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فصلية ثقافية جامعة 
العدد )6( آذار /2019

dyalawriters@gmail.com
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )2236 ( لسنة 2017

ال تخضع موضوعات المجلة للمفاضلة في الترتيب بين االسماء ، بل للضرورة الفنية .

طبع يف مطبعة حمافظة دياىل املركزية

- ترسل مجيع املواد اىل الربيد األلكرتوين للمجلة
- تامرا تعتمد ) آلية االستكتاب ( وما يردها من مواد على بريدها االلكرتوين

 مبا ينسجم مع توجهاهتا الثقافية
 pixel/i 300 - ترسل املواد معززة بصورة شخصية للكاتب عالية الدقة ) ال تقل عن ٣ ميكابايت -

)resolution
- نشر املواد خيضع آللية خاصة حتددها هيأة التحرير 

- ال جيوز ارسال مادة منشورة سابقا يف اي مطبوع ورقي او الكرتوين
- حتتفظ اجمللة حبق حذف اي كلمة او مجلة او فقرة فيها قدح او زائدة ال ضرورة هلا

- ال جيوز نشر اي مادة من املواد املنشورة يف اجمللة او التصرف هبا اال باذن خطي من هيأة التحرير ومصدق 
خبتم اجمللة
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علي فرحان 

أألفتتاحية

شهُد القصيدِة ودُم الوفاء صنوان ....وهكذا هنرنا شهٌد ووفاء يعّبُد الطريق لغرقاه عشقاً ، فالشعراء شهود املاء 
العاشقات ، فتولُد األساطري من طلع احالمهم ، على أكتافهم  الغناء ، يستدرجون دمعاهتم ملناديل  وأئمة 
ُ بني احللم والغيب، تاَمرَّا  هنر قصائد أم مصيدة  نوارس البشارة ويف صدورهم أوطاٌن وثكنات . وسؤاهُلم  يتأرجح 

للشعراء العشاق ؟   
الشاعر النهر حفلة بكاٍء  ، و العاشقة الشاعرة  ، شغلها البوُح  لوطٍن فاحرتقت  أصابعنا برغيف عناقه . 

لن أشغلكم  يف معادلة ) املاء والشعر والنساء ( .
ففي بعقوبة كل ما حيلم  أنثى 

 النهُر - أنثى 
وعشاقه الثملون جبناياته - شعراء 

وكذلك الغرقى .....
يف بعقوبة ..... جيتهُد األهل والعشاق واجملانني يف ضيافة الطوفان ورسائله 

فما من مرٍة تأخرْت املدينُة عن نزيف قصيدة 
وما من مرٍة لبطْت حتت ذبٍح  ....

وما من مرة نسيت ضيوفها والالئذين بعباءهتا

ا شهد ُ تاَمرَّ
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أألفتتاحية

ويف كل مرة تغّلُق األبوب قائلة لألهلني هيت لكم قمح روحي ومخر حمبيت . 
فهي أخت العراق الكبرية ، وهي نّداهة احلاملني 
وهي كل العناق الذي متثل للشهداء وللشعراء  

 وبعقوبا 
هي  بيت العقوبة للعوق املستفحل حوهلا 

بليموهنا ختبُط الكدماِت
وتتكلم بلسان األخت احلبيبة  فتعمد البسالء بتمرها وأمرها 

ومراياها 
شهد القصيدة تَامرّا ، وحنينها اخلالص للشعر ... بإمر آذار تفنت احملبني ، وتزرع يف صدورهم سهام عشقها ، ولست مغالياً ان قلُت 
هي صائدة كيوبيد وملكة فينوس ومهرها عشبة الشعر احلق يستجلبه الكلكامشيون الساطعون بالشعر من أقصى البصرة الكرمية اىل 

زاخو الزاخرة بالكربياء . 
» ليس آذار أقسى الشهور » وليست تَامرّا هنر حننٍي وكفى ، فهي العراق بعروبته العريقة وهي ميزوبوتاميا وقلعة امليديني هي الروح 

القدُس والفضاء الرحُب لل )) ترك إميان (( أحفاد البريوين والفارايب ويف أزقتها » أعرق الكرد » بطاوويس من مشٍس ومالئكة .
تَامرّا بنت  العذوبة 

والنهُر فيها 
فراتان 

» عينان نّضاحتان« 
سالماً لعينني ما ملتا من بكاٍء

سالماً لعينني ال تعرفان من العشق 
غري 

العراق .
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لقليب وهو خياتل خلف مرايا العشب / ويقيس سعادته مبآمت تتداعى كجدار 
الوهم / قلت مّدعياً : أنا سعيد بقفصي / نّصابا يف اخلمسني / أمشي على 
سراط خماويف مثل حمكوم هارب من ليل الظن / ال يفهمين أحد / خارجاً 
عن الطاعة / وماكثاً يف املعصية / تقهرين دمعة عرق مغشوش / أكببُّر قفصي 
بساللة مويت / وما هم موتى / وأصغره كحبة مسسم خجلى / وهي تشمُّ 
الُسم الصاهل يف لؤلؤها / يف متع / أقّص له كيف تنام الريح على كتفيَّ ؟ / 
وكيف يسيل النهر كحلم مشنوق يتوكأ باجملرى / وعصاه حصاه / ألوذ به / 
مبدينة يف التيه نائمة / أجذهبا من عنقها / مغمضاً أزقتها على سرج ظمأي 
/ تدري أن العامل ينسى مفتاح السرَّ / وميشي عارياً هادئاً كجمرة آدم / يف 
شتاء غوايات أغرب / ال تدري أين وال ال أين ؟ / أين أذين ؟ فلساين مل 
يتقاض أجرة دساٍس يف جدران الدم / أين فمي ؟ فلقد غطاه عسل يزهو 
بطنني رشاقته / يسُرد ما قرأ العالفون / عن أسباب سقوط حروف العلة / 
أين أصابعي اجملنونة ؟ / فعيوين ملست خمدع من ماتوا / وأنابْت هتمة تزوير 
البصمات بأسطبل العرافني اخلونة / أين حرويف ؟ / فاللعبة زائفة حني نركب 
معىن / لنربّر فعلتنا كعصا “ موسى “ مبآرهبا السرية / أنفي / يستجدي الطري 

ليلبس ريشاٍت ال تنفع يف هتجري قوارير الريح .

اشتغاالت

قفص مردوخ

 جبار الكواز    
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أيتها السمراء النائمة يف مرعى روحي / وحدك أُريدك يل / مسروقة بلؤم من ساللة آهلة خمصيني / ومنزوعة كشظية 
من صفحات كتاب مقدس / خمذولة كوصايا “ لقمان “ / ويتيمة / دومنا شفقة أعّصب عينيك بآيايت / حىت ال 
تبتكري دموعاً بعدي / أو بعاًل بعدي / ومثل ديك هراش / سأصلي / على أشالء رعاياك صالة اخلوف / تصغي 
هلذيانايت بإستسالم / كرعية مقلوبة وهي ترى بيضة ديك القاضي تفرُّخ أسئلة جمنونة / من أين ؟ ومىت ؟ كيف ؟ 
وكم ؟ / أريدك وحدي ) الشريك يل ( أنت / خامتة الرقم الضاجة يف كهف األبنوس وتويج املسك / وعصارة 
مخرة مخبابا / أنت / آخر ظل للوهم حني يباغُت “ مرمي “ خلف جدار الرؤيا / تأتني حماطة بالشك واليقني / 
لست العاهرة األوىل / ولست القديسة يف جوقة حراس وطنني / تدخلني كّل فراغ يّف / مثل نار يف أطراف ظالم 
يابس / خفيضة / حترقني حواسي وتلغني مقاييسي / وعارية كماء املطر وحفيف األرواح / تتبدين بفيض داخل 
هليب / بعيدة عن إقرتاحايت وخماويف وقصائدي / جّبارة تغزين مساوايت بأصابع من لوز / وترثني األرض كزلزال / 
رحيمة كأم أذهلها املأمت يف تاسوعاء حمرم / فبإشارتك نْعتصر الشفتني نبيذاً / وتصرخ نار الكوثر قافزة من غابات 
سائلة / وخيتمُر عجني التنور / وحدي مسروق كهواء / وحدي مشروب كماء / وحدي حمروق كرتاب / وأنت 
خالصة صربي / فأحتجزيين يف قفص القدرة / قويل : كن فأكون / وحدي / دون أن تبصرين عيين / دون أن 
تلمسين كفي / دون أن يشمين أنفي / دون أن يذوقين لساين / دون أن يزلزلين سجاين / أصعُد إىل فمك الصغري 
/ إىل أنفك / اىل عينيك / اىل شعرك / وإليك مرّة أخرى / هكذا / كرهباين يزرع أشجار اخلمرة وأهنار الطلح 
فوق سراب جائع / أحبك داخل قفصي / يف الروح أو خارجها / يف املطهر أو امللكوت / أيتها النافرة كالظل .

اشتغاالت
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اشتغاالت

حيواناٌت الفرتاس النعاس
أسعد الجبوري
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اشتغاالت

1
لسنا غري بصمات على مرآة.نولُد من الظهر املوسيقي ،ونتكسُر على حبال الريح رماداً ،يُعيدُه احلاملون إىل 
واجهة النص متاثيل دون تشفري أو أُرومة نسٍل لغري تلك اهلاوية.كنا كما مل نكن اآلن،جنتمع يف جمرى احلطام 
مرة كل دقيقة.األمُل عندنا فاكهٌة صغريُة الّسن.وليس من خوف علينا،فنحن بئر ،وأمامنا بواخٌر ال تُفّوت.

جتري يف النفس عميقاً دون سرٍد أو مصابيح وزعانف أو هوائيات،بواخٌر من جنس الدّواب.هكذا هو املبتدأ 
غيبة أخبارُه،بعد ذلك حنكي قائلني: 

ُ
امل

هي بواخٌر وجتري يف أوراقنا الشاسعة.
أو أهنا منازٌل ُمَعلقٌة من غرامها يف اجلو.

وأطرافها يف املياه. 
سفٌن من حلٍم وحواّس وأندلسيات .

تنظرنا يف الغرقى نعاجاً خُملَخلًة يف بريد الذئاب.
وننظرها مرآًة 

يتشرُد الزماُن على زجاجها حليباً دون تبدٍد
 أو إسراف.

.بواخٌر كأهنا متاثيل كاتو،
تارًة جتنُح حبرير وياقوت ،

وتارًة بكآبٍة مثقلٍة باحلمى األملانية،
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اشتغاالت

أو بطراز من الكونياك األعزب.
تذكرُت كم كان يل من اجلن يف بدين بذلك الشتاء األمحر،

حيث الرياح نائمة على األريكة يف الصالون، 
ومل يكن معها غري كلٍب مبقع دقيق الوجنتني ،

كان يغطيها ببطانية من عشب ،
حلديقة بارعة يف صنع الوحشة واجلليد والذكريات وخفوت الصوت.

لعل التهافت على تالوة األناشيد السوداء يقُل،
فيخرج الرماُد من الِعظام ولو قلياًل أو لبعض الوقت.

ألسنا جنداً 
تسوقُنا اخلماسنُي إىل خارج خنادقنا يف البارود 

واملوت اخلفيِف. 
زمٌن كالنحاس اجلاف.

أنينُه يُقيُم يف مرآٍة ال يبطُل مفعوُل كالمها. 
وصورُه من شّدة الوجِد ال تتمزُق. 

فهل سنسعى يف إثر تلك البواخر أشبُه بأفاٍع 
تراوُد عن مّسها باملاء القدمي،

أم إننا هي .
أي حنن مراعي السفن تلك،

ونتليُل يف سراديبها كما الثعالب بني شقوق احلّب .
نقيُم احتفاالتنا صامتني مع شعوب آالمنا .
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اشتغاالت

ومنتٍشني خبمر من خلفتهم الزالزُل عراًة بني حطام الكلمات.

سنرتُك السفَن ُمعلقًة يف الذهِن مؤقتاً 
ونَرَكُب يف الَنّص .

أعرف أن هضاباً مجًّة تتوالُد يف اللغة وتتشرُد.
هضاباً ترتفُع وهتبُط كما مناطيد نار يف املخيلة. 

فيما العقُل روايٌة راكدٌة يُغطي الغباُر املريُض شخوصها بال هواّدة. 
وذاك السريُر املختوم بأمسائنا ،

منجٌم ألشباح ُيكثّفون فينا اهلجرات.
أو إنه كما نراُه حمطًة لوقوٍد 

يتجرُع منها اهلائمون النرياَن لنصوص ما وراء النوم 
كم كنا نرسُم باألعني جبااًل ببُْنيوية،

منتطيها يف اللحظة العاصفِة،
فيمضي بنا الغناُء مالحًة يف جماري األرواح .

قد تضطرُب فينا بويضاُت النصوص قبيل التلقيح قلياًل
وقد نفتُح صناديقنا لطيوٍر يثقلها األننُي بفضتِه العجوز

يا ملخلوقاتنا األكياُس املمتلئُة رماًل أمحَر 
ونشارًة من برٍد وذكرياٍت جَتَفَف ورُدها على حائط 

الذهِن دون تذمر
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اشتغاالت

2
معي اآلن نسٌخ أخرى من أبدان تفيُض

بقصص ومرايا وحلوم ُمشّبعِة بفلزات لكتٍب وتوابل
أحالٍم من ذباٍب وطني وهايكو 

يعمُل على ترشيد اإلوز ما بني الكرز والثلج. 
نسٌخ تتوارُث كالَب بعضها دون اضطراب.

ونسٌخ متحو نسخاً ،
وال ُمَنجم يقتفي تراثَها يف تربٍة 

أو قصعٍة أو يف مهبٍل يتأرجُح كروزنامة على حائط
من ساللة احلزن القدمي.

كأهنم حنن يف جمرى الريح،
قلوبُنا مقاعٌد قارِسٌة .

مل يبق حوهلا غري حلظات نيئة لزمٍن
تفكَك يف جسد وضاَع..

الزماُن يف املكان.
األرنُب يف اللوحة .

واألننُي قطُع حناس على وشك االستيقاظ.
ما من عارٍف جبالس على مقعد أسود،

ويدفُع املاَء إىل أعايل القصائد.

هنا ..
نبدأ بسرّبِ الصحارى داخل األرواِح

وبإطالق حمركات السريك يف أودية الدماغ
العظيم.

البالغُة ُمرَهقٌة كسلحفاٍة ُمرتملٍة ،
وحتاوُل املبيَت بني طيات حلوم كتٍب،

عادة ما تتدرُب حتت أغلفتها النموُر بني الكلمات.
ال بأس..
ال بأس..

الليُل تراٌب جنمعُه ألناشيدنا ،
وألجل أقدامنا الزاحفة يف مقامات اهلجرِة ..

سنتذكُر اهلواَء
إنه خلفنا مثل نقاط  ُمفّرغة من األكسجني.

وتتجمُد على أجسادنا الربّية 
حيث نساء الدجيتال مع بافرويت يعربَن 

غابات النبيذ على وقع غرام من فئة اجلحيم.
مع ذلك ..

عربُة نبَْقل املذاهب تتبعنا..
وال تنفك عنا أحزاُب املالريا 

حنن اآلن.. 
أمام مكينٍة تعمُل يف خياطة العشاق.
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اشتغاالت

3

كأننا يف َجْلسٍة لتحضري أرواح بكامل أجسادها..
النصوُص هوائياٌت لنزهِة الشيطالئكة.ومثة نساءٌ  يف حممياِت الذهِن،عادًة ما يُطلَن التحُلَم بصقور تأيت من وراء التالل 

،لتندفُع يف حلومهن نبااًل من لذائَد غري أكادميية.ليس من أحٍد يسرُب املؤثرات الصوتّية ألفعال التخيل عند اآلخر.

مْن كان يظُن أن اهلواَء سيصبح أطالاًل ُمشّردًة يف البال.
وأن األرواَح أغلفٌة

ال تقوى على كبح مجاح أنني يتصاعُد موجاٍت من بني طبقاهتا الباردة.
ما من راٍو واضٍح حلَْبكِة النفس.

الثورُة ممددٌة على األريكِة مثل مَجٍل خيرُج منه التأليُف الصحراوي. 
صاغ على شاكلة مصفحات 

ُ
وحنن حوهلا ندوُر بأمساء مستعارٍة .وببلدان من قماش.ومبدافَن يتعاظُم بني أخبرهتا اجلراُد امل

صغرية.
ال ميكن يف هذا الربزخ الضيق كتابة رسالة، 

أو ادخار باص لنقل مؤننا النفسية، 
كي تتفكك خارجاً.

الريُح معلقٌة يف املرآة .
حمركاهُتا توقفْت.

ومل تُعَد لنا اخلنفساُن ترويقة األنفلونزا بعد .
حنن يف الرنني الفيس بكووووي أصدقاُء مغناطيسيني . 



العدد )6( آذار /182019
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النحيُب يتصدرنا اآلن. 
وكأن كل احلديد من أجسادنا قد سقط. 

ينظرين صريُر اللغِة األسود .
ويطفو على صفائح الدم. 

مثت خرائٌط تولُد وتتفكُك..
واحلبُّ الذي هو ستون من الغرامات أو أقل ،

يناُم وحيداً يف حمفظة املرآة.

أمْل يبصرُنا هذا احلُب عندما نكون غارقني بني تلك احلشائش،
ومرتعشني على أبواب هجراتِه املتعجرفة مبا بقي لنا من عظام

نستعملها لتثّبيت خيامنا بني حلقات الريح
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4
ليس من مكان تذهُب إليه.

وال أنا.
قالْت له اللغُة وهي تسحبُه من خصره حنو تالل يف منتهى الليل. 

اهلوى متاحٌف حتت طمي ثاين أكسيد الكربون.
وَبَشرُة قلبِه الدرامي مائلٌة للكآبة وللهجرة بعيداً عن احلرير وتراثه .

مكاٌن إثَر مكاٍن يتوزعُه ،وهو ال .
كأنه َتشيأ من زئبٍق أمحر ،

فأخذتُه مراهقٌة عظمى لتياراهتا املهووسِة باالنفجار.
ليس من مكان بعد..

اأٍلرُض قرٌص منزلٌق يف العصب اجملازي.
وهناَك ربٌّ ُيكلفُه بالكتابة عن شعوٍب ضاّلٍة دون انقطاع.

أمْل تروا قدمُه املزدمحَة بالركاب على طول العاصفة ..
ألستم من كائناته،وحتّيون نقاطاً يف تيه عريٍق. 

هكذا ..
ويذهبون كالقمِح إىل املطاحن.

وكنا نفككهم أقفااًل ..
تارًة يف طوفان مؤقت.

وتارًة أخرى حيوانات يضرهُبا األرُق،
فتمتلئ بآالمها األذهاُن وبطوُن اجلبال
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)) األغاين((

تعالوا 
تروا األرواَح  تتكسُر من شّدة السريك يف الظالم .

والعنُي قارٌئ يتفحُص األشباَح الالعبَة يف مدٍن تضطرُب ببشٍر  كأهنم ناقالٍت تعوُم يف جمرى شتاء حمموم.سأتذكُر 
زمزَم خنلًة ،جتمُع من العاصفة مسحوَق الدمِع والذهِب واحلنطِة والعيدان املتبقيِة من اآلالِم

ليوٍم
ال يقبُل فيه بناُة األفعال تصريَف احلزِن

مبرونٍة.
  

))  الصّب ((

مفاتيح  بعد.كأننا  األشجار  على  من  تنزل  أو  املوسيقى  تسقط  النعاس.مل  الفرتاس  أعمى.وحيواناٌت  فراٌش 
الِسلكية،ونتعقُب نساءات أُرسلَن على ظهور جيوش الحتالل النقاط املرتاخية يف القلوب .هل ميكن وصف احلب 
بالعجني.أم هي مناطق صخرية ومتلؤها طرقاٌت َوْعرٌة ،عادًة ما تقرُع لقطاعها الطبوَل ،فتتبخر هبم أقدامهُم بقصص 

ُحّب ُتسمكُر الدَم بالكهرباء ،وجتعل الورد من قرابني الرّب النفسي. 
 أال ترى األرواح كاملعادن تتسيُف بلفزات املوت.
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والوحوَش هتجُع بانتظار الكلمات. 
فيما تنخرُط فتياُت القصائد بغلمان الفراديس .

أهو هنُر يف ساعيت اليدوية ،
يتشكُل ممتداً على األوراِق باللحى ،

وحنن على الكؤوس منحنني كمضخات اتوماتيكية.
زمٌن ترمومرتي يف علبٍة للنفس..

وكل منا يسحب عموَدُه الفقرَي من جسمِه مضطرباً،
وحماواًل الطرياَن من أسفلِه إىل خنيِل 

أعاله.
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كم مرٍة 

قليب يدامهه املىن

ومشى وراء الغيم كاألطفال

حيتطُب السؤال, 

وما وىن

عجباً رأي

كيف النجوم هناك 

متسُك بالسماء على طريقتها

ويل جنٌم يواكبين هنا

ورأى 

كيف احلنني ينوُء يف شجٍر 

يسرُي ببعده مهما دىن

عجباً رأى

كيف اليقني يقيم لألفكار مأدبًة 

وخيسُر ما جنا

قالت هي الريح

 من أنَت يا هذا الذي ركَب احلننَي إىل البعيِد

فقال الشعُر حمتقُن السنا

هذا إنا

تنويعات إيقاعية
شعر: طالل الغّوار



23 العدد )6( آذار /2019

اشتغاالت

-2

أيها الشاعُر 

أنَت ما زلَت بعيدًا

مل يطأ حرفَك مجراً لقصيدْة

فافتتحْ 

كوًة يف الروح  وادخل 

يف الوضوح 

مبعانيك اجلديدْة

-3

وأنا اشق الصبح حنوك صاعدا 

بعصا النشيْد

إذ هديّن وجع احلننِي

طويُت بالكلمات وجهي

وخرجُت من جسدي

ألسري حنوَك يا بعيْد
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-5

 عند تلك احلقول
 بدأْت لعبيت بالغياب

وحني ذهبت هبا إىل النهر يوما 

 نزلت من رأسي عند الضفاف
 خطفْت موجًة 

وطارْت يف مساء القصائد

-4

واطلُّ من أعلى  القصيدِة

 كي أرى نفسي

كانت غناًء من  جراْح

فرأيتين وحدي ألّوُح للغياِب 

وأغرُف الكلمات 

من قبس الصباْح
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-6

غيابك خيضرُّ يب ظمأ 

وقد نسبتين إليِك احلقوْل

تراين أغذ املتاهات شوقا

وخلف عيوين تزاحَم لوُن الفصوْل

 أال شجٌر حنو ضوءِك ميضي
فأتبعُه

ويورُق بني األصابع حلُم الوصوْل
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تقدَم راجعا فانسلَّ عذرا 

وأضمَر بانكفاء الخطِو أمرا 

وقّدتُه المسافاُت اشتعاال 

فأجمَر ال يني في العذِر صبرا 

وفيما حوله يُغري حياًة

وكم حلٍو تعّتَق صار ُمرا 

أجل يمضي بما اقترفت يداُه

من الحسنى وال ينحاُز شبرا

ويا صبر العراق على التجّني 

فهل يدري له في الصبر سّرا

وأدري أنه من ألف نجٍم

تشّكَل باجتياز األفق بدرا 

بال عنوان 

مندوب العبيدي
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وسر العالمين لديه حصرا 

مكافأًة له باعوه حصرا

إالَم الحزُن يرسمه فيجري 

به لون السواد عليه نهرا 

بعيني طفلٍة ووجيِب شيٍخ

وأمٍّ أدمنت موتا وقهرا 

وفي آهاِت أرملٍة ثكوٍل

تُعّمَد من لعيب الدمع نحرا 

ومن وجٍع تُرّتُق نزَّ جرٍح

لتشهَق باختمار الحزن ذعرا 

به أفنيَت عمرك ال تبالي 

فما أهداَك بعد الصبر عمرا 

مضيَت بأقصر اآلمال ُحلما 

وال يثنيك عقم الحلم مسرى 

ولسَت مجافيا أمال شرودا 

فأنَت بموسِم اآلماِل أدرى 

وكم من روحه سالت عليه 

تُفّتُت من زكي الدم صخرا 

تأّنَق بابتسامته وصلى 

بمحراب الوفاء فناَل بشرى 

ولكنَّ الحوادَث كيف تجري 

وكيف بقسوِة اآلتيَن تترى 

على قيد الحياة ُولدَت موتا 

وبعض الموت يستهويك دهرا 

وال تسأل بأي الموت نحيا 

فكلُّ حياتِنا ُتستلُّ غدرا
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كنت أتهجى بين يديه لون السراج

وسندان المعنى ،

ال اعرف صرعة الصدى ،

وجنون المسرى والدرب الطويل

وحمل المشاعل..

في طريق الدماء الجسور

ويبتعد,,

يبتعد عزف المسرات

وفوضى الوعود

ملجأ الروح

اىل أخي 

هدى محمد حمزة
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تشيد عروش..

وانا الموؤدة بشفرة  التقاليد

أنازع رماد الصمت على مشارف الحياة

تستهويني,, شواهد الجمرات الجريئة

وضياء الصباح الهامس

ألنتشل..  فجر البراكين .

ياخالق الكون  ياملجأ روحي

انداحت اليك مسراتي

وانتهت خلف قبو الليل

وانا أمرأة..

لم تعرف غواية الجهل و بالهة العنف

كما .. الماء يترقرق

ويرمم شقوق االرض

أقتفي االبتسام بغفلة الهواء .

تناوب جوارحي..
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جراح وغربة ال تنتهي

وعبء الفراغ.. قتيال يشفق عليه تيه الحروف

ألبقى..

استحث شالالت الجنان

في وعورة الهجير.

أمرأة..

ال يعتريها الخشوع االبكم

تمتطي صهوة الضباب..

لتحمي,, الهة الحب في شحيح الضياء

تحمل سالل الوهج ، في ممرات الريبة

تبارز مناجل الظلمات ، في حقول الصبر

تبلغ المدى.. لوفاء العيون

تصيخ السمع لذاكرة المصابيح

وتبادر الليل بطرق الصنوج

اشتغاالت
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أمراة..

تصطلي بنار الوحشة وفداحة الفراق .

شروخ الحزن تشج الوجه

وسطور الصور الملصقة,,

كالوصايا..

تنحت قلبي بصرخة..

سأمتثل ,, بين هواجس عينيك

مهيبا.. تعزف ترانيم الورد

لتجلو هم الكلمات..

وتهمة السعادة..

ومثل عوسجة.. تراودني شكوى الروح

في سراب المدن المهملة..

                                                     

اشتغاالت
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مثلك متامًا

أهتجى املسري بلغة احلبال 

حني أروم الذهاب اىل الضفة اليسرى

مثلك متامًا

أخاف الشفاه اليت  .. 

ترتمن بشخري الفريسة 

مثلك متاماً 

مل أصّدق النهارّيني

يتشدقون بوقت خيادع الظل

مواطن 
من جمهورية الربتقال األحمر

الى ابراهيم الخياط تحديدًا

لي
فض

ن ال
دنا

ع

اشتغاالت
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مل أتعطر بلغة   ..

خالية من مفردة مطرزة

على  قمصان الشهداء

مثلك متاماً 

ال أحب  .. 

السحب اليت تعشق أثداء النساء

وحتيلها ملشانق لسان نزق

مثلك متاماً 

أكره   ..  

حكايا اخليانات الغابرات

اليت بقيت خمزّنة

يف متحف الرايات الصبورة

مثلك متامًا

أكره املوسيقى اليت  ..

ال تتضمن معزوفة سعال السجناء 

مثلك متاماً 

ال أجيد األمساك  ..

بالسكني اليت تقّسم كعكة األفكار

مثلك متاماً 

أتظاهر ضد الذين  ..

يطّينون الصرائف 

ليمنعوا بريق القصب

مثلك متامًا

ال أكرتث باحلوار األزيل

بني املضي والتلّفت

مثلك متاماً 

أرّج بيدّي هند املدينة

اشتغاالت
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حبثاً عن نشوة أطفاهلا

مثلك متامًا

أزّوج احلقول لبعضها

ألتأكد من خصوبة أرحامها

مثلك متامًا

مل ألتفت اىل النباح 

نباح الكالب اليت كانت تراقب مثالتنا 

حني ربطوها بنوافذ احلانات

مثلك متامًا

أصفق للقرى اليت ..

لفرط خصوبتها 

كانت تنجب اجلنود والشعراء

مثلك متامًا

ألبست النوافذ الضريرة

عدسات شعر فصارت قصائد

مثلك متامًا

أؤثث لألنقياء غرف مثالة

يلحنون على مناضدها أغان لب )الوطن والناس(

مثلك متامًا

أكتم أسرار العراة

الذين قتلوا شهوهتم يف ريعان شباهبا

مثلك متامًا

ال أصلح أن أكون بندواًل ..

يتأرجح بني البياض ونّده

مثلك متاماً 

خاويت بني خريسان والغراف

حىت ال يتلّبس املاء بوحشة املسار

اشتغاالت
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مثلك متامًا

فقد تدربت على اجلنون

ألكون مواطناً ..

يف مجهورية برتقالك األمحر 

اشتغاالت
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مبعيِة املتورِط جترين حنوَك

 ألكوَن ومهاً أو ضحيًة

 يف قصائدي االخرى..

من غري أن يرتفَع صويت

متحَو املكان 

 كي ال أرتكب هفوًة

 تتزحلُق فوق الشفتني

 حىت طلوع الفجِر..

تتلمُس وجهًا

 ملتصقاً بالسقِف

 يقودك  تكراٌر

لوحة
فرح دوسكي
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 اىل موطٍن ، مل جيد طريَقه اىل شارع النهر ...

مل جيْد ماتأكله النوارُس 

 بسطوة تاجٍر يعزُل اللحَم عن اجللِد

 يضُع رِجاًلعلى رِجِل ،

 أكرَهُه

  عربة جيُرها املوُت ..

عربٌة قلُبها اىل االسفِل

 يف لب ِّ الربِد 

 رافعًة مؤخرهِتا بإجتاه حتفي..

مطفأة يف ثغرِاحلجِر

 ساحبة إيّاي اىل اخللف 

 لببمقهى حسن عجمي ..

عربٌة اشارْت بأصبِعها  لىشناشيٍل أقفلْت ابواهَبا 

 بصوت صراِخ المرئي..

ترشُد امللتحنَي 

 بقدمّي اىل زوارق النهِر..

حىت رأيُت يف بطِء االنفجاِر 

)عينا ( تكّلُم ذاهَتا

 وجُهها نصفه ماء

 كأهنا تُبعث يف لوحٍة ناقصٍة .
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ال ،

لسِت تبَْغرَتبنَي ،

بل َشَغُف انعتاِقِك 

َتَخيََّل العدميَّ 
ُ
يرفُض امل

وهو على الرفوِف ُمَكدِّساً َشَبقاً ُفحويلَّ القصائِد ، 

َعتََّمُة اجملاِز ، 
ُ
بينما احتفلْت بعزلتِك الفراشاُت امل

َوَثَّ َرْقٌص دائريٌّ 

حاوَر اجلسَد ، اشتهاِك لنفسِه :

رؤى العزلة

عادل الصويري
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هل ترقصنَي

على سواِحَل يف فناِء الذاكرة ؟

هل تسكريَن ِبُزْرَقٍة للَمْوِج 

َعتبََّقها مساٌء يشتهيِك ُمغامرة ؟

*

أْسَدْلُتما َوَهَم املرايا

ِة األسراِر  غبُتما يف لذَّ

وانكشفْت مساواٌت على نبَْهَدْيِن

كانا يف اهلدوِء يبَُتْمِتماِن 

 برغبٍة َعببََرْت - وماعربْت - جداَر الِسْجِن ،

كاَن الِسْجُن مثَل قصائِد الشبِق الُفحويلِّ العنيِد ،

وعسكريُّ الَرْمِل يف عطِش الصحارى العاهراْت 

َقنَِّع باحلياْة 
ُ
يبَْبَتلُّ بالذئِب امل

يبَْبَتلُّ ،

المنديَل َجفََّف منُه أزمنَة الطُغاْة

*

ال لسِت تغرتبنَي ،

ال ،

بل أنِت تندلعنَي من مطِر الشوارِع

حنَي يسقُط من ُحفاِة الغيِم 

والزمِن احلزيِن ،

مُتَْوسقنَي العزلَة اخلضراَء ،

مل َتُكِن الضفريُة غرَي أوتاِر الكمنجِة ،

واألصابُع لعنُة الذكرى

جُتَرُِّح نغمَة النسياِن 

والوطِن الرماديِّ الكئيْب
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ال قلب للغياب.... 1
املسافة ابنة الريح

ال ذيل هلا...

كل ليلة ألعب النرد مع النار

وحينما يأكلين الشوق

أحتمي بصفحتك على » الفيس«

أختبئ يف هنر قصائدك

أدقق يف التعليقات

أقتحم صفحات كل النساء

أحبث يف مالحمهن عنك

أفتش بني أعشاشهن

عن فراخ مرورك

وكلما نبتت امرأة ال أعرفها ،على جدارك

قصيدتان

زكية املرموق

اشتغاالت
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نبت صبار يف قليب...

يا اهلل ... ماذا يستطيع عصفور

أمام قفص الكالم؟

وكيف أقول:  »توحشتك«

واللغة تضيق؟

يا اهلل ... أوليس هلذا الغياب قلب؟

األصنام الزالت تلد.... 2

مثل عنزة ال تدري 

أين خبأ الذئب صغارها

أذرع أوكار أوهامي

أقتفي رائحة احلليب يف أعشاش الدم،

بقع املخالب على جلد السبحات،

أثر الدراويش

كي يدلوين على الباب السابع للغابة...

على الطريق

ال غيمة

ال  حقل

ال فانوس
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هو الوحي من غدر بالرؤى

أم العصا من حتولت اىل حية

فأكلت السفينة

لتطوحنا الضفاف إىل ما قبل التاريخ

وكي يزول الغبش عن املعىن

أنا احملاصرة باجملازات

أغرس خنلة التأمل ،يف ذاكرة الثلج

كي ال حترقنا النبوءات مرتني...

أيها الناي

سر الراعي عند الذئب

ال عند الغنم

أترك أصابعي طعاما للصراصري

الصراصري اليت تأكل رأسي

كلما هدمت جدار اللغة باإلحياء .

الفأر الذي متخض عن جبل

التهم قدمي

وجناحّي وزعتهما الفزاعات على القبائل...

انا ال أسكر يا بودلري بالشعر أو اخلمر

يسكرين األمل

لكن الوقت ال يصلح للبكاء

حنن أبناء الطني 

اليرهبنا اللهب يا أوكثافيو باث وال الطوفان

كلما تكاثرت الثقوب يف أوراقنا

نركن اجلرح مثل سيارة عتيقة

يف سوق الروبابكيا

نصطاد الطائرات بأجسادنا

ث منشي على جثتنا

وال ندعي املوت...

اشتغاالت



43 العدد )6( آذار /2019

ها هم يتقاتلون على اجلزرة

واجلزرة من حق األرنب

واألرنب ياداروين

حتول كما مخنت

اىل الحم...

الشاعر الذي قتلته وردة

أشعل النار يف الضوء

  أستجري باألربعني حرامي

كي أعرف الدرب إىل املغارة:

األصنام الزالت تلد.

يصيح الفراغ

 كلما حاولوا استدراجه إىل النهر:

الشارع يل ، املقاهي ،

البيوت يل

والشرفات أكلتها احلشائش...

ليليث هناك

تدير البوصلة

متأل جيوهبا باحلصى

تنفخ يف العاصفة

وتشري إىل العامل

والعامل عربة باعها احلوذي إىل الريح...

اشتغاالت
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اشتغاالت

 ما اقترفُت محبتك عن بَطر 

وما كان هجرك َمالل 

فيا ايها الوطن 

الذي يبادلني التشبث والهيام 

أيها االمام 

الكائن مذ اول إشراقة ضوء

كيف الذي جرى وكان !؟

يامن ترتقني 

كلما بعثرني الشتات ...

بدونَك 
تناهبتني الغربة

  فائق الجوراني 



45 العدد )6( آذار /2019

اشتغاالت

ماجف بًي الفرات 

وما أفل قمر أبي نؤاس

في لياليك الَسكرى

بعدك المساءات وحشة 

واأليام تجاعيد مضافة 

على خدود مرايات الغدران 

هبني حنانا أكثر 

هبني مددا للسمو 

هبني نخيال ،وشواطىء ،وسالل ورد

تناهبتني الغربة 

وال سواك من يجعلني 

ال أملُّ الوقوف 

معك ....

كل آن تبدأ أبجديتي 

ا  أرسمك قصائد بلون تاَمرَّ

الذي أبى إال أن يكون 

ويظل كائنا كما أنت 

أيها العراق.....
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ولدتين أّمي حنيفا كلقلٍق أخرس
من سوء حّظي إحتويت كّل الوطن يف داخلي!

يف بطين أشجار و بنايات خّبأهتا من اإلنفجار!
وبعض الشهداء خّبأهتم يف قليب لئال تغزوهم الدبابات فصرت مسيناً.

يف عام 2004 مل يعد يسعين املقعد اخللفي لسيارة األجرة!
كان السائق ينّبهين أن أجلس يف املقّدمة!

كّلما يداعبنا الطريق حنو التفتيش أخّبئ بطين حتت املقعد.

يف احتفالية االمريكان بعيد االستقالل سألين شرطّي من املوصل عن مدينيت 
وعمري؟

نقطة تفتيش
جميل الجميل
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كنُت أخرساً حينها , كتبت على الورقة 1915 ورمست كنيسة ومّر الطريق بنا!

عام 2007 ابتلعت بعض املدن والكنائس فإزداد جسدي
يف العاشر أيضا شربت بعض الدم ألشعر )بكوكجلي(* من الظمأ !

عام 2014 خبأت الوطن كّله ومل يستطع أن حيتوي جسدي!
يف احتفالية سقوط املدن من بطين اعتقلين جندي يف سيطرة ما

وأثناء اسرتجاعهم أهانين اآلخر
أنا اآلن أرقد على كنبة من الطابوق احملّلي

يب الكثري من الشوارع وعناوين املدن وأرقام هواتف وعدد من الساعات ودبّابات اجليش والعّدو
لعّمي  الطبيب  اعطاها  اليت  الكنائس واهلرمونات  بّدلوا امسها وبعض  قلعة  القدمية ومنرود وبغداد وكّل  املوصل  ويب 

الشهيد والطيور اليت طّلقت أعشاشها
يب كّل هذا الوطن ومل تتعرف علّي نقطة تفتيش!

*كوكجلي: اسم ملنطقة يف مدخل مدينة املوصل من اجلهة الشرقة وايضا اسم لنقطة تفتيش مت تفجري عشرين حافلة 
تنقل الطلبة املسيحيني اىل جامعة املوصل يف الثاين من أيار 2010 .
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رؤى

تضعنا رواية »أطلس عزران البغدادي« للروائي خضري فليح الزيدي والصادرة  عام 2015 وجها لوجه أمام جمموعة 
من اإلشكاليات والتساؤالت النقدية والفكرية واملعرفية والتجنيسية .

فالروائي يصف روايته باهنا »رواية وصورة« , حيث تضمنت صفحات الرواية على صور خمتلفة بعضها ألشخاص 
افرتاضيني ميثلون بعض أبطال الرواية . لكين مل اجد ضرورة هلذا التوصيف ، ذلك إن الصور مل تقدم إضافة إجناسية 
مهمة للرواية ، إذ ظلت نصا كتابيا مكتفيا بذاته ال يؤثر فيه حذف الصور يف تشكيل املعىن والداللة . ويف تقديري 
إنَّ البنية الكتابية اللسانية ، قادرة على االنفتاح على تأويالت ال هنائية ، ألهنا ضد التحديد والتقنني , إما الصورة 
فتميل إىل التحديد والتقنيني ، وحتد من افاق التأويل السردي ، ولذا فالرواية تظل يف اجلوهر ، رواية حداثية ، ورمبا 

ما بعد حداثية تنتفح على تقنيات متنوعة .
فالراوية تتشكل من اكثر من  مستوى سردي ، تتحرك يف ان واحد ، كما اهنا تدرج يف بنيتها الكثري من العناصر 
واملشاهد اليت ال تنتمي اىل خصوصية التعبري الروائي . فهناك بنية تعتمد على التشكيالت الرقمية املتمثلة يف املدونات 
الرقيمة العشر اليت ترسلها بطلة الرواية )نورا( إىل رئيس حترير جملة ) نوارس ( السيد حمد رياض الوادي ومن ث إىل 
املؤلف خضري الزيدي والذي حرص على نشر قصة احلب املثرية بني سامر ونورا يف اعداد خمتلفة من اجمللة . وهذه 
البنية اليت تذكرنا برواية » بنات الرياض » للروائية السعودية رجاء عبد اهلل الصانع اليت تأسست بشكل كامل على 

املتقاطعة  املصائر  لعبة  من 
إىل لعبة املرويات املتداخلة

قراءة في رواية  - اطلس عزران البغدادي -

فاضل ثامر
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جمموعة على جمموعة من املدونات ؟؟؟ أو الرسائل اإللكرتونية اليت كانت تبثها البطلة عرب الشبكة العنكبوتية .
وتكاد رسائل ) نورا ( ومدوناهتا الرقمية ان تشكل رواية داخل الرواية ، لكنها وزعت بالتناوب مع امناط سردية اخرى 
داخل املنت الروائي إما املستوى السردي االخر فيتمثل يف التقارير الصحفية اليت كانت تنشرها جملة )نوارس (واليت 
تتخذ صيغة الصحافة االستقصائية ، وتنسجم مع بنية البحث » يف الرواية اليت تتحرك على اكثر من حمور ، منها 
البحث عن ) عزران ( والكشف عن حتركاته داخل اجملتمع البغدادي بوصفه العرٌاب السري للخراب واملوت واالرهاب 
يف بغداد ن والذي يرمز إىل قوى االرهاب التكفريي مثل القاعدة وداعش كما ان امسه يومئ إىل اسم عزرائيل ، ملك 
املوت ، وهو ايضا يذكرنا بشخصية »فرانكشتاين« يف رواية امحد سعداوي »فرانكشتاين يف بغداد« وايضا تذكر 
القارئ بشخصية » ابو طرب« يف مطلع السبعينات الذي دوخ اجملتمع البغدادي جلرائمه الوحشية ن وقدرته العجيبة 

على التنقل يف كل مكان الصطياد طريدته وهناك تأكيدات حول ذلك من قبل الراوي الصحفي .
املستوى السردي الثالث يتمثل يف »الطبيعة الوثائقية« املقرتنة بعملية البحث عن بعض الشخصيات اليهودية اليت مل 

هتاجر وبقيت تعيش متخفية بني الناس بأمساء مستعارة ومنهم ) أليس ( وامسه املستعار ) عامر 9(.
ومن مظاهر الوثائقية يف الرواية البيانات اخلاصة بقضية الطيار العراقي ) منري روفا ( الذي هرب بطائرته ) امليغ ( إىل 

اسرائيل , وكذلك جمموعة اصدقائه الضباط والطيارين الذين صفتّهم املخابرات االسرائيلية واالمريكية ) هلكر (.
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إما املستوى السردي الرئيسي فيتمثل يف سرد الراوي الضمين ، 
أو ما يسمى بب »املؤلف الضمين« حسب تعبري امربتو ايكو ، 
والذي يتمظهر احيانا بعنوانات صرحية مثل »املؤلف يكتب عن 
عزران يرسم املصائر«) ص ٣5( ويعمل هذا السارد على تأطري 
االحداث واملستويات السردية املختلفة داخل بنية سردية روائية 
بظهور شخصية  الرواية  هناية  يف  يتمظهر  والذي   ، متماسكة 
املؤلف احلقيقي خضري الزيدي . )ص 2٣1(, وخييل يل ان هذا  
بوصفها  للراوية  األجناسية  الطبية  يغري  مل  االجناسي  التداخل 
رواية ما بعد حداثية متتلك كل هذا التنوع والقدرة على متثل أو 

هضم خمتلف العناصر السردية وغري السردية ز
والرواية بعد ذلك متتلك بنية بوليفونية تعددية لألصوات الغريية 
الغريية  بوصفها  تؤكد خاصيتها  اهنا  ، كما  الرواية  املشاركة يف 
املشاركة يف الرواية ، كما اهنا تؤكد خاصيتها بوصفها رواية ميتا 

سردية ، يشري فيها الراوي الضمين مرارا إىل انه يعكف على كتابة هذه االحداث الراوئية ويدوهنا كتابيا من خالل 
التالعب بالوقائع والتواريخ ، وحماولة ابتكار تاريخ بديل ، ال عالقة له بالتاريخ الرمسي املدون ، الن الرواية تقلب 
الرتاتب االجتماعي وترفع اهلامشي ، من قاعه االسفل إىل الواجهة السردية وهتمش دور املركز ، والتاريخ الرمسي ، 

وهي صفة عامة من صفات رواية ما بعد احلداثة . 
وتثري الرواية ، من اجلانب االخر ن قضية فكرية وسياسية ، تتعلق بتاريخ اجلاليات اليهودية يف العراق ، من خالل 
مالحقة حتركات بعض الشخصيات اليهودية اليت اثرت البقاء يف العراق ورفض اهلجرة ، ونظرا حلساسية هذه املعاجلة 
ولكوهنا قد متثل خرقا ملبدا التطبيع ، اليت راحت متارس سياسة عنصرية واحتاللية رافضة احلقوق املشروعة للشعب 
الفلسطيين ، مما قد يفسر أي تناول للشأن اليهودي بوصفه تزكية ملمارسات نظام االحتالل االسرائيلي وعنجهيته . 
ولذا فانا احتفظ على ميل بعض الروائيني العراقيني ، ومنهم الروائي جنم وايل يف »مالئكة اجلنوب« وامساعيل سكران 
يف روايته »فردوس امي القدمي« إلظهارهم اليهود العراقيني باهنم ميثلون ذروة اجملتمع املدين املتحضر , واهنم خدموا 



51 العدد )6( آذار /2019

رؤى

العراق بإخالص . ويف تقديري ان هذا التصور بعيد عن احلقيقة فقد 
عاش اليهود يف 0 غيتو ( مغلق ، ومل يكونوا ينفتحون على مكونات 
يعملون من اجل مصاحلهم فقط ، على  العراقي ، وكانوا  الشعب 
خالف املسيحيني الذين كانوا مندجمني اندماجا كبريا باجملتمع العراقي 

، وقدموا خدمات جليلة يف بناء العراق احلديث .
حول  تتمحور  الرواية  يف  الرئيسية  السردية  احلركة  من  الرغم  على 
تطبيق  خالل  من  بغداد  مدينة  لتدمري  وخمططاته  عزران  شخصية 
احلدث  ان  اال   ، املستهدفة  للمناطق  افرتاضي  غرايف  طوبو  اطلس 
احلقيقي الذي هيمن على الفعل الروائي انسحب حنو قصة احلب 
بني نورا وسامر و وظلت ثيمة عزران هامشية أو ظليه تتحرك على 
خلفية االحداث املركزية , ويكاد القارئ يف بعض الفصول ان ينسى 
يقوم  اليت كان  البحث واالستقصاء  بعملية  لينشغل  عزران وخططه 
هبا سامر ., ومؤسسة االخوان االنسانية اليت كانت متول من قبل 
بعض اجلهات املشبوهة يف لندن ، واليت قد ترتبط بدوائر صهيونية 
واستعمارية خاصة ، بعد اكتشاف ان هذه املؤسسة هي اليت كانت 
تقف وراء متويل جملة » نوارس« اليت كانت تبحث عن موضوعات فضائحية واسرار سياسية وحتاول ان تضفي على 

احلضوراليهودي يف تاريخ العراق املعاصر هالة من القداسة ن حيث تصف اليهود بوصفهم بناة العراق احلقيقيني .
ومن املؤسف ان يرتاجع االهتمام مبالحقة شخصية عزران ، إما ثيمات اخرى ، مهمة هي االخرى ، لكن انطالقا من 
عنوان الرواية »أطلس عزران البغدادي« الذي هو عتبة نصية دالة تفرتض أفق توقع للقارئ الذي يرغب يف الكسف 
عن حركة عزران داخل تضاريس اخلارطة البغدادية واذا ما كان عزران ميثل العراب واحملرك الرئيس للعنف واالرهاب 
والقتل يف هذه الرواية ، فان الروائي ن سبق له وان تناول يف تكثر من عمل روائي قضية البحث عن جذور االرهاب 
والعنف ، وهو ما وجدناه يف روايته »فندق كويستيان« مثال اليت درسناها يف كتابنا النقدي »املبىن امليتا سردي يف 
الرواية« حيث جند مالحقة لقوى افرتاضية حمركة أللية االرهاب , وبشكل خاص تلك اليت تسببت بكارثة تفجري 
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شارع املتنيب هايد بارك الثقافة العراقية عام 2007 .
احملركة  القوى  جتسيد  إىل  الرواية  هذه  يف  مال  الروائي  لكن 
لإلرهاب عرب شخصية انسانية حمسوسة تتحرك ن بكل حرية 
، يف شوارع بغداد ، بعد ان كانت يف روايته »فندق كويستيان« 

ذات طابع جتريدي وافرتاضي وتكهين .
واليت   ، ونورا  بني سامر  احلب  قصة  ان حبكة  الواضح  من 
كانت جملة »نوارس« تنشر بعض فصوهلا ، قد شغلت املنت 
الرئيسي للرواية ، وحظيت بتعاطف القراء مع هذه القصة , 
ومما عمق من تأثريها داخل البنية السردية ، اهنا مل تكن تقدم 

بطريقة خطية متواصلة ن وامنا من خالل فصول تتناوب مع مستويات السرد االخرى متمثلة برسائل نورا ومدوناهتا 
اليت كانت توجهها يف البداية إىل رئيس حترير جملة »نوارس« السيد حممد رياض الوادي ، واىل املؤلف خضري فليح 
الزيدي الحقا ، وكما الحظنا فان الرواية تستهل منذ صفحاهتا االوىل برسالة رقمية موجهة من نورا إىل رئيس حترير 
اجمللة ، تود فيها االطمئنان عليه ، وتبلغه بان املؤلف ) صاحبة ( اتصل هبا الستقصاء املزيد من املعلومات عن 
حكايتها . )ص7( وهذه اإلشارة توثق اول ظهور لشخصية املؤلف أو باألحرى – ذاته الثانية – والذي سيظهر بني 
آونة واخرى على امتداد الرواية معلقا أو مؤطرا االحداث الروائية ، إىل ان يظهر بشخصيته احلقيقية حامال االسم 
احلقيقي للمؤلف ) خضري فليح الزيدي ( بعد انقطاع اخبار رئيس التحرير الذي هاجر خارج العراق . ولذا نالحظ 
ان مراسالت ) نورا ( راحت تتجه إىل املؤلف 0 خضري فليح الزيدي ( بدال من حممد رياض الوادي ابتداًء من رسالة 
فضائية اوىل , ص ٣1( وحىت هناية الرواية اليت تزداد فيها حضور املؤلف كلما اقرتبت الرواية من هنايتها ، حيث 
يتدخل املؤلف نفسه أو ذاته الثانية لتأطري االحداث والكشف عن لعبته امليتاسردية من خالل االشارة الصرحية إىل 

مسودة رواية »أطلس عزران البغدادي« وذلك من خالل رسالة نورا األخرية إىل: املؤلف :
حتية طيبة  

قرأت بإمعان شديد فصول روايتك »أطلس عزران البغدادي« اليت بعثت يل مسودة فصوهلا عرب االمييل .... حقيقة 
بودي ان اكشف لك سرا اعربِّ من خالله عن اعجايب العظيم بروايتك هذه وبشخوصها القلقة ومصائرهم املخيفة 

رؤى
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و  ومصريي انا من بينهم . )ص 2٣1( و وهبذا االشتغال امليتاسردي الصريح يعرتف املؤلف أو ذاته الثانية ، بانه 
قد اجنز كتابة هذه الرواية :

» بعدما اجنزت خمطوطة هذه الرواية املصورة حتت ظروف قاسية جدا يف بغداد ، وبعدما اكملت نورا رسائلها ايل ما 
بني عامي 201٣- 2014 كنت حينها سعيدا هبذا املنجز« . )ص 2٣0(.

وخيتتم املؤلف ظهوره يف هناية الرواية ،وهو يعتذر عن امكانية تلبية طلب » نورا« بتغيري االمساء احلقيقية الن الرواية 
قد طبعت ن ومل بعد باإلمكان اجراء أي تغيري عليها : 

» اقدم اعتذاري املسبق للمتضررين من النشر داخل ارقة الرواية الضيقة ... فال ميكن اال ان تكون هكذا« ؟ ! 
املؤلف . )ص 2٣5( واذا ما اذاك انت قصة احلب بني سامر ونورا قد شغلت كل هذا الفضاء الروائي ، وكسبت 
متابعة القراء ، فقد كان هؤالء القراء يتوقعون هناية شجاعة ومنوذجية لعالقة احلب هذه ، ال ان تدمر هبذه الطريقة 
املتوحشة ، رمبا رضوخا لألعراف االجتماعية والطائفية اليت بدأت تتحكم يف مصائر الناس . اذ الحظت منذ البداية 
ان بطليٌ  قصة احلب نورا وسامر كانا ميتلكان من الشجاعة والوعي ما جيعلهما مبناى عن هذا االستسالم املهني 
وغري االنساين ألعراف الدم والعنف والثأر واالنتقام . قد يقال هذا ما جرى فعال يف الواقع ، لكن الروائي غري ملزم 
دائما بالتقيدٌ  مبا هو متحقق على ارض الوقاع ، ذلك ان املخيلة تلعب دورها تلعب دورها يف تعديل االحداث 
واملصائر ، كما ان الوعي االجتماعي للكاتب يؤثر بالتأكيد على مسار االحداث ويفلرتها لتكون منوذجية أو من 
خالل سريورة االنتقال مما يسميه لوسيان غولدمان من »الوعي املمكن« الذي ينطوي على تطلع انساين لبناء االمجل 

واالنقى واالشجع يف حياة الناس . 
فبعد ان اجتازت جتربة احلب بني نورا وسامر صعوبات وحتديات واعراف جسيمة مل يكن مقنعا متاما اهنيار هذه العالقة 
االنسانية اجلميلة ن اليت كانت تضئ بأمل داخل عتمة »حامض الواقعية العراقية« على حد تعبري املؤلف ) أو ذاته الثانية ( . اذ 
وجدنا قطيعة مفاجئة بني نورا وسامر – بدت يل مفتعلة لتربير هذا االنقالب السلوكي - ،  اذ خيتفي سامر أو يهاجر 
إىل االردن ليرتك ) نورا ( وحيدة فريسة للمخاوف واحلرية ث يتصل هبا شخص امسه اسامة الكبيسي طالبا منها الزواج 
ومؤكدا هلا معرفته الكاملة بقصة حبها ، كما انه التقى بسامر يف عمنا عدة مرات ، واضطرت ) نورا ( للموافقة 
على هذا الزواج الشكلي وسافرت فعال إىل االردن لتكشف ان االمر عبارة عن لعبة مفربكة يقف ورائها سامر الذي 
التقاها يف عمان بربود واعلن عن هناية عالقته هبا كما ابلغها بان )اسامة  ( لن يتزوجها , ألنه متزوج وسوف يقوم 

رؤى
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بتطليقها وتصديق ورقة الطالق يف السفارة العراقية ، حيث تعود بعدها إىل بغداد ، وفعال تعود مصدومة وحاقدة ، 
وقد تبدلت عواطفها ومواقفها واصبحت عدوانية وحاقدة وبدأت ختطط للثأر واالنتقام من سامر بالتعاون مع ابن 
عمها ) بكر( وهو طائفي ومرتبط بعصابات احلرب الطائفية ، وتنتهي قصة احلب الطاهر والشجاع هبذه النهاية 
املقيتة وغرب املقنعة ن خميبة أمل القراء واملتابعني لتلك القصة , وكان امل القراء ان تنتصر قصة احلب هذه لتكون قطة 

مجال داخل فضاء قبيح , وبصيص ضوء داخل نفق مظلم .
للفعل  الرئيسي  باجملرى  ترتبط  عضويا  واليت ال  امللصقة,  االستطاالت  ببعض  الوراية حتفل  ان  هذا وقد الحظت 
الروائي ، ومنه قضية الطيار اجلاسوس ) منري روفا ( الذي هرب بطائرة ميغ عراقية إىل اسرائيل عام 1966, اذ مل 
تكن هناك ضرورة إلقحام هذه احلكاية ، وهبذه الطريقة املربكة اليت بدت للوهلة االوىل وكناها حماولة لتزكية مواقف 
هذا اجلاسوس وتربئة موقفه ، فضال عن التفاصيل املعروفة بعدد من الطيارين الذين صفتهم املخابرات االسرائيلية 

واالمريكية لرفضهم التعاون معها . 
كما اشعر بان انتقال عملية البحث إىل مدينة الناصرية حبثا عن اليهود املختفني هناك , ومنهم ) أليس رغيد خزام 
( الذي تنكر حتت اسم ) عامر موسى ( عملية مصطنعة ومقحمة ن ورمبا كان يهدف منها املؤلف القيام بعرض 

سياحي ملالمح مدينته الناصرية من خالل اكتشاف دهاليزها وعواملها اليت ال يعرفها اال ابناؤها .
لقد اعتمد  الروائي على تقنيات سردية حديثة من خالل منظور بوليوفين متعدد االصوات أتاح الفرصة لعدد من 
الشخصيات الروائية بالتعبري املباشر عن موافقها ووجهات نظرها ومنها صوت ) أليس رغيد حزام ( الذي  )11 ( : 

» انا أليس رغيد حزام  أم عامر موسى يوسف ؟ 
ال اعرف . دخت وال اتذكر االن ما هو حقيقي ، وما هو  املزيف« ص )116(.

كما ان الروائي منح الفرصة لعزران نفسه باحلديث ن من خالل قراءة ما كتبه ودونه يف بعض تغريداته« : 
» على وفق رواية عزران اليت غرد هبا على حقول ؟؟ انه مكلف تكليفا أرضيا مؤقتا على مراقبة مسارات  الناس 

ومعاقبتهم يف بغداد وليس يف افغانستان« )ص 40(.
ومن املؤكد ان رسائل نورا الفضائية ، وما تنشره جملة »نوارس« من كتابات سكرتري حتريرها ) حممد رياض الوادي ( 
، واملواد الوثائقية اخلاصة حبياة اليهود وقضية الطيار ) منري روفا ( واهتما الرواية برسم املشاهد الروائية واحلوارية كلها 
تكشف عن تبئري سردي بعيد عن التقريرية واملباشرة أو السقوط يف سرد الراوية كلي العلم .وهذا يؤكد قدرة املؤلف 

رؤى
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املتميزة على توظيف خمتلف االدوات السردية مبرونة ومنها االنطالق من مشروع املبىن امليتاسردي ، حيث القصدية 
املعلنة يف كتابة عمل روائي فضال عن احلضور املباشر للراوي الضمين وحىت للمؤلف ) أو ذاته الثانية ( ، وهي كلها 

تقنيات سردية ما بعد حداثية . 
لقد كشف الروائي عن مقدرة استثنائية يف ابتكار وخلق شخصياته الروائية ووضعها داخل لعبة صراعية وسردية معقدة 

ن واختالق تواريخ افرتاضية تنتظم الفعل الروائي من خالل اللعبة امليتا- تارخيية ..
لقد وفق الروائي خضري فلبح الزيدي يف روايته هذه من االنطالق من منظور يزاوج بني املفارقة الساخرة والكوميديا 

السوداء . فاألحداث تبدو دائما بعيدا عن اية خ
نزعة عاطفية أو  ) سنتيمنتالية ( جتاه ما جيري من احداث وتفجريات وحرائق وجرائم اليت تدور داخل »حامض 
الروائية  العراقية«. ومثل هذا املنظور الذي يذكرنا براوية اميل حبييب »املتشائل« وبالعشرات من االعمال  الواقعية 
والسينائية اليت حتاول ان ختفف من وطاءة االحساس ببشاعة العنف واالرهاب , لتجنب حتقيق عملية متاهي كما 
هي سيكولوجي بني القارئ واحلدث , ومتكينه عوضا عن ذلك ، عن ممارسة التفكري احلر يف داللة احلدث الراوئي 

ن وبالتايل انقاذ القارئ من االحساس بوطأة االرهاب على نفسه وسلوكه . 
وفكرية  متقنة حتمل دالالت سياسية  لعبد سردية  الزيدي  فليح  للروائي خضري  البغدادي«  أطلس عزران  رواية » 
وسيمائية مفتوحة ، من خالل ترك معظم احلبكات والثيمات مفتوحة على اجملهول ، مما جيعل من هذه الرواية » نصا 
مفتوحا« مبنظور امبرتو ايكو ، كما اهنا تنطوي على ادانة صرحية للعنف واالرهاب والقبح ، ودعوة انسانية للتسامح 
واحلي واالعرتاف باالخر ، وتظل رواية »اطلس عزران البغدادي« من اجلانب االخر مبثابة حبث منهك عن لعبة 
املصائر املتقاطعة لشخصيات الرواية من خالل لعبة سردية تنطوي على مرويات متقاطعة ومتداخلة حتركها أصابع 

الروائي الذي يقف داخل الرواية وخارجها ، فاعال وشاهدا وحم

رؤى
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رؤى

البحث يف جماهل الشعرية العراقية احلديثة يضعنا أمام عتبات كثرية وأمام 
مفارقات ينصرف إليها العديد من القصائد وخباصة قصيدة النثر اليت تبدت 
والتفاعل  السياسي  الصراع  ومظاهر  االجتماعي  التحول  إشكاليات  فيها 
النفسي، تلك اليت تتناسب مع معطيات الواقع، ومع ما ينعكس منه على 

األمناط الشعرية احلديثة وعلى وعي الشعراء أنفسهم ..
نتلمس يف هذا الكتاب وحنن نقرأ حالة غامضة تشي بتكوين باكورة فكرة 
عن مدينة من ظالل ترفل بلبوسها الشعري املزمع بتتبع ما بقي من اناسها 
والتهوميات، وال  اخلياالت  فوضى  باتت حتكمها  اليت  واشيائها ومكوناهتا 
سطوع  فيها غري الِظالل لتصف العامل املضغوط الذي ينعكس أثره على 
الكائن، ما يضطر الذات املبدعة معه اىل بعث شرارة القصيدة ومضاعفة 
االجتهاد يف ترمجة معان مستحدثة وغري مطروحة على الطريق وغري مسبوقة 

جتوال ياسني النصي  
يف »مملكة« سلمان داود حممد

رنا صباح خليل
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رؤى

.

إننا حني نقرأ قصيدة للشاعر سلمان داود حممد جنده 
حبلم  ما،  بسٍر  يبوح  أن  مفارقاً،  شيئاً  يقول  أن  يريد 
مدهش، وبشيء من السحر يؤجج األعماق ويستنهض 
الوجدان، والقصيدة لديه جتسد رهاناً حقيقياً ال تشوبه 
فيه  توقظ  لديه  حمفزات  هناك  أن  عن  فضاًل  املراوغة، 
احلنني اىل عامل الغرابة والرؤى اجملهولة كأنه يسعف يف 
مشاكسة ما جعل عاملنا املوبوء يتجاوزنا به، ففي مجله 
)وجه عابر، صدأ الكمنجات، سبورة الليل، وابل من 

زهور، وليمة من دخان، مشبوه كالغيم، ذنوب زاهية ، صباح بلون الكحل، ثكاىل مبقدار آهلة ...(  اليت ال نكاد 
حندد البدء هبا يف القصيدة أو النهاية اليت تصبح شاقة أيضاً وعسرية على اإلحاطة الشاملة لتكوينها إزاء وصفها 
إليديولوجيات طامسة ملالمح النبل، ومميتة ملشاتل النورانية يف النوع البشري، وال خيفى من أن ذلك ال يتأتى إال 
لشاعٍر خاض غمار التجريبية ليولد دوال نابضة ودالالت مغايرة  يف خلق مقاربة للراهن ومعاجلة جلرحه النازف وإن 
كانت جتربته ترصد مشاهد هي ذروة يف اإلرباك والالاستقرار وهذا كون شاعرنا جيدف يف أفق االضطراب والعبثية 

سواء أكان يف حديثه عن احلرب أو يف حبثه عن حٍب مفتقد وعاطفة جمنونة بغياهبا أو حضورها.  
وهذا ما بينه الناقد املرموق )ياسني النصري( يف كتابه ) مملكة الظالل ( الصادر عن دار نينوى للعام 2018 الذي 
يتحدث فيه عن جتربة الشاعر سلمان داود حممد وقصائده وظالهلا اليت صرّيها لنا دهشة وإثارة واضافات قيمية 
ويظهر  بناءاهتا  يعلي  مبا  للغة  والتأسيس  اخلارجي  باحمليط  املتنوعة  عواملها  استنطاق  عرب  الذات  تصل  ومفاهيمية 
نفائسها فالناقد هنا يتحدث عن شاعر قضى أكثر من نصف قرن وهو ميارس سحره اخلاص على أوراقه وهي حتمل 
االنفعاالت النفسية واالستبصارات الفكرية والكشوفات الرؤيوية، سائراً عكس ما هو سائد ومألوف باحثاً عن موطٍن 
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بلغته  الوقائع  الرمز وحياكي  فيه معناه، فيظل يف عامل  بكر حيرث 
اخلاصة اليت تشي بتنوعه الثقايف ونزوعه اإلنساين حنو خلق صور 
حسية باقتناص فكرة هاربة من الواقع، وترويض حلظة نافرة، واسباغ 
اجلمال والفكر املتماهي مع البنيات الوجودية بلغة تفاعلية تشرتك 
العياين  واملشهد  الغياب  احلضور،  ثنائيات  اإلبداعية  ثيماهتا  يف 

االفرتاضي والظل والضوء واألبيض واألسود وغري ذلك الكثري. 

معول البناء وأوثان التسطيح
بنّي الناقد )ياسني النصري( يف مقدمته إن ما استخلصه من التجربة 
الشعرية للشاعر سلمان داود حممد، هو الذي قاده الختيار املقاطع 
الصلبة من هذه القصيدة أو تلك وهذا ما جعل اقتباساته متناثرة 
ومتنقلة من قصيدة ألخرى ومن ديوان آلخر إذ أن عنايته جاءت 
منصبة على الشعرية الكلية املبثوثة يف ثنايا قصائد الشاعر وهذه 
ال متثلها قصيدة معينة وال حىت ديوان كامل بل متثلها جتربة الشاعر 
مبجملها فضاًل عن تبيانه الختالط مواضيع الشاعر وسنوات إنتاجه 

للقصائد وامكنتها والغايات اليت وضعت من أجلها والتجارب اليت عاشها وكتب عنها ، وهي ال تعين 
الناقد بتارخييتها بل بصياغة التجربة لثيمة كونية يرى فيها هو شعريته كلها، أما يف حديثه عن الطابع 
الغروتسكي لقصائد الشاعر فيقول اهنا مسكونة بالرؤى إذ مثة شيطان ما يسكن لغته، حيركها باجتاه 
السخرية الواعية ملا حيدث ، فقراءة متمعنة لقصائده جندها أواًل تشبه عمارة من طوابق، دااًل هبا على زمن 
مركب يتواصل عرب التكرار والتشابه، جتربة كثرية النقاط والفوارز والتقويسات والبياضات وهو ما يشري 
اىل البناء املعريف ضد تسطيح الظواهر اليت تسعى السلطة بكل مفاهيمها أن تلقنها للناس، ث يشري اىل 
ان جتربة الشاعر سلمان داود حممد ليست عادية أو أحادية حبيث ميكن لك جتاوزها وانت ترى ذلك 
التداخل فيها ما بني االجتماعي والثقايف، مثة طفولة بشرية ما تقبع خلف ظالل جتارب شعرية مقبلة، 
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فيها من املرارة واملأساة االجتماعية الكثري، وها حنن نتلمس بوادرها يف القصة والرواية والنقد والدرس 
األكادميي، مناذج وجدت نفسها غارقة يف حروب ال معىن هلا، لتعيش مرارة أكرب وهذا ما جعل الشاعر 
يستنهض اخلرائب الروحية يف احلياة اليومية اليت عشش فيها املاضي، هذا غري أن لغته ال ختتص باحلاضر 

وحده، امنا هي تكوين شامل ألزمنة متعددة.
نكهة االستهالل ومذاق العنوان 

يف حديث الناقد عن انشغاله بعتبة العنوان يبدأ كالمه بنص الشاعر: ) مثة حرب شوارع ما بني ظلي 
انه استخلص ثقافة العنوان من شعرية سلمان داود حممد نفسها، خباصة وهي تعاجل  و.. أنا ( مبيناً 
موضوعني كبريين: احلرب واحلب، وما يرتكانه من ظالل على الناس واجملتمع واملكان والزمان، ظالل 
املوضعني ال  املعاصرة، فكال  التارخيية والقضايا  القضايا  التداخل بني األزمنة واألمكنة،  تعاجل  متدرجة 
ينتجان أي موقف دون سلسلة من احلاالت اللونية والفكرية املتدرجة اليت تسبقهما، هذا غري اقرتان 
الظل بالعمق، فلكل ظل سطح وجذع وعمق وان ظهور العمق يف القصائد داللة على أن الظل أصبح 
يف موقع صواب، فللظالل طبقات تتناسب وشدة وتنوع املشاعر بني احلبيبني عندما يكونا يف موقعني 
عندما  وظاًل يف آن معاً  االثنان جسداً  متقاربني، فيشكل احدمها ظال لآلخر، ويكون  أو  متباعدين 

ينغمران يف عتمة ظالل الروح/ اجلسد. 
العنوان مل يكن سهاًل، السيما وأن مفرديت )مملكة( و  الناقد)ياسني النصري( اىل ان اختيار  ث تطرق 
)الظالل( مبنية على أوهام وحقائق احللم، ال ميكن السكن فيها إال ملن ابتكرها، وعلم شعاهبا، وأثثها 
بلغة الذات، لتتحول اىل كينونة مليئة مبحتمالت، مفرداهتا )احلب واحلرب(، )املوت واالنثى(. وعندما 
نتتبع ظل احلب، واحلرب جندمها يشكالن معاً التجربة، وكأن شعرية سلمان حرب من أجل االقرتاب من 

األنثى، وحب من أجل النجاة من احلرب : 
تقول األخبار: 

إّن حرباً أهلية قد نشبت هنا ... 
بينما األمر ال يتعدى غري: 

اشتباكي معِك 
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وقد تطاير منه شرار احلنني 
)األعمال الشعرية2، ص99( 

وبالعودة اىل عنوان )مملكة الظالل( جيد الناقد انه يبقى ملتبساً، فهو من جانب تصوره الشخصي؛ هوعتبة مزدوجة 
العنوان  ليصبح  نفسها،  لشعريته  استهاللية  وعتبة  سلمان،  شعرية  عن  النقدية  لدراسته  عتبة  أنه  مبعىن  للموضوع، 
لكليهما أي الشاعر والناقد وهذا ما جعل الناقد يفصح بالقول أن شعرية سلمان داود حممد تستكتبين؛ فالتجربة 
اليت أنضجها تستحق أكثر من وقفة نقدية، ليس ألهنا مغايرة، إمنا حلساسيتها املفرطة يف العالقة بني العامل واجلسد، 
بني الرغبة وغريزة احلياة، فمعايشة جتربة احلروب، بأي شكل كانت تعد الكتابة عنها صنواً للنجاة وتسجياًل لتلك 
الرغبات اليت كانت على وشك املوت أو االضمحالل، فال عتب على شاعر يركض ليلقي شباكه يف كل اجتاهات 

الريح عّله يقتنص طائراً مل يتعود اهلبوط على األرض.
قسم الناقد )ياسني النصري( كتابه اىل قسمني ضم كل قسم منه ثالثة فصول وجاء عنوان الفصل األول )الشعر يف 
عامل متغري( وفيه يطرح تساؤالت عدة منها: كيف نرى األشياء وهي يف عالقاهتا وحركتها؟ كيف نرى األحداث 
وهي يف مشوليتها وعوملتها؟ كيف نرى اإلنسان وهو يف صراع مع احلرية واملستقبل؟ كيف نتحسس الكلمة يف وضعها 
املديين احلديث؟ وقد يزعم قارىء ان هذه األسئلة ماهي إال من البديهيات يف الذهن األديب والثقايف إال ان املتتبع 
الشتغال الناقد يف هذا الكتاب جيد أن لديه مرجعيات تنفتح على قراءات متعددة تصب يف كون الشعر نّص غامض، 
مبهم، خمتزن للثقافة، حيتاج ملعاينته أساليب نقد جديدة ومناهج حتلل بنيته بطريقة مغايرة للمناهج األكادميية السابقة، 
ألنه نتاج مرحلة جديدة، مرحلة احلروب وجدب احلب، والتضييق على احلياة، الشعر يصبح األداة اخلطابية املطلقة 
الصوت، ال ختص قائلها بقدر ما ختص اجلميع، ويف خضم قول الناقد وضمن تنقالته لإلجابة عن األسئلة اليت 
يطرحها يناقش بعض االعتماالت يف نفسه ختص كينونة الوجود يف العامل مفادها ان للكلمة دوراً يف التغيري، فهل 
يكون للشعر أيضاً باعتباره كالماً مركزاً ضمن عجلة التغيري؟ أم أنه يبقى من صنع ذات إنسانية تعرب عن مواقفها 
ومشاعرها باللغة االستعارية خارج أي مسعى فلسفي تفرضه حقيقة التغيري؟ ث جييبنا بالقول ان القصيدة ليست 
نسخة عن العامل، القصيدة هي العامل، وأي استنساخ للقصيدة نثراً، شعراً، هو بعيد عن األصل فالقصيدة عرض 

فين، »عرب العامل« الصورة )الشعرية( ال تستنسخ، وإن استنسخت أصبحت صورة أخرى . 
لتغيري العامل واهنم بدأوا يتبعون ظالل الوجود، الظالل املعربة يف  ث يذكر الناقد ان الشعراء ما عادت هلم خططاً 
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العاب احلياة اليومية، الظالل اليت كشفت عن األشياء، عن اهلوامش واملرتوك واملهمل والضواحي، وابتعدت عن أن 
تكون مركزاً يف سياقات احلداثة : 

لن أشفى منِك 
حىت تشفى الكلمات من النقاط 

والبلبل األعمى من الشجن ...
)ص262 اجلزء الثاين – األعمال الّشعريّة(

يبني لنا الناقد أن يف جتربة )سلمان داود حممد( يكون اجلسد الطاقة الفضائية اليت تولد أفعال الشعر، ووحده من 
مينح الذات موضوعاً مجالياً واللغة الّشعرية احلديثة حتيا ومتوت يف اجلسد، ويف العمق عند التحام اجلذور بالسطح 
احليايت التقين واليومي واملألوف، مثة جمرى للقصيدة يتشكل من ضفيت اجلذور واليومية، هذا اجملرى املعريف، ال يرى 
إال بالالوعي املعريف، الذي يلغي أية ميتافيزيقيا جتمد العالقة بني اجلسد وأشياء الواقع، وجتعل ما هو طبيعي ذهين أو 
عقلي، يف حني أن أفعال اجلسد تغاير هذه الطريقة التقليدية يف التلقي والفهم وتذهب اىل أن العقل نفسه جمسد، 
وليس خارجاً عن العامل احمليط به، الذهن اجملسد، يقربنا كثرياً من فهم ما جيري مباشرة دون االستعانة باخلرافة والسحر 

واالنا العليا، كل شيء يتم عرب احلواسية الفاعلة. 
تناول الفصل الثاين من القسم األول )النص واأليهام الفضائي( يذكر فيه الناقد أن الشاعر قد خص الظل بقصائد 

متفردة قصرية امساها »ممتلكات الظل« فالظل جسد ميتلك األجساد :
الوطن جيوع أيضاً 

لذلك اخرتعوا الشهداء ...
)ص٣4 ج من األعمال الشعرية1(

وهبذه القصائد املتفردة القصرية يوصل الينا الناقد أن الشاعر لديه بنية أيهاميه مرسومة يف ذهنه هي جمموعة تصورات 
بنائية آتية من احلياة االجتماعية والعملية والشفاهية، وإن هناك موروث شفاهي للشكل يتمثل بالظالل اليت نشاهدها 
املمارسات  تتغري  األشياء  أحجام  تتغري  عندما  الشيء،  الفضائي جلسد  األيهام  مبتغرياهتا هي  تباشرنا  اليت  للشيء 
الضاللية األيهامية للشيء. ث اوضح أن شعرية )سلمان داود حممد( واحدة من املمارسات اليت ال ترضى بأن تكون 
مكتفية مبا تقوله كلماهتا وصورها، ألهنا لن تقف يف أية صورة على زمن ثابت وإن كانت نتاجاً له، إمنا جتسد الشكل 
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اإليهامي املختفي يف الذاكرة الشعبية للصور الشعرية ومن ذلك » أحبك كي ال أزول« والصورة الشعرية هنا 
زمنية صرف، لكن البنية التشييدية للصورة فضائية، أي اقرتان البقاء قائم بوجود احلب، وعدم احلب يعين الزوال 
إذ ان يف اضطراب العامل اخلارجي، ويف الالاستقرار ألشيائه، يف اللغة اليت تعين شيئاً يف حني أهنا تعين أشياء، 
تكون الكلمة اليومية واملألوفة وحدها القادرة على ان تدخل يف تشكيالت معمارية ملرونتها ولتغرياهتا والنتمائيتها 

لأللسن املختلفة : 
لقد كنِت البالد.. البالد .. البالد 

وكنُت القرابني ... 
لكنِك .. ويالألسى .. ضائعة 

ودليلي ضرير .. 
)األعمال الشعرية 2 ، ص1٣8(

ان املنطقة اإليهامية املشبعة بوقائع معيشة ومفرتضة هي اليت فرضت على شعرية سلمان داود حممد ان يكون 
ساخراً، واضحاً، متهكماً، الن احلياة بالنسبة له مل تعد إال لعبة جيب ممارستها بكل الطاقات املتخيلة القتناص 
الصورة املعربة، فمفرداته اليت جتعلنا على قدر من الدهشة بأهنا آتية من مصادر خمتلفة، جتمعها الذات يف إناء 
سحري وتطلقها يف إناء النص، قد ال يربط بني مفردة وأخرى غري الرابط األساس املهيمن الذي يشبه خيط 

املسبحة يف حني تكون خرزات املسبحة من ألوان وأشكال ومصادر خمتلفة.
أما يف الفصل الثالث من القسم األول فقد تناول الناقد موضوع )شعرية األشياء( وقد جاء على لسان الناقد 
أن األشياء يف الواقع ختضع اىل منظورات خمتلفة تدرك من قبل الشاعر وتكون اللغة الشعرية هي األداة الفاعلة 
يف حفريات الشاعر اليت تكشف عن الشيئية يف الشيء غري الظاهرة للعيان، فتكون اللغة الشعرية حمملة بأدوات 
كشف ال متلكها الكلمات واألشياء ومها يف وضعهما العادي، ما يقدمه الواقع املعطى للشيء وللكلمات، هو 
يقدمهما نيئني، غري مطبوخني بالفكر والفلسفة والتجربة واملمارسة الشعرية هي العملية اليت جتعل من الكلمات 
أشياء ومن األشياء لغة، ومنهما إمجااًل صوراً شعرية، ث يتطرق اىل اجلانب اآلخر املهم يف جتربة سلمان هي وجود 
إيقاعية يف قصائده، هذه اإليقاعية ليست هي التفعيالت اليت هيمنت على الشعرية العربية فيها وليست هي النرب 
الذي استعري من الشعر األوريب، امنا هي جتزئ اإليقاعات عرب تكرارها، وتلغي أي تأثري هلا يف أحداث انطباع 

رؤى
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نغمي للقصيدة، فضاًل عن ان الشاعر سلمان داود حممد جرى اإلشتغال لديه على احلرب بأشيائها وأجوائها 
وظالهلا وثقافتها وبذلك عمل على تفتيت املركزية الشعرية العمودية واحلداثوية فهو ال يتحدث عن احلرب يف 

جبهات القتال إمنا هو خياطب ظل احلرب يف احلياة االجتماعية اليومية لإلنسان العادي املهزول واملفرد : 
وليمة من دخان 

وكؤوس مرتعة بالويل 
هوذا إرثك يل 

أيتها املسكوبة من وجهي 
كب .. 

وطن ... 
)االعمال الشعرية 2، ص149(

يف القسم الثاين من الكتاب كان الفصل الرابع حبسب تسلسل الفصول حيمل عنوان )دليل احلب( وفيه يذكر 
الناقد أن جتربة الشاعر وحدها تعد دلياًل ملعرفة الطرق اىل قلب املوقد، اىل )بؤرة( االشتعال اجلنسي واستعان 
العاشقني بطريقة مشهديه حترك احلواس  افكاره ورؤاه على لسان  باثاً  إليضاح ذلك بنصوص عدة من شعره 
ومكنونات اجلسد هذا غري ما يتكشف للقارئ من بنية غامضة لالنا »أحبك/ لكي/ اراين« ج2، ص258   
يبدو كل  أنقش على شفيت وسامة أمسك كي  »وأذوب بكل ازدهاري يف شراهة نريانك« ص121 »دعيين 
عويلي إليك غناء« )ج2، ص258( مثة شعور بفقدان احلب يف أزمنة املآسي لذلك يتوسل الشاعر بكل ما 
ميس اجلسد ليؤكده، جيد الناقد أن الشاعر يكاد يستعري مئات الكلمات كي يغذي مسار نار احلب ومواقده 
يف احلياة ويف اجلسد، وتكاد ختتلط عليه فهل هي للحب أم للحرب ويبقى القاسم املشرتك بينهما هو اجلسد 
مع احلفاظ على فضاءات عدة يتم االشتغال عليها يف قصائد الشاعر إذ مثة عالقة تقال برسائل، وأخرى تقال 
بعد تالمس جسدي، وثالثة تقال بالتجاور وأخرى بالتحاور وخامسة بافرتاض األمكنة ويف كل احلاالت تنشأ 
عالقة حتددها مسافة ما يف علم املكان ويف هذه األمكنة الواقعية واملتخيلة جيد الناقد مثة لغات متعددة مشبعة 
حباالت االحتمال والتفكيك ألهنا لغات تولد يف اهلوامش يكون الظل فيها متنوع الدرجات، ما يكون واضحاً 
هو اجلسد فقط، ألن الضوء الذي يسلط ،هو من األعلى )معظم قصائد الشاعر تبدأ بضوء استهاليل يأيت من 

رؤى
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األعلى( لكي يستقر يف اجلسد فيضيئه، فالضوء يضيء الداخل ال اخلارج، لذلك جيد كل كلمة مستقلة، وكل 
جسد مستقل، وكل فعل مستقل. 

بعد تلك الرحلة يبدأ الناقد بالتفاتة قيمة من لدنه مبناقشة شعرية الشاعر بطريقة مفلسفة هلا فيطرح أسئلة مهمة 
أوهلا بأي فلسفة يصور الشاعر احلب؟ بالفلسفة الغربية أم الشرقية أم بفلسفة الروح؟ أو فلسفة اجلسد ذاكراً أن 
اسئلة من هذا النوع حتضر اىل األذهان عندما نقرأ شعراً فيه من األبعاد الفكرية ما هو أمشل من موضوعاته اآلنية 
وبعد حديث مطول يصل اىل املتأمل لقصائد الشاعر الفوضوي سلمان داود حممد، املاسك شعلة ال تنطفئ 
من الصور والكلمات واألفكار الوقود، الذي يتجول على سطح الواقع ويغور يف أبعاده حماولة منه رسم دلياًل 
للحب ال يشبهه أي دليل آخر، دليل خمتلط بني جسده واألرض، بني احساسه والرؤية، بني إدراكه واملعرفة .

أما يف الفصلني اخلامس والسادس فقد تناول الناقد )الالوعي املعريف لفضاء النص( و)البنية التشكيلية( وفيهما 
حتدث الناقد )ياسني النصري( عن دوائر الفضاء الربوكسيمي الذي تصنعه األشياء ضمن القاعدية والالقاعدية 
داخل الواقع منعكسة داخل بنية القصيدة، فالفضاء الربوكسيمي يعين« دراسة كيف يعي اإلنسان البىن الدقيقة 
للفضاء، املسافة بني الشخصني يف بيئة وحتويالهتا لتنظيم الفضاء يف منازلنا وبناياتنا والدور يف مناطقنا فالبنيات 
مجيعها متثل تشكياًل فضائياً معيناً، ولو اننا اعتمدنا ذلك يف قصائد الشاعر سلمان داود حممد وانتبهنا ملا تقول 
كلماهتا من معاٍن وصور سنجدها خاضعة دون وعي الشاعر اىل بنية هندسية فضائية : اما أن تكون صورها 
دائرية تعيد  أفقية عما هو بني فضاءين مسائي وأرضي، أو صوراً عمودية نازلة من علو اىل أسفل، أو صوراً 
صياغة نفسها بدوراهنا املستمر، أو مثلثة حيث البنية تشكل كل التكوينات احملتملة، أو خمتلطة من تشكيالت 
خمتلفة، ويف التجربة الشعرية اليت حنن بصددها يبدأ الشاعر من الفضاء العلوي أو املتخيل ث يهبط تدرجيياً اىل 
الفضاء السفلي كما لو كان جياري حياة الكائن ، يولد وهو معلق يف السماء وميوت وهو منحدر اىل أسفل، 
وما بني الفضاءين ميارس جبسد ووعيه اجملسد تصوراته وأفكاره وحياته يف هذا العامل، هذا اخلط النازل، يشكل 
فقداناً أو أفواًل جسدته جتربة الشاعر سلمان داود حممد برتكيبة غنائية درامية وبوعي جيمع التجربة الذاتية اىل 

عجينة األشياء املختمرة يف ذاكرته ولغته: 
كان الضياع جلوساً 

على مصطبة الوداع .. 

رؤى
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إذن 
هذه املسافات ملن

وهذه 
الب ... 

بوصالت ...؟ 
)اجملموعة الشعرية ج2، ص320(

يف الفصل األخري يتوصل الناقد اىل ان التجربة الشعرية للشاعر يف موضوعه املهيمن: احلب واجلسد هناك ثيمتا 
الرسم والبنية املعمارية الرياضية والشعرية، وهي عوامل بناء لنصه الشعري، وابتداًء جند ثيمات التشكيل الفين 
متداخلة يف كل قصيدة نقرأها، فثمة جتريد لفظي عميق ينطلق من حاسة أن احلب يعاش وال يقال، وأن احلب 
طاقة توليد وليس مبقدورك أن تولده دون جتربة وأن الشعر ال يأيت عرب الكلمات املفردة، بل يأيت عرب الكتلة، 
الصورة اجملسدة له، وان الشعرية بنية وكينونة هلا حدودها اخلارجية الداخلية، وتتحرك بني عاملي الداخل واخلارج 
مبا يغين األثنني، وان الشعر تلوين موضعي ثقايف آين وزمين متداخل فضائياً يرى عرب الصور ويعاش عرب استدعاء 
القصيدة مؤطرة خبطني  الالمرئي يف األشياء، وان  الذي يكشف عن  املعريف  الالوعي  الذاكرة، ويتجسد عرب 
خارجي حيث حييط هبا ومينعها من السيولة واالنفالت، وداخلي حيث يبين مجلته الشعرية من التداخل بني 

جمموعة من الكتل لتوليد ايقاعية شاملة . 
حني تغوي اجلثة 

عزوبية قربة 
حيزم اكليل التنصل
ويبحر يف تابوت 

التشكيلية  البنية  اىل  اللغة  يتجاوز  اخلطاب  لغته،  ليس كل  خطابه  ولكن  خطابه  الشعري  للنص  ان  واخرياً 
للقصيدة، فاللغة تكتفي بإحتواء املعىن الظاهر، أما اخلطاب فهو جمموع لغات النص الشعري، القراءة التأويلية 
تذهب اىل الكالم، ليس شرطاً أن يكون صادقاً أو كاذباً، شرطه الوحيد أن يؤلف خطاباً يقرأ بلغات خمتلبفة، 

قد نتفق معه أو خنتلف.

رؤى
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رؤى

تعد رواية )صيادو الريح( للكاتبة ملياء اآللوسي ، الصادرة ضمن منشورات االحتاد العام لألدباء والكتاب العراقيني، 
رواية حدث كوهنا اعتنت أكثر ببناء احلدث وتوصيفه، مما جعله البؤرة اليت ترتكز عليها خيوط القص كلها، على الرغم 
من حضور الشخصيات الروائية وتنوعها، وهي تغطي مسافة زمنية متتد من حزيران عام 2014 إىل حزيران 2015 

، أي مدة عام من تاريخ العراق ومدينة تكريت.
الرواية حتكي قصة امرأة وحيدة، وجدت نفسها فجأة يف خضم أحداث مل ُتصّدق أهنا حقيقية، فعاشت التجربة وهي 
يف صدمة مل تفق منها إال حلظة الكتابة واسرتجاع تفاصيلها املرة، إذ يقع يف مسعها ))لقد سقطت املدينة بيد داعش، 
العام(()1(، إذ تبدأ احلبكة من هذا املكان، فتضع مشاهداهتا اليت تقرتب أحياناً من  وصلت سياراهتم إىل الشارع 
السوريالية لغرابتها وتوترها، وتتحول املرأة مكانياً إىل ناحية العلم ث إىل مدينة أربيل نازحة، ث العودة إىل تكريت مرة 
أخرى جللب مستمسكاهتا الرمسية واإلقامة مدة قليلة فيها يف ظرف مأساوي صعب جداً، وبعدها تعود إىل أربيل، إذ 
تروي أحداثاً كثرية وتفاصيل عجيبة يف أثناء رحلتها ومدة نزوحها اليت تنتهي بعد عام لتعود إىل مدينة متآكلة يصرخ 

1  - صيادو الريح ، رواية ، ملياء اآللوسي، منشورات االحتاد العام لألدباء والكتاب يف العراق، دار الرواد املزدهرة للطباعة والنشر والتوزيع، 
ط1 ، 2018، بغداد : 8.

سيمياء العتبة – 
قراءة يف املناص النشري

لرواية صيادو الريح   

د. إبراهيم مصطفى الحمد
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رؤى

اخلراب فيها، على حنو مل يشهد التاريخ مثيال له، متخذة من ضمري املتكلم 
أساساً تقوم عليه عملية احلكي، فالشخصية الرئيسة هي شخصية الساردة، وال 
نقول املؤلفة ألن املؤلف شخصية واقعية تتحدد هبويتها يف حني أن السارد كائن 
خيايل من ورق )2(، مما يقّرب الرواية من املفهوم السري ذايت يف وجه من وجوهه، 

وخبط سري تصاعدي يبدأ من بداية األحداث وينتهي بنهايتها تقريباً.
العنوان واحتواء النص:

 إن التوصيفات واملسميات اليت أطلقت على العنوان، تؤكد أمهيته كونه العتبة 
الرئيسة اليت تلعب دوراً بارزاً يف إدارة عملية قراءة النص، وتأدية وظائف مهمة 
يف عملية التلقي، كون العنوان نصاً صغرياً خيتزل النص الكبري )املنت النصي(، 
أو هو ))نص مضغوط خيتصر نّصاً طوياًل(()٣(، ويضيء عتماته ، فيقوم بتوجيه 
القراءة واألخذ بيد القارئ إىل أفضاء النص وأهبائه، فهو ))بإنتاجيته الداللية .. 
يؤسس سياقاً داللًيا يهيئ املستقِبل لتلقي العمل(()4(، وهو عالمة سيميائية تشتغل على أكثر من مستوى داليل وتركييب، 
ويؤدي وظائف منها الوظيفة التوجيهية والوظيفة الرتوجيية اإلغرائية فضال على وظيفته اجلمالية يف وسم النص، بوصفه هوية 
حيملها النص ليحقق وجوده التداويل التواصلي، فيكون ))مبثابة اسم للكتاب(()5(، وحيدد )جينيت( ترتيب هذه الوظائف 
األوىل  الوسيلة  يكون  إذ  فحسب،  الرتتيب  هبذا  العنوان  وظائف  حُتَدُّ  وال  واإلغراء()6(،  املدلول،  بوظيفة)تعيينية، وصفية، 

))إلثارة شهية القراءة(()7(، وإنشاء العالقة التواصلية بني النص والقارئ .
وعنوان روايتنا – قيد الرصد-  )صيادو الريح( الذي ميكن وصفه على املستوى الرتكييب النحوي، أنه خرب ملبتدأ حمذوف 
تقديره )هؤالء(، وتأيت القيمة الداللية من تعريفه باإلضافة إىل )الريح( لتنحصر كلمة )صيادو( بفضاء داليل واحد، رغم 

2 - ينظر: البداية يف النص الروائي، صدوق نور الدين، دار احلوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط1، 1994: 25.
٣ - العتبات النّصية يف رواية الذئاب ، خليل املوسى، جريدة األسبوع األديب، العدد: 1081 يف 2007/11/24 . 

4 - العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب ، حممد فكري اجلزار ، اهليأة املصرية العامة للكتاب1998: 45.
5 - عتبات الكتابة ،عبد املالك أشهبون، دار احلوار للنشر والتوزيع،  الالذقية، سوريا:45 .

6 - ينظر: م.ن : 37-36 .
7 - درجة الصفر بالكتابة، روالن بارت ، نقال عن : مجاليات التشكيل الروائي، د. حممد صابر عبيد و د. سوسن البيايت، دار احلوار للنشر والتوزيع، 

سوريا : 40.



العدد )6( آذار /682019

رؤى

املعىن  يتوّلد  إذ  اشتغاله،  واحتماليات  العنوان  من  األول  اجلزء  يف  الداللة  تعدد 
جمازياً ، فالريح ال ميكن أن ُتصطاَد إذا اعتمدنا املعىن املعجمي للجملة، ولكننا 
هنا أمام مفارقٍة تكسر أفق التوقع لدينا بذهاهبا إىل معىن أخر هو معىن الضياع 
من  واضحاً  هدفًا  يعرفون  الداعشيون  فال  والعباد،  البالد  الذي ضرَب  والتشتت 
اخلراب  أجل  من  خيرّبون  فهم  احتلوها،  اليت  واملناطق  للمدن  وتدمريهم  جميئهم 
فحسب، على الرغم من شعاراهتم اإلسالمية اليت كانوا يطلقوهنا على حنو عشوائي، 
وال الناس يف تلك املناطق تعرف عدّوها من صديقها، أو تعرف ما خيبئه هلا قادم 
األيام، ملا متر به البالد من تشتت طائفي مقيت، وال القوات احلكومية والشعبية 
لديها القدرة – أحيانًا- على التفريق بني اإلرهابيني واملواطنني الذين ظلموا بني 
سندان داعش ومطرقة القوات املسلحة، وال اجلهات األمنية يف اإلقليم تتمكن من 
إدارة وضع النازحني بشكل الئق، إذ اختلطت األوراق على حنو سوريايل عجيب، 
مما جعل األمور تتأزم بشكل تصاعدي خميف جداً، وهذا هو حال احلرب دائماً، 
فالكل خاسر فيها، لذلك فكل ما يف الرواية من شخصيات هم صيادو ريح ال 

هدف واضحاً هلم وسط هذا الوضع الغامض السوداوي املقرف الذي متر به البالد، وهو ما تقدمه الرواية.
تشاكالت لوحة الغالف:

مل تكن لوحة الغالف تعين شيًئا يف املؤلفات القدمية، لذلك مل يقف النقاد القدامى عندها، أما الكتاب اجلديد فقد 
شكلت اللوحُة جزًءا من كينونة عمله، وأصبحت العناية هبا توازي العناية بالعنوان والنص أيضاً، كوهنا تشكل القراءة 
األوىل حملتوى الكتاب، والعالمة السيميائية اليت يقف عندها القارئ رمبا قبل شرائه الكتاب، لذلك جند النقاد، والسيما 
السيميائيني منهم، يقفون كثرياً على اللوحة ويقرؤوهنا بتفاصيلها ويعدوهنا عتبة مهمة ميكن أن توحي سيميائًيا مبقوالت  

النص وممكنات حتققه.
يغطي اللون األرجواين الغامق املائل إىل السواد، الذي يشبه لون الدم املتجمد أو املتخثر جممل لوحة الغالف، ومل يربز 
البياض سوى على جزء صغري  منها  على جهة اليمني، ميثل وميًضا ناجتاً عن انفجار، ينبعث من خلف صورة إرهايب 
حماط باللون الرمادي، ينظر بغضب بشكل جانيب يربز بشاعة املوقف والروح الشريرة اليت حيملها، وعلى ميينه اخلراب 

املتناثر الذي يشمل اجلزء األيسر من اللوحة.
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رؤى

تبدأ لوحة الغالف من األعلى خبط عرضي بلون بنفسجي باهت تفصله 
من املنتصف عبارة )منشورات االحتاد العام لألدباء والكتاب( ويف أعالها 
أيقونة تضم زهرة منشطرة ممتدة إىل جهتني متعاكستني، وهذه العالمة خاصة 
وبالبنط  األبيض  باللون  الرئيس  العنوان  أيقونة  وتأيت  النشر)االحتاد(،  جبهة 
العريض لتشكل أكرب عالمة على اللوحة، واحلقيقة أن داللة اللون األبيض 
مل تكن موفقة، وكان األوىل برأيي أن تكون بلون آخر أقل حّدة؛ ليدل على 
ما يكتنف فضاء الرواية وما تعانيه الشخصيات من فتور وذبول وانكسار 
الرئيس  العنوان  الكاتبة)ملياء اآللوسي( حتت  أيقونة اسم  وضياع، ث تظهر 
بلون أرجواين باهت وبنط صغري إىل حد ما، وهذا يعين فيما يعنيه سيميائًيا 
حالة التضاؤل اليت حتس هبا الكاتبة بصفتها مؤلفة وساردة أوىل يأيت الروي 
على لساهنا، إذ هي يف كال احلالني منكسرة إزاء ما حيدث من حوهلا من 

أهوال وأحداث جسام تتعدى إمكانية العقل البشري يف استيعاهبا.
ويتمدد اسم الكاتبة باللغة اإلنكليزية حتت االسم باللغة العربية باللون األبيض وباحلروف الكبرية لكنها بالبنط الصغري 
واحلروف متباعدة لتشمل الغالف من اليسار إىل اليمني تقريباً، إذ يعكس ذلك حالة التبعثر والتشتت الذي يغلف 
حياة الكاتبة، ويف الوقت نفسه الكربياء الذي متثله احلروف الكبرية، تلك الكربياء املتاحة من البياض مبا ميثله من نقاء 
وصفاء إنساين، واجملروحة بالصدمة املاثلة حتتها يف الرسم الذي ميثل اإلرهايب - بلونه األسود - وهو حيمل سالحه، 

إذ تنكمش احلروف لتربز صغرية بيضاء عذراء أمام جربوت احلاضر الفج الغارق يف السوداوية.
وتأيت األيقونة التعيينة أسفل اللوحة إىل جهة اليسار داخل مستطيل أرجواين وخط أسود، لتقودنا إىل التعيني اجلنسي 

للكتاب وحتديد نوعه)رواية(.
  إذن استطاعت اللوحة –إىل حد ما – أن تتشاكل يف تفاصيلها مجيعاً وتقدم لنا صورة أوىل عما يف الفضاء النصي 
للرواية قيد الرصد من أهوال وأحداث متشابكة وعصية على اهلضم والتمثيل، وكم كانت ستكتمل رسالة اللوحة لو 

كتب العنوان الرئيس بلون آخر مغاير، كما ذكرنا سالفاً.
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آمناً،  بسالم  بعقوبة  لتدخَل  بغداد  من  آٍت  وأنَت 
عراقية،  لمدينة  مدخل  أجمل  أمام  مبهورا  ستقُف 
فهذي البساتين تتمدُد ذات اليمين وذات الشمال، 
وأسراره،  بعذوبته  يتباهى  الهائُل  ديالى  نهر  وهذا 
وترى أمام عينيك الجسرين النازكين التوأم حتى ان 
وتعبُر  اإلسمنت،  من  وذاك  الحديد  من  هذا  كان 
يتوهُج  بيوٌت  يمينك  على  فتتألألُ  الحديد  الجسَر 
منها الجماُل والُحسُن والمالمُح األوربية وبمفارقٍة 
يطلقون عليها تسميَة »قرية«، إنّها »شفته« وهي من 
حارات البلدة، وعلى رتاجها يشمُخ بيُت اسماعيل 

حمدية وهو من أفره البيوت.
خاصاً  الحديد  الجسُر  عندما كان  سنين،  وقبل 
أن  وتخاُف  االسمنت  الجسَر  تعبُر  بالقطار، كنَت 
تنظَر الى يسارك حتى لو َلسَعَك زنبوٌر على َخدَّك 
بيَت مدير األمن كان يستقُر في رقبة  األيسر ألن 

الجسر.

ويسألونَك عن بعقوبة..

ابراهيم الخياط
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تعرُب اجلسَر وتقُف يف نقطٍة هي التقاُء السموات باألرضني حيث يعلو متثاُل »الفالحة«، وحيث املنتزُه األوحُد ومن امسه تعرُف تأرخَيه 
فهو حيمُل اسم »14 متوز« وهو شاهٌد شهيٌد على أفراِح األعياد وختالِت العشاق وجلساِت السكارى املفلسني.

تتمشى وتقُف على قنطرِة مرور البلدة، فرتى على ميينك مقاماً شاهقاً هو مرقُد »أبو ادريس« الذي حيتضُن بكاَء املظلومات وزغاريَد 
الصبايا ورفاَت األهل، وغالبا ما يكوُن الرفاُت أمانًة اىل أن تتحسَن األحواُل أمناً ومااًل، وترى أيضاً بستاَن »بيت حبيب« الذي 

لآلن يضوُع بعبِق احملاضر وشذا التعاليم ورجِع األغاين احلنينة.
هذه القنطرُة هي واحدٌة من مخس قناطر على هنر »خريسان« داخَل البلدة، فعلى ميينها توجُد قنطرة »ابو ادريس« وعلى يسارها 

قناطُر »الشبيبة« و«املصرف« و«خليل باشا«، وللعلم واالطالع والتثّبت فإّن »خريسان« هو شقيُق أهل املدينة كلهمو.
تتقّدُم فتعرُب القنطرَة اىل الشارع الطويل، كان مجياًل ساحراً وخممليا ث غدَر به الزمان فكّبه على وجهه وأغلَق منافذه، وعلى ميينك 
كان يرتاصُف گراُج بغداد وحمطُة القطار والكانتينُة وابراهيم ازعيلة وگهوُة جميد سّباب وگراُج منديل وحانُة »البيضاء« الغريّدُة ليَل هناَر 
بب »يا ظاملين« ث تصُل البيوَت الالُتضاهى قبالَة إعدادية الصناعة ومنها بيُت مديرها جليل حيدو الذي ترعرعَت فيه فىًت مع ابنه 

وجدي الذي هو تِربك.
  وعلى أكتاِف هذا اليمني املشتعِل بالشواخِص والذكرياِت واحلننِي يتشاسُع حيُّ التحرير الذي كان امسُه »الشّماع« أيامتلك.
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وتقُف عند دكِة العّم »أبو ناظم«، وترتمن »يا حبيباً زرُت يوماً أيكُه..« 
بني  والضّجات،  الصمت  بني  مقلتيَك  فتنقُل  حيطُّ،  ث  الشوُق  ويطرُي 
معسكِر سعد الساكن ومدينِة األلعاب املّوارة، وقرهبما تسرتجُع صيحاِتَك 

القيسي وهو يصارُع هرقاًل قد يكون فريري أو جون ليز أو كامبيل أو  الرديِف وأنَت مع آالٍف مؤلفة تشّجُع عدنان  يف امللعِب 
كوريانكو، وقد ال.

وتسّلُم حبرارٍة على »أبو ناظم« ث متضي يساراً فيتألألُ السيُد التأريُخ على ميينك، إنّه املهُد وأعين متوسطَة بعقوبة اليت أصدرْت جملَة 
)اإلشراق( ألّن فيها كان قوُس قزح من األساتذة حازم اآللوسي وحممد حسن كرمي أسطة عباس وعبود عبد الكرمي وحمي الدين زنگنه 
وعبد األمري احلبيب وخليل املعاضيدي وسعدي عبد الرزاق آل دفرت وعيسى الشارود وسعيد وصفي ومظفر محيد ناجي وبطرس 
وإحسان وحامت وفرج ومهدي وناطق وغصوب ونيوتن، وتستيقُظ املواجُع عندك ألن مثَة متوسطًة أخرى هي للبنات قائمة على خّط 
شرحك، وما زالْت قاعُة الرتبية تعبُق بروائح األوبريتات املدرسية ومسرحيات الضدان واإلجازة والسؤال وبغداد األزل، وما زال كرمُي 
الدهلكي يعّلُم املدينَة صالَة الصبح احلديثة، وما زالْت معامُل املانيفاكتورة حتيُط بگراج بغداد وخانقني، وما زالِت العلوُة تزيُد اخضراَر 

البلدِة خضرًة، فيما أُزيل السجُن أو قْل أُزيلِت العالمُة السياسيُة الفارقُة لبعقوبة.
ومتشي اهلَُوينا وأنَت تلتقُط صمونًة حارًة وُمگسبة وُمسمسمة من أفران الكبيسي، ويدوُم انتشاؤك عندما تقُف شاخماً أماَم مدرسة 
البساتني  تيغِة  والفاقِة، وهنا خلَف  امللِح«  مرمياً يف »جرف  املدينة  قاَع  َترى  ميينك  تتجدُد، وعلى مرمى  العراقُة  »األمني« حيث 

االمام ابو ادريس )الطريق من بعقوبة اىل هبرز(
مائية بريشة انتصارالبهرزاوي - 1991
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املطّلِة على فلكة )بيت ُگالز( أسسِت القاعدُة أواخر عام 2006 عاصمًة 
خلالفتها اليت طارْت يف مهّب بشائِر اخلري.    

وبعد أن تضَع باَب الدرب على ميينك، عليَك أن تويّل وجهَك حيث شارع 
مدرسة الفضيلة فتنتعُش جوارُحك حىت لو كنَت تسرُي يف قائظِة متوز ألّنَك 

يف حومِة معمِل ثلج الديري، وتسرُي يف الشارع الطويل الذي يذّكرك بأغنية عبد احلليم حافظ »ضّي القناديل«، وعلى ميينك يستمُر 
خطُّ البساتني حىت حملة »السوامرة« اليت تصلها فتقُف على قنطرة »خليل باشا« وحتتضُن حبنانيك خريساَن، وتنظُر هيبًة اىل هالِة 
َمدرستني فاالنتصاُر من عهدذاك والوثبُة يف عهدذا، ث تنظر بأسًى لتانكي املاء الذي ما عادِت اللقالُق تعشعُش عليه، فما عليَك اال 
أن تغذَّ السرَي وتدَع موارباً طريَق اهلويدر على ميينك، ومن بني حزمتني من البساتني تصُل اجلسَر احلديد فتسّلُم على الشريِف وتلّوُح 
لفراس الشيباين، ومن هلفتك يقُع - كالعادة - بعُضك يف هنر دياىل، قلبك أو عينك أو يدك أو الكبد، وتسرُي على اجلرِف فيما 
تستطيُل على اجلرِف اآلخِر ظالُل بعقوبة اجلديدة، وتسرُي على اجلرِف بني النهِر اخلليل وبني البساتنِي، وزّوادُتَك هي أغنيٌة فحسب: 

»امعاتبني اجدامكم.. عتب الشواطي امعاتبني...... منتهني.. احنه سّباح جبرفكم منتهني«.
وباألغنيِة تصُل مرتحناً وتقُف حتت اجلسرين التوأم، وتكاُد رئتاك تطفراِن مع زفرِي آهاتك من هول التذّكر، فتصعُد من خلل املنتزه إياه، 

تصعُد وأنفاُسك تصعُد، تصعُد وتقُف عنَد متثال »الفالحة« حيث انطلَق بك موكُب الذكريات يف أوّل الورقِة..
تقُف وعلى يسارك يكوُن القلُب من املدينِة، وفيه ترى نادي املعلمني الذي آواك وَربَعَك أياَم اخلساراِت واألحزاِن واحلروِب وتربعِم 
الشعر يف بيشاِتك، وترى احلسينيَة وسيارَة السيد عبد الكرمي واملواكَب احلافظَة للهوادج ولبقايا أصواِت التويين والرميثي ووطن »ويلي 



العدد )6( آذار /742019

ايماءات واضحة

دمك كربالنه امشا تصري الناس كوفة«، وترى اجلامَع واملظلَة البيضاَء للشيخ صفاء الدين وتدوُر روُحك مع تراويح رمضان، وترى 
السراَي العظيَم الذي تربيَت بني أواوينه وارتويَت من رطوبته وهنلَت من احتاده الفّذ، وترى مقاهي الشبيبة والزهاوي و)أبو رقبة( وهي 

ا تزل تُعمِّر أراگيلها مبرويات الربتقال، وترى النارنَج املشاكَس يتدىل من حيطان البيوِت فتأخُذ منه ما حتتاُجه يف ليِلك الليَلكّي.
ّ
مل

وطبعا ما زال قلبك الفيّت يتمشى بكرًة وأصيال يف شارع فرن جوامري ويسكن حتت َقَمريات بستان نوفل بيت حبيب أو بستان 
»مّياس«  كما صار حيلو لنا أن ننعَته يف األلفية الثالثة، وقُبالَته كانت - وليتها ما كانت - مديرية األمن اليت هي أيضاً كانت 
تستضيُف قلبك الفيتَّ ذاَته يف دورات الَفلقة وشرر الصفع بالشحاطة ومطر الدونكيات وتعليق »البانكة« ونَتالت الكهرباء وشتائم 
الضباط األشاوس مؤيد وصباح وحممود وجنم وعبد الصمد، وما كان القلُب يهاُب أو خياُف أو يقرُّ أو يعرتُف أو حىت حيتسَب ألنه 

كان مطمئناً، نعم كان يتلوى ويتأذى ويُدمى ولكنه كان مطمئناً ألن حفلة التعذيب تقام حتت مساء الربتقال.
وترى اإلعداديَة املركزيَة وأيقوناهِتا جعفر احلمداين وصاحل العزاوي وأمحد املاشي وظاهر شوكت ومؤيد عكاوي وعبد علي مجيل شيعي 

ورشيد الشيباين وخالد الدجيلي وورقّيات احتاد الطلبة العام.
ورَق بطالب 

ُ
وترى يف السوِق القدمِي اخلتيارية الصادقنَي الثالثَة صادق َبين وصادق شريخان وصادق كرادي، وترى شارَع األطباِء امل

علي وبالدكتور علي العبيدي وبعزيز احلسك وبصباح األنباري وبسينما النصر وباملكتبة املركزية اليت حتمُل كتُبها كلُّها توقيَعَك النزَق، 
وترى حيدر عزيز اخلياط يف دكانته بسوق بندر وهو جيمُع لك اليومياِت السعيدَة،، وترى بيَتكم الذي بالقلم والفرجال واملسطرة صار 
مركَز بعقوبة فيا أهُّبتاُه يا بيتاً ما زال حييا حتت دعاء مئذنة جامع الفاروق وملَء باِبِه عطر )زبيدة ثروت( وهي مترُق أماَمه كلَّ صباٍح 

اىل إعدادية البنات.. إعدادية الروح والرياحني.. 
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هذه بعقوبة..
هذه بعقوبة ذات اليمني وذات الشمال..

نعم هذه بعقوبة اليت حددهُتا كي أستثنيها من إعجايب الشديِد ببيتني لشيِخنا جالل احلنفي:
}أحببُت بغداَد ولسُت أخاُلين 
مستبداًل سعَد السعوِد بنحِسها

إين ألفديها بكلِّ مدينٍة 
يف اخلافقني جِبِّنها وبإنِسها{

نعم أفدي بغداَد بكلِّ مدينٍة يف اخلافقني اال بعقوبة..
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احداثا   ) البعيد  الرجع   ( التكريل  فؤاد  رواية  تقص        
الكرمي  لعبد  البعث  اطاحة  من  بالضد  تقف  عراقيه  لعائله 
االصوات  تكنيك  الروايه  تستخدم   0  196٣ عام  قاسم 
الزمين  الرتتيب  ان  , حيث  الشخصيات  ملختلف  املتعدده 
ثالث  او  مرتني  تروى  نفسها  واالحداث   , تنظيمه  يعاد 
تكنيك  خالل  او  الرواة  شخصيات  بواسطة  اما   , مرات 
وضع الشخص الثالث حتت البؤره , ويعين ذلك ان الروايه 
استخدمت وجهات نظر مثانيه رواة خمتلفني 0 وضمن هذا 
الرتكيب الشكلي , تروي القصه عملية اغتصاب الشخصيه 
االنثويه الرئيسيه ,  منريه , من  قبل ابن اختها عدنان , ث 
ليلة  الذي هجرها يف  بأبن عمها مدحت  الالحق  زواجها 

زفافها حال اكتشافه اهنا ليست عذراء0
هجران  عن  فتحكي  الروايه  يف  االخرى  الثانويه  العقد  اما 
 , الكحول  على  حسني  وادمان   , حسني  لزوجها  مدحيه 
ومدحيه  مدحت  اخ  به كرمي  شعر  الذي  واحلزن  والكآبه 

االصغر بعد وفاة صديقه االثري اىل قلبه.

ترجمان

قراءه يف رواية التكريل 
) الرجع البعيد (
للناقده االميركيه آن موريسوم

ترجمة / صالح السعيد
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الروايه ككل تظهر عالقه قويه بني تشكيل االدوار            
خاصه  اشاره  مع   , االجتماعيه  العالقات  وتركيب  االجتماعيه 
اىل اجلنوسه ) الذكوره واالنوثه ( , الزمان واملكان 0 وبالرغم من 
حضور هذه الثيمات يف مضمون القصه نفسها , فأنين اود ان 
اثبت بأ هنا واضحه بشكل متساو يف الرتكيب الشكلي للروايه , 
خالقة وحده بني الشكل واملضمون 0 يقول باختني : »أن لغة 
املتعدده  اللغات  لغتها«  1  ,  وان وظيفة  رواية ما هي نظام 
ضمن نص ما القت الضوء على ) الرجع البعيد ( بشكل كبري , 
وان تنوع وجهات النظر املرتابطه للرواة متنح رؤيه متعدده ضمن 
نص متماسك واحد0 وبنفس الطريقه, فأن جمتمع ما ميكن ان يرى 
ايضا كمنظومه, او تركيب كامل لوحدات او عناصر تتكىءعلى 
بعضها بالتبادل )2( 0 ان شخصيات » الرجع البعيد« هلا وظيفه 
منفصله  عناصر  هتيء   , النصي  الرتكيب  ضمن  اوال  مزدوجه0 
العالقات  تتبادل  ذلك  من  بالرغم  واليت  الراوي  نظر   لوجهات 

ترجمان
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ألنتاج الكل , وثانيا ضمن الرتكيب االجتماعي املخصص له , سواء ضمن عامل االسره الصغري , او ضمن تركيب 
اجملتمع العراقي ككل 0 على اية حال, بالرغم من ان هذه االدوار قد امكن متييزها ضمن النص , فأهنا ليست مقبوله 
بالضروره 0 وكمثال , بعد كثري من التفكري املرتوي , يقرر مدحت بأنه ميكن ان  يقبل عروسه كما هي, مفضال عدم 
تطبيق القيم التقليديه اليت يتطلب االمر فيها الثأر لشرفه , ويف الوقت نفسه , فأن منريه , بدال من ان تدع نفسها 

تدمر مبا حدث هلا , بذلت جهدا واع ألنقاذ موقفها قائلة : 
» انا , بالتايل , دفعت ضريبة بضعة ساعات يف املاضي واغلقتها بني اقواس , ث بدأت التفكري حبيايت واتطلع اىل 

االمام« 0
ان التغريات مل تكن عظيمه جدا , فأن دائرة اليأس قد اغلقت مع دائرة التحدي )٣( 0 فالشفرات االجتماعيه 
والتابوات تظهر بالتايل كما لو اهنا المتتلك تأسيسا صارما جدا حبيث الميكن التغلب عليها من قبل الفرد , هكذا 
تظهرها كوهنا متشكله اكثر مما هي فطريه 0 واحلقيقه ان هذه املغايره وانفتاح التاويل هي نقطه جيب ان تولد يف 

الذهن عند تأمل املالمح الشكليه للروايه 0
       لقد ذكرت بأن الرتتيب الزمين كان منظما ضمن الروايه0 , وهي وسيله توظف لتعزيز االحساس باالدوار 
االجتماعيه املصطنعه اليت ذكرناها آنفا 0 ان عبارة هولكويست« املعىن ألي شيء ميكن ادراكه , يصاغ مبكان حيث 

ترجمان
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ميكن ادراكه« )4( يبدو اهنا تنطبق خصيصا على » الرجع البعيد« يف فرتات لكال الزمان واملكان , مع األخذ بنظر 
االعتبار كل من الشخصيات والقارْى0

        وبالرغم من اعطاء القصه اطارا زمنيا تارخييا دقيقا يف حمليتها يف زمن انقالب البعث عام 6٣ , فأن تركيب 
ذلك االطار الزمين احملدد كان لتوحيد السرد الذي كان ترتيبه املؤقت معكوسا وقد اعيد تنظيمه وابداله 0 وكمثال 
فأن احلكايه اخلرافيه او السياق املؤقت لالحداث اليت رويت قبل ذلك , ميكن ان تبدأ باحلدث االكثر بروزا وهو 
اغتصاب منريه يف بعقوبه , وتنتهي مبا احدث موت مدحت من اثر 0 على اية حال , فأن سياق االحداث مثل 
حزن منريه لظهور عدنان يف البيت , واليت رويت يف الفصلني اخلامس والسادس من قبل مدحت وسناء على التعاقب 
) الميكن للقارىء ان يفهمها يف تلك اللحظه (  , وبنفس الطريقه اليت الميكن ان يفهمها كليا مدحت وسناء 0 
ان العمليه املتعاكسه حتصل مع األخذ بنظر االعتبار لرواية موت مدحت قبل ان يوضع مدحت حتت العدسه يف 
الفصل االخري حيث يظهر مشهد املوت فعليا 0 هذين املثالني يظهران بوضوح التفسريات املختلفه اليت ميكن وضعها 
لكل من الراوي معتمدا على موقف زمين لشخص ما 0 ففي احلاله االوىل على القارىء ان يعيد كتابة القصه على 
ضوء املعلومات اجلديده اليت قدمت , مع الرجوع اىل ماكان قد قرأه ومراجعة ذلك ,بينما احلاله الثانيه كانت االشاره 
العرضيه ملوت مدحت قد قادت القارىء اىل معرفة ما ستكون عليه االحداث التاليه للقصه مقدما, ماحنة احساسا 

ترجمان
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بتلك احلتميه يف الفصل االخري 0 يف هذا االحساس فأن انتاج املعىن ضمن السرد يرتبط متاما مع الوضع الزمين الذي 
مت ادراكه0 وفضال عن ذلك , فأن هناك حماوله ألخفاء اعادة ترتيب الزمن كي يطفو بشكل اكثر طبيعي 0 اضافة 
اىل ان خاصيته الشكليه قد القت الضوء من قبل املؤلف لتأهيل الفصول الثالثه االخريه 1-12  , 1٣ , 2-12  0

          ان مقدمة الصوره لالمكانيه الزمنيه التبادليه واعادة تنظيم املعىن يتوازى يف النص نفسه يف تقدمي صوره 
للعالقات مابني االجيال الكبريه والشابه , حيث ان رؤيتهم للعامل قد تأثرت باملكان الدنيوي ضمن اجملتمع 0 وكمثال 
, فأن فجوة االجيال بني العمه الكبريه صفيه ومنريه الشابه , املعلمه , تتوضح عندما اساءت تلك املرأه املسنه الفهم 

حول تصرفات منريه الغامضه  :
» مل يكن الزواج بعيدا عن تفكريها , هذا مااكدته صفيه0 ذلك ماكانت الفتيات يف مثل عمرها يفكرن به غالبا 0 
لكن على حنو ما مل يكن يبدو عليها ان مثل هذه االشياء موضع اهتمامها 0 كانت تبدو وكأهنا يف عامل آخر 00 

لرمبا كانت هذه طريقه جديده للحصول على رجل 0 كل شيء اصبح ممكنا هذه االيام »  )5(
 هذه الكلمات تتناقض مع اللهفه اليت عربت عنها منريه 

بعدئذ ألستقالليتها عندما حتدثت مع امها 0
» ملاذا  حنن عاجزات ياأمي ؟  مالذي حصل للعامل ؟ انين احصل  على راتيب كما انك حتصلني على معاشك 

التقاعدي 0 اال ميكننا العيش مبثل هذا انا وانت ؟ هل سنموت حقا اذا مل اتزوج ؟ )6(
       ان تناقضا مثل هذا قد حصل بني ابو مدحت احملافظ املتدين وبني ابنه خريج اجلامعه , وهذا مايعزز فكرة ان 
القيم االجتماعيه بعيده عن ان تكون مطلقه , وموضوعا للتغيري واعادة الفهم حىت يف فرته قصريه من الزمن بني جيل 
وجيل يأيت بعده 0 هذه السلطه الزمنيه تظهر بكوهنا عامال يف انتاج التباين يف املعىن يف كال النظام النصي والنظام 

االجتماعي الذي ميثله0
        لو كان الزمن  قد عرض كملمح شكلي ضمن السرد , فاملكان يصبح كذلك على السواء0 لقد امتلك النص 
احساسا دراميا اىل حد ما , , ملا كان هناك العديد من اخللفيات املكانيه الرئيسه حيث يقع احلدث , مثل البيت يف 
باب الشيخ , مكتب مدحت , او احلانه اليت يشرب فيها حسني 0 وهذا خيدم يف تأسيس الفعل يف فضاء حمدد , 
بينما اليزال يوفر تنوعا كافيا للمكان كي يتوازى مع املنظور الواقعي املعطى سابقا من قبل خمتلف االصوات الروائيه 

وخمتلف املراحل الزمنيه اليت استعملت 0
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يقول هولكويست : » ان تكوين الفكره مبعناها احلواري يعين بأن الواقع ميارس دائما , وليس يدرك فقط , واكثر 
من ذلك انه ميارس من موضع معني« 0 )7(

     هذا الوعي بالواقع كشيء موضوعي والذي يعتمد على موضع الفرد الفراغي هو من خصائص » الرجع البعيد« 
0 وعلى مقياس اصغر , فأنه يقدم عندما تدرك االحداث من خمتلف املواقع الفراغيه ضمن البيت , وكمثال , عند 
عودة كرمي اىل البيت مع فؤاد الذي كان مغطى بالدم , لقد كان السرد موجودا يف الفصل االول واعيد يف الفصل 
اخلامس من قبل اثنني من الشخصيات املختلفه الذين كانوا يف غرفتني خمتلفتني يف الوقت نفسه 0 وعالوة على ذلك 
, فأن ذلك قد توضح خالل التناقض بني اخلارج والداخل 0 ان بؤرة العدسه اليت سلطت على الشخصيات االنثويه 
متيل اىل اخذ دور هلا ضمن البيت , بينما يكون فعل الشخصيات الذكوريه خارج البيت غالبا ويف اماكن خمتلفه 0 
وخالل هذه الوسيله , وظف املكان لكي يعكس التقييد على خمتلف الشخصيات وجنسها 0 ان االفراد قادرين على 
كسر  هذه القيود من وقت آلخر , لكن املؤلف مل يتظاهر بأن هذه قضيه سهله 0 من الواضح ان منريه قد صورت

كشخصيه امرأه عامله    ذات استقالليه , وقد اغتصبت خارجا , حيث ان ذلك يصور خطورة انتهاك القيود 
املكانيه اليت وضعت عليها 0 وبنفس النمط , فأن وفاة مدحت قد حدثت عندما حاول العوده اىل زوجته وذلك 
بكسر هذه املنطقه اليت وقع يف شراكها بقوى حماصره ,  وسرعان ماقرر بعد فرته قصريه ان يدع ذلك الرأي املسبق 
, فاالفكار التقليديه عن الشرف قد اثرت على احاسيسه عن منريه 0 وهبذه الطريقه , بالرغم من ان مدحت حياول 
ان يتجاوز القيم احملدده املفروضه عليه بواسطة املكان يف  ,جمتمع حمافظ , فقد دمر يف حماولته هذه 0 اضف اىل 
ذلك التأكيد على ان اجملتمع احملافظ يقع حتت املسائله يف العراق , فضال عن العامل العريب عموما او أي مفهوم جمرد 

للمجتمع االنساين 0 
يقول املؤلف : 

     » كان ذلك نصا خاصا جدا , موجه للعراقيني اساسا , ولكي اقول احلقيقه , مل افكر بالعرب عموما يف ذلك 
الوقت« 0 

ان استعمال العاميه العراقيه احملكيه الميكن ان يكون واضحا يف أي مكان , يف صيغ احلوار بني الشخصيات 0 
وهبذه الطريقه , فاللغه نفسها, مبا تعرب عنه , هتيء احساسا باملكان خيربنا بأن العمل الحياول ان يهيء لنا حقائق 
كونيه , بل مع صوره ذاتيه ملختلف احلقائق املوجوده ضمن جمتمع معني واليت تقع يف زمان ومكان حمصور جدا 0
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           احلقيقه بأن الوقائع يف جمتمع معني تتنوع معتمدة على الوضع الذي ميكن التنبؤ به وتلقي ضوءا أبعد خالل 
استعمال الروايه للتغاير السردي , أي ميكن القول بأن االختالف يف النماذج الثانويه وتسجيل اللغه قد حصل ضمن 
فصول السرد للعربيه احلديثه واحلوار بالعاميه العراقيه 0 هذا التغاير السردي مينح متيزا خاصا بأستعمال السرد املتنوع 
, ووضع الشخصيات حتت بؤره العدسه وكمية احلوار الوفريه , وهذا يوظف كوسيله اوال ليشري اىل احلاله االجتماعيه 
للشخصيات بالطريقه اليت يتحدثون هبا 0 ولدينا مثال واضح يف التناقض بني االصوات السرديه للشباب , الذكور 
خرجيي اجلامعه , مدحت وكرمي وبني الكبار , النساء االميات اللوايت يشرن يف احاديثهن هنا وهناك اىل الرب , كما 

يف تعليق نوريه حلفيدهتا سناء : 
» الفتاة الطيبه تتميز بطريقه حديثها 0 الترتكي ابدا اسم اهلل بعيدا عن شفتيك :«  )9(

هذه املطابقه اللغويه تتبدى حضورها بشكل ابعد بني منريه وامها عندما تقول منريه :
» كنت نصف جالسه , نصف مضطجعه على سريري يف غرفة الكبار , اقرأ روايه 0 كانت تبدو ممتعه يف البدايه 
لكين بدأت افكر بأن الكاتب قد ضيع طريقه عندما حتدثت امي معي 0 كانت الحتب ان تراين مستغرقه يف شيء 

الميكنها فهمه »  )10( 
        أن صعوبة  فهم ام منريه يف شيء يعترب قضيه مسلم هبا من قبل منريه يظهر بأن اكتساب اللغه االكادمييه او 
االدبيه للجيل اجلديد مل يعد حمصورا بالقيود املفروضه على االناث كما يف السابق0 ويظهر بشكل ابعد كيف ان 
اكتساب مثل هذه اللغات يزيد من طاقات الفرد الكامنه كي توظف ضمن طبقات معينه يف اجملتمع , عندما تكون 
منريه قادره اعلى احلصول على مرتب جيد من عملها كمعلمة مدرسه0 وميكن حىت ان يناقش بأن وجهة نظر منريه 
املثقفه قد مكنتها من بذل جهد كي تتجاوز صدمة اغتصاهبا , مسببا بأنه مبضي الوقت سوف تكون قادره على 
احلصول على بعض املساواة يف احلياة 0 وهبذه الطريقه تكون مطابقة اللغه ضمن الروايه تعرض مطابقه اجتماعيه 
متوازيه موجوده يف العراق يف ذلك الزمن , حيث االدوار االجتماعيه بالرغم من حتديدها ملدى معني , لن تكون 

منيعه امام التغري خالل الزمن او خالل جهود االفراد0
          الطريقه الثانيه اليت استعمل فيها التغاير السردي كوسيله يف الروايه هو يف القاء الضوء على حضور شفرات 
السلوك االجتماعيه , واليت اىل حنو ما تؤدي وظيفه بنفس الطريقه اليت تؤديها اللغه0 ان ميزة استخدام االصوات 
الروائيه املتعدده قد ظهرت بشكل مؤثر جدا يف فصلني حيث ركزت على سناء , الفتاة الصغريه , واليت هي كطفله 

ترجمان



83 العدد )6( آذار /2019

المتتلك بعد معرفه متطوره كامله لالدوار املعقده غري الناطقه اليت تتحكم حبياة اجملتمع حبيث يتيح هلا فهم سلوك 
البالغني بشكل صحيح 0 بالرغم من اهنا كتبت بصيغه الشخص الثالث , فالفصل قد كتب من وجهة نظر سناء 
فقط , بدون اية اشاره اىل املعلومات اليت المتتلكها سناء, وهذا يظهر اهبام شفرات النظام االجتماعي لشخص خارج 
عنه0 وكمثال , بعد رحيل مدحت , هبطت مرتبة منريه ضمن العائله اىل نفس حالة مدحيه , الزوجه املطلقه االخرى 
0 كانت سناء مندهشه لرؤيتها تؤدي االعمال املنزليه بالشكل االعتيادي الذي تؤديه امها , وعندما تساءلت » ملاذا 
حتملني تلك الصينيه ياعميت منريه ؟ )11( اجابتها منريه » دعيين لوحدي ياسناء , هذا ليس من شأنك« )12( 
0 يف هذا االحساس , خيدم الرتكيز البؤري على شخصية سناء تصوير الظاهره اليت حتدث هبا مدحت يف الفصل 

12  حيث يقول ملنريه :
» اهنا مغلقه , مثله , يف اطار كثيف ومرعب للعالقات والرموز والعالمات« )1٣(0

            كان مدحت قادرا على ادراك االدوار االجتماعيه والدالالت املصطنعه اليت حتكم سلوكه وطرائق تفكريه 
, وبالتايل فهو قادر بأحساس ما ألن يقف خارجا و) خيرب( القارىء حول ذلك , وحىت ينتقد الدالالت املرتبطه 

بعذرية منريه يف عبارات مثل :
          » هل كان ذلك الغشاء املمزق هو الذي يعطيها معىن ؟

             هل كان حىت مفتاحا ألن تبقى حيه او ميته ؟«  )14(
        ويف تكمله هلذا , فأن الرتكيز البؤري على سناء والذي يستخدم ألظهار كيف ان النظام الذي يتحكم بالسلوك 
االجتماعي يعمل بشكل فاعل , مذ ان كانت سناء يف طفولتها تعي ايضا ذلك النظام من اخلارج بالرغم من اهنا 
التعي عمليات مضامينها 0 وهناك ايضا مزيه واضحه يف استعمال تعدد االصوات ملختلف الرواة حيث تتاح لنفس 
الثيمه كي تكون مفهومه بعدد من الوسائل املختلفه متنح منظورات خمتلفه لالحداث 0 أنه ألجل القارىء مت وضع 
هذه املنظورات املختلفه سوية لرتكيب رؤاها بشموليه وتفسريها على ضوء الواحد لآلخر لبناء صوره معقده لالحداث 
اكثر من أي راوي مفرد ميكن ان يتوفر لنا 0 ان اعادة الفهم لالحداث السرديه من قبل القارىء كي يركب املعىن 
الشامل يعكس جهود مدحت لفهم ردود الفعل اخلاصه به ملا حدث , او لسناء كي تفهم ملاذا مل تعد منريه تعامل 
كضيفه حمرتمه يف البيت , ان االحداث التكون احساسا بدون وعي شبكة العمل املعقده للدالالت احمليطه باالفراد 

ضمن اجملتمع العراقي 0

ترجمان



العدد )6( آذار /842019

         بالرغم من ان احملدوديات والقيود اليت تواجه الشخصيات يف »الرجع البعيد« قد اظهرت جمتمعا بدائيا , 
فالروايه قد كتبت بعد ان فرض حزب البعث سيطره سياسيه صارمه على االفراد يف العراق 0

        ان من املمكن قراءة نقد املؤلف للسطحيه اليت فرضت قيما وحدودا متتد ماوراء االجتماعي اىل السياسي 0 
ويف الواقع ميكن جمادلة االرتقاء بالفكره بأن القيم وان كانت ذاتيه كليا فأهنا يف داخلها ذات فعل سياسي 0 وهذا 
مايساعدنا على فهم اعتماد املؤلف على مالمح السرد الشكليه لتغطية هذه الفكره , مبا ان التعبري عنها بشكل 
مكشوف ميكن ان يفهم كنقد اليديولوجية البعث الشموليه 0 لقد كتب روجر آلن عن االدب العريب ملا بعد الثوره :

     » ان االستعمال الوفري للرمزيف ذلك الوقت , كما الحظه العديد من الروائيني , مل يكن جمرد ظاهره فنيه , لكنه 
مسألة واقع صارم 0« )15(

         هذه العباره ميكن ان تنطبق جيدا على استعمال التكريل للشكل للتعبري عما الميكن قوله بشكل مكشوف 
: فبالرغم من ان اجملتمع قد حدد االدوار اليت يلعبها الناس ضمن ذلك , فأن هذه االدوار مركبه وليست مطلقه 
0 ان الشخصيات الفرديه ضمن » الرجع البعيد« هي مثال للناس القادرين على رفض احلدود اليت وضعت هلم , 
ليس مهما صعوبة ذلك الفعل ان يكون0 فمن الدالله ان حسني الذي يبدو واحدا من الشخصيات اليائسه , نراه 
يف هناية الكتاب وقد اختذ قرارا بالدخول اىل العياده الطبيه ملعاجلة ادمانه على الكحول , فهو خياطب كرمي قائال : 

          » يقول االطباء ان هذه خطوه يف االجتاه الصحيح 00000
ويقولون عليك ان تساعد نفسك اذا اردت ان تشفى , وسوف حيصل ذلك« 0

 اهنا تلك الذاتيه الفرديه  اليت يركز عليها التكريل خالل وسائل الزمن , املكان والتغاير السردي من اجل خلق قوه 
فعاله , بطريقة قول تقف بالضد من الرتاكيب االجتماعيه الشموليه للتقاليد احملافظه من جانب , ودكتاتورية نظام 
البعث يف العراق من جانب آخر 0 ان الشكل يف » الرجع البعيد« جيسد يف داخله امكانيات التغيري على مستوى 

الفرد , والذي يبشر ألي تطور سياسي او اجتماعي 0

ترجمان
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)1(
ماذا يعين أْن أُْبِصَر

إذا كنُت حقيقًة ال أرى شيئًا
وهذا الطّائُر األخرُي

حينما احْنََدَر خلَف األُفِق 
َأْخَفْتُه املوجُة وسَط البّلوِر

ونزلُت مَعُه أكثَر فأكثر
إىل أعماق تّيار البّلور البارد

وكّلما تدّفَق املاُء فوَق الّشمس
اقرتَب انعكاس الّضوء

وكّلما ابتعَد عنبَْها
فصَلُه الّظلُّ

وكّلما ابتعَد الظلُّ عن الشمِس
انفصلْت حيايت

وهذا يعين أنّه يف الّظالم الّدامس
يوجُد الكثرُي من الّنور

وأّن الوردَة اليت تفّتحْت حديثًا
تِضجُّ باحلياة

وأّن اإللَه قد نزَل إىل شاطئ الّروح.

من أنشودة اإلله امُلخَتبئ

كارول فويتيال
ترجمة د. أسماء غريب
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)2(
احلبُّ شرَح يل كلَّ شيء
وَحلَّ يل كّل املعضالت

ألجل هذا أَقّدُسُه
أينما كان.

لقد أصبحُت أرضاً منبسطًة
وُمْنفتحًة على التّيار اهلادئ

اّلذي ال أثر فيه ملوجٍة صاخبٍة
حتطُّ فوق اجلذوع املكسّوة بألوان الطّيف

ولكن هناَك الكثرُي من موجة هادئٍة 
تُفاجُئ الّنوَر يف األعماق،

وهذا الّضياُء يتنّفُس
فوق أوراق غري فّضية

وأنا ورقة خمتبئة
يف هذا اهلدوء والّسالم

جنوُت من الرّيح
وال أتأمّلُ ألّي يوٍم يسُقُط

ألّنين أعرُف
أّن كّل األيّام ستسُقط.

)٣(
حينما يرتّسُخ اهللُ يف القلِب

ُيصبُح وردًة متعّطشًة للّشمس احلارقة
ظلم

ُ
تعاَل أيّها الّنور من أعماق اليوم امل

وُحطَّ فوَق ضّفيت
ثَّ اشَتِعْل

حبيُث ال تكوُن قريباً جّداً من الّسماء
وال بعيداً جّداً عنها

تذّكر يا فؤادي
تلك الّنظرة اليت تنتظرَك 

ففيها األبديّة بأسرها.
احْنِن يا فؤادي

واحْنَيِن أيبُّتها الّشمُس الّساحلّية
َُضبََّبُة يف أعماق العني

امل
احنين فوق زهرٍة ُمْغلقة،

فوَق وردة.
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حجر الهيكل األخي

يو 
س

يلو
ث ف

جني
سا

ل 
ائي

راف
ترجمها عن االسبانية: حسين نهابة
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يطلقون اسم »حطام« على كل ما تبقى من سفينة غارقة. هذا التعريف 
غري دقيق متاماً الن رافائييل ساجنيث فريلوسيو )روما 1927( واحلائز 
على جائزة سرفانتس 2004 هو حطام بشري ملا تبقى من نفسه، وبعيداً 
عن غرق املركب. رأيته ذات مرة يسري يف احلي املدريدي ببدلته الغامقة 
من الزمن اجلميل، ربطة عنقه، قبعته النازلة اىل احلواجب، حقيبته وقناع 
التلوث يغطي به فمه، ينفث من خالله مجاًل واستفزازات  الوقاية من 
كثرية. اما حتيات االحرتام واالعجاب اليت يتلقاها اثناء عودته اىل البيت، 
من قبل اصحاب الدكاكني وحمالت البقالة واحلراس، فأهنا تدل على اهنا 
ما يزال يُبحر على حنو عاٍل جدا يف مهنته. حني تتأمله عن كثب اثناء 
العمر  يبلغ من  فريلوسيو«  مروره، تعجب كيف لرجل مثل »ساجنيث 
88 عاماً، قادراً على تحويل انهيار عمره الجسدي الى شكل من 
اشكال االناقة واالغراء. فعاًل، حني ُيستوطن اخلراب التقليدي، فال 
يعد هناك شيء اكثر صالبة ومجالية من حجر البناء املربع األخري ذاك 
الذي منه تظهر السحايل لتدل على انه املكان الذي قبع فيه مسكن او 
قرب امللك. وحسب الثقافة االسبانية احلالية، يُعد »ساجنيث فريلوسيو« 

هذا احلجر. 
شيء خمتلف متاماً حيدث حني حتاول ان تصل اىل جوهر فكرته املكتوبة، 
ألنك يف حالة كهذه، البد ان ختدم نفسك بطريقة غواصة االعماق. 
»ساجنيث فريلوسيو« صنع نسيجاً ادبياً حببكة منعطفة مليئة بالعقد اليت 
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ميكن ان حتملك اىل االختناق اذا ادعيت انك تصل اىل هناية الفقرة دون ان تأخذ نفساً. لكن 
ما ان تضطجع على سرير ذاكرته، حىت جتد الكنز: »ساجنيث فريلوسيو« الطفل ذات االربع 
سنوات جيلس على ركبة صديق وزميل ابوه، خوسيه انطونيو برميو دي ريفريا مؤسس »الكتائب«، 
جبامعة  مروره  ث  يهودية  بطفلة  مغرم  فىت  وهو  االهلية  احلرب  عاش  حيث  روما  عن  وذكرياته 
كومبالتانسا يف مدريد حيث أسس خارج حماضرهتا الدراسية مع زمالءه: اغناثيو آلدكاو، آلفونسو 
ساسرته، خسوس فرنانديث سانتوس وكارمن ماراتني غايتيه )اليت تزوجها فيما بعد( اخوية آوت 
النبيذ  القردة وشرب  التهامهم لفول  متردهم يف حيوانات مقهى »خيخون« احملشوة من خالل 
االمحر الرديء، حصاد الواقعية االجتماعية والسنوات اخلمسون يف وحل الوهدة الذي يُعترب ايضاً 
فرط لروايته »الخاراما، جائزة نادال 1955« اليت تسببت يف تشريفات كريهة انتهت 

ُ
النجاح امل

بفتح عيونه. »كتبتها ارضاًء ملناهضي حركة فرانكو. مل يعجبين شبايب وال نضوجي، اخجل منهما 
كثيرًا« يؤكد.

ليذهب كل هذا اىل الشيطان. يُقال ان ساجنيث فريلوسيو سقط من حصانه حني وجد نفسه 
امام كتاب »نظرية اللغة« للكاتب كارل بوهلر الذي كشف له كل ما حيتويه االدب من مماطلة 
وزيف مهما كان المعاً او سطحياً، اذا مل يُتعمق به. احملادثة متكنت من اقصاءه كثرياً، رمبا عن 
»ديونيسيو دي تراثيا« مؤسس لبنة القواعد الذي عاش يف القرن الثاين قبل امليالد. لكن دون 
شك كان استاذته »كارل بوهلري، ماكس ويرب وثيودور ادورنو« هم الذي محلوه على االميان بان 
اجلمال االديب رهني بناءه اكثر من كلماته، فأقترح سانجيث فيرلوسيو التعمق فيه حتى امتالك 

سره بمساعدة الفيتامين الُمنبه. 
ان حللته جيداً، فأن »ساجنيث فريلوسيو« ككاتب يشبه ما كان عليه يف الرسم »سيثاين« الذي 
صاغ لوحاته حسب خمططات متوازية مبلعقة الرسام اليت يذهب هبا اىل اعماق املادة لتدمريها ث  
نفحها روح. ومن هذا اخلراب، ُولدت التكعيبية. وبالطريقة ذاهتا، ينفتح تفكير هذا الكاتب، 
إليه، فيصل بسرعة اىل مفرتٍق يفرض مروراً  الفعل نحو الُمكمل المباشر أو المسند  موزعاً 
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خمتلفاً، وفق مسار جيري اختياره للمضي قدماً، وأحياناً يف االجتاه املعاكس. 
هناك عدة فوارق دقيقة تتبادر اىل الذهن يف تلك اللحظة، وكل واحدة تتطلب مجاًل ثانوية تفتح 
الطريق امامه. إن تشابك الفكر يقع يف خلط مع متغريات اخرى، حسب ما حيصل صباحاً، 
عند الوصول اىل عمق الرتكيبة اللغوية، إذ يتحول بناء اجلملة اىل علم جرب، والفعل ينطلق مثل 
سهم يف قلب اهلدف. كل هذا اإلطار يتغري ليصري مجلة، أو صوت منبه، أو خطاب الذع، أو 

حتليل مفاجئ باستمرار حول الوقت اآلين، أو حول فعل خيتفي يف ظلمات الزمن.
إن كل ما هو فارغ، أو ُمقّلد، أو أديب، أو وطين، أو المع باملواضيع واألماكن العامة يبقى 
لآلخرين. باعتماده على املنطق، يستهني »ساجنث فريلوسيو« باخليال. ويعطي احساساً بأنه 
يتعمق بصورة زاهدة، يف دراسة اللغة، ليس من اجل متعة العلم الواسع، وال من اجل تذوق 
نكهة معرفة األشياء اليت ال هتم اي احد، وإمنا هبدف اضفاء اهليبة على صوته، تاركاً ورائه تلك 
التصورات التافهة، ومطالباً بكل سلطة ساعة إصدار احكام غري قابلة للطعن، لكوهنا تنبثق من 
عمق الرتكيبة النحوية اليت تكمن اجلمالية فيها. الحقيقة، ان ُوجدت الحقيقة فعاًل، تكمن 

في جملة ثانوية. 
الثانويات  لتفكريه وبغري  بالثانويات  فريلوسيو« حيتفظ  فإن »ساجنيث  الباقي،  فيما خيص  اما 
امام  املظهر  على  اكثر  فريكز  تنتصب،  حاحبيه  الغضب جيعل شعريات  ان  لشخصيته. كما 
حي  عبر  فيرلوسيو«،  »سانشيز  يمشي  عندما  لهذا،  الناس.  بعض  وتفاهة  احلياة  تفاهة 
»البروسبيريداد«، بقناع على فمه، فإنه يشبه »دينيس دي تراسيا«، معلم مدرسة »روداس«، 
الذي يسجل مالحظات يف مذكرة صغرية متكأ على غطاء السيارات اليت ستتحول فيما بعد اىل 

حطام سفن مغمورة، أو احجار بناء، أو اعمدة مأخوذة من خراب حقل املكانس.
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النصوص التي تقرأ مجتمعة، ستشير إلى حالة من عدم الوحدة في اسلوب الدراسة والبحث، وستشير ايضا، 
إلى حالة من التنوع والغنى في النظر إلى النص الشعري في العراق باعتبارات انشغاله بخصيصة معينة من 
الموضوعات. وعليه يمكننا أن نتساءل عن جدوى القراءة لمجموعة مختلفة ومتباينة من النصوص، ال يربط 
بينها سوى انها مجموعة نصوص لشعراء عراقيين. تختلف في المضمون والشكل، وربما ستتقاطع ايضاً في 
أنماط كتابتها. تلك الكتابة التي ستتأرجح بين نمط كتابة نص التفعيلة )الشعر الحر( وبين النمط االخير الذي 
استقرت عليه منظومة الشعر العراقي وهو )قصيدة النثر( بوصفها آخر أنماط التجديد في الشعر العراقي، بعد 
أن ترّسخت وسطع نجمها واستقرت سياقاتها إلى الحد الذي جعل من بعض نصوصها كالئش شعرية تؤدي 
نسقاً محدداً من الدالالت الثقافية في النص، فتتشابه األساليب وتتكرر الصياغات فيه، وسيجري عليه ما 
يجري على نصوص األنماط األخرى من تكرار وتشابه وأفقية في األداء على الرغم من هاالت التجديد التي 
رافقت التنظير الطويل للنص األول والنص الثاني ونمطيتهما المعروفة منذ عقود في تجربة الشعر العراقي، 
وهي تنظيرات كانت بحق على قدر عاٍل من األهمية في تأكيد أحقية النصين في تصّدر متنهما اشتغاالت 

الشعر العربي.

قراءة يف نصوص العدد املاضي 

الشعر العراقي .. انماط الكتابة
وراهن الحياة 

علي سعدون
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لكن وفق أية مديات ميكننا قراءة هذه النصوص يف دراسة واحدة تقدم للقارئ مراجعة عامة واضاءة لكل منها. 
بالتأكيد سيطّلب ذلك مساحة أكرب من الفحص واملعاينة والتحليل، ال ميكن أن يسعه اجملال يف هذه املقالة املبتسرة. 
لكن هذه الدراسة املوجزة، ستقول باجتاهات هذه النصوص يف فهمها ورؤيتها للحياة والعامل. وستشري - من جهة 
النص.، ال  اليت ينشغل هبا  الشعري، بوصفها واحدة من أكثر االرهاصات  النص  التساؤل يف  بنية  أخرى - اىل 
ليتساءل فحسب، إمنا لكي يوظف زاوية للرؤية ازاء احلراجة اليت تنبثق من رحم احلياة فتقبض على روحه وتكون 
مبعثاً للتأمل يف أحيان كثرية. النصوص اليت تتساءل كثرياً، وتعد هذه الوسيلة االدائية سبياًل شاخصاً للبوح والكتابة 
الشعريني، هي واحدة من براهني قساوة الراهن العراقي الذي يريد للشعرية أن تنتظم يف بوتقة انشغاله مثلما يريد هلا 
أن تكون فناً من فنون القول والكتابة ابتداء. ورمبا سيمثل االنزياح أحد ركائز اللعبة الفنية يف إنتاج القصيدة بشكل 
عام. ومن ث تنفتح على تقانات األسلوب وطريقة األداء لتأثيث النص مجالياً ومعرفياً. االشرتاط إذن يف بناء النص 
– أي نص – هو قابليته ألن يكون فناً كتابياً قبل كل شيء، وهي الطريقة اليت جتعل من املدونات املكتوبة وفق 
جتنيسات األدب، أدباً خيتلف عن طرائق القول والكتابة فيما سواه. وعليه فثمة وظائف لسانية ومفهومية ومجالية 

واتصالية حتدد أمهية النص عّما يف غريه من فنون الكتابة. 
)1(

ففي لغة سردية جييء نص فضل خلف جبر حمّمال بكل ما يف املتاهة من إغراء يف تفجري دالالت النص اليت تعمل 
على عالقة تبادلية بني االشهار واالضمار. اذ ينتج عن نصه )ِمثـُل َجَمـٍل في َسـمِّ الِخيـاِط( ما ميكن أن نسميه 
عالقة الضيق باملتسع: »يا َللهوِل!/ َمْن كاَن َسُيَصدُِّق / أنَّ َتمَتدَّ ُكلُّ هذِه الَمتاهاِت الُمَتداِخَلِة / في هذا الَمكاِن 
الَضيِِّق ِمثَل َحياٍة«.. وهي يف هذا النص على وجه التحديد، ال تأخذ بعدها يف التفارق والتعارض بدالالت العالقة 
املعروفة )ضيق – متسع(، إمنا ستتسع لتشمل مفارقة حاّدة تتمثل يف جعل احلياة على اتساعها ضيقة أكثر مما 
نتصور. الذكرى اليت حتتشد يف هذا النص - وهو نص استذكاري بامتياز - ستقول بأمهية تلك العالقة النادرة اليت 
ال تتكرر كثرياً يف بلدان أخرى. هذه خصيصة عراقية يف النظر إىل احلياة، وقد أشبعها فضل خلف جرب تأكيداً على 
أن الشعر بإمكانه أن يقول بأعقد العالقات الشائكة يف جدل الكون واحلياة. شعرية فضل خلف جرب تعمد إىل 
استثمار اللحظة الزمكانية يف عالقات التبادل يف وظيفة الداللة. الزمان عند فضل خلف جرب هو املكان نفسه يف 
تبادل وتزامن للوظيفتني يف شعرية تأملية تضفي على النص هالة من السطوع يف حنت العبارة الشعرية. هذا النص هو 

واحد من النصوص النادرة يف جتربة فضل خلف جرب.
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)2(
مثة قصيدتان للشاعر حسن النواب، تثريان أسئلة كثرية عن جدوى الكتابة »السريية« يف قصيدة النثر العراقية. النواب 
بوصفه شاعراً من جمموعة مهمة من شعراء الثمانينات، ينتج هنا نصني تتفارق أدوات كتابتهما على حنو حاد. إذ 
سيعمد يف نصه االول »قصيدة في حانة« إىل تقانات األداء البصري للمشهد، فيلتقط لنا صورة من املهمل وغري 
املرئي يف حياة الظل اليت تشيع يف البارات واألزقة الضيقة اخل. هذا الفوتوغراف »الشعري« سيتتبع حركة عشرة شّبان 
يدخلون احلانة فينفرط عقدهم إىل حاالت خمتلفة، وسينشغلون بإرهاصات احلياة ويستثين نفسه يف األخري باعتباره 
الصعلوك الذي يشط عن الركب. هذا النص »النثري« اخلايل من االيقاع، سيعمد فيه النواب إىل »التقفية« اذا جاز 
التعبري، وهو أداء غريب للغاية يف نصوص حسن النواب املعروفة، وسيجد القارئ بعد الفراغ من هذا النص، أن 
الشاعر كان يسخر من احلياة ومن الصورة الفنتازية اليت محلت هؤالء العشرة يف متنها، وصواًل إىل سخريته من البناء 
الشعري الذي يلتزم بقوانني تقليدية راسخة مثل االيقاع والقافية اخل، أعين أن استخدام النواب يف هذا النص للقافية 
كان للسخرية منها ال باعتبارها أداة بناء يف النص، األمر الذي جعل من نصه هنا »سجعاً نثريًا« مستوفياً لشروط 

إنتاج السجع املعروفة. القراءة الدقيقة والعميقة هلذا النص ستشيع مثل هذا االنطباع.. 
تنّز  وهي  الذاكرة  اتقاد  مع  ومتاهياً  محيمية  واألكثر  دهشة  األكثر  يضحك«،  شيء كان  »كل  اآلخر  نصه  أما 
بفوتوغراف من الّلوعة، يفسر شيئاً فشيئاً متظهرات فوتوغراف »عّمان املدينة« وعّمان الوحشة والتيه كله. يشرتك 
هذا النص مع النص اآلخر يف اشتغاله مبنطقة الب - السرية الذاتية – شعرياً، إذ سيلتقط النصان فوتوغراف للحياة 
حىت وإْن بدا أكثر اتساعاً ومشوال يف النص الثاين الذي يرسم صورة هائلة ملدينة عّمان بكل ما حتمله من يوميات 
ختص العراقيني يف تسعينيات القرن املاضي، ينتج حسن النواب خريطة شعرية للمدينة، حىت تبدو للقارئ انه يأخذ 
بيده إىل أمكنة النواب وجمايليه، وبالتايل ينتج صورة مفعمة بروح الشاعر الذي يشري ويرى ويتذّكر. وقد اعتمد يف 

هذا النص الطويل نسبياً، آلية االشتغال على املعىن العميق يف النص. 
)٣(

إن واحدة من عالمات توهج قصيدة النثر بوصفها نصاً حراً، هو قدرهتا العجيبة على اإلتيان باحلكاية وجّرها من 
منطقة الرتاتب العادي – تراتبيات احلكاية ومنوها-، إىل منطقة شعرية تعتمد السرد وتأخذه باعتبارات مركزية األداء 
وجوهره. حيدث ذلك يف أسئلة وسام هاشم الشعرية. ففي معظم نصوصه ال حييد وسام هاشم عن إرهاصات العائلة 
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ولوعتها وتشظيها وصواًل إىل بكائيات العائلة وعوزها ونشيجها الطويل، مثلما يعمد يف معظمها إىل االسئلة. االسئلة 
عنده يف نصوصه – منذ سهول يف قفص – غالباً ما جتيء بوصفها املفاتيح النصية اهلائلة اليت ال تتوقف عند اجابة 
حمددة، اهنا تتساءل فقط : حّتى اآلن أنا عشُر ميتاٍت وحياّة متضررّة من البرِد والنسيان، َمْن يدري تحت أيِة 

طاولٍة ستسقُط حياتي غدًا؟ .. 
اليطمع وسام هاشم بإجابات عن اسئلته الشعرية، اهنا عتبات نصية بالغة األمهية تندلق يف نصه وتدعو وراءها عدداً 
غري حمدد من احتماالت االجابة اليت تأيت باعتبارات النواح واخلسران والندم يف أكثر من موضع يف النص. لكن هذا 
النواح الذي تغلب عليه الغنائية احملببة يف النص، سيأخذ بريقه من عمق مهارة وسام هاشم يف االداء الشعري، إذ 
تتوهج العبارات وتصنع افقا شعرياً يكسر أفق توقع القارئ ويأخذه إىل املهمل من احلياة. حياة العائلة / حياة االب 
الذي ينكسر ازاء العائلة على الدوام.. وسام هاشم، يبين نصه وفق مهارات شعرية تبدأ من العنوان وال تنتهي بنهاية 
النص، ذلك ان وسام هاشم يسجل للحياة العراقية متوخياً يف سبيل ذلك طريقة متزج بني اشتغاالت الداللة واملعىن، 
وإنَّ قارئاً فاحصاً سيتنّبه إىل بطولة األب يف معظم نصوص هاشم : األب املنكسر والنادم واملتقهقر هو بطٌل باملعىن 

االنثروبولوجي للبطل.. نص وسام هاشم هنا، منوذج حي وفاعل للشعرية الطاغية يف قصيدة النثر.
)4(

واذا ما كانت العائلة وتداعياهتا عتبة نصية عند وسام هاشم، فأهنا ستأخذ حيزاً وجودياً يف جتربة الشاعر باسم فرات 
يف أكثر من جمموعة شعرية، وبالتحديد يف نصه »جدي«، حيث التاريخ خمتلطا مبا يندلق من احلياة العراقية الراهنة. 
وكأن النص عند باسم فرات حلظة انفعال باحلياة نفسها.. حيدث ذلك عنده على الرغم من أنَّ معمار نصه غالبا 
ما يتكئ على أداء تأملي إىل احلد الذي تبدو فيه اجلملة الشعرية مسرتخية وجتري بعذوبة إىل مقصديات اخلطاب :  
»على ُشـُرفَـاِت الْـَمـِديـنَـِة / َشـْمٌس تَـْســتَـْيـِقـُظ عَلى َوقْـِع أقداِم َجـدِّي / عائًدا ِمـْن َصـالتِـِه / ِحـيـنَـها تَـْكـتَـظُّ أعمدُة 
الكهرباِء بالزَّقـزقات«.. يشري جاكوبسن يف كتابه اللغة الشعرية إىل نقيضني حيتدمان على الدوام ومها بنية الصدق 
وبنية الزيف يف النصوص الشعرية، وحيتكم إىل مقصديات الداللة لفض هذا االشتباك)1( ما يعين ان التناغم الذي 
حيدث بني الدال واملدلول هو واحد من براهني صدق النصوص. وال عالقة لألمر يف ما يشيع يف ثقافتنا الشعرية على 
أن »اكذب الشعر أصدقه«، ففي الرؤيتني املتباينتني تتجسد أمهية انتماء النص إىل املنطق  بوصفه منطلق املعىن الذي 
تتطّلبه الشعرية باعتبارات العمق والتشظي والرتميز اخل؛ ال أن يكون »معىن« بالتوصيف البسيط والعادي للمعىن. 
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وبالتايل فان الداللة تشرتط عالقتها الوثيقة بالدال ابتداًء، وبعكسه ستصبح ضرباً من ضروب العبث وسيجيئ نص 
ملثل هذا االشرتاط الذي تنتجه تنظريات جاكوبسن، الشعر إذن عند فرات يأخذ مديات  باسم فرات هنا واعياً 
انزياحه من املعىن بسبب من تأرجحه بني بنية تارخيية دالة على الراهن وخمضبة فيه، وبني بنية معىن معاصر يذهب 
التاريخ. نص باسم فرات، يهتم كثرياً مبوضوعته وال يرتكها حىت وهي تتشظى إىل اشارات ودالالت مكثفة بسبب 

من تكرار الزمة حمددة تتكرر باإلشارة مرة واإلحالة يف أخرى.
)5(

يندرج نص »تجوال« للشاعرة نادية الكاتب، ضمن منطقة اشتغال تعبريية ال تطمع برمزيٍة ما بسبب من ضغط 
املوضوعة اليت تريد للبوح أن ينتظم يف الصراخ ضد االستالب الذي متارسه القوى الظالمية وهي تعبث بكل ما يف 
الطبيعة من مجال وحياة متناغمة. لكن ما يلفت االنتباه يف هذا النص هو سيطرة اجلملة الطويلة اخلالية من االنزياح 
على جمريات النص، وهي مجل تسجيلية وتوثيقية يف معظمها، تدير ظهرها للعديد من التقانات اليت تأخذ باخلطاب 
الشعري إىل منطقة متوهجة يف التعبري واألداء. نص نادية الكاتب، نص مقطعات، ال تنفصل احداها عن األخرى، 
إذ ينمو النص يف تسجيليته اليت  يراد هلا أن تكون شاهد اثبات على بشاعة القوى الظالمية اليت تشوه احلياة وجتعلها 
بال معىن : »في مدينتي/ صارْت جيوُب الرجال منافَض للسجائر/ الن الدخاَن تهمٌة/ عيوُن النساء واكفُّهن 
تهمة...«. التسجيل ومعناه يأخذان أمهيتهما من املوضوعة الرئيسة هلذا النص املشبع باحلس اإلنساين. لكن السعي 
ألدراك اللعبة الفنية يف قصيدة النثر سيتعارض كثرياً مع مقصديات البناء واملعمار يف هذا النص، إضافة إىل تعارضه 

مع التقريرية اليت يستدعيها االشتغال التوثيقي أو التسجيلي يف نصوص من مثل هذا النوع.
)6(

فيما ينحى نص »كوتشينة« لراوية الشاعر، إىل حفريات حادة يف اللغة.، حفريات يف لغٍة بكر ال تريد هلا أن تنتظم 
يف بوتقة السائد من قصيدة النثر، غري متناسية أن جترتح لذلك النص الفضاء النسوي يف الكتابة، وهو فضاء خصب 
وذو قدرة عالية على خلق حساسية تفتقد هلا معظم الكتابات مببضع االنثى. تلك احلساسية اليت يتمرد خطاهبا على 
أعراف وتقاليد وسنن التدوين، وهذه بتقديري الشخصي البسيط، واحدة من عالمات مسوغات الكتابة النسوية  
اجلديدة يف الشعر العراقي : »أتسلق روح النصل في خاصرة الوقت / ألتصق بجسمه الحار / وأتلو ما تبقى من 
دورانه المكلل بالفجوات / أحصي ذنوب الشوارع والمصابيح / وأدّعي شهامة التدوين / أفعل كل ما يحلو 
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للظالل .. وألمسني دون لمسي«.. هذه يف الواقع، مقصديات خطابية ضاجة باالنزياح الذي تصنعه »املواضعات 
اللغوية يف سياق النص« حبسب اللغويني جون الينز ودي سوسري يف دالالت املخاطبة)2(  واختالفها عن طبيعتها 
اللغوية اليت ختضع يف النص إىل عالقات خمتلفة يف املعىن الذي تنبثق عنه حساسية الكتابة.. نص رواية الشاعر يصنع 
حساسيته اخلاصة وفق منظومة التفكري العميق الذي ميزج بني احلسّي وسواه، فيخضع النص للتأويل يف مرة وللمعىن 
املباشر يف أخرى. وهذه اخلصيصة واحدة من مسات النصوص املمتازة اليت تنتج موضوعاً قاباًل لالتساع كلما أعدنا 

قراءته يف متواليٍة إلعادة إنتاج النص يف أكثر من حماولة.
)7(

يف نصه ذي االيقاع الطاغي )الحصان الشهيد(، يقدم الشاعر )صادق الطريحي( مقاربة قد تبدو أقرب إلشتغاالت 
الفنتازيا، من خالل تداعيات مفعمة باالسرتسال اللغوي، متعمداً يف ذلك على داللة »احلصان« يف املوروث العريب. 
احلصان بوصفه واحداً من رموز الصحراء والبداوة األصيلة يف احلياة العربية، وهي استعارة من املوروث لغرض تارخيي 
معاصر: ولكّن الحصاَن يقوُل قواًل !! يقوُل : أرى الّطريَق بال طريِق/ فكيَف فتى العراِق سيقطُع الليَل بحثًا 
..عن صديٍق في الّضجيِج؟ يسائلني الحصاُن عِن الِجناِن/ وعن أسمائها الحسنى ..وعن فتيٍة مّروا هنا .. 
لكنهم في ثآليل الحروِب تفرقوا ..ثّم ضاعوا .. قاَل : من أين الفتى؟/ قلُت : من بيٍت عتيٍق في الّسواِد ، من 
الّزقورِة الخضراَء .. من معبِد الوادي الخصيب ...« إذ ميتلئ هذا النص بتداعيات اخليبة والعجز لوطن يتالشى 
وحيتضر إىل حد جفاف مناسيب حياته اليت تنطلق من األهنار وتنتهي عند ختوم إجراءات احلياة االخرى. حيدث يف 
هذا النص أن عمل الشاعر على تسليط الضوء الكثيف على خيبات من هذا النوع. خيبات من دم وحلم تعيش 
بيننا وتتنفس مثلنا أسوة ببلد ينزف وال ينتهي نزيفه على الدوام. وستجري اللعبة الفنية يف احلصان الشهيد بطريقة 
ال تطمع يف االكتفاء بالرمزيات، بل سيكون املعىن فاعاًل يف تداعيات تشبه الرسائل املوجهة إىل القارئ وهي تدين 

احلرب وتشري إليها بوصفها الصخرة اليت حتطمت عند ختومها أحالم البالد.
)8(

وغري بعيد عن تداعيات البالد وخيبتها، جييء نص )اغنية( للشاعر ثابت حسن حممد، فيمر بلوعة البالد األزلية اليت 
تشري إىل جفاف معاصر أو ماض أو خوف من يباب الغد. إذ ان هذه البالد املفجوعة بزوال احالمها ال يتوقف 
نشيجها عند حدود الكوارث اليت تنزل عليها كصاعقة، امنا سيتمثل قصور ابنائها بنوع من جلد الذات الذي يسهب 
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يف النواح على مشهد الوطن النازف: »َأعطنا  قميصَك يا يوسف / لُنلِقه / على وجِه يعقوَب العراق/  عسى  أن 
يرتد بصيرًا«. وسيحتشد أكثر رمز )تارخيي / ديين( باالستعارة يف هذا النص. فمن »مدين وشعيب« إىل »قميص 
يوسف« إىل »عيسى وزكريا وامساعيل« وستجري هذه االستعارات يف سياق العراق املغلوب الذي يتآمر عليه اخوته 
وخيونه الضمري االنساين. هذه هي القضية املركزية يف نص أغنية. وهو نص مقطعات يرتبط املقطع بالذي يليه بتتابع 

موضوعي ال يفقد الشرط االساس يف احلفاظ على وحدة املوضوع.
)9(

التقهقر املدين الذي خّلفته اجلماعات الظالمية اليت سيطرت على مدن متعددة من العراق يف سنوات احملنة، كانت 
حاضرة كذلك يف نص ) توقيت الهجرة( للشاعرة ميمي اديشو، وهو نص يركز على تالشي االنوثة ورعبها اهلائل 
يف توقيت ال يستقر فيه شيء، بل انه ال يصلح إالّ للهجرة حبسب عتبة العنوان : »تلك الباب : رفات شجرة / 
ُتسجُن فيها مساميُر َمنفّية / بعد حكٍم بالمطارِق و النار / اليزالون بكلِّ صدأ البطوالت المشرقّية / يرّددون 
ُأغنيات صرير / لجمهوٍر لن يأتي«. إذ يستثمر هذا النص يف الوقائع الطاغية اليت تسحل معها مقومات احلياة 
الطبيعية اليت ال يريدها مروجي الظالميات. فضاًل عن تكثيف النصهار األنثى يف بوتقة اجلحيم املشرقي الطويل. 
يشري نص اديشو اىل عمق املسافة اهلائلة اليت تفصل بني احلياة الفذة اليت ينشدها املرء وبني احلياة الكاحلة اليت يشيعها 
هؤالء. وباختصار شديد فان توقيت للهجرة خيتزل احملنة العراقية مبشهد شعري يعتمد الداللة واملعىن يف ان واحد. 

)10(
وقد تبدو اللعبة الفنية يف بعض من النصوص اليت قرأناها واهنة، أو يضللها البوح مبقصديات التسجيل للوقائع، لكن 
نصوصاً من قبيل )إلى الُقبلِة مباشرًة( لوسام هاشم و )قصيدتان( حلسن النواب و )ِمثـُل َجَمـٍل في َسـمِّ الِخيـاِط( 
لفضل خلف جرب و)الوحيد( حلمد شهاب االنباري غريها، نصوص تنضج لعبتها الفنية بطريقة تشي باملهارة واخلربة 
يف كتابة النص، وبالتايل سيكون ظهور الشعرية عند هؤالء عابراً حلدود الشكل وحدود ضبط النصوص عند خطاطة 
معينة يف الكتابة، ملا لنصوصهم من أمهية متيزها عّما يف سواها. وسيجيئ ضمن هذا السياق الفين الناضج، نص 
الشاعرة أفياء األسدي الذي يتصّدره عنوان »مرايا ومصابيح« وسيشري بادئ ذي بدء إىل انعكاس احلياة يف النص 
بتناغم قل نظريه يف الكتابة اليت تنطلق من الوجدان بنوع من االهتمام بتجديد اخلطاب يف الشكل الشعري التقليدي 
املوزون : » لو قلَت : انبؤك السالم/ لتفّجرْت في داخلي عينان من عرش الكالم/ و لكنُت اصدَق ما اكوُن/ 
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و لكانتا كفاي أصدَق في مصافحة االنام/ لو قلت هّبي/ جئت كالريِح ..التفْت كشجيرة من دون جذٍر/ 
دون ذنب/ غير أن جذوَرها كانت ببئر من هالم«. هذا النص يعرب اشكاليات الشكل الشعري إىل الكتابة بأمناط 
خمتلفة. انه يعمد إىل انتاج قصيدة ذات معمار يشي بنضوج الفكرة ويعزز عندنا قناعات االكتناز الشعري يف بالغة 
البوح واالتيان باجلملة الشعرية اليت حتفر يف ارض بكر، وال تريد ان تقّلد احداً سوى نفسها. ولكي ال نسهب كثرياً، 
فان هذا النص سيلفت انتباهتنا إىل التطور الواضح يف منط كتابة نصوص العمود الشعري ونصوص التفعيلة الذي 
انبثق منذ هناية تسعينيات القرن املاضي، ما يشري إىل مترد هائل على نسق شعري ظل قابعاً إىل عقود طويلة يف ظاهرة 
الشعر العراقي األكثر احتداما مع احلياة. نص أفياء األسدي من النصوص املوزونة املهمة يف هذا امللف، إذ يعيد هذا 

النص امهية الوظيفة اللسانية لنصوص التفعيلة اليت تعد واحدة من مقومات انتاج القصيدة وقراءهتا. 
   هوامش :

جاكوبسن، قضايا الشعرية، ترمجة حممد الويل ومبارك حنون، دار طوبقال للنشر، املغرب 1988، ص42
 املعىن ودالالت املعىن، د. حممد حممد يونس علي، دار املدار االسالمي، بريوت 2007 ص1٣
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يف حفل امليالد، قبل أن تدق نواقيس األعياد حبلول العام اجلديد، كانت 
منتشية إليقاع املوسيقى ولغط احملتفلني وعبق العطور واالبتسامات واملرح. 
فلم  تتبق سوى دقائق وستكمل عامها االربعني. وبالرغم مما داخل روعها 
فتية  مازالت  أهنا  تشعر  تكرب،  مل  روحها  أن  إال  األسى،  مشاعر  من 
وممشوقة، مل تفقد الكثري من مرحها وزهوها ومجاهلا. ما أدراها؟ سنوات 
عربت بغفلة، جرت كاحللم. لكنها، وكمن يفيق بغتة، حزنت. توالها 
بعيد ذلك  يراقبها من  إذ كان متخفًيا  له،  االنفعال فجأة حال رؤيتها 
الرجل الذي ال تطيق رؤيته، وهو حياصرها بنظراته. ضبطته حيدجها ويبقي 
عينيه فيها.. فوقفت غاضبة، أطلقت أنفاًسا حمبوسة. حاولت أن ترتك 

املغني

كاظم حسوني
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طاولتها وتغادر  املكان، إال أهنا ترّددت حلظات وهي تفكر بأهنا قد أعّدت نفسها باهتمام، انتظرت 
أناقتها، جلست كاملالك  اىل طاولتها. هكذا  طوياًل حلضور هذا االحتفال، حىت جاءت  بكامل 
أحست.  فهذه الليلة ليست ككل ليلة، لذا راحت تتشاغل بسماع املوسيقى وأصوات احملتفلني. قبل 
أن يشدها ويهز أعماقها فجأة تدفق صوت املغين. صوت رخيم ساحر أهبجها إىل أقصى حّد وخلب 
لبها! فباتت مأخوذة! وجسدها يرتعد برمته لنربة الصوت الذي احتوى كياهنا بلهيب حمرق. قّلبت 
أفكارها بعجالة. إنه شيء غريب مل تفهمه هذا الذي غدا يسري يف أعماقها اآلن حىت أنساها مضايقة 
الرجل املقرف الذي كان يتعّقبها فما عادت تراه.. امرأة األربعني أحست ألّول مرّة بصبا روحها اليت 
السعادة عن  مازالت تنشد االنطالق والتمرد. وبدت عاجزة ان تصدق اهنا عاشقة حني  فاضت 
حدود جسدها، وتصاعد الدم يف قلبها مع عذوبة صوت املغين.. كانت مستثارة كأهنا مل تذق أبًدا 
طعم احلب، اذ مل  حيدث أن شّبت النريان يف قلبها على هذا النحو. مل يسبق أن خفقت روحها هكذا 
بشغف للغناء وكأهنا اآلن، واآلن فقط، قد عثرت على حلمها، فراحت حتدق يف كل الوجوه بعاطفة 
غريبة، بل أحّست أن الساعات كلها حبيبة. كل السنوات والدقائق. ولفرط تأثرها وتعاظم رغبتها 
شّدت قامتها املديدة، اندفعت عند الفاصل صوب املغين الذي حجبت رؤيته عنها كثرة املعجبني، 
لكنها شقت طريقها إليه خبطوات متعثرة. وما إن اقرتبت منه حىت كادت تفلت منها صرخة عالية 
حني رأت فيه ذات الرجل الذي كان يالحقها بنظراته وهي تفّر منه وتتجنبه! وبصعوبة تداركت نوبة 
بكاء قد أملت هبا، وظلت واقفة مبهورة للحظات، ث دنت منه، طوقت عنقه، غمرته بذراعيها بشوق 
عارم وهي تتماله حبب من دون أن تلتفت اىل مجهرة الناس اليت أحاطت هبما، وهي تصيح بكل ما 

تراكم يف قلبها من توق وصوت مرتعش عميق: 
- أحبك يا رجل.. أحبك بعمق..
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)1(
النور  لتحجب  الغيوم،  رخاخ  حلَّقت  مِلَ  السماء تشاركها حزهنا، وإال  وكأن 
عن ورود اجلنائن يف صباح بغداد، اليت كلما ازينَّت، أهبرت التاريخ وأجربت 
أعني العواصم، على االتساع دهشة أو حسد. هامجتها مجوع املسوخ لتسلب 
رأس  األفكار يف  تنداح   باجلراح.. هكذا  وتثخنها  بسمتها،  وختتال  زينتها، 
الفتاة احلزينة، اجلالسة يف املقعد اخللفي من سيارة األجرة، السائرة يف طريق 
املفتوحتان  الواسعتان  ضاج باحلياة، رغم تربص املوت بكل مكان.. عيناها 
ال تريان واجهات احملالت، الناصبة شباك الزينة الصطياد الزبائن، وال تريان 
السابلة الذين توحي خطوات أرجلهم وحركات أيديهم، وتلفتهم ذات اليمن 
وذات الشمال، باخلوف من عبوَّة كامنة يف حاوية للزبالة، أو سيارة مفخخة 
مركونة حبذاء الرصيف، ث ال تريان جداريات السياسيني، وشعارات األحزاب،  
احملتلة للساحات واجلزر الوسطية.. وحدها صور الشهداء املعلقة على أعمدة 
االنارة املطفأة لياًل وهناراً، تتمرأى يف عيين الفتاة اخلضلتني مبستهل الدموع.. 
قد  احلزينة،  الفتاة  احلافالت، كانت  َمرَأب  أمام  األجرة  سيارة  توقفت  حني 
قرأت أكرب عدد ممكن من الالفتات السود املتناسلة على احلوائط واألسيجة.

املظلة   

حامد فاضل
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)2(
وكما اختلست الشمس النظر من شباك املدى، إىل صور الشهداء املبتلة بالندى، وجاءت هتش بعصا الضوء 
شهرزاد،  فأدرك  بالصياح،  الديك  أيقظه  الذي  الصباح،  إىل  النظر  احلزين  الفىت  اختلس  الغيوم..  قطيع  على 
الرماد، وإنَّ اجلواد األصيل  الفىت: إنَّ بغداد عنقاء ال تطيل املكوث حتت  املباح، فقال  وأسكتها عن الكالم 
إذا ما كبا يظل أصيال. وقال الفىت: ذهب املغول وبغداد ما تزال تضيء حضارات العامل بقناديل حضارهتا. ث 
قال الفىت: امطري إْن شئت أن متطري يا غيوم. لوح هلا مبظلته، وغذَّ اخلطى يف الطريق الذي سار فيه من قبله 
األولون.. مل يكن وحده، رغم أنه كان يبدو كذلك للناظرين، فاألخ الذي مل تلده أمه، والذي احتوشه الغادرون، 
ما يزال يرافقه كظله، وكان يراه حني يأيت مساًء، ليقرأ جريدته مبقهى احمللة، وما بني شاي أو اثنني، حيدثه عن 
الوطن املنهوب من الرأس إىل القدمني، ويف كل مجعة، حتت نصب احلرية يتظاهران، يشبكان أصابعهما بأصابع 
املتظاهرين، ويهتفان باسم العراق الواحد املوحد األمني، وعند مدخل َمرَأب احلافالت،  كان الشهيد يكاتفه، 

وأحس به الفىت احلزين.
)٣(

أكانت صدفة أم هكذا أراد هلا القدر. فتاة حزينة تأيت من جهة، وفىت حزين يأيت من غريها، وكالمها يقصدان 
مدينة القبب، واملنائر، واملقابر املتكاثرة. إذ كلما أرعدت مفخخة، او انفجرت عبوَّة، تفقع القبور فقع الكمء، 
فتظهر جامثة على أرض وادي السالم،  حمدودبة الظهور تنوء حبمل شواهدها، وعندما تنطلق احلافلة. تكون 
الفتاة احلزينة جالسة والفىت احلزين، جنباً إىل جنب على مقعد احلافلة، وطوال الطريق ميد التخاطر جسراً خجواًل، 
بني فكر الفىت وفكر الفتاة، وإذ ينشط ذهن الفىت، يتساءل يف سره عن مبعث حزن الفتاة: رمبا استحضرت اآلن 
صورة َمْن خطفته منها يد املنون، رمبا هي يف حلم يقظة، فعينا الفتاة ال تطرفان. وراح ينسج بنول اخليال قصة 
حول حزن الفتاة.. وإذ ينشط ذهن الفتاة، تتساءل يف سرها عن مبعث حزن الفىت: رمبا استحضر اآلن وجه 
صديق عزيز عليه، خطفته املنية من بني يديه، رمبا هو يف حلم يقظة، فعيناه ال تطرفان. وراحت تنسج بنول 
اخليال قصة حول حزن الفىت.. حني الحت لعينيهما املقربة، تعلقت بأطراف أجفاهنما الدموع، وعندما توقفت 
احلافلة، سارا متباعدين خلف اجلموع.. من اليمن دخلت الفتاة بني الشواهد والقبور.. من اليسار دخل الفىت 
بني الشواهد والقبور، وسرعان ما التقيا عند قرب طري الرتاب جديد. بكت الفتاة حبيبها الشاب الشهيد، وبكى 
الفىت صديقه الشاب الشهيد، وما بني ضوع البخور، وضوء الشموع، وانسكاب الدموع. ألقى السحاب محولته، 

فتح الفىت مظلته فوق رأس الفتاة. 
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نهر
مل يكن وحده وهو ميشي على حافة النهر.. كان املاء مثله يبحث عن ضفته اليت 
هربت وتركته قاًعا يصارع ظالاًّ متشّقًقا.. كان اهلواء الذي مّر هنار اليوم أكثر سرعة 
على غري موعده.. دار ثالث دورات يف قاع النهر فخرجت كل احلبال السرية اليت 
رمتها االمهات ليكون االبناء أحياء كما املاء.. وهو ما أدهشه حقا ان يدا تشبه يد 
أمه وهي حتمل صورته اليت وضعت عليها خطًا أسود يف احلافة اليسرى من اللوحة.. 

كانت تبحث عن سرته وكأهنا حتمل سؤاهلا املعّتق من حروب......

رقص
أنا اآلن أمشي على رصيف البحر.. أحاول أن امسك طرف الربد وأنا اردد األغاين 
احلزينة اليت تذكرين بالبالد.. مل أكن أحلم ان اكون يف هذا املكان لكن املصادفات 
تلعب دورًا يف االخذ بيد املفاجأة العديدة.. أتصلت بالعديد من االصدقاء هناك.. 
املاسنجر.. ورحت  انا االن قريب منكم.. كتبت هلم على  اريد رؤيتكم  قلت هلم 

قصص قصية جدا

علي لفته سعيد
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لكي  هنا  اىل  فلم آت  باألمر  علي  قلت ال  امليالد..  بأعياد  احتفاء  االشجار  يضيئون  الفرحة وهم  الناس  اراقب حركة 
أحتفل براس السنة امليالدية.. خاصة وأنا أمحل فتوى عدم املشاركة يف هذه االحتفاالت.. لكن ما حصل مل يكن مبجيئ 
اصدقائي.. بل من جمموعة شباب وشابات رأوين جالسا لوحدي.. أرتب ياقة سرتيت ألدفئ رقبيت.. واحضن ذراعي على 
صدري,, قالوا تعال وارقص وستشعر بالدفء.. رفضت بكل تأكيد.. مل يلحّوا علي ابدا. لكن أحدهم نزع قمصلته اجللدية 
غالية الثمن. وضعها على ظهري.. ث اندجموا مع الراقصني الذين امتألت هبم الساحة القريبة من البحر.. فيما بقيت أنتظر 

اصدقائي وأتساءل. مىت يأتون؟

انتباه
ظّل ميشي  وهو حيمل رزًما من صحٍف وجمالٍت وحىت نشراٍت يوميٍة أو أسبوعية.. كان يوزّع االبتسامات ويستهلك كثريًا من 
الوقت لكي يثري انتباه اآلخرين.. انصتوا له يف بادئ األمر وهم يرونه كّلما مشى مسافًة ازداد عدد رزم الصحف واجملالت 
والنشرات.. كان يقول هلم تعالوا واقرؤوا كتابايت.. أنا أكثركم نشًرا.. يف تلك اللحظة اقرتب أحدهم منه.. قّلب الرزم ث 
أطلق ضحكًة أثارت انتباه اآلخرين الذين تشّجعوا على االقرتاب منه.. قّلبوا كّل شيء.. مل جيدوا سوى مادٍة واحدٍة نشرها 

يف كّل هذه الرزم.

مالذ
الناس الذي خرجوا وهم يرفعون أكفهم.. ال جيدون غري صدورهم لعلها تعّوض عن إجابة السؤال الذي ظّل دائرّا يف الرؤوس 
مثل راياٍت ممّزقة.. دّون شاب يرتدي مالبس بسيطة على الرصيف بالقرب من شجرٍة هلا غصٌن واحٌد نابٌت يف جذٍع 
قصرٍي بعلو قامة رجٍل متوّسط الطول، وقد تفرّع من الغصن ماليني األغصان الصغرية.. ث مضى ليكمل رْفع كّفيه ليهبط 

هبما من عليائه على صدره..
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تفاجأ رجٌل كان يراقب للبحث عن إجابٍة على سؤال معلق مثل سكنٍي يهوي على رأسه فينز الدم منه ، بأن ما 
دّونه ذاك الشاب ارتفع اىل األعلى ث التصق بأحد األغصان الصغرية، كأن الشجرة متتلك مغناطيسية هائلة لسحب 
الكلمات حىت  ُخّيل له إنه يسمع ما بشبه األنني .. انتبه اىل إن هناك الكثريين مّمن يدّونون على الرصيف أيضا، ما 
ث ترتفع احلروف لتلتصق باألغصان.. وكّل من يدّون ينظم اىل جوقة رافعي األكف الذين ازداد عددهم حىت غّطت 
شوارع املدينة احملتشدة بالصراخ والعويل.. اقرتب خبوٍف ووجٍل اىل املكان لعّله يتمّكن من قراءة ما يتم تدوينه يف حلظة 
احنناء رجل بعمٍر جتاوز اخلامسة واخلمسني على ذات املكان.. أوسع عينيه وقرأ ما يشبه الكلمات االربعة.. كانت 
احلروف قد تلّونت بلون الدم، ث رآها وهي ترتفع لتلتصق باألغصان املتفّرعة.. متّعن جيدا بذاك الغصن الكبري الوحيد 
فقرأ ذات الكلمات وقد انتهى بعضها بعالمة االستفهام وبعضها قد نسيه املدّون.. التفت اىل اجلموع اهلادرة اليت 

تبحث عن خالصها.. هكذا وجد الوجوه احلاملة لفقرها والباحثة عن إجابة خمّلصة.. احنى على الرصيف وكتب.
) مىت يأيت الفرح؟ (  

عطش
كان يقّطر منه املاء.. يرتك خيطاً خلفه يشّكل جمرًى سرعان ما يتبّخر بعد مخس خطوات.. حلظٌة واحدٌة مل تتعّد 
مخس دقائق توّقف ليلتقط االنفاس كاد املاء يغرقه وقد حتّول املكان اىل حفرٍة فتخّيل إنه سيدفن فيها.. أسرع باملشي 
وصار يهرول.. شخٌص واحٌد رآه وهو ميّد لسانه ويعود به حمّماًل بقطرات املاء النازلة من رأسه وخّديه وعينيه. عرف 
أنه عطشان..  شعر بالعطش وراح يركض مثله.. حلظات حىت صار املاء يقّطر من كّل جسده وميّد لسانه ليسحب ما 
يساقط عليه من املاء.. الشيء الذي استغربه إنه مل يكن العطشان الوحيد يف املدينة.. فقد ركض اجلميع معهما وهم 

ميّدون ألسنتهم لعلهم يرتوون.

انتظار
الشجرة اليت اقف امامها كانت نائمة.. كان الضوء اكثر سطوعا من خضرهتا.. كنت احاول ان اكلم الصديق الذي 
ترك الصورة بال ظله.. سبقين لريش عليها املياه لعلها تستيقظ من نومها الطويل.. لتعود العصافري تزقزق على اغصاهنا..
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جرح للبيع
كان ينادي بصوت فيه شجن غنائي: من يشرتي جرحا.. ث غري النغمة مثل صوت بائع متجول: جرح للبيع ال شبيه له .. كان 
صوته فيه نغمة مجيلة جعلت مجيع من يف الشارع يقف ويستمع .. بعضهم راح يبكي والبعض االخر ظل واقفا ينتظر ماذا سيفعل 
وهو ميد كفه ويقول : هذا هو جرحي على راحيت تفحصوه.. من يشرتيه سيغين.. الغناء فرصة كبرية.. اقرتب منه شاب اشعث الشعر 
ومد يده مثله وراح يغين: من يشرتي جرحا حنن اصحابه.. تفاجا ان الشاب ان صوته صار مجيال جعل امرأة تبكي بنشيج عذب 
كأهنا استذكرت ولدها الذي قتل يف انفجار املدينة.. صار االثنان يصيحان معا بذات الصوت والنغمة وكل منهما ميد يده اليمىن 
باسطا راحته امامه.. اقرتب منهما رجل له حلية غري مشذبه وراح يغين: ال يؤمل احلال اال من كان به جرح.. وراح يتابع عيون الناس 
الذين اقرتبوا رويدا رويدا من الثالثة حىت زاد خط الواقفني وهم ميدون راحاهتم امامهم ويغنون مع حيملونه من جرح وسرعان ما صار 
هناك خط ثان يف الشارع وثالث ورابع وصارت شوارع ملدينة عبارة عن خطوط للرجال والنساء وانظم هلم االطفال .. وحتول الصوت 
اجلمعي اىل غناء بصوت عذب .. من يشرتي جرحا.. الرجل االول انتبه اىل ضخامة الصوت؛ جلس على االرض وراح يبكي.. 

حانقا على نفسه ان ال احد سيشرتي جرحه.. فقد اتعبه الشجن
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»  الجمال ال يحدث، إنه موجود، ومهما اقتربت 
منه وأردت أن تصوره ، ال تستطيع الصورة أن 

تعبر عنه ». أميلي ديكنسون 

الروح  حتلقت  قدمي،  عليها  رست  النور  من  غابة 
مثل طائر الليل املتنقل يفتش يف األمكنة عن عش 

اضاعته الريح بغتة.
املكان  ذلك  اجلمال يف  أفتش عن مكامن   كنت 
حىت  املرئية،  وغري  املرئية  احلواس  أيقظ كل  الذي 
أمام  انفتح  الربزخ  وكأن  الفم  ملء  أصرخ  كدت 
عيين اليت أصبحت مثل ياقوتتني تلتقطان الضوء من 

طائر الريح

أمل مطر
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الفضاء. لقد اتضحت الرؤيا أمام مرأى عيين واتضحت معاملها بتلك االسرار مع صمت الطبيعة، باستثناء 
صوت اصطفاق أجنحة الطيور امللونة والغريبة. من تغريد وتراتيل حزن وموسيقى وحنني وبكاء. كنت اتابعها 
وتتحلق روحي فرحاً بأصطفاق أجنحتها. انتبهت على نفسي عندما تعثرت قدمي بأحد الصخور الناتئة 
واملرصوفة على جانيب الطريق بتشكيالت مجيلة وبشكل متفرق حىت يستطيع املرء اجللوس عليها عندما 
يشعر بالتعب. اسرتقت السمع، وإذا يب أمسع مهسات العشاق املتخفني حتت أغصان األشجار، شباباً 
وشابات، كهواًل وعجائز. أطرقت رأسي حنو األرض خجلة ومبتعدة عنهم متجهة حنو البحرية اليت حتيط 
بتلك الغابة. ومن البعد البعيد وجدت أطفااًل يرتاشقون بالكلمات والضحكات، يرتاكضون عرب املمرات 
متجهني حنو البحرية اليت أرهبت كينونيت كإنسانة تبحث عن سر اجلمال املهيب. أجنحة البجعات البيضاء 
يرمسن رقصات مبختلف احلركات، خملفة خلفها رذاذاً من نور هبي آللئه شذرات املاء املنزلق بانسيابية غريبة 

من اللؤلؤ. خملفة خلفها أزاهري املاء امللونة زنابق مشرئبه بوريقاهتا حنو السماء.
هكذا ظلت قدمّي تسريان دون اجتاه معني. اختذت مسارات أخرى جديدة متوغلة يف عمق الغابة. وراح 
الفكر جيول وحيداً غري آهباً يف طرق تلك احلديقة الغناء امللتوية مثل أفعى اسطورية. لقد ابتعدت كثرياً عن 
وجوه الزائرين واألطفال والعشاق، وأسرعت خبطاي أللتقط أكرب قدراً من اجلمال حويل. مل أكن أتوقع يف 
يوم ما أن اشاهد براقع النور اخلفي يف أي مكان من هذا العامل الكوين األزرق الذي يقع يف عاصمة هوالندا 
أمسرتدام. حىت متلكتين رهبة وخيفة عندما التقت عيناي بعيون األشجار العمالقة وهي تتابع خطوايت. 
سالت نفسي، هل حقاً لألشجار عيون مجيلة مثل عيون املها ؟! تعجبت من ذلك املنظر املهيب أثناء 
الغروب، تابعت خطوايت مسرعة وعيناي تركضان امامي، تزرعان املكان فوجدت عيون الغابة كلها حتدق 
يب وهي ترميين بسهامها العسلية. رمبا كانت هتمس يل بعدم الولوج داخل أسرارها، لكين ال أعرف لغتها 
الصامتة. رمبا كانت االشجار تستنجد يب متوسلة من هول شيء جمهول قد حيدث هلا عما قريب؟ تركتها 
مهرولة وأسرعت خطاي يف منعطفات ودروب تلك الغابة. أنشد الطريق الذي يوصلين اىل اخلارج، لكن 
مجيع جهودي بائت بالفشل. اهنا غابة واسعة االمتداد، وكأن جذورها تنبت من عمق السماء، وتزداد 
كثافة على األرض. أغصان أشجارها مثل ِشباك ألف صياد ترمي بكل ثقلها علّي. توقفت برهة بعد أن 
أتعبين اجلري واهلرولة ونظرت اىل مجيع أشجار الغابة، وقلت يف نفسي، البد وان هذه الغابة مسحورة مثل 
طالسم احلكايات القدمية اليت مسعناها من اجلدات. تركت احلكاية موءودة يف مهدها القدمي وهي تقول 
بأن ساحرة ما قد حولت املدينة باسرها اىل غابة مسحورة باجلمال والعيون الغريبة. هدأت من روعي تاركة 
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كل الظنون والشك الذي انتابين قبل قليل، وقلت لنفسي اهنا أشجار مجيلة باسقة بعيون عسلية رائعة فلمَّ 
اخلوف واالرتياب الذي خلخلَّ كينونيت كإنسانة تبحث عن اجلمال اإلهلي؟! هدأت بعد أن اقتنع الفكر متاماً 
وقلت اهنا جمرد أشجار عمالقة ال تستطيع احلركة والسري خلفي، أمعنت النظر فيها من جديد متأملة مجال 
العيون الصامتة، فوجدت بعض من تلك العيون العسلية اللون سامهة وكأهنا تتأمل من شيء أصاهبا، ومنها 
املذعورة وكأهنا خائفة من شيء جمهول، وأخرى متسائلةً عن شيء اضاعته، وأخرى غافية ً حد السبات أو 
رمبا حد الثمالة. التفت اىل اجلهة املغايرة ورأيت عيون أخرى حاملة عاشقة ملتفة جبذوعها، واغصاهنا مع 

بعضها متشابكة حد اهلذيان. 
فجأة هبت ريح عاصفة وكأهنا الصرخات. تالطمت االغصان مع بعضها حمدثة حفيف يشبه النواح مع 
اصطفاق أجنحة الطيور اليت كانت غافية يف أعشاشها خمتبئة بني تلك االغصان، اهنا مئات الطيور مبختلف 
االحجام. منها الصغرية تشبه عصافري اجلنة ومنها الكبرية جداً اليت تشبه البوم ومنها املتوسطة احلجم اليت 
ملون  بريش  احلجم  اىل جهة جمهولة، ومثت طري صغري  الغابة  والغربان خملفة  اهلداهد  ومنها  احلمام  تشبه 
بالرتكواز واألبيض يدور ويدور. حيناً يهبط حنو األرض وحيناً آخر حتمله الريح عالياً وخيتفي بني الظالل. 
وكأنه حيمل سراً خمبوء حتت ريشاته امللونة. رمبا كان يفتش عن شيء سرقته الريح ويريد اسرتجاعه انه يدور 
الريح  جترفين  ال  العمالق كي  جبذعها  بقوة  امتسك  وانا  األشجار  احدى  اىل  ظهري  أسندت  كاجملنون، 
وتدحرجين مثل ريشة طري يف النهر احملاذي لتلك الغابة املشحونة بالريح. ماتزال عيون األشجار تتابعين وملا 
تزل الريح تصرخ وكأهنا حتذرين من التوغل اكثر داخل تلك الغابة األسطورية. لكن اإلصرار تشبث بكينونيت 
وكعاديت وددت أن أعرف سر الغابة حىت حلَّ املساء وطوقتين ظلمة ً شفيفة ً بلون البحر الرمادي. شعرت 
باالرتباك واالرتياب، لقد عاد اخلوف من جديد يسري يف عروقي وجسدي حد االرتعاش. وتساءلت ماذا 
سيحل يب عندما يهبط الظالم ؟! البد يل ان أجد املكان الذي دخلت منه اىل الغابة مبفردي ومبحض 
اراديت. البد أن أنتهز الفرصة وأفتش عن مكان اخلروج قبل أن حيل الظالم. بدأت الريح ختفف من سرعتها 
حىت هدأت متاماً والشمس بدأت تنزل تدرجيياً اىل مستقرها األخري حىت بانت أعايل االغصان من تلك الغابة 

تشبه لون اجلمر وتعطي لألرض ضوء النار املشتعلة، أخذت عيناي تذرع الغابة تلك يف كل االجتاهات. 
عادت الطيور مرة أخرى تصفق بأجنحتها وهي خترتق أغصان األشجار العمالقة يف رحلة عودة ألعشاشها 
تلك،  الطبيعة  مجال  حيمل كل  الذي  الطائر  ذلك  ؟!  الصغري  الرتكواز  طائر  اين  نفسي،  سألت  االمنة. 
وكأن الضوء مير من خالل ريشه فتنعكس األلوان على جسدي على وجهي وعلى األرض واألشجار، ال 
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أدرى مِلَ انتابين حزن شديد، البد وان الريح قتلته أو رمبا تاه ومل يستدل على عشه من جديد بفعل الريح.  
تركت املكان ونسيت اخلوف متاماً وكأن ضوء النار اخرتقين وعاد جلسدي حيويته وكماله وهيبته كما عاد 
عقلي يفكر جليا واضحا كوضوح ضوء الشمس ومشيت هبدوء حتملين لغة الطيور والعصافري وكأهنا تدلين 
وتستيقظ  باكراً  تنام  الطيور  ملاذا  نفسي  وسالت  الوميض  مثل  عليَّ  تنثال  األسئلة  وراحت  الطريق  على 
باكراً قبل بزوغ الشمس؟ نسمع زقزقتها وصفريها متغنية ومستقبلة الصباح ؟! يقال اهنا تذكر اهلل وتسبحه 
كثرياً. وتذكرت الكاتب )عبد اهلل النيسابوري( وكتابه الرائع منطق الطري جمتمعة قبل الرحلة، لكي تفتش 
عن )السيمربغ( او رمبا عن سر الوجود، البد وان كان بني تلك الطيور حكيم ومرشد ليدهلم على طرق 
السماوات السبع. وقلت يف سري ملاذا ال يتعلم االنسان من الطيور ؟! عجباً هلذا الكون بانسيابية الرائعة، 
وكم به من االسرار. والعجب األكثر دهشة وغرابة بالنسبة يل، هو كيف دخلت هذه الغابة؟! وكيف انفتح 
أمام مرأى عيين برزخ أسرار اجلمال االهلي ؟! والعجب األكثر ايهاماً وغرابة وغبطة عندما وجدت العيون 
العسلية مرسومة بعناية اهلية على جذوع األشجار العمالقة. أطلقت لقدمي العنان متنقلة مع ريح املساء 
وهي حتتويين من كل جانب، وفجأة وجدت الطريق الذي سوف يهبين احلرية وامتالك نفسي، حماذياً لشجرة 
صغرية بعيون عسلية باكية. سألتها ومِلَ البكاء عزيزيت؟ قالت لقد باغتتنا الريح هذا املساء وكسرت غصن 
طائر الليل الصغري امللونة ريشاته بلون الرتكواز واألبيض. لقد اخذته الريح بعيداً مع عشه الصغري الذي منحه 

له اهلل. كان طري الرتكواز الصغري حكيم الغابة وحكيم كل الطيور. 
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شوارب
اذكر إهنا كانت ترتبع بشجاعة فوق شفيت, ولكن حينما طلب منها احدهم أن 

هتتز هلوسه ... اهتزت وتالشت .

صخرة
تنتفض  أخريا وبعد جهد كبري استطاع أن يقتحم صدرها فوجد هناك صخرة 

قسوة وصالبة متاما يف مكان القلب.

قصص قصية جدا

مشتاق عبد الهادي
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خيبة
هيمنت عليه اخليبة وقرر إعادة النظر يف مجيع قصائده وكذلك إعادة قراءة كل الكتب اليت اطلع عليها, كل لذلك 

ألنه حينا قال هلا احبك سألته بربود وما املناسبة ؟؟؟

احمر الشفاه
أخريا ... عرف بأهنا كانت حتبه جبنون,  وذلك بعد أن وجد يف أقصى منديله القدمي, وردة يابسة, وقبلة تكاد أن 

تذبل لوال ... امحر الشفاه.
     

برود
مثل قالب ثلج عاشت معه لسنني, حاول أن يستفز بشىت الطرق غرائزها, ولكنها كما هي منذ ليلة الزفاف, شاخت 
وشاخ, وفشل يف أن يطلق وحش الغريزة الكامن فيها, جرب على طول تلك السنني كل شيء, ومل يتهيج يف جسدها 

الرائع شيء, عدى القولون.

صمت
أمامها ... وهو يستذكر شريط الذكريات, تذكر بأهنا بالصمت, قد جردته من الكلمات.
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وقف
ببعض من كلمات اخلجل, مد هلا جسور احلب, فأخربته بان قلبها مازال عالقا بقفص حبيب مات, كره فكرة أن 

يكون قلبها ارث قد يروح لغريه, وكره فكرة أن ال يكون هنالك وريث لذلك العاشق 

خصام
بب تصبح على خري ...

قالت كذلك ومضت لتؤسس لذاهتا اختفاء يليق بليل ثقيل
بب أنت مل تقويل مساء اخلري بعد ...

قال كذلك وانتظرها حىت تالشى يف زمحة الليل كأي شهيد بنصف جناح.
طالق

الشاعر املسكني, حني غادرته أنثاه, طلقته القصيدة بالثالث.

الشاهدة
بب هناك ... على التل الوحيد ستجدين ما تبقى مين ومن مواويل احلرب.

هكذا متتم بالكلمات, وهو يشري إىل التل, بينما كانت احلرب تستعد للهطول.
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كانت وكنت
كانت هناك .... تؤطر بدوي الروح هيبة حضورها, وكنت ها هنا, ارتق الورقة وأكحل عيون السطر, كانت هناك 

شاخمة مثل صفصافة, وكنت ها هنا , أمارس العزلة كأي ذئب عجوز.

                                            
قلب

الصحراء واسعة لدرجة  إن امتدادها يطاول مديات البصر, فراغ يف كل املديات, وليس مثة امرأة ترطب حبضورها  
هذا اليباس الصغري.

مئذنة
سقطت آخر املآذن اليت كانت تصدح باحلب, فتناثرت مع شظايا النور, وردة كافرة.
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أجمل صوت
مسرحية لألطفال 

تأليف
عمار سيف

الشخصيات 
فتاة 1 

فتاة 2 
فتاة 3 
فتاة 4 
فتاة 5
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                            ) اعمار الفتيات  من 10 – 16 (

المنظر 
ستوديو ممكن يكون خارج من بيت ، حيتوي على اضاءة مثل االمربيال Umbrella (  ( و كامريا فيديو مثبتة 
 ) Chroma ( على اجلانب االيسر من املسرح  كروما ، )      ) Stand   Camera  على ستاند كامريا
اي قطعة قماش خضراء ، على ميني املسرح بارتشن )Partition (  ملنظر طبيعي ، وعمق املسرح شاشة تصلح 
تكون لعرض الداتاشوData  Show (   (   ، أما وسط وسط املسرح كرسي مغطى بقطعة قماش بيضاء تفتح 
الستار مبوسيقى هادئة مفرحة حني نرى املسرح بإضاءة خفيفة جدا اشبه أن تكون دم مع استمرار املوسيقى نسمع 
صوت قفل باب واملوسيقى مستمرة بعد حلظات وإذا بالصوت املوسيقى خيتفي  فجأة كان شريط املوسيقى انتهى 

وإذا بصوت فتاة هتمس واملسرح فارغًا
فتاة 1  :    ملاذا عَم اهلدوُء

              ) صوت لفتاة ثانية ( 
فتاة 2  :    رمبا انتهى دسُك التسجيل  

              ) صوت لفتاة ثالثة (
فتاة 3 :     سوف يُعيُد تشغيَلُه والُد رمي  

خشبة



العدد )6( آذار /1182019

              ) صوت لفتاة رابعة (
فتاة 4  :    حنُن ال نسمُع صوَتُه اصاًل ،  كانه ليَس هنا 

فتاة 1  :    هل صوت غلق الباب كان خروجه من االستديو 
              ) صوت لفتاة خامسة (

فتاة 5  :     نعم ..  أعتُقد أن والدي خرَج وأغلَق علينا املكاَن  
فتاة 3  :    ماذا تقولنَي ..؟

فتاة 5  :    ) وهي تدخل  للمسرح ( رمبا قد نسى ايب  اننا هنا ) تضحك ( هيا اخرجَن  ال داعي 
                    لالختباِء فقد جنحْت خطتُنا ، وكما قلُت َلُكَن حينما خنتبُئ ال يتذكرُنا والدي ألنه كثرُي 

                 النسياِن ،  ونبقى هنا  لنفعَل ما نريُد
               )مجيع الفتيات يدخلن إىل املسرح (

فتاة  4  :    ) بقلق (  وما هي خطُتِك ..؟ 
فتاة 1   :   بل خطتُنا ..! 

فتاة 3   :     خططُنا نبقى هنا ، ورمي ) فتاة 5(  لديها لعبٌة مفاجئٌة لنا وحنُن مشتاقاٌت لذلك 
فتاة 4  :      ماذا ..؟

فتاة 2  :     نعم ال تستغريب فأنِت الوحيدُة اليت مل خنربِك 
فتاة 4  :     وملاذا مل ختربوين ..؟ 

فتاة  1  :     بصراحٍة ألنكِ دائماً مرتددةٌ 
فتاة 2   :    وخفنِا أنك توافقي 
فتاة 4   :     انا مرتددٌة ...!   

خشبة
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فتاة 1   :     بالطبِع 
فتاة 5   :    ) تقاطعها ( اصمنت .. ) بفرح ( أهنا فكرٌة كنُت اُخطُط هلا منُذ فرتٍة ، واالَن سأحقُقها 

فتاة 4   :    ) حبزن وقلق ( وما هي فكرُتِك ووالُدِك نِساناً هنا ورمبا لن يعوَد 
فتاة 5  :     وهذا هو املطلوُب  

فتاة 4   :    ) بتعجب ( كيَف .!
فتاة 5   :     ) باال مباالة ( هيا دعونا نلعُب لعبيت ،  فأنا متأكدٌة باهنا ستكوُن ممتعًة جداً 

فتاة 2   :     انا مستعدٌه ،  ولكْن .. ما هي لعبُتِك 
فتاة 3  :     فعال ..ما هَي

فتاة 4  :    ) حبركة توحي أيضا باالستغراب (
فتاة 1  :    رمبا ستصبُح علينا مصورًة

فتاة 5   :   ) لفتاة 1( نوعا ما 
                  ) فتاة 5 تفتح إضاءة االستوديو تدرجييا حىت تضيء املسرح كاملة ( 

فتاة 5   :    لعبتُنا اليوَم ستكوُن مَع الكامريا 
فتاة  2  :    الكامريا .!
فتاة 3   :    الكامريا .!
فتاة 1   :    الكامريا.!
فتاة  4  :    كيف ..؟

فتاة 5   :    سنقدُم برناجماً لنسميٍه ) تفكر قليال ( نسميه  امجَل صوٍت 
فتاة 3   :    امجل صوت 

خشبة
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فتاة 1   :    امجل صوت 
فتاة  2  :    امجل صوت 

فتاة 4   :    ) خبجل ( نغين ..
فتاة 5   :     بالتأكيِد ال ، ألنين اعرُف قبَح اصواتكَن ) اجلميع يضحك ( بل خنترُب بعضنا البعَض ، من 

                 يتميُز أماَم الكامريا مثَل املذيعاِت اللوايت نراهَن بالتلفاز
فتا1    :      فكرٌة مجيلٌة ، ) مع نفسها ( فرصٌة ابرُز هبا مجايل 
فتاة 2:     لو اعلمتينا من قبُل  ، للبسُت امجَل فستاٍن عندي 

فتاة 3   :     ) بارتباك ( ارى ذلَك صعباً ولكْن لنجرَب رمبا ننجُح 
فتاة 4   :     أعتقُد أنين ال أستطيُع ، الوقوَف أماَم الكامريا 

فتاة 5    :     عن نفسي املوضوُع ..سهٌل 
فتاة 4  :    طبعاً سهُل .. الَن والدِك مصوٌر
فتاة 2   :    اَمكِ صحفيٌة  ، ماذا تكونني 

فتاة 1  :    اكيد ذات شأن 
فتاة 3   :    بصراحٍة اجُد اُن املوضوَع خميٌف ومقلٌق فأنا حنَي مسعُت بالفكرِة أصابين القلُق 

فتاة 5  :    كُل شيٍء يبدأُ بقلٍق ولكَن املوضوَع بسيٌط  جدا .. لنبدأ وستعلموَن أن كَل شيٍء سهٌل 
فتاة 1  :    ) تبدأ برقصة الباليه ( ملاذا ال يكوُن اختبارنُا على رقِص الباليه مثال .. ألنه ممتٌع ومفيٌد 

                للجسِم  ، ومينُح السيطرَة على كِل عضالِت اجلسِم ، ويفيُد اللياقَة البدنيَة . 
فتاة 2   :   تريديَن أُن  ارقَص ، كي يعاقبين والدي 

فتاة 1  :  ملاذا ، فأيب اصعُب من ابيِك ومل يعاقبين بعُد

خشبة



121 العدد )6( آذار /2019

فتاة  4  :  إن كاَن كذلَك كيَف مسَح لِك بالرقِص 
فتاة  1  :  ) تضحك وهي ترقص ( بصراحٍة هو اىل االَن ال يعلُم اين اجيُد الرقَص 

فتاة  4  :  كيف ..؟
فتاة 1  :  مل يشاهدين حلِد االن .؟ 
فتاة  3  :  مل يشاهدِك  أيعقُل هذا 

فتاة 1  :   بالطبِع ألنُه حنَي يعوُد من العمِل ويدخُل البيَت اذهُب وامسُك كتيب واومهُْه بانين ادرُس 
فتاة 2  :   وكيَف تعلميت  الرقَص اذن ..؟

فتاة 1  :  ) مستمرة بالرقص ( كنُت اراقًب اخي الكبرَي وهو ميارُس احلركاِت ، وكنُت أقلُدُه مبفردي 
              عنَد خروِج أهلي من البيِت 

فتاة 3  :  ) وهي حتاول ان تقلدها  ( واُمِك تعلُم بذلك ) تسقط ارضا فيضحك اجلميع وتواصل فتاة ا 
                     الرقص قائلة (

فتاة 1  :  ماما  .!
فتاة 3  :  ) وهي مازالت على األرض (  نعم 

فتاة 1  :   هي منشغلٌة بالطبيخ ، وحنَي تراين تضحُك وتقوُل جمنونٌه ،  كُل ظنها إهنا حركاُت 
              أطفاِل جمانينَي ، رغَم اهنا كانْت ترى اخي وهو يفعُل نفَس احلركاِت 

فتاة 5  :    اعتقُد رقَص الباليه صعب جدا مرة ماما  عملت تقرير ملدرسة الباليه وذهبت معها 
               وعلمت حينها البَد من وجوِد مدرٍب للحركاِت كي يستجيَب اجلسُد هلا بالصورِة 

               الصحيحِة 
فتاة  3  :  ولكن كيَف مروة ) فتاة 1 ( تعلمْت من اخيها 

خشبة
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فتاة 5  :  رمبا حفظْت او تعلمْت احلركاِت البسيطَة جدا 
فتاة 4  :  ) بفلسفة (  اعتقُد ان كالَم رمي صحيٌح 

فتاة  5  :  املهم ..  دعونا نستغُل الوقَت ونبدأُ لعبتنا 
فتاة  1  :  فعال لنبدأَ 

اجلميع   :  لنبدأَ 
فتاة 5  :    ومن يبدأُ أوال 

فتاة 2  :    مل تقويل لنا ماذا نقوُل باللقاء  
فتاة5   :    لِك مطلُق احلريِة ان تتكلمي مثلما كنا نتكلُم حينما نشاهد يف التلفاز مسلساًل عربياً  

فتاة 3  :     شو فيك ، وشو عم تعملي ، هيك احكي ) تضحك ( 
فتاة 5   :   طبعا ال .. بل نتكلُم العربيَة الفصيحَة كأننا معلمون

فتاة 4  :  قصدُك معلمات 
فتاة 5  :  نعم معلمات يا شطوره 

فتاة 4   :    ارى أَن املوضوَع اصبَح جاداً واملعروُف عنا حنُن البناِت اخلجوالِت مسيطٌر علينا 
) فتاة 1  ..  تسحب فتاة 4  اىل احدى زوايا املسرح بينما مجيع البنات املتبقيات

ختربّن انفسهن كيف يتحدثن (
فتاة 1  :   انا اتفُق مَعِك ألننا ال منلُك حريَة االوالِد فهُم متحررون  وليَس عليهم أُي ضغوطاٍت مثلنا 

                حنُن كأمنا خلقنا خدماً للبيت وتنظيفه 
فتاة4  :   صحيح لو مسَع والدي باين سأكوُن مذيعًة ،  ملزقين متزيقا .. وقطعين اربًا

               ) يف هذا االثناء يسمع اجلميع حديثّه فتدخل باحلديث معهم فتاة 2 (

خشبة
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فتاة2  :    نعم صحيح ما تقولني كُل ما هو ممنوٌع على البنات حملٌل لألوالِد .. ومباٌح 
فتاة 3 :    هذِه مشكلٌة كبريٌة كُل ما يفعلونَُه بنا يقلٌل من شخصيتنا ، حنُن فقط علينا التعلُم من   

                 والدينا ، مثال يقولوَن تعلمي من امِك الطبَخ يا فالنة او احضري يل قدَح ماٍء .. يا فالنه 
                 امسحي مكتيب .. يا ... ساعدي والدتِك بالسفرة وبسرعة.. رتيب .. نظفي .. اذهيب .. 

                  ارجعي .. تعايل .. أوامر فقط .
فتاة 1  :    وايضا انا الكبريُة ينادوَن والدي باسِم اخي الصغرِي بدَل أن يقولوا له ابا فاتن ينادونُه 

                 ابا امحد الن الولَد مميٌز ، وكانه خيجُل من امسي او مين .
فتاة 4  :      واشياٌء اخرى كثريٌة 

فتاة 5  :     ) تصفق هلن ( برافو لنبقى نندُب حظنا ، يا بناُت علينا أن نرفَض قيوَد اجملتمِع وان 
                نقوُل لنا ما لألوالِد وهذا يعوُد لقوتِنا وشخصيِتنا ولعبِتنا هذه تساعُدنا كثرياً هيا لنبدأَ 

                 التصوير 
فتاة 4  :     شخصيتها قويٌة 

فتاة 2  :    فعال قويُة مىت اصبُح مثلها 
فتاة 3  :    اراها مثَل والدهِتا عندما تظهُر بالتلفاز حنَي تتكلُم وهي مسيطرٌة وقويٌة  
فتاة 5  :    ) بغرور ( لنبدأَ بالتصوير .. َمْن تكوُن االوىل بالتسجيِل اماَم الكامريا  

)مجيع الفتيات ينظرن لبعضهن لبعض كأمنا واحدة تقول للثانية لتبدأ انِت .. ولكن سرعان ما تقول فتاة5 ..فتاة5 
لفتاة 4 (

فتاة 5  :   انِت من سيبدأُ اوال 
فتاة 4   :  ) بارتباك (  انا 

خشبة
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اجلميع  :   نعم انِت 
فتاة 4  :   ) بتعجب ( ملا انا اوال..؟ 

فتاة5  :   ألنِك اشطرُنا باملدرسِة 
اجلميع   :   ) بلهفة ( هيا .. هيا 

) اغنية بصوت الفتيات مفرحة توحي ببدأ لعبة التصوير وخوض التجربة اجلديدة هلن  (
فتاة 5   :   هيا اذهيب واجلسي على الكرسي بينما اسلُط عليِك الضوَء واجهُز الكامريا 

) تذهب فتاة 4 باجتاه الكرسي واخلوف والقلق ظاهر على مالحمها جتلس على
الكرسي وهي متسمرة (

فتاة 5  :    هل انِت جاهزُة ..؟
فتاة 4  :    ) هتز برأسها باملوافقة واجلميع يراقب  (

فتاة 5   :    كيو 
فتاة4    :    ) بارتباك ( أعزائي املششااااهديييني  وعزززيزااايت املشششاهداااات ) تصمت ، 

                           اجلميع يضحك( 
فتاة 5  :    ما بِك مرتبكٌة ..؟

فتاة 4   :    ) تبتعد عن الكرسي ( الال .. ال استطيُع 
فتاة 2   :    هي حبقيقِتها خجلٌة كيَف تقُف أمام الكامرِة 

فتاة 3   :    ) لفتاة 2(  إذن جاَء الدوُر لِك
فتاة 2   :    ) بارتباك ( ها ..صاَر ..وملا  ال ..

فتاة 5    :    اجلسي على الكرسي 

خشبة
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فتاة 2   :   ) جتلس مرتبكة ..فتاة 5 متارس عملية تسليط الضوء عليها وتتجه للكامريا قائلة ( 
فتاة 5   :   ان كنِت جاهزًة ابدئي 

فتاة 2   :   ) بزعل ( ملاذا مل تقويل يل ما قلِت لنهى ) فتاة4( 
فتاة 5   :   ) بتعجب ( ماذا قلُت هلا 

فتاة2    :    مثُل املخرجنَي هذه فيها حرُف ك .. و
فتاة 5   :    ) وهي تبتسم ( كيو 

فتاة 2   :    نعم كيو 
فتاة 5   :    ان كنت جاهزًة كيو 

فتاة2    :    ) بارتباك ( أعزائي املشاهدات وعزيزايت املشاهدين )  اجلميع يضحك  (
فتاة 2   :    ) بزعل ترتك الكرسي (  ما ميكن الحٌد أن خيطئ 

فتاة 5     :    اماَم الكامريا ال جيوُز أحيانا ولكن ممكن مبا اننا نلعُب أي جنرُب او نتمرُن 
فتاة 2     :     ال.. ال .. احلمُد هلل ضحكتم ووقفتموين ، ألنين كنُت بال قطرة دم ، كيف  

                 املذيعاُت يواجهَن الكامريا   
فتاة 4   :   دعِك من هذا و تعايل قفي قريب حىت تعلمي ليُس انا اخلجولُة فقط .

فتاة 5    :    على من الدور 
فتاة 1    :    انا .. انا 

فتاة 5   :    اراِك تبشريَن خبرٍي 

خشبة
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فتاة 1  :    ) وهي تتجه للكرسي ( ومِلَ القلُق كل شيٍء بسيٌط .. كل شيء سهٌل 
فتاة 4   :    أمتىن ان يكوَن كالُمِك صحيحاً وتنجحي  

فتاة 2   :    باملشمش تنجُح  ) يضحكان (
فتاة 3  :    انِت قويٌة واضٌح عليِك 

فتاة1   :    ) بارتباك شديد ( بالطبِع 
فتاة 5  :    ان كنِت جاهز.. 

فتاة 1  :    ) مقاطعة ( جاهزٌة 
فتاة5   :    إذن كيو 

فتاة 3   :   متفائلُة هبا ) تقول ذلك لفتاة 5 (
فتاة 1   :    ) تأخذ نفس عميق وتبلع ريقها بقوة وتصمت (

فتاة 5  :    حنُن نسجُل تكلمي 
فتاة 1  :    ) تعيد نفس احلركات اي تبلع ريقها بصمت (

فتاة 3  :    ) باستهزاء ( امل اقْل لكم اهنا قويٌة ) وهتمس لفتاة 5 (  ومتفائلة هبا .
فتاة 2  :    قلنا باملشمش

فتاة 4  :    ) بسخرية ( تعايل بدوِن خجٍل فهذِه خانُة البناِت اللوايت ال ميتلكنَّ القوَة والتحرَر من 
               انفسهِن حىت يف لعِبهَن .

فتاة1   :    ) وهي تتجه حنوهن ( فعال حنُن مقيدات.. بسبِب احلرماِن والقيود أصبحنا نرتبُك 
               وخنجُل من كل شيِء .. حىت من طريق املدرسة علينا ان نسري وحنن مطأطأت 

خشبة
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                رؤوسنا خوماً يرانا احد من أهلنا وحنن نبتسم او نتكلم بالطريق .؟   
فتاة 5  :    ) تنظر لفتاة ٣ بنظرة جاء دورك باالختبار ( 

فتاة 3  :    ) بغباء ( أنا ال اخترب وال اي شيء 
فتاة 5  :    ملاذا .!

فتاة 3  :    ) وهي تتجه لألخريات ( هذا مكاين الصحيُح فأنا ال أختلُف عن البناِت االخرياِت ، امي 
               مقيدٌة اصاًل كيَف اخرُج انا متحررٌه من قيودي ) اجلميع يضحك ( 

فتاة 5  :    ولكن املفروَض أن نتحرَر ويكوُن لكٍل منا ذاتُُه وقوتُُه 
فتاة 4   :    حبيبيت ما حنُن فيِه من عهِد جديت وجدِتك 

فتاة 2   :    بل ابعُد من ذلَك الوقِت 
فتاة 3  :   ) الفتاة 5 ( جاَء دوُرِك اآلَن 

اجلميع   :   نعم دوُرِك
فتاة 5   :   ) وهي تضبط الكامريا واالضاءة تقول لفتاة 1 ( تعايل قفي مكاين واضغطي على هذا الزِر  

               حنَي اكوُن مستعدًة 
فتاة 1   :    يعين سأكوُن مصورًة وخمرجًة واقوُل كيو 

فتاة 5   :   نعم 
) جتلس فتاة5 على الكرسي وهي حتمل قليال من القلق (

فتاة 5  :   انا جاهزٌة 
فتاة 1  :   ) مبتسمة ( كيو 

خشبة
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فتاة 5  :    أعزائي املشاهديَن واملشاهداِت اهال وسهال بكم موضوُع حلقتنا هلذا اليوم بعنوان 
               حتريُر الفتياِت من القيوِد االجتماعيِة املفروضِة عليها من قبِل اجملتمع وعوائلهن

                فنحُن حناوُل التخلَص من كِل تلَك املعوقاِت اليت تضطهُد الفتياِت مجيعا 
فتاة 2   :    شوفن شلون لبقه 

فتاة 3   :    متمكنٌة من حديثها 
فتاة 1   :    ال ختاُف من الكامريا اليت خياُف منها اجلميُع 

فتاة 4   :    هذا يعوُد للحياِة اليت تعيُشها ألهنا تعيُش ببيئًة ختتلُف عن بيئِتنا ، 
فتاة 3   :    صحيح .. فوالديها منحوها الثقَة بالنفِس 

فتاة 1   :     وايضا ألهنا ال تنتمي لعائلةٍ مازالت العقُد الريفيُة مسيطرًة عليها 
فتاة 2   :    امتىن اكون مثلها 
اجلميع   :   مجيعنا نتمىن ذلك 
فتاة 5   :    هذا يعوُد لكم ..

فتاة 4   :    كيف..؟ 
فتاة 5    :   حاويل تثقي بنفسِك حترري من قيودِك فأنِت ذكيٌة ودائما حنسُدِك على شطارِتك 

                 باملدرسِة وانِت قدوٌة لنا فقط ابتعدي عن خجِلك 
فتاة 3  :    كالُمِك صحيٌح 

فتاة 5  :    اما انِت فأكثُر جرأًة منها لكن معتقداِت بيئِتك مسيطرٌة عليِك 
فتاة 2  :    حىت أصبحْت بيتوتيه وال تزوري اَي واحدٍة منا الن والدها مينعها من زيارة زميالهتا 
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فتاة 5   :    وانِت ايضا والديِك ال يوافقوَن بأن نزوُرِك ) فتاة 2 ختجل ( ال ختجلي فكلنا عاهاٌت 
               وقيوٌد ويف اضطهاٍد دائم ، علينا أن نبدأ من اآلن لنتحرَر من هذِه القيوِد بشرط أن نبقى 

                حنرتُم الكبرَي ونعطف على الصغرِي
فتاة 4   :    وان ندرَس وننجَح ونصبَح صحفياٍت 

فتاة 3   :    ليس فقط صحفياِت نكوُن بكِل وظائِف اجملتمِع املهم ان يكوَن لنا قوتُنا وثقلُنا 
فتاة 5   :    هيا دعونا نتعاهُد بذلك ) متد يدها قائلة ( من يعاهدين 

) مجيع  الفتيات ميدن أيدهن حىت تصبح االيادي بعضها فوق بعض كأهنن يداً  واحدة ، يشغل
الداتاشو فنشاهد طالبات يقفن على منصة ويقدمن خطبة يف مهرجان للخطابة لألطفال

، وبعدها اغنية فكرهتا الثقة بالنفس بعدها نسمع صوت اقدام ومن ث فتح قفل باب
األستوديو  تطفئ إضاءة املسرح تدرجييا وتغلق الستار(
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كيف كب كيب كيف فعلِت ذلك؟!

 جاهد لتكون كلماته مفهومة، إاّل أّن انفعاله حّدد منط صوته؛ كأّن احلروف خرجت من حلقه بصعوبة بالغة. 
مل يلَق أيّة إجابة لسؤاله حىت بعد أشهر؛ إْذ كّرر سؤاله مراراً وتكراراً مع نفسه دون توجيهه إليها كاملرة األوىل ؛ فقد 
كان يعلم أنه لن يتلّقى سوى دمدمات غري مفهومة. ومن ثّ صار  هنر)الوند( الذي مْل يستوقفه التفكري به يوماً 
ما؛ بعد تراكم مسؤولياته، صار مالذه اليومي ؛ لعّله يسرتجع أيام صباه ،حينما كان ماؤه يعكس صورته مع صبية 
املنطقة، حيث كانوا يتأنقون؛ ليكونوا األمجل يف مرآة مياه الوند العذبة كأهّنم أمام مرآة خضراء، لكّنه يف هذا العمر 

ال يرى سوى مجاد األرض؛ كّلما نظر إليها ؛ فقد اختفت روح املاء منذ سنوات.
   ظّل يقضي جّل وقته يف التفكري مبا حدث. 

يا تُرى أيّة لعنة أصابت عالقة دامت سنوات ؟! 
هل ذلك من اختيار السَّماء أم من اختيار البشر؟! 

أ يعقل أن حيدث ذلك بني ليلة وُضحاها؟!
أ يعقل أن تسَوّد صفحة عالقة طويلة و وثيقة قبل األوان؟!

أ يعقل أن يكون للقدر يد يف هذه املشكلة ويتخذها لعبة مسلية له؟!
لكْن أال يدرك القدر أن لعبته هذه ستؤذي الكثريين؟!

أجْل ستؤذيه بالدرجة األوىل وصغاره بدرجة أكرب. 

ما أجمل الطائر احملّلق !
 آشتي كمال
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لكن ماذا عساه أن يفعل حيال هذه املشكلة بعد أن حال القدر بينه وبني حياته؟!
وها هو القدر يواجهه خبيارين.

- ) أجْل؛ أنا اآلن أمام خيارين ال ثالث هلما؛ فعلّي أن أقرر اختياري( 
لكن قراره احتاج الكثري من الوقت واجلهد وأّي خيارين غري اجلنة والنار؟!

أجْل؛ اجلّنة هي أْن ينقذ أطفاله والنار أْن ينقذ نفسه.
 و رغم ذلك أْن ينقذ أطفاله من بطن احلوت ؛ ويكون هو الُقربان ليس هّيناً ! 

أْن ينقذ أطفاله من براثن املوت؛ وميوت هو اختيار عصيب ! 
لكْن كان هذا اختياره ؛ فقلب األب يطفح باحلب السرمدي. 

وها هو جيلس كل يوم ويراقب ماذا عساه أْن يشهد سوى املستقبل يف عيون أطفاله؟! 
و هكذا أصبحت حياته مسرحية تراجيدية وهو بطلها التعيس املتقن دوره بامتياز؛ عسى أْن يفلَح يف اختبار تصوير 

حياة مثالّية لصغاره.
وهكذا َمرَّ عام وحلقته أعوام إىل أن حاصرته ابنته قبيل غروب يوم شتائي قارس :

- إىل مىت ستتمادى هذه املسرحّية؟ 
- أيّة مسرحّية؟! 

- حسًنا بابا أمل حين أوان ختام مسرحّيتنا؟ 
- أيّة مسرحّية يا حبيبيت؟!

- تصوير حياة مثالية يل وألخي بكامريا مشوشة أمْل تنفد بطاريتها؟! هْل تظن بأين مْل أدرك؟! فغالباً ما يفوق شعور 
الّصغار شعور الكبار..لكيّن كنت أظّن حتاشي الكالم عنه أفضل؛ ألظّل يف حياة مثالية.. فتأّخرت حىّت أدركت أنك 

القربان، بْل فهمت كّل شيء إاّل هذا. ... واآلن.. 
- ماذا؟! 

- إىل مىت يا أيب إىل مىت؟!
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- إىل أن أراِك حُتَّلقنَي يف السَّماء...
- أال حيق لَك أن حتّلق أنت أيضاً يا بابا؟!

- ال، يا صغرييت انتهت صالحّييت !
- لكنين مْل أعد صغرية ؛ فقد كربت؛ فِلماذا تصّر على كوين صغرية؟ أ ما ترى عمري وطويل وشهاديت؟!

- غري كافية يا مالكي ؛ مهما كربِت ستظّلني تلك الطفلة الصغرية يف نظري ! 
- حسًنا بابا أمل حين الوقت إلهناء هذه الكوميديا؟ أمل حين الوقت لكي ختتار لنفسك طريقاً يوصلك إىل بّر األمان؟  

فها أنا قد كربت وكرب أخي؛ أال حيق لك أْن تذوق السعادة بعد كّل هذه السنني ؟
- انتهت صالحّييت ، و مل يعد األمر ذا أمهّّية عندي  

- لكن... 
- لكن أنتما حيايت

- لكن.... 
- ما بعد لكن ال يهّمين..

- لكن .... 
- لكن ابتسامتكما تشحن قليب بدماء احلياة. 

- لكن .... عدين أن تفكر
- أجْل ؛ سأفكر بكما 

- عدين أن تفكر أيضاً بنفسك 
- سأفكر مبستقبلكما... 

- قلُت عدين أن تفكر



133 العدد )6( آذار /2019

روافد

- سنفّكر حتمًا
- ببب...؟ 

- بنهر الوند الذي عادت إليه احلياة إْثر أمطار ديسمرب الغزيرة ؛ وسينعش الزراعة هذا العام 
- أتسخر ميّن يا أستاذ؟! دع دروس اجلغرافيا لطلبتك ، فلدينا األهم ...

- ال، يا مياميت ..أنظري إىل ذاك الطائر احملّلق ما أمجله!
وعندها قّبلت جبني والدها مبتهجة ومهست :

- ذاك الطائر أنا ؛ إْذ قُبلت يف كلية الطب جبامعة بغداد وسأبتعد كأخي عنك، و ها جئت ألزّف إليك اخلرب، 
وكنت متيقنة سأجدك هنا على ضّفة هنرنا احلبيب؛ بعدما مْل أجدك يف )مقهى عبد اجمليد لطفي(  أمازلت مصرًا 

على قرارك؟!
- سأفكر 

- بب... 
- بكما 
- و بك 
- اتفقنا

فأطلقت ضحكة فرح ، و قّبلت أباها وقالت بنربة انتصار: 
- لعمري  كان أصعب اتفاق يف حيايت! آه من قلب األب! 

ثّ غادرا وتواريا يف أحد أزّقة كهريز الّسفلى.
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_ماما
 يبدو اهنا ال تسمعين, املكان بدأ يضيق علي, اجد صعوبة يف التقلب, وصعوبة يف ايصال صويت خارج هذا الكيس.

الدكتورة تقول ألمي انين سأخرج بعد اربعة شهور من االن, انه وقت طويل لدي من احلماس ما يكفي ألمزق هذا 
الكيس واتزحلق عرب ذلك النفق لرؤية العامل االخر.

مباذا خيتلف عن حيايت هنا, الدفء, االمان, الضجيج البعيد, موسيقى قلب امي, ملسات ايب من فوق الكيس, 
وسادة الرحم, ودغدغيت جبهاز السونار.

هل  من مزيد هناك؟
السمع اىل  الوحيد ان اسرتق  بدأت اخطط الختيار امسي تلمست اعضائي اجد صعوبة يف متييز جنسي, احلل 

الفانوس السحري

شذى صبري
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الدكتورة يف املرة القادمة.
أظافري طرية هل ستسعفين يف متزيق هدا الكيس. سأباشر العمل كل يوم بأصبع

انا اسف يا امي, صرخاتك من هذا الوجع الذي انا أتسببه بأظافري سينتهي قريبا, كم اتوق رؤية وجهك ووجه ايب.
_الشهر السادس, مربوك اهنا بنت وبصحة جيدة قالت الدكتورة.

يف ذلك اليوم السعادة تتسرب اىل احشاء امي وتغمرين مثلها
حىت اين دونت امسي »فرح« على احدى شفتاي.

يف ذلك اليوم ايضا عملت ثقب صغري ينذرين بقرب موعد خروجي, استمرت حماواليت شهر اخر وانا كل يوم اكرر 
اسفي ألمي على االوجاع اليت تتعاظم بسبيب.

حىت اصبح الثقب يتسع رأسي وجسدي
بدأت اسبح يف الدماء داخل املمر املظلم املسرية ليست طويلة لكنها ضيقة جدا

الكثري من الصراخ مع القليل من االتساع
صرخة واحدة اخرى ألعلن وجودي.

صرخة منها وصرخة مين
ليعم السكوت على املكان 

الوجوه مبتسمة, حىت اين ابتسمت معهم.
امسي فرح حسب ما كان مدون على شفيت
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املكان يف اخلارج مليء باأللوان, والوجوه.
التفاحة, هي كانت غذائي الوحيد, مسعت ايب يوما يقول ألمي ان ادم والشجرة والتفاحة اسطورة املولودين حديثا

عندما كان يشاركين بثدي امي ويقول انا ادم وهذه تفاحيت وعلى ارضك بعثت نبيا.
وبعد مرور سنتني من وجودي يف هذا العامل قطعت عالقيت بالتفاحة.

االشجار االخرى ايضا لذيذة.
انا والدهشة صديقتان ال تفارقين 

احتسس كل شيء احاول التعرف على االمساء االخرى اليت مل اتعرف عليها يف بطن امي
االمساء

العامل مليئ باألمساء
مىت احصيها؟ مىت ادخل اجلنة؟

دائما ايب ما كان »يكرر من احصاها دخل اجلنة« 
ومن هنا كانت هواييت حفظ االمساء.

وبدأت بتدوينها شيئا فشيئا على ملصقات صغرية.

روافد
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السالم.. دونت هذه املفردة على كل فوهات املدافع, حصون املدن, خنادق اجليوش.
احلب.. كان من الصعب الصاقها على كل اوامر احلروب لكنين جنحت

املوسيقى.. الصقت مع كل كلمة آلة موسيقية حتت العمائم وحتت النقاب وعلى كل اذن 
غري صاغية

العدل.. مهمة غري يسرية البحث عن الضمائر واملبادئ الجنح هذه املفرد معها عند كل فرد 
مع اختالف ابواهبم فتحت الكثري من االقفال حىت االن.

احلرية.. علقت هذه املفردة على كل القضبان واالقفاص وبعض االبواب املؤصدة عنوة.
كانت هذه مهميت الصاق املفردات مبواضعها الصحيحة

العامل بدا امجل 
الصفار خايل من اي ضحكة والسواد فارق القلوب حىت الشمس تتجنب العراة الذين يرتدون 

ظلهم.
كان اجلميع يتسابق مع ارباب العلم

اجلميع حيب اجلميع 

روافد
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اجلميع راض عن حيزه يف هذا الوجود وهو ينمو كالسنابل.
نفق اخر يغريين, كل يوم اذهب اىل هذا النفق اسرتق السمع والنظر لكن ال شيئ

يشدين صمته.
سأعيد حماواليت السابقة. رمبا عامل اخر, حياة اخرى, وجوه اخرى..

ارتديت امجل ما عندي, جهزت حقيبة االمساء استعدادا لرحليت
ها انا انزلق 
املكان طويل

امسع صوت عالء الدين
يداعب مصباحه

مرحبا يب يف عاملي احلقيقي
مستفسرا عن رحليت هل كانت مجيلة

بعدما طلبت منه ان يأخذين لعامل من صنعي
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صعدت اىل السيارة بتثاقل ووجع,  اذ ان هذه الرحلة قد ادمتها حد النخاع, حيث اطالل بيتها احملطم 
الذي مل يبق منه سوى هيكل متهاو يكثر النشيج يوما تلو االخر منذ هجره اهله وباقي البيوت اجملاورة.

القت اخر نظرة من النافذة وهي تتنهد حبسرة واسف ملرأى تلك املنطقة اليت كانت يوما زاخرة باحلياة, 
اما االن فقد صارت مدينة اشباح وغربان ال روح فيها وال هيئة حياة.

البيوت تتوجع هجرة اهلها عنها صاغرين.
سكون خميف, ال شيء يسمع سوى صوت الريح ودموع الثكاىل واالرواح اليت حنرت رغما عنها .

ابتلعت ما يف جوفها, شعرت بطعم الدموع وهي تنحسر عند زاوية فمها ماحلة حزينة على من كان 
وعلى ما كان من عيش رغيد واناس احباب ورفقة وجرية.

اكملت دموعها جمراها على الوسادة ليال وهي تأن من رحلة النهار.
رأت ان هناك, يف ذاك املكان البعيد الذي كانت تسكنه يوما, ان كل تلك االرواح املسافرة قد عادت 

اىل الديار, لكنها مل تكن كما كانت اليفة.
قد كانت جرحية، واألنني ميأل املكان!

اغلقت بالوسادة االخرى اذهنا كي ال يستمر ذاك الصدى باقتحام حياهتا. 

أنني الناي
منى شكر
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سقط النهار من السماء كالثلج ليفرتش الشوارع واالزقة ,وبدأت أصوات الصباح 
تتدفق يف قلب املدينة ,هتافت الرسامون إىل الشارع من مدخله الوحيد حىت أمتأل 
باألجساد الضخمة وبدأوا يرمسون على عوارض خاصة ودخلوا يف شبه إغفاءات 
حاملة ,وغلف اهلدوء أجواء املكان, ومع صوت رياح حمملة هبسيس دخلت فتاة 
حتمل معدات الرسم يف يدها اليسرى وتضع قبضة يدها اليمىن على فمها لتبعث 
فيه حرارة انفاسها  وشاح من الصوف كان يلتف على رقبتها تدىل طرف منه 

على ظهرها.
جلت ببصرها مجيع االجتاهات فلم جتد مكانا لتقف فيه وتشرتك يف املسابقة 
,وأخذت تروح وجتيء وهي حتملق يف أجساد الرسامني من اخللف وهم حيركون 

أيديهم ورؤوسهم ببطء ,مرت ساعة كاملة ومل يبقى لقدوم جلنة التحكيم
سوى ساعتني ,بائع قبعات عجوز كان يقف أمام دكانه املنفرد واملالصق لنهاية 

بائع القبعات 
عمار حميد العبيدي
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بكامل  تلتفت  عليها بصوت عطوف جعلها  نادى  بعني كسرية  إليها  ينظر  الشارع كان 
يف  الوراء  إىل  خبطواته  يرتاجع  وأخذ  مكانه  تقف  ان  منها  طلب  منه,  وتدنوا  جسدها  
متعلقتان يف وجهه  وعيناها  الرسم  مبعدات  تقلب  أخذت  فمه  منها سقف  بأن  ضحكة 
وقطرات العرق وهي تنقط من أعلى حاجبه األيسر لتتجاوز جتاعيد خده رغم برودة الطقس 
,أمسكت قلم الرصاص تذكرت أهنا مل تفز يف املسابقة املاضية حني رمست رأسها املدجج 

بالشعر الذهيب وعينيها العسليتني .
مر الوقت ودخل رجل اصلع يتوسط سيدتني حنيلتني حتمالن أجهزة تصوير والتفت الرسامون 
على جانبهم األيسر فبانت لوحاهتم  املختلفة ,أخذت اللجنة تضع العالمات حىت وصلت 
إىل لوحة الفتاة تأملها الرئيس طويال ,اغرورقت عيناه بالدموع  لقطرات العرق املتجمدة بني 

التجاعيد فوضع عليها العالمات الكاملة ومشى ...
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        ماذا لو أنَّ جدارًا للنصِّ ،
          فأقفُز منُه اآلَن ؛

         مللُت جلوسي اجملرَب فيِه ،
           أقوُل لنفسي 
           حلظَة أنتبُه : 
            لو ثَّ جداٌر 

    يعين حمدوٌد ، مثاًل كالبيِت 
      و أمجُل ما يف النصِّ : 

   ضياٌع يرشُدنا للرشِد الضائِع فينا 
       أهدأُ بضَع دقائَق .. 

             لكيّن  أتدكُر حربًا 

جدار

دي
رش

الم
ن 

بدي
لعا

ن ا
زي
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         قْد دهسْت أيامي 
   كما القطِط النّوامِة يف الطرقاِت

      ومل يأبْه لآلن هبنَّ أحْد 
            أتذكُرها

        فأحبُّ جلوسي يف نّصي 
      و النوَم املتأخَر فيه 

        فال عمٌل يوقُظين ، 
   ال امرأٌة ترمي يف بركِة قليب  

          أحجاَر غوايِتها 
      فتحرُك ماًء من تعٍب فيِه ؛ رََكْد
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1.أحبك الى الرقم »كثيرًا«

أحبِك اىل الرقم » كثرياً«
حني ال أعرف العد يف حياة أخرى 

أحبِك اىل ان جيد املاء لونه
ويتعلم الصمت لغة ما

أحبِك حني تصريين نارًا
وأنا اختشب أمامِك لفداحة األخطاء

أحبِك كلما قلِت أن الليل هنار 
او أن النهار ليل

وكلما جعلته كذلك 
بطرق ال تقطع اال باللمس

أحبِك منذ كانت الرمال تفكر يف طريقة ما 
جتعلِك تنظرين اليها

حني َعِلمت أن اهلل بدأ خبلٍق 
للوصول اليِك

أحبِك وأنت ختَِيطني أيام األسبوع باألمساء 
بعد أن ميزقها التشابه 

قصيدتان

محمد عدنان
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أحبِك وأنت ترتقينها بتلوحية الوداع
أحبِك ألن نسيانِك أضيق من أن يرتديه العمر

أحبِك ألنين لو كنُت حديقة
كنِت اخضراري

او كنُت جداراً لصرِت النافذة
أحبِك ألنين لو كنُت ال شيء

كنِت وحدك
من يصريين شيئاً جديراً باملوت أو احلياة

أحبِك بيديِك اللتني
حتمالن املوت واحلياة 

وداعاً واحتضانًا
أحبك حىت أجد سبباً للحب

او لرغبيت بتجديد احلياة
رمبا ألين لو طرحت النجوم من عينيك

يكون الناتج
مساًء حلياة اخرى 

ال أعرف فيها العد

2.   كل ما في األمر 

لسُت مصاباً باإليدز
رغم أنين منت مع بنات الدهر

بعدد األيام اليت حتاول أخذ ثأرها مين
وال بسرطان اللغة 

الذي ينجم عن إدمان بزوغِك
لسٌت جمنوناً 

وال عاقاًل كافرتاض أشد عيبًا
تظن امي

أنين ممسوس باهلجران
وهذا ليس صحيحاً أيضاً 

أنا سليم متامًا
وكل من يطرق اخلديعة

ليخطف سبباً الرجتايف  
سيكون خمطئاً بالطريقة ذاهتا 

اليت جتعلين حزيناً لذلك
ال أحد يا حبيبيت 

ال أحد 
بإمكانه إدراك أن كل ما يف األمر 

أنك حتبينين جمازًا
وهذا ما جيعلين أكثر عرضة للشعر
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 ال أحَد يعرُف
 الحبَّ

 كما تعرفُه الفئران
 الفئراُن المرسومُة على اكواِب الشاِي

 بالتحديد

 “ جمٌل قصيرٌة لفأٍر عاشْق “

 أتعلميَن
 كم جدارًا

 قرضُت
 لكي أراِك

ميكي ماوس

يماني عبد الستار
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 ُأحّب المصيدَة
 التي جمعتنا معًا

 وحدها
 مكنسُة صاحبٍة المنزِل

 تشعرني بالخوف
 وفراقِك

 ايضًا

 أراِك

 في المطعِم المجاوِر
 دوَن أن أستطيَع الوصوَل اليِك

 وكأنَّ
 شاحنًة تسحقني
 في هذِه اللحظة

 عقدُت اتفاقًا
 مَع قّط الجيران
 سيرتُب لنا لقاءًا

 ثّم يأكلني

 امِك الفأرُة
 بنُت الفأِر
 ال تحبني 

 وكأنني سرقُت جبَن ابويها

 تقوُل الحكمُة
 ال تكن

 حزينًا
العالُم

 مليٌء بالجبِن 
والفئراِن اللطيفِة

 

 يا صاحبي
 والحياُة ال تتوقُف على أحد

.... 

 ال أحَد
 يعرُف الحبَّ
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 كما تعرفُه
 الفئراُن المرسومُة على اكواِب الشاي

وال أحَد يعرُف الشاَي
 كما تعرفُه أنَت 

 ال أحَد يعرُف كّل شيء
 وهذا خبٌر جيد

 جيٌد حينما
ال تعرُف اّن حياتَك تضيُع من بيِن يديَك

 كما تضيُع كبسولٌة في زحمِة االدوية 
 تكتشُف األمَر بهدوء

 وتبقى
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تتظاهُر
 بانَك 

 ال تعرْف
 هذا ما نصحني بِه االطباء

 ألربِع سنوات
 حتى اكتشفُت اخيرًا
انهم ال يعرفون ايضًا
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التي تصدر عن اتحاد ادباء وكتاب محافظة ديالى  تامرا  العدد الخامس لمجلة     حفل 
بنصوص سردية متنوعة، تنتمي الى اجيال وتجارب فنية مختلفة، توزعت على ستة نصوص 
ابتدأت بمقتطف من رواية لجابر خليفة جابر  بعنوان )دار بهار( حيث اختار منها مقتطفا 
قصيرة  ونصوص قصصية  روائي  نص  بين  المجاورة  وهذه  بيك(،  )عصمان  عنوان  يحمل 
تتيح لنا عقد مقارنة فنية بين كال الجنسين، والبحث عن الفروق التي تميزهما، بينما كان 
يفتح عدة مسارات  الذي  ارمسترونغ(  )قفزات  بعنوان  العبيدي  الكريم  لعبد  الثاني  النص 
)مباهج  حياوي  لمحمد  فهو  الثالث  النص  اما  النص،  داللة  لتبني  بينها  ما  في  تتداخل 
الحياة من ماكس فكتور(، الذي يظهر مدى تأثير المتعاليات النصية في كشف دالالت 
النص، ثم النص الرابع )امرأة حقول الخباز( لنبيل وادي فنرى من خالله العالقات الداللية 
التي يفتحها النص بين فضاءاته السردية ومدى تأثير تلك العالقات في بنائه، ليأتي النص 
الخامس )احالم المغني الصغير( لداود سلمان الشويلي الذي يستخدم االسلوب التقليدي 
في البناء السردي، معززا داللة النص بإشارات موزعة تساهم في بناء الشخصية الرئيسية 
ومدى تأثير افعالها، اما النص السادس )حبر اسود( لحسن السلمان فهو يثير عدة اسئلة 
يبقيها القاص مفتوحة على اجابات محتملة، تشكل ثيمة النص وداللته، وسنحاول اجتراح 

قراءة مستقلة لكل هذه النصوص ومحاولة كشف بنيتها الداللية، والياتها السردية.

اخلامس  العدد  قصص  يف  قراءة 
ملجلة )تامرا(

أمجد نجم الزيدي
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- عصمان بيك )مقتطف من رواية بعنوان “دار بهار”(
   يضعنا هذا املقتطف من رواية )دار هبار( للكاتب جابر خليفة جابر يف اشكالية مهمة، من خالل 
جماورته جملموعة النصوص القصصية يف العدد )5( من جملة تامرا، حيث ان هذه اجملاورة ستولد لدينا 
سؤاال اشكاليا، متعلقا بالفروق الفنية اليت ميكن لنا اجيادها بني عمل صنف وجنس بانه )رواية(، وبني 
نصوص أخرى جنست بب )القصة القصرية(، بعيدا عن اداة الفرز املتعلقة باحلجم، واليت ال اميل اليها 
شخصيا، حيث يركن اليها الكثري من النقاد، والذين يضعوهنا كأداة فارزة بني هذه االجناس السردية، 
القصرية من حيث احلجم، يفرض علينا ان  القصص  الرواية، والذي مياثل  املقتطف من  ولكن هذا 
نتعامل معه وفق رؤية فنية تفرز لنا بني هذه االجناس، حىت وان فرض علينا الكاتب موجها قرائيا منذ 
البدء، حيث وضع عتبة تتحكم بتلقينا للنص، وان ما سنقرأه هو جزء من نص روائي )مقتطف من 

رواية بعنوان “دار هبار”(.
   لكن االحتكام للجانب الفين، جيعلنا ندقق يف بناء الشخصيات والزمان واملكان اىل أخره، وهل ان 

هناك فروقا بينها وبني ما يقابلها يف جنس القصة القصرية.
   يبىن هذا النص على ثيمة تارخيية )قبل أكثر من مائتني ومخسني سنة من اآلن، ُبين دار هبار يف 
مركز والية البصرة حني كانت خاضعة للعثمانيني، وبالدقة يف عهد السلطان مصطفى الثالث(، ولكن 
الثيمة التارخيية لوحدها ال تصنع نصا روائيا، الن هناك نصوصا قصرية ميكن ان تبىن ايضا على نفس 
املقتطف  ثيمة هذا  بان  نرى  الثيمة، حيث  تلك  التعامل مع  الفارق حيدث يف كيفية  الثيمة، ولكن 
الذي عنون بب )عصمان بيك(، غري مكتفي بذاته، كنص قصصي، إذ ان هناك امتدادات واستطاالت 
توحيها لنا حركة االحداث، اذ انه قد اسس زمانا ومكانا ميكنهما ان يستوعبا اكثر من حدث واكثر 
من ثيمة، حيث نرى ان تشييد املكان مت على اسس متكنه من ان خيرج من حيزه الضيق اىل الفضاء 
هذا  احداث  وان  الروائي،  يوظفها  ان  املمكن  من  اليت  السيسيوتارخيية،  الدالالت  يستوعب  الذي 
املقتطف توحي باهنا متجزأة من سياق عام حيكم النص، ابتداء من بناء “دار هبار”، اىل قصة االختني 
االرمنيتني، من خالل جمموعة من العالقات اليت حتيل اىل خارج هذا النص، كعالقة التاجر علي هبار 
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باألمري مهنا بن ناصر الزعايب، وارتباطه بقصة الطفلتني املدفونتني يف هذا البيت، وكذلك تنقل هذا 
البيت من مالك اىل أخر، ث عالقة عصمان بيك باألختني االرمنيتني، واليت اوحت يف البداية ان 
هلا ارتباطا دالليا ضمنيا بقصة الطفلتني املدفونتني، واللتني مل تظهر هلما اي مالمح ميكن ان تشري 
اىل قصتهما، سوى ارتباطهما بقسوة االمري )مهنا(، حيث نشأت هنا عالقة احالية ميكن افرتاضها، 
ولكن املسار الذي سارت فيه االحداث؛ يقطع تلك العالقة املفرتضة، الن تلك القسوة استمرت 
على االختني االرمنيتني، ومل يفِض النص اىل خامتة جتمع كال القصتني، فلو انه انتهى مثال مبوت 
االختني االرمنيتني؛ خللقت عالقة تشابه وامتداد لقصة الطفلتني، او اهنما حتررتا، او انتقمتا من 
)عصمان بيك( مثال، لوجدت عالقة تعويضية ملا اصاب الطفلتني واالختني، ولكن هناية النص 
هبذه الصورة اليت انتهى هبا، جتعلنا نفرتض بان هناك مسارات اخرى هلذه االحداث ستأيت الحقا، 
وال اقصد إن هناية النص مفتوحة على احتماالت ميكن لنا افرتاضها، بل ان هذه املسارات ناقصة 

وغري مكتملة، لذلك فهي ال تشبه املسارات املضغوطة واملوجهة ضمنيا لثيمة القصة القصرية.

- قفزات ارمسترونغ
   يفتح هذا النص لعبد الكرمي العبيدي عدة مسارات تارخيية ومعرفية، اىل جانب املسار الرئيسي 
للحدث السردي، كقصة رائد الفضاء االمريكي )نيل ارمسرتونغ(، وصعوده اىل القمر، أو قصة 
اينشتاين مع النادل وغريها، حيث تظهر العالقات اليت حتكم هذه املسارات قائمة على التداخل، 
وخاصة يف استهالل النص )يف هنار احلادي والعشرين من متوز، ويف الساعة الثالثة وست ومخسني 
دقيقة قذف يب يف صندوق سيارة ضيق وأغلق غطاؤه بإحكام.. كان “نيل ارمسرتونغ”، يف تلك 
اللحظة بالضبط، وقبل مثانية وثالثني عاما يضع أول قدميه على سطح القمر(، حيث وافق تاريخ 
اختطاف الشخصية الرئيسية يف القصة وقطع رأسها؛ تاريخ اول خطوات )ارمسرتونغ( على سطح 
القمر يف 21 متوز 1969، أي بعد مثانية وثالثني سنة من هذا التاريخ اي يف 21 متوز 2007؛ 
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ولكن البحث عن العالقة الداللية اليت تربط بني هذين املسارين، حتتاج اىل قراءة متأنية.
   ومن الواضح ان النص ال يبىن على تداخل احداث هذه املسارات فقط؛ وامنا على التداخل 
الزمين ايضا، حيث نرى احلاضر يقفز اىل املاضي مثلما يقفز املاضي اىل احلاضر، حىت تضيع احلدود 
الفاصلة بينهما يف بعض االحيان )بدا ارمسرتونغ، األقرب اىل اإلنسان اآليل يتبخرت يف الظالم قبالة 
العدسات والتلسكوبات العمالقة، يف قفزات عصفت بعصر قدمي، )...( بينما كان بعض املارة 
الصندوق(،  احلار ورميي يف  الشارع  يتابعون برعب شديد مشهد سحلي على إسفلت  والركاب 
باإلضافة اىل التداخل بني أمكنتها، حيث نرى ان االحداث تنتقل بكل سالسة بني أمكنة هذه 

املسارات املفرتضة.
    وهذه االنتقاالت او هذا التداخل الذي يأخذ هذه االشكال املختلفة هو الذي خيلق البناء 
العالقات  اكتشاف  صوب  مباشرة  بصورة  تقودنا  ال  رمبا  االوىل  القراءة  ان  رغم  للنص،  الداليل 
املفرتضة بني تلك املسارات، وخاصة بني زمن االختطاف الذي حدث يف 2007 كما ذكرنا 
التقابل بني كال  املباشرة هلذا  الداللية  القمر يف 1969، اذ ان االحالة  وقفزات ارمسرتونغ على 
التارخيني، ال تقودنا اىل اجرتاح خط تأويلي مناسب، باإلضافة اىل بعض االشارات االخرى داخل 
النص، واليت ايضا ال تقودنا بصورة مباشرة اىل احاالهتا، كاإلشارة اىل اسم الشخصية مثال )أن يل 
امسا مجيال مؤلفا من ثالثة أحرف، ولقبا مؤلفا من ضعفيهما. ولكن لعنة هذه احلروف التسع اليت 
حلت يب، مع حلول هذه الذكرى هي اليت “ سحلتين “ من بني السيارات والسابلة وأودعتين يف 
هذا الصندوق املظلم(، بل حتتاج اىل وضعها ضمن سياق عام ميكن لنا افرتاضه من خالل العالقات 
بني تلك الدوال ضمن املسار الواحد، والذي يشكل داللة هذا املسار، بينما ما يبين داللة النص 
بعامة هو النظر من خالل العالقات املشرتكة بني تلك املسارات املفرتضة، اذ يبىن احلدث االول 
وهو االختطاف من خالل وضعه كداللة مركزية ميكن ان تتفاعل معها باقي االحداث والدالالت 
، اذ متثل قفزات ارمسرتونغ؛ وفق هذه املعادلة، حركة التاريخ العاملي ومدى تقدمه العلمي، بينما 
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واقع النص، او املسار الرئيسي للنص السردي ما زال رغم مرور مثان وثالثني عاما متأخرا، او خارجا 
عن مسارات تطور ذلك التاريخ، حيث ان تلك الثمان والثالثني سنة حتيل اىل زمن تأجج الطائفية 
يف العراق وانتشار مظاهر القتل وقطع الرؤوس، اي ان زمن قفزات ارمسرتونغ رغم كوهنا عام 1969 
تارخيا متأخرا؛ اال اهنا تشري اىل التطور العلمي الذي يسري اىل االمام، بينما حدث االختطاف الذي 
هذان  حيددها  عكسية،  هناك حركة  ان  اي  للوراء،  الرجوع  اىل  يشري   2007 النص  حاضر  ميثل 
املساران، اي ان العالقة املفرتضة تكون على النقيض بني هذين املسارين، ورمبا ميكننا ان نتحسس 
نربة ساخرة من هذا التقابل غري املباشر، وهذه املقاربة بني بناء هذين املسارين ميكننا ايضا تطبيقها 
على مسارات النص االخرى كاالرتباط بني اجلثة مقطوعة الرأس والقارة القطبية.. اىل اخره، اما داللة 
االسم واليت ترتبط مع احلدث املركزي )االختطاف وقطع الرأس( فهي مفتوحة على االحتماالت، 
حيث ان االسم غري احملدد ال يشري اىل طائفة بعينها، وامنا حييلنا اىل ان اجلميع ميكن ان يكونوا 

مستهدفني.

- مباهج الحياة من ماكس فكتور
   تبىن دالالت هذا النص حملمد حياوي تأثرا مبتعاليتني نصيتني مها العنوان وعتبة استهاللية هلنري 
ميلر )كن شاكرا ألنك نكرة(، حيث نرى تأثريمها عند احصاء الدالالت اليت تنتمي اىل فضاء تلك 
فب )مباهج احلياة( ميكن لنا بصورة أو بأخرى ان  املتعاليتني، بعد ان نفرتض عالقات تربط بينهما 
نربطها بب )شاكرا( يف مقولة ميلر، و )ماكس فكتور( بب )نكرة(، وستظهر لنا سبب وضعهما يف فضاء 
التزاوج بني  واملبنية على  قوله،  يريد  النص وما  العالقة تكشف داللة  ان هذه  داليل واحد، حيث 
داللتني متناقضتني يوحي هبا النص، واملضمرة يف وحداته اليت تتوزع بني كال الفضاءين، حيث نرى 
ان دالالت هذا الفضاء تتشكل من خالل اعادة بنائها، اىل صيغة اخرى، حاول القاص ان يكشف 
تناقضها من خالل وضع اشارات مقابلة هلا، تعمل على حتويلها اىل داللة مغايرة، ستشكل بدورها 
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داللة النص برمته، و تتالءم مع العالقة املفرتضة اليت قدمناها للعتبتني واليت ذكرناها سابقا.
   ميكننا ان نضع مثال الفتاة املشردة ومصانع ماكس فاكتور وامحر الشفاء ضمن حيز داليل واحد، 
متحف  املرء يف  يفعله  أن  ميكن  الذي  )ما  الراوي  بنظر  املهمة  غري  او  النكرة  االشياء  ميثل  والذي 
ملستحضرات التجميل؟.. ومِلَ يقيمون هلا متاحف أصاًل؟(، باملقابل مع االشارات اليت تقابلها واليت 
تكشف صفاهتا ككتب الفلسفة وجيفارا وغريها، ولكن النتيجة اليت تؤدي اليها هذه املقابلة ان الراوي 
م يدركون الفلسفة  يكتشف ان املباهج احلقيقية تكمن يف هذه االشياء اهلامشية )قلت يف سّري أهنَّ
هنا أيًضا.. طاملا اعتقدت أهّنا جمّرد صناعة عابرة..(، لذلك تتحقق هنا العالقة املفرتضة اليت بنتها 
املتعاليتان كما اسلفنا، حيث تغريت نظرة الراوي ألدوات التجميل مثال وخاصة امحر الشفاه، او للفتاة 
املشردة، وان هناك امتيازا لكوهنا حتمل هذه الصفات، واليت كانت غائبة عن وعي الراوي )ثقافتها 
ضحلة للغاية.. الكتب ال تعين هلا شيًئا يُذكر وال األعمال الفنية اليت تعج مبعارضها باريس.. لكنَّها 
تشعر بسعادة غامرة وهي متارس حريّتها الربيّة تلك..(، اي ان تلك الدالالت اليت كانت هامشية، 
او نكرة، اصبحت مركزية، وحمورا لكسر الصورة القبلية لتلك الدالالت، باإلضافة اىل تغري ادوارها 
وبنائها الداليل، وكذلك وعي الراوي هبا )طاملا تفوتنا أشياء صغرية يف احلياة.. قد تبدو تافهة لكنَّها 
اليت  بالصورة  حمكوما  النص كان  دالالت  صورة  يف  التغيري  هذا  ولكن  احلقيقة..(،  يف  ا  جداًّ مهمة 
فرضتها الصورة املعاكسة، فعلى الرغم من شخصية الفتاة او امحر الشفاه قد اعطيت تركيزا دالليا، اال 
اهنا اضفت عليها صفات مستلة من الصورة املغايرة، كمحاولة فلسفة صناعة امحر الشفاه مثال، او 
اكساب صفات الفتاة املشردة نوعا من الوعي املغاير، )حىت تلك الشعرة الوحيدة النابتة قرب ُحلمتها 
اليسرى أثارت فضويل يف احلقيقة.. مِلَ ال تنتزعها ببساطة؟.. مبلقط ما أو حىت بأصابعها.. فهي طويلة 

مبا يكفي النتزاعها!
ب أنس أمر تلك الشعرة أرجوك.. 

ب ولكن مِلَ؟ 
ا تشعرين بآدمييت..(. ب أهنَّ
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- امرأة حقول الخباز
   يف هذا النص لنبيل وادي نرى بان هناك دائرتني سرديتني تدور حوهلما دالالت النص، ومها حقل 
اخلباز وبيت النائب، وحلقة الوصل هي املرأة العجوز، اليت تبين العالقة بينهما، ولكن حماولة اجياد سدى 
داليل يربط بينهما تصطدم بانعزال كال الطرفني، او الفضاءين، حيث ال جند اي رابط مباشر بينهما، 
فحقل اخلباز والصغار الذين يلعبون الكرة، واملرأة العجوز وزوجها اللذان جيمعان نبات اخلباز، يدورون 
كلهم يف حلقة بعيدة عن بيت النائب وزوجته واجلين والثعبان، باإلضافة اىل االشارة اىل الربملان.. اىل 
اننا ميكن ان نفصل هاتني  الدائرة، واعتقد  القاص ضمن هذه  اليها  أخره من مواضيع اخرى يتطرق 
الدائرتني السرديتني ليصبحا قصتني خمتلفتني، فاإلشارة اىل الالعبني الصغار الذين يلعبون بالكرة، او 
الكالب اليت تبول على مرج اخلباز مثال، ال توجد هلا اي عالقة ارتباط او تقارب مع اي من اشارات 
الدائرة االخرى، حىت ان العالقات بني عناصر الدائرة السردية هذه، تبدو عالقات غامضة وهشة يف 
بعض االحيان، فما هي الداللة اليت ميكن لنا استنتاجها مثال من عالقة اجملاورة بني ساحة اللعب ومرج 
نبات اخلباز، او العالقة بينها وبني الكالب وسكة القطار، او االرتباط بني العجوزين جامعي اخلباز 
وساحة اللعب مثال، وهل هذا الدور الذي يلعبانه يف هذا املكان ميكن ان يقارب او يؤثر على دورمها 
يف الطرف االخر، حيث بيت النائب، وقتل الثعبان، وقصة اجلين.. اىل اخره، هذه التساؤالت وغريها 

يفرضها علينا النص، عندما حناول ان جنرتح خطا تأويليا للبناء الداليل له.
   ولكن العالقة الوحيدة اليت ميكننا افرتاضها، تنتج من خالل الرتكيز على دور املرأة العجوز داخل 
النص، واليت هي حلقة الوصل، اليت تكتسب نوعا من اهليمنة الداللية يفرضها علينا رمبا عنوان النص 

)امرأة حقول اخلباز(، ولكن مع ذلك يصبح هذا الدور هامشيا يف بعض االحيان.
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- احالم المغني الصغير
   يسري نص داود سلمان الشويلي بصورة افقية، من خالل بناء النص على الوحدات السردية التقليدية، 
واليت جتعل كل دالالت النص مكشوفة، وان اعتمد الية الفالش باك لكسر هذا البناء التقليدي واليت 
بالغناء  الطفل  ابتدأ  عندما  الدرامية،  العقدة  عليها  قامت  اليت  الداللية  البنية  او  النص،  مثلت عقدة 
لريوج لبضاعته )عندها طلعت يف ذهنه تلك الفكرة اجلهنمية.. كيف تذكر ذلك.. ولكن ... هل 
ميكن القيام مبثل هذا؟ مل جيرب نفسه أمام اآلخرين – أكد مع نفسه – كان قد تعود الغناء مع نفسه 
أو أمام والدته فقط.. أما هذا.. بني وسط هذا احلشد من اجلنود ... ال.. ال.. – ردد مع نفسه(، 
وما فعله البائع صاحب احملل وردة فعل اجلنود، واليت شكلت احلدث الرئيسي، بينما يأيت املنت االخر 
والذي مثل حاضر النص، جمرد اطار يعزز هذا احلدث، ويعمق دالالته من خالل االشارات اليت وزعها 
القاص داخل ذلك املنت السردي، ومنها يتم الطفل، وعالقته بأمه، وفقره، واليت تأيت كلها كعوامل لبناء 
الشخصية الرئيسية وصناعة التأثري للحدث يف القصة املستعادة، اي ان التأسيس لذلك احلدث جاء 
تاليا، وذلك الن  كليهما ميثالن امتدادا لبعضهما البعض، وان القيمة الداللية للنص ال تأيت من هذا 
احلدث فقط، وامنا من مدى التأثري الذي خيلقه، والذي تشرتك يف صنعه جمموعة االشارات اليت اظهرناها 
سابقا، حيث ال حيمل الفعل حبد ذاته قيمته الداللية املؤثرة، اال بتظافره مع تلك االشارات املؤسسة، 
يعاين من  الذي  الطفل  اليت مهدت لصورة  لوال االشارات  تأثريه  الغناء مثال، والذي ال خيلق  كفعل 
البؤس واليتم، باإلضافة اىل تأثري ما فعله صاحب احملل )كان صوته يشق سكون الليل.. ويف اللحظة 
اليت أحس هبا أن صوته قد امتلك كل حواس اجلنود ومشاعرهم، كانت أحشاء صندوقه الصغري قد 
تناثرت يف وسط الشارع.. شاهد صندوقه يطري بركلة مباغته من قدم الرجل االصلع( وسيكون تلقينا 
له اقل حدة، لوال تلك االشارات، مع ان هذا الفعل هلذا الرجل مل يكن نتيجة الغناء وامنا كانت ردة 
فعله نتيجة تأثريه باجلنود الذين هم زبائن صاحب احملل، وهذا التأثري ارتبط بفعل الغناء يف بادئ االمر، 
اي ان تلك االشارات مهشت يف هذا املكان، اال ان القاص اعاد تفعيلها من خالل ردة الفعل العنيفة 
لصاحب احملل، واليت خلقت التأثري على اجلنود والتعاطف من قبل املتلقي، وهذه االشارات بعد ان 
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كانت غائبة دخلت بصورة ضمنية يف وعي شخصيات اجلنود، واليت اعطت امتدادا للنص، جتسد يف املنت 
الذي ميثل حاضر السرد.

   خلق القاص عدة تقابالت بني كال املتنني- حاضر السرد واحلدث املستعاد- ولكنها حافظت على 
تلعبه  الذي  الدور  تعزيز  اىل  القاص  هبا  سعى  حيث  السردي،  اخلطاب  داخل  وموقعها  استقالليتها، 
الشخصية، باإلضافة لتعزيز صورهتا بني كال املتنني، وايضا لتحقيق االمتداد والرتابط بينهما، باعتبار احدمها 

هو امتداد لألخر.

- حبر اسود
   يثري حسن السلمان يف نصه هذا عدة اسئلة، منها ما هو مباشر على لسان الراوي، ومنها ما هو 
مضمر يف خطاب النص، لذلك فقراءته وكشف دالالته، تبىن على البحث عن اجابات مفرتضة هلذه 
االسئلة، لذلك فكل دالالت النص حمكومة بتلك االجابات، واليت ال تظهر بصورة مباشرة وسهلة على 
سطح النص، ولكن ميكن افرتاضها عند وضعها يف سياق النص وعالقاته غري املباشرة، اي حماولة وضع 
كل دالالت النص ضمن سياق حمتمل هلا، فلو اشرنا اىل احد هذه االسئلة الرئيسية يف النص وهو ما 
سبب اختفاء سكان االكواخ على تلك الرابية؟ حيث يظهر اهنم قد غادروا قبل وصول ذلك العائد بوقت 
قليل )لكنه بعد هنيهة عرف أنه يف البيت فشعر بارتياح بالغ سرعان ما تبدد عندما حرّيه عدم وجود أي 
أحد من افراد عائلته، وراحت االسئلة تنهال على باله بغزارة: هل يعقل أهنم سافروا كلهم؟ أبداً مل حيدث 
أن تركوا البيت كلهم؟ هل حدث هلم مكروه عظيم وجعلهم يهجرون البيت دفعة واحدة؟ ث ما تفسري 
دخان املدخنة والقدر الذي كان البخار يتصاعد منه بينما الصدأ يعلو اجلرّار؟؟!!.(، لكن النص يبقي 
هذه االسئلة مفتوحة على االحتمال، لذلك جيب ان خيطو القارئ داخل النص خبطوات حذرة، حماوال 

اكتشاف ان كانت هناك اشارات مبثوثة بني اسطر النص.
   يبتدأ النص برتل عسكري عائد من احلرب اليت انتهت، وجندي يقفز من احدى العربات عائدا اىل 
دياره، فهل هناك عالقة داللية مضمرة بني هذا اجلزء من القصة املرتبط باحلرب وعودة اجلنود املقسمني بني 
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جثث متلئ العربات وجنود متعبني، أو هل لغياب اهل هذا اجلندي عالقة هبذا املنت؟ وخاصة ان خامتة النص ترجع 
اىل هذه النقطة بالتحديد، اي اىل رتل العربات العائدة )انتابه قلق كبري عندما ظنَّ بأنه أضاع الطريق. مع ذلك واصل 
املشي خمرتقاً طيات الضباب. وفجأة، انكشف الطريق املوحل أمامه ليواجه طابوراً طوياًل من العربات اليت تتكدس 

يف أحواضها جثث املوتى واجلرحى العائدين من جبهات القتال(.
   كما ان هناك بعض االشارات اليت من الصعب اجياد خيط يربطها باي داللة مفرتضة للنص، كإشارة النص اىل 
ان مغادرة اهل اجلندي ألكواخهم كانت قريبة، وذلك من خالل دخان املدخنة، والبخار الذي خيرج من القدر 
وغريها، واشارة النص اىل صدأ اجلرار واالرض القاحلة اليت تشري اىل ان االرض مرتوكة منذ زمن طويل )استغرب من 
أن احلقل أجرد.. أرض بور قاحلة وال شيء غري فزاعات أمسْت ُخرقاً ختفق هبا الريح، وهناك يف منتصف احلقل، 
جيثم اجلرّار وقد عال مقوده وأجزاًء من بدنه الصدأ(، وكذلك االشارة اىل الرسالة املمزقة، واليت تتعالق مع عنوان النص 
)حرب اسود( فالرسالة مكتوبة باحلرب االسود، كما يشري النص، واليت ال حتمل اي اجابة ميكن ان حتل لغز االختفاء 
)وضع القصاصات على السرير وحاول أن يرتبها لكنه اكتشف بأن بعض أجزاء الورقة مفقود وهناك شطب على 
بعض الكلمات، لكنه استطاع بصعوبة أن يقرأ سطراً يقول: مهجيت، ولدي احلبيب(، ولكن هذه االشارات وتركيز 
النص على لغز اختفاء اهل اجلندي؛ يعطينا احياء ان هذا اللغز او االسئلة املثارة هي اليت ختفي داللة النص، لذلك 

يبقى تلقينا للنص مفتوحا على االحتماالت اليت ميكن ان تؤسسها القراءة.
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