”.    

د. �صالح ز�مل: قبل �أن �أجيب عن �صوؤ�ل �أزمة �لنقد 
فيه  تد�ولتم  بع�ض مما  �أعقب على  �أن  �أود  �لعر�قي. 
�لأ�صاتذة  �إن ما و�صفه  �أقول:  �ل�صابقة.،  �لأ�صئلة  من 
�لعر�قي  و�لنقد  باحلد�ثة  يتعلق  فيما  �لأفا�صل 
و�أحب  جًد�.  �صليم  �لأكادميي  بالناقد  يتعلق  وما 
يف  تتمثل  ق�صية  مو�صوعية،  ق�صية  �أ�صيف  �أن 

�حلد�ثة  �لعر�قي..  بالنقد  �حلد�ثة  عالقة 
بالو�قعة  �صلة  لها  �لعر�قي  �لنقد  يف 
�لعر�قية، وهي و�قعة تختلف عن �لبلد�ن 
�لعربية �لأخرى. فم�رس متمثلة بالثقافة 
ولعل  متثيل،  ثقافة  وثقافتها  �لأوربية 
ذلك يرجع �إىل �ملرحلة �ملبكرة للجامعة 
ما  لتقدم  �إىل م�رس،  �لأوربية ورجوعها 
تتمثل  �أن  �كت�صبته من معرفة. وحاولت 
�لأول  �لحتكاك  وكان  �ملعرفة.  هذه 
متمثاًل مبحمد  �ملرحلة  للمنهج يف هذه 
�حلكاية،  هذه  لنا  قدم  �لذي  مندور، 
�لنقد  كتابه  خالل  من  �ملنهج  حكاية 
عالقته  �لعربي  و�ملغرب  �ملنهجي. 
من�صهرة بالثقافة �لفرن�صية وترجع هذه 
�لفرن�صي.  �ل�صتعمار  طبيعة  �إىل  �لعالقة 
�ل�صتعمار،  مبرحلة  مرت  �أي�صا  م�رس 

عما  يختلف  م�رس  يف  �لفرن�صي  �ل�صتعمار  لكن 
�إىل  يعود  ذلك  مبعث  رمبا  �لعربي.  �ملغرب  يف  هو 
مبكر.  بوقت  �كت�صافه  مت  �لذي  �مل�رسي،  �لتاريخ 
ويتعلق ذلك بالتو�صيف �لغربي للح�صارة �مل�رسية 
و�صار  و�خل�صو�صية.  �لزهو  من  �صيئا  �عطاها  �لتي 
قد  �حلو�ر  وهذ�  بحو�ر.  �لغربي  للمنهج  ��صتقبالها 
للثقافة  فهمه  قدم  ولكنه  متكافئ،  �بتد�ًء غري  يبدو 
كانت  �مل�رسية  �حلا�صنة  هذه  وبالتاأكيد  �لغربية. 
للعر�ق  رحلة  هناك  كانت  و�إن  �لعر�ق  يف  موؤثرة 
منهم:  و�أعالم  باأ�صماء  تتمثل  �أوروبا  يف  مبكرة 
غزو�ن،  وعناد  �صلوم،  ود�وود  �لطاهر،  جو�د  علي 
وعلي �لزبيدي. هوؤلء �أ�صبحو�، فيما بعد، �أعالم يف 
منقطعني  غري  لكنهم  �لعر�قية،  �لثقافة 
عن �لتمثيل �مل�رسي. وحتى �صفر هوؤلء 
كان عرب م�رس. و�لوقوف عند م�رس بهذه 
�ل�صورة، ترك �أثره ف�صال عن �أن �لنه�صة 
يف م�رس، نه�صة مبكرة خا�صة يف جمال 
غالبا  �لنه�صة   نقي�ض  كّنا  و�إن  �ملعرفة، 
�ل�صعر يف م�رس ميثلها  بال�صعر، ونه�صة 
منها  �أ�صبق  هو  من  وعندنا  �لبارودي. 
جميل،  �لغني  عبد  عندنا  �لعر�ق،  يف 
�لتي  �ملعار�صة  �ل�صيا�صية  وق�صائده 
تقابل ق�صائد �لبارودي �ل�صجنية، و�لتي 
من  ب�صورة  و�لنه�صة  �ملعار�صة،  متثل 
نقل  قد  �لبارودي  كان  فاذ�  �صورها، 
�ل�صعر من �ملنامات ومن �خليالت، لدينا 
�أل�صقها بالو�قع. يف جمال �ملعرفة،  من 
هذه  يف  �أهمية  �أكرث  �مل�رسيون  كان 

عناد غزو�ن  

د�ود �صلوم 



21
/2
01
9

217 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ة ا
دو

ن

�لق�صية.. و�لعر�ق كان ممر�ً للغز�ة وممر�ً للثقافات، 
وكل غاٍز ياأتي بثقافته... هذ� �ملمر بالتاأكيد يكون 
مبا�رسة  �أ�صياءه  ياأخذ  ول  �ملبا�رسة  عن  مناأى  يف 
قامت  �لتي  فال�رس�عات  �خر..  و�صيط  �إىل  ويحتاج 
�لف�صاء  وكان  �آخرين.  �رس�عات  هي  �لعر�ق،  يف 
�لعر�قي ف�صاء لتحقيق �رس�عات �لخرين. �ل�صكندر 
حارب �لفر�ض يف �لعر�ق. و�ل�صفويون و�لعثمانيون 
�أر��صيهم.  على  ولي�ض  �لعر�ق  يت�صارعون يف  كانو� 
حيث  فاتر�ً.  ف�صاًء  �لعر�ق  من  �صنع  �ل�رس�ع  هذ� 
�صلة  كانت  �لعثمانية  بالدولة  �لعر�ق  �صلة  �إن 
م�رس  يف  هو  عما  يختلف  وهذ�   ول�صيقة.  مبا�رسة 
�أثًر� على �نتاج �ملعرفة.  لأنها متحررة.. وهذ� يرتك 
�أوروبا منذ  �أكرث مالم�صة مع  �لعربي كان  و�ملغرب 
مرحلة ما قبل �ل�صتعمار. لذلك �أنا �أميز بني ما هو 
هذ�  فيها..  من�صهر  هو  ما  وبني  �حلد�ثة  يف  متمثل 
�إىل  �لعر�ق  يف  طبيعي  ب�صكل  موجود�ً  كان  �لمر 

�أن  �أعني  �لثمانينيات. 
على  و�لقدرة  �لقابلية 
حا�رسة.  كانت  �لتمثيل 
رغم  �لطاهر  جو�د  فعلي 
له  �ملوجهة  �لتهامات 
�لنطباعية  بخ�صو�ض 
وكذلك عبد �جلبار عبا�ض 
لالتهامات  تعر�ض  وقد 
موتور.  ب�صكل  ذ�تها 
�صتمو�  �حلد�ثيني  وبع�ض 
ناقد�ً مثل يا�صني �لن�صري 
وهذه  مبا�رس.  ب�صكل 

بتمثل  يتعلق  �لذي  �لنزق  من  �صيء  فيها  �ملو�جهة 
�لأوربية �ملتمثلة  �أو متثل �حلد�ثة  �حلد�ثة �جلديدة، 
يف �لثمانينات ب�صكل كبري. وفوؤ�د �لتكريل و�حد من 
�لفرن�صي �حلديثة مبا  �لنقد  �لذين ترجمو� �جتاهات 
فيها �لبنيوية و�لجتاهات �لأخرى �لتي متثل نزعة 
يف  �لعر�قية،  �حلد�ثة  �إن  �أقول:  �لنقد..  يف  �حلد�ثة 
بو�قعة  ومت�صلة  فاقعة،  حد�ثة  كانت  �لنقد،  جمال 
ثانية،  منطقة  يف  يغّرد  فيها  �لنقد  كانت  �صيا�صية 
ولعله كان ممثاًل للو�قعة �لتي تريدها �ل�صلطة.، بدليل 
�ل�صلطة نف�صها تبنت هذ� �خلطاب �لنقدي �جلديد  �أن 
من  جمموعة  �خلطاب  هذ�  ر�فق  وقد  �ملعا�رس.  �أو 
�لأ�صماء منهم مالك �ملطلبي و.. �لخ  هذ� �لجتاه و�إن 
كان �لآن يدعي �أنه ميثل �صكاًل من �أ�صكال �ملغايرة 
�أو �لهروب من �ل�صلطة،  �أنا �أر�ه لي�ض كذلك،  �إمنا كان 
معرب�ً ملا ين�صجم مع �لن�ض، �لذي ولد يف �لثمانينات 
و�لذي كان من�صغال بانبهار �للغة ومعجمها �أكرث من 
�حلياة،  بو�قعة  عالقته 
ونزيف  �حلياة  ب�صناعة 
�لذي  �ملجاين  �ملوت 
�حلرب  متثله  كانت 
�لعر�قية �لإير�نية . وكان 
لهذه  منتٍم  غري  �لن�ض 
�لو�قعة. وكان �لنقد �أي�صا 
ل�صكل  يوؤ�ص�ض  �أن  يحاول 
بهذ�  �حلد�ثة  �أ�صكال  من 
هذ�  ظل  ولذلك  �لجتاه، 
�لنقد قا�رس�ً عن �أن يكون 
يف  �إل  �لطبيعي  ب�صكله 

 �صالح ز�مل:

إن الحداثة العراقية 
في مجال النقد، كانت 
حداثة فاقعة، ومتصلة 
بواقعة سياسية كانت 

النقد فيها يغّرد في 
منطقة ثانية.
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مرحلة لحقة يف �لت�صعينيات، وفيها كان باإمكاننا 
�لعر�قي،  �لنقد  يف  للحد�ثة  حقيقيًا  تلم�صًا  نرى  �أن 
ظني  يف  لأنه  �لأكادميي،  �ملجال  يف  كان  وهذ� 
بال�صتغال  لالعرت�ف  �أهمية  متثل  �لكادميية  �أن 
�لنقدي.. نعم هناك خطابان: خطاب خارج �جلامعة 
�أو خارج �لأكادميية وخطاب �لنقد �لكادميي. و�أي 
خطاب خارج �جلامعة يحتاج �إىل حت�صني �لعرت�ف 
حركة  فان  ولهذ�  مو�صعه.  ياأخذ  لكي  �لكادميي 
�خلطاب  ي�صبه  �لذي  �خلطاب  بد�أها  �لتي  �حلد�ثة 
يكن  ومل  �ل�صحفي  �خلطاب  من  �لقريب  �ل�صفاهي، 
�جلامعة  خالل  من  �إل  �حلد�ثي  حر�كه  يف  حا�رس�ً 

عرب ��صماء مثل: ح�صن ناظم وناظم عودة.
د. �أحمد �لزبيدي: يف �حدى مقالت �لناقد �صعيد 
وينظر  باملنهج.  �لناقد  عالقة  عن  يتحدث  يقطني، 
�إفادتهم  تقت�رس  �لنقاد  بع�ض  �إن  فيقول:  بت�صاوؤم، 
ي�صعونها  �ل�صت�صهاد�ت،  �حلديثة على  �ملناهج  من 
ويتحدثون مبا يفهمونه منها. وهناك من �لنقاد من 
�ملثال،  �صبيل  على  كالبنيوية  جديد�ً  منهجًا  يتبنى 
كتابها،  �أول  من  يكون  �أن  ويحاول  عنها  فيتحدث 
ينطبق  �لتو�صيف  �إن هذ�   : �لقول  ومن هنا ميكنني 
على  �لنقد �لثقايف، بحيث تاأتي �لن�صو�ض �ل�صعرية  
يريد  هنا  �لناقد  للمنهج.  فهمه  على  �صاهد  وكاأنها 
وهذ�  للمنهج.  فهمه  بر�هني  للمتلقي  يو�صح  �أن 
�لمر ياأتي على ح�صاب قر�ءة �لظو�هر �جلمالية يف 
�ملنجز �لعربي. ومن ثم غاب �لناقد �لذي يتحدث عن 
�ل�صعرية �لعربية ب�صكل كلي . فقد جتد كتاًبا يتناول 
عدة ن�صو�ض ل�صعر�ء خمتلفني مق�صمة على ف�صول. 
�لعربي  �ل�صعر  عن  متكاملة  نقدية   روؤية  جتد  ول 

�ملعا�رس مثلما كان يفعل عز�لدين ��صماعيل. فكيف 
ميكننا �لنظر �ىل هذه �لق�صية ؟

د. خليل �صكري : لقد �أثرت من خالل هذ� �ل�صوؤ�ل 
�أبد�أ،  �أين  من  �أدرى  ول  �ملهمة،  �مل�صائل  من  �لكثري 
�لأعز�ء..  �لأخوة  قاله  ما  على  تعقيبات  وعندي 
يف  �لناقد،  هو  من  معرفة  من  لبد  �أجيب  �أن  وقبل 
ظل هذ� �لتخبط �لكبري �لذي تعي�صه �ل�صاحة �لنقدية 
�أن  لبد  �ل�صخ�صي  بتقديري  و�لعربية..  �لعر�قية 
�ملمنهج،  و�لباحث غري  �ملمنهج  �لباحث  نفّرق بني 
و�لناقد �ملمنهج و�لناقد غري �ملمنهج. و�إذ� ما ذهبنا 
�ملدر�ض  �أمام  �أنف�صنا  جند  �لأكادميي  �لف�صاء  �إىل 
و�أمام باحث ممنهج  �أنه ناقد  �لذي يدعي  �ملمنهج، 
نعي�صه  �لذي  �لكبري  �لتخبط  هذ�  ممنهج.  وناقد 
جل  مع  م�صّوًها  نقد�ً  لنا  �أخرج  �لنقدي،  �لو�صط  يف 
تقديري لالأقالم �ملتميزة يف �ملجال �لنقدي، و�لتي 
�لأقالم مل  �أثبتت جد�رتها عر�قًيا وعربًيا. لكن هذه 
�صوهت  �لتي  �لأخرى  �لأقالم  من  �أكرب  ن�صبة  ت�صكل 
�لنقد عر�قيا وعربيًا. �أي�صا م�صاألة �لناقد �لكادميي 
�ل�صوء  ن�صلط  �أن  �لكادميي، وهي ق�صية لبد  وغري 
عليها. م�صكلة �لناقد �لأكادميي �إنه بالغ يف تطبيق 
�ملثال.  �صبيل  على  �لن�ض  ماء  ح�صاب  على  �ملنهج 
ل�صوؤ�لك ما ذهب  �إجابة �صمنية  �أي�صا يت�صمن  رمبا 
�إليه �صعيد  يقطني �أ�صار �إىل م�صالة �أن �لناقد �لعربي 
�هتم باجلانب �ل�صكلي للمناهج على ح�صاب تطويع 
�خر�ج  يف  يفيد  نحو  على  �ل�صكلي،  �جلانب  هذ� 
�لكادميية،  �لدر��صات  يف  �ل�صعري،  �لن�ض  جمالية 
ياأتي  جد�،  كبري  �صعيد  على  �مل�صكلة  هذه  وجدنا 
�لدكتور�ه  �أو  �ملاج�صتري  يف  �لأكادميي  �لباحث 
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�لنقدية  �ملناهج  ويطبق 
�أنه  على  يظهر  �أن  ويحاول 
�ملنهج من حيث  متمكن يف 
�ملنهج،  هذ�  طبيعة  �رسد 
�ملنهج  هذ�  �رسد  وعملية 
ل  وهنا  باأخرى  �أو  بطريقة 
جلمالية  �أ�صيف  �أن  ميكن 
يف  لي�صت  �لإ�صكالية  �لن�ض، 
�لن�ض.  على  �ملنهج  تطبيق 
على  �ملناهج  ��صقطنا  نحن 
�لعك�ض؛  ولي�ض  �لن�صو�ض 
 .. �لثنني  بني  فرق  وثمة 

ميكننا  نحو  على  ونطوعه  �ملنهج  نوظف  �أن  علينا 
عبد  كتاب  يعني  �لن�ض،  ن�صتخرج جماليات  �أن  من 
جتد  �ملثال  �صبيل  على  “�لبنيوية”  ح�صن  �لكرمي 
ولكن  كبرية  و�ح�صائيات  كثرية  تنظري�ت  فيه 
�لكرمي ح�صن  ماهي دللت هذه �لح�صائيات، عبد 
�لح�صائيات.  لنا دللت هذه  يخرج  �أن  ي�صتطع  مل 
م�صكلتنا  �لن�ض.  جماليات  �إىل  ي�صل  مل  وبالتايل 
هذه  دللت  ليعطينا  �ملنهج  نطبق  كيف  �حلقيقية 
�لن�صو�ض .. رمبا هذ� يقودنا �ىل �صوؤ�ل �خر مهم : هل 
متكن �لناقد �لعربي من �أن يظهر لنا هويته �خلا�صة 
�ملناهج  كبرية.  م�صكلة  هذه  �لغربية؟  �ملناهج  عرب 
ت�صلح لكل �لن�صو�ض �لإبد�عية .. ��صقاط �ملنهج على 
�أ�صل بالن�ض من خالل �ملنهج،  �أن  �لن�ض من دون 
�ملنهج ي�صتغل على �جلانب �لت�صكيلي.. لناأخذ �ملنهج 
�لبنيوي يت�صغل على بنيات �لن�ض �ل�صغرى و�لكربى 
هذه �لبنيات على �صبيل �ملثال يف مو�صوع �ل�رسد، 

ومكونات  عنا�رس  عندنا 
ن�صية،  بنى  ت�صكل  �رسدية 
جتد  �لن�صية  �لبنى  وهذه 
بني  تطبيقها  يف  �ختالفا 
�أن  ناقد و�خر.. ناقد ي�صتطيع 
تنظري�ته  بكل  �ملكان  يطوع 
يخرج  �أن  ي�صتطيع  نحو  على 
بدللته عن �لن�ض �لإبد�عي، 
و�خر ل ي�صتطيع �أن يفعل بهذ� 
على  �ملنهج  ��صقاط  �لجتاه. 

�لن�ض على نحو غري و�عي.
نالحظ  �لزبيدي:  �حمد  د. 
�أن �لناقد �لعر�قي �حلديث يتم�صك باملناهج �لن�صية، 
تطرقنا  �لندوة  هذه  يف  �لرت�ث.  عن  يغيب  جعله  ما 
در�ض  و�لطاهر  كثري�.  �لطاهر  علي جو�د  �لناقد  �إىل 
مع  مبا�رس  و�حتكاك  �طالع  على  وكان  فرن�صا  يف 
قر�ءة  من  مينعه   مل  ذلك  لكن  �حلديثة،  �ملناهج 
�لرت�ث �لعربي، بل �إنه �أفاد من هذه �ملناهج �حلديثة 
وبالتايل  �لرت�ثية.  �لن�صو�ض  وقر�ءة  تفكيك  يف 
نالحظ �ليوم �بتعاد �لنقاد عن �ملرجعية �لرت�ثية  . 
كيف تنظر �لدكتورة نادية �لعز�وي �ىل هذ� �لمر؟       
د. نادية �لعز�وي: حتى ل يكون �ملنظور ت�صاوؤمي، 
نعم. ثمة ثغر�ت يف �مل�صهد �لنقدي �لعر�قي، لكنه لي�ض 
بهذه �لقتامة. هناك �أ�صماء و�جناز�ت و�أمتنى �أن تكون 
�لدبي وحده.، فهناك  �لنقد  لي�ض على  لدينا �طاللة 
خلو�صي  بناطق  ممثال  �لعر�ق  يف  �لتلفزيوين  �لنقد 
�ليومية  �صبه  �لدقيقة  ومتابعاتهم  عجام  وقا�صم 
مهمة  ر�صائل  تلم�صو�  وقد  و�ملجالت،  �ل�صحف  يف 

اإلشكالية ليس في 
تطبيق المنهج على 

النص. نحن أسقطنا 
المناهج على النصوص 

وليس العكس وثمة فرق 
بين األثنين .

 خليل �صكري �لهيا�س:



220

21
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

�آنذ�ك عابرة لل�صلطة. هناك ثغر�ت وهناك �جناز�ت. 
د�ئما  ز�مل.  �صالح  �لأ�صتاذ  قاله  مما  �نطلق  و�أنا 
باأخذ �ملناهج  �لثقافة �مل�رسية يتمثل  �ملنطلق يف 
يف  �لق�صية  وكذلك  �أ�صولها،  ومن  مرجعياتها  من 
�أحد  �أن هذ� �لأمر هو  �أكرث و�صوحا، و�أعتقد  �ملغرب 
�لعر�قي، كان  �لناقد  �لغالب  �ل�صتعمار. ففي  وجوه 
�لأوىل  �خلطو�ت  �أ�صحاب  وحتى  بالو�صاطة،  ياأخذ 
يف �ملناهج �حلد�ثية �لن�صية يف �لثمانينيات. �أعني 
نادر�ً ما ياأخذ ناقد من �ملرجعية �ل�صلية، وغالًبا 
عدم  يعني  �لذي  �لأمر  لبنانية،  ترجمات  عن  كانت 
�لقدرة على توظيف مقولت �ملنهجية توظيفًا �صليمًا 
يف قر�ءة �لن�ض قر�ءة دقيقة تظهر وتك�صف دللته .... 
يف �لغالب كانت �مل�صافة و�لفجوة كبرية بني �لتنظري 
غربة..  من  �لإبد�عي  �لن�ض  عانى  ولهذ�  و�لتطبيق، 
�ل�صياب على �صبيل  ذ�ت �ملقولت �ُصحبت على ن�ض 
تغريبية،  بطريقة  �صليم  جو�د  لوحة  وعلى  �ملثال، 
وبني  �جلمهور  بني  قطيعة  يف  ت�صبب  �لذي  �لأمر 
�أحياًنا يف ف�صاء بينما �جلمهور  �لذي يتكلم  �لناقد 
يف ف�صاء �خر.. هذه �لفجوة كانت كبرية لدى �لناقد 
�لذي مل ي�صتكمل �أدو�ته، ف�صال عن �فتقاده �إىل �للغة 
�لأ�صماء  بع�ض  تعر�صت  �لثمانينيات  �لأجنبية.. يف 
ب�صكل  و�أحياًنا  و��صح  ب�صكل  �أحيانا  جتاوز  �إىل 
�لتي  �لكبرية  �لأ�صماء  من  �لطاهر  و�لدكتور  م�صمر، 
مت �لتجاوز عليها، على �لرغم �أنه من �لأ�صماء �لقليلة 
وباملنا�صبة   .. �لأ�صلية  بلغتها  �لعلوم  �أخذت  �لتي 
�لطاهر يف �أوىل مقالته يف �خلم�صينيات حتدث يف 
ق�صية �لناقد، و�رسوط �لناقد و�صمات �لناقد، و�أ�صري 
�إىل ما قاله �لدكتور خليل �صكري من �أن هناك خلطًا 

بني �لناقد و�لد�ر�ض و�لباحث وكلها تدعي، يف حني 
)�لدكرتة(  د�ل  ول  �متياز�ت،  بها  لي�ض  �لق�صية  �أن 
يعني  ل  �لنقد  �أكادميية  عن  �حلديث  �متياز.  نقطة 
�جلامعة  من  خرجو�  نقاد  هناك  ولكن  �ملفا�صلة. 
ثقافيًا  منرب�ً  ما،  يوم  يف  كانت،  �لتي  �جلامعة   ،
مهمًا، ��صتقطب �لأ�صماء و�لأن�صطة و�لفعاليات وب�رّس 
لنح�رس  �أن  علينا   ، �ملجتمع  لتحديث  مب�صاريع 
�لت�صكيلي  �لفن  يف  �لنقد  هناك  �لأدب،  يف  �لنقد 
وكلها  و�لتلفزيوين.  �مل�رسحي  و�لأدب  �لعمارة  وفن 
جزء  وهذ�  ومتتالية...  متو�زية  خما�صات  مبثابة 
كانت  �لبع�ض  عند  فجوة  هناك  فظلت  �خللط،  من 
تت�صح وعندنا �أ�صماء مهمة مثل حامت �ل�صكر وعنده 
كان هناك ��صتيعابًا كاماًل للمقولة وح�صن توظيف 
و�لع�صل”  “�لبئر  وكتابه  �لن�صو�ض،  �ز�ء  للتنظري 
لبن  مهمة  ن�صو�ض  فيه  تناول  �ملثال،  �صبيل  على 
�ملقفع وقر�أها قر�ءة حديثة. �لأمر ذ�ته ينطبق على 
ينطلق  كان  ومنطلقه  بد�ياته  ويف   ، �لغامني  �صعيد 
من �لرت�ث، لكنه �جته �إىل ن�صاط �لتحقيق و�لرتجمة 
ولي�ض �لقر�ءة �لنقدية .. د�ئما �أقول: �إن �ل�صلة، �صلة 
وعلى  �ملعا�رسة.  بني  وما  �لرت�ث  بني  ما  ع�صوية 
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لكنه  تر�ثيًا  �أدوني�ض منبعًا  �ملثال فان منبع  �صبيل 
�إىل �متد�د�ت معرفية.. �لق�صايا لي�صت منف�صلة  قاد 
�أبًد�. عندما تكون �لولد�ت ق�رسية يبد�أ �خلوف على 
�جلنني من �أن يكون ه�صًا، خديجًا وم�صوهًا غري قابل 
�لولدة  تكون  عندما  ولكن  و�ل�صتمر�ر.  للدميومة 
�أنا  خوف.  يوجد  ل  معينة   �صياقات  �صمن  طبيعية 
جو�د  لحظ  �لعر�ق  يف  �لت�صكيلي  باملنجز  فخورة 
�لفلكور  بني  ما  �جلميل  �جل�رس  هذ�  �أعني  �صليم، 
�لعر�قي �لبغد�دي و�حلد�ثة باأ�صكالها وقد �أخذها عن 
لوحة  �إىل  قاد  �لذي  �جلميل  �لتع�صيق  هذ�  �أ�صولها.. 
جو�د �صليم �لتي حتمل نكهة �ملدر�صة �لبغد�دية بكل 
�ل�صماء  هذه  فيه  �لعر�قي  فالنقد  �لرت�ثي.  عمقها 
�أحد  �صعيد  �آل  ح�صن  و�صاكر  �ملز�وجات.  وهذه 

عربت  �لتي  �ملهمة  �لأ�صماء 
�إىل  �لإبد�عي  �جلانب  من 
وكانت  �لنقدي،   �جلانب 
م�صتمرة؛  متابعات  لديه 
و�حدة  يف  �ل�صكر،  وحامت 
كانت  �ملميزة  �بد�عاته  من 
لوحة هناء مال  مقالته مع 
جميلة  مز�وجة  وهي  �هلل، 
ن�صني  بني  �إبد�عية  بقر�ءة 
�إ�صقاطية،  قر�ء�ت  ولي�صت 
ون�ض  �ملنقود  �لن�ض  فهناك 
حامت �ل�صكر ، وهي �نتقالت 
جميل،  وتوظيف  جميلة 
�أعتقد �أن هذ� يعود �إىل تدخل 
ذكاء �لناقد �مليد�ين وثقافته 

�لناقد،  ل�رسوط  ونعود  للن�صو�ض..  متثله  وح�صن 
�لد�ر�ض  مثل  متوفرة،  �أم غري  فيه  متوفرة  كانت  �إن 
يجب  �رسوط  هناك  و�ملهند�ض،  و�ل�صابط  و�ملعلم 
جمانية  لي�صت  �لق�صية  ناقد�ً.  ليكون  فيه  تتوفر  �أن 
فياأتي �أحدهم ويقول �أنا ناقد. �أقول: �إن �ل�صورة لي�ض 

قامتة، بل رمبا وردية وم�صتمرة.
�أو �ختالف  �إذ� كان هناك ثمة �تفاق  علي �لفو�ز: 
بها،  ي�صتغلون  �لتي  �لن�صية  �ملناهج  كل  �أن  على 
�أو  �جلامعة  يف  كان  �صو�ء  �لنقدي  �مل�صغل  �أعني 
�لخر  من  ماأخوذة  مناهج  هي  �جلامعة،  خارج 
على  و�لقدرة  �ملناهج.  كل  �أعني  ومناهج مرتجمة، 
متثل هذ� �ملنهج و��صتيعاب مفاهيمه وم�صطلحاته 
ومقولته و�جر�ء�ته.. هل ��صتطاع �لناقد �لعر�قي �ن 
و�ن  �لطروحات  بهذه  يتمثل 
�لعلمي  بال�صكل  ي�صتوعبها 
بحيث �أن �لتطبيقات عليها �أو 
فاعلة  للن�صو�ض  مقاربتها 
��صتطاعت  وهل  وحقيقية، 
�لأدبية  �لقر�ءة  تنقل  �أن 
�لنقدية من م�صتوى  و�لقر�ءة 
�ل�صوؤ�ل  هذ�  م�صتوى؟  �إىل 
�ملقلق  �ل�صوؤ�ل  هو  بتقديري 
علي  �إليه  تعر�ض  وما   ..
�لتع�صف،  من  �لطاهر  جو�د 
�صببه فهما متع�صفا للمناهج. 
ت�صميته  ميكن  ما  ولد  بحيث 
�ل�صيا�صية  بامل�صطلحات 
وهناك  �لنقدية..  �لطفيلية 

هناك ثمة اتفاق أو 
اختالف على أن كل 

المناهج النصية التي 
يشتغلون بها، أعني 

المشغل النقدي سواء 
كان في الجامعة أو خارج 

الجامعة، هي مناهج 
مأخوذة من االخر ومناهج 

مترجمة.

 علي �لفو�ز:
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جمرد  وكاأنها  �لبنيوية  عن  يتحدث  من 
�لن�ض،  على  يطبقها  جاهزة  طبخة 
�نطباعي.  �صيء  �أي  مييت  وبالتايل 
وعندي حدث �صخ�صي مع �لطاهر، كنت 
يف تون�ض، و�حد �لأ�صدقاء �أعطاين كتابًا 
�صادر�ً للتو عن رولن بارت، وعملت له 
على  وكان   . �لثورة  جريدة  يف  عر�صا 
�ت�صل  �جلامعة.  خارج  �لطاهر  جو�د 
�صالما  يل  ونقل  �ملجيد  عبد  حممد  بي 
�لطاهر  �ن  و�أبلغني  �لطاهر  �لدكتور  من 
عن  �صدر  ما  كل  على  مطلع  �أنا   : يقول 
�لبنيوية وهذ� �لكتاب جديد مل �طلع عليه 
له  بعثت  يل.،  ويعيده  يقر�أه  �أن  وطلب   ،

بالكتاب وبعد �أ�صبوع �أعاده يل، وهذ� دليل على �أن 
ودقيقة،  علمية عميقة  قر�ءة  �ملنهج  قر�ءة  حماولة 
وهي قر�ءة ل تعني تطريه من �لتاريخ، ت�صيء لنا 
هذه �لو�قعة، كيف �أن �لناقد �لعر�قي �ملعا�رس متثل 
�ملنهج وفهمه و�هتم به. كيف متت قر�ءته للن�صو�ض 
ب�صكل  وحمفور�  مفعال  �لن�ض  يجعل  �لذي  بال�صكل 
عميق ليكت�صف �لناقد نف�صه من خالل �لن�ض ويقف 

على عمق م�صتوياته.
د. نادية �لعز�وي: ��صتكمال ملا حتدث به �لفو�ز، 
مل  �لأكادميي  �لو�صط  يف  عظيمة  �أ�صماء  هناك  �أن 
�إليه.  نذهب  ما  دليل  �لطاهر  و�لدكتور  تاأخذ حقها. 
هذ� �حلر�ض و�لنهم �ملعريف و�لعلمي هو من �لأ�ص�ض 
د�فًعا  وكانت  طلبتهم،  نفو�ض  يف  زرعوها  �لتي 
لكتب و��صد�ر�ت مهمة. و�أتذكر �لدكتور د�ود �صلوم، 
قبيل وفاته باأ�صهر، يف مناق�صة لأطروحة �أكادميية 

ل�صالح  �أطروحة  �لب�رسة،  بجامعة 
�ل�صاعدي وكان �ل�صلوم رئي�صًا للجنة و�أنا 
كنت يف ع�صويتها. ويتحدث �لطالب يف 
�ل�صفاهية  عن  منها  ف�صل  يف  �أطروحته 
�إىل  �لإ�صار�ت  بع�ض  ويورد  وبد�ياتها 
م�صادر معينة، فاأثناء �ملناق�صة قال له 
مطلع  �أنا  �ملقالت  هذه  د�وود  �لدكتور 
عليه،  �أطلع  مل  �لكتاب  هذ�  ولكن  عليها، 
و�أود �أن �أطلع عليه، ويف نهاية �ملناق�صة 
جاء بالكتاب م�صتن�صخًا.. �أقول: �إن تغييب 
للطابع  نتيجة  جاء  �ملهمة  �لأ�صماء 
فيه  يتورط  �أن  ي�صاأ  مل  �لذي  �ل�صد�مي 
�لنقاد �لكبار مطلقًا لأن �لختالف يبقى 
�دعى للتبادل �ملعريف و�لثقايف ولي�ض �إىل �لقطيعة.

�لدكتورة  به  حتدثت  ملا  ��صتكمال  �لفو�ز:  علي 
يف  ت�صكلت  �لتي  �ملناهج  فاإن  �لعز�وي.  نادية 
�لغرب، كانت قد ت�صّكلت يف �جلامعة،  لكنها عندما 
ُرّحلت �إىل �ل�رسق مل ُترّحل �إىل �جلامعة. لأن طبيعة 
من  نوع  وفيها  منغلقة،  طبيعة  �لعر�قية  �جلامعة 
�ل�صبط �لكاثوليكي. لذلك فاإن ما عمل عليه �لأ�صاتذة 
�لكبار من مناهج حديثة يعد مبثابة �ملغامرة، لأن 
�جلامعات لدينا غري م�صتقلة، وهي جزء من �ملنظومة 
�ل�صيا�صية خا�صة بعد �لعام 1963 بعد هذ� �لتاريخ 
�لأكرث  عدها  وميكننا  بل  م�صتقلة  �جلامعة  تعد  مل 
خ�صوعا من غريها. وللحديث عن طبيعة �لأكادميي، 
�لناقد  لن  �لأكادميي،  �لناقد  مفهوم  �صد  �أنا  �أقول 
ل  بالكون،  ناقد،  و�أي  �أكادمييًا.  يكون  �أن  لبد 
�لنقد  �أ�صول  �إذ� مل يتعّلم  �أن ي�صتويف �رسوطه  ميكن 

جميل ن�صيف 

جابر ع�صفور 
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لو كان  �أ�ص�ض و�رسوط حتى  �لعلمي �ملدرو�ض وفيه 
�إىل  يحتاج  �مل�صطلح  هذ�  �إن  و�أعتقد  �أكادميي  غري 

مر�جعة قبل �أن يتجّذر وُيوؤ�صل.
�حلركة  من  ينبع  �أحياًنا،  �لزبيدي:  �أحمد  د. 
ُيعّرف باحلركة فال ميكن  �أو  �ل�صعرية )ناقد( يب�رس، 
بكتاب  �ملرور  دون  من  �لديو�ن   جماعة  در��صة 
)�لديو�ن يف �لأدب و�لنقد(  للعقاد، وكذ� �حلال مع 
من  ندر�صها   �أن  ميكن  ل  �إذ  �ملهجر  �صعر  جماعة 
نازك  در��صة  و   ... �لغربال  كتاب  على  �ملرور   دون 
�ملالئكة )ق�صايا �ل�صعر �ملعا�رس( مهمة يف تدوين 
�لريادة �حلد�ثية لل�صعر �لعربي. �أعني يف كل مرحلة 
جتديدية �صعرية هناك �ل�صاعر �لناقد �لذي ُيقّدم، هل 
غابت هذه �لظاهرة؟ �أدوني�ض حتدث وب�رّس ورّد على 
نازك �ملالئكة ،فيما يخ�ض مرجعيات ق�صيدة �لنرث 
لل�صاعر  غياب  ثمة  هل  �ل�صويف.  وتر�ثها  �لعربية 
�لتحولت  �لوعي �ملعرب عن  �لذي ميتلك ذلك  �لناقد 

�ل�صعرية؟  
جًد�.  مهم  �صوؤ�ل  هذ�  �حلقيقة  �صالح:  �صبحي  د. 
ولكن بودي �أن �أُعّقب على �إجابة �لأ�صتاذ �لفو�ز.. فيما 
يخ�ض �ملناهج �لتي ظهرت يف �لغرب، هناك �صوؤ�ل 
ظهرت؟  ملاذ�  �ملناهج،  هذه  �ملجال..  هذ�  يف  مهم 
يف  و�هتمت  ظهرت؟  بيئة  �أي  ويف  ظهرت؟  وكيف 
�أي نوع من �لن�صو�ض؟. كانت هذه ن�صو�ض �لغرب، 
وبيئة �لغرب، ونقاد �لغرب، وهم �لذين و�صعو� هذه 
عندنا؟  ملا  ت�صلح  هل  بها،  جيء  فاذ�  �ملناهج. 
�أر�صنا؟  يف  ينبت  �أن  ي�صلح  هل  �لزرع،  هذ�  �أعني 
هل هي �صاحلة كما لو كان هذ� �ملنهج يف �لغرب؟  
�ملناهج.  يف  و�لتغاير  �ل�صطر�ب،  �أ�صباب  �أحد  هذ� 

�لدكتور  �أ�صار  وقد  �لرتجمات..  م�صيبة  معه  ويدخل 
�صالح �أن �مل�رسيني �أقرب للحد�ثة �لفرن�صية ب�صبب 
غري  ثقافيًا  همه  كان  ونابليون  �لفرن�صية،  �حلملة 
�خر  �جتاًها  ��صتعمارنا  �أخذ  حني  يف  ��صتعماري، 
وم�رس  �لعربي  و�مل�رسق  �لعر�ق،  �إىل  جاء  �لذي   ..
ولبنان و�صوريا، كان معظمه من �ملرتجمات و�أقله 
بكثري من �لطالعات على �لآد�ب. �أنا ذهبت مبعوثا 
�أحد  ي�صل  مل  �صنة  ثالثني  خالل  ورمبا  �ملانيا،  �إىل 
�أّبان مرحلة علي جو�د  �لأربعينات  �إىل هناك ومنذ 
بعدها  خال�ض،  و�صالح  �لزبيدي  وعلي  �لطاهر 
و�صيا�صية،  �قت�صادية  لأ�صباب  تام  �نقطاع  حدث 
و�صار �لعتماد ،كلًيا، على �لرتجمات و�لذي �كت�صف 
�لفرن�صية  �للغة  يفهمون  �ملغاربة  �أن  موؤخر�  �لن 
فرن�صا  يقيمون يف  و�أغلبهم  �لعربية،  �للغة  �أكرث من 
من  كثري  يف  مطابقة  غري  ترجماتهم  جاءت  ولذلك 
كان  ما  غري  �إىل  ترجمت  �لكتب  بع�ض  �لأحيان.. 
�لرتجمة  من  وجاءتنا  �ل�صلي،  �ملوؤلف  يق�صده 
�أو من �لرتجمات �لنكليزية، وبعد �صنو�ت  �لأملانية 
�صحيحة،  لي�صت  �لرتجمات  هذه  معظم  �أن  نكت�صف 
�لفرن�صية  بلغته  �لفكرة  يفهم  �ملغربي  �ملرتجم  لأن 
�لفكرة  هذه  �إي�صال  يف  يق�رّس  ولكنه  ممتاًز�،  فهمًا 
باللغة �لعربية.. �أما فيما يخ�ض �لناقد �ل�صاعر، �أقول 
1973، كّنا  �لعام  للماج�صتري يف  يف �صنة در��صتي 
جال�صني يف غرفة �لدر��صات �لعليا ودخل علينا �صاب 
هو �لفنان فا�صل خليل وكان قد �أكمل �لبكالوريو�ض 
يف �أكادميية �لفنون �جلميلة وكان ي�صاأل عن �كمال 
در��صته �ملاج�صتري يف كلية �لآد�ب، وكان يف وقتها 
معروًفا وقد �أبدع يف م�رسحية )�لنخلة و�جلري�ن(،.. 
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�خت�صا�صه  �أن  له  �عتذرو� 
�أنت  له  وقالو�  موجود  غري 
تفعل  فماذ�  ومعروف  ممثل 
فانربى  �لعليا؟!  بالدر��صات 
�لطاهر  جو�د  علي  �لدكتور 
�ملمثل  �إن  وقال:  و��صكتهم، 
على  يح�صل  �أن  ي�صتطيع 
لي�صقل  �أكادميية  �صهادة 
ن�صتطيع  هنا  ومن  موهبته. 
مفهوم  يف  ذلك  نربط  �أن 
يعيب  ل  �إذ  �لناقد.  �ل�صاعر 
�أو  �أكادمييًا  �أن يكون  �ل�صاعر 

�أن يكون ناقد�ً وكذلك �لناقد. ذلك �إنه �صيزد�د خربة 
�ل�صنعة يف  �أجاد  �إذ�  �ل�صري  ووعيًا يف �ملنهج. وما 
وعاملية  وعربية  �أمثلة حملية  وثمة  �ملجالت.  تلك 

كثرية. 
عالقة  عن  �أت�صاءل  �أن  بودي   : �لزبيدي  �حمد  د. 
�ليديولوجيا بالنقد. هناك در��صات عن عالقة �ل�صعر 
بالر�وية.  ذ�ته عن عالقتها  بالإيديولوجيا، و�حلال 
و�لإيديولوجيا،  �لنقد  بني  �لن  عالقة  ثمة  جند  هل 
يف  �لناقد  على  �لآيديولوجي  �لتاأثري  مدى  �أعني 

تناوله للتجارب �لأدبية  ؟ 
بعد  تاأتي  �ملنهج  ولدة  �إن  نعم.  ز�مل:  �صالح  د. 
�إن  ذلك  �يدلوجيا.  وجود  على  دليل  وهي  �رس�ع. 
�ندلع  �لبنيوية، على �صبيل �ملثال، كان بعد  ظهور 
�صكل  �لبنيوية  �أن  �لعلم  مع  �لفرن�صية.  �لطالب  ثورة 
�لثورة  �إن  �أ�صاًل،  بال�صورة  عالقتها  فما  غام�ض، 
�لبنيوية  تطرح  حني  يف  �لن�صاين  �ملفهوم  تطرح 

لكن  �ن�صانيا.  ل  مفهوما 
حلظة �لولدة هذه، هي حلظة 
تفح�صنا  ولو  كبرية.  ثورية 
وعالقته  �لغرب  يف  �ملنهج 
ننتقل  ثم  ومن  بال�رس�ع، 
باليديولوجيا  عالقته  �إىل 
�لغرب:  يف  قلنا  �لعر�ق.  يف 
بعد  تاأتي  �ملنهج  ولدة  �إن 
يتحدثون  فعندما  �رس�ع، 
عن نقد �صكالين لبد ل�صّناع 
مقابله  ي�صعو�  �أن  �لنقد 
�لنقد  هنا  وهو  نقديًا  ند�ً 
�لنقد �جلديد ل  �إن مقولت  �جلديد ويحتفى به.، مع 
�ملو�زنة.  من  لبد  لكن  �ل�صكالنيني،  مقولت  تو�زي 
ميثل  حني  يف  )�مريكا(  ميثل  �جلديد  �لنقد  �إن  ذلك 
�رس�عات  نرى  ثم  ومن  )رو�صيا(.  �ل�صكالنيون 
�ملنهج بني �ل�صكالنيني وبني مناهج �لو�قعية �لتي 
�لرو�صية. وهو جزء من  متثلها �ملدر�صة �لنعكا�صية 
حالت �لتدفق �لتي كانت عليه �ل�صكالنية وعالقتها 

بال�رس�ع �لذي ي�صري �ىل جدل �يديولوجي. 
ذلك  على  مثال  رمبا  �لهيا�س:  �صكري  خليل  د. 

�لتفكيكية وما فعلته يف كل �نحاء �لعامل. 
ح�صورها..  لها  �لتفكيكية  نعم  ز�مل:  �صالح  د. 
�إنها ��صتهرت بفعل  �لتفكيكية مل ت�صتهر يف فرن�صا.، 
�ل�رس�ح يف �مريكا، وهو �أي�صا وجه من وجوه �ل�رس�ع 
بني ثقافتني – �وروبية – من جهة،  وثقافة �أمريكية 
�ملنهج  مرحلة  هناك  �لعر�ق،  يف  �أخرى..  جهة  من 
�لتي ��صتغلت عليها �لأكادميية �لعر�قية وهما �ملنهج 

ال يعيب الشاعر أن يكون 
أكاديميًا أو أن يكون ناقدًا 
وكذلك الناقد.. وما الضير 
في ذلك إذا أجاد الصنعة 
في تلك المجاالت. وثمة 

أمثلة محلية وعربية 
وعالمية كثيرة. 

 �صبحي نا�صر:
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�لتاريخي و�ملنهج �لجتماعي - �ملنهج �لنف�صي -  
– �لجتماعي  وكان قليال جد�. وقد مّثل �ملنهجني 
و�لتاريخي – عتاة �لأكادميية من �أ�صاتذة �لنقد مثل 
�لطاهر  عن  �نتباهي  لفت  وقد  �لطاهر.  جو�د  علي 
حديثه �ملبّكر عن تيار �لوعي من خالل كتابه �لول 
�ل�صتينيات.،  يف  ذلك  وكان  �لعر�قي(  �لق�ص�ض  )يف 
�لوعي يف و�حدة من ق�ص�ض  �إىل تيار  �أ�صار  عندما 

مهدي عي�صى �ل�صقر. 
طروحات  مع  ظهر  �لوعي  تيار  �إن   : �لفو�ز  علي 
فريجينا وولف وجيم�ض جوي�ض وغريهم. يعني �أنه 

كان موجود� لكنه غري معروف عندنا. 
د. �صالح ز�مل :  نعم . �لطاهر كان ير�صد ذلك يف 

دليل  �ل�صقر. وهو  ق�ص�ض مهدي عي�صى 
�ملنهج  يف  �ليديولوجيا  ح�صور  على 
�لطاهر  جو�د  علي  عند  وجتد  �لنقدي. 
�صو�صيولوجيا  ��صتغال على  �ي�صا ف�صحة 
�لذي  �ملجال  ذلك  يف  �أّلف  وقد  �لأدب. 
وقدم  �أخرى.  �آد�ب  يف  وجود  يندر 
عن  يتحدث  �لذي  �لثقايف  �لكتاب  لنا 
�لطباعة و�لن�رس و�لتاأليف وهو ما ي�صمى 
كتابه  خالل  من  �لأدب  ب�صو�صيولوجيا 
من  �لرغم  وعلى  �خلليجي(.  �لأدب  )يف 
�لكتب  من  ُيعد  فاإنه  مغمور،  كتاب  �إنه 
وجند  �لأدبي.  �لطاهر  �نتاج  يف  �ملهمة 
�لنقد  على  �ل�صتغال  �صلوم  د�ود  عند 
من  �ل�صعبي  �لأدب  ودر��صات  �ملقارن 
ومعاجلتها  �لن�صو�ض  فح�ض  خالل 
نقديًا. ما يوؤكد نوًعا من �لفر�دة ومتثال 

يقوم  �أن  يف  �لنقد  لطبيعة  ووعًيا  وفهًما  للمنهج 
بعينها.  ملرحلة  �ليومية  �حلياة  معاجلة  مبهمة 
لها  )�لتمثل( وهي مرحلة  �أ�صميت ذلك مبرحلة  وقد 
�لعر�قية  �لثقافة  طبيعة  لأن  �لأيديولوجي  بعدها 
كانت  و�خلم�صينيات  و�لأربعينيات  �ل�صتينيات  يف 
وهذه  و�لتد�ول.  و�لقر�ءة  بالكتابة  ي�صارية  ثقافة 
�لهيمنة تفر�ض ��صرت�طاتها �لي�صارية، وهي �ل�صائدة 
فيها على �مل�صتوى �ليديولوجي. وعندما ناأتي �إىل 
)�ملنهج  مبرحلة  �أ�صميتها  وقد  �لثمانينيات  مرحلة 
ُتغّيب يف  �أن  و�قعة يجب  �أن هناك  �جلديد(، مبعنى 
�صكلها �حلقيقي وهي و�قعة �حلرب. كان هناك ن�ض 
مو�ئم لهذه �لو�قعة – ن�ض موؤ�ص�صي –. وكان يو�زيه 
من  نف�صه،  بالجتاه  يتجه  موؤ�ص�صي  نقد 
و�قعة  من  تتجرد  لأنها  �لبنيوية  خالل 
كل  من  جمردة  وهي  ومرحلته  �لن�ض 
�صيء �ن�صاين وتتعامل مع �لن�ض بو�صفه 
�ن�صانيته،  من  جمرد  �لبناء  وهذ�  بناًء، 
طويال.  �لبنيوي  �ل�صتغال  ي�صتمر  ومل 
يف  وثقلهما  و�حل�صار  �لت�صعينيات  ففي 
�صيء  كل  على  و�لثورة  �حلا�صل  �لتمرد 
ب�صبب �لحباط. وقد تولد عنها معاجلات 
نقدية خمتلفة بتز�من �لنقد مع ن�صو�ض 
من  �لرغم  على  �ملتمردة.  �لت�صعينيات 
على  و�نح�صاره  حينها  يف  �لنقد  جمود 
تقليدية  طروحات  خالل  من  �لأكادميية 
�حلد�ثة،  طروحات  له�صم  حماولة  يف 
وقد  حينها.  يف  حر�ًكا  �أقل  كان  �لنقد 
تباين ذلك �لنقد بني ��صتغال �لأكادميي 

عبد �لمري �لورد 

�مني �لعامل 
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�لتاريخية  �لنقدية  �لطروحات  على 
ول   – �ل�صحفي  �لنقد  وبني  �لتقليدية. 
من  للتقليل  هو  ب�صحفيته  �لقول  يعني 
قيمته – فقد �أبهر هذ� �لنقد �أعالم �لنقاد. 
�أعني ما كان يكتبه حامت �ل�صكر، و�صعيد 

�لغامني، وفا�صل ثامر وعلي �لفو�ز وع�رس�ت �لنقاد 
�لخرين �لذين عملو� على �لنقد �ل�صحفي خارج �لأطر 
�لأكادميية . قلنا: �إن هذه �لو�قعة ��صرتطت منطها يف 
�لقر�ءة. ففي �لأكادميية  هناك �نفتاح على �جتاهات 
�ملنهج لكنه بقي مقيد�، �أعني �أن �ملتون �لنقدية �لتي 
ظلت  �لأكادميية  يف  مدر�صًيا  �حلد�ثة  مع  تعاملت 
تنفتح  ومل  و�ل�صعرية.  �لبنيوية  مبفاهيم  م�صغولة 
هذه �ملناهج �ل يف مرحلة لحقة. مع �لنتباه �إىل 
�إن �لغرب مل يتعاملو� مع �ملنهج بذ�ت �لطريقة �لتي 
عندنا، و�أعني �لطريقة �لق�رسية. �إننا جند ناقًد� مثل 
وقد  ��صتغال  منطقة  لأكرث من  يتحول  بارت  رولن 
حتول كثري�ً و�صول �إىل �إنه يكتب ن�صًا على ن�ض بعد 
�أكرث من منهج  �إىل  بد�أ بالبنيوية وحتول بعدها  ما 
كما ح�صل يف كتبه “�صذر�ت حمب” و وما كتبه عن 
�لإزياء وعدد من �ملعاجلات �ل�صيميائية، وقد خرج 
من منطقة �لأدب �إىل منطقة �خرى.. وكذلك جند ناقد�ً 
مثل تودوروف ي�صتغل على �أكرث من منطقة، فتجده 
ويتحول  و�ل�رسدية  و�لبنيوية  بال�صكالنية  مهتًما 
�أعني مرحلة �لن�صان.  �ن�صانية  �إىل ��صتغالت  كذلك 
بالإن�صانيات.  مهتًما  جتده  �أمريكا  فتح  يف  فمثال 
ما يعني �أنه عاد �إىل منطقته �حلقيقية وهي منطقة 
�لجتاهات  على  �لتعرف  هذ�  �إن  �أقول:  �لإن�صان. 
�لنقدية �لغربية قد �أغنى �لنقدية �لعر�قية من خالل 

�لت�صال  غياب  بعد  حتديًد�،  �لرتجمة 
�نقطاع  وب�صبب  �أكادميًيا،  �ملبا�رس، 
�لرتجمة  �صعف  �إىل  ي�صري  ما  �ل�صفر. 
ل  �إنها  ذلك  �حليثيات،  لهذه  �لعر�قية 
تقارن مثال مع جتربة �لرتجمة يف م�رس 
�لرتجمة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  �ملغاربة.  مع  �أو 
�ملغاربية �نتجت لنا ن�صو�صًا حمايثة لالأيديولوجيا 
�إىل حد ما للعربية. �ملغاربة  ب�صبب فهمهم �لقا�رس 
نوع  فيه  مفتوحًا  ن�صا  يكتبون  بد�أو�  فقط   �لن 
��صمه  �صيًئا  هناك  فاإن  قبلها  �أما  �ل�صال�صة.  من 
�صفدي،  مطاع  جملة  قدمته  ما  فمثال  “رطانة”، 
وهي متثل و�حدة من حمطات �ليديولوجيا، قدمت 
ا ما قدمته جملة �لفكر �لعربي  رطانات نقدية. و�أي�صً
و�لعاملي   رطانات لها بعدها �ليديولوجي. قلنا �ن 
تريي  عنه  يتحدث  كما  باليدلوجيا  وعالقته  �لنقد 
�ليديولوجيا،  روح  �يغلتون هو �رس�ع جديل ميثل 
�أن  ت�صتطيع  ل  و�نك  �حلياة.  من  جزء  و�ليدلوجيا 

ت�صنع �حلياة �ل بح�صور �ليديولوجيا.
د. �حمد �لزبيدي : لقد حتدث �لدكتور �صالح عن 
�لإ�صارة  �لتحولت عند رولن بارت. وبودي  ق�صية 
ت�صتقبل  �لعر�ق  يف  �لنقدية  �لتجارب  بع�ض  �إىل 
مبا�رسة،  تطبيقية  بروؤية  �جلديد  �ملنهجي  �حل�صور 
بالأم�ض  كان  ما  لترتك  �جلديد  �لقادم  نحو  وتتجه 
ميكننا  هل  �لتحول  هذ�  متبنياتها.  من  �لقريب 
وحتولت  �ملنهج  طبيعة  يف  و�عًيا  حتوًل  �عتباره 

�لنقد �لفكرية و�ملعرفية؟   
د. خليل �صكري �لهاي�س : هذ� �ملو�صوع ل يتج�صد 
فقط فيما ذكرت ، ففي جممل �لثقافة �لنقدية �لعربية، 

مالك �ملطلبي
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كّنا م�صايرين للنقد �لغربي ب�صكل كبري جًد�. وكاأننا 
�لغرب هو  به  ياأتي  و�إن ما  ن�صري على خطى عمياء 
عمل  وقد  نقادنا  من  �ملتمكن  هناك  لكن  �لأ�صا�ض. 
على حتولت و�عية بطريقة �أو باأخرى. فاأنا �أجد يف 
عبد�هلل �لغذ�مي - على �صبيل �ملثال - خطو�ت و�عية 
يف هذه �لتحولت. وثمة �أ�صماء �أخرى مل ت�صتطع �أن 
�قول: لبد  ب�صورة �صحيحة.  �لتحولت  تو�كب هذه 
�أن ل يتقوقع �لناقد يف د�خل �أي منهج نقدي. ولبد 
�أن يفيد من كل �ملناهج، ول بد �أن يكون متمكنًا من 
كل �ملناهج �إذ� ما �أر�د �أن ي�صتمر. لكن عليه �أن ياأخذ 
�ملنهج  �أن يت�رسب  بعد  ذلك بوعي وبحرفية عالية، 

بعد  منه.  ويتمكن  بالكامل 
ذلك ميكنه �أن يتحول ب�صورة 
�صحيحة. هذه م�صاألة تقودنا 
�لذي  �لق�رسي  �لف�صل  �إىل 
�ملناهج  بني  عندنا  ح�صل 
�لن�صية.  و�ملناهج  �ل�صياقية 
ثم جاء �لنقد �لثقايف ليجمع 
بروؤية  وياأتي  �ملناهج  كل 
�لف�صل  هذ�  مغايرة.  �أخرى 
�لق�رسي �أّثر علينا كثري�ً وكان 
�صببه �ل�صري بخطى عمياء كما 
�أ�صلفت. وهنا تكمن �لق�صية . 
وكما قلت: فاإن بع�ض �لنقاد 
�ملناهج  ت�رسب  من  متكنو� 
مالحظة  وثمة   . و��صتطاعو� 
وهي  �إليها  ��صري  �أن  بودي 
�إذ�  عليك  ي�صكل  �لبع�ض  �إن 

نعم  معينة.  در��صة  يف  �لخرى  �ملناهج  من  �أخذت 
�لفقري  �لعمود  مبثابة  منهج  هناك  يكون  �أن  لبد 
للدر��صة وهذ� ل يعني �أن لي�ض مبقدوري �أن �خذ من 
�ملناهج �لخرى. مبعنى �ن على �لناقد �أن ُيفيد من 
�لخرى بو�صفها خزينا معرفيا. وهي  �ملناهج  كل 
�نا  �ملثال  �صبيل  فعلى  �ليها.  نلتفت  �أن  لبد  ق�صية 
�ل�صريي،  �ملجال  يف  �در�ض  عاما  ع�رس  خم�صة  منذ 
�أن  �لكبري  �لجحاف  من  �ن  �دركت  در�صته  وعندما 
�لدر��صات  على  �ل�رسفة  �لبنيوية  �لدر��صات  �طّبق 
�أدر�ض  و�أنا  �ملوؤلف  �لغي  �أن  ميكن  ل  �إذ  �ل�صريية. 

�ل�صرية. 
�لدر��صات  �لفو�ز:  علي 
مو�صوع  �أعادت  �حلديثة 
�لنقد  كدر��صات  �ملوؤلف 
�لدر��صات  �أو  �لثقايف 

�لنرثوبولوجية. 
لكن    : �لزبيدي  �حمد  د. 
�صبيل  على  ديب،  �أبو  كمال 
�ملثال، جنح يف هذه �لق�صية. 
قر�ءة  عليه  يعيب  �أحد  ول 
باملنهج  �جلاهلي  �ل�صعر 

�لبنيوي.
�لهاي�س  �صكري  خليل  د. 
�ل�صعر  تقر�أ  �ن  ميكنك  نعم   :
�جلاهلي بقر�ءة بنيوية. لكن 
ما �أق�صده �أنك عندما ت�صتغل 
فانه  معني  عنو�ن  على 
حمدد�.  منهجا  عليك  يفر�ض 

من طبيعة الثقافة 
العراقية في 

الستينيات واألربعينيات 
والخمسينات كانت ثقافة 

يسارية بالكتابة والقراءة 
والتداول. وهذه الهيمنة 

تفرض اشتراطاتها 
اليسارية وهي السائدة 

فيها على المستوى 
االيديولوجي. 

�صالح ز�مل:
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لكن ل باأ�ض �أن تفيد من مناهج �أخرى و�ن �لتقوقع 
مبنهج و�حد هو قتل للدر��صة. 

لها  �لن�صية  �ملناهج  �ن  �لزبيدي:  �حمد  د. 
حد  �إىل  ت�صل  قد  �ملختلفة،  �لفل�صفية  مرجعياتها 
هذه  �أجمع  �أن  ميكن  كيف  �لتناق�ض،  �أو  �لت�صاد 

�ملناهج يف �صلة و�حدة؟ 
�لتكاملي.  �ملنهج  �صد  �أنا  �لهاي�ض:  �صكري  د. خليل 
ل يوجد �صيء ��صمه �ملنهج �لتكاملي على �لطالق. 
�ل�صذر�ت يف مو��صع  �أفيد على نحو  �أن  لكن لباأ�ض 

معينة من مناهج ت�صيء يل جانبًا معينًا.  
د. �صالح ز�مل : هذ� ما ن�صميه بالتلفيقية.

�لتلفيقية.  �أنا �صد   . ل  �لهاي�س:  د. خليل �صكري 
�أنا �أوظف جمموعة من �ملناهج. 

د. ز�مل �صالح : هذه لي�صت �صتيمة. 
�أق�صده  ما  �لهاي�س:  �صكري  خليل  د. 
�صكل  على  �أخرى  مناهج  من  �لأخذ  هو 
�صذر�ت ت�صيء يل �ملنهج �لأ�صا�ض �لذي 
��صتغل عليه. وقد �رسبت مثال يف �ل�صرية 
�ل�صرية  يف  �ملوؤلف  قتل  �ن  �لذ�تية.. 
تطابق بني  لدي  لأنني  �لذ�تية ل ميكن. 
�أنا �ل�صخ�صية وبني �أنا �ل�صاردة وبني �أنا 
�ملوؤلف. وبالتايل لبد �ن �تعامل مع �أنا 

�ملوؤلف �ملوجودة خارج �لن�ض. 
�ملوؤلف  موت   : �لزبيدي  �حمد  د. 
يف  موجود  �إنه   ، كليًا   ، قتله  يعني  ل 
�لعالقات  يكت�صفه عرب  و�لبنيوي  �لن�ض، 
بني  �لثنائي  و�لتفاعل  للن�ض  �لرتكيبية 

مكوناته.

�تعامل  لكني  نعم.   : �لهاي�س  �صكري  خليل  د. 
قر�ئية  بح�صيلة  لأخرج  �لن�ض  خارج  كوجود  معه 

�صحيحة. 
�ملجلة  ندو�ت  �إحدى  يف   : �لزبيدي  �أحمد  د. 
طه  للرو�ئي  ب�صوؤ�ل  توجهت  �لرو�ية  عن  �خلا�صة 
�لرو�ية.   كتابة  على  �لكبري  �لإقبال  عن  �ل�صبيب  
 ، �ل�صارمة  �لنقد  قب�صة  �إن   : �ل�صبيب  �أجاب  وقد 
عن  �لكثريين  عزوف  يف  �صببًا  كانت   ،2003 قبل 
وقد  حقيقيًا.  رو�ئيًا  فنًا  نعي�ض  كّنا  و�إننا  كتابتها. 
فجاءت   2003 عام  بعد  فيما  �لنقد  قب�صة  �رتخت 
�لإبد�ع، هل هذ� يعني  بنتائج عك�صية على م�صتوى 
يخ�صاها  �أحكاما  ي�صدر  �لذي  �ل�صارم  �لناقد  غياب 
�ملوؤلفون؟ . هل غاب �لناقد �لذي يتعامل 
مع �حلكم �لنقدي بقب�صة حمكمة، �أق�صد 
�لناقد �لقا�صي ، �لذي يخ�صاه �ملبدعون؟ 
هذه  �أن  �أعتقد  �لعز�وي:  نادية  د. 
للرد على مثل هذه  �لندوة جمال خ�صب 
�لت�صاوؤلت. و�إن نلقي �ل�صوء على جتارب 
م�صتوى  على  �لعر�قي  �لنقد  يف  غنية 
�لدكتورة  �لنماذج  هذه  ومن  �لرتجمة. 
حياة �رس�رة، يف جمموعة �ملقالت �لتي 
قدمتها يف نقد �لرتجمة عن �للغة �لرو�صية 
مبثابة  �لطار،  هذ�  يف  �جلميل  وكتابها 
عندها.  نقف  باأن  جديرة  مهمة  �صفحة 
و�أ�صري �أي�صا �ىل حالة �ملبدع �لذي ميتلك 
وعندنا  لتجربته.  جماور�ً  نقديًا  ن�صاطًا 
منها   ، �لرتجمة  نقد  يف  مهمة  �أ�صماء 
يا�صني طه حافظ ، وهو منوذج مهم يف 

حامت �ل�صكر  

�صعيد �لغامني
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كذلك ح�صب  �لجتاه.  هذ� 
جهده  يف  جعفر  �ل�صيخ 
�جلانب.  هذ�  يف  �لو��صح 
�لأ�صماء هي جتارب  هذه 
مهمة، و�أي�صًا عبد�ملطلب 
يف  وريادته  �صالح 
�ملقارن.  �لأدب  ترجمة 
وحم�صن �أطيم�ض وهو من 
وكتابه  �ملهمة  �لتجارب 

�لقر�ء�ت  بني  يجمع  �أن  فيه  �ملالك” ��صتطاع  “دير 
دقيقة  قر�ء�ت  وهي  �لن�صية  و�لقر�ء�ت  �ل�صياقية 
قدم فيها ك�صوفات مهمة. وميكننا �أن نتذّكر يو�صف 
جمعت  �لتي  �ملهمة  �لتجارب  من  بو�صفه  �ل�صائغ 
بني �لأكادميية و�لإبد�عية و�لدر��صات �ملختلفة، وقد 
�ل�صعر  “ در��صات يف  �ملهم  كتابه  �ل�صائغ يف  قدم 
�حلر” در��صات مهمة وغنية وهو من د�خل �ملنطقة 
�لأخرى،  �ل�صفة  من  �ل�صائغ  يكن  ومل  �لإبد�عية. 
�أكادميية.. هذه جتارب مهمة  ومع ذلك قدم در��صة 
ل ميكن �أن نغفلها. وهي ت�صري �إىل خما�ض كبري يف 
�رس�ع  �إىل  وت�صري  فردية  ب�صورة  �لعر�قي  �ملجتمع 
لإيجاد ف�صاء من �حلرية. �أعني وفق هام�ض �حلرية 
�ملتاحة. �أما ق�صية قب�صة �لناقد و�صلطة �لناقد، نعم 
و�ملبدع  �لع�صور.  كل  يف  �صك  بال  �صلطة  �لناقد  �إن 
يف �رس�ع د�ئم مع �ل�صلطة. منذ �أبي متام و�ملتنبي 
�أي�صا ظهر  �ل�صياب  لهذ� �ملو�صوع.  وهما منوذجان 
نقع يف مطب  �أّل  بال�رس�ع. يجب  يف ف�صاء ممتلئ 
 ،2003 �لعام  �إن  �ل�صيا�صي.  باحلدث  �لأمور  تقييد 
ما قبله وما بعده، يعترب حالة خا�صة. ل ميكننا �أن 

عليها.  �لوقائع  ن�صحب 
قبل  موجودة  �لرو�ية 
ذلك �لعام وكانت متار�ض 
ر�صالتها.  ولها  دورها 
�ملهمة  �أ�صمائها  ومن 
�لتكريل  فوؤ�د  �لرو�د 
�ل�صقر  عي�صى  ومهدي 
علي  �ي�صا  وموجود 
رحيم،  حممد  و�صعد  بدر 
وموجودة �ي�صا �أ�صماء كثرية وكبرية من �لنقاد ولها 
�صلطتها ومنابرها. �إن �متالء �لتجربة هو �لذي يحدد 
�حلدث  �إن  �لناقد.  يبطل مقولت  �أن  ذلك. ومبقدوره 
�لثقايف  و�حلدث  جانبه  له  و�لتاريخي  �ل�صيا�صي 
�لفنون  وحركة  �لأجيال  فحركة  �ي�صا.  جانبه  له 
و�لأجنا�ض �لأدبية لها جانبها وم�صاحتها. يجب  �أّل 
نحدث  ل  و�إن  فقط  �ل�صيا�صي  باحلدث  �للحظة  نقيد 
مز�وجة كلية فيما بينهما. نعم �لناقد �صلطة ل�صيما 
�لتجربة  وباإمكان  وتاريخه.  منربه  ميتلك  كان  �إذ� 
�لرو�ية  �لنقاد.  �أن تبطل �لكثري مما يقوله  �لبد�عية 
ماآ�صي  عن  للحديث  و��صعة  م�صاحة  وفيها  �صتبقى، 
�لو�قع وم�صكالته و�أزماته. وكذلك �لق�صيدة باإمكانها 
نعم  وتطلعاتها..  وجد�نيتها  من  بالكثري  تبوح  �أن 

�لناقد �صلطة.
د. �صالح ز�مل : ثمة �إ�صارة �إىل وجود منطقة يف 
ما  �لن. هناك  لل�صحافة. وقد غابت  �لنقد جماورة 
ي�صمى “عر�ض �لكتب” و�أحياًنا ن�صميه �لوقوف على 
�لعام  قبل  �إنه  نقول  �أن  وميكننا  �جلديد،  �ل�صد�ر 
2003 كانت هناك مالحقة لالإ�صد�ر�ت �جلديدة منذ 

 خليل �صكري �لهاي�س:

على الناقد أن ُيفيد من 
كل المناهج االخرى 

بوصفها خزينا معرفيا. 
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و�لثمانينات  �ل�صبعينات 
و�لت�صعينات.. وميكننا �أن 
�لتباين  �إىل  ا  �أي�صً ن�صري 
�ملبدعني  عدد  بني 
و�لكتاب وبني عدد �لنقاد 
�لعددين  بني  و�لفارق 
�إىل  ي�صري  ما  وهو  كبري. 
�لنقاد  مالحقة  �صعوبة 
�جلديدة.  لالإ�صد�ر�ت 
وهي مهمة ميكن �أن تقوم 
بها �ل�صحافة – �ل�صحف 
�حلالة  – هذه  و�ملجالت 

يف  و�صعفت   2003 �لعام  قبل  ما  حا�رسة  كانت 
�لت�صعينات. �لن هناك كم كبري من �لنتاج ل يو�زيه 
كثرية  جتارب  هناك  وبالتايل  �ملالحقة.  من  جهد 
متر دون �نتباه. �إ�صافة �إىل عالقة �ملو�صوع بعالقة 
�لرقابة. يف �ل�صابق كانت �لن�صو�ض متر عرب رقيب 
فني باعتبار جهة �ل�صد�ر و�حدة. �أما �لن فجهات 
�لن�رس مفتوحة وتقدم يف ح�صيلتها �لغث و�ل�صمني. 

�لق�صية جزء من حمنة  وهذه  �لعز�وي:  نادية  د. 
عدم �ملتابعة �لنقدية. فتعدد و�صائل �لتو��صل �صنع 
نلم�صه  ��أن  ميكننا  ذ�ته  �لأمر  �ملتابعة.  يف  �صعوبة 
�لف�صائيات  من  عدد كبري  بعد ظهور  �لتلفزيون  يف 

ومعه ي�صتحيل على �ملتابع �أن يالحق كل �صيء.
طه  يقوله  ما  على  تعقيب  �صالح:  �صبحي  د. 
�ل�صبيب. ل ميكن لأحد �أن يحكم مبعيار �لكرثة حتى 
�جليد  فان  �لناجت  هذ�  كرث  فمهما  �لب�صائعي،  على 
�أعد  �أنا  مكانه.  �إىل  يذهب  و�لرديء  نف�صه  �صيفرز 

�لنتاج،  وفرة  ظاهرة 
�أمام هذ�  ظاهرة �صحية. 
�لكم �لهائل من �لتو��صل. 
من  عدد  توجه  فاذ� 
�لكّتاب �ل�صباب �إىل كتابة 
�لوفرة،  بهذه  �لرو�ية 
فاأقول لباأ�ض بذلك حتى 
دون  �لكتابة  كانت  و�إن 
�مل�صتوى �ملطلوب. فرمبا 
و�صول  عن  ذلك  يثمر 
تريده  ما  �ىل  �أحدهم 
�جليدة  و�لرو�ية  �لرو�ية. 
و�صيزول  �لقارئ  على  نف�صها  �صتفر�ض  �أنها  موؤكد 
برهان  ولدينا  عنه.  نتحدث  �لذي  �لهائل  �لكم  هذ� 
على ذلك. ففي زمن �حلرب، ثمة �أطنان من �لأغاين، 
وقد ذهبت متاًما، كاأمنا غرقت يف بحر. و�أي�صا ثمة 

مد�ئح �لق�صائد للطغاة وقد ذهبت �أي�صا. 
علي �لفو�ز: لدي تعقيب على مو�صوع �ليديولوجيا 
ففي  ومعقدة.  �صائكة  ق�صية  هذه  �أعتقد  و�لنقد. 
ثالثة  برزت  �لعر�قي  �لأدب  يف  �ليدلوجيا  متثالت 
كثريون  نقاد  عليها  و��صتغل  و��صح  ب�صكل  حماور 
وهي : �لو�قعية �لنقدية و�لو�قعية �ل�صرت�كية وفيما 
جملة  �أن  ونتذكر  �لقومية.  �لو�قعية  منهج  ظهر  بعد 
�آفاق عربية ��صدرت عدد� كامال عن هذ� �ملو�صوع 
�لكبي�صي  �لعر�قيني كطر�د  �لنقاد  فيه معظم  ��صرتك 
وفيها  وغريهم.  �جلز�ئري  وحممد  �لعاين  و�صجاع 
باعتبارها  �ل�صرت�كية  للو�قعية  مناق�ض  طرح 
ما  وهو  �ملارك�صي.  �ليديولوجي  باملنهج  خا�صة 

نادية �لعز�وي:

الناقد سلطة السيما 
إذا كان يمتلك منبره 

وتاريخه. وبإمكان 
التجربة األبداعية أن 

تبطل الكثير مما يقوله 
النقاد.  
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�صّنته �ل�صيوعية يف �لحتاد �ل�صوفياتي. فكانت �أكرث 
متثالت �ليديولوجيا يف �لعر�ق يف هذه �لجتاهات 

�لثالثة. 
خليل �صكري �لهيا�س: 

ه���ل ن�صع �أدب �حل�����رب �صمن �لو�قعية �لقومية؟
بطرق  قر�ءته  متت  �حلرب  �أدب  ل.  �لفو�ز:  علي 
متعددة. وهم حافظو� على منهج �لو�قعية �ل�صرت�كية 
�حلرية  �حلامل،  �لبطل  �ل�صخ�صية،�لزمن،   : وفيها 
وغريها. وهي مناهج عميقة. فمثال، فا�صل ثامر، كل 
كتبه كانت على �لو�قعية �ل�صرت�كية وكذلك يا�صني 
كان  �أخرى..  مناهج  �إىل  حتولو�  ذلك  وبعد  �لن�صري. 

عالقة  نناق�ض  �أن  بودي 
لن  بالفل�صفة.  �ملناهج 
�لغربية  �ملناهج  جميع 
حلركة  نتيجة  كانت 
�بتد�ًء  �لغربية.  �لفل�صفة 
ديكارت،  �إىل  كانت  من 
 . هابرما�ض  �إىل  و�صوًل 
خرجت  �حلديثة  �ملناهج 
�لفل�صفة.  معطف  من 
نتحدث  �أن  �أردنا  و�إذ� 
قد  فاأنها  �حلد�ثة  عن 
بثور�ت  �لغرب  يف  مرت 
ثورة  من  بدًء�  متعددة 
�إىل  و�صوًل  كوبرنيكز 
وذلك  �لرقمية،  �لثورة 
نتحدث  عندما  لأننا 
ومفاهيمها  �حلد�ثة  عن 

تو��صًجا  ��صبعت  وقد  ومقولتها  وم�صطلحاتها 
�لكونية  �ملنجز�ت  هذه  مع  و��صتباًكا  وتو��صاًل 
�لكربى. �لن – و�أقولها مبر�رة- هناك من يتعامل 
حق  ل   : �إحدهم  يقول  كما  �أو  ب�صطحية  �حلد�ثة  مع 
نعي�ض هذه  لأننا مل  باحلد�ثة  ر�أًيا  نبدي  �إن  لنا يف 
�أو  منف�صل،  وكانه  �لنقدي  �لر�أي  يبدو  لذلك  �لثورة. 
متع�صف يف �لتعامل مع �حلد�ثة، و�حلد�ثة جزء من 
و�أنا  فوكو،  عن  نتحدث  فعندما  �لتفكري،  منظومة 
نظام  ك�رست  �لتي  �ملنعطفات  �أهم  من  و�حد�ً  �أعّده 
�لتفكري يف �لغرب، ل ميكنني �أن �أمتّثل مقولة لفوكو 
بالطريقة �لب�صيطة، مثلما نقر�أها عند عدد من �لنقاد 
�أن  �أعتقد  لذلك  �أحياًنا. 
هذه �ملو�صوعات بالفعل 
على  تو�صع  �أن  حتتاج 

�لطاولة ويتم مناق�صتها.
�صكري  خليل  د. 
بخ�صو�ض  �لهيا�س: 
قب�صة  من  �ملبدع  خ�صية 
هذ�  �أن  �حلقيقة  �لنقد، 
يف  تف�صيله  �ملو�صوع 
يخ�صى  �لأول  جانبني: 
�لناقد  قب�صة  �ملبدع 
�لكال�صيكي  �ملنظور  يف 
علي  مع  �لقدمي  للنقد 
و�جليل  �لطاهر،  جو�د 
�لن  لكن  للنقاد،  �لأول 
يحاكم  ل  �حلديث  �لنقد 
�حلديث  �لناقد  �لن�ض، 

 �صبحي �صالح:

ظاهرة وفرة اإلنتاج، 
ظاهرة صحية. أمام 

هذا الكم الهائل من 
التواصل. فأذا توجه 

عدد من الكّتاب الشباب 
إلى كتابة الرواية بهذه 

الوفرة، فأقول البأس 
بذلك حتى وإن كانت 

الكتابة دون المستوى 
المطلوب. 
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يبحث عن جماليات �لن�ض. �لنقد �ليوم غادر منطقة 
�حلكم على �لن�صو�ض فيما �ذ� كانت جيدة �أو رديئة.

د.�حمد�لزبيدي: غياب  �لحكام �لنقدية ؟! 
ماقيمة �لنقد �ذن؟ 

�أعني من منطلق   . د. خليل �صكري �لهيا�س: لل 
�خر، منطلق �حلكم �صياأتي بطريقة غري مبا�رسة. ذلك 
�نني عندما �أتعامل مع �لن�صو�ض �جليدة و�أبحث عن 
�أنا، �أحكم  جماليات هذه �لن�صو�ض، بطبيعة �حلال، 
�صمنًيا باأنني ل �أتعامل مع �لن�صو�ض �لرديئة. �حلكم 
ياأتي بطريقة غري مبا�رسة على �لن�صو�ض غري �جليدة. 
د.�حمد �لزبيدي: َمْن �لذي �صّنف جيد �لن�صو�ض 

من رديئها ؟ 
د.خليل �صكري �لهيا�س: �لناقد .

�لزبيدي:  �أحمد  د. 
�لدكتور  �أن  ذكرت  لقد 
�لطاهر  جو�د  علي 
باإمكانك  هل  كال�صيكي، 
�لفكرة؟  هذه  تو�صيح 
�صكري  خليل  د. 
يف  �لنقد  �لهيا�س:�إن 
مرحلة علي جو�د �لطاهر، 
�أن  �أي  كان نقد� حتكيمًيا، 
نقد�ً  كان  �ل�صتيني  �لنقد 
�لنقد  �صد  �أنا  حتكيميًا. 
�لنقد  مع  �أنا  �لتحكيمي، 
�جلمايل. وفائدة هذ� �لنقد 
هذ�  �أن  منطق  مغادرة  هو 
�لن�ض جيد وهذ� غري جيد. 

�جلماليات.  ��صتخر�ج  خالل  من  يربز  �جليد  �لن�ض 
د. �أحمد �لزبيدي: �لنقد ،عندئذ ي�صبح مثل 

�لتعليق �لريا�صي!! 
مثال  خذ  ل.  �لهيا�س:  �صكري  خليل  د. 
�لن�ض.  حتاكم  ل  �إنها  �حلديثة.  �لنقدية  �لن�صو�ض 
�لن�ض  على  �أحكم  �أنا  �لن�ض.  حماكمة  �صد  �أنا 
بطريقة غري مبا�رسة. �أتناول �جليد و�أُميت غري �جليد. 
جيد  هذ�  �إن  يقول  �لذي  ومن   : �لفو�ز  علي 
�ل�صكالية. تكمن  هنا  جيد؟  غري  و�لخر 
للناقد  �لبنيوي ميكن  �ملنهج  ز�مل: يف  د. �صالح 
جيد.  غري  �أم  جيًد�  �أكان  �صو�ء  ن�ض  �أي  يدر�ض  �أن 
د. خليل �صكري �لهيا�س: �لن�ض �لرديء ل ي�صلح 

للدر��صة. 
معنى  ز�مل:  �صالح  د. 
حكم  �لن  حتكم  �إنك  ذلك 
تعالج  ل  �لبنيوية  �لقيمة. 
�أحكام �لقيمة، ومبقدورها 
�صيًئا  �لن�ض،  تدر�ض  �أن 
لن  جيًد�.  �أم  كان 
باأحكام  �لبنيوية  عالقة 
مقطوعة.  عالقة  �لقيمة 
�صكري  خليل  د. 
�أن  �أود   . ل  �لهيا�س: 
�أدر�ض  متى   : �أقول 
�أدر�ض  �أنا  �لن�ض. 
يده�صني.  �لذي  �لن�ض 
 . يحفزين  �لذي  �لن�ض 
د. �حمد �لزبيدي : هذ� 

علي �لفو�ز:

 المناهج الحديثة 
خرجت من معطف 

الفلسفة. وإذا أردنا أن 
نتحدث عن الحداثة 
فأنها قد مرت في 

الغرب بثورات متعددة 
بدءا من ثورة كوبرنيكز 

وصوال الى الثورة 
الرقمية، 
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حكم قيمة. 
�أنا   . نعم  �لهيا�س:  �صكري  خليل  د. 
قلت: �إن �حلكم ياأتي بطريقة مبا�رسة. �أما 
مع  تعاملنا  �أننا  فهي  �لخرى،  �مل�صالة 
ا �بد�عًيا. وهو ما  �لنقد لي�ض بو�صفه ن�صً

�لنظريات  بينما  �لقدمي.  �لنقد  عليه  عمل 
�لناقد  �إن  تقول:  �لقر�ءة  �حلديثة كنظرية 
منتج جديد للن�ض، وبالتايل، فان �لعملية 
�أن  علينا  �لن  متاما.  عندنا  �ختلفت 
�أنه ن�ض  على  �لنقدي  �لن�ض  مع  نتعامل 
ووظف  تعامل  �لقدمي  �لن�ض  نقد  مبدع. 
�ملفرد�ت �ملعجمية يف �لنقد ، بينما �لنقد 

 . �لنقد  يف  �ملنز�حة  �ملفردة  مع  يتعامل  �حلديث، 
د. �حمد �لزبيدي: هل تق�صد هنا �مل�صطلح �لنقدي؟ 
د. خليل �صكري �لهيا�س: ل. �ق�صد �لكتابة �لنقدية. 
�لن جتد �أن حممد �صابر عبيد مثال، ل يتعامل مع 
ب�صكل  يوظفها  ول  �ملعجمية  �ملفرد�ت  �صياغة 
مبا�رس، �نه يوظفها مبعناها �ملنز�ح �ذ� �صح �لتعبري. 
ولذلك جتد �لن�ض �لنقدي �حلديث يحدث لديك �صدمة 
�ملخيال. عندك  يحرك  �و  كبرية.  ده�صة  �و  كبرية 
د. �حمد �لزبيدي : �أطلق �دو�رد �صعيد م�صطلح : 

)�لناقد �ملدين!(. هل يوجد لدينا ناقد مدين؟ 
�لنقد  يف  تتمثل  ��صكالية  هذه  ز�مل:  �صالح  د. 
ت�صتطيع  ل  ح�صاري،  هو  ملا  ومز�منته  �لعر�قي 
�لو�قع  مع  �ملز�منة  هذه  �لعر�قي  �لنقد  يف  جتد  �أن 
��صتغال  للنخبة، وهو  ��صتغال  �ليومي. هناك عندنا 
تكون  �ل�صتغال  هذ�  وعالقة  ما.  حد  �إىل  منف�صل 
ثمة  ذلك،  على  ومثال  �ملتد�ول.  مع  حمدودة 

�ل�صوؤ�ل  �لأكادميية،  �لكتابة  يف  غز�رة 
�لكتابات،  هذه  تد�ول  م�صاحة  ماهي   :
و�لبحوث،  و�لر�صائل  �لأطاريح  �أعني 
حلظتها  مع  �لدر��صات  هذه  مز�منة  �أين 
�لر�هنة، وكيف تفيد و�قعتها �حل�صارية، 
وبالتايل هناك قطيعة بني هذه �لدر��صات 
�ملو�صوع  هذ�  �حل�صاري.  و�قعها  وبني 
�ملعرفة  ت�صويق  مع  عالقة  �إىل  يقودنا 
�لعر�ق  يف  �ملعرفة  وت�صويق  �لعر�ق،  يف 
�خر، هناك  مكان  �أي  ت�صكله  ي�صبه يف  ل 
ب�صلطة  تتحكم  حمددة  متنفذة  جهات 
�لثقافة  لأن  تاريخه.  مدى  على  �لثقافة 
عندنا تت�صل ب�رس�عات �يديولوجية. ولذلك 
هناك د�ئما �صلطة – �إىل حد ما -  قاب�صة على مثل 
�دو�رد  مبفهوم  يوجد  ل  وباملح�صلة  �لف�صاء،  هذ� 
فردية  ��صتغالت  هناك  مدين.  عر�قي  نقد  �صعيد 
بغياب �ل�صتغال �ملوؤ�ص�صي، لو كانت هناك موؤ�ص�صة 
�ملنجز  هذ�  تقومي  على  تقوم  �جلامعات  يف  فعلية 
�ل�صحيح  طريقه  يف  ويو�صع  �صليم  ب�صكل  �لكبري 
وحركة  �ملعرفة  وحركة  �لثقافة  حركة  يخدم  مبا 
لهذ�  ويكون  �لنهائية،  باملح�صلة  وينظمها  �حلياة 
�ملنجز مهتمون من موؤ�ص�صات �أخرى، �لتعليم �لعايل 
على  يعمل  �أن  ميكنه  كبرية  مبوؤ�ص�صات  و�صالته 
تقدمي م�صاريع للنقاد �لكبار، م�صاريع تعنى بق�صايا 
مثل  تقدمي  عن  قا�رسة  �لعر�قية  �ملوؤ�ص�صة  معينة، 
هذ� �لفعل �لثقايف. �إن ما نعي�صه �لن بقايا موؤ�ص�صة 
�ليوم  �لأخرى  ولي�ض موؤ�ص�صة. �جلامعة و�ملوؤ�ص�صات 
تقف على �لأطالل. و�ل�صتغالت �لفردية �لتي حتدثنا 

دد
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ة ا
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ن

ديكارت 

�دو�رد �صعيد
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دها  تع�صّ مامل  منقطعة  �صتبقى  عنها، 
موؤ�ص�صات كبرية وتعيد �نتاجها. هذ� �لأمر 
غائب يف �لأكادميية وخارج �لأكادميية. 
د.نادية �لعز�وي: ��صتكمال ملا حتدث به 
هذ�  �إن  يقال  ل  ولكي    ، �لدكتور �صالح 
�ملو�صوع ي�صمل �لثقافة �لعر�قية وحدها 
�أو �لنقدية �لعر�قية وحدها. غياب �لناقد 
�ملدين وغياب �ملوؤ�ص�صات. يف م�رس مثال، 
ميكننا �أن نتذكر �أ�صماء مثل حممد مندور 
وطه ح�صني وحممود �أمني �لعامل وجابر 
عن  رحلت  م�صيئة  �أ�صماء  وهم  ع�صفور 
�جلامعة  من  ف�صل  مندور   ، �جلامعة 
ح�صني  وطه  �لعامل  �أمني  حممود  وكذلك 

�ل�صجة  بعد  �إّل  �جلامعة  �إىل  �إعادته  تتم  مل  �ي�صا 
�لكبرية �لتي ح�صلت، و�لأمر ذ�ته ينطبق على ن�رس 
حامد �أبو زيد وجابر ع�صفور. وهوؤلء جميعا �أخرجو� 
حتجيم  على  تعمل  د�ئما  �ملوؤ�ص�صات  �جلامعة.  من 
يف  �إمنا  وحده  �لعر�ق  يف  لي�ض  �لفردية،  �جلهود 
�أماكن عديدة. ما تعانيه �ل�صعوب �لعربية و�لتحديات 
�لتي  و�لنوعيات  �ل�صتعمار  وطاأة  حتت  �خلارجية 
�لمر. هذ�  لتبعات  حقيقية  �أ�صباب  �ل�صلطة  تتوىل 
�أُخرج  علو�ن  عبا�ض  علي   : �صالح  �صبحي  د. 
�أي�صا خارج �جلامعة ل�صنو�ت طويلة، وعناد غزو�ن 
�لبعثية.   �لفا�صية  زمن  يف  �ي�صًا  �لوردي  وعلي 
وعلي  �أحمد  �لله  عبد  وكذلك   : �لعز�وي  د.نادية 
جو�د �لطاهر وحياة �رس�رة وح�صن �لبياتي ومهدي 

�ملخزومي وعبد �لأمري �لورد. كل هوؤلء 
منعو� من �لتدري�ض يف �جلامعة. ومعظمهم 
�ل�صلطات  �ل�صعودية ولحقتهم  �إىل  �نتقل 
و�ملخزومي  �لي�صار.  من  باعتبارهم 
�لن موجودة بتقدير  �صتجد �صورته �ىل 
�صعود  �بن  حممد  جامعة  يف  و�عتز�ز 
كرئي�ض  عملو�  �لذين  �أحد  باعتباره 
�جلامعة.  تلك  يف  �لعربية  �للغة  لق�صم 
على  تعقيب  لدي  �لفو�ز:  علي 
جزء  وهي  �ملدين  �لناقد  مو�صوع 
�إطار  يف  �صعيد  �دو�رد  طروحات  من 
�لذي  �ملدين  �ملو�طن  عن  حديثه 
باحلد�ثة  لالندماج  �لأهلية  ميتلك 
�ملدين  �ملو�طن  مفهوم  يطرح  �أن  وقبل  و�حل�صارة، 
وهو  �لنقدي  �ملثقف  مفهوم  عن  حتدث  قد  كان 
فان  وبالتايل  �صعيد،  عند  �ل�صا�ض  م�صطلحاته  من 
�لدقيق.  بالتو�صيف  لي�ض  �ملدين  �لناقد  تو�صيف 
يجري  �ملدين،  �ملو�طن  عن  �حلديث  �صياق  يف  لكن 
�لقدرة  ميتلك  �لذي  �لنقدي  �ملثقف  عن  �حلديث 
مفاهيم  د�خل  �لكربى  �لغربية  �لتحولت  نقد  على 
�لق�صايا.  من  وغريها  �حلد�ثة  بعد  وما  �حلد�ثة 

با�صمي  �تقدم  �خلتام  يف  �لزبيدي:  �حمد  د. 
لكل  �جلزيل  بال�صكر  �لتحرير  هيئة  وبا�صم 
�ملو�صوع  �غنيتم  لقد  بحق،  �قول  ح�رس.  من 
�لدو�م.        على  مثلها  �ىل  نحتاج  مهمة  بطروحات 

حممد �جلز�ئري 

حياة �رس�رة
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�صخو�ض �مل�رسحية: رجل1، ورجل،2 ورجل3

 �ملنظر: َت�ْصَغُل �جلدر�َن �لثالثة للم�رسح لوحُة �لفنان 
يو�ص��ف �لنا���رس، وه��ي و�حدة من لوح��ات معر�صه 
�ملو�ص��وم )جدر�ن �صود( وعندما تطفاأ �لأ�صو�ء ويعم 
�لظ��الم يف �أرجاء �مل���رسح و�ل�صالة ي�صم��ُع جمهوُر 
�لنظ��ارة �ص��وَت حم��رك ي�صب��ه �صوت حم��رك نفاث 
ب�رسعت��ه �لق�صوى، ثم يختل��ط �صوُت �ملحرك بزعيق 
�إط��ار�ت مطاطية جر�ء �ل�صغ��ط �ل�صديد على �ملوقِّف 
)�لربيك( مع �صوت �رتطامها ب�صيء ما. ن�صمع �صوت 
دحرجة �صخ�ض عل��ى خ�صبة �مل�رسح ثم يعم �ل�صمت 

�لت��ام. حلظ��ات متر قب��ل �أن تب��د�أ د�ئرة م��ن �ل�صوء 
بالظهور �لتدريجي )Fide in( على رجل ممدد على 
و�ص��ط �خل�صب��ة، وعندما يكتمل �صطوُعه��ا يبد�أ �لرجُل 
بال�صتيق��اظ �صيئ��ًا ف�صيئًا. ينظر َحو�َلْي��ه و�إذ ل يرى 
�أي َمْعل��م للم��كان �أو قطع ديكور ي�ص��األ نف�صه بحرية 

و��صتغر�ب:
�مل��كان  ه��ذ�  وم��ا  )ينه���ض(  �أن��ا؟!  �أي��ن   : رجل1 
�لغري��ب؟! )يلتفت حوله ول يجد �صيئ��ًا( وهذ� �لفر�غ 
�لالنهائ��ي �أه��و �لع��دم �أم جزء من �لع��دم؟! �أل يوجد 
�أح��د هن��ا؟! )ينادي ي�ص��وت عال( هيه ه��ل من �أحد 
رو� جميعا؟  هناك؟ )لنف�صه ب�صوت منخف�ض( هل ُهجِّ

الصندوق األسود
مستوحاة من لوحة الفنان يوسف الناصر )جدار أسود(

صبـــــــ�ح االنبــــــــــ�ري
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)ينادي م��رة �أخرى( هي��ه �أنتم ��صتيقظ��و�، �أتعرفون 
ك��م �ل�صاعة �لآن؟ )ينظر �إىل �صاعته �ليدوية فيفاجاأ( 
غري��ب جد�ً! �أين �ختف��ت �صاعتي و�أن��ا مل �أخلْعها من 
ي��دي منذ ربع ق��رن! هل نحن يف ظ��الم د�ئم �أم ثمة 
نور �صينهمر علينا من مكان ما؟ )يتحرك نحو �جلد�ر 
�لأمي��ن. يلم�صه بحذر( ما هذ�؟ �أهو جد�ر عازل للزمن 
)يتح�ص�ض �جل��د�ر بر�حة يده مثل ممثل �لبانتومامي.. 
يتوق��ف( هذ� لي�ض ج��د�ر�ً، �أكاد ��صعر- من ملم�صه - 
�أنه لوح��ة جد�رية هائلة )يتحرك �إىل �جلد�ر �خللفي. 

يلم�صه ثم ينتقل �إىل �جلد�ر �لأي�رس( 
يب��دو يل كم��ا لو �أن �جل��در�ن �لثالثة مغط��اة بلوحة 

و�حدة. لوحة من ظالم )بتعجب( �أيعقل هذ�!
�لر�ب��ع.. يه��رول نح��و جمه��ور  �إىل �جل��د�ر  )ينظ��ر 
�لنظ��ارة.. ي�صطدم به في�صقط �أر�صًا.. ينه�ض.. يلم�صه 

بالطريقة نف�صها(
مل��اذ� جعل��و� ه��ذ� �جل��د�ر �صفاف��ًا؟ )يفك��ر ب�ص��وت 
م�صموع( رمبا لأرى ما يحدث هناك )ي�صري باأ�صابعه 
جه��ة �جلمهور( �أو ل��ريو� هم ما يح��دث هنا )ينادي 
ويوؤ���رس بيدي��ه( هي��ه �أنت��م.. ه��ل ت�صمعونن��ي؟ ه��ل 
ت��رون �إ�صارت��ي؟ )ينتظ��ر رد فعلهم ثم بخيب��ة( �إنهم 
ل ي�صمع��ون ول يب���رسون. وح��دي �صاأظ��لُّ يف ه��ذ� 
�جل��وف �ملعتم حتى �ألفظ �أنفا�ص��ي �لأخرية )لنف�صه( 
كي��ف ومل��اذ� جئُت �إىل ه��ذ� �لظالم �ملري��ب؟ )يفكر( 
حقيق��ة �أن��ا ل �أع��رف كي��ف ومل��اذ�، وك��م ��صتغ��رق 
ذل��ك من �لزمن )يح��اول �لتذكر( مل��اذ� ل �أقول �إنني 
�نتقلت خالل حلم ر�ودين و�لدليل �أن �لليل مل ينق�ِض 
بع��د )ي�صري ب�صع خطو�ت( وم��ا �أدر�ك �أن هذ� �لظالم 
ظالم ليل روتيني ماألوف؟ )تنت�رس �لإ�صاءة �خلافتة 

�لزرق��اء فيفاجاأ به��ا( �إذن )يبت�صم( هذ� ه��و �لدليل. 
ب��زوغ �لفجر )يلتف��ت �إىل جمهور �لنظ��ارة( لكنكم ل 
تز�لون غارقني يف �لظالم. �أيعقل �أن يطل �لفجُر على 
هذ� �ملكان فق��ط!؟ )يلتفت �إىل �للوح��ة، ي�صتعر�صها. 
يتاأمل بع�ض �أماكنه��ا بعمق. )ي�صتدير نحو �جلمهور 
ث��م لنف�صه( هل �أنا جزء م��ن هذه �للوحة! كيف يل �أن 
�أع��رف وهي غارقة برمزية وغمو���ض. )�إىل �للوحة( 
هل �أن��ِت جزء من هذ� �لغمو�ض �ل��ذي يجعل �لأ�صئلة 
تن�صط��ر د�خ��ل ر�أ�ص��ي كم��ا ل��و �أنه��ا �صبايروج��ري�؟ 
)يتذك��ر( يبدو يل �أنني �صاهدتك م��ن قبل ولكن �أين؟ 
)يح��اول �لتذك��ر( �أين �أي��ن؟ �آ... تذك��رت على �صفحة 
يو�صف �لنا�رس يف �لفي�صبوك، ولوكان �لالبتوب معي 
ل�صتعن��ت به ملعرفة حقيقة ظالمك �لد�م�ض )ي�صمت 
فج��اأة �إذ ي�صمع �ل�صوت �لذي تك��رر عليه �صابقًا. ي�صد 
�أذني��ه. ينقط��ع �ل�صوت فج��اأة ويدخل علي��ه منزلقًا 

جهازه �لإلكرتوين. ينظر �إليه بريبة و��صتغر�ب(
م��ن �أي��ن جئ��َت وكي��ف و�صل��َت وكّل ذرة يف ه��ذ� 
�مل��كان مقفلة؟ )يق��رتب منه( �أنت جه��ازي �خلا�ض 
فع��اًل. )لنف�ص��ه( رمبا �صمع��وين فا�صتجاب��و�. هل هم 
ي�صتجيب��ون فع��اًل؟ جلَّ م��ا �أخ�صاه �أن يك��ون كل هذ� 
من خمططاتهم �لرهيبة و�إن بدو� يل �أنهم لي�صو� على 
ه��ذه �لدرجة م��ن �ل�ص��وء )ي�صغط عل��ى زر �لت�صغيل، 
ت�صاء �ل�صا�ص��ة، فينتف�ض ب�صكل مفاجئ( يا �إلهي ما 

هذ�؟ �أمر عجيب وغريب. بل غاية يف �لغر�بة؟ 
)يقّرب وجهه من �صا�صة �جلهاز مدققًا �لنظر. يرت�جع 

�إىل �لور�ء. ينظر �إىل �للوحة �جلد�رية(
م��ن و�صع��ِك عل��ى �صط��ح �ملكت��ب؟ وم��ن �صم��َح لِك 
حتمي��ل نف�صك عل��ى جهازي �ل�صخ�ص��ي؟ هذ� �نتهاك 
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�لقان��ون  عليه��ا  يحا�ص��ب  جرمي��ة  للخ�صو�صي��ة. 
)بتاأكي��د( نع��م �لقان��ون )لنف�صه ب�ص��وت منخف�ض( 
�لقان��ون؟ ههه��ه �لقان��ون! �أيوج��د قان��ون يف ه��ذ� 
�لف��ر�غ �ملعتم، وهل ي�صتطي��ع �لقانون حماكمة هذه 
�للوح��ة �لهاك��ر ومعاقبتها ب�صب��ب �خرت�قها لعاملي 
�ل�صخ�ص��ي؟ )يع��ود جله��ازه. ي���رسب عل��ى بع���ض 
�ملفاتي��ح( حم��د� هلل �أن خدمة �ل���) Wi Fi( متوفرة 

هنا يف هذ� �جلحيم �ملقفل. 
)ي�صتم��ر بال�رسب عل��ى مفاتيح �لكيب��ورد. يتوقف.. 
يبت�ص��م.. عندم��ا يب��د�أ �لكتابة عل��ى �لكيب��ورد فاأنها 
تظه��ر عل��ى �للوح��ة بهيئ��ة )chats( عل��ى جزئه��ا 
�ملظلم حتديد�ً مع مو�صيقى خافتة كخلفية للم�صهد(:

- )يكتب( مرحبًا ب��ك �صديقي، �أردت �أن �أ�صاألك ماذ� 
تفعل لوحتك هنا؟ �أهي جزء مما يخططون؟ 

)عندم��ا يكتب �لطرف �لآخر ف��ان كلماته تظهر على 
�للوحة �أي�صا(:

- ماذ� يخططون؟ 
- وما �أدر�ين �أنا! 

- ح�صن ملاذ� �أنا طرف يف هذ�؟
 - لأن لوحت��ك )ج��د�ر �أ�ص��ود( هن��ا و�أن��ا م�صج��ون 
د�خله��ا... �صدقن��ي ل ميك��ن �أن �أخط��ئ يف �لتع��ّرف 
عليه��ا وعلى �أ�صلوبها، فق��ط �أردت �أن �عرف ملاذ� �أنا 
حبي�صها؟ ح�صنًا �صاأكتب لك عّما وجدته فيها لت�صدق: 
�أول ثم��ة �صبابي��ك �أو لأق��ل مناف��ذ ملطخ��ة بال��دم، 
و�لغري��ب �لغريب �أن �لدم �ل��ذي عليها يكاد يربق يف 
�لظالم م��ن �صدة ملعانه... وثانيا �لظالم يهيمن على 
مفا�صله��ا وكاأن �لأر���ض فقدت حركته��ا �لروتينية 
وظّل��ت يف مو�جهة د�ئمة للعتم��ة �لكونية �حلالكة... 

نع��م. عليك �أن تف���رس يل هذه �لظاه��رة �لعجيبة و�ل 
�صاأجن.

- لي�ض يل يد يف هذ�.
- لي�ض لك يد يف هذ�! �أمل تر�صمها �أنت؟ ... �أمل ت�صعها 
و�صط بركان من �ل��دم �ملغ�صول بالظالم؟ �إذن قل يل 

�أنت ملاذ� �أنا حبي�ض جدر�نها �ل�صماء؟ 
 - قلت لك لي�ض يل يد يف هذ� كّله! 

- من غريك �إذن؟
- �أريد �أن �أعرف منك.

 - تري��د �أن تع��رف من��ي؟ ح�صن��ا كل ما �عرف��ه �أنها 
لوح��ة غام�ص��ة ج��د�ً وكاأن �لغمو�ض فيه��ا مق�صود 
لغاية يف نف�صَك �أنت، لقد �صئمت من هذ� كله �صاأتوقف 

عن �لكتابة.
)�إىل �جلمهور( �إنه يتنا�صى، بل يفتعل �لن�صيان وكاأنه 
مل يكتب عنه��ا يف �صفحته على �لفي�صبوك بعد ثالث 
�صن��و�ت م��ن �إجنازه��ا: )يف�ص��ل �أن ينق��ل �لن�ض من 

�لفي�صبوك مبا�رسة(
))�إنه��ا ل ت��ز�ل معلقة عل��ى �جلد�ر، ورغ��م �أنني من 
ر�صمه��ا �إل �أنه��ا �ص��ارت تبع��ث �حل��رية يف نف�ص��ي 
و���رست �أرى جانبه��ا �مللغ��ز يفي���ض ويطغ��ي على 
قما�صتها، حت��ى �أنني فكرت بالبح��ث عمن باإمكانه 
�أن يحدثن��ي عنها، مثل من يرتكب فعاًل ما وي�صتعني 
مبحل��ل نف�ص��ي ليف���رس ل��ه دو�ف��ع و�أ�صب��اب ونتائج 

فعلته(( 
)كاأنه �قتن�ض فكرة جديدة تخرجه من ماأزقه فيعود 
�إىل �لكمبيوت��ر. ي���رسب على بع���ض �ملفاتيح، ي�صع 
�ل�صماع��ات �لر�أ�صي��ة )headphone( عل��ى �أذنيه 
يت�ص��ل بالطرف �لآخر عن طري��ق �لو�ت�صاب �أو غريه 
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من �صبل �لت�صال �لإلكرتوين(
�آل��و... �آل��و... يو�ص��ف؟ �عت��ذر من��ك عّما بدر من��ي �أنا 
يف و�ص��ع ل �أح�ص��د عليه فقط �أري��د �أن �عرف ب�صدق 
وو�ص��وح، ه��ل و�صعتني هنا لأف�رسها ل��ك؟ ... ماذ�! 
مل تع��د بحاج��ة �إىل تف�صري! ملاذ� ورطتن��ي بها �إذن؟ 
�أن��ت مل تورطن��ي؟ بل ورطتن��ي و�أن��ا �لآن �أدفع ثمن 
ه��ذه �لورطة بكل دقيقة م��ن عمري)بغ�صب( لتذهب 
لوحت��ك �إىل �جلحي��م فه��ي مل جتل��ب يل غ��ري �لظالم 
)يغل��ق �خلط بينما يتكرر �ل�ص��وت نف�صه. يغلق �أذنيه 
بر�حتي��ه، يظلم �مل�رسح يرتف��ع �ل�صوت �أكرث من ذي 
قب��ل ن�صع��ر بارتط��ام وتدحرج ج�صم م��ا على خ�صبة 
�مل�رسح. د�ئرة ر�أ�صية من �ل�صوء ت�صطع تدريجيًا على 
�ل�صخ���ض �جلديد �لذي بد�أ يفوق م��ن غيبوبته، يرفع 

ر�أ�صه مو�جهًا ر�أ�ض �لرجل �ل�صابق
رجل2: �أين �أنا؟

�أنت هنا. رجل1:  
هنا... �أين؟ رجل2: 

ل �أدري. هل تتذكر ما حدث لك بال�صبط؟ رجل1: 
ْع��ُت د�خ��ل بقعة  ل �أتذك��ر �ص��وى �أنن��ي و�صِ رجل2: 
زي��ت �ص��ود�ء ُقِذَفْت بفر�ص��اة د�خل لوح��ة مل ��صتطْع 
تب��ني مالحمها ثم وج��دت نف�صي هنا يف هذ� �ملكان 

�ملوح�ض �لذي ي�صبه....
رجل1:)يقاطعه( قرب�ً مظلمًا �ألي�ض كذلك؟

رجل2: نعم... بال�صبط كاأنك يف قلبي تقول ما �أقول.
رجل1: ل ... ل�صُت يف قلبك.

رج��ل2: �أق�ص��د �أنك عرفت م��ا �أردُت قول��ه ف�صبقتني 
بالقول. هل �أعرفك؟

رج��ل1: بل �أن��ا �أعرفك و�أعرف من تك��ون بال�صبط... 

�أن��ت و�ح��د منه��م.. بل �أن��ت �أمكره��م جميع��ا. �أل�صَت 
خمتارهم للطائفية و�لزمن �لبذيء؟

رجل2: حتّدث بتهذيب و�إل...
رجل1: و�إل ماذ� يا خمتارهم.

رجل2:  يبدو �أنك ل تعرفني.
ب��ل �أعرفك حق �ملعرف��ة ... هل ثمة رجل يف  رجل1: 

عر�ض �لبلد وطولها ل يعرف من تكون؟
من �أكون؟ رجل2: 

رجل1:�أن��ت �لظ��الم �ل��ذي �أغل��ق مناف��ذ �لن��ور على 
�لنا�ض جميعًا.

رجل2: كيف جتروؤ على حمادثتي بهذه �لطريقة؟
رجل1: لأن �لظالم هنا ل يفّرق بينك وبني غريك من 

�صدنته �ملخل�صني.
رجل2 :من �أنت؟

على ما يب��دو �أنني و�حد �صبقك يف �لو�صول  رجل1: 
�إىل هذ� �جلحيم �لغائر يف نفو�صنا �مل�صطربة.
هذه موؤ�مرة �إذن حيكت يل يف ظالم. رجل2: 

رج��ل1: �لظالميون ل يتاآمرون عل��ى بع�صهم بع�صًا 
فالُظْلَم��ُة توّحدهم لي�صّد �لو�ح��د منهم �إزر �لآخر ولك 
هن��اك �أخ��وة ك��رث يغم�ص��ون عيونهم عندم��ا يتعلق 

�لأمر بظالمك. يعني بالعربي �لف�صيح )يغل�صون(
رج��ل2: ل عالق��ة يل بكل هذ� �لذي �أن��ا منّزٌه عن كل 

�صغرية وكبرية فيه.
رجل1: �أن��ت منّزه عن��ه؟! ههههههههههههاه )يطلق 

قهقهة طويلة وعالية(
رجل2: لن ��صمح لك �أن ت�صخر مني.

رجل1: ومن تكون �أنت؟
رجل2: �أنا من قاد �لنا�ض �إىل منابع �لنور.
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رجل1: �صدق��ت �أنت قائدهم )ي�ص��ري بر�أ�صه �إىل جهة 
جمهولة(

رج��ل2: )متبجحًا( نعم �أنا )يتوق��ف مفكر�ً ثم( ماذ� 
تق�صد؟ �أنا قائد َمن؟

رج��ل1: )يقاطع��ه متجاه��اًل �إي��اه( �لقائ��د... �ل��ذي 
تخل�صت��م منه كان �بن��ه �لأكرب يق��دم �لنا�ض لكالبه 
�جلائعة فتلتهمهم بوجبة و�حدة ل تبقي منهم حلمًا 
�أو عظم��ًا، �أم��ا �أنت��م فقد ب��د�أمت بالتهامه��م ب�رس��صة 

تفوق �رس��صة تلك �لكالب �مل�صتاأذبة.
رجل2: نحن من خل�ض �لنا�ض من �رسور �بنه �لأكرب

رجل1: وقد �رسمت �أكرث �رس�ً منه على �لنا�ض.
رجل2: �خر�ض ل تقل هذ� يف وجهي.

رج��ل1: وه��ل تفرق كثري�ً �إن قلت��ه يف وجهك هذ� �أم 
يف وجوهك �لأخرى؟

رجل2: تفرق �إن كنت تريد �أن تعرف.
رجل1: �صتندمون.

رج��ل2: ل��ن نن��دم فلقد قمن��ا بكّل م��ا ميلي��ه علينا 
�صمرين��ا )يغ��ري �ص��ري �حلدي��ث( �لآن ق��ل يل كي��ف 

ميكنني �خلروج من هنا؟
رج��ل1: لو كنت �أعرف خلرجت قبل �أن يحلَّ �صمرُيك 

�ملغرق بل�صو�صيته �صيفًا على ربيبك.
رجل2: ربيبي؟ ماذ� تعني؟ من هو ربيبي؟

رجل1: �لظالم... هل ن�صيت حقًا؟
رج��ل2: )ي�صري ل��ه باإ�صبع �لته��ام �إىل قلب رجل1( 

�لقلب �ملظلم يرى كّل �لقلوب مظلمة.
رج��ل1: �صدق��ت، �إنها �لقلوب �لعمي��اء، وهذ� ما �أنت 

عليه بال�صبط.
رجل2: قد �صربُت عليَك كثري�ً.

رَبَ �لنا�ُض عليَك كثري�ً. رجل1: وقد �صَ
رجل2: �أل�صت و�حد� منا فلماذ� تعزل نف�صك عنا؟

رجل1: كنت منكم.
رجل2: و�لآن؟

رجل1: �أنا يف هذ� �لبئر �لذي تنباأ به يو�صف.
رجل2: يو�صف من؟

رجل1: �لفنان �لذي ر�صم هذه �للوحة )ي�صري �إليها(
رجل2: )ينظ��ر �إىل �للوحة نظرة بانور�مية فتنقب�ض 
مالم��ح وجه��ه( �أيف نف���ض يو�صف كل ه��ذ� �لقدر من 

�لظالم؟
رجل1: كل هذ� �لقدر من �لظالم يف نفو�صنا نحن.

رجل2: ها �أنت حت�رس نف�صك معنا للمرة �لأوىل.
رجل1: ل��ن �أبّرئ نف�صي وفيها م��ن �لظالم ما يجعل 

�لنهار لياًل.
رج��ل2: ما دمت معن��ا �إذن لنفكر باخل��روج من هذ� 

�لظالم �لقاتل.
رجل1: و�إىل �أين من�صي؟
رجل2: �أر�ض �هلل و��صعة.

رج��ل1: لقد م��الأمت �أر�ض �هلل ���رسور�ً وظالم��ًا؟ �نى 
ذهبنا فاأن ظالمكم عالق باأرو�حنا �مل�صطربة.

رجل2: �أهذ� ما تقوله �للوحة؟
رجل1: نعم بكل تاأكيد.

رجل2: �إذن �طلب من يو�صف �أن يغرّيها.
رجل1: هل تعتقد �لأمر بهذه �لب�صاطة؟
رجل2: �أنا م�صتعد لدفع �أي مبلغ يريد.

رجل1: �أي مبلغ؟
رجل2: �أي مبلغ.

رج��ل1: �أن��ت �صليع بالدف��ع... لكن��ك ل تعرف كيف 
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تتعامل مع فنان مثل يو�صف.
رجل2: �إذن تعامل معه �أنت.

رج��ل1: �أنت مل ول��ن تفهم كيف يفك��ر �لآخرون. ما 
تفكر به فقط: �لأرباح �ملالية و�ملكا�صب �ل�صيا�صية.

رج��ل2: ق��ل يل �أن��ت، كي��ف يفك��ر �لآخ��رون وماذ� 
يريدون؟

رجل1: �لعي�ض بكر�مة.
رجل2: فقط؟
رجل1: فقط.

رجل2: وهل جتلب لهم �لكر�مُة ماًل �أو جاهًا؟
رج��ل1: �أر�أيت؟ �إنك ل تفكر �إل بامل��ال ولهذ� ُرميَت 

يف غياهب هذه �للوحة.
رج��ل2: �أن��ا ل�ص��ت رج��ل ف��ن و�أدب �أن��ا �صيا�ص��ي، 

و�ل�صيا�صي ل يحكم �إل باملال.
رج��ل1: كنت مثل��ك �أي�صًا �عتقد مب��ا تعتقد ولكنني 

حتررت.
رجل2: هل حررتك هذه �للوحة بقلبها �لأ�صود.

رجل1: بل جعلتني �أرى يف �لظالم ما ي�صعب عليكم 
روؤيته يف �ل�صوء.

رج��ل2: �إذن ق��ل يل ماذ� ترى يف ه��ذ� �لظالم �لذي 
يهيمن على كل مفا�صلها؟

رجل1: )بقوة وت�صميم( �أنتم.
رجل2: نحن؟

رجل1: نعم �أنتم.
رجل2: و�أين �أنتم فيها.

رج��ل1: هل ت��رى تل��ك �لنو�ف��ذ �مل�صبوغ��ة بالدم؟ 
)ي�ص��ري �إىل م��كان حمدد يف �للوح��ة فيجيبه رجل2 

بهزة من ر�أ�صه( نحن خلف تلك �لنو�فذ.
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: )ي�ص��ري �إىل �خلط��وط و�لبق��ع �حلم��ر د�خل  رجل2 
�للوحة( هذه دماوؤكم �إذن؟

رجل1: �لآن بد�أت تفهم.
رجل2: م��ا ل �فهمه: كيف و�صلت��م �إليها وهي �أعلى 
م��ن قاماتك��م؟ )�لرجل1 ل يجيب( �أن��ا �أقول لك. لقد 
�صع��دمت على �أكتافن��ا، �أو بالأحرى نحن �صمحنا لكم 

بال�صعود على �أكتافنا وهذه هي �لنتيجة.
رجل1: �أي نتيجة؟

رجل2:نتيجتك��م �لبائ�ص��ة. لق��د ع�ص�صت��م �ليد �لتي 
ُمّدت �إليكم لتنقذكم مما �أنتم فيه.

رجل1: ليتكم مل تفعلو� هذ�. ليتكم تركتمونا على ما 
نح��ن عليه. عندما ي�صتد �لظ��الم وتت�صاعف طبقاته 
�صم��كًا وعبئ��ًا ي�صعب على �لنا���ض �لعي�ض حتت نريه 

�لثقيل.
رج��ل2: �أعطيناكم �أكرث مما ت�صتحق��ون فماذ� كانت 
�لنتيج��ة؟ )يتوق��ف قلي��اًل( م��الأمت �حلي��اة ��صطر�بًا 

و�إرباكا.
رجل1: نحن فقط نددنا بظالمكم.

رج��ل2: ونح��ن عملن��ا عل��ى جل��ب �لن��ور لأنف�صك��م 
�ملظلمة لت�رسق عليها �صم�ض �لوطن.

�لوط��ن  تق�ص��د  ه��ل  وط��ن؟  �أي  �لوط��ن؟!  رج��ل1: 
)ب�صخرية( �لذي بيع يف مز�د�تكم �ل�رسية و�لعلنية؟

رج��ل2: من يجهل م�صلحته ل يجن��ي غري �خليبات. 
�أنت��م.... )يقاطعه �صوت �ملحرك �لنفاث نف�صه ي�صّد�ن 
�آذ�نهم��ا بر�ح��ة �أيديهما يعّم �لظ��الم وكما يف �ملرة 
�لأوىل ن�صم��ع �ص��وت تدح��رج �صخ���ض عل��ى خ�صبة 
�مل���رسح و�إذ تفت��ح د�ئ��رة م��ن �ل�ص��وء عل��ى �لقادم 
�جلدي��د يبد�أ بالنهو���ض تدريجيًا م��ع �رتفاع �صوت 

�ملو�صيقى(
رجل1: ما هذ�؟

رجل2: قادم �آخر، �أو لك �أن ت�صميه �صيفًا �آخر.
رجل3: نحن ما نحن عليه.

رجل3: على ما ت�صاء.
رجل2: كيف و�صلَت �إىل هنا؟

رج��ل1: )رج��ل1 ورج��ل2 يتب��ادلن �لنظ��ر�ت( هو 
يعني كيف �صيخرج من هنا؟

رجل3: �صوؤ�لك هذ� يعني �أن ل خروج من هنا و�لعودة 
ثانية �إىل هناك.
رجل1: بال�صبط.
رجل3: م�صتحيل.

رجل2: ل م�صتحيل حتت �ل�صم�ض.
رجل3: �أي �صم�ض؟

رجل1: �ل�صم�ض هنا تعني �لظلمة.
رجل3: هل نحن يف مقربة؟

رجل1: بل يف لوحة.
رجل3: هل جننتما.

رجل2: كيف ل يجن من يرى كّل هذ� �لظالم.
رجل3: جمنونان يف �لظالم �إذن.

رج��ل1: )ي�ص��ري �إىل رجل2( ه��و ل يرى �أح��د�ً �إل من 
خالل نف�صه.

رجل3: علّي �أن �أجتنبه �إذن، �ألي�ض كذلك؟
رج��ل1: )ينظ��ر �إىل رجل2( علي��ك �أن حتذر منه فقط 

فهو ل يع�ض. لقد فقد �أ�صنانه �حلقيقية.
رجل3: تعني �أ�صنانه �لد�ئمة؟

رجل1: ل.. �أ�صنانه �لد�ئمة ل ت�صقط. �أنا عنيت �أ�صنانه 
�لقا�صمة �لقار�صة.
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رجل3: هل حتاول �إخافتي؟
رجل1: بل حتذيرك فقط.

رجل3: ل ت�صغي له فهو يهرف مبا ل يعرف.
رجل3: وهل تهرف �أنت مبا تعرف؟

رجل2: ما يهمني هو كيف و�صلَت �إىل هنا؟
رجل3: �أمل يخربوك؟

رجل2: )م�صعوقًا( من هم؟
رجل3: )ي�صري بر�أ�صه �إىل جهة ما( �أولئك.

رجل2: �أولئك من؟
رج��ل1: )با�صتخف��اف( زبانية جهن��م. �أولئك من هم 

على �صاكلتك.
رجل2: يبدو �أن غريهم بانتظار من هم على �صاكلتك 

�أنت.
رج��ل3: �أرجوكما.. ب��ال مهاترة. دعون��ا نتحدث يف 

�ملهم.
رج��ل2: ح�صنا حبذ� لو �أخربتنا عنهم وملاذ� �أر�صلوك 

�إىل هنا.
رجل3: قالو� يل ثمة لوحة هنا.

رجل2:نعم.. �إنها ور�ءك.
رجل3: ور�ئي �أين؟

رجل2: ور�ءك يعني ور�ءك.
رج��ل3: ي��ا لغبائي ه��ل �رست عل��ى ه��ذ� �لقدر من 

�لغباء.
رجل2: بل �أ�صو�أ من ذلك. �أنت فقدت تو�زنك فما عدت 

قادر� على معرفة �لجتاه.
رجل3: وما �صبب ذ�ك؟

رجل1: �للوحة.
رجل3: )بتعجب( �للوحة!!!

رجل1: نعم �للوحة.
رج��ل3: )يلتف��ت �إىل �ل��ور�ء( �أين هي �للوح��ة؟ �أنا ل 

�أرى غري �لظالم. هل �لظالم لوحة؟
لروؤيتهم��ا  �صبي��ل  ول  متد�خ��الن  �إنهم��ا  رج��ل1: 

منف�صلني.
رجل3: �أمر يف غاية �لغر�بة!

رجل2: مل تقل لالآن مباذ� �أخربوك.
رجل3: مل يخربوين ب�صيء �أبد�.

رجل2: كذبَت علينا �إذن؟
رج��ل3: مل �أكذب ومل �أقل �إنهم �أخ��ربوين بل �أخربوك 

�أنت فقط.
رجل2: عن ماذ� �أخربوين بال�صبط؟

رجل3: �أنت �أدرى مبا �أخربوك.
رج��ل1: )متدخال بينهم��ا( �أنا �أقول ل��ك. �صتظل هنا 

طو�ل عمرك حبي�ض هذه �للوحة �جلهنمية.
رجل2 : حتدث عن نف�صك فقط �أو لت�صمت �إىل �لأبد.

رج��ل3: )مي�ص��ك ذر�ع رج��ل1 وي�صحب��ه بعي��د� ع��ن 
رجل2( �أريد �أن �عرف منك �رّس هذه �للوحة.

رج��ل1: لي�ض لها �رس حمدد فهي جتدد �أ�رس�رها على 
�ل��دو�م. �لذي �أ�صتطيع قوله لك فق��ط �إن �لذي ر�صمها 
كان زمياًل يل �أيام �لدر��صة �جلامعية ثم هاجر غربًا.

رجل3 : �أمل يف�ِض لك �رّسها؟
رجل1: حتى هو مل ي�صتطع ك�صف �رسها �لدفني.
رجل3: ملاذ� و�صعونا هنا، هل نحن جزء منها؟

رجل1: بل نحن جزء من ظالمها.
رجل3: رمبا لنتطّهر منها.

رج��ل1: بل من ظالمها �أو بالأحرى من ظالم �أنف�صنا 
ولكن ما �ل�صبيل �إىل ذلك؟
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رجل3: رمبا بتحطيمها.
رجل1: هذ� يعني حتطيم �أنف�صنا.

رجل3: �أ�أىل هذ� �حلد نحن غارقون يف �لظالم.
رجل1: ورمبا �إىل �أبعد من هذ� �حلد.

رجل3: هل تعتقد �أن �لتخل�ض من هذ� �لرجل �صيمّهد 
لنا طريق �خلروج؟

رجل1: �لقتل مل يعد �صبيلي.
رج��ل3: �أح�صن��ت.. �لقت��ل �صبيله��م ولك��ن �صيعلم هذ� 
)م�ص��ري� �إىل رجل2( عما قريب كيف يتخل�ض منا لذ� 

علينا قتله قبل �أن يقوم هو بقتلنا.
رج��ل1: ل��ن �ألّطخ يدي بال��دم مرة �أخ��رى لي �صبب 

كان.
رجل2: ها هل �تفقتما على خطة ما؟

رجل1: لي�ض بعد.
رج��ل2: )ينظ��ر �إىل �للوحة متاأمال( �أعتق��د �أن �ملنفذ 

�لوحيد للخروج منها هو تلك �ملنافذ �ل�صغرية.
رج��ل3: تل��ك �ملنافذ ل تت�ص��ع خلروج قط��ة �أو حتى 

جرذ �صغري.
رج��ل1: )�إىل رج��ل 2( �صه��ل علي��ك �أن جت��د �إبرة يف 
كوم��ة ق���ض عل��ى �أن جتد طريق��ًا للخ��روج �إىل �لنور 

ثانية.
رج��ل2: ي��ا ل��ك من �أن��اين ل يح��ّب للنا�ض م��ا يحب 

لنف�صه.
رج��ل1: �أحتد�ك �أن تذكر �صيئًا و�ح��د�ً �أحببته لنف�صك 

و�أردته للنا�ض.
رج��ل2: لو كان �لنا���ض على دي��ن حكامهم حل�صلو� 

على ما ح�صل عليه �حلكام بالطبع.
رجل1: عدد كبري منهم كانو� على دينك فهل ح�صلو� 

على جزء مما ح�صلت؟
رجل2: هم على �صاكلتك ل يريدون �حل�صول �إل على 

�خليبات وقد ح�صلو� عليها بجد�رة.
هل عدمتا �إىل �جلد�ل �لعقيم ثانية؟ نحن يف  رجل3 : 
�لو�ص��ع نف�صه. كلن��ا حمبو�صون يف �لظ��الم، ول �أحد 
يعرف �إىل متى �صنظل غارقني يف بحر �لظلمات هذ�. 

)�إىل رجل1( ��صمع كيف ح�صلت على �لالبتوب؟
رجل1 : متنيت لو كان معي فاأتى من حيث ل �أعلم.

رجل3 : عظيم.. �إذن متنى �أن يو�جهنا يو�صف هنا.
رجل2 : �لأماين فقط ل تتحقق �ملطالب.

ردل2 : بالأم��اين �أم بغريها، دعنا جنرب. �أمل تتمنى 
�حل�صول على �لالبتوب وح�صلت عليه؟

رجل1 : هذ� يعني ثمة من يتحكم باأمرنا ول �أريد �أن 
�أكون تابعا له باي حال من �لأحو�ل.

رج��ل2 : �ص��دق �ملث��ل �لقائ��ل: "مك��دي وخنج��ره 
بحز�مه"

رج��ل3 : )�إىل رج��ل 1( �إذن علي��ك �أن تتمن��ى ذل��ك 
بنف�صك.

رجل1 : وملاذ� ل تتمناه �أنت؟
رج��ل3 : لأنه مل مي�ِض على وج��ودي معكم �إل ب�صع 

دقائق. ثم �أن يو�صف زميلك ولي�ض زميلي.
رجل2 : معك ح��ق )�إىل رجل1( متنى و�صول يو�صف 

�إىل هنا و�إل �أجربناك على ذلك.
رجل1 : �أنتما عاجز�ن على فعل �أي �صيء.

رجل2: ومن �أدر�ك؟
رجل1 : �للوحة.

رجل3: �للوحة ثانية!
رجل1: �للوحة حياتنا.
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رجل2: تعني حياتنا �ملظلمة.
رجل1: �أنتم من جعلها على هذ� �لقدر من �لظالم.

رجل2 : بل �أنتم من ترك �لظالم يزحف �إليها.
رج��ل3 : هل �صت�صتمر�ن باته��ام بع�صكما بع�صا. �أل 

تتوقفان حلظة و�حدة للتفكر باأمر �لظالم؟
رجل2 : ح�صنا كما تريد.. �أخربنا ما �لعمل؟

رجل3 : ح�صنا ��صمع��ا: �أمتنى ح�صور يو�صف �إىل هذ� 
�ملكان )ينتظرون ول �أحد يجيء(

رج��ل2 : كان عليك �لق��ول: �أمتنى ح�صور يو�صف �إىل 
هذ� �لظالم.

رج��ل3 : ح�صنا، �أمتنى ح�صور يو�صف �إىل هذ� �لظالم 
)ي�صمع��ون �ل�ص��وت نف�ص��ه ي�ص��دون �أذ�نه��م بر�حات 

�أيديهم ثم ينزلق �إليهم �صندوق �صغري(
رج��ل2 : طلبن��ا يو�صف فاعطونا �صندوق��ًا ما �خلطاأ 

يف هذ�.
رجل1 : )�إىل رجل 2( �فتحه لرنى ما فيه.

رج��ل2:  ومل��اذ� �فتح��ه �أن��ا ق��د يح��وي �ل�صن��دوق 
مفخخة. �فتحه �أنت.

رجل1: )�صاخ��ر�( معك حق.. �لقائد ل ي�صّحي بنف�صه 
عادة وحتت �إمرته �ملزيد ممن ي�صحي بهم.

رجل3 : �أهو قائد فعاًل �أم �أن هذ� تهكم ح�صب؟
رجل1 : �أمل ت�صمع بالقائد �ل�رسورة؟

رجل3 : �أهو �ملختار؟
رج��ل1 : �لذي طار؟ نع��م فلرتكع له يا �صديقي. �لآن 

�فتح �ل�صندوق.
رج��ل3: ل لن �فع��ل )�إىل رج��ل2( �أ�أمره �أيه��ا �لقائد 

�ملغو�ر ليفعل.
رجل2: )باأمر( �فتحه حاًل.

رجل3: لن �أفعل.
رجل2 : �أتع�صي �أمري يا هذ�!

رج��ل3 : ومل��اذ� عل��يَّ �أن �نف��ذ �أمر من ���رسق �لبالد 
و�لعباد.

رجل2: �خر�ض.
رجل3: بل �خر�ض �أنت. و�فتح �ل�صندوق بنف�صك.

رجل2 : �أنت من متنى ح�صوره وعليك فتحه.
رجل3 : لكنك �أنت من �أر�د ذلك.

رجل2 : �أردت ح�صور يو�صف ل �ل�صندوق.
رج��ل3: وما ذنبي؟ �أنا متني��ت ح�صور يو�صف لكنهم 

�أر�صلو� لنا هذ� �ل�صندوق �لأ�صود بدل منه.
رجل2 : )�إىل رجل 1( ملاذ� توقف ل�صانك �لذرب.. قل 

�صيئا و�أرحنا.
رج��ل1: لقد �صار فت��ح �ل�صندوق ق�صيتن��ا �جلديدة. 
�ل�صندوق �لأ�صود كما هو معتاد يف �لرحالت �جلوية 
يحت��وي �آخ��ر مكاملات �لطي��ار ومنه��ا يعرفون �رس 
حتط��م �لطائ��رة. ومبا �أننا منلك��ه �لآن فهذ� يعني �أن 

من حقنا معرفة �رس وجودنا هنا.
رج��ل2 : من دون لف �أو دور�ن �فتح �ل�صندوق لرنى 

�إن كان فيه �رس ما.
رجل1: مل �أعد �حفل بال�رس. �فتحه �أنت.

رجل2 : كنت �أعرف �أنك �لأكرث جبنًا.
رجل1: و�أنت �لأكرث مكر�ً وخد�عًا.

رجل3: ما هذ�! �أل تكفان عن هذ� �جلد�ل �بد�أ!
رجل2 : )�إىل رجل3( هل تعتقد مبا يعتقده؟

رجل3: بل �عتق��د �أن �للوحة هي من ت�صدر �أوهامها 
�إليكما

رجل1 : ق�صيتنا �لآن لي�صت �للوحة بل �ل�صندوق.



21
/2
01
9

245 AL ADEEB AL IRAQI

ح 
سر

م

رج��ل2 : لدي ح��ل.. ليفت��ح �ل�صندوق م��ن تقع عليه 
�لقرعة.

رج��ل3 : ق��د تع��ودت وقوعه��ا عل��ّي دوم��ا. �حتف��ظ 
مبقرتحك لنف�صك.

رجل2 : ما �حلل �إذن؟
رجل1 : ��صمعا... �أنا �صاأفتح �ل�صندوق.

�أحقًا ما تقول! : )معًا(  2و3 
رجل1 : هل عندكما �صك يف هذ�.

...ل �صك لنا. 2و3 : )معا( كال 
رج��ل1 : �أل حتمي��ان نف�صيكما فقد يك��ون �ل�صندوق 

مفخخًا كما يظن )بتهكم( �صيادة �لقائد.

رجل2 : كيف نحمي �أنف�صنا يف هذ� �لفر�غ �لو��صع.
رجل1: �حتميا باللوحة.

رجل3: كيف؟
رجل1 :�دخال فيها

رجل3 : هل جننت؟ كيف ندخل يف لوحة �صماء؟
رجل1 : �فعال هذ� و�إل �صتموتان.

رجل3 : دع �ل�صندوق جانبًا.
رجل1 : ملاذ�؟

رجل3 : لأنني �أنا من �صيفتحه
رجل1 : �أحقًا ما تقول؟

رجل3 : نعم
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رجل2: دعه يفعل يا �أخي ما �ل�رسر؟
رجل1 : �أنت �آخر من يتحدث.

رجل2 : هذ� لي�ض �إن�صافا.
رجل1 : �أتريد �أن �أكون من�صفًا؟

رجل2 : بالطبع �أريد.
رجل1: ح�صنا ��صمع. عليك �أن تفتح �ل�صندوق بنف�صك.

رجل2 : وملاذ� �أنا؟
رجل1 : لأنك �ملختار �ألي�ض كذلك؟
رجل2 : هل �صدقت هذه �لأكذوبة؟

رجل1 : نعم �أكرث من �أي وقت م�صى.
رجل2 : خاب ظني فيك يا رجل.

رجل1 : ما �جلديد يف هذ�؟ �أمل تقل �إننا ل نح�صل �إل 
على �خليبات؟ �فتح �ل�صندوق �لآن.

رج��ل3 : �أنتما �لثنان ل تري��د�ن فتح �ل�صندوق �إذن 
دعاين �فتحه بنف�صي.

رجل1: ل هذ� لي�ض �إن�صافا.
رجل2: وما �صاأنك �أنت. �لرجل يريد فتحه بنف�صه فما 

�صانك �أنت.
رجل1: لن �أدعه يفعل.

رجل2: وهل �صنظّل على هذ� �حلال �إىل �لأبد!
نف�ص��ه  �لنف��اث  �ل�ص��وت  )ينطل��ق  ��صم��ع  رج��ل1: 
في�ص��دون �آذ�نه��م بر�ح��ات �أيديهم. يتوق��ف �ل�صوت 

وي�ص��ود �ل�صم��ت. �لثالثة ينظ��رون بوج��وه بع�صهم 
بع�ص��ًا م�صتغربني ومنتظري��ن. تركز بقعة �صوء على 
�ل�صن��دوق �ل��ذي ر�ح ينفت��ح حلال��ه م��ع �ملو�صيقى. 
رجل2 يحتمي خلف رج��ل3 ورجل1 م�صدوها ينظر 
�إىل �ل�صن��دوق يخ��رج م��ن �ل�صندوق م��ا ي�صبه مكرب 

�ل�صوت وب�صوت عميق وموؤثر يقول:
�ل�صوت: على �جلميع مغادرة �للوحة حاًل قبل وقوع 

�لكارثة.
رجل3: هل نحن يف �للوحة �أم يف خارجها؟

رج��ل1: ل �أحد يتح��رك �ثبت��و� يف �أماكنكم فاللوحة 
قدر �جلميع.

رج��ل2: �أي قدر لعني هذ�. �أن��ا ل �أريد �ملوت هنا يف 
هذ� �جلوف �ملعتم.

رجل1: ملاذ� �إذن مل تفتح �ل�صندوق وتخل�صنا.
رجل2: مل �عرف �أن جناتنا مرتبطة بهذ� �ل�صندوق

رج��ل1: ��صتعد� �لآن �للوح��ة �صتفعل ما عليها )يظلم 
�مل���رسح متام��ا مع �رتف��اع �ل�ص��وت �لنف��اث نف�صه 
و�رسخ��ات �لرج��ال �لثالثة. يعم �ل�صم��ت يف �أرجاء 
�مل���رسح. تفت��ح �لأ�ص��و�ء ول جند عل��ى �مل�رسح غري 
�للوحة �صاخ�صة على �جلدر�ن �لثالثة بلونها �لأ�صود 

�لد�كن. 
)�لنهاية(
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يف فيلم م�صتقل �صدر �لعام 2014 بعنو�ن"لوغارمت" 
للمخرج"جون �صي�صفر" يقود هو�ض �لتحكم بالأنظمة 
�للكرتونية و�خرت�ق حو�جز �ملر�قبة �ل�صاب �ملنعزل 
"ها�ض" �ىل �ل�صعور بالألوهية و�ل�صيطرة �ملطلقة على 
�ل�صياء، فال �حد بو�صعه �ن يتوقع ما ميكن للمخرتق 
�ن يقوم به من على �صا�صة كومبيوتره �ملحمول دون 
�أدنى �صجيج. يعتقد ها�ض )�ملمثل ر�فائيل باركر(- 
بو�صفه قر�صان��ا ومربجما يعي طبيعة �لتقنية �لتي 
ت�صتخدمها �لنظمة- �ن �ملخرتق �ملحرتف ميكن له 
من غرفته �ملتو��صعة حتديد �صكل �لعامل �لذي يعي�ض 
في��ه، تعريت��ه و�إع��ادة ت�صكيل��ه كم��ا ي�ص��اء. وب�صبب 

�حلقائ��ق �ل�رسي��ة �لت��ي يكت�صفه��ا، يح��اول "ها�ض" 
حتذي��ر بع�ض �لفتية �لذين يقابلهم من �ن �لنغما�ض 
�لتام للحو��ض با�صتخ��د�م خدمات �ل�صبكة �صيجعلهم 
مك�صوفني وعر�صة لالإد�ن��ة و�لبتز�ز متى ما �صاءت 
�حلكوم��ة ذل��ك، لذ� عليه��م �لنتباه جي��د�ً �ىل حقيقة 
�ن �لع���رس فائق �لتقنية ب��كل مفاتنه هو يف جوهره 
�أد�ة �صماء متوح�ص��ة، ل حترتم خ�صو�صيات �لفر�د 
وتنته��ك حريات �جلمي��ع يف كل حلظة. ق��د يحاجج 
�لبع���ض ممن ل تروق لهم فر�صي��ات كهذه من �ن ل 
�ص��ئ لدينا لنخفي��ه، ول يهمنا �ن نك��ون حتت �صيف 
�ملر�قب��ة �لد�ئم��ة. يبدو �لع��امل هاهن��ا منق�صما بني 

بحروبها اإلفتراضية 

السينما تستشرف مسارات عصرنا المعولم

احمــــــــــد ث�مر جهـــــــــ�د
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نوع��ني م��ن �ل�صخا���ض، �لول 
يري��د �ل�صتمت��اع مبز�ي��ا ع�رس 
�لك��رت�ث  دون  م��ن  �لنرتن��ت، 
بالعو�قب �ملحتملة للتعامل مع 
تلك �لو�صائل �ملغوية و�ملخاتلة، 
ون��وع �آخ��ر عل��ى درج��ة عالية 
م��ن �ل��ذكاء يهم��ه معرف��ة �آلية 
يتحك��م  �ل��ذي  عمل)�ل�ص�صت��م( 
بحيو�تن��ا ويخ�صعن��ا مبر�قب��ة 
وقو�نين��ه  ل�صو�بط��ه  دقيق��ة 

�ل�صارمة. 
 )  )Algorithm فيل��م  يلم��ح 

�ىل �ن ع��امل �ليوم بات عل��ى موعد مع غطر�صة جيل 
�لهاك��رز �لذي��ن يتح��دون �لع��امل �ملوؤمت��ت باأدو�ته 
�لذكي��ة نف�صه��ا، فهم يف �ملح�صلة نت��اج هذه �لثورة 
�لرقمي��ة و�بنائه��ا �ل��ربرة.) ها���ض ( �ل��ذي ل يعمل 
ل�صال��ح �ح��د، ي�صب ج��ّل نقمته عل��ى �أولئ��ك �لذين 
ي�صت�صلم��ون لنم��ط �لعي���ض يف ع��امل م�صتب��د ل ر�أفة 
في��ه، في�صع��ى بكل ما ميلك من خ��رب�ت وحيل تقنية 
لك�ص��ف �ملظامل �لتي تلحق باأ�صدقائه حال �نك�صاف 

موؤ�ص�ص��ات  عل��ى  �لتج�ص���ض  يف  �أمره��م 
حكومية ذ�ت �ن�صط��ة م�صبوهة، ليقع هو 
�لآخ��ر �صحية �فعاله �خلط��رة. وكالعادة 
�ل�صينمائي��ة يف  �لف��الم  بالغ��ت  مهم��ا 
�ظهار قدر�ت �ملخرتقني و�لهاكرز ودفع 
�مل�صاه��د �ىل مو�صع "�ملتل�ص�ض �لآمن" 
عل��ى ما ي��دور، فانها حت��اول يف نهاية 
�لمر- ولو مبخالف��ة منطقها �لدر�مي- 

�ليق��اع به��وؤلء �ملغامرين -بعد 
حني- لئال ي�صبح��و� مثال ملهما 

لالآخرين.
  

حينم� تروج السينم� 
لحروب ع�دلة

كان  �ملا�صي��ة  �لق��رون  ط��و�ل 
بع��د�ن  ع��ام-  للحرب-ب�ص��كل 
�أ�صا�ص��ني؛ �حل��رب �لربي��ة و�حلرب 
�لق��رن  مطل��ع  وم��ع   �لبحري��ة. 
�لع�رسي��ن �صهد �لعامل دخ��ول بعد� 
ًفت��اكا جدي��د� متث��ل باحل��رب �جلوي��ة، �إل �ن �لبع��د 
�لر�ب��ع �مل�صمى "�حلرب �للكرتونية" ُعد �ليوم �لنمط 
�لخط��ر قيا�ص��ا مبا �صبق��ه، كونه ميثل جي��ال جديد� 
م��ن �حل��روب ي�صعب �لتكه��ن مبدياته��ا وخماطرها 

�ملحتملة على �لعامل.
�حل��رب  �ن  �ىل  �لف��الم  عدي��د  ي�ص��ري  �ل�صينم��ا  يف 
�للكرتوني��ة �لتي ي�صعى كل ط��رف جلعلها م�رسوعة 
وعادلة بالن�صبة �ليه، قد بد�أت بالفعل منذ �صنو�ت بني 
�ل��دول �لك��ربى �ملتحكم��ة باقت�صاديات 
و�صيا�صي��ات �لع��امل: �مري��كا وبريطانيا 
ورو�صيا و�ل�صني و�ملانيا وفرن�صا، وعلى 
�صف��ة مقارب��ة كوري��ا �ل�صمالي��ة و�ير�ن 
و��رس�ئي��ل. ح��رب �صا�ص��ات وبرجمي��ات 
وحو��صي��ب متط��ورة تخا���ض ع��ن بع��د 
ب�رسي��ة تام��ة، ه��ي م��ن ن��وع �حل��روب 
�ملفتوح��ة �لتي ل حتت��اج �ىل �عالن عن 

جون ماكلني 
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بدئها لنه��ا حرب خفية تخال��ف كل قو�عد وتقاليد 
�حلروب �ملعه��ودة. تفيد �لتقاري��ر �لوثائقية �ن لكل 
و�ح��دة م��ن هذه �ل��دول �لعظم��ى جي�صا م��ن �خلرب�ء 
و�لعامل��ني يف جمال �لعل��وم �ل�صيربياني��ة، بقدر ما 
يج��ري �لتعتي��م عل��ى طبيع��ة عمله��م ف��ان �لبع�ض 
يفاخر-على �مل�صت��وى �لعالمي �حيانا- بقدر�تهم 
�ل�صتثنائي��ة م��ن �جل �ره��اب �خل�ص��م، مثلما تفعل 
حكوم��ة �ل�صني حينما تطلق على فريقها �للكرتوين 
�لكب��ري ت�صمي��ة )�جلي���ض �لزرق( يف حماول��ة لردع 
�ملناكف��ات �لمريكية �لتي ت�صته��دف �لت�صييق على 
مت��دد �لتن��ني �لآ�صي��وي يف �ج��ز�ء م��ن �لع��امل ذ�ت 

م�صالح حيوية. 
رمب��ا م��ن ��صه��ر �لعمليات �ل�رسي��ة �لت��ي ��صتخدمت 

لإط��الق  �للك��رتوين  �لف�ص��اء 
فايرو���ض خط��ري جت��اه �خل�ص��م، 
�لعملي��ة �لتي جرت ع��ام 2009 
و�ملعروف��ة ب� )�صتك�ض نت( و�لتي 
قامت بها �ملخاب��ر�ت �لمريكية 
بالتع��اون م��ع ��رس�ئي��ل به��دف 
تعطي��ل �ملفاعل �لن��ووي �لير�ين 
" نطنز" و�لتي �ثارت عا�صفة من 
ردود �لفع��ل �ملح��ذرة من �نت�صار 
ه��ذ� �لن��وع م��ن �لهجم��ات �لتي 
ق��د ت���رس بامل�صال��ح و�ملن�صاآت 
�حليوي��ة لكث��ري م��ن دول �لعامل، 
وه��و ما دف��ع �لولي��ات �ملتحدة 
لإنكار تلك �لعملية و�لتعتيم على 
تفا�صيلها، لك��ن لي�ض بعد �صدور 

�لفيل��م �لوثائق��ي " Zero Days 2016" لليك�ض 
غابن��ي �حلا�صل عل��ى جائزة �ف�ص��ل �صيناريو لفيلم 
وثائق��ي و�لذي يك�صف مبهارة عالي��ة كل �لتفا�صيل 

�ملتعلقة بهذ� �لهجوم �للكرتوين وتبعاته �لكارثية.
�جم��ال مل تكن �لعجل��ة �ل�صينمائية بعيدة عن تناول 
ه��ذه �ل�رس�ع��ات �ل�صيا�صية و�لتحدي��ات �مل�صاحبة 
لها، ت��ارة باإعادة �نت��اج ق�ص�ض ت�صتن��د �ىل �حد�ث 
حقيقي��ة �و م�صتل��ة م��ن �ر�صي��ف دو�ئ��ر �ملخابر�ت، 
و�خ��رى با�صت�رس�ف �صورة متخيل��ة مل�صتقبل قريب. 
فق��د تعامل��ت بع���ض �لف��الم ب�ص��كل مبكر م��ع هذ� 
�ملو�ص��وع وروجت لهذ� �لنمط من �حلروب �ملتطورة 
عل��ى نحو مبالغ فيه عادة، بل �نها ��صتبقت بخيالها 
�ل�صينمائ��ي �لو�قع �لفعلي لتطور عل��وم �لكومبيوتر، 
فن�صج��ت حكاي��ات م�صوق��ة ع��ن 
تهدي��د�ت �رهابية تط��ال �لب��يت 
رم��وزه  �و  �حل�ص��ني  �لبي���ض 
 Olympus has �لرئا�صي��ة  
�صب��اب  وع��ن   fallen-2013
مغامري��ن يخرتقون �نظمة �منية 
م�صاحله��ا  ويه��ددون  حكومي��ة 
ع��رب �لقيام بعدد م��ن �لتفجري�ت 
�و   Nocturama- 2016
عن �أف��ر�د خارجني ع��ن �لقانون 
ي�صع��ون ل�رسقات م�رسفية كربى 
باخرت�ق �نظمة حمايتها �ملعقدة 
وكذ� �ل�رسوع باغتيال �صخ�صيات 
ثرية وناف��ذة. وبقدر م��ا ت�صتلهم 
هذه �لف��الم عدي��د ق�ص�صها من 
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�لو�ق��ع �لعياين فانه��ا يف �لوقت 
نف�ص��ه توؤث��ر عل��ى حرك��ة �لو�قع 
ذ�ت��ه وت�صه��م ب�ص��كل �و باآخر يف 
خل��ق �ملز�ج �لع��ام لالأف��ر�د، �ىل 
�حلد �ل��ذي ميكن �لق��ول فيه �نها 
م�صوؤول��ة بدرج��ة ما ع��ن توجيه 
�ملهوو���ض  �ل�صب��اب  �هتمام��ات 
بالكومبيوت��ر ودفع��ه للمغام��رة 
غري �ملاأمونة على غر�ر مغامر�ت 
�خلارق��ني.  �ل�صينم��ا  �أبط��ال 
�ألهم��ت  �ق��ل  لي�ص��ت  وبدرج��ة 
�ف��الم هولي��ود و��صع��ة �لنت�صار 

�لعقلية �لع�صكرية و�ل�صتخباري��ة �لمريكية للتفكري 
بول��وج عامل بكر يليق بع�رسن��ا �لز�خر بال�رس�عات 
ع��رب ��صتن�صاخ �لنم��اذج �ل�صينمائية �لك��رث �صيوعا، 
ولنتذك��ر هنا يف �صياق حتديات �لع��و�مل �مل�صتقبلية 
�ع��رت�ف �لرئي�ض �لمريكي �ل�صب��ق "رونالد ريغان" 
بانه ��صتوح��ى برنامج �صباق �لت�صل��ح �لف�صائي من 
فيلم "حرب �لنجوم" للمخرج جورج لوكا�ض. ناهيك 
ع��ن �لفكار �مللهمة يف �لعديد م��ن �فالم �لنيمي�صن 
ب�صناعته��ا �لفائق��ة �لت��ي �ص��ورت ع��و�مل خيالي��ة 

وحروب م�صتقبلية تنذر بدمار �صامل.

من مغ�مرات اله�كرز
 الى الحرب االل�ـترونية

تع��د عملي��ات �لتج�ص�ض �لع�صك��ري و�ل�صتخباري يف 
ف��ك �صف��ر�ت �لع��دو خ��الل �حل��رب �لعاملي��ة �لثانية 

�ملحاولت �لوىل �لتي �رسعنتها 
�حلكوم��ات بهدف هزم خ�صومها 
معتم��دة  ممكن��ة،  و�صيل��ة  باأي��ة 
يف ذل��ك عل��ى فر�صي��ة �خ��رت�ق 
بيانات��ه  و�رسق��ة  �لع��دو  �نظم��ة 
وحتليله��ا للوق��وف عل��ى طبيعة 
بر�جم��ه �ل�رسي��ة ومن ث��م �ف�صال 
خمططات��ه. ه��ذ� ما تناول��ه على 
Eni - )وج��ه �خل�صو�ض فيل��م 
للمخرج"ماي��كل   )ma-2001
�إبت��د" و�ل��ذي ت��دور �حد�ث��ه يف 
�ج��و�ء �حل��رب �لعاملي��ة �لثاني��ة 
ومنعطفاتها �حلا�صمة، وعل��ى نحو �كرث در�ماتيكية 
 The 2014 ( "عالج فيلم �ملخرج "مورتني تيلدوم
Imitation Game ( �ط��ار �لح��د�ث ذ�ته لكن 
م��ن خالل تناول جانب من �صرية ع��امل �لريا�صيات 
وحمل��ل �ل�صف��ر�ت �لربيط��اين �ل�صه��ري"�آلن تورن��غ" 
�ل��ذي يق��وم بحل �صف��رة �نغم��ا �لملاني��ة يف عملية 
ح�صابي��ة معق��دة كان له��ا �ن تغ��ري مو�زي��ن �حلرب 
�لد�ئرة ل�صالح بريطانيا. تلك �ملحاولت �ل�رسية يف 
�لتج�ص�ض و�لخرت�ق و�لت��ي متت على �لدو�م برعاية 
�جهزة حكومية هي نو�ة ما �صي�صبح يف ع�رس لحق 
�لق��وة �جلدي��دة �مل�صتن��دة �ىل �لتف��وق �ملعلومات��ي 

و�لتقني يف جمال �حلروب �ل�صيربيانية.
�ل��ور�ء قلي��ال �ص��وب عق��د  �ذ� م��ا عدن��ا �ىل  لك��ن 
�لثمانين��ات �ل��ذي �صهد بد�يات دخ��ول �لنرتنت يف 
�ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومية و�إن ب�صكل حم��دود، �صن�صتعيد 
�فالم��ا م�صوق��ة ع��ن عملي��ات �لخ��رت�ق و�لتج�ص�ض 
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و�جلرمي��ة �ملنظم��ة، �ف��الم ج��اء بع�صه��ا م�صفوعا 
بكلي�صيهات منطية وبطولت هوليودية لها �صعبيتها 
على غ��ر�ر مغام��ر�ت �لعمي��ل �ل�رسي"جيم�ض بوند" 
ع��رب �صل�صل��ة �ف��الم �مت��دت لأك��رث م��ن ن�ص��ف قرن 
مبعية جنوم م�صهورين، كذلك �ل�صل�صلة �لكرث �صعبية 
خالل �لعقدي��ن �لخريين"�ملهمة �مل�صتحيلة" للنجم 
توم ك��روز. فمن بني �برز �ف��الم �لثمانينات يف هذ� 
�ل�صي��اق فيل��م )war games( �نت��اج عام 1983 
وهو عن جمموعة م��ن �لقر��صنة �ل�صباب يف مدر�صة 
ثانوية ينجح��ون يف �خرت�ق نظام موؤ�ص�صة ع�صكرية 
حكومي��ة ويت�صبب��ون بالعد �لتن��ازيل لندلع حرب 
كوني��ة ثالثة. وعلى نحو �ق��ل ت�صويقا تنجح �جنيلنا 

جويل مبعي��ة �صديقها يف �خرت�ق �نظمة 
�لكومبيوت��ر مبه��ارة ملحوظ��ة يف فيل��م 
)Hackers( عام 1995، فيما يعر�ض 
 2000 �نت��اج   )Takedown( فيل��م 
�حد�ث��ا حقيقي��ة ع��ن عملي��ات �لهاك��ر 
�ل��ذي  ميتني��ك"  ديفي��د  �ل�صهري"كيف��ن 
مت��ت مطاردته و�عتقاله م��ن قبل مكتب 

�لتحقيقات �لفيدر�يل عام 1995. 
�ما �جلزء �لر�بع �لكرث رو�جا من �صل�صلة 
�لأك�ص��ن �ل�صه��رية) Die Hard (ع��ام 
2007 بطول��ة �لنج��م )برو���ض ويلي�ض( 
فانه يحافظ على م�ص��اره �لدر�مي �لعام 
�ص��و�ء يف حكايت��ه �و يف ر�ص��م �صخ�صية 
)ج��ون  و�ملتف��اين  �ل�رس���ض  �ل�رسط��ي 
ماكل��ني( �ل��ذي يج��د نف�ص��ه ه��ذه �ملرة 
ملزم��ا بالت�صدي لهج��وم �رهابي د�خل 

�لولي��ات �ملتح��دة يف ذك��رى عي��د �ل�صتقالل حيث 
يوق��ع �لهج��وم خ�صائ��ر �قت�صادي��ة ويعط��ل �لبنوك 
ويرب��ك حركة �مل��رور ب�ص��كل يت�صبب بخل��ق فو�صى 
عارم��ة يف �صو�رع �ملدينة ويث��ري �لهلع بني �صفوف 
�ل�رسط��ي ماكل��ني  �ل��ذي ي�صط��ر  �ملدني��ني، �لم��ر 
ملو�جه��ة �صيناري��و �لعت��د�ء غري �مل�صب��وق هذ� من 
خالل �ل�صتعانة بخربة هاكرز يدعى "مات فو�صرت" 
مطل��وب للعد�لة ج��ر�ء �فعاله غ��ري �لقانونية للعمل 
ل�صال��ح �لبولي�ض وتوظيف خرب�ت��ه �لتقنية لخرت�ق 
�جهزة �جلماعة �لرهابية وتعطيل خمطط هجماتهم.
�ن �ه��م م��ا يالحظ على ه��ذ� �لنمط م��ن �لفالم منذ 
جيم���ض بون��د �ىل �آخ��ر �ف��الم �لهاك��رز يف �ل�صنو�ت 
�لخ��رية هو �نه��ا ��صوة ب�صطح��ات �فالم 
�خليال �لعلم��ي �لتجارية، تبالغ يف ر�صم 
ق��درة �ملخرتق��ني �صو�ء كان��و� �رهابيني 
يتبع��ون دول معين��ة �و ل�صو���ض ه��و�ة 
يخططون ل�رسقة بنك ما، لنها ت�صتند يف 
�لغالب عل��ى ثقة �مل�صاه��د �لعمياء بقوة 
�لتقني��ة وحيله��ا �لالمتناهي��ة م��ن دون 
�ن �دنى �كرت�ث مب��دى منطقية �و علمية 
م��ا يجري على �ل�صا�ص��ة، فمن غري �لو�رد 
�لت�ص��اوؤل �ن كانت و�صائ��ل �لخرت�ق عن 
بع��د تعك���ض كيفي��ة علمي��ة مقنع��ة. و�ن 
كان �لبع���ض ل يج��د �ي منطق يف قبول 
فكرة �ن ب�صمات �لع��ني �و �ل�صابع هي 
مم��ا ميك��ن �خرت�ق��ه بب�صاط��ة فثمة من 
ي��رد على ذلك بالقول �نه �مر معقد ميكن 
ح�صول��ه لك��ن ي�صعب �رسح��ه ول يفهمه 

رونالد ريغان

جورج لوكا�ض
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�ل قل��ة م��ن �ه��ل �لخت�صا���ض! وعليه ف��ان ما يهم 
�أفالم �لث��ارة و�لت�صويق بالدرجة �ل�صا�ض هو �تقان 
�للعب��ة �لدر�مي��ة بتوظيف �قوى �ملوؤث��ر�ت �لب�رسية 
وج��ذب �مل�صاهدين �ىل �يقاعها بغ�ض �لنظر عن ثقة 
هوؤلء �مل�صاهدين مبا ميكن للتكنولوجيا �لرقمية �ن 
تفعل��ه لالأبو�ب �لفولذية �ملو�صدة ول لنظم �نذ�رها 

�حل�صا�صة.

ابط�ل من�ووئن للهيمنة

عرب �لك�صف عن �لكثري من �حلقائق �خلفية للجمهور، 
��صب��ح للع�رس �للك��رتوين �بطال��ه وم�صاهريه حيث 
ب��ات من �ملعلوم �لي��وم �ن �لبيانات �ل�صخ�صية �لتي 

يج��ري جمعه��ا ع��ن م�صتخدم��ي 
�لنرتنت متثل �ملادة �خلام �و ما 
ي�صمى برثوة "�لنفط �جلديد" �لتي 
تتيح لل��دول �لكربى )�مريكا على 
وج��ه �خل�صو���ض( �لتج�ص�ض على 
�ت�صالت �لنا�ض وحتليل بيناتهم 
�لرقمي��ة  �صخ�صياته��م  ومعرف��ة 
و�هتماماتهم  �ليومي��ة  و�فعالهم 
و�مناط تفكريهم يف �ي مكان من 
هذ� �لعامل، بذريعة حماية م�صالح  
�منها �لقومي. م��ن جهتها عملت 
�ل�صينم��ا عل��ى �ظه��ار �ملبتكرين 
�مل�صاك�ص��ني و�لالعب��ني �لتقنيني 
�مله��رة خارج قي��ود بريوقر�طية 
�لر�دع��ة  وقو�نينه��ا  �ل�صلط��ة 

كنماذج ��صطورية للرب�ع��ة �لرقمية �مل�صفوعة بح�ض 
�ن�ص��اين طم��وح ك�صخ�صي��ة موؤ�ص���ض في�صبوك"مارك 
ز�كرب��ريغ" يف فيلم "�ل�صبك��ة �لجتماعية" للمخرج 
ديفيد فين���رس، حيث تظهر تقني��ة "�ل�صو�صيل ميديا" 
كعر�ض جماهريي ميثل رفاهية �لر�أ�صمالية �لفائقة، 
لكنها خارج مباهج ثقافة �ل�صتهالك لي�صت �كرث من 
تقنية معدية تتحدد هويتها بنو�يا م�صتخدميها. من 
هن��ا تو�لت �لفالم عن �صخ�صي��ات تقف على �ل�صفة 
�لخ��رى �ملناه�ص��ة ل�صيط��رة �لتقني��ة �للكرتوني��ة 
عل��ى حياة �لنا�ض و�لتحك��م مب�صائر �ل�صعوب كعديد 
�لف��الم �لرو�ئي��ة و�لوثائقي��ة ع��ن حم��الت �لعميل 
�ل�صاب��ق �إدو�رد �صنودن وجولي��ان �أ�صاجن �ملعروفني 

بف�صح �ل�صتبد�د �لرقمي للوليات �ملتحدة.
من ه��ذه �لوجهة وع�صي��ة �نت�صار 
�لخب��ار �ملدوي��ة لع��ر�ب �لع�رس 
موق��ع  وموؤ�ص���ض  �للك��رتوين 
��ص��اجن"  "جولي��ان  ويكليك���ض 
قدمت �لعديد من �لفالم �لرو�ئية 
و�لوثائقي��ة حول ه��ذ� �ملو�صوع 
رو�ئي��ني  فيلم��ني  بينه��ا  م��ن 
مب�صتويني متفاوتني تناول �صرية 
��صاجن، �لول هو �لفيلم �ل�صرت�يل 
 Underground The(
Julian Assange Sto-
روب��رت  للمخ��رج   )ry-2012
كون��ويل و�لذي يعر���ض �لظروف 
�لنف�صي��ة �لتي ح��ددت �هتمامات 
��ص��اجن ور�صمت م�ص��ار �صخ�صيته 
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من��ذ طفولت��ه حت��ى مر�ح��ل نبوغ��ه 
�للكرتوني��ة  �لربجمي��ات  ع��امل  يف 
ولحق��ا �لق��اء �لقب���ض علي��ه بتهمة 
حماولة �خ��رت�ق موؤ�ص�صات حكومية 
ح�صا�صة. �ما �لفيلم �لخر و�لذي مني 
 The Fifth (بف�ص��ل جت��اري فه��و
بي��ل  للمخ��رج   )Estate-2013
�ظه��ار  يف  بال��غ  و�ل��ذي  كون��دون 
ع���رسه،  ه��ود"  ك�"روب��ن  ��ص��اجن 
تع��رتف  ل  كارزمي��ة  �صخ�صي��ة 
باحلدود �لخالقي��ة لنتائج �فعالها، 
خا�ص��ة بعد م��ا ح�صل ب�ص��كل فعلي 

ع��ام 2010 عق��ب ن���رس ويكليك�ض وثائ��ق حكومية 
على م�صتوى ع��ال من �ل�رسية عن بع�ض �ملتعاونني 
مع �أجهزة �ل�صتخب��ار�ت �لأمريكية يف بلد�ن عربية 
و�أجنبي��ة ع��دة، فكان��ت ف�صيحة م��ن �لعي��ار �لثقيل 
�حرج��ت �ملجتم��ع �ل��دويل وت�صببت مبقت��ل عدد من 
�لعمالء �ل�رسيني �و ذويهم على يد جماعات متطرفة 
يف غ��ري بل��د. �ل �ن �جل��د�ل �ملحت��دم ب�ص��ان ه��ذه 
�لت�رسيب��ات و�أحقي��ة من قام به��ا و�لدفاع عن فكرة 
�لت�صحي��ة من �ج��ل بلوغ عامل �ك��رث �صفافية يت�صنى 
للنا���ض فيه معرفة ماذ� تفعل حكوماتهم يف �خلفاء، 
 Inside 2010( كان مو�ص��وع �لفيل��م �لوثائق��ي
WikiLeaks( للمخ��رج مارك ديفي��ز و�لذي يعد 
�لفيلم �لف�صل �لذي عالج هذه �لق�صية على نحو �قل 

در�مية و�قرب �ىل �ملنطق.

ت�صط��دم ه��ذه �حل��روب بانتق��اد�ت 
تخ��رق  لنه��ا  فق��ط  لي���ض  و��صع��ة 
�خالقيات قو�عد �ل�صتباك، بل لنها 
وعل��ى نح��و �صافر ت�ص��وغ �و ت�رسعن 
للجمي��ع منط��ا منفلت��ا م��ن �حلروب 
�للكرتونية وعملي��ات �لهاكرز �لذي 
تدين��ه ب�ص��كل �رسيح قو�ن��ني �لدول 
�لدميقر�طية ذ�تها، ولي�ض من �ملقنع 
بتات��ا �لحتم��اء مبزي��ة �ن �حل��رب 
�للكرتوني��ة تبقى جمهول��ة �مل�صدر 
ول ميكن �لتثبت على نحو قاطع من 
هوية �لط��رف �ملتورط فيه��ا. وكلنا 
يتذك��ر �لقر�صن��ة �لت��ي تعر�ص��ت لها �رسك��ة "�صوين 
بكت�رسز" عرب �رسقة �آلف �لر�صائل و�لفالم وتعطيل 
حو��صبيها وبالتايل �يقاع خ�صائر مادية فادحة بها 
تقدر باملليار�ت حيث وجهت �مريكا ��صابع �لتهام 
يف حينه��ا �ىل كوري��ا �ل�صمالية م��ن دون �ن تت�صح 

حتى �لآن هوية �لفاعل �حلقيقي.
�صيبق��ى �جلمي��ع �أ�رسى مباه��ج �لع���رس �للكرتوين 
�لذي ّي�رس ملو�طني �لعامل �صبل �لتو��صل �لجتماعي 
يف �حلي��اة �لو�قعي��ة و�لفرت��صي��ة، �ل �ن �جلمي��ع 
�ي�صا يطوف��ون يف هذ� �لف�صاء ب��ال هويات حمددة، 
وه��م لي�ص��و� �آمن��ني يف منازله��م �و �ماك��ن عملهم، 
لنه��م يف نهاي��ة �لم��ر جم��رد �رق��ام �صغ��رية يف 
مع��ادلت ريا�صية تدور يف فلك �إمرب�طورية �ل�صبكة 

�لعنكبوتية.

ما
ين

س
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تعددت ت�صميات �لأدب �لن�صوي، وتنوعت مفاهيمها، 
فهناك )�لأدب �لن�صائي( و)�لكتابة �لن�صائية( و)�لأدب 
�لأنثوي( و)�لأدب �لأنوثي( و)كتابة �لن�صاء( وف�صاًل 
تد�ول  �لأكرث  �مل�صطلح  وهو  �لن�صوي(  )�لأدب  عن 
�ملعا�رسة  و�لدر��صات  �حلد�ثة  بعد  ما  در��صات  يف 
�أن  �لعر�ق، فالن�صوية هي خا�صية �صيا�صية قبل  يف 
ت�صتويل على بع�ض �جلو�نب �لتي ترتبط باخلا�صية 
�لن�صائية للمر�أة، وهذ� �ل�صتيالء هو �لذي يعني تد�خل 
�أبرزها  جماورة،  م�صطلحات  مع  �لن�صوية  م�صطلح 
�لن�صائية و�لأنثوية، على �لرغم من وجود فروق بني 
ولكن  و�يديولوجيا،  وبايولوجيا  ودلليا  منها،  كل 
هذه  طم�ض  يف  �أ�صهمت  �لتي  �أ�صبابه  �لتد�خل  لهذ� 
�لن�صوي  �لأدب  در��صة  �ن  �إىل  �أدى  رمبا  �لفروقات 
ل تخلو من �إ�صكاليات عدة لعل �أبرزها �لت�صكيك يف 
لالن�صمام  متيزه  معامل  على  نف�صه  �مل�صطلح  قدرة 

�إىل �لأدب �لعام لوجود تيار يرف�ض �لقر�ر بوجود 
)�أدب ن�صوي( ميكن متييزه عن �أدب �لرجل، فاإن كان 
م�صطلح )ن�صوي( د�ل على حركة �صيا�صية �آيديولوجية 
تنزع �إىل �إعادة �لتو�زن �لفكري و�لثقايف للعالقات 
فاإن  �لن�صوية  باحلركة  متثلت  و�ملر�أة،  �لرجل  بني 
�أبعاد  على  �لد�ل  )ن�صائي(  م�صطلح  عن  مييزه  ذلك 
)�لن�صوي(  م�صطلح  ت�صلط  ولكن  �ملر�أة،  بايولوجية 
�لن�صائية  طائلة  حتت  كانت  �لتي  �ملفاهيم  على 
�ملر�أة  وجد�نية  �إىل  �لدخول  يف  لعجزها  كالأنثوية 
و�صري عاملها �لد�خلي، لكن يظل م�صطلح �لن�صوي مع 
ذلك مهدد� بعد �ن تد�وله �لباحثون مبفاهيم متعددة 
حتى �أ�صبح من �لع�صري �لوقوف على م�صطلح مفهوم 
و�حد حمدد له، وبات من �ملغالطات �لعوي�صة �لتي 
ل ميكن �لتكهن بها، ت�صري )د. �صريين �أبو �لنجا( �إىل 
�أن هنالك فرقا بينهما حيث تلحظ �إن �لن�صوي يتجه 

األدب النسوي ماذا يعني؟؟

د. ســــــــمير الخــــــليل
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ـد
ــــــ

عـــــ
ا ب

ــــــ
مـــ

أ

)�جلندرية(  و�ل�صمة  و�ملعريف  �لفكري  �لوعي  �إىل 
�لبايولوجي  �جلن�ض  �إىل  يتجه  �لن�صائي  بينما 
للمر�أة، لذ� فهي تعّرف )�لن�ض �لن�صوي( باأنه �لن�ض 
و�ن�صانيا  ثقافيا  فاعال  بو�صفها  �ملر�أة  يجعل  �لذي 
�ملعرفية  �لروؤية  حتويل  على  �لقادر  �لن�ض  وهو 
يغدو  هنا  ومن  ن�صية،  عالقات  �إىل  و�لإنطولوجية  
�لختالف يف �مل�صطلح، ويف �ملفهوم، و�ملرجعية، 
قد قام على �لدو�ل )�لن�صوي( و)�لن�صائي/ �لأنثوي/ 
��صرت�طات  ت�صع  هناوي  نادية  د.  �ن  غري  �ملوؤنث( 
�ملوؤنثة(  )�لق�صيدة  ت�صميها  �إذ  �لن�صوية،  للق�صيدة  
فتعني  لديها،  �لن�صوية،  �لق�صيدة  �أما  )�لأنثوية(  �و 
�صو�ء  مركز�  �ملر�أة  يجعل  �لذي  �ل�صعري  بالإبد�ع 
�صاع لدى  �مر�أة كما  �أو  �لبد�ع رجال  �أكان �صاحب 
نز�ر  هناوي  نادية  د.  عدت  �لد�ر�صني،ولهذ�  بع�ض 
قباين، وزهري بهنام بردى، �صاعرين ن�صويني وتوؤ�رس 
على بع�ض متو�صعات )�لق�صيدة �ملوؤنثة( يف �لعر�ق 
�لق�صيدة  هذه  جتعل  �لتي  �ملربر�ت  بع�ض  و�ي�صاح 

تتمتع باأحقية �لتولد وم�رسوعية �لت�صكل.
�ل�صرت�طات �لتي و�صعتها د. نادية هناوي جاءت يف 
ر�أيي لتكون مبثابة بيان تاأ�صي�ض للق�صيدة �ملوؤنثة 
برتوكولت  لي�صت  �ل�صرت�طات  وهذه  �لعر�ق  يف 
�أد�ئية  و�إمنا قو�عد على  �ل�صلوك  �خالقية يف كيفية 
�إنها  عنه،  �حلديث  تزعم  ما  وتوؤدي  تقوله  ما  تفعل 
�إمالء�ت  �أو  قهرية،  �صو�بط  ولي�صت  عملية  قو�عد 
ثمار  جني  يف  دميوقر�طية  قو�عد  فهي  ق�رسية 
ي�صبق  لأنه  باحلرية  يوؤمن  –عادة-  و�ل�صعر  �حلرية 
كافة �ملجالت �لأدبية يف و�صع �صيا�صة �لتحرر هل 
ندعي زور� �ذ� قلنا باأن م�صكالتنا �ليوم تتلخ�ض يف 

مع�صلة كيفية فهم �صوؤ�ل �حلرية!!! هذ� �ل�صوؤ�ل �لذي 
يف  مز�عمنا  يف�صح  ما  بقدر  نو�يانا  �صدق  ميتحن 
�إد�رة �لتحرير و�ملعرفة، �حلرية هي �ملفتاح �لثمني 
�أل تتحول  �لتجربة �لن�صانية �رسط  يف فتح خز�ئن 

�إىل نقي�صها �أي �صلب �حلرية باحلرية ذ�تها.
حول  �ل�صائعة  �مل�صطلحات  خ�صم  يف  �صاأحاول 
و�أدب  �لأنثوي  و�لأدب  �لن�صوي،  كالأدب  �لأمر،  هذ� 
�لتي  �لن�صاء  وكتابة  �لن�صائية،  و�لكتابة  �لن�صاء، 
)�أحاول(  �لفهم و�حلرية  ��صكالت  �ملنايف يف  توقع 
�أن �خل�ض �ملتلقي من �لإرباك و�قرتح ت�صمية و�حدة 
يف  ت�صيعا  �أن  �أ�أمل  ت�صميتني،  تقدير  �أكرث  على  �أو 
)�لأدب  وهما  عموما  و�لنقدية  �لأكادميية،  در��صتنا 
يف  �أرغب  كنت  و�إن  �لأنثوي(  و)�لأدب  �لن�صوي( 
وثابتًا  م�صتقر�ً  م�صطلحًا  �لن�صوي(  )�لأدب  �عتماد 
نتبناه على �أنه كلما تكتبه �ملر�أة من �أجنا�ض �أدبية، 
�أ�صا�ض  على  ولي�ض  �لن�ض(،  )منتج  على  �عتماد� 
لأن  ن�صوي(  )�أدب  �ملر�أة  تبدعه  ما  فكل  م�صامينه، 
)�أدب  �صائع من  �لتمييز عن ما هو  �نبثاقه يقت�صي 
�صائعة،  غري  �لأخرية  �لت�صمية  كانت  و�إن  ذكوري( 
و�إن كان �لبد�ع �لن�صاين ل مييز هذ� عن ذ�ك، غري 
�أن حتقق ذ�تها �مل�صتلبة �جتماعيا  �أر�دت  �أن �ملر�أة 
و�إبد�عيا من هيمنة �لثقافة �لذكورية، فاأ�صاعت ذلك 
�مل�صطلح �أما )�لأدب �لأنثوي( فهو �أدب تكتبه �مر�أة، 
باأمورها  مبا�رس  �صلة  لها  ق�صية  ويتناول  ح�رس�ً، 
�آلم  من  بهما  يت�صل  وما  و�جل�صدية،  �ل�صيكولوجية 
من  عليها  يرتتب  وما  و�حلمل،  و�لولدة  �ملخا�ض 
م�صكالت نف�صية و�إن كنت �أريد �إ�صاعة م�صطلح و�حد 

)�لأدب �لن�صوي( كما حددناه �أعاله.
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� ولد بالعر�ق عام )1953( مبدينة �لديو�نية.
� در�ض �لفن يف �ل�صنو�ت �لأوىل مبدينة �لديو�نية على 
ي��د �لفنان “جا�صم فرح��ان”،  ويف مرحلتي �لدر��صة 
�ملتو�صطة و�لثانوية على يد �لفنان “كاظم �ل�صهيل” 

�لذي ُيَعُد فنان �ملدينة �آنذ�ك.
� �أ�ص�ض جماعة �خلط مع جمموعة من �لفنانني مبدينة 
�لديو�ني��ة ه��م كل م��ن “ب�صري مه��دي، �صامي غافل، 

فار�ض خنطيل، نعمة �ملو�صوي، �أ�صامة ختالن”.
� عم��ل بني عام��ي 1972 � 1977 يف مر�صم �لفنان 
ها�صم �ل��ورد مبدينة �لكاظمية يف بغد�د ودر�ض على 
ي��د �لفن��ان �إ�صماعيل �ل�صيخلي ح��ني كان مدر�صا يف 

�أكادميية �لفنون �جلميلة - بغد�د.
� عمل م�صمم من عام 1974 �إىل عام 1976 مبدينة 

�لكاظمية.
� در�ض �لفن يف �أكادميية �لفنون �جلميلة يف بريوجة 
1984 عل��ى ي��د   �  1980 وفلورن�ص��ا �لإيطاليت��ني 

.”Fero“ لفنان فرّيو�
� �أ�ص���ض �أ�صتوديو �لر�صم يف مدينة فلورن�صا �لإيطالية  

.  1984  �  1980
� عم��ل يف �أ�صتوديو “بن لون” و” و�نيَكوين” ب�صارع 

�لفنانني بفلورن�صا 1982 .
� �أ�ص�ض جماع��ة “Tei ” مبدينة �أوتريخت �لهولندية 

ع��ام 1985 � 1995 ، وميل��ك مر�صم��ًا فيه��ا حت��ى 
�ليوم.

� �أ�ص���ض مع زوجته “يوكا فرميا” مر�صم �لفن مبدينة 
فلورن�صا �لإيطالية.

� ميتل��ك مر�صم��ا يف جن��وب فرن�صا من��ذ عام 1998 
يرتدد عليه با�صتمر�ر .

� �نتق��ل �إىل �أ�صبانيا ع��ام 2004 حيث يعي�ض ويعمل 
يف مدينة فالين�صا.

� عم��ل م��ع موؤ�ص�صة “كوب��رى” �لهولندي��ة وموؤ�ص�صة 
“�أي��رك ب��ر�ون” للفنون بالربتغ��ال وموؤ�ص�صة “فري� 

�أرت Arts Fera ” للفنون �لعاملية.
� ع�ص��و يف جتم��ع كوب��رى �لهولندي��ة، ع�ص��و نقابة 
�لفنان��ني �لهولندي��ني، ع�ص��و جمعي��ة �لت�صكيلي��ني 
�لعر�قي��ني، ع�صو جمعية �لت�صكيليني �لأ�صبان، ع�صو 

جمعية �لت�صكيليني �لعرب.
�أعم��ال يف �ملتاحف و�أعمال خا�ص��ة ومقتنيات يف 
: قاع��ة �لف��ن �حلدي��ث “كولبنكي��ان” ع��ام 1975 
بغ��د�د ، قاعة جمعية �لت�صكيليني �لعر�قيني - بغد�د. 
�ملكتبة �ملركزية مبدينة �لديو�نية ، مقتنيات لعائلة 
�لوردي مبدينة �لكاظمية - بغد�د. جد�رية يف نادي 
ومطع��م باب��ل - بغ��د�د ، �ملركز �لثق��ايف �لعربي – 
دم�صق، �ملركز �لثق��ايف “Le Lame “” يف مدينة 

الفنان سعد علي

فنان العدد


