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ال ختضع موضوعات اجمللة للمفاضلة يف الرتتيب بني االمساء ، بل للضرورة الفنية .

طبع يف مطبعة حمافظة دايىل املركزية

- ترسل مجيع املواد اىل الربيد األلكرتوين للمجلة
- اتمرا 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 ميكاابيت -

)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 ابذن خطي من هيأة التحرير ومصدق 
خبتم اجمللة

أألخراج الفين والتصميم:
ختطيطات العدد:
لوحات العدد:
الغالف:

إنتصار البهرزاوي
انتصار البهرزاوي
لينا رضا - سوراي

حنت لينا رضا
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االفتتاحية 

 10 علي فرحان  تغريدات ألربعاء إبراهيم  
  

 14 ملف  يف مديح األحياء/ رحيل الطمأنينة الثقافية 
  

اشتغاالت 

68 طالب عبد العزيز  قصيداتن 

70 دنيا ميخائيل   ألواح 

76 حكمت احلاج  سيلفي لفتاة مجيلة يظهر فيه وجُه شاعٍر هرم  

 80 فهمي الصاحل  َاِهِك يف اْلغَُبارِ  أُطَارُِدين ابِِتِّ

84 منتهى عمران  وصااي العاشقني  

86 عبد املنعم امللطاشي  ِحَواٌر َمَع َماِلِك ْبِن الرَّْيِب   

90 حازم رشك التميمي  مدن ومدن   

 94 تعثرت ابجلثث   رعد زامل 
 

96 عبد هللا الشورجبي – مصر  أبو متام ال يشرب القهوة     

100 هيثم كامل الزبيدي  املوت يف املدن الغريبة   

106 أمحد جارهللا ايسني  مغارة الغياب    

108 محد حممود الدُّوخي  َقِصْيدهُتا   

112 فاطمة شاويت / املغرب  أفكار مشعثه   

116 د. سليم داود الغزيل  هذه الفتاة تشبه غيمة   

120 هنــــــــــــــــاء أمحد  قصيدٌة مسراء   

122 امساعيل احلسيين  نصٌّ هارٌب من ديوان امليالد    

126 ما  .....  ري  وال تفرح كثرياً                         ماري ظواهرة – سوراي 

متونمتون
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رؤى 

130 د. علي متعب جاسم  الشعر وارهاب اللغة ...حنو قراءة يف تربة الشاعر علي فرحان   

152 صادق انصر الصكر  الرواية وقضااي القصور الذايت 

162 د. قيس كاظم اجلنايب  املِرآة واجَلَسد  يف رواية) َسلمون عراقي( 

172 األساليب البديعة وتطبيقاهتا اإلجرائية يف اللسانيات النصية.   صباح حمسن كاظم 

ترمجان

176 مقابلة مع الكاتبة القربصية كونستانتيا سوترييو   ترمجة / أمحد فاضل 

182 اليكس براون ترمجة: عبد السالم إبراهيم  موت ملك السحايل  وقصائد أخرى 

192 الصيغ اللـغـويـة و التـفسري السـردي  انيغل فاب  ترمجة : أمحد خالص الشعالن 

بيان الشعر 

204 قراءة يف نصوص العدد  السادس  أ.د  حممد جواد حبيب البدراين 

كان ايما كان 

       214 اجلِّسُر اخَلَشيب .. شيفرُة التَّجاوز  زيد الشهيد 

   220 جودت جايل   يوم شبت بعبد هللا النار 

 226 سعدون جبار البيضاين    قصـــار القصــــص 

230 رجاء الربيعي  » دعين احلم ، ارجوك .« 

232 علي النعيمي  قصص قصرية جدا 

234 هالة عبادي – سوراي  خيارات صعبة 

240 عبد الوهاب احلريب  قصص كبرية 

244 فاقد حسني احلمداين  قصص قصرية جدا 

250 شيماء املقدادي  حارس ابب اجلنة 

متونمتون
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خشبة 

252 أ.د.غنام حممد خضر  مسرح الشارع وفاعلية التلقي 

258 أطياف رشيد  انفذة حبجم كف 

 270 عمار نعمة جابر  الرسم ابلعهر 

روافد 

276 أمل عايد البابلي  جلوء بعدما تصمْت األطيار 

278 “أن متوَت بكّل هذا”  إيناس فليب 

280 أيهم حممود العباد  أقول للعرافة وأبتسم 

282 بسمة السلمي  قصص قصرية 

286 حوراء يوسف  خبز أمي املر 

288 أان بصحة جيدة   سرمد سليم 

متونمتون

290 حممد الكرمي  إكمال اللوحة 

300 جداٌر يتسّول تذكارًا ِمن العاِبرينَ  حممد طايل / مصر 

304 حممد غالب سعدون  أْسـَفار 

306 َوداعاً أيَـُّتها الِقباُب املاحِلةْ  مصطفى الشيخ 

308 نور فيصل  نصف نشوة  

ما بعد احلكي 

312 قراءة يف قصص العدد السادس جمللة  أ.د. فيصل غازي النعيمي 
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*

مل تتلعثم يف مرة 

ومل نبصر لك دمعة واحدة 

السعادة الظافرة تضعها يف حجران

وتركض اىل حيث ال ندري 

هل كنت تكتب قصائدك يف غاٍر ما

هل تذهب اىل بعقوبة يف رمشة عني 

وأتيت هبذه الليموانت األليمة 

اصرُخ بوجهك اي ابراهيم 

ألْق عصاك ....

اي ابراهيم 

أضرب بعصاك احلجَر

فتبلل غضيب اببتسامة .

اي ابراهيم ......

الفأس معك 

فتقوُل  “ال عليك”.

تغريدات ألربعاء إبراهيم

علي فرحان

االفتتاحيةاالفتتاحية
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**

 لقد مجعتنا قطعة قطعة 

جعلت الثوب طوياًل جدا 

لكنك مل حتفل ابدا بلعبة جر احلبل

اي إبراهيم 

كم مرًة بّللنا صدرَك بدموعنا ؟ 

عليَك أن تتذكر اآلن 

تعلمنا احلياة مث  تذهُب ؟ 

- “ال عليَك .... ال عليَك”

- عيوننا عليَك أيّها السيد املبجل ، 

- إّنَك  ال تقول “على راسي” هل برتقاُل اجلنة جيعلَك صامتاً ؟

- إببراهيم هل اندتَك “ قتول” ؟

االفتتاحيةاالفتتاحية

 ***

سنمشي اىل املنجرة  سويًة 

انت تعرف “دربونة اليهود” ايصديقي 

وما من  مرًة قلت يل ان أصابعي العظمية توجع ظهرك يف 
العناق 

دائما كنَت  تغشين وتفلُت  أصابعي أمام األبواب 

تقوُل ضاحكاً “اليسار أواًل”

اي ابراهيم 

كان عليَك التحّلي ببعض األتكيت

هذه املرة أيضًا

- اي حبييب )) األيتام أواًل ((
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في مديح األحياءفي مديح األحياء

صباح اخلري على الشاخة

على الصبِح

على األحبة

“على شارع“ األِطبْه

على املساطر املكتظة

ابلفجر والعمال والعبوات

على “الَعناِفَصِة” الناطرة

اليِة “مائدة”
ُ
على امل

“على” ماهي

على املقاهي

على السوِق ما شاء هللا

على املنارة الشاهدة

على املنارة الشهيدة

على أسراران النائمة

على مرقى “أبو انظم” اليقظان

على اجلريان

على العميد البلدّي

على “السراي” العظيم

على دارة السيد عبد الكرمي

على “احملروك” الذي ال يرحُل

وال يُقيم

على “الشريف” وما طوى

على اجلنة واجلحيم

على السجن واحلمامة

على احملافظ و”فوزية”

صباح اخلري... 
بعقوبة

إبراهيم اخلياط
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على الشهداء والقتلى

على احملطة واملسفـّرين

على قطار الساعة السابعة

على “السفينة” املّوارة

على الَشبوي

على مشكاة “مؤيد سامي”

على “ايسني” الدقيقة واحلقيقة

والرؤى

عليِك اي “أم النـّوى”

على جرف امللِح، وجرف احللـِّو،

وجرف اهلوى

على القلِق الشـمسـّي

“عند الفوتو”حسن

على بنات احلسن

على البنات

على “شفته” العيون اليت

حتلـَُم هبا العدسات

على األقمار املخبوءة يف العباءات

على النخل املثقف والنبِق

والفـَردقال

على قنطرة الغائبني

على احلاملني

علينا

على الكورنيش الذي عاد إلينا

على “املقر” العايل

على الليايل

على الرحيق املختوم

وعلى املعلم اجلميل

خليل ....!

صباح اخلري... صباح اخلري...

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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في مديح األحياءفي مديح األحياء
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يشعر الرأي األديب العام ابالجنراح العميق لفقدان أمينه العام إبراهيم اخلياط.

مل حيدث أِن اجنرحت الكتلة األدبية العراقية هذا االجنراَح منذ مقتل كامل شياع قبل 
سنوات قليلة على أيدي جناٍة جمهولني.

اجملهول دائما له صفة أدبية تفوق صفاتِه الفئوية األخرى، وهي صفة فجائعية كامنة 
يف الالشعور اجلمعي للحاضر الثقايف املأزوم بطبيعته التارخيية.

اجملروح  للوجدان  البعيدَة  الزوااي  يتخذ  أنّه  الغريبة  األديب  اجملهول  من صفات  واحدة 
فيسكن فيها. كما أّن من صفاته سلوَك طرٍق غري مألوفة للضرب بكل قوته وغيلته 
وأدواته. يرتك ندابٍت ال متحى على وجه احلاضر واملستقبل معاً. من حُيَذف من سالكي 
الطريق تبَق آاثره جلية تدّل عليه. متثااًل أو نصاً أو الفتة )كما يؤمَّل(. واحلال أننا منلك 
متحفاً رمزايً كبرياً آلاثر املاضني احملذوفني بعنف واستباٍق حلياهتم الكاملة. متحفاً بال 
أمساء. ما عدا اجلواهري، امليت يف منفاه، لن يُعمَّر األدابء قرانً كاماًل. إّنم يسقطون 

يف منتصف الطريق. حىت أّنم ال يستحقون التماثيَل كما استحّقها اجلواهري.

أشريوا فقط اىل أمام ..... باجتاه 
إبراهيم اخلياط

وكذلك فإّن الفتات النعي الكثرية إلبراهيم اخلياط سرُتفع قريباً، بعد أن تعصف فيها 
الريح، ريُح املفاجئات التالية ملوته. الصوُر أيضاً سُتزوى. اجلرح العميق سينَدى مث 
جيّف رويدا. فثمة منعطف اتٍل للطريق دائما. الكتلة األدبية تتحرك يف مدارها املرسوم 
االعتيادي  حُيّس ابلرصد  اجملردة، وال  ابلعني  يرى  دقيٍق ال  دوران جسيٍم  من  أسرَع 

لألشياء.

لنغتنم هذه الوقفة، أو اجللسة، أو املسرية ابتاه املقربة، دون أن ننسى بقية القبور!

أشريوا فقط إىل أمام ....  ابتاه اخلياط !

حممد خضري

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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نسيانك حمال ......
أحمد خلف

كيف ميكن يل أن انساك ، كنت اخي 
وصديقي الصدوق ، الويف النبيل 

، صوتك الضاحك يف دمي الضاج 
بالسؤال عنك كل يوم : إبراهيم اخي اال 

ميكن لك ان تعود ؟؟؟ ...

في مديح األحياءفي مديح األحياء



2425 العدد )7+8(  /2019العدد )8+7(  /2019

أ.د. ظاهر شوكت 
مل ادّرس إبراهيم اخلياط دراسة اكادميية تلميذا يف صف امنا كان تلميذي الذي افتخر به يف 

التوجه األديب والفكري كما قال هو يف إحدى الندوات على احدى القنوات  ؛

 ))درسين مادة اللغة العربية األساتذة األفاضل فالن وفالن ولكين تتلمذت يف جمال األدب 
والفكر على يد ظاهر شوكت ، فأان صنع يده ((

أنا شهادة كبرية كبرية  كبرية ألنا صدرت صادقة بعيدة عن املكافأة ومن غري ان أدري .

اتصل يب ولدي فراس وقال على القناة الفالنية يتحدث إبراهيم اخلياط عنك وسارعت إىل 
املشاهدة بدأت اشعر اين انتزع الشباب من الزمن وزالت مهوم كثرية عن روحي املرتعة

وهذا اجلبل استاذي ألين تعلمت منه املبدئية واملثابرة واجلرأة فهو مصاب بداء العراقية مثل الذي 
علمه السحر وجعله ملك مدينة الربتقال ألنه تلمس فيها األصالة العراقية .

إبراهيم اخلياط
التلميذ البار واألستاذ املتمكن والشاعر املعطاء

د. فاضل التميمي

اختالف  الناُس -على  توّحد  موات  أجد  مل     يف حيايت 
مشارهبم – فيه سوى موت الشاعر إبراهيم اخلّياط :عاشق 
الربتقالة ، وحارس بستانا، فيا له من موت !، ترى كيف 
أجرأ على تسميته موات ، وله هذه السيمياء ؟، دعوين أمسيه 
حياة ، فما بني الذي كان ، واحلياة اضمحّلت الفوارق ، 

وتالشت ، فكان هلذا الذي رأيته  هيبة ال تُقاوم.

)موت إبراهيم(

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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حني يفجع اإلنسان ابألمل الذي كان متعلقا به؛ تكون املصيبة واحلزن على الذي 
رحل وهو رمز للوفاء والتضحية والكلمة املضيئة وذو موقف وصاحب قرار ومشروع.

مل أصدق حني مسعت اخلرب .

قلت مع نفسي انا أكذوبة ورمبا حماولة ابئسة من شخص يرغب أن يكون يف الصورة 
أو فعل بقصد ....وبعد أن أتكد يل حقيقة ما حدث لصديقي ااب حيدر ،؛كارثة 
الناس   أجل  الذي كافح إبخالص من  العزيز   اإلنسان  بفقدان  ولوعة  بقسوة واسى 
حريتهم  وسعادهتم .رجل غيور ذو رمحة وحنان ووفاء ورؤوف ويقلب رؤوم وتده دائما 
يقدم كل ما لديه من طاقات خلدمة عمله ؛زرع احملبة ورسخ قيم اخلري ببعد مجعي وبرؤى 

حضارية متجددة ومتنورة وبثبات ومكابرة حبب الوطن,

كان الراحل ابراهيم اخلياط العراقي الداييل االصيل ؛مبدعا؛ متميزا يف عطائه االديب 
حزان  النفوس  وتفعم  تدمى  القلوب  جعلت  إنسانية  عالقات  ونسج  املهين  وعمله 

؛وجعلتين وما زلت مذهوال للصدمة  .

سأظل احتفظ بذكراك اي ابراهيم وكيف كنت تؤدي األدوار يف املسرحيات اليت شاركت 

هبا وكنت املبدع واملتميز وبقدرات عالية يف التمثيل وإدارة العمل املسرحي الذي هو فضاء مجعي وكنت 
تشكل بيضة القبان يف تنظيم العمل والتدريبات اليومية وتعرف ظروف كل شخص كان يعمل يف 
فريق العمل ومتارس احلوار إلقناع كل شخص حني حتدث حالة قد تسبب عرقلة ملسار املنهاج اليومي 

للتدريبات....لقد ابدعت يف:

)القاعدة واالستثناء( و)االجازة(و)الوريث(و)الطفل املفكر(و)العودة(و)الشاعر واصنام املدينة(

وأعمال مسرحية قدمت لفرق مسرحية وضمن األنشطة املدرسية

انساان بقدرات فكرية ومجالية وحبضور  )ابراهيم اخلياط(عرفته  الشاعر واالعالمي والفنان والسياسي 
مؤثر والتزام مبسؤولية وطنية .

تبا لتلك اللحظة اليت خطفت قرص مشسنا االمحر.

اي عيين على ذلك الوجه الشامخ دوما يف سلطة كل الفقراء...

وستبقى :

ا نت اريج للفقراء

اريج للفقراء

سامل الزيدي

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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كان ضوًء يف لياٍل

بِقَيت بَعَدُه

ابحثًة عن ققََبِس

نَعُشُه َمرَّ سريعاً ِمن هنا

وَتوارى يف هجرٍي َشِرِس

ُهَو َمن أسََّس

مجهوريًّة رَحبًة

للربتُقاِل املُشِمِس

اي هلذا القرِب ما أقسى ُدجاُه

وما أضيقََقُه ِمن حَمَبِس

كيف يقضي وقَتُه فيِه

بال زائٍر حيكي لُه

أو ُمؤِنِس

ُرّبا ققَرََّر أن خيُرَج يف ليلٍة

ِمن بَعِد َنوِم احلََرِس

أيُخُذ املَوتى إىل أمِسَيٍة

ِمثَل ماٍء حيتفي ابألكؤِس

يف دروٍب ليس فيها ُمرِبٌ

وبعيداً عن عيوِن الَعَسِس

إفتحوا الباَب لُه وانتظروا

قمراً عاَد أبحلى َملَبِس

قال يل : إيّن سآيت دائمًا

ماشياً ِمن ساحِة األندُلِس

إىل إبراهيم اخلياط
أجود جمبل 

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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إذا جاز يل التعبري هبذا املصطلح »الطمأنينة الثقافية« فإين 
أمسَّي حلظة رحيل »ابراهيم اخلياط« بلحظة غياب تلك 

الطمأنينة، حيث كان حضوره يشكل متظهراهتا األجلى وال
أهم.                                                                                        

يُروى إنَّ أحد مراجع الدين يف بداية القرن العشرين تويف، 
احمليط  الديين  واجملتمع  فأطلق طالبه،  عاملاً كبرياً،  وقد كان 
العامل  هذا  أبنَّ  األوساط،  تلك  يف  ترددت  مقولًة  ابحلوزة، 
املقولة  هذه  إنَّ  بعده،  من  أتعب  وقد  قبله،  من  أنسى  قد 
عبئا  غيابُه  الذي شكَّل  اخلياط«  »ابراهيم  مع  متاماً  تنطبق 
كبرياً على كل من سيأيت بعده، كما أنَّه استطاع أْن يكون 
املباشر،  حبضوره  وذلك  النقايب،  للقائد  حقيقياً  منوذجا 
وتواصله الفعلي، الذي يشكل ظاهرة من املمكن أن أمسيها 
ــ أيضاً ــ بـ”احلياة بوصفها نصًا” حيث شكلت احلياة لدى 
اخلياط نصَّاً يعيشه يومياً بكل تفاصيله، فمن حضوره األديب 
إىل حضوره االجتماعي، الذي مل يشتِك حلظة واحدة من 

التزاماته املتعبة، واليت ال ميكن حتملها، واليت أيضا ذهب ضحيتها، فضاًل عن حضوره ال
سياسي.                                 

 إنَّ يف املدة اليت أدار ابراهيم اخلياط األمانة العامة الحتاد األدابء، واليت ترافقنا مع جمموعة 
طيبة من الزمالء، استطاع ابراهيم أْن ينقل احتاد األدابء من مؤسسة تعيش على هامش 
الذكرى الثقافية للوجدان العراقي، إىل مؤسسة فاعلة يف الوسط، ومؤثرة يف القرار الثقايف، 
وحمتجة بصوت عال، وهبذه الزاوية أسهم اخلياط على سبيل املثال وكنَّا معاً طبعا يف تغيري 
وزير الثقافة، الذي كان جزءاً من احملاصصة، وفرض وزير من الوسط الثقايف، كما أسهم 
يف أْن يضخ ساحة التحرير بدفٍق عاٍل من االحتجاج واملشاكسة الثقافية، وأسهم يف أْن 
تتحول الفروع يف فرتته إىل حواضن فاعلة، يف حمافظاهتا.                                                                                   

 حديث طويل وعريض عن ابراهيم ال ميكن اختزاله هبذه العجالة، هو حديث الشعر، 
ورهان قصيدة النثر، ومواصلة الدرس العلمي، واحلياة بكامل طزاجتها، لكنك استعجلت 
اي أاب حيدر ما زال هناك متسع للحياة وللصراعات النبيلة، كان عليك أْن تنتظر، فأمامنا 
الكثري الكثري، رحيل مباغت اي ابراهيم ، هل سنعتب عليك ؟ ام ماذا ؟ أرجوك .                                                                                      

رحيل الطمأنينة الثقافية
عارف الساعدي

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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احبتنا املوتى، اسعدمت كل صباح كل مساء ، القيتم كل عصي الرتحال رحتم وبقينا حنن بقائمة 
املطلوبني وقد نتأخر بعض الوقت إلغالق طريق او لتوديع صديق

ايه ابراهيم ايها الشاعر اجلميل النبيل  لقد فزعنا عند رحيلك اىل الكذب كما يفعل الشعراء 
الان ال نريد ان نصدق غيابك او قل اننا اردان ان يتأخر رحيلك اىل اشعار اخر

لكنه املوت الذي الغى اتفاقية صداقتك مع احلياة ومع ما احببت واشهد ان الشاعر اجود 
جمبل كان ابرعا ورائعا حني راثك بقوله خرج املوت كله اىل احلب كله لكنه املوت اي صاحيب 

الذي عرف بقسوته وقاهريته منذ خلق وسيبقى املوت كذلك اىل ان ميوت وما اصدقك ايها 
املتنيب يف قولك 

لوال مفارقة االحباب ما وجدت

هلا املنااي اىل ارواحنا سبال 

ويف قولك

لقد فارق الناس االحبة قبلنا 

واعيا دواء املوت كل طبيب

لكنه املوت يا صاحبي
طه هاشم 

     عندما يرحل االدابء الكبار تنقص األرض كمدا من أطرافها، وتنطفئ فنارات كبرية  كانت ترسل إشعاعات 
نور وحمبة وأمل يف مروجنا اخلضر، عندما يرحل احد  محلة األقالم  ورواد الثقافة  تنفطر القلوب وتدمع احملاجر ال 
كونم احبة فقط بل لكونم محاة االدب ومحلة مشاعل النور وركن األمة الركني، ومحلة مبادئها وقيمها  اليت تسمو 
هبا إىل مصاف األمم اخلالدات ذات اإلسهامات االدبية كبرية يف حياة البشرية، اان اليوم ال أرثي شخصا عابرا او 
رجال عاداي بل أرثي كاتبا وشاعرا واديبا المعا، عمل ليل نار من اجل خدمة قضااي شعبه احملزون اليت آتمر عليه 

القريب والبعيد.

       لقد كان ابراهيم اخلياط واحدا من الذين اجنبتهم دايىل اخلضراء، ووهبتهم  طيب الشمائل وأعطتهم  طاقات 
انصعة ومتميزة ارتقى هبا إىل ذروة اجملد وقوة العمل والتضحية والعطاء،

 لقد اتصفت حياة اخلياط  ابملواقف الصلبة والقدرات الفكرية  الباهرة، فكان  رجل ثقافة وفكر وسياسة امتلك 
مرونة دبلوماسية بديعة صقلتها اخلطوب  واحملن واخلربات والتجارب ، خلقت منه شخصية وديعه  ذات مالمح  

دايلية  مجيلة  تـُّوجت بكاريزما  وحضور الفت يف األوساط الثقافية والسياسية  .

           ااب حيدر أيها الودع الغايل  ستذكرك بعقوبة اخلضراء...ستذكرك دربونة أم الدجاج وستذكرك فلكة  
العنافصة،واملنجرة  شارع االطباء، والسراي القدمي والتوراة  وام النوة، والسويدية، والكنث سيذكرك نر الليمون 
اخلالد خريسان ستذكرك  اهلويدر وهبرز  وخرانابت  واخلالص ومقهاها اجلميل مقهى امنار اجلراح  وخانقني  ومقهاها  
العتيد مقهى عبد اجمليد لطفي، ستذكرك بلدروز وجلوالء  والسعدية مدينة  الكاتب والروائي اجلميل الراحل  سعد 

حممد رحيم ستذكرك كل مدن دايىل وقصباهتا ألنك تركت يف كل  مدينه وحملة ودربونة ذكرايت مجيلة .

وداعا....وداعا....وداعا ...أاب حيدر....سالم عليك راحال مقيما .

زعيم  جمهورية الربتقال 
عبد الكرمي  الكشفي تعجلت  الرحيل

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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بكيُت من البكاِء فغرُي جُمٍْد

بكاُء الذاهبنَي اىل األعايل

ومن أمٍل بكيُت ألّن عيين

رأْت دنيا اجلماِل بال مجاِل

وأبصرُت األماجَد والغيارى

هبم يطوي الردى طيَب اخلصاِل

تعقبَّ بعُضهْم بعضاً فراحوا

يداً بيٍد بال أدىن جداِل

خترّيهْم محاُم املوِت حت

كأّن يداً تصّنُف ابلرجاِل

كأنّ يدًا تصنّفُ بالرجالِ
قاسم وايل 

يثري رحيل الشاعر إبراهيم اخلياط جداًل كبريًا، ليس بني أحبابه حسب، وليس بني أصحابه 
الوطن كله..  ميتد على مساحة  ثقافياً  يثري جداًل  املتخاصمني حسب، بل  أو  املنتجبني 
رحل مثقفون وشعراء وروائيون ومسرحيون.. حت اعتدان على قراءة ) لغز احلياة وحرية 
األلباب..( ولكن مل يشهد الوسط الثقايف العراقي لغًزا وحرية كما شهده رحيل الشاعر 
إبراهيم اخلياط... أالنه األمني العام؟ أم ألنه شاعر؟ أم ألنه إنسان؟ أم لشجاعته اليت 
أجلمت الكثري من األفواه البعثية؟.. أتذكر يف جلسة االحتفاء ابلشاعر عمر السراي يف 
املتنيب، قدم الراحل كلمة بربع دقيقة قال : َمْن ال تتقبله إنساانً ال تتقبله شاعرًا، فالشاعر 
موقف ومبدأ قبل كل شيء.. إن الذي وّحد احلزن على اخلياط كونه معجًما يضم بني 
دفتيه صفات املثقف احلسىن.. فياله من رحيل جعل أصدقاءه يلتفتون مييًنا ومشااًل يبحثون 

عن جسد ميكن أن يكون معجماً ولو بنسخة مصورة! . 

رحم هللا اخلياط وأعان أصحابه احلائرين ابحلْزَنني: حزن فقده وحزن حمله

جدل بحجم الرحيل..
د. أحمد الزبيدي

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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برحيل الشاعر واملناضل والصديق إبراهيم اخلياط، األمني العام الحتاد 
األدابء العراقيني، فقد األدب العراقي دريئة صلبة، طاملا حالت دون 
الثقافة والعراق عموًما. وعلى  النفعيني والطارئني على  اخرتاقه من 
الرغم من أسلوبه اإلنساين الشفيف ومجاهرييته الواسعة اليت حظي 
أنّه كان مناضاًل صلًبا ومدافًعا عنيًدا عن حياض األدب  إاّل  هبا، 
التنفيذي  املكتب  يف  رفاقه  ادعو  احلزينة  املناسبة  وهبذه  واألدابء، 
لالحتاد احلذو حذوه واحلفاظ على مبادئه وقيم التسامح اليت كان 
ينتهجها، وهذه الوسيلة الوحيدة ألحياء ذكراه العطرة واستحضاره 

الدائم بيننا.

الشاعر املناضل
حممد حياوي

ما جيمعنا ابلراحل “ ابراهيم اخلياط” ال ينحصر ابلعالقة االدبية واملشرتكات الثقافية 
واملهنية والنقابية ، بل هو وجوده كقيمة نبيلة انسانية ترتجم معىن الصداقة اليت ابتت 
عملة مفقودة نبحث عنها  جبهد ومشقة وقد نتوهم وجودها ونكتشف الحقا انا ال 

تعدو كلمة عابرة ال تعكس معىن الصداقة “ االخوية “ احلقيقية.

رحيله العاجل كان هائال يف حجم ما تسبب به من صدمة لوسط كبري ال ميكن له ان 
يتفق على شخص واحد مثلما اتفق على حب الراحل والشعور بفقدان يصعب تعويضه 
بسهولة ، كان يتمتع بكثري من املودة والنهج اخلاص بطاقة انسانية استطاعت ان تعيد 
الثقافية بطريقة عائلية محيمة وصادقة وال يؤمن بطرق ملتوية وخادعة  العالقات  انتاج 

ومزيفة.

كان صديقا واديبا مميزا واخا وقريبا منا مجيعا  وقادرا على طي ملفات الفرقة واالقصاء 
والرتحيب ابملودة واالحتواء

اىل جنات اخللد ورضا هللا ورضوانه اي ابراهيم .

رحيٌل عاجل
عالية طالب

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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لسرب  نعطيه حقه ولكن هي حماولة  أن  العجالة ال ميكن  اخلياط هبذه  ابراهيم  الكتابة عن 
اغوار هذه الشخصية الفذة اليت يندر نظريها االن واان سوف اتناول حقبة عصيبة من عمر 
العراق الدامي أال وهي حقبة احلصار االليم والظامل ضد الشعب حيث كان ابراهيم ذو حركة 
الشعر  العطاء ويف كافة اجملاالت وخاصة كتابة  العوز عن مواصلة  او  تُثنه احلاجة  دائمة مل 
الثقافية ويف حينها مجع كثري من االصدقاء حتت خيمة واحدة واسس مكتب  واملتابعات 
صغري من داره قرب جامع الفاروق لصناعة االكياس الورقة وبيعها اىل اصحاب احملالت . 
كان أاب حيدر حريصا على ارضاء واقناع مجيع االصدقاء الذين حتلقوا من حوله وكان ال 
يبخل ابي مساعدة يستطيع تقدميها بنكران ذات وهو حمور اجللسات ومنبع الطيبة واالدب 
وال تقف امامه صعوبة اال ووجد هلا احلل املناسب الذي يرضي اجلميع. ايقونة بعقوبة بال 
منازع حتتضنه الليايل واالزقة عاشقا ملدينته والنهر والوجوه االثرية ألبناء بلدته. مل يعرف عنه 
أحد من اي طائفة أو اي عشرية اال بعد رحيله الدراماتيكي املفجع. ترك ابراهيم غصة يف 
قلوبنا وُجرحا لن يندمل على مدى االايم فمن ال حيتاجه يف كل شاردة وواردة. ومن ال يندب 
حظه بفقدانه البوصلة اليت نتحلق حوهلا .لك اجملد اي ابراهيم اي زمننا املاضي وااليت .من أبمان 

يف جواران لن ترحل. 

ابراهيم اخلياط نبع دائم
سعيد الشفتاوي

إن غبت عن أحداقنا ستبقى يف القلوب

 ذات يوم وأان اتاذب احلديث مع االديب حتسني كرمياين طلب مين االنتماء اىل
 احتاد االدابء والكّتاب يف دايىل فأكملت االجراءات وانتميت , بعدها حّدثين حتسني
 عن الشهيد ابراهيم اخلياط  مّت اتصلنا به هاتفيا , تكلمُت معه عرب اهلاتف ُخّيل إيّل
 اين قد مسعُت هذا الصوت من قبل ‘ انه صوٌت تسري فيه نغمة أهل مدينة الربتقال

ولكنتهم املتميزة

 مث ذهبنا اىل بغداد وهناك التقينا ألول مرة

 نظرُت اليه فإذا يب اعرفه من زمن قدمي ‘ رأيُت يف مالحمه مدينة الربتقال بكّل
 تفاصيلها من خريسانا العذب اىل بساتينها املعطاء مع كل اقضيتها ونواحيها املنتشرة

 انتشار النجوم يف وجه السماء مثّ اتسعت الرؤاي فرأيُت يف أحداقه العراق كله

 وتستمر اللقاءات منها ذلك اللقاء الذي كان يف مدينة خانقني تلك املدينة اليت تقف
شاخمةً  على حدود العراق الشرقية

 عامر هاديستبقى يف القلوب

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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 كان اللقاُء مساًء حيث افتتح الشهيد ومجع من ادابء حمافظة دايىل مقهى خانقني
الثقايف

تصافحنا ‘ تبادلنا القبل ‘مث افرتقنا ‘ مل نكن نعلم اي إبراهيم انه اللقاء االخري

بعدها  اي ابراهيم وقفُت مدهوشاً مصدوماً امام خرب رحيلك الذي مل أصّدقه حلد اآلن

هل متَّ حّقاً ‘ كاّل لقد ذهبَت اىل جّنة اشتاقت اليَك كثريا

 مازال حديثك ينسكب يف أمساعنا ومازالت قلوبنا تنبض حببك

أتدري مىت تغادُر قلوبنا اي إبراهيم ‘ عندما متوت أشجار الربتقال يف مدينة الربتقال

، عندما جيفُّ نر خريسان ودايىل يف حلظٍة واحدٍة وإىل األبد

 عنما خيتفي صوت االدابء يف السراي القدمي وعندما يغلق مقهى عبد اجمليد لطفي
 . أبوابه يف وجه املساء

 لقد رأيُت يف تشييعك قلوب العراقيني مجيعاَ تشييعك ورأيُت قلوب زمالئك االدابء
حتمل نعشك وهي ابكية منكسرة . فنْم قريراَ أيّها الشهيد يف جّنٍة اندتك فلبّيَت النداء

عندما تريد أن تكتب عن قامة أدبية أبخالقية عالية غائرة ابحلب ، حريتك 
هي من أين تبدأ؟ لكن آلت عليَّ نفسي إاّل ان ترسو على مرفئ احلب ومفهوم 

العشق عند اخلياط .

عرفته يقول كالماً بال شفاه ، بوجٍه تعلوه السماحة ، كان رجال قارعاً لطبول 
احلب، شجاعا متفردا ليس كاآلخرين . مفهوم احلب عنده مجيٌل  ألنه مطرز 
ابحلياء كان مرهفا بكل كينونته وسلوكه. مات يف احلب وهلذا سيبقى حيا  ، 
كان اخلياط يعرف املزيد عن احلياة لذلك مل ينتظر ليحياها ، ادركها جيدا فقد 
كان مثقال هبموم اخلافق التعب ،غفر األخطاء ألنه فقه احلياة كان نقيا صادقا 
مل يعد الناس جبسٍر  ألنه يعرف أن ليس هناك نٌر ، وعلم ان الرايح مسخرة 
ولكنه امسك الشراع ، كان يف العرس أهبى من العروس . كنا ننتظر منه الكثري 

إاّل إن املنون مل ينتظر فرتجل الفارس قبل األوان   .

ابراهيم اخلياط ، كما عرفته

ثامر َكالز

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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بعد ان حطت قدماي ارَض السالم يف وقٍت كانت احلرب األهليُة دائرًة فيها او هي على وشك 
االنتهاء  . جاءتين دعوة كرمية حلضور مهرجان اجلواهري ‘ كان ذلك يف العام 2007 بعد فراق 
لبغداد ما بعد سقوط النظام الساقط حيث االقامة يف فندق الوادي األخضر القريب من املسرح 
الوطين ‘ التقيت أبدابء مل تكن يل معهم معرفة سابقة لكن سرعان ما تشكلت معهم عالقة طيبة 

.... اعددت قصيدًة عن اجلواهري العظيم مطلعها ..

مشخَت من قمم التأريخ تنحدُر

  ومن خياٍل هطوٍل كانت الصوُر

كان سؤال صديقي البابلي خالد عن مشاركيت واليت مل اكن اعلم مبوعدها او عدمها ‘ سألته : 
من املسؤول عن القراءات فدلين على شخص وقال انه االستاذ ابراهيم اخلياط وقدمين له فرحب 

يب ترحيبا حبرارة وقال يل ان مشاركتك يوم غٍد عصرا وامتىن ان امسَع شعَرك..

كان منشغال جدا ومل حيضر جلسة قراءيت لكنه قال يل بعد انتهاء مهرجاننا هناك مهرجان آخر  

الضوء ..... بداية
خضر خميس

يف فندق الرشيد إبسم الشاعر مصطفى مجال الدين انت مدعٌو له وسوف امسع 
قصيدتك هناك ..

عند استفهامي من استعالمات الفندق قيل يل ان امسك موجود ومكانك غرفة 
االستاذ ابراهيم اخلياط .. اي هلذا الرجل واي ألخالقه السامية ! مبعرفة يومني اكون 

معه!؟  هذه البداية اليت مل تكن اال نقطَة اضاءٍة يف عالقة استمرت حبميميٍة صادقة  
آخرها كان اعتذاره مين يف صفحته على الفيس بوك قبل حتليقه اىل اخللد بيومني .. 

انا الغصة اليت مل تفارقين ..... اي للخسارة ...

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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)احلياة ..ليست ما نعيشه..بل هي ما نتذكره( هذا ما قاله إبراهيم يف )حكمة اليوم( على صفحته 
يف الفيسبوك بتاريخ 26 آب 2019 

بداية  عرفته  مذ  الذي  الرجل   .. ابراهيم  على  تنطبق كثريا  أنا  يفهم  جيدا  إبراهيم  يعرف  ومن 
الثمانينيات من القرن املاضي ، عرفت فيه هذه امليزة .. أي القدرة على تذكر األشياء بدقة وعناية 
. وأيضا بشاعرية ومحيمية فكأن تلك الذكرايت كانت مصفوفة ومرتبة يف ذاكرته أبسلوب يعكس 
صدقه وتصاحله مع ذاته وحرصه الشديد يف التعامل مع تلك الذكرايت كما لو أنا آنية زجاجية 

رقيقة ملونة . 
أحياان حينما أسأله عن حادثة او ذكرى معينة مشرتكة بيننا ومهما بعد زمانا . أرقب مالمح وجهه 
.. وأصغي ابهتمام اىل صوته . مرتقبا .. فأرى يف عينيه بريقا وعلى شفتيه تلك االبتسامة احملبة .. 
عندها فقط أأتكد أنه قد مد يده اىل رف من رفوف ذاكرته وتلمس الذكرى املعنية وقلبها جيدا 
وهو ينفض الغبار عنها وميسحها كي يتساوق بريقها مع بريق عينيه .. مث يطلقها من بني شفتيه 
بصوت له طالوة ورخامة حمببة . فأشعر بسعادة مضاعفة .. ألن تلك الذكرى تعود حية مرة أخرى 

.. وحنيا معها حنن أيضا جمددا .. فكأنا دقائق أو حلظات 
من التجلي متنحنا السعادة خالصة .. 

استعادة  اىل  أركن  طويلة  وألعوام  جعلين  األمر  هذا 
الذكرايت معه مستحسنا أن يكون الشاعر هو الراوي .. 

وليس )أان( القاص .
تلك رمبا مفارقة غريبة أعرتف هبا ألول مرة . وذلك هو 
درس علينا أن نتعلم منه .. فإبراهيم كان حييا مرتني )ان 
صح التعبري( ألنه ميتلك ذاكرة تيد التذكر وتتقنه وتعيد 

إنتاجه بشاعرية  ..
وإبراهيم حييا اآلن جمددا ألنه شغل حيزا مهما من ذاكرة 
قد  وتواضعه  وحمبته  طيبته  بذور  وألن   .. عرفه  من  كل 

أورقت وفاءت بظالهلا الوارفة على كل من عرفه .

احلياة .. هي ما نتذكره
حسني البعقوبي 

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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 آه ابراهيم .. أنرثيك أم ترثينا

آه اي ابراهيم .. أنبكيك أم تبكينا

ناية العامل أن ميوت كل مجيل ، أن نصحو ذات فجر وال جندك اي ابراهيم , ناية العامل أن 
تفارقنا دون حتية ووداع ..

آملين فراقك وأان أداعب ذاكريت كي أكمل شتات حلظات مرقت كالومضة ومتر بلمح البصر 
وتفر كل املشاهد دفعة واحدة .

ال أدري ملا مترق سريعاً تلك املشاهد وكأنا تتسابق لتواسيين ، أو أنا ختشى أن تطول فتقتلين 
..

أعلم اي صديقي أنك لن أتتيين ، أان أأتمل بال أمل ، وأبكي بال صوت ، وانر يف صدري بال هلب 
.

أنت اي أاب حيدر من عاش لرفاقه وزمالئه وأصدقائه ، فرح هلم وواساهم وأعانم على 
شكواهم .. إنسان قلبه كريشة الطائر األبيض .

افتقدانك كثرياً صديقي ..لكن عزائنا أنك ومست صدوران مبراسيم مجهوريتك الربتقالية 
، وزرعت بني حجريات قلوبنا شجريات الربتقال والليمون والنارنج ، ستنمو وتتجذر 

، ستزهر قداحاً عبقاً ميأل كل تلك األمكنة اليت عرفتك وعرفتها .. خريسان .. بعقوبة 
أبزقتها .. السراي .. قنطرة خليل ابشا .. حسينية عبد الكرمي املدين .. املنجرة  

..احملطة .. صومعة فراس الشيباين ..اجلرف .. اجلسرين .

أمست جبفين للدموع كلوم *** حزانً عليك ويف اخلدود رسوُم

والصرب حيمد يف املواطن كلها *** إال عليك فأنه مذموُم

اىل احلاضر ابدًا ابراهيم اخلياط

عباس الويس

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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متناقضني خمتلفني يف  لو كانوا  مودَّهتم حىت  اجلميع، ويكسب  يُرضي  أن  كيف ميكن إلنسان 
املصاحل واآلراء؟، وكيف جيتمع النسبة األعظم من األدابء على شخصه وسلوكه وأخالقه، ما هي 
القدرة اليت متّكنه من كسب كل هؤالء، أان شخصيا طيلة حيايت األدبية اليت أمضيتها يف الوسط 
األديب )40( سنة تقريبا، قضيُت نصفها يف بغداد، أما مرتددا عليها أو مقيما فيها، وحضرت 
مئات الفعاليات الثقافية واألدبية، مهرجاانت وندوات وأمسيات ومؤمترات انتخابية، وعاصرُت 
الوحيد  الشخص  أقول  لألمانة  العراقيني،  والكتاب  لألدابء  العام  االحتاد  قادت  إدارات عديدة 
الذي اتفق اجلميع على حمبته وأقّروا أبخالقه املتميزة واحتفظوا له مبحبة كبرية، هو الراحل احلبيب 

إبراهيم اخلياط. 

كان الراحل قد زاران يف كربالء حني قدَّمناه يف أمسية أقامها له اندي الكتاب مبناسبة صدور 
الربتقال(، كانت االبتسامة ال تفارق ثغره، وبدت فرحته طاغية يف  جمموعته الشعرية )مجهورية 
أم  املوؤودة،  أبحالمه  وارتباطها  الشعرية  مجهوريته  صدور  هو  السبب  هل  ندري  وال  حينها، 

أبداه احلاضرون  الذي  الكبري  الكتاب وذلك االحتفاء  لنادي  بزايرته 
من أصدقاء أو من حميّب الشعر واألدب. واذكر من املسامهني جاسم 
عاصي وانجح املعموري وفاضل عزيز فرمان وعلي لفتة سعيد وخالد 
اخلفاجي وكاتب السطور وصالح السيالوي وغريهم، حىت أن أحدان 

وصف اخلياط أبنه سياٌب اثٍن ملدينة دايىل. 

إنه يقول )وأنثر على الشاطئ حبات قليب(، فأيُّ وَلٍه هذا وأّي ارتباط 
وتعّلق ابملكان الذي وجد نفسه فيه طفال، ليمضي رِحالت الطفولة 
مدينة  إىل  منها وتركها  للهرب  لكنه اضطر  فيها،  والشباب  واملراهقة 
أخرى، فارّا من أقزام السلطة آنذاك، كونه شيوعيا، والغريب أن املدينة 
اندي  يف  جبمهوريته  احتفلت  اليت  نفسها  هي كربالء  إليها  جلأ  اليت 
الكتاب، والعجيب أننا )أدابء كربالء(، مل نعرف أن اخلياط كان خمتِبئا 
يف كربالء من السلطة آنذاك، رمبا لضرورة السرية اليت أحاط هبا نفسه 
وهو حمّق يف هذا طبعا، وذلك ما ساعده على أن حيتفظ حبياته. وأخريا 
أييت املوت ابلتقسيط املريح!! كما وصفُه أو أمساه يف إحدى قصائده.

املوت بالتقسيط املريح
علي حسني عبيد

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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اخلياط  إبراهيم  الدكتور  األملعي  واملثقف  الكبري  اإلنسان  رحيل  ترك  لقد 
صدعا يف الوسط الثقايف العراقي ، ولعل األوساط الثقافية العراقية بكل 
أشكاهلا ، مل تشهد - إىل زمن ليس ابلقريب - هزة كاليت شهدهتا برحيل 
األمني العام لالحتاد العام لألدابء والكتاب العراقيني، فقد كان أبو حيدر 
إليه  رمحه هللا أوسع من منصبه الذي غادره مبكرا وحنن أحوج ما نكون 
ولعطائه املعهود ، يف الوقت الذي مجع فيه األدابء والكتاب حتت كلمة 
واحدة، حبنكته ومعرفته وكربه وحلمه وإنسانيته، بعد أن جعل هلذه املؤسسة 
الثقافية دورها النقايب الفاعل وامللحوظ يف السنوات اليت شهدت تسنمه 
ملنصب األمني العام، لقد فقدان رجال وطنيا حكيما، وشاعرا وإنساان خالقا، 
والسكينة  والنور  والرمحة  فالسالم  تركه،  الذي  الفراغ  تعويض  ميكن  ال 
لروحك اخلالدة أاب حيدر القدير، ستبقى قارّا يف ذاكرة وقلوب حمبيك ما 

بقي العراق

مثقف أملعي
د. سراج حممد 

فًت َيْشَتِهيه املوُت

حت كأنُه

ُيِضيُء لوحشاِت املقابِر

إْذ يُردى

يرشُّ قبوَر الراقديَن َمسرًَّة

ويتلو أانشيدًا

ويغمُرهم ودّْا

وكم كاَن وقَت الغيِظ

مْسحاً مصافحًا

وقد صافَح الٱن الرتاُب

َفِقْد
رزاق الزيدي

ا له خدّْ

وكم كاَن يف اللقيا

أنيساً وذا سنا

وإْن غاَب

ال يرجو الفؤاُد له بُعدا

فوا أسفي قد ِحيَل

بيين وبقَيقَْنه

وقليَب يف احلالنْي

ا يشتاقُُه جدّْ

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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يف حلظة ضوئية نفيسة احلدوث وخماض مرير عرب مسرية حثيثة مترست على العمل والتكيف مع 
أصعب الظروف وأعقدها وبني خنب متنوعة وخمتلفة األمزجة واآلراء كان هناك صريورة تنتمي 
هلذا املزيج كان ابراهيم اخلياط وليد هذه اللحظة األنيقة ليعطي إشارة عالية املعىن ملواسم مشرقة 
انتخاهبم له وأبكثر  املتمّناة من خالل  من اإلبداع احلُر وكان األدابء يتومسون به كل األدوار 
انتخابية بل كان يتجاوز أصوات كل الرموز واألمساء الراكزة وبفارق مدهش . نعم  من دورة 
هناك اختالفات إبدارة العمل املهين وتقاطعات وكالم شديد احلدة بني أعضاء اجمللس املركزي 
واملكتب التنفيذي وهذا طبيعي جدا يف واقع العمل النقايب جيب ان يكون اختالف وتباين يف 
اآلراء . التطابق التام يقتل وهج املنافسة وحيول اجلميع اىل قطيع . أان شخصيا لدي مالحظات 
واشرتكت ابنتخاابت اجمللس املركزي من أجل أن أمثل حمافظيت حيث ال صوت ميثلها ولدي 
مالحظات مجة على ادارة االحتاد ألقوهلا من خالل وجودي يف اجمللس املركزي أو التنفيذي . 

نعم كان ابراهيم يدير هذا االختالف والتنوع بكل محيمية وصدق وإقناع

رمحك هللا أيها املنور ابحلكمة واألرحيية . كنت متثل كل األطياف وكل األذواق ومتثل العراق 
بكل صباه

مصطفى األدباء
علي جمبل املليفي

“حمبة الناس هي اجملموعة الشعرية الكربى إلبراهيم اخلياط” هذا ما قاله صديقنا 
الشاعر فراس أموري يف جملس عزاء الراحل املكتظ بختلف شرائح اجملتمع 

ومجوع املعزين من األدابء ، والذي كان درسا حقيقيا ملعىن أن تكون نبيال يف 
هذا الزمن الثقايف املريض .. الرمحة واملغفرة للشاعر إبراهيم اخلياط األمني العام 
الحتاد األدابء والكتاب يف العراق وكل احلب ملن يواصل الطريق الصعب ويوقد 

مشعة الثقافة واإلبداع واألمل..

قصيدة ابراهيم اخلياط

قاسم سعّودي

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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أمشط شعر الشمس والضوء خائُف 

وأبتُل حد اخلوف واملاء زائف 

وأنسل من وعيي ألخدع فكريت

ألكتب رّدا يل : أبيَن آسُف 

أان آسٌف  جدا ألين مل أزْل 

احارب مواتً بربرايً ..أجازف!!

نعم ، موتنا املعتوه يشتاق روحنا

ويعصف .. إن املغرايت عواصُف  

أاب حيدٍر .. اي أين ؟ مازال موعٌد

ينابُض  دمَع القلب ، والظُل واقف

هنا ظلك املبحوح قد كنَت صوته

أعْنُه لكي تنساب منه العواطف

دمع القلب
حسني  القاصد 

يف البدء عندما تفكر أن تكتب إلنسان متلف عن اآلخرين فإّن الكتابة أيضاً البد أن تكون متلفة 
الكبري  الشاعر واإلنسان   ( والباقي روحاً  الراحل جسداً  إنُّه  الشخص،  تفي حق هذا  لكي  متاما 
أبخالقه املرحوم ابراهيم اخلياط ( ال تكفيه الكلمات كلها فهو يستحق اكثر ألنه استطاع ان يزرع 
حمبته يف قلوب اجلميع على الرغم من اختالف معادن البشر ، استطاع ان يكون املدار الذي تدور 
حوله الكواكب ، ابلتأكيد كلنا نتقن الكالم ونتقن االبتسامة ولكن .... من يقوهلا ويفعلها بصدق 
فسوف تكون النتيجة لصاحله ، هذا الذي عنده قلب طفل ووجه مبتسم وعقل حكيم وروح نيب 
وعنفوان الشعر وكربايء الشعراء وصوت العدالة واملظلومني هذا الذي لديه صوت الشعب وصدى 
الكّتاب والكتابة احلقيقية ، لقد رحلت سريعاً وحنن أبمسِّ احلاجة لوجودك فكيف للسيارة ان تسري 
بال ) حمرِّك( وكيف لالحتاد ان يكون احتاداً بدونك أيها االنسان العبقري يف اإلدارة والصبور يف حتمل 
مزاجات اآلخرين ، ماذا اكتب عنك فإنَّ مداد احلرب ينتهي واحلزن عليك ال ينتهي ، نكتب عنك 

ألنّنا فقدان شيئاً من داخلنا بفقدك ، وكأّنا الشجرة قُِلعت جذورها فما فائدهتا ؟ 

ُد امسك الذي ال يفارق ألِسنقََتنا  لن أرثيك فأنت ابٍق فينا طاملا األنفاس فينا ، مع كل شهيٍق وزفرٍي نقَُردِّ
، فأشجاُر املودة واحملبة والطيبة واالحرتام اليت كنت تزرعها فينا سنسقيها بذكرك وستنبت مثاراً من 

الذكرايت اليت كانت جتمعنا بك .

االنسان الشاعر
علي عبد السالم الهاشمي

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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في مديح أألحياء

عائِداً نحو ُصبحِه يتمشى

والبالُد استوْت ِلعينيِه نَعشا

نَحُن أيتامهُ الكثيروَن ِصرنا

ِلعويِل الرياحِ والليِل ممشى

ً يَاُح.. نخالً أبيَّا َعاقََرتْهُ الّرِ

فيغني.. َوُجرحهُ يَتَفشَّى

يا حقوَل الغماِم كيَف تناءيَت

وحيداً ، وكنَت في الضوء نقشا

ى فيغني.. َوُجرحُه َيَتفشَّ
قالت : أريد ماءعبد السالم حممد

- هناءة احملابس, مات النهر,

مات النسغ الصاعد, مات

املطر الشحيح, مات االزرق

الباهر, مات اهلمس املندى

بني احلروف, مات السمك

النهري, مات السمك البحري,

ومات البحر امليت, ماتت

العني السحرية, مات الربج

املائي, مات العنصر االول,

مات الضباب املميت, مات

هناءة احملابس
ابراهيم الخياط

الدلو, مات الطست, مات

املد, مات اجلزر, ماتت

اجلب الغادرة, مات املسد

امللتف على عتالت البئر, مات

الشراين املرتق, مات الوريد

وحبله, مات اجملرتون,

ومات الطّل الرطيب يف لسان

احلسني, ومل يتبَق يف اجملرة

اجلافة سوى قطرات من ماء

الشعر وسأكتبك هبا.

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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***

قالت : أريد ثلجًا

- هناءة احملابس, ومن أين يل

به؟ وقد أدارت اللئيمة

اجلبلية ظهرها يل وال أدري

أينا اقرتف العقوق الثوري؟

فخاصمتين جبريرة “ دار الندوة “

وأان العبد املخطط ابلسياط التموينية,

ومن أين يل به؟ وذاك اجلليد

اجللمود قد استباحه األخوة

اللدودون,

 ومن أين يل به؟

واملستطيل الفرد منه بدوالر

أمريكي حمرتم,

 ومن أين يل به؟

واالرض خالية من املرتفني

الفسقة كي ترميهم السماء

بوفر وفري

***

قالت : أريد طفال

- هناءة احملابس, دق اجلرس

ولكن التالميذ مل يغادروا

الصفوف الصامتة من جربوت

املعلم ليمألوا اهلواء ابلضجيج

املستحّب ألن وطين حييا

بال صغار, فهل - حييا - من

ال صغار له؟

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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اجلريء,,,

هناءة احملابس, صار العمر

عانسا, وكل احملطات شاغرة

خالية من اهلامات ومن القامات

ومن الظالل الوريفة، والطريق

يسلكين إليك ألنك يّف قائمة

وتقاتلني .

***

قالت : أريد شيئا ، أّي شيء.

- هناءة احملابس, هاك قصيديت

حتمل فرات املاء, ودولة

الثلج, وطفلنا الطائر, وجنميت

املطفأة يف ليل العراق .

***

قالت : أريدك أنت

- هناءة احملابس, بيننا

حرابن وجيش من أنني

القانطني, ففي حفرة أبقصى

البسيطة أنت, ويف حفرة يف

أقصاها اآلخر بييت,,,

ايهلل !! ايهلل !!

فلو صدق “غاليلو” وأمسِت

االرض كروية فانقّا إذن

ملتجاوران وما بيننا سوى

ذرات من الرمل العسكري

وعالمة سؤال شنقوا استفهامه

في مديح األحياءفي مديح األحياء
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اشتغاالتاشتغاالت

  يف مفازة السعادات 
                                            

أولئَك، اّلذيَن مل يكْن النَّبيُذ 
مباهَج على طاوالهِتم يوماً ..  

لطاملا وقفُت، أرتُِّب الظِّالَل طريقاً 
هلم بني القناطر ..   

لطاملا قلُت للرتاِب : أينك ، 
ملاذا أخذهتم اىل هناك  ؟؟ 

لقد أنبتوا الدُّفلى كثيفًة يف مفازة السعادات. 
ا مل يكن الوقُت كافياً للموت 

ّ
ومل

هتاَدوا  النَّحيَب واجلّلنار ، 
خريٌف طويل طوى احلكايًة ومضى  

اآلن، أحتفي ابلثعالِب، ذكرى حقوٍل تباعدت  ..
رائحًة من مَسٍْن وطبيخ .

ومن الُكوى الغامضِة -أستثين عيونم - 
ال أجُد يف األفِق أشرعًة متعجلًة هبم.

 ***                      
مثُل خيٍط من دمٍع شفيٍف،

هكذا، مترُّ قوارُب اّلذيَن حُنبُّهم ..  
كلُّ َجذٍع غريٍب بني ضفتني ال أنتخبُه قنطرًة ..

 
  قبعة األمل .. 

                                      
أان، عّنَد نايِة اخليِط 

الذي مُتسكنَي وشيَعتُه األُوىل ..
، الذي يوشُك  أأتمُل قارَب الربِّ

أحنين ملا أمسية انتظارك .
وأبتسُم طوياًل اماَم املرآة، 

ال أُفزَع  قربة األمل، اليت بنَي يدّي ...
وهي وحيدة ،

وألنين أسأُل األمكنَة ُطمأنينًة 
سأقصُد ما آواين وإاّيِك منها 

أحبُث بنَي أسّرهتا األلف 
عن َمهاِلِك الضَّوِء ..

اليت رّضيْت جبسَدينا معاً ذات يوم 
عن ما ظلَّ من ُجذاذاهتا

 أماًل وقّبعاْت . 

صيدتانطالب عبد العزيز 
ق

كلُّ مساحٍة ابذخٍة للضوِء 
ال أصطفيها حقائَب هلم 

وحدي : 
أكتفي أبصواهتم مبا يتنزُل من ُسُورة الَقصُب 

ُأجلُس  الَفواخَت على مييين 
وما تيسََّر من الدمع والدُّفلى على مَشايل ..

ميامة السَّعِف املريضة، أان 
قارُب الذيَن مل جيدوا يف قماشة اللون  

جِمّذافاً ألنارهم القادمة.
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اشتغاالتاشتغاالت

1
يسقط الضوُء من صوهتا

أحاول أن أحلَق به كآخر ضوء 
يف النهار

ولكن ال شكل ألملسُه
ال أمل ألشعَر به.

2
أ متألُ  األحالُم مقاعَدهم

يف قطارات الليل؟

٣
تتلو عليه قائمة من األماين 

حىت تبعدُه عن املوت.

4
تدامهنا احلقائق كالُقبل،

أحياانً كالبعوض، 
أحياانً كاملصابيح. 

٥
لون بشرتك قهوة
توقظين إىل العامل.

دنيا ميخائيل

ألواح
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اشتغاالتاشتغاالت

6
عندان دقيقة واحدة

وأان أحبك.

7
 كل األطفال شعراء 

حىت يتوقفوا 
عن اللحاق بفراشات 

ليست هناك.

٨
حلظة تصّورَت ابنك ستفقدين

بدأَت تراين بوضوح
بكل زهوري

حىت اليابسة منها.

9
لو تلّفظَت األحرف 

الصحيحة واملعتلة كلها معًا
لسمعَت أمساَءهم هتطل

قطرًة قطرة
مع املطر.

10
نقشنا أسالفَنا األشجار

قوارَب من خشب
تبحر إىل أمكنة تبدو أمينة 

من بعيد.

11
األشجار تتبادل الكالم 

مثل أصدقاء قدامى
والحتب أن يقاطعها أحد

لذلك كل َمن يقطع شجرة 
تالحقُه لعنُتها فيصبح 

كأنه مقطوع من شجرة.

12
مثلما ختتبئ اجلذور 

حتت الشجر،
هناك أسرار ووجوه وريح 
خلف ألوان لوحة روثكو 

اليت بال عنوان.

1٣
أ ينسى البحُر أمواَجه

مثلما نسيتنا الكهوف؟

14
قدمياً عندما مل تكن هناك لغة،
ساروا حىت مغيب الشمس   

حاملني أوراق شجر 
مثل كلمات عليهم تذّكرها.
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1٥
صحيح أن األمل كاهلواء

متوفر
يف كل مكان،

ولكن أملنا
يوجع أكثر.

16
الكثري منهم ماتوا حتت جنوم 

ال تعرف أمساَءهم.

17
لو أنا فقط جنت معي.

1٨
 مثة هلب خيفت يف املوقد،       

يوم ينسّل هبدوء من التقومي،
وفريوز تغين ”بيقولوا احلب بيقتل الوقت

وبيقولوا الوقت بيقتل احلب.“

19
البائع املتجّول يعرُض للسّواح

قالئَد ذات قلوب مقسومة إىل نصفني، 
أصداَف حبر تثرثر أبذنك سرَّ البحار، 

كرايت مطاطية تشّد عليها إلزالة القلق، 
خرائَط أوطان تطويها يف جيبك ومتضي.

20
يسكنين إيقاع أغنية منسية

من زمن اليدين اللتني
ربطتا شريط حذائي

وودعتاين إىل املدرسة. 

21
لو أين عملُت ُنسخة

من تلك اللحظة حينما التقينا،
لوجدهتا مليئة 

ابلنهارات والليايل كلها.

22
لن تنسى طفَلتها البعيدة 

تلك املدينُة اليت ظلَّ ابهُبا مفتوحًا
للمارة والسّواح والغزاة. 

2٣
القمر ذاهب إىل اجلهة األخرى

من األرض
ينادي أحبائي.

24
تتغري الفصول

وأتيت أبلوان أخرى
وأنت أتيت وترحل،

ما لون رحيلك؟
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اشتغاالتاشتغاالت

انضي من نومِك فقد أينع النخل وهبت ريح على مدائننا
أنت اي من امسك موجة 

واي من امسك بسمة
واي من امسك سراب

انظري ماذا ترين
أليس يف الوادي ما بني اجلبلني خيرج كل ليلة ذلك اللوفيااثن 

آية  يديه  بني  ماردا حيمل  لينهض  العذاب  ألوان  السد  ماء  يسوم 
اخلروج؟

أليس هو اللوفيااثن حيجب الشمس عن املدينة وإن شاء املطر؟
أليس هو املانح األفياء والقرى معىن احلياة؟

أليس هو الباسط كلبه من ابب الكهف إىل ابب الفجر 
تّياهاً بطول الوقت وانطحات السحاب؟

أال هيب بصحنك وال أتيت لتصبحينا
َوُمّري من شغاف اخليل بسمة يف ثوب العذاب

هيا انضي واقرئي سورة الغافيات على قبور أهلينا
أنت اي من امسك موجة 

واي من امسك مجرة 
واي من امسك خراب

ها هو البحر اهلائج جيمعنا والصياح
وكل هذا املدى املفتوح يضللنا 

ندى من أول الليل حىت الصباح 
املقدد مثل حلم تعفن حتت 

سنابك الفاحتني
مل نكن مغرمني 

أبي كتاب
سوى كتاب الوهم وانعدام اليقني
مل يكن معنا مفاتيح اجلنان لكننا 

كنا نقرأ يف دعاء الزايرات وأقضية احلوائج
إننا سننحين ملوج البحر 

ويركبنا الصقر حملقا جبناحني من طيب وطني 
وإننا سنرى احنسار ظل الصديق يف اللحظات األخرية

كم هي مرة هنيهة اخليانة 
حيث ظالم الروح يغطي درع املبادئ واألولوايت

سيلفي لفتاة جميلة يظهر فيه 
وجهُ شاعرٍ هرم ٍ

حكمت احلاج *
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اشتغاالتاشتغاالت

يف بالد ما بني النهرين التقيتها 
وكانت امرأة احلكااي ومساء الليل 

والقمر اجلريح وكتاب شعر مل يكتمل
وكان أن سافرْت معي 
حىت أقاصي السماوات

تلتهم احملبة التهاما
وتتيب صرب املهل

هيا انضي من نومك 
فقد أينع النخل وهبت ريح على مدائننا

وأنت اي من امسك موجة
واي من امسك بسمة

واي من امسك نورهان
كيف جئت إىل هذا املكان أحبث عن جذوري؟

كنت أظن أنين معرٌش يف األرض الندية 
متغلغل مانح وجودي حجر األساس 

ذلك الذي رماه البناؤون فأصبح حجر الزاوية
ما بني نديك وساقيك يطهر النهر اترخيه العفن 

لتبدو الصالة مثل هدم للصروح
وقالوا إمنا هو شاعر تتناهُبُه رَيُب الـَمـنوِن

ُهَوَذا أَييت مع السََّحاِب، فوق بغداد العواصم والبحار
يع من يف اأَلْرِض َوَستـَْنظُرُُه ُكلُّ َعنْيٍ حىت اليت طعنته َويـَُنوُح َعَلْيِه مجَِ

إن كان أَِميًنا ِإىَل اْلَمْوِت َفَسيْعِطيُه املوت ِإْكِليَل احْلََياِة 
كيف املومياوات اقتحمت بظواهرها املمزقة هلع املنازل 

فسقطت شاهدة قربه إىل قدمه اهلاربة 
وختلى وهو يعوي عن العرج الذي يف روحه 

لذلك رمبا سحبه املوت وهو يهرول ابتاه اليسار 
وختلى دون حتذير عن انبه الوحيد 

لينتظر فرصة االنقضاض على األشجار  
وإن كان آيال إىل احلياة فقد كان شخصا مل يستطع اخلالص 

من الشجرة ألنه كان غصنها 
فانتظى فاسا من األفكار وانال عليها 
حىت كهف أفالطون مل تسلم من عقابه 

لقد ماتْت ذاهٌب حنوها وحتت مئزره سكني 
مشحوذة ابالزدراء وما أدراك ما البنادق  

والعقائد تسقط مثل ورقة 
نسغها دمنا وحلاء أمنا الشجرة 

انظري أسفل الوادي بني اجلبلني 
كيف ينمحي كل هذا بطرفة عني 

حتت شفرة الكره والبغضاء 
وامسعي وأنت من تكونني 

اي من امسك موجة
واي من امسك بسمة

واي من امسك ضباب
َما يـَُقولُُه الرُّوُح لِلريح 

إن َمْن يَفوُز بقلبك اآلمث َفاَل يُغلبه اْلَمْوُت 
ويصبُح ال تَيٌه بعدها يغشاُه وال َسراب.

.........................
شعرية  جماميع  ستة  له  املتحدة.  اململكة  يقيم يف  العراق  من  شاعر  احلاج  )حكمت   *
صدرت يف أماكن خمتلفة منذ بداية التسعينات من القرن املاضي وآخر إصداراته الشعرية 

جمموعة قصائد نثر بعنوان »انستغرام » عن دار مومنت يف لندن 2019(
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هلذا الذي ال أعرُف ما ُهَو.؟
ويتضوَُّع ُخبزاً يف ممرَّات ااِلحِتضاِر وااِلقِتتاِل 

ولكنَّين َأحِسُبُه من أجِلنا يسرتيُح يف عباءاٍت شهيٍَّة
ويتمتَُّع حبكمِة ااِلنشغاِل أبُموٍر جانبيَّة أهمَّ من ُقوِت حياٍة 

وأوسَع من اِنفالِت رقٍص يُنذُر بثورٍة.!
هلذا الذي أيضاً يُدقُّ لُه القلٌب ِمراراً دوَن موعد اِبنتظاٍم 

وأحياانً يُدقُّ لُه بغرِي اِنتظاٍم ولكْن جبُُنوٍن وسعادٍة.!
اهِك دوَن حتسٍُّب خلطٍر أو اِنسداٍد. سَأظلٌّ أُطارُِدين اِبتِّ

ًأطارُِد ِظلَِّي حبثاً عيّن وعن مقاتلي وما يـُْلحُق يب من َسيبٍّ  
وَأخطو على الدَّماراِت اِبحتالِم تعاويٍذ تربُُق بنَي أصابِع النَّاي 

أشباحاً وضفائَر تتجسَُّد بتالِفيِف ِامرأٍة مخريٍَّة كُدميٍة ُملتهبٍة
مْل تتكوَّْر ُروُحها بعُد أماَم صيدليَِّة احُلبِّ يف ااِلنِكساراِت.!

هلذا أُطارُِدين بقوَِّة َقدٍر من أجِلِك أيضاً اي ِامرأِة النِّرياِن اجلميلة 
وأُطارُد دمي ِفيِك بصيٍغ شىتَّ من املستحيل.!

ً مكُسوراً يف الغباِر من أِجلِك ويف الَبدِء كنُت أُطارُد ِظالَّ
وحىتَّ جيفُّ الوقُت وتتشرَُّب جبفاِف الوقِت ِامتداداُت دمي

حمرِّ إِبخالِص َزنبقاٍت حرَّى. 
ُ
كنُت أراِك تذوبنَي عند بوَّاابِت الثَّلِج امل

نَي على َحّرِي بسطوِة سارِق عطٍر تُزّمنَي ندى شفتيِك وتعضِّ
وتقِبضنَي عواملَ ُعمرَي ابجرتاِر حرٍب ملُعونٍة ِمثَل ناايٍت صفراَء

: حسدْتين ذاَت ظهريِة تعذيٍب على اللوعة يف احلبِّ
- على الصَّيِف اخلانِق يف » جمُنوِن « الِقتال.

ستنقعاِت. 
ُ
- على الّرِفاِق الذيَن تناثروا كالنُّجوم يف امل

- على البنادِق اليت اِنعكفْت فـُوَّهاهُتا حنَو الُعيوِن.
- على زمزِميَِّة العطِش املاحِل وسَط اللَّهيب تُنافُح املوَت 
    حنَي خَرَقها طلٌق مهووٌس وأَفرَغ ماَءها كي ال أعيَش 

    يف ظالِم القلِب الوحيِد واحلرائُق ترتى تتهافُت حويلَ كالصًّوِر.!
هلذا اّلذي ال أعرُف ما ُهَو.؟

اهِك يف الغُباِر.! مرًَّة بعَد ُأخرى أموُت ألُعوَد أُطارُِدين اِبتِّ

ُغَبارِ اِهِك يِف الْ َ َطارُِدِن بِاجِتجِّ أُ

فهمي الصالح
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*****
تسْربِل أبْلغاِز الِقراءاِت 

ُ
من أجِلِك اي امرأَة املاِء امل

من أجِلِك اثنَيًة ِصرُت أُطارُد ُغُيوماً وأجنحًة وانكساراٍت.!
تعدِِّد.!

ُ
ها أان ذا وحيداً أُطارُِد جمموعي يف وجِهِك امل

أراِك تُغوصنَي بلمِح الِفضَِّة يف موٍج يغلي دمعاً وغرقًا
عرَب أقفاِص ُمُدٍن مصُنوعٍة من َقصديِر اخلوِف الباذِخ.

أراِك حبالِة التَّحنُّط ضاحكًة كقمٍر خيرُج من بئِر احلكاايِت  
ٍت تشربنَي عصرَي ِازدحاِمِك برجاٍل هابطنَي مبظالَّ

تهرِّئِة.!
ُ
األحذيِة الشَّاعريَّة والُوجوِه امل

وُتشرييَن بلحظِة دماِر إىل أشياٍء خاليٍة من اللَّبِس:
قعرِها  ويف  ابلطِّنِي  املطليََّة  ُخوذيت  إىل   -

قصائدي.
سنواِت  ُمنُذ  يسُكُنين  ِاعتزاٍل  قُبِح  إىل   -

الكشَّافِة.
إىل أوراِق حُبُوٍث تداورْت عليها الفئراُن   -

واأَلحزاُن.

ال تكتِئيب هكذا اي ِامرأَة السَّعاداِت الومهيَِّة البعيدِة
سأدُلُق على جسدِك البعوَض كي تنامي ُمسرتحيًة 
وسَط َجعبيت من لسِع العصرِي ومن غثَّاثِة رجاِل 

تهرِّئة.!
ُ
األحذيِة الشَّاعريَّة والوجوِه امل

فال تكتئيب على طُول فراٍق شرٍس يلتِهُم اأَلظافَر بيننا 
اِهِك يف الظَّالِم ويف الغُباِر.!  فأان ما زِلُت أُطارُدين اِبتِّ

هلذا الذي ال أعرُف ما ُهَو.؟
اِهِك يف احلَياة.! مرًَّة بعَد ُأخرى أموُت أَلُعوَد ًأطارُدين اِبتِّ
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وأنت تبتسم 
للجميالت 

يف طرقات املدن الباردة
ال ترب 

 أن تضع يف جيب قميصك
 نقودا معدنية
 سيفضحك

 صوت رنينها 
 على وقع نبضات قليب

 الذي محلته معك  
ال هتدي إحداهن زهرة

وصايا العاشقني

منتهى  عمران

ستشم عطري 
املدفون بني األصابع  

ال ُتطل احلديث 
ستذوب األمساء بني شفتيك

ويبقى إمسي فقط 
وصوريت يف عينك  
سرُتبك كل الوجوه

 ورمبا تتعثر اجلُمل .
أمل أقل لك 

ال يالئم العاشقني 
السفر
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َعَلى أيِّ ُجرٍْح
          َتْسُكُب املاَء

                   اَي ُصْبُح
َوأيُّ َدٍم 

      فـَْوَق الصََّحاِئِف
             َقْد مَتُْحو

َفال تُوِقِظ اأَلْجَفاَن
         فَاجلُرُْح 

                    َساِكٌن
َوأْنَت الُفرَاُت الَعْذُب

      َعاَث ِبِه
ِمْلُح

َيطُوُف ِبِه لَْيٌل 
َوتـَْنَساُب َحْوَلُه أفَاٍع هَلَا 

ِمْن بـنَْيِ أقـْرَاِنَا ِجْنُح 
َفِحيٌح َولَْيٌل َواْحرتَاٌب 

                      َمَع الرََّدى

َوِقمَُّة َمْوٍت
            ال جُيَاِوُرَها َسْفُح 

َيطُوُف ِبِه أْمرَاِن 
              أْمٌر ُمؤجٌَّل

َوأْمٌر َسَرى ِمْن حَتِْت
               َلْوَعِتِه ُجرُْح

َعَلى أيِّ ُجرٍْح 
           َوالنَِّهااَيُت َلْوَعٌة

َوأْنَت ُعُيوٌن 
          َقْد أَضرَّ هِبَا 

              قـَرُْح
َعَلى أيِّ ُجرٍْح َتْسَتِكنُي 

                      ِمَن األَسى
َوأْنَت قَِتيٌل

             َشكَّ َجانَِبُه ُرْمُح
ُهَنا َيْسَتِحيُل اللَّْيُل

                  حَبْرًا
 َفال تـََرى

َلُه ِضفٌَّة َهْوَجاُء
يـَْعُلو هِبَا َصْدُح

ُهَنا َتْسرَتِدُّ الرُّوُح 
أنـَْفاَس ُغْربٍَة

       َيطُوُل إَذا أْصَغْيَت
       يف 

َوْصِفَها َشرُْح 
ُهَنا ُكْنَت اَي اْبَن
         الرَّْيِب  

              تـَتـُْلو
              َقِصيَدًة 

حُيَّرُِك يف أَبـَْياهِتَا
ْبُح ْوُت َوالذَّ

َ
 امل

ُهَنا ِجْئَت 
ْوِت

َ
       حَنَْو امل

              َطْوًعا

ْيِب ِحَواٌر َمَع َمالِِك ْبِن الرَّ

عبد املنعم امللطاشي
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      َوملَْ َتُكْن 
تـَُفكُِّر ِعْنَد 

ْوِت
َ
            امل
ال يـَنـَْفُع البـَرُْح

ُهَنا ُكْنَت  
           يف َواِدي الَغَضى

     َزْهَرَة الرُّب
إَذا َما اْدهَلَمَّ اللَّْيُل 

             َكاَن هَلَا نـَْفُح
ُهَنا َخطَّطُوا قـَبـْرًا

                ُهَنا أْهَدُروا َدًما 
ُهَنا َكاَن اِلْبِن الرَّْيِب يف َحيِِّهْم َصرُْح

ُهَنا ملَْ تَِبْت
        فـَْوَق الرُّب

                    َغيـَْر لَيـَْلٍة
َوَلْسَت قـُبـَْيَل 

             الَفْجِر 
                    ِمْن َسْكَرٍة 

                 َتْصُحو
ُهَنا ملَْ َتُكْن يف الرَّْمِل 

               تـَْبِكيَك ِنْسَوٌة
َواَل أْشَقٌر جَيْرِي إىَل َمائِِه َسرُْح

ُهَنا ملَْ يُِقْم 

َحىتَّ َوَلْو بـَْعَض لَيـَْلٍة
       َعَلْيَك ِمَن اأَلْصَحاِب

              أَْو َيْطَلَع الصُّْبُح
ْوِت 

َ
ُهَنا ملَْ َيُكْن يف امل

              رَْأٌي حِلَاِسٍد
َفُخْذَها َوأن

                َقْد َتَشاُء 
هِبَا تـَْنُحو

ُهَنا ُكْنَت َعطَّافًا
         إَذا اخلَْيُل أْدبـََرْت

ْوِت َيْسِبُقُه مَجُْح
َ
َوَلِكنَّ أْمَر امل

ُهَناِلَك ملَْ خَتُْلْد إىَل 
                النَـّْوِم بـُْرَهًة 

َوَعيـُْنَك ملَْ تـَْغَمْض
           َويف َجْفِنَها قـَْيُح

َوأْنَت تـََرى 
          َمْن لَْيَس 

              يـَْغَمُض
َجْفَنُه

 أَعدَّ ُسُيوفًا
          لَْيَس ِشيَمتـََها 

الصَّْفُح
تـََرى ُكلَّ اَبٍب ُمْغَلًقا َغيـَْر اَبِبِه

ْوِت َقْد أْحَكَم الَفْتُح
َ
َعَلى أنَّ اَبَب امل

أَرْدَت 
ْوِت 

َ
      خِلَْوِض امل

تـَْغِرُس نِْعَمًة
َتالَطَم 

يف أرَْكاِنَا
          السَّْبُخ َواملِْلُح

َكَأنَّ الرََّدى 
          أْعطَاَك ِمنـَْها َخَساَرًة

ْوِت 
َ
  َعَلى أنَّ بـَْعَد امل

              ال يـَنـَْفُع الرِّْبُح
َوَمْن َلَك َعنْيٌ تـُْبِصُر 
               النَّْجَم 

         إْن َبَدا
فـََيْأيت ُسَهْيٌل

               يف بـَرَاَءتِِه مَسُْح
ُم  ُرَوْيَدَك فَاألايَّ

            َتْسِقيَك مَجَْرَها 
ْوِت 

َ
لُِيورَِق بـَْعَد امل

                يف َسْفِحَها طَْلُح

اشتغاالتاشتغاالت
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يتذّكروَن
وتذكُر

مدانً تناُم على حكااي طينها
ال تسهُر

مدانً تّفُف كلَّ مواتها على حبِل الغسيِل
فموهتا يتكّرُر

مدانً ختّيُط جلَدها ابألمنياِت
وجلُدها يتفطُّر

مدانً 
تصّبحها العنادُل ابلبكاِء

فللعنادِل
)  مسطر (

مدان
كوجهك مثل وجهينا

ووجه الناصرية
 أمسُر

مدان 
ها ال تثأُر ِشكْسبرييًّة لكّنها من عمِّ

مدان 
بطولُة سندابَد عشاؤها

إْن كان مثَّة من عشاٍء يُذكُر

مدان
يغربلها الرصيُف ، يسّجُل املتسكعنَي ومخُرهم ال ُتسكُر

مدان 
بال ماٍء ، وحيتفُل السحاُب أبمهاٍت متطُر

مدان 
أرامُلها النخيُل يهّزها املستعمُر

مدان
أبطواِر احلننِي تثرثُر

مدان 

مدن ومدن

حازم رشك التميمي

اشتغاالتاشتغاالت
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يناُم هبا الصفيُح ، وابلصفيِح ُتدثـُّر

مدان
يكركُر ديكها املتنّمُر

مدان
تقايُض ابخلياِم نساَءها ، وُتسّفُر

مدان
من اهلوساِت ، واللعناِت ، والرجُل الوحيُد )القشمُر(

ها تنطروَن
 وأنطُر

مدان
زالُل حروِفها جرٌح نيبٌّ أخضُر

مدان
تقيُم صالهتا األوىل ، وأوىل أن تعوَد كما يشاُء جنوُنا املتجّذُر

مدان
كلثغاِت الصغار ، وقال اي أبِت رأيُت كواكبا ، واألخوَة األعداَء  خنال يثمُر 

مدان
أبوهتا اجلنوُب ، وصوُت انٍي ُيسِكُر السُّّماَر  ، والشاُي العتيُق )خمّدُر(

مدان
كقلِب زليخٍة عشقا 

كوجٍه يوسفيٍّ 
دون أبواٍب تغّلق
 أو مواعيٌد تعّلُق
أو قميٌص يُدبُر

مدان
سليماٌن هبا الفالُح
والورُد الندْي املتأّمُر

مدان
ُّ والكنطاُر،  واألهواُر ، واألطواُر،  ُ والقطّاُن ، والربحي، تعوُد هلا طيوُر الغاِق ، والشقراِق  والبينُّ ، واحلمريُّ ، وألشبوط،

واجلرياُن،  وابنتهم،  وبدٌر ال خياُف احلوَت حلظَة ُيسفُر

مدان
ختاف على بنيها من عبيِد الشطِّ والسعالِة

تقفز حوهلا أمساؤهم عمٌر ، عليٌّ يلعبوَن ، وجعفُر

اشتغاالتاشتغاالت
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مل يتداركين
الغيم ابملطر

غداة نطفة على وجِه الرمال
كنُت أستغيث

لقد أشاحت خبضرهتا
األشجاُر عن وجهي

فلسُت على وفاٍق
مع أحد ...

روحي بذرُة الشك
والعاملُ حقل اليقني
ملواث بغبار اخللق

احندرت إىل الكون
ويف طريقي

من نطفٍة إىل مضغة
تعثرت ابلكثري من اجلثث

بنَي فيايف الغربة
وقفار العدم

أصبحُت علقة
مث نطفة بال قرار مكني

وبعد تالل الوحشة
أمسيُت عظما

يتسكُع يف السدمي
فما أن أوشَك هللا

أن يكسو ذلك العظَم حلمًا
حىت نشته أنياُب احلروب

هكذا يف ساعة حنٍس
من نيسان ...

هزياًل دون الناس أتيت
جرفتين ريح الوالدة

حنو اجلنوب
وليس مهمًا

لو ألقاين هبوهبا يف الشمال
فأان يف احلالتني

كنت سأولد
أولد صارخا حتما

أولد ويف عيين
محامٌة مذبوحة .

تعرثت باجلثث

رعد زامل

اشتغاالتاشتغاالت
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اشتغاالتاشتغاالت

هناَك 
كاَن معي 

من لونِِه لْوين
 شاٌي

 ونرجيلٌة
 مل تكتشْف ُحزين

يف الركِن شْيٌخ 
على جلباِبِه ضحكْت

 ايقاُت َمن مسَّروا العيننِي
 يف الرُّْكِن 

كاَن احلماسُة 
يف كفيَِّه
 يسألُُه

 َمْن هؤالِء
 وهْل يف قلِبِهْم ِمينِّ ؟

 وال يَردُّ
 سوى أْن ضمَّ غربَتُه
 لعلَُّه يرحُم الديواُن 

ابحلضِن 

اي شيُخ ..
   قاَل أبومتَّام تعرفين 

فقلُت أْعـ......
   قاَل ال

 قلُت انتظْر 
إيّنِ 

موسى إذا كنَت خْضرًا 
قاَل اي ولدي 

لْن تستطيَع معي َصرْبا 
إذْن دْعين 

اي شيُخ ِحْلَمَك 
فابُن العلقميُّ هنا

 واملوصليُّ غريُب العوِد
وة واللْحِن 
ه

لق
ب ا

شر
ال ي

م 
متا

بو 
أ

صر
 م

ي -
بج

ور
ش

هلل ال
د ا
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اشتغاالتاشتغاالت

والنُّوُن 
حيمُل َمن يف النُّوِن 

من زمٍن 
وأمُُّه ) نينوى ( 
وهًنا على وْهٍن 

أملُّ ُعْرَي البالِد
 الدَّمُّ أسئلٌة 

هل ُيسمُن العريبُّ اليوَم
 أو يُغين 

شقائٌق 
تُنكُر النُّعماَن

 مائدٌة من السَّماِء 
بال سلوى 

بال َمنِّ 

وال مَحاٌم 
رُُه بغاٍر ال نـَُبخِّ

 يوًما بسادسٍة 
من سورِة اجِلنِّ 

أقوُل ِشْعرًا 
فقاَل الشيُخ 

اي ولدي 
بعُض القصائِد 

مكْم  يف أايَّ
َتزين

 كاَن الكالُم نبيَّا
 َمن ُيكذبُُه

 يف عامِل القبِح
 جرْب 

مهنَة احُلْسِن 

جربُت 
نكهَة إعدامي

 وفاجأين 
أيّنِ قتيٌل

 وال جناُت يف ّعْدِن

 قابيُل ِمنَّا
 وهابيٌل يكفُنُه

 قميُص يوسَف 
بنَي اجُلبِّ 

والسجِن

 الشيُخ ينظُر 
يف فنجاِن قهوتِِه
 وقاَل مستهزًءا
 بلقيُس يف الُبِّ

 أبصرتُُه .. 
كاَن اتريٌخ بسمرتِِه

 اي أيُّها الشيُخ 
قد أدركُت ما َتعين 

فقاَل .. 
اي أيُّها املصريُّ 

كافرٌة كلُّ السيوِف 
إذا ما خيَّبْت ظين

 ) السيُف أصدُق أنباًء (
 بكى ..

 ومضى ..
كان العراُق هنا
 أنَّ رأْت عيين 
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اشتغاالتاشتغاالت

سنموت يف املدن الغريبة هادئني

ونلوُذ ، من خوف القرى والطني، ابألضواء 

والبحر الذي جئنا ليغسلنا من اخلجل الذي

ُمذ نصف قرن ال يكف عن التصبِب خيبًة

 جبباهنا يف كل صبح كلما ابتسمت إلينا 
العابرات. 

املوت يف املدن الغريبة 

هيثم كامل الزبيدي

جئنا اىل املدن الغريبة كي نبدد خوفنا ومنوت ميتة مارقني

جئنا نراودها لتعطينا ولو شيئا قليال من هدوء العابرين 

جئنا لتنقذان النوارُس من حداء القرّبات

جئنا خيلصنا املمات 

جئنا نفتش ميتة مرموقة ونفّر من جور احلياة. 

جئنا لنطلب ميتة ال تشبه امليتات يف وادي القرى املنسي بني 
دروب طني

منشي ونذرف يف الدروب حداءان . . . أمساءان . . .  وغناءان 

كّنا سئمنا العيش يف شرك املسافات القصية

 بني أواتد اخليام وسطوة املاسوس والفانوس والقصص الغبية.  
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اشتغاالتاشتغاالت

منشي هواانً خائفني مطأطأين 

ال شيء كاملوت الغريب على سرير أجنيب مرتٍف

 ال عطر أم فيه ال حدٍو وال بدٍو جيرون احلنني 

ال صوت ريٍح جالٍب للنحس يف ليل السكون 

وألننا جئنا مبلء إرادة القروي حني تفر من عينيه أسراب اليمام

سنموت يف املدن الغريبة منتشني. 

ال شيء يشبه رغبة القروي يف موٍت كما يهوى

كما يهوى خيططه على ورق اهلدااي األجنبية 

وألننا ابناء ذاك الرب مل أتلف مجامجنا البحاُر 

ومل نذق يوما رذاذ املوج يغسل صربان فجرا بعطر البحر، 

مل نوى األغاين األجنبية.  

مل نكن يوما كما شئنا، ولكنا سنرسم خطًة للموت يف املدن 
اجلميلة 

وألننا ابناء بّر 

مل نعش يوما كما شئنا 

غدا أو بعد حني سوف ُنصبح ما نريد

سنموت يف االرض اليت نوى فال وطٌن سوى ما تعشق العينان 

ال وطٌن سوى قليب وما يهوى، وما قليب يريد 

سنكون حني منوت ما نوى كما شئنا نكون

سنموت كالغرابء يف املدن الغريبة كي يقال ابننا 

متنا كما شئنا بال نوح وال خوف التمائم . . . 

“واذا املنية أقبلت ال تدفع”

“واذا املنية أنشبت أظفارها” والقول ما قال احلكيم، 

“ألفيت كل متيمة ال تنفع”. . . 

وألنا جاءت سنفعل ما نريد مبوتنا

خنتار أرضا اجنبية

ومساء بوح اجنبية

حبٌر غريٌب ليس يعرف صوتنا 

وحدائق من نور ... لكن أجنبية 
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اشتغاالتاشتغاالت

جئنا ألان كالفراش مساملني 

جئنا ألجل البحر ذلك أننا 

مل أنلف البحر الذي زاّي رواايت الغرام 

ومَل تراان االجنبيات نغين أو نراقص ظلنا يوما، وحنرتف الكالم 

ُمذ نصف قرٍن من مواويل العتابة والعتاب 

ُمذ نصف عمر النهر واألقمار والدم والرتاب 

جئنا نتأأت كلما اندوا علينا: أيها الغرابء غنوا للختام. 

مّر ٌ هو املوت األليف 

مسٌَِج بال طعم هو املوت العنيف 

وألن ابناء القرى فقراء ليسوا يرفضون

ويقنعون مبا ااتهم شاكرين، 

فرضوا علينا طعم موت واحد خنتاره: 

مت ابلرصاص 	 

           أو حتف أنفك للخالص 

ُمذ نصف دهٍر أعرج حنبو على سبخ القرى ومنوت يف عطش الضفاف

واليوم جئنا كي منوت كميتة النبالء ال دمع وال نوح وال حىت ارتاف. 
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يف طفوليت 
مل َيكْن يل من أصدقاء سوى 

) بدر وأنيس( 
وعندما كربُت وتعرَّفُت على أصدقاٍء جدٍد 

غاب ) أنيس وبدر(
فجأًة !

***

كنت أاندي يومياً : افتح اي مسسم 
لعلهما يعودان من مغارِة الغياب

لكن ألنما كاان من قماش 
يبدو يل أن واحدة

من 
احلروب املتتالية 

أحرقتهما معًا
***

مغارة الغياب

  أحمد جاراهلل ياسني

كنت كلما اشتقت إليهم 
اسرتجعتهم ابلتلفاز

 
***

من أجلهما
بكيت ..لساعات 

لكين بكيت ألعوام 
من أجل أصدقائي اآلخرين اجلدد 

الذين التهمتهم احلروب أيضا ..
أولئك الذين مل يكونوا 

من قماش..
بل كانوا
من حلم

وذكرايت 
ودم ممزوج حبنني األمهات

ومل أستطع اسرتجاعهم
أبدًا

حىت 
ابلتلفاز  ! .
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وردٌة، ومَحاْم

سوَف ينطلُق اآلَن من جسدي،

حنَوها،

سفراُء الكالْم:_

• أوقفوا الوقَت .. لـــــــي            	

• زوا الدَّرَب .. لـــــي        	 جهِّ

• اَء .. لـي        	
َ
أْحِضروا امل

• هيِّــئوا الرِّيـــــــــــــــــــــــــْح	

َقِصْيدُتها.. 

إلى / ....

وخي حمد حممود الدُّ

ا امرأٌة قادمٌة إنَّ

       من َزوااي الضَّريْح

هكذا اْكتملْت دورُة اخليِل اي ساديت؛

إنَّين جاهٌز .. جاهزون؟!

لنرفَع بيتاً هلا،

َونـَُقـْرِمَدُه

ونسيَِّجُه

وننوَِّطُه ابلعصافري

.. نـَْفتُح ُشبَّاَكُه للهــــــــواِء

ونغرُس يف سقِفِه

جنمًة وقمْر ..

هكذا اْكقتمَل اآلن بيٌت لسلمى،

وعاِشُقها زاَرها واْعتذْر

*****

إنَّين جاهٌز .. جاهزون؟!

لكي نفتَح الرِّيْح

إنَّين جاهٌز .. جاهزون؟!

لنزرَع يف ثوِب سلمى املصابيْح

        ولنمأَل َمْنزهَلا ابألراجيْح

لنكتَب عن شاهِلا ِشْعَران واملديْح:_
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• َيطلُع	

   القمُح 

     يف بيِتها 

• ُيصنُع 	

   امللُح 

     يف بيِتها

ا جاريت إنَّ

والطريُق إليها،

كدرِب الرُّعاِة،

ُمعلََّمٌة ابلغناِء وابلنَّاي ..

حَيُجُّ إىل وجِهها العاشقوْن،

            أهُلها جيهلوْن

جيهلون:_

• الضَّغينَة 	

• والكرهَ 	

• واحلقَد 	

ال يعرفون سوى:_ 

• احلبِّ 	

• واخلرِي 	

       ال َتْستدلُّ بغرِي يديها

            الّرايْح

ا وردٌة  إنَّ

        من صباْح

أمريُة ألفاِظها

والقصيدُة ُتْشِبُهها

والكلماُت أصابُعها

ا خنليت إنَّ

كنُت أعرُفها:_

         العيُد يف يدها واهلدااي

اِه الكالِم .. َوْهَي بوصليت ابتِّ

هُت إليها  وحنَي اتَّ

               اْكتشفُت املرااي ..

*****

تتذكَُّرين 

ا رمبَّ

  عندما

تغسُل:_

• بعَض مالبِسها	

• أو ثياَب الصَّغريِة	

• قد تتذكَُّرين اآلَن عنَد ِسواْي	

• تتذكَُّرين اآلن يف كوِب شاْي	

         كنُت كتبُت عليِه امْسَها،

والعالمُة أرزُة لبناْن

تتذكَُّرين اآلن:_

• فوَق األريكِة _ لوُن األريكِة كالربتقالِة _	

• عنَد املرااي _ املرااي عموديٌَّة _  	

تتذكَُّرين .. !!

أتذكَُّرهـــا جيِّداً 

           يف الَقميْص 

ليَس لـِـْي غريُُه

           ِمْن َبصيْص  

اشتغاالتاشتغاالت
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اشتغاالتاشتغاالت

هل تعرف اي نتشه...!

أن مطرقتك كسرت رأس السؤال

وأن صنم احلب 

يرقد دون سروال...؟

 القصيدة  سرير

ال ينام...

دون ضجيج...

وأان اتتبع فان غوغ

يف سيارته الصفراء

أبمسرتدام....

أدخل اذنه 

ألحتفل بهرجان الضحك....

كلما دخن املارجيواان

ينسى  جيبه

مثقواب...

فيتسرب يف قطار األنفاق

ألف سؤال... 

عمن كتب القصيدة.... ؟

ورسم على السكة احلديد

وجه امرأة يرتعش.. 

كلما التهمت حقيبتها

ضحكة بيكاسو على لوحة

أفكار مشعثه ...

ب
غر

مل
/ ا

ي 
اوت

ش
ة 

طم
فا



114115 العدد )7+8(  /2019العدد )8+7(  /2019

اشتغاالتاشتغاالت

جورنيكا....

 متشط رقائق السالسا

على جسد مومياء...

فال تفليت من يديك العود

كي أنظم على مرفق الوقت

دندنة دون سؤال...!

كل قصيدة ال تركض يف الشارع العام

هي قصيدة زانية...

متارس الذبيحة السرية

وتدعي أهنا تطعم األم ترييزا...

اقفزي من السقف او من اجلدار...!

يف دهشة الضفادع... 

ينهض من حزنك

سؤال... وسؤال... وسؤال... 

اي إيفا براون...!

وأنت تشذبني حلية هتلر

من زوائد احلرب...

وزرقة الرصاص

من عينيه.... 

كي ينام العامل يف علبة

وتنامي يف صدره دون سؤال...

فتعايل أيتها القصيدة...!

نقص شوارب الشك

ونغسل الشعر ،

لنتعلم كيف نقصُّ التأويل

من األوهام...
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االنثى شاعرة ، تكتب مجلتها االوىل 

فرتفرف أرواحنا

االنثى احلاملة 

اخلائفة

االنثى صاحبة العطر االبيض 

االنثى هذه ، متسد رأس القصيدة

فيشتعل السهل

ويرقص جبل بعيد 

ويدمع هنر

 ويلملم جمراه

هي تكتب حبرب آالمها

ترسم على حافة العمر

مدانً تشبهها

خائفة وحاملة

االنثى الشاعرة كتبت قصيدهاالوحيدة 

وطلّقها الشعر

أكملت عدهتا هذا اليوم

وهي تبحث عن نٍص

يعطيها عصمته 

لتبدأ من جديد .

يف كل مرٍة أرسُم صورهَتا

أُلّوُن أفَق اللغة 

برفرفات روحها

هذه الفتاة تشبه غيمة

ل
غزي

د ال
داو

م 
سلي

د. 
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وَأخُط أمسها على شجرٍة ابسقة 

حت تشمها وعول الغابة

تركض لغيت بكل اجتاه

           لذلك ................. أان ال ادعي أنين شجرة وهي يف صدري غابة

و ال  أدعي أن يف داخلي وجع وهي يف خاصريت خنجر ابر .

هذه الفتاة  ............... الشجرة احلاملة

  سيدة الغابة

أممُّ النهِر وحفيدَة احلقوِل

 أورثْت النار يف قلب العاشق .

هذه الفتاة تشبه غيمة 

أمُّها فضة مزيفة

وأبوها ذهب مغشوش .

كلّما رمسنا مدينة 

أحتلت االنثى ذاكرهتا .

هي ال تذكر إاّل ذلك الفت النحيل

هو يتذكر جوعه امام وليمة جسدها .

الشاعرة .......................        أمرأه بقلب رجل

تتلمس صدرها فيطري احلمام
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 منذ حروٍب بعيدة 
 جنوُب املكاَن نفسه

 نقرأ الربَج نفسه
 نلعُن احلَظ نفسه

نشرُب الشاَي نفسه
 نتعطُل يف الطريق نفسه 

 لكننا مل نلتِق ...
... 

قصيدٌة سمراء

مد
أح

اء 
ـــــ

ـــــ
ـــــ

هنـ

 رمبا التقينا يف آذار املاضي ..
 وطاولة مستطيلة الوقت 
 تشهد على نقر خطاي 

 وعلى متدد أنفاسك..
... 

 رمبا قفزان من أيلول
 كنت تكربين مبنفى

 ودهشتني متتاليتني..
 وكنت أكربك مبدينة

 وقصائد هجاء
 ويومني من ثالاثء!

... 

 رمبا هوينا يف تشرين
 كنُت رماديَة القلب

ف جاَء صوُتَك على مهل
 وقّشرين  

فأصبَح كّل شيء من “الفندر”
 وهكذا .... تدخُن وأنت 

 تغين يل.. اي مسراء
 تكتُب يل.. اي مسراء

 تقرأ يل.. اي مسراء
 وتضيف :

“ مل نلتِق.. لكننا لْن نفرتق«
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كانوا سجوانً منُذ عقٍد فائٍت

واآلَن ماذا ؟

نفُسها األوقاُت

زمناً نعانُد فكَرهم أْن ننتمي

فتشيُخ ما بني الضلوِع جهاُت

الَفقُر اي بغداُد

 يطحُن عظَمنا خبزاً؛

فتأكُل وجَهنا املرآُة

ِمْن دمِعنا 

أخَذ الفراُت نصيَبُه

ولدْيه من أحزانِنا شتالُت

كانْت بصوٍت ُمرتٍفاسماعيل احلسينينصٌّ هارٌب من ديوان امليالد

 تلك املدينُة

كلما منشي تصيُح: حفاُة

فنِضجُّ 

مث نلوُمها: حنُن احلفاُة ؟!

- نعم؛

 ألّن جراَحكم طُرُقاُت

صوُت القصيدِة  والرصاِص

 تشابكا

فإذا احلروُف حتيطُها طلقاُت

بعد احلروِب يلطُِّخ الَدُم ثوبَنا

هي هكذا؛

لتعيَشنا األمواُت

احلرُب مّنا تسرتدُّ غباَرها
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هذي الوجوُه مجيُعها ثكناُت

ِغيَض الفراُت 

وألُف اثكلٍة تنوُح

وال جواَب

 وكّلُكم أصواُت

ِغيَض الفرات

وهل سيهنأُ والٌد

ماداَم يف هذا الوجوِد رُفاُة ؟!

بعد احلُروِب 

سريفع الدمُع الدعاَء

أبْن تيَء من الشهيِد مساُت

فأتيُت اي بغداُد،

من قسماتِِه

وعلى الطريِق تُدّلِك العثراُت

أان شاعٌر

 كتَب العراَق بنزِفِه

فتالقفت أضالَعُه الكلماُت

سرقوا القصيدَة من فمي

 فتكّسرْت

وأماَم عييْن ترقص املمحاُة

مْل أدَِّخْر قرباً آلخِر ليلٍة؛

فابُن السبيِل ستْقتنيه حصاُة
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ما  ----------  ري
وال تفرح كثريًا

ريا
سو

 - 
رة

اه
ظو

ي 
مار

بال عطش أان  ،،

ال أشعر ابجلفاف ..

وكيف يل أن أتصّحر ؟؟

َوهبَتين إمسي........  ما  .......  ري ،

ما....ري

تفيض بداخلي مشاعر متناقضة ..
وتتأجج بدمي فيضاانت..

تربطين صداقة مع السماء ..
فأعانق الغيوم ...

واتكئ على قوس األلوان ..
وبزوااي لن يعرفها  الليُل ،

سهرُت مع النجوم ..
وللقمر ..

مددتُ  سطوري ..
 ***                 ***                 ***

الكالم بداخلي  ..
ال أحب البوح للشمس ..

أسري فيتبعين ظلي ..
أرشًّ مائي ،،،،،،،،،،،،،،،،

فتنبت العطور يف الزهور ..
وأمضي .... كحلم .

كحبات قمح مللمتين الشمس  ..
مث بذرتين ..
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ألمنو من جديد ...
من شباكي املزركش ..

أتذكركَ 
 وعندما أنّساك  ،

أغلق النوافذ ...
و أوصد الباب إبحكام...

أصنع قفال............
مث  إرمي املفتاح ...

يف حقل القمح .
أغنييت  من روحك ودموعك ..

***             ***              ***
ال أتخذك الدهشة ..

لو وردٌة نبتت..
ستشبه قليب 

***              ***            ***
أن حتيا

أهدم بك اجلغرافيا 

وأطلق العنان للغة الطمأنينة ....
واستغرق بسقاية الورد .
دع الوقت جيري كجدول

كنسمة ....
كقبلة ..... 

وال تلتفت لشوك شفاهي .

 ***                ***            ***

قالوا يل : هناك الذهب غالٍ ...
فمألت جيويب برتاب الوطن

***               ***           ***

ال تفرح كثريًا
إن وجدت مفتاحاً على قارعة طريق ...
فهذا ال يعين ابداً أنك ستجد الباب ...

 ***               ***           ***
ال تفرح كثريا ...       

اشتغاالتاشتغاالت
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اوال: 1-   هتيئة ملفهوم االرهاب اللغوي .

عن   البحث  يف  يكمن  قارئ  أي  لدى  يثار  الذي  التساؤل  لعل 
وجه العالقة اليت ميكن ان تمع بني مفهومني ينتميان اىل حقلني 
تفكرييني خمتلفني “ اللغة واالرهاب “ . فاللغة وحتديدا لغة الشعر 
مناخ مجايل مفنت مع حمموالهتا الفكرية ودالالهتا االحيائية املختلفة 
وما   – الغالب  يف  سياسية   – داللة  من  حيمله  مبا  واالرهاب   .
يستدعيه من افعال مرتبطة ابلقدرة على ازاحة االخر “ قتال او نفيا 

او مصادرة حلقوقه “. 

كيف ميكننا ان  نتصور وجود عالقة بني هذين العاملني ؟. 

دالالت  حول   ، اساسية  مالحظات  أتشري  اىل  بداية  سنضطر 
االرهاب . ونالحظ اوال ان االرهاب املشتق من الفعل » أرهب« 
وهو مزيد ابهلمزة كما يقول الصرفيون  فعل متعد ميتلك قدرة جماوزة 
الفاعل اىل من يقع عليه الفعل . جاء يف اللسان  »أرهبه ورهبه 

وأسرتهبه : اخافه وفزعه« )1(

. اريد القول ان االرهاب اذا عمل يقصد اليه قصدا ، سلوكيا واضحا . 

حللت  و  ا قدمت  ليت  ا لتصورات  ا من  ومثلها  لنظرايت  ا من  عشرات  هناك  ن  ا نية  لثا ا مالحظتنا 
قبل  ظهر  قد  بعضها  ن  ا من  لرغم  ا وعلى   ، نيا  عدوا سلوكا  بصفته   )2 ( االرهاب«  »ذهنية 
هلذا  حتليلية  م كتصورات  ُقِد االغلب  نَّ  إ اّل   إ  2001 عام  لعاملي  ا رة  لتجا ا براج  أ تفجري  احداث 

فكري« »سياسي  فٍع   دا على  ئم  قا لذهنية  ا هذه  فحص  ان  يعين  ما   ، احلدث 

الثالثة إنِّ االرهاب بصفته » اعلى درجات العنف وأخطرها » )٣(  جرى فحصه وحتليله ضمن    ومالحظتنا 
بنية نفسية سوسيولوجية بصفته نتاجا ملؤثراهتا وفعال كامنا يف بنيتها . لكن االلتفات اىل صياغة مفاهيم مؤثرة يف 
اخلطاابت اجلمالية ، او حتول هذه اخلطاابت اجلمالية اىل ثقافة مواجهة لإلرهاب ، مل جير العمل عليه ، وهو ما 

نسع  ضمن هذا احملور بتقدمي تصورات أولية عنه . 

الشعر وارهاب اللغة ...
حنو قراءة يف جتربة الشاعر علي فرحان

سم
جا

ب 
تع

 م
ي

عل
د. 
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اللغة مؤسسة اجتماعية ، كما هو متعارف عليه )4(. وقد سجل دي سوسري مالحظة اساسية يف 
كتابه علم اللغة العام  يرى فيها إنِّ » الطبيعة االجتماعية للغة هي احدى املميزات الداخلية هلا » 
وهي ما يفرقها عن الكالم الذي يصفه إنّه  فردي  )٥( ، واذا كان يعين ب » املميزات الداخلية 
» قدرة اللغة على تطوير نفسها وتغيري عالقاهتا ونظمها ابلتفاعل مع السمة او امليزة االخرى وهي 
» الزمنية » فإننا نريد ان نؤشر اجلانب غري اخلاضع للبىن الرتكيبية النظمية ونعين به حتديدا قدرة 
اللغة على انتاج واقع او كما يعرب عنه عيسى برهومة ب » بناء واقع ».)6(  ذاك انا اكتساب 

لطرائق التفكري الثاوية فيها و ألنا الذاكرة اجلمعية اليت تودع الشعوب فيها خرباهتا  )٨( 

 -3

هذا االستنتاج ميكن ان تعززه نظرية » النسبية اللغوية » لوورف » وفكرته ان اللغة تؤثر يف طريقة 
رؤيتنا للعامل ». )9( .وهو ما يعين – وفقا الفرتاضنا - إّن الكون الذي يتحرك فيه االنسان وحتديدا 
الشاعر هو كون لغّوي ابلدرجة األساس ، فالشاعر يفكر ابللغة ويفهم العامل هبا ايضا وهو ما يعين 

نشوء هذه العالقة بني العاملني ، الداخلي واخلارجي نشؤاً  لغواي :

      األشياء ---------- اخلارج 

      اللغة ------------- الداخل 

هذه املعادلة معقدة الرتكيب جدا ، إذ ال ميكن النظر اىل أي طرف منها من دون األخذ ابلطرف 
اآلخر ، فعملية التواصل والتأثري متبادلة ومتداخلة ابلوقت ذاته . لكن ما يهمنا الرتكيز فيه وعليه 
هو البعد الثقايف الذي حتدث فيه هذه املعادلة واذا ما اعتمدان  أاّيً  من الطرفني ابلشكل العمودي 

او األفقي او املتقاطع سنحصل على طرفني ميثالن قطيب الثقافة اليت نريد اإلمياء هلا ، أعيّن :  الثقافة 
اجلمعية والثقافة الشخصية أو ما ميكن أن نعرب عنهما ابملصطلح النفسي »الالوعي« املكبواتت 

الشخصية او املوروثة و » الوعي » املكتسبات االنية. 

فلو متثلنا االطراف اآلتية : 

اللغة -------- االشياء 

اللغة -------  اخلارج 

اللغة ------- الداخل 

أو عكسناها أيضا لوصلنا اىل النتيجة نفسها   وبناًء على هذا التصور سنستثمر مراقبة لغة الشاعر 
عرب حقلني ينتجانا ويؤثران هبا ومها ثقافته املستمدة من إرث معريف مرتاكم ، وعامل االشياء اخلارجي 

 .

 -4

 يقع الشاعر بني ثقافتني ، االوىل ميكن تبويبها أبقنومني :  ثقافة اجلنس العريب وثقافة اجلنس البشري 
، ومها يصنعان الركيزة االوىل يف لغته . 

وفيما خيص األول ومبراجعة سريعة سرعان ما نكشف عن وجود معجم لغوي وثقايف هائل وواقع 
ثقايف أكثر هوال حلقل  العنف واإلرهاب أبشكاله املختلفة ، وليس من الصعب احلديث عن أسبابه 
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ومسبّباته ، ويكفي ان نلمح اىل رأي مهم جدا حملمد عابد اجلابري إذ يرى إّن اللغة العربية مُجعت 
وبّوبت ألفاظها من بيئة بدوية طلبا للفصاحة وما أشبه ذلك )11( ، واألمر متعارٌف عليه يف 
الثقافة العربية ،  إنِّ البدو أفصح من أهل املدر وهو ما خلق نوعا من التناشز االجتماعي بني لغة 
تنبثق وتتفاعل مع الواقع ومنه وأخرى تُفرض عليه فرضا ، وهي عني املشكلة اليت أشار اليها بعض 

النقاد والشعراء مثل يوسف اخلال وادونيس وغريهم . 

إنَّ هذا املعجم يؤسس لطريقة ابلفهم وصيغة ابلتعامل واسلوب ابألداء ، وقد يعرتض القارئ ان 
لغة الشاعر احلديث ال متت بصلة واضحة اىل لغة الشعر القدمي ،  بل إنَّ القصيدة احلديثة ترفض 
رفضا قاطعا املفاهيم الشعرية اليت بُِنيت وفقها القصيدة القدمية ألنا ببساطة مل تعد فاعلة اجتماعيا 
وال ثقافيا كما يشري »ايسني النصري« )12( وهو ايضا  أمر صحيح متاما إذا تصوران اللغة الفاظا 
الثقايف يف داخلها ، وحتافظ على جيناهتا قروان  اللغة ُتّذر اترخيها  وميادين ملباراة لغوية . لكن 
طويلة ألنا تشكل هبا »الذات االنسانية » وحتدد طبيعة رؤيته للعامل كما اسلفنا يف اجلانب الثاين 
وهو جانب يشرتك فيه » الشعراء » بصفتهم جنسا بشراي مع اختالفات وتباينات وميكن حتديده 
مبؤثرات الالوعي اجلمعي . واعتمادا على نظرية رينيه جريار يف كتابه » العنف واملقدس » اذ يرى 
ان مالحم الشعوب »واترخيها وآداهبا واجمادها »مؤسسة على بعد« مأساوي دموي يسري يف 

االنسان ويسم فعله ويغذي خمياله«.)1٣(  . ويركز رينيه على

 » القدرة اخلارقة للعنف ال كفعل عدواين ودموي فحسب بل ان ذلك الفعل ال قيمة له وال طاقة 
جلربوته لوال القدرة املخيالية » اهلالة القدسية اليت احاطته به اساطري الشعوب فصار طاقة معنوية 
جبارة هلا مفعول السحر » وهو ما ينشغل به كما يتضح عنده بتحديد العنف فعال واعيا أبشكال 
ثقافية خمتلفة »)14( .  ما يهمنا اخريا االشارة اىل ما يسميه رينيه ب »اجلرمية التأسيسية« اذ حيلل 
واقعة القتل االول للبشرية اعين » قابيل وهابيل . مستنتجا  انه »بفضل هذا التأسيس الرغبوي 

الفطري اضحى للعنف طابعا مؤسساتيا يف حياة االنسان«)16(  

اما اجلانب االخر » الثقافة الثانية » فيمكن مالمسة حمدداهتا ب » االشياء« الواقع وأعيّن املؤثر 
اخلارجي الذي تستمد منه اللغة حيويتها . وهو واقع يشكل فضاء يتحرك به  ومن اجله النص 
الشعري ، قد يكون هذا الفضاء مغرقا مبكتسبات احلياة اليومية وقد يشكل فضاًء » إيهاميا »  
وقد يعاد تشكيله وفقا ملا يبثه من اشارات تتحول اىل مركزايت صادمة داخل النص مشكلة لغته  
وقد يكون » ميثولوجيا » مقموعا يف الالوعي اجلمعي لكنه قادر على ان يسرب نفسه اىل لغة 
الواقع بدون مؤسسة اسطورية » )17( اعين حتديدا ما يطلق عليه النصري ابلبعد » السوسيولوجي 
» ويفهمه على انه  » نتاج مجاعية الفعل املشرتك املركب من اشياء واقعية متفاوتة النشوء وتشمل 
الناس العاديني والنخبة ، املدينة والبيت ، .....هذه السعة اليت عليها السوسيولوجيا متنح الشعرية 
سعة معرفية ابألرضية اليت ينشأ هبا الكالم اليومي »)وهي ما ميكن ان نلخصه بتعبري النصري ايضا 

ب » الفاعل االجتماعي ». )1٨( 

اذا اضفنا اىل ما ذكران انفا ، أتثريات الفنون البصرية وتكنلوجيا االتصاالت و« السوشل ميداي« 
عموما ، وهي مؤثرات تدخلت بصناعة االنسان منذ دخوله العامل اخلارجي« . واشري حتديدا اىل 
القدرات اهلائلة للواقع االفرتاضي الذي اصبح قوة موازية بل متحدية للواقع االجتماعي ، اصبح من 

السهل احلديث عن لغة افرتاضية انتجها هذا الواقع . 

السؤال االن ما عالقة كل هذا ب« ارهاب اللغة ؟. 
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البد من اإلعرتاف أن أرهاب اللغة يتسع ألكثر من تصور ورؤية وينفتح على اكثر من داللة ألسباب 
عديدة قد يكون منها ما هو انشئ عن طبيعة العالقة اليت تصورانها بني اللغة ببعدها األبستمولوجي 
والسيسيولوجي  وبني االرهاب بصفته فعال سلوكيا له خلفيات فكرية وابعاد سياسية وغريها . وقد 
يكون منها ايضا انه قادر على أن يذّوب نفسه وينتجها بصيغ متعددة ومنها انه يتحول اىل خطاب 
حتمله اللغة وتفككه هي ايضا مبعىن قدرة اللغة على حتوهلا اىل »إرهاب« ؟ ومنها وهو األهم عندان 
القدرة على إنشاء كون خمّيل ، عامل خمّيل يتمثل اإلرهاب ويؤثثه ليكون معادال رمزاي إلرهاب الواقع 
ومن هنا تنشأ املعادلة املهمة » إرهاب الشعر وإرهاب الواقع« غري إّن إرهاب الشعر ، إرهاب رمزي 
مشبع ابلدالالت اليت ختلقها اللغة بناًء على ما متت اإلشارة اليه انفا وإرهاب الواقع فعل سلوكي مغرق 
ابلقسوة . إرهاب اللغة يتحول اىل نوع من املكافاة ليعيد التوازن اىل الواقع او ليعيد هتيئة الواقع او 
ليكون حماولة يف ختطي الواقع ال االنكفاء عنه وهنا تكمن أهم الدالالت اليت نريد توثيقها يف اخلطاب 

الشعري العراقي املعاصر . 

 -6

ماذا نريد ابإلرهاب الرمزي ؟. 

ميكن اإلفادة متاما من مفهوم العنف الرمزي الذي يقرتحه بورديو لتصور وجود إرهاب رمزي عن طريق 
خلق »خميلة إرهابية« اعتمادا على مصطلح بورديو تعمل على عقلنة الواقع عن طريق صناعة بديل 
»إرهايب« يعادله ويعيد توازنه كما ذكران واذا كان الشعر نوعا من املمارسة اإلرهابية ضد اللغة أي انه 

حيطم ليبين وجيزئ ليعيد لتتكامل اللغة وميارس العنف تعويضيا استثنائيا الكتمال اللغة ،   ما يعين ان  
القصيدة اإلرهابية نوع من النصوص اليت تتبىن الثقافة املضادة .

مل تعد املخيلة اإلرهابية اال خلقا موازاي ملخيلة الواقع وعلى راي بوداير)19( إّن الشر يكرب مع اخلري 
والعكس صحيح مبعىن اخر وهو ما نريد اخللوص اليه إن املخيلة اإلرهابية تكرب وتتسع شعراي ، وفقا 
إلتساعها يف الواقع وتستند بعد كل ذلك اىل ما قدمناه يف الفقرات السابقة ،ليكون الشعر وتكون 

اللغة ممارسة ثقافية » إرهابية » ضد االرهاب نفسه . 

يف دائرة التحليل : 

اإلملاحة االوىل إّن اجملاميع محلت العناوين االتية » املسدس اول القتلى – ليل مسني – قاتل جمهول 
)20( .«

وابستثناء اجملموعة االخرية اليت محل العنوان عنوان احد النصوص فإن االثنتني جاءات تركيبني جمازيني يف 
النصوص . ليس هذا املهم غري ان دالالت العناوين تنفتح على دالالت كلية للمجموعات . 

مبعىن ان العنوان حيمل داللة تربة . ويف نظرة أوىل يتكشف امامنا البعد اجملازي الذي حيمل – ابلنسبة 
للمجموعة االوىل – معادلة ان يكون القاتل مقتوال ، فاملسدس – اداة القتل – ميارس اول فعل ضد 

نفسه ، والسؤال ابلكيفية ؟. 

ممارسة  ضد  مناخا  تكّون  او  لتكون  اللغة  تقدمها  تفاعالت  عن  تفصح  اجملموعة  نصوص  مراجعة 
املسدس أي القتل ومن مث سنلحظ ان فعل املسدس جيابه بفعل اخر يعمل على إقصاء األول او على 
االقل يضاده . فالنصوص – مجيعها – تسّرب ثيمة الوطن الضائع ، الوطن املهاجر ، الوطن املستلب 
، والن الوطن »وطن« من خالل العالقة اليت حتكم وتصوغ ابناءه به ، وال ميكن ان تصور وجود هذه 

رؤىرؤى
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العالقة اال بني هذين الطرفني ، وإلن »املسدس » رمز اىل اإلخالل هبذه العالقة وهي امياءة للسلطة 
، يصبح األمر إذن ال وجود لسلطة ما يشكل انتحارا هلا . 

لو اتبعنا هذه الدالالت : 

» قيدت اشرعة املسرية قرب صلبان الولوج اىل الدم« 

»يقول النجم قد ّودعت هذا الليل ما ّودعت هذا الليل بل اجهضت رونقه اجلميل«

»يف كل مأدبة يطل الوطن النائم / حبر من خراب ايبس« 

»يف البحر اهلة  وميالد من النجمات«.

» تعال كي نبقي القصيدة مهرجاان او دمًا« 

» كنا مناطل يف املوت ليغفو املسدس« 

» كنا ندق مسامريان نتحسس ارواحنا ونغين جنوان« 

» ابتاهك اي اني اعدو 

وخلفي القنابل ترت حلما طويال« 

نصوص هذه اجملموعة حتتشد ابلصور اليت تكشف عن تشكيل ثقافة » مقارع« ضد فعل املسدس 
/ السلطة ». وما قدمته اجملموعة بشكل عام ضياع » الوطن« بصفته حلما مجاعيا وليس فرداي . 
وقد نالحظ حىت يف صياغة اخلطاب تنسل العبارة اىل ضمري ال » حنن« يف مواضع كثرية . ذاك ان 

الوطن  مفهوم مجعي وال ميكن ان يكون غري ذلك . انا رؤاي جيل كامل صحا على ضياع احالمه 
، ألن اجملموعة  كانت تربة مشكلة يف مناخ التسعينات ، فان امتدادها الرؤيوي يتجذر يف العقد 

السابق له لذلك تظهر مناخات احلرب » فضاًء  إيهاميا« يتشكل النص فيه. 

يف اجملموعة الثانية » ليل مسني« تشيع لغة ختتلف عن اجملموعة االوىل ، وتشكل هذه اللغة فضاًء  
ميثولوجيا  شعبيا ، لكن اوال نريد ان نرصد وجه العالقة بني العنونة والتجربة . سنالحظ ان داللة 
» مسني« املسندة اىل الليل تنتشر بشكل ملفت ، طبعا ال قصد انتشارا صوتيا امّنا تستدعي ظالل 

معانيها املتوافقة او املتضادة  ، نالحظ مثال  :

» اتذوق فمها«

» متتلئ شراييين« 

» مثرة البياض« 

» كنز » منجم« 

» فم احلروف« 

» قمح / مواسم« اخل . هذا االنتشار لصور االمتالء  او الفراغ ايضا » الن كثريا من الصور تشكل 
مفارقات حادة ، اقول هذا االنتشار مبعثه واقع التسعينات . انه يهدر ليكتسح تربة الشاعر ويشكل 
ابعادا جديدة فيها ، ما اعنيه انا حتوط وتسّور تربة النصوص ، وهلذا داللة » ليل مسني« اليت تشكل 

املفارقة االوىل يف اجملموعة . 

حني نعود اىل قاتل جمهول ، سنالحظ  فضاًء اخر ، ، فضاء الغياب واالسئلة اليت ال تد اجاابت 

رؤىرؤى
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، جند مالمح » ملسؤول« عن كل هذا القتل او املوت لكن ال احد جيرؤ أن يسمّيه ، انا احلقيقة 
االزلية اليت الحقت االنسان منذ بدئه ، يف هذه اجملموعة تتشكل اللغة عرب ميثولوجيا دينية ، ومعظم 
نصوصها ذات دالالت واضحة على ذلك واحلقيقة انا تلتقي وبعض نصوص اجملموعة الثانية بنقطة 

سنشري اليها الحقا . 

اريد ان اخلص اىل ان تربة علي فرحان يف اجملموعات الثالثة تشكلت عرب ثالثة فضاءات

 » فضاء الواقع . فضاء اليومي ، فضاء ميثولوجي » وقد شكلت هذه الفضاءات لغة مضادة ، لغة 
تقرأ الواقع وتشكله بقيمه نفسها ، لغة تقارع وال تستكني ، لغة » ترهب اإلرهاب نفسه . وسنتناول 

هذه الفضاءات بنصوص خنتارها او أبجزاء منها . 

يف نص » بني الناي والقطار قتل احملارب« 

هذا النص يرتكز » وحييل العنوان على ذلك«  اىل انفذتني تعبرييتني تتكثف احدامها بداللة » الناي« 
وحتتشد االخرى بداللة »القطار«  وتري اللغة بفيض دالالهتا وخميلتها على اجياد صراع يتنامى بني 
هذين الرمزين » الناي« داللة احللم املفعم  ابحلياة وداللة القطار احململ ببشاعة احلرب . ولو الحظنا 
ان مركزية » الناي« تتسع لتنشر لغة » احللم » يف حني ان مركزية القطار« تضيق«  وهي حتاول ان 

متثل لغة » الغياب« : 

» من الناي«   : 

اشرب حلن البالد القدمية 	 

اشرب تلوحية للنوارس 	 

واركض منه اىل جنة يزرع الشعر فيها بالدا ... يرفع قامته ....... يسقط 	 

ظل احلروب 	 

ابتاهك اي اني اعدو 	 

وخلفي القنابل ترت حلما 	 

بفضلك اي اني تنجو صاليت من الطلقة الكافرة 	 

اراوغ صوت املسدس ... انشب كفي جبسم القتيل 	 

اشرب رائحة املوت 	 

اابهي احلروب بناي يؤوبنين ميتا يف القصيدة “ 	 

الناي هنا  البحث عن حياة اخرى ، عن ارض اخرى ، االفالت من قبضة » القطار« الذي يعادل 
رمزية سلطة » املسدس« او سلطة احلرب . لكن لغة احللم املقارعة للغة الواقع » احلرب » مل أتت 
مبسوغ رومانسي يغرق يف التخيل واحللم انا ولدت واتسعت مثل اشارة » اخلري الذي يتسع ابتساع 
آنية ، فانما يولدان صراعا بني مركزيتني  ايهما يكتسح االخر يف مرحلة  النظر عن  الشر« وبغض 

أساسيتني . 

ولو الحظنا إن استدراجا للحلم يبتلع الواقع  “ ظل احلرب ، مراوغة صوت املسدس ،النجاة من 
الطلقة االخرية ، شرب رائحة املوت ..”  هي حماولة واضحة للدفاع عن صرح هذا احللم . 

رؤىرؤى
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يف حني إّن “ القطار “ حيشد صورا ويرتكز على توليد لغة تمع بني مادية االشياء واستدعاءاهتا 
الذهنية اليت تثري عند القارئ  مشاعر الرفض . 

“ قبل أْن استقل القطار   : 

ادس بقية روحي بكيس املالبس 	 

اتذكر “ صورة امي – بنات حملتنا – سيدة يف الثالثني غازلتها” 	 

اصفق للعائدين واحسدهم 	 

ابتاع تذكرة – مقعدا يالصق انفذة 	 

الوح المرأة غائبة 	 

اهجس اي اني نوحك أييت 	 

يسمرين من اصابع روحي” . 	 

هذه اللوحة تكاد تشكل ظالال للحلم ، انا تعميق للصراع بني املركزيتني ولذك نالحظ التشبث ب » 
صورة األم وصورة النافذة وكيس املالبس » وما يرافق هذا من استدعاءات عند القارئ ألجواء احلرب 

ورغبة اكيدة يف قتلها . 

يف اللوحة االخرى تستمر مركزية القطار ولكن هذه املرة الحتضان الصور األكثر قسوة : 

» انزف فوق جدارك 	 

ابصر دمع النوافذ	 

اخذت من الروح اجراسها 	 

لآلن تذرع اعماران  “ 	 

وهكذا على هذه الشاكلة . ليكون املقطع االخري انتصارا ملركزية احللم : 

» نشرب خنب انتصار البياض على سحنة قامتة	 

سوف نقفل كل احملطات”. 	 

خالصة رؤيتنا هلذا النص .

 إّن اللغة شكُلها واقع  فضاء احلرب ، فاستدعت منطني من اللغة : لغة احللم ولغة احلرب نفسها 
لتصنع الثقافة املضادة وترمز اىل انتصار اإلنسان على » املسدس« / السلطة . 

وقد تشكلت لغة النص هذه بشقيها » احللم واحلرب » من خالل خميلة مجعّية تعي مسأليت احلياة 
واحلرب ، وقامت اللغة بدور فاعل يف ملء الفضاء النصي مبحوالهتا الواقعية واحاالهتا اليه . 

فضاء اليومي . 

يف جمموعته الثانية  يسند علي فرحان نصوصه او يشكّلها يف فضاء اليومي ، وهذا الفضاء الذي 

رؤىرؤى
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تتحرك فيه النصوص إلنتاج ثيماهتا يرتصد » ثقافة اليومي« ويستوحيها وال نعين مطلقا به انه 
مييل اىل لغة متداولة او دارجة بل  اىل ثقافة متداولة . 

والثقافة املتداولة تشكلت او تتشكل من مزيج من الوقائع واالفكار واالحداث والعقائد مبا 
ميكن ان نطلق عليه ابمليثولوجيا الشعبية ، وهي قدرة امليثولوجيا الدينية وغري الدينية ان تتغلغل 

يف ذهنية الواقع وتعيد انتاج نفسها ضمن مقوالت او افكار او سلوكيات معينة . 

علي فرحان ال يوظف – وهذه ميزة الشاعر اجليد – انه يكسبها طاقة شعرية ، فكأمنا ال 
وجود للغة شعرية ابملفهوم العام وامنا لغة تكتسب طاقة شعرية . والقصيدة احلديثة بشكل عام 
» ال أتيت ابألشياء من اخلارج لتصنع مشهدا واقعيا بقدر ما تغّرب املشهد الواقعي لتستخلص  
مظهرا   ديناميكا  غري مألوف« ٨٥ . هذا من جانب ومن جانب اخر تتحول هذه الطاقة 
الشعرية بكل مكتسباهتا اىل » لغة تطرح رؤية مضادة للواقع« انا تريد ان تكسر هذا الواقع 

لتقيم واقعا اخر . يوازيه بقوة الفعل ويضاده بسلوكه . 

يف نصه: » ابنتظار القنطرجية« 

»استفاق على أمل ومرااي 

فوق هاجسه صدى ميتة تدحرج فلوله

مبعّيته اعضاء معطوبة وذكرايت 

وقالئد ابميا 

اعياد فرش هبجتها على الرصيف 

فتناوشها اجلزارون« 

نالحظ هذه اللوحة ، ال ميكن للمخيلة الشعرية ان تتفاعل معها ما مل يتم استدعاء » ثقافة الصورة« 
وبعدها الذي انتجها ، وهو بعد ثقايف شعيب ، ميكن ان تكون » قالئد الباميا« »وفرشة الرصيف« 
احملورين األساسني اللذين يفقهان القارئ هبا وهو فقه يستعيد » مناخا زمنيا« ازدهرت به ثقافة 
الرصيف سواًء كانت الكتساب العيش او لتداول الثقافة او اإلخبار وكأمنا حلَّ حمل البيت او 
املتجر، فضال عن ذلك فان الرصيف يتحول اىل » حافة« تفصل مكانني مها مالذان أليفان .« 
البيت والشارع » وكالمها نظام اجتماعي مديين . وقالئد الباميا ، ليست داللة على شحوب او 
كفاف العيش امنا داللة استبدال ثقافة أبخرى وزمن آبخر . اللوحة االوىل تواجه القارئ بثقافة 
حضور وليس انزاما ، ثقافة اكتساح قيم الحتالل قيم أخرى تراجعت . وتتعّمق هذه الثقافة حني 
تكتسب طابعا ميثولوجيا ، تتحول امليثولوجيا هنا اىل جزء من هذه الثقافة ومكّون من مكّوانهتا : 

» ومثل أٍم تسحب قباب الدعاء ، مضى يدُق على جبهته

بروقا وفناءات وجناحي ابٍز ذرق على األفِق

واستدرج العويل اىل منصة اخللق 

كما َجَلِبة االجناس يف التزاحم للقنص

راح يرقق حتوفه وحيشرها يف فتوق السماء

مُمسكا قرين ثور بيأس كدرته 

مولّيا وجهه شطر البالد املسّجاة يف دمه كمومياء« 

ميكن الرتكيز على ثالث اشارت مهمة هي : 

رؤىرؤى
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» - االم وعالقتها بقباب الدعاء 

استدراج العويل اىل منصة اخللق 	 

االمساك بقرين الثور« 	 

هذه املؤشرات الثالثة ،تضع هذه اللوحة من النص مبواجهة اخرى ، انا تضيف وتعمق الفضاء الشعيب 
الثقايف للنص هذا من جهة ومن جهة اخرى تنشئ ثقافة مضادة ، عن طريق تعميق فكرة النص وهويته . 
ان الثور الذي حيرس املدينة عند السومريني هو معادل للقباب اليت ) يفرتض ان تؤمن حياة املدينة ( لكن 

النص يتعاىل من خالل هذه املتواليات الشعرية اجملازية ليدحض ثقافة استهالك االنسان نفسه . 

ميكن ان نذهب مع نصوص مهمة اخرى مثل نص “ شاعر يف عالَكة”  او” شجرة الغرقى” او “ عيد” 
. . وغريمها . ومما نستنتجه ان الفضاء الذي يتشكل فيه النص ، يستدعي لغته وثقافته ملواجهة املركزية سواًء  

كانت اجتماعية او فكرية . كما سنلحظ يف هذا املفصل األخري وأعيّن : 

الفضاء امليثولوجي : 

لعل واحدة من مسات هذا النمط ليس يف اكساب النص بعدا مجاليا فنيا ، الشعر االن مل يعد من مهّه  السري 
على خطوات اجيال احلداثة االوىل يف التوظيف الرمزي اجلمايل للميثولوجيا .، لذا سنلحظ أكثر من حتول 

على أكثر من صعيد . 

الفارق  الدينية ، وأرمي هنا حتديدا اىل » االسالمية منها« لكن  الواضح ابمليثولوجيا  منها مثال االهتمام 
األساس يكمن يف مسألتني ميكن صياغتهما ابلتساؤلني اآلتيني : 

االوىل : هل ميكننا القول إّن االحاالت اليت شّكلت وتشّكل فضاء النص هي مستمدة من الرؤية االسالمية 

او مما سبقها ؟. 

واالخرى : بناًء على األوىل هل ميكن تصنيف »الديين« على انه ميثولوجيا ؟. 

سنذهب بداية اىل ان القصيدة املعاصرة » وأعيّن ايضا القصيدة اليت استوعبت حتوالت ما بعد احلداثة« 
هي قصيدة رؤية . انا تطرح رؤية او تفكك رؤية وليس ابلضرورة قادرة على ان تقيم دعائم رؤية جديدة 
فليس من مهمات الشعر مثل هذا ، اال يف حدود تصورات الشاعر وطرح الرؤية . وكما هو معروف هي 
نتاج اتلف نظرايت وفلسفات وغريها ، ولعل واحدة من اهم ما جاهبته القصيدة العراقية ما بعد احلداثية 
هي » تفكيك املقوالت الدينية« بصفتها مركزايت كربى ، هذا ان مل نذهب اىل ان هذه املركزايت أدت 

اىل تفكيك نفسها بنفسها على مستوايت عديدة .

واذا عدان اىل التساؤلني سنجد يف األوىل إّن » شخصيات االنبياء« او االحالة اىل أي مشروع او فكرة 
امنا يستمد وجوده من النص بعد ان حتول من خطاب ديين اىل » مركزية فكرية« مل تعد جزئية ضمن 

املنظومة االسالمية وهذا ما يكسبها ميثولوجيتها . وبناًء عليه ستكون اجابتنا عن التساؤل الثاين . 

ان الفضاء امليثولوجي يستدعي لغة قادرة على فرض مهيمناهتا عليه ، لغة حتاول ان تكون مركزايت يف 
النص لتعمل على اقصائه او اضعافه . ومن هنا تنشأ الثقافة املضادة واملخيلة اإلرهابية للغة . 

رؤىرؤى
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 » يف الليِل
 كانَت الريُح أقسى
كاَن يعقوُب أعمى

و ما من قميٍص على احلبِل

وال خيوَل مساوية

 أللكزها 

حىت مترَّ قريبا من امللكوِت!”

سنالحظ داللة “ الليل – الريح – القسوة” وهي متثل صفة احلضور .

ونالحظ “ العمى – القميص املفقود كإشارة للمستقبل – اخليول” وهي متثل داللة الغياب .  من هنا تنشأ املعادلة 
املهمة واليت تشكل مركزية النص ، طرفا املعادلة.................. ينتصر فيها .

لكن القصيدة األهم يف هذه اجملموعة هي قصيدة “ آدم اجلديد “ . وأمهيتها تكمن يف إاثرهتا اسئلة “ العقل املثقف” 
الذي يسائل ، ويفكك مركزايت طاملا ضللت االنسان واهبرت عينيه وأسرت قلبه وفتنت لّبه ، وانتهت به اىل ضياع . 

علي فرحان يف هذه القصيدة يتحدى امليثولوجيات اليت قمعت روح االنسان ليخلق انساان عصيا على املعىن الذي تشّكل 
به ، لذا مراقبة القصيدة تكشف عن خارطة اسلوبية تقع بني طريف اإلقرار والنفي ، إذ تسود االوىل صفات االنسان 

اجلديد متخليا عن معناه الذي تنهض الثانية به  .

 “لن أقولَ  أان املسيُح ،
 فقد َخربت ُ َسالسلِه 

 وأرحُت كفِّي ِمْن عصا اهلذاين
 فالفرعوُن يعرُف روحي املتسائلة ،

أيوُب ال أنساُه
 فالصَّرَخاُت  

ْ َمضجعي  َقضَّت 
ُمْذ ألف عام ٍ، ُحزُت أجوبَة العذاِب الكاملِة ،،

 
 واخلضرُ  صاحيب القدمُي 
 نضا ِعِن الصَّبواِت خامتُه

 وأمهَل سائَِله ،
 ووجدتين

 طبعاً 
 نَبيًَّا

طيِّعًا

وغنائُم الرُّمَّاِن بني أانمِلِه” 

آخر ما نشري اليه إّن تربة علي فرحان ، تربة الشاعر الذي ال يتوسل البالغات إلنشاء نص ، إمّنا يستثمرها  القرتاح 
رؤية متثله ، فهو شاعر راء ، والشعر عنده كشف وموقف وليس استدالال وهذا مدار وقفة قادمة معه . 

رؤىرؤى
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رؤىرؤى

الرواية وقضايا القصور الذاتي

صادق ناصر الصكر

اإلجتماعي  البؤس  ضحااي  حنن,   : تلك  أو  الرواية  هذه  عن  الكتابة  قبل 
ملاذا  التاريخ,  خارج  القاسية  احلياة  وظروف  الغامشة  والشموليات  والتخلف 
الناس حول ما  الروايت, أصاًل !!, فضاًل عن احلديث عنها ومناقشة  نقرأ 

تقوله!! .
األجوبة كثرية ولكن االختصار مطلوب : أنت حني تكون واحداً من العبيد, 
عبيد الوعي التعيس الذي يصول وجيول يف هذه األصقاع املنسية من العامل, 
للتحرير,  وسيلة  أية  عن   – والعقل  املنطق  يفرتض  – كما  ستبحث  فإنك 
حترير الوعي من تعاسته املذمومة ... والوسائل متعددة , تبدأ ابلفلسفة وال 
تنتهي ابلفولكلور الذي كتبه احلكماء اجملهولون, ولكن ذلك الوعي املعتم, مع 
الزمن, مل يعد جزيرة واحدة بل هو أرخبيل, وهناك من اجلزر ما ال تصل اليها 

مراكب األنثروبولوجيا , مثاًل, وهنا سيأيت قارب الرواية .
اهلدف من الرواية هو » تقدمي وعي متسع الزاوية ألن الوعي اليومي ضيق 
وحمدود والرواية هي واحدة من أكرب التعويضات املمتعة اليت إستطاع اإلنسان 

أن يبتكرها حلد اآلن«   جملاهبة حمنة الضيق واحملدودية .

ولذلك فإن زمن الكالم عن الرواية ال ميثل زمناً مهدوراً بدعوى أننا نفرط ابإلحتفاء ابجلماليات األدبية بينما 
العامل حيرتق من حولنا على مسمع ومرأى من أابلسة السياسة ودهاقنة اجلهل وحراس ثقافات القطيع ... 
أبداً ... منذ » دون كيشوت« ال يوجد مغفل واحد حني تعلق األمر ابلوقت املخصص لقراءة الرواية ... 
كل األشياء اليت تعلك تنظر اىل األمام بغضب موجودة هنا يف الرواية : التاريخ, اإلنسان, الفقر, اآلابء, 
االمهات, الدين, السياسة, املرضى, األصدقاء امليتون, الشهداء, العمالء, املخطوطات الضائعة, اجلالدون, 

الضحااي, اخلياانت الكربى والصغرى, قصص احلب, اجلنراالت, اجلنود .
ومع هذا فإن الرواية العربية, على وجه العموم, : » عثرت على أفراٍد يكتبونا ال على جمتمع حديث يدعو 
اىل كتابتها, يعطف الرواية على اللغة القومية واإلصالح اللغوي واجملتمع املدين... فوز الرواية, كما إخفاقها, 
يتحدد بتحوهلا اىل ظاهرٍة جمتمعية على صعيد القراءة والكتابة وهو أمِر ما عرفته الرواية العربية وال تزال ال 
تعرفه حىت اليوم« , وهذا الوضع هو ما يدعوان اىل اإلكثار من قراءة السرد الروائي والكتابة عنه ألن متخيالته 

حني تكون حاذقًة وذكية ومتماسكة فإنا ستتكفل بضرب الوعي التعيس يف األماكن اليت توجعه فعاًل .
هناك من يقول أننا نقرأ األدب الروائي » لنعاجل أنفسنا من القصور الذايت« ... القصور الذايت يف فهم حقيقة 
ما يدور يف رؤوسنا حول الذات واحلياة والناس والتاريخ ... الرواايت كثرية والعديد منها قد يكون نباً هلوس 
اإلكثار من الصفحات ولكن دون أن تقول شيئاً واحداً مهماً حول أمراض القصور الذايت ألن معرفة أعراض 
هذه األمراض ليست أمراً حيدث ابلصدفة طاملا أن هناك حدث وشخصية وحبكة وبعض األفكار بل هي, 
أي تلك املعرفة, مقصدايت عميقة, ال ميكن إكتشافها يف موقع بعيد عن موهبة الروائي, من جهة, ووعيه 

الثقايف/ الفين اجلذري ابلقضااي األساسية للسرد, من جهة أخرى ...
راهن الرواية وحتوالهتا يف ثقافتنا العراقية املعاصرة أو يف أية ثقافة أخرى ينبغي أن يتم رصده ومراقبته من هذه 
الزاوية : زاوية النجاح أو اإلخفاق يف معاجلة االشكال املتعددة للقصور الذايت ... هذا األخري فوهة بركان 
كلما أرادت الفلسفة واألنرتوبولوجيا والعلوم والشعر أن حتدق فيها, خرج منها ما ال ميكن أن نتعرف عليه 
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دون معونٍة من شٍي حمدد هو » السرد« , ولذلك فإن هارولد بلوم, يف كتابه العظيم : » كيف نقرأ وملاذا« 
كان قد متكن من وضع النقاط على احلروف...

أراد أن خيتصر فكتب قائاًل : » أن هناك جوانب يف نفسك لن تعرفها معرفًة كاملة إال حني تعرف على 
قدر إستطاعتك, دون كيشوت وسانشوابنزا« .

ويبدو أن املؤثرات اإلجتماعية وحتوالهتا االنفجارية, منذ العام 200٣ بشكل خاص, قد جعلت قصص 
القصور الذايت هي الشغل الشاغل للرواية العراقية, سواء تعلق األمر ابلسياسة أو التاريخ أو اإلرث الثقايف 
والعالقات اإلجتماعية أو التدافع االيديولوجي ... أقول شغلها الشاغل على وجه العموم دون أن يعين ذلك 
أن قضية الشغل الشاغل, كما هي ولوحدها, ستتكفل إبزاحة العقبات ... يف مواقف كثرية كتب الروائيون 
العراقيون عن اإلرهاب الديين, على سبيل املثال, ولكن دون أن ترتبط الكتابة عنه, كما أوضحت يف كتايب 

األخري: » اإلرهاب والسرد«  , ملعاجلة القصور الذايت يف فهم ومتثيل املوضوع داخل املتخيل السردي .
ومبناسبة الكتابة عن قضااي من هذا القبيل, فإنين أرغب يف التحدث عن روايتني صدرات يف وقٍت واحد تقريباً, 

مها: » امللك يف بيجامته«  خلضري فليح الزيدي, و »أمحر حانة« حلميد الربيعي.
ال يتطلب األمر أن نقوم إبضاءة اإلشتغاالت الروائية السابقة لإلثنني وصواًل اىل الرواية األخرية ألننا يف هذه 
احلالة سنتوسع كثرياً دون أن يكون لدينا ما يتطلب ذلك ... يكفي أن نذهب, بشكل مباشر, اىل الرواية 
اليت وقع عليها اإلختيار, مث نسأل : ما الذي ارادت هذه الرواية ان تقوله, وكيف فعلت ذلك, وما هي 

احلصيلة حني نفتح ملف معاجلات شىت أنواع القصور الذايت يف الروايتني ! .

يف رواية » امللك يف بيجامته« لن يكون 
أن  يكتشف  أن  القارئ  على  صعباً 
الزيدي قد كتب روايته احلقيقية ... كل 
أعماله اليت سبقت هذه الرواية ال تعدو 
كونا مترينات يف الكتابة السردية, وهذا 
هو عمله التأسيسي بناًء على املعطيات 

التالية:
بشعرية  اإلهتمام  من  مميز  نوع  هناك 
املعقول  والتحكم  ورشاقتها  الكتابة 

بتحوالهتا ... رواية حرصت على اإلطمئنان على إحتياجاهتا الفنية بشكٍل واضح وال ميكن أن نتحدث عن 
زوائد حكائية واضحة, وهي قضية حتسب للزيدي يف روايٍة هبذا احلجم وهذا التنوع يف األحداث واحلوارايت 

وأساليب الوصف والزمكانية املكثفة.
للسرد...  املضيئة  املساحات  على  التطفل  من  اجململ,  يف  تتمكن,  مل  احلاجة  عن  الفائضة  األشياء  حىت 
االنتقاالت   ... درجٍة كبرية  اىل  هبا  والعناية  الرواية  تشذيب  على  سهر  من  هناك  أن  نقول  أن  إبمكاننا 

احلكائية, ذات الطابع املستمد من املشهدية السيمية, أضفت عليها ديناميكية مميزة .
مثة حس هتكمي يف هذه الرواية كان علينا أن نراقبه كي نتعرف على دوافعه واىل أين يريد أن يصل... يف 
العادة : التهكم يف الرواايت العراقية يبعث على القلق ألنه يقرتب شيئاً فشيئاً, وللزيدي سوابق على هذا 
الصعيد, من املماحكات ذات الطابع الشعبوي العادي واملضّر, إال أن ذلك مل حيدث يف هذه الرواية إال يف 
حدوٍد ضيقة جداً ... بقي التهكم إسلوابً ثقافياً / بالغياً منح الرواية مقداراً جيداً من الطاقة وكان واحداً 
من أهم وسائل التعامل مع مفارقات سياسية واجتماعية وثقافية صادمة عملت الرواية على متثيلها بطريقتها 



156157 العدد )7+8(  /2019العدد )8+7(  /2019

رؤىرؤى

اخلاصة ) حىت الفانتازايت املوزعة هنا وهناك مل تثقل على حركة السرد... تصرفت وكأنا تعرف حدودها 
الرواايت  وطبيعة مهامها يف رواية تفكر ابلتاريخ الذي كان حتت تصرف ذاكرة مجاعية كاملة تعود لقرّاء 

وسواهم (.
بشكل عام, مع إستثناء بعض املقاطع ذات الطابع النظري شبه اإلستعراضي, فإن رواية الزيدي كانت تنتمي 
خلطاهبا قبل أن تكون متثياًل » مقصوداً« لفلسفة معينة أو تقنية حمددة ... مبعىن أن خارطة الكتابة وتقنيات 
احلكي قد حُتسب, على املدى املتوسط والبعيد, على برجميات سردية ما, إال أنا – أواًل – كانت وليدة 
نظامها اخلاص أو لنقل إسلوهبا الشخصي يف العثور على حقوهلا ... هذا اإلنطباع تقدم كثرياً على مسألة 
التقاانت وأهدافها وهو ما يدعوين اىل تذكر ما كتبه كولن ولسون ذات يوم : » اإلسلوب سيهتم بنفسه 

عندما يعلم الروائي ما يريد قوله« .
وكما هو متوقع : عاد الزيدي, مرة أخرى, اىل ثيمة املخطوطات اليت جيب البحث عنها أو إكماهلا إال أن 
هذه الثيمة مل ينتج عنها تلك التشوهات والشروخ اليت رافقت ظهورها يف رواية » فندق كويستيان« ... 
هذه املرة لدينا رواية قامت أبشياء كثرية كي تكون« روايًة مثقفة » تعرف أن الفن الروائي سيستدعي توفري 
ظروف جماورة مرحية بني اجلمايل  والثقايف, وأن عليها أن تتغري كي تصبح خطاابً مؤثراً يف الفضاء العمومي 

وليس داخل عمليات تبادل الكتب بني القرّاء .
واآلن : هل تستمر رحلة الدفاع عن الرواية؟ ... ال ... لديها عدد من نقاط الضعف اليت جيب أن نتحدث 

عنها كي تكون الصورة أكثر إكتمااًل.
أراد الزيدي أن يضع حادثة إغتيال العائلة املالكة يف العراق العام 19٥٨ حتت جمهر متخيله السردي, أي 
أنه عمل على صناعة نقاط متاس, أعتقَد أبنا ستكون مثرية, بني فن الرواية والتاريخ ) أو بلغٍة أخرى : بني 
الرواية وما مت اإلعالن عنه بوصفه اترخياً ( إال أن الغريب يف املوضوع أن رواية الزيدي قد أخفقت متاماً يف 
إدخال السرد يف حالة جدل حقيقي مع التاريخ حىت أن إبمكان القارئ أن يسأل : ما هي وظيفة التاريخ هنا 

!! ... ما معىن أن أييت ليبقى بال صوت ... بال وقع ... بال أثر !! ... يف هذا املوقع, حتديداً, مل تتمكن 
الرواية من املسامهة, أبية نسبة, يف معاجلة القصور الذايت لدى الُقرّاء الذين يفتشون يف األدب الروائي عن 

ذاكرٍة مضادة تعيد هلم التوازن مع ذاكرٍة رمسية حتوم حوهلا الشكوك .
لكية – شخوصها وأفكارها ومواقفها – كان يُفرتض أن ترى 

َ
اان أفهم, اتسيساً على قرائيت للرواية, أن امل

صورهتا احلقيقية يف روايٍة وقع إختيارها على اتريخ تلك امللكية لتغذية طموحاهتا ولكن النتيجة هي أن امللك 
بقي حُمتجزاً يف بيجامته ... كان حنا مينا يقول : » جيب أن نقدم أبطااًل حيبهم, أو يكرههم, القارئ, 
أما الالمباالة تاه هؤالء األبطال فهي كارثة, وعلينا أن نتجنبها«, ولألسف فإن هذه الكارثة قد حدثت 

يف رواية الزيدي.
خالل قراءة الرواية لن نتمكن, أبداً, من الوصول اىل املساحات اليت تعلنا نقول : ها هي الرواية العراقية 
وقد فعلت فعلتها حني يتعلق األمر بثنائية السرد/ التاريخ, السؤال احملري هو : ملاذا مت توريط التاريخ يف 
مشهديٍة سردية وخطة عمل ال تفكر ابملسامهة يف معاجلة قضااي القصور الذايت اليت ختص ذلك التاريخ 
!! ... ما هي مسوغات تشبيح امللك, وحادثة إغتياله, وجعلهما ورقيني أكثر من الالزم مع أن الوضع 
الطبيعي هو إنتظار ظهورمها يف متثيالت مؤثرة تعلنا حنتفل بقوة وفتنة السرد حني يدخل يف عالقٍة حوارية 
ذكية مع التاريخ!!... يف هذا السياق حىت عنوان الرواية كان عرضًة خلذالن مروع : ما الفرق إذا مت إطالق 
الرصاص على امللك وهو يرتدي البيجامة أو البدلة الرمسية طاملا أننا مل نعرف شيئاً عن هذا الذي سقط 

ميتاً!!.
هل منتلك تفسرياً هلذا املوقف !! ... نعم ... لدينا تفسري عام وآخر خاص يتعلق ابلزيدي ... العام يتمثل 
يف أن ُكّتاب السرد يف العراق, معظهم, ال يكثرون من قراءة كتب الفكر والفلسفة والدراسات اإلنسانية, 

هم يقرأون األدب فقط وهذا األخري عادًة ما يكون مسؤواًل عن سقطات من هذا النوع .
حني ال تقرأ سوى الرواايت فإنك لن تكتب أدابً مهماً على مستوى اجلدل مع التاريخ... ستبقى حمكوماً 
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بسحر احلكاية يف أشكاهلا التقليدية ) ليست القضية, على سبيل املثال, كم كتاابً قرأت عن احلقبة امللكية يف 
العراق قبل أن تكتب, بل هي تقع يف حقل آخر: هل تكونت لديك حساسية اترخيية راسخة وتصورات عميقة 
حول ما يعنيه التاريخ ألنك إذا عرفت ما هو التاريخ فسيكون إبمكانك أن تضع السرد يف املوقع املناسب ... 

وهو ما مل حيدث يف رواية الزيدي( .
أما التفسري اخلاص فإين أراه من هذه الزاوية: هذا املؤلف, من انحية املوجهات الثقافية, أراد ابلفعل أن يصل 
اىل التمثيالت الصادمة إال أنه, مع الوقت, وجد أن فكرة احملافظة على رواية مكتوبة بشكٍل يراه جيداً ومقبواًل 
سيكون خياراً آمناً بداًل من التورط يف طموحات كبرية لن يتمكن من توفري إحتياجاهتا, فقرر أن يظل يف دائرة 
احللول السهلة وال يتطلب األمر أية فطنة كي نعرف مثن ذلك... هذه األشياء يطلق عليها أحد النّقاد توصيفاً 
جيداً هو » التنصل من املسؤولية« , أي أن تضع القصص واألحداث وأنت تعرف أنا: » سترتك جوهر الرواية 

دون أن تطوره, بل دون أن متسه تقريباً .
أكتفي بذلك ولن أتوسع يف مالحظاٍت أخرى تدور حول حكاية اجلرذان اليت تتاح بغداد بعد احلرب الثالثة 
دون أن تكون هلذه احلكاية أية ضرورة ال على صعيد الشكل وال على مستوى بناء مضمون وقضية الرواية ... 

فكرة فائضة حاهلا حال املقاطع املطولة عن مسرحيٍة يتم عرضها واإلعداد هلا بال مسوغات فنية .
مع  الساخن  اجلدل  يف  الرواايت  دور  أن  ستعرف  فإنك  واحدة,  سلٍة  داخل  القضااي  هذه  تضع كل  حني 

إشكاليات القصور الذايت يف وعي الناس مبا يدور حوهلم, هو يف وضع إختبار مفتوح.
أريد, اآلن, أن أنتقل اىل رواية » أمحر حانة« للقاص والروائي العراقي محيد الربيعي.

رواية الربيعي, بناًء على عمليات تفسري مرتابطة, هي فضاء عجائيب ُملغز تتم فيه أسطرة التاريخ والواقع رمبا ألن 
الكارثة العراقية, من وجهة نظر الربيعي, قد إبتلعت ذلك التاريخ وهذا الواقع بطريقٍة هي أقرب ما تكون اىل 
الغرائبيات الكربى وابلتايل فإن الكتابة عن الواقع, يف السرد, ال بد أن تكون بلغته اجلديدة : لغة الواقع الذي 

إمتص  أسوأ ما يف احلماقات الفانتازية.

قضية الربيعي, رغم ترسانة ألغازها, كانت واضحة : إضاءة املساحات اليت ظهرت فيها قوى اخلراب بعد 
200٣ ... الظالميون, الدمهاء, مروجو اخلرافات, وأولئك الغامضون الذين ال تروق هلم فكرة احلياة.

ابلنسبة للنقدية العراقية فإن االستعماالت اللغوية للربيعي معروفة ومشخصة : هذا الروائي ال شأن له مبا 
ابملعىن  اإلنسان  ومهوم  الواقع  وحكاايت  والتاريخ  السياسة  على  إنفتاحه  من  قواه  يستمد  سرٍد  عن  يُقال 
األنثروبولوجي الذي جلأت إليه الرواية العراقية فس سنواهتا األخرية ... هو من الكّتاب الذين يؤمنون أن اللغة 
الرمزية, يف أشد حاالهتا تطرفاً, هي اإلختبار احلقيقي الوحيد للمؤلفني إذا ما أرادوا أن يثبتوا أنم يكتبون فناً 

ال يدين بشيٍء إىل أية » جهة« تقف خارج السرد ومتخيالته.
ال أقول أننا منلك معياراً واحداً يف مقاربة الرواية العراقية, مبعىن أنا جيب أن تذهب يف وجهٍة معينة طاملا أن 
من ذهب اىل تلك الوجهة كان قريباً من إحتماالت أتسيس تقاليد ثقافية وفنية جديدة, بل أن الذي أقصده 
أن الربيعي ال يشبه حىت أولئك الذين ال شأن هلم ابلرواية ذات التطلعات األنثروبولوجية فهو يكتب بطريقٍة 
غامضة جداً وعلى القارئ أن يبذل جهداً كبرياً جلمع خيوط السرد يف » أمحر حانة« ... محيد الربيعي 
متلؤه املخلوقات الغريبة« ومهمتنا هي أن نتضامن مع  يتعامل مع اللغة يف الرواية بوصفها » حبراً سحرايً 
روايته لإلمساك بتلك املخلوقات الغريبة وكل ما ميكن معرفته عن الواقع هو مثرة حواران مع هذه املخلوقات.

مهمة مرهقة وشاقة إال أنا يف حاالت متعددة تستحق العناء : ما لفت إنتباهي أن مجاليات الكتابة يف 
رواية الربيعي كانت تنافس الغموض الذي مل يتمكن من اإلنتصار عليها يف كل اجلوالت وكأن هذه الرواية 

هي قصة كفاح اجلماليات ضد األلغاز اليت حتيط هبا من كل اجلهات.
إنفتاح الربيعي على العامل, على وجه الدقة, ميثل حكاية إنفتاحه على لغٍة بعينها يف كتابة السرد ولذلك 
فإن ذلك العامل, لألمانة, ليس خمفياً أو مهدوراً ولكنه ظهر وكأنه ال يستطيع أن أييت حبلٍة أخرى ... هو, 
على سبيل املقارنة مع الزيدي, كان يعرف اهلدف : هذه الرؤية ) أي رؤيته للحياة من انفذة هذا النمط 
من الكتابة ( لن ينجم عنها سوى نوع حمدد من األدب الغامض يف حني أن الزيدي, يف أكثر من موقف, 

رؤىرؤى
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تصرف وكأنه كان يقصد شيئاً مل يتحقق.
أستطيع أن أقول أن السؤال املركزي اخلاص برواية الربيعي ال يدور حول حماكمة عدميتها الفظيعة وال حول 
حكاايهتا الفرعية الشائكة واملتداخلة أو إحتقارها للجمهور املسؤول, نتيجة إعتالالته الذهنية, عن أحداث 
الفرهود الكربى يف العراق وأجواء التشاؤم واليأس والقنوط االنطولوجي الذي خّيم على كل ذلك, بل هو 

سيذهب- أعين السؤال املركزي – ومن تلقاء نفسه, اىل النقطتني التاليتني :
أواًل : ما هو مستقبل هذا النمط من الرواايت يف السردية العراقية حني نستذكر مواجهة األدب للقصور الذايت 

يف وعي الناس ؟
اثنياً : إذا مت حتديد قضية رواية الربيعي, هل تصلح هذه اللغة يف الدفاع عنها ؟.

السؤاالن متداخالن ولذلك فإن إبمكاننا أن نقول يف إجابٍة واحدة : إذا كان هناك من يبحث يف السرد 
الروائي عن اللغة اليت » تقدم وجهة نظر خاصة عن العامل تنزع اىل داللٍة إجتماعية إبعتبار أن الرواية, أكثر 
من أي جنس لفظي آخر, حتول دون بروز النزعة اجلمالية واللعب اللفظي الشكالين احملض« , فإنين أشك 
أنه سيتواصل بشكل مريح مع » أمحر حانة« وابلتايل فإن هناك كثرياً من الشكوك حول موقفها من قضااي 

القصور الذايت .
الشامل  الفهم  من سوء  الربيعي, خلق نوعاً  الغالبة على رواية  الكتابة, وهي السمة  التجريب املضاعف يف 
لقضية تلك الرواية ... ال توجد أشكال سردية جيري إستبداهلا مع الوقت, حاهلا حال املوضة, ولكن القارئ 
إذا إستنتج أن الراوي يف » أمحر حانة » كان يقيم يف برج لغوي, حىت لو كان هذا الربج » حتت األرض« 

بلغة هولدرلني, فإنين لن ألومه بصرف النظر عن حرص الربيعي على التأنق.
من الناحية الفنية, أان ال أحاكم » أمحر حانة« ألنا مل تتمكن من مساعديت يف التعرف على تطلعاهتا الثقافية 
واإلخالقية بل أن اإلفراط يف الشكالنيات والتجريب ضيع عليها, هي قبل غريها, فرصة الدفع هبذه التطلعات 

كي تكون يف مركز الدائرة اجلمالية... .

لنتحدث, فقط, عن الفوضى العراقية بعد 200٣, أعين فوضى إنقضاض الغوغاء على الدولة حسب منظور 
الرواية لألحداث : هل إبمكان طريقة الكتابة يف رواية الربيعي أن تضعها داخل أفق تفسري ال خيذل توقعات 
القرّاء حني يفكرون جبذور القصور الذايت يف فهمهم لتلك الفوضى العارمة!! ... صعب ... بل صعب جداً... 
األدب, يف األصل, لعبة عجائبية ولكن هذه العجائبية مبجرد إنفتاحها على احلياة تبدأ نصوصها ابإلزدهار 
واللمعان وكل رواية ال أتخذ هذا املوضوع ابحلسبان فمن املؤكد أنا ستدفع الثمن يف مكاٍن ما على خارطتها 

اجلمالية.
إذا كانت » أمحر حانة » , اليت ال أنكر إلتماعاهتا الفنية يف مساحات معقولة, قد حددت قضيتها, فإن لغة 
الربيعي اليت إنشغلت بنفسها كثرياً مل تكن كافية لتغذية تلك القضية... هذه القضية ال تتمع مع لغتها يف 
سلٍة واحدة مبعىن أن التلميحات املتواصلة, على إمتداد الشريط السردي, حول موقف الرواية مما يدور حوهلا, 
قد ظهرت داخل ضباب لغوي كثيف ويف هذه احلالة فإن القصور الذايت لدينا, حنن الذين نتطلع إىل معونة 

األدب, سيبقى على ما هو عليه.
وحني ترون أنين أحل على طبيعة املوقف الذي تتخذه الرواية من شروخ القصور الذايت لدى قـُرّاءها فألنين, 
يف احلقيقة, من الناس الذين يؤمنون أن » النصوص األدبية مشبعة بطموحات معرفية وأخالقية, فهي ليست 
موجودة كي حتدث مزيداً من اجلمال يف العامل فحسب, ولكن أيضاً لكي تقول لنا ما هي حقيقة هذا العامل وكي 
حتدثنا عما هو عادل وجائر ... وسوف يكون للنقد دوماً مظهران, واحد متجه حنو بنية األدب, واآلخر حنو 
الظواهر الثقافية األخرى اليت تؤلف احمليط اإلجتماعي لألدب ... ومعاً, يؤمن أحدمها توازن اآلخر, وعندما 

يعمل أحدمها وُيستبعد اآلخر, فإن املنظور النقدي يصبح حباجة لتعديل« .
 

رؤىرؤى
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جبملة  القيسي،  عبدهللا  لفاضل  عراقي(  )سلمون  رواية  تبدأ    
تليها مجلة معطوفة عليها ، تشري اىل رحلة البطل )فؤاد سلطان( 
شعرة  اقتالع  حماواًل  املرآة  أمام  وقف  الفارع  بطوله  تقول:« 
وهو  املرآة  يف  ينظر  معدين. كان  بلقط  األمين  استوطنت خده 
يرتدي مالبسه العسكرية.«)1( وهي تتكرر يف هناية الرواية مثل 

قفل حلديث احلكاية اليت تبدأ جبملة وتنتهي هبا.
احلروب  سنوات  طوال  الرواية،  موضوع  املقطع  هذا  ويلخص   
واملعاانة ،وعالقة املرآة بوصفها أداة عاكسة لصورة االنسان ملا 
آل عليه جسد البطل)فؤاد سلطان(، اذ تعين كلمة)فؤاد( القلب 
أجل  من  الكاتب من خالل حرف)الفاء(  اسم  اىل  تشري  واليت 
أن يلج قلب األحداث ،أما اسم )سلطان( فيشري اىل القوة اليت 
بقيادة  املستبد، وهو ميسك  احلاكم   / متمثلة ابلسلطة  ختاصمه 
دخول  حت  االيرانية،   – العراقية  احلرب  يف  والصراع  احلرب 

القوات األمريكية للبالد.

 يسرد الكاتب روايته عرب ضمري الغائب، لكنه سرد قريب اىل ذاته ومندمج هبا من البداية حىت النهاية، وهو 
حييل اىل شخصية )عايد( زميله يف احلرب والشخص املهيمن على كوابيسه وأحالمه، طوال ليايل نومه، كما 
يف احلوار الذي حييل اىل عنوان الرواية والذي يقول فيه:« حنن منتلك عناد مسك السلمون كي نصل اىل 
أهدافنا«.)2( حيث وردت االشارة اىل العناد العراقي، حبيث تصبح الرواية تعبرياً عن سنوات العناد، اليت 

انتجت احلروب والصراعات اليت ال تنتهي.
  والرواية مبجملها هي سرية بطل / رمز االنسان الذي حياول اهلروب من املوت بعد مساعه لنبوءة على لسان 
زميله خالد يف البصرة أبنه لن ميوت يف هذه احلرب، كما يف قوله:« فؤاد أنت لن متوت حىت لو امتدت تلك 
األوديسة لقرن، فاحلرب ال تستطيع خطف روحك لكين أخشى عليك من اجلنون..«.)3( وقد أكدت 
هذه النبوءة عرافة تفرتش األرض يف أحد أحياء البصرة القدمية، وهي نبوءة تشخص حال أمه اليت تتعرض 

للجنون ، بعد أن يصبح الوعي الثقايف واحداً من توصيفات اجلنون.

امِلرآة واجَلَسد
يف رواية) َسلمون عراقي(

د. قيس كاظم اجلنابي
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 لقد كتبت هذه الرواية مبثابة سرية بطل جيمع امسه بني نزعات قلب متعلق ابلوطن واحلياة، وبني سلطان 
موزع بني االستبداد الدنيوي وسلطة الدين، اليت يتنازعها خاله احلزيب املرتبط ابلسلطة والنظام السياسي وبني 
رؤى وأفكار أمه )صربية( اليت يعين امسها الصرب والتشبث برؤى األحالم اليت توحي هلا بوجود )إمام( أو مرقد 
لشخص شريف مدفون قرب دارهم واليت تتحقق بعد االحتالل األمريكي للعراق، وظهور التيار الديين، حيث 

جيري استغالل املرقد املوهوم للمصاحل الشخصية.
سرية البطل الذي قُتل أخوه )حميي( يف احلرب وما يعنيه امسه من العودة اىل احلياة  يف هذا البلد، من دون 
لبنان،  وجود خالص ،اذ يهرب فؤاد اىل سوراي هراب من املوت يف احلرب، مث حياول اهلرب اىل أوراب عرب 
لكنه يفشل ويودع يف أحد السجون اللبنانية، مث خيرج ويرحل اىل األردن، مث حيصل على جلوء انساين اىل 
السويد. بينما بقيت األم خترج قميصني لفؤاد وأخيه حميي وتناجيهما - يف وقت الذي كان فؤاد يسمي 

نفسه)املغبون(- وهي تتمسك ابللون األسود منذ وفاة والده وهي حترق احلرمل.
 لقد ارتبطت سرية البطل ابملرآة منذ األسطر األوىل بوصفها مرآة عاكسة لصورته، وحتوالت الزمن ومتغرياته 
اليت كان  املمتلئة  لزينتهن ، فقد كان )رضا( حيدثهم عن جارته  النساء ومراقبتهن  ارتبطت أبجساد  ،كما 

يتلصص عليها« وهي ختلع مالبسها لتقف عارية أمام املرآة الكبرية لطاولة الزينة«.)4(
فاملرآة هنا، هي األداة اليت تكشف عن عري االنسان، وعيوب جسده، ومتغريات الزمن وأتثريها على صورته، 
بفعل السريورة الدائمة، فقد كشفت منذ الزمة الرواية عن تنامي الشيب يف رأس فؤاد، والعرب تلخص عالقة 
اجلسد ابملرآة بقوهلا)أنقى من مرآة الغريبة( ؛والغريبة هي املرأة اليت تتزوج يف غري قومها فهي تلوها لئال خيفى 

عليها من وجهها شيء، قال ذو الرّمة:
هلا أُذٌن ُحشٌر وِذفرى أسيلة       وخدٍّ كمرآة الغريبة أسحج)5(

فاملرآة كانت جزءاً من غربة البطل وحبثه عن اجلمال واحلياة األفضل، فقد » كانت عيناه متورمتني والدموع 

تشوش رؤايه يف املرآة«.)6( حيث ارتبط هذا النص ابلكوابيس واألحالم؛ ذلك أن األحالم هي األخرى 
هي مرآة لإلنسان خالل نومه، بينما املرآة احلقيقية تكون خالل اليقظة؛ ومبا أن هذه الرواية يتوزع سردها 
البحث عن صورته  من رحلة  املرآة غدت جزءاً  فإن  والنوم)املقرتن ابلكوابيس(،  اليقظة  بني  البطل  حلياة 

احلقيقية اخلفية، وجزءاً من تصوراته جلسده وأجساد اآلخرين.
فاذا كانت املرآة حتيل بطريقة ما اىل املرأة واجلسد ،فإن أزمة اجلنس اليت يعاين منها الشرقي قد كشفت 
عن وجود أزمة حقيقية، مما جيعل الرواية متوج مبشاهد اجلنس ، يف الوقت الذي كشفت مواقفها من الدين 
والسياسة؛ فهي قد تاوزت احملظورات الثالثة)الدين – اجلنس – السياسة(، وحتدثت ابملكشوف عن كل 
اليت تعانيها شخصياهتا، واملرآة مثلها مثل الصورة متتلك قوة سحرية ، ألنا حتتوي على صورة  الظروف 
االنسان ،وإن مل حتتِو عليها حقيقًة، ألنا آلة مسطحة وتعكس ما يقع على سطحها من صور، رمبا متثل 
صور العامل أبسره، وميكن أن نتصور كيف كانت تربة االنسان البدائي غريبة وهو يرى نفسه يف املرآة ألول 
يستطيع أن  املرآة حبق أول األمر روحية لإلنسان ، وبعد ذلك أصبحت شيئاً  مرة؛ وكيف كانت صورة 
خيفي العامل أبسره بداخله ،وكذلك كان يستطيع أن يعرف خفااي األمور، مث تكونت من املرآة البسيطة مرآة 
احلكاية اخلرافية السحرية.)7(  فقد كان الرجل اخلمسيين يف السجن بلبنان ، بيده اليسرى مرآة صغرية 
للمرآة ،أي حياورها  يبتسم  أو مقص صغري يشذب هبما حليته وشاربيه، وكان  إما ملقط  وابليد األخرى 
ويكتشف أثر الزمن على جسده، كما تنتهي الرواية بذات املقطع الذي بدأت به حيث حياور البطل نفسه 
عرب املرآة لكي يكتشف حركة الزمن وأتثريها على جسد وتلون شعره بشعرة بيضاء، تنذره بسريورة احلياة، 

وكأن الرواية وضعت بني مشهدين هتيمن عليهما املرآة.
-3-

يهيمن احللم/ الكابوس/ الرؤاي العاكسة على سرد الرواية كما هتيمن املرآة على حركة تقادم الزمن وأتثريه على 
اجلسد، أو على شعر الرأس؛ بوصف احللم انعكاساً ألزمة الذات ،أو السرد املوازي لسرد اليقظة، وتقسم 
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الرؤاي اىل ثالثة أقسام: رؤاي من هللا ،ورؤاي من الشيطان ،وأضغاث أحالم ؛أي جمرد أوهام ألسباب كثرية منها الطعام 
السيء ، ولكن النظرية الفرويدية تعد األحالم أقرب اىل األساطري الذاتية، اليت يفتعلها البطل، ألن األساطري هنا 
هي عودة اىل اجلذور األوىل اليت حياول عربها اكتشاف ما حيصل ابملستقبل، من خالل قراءة املاضي أو حماورة 
احلاضر، ذلك أن اللغة الرمزية على وفق نظرية فرويد وأتباعه هي )شيفرة سرية(، وتفسري احللم هو العمل على فك 
مغاليقها، كما أن الدوافع البدائية يف األسطورة ، كما هي يف احللم ، ال يعرب عنها صراحة ، بل على حنو مقّنع.)8(

من هنا تبدو األحالم مرآة لإلنسان أثناء يومه، مثلما املرآة تعكس صورة اجلسد أثناء يقظته، وهبذا حيصل التقارب 
بني اجلانبني، فاذا كانت الرواية بدأت مع املرآة وانتهت هبا ، فإن األحالم أخذت مكانتها املؤثرة فيها منذ صفحاهتا 
األوىل من الرواية، فتحققت الرؤاي لدى)أم حميي( والدة البطل )فؤاد سلطان( يف اكتشاف مكان الويل املوعود، ألن 
الرؤاي كانت واضحة مثل فلق الصبح. ذلك أنا كانت تروي ابستمرار وجود )قرب( لويل أو سيد يف مكان قريب من 
دارها، حبيث ارتبطت الرؤاي هنا بتحوالت سياسية مرتقبة يف زوال احلكم العلماين ،وجميء حكم يبجل األضرحة، 
كما كانت أحالم وكوابيس  البطل تعكس أزمته الذاتية، حينما يرى يف نومه« كوابيسه اليت حفظ الكثري منها. 
كانت هذه املرة سعاد احلفافة هي من يرتدي حذاء أمحر بكعب عاًل، تلده ابلسوط على ظهره دون أن تتكلم«.
)9(  وكانت كوابيسه ال تفارقه، واليت رمبا كانت يف حقيقتها حنيناً غري معلن يشبع هبا غريزته اجلنسية واحساسه 
ابحلرمان من احلرية واألمان، فهي تعاوده » وقد ربط جنب املرأة الطاووس اليت كانت تصرخ وهو يصرخ معها. أمه 
تلس أمامه تبكي. املرأة الطاووس تستمر بصراخها املتقطع وهو قد حتول صراخه اىل حنيب )...( كانت عيناه 
متورمتني والدموع تشوش رؤايه يف املرآة«.)10( حيث تلتقي كوابيسه مع املرآة اليت تعكس صورته اجلسدية يف 
اليقظة، فأصبحت الصورة مركبة لديه؛ فقد كانت الكوابيس تكشف له عن أطماع اآلخرين فيه، حني كانت تنتابه 
والعرق يتصبب من جبينه، بينما كان زميله يف احلرب)عايد( يستحوذ على  غالب تلك الكوابيس، ألن فكرة 
)العودة ( اليت حيملها امسه هي املهيمنة على أعماقه يف وعيه الباطين/ الالوعي ،فقد كان يرى )عايد( يركض خلفه 
وبيده » منجل عمالق حياول حّش رقبته، يصرخ .. يستنجد ابآلخرين الذين بدت حركتهم بطيئة لزجة«.)11(

-4
اذا احللم / الكابوس رؤاي ملعرفة العامل الباطين، الذي يوازي العامل اخلارجي املرتبط ابملرآة، فقد كان هلا وللمخدرات 
السحري( فقد كان متعاطي احلشيش  الومهي ، كما يف حكاية )اهلروب  السحر والشياطني، عالقة ابلعامل  من 
يرى عدداً ال ناية له من فراشات ذات أجنحة تتماوج مثل املراوح.)12( وقد ارتبطت صور تلك املرآة ابجلسد 

االنساين ذكراً كان أو انثى.
  لقد بث الكاتب اجلنس بشكل مباشر يف احاالت رمزية ألمكنة وموضوعات وأعضاء جسدية، أو عرب اشارات 
خفية غري مصرح هبا، وكذلك تناول اجلنس بشكل واضح ،ولكن ليس بطريقة إابحية. فمنذ الصفحات األوىل 
للرواية تساءل عما كانت تعرضه سينما )اخليام(، لكن زميله )سامر السمني( أجابه أبنه ذهب اىل )الفوار(وهو 
تواجد  اىل عالقة  االيرانية  العراقية –  احلرب  رمزية خالل  احالة  مثة  توجد  الغجر، كما  فيه  يسكن  مكان كان 
املصريني يف ساحة املربعة أبجساد زوجات اجلنود العراقيني الذاهبني اىل احلرب، وكذلك تكرار االشارة اىل اجملالت 

اخلالعية.
ويف اطار تعليقه على شخصية)فاهم( الذي تزوج وهو ملا يزل طالباً، يف الكلية قال أحد الشخصيات:« لو استمىن 
اليت ولت  اجلنسية  الشيوخ يستذكرون طاقاهتم  له.. ولنا«.)13( كما كان بعض  الليلة لكان خرياً  بتلك  أبوك 

وأصبحت جمرد اتريخ.
  كما كان )رضا( حيدثهم عن جارته تلك املرأة املمتلئة« وهي ختلع مالبسها لتقف أمام املرآة الكبرية لطاولة الزينة. 
تستدير للخلف مظهرة عجيزة متناسقة رغم امتالئها.. تنطرح على السرير وتفتح فخذيها .. وترفعهما.. تدلك 
نديها املستوفزين.. مث تضع كفها على عضوها احلليق وتضم ساقيها«.)14( وكان )رضا( يراقبها وهو ميارس العادة 

السرية. كما وصف الكتاابت الداعرة للمرحاض.
هذا اىل جانب وصفه للكثري من حاالت الشذوذ اجلنسي واغتصاب الصبيان يف سجن لبنان حيث تشيع حفالت 
يف  العراقيون  اجلنود  قام  اليت  واالغتصاب  النهب  عمليات  اىل  اشار  املخدرات، كما  وجود  جانب  اىل  اللواط 
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الكويت، ووصف العراق بعد االحتالل األمريكي أبنه  اآلن« مباح للجميع كعاهرة يف مبغى«.)15(وذلك ابستخدام 
لغة اجلنس للتعبري عن عمق احلدث وقوته ،وأتثريه السحري.)16(

-5
  جيري سرد الرواية عرب سلسلة متدفقة ، تعرب عن ملكة عالية يف الكتابة ،والتخطيط، بطريقة تشبه طريقة نظم النثر؛ 
فهي تبدأ بالزمة وتنهي هبا، وكأنه يشري اىل البداايت كالنهاايت متشاهبة مثلما هي متفاوتة، ولعبة السرد هنا هي لعبة 
ذكية قادرة على استيعاب طروحات احلداثة؛ فلغة السرد تتوفر على نوع من الوضوح  بشكل يكسبها مصداقية التعبري 
يف اجلانب االسلويب، فبالرغم من حركة التالزم بني السرد  واحلوار ولغة الوصف؛ اال أنّه يوجد تالزم بني السرد وما وراء 
السرد من خالل قراءة البطل للرسائل اليت تصل اليه من أصدقائه وأسرته، مما وفر له استخدام اسلوب املخطوطة)ميتا 
سرد( داخل السرد االعتيادي نفسه، الذي يقوم على استخدام ضمري الشخص الثالث )ضمري الغائب( الذي وفر له 

اسلوابً آخر عرب ضمري املتكلم عرب لغة الرسائل.
 لقد عكست نصوص الرسائل زوااي من حياة الناس ومعاانة العراقيني  ما كان إبمكانه ،وهو بعيد عنهم أن يعرضها 
هبذه الصورة ،فهذه اخته )فاطمة( تسرد له عرب رسالتها أحوال الناس يف ظل استمرار احلرب حيث تقول:« أخي 
العزيز احلرب كما هي .. شبان بعمر الزهور يذهبون اليها وهم أبمت الصحة والعافية ليعودوا حممولني بصناديق خشبية 
مقطعي األوصال يلفهم العلم . وآخر امللفوفني فيه أبو ابسل زوج سعاد احلفافة.. املسكينة أصيبت ابجلنون مزقت 

ثياهبا وأجرت الدماء من صدرها ووجهها .. كان مصاابً إبطالقة هشمت رأسه«.)17(
 هذه املعلومات من داخل العراق، لوال هذه الرسائل ملا استطاع أن يزجها ابلرواية بسهولة، بيد أن ما يالحظ على 
اسلوب الرسائل، أن لغتها ال ختتلف يف اسلوهبا عن لغة سرد الرواية ،وكأنا متثل منظورها اخلاص ؛ فضاًل عن كونا 
تتحدث بلسان املتكلم، وهذا ما يالحظ على رسالة )ضياء( اليه؛ وكان ابإلمكان أن تكون هذه الرسائل جزءاً من 

التفسري الباطين للسرد الظاهري الذي تقوم عليه الرواية، حبيث يكون للرواية نص حلمي/ قابل لتأويل العميق، أي نص أقرب اىل لغة 
األسطورة أو احلكاية، يعرب عن » املكنون أو املطمور، والالوعي واملنسي  والال مفّكر به أو املا ينقال، وهي االستثارة ، للتحول أو 
االشهار واالنطالق اىل رحلة االنتقام سريًا«.)18( حبيث يبدو امليتا سرد موازايً للرؤى واألحالم، حىت تداعيات البطل يف العودة اىل 
الوراء تبدو غري مستقلة عما حوهلا، وان كانت عبارة عن تداعيات أفكار حصلت يف سنوات مضت، واسرتجاع ألحداث ومواقف 
تشكل جانباً من األحالم والرؤى، اليت تعود ابستمرار اىل أحضان األم )صربية( أو احضان الطفولة املشوبة ابخلوف، أو املعربة عن 
عقوابت تطال جسده أو ذكورته كما حدث حينما يستذكر ختانه، بوصفه نوعاً من الفجيعة، أو القتل الرمزي لذكورته، وحياته 
املهددة ابخلوف، بعد اصابته بسبب ذلك اخلتان مبرض )الگزاز(، وكانت أكثر الصور تكراراً ألمه وهي تبكي وكأنا خلقت ابكية.

  وحني يشعر الكاتب أبن السرد غري كاٍف حياول أن يرممه ابلوصف، حىت يطيل عمر الصورة، ويكشف عن قوة أتثريها ،وخصوصاً 
عندما تكون تلك الصورة  هلا صلة ابجلسد وابلغريزة االنسانية، كما يف قوله:« اندسا بسيارة األجرة وكانت مالصقة له أشعرته حبرارة 
فخذها امللتصق بفخذه . توقفت السيارة وهبطا منها.. كانت ترتقي درجات السلم أمامه وعجيزهتا تتقلب يف مرآى عينيه«.)19( 
حيث يندمج الوصف ابلسرد ، وخبيال لذيذ، وكأنه يصور للقارئ أبن عالقة اجلسد ابلوصف هي عالقة محيمة أو مصريية، ال ميكن 
فصلها عنه، مثُلها مثل أعضاء اجلسد ال ميكن فصل عضو األنوثة منها عن ابقي اجلسد، ألن األعضاء األخرى تؤدي دورها من 

خالل أتمله للصورة  ونزعة االشتهاء املتوغلة يف هواجسه اخلفية واملفعمة ابحلرمان منذ حادثة اخلتان حىت مرحلة الرجولة املقموعة.
 وقد استخدم الكاتب السرد التوضيحي اىل جانب السرد االعتيادي وهو سرد مالزم للحوار يف كتابة املسرحية، حينما يعمد اىل 
توضيح هيأة الشخصية، ولكنه آثر استخدام هذا السرد حمصوراً بني هاللني، كما يف وصفه لشخصية ) الست جانيت( حيث يقول:) 
شابة يف منتصف الثالثينات منة عمرها متناسقة املالمح بعينني شهالوتني وشعر كستنائي منسدل على كتفيها مائلة قليال لالمتالء(
)20(. وهذا النوع من السرد  يتربع به الكاتب يف ايضاح طبيعة الشخصية ، وهو يقرتب من تعليق الكاتب املسرحي على حوار 
الشخصيات.)21( ومن هنا تنوعت أساليب السرد يف هذه الرواية ،مثلما تنوعت فيها الشخصيات، واألفكار، والرؤى واألحالم، 
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فكانت رواية ختتصر اتريخ العراق خالل ربع قرن من الزمن، وتكشف عن معاانة جيل كامل وشعب كامل، وآمال 
حمبطة، ومستقبل غامض. هلذا اقرتن السرد بنوع من التماهي اخلاص الذي ينقل الشخصية من الوعي اىل الالوعي، ومن 
الوعي اىل اجلنون، كما يف وصف خال البطل ألخته ابجلنون، ألن احلرب كانت سبباً يف اصابة الكثريين ابجلنون، كما 
كان غالب من يف املركب حاملني أبرض أخرى )جمانني(، فاجلنون يوازي االندماج ابلكوابيس، وهذا ما جيعل السرد يف 

بعض األحيان يشكل نوعاً من القطيعة مع الوعي.

سلمون عراقي : فاضل عبدهللا القيسي، دار روافد للنشر والتوزيع)القاهرة، 201٨م(،ص٥.
سلمون عراقي، ص41٥.

سلمون عراقي،ص6.
سلون عراقي، ص4٣.

فرائد اخلرائد يف األمثال: أبو يعقوب اخلوّيي، تح عبدالرزاق حسني، دار النفائس )عّمان،2000م(، ص٥٥1.
سلمون عراقي، ص117.

احلكاية اخلرافية: فردريش فون ديرالين، ترمجة نبيلة ابراهيم ،  مكتبة النهضة )بغداد، د.ت(،   ص82.
اللغة املنسية، دراسة ممهدة لفهم األحالم واحلكاايت العجيبة واألساطري: إيريش فروم، ترمجة حممود منقذ اهلامشي، دار 

احلوار، ط2)الالذقية –سوراي، 201٥م(، ص 72 ،92.
سلمون عراقي، ص ٨7.

-10سلمون عراقي، ص117.
11-سلمون عراقي، ص 2٥9.

12- احلكاية اخلرافية، ص 112.

1٣- سلمون عراقي ، ص 24.
14- سلمون عراقي، ص44-4٣.

1٥- سلمون عراقي، ص٣94.
-16 اجلنس يف أداين العامل : جيفري ابرندرا، ترمجة نور الدين البهلول، دار الكلمة للنشر)بريوت -  دمشق، 2001م(، 

ص 40.
17- سلمون عراقي، ص101.

-18 التحليل النفسي للخرافة واملتخيل والرمز: د.علي زْيعور، املؤسسة اجلامعية للدراسات )بريوات، 1424هـ/200٨م(، 
ص249.

19- سلمون عراقي، ص12٨.

20- سلمون عراقي، ص246.
21- النزعة احلوارية يف الرواية العربية: قيس كاظم اجلنايب، دار الشؤون الثقافية العامة )بغداد، 2011م(،ص ٥9.

رؤىرؤى
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رؤىرؤى

االستخدام،  حسن  عند  األلباب  على  سحر  العربية  البالغة 
تصقل  حني  واملؤانسة  اإلمتاع  مع  تتناغم  األلفاظ   موسيقى 
ابلنص اإلبداعي، وفق سياقات اللغة املدهشة ذات الوقع املؤثر 
ابلتلقي، والتواصل، واحلجاج، واالستدالل وكل األغراض املعربة 
اليت تثري النصوص دالليا، فقد تناول البالغيون علوم اللغة يف 
دراساهتم النصية واللسانية.. يؤكد األديب العريب الفذ »جورج 
شكور« يف كتابه )كتاب البيان موجز يف البيان والعروض مع 
يف  العربية-إال  اللغة  يف  7:)والكلمة  ص  يف  أدبية(  خمتارات 

النادر - سلسة، مرنة، وعذبة الرنني، تقع يف النفس موقعا مؤثرا. وهي إىل ذلك واضحة الداللة على 
معناها، قوية االنباع، وسريعة اإلحياء، حىت إذا أتلفت الكلمات بطريقة بليغة متوافقة مع التجربة النفسية 
والتموجات الشعورية، وقعت يف النفس موقع السحر….(. ابلطبع اخللق األديب املتفرد ليس االستنساخ 
من الواقع وليس حمض وصاف بل أعمق من ذلك بتعشق احللم واخليال لالبتكار يف  حسن األلفاظ 
، والصورة، واخلطاب اجلمايل اإلنساين العابر للجغرافية، و األزمنة، لذلك نرى ما أجنزه مئات  الرموز 
يستحق  ما  اإلنسانية، وجند  الذاكرة  وماركيز خالدا يف  وتولوستوي  إىل شكسبري  اإلبداعية من سقراط 
االهتمام اليومي ابملتنيب، واملعري، واجلاحظ وكل املبدعني العرب بكل األزمنة.. أييت الكتاب  النقدي 
املهم  للدكتورة »أمل سلمان حسان« )األساليب البديعة من منظور اللسانيات النصية خطاب عبد هللا 
واجتهاد  راية،  و  بعمق،  تناولت  دار متوز-دمشق-ب٣0٥صفحات  الصادر عن  إمنوذجا(  املقفع  ابن 
األساليب البالغية يف دراستها اإلجرائية العميقة، واالستداللية بشروحات مستفيضة، غارت أبعماق اللغة 
وفككت أسرار اجلمال  يف خطاب املقفع لتقدم يف هذا اجملال دراسة وافية، وشفافية، وكافية من خالل 
تلك القراءة املقرتنة أبحدث النظرايت النقدية احلديثة يف كشف الدالالت ابللسانيات النصية من خالل 
فصول وأبواب هذا الكتاب الذي قدمته الناقدة الدكتورة عهود العكيلي ابلقول عن علمية املؤلفة، ومجال 
الكتاب كشفت عمق ذلك  نتائج يف هذا  الدكتورة أمل من  إليه  كتاهبا ص1٣:).... إن ما توصلت 
البحث، و مواطن اجلمال النصي اليت خلقتها أساليب البديع يف خطاب ابن املقفع، وأماطت اللثام عن 
إبداع تراثي ظل - زمنا طويال سجني املنطلقات البالغية والنقدية القدمية، ألديب ظلمه عصره……(.. 

األساليب البديعة 
وتطبيقاتها اإلجرائية يف 

اللسانيات النصية..

صباح حمسن كاظم
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إن هذه الدراسة الرؤيوية تقف على شرفات الرتاث لتضيئه، وتبحر أبعماق البحار الستخراج الآللئ 
للمتلقي وللمختص ابللسانيات، ومجال  لتقدم  واجلواهر والدرر، وفق قراءة املسكوت عنه واملهمل 
األساليب البالغية وجبة شكوالته مغمسة بعسل البالغة العربية املدهشة ابألساليب اجلمالية، قراءة 
غري منطية، وجمرته ابلرسائل واألطاريح الفجة . وتؤكد املؤلفة مبقدمتنا ما يلي تسعى هذه الدراسة إىل 
الكشف عن فاعلية أساليب البديع يف ربط أجزاء نص ابن املقفع، وإظهار خصوصية يف التعامل 
مع هذه األساليب بوصفها، مكوانت بنائية عضوية ذات أمهية أساسية يف بالغة النص، تسهم يف 
متاسكه وإضفاء الوحدة والشمولية على موضوعاته، معتمدة يف التحليل والتطبيق على معطيات منهج 
لسانيات النص…(. يف سياحة ممتعة حيلق املتلقي مع املؤلفة إىل غيوم املعرفة، وقمم البالغة ليتذوق 
تلك املتعة احلسنية، و اخليالية، والصورية اليت أغدقتها مبهارة فائقة بصياغة أسلوهبا املعريف يف تقصي 
الصور البالغية لذلك أجد كل ابب ابلكتاب يدخلك إىل رايض نضرة تعطر الروح والنفس بعطر 
املفردة العربية املسبوكة من خيوط الشمس يف فصوهلا املتماسكة الشيقة اليت تنعش املتلقي بزوادة املعرفة 
احلقيقية.. إتسق الفصل األول من الباب األول، حول السبك العجمي يف مبحثني 1-درس فعالية 

التكرار يف ربط أجزاء النص. 

أمل  د.  فيما ركزت  املعجمية.  املصاحبات  خيمة  تندرج حتت  اليت  البديع  أساليب  بعض  2-دراسة 
ابلفصل الثاين السبك الصويت وفيه ٣ مباحث 1-فعالية السجع يف سبك النص صوتيا. 

2-فاعلية اجلناس يف السبك الصويت. 
٣-فاعلية املوازنة الرتكيبة يف السبك الصويت. 

املذهب  متثلت يف  اليت  املنطقية  احلبك  و عالقة  احلبك،  فصلني عالقة  على  الثاين مشل  الباب  فيما 
الكالمي، وعالقة التنا ص.. تستمر بذات السياقات ابلفصول واألبواب األخرى برشاقة حتليلية عميقة 
كاحلبك الثانوية اليت أسهمت يف بناء النص املقفعي ببحوث أربعة شيقة احملتوى غنية ابلدالالت واملقاصد 
البالغية املتسمة ابحلكمة والدهشة. كل فصل من فصول الكتاب يستحق التأين بوصفة وشروحاته اليت 

ثبتتها بتلك القراءة اجلمالية بكل صفحات الكتاب املليء ابملخططات وفيض الشروحات الوافية..

رؤىرؤى
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ترجمانترجمان

ترمجة / أمحد فاضل
عن / جملة جرانتا األدبية الربيطانية

يف العدد األخري من جملة »جرانتا« األدبية الرصينة اليت تصدر 
إحدى  مع  احلوار  إجراء  مت   ، املتحدة  اململكة  يف   شهرايً  
الكاتبات القربصيات  وهي  كونستانتيا سوترييو اليت ابتت 
إحدى العالمات املؤثرة   يف   الرواية   القربصية   حالياً ،  

وكونستانتيا  سوترييو  

القصرية    نيقوسيا  عام  197٥ ،  قصتها    ولدت  يف  
»عادات املوت«  اليت ترمجت  من  اليواننية إىل اإلنكليزية  
من  قبل  لينا بروتواباب ، هي  الفائزة  جبائزة  الكومنولث 
للقصة  القصرية  لعام 2019 ، هنا  نناقش  معها  إمكانيات 
اخليال ، وشخوص رواايهتا  من  النساء ،  واالنتماء  إىل  

جيل  جديد من  الُكتاب  القبارصة  .

الذي  وما  الكتابة   إىل  دخلت  - كيف  س 
دفعك يف البدء؟

ج -  ما دفعين  حقاً  إىل الكتابة هو القصص 
اليت مسعتها من أمي وجدايت   وصديقاهتن  الالئي  
حتدثوا  من  خالهلا  عن  األحداث السياسية  
يف  بلدي  قربص  ، لقد  نشأت  بني  كل  
هؤالء النسوة  القوايت  اللوايت  ُكنَّ  جيتمعن يف 
القصص  عن   ويتبادلن  ملنازهلن   اخللفي  الفناء 
احلرب  واألحداث  املروعة  اليت  تعرضن  هلا ، 
حيدث  كل  هذا وهن يتناولن القهوة يف الوقت 
نفسه  ويقمن إبعداد عشائهن ، لقد  أدركت أن 
كل ما  روته تلك النسوة من قصص  مل ُتسمع 
من قبل وكانت خمتلفة  عن الرواايت املروية عن 
الرجال ، لذلك  عندما  حان  الوقت  ابلنسبة  
يل  أن  أكتب كتبت عن النساء الاليت  أعرفهن  

والقصص اليت حكوها يل  .

مقابلة مع الكاتبة القربصية 
كونستانتيا سوترييو

أمي وجدايت ُكنَّ الدافع واحملفز األكرب يل يف الكتابة .
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س - ما الذي يثري اهتمامك يف القصة القصرية كشكل ؟

ج - كل  كاتب  لديه  أسلوب الكتابة اخلاصة به أان أفضل القصص القصرية  إنا  تناسبين  بشكل  
أفضل  ، من  الصعب جداً ضغط األفكار الكبرية يف نص قصري، وأان أحب التحدي ، أان أحب القوة 
اليت حيملها النموذج القصري ، إنا ليست فقط القصة ولكن  كيف ميكنك أن تقول القصة اليت هتم ، 

الشكل القصري يعطيين الفرصة لسرد نفس القصة بطرق خمتلفة .

س - ما هي املواضيع الرئيسية يف كتاابتك ؟

ج - يف الوقت احلاضر أركز على الرواايت الشفوية للمرأة وعلى اتريخ   قربص  ، لقد  كتبت  ابلفعل  
كتابني  وكالمها  نشر  ابللغة اليواننية  ،  األول  هو  قصة  امرأة  مسيحية  اعتنقت اإلسالم  يف قربص 
،  أقوم  من  خالهلا  بذكر  التضحيات  اليت  تقدمها املرأة ليس فقط  ابسم احلب ولكن ابسم اهلوية 
القومية والدين أيضاً ، وقد أصدرت  رواييت  الثانية  يف  عام  196٣ ، وهي  تتعلق  ابملرأة القربصية  
الرتكية  اليت  كانت تعمل كعاهرة ، ووجدت نفسها يف وسط  الصراع  الذي  يؤدي  إىل  اخلط األخضر 
الذي يقسم حىت يومنا  هذا  مسقط رأسي نيقوسيا بني األتراك والقبارصة ،  كتايب الثالث  سيصدر  يف  
اخلريف  القادم   وهو  عن أمهات وزوجات أولئك الذين فقدوا يف اجلزيرة ،  تشكل »عادات املوت« 
جزءاً من هذا الكتاب جنبا إىل جنب مع سرد لبعض قصص النساء ، وكذلك لتشمل تقاليدهن ، 
وصفات الطبخ والعادات واخلرافات ، واألحالم  وكل  ما َيشُكل  من  عواملهن  احلياتية   يف  اجلزيرة 
، كان  هذا الكتاب  أكثر  صعوبة  من  الكتابني  السابقني ، ألنين حاولت  فيه احلفاظ على التوازن 

بني العاطفة واحلقيقة .

س – »عادات  املوت » رواية  تناولت  فيها  صوت واحد المرأة   كابدت أبمل السياسات اليت 
حكمت اجلزيرة ، كيف تسىن لك كتابتها  ؟

ج – كنت  قد  ذهبت  إىل  جنازة  شخص مفقود قريب من عائليت مت  العثور على  رفاته  ،  كانت  
والدته  هناك  وهي  امرأة  مسنة  يف  أواخر الثمانينات ،  كانت  تنتظر  دفن ابنها ملدة أربعني عاماً 
وقد ارتدت  املالبس  السوداء  طوال  ذلك  الوقت  ، وتركت يف هذه األرض دون أي معلومات حول 
ما حدث لولدها ، أان  أحتدث عن العمر هنا ، لقد صدمت ألن الفىت كان يف التاسعة عشر ة فقط يف  
الوقت  الذي  اختفى فيه ، مل أستطع أن أختيل تربة االنتظار لفرتة  طويلة  ، كانت  هناك   شبكة  
من  النساء  احمليطة  هبا  يف اجلنازة  داعمة   هلا مثل جوقة  موسيقية  جنائزية   قدمية  ، كانت هناك 
طقوس جرت وفقا للدين  األرثوذكسي اليوانين ، ولكن  لدينا أيضا عادات املوت اليت تتبع  بعد  اجلنازة  
وعندما  عدت للمنزل كنت  أفكر  يف  قصة  هذه  املرأة  طوياًل  ،  أما   ابلنسبة  جلانبها السياسي  
فلم أكتب عنه ، أكتب عن  ما هو مؤمل  وما هو شخصي ، وهذان  مها  احلاصالن  يف بالدي دائماً .

س -  ملاذا  من  املهم  معاجلة  القضااي  السياسية والتارخيية  يف اخليال ، مع أنما حمض واقع حقيقي ؟

ج – اخليال  يبقى على  مسافة معينة من السياسة والتاريخ  ويبقيك يف منطقة آمنة  يف حماولة لفهم 
واستيعاب التفاصيل، أعتقد أن من  املهم  يف  الكتابة   السياسية   والتارخيية  أن  تبقي  هذه يف 
خلفية قصتك ، ابلنسبة هلم أن ال تكون هي من  املواضيع الرئيسية ومن دون  أن  يالحظوا  ذلك ، 

وإال سوف  تصبح   واحداً  من   أبطال املؤامرة .
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س - قصة  مثل  » عادات املوت«  قد  ينظر إليها على أنا مثرية للجدل من قبل البعض ، هل 
واجهِت أي ردود صعبة على كتاابتك يف املاضي ؟

ج -  وأان  أعلم  أن  كتاابيت  ميكن  قراءهتا  على أنا مثرية للجدل وليس  من  السهل  احلديث  
عن  مواضيع  ذات  بعد  سياسي   أو أيديولوجي ، ال سيما  يف  أماكن  مثل  قربص حيث مجيع 
القضااي السياسية  مؤملة  على حد سواء ، لقد مسعت بعض الناس يطلقون  على عملي  اسم » الدعاية 
الشخصية » ،  لكنين أريد أن يكون  أي  انتقاد لكتاابيت عن األسلوب وليس عن اآلراء السياسية اليت 
يقرأها الناس  فيها ،  بشكل  عام أعتقد أن الناس يفهمون ما أريد القيام  به  يف حني رؤية األشياء 

من وجهة نظري تبقى  شديدة اخلصوصية .

س -   لقد   أثىن  النقاد  على  قصتِك   للتعقيد  الوارد  فيها   شكاًل ومضموانً ، ما مدى وعيك 
هبذه اجلوانب عندما تكتبني ؟

ج - أان مدركة لكل شيء عندما أكتب ، لدي خطة، جدول، خمطط لكل حرف ، أان أعرف منذ 
البداية ما أان ذاهبة إليه  ووقيت  حمدود دائما ،  لذلك  ما  مل  يكن  لدي  هيكل  معني  وخطة  ملكان  
ما ال أستطيع  أن  أكتب ،  لكل  حرف  لديَّ  طن  من  التفاصيل   اليت أعددهتا  يف  ذهين ، 
أمسائهم ، لون شعرهم ، األطعمة   املفضلة لديهم ،  لقد خططت  لكل  شيء  قبل أن أبدأ ابلكتابة 
،  الكتابة هي عمل  شاق ، وما  مل تكن  ُمنظماً ال ميكن  أن تكون نتيجته جيدة  ، فاملوهبة ليست 

كافية عليك أن تعمل جبد وتعطي قطعة من نفسك، من روحك ، لكتابة كتاب جيد .

س - هل هناك  أي  قضااي  سياسية أو اجتماعية يف قربص هتمك بشكل خاص اآلن ؟

ج – إنين  أشعر  دائما ابلقلق إزاء مستقبل قربص ، أريد لبلدي أن يكون  متحداً ، ال أريد ألطفايل 
أن  يكربوا  كما  كربت ، مرتبكني ومصابني  مبختلف  العلل ، أان  قلقة  ألن  ما أراه  اآلن هو طريق 
حنو فصل دائم وقانوين للمقاطعة . أان قربصية أحب قربص ،  أن تكون قربصياً هو شيء ال ميكن 

ألحد أن أيخذه منك .

 

س - ما هو  شعورِك  حول  مشهد  الكتابة  يف  قربص يف الوقت الراهن؟ ويف اليوانن ؟

ج - أعتقد أن هناك ُكتاب كبار يف اليوانن وقربص، وأان آسف جدا أنه  ال يوجد  املزيد  من  الكتب  
اليت  ترتجم   من  اليواننية   إىل اإلنكليزية ، أو أي لغة أخرى ،  األدب اليوانين حيتاج إىل أن جيد 
طريقه إىل اخلارج ، أما ابلنسبة لقربص ، فأان جزء من جيل جديد من  الُكتاب  القبارصة  يتابعون  
التطورات  األدبية   يف  العامل  ، ويقرأون الرواايت املعاصرة، وجيربون كافة األساليب ، ويكتبون ابللهجة  

القربصية  ، أان فخورة أبن أكون جزءاً من هذا اجليل من الُكتاب .

ترجمانترجمان
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موت ملك السحايل 
وقصائد أخرى

اليكس براون

ترمجة: عبد السالم إبراهيم
موت ملك السحايل. 1

ال ميكن أن تراها من املمر،

لكنها موجودٌة هناك،

حمصورة بني األقبية،

والقبور،

كتلة بسيطة من اجلرانيت،

مثبت عليها الفتة حناسية:

»جيمس دوجالس موريسون«

ال يوجد متثال نصفي،

أو متثال كامل،

ال يوجد أي ُنُصب كبري،

يغطي أرض القبور،

فوق الصخرة،

فوق اللوحة،

زهور حزينة،

صفراء ومحراء،

َذبُلت حتت مشس، 

منتصف النهار،

حارس أمن يطوف ابملكان،

عيناه غاضبتان،

مسدسه حمشو،
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يركض خلف السالحف السعيدة، 

يقبض على الذكرايت، 
اليت تقف عند قرب الشامان.1

إنم ال يبصرون،

ما يوجد أسفلهم،

تتقشر يف النعش اليابس،

عظام الرجل نفسه،

ال يوجد جلد الهث اآلن،

يعانق اجلزع امللتف،

ال توجد به عالمات،

أو منطقة صدر أو شعر قذر.

ان، ويستطيع انجاز تلك االمور  ، لدية قوة تتغلب عىل الن�ري ي 1 - الشامان هو ساحر دي�ن
جم(  . الم�رت عن طريق تحض�ري االرواح، والتواصل مع المو�رت

فقط عظام منشورة،

حىت الغضروف والنخاع،

يتحلل هبدوء حىت يكتمل،

 ابلنمل واخلنفساء،

لقد كان ملك السحايل،

 الذي يفعل كل شيء،

املاليني تعرف امسه،

واآلن آالف من احلجاج.

يؤدون املناسك،

جييبون نداء،

ذلك الركن الوحيد

على طول مونتمارت2،

ن مثل  ي شمال باريس أقيمت عليها الكث�ي من المنتجعات، زاره العديد من الفنان�ي
2- هضبة �ن

جم( سلفادور داىل وفان جوخ. )الم�رت
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 عند الزايرة األخرية،

 تتوقف اجلولة،

هلذا الرجل،

الذي فتح الباب.

أصابه اليأس، 

فلم يلحق ابلسحر، 

حاول مرة أخرى،

لكي يسمع اهلمسات السرية،

املبعثرة فوق طرق سريعة جمهولة،

 )نزف الدماء(

حيفرون طوال النهار،

أبانمٍل قذرة، 

وقلوٍب حمطمة.

بعد نوبة أيس، 

استعادوا السحر املدفون،

لكنه ال يزال على قيد احلياة،

يف انتظارهم.

الرقم السحري. 2

جيم موريسون،

أاين كريتس،

جانس هندريكس،

كرت كوهني،

مجيعهم ماتوا،

يوم27

يف خضم املرح. 3

عندما تصعد روحي للسماء،

ال تغطوا جثماين،

وأان مستلٍق يف صمت،

فوق الصخرة القاحلة الباردة.

اتركوا عظامي دون قيود،

وارمسوا ابتسامة على وجهي،

وال تنظروا أثناء رحيلكم،

 أسفل أقدامكم. 

لكن تبادلوا النكات والضحكات،

مث انصتوا،

لكي تسمعوا قهقهايت،

رًدا على ما تقولونه.

ال تستيقظوا وأنتم حزان،

ولكن َأِعّدوا وليمة فاخرة،

وضعوا كرسًيا فوقي،

يف متصف املائدة، يف خضم املرح،

أتكدوا من أن طبقي يفيض،

وكأسي مملوء حىت احلافة،

ألنك ستجدين دوًما،

حيث تكون موجوًدا،

الفم مملوء والبطن ضاحكة،

تطلق ضحكاهتا،

اخلدان متوردان، 

يف خضم املرح.

ترجمانترجمان
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أتعثر دوًما وأبًدا. 4

 

أتعثر دوًما وأبًدا،

مقاطع بال ناية،

ال أعرف أية إجاابت،

هلذا الكسل الزاحف،

ذي احلاجة اخلانقة،

تعلين مستيقظًا، 

أتشبث ابلسجاد،

كقٍط مريٍض عاشٍق،

حىت ضوء الفجر األول.

مل أعد أعرف، 

من أكون، 

من أين أتيت،

إىل أين أعود.

ملاذا ال أتوقف،

عن التفكري وأكون،

يف اللحظة األخرية،  

شفافًا وحرًا.

وعندما يبزغ ضوء الفجر،

 يتلفح برداء الرمحة،

ألن تلك الليلة،

مخِّّن ماذا سيحدث؟

أستطيع أن أفعلها،

مرات ومرات.

جوليان كوب ميوت. 5

جوليان كوب ميوت،

هكذا قال بيل دراموند،

لكن جوليان مل ميت،

أصبح غريب األطوار.

الرجل الذي يشهر املسدس. 6

حلمت ليلة أمس أن الرجل،

صاحب أكرب مسدس، 

قد أطلق علّي الرصاص،

مسدس أخضر عمالق،

لونه كالربونز الرتايب، 

حمشو برصاصات ضخمة، 

 احتاج لقوة كي حيشوها،

 يف املاسورة العمالقة.

طلب مين أن أخرج،

مهدداً مبسدسة العمالق،

حينئذ قلت »ال، شكرًا.

ليس هبذا املسدس«

فكان كالمي مفهوًما،

ابلتأكيد مفهوٌم.

لذا مل يرتدد حلظة، 

 فرفع مسدسة العمالق،

بكلتا يديه،

ترجمانترجمان
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وأطلق علّي الرصاص.

على منطقة الصدر،

أم اخرتقت جدار املعدة،

أم ...

وضعه جانًبا،

مل خيطئين،

وأان ُملًقى على األرض،

يف أحالمي،

تسيل دمائي على السجادة البنية القذرة،

اليت أصبحت اآلن محراء.

 »هذا ال يؤمل كثريًا« هكذا ظننت،

لكنه حينئذ،

كان حلًما.

مث فكرت عندئذ، 

أثناء حلمي،

»ماذا حيدث اآلن؟«

»مسدس عمالق،

 رصاصة عمالقة، ال ميكن أن ختطيء،

أعتقد أنين لفظت روحي.«

مث فكرت بعد ذلك،

لو جاءك حلم أبنك متوت،

فعندئذ لن متوت،

يف احلقيقة،

وهكذا؟«

لذا فكرت يف أن أستيقظ سريًعا،

وهكذا فعلت.

 تاهلت الرجل، 

الواقف يف حلمي،

الذي يشهر مسدًسا عمالقًا،

لكي أنظف السجادة،

وابتسمت.

انتظرين هناك،

لكي يدخل أرض العيون املغمضة،

جمدًدا.

ترجمانترجمان
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انيغل فاب ...

ترمجة أمحد خالص الشعالن

                     

   

 

مثة فرضية فحواها إن الصيغة السردية narrative form ال جيري حتديدها من قبل النصوص اللغوية. ما يعين أن السردايت 
املستعملة يف العديد من مشارب األعالم تستثمر من الصيغة السردية عناصرها األساسية مجيعا. و من انحية أخرى، مثة سببان 
أساسيان حيثان علماء اللغة على اإلهتمام ابلصيغة السردية. السبب األول هو أندراج السردايت ضمن أكثر أنواع السلوك اللفظي

verbal behavior  شيوعا. و هي موجودة ليس فحسب ألنا نصوص أدبية، و إمنا أيضا ألن تداوهلا جيري يف تفاعل تواصلي 
يومي. لذا، يتحتم على حتليل اخلطاب discourse analysis و على علم اللغة اإلجتماعي sociolinguistics كليهما أن 
 linguisticيشمال يف عملهما دراسة للسردايت بوصفها نوعا من أنواع السلوك اللفظي. و السبب الثاين هو أن الصيغة اللغوية

form  جيري إستغالهلا إستغالال ابرزا يف السردايت مبا متتلكه من عالقة مع الصيغة السردية.

 و تتجلى العالقة بني الصيغتني اللغوية و السردية إبحدى إمكانيتني:

اإلمكانية األوىل هي تلي الصيغة اللغوية بوصفها دليال على وجود الصيغة السردية، اليت غالبا ما ختضع لنظرية يف اإلتصال 	 
 meta-description منظورًة من أكثر من زاوية. و مبوجب هذا تعد الصيغة السردية نوعا من صيغة ما وراء- وصفية
 .)Contini-Morava 1991 للسرد. و يتحقق بلوغها من طريق عناصر موجودة يف الصيغة اللغوية للسرد )أنظر

أما اإلمكانية الثانية، فهي تكييف الصيغة اللغوية يف  الغالب وظيفيا كي ختدم متطلبات السرد وقتما تتطلب احلاجة، و 	 
ابلطريقة نفسها اليت جيري هبا إختيار الصيغة لكي ختدم وظائف تعبريية حيتاجها السلوك اللفظي.

يتبني الدور التواصلي communicative للصيغة اللغوية بوضوح عند التأسيس للصيغة السردية، و ابلذات حني أنخذ ابحلسبان 
الطريقة اليت جيري هبا حتليل السردية اىل حوادث عرضية episodes )أنظر Hymes 1981; Woodbury 1987(. و ما 
احلادثة السرديةnarrative episode  يف األساس إال وحدة من وحدات مضمون content السردية، تتميز بثباهتا الداخلي 
ضمن مشرتكات يف املكان و الزمان و تتغري مقوماهتا الداخلية بتغري حادثة السرد. و لكن، من انحية اثنية، يبدو أن بعض تقاليد 

The Linguistic Forms and Narrative Interpretation

الصيغ اللـغـويـة و التـفسري السـردي

Nigel Fabb   أمحد خالص الشعالنانجيل فاب
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ترجمانترجمان

السرد اللفظي متيل اىل ختصيص إستعمال الفت ألنواع حمددة من الصيغة اللغوية يف حدود احلادثة السردية، و بطريقة تؤكد فيها 
 Ojibwe 1993( بتحليل سردية ما لقبيلة أوجبوي( Ghezzi حضورا الفتا لتلك احلدود. و هكذا نرى أنه حني يشرع گـيزي
)من قبائل سكان أمريكا األصليني- املرتجم(، يبتدأ حتليله بعبارة شائعة هي »و  من مثّ . . . ninguting”. و هي عبارة تستعمل 
 Malay 1995( عند حتليله لسردية مالوية( Cumming  عند الشروع  بسرد حادثة جديدة. و يف السياق ذاته نرى كامنـگ
يؤشر تسلسال منتظما للمفردات عند احلدود اخلارجية للحادثة السردية. أما كويهن Koehn )1976( فنراه عند حتليله لقصة 
من قصص آپـالي Apalai )قبيلة من قبائل جزر احمليط اهلادي الغربية- املرتجم( مييل اىل إستعمال املاضي البطويل بتكرار الفت 
عند حدود احلادثة السردية. و جند برودي Brody )1986( عند حتليله لسردية من سردايت توجوالابل  Tojolabal )قبيلة 
من قبائل أمريكا الوسطى- املرتجم(، يستعمل تكرارا لشبه مجلة clausal repetition  يف احلدود اخلارجية للحادثة السردية. 

و هكذا دواليك. 

يف ملمح أول، جيب أن نؤكد أبن اللغات على إختالفها تستعمل أنواعا متباينة من الصيغة اللغوية لتؤدي الوظائف األساسية ذاهتا. 
و يعد هذا ميزة أساسية تتمتع هبا الصيغة اللغوية عند إستعماهلا يف األدب، و تعين أبن نوع الصيغة اللغوية إبمكانه أن خيدم أنواعا 

خمتلفة متعددة من الوظائف، و إبن وظيفة مفردة من هذه الوظائف إبمكانا أن ختدم العديد من الصيغ اللغوية. 

و يف ملمح اثن، إن إستعمال صيغة لغوية حمددة عند حدود احلادثة السردية اندرا ما تكون متساوقة تساوقا اتما مع سردية ما. 
ذلك، ألن هذا امللمح الثاين يوحي لنا أبن األمر ليس أمر صيغة لغوية جرى توليدها وفقا للقواعد، و إمنا على العكس من ذلك إن 
اإلستعمال غري املتواصل للصيغة اللغوية غالبا ما يوحي أبن إستعماله جيري بوصفه دليال )متالزما مع دليل آخر موجود داخل املضمون 
السردي( على وجود حدود للحادثة السردية. و بذا نستدل على أن الصيغة اللغوية ليست هي فعال من يقرر مسألة إنقسام النص 

السردي اىل حوادث سردية عرضية متعددة. 

يوصلنا إستعمال الصيغة اللغوية هذا اىل وصف للسردية )أعين بذلك ما وراء الوصف( ميثل السردية على أنا منقسمة اىل حوادث 
سردية. و التعاطي مع هذه اإلمكانية على هذا النحو قد حيل مشكلة من مشاكل الصيغة السردية اليت هلا عالقة مبفهومي الحُمدديِّتها 

ليست حاضرة دوما يف  السردية  الصيغة  إذا كانت  أنه  inconsistency. و هذا فحواه  indeterminacy و الإطرادها 
السردية و ليست أكثر من وصف ذايت لوجودها جيري بلوغه من قبل السردية، فعلينا إذن توقَع أن حال الصيغة اللغوية هو حال أي 

شئ آخر جرى التوصل إليه، و يعين أيضا أن علينا توقَع حصول غموض ابلصيغة أو إستحالة حتققها، و هلم جرا. 

أحاول هنا تقدمي نظرية يف التواصل قد يكون مبوجبها مبقدور علم اللغة linguistics إقرتاح حٍل لواحدة من ألغاز جوهرية تتحلى 
عِلمات احلديّة 

ُ
هبا الصيغة األدبية literary form. و مع ذلك، ما يزال من الضروري مراجعة ملمح الفت للنظر تتميز به امل

boundary-markers للسردية، اليت تقوم هبا خمتلف اللغات إبستغالل )و إبطراد شديد الوضوح( خمتلف اخلطط الصيغية. 
و قد يكون منشأُ هذا اىل حد ما هو قدرة خمتلف اللغات على توفري أنواع متباينة من الصيغة اللغوية اليت ميكن إستعماهلا يف هذا 
الصدد. لكن هذا يعين أيضا و اىل حد ما وجوب وجود تشفري منتظم لبعض اخلطط حاملا نصل اىل احلضور الالفت حلد احلادثة 

العرضية السردية. 

ابإلمكان رؤية النوع الثاين من العالقة بني الصيغة اللغوية و الصيغة السردية بوصفه شيئا عرضًة للتغيري ابإلمكان العثور عليه يف أي 
قول utterance جيري تداوله من نوع  اخليارات الصياغية اليت ابإلمكان تكييفها لتليب حاجات وظيفية. و عادة ما يستعمل 
علماء اللغة املصطلح “أسلويب stylistic” لوصف الفرق بني مجلتني توفران الفرصة لربوز صيغ منطقية متشاهبة. و بذا، يكون 
ابإلمكان ترحيل مكوانت اجلملة من موضع آلخر داخل اجلملة دون حصول أي أتثري داليل على معناها اإلفرتاضي )مبا فيها الرتحيل 
األسلويب من قبيل التدليل البالغية topicalization 1 و نقلة املفعول dative shift 2 ، و ما اىل ذلك(، أو ابإلمكان 
 Oxford 1  لم أجد ترجمة لهذا  المصطلح األسلوبي الى العربية . . . و في قاموس أوكسفورد الموجز لعلم اللغة
فيه  يُعد  مشتق  تركيب  صياغة  عملية  هي   topicalization يلي:  ما  نجد   Concise Dictionary of Linguistics
اجلعة  للتركيب و مثاله في قولنا »اجلعة أراها ضرورية« و هي مشتقة من »أنا أرى  موضوعا  التركيب  أحد عناصر 
ضرورية«.  إن ترحيل الكلمة موضوع الجملة و هي »ااجلعة« الى مقدمة القول تعزوه د. بتول قاسم في كتابها المهم “داللة 
اإلعراب” الى حاجات بالغية و تسميه “الداللة البالغية” و من هنا و بداللته أقترحت الترجمة المذكورة في النص أعاله 

لمصطلح topicalization - المترجم
2  و نجد قاموس أوكسفورد الموجز لعلم اللغة ما يلي: dative shift هي عملية ذات عالقة بقواعد اللغة يجري فيها 
ي 

تحويل المفعول الثاني ليكون مفعوال أوال أو بالعكس مثل قولنا: “أعرت نسختي الى جيم I lent my copy to Jim” و �ن
جم ي I lent my copy to Jim” - الم�رت قول آخر نقول “أعرت جيم نسخ�رت
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 nominalization أو التحول اىل اإلمسية ،passivization حذف مكوانت من طريق إستعمال البناء للمجهول
دون التأثري على املالمح املهمة للمعىن اإلفرتاضي. و هذه هي خيارات توفرها الصيغة اللغوية، و فحواها أن إبمكان لغات خمتلفة 
أن تقدم خيارات أسلوبية متنوعة ابإلمكان إستعماهلا يف العديد من أنواع السلوك اللفضي )و إستعماهلا ليس مقصورا على األدب 
حسب(. قد يوصلنا حتقق التكافؤ النحوي syntactic valency )بوصفهه مبنيا للمعلوم أو للمجهول و كونه إسقاطا فعليا 
verbal أو إمسيا nominal ، اخل( اىل آفاق إحتمالية eventuality من نوع ما. و إنه ملن احملتمل أيضا أن تقوم هذه اآلفاق 
أحياان ابلتدبر من أجل إطالق تفسريات خاصة للنص. و كمحصلة هلذا الرأي إرتكز حتليل “هاليدي Haliday1981” لرواية 
گـولدنـگ Golding املسماة “الورثة The Inheritors”، إذ يوحي يف حتليله بوجود إستعمال مطرد لبعض الصيغ اللغوية 
تقوم بتفسري حالة تعديِّة املفعول transitivity. و بذلك تتالزم مع ما تصوِّرُه )حرفيا( الرواية من وعي إنسان ما قبل التاريخ 
)هاليدي 19٨1(. و ابإلمكان رؤية معىن خيتلف اىل حد ما من الرؤية اليت ميدان هبا اإلستعمال األسلويب خليارات تعدية املفعول يف 
حقيقة هي أن اجلمل املنتظمة يف خط احلكاية storyline يف سردية ما تساهم يف تواصل احلكاية، إذ نراها غالبا ختتلف صياغيا 
عن اجلمل اليت ال تساهم يف خط احلكاية non-storyline، و يقتصر دورها حسب على توفري معلومات سياقية. و يف معىن 
أوسع للتعدّية، طوره  هوپر و تومبسن Hoper and Thompson 1980 ، فحواه أن مجل “خط احلكاية” غالبا ما متيل 
اىل أن تكون أكثر تعديًّة من  من مجل “ال- خط - احلكاية”؛ ما يعين أن »ال- خط - احلكاية« متيل اىل أن تكون أقل تعدّية. 
و هنا فذاك الرأي القائل أبن التخصيص يشري اىل ماوراء الوصف الذي تقوم به السردية قد يالقي قبوال أقل ألنه يتشكل من  مجل 
“خط-احلكاية” إزاء مجل “ال- خط - احلكاية”. ما يعين أبننا ال بد لنا أن نرى إحتمال وقوع تفريق لغوي و كأنه إنعكاس حلقيقة 
فحواها توقَع وجود أشباه مجلclauses  يف “خط - احلكاية” تكون عالية التعديّة ألنا يف العادة تصف أفعاال هلا عواقب، يف 

حني يُتوقع من أشباه مجل »ال - خط - احلكاية« أن تكون قليلة التعديّة ألنا عادة تصف حاالت من نوع ما. 

قد ينشأ هنا موضوع ذو صلة إذا ما أخذان ابحلسبان حقيقة تقول أنه يف لغات حتظى خبيار التعبري عن إفرتاض معني أما جبمل 

ذات فعل حموري verb-medial3 أو جبمل ذات فعل حميطي verb-peripheral4، قد نرى فيها مجال ذات فعل حميطي 
متيل ألن تكون مجل “خط - احلكاية”. و مرة أخرى نقول أبن هذا قد يؤدي اىل بروز أسباب وظيفية هلا عالقة أبمهية الفعل 
verb )هنا تنشأ حاجتها للربوز معلوماتيا( يف أشباه مجل “خط - احلكاية”. و بذا نرى، مرة أخرى، إمكانية تكييف الصيغة 
اللغوية وظيفيا لصاحل الصيغة السردية. و مثة مثال اثلث حنصل عليه حني أنخذ ابحلسبان إستعمال خطط من نوع اإلندماج اإلمسي 
 nominal الذي جيعل من العبارات األمسية )Velazquez Castillo 1995 فيالساكويز( noun-incorporation
phrases أكثر أو أقل بروزا يف أشباه اجلمل يف لغات تعد فيها العبارات اإلمسية هذه خياراٍت صياغيٍة، إذ جند أن اخليار الصياغي 

يعكس حاجات سردية هلا عالقة ابلكيفية اليت جيب أن يربز فيها عنصر معني يف أي مرحلة من مراحل السردية. 

نتيجة للوظيفة  اللغوية نفسه بوصفه دليال على وجود الصيغة السردية، و أيضا كونه  يف بعض حاالت قد يتجلى ملمُح الصيغة 
 )Labov 1972; 1997 السردية على حد سواء. و يبدو أن احلالة هذه تصح على الصيغة اللغوية اليت حتقق ما يسميه )البوف
بـ”التقييم evaluation” يف السردية. فالساردون يف بعض أجناس السردايت، على األقل، يقيِّمون الوقائع السردية بلغة ما حتمله 
هذه الوقائع من معىن للسارد و املتلقي على حد سواء. و بذلك يغدو التقييم وظيفًة جلانب من جوانب السردية. و لكن و مثلما 
يرينا البوف فهي ال تتحقق من طريق أنواع شائعة للصيغة اللغوية. و مثال على هذا هو إستعمال األفعال املساعدة modals و 
صيغ النفي negatives و ما اىل ذلك، أو إبستعمال املؤثرات األسلوبية من قبيل التكرار أو غريه. و بذلك، تكون الصيغة اللغوية 
حاضرة يف جانب من جوانب السردية لتخدم الوظيفة السردية. و لكن، و يف الوقت نفسه، توفر الصيغة اللغوية دليال جزئيا على 
وجود الصيغة السردية، ألنا مثلما أظهر لنا )البوف والتزكي Waletzky 1967( وجود لحمة تقييم رئيسة تتولد قبيل أن حيل 
verb-medial  3 الفعل المحوري في الجملة اآلنكليزية هو الفعل الذي يقع في جزئها الرئيس و بدونه ال تتم المعنى 
ففي قولنا مثال     My wife came, while I was reading«   و بموجب تحليل الجملة اإلنكليزية هذه الجمل تتكون 
 main  و تسمى ،  ,My wife came و العبارة التي فيها الفعل المحوري هنا هي clause من عبارتين كل منها يسمى
clause« العبارة الرئيسة التي إضا كانت لوحدها تعطي معنى تاما. و العبارة األخرى while I was reading  في الجملة 
تسمى “subordinate clause العبارة الملحقة” التي إذا ما قرأناها لوحدها ال تعطي معنى تاما و إذا حذفناها من الجملة 
ال يؤثر حذفها على داللة الجملة األصلية و هو مجئ الزوجة. و يسمى فعل العبارة الملحقة بـ “verb-peripheral الفعل 

المحيطي”.
4  أنظر الهامش 3

ترجمانترجمان
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تعّقِد السردية. و بذا، توفر الصيغة اللغوية الدليل على البنية اليت تتخذها السردية. و من هنا تعكس الصيغة اللغوية الوظيفة السردية 
اليت بدورها تتوصل اىل الصيغة السردية أيضا.

. Parallelism دعوان اآلن ننظر يف نظرية الطباق

ابإلمكان تعريف الطباق كونه عالقة هوية جزئية يشرتك هبا قسمني من أقسام النص. و حني تشتمل اهلوية اجلزئية على لغة النص، 
حينئذ تقع ضمن حيز علم اللغة األديب literary linguistics. يوجد ثالثة أنواع أساسية الطباق اللغويي هي: ا

 	 syntactic لطباق النحوي

الطباق الصويت phonological و	 

 	 .lexical الطباق القاموسي

ففي الطباق النحوي يتشارك قسمني من النص بعض أو كل مالمح بنيتهما النحوية. و هكذا نرى يف البيتني التاليني للشاعر وليم 
ver- أن البيت الثاين له البنية النحوية ذاهتا اليت للبيت األول، يف تشكلها من صفة مشتقة من الفعل ، William Blake  لليك

 .noun phrase و هذه بدورها تتضمن عبارة إمسية preposition phrase تتبعها عبارة حرف اجلر bal participle

  Struggling in my father‘s hands

  Striving against my swadling bands

أكافح بني يدي أيب    

أانفح ضد قيودي الكاحبة   

و لنالحظ أبن الطباق هنا ليس اتما، إذ تظهر لنا العبارتني اإلمسيتني ألول وهلة كأنما اكتسبتا البنية ذاهتا، غري أن هذا ليس سوى 
وهم ألن العبارة األمسية يف البيت األول تعرب عن حائز القوة processor بصيغة my father›s ، يف حني تعرب العبارة اإلمسية 
يف البيت الثاين عن االحتياز بصيغة my فقط، و بصيغة swadling كونا مقيدا لغواي modifier للمعىن. و غالبا ما تعد 
المتامية الطباق هذه شيئا شائعا. ما يعين غالبا تنب ظهور تكرار اتم رمبا ألسباب شبيهة إبمكانية وجود تنوع متأصل يالزم العديد 
من حبور الشعر، أو رمبا شبيه إبستعمال جمموعات من املكافئآت يف قافية الشعر rhyme و اجلناس alliteration، أو شبيه 
إبستعمال تشفري غري مطرد للبنية السردية. و زبدة هذا كله أنه ابإلمكان برجمة هذا كله لتوليد تربة مجالية aesthetic من خالل 

مضاعفة التعّقِد. 

يشتمل الطباق املعجمي lexical parallelism على زوج من كلمات متطابقة. واحدة يف كل قسم من قسمي النص مها: 
بني “أكافح Struggling” و “أانفح Striving”، و بني “أيدي hands” و “قيود bands” ، و مها مثاالن للطباق 
املعجمي يف املثال املذكور آنفا. و هذا شائع حىت يف الطباق النحوي syntactic parallelism الذي غايته تعضيد الطباق 

املعجمي. 

و يف الطباق املعجمي جند أن ما بني البىن الصوتية ملقطعي النص عناصر مشرتكة. جند مثال أن بعض أغان القرن الثامن عشر الغالّية 
Gaelic حمكومة بتطابقات صوتية من قبيل أن مجيع أبيات املقطع الشعري هلا التتابع ذاته لسلسلة أصوات العلة. و جند أيضا يف 
 harmony شعر القرون الوسطى الويلزي أنه وظف إستعمال الطباق الصويت توظيفا واسعا بوصفه تشفريا لنماذج حمددة لتناسق
:Tudor Aled ممكن. و هذا ميكن توضيحه يف البيت التايل لشاعر من القرن الثامن عشر هو تيودور آلد ))cynghanedd
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          search a rois ar chwaer Esyllt

s      ch    r   s   r ch        r

             ”he set his love to sister Isolde“

          كّرس حبه لألخت إيزولدا

هذا النوع من الطباق يسمونه ›cynghandedd gross o gysswllt’، حيث يوجد تتابع من تتطابقات تتشكل من 
أصوات صحيحة ضمن البيت الشعري الواحد )و أعين s+r+ch+r(. و الالفت هنا هو أن البيت الشعري مقسوم اىل شطرين 
للضرورة اليت يقتضيها حبر البيت الشعري الذي ينتهي شطره األول بعد كلمة rois. و لكن ينبغي التنويه هنا أن إنشطار البيت 
 ،meter الشعري يف هذا النوع من الطباق اىل شطرين حبكم الطباق قد يتعارض مع إنشطار البيت اىل شطرين حبكم ضرورة الوزن
و بذا يتولد نوع من تعّقِد مضاعف، اوقد إقرتحت يف موضع سابق أن نعتربه مصدرا لتجربة مجالية. و الطباق، بوصفه ظاهرة، واسع 
اإلنتشار يف آداب األمم مجيعا )أنظر فوكس Fox 1977, 1988(. و يف بعض اآلداب ابإلمكان متييز اجلنس األديب للنص  
مبقدار إنتشار الطباق فيه لدرجة يكون فيها عنصرا و مبدأ أساس يف تركيبة النص )و يسمي جاكوبسن Jakobson هذه الظاهرة 
بـ”الطباق املوافق canonic parallelism”(. و يف نصوص من هذا النوع ابإلمكان تطابق كل بيت شعر اثن مع البيت 
 .)Forth 1988 األندنوسية )رواها فوث Rindi الذي يسبقه. و هي إمكانية متوفرة مثال يف خطب دفن املوتى لقبيلة ريندي
و حيثما يكون الطباق مبدأ أساسيا يف الرتكيبة األدبية، يكون له تشابه وظيفي مع حبر البيت الشعري، خباصة إذا علمنا أن إبمكان 
حبر بيت الشعر أن ينتج نصوصا متصنعة يغلب عليها طباق صويت حسب. و مع ذلك، فالطباق و حبر الشعر مها عمليتان خمتلفتان 
يف الرتكيب. إذ جند يف الطباق أن صيغة البيت الشعري تتأثر مباشرة بصيغة البيت الذي يسبقه. ما يعين أنتفاء احلاجة ألي تساوق 
عام يف الصيغة يغطي النص كامال، يف حني جند يف حبر الشعر أن صيغة البيت الشعري تتأثر مبنظومة قواعد خارجية و هي منظومة 

تضمن للبيت تساوقا عاما. ما يعين أن أبيات املقطع الشعري يوازن أحدها اآلخر و لكن دون عالقة مباشرة.

و حيظى الطباق يف األدب إبهتمام علماء اللغة لسببني:

 	lin-  ألألول هو أننا قد نسأل عما إذا كانت عمليات طباق النصوص تشتمل على عنصرا من عناصر اإلدراك اللغوي
guistic cognition، و هو اجلانب املختص مبعاجلة موضوع الطباق اللغوي. و السبب 

الثاين هو أننا رمبا نسأل عما إذا كان إبمكان الطباق أن يتحكم حتكما مطلقا ابلصيغة اللغوية اليت تشكل البنية األساس 	 
للنص بطريقة تناظر حتكُـَّم البحر الشعري ابلبنية التحتية للنص. 

و جاكوبسن كان هو من دشن رايدة الدراسة اللغوية للطباق معتقدا أن الطباق مل يكن يشتمل على مبادئ أساسية لإلدراك اللغوي. 
و رأى أن إنسياب السلوك اللفظي جيري بوصفه تتاليا للخيارات )على مستوايت متنوعة للصيغة اللغوية(. ففي السلوك اللفظي 
اإلعتيادي تندرج مجيع الفقرات اليت تعد متكافئة )بينها مشرتكات يف بعض اخلصائص الصياغية( سوية بوصفها جمموعة من خيارات 
تظهر يف نقطة من سلسلة التتايل. ما يعين تبين خياٍر واحد فقط و إمهال اخليارات األخرى. و يف الفن اللفظي verbal art جيري 
اإلحتفاظ مبجموعة الفقرات املتكافئة لغرض اإلستفادة منها يف مرحلة اتلية من النص، بنتيجة خمرُجها وضع الفقرات املتكافئة يف 
سلسة متتالية، و من هنا أييت الطباق اللغوي. إن وضع هذا اإلحتمال يف السلوك اللفضي قد يؤدي، مثلما يعتقد جاكوبسن، اىل 

إستغالل املبادئ األساسية  للسلوك اللفظي خللق فن لفظي )جاكوبسن 19٨7(. 

و حيث أننا قد ال يصادفنا مرة أخرى الطباق يف وضع يتمتع فيه مبلمح مركزي من مالمح اإلدراك اللغوي، إال أننا قد نصادف 
الطباق و هو يتحرك بوصفه مبدأ جلانب معني من جوانب اإلدراك اللغوي، و من هنا أتيت إشارة چـومسكي )199٥: ص. 12٥( 
اىل “احلاجة اىل الطباق” الذي يظهر يف نقطة ما على خط اإلدراك اللغوي، و يوفر الفرصة إلنبعاث تركيبات لغوية فيها ملسة من 

 .)”gapping طباق جزئي )و هي عملية أشار هلا علماء النحو بوصفها نوعا من من شئ “بليغ

و لدينا مثال آخر أيتينا من بعض حاالت الطباق املعجمي. إذ غالبا ما تقوم التقاليد اليت حتفل ابلطباق املعجمي بوضع الكلمات 

ترجمانترجمان
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يف جمموعات إصطالحية كي تشكل فيما بعد وسطا إبتكاراي إلنتاج الشعر. كأن جيري مثال إختيار كلمتني من اجملموعة نفسها خللق 
طباق نصي textual parallelism. ففي سبيل املثال، ميتلك بعض شعر غواايان اجلديدة جمموعات كلمات إصطالحية ملعانيها 
عالقة ببعضها يف إستعماالهتا اليومية و تعد مرتادفات اتمة املعاين عند إستعماهلا يف الشعر. و بذا فهي تستعمل إلنتاج نصوصا 
متطابقة. فيها مثال أن كلمة yow   و تعين »مشس sun” و كلمة yesir   و تعين »جنمة الصبح “morning star  و كلمة 
piri  و تعين »قمر moon” تشكل مجيعا جمموعة تـُفسَـُّرمجيع مفرداهتا يف الشعر تفسريا حمددا مبعىن “مشس sun” )فورهوف 
Voorhoeve 1977(. و حىت أننا قد جند يف بعض احلاالت إن كلمات اجملموعة مع أنا مرتادفات متقاربة إال أنا توحي 
إبستقالليتها الواحدة عن األخرى. و يف حاالت أخرى جند أنه على الرغم من إرتباط املفردات ببعضها إرتباطا ابئنا لكن إنتظامها 
يف جمموعة يعكس إصطالحا عشوائيا اىل حد ما. و لكن، قد يربز سؤال يثري اإلهتمام حول إنتظام املفردات يف جمموعات إنتظاما 
معجميا أصطالحيا ، و ابلتحديد عما إذا كان تركيب هذه اجملموعات يشتمل على إمكانية الوصول اىل املبادئ اليت تنظم املعجم. 
 classifier ففي سبيل املثال، إن املزاج املعجمي يف التنظيم املعجمي غالبا ما مييل اىل وضع الكلمات يف “جمموعات تصنيفية
sets” قد يظهر اجلنس اللغوي فيها إبمثلة بسيطة نسبيا. و بذا تقوم “اجملموعات التصنيفية” مبعالقة الكلمات بعمليات حنوية 
morphologies معينة )و مثاهلا إن األمساء اإلنثوية feminine و الذكورية masculine أتخذ يف الفرنسية فقرات مستقلة 
يف املعجم(. إذن، مثة سؤال يستحق اإلجابة ملعرفة فيما إذا كان إنتظام الكلمات يف جمموعات  لغرض الطباق يؤدي أو ال يؤدي اىل 

عمليات إدراكية شبيهة بتلك اليت ترافق إنتظام الكلمات يف “جمموعات تصنيفية”.

 

هل قواعد الطباق لديها قدرة النفاذ اىل البنية التحتية للصيغة اللغوية؟ 

Sim- ص 151  مأخوذة من ساميون Fabb 1997 فاب( Efik  ةة مثال ذو عالقة أيتينا من أحاجي نربات اللهجة  اإلفكية
mons 1958(. ففي هذه النصوص، جند البيت األول و البيت الثاين تشرتك يف مناذج النربات املعجمية ذاهتا من أجل أنا حني 
تُنطق بصوت عال يكون للبيتني اللحن melody ذاته و هلما أيضا التتايل ذاته يف صعود و هبوط النربة. و لكن، من انحية اثنية، 

جند أنه مع أن شكل اللحن هو ذاته، إال أن طوله ليس متطابقا يف  البيتني، إذ جند إحتمال أن يكون يف البيت األول تتاليا لصوت 
علة خفيض تتبعه ثالثة أصوات علة عالية متبوعة  بصوت علة خفيض مفرد، ليتطابق  مع سلسلة متتالية من  صوت علة خفيض 
يتبعه صوت علة عال مفرد يتبعه صوت علة خفيض مفرد. و هكذا، أييت الطباق هنا ال على مستوى النربات يف أصوات علة مفردة، 
و إمنا على مستوى )فوقطعي super-segmental( ليشكل خط الكفاف النربي tonal contour الذي يكمن فوق 

املنطوق كليا. ما يعين هنا أنه ابإلمكان أن يكون ملمح لبنية حتتية لصيغة لغوية حمكوما ابلطباق.

  

indi-    اخلالصة هي أن الدليل متوفر على حضور خواص معينة يف التواصل األديب )مبا فيها الالحمددية و الغموض و املواربة
rectness ما اىل ذلك( يف مجيع أنواع التواصل اللفظي. و بذا ال يقوم األدب خصوصا سوى ابلتوسع إبستعماهلا. و يبدو أنه من 
املمكن أيضا أن جيري تفسري أنواع من الصيغ األدبية )مثاهلا  أنوعا خمصصة من الصيغة السردية( أبفضل ما ميكن بوصفها تفسريات  
ماوراء-وصفية للنص و اليت يتواصل معها النص هو ابلذات. و هذا يعين أن بعض الصيغ األدبية قد تتشابه مع املضمون األديب أكثر 
مما تتشابه مع الصيغة اللغوية. و هذا كله يقودان اىل موضوع اخلربة اجلمالية. فخربتنا عن النصوص األدبية ختتلف نوعيا عن خربتنا 
أبنواع النصوص األخرى، إذ علينا أن نتساءل عما إذا كان إبمكان هذا اإلختالف النوعي أن يكون على عالقة جزئية منتظمة ابلطرق 

اليت تشتغل هبا القواعد اللغوية و األدبية و تتفاعل فيما بينها.              
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قراءة يف نصوص العدد السادس

أ.د  حممد جواد حبيب البدراين 

                          

ظل الشعر تعبريا انسانيا خالدا متجددا يتواءم مع طبيعة احلياة االنسانية ، واتسم ابلتطور واخلروج 
من ربقة الثبات شأنه يف ذلك شأن الفنون مجيعا بل احلياة االنسانية أبسرها ، لكن التطور ابلشعر 
ينبع من داخله ذلك ان )املقاييس اجلديدة يف الفن ال تلغي املقاييس القدمية بل هي امتداد هلا او 
حتوير او تعديل ( 1 ولذلك تعايشت التجارب الشعرية ذات االمناط االيقاعية املتباينة ، وعلى الرغم 
من ان كثريا من دعاة قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر مالوا اىل الراي القائل ان قصيدة التفعيلة وقصيدة 
النثر ولدات الن قصيدة الشطرين مل تعد قادرة على االيفاء مبشاعر الشاعر وتدفق انفعاالته وانثيال 
تربته ، اال اننا منيل اىل االميان ابن القصيدة هي اليت ختتار شكلها االبداعي ، فاإلبداع ال حتده 
االشكال وال يوقف تدفقه الوزن. بيد ان التحديث كان يف ) تفكك النص وتشظي الذات وتالشي 
املهيمنات وغياب املعىن وسيادة اللعب الفين واالنتقائية االسلوبية ... وهي مسات وخصائص تنطوي 

على فكرتني متعارضتني ومتفاعلتني يف الوقت ذاته ومها الال حتديد واحلرية (2

ضمت جملة )اتمرا( يف عددها السادس عددا من النصوص تنوعت اشكاهلا االيقاعية بني قصيدة 

1  مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر / 96
2  مفهوم الشعر في ما بعد الحداثة : احمد عزاوي مجلة شرفات العدد السابع 2014 : 41

الشطرين والتفعيلة وقصيدة النثر ونصوصا حداثية ذات شكل ايقاعي خاص ولسعة النصوص اليت ال 
تتسع هلا هذه العجالة ساقف وقفات مبسرتة سريعة عليها مركزا على اجلانب االيقاعي .

جاءت قصيدة واحدة على نظام الشطرين هي قصيدة )بال عنوان ( للشاعر مندوب العبيدي ، وقد 
النفس الشعري والتدفق والشحنة  الثابت ان هذا الوزن يالئم طول  الوافر ، ومن  البحر  كانت على 
اخلطابية فضال على انه يشتد اذا شددته ويرق اذا رققته وهو من البحور اليت احتلت مكاان متميزا يف 

الشعر العريب قدميه وحديثه٣.

اختار الشاعر لقصيدته رواي حرف الراء الذي كان حمور القافية ، ومن املعروف ان دور القافية ليس 
مقتصرا على وظيفتها االيقاعية يف التكرار املوسيقي بل ميتد ليكون النسق الداليل الذي جيعل القافية 

3  للتفصيل في ذلك ينظر كتابنا جماليات التشكيل االيقاعي في شعر السياب :37

أستاذ النقد وموسيقى الشعر جبامعة البصرة 
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املنتظر  ) كاملوعود  فهي   ، الفارايب4  قول  على حد  القصيدة  ما يف  وامسى  واغلى  اجل  الناجحة 
يتشّوفها املعىن حبقه واللفظ بقسطه واال كانت قلقة يف مقرها مستجلبة ملستغن عنها (. 

ان القافية يف القصيدة الناجحة ليست حلية ايقاعية او واجهة موسيقية قسرية بل اصبحت ــ شأنا 
شـأن كلمات القصيدة االخرى ــ ذات وظيفة داللية ال مندوحة عنها يف النص الشعري فقيمتها 

تكمن يف ) حتويل النهاية اجملتلبة للتوافق الصويت اىل ضرورة حتتمها طبيعة التداعي الداليل (.

ومن املعروف ان صوت الراء يوحي ابلتكرار ، كما ان الروي كان متبوعا أبلف االطالق اليت جاءت 
) وصال ( يف عرف العروضيني وهي حرف مد ومن املعروف ان ) ألصوات املد واللني قيمة موسيقية 
وحلنية تالحظ من تعاقبها وتكرارها والعالقات اهلارمونية بينها ، وقد الحظ الناقد ) النسن ( ان 
مثة توازاي بني النغمات املوازنة حلروف املد ونغمات معينة يف السلم املوسيقي ...واحلق اننا نستطيع 
ان نفرتض مطمئنني بناء على الدور اهلام الذي تلعبه حروف املد يف الشعر عامة ان الشاعر حيس 

ابلعالقات اهلارمونية ويستدعيها يف شعره ٥.

الوطن  تتحدث عن  القصيدة  ان  النص وخباصة  واطالة  امتداد  املد يف يف  اصوات  اسهمت  لقد 
املضمخ ابلدماء املعمد ابلكربايء وقد اسهم امتداد الراء املنفتح على حرف الوصل يف القافية فضال 
عن كثرة حروف املد يف القصيدة ابلتعبري عن احلزن املخيم على العراق أبكمله الضارب أبجرانه يف 

البالد.

يبدوا نصني  ان  للوهلة االوىل  متباينني يكادان  الكواز )قفص مردوخ ( على مقطعني  وزع جبار 
منفصلني لكن القراءة املتأملة تكشف عن توحدمها ، وبدءا من عتبة العنوان كان الشاعر ساعيا اىل 
بناء املفارقة فمردوخ اسم الحد كبار اهلة البابليني وكانوا يسمونه املوىل االعظم ويصفونه ابحلكمة 
والشجاعة لذلك جاءت املفارقة ابن القناع الذي تلبسه الشاعر مل يعد حرا كاآلهلة   بل وضع يف 

4  الموسيقى الكبير /1091
5  االنزياح الصوتي الشعري : د. ثامر سلوم ، مجلة آفاق الثقافة والتراث حزيران 1992

قفص ال فكاك منه فقد غدت القصيدة مرتع حزن ال ينقضي يف زمن الالجدوى.

املقطع الثاين يوحي انه غزيل لكنه يعود اىل مساره االول ) مسروقة بلؤم من ساللة آهلة خمصيني ( فاآلهلة 
خمصيون والكتب املقدسة عرضة للشظااي ووصااي لقمان مركونة والصالة مل يعد يذكر منها سوى صالة 
اخلوف .. وتبلغ املفارقة ذروهتا حني تفرخ بيضة ديك القاضي اسئلة جمنونة ، فيهتف ملء فيه اريدك 

وحدي ال  شريك يل وهو احياء بتقديس الذات من جهة وتناص مع ابيات وردت يف الف ليلة وليلة 

ولكن جىن ذنبا يؤدي اىل الرتك تركت حبيب القلب ال عن ماللة 

واميان قليب ال مييل اىل الشرك بيننا  احملبة  يف  شريكا  تريد 

لكن احلبيبة ليست حقيقية فهي ذات بعد مقدس ) تغرين مساوايت ( )ترثني االرض( ) اتسوعاء حمرم 
( ) انر الكوثر ( ) قفص القدرة ( ) قويل كن فأكن ( كما يشري اىل العناصر الكونية وخيتتم النص 
ابالستسالم للحب . القصيدة حافلة ابلغموض املوحي الذي يولد دالالت متعددة توحي اكثر مما تعين  
ألنه يدرك ان الشعر اكثر ) مسوا ومتيزا ( من ان خيضع للمألوف لذلك جاءت لغة النص مفعمة ابجملازات 
والصور شبه السرايلية ، لكنها تشي حبب موؤد برتدي القيم ولعله حب الوطن املضاع واحلب املغيب يف 

غياهب الزيف وخلط املفاهيم .

اختار  طالل الغوار ) تنويعات ايقاعية ( عنواان لقصيدته ومعرفيت ابلرجل معرفة قدمية متتد اىل قرابة عقد 
ونصف من السنوات عندما انقشت رسالة للماجستري عن شعره يف جامعة تكريت ، والشاعر ذو تربة 
عريضة مع الشعر اذ كتب القصيدة أبشكاهلا املتعددة وهو يعلن منذ عنوان القصيدة عن سعيه للتنويع 
االيقاعي فهو يبدأ مبقطع على تفعيلة متفاعلن اليت تتكون من سببني ووتد جمموع وتتميز بتعدد زحافاهتا 
وعللها واتسام بنيتها االيقاعية ابلتنوع حىت وصفت ابنا من اكثر االوزان غنائية ولينا وانسيابية وتنغيما 
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واضحا واحتلت مكاان متميزا لدى جيل رواد الشعر احلر حىت مسيت تلك املرحلة مبرحلة الكامل 6، ومن 
الثابت ان الغوار أتثر كثريا جبيل الرواد وخباصة يف اشعاره االوىل.

جاء املقطع الثاين على تفعيلة ) فاعالتن ( وامكاانهتا العروضية وزحافاهتا ويتسم هذا الوزن خبفته وسهولته 
وانسيابه وايقاعه الراقص وهو من اوائل االمناط اليت كتبت به قصيدة التفعيلة اذ ان قصيدة السياب الرائدة 

) هل كان حبا ( جاءت على هذا الوزن .

عاد يف املقطعني الثالث والرابع اىل وزن متفاعلن  يف حني جاء اخلامس على وزن فاعلن وامكاانته االيقاعية 
منتقال احياان اىل فاعُل  وفعلن و فالن وقد ينساب ال شعوراي اىل فعولن ومن اجلدير ابلذكر ان انزك 
املالئكة قالت ) حنن حندث تنويعا مل يقع فيه اسالفنا ذلك اننا حنول فاعلن اىل فاعُل وليس يف الشعراء 
يف ما اعلم من يرتكب هذا سواي ( وقد ايد ذلك النويهي وعز الدين امساعيل لكين وجدت السياب قد 
سبقها اىل ذلك ، وال يبدو االمر عسريا يف االنتقال بني فاعلن وفعولن النتمائهما اىل دائرة واحدة وكون 
احدامها مقلوب االخرى اذ تساوي فاعلن ) سبب خفيف ووتد جمموع ( وفعولن ) وتد جمموع وسبب 
ومتتاز  الشخصيات  ورسم  املعاين  وتتابع  االسرتسال  على  بطبيعتها  تساعد  فاعلن  ان  ، كما  خفيف(  
ابلسهولة والبساطة واالنسياب وتالئم السرد وكان الشاعر موفقا يف االنتقال بني فاعلن وامكاانهتا ممهدا 

للمقطع االخري الذي جاء على وزن فعولن .

تاوبت مقاطع القصيدة يف ايقاعها مع دالالهتا فقد وصف املقطع االول مكانة الشاعر وكسره للمألوف 
وخروجه على التقنني مستفيدا من امكاانت التضاد مثل ) هناك ، هنا () بعده ، دن ( ) خيسر ، جىن ( .

جاء املقطع الثاين اشبه برد من ) ربة الشعر ( على الشاعر احلامل ابلتحليق يف كوى جديدة وقد استخدم 
بني  العالقة  حقيقة  جمسدا  الراتبة  اسر  من  النص  ليفك  وحمذوفة  ومقصورة  خمبونة  فاعالتن  امكاانت 
االيقاعني العروضي والنفسي للقصيدة ، فالوزن مل يعد قانوان ترصف مبوجبه الكلمات بل اضحى تلوينا 

ي العراق يوسف 
6  للتفصيل في ذلك ينظر العروض والقافية : عبد الرضا علي /38، الشعر الحر �ن

ن سلطة االيقاع وبوح الداللة /28 الصائغ /131، كتابنا النص ب�ري

ايقاعيا تتطلبه الداللة وتتواءم معه بنية القصيدة .

اىل ذرى  قدما  املضي  يتحدث عن رغبته يف  الشاعر وهو  ليمثال صوت  والرابع  الثالث  املقطعان  جاء 
القصيدة خارجا من ذاته البسا روح املعىن ، يف ما مثل املقطع االخري اعرتاف الشاعر برغبته ابلوصول 
اىل شجرة الشعر وقد جلأ للقوايف املقيدة وكأنه يقيد تدفق انفعاله ، وال انكر ان بعض آرائي قد تكون 
انفعاالت شخصية اال ان الشعور مبدأ كل معرفة كما يقول هوسرل 7 ولقد كانت قوافيه املقيدة مسبوقة 

مبد لتالئم انفعاله. فكأنا زفرة حزن .

تشتغل قصيدة ) نقطة تفتيش ( للشاعر مجيل اجلميل على موضوعة االحتالل االمريكي للعراق والفتنة 
الطائفية وهي ثيمة ابرزة يف القصيدة العراقية املعاصرة ويبىن النص على املفارقة الساخرة فهو ولد حنيفا 
كلقلق لكنه خبأ الوطن بداخله كي حيميه من االنفجارات واحلروب وخبأ الشهداء يف قلبه خوفا عليهم 

من الدابابت 

ان النص حيمل سخرية مرة فمن ضحى وقاتل ودافع مل يبق منه اال الفتة او صورة مرصوفة على طابوق .. 
انه الوطن املعمد ابلدماء املذبوح من الوريد اىل الوريد املطارد من الداخل واخلارج .. انه االنسان الذي 

اضحى جمرد رقم بني الضحااي هترسه آلة القتل بال رمحة ويبحث عنه يف نقاط التفتيش بتهمة املواطنة !

النص حافل ابملأساة الساخرة معرب عن مهوم كل انسان عاش اوضاع العراق املعاصر.

قصيدة الشاعر فائق اجلوراين ) بدونك تتناهبين الغربة ( قصيدة تعرب عن مهوم الغربة والضياع يف الشتات 
، الغربة اليت فرضتها هجرة اضطرارية او هتجري قسري ، لكن ما يؤخذ على النص ان صاحبه بسبب 
موضوعه وقع يف فخ املباشرة ومل يستطع التخلص من العادي واملألوف واليومي ، اذ كادت القصيدة ان 
ختلو من الصور الشعرية ، ومن املعروف ان الشعر ) يوحي وال يقول ( لكن مهوم الغربة قادت الشاعر اىل 
ان يكون تعبريه مباشرا أقرب ما يكون اىل الال شعري ، فعلى الرغم من ان القصيدة غري موزونة وغري ملتزمة 

7  الفينومينولوجيا عند هوسرل :134
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ابلقافية ، اال ان الشاعر اخضع نفسه لضرورات القافية بدون مسوغ ايقاعي او داليل فهو يقول مثال 
) ما كان هجرك مالل (والسياق النحوي يقتضي ان يقول مالال لكنه اخضع نفسه للقافية املقيدة 
يف العرف العروضي  بدون ان تكون القصيدة مقفاة وهو امر خرق النحو ومل خيدم االيقاع والداللة 
، كما استخدم مجعا مل يسمع عن العرب اذ استخدم مراايت مجعا ملرآة واملستعمل جلمعها مرااي ، 
لكن الشاعر كما يبدو يل استخدم اجلمع الشعيب ) العامي ( بدون ان ينتبه اىل  خمالفتها للمستعمل 

، وبعامة فاين ارى ان النص غلب عليه االنفعال والتأثر ابلغربة فجار على اجلانب الفين فيه.

كانت قصيدة رؤى العزلة للشاعر عادل الصويري واحدة من امجل قصائد العدد ، وقد اعتمد الشاعر 
التدوير عادة )ألنه يقوم على   الشاعر يلجأ اىل  بناء قصيدته ، وبعامة فان  التدوير اساسا يف  بنية 
حاجة اقتضتها طبيعة القصيدة ... فهو يقوم على فكرة مركزية درامية هي التضاد بني الواقع واحللم 
، بني املاضي واحلاضر ، والفكرة هذه عمليا هلا جذورها العميقة يف وجدان الشاعر كما ان هلا ابعادا 
سايكولوجية يف داخله ( ٨ ، لقد اغىن التدوير النص ومنحه بعدا خاصا وعلى الرغم من ان د. علي 
عشري زايد يرى ان التدوير يرهق القارئ ويقضي على عناصر االيقاع 9،  اال اين اختلف معه يف ان 
التدوير الناجح يغين النص ومينحه مزيدا من الدفق االيقاعي وخباصة اذا كانت الداللة تستدعي ذلك 
وقد جاء النص متجاواب مع التوتر الذي يقتضيه التدوير متدفقا ابلصور الرائعة اليت تغري خيال املتلقي 
وتنفتح على العديد من التأويالت يف توحد بني املرأة املشتهاة والقصيدة املبتغاة والوطن املكىن عنه ، 
اكرر القول ان هذه القصيدة من امجل قصائد العدد تغري ابلقراءة وتدعو للتأمل وتغرق املتلقي يف 
محأة حس مجايل مشبوب . فهي قد اختارت ايقاع وزن متفاعلن وعززته بتدوير مل أيت ليشكل ثقال 

على النص بل جاء منسااب مستمرا كنهر ال ميكن توقف دفقه .

قصيدة لوحة لفرح دوسكي جاءت بصيغة قصيدة النثر اليت تعتمد على التكثيف وتتحدث القصيدة 
اليت اعتمدت تداخل الفنون اذ اختارت الفن التشكيلي مدخال عنوانيا هلا وتتحدث القصيدة عن 

8  الغابة والفصول / 102
9  عن بناء القصيدة الحديثة /194

الكلمة اليت قد تعل من صاحبها ضحية ) من غري ان يرتفع صويت ...كي ال ارتكب هفوة 
تتزحلق فوق الشفتني ( اذ ان الكلمة قد تكون قاتلة احياان وقد تكون مصدر حياة لكن 
اللوحة تبدو ابئسة قامتة االلوان فشارع النهر الضاج ابحلياة مل يعد موئال للنوارس لكنه صار 

عربة موت ترفع مؤخرهتا حلتف الناس 

يشري النص اىل اللوحة الناقصة اليت مل تكتمل مبعانقة الوطن بل اضحت مصدر موت جماين 
فاللوحة اجلديدة صارت   ، مألوفة سابقا  اللوحة حتمل صورا غري  مستمر ، ولقد اضحت 
حتوي االنفجار وتكلم ذاهتا ، اللوحة تفتقد اىل االمان وتسعى اليه لكي تكتمل وهل تكتمل 

اللوحة اال مبعانقة الوطن؟

متأججة وصدقا  وعاطفة  بوحا وجدانيا   ) الروح  ملجأ   ( قصيدة هدى حممد محزة  مثلت 
عاطفيا يتجلى يف اهداء القصيدة ) اىل اخي ( فالنص خياطب االخ الذي امسته ملجأ الروح 
، ومن املعروف ان خماطبة االخ ظاهرة ابرزة يف الشعر العريب بل كان موضوعا اثريا يف الشعر 
العريب ، اذ من منا ال يتذكر ويردد خماطبة اخلنساء ألخيها صخر ، فضال على النصوص 
الكثرية االخرى ، وخباصة اذا كان االخ هنا ليست عالقة نسب فقط بل كان هو االخ 
والصديق واملعلم ) كنت اهتجى بني يديه لون السراج وسندان املعىن ( ، والنص البوحي هذا 
يشري اىل الصراع الذي كانت يعيشه ) النص السارد ( للشاعرة  بني ) الوأد بشفرة التقاليد ( 
والتمرد الذي جيعلها هتتف ) تستهويين ...شواهد اجلمرات اجلريئة ... النتشل فجر الرباكني 
،وهي املساملة اليت مل تعرف غواية اجلهل وبالهة العنف لكنها تصطلي بدون مشيئتها بنار 

الوحشة وفداحة الفراق .

النص قصة عراقية مكررة اجربان على ان نعيشها  وتغدو جزءا من يومياتنا املريرة حني نصطلي 
لنا فيها وال مجل ، فتلتهب حنااي الروح ببوح ابك  الفراق مكرهني يف معارك ال انقة  بنار 
ال تقوى الكلمات على االيفاء به لكنه ال فكاك منه ، يف مأساة متجددة ندفع فيها كل 
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غال ونفيس ، لذلك فشعرية هذا النص تتمثل ابلبوح الصادق الذي يشي مبعاانة حقيقية مزجت 
الكلمات ابلدموع .

بىن اسعد اجلبوري نصه )  حيواانت الفرتاس النعاس ( على شعرية السرد ، والنص طويل حافل 
ابلصور غري التقليدية الضاجة بكسر افق توقع املتلقي وهو يشري منذ بداية النص اىل الطبيعة السردية 
) تري يف النفس عميقا دون سرد ...( لكنه سرد يشي ابلضياع والتشرذم فهو مبتدأ مغيبة اخباره ، 
قصة مل ولن تكتمل ، ويصر النص على االغراق يف الصور ذات الطابع السراييل ) الكونياك االعزب 
، املوت اخلفيف ، االانشيد السوداء ( ، لكنه سرعان ما يصرح انه سيهجر سفنه ليهرب ممتطيا 
النص ليجوب هضاب اللغة ابحثا عن مهرب وملجأ لكنه يدرك انه ) قد تضطرب فينا بويضات 

النصوص قبل التلقيح ( فينقطع البوح .

ابلنابل  احلابل  واختلط  واملكان  الزمان  فقد ضاع  االشياء  واختالط  ابلضياع  الثاين  املقطع  يشي 
وامتزجت االشياء ، ويبلغ احلزن والرفض والتمزق ذروته يف املقطع الثالث حني يقول ) الثورة ممددة 
على االريكة وحنن حوهلا ندور أبمساء مستعارة وبلدان من قماش ومدافن يتعاظم بني اخبرهتا اجلراد 

، تلك هي خالصة املأساة اليت مل جيد فكاكا منها . 

النص كما اسلفت طويل وال ميكن هلذه العجالة احملددة ان تفي به ، فاذا انتقلنا اىل النص االخري 
املوسوم مواطن من مجهورية الربتقال االمحر لعدانن الفضلي ، وجدان ان النص قائم على دعامتني 

مها التكرار والرفض لتعدد الوجوه وركوب املوجة . 

لقد اهدى النص اىل الشاعر ابراهيم اخلياط وبىن تركيب النص على تكرار ) مثلك متاما .. ( اليت 
اضحت الزمة بىن النص شعريته عليها ، ومن املعروف ان الالزمة من التقاانت االيقاعية اليت تؤثر 
يف املتلقي وهي ظاهرة موسيقية وداللية يف ان واحد ، اذ ان تكرار اللفظ يوحي هبيمنته الزمانية 
واملكانية ويكون مفتاحا لفك رموز القصيدة ، وتكرر الالزمة االيقاعية له دالالت نفسية وفنية 10 
، والتكرار برمته كما تقول انزك املالئكة هو احلاح على جهة هامة ابلعبارة لغاايت نفسية وفنية 
والشاعر يريد القول انه متشبث ابلطريق الذي اختاره ابراهيم اخلياط ، وقد اختار مجهورية الربتقال 
االمحر ، عنواان تعبريا اشاراي اىل مدينة دايىل اليت توصف ابنا مدينة الربتقال لكن برتقاهلا اضحى 

امحر معمدا ابلدم .

يغلب على النص الرفض للمواقف امللتبسة والوجوه امللتبسة وركوب املوجة واالصرار على الثبات 
على املبدأ    

10  ينظر كتابنا النص بين سلطة االيقاع وبوح الداللة / 102
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بنَي فكوك احلَذر  )1(

نتصبُة اسناداً 
ُ
أخذتُه ُخطاه َمسحوراً ، تقوُده صوَب فِم اجلِّسر ، والدعائُم اخلشبيُة امل

ناط به ربَط جانيب املدينة ُمنذ عقوٍد بَدت له الفتَة حتذير 
ُ
لوجوِد هذا اهليكل امل

تُعاضُد حتذيراِت الِكبار .. كان كلَّما اقرتَب وهمَّ ابلعبوِر تراجَع خائِفاً ، َوِجاًل . 
رتاصفِة وهي مَتيُد حَتَت أقدام 

ُ
ُتدّوي يف َمسمِعه أصواُت اصطفاِق األلواِح اخلشبيِة امل

العابرين أو آَن مَترُّ َعربٌة مشدودٌة حلصاٍن تنقُل محولًة من جانٍب جلانب . وكان 
كلَّما طالَع املياه تندفُع دفَّاقًة وُمسرعًة ِمن حتِت اجّلسِر تراجَع َمصعوقاً ، وَمكبوحاً 
فَة  ِمن ُمفردِة : إاّيك .. إاّيك ! تسكُبها األمُّ اهلِلعُة من مجوِحه  بينما يطالُع الضِّ
خَمالُب  دواخَله  مُتّزُِق  ؛  ُمتخاذاًل  ينكفئ   . ُمكتَشٍف  غرَي  عاملاً  هلا  انظراً  البعيدَة 
الَفشِل   . أتخُذه األزّقُة صوَب البيِت بعيننِي َكسريتني ، تُعّكر فيَض الشَّمِس . 
ُم على امتالكه  تظلَُّم الظِّالُل الرطيبُة اليت اعتاَد التحاوَر معها جبذِل امتالِك ما يصمِّ
. يسألُه الّصبَيُة من أقرانِه : أيَن ُكنت ؟! . مل يُدركوا َسبَب تكدُِّر سحنِته واألسى 
املاىلء عينيه ، وال هَو تاوَز املوقَف ابالنغماِر معهم  يف اللعب .. فقط توّجه حنَو 

البيت ويف رأسه قراُر تنفيِذ الوصوِل اىل ما أاثِر فضوَله  .

نهمكني 
ُ
بيَة امل صباح اليوم التايل انسلَّ من البيت ؛ َخلََّف الصِّ

متجاوزاً   ، زَدِحم 
ُ
امل السوَق  . سلَك  الزقاق  داخَل  اللعِب  يف 

حشوَد املتسوِّقني . ال شيء يشغُله غرَي أْن حُيقِّق وقوفاً على 
تراب أرضيِة اجلانِب الثاين من املدينة .

من  أعظَم  َرهبًة  فصَنعت  ابنتصاٍب  واجهته  اخلشبيُة  الدَّعائُم 
 . تدّفقاً  وأكثَر  جرايانً  أسرَع  املياُه كانت   ., األمس  رهبِة 
أصواُت اصطفاِق  واحتكاِك ألواِح اخلشِب أكثر صدى !!.. 
لكنَّه هذه املرّة كاَن أشدَّ اصراراً على التنفيذ . مل يُكن ُمطمِئناً 
للعبوِر بْل كاَن خائفاً . مل يُكن َكَمن ال أيبه ملا سيحصل بْل 
جسِد  على  خطوٍة  أوَل  وضَع  حنَي  لذلَك   .. ُمرتبكاً  كاَن 
َقرار . وصاَر يوارب  لتحقيِق  اجلِّسر أغمَض عينيه كمحاولٍة 
الّرِموَش كلَّ َحفنِة ُخطى ، ويغلُق األذنني لكلِّ َموجِة َهدير . 
وألنَّ العزَم ُيساند الَقرار كانت مواَربة الّرموش تُعِلُمه ابنصراِف 
سافِة ، مث نصفها ، مث ثالثة ارابِعها ؛ مث أخرياً وضَع 

َ
ربع امل

وموجُة  الثاين  اجلانِب  من  اجلسر  َمدخِل  بالطِة  على  القدُم 
تصفيٍق تنبثُق يف قراِر روِحه حُتيي فيه جنازَة الوصول .

جاوز سُر اخَلَشبي .. شيفرُة التَّ اجلجِّ
زيد الشهيد
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ذت َمدًى  ا الرموش هي اليت اختَّ يف عودتِه للجانب الذي انطلَق منه مل تُكْن العينان ُمغمضتني طوياًل ، امنَّ
أوسَع من االنفصال .

ذلك اليوم صاَر جانبا املدينِة ُملَك ُخطاه ، واستحالت َتضاريُس اجلانِب الثاين  ِبرمَِّتها مُمََهَدًة لالكتشاف  
.. قال : غداً سأحثُّ اصدقائي يف الّزِقاق على عبور اجلسِر .. سأَتقدَُّمهم لكسِر حاجِز رهبِتهم .

)2( املهارة على إيقاِع التأين 

أخَذه التفكرُي طوياًل حلظَة تساءل إْن كان النهُر عميقاً أم ال ، والفتيُة الذين يقاربونه العمَر كانوا يتقافزون 
يف َغمرِي املاء .. يغوصوَن وينّطون ، خيوضوَن  ويعومون .. يدوروَن أبجساِمهم النحيفِة حبركٍة ِمغزليٍة تعكُس 
ٍة ودنيا َمراح . هَو جالٌس  ُعمَق َنشوٍة مَتأل رؤوَسهم وحريًّة ُمطَلقًة تَتمتَُّع هبا أطراُفهم .. يروَن املاَء عاملَ لذَّ
بينما  الَبلل  بنفوٍر ِخشيَة  املاء ، مث يسحبهما  لَتَمسَّ  قدميه  يدفع أبصابع   ، على صخرة حتاذي اجلرف 
أعماقُه متوُر حببِّ ُمشاركِة اقرانِه اللعب ِسباحًة . يهلع إذ يتخيَّل أنَّه مثُلهم يغوُص وينطُّ ، ينأى عْن اجلرِف 
ويعود .. الغرُق وهجوُم السالحِف واألمساِك عليه تفقأُ عينيه وتبقُر بطَنه هَو ما يُرعُبه .. األمُّ َحَكت له 
كثرياً َعن ِصبيٍة ماتوا يف جوف النهر .. سحبتهم الرفوُش والسالحُف الكبرية ومل يستطيعوا ُمقارعتها ، 
فتقطَّعت انفاُسهم ؛ امتألت رائهِتم وبطوَنم ابملاء ، وصاروا َغْب ساعاٍت طُعماً ملخلوقاِت النهر . ختيَّل 
نفَسه َمسحوابً ابراتٍل من السالحف ، وآالف من السَّمِك اجلائع الشَّره تفتح افواَهها لتبتلع حلمه . سحَب 
َقدميه ؛  صاَر النَّهُر عدوَّاً ، صاَر الّصبية من صحِبه أفواهاً تنَده عليه لتجرَّه اىل غياهب املوت . عادت 
كلماُت اجلَّدَّة وحتذيرات األمِّ يف تصويِر النَّهِر غواًل ِمن ماٍء ويٌل ِلَمن يدنو منه ... » انزْل إىل املاء .« . 

مِسع أكثَر من صيبِّ ُيشري عليه .

»  اخلْع مالبَسك وادخْل .. هَو ماٌء ال غري .« ....

»  أتضمن يل أنَّ النَّهر ال يغدرين وأيخذين اىل اعماِقه .. أتضمن سالميت ؟« ..

 » نعم .. نعم .« .. جاءه أكثُر من صوٍت . 

َمسَك ايَقة ثوِبه بكفَّيه وكاَن على وشِك أْن يسحَبه ، وخيلَعه ، ويبقى ابللّباس الداخلي ويلجَّ املاَء عندما 
جاءه صوُت كبريِهم وكاَن يعوُم يف مكان يبعد كثرياً عنهم :

 » ال.. ال ختلع مالبسك وتنزل اىل املاء .. البدَّ أْن تَتعلَّم ، والبدَّ أْن يكون هناك َمن يُعلمُّك .. ُعْد إىل 
بيِتكم ، اليوم سأحتدُث مع والدك .«. 

انبسَط للكالم . ووجَده  شبيهاً ابلذي تكلَّمت معه أمُّه .. ال اكتساب مهارٍة دوَن َتعلمٍّ ، وال يتحقَّق 
التحّدي إْن مل تكتمل أدواُت االستعداد .

لوَّح للفىّت وقال : سأخرُب أيب ، وأُطمِئن أّمي .. سننتظرُك غداً لتعلَِّمين .

)3( اهلديُر بعنٍي اثنية

ه إىل اجلسر وعبورِه ومشاهدِة النَّهر اهلادِر ابملياِه السريعِة تتفجَّر يف صدرِه رعدٌة ،  كان كلَّما فكَّر يف التوجِّ
ويف قلِبِه َخفٌق .. تصطفُق الساقان ، وتَتعثَّر القدمان ، فينكفُئ ُمتقهقراً .

ه يف أرجاء دواخله بتلَك الكلمات اليت تستحيل صوراً يف خُميلته فريى جسَده ُمسجى على  يدوُّي صوُت أمِّ
ه الذي كان بعمرِه أصفَر الَوجه واجلَسد  تلَك احلجارِة املرمريِة املستطيلِة اليت يوماً ما شاهَد عليها ابَن عمِّ
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در مردداً آايٍت من الذِّكِر  ُشبَّع مباِء زمزم . مث يعقُبه مبَسحوِق السِّ
ممدَّداً وَرجُل التغسيل يُهيُل عليه املاَء امل

احَلكيم ُتذكِّر ابَن آدَم أبنَّ مآَله املوت ، وحفرٌة يُدفُن فيها . فال  َأحٌد بعَدها يسمُعه ، وال هَو يسمُع 
أحداً .

يعوُد وقد جعَل اجلِّسَر صورًة للتحذير ، وَمنظَر النَّهِر َمشهداً للّرعب .. يعوُد وقد ختيََّل كالَم أّمه عني 
أْن يتمادى فيسعى للعبوِر وعلى جانبيه هديٌر يصرُخ به ، وصوُت تالطٍم  الصواب . فليَس َصحيحاً 

يتوعَُّده .

يتخيل تلك املياه أفواَه امساٍك تتحني سقوَطه يف املاء ، وترتسم يف رأسه صورُة تلك الكواِسج اليت شاهَدها 
يف فيلم » ُعمال البحر » يوم كان جالساً اىل جانب أبيه الذي اصطحبه اىل السينما يرتعُد من اخلوف 
وهو يرى الكوسَج بعينني خرزيتني وفّكني هلما أسناٌن سيفيه ينقضُّ انقضاضاً خاطفاً على جسِد أحِد 
الصيادين الذي خانه احلّظ فأوقعه من زورِقه اىل املاء وسَط راثٍء تبوح به عيوُن اقرانِه الصيادين يف الزوارق 

القريبة .

إنَّه اآلن رجٌل يذكُر كيَف كان يلوُم أبيه على عدِم جعله يصاحب أقرانَه للسباحة ، وكان األُب بدوره 
ل تعليَمه تلك املهارة العذبة حلني َيصبح فىًت قادراً على اتقاِنا ال طفاًل يكون التعلَم َصعباً وَعسرياً  يؤجِّ
... يذُكُر أنَّه بعد ما يزيد على العامني وّفر له مستلزمات التعلم : ثالث قطع من َكَرب النخيل ، يربطُها 
حبٌل من البالستك وجيمعها قماٌش مسيك . يشدها على ظهره فيعوم ابرتياٍح حني النزوِل إىل املاء ، 

هه على أدائِها .  وفعل حركاٍت كان األُب يوجِّ

نعم ، إنّه اآلن رجٌل يَقطُع دوَن خشيٍة درَب اجلِّسِر َمرات ومرات ، ويعرُب النَّهَر غري آبٍه لسرعة مائِه وال للهدير 
اذ  الذي كان يبصره مهواًل .. ينظُر اىل النهر بال خوف ألنَّه بلَغ من العمر ما ميكنه من مواجهة املواقف واختِّ
القرارات احلامسة ، ُمصّمماً على تعليِم ابنه أنَّ التصرَّف يف أمٍر يف غرِي أوانِه َمدعاٌة للسقوِط يف هوَِّة الَفشل ، 

واستقباِل عواقَب قد حُتِدُث ُجرحاَ عميقاً ال تقدر األايُم واألعواُم على حمِوها أو تاوزِها .

                                                         الثالاثء 1٣ /٨ /201٨
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جاء عبد هللا يف منتصف الليل اىل داران، دار الُعزّاب يف اجملمع السكين، على عربة 
“ربل” صادفها يف القشلة واستأجرها إذ مل جيد سيارة تقله، وقضى الطريق الذي 
حتفه من جانبيه بساتني النخيل يغين بصوت منكر ويكاد يسقط من العربة لوال 

احلوذي الذي ميسكه كل مرة ويعيده اىل الوراء. 

مل يذهب اىل بيته الذي يفصله عن بيتنا شارعان فقط بل وجه احلوذي الينا. كنت 
ساعتها جالسا يف احلديقة الصغرية األمامية غري راغب يف النوم بعد، فأسرعت اليه 
ألدخله قبل أن يوقظ بصخبه اجلريان، وحنن وقتها حنرص على التقيد يف سلوكنا، 
الليل  ليقضني  استطعنا  بفتيات كلما  الدار وأنيت  اخلمر يف  أن كنا حنتسي  بعد 
معنا، فقد مسعنا إشاعة مفادها أنم لن خيصصوا  لنا داراً مستقبال يف أي جممع 
وسط املدن بل غرفة يف املعامل حيث تتوقف ورشتنا السّيارة وحيث ال يوجد غري 
األرض القفر حولنا، ورمبا اختذوا من أي سلوك يشتكي منه اجلريان حجة جلعل 

النقل أمرا واقعا. 

عانق عبد هللا من وجده منا مستيقظا، مع أنه كان 
طوال اليوم معنا، وأشبعنا قبالت مث متدد على سرير 
اىل جانب سبيت الذي استيقظ مذعورا، عندما أخذ 
عبد هللا يتدثر معه ابلبطانية، وترك له السرير ليكمل 

نومه على األريكة.  

الذي  العرق  أن  “عبود”  يعرف  ال  ملن  بدا  رمبا 
سنتني  منذ  تزوج  قد  أنه  أنساه  النادي  يف  احتساه 
وحصل على دار يف هذا اجملمع بفضل الزواج، إال 
أنه بقي معنا يف مفرزة التصليح، الورشة السّيارة اليت 
ترها قاطرة،  واليت نتنقل هبا حيثما دعت احلاجة 
العزوبية  ألايم  حين  أنه  يظن  أو  املنشآت،  يف  الينا 
معنا وهو ما قاده الينا تلك الليلة. لكننا كنا نعرف 
يتفجر جسدها  العمر  مقتبل  يف  فتاة  آخر..  شيئا 
شهوة ومتزوجة من شاب ال يقضي معها كل شهر 
التنقل  آاثر  إلزالة  تكفي  ال  معدودات  أايم  سوى 
بني األماكن املليئة ابملكائن العاطلة وزيوت التشحيم 
وأنواع الوقود وروائحها اليت تنام عميقا يف مسامات 
فريسة  فتظل  من جديد،  ليغادر  يرتكها  مث  اجلسد، 
للوحدة وفراغ الفراش، غري أن الرفيق مولود األسود، 

يوم شبت بعبد اهلل النار
قصة قصيرة

جودت جايل

كان ياماكان
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ضابط أمن اجملمع، أخذ يؤدي الواجب عنه يف غيابه، إضافة اىل وظيفته. وهكذا مل تعد تعبأ 
حبضور عبد هللا أو بغيابه وأخذ صاحبنا يشعر شيئا فشيئا أنه مل يعد يوجد شيء مهم يربطه 
ليايل كتلك  ليقضي  ابلنقود  دائما  أصبحت متده  الشهادة هلل،  لنكن منصفني،  هبا، ولكن 
الليلة، وكان يسأهلا يف البداية عن مصدر النقود مث بدا له السؤال سخيفا فلم يعد يسأل، ال 

بل مل يعد يقول شيئا.  

يف الصباح، وحنن نتوجه اىل الساحة اليت نتجمع فيها ابنتظار “الالندكروز” اليت تقلنا اىل 
معامل الصيانة يف الناحية األخرى من املدينة، أسر يل سبيت وهو خيرج كلماته من بني أسنانه 

مستاء بعد أن التفت اىل اخللف ليتأكد من أن عبد هللا يسري خلفنا مبسافة وال يسمعه:

-أقطع يدي هذه إن مل يكن عبد هللا ابألمس مطرودا من البيت، والرفيق مع املدام.

التفُت أان أيضا اىل عبد هللا الذي يسري مطأطأ رأسه ويدخن حىت أنه مل يرفعه لينظر جمرد نظرة 
اىل بيته الذي ميكن رؤيته من حيث كنا نسري. نظرت أان حنو البيت. مل يكن ملحوظا على 
البيت الغارق يف هدوء الصباح الباكر شيء يوحي أبن ما قاله سبيت عن “الرفيق مع املدام” 
قد حدث فعال، ولكين بعد حلظة رأيت السيارة اليت يتنقل هبا الرفيق، التويوات دبل قمارة، واقفة 
يف ساحة وقوف صغرية على مبعدة من البيت حبيث ميكن رؤيتها من انفذته. وبدا عليها أنا 

مقفلة ومرتوكة طول الليل. كرر سبيت تذمره:

-سيسبب لنا مشكلة يوما..

وصمت قليال مث أضاف:

يفعل  مل  وخيرج كأنه  صباحا  اإلفطار  ويلتهم  ويزعجنا  الليل  منتصف  يف  وأيتينا   ......  -
شيئا....

قلت له ممازحا:

-هون عليك. إحذر أن هتيج عليك حساسيتك فقد كان إفطارك ابقالء ابلزيت والبيض.      

يف الطريق راقبت عبد هللا، يغفو من مخول سكرة األمس وينتبه، ومل يرفع رأسه إال عند اقرتابنا 
من خيمة البدوي. نظر بعيون خدرة اىل العجوز الذي منر ابلسيارة على مسافة من خيمته 
كل يوم وهو جالس نفس جلسته، ككل مرة، طاواي ساقيه حتته وواضعا وسادتني على فخذيه 
يستند اليهما بكوعيه، وبني أصابعه سيجارة دائما، ونظره مصوب اىل األمام، ال يلتفت ميينا 
وال مشاال، وال يبدو أن شيئا يف الكون يثري انتباهه. أحياان نرى امرأة معه ولكننا مل نر قرب 
خيمته يف أوقات مروران قطيعا من اإلبل أو الشياه، أو شيئا من هذا القبيل. رأيت عبد هللا 
يتمتم بكلمات كنت قد مسعتها منه سابقا، معربا عن تعجبه ألنه جيد البدوي كل مرة على 
هذا الوضع، وظل ينظر ابتاهه حىت بعد أن أخفاه رواق اخليمة، مث استدارت السيارة لتدخل 

املعامل. 

ذهبت اىل اإلدارة  ألرى إن كانت قد وردت أوامر عمل وحني عدت وجدت عبد هللا مرتداي 
اليت استحالت زرقتها اىل سواد من الشغل هبا فرتة طويلة دون أن تغسل وقد  العمل  بدلة 

كان ياماكان
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تشبعت ابلزيوت والكاز، وقام هو وثالثة من العمال  مبمارسة الطقس الصباحي اليومي الشتوي، 
إشعال قطع من خشب السكة الطرويز العتيق يف صفيحة، والتحّلق حوهلا وتبادل األحاديث . لكن 
عبد هللا مل يكن مرّكزا يومها على التعليقات والنكات بل يراقب ابهتمام وصحو اتم حركات املهندسة 
روى وهي تتجول بني الورش. روى هذه اليت عندما تويف أبوها قبل أشهر فاجأت اجلميع، يف اليوم 
التحقت فيه من اإلجازة، ابرتدائها كوستماً صارخ احلمرة، ضيقا، عند األرداف خصوصا،  الذي 
مبتعدة  تسري  يراها  وهو  الثورة”،  داخل  ثورة  “هذه  منخفض  بصوت  يل  وقال  عبد هللا،  فبحلق 
ابلكعب العايل الذي جعل السري به حركات ردفيها أكثر وضوحا، مث أخذ ينظر اىل تناوهبما ارتفاعا 
واخنفاضا، وأضاف “ هل تعلم ما يقوالن... هذان الردفان؟ واحد يقول “شْعلّيْه” فيجيبه الثاين 

“مْعلّيْه” وأخذ  يردد ابستمتاع “شعليه... معليه... شعليه... معليه”. 

ال مفر من ترك العمال يكملون طقسهم الصباحي حىت يستحيل اخلشب اىل رماد يف الصفيحة فيما 
يتناول آخرون إفطارهم يف ورشة من الورش قبل أن ينهض اجلميع اىل العمل. كانت النار تزداد التهااب 
وارتفاعا حبيث ابتعد أكثرهم خطوة اىل الوراء من شدة احلرارة، ولكن عبد هللا مل يبتعد ومل ينتبه اىل أن 
قماش بدلته بدأ يبعث خبارا، وهو يتابع روى بنظره ويتمتم متتمة استطعت أن أقرأها من حركة شفتيه 

“شعليه.... معليه.... شعليه... معليه...” 

قلت له:

-عبودي... ارجع شوية.

لكنه مل يكن يسمع شيئا، سارحا، مادا ذراعيه امامه قليال، مطبقا كفا على كف، وحيرك جسمه 
ايقاعية برفعه كعبيه قليال مث ينزهلما ويرفع مقدميت حذائه املهرتئ ويعيدمها وهكذا. كان  حركة 
اشتعال النار بعبد هللا كلمح البصر، انفجاراً صامتاً، أو نفخَة حتسر، نثرتنا هبته، ومعها انتهى 
كل شيء، استحال عبد هللا اىل كتلة انر تركتنا وانطلقت ابالتاه الذي جئنا منه على الطريق 
املبلط، مرق كالسهم متجاوزا  نقطة احلراسة عند البوابة أمام أنظار الشرطة اجملفلني. بذلنا جهدان 
يف اللحاق به إال أننا أدركنا استحالة أن نفعل شيئا ملساعدته فوقفنا نتفرج مع الشرطة عند البوابة 
اىل عبد هللا املتوهج يف ذلك الصباح الشتوي وهو ينزل عن سدة الطريق ومير ككرة انرية متدحرجة 
من أمام اخليمة ورأينا العجوز البدوي، الذي رمبا مل يثر انتباهه شيء منذ زمن بعيد، خيرج من 

اخليمة ويقف انظرا اىل ما بدا له رؤاي مشتعلة مرت به يف طريقها اىل الربية، حنو األفق البعيد. 

10 نيسان 2019

كان ياماكان
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خارج نطاق اجلسد

او  اته  انه لرجلٍ  ينفلت من بني أصابعي ويدعي  القبض على رأسي  ألقي  كلما 
مات او فقد اثناء احلرب او من خالهلا او من جرائها ويرتكين على الرصيف ألعق 

اخطاء املارة..

بققققققققراءة

لذلك ظل يسري بسرعة غري  أاتبعه  الطفل أبين كنت  يعرف      مل 
اعتيادية شاخصا  بصره اىل السماء وهو حيدث نفسه ، هللا .. القمر 
القمر خلفه  أينما أذهب ، أسرع خطاه منتشيا  بسري  يسري خلفي 
حىت تعثر ابلرصيف الذي آمّل كاحله وقطع نشوته ، عندما هدأ األمل 
نظر اىل القمر فوجده واقفا  فابتسم حمداث  القمر : كم أنت ويف ؟ 

الزلت  تنتظرين ؟!..

هتمة ..ال عالقة هلا جبرمية

فجأة وجدت نفسي متدليا يف اهلواء أمام منزيل ،راسي مائال اىل اجلهة اليسرى 
ولساين امتد اكثر من سبعة اصابع فيما بلغ طول رقبيت ثالثني بوصة ،ال توجد 
الدار على شكل  الناس جمتمعني حول   ، مشنقة حول رقبيت وال منصة حتيت 
طوابري منتظمة مبا يشبه اصطفاف تالميذ املدارس يوم اخلميس ، ينظرون ايل 
اصواهتم   وأبعلى  واحد  بصوت  ويصيحون  أبيديهم  يل  ويلوحون  ابندهاش  

..مربي الذمة ..مربي الذمة ..

الشاعر األخرس

فوجئ اجلمهور ان من بني الشعراء سيصعد اىل املنصة شاعر  أخرس، وقّدمه 
عريف احلفل بتقدمي حسن وقال انه واحد من افضل الشعراء يف زمن القاتل 
واملقتول يف النار ..وقف الأخرس امام اجلمهور بعد عاصفة من التصفيق وأخرج 
من جيبه صورا لبعض الوزراء ومزقها مث صورا لبعض أعضاء الربملان ومزقها مث 
العمائم وطواها جيدا ووضعها يف جيبه فضجت  دين مبختلف  لرجال  صورا 
القاعة ابلتصفيق  مث اخرج علما عراقيا صغريا واجهش ابلبكاء فتوهجت القاعة 
اجلمهور  اىل  اومأ   .. صفيح  من  سطح  على  الغزير  املطر  بتصفيق كصوت 
..احذروا ..سيحاسبكم هللا على  ..فوجئوا عندما نطق وقال هلم  ابلسكوت 

التصفيق العشوائي ألنه أمانة أبعناقكم وغادر القاعة ...

قصـــار القصــــص

سعدون جبار البيضاني

كان ياماكان
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رأس

منذ زمن بعيد كانت هذه األمنية تراوده ، أن يضع رأسه يف راحة كفه وينهال عليه ابلضرب إلنتزاع 
االعرتاف ، عندما حتققت األمنية وشاهد رأسه متورماً  على راحة يده صرخ أبعلى صوته انه ال 

يشبهين ونسي أن يعيده اىل مكانه دون العبث مبحتوايته ..

هتديد

كتب قصيدة غزل ومزقها ، كتب رسالة حب مل ترق له ومزقها أيضاً  ، رسم امرأة مجيلة جدا وقد 
اعتىن بتفاصيل وجهها ، مزقها أيضاً  ، وأخريا ً وليس آخرا ً كتب رسالة هتديد ووضع رصاصة يف 

املظروف وأرسلها إىل بريده االلكرتوين ..

وصيققققققققققققة

اتصل يب أحد أصدقائي املتوفني توا ورجاين ان أكتب على كفنه سورة يوسف وسورة يس ودعاء 
الغفيلة وعندما قلت له هذا يكلفين وقتا طويال واان متعب رجاين وأحل عليّ  وقال هذا يتوقف على 
دخويل اجلنة فأذعنت لطلبه ،بعد مرور سنة على وفاته اتصل يب اثنية وقال لألسف كتابتك مل تِد  

نفعا ألننا خلعنا األكفان عند احلساب 

احلمال والعربة

على عربة يسحلها محار سافل أمحل عمرا أدرد واالوالد يف ساحة القمامة يستنشقون الوجع وحيملون 
اكياسا معبأة بعلب املشروابت الغازية والكحولية الفارغة ،يف الليل استلقي على خرقة ابلية  واغين 

..اي بلد النفط التليد مّن على محاري ابلعافية كي ال ترتمل العربة ..

اعتذار متأخر جدا

معذرة امي العزيزة ..

الرمزي/رأسي  قربك  على  ليلة  اشتعل كل  حجري  واان كبخور  مضت  عاما   مخسون 
عذرا أمي ،النهر معبأ ابلعطش وانت ال تشتهني غري السوائل فال تكثري من احالمك 
علّي فاان معصوب البلعوم وجييب مصاب ابلتمزق من األسفل وال أملك اال سدرة حتمل 

اشفاقا يب واهدي النبق لألطفال وألقّنهم قراءة سورة الفاحتة ........

محاية

لكي حنمي قلوبنا من األرضة علينا أن نبتلع اخلطاابت ..ولكي حنمي الطرقات 
من املارة علينا ان نُلٍبس الشوارع دروعا من اخلطوات .. فما عاد األسفلت حيمل اقدامنا 
اليت ارهقتها اهلرولة .. كلما تقدمنا اىل األمام يصيح علينا العريف اآليل - اىل الوراء در 

- فتتعثر اخلطوات وتنزلق األماين

مرآة
كلما أنظر يف املرآة أرى وجها غري وجهي لكنه يشبهين متاما .. والغريب إنّه 

حيدق يف وجهي وكأنه يعرفين حىت أقنعين متاما انه أان ..

كان ياماكان
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عّلقت دون أن تعر اهتماما لتنبيه صاحب احملل، 
ا تتفحص مالمح وجهه الطويل املثلث. مرَّ 

ّ
وهي مل

الوقت سريعا، جاهدت يف التشبث حبلمها رفقة 
االبيض  الورد  اكليل  خلعت  االبيض.  الفستان 
املتّوج من على راسها، تركت امنيتها املهزومة تتزين 
ابرتداء املالبس املعلقة يف الفاترينا الزجاجية. هي 
ذي تعرب اىل ضفة الشارع االخرى ، تتقافز مرحا 
كما االرنب. تتخيل نفسها يف غابة مليئة أبوراق 

اخلريف املتساقطة. تسعى قدر استطاعتها ابلقفز املتواصل علها ترتفع عاليا فتنوش غصن الشجرة 
الذي وّدت اجللوس على شجرته املنسابة كأريكة طويلة. على أنا فّضلت الطريق لبيتها العتيق 
ذي االعمدة اخلشبية لتضطجع على سريرها املستند على طابوق. جلست لرتيح جسدها املرهق 
من التجوال واألحالم والتفتيش يف املالبس املستعملة واألماكن واملناظر والوجوه املتحولة. أتملت 
كيف كانت تلس حتت عمود الكهرابء حبثا عن ظل. تذكرت حمل القبعات الذي كانت تقف 
قربه تلك الفتاة الصغرية. تباطأت حلظة عند احدى املرااي وقد متلكها شعوٌر مفاجيء: انا من 
غري تلك الصورة امجل. بال شك بعيدة عن ذلك الزقاق الفخم مؤّكد هي احلى ، من دون ذلك 

تلك الواجهة الزجاجية هي األهبى.

وقفت على اطراف حلمها تتلمس ارتداء ثوب املدرسة. مل يبق للجرس سوى دقائق معدودات 
ليعلن بدء الدرس.

» دعني احلم ، ارجوك .«

ي
يع

لرب
ء ا

جا
ر
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رجل شرقي
 

اللحظة  حىت  اإلاثرة  من  خاٍل   ، ابهت  شيء  يبدو  كُل 
اليت قررُت فيها التمرد على حميطي ألحترر من جحيم الفراغ 
عاشته حكاييت  الذي  األمل  فكتبت ألصف  ابردة  .كانت 

بكلمتني عّلهما خيففان من عذاب رجل شرقي  ..

حوار

ألول وهلة كتبت حروف مبعثرة . قرأها بكل رقة ، نطقها شعرا ، ضممتك بني سطور كتاابيت 
سأعتين بك رغم البعد بيننا، سأذكر أمسك وأرمسك بني حرويف .وسأخفيك بني  ثنااي ذاكريت

أجابت . هل بقيَّ ذاك الرقيب الذي يتبعين واان مبتسمة

حرية

ختالفه بكل شيء بديكورات الشقة  ،بتنظيم االاثث ، أبصناف الطعام ،ابختيار املالبس . 
حاول مرارا  تقريب وجهات النظر  بينهما فلم يفلح . لكنه حني يلتجئ اىل الكتابة ال تقرتب 

منه فيشعر حبرية أكثر  ..

قصص قصرية جدا

علي النعيمي

كان ياماكان
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تنقطع عن مراسليت واستشاريت  كتبت يل لوان_ فهي مل 
رغم أن حاجتها إيل كطبيب انتهت منذ فرتة طويلة 

عزيزي أيب الروحي :

يرغبون برؤييت ألنين أصبحت »مشهورة« ، أو هكذا صار 
يقال عين ، ولقد دهشت بدايًة هبذا الوصف .

قويٌة جداً هذه الكلمة ؛ كنت أحياانً أمهس هبا لنفسي يف 
الليل مرة بعد مرة وأحاول أن أشم الرائحة اليت تنبعث عنها، 
كان علي أن أكون مشهورًة يف جمال آخر لكن الأبس وما 
دمت هنا علي أن أستفيد من الطاقة القصوى هلا أتملتها 
وحضور  االجتماعي  مركزها  عن  البحث  وحاولت  كثرياً 
الغرفة،  أدخل   ،) املشهورة  الشخصيات  )كسائر  إجنازاهتا 
أحنين على مكتيب، أرفع كتباً أضع مدوانت و دفاتر، وهم 
حيدقون يب ألنين كما زعموا »مشهورة« ، كان لنظراهتم ما 

يشبه صوت سكني تشحذ ملؤها القسوة والوحشية.  

خيارات صعبة

ريا
سو

 –
ي 

باد
 ع

لة
ها

فرق كبري بني مشهور  مثة  أن  أوضح  أن  البد من  حسناً 
ومشهورة ولو خريت الخرتت أن أكون مشهوراً مامل يكن 

أمامي خيار اثلث .

اليت  األشياء  يف  وأفكر  املرآة  يف  نفسي  إىل  أنظر  أحياانً 
قيلت عين _ فقد مسعت جانباً مما قيل عين _  قالوا أين 
بنت طيبة ذات طبيعة طيعة ، وأنين متألقة البشرة صافية 
العينني ، وأن شعري كستنائي أو بين ، وأنين ال أزيد عن 
مبظهر  وأظهر  الئقة  ثياابً  أرتدي  وأين   ، املتوسط  الطول 

أعلى من إمكاانيت املتواضعة . 

كان ياماكان
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وقالوا أيضاً أنين لئيمٌة ومراوغة ، وأنين جهمة أميل إىل الشجار، وأنين بليدة وأقرب إىل البالهة،

والزلت أتعجب كيف يل أن أمجع كل هذه الصفات املتناقضة واملختلفة، وأتساءل كثرياً هل أان 
فعاًل من فاسدي األخالق أو ذوي النوااي اخلبيثة ...حقيقة لست أدري .

كان علي أن أتعود على كل هذه الصفات واألشياء، رغم أين أشعر ابإلشفاق حنو مجيع هذه 
أان  فقد كنت   ، العبث  من  نوع  عليهم  إشفاقي  أن  يقيناً  وأعلم  حاليت،  تقيم  اليت  املخلوقات 

الضحية، ومل أكن أستحق أية شفقة من وجهة نظرهم.

راق يل أن أحدهم اعتربين ال أبدو شديدة الذكاء، وأشك أنه صّدق ما يقول وهو يعلم يقيناً ما 
يعنيه ذكاء القلب الطاهر، نعم لقد كنت من اجلهل على درجة تعلين ال أعرف كيف أتصرف، 
وهلذا كنت ضحية سافل أرغمين على االستماع له طوعاً مين ، وإن رمجي اآلن هو نوع من    » 

القتل القانوين »

)ليس مثة ما هو أكثر جنوانً من التضحية ... صمتت قلياًل قبل أن تواصل متعمدة الفصل بني 
الكلمات، يوماً ما ستعرفني أننا لن نكون أبداً قادرين أن نعرف كل شيء(...

 كانت كمن حتدث نفسها أمام املرآة .

اتصل يب عادل – أان طبعاً أعرفه من خالل ترديدها المسه أثناء فرتة العالج _ فتحت له قليب 
قلب املرأة املوجوعة ، لكنه عاد اليوم إيل ببقااي ذاك احلديث القدمي ليحفر هوًة عميقًة بيننا ، 
حبقارٍة أفشى يل بسٍر عظيٍم من ماضينا، ألقيت شعري إىل الوراء ابحلركة االعتيادية لدي، نعم 
لقد كان يوماً ما هاجساً ابلنسبة يل ، لكن قصتنا انتهت وإىل األبد ، فما الذي يبتغيه من وراء 

مثل هذا الكالم .

ما عاد بيين وبينه أيُّ شيٍء مذ تزوجت ، تعلم أين قد تركت لزوجي أن جيتاح قليب وكل شيء ، 
عادل حب الطفولة وقد امنحى مع أايمها _ مغروراً كان مبا يكفي لرتكها مكسورة القلب_ ما 
عدت أشعر تاهه إال ابلعطف وبعض احلنان أما احلب فهو لزوجي وحده ، مذ تزوجين صار 

احلب كل احلب له وحده .

كأين أراها وهي تصف كيف أسندت رأسها إىل طرف النافذة البارد تتأمل الليل وكلمات املاضي...

استعدت سالمي وهذا  بذلت كل جهد حىت  لقد   ، له إبنصات وبدون أي مشاعر  استمعت 
اهلدوء، قاومت اضطراب النبض يف قليب والتزمت الصمت فيما كان يروي حكايته مع أخرى ، 
امتزجت يف قليب مشاعر الغيظ واألسف كان حزيناً حزيناً ال غري وهلذا عاد ، كنت أأتمل وجهه 
كان شديد القرب شديد البعد، حدقت عميقاً يف عينيه وقد اجتمع فيهما احلزن والدهاء ، هل 

مجع كل هذه التناقضات ليعود _ كأنا تعلم أنه ما جاء إال ليشتتها _

سلمتك روحي وهذا كل ما تفعلينه هبا   -

أحب زوجي ما عدت أتنفس إال من خالله  -

تكذبني  -

ليلتئٍذ بقيت مشدوهًة صامتًة ...

أحل علي ابالتصال ... أجييب رسالة أرسلها إىل هاتفي

مل أجب  ، عقدت قبضيت وضربت على النافذة وارتفع صويت مبا يشبه الصرخة ال...لن أجيب

كان ياماكان كان ياماكان
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وحيدة واقفة يف غرفيت، أتذكر املشهد وأستشعر فقر الكلمات وعجز اإلحساس عن وصف ما 
أمر به، لقد انتبهت وهو يتحدث إيل بديهية أنه يطلب متعة ساعية فقط ، متعطشاً إىل ما فاته 
من متأخرات جنسية وحسية مين، أسرع إيل زوجي الذي أعطاين أكثر ما ميكن أن يعطيه الرجل. 

 كاد اخلوف يستويل علي ما تذكره من عاطفيت تاهه أشبه بتهديٍد لسعاديت وبييت، لقد مسين 
شيء من املاضي هذا املساء ، لكن ال لن أمسح هلذه احلرب العاطفية أن ترتك أية آاثر أو ندوب .

استعدت جدييت وشدة صالبيت حياله ، استكملت زينيت وانضممت للسهر مع زوجي.

يف اليوم التايل كان اجلميع يتهامسون، يتحدثون مبا أخربهم به عادل عن ليليت معه، 

بدأت املرافعة ...

كان الشهود مجيعاً من فاسدي األخالق والضمائر، مل يكن ممكناً أن أحتمل ذلك ... 

أأظهر طبيعيت امليالة للشجار؟  ستنقلب األشياء كلها ضدي .

يف مثل هذه احلالة األفضل التزام الصمت، ال ميكن للمرء أن جيازف، إذ ال ميكن للنمر أن يغري 
جلده ولو أظهر مشاعر طيبة ، تلوا شهاداهتم يف وجهي _  وهو أمر مل أمتناه لنفسي _، تناسوا 
متاماً ما ارتكبوه يف حق مجيع السيدات احملرتمات يف سبيل وضع حد لتعاستهن _على حسب ما 
رووا_ دون إحساس ابلعار الذي جيللهم، كم هو فظيع ما ارتكبت حبق نفسي مبعرفتهم،   كان 

ذلك مؤملاً جداً . 

الأبس أان بينهم اآلن ... أرى وجهي أسود مما هو عليه حقيقة، أشعر حبرارة يف اجلو، ورائحة 
تعل املكان خانقاً، متاماً كما تنتهي يف كل مرٍة نوابت اهلذاين اليت تنتابين كلما طافت يب صورهم 

وأطيافهم ، أشعر مبيل شديد لذرف الكثري من الدموع . 

ال أعرف إن كان علي أن أتذكرهم ، مب تنفع الذكرى ، أعتقد أن بعض األشياء جيب أال يذكرها 
أحٌد أبداً،

ليتين أستطيع إعادة أول لقاء مجعين هبم، لو استطعت فقط ، البتسمت هلم وأكملت طريقي 
دون أن التفت ...

أعدت قراءة ما كتبته مراراً، فكرت كثرياً ، كان علي اختيار رٍد مشجٍع بعيٍد عن اللوم والعتب 
فقد كان موجعاً يل _ أان األب الروحي هلا _ ما كانت عليه لوان من إحساٍس ابلذنب وجلد 

للذات، أخرياً كتبت

حبيبيت لوان :

ليس مهماً أبداً ما يقولون، املهم إميانك أنت، فكوين أنت .

عودي إىل تلك اليت ختتبأ يف مرآتك ، أبعديها بكل ما أوتيت من قوة ، حىت ال تري يف املرآة إال 
صفاء سريرتك ومجال طلتك اليت تعتدين هبا ويعرفها كل الذين المسوا روحك وأحبوك

ال ترتددي يف الكتابة إيل كلما شعرت ابحلاجة للحديث مع نفسك ... لك تقديري وخالص 
الود . 

كان ياماكان كان ياماكان
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• طفولة	

حني طلبت من تالميذي الصغار ان يرمسوا الوطن ، حارت عقوهلم 
الغضة وتلعثمت خواطرهم الربيئة يف جلة السؤال . بعد قليل ، كان 
احدهم يرسم بندقية واخر يرسم رغيفا واخر داببة أو وردة أو  سيل 
دماء واشالء. وقفت عند آخر كان يرسم دائرة متأل الورقة تقريبا ، 

فقلت واان امسح بيدي على راسه

ما هذا اي بين ؟

- اهنا دمعة.

اطرقت راسي برهة ذاهال مث قلت:-

- لكنها كبرية جدا اي بين .

• تواصل	

اجلس خلف حاسويب كاملعتاد

أتصفح الفيس .

ملثم حيمل سكينا

خيز هبا رقبة ضحية وينظر ابجتاه الكامريا ،

انقر ) اليك (

        فتخرتق سكني رقبيت

ليغرق ال) كي بورد ( ابلدماء.

قصص كبرية

عبد الوهاب احلربي

كان ياماكان
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• ال غري	

يقول التقرير االمين:-

أهنم وجدوا يف جيبه دفرتا صغريا، دون فيه اشعارا وذكرايت. مث لوح شوكوالتة، وبضعة 
االف من الداننري. ووجدوا هوية أحوال مدنية ووردة صغرية ذابلة. مث وجدوا رصاصة 

يف الراس ... ال غري.

• نقطة بياض	

مل يسقط . حني قتلناه، وسرقنا اتجه املوروث منذ االزل. سواه من سقط ، حني سحلنا 
ومزقنا اجلثث يف الشوارع . كانت الشوارع مرآة صادقة .

.فيما بعد ، صار دمه نقطة بياض انصعة يف املرآة  ...

كان ياماكان كان ياماكان
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خطوبة
لكونا املرأة الوحيدة اليت دغدغت أحاسيس قلبه, ابلرغم من اصفرار أوراق عمره 

اليت قضى أغلب سنواته يف األسر, ورغم معرفتها أبنه رجل أمي ويعاين من شظف 
العيش . لذلك أحبها جبنون ألنا قبلت ابالقرتان به وبوضعه املزري, ذهب 

خلطبتها وهو ملتحف إبشراقة أمل بعد أن أضاء أهلها إشارهتم اخلضراء أمام عينيه 
 , وجد مجعا من الناس حييطون بباب بيتها , ابدره أحد املتجمهرين متسائال :

 هل أنت العريس املنتظر؟
 ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة 

 - نعم أان، 
 - اال تعلم ؟ 

 - ماذا ؟
- لقد أتخر جميئك ، قبل قليل طلب يدها أحد امللوك.وهي ال ترؤ على الرفض 

 ووالداها قبال به رغم أنفيهما 
 - و أي ملك هذا ؟ ! 

 - انه ملك املوت!
ضحك بقوة وصوت عال حىت سالت دموعه ..

اسرتجاع

احتار الطبيب حبالة الرجل املسن الذي اتى به 
املارة اىل املستشفى كان جيلس القرفصاء ومل يبد 

أي حراك ،عيناه مفتوحتان جبحوظ ولسانه عاجز 
عن لفظ اية كلمة، اندهش اجلميع ملنظره، وبعد 
ساعات من التأمالت الفضولية.نطق الطبيب: 

انه خبري لكنه جيرت أوقات قضاها مع أحباب ذات 
أايم لقت حتفها.

قصص قصرية جدا

فاقد حسني احلمدان

كان ياماكان
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مبادىء

بعد أن أرهقتهم كثرة هتافاهتم ومتجيدهم ملرشح اجمللس البلدي ملدينتهم ،راحوا 
أيكلون بنهم على مائدة الغداء الدمسة اليت كافأهم هبا ،وما أن استعادوا 

نشاطهم قليال  , أعدوا عدهتم وذهبوا خلصمه املنافس،حبماسة يهتفون له 
بذات الشعارات ،منتظرين وجبة العشاء                                     

قناعة

 ألنه ال ميلك املال،وقد سحق اجلوع أمعاءه
 وقف أمام أحد مطاعم الدرجة األوىل.

 وراح ميأل رئتيه برائحة الشواء
حىت تشأ

 حبث

يفتُش 
 حتَت كل حجر

 وحتَت كل ذرة رمل
 مل يذق طعاماً أو شرااًب

 علُه حيظى بظلِه الذي تالشى مازاَل جيوُب املقربَة 
منُذ سنني

سبات

بينما هو حتت الغطاء اجتاحت أذنيه أصوات الباعة احلادة اليت هي أمضى من سيوف طاليب الثأر ،أدرك أن 
الفجر خلع رداءه ، غرق بدوامة أفكاره ،أغتسل، أتصل بفالن ،أذهب اىل وأرفض ذاك، وبعد سيل من األمنيات 

املكدسة فوق رفوف احلرمان ،رفع الغطاء عن رأسه، فاصطدمت عيناه ابملساء

كان ياماكان
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اغتصاب

 كلما أطلَق العناَن لبنات أفكاره 
 يتم اغتصاهبَن من قبل سلطان العوز.

وحاشيُتُه

خيانة

بعد أن أمت َكل تالوات الطهر على وسائدها املدنسة ابلغدر ،فشل إبسدال الضوء على عتمة ماضيها األعرج 
وترتيق حاضرها املوبوء ابلطعنات، لكنه بعد وابل من اخليبات املتالحقة ، تيمم بقدسية االبتعاد، ونفَض ما علق 

بثيابه البيض من رذائل قرهبا اآلسن

كان ياماكان كان ياماكان
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.. هو ابن سنته الثالثة ، كان حيمله النهر على غري هدى فيكاد خيتنق اترة واترة 
 يكاد املوج يضربه خارج حدوده . 

مل يعلم ما هو الزمن الفاصل بني املوت واحلياة وبني اإلنتقالة من حالة مادية اىل 
روحية .. مل يعلم حىت طبيعة الزمكان يف االنتقال بني مراحل احلياة ، لكنه الفى 

نفسه حارسا على ابب اجلنة . كان كل ما يدور خبلده ، وهذه القرون أتكل 
بعضها حىت كادت تنهي نفسها وهو حيصي عدد الذين دخلوا عرب اببه احملمية 

وعدد الذين تسللوا للدخول فتنبه عليهم وضرهبم بعصاه اليت ترمي العاصني 
 ابلشرر ، تلك اليد اليت انتشلته من بني املوج وجعلت منه حارسا . 

تساءل طويال هل كانت يد هللا ؟ مؤكد انا يده لكنه يرسلها عرب وسطاء .. مثال 
رمبا هبط مالك وانتشله ،  او رمبا مر يف ذلك الوقت نيب . يهز رأسه انفيا الفكرة 

) مل يعد هناك نيب لكن رمبا اخلضر ال يزال يتنقل بني البحار واالنر وهو من 
انقذين ( . ينظر اىل داخل اجلنة والسؤال ذاته يراوده  منذ وقف هنا على عتبتها 

مل ال ادخلها ؟ مل اقف خارجها بينما اقدر ان احرسها واان اشارك االخرين سكنها 
؟ هل سأمضي حيايت كلها هنا ام سيكون يل نصيب يف دخوهلا بعد ان ينتهي 

 احلساب ؟ 

مث ختطر يف ابله فكرة انه هناك سيعلم من انتشله من 
املاء ووضعه يف هذه املهمة اليت بدأ يتململ منها . لقد 

طال وقوفه هنا وال زال طعم االرض ال يغادر فمه . ذلك 
الطعم الذي كلما أشتاقه شعر ابلشوق واالختناق . لكنه 

مل يعد يرغب بوقفته هذه ، يرحب أبصحاب الوجوه 
 املضيئة ويطارد اصحاب الوجوه املغربة . 

- رمبا لو طالت اقاميت يف االرض كنت سأكون من 
اصحاب هذه الوجوه املرهقة ورمبا طردين احدهم من 

 ابب اجلنة . 
رغبة عارمة يف قلبه حتدثه ان غادر هذا املكان ، عد من 

 حيث اتيت ، اىل االرض او املاء ، ال يهم . 
رمى بعصاه مث انزلق مثل مسكة عرب بواابت السماء 
متجها حنو االرض ، كانت االصوات تتعاىل وماء 

جيري كأنه خيطف االجساد وميضي ، ملح بعض الرجال 
يتصاحيون وهم يقفزون اىل املاء لتختفي اجسادهم قليال 
مث خيرجون وهم يسحبون طفال قطع املاء انفاسه ، صرخ 

احدهم ال زال صغريا ، رمبا انه ابن الثالثة ، انه عالق 
 بشيء ما . 

كانت يد امرأة علق هبا ابن الثالثة ، تتحول لعصا من 
نور تدفعه ألعلى بينما يفتح عينيه ليبصر طفال يركض يف 

ممرات السماء يبحث عن حارس األرض .

حارس باب اجلنة
شيماء املقدادي 

كان ياماكان كان ياماكان
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خشبةخشبة

   خيتلف املسرح عن غريه من الفنون واألجناس األدبية األخرى كالرواية والقصة وسوامها، إذ 
إن املسرح يتجسد ويتشكل بفعالية عالية لدى املتلقي بطريقتني: األوىل هي من خالل النص 
املكتوب، والثانية عن طريق العرض املسرحي ويبقى املؤلف مستحضراً الطريقتني عند كتابته 
للنص إذ نراه يفرتض متلقياً خاصاً، قد يكون قارائً أو مشاهداً وهلذا نالحظ أن املسرح من 
أكثر األجناس األدبية ارتباطاً ابملتلقي، فلهذا الشيء يكون لزاما عليه أن يكون أكثر وعياً 
وهو يكتب النص حماوال تسخري كل ما لديه من موهبة يف سبيل توجيه املتلقي توجيها معينا، 
ويزداد حضور املتلقي يف املسرح عندما حيمل املسرح أبعاداً تنويريًة، كما أن هناك عالقة ما 
بني املتلقي ولغة املسرح إذ يفضل أن تكون واحدة ومركزة، ألن “النص الدرامي يبىن ويتواصل 
مع متلقيه عرب لغة واحدة يشحنها أبفكاره ويستخدم مفرداهتا كإشارات أو عالمات دالة 
يتم اإلمساك بدالالهتا عرب فك شفرهتا ككلمات ومُجل وإحياءات داخل سياق النص وثقافة 
املتلقي”)1(. فلغة املسرحية تتجسد من خالل النص وكل ما حييط به. كذلك أكد العديد 
1  سوسيولوجية الفنون المسرحية »تحوالت البنية وحضور المتلقي، د. حسن عطية، 

التلقــي خلطــاب  أثنــاء عمليــة  فـي  املعنـى  انشـاء  فـي  املتلقـي  الدارسني » علـى دور  من 
العــرض املســرحي، وتفســري االشــارات والعالمــات املرســلة اليــه انطالقاً مــن خربتــه وثقافتــه 
وتوقعاتــه، فتحيلــه الــى مشــارك فعــال لتجربــة العــرض وتكميلهــا املسـرحي وال سـيما ان 
مؤدين مشاركني  اىل  احلاضـرين  علـى حتويـل  قـدرهتا  هـو  املسـرحية  العـروض  جنـاح  معيـار 

حيث يصبح اجلمهور هو العـرض«)2( 

و« املسرح دون متلقي يفقد وجوده، لذا سعى مقدمي النتاج املسرحي منذ البداية إىل 
إجياد ترابط مصريي بني العرض املسرحي ومتلقيه، بغية إنشاء عالقة وشيجة هتتم يف رصد 
يتواءم وتلك  مبا  للمسرح  الفنية  البىن  للمتلقني وإنشاء صريورة  السائد  الذوق  متطلبات 
األذواق مع وجود حرية متأصلة يف ذات الفنان املسرحي يف أن تكون املنطلق يف بلورة 

أسلوبية التعاطي مع تلك الذائقة ورسم خطى العمل املسرحي.« )٣(

وسوف نتعامل يف هذه الورقة من خالل موضعني للمتلقي مها:

الفضاء املغلق
    ان املتلقي يف الفضاء املغلق يتأثر مبجموعة من األشياء لعل أمهها مسألة الضوء وما حيمله من أتثريات 
واحياءات داللية  مهمة تؤثر على فاعلية التواصل مع العمل املسرحي ، فللظالم داللة وللضوء داللة أخرى 
ومن  العمل،  سينوغرايف  يشكلها  اليت  واخللفيات  االلوان  خالل  من  تتجسد  متعددة  دالالت  تقع  وبينهما 
االضاءة اىل مكان اجللوس واملؤثرات الصوتية وغريها من التقنيات اليت اثرت وتؤثر على جمرايت العمل املسرحي 
وابلتايل تؤثر على فاعلية املتلقي من خالل اندماجه يف العرض واستعداده لتلقي الرسالة املسرحية امللقاة حنوه، 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، 2004 : 31. 
2  . التلقي في المسرح التربوي، د.محمد اسماعيل الطائي، مجلة االكاديمي ، العدد52، 2009: 84
3  . دور المتلقي في المسرح العرض المسرحي العراقي المعاصر، د.محمد عباس حنتوش، مجلة 

مركز بابل للدراسات االنسانية، المجلد 4، اعدد 2: 219 

مسرح الشارع 
وفاعلية التلقي

أ.د.غنام حممد خضر
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وظل مفهوم الفضاء املغلق مالزماً للمسرح منذ ان حتول قبل عدة قرون وبدأ املنشغلون به يعملون على تطويره 
ابلشكل الذي جيعلون من املتلقي مندجماً به، ولعلنا ال نبتعد كثرياً اذا قلنا أبن هذا الفضاء اصبح ركيزة اساسية 
من ركائز املسرح يف العقود املنصرمة ومازال له مريدوه وحمبيه، ملا يشكله من امهية يف الساحة املسرحية، واملتلقي 
يف هذا الفضاء يتفاعل مع العرض من خالل تلك التقنيات اليت تؤثث الفضاء ، فاملوسيقى املصاحبة والعتمة 
املتلقي ابلعرض واجباره  بربط  اشياء تساهم  للمتلقي كلها  التوقع واجلاذب  الكاسر ألفق  املصطنعة والضوء 
على عدم مغادرة صالة العرض االمر الذي حيقق مكسباً للقائمني على هذا العمل، والبد من الذكر أبن هذا 
الفضاء تعرض أيضاً حلملة من االنتقادات لعل من ابرزها هي صعوبة أتثيث هذا الفضاء او احلصول عليه 
يف كل وقت، ووقفت هذه الصعوبة حائاًل امام العديد من التجارب الشبابية اليت ال متتلك االمكانية العالية 
للحصول على هذا الفضاء ، ومن هذا املنطلق فقد ذهبت العديد من الفرق املسرحية وبعض املنتجني الشباب 

اىل تقدمي تارهبم يف الفضاء املفتوح والتخلي عن الفضاء املغلق.

الفضاء املفتوح:
يعتمد ابألساس على أشعة    ان الفضاء املفتوح يف املسرح يعود بنا اىل بداايت املسرح عندما كان املسرح مفتوحاً 
الشمس اليت تعوض عن االضاءة، لكنه بطبيعة احلال خيتلف مع ما نذهب اليه يف هذه التسمية، فمفهومنا للفضاء 
املفتوح هو املسارح املتحركة او املسرحيات اليت تعرض ابألروقة واحلدائق العامة ويف الشوارع، وما يهمنا يف ورقتنا هذه 
هو وضع املتلقي وفاعليته أمام هذا الفضاء وما يعرض به من مسرحيات، فمسرح الشارع يركز على الية اندماج املتلقي 
مع العرض املسرحي، ويعمد أيضاً على اجياد بعض االليات اليت من شأنا جعل املتلقي مندجماً مع العرض، فجزء كبري 
منها يكون عن طريق احلوار واداء املمثلني ، وذلك لغياب املؤثرات الصوتية واالضاءة وأتثري اخلشبة وغريها من االشياء 
اليت فقدها او استغىن عنها مسرح الشارع ليجد نفسه امام حتٍد كبري وهو حياول جاهداً اجبار املتلقي على التفاعل 
معه، ومن اجلدير ابلذكر فإن الفضاء املفتوح يوسع مدارك االنسان وجيعله منطلقاً للتعبري عن آرائه وتطلعاته دون قيود 
تفرضها عليه املؤسسات املسرحية، وهذا االنطالق الذي حيصل عليه املمثل له القدرة على كسب ود املتلقي وايصال 
الرسالة له دون عناء وجهد ، ولعل من ابرز القضااي اليت تسحب املتلقي اىل منطقة العرض هو ما يقوم به املمثل او 
كادر العمل من انفتاح على اجلمهور واجياد بعض املشاهد اليت ُيشرك هبا املتلقي من خالل سؤال وجواب او غري ذلك 
هدفه االساس هو الوصول ابملسرحية اىل ما يسمى ابلعرض املتكامل، مستحضراً بذلك كل ما حييط به من ضوابط 
وشروط، ومن هذا املنطلق فإن مسرح الشارع له خصوصيته وهو يتعامل مع املتلقي، اذ تغري الفضاء املسرحي املعتاد 
الذي تعود عليه املتلقي منذ عقود من الزمن فمن قاعة املسرح املفتوح اىل املغلق ، مث من اجللوس على االرض اىل املقاعد 
، ومن االانرة البسيطة اىل التقنية املتطورة وغريها من املتغريات اليت رافقت املسرحية واملتلقي يف آن اىل وجود املتلقي 
نفسه امام مسرح جديد أُطلق عليه مسرح الشارع، وان املتأمل هلذا املصطلح سيعرف جيداً انه امام مسرح ينتمي اىل 
الشارع فبالتأكيد ان املتلقي سيعرف مباشرة انه سيتلقى املسرحية يف الشارع بكل ما حيتويه الشارع من ضوضاء ومارة 
وفقدانه للمكان املنعزل ومؤثرات الصوت وغريها، وهذا التعرف وضع املثل امام رهان صعب ما بني املؤثرات البيئية اليت 
حتيط مبكان العرض وما بني التأثري يف املتلقي بغية الوصول ابملسرحية اىل بر األمان، وبناء على كل ما تقدم يتبني لنا 
ان مسرح الشارع ليس مسرحاً سهاًل كما يدعي البعض أو هو مكان للهو او اللعب بل هو من الفنون الصعبة واليت 
حتتاج اىل امكانية فنية ومهارية كبرية من طرف املمثلني واملخرج ليتمكنوا من فرض صوهتم املسرحي على املتلقي امام 
هذا االنفتاح يف الفضاء، كما ان امهية مسرح الشارع تكمن عند رفع مستوى التفاعل بني املتلقي والعرض، فكلما كان 

التفاعل كبرياً كانت املسرحية جيدة ومؤثرة والعكس صحيح.



256257 العدد )7+8(  /2019العدد )8+7(  /2019

خشبةخشبة

    املكان :- 

 غرفة معيشة بسيطة ، من األمام هناك ثالث نوافذ عالية بعلو مرتين أو 
أكثر ، النوافذ حتيط مقدمة اخلشبة بشكل نصف دائرة وهي ) النوافذ( 
بدون فواصل حديدية كما هو متعارف عليه يف الشبابيك بل زجاج فقط 
شراشف  عليها  طويلة  أريكة  الداخل  يف   . واملرأة  اجلمهور  بني  ليفصل 
عليه  يقابلها كومدينو   ، فرتة  منذ  للنوم  استخدمت  أنا  ووسادة واضح 
تلفاز وعلى التلفاز صورة عائلية لألب وولدين أحدمها أكرب من األول  
بعشر سنوات أو أكثر، إىل جانب الكومدينو حنو الداخل كرسي وطاولة 
وضع عليها صحن طعام واحد وكوب ، يف العمق يف املنتصف تدلت 
النافذة  ستائر صفراء مرتبة مسدلة بشكل يدل على اإلمهال وال تظهر 
اليت خلفها ستوضع خلفها النافذة بعد أن تسحب املرأة النافذة الزجاجية 

األمامية الوسطى الحقا .

    الزمان :-  مساٌء ساكن من عام 2007

    الشخصية :-  املرأة أرملة حنيفة ، يف الثالثني أو أكثر بقليل تعقد على رأسها شاال حبيث أصبحت 
العقدة يف أعلى الرأس وقد ابنت خصلة من الشعر األبيض قليال يف املقدمة، ترتدي ثوب احلداد األسود 

الطويل مع جوارب سوداء.

    املوسيقى :تتصاعد أو هتدأ حسب ما يتطلبه املشهد

    النوافذ الكبرية األمامية مغلقة اآلن، اخلشبة مظلمة تبدأ اإلضاءة تدرجييا من حوار املرأة . اييت صوت املرأة 
خائفا مضخما كأنه يصدر من قاع بئر عميق(

    املرأة _  َمْن ؟ َمْن ؟

    )تبدأ االضاءة (

    املرأة _  من هناك ؟؟من هناك؟

نافذة بحجم كف

أطياف رشيد

مونودراما
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    )اإلضاءة اآلن مشلت أغلب مقدمة اخلشبة تتضح معامل املكان وهيئة املرأة وهي تقف أمام النافذة الوسطى وتضع 
كال كفيها على الزجاج وحتدق حنو اجلمهور واخلوف واحلزن ابد عليها (

    من هناك ؟؟

    من هناك ؟؟ أجبين ؟ من هناك؟

    )الصوت اآلن من دون تضخيم (

    هذا هو احلال كل ليلة ......كل ليلة ....ال أحد يرد ، وكأنه طارق خفي ..لو أن أحداَ آخر معي،أحٌد أسـأله،أو 
انظر يف عينيه ألعرف إن كان يسمع هذا الصوت مثلي ..هذا الطرق....هل هو يف راسي فقط ؟ طرق على ابب 

مثل ابيب مثل الطرق على الروح اخلاوية حيدث جلبة وقرقعة مرعبة ..روح خاوية من كل شيء حىت من احللم...

    )تعود إىل األريكة وقد ابنت كل تفاصيل املكان ..تلس وتنظر إىل التلفاز لكنها شاردة الذهن (

    أشتهي حلما مذاقه كمذاق حياة فارهة ..حنياها يف يوم سقم وضيق حلم،

،األوالد....األوالد حلم واحلبيب حلم والوطن حلم ...والنوافذ الدافئة حلم ..وأان ...أان يف قارة اجلفاف هذه لست 
أدري ما أان ابنتظاره ...عملت جاهدة طول عمري من أجل أن تكون من حويل حياة ..حياة أشاهدها تتسع وتنمو 
وأان من يعمل على اتساعها ومنائها ،أان من يشاطرها  سرورها وحزنا ،جناحها أو فشلها ،ولكنها حني منت وكربت 

رحلت ...رحلت ..آه كم هو مؤمل هذا الرحيل وكم هو طويل يوم ال أمل فيه ..

    )صمت (

   لكنه  لذيذ، هذا الصمت،لذيذ بطريقة   ...

    ) وكأنا نسيت الكلمة(

بطريقة غريبة ..غريبة

)حتدق يف التلفاز كأنا تنتبه له ألول مرة. تظهر على الشاشة ما يشبه إعالانت عن انتخاابت وشخصيات 
رجال ونساء تتحرك الصورة بشكل سريع ،الشخصيات تشري إىل  نفسها كأنا تقول ))انتخبوا مرشحكم فالن 

حلياة أكثر أمنا أو حلياة أفضل ولكن من دون صوت تشويش فقط(( .

    عن ماذا يتكلم هؤالء ،هؤالء املتأنقون ، املنفوخون كالبالوانت ، القابعون حتت عباءة الكذب 

    )تقف تقلدهم كأنا تلقي خطااب امام حشد من الناس(

    القابعون حتت عباءة الكذب ،املزيفون أبلوان الدعاايت الراننة واخلطب الفارغة منفوخون كبالوانت ،ابلوانت 
فارغة ملونة مملوءة ابلعفن...أنتم ..أنتم دعوا عنكم اآلخرين أان سفريكم حنو املستقبل،أان سأكرس حيايت من 
أجلكم،صحتكم أمنكم غذائكم سأمحيها بيد من حديد . هذا جيد )تضحك( هذا جيد حقا ، أان أجيد ذلك 
أيضا ...قد أكون أان أفضل منهم لو وقفت أمام كل تلك امليكروفوانت أستطيع أن أتكلم أفضل ...أن أعرب 
إبناها وزوجها ..غادرتين احلياة ومضت  الثالث  امرأة فقدت مشعاهتا  أفضل وبصدق أكثر، كنت سأقول أان 
وبقيت وحيدة تعزف األوجاع يف روحي ،انطفأت الروح بعدهم...انطفأُت أان  ألن هناك من خياف النورالذي 

كان يغمرين ويغمر العشرات واملئات مثلي حبلم مجيل . آه ملاذا اليكون كل شيء بسيطا وصادقا وحسب

    )متعن النظر يف التلفاز ويستفزها ماتشاهد(

    ماذا هل ترومون تقدمي ماهو أفضل من هذا ، حقا ! وكيف وانتم  لستم سوى حثالة خائفة وهذه الكلمات 
الرباقة  اليت تفجرونا يف رؤوس الناس ،األكثر ...األفضل ...أال ..أال ..ليست سوى شراك تنصبونا للناس 
وما تفعلونه العكس... األكثر... األكثر دموية ،واألفضل أفضل طرق املوت من أجل حصاد أكثر لألرواح ، 
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واألسرع األسرع قتال واألقل كلفة أيضا... وعود وعود ..أال متلون من الكالم الزائف والوعود هل أصغيتم يوما 
إىل صوت من هم مثلي ؟الصوت الذي يصدر منا حنن املوجوعون . صوت ال يسمعه إالمن ميلك روحا وقلبا..

فهل متلكونا..

    )املرأة تقرأ من على الشاشة كأنا تتهجى (

    حلياة ..ا..ك..ث..ر.....أ..م..ن..ن..ا..أكثر أمنا، ها .. أكثر أمنا اي هلا من اذوبة ،كل يوم قبل أانم 
أتفقد النوافذ واألبواب أخاف أن يكون هناك من يرتبص يب لقتلي ..أو لسرقة بييت .. بت أخاف النوافذ ..

    )يسمع صوت طرق على الباب(

    من ؟ من؟من يطرق الباب على امرأة وحيدة،طرق بت أترقبه وأنتظره رمبا بسبب هذا التوجس الذي حيدثه 
يف ،إحساس جديد يغري من راتبة األمل الذي طالت خيوطه كل جزء يف روحي )طرق على الباب (من ؟هل 
يكون أحد ما ...رمبا ...أحد ..يريد شيء ما ..رمبا أحد يريد القليل من املاء ...أي ماء يف هذا الليل اي غبية..

رمبا هي خدعة ال ..ال ال ال ..هي خدعة خبيثة ..أان الأفتح األبواب ،هل أحكمُت قفل الباب جيدا ؟ أين 
وضعت املفتاح ؟لن أفتح األبواب وال النوافذ أبدا ..ال األبواب وال النوافذ..نعم .. وال حىت النوافذ ..النوافذ آه ..

    )صمت قليل(

    النوافذ، ايليتين طلبت منه أن تكون النوافذ صغرية

    )تذهب إىل النافذة الزجاجية الوسطية اليت تواجه اجلمهور تضع كفيها على الزجاج وتتلمسه حبنان (

    قلت له ..قلت له أريدها واسعة هكذا ..ودون فواصل حديدية ..نوافذ واسعة )تضحك وتتغنج وكأنا تعيد 
حوار قدمي ( نعم ايعزيزي ..لتكن النوافذ من الزجاج فقط واسعة مجيلة ..أريد أن حيتوي الضوء كل شرب من 
البيت، بييت الواسع ،والنوافذ تطل على احلديقة اخلضراء،أحب أن تكون النوافذ واسعة ايحبييب ،اشرب كوب 

الشاي وأان أجلس أمامها يغمرين الصباح بنعمة وجودك إىل جانيب  اسقي زهوري  وخناليت يف كل يوم ، سيكون كل 
يوم هو يوم جديد..

 )تقول حوارها اآليت فتتحرك النافذاتن اجلانبيتان إىل جانيب املسرح بينما هي تدفع الوسطى بكفيها وبشكل دائري إىل 
داخل املسرح حىت تدخل النافذه إىل خلف الستائر لتصبح خلفها وتقوم بفتح الستائر إىل اجلانبني وتقف أمامها قليال 

وتدور يف أرجاء الغرفة مبرح وهي تلقي حوارها (

    أحب أن تكون النوافذ واسعة كأنا عني على العامل ..انفذة واسعة وعامل مجيل..... نوافذ واسعة يعين أن مترح احلياة 
يف صدرك..انفذة واسعة يعين جسد حر كزهرة نرجس تستحم بضياء قدسي..أن حيتوي الضوء كل زاوية ...ضوء وهواء 
كليلة عشق يف الفردوس ...ولكين ولكين اآلن ...اآلن.. أريدها صغرية ...صغرية ..صغرية حبجم كف ..انفذة حبجم 
كف حنون تزيل عن جفوين أرق وحزن حبجم عمر ثقيل ..انفذة صغرية ستكفيين اآلن ،ماذا أريد أن أرى اآلن ،الشيء 
..الشيء ،أصبح اخلارج خييفين )تستدير حنو اجلمهور (ترتآى يل أشباح كبرية سوداء حتوم حول األشجار ..أشجاري 

اليت يبس الثمر فيها ومل يعد ابإلمكان أن تثمر من جديد

    )تدقق النظر(

    من هؤالء ؟هل هناك أحد حقا ؟ أحد ما رمبا يسري قرب السياج ..هل هذا آخر ميشي قرب األشجار ؟هل هو 
واحد أم كثر ؟

    ..هل هذا آخر حيدق يب ؟هل هناك أحد حقا؟ ال ال ال ليس يف اخلارج شيء ..ليس يف اخلارج ما يهمين أصال 
..ما يهمين كان هنا.. هنا )أتخذ الصورة..(هنا كان هنا وضاع مين ...كان هنا وسرق مين

    )تذهب إىل الكرسي تلس تضع ذراعيها على املساند كأنا تعانق الكرسي (
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    قالوا أنم مل يتمكنوا من التعرف عليك ..مل يبق ..مل يبق منك شيء ..لكنهم كانوا متأكدين من إنه أنت ، ألن 
..ألن ما ..تبقى ..منك ..كان ناية اللعبة.. قبل ان أيتيين خرب موتك ...قتلك يف االنفجار كنت حينها أهتيأ لنبدأ 
حلم جديد لبست ذات املالبس اليت أحببتين فيها يوم رأيتين أول مرة وأان أمر على الرصيف اجملاور لبيت أهلك قبل 
أعوام طويلة ..لبست تلك املالبس ووضعت اللون الوردي على شفاهي وقلت سوف يعوضين هذا اللون بعض السعادة 

اليت فرت من بني أصابعي سوف أتيت ..سوف أتيت إيل لنعوض اخلسارة ببذرة حلم جديد .. ..

    )تنهض بغضب وهي حتاور الكرسي (

    أكان لزاما عليك أن تذهب... أكان لزاما عليك الذهاب إىل ذلك املقهى ..ها ..لقد حتايلت عليك حينها أن ال 
تذهب ..توسلت إليك أن ال تذهب ..ال تذهب ..ال تذهب، أ أ لزاما عليك هذا التسكع يف هذه األوقات العصيبة 
..مل خيف على أحد خطورة هذه األزمة ..القتل يف كل مكان وليس من سبب ،العنف ينمو كاخطبوط ..ال تذهب 
أرجوك.. ..مل هتتم خبويف عليك أبدا ..فأنت انفذيت وحلمي ،مل هتتم بقلقي.. ماذا ..ماذا ..كنت تريد أن تثبت أنك 
حتب احلياة؟ أن احلياة مجيلة؟ وأنك حتب أن حتياها من الصباح إىل الصباح دون مباالة ؟ كنت اقول لك إعمل..إعمل 
ايرجل ..لوعملت يف اي شغلة ، يف اي عمل كان اجدى للحياة ، لكان أكثر شبها ابحلياة لو ازحت اليأس والصمت 
عن حياتنا.. ..لكان أكثر شبها ابحلياة لو عملت صباحا ومنت إىل جانيب يف املساء وغفوت يف حضين مثل طفل 
صغري ....لكان أكثر شبها ابحلياة لو أنك محلت إيل هدية عيد زواج قد تلهيين عن أملي ..لكان أكثر شبها ابحلياة 
لو أنك رعيت أملي بدل أن هترب أبملك، لكان أكثر شبها ابحلياة لو أنك مسحت على رأسي صباحا وقلت صباحا 
انعما ايسيدة البيت والنوافذ بدل أن حيملوك إيل يف علبة املوت الكبرية ومل يتبق منك سوى كف ..كف واحدة تضم 

قطعة دومينو بياض ...بياض ..بياض ..بياض وخرب جمرد خرب يف نشرة أخبار ..انفجار يف مقهى يوقع عددا من 
القتلى، ال شيء سوى بياض وكف واحده وخرب عن القتلى.

    )تنهار إىل األرض وهي تبكي(

    )صمت (

    ماذا كنت تقول يل ؟ ماذا كنت تقول يل ؟ كنت تناديين ابلفاشلة ..ها ..فاشلة أان ..)تقوم مبسح األرضية 
بغضب أو بعض األعمال األخرى( فاشلة ألين أغذي النسيان ابلصمت ..فاشلة ألين أحسن قتل أملي ..فاشلة ألين 
منحتك فرصة الكالم ..فرصة النفاذ إىل ضوء البوح ودفئ البكاء ..فاشلة ألين أعطيك العذر تلو اآلخر ملزاجك 
السيء ولكلماتك اجلافة..فاشلة ......فاشلة ألين كنت أهيء النفس لبذرة فرح جديد دعوت السماء أن متنحين 

إايه فاشلة........فاشلة........

    لكين أعلم أنك ال تعنيها، أنت أصال مل حتسن الكالم املنمق يوما ،لكنك كنت طيبا ..كنت طيبا قبل أن تنقلب 
حياتنا إىل حزن طويل..وصمت طويل، مل يكن بيدان حيلة ..ال اان وال انت

)تنهض وهي تعيد ذكرى مؤملة(

إىل  يذهب  أن  الصباح  ذاك  القريب رفض  واملوت  اخلطر  تستشعر  اليت  الطيور  ...وككل      كان صغرٌي...ولدان 
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املدرسة  املدرسة...  إىل  تذهب  أن  البد   ) الصغري  ختاطب  )كأنا  عليه  ...احلحت  عليه  احلحت  ..ولكين  املدرسة 
الوسادة  اتخذ  ..)رمبا  ايقليب  ..انض  انض  ايحبييب  تتأخر  سوف  املدرسة  إىل  تذهب  أن  البد  مهمة..  ..املدرسة 
...التريد  طبيبا  وتصبح  وتنجح  تكرب  فسوف  الذهاب  من  لك  ..البد  الالال  تذهب  أن  التريد  ماذا  الطفل(  كأنا 
النعاس  عنك  يذهب  نعسا سوف  ..مازلت  لك وجهك  أغسل  ..دعين  تريد ايروحي  ما  طبيبا حسنا كن  تصبح  أن 
تشتهي  الكوب(ال  يف  شيأ  وتصب  الكرسي  )تسحب  الفطور  وتناول  تعال  يوم  مثل كل  أصحابك  تلتقي  عندما 
احلقيبة  خبأت  أين  الصغري  الساحر  أيها   ، حقيبتك  وحقيبتك..أين  شطريتك  وهذه  املاء  قنينة  خذ  حسنا   الفطور 
)تفتش يف أرجاء املكان مث تذهب إىل السريروتبحث حتته(إنا هنا، )كأنا تضع قنينة املاء والشطرية يف احلقيبة وتلبسها 
للصغري وتسري معه إىل الباب قرب النافذة( ماذا مطر إنا متطر نعم ،املطر، ولكنه مطر مجيل إنه غزل الغيوم للعشب 
،هيا ايقليب ليس لشيءمثل مطر حنون أن يؤخرك عن الغد هيا ايحبييب أعطي ماما قبلة  التنسى أن متشي على الرصيف 
،مع السالمة ايحبييب) مث تقف عند النافذة وكأنا تتابع الصغري وهو يسري عرب الزجاج بفرح سرعان ما يتحول إىل حزن ( 
مع السالمة ...مع السالمة.. السالمة  وأي سالمة تلك اليت تشبه الثمرة املنخورة بديدان الغدر القذرة ...السالمة وال 
سالمة ..بل كتل قاتلة من األصوات املرعبة، أصوات مرعبة دووووووم دوووووووووووووم أصوات حتاصر احلياة وتدفعها إىل 
زاوية مظلمة ومتطر علّي سيل من حلكة الصمت فيحاصرين بييت، دووووووممممممممم وحتاصرين النوافذ العالية دوووووووم 
.... أبقيتك يف حضين  دووووومممم...ايليتين  املوت  ........حياصرين  بوووووووووومممممم  بوووووووم  الصوت  حياصرين 

ايليتين أبقيتك يف حضين ذاك الصباح، ايليتين أبقيتك يف قليب أشم رائحة الغد فيك، ايليتين أبقيت كفك الصغرية على 
خدي تتلمسه مثل إله حنون، ايليتين فهمت الرموز السرية للمطر كما َفِهمتها وأحسستها أنت ايليتين ، ايليتين .)تنتبه إىل 
الصورة(.وأنت ،أنت اآلخر ملاذا رحلت ومل تزل حتبو حنو الشباب  ماذا ؟ امسعك.. قلَت إنك مل تعد حتتمل كل هذا األمل 
..إىل أين يذهب ولد يف السابعة عشرة أبمله ؟  وكيف احتمل أان ..قلت إنك سوف تعود .األمل كثري هنا ايأمي  مل أعد 
أحتمل ضيافة املوت يف حياتنا...إنا مسالة وقت و سوف أعود..ومل ترجع تركتين أصارع أنواع األمل واملخاوف وحدي 
....مل تبق إىل جانيب كما يفرتض حبلم أن يكون ..السند الذي عولت عليه يف أايم عجاف..قلت إنك سوف تعود وأنا 

مسالة وقت...

    )تعود إىل األريكه منكسرة ومتعبة(

دائما هي مسالة وقت لو أين أعرف إىل أين ذهبت ..أين انت اآلن كنت سآيت إليك حىت لو كان ما يفصل بيننا جدارا 
كونكريتيا أعمى، سوف أحفر فيه حىت أصل إليك، أحفر حفٌر كطلقة والدة عسرية ، كالصراخ من شدة أمل أعرف أين 
بعده سوف أهدأ وتسكن روحي حني أرى وجهك ،وأنا مسألة وقت وسوف تغمرين فرحة رؤيتك، رعشة خيفق معها 

القلب . آه..آه األوالد..

  األوالد مثرة القلب الغالية ..آه منهم يضحكون، يلعبون، يكربون، يرحلون ... لطاملا كنت تعشق الشارع ..اخلارج 
املمتلئ جنوان، أذكر مرة عندما كنَت صغريا منعتك من اخلروج إىل الشارع كنت أخاف أن تلوث مالبسك ابلطني 
ووحل العبث وفوضى الطفولة ..فقفلت الباب ابملفتاح ووضعته يف الفرن حىت التده لن مير يف ابلك أين أخفي مفتاحا 
يف الفرن، وبكيَت جدا ،بكيت كثريا وحبرقة من فقد حريته وعندما غفلت عنك ...للحظات ..جمرد حلظات مرت،حىت 
مسعت صوتك يف الشارع تصرخ مستمتعا ابلركض فاحتا ذراعيك على وسعهما كنورس،تعب من هواء زقاقنا الصغري ما 
أمكنك،لكين ما زلت أجهل كيف متكنت من اخلروج .آه األوالد ...األوالد يرحلون ويبقى كل شيء ابرد نوافذ كبرية 

ابردة ..سقف بعيد ابرد ..غطاء ابرد ..كالم ابرد ..

    )صمت(

    رمبا كنت سأحب نعته إايي ابلفاشلة فالوحدة قاسية ...قاسية جدا ...أكثر قسوة من كل نعوت الفشل املريرة 
كنت سأحب أن تصفين ابلعجوز وكأين الوحيدة اليت مرت عليها احلروب والثورات والسنون فغزلن هلا ذوائب بيض ونراً 

جفت دورته عند آخر صهيل .
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    )صمت(

)خترج من أسفل السريرصندوقا كبريا تفتحه أتخذ مالبس لالبنني واألب تعلق املالبس على النافذة حبماالت طويلة، 
املالبس من قطعتني لكل واحد مرتبطتني مع بعضهما ،تشريت وبنطلون لالبن الصغري  وقميص وبنطلون كابوي لالبن 
األكرب  وقميص رجايل وبنطلون أسود لألب تضعها الواحده جنب األخرى حتدق فيها حبنان ما يلبث أن يتحول إىل 

حزن وغضب(

    ماذا كان يريدون ؟القتلة الذين فجروا املقهى ؟ماذا كانوا يريدون ؟ أ مل يعرفوا أن النساء كن ينتظرن أن تعود أحالمهن 
ساملة إىل البيت ؟ أ مل يعرفوا أن آالف النوافذ كانت مشرعة الستائر وخلفها أكف ترتفع إىل السماء ابلدعاء أن حُيفظ 
سقف البيت ؟ أن يعود  بلمسة حب جديدة؟ أن طعاما أعد من شغاف القلب سوف يربد وتبقى املائدة مبتورة ؟ إن 
ظالال سوف تشتاقها اجلدران واألرض وقهقهات سوف يفتقدها الصدى؟ ان ضحكات طفولة ترن يف الزوااي وعلى 

الروح ال ميكن ان تعوض

    )صوت تشويش من من التلفاز ينطلق فجأة ،تتواىل فيه الصور غري الواضحة وبشكل سريع (

    ماذا تريدون أنتم أيضا ؟..بدالت سود ملاعة ،وربطات عنق أنيقة وابتسامات خبيثة وكلمات نفاق وأكاذيب ..هل 
تستطيعون انتزاع األمل من قليب ..واخلوف ..اخلوف الذي يسكن روحي هل تستطيعون استبداله حبلم ..؟ال فليس هذا 
من شأنكم ..حمشورين قرب بعضكم ..متشاهبون لدرجة مقيتة ...مالذي جيعلهم متشاهبني هكذا ..املالبس )تقرتب 

من التلفاز أكثر(..الال ..صحيح هم يرتدون ذات الزي،البدالت السود نفسها، لكنها ليست املالبس ..الوجوه رمبا 
..الال..ليست الوجوه رغم أنا ..أنا تبدو متقاربة املالمح...متشاهبة يف اجلمود ،تقاسيم حادة خشنة كنصل صدئ،  
الشوارب ..ال؟...اللحى ...ال؟إنا ..إنا ..إنا النظرة ...نعم هي النظرة ...إنا تلك النظرة اليت تتطلع يف الوجوه، 
تتطلع بريبة، ريبة وشك ،ابحثة عن حملة ...حملة هتديد او خطر ما ...خطر  خيشونه على حياهتم فيستحيل انتقاما 
يسحق اجلميع ...اجلميع من أجل واحد..إنه الشك والريبة لسوء السريرة والنية ..نعم سوء النية املميت الباحث عن 

كبش فداء يتحمل وزر أعماهلم السيئة اليت تفوح منها رائحة العفن بكل مكان .......

    )تعود إىل األريكة(

    .يقال إن الشوارع مل تعد تطاق بسبب الرائحة تلك ....عليهم أن يفعلوا شيئا هلذه الرائحة ..أان ال أدري لكن هناك 
من يقول أن هناك رائحة سيئة ..الأدري أان أشعر بوجودها ..أان مل أخرج من البيت منذ....منذ....ال أدري كم مضى 
علي وأان هنا ؟ يف بعض األحيان أمسع فحيحا عند النوافذ ....فحيح نعم فحيح ...ولكن ليس ألفعى ...رمبا كان 

ألفعى لست أدري ....لست أدري سوى إين امرأة فقدت مشعتيها والروح بسبب رائحة نتنة وفحيح ..

امرأة ...امرأة ..أان امرأة ..حىت إنين نسيت أنين كنت امرأة يف يوم من األايم بل إين حىت مل أكن أنظر يف املرآة بل كنت 
أنظر إليهم... كنت أنظر إليهم وحسب... كنت أنظر إليهم وكنت أرى نفسي

    )تنزل من األعلى جمموعة من املرااي الصقت عليها صور لألب واالبناء يف مراحل حياتية خمتلفة ولكن تبقى جزء 
حييط بكل صورة من املرأة يدل عليها .املرااي حتيط املرأة بشكل دائري، املرأة اآلن يف الوسط سوف تلقي حوارها وهي 

تتنقل من صورة ألخرى وتكرر فعلها هذا حىت تنهار وكل صورة متثل معىن احلوار الذي تلقيه مع موسيقى (

خشبةخشبة
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    هذه أان وقد دفعت من أحشائي قمرا زين زند والده ..وهذه أان وقد سهرت الليايل ليكون له سندا ..وهذه أان 
اقرأ ايحبييب ..ادرس فالعلم نور واجلهل ظالم ...وهذه أان)صورة لألب مع شاب ( وقد حلمت هبذا اليوم طويال 
..يف أي جامعة تريد أن تدرس ايقرة عيين..أان أٌم فخورة جبهد ولدها ...أان أم فخورة ..وهذه ..هذه أان... هذه أان 
وقد دفعت من أحشائي قمرا زين زند والده ..قمرا منريا وغصنا غضا ...وهذه أان وقد سهرت الليايل ليكون له سندا 
. الولد سند يف احلياة ...احلياة طويلة والبد من سقف حيمي شيب السنني ....وهذه أان...هذه أان.. اقرأ ايحبييب 
..ادرس فالعلم نور واجلهل ظالم ...سوف أرد لك الكلمات اليت مل حتفظ امالءها جيدا بعد، اكتب ايحبييب اكتب..

دا ..دا ..دادا..دادا... املطر انزل .... قد المين الناس كثري ألين اتخرت يف محلي الثاين ...وهذه أان)صورة لألب 
مع شاب ( وقد حلمت هبذا اليوم طويال ..سوف تذهب إىل اجلامعة ...يف أي جامعة تريد أن تدرس سأنثر احللوى 
حولك يوم خترجك..أان أم فخورة جبهد ولدها )صورة األب والولدين وشريط أسود يف أعلى يسار الصورة (وهذه أان 
أم لولدين فرق املوت بينهما ، وهذه أان ولست أدري ما أان وقد المين الناس ألين أتخرت يف محلي الثاين ماذنيب إذا 
كانت الطبيعة قد ضنت علي ،وهذه أان وهذا أنت وهذا أنت وهذا أنت )تسقط منهارة ترفع الصورإىل أعلى. إضاءة 

على املرأة يف منتصف الغرفة طرق مفاجيء على الباب (

    )صمت للحظات(

    )طرق مرة اخرى (

    )تعود النافذاتن اجلانبيتان إىل مقدمة املسرح لكن يبقى مكان النافذة الوسطى فارغا املرأة وقد أصبحت وسط 
هذا الفراغ كأنا يف إطار صورة ترفع رأسها رويدا وهي تنظر للجمهور (

    من ؟ من يف الباب ؟ من هناك ؟ )تنهض تر خطواهتا أبمل وتعب امام اجلمهور حلظات مث حنو األريكة ( من يف 
تلباب ،أشعر أين لست خبري ...تنتبه إىل التلفاز ( ماذا يقول هؤالء ؟أان ال أمسع..ال أمسع أم ال أفهم )تقلد ما تشاهد 
أو تسمع( سسسسسسا مممممممممممي مههمهمهة مششششش ما هذا مههمهمهمهم شششششش ربربربربربربر 
ماهذا ..أشعر أين لست خبري أظن أين مل أعد أمسع .رمبا مل أعد أرى ايضا....)تنظر إىل املالبس املعلقة قليال(لست 
أدري ماذا أقول ..هل أقول تصبحون على خري أم أصبح على رائحتكم ...هل هناك صباح بعد هذا الزجاج القامت؟

 )تتمدد على األريكة وصوهتا كانه اييت عرب ميكرفون (

يصبح الربد شديدا يف املساءات الطويلة ،وهذا مساء الينتهي ولست أدري إن كنت أريده أن ينتهي ،أن ينتهي يعين 
أم أماس جديدة أبوجاع  ينتهي  أن مساء آخر سوف اييت يقلب روحي آبالم كبرية ،أيهما أفضل مساء طويل ال 

جديدة؟)تتغطى ابلشرشف وسيأيت صوهتا متعبا (

    أشعر أين لست خبري..

    )يسمع صوت طرق خافت يلح على الباب ( 
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) لوحة بيضاء كبرية  يف عمق املسرح ، الرجل يقف أمام اللوحة ويديه اىل اخللف ، حنن نسمع 
حديثة فقط ، وظهره للجمهور طوال الوقت ، ال نعرف مالحمه مطلقا . تنتشر على جانبية 

طاوالت عليها جمموعة من الفرش ، وااللوان ، وأدوات للرسم   (

الرجل      : يف العادة ، هكذا تبدأ احلكاية ، لوحة بيضاء ، غري حمددة ، وال تشري اىل شيء ، 
بيضاء ، او لنقل ، فارغة متاما ، ال حتتوي أي شيء ، ال أفكار ، ال الوان ، ال اشكال 
. هي حيادية متاما ، ال تشوهها أية تدخالت ، صفحة بيضاء انصعة حد السكينة 

برباءهتا وضحكاهتا ،  ، يعشقونا  اجلميع ، حيبونا وحتبهم  اللون ، تكون اىل جانب  اللوحة هبذا   .
وحروفها اخلفيفة . كونا بال حتديدات ، بال الوان ، بال خطوط ، فهي لدى اجلميع ، ال ضرر قد أييت 
منها ، ال يتم حماكمتها مسبقا ، كما قد حيدث حني تقابل أحدهم للمرة األوىل ، فأنت تتوجس منه 
، لديك خلفية كاملة من التجارب ، وأتثريات العوالق فيك ، أبن اآلخرين مصدر للمشاكل ، وأغلبهم 
سيئني . فالغرابء جيب أن حتذرهم ، لذا جيب أن تبين تاه هذا الذي قابلته توا ، سورا عاليا من الشك 
، والريبة ، قد حيتاج هو ابملقابل اىل جهد ووقت من أجل أن حيلحل فكرتك األوىل عنه . ولكن هذا 
البياض ، يف هذه اللوحة ، الغري مدنس أبي فرشاة ، ال يسمح لك مطلقا ، أبن تبين ، أو تنسج 
املواقف املسبقة ، حني تقابله ألول مرة ) حلظة صمت وأتمل للوحة البيضاء ( من جاء هبذه اللوحة 
البيضاء اىل هذا العامل ، يدفع لنا برسالة ، بكود سري ، حنتاج أن نفكك ماهيته ، نقرأه بشكل صحيح 
. حنن حنسب جميئ اللوحة اىل هذا العامل هبذا الشكل ، فعل جليل ، فعل ميلك الكثري من السمو ، 
والعدالة ) حلظة (  نعم ، هناك الكثري من االنصاف مبجيئ كل اللوحات ، اليت تعيش يف هذا العامل ، 
بكل هذا البياض ، بال شروط ، بال مقدمات ، أو استثناءات . من جاء هبذه اللوحة اىل هذا العامل ، 
ال ينتمي اىل االستثناءات ، حيب أن تكون كل البداايت متساوية ، ومتماثلة ، ومتطابقة . فمعها ميكن 
أن تتساوى الفرص يف احلياة ، وتشعر كل لوحة ، أنا بال متييز ، والذي قد جيعلها أقل من ابقي 
اللوحات ، يف هذا الكون ) حلظة صمت ( إن ما حيدث من كوارث هو ما بعد هذا البياض ، نعم ، 
فبعد أن أتيت فرشاة ما ، وترقص على هذا البياض ، تبدأ العاصفة ! فعادة يف األايم األوىل جمليء اللوحة 
، تتحدد هلا أخطر اخلطوط واالحنناءات ، واليت سترتك أثرها طويال يف حياة اللوحة  ) يذهب اىل 
الطاولة ، ويلتقط فرشاة عريضة جدا ، ويغمسها يف صبغ بلون أمحر فاقع ، مث يتقدم اىل اللوحة ، لريسم 
يف وسط اللوحة ابلضبط ، صليبا كبريا ميتد من أعلى اللوحة اىل اسفلها ، يشطر اللوحة اىل نصفني ( 

الرسم بالعهر
مونودراما

عمار نعمه جابر - آذار2019
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متاما يف وسط اللوحة ، ومركز وجودها ، ويف أقوى األماكن فيها . حيث حيدد للوحة ما جيب أن تكون 
، طوال سنني عمرها . ما جيب أن تفعل ، وما ال جيب أن تفعل . ما جيب أن تلبس ، وما ال جيب 
التصرفات ، واحملظورات ،  تلبس . ما جيب أن أتكل ، وما ال جيب أن أتكل . حتدد شكل  أن 
واحملرمات ، والقواعد ، واألنظمة ، واجلماعات ، و ، و ، والكثري من تفاصيل ما سيأيت يف قادم األايم 
) يتحرك الرجل اىل اخللف ، كي حيدق يف اللوحة ، حلظة صمت ( فعال ، لقد شوهت اللوحة متاما ، 
نعم ، لقد مت حصرها يف زاوية ضيقة جدا ، يف هذا العامل ، لقد مت حتديد  ذلك االنطالق الرهيب ، 
الذي كانت عليه يف بداية االمر . بسبب فرشاة مثل هذه ، مت سلب هذه اللوحة الكثري من االمتيازات 
، واليت كانت ستمنحها الحقا ، قدرة أكرب على التحرك ، والتعامل مع كل شيء يف هذا العامل . ما 
حدث فعل كارثي ) يتحرك ( لن تستطيع أن تصنع هذه اللوحة تاهه أي شيء ! قليل جدا من 
لوحات العامل ، من استطاعت بكل ما لديها من قوى ، وامكانيات ، أن تتخلص مما صنعته هذه 
الفرشاة ) يتحرك ميينا ومشاال ( اجلرمية الكربى حبق هذه اللوحة ، أنا يف هذا الوقت املبكر من حياهتا 
، واثناء حلظة التشكل األوىل ، ليس لديها املعرفة الكافية مبا جيري ، وال القوة الكافية للدفاع عن نفسها 
، عن وجودها ، حيث مت القائها قسرا على طريق حمدد ، ال تعرفه البته ، والذي يفرتض أن تبقى تسري 
عليه طوال حياهتا ) حلظة صمت ( على الرغم من أننا كنا ننظر أبعيننا ، كيف وهبنا موجد هذه اللوحة 
، بياض احليادية ، والصفاء ، والنقاء ، لكننا بعد وقت قصري جدا ، من استالمنا هلذه اللوحة ، نطعنها 
بسيف االنشطار ، واالنتماء . ال نرتكها بيضاء ، وال نعلمها كيف تكون حرة ، يف اختيار ما يرسم 
فيها ) يتحرك حنو طاولة اثنية ، يلتقط فرشاة متوسطه ، ويرسم يف ميني الصليب األمحر ، ظل رجل 
واقف ( لن مير الوقت طويال ، الزلنا يف اللحظات األوىل من استالم اللوحة ، حىت ندرك حجم الذكورة 
اليت تسيطر على هذه اللوحة ، حجم احملددات اليت وضعها هذا الذكر ، يف مساحة وجود اللوحة ، 

واقدراها . فراح سريعا يشكل قواعد العيب ، واملمنوع ، والذي جيوز ، والذي ال جيوز . فهو نوع راسخ 
، من أنواع السلطة يف اللوحة ، هذا الظل الذكوري ، هنا ، سحابة سوداء ، يزداد سوادها ، كلما كانت 
اللوحة أشد نقاء ، واكثر بياضا . مرير أن ميارس على اللوحة املسكينة  ، أشكال السلطة ، وهي الزالت 
عاجزة عن القبول ، أو الرفض ، فسلطة هذا الظل حتيل اللوحة اىل ظل آخر جديد ، شبح يشبه الظل 
األول . ببغاء يردد نفس الكلمات ، نفس األلوان ، نفس االحنناءات . يف النتيجة ، ستصبح نسخة 
من هذا اللون الرمادي ، من هذا الشكل املتسلط ، تكرر ذات القصيدة اليت القاها هذا الداكن ، من 
قبل . إنه ميلك القدرة على تشكيل حياة اللوحة كلها ، من ألفها حىت ايئها . ثقل هذا الظل ، وثقل 
سلطته ، هي البداية فقط ، فهو امتداد لظالل أخرى ، وأخرى ، يف قائمة تطول جدا ) يذهب الرجل 
ليلتقط فرشاة متوسطة ، لريسم على يسار الصليب مالمح مدينة ، بيتان ، شجراتن ، وارصفة ( ظالل 
املكان ، إحدى تلك الظالل اليت حددها الذكر يف وجود اللوحة . إن املكان سلطة خفية حتيط ابللوحة 
، حتدد ما فيها طوال العمر ، كون املكان يكون متاما كما االانء ، واللوحة حالة من االنسكاب ، 
والتأقلم ، والتشكل . املكان سلطة أخرى ، متارس فعل التغيري يف اللوحة ، يف الوانا ، تشكالهتا ، بل 
إن املكان قد حيدد كثريا ، شكل القراءات اليت سيتم فهمها ملا يف اللوحة . نعم ، فكل مكان له فهم 
خاص به ، فإنك لو حاولت أن تلقي قصيدة شعر يف بيت العزاء ، ال ميكنك أن تعل موضوعها عن 
احلب ، فكل مكان يضع عليك شروط املكوث فيه ، يسكب يف اللوحة شكل األرصفة ، وعشب 
األرض الربي ، ورطوبة جدران املنازل ، وامتداد األفق . روح املكان ليست اخرتاع لفظي متكلف ، 
وال نسج من خيال خصب ، هو حقيقة واقعة ، ال حتتاج اىل دليل ) يتحرك ( حاول فقط أن تذهب 
اىل مكان جديد ، وحاول أن تسمع ما فيه ، وتشاهد ما فيه . حتما ستسمع وسرتى ، خصوصية 
ذاك املكان ، والسحر الذي ميلكه ليؤثر فيك كثريا ) حلظة (  على اللوحة ترسم األمكنة بدون اختيارها 
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، فتتشابك التفاصيل بال اختيار منها ، وحتدد فيها زوااي العتمة ، ومناطق الضوء ، ومساقط احلياة 
) يتحرك اىل طاولة أخرى ، يلتقط فرشاة رسم صغرية ، يرسم شبح لعباءة امرأة ، خبطوط ضعيفة ( كل 
ما قد يكون يف اللوحة من مواضع الضعف ، وغلبة العاطفة ، ورهافة اهلس . عادة ما تكون سببه عباءة 
سوداء حبجم األم . عامل مستضعف ، وسط السلطات املتقاطعة يف اللوحة ، رغم أن لديها قدرة سحرية 
، على عمق األثر يف املناطق البارزة يف اللوحة . هذه العباءة اليت متسك هبا يد اللوحة يف الصغر، تكون 
مالذا لذيذا من هول احلياة ، يف كل العمر ، حىت يف الشيخوخة . هذه العباءة حتاول أن ختلق حالة 
من التوازن ، بني العاطفة اجلياشة والصادقة ، وبني القوى الضاغطة على اللوحة ، من خالل نظام مؤثر 
، وسحري ، امسه احلب . هذه العباءة ، كتلة متوقدة من احلب ، تنتشر بني طيات اللوحة ، متنحها 
القليل من االمل ، والكثري من االهتمام . هذا احلب الذي ميتاز بكونه بال مصاحل ، وغري حمدود ، 
يشكل يف اللوحة سببا للبقاء ، وحفنة من سكينة ) يتحرك الرجل ليلتقط فرشاة متوسطة احلجم من 
احدى الطاوالت ، ويذهب تاه اللوحة ( يف اللوحة يعيش احلب وينمو ، يتحول مرة اىل أغنية مجيلة 
، قادها وتر حساس ) يرسم صورة كمان يف اللوحة ( أو قد يتحول احلب اىل عشق عذري ، ينمو ، 
مث ميوت ، دون االعرتاف للطرف املقابل ) يرسم شكل قلب مضروب بسهم ( أو قد يتحول هلواية 
مجيلة مثل القراءة ) يرسم كتاب ( أو كتابة ) يرسم قلم ( أو يتحول هذا احلب اىل ضعف ووهن ، وحزن 
، يشبه متاما هذه العباءة اليت تصبح يف العادة مصدر اللوحة يف عبور التجارب بسالم . ) يذهب الرجل 
اىل زاوية فارغة من اللوحة ( يف هذا الفراغ الوحيد يف اللوحة ، والذي مل تعبث به فرشاة االخرين ، يف 
العادة ، جيب أن يكون مكان لالختيار ، وحلرية القرار ، ولكن ما جيري يف عموم اللوحة كبريا ، وذا 
أتثري غري حمدود ، كيف حيدث أن تكون هذه الفسحة الصغرية ، قادرة على مواجهة كل هذه السلطات 
والضغوطات والتأثريات الفظيعة . منحة الفسحة الصغرية جدا ، والقليلة يف كل شيء ، قد متثل حلظة 

عابرة من الفرح اجملرد ، خارج اطار احملددات . أو رمبا تكون موقف نقي ، أو فكرة طاهرة ، أو صورة 
حاذقة ، أو حىت كلمة بال زيف . هذه الفسحة رغم صغرها ، ولكنها قد متثل كل ما يف هذه اللوحة 
من حياة ) يقف ، مث يرجع اىل اخللف ، يتأمل اللوحة طويال ( حجم اجمليء األول ، واحلضور األول 
، والتعليق على جدار احلياة ، كان كبريا ، بل كبريا جدا . أما ما جرى بعد ذلك يف الفرتات األوىل ، 
والسنني األوىل من عمر اللوحة ، شوه فيها الكثري ، تقريبا أخفى مالمح النقاء والصفاء األول ، بدد البياض 
الساحر ، بضرابت فرش السلطات املتعددة ) يذهب الرجل ابتاه اللوحة ، يتحسسها بيده هبدوء ( 
مرير ما حدث هلا ، مرير وقاسي ، لقد تركت فرش الرسم اثرها يف جسد هذا اللوحة ، على شكل 
اخاديد ، ال يستطيع أن ميحوها الزمن ، مهما حاول . أما هذه األلوان املختلفة ، فلقد التصقت 
النهاية  اثره على وجهها ) حلظة ( يف  أن يزول بسهولة ، دون أن يرتك  ببياضها بشدة ، ال ميكن 
سيحدث أن يتيبس قماش اللوحة ، وتبدأ ابلتشقق ، هلول االحداث واملصائب اليت متر هبا ، طوال 
العمر ، على جدار الوجود ) يرجع اىل اخللف ، يضع يديه خلف ظهره ، ويقف طويال ، وهو يتأمل 
يف اللوحة ( السؤال الذي ال يتوقف أبدا ، وانت تقف عاجزا أمام واقع هذه اللوحة ، أو كل شبيهاهتا 
على مثل هذه اجلدران . كيف ميكن لأللوان اليت كان جيب أن تكون سر مجال لوحات العامل ، أن 
تصبح سببا رئيسيا يف أن تتحول لوحات العامل اىل مسوخ ، أو اىل عاهات ، أو اىل تقرحات مزمنة ! 

فتبدو كل اجلدران بشعة ، ومشوهة ، وتبعث على االمشئزاز . 

ستار –	 
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تيء على آخر املوجة 

عند الصداع الطويل 

والقلب مات يف ليلته 

أجئَت أم مل تيء 

 أان يف وهم جميئك أعيش 

تراوغين االبتسامة اخَلِجلة 

ختلف وراءها 

أرجل الطرقات 

ذنواب معفرة 

اعتذارات عديدة 

ملاذا تظل عالقاً يف رأسي 

وممسكاً ابلسؤال ؟

لغة صامتة ال تقال ..

أ ألقاك مع كل األغاين احلريى ؟

أ ألقاك يف كل العيون سواي ؟ 

ولسَت تريدين ..

كأنك لست كفّي او قليب الذي ُبرّت 

يف ليلة واحدة 

فأمّد قليب ألمسك ........... ال شيء 

أهُم أليك 

فال أستطيع الوصول 

فبحرك يرميين كلما أحبرت 

اليك 

كبحاٍر جيِذف أبذرعه للوصل 

ما زلت اسرتق اللمح 

من يومها 

وتكون خياال إذا ما دنوت 

توارى 

وأنت تنسى 

مازالت ترمقين 

ومازال نور عينيك يغلفين 

اي قصة احلب ، اي وطن النماء  ، اي جزيريت ، اي وحديت 

اي جمريت 

وبالدي احملجوبة األثر 

ها أان راحلة عن قريب 

فصفق بكفّي لوداعي 

وانثر مبزرعيت الضياء األخري 

يف أقصى اليمني واقصى الشمال 

فاحلقيقة اليت أخفوها 

اآلن تلعن الطني 

وتلعن عييّن 

فسالما عليك حني كان ما كان هنا ..

ومع الصبح 

أكتب أخرها لك 

وأُقّر 

أن شرفيت لن تفتحها الشمس الحقا .

جلوء بعدما تصمْت األطيار

ي
ابل

 الب
يد

عا
ل 

أم
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لقد مُت اي أمي

خذي اخلمسَة وعشرين عامًا

وضعي حتتها األجوبة 

أو تعايل يف الصباح 

أخربيين عن قصِصك اخلرافية 

وعن الُقدسية والُعرف 

اجلديين ابلصراخ والشتيمة 

لن أعرتض 

عقلي الصغري ستأكله الديدان 

وكُل الذي أعرفه كان ومًها 

أان خفيفّة اآلن 

أن متوَت بكّل هذا

ب
فلي

س 
ينا

إ

وعاريٌة

وما يؤملين أن ال حبيب يل 

وال امياٌن  يصدق املعجزات 

أكلين اخلوُف

أان اآلن اسٌم يبحُث  عن جسٍد ،

جسٌد بدين 

ال تتسع له 

الفتحة اخلامسة 

لقد متُّ اي أمي

ماذا ستقولني لألصدقاء ؟! 

قتلتها الكآبُة ؟

أصدقائي الذين قتلوين مرارًا

صاروا غيمًا

بقيَّ  منهم 

قطرة ماٍء

غسليين هبا ، 

ويف اجلنوب تركُت رجاًل

أخربيِه األمر 

بعد أن يتذكرين 

سيكتب قصيدة 

أخربيه أبنين أجنبُت 

آالما كثرية

دلِّه عليهن  

لديه اآلن عائلة فليأخذها ،

لقد متُّ  اي أمي 

اكنسي غرفيت من رماد العامل 

وأفتحي الشبابيك  

َفعلى السرير املطرز ابلتيه 

كانت ابنُتك ختتفي 

رويداً رويدا 

مثَل حقيقة مل يذكرها التأريٌخ
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مشهٌد أخري 

رأيُت فيما يرى ساعي الربيد 
رأيُت األمس حيتشُد يف إطار درّاجيت 

وحينما كنُت أوزع املكاتيَب على احلاِلمني 
كان املستقبل حيتسي قهوته يف احملطة األخرية 

ويرمقين بعني واحدة 
ساخراً من الرسائل اليت خطَّها املاضي ... 

أقول للعرافة وأبتسم 

أيهم حممود العباد

مشهٌد أّول 

رأيُت فيما يرى الشاعُر 
أن شيطانة سبقتين إىل الفردوس 

لكنين سبقتها إىل وادي عبقر 
وهلذا ؛ مل تكن مصادفة أبداً 

حني صار أحُد مالكاً يتطهُر به الغيم 
وصار اآلخُر كتلة من البالغة .. 

مشهٌد اثٍن 

رأيُت فيما يرى السائُح 
أن صفصافة نبتت على خد قرييت 
وكان يف ظلها جيلس بستاينٌ قدمي 

كان يستنسُخ احلكمة من خطوط يَديه 
مث يهديها إىل اخلطّائني 

على هيئة قرنفل أبيض ..
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ِانِفصال قارس
اِلتصقت بثيابه أراد إبعادي، ازددت متسكاً، يف كل مرة حياول نزعي التصق به أكثر، أتوغل يف مساحة 

أكرب، كرر احملاولة مرًة بعد أخرى .. سئم! 

جلس على مقعد أمام حاسوبه الشخصي، ضغط على أزرار الكيبورد ليكون مجلة داخل مربع البحث، 
“ كيف انتزع علكة عالقة يف ثويب؟” .. 

فقدت متاسكي سحبت أذرعي ألتكور يف يده متجمدة أثر دعكه يل بيد من جليد.

إرث
كيف مل يؤثر يف َماِكنتـي او يوقُفهـا؟! هكذا سألُت نفسي مراراً ..

تدفـق مـن جسِد َصاحبـي، الذي مات هَو وجنوت اان.
ُ
حنَي اغرقين حبراً من الدِم امل

مـن بني تـلَك الصرخـات، مَسعُت صـوت خيربهـم انُه تالشـى

هكذا وجدتين ازين معصم حفيدُه اليوم.

ِظل الريح
يف يوم عاصف عاكست الريح أبواب منزل ابتلعت العصافري زقزقتها وبرتت أغانيها على أسواره، لتكشف 

عن شبح هزيل المرأة تكومت جبسدها الذي غادرته العافية ومالمح نسجها الزمن بنول حزين على كرسي، 
متسك فنجان قهوة هتم إلحتسائه وحيدًة، حملت ظل رجل تعرفه يبتسم هلا، ِاضطربت اختض فنجان القهوة 

يف يدها، وضعته اندلقت القهوة منها على الطاولة، مهت ابلنهوض إليه، سدت الريح الباب مث عادت 
لفتحه على مصرعيه ليغادرها طيف الزائر السريع، أحكمت غلق الباب مث عادت حمتضنة نفسها من شدة 
الربد الذي خنر عظمها وهي تدندن )هب اهلوا وحترك الباب ترة حسبايل خشة أحباب ااثري اهلوا والباب 

جذاب..(، وتكفكف دمعة غافلتها وسقطت على وجنتها، عادت لتحشر جسدها داخل الكرسي نظرت 
طوياًل كأنا تستعيد شيء من ذاكرهتا مث مدت كفها لتحمل برواز قدمي متهالك كأنه مستثقل من محل صورة 

)نفس الزائر( منذ سنني مررت أصابعها على وجهه ..

- لطاملا خبأتك قنديل ضوء يف عتمة روحي!، ليتنا استطعنا أن نسرق املزيد من الزمن لترتك يل بضعة منك 
تؤنس وحديت قبل أن ينخرط مين العمر وتضيع سنينه خلف هذه اجلدران.

صمتت مث عادت تبتسم للطيف الذي يقابلها يف اجللوس على طاولتها .

َمَاض
حني قرب فمه من فمي وأخذ ينفخ اهلواء لداخلي، أحسست كأنه بعثين من جديد، مل أعد أشعر أبآلم 

الثقوب السبع اليت أحدثها يف جسدي، أدركت أنين مل أعد قصبة، اآلن يدعوين )اني(.

قصص قصرية

بسمة السلمي  
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 ادخار
ما حتصل عليه من تنظيف املنازل مل يكف إال لشراء اخلبز وقليل من اجلب او البيض - وجبتنا الدائمة-. 

تغري كل شيء بعد دخوهلا املستشفى اعرفها جيداً مل تكن تدخر شيء. إال انا تركت لنا مااًل كثرياً، اوصتين 
قبل ان تغفو اغفاءهتا االخرية ان )انفقوه هبناء، وادخروا منه للزمن(.

هيمنة
ابألمس خضعت لعملية جراحية مستعجلة، كان قرار مفاجئ من قبل طبييب بعد ان كشفت التحاليل 

والفحوصات عن كتلة ضخمة جامثة على قليب تعيق عمله!

حني عدت إىل وعيي كانت والديت تنظر إيّل بعينني ملؤمها غضب..

- كان عليِك ان تتقيأيه فقط!!.

كيف وقد ابتلعتك مع كم هائل من الذكرايت اليت حبستك داخلي!

كابوس

تكرر كابوسه وهو يرى نفسه يسري يف شارع ما يستوقفه منظر امرأة بعباءة رمادية هتيل الرتاب على رأسها وهي 
تنظر إليه بعينني ابكيتني، خيرج صوهتا متقطعاً وهي تشري أبصبعها حنوه..

- أنت قتلته ..أنت قتلته…

يظهر صيب من العدم بثياب ابلية ميد كفه يسأله ان يعطيه مااًل ليشرتي به ما يسد رمقه.. حاول اجتيازه 
واكمال طريقه، امسك الصيب بذراعه ونظر اليه متوساًل، بعد تردد أخرج قطعة نقدية وضعها يف يد الصيب 

وحاول ابعاده، امسكها، لسعته وتشظت يف يده قطع صغرية حىت طال التكسر كل يده، اطلق صرخة مكتومة 
وهو يرمقه بعتب خفي، مل متض إال حلظات حىت انار الصيب حتت قدميه كأنه متثال حجري حمطم، فزع .. 

نظر إليه ذاهاًل، هاله ما رأى تراجع للخلف وهو ينتقل بعينيه بني بقااي الصيب واملرأة اليت ضجت ابلعويل )أنت 
قتلته.. أنت قتلته( … يصطدم بذات الصيب الواقف خلفه يستيقظ صارخاً..

يف أحد الصباحات أخرب أصدقائه شاكياً هلم تكرار هذا احللم عن الصيب الذي مل يصدر صواتً رغم حتطمه كلياً.

تغاضوا عن أتويل احللم إال ذلك الذي نصحه بتغيري مكان نومه او تغيري الوسادة القطنية أبخرى حمشوة بريش 
النعام.
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ها هي امي تصنُع اخلبَز من جلود االفاعي تقُتلها 
مث تسلُخ جلودها وتطحنُه وتعلُه خبزاً  أنكلُه قبل 
اخلبَز  أنكل  وحنن  احد   يراان  ال  النهار كي  وضح 

االسود .. 

لطاملا مسعت عن اخلبز احلنطي رأيتُه مراراً واان اذهُب 
لكي اجلب حطباً ألمي ، رأيتُه عند احلاج سلمان 
صاحب املخبز الكبري  يف احد الشوارع اليت امر هبا 

كل يوم .

 مل اَر ثياب أحد مقطعة وممزقة كثيايب ، يقف قرب 
املخبز ،هذِه املرة رأيُت ثالثَة رجال  احُدهم يعتمُر 
على رأسه عمامًة سوداء واالخر بيضاء واخر يرتدي 

خبز أمي املر

حوراء يوسف

بدلًة وهو بكامل هندامه يتأفف ألن صيب اخلباز أتخر عنُه دقيقة واحدة ، كان 
ميسكُه من طرف ايقته كالذي ميسُك جرذاً اجرب .

 وعندها عدُت اىل املنزل واان امحُل احلطب فوق اكتايف املتهالكة ، رميتُه قرب 
)رازونة( صغرية يف الغرفة اليت نسكنها اان وامي و من ؟ من ؟ اوه حسناً اان 

وامي فقط .

وغداً ستكون امي فقط .................

 فقد حان موعد ان تضعين على انر مستعرة وتعلين وجبُة لعلها تكون لذيذة 
، كما فعلت أبخويت ،

 امي اكتسبت السم من االفاعي
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سرمد سليمأنا بصحة جيدة

1

أان الطفل الذي ركب دراجته اهلوائية

صباح اليوم

الذي أستبعد احتماالت االصطدام أو السقوط

الطفل الذي أكل مخسة أرغفة من اخلبز احلار

خالل الطريق من الفرن إىل املنزل

ومل ميت

أان سرمد

الطفل الذي انم البارحة جائعا

مثل فأر يعيش يف منزل أرملة

2

أعيش يف منزل

إىل اآلن

مل تعطين احلكومة وثيقة ملكية

خاصة به

مع أمساء ومهية جدا

مااي: شاعرة

أدخلت رأسها يف الفرن

ما إن شاهدت صوريت على الفيس مع بنت يف البتاوين

لكنها مل متت

ثريون: هذا جندي خيدم يف مشال البالد

ال حيمل البندقية

طوال الوقت خيرج ابلربمودا

يشرب العرق املغشوش

ويغين

»اي واحة عشك وتفوح ، اي أول عشك للروح ، ميته الكاك«

يف الثكنات

قال يل مرة

هللا صديقي

روكساان: هذه طفلة

تقف على ابب البناية

كل يوم

هتديين وردة محراء

وختتفي

الرس: مسؤويل يف العمل

أفكر أن ارتكب جرمية قتل

أحدهم أخربين

أبهنم يقدمون ثالثة وجبات يف اليوم الواحد

داخل السجن

ولكين مل افعلها إىل اآلن 

صدقين دكتور 

أان بصحة جيدة
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الفضاء  عرب  هديل  على  تعريف  حلظة  مصادفة  كانت 
االفرتاضي بعد أن نشرُت احدى لوحايت يف جمموعة على 
رأايً  وأبدت  اللوحة  بتلك  هديل  أُعِجبت  وقد  الفيسبوك 
بعد   ، شكرهُتا  األخالقي  واجيب  من   ، حلظتها  أسعدين 
دقائق ،طلبت مين يف تعليق ان تقتين هذه اللوحة فأخذتنا 
االحاديث يف تلك الليلة الشتوية الباردة ، عرب الرسائل ، 
اتفقت معها ان أؤمنها يف مكتبة السندابد وسط املدينة ، مل 
اراسلها حىت ال اسبب هلا احراجا وألين ال اعرف عنها شيئا 
، بعد يومني وردتين رسالة صورية ، مذيلة ببضع كلمات ، 
حيث لوحيت تتوسط جدارا انيقا ، وقد اّطرهتا بورود مجيلة 
، تشي مبدى اهتمامها واحرتامها للفن ، عرّبت عن مدى 
سعاديت اليت ال توصف  وان روحي تكاد تطري لتحط بني 
يديها . مل اشعر مبثل هذا االهتمام من قبل ، ردْت عليًّ 

أبدٍب جم .
- الشكر لك صديقي النبيل نبيل ، من دواعي سروري ان 
تزّين احدى لوحاتك جدار مكتيب ، مثة هدية تركتها لك يف 

نفس املكتبة امتىن ان تكون مرضية لك . حتيايت . . 
- عفوا ، د. هديل ، ولكن ما مناسبة اهلدية؟ 

- رد مجيلك وهي قليلة حبق لوحتك
- اتقبلها برحابة صدر . . .

مل اتوقع نوع هديتها ، فوِجئُت صباح اليوم التايل يف مكتبة السندابد أبنا تركت يل ابقة ورد 
ومظروفاً توقعُت فيه بطاقة شكر . . مل افتحه حىت وصلت شقيت ، فتحت الظرف وجدت 
فيه  300دوالر امريكي ومعها بطاقة مكتوب فيها خبط يدها » عزيزي نبيل: اعرف ان هذا 

املبلغ قليل حبق لوحتك ، لكن هذا ما استطيع دفعه . . حتيايت هديل« 
تلبسين الصمت واان اقّلب رسالتها والدوالرات ، حقيقة ال اعرف قيمة لوحيت ولو اجربتين 
على حتديد مبلغ لطلبت منها مئة الف دينار! . وهذه اول مرة اقبض من موهبيت مثنا . كل 
اللوحات اهديتها كانت ابجملان حىت تلك اليت ُعلِّقت يف بوابة احملافظة مل اتسلم مكافأة  عنها 

.  فقد سرقتها احلاشية! . 
فكرت ان اتصل هبديل يف ساعة متأخرة من هذه الليلة ، واخلق موضوعا للنقاش ، ردت 
بضحكة مموسقة كما لو نقرت على آلة بيانو ، هذه اّول مرة امسعها تضحك ،  وقد دعتين 
املدينة . فلم ارد دعوهتا اال  لتناول وجبة غداء يف املطعم االيطايل يف شارع االمراء وسط 
ابلقبول . تناولنا غداءان وحتدثّنا عن الفن وتطوره والتجريب الذي ضّيع القيمة الفنية بسبب 
عدم فهمه من قبل مشتغليه عن جهل كما قالت هديل . حقيقة ، اعجبتين اراؤها . وكانت 

متلك خزينا معرفيا واسعا عن الرسم والتشكيل ، اهبرتين بثقافتها العالية . 
خرجنا من املطعم ، وقد دعتين اىل بيتها لرتيين جزءا من مقتنياهتا من لوحات وزخارف وقطع 

منحوتة مثينة . . .
مثة ابب خشبية مزخرفة تفضي اىل غرفة صغرية مستطيلة يتوّسطها مائدة خشبية واربعة كراس 
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حممد الكرمي
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منقوشة من خشب اخليزران القدمي واجلدران مصبوغة بعناية بلون قهوائي كما لو ان فنجان قهوة مقروء 
واضاءة خافتة جدا  ، لوحات كثرية معلقة بعناية على اجلدران خمتلفة االحجام  ، ولوحيت تتوسط اجلدار 
االمامي املقابل للباب  ، ويف الزاوية اليمىن ، موقد ويعلوها دلة قدمية وفناجني وعلب قهوة خمتلفة الصناعات 
. دخلت اىل الغرفة ، فسحبت كرسيا وجلست اأتمل اللوحات واملكان الرهيب . كل لوحة حتكي قصة 
، كما قالت يل هديل يف احدى مكاملاتنا . سحبت هديل كرسيا اىل جانيب وجلست ، مث سحبت علبة 
كانت موضوعة جانبا على منضدة موجودة يف االسفل ، اذ حتتوي على ادوات رسم على اجلسم . التفت 
اىل هديل وهي داخلة ورائي ، وجدهتا قد غرّيت مالبسها . اخرسين مظهرها الالمع ، حاولت ترتيب مجلة 
واحدة اتساءل عما تريده فلم استطع ، لكنها رمست ابتسامة لطيفة وطلبت مين ان ارسم هلا شيئا من خيايل 
على صدرها ، شعرت ابخلجل اول االمر مث تاوزت كل شيء . يف وقت ما اشتغلت يف مول بصفيت رساما 
جواال ورمست على اكتاف فتيات صغريات واخرايت مراهقات لكين مل ارسم على جسد سيدة انضجة . 
اخرتت ان ارسم طري ا جارحا ، اضع منقاره امام حلمة ثديها املخفية بقماش فيزون ازرق .مل امتالك نفسي 
قبيل انتهائي من الرسم حيث كانت هي تتمايل برأسها وااثرت خيوط شهويت كأنا مشس اول الصباح تبزغ 
ال رادع هلا ، فسحبت هديل اىل سريرها وكانت مثارة متاما اطبع القبل اينما تسقط شفيت حىت تعرينا متاما 
وانقلبت فوقي وراحت تتحرك بشراهة مل استطع ايقافها حىت قذفت مائي بداخلها واستقرت فوقي . سحبت 
جسدي املتعب ووقفت بعد حلظات . اعتذرت مين وخرجت . قبل ان اجتاز ابب غرفتها طلبت مين ان 

اكرر زايرهتا مثة مواضيع كثرية تريد ان تتحدث عنها ، حكاية كل لوحة . 
دخلت شقيت اليت اسكنها وحدي ، انزويت بني لوحايت متسائاًل كيف مسحت يل أن اضاجعها؟ ، وهي 
اليت تّدعي العفة ، وقد صّرحت يل ذات مرة انا تكره الرجال . . »فغدرهم يبقى ومشا ال ميّحي« على حد 

قوهلا . . 
فتحت جوايل افّتش الرسائل عّلي اجد رسالة ، اقرأ شعورها او ردة  فعلها على فعليت الدنيئة . اشعر ابلذنب 

تاهها . . .
» عزيزي نبيل: كيف اعرب عن شكري وتقديري لك اوال وانت توشم اجلمال على مفاصل جسدي 
يعرف  مل  رجولتك يف جسد  ترسم  وانت  واجلمال  النشوة  من  اخر  عامل  اخذتين يف  وكيف   ، البض 
هذه الشعور اال اسبوعا واحدا قبل عشرين عاما ، وبعدها صببت جام غضيب على الرجال أوالئك 

املخادعني ، وهم يرتكون النساء بال وداع . . انتظرك يف احاديث كثرية  . . هديل« .
 مل ارد على رسالتها األخرية ، تركتها كما لو ان سجينا يبحث عن خرب إلفراجه

دامهين الليل وافرتشت جسدي على سريري احملاط بلوحايت املتناثرة ، قلت يف سري» ال بد من االهتمام 
بلوحايت فقد صار يل شأن« ، اغمضت عيينَّ داعياً لذاكريت ان تستدعي حلظات اجلمال ظهرية هذا 
اليوم ، املطعم االيطايل الفاخر ، بيت هديل ، النقش على صدرها ، ومضاجعتها . حىت رحلت يف 

ختيالت مل ارها من قبل . 
مرت اايم دون ان ارد على رسالتها ، فرن هاتفي ، هي هديل تتصل ، وان صوهتا جمروح من تاهلي 
لرسالتها ، بررت هلا تربيرا مل يقنعها متاما ، وقد شعر بعد قناعتها . لكنها قبلت اعتذاري . . عرضت 

علي زايرهتا
- ما رايك ان نتغدى معا غدا يف بييت 

ترددت وبعد صمت اضافت:
- عندي حديث معك يسرين معرفة رايك 

وافقت على الدعوة على ان يكون الغداء من طبخها . ضحكت ضحكة ساحرة جعلتين اذوب . 
***

 فّكرت ان افاجئها ، بلوحة احرتافية ومبقاس كبري ، اذن عليَّ ان ابتكر موضوعا للوحيت ، التمعت 
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فكرة ان ارسم هديل عارية ، نعم ، عارية ، اين حفظت مقاس نديها الكبريين املشدودين وحلمتها احلنية ، 
ولون بشرهتا البيضاء الرتفة  .  . ان تكون مفاجئة هلا ، يف معرض الرسوم التشكيلية املزمع عقده يف الشتاء 
القادم يف قاعة اجملمع الثقايف الوطين . . لكن ما احلركة اليت ارمسها؟ . . غلبين النعاس وانقض على التفكري 

الستيقظ يف اليوم التايل متأخراً عن دوامي ، اي للعنة! . 
وصلت متأخراً اىل املعهد وخرجت قبل انتهاء الدوام ، على طول الطريق املؤدي اىل بيت هديل افكر بتجربيت 

الفريدة معها ، وكأنين مل اخض تارب عابرة مع صديقات وحبيبات واخرايت عابرات . 
طرقت الباب ، وقد برقت صورة هلديل وهي ترفع فخذها االمين ليميل جلباهبا الوردي الشفاف اىل الوراء ، 

هذه هي اللقطة املثرية ستكون لوحيت . . 
استقبلتين بشيء من احلبور وابتسامة ال تفارق قسماهتا . . كل شيء فيها يبتسم . دخلنا املطبخ وجلست 
على الكرسي ، رائحة الطبخ غزت تفاصيل جهازي التنفسي ، وقد بدأت تغدق عليَّ االطباق . الدوملة 
والرز احملشو ابجلوز ومرق بثالثة انواع واحللوى والفواكه واملقبالت . . . جلسْت أمامي وبدأت أتكل ، اراقب 
حركاهتا مل ترفع عينيها ومل تنبس حبرف ، صوت طقطقت املالعق هو بطل اجللسة . بعد ان شربنا اقداح 

الشاي جلبت رزمة اوراق وافرتشتهن على املائدة النظيفة . 
- اراك انساان لطيفا جدا ، وشعرت ابألمان جبنبك

حاولت ان اعرّب عن ما بداخلي وشيء من رد احلديث لكنها فتحت صندوقاً رمبا مل يدخله غريي من قبل . 
- بعد ان تويف زوجي بظروف غامضة بعد اسبوع واحد من الزواج كرهت كل شيء ، وكل ما يتعلق ابلرجل 
واعرب عن  بداخلي  اعرب عما  املاضية صرت  اخلمسة عشر سنة  . على مدى  ابدا  امامي  اراه  وصرت ال 
امتعاضي حنوه . هذه جمموعة رسائل يف هذا الصندوق االسود اكتبها لعل يوما احرقها واختلص منها . . 

هذه رسائل مل يقرأها احد .

الرسالة االوىل:
 انت ، كالريح ، مل تعِن يل شيئاً ، ما دمت ابصر جادة الطريق املؤدي اىل الضوء الصايف ، وما هذا النفق 
اال حلظة اختبار ال اسجلها يف سين عمري ، اان هكذا اختذت قراري بعد رحيل املا يسمى »زوجي« ، 

حيث ان العيون صارت ترتبص يل حتاول ان تشربين . . قد ال هتضم انوثيت اليت غادرتين منذ دهر 
»ايها ال . . . .« لكم حاولُت حىت لفظ كينونتك املائعة واليت بت ال اراها كما هي العاصفات اليت ال 
اهتم هلا . مل تعن يل ذكورتك شيئا . ما دمت ال اشعر أبنوثيت ، ال تفرط ابلنظر او حتاول مليا ان ختتربين 

. فاحلياة دفرت وقلم يغضب ممن يشاء “
حتركت من مكاين ووقفت خلفها ، حاولت امتصاص غضبها  ، مسدت بكفي على شعرها بينما هي 
فاضت دموع عينيها وهي مستمرة ابلقراءة لرسالة اثنية استوقفتين عبارة شعرت بضربة شعرية تشبه نغمة 
موسيقية » ال تفكر ان تشرب رحيق انوثتها وترميها للذائب املرتبصات هلا « طبعت قبلة على خدها 
ومشمت عطر انوثتها اليت تغمسها ورفعتها اىل فوق املائدة ألمارس امتصاص رحيقها ولكن ال توجد ذائب 

تنتظر . . غادرهتا وهي ما تزال ممددة على املائدة عارية متاما . . 
كانت هذه احلفلة قد شكلت حافزا يل ، فدخلت اىل شقيت كجائع متجها للوحيت ألفرغ فوريت مسرتجعا 
بعذوبة تلك اللحظات وهي تغين يل اغنية من الرتاث الشعيب . هكذا ابتدأت لوحيت اطليها ابلزيت وكلما 

أوغل ابلتذّكر تزداد الفكرة ملعاانً . 
ها اان اكمل الطالء االساسي وانعمه ، حىت اشغل اغنية تقتل الصمت الذي حييطين وادلق كاس ويسكي 
ألكنس التعب . . افرتش جسدي على االرض اعيد ترتيب افكاري اليت بدأت تزدحم وانا هديل  امامي 

، كأنا تقول:» هيا ارسم تفاصيلي« . 
غربت الشمس واكتأبت مساء املدينة ، فكرت أبن اخلد اىل النوم لتسرتخي خالاي دماغي ، صوت طرقات 
على الباب كّثف الغيوم يف مساء مزاجي ، هم اصدقائي وصلوا على غري موعد ، حاملني علب البيتزا 
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وقناين الويسكي وآالهتم املوسيقية . حفلة هذه الليلة  هنا . اذن ال جمال الن اتصل هبديل واسأهلا عن شعورها 
هذا اليوم . ما مدى سعادهتا تاه تربتها؟ 

نصبوا املائدة وبدأوا يعزفون يشربون وأيكلون والفرح يتطاير من عيونم بينما كنت بينهم كاألبله الذي مل يفهم 
ما يدور حوله ، مث انزويت مبتعدا عنهم افّكر يف لوحيت وهديل  ، انتظر اتصاهلا بشوق . غالبين النعاس ومنت 
. . استيقظت ومل اجد احداً ، تركوا كل شيء يف مكانه ، اخشى ان تصطبغ اللوحة بلون يشوبه احلزن  ، او 
اضع شيئاً من واقعي عليها  ، اريدها لوحة تفيض ابملسرات واالفراح وتطفئ مشوع احلزن املكبوتة يف صدرها .

****
رسالة اخرى 

كل شيء انقص يف حيايت ، زواج ضاع يف اّوله ، الرسم تركت تربيت معه ، ولوحيت االخرية املعلقة على اجلدار مل 
تكتمل ، او ان اللوحات اليت اقتنيها اجدها بعد حني انقصة ، احملاضرات اليت القيها على طاليب انقصة ألشياء 

كثرية حيتاج الطالب ان يدون ما اقوله شفاهيا . 
ما تبقى من العمر احاول ان انيه أبمت وجه وافضل صيغة احاول ان آكل كل شيء اال اين سأترك هذه الرسالة 

انقصة وسأعود اليها الحقا ألكملها . .
****

مل التق هبديل منذ اايم كثرية ، وكنت منهمكا ليل نار يف رسم لوحيت اجلديدة حىت اجنزت قسما كبريا منها 
وضع التخطيطات االساسية سلفا وبدأت ابلتنفيذ منذ اكثر من شهر وقد ابتدأت برسم تفاصيل يديها وساقيها 
وثدييها الكبريين ، ركبتيها احلنيتني ارهقتاين كثريا فهي تشبه لون حلميت ثدييها اللتني مضغتهما بعناية حىت 
احفظ حجميهما بفمي . . ما ان اشعر ابلتعب حىت اعجل يف تغليف اللوحة والصاقها على احلائط حىت ال 

يراها احد من اصدقائي ، هذه اول عالقة رومانسية هبذه السرية التاّمة ، ال احد من اصدقائي يعرف هبا . .
اسكن يف غرفة ابئسة تقبع يف الدور الثاين ضمن عمارة آيلة للسقوط ، ال رغبة يل أبن تعرف هديل مكان 

سكين . ها؟ اتذّكر قبل مدة اوصلتين بسيارهتا بعد ان قضينا ليلة من االحاديث الشيقة ، فيها من احلزن الكثري 
، ورسائلها اليت حتتفظ هبا دائما واينما تكون .   

رسالة 
»ال يعنيين الرهان فقد خسرت كل شيء حىت عذرييت كانت رهن حياة مل متتد طويال فما فائدة الرهاانت 
االخرى؟ ، الرهان الوحيد الذي رحبته هذا البيت الكبري الذي اشرتيته بتعيب تراهنت مع القهر على ان ابقى 
على قيد العيش او ان اتدحرج وانسى وخيتفي اثري . . . فقد ضاع الكثري مين االنوثة والفن واصبع سبابة 

يدي اليمىن وعذرييت وعمري . . . وماذا بعد؟ ، ما الذي افقده؟« .
 ***

بعد عوديت من العمل ، هذا اليوم ، تناولت غدائي وانسدلت على فراشي  ، وبني النوم واليقظة مسعت طرقات 
خفيفة على الباب واعرف ان اصدقائي اذا ما طرقوا الباب حياولون اقالعها  ، لكن هذه املرّة مل تكن ايدي 
اصدقائي ، كانت هديل هي الواقفة بفستان اسود دخلت اىل شقيت املبعثرة والصغرية املظلمة اال من مصباح يف 
ناية املمر املؤدي اىل صالة جلوس صغرية فيها كرسيان ومسند الرسم وطبلة صغرية عليها اصباغ وفرشاة وُعدد 
اخرى واقالم جاف وقدح يف قعره مثالة شاي . . وكذلك مشّاعة مالبس مكّومة عليها مالبسي اجليدة والرديئة 
واجلدران مزينة بلوحات مكتملة وواحدة غري مكتملة اجلتها حلني اكمال لوحة هديل . وقفت هديل تتأمل 
مالمح اللوحة غري املكتملة وكأن شفتيها تقول »يالحقين النقص اينما اكون« فقالت هبمس » ال كمال اال يف 
وجهي« . اطالت الوقوف وخشيت ان تقلب اللوحة املنكفئة على احلائط . لكنها انسحبت متنهدة وجلست 
على احد الكرسيني وهي تدور بنظراهتا حتاول اكتشاف شيئا ما ، انسحبت اىل املطبخ صنعت فنجايّن قهوة 
ورجعت حامال الصينية رأيت عينيها مغرورقتني ابلدمع خفت انا شاهدت اللوحة لكنها انفجرت تصرخ وهي 
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تتمتم كلمات مل افهمها . . 
هدأهُتا وهّونت عليها هذا النقص الذي يالحقها ، واخربهتا ابفتتاح معرضي املشرتك يف قصر املؤمترات 
الرائسية عشية اعياد رأس السنة ، وترجيتها ان حتضر  ، مسحت دموعها واومأت ابلقبول . ارتشفنا 
فناجني القهوة وغرقت هديل ابلصمت  ، كان الدمع يف سجن عينيها منتظرا ان تفك اغالله ليغسل 

ما تبّقى من مسامات متعبة وعطشى للدمع:
“ اان دمية مرمية مل ولن يراين احد ، رمبا حىت انت مل ترين ، اشياء كثرية احاول فعلها أللفت النظر 
لكين افشل ، قبل سنوات ، قررت ان اغادر كل شيء واضرب عن الطعام اال انين استيقظت من نومي 
على صوت صرير اسناين تلوك تفاحة اجدين ابلالوعي احضن ماعون فواكه قبل ان اانم وافشل . .” 
دامهين الوقت ومل استطع اكمال لوحة هديل العارية ، مل ارسم وجهها بقيت يف حرية من امري ونسيت 
انا  مل  تعرفها  املكتملة وهل  لوحتها غري  ترى  الكمال، كيف  النقصان وغايتها  ازمة  تعاين من  انا 

حضرت؟ 
مل تبق اال ساعات عن نقل لوحيت اىل املعرض حبجمها الكبري فقد قدحت فكرة يف رأسي ان اضع 
مكان وجهها اكسسوارات اخفي مالحمها غري املكتملة ، وكأن االمر مدروس ولكن ما ابليد حيلة . . 
بدت القاعة موحشة واان اترقب حلظة وقوف هديل امام لوحتها ، افتتحت القاعة املزينة ابالشرطة 
اوزع  دخلت كمتفرج   .  . يدي  اصابع  ار  مل  مظلمة  امامي  بدت  لكنها  اخلافتة  امللونة  واملصابيح 
نظرايت يف اللوحات املرتامية على اجلدران االصدقاء يتحلقون حويل مثل رجل يدخل قفصه الذهيب ، 
املعجبات حياولن التقاط صورا تذكارية الدارسون يبحثون عن املختلف وقد اطالوا النظر يف تفاصيل 
جسد هديل املعلقة يف زاوية ومن حوهلا اضاءة محراء ، الفنانون املشرتكون حيوين على هذه اللوحة اليت 
تشّكل عالمة فارقة يف مسرييت الفنية . . سرت امواج فرح يف عروقي . . احملتها قادمة من بعيد وهي 
تسأل احد املضّيفني عن مكان عرضي وارى امارات الفرح تعلو وجهها  ، وهي حتاول زم شفتيها وهي 

ايضا املختلفة بني مجيع النساء احلاضرات ببدلتها السوداء اللماعة كما لو انا فنانة عاملية كل 
العيون حتلقت حوهلا حىت وقعت بني احضاين . . هدأت من نشوهتا واخذت تطفئ العيون املوقدة 
كما تطفئ مشعة امليالد ، حيتين والشهقة مأل فمها ابركت يل هذا احلضور واخذت تتفحص 
اللوحة ، سرت موجة صخب وهي ترى نفسها عارية تقف كما لو انا امام جهاز كشف اجلسد 
أو انا خلعت ثياهبا أمام املرآة الول مرّة . لكن ما ان رفعت رأسها رأت لوحتها بال وجه صرحت 
وهي مولية خارجة تصرخ بعبثية “ كل شيء يف انقص اال االمل يف اقصى درجات الكمال”  . 
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»اَل حترِموا الشَُّباَك ِمْن َحْلَوى النَِّسيِم،
 فإنَُّه منُذ اْعِتزاِل العاِشِقنَي االنِتظاَر ِبِه، 

َغدا ُمْسَتوِحًشا َطْعَم احَلديَقِة،

 
 ِمن ورَاء ُزَجاجِه...«

تِْلَك الَّيت ملَْ مَيُْحها احملَّاُر ِمْن َوجِه اجَلداِر
َكأنَُّه َشاَف الِبَشارَة يف مَحاِم الرُبِج، 
أو يف احلَاِل أْعَشَب ِحسُُّه، 
َوَتصاحَبَا ابلشَّاِي والنُـّْعَناِع يف إْشرَاَقِة الذّكَرى 

 
وَعاَد للْحَظٍة َقْدَر اْحِتفاَءاِت اجلماِل،

  َكَعاِزٍف َبصِفريِِه، 
 وِبرقِص ُخْطَوتِِه الَثقيَلِة يف َحفِل الصََّدى 

َونَسى..
   َنَسى... 

جداٌر يتسّول تذكاًرا 
ِمن العابِريَن

حممد طايل / مصر

يف احلالَتنِي َبَدا َغرِيًبا
 ِمْثَل َمْن طَاَرْت َمالحِمُه بَِعيًدا َعْن خَنيِل الُعْمِر، 

 

واْحُتِطَبْت ُهويَـُّتُه..اجلَداُر،

 
فَمْن َسيْسِنُد َمن

 إَذا الَفاروَن ِمن ُعمِق املديَنِة َميَّلوا َظهَر األَسى؟ 

 قَاَل اجلَدار: َساَلُم ِظلِّي لَْلشَّريِد،
وللُمَشاِة احلَائِرِيَن نُقوُش َمن َقد َعايـَُنوا َشَبح احلَياِة،

 
 ويل أاَن َوخُز احِلكااَيِت املِليَحِة،

  َعْن ِبالٍد مَشََّرْت ُكمَّ اهلَويَِّة يف اْشِتهاِء الذِّكَرايِت
ويف زِراَعِة ِبْذَرِة التَّاريْخ َصبَّارًا َعلى قـرَْبِ املَدى  

اَي اَنُس
فَلنـَْعِقْد ُمعاَهَدة اخَلميِلة، 
 مَثَّ ُغْصَناِن اْحرتاًما الْحِتماالِت املِصرِي تـََواَجها فتَعانـََقا، 

 
 ُدوَن اْصِطداٍم،

،   واْرِتكاِب خطَيئِة الكْسِر النَِّفيِّ
َلُكْم ُهنا َأْن تْنقُشوا َحىتَّ َتغيظُوا األْشِقياَء: 

 
»تـََرفََّع الَغيُم املَكاِبُر،

ْمِس َنْشَواُه الّسقوُط«  َما َدرى أنَّ اْشِتهاَء الشِّ
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وَسوَف أْخَلُع َعن ُغروِر الضَّوِء ُسرتََته

 
لِيْشُعَر يف ُعيوِن املفَرديَن ِبرَعْشِة الرَبِد الَبطيَئِة

الْحِتماِل توّكِؤ األْعَمى َعلى َوْجِهي:
 انـُْقشوا كفًّا ُتصاِفُح أو ِشفاًه ضاِحكاٍت، 

واْرمُسوا ابلشَّْمِع َعيننِي َعارِِفَتنِي،
 أْخَجَلتا قَناِديَل املَساِء، 
َوسوَف َأْصطَاُد املزاِمرَي الّذهوَلَة، 
 أبْن أثـَبَِّت يف ثُقوِب َمشاِعري َعَلًما طُفوليًّا َحزيًنا، 

 
 اَل ِبالَد َلُه،

يُثرُي أموَمَة الرِّيِح احلَنونَِة،

 َكْي ُتالئَِم ُخْطَوَة السَّْرَحان يف َمْكِر املساَفِة 

أَو أقوُل َلُكم: تَناُسوا،
 أْطِفئوا ِمْشَكاَتُكم، 

 واْمُشوا إىَل ُمْستـَبـَْعِد الَوْقِت املفخَِّخ ابجِلراِح،

 
ُمَذئِِّبني اللَّيَل يف َمرَعى النَّهاِر،

ُمفسَّحنَي النُّوَم، 
 

 َفوَق أِسرٍَّة ذبـَُلْت ِمن َجفاِف احلُلِم،
َسْكراِننَي ِمْن ُحبِّ الّستاَرِة، 
واحلقيَقُة يف الَعراِء مِضيَئٌة وَبسيَطٌة 
أرُجوُكُم فـَْلَتفَتحوا الشُّباَك َعن ِسَعٍة  

 اَل حْترموُه ِمَن احلِديَقِة، 
 أو ُحواِر الريِح،

أو حلوى الَنسيم.

روافدروافد
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هناَك وحيداً 

تغص بَك األْسَفاُر 

بال رمحة .. !

واحملطاُت تعاِنُق بعَضها 

َفرِحًة .. 

كأنََّك ذكرى يف خُمَيِّلة املوتى 

تـَنـُْبُش القبوَر 

بيٍد واحدٍة 

واألاّيُم تصرُُخ يف َوْجِهَك ..

َكَفى َسَفراً ..

َكَفى 

وأْنَت .. أَْنَت حامٌل حقاِئَب أنفاِسَك

املتعبِة

أْسـَفار

حممد غالب سعدون 

ِلمحطاٍت جمهولٍة ..

وخلِفَك أطفاٌل 

تنتِظُر لُْقمَة احلياِة

وزوجٌة تطهو ِمْن َجَسِدها الَكَدْر 

واحلننُي حيُرُق بروِحها انتظاراً ..

تعاِنُق الرحيَل كضوِء الَقَمْر

هناَك بال روٍح .. 

تنِزُف احلننَي للوطْن 

كالّسراِب َجّفْت منابُعُه 

كالشُّعاِع مقتوٌل يف َعْتَمِة الظَّالْم

فلْم يبَق منَك سوى أشباِح َجَسٍد مقتوٍل

بال هويٍَّة 

حْتِمُل نَعشَك بال عنوان

َكَفى سفراً ..
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فْر درجُة الشُّرفْة_  حَتَْت الصِّ

 أآلْن:-

إنَّ هذا اجلنراَل اّلذي 

يَغزو العامل الثَّالْث 

انتٌج َعن اشتعاالت َفْخَذْي اتنيا

فقََتَصبَّبوا عرقاً 

مثَّ اغتسلوْا، صّلوْا، رتِّلوْا 

آايَت الشَّمِس 

عسى أْن يَتبخَر هذا الضَّباُب 

يف حاراتكُم املَُتعفِّنْة 

َكعجينِة أرملٍة.. 

فأان أبتعُد عن هلِب الفوالِذ 

َعِن امللِح املائِل فيما 

بنَي الِقباْب:-

لذا ما دمُت ُأعطُِّر بُلوزيت 

اّليت ُتَكبُِّل ُخطاْي.. 

إْذ كأسَي الصُّنوبريَُّة

مَلْ تُفارُق “ لچعَة “ا ألبسلوْت 

حيُث أصبَح ابئُع الثُّوِم 

دليَل ُغربيت:-

آٍه   .. ما هذا الدُّخان يف َفمَي العطشاْن

ها أان ذا أَتعطَُّب ِمَن األعماْق 

ألُّمي اّليت َتُصدُّ بيارَق

 اجلمِر الفسفوريَّْة

 أبمِر هللْا.. 

اي مروحة األطفاِل املَُفقَّعْة

ُكّفي َعن َهْفَهفِة الُقرُّنقُْفِل، 

َودِّعي أمواَج السُّموِم

قُبالَة “طاگات “ البيوت الطِّينيَّْة 

َذْنيب أان أقرتُض الَغْيَم

َو.. أتعاقُر َحلمات املطْر:-

عشروَن قصيدة ُمْشِمسْة

فأحنُّ ِلستالينيٍَّة  جبوٍّ

ُيشرُي إىل:-

فْر.. فِر حَتَْت الصِّ الصِّ

ُتها الِقباُب املاحِلْة َوداعًا أيَّ

مصطفى الشيخ 
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ذلك الشعور الغريب

حينما يتجرد اخليال

من التشوق لتلك الثواين املنتهية

نشويت حسرات

تتبخرت بني قلبينا

توقف مالئكة املوت

على الشرفات

حت يعلنوا اعجازهم

أان بنصف نشوة

و ظل حيوم الكون به من رغبة

أجلت مواعيد انتحاري

و مواعيد تثلج جثماين خالل ليلة 

فمن مثلي يتضور موات بليال عدة 

حيث حتاول يدي اليت

تقوى على فعل الكثري

اال على

اإلميان بك 

و انت جتلس بني عينيها 

أكتب هذه البشرى

للعذارى

الاليت يتأملن خجال 

من عدم امتالك رجل حور يف جناهنن املزعومة 

أان وجدت خالقا 

النور يشبهه 

كّون ذاته 

ليمارس اللذات املؤملة 

دون االنتشاء

السكون الذي ال افقه صوته 

نصف نشوة
نور فيصل
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إجادة حفظ الكثري من الكالم يف حوض التعميد الذي

يغرق فينا

و حفظ أمنيايت 

بتقبيل شيئا من نبوته 

مجيعهم  رغبة عيش تتجدد

أحب تلك األنصاف

كأن تنفرج الفكرة يف رأسينا 

وخط انكسار البسمات 

شجاعة الشمس و هي تقاوم الغروب

فهي تعلم إننا اشد احرتاقا 

من العليني

احب التبخرت على السراط 

متغنية »بنت الشلبية«

دون الصعود اىل جحيمك

او السقوط يف جنيت 

و معاانة فرط التضجر على الفراش

امسع أحاديثك يف صحوة نومي

أغرس انصاف شيبك إبرا 

لصبرية جسدي املتعرية 

أحب ذلك األمل الذي يتوسط

مثاري 

حينما تتهيأ  ذراعي الحتضانك 

واان انتظرك وسط الكراج

جالسة على تلك احلواجز املستديرة 

اليت تفصل بيننا 

احب الكثري من االوساط 

اال قطع القماش 

اليت متنع جسدك من الشعور بوخزي ..

روافدروافد
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ما بعد الحكيما بعد الحكي

ضم العدد السادس من جملة ) اتمّرا ( الصادرة عن احتاد األدابء 
والكتاب يف دايىل ثالث قصص قصرية وجمموعة من القصص 

القصرية جداً لكاتبني متلفني ، وحنن إذ نقدم قراءة نقدية هلذه 
القصص فإننا بذلك نستحضر ترااثً نقدايً وتقاليداً أدبية نشأت 

مع بروز الصحافة الثقافية ونعين هبا ما يسمى ابملراجعات النقدية 
لألعمال األدبية املنشورة يف دورايت ذات اجتاه ثقايف أصيل .

قصص هذا العدد متيزت ابختالفها أسلوابً ورؤية وهذا أمر طبيعي مرّده تعدد 
اتاهات الكّتاب بني الرمزية والواقعية والرومانسية والواقعية السحرية مع احملاوالت 
التجريبية البسيطة، وهذا االختالف سيدفع بنا اىل حماولة قراءة كل قصة أو عمل 
الثقافية  الفصلية  الطباعي هلذه  الفضاء  بذاته ضمن  قائماً  سردي بوصفه كياانً 

اجلامعة .

أواًل : النزعة االنسانية وتشظي الرؤية السردية ) قصة املغين لققق 
كاظم حسوين ( 

الرؤى  يف  تشظياً  يعكس  سردي  خط  من  أكثر  القصة  هذه  نص  يتقاسم 
السردية املعربة عن ثنائيات متناقضة ) أو متكاملة ( لعل ابرزها اجلسد والعاطفة 
يف  تسدت  الفعل  واضحة  املعامل  هالمية  واحدة  شخصية  يف  املتشخصتني 

الشكلني املختلفني حيث املوسيقى والنشوة والسمو ومنها اجلسد والرتبص والتشهي ) توالها االنفعال 
فجأة حال رؤيتها له ، إذ كان متخفياً يراقبها من بعيد ذلك الرجل الذي ال تطيق رؤيته ، وهو حياصرها 

بنظراته ( .

يتداخل السرد الذاكرايت المرأة يف األربعني حتاول إعادة الروح إىل قلبها وجسدها مع احلركة االنتقالية 
لكامريا السرد ما بني الرجلني/ املوقفني ) امرأة االربعني أحست ألول مرة بصبا روحها اليت ما زالت تنشد 

االنطالق والتمرد ( .

ما مييز هذه القصة النزعة االنسانية العميقة اليت توب روح امرأة تقارن بني عاملني خمتلفني حميطني هبا 
املنطقية اليت مجعت بني الشكلني السرديني املختلفني وأبقت على  لكن ما يلفت االنتباه اخلامتة غري 
الرؤية املتشظية عندما ماهت بني الشخصيتني املتباينتني املغين والرجل الشهواين ) 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 ............. وهي تصيح بكل ما تراكم يف قلبها 

من توق وصوت مرتعش – أحبك اي رجل .. أحبك بعمق ( .

الالمنطقية السردية يف خامتة القصة تعرب عن اجلانب الالعقالين يف املشاعر اإلنسانية ، وهذا ما مسح 
للنزعة اإلنسانية بوصفها منطلقاً رؤيوايً يف النص ان يتحكم يف الشكل القصصي املتوزع بني صورتني 

متناقضتني لكنهما تعربان عن متناقضات احلياة ذاهتا .

قراءة يف قصص العدد السادس 
ملجلة ) تامّرا (

أ.د. فيصل غازي النعيمي
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ما بعد الحكيما بعد الحكي

اثنياً : بغداد فضاًء قصصياً ) قصة املظلة  لقق حامد فاضل (

تتشكل هذه القصة من ثالث )ة( / لوحات/ مقاطع  سردية تتالحم بطريقة بنائية تدرجيية يف أتسيس لعامل 
سردي يتجاور فيه الشعري والسردي ليسود يف املنت القصصي منط شكلي يعرب عن أزمة وجود للمدينة 

العريقة ) بغداد( ومن مث لشخصياهتا املتحركة يف هذا الفضاء الذي جيمع بني احلقيقة واملتخيل .

املقطع السردي األول يشّكل برمته ما يشبه الفاحتة النصية اليت حتّرض القارئ/ الشخصية / الراوي على 
تاوز الرقابة السردية التقليدية عرب لغة شعرية / حكائية تفتح من مسارات التاريخ واألسطورة روافد إلعادة 
تفعيل حركية الفضاء القصصي ) وكأن السماء تشاركها حزنا ، وإال ملَ حلّقت رخاخ الغيوم ، لتحجب النور 
عن ورود اجلنائن يف صباح بغداد ، اليت كلما أزينت أهبرت التاريخ وأجربت أعني العواصم ، على االتساع 
دهشة أو حسد ، هامجتها مجوع املسوخ لتسلب زينتها ، وتغتال بسمتها ، وتثخنها ابجلراح (على الرغم 
من الصبغة االيديولوجية املؤطرة للمنت السردي يف فاحتته إال ان اللغة الشعرية خففت قليال من هذا التدخل 

الواضح من الراوي العليم املتكلم يف مسارات السرد .

الشخصية الفاعلة يف املقطع األول ) الفتاة ( وهي تسعى يف سفرها وحوارها الداخلي إىل تاوز مألوفية 
املكان والعبور من منطقة الواقع إىل أفق احللم حمددة يف رحلتها ذات الطابع اجلنائزي مالمح مدينة فقدت 
الكثري من رونقها ) وحدها صور الشهداء املعلقة على أعمدة االانرة املطفأة لياًل وناراً ، تتمرأى يف عيين 

الفتاة اخلضلتني مبستهل الدموع ( .

حتتشد يف منت املقطع الثاين عالمات متعددة ومتباينة يف سياقها املرجعي ودالالهتا ، إذ تبقى بغداد هي 
الفضاء القصصي الذي يؤطر املسار السردي مع األخذ بعني االعتبار التحول يف تقدمي/ طرح الشخصية 
) الذكورية ( يف هذا املقطع ، ولعل التالحم بني التارخيي واالسطوري والواقعي فضال عن اللغة ذات  البعد 

اجملازي هو من أسهم يف إعادة الروح للمكان احلقيقي/ بغداد ) وكما اختلست الشمس النظر من شباك 
املدى/ إىل صور الشهداء املبتلة ابلندى ، وجاءت هتش بعصا الضوء على قطيع الغيوم ............. 
فقال الفىت إّن بغداد عنقاء ال تطيل املكوث حتت الرماد ، وإّن اجلواد األصيل إذ ما كبا يظل أصياًل . وقال 

الفىت : ذهب املغول وبغداد ما تزال تضيء حضارات العامل بقناديلها ( .

العالمة األكثر حضوراً يف املقطعني األول والثاين هي الشهادة بوصفها فعاًل إنسانياً يتجاوز املألوف ليتحول 
مع التضحية إىل قيمة إنسانية/ مجالية تعيد لفضاء هذا الوطن قلياًل من انواره املعروفة اترخيياً.

يف املقطع الثالث الذي يشكل خامتة تقليدية ملنت القصة تتحول القصة إىل لوحة سردية ذات مرجعيات 
إنسانية/ واقعية تعزز من قيمة الواقع/ اآلن وتؤكد كل قيم الصمود أمام ما أصبح دورايً يف بالد ما بني 
النهرين وهو املوت القسري ، لذلك جاءت اخلامتة بطريقة فنية تمع ما بني البساطة والتوافق مع املقرتابت 
النصّية األخرى ) املظلة / الفاحتة / املنت / اخلامتة ( على الرغم من حتول السرد من فضاءات بغداد إىل 
فضاء املوت واألبدية ) مقربة وادي السالم يف النجف ( . إال أن املوت بوصفه عالمة سيميائية مل يشتغل 
مبعزل عن الوجه اآلخر له )احلياة ( فكان لقاء الفتاة مع الفىت يف فضاء املوت بداية جديدة حلكاية أخرى 
عربت عنها القفلة السردية اليت اشارت بوضوح إىل عالمات احلماية واحملبة والنهوض من جديد ) من 
اليمني دخلت الفتاة بني الشواهد والقبور ... من اليسار دخل الفىت بني الشواهد والقبور وسرعان ما 
التقيتا عند قرب طري الرتاب جديد... بكت الفتاة حبيبها الشاب الشهيد ، وبكى الفىت صديقه الشهيد 
، وما بني ضوع البخور ، وضوء الشموع ، وانسكاب الدموع ، ألقى السحاب محولته ، فتح الفىت مظلته 

فوق رأس الفتاة ( .
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اثلثاً : الرومانس شكالً سردايً ) قصة طائر الريح لقق أمل مطر ( 
منذ التصدير الغريي لقصتها تقدم أمل مطر منطاً سردايً مألوفاً ومغايراً يف اآلن نفسه ، صوت سردي ختتلط فيه الواقعية 
القصصية مع املثال الرومانسي حبثاً عن اجلمال املطلق وتستعري املؤلفة لذلك تقاانت وأساليب خمتلفة ، بدأهتا ابلتصدير الغريي 
الذي استعارته من الشاعرة االمريكية ) املهملة نقدايً ( إمييلي ديكنسون والذي يعرب شعرها عن التحول يف ابداع اجلملة اللغوية 

وصياغتها وقدرهتا التأثريية يف املتلقي بسبب محوالهتا اللغوية واجلمالية .

وهو ما تعمدته ) أمل مطر ( يف هذ املنت السردي ذي الصياغة اللغوية اليت حتاول ان متزج الشعري ابلسردي .

اذاً يفّعل التصدير الغريي املقوالت األساسية اليت طرحتها القصة وهي البحث عن اجلمال والرؤية الرومانسية املغلفة للحدث 
السردي وبذلك حيقق التصدير أهم وظائفه اليت تراوحت يف هذا النص بني التلخيصية والتداولية ) اجلمال ال حيدث ، إنه موجود 

، ومهما اقرتبت منه وأردت أن تصوره ، ال تستطيع الصورة أن تعرب عنه - إمييلي ديكنسون ( .

ال تستلهم ) أمل مطر ( املقوالت الفنية والفكرية للرومانسيني فحسب بل حتاول جاهدة عرب الصوغ السردي ان حتول هذه 
املقوالت إىل شكل سردي حيتفي ابلوسائل الرومانسية التقليدية ومع ذلك ال يتوقف عندها بل يتجاوزها حنو الشكل السردي 

املميز الذي يذكران بكتاابت بداايت القرن املاضي وحتديداً مع نثر وقصص ) جربان خليل جربان(.

القضية األساسية واحملورية اليت تتشظى فيما بعد إىل أكثر من رؤية سردية هي )روح الطبيعة ( بوصفها مقولة فكرية/ فنية / 
إنسانية يف السرد الرومانسي أبشكاله كافة التارخيية منها واألسطورية .

لذلك تتعمد املؤلفة ان تكشف من خالل املقطوعات السردية / الوصفية عن الطبيعة والعالقة التفاعلية بينها وبني الكائن 
اإلنساين موظفة يف ذلك تقانة األنسنة ببعديها اإلنساين والسوسيوثقايف وهي ختتار لذلك فضاءً مميزاً على املستويني التارخيي 
والواقعي وهو مدينة امسرتدام اهلولندية ) مل أتوقع يف يوم ما أن أشاهد براقع النور اخلفي يف أي مكان من هذا العامل الكوين 
األزرق الذي يقع يف عاصمة هولندا أمسرتدام . حىت متلكتين رهبة وخيفة عندما التقت عيناي بعيون األشجار العمالقة وهي 

تتابع خطوايت ( .

حيمل النص يف ثناايه ثالث قضااي مكانية متداخلة فيما بينها األوىل هي قدرة الكاتبة على التحول من املكان اجملازي ) حيث 
اللغة الشعرية( إىل الفضاء الواقعي والثانية هي الرؤية التدرجية التجزيئية يف عملية تشييد املكان )اجملاز / الصخور / املدينة / 

الغابة ( .

والثالثة إبراز العالقة التفاعلية بني املكان ) املؤنسن ( والكائن ) األان / الراوي / الطائر ( مما يضفي بعداً إنسانياً عميقاً يذكران 
بكتاابت رواد املذهب الرومانسي حيث املنطلقات اإلنسانية واجلمالية هي من توجه الشكل السردي او حىت الشعري .

البحث بنوعية اجملازي واحلقيقي عن اجلمال/ العمق اإلنساين هو الثيمة األساسية يف قصة أمل مطر ، وهذا البحث أيخذ 
شكل املتاهة السردية عرب الغابة ) احلقيقية / اجملازية ( يف ضواحي امسرتدام أو حىت يف متاهات العقل والوجدان ) تعجبت 
من ذلك املنظر املهيب أثناء الغروب ، اتبعت خطوايت مسرعة وعيناي تركضان أمامي ، تزرعان املكان فوجدت عيون الغابة 
كلها حتدق يب وهي ترميين بسهامها العسلية. رمبا كانت هتمس يل بعدم الولوج داخل اسرارها ، لكين ال أعرف لغتها الصامتة 

. رمبا كانت األشجار تستنجد يب متوسلة من هول شيء جمهول ( .

ال تتبقى ثيمة البحث هي الفاعلية الوحيدة للنص بل تبزغ ثيمة الغموض بوصفها أحد أهم الوسائل الكتابية والفكرية اليت 
تعرب عن قيمة اجلمال لذلك أيخذ الطائر بوصفه شخصية مركزية يف منت القصة بعداً يتأرجح بني الرومانسية والغرائبية مما 
يوفر فضاءً جمازايً ال يشتغل يف نص القصة فحسب بل يتجاوزه إىل اللغة املكتفية بنفسها واملعربة عن ذاهتا أوالً وعن املصري 
اإلنساين اثنياً ) والعجب األكثر إيهاماً وغرابة وغبطة عندما وجدت العيون العسلية مرسومة بعناية إهلية على جذوع األشجار 
العمالقة . أطلقت لقدمي العنان متنقلة على الريح هذا املساء وهي حتتويين من كل جانب ......... قالت لقد ابغتتنا الريح 
هذا املساء وكسرت غصن طائر الليل الصغري امللونة ريشاته بلون الرتكواز واألبيض . لقد أخذته الريح بعيداً مع عشه الصغري 

الذي منحه له هللا . كان طري الرتكواز الصغري حكيم الغابة وحكيم كل الطيور ( .

ميكن لنا مالحظة أن أمل مطر مل تتخَل عن املسارات التقليدية اليت سارت عليها القصة العراقية يف العقدين األخريين حيث 
الضمور الواضح للحكاية على حساب لغة ترت الفعل السردي اجرتاراً وحتاول تشييد بنية سردية من منطلقات فكرية ال تؤمن 
أبحادية احلكي يف اجملاز السردي بل تزاوجه مع التأمالت الفكرية واألدبية واللغة اليت ترتح عاملاً بعيداً عن املنت احلكائي يف 

أحيان كثرية .

ما بعد الحكيما بعد الحكي
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سعيد  لفتة  علي  لققق  قصص   ، النص/النوع   إشكاليات   ( جداً  القصرية  القصة   : رابعاً 
ومشتاق عبداهلادي (

من املؤكد معرفياً ان النظرية األدبية قد تاوزت مسألية املعايري والشروط الصارمة يف حتديد نصوصها وأنواعها وهذا 
األمر مرّده إىل عوامل ذاتية وموضوعية، وتربز القصة القصرية جداً بوصفها نصاً ونوعاً أدبياً يتأرجح بني أكثر من 
نوع أديب وينتمي إىل أكثر من منطقة كتابية مما جعل من عملية تصنيفه صعبة وشائكة ، ولعل من أهم مسات هذا 
النص األديب املساحة النصية احملدودة جداً حىت أنا يف بعض األحيان ال تتجاوز اجلملة الواحدة . لو متعنا النظر 
يف نصوص هذا العدد وهي لكاتبني خمتلفني لوجدان أنما ال يعربان عن قضااي مشرتكة فضالً عن التباين الواضح يف 

العملية البنائية /التقانية ، وهذا أمر طبيعي بسبب االختالفات املعرفية والفكرية والكتابية بني الكاتبني .

تبدو نصوص علي لفته سعيد ) 7 نصوص ( أقرب اىل روح القصة القصرية على الرغم من حمدودية حجمها والسبب 
يف ذلك غياب أمرين أثنني األول يتعلق بطابع التكثيف احلكائي وهو شرط ضروري يف بناء القصة القصرية جداً 
والثاين اخلامتة القائمة على عنصر املفاجأة  واملفارقة للسياق التقليدي للحكي ) انتظار ... الشجرة اليت أقف أمامها 
كانت انئمة .. كان الضوء أكثر سطوعاً من خضرهتا .. كنت أحاول أن اكلم الصديق الذي ترك الصورة بال ظله 
.. سبقين لريش عليها املياه لعلها تستيقظ من نومها الطويل ... لتعود العصافري نزقزق على اغصانا ( النص السابق 

حمدود جداً لكنه أقرب اىل اخلاطرة الشعرية منه اىل روح القصة القصرية جداً .

هذا ال يعين ان كل النصوص ال تنتمي اىل روح القصة القصرية جداً نقرأ يف قصة بعنوان نر )  مل يكن وحده وهو 
ميشي على حافة النهر.. كان املاء مثله يبحث عن ضفته اليت هربت وتركته قاًعا يصارع ظالًّ متشّقًقا.. كان اهلواء 
الذي مّر نار 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 وكأنا حتمل سؤاهلا املعّتق من 
حروب......( .

يتعانق التكثيف احلكائي مع الثيمة األساسية اليت قّدمها املؤلف من خالل الثنائية الضدية احلياة # املوت وعربت 
اخلامتة بطريقة مفارقة عن التشكيل النصي املكثف .

يقّدم علي لفته سعيد نصوصاً قصصية قصرية تعرب يف جمملها عن قضااي متنوعة منها العالقة اإلشكالية مع اآلخر ، 
الغموض بوصفه شكالً سردايً ، العالقات اإلنسانية املتشابكة .......

أما قصص مشتاق عبداهلادي فهي كتابياً اقرب اىل القصة القصرية جداً ، من حيث التكثيف واملفارقة واللغة املتباينة 
بني السرد والشعر ، ولكنها تبقى جمرد لوحات سردية / نثرية اختفت عنها روح احلكاية حىت وإن كانت متأسسة 
على مبدأ شدة التكثيف لذلك يعمد املؤلف إىل الغموض السردي واخلامتة املفارقة )شوارب- اذكر إنا كانت ترتبع 

بشجاعة فوق شفيت, ولكن حينما طلب منها احدهم أن هتتز هلوسه ... اهتزت وتالشت (  .

أتخذ بقية قصص مشتاق عبداهلادي شكل اخلواطر النثرية املمزوجة بلغة الشعر وتنأى عن التقاانت األساسية يف كتابة 
القصة القصرية جداً ، وترتسم يف ثناايها وسائل سردية أمهها املونولوج املعرب عن األان املتوارية خلف الفواعل السردية 
)امحر الشفاه - أخريا ... عرف أبنا كانت حتبه جبنون,  وذلك بعد أن وجد يف أقصى منديله القدمي, وردة ايبسة, 

وقبلة تكاد أن تذبل لوال ... امحر الشفاه( .

ما بعد الحكيما بعد الحكي
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