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حتريره� الزميل رزاق ابراهيم ح�شن. 



6

23
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

ح��ن تخل��ت الفل�سفة عن ان�سغاله��ا يف البحث عن حقيقة ال�سماء، واجته��ت �سطر الإن�سان 
تفّتقت النظريات والروؤى الهادفة اإىل حترير العقل الإن�ساين من الأوهام والأفكار اجلاهزة، 
واألهمت الأدب مبرجعيات فكرية جتتهد يف حتليل الظواهر الأ�سلوبية وت�سكالتها اجلمالية، 
فم��ا عاد الن�ص بحاجة اإىل تكهنات نقدي��ة، ُتْطِلق احلكم بحالل الن�ص من حرامه، وجّيده 
من رديئه، بل �سّجعت الدرا�سات اللغوية على اأن تتنازل عن ال�سجار بن العلماء حول اأ�سل 
ن�س��اأة اللغ��ة، ليتعامل الباحث مع الظاه��رة بو�سفها وجوًدا مادًيا قاب��ال للقراءة العلمية 
و�ساحًل��ا للمخترب العقل��ي الكا�سف عن عنا�رص ت�سكلها .. ولكن ه��ل اأذعن الأديب العربي 
للو�ساي��ا الفل�سفية وطروحاتها النظرية ومنهجياته��ا الإجرائية ؟ .. اأظّن اأن الأدب مازال 
يح��ّن اإىل اأ�سل��ه الأ�سطوري برمزي��ة ) وادي عبقر ( ومازال النق��اد ، مادحن ومتاأ�سفن، 
عل��ى هيمن��ة الغنائية وت�رصب  الأن�ساق الثابتة اإىل مفا�سل اللغة الأدبية ، ولعل راأًيا كهذا 
ينطبق على ال�سعر اأكرث  مما ينطبق على الأجنا�ص الأدبية الأخرى، فعلى الرغم من تنبوؤات  
حت��ول الوظيفة الت�سجيلية اإىل الرواي��ة لكن  مازال ال�سعر  يعمل بقانون ) ديوان العرب ( ، 
وم��ازال الأدي��ب هو اأول من يقع عليه اللوم يف التقارب من  ال�سلطة ، لأن الف�ساء العربي: 
ال�سيا�س��ي والثق��ايف ه��و ف�ساء التح��ولت الإق�سائي��ة القائمة عل��ى الن�سيح��ة البدوية: 
كلم��ا جاءت اأم��ة لعنت ما قبله��ا، فالوظيفة ال�ستهالكي��ة يت�سدرها الأدي��ب قبل �سواه.. 
وح��ن �سع��ت املذاه��ب الأدبية اإىل حتجي��م الأدب بروؤية الفن للفن اأو الف��ن للمجتمع بقي 
الأدب منفلًت��ا م��ن الت�سورات الهادف��ة اإىل ر�سم خارطته التوجيهي��ة، فقلما يوؤمن الأديب 
بن�سائ��ح البو�سل��ة ويبحر باجتاه جنمت��ه ال�ساكنة يف اأعماق جتربت��ه، لتلوح له بالقدوم 
نحوه��ا، في�سري مطمئًن��ا ورابًحا رهانه مع اللغة. األي�ص النقاد القدماء ، وهم املت�ساحلون 
م��ع الو�ساي��ا الدينية ، األي�ص هم من منحوا ال�ساعر من�سب ) اأمري الكالم ( ؟ ومن�سب رفيع 
كهذا ل يناله العقل ول املثاقفة ، اإمنا هو قيد لأبناء مملكة الأدب ، بل هم وحدهم من يحق 
له��م اأّل يلعن��وا �سيطانهم، اإذ من دونه تفقد اللغة ع�سيانه��ا على تف�سري �رص وجودها .. اإن 
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�سح��ر خفاء الت�سكل اجلمايل ج��زء من هيبة اللغة ال�سعرية ، وهرع النقاد نحو املحاولة ل 
غري ، وبعد اأن مل يقتنعوا باأحكام القيمة ال�سياقية عّولوا على النظرة الو�سفية املتاأملة يف 
ال�سوؤال عن كيفية البناء وعنا�رص ت�سكله .. وكاأن  رحلة اكت�ساف حقيقة الن�ص ت�سبه رحلة 
كلكام���ص ع��ن ع�سبة اخلل��ود ، ومن هنا فاإن تعب الرحالة العلمي��ن يف  اكت�ساف احلقيقة 
الن�سي��ة لالأدب جعلتهم يقفون عند �سواحله فاغرين ، فانربى توجه فكري اآخر يركز على 
) الوظيفة  ( لتكون م�سغل النظريات النقدية، ورمبا هذا التوجه الوظيفي هو من  منح اإجازة  
توزي��ع الأدباء بن اأن�ساب خمتلفة ، وهي الإج��ازة نف�سها َمْن ُت�ستعمل يف التدليل النقدي 
على �سخ�سية الأديب وحماكمته على : الثقافة ال�سيا�سية والجتماعية والدينية والفكرية  
والآيديولوجي��ة... وقد يتحول جدل املناق�سة يف الوظيفة ب��ن الأدباء اأنف�سهم ، بن اأفراد 
ا ، لكن مل ن�سمع يوًما اأنهم جتادلوا  ��ا اأو افالطونيًّ اململك��ة الأدبية ، جدًل قد يكون �سقراطيًّ
يف حت��ول اململك��ة الأدبية اإىل جمهورية ودميقراطية ت�سمح لأبناء العقل حق النتماء اإىل 
ًبا ، بل عطف منهم على الآخر من الف�سل يف جتربة ل يتقن  عاملهم، لي�ص عن�رصّية ول تع�سّ
�سناعتها حتى واإن كانت املعاين مطروحة يف الطريق .. ورمبا ت�سالح جمموعة من الأدباء 
يف هوية م�سرتكة وم�سالح متداخلة فاتفقوا على ماأ�س�سة فردانيتهم بعمل جماعي، ورمبا 
قّربه��م الن�ساط الفكري القائم عل��ى ق�سدية معرفية تتحرك بنمط مغاير لالإطار التقليدي، 
ورمبا اأ�رصتهم مدر�سة بنظام الأبوية والتقليد التاأثري، ولكن يف نهاية كل رحلة اأدبية من 
ه��ذه الحتمالت، تنك�س��ف اأوهام اجل�سد الأدبي الواحد بن الأف��راد املتفقن ، وقد تنجح 
على �سعيد العقل والفكر ول اأظنها تنجح على �سعيد التخيل وال�سناعة الفردية  اجلمالية.. 
 اإن �سناعة الأدب ل ت�ستغني عن �سناعة الفكر والفل�سفة والثقافة ولكنها ل ت�سمح لتلك 

ال�سناعات اأن تكون �رصيكة يف مملكتها و�رص ت�سكلها . 
  

رئي�س التحرير 

ل 
ـــب

قــــ
ما 

أ
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يف جمموعت��ه ال�سعرية )خال�س��ة ال�سبعن(1  يعتمد 
ال�ساعر "كاظم احلجاج" كما يف كل جماميعه ال�سعرية 
ال�سابق��ة على اجلملة الوا�سحة التي تك�سف اأكرث مما 
ت�سم��ر، وتر�س��خ ثب��ات املع��اين ل اأن ت�ستحلبها من 
الزاح��ات اللغوية، والت�سادات املجازية. اإنَّ ال�ساعر 
"احلج��اج" يفه��م اأن اجلوهر ابن الواق��ع والواقعية 
والعائ�ص يف معرتك هذا الواقع: الإن�سان املهم�ص على 
طول اخلط، والفقري والب�سيط، لكنه املعّن واملعروف 
وامل�سم��ى و�ساحب الهوي��ة القاّرة الت��ي ل ميتلكها 

غ��ريه، لأنه الإن�س��ان الأ�سيل، املوج��ود يف الوجود 
والالوج��ود، واملعق��ول مب��ا ه��و عاقل وغ��ري عاقل.
 اإنَّ ال�سي��اق ال��ذي ينهل منه "احلج��اج" واإليه يوؤوب 
يف كل م��ا كتب��ه من �سع��ر، هو ال�سي��اق الأ�سالين اأو 
الأ�سيل الذي يجرتح معجزاته يف كل حلظة ويف كل 
يوم م��ن زمن املدونة التي ت��ورط يف امل�ساهمة يف 
تاأ�سي�سه��ا وجتذيرها وتاأ�سيله��ا، اأي نقلها من حقٍل 
خ�س��ب اإىل حقٍل جمدب والقي��ام برعايتها والعناية 
بها. وهذا ال�سياق يتوفر عل��ى م�سارات وا�ستعمالت 

الهوية الثقافية 

بوصفها جوهرًا شعريًا وسياقًا عالئقيًا

في ديوان )خالصة السبعين(

د. �شمري اخلليل 
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ت
سا

درا
ال

ل  الت��ي  اإيقاعاته��ا  له��ا 
تتنا�زش م��ع اأجرومية ال�سعر 
)رطانات��ه(  وحت��ى  ولغت��ه 
التبع��رث  ع��ن  تبح��ث  الت��ي 
اأن  بع��د  لتلتئ��م  والت�ست��ت 
حققت بع�سًا م��ن �سعريتها. 
ولأن ال�سي��اق ال��ذي ي�ستن��د 
اإلي��ه "احلج��اج" دائم��ًا ه��و 
ال�سي��اق الثق��ايف، فق��د �سهد 
ه��ذا ال�سي��اق جناح��ًا خارج 
اخلا�س��ة  ال�سيق��ة  الدائ��رة 

بالعل��وم الجتماعية لأن هن��اك م�سطلحًا اآخر، اأخذ 
يبزغ جنمه، وبداأ يقرتن ب��ه، وهو م�سطلح "الهوية" 
الذي يزداد ا�ستعمال��ه وا�ستعمالته تواتراً، مع مرور 
الوق��ت، اإىل احلد الذي جعل بع�ص ال�سعراء يرون فيه 
"جوه��راً" �سعريًا عظيمًا. وال�ساعر "كاظم احلجاج" 
ال�سعرن��ات  ي�سط��ب كل  اإذا مل  ينف��ي  منه��م،  واح��د 
وامل�سام��ن الت��ي ل حت��رتم الإن�س��ان )الآن- هنا( 
يف �رصاع��ه مع الواقع، ومع العامل، ومع نف�سه، ومع 
الخر- املنته��ك ملنطقتي وف�سائ��ي واأنا�سي، ومن 
هن��ا يحق لن��ا اأن نع��رف ما ال��ذي تعني��ه "الهوية" 
ب�"الهوي��ة  نعني��ه  م��ا  خا�س��ة  نع��رف  واأن  ه��ذه، 
واملع��ريف.  ال�سع��ري  ال�سعيدي��ن  عل��ى  الثقافي��ة" 
كث��رياً ما حتيل ال�ستفهامات الك��ربى ب�سدد الهوية 
الي��وم اإىل م�ساأل��ة الثقاف��ة، هناك رغب��ة يف اأن نرى 
الثقاف��ة يف كل م��كان واأن جند الهوية ل��كل النا�ص. 
اأزمات الثقافة ُت��دان كما تدان اأزمات الهوية. اأعلينا 
اأن ن�سع تطور هذه الإ�سكالية يف اإطار �سعف منوذج 

وتو�س��ع  الأم��ة(  )الدول��ة- 
الندم��اج ال�سيا�سي ما فوق 
القومي ب�سكل ما من عوملة 
الثقافة؟ ب�سفة اأكرث دقة، اإنَّ 
املو�س��ة الهوياتية احلديثة 
هي ا�ستمرار لظاهرة متجيد 
ظه��رت  الت��ي  الإخت��الف 
الق��رن  �سبعيني��ات  خ��الل 
املا�س��ي والت��ي كان��ت من 
فع��ل م��دارات اأيديولوجي��ة 
ب��ل  ل  التن��وع،  كث��رية 
متناق�س��ة، �س��واء اأكان��ت متج��د املجتم��ع املتع��دد 
الثقاف��ات من ناحية، اأم كانت عل��ى عك�ص ذلك، من 
ب��اب ))ليل��زم كلٌّ منزله حتى يبقى ه��و هو ذاته((2   
من الناحية الأخرى، ولئن كان ملفهومي "ثقافة" و 
"هوي��ة ثقافية" واىل حد كبري م�سري مرتابط، فانه 
ل ميك��ن املطابق��ة بينهم��ا بال قي��د ول �رصط. ميكن 
للثقاف��ة، عن��د القت�س��اء، اأن تك��ون م��ن دون وعي 
هويات��ي، يف حن ميك��ن لال�سرتاتيجيات الهوياتية 
اأن تعال��ج، بل اأن تعّدل ثقافة م��ا بحيث ل يبقى لها 
ال�س��يء الكث��ري مم��ا ت�سرتك في��ه مع ما كان��ت عليه 
قب��ل. اإنَّ الثقاف��ة تخ�س��ع اإىل حد كب��ري، ل�سريورات 
ل واعي��ة، اأم��ا الهوي��ة فتحي��ل عل��ى معي��ار اإنتماء 
واع، ���رصورة، اإذ هو ينبني عل��ى تعار�سات رمزية. 
يف احلق��ل الأدبي يتمي��ز مفهوم "الهوي��ة الثقافية" 
بتع��دد معاني��ه وان�سيابيت��ه. اإن��ه ذو ظه��ور حدي��ث 
وق��د �سهد تعريف��ات واإع��ادات تاأويل عدي��دة. كانت 
"ب��ريوت" ه��ي الت��ي �سه��دت، خ��الل اخلم�سينيات 

كثيرًا ما تحيل 
االستفهامات الكبرى 

بصدد الهوية اليوم إلى 
مسألة الثقافة، هناك 

رغبة في أن نرى الثقافة 
في كل مكان وأن نجد 

الهوية لكل الناس.
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الق��رن  م��ن  وال�ستيني��ات 
مفه��وم  ق�سي��ة  املا�س��ي، 
م��ن  الثقافي��ة"  "الهوي��ة 
املحتدمة  اجل��دالت  خ��الل 
والنقا�سات التي عقدت على 
الآداب،  �سفح��ات جم��الت: 
�سعر، وح��وار، وا�سرتك فيها 
اأغلب الأدب��اء العرب، منهم: 
اخل��ال،  يو�س��ف  اأدوني���ص، 
�سهي��ل اإدري���ص، ب��در �ساكر 

ال�سي��اب وغريهم، كان الأمر يتعلق، حينها، بالن�سبة 
والنق��اد  والق�سا�س��ن  والروائي��ن  ال�سع��راء  اإىل 
واملرتجم��ن، ت�سكي��ل مدر�سة نقدي��ة جديدة، مذهب 
اأدبي جدي��د، ح�سا�سية مغايرة، بالعث��ور ))على اأداة 
منا�سبة متّكن من الإحاطة مب�سائل اإندماج الأجنا�ص 
الأدبية يف نوع واحد ي�سي بهوية واحدة مندجمة مع 
هوية املثقف العربي، لحقًا، ثم جتاوز هذه املقاربة 
الت��ي كانت تت�سور الهوية الثقافية على اأنها حمددة 
ل�سل��وك املثق��ف وثابتة يف اإبداع��ه((3  اإىل هذا احلد 
اأو ذاك ))نح��و ت�س��ورات اأك��رث دينامي��ة ل ت��رى يف 
الهوي��ة معط��ى م�ستق��اًل ع��ن ال�سي��اق العالئقي(( 4   
حتلي��ل م�ساألة الهوي��ة الثقافية، منطقي��ًا واأوًل، على 
م�ساأل��ة اأكرث ات�ساعًا هي م�ساأل��ة الهوية الجتماعية، 
والتماه��ي اأحد مكوناتها. الهوي��ة، بالن�سبة اإىل علم 
النف�ص الجتماعي، اأداة متكن من التفكري يف متف�سل 
النف�سي والجتماعي لدى الفرد. اإنها تعرّب عن حم�سلة 
التفاعالت املتنوعة بن الفرد وحميطه الجتماعي، 
قريب��ًا كان اأو بعي��داً. اإنَّ هوي��ة الف��رد الجتماعي��ة 

تتمي��ز مبجم��وع اإنتماءات��ه 
الإجتماع��ي:  الن�س��ق  يف 
الإنتم��اء اإىل �سنف جن�سي، 
واإىل  عم��ري،  �سن��ف  واإىل 
طبقة اجتماعي��ة، واإىل اأمة.. 
الخ. الهوي��ة متّكن الفرد من 
اأن يحدد لذاته موقعًا �سمن 
الن�سق الجتماعي واأن يحدد 
الآخرون موقع��ه اجتماعيًا. 
على اأن الهوي��ة الإجتماعية 
)وه��ي اأ�سمل من الهوي��ة الثقافية( ل تتعلق بالأفراد 
وح�س��ب، ذلك اأن لكل جمموع��ة تتنا�سب مع تعريفها 
الإجتماع��ي، ذل��ك التعري��ف الذي ميّكن م��ن حتديد 
موقعها �سمن الكل الجتماعي ))الهوية الجتماعية 
ا�ستدم��اج واإق�ساء، يف اآن مع��ًا: اإنها حتدد جمموعة 
يعت��ربون اأع�ساء يف املجموعة من كانوا متماثلن، 
من ناحية ما ومتيزها عن املجموعات الأخرى التي 
يختلف اأع�ساوؤها عن الأولن، من الناحية ذاتها. اإنَّ 
الهوية تبدو، من هذا املنظور، ككيفية ت�سنيف للتمايز 
)نح��ن/ ه��م( قائمة عل��ى الإخت��الف الثق��ايف(( 5  

املو�شوعي والذاتي للهوية الثق�فية: 

هن��اك عالق��ة وطي��دة للثقاف��ة وت�سورن��ا للهوي��ة 
الثقافي��ة. اإنَّ الذي��ن يعدون  الثقاف��ة "طبيعة ثانية" 
نتقبله��ا مرياثًا، ول �سبي��ل اإىل الإفالت منها يعدون 
الهوي��ة معطى يعّرف الف��رد ب�سفة نهائي��ة ويطبعه 
ب�سف��ة تكاد ل متحي. م��ن هذا املنظور حتيل الهوية 

ال يمكن إعتبار ما سّمي 
في اآلونة األخيرة بيقظة 

»الربيع العربي« مجرد 
انبعاث هوية إسالموية 
كانت قد عرفت كسوفًا 

وظلت على حالها.
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الثقافي��ة وبال���رصورة، اإىل جمموع��ة انتم��اء الفرد 
الأ�سلية. يك��ون الأ�سل و"اجل��ذور" بح�سب ال�سورة 
العتيادي��ة، اأ�سا���ص كل هوية ثقافي��ة، اأي ما يعّرف 
الف��رد ب�سفة اأكيدة واأ�سيلة. هذا التمثل �سبه الوراثي 
للهوي��ة وال��ذي ي��وؤدي دور احلام��ل لأيديولوجيات 
التجذير يوؤول اإىل "تطبيع" الإنتماء الثقايف. بتعبري 
اآخر، تكون الهوية �سابقة على الفرد الذي لي�ص له اإل 
اأن ينخرط فيها واإل واجه م�سري املهّم�ص "املنبّت". 
الهوية املت�سورة على هذا النحو تبدو جوهراً ل يحتمل 
تط��وراً ولي�ص للف��رد اأو املجموعة علي��ه اأية �سيطرة. 
ميكن لإ�سكالية الأ�س��ل مطبقة على الهوية الثقافية 
لالأف��راد  تعري��ف  اإىل  الأم��ر،  نهاي��ة  ت��وؤدي يف  اأن 

بع���ص  يف  الهوي��ة  اإنَّ  اإذ  واجلماع��ات، 
الأطروح��ات املغالي��ة تك��ون مر�سوم��ة، 
عملي��ًا، يف الإرث اجلين��ي. يول��د الف��رد، 
بفع��ل مرياث��ه البيولوجي، ول��ه عنا�رص 
مكّون��ة للهوي��ة الإثني��ة والثقافي��ة، مبا 
فيها خا�سيات الطبع الوراثي واخل�سال 
النف�سية التابعة ل�"الذهنية" و "العبقرية" 
اخلا�سة بال�سعب الذي ينتمي اإليه. تنبني 
الهوية، اإذن، على �سعور فطري بالنتماء، 
نوعًا ما، اإنَّ الهوية، مفكراً فيها على اأنها 
�رصط ماثل يف الفرد، هي ما ُيعّرفه ب�سفة 
ثابت��ة ونهائي��ة. ولنتمع��ن فيم��ا كتب��ه 
"احلج��اج": ))القامو���ص يلّف��ق اأحيانًا/ 
القامو�ص ي�سّمي ال�سحراوات "بوادي"!/ 
هل "تب��دو" �سحراء للع��ن/ لكي تدعى 
ي�سّم��ي  القامو���ص  باأ���ص/  ل  بادي��ة؟!/ 

���رصاق الأوطان.. طوائف!/ اأو قومي��ات/ اأو اأحزابًا.. 
حت��ى!/ وي�سّمي "الإخوان"- اأحقا ه��م اإخوان؟-/.. 
والإخ��وان  ال�سن��ة/  والإخ��وان  ال�سيع��ة  الإخ��وان 
الأك��راد/ اإقت�سم��وا بغ��داد((. )�ص 11 وم��ا بعدها(. 
يكون الت�سدي��د يف املقاربة الثقافية ل على املرياث 
البيولوج��ي ال��ذي ل يعترب حم��دداً بل، عل��ى العك�ص 
م��ن ذل��ك عل��ى امل��رياث الثق��ايف املت�س��ل بتن�سئة 
الف��رد، اإجتماعي��ًا، �سم��ن جمموعت��ه الثقافية. على 
اأن النتيج��ة تكاد تك��ون هي ذاته��ا، اإذ ُيحمل الفرد، 
النم��اذج  بح�س��ب ه��ذه املقارب��ة، عل��ى ا�ستبط��ان 
الثقافية التي تفر���ص عليه ب�سورة كاملة، بحيث ل 
ميكن��ه اإل اأن يتماه��ى مع جمموعت��ه الأ�سلية. هنا، 
تع��ّرف الهوي��ة، اأي�سًا، على اأنه��ا �سابقة 
الوج��ود عل��ى الف��رد، وتب��دو كل هوي��ة 
ثقافي��ة عل��ى اأنه��ا م�سرتك��ة اجلوهر مع 
ثقاف��ة حمددة، له��ذا يبح��ث، اإذن، و�سع 
قائم��ة ال�سف��ات الثقافي��ة التي يفرت�ص 
اأنها ت�سن��د حامل الهوية اجلماعية، لذلك 
ُي�سع��ى نح��و حتدي��د الثواب��ت الثقافي��ة 
التي متّكن من حتدي��د جوهر املجموعة، 
اأي هويته��ا "اجلوهري��ة" �سب��ه الثابت��ة 
احلج��اج: كاظ��م  يق��ول  ذاته��ا،  ه��ي 
عل��ى  اهلل  ا�س��م  الورع��ون/  ))ال���رصاق 
"بالإمي��ان"/  املدبوغ��ة  اجلبه��ات 
وا�س��م اهلل عل��ى املحب���ص يف اخلن���رص/ 
ك��رث  م��ن   – ال�سباب��ة  يف  واملحب���ص 
ال�س��ّب!-/ وا�س��م اهلل عل��ى ال�سبح��ة/ اإن 
كان��ت �س��وداء "�سواد القل��ب/ واإن كانت  يو�سف اخلال

كاظم احلجاج
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�سفراء، بلون ال�سح��ف الكّذابة/ عذراً، جاءت قافية 
مل اأق�سده��ا، ب��ن ال�سباب��ة والكذاب��ة!/ يف اأيام��ي 
كان الدي��ن كذل��ك/ اهلل بداخلن��ا ل ف��وق �سم��اوات 
�سب��ع/ اهلل �سمريي و�سم��ريك/ اأن توؤم��ن يعني اأّل 
تك��ذب/ يعن��ي اأّل تنه��ب((. )���ص 12 وم��ا بعدها(. 
هن��اك نظريات اأخ��رى يف الهوي��ة الثقافية تو�سف 
باأنها "اأولنية" وهي تعد  الهوية الإثنية- الثقافية 
ه��و  الإثني��ة  املجموع��ة  اإىل  النتم��اء  لأن  اأّولي��ة 
الأول، وه��و الأك��رث اأ�سا�سية من ب��ن كل النتماءات 
الجتماعي��ة، وفيه تنعق��د ال�سالت اأك��رث حتديداً، اإذ 
يتعل��ق الأمر ب�س��الت موؤ�س�س��ة على ن�س��ب م�سرتكة 

اإنَّ املجموع��ة الإثني��ة ه��ي الت��ي فيه��ا 
والت�سامن��ات  امل�ساع��ر  يف  ال�س��رتاك 
الأك��رث عمق��ًا والأك��رث بن��اًء. لذل��ك تبدو 
الهوي��ة الثقافية، معّرف��ة على هذا النحو، 
للمجموع��ة  مالزم��ة  خا�سي��ة  و:انه��ا 
لأنه��ا ُتنق��ل داخله��ا وبها، دومن��ا اإحالة 
على املجموع��ات الأخ��رى، وهكذا يكون 
�س��يء  كل  يك��ون  اإذ  تلقائي��ًا،  التماه��ي 
مهيئ��ًا، منذ البدء، عملي��ًا: ))واإىل اأن مات 
اإن  اأع��رف  مل  العدادي��ة/  يف  �سديق��ي 
كان م�سيحي��ًا/ اأو �سيعي��ًا/ حت��ى اأخذوه 
اإىل مق��ربة الفقراء/ اأنا متتم��ت رثاًء، يف 
العدادية/ من اأجل �سديقي: نحن الفقراء 
اأّجلن��ا اأكل التفاح اإىل اجلنة!((. )�ص13(. 
م��ا ي�س��ل ب��ن خمتل��ف ه��ذه النظريات 
هو الت�س��ور املو�سوعاتي نف�س��ه للهوية 
الثقافي��ة. يتعل��ق الأم��ر يف كل احلالت، 

بتحدي��د الهوي��ة وو�سفه��ا، اإنطالقًا من ع��دد معن 
م��ن املوؤ�رصات املحددة املعتربة "مو�سوعية"، �ساأن 
الأ�سل امل�سرتك )الوراثة، ال�ساللة( والل�سان والثقافة 
والدين والنف�سي��ة اجلماعية )ال�سخ�سي��ة الأ�سا�سية( 
اإىل  بالن�سب��ة  يح��ق  ول  ال��خ.  باملوط��ن..  وال�سل��ة 
املو�سوعين، ملجموعة ل ل�سان ول ثقافة ول موطن 
خا�س��ًا لها، اأو بح�سب البع�ص، ل طبع وراثيًا خا�سًا 
بها، اأن تزعم اأنها تكّون جمموعة اإثنية ثقافية، اإذ لي�ص 
مب�ستطاعها اأن تّدعي اإمتالكها هوية ثقافية حقيقية. 
اإنَّ تعاري��ف الهوي��ة ه��ذه ه��ي حمل نق��د �سديد ممن 
يدافع��ون ع��ن ت�س��ور ذات��ي للظاه��رة الهوياتية، اإذ 
ل ميك��ن بالن�سب��ة اإليهم اخت��زال الهوية 
الثقافي��ة يف بعده��ا النعتي، فهي لي�ست 
هوي��ة ُتتلق��ى ب�سف��ة نهائي��ة، فالنظ��ر 
اإىل الظاه��رة على ه��ذا النحو هو اعتبار 
لها عل��ى اأنها ظاهرة م�ستق��رة، جامدة، 
حتي��ل عل��ى جماع��ة حم��ددة ب�سف��ة ل 
تغ��رّي فيها و�سبه ثابتة، ه��ي ذاتها، هذا 
يف ح��ن اأن الهوي��ة الإثني��ة الثقافي��ة، 
بالن�سب��ة اإىل "الذاتي��ن" لي�س��ت �س��وى 
�سع��ور بالإنتم��اء اأو مت��اٍه م��ع جماع��ة 
متخيل��ة، اإىل ه��ذا احل��د اأو ذاك. وما هو 
جدي��ر بالعتب��ار، بالن�سب��ة اإىل ه��وؤلء 
الت��ي  التمث��الت  اإذن،  ه��و،  املحلل��ن، 
ي�سّيده��ا الأفراد عن الواق��ع الجتماعي 
وعن اأق�سامه، وكما يقول كاظم احلجاج: 
))م��ن.. اأخنات��ون/ اإىل الأمريكين، اإىل 
الأحزاب/ الدي��ن هلل والوطن لالأقوياء!/  �سهيل ادري�ص 

بدر �ساكر ال�سياب
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البتدائي��ة/  يف  ونح��ن 
الع��راق/  خريط��ة  كان��ت 
الي��وم!((.  ه��ي  اأ�سم��ن مم��ا 
بعده��ا(.  وم��ا  )���ص33 
لكن نظرة الذاتين، مدفوعة 
اإىل  تف�س��ي  اأق�ساه��ا،  اإىل 
اإخت��زال الهوي��ة يف م�ساأل��ة 
اإختي��ار ف��ردي واإعتباط��ي، 
اإذ كّل هو ح��ّر يف تعريفاته. 

هذه الهوية ميكن تخيلها، يف نهاية الأمر، باعتبارها 
�سياغ��ة فانتازّي��ة، تخييلي��ة، متولدة حي��ال بع�ص 
الآيديولوجين الذين – وهم ي�سعون اإىل غايات معلنة 
اإىل ح��د ما- يعم��دون اإىل اإبان��ة اخلا�سية املتغرية 
للهوي��ة، فه��ي ذات توج��ه مف��رط يف اإب��راز اجلانب 
العاب��ر م��ن الهوية، ه��ذا يف حن اأنه لي�ص ن��ادراً اأن 
تتبن الهوي��ة يف ا�ستقرارها الن�سبي، يقول احلجاج:
))فخور لأين نحيل/ لأين خفيف/ على اأر�ص ه�����ذا 

العراق/ ل اأدو�ص الرتاب/ كما دا�سه الآخرون!((. 
)�ص33(. 

اإنَّ يف تبن��ي مقارب��ة مو�سوعي��ة خال�س��ة اأو ذاتية 
خال�س��ة مل�ساألة الهوية انحبا�س��ًا يف طريق م�سدود. 
وذل��ك ي�س��كل تفكرياً منقطع��ًا عن ال�سي��اق العالئقي 
ال��ذي ميكن��ه ، ه��و وح��ده، اأن يف�رص، مث��اًل، مل تكون 
هوي��ة ما، يف حلظة حمددة، مو�س��وع اإثبات اأو على 
العك���ص من ذل��ك، مو�س��وع كبت، يف حلظ��ة اأخرى. 
لئ��ن كان��ت الهوية، بح��ق، بن��اًء اجتماعي��ًا ولي�ست 
معطى، ولئ��ن كانت تنتمي اإىل التمّث��ل، فهي لي�ست، 
م��ع ذل��ك، توهمًا متوقف��ًا على جمرد ذاتي��ة الأعوان 

)الفاعل��ن  الجتماعي��ن 
بن��اء  اإنَّ  الجتماعي��ن(. 
الأط��ر  داخ��ل  يت��م  الهوي��ة 
الجتماعية التي حتدد موقع 
الأع��وان وتوج��ه، يف الوقت 
نف�سه، متثالتهم وخياراتهم، 
ف�س��اًل عن ذلك، ف��اإن البناء 
اإذ  توّهم��ًا  لي���ص  الهويات��ي 
ه��و ذو فاعلي��ة اإجتماعي��ة 
وينت��ج اآث��اراً اجتماعي��ة حقيقي��ة، يق��ول احلج��اج:
))والتاأري��خ "اب��ن الزف��رة"- قال اجلمع��ان:/ جتار 
قري���ص �سادتن��ا- رغمًا عن��ا-/ قبل الإ�س��الم وبعد 
الإ�س��الم/ وقب��ل النف��ط وبع��د النف��ط/ له��م بي��ت 
اإىل ي��وم  اأموي��ن وعبا�سي��ن/  اهلل وبي��ت امل��ال/ 
الدي��ن/- ب��ال "اآم��ن"!((. )���ص48 وم��ا بعده��ا(. 
الهوية بناء يبن��ى يف عالقة تقابل بن املجموعات 
املختلف��ة التي تكون يف متا���ص مع بع�سها البع�ص. 
فالهوية جتّل عالئقي ميكن��ه جتاوز اخليار البدائي: 
)مو�سوعي��ة/ ذاتية( لذا ينبغ��ي علينا اأن نبحث عن 
فه��م الظاه��رة الهوياتية يف م�ست��وى العالقات بن 
املجموع��ات الجتماعي��ة، فالهوي��ة، بح�س��ب نق��اد 
الثقافة، من��ط ت�سنيف ت�ستعمل��ه املجموعات لتنظم 
مبادلته��ا )البينذاتية(، وعليه ف��اإن ما يهم لتحديد 
هوي��ة جمموعة لي�ص جرد جمم��وع �سماتها الثقافية 
املمي��زة بل اأن نر�سد، من بينها، تلك التي ي�ستعملها 
اأف��راد املجموع��ة ليثبتوا متاي��زاً ثقافي��ًا ويحافظوا 
علي��ه، بتعبري اآخر، لي�ص الخت��الف الهوياتي نتيجة 
مبا�رصة لالإختالف الثقايف اإذ ل تنتج ثقافة معينة، 

تكون الهوية سابقة 
على الفرد الذي ليس 

له إال أن ينخرط فيها وإال 
واجه مصير المهّمش 

»المنبّت«.
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بذاتها، هوية خمتلفة، فهذه 
اإل ع��ن  اأن تتول��د  ل ميك��ن 
تفاع��الت ب��ن املجموعات 
وعن جمري��ات التمايز التي 
ت�سعه��ا ه��ذه املجموع��ات 
خ��الل  الفع��ل،  مو�س��ع 
عالقاته��ا بع�سه��ا ببع�ص، 
احلج��اج: يق��ول  كم��ا  اأو 

"الدليم��ي"  اأن  اأع��رف/  كن��ت  ال�سب��ا  يف  ))واأن��ا 
"نزيه��ة" – يرحمه��ا  "ال�سيوع��ي"/ كان��ت  تعن��ي 
"الع��اين"  كان  وك��ذا  به��ذا/  اأقنعتن��ا  ق��د  اهلل-/ 
و�سدي��ق  اهلل"/  عب��د  "عام��ر  اأعن��ي  �سيوعي��ًا/ 
"هيت��اوي" حفظن��ي هو�ستهم يف ال��� 59:/ "هيت، 
قطع��ة م��ن ال�سوفي��ت، اإ�سمع ي��ا ك��رّي((. )�ص29(. 
))ويف در���ص الدي��ن اأفت��ي لطالب��ي:/- ل ت�سغ��وا 
لأذاٍن غ��ري عراقي!/اإبراهي��م خلي��ل اهلل عراق��ي م��ن 
اأت��ت م��ن باب��ل:/ يعن��ي مو�س��ى  اأوروك/ الت��وراة 
مّنا!/ "ن��وح"- اأوتوناب�ستم- من اأوروك/ و�سفينته 
م��ن ق�س��ب الأهوار/ "م��ري" هّزت ج��ذع الربحية/ 
"عي�س��ى" مّن��ا/ و "قري���ص" اأنب��اط م��ن "كوث��ا"/ 
الإ�س��الم  نب��ّي  اأن  يعن��ي  كوفتن��ا/  "كوث��ا" ج��دة 
عراق��ّي!/ وا�ساأل طالبي:/ - ه��ل ي�سمع �سوت اأذان 
"هي��ت" اأو  اأذان القري��ة يف  يف �سح��راء؟/ �س��وت 
الب���رصة م�سم��وع اأكرث!/ ل��ن ي�سمع �س��وت اأذان يف 
�سح��راء/ اأو م��ن �سح��راء((. )�ص63 وم��ا بعدها(. 
نتيج��ة لذلك ف��اإن اأفراد املجموع��ة- ح�سب املعقول 
الوطن��ي العراقي- ل يت�سّورون على اأنهم حمّددون، 
مطلق��ًا، باإنتمائهم الإثن��ي الثقايف اإذ ه��م، اأنف�سهم، 

ي�سع��ون  الذي��ن  الفاعل��ون 
الدلل��ة عل��ى ه��ذا النتماء، 
العالئقي��ة  للو�سعي��ة  تبع��ًا 
الت��ي فيه��ا يوج��دون. ه��ذا 
اأن  اعتب��ار  اإىل  ي��وؤدي  م��ا 
الهوية تبنى ويعاد بناوؤها، 
با�ستمرار، داخ��ل التبادلت 
الجتماعي��ة. ه��ذا الت�س��ور 
الديناميك��ي للهوي��ة يتعار�ص مع ذل��ك الذي يجعل 
منه��ا نعتًا اأ�سلي��ًا ودائم��ًا ل يعرف التط��ّور. يتعلق 
الأم��ر، اإذن، بتعب��ري ج��ذري لالإ�سكالية الت��ي ت�سنع 
درا�س��ة العالق��ة يف مرك��ز التحلي��ل ل بالبح��ث عن 
جوه��ر مفرت���ص ميك��ن اأن ُيحّدد ب��ه الهوي��ة. لي�ست 
هن��اك هوية يف ذاته��ا ول حتى لذاته��ا. الهوية هي 
دومًا عالقة بالآخ��ر، وبتعبري اآخر، الهوية والآخرية 
مت�سلت��ان، الواح��دة بالأخ��رى، وجتمعهم��ا عالق��ة 
جدلي��ة. اإنَّ التماه��ي يتوازى مع التماي��ز. اإذا عددنا  
الهوي��ة، دوم��ًا، حم�سلة �سريورة مت��اٍه، يف و�سعية 
عالئقي��ة، واأنه��ا ن�سبي��ة اأي�س��ًا، اإذ ميك��ن اأن تتطور 
اإذا م��ا تغريت الو�سعي��ة العالئقية، فاإن��ه يكون من 
الأف�سل، م��ن دون �سك، اإعتم��اد "التماهي" مفهومًا 
اإجرائي��ًا للتحلي��ل، بدًل م��ن مفهوم "الهوي��ة". علمًا 
اأن التماه��ي يف اللغة الإنكليزي��ة وكم�سطلح ا�ستقر 
اللغ��ة  )Identification(، والهوي��ة يف  عاملي��ًا 
 .)Identite( الإنكليزية وكم�سطلح اإ�ستق��ر عامليًا
تف�سي �سلط��ة الت�سنيف، اإذن، اإىل اأثننة املجموعات 
التابع��ة. اإنَّ حتدي��د ه��ذه املجموع��ات يت��م اعتماداً 
عل��ى ممي��زات ثقافي��ة خارجي��ة تع��د مالزم��ة لها، 

الهوية تمّكن الفرد من أن 
يحدد لذاته موقعًا ضمن 

النسق االجتماعي وأن 
يحدد اآلخرون موقعه 

اجتماعيًا.



23
/2
02
0

15 AL ADEEB AL IRAQI

اودني�ص 

ت
سا

درا
ال

و�سب��ه ثابتة، ما يوفر مربر تهمي�سه��ا، ل بل اإ�سفاء 
�سف��ة الأقلية عليها، ه��و اأنها بالغ��ة الختالف اإىل 
احل��د الذي مين��ع ا�سرتاكه��ا يف قيادة املجتم��ع. اإنَّ 
تقري��ر الختالف��ات، كم��ا ن��رى، يعن��ي الع��رتاف 
باخل�سو�سي��ات الثقافي��ة اأق��ل مم��ا يعن��ي اإثب��ات 
الهوية ال�رصعية الوحيدة، هوية املجموعة املهيمنة. 
وميك��ن لهذا التقري��ر اأن ميتد يف �سيا�س��ة متييز �سد 
جمموع��ات الأقلية املجربين، نوعًا ما، على املكوث 
يف مواقعهم، تلك الت��ي �سنعت لها وفقًا لت�سنيفها، 
يق��ول احلج��اج: ))واأن��ا حلم��ي- من��ذ �سب��اي-/ 
ب��الد الغ��رب! ول تنده�س��وا!/ اأعني اأن نبن��ي بلدانًا 
"موؤمن��ة"/ مثل بالد "الكف��ار" هناك!((. )�ص55(. 
تب��دو الهوية، مفهومة على ه��ذا النحو، اأي على اأنها 
رهان �رصاعات اإ�سكالية، ل يتوجب، اإذن، اأن نرجتي 
من العلوم الجتماعية اأن تديل بتعريف �سائب وغري 
قاب��ل للدح���ص له��ذه اأو تلك من الهوي��ات الثقافية، 
ولي���ص على عل��م الجتماع اأو عل��ى الأنرثوبولوجيا 
ول عل��ى التاأريخ اأو اأي اخت�سا���ص اأخر اأن يقول ما 
ه��و التعريف ال�سدي��د للهوية الأيزيدي��ة اأو الكوردية 
مثاًل. ولي�ص للعل��م الجتماعي اأن يحكم على ال�سفة 

الأ�سلية اأو املغالية لهوية معينة )فباأي 
مب��داأ اأ�سال��ة يعمد اإىل فع��ل ذلك؟(. لي�ص 
للع��امل اأن يت��وىل "التثبت م��ن الهوية". 
دور الع��امل هو يف غ��ري هذا املو�سع: اإنه 
موكول ل��ه تف�س��ري �س��ريورات التماهي 
م��ن دون اأن يحك��م عليه��ا، موك��ول ل��ه 
الجتماع��ي  املنط��ق  اأن��واع  تو�سي��ح 
واملجموع��ات  بالأف��راد  تدف��ع  الت��ي 

والرتتي��ب  والت�سني��ف  والعنون��ة  التحدي��د  اإىل 
اأخ��رى.  م��ن  ب��دًل  م��ا،  بكيفي��ة  ذل��ك  فع��ل  واإىل 

الهوية متعددة االأبع�د:

اإنَّ الهوية،بو�سفه��ا  ناجت��ة م��ن بن��اء اجتماع��ي، 
ت�س��ارك يف تعّقد الجتماعي. اإنَّ حماولة اختزال كل 
هوي��ة ثقافي��ة يف تعري��ف ب�سيط و"نق��ي" هي عدم 
اعتبار لال جتان�ص يف كل جمموعة اإجتماعية. ما من 
جمموعة وما من فرد منغلق ما قبليًا، يف هوية ذات 
بعد واحد. اإنَّ ما مييز الهوية هو بالأحرى خا�سيتها 
املتقلقل��ة والقابل��ة لتاأوي��الت ومعاجل��ات متعددة، 
وذلك هو، حتديداً، ماأت��ى �سعوبة تعريف الهوية. اإنَّ 
التم�سك بعد الهوية اأحادية املبنى،  مينع فهم ظواهر 
الهوية املختلف��ة الكثرية التواتر يف كل املجتمعات. 
تنتم��ي "الهوي��ة الثنائي��ة" املزعوم��ة ل��دى ال�سبان 
م��ن اأبناء القلي��ات، يف احلقيقة، اىل هوية خمتلطة. 
لي�س��ت لهوؤلء ال�سب��ان، على عك�ص م��ا توؤكده بع�ص 
التحليالت، هويتان مت�سادمت��ان يح�ّسون بالتمزق 
بينهم��ا، مبا يف�رص قلقهم الهوياتي وعدم اإ�ستقرارهم 
النف�س��ي و/ اأو الجتماع��ي، ه��ذا التمثل 
ال��ذي يحط من ال�ساأن بو�سوح يتاأتى من 
العجز عن التفكري يف الختالط الثقايف. 
اإن��ه يف���رص، اأي�س��ًا، باخل��وف الو�سوا�سي 
ل��ه  ت��رّوج  ال��ذي  امل��زدوج  ال��ولء  م��ن 
الأيديولوجيا القومية. يف احلقيقة ي�سنع 
متع��ددة،  ثقاف��ات  اإىل  املنتم��ي  الف��رد 
وكم��ا يفعل ذل��ك كل واح��د، اإنطالقًا من 
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انتماءاته الجتماعية املتنوعة )جن�سًا وعمراً وطبقة 
اجتماعي��ة وجمموع��ة ثقافي��ة( وبا�ستخدام خمتلف 
ه��ذه املواد، هويته ال�سخ�سية املف��ردة، منجزاً بذلك 
تاأليفًا اأ�سياًل. تك��ون النتيجة، اإذن، هوية توليفية ل 
ثنائية، اإذا ما ق�سدنا بذلك جمع هويتن يف �سخ�ص 
واحد. وكما �سبق قوله ل ميكن لهذا "ال�سنع" اأن يكون 
اإل وفق��ًا لإط��ار عالقة خم�سو�س��ة بو�سعية معينة. 
كثف��ت لقاءات ال�سع��وب والهج��رات الدولية من هذه 
الظواه��ر الهوياتية التوليفية الت��ي غالبًا ما تتحدى 
نتيجته��ا الإنتظارات، خ�سو�س��ًا اإذا ما تاأ�س�ست هذه 
الإنتظ��ارات على ت�سور اإق�سائي للهوية. مل يكن من 
الن��ادر يف اجلن��وب العراقي مثاًل اأن يق��ال عن اأفراد 
العائ��الت اليهودي��ة القدمي��ة املوج��ودة من��ذ قرون 
باأنهم "يه��ود عرب". وهو نعت يبدو اأن التوفيق بن 
كلمتي��ه، الي��وم، �سع��ب منذ �سع��ود القومي��ات. هذا 
بالرغ��م م��ن اأن هذا النعت مل يك��ن ي�سدمهم اإذا كان 
ل�سانه��م عربيًا وثقافتهم عربي��ة. مل يكن، مثاًل، قبل 

ال�ستعمار النكليزي للعراق 
ب��ن  خارج��ي  ممّي��ز  م��ن 
اليه��ود وامل�سلم��ن م��ا عدا 
حتديداً:  الديني��ة  املمار�س��ة 
الأزي��اء والعادات يف ذاتها، 
والأن�سطة املهنية هي غالبًا، 
وحرفي��ن،  جت��اراً،  ذاته��ا، 
وتبادل  �سريف��ة  و�سما�رصة 
ب�سائع، وكان ي�ساركهم يف 
ذلك ويتناف�ص معهم، التجار 
امل�سلمون من اأ�سول اإيرانية، 

والتجار امل�سلم��ون الذين نزحوا م��ن ق�ساء �سامراء 
)ال�سوامرة( وقد بدا ذلك وا�سحًا يف العمارة والب�رصة 
بق��وة، ويف وا�سط والنا�رصية ب�سورة اأ�سعف. بل اأن 
�سغ��ار اليهود العراقي��ن كانوا يزاول��ون التعلم يف 
املدار���ص القراآنية )مدار�ص الكتاتيب الذي يعّلم فيها 
ويديروها رجال دين �سيعة اأو �سّنة( وكانت اأمهاتهم 
ينذرن لبع�ص "الأولياء ال�ساحلن" امل�سلمن طق�سًا 
حقيقيًا )وخا�سة يف بع�ص نواحي واأق�سية حمافظة 
مي�س��ان ومركزه��ا العم��ارة(، يقول احلج��اج: ))يف 
ال�سنا�سي��ل، يف قل��ب "ن���رصان"/ اأم تعل��ق قم�سان 
اأبنائه��ا/ تعم��دت األ اأراه��ا تعّل��ق ذاك القمي���ص/ 
وهي��اأت عين��ّي للح��زن/ كان القمي���ص ب��ه ثغرتان 
كعين��ن/ يف اأ�سفل القلب/ يا اأمن��ا يف الأعايل/ اإذا 
ع��اد م��ن موته/ ل��ن يغ��رّي قم�سان��ه؟!((. )�ص39(. 
يف الواق��ع ي�ستوع��ب كل فرد، ب�سف��ة توليفية، تعدد 
املرجعي��ات الهوياتي��ة املت�سل��ة بتاأريخ��ه، حتي��ل 
الهوية الثقافية على جمموعات ثقافية ذات مرجعية 
ل تتطاب��ق حدوده��ا. يع��ي 
كل ف��رد اأن ل��ه هوي��ة ذات 
هند�سة متغرية، تبعًا لأبعاد 
يعتربه��ا  الت��ي  املجموع��ة 
مرجع��ًا ل��ه يف ه��ذه اأو تلك 
العالئقية.  الو�سعي��ات  م��ن 
ميك��ن للف��رد الواح��د، مثاًل، 
بح�س��ب  نف�س��ه  يع��ّرف  اأن 
ك��ردي  اأن��ه  عل��ى  احلال��ة، 
�سم��ايل، اأو عرب��ي م��ن اأهل 
الع��راق(  )غ��رب  الغربي��ة 

وليس على علم االجتماع 
أو على األنثروبولوجيا 
وال على التأريخ أو أي 
اختصاص آخر أن يقول 

ما هو التعريف السديد 
للهوية األيزيدية أو 

الكوردية مثاًل
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اأو عرب��ي �رصوك��ي )م��ن ���رصق الع��راق( اأو يه��ودي 
ب���رصي )م��ن حمل��ة ن���رصان( اأو يه��ودي عم��اري 
)م��ن ناحية العزي��ر اأو حملة الت��وراة(... الخ. ت�ستغل 
الهوي��ة، اإذا جاز الت�سبيه، على منط ))الدمى احلوامل 
الت��ي يح��وي بع�سها بع�س��ًا، عل��ى اأن الهوية، ولئن 
كان��ت متعددة الأبع��اد، فاإنها ل تفق��د وحدتها(( 6 
هذه الهوي��ة ذات الأبعاد املتع��ددة ل تطرح اإ�سكاًل، 
ب�س��ورة عام��ة، وه��ي حتظى بقب��ول اإىل ح��د كبري، 
م��ا يط��رح اإ�س��كاًل، عن��د البع���ص، هو هوي��ة يكون 
م�ست��وى  عل��ى  مو�سوع��ن  فيه��ا  املرج��ع  قطب��ا 
واح��د. عل��ى اأن��ه ل ُي��رى �سب��ب، يف ه��ذه احلال��ة، 
مراج��ع  ع��دة  عل��ى جم��ع  الق��درة  ا�ستغ��ال  يبط��ل 
هوياتي��ة يف هوي��ة واح��دة اإل اإذا منع��ت ذلك �سلطة 
اإق�سائي��ة، يق��ول احلج��اج:  مهيمن��ة با�س��م هوي��ة 
واح��د  ل��ون  اأبي���ص/  كف��ن  اأبي���ص/  ))���رصاع 
غي��وم  �س��ود/  ))غي��وم  )���ص85(.  للرحي��ل((. 
))غي��وم  )���ص85(.  ل��ون((.  ب��ال  واملط��ر  بي���ص/ 
ال�سم��اء((.  �س��ود/ غي��وم بي���ص/ ل عن�رصي��ة يف 
)���ص85(. ))الدي��وك/ ل ت�ساعد عل��ى �سنع البي�ص 
فق��ط/ ب��ل عل��ى �سن��ع الفج��ر كذل��ك((. )���ص86(. 
�سحي��ح اأن��ه، حت��ى يف حال��ة اإدم��اج مرجعيت��ن 
م��ن م�ست��وى واح��د يف هوي��ة واح��دة،  هوويت��ن 
قلي��اًل م��ا يتع��ادل امل�ستوي��ان املعني��ان، اإذ هم��ا 
اأب��داً،  تك��ون،  ت��كاد  ل  جمموع��ات  عل��ى  يحي��الن 
معين��ة.  و�سعي��ة  اإط��ار  يف  تع��ادل،  و�س��ع  يف 
اإنَّ اخلا�سي��ة ال�سرتاتيجية الت��ي تت�سف بها الهوية 
والتي ل ت�ستوجب، بال�رصورة، وعيًا تامًا بالغايات 
التي ين�سدها الأفراد، لها رمزية التمكن من الإحاطة 

بظواهر الك�سوف واليقظة الهوياتية التي ت�ستثري كمًا 
كبرياً من التعليقات القابلة للنقا�ص لأنها تنطبع، يف 
الأغل��ب، بنوع م��ن اجلوهرانية، ل ميك��ن على �سبيل 
املث��ال، اإعتبار ما �سّم��ي يف الآون��ة الأخرية بيقظة 
اإ�سالموية  "الربي��ع العرب��ي" جمرد انبع��اث هوي��ة 
كان��ت قد عرفت ك�سوفًا وظلت على حالها اإذ يتحدث 
بع���ص الكّت��اب، مبا ل يتنا�سب م��ع واقع احلال، عن 
"حال��ة �سبات" يف و�سفه��م ظاهرة انبثاق الإ�سالم 
ال�سيا�س��ي ويتعلق الأمر يف احلقيق��ة، باإعادة ابتداع 
ا�سرتاتيج��ي لهوية جماعية يف �سي��اق جديد متامًا، 
�سياق ت�ساعدت فيه احلركات املطلبية التي اأطلقتها 
املعا���رصة.  – الأمم  ال��دول  يف  الإثني��ة  الأقلي��ات 
وه��ا ه��ي احل��ركات املطلبي��ة تع��ّم الع��امل العربي 
عربي��ًا  ربيع��ًا  �سانع��ًة  اأق�س��اه،  اإىل  اأق�س��اه  م��ن 
جدي��داً عل��ى اأنقا���ص الربي��ع العربي ال��ذي ت�سيدت 
وال�سلفي��ة:  الأ�سولي��ة  احل��ركات  في��ه  املوج��ة 
))واأنا حلمي منذ �سباي/.../ حدائق اأطفال واأراجيح 
م��ن ورد/ ماء عذب، م�ست�سفى جماين، مدر�سة/ مثل 
مدار�سه��م/ �سحف ل تكذب/ جت��ار ل تخلط- وهي 
ت�سل��ي- �سم��ن/ الأكل بزي��ت ال�سي��ارات/ اأر�سف��ة 
نب���رص فيه��ا اأوجهن��ا، ح��كام/ ل تبق��ى حتك��م منذ 
ولدته��ا حت��ى م��وت/ ال�سعب/ ي��ا اإخ��واين الوزراء 
وي��ا اإخواين النواب:/ اأرجوك��م ل تاأتوا ثانية/ حتى 
بوجوه اأخرى/ فاأن��ا مل اأح�سل بعد على بيت/ جنب 
النه��ر/ واإبن��ي م��ا زال يفكر بالهج��رة/ �سوب بالد 
"الكفار"/ اأعني الأكرث اإميانًا منكم((. )�ص55 وما 
بعده��ا(. ))الإ�سالمي��ون يدينون الره��اب اأحيانًا/ 
مث��ل م��ن يب�سق على نف�س��ه يف امل��راآة((. )�ص79(. 
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اإنَّ كل مت��اٍه هو، يف الآن ذات��ه متايز. اإنَّ ما هو اأّويل 
يف �س��ريورة التماهي، هو، حتدي��داً، تلك الإرادة يف 
ر�س��م الف�سل بن "الهم" و "النحن" وكذلك يف و�سع 
ما ي�سّمى "حّداً" ويف احلفاظ عليه. وبدقة اأكرب يتوّلد 
احلّد املو�سوع من م�ساحلة بن الهوية التي تّدعيها 
املجموع��ة وتلك الت��ي يريد الآخ��رون اإ�سنادها اإليه. 
يتعلق الأمر، بالتاأكيد، بحّد اجتماعي رمزي، وميكن، 
يف بع�ص احلالت، اأن يكون له ما يوازيه على الأر�ص 
ولك��ن هذا لي���ص هو الأم��ر الأ�سا���ص: ))ال�سماء متطر 
عل��ى قرية/ اأنا�ص يرفعون اأيديه��م بال�سكر/ ال�سماء 
متط��ر على بح��ر اأو حميط/ ل اأحد موج��ود لي�سكر((. 
)���ص87(. ))�سّف��ي مغلق��ة نواف��ذه ال�س��ت/- بعدد 
جريان العراق-/ وم�سدود بابه/ كي ل ي�سمع طالبي 
عند الظهر/ اأذانن خمتلفن/ من منارتن جارتن/ 
اأذان يك��ره اأذان��ًا/ من��ارة تخ��زر من��ارة/ "ب��الل" 
يك��ره "ب��الًل/ واإىل اآخ��ره((. )�ص61 وم��ا بعدها(. 
اإنَّ ما يف�سل، بداية، بن املجموعات الإثنية الثقافية 
لي�ص الإختالف الثقايف كما يتخيله الثقافيون، بغري 
�س��واب، اإذ ق��د تك��ون جماعة م��ا يف حال��ة ا�ستغال 
ت��ام، مع قبولها بنوع من التعددية الثقافية داخلها، 
اإنَّ م��ا يخلق الف�س��ل اأو "احلد" ه��و اإرادة الختالف 
وا�ستخ��دام بع���ص ال�سم��ات الثقافية عل��ى اأنها مما 
يطبع الهوية املخ�سو�سة. وميكن ملجموعات ل�سيقة 
التقارب ثقافيًا، اأن يعترب البع�ص منها بع�سها الآخر 
غريب��ًا عنه متامًا ب��ل معاديًا كلي��ًا، عندما يعرت�ص 
عل��ى عن���رص مع��زول م��ن عنا���رص ال��كل الثق��ايف. 
ميك��ن هذا التحليل من تفادي اخلل��ط املتواتر بكرثة 
بن "الثقاف��ة" و "الهوية". فال يعن��ي الإنت�ساب اإىل 

ثقاف��ة حم��ددة، اآلي��ًا، اإمت��الك هوي��ة خم�سو�سة، اإذ 
ت�ستخدم الهوية الإثنية الثقافية الهوية ولكنها قلياًل 
م��ا ت�ستخدمها كله��ا، اإذ ميك��ن للثقاف��ة الواحدة اأن 
ت�ستخدم كاأداة، بطريقة خمتلفة بل متعار�سة، �سمن 
ا�سرتاتيجي��ات مت��اٍه متنوع��ة، وميك��ن لالإثنية، تلك 
الناجتة من دعوى متاٍه، اأن تعّرف على انها التنظيم 
الجتماعي لالختالف الثقايف، وبغية تف�سري الإثنية 
لي���ص امله��م، اإذن، درا�سة حمت��وى الهوي��ة الثقافية 
ب��ل، بالأح��رى، اآلي��ات التفاع��ل الت��ي با�ستخدامها 
واإنتقائي��ة، حتاف��ظ  ا�سرتاتيجي��ة  ب�سف��ة  للثقاف��ة، 
عل��ى "احل��دود" اجلماعية اأو جتعلها حم��ل اأخذ ورد.
خالف��ًا لقناع��ة وا�سعة النت�س��ار ل تنتهي العالقات 
املو�سول��ة، خالل م��دى زمني طوي��ل وبال�رصورة، 
اإىل املح��و التدريجي لالإختالفات الثقافية. كثرياً ما 
تنظم ه��ذه العالقات، على العك�ص م��ن ذلك، بطريقة 
حتفظ الإختالف الثقايف. هذه العالقات ينجز عنها، 
اأحيان��ًا، اإبراز اك��رب لالختالف، عرب اعتم��اد الدفاع 
"الرم��زي" عن احلدود الهوياتية. على اأن "احلدود" 
لي�س��ت ثابت��ة، فبالن�سب��ة اإىل النقد الثق��ايف يت�سور 
كل ح��ٍد عل��ى اأن��ه متا���ّص اجتماع��ي قاب��ل دائم��ًا 
للتجدد يف املبادلت. وميكن لكل تغرّي يف الو�سعية 
الجتماعي��ة اأو القت�سادي��ة اأو ال�سيا�سي��ة اأن يوؤدي 
اإىل تغي��ري احل��دود. اإنَّ درا�س��ة هذا التغ��رّي �رصورية 
اإذا م��ا اأردنا تف�سري تبدلت الهوية. ول ميكن لتحليل 
الهوي��ة اأن يقت���رص، اإذن، عل��ى مقارب��ة تزامنية بل 
يتوج��ب اإجنازه اأي�سًا على م�ست��وى التتابع الزمني. 
ل وجود، اإذن، لهوية ثقافية يف ذاتها، قابلة للتعريف 
ب�سفة نهائية، وعل��ى التحليل العلمي اأن يتخلى عن 
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اإدعائ��ه العث��ور عل��ى التعري��ف احلقيق��ي للهوي��ات 
اخلا�سة التي يدر�سه��ا لأن امل�ساألة لي�ست اأن نعّرف، 
مث��اًل، من ه��م الأيزيدون حقًا، ولك��ن اأن ندرك دللة 
اللجوء اإىل تعري��ف العرب والعروبة. واإذا �سلمنا باأن 
الهوي��ة بناء اجتماعي ف��اإن ال�س��وؤال الوحيد املالئم 
ي�سب��ح: كي��ف؟ وملاذا؟ وع��رب من؟ تنت��ج، يف حلظة 
م��ا و�سمن �سي��اق ما، هوية خا�س��ة، يحافظ عليها. 

لق��د جن��ح ال�ساع��ر "كاظ��م احلج��اج" يف اإث��ارة كل 
ه��ذه الأ�سئل��ة م��ن خ��الل �سعري��ة متوهج��ة ذكرتنا 
ب��اأن الت�سامح وجت��اوز الأن��ا )الأناني��ة( والإحتفاء 
موج��ود  احلي��اة  يكر���ص  اأن  �ساأن��ه  م��ن  م��ا  ب��كل 
وحا���رص وج��ود ال�سع��ر وح�س��وره. واأن "خال�سات 
ال�سبعن" ه��ي خال�سات الطيبة واحلكمة والتجريب 
.. ث��ّرة  ون�سالي��ة  حياتي��ة  جترب��ة  اإىل  املحتك��م 

الهوام�س

باَعِة  )1( خال�س��ات ال�سبع��ن ، �سعر كاظم احلج��اج، اإ�سدار دار �سط��ور ِللطِّ
���رص، بغ��داد، ط1، 2019، وكل الإح��الت ال��واردة يف البحث اأخذت من  والنَّ

هذه الطبعة وح�سب اأرقام ال�سفحات املثبتة يف املنت. 
)2( مفه��وم الثقاف��ة يف العل��وم الجتماعي��ة، دني���ص كو���ص، ت: د. من��ري 
ال�سعي��داين، مراجع��ة: د. الطاه��ر لبي��ب، املنظم��ة العربية للرتجم��ة+ مركز 

درا�سات الوحدة العربية- بريوت، ط1، 2007، �ص148. 
)3( ت�ساوؤلت اأمام “احلداثة” و “الواقعية” يف النقد العربي احلديث، حممد 

كروب، دار املدى للثقافة والن�رص- دم�سق، ط1، 2001، �ص36. 
)4( �سيا�س��ة ال�سعر، اأدوني�ص، من�س��ورات دار الكرمل- بريوت، ط3، 2002، 

�ص62. 
)5( مفهوم الثقافة يف العلوم الجتماعية، امل�سدر ال�سابق، �ص149. 

)6( امل�سدر نف�سه �ص199.



20

23
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

اوال : املَ�أْ�َش�ِوي يف َعْنَوَنِة الرواي�ِت :
 

��َة �سوؤاٌل ل ُبدَّ اأن يلقي��ه دار�ُص الن�ص الروائي على  َثمَّ
بحِثِه، اأين موقُع عنوان ذلك النَّ�ص من الروايِة كلِّها؟ 
وم��ا فائ��دُة عمل �سخم م��ن دون رم��وٍز تختزُلُه؟ ثم 
ده  ت�ُس��كُّ يف عزِم املن�سئ وهو يريُد مبا�رصَتَك مبقا�سِ
العنون��ة  اأَنّ يف  اإىل  ب�س��كٍل ي�س��ري وجل��ي؟ ويخي��ُل 
الرئي�س��ِة لتلك الروايات �سيئًا م��ن الحتفال باحلزِن 
الظاِفر باأحداث ال���رصِد وفاعليه، �سيئًا خُمبئًا لغياب 
موقف �سياق كامٍل م�سرَتٍك بن امُلر�َسلِة والقارىء1 
ورمب��ا كاَن حتفيز القراءة باجتاه امُلَهْيِمَنِة اجلماليِة 

على الأث��ِر امُلَكثَّف م��ن اأجلى �س��ور ا�ستح�سار ذلك 
الغياب. اإذ متلُك طاقة املفارقِة بن �سياغة العنوان 
واإحالت��ِه على الق��ارئ تاأمَلُه واندها�َس��ُه بها. وقد ل 
ُل غياب املوقف الدليل فقط يف اأثِر العنونة، بل  يتبجَّ
��ُل الأثُر ب�سبب جعِل عنا�رصه حيثية ا�ستطيقية،  يتبجَّ
تق��وُم كلمات��ه بوظيف��ة جمالي��ة لذاته��ا ويف ذاتها، 

ولي�ص كن�سق اإحايل2  
فاأث��ُر النَّخلِة واجلرياِن لغائب طعم��ة فرمان يعر�ُص 
قب��ل اإحالته اإىل ن�سق دليل لوح��ًة تنت�سُف مركزها 
نخل��ٌة وحي��دٌة فارع��ٌة احتواها بيٌت جت��اوره بيوت، 
وت�رصِئ��ُب اإليه��ا اأب�س��ار قاطنيها، يه��مُّ متخيُلها اأن 

َجماِلّيُة الَمْأَساِوي
ِة  ِفي الرِّوايِة الِعراقيَّ

د. �شحر ه�دي �شعيد �شرب
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يع��رَف ���رصَّ حياته��ا اإذا كان��ت خ�رصُته��ا براق��ًة اأو 
مِلَ  اإن مثم��رًة واإن جمدب��ًة، واإّل  باِهت��ًة، وخ�سُبه��ا 
تتطل��ُع اأنظ��ار اأه��م �سخ�سي��ات الرواية اإليه��ا؟ هنا 
جعل��ِت البني��ة اجُلملي��ة ال�سمي��ة املبتدئ��ة مبلفوٍظ 
ي�ستدع��ي الإخبار امللي عنه، وكذل��ك ما ُعِطَف عليه 
من ُثلة متج��اورة يف ا�ستنزاف املاأ�س��اة لها؛ جعلْت 
تنبئن��ا باأنَّ النخل��َة لي�ست موج��وداً فيزيقيًا فح�سب، 
اإمنا هي موجود تقاِبُله ذاٌت اأََخَذت من �سفاته ال�سيَء 
الكثرَي حتى لتغدَو النخلُة رمزاً �سارخًا بحياة �سليمة 
اخلبازة، بل ُقْل عازفًا للنغمة املاأ�سوية الثابتة ثباتًا 
د الرواية.  نزعْت اإليه ا�سمية امُلر�َسَلة، ثم َحِفَل بها �رصَّ
وما اأورَدْت��ُه الرواية:)) راأْت" �سليمة" اأمامها نخلَتها 
القميئَة تربُك ُقْرَب احلائ��ط و�سط دائرة �سوداء. نخلٌة 
مهج��ورٌة عاق��ر مثله��ا تعي���ُص معها يف ه��ذا البيت 
الكب��ري خر�س��اء �سم��اء، تتحم��ُل كلَّ املي��اه الق��ذرة 
الت��ي ُتلقى يف حو�سها، ومي��رُّ ال�سيف وال�ستاِء دون 
اأن حتم��َل طلع��ًا اأو تخ�رّص لها �سعف��ة.((3  ، و))حتى 
مرهون اأبو قنبوره جان يكول الإنكليز ونخلة �سليمه 
اخلب��ازه جوي للدنيا بيوم واح��د. وراح يظلون ليوم 
القيام��ه.(( 4 ، يت�سدى ُموِرقًا التذاذ القارئ بدفقات 
الأمِل الناب��ت يف م�س��ري �سليمة وم��ا يجاوُرها ذواتًا 
واأ�سي��اًء. اإنَّ حمافظِة الق��ارئ على تلك اللذة القا�سية 
توؤك��ُد ق�سَد �سغر امُلر�َسَل��ة العنوانية اإىل حترير عامٍل 
���رصدي لو مَل يُك��ْن قيد املعاجل��ة اجلمالي��ة القادرة 
عل��ى �سياغ��ة لب الرتاجيدي��ا5 لن��داَح يف ماألوفية 
َته الواقعية. وما زاَل القارئ يطوُف  اعتاَدته��ا با�رصِ
يف بيِت النخلة واجلريان حتى لقي فيما َلقي م�رصحًا 
م��ن اأنا�ص الرواي��ة ت�سّوغه �سيغ��ة اجلماعة املن�سدة 

اإىل �س��يء �رصعان ما يكون هو نف�سه، األ وهو �سوت 
اجلماعة. وه��م جماعة القارئ التي تعزو له هويتها 
وتهب��ه الك��رتاث بخطوبه��ا عل��ى الرغم م��ن كونها 

جماعًة فنيًة ُمتعلِّقًة ب�سليمة.
وت��كاُد امُلْر�َسلُة العنوانية الثانية ل��دى فوؤاد التكريل 
َل��ْن تتع��دى �سيغة املر�سل��ة الأوىل اإل يف مو�سعن، 
)امل���رّصات  امُلْر�َسَل��ة  جمل��ة  مبت��داأ  ورود  اأحدهم��ا 
ِة، واآخرهما �َسْوُق  والأوج��اع( جمعًا مللف��وظ امَل���رصَّ
طبيع��ة  يف  امُل�ستدرَج��ن  عوري��ن  ال�سُّ ��ن  العاِر�سِ
َف��َرْت ال��واو العاطف��ة ب��ن عن�رصيه��ا  مت�س��ادة �سَ
اجلدلين لُتحقَق احتادهما يف احللول على الإن�ساِن. 
ولع��ّل ه��ذه الطبيعة كان��ت اأفظع ما ُمني��ت به الذات 
 ، الإن�ساني��ة، لكن بها ُتراز م��اآلت الذات بن نقٍم ُتِغمُّ
، ف��اإذا خ�سعْت الذاُت ِلإغارِة التعا�سِة على  ُ وِنَعُم ُت�رصِّ
حياته��ا و�سلِبها اإرادة الفرح م��ن وجودها انتف�ست 
يف طل��ٍب �سدي��ٍد مِل��ا يدفُع حي��َف تلك الغ��ارة عنها، 
ويف �سع��ٍي خليٍق بقط��ع دابِر امِلِحن حت��ى واإن كان 
�سع��ُي توفيق اإىل ا�ستقط��ار ال�سعادة �������� بطل رواية 
امل���رصات والأوج��اع وم�سانعيه يف ال���رصد ��� يغذي 
ربيب��ات عنائه بيديه. على اأنَّ ه��ذه امُلر�َسَلَة مل تخُل 
د على ب��ثِّ رمزي��ة الإظهار  م��ن َع��زِم جمالية ال���رصَّ
تب��دي عواق��ب  اأي  املتاأِم��ِل،  والإخف��اء6  يف روِع 
َخْف���صِ احلي��اة عل��ى توفيِق ت��ارة، وتخف��ي خواتيم 
فت  َرف��ِع حياته اإىل ِعنان الُكَرِب تارة اأخرى. وقد طوَّ
اإح��الُت الأث��ر امُلقت�سب��ة املتاأِم��َل يف رحاب��ة َمنْتِ 
الرواي��ة العري�ص طواَف املتماهي مع هذا الذي �سئَل 
عنه منذ اأن طاَلَعه العنوان يف �سحيفة الغالف بخٍط 
اأ�س��ود جل��ي، �سئَل ع��ن م�سبب��اٍت لعار�س��ي املاأ�ساة 
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ده �سيغ��ة التعريف،  واملله��اة امُلطلق��ن اإطالقًا توؤكِّ
ل��و حتا�ساه البط��ل املهزوم ل�ستوف��رت حياته على 
ال�سع��ادة فح�س��ب، وهيه��ات اأن ت�ستوفر حي��اٌة على 
هذه الأمنية! لكنه مل يكتِف باأجوبٍة مرَجاأٍَّة اإىل حِن 
اإقداِم��ِه على التاأمل التام للرواي��ِة باأ�رصها. اأجل، اإن 
يتلَق املتاأمُل ُجملة امل���رصات والأوجاع يتلَق اأ�سئلة 
وام�س��ًة بجمالي��ِة التَّوق��ع امُلطلق��ة عن : َم��ْن �ساَغ 
ْن، وما الذي اأّدى اإليها، كذلك الَوجع؟ ثم مِل  امل�رّصة مِلَ
اخِتريا دال امل�رّصة والوجع دون دايّل الفرح واحلزن؟ 
اً معّرفًا ومعطوفًا اأحدهما  ومِل هما ُجِمعا جمعًا مكرثَّ
عل��ى الآخر؟ وج��واب كّل تل��ك الأ�سئل��ة اأن تلجَّ عامل 
امل���رّصات والأوجاِع فَتَتَقلَُّب تقلُّ��َب �سخ�سياِتها على 
وث��رِي ال�رصور �ساع��َة ي�ساجُع توفي��ق زوَج �سديقه" 
اأَ���رْصِ  اآدي��ل"7 ، وت�سط��رُب ا�سط��راَب اأفراِده��ا يف 
الأ�س��ى ع�سيَة اغتم��اط اأُم توفيق حَق م��رياث َولدها 

ال�سغ��ري8 . ونتيج��ٌة اأخ��رى 
بادي��ة  املتاأم��ل  يهِج�ُسه��ا 
الرئي�س��ِة، ه��ي  يف املر�سل��ِة 
الدينامي��ة  اجلم��ال  روع��ة 
الذي يتنّطقه تعاقب الأثرين 
ال�سدين وتزامنهما معًا يف 
اإغراق ال�سخ�سيات مبِد الُغّمة 
وبَج��زِر البهجِة ولو يف ُبرهٍة 

واحدٍة9    
الدال��ن  اأنَّ  ��ِن  الظَّ واأك��رُب 
امُلر�َسَل��ِة  يف  املت�ساِيَف��ْنِ 
البّتاوي��ن"  "جنم��ة  الثالث��ة 
النب��اري  �ساك��ر  للروائ��ي 

ي��ا مبخيل��ة املتاأِمِل اإىل لوحٍة مثيل��ٍة بتلك التي  اأَف�سَ
يَر�َسَمانه��ا دال الّنخلة واجل��ريان، فيخاُل نوراً ُم�سعًا 
يخط��ُف اأب�س��ار القاطن��ن يف ذلك احل��ي البغدادي 
املاأل��وف بُحْلَكِت��ِه الجتماعي��ة والبيئية حيث احلي 
الذي ي��وؤوي البغايا وال�ساع��ن اإليهن من م�سبوهن 
وعم��ال واأمثاله��م، هنال��ك ُيب��دُد ن��وُر النجمة ظالَم 
امل��كان امُلْطِب��َق عل��ى نازِلي��ه، وليكن ذل��ك التبديد 
متقّطع��ًا اأو بطيئًا حت��ى ت�سنَح الأج��واء لبلوِغ النور 
اأرواح مريديه، فالنجمُة وحيدٌة واحدٌة خا�سٌة باأولئك 
املريدين على امت��داد �سوارِع احَل��يِّ واأزقِتِه. اإنَّ هذه 
امُلر�َسَل��َة حتاكي الأمَل ال�ساح��َب يف �سخ�سيات �َسَلَخ 
قان��وُن احَلرِب ونامو���ُص الفو�س��ى اإرادَة اطمئنانها 
لأمكنٍة كان��ت اأعز ما تاألُفُه. ول�َسدَّم��ا َح�ِسَب املتاأِمل 
جمالي��ة ه��ذا التخّيل كامن��ة يف ا�ستدع��اء النقي�ص 
لنقي�س��ِه، �ِسّيم��ا اإذا انفتح ن�سق اإحال��ة دال البّتاوين 
عل��ى  امُلنِف��رة  ب�سيمائ��ه 
ن�س��ق داِل جنم��ة ب�سيمائ��ه 
ت�ستطيُع  اجلاذِبِة، جمالي��ة 
��ِة  بامُلْخِل�سَ ه��ا  ت�سفَّ اأن 
ِج��وار  اإىل  الع��ودة  ل��ُرْوِح 
الأ�ستطيق��ي،  الأ�س��ل10  
مهم��ا ت�س��ّوه وَنِئي��ت عنه، 
فالنجم��ة مغرو�سُة يف قلِب 
ُطها ذواٌت  الظالِم اأبداً، تت�سَقّ
تقاَذَفْتها مدينٌة ل لون لها 
�سوى لون ال��دم، ول رائحة 
رائح��ة  غ��ري  فيه��ا  ت��اأرُج 
اأ�س��واء  حت��ى  الب��ارود، 
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جنومها تغ�ساه��ا اأدخنة النفجارات، لذا 
عل��ى الإن�سان هنا اأن يه��رع اإىل ما ي�سلُّ 
ه��ذه الق��وى الرتاجيدي��ة حي��ث يت�سل��ى 
باأف��كاره وانطباعات��ه ونزوات��ه يف وكٍر 
مب��اٍح لظ��الِم بغ��داد اأي�س��ًا، وكان ه��ذا 

ِغب��ًا مطاِلَع ُمر�َسَلة جنم��ة البّتاوين على  ال�س��دى مرَّ
َتعقّبه يف الرواي��ة، اإذ يقرُّ الراوي )) َعرَثُت على �ِسقة 
رائع��ٍة، ق��ال علي حمم��د اأمن وه��و ي�سح��ُب كر�سيًا 
م��ن الطاولة املجاورة وي�سع��ُه يف مكاٍن �سيق بن 
زاه��ر ح�سن واأبو ح�سن، اأي��ن؟، �ساألُه اأبو ح�سن، وهو 
ي�سك��ُب له قلياًل م��ن الَعَرِق يف الكاأ���ِص الفائ�ص عن 
حاج��ة اجلال�س��ن. يف ح��ي البّتاوين، وه��ي موؤلفة 
م��ن غرفتِن. فيها حمام، وتقع يف الطابق الثالث.(( 
11 ، وكاأنَّ ال��راوي يكفُّ توقعات مطالعي املر�َسَلة 
قة مبوا�سفاتها  بالإعراب عن ذلك الوكِر قائاًل:)) ال�سِّ
الت��ي ذكره��ا علي حمم��د اأمن مالئمة له��م جميعًا، 
م��ن ناحية ال�سع��ر واملوق��ع، بدًل م��ن الوقوع حتت 
رحم��ة اإدارة النادي واملنا�سب��ات الدينية التي ُيْغَلُق 
فيها، �سيكون لديهم مكاٌن يجتمعون فيه، ويحت�سون 
اخلمرَة، ويناق�سون الأح��داَث بحريٍة.((12 ، من هنا 
َعِم��دت امُلر�سل��ُة تعري��َف متاأِمِلها ب�س��يٍء وت�سليله 
باأ�سي��اء حتى ُيقِدَم على قراءة العم��ِل كلِّه. ونعلُم اأنَّ 
من غايات بناء العنوانات يف العمل الأدبي مفاجاأة 
املتلق��ن، واإغرائهم باقتناء تلك الأعمال التي حتمُل 
طاقة اإدها�سية تنبعُث من دالن اأو اأقّل، وتتوا�سُج ولذة 
قوية حتدُثها التخمين��ات مبا �سيكوُن معنى مركزيًا 
وظ��اًل دلليًا قابعًا يف املنِت الروائي. وكذلك ل يبلُغ 
املتلق��ون الدرجة الكامل��ة لالأ�ستطيقية العنوانية ما 

مَل يدركوا اأن امُلر�سَلَة امُلقت�سَبَة تتحرُك يف 
اجتاه��ن يعك�ص اأحدهما الآخ��ر، فقد تهمُّ 
بتق��دي اجلزئي الرمزي النائ��ب عن الكّلي 
يف العمِل، اأو َتِعُد بدنونا من اجلوهر الكّلي 
ال��ذي نبحُث عنه دائمًا يف املتون الأدبيِة، 
ويقت�سينا لدرا�سة اأي تف�سيل قد غا�َص فيه اجلمايل 
املاأ�س��اوي، ول �س��ك اأنَّ ال�سخ�سي��ات م�ستن��د وقائع 

ذلك اجلمايل.

ث�ني�: جم�لية امل�أ�ش�وي 
ي�ت وَت�ْشِمي�ِته�: ْخ�شِ يف ال�شَّ

َمَث��ُل ال�سخ�سية يف العمِل الأدبي َكَمث��ِل �ساِرِق الَنّار 
لي���ص ميلُك اإل اأَْن َيْحر�َص ���رَصاة �َسواظها من اخلموِد، 
لمات، اإذن، هو  ويقب���َص منها ال�سموَد على نئ��ود الظُّ
م�س��رّيٌ به��ا واإن َخاَل نف�سه مت�رصِّف��ًا بها فالأجِل بتِّ 
الظن��ون حول َم�سدرها، لذا ترى اأي �سخ�سيٍة روائية 
قناعًا يَتَخذه املوؤلُِّف ليخفي معامل احلقيقة املعا�سة 
يف واقِع ماأزوٍم، ولطاملا تتكّوُن ال�سخ�سية يف اعتقاِد 
ق��اد من جمموع��ة �سخ�سيات حقيقي��ة ي�سادُفها  النُّ
الروائي يف احلياِة، فتتجذُر يف نف�سِه، وتتلُع روؤو�سها 
يف عمله13 . ولول هذا القناع مَلا ا�ستطاعت الق�سُة 
والرواي��ُة اأن تر�ُس��َم امل�سافة اجلمالي��ة بن املتجلي 
غري املدرك يف احلياة واملتخّي��ل امُلقت�سي لالإدراك 
اجلم��ايل، وعلى امل�ساف��ة نف�سها َن��درُك القبيح الذي 
ننف��ُر منه يف األفتنا احلياتي��ة عندئٍذ ل يكون القبيح 
ُدُه ال�سخ�سية م�ساداً للجماِل، بل  احلياتي الذي جت�سِّ
يك��ون نوعًا م��ن اأنواعه14 . ومقدم��ات هذا اجلمال 

غائب طعمة فرمان
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وبلوغ��ه اإىل متاأِم��ِل الرواي��ات الث��الث 
تنبثُق من ناحيتن، ُت��وؤدي الأوىل التي 
ال�سخ�سي��ات  باأ�سم��اء  عليه��ا  ن�ست��دلُّ 
د؛ اإىل الأخ��رى  امُلحرِّك��ة لأح��داث ال���رصَّ
تل��ك  عا�َسْته��ا  مبواق��ف  ون�ستقرُبه��ا 

الكائن��ات الفني��ة وانفعل��ت به��ا حت��ى متَّ للمتاأِم��ل 
تعريُفها برواية َب�رَصٍ ومواقف ماأ�ساويِن.

اأ�سم��اء  عل��ى  الت�س��اد  فت��َح  الأوىل  الناحي��ِة  ويف 
ال�سخ�سي��ات وم�سام��ن تكويناته��ا ب��اَب العبو�ص 
للمتاأِم��ل، َف�َسَلَك طريَق انق��الب دللة ا�سم ال�سخ�سية 
عل��ى �سريورته��ا الجتماعية وال�سيا�سي��ة والفكرية 
واملادي��ة يف الرواي��ات الث��الث. ه��ذه ه��ي �َسليم��ُة 
اخلّب��ازة الت��ي اجتذَب��ْت غائ��ب طعمة فرم��ان، وهو 
�س��ارُح الِفْكر يف بي��وت بغداد اإبان احل��رب العاملية 
الأوىل، وم�سغ��ول اخلاِط��ر مب�سريه��ا ال��ذي مل َي�ْسَلْم 
ِم��ن ارحت��اٍل اإىل غ��ري بيتها ال��ذي ُوِلدت في��ه، ومن 
ُعْق��ٍم وفق��ٍد ووح��دٍة وث��وٍب اأ�س��وَد يف بي��ت زوجه��ا 
علي��وي15 ، كما مل تتنّكُر حياة �سليمة لدللة ا�سمها 
على معاين ال�ست�سالم للَع��وِز والفقر والأمل اخلادِع 
بخال�سها من �سباحات عنائها الفانية يف الوقوف 
على موقٍد لفٍح روَحها باله��ِم، ووجَهها باللهب16 
. ولي��َت ابَن زوجه��ا ح�سن مّناه��ا بت�ساحلِه معها، 
ط��وال ف�س��ول الرواية َي�س��رتقُّ دنانرَي بيعه��ا اخلبَز، 
وي�سم��ُر له��ا ني��ة ط��رده اإياها م��ن بيِت اأبي��ه17 ، 
وق��د فع��َل. ول ين��ي املتاأم��ُل يتق��ّدُم يف م�ساركت��ه 
ال�سعوري��ة ملم��الأِة مع��اين ا�سم ح�سن عل��ى حتميِة 
�سقوطِه املرّوِع، ول �سكَّ اأنَّ م�ساركَة من هذا ال�رصب 
د �سلته  تنّم��ي العاطفة اجلمالية لدى املتاأِمل، وتوطِّ

بالفن��ان الروائي وتوثقه بجه��دِه وتطوره 
العقل��ي والفن��ي، وتتاب��ع جناح��ه ب�رصور 
، فم��ا  الأه��واء18  وغبط��ٍة خال�س��ة م��ن 
اأحبَّ اأن ي�ستح��ثَّ ن�سُق داُل ح�سن خبيئاِت 
م��اآب تلك ال�سخ�سي��ة يف الرواية؛ للمتاأِمل! 
وم��ا اأميله اإىل ن�ساِط الإحال��ة التاريخية والتقليدية 
الرمزية امُلعلن��ة يف ا�سم ح�سن! اإنَّ النخلة واجلريان 
ُتْعِلمنا بانحدار ح�سن من اأ�سوٍل ريفية �سيعية تاأمُت 
َمُن  اأتباعه��ا للح�سن ب��ن علي ال�سب��ط ال�سهي��د، َفَتَتيَّ
الأتباُع بت�سميِة اأولدها با�سمِه، وتقتب�ُص �سيئًا كثرياً 
م��ن َو�ْسم تلك ال�سخ�سي��ة الرمزية، لكن ح�سن علوي 
َقَع��َدْت بِه اأغالُل �َسَقطات��ه النف�سية والجتماعية من 
زي��ِغ �سباٍب، وطي�ص عق��ٍل، وهوى �رصي��دٍة، فاأك�سبْتُه 
ِق  َ قب��َح اخِل��الل، ودفعْت��ُه اإىل حي��اة الت�سك��ِع وال���رصَّ
وطلِب الثاأِر والعقوق، وكم اأرادْت له �سليمُة و�ساحُب 
اأب��و البي�س��كالت اأن يقتن���صَ ه��ذا الفت��ى م��ن ا�سمه 
ُح�ْس��ن التعّل��م يف مدر�سة ال�سناي��ع، وُح�سن التن�سئة 
عل��ى امل��روءة19. ث��م تت�س��ُل �سخ�سي��ة م�سطف��ى 
ال��دّلل بهذه الإحالة التاريخي��ة الرمزية والأ�سولية 
الريفي��ة ات�ساًل يتجاوُز ظ��َن املتاأِم��ِل اإىل العتقاد 
با�سطفاِء قوة ال���رصَّ والزدراء لتلك ال�سخ�سية، على 
عك�ِص ال�سخ�سية املباركة التي ا�سَطَفْتها قوُة اخلري، 
فم�سطفى خماِدٌع، خّوان، دّجال، �سكري، و�سيع يغرُر 
ب�سليم��ِة، اإذ يق��راأُ لها اآيات الق��راآن لت�سدَق��ُه وتاأمَن 

جانبه، فيتزوجها20      
وثّمة �سخ�سيات ثانوي��ة يف النخلة واجلريان اأخذت 
جمالية األقابها واأ�سمائها م��ن التماثِل بن اأدوراها 
يف الأح��داِث و�سقاِئه��ا يف املو�س��وع ال���رّصدي من 

فوؤاد التكريل
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ِمثِل مرهون ال�ساي�ص خيوًل هرمًة ميلُكها الراأ�سمايل 
احلاج اأحمد اآغا بعربٍة يقودها حمادي العربنجي21 
، ون�سمّي��ة املراأُة التي انطوْت على م��ا ُيْننِتُ �سمَعَتها 
ل��دى اأهِله��ا وعارفيه��ا، فم��ا َذكرها ال��راوي اإل يّف 
مو�س��ِع ابت��داء ال�رص22 . وق��د يلتذُّ املتلق��ي َوُي�ْسَحُر 
باإثب��ات الراوي ملا تاأَلُفُه ذائَقُتُه من نعوت ال�سخرية 
َنْع��ت  نح��و:  اليوم��ي  الت��داوِل  يف  الكاريكاتوري��ة 
�سليم��ة باخُلنف�سان��ة كنايًة عن ارتدائه��ا ثيابًا �سود 
وانطراحه��ا يف البي��ت الكبري ذي النخل��ة بعد اإعداد 
اخُلبز، وتلقيب متا�رص باأِم خ�سم املفرو�ص كنايًة عن 

ِعظم اأنفها23  .             
اأ�سم��اء  كاَن��ت  والأوج��اع  امل���رصَّات  رواي��ة  ويف 
ال�سخ�سي��ات بنظ��ِر املتطلِّع اجلم��ايل مذعنًة لإيحاء 
الأحداث مبدلولت ت�ستلهُم ما ينايف ال�سور الدللية 
لتل��ك الأ�سماء؛ اإيحاًء ي�سوبه الو�سوح وترافقه الألفُة 

مب��ا اعت��اده ذوق املتطِل��ع 
والفلكل��وري،  ال�سعب��ي، 
ال�سعري��ة،  النغم��ة  وتغّلُف��ُه 
الأ�س��وات  خف��ة  مث��ل 
وتعددها وُعرفيتها يف ا�سم 
واآدي��ل،  وفتحي��ة،  توفي��ق، 
وكميل��ة، واآل عب��د امل��وىل، 
وغريه��ا.  ق�ساب��ي  واآل 
ولع��ّل وظيف��ة ه��ذا الإيحاء 
املتهيجة  العواط��ف  حتويل 
ل�ستدرار املاآ�سي يف ال�رصد 
واح��دة تلو الأخ��رى وغالبًا 
ما تتحال��ف اأكرث من واقعة 

حمزن��ة على نف�ِص البط��ل، حتويلها اإىل اندماج بذات 
ال�سخ�سي��ة، وانفع��ال بتجربته��ا ف��ال ي��ربُح ذاك��رة 
املتطِل��ع ا�س��ٌم مق��روٌن مُب�ساقاة اأمل اجل��وِع والوحدة 
والفق��ر واخل�رصان من بع��ِد تبذيره مال��ه واجتماعه 
بِخالن��ه، وممار�ست��ه نزوات��ه. اأج��ل، ا�ستب��َد توفي��ُق 
َب  َ ف يف وزارة العدل باعتداده بذاِتِه حَن �رصَ املوظَّ
ذل��ك الأعرَج �سليم��اَن اجلاهَل م�س��وؤوَل الأمِن بدائرِة 
ال��وزار24 ، وفع��ُل ا�ستب��داده كاَن )) فع��اًل معينًا قد 
يب��داأ �سل�سل��ة الأحداث الت��ي ت��وؤدي اإىل الكارثة، واإن 
م��ا يتبع ذلك يخرج عن �سيط��رة الإن�ساِن((25، قلَب 
حيات��ه من �سع��ادٍة اإىل تعا�سٍة حتى ب��اَت موّفقًا يف 
خيبات متتاليات عليه، خيبته يف ان�سمامه لعائلته، 
وخيبت��ه يف اجتماع��ه بحبيبت��ه اخلائن��ة لزوجه��ا، 
وخيبته بالإجناب من زوجِه كميلة، وخيبته بالعمِل 
م��ع ابن عم��ه مِبعمل اخل�س��ب يف خانق��ن، وخيبته 

باملقامرِة واملنادمِة26 . 
ا�س��م  مدل��ول  مَين��ُح  وق��َد 
توفي��ق �سورة ِفْقِه��ِه ل�َسبقِه 
وغريزته اللذين كلما نازَعه 
الع��وز والفقر يف مرحلٍة من 
حياته نازع��اُه اإىل معا�رصة 
غ��رِي �رصعي��ة27  . وج��رت 
مدل��ولت ا�س��م فتحّي��ة على 
انفت��اح  ال�س��د م��ن  من��واِل 
ب��اب ال�سع��ادة له��ا، في��وم 
اأحبَّها غ�ّساُن ال�ساُب الطامُح 
، فخَطَبها من اأبويها،  والرثيُّ
لبِه  فَحِمَل��ْت بجن��ن م��ن �سُ
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اخرتم��ْت روَح��ُه قذيف��ُة احل��رب الإيراني��ة العراقية، 
َلًة لعجوٍز ريفي اأورَثها  وهي من َقْبُل كانت �سابًة مرمَّ
م��ا لدي��ه من ح��ٍب وعنايٍة وم��اٍل نفدْت كّله��ا بنفاد 
ُعمرِه ومطالبة اأبنائ��ه مبرياِث اأبيهم منها28  . لكن 
غ�ّس��ان ناَل من مدلول ا�سمه ن�سيبًا اإذ �سفِرْته غدائُر 
اليت��ِم ب�سوادها29 ���ص. ول غراب��َة اأن ُينق�َص القدُر 
د من حِظ َكميلة يف الإجناب من  املاأ�س��اوي يف ال�رصَّ
توفي��ِق املغ�سوب على زواجِه منها، ويف حِظ َحْمِلها 
م��ن جا�سم الرم�ساين بعد اأن طلََّقها الأّوُل، ا�سطربت 
حياته��ا اأ�س��دَّ ال�سطراب حن ل��ن يتمُّ لها م��ا تريُد 
م��ن م�ساجع��ة توفيق لها30  واأن��ت واجٌد يف جنمة 
البّتاوي��ن نظري م��ا َوَجْدَتُه يف الأثري��ن الأولين من 
اإر�س��اِل دوال ت�سمية ال�سخ�سيات على جَم��اِز الَباأْ�ِص 
َفاِه يف اأ�سلها اللغوي،  َعِة والرَّ ِبَرْغ��ِم تكّفِل معاين ال�سِّ
ارة،  دي ِكَناَن��َة مدلوليتها ال�سَّ ُ ال�رصَّ اأو ُق��ْل َماَلأَ ال���رصُّ
نح��و، ا�سم زاهر ح�س��ن يتطل��ُب اإدراَك ازدهار النَّفي 
والَكَم��ِد والُغرب��ة يف حيات��ه، وامتن��اع �سواها عليه 
حت��ى عندما ح��لَّ واأ�سدقاءه يف �ِسّق��ة النجمِة ليلقوا 
ع��ن كواهِله��م �َسَخَطهم على جهن��م وطنهم31 . كما 
عِد يف  َب ن�سار ال�سَّ ت��رى حياة ربيع املحمديِّ قد ن�سُ
ِلها، �ِسيَّما عندم��ا انتهبت كياَنُه ق�س�ُص اآلف  مفا�سِ
العراقين املاأ�ساوية التي يعزُم اإن�ساَء اأر�سيٍف وطني 
يوثقها ويحميها م��ن �سياٍع تاٍم لفَّ بلده منذ حرب 
الع��ام 2003 وقبله32  . و�سه��ى الفتاة العاملة يف 
جري��دة ال�س��الم لن تخالَف م�س��رَي ع�سيقها زاهر من 
عادة لن�سيبه��ا33 . واملعنى الذي  وج��ِه ن�سي��ان ال�سَّ
لي���ص فيه �س��ك هو معن��ى حتّطم كّل ما بن��اه عمران 
امُلهند�ص يف حياته من م�ساريع �رصور غبَّ اختطافه 

من َلُدن ميل�سيات اإجرامية34 
ومن املوؤكد اإف�س��اح هذا ال�ستق�ساء الدليل لأ�سماء 
ال�سخ�سي��ات ع��ن مواقفه��ا النف�سي��ة والجتماعي��ة 
والفكري��ة، ف�س��اًل ع��ن حتّم��ل ال�سخ�سي��ات اأعب��اَء 
الأح��داث الت��ي ي�سّومها التاأوي��ل باألواٍن م��ن ذاكرة 
املتلق��ن اجلمالي��ة. فلم��ا ت�ست��دُّ عل��ى اأبط��ال ه��ذه 
الروايات ماأ�ساويُة اخلط��وِب التي تبذرها �سقطاتهم 
الأخالقي��ة م��رًة، وخ�سوعه��م لأنظمته��م ال�سيا�سية 
مرًة اأخ��رى؛ �سُيذعنون لأ�سواٍت نف�سي��ة يظنون اأّنها 
��ِم الَهالك،  البدي��ل املعوِّ���ص ع��ن اإبحاره��م يف َخ�سَ
َبين��ا ه��ي م�ساعفُة �رصدية لق��وة الأم��واِج القاِهرة. 
فبط��ُل امل���رّصات يف كلِّ مراحله احلياتي��ة خليع من 
اأيِّ ارتب��اط بعائلت��ِه وجمتمع��ِه، وقري��ٌن لنف�سِه ذات 
الهياج اجلن�سي خا�سة اإزاء ن�ساء اأ�سحابه واأقربائه؛ 
وذات الهتم��ام الأدب��ي بروايات تق��وي تن�سلَّه من 
امل�سوؤولي��ة عام��ة35 . وهو يعرُف مت��اَم املعرفِة اأنَّ 
م�ساجعت��ه فتحّي��ة يف �ساع��ِة خوفه��ا م��ن الق�سِف 
وامل�س��ري املجه��ول حلبيبه��ا غ�ّس��ان خط��اأ ف��ادٌح 
�سريمي��ه يف ُغرفِة مظلمٍة ل اأني�ص له بها �سوى كتِبِه 
بع��د اأن طردْتُه تلك املجروح��ُة برغبتِه املجنونة36  
م��ع اأنَّ املتطلِّع اجلمايل اإىل هذا احل��دث يتقيُد مببداأ 
خمالف��ة الواِق��ع والت�سليم ب�س��ذوذ البط��ِل. وهو مبداأ 
ل غن��ى ل��ه عن��ه اإن ا�ستعر�ص �رصيط حي��وات اأبطال 
النجم��ة امَله��ول. اأولئ��ك امُل��ْرَزوؤون امُلثّقف��ون زاهر 
ح�س��ن وربي��ع احلمدي وعل��ي حممد اأم��ن وعمران 
املهند���ص واأبو ح�سن ينتجعوَن �َسقة النَّجمة ليقا�سوا 
ْك��ر واجلن�ِص واحلديث  اأق��ذاء م�سائرهم العدمية بال�سُّ
َل�ٍص ينت�س��ُل بقايا اإن�سانيتهم يف بالدهم من  عن خَمْ
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اخلراب ال�سامِل، ما ع��دا �سهى التي تقا�سي م�سريها 
مبوع��ٍد معا���رصٍة ق�س��ري يف �سي��ارِة زاه��ر اأو مكتِب 

�سديقه37 . 
وهنا ي�ست�رصُف املتطّلع جمالي��ة اإح�سا�سه بالعالقة 
املتبادل��ٍة ب��ن ال�سخ�سيِة والظرِف ال��ذي تعي�سه38 
، وي�ست�سع��ُر اعتم��اد الأبط��ال املاأ�ساوي��ن فعالي��َة 
التعوي���ص باملله��اوي اخلادِع، مّما تزي��ُد من روعة 
د وتهديه احلكمة  متاهيه مع الروح املاأ�س��اوي لل�رصَّ
واللذة من جماهرة هوؤلء الأبطال بالرف�ِص والتمرد 
تفجيعه��م  اخت��ارْت  وبيئ��اٍت  وتقالي��َد  قي��ٍم  عل��ى 
وترويعهم، فهربوا منها اإىل بيئٍة ذاتيٍة ظاللها العناء 
اأي�س��ًا، ياأن�سون بفيئها لهم، فل��م ي�ستطع ح�سن غري 
َج��ْوِب ال�سوارع واملقاهي التي ع�ساها تف�سي به اإىل 
اللقاء بحبيبته متا�رص، اأو الظفر بابن احلولة ليطلب 
بث��اأر �ساحٍب من��ه وِليمحَو �س��ورة دم اأبيِه املطلول 
ب��اه39 اأّما �سليم��ة وزوجها م�سطفى  من ذاك��رة �سِ
ات قدرهما، فه��ي ت�ست�سلم  في�ستيقن��ان ِعظ��َم منغ�سّ
للنوِح، وهو يعاِقُر اخلمرة40بعد ذلك يتكّلُف املتاأِمُل 
تتّبع اإدارة ال�سارِد لهذه املرويات ال�سقيمة من خالل 
ما تبديه ل�سانية تو�سيفه��ا ِوت�سويرها، وما تخفيه 

مّما وراء �سياقاتها الغنيِة بالأفكاِر اجلليلِة.

ث�لث� / جم�لّية امل�أ�ش�وي يف ل�ش�نّية الرواي�ت:

تر�س��ُم الرواي��ُة �س��ورَة جن�سه��ا الأدب��ي م��ن خ��الِل 
حماكاة الروائي للتاأري��خ الفردي والب�رصي حماكاًة 
ل�ساني��ًة جُتي��ُد اإظهاَر غاي��ة العمِل وماآل��ه اإىل ُمنَجٍز 
توا�سل��ي، اأبطال��ُه واأحداُث��ه ومواقفُه رم��وٌز ل�سانيٌة. 

ُد ل يتمّث��ُل التاأري��خ الوج��ودي ل�سخ�سية  اإذن، ال���رصَّ
ما، ولكنه يتناوُل املواق��ُف ووجهات النظر عن ذلك 
التاأري��خ بطريقة املحاكاة التي تن�رُص خطابًا ل�سانيًا 
نا�س��داً وع��َي الآخر. وَمْن �س��وى هذا الآخ��ر ي�ستطيع 
��ة للحدث  جم��َع م��ا تناَث��ر ِم��ْن اأج��زاء اللغ��ة امُلرِكبَّ
الروائ��ي، وتوحيده��ا بالرج��وع اإىل روؤاه وذاكرت��ِه؛ 
ومينحه اكتماله اجلم��ايل والإن�ساين؟41   فكلُّ جزٍء 
ل�ساينٍّ مكتوٍب من ال�رّصد �سكٌل يحمُل معه ندوَب عذاب 
الفرد يف اأفِق النت�سار اجلماعي للقوى ال�رصيرة42  
، وبني��اٌن لفظ��ي يتح��ّرى الق��ارئ ال��ذي اإن يواِج��ْه 
��ارد �سخ�سياته  الرواي��ات الث��الث َيْل��َف متجي��د ال�سَّ
على نح��و احلوار املبا���رص املعقود بينه��م، واإعالءُه 
اأ�سواتها الذاتية والنف�سية بهياأة املنولوج امُلْحَتِجِب 
يف نفو���ص ال�سخ�سيات، بل يتع��دى الأمُر اإىل هيمنٍة 
جماليٍة وَن�َسِقية َمْرِجعية حلواراٍت تبا�رُص القارَئ يف 

انطالقة ال�رّصد مبعظم ف�سول النخلة واجلريان. 
ومّم��ا ينك�س��ُف اأث��ره اجلم��ايل يف واقعي��ة املاأ�س��اة 
الجتماعية والقت�سادي��ة، وعزو هوية ال�سخ�سيات 
وقوميته��م لأر�سية ال�ّسق��اء ذات النخلة َتَلِقي �سليمة 
بنح��ٍو  الإنكلي��زي  الحت��الل  �رصب��ات  وجريانه��ا 
ح��واري ظاه��ِر العامّي��ة ُمتهِكٍم يعل��ن افتتاح ال�رصد 
وي�س��ي مبداراته الإحالي��ة:)) قبل اأن تغ��رب ال�سم�ص 
�سِمع اجلريان �سوتها. قالت اأ�سومة العرجة، ��� القرچ 
خاتون��ة املحّلة. وقال حمادي العربنچي يف الطولة 
املجاورة لبيتها، عبخانه .. خوب مو عبخانه! وقال 
ح�س��ن وهو على ُبع��ِد خطوتِن منها، ����� اأنِت يوميه 
معذبتن��ي.. مو دا احل��ف لچ بالعبا���ص. فقالت وهي 
تخل��ع ثوبها اخلبز الأ�سود، ��� لعد وين راحت الفلو�ص 
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عيني؟ .. وين؟ ���� ا���ص مدريني! هذا بنطلوين وتعايل 
دوري��ه."..." هيچ��ي؟ .. يعن��ي بامل��وت مّل��ا اح�س��ل 
الطحن من التموين، وبعدين اأ�سوف اإيدي والكاع؟.. 
ا�سو يوميه ا�ستغل مثل املكينه، والنا�ص ماكله افادي، 
خبز اأ�سود خبز اأ�سود عبالك اآين طاحنه الطحن وكل 
ي��وم ا�سوف ن���ص الفلو�ص طاي��ره؟.. ح�سن مو حرام 
علي��ك؟ ��� طلعي ح�سچ بن اجلوارين. ���� خايف كل�ص. 
���� ا�سكتي. ����� الدرهم اللي تاخذه كل يوم ما يكفيك.. 
واملرك��ه والتمن تتغ��دى بيها وتتع�س��ى مت�سبعك. ��� 
عاب��ت ذيجي املرك��ه.. مركه امل��كءادي. وعيني ا�ص 
جابك علّي؟.. اأبوك ملا مات خالك وكيل علّي. ���� هذا 
احلو���ص ملك��ي. ���� طي��ط!.. اآين اإيل بي��ه ح�سه.. حكي 
وُثمن��ي((43  ، ول�سانية هذا املقطع فوق �سبِّ األوان 
هول َفْقِر �سليمة ور�سفائها على القراءة ت�سفُع لتاأكيد 
م�سبب��ات هذا الفق��ر الأخالقي وامل��ادي من حكومٍة 
ناِهِب��ة قوَت النا�ص الب�سطاء، وم��ن جمتمٍع راأ�سمايل 
انته��ازي، ومن تخل��ٍف مظلٍل باملعتق��دات؛ ولتوثيق 
ح�سور ذوات كادح��ة �ساذجة و�سعبية وغري متعّلمة 
اأّول َم��ْن تتلقى �سناعة الأقدار يف �ُسّلم الطبقات، ولن 
جتد هذه الذوات لدرِء ال�سناعة �سوى الت�سليم امُلم�ص 
به��ا والزدراء ال�ساخ��ر منه��ا. ول ينبغ��ي ان���رصاب 
ال�سخ�سي��ة يف موك��ِب وعيها لآلمها م��ن دون البّث 
الل�س��اين املنولوج��ي املباِط��ن لغ��رتاب ال�سخ�سية 
عن حميِطه��ا، واملمالئ اأهواء البط��ل ووحدته، وهو 
ينا�سل م�سرياً فردانيًا بائ�سًا، خا�سة اأولئك الأبطال 
الذين ُتْنبُتهم ماآ�سيه��م يف جمتمعاٍت مغلقٍة، ما اأ�سّد 
ات�س��اح َرْجِعه��م الذات��ي بامل�سك��وِت عنه اإم��ا لعيٍب، 
واإما حلراٍم، واإما خلبٍث مازاَل املقطع القائل يجتليه 

ب�س��كِل ت�ساوؤيل: )) مل اأك��ُن ناويًا اأن اأكت��َب اأي �سيء! 
اأميك��ن ه��ذا ... اأن نعم��َل اأعم��اًل دون ه��دف... �سوى 
التظاهر، رمبا؟ غري اأين مل اأكن متظاهراً ، بل مرتدداً؛ 
فهذه هي املرُة الأوىل يف حياتي، على ما اأذكُر، اأفكُر 
يف الكتاب��ة من هذا الن��وِع؛ اأعني اأن اأكتَب عن نف�سي 
وم��ا يدوُر ح��ويل، م��ن اأجل غاي��ة مبهمة ق��د تكوُن 
الفه��م العميق للحي��اِة اأو ت�سهيل الوع��ي."..."  ما هو 
الف��راُغ وم��ا هو المت��الُء يف احلي��اِة؟ يحريين، دون 
اإثارٍة ه��ذا ال�سوؤال؛ فاأنا مثاًل، موظ��ف مقتول الوقت 
منذ ال�سابعة �سباحًا حتى الثالثة ظهراً؛ واأنا مهموم 
باأم��وري املالية باأمور زوجت��ي التي ل حتمُل مني، 
وبعالقات��ي العرجاء مع اأخي واأمي ووالدّي زوجتي، 
ويل اأ�سدق��اء واأنا اأبحُث بحرق��ٍة عن احلب واحلنان؛ 
لكنن��ي اأغلب الأحي��ان اأ�سع��ُر واأنا اأ�س��ع راأ�سي على 
املخدة لأناَم اأخ��رياً، باأين اإن�ساٌن فارُغ احلياة واأدوُر 

يف خالٍء مطلٍق.((44    
وما داَم ���رَصُد الروايات مي�سي يف جمراُه املاأ�ساوي 
يلت��زُم التخيي��ل الب��ادئ بعن���رٍص حقيق��ي �رصع��ان 
ُل��ه املعاجل��ة الفنية رم��زاً ل�ساني��ًا يفاجئنا  م��ا حتوِّ
ببعي��د غ��وره ال��دليل ويوؤثر فين��ا حتّول��ه اجلمايل، 
واأي عن���رٍص َلِق��َي عزمية ال�ّس��ارد على اإخف��اء الآثار 
ال�سلبي��ة للماأ�ساة كعن�رِص الدجاِج واأر�سيف الق�س�ص 
وتقرير الختط��اف وجريدة ال�س��الم! يعر�ُص دوراُن 
ملف��وظ الدجاج يف ن�سٍق ازدج��اري على ل�سان ربيع 
املحم��دي �س��ورَة َنَه��ِم الإن�س��ان ِلقت��ل �رصكائه يف 
الوج��ود، ومتّلك��ه لإرادة ع��دِم الأ�سي��اِء وال�سعف��اء. 
بين��ا مت��ُدّ جمل��ُة اأر�سيف الق�س���ص العراق��ي القراءَة 
بقيم��ِة العرتاف التاريخ��ي بكرثة الوقائ��ع الدامية 
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يف اأي بيٍت عراقي وتدفقها املنّظم والالمنقطع اأيام 
الحتالل الأمريكي45  

وم��ا التقرير الذي يكتُبُه ِعم��راُن املهند�ُص عن ق�سِة 
اختطاف��ه ويودع��ه ل��دى �سديقه ال�سحف��ي زاهر اإل 
د مل���رصوع اأر�سف��ة امِلِحن  مث��اًل عل��ى تنفي��ذ ال���رصَّ
الفردية46 القادرة على بلورة تاريخ العراق احلديث 
يف الأدب. وينظ��ُر القارئ يف ُم�ْسَنِد ال�سالم للجريدِة، 
فياأخ��ذه الده���ُص مل�ساحب��ة النفو�ِص اخلائ��رِة وعي 
الأم��ل واإدراك البقاء ِبرغم مواكبِته��ا لقوافل احلرِب 

واملوت47  
لك��ن يف اأثن��اء ه��ذه الق�س���ص امُلفِجع��ة كاَن ال�رّصد 
الل�س��اين خائ��اًل �سيئ��ِن، هم��ا: الغنائي��ة وال�سعرية، 
الق��ارئ ب�س��وٍر و�سفي��ٍة  اإىل  وكالهم��ا يتناهي��ان 
ماتع��ٍة تهزُّ عواطفه، وتث��ري انفعالته مِلا حتّرره من 
نغٍم م�سم��وٍع، ونفٍح م�سموٍم، وم�سه��ٍد منظوٍر، وطعٍم 
َم��ذوٍق يكتمن على جم��ردات منّفرة العق��ل الإن�ساين 
واقعي��ًا. وق��د جت��دُّ غ��ري واح��دة منه��ا يف امل�رّصات 
والأوجاِع نحو، تب�رّص اآديل يف م�سري توفيق املادي 
والعاطفي والجتماعي من خ��الل قراءتها فنجاَنُه، 
بينا هو يحاول تف�سري �سغفه بها، اإذ ي�ستبُق تب�رّصها 
هجوم املاأ�ساة على كّل اأنحاء توفيق:)) اأنت م�رصوٌق 
من��ذ زمٍن بعيٍد يا�سيدي، م�رصوٌق وغافٌل عمن �رصَقَك 
غريب اأمر هذه الدنيا، كيف ي�رصقون من له وجه مثل 
وجهك يا�سيدي؟ تعال، انظر يل هنا، كم هي وا�سحة 
ه��ذه الإ�س��ارة وذل��ك ال�سه��م املرّي���ص. واأن��ت اأي�سًا 
يا�سيدي غري حمظوٍظ متامًا... كيف ميكن هذا؟((48  
، مل ي�سّدق الإن�ساُن �سيئًا نبوئيًا ُمْكِربًا يرتب�ُص مباآلِه 
فيتقيه بال�ستخفاف منه، وال�ستئثار مبا عداه، لكن 

هذا ال�سيء انتهز زلت توفيق اجلّمة ليجعله م�رصوقًا 
لف�س��اِد عائلت��ه، وملك��ر تقالي��د جمتمع��ه، وخلب��ِث 
اأهوائه، ومر�ِص اأنظمة دولِتِه، وكان كلما تعاظَم هذا 
�ِسُك توفيُق طرفًا من��ه فيعلُل فداحته ويردُّ  ال�س��يُء مَيْ
اأ�سبابه��ا اإىل نف�س��ه تارة، واإىل حميطه ت��ارة اأخرى، 
وقد يتهكُم عليه ويهزاأُ به حتى عندما اأوهمْتُه عائلُتُه 
يوم ا�ستقبلُت��ه يف بيت اأخيه الرّثي عبد الباري رفقَة 
اخلاِط��ب اب��ن عم��ه املحام��ي ممت��از الالم��ي. وما 
اأجمل �سورة الُهزء بتبجي��ٍل موهوٍم لالإن�سان امُلعدِم 
ا�سُتقِبْلن��ا  قول��ه:))  ف�����������������������ي  واحل��ظ  ال��رثوة 
مبهاب��ٍة م�سحك��ة من ل��ُدن العائل��ة كّله��ا، وعوملُت 
كبط��ٍل جل��َب فري�سًة َد�سم��ة لأهله اجلي��اع! وقبل اأن 
يعرف��وا بال�سب��ط اأو�ساَع ال�سيد ممت��از ومدى جدية 
مقا�س��ده، ن��اَل ر�ساه��م واإعجابه��م مبظه��رِه العبد 
املولت��ي الوا�سح، فا�ستب�رصُت خ��رياً. ت�سورُت، بعد 
ذلك اأن مهمتي �ستط��وُل، اإل اأين كنُت خمطئًا، فما اأن 
متَّ ا�ست��الُم ابن الع��م املحرو�ص من قبل العائلة حتى 
َج��رى لفظي كالنواِة((49  ، ت��روُق املتطّلع اجلمايل 
يف ���رصٍد ُموح�ٍص ممت��ٍد �سورتا ت�سبيه توفيق ��� الذي 
اأَتى باملحامي ال�س��اب والطامح ممتاز زوجًا لنجية 
ابن��ة اأخيه اجَل�ِس��ع ��� ببط��ٍل تنتظُر اجلي��اُع خا�سته 
�سيَدَه، اإذ �رصع��ان ما يزول ازدهاوؤهم وفخارهم بِه 
فيلفظون��ه ك�سيٍء �سئيٍل عند نف��اد الفري�سة الد�سمة. 
فتج��دُد ال�سورت��ان ن�ساط��ه احل�س��ي املتاأّم��ل فارَق 
امل�سّب��ه ب��ه امُلعظ��م/ البط��ل القان���ص، وامل�سّبه به 
املحتَق��ر/ الن��واة، خا�س��ًة اإذا َفرَت الن�س��اط التاأملي 
ب�سب��ب تكاثر الأحداِث، كما ت�سبُغ هاتان ال�سورتان 
د  الإح�سا���َص مبقا�س��اة ال�سخ�سي��ة اإن عزَّ عل��ى ال�رصَّ
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املبا�رص فعُل ذلك.  
��ت النخلُة واجل��ريان الأزماِت  ومّل��ا تق�سّ
الواقعي��َة ق�س��َدْت اإىل ت�سوي��ٍر ل�س��اين ل 
ين��ي َعْت��َق املتاأِم��ل م��ن مقارع��ِة َعَنِت 
الَباأ���ص ال��ذي ج�ّسد ال�سخ�سي��ة يف منظِر 
حٍك  ِم�سٍخ ننٍت اأو َو�ْس��ٍم كاريكاتوري ُم�سْ

تالئُمُه وبيئة اأُْعِتَدْت لوقوع اخَلْطب امُل�سني، واأف�سل 
ما ي��دلُّ على ذلك تعب��ري ال��راوي الت�سبيهي اجلاري 
يف م��داٍر ح��واري ب��ن �سليم��ة وزوجه��ا م�سطف��ى 
الآ�سي��ن )) ��� �سليمه، ع�رصي��ن �سنة واأين ِنزل مثل اأم 
البزازين يوميه مبكان.. تريدين ت�سريين هيچي؟ ���� 
ميخالف.. هل الِدمبله اأري��د اك�سها.((50 ، فامُل�سّبه 
ِه به  الإن�سان امُلعَدم امل��اأوى القار يف وطنِه كامل�سبَّ
��ة الذي ينزح اإىل اأي م��كاٍن يجدُّ فيه  احلي��وان/ الِقطَّ
غاره، وم��ا ُي��وؤوي ِجْلَدهم الطري  م��ا ُيبلُغ ج��وع �سِ
نهم من مط��اردِة القوي القان�ِص، لكن الإن�سان  وُيوؤمِّ
ير�س��خ حلتمي��ة م�س��ري التنق��ِل ويواجه��ُه ب�سجاعة 
الآي�ِص حُمت�ِسبًا اأّنه اأقل هوانًا من العي�ص امُلهدَّد بُنُذِز 
املاأ�ساة، َفرَتَى �سليمَة ُتْدُمُل دماميل/الِدمبله امل�سبَّه 
به طرِد ح�سن اإياها من بيت اأبيه/ امُل�سّبه باملوافقِة 
على ح�سن ذلك البيت ال��ذي احتوى م�ساءات َبَرِمها 
اإعداده��ا العجن للخب��ِز، و�سباح��ات التهابها بنار 

املوقِد. 
ِد الل�سانية من  كما يهتدي املتاأِم��ل اإىل ق�سدية ال�رصَّ
وراء ال�سي��اق التاريخ��ي امُلنط��وي عل��ى ا�ستح�سار 
الراأ�س��ن القائم��ن عل��ى تدفق املاأ�س��اة الكونية يف 
ع��امِل ال�سخ�سيات)) ����� ا�ص دعوه خم�س�س��ن را�سكم 
بالعليج��ه؟ َفَنَف��ى اأب��و فتوح��ي ذل��ك قائ��اًل: ����� كل 

عليج��ه ماكو.. ب���ص الأخ ي�سبه هتلر. قال 
م�سطفى: ���� واأنت ت�سبه مو�سوليني!((51   
. وجماليُة هذا الت�سكيل الل�ساين والبالغي 
د لروِح الع���رِص وا�ست�سفاف  موازاة ال���رصَّ
والعل��و  املن�سي��ِة  البيئ��ِة  عل��ى  اآثاره��ا 
باأنا�سه��ا امَلْق�سِي��َن اإىل امل�سارك��ة يف 
اإيق��اف الته��اِم تل��ك ال��روح ل�سعادته��م. وبع��د ه��ذا 
ود الثالث��ة تنب�سُط  الو�س��ِف اخلاِط��ف لل�ساني��ة ال�رصُّ
حقيق��ة اكت�س��اف اجلمالية حينم��ا تتح��رُك اأو�ساُل 
اجُلم��ل والعبارات جت��اه امَلْرِجعية الدللي��ة للمن�ِسِئ 
. وق��د تكون هذه اجلماليُة م�ستحيلَة الإحكام  والعامَلِ
الفني للحقيقة مامل تخلْق يف نف�ِص املتاأِمل اأحا�سي�ص 
متفوقًة باأزم��ِة البطِل داخل انغ��الق دائرته الزمنية 
عي��ة علي��ه. وه��ي دائ��رٌة ت�سط��فُّ اأقطابه��ا  واملو�سِ

ياغة الل�سانية اأي�سًا..  بو�ساطِة ال�سِّ

رابع� / جم�لّية امل�أ�ش�وي
 يف الزم�ِن واملك�ِن يف الرواي�ت:

 
اإّن م��ا ي�سّم��ى بواقعيِة ال�رّصد مل ينت��ج عن ا�ستيعاب 
العم��ل ق�ساي��ا متوا�سج��ة بحي��اة من�سئ��ه ومتعلقة 
مبحيطه الجتماعي بَقَدِر م��ا تتمكن احلركة الدائبة 
الن�سي��ج  املف��رط يف  ال�سخ�سي��ة وتقّلبه��ا  لأح��وال 
التاريخ��ي واملحت��وى الفيزيقي احَليِّ��زي؛ من توليد 
اإحالت �ساِمنة للواقعية. وقد ا�ستغلت اللغة ال�رصدية 
ُت�سِم��ُرُه بوج��وٍد  اأيُّ كائ��ن  ِلي�ستق��َل  النقط��ة  ه��ذه 
تاريخ��ي ذي اأبع��اٍد تتحدان��ا باأ�سئل��ٍة ثالث��ٍة: مت��ى 
كاَن؟ واأي��ن كاَن؟ ومن كاَن؟ ونف��وُز ِبِرهان التحدي 

�ساكر الأنباري
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جميبَن: اأّنها ال�سخ�سية الت��ي تقاَذَفْتها اآلم احلرب 
العاملية الثاني��ة واحلرب الإيرانية العراقية واحلرب 
الأمريكي��ة العراقي��ة يف بغ��داد وخانق��ن والك��وت 
والرم��ادي. ومن �س��اأن ه��ذه الآلم و�سواها ال�سيالُن 
؛ واحللوُل  يف زم��ِن ظاِهٍر �سمويلٍّ وزمٍن باط��ٍن ذاتيٍّ
َع لها �ِسيات عامة َو�ِسيات خا�سة، اإذن، ما  يف موا�سِ
ُع تابعن لتلك الآلم، بل ي�سحى  عاَد الزمُن واملو�سِ
الزمُن حي��اَة الوعي52  ب��الأمِل، واملو�س��ُع م�رصحًا 

ح�سيًا �سعوريًا لَعْر�ِص الوعي به53   
واآي��ُة ذلك انهمام ال�ّسارِد بت�سدير املاأ�ساة عن طريِق 
��ة العناء ثم  اإدراك ال��ذات للحظ��ِة وقوعه��ا يف قب�سِ
تتكاث��ر اللحظُة اإىل اأياٍم قاطع��ًة الزمن ال�رّصدي كّله 
حتى ت�سدَّها الذات بالن�سحاب عن بيئتها ال�ساخِبة 

امُلعادي��ة اإىل بيئ��ة وادعة 
األيف��ة، تتخذه��ا  حميمي��ة 
الذاُت م��الذاً لها من غلظِة 
الأي��ام يف الأوىل.  ولي���ص 
من ري��ٍب يف وجدان ذوات 
ثالث الروايات ته��رُب اإّما 
من امُلهود التي ِوِلدت فيها 
عاجَل��ْت  الت��ي  والغرف��ات 
بن جدرانه��ا جروَح الفقر 
اللي��ل  والعدم��ان ووح��دة 
وفراغ ال�سبِح اإىل الب�ستان 
الكب��ري ذي الفاكه��ة كم��ا 
هَرَب��ت متا���رص م��ن بي��ت 
ال�س��ارِع حي��ث  اإىل  اأبيه��ا 
التقاه��ا ح�س��ن على باب 

ال�سينما، ثم ما لِبثت يف حجرة ا�ستاأجرها لها بَكْمِب 
الأَْرَم��ن وببي��ت اخلالة ن�سمي��ة اإل اأيام��ًا معدوداٍت، 
َفوّل��ت وجهها �س��وب م��اأوى ال�سعادة حي��ث الرجل 

الرثي وامَلِرح54  
لك��ن الب�ست��اَن مل يكن اإل غ��راراً لفتحية ي��وم ترّملْت 
م��ن زوجها العجوز ال��رثي َلَفَظها ِطماحها اإىل غرفِة 
امل���رصاِت ب�سوق الأفراح يف حي العامل حيث جتاوُر 
غرفة توفيق عندم��ا انتق�ص ميثاقه بعائلته، وحيث 
تعا���رِص غ�ّس��ان قب��ل اأوان ا�ست�سهاده. وق��د اأتاَح هذا 
التحلحُل امل��كاين لل�سخ�سيتن الأنثويتن اأن يقطعا 
م�ساف��ة زمني��ة وا�سلة ب��ن زمِن الهيمن��ة الذكورية 
عل��ى املجتمع��ات ال�سعبوية، وزم��ن التمرد على تلك 
الهيمن��ة، فامل��راأة حت��ت اأوزاِر التقالي��د والأع��راف 
واحِلرمان الذي تربره احلرب 
تتح��ول اإىل ق��وٍة مدّم��رة ولو 
َاق��ت اآديل  باخلف��اِء. َبْين��ا �سَ
��ُة  والراف�سِ املتعلِّم��ة  امل��راأة 
مبدين��ٍة  جمتمعه��ا  اأن�س��اَق 
َرَع��ْت حبَّه��ا غ��ري امل���رصوع 
لتوفي��ق، فاأَْقَلَع��ْت اإىل اأر���صٍ 
وؤها من لواعج هذه  ق�سية ُترْبِ

العاطفة اجليا�سة55       
واإّم��ا اأن جتد الذوات ال�رصدية 
تفَزَع��نَّ م��ن احلج��رات الت��ي 
التم�س��ت فيه��ا ل��ّذات ح�سي��ة 
حمبب��ٍة  وغرب��ة  وفكري��ة 
تدح��ُر  الت��ي  املقاه��ي  اإىل 
خ��واء  وت�س��دُّ  الوح��دة،  تل��ك 
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ال�سخ�سي��ة الروح��ي وامل��ادي خا�س��ة عن��د ا�ستداد 
ِها، ورمبا كان هذا الفزع من  اآلم اله��الك يف حا�رصِ
اأمكن��ٍة لطاملا ظنَّه��ا املتاأِمُل حميم��ة يف ت�سويرها 
ال���رصدي ميّثُل نوع��ًا من رف���ص ال�سخ�سي��ة تناهي 
الل��ّذات فيه��ا، اأو بالعك���ِص ت�سف��ُق ال�سخ�سي��ة منها، 
ه��ا امل��كان ال��ذي اكتنز البل��وى، األ ت��رى ح�سن  لأنَّ
بعد افتقاده متا���رصِ هارعًا من بيِت النخلة وحجرة 
مظلم��ة يف بيت ن�سمي��ة اإىل ال�سوارِع ت��ارة، ومبعرثاً 
�ساع��ات �سقائ��ه يف املقه��ى، ونازًل بع��د بيعه بيت 
النخل��ة يف غ��رف الُغرباء املرحتل��ن املوبوءة تارة 
اأخ��رى56  . ومثل��ه حم��ادي العربنج��ي وم�سطفى 
ال��دلل ينتِحي��ان امليخانة لريجئ��ا �سعورهما اليقظ 
بالزمِن الع�سيب ويبلِّغ��ا فواَقهما القا�سي ب�سويعات 

�ُسكر ما تنفُك ت�سلِّمهما اإىل غي�ِص الأحداث57 
ويجه��ُد توفيق يف احل�سول عل��ى النقود ِلينفَقها يف 
مقهى ي�رصُب ال�ساي على طاِولة منه ويجال�ُص نف�َسُه، 
ها الأليم��ة ويراقُب الزمَن  وجتالّي��ُه رّواُده��ا بق�س�سِ
ال��ذي تقطعُه املاّرُة، بينا تتقطُع اأو�ساُل نف�ِسِه مُبدى 
ُمراجعات��ه التاأملية مل�س��اِدر اأوجاع��ِه يعي�ص معها 
خ��ارج وعيه الظاِهر، وق��د تن�سيه ذكريات��ه الأني�سة 
ه وا�سمئزازه من جت��رُّده من كلِّ �سيء  مرارَة حا���رصِ
�س��وى �سعورِه بتيار في�سانه��ا اأثناء َمكثه يف مقهى 
حمزة ومقهى ح�سن عجمي58 ، حينما يرتاُد توفيق 
املقاه��ي لن تربَحُه رغبُته يف النفاذ اإىل نف�سه ، كما 
ُه فجيعُتُه عن ال�سغِو لفجيعتي غ�ّسان وجا�سم  لن ت�سدَّ
الرم�ساين اللذي��ن كانا مراآة �ساِفي��ًة لأَوجاِعه59 ، 
علَّه��م يج��دُّون يف املجال�س��ِة متعًة �رصَقْته��ا الأقداُر 
منه��م، وجماليًة ي�ستنبطه��ا امُلتطلُِّع يف احلرية التي 

مينحه��ا انتح��اء املقهى حلرك��ة العن املمت��دة اإىل 
ف�س��اء املاأ�ساة اخلارجي، وتن��وع جل�سائها ومتاثل 
اأجنا�سه��ا، وانطالق��ة النف���ص بالله��و واحلدي��ث غري 
اخلا�سع��ِن حلاج��زي الأ���رصة والوظيف��ة60  فيها، 
كلُّ ذلك يجعل ال�سخ�سيات املقهورة تنبعُث يف زمٍن 
نف�س��ي واجتماعي فريد بعد اأن اأماَتها زمُن ال�سيا�سة 
وطغي��ان الراأ�سمالي��ة مب��دٍن تن��وء بثق��ل ا�سرتاطات 

التح�رّص.
وال�ّسارع لي�ص خمتلفًا عن الّنحو املكاين الآنف، تراُه 
يعر���صُ روح املدينة وجّوها البيئي وي�سهُد حتولت 
التاريخ امل��ادي للفرد واملجتمع، وُيح��رُر الذات من 
قب�ساِت الظروف على نحو ما ا�ستطاَع �سارُع الر�سيد 
��اُه يف روِع توفي��ق وروِع  و�ساح��ة التحري��ر اأن يبثَّ
القارئ اأي�سًا من َعَبٍق ثقايف يزحُف من نقطٍة زمنية 
بي�س��اء ليتوقَف عند ُحجرات مظلم��ة يف الذات61 ، 
ُ الرَّث ُلهذا ال�سارع و�سواه امل�سدوُد  اأو يدخُل احلا���رصِ
لقيِد العام 2003 زاِهَر وربيَع املحمدي وعلي حممد 
اأمن يف دورِة البوؤ�ِص، فيح�ّسون ب�رصورة النجاة من 
قي��ِد ه��ذا ال�سارع عل��ى الُرغم م��ن ن�ساع��ة تاريخِه 
الت��ي اأحالته��ا اأرزاء ذل��ك العام قتام��ًا كثيفًا ا�سطر 
اأولئ��ك ل�سل��وك الطري��ق املوؤدية اإىل جنم��ة البّتاوين 
حي��ث غرفت��ان مظلمتان و�رصف��ة تطلُّ عل��ى �سارٍع 
ِف  مظل��ٍم ق��د تنب��ُع �سوًء ين��ري بغ��داَد �سائق��ًة بَع�سْ
النفج��ارات و�س��ري الدباب��اِت وجث��ث املخطوف��ن 

واأنباء املخطوفن62 
ظ��ف والوح��دة توفيق  وعندم��ا تزع��زُع اأوج��اع ال�سَّ
يرتاج��ُع اإىل تداعي��اٍت �س��اّرة كانت عب��ارة عن لقاٍء 
مباغ��ت بحبيبته اآدي��ل يف مكتبة ب�ساح��ة التحرير، 
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وهنا ُتَن�َسُع نف�ٌص اأغرَقه��ا واقُعها ِبَيِم القهِر مب�رّصتي 
البح��ث ع��ن اأني���ص من الكت��ب ووج��دان احلبيبة يف 
وجوه امُلرتادين63. ول م��راء اأنَّ مو�سعًا كاملكتبِة 
ُتخف�ُص فيه اأ�سوات اجلموع املقهورة لرتتفَع اأ�سوات 
الوع��ي والتخّيل/ اأ�سوات الروائي��ن واأبطالهم التي 
 ُ اأث��ارت توفيق، يعزُز هوية ال�سخ�سية الروائية وُيبنِّ
دوافعه��ا وُيزّك��ي كيانه��ا ويحّفز الق��ارئ ل�ستكناه 
تنا�س��ات الرواي��ة الأدبي��ة واملعرِفي��ة. كم��ا تك��وُن 
ِم ف��اَه الأحداث  املكتب��ة مقام��ًا ميّكُن توفي��َق من جَلْ
الثوري��ة يف عق��ود الق��رن الع�رصين��ي للع��راق، وهي 
العق��ود الت��ي ���رصت عليه��ا اخلط��ى الزمني��ة لع��امِل 
م�رّصات��ه واأوجاِع��ِه. واإنِّ جمالية انهم��ام ال�سخ�سية 
بالفِن وكتبِه تالِم���ُص حقيقة الكائن فيما هو خمفي 
من��ِه واإرادة اتقائه ال�رصور التي يكّب��ده اإياها الواقع 
بالوه��ِم والعزاء64 وكادت اجلريدُة و�سارُع املتنبي 
مبكتبات��ِه يزيَحا غ�ساوَة املنفى بنظِر زاهر واأ�رصابِه 
ل��ول ن��وال �سظايا ال�سّي��ارة املفخخة م��ن اأبي ح�سن 
بائ��ع الكت��ب، وم��ن ب��اب جري��دة ال�س��الم، مل حتِمِه 
�سلوع ذلك ال�س��ارع وذكريات اأن�سِه يف �ّسقة النجمة 
��اّلد الفو�س��وي املعا���رص ال��ذي اأرغمه على  من اجلَّ
�سلوك �ُسبل النفي مرة اأخرى، بل حمّلته تلك املوا�سع 
ين  اإىل النغما���ص يف التاري��خ واملجتم��ع املعا�رصِ
ومواجه��ة م�س��ري يتخّطاه اإىل م�س��ري اجلماعة التي 
ينبغ��ي اأن تغرّي جمراه الرتاجي��دي65. ولعّل املكاَن 
ذي الطبيعة الهتزازية اأقدُر على رجِّ الذاكرة الفردية 
م��ن الأمكنة الرا�سخ��ة، فال�سّي��ارة بجوبه��ا الدروب 

��ط انثيالت �سّتى  وم�سيه��ا يف الزم��ن الفيزيقي ُتَن�سِّ
خمزونًة لالنفالت خا�س��ة عند فتور ح�سانة الوعي 
الظاِه��ر ِلدى الراِكب/ توفيق الذي ينف�سُل عن الزمِن 

الطبيعي امللتاِث بوقوع املاأ�ساوى66 
على ح��ِن يعجُز الوع��ي الظاِهر لدى زاِه��ر من منِع 
تداعي��ات مكوث��ه املاأ�ساوي��ة يف بغداد اأثن��اء عبور 
ال�سي��ارة التي تقّلُه وعائلته الطري��َق الربيَة املنتهية 
د  عند احلدود العراقية ال�سورية67 ، كاأمنا يبتداأ ال�رصَّ
يف النجم��ة من الزمن الذاك��روي الذي اخرتق زمنية 

ال�ّسري نحو منفى زاِهر.  
ووا�س��ٌح جداً اأنَّ �رصَد الأعم��ال الثالثة املاأ�ساوي قد 
َخل��َق م�رَصَحُه اخلا�ص مبا ُي�س��ّكُل اأبعاد ال�سخ�سيات 
عل��ى املناويل النف�سي��ة والجتماعي��ة والفكرية يف 
نظ��ِر املتاأِم��ل، واآَث��َر زمن��ًا اقت�س��ى ال�سخ�سي��ة ِلأْن 
تك��وَن اأمي��ل اإىل وعي الأح��داث التاريخي��ة ونقدها 
بعنٍف وتهكٍم منها اإىل اإثباتها كوقائع قاّرة. األ ترى 
ال�سخ�سي��ات قد وقف��ت نفو�َسها على ِحرا�س��ة اأمكنٍة 
مغلق��ٍة �رِصيٍة، و�سهوِد اأزمن��ٍة ق�سريٍة ذاتيٍة، فتاأثُرها 
با�سط��راب العائل��ة َمَنَحه��ا األف��ًة باأج��واِء الغرباء، 
وا�ستنكاُره��ا التفكك الأخالق��ي والجتماعي جعلها 
تنزِل��ُق يف عالق��ات ُم�ستهَجَن��ة �س��اذة، ومناوئُته��ا 
الَعدم والفقر اأَجراها يف جمرى ال�ست�سالم واخلذلن. 
كلُّ ذل��ك كاَن و�سيل��ة ال�سخ�سية املاأ�ساوي��ة للدفاِع 
ع��ن اإرادتها احلياة والعي�ص يف ع��امٍل األيٍف ُمت�سائٍل 
ل ي��ذّوُب قواها كم��ا اأذابه��ا العامُل الكب��رُي بخطوِبه 

وجهاِتِه. 
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امللخ�س :

لي�س��ت مهم��ة ال�سائ��ر عل��ى ج��ادة م��ا بع��د احلداثة 
اأن يعط��ي اإجاب��ات اأو ُيظه��ر اليقن، اإمّن��ا تلك �سكة 
احلداثي��ن الذي��ن اآمن��وا بامل��نت املوؤ�ّس���ص وال�سط��ر 
الأب��وي، لذل��ك حاولن��ا يف ه��ذا البح��ث، اأن ن�سيء 
الهوام�ص لتت�سارع مع املتون، ثم اإننا مل نكن حكامًا 

بقدر ما كنا قنوات ناقدة ووا�سفن ل حاكمن.
تعّقب البحث الإ�س��ارات اجلاهلية يف ال�سعر، فالتفت 

يف  غائ��ر  بتقدي���ص  و�س��ت  الت��ي  العالم��ة  اإىل  اأوًل 
التاري��خ للمراأة واخل�سوب��ة، ومن هنا اأ�س��ار اإىل اأّنه 
�سل��وك فن��ّي ينبع م��ن اأ�سا�ص اأ�سط��ورّي دينّي، وبّن 
اأنَّ حم��ركات هذا ال�سلوك هما اخل��وف والطمع، ومع 
اأّن امل��راأة العربي��ة مل تكن على م�ست��وى واحد و اإمنا 
عل��ى م�ستوي��ات واأق�س��ام خمتلف��ة، فق��د نظ��ر اإليها 
العربّي نظ��رة مزدوجة، فعينه ت�سّخ�ص فرقًا �سا�سعًا 
ب��ن املراأة التي تدخل يف �سلطت��ه وحرميه عن التي 
تق��ع خارج ه��ذه الدائرة، وم��ن هنا تراوح��ت املراأة 

حكاية العقل الناقص والجسد الموشوم
حفرية في مقاالت الفحولة الجاهلية

�بـــي د. فــــرا�س العتَّ
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ال�سعرية / الثقافية بن املنع والإبداء، اإذ 
تظه��ر اأحيانًا وهي متجلببة باملعنى من 
دون احل���ّص، وتظه��ر اأحيان��ًا وقد تهتكت 
وخان��ت، وهنا حاك��م البح��ُث الن�سو�َص 
التي اأ�س��ارت اإىل حرية امل��راأة، على وفق 

منه��ج النقد الثقايف، ليح��اول اإظهار قدرة املخاتلة 
البالغّية عل��ى مترير الأن�س��اق الثقافية حتت عباءة 
اجلمي��ل اللغ��وّي، وه��ذه املحاول��ة الك�سفّية ل ميكن 
ممار�سته��ا نقدّي��ًا اإل بعد رفع معادل��ة القدا�سة التي 
اكت�سبتها ن�سو�ص البلغاء من خالل عمرها الطويل، 
وعي��ادة ه��ذه الن�سو�ص مراراً على م��دى هذا الزمن 
الطوي��ل، لتظهر لنا امل��راأة بعد ذلك، وقد وقفت خلف 
ق�سب��ان احلب���ص الفح��ويّل للثقاف��ة البدوّي��ة، ه��ذه 
الثقاف��ة الت��ي ا�ستثن��ت دوراً واحداً م��ن اأدوار املراأة 
و�سملته بالرعاية ال�رصفّية، ونعني به دور الأّم، وملا 
كان  ال�س��ّك منهج الفل�سف��ة العلمّية، جاءت ال�)ملاذا( 
الت��ي حتاول معرفة ال�سب��ب وراء هذا الت�رصيف، فاإذا 
مبنهجن��ا الثق��ايّف ال��ذي اأردن��اه ج��ادة لت�سيري هذا 
البح��ث، يك�س��ف حت��وًل، ل يف نظرة الفح��ل لها، بل 
احتياًل عليها لتكون �سبيهة به بعد اأن غادرت �ساحة 
الأنث��ى امل�س��ورة بزاويتي املكان )اجل�س��د( والزمان 
)اخل�سوبة(، وبع��د اأن اعتنقت قوانن البداوة مذهبًا 

لها.
اأّما عن تو�سيف املراأة الثقايّف وهي يف دور الزواج، 
فق��د مررنا بق�سّية رجل واحد ون�ساء عّدة، حماولن 
��ه له��ذا الن�س��ق الثق��ايّف، ف��اإذا  ك�س��ف الزخ��م املوجِّ
باإ�س��ارات احِلراك تنطلق من اأهل احلرم املكّي �سوب 
تاأ�سي���ص ه��ذه املحاول��ة، واإلغائهم بفع��ل مكانتهم 

الجتماعّي��ة املعادل��ة القدمية التي ت�سري 
واح��دة،  ام��راأة  واح��د مقاب��ل  اإىل رج��ل 
لي�سب��ح فع��ل التع��ّدد م�رصِعن��ًا لقيمتهم 
ال�رصفّي��ة التي مّكنتهم من اإعادة التوجيه 
والتحكم مب�س��رية الأن�ساق الثقافّية، ومن 
هذه الق��درة نف�سها انطلقوا يف اإحالل املراأة / البنت 
املنزلة الدنيا يف ت�سنيف الن�سوة احلرم، فالرجل يف 
ثقاف��ة ال�سحراء ميقت املول��ود الأنثى، وتتداعى يف 
ذهن��ه عن��د ولدته��ا كّل احلمولت ال�سلبي��ة لأعرافه 
الت��ي تراه��ا جالب��ًة للع��ار، منتهك��ة  الجتماعي��ة 
للمال، عاطل��ة عن القتال والن���رصة. فاملراأة احتلت 
يف املخي��ال الب�رصّي الفحويّل �سناع��ة منزلَة ال�رّص، 
اإذ كان��ت عند معظ��م الثقافات الغاِبن��ِة حلّقها �سببًا 
يف الك��وارث، ورمب��ا حتّول ه��ذا الأم��ر اإىل الالوعي 
الفحويّل، ف��كان انتقا�سه منه��ا وحماولة تهمي�سها 
ردعًا ملا تثريه يف نف�سه من خماوف. ولكن اأمل ُيظهر 
ال�ساعر اجلاهلي به املراأة/ احلبيبَة قمراً ويتذّلل لها 
عب��داً يف �ساحة الع�سق؟ هل كان يع��اين الف�سام؟ اأو 

اإّنه على اأدوار خمتلفة يف احلياة كما كانت هي؟
وهن��ا ل��ن ا�ستطرد كث��رياً يف التلخي�ص ك��ي ل اأف�سد 
القراءة ملن ي�ساركن��ي هذا البحث يف التلّقي واإعادة 
الت�سكيك فيما قيَل اأو قلُت، و�ساأكتفي بالقول اإّن وراء 
هذا ال�سلوك ن�سق��ًا �سامراً وفحولة تكر�ص النتقا�ص 

من �رصيكة الرجل على اأر�ص الفحل...

مقد�شة ورذيلة: 

ارتبط��ت امل��راأة عن��د اجلاهلي��ن القدم��اء بنوع من 

واجدة الطرقجي
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العب��ادة الغام�س��ة التي ترم��ز اإىل تقدي�ص اخل�سوبة 
والن�س��اء)1(، فتو�سي��ف امل��راأة كان يرتب��ط دائم��ًا 
ب�س��ورة ال�سم�ص والقم��ر عند اجلاهل��ّي، وهذا موؤ�رص 
وا�سح على تاأليهه��ا واكت�سابها ال�سفة القد�سية من 
خ��الل تو�سيفها بتل��ك املرم��وزات، اإذ كان ال�سعراء 
يوظفون النواح��ي الدينية يف �سعرهم ب�سكل ملحوظ 
"وكما عبد اجلاهليون الظواهر الكونّية، عبدوا القمر، 
وو�سع��وا له��ا اإله��ًا، وعب��دوا ال�سم���ص وو�سع��وا لها 
اإله��ًا، وعبدوا النجوم ف�ساًل ع��ن عبادتهم الكثري من 
الظواه��ر الطبيعية الأخرى، وقد ترك��ت هذه العقائد 
اآثاره��ا يف ممار�ساته��م الديني��ة، واحتف��ظ ال�سع��ر 
اجلاهلّي بها، ووّظفها ال�ساعر توظيفًا فنّيًا من خالل 
ال�سورة الفنّية، والتعب��ري الرمزّي، الذي يحمل كثرياً 

من الدللت الفنّية والفكرّية")2(. 
فال�س��ورة الت��ي يريده��ا ال�ساع��ر اجلاهل��ّي تتمث��ل 

يف اإ�سق��اط �سف��ات الآله��ة 
الوا�س��ح  اأو  امل��راأة،  عل��ى 
اأّن��ه �سل��وك فن��ّي ينب��ع من 
دين��ّي،  ا�سط��ورّي  اأ�سا���ص 
النظ��رة  ه��ذه  اأنَّ  ري��ب  ول 
الفنّي��ة النابع��ة م��ن نظ��رة 
دينّية  يف حقيقتها ا�ستمرار 
ل�س��يء م��وروث "فالق�سيدة 
ب��ن  املاثل��ة  اجلاهلّي��ة 
اأيدين��ا.... تف�س��ح ع��ن �سيء 
من اأ���رصار �سابقته��ا، بحكم 
�سل��ة الوراث��ة بينهم��ا... اأو 
باأّن الق�سيدة الغيبّية، تركت 

ب�سماته��ا عل��ى ج�سد الق�سي��دة اجلاهلّي��ة، ويتجلى 
ذل��ك يف بقاي��ا الإن�ساد ال�سعرّي و�رصي��ان امل�سطلح 
املع��روف عن��د قولهم )اأن�س��د فالن ق�سيدت��ه(، فهي 
تع��ود اإىل اإن�س��اد ال�سع��ر يف املوا�س��م الحتفالّي��ة اأو 

بيوت الآلهة")3(.
فال��دللت الرمزّي��ة الت��ي كانت تو�سف به��ا املراأة 
تع��ّد موؤ�رصاً وا�سح��ًا على تقدي�ص �ساب��ق لها )ع�رص 
الأموم��ة(، ظّل��ت روا�سب��ه عالقة يف اأذه��ان ال�سعراء 
الذين هم كالأنبياء ف�"النبي يحمل اإىل الب�رص ر�سالة 
الواجب��ات، اأم��ا ال�ساعر فيحمل له��م ر�سالة اجلمال، 
ذل��ك قراأ ال�رّص العظيم فاأنار للع��امل طريق النامو�ص، 

وهذا قراأه، فاأنار للعامل طريق املحبة")4(. 
وه��ذا م��ا حدا ببع���ص الغربي��ن اإىل الت�رصي��ح باأن 
الع��رب كانوا "ق��د احرتموا امل��راأة اأكرث م��ن اأية اأّمة 

ظهرت يف تلك الع�سور")5(. 
و�سناأتي يف اأثناء هذا البحث 
على اأكرث من وجه من وجوه 
تكري امل��راأة العربية، ولكن 
�سوؤالن��ا يف ه��ذا املكان عن 
�سبب تقدي���ص العرب للمراأة، 
وملن ي�س��ّك يف اأّنه��ا ُقد�ست 
ُنحيل��ه اإىل خيال��ه يف ه��ذه 
اللحظ��ة �سائلين��ه اأن ي�سور 
لن��ا بالكلم��ات ح�سن��اء ما، 
األ يقول: اإنَّ وجهها كالقمر، 
واإّن �سناها كال�سم�ص، واإّنها 
تهدي فوؤاده كه��دي النجوم 
ف��اإن مل  الفي��ايف،  ل�سالك��ي 

ارتبطت المرأة عند 
الجاهليين القدماء بنوع 

من العبادة الغامضة 
التي ترمز إلى تقديس 

الخصوبة والنساء، 
فتوصيف المرأة كان 

يرتبط دائمًا بصورة 
الشمس والقمر عند 

الجاهلّي.
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ُيج��ب به��ذه الإجابة فعلي��ه اأن يراجع ذاك��رة ال�سعر 
العربي��ة ك��ي ل يج��د اأك��رب من ه��ذه ال�س��ورة لوحة 

للح�سناء العربية. 
ملاذا القمر؟ وملاذا ال�سم�ص؟ وملاذا النجوم؟ 

قلن��ا مقدم��ًا اإّنه��ا معب��ودات ق�سده��ا العرب��ي قبلًة 
ماأمومة. 

وهنا تاأتي ال�)ملاذا( املهّمة، ملاذا ُقد�ست املراأة؟ 
لق��د حاول الإن�سان منذ الق��دم اأن ي�سيطر على خوفه 
فعب��د القم��ر ال��ذي كان يعتق��ده مقيا�ص الزم��ن، ثّم 
حت��ّول اإىل عبادة ال�سم�ص الت��ي كانت تتحكم بحركة 
الف�س��ول، وعبد ال�سم��اء بو�سفها تتزاوج مع الأر�ص 
لياأتي اخل�سب من هذا الت��زاوج، وقّد�ص املراأة خوفًا 
وطمع��ًا؛ اإذ راآه��ا ق��ادرة  يف �سمته��ا عل��ى اجتذاب 
الآخري��ن من خ��الل حركاته��ا اجل�سدّية الت��ي متّثل 
عالمة اإ�سارية متميزة، فج�سد املراأة يوفر لها قنوات 

الأهمي��ة،  عظيم��ة  ات�س��ال 
فاجل�سم الب�رصي عالمة غنية 
الت�سف��ري بو�ساطة حوا�سه اأو 
عن طريق العالمات اجلزئية 
احل��ركات  اأو  الزمكاني��ة 
الإ�ساري��ة، اأو النفعالي��ة اأو 
فه��و  النغمّي��ة،  التنويع��ات 
ج�سد ميتل��ك نظامًا ت�سفرييًا 
غنّي الدللة قادًرا على البوح 
مبا ل ميك��ن للغ��ة اأن تبوح 
ب��ه، واإذا ا�ستطاع��ت التعبري 
عن��ه ف��اإن تعبريه��ا يبق��ى 
اأبطاأ تاأث��رياً يف املتلقي، لذا 

فاإنه��ا ت�ستعمل التقني��ات اجل�سدّي��ة ل�سيما تقنيات 
احلوا���ص الب�رصي��ة واللم�سية والذوقي��ة)6(، للتاأثري 
بع��د اأن �سلبه��ا الطرف الآخر حري��ة ال�سوت بو�سعه 
قيم��ة ال�سم��ت معي��اراً �رصفي��ًا يعطي امل��راأَة مرتبة 
التقدير، فهي خَم��وف منها، لذلك عمل على اإخافتها 
وتدجينه��ا، خم��وف منه��ا لأّنه��ا قد جتل��ب العار- 
بح�سب دعواهم- لهم باأّي حلظة، فهّن نقطة �سعفهم  
فق��د ُيهانون وُيذلون ب�سببه��ن، فالعرف كان جاريًا 
ب�سب��ي الن�ساء واأخذهّن غنائ��م للمنت�رص ول ي�ستثنى 
م��ن ذلك الع��رف اإل اأهل مكة، الذي��ن كانوا من  دون 
النا�ص اآمنن َيغ��زون ول ُيغزون وي�سبون النا�ص ول 
ُي�سب��ون، فلم ُت�سب قر�سية ق��ّط فتوطاأ قهراً، ول جتال 

عليها ال�سهام)7(. 
مل يك��ن التعام��ل م��ع امل��راأة العربية  عل��ى م�ستوى 
واحد، واإمّن��ا  على م�ستويات واأق�س��ام خمتلفة، فهي 
ابت��داء على ق�سم��ن: حّرة و 
اأََمة، وه��ي يف ق�سمها الأول 
اأف�س��ل �ساأن��ًا م��ن �ساحب��ة 
الق�س��م الث��اين؛ لأّن الرج��ال 
م��ن  به��ا  يعرتف��ون  كان��وا 
حي��ث ن�س��ب الأولد وبع�ص 
يف  اأّم��ا  الأخ��رى،  احلق��وق 
ق�سمه��ا الث��اين فكان��ت اأقّل 
ف��ال  ق��دراً  واأدن��ى  منزل��ة 
اأولدها)8(،  ُيعرَتف بن�س��ب 

ولي�ص لها من اأمرها �سيء. 
يف  اآخ��ر  م�ست��وى  وهنال��ك 
اإىل امل��راأة العربّي��ة،  النظ��ر 

لم يكن التعامل مع 
المرأة العربية على 

مستوى واحد، وإنما 
على قسمين: حّرة و َأَمة، 
وهي في قسمها األول 

أفضل شأنًا من صاحبة 
القسم الثاني.العربي 
دون الحاجة لالنفصال 

بلغة أخرى.
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وهي في��ه على ق�سم��ن اأي�سًا، بدوية تعن��ى ب�سوؤون 
البي��ت وتربي��ة املا�سي��ة، وقروي��ة يف واق��ع زراعي 
تعام��ل معاملة لطيفة، وتراقب مراقبة دقيقة، وقّلما 
ترتكب خطيئة؛ لأّن عقابها القتل عندهم)9(، وكانت 
نظرة الرجل للمراأة كانت مّت�سمة بالزدواجّية، فعن 
العرب��ي ت�سّخ���ص فرقًا �سا�سع��ًا "بن �س��ورة املراأة 
الداخلة �سمن –�سلطت��ه- وعر�سه وحرميه، واملراأة 
الت��ي تق��ع خارج ه��ذه الدائ��رة، فامل��راأة التي تكون 
داخل الدائرة تو�س��ف بالتعّفف والتحّجب وال�رصف، 
و تو�سف التي تكون  خارج الدائرة بالفتنة اجل�سدّية 
التي تغوي الرجال وتوقعهم يف م�سائدهن وبالتدلل 

والتغنج")10(. 
فالرجل يف املجتمع اجلاهلي – يف  عرفهم- عن�رص 
متق��دم مبراح��ل على امل��راأة، وعلي��ه كان الكثري من 
الرجال يبخ�سون الن�ساء ن�سيبهّن، اإذ يقول تعاىل يف 
بيان هذه احلالة: ))َوَقاُلواْ َما يِف ُبُطوِن َه�ِذِه الأَْنَعاِم 
ْيَتًة  ٌم َعَلى اأَْزَواِجَنا َواإِن َيُكن مَّ رَّ ٌة لُِّذُكوِرَنا َوحُمَ َخاِل�سَ
ُه ِحِكيٌم َعِليٌم(( نَّ َفُهْم اإِ َكاء �َسَيْجِزيِهْم َو�سْ َفُهْم ِفيِه �رُصَ
)11(، ب��ل كانوا يجعلونهّن من ممتلكاتهم فريثوهّن 
م��ع ما يرث��ون م��ن اآبائه��م)12(، وقد اأ�س��ار القران 
الك��ري اىل ه��ذا الن�س��ق الثقايف اخلاط��ئ واملجحف 
للم��راأة وحرَّمه يف قوله تعاىل: ))يا اأيها الذين امنوا 
ل يح��ّل لك��م اأن ترثوا الن�س��اء كره��ا ول تع�سلوهّن 
وكان��وا   )13( مااتيتموه��ّن...((  ببع���ص  لتذهب��وا 
يعيبون زيارة قربها، وظّلت هذه العادة �سارية حتى 
الع�رص العبا�س��ي، اإذ يقول يعقوب بن الربيع م�سّوراً 

تلك احلالة: 

ليت �شعري ب�أي ذنب مِلُلٍك
                               اأَلَذنـــــٍب حقــــدُتُه ك�ن منه�

اأم الأمني ل�شخطه� ور�ش�ه�
     ك�ن هجري لقربه� واجتن�بي

اأم لعلمي ب�شغله� عن عت�بي
                       حني واريت وجهه� يف الرتاب)14(   

وقد م��ال الأع��راب اإىل ختان البدوي��ات وعللوا ذلك 
بوق��ت فراغه��ّن الطويل الذي يق�سين��ه وهّن قعيدات 

اخليام، ووجدوا اإنَّ العالج هو يف ختنهن)15(.
بن املنع والإبداء: 

عند تقليبنا ل�سفحات املراأة يف تاريخ ال�سعر اجلاهلّي 
تطالعن��ا بوجه متقلب بن �سورتن: �سورتها حيية 
حمت�سم��ة، و�سورته��ا وه��ي تخال��ط الرج��ال، ففي 
�سورته��ا الأوىل تباين��ت عنده��م مقايي�ص "احل�سمة 
والتحج��ب يف املدن والقرى عنها يف البوادي ولذلك 
اأ�سباب��ه وعوامل��ه الجتماعّية وم��ن مظاهر احل�سمة 

احلجاب املعتدل، قول النابغة: 

�شفحت بنظرة فراأيت منه�
                                 ترائب ت�شت�شيء احللي منه�

  حُتيَت اخلدر وا�شعة القرام
ر ب�لظلم")16(                                     كجمر الن�ر بذِّ

اأّم��ا  املراأة يف املجتم��ع اجلاهلي فهو مثل غريه من 
املجتمع��ات تتفاوت في��ه امل�ستوي��ات الجتماعّية، 
فقد قام��ت الن�سوة بالأعمال التي تق��ع عليهّن، مثل: 
اأعم��ال الطبخ، والتنظيف، و���رصب اخليام،  و منهن 
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م��ن ن�سجت ال�س��وف والوبر 
عر، وق��د يدبغن الأدي،  وال�سَّ
ومنه��ن م��ن تخ��رج للرعي 
القي��ام  يف  يومه��ا  تق�س��ي 
على الإب��ل وال�سياه، ومنهن 
م��ن كان��ت تق��وم باأعم��ال 
البي��ع وال���رصاء، واأك��رث م��ا 
ك��ّن يبع��ن الع�س��ل وال�سم��ن 
والتم��ر والعطر يطفن به يف 
الأحياء اأو ي�ستبدلنه اأحيانًا 

بال�سحم)17(. 
وق��د اأ�سار بع�ص)18( الُكّت��اب اإىل قّلة الكلمات التي 
ت�س��ري اإىل عمل املراأة يف املعاجم العربية، ومن هذه 
الكلم��ات ))الظئ��ر )املر�سع��ة( واملقينة الت��ي تزّين 
الن�س��وان وخا�سة العرائ���ص، واخلاف�سة )اخلاتنة...( 
والداي��ة )املولدة( والراقية )التي ترق��ي( ....(()19(، 
وهذا اأمر طبيعي يف جمتمع كانت فيه اأعمال الرجل 

حمدودة وقليلة ولذلك نرى اأعمال املراأة اأقّل. 
اأم��ا ال�س��ورة الثاني��ة يف تاري��خ امل��راأة اجلاهلي��ة 
فه��ي ال�سورة الت��ي تقول اإنَّ امل��راأة مل تكن "حبي�سة 
يف داره��ا، مق�س��ورة يف خيم��ة اأبيه��ا اأو زوجها اإل 
تعفف��ًا، ولكنها كانت متلك حري��ة اخلروج يف الوقت 
املنا�سب، وت�ستطيع اأن تخالط من ت�ساء عندما تكون 
هن��اك حاج��ة لذل��ك اأو ���رصورة، وكانت متتل��ك اأمر 

نف�سها")20(. 
ف��اإذا م��ا حاكمنا الن���صّ املتق��ّدم على وف��ق منهج 
النقد الثق��ايف، اأي بالبحث عن ال�سامر الن�سقي فيه، 
ف�ست��ربز لن��ا جمموعة من املح��ددات تقبع حتت هذا 

لإمكاني��ة  امُلح��رِّر  الن���صّ 
امل��راأة فم��ع كّل اإباح��ة لها 
تل��ك  يح��دد  ا�سرتاط��ًا  جن��د 
ال�سامر  الإباحة ولإي�س��اح 
الن���ص  ه��ذا  يف  املخب��وء 
ن�رصِّح��ه عل��ى فق��رات اأربع 
يقول فيها الن�ّص: اإنَّ املراأة: 

مل تكن ))حبي�شة يف   - 1
داره�، مق�شورة يف خيمة 

اأبيه� اإال تعففً�((: 
اأي اإّنه��ا كان��ت حبي�س��ة يف 
دارها، مق�سورة يف خيمة اأبيها، اأما �سبب هذا احلب�ص 
وعلته فهو ال�رصف والعفاف، واإذا ما اأردنا اأن ن�رصَِّح 
هذا ال�سب��ب الذي دينت به املراأة وحجزت خلف ُجُدر 
البيوت فاإّنه ي�ستبطن كذل��ك اتهامًا لها بعدم القدرة 
عل��ى حفظ الذات و�سالمة ال���رصف اإل باإيقاعها حتت 

طائلة هذا احلجب. 
2 - ))ولكنه� ك�نت متلك حرية اخلروج يف الوقت 

املن��شب((: 
وهنا نرفع ال�ستار عن تناق�سات الن�سو�ص الفحولّيِة 
الإن�س��اء، فف��ي الن���صّ الأول "حبي�س��ة" ويف الن���صّ 
الثاين "ولكنها"، اأي: اإّننا نطالع ازدواجية الطرح يف 
ثنائّية �سدّية، حب�ص/ حرية، ومع ن�ّص احلب�ص الذي 
ناق�سن��اه يف الفق��رة الأوىل كان الت�سوي��غ حا���رصاً، 
ومع ن���صّ احلرّية الذي نناق�سه يف هذه الفقرة ياأتي 
حُم��دَّد احلري��ة وهو يق��ول: ))يف الوق��ت املنا�سب((، 
وهن��ا ن�ساأل: مت��ى يكون هذا الوق��ت املنا�سب؟ وَمن 

يحدد هذا الوقت؟

الرجل هو الذي يرسم 
خطوط األعراف 
الثقافّية، ويحدد 
عنوانات العفاف 

والشرف ويثبِّت مسامير 
ِسَكِة المرأة على أرض 

الفحولة المتوّحدة 
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))ت�شتطيع اأن تخ�لط من ت�ش�ء عندم� تكون   - 3
هن�ك ح�جة اأو �شرورة((: 

ويف هذا اجلزء من الن�ّص تطلق للمراأة حرّية امل�سيئة 
يف املخالط��ة ثم يعود الن���صّ نف�سه لي�سع حمددات 
له��ذه امل�سيئ��ة احلّرة، وه��ي ا�سرتاط وج��ود احتياج 
اأو ���رصورة، ونحن نعلم اأّن احلاج��ة ل تكون حاجة 
رها العرف الثقايّف بهذا التو�سيف  ثقافّي��ة اإل اإذا اأطَّ
امل��راأة  اخت��الط  يف  ت��ر  مل  الأع��راف  كان��ت  ومل��ا 
بالرج��ل حاجة فقد انهدم الأ�سا���ص الذي تقوم عليه 
ه��ذه احلرّية املزعوم��ة، واإمنا العك���ص فاحلاجة يف 
ثقافته��م من��ع الخت��الط ، وال���رصورة يف اأن تكون 
املراأة "حبي�سة يف دارها، مق�سورة يف خيمة اأبيها". 

4 - يختم الن�ّس اإعلن حريته املزعومة هذا بـ 
))وك�نت متتلك اأمر نف�شه�((: 

نع��م كانت متتل��ك اأمر نف�سه��ا بامت��الك الرجل لهذا 
الأمر، الرج��ل الذي ير�سم خطوط الأع��راف الثقافّية 
ويح��دد عنوانات العفاف وال���رصف، ويثبِّت م�سامري 
�ِسَك��ِة املراأة على اأر���ص الفحولة املتوّح��دة اجلن�ص؛ 
لت�س��ري مقطورة املراأة نح��و اأهدافه ولع��دِّ اأي خروج 
لها ع��ن هذه ال�سّكة �سببًا يف هالكها وتدمرياً لل�سطر 

البطريارك��ي ال��ذي يعمل ح��ن ذاك على 
نفيها واإق�سائها. 

وبعد ق��راءة ال�سام��ر الثق��ايّف يف الوجه 
ال��ذي يدَّعي حرّية امل��راأة فاإّننا نقف بكم 
عن��د الوجه ذاته وبالتحدي��د عند ن�ّص قد 
يفنِّ��د راأين��ا وينت���رص للراأي ال��ذي ذهبنا 
اإىل دح�س��ه ثقافّيًا، وه��ذا الن�ّص راأى فيه 
الذين �سبقونا على �سبيل البحث يف نظرّية 

ًا مثبتًا حلريتها وقيمتها امل�ساوية  املراأة العربية ن�سّ
هم حجة على الكثريين. كيف  لقيمة الرجل وكان ن�سّ
ل وه��و ن���صّ قال��ه الع��امل العرب��ي الكب��ري اجلاحظ 
، ومن بعد  )ت 255ه���(، لذل��ك �سنعر�ص هذا الن���صّ
عر�س��ه �سنح��اول اأن جنتهد يف قراءته ق��راءة تبتعد 
ق��ات احُلكمية وت�س��اوي ب��ن الآراء، عَلّنا  ع��ن امل�سبَّ
ن�س��ل اإىل فه��م ثق��ايّف ن�ستوعب فيه ق��درة ال�سظايا 
الِفهمّية يف ا�ستيالد �سور معرفية تتمايز عن اأ�سكال 

�سابقاتها وتنبعث من رحمها يف الوقت نف�سه. 
ق��ال اجلاح��ظ : "مل يكن بن رجال الع��رب ون�سائها 
حجاب، ول كانوا ير�سون مع �سقوط احلجاب بنظرة 
الفلتة ول حلظة اخلل�سة دون اأن يجتمعوا على احلديث 
وامل�سام��رة ويزدوج��وا يف املنا�سم��ة وامل�سافع��ة، 
وي�سم��ى املولع بذلك من الرج��ال بالزير امل�ستق من 
الزيارة، وكّل ذلك بعن الأولياء وح�سور الأزواج، ل 

ينكرون ما لي�ص مبنكر اإذا اأمنوا املنكر")21(. 
اأوًل: حماول��ة ك�س��ف ا�سط��راب بع�ص م��ن ذهب اإىل 

حرّية املراأة من خالل ال�ست�سهاد بهذا الن�ّص: 
1 - ذهب��ت الدكتورة واجدة الأطرقجي يف كتابها 
املو�س��وم ب�)امل��راأة يف اأدب الع���رص العبا�س��ي( اإىل 
حرّي��ة امل��راأة يف املجتمع��ات العربّية 
قب��ل الإ�س��الم، وع��دم وج��ود ظاه��رة 
احل��ري عند الع��رب، بينم��ا كانت هذه 
املجتمع��ات  يف  �سائع��ة  الظاه��رة 
الأخ��رى –كم��ا ت��رى- ث��م ا�ست�سهدت 
اجلاح��ظ  بن���صّ  الأطرقج��ي  الناق��دة 
املتق��ّدم؛ اثبات��ًا لراأيها، ولق��د بّينا يف 
ال�سفح��ات ال�سابق��ة اأّن امل��راأة كان��ت 

عنرتة بن �سداد 
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حمبو�س��ة يف بيته��ا مق�س��ورة فيه بحّج��ة العفاف، 
وهذا احلجاب ل يغادر لكونه �سورة بدائّية من �سور 

احلري التي كانت �سائعة يف املجتمعات القدمية. 
2 - تذك��ر الدكتورة واجدة الأطرقجي يف ال�سفحة 
الثالث��ن من كتابها املذك��ور اأنَّ الرجل العربي كان 
م��ن �سفاته اإذا ))تو�س��م... نظرة اإىل امراأت��ه اأو اأخته 

اأو ابنت��ه بريبة، طل��ب الناظر اىل التب��ارز اأو التجالد 
اأو امل�سارع��ة، ورمبا ن�س��ب القتال بن القبائل غرية 
على نظرة مريبة")22(، وهن��ا تتبّنى الكاتبة راأين 
ل يتفق��ان يف ال�س��ري عل��ى �سبي��ل املنط��ق البحثّي، 
فكي��ف يبي��ح الرجل لمراأت��ه الت�سام��ر واحلديث مع 
الآخري��ن يف الوقت الذي ت�سعل نظ��رة الآخر �سوبها 
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حربًا �رصو�سًا، ثم اإّننا ما زلنا نلم�ص يف جمتمعاتنا 
غ��رية الرجل على املراأة الداخلة يف حرمته من نظرة 
الأجان��ب لها، ونحن ح��ن ذهبنا اإىل بي��ان الراأين 
غ��ري املتفقن لناقدتنا املجته��دة الأطرقجي مل تكن 
غايتنا اتهامها، بل اأردنا اأن ُنظهر لأنف�سنا ازدواجّية 
الروؤي��ة الثقافّية التي تعي�سها جمتمعاتنا بن الواقع 
والتنظري فال��ذي وقعت به الأ�ست��اذة الأطرقجي اأمر 
�سائع فينا، فنحن مزدوجو النظرة، اأومل يقل الفرزدق:  

اأحلمن� تزن اجلب�ل رزانة
       وتخ�لن� جنً� اإذا م� جنهل)23(  

 نع��م ، نحن بن اإف��راط وتفريط تف��رز ثقافتنا وعيًا 
تنا�زشّيًا ومترر الأن�ساُق علينا األعيبها بحيل بالغّية 
حلوة املظهر، مّرة املخرب؛ لتن�سينا اأّن الف�سيلة و�سط 

بن رذيلتن. 

ث�نيً�: حفرّية يف ن�س اجل�حظ

ر بقيمت��ن متنعان الطعن يف  اإنَّ ن���صّ اجلاحظ م�سوَّ
اأفكاره املعرو�سة: 

- القيم��ة الأوىل: لكون اجلاح��ظ عاملا كبريا تفّتقت 
عنه مواهب معرفّية متعّددة، وهو عامل معتزيّل، وقد 
ع��رف املعتزلة بتوجهاته��م العقالنّي��ة ويف طبيعة 
فكره��م املحاِكم لالأ�سي��اء ب�سيغ منطقّية، وهذه هي 
القيم��ة الأوىل التي متنح اجلاح��ظ ح�سانة من دون 

الت�سكيك فيما يقول. 
- والقيمة الثانية: ق�سية تقدي�ص الأفكار وال�سخو�ص، 

اإذا م��روا باملعادلة الثقافّية التي تفّعل هذا التقدي�ص 
لالأ�سي��اء، واإن كان��ت ه��ذه الأ�سياء غ��ري مقد�سة يف 

اأ�سلها، واملعادلة هي: 
ت�ريخ + تواتر = تقدي�س. 

ف��اأّي فك��رة تاأخ��ذ زمن��ًا طوي��اًل يف الت��داول وتبقى 
مك��ّررة ب�س��كل متوات��ر داخ��ل ه��ذا الزم��ن تكت�س��ب 
ال�سدقية وت�سبح فك��رة مقّد�سة وغري قابلة للنق�ص، 
واإذا م��ا تعّر�ص لها فكر حُماِكم لك��ي يثبت اأحّقيتها 
من بطالنها فاإّنه غالبًا ما ُينفى خارج �ساحة التلّقي 
الع��ام، ول��ن يجد ل��ه مكانًا يف غري خباي��ا الهام�ص، 
وكذل��ك ت��داول الكث��ريون اأف��كار اجلاح��ظ ول�سيما 
الن���صّ املتق��ّدم من غري اإنعام ع��ن العقل فيه، لذلك 
�سن�ساك���ص الن�ّص؛ ك��ي ننظر اإىل مالحم��ه بعيداً عن 
معادلة القيمتن اللتن ُذكرتا اآنًفا، و�سنوجز فكرتنا 

التي تنتظر من يحاكمها كذلك يف النقاط التية: 
1 - الن���صّ ي�سري اإىل اإباح��ة العرب لالختالط بن 
ن�سائه��ا والرج��ال الأجان��ب، ب��ل ال�سم��اح بتب��ادل 
ه  الأحادي��ث واملنا�سم��ة، بل يذهب اجلاح��ظ يف ن�سّ
اإىل اأبع��د م��ن ذل��ك اإذ ي�سّخ���ص �رصيحة م��ن الرجال 
ته��وى ه��ذا الخت��الط في�س��ف املول��ع منه��م بذلك 
بالزي��ر، وه��و يخربنا من خ��الل �سامر كالم��ه باأّن 
ه��ذا الزير ل مُينع من لدن رج��ال املراأة )ذويها( من 
زيارته��ا، اإذ مل يك��ن لأوليائه��ا – اإل ا�س��رتاط واحد 
وه��و اأن ياأمنوا املنكر، وال�سوؤال: ما املنكر على وفق 
وجهة نظ��ر رجل ذلك الزم��ن؟ اإّن املنكر كما اأ�سارت 
اإلين��ا الن�سو���ص ال�سابق��ة "نظ��رة" قد ت�سع��ل حربًا 

فكيف بالكالم والختالء ؟!
2 - يف هذه الفقرة �ساآخذكم اإىل تتمة ن�ّص اجلاحظ 
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ال��ذي غفل كثريون عنه اأو تغافلوه؛ خوف 
الوق��وع يف التناق���ص؛ اأو خوف��ًا من م�ّص 
املمن��وع، ق��ال اجلاح��ظ: "فل��م يكن بن 
ل  حج��اب...  ون�سائه��ا  الع��رب  رج��ال 
ينك��رون م��ا لي�ص مبنكر، حت��ى لقد ح�سك 

يف �سدر اأخي بثينة من جميل ما ح�سك من ا�ستعظام 
املوؤان�سة، وخروج العذر عن املخالطة، و�سكا ذلك اإىل 
زوجها وهّزه ما ح�ّسمه")24(، واإذا  وقفنا مع الن�ّص 
اإىل هن��ا واأعملنا اأذهاننا املرباة يف البيئة ال�رصقية 
وزمن الألفي��ة الثالثة، لأخذنا النفع��ال ال�رصقّي اإن 
تعر�ست اإحدى ن�سائنا مل��ا تعر�ست له بثينة، ولكّن 
الن�ّص يخربن��ا بعقالنّية اأخي بثينة وزوجها ليكمنا 
"جلميل عن��د اتيانه بثينة ليقت��اله- وهنا ميار�ص 
الن���صّ لعبت��ه البالغّي��ة بط��رح �سيء يواف��ق الرغبة 
الثقافّي��ة، لكّن��ه ن���صّ خم��ادع يخّدرنا، ث��م يقول- 
فلم��ا دن��ا حلديث��ه وحديثه��ا �سمعاه يق��ول ممتحنًا 
لها- وهن��ا ميكر بنا الن�ّص م��ّرة اأخرى كي ل ندين 
جمي��اًل اأو اأخا بثينة اأو زوجه��ا )الرجال( في�سّوغ-: 
هل لك فيما يكون ب��ن الرجال والن�ساء –اجلن�ص-، 
فيم��ا ي�سفي غلي��ل الع�س��ق ويطفئ نائ��رة ال�سوق؟- 
والرجالن خمتبئان �ساب��ران عليه- قالت: ل. قال: 
ومِل؟ قالت: اإنَّ احلّب اإذا نكح ف�سد!- وهنا ت�سري بثينة 
اإىل حّبه��ا ل��ه وزوجها كام��ن خمتبئ مل ته��ّزه هذه 
الكلمات –فاأخرج �سيفًا كان اأخفاه حتت ثوبه، -هل 
كان ي�سمر نّية قتلها؟- فقال: اأما واهلل لو اأنعمت يل 
ملالأت��ه منك!")25(، وهنا ينته��ي احلوار بن جميل 
وبثين��ة، احل��وار ال��ذي اأراد م��ن خالل��ه اجلاحظ اأن 
ي�س��ري اإىل املخالطة بن الرجال والن�ساء يف الظاهر 

واأ�سمر فيه روؤيته للمراأة بو�سفها خائنة، 
واإّن الرج��ل عفي��ف ر�سي��د كان ليقتلها لو 
ا�ستجاب��ت لرغبت��ه اجلن�سّي��ة، وامتنع فيه 
الرج��الن من قتل جميل حتى ي�ستمعا اإىل 
امتحان��ه الأخت/ الزوج��ة، بثينة، ))فلما 
�سمع��ا بذل��ك وثقا بغيب��ه- اأََومل يك��ن عا�سقًا لزوجة 
الرج��ل؟- وركّن��ا اإىل عفاف��ه، وان�رصف��ا ع��ن قتله، 

واأباحاه النظر واملحادثة")26(. 
ن���صّ  القي��ان  ر�سال��ة  يف  اجلاح��ظ  ن���صّ  اإنَّ   -  3
خم��ادع يداع��ب رغب��ات الفحول��ة من��ذ بدايت��ه ث��م 
يوؤ�س���ص لدونّية امل��راأة، ولأّن اجلاح��ظ خبري بثقافة 
ع���رصه فاإّنه ي�سل��ك طريقًا ل ينغلق م��ن دون مترير 
اأفكاره فهو ي�ست�سفع بالقراآن الكري ثم ي�ستثني ن�ساء 
النبّي)�ص( فقط من �سيوع اأمر املحادثة والختالط 
ب��ن الرج��ال والن�ساء، فهو يقول: "فل��م يزل الرجال 
يتحدث��ون مع الن�ساء، يف اجلاهلّي��ة والإ�سالم، حتى 
���رصب احلج��اب عل��ى اأزواج النبّي خا�س��ة")27(، 
وي�س��ري اإىل كثري من مواقف ال�سحابة املبجلن لدى 
الف��رق الإ�سالمّي��ة املتعّددة يف ممار�سة ه��ذا الفعل؛ 

لكي ي�سّوغ ما يذهب اإليه)28(.
4 - الر�سال��ة تتبن��ى �سوت��ًا واح��داً فق��ط وحتتكر 
احلقيق��ة له��ذا ال�سوت، �س��وت القيان ال��ذي ي�رصح 
باإباح��ة الخت��الط واملنا�سم��ة وامل�سافع��ة، وتعلن 
يف الوق��ت نف�س��ه خيان��ة امل��راأة وع��دم وفائها، بل 
وت�سوره��ا عريان��ة يف بي��ت اهلل احل��رام، متغافل��ة 
ع��ن قيم املجتمع اجلاهل��ّي القا�سية يف التعامل مع 
امل��راأة؛ وعامل��ًة على �سبي��ل املوارب��ة والتدلي�ص يف 
طرح مرويات �سعيفة فيما يتعلق مبحدِّدات الإ�سالم 

اجلاحظ
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�س��وب املراأة، بل اإنَّ ه��ذه الر�سالة تعمل على تنميط 
املراأة العربية بنمط املراأة اململوكة فقط متغافلة عن 
اأّن املجتم��ع العرب��ي تنق�سم فيه امل��راأة على طبقات 

واأدوار خمتلفة. 
5 - ذيل الر�سالة �سوت اجلاحظ الأبرز، وفيه يختم 

الر�سالة مبا ياأتي: 
اأ - يت��رباأ من ن�سب��ة الر�سال��ة اأو اأفكارها ل��ه فيقول: 
))هذه الر�سال��ة التي كتبناها من الرواة من�سوبة اإىل 
من �سميناها يف �سدرها)29(، فتكون الر�سالة بذلك 
بنت��ًا غري �رصعي��ة للجاح��ظ اإذ يترباأ منه��ا وين�سبها 
لغ��ريه ممن روى عنهم م��ن دون ذكرهم  ومن ودون 

اأن يعّلق على اآرائهم. 
ب - يق��ول: "فاإن كانت �سحيحة فقد اأدينا منها حّق 
الرواية والذين كتبوها اأوىل مبا قد تقّلدوا من احلّجة 
منه��ا")30(، وهنا اجلاحظ ينكر اأبوته لهذه الر�سالة 
حتى واإن كانت �سائبة ويدع الن�رص - اإنَّ كان فيها 
ن�رص - جلندّي جمهول ل نعرفه بل معرفتنا للناطق 

با�سمه فقط. 
ت - يف ه��ذه الفقرة �سيخربنا اجلاحظ اأن عدم غياب 
فك��رة طرح احل�سمة كانت �سببًا لهذه الر�سالة فيقول: 
"واإن كان��ت منحولة من قبل الطفيلين اإذ كانوا قد 
راح احل�سمة واملرتبطن لي�سهلُّوا  اأقاموا احلّجة يف اطِّ
عل��ى املقيِّنن م��ا �سنع��ه املقرتف��ون")31(، وهنا 
تظه��ر معرفة اجلاح��ظ ل�سبب ه��ذه املروي��ة؛ وت�سي 
كلمته الأخرية يف هذا الن�ّص بخطاأ احلجج من وجهة 
دينّي��ة اإذ ترتبط مفردة الق��رتاف بحمولة �سلبية يف 

اأ�سلوب القراآن الكري. 
ث -  يعل��ن اجلاحظ اآخًرا حيادّيت��ه املزعومة بقوله: 

"فاإن قال قائل: اإّن لها يف كّل �سنف من هذه الثالثة 
الأ�سن��اف حظًا و�سببًا فقد �سدق")32(، وهنا ي�سع 
اجلاح��ظ قارئه يف اإط��ار اإجابة فارغ م��ن الإجابة؛ 
وذل��ك م��ن خ��الل ا�ستثم��اره املمّي��ز حلي��ل البالغة 

اللغوّية. 
وخال�س��ة الق��ول: اإّن املراأة يف فكرة املن��ع والإبداء 
مل تكن اإّل حمبو�سة خل��ف ق�سبان الثقافة الفحولّية 
التي تتوىل تر�سيم احلدود حلريتها، اأّما اإن قال قائل: 
اإنَّ ال�رصدي��ات العربي��ة حتفل ب�س��ور اإكرامها، وعلى 
�سعد وظائفه��ا املختلفة، فاإّننا نفتح له باب البحث 
يف ظاهرة ال�سوت، هذه الظاهرة التي تفرغ الكلمات 
عن بعدها الفعلّي وجت�سدها وراء دفق �سفوّي ميار�سه 
الطغ��اة على طول امت��داد ع�سور ال�ستب��داد الفكرّي 
خطاب��ات  لي�س��ت  اأو  القت�س��ادّي،  اأو  ال�سيا�س��ّي  اأو 
امل�ستبدي��ن خطابات رنانة ولمع��ة وكذلك اأهدافهم 
املعلنة عل��ى �سبيل ظاهرة ال�سوت، فاملغزى قارئي 
الكري يف قطاف الكلمات ل يف بعدها ال�سوتّي واإن 
كان هذا البعد مقدمة اأوىل تدفع �سوب مقّدمة الفعل 
الثاني��ة لياأت��ي الحت��اد ب��ن املقدمت��ن؛ ل اكتفاء 

بواحدة من دون اأخرى. 

مل�ذا االأّم فقط؟!

لي�س��ت مهم��ة ال�سائ��ر عل��ى ج��اّدة م��ا بع��د احلداثة 
اأن يعط��ي اإجاب��ات اأو ير�س��م خرائ��ط طري��ق، اإمّن��ا 
تل��ك �سك��ة احلداثي��ن الذين كان��وا يوؤمن��ون باملنت 
املوؤ�س���ص وال�سطر الف�سي��ح، اأما نح��ن ف�سنحاول اأن 
ن�س��يء الهوام���ص لتت�سارع مع املت��ون، ولن نكون 
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حّكام��ًا واإمّنا قن��وات ناقلة 
حاكمي��ن  ل  ووا�سف��ن 
ل�س��ورة امل��راأة/ الأّم الت��ي 
ح��ازت يف ه��ذا ال��دور، دور 
بقّي��ة  دون  م��ن  الأموم��ة، 
يف  مكان��ة  امل��راأة  اأدوار 
جمتمع الفحول كما تعر�ص 
لنا ذلك املروي��ات العربية، 
فلم��اذا ه��ي فقط م��ن نالت 

هذه املرتبة؟!
ع���رص  كان  لق��د  اأوًل- 
ع���رص  �سابق��ًا  الأموم��ة 
الأب��وة/ الفحولة، فالنتماء 

اىل الأّم ظاه��رة قدمية قدم الإن�س��ان، اإذ اإّن الأمومة 
كانت ن�سقًا م�سيطراً لردح من الزمن طويل حتى تغّلب 
عليه��ا ن�س��ق الفحولة وهن��ا يجب اأن نلتف��ت اإىل اأمر 
مهّم، وهو اأّن الأن�ساق ل تكون اإل بوجود تنا�زش فيها 
فحن انت�رص ن�سق الفحولة و�سيطر على منت الثقافة 
الإن�ساني��ة يف جزي��رة الع��رب مل ينِه ن�س��ق الأمومة 
واإمّن��ا  �س��ار الأخ��ري هام�س��ًا ي�رصِّب معاني��ه بحيل 
ثقافّية م�سمرة، ولكنها موجودة ومن هذه الن�سقّيات 
امل�سمرة اقرتان ا�سم الرجل بوالدته "وقد جزم بع�ص 
الدار�س��ن باأّن الن�سب��ة اإىل الأّم هي القاعدة املّطردة 
القدمي��ة عند اجلاهلي��ن يف بالد الع��رب ثم حتّولت 
بعد ذل��ك اإىل الن�سبة اىل الآب��اء")33(، وهذا التحّول 
كان عل��ى �سعيد املنت الر�سمّي، اأما الهام�ص ال�سعبي 
ف��كان يعرفه��م باأمهاتهم لذلك تطالعن��ا كتب ال�سري 
باأ�سم��اء الأمهات لكّل �سخ�سّي��ة تريد اأن ترتجم لها، 

ويحدثن��ا التاري��خ باأ�سم��اء 
كث��رية ملل��وك و�سع��راء وقد 
اأمهاته��م، وما  اإىل  انت�سب��وا 
عم��رو بن هن��د اإل واحد من 
اأولئ��ك امللوك الذي��ن ن�سبوا 
ن�س��ب  كم��ا  اأمهاته��م،  اإىل 
قبل��ه اأهل املناذرة اىل اأمهم 
م��اء ال�سماء "ومّما يدّل على 
طغيان الن�سبة لالأّم... ا�سماء 
كث��ري م��ن القبائ��ل املوؤنثة 
فريجح اأّنها ا�سماء اأمهاتهم 
نحو قبيل��ة خندف، ومزينة، 
الطف��اوة،  وبن��ي  وباهل��ة، 
وبني �سلول، وبني جديلة، وبني بجيلة وغريها كّلها 
ن�سب��ت اىل اأمهاتها وهي معروفة ... وهكذا نقول عن 

ق�ساعة وبني العدوية وبني ناجية...")34(. 
وقد ا�ستدّل عدد من العلماء على �سيادة نظام القرابة 
من جهة الأّم بدلئل كث��رية منها "ما يت�سل بقواعد 
اللغ��ة، كمعامل��ة اأ�سماء اجلم��وع معامل��ة املوؤنث اإذ 
يوؤن��ث الفع��ل مث��اًل مع متي��م، وتغلب. وين��وب عنها 
�سم��ري موؤن��ث. وق��د راأى العالم��ة نولدك��ة اأنَّ ه��ذه 
القاعدة النحوّية كافي��ة وحدها لإثبات الن�سبة لالأم 

يف العهود القدمية")35(. 
وم��ن ال�سعراء الذين ن�سبوا لأمهاته��م عمر بن براقة، 
وال�سليك بن ال�سلكة، وقي�ص بن احلدادية، وكثري منهم 

تكنى بها مثل ال�ساعر النابغة وزهري واحلطيئة. 
وهن��ا علين��ا اأن نك�س��ف ال�ستار عن طبيع��ة ال�رصاع 
املحت��دم بن ن�سقي الفحول��ة والأنوثة فحن انت�رص 

ليست مهمة السائر 
على جاّدة ما بعد 
الحداثة أن يعطي 

إجابات أو يرسم خرائط 
طريق، إّنما تلك سكة 

الحداثيين الذين 
كانوا يؤمنون بالمتن 

المؤسس والسطر 
الفصيح. الجنس. 
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ن�س��ق الأنوثة م��ن خالل احلف��اظ على ا�س��م املراأة/ 
الأّم �سم��ن �سل�سلة اإ�سناد الفحل لعنا�رصه املولدة له 
يف لئح��ة التدوي��ن الن�سبي، جنح ن�س��ق الفحولة يف 
ن��زع امل��راأة/ الأّم م��ن التجني�ص الأنث��وي واإلبا�سها 
جلد ثقافة الفح��ل مقابل اإعطائها جزًءا من حقوقها 
الت��ي كانت تتمتع بها فيما م�سى من ع�سور، وثمًنا 
خلروجه��ا على قيم اجلن�ص الذي ن�س��اأت فيه ثقافيًا، 
وم��ن تل��ك المتي��ازات الت��ي ح��ازت عليه��ا القبول 
بالتعزي��ة فيه��ا عن��د املم��ات م��ن  دون غريها من 
الن�س��اء يف الأدوار الباقي��ة، وه��ذا القب��ول بالتعزية 
فيه��ا، اأي الع��رتاف بوجوده��ا الإن�س��ايّن وبقيمتها 
الب�رصّي��ة التي يوؤ�س��ف عليها عن��د مغادرتها للحياة 
مل يك��ن ليح��دث اإل بع��د اأن حتّولت اإىل فح��ل ثقايّف 
ورمب��ا فاقت ذلك الفح��ل يف اجرتار قيم��ه الن�سقّية، 
وهن��ا بداأوا يوؤط��رون لها القيم التي يج��ب اأن تتميز 
به��ا م��ن دون باقي بن��ات جن�سه��ا ومن تل��ك القيم 
الت��ي ترفع م��ن �ساأنها يف ن�سق الب��داوة هذا، لكونها 
غري هادئة واإمنا غ�سوب��ة ومنفعلة، وكّلنا نعلم باأّن 
هاتن من �سفات الفحول��ة البدوّية فالرجل البدوّي 
عاب���ص غ�س��وب، وه��ي اإْن اأرادت تاأ�س��رية العرتاف 
�سوا  بها فعليها اأن تتماهى م��ع قيم البداوة؛ لذلك اأ�سَّ
ملت��داوٍل ثقايّف ي�س��ور اأّن الأّم اإذا حملت وهي فزعة 
مغ�سبة، جاءت بغالم �سديد الباأ�ص ل ُيطاق، و�سورة 
الأم على وفق هذا املعتقد تطالعنا يف قول اأبي كبري 

الهذيل)36(:

ولقد �شريت على الظلم مبغ�شم
                                       مّمن حملن به وهن عواقد

حملت بــــــــــــــــه يف ليلة مزوؤودة
                                     ف�أتت به حو�س اجلن�ن مبطن�

جلــــــــــــد من الفتي�ن غري مهبل
                                    حبك النط�ق، فع��س غري مثقل

كره�، وعقـــــــــــد نط�قه� مل يحلل
                              �ُشهدًا اإذا م� ن�م ليل الهوجل)37(   

ف��الأّم عل��ى وف��ق ه��ذه ال�رصدّي��ة الثقافّي��ة ل تكون 
باعث��ًا على فرو�سّي��ة الب��ن اإل اإذا ا�ستعذبت امل�ساق 
وال�سعاب وقبلت مبغادرة �سفات الأنثى والرحتال 
اإىل �سفات الرجل البدوّي، ومتى ما بقيت قادرة على 
تلبية رغبة الرجل اجلن�سّية حتى يف اأ�سعب الظروف 
احلياتّي��ة فهي ح�سب البيت ال�سع��ري حملت يف ليلة 
يغلف اأجواءها الف��زع وبعد اأن مار�ست اجلن�ص حتى 
م��ن غ��ري اأن تخلع مالب�سه��ا، فعقد نطاقه��ا مل يحلل 
وه��ذا الفع��ل ل ين�سج��م مع طبيع��ة امل��راأة اجلن�سّية 

ولكنه يتالءم مع طبيعة الفحل ال�سادي. 
فه��ي: اإنَّ على وفق هذا امل�ستوى فح�سب  يعرتف بها 
يف �ساحة امل��نت الجتماعّي، اإذ تك��ون فحاًل ثقافّيًا 
اأو اأنث��ى جمازي��ة، هذا ول يفوتنا يف ه��ذا املورد اأن 
نذك��ر اأّن الأنث��ى على  وف��ق الثقافة البدوّي��ة ل تعّد 
اأنث��ى اإل  ب�رصط��ن اثن��ن هم��ا: امل��كان، والزمان. 
فالأنوث��ة حم�سورة يف الذهنّي��ة البدوّية يف م�ساحة 
امل��كان )اجل�س��د( اأي: اإّنه��ا ل تق��وم كالرجل البدوي 
على ثنائي��ة العقل/ اجل�سد )الق��وة(، واإمنا هي ج�سد 
ب��ال عقل؛ والزمان فزمنها م��ن البلوغ اجلن�سّي حتى 

�سن الياأ�ص. 
اأم��ا الأّم الت��ي ُيع��رتف به��ا فه��ي التي تق��ع خارج 
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ا�س��رتاط الأنوثة املذكور اآنًفا، وه��ذا هو ال�سيء الذي 
��ة على هذا اجل�سد يف ق�سة  رمب��ا يعّلل لنا عدم احلميَّ
املعي���ص ال�سطوري الذي كان يت��داول يف اأو�ساطهم 
حينذاك، اإذ ي�س��ري امليثولوجيون اإىل بع�ص الطقو�ص 
��ة امليالد  ال�سعائرّي��ة الت��ي نالح��ظ اآثاره��ا يف ق�سّ
اجلدي��د. ويت�سمن هذا املعتقد اأّن الرجل اإذا دخل بن 
ثوب امل��راأة وجلدها، لئذاً حمتميًا بها، ثم خرج، ُعدَّ 
واحداً من اأبنائها، وقد �سمي هذا املعي�ص الأ�سطوري 
عن��د علم��اء امليثولوجيا "اأبن��اء الأردي��ة" اأو "اأبناء 

الأثواب")38(. 
اأم��ا اإذا انطلق��ت الأّم م��ن خ��الل �سفاته��ا الأنثوي��ة 
ول�سيم��ا �سف��ة الرق��ة، وكراه��ة اخل�سون��ة والفراق 
فاإّنه��ا �ست�سلب حقوقها حتى م��ن اأقرب الرجال لها، 
البن، ولننظ��ر اإىل الأبيات الآتية وكيف ي�سّور فيها 
اد- اأمه التي خاف��ت عليه من  البن-عن��رتة بن �س��دَّ

املوت، يقول يف ذلك: 

تعنفني زبيــــــــــبة يف امللم
                                         تخ�ُف علي اأن األقى حم�مي

مقــــــــــــ�ل لي�س يقبله كرام
                                   يخو�س ال�شيخ يف بحر املن�ي�

وي�أتي املوت طفًل يف مهوٍد
                                   فــــــــــــــــــــل تر�َس مبنق�شة وذٍل

 فعي�شك حتت ظل العز يوًم�
                                      على االإقدام يف يوم الزح�ِم

بطعن الرمح اأو �شرب احل�ش�ِم
                                           وال ير�شى بـــــه غري اللئ�ِم

ويرجع �شــــــــــــ�ملً� والبحر ط�ِم
                                          ويلقى حتفه قبل الفطــــــــ�ِم

وتقنـــــــــــع ب�لقليل من احلط�ِم
                                     وال حتت املذلة األف ع�ِم)39(

  
اإنَّ الأّم يف الأبيات املتقدمة قد �ُسلبت �سفة الأمومة؛ 
لأّنه��ا مل تن�سج��م مع معايري الفحول��ة فلم يخاطبها 
ال�رصي��ح  ب��ل با�سمه��ا  ال�ساع��ر ب�سفته��ا،  الب��ن/ 
)زبيب��ة(، ث��م �سلبه��ا يف البي��ت الثالث �سف��ة الكرم 
الأخالق��ّي اإذ و�سعها يف خانة اللئ��ام من النا�ص اإذ 
ق��ال: ))مق��ال لي�ص يقبله ك��رام. ول ير�س��ى به غري 
اللئام(( ثم يعلو بعد ذلك �سوت الفحل الكري، مقابل 
�س��وت الأنثى اللئيم من خ��الل ن�سج بالغّي ي�ستظهر 
ِحَك��َم الفحولة الت��ي تربر قيم الفح��ل يف احلرب من 
دون البحث يف قيمة النف�ص الإن�سانية اأو قيمة ال�سلم 
التي اأرادتها امل��راأة/ الأّم، ولكّنها غابت حتت حجج 
البالغ��ة احِلَكِميَّة، ولذلك مل ت��رق لأن تنادى بدورها 
الأموم��ي. فهذه ه��ي الثقافة، ثقاف��ة املنت�رص الذي 
يفر�ص �رصوطه عل��ى املغلوبن "فالثقافة ُت�ستعمل، 
يف املق��ام الأول، ل لتحدي��د ال�سيء الذي ينتمي اإليه 
املرء فح�سب، واإمّنا لتحديد ال�سيء الذي ميتلكه املرء، 
... ولك��ن يف املق��ام الثاين، هنالك بع��د اأكرث ت�سويقًا 
لفك��رة الثقافة هذه األ وهو �سط��وة المتالك، اأي  اأن 
الثقافة مبقدورها، بف�سل موقعها الرفيع اأو ال�سامي، 
اأن جتيز وتهيم��ن وحتلل وحترم، واأن تخف�ص منزلة 
�س��يء م��ا اأو  ترف��ع م��ن مقام��ه، الأم��ر ال��ذي يعني 
بوجي��ز العبارة: قدرة الثقافة عل��ى اأن تكون و�سيلة، 
اأو رمبا الو�سيلة الأ�سا�سية، لالإتيان بالتمييز القاطع 
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يف قل��ب م�سماره��ا هي وفيما خلف ذل��ك امل�سمار 
اأي�سًا")40(. 

يف العلقة الزوجية: 

ملا كانت الثقافة ينتجها الفحل يف الع�رص اجلاهلّي 
فق��د منح نف�س��ه المتي��ازات، التي كان م��ن اأبرزها 
�سطوته عل��ى املراأة وحيازته ما �س��اء من عدد منها 
م��ن غري حّد لهذا الأمر، فهي على وفق فهمه الثقايّف 
كائ��ن اأدن��ى يف القيم��ة لذلك يح��ّق ل��ه اأن يت�رصف 
معه��ا كي��ف �س��اء، حت��ى اأ�سب��ح التع��ّدد يف الن�ساء 
حالة �سائعة يف الع���رص اجلاهلّي، ومل يكن لهم عدد 
ينته��ون اإلي��ه يف ذلك التعّدد، فق��د ورد يف ال�سحيح 
اأنَّ "غي��الن الثقف��ّي اأ�سلم وحتته ع���رص ن�ساء")41(. 
و ت�س��ري امل�س��ادر اإىل اأّن اأّول من اتخ��ذ ال�رصائر من 
العرب هم اأهل احلرم)42(، وهذه الرواية التي تن�سب 
فعل التعّدد الأّول لأهل احلرم ت�سي بالتوجيه الثقايّف 
له��ذا الفع��ل، اإذ اإّن اجلميع يعل��م اأّن اأيَّ تغيري ثقايّف 
يحت��اج اإىل قوة موّجهة لكي ياأخ��ذ قدرته التاأثريّية 
يف النا���ص، ل�سيم��ا بع��د ر�س��وخ ان�س��اق مغايرة له 
بفعل الزمن والتكرار اللذين اأك�سبا تلك الن�ساق ثباتًا 
اجتماعي��ًا، وهنا ل بّد لتغي��ري العراف من قوة اأقدر 
عل��ى الإزاح��ة فكانت يف حالة التع��ّدد القوة الدينّية 
الت��ي يتمّت��ع بها اأه��ل احلرم، وه��م بذل��ك يوؤ�ّس�سون 
اإىل قيم��ة جديدة مّكنت الفعل م��ن اأن ميار�ص رغبته 

بو�ساية �رصفّية مهّمة. 
ه��ذا ما يخ�ّص ال��زواج، اأّما ما يخ���صّ الطالق فاإّننا 
ن�ساهد كذلك �رصا�س��ة الفحل الذي له اأن يفتك باأنثاه 

اأّن��ى �ساء، فله اأن يطّلقها من دون اأن تفعل اأو تقرتف 
جترم��ًا �سيئ��ًا، وامل��راأة يف ذلك املجتم��ع تعاين بعد 
طالقه��ا م��ن اأجح��اف حقوقه��ا حتى ج��اء الإ�سالم 
ونظ��م اأح��كام الط��الق وجع��ل ل��ه �رصوط��ًا، اأّما من 
ت�ستثن��ى من هذه الثقافة الفاتك��ة باملراأة فهي التي 
له��ا �سلطة الأهل اأو املال وهذه املراأة فقط من كانت 
متل��ك اإمكانية تطليق الزوج اإن �ساءت، اأّما عن كيفية 
ذلك الط��الق، فاإّنهّن "اإْن كنَّ يف بيت من �سعر حولن 
اخلباء، اإن كان بابه قبل امل�رصق حولنه قبل املغرب، 
واإن كان باب��ه قب��ل اليمن حولنه قب��ل ال�سام، فاإذا 
راأى الرجل ذلك علم اأّنها قد طلقته فلم ياأتها")43(. 
وقد جاء ذكر الطالق على ل�سان الأع�سى حن قال: 

اأي� ج�رتي بيني ف�إّنك ط�لــــــقة
                                   وم� ذاك من جرم عظيم جنيته

      وبيني ح�ش�ن الفرج غري ذميمة
                               وذوقي فتى قــــــــــــــــوم ف�إين ذائق

فقد ك�ن يف �شب�ن قومك منكح
   كذلك اأمور الن��س غــــــــــ�د وط�رقه

وال اأن تكوين جئت فين� بب�ئقه
                            وموموقة فين� كـــــــــــــــــــذاك ووامقه

فت�ة اأن��س مثلــــــــــم� اأنت ذائقه
                         وفتي�ن هزان الطوال الغرانقه)44(  

ويف اأبيات الأع�سى املتقّدمة اأمران: 
م��ّرات  الع��رب  معرف��ة  اإىل  ت�س��ري  اأّنه��ا  االأول:  
الط��الق الث��الث، اإذ ))ا�ست��دل بع���ص الباحث��ن من 
تك��رار الأع�س��ى للبنيوي��ة ث��الث م��رات اأن الط��الق 
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ذا الث��الث م��رات كان معروف��ًا عن��د الع��رب")45(. 
الثــــ�ين: ه��ي ع��ادة ثقافّية كان��ت ل�سال��ح املراأة/ 
زواج  اإمكاني��ة  اإىل  ت�س��ري  الأبي��ات  اإّن  اإذ  الزوج��ة، 
امل��راأة بعد طالقها، وهذا اأم��ر �ساع يف ع�رص ما قبل 
الإ�س��الم فقد كانت املراأة تتزوج بعد طالقها اأو وفاة 
زوجه��ا عنها لأكرث من م��ّرة حتى جتد ال�ستقرار يف 
اإح��دى تلك الزيج��ات، وهذا بخالف م��ا نالحظه يف 
بع���ص اأعرافنا الجتماعّية احلالي��ة التي تعيب على 
الأيام��ى واملطلقات تك��رار جتارب ال��زواج، اإذ يلزم 
ى عنها زوجها باأن تطلق لذائد  امل��راأة ل�سيما امُلتوفَّ
احلي��اة واأن ترتدي ال�سواد ج��لَّ عمرها املتبقي، فهو 
واأد جم��ازي ُتلزم بع�ص ثقافاتن��ا احلالية املراأة به. 

اأّما يف ق�سية العّدة، فهنالك راأيان: 
االأول: ي��رى اأّن امل��راأة حتتج��ز يف خف���ص –خيم��ة 
�سغ��رية- اأو يف بن��اء لتق�س��ي م��ّدة الع��ّدة، وعليها 
اأن متتن��ع م��ن التطّي��ب والتزّي��ن مل��ّدة ع��ام كامل. 
معروف��ًا  يك��ن  مل  اجلاهلّي��ة  اأّن  ي��رى  الثــــ�ين: 
للم��راأة.  وف��اة  ع��ّدة  ول  ط��الق  ع��ّدة  فيه��ا 
والأمر الأخ��ري الذي ناأتي عليه مع الزوجة اجلاهلّية 
هو ق�سية الإرث فهي مل تكن توَّرث عند موت زوجها، 
واإمنا ت�سب��ح اإرثًا لالبن الأك��رب اإّل اإذا حماها اأهلها 

من ذلك العرف ال�سائد)46(. 

البنت وائدة ومووؤدة: 

رمبا �سغلت املراأة/ البنت املنزلة الأدنى يف تراتبية 
امل��راأة الداخل��ة يف ح��رم الرجل، فالرج��ل يف ثقافة 
ال�سحراء ميقت املول��ود الأنثى، اإذ تتداعى يف ذهنه 

عن��د ولدته��ا مدّون��ة اأعراف��ه التي جتد فيه��ا وائدة 
ملاله الذي �سيوؤول م��ن خاللها لغري ما اعتاد �سحة 
ذهاب��ه اإليه، ونعني به اأّنه ي��رى اأّن امل�سار الطبيعي 
لأموال��ه ه��م اأولده الذك��ور؛ لذل��ك حرَّم��ت معظ��م 
الأع��راف اجلاهلي��ة اأن ت��رث البن��ت �سيئ��ًا م��ن مال 
اأبيه��ا، ومّلا نزل الوحي باإ���رصاك البنات يف املرياث 
اغتا�ص بع�ص امل�سلمن، اإذ ذهب للنبي )�ص( قائاًل: 
))ي��ا ر�سول اهلل اأُنعطي اجلارية ن�سف ما ترك اأبوها، 

ولي�ست تركب الفر�ص، ول تقاتل القوم(()47(. 
ويف ه��ذا احلديث يظه��ر جليًا املعي��ار الثقايّف الذي 
كان��وا يحتكم��ون اإلي��ه يف ع��دم توري��ث البنت فهي 
ل ت�سه��م يف الغ��زو ال��ذي كان ميث��ل م�س��در الدخل 
الأ�سا�س��ّي للبداة؛ لذلك تراجع��ت قيمتها الثقافّية يف 
اأذهانه��م ومنعت ح��ّق املرياث عن��د معظمهم. وهنا 
يجب اأّل يفوتنا اأن نذكر اأّن هذا الفعل مل يكن مُماَر�سًا 
م��ن  القبائ��ل العربية كله��ا ، اإمّنا هذه ه��ي القاعدة 
ال�سائع��ة، اإذ "يزعم الأخباريون اأّن اأّول من جعل لها 
ن�سيب��ًا من امل��رياث ذو املجا�سد الي�سك��ري اإذ جعل 

لولده ماله وخ�ّص الذكر مبثل حظ الأنثين")48(. 
ه��ذا وقد �سّور القراآن الكري العادة اجلاهلّية يف واأد 
البن��ات ورف���ص ذلك املجتم��ع –يف الغال��ب- لهّن 
يِّ َذنٍب  ��ْووؤُوَدُة �ُسِئَلْت*ِباأَ حن قال تع��اىل: ))َواإَِذا امْلَ

ُقِتَلْت(( )49( . 
 َ وي�سّوره��ا يف مو�سع اآخر فيقول تعاىل: ))َواإَِذا ُب�رصِّ
اأََحُدُهْم ِبالأُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْسَوّداً َوُهَو َكِظيٌم*َيَتَواَرى 
�ِسُكُه َعَلى ُهوٍن اأَْم  مُيْ َ ِب��ِه اأَ ِم��َن اْلَق��ْوِم ِمن �ُسوِء َما ُب�رصِّ

اِب اأََل �َساء َما َيْحُكُموَن(( )50(.  َ ُه يِف الرتُّ َيُد�سُّ
وق��د �س��ّور تعاىل ت�سوي��راً يعك�ص النظ��رة اجلاهلية 
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للبن��ت وردَّ عليه��م ت�سوراتهم باأبلغ م��ا يكون حن 
ق��ال: )) اأََل �َس��اء َما َيْحُكُم��وَن(( فاأ�ّس�ص بهذه اجلملة 
ن�سق��ًا نا�سخ��ًا لالأن�س��اق ال�سائ��دة يف ذل��ك املجتمع 
ومنطلق��ًا من  اأ�سا�ص احلق املطلق الذي �سي�سكت اإزاء 

قد�سيته ال�سوت ذو الثقافة اجلاهلّية املنهزمة. 
وبالع��ودة اإىل طبيعة التعامل اجلاهل��ي مع املراأة/ 
البن��ت ن�ستطي��ع اأن جنمل اأ�سب��اب ال��واأد يف الثقافة 

اجلاهلّية يف �ست نقاط، هي: 
1 - اخلوف من عار �سبيهن)51(. 
اإذا كان بها عيب َخْلقي)52(.   - 2

3 - خوف الفقر: ويف ذلك يقول تعاىل: ))َوَل َتْقُتُلواْ 
اُكم اإنَّ َقْتَلُهْم  ْحُن َنْرُزُقُهْم َواإِيَّ اأَْولَدُك��ْم َخ�ْسَيَة اإِْمالٍق نَّ

َكاَن ِخْطءاً َكِبرياً(()53(. 
اإذ زعموا  –بح�سب زعمهم-  4 - لأّن اهلل اأوىل بهّن 
اأّن املالئك��ة بنات اهلل ��سبحانه وتعاىل عما ي�سفون 
ِ اْلَبَناِت �ُسْبَحاَنُه  _ فاأحلقوا الإناث به ))َوَيْجَعُلوَن هلِلّ

ا َي�ْسَتُهوَن(()54( .  َوَلُهم مَّ
5 - للنذر: فمن العرب من كان ينذر اأن يذبح واحداً 
م��ن بني��ه اإذا بلغوا ع���رصة كما فعل عب��د املطلب يف 

ق�سته امل�سهورة)55(. 
–ح�س��ب  ال�سيط��ان  6 - لأّنه��ّن رج���ص م��ن عم��ل 
زعمه��م- اإذ اإّن واأد البن��ات كان اأم��راً دينّي��ًا؛ لأّنهم 
اعتق��دوا اأّن البن��ت رج�ص من خلق ال�سيط��ان، اأو من 

خلق اإله غري اآلهتهم فيجب التخّل�ص منها. 
هذه جممل الأ�سباب الت��ي �سوغوا بها واأدهم للبنات 
حت��ى جاء الإ�سالم فحّرم ذل��ك واأعطى للبنت حقوقًا 
وامتي��ازات مل تك��ن تتمتع بها يف الع���رص اجلاهلي 
ح��ن كان الرج��ل اجلاهل��ي ينظر له��ا بعن اخلوف 

واحل��ذر من اأّنه��ا قد ُت�سب��ى فتجلب له ال��ذّل والعار، 
فهي بالن�سبة له متثل قيمة �رصفية، ُيهان ويعري بها، 
اإذ ي�س��ل الأمر بالآ���رص –يف بع�ص الأحيان- اإىل اأن 
يجعل الأ�سرية مت�سي عريانة يف موكب ال�سبايا)56(. 
وه��ي عل��ى وفق تل��ك الثقاف��ة جتلب الع��ار والهوان 
لأهله��ا، و�ستمن��ح الع��زة للغال��ب على اأولئ��ك الأهل 
ب��اأن ن��ال بفعلته ه��ذه منه��م، فالواق��ع ال�سحراوي 
يجع��ل من معي��ار القّوة عام��اًل متحكم��ًا بالأعراف 
الجتماعّية، فاملنت�رص �رصيف عزيز له ما يريد على 
اخلا�رص من عوامل ترج��ح كّفة قدرته التي ي�ستمدها 
م��ن انت�سارات��ه الت��ي تذّل ع��دّوه بو�سائ��ل خمتلفة، 
وت�سّكل املراأة و�سيلة رئي�سة ومهّمة من تلك الو�سائل 

التي يعمل من خاللها على اإذلل عدّوه...
املراأة �سبب للحروب:

لق��د �سغلت امل��راأة يف املخي��ال الب���رصي/ الفحويّل 
منزل��ة ال���رص، وكانت عند معظ��م الثقاف��ات الغابنة 
حلّقها �سبب��ًا يف الكوارث، ورمبا حتّول هذا الأمر اىل 
الالوع��ي الفح��ويّل ف��كان انتقا�سه منه��ا وحماولة 
تهمي�سه��ا ردع��ًا مل��ا تث��ريه يف نف�سه م��ن خماوف، 
فالعربّي يف �سبيل بحثنا هذا كان ذا ح�سا�سّية عالية 
جت��اه اأّي اأم��ر ي�س��يء اىل امل��راأة الداخل��ة يف حرمه، 
وه��ذه احل�سا�سية مل تكن من داف��ع اأهمية تلك املراأة 
يف حياته؛ واإمن��ا لأّنه �سُيهان ويعري لإهانتها، ومن 
هنا يكون دافع اأهميتها عنده دافًعا خارًجا عن دائرة 
كيانه��ا الإن�س��ايّن وداخ��اًل يف براجماتي��ة فحولّية، 
ومن هنا فاإّن اأّي جتاوز على حرم الرجل يجعل منه 
م�سعل غ�سب يتاأجج حمّية وغرية ورمبا اإىل الدرجة 
الت��ي تخرج عن ح��ّد ال�ستجاب��ة الطبيعّي��ة لالأمور، 
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��ة امل�سه��ورة  وللتمثي��ل عل��ى ذل��ك نحي��ل اإىل الق�سّ
لل�ساع��ر عمرو بن كلث��وم التغلبي، فم��ا اأن ا�ستغاثت 
اأّم��ه م��ن حماولة اأّم املل��ك جْعله��ا يف خدمتها، واإل 
وقطع امللك راأ�َص بن كلثوم يف �سيافته)57(. وهذه 
��ة معروفة �ساعت  يف الثقاف��ة العربّية بو�سفها  ق�سّ
دلياًل على حمّية الرج��ل العربّي وفرو�سّيته من دون 
اللتف��ات اىل ح�س��اب قيم��ة رّد الفعل ال��ذي جاء به 
عم��رو ب��ن كلث��وم التغلبي، ه��ل كان منطقي��ًا، وهل 
تنا�س��ب مع طبيعة اإكرام امللك له؟ اإنَّ هذه القيا�سات 
مل حت�رص يف ال�رصدي��ة الثقافّية؛ لأّنها ل تن�سجم مع 
املعيار امل��راد اإعمامه من هذه احلادثة، وهو معيار 

الفتك ف�ساًل عن كون املراأة �سببًا يف اجلرمية. 
وكذل��ك تنقل لنا ال�رصديات التاريخّية اأّن من اأ�سباب 
ح��رب ذي قار بن��ت النعمان ملك احل��رية)58(، واإّن 
حرب الفجار ما كانت لتحدث لول تلك احل�سناء التي 
تعّر���ص لها �سب��ان ماجنون، اإذ �ساألوه��ا باإحلاح اأن 
ُت�سفر، اإذ كانت غادة فاتنة ذات جمال �ساحر وح�سن 
رائ��ع فما اأن رفعت �سوته��ا "يا اآل عمر" حتى ثارت 

احلرب بن عامر وهوزان وقري�ص وكنانة)59(. 
ه��ذا ما تناقلته املت��ون الثقافّية م��ن اأ�سباب اندلع 
احلروب التي كانت ب�سببها، اأّما اإذا كان ال�سبب بعيداً 
عنه��ا فاإّنه��ا ل تغيب من تل��ك ال�رصدّي��ات بو�سفها 
حم��ركًا لل�رّص ودافعًا اإلي��ه، اإذ كانت حت�رص بو�سفها 
حمّف��زة لدينامي��ة تل��ك الثقاف��ات التي تعل��ي قيمة 
العت��داء والني��ل م��ن الآخ��ر للح�س��ول عل��ى متايز 
طبق��ي ق��د يجع��ل م��ن الآخ��ر دون منزل��ة الإن�سان، 
وعل��ى وفق هذا امل�سار مار�س��ت الن�سوة املن�سجمات 
م��ع الثقاف��ة البدوّية دوراً حتري�سّي��ًا وا�سعًا يف حّث 

الرجال على احلرب والأخذ بالثاأر، اإذ يحفل تاريخنا 
ال�سع��رّي بالكث��ري م��ن الأبي��ات والق�سائ��د ال�سعرّية 
الت��ي ن�سجتها املراأة لهذا الغر���ص فهي تدخل دائرة 
التاري��خ اإن ان�سجم��ت م��ع خطوطه العام��ة وت�سبح 
الفحول��ة؛ وم��ن هن��ا  اإْن خالف��ت طبيع��ة  خارج��ه 
ن�ستطي��ع تعليل �سب��ب احل�سور الوا�س��ح لها يف هذا 

املقطع التحري�سّي من حجم الثقافة البدوية. 
قال��ت اأم عم��ران ابن��ة وق��دان وهي حتّر���ص قومها 
عل��ى الأخ��ذ بثاأر من ُقت��ل منهم: "اإْن اأنت��م مل تطلبوا 
باأخيك��م ف��ذروا ال�س��الح ووح�س��وا بالأب��رق وخ��ذوا 
املكاحل واملجا�سد، والب�سوا نقب الن�ساء فبئ�ص رهط 

املرهق")60(. 
وهن��ا حت��اول اأن حتّق��ر ابناَءه��ا بو�سمه��م مبي�س��م 
الن�س��اء اإن مل يكون��وا ثائري��ن لأخيه��م، وتك�سف عن 
قيمته��ا يف تل��ك الثقافة، اإذ كان��ت حمر�سة ودونّية 
يف الوق��ت نف�س��ه، وهي هنا ل تتح��دث بل�سان الفرد 
واإمنا متّث��ل قيمة ثقافّية جمعّي��ة)61(، حتّفز لالأخذ 

بالثاأر ورف�ص ال�سلح اأو اأخذ الدّية)62(.
اأم��ا م�ساركته��ا يف احل��روب فق��د كانت  ب��ن القول 
والفع��ل، اإذ رافقت املراأة قومه��ا يف حروبهم فكانت 
ت�سق��ي العط�س��ى وت�سّم��د اجلرح��ى، واإ�سهامه��ا يف 
احل��رب الت��ي ن�سب��ت ب��ن بك��ر وتغل��ب دلي��ل عل��ى 
ذلك)63(، ولي���ص هذا فح�سب واإمنا  جتاوزت الأمور 
الت��ي تقدم ذكرها لت�س��ارك بنف�سها يف خو�ص غمار 

احلرب مع الرجل)64(. 
وق��د كان الرج��ال كثرياً ما ي�ستجيب��ون لتحري�سات 
الن�س��اء وحتمي�سه��ّن له��م اإذ اإّنه��ّن به��ذا التحري���ص 
ي�ستعمل��ن ال�سفرة الثقافّي��ة التي يفهمها ذلك الرجل، 
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فيغ��ريون على الأعداء، بل كان حر�سهم على الن�ساء 
يدفعهم اإىل الر�س��ا باملوت على �سبي ن�سائهم وذلك 
كما بّينا �سابقًا ل�سبب تعر�سهم للعار املوؤبد اإن قبلوا 

بذلك. 
اأم��ا م��ا �سذَّ عن اخل��ّط التحري�س��ّي امل�سم��وح للمراأة 
بال�سري عليه يف �سطر املنت الثقايّف لذلك الع�رص فهو 
اإ�سكاته��ا واإطفاوؤه��ا للحروب وتثبيطه��ا لل�سغائن، 
وهذا  ل يرد اإل �سذوذاً يف املدّونة الر�سمّية لتاريخنا 
الثق��ايّف ومنه م��ا فعلته بهّية بنت اأو���ص بن حارثة 
الطائ��ي زوج��ة احلارث ب��ن عوف يف ح��رب داح�ص 
والغ��رباء، اإذ اأ�سهم��ت ه��ذه ال�سي��دة يف اأطف��اء تل��ك 

احلرب...)65(. 

املراأة املث�ل وفعل االإث�رة: 

ظّلت امل��راأة مثرياً طبيعيًا للرج��ال عمومًا ولل�سعراء 
عل��ى وجه اخل�سو���ص، فامل��وروث ال�سع��رّي القدي 
زاخر بت�سوي��ر املراأة ومفاتنه��ا)66(، وبكائها عند 
الفراق، والت�سوق اإليها، لذلك �سغلت هذه املراأة املكاَن 
الأك��رب يف قلوبهم وق�سائدهم، فهي "مل تكن م�سدراً 
للحّب واجلمال واملتع��ة فح�سب، ولكّنها كون ممتلئ 
فرح��ًا وحزنًا، خ�سبًا وجدبًا، ودنيا يت�سافح عندها 
ال�ساعر مع الزمن واملوت وطبيعة الزمن واملوت، يف 
نف�سّية العربي طبيعة مت�ساءم منها لغدر الأول وفتك 
الث��اين-")67(. ومن هذا املنطل��ق وجد فيها الكثري 
م��ن ال�سعراء حمّف��زاً ت�ستجيب ل��ه �ساعريتهم فت�سمح 
بال�سع��ر، �سئل ذو الرمة: "كي��ف تفعل اإذ انقفل دونك 
ال�سعر؟ فقال: كيف ينقفل دوين وعندي مفاحته؟ قيل 

له: وما هو: قال: اخللوة بذكر الأحبة")68(. 
وق��د علق اب��ن ر�سيق على ق��ول ذي الرمة ه��ذا باأّنه 
ب�سب��ب كونه عا�سقًا، وا�ست��درك بقوله: "اإّنه اإذا انفتح 
لل�ساع��ر ن�سي��ب الق�سيدة فقد ولج م��ن الباب وو�سع 

رجله يف الركاب")69(. 
فاملراأة من بواع��ث ال�سعر املهّمة للرجل العربي وقد 
جعل ب�رص بن املعتمر منها يف �سحيفته)70(، دافعًا 
مهّم��ًا لل�سعر بل اّنها مركز دوافعه من خالل ال�سهوة 
املفرط��ة يف ال�س��يء واملحبة، اإذ ت�سغ��ل املراأة قلوب 
ال�سع��راء وترتب��ع على عرو�سه��ا، لذلك �س��ّوروا �سّدة 
�سوقهم اإليه��ا وهيامهم بجمالها واأخالقها، ت�سويراً 
حّيًا ودقيقًا، حدا بهم اىل افتتاح معظم ق�سائدهم بها 
"فاأّكدوا بذلك اأّن �سورة املراأة قادرة على اأن ت�سّكل 

بذاتها افتتاحًا مقنعًا لتجاربهم ال�سعرية")71(. 
فللم��راأة ع��امل يفتتن��ون يف و�سف��ه، مينحه��م قدرة 
الفع��ل والنفع��ال، وم��ا الن�سي��ب ال��ذي نلحظ��ه عند 
زه��ري وعن��رتة ولبيد وغ��زل ام��رئ القي���ص اإل دليل 
عل��ى النظ��رة املتميزة للم��راأة ال�سعري��ة، وهنا ن�سع 
�سوؤالن��ا الثق��ايف: اإذا كان��ت ه��ذه مكانة امل��راأة، فلم 
امناز واقعها بالدونّية، على �سعيد النظرة التطبيقّية 

للرجل �سوبها؟ 
واإمن��ا كان ذل��ك لأن املراأة ال�سعرية  م��راأة/ مثال ل 
تلتقي بامل��راأة/ الواقع اإل لُت�ْسِع��َر �رصيكَة الرجل يف 
الإن�سانية بالنق�ص، فق��د "احتجزت احلبيبة العربية 
خلف ثنائي��ة الأنثى )اجل�سد(/ املث��ال )العجائبي(؛ 
لأّن امل��راأة/ الواق��ع مهّم�س��ة، فه��ي عن���رص متاأخر 
الع��رف  –بح�س��ب  عي��ب  ودرج��ة  نق���ص  وعالم��ة 
الفح��ويل- اإذ ل توجد يف الكون امراأة واحدة تن�سجم 
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موا�سفاته��ا مع امل��راأة املر�سومة يف دي��وان ال�سعر 
العرب��ي، وهن��ا مار���ص اجلم��ال قدرته عل��ى تغييب 
اجلمل��ة الثقافّي��ة حتت عباءة جم��ل اأدبي��ة اإبداعية، 
فحبيبتن��ا ال�سعرية حبيبة ل ميك��ن جت�سيدها اإل يف 
اأفالم الر�سوم املتحرك��ة التي لها القدرة على اجلمع 
بن العجائبية والغرائبية، واإنزال املثال اىل الواقع، 

فاحلبيب��ة الواقعّي��ة مهما بلغت م��ن درجات احل�سن 
فهي غ��ري بالغة ملثالها ال�سعري، ذل��ك املثال  الذي 
اأوهمه��ا باأّنها  املق�سودة ب��ه لتظّل طاحمة بعينيها 
�سوبه، �ساعرة بالنق�ص اإزاءه")72(، وبذلك تتكر�ص 
فيه��ا فكرة الن�س��ق التي تعلن دونّيته��ا قبالة الرجل 

حتى وهي يف اأزهى �سورها ال�سعرية... 

اخل�متة واال�ش�رات:

لقد مت�ّسكت احلداثة مبركزّية الن�سان وهام�سية ما �سواه؛ ما حدا بها اىل التم�ّسك 
ال�س��ارم باحلدود العقلّي��ة ونفي كّل ما ل ي�ستطيع العق��ل اإثباته، ويف هذا تقييد 
للمعرفة عند نهاية يت�سور الن�سان فيها اأنه و�سل لها، غري اأن املعرفة اأمر ممتّد 
ومتط��ور، ما يثبت عقال اأّن العقل غري وا�سل لنهاية حدوده املعرفّية، والت�ساعد 
املع��ريّف حتمّية عقلّية؛ ومن هنا كان��ت مابعد احلداثة مر�سدا جديدا يف �ساحات 
املعرفة الن�سانّي��ة، وهي ت�سري اإىل اأهمية الهام�ص بو�سفه حامال للمنت؛ ولكونه 
�سام��را يحتوي يف كث��ري من الأحيان �سفرات املتون املعلن��ة؛ ثم ان هذا املر�سد 
اجلدي��د )ما بعد احلداثة( وجه فل�سفّي حدي��ث، ولكّنه كذلك وجه بال مالمح وهنا 
نق�س��د اأن مابعد احلداثة لي�ست عنوانا ملرحلة قرَّت قواعدها الفل�سفّية، واإمنا هي 
تو�سي��ف ملرحلة بن مرحلتن، مرحلة احلداثة ومرحل��ة �ستاأتي فيما بعد؛ لأننا 
نعي���ص يف خما�س��ات ت�سّكلها املعريّف؛ وه��ي يف  مرحلة ترمي��م فل�سفّي لهنات 
احلداث��ة الت��ي اخفقت يف تاأ�سي���ص دولة الن�س��ان واإن�ساء نهاي��ة تاريخّية لكون 

املعرفة الن�سانية.
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اجت��ازت ق�سيدة الن��رث مرحلة ال�سك��وك وا�ستطاعت 
ان تكّر���ص م�رصوعه��ا الثقايف من خ��الل اخ�ساعها 
للتح��ولت اجلوهرية الت��ي رافقتها ملرحل��ة معينة. 
فبعد تكري�سها لهوي��ة البناء ال�سعري وجدل النتماء 
والرف���ص لعامل الن�ص وحماول��ة الوقوف بجانب ما 
ي�سمى ب�)الن��رب ال�سوتي(، وج��دت نف�سها مبا ي�سمى 
ب�)�سعري��ة الكتاب��ة( وهي التو�سيف��ة املوؤثرة، او هو 
التربي��ر ال�رصعي جلعل ه��ذا اللون م��ن الكتابة يقف 
بجانب مبنى الق�سي��دة وت�سكالتها. ولعل الدرا�سات 
والبح��وث والفعالي��ات الت��ي ناق�س��ت ه��ذا اجلانب، 
ا�س��ارت اىل تاريخي��ة ق�سيدة النرث �س��واء يف العراق 

اأو يف اأي بل��د عربي اآخ��ر، غري اننا بحاجة اىل ك�سف 
امل�ستور عنها واعادة قراءتها قراءة حتليلية خمتلفة، 
مبعن��ى ان لهذا الّلون من الكتاب��ة ان�رصاح كبري على 
حت��ولت الواقع وكل ما هو موؤث��ر يف مراحل احلياة 
عق��ب حق��ب زمنية وتاريخي��ة معًا. له��ذا ال�سبب انك 
تبح��ث يف ق�سي��دة الن��رث ع��ن جدي��د الثقاف��ة وعن 
البع��اد ال�رصيع��ة يف بنائية الأ�س��كال، وعن ثنائية 
املنت والهام���ص، وعن ال�س��واد والبيا�ص، لأن هناك 
ق�سدية لق��راءة ا�سكالية الواق��ع يف العراق بخا�سة، 
حن يكون الرقيب له �سطوة القرار وانت بال�سد منه، 
وحتديدا يف �سنوات ما قبل 2003، اإذ ت�سبح ق�سيدة 

ظواهر العولمة في قصيدة النثر العراقية 

  زهيـــــــــر اجلبــــــوري
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الرف�ص اكرث مترداً عند ال�سعراء ، فما كان 
لق�سي��دة النرث �س��وى رك��وب املوجة من 
خ��الل ت�سظ��ي البن��اء او ان���رصاح املعنى 
يف طرق خمتلف��ة - وحتديدا �سعراء النرث 
يف العقدي��ن الثمانين��ي والت�سعين��ي، مع 
اخت��الف الن�سج من جه��ة والنفالت من 
جه��ة اخرى - ، ول اريد ال�سارة فنيًا اىل 
املرحلة الزمني��ة التي جاءت بها ق�سائد 
اجليل��ن. غ��ري اأَنَّ الق�سي��دة ومتظهراتها 
الأدائي��ة عن��د العديد من ال�سع��راء حققت 
ح�سوره��ا امللف��ت للنظ��ر يف زم��ن كان 
الواق��ع املهيم��ن )يف اجلان��ب ال�سيا�س��ي 
اجل��و  ي�س��وده  والثق��ايف(  والجتماع��ي 

التعبوي بوجود املراأة العجوز )الق�سيدة العمودية(، 
ويف ذلك تاريخ طويل..

ولق�سي��دة النرث مراآة عاك�سة، هي لغ��ة ال�ساعر الذي 
ل يق��ف عن��د بهرج��ة الّلغ��ة وانزياحاته��ا وبعده��ا 
املج��ازي، امنا تعتم��د على حتولت الواق��ع وتاأثره 
والفك��ري،  والجتماع��ي../  ال�سيا�س��ي../  باحل��دث 
وهن��اك م��ن ي�س��األ: اأي��ن ميك��ن ايجاده��ا م��ن بن 
املج��الت الأخرى ..؟ نق��ول : ميكن ايجادها مع كل 
موج��ة تط��ور فك��ري وتكنولوج��ي وعومل��ي، فحن 
تتفت��ت مراكز ال�س��كال تظهر طاق��ات جديدة، وهنا 
ي�سق��ط الط��ار اخلارجي لل�س��كل اليقاع��ي النربي، 
وتنبث��ق العديد من ال�سكال الت��ي ي�ستعريها ال�ساعر 
وه��ي من متظهرات ما بع��د احلداثة، فال بالغة قول، 
ول حما�س��ة، ول تغريب��ات لغوي��ة. فق�سي��دة الن��رث 
مثل �سوق العوملة ل��ه ُبعد )براغماتي( �رصف، الأمر 

ال��ذي جع��ل ا�سح��اب ال�س��اأن يقيم��ون 
له��ا منتدي��ات وفعالي��ات خا�س��ة بها، 
وكاأنهم يالحقون ما هو جديد وخمتلف، 
وحتدي��داً ما قام به احتاد ادباء الب�رصة 
يف ف��رتات متفاوت��ة للملتق��ى املعروف 
ال�سن��وات  يف  الن��رث(  ق�سي��دة  )ملتق��ى 
املا�سي��ة، وق��د �س��ارك في��ه العدي��د من 

�سعراء العراق ونقاده.. 
املعا���رصة  العراقي��ة  الن��رث  ولق�سي��دة 
جوان��ب ا�سا�سي��ة مهمة، منه��ا )النرثية 
الناقدة( والأخ��رى )الوا�سفة( والأخرى 
)التنويعية(، بالإ�سافة اىل ما هو يومي 
وذات��ي، تن��اوب على طرحه��ا جمموعة 
م��ن ال�سعراء من اأجيال خمتلف��ة، وباأ�ساليب خمتلفة 
اي�سًا، ولكن ثّمة م�ساألة تنطوي على طريقة كتابتها 
وطرحه��ا وحتى اإلقائها، اأنها حتتاج اىل ا�سغاء من 
متل��ق خا�ص، متلق يعرف لعب��ة الكتابة ال�سعرية او 
متلٍق يدرك ان لغة ال�سعر ينظر لها كجوهر )م�سمون( 
بالدرجة ال�سا�ص، او كما قال حكمت احلاج )ق�سيدة 
الن��رث حتدث عندما يكتب �سخ�ص ما نرثاً  با�ستخدام 
تقني��ات ال�سعر()1(. وهي بذل��ك ت�ستغل على مفهوم 
القيم��ة، القيم��ة التي تعتمد عل��ى ا�ستع��ارة ال�سياء 
واع��ادة بنائها وفق ���رصورات ا�ستثنائية، وبالتايل 
ت�سبح عملية ا�ستثمارها لغايات ثقافية هي الفاعلة 
بالدرج��ة ال�سا���ص، حتى اثن��اء ا�ستع��ادة املوروث 
تخ�س��ع الّلغ��ة ال�سعرية )ن��رثاً( اىل �سواب��ط الكتابة 
املعا���رصة، وه��ي بذل��ك ا�ستح��وذت عل��ى الواق��ع 
ال�سعري وك���رصت حاجز ال�ساع��ر اليقاعي /النربي 

مروان عادل حمزة 

زهري بهنام بردى 
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/الكال�سيك��ي، مهم��ا كان��ت هن��اك م��ن تو�سيفات 
لذع��ة كتلك التي طرحها )ع��ز الدين املنا�رصة( من 
خ��الل عنوان بحثه )ق�سيدة الن��رث ..)كما هي(: ن�ص 
تهجين��ي �سعري .. مفتوح عابر لالأن��واع .. وم�ستقل( 
الن��رث خ�سو�سي��ة  ان لق�سي��دة  ا�ست��درك  ث��م   .  )2(
متف��ردة بقوله )ه��ي نوع اأدب��ي م�ستق��ل ينتمي اىل 
جن���ص احلافة، ولها ذاكرة يف ال��رتاث العربي تتمثل 
بالقراءة ال�سامتة( )3(. ولو تفح�سنا قليال ال�سعرية 
العربية وحتى العاملية لوجدنا ان الثورات الثقافية 
مبا فيها ال�سعرية ح�سلت عرب ج�رص النرثية ال�سعرية، 
لأنها �ساحبة كي��ان مرن وقابل للت�سظي او التكّيف 

مع كل حالة معينة. 
يف احلقيق��ة ل اري��د البحث عن ا�س��ول ق�سيدة النرث 
ول الطريق��ة الت��ي ج��اءت به��ا اإلين��ا، او جذوره��ا 
الأوىل )�س��واء كانت الولدة الأ�سلية الفرن�سية با�سم 
))ق�سيدة يف الن��رثLe poème en prose((، او 
ولدة ))جمل��ة �سع��ر(( يف ترجمت��ه العربية )ق�سيدة 
التدقي��ق  كب��رياً يف  اأخ��ذت حي��زاً  ن��رث()4(. لأنه��ا 

والبح��ث عن الأ�س��ل، ولكن 
ح�سوره��ا  يهمن��ي  م��ا 
كجن�ص اأدبي / �سعري فاعل 
وموؤث��ر وجم��دد يف ذائقتنا 
ال�سعري��ة والثقافي��ة ب�س��كل 
ع��ام يف راهنن��ا املعا�رص، 
و�ساأ�ستع��ري مقول��ة )�سوزان 
برن��ار( للتعبري ع��ن حقيقة 
ان ق�سي��دة الن��رث ل تناف�ص 
ال�س��كال ال�سعري��ة الأخرى، 

بق��در ما تعرب عن موقف وج��ودي عام نناظره نحن 
يف �ساحتنا ال�سعرية العراقية كموقف مماثل من حيث 
مب��داأ التاأ�سي�ص م��ع اختالف اأج��واء التعاي�ص وطرق 
التفك��ري و�سواه��د البيئة. تق��ول برين��ار )ان ق�سيدة 
الن��رث لي�س��ت بتجدي��د لل�س��كل ال�سعري، بق��در ماهي 
ث��ورة احتج��اج ون�س��ال فك��ري لالأن�س��ان الفرن�سي 
الق��دي �سد م�سريه، يف ظروف معينة هنالك، ووفق 
���رصوط تاريخي��ة معين��ة( )5(. لذا، غ��ادرت ق�سيدة 
الن��رث العراقية فع��ل املغامرة، ب��ل كّر�ست ح�سورها 
يف مواجه��ة الواق��ع ملا يحمله من ف�س��اءات عديدة 
م�سحونة بالراأي العام، ومع مهارة ما يقدمه ال�ساعر 
من لعبة لغوية، فاأن الوازع الأ�سا�ص عنده اأن ي�سبح 
�سمن دائرة احلدث، او �سمن القرار امل�سريي للواقع 
)ال�سيا�سي / الجتماع��ي / ال�سرتاتيجي(، وللوقوف 
عن��د حمط��ة التطبيق النقدي كاأمن��وذج وايف لبع�ص 

ال�سعراء ن�ستوقف منهم : 
اوال : �سع��راء الق�سي��دة النرثية الناق��دة: وهي متثل 
واح��دة م��ن اأه��م نتاج��ات املرحل��ة الت��ي تواك��ب 
الراهن��ة  الأزم��ة  حت��ولت 
اقحم��ت،  وق��د  الع��راق،  يف 
نف�سه��ا  الن��رث   ق�سي��دة  اأي 
يف �سي��اق ال�سعري��ة النرثية 
امل�رصودة، تلك التي تتعامل 
مع الن���ص ل بو�سفه وحدة 
لغوي��ة بالدرج��ة الأ�سا���ص، 
�ساح��ب  بو�سف��ه  امن��ا 
ق��رار مرحل��ي راه��ن، ولن��ا 
كاظ��م  ال�ساع��ر  جترب��ة  يف 

في زمن كان الواقع 
المهيمن في الجانب 

السياسي واالجتماعي 
والثقافي يسوده 

الجو التعبوي بوجود 
المرأة العجوز )القصيدة 

العمودية(.
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احلجاج م��ا يوؤك��د ان لل�سعرية النرثي��ة الناقدة راأي 
معمق، فحن ق��راأ احلجاج ق�سيدته )هناك يف ظالم 
النه��ار( يف مرب��د الب���رصة يف الع��ام 2017، كان 
ح�س��وره يف الق��راءة متثياًل ل��راأي املثق��ف العراقي 
ازاء املحن��ة وقراءته��ا قراءة نرثي��ة / �سعرية، فكان 
بح��ق �ساحب قرار �سرتاتيج��ي ناقد، بخا�سة عندما 
ا�سبع ق�سيدت��ه بثيمات )امليديا( وبتقريرية مفارقة 
: )هن��ا يف ظالم النهار/ يازها حديد قبل ان ترحلي 
/ ملاذا مل ت�سممي لنا وطنًا / �سياجه بعلو النخيل؟ 
(، وبق��در ما تاأخذ الق�سي��دة بعدها التقريري الناقد، 
فه��ي يف الوقت ذاته تعرب عن نزعة ال�ساعر يف جعل 
الق�سي��دة منب�سطة على الراأي العام، او حتى قراءتها 
قراءة ثقافية م��ن خالل اثارة الن�ساق املعلنة وغري 
املعلنة، )جتار قري���ص ..�سادتنا / قبل ال�سالم وبعد 
ال�س��الم( ، فالبح��ث ع��ن الهوي��ة من خ��الل بنائية 
الن���ص الن��رثي وبالطريقة الت��ي يعتمده��ا ال�ساعر، 
لب��د ان تق��ف عند عالم��ات رمزية وا�سح��ة، وكاأنه 
يري��د من خالل اجلملة النرثي��ة ان يك�سف عن ق�سية 

ك��ربى او موؤام��رة مت�ص 
وانتماءن��ا  تكوينن��ا 
)جت��ار  م��ن  وعرقن��ا 
قري���ص(، ثم بعدها نقراأ :

جتـــ�ر قري�س رغمـــً� عن� 
�ش�دتن�

وبعـــد  اال�شـــلم  قبـــل 
اال�شلم

وقبل النفط وبعد النفط

لهم بيت الله، وبيت امل�ل
امويني وعب��شيني.. اىل يوم الدين.

والق�سي��دة بكل متثالتها وبعده��ا الن�ساتي، جعلت 
املتلق��ي ي�ستدرك موق��ف ال�ساعر املع��رب عن موقف 
اجلمي��ع  من خالل قراءتها م��ن جوانب غري فنية، او 
بالح��رى بعيدة عن تراكيبه��ا اجلملية فكانت - اأي 
الق�سي��دة - واح��دة م��ن اأه��م الق�سائد الت��ي �سجلت 
موقف��ًا ل��ه ابع��اد �سيا�سية وا�سح��ة، ففيه��ا �سعرية 

الرف�ص والحتجاج :

ي�زه� حديد.. قبل ان ترحلي
مل�ذا مل ت�شممي لن� وطنً� ..�شي�جه بعلو النخيل

ع�شى ان ين�م اطف�لن� اآمنني.. من جت�ر قري�س
كمـــ� تن�مني االآن اآمنة هنـــ�ك.. يف مقربة ..اجمل من 

بغداد.

واإذ يحت��ج ال�ساع��ر كاظ��م احلج��اج ع��ن الواق��ع يف 
ق�سائ��ده ويق��دم هويته 
خ��ري  فه��و  الثقافي��ة، 
دلي��ل عل��ى ان ق�سيدته 
قدم��ت م�رصوع��ًا ثقافيًا 
الأح��داث  مبواجه��ة 
املرتاتب��ة والبائن��ة عرب 
و�سائ��ل الت�سال، ولعله 
لي���ص ال�ساعر الوحيد يف 
ذل��ك، فهن��اك م��ن ق��دم 
العديد م��ن الق�سائد من 

غادرت قصيدة النثر العراقية 
فعل المغامرة ، بل كرست 

حضورها في مواجهة الواقع 
لما يحمله من فضاءات عديدة 

مشحونة بالرأي العام ، مع 
مهارة ما يقدمه الشاعر من 

لعبة لغوية.
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�سعراء لم�سوا الق�سية.
ثاني����ا : �سع��راء الق�سي��دة 
وه��ي  الوا�سف��ة:  النرثي��ة 
ال�سم��ة الغالب��ة عل��ى كثري 
م��ن �سع��راء ق�سي��دة الن��رث 

الراه��ن، لأنه��ا تت�س��اكل م��ع  العراقي��ة يف وقتن��ا 
بني��ة الّلغ��ة وحتق��ق م�ساحته��ا يف احل�س��ور وتقدم 
معا�رصته��ا من خ��الل ح��الت الو�س��ف، وُتعد من 
اك��رث ا�سالي��ب ق�سي��دة الن��رث ا�ستغاًل عل��ى اليقاع 
الداخل��ي. ا�ساف��ة اىل اعتم��اد ال�سع��راء عل��ى روؤي��ة 
متماهي��ة الكثاف��ة ال�سعري��ة وحماولة خل��ق بع�ص 
امل�ساهد املعربة واملوؤثرة. ناأخذ مثاًل جتربة ال�ساعر 
مروان ع��ادل وق�سيدته )طي��ور الرتاتيل املحنطة(، 
حي��ث اليغال باملاح��ول جل�سد ال�ساع��ر يك�سف عرب 
الّلغ��ة النرثية عن حالت الو�س��ف مل�سهدية كربى : 

ج�شدي يتمدد يف ام�كن مل ازره�
اىل ج�نب حيت�ن منتحرة

ويداي تنحت�ن اطراف� ا�شطن�عية
ل�شب�ن ي�أكلون ب�أقدامهم ..ولري��شيني يزحفون.

وعلى الرغم م��ن النزعة التجديدي��ة التي يتمتع بها 
ال�ساع��ر م��روان عادل يف ج��ّل ما كتب��ه يف ق�سيدة 
الن��رث، اّل انه م��ن ال�سعراء القالئ��ل الذين ل يرهقون 
الّلغة طاقتها الك��ربى، ول يقحم جمله يف جتريبات 
فائ�سة، فاأحيانًا ي�سعرنا ان حالته يف الو�سف هي 
جزء من م�سهدي��ة �سورية حا���رصة امامنا عيانيًا، 
اأم��ا ال�ساع��ر زهري بهن��ام ُبردى، فق��د اخل�ص ب�سكل 

كبري اىل كتابته النرثية منذ 
عقود، وق��دم جتارب عديدة 
اخ��ذت عن��ده لعب��ة الكتابة 
الو�سفية م�رصوعًا متكاماًل 
خميلت��ه،  عل��ى  وهيمن��ت 
ورغم كمونه يف تفا�سيل الكتابة النرثية داخل اطار 
التقطيعات الّلغوي��ة / اجلملية، ال انه ا�ستطاع طرح 
فكرته من خالل تناظر مع احل�ص الداخلي او اليقاع 

املوؤثر يف التلقي، نقراأ:

اأيهـــ� الوقت ي� ج�شدي / اأي�مي اأين تذهب / واأنت ال 
ت�شيـــخ ../ تدخل ال�شم�ء ويغ�شلهـــ� ال�شوء ال �شيء 
اأتذكر يف هذه اللحظة اأيه� الوقت، �شوى انك رفيقي 
حني ت�شري خلفي م�ء ورد، وحني تتقدمني بغوايتك 
ال�ش�هقـــة / ال �شـــيء اتركـــه خلفـــي، ال ده�شة، �شوى 
انك كنـــت رفيقي وايّن اأ�شري واّيـــ�ك معي اىل بك�رة 
الف�شـــ�ء واتبع الّلغة ك�أنك طفل ا�شغله برباءة، وك�أن 
لوحـــ�ت متحف تراجيدي تتفتح على ج�شدي ب�لغيم 

والكــــلم )6(. 

وعل��ى الرغم من انح�سار املعن��ى يف جتربة )بردى( 
داخ��ل اط��ار الق�سي��دة من حي��ث �سكل البن��اء، لكنه 
معن��ى وا�س��ف حلال��ة عام��ة ع��رب هواج���ص ذاتية، 
ورغ��م متت��ع �سعرية ال�ساع��ر ب�سوابط البن��اء الفني، 
ف��ان ذل��ك مل مين��ع ال�س��ارة الي��ه يف ان يع��رّب ع��ن 
حال��ة من ح��الت الكتاب��ة النرثية للج�س��د احلا�رص 
)ج�س��د ال�ساع��ر( املتاأث��ر بالواقع، او مبعن��ى اآخر ان 
للج�س��د موقفًا م��ن الواقع، جنده عن��د بع�ص ال�سعراء 

حكمت احلاج عز الدين املنا�رصة
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ب�سياغة اخرى او بطريقة ادائية اخرى..
وقد لف��ت نظري ما قدم��ه ال�ساعر �سفاء 
خل��ف من جت��ارب نرثي��ة موؤث��رة، منها 
ق�سائ��د تنب��ىء ان لق�سي��دة النرث احقية 
واع��ادة  ال�سي��اء  جوه��ر  اىل  الو�س��ول 

و�سفها و�سف��ًا �سعريًا متماهيًا م��ع ثقافة املرحلة 
مهما كان��ت مرجعياتها، فكان��ت جمموعته )زجني 
اأ�سق��ر()7( عل��ى قدر كب��ري من الع��رتاف باخلطيئة 
ال�)اأن��ا(  وانعكا�س��ات  املحن��ة  واّن  الوجودي��ة، 
املنك���رصة، جعل��ت من��ه �سيطانًا �سعري��ًا حيث يقول 
)ل اأوؤم��ن اّل بال�سياط��ن الت��ي ت�سك��ن اأرواحنا(، او 
ج��راأة التعب��ري من خالل مقدمت��ه يف املجموعة )ان 
ال�سع��ر ب��ال عقيدة او وط��ن او قبيلة(، ل��ذا كانت جّل 
جتربته مل تعتمد املفارقة، بل �سّخرت الّلغة للو�سول 
اىل حقائ��ق فيها م��ن قناعته ما يوؤك��د جراأته، نقراأ: 

)اإن ط�ئـــرًا ي�شتد زرقة ً َنَفَق على �ش�رية وطن / اإب�ن 
منـــ�ورة ع�شكرية يف �شوق �شعبـــي / ت�شكع به ذات 

مرة زجني اأ�شقر / اإدّعى النبوة

 )مقط��ع م��ن ق�سيدت��ه يف 
���ص21(،   / املجموع��ة 
وللتذك��ري اي�س��ًا ان ل�سفاء 
التجدي��دي  م�رصع��ه  خل��ف 
يف ق�سيدة النرث، فقد تراأ�ص 
جمل��ة )نرث( ملرحل��ة معينة 
وم��ن خ��الل املجل��ة ط��رح 
م�رصوعه ع��رب جمموعة من 

ال�سم��اء ال�سعري��ة والنقدي��ة يف العراق.
ثالثا : �سعراء الق�سيدة النرثية التنويعية: 
ولع��ل هذا الن��وع من ال�ستغ��ال ال�سعري 
ُيظه��ر ق��درة ال�ساع��ر عل��ى جع��ل بع�ص 
العالم��ات البارزة والظاهرة يف اخلطاب 
الثقايف وتكري�سه على ار�سية الواقع كفعل تاريخي 
ل��ه مرجعياته املوؤثرة. فالتنوي��ع ي�سهم مع )اللوكو( 
يف جع��ل �سعرية نرثية مالم�س��ة للحدث، واعني هنا 
حتدي��دا ما جاء به ال�ساع��ر جواد احلطاب وم�رصوعه 
ال�سع��ري )بروفاي��ل للري��ح .. ر�سم جانب��ي للمطر / 
تنويع��ات على ن�س��ب احلري��ة( )8( ، وجدير بالذكر 
ان للحط��اب مالحقات �سعرية تقف بجانب الحداث 
ولأن  امل��اأزوم،  العراق��ي  اخلط��اب  يف  وتطوراته��ا 
طريقت��ه يف الكتابة لها تفرد وا�سح غري انها حتتاج 
اىل تنقي��ب يف مرجعياته��ا، فالتنويع ال��ذي ا�ستغل 
علي��ه يف م�رصعه هذا ُيع��د ت�سابكا اجنا�سيا لل�سعرية 
احلديث��ة نرثاً مع الن�سب اخلالد )ن�سب احلرية( بغية 
الو�س��ول اىل غاي��ة ح�سا�سة لقراءة الواق��ع العراقي، 
ويف ه��ذه التجرب��ة ثّم��ة عتب��ات اجرتحه��ا ال�ساعر 
ليربهن ان لبني��ة ق�سيدة النرث الق��درة على التنويع 
: )لبغ��داد اربع��ة اب��واب ../ 
باب كل��وذا ../ باب الظفرية 
../ ب��اب ال�سلط��ان ../ ب��اب 
الطل�س��م ../ الآن لبغداد باب 
واح��د .. باب اهلل( ، اي�سا يف 
مقط��ع اآخر )جث��ث نوافل / 
جث��ث غوافل /جث��ث زرقاء 
/ جث��ث بنف�سجي��ة / جث��ث 

�سفاء خلف 

البحث عن الهوية من 
خالل بنائية النص النثري 

وبالطريقة التي يعتمدها 
الشاعر ، البد ان تقف عند 

عالمات رمزية واضحة.
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ب��ال جثث( ث��م )ايتها امل��راأة / ل ترم��ي الق�سة التي 
كن�سته��ا م��ن �ساح��ة التحري��ر / فهي م��ن ذريتي( ، 
فالوظيف��ة ال�سعري��ة هنا ك�سفت ع��ن مالحقة �سواهد 
املحن��ة، وبقدر ما كانت املحنة تقدم ب�سكل تقريري 
ع��رب )امليدي��ا(، فال�ساع��ر كر�سه��ا ع��رب لغ��ة نرثية 

معا���رصة، وميك��ن الم�س��اك بتجربة ال�ساع��ر جواد 
احلط��اب وكيفي��ة ا�ستخدامه لق�سيدة الن��رث احلديثة 
من خ��الل منجزه ال�سعري هذا وقد اخذناه كاأمنوذج 
متف��رد م��ع ان هن��اك العدي��د م��ن �سع��راء املرحل��ة 
خمتلف��ة. با�سالي��ب  جتاربه��م  قدم��وا  املعا���رصة 

الهوام�س

)1( حكمت احلاج / ق�سيدة النرث العربية ماآلتها وطرائقها / روؤية تاأويلية 
وبيان / موقع احلوار املتمدن )5800(/ 27/2/2018. 

)2( ع��ز الدين املنا���رصة / ق�سيدة النرث )كما ه��ي( : ن�ص تهجيني �سعري 
، مفتوح عابر لالأنواع وم�ستقل/ �سحيفة )راأي اليوم( 13/12/2015.

)3( امل�سدر نف�سه .
)4(  اأ.د.عب��د اهلل بن اأحمد الفيفي / ق�سيدة النرث : نزوعات مابعد احلداثة / 

)موقع: منتدى رحاب الكلمة(/11 /يناير/2012.
)5(  )1993( /ق�سي��دة الن��رث م��ن بودل��ري اىل يومنا ه��ذا / ترجمة: زهري 
جميد مغما�ص ، مراجعة : علي جواد الطاهر )بغداد / دار املاأمون( ، 288.

)6( زه��ري بهن��ام بردى / ج�س��د يف مقهى �رصقي / كتاب �سع��ري، دار اأمل 
)�سوريا( ، 2016 ، �ص24.

)7(  )زجن��ي اأ�سقر( جمموعة �سعري��ة ن�رصت يف العام 2011 لل�ساعر �سفاء 
خلف ، دار اجلفال ، دم�سق.

)8( ج��واد احلطاب / بروفايل للري��ح .. ر�سم جانبي للمطر / تنويعات على 
ن�سب احلرية ، )�سعر( ، دار �سوؤق غرب )برلن( 2013
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على الرغم من تعدد امل�سادر الفل�سفية والجتماعية والثقافية التي تتحدث عن الثقافة 
واملثق��ف ، نظري��ة و م�سطلحا ومفهوم��ا وعن ال�سلط��ة بو�سفها م�سطلح��ا مراوغا... 
وعل��ى الرغ��م م��ن توجه بع���ص الأقالم النقدي��ة والثقافي��ة نحو ر�سد عالق��ة املثقف 
العرب��ي بف�سائه ووجوده ، ولكن قلما جن��د توجهات نقدية تتحدث عن عالقة املثقف 
العراق��ي بال�سلط��ة، اأعني حتديدا عالقة املثق��ف بالأنظمة املتحولة م��ن الدكتاتورية 
اإىل الدميقراطي��ة من املركزية الواح��دة اإىل التعددية من علو املنت اإىل �سعود الهام�ص 
وجماورته للمتون امل�ستقرة .. ما مكانة املثقف من التحولت والإرها�سات واملعطيات 
ال�سيا�سية والجتماعية والدينية؟ ما دوره يف �سناعة اخلطابات اجلديدة؟.. اأ�سئلة رمبا 
ل جت��د اإجاب��ات عنها يف كتاب واحد يجمعها اأو ينب�ص بها �سوية، كما ل تدعي املجلة 
اأنه��ا ق��د حّلت عقدت النق�ص واأروت عط�ص القارئن وظماأ املتلقن، ولكنها تدعي اأنها 
رمبا قد اأثارت جدل وحوارا يف بنية املو�سوع وثنائيته وا�سكاليته وقد ل تختلف هذه 
الن��دوة عن �سابقاتها يف �سناعتها لقناعات متعددة حول ما طرحه املنتدون من اآراء 
وت�س��ورات واأف��كار..  وقد داأبت جملة الأديب العراقي على عق��د ندوات ثقافية وفكرية 
واأدبي��ة ونقدي��ة ت�سعى لبلورة وجهات النظر املتباينة يف ج��دل ينمي الفكرة ويو�سح 
الروؤية اخلا�سة ويلم الت�سورات بو�ساطة املحاورة ال�سفاهية التي جتعل مواجهة الراأي 

للراأي الآخر مواجهة مبا�رصة وهادئة.

   المثقف والسلطة



66

23
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

د. احمــــد الزبيــــدي : ح�سورك��م ايه��ا ال�سات��ذة 
وال�سدق��اء مدع��اة غبط��ة وف��رح لالدي��ب العراقي 
جمل��ة احتادن��ا العري��ق، احت��اد اجلواه��ري الكب��ري، 
ف�سك��راً لبهاء ح�سورك��م.. .ولكنت بدايتن��ا بالأ�ستاذ 
ناجح املعموري، ولتكن البداية من معاناة "راميون 
ويليم��ز" ال��ذي ق��ال : ل اعرف كم م��رة متنيت ان ل 
ا�سم��ع هذه الكلمة اللعين��ة - يق�سد هنا الثقافة – .. 
اإىل اأي حد جتد امل�سطلح �سا�سعا يف دللته ومتعددا 

يف جمالته ؟ من املثقف ؟ بل ما حدود الثقافة ؟
ن�جح املعموري:  �سكرا جزيال دكتور احمد. ابتداًء 
ان��ا �سعي��د بوجود الدكت��ور �سعيد عبد اله��ادي بيننا 
يف الن��دوة، وهو �سديق عزي��ز وقدي. اقول ذلك على 
الرغ��م م��ن انني التقي��ه قلي��ال، لكن ح�س��وره اليوم 

مبع��ث �سع��ادة يل ولالحت��اد، ووجوده هن��ا ينطوي 
عل��ى دللة كب��رية، وا�ستجابت��ه للحوار معن��ا اليوم 
ل��ه معنى يف فعالي��ات الحتاد الثقافي��ة. وارجو ان 
ل يقتط��ع حديثي هنا فيما يخ�ص الدكتور �سعيد. ما 
يدفعن��ي اىل ق��ول ذلك ه��و حتول �سخ�سي��ة الدكتور 
�سعيد عبدالهادي ب�سبب ان�سغاله بال�سريورة الثقافية 
واملعرفي��ة وقد حتدثت عنه يف مق��ال عن املرويات 

وال�رصديات. 
د احمد الزبيــــدي :  يف حترير الندوة – عادة - ل 
نح��ذف منها �سيئا، امنا نق��وم برتتيب ال�سفاهي اىل 
لغ��ة مق��روءة فقط. وه��ذا وعد من��ا يف املجلة. نن�رص 

هنا كل تفا�سيل احلوار.
ن�جــــح املعمــــوري : عل��ى اأية ح��ال.. ال�س��وؤال هنا 
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ا�سا�س��ي وجمي��ل وجوه��ري ومه��م بالن�سب��ة للندوة 
ووظائ��ف الندوة، انا اعتق��د ان البتداء بالثقافة هو 
ال�سل ليذه��ب بنا نحو املثق��ف. لن وجود الثقافة 
هو الذي ا�ستدعى ح�س��ور ووجود او ت�سّكل �سخ�سية 
املثق��ف يف احلي��اة. اما يف تعريف��ات ويليامز، ففي 
احلقيق��ة هو ح��دد اكرث م��ن 120 مفهوم��ًا للثقافة. 
وبالفعل هي انفتحت وات�سعت مبفاهيم تريي ايغلنت 
املتاأخ��رة والدرا�سات الثقافي��ة اي�سا. لكن يف حوار 
طوي��ل م��ع ليف��ي �سرتاو���ص ا�س��ار اىل ان "الثقاف��ة 
ه��ي نت��اج الطبيع��ة"، وقد ا�س��ار بع���ص امل�ستغلن 
بالدرا�س��ات الثقافي��ة اىل ان الثقاف��ة ه��ي احلي��اة.، 
احلي��اة وما تنطوي عليها وما يتمظهر من العالقات 
املوج��ودة ب��ن الف��راد وب��ن اجلماع��ات، مبعن��ى 
انه��ا نتاج ال�سخ�سيات املجتمعي��ة مع التباين ومع 
الخت��الف املوجود واحلا�سل بن ه��ذه اجلماعات. 
الثقاف��ة هي الع��ادات يف املفه��وم النرثوبولوجي.. 
وال�سعائ��ر  للطقو���ص  والتقالي��د  الع��ادات  ه��ي 
وال�سحريات والزياء وكذلك املطبخ الذي دخل اخرياً 

�سمن هذا املفهوم، وهي 
واأ�سا�سية  مهم��ة  انتباهة 
الثقافي��ة.  الدرا�س��ات  يف 
كل هذه التفا�سيل ت�سكل 
جزءاً ا�سا�سيًا وحيويًا من 
الثقافة.. لكني اعتقد باأن 
املفهوم الفل�سفي للثقافة 
اعتمدن��ا  م��ا  اإذا  الن، 
وجهة نظ��ر ادوارد �سعيد 
مفه��وم  م��ن  واقرتبن��ا 

غرام�س��ي �ستك��ون الثقافة ه��ي كل ما انت��ج تخيليًا 
او ه��ي متثل مبجموعه��ا وبت�سكالته��ا وبعنا�رصها 
الكلي��ة �سب��كات رمزية.. وهذه الرمزي��ات اأُنتجت من 
قبل اجلماعات التي اعتم��دت عليها باإنتاج وتكوين 
ذاك��رة - انا اطلقت عليه��ا خزانات للذاكرة -  وهذه 
اخلزان��ات باقي��ة وم�ستم��رة ول��ن تنطف��ئ بالكامل. 
رمب��ا ت�ساب بال�سكون لكنها ت�ستيقظ لن اجلماعات 
الت��ي تخيل��ت او التي ذهب��ت اىل التخي��الت املعربة 
ع��ن مكوناتها الجتماعي��ة ومكوناتها الدينية وعن 
حاجاته��ا وعن اجل��دل وال�رصاع ال��ذي يح�سل بن 
بات من  اجلماع��ات وبن الف��راد، ُيلزم باإيق��اظ ال�سُّ
الذاكرة؛ مبعنى ان الثقافة هي جمموعة من اليرادات 
الت��ي ل ميك��ن ان تتعط��ل؛ ه��ذه وجه��ة نظ��ري يف 
الثقافة، اأم��ا يف مفهوم املثقف، فرمبا �ساأمر �رصيعًا 
عل��ى ادوارد �سعي��د ال��ذي يت�ساءل به��ذا املعنى : هل 
ت�سكل نخب املثقف��ن جماعات كبرية اأم هم قالئل؟ 
وي�ستعن مبقولة ل�غرام�سي تفيد اأْن لي�ص بال�رصورة 
ان تك��ون ه��ذه اجلماع��ات كله��ا منتج��ة يف ال�ساأن 
الثق��ايف. رمب��ا ينح���رص 
باأع��داد  الثق��ايف  الفع��ل 
قليل��ة، فاملثقف، - وهنا 
احل�سا�سة  امل�سال��ة  تكمن 
-، املثق��ف ه��و ال�سخ�ص 
املوؤهل تربوي��ًا وتعليميًا 
ويح��وز عل��ى معلوم��ات 
جتعله خمتلف��ًا عن الخر 
اأو متج��اوراً معه، اإذ تن�ساأ 
حلظ��ة من التج��اوز ومن 

 ن�جح املعموري:

الثقافة هي الحياة.، 
الحياة وما تنطوي 

عليها وما يتمظهر من 
العالقات الموجودة بين 

االفراد وبين الجماعات.
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الخت��الف وم��ن التباي��ن وم��ن اجل��دل 
وال���رصاع.. واعتق��د ان دور املثق��ف هو 
دور ق��وي وجوهري فيما اذا ذهب ح�سب 
مقولة غرام�سي اىل اجلماعة التي ينتمي 
اليه��ا ويتح��دث عن همومه��ا ويعرب عن 
هويته��ا ويدخل يف �رصاعات حول ذلك. 

لهذا دائما ما تكون ال�سلطة على ت�ساد مع املثقف.. 
د. احمــــد الزبيدي:  لنبح��ث عن  املثقف الع�سوي 
خ��ارج الرتاتبي��ة املتداول��ة: اعن��ي مفه��وم املثقف 
خ��ارج  تنمية املفهوم من خ��الل املعجم ومو�سوعة 
امل�سطل��ح. ا�سافة اىل امكانية مقاربته يف التجربة 
العراقية فهل يحق لنا ان نتحدث عن مثقف ع�سوي  

اأو مثقف نقدي ؟ 
د. �شعيد عبد اله�دي: اعتقد ان هذه فر�سة يل للتعّلم 
اك��رث من كونها فر�سة للحوار بوجود ال�ستاذ ناجح 
املعم��وري بو�سفه معلما كب��ريا بالن�سبة يل. ف�سال 
عن وجود الخوة وال�سدقاء. ات�رصف هنا بوجودي 
للح��وار يف هذه اجلل�سة. وفيما يخ�ص ال�سوؤال، ابتداًء 
كان النطالق من الثقافة، وكاأن الثنائية قد ُك�رصت 
بالرتكي��ز عل��ى الثقافة دون ال�سلط��ة، يف حن لو ل 
ال�سلطة مل��ا كان لهذه الندوة ان ُتعق��د. امل�سكلة هنا 
م�سكل��ة �سلط��ة اك��رث م��ن كونه��ا م�سكلة ثقاف��ة. ثم 
ه��ل الثقافة �سلطة وه��و ال�سوؤال اجلوه��ري؟ بالطبع 
الثقاف��ة �سلط��ة، لك��ن باأي �س��كل؟ هل الثقاف��ة التي 
حتدثنا عنها او التي حتدث عنها ا�ستاذ ناجح ت�سكل 
�سلط��ة؟ هل هي كل متجان���ص؟، اعني عندما احتدث 
ع��ن ثقافة املجتم��ع، فعندما نق��ول ثقافة املجتمع 
العراق��ي هل نت�سور ان ثم��ة ثقافة متجان�سة ا�سمها 

اعتق��د  ل  العراق��ي؟..  املجتم��ع  ثقاف��ة 
بوج��ود ذل��ك يف معظ��م ثقاف��ات العامل. 
الدول��ة الوطني��ة احلديثة، واعن��ي الدولة 
التي ت�سّكلت بعد الثورة الفرن�سية حاولت 
الق�سي��ة  ثقاف��ة متجان�س��ة..  ت�سن��ع  ان 
تكمن ب��ان الثقاف��ة املتجان�سة وظيفتها 
الأ�سا���ص ت�سكيل الهوي��ة اجلدي��دة، ب�سناعة �رصدية 
ق��ادرة عل��ى بناء ذاك��رة جمعية لالأم��ة، وهي هوية 
لي�ست لها عالق��ة بالهويات ال�سابقة امل�سكلة بح�سب 

�رصدية دينية اأو مذهبية.
 وعلي��ه من ال�سع��ب اأن نتحدث عن ثقافة متجان�سة. 
لك��ن ميكن اأن نتح��دث عن �سلطة ثقاف��ة قادرة على 
�سن��ع التجان�ص املتخّي��ل. يف جتربتنا العراقية جند 
ثم��ة ثقاف��ات متوازي��ة تتح��ول يف بع���ص الحيان 
اىل ثقاف��ات مت�سارع��ة، وكله��ا ت�س��كل م��ا ن�سمي��ه 
جت��ّوزا "الثقاف��ة العراقي��ة".. �سب��ق واأن حتدث��ت يف 
مق��ال قدي عن ق�سية التعلي��م واملدر�سة، واعتقد ان 
املدر�س��ة العراقي��ة احلديثة حاول��ت ان تكون بوتقة 
ثقافي��ة ل�سهر املجتمع العراقي خللق هوية، ومن ثّم 
خلق اأم��ة عراقية حتقق حلم املل��ك في�سل الأول. اإن 
امل�سع��ى اىل خلق اأمة مل يك��ن ثمة �سبيل لتحقيقه اإل 
ب�سناع��ة مدر�سة مت�رصبل��ة بالعلمانية تكون وريثة 
للمدار���ص الديني��ة ال�سابقة عل��ى اختالفه��ا طائفيًا 
وديني��ًا. ال�س��وؤال ال���رصوري هن��ا: هل جنح��ت هذه 
املدر�س��ة يف خل��ق الهوي��ة املرجت��اة �سيا�سيا؟ وهل 
جنح��ت يف �سناع��ة ثقاف��ة م�سرتكة بج��ذر �سومري 
وج��ذع عربي ودثار مرقع ديني��ا؟ اعتقد ان التجربة 
العراقي��ة اثبت��ت انه��ا مل تنج��ح يف ذل��ك. مل ت�ستطع 

ادوارد �سعيد
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التجربة ان توحد العراقين 
يف  توحده��م  او  ام��ة  يف 
مفه��وم ثقايف مرك��زي. اإذ 
�رصعان م��ا اأكل��ت الطائفة 
بع��د  املدر�س��ة..  علماني��ة 
هذا ميكنن��ا ان نتحدث عن 
خ��زان ثقايف وع��ن ت�سابك 
وتقاط��ع بالرمزي��ات. لكن 
التقاطع��ات �ستبقى عاجزة 
عن ان ت�سنع عاملا متداخال 
ووا�سحا ومن�سجما ميكننا 
ان َن�ِسمه ب�سَمٍة معينٍة، كاأن 

نق��ول: الثقافة العراقية او حتى الثقافة العربية بهذا 
التو�سي��ف الذي كان �سنيعة مفهوم املثقف القومي 

منذ مطلع القرن الع�رصين. 
هل مبقدورنا اليوم ان نتحدث عن املثقف الع�سوي؟ 
وم��ا معنى املثق��ف وفق ه��ذا التو�سي��ف. اعتقد ان 
ا�سق��اط امل�سطلح��ات الغرام�سي��ة به��ذه العمومي��ة 
عل��ى املثق��ف العراقي �سع��ب جدا. انا امي��ل واتبنى 
م��ا طرح��ه اجلاب��ري وعبد الل��ه بلقزي��ز يف مفهوم 
املثقف النقدي، بو�سفه مثقف��ا اب�ستمولوجيا ولي�ص 
ايديولوجي��ا كما هو الأمر مع الع�س��وي اأو التقليدي 
بح�س��ب غرام�س��ي اأو العقائ��دي بح�س��ب بلقزيز. وهو 

قريب من مفهوم املثقف امللتزم عند �سارتر.
وق��ّد تنّوع ت�سني��ف املثقفن، بح�س��ب زوايا الروؤية،  
ورمب��ا اأ�سهر امل�سميات الت�سنيفي��ة: املثقف املراوغ 
و املثقف "ال��رتزي" اخلياط الذي يخيط ما يحتاجه 
الآخ��رون، و املثق��ف ال�سلف��ي واملثق��ف الدعائ��ي، 

املح��رتف  واملثق��ف 
اىل  )الأكادميي(... وهكذا 
اآخ��ر  ه��ذه التو�سيف��ات 

املتعددة.
الثقافي��ة،  وم�سكلتن��ا 
وفق م��ا تق��دم، تتلخ�ص 
يف ال�س��وؤال الت��ايل: ه��ل 
ن�ستطي��ع ان نتح��دث عن 
مثقف نقدي - يف العراق 
ان  ا�ستط��اع  حتدي��دا-  
خلفيات��ه  م��ن  ين�سح��ب 
ي�س��كل  وان  الثني��ة 
ظاه��رة..؟ اجل��واب: ل يوج��د. ونح��ن الن يف احتاد 
الدب��اء ويف هذه اجلل�س��ة ل ن�ستطيع ان نتحدث عن 
وجود ظاهرة ا�سمها مثقف نقدي عراقي ا�ستطاع ان 
يواجه جمريات ما ح�سل يف ال�سارع العراقي ب�سكله 
ال�سيا�س��ي او ب�سكل��ه الدين��ي والطائف��ي. اأو اأن يكون 

فاعال ثقافيا يف ق�سايا اإن�سانية كربى.
د. احمــــد الزبيــــدي : لن�ساك���ص ال�سعر  ع��رب عمار 
امل�سع��ودي.. نعل��م جميع��ًا ان افالط��ون طردكم من 
جمهوريته، اإذ يعتق��د اأن ال�سعر تزييف للحقيقة، ولو 

ابدلنا الأدوار  وقلنا : هل ال�سلطة تزييف لل�سعر؟ 
د. عمــــ�ر امل�شعودي : انه مل��ن دواعي �سعادتي ان 
ا�س��ارك يف ح��وار كبري مث��ل هذا مع ا�ست��اذي ناجح 
املعموري والدكتور �سعيد عبدالهادي. �رصف كبري ان 
اك��ون معكم.. حقيقة ان ال�سعر هو التهجدات. ال�ساعر 
كان م�رصوب��ا عليه بالعزلة وه��و ي�سبه الدروي�ص او 
املت�سوف من��ذ الثقافات القدمية. ه��ذا الفن اجلميل 

دد
لع

ة ا
دو

ن

 د. �شعيد عبد اله�دي:

في تجربتنا العراقية 
نجد ثمة ثقافات متوازية 

تتحول في بعض االحيان 
الى ثقافات متصارعة، 

وكلها تشكل ما نسميه 
تجّوزا "الثقافة العراقية".
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من��ذ ا�سطفائ��ه ان�سجاما م��ع حركة الن�س��ان داخل 
املجتمع وكانت النا فيه طافحة متاما، ولتاأثري هذا 
الفن ا�ستمراأ الخر هذه اللعبة اجلمالية ليمرر خطابه 
ال�سيا�س��ي. ومن هنا مت احتالل ال�سعر وتراجع ال�سعر 
ل�سال��ح ال�سلطة. فخ���رص ال�سياق ال�سع��ري او ال�سياق 
الثق��ايف الكثري من التجارب. ففي املنحى التاريخي 
ان ال�سع��ر ق��د بداأ ب���)150 عاما قب��ل ال�سالم( وهو 
التاريخ الفرتا�سي، و�سنجد فيه ان م�ساحة الق�سيدة 
املتنوعة ت�سغلها ابيات الغزل والرحلة والذهاب اىل 
�سخ���ص م��ا. مبعن��ى ان ال�ساع��ر مل يذه��ب اىل ذاته 
وامن��ا ذه��ب اىل �سخو���ص، كاخلليف��ة او ال��وايل او 
الزعي��م ال�سيا�سي او الزعيم القت�سادي، او اىل زعيم 
ديني. هذه الرحلة افقدت ال�سعر الكثري من خوا�سه و 
اأن�ساق��ه وجمالياته. ميكننا ان نت�س��اءل : اين �سنجد 
ال��ذات ال�ساعرة يف الق�سيدة اجلاهلية؟ واجلواب اننا 
�سنج��د ذاته يف بيت��ن يتيمن ل ينتميان اىل جتربة 
ال�ساع��ر، امن��ا ينتمي��ان اىل ال�سي��اق الع��ام لل�س��كل 
ال�سعري. ولو دققنا يف الأن�ساق اجلمالية لل�سعر وفق 
الجراء النقدي، �سنجد ان هناك جتربة – انا در�ستها 
اكادميي��ا يف الدكت��وراه – وهي جترب��ة ال�سعاليك.. 

وكان عليَّ اأن اأجد احلكمة 
لدى �سعالي��ك مطرودين 
يعي�سون يف الرباري ويف 
ع��ن  خارج��ة  جتمع��ات 
القان��ون واأن�ساق القبيلة، 
اأعني اأنه��م الهام�ص الرث 
املطرود م��ن جنة القبيلة 
و�سياقها ون�سقها الثقايف 

الع��ام، ولو اجرينا مقارنة ما بن ال�سلطة التي حتتل 
ال�ساعر بال�س��كل ال�سعري لتجد ان ال�ساعر ل ذات له.. 
ال��ذات مغيبة بالكام��ل وال�ساعر يتج��ه اىل تو�سيف 
الثاب��ت، كتو�سي��ف املعرك��ة وتو�سي��ف النت�س��ار 
وتو�سي��ف الن�ساق، تو�سيف م�ساع��ر عامة ولي�ست 
م�ساع��ر �سخ�سية. اعني ان مدر�س��ة زهري على �سبيل 
املث��ال، ت�س��ف الع��ام ول تدخل اىل ال��ذات ال�ساعرة 
ب�سب��ب ان ه��ذا ال�ساع��ر حمت��ل يف املنت الع��ام.. اما 
ال�سعل��وك فتج��ده قد فقد النتماء املت��ن اىل �سلطة 
اجل�س��د القبلي. فاين يعمل ه��ذا ال�سعلوك؟ .. �سنجده 
مغاي��را يف ا�سياء عديدة. فعندما ميثل ال�سمود امام 
الع��دو مفخ��رة او �سمة م��ن �سمات العرب��ي ال�سجاع، 
ف��اأن ال�سعلوك يجد يف هروب��ه انت�ساراً جل�سده لأنه 
ينتم��ي اىل ج�سد واحد كمادة، مادته هو ولي�ص مادة 
القبيل��ة، وبالتايل �رصبوا الأن�س��اق القبلية وخرجوا 

منها اىل ممار�سة ذواتهم وجوديًا ب�سكل متفرد. 
د. احمد الزبيدي : وهذا يعني  متردا على ال�سلطة.؟ 

د. عم�ر امل�شعــــودي : نعم. اأم��ا بخ�سو�ص �سوؤالك 
الذي ينطلق من اطروحة افالطون، وهو �سوؤال ذكي.. 
يف احلقيق��ة ان افالط��ون يري��د اح��الل خطاب��ات، 
خط��اب  ال�سع��ر  ولن 
ان  يري��د  فه��و  جم��ايل، 
ميرر فل�سفت��ه باإبعاد هذا 
اخلط��اب اجلمي��ل.  ويرى 
يف جماز ال�سعراء ابتعاداً 
ع��ن املث��ال. ولن اللغ��ة 
ومقد�س��ة  ثابت��ة  ا�س��اًل 
وكذل��ك  الأع��ايل.  يف 

 د. عم�ر امل�شعودي:

البد  من اعادة الشعر الى 
طبيعته صافيًا ونقيًا 
خارج انساق السلطة.
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فع��ل الر�سول حمم��د واخللفاء �ساهم��وا بالتقليل من 
الأغرا���ص املحرك��ة لل�سعري . وخال�س��ة القول لبد  
م��ن اع��ادة ال�سعر اىل طبيعت��ه �سافي��ًا ونقيًا خارج 

ان�ساق ال�سلطة.
د. احمــــد الزبيدي : ه��ل ميكن ف�س��ل الثقافة عن 

ال�سلطة ، اأم اأنه  حلم؟؟ 
ن�جــــح املعمــــوري : قبل ان اجيب، ب��ودي ان ا�سري 
اىل ق�سي��ة املثقف. فرمبا ب�سب��ب انتمائي ال�سيا�سي 
اىل الي�سار - انا غالبا ما اذهب اىل املثقف الع�سوي 
-، وان م��ا يح�س��ل اليوم من متظه��رات يف �ساحات 
الحتجاج هي بتاأثري من اإفا�سات املثقف الع�سوي 
على ال�سباب والن�ساء وال�رصائح الخرى. اي ان وجود 
املثق��ف الع�سوي هو الذي فّع��ل ما يح�سل الن.. ما 
يح�س��ل الن هو ا�ستجابة لأف��كار ومفاهيم املثقف 

الع�س��وي بو�سفه ممثاًل للجماع��ات التي ينتمي لها 
ومع��رباً ع��ن احالمه��ا وطموحاتها، وق��د عمل على 
�سح��ن الطاق��ات الكب��رية والهائل��ة الت��ي قّدمت هذا 
العدد الكبري من ال�سهداء. وهو دور ا�سا�سي وجوهري 
للمثقف الع�سوي. ومفهوم املثقف الع�سوي ينطوي 
على متثيل حقيقي حلاجات اجلماعات والفراد التي 

ينتمي لها. 
د. احمد الزبيدي : األي�ست هي تاأثريات ايديولوجية 

اأكرث مما هي تاأثريات معرفية؟ 
ن�جــــح املعمــــوري : يف احلقيق��ة ان اليديولوجيا 
موجودة ما بن النتماء للي�سار او لالأحزاب الدينية. 
ال�ساح��ات  ل��ه  ات�سع��ت  مفه��وم اليديولوجي��ا الن 
وات�سع��ت ل��ه املنابر، واعتق��د ان ما ح�س��ل الن يف 
الع��راق هو الناجت املو�سوعي واملنطقي لهذا ال�سحن 
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ال��ذي يح�س��ل ب�سب��ب العالق��ة م��ا ب��ن 
الف��راد واجلماع��ات وال�سلط��ة مبفهومها 
والدكتات��وري،  القا�س��ي  اليديولوج��ي 
وهن��اك جت��ارب كثرية، وكن��ت قد حتدثت 
ع��ن ذل��ك يف احلف��ل التاأبين��ي ل�ست�سهاد 
الروائ��ي عالء م�سذوب يف احت��اد الدباء. 
قل��ت علين��ا اأن نتذك��ر ان هن��اك ث��ورات 
تون���ص  ويف  ال�س��ودان  ويف  اجلزائ��ر  يف 
ويف م���رص، وكان عن��دي ا�ست�رصاف حللم 
�سيا�سي��ة  لعوام��ل  نت��اج  وه��و  الث��ورات 

واجتماعية وثقافية واقت�سادية. 
عل��ى  ع��ذرا   : عبدالهــــ�دي  �شعيــــد  د. 
املقاطع��ة. ه��ل ن�ستطي��ع ان نح��دد ب��ان 

املثق��ف الع�س��وي هو املثق��ف الث��وري؟ ان املثقف 
الع�س��وي ح�س��ب تو�سيف غرام�سي ه��و الذي ميتلك 
التما�س��ك  طبقت��ه  متن��ح  ثوري��ة  م�ستقبلي��ة  روؤي��ة 
النظري ال��ذي تتطلبه، وتعرب عنه��ا موفر ة لها بعدا 
ا�ست�رصافياودينامية تف��ي مواجهة الأفكار الأخرى. 
م��ع مالحظ��ة ان��ه ا�ستثنى منه��ا الطبق��ة الفالحية. 
واعتق��د اننا نخلط بن املثقف الثوري وبن املثقف 
الع�س��وي. ا�س��ري اي�س��ا اىل انن��ا ا�ستبعدن��ا املثقف 
التقلي��دي، يف الوق��ت الذي ت�س��ج �ساحاتن��ا مبثله. 
وان التاأث��ري احلا�س��ل يف ال�س��ارع العربي والعراقي 
ه��و للمثق��ف التقلي��دي ولي���ص للمثق��ف الع�س��وي. 
مفه��وم املثق��ف الع�سوي ملتب���ص لدين��ا، ولهذا انا 
ذهب��ت اىل املثق��ف النق��دي. يف احلقيق��ة ان العراق 
اف��رز طبق��ة فاعلة واح��دة يف جمتمعنا ه��ي الطبقة 
الو�سط��ى الت��ي اماتته��ا الع�سكرتارية. ه��ذه الطبقة 

هي الت��ي احلت منط��ًا ثقافي��ًا خمتلفًا. 
وعن��دي درا�س��ة اربط فيها ب��ن الطبقة 
الو�سط��ى والق�سيدة احل��رة.. لقد انتجت 
الرواي��ة،  امل�رصي��ة  الو�سط��ى  الطبق��ة 
فيما انتجت الطبقة الو�سطى يف العراق 
ق�سي��دة ال�سعر احلر، وه��و هوية معربة 
ع��ن اخت��الف ه��ذه الطبق��ة ورغبته��ا 
املعلن��ة باختطاط م�س��ار مغاير متامًا 
ع��ن القدي. وطبع��ا ميكن ح���رص الأمر 
بفئ��ة النتلجن�سيا منه��ا لكنه لن يكون 
الأم��ر طبقي��ا  كان  اإذن  موفق��ا.  فع��ال 
مّثله جمموع��ة من املفكري��ن النقدين 
)علي ال��وردي، جواد عل��ي، عبد اجلليل 

الطاهر...اإلخ(
ع��دا الطبقة الو�سطى العربية – ا�سري هنا اىل التفاتة 
دكت��ور عمار وهي التفاتة جميل��ة – اىل ال�سعاليك. 
فاذا ما رجعنا اىل الوراء قلياًل يف الذاكرة فان كثريا 
م��ن �سعرائنا تبنى ال�سعلكة لبا�س��ا �سلوكيا له، وكل 
منه��م اطلق على نف�سه م�سطل��ح "ال�ساعر ال�سعلوك" 
بغ���ص النظ��ر ع��ن م��دى الت�ساب��ه ب��ن ال�سعل��وك 
اجلاهل��ي واحلديث، اقول بغ�ص النظ��ر لكون الأخري 
فخ��ور بالال انتم��اء. وهي ظاهرة ب��رزت عندنا منذ 
ُترجم��ت الوجودية يف فرتة ال�ستينيات التي ترجمت 
فيها اعم��ال "كامو" و "�سارتر" واآخ��رون، ما يعني 
ب��روز املثقف الالمنتم��ي. واأعتق��د ان تاأثري املثقف 
الالمنتم��ي اأكرث من �سواه لأن �سوت��ه نا�زش ب�سورة 

ايجابية عن غريه. 
ن�جــــح املعمــــوري : يف اح��د مهرجان��ات كالويز، 

كزار حنتو�ص

عبد المري احل�سريي
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ق��دم الدكت��ور قا�س��م ح�س��ن �سال��ح، ق�سا�س��ة يل 
وطل��ب مفهوم��ي لل�سعلك��ة. كان راأي��ي يختلف عن 
كل احلا�رصي��ن، وقد ن�رص �سالح ه��ذا الراأي. قلت ان 
ال�سعلك��ة �سكل ثقايف لالحتي��اج والتفرد، ال�سعلوك 
ذه��ب باجت��اه البتع��اد ع��ن اجلماع��ة، مبعن��ى انه 
هّم���ص اجلماع��ة ولي�س��ت اجلماعة هي م��ن و�سعته 
يف الهام���ص.. لقد اختار التط��رف ليعرّب عن نوع من 
ان��واع الحتج��اج القا�س��ي والقوي ج��دا. وما ح�سل 
عن��د من��اذج ال�سعلك��ة يف ال�سع��ر العربي ه��و �سكل 
م��ن ا�سكال الت�س��اد مع ال�سلطة، فعن��د عقيل علي او 
جان دمو  كان موقفا ثقافيا قويا وجريئا و�سجاعا، 
وال�سلط��ة يف زمن النظ��ام ال�سابق الفا�سي ادركت ما 
تعنيه ال�سعلكة. لذلك اقرتب �سالح عمر العلي عندما 
كان وزيراً للثقافة من احل�سريي ومنحه بدلة وراتبًا 

ووظيفة، لك��ن احل�سريي 
ان  علي��ه  ي�سع��ب  كان 
حي��اة  م��ع  يتجان���ص 
مرّتب��ة، لأن��ه غالب��ا م��ا 
كان يتبن��ى الحتج��اج.. 
وعل��ى اي��ة ح��ال، اع��ود 
للتاأكي��د عل��ى ان م�ساأل��ة 
اجلماع��ة  ع��ن  البتع��اد 
ل تعن��ي تاأ�س��رياً لقطيعة 
كلية بن ال�سعلوك وبن 
اجلماع��ة، فبالع��ودة اىل 
كتبه��ا  الت��ي  الن�سو���ص 
عقيل علي وكزار حنتو�ص 
ح���رصاً ت�سمن��ت ا�سارات 

وا�سحة و�سفرات قوية مت متريرها اىل اجلماعة التي 
غادراها واكتفيا بالأر�سفة وال�ساحات. 

د. احمــــد الزبيــــدي : ق��ال الأ�سمع��ي :  ال�سعر نكد 
يق��وى يف ال���رص وي�سع��ف يف اخل��ري.. يف ا�سارة اىل 
ال�سلطة الدينية والتحول من القبيلة اىل اخلليفة. . هل 
ت��رى  ال�سلطة  ا�سعافًا لق��وة ال�سعر وفاعليته واعني 
هن��ا على وجه التحديد ال�سعر  املقرتن باملوقف من 

احلياة؟  
د. عم�ر امل�شعودي : عندم��ا نعود للتاريخ، �سنقراأ 
ع��ودة كعب بن زه��ري وهو ي�ستعط��ف الر�سول بقوله 
"العفو عند ر�سول  اهلل ماأمول"..  هذه اللحظة، حلظة 
�سع��ود ال�ساعر متحدثًا وفق اأن�س��اق العرب الثقافية 
الق��ارة ولي���ص ا�ستجابة لأدبي��ات الدع��وة اجلديدة. 
اعن��ي ثم��ة ف��رق بينه وب��ن عب��داهلل ب��ن رواحة او 
مالك عل��ى �سبيل املثال، 
وهو فرق ب��ن ال�سياقات 
باأن�ساقه��ا  العربي��ة 
الثقافي��ة وب��ن ال�سي��اق 
 – حينه��ا  يف  اجلدي��د 
التعبئة احل�ّسانية اذا جاز 
التعب��ري - .. هن��ا يت�سح 
الف��رق يف الن�سق الثقايف 
الر�سال��ة  قب��ل  ال�سع��ري 
وبعده��ا..  املحمدي��ة 
الر�سول كان يعي خطورة 
لن  ال�سع��ري  اخلط��اب 
ال�سعر خطاب العرب "ول 
يرتك العربي ال�سعر حتى 

 ن�جح املعموري  :

علينا أن نتذكر ان هناك 
ثورات في الجزائر وفي 

السودان وفي تونس 
وفي مصر، وعندي 

استشراف لحلم الثورات 
وهو نتاج لعوامل 

سياسية واجتماعية 
وثقافية واقتصادية. 
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احلن��ن"  الن��وق  ت��رتك 
عن��د  اذن  يقول��ون.  كم��ا 
جمال�سة الر�سول �سيبتدئ 
فقلب��ي  �سع��اُد  ب��"بان��ت 
اليوم متب��ول.. الخ. اعني 
�ستب��داأ  املفتتح��ات  ان 
بالغ��زل واخلمرة واملراأة، 
وهذا الن�سق �سيجري امام 
الر�س��ول الذي �سيبتهج به 
ويك��رم �ساحب��ه ويلب�سه 
ال��ربدة.. بطبيع��ة احل��ال 
قراءت��ن  ام��ام  �سنك��ون 
ان  اول  الق�سي��ة:  له��ذه 
النب��ي مل يرغ��ب ب�س��دم 

الذائق��ة العربي��ة النامي��ة والنا�سجة والق��اّرة اأمام 
املالأ، حتى ل يطرد اجلمهور والتلقي ال�سعري ثقافيا 
بع��د هذا النمو الذي ي�سل عم��ره الف ال�سنن، ففهم 
الر�س��ول هذه الفرتة ال�سيا�سية. فالنبي ورهطه كانوا 
يهيئ��ون مفهومات جديدة واأدبي��ات مالئمة للتغيري 
الكبري، كان يعاقب ال�ساعر على الهجاء ويعاقبه على 
التغ��زل، وعليه فان ال�سلطة تخ�سى من املجاز وتريد 
الثب��ات، ال�سلط��ة لي�س��ت م��ع احلركة، ولذل��ك �سرنى 
ان�سجام��ًا تامًا ما بن الأن�س��اق الدينية الثابتة وما 
ب��ن ال�سلط��ة، لن الأن�ساق الديني��ة الثابتة انحازت 
اىل ال�سلطة، ا�سري اي�سًا اىل املذاهب الدينية املرّجئة 
التي اقرتبت كثريا من �سلطة الدولة الموية، يف حن 
اأُبع��د الخ��ر الث��وري الرادي��كايل الذي يري��د التغيري 
بالن���ص ويطمح اىل قراءة م�ساك�سة. . فمثال لو ناأتي 

باأمثل��ة.. �ساعر الزبريين عب��داهلل ابن قي�ص الرقيات 
حينما انتهى اأمر الزبريين ذهب اىل العر�ص الموي، 
مادح��ًا  عبد امللك بن مروان فقال له : "ياأتلق التاُج 
ف��وق مفرقه على جبٍن كاأنه الذهب". فقال له بح�ٍص 
عربي حاذق وبخط��اب �سلطة  ين�سجم مع ال�سياقات 
الثقافي��ة العربية، قال : اأت�سفن��ي باأو�ساف العجم؟  
وتق��ول عن �ساحب��ك "اإمن��ا م�سعٌب �سه��اٌب من اهلل 
جّتل��ت ع��ن وجه��ِه الظلم��اُء".. اذن الثقاف��ة العربية 
لي�س��ت ثقاف��ة مادي��ة، انه��ا ثقاف��ة معن��ى، بالتايل 
ف��ان عبد امللك  يعرف كي��ف ي�ستميل العربي وكيف 
ين�سج��م مع خط��اب امل�سهد ال�سيا�س��ي، وكذلك جرير 
يف قول��ه "ه��ذا ابن عم��ي يف دم�سق خليف��ة لو �سئُت 
�ساقك��ُم ايلَّ قطينا" فاعرت�ص اخلليفة وقال اأنا ل�ست 
مديراً لل�رصطة .. اذن ال�سلطة كانت تخ�سى من �سمري 
واح��د يعود عل��ى ال�ساعر. ل��ذا اعتق��د ان ال�سلطة هي 

 د. �شعيد عبد اله�دي:

أهم ما انتجه العراق في زمن صدام هو قصيدة 
النثر كظاهرة، وهي قصيدة مضادة بالكامل، 

وحين ُدّجنت انتهت. اقصد اللحظة التي دجنت 
فيها قصيدة النثر، هي لحظة تحول فيها 

اصدقاؤنا )الثمانينيون( من شعراء الى موظفين 
في صحافة النظام:  بابل والثورة والجمهورية... 

وعندئٍذ انتهت القصيدة.
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مف�سدة للجمايل لأنها تنحاز به اىل النفعي.
ناج��ح املعموري : عند دكت��ور عمار مغالة وتطّرف 

يف النظر اىل ال�ساعر احلقيقي.  
د. �شعيــــد عبداله�دي : ل��دي مداخلة م��ع الدكتور 
عم��ار.. يف ثقافتن��ا ال�سالمية هن��اك الربدة وهناك 
نه��ج ال��ربدة. ال��ربدة ق�سي��دة كعب بن زه��ري ونهج 
ال��ربدة ه��ي كل ما كتب على منطه��ا، اأو على وفقها. 
وكاأن ق�سي��دة كعب ب��ن زهري هي العالم��ة الهادية 
ل�سع��راء املديح النبوي، يف حن اإن ق�سيدة كعب بن 
زهري - وانا عن��دي درا�سة موجزة عنها عندما كنت 
طالب��ا-، كتبها )كع��ب( كمن يخاطب اأم��ريا، كتبها 
بح�سه ال�سعري التقليدي، ول عالقة لها بتمّثل الروح 
الإ�سالمي��ة، ومن ثّم بالنب��ي اأ�س��ال. الق�سيدة ُكتبت 
بَنَف�ص النابغة، اعني بطريقة بناء اعتذاريات النابغة. 
فم��اذا ح�سل؟ الذي ح�سل اأن بردة النبي مل تلق على 
�ساع��ر م��ن �سع��راء ال�س��الم، والقيت عل��ى كعب بن 

زه��ري. ما يعني اأن النبي عّظم الن�سق الذي �سار عليه  
كعب بن زه��ري، وهو الن�سق العربي التقليدي، تعظيم 
لن�س��ق �سعري ماألوف. ومل يعّظ��م ق�سائد لعبداهلل بن 
رواحة او حل�سان بن ثابت .... وهي ق�سائد تتفق مع 
طروحات القراآن، وكتب بع�سها بتاأّثر روحي به. لقد 
نظ��ر الر�سول اىل ه��ذا ال�سعر مبنظور ع��ام، فراأى اأنه 
ا�ستط��اع اأن يعرّب ع��ن جوهر ال�سع��ر، اي هكذا يكون 
ال�سع��ر، بغ�ص النظر عن بني��ة الق�سيدة ومو�سوعها. 
ق�سي��دة زهري تعاملت مع النب��ي كاأمري ومل تتعامل 
مع��ه كنب��ي.. الق�سي��دة اعتذاري��ة لأن الرجل مل يكن 
ق��د دخل ال�سالم ،ورمبا مل يدخ��ل الإ�سالم. بل يقال 
ان ب��ن زهري مل يكتب غ��ري هذه الق�سي��دة. وبع�سهم 
ي��روي له ق�سي��دة يف علي بن اب��ي طالب ول نعرف 
م��دى �سحته��ا. لكن املوؤكد ان لي���ص لديه �سوى هذه 
الق�سي��دة الت��ي ا�سبحت نهج��ًا ُينتهج ب��ه. اعتقد ان 
ه��ذه الق�سي��ة غريب��ة، لأن النبوة �سلط��ة ثورية على 
جمتم��ع ما، وثم��ة خ�سوع م��ن النب��وة ل�سلطة ن�سق 

ادبي �سائد، وهنا تكمن الغرابة. 
د. احمــــد الزبيــــدي : اأحيان��ا تنتع���ص الثقافة يف 
ظ��ل ال�سلط��ة ) الطاغي��ة (، فمثال: روؤي��ة  "املاأمون"   
لر�سط��و يف املنام هي م��ن  ترجم��ت اأعماله.. وكذا 
احل��ال مع املعتزل��ة الذين ن�سطوا يف زمن��ه. ما اريد 
قول��ه ان العالق��ة الرباغماتية ب��ن ال�سلطة واملثقف 
ت��وؤدي اأحيانا اإىل انتعا�ص الثقاف��ة. فلماذا ننظر لها 
على الدوام بانها عالقة ملتب�سة و�سلبية ومبنية على 

الحتكار وال�ستغالل، وهو منظور �سلبي؟  
د. �شعيــــد عبدالهــــ�دي : دكت��ور اأحم��د، انت ا�رصت 
قبل قليل اىل ن�ساط ال�سعر يف زمن �سدام. ازعم انني 
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متاب��ع ب�سيط حلركة ال�سعر يف زمن �سدام، ما ال�سعر 
ال��ذي ن�سط يف زم��ن �سدام؟ اعتق��د اإن اأهم ما انتجه 
الع��راق يف زم��ن �سدام ه��و ق�سيدة الن��رث كظاهرة، 
وهي ق�سيدة م�سادة بالكامل، وحن ُدّجنت انتهت. 
اق�س��د اللحظ��ة الت��ي دجن��ت فيه��ا ق�سي��دة الن��رث، 
ه��ي حلظ��ة حت��ول فيه��ا ا�سدقاوؤن��ا )الثمانينيون( 
م��ن �سعراء اىل موظف��ن يف �سحافة النظ��ام:  بابل 

والثورة واجلمهورية... وعندئٍذ انتهت الق�سيدة.
د. عم�ر امل�شعودي : نعم، مت ا�ستيعابهم. 

ن�جح املعموري : واي�سا كتبوا مديحا ل�سدام.  
د. �شعيــــد عبداله�دي : نعم. عندما قبلوا اأن يكونوا 
جزءا من النظام اأعلنوا ا�ست�سالمهم فانتهى تاأثريهم 
ال�سعري وبعد ان كانوا ظاهرة، مميزة اأ�سبحنا نبحث 
عن بديل يف �سعر عقدي )�سعراء الت�سعينات( لكنه اأمر 
حمك��وم بالف�سل، اإذ ل ميكن ا�ستع��ادة التاريخ. فبعد 
ان كان��وا، ي�سبه��ون حركة ق�سائدهم ب��ن املقاهي 
ال�ستيني��ات  يف  يو�س��ف  �سع��دي  ق�سائ��د  بتوزي��ع 
وال�سبعيني��ات بن مقاهي بغ��داد، وكاأنها من�سورات 
�رصي��ة. ورمبا ما عززه، لي�ص عند قارئهم فح�سب، بل 
عنده��م اأي�سا، لغة الق�سيدة املغلفة بغمو�ص من�سور 
�سيا�س��ي، فكان اأن توزعت اأبوتهم بن �سعدي يو�سف 
حركي��ا واأدوني�ص فنيا...  وحن دّجن ال�ساعر تفككت 
الق�سي��دة واأ�سبح الغمو�ص عبئ��ا.. والو�سوح مالئم 
للح��رب. فلي���ص من انت��اج ثقايف يف زم��ن الطاغية 
�س��دام اإل والتهمت��ه احلرب.. وال�سع��ر اأ�سبح ق�سيدة 
احل��رب، ل تتن��وع ب��ل يتن��وع قائلها. وم��ن ثّم فهي 
ق�سي��دة مل تعد حتتفظ بها الذاك��رة ولن حتتفظ بها. 
والأمن��وذج الذي ع��دَّ اأكرث جناح��ا يف التعبري عنها، 

رمب��ا متّثل بق�سائد عبدال��رزاق عبدالواحد، وهي من 
وجهة نظري كانت تقليداً لق�سائد اجلواهري، اىل حد 
كب��ري، وق�سيدته الأبرز هي الأقرب لروح اجلواهري. 
ق�سائ��ده اجلميل��ة كتبه��ا عندم��ا كان �سيوعي��ًا يف 
جماميع��ه احل��رة يف اخليمة الثاني��ة وغريها، وهي 
ق�سائ��د مميزة، لكن �سعره العم��ودي كان وليد رغبة 
الديكتات��ور ب�سناع��ة جواهري له، بع��د اأن عجز عن 
اإقن��اع اجلواه��ري بالأم��ر. مل يك��ن عبد ال��رزاق عبد 
الواح��د ذاتا، بل كان رغبة.  اأعادن��ا �سعر العراق يف 
العق��ود الثالثة التي حكم فيها الطاغي��ة اإىل ال�ساعر 
املتك�سب، والتك�س��ب كان عرب الهدايا اأو املنا�سب اأو 
الثن��ن معا. وهو اأمر اأذل ال�سعر قبل اأن يذّل ال�ساعر 

نف�سه. 
ن�جــــح املعموري : ه��ذه واحدة م��ن الظواهر التي 
ب��رزت كملم��ح بن باأو�س��اط ال�سعراء اك��رث مما ظهر 
يف او�س��اط الق�سا�س��ن عل��ى �سبي��ل املث��ال.. لن 
ال�ساع��ر ميتلك الو�سيل��ة او الداة او املنرب وباإمكانه 
ان ينتج ق�سي��دة يف اي حلظة، لهذا كان �سدام يعقد 
لهم اجتماعات ويقرتح عليهم اأن يكتبوا يف مو�سوع 
م��ا، ق�سيدة ع��ن "الرُبكة" مث��ال. وهو ان�س��اء وطبخ 
�رصيع. اعتقد ان ال�ساعر ا�ستجاب لهذا ب�سبب النهيار 
الخالق��ي والثق��ايف اي�س��ًا. ال�سلط��ة مل تتمك��ن يف 
ال�سن��وات الوىل م��ن ال�سعراء، مل تك��ن متتلك ال�سلطة 
يف حينها اآلي��ات وو�سائل لتمرير خطابها ال�سيا�سي 
والثق��ايف اليومي عرب ال�سحف واملجالت. لكنها يف 
الخ��ري متكنت من ا�ستع��ادة �سوت املثقف او �سوت 
ال�ساعر او بع�ص العنوانات الثقافية الخرى فدجنهم 
وا�ستوعبه��م و�س��اروا منتجي طبخ، وه��ذه الظاهرة 
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يف احلقيق��ة ُدر�س��ت يف بع���ص الدرا�سات 
عن املرحلة ال�سابق��ة.. واعتقد ان ال�سعراء 
لي���ص يف العراق وحده يف ه��ذه الظاهرة، 
هناك يف �سوريا منوذج اخر. لهذا اقول ان 
منظوم��ة المن الثق��ايف يف العراق كانت 
�سعيفة، ويف �سوريا اي�سا كانت �سعيفة. 
لكنه��ا كان��ت قوية يف م���رص، ورمبا مرد 
ذل��ك اىل اليدلوجي��ا ال�ساغط��ة وال�سلطة 
القهري��ة العنيفة يف الع��راق. وهناك فرق 
الث��ورة امل�رصي��ة  تاأث��ري ذل��ك عل��ى  يف 

املتاأخرة التي حدثت.  
د. احمد الزبيــــدي : عطفا على ما قاله 
ا�ستاذ ناج��ح املعموري، انتم حتدثتم عن 

ال�ساعر، وهناك مثال اخر عن ال�ستاذ اجلامعي الذي 
يحم��ل لقب��ًا علمي��ًا.. كتب اح��د ه��وؤلء الكادميين 
يف زم��ن �سدام بحث��ا عنوانه : "القي��م اجلمالية يف 
احاديث القائد �سدام ح�سن".. ال�ستاذ نف�سه وبلقبه 
العلم��ي الكبري، كت��ب بحثًا بعد �سق��وط نظام �سدام 
عنوانه "القيم اجلمالي��ة يف ال�سحيفة ال�سجادية!!".. 
الق�سية لي�س��ت ق�سية �ساعر، هن��اك الكّتاب والنقاد 

اأي�سًا.
ن�جــــح املعموري : هذا ب�سبب القرتاب من ال�سلطة 
واغواءاته��ا .. ملاذا مل يذهب �سعي��د عبدالهادي بهذا 
الجت��اه، مل��اذا مل تذه��ب ان��ت وعم��ار امل�سع��ودي 
وناج��ح املعم��وري، ذه��ب الخ��رون به��ذا الجتاه 
لوج��ود ب��ذرة ال�سعف وب��ذرة ع��دم الت��وازن وعدم 
التمك��ن.. العقل ينط��وي على مراكز للق��وة وينطوي 
عل��ى بذور لل�سعف وال�ستعداد لالنهيار، ل ن�ستطيع 

تعمي��م من��وذج ه��ذا ال�ست��اذ الكادميي، 
هن��اك اكادمييون اج��اّلء �سّح��وا وقدموا 
الكث��ري م��ن اخل�س��ارات املادي��ة، وحققوا 
الكث��ري م��ن الجن��ازات والتج��ارب الت��ي 
تعلمنا منها وحولناه��ا اىل ا�سبه ب�"مراآة 
الغريب��ة" ح�س��ب تعب��ري اجلاح��ظ، لذل��ك 
دائم��ا جنل��وا �س��ورة عل��ي ج��واد الطاهر 

واملخزومي على �سبيل املثال. 
د. عمــــ�ر امل�شعودي : ل��دي مداخلة مع 
ا�ستاذ ناجح  واجاب��ة على �سوؤال د. �سعيد 
عب��د اله��ادي.. ال�سلطة امل�رصي��ة مل تعبث 
مث��ال مبوؤ�س�ساته��ا المني��ة الع�سكري��ة او 
القت�سادي��ة، لذلك ه��ي مل ت�ستبدل جهاز 
اجلي���ص ال�سعب��ي باجلي�ص الوطني، اعن��ي ان احلر�ص 
القوم��ي �سار بديال عن اجلي���ص العراقي وهو جي�ص 
وطن��ي. وان اي �سلط��ة جديدة تري��د احالل خطابات 
او ان�س��اق جديدة ت���رصب املوؤ�س�سات وهذا ما ح�سل 

يف العراق. 
ن�جح املعموري: احلر�ص القومي مل يكن بدياًل عن 

اجلي�ص العراقي ابدا. 
د. عمــــ�ر امل�شعــــودي : م��ا اريد قوله ه��و ملاذا مت 
ا�ستحداث اجلي���ص ال�سعبي او احلر���ص القومي، ملاذا 
مل��اذا  اي��ران  ويف  ال�سعب��ي..  احل�س��د  ا�ستح��داث  مت 
اأُ�ستح��دث احلر���ص الثوري بدل عن اجلي���ص الوطني. 
ه��ذه اإحاللت موؤ�س�ساتية ل���رصب امل�رصوع الوطني 
الثاب��ت، وبالتايل ه��ي تنعك�ص لت�س��ل اىل الثقافة.. 
ه��ذا م��ا اردت تو�سيل��ه. اما يف ربط ه��ذا املو�سوع 
بان�سج��ام الر�س��ول مع ال��ربدة، فاأق��ول ان ذلك لي�ص 

اجلواهري

�سعدي يو�سف
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نهج��ًا فني��ًا حاف��ظ علي��ه ال�س��الم، امن��ا مت تخليده 
بلحظة ان�سجام النبي معه. 

د. �شعيــــد عبداله�دي : انا اعتقد اإن ال�سعر ا�ستطاع 
ان يخ��رتق ال�س��الم ولي���ص ال�سالم هو م��ن اخرتق 

ال�سعر. 
د. عم�ر امل�شعودي : نعم . والدليل على ذلك  عودة 

الموين لل�سعر كانت كبرية.  
د. احمــــد الزبيــــدي : يعّرف حممد عاب��د اجلابري 
الثقافة  ب���"هي كل ما يتبقى بعد ن�سيان كل �سيء".. 
نح��ن مل نتحدث عن املرجعي��ات، واذا ما نظرنا اىل 
الثقافة العربي��ة القدمية فاأن مرجعياتها ترتاوح ما 
ب��ن القبلي��ة والدينية. رمبا تكون هن��اك مرجعيات 
فل�سفية، او حركات للمت�سوفة ورمبا هناك من مترد 
عل��ى هذه املرجعي��ات. ال ترى ان ه��ذه املرجعيات 
مازالت هي امل�سيطرة واملتحكمة باملثقف العربي؟   
د. �شعيــــد عبدالهــــ�دي : كث��ريون ا�س��اروا اىل هذه 
امل�ساأل��ة. ويف العراق هناك جترب��ة ا�ستاذنا الدكتور 
عل��ي الوردي يف ربط��ه للحراك املجتمع��ي العراقي 
بالب��داوة والقبلي��ة وجدل ثقاف��ة ال�سح��راء وثقافة 
املدين��ة وهو رب��ط وا�سح وموؤثر. وبه��ذا ال�سدد اريد 

ان ا�س��ري اىل ق�سي��ة مهم��ة: علين��ا اأن ل نرب��ط ب��ن 
تخل��ف الثقاف��ة والديكتات��ور، وارى يف ه��ذا الرب��ط 
امليكانيك��ي �سيئ��ًا من الغرابة. حت��ى ان وجد، اردت 
الديكتاتورية يف اأوربا الع�سور الو�سطى، اإذ ان حلظة 
�سق��وط الق�سطنطينية هي حلظ��ة ولدة ايطاليا، لن 
كل علم��اء الق�سطنطيني��ة هرب��وا اىل ايطاليا وكّونوا 
ثقافة ع���رص النه�سة، اعني ان حلظ��ة �سقوطهم هنا 
هي حلظة ولدتهم هن��اك. وهذه الولدة كانت حتت 
�سلط��ة ا�ستبدادي��ة كني�سي��ة، وم��ع ذلك كان��ت ولدة 
لع���رص خمتل��ف.. ومنذ الق��رن الثاين ع���رص الوربي 
�سع��وداً ب��داأت المور تختلف يف اوروب��ا بتاأثري من 
الع��امل ال�سالم��ي، لكنه��ا امور ح�سل��ت حتت �سغط 
�سلط��ات ديكتاتوري��ة، وك��ذا الرب��ط امليكانيكي بن 
ارادة ال�سلط��ان وب��ن الثقافة لن يك��ون بال�رصورة 
ربط��ًا ايجابيًا، مبعنى اننا لو تركنا املاأمون وذهبنا 
باجت��اه املت��وكل لراأينا حما�سة املت��وكل ازاء ال�سنة 
واحلنابل��ة، فهل ا�ستطاع ازاح��ة املعتزلة من تاريخ 
الثقافة ال�سالمية؟ مل ي�ستطع ذلك بطبيعة احلال. لن 
ح��راك التاريخ اكرب م��ن ارادة ال�سلطان يف اجلوانب 
الثقافي��ة. ه��ذا م��ن جان��ب. واجلان��ب الخ��ر يتمّثل 
با�س��ارة ا�ستاذنا ناجح 
املعم��وري اىل الق�سي��ة 
امل�رصية، وانا اعتقد ان 
ثورة جمال عبد النا�رص 
اأدمت املجتمع امل�رصي 
ومازالت اىل اليوم وهي 
مبثابة ندبة يف التاريخ 
امل���رصي، كم��ا انن��ا لو 

 د. عم�ر امل�شعودي:

هناك مهيمنات المناسبة وليس مهيمنات 
النسق الثقافي والرواية أكثر أهمية في النسق 

الثقافي لكن المناسبة األدبية للشعر .
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نظرن��ا لطه ح�س��ن امللكي وط��ه ح�سن 
اجلمه��وري �س��رنى �سخ�س��ن خمتلفن 
بالكام��ل، و�ست��ان م��ا ب��ن ه��ذا وذاك، 
ب��ن هذا الوديع وذلك الثائر. هذه الندبة 
اأحال��ت املجتم��ع امل���رصي اىل جمتمع 
قطيع��ي وهذا النموذج هو النموذج الذي 

ا�ستوحاه جميع احلكام العرب.
د. عمــــ�ر امل�شعــــودي : تق�سد النموذج 

ال�سرتاكي؟ 
د. �سعي��د عبدالهادي : نع��م هذا النموذج 
يقابل��ه اي�س��ا النم��وذج النفط��ي لأمراء 
اخللي��ج. وبالت��ايل �سي�سع��ب علين��ا ان 
نق��ول مبحافظ��ة الث��ورة امل�رصية على 

املوؤ�س�سات.
د. عمــــ�ر امل�شعــــودي : ميكننا ان نق��ول بانها اقل 

خ�سارة من النموذج العراقي. 
د. �شعيــــد عبداله�دي : الدول��ة امل�رصية ولدت مع 
حمم��د عل��ي وتاريخها اط��ول وا�سب��ق، وه��ذا القدم 

التاريخي مينح الدولة قدرة على ال�ستمرارية.
ن�جــــح املعمــــوري : نع��م ول��دت م��ع حمم��د علي 

ورفاعة الطهطاوي.   
د. �شعيد عبداله�دي : الق�سية الخرى، وبالرتكيز 
عل��ى جتربتن��ا العراقي��ة، جترب��ة م��ا بع��د ال�سقوط. 
فاعتق��د ان املثق��ف �ساه��م اىل ح��ٍد كب��ري يف تعزيز 
�سلط��ة ونفوذ الحزاب الديني��ة بجميع ا�سكالها على 
الرغ��م من ان��ه مثقف لدين��ي! وهذه ق�سي��ة غريبة 

ومفارقة مل نرها منذ الع�سور الو�سطى. 
د. عمــــ�ر امل�شعــــودي : ان��ا ا�سميه املثق��ف امللحد 

الطائفي. 
د. �شعيــــد عبدالهــــ�دي : نع��م، وهذا ما 
اأ�س��ار اإلي��ه ال��وردي، لك��ن الغراب��ة التي 
الالدين��ي  املثق��ف  يق��وم  ان  اأق�سده��ا: 

بخياطة بدلة زعيم احلزب الديني. 
ناق��ل  ه��و  نع��م.   : العمــــوري  ن�جــــح 

خلطاباتهم.  
 د. �شعيــــد عبدالهــــ�دي : ه��ذا املثق��ف 
اوج��د لن��ا م�سكل��ة كب��رية. وت�سب��ب يف 
�سن��ع ازمة اخ��رى ت�سكلت بفع��ل و�سائل 
التوا�س��ل. و�سائ��ل التوا�س��ل الجتماعي 
اع��ادت تو�سيف مفهوم املثقف. فمن هو 
املثق��ف العراق��ي الن؟ املثق��ف الن هو 
الك��رث تاأثرياً يف و�سائ��ل التوا�سل الجتماعي وهي 
ق�سية غريبة جدا. ومثال على ذلك، احد طالبنا وهو 
�س��اب ب�سيط جدا جتد له 150 الف متابع مثال، نحن 
يف زم��ن اأطل��ق عليه الفيل�س��وف الكن��دي األن دونو 
امليديقراطي��ة، امل�س��كل ملجتم��ع التفاه��ة املرتب��ط 
بهب��وط للقي��م الإن�سانية النبيل��ة واخلاّلقة، و�سعود 
لل��رداءة وقيمه��ا. لقد �سيط��ر التافهون عل��ى العامل، 
وبات��وا يحكمونه، وي���رصب األن دونو مثال بدونالد 
ترام��ب وجون�سون، ولنا اأن ن���رصب مثال مبا يجري 
يف بالدن��ا، وه��و معرب خ��ري تعبري عن ه��ذا الع�رص. 
و�سب��ق لبوديريار اأن حذرنا م��ن زحف امليديا الذي 
ُيعي��د ت�سكي��ل احلقيق��ة، وحتوي��ل الزي��ف اإىل بدي��ل 
مقن��ع ع��ن حقيقة لن تك��ون بعد الي��وم تاريخية بل 

)ميدياتيكية(.
د. عم�ر امل�شعودي : هذا يقّوم راأي عام. 

علي الوردي

حممد عابد اجلابري 
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د. �شعيــــد عبدالهــــ�دي : نع��م. هذا يق��ّوم راأي عام 
ويق��ود راأي ع��ام اي�س��ًا، لك��ون املثق��ف النق��دي مل 
ي�ستط��ع اأن ُيحقَق ح�سورا لفت��ا يف الف�ساء العام... 
نعم.. لكن هل ن�سميه مثقفا ثوريا  لأنه يدعو للتغيري 
باأ�سلوبه الب�سيط، ال�سلوب ال�سعبي؟. و�سائل التوا�سل 
الجتماع��ي، مثلما �سطت عل��ى دور املثقف احلريف 
)الأكادميي( ها هي جترد املثقف النقدي من �سلطته، 
وكاأننا اأمام موج��ة ت�سحر ت�سعى لقتالع الهويات، 
وغر�ص اأخ��رى افرتا�سية، وت�سوي��ه الأوطان لإحالل 
اأوط��ان تخيلي��ة. ففي ظ��ل تداخل الع��وامل وتعددها، 
وتعقد الهويات وهجنتها،  يجب ان نعمل على توزيع 

جديد لالأدوار. 
ن�جح املعمــــوري : ا�سارة دكتور �سعيد عبدالهادي 
مهم��ة يف التح��ولت املجاني��ة الت��ي ح�سل��ت يف 
او�ساط املثقفن. رمبا انا ا�رصت اىل ذلك يف اكرث من 
منا�سبة مع اهمية اختيار الوقت لإبداء املالحظة. ان 
م��ا انتجه النظ��ام من عبودية قوية ج��دا لأعداد غري 
قليل��ة من الفنان��ن والدباء �ساهم��وا بالرتويج اىل 
خطاب��ات �سيا�سية وثقافي��ة للنظام ال�ساب��ق. اتذكر 
وانت��م اي�س��ا تعرف��ون ان ق�سم��ا م��ن ا�سدقائن��ا مت 
تعيينه��م مبوؤ�س�سات ثقافي��ة وموؤ�س�س��ات فنية دون 
ان يلزمهم النظ��ام بالنتماء اىل حزب البعث. اق�سد 
وف��ر لهم حري��ة ان يكونوا خ��ارج املوؤ�س�سة احلزبية 
ال�سيق��ة، لك��ن ه��ذه ال�سم��اء - وق�س��م منه��م م��ن 
ا�سدقائنا – كانوا يوؤدون وظائف اأخطر من وظائف 
املوؤ�س�س��ات المني��ة. والن وبع��د النهي��ار ال�رصيع 
ال��ذي ح�سل جراء الغزو للموؤ�س�س��ة البعثية. اعني ان 
املاكن��ة انهارت ب�س��كل �رصيع وح�س��ل حتول مريع 

لالأ�سم��اء الثقافية التي اعت��ادت على اآليات الرتويج 
للخط��اب ال�سيا�سي.، هذه ايديولوجي��ة والدين اي�سًا 
ايديولوجي��ة، اعني انه حتول من هذا املكان اىل هذا 
امل��كان. والحزاب الدينية فتح��ت ابوابها لهم لأنها 
ل متتلك ا�سماء ثقافية معروفة وقادرة على التاأثري. 
فتح��ول ا�سدقاوؤن��ا م��ن ح��زب البع��ث اىل الحزاب 
ال�سالمية. والن احتلوا منا�سب وم�سوؤوليات كبرية 
جداً. هذه واحدة من العالمات ال�سيئة والبوؤر ال�سوداء 
يف تاريخ املثقف العراقي وتاريخ الثقافة العراقية، 
ولب��د م��ن النتب��اه اىل ه��ذه التح��ولت ال�رصيع��ة.. 
حتدثت ذات م��رة اننا كنا يف مهرجان كالويز، كان 
مع��ي فا�س��ل ثام��ر ومال��ك املطلبي وجه��اد جميد، 
وكان معن��ا اح��د ال�سدق��اء، ق��ال فا�س��ل: عندم��ا 
ت�ساه��دين بنات��ي عل��ى طاول��ة الكتاب��ة يف البي��ت 
يقل��ن "بابا فّل���ص". وحتدث ال�سديق ال��ذي معنا، ان 
الهل عندم��ا يطلبون منه �رصاء مكي��ف للهواء فانه 
يبلغه��م ب�رصائ��ه اخر ال�سه��ر.، وبالفع��ل ي�سرتيه اخر 
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ال�سه��ر فيقولون انت وعدت ونف��ذت. في�سري اىل عقله 
ويق��ول "ان ه��ذا اذا اأردت ان اكون وزي��را �سيجعلني 
وزي��را"!! ه��ذه ظاهرة خط��رية. واليوم ه��ذا ال�سديق 
قيادي يف املوؤ�س�سات الثقافية وكان بعثيًا معروفًا، 
وبعد �سق��وط النظام حتول ب�سكٍل �رصيع اىل الحزاب 
الديني��ة، �سار ميث��ل اخلطاب ال�سالم��ي وال�سيا�سي 
لالأح��زاب الدينية. وهذه ظاهرة خط��رية يف الثقافة 
العراقي��ة.. مل��اذا مل يتح��ول �سعيد او عم��ار او احمد 
او ناج��ح؟، هن��اك ا�سكالية معينة واعتق��د ان هناك 
ا�س��ال �سحراويا ي�ساه��م يف هذه التح��ولت وكاأنه 
فعل بدوي، لن البدوي غري م�ستقر وينتقل من مكان 
اىل مكان، وبالت��ايل ي�ساهم يف انتاج عالقة جديدة 
مع املكان الخر، وهذا ي�ستدعي انتاج ذاكرة جديدة 
بالتاأكي��د. واملكان القوي اذا م��ا توفرت له عنا�رص 
ق��وة وعنا�رص �سغط وعنا�رص جذب يذهب باجتاهه 
املرحت��ل. والذاك��رة الوىل او الذاكرة ال�سابقة عندما 

تطغ��ى  ت�سك��ن  او  ته��داأ 
اجلديدة،  الذاك��رة  عليه��ا 
له��ذا ال�سب��ب ان��ا احيل��ه 
دور  واىل  ال�سح��راء  اىل 
البداوة يف هذه التحولت 
املرتبط��ة بالنتق��ال من 
م��كان اىل م��كان وله��ذا 
التح��ول  او  النتق��ال 

حتولت ثقافية اي�سًا. 
 : الزبيــــدي  احمــــد  د. 
عم��ار  دكت��ور  ان  ارى 
امل�سعودي يج��ّد بت�سجيل 

مالحظاته، هل لديك مداخلة؟  
د. عمــــ�ر امل�شعودي : نع��م. عندي مداخلة او ردود 
عل��ى ال�ساتذة. اود ان اعلق عل��ى املدر�سة الو�سفية 
لعل��ي ال��وردي ال��ذي �سّخ���ص امرا�س��ًا اجتماعي��ة 
ت�سيب جميع املجتمعات ل املجتمع العراقي وحده. 
بالطب��ع ان املجتم��ع العراق��ي يع��اين م��ن انف�سام 
ال�سخ�سية لأن ال�سخ�سية فيه غري منتمية اىل ان�ساق 
الدول��ة، ابتداء من الدولة الموية وو�سول اىل الدولة 
العثماني��ة. اي دول��ة ت�ستطي��ع ان تنّم��ي �سخ�سي��ة 
جم��زاأة؟ وعلي��ه فان عل��ي الوردي ل ميث��ل املدر�سة 
التفكيكي��ة يف عل��م الجتم��اع وامنا ميث��ل املدر�سة 
الو�سفي��ة التي تاأتي لتثبيت ال�سياء، احيانا ارى ان 
عل��ي الوردي �سار �سبة علين��ا، لأنه جعلنا نوؤمن ان 
ال�سخ�سي��ة العراقي��ة تعاين النف�س��ام والبداوة على 
الدوام وتعي�ص طباقاتها البالغية، فاين التعليم واين 
املدرا���ص، واوج��ه �سوؤايل هنا اىل ا�ست��اذ ناجح على 
�سبي��ل املث��ال:  ه��ل انت 
تو�سيف��ات  اىل  تنتم��ي 
علي ال��وردي وتنتمي اىل 
الأن�س��اق الت��ي ذكرها؟؟. 
جمموع��ة  ان  اق��ول 
التعلي��م  يف  الرتاكم��ات 
اليديولوجية  والأن�س��اق 
والحت��كاك  والثقاف��ة 
يعم��ل عل��ى خل��ق ان�سان 
خمتل��ف عم��ا ثبت��ه علي 
ال��وردي ع��ن ال�سخ�سي��ة 
العراقي��ة. اجلان��ب الخر 

 ن�جح املعموري :

ما انتجه النظام من 
عبودية قوية جدا ألعداد 

غير قليلة من الفنانين 
واالدباء ساهموا بالترويج 

الى خطابات سياسية 
وثقافية للنظام السابق. 
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ال��ذي حتدثن��ا عن��ه، ه��و ع��ن عالق��ة 
املثق��ف بال�سلطة. .. اري��د ان ا�سري اىل 
مو�س��وع مهم وات�ساءل بع��د ان ن�سج 
اخلط��اب ال�سيا�س��ي وا�ستق��ل، ون�س��ج 
ون�س��ج  وا�ستق��ل،  الثق��ايف  اخلط��اب 
اخلط��اب العلم��ي والفل�سف��ي وا�ستقال 
اي�س��ا، والفن��ون تخ�س�س��ت.. الخ، هل 
يبق��ى ال�سع��ر تابع��ًا له��ذه الأن�س��اق، 
ميت���ص  يظ��ل  ان  علي��ه  ه��ل  مبعن��ى 
الجتماعي��ات والثقافي��ات ويحوله��ا 
اىل يوميات �سعري��ة، املق�سديات هنا 
مبعن��ى التبعي��ة، اي انه��ا تابع��ة اىل 
ح��دث ولي���ص اىل روؤية �سعري��ة، وهي 

اقرب اىل التابوات العليا باإنتاج �سناعة اخلطابات.. 
اقول بعد هذا ال�ستقرار وبعد ان �سار ال�ساعر موظفا 
وله اقت�ساده اخلا�ص ولي�ص طالبًا للمال على ابواب 
ال�سلط��ة. الكات��ب او ال�ساعر او الروائ��ي لديه وظيفة، 
ولديه راتب ي�ستطيع ان ي�ستغني فيه عن ال�سلطة. لذا 
ف��ان على ال�سع��ر الن ان يذهب او يع��اد اىل ازمنته 
الوىل وطفولته، لنحتاج اىل الزهاوي ليو�سف لنا 
ال�ساعر العراقي، ول الر�سايف ول اجلواهري، نحتاج 
اىل ال�سيا�س��ي الذي يحّلل ويق��دم نظرياته ال�سيا�سية 
لإخراج البالد م��ن الزمات، ونحتاج علم الجتماع 
وال�سعر وهما يفتحان نوافذ من المل، لكي ل ميوت 

الن�سان غمًا وهّما.
ن�جــــح املعمــــوري : ه��ذه احالم��ك الرومان�سي��ة 

ولي�ست ظاهرة. 
د. عمــــ�ر امل�شعــــودي : نعم ه��ذا راأي��ي ال�سخ�سي. 

�ساآخ��ذ مثال وهو �ساح��ب ال�ساهر، ال�ساعر 
ال�سبعين��ي اجلمي��ل، يكت��ب هك��ذا : ق��رويُّ 
عذب��ًا  العم��ر  كم��ا  وكان/  كان  املالم��ح 
وكالأغني��ات رخيم��ًا/ يج��يء الفن��ادق/ 
يلتذ بالنفي فيها/ وبالوح�سة املرت�سات/ 
ام��ا اآن لل�ساعري��ة ان ت�سرتي��ح عل��ى مقعٍد 
م��ن ه��دوء الليايل/ عل��ى مقعد م��ن مطر.. 
فاأيهما اف�سل �ساح��ب ال�ساهر الذي يكتب 
ه��ذا اجلمال وال��رباءة واخل���رصة، اأم �ساعر 
يعب��ئ ملعركة؟ ال�سعر لبد ان يعود اىل هذه 
املنطق��ة اجلمالية. انا هن��ا ل اخّلد ال�ساهر 

نبيًا، انا احتدث عن الن�ساق.  
د. �شعيد عبداله�دي : ما ا�سار له  ا�ستاذي 
ناج��ح املعموري مهم جدا عن �سق��وط املثقف الذي 
ب��ال ذاك��رة. اعن��ي املثقف عندم��ا يكون ب��ال ذاكرة، 
او عندم��ا ي�سق��ط يحاول م�سح الذاك��رة، فكلما كانت 
ذاكرت��ه ق�سرية كلما كان ال�سقوط اأ�سهل لأنها ذاكرة 
غري مثقلة. ومثلما حتدث كثريون عن حرية ابن ر�سد 
ن�ستطي��ع ان نتحدث عن حريتن��ا مع يو�سف ال�سائغ 
الت��ي حدث��ت يف الحتاد هن��ا.. يو�س��ف ال�سائغ لأن 
ذاكرته كان��ت حمّملة )مثقلة( بقي معذبًا، ون�ستطيع 
ان ن�س��ف يو�سف ال�سائغ باملثقف املعذب، مبقابل، 
ما ميكن اأن ن�سميه، املثقف املطمئن، وخري مثال له 
ال�ساع��ر عبدالرزاق عب��د الواحد، ال��ذي م�سح ذاكرته 
بالكام��ل، و�ست��ان ب��ن ال�ساعرين بغ���ص النظر عن 
طبيع��ة التجربة ال�سعرية.. ال�سق��وط يرتبط بالذاكرة، 
مثل��ه مث��ل اخلال�ص. ه��ذا م��ن جانب، وم��ن جانب 
اخ��ر اعتقد ان الن�ص الذي ا�س��اره اليه الدكتور عمار 

غايل �سكري

�ساحب ال�ساهر



23
/2
02
0

83 AL ADEEB AL IRAQI
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وة

ند

امل�سعودي ن�ص �ساحب ال�ساهر، ل يفتح كوة لالأمل، 
ان��ه يحفر يف الواقع، ولو قراأناه قراءة اخرى �سنجده 
ن�سا مثق��ال بواقعيته ومهموما به��ا، وما نقوله عن 
فتحه كوة لالم��ل تعبري رومان�سي. هل ال�ساعر يفتح 
ام��اًل وه��ل الر�س��ام يفت��ح ام��اًل؟  ثم ما ه��و المل 
هن��ا؟ اعتقد انه��ا ق�سية بعيدة متام��ا. وهذا يقودين 
للت�س��اوؤل: ه��ل ال�ساعر مثق��ف بال���رصورة؟.. ما اأراه 
اأن يف احي��ان كثرية �سارك ال�ساع��ر يف وئد الثورات 
املطالبة باحلقوق. كيف ن�سف هذا ال�ساعر؟ لذلك انا 
اعود للبداية واحتدث عن املثقف الالمنتمي، املثقف 
النق��دي ال��ذي ي�سع��ى اىل نق��د الواقع وبي��ان عيوبه 
بغ�ص النظر عن تفا�سيل هذا الواقع.  وهو مثقف لن 

ي�ستق��ال برتح��اب يف بلد 
مثل بلدنا حي��ث يت�سابق 
تر�سي��خ  عل��ى  املثقف��ون 
عن  بدفاععهم  تقليديتهم 
كل م��ا ه��و ل عقالين يف 
ح��ن ل ي�ستطيع ان يرفع 
�سوته دفاعا عن املثلين 
مثال... األ يتحمل املثقف 
العراق��ي وزر الدماء التي 

�سالت يف العراق؟ 
املعمــــوري  ن�جــــح 
يف  دم��ه  ين��زف  ه��و   :
احل�سيني��ة،  املنا�سب��ات 
بع�ص املثقف��ن وا�ساتذة 
ميار�س��ون  اجلامع��ة 
التطبري وان��ا راأيتهم باأم 

عين��ي. لديه��م لفت��ة ويخرجون م��ن جامع��ة بابل 
اىل كرب��الء وي�رصب��ون على روؤو�سه��م وهذه ظاهرة 
خط��رية. وهن��اك ال�سيا�سي ال��ذي يرت��دي الد�سدا�سة 
ال�سوداء والو�ساح الخ�رص ويطبخ يف قدور عا�سوراء 

ويوزع الطعام.
د. احمد الزبيدي : هل هذه مق�سودة ب�سلطة الدين 

و�سلطة املقد�ص؟ 
ن�جــــح املعمــــوري : نع��م. ان��ا انطلقت م��ن تعقيب 
دكتور �سعي��د عبدالهادي عن البداوة وتاأثريها، وهو 
تعب��ري مهم يالحق �سخ�سية الف��رد العربي اىل البد، 
املو�س��وع خطورت��ه هن��ا بو�سول��ه اىل اجلين��ات.. 
والتعقي��ب ي�س��ري اىل تنا���زشات ال�سخ�سي��ة العراقية 
قبل ت�سكيل الدولة. طيب، 
ال�سيا�سي��ة  الدرا�س��ات 
اىل  ت�س��ري  ُكتب��ت  الت��ي 
ت�سكي��ل دول��ة يف م���رص، 
بع��د  الدول��ة  ت�سكل��ت 
الطهطاوي  عودة رفاع��ة 
داخ��ل م���رص، و�سح��راء 
اجلزي��رة العربي��ة انتقلت 
اىل داخل م���رص وبتاأثري 
مبا�رص، لك��ن قوة التنوير 
التاريخي��ة  واللحظ��ة 
وف��دت  الت��ي  الفارق��ة 
م��ع الطهط��اوي اوج��دت 
كب��رية  نه�س��ة  عوام��ل 
ونتذك��ر  م���رص،  داخ��ل 
�سك��ري  غ��ايل  درا�س��ة 

 د. �شعيد عبد اله�دي:

وسائل التواصل 
االجتماعي، مثلما 

سطت على دور المثقف 
الحرفي )األكاديمي( 

ها هي تجرد المثقف 
النقدي من سلطته، 

وكأننا أمام موجة تصحر 
تسعى القتالع الهويات، 

وغرس أخرى افتراضية.
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"النه�س��ة وال�سقوط يف الفك��ر امل�رصي املعا�رص"، 
در���ص الطهطاوي ب�سع��وده وعبدالنا���رص ب�سعوده 
وانهيار ثورة يوليو. فالبداوة حا�رصة يف م�رص اكرث 
من الع��راق. وكذا احلال يف املغ��رب العربي. البداوة 
موجودة، وجميع بلداننا �سحارى، ونحن مطرودون 
م��ن الت�س��ارك ب�سب��ب هيمن��ة الب��داوة يف تاريخنا..  
تاريخن��ا ال�سخ�سي ل ي�سمح لن��ا باحلديث مع الخر 
يف اماكن ال�سيافة، وهناك قمع ابوي مار�سه الباء 
على البناء. وهذا تاأثري كبرية للبداوة على �سخ�سية 

الفرد. 
د. احمــــد الزبيــــدي : ح��ن حتدثن��ا ع��ن املثق��ف 
وال�سلط��ة  و�سمن املنطقة اجلمالي��ة والأدبية ركزنا 
عل��ى ال�سع��ر ون�سين��ا الفن��ون الأخرى ! رمب��ا هيمنة 
ال�سع��ر ه��ي م��ن جعلت عين��ة الختب��ار ترك��ز عليه 
،فن�سين��ا الرواي��ة وامل���رصح وبقية الفن��ون التي هي 

جزء فاعل من حركة الثقافة.   
د. عمــــ�ر امل�شعــــودي : هناك مهيمن��ات املنا�سبة 
وباعتق��ادي  الثق��ايف،  الن�س��ق  مهيمن��ات  ولي���ص 
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دد
لع

ة ا
دو

ن

اهمي��ة  اك��رث  الراوي��ة  ان 
لك��ن  الثق��ايف،  الن�س��ق  يف 
املنا�سبة الدبية لل�سعر اكرث 
ق��درة عل��ى اي�س��ال �سوته 
و�سفرات��ه اىل املتلقي. نحن 
�سفهي��ون، والتلق��ي �سفاهي 
انن��ا  والدلي��ل  معظم��ه  يف 
اىل الن مل نف��ارق املن��رب.. 
دائما اق��ول لو نرتك املنابر 
جلفت اق��الم ال�سعراء، اق�سد 

ل��و ا�ستطعن��ا ان نقي��م يف املهرجان��ات واملوؤمترات 
ط��اولت م�ستدي��رة ب�س��كل ح�س��اري، ونق��راأ ال�سعر 
يف الأ�س��واق بطريق��ة تلي��ق يف الع�رص مل��ات ال�سعر 
العمودي.. ه��ل تعلم �سيئا عن امل�ساومات والتناف�ص 
عل��ى املنرب يف املهرجانات الكربى، م�ساومات على 
م��ن يرتقي املن��رب اول، ومن يك��ون يف الو�سط ومن 
يك��ون يف م�س��ك اخلت��ام؟.. ان الثقاف��ة فع��ل ان�ساين 
يحت��اج اىل موؤ�س�سات ق��اّرة م�ستق��رة وغري موؤدجلة 
كي ن�سل ب�سوت ال�سع��ر اىل فحواه احلقيقية.. ال�سعر 
الن يف ا�س��واأ حالته ب�سبب �سعود جنم الرواية التي 
ت�ستطيع ان تغطي امل�ساحات كلها، وبالتايل الرواية 

الن هي �سيدة امل�سهد وكذلك الدرا�سات الثقافية.
د. احمد الزبيدي : هل هذه هزمية لل�سعر العراقي؟ 
د. عمــــ�ر امل�شعــــودي : ل لي�س��ت هزمي��ة لل�سع��ر. 
لكن��ه ع���رص الرواي��ة لأنه��ا ت�ستطي��ع ان ت�ستوع��ب 
كل ال�س��كال.. اق��ول ذل��ك وان��ا �ساع��ر ق�سي��دة نرث 
من��ذ مطل��ع الت�سعينيات، وطبع��ت جمموعتي الوىل 
بطريق��ة ال�ستن�س��اخ يف دار اللحظ��ة ببغداد يف عام 

1996 بعد جمموعة �سلمان 
داود حمم��د بف��رتة ق�سرية. 
وا�ستعد لطباع��ة جمموعتي 
ال�سعرية الخرى يف 2020 
الن�س��وة"،  "فق��ه  وعنوانه��ا 
م��ا اري��د ان ا�سل الي��ه، هو 
انن��ي امي��ل للكتل��ة النرثية 
يف ال�سع��ر العراق��ي اذا جاز 
تتي��ح  النرثي��ة  التعب��ري. 
اري��ده  م��ا  كل  ادخ��ال  يل 
يف الن���ص ال�سع��ري. لن ال�سع��ر الي��وم يق��رتب م��ن 

الن�سو�سية ل اىل املنربية والظاهرة ال�سوتية. 
د. احمــــد الزبيدي : انتم مل تتخل�س��وا من قوانن 

العمود العربي القدي حتى يف ق�سائدكم النرثية. 
املع��ارك  ظ��روف  رمب��ا   : امل�شعــــودي  عمــــ�ر  د. 

واحلروب اوجدت لها حطبًا. 
د. احمــــد الزبيــــدي : يف مداخلت��ك دكت��ور �سعي��د 
عبداله��ادي، حتدث��ت عن قناعت��ك مب�سطلح املثقف 
النق��دي. ه��ل ميكن ان يق��رتن هذا املفه��وم مبفهوم 

املثقف املدين؟  
د. �شعيــــد عبدالهــــ�دي : ل. انا ل افه��م ماملق�سود 
باملثقف املدين؟. م�سطلح الثقافة واملثقف جديدان 
يف الثقاف��ة العربية. لي�ص لدينا يف الع�سور الو�سطى 
اي م��ن ه��ذه امل�سطلحات، بل كان الع��امل والفقيه.. 
ه��ذه م�سطلح��ات حديث��ة ُموّل��دة بتاأث��ري الثقاف��ة 
الغربي��ة. ول��و عدن��ا اىل ن�س��اأة ه��ذه امل�سطلح��ات، 
�سنج��د عل��ى �سبيل املث��ال ان م�سطل��ح النتلجن�سيا 
ارتب��ط بق�سي��ة ال�ساب��ط الفرن�س��ي دريفو���ص ال��ذي 

 د. عم�ر امل�شعودي:

الشعر اليوم يقترب 
من النصوصية ال الى 

المنبرية والظاهرة 
الصوتية. 
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اته��م باخليان��ة، فا�س��در جمموع��ة من 
املثقفن الفرن�سي��ن، يف مقدمتهم اميل 
زول وانات��ول فران�ص ومار�سيل برو�ست، 
بيانا لإعادة النظر مبحاكمته، حمل ا�سم 
بيان مثقفن. وقد ارتبط البيان بالدفاع 
ع��ن حقوق الإن�س��ان. ومن ث��ّم ميكن لنا 
اأن نربط��ه بفع��ل التم��رد  عل��ى ال�سلطة. 
الفرن�س��ي  اث��ره املجتم��ع  انق�س��م عل��ى 
ب��ن جمهورين )منا�رصي��ن( ووطنين 
)معار�سن(، ما يعني ان املثقف متمرد 
النتلجن�سي��ا  وم�سطل��ح  منتم��ي.  ول 
ابتداء ي�س��ري اىل الالانتماء، ويف�سي هذا 
التو�سي��ف اىل �سخ�ص ي�س��ع امل�سلمات 

جانب��ا وينطلق م��ن ال�سك، وهن��ا ا�ستذكر طه ح�سن 
يف كتاب��ه "يف ال�سع��ر اجلاهل��ي" ال��ذي كان متاأثرا  
مبوق��ف املثق��ف الفرن�سي ال��ذي �سع��ى اىل اخلروج 
على ال�سلطة بكل ا�سكالها، �سواء كانت �سلطة ثقافية 
او �سلط��ة �سيا�سية. وط��ه ح�سن ما اأن اأع��اد كتابته 
حتت عن��وان "يف الدب اجلاهلي" حت��ى فقد مزيته 
الثقافي��ة تل��ك، بو�سفه مثقفا نقدي��ا. املثقف خارج 
التو�سي��ف ال�سلط��وي، ويف اللحظ��ة الت��ي يت�س��كل 
فيها �سمن ال�سلطة �سيتح��ول اىل مثقف ايديولوجي 
ميكنن��ا ان نطل��ق علي��ه ت�سمي��ه املثق��ف الع�س��وي. 
الو�س��ع الطبيع��ي للمثق��ف ان تك��ون ل��ه قناعات��ه 
واإميانات��ه.. لكن��ه يف الق�سايا التي مت���ص املجتمع 
امل��دين تك��ون قناعات��ه �سمن خ��ط ال�سال��ح العام، 
ولي���ص �سمن خط اليديولوجية املغلق��ة. اعتقد اننا 
بحاج��ة لإعادة �سياغة هذه القناع��ات اي�سًا.. ففي 

الغال��ب يرتبط املثقف بال��ال اإنتماء وهو 
ج��ذره احلقيق��ي، ومل يرتب��ط بالنتم��اء. 
ويف ثقافتنا العربي��ة وقراءاتنا الب�سيطة 
نح��ن نربط ب��ن املثقف وبن اب��ن ر�سد 
ولنرب��ط بن املثقف والغ��ّزايل، لن ابن 
ر�س��د ارتب��ط ب�س��كل م��ن ا�س��كال الثورة، 
بينم��ا الغزايل دافع عن �س��كل من ا�سكال 

ال�سلطة ال�سائدة.
كان  ر�س��د  اب��ن   : املعمــــوري  ن�جــــح 
مط��رودا اي�س��ًا.. ب��ودي ان اعّق��ب عل��ى 
ماطرحه دكتور عم��ار. ال�سعر ما زال اىل 
الن ه��و الفن احلا�رص، لك��ن ال�ست�سهال 
بالدخ��ول يف التجربة اجلدي��دة لل�سعر – 
واعن��ي هنا ق�سيدة النرث حتديدا - فتح البواب لكل 
، ومع ذلك ف��ان ال�سعر ما زال اىل الن  م��ن هبَّ ودبَّ
فاع��ال وموثرا ومل تكن الرواية ه��ي النوع الذي اخذ 
م�ساحت��ة.. على العك���ص متاما، ان��ا ارى اىل الرواية 
متاأخرة يف العراق.. يوم ام�ص ا�ستلمت اعماًل روائية 
- بحدود ال�15 رواية – و�سديق اآخر اأخذ اي�سًا 15 
رواي��ة، ليوجد مثل ه��ذا الكم الهائل م��ن الروايات، 
انه �سيء مرعب، واعتربها ورطة حقيقية عندما تقراأ 
ع�رصي��ن �سفح��ة من رواي��ة تافهة. وعل��ى اية حال، 
النم��اذج الروائية الت��ي ميكننا ال�س��ارة اليها قليلة 
وعلين��ا ان لنذهب باجتاه متجي��د العمال الروائية 
التي حازت على جوائز جمانية، لأنها خ�سعت اي�سًا 
اىل بع���ص التو�سيفات. ولهذا نرى العمال الروائية 
املمتازة جدا مطرودة من اجلوائز، على الرغم من ان 
اجلائزة تعني ا�سياء معنوية واعتبارية، ودليلي على 

مار�سيل برو�ست

طه ح�سن 
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ذل��ك ما يكتب من قب��ل الدباء ال�رصي��ان، واعمالهم 
الروائي��ة ممت��ازة ج��دا لكنه��ا مل متنح جائ��زة. مثل 

�سديقتنا انعام كجه جي او �سنان انطوان. 
د. احمــــد الزبيدي : هل تق�س��د رواية فرانك�ستاين 
يف بغداد التي تناف�س��ت معها رواية ط�ساري لأنعام 

كجه جي؟ .
 ن�جــــح املعمــــوري : نعم.. وعل��ى العم��وم الرواية 
ب�سكله��ا العام مازال��ت اىل الن هي الفن املهم، لكن 

الرواية العراقية متاأخرة ومتخلفة اىل الن.
د. احمد الزبيدي : اعتقد ان ندوتنا انتهت. 

د. �شعيــــد عبدالهــــ�دي : ل��دي مداخل��ة اخ��رية اذا 
�سمحت��م.. ثم��ة ق�سية مل نتوقف عنده��ا وهي ق�سية 
ان الثقافة يف املعجم العرب��ي ترتبط )لغويا( عندنا 
باخل�س��وع لبالتم��رد. وم��ن ث��ّم فاملثق��ف العربي 
)مرّتب وانيق مثل طرف الرمح( كما يريده الخرون. 
بينم��ا يف اأورب��ا هناك فرق ب��ن الثقاف��ة واملثقف 
يف اجل��ذر اللغ��وي. الثقاف��ة- culture- معناه��ا 

ال�ستنبات لديه��م، ومن ثّم فهي مرتبط��ة بالزارعة. 
يف حن اأّن املثقف ٌعرّب عنه مبفردة )م�سطلح( اأخرى 
Intelle - )لديهم، كم��ا نعرف، هي النتلجن�سي��ا 
tuel(، م�ستق��ة من العقل اأو الفكر، و لعالقة لأحد 
املفهومن بالآخر. بينما يف ثقافتنا العربية مولدان 
م��ن جذر لغ��وي واحد مبعنى التعدي��ل اأو التهذيب اأو 
احل��ذق ومن ثّم املثقف ه��و املعّدل اأو املهذب. وكاأن 

املثقف لدينا هو املدّجن. 
ن�جح املعموري : نعم. هذا املفهوم مرَّ عليه دن�ص 
كو���ص يف �سو�سيولوجي��ا الثقاف��ة، وكان يذه��ب اىل 

ا�سل املفردة. والثقافة عنده ترتبط بالأر�ص.  

د. احمــــد الزبيدي : يف ختام ه��ذه الندوة املميزة 
وجدلها اجلميل واملمتع والنافع، اتقدم لكم ا�ساتذتي 
وا�سدقائ��ي بال�سك��ر اجلزيل مل��ا بذلتم��وه فيها من 
طروحات غاية يف الهمية ورمبا غاية يف اخلطورة 

اي�سا.. �سكرا لكم بحجم ائتالفكم واختالفكم...
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عفواَ 
ايها الظلُّ

مل يكن لقوامي ال ماتفرع من البنو�ص
َد باأريج القالع البنو�ص الذي تعمَّ

و�سافر باأقا�سي ماتدىل من الينابيع
عفواً..  ايها الظلُّ

ا�ست�رصفُت خطاك

فالَح يل نزُق الأ�سابِع
حاولت ان اأُديَر �سواقي اخلال�ص

واأ�ستنزَل مفاتيَح املطر
لكنَّ اأ�سابَع اللظى

ا�رصاأبت باأ�ساطيِل احلريق
..... اأيها الظلُّ

مِلَ �ساحبتني واأقتفيَت خطاي

خض������������ر خم���������������يس 

هواجس الى ظلٍّ سحيق   
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واأنا الهارُب ب�سمو�سي عنك
مفتتحًا بقامتي اأعمدًة للربوق

واأنت املدلُّ على الواِنَك ب�سوادٍ  باذخ
.... اأيها الظلُّ

مْل يعْد ملفاتنك التي اغرورقت بال�سباخ 
اأن ُتنطَق زهرًة فوق اأريج ال�سفاه

واأن تنحَت �سحراوؤَك قالئَد الأفتتان
.... اأيها الظلُّ

مْل تكتمْل اطراُفَك هاج�سًا
واأن ُتنبَت باأزاميلها ال�سدئِة

اأكاليل النجوم
...... اأيها الظلُّ

خطاَي
وهي تلملُم ماتبعرَث من الأنا�سيد

قد ار�سلت قواريَر الندى
م�سمخًة ب�سعادِة الف�سول

.... ايها الظلُّ
مِلَ انحدرت ا�سئلُة البنف�سِج لديك بعطٍر معاق.. ؟؟

.... ايها الظلُّ
حروُفَك املثقالُت بالدخاِن

ترباأ منها لهُب ال�سطور
فتعرثت باأبجديات املعنى

...... اأيها الظلُّ
مازال الثمُر يقطُر بالأغنيات

وُيرتُل مايعزُفُه الزيتون
اأيها الظلُّ ... اأيها الظلُّ

هل ت�ستطيُع اأن تكمَل ماتبقى من اللهب بهذا النهاِر
.............. اأيها الظلُّ



90

23
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

1

هذا اجل�رص
ل يّت�سع اإّل ملرور دّبابٍة واحدة

لف�سيل جنوٍد ل اأكرث
لع�رص راياٍت عراقية 

يحملها ع�رص ِفتيٍة حا�رصي الروؤو�ص
وع�رص عربات تكتك

لنقل اجلرحى 
هذا اجل�رص 

امُلبّقع بالرماد
وامُلقّدد بالكتل الكونكريتية 

�سمَح قبل اليوم

ع����������������لي نوي���������������ر

الجــــــــــــــــسر   
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مبرور املالين
التي مل تعد تتذّكر الآن : 

                   �سخَب املياِه التي يف الأ�سفل
                   لوَن احلاجِز املمتّد

                   �سكَل الر�سيف
                   واأعمدة َالإنارِة على اجلانَبن 

هَي تتذّكر َح�ْسب:
                   رائحة َالأج�ساد التي عربته ،

                   وم�ساَر الدِم الذي مازال ي�سيل
                   فوق اأ�سفلتِه اىل الآن 

هذا اجل�رص 
ي�سلح الآن

لعبور الر�سا�ص
الدخان

احلجارة
الغاز امُل�سّيل 

وغري امُل�سّيل       
ال�سدور العارية
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الرايات وهي تخفق عاليًا فوق اللهب
الأحالم يف الروؤو�ص التي اأينعت

ومل يحن قطافها بعد
ال�سهداء

القَتلة باأقنعتهم ، واأرديتهم ال�سود 
امُل�سِعفات باأرديتهنَّ البي�ص 

الليل باأوهامِه ال�سغرية
النهار بحقائقِه الكبرية 

الهتافات
الأكّف امللّوحة 

العويل
العويل
العويل

       .. وعربات نقل املوتى 
هذا اجل�رص

ي�سلح الآن لكّل �سيء
             لكّل �سيء

اإّل لعبور احل�سناوات

بكعوبهنَّ العالية

2

الظالم الكثيف
يخّيم بجثته الهائلة على امتداد اجل�رص 

تتخاطف خالله اأ�سباح ٌ
                 وم�ساعل

                 وَهوام
يف اأّول اجل�رص

يف اأّول الربد
ُي�سعل الِفتية ُ ما تبّقى من �سور القّدي�سن

                            و�سحف اليوم الفائت 
يف اأق�سى اجل�رص

كتل ٌ�سود مل تربح مكانها بعد
ال�سعاع الليزرّي الأخ�رص

الهابط من بناية املطعم الرتكّي
يقي�ص امل�سافة َبن اجلانَبن
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كما لو اأّنه يبحث عن �سيٍء �سائٍع هناك
الأنا�سيد التي يرّددها الِفتية الآن

تنقلها الريح اىل ما وراء النهر
فتحفظها الأّمهات

كما لو اأنها واجب بيتّي
يقراأنه �سباحًا على م�سامع الأطفال

ويطفن به يف البيوت
فرتّدده احلناجر: 

                   يف ال�سوارع
                   واملدار�ص
                   واحلدائق
                   واحلقول 

الأنا�سيد
األهَبْت ذاكرَة �سائق التكتك
وهو مي�سي بعربته �رصيعًا

الطري��ق  عل��ى 
العام

�ساح��ة  م��ن 
التحرير

اأق�س��ى  اىل 
زاويٍة

يف هذا العامل 
الب�رصة

شعــــــــــر



94

23
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

الى / سهير ابو جلود ... 

عندما ينطق الصهيل

مذهل اأن يكون لَك ج�سد
مع كّل هذا القدر من ال�سخوِر واحلرائِق

و�سنواٌت جافٌة تت�ساقط من اأ�سابِعَك الراع�سِة
لكن مع ذلك فاأنت متلك ج�سدا

عندما متازجت مع الظالم 
وعندما غ�ست لإعماق الفقدان

واإذ مل يكن معك اأحٌد

عم�����������ر الدلي����������مي

جـــــــــوجي
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ل اأحَد على الإطالق
كنت تر�سُم وجًها ب�سظّيٍة متفحمٍة 

�سظية مل تكن تعرف ما تركت خلفها
لكّن اأ�سابَعك كانت تنظُر لها بده�سِة طفٍل

ك��ن دقيًقا بع�ص ال�سيِء ، فه��ي تنب�ص يف املعنى ثّم 
تغيُب حتت مطِر الأ�سئلِة

حاوْل بجدارِة قتيٍل غبيٍّ اأن  تعيَد اجلبَل ليديها
ذلك اجلبُل الذي رب�ست ذكراه على حاجِبك الأميِن

وتلك اللحظات ما بن امل�ست�سفيات
هي تريد اأن ت�سبهها متاًما

هل فقدت �سوَتك  ذات ر�سا�ٍص
اق��راأْ مالم��َح ال�سم��ِت  "ه��ل ثّم��َة ف��رٌق ما ب��ن هذا 

الر�سا�ِص وذاك الذي مازالت ت�سمعه "
رمب��ا �ساألت��ك " ه��ل ثمَة فرٌق م��ا بن ه��ذا القت�����يل 

وذاك " ؟
كْن دقيًقا واأنت تر�سم التطلعاِت

فهي تختبُئ كلما لح فجٌر 
تتحدثان عن الأحالم وكاأنكما تعرفانها

فه��ي واأثن��اَء اختب��اٍء لئيٍم دا�س��ت عل��ى وردة احللم 
ف�سحقتها

واأنت اأوقعتها عند الكثري من املنعطفاِت التي جزتها 
خالَل هروِبك الرهيِب

هي تريد اأن تعرَف ماذا ب�سّلِة املعنى التي معك
األ تنظر اأنها َعَقَفت ج�سدها على وحدة حارة كي تلد 

ذاتها من �سهقٍة على �رصيٍر فارٍغ من اجل�سد ؟
ه��ل ق��در اأن تتمل���صَ من الب��رِت كي توا�س��ل هروَبك 

املوح�َص ؟
لكن��ه من املذه��ِل اأن يكون لك هذا اجل�س��ُد كي ت�سبه 

هوؤلء املارَة 
ا  ِة الوق��ِت كي تراه جليًّ ه��ي تنزُع �سوَتها على من�سّ

عندما ت�ستعيدها الذكريات منك
لتدخَل يف الفراِغ الرهيِب 

هن��اك اأ�سع��َت املالمُح عندم��ا دخلَت غيم��َة الكل�ِص 
قبيَل دهلراَن بقتيٍل

لكن كيف عدَت؟ 
اأعرف باأنك دخلَت
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فهل هذا الذي خرج هو اأنت ذاته ؟
هل ثّم��َة من فارٍق بن غيمِة الكل���ص وغرفِة فح��ِص 

DNA �ال
وه��ل تلك الت��ي دخلْت ه��ي ذاتها الت��ي خرجْت من 

جمّزرِة الأمل ؟
ثّمة اأخاديُد عليك اأن ت�سيئها كي ت�ستدلَّ عليك 

هي تريد اأن  تقارَن بن ج�سديِن وحمنتِن وقتيلِن

و�سحيتِن وهروبِن
واأن��ت ال�س��ال الوحي��د بن ه��ذي ال�سخ��ور حتاوُل 

الو�سوَل بعرٍج خفيٍّ
اأو حت��اول الغ��رق يف الوهِم حتى ل ت��رى ما و�سلت 

اإليه
هي تكت�سُف

حتاوُل اأن جتد ثلمَة �سوِتها التي �ساعت عند ح�سباء 
ذاك ال�رصاخ الرهيب

 حتاوُل اأن تتعرف اىل ج�سِدها
تلم�ُص ج�سدك بحا�سٍة واحدٍة كي 

تتذوَق املعنى
امل��كان  رائح��ة  ت�س��مُّ  ب�سوته��ا 
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لتعرَف اأَن ج�سَدك هنا قريٌب من لهيبها
ه��ي تري��د اأن تتاأك��َد م��ن اأّن �سوَتها م��ازال �ساحًلا 

لروؤية العامل
وحتاول اأن جتعَل ال�سكَّ �سلًما للو�سول اىل قمة الوهِم 

ال�ساهقِة
جو ... جي

البجدية ح�سان بذيل طويل
جوجي

قالتها ثم امتطِت ال�سهيَل
هل كانت قد ا�ستعارت حنجرَة احل�سان

فكيف لها اأْن جترَّ �سخرة الأ�سئلة حتى غرفة فح�ص 
DNA �ال

واىل اأين �ست�سالن يف بحثكما عن اجلثث
انت تبحث عن جثة وطن وهي تبحث عن جثة رجل 

وكالكما يخرج من غيمِة الرماِد بال راأ�ٍص

جوجي
العامل �سافٌن واملرُج طويٌل والفراغ ينادي

ماذا اأم�سكت اأيتها ال�سغرية ؟
هنا اندلع ال�سهيُل فجفل ال�سمُت الغايف بفمها

منذ تلك اللحظة وهي توا�سُل الهرب ممتطية وهمها
املرُج وا�سٌع وبغداد قاَب دمعتن 

قل��ت ل��ك ان توا�سل فلم��اذا تتنكر له��ذا اخلارج من 
غيمة الكل�ص على ظهر ناقلٍة للجنود

وت�س��األ بغب��اء مريع "م��اذا تبق��ى من احل��رب اأيها 
النا�ص".

مالحظة : 
. جوج��ي: ا�سم ح�س��ان ا�ستخدم يف ا�ستع��ادة النطق لطفلة 

بعدما فقدته اثر �سدمة موؤملة
. دهل��ران : مدينة ايراني��ة حدودية دخلتها القوات العراقية 

قبيل نهاية احلرب
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واأنَت ُتدخُن ُخلوَتَك بالرتاتيِل
تكرُع من اأباريِق ال�سوِء

خمرَة احلقيقِة
وُترتُب م�ساجَب الوجِد

يف خاليا دِمَك النائمة

هل ما زلَت تظنُّ باأن ال�سمَت
اأبجدية اأخرى

واإن املتعَة جنمٌة وراَء جدار
ل ت�رصُق اإل باأزاميَل ومطارق ؟

ما زلُت اأنا.. 

 ثام������������������ر سعيد

خلوٌة مع التبريزي
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معتقاًل يف قلِب فرا�سٍة
بن زجاجٍة وم�سكاة 

هم ميتطون اأح�سنًة بغرِي قوائَم
ونحن نحلُق باأجنحِة الروِح

فهل و�سلنا ؟
هل قررنا من نكوُن

اأّيها امللتب�ُص بن ماٍء ونار ؟

ما زلَت تنفي وُتثبُت
ثم تنفي وتتهم

تطرُق اأبواَب القلوِب
وقلُبَك مبتلٌّ بالعط�ِص

كم �سم�سًا تكفيَك لتمالأَ قدحَك ؟
كّلما �ساألُتَك عن د�سي�سٍة

اأو مذبحٍة

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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تقوُل يل 
اأوجاُع الكوِن اأخطاٌء لغويٌة

فماذا لو احرتقنا 
ومل ُي�سِغ هذا الليُل اإىل �سواِظنا ؟
ماذا لو احرتقنا ومل من�صَّ �سغاَف

من نحبُّ
فلماذا نحرتُق ؟

طاملا كنَت حتدثني عن الورِد
الرنج�ُص املخموُر : عُن الأرواِح الثملة 

ال�سو�سن : بل�سانِه الأبكم الطويل
والبنف�سُج ، ذلك القانُط احلزين 

وحتر�سني دائمًا اأن اأحتفَظ بواحدٍة
واحدٍة وح�سب 

اأ�سقيها من عِن الده�سِة
اأو من مطِر اجلنون

فالطريُق اإىل النهِر طويٌل
وثمة هناَك من ي�ستحُقها 

وقتها.. 

ِة كنُت م�سغوًل بالتقاِط الأحالِم الغ�سَّ
من اأ�سجاِر الُنعا�ِص التي َيُب�سْت

فكوابي�ُص ال�سعراِء ثقيلٌة
وموائُد نومهم موح�سة و�سحيحة. 

احلقيقُة نائمٌة يف بئٍر يا �سم�ص التربيزي
ول حبَل لدلِو الأ�سئلِة

الأ�سئلُة بو�سلٌة خر�ساء 
واأنَت تلتقي بَك

كي تغ�سَل نف�َسَك من نف�ِسَك

اقطْع حبلَك ال�رصيَّ
قبل اأن تخو�َص حروبَك

مع اأ�سباِهَك 
ال�سبيُه هو كلُّ ما اأنَت

اإل اأنَت 
اأنَت و�سايا الآخرين

فال تكْن �ستارًة 
ال�ستارُة اإما جناٌح اأو قف�ص



23
/2
02
0

101 AL ADEEB AL IRAQI

ـــر
ــــــ

عـ
ش

بوح مؤجل

�سور النجف العظيم
بقايا عظام

ونخلة 
موؤجلة الثمار

و�سباحات 
ملبدة باجلراد

تلوح ابنتي ال�سغرية 
للواهمن: 

ل �سالم لكم . . . 
البوح هجرته املعاين

عل��������ي العب����������ودي

أربـــــــع قصائد
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طرق��ات  يف  ال�سم��ت  وخي��م 
الق�سيدة

وجود

.. اأبدية
وجودي 

... فر�ص طيف
يحلق بن جعجعة احلقيقة 

غنج ..فزع 
... عري

!! وتعاقب اأمنيات
.. ا�سرتخي

اأعانق الريح 
مرات ومرات

انتع�ص بخوف رهيب
اغم�ص كل حرويف

.. ارتعب

وهي حتلق معلنة
خطيئة الغرتاب

وعري �سمتي
ارتقي كل الأبجدية

... لالنطالق

المتن��ان  حيادي��ة  �ساه��را 
الباهظ

والهم الع�سري
كي اأ�سل من�سة الوجود

باأبدية وبقاء
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ل����������م اأ

اأحرتف الهّم 
اأن�سجه غداً مطل�سمًا 

بالتمني 
ُتقيدين �سال�سٌل عفنة

تبتلعني دقائق العمر
غربة م�سافة

فاأن�سلخ بال�سياع رغما
اأعرب م�سافة وجه الأمل

اأ�ستغيث
فالطرقات معبدة بنهار جاف

ال�سوت يوزع ذكرياتنا بثمالة 
عط�سى

اأبتلع اأملي

�سحوة يوم بال جروح
ويف نزهة التعب

مل يبق
اإل اأنا
نب�ص

وقليل من الأمل

منيات اأ

افرت�ست الأر�ص
بعيوب خجلى

طاردتني حريتي
اأنزويت

لفو�سى روحي
�رصعت اأحلم بغد اآخر

اأبعد عنه ترددي
�سممت كل اأقاويل املارة

نظراتهم اأرعبتني حد اجلنون
رحت اأتخبط خيفة

هنا وهناك
ل اأحد يطرق اطمئنان روحي

اأو يطوقني
كي اأر�سم دربا كله اأمل

ج�سدت عيناي
اأمراأة

عيونها رغبة نار
مددت يدي

لعلي
اأطفاأ ظماأي

طوقت الفراغ

ـــر
ــــــ

عـ
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اله��روَب م��ن  اأَح��رِتُف  ماِزل��ُت  
الَوهْم

َوحدي اأُ�ساِفُر ...  دوَن َعٍن 
او َيَدين 

حَن ُيدِرُكني ال�سوؤاْل

فاأِفُر اأَبَحُث عن اإِجابْة
يف ُكلِّ اأَروَقِة املعاين 
الناِتئاِت ِبال وجوْه... 

ِبال ا�ساِبَع يف امُلحاْل
واأطوُف اأَرِوَقًة 

ونهراً ا�سَطفيه من اخَلياْل
ف�َسَه��دُت  ماأََث��َرَة اخُل��روج  ِم��ن 

الَنعيْم
فكاأَِنني َوحدي اأُ�ساِهُد َم�رَصعي

َفوَق ال�ِسفاْه.. 

عم����ار كامل داخ�����ل

نبوءات الحروف
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َقِلٌق انا َحويل الُدروب َتناَثَرْت
��ُف احُل��روُف عل��ى  اأخط��و َفرَتجَتِ

َفمي
يف ُجعَبتي..! 

مَلَلمُت اأَمِتَعتي وِحْملي 
 دوَن اإِذٍن بالَرحيْل

ْلُت اآلَف الوجوِه َف�سَ

على َمقا�ِص اخَلوِف
يف َعِن الُدروِب اىل احَلقيَقْة 

دوَن َجدوى..! 
��ُح اأْن  ُت��روى احُل��روُف م��ن  اأََي�سُ

امَلقاْل ...؟ 
هي لْن َترى َغرَي الذي َتْخ�ساه يف 

اأَحالِمها

احُلف��اِة  ِجل��د  م��ْن  َنع��ُت  و�سَ
اجلاثمن

على الُنبوءاِت الَعتيَقة الَف باْب
األَف َحرٍف َيقَتفي

اأَثَر امَلطْر.. 
َفًة ثاَرْت ِبَوجهي الريُح عا�سِ

حَتِملني اخَلطيَئَة.. 

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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والَرزايا.. 
واخُلطى يف ُكلِّ غاْب 

َفَمَددُت من ُجوعي خَماِلَب
ْت فيها �رَصبرو�ص اجَلحيم اأَيَق�سْ

َيعوي كاأ�سباِح امَلقاِبْر
ماآَن والرَثى �سَ

لالأَج�ساِد.. 
لالأَحقاِد.. 

كدا���ِص  اأَ حَت��َت  امُلَك��وِر  م��اأ  لل�سَ
احُلروِف

فاأَِدُق ابواَب ال�ُسوؤاِل بال َخطايا
غرَيَة واأَقوُد قاِفَلتي ال�سَ

حَتَت ُنوٍر من ُدموِع.. 
...! فاأَ�سَتهي

... َلونًا َكَلوِن اخُلبِز
... كال�َسَب��ِق امُل��ذاِب عل��ى ُعيوِن 

احلامِلْن

... كالَقَدِر امُلقاِمِر
وٍت كالنهاَيِة دوَن �سَ
َخْب يف ُدروِب من �سَ

�َسَبٌح اأَطرُي بال ُقيوْد
اأَْرنو اىل الأَ�سجاِر يف ُكلِّ امَلوا�ِسِم

اأَحَتفي
وْت    َفَلَدي �سَ

... َخويف َتناَثَر
 ُمْذ َقَراأُْت على َجبيِنِه اآَيتي 

اأَتلو على الأَ�سجاِر َثورتي اجَلديَدْة
.. فاأُدُق ِم�سماري الأَخرْي

يف قاِرِب الِذكرى الَعتيَقِة
.. اأَنَزوي

.. َوحدي ُت�ساِبُقني اخُلطى
اأَجتاُز نف�سي دوَن  اأيْن (...؟(

اأحَمو واأَكُتُب ما ا�ساء
..!! دوَن اإِعرتا�ص

واأُخُط من اأَ�سالِء من �َسبقوا
ُدروبًا 

َتبَتلُع مْن مل  ُيَطِهْرُه الَنهاْر
وجهي كَوجِه الر�ِص

َيزحمه الُغباْر
... منها

 … اليها 
والَبقَيُة يف َقراْر

حاِئف ِظلُّ ال�َسفيَنِة يف ال�سَ
...! َقْد َم�سى

نها ُحبلى بحمِل الإِنتظاْر لكِّ
دوَن  الِنهاي��ة  �َسُتدِرُكن��ي  يوم��ًا 

اأَ�سيائي
كاأيَن مل اأَُكن

لُّ اآثاُر ال�ساِبِع من يدي وَت�سَ
يف �سِق باِب اخلوِف 

تنتظُر الرجوْع.
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طي������������������ر

ذلك الّطري
ُكّلما َفكَّ قيدُه حُماوًل الفرار

�َسجنُه حبُّك
ُكّلما دخَل من بِن ق�سباِن قف�سِه �ُسعاٌع

غزَل منُه طوقًا اآخَر لذلك القيِد
كاَن �سعيداً وهو ُيِعدُّ الق�سبان

واحداً تلَو الآخر
هو يراها اأجنحًة يطرُي بها اإليَك

لٍم قدي ا ظاًل حِلُ ورمبَّ

حليمة خليل الجبوري 

نصوص شعرية 
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م�سجوٌن فيَك هذا القلُب
وباُب القف�ِص مفتوح

قطرًة قطره

رُب يف جوِف احَلنايا  ُع ال�سَّ يتجمَّ
قطرًة قطره ، ين�ساُب العمُر من بِن اللَّيايل والأّيام 

َك وي�ستقرُّ يف الّروح قطرًة قطره، يزيُد ُحبُّ
 مَع كلِّ �سفعٍة من َيِد الأ�سواق 

قطرًة َقطره
اأُ�سقي الأمَل بغيِث الرَّحمِن 

ّيبًا مباركًا فيه  �سَ
وتقوُل �سيدي هاتي املزيد((

اأيُّ مزيٍد وقد نفدْت ِقراُب الّزماِن 
وها هَو ي�سيُخ بوجهي جتاعيَد وخطوَط وهِن 

اأم�س��ُح عليه��ا كلَّ يوٍم بابته��الِت ابت�سامِت��ك، ونوَر 
وجِهَك، و�سوِء عينيك

شعــــــــــر
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1
 �سكوُن املقاِبِر........

ل تدُخُلوَها:
ِبها فَرٌح اأْجَنِبي

ريِق احَلِزيِن اإليها ُد �سْمَت الطَّ اأردِّ
وَبيِني وبَن �ُسُكوِت مناِزِلها

لوَحُة امَلْغِرِب
وبيِني وبَن اللَِّقاِء القدِي

ق�ساِئُد مل ُتْكَتِب

سعد جرجيس سعيد

كيف وجدت العراق؟
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اأنا َخائٌف
َماُن الذي يف امَلَنايف فالزَّ

وتلَك الِبالُد البعيَدُة
ياَء ا ال�سِّ َت�رِصُق منَّ

تقوُل لُكلِّ الطيور: اْهُرِبي
اأَنا َعاِئٌد يا �ُسكوَن احَلَياِة

ِحْيِل احَلِزيِن اأنا عاِئٌد يا زماَن الرَّ
ْمِت اأمرُّ على ال�سَّ

هذا ال�سكوُن ُي�َساِفُر ِبي
اأَنا َيا �ُسُكوَن امَلَقاِبِر ل اأُْب�رِصُ الآَن َقرْبَ اأِبي

فراياُتهم بيَنَنا
َخَناِجُرُهم بيَنَنا

ْمِتَنا... ن�سيُدُهم الفظُّ َيْعَبُث يف �سَ
فمن اأين مرَّوا على فجِرَنا الأْطَيِب

وكيَف

وهذا العراُق ق�سيَدُة ُحبٍّ
وغيمُة �سوٍء

ُتَخاِطُب كلَّ امَلَدى الأْرَحِب

2
�ساأْرِجُع للداِر ...

ً َغِرْيَبًا َد ِظالَّ اأْخَجُل اأْن اأَتَو�سَّ
َث َعْن َقْمِح اأْهِلي واأخَجُل اأن اأحَتدَّ

وبيني وبَن َنَدى الَقْمح ناٌر َغِريَبه
�ستكرُبُ يا ِطْفلتي ُمْقلتاِك

ي �َسَماِك اأخاُف فقد ُتب�رصيَن احِل�سار ُيَغطِّ
ي بنا العمُر... ومي�سِ

مثلي َتريَن الدَِّياَر كالَمًا يجيُء َمَع امَلْغرِب
َعِب َوِمْثِلي َتَرْيَن البالَد ف�ساًء من الَقْهِر والتَّ

اِر ... �ساأْرِجُع للدَّ
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اأيَن الطريُق اإىل الداِر ؟
ْعُت الطريَق اإىل َم�رْصٍق كاَن فيِه اأِبي اإين اأ�سَ

فيا اأيها الَواقفون على َمْفِرِق الُعْمِر
ل تَقْتلوين

ِد ... �رَصُّ فاإين ُقتلُت بناِر التَّ
ِب والذُّل ما زاَل َيْعَبُث ِبي درُب التغرُّ

اِر... �ساأرِجُع للدَّ
ل داَر يل

فالدياُر ِرَماٌل تَهاوْت 
على َظْهِر ميعاِدَنا امُلْجِدِب

--3

هَنا باِب الأِخرْيِ اجتَّ ِللوِن ال�سَّ
ريِق باِب الطَّ مُلْنَعَطٍف يف �سَ

اِخ امَلَناِزِل مٍت كئيٍب وراَء �رصُ ِل�سَ
لالمكاِن

ولالزماِن
لال�سيَء ...

 اإل ِلرَنَْحل عن قارٍب ل ُيَغنِّي

ْمِع �سَنْكُتُب اأُن�سوَدَة الدَّ
ِم عنَد ُحُدوِد امُلَخيَّ

فالعمُر َغاباُت ُحْزِن
ِم وعنَد ُحدوِد امُلَخيَّ
َمنِّي َفاُء التَّ غاَب �سَ
وعنَد ُحُدوِد امُلَخيَِّم

ُفوَلِة ُد ُجْرَح الطُّ مِّ كاَن العراُق ُي�سَ
َيْفَتُح ُجْرَح امَل�ساَفاِت

كاَن الِعراُق ُي�سيُء َعَلى ُكلِّ َجْفِن
ِم َوِعْنَد ُحُدوِد امُلَخيَّ

ِدُف عن اأْلِف َعْنِ َي�سْ
وجدُت الِعراَق

يُقْوُل ِلُكِل اجِلَهاِت
ُم الأْر�ُص َبْيِني وَبْيِني �سَتْخَت�سِ

ٌة �سَتْعرُبُ من َهُهنا اأمَّ
ٌة وَتْفَنى ُهَنا – يف َلَيايل اللََّظى- اأمَّ

ُجوِم َكليال �سريَتدُّ َطْرُف النُّ
األ َلْن َيكوَن الِعَراُق َذليال
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قطعًا 
ل�سُت اأنا

من اأف�سى لوجنتي الكاردينيا
�رصَّ عطِرك

واأبداً لي�ص اأنا 

من اأحرَج بهجَة الألواِن 
حينما عجزْت مع ح�سوِد اأطياِفها

عن ترجمِة ماهيَة لوِنك
ول�ست اأنا يا زغَب الدّراِق

من خلَط ريَق الف�سوِل

نع����مت الخ�����������الت

قيلولٌة للرب
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مع اإنتظاِر عطٍر ..
خباأْته فتاٌة ليوِم عر�ِسها 

و�سكَبه حياوؤها 
يف جفناِت �سفاِهك

ل يا �سنبلَة اآذار
لي�ص اأنا

من قال لدعا�سيِق ني�سان
ان تغت�سَل ب�سلواِت �سمعٍة

كلما قالْت لِك ال�سم�ُص
�سباُحك خرٌي يا جلنارَة الر�ِص

اأو كلما متنى القمُر 
ليلًة �سعيدًة ل�سعِرِك

فكلُّ جريرتي اإين عا�سٌق
واجلماُل اأّنا كان 

هو قاتلي
وكل جرميتي اإين �ساعٌر

اأغرْته �سهوُة احلرِف 
باأنه ي�ستطيُع الرفرفَة
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مع نحلٍة ما ..
او التحليَق رفَق فرا�سٍة
�رّصدها الولُه واجلنون

وكل ذنبي اإين رجٌل
طاعٌن يف احللِم

اأوهَمه ع�سُل الكلمِة
اإن مبقدوِره النوَم

على كتِف جنمٍة مغرمٍة 
ب�سوِت عبداحلليم 

وب�سدِق ذلك الزمُن اجلميل
فال ت�ستغربي يا نعناعَة اجلداوِل 

اإذا ما وجدتني يومًا 
اأُ�سّلي ل�سدفِة بحٍر هائمٍة

بخدوِد طائرٍة ورقيٍة
ول تتعجبي اأبداً

لو راأيِتني اأُراق�ُص موجًة
اأعلنْت مراراً

اأنها متيمٌة برمِل ال�ساطئ

اأو ت�سامنُت مع غيمٍة
تقدمْت خلطوبِة يَد املطر
هكذا اأنا يا قالدَة الإله 

مثُل املاِء ل اأكرب
ول اعرُف كيف اأكرب 

فمنذ اأن طرقْت �رصختي الأوىل 
اأذَن احلياِة

واأنا اأن�سُج �رصنقَة اأيامي 
من حريِر منطِق الأطفاِل

واأُزين �سجرة احالمي
بفاكهٍة من ده�سِة الأطفاِل 

لنني يا رفيَف املالئكِة
اأعلُم جيداً

لو ُمنَح الربُّ قيلولًة
من اأرِق �سوجلاِنه

حتمًا �سيغفوها
مثلما يغفو بعد يوٍم ُمتِعٍب

جميُع الأطفاِل
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ايتها الَع�سافرُي 
اعريوين اإنتباَهُكم
 ولو للحظٍة واحدٍة
فقوا باأَجِنحِتُكم �سَ

 نحَو هذه اجلمهورية العظيمِة
خ�سيِة اأن�سوا �سوؤوَنُكم ال�سَّ

َدعوا الَلذَة والأمَل
جرياِت عنَد مفرتِق ال�سُّ

راقي������ة مه�����دي 

فضاء العصافير



116

23
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

واأديروا روؤو�َسُكم
نحَو هذا اجلزء ال�سغرِي

من جمهوريِتنا
التي َمنَحتنا الَقليَل

 الَقليَل من الغذاِء
الذي ناأُخُذُه عرب الأنف                                                                                            

 وهي عاجزٌة
ئياًل غاَرنا �سوءاً �سَ اأْن مَتنَح �سِ

وف�ساًء �سغرياً 
ول َت�سمُح لنا بالّدخوِل 

واخُلروِج ِتلقائيًا
خوِر غاُرنا نائموَن بَن ال�سُّ �سِ

هناَك مْن َيرمي 
احلجارَة من اأعلى اأنفِه

وال�سجرُة تبكي  ِلتكَت�سَي 
نحُن الآَن فوَق 

�سماِء جمهوريِتنا 
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َ اخلبُز يرتفُع لذا فاإنَّ   
اخلبز َيرتفُع ثانيًة 

الأ�سالُك احلواجُز 
الإيجاراُت ترتفع

هذا يوؤدي اإىل م�ساعفة  
فوريٍة لكافِة الإيجاراِت 
اأ�سعاُر الأغ�سِان  ترتفع 

لذا فاإنَّ كلفَة القمِح ترتفع 
ثانيًة لحمالة 

نحُن ندوُر يف حلقٍة مفرغة 
يف القف�ِص هناَك طعام 

ِ لي�َص بالكثري،   
ولكن هناَك الغذاُء 
  ويف اخلارِج فقط 

مَتتدُّ م�ساحاٌت 
هائلٌة 

من احلرية
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اإىل : ال�ش�عر الكبري ..
ح�شب ال�شيخ جعفر

 وذكرى �شنني ع�شيبة 
طوين�ه� بعذوبة �شداقة حميمة.

منذ حطت به الطائرة ،يف ثمانينيات القرن الع�رصين، 
يف مطار برلن ؛حط داخله وحل يف ذهنه )خلف بن 

جودة(الذي ح��ط يف ذات املطار يف �ستينيات القرن 
ذات��ه، وانبثق��ت يف وجدانه ابي��ات �ساع��ره الراثي ، 
مبقربة خلف برلن يرقد طفل من النخل قيل ا�سرتاح 
اب��ن ج��ودة )ه��ل �ساأ�سرتي��ح كم��ا ا�س��رتاح يف قربه 

الربليني؟؟( 
بع��د زمن طوي��ل ا�سرتجع ل���) ن��دى( ذات عباراته .. 
قال��ت- مبرحها الدائ��م الظهور عل��ى حمياها حتى 
وق��ت اجلد –ولك��ن عرب مكام��ن الأ�س��ى الثقيل التي 

جه�����اد مجي���������د

االقامة على االرض
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يعرفها يف داخلها 
-ميعود.... تفاءل .. نحن بخري. 

ب��رزت يف خميلته �سورة امل��راأة الملانية ؛ما كانت 
�ستق��ول مث��ل ه��ذا، اأي خ��ري وهو ب��ال عم��ل ..اي بال 
مورد. كان��ت الأملانية توبخه ،،وتع��ريه ،ل ببطالته 
ب��ل  وبال�سرتاكية التي اأفنى حياته من اأجلها والتي 
انه��ارت بلمح الب���رص، كانت تقول ذل��ك ب�سعادة بل 
ومناكدة ،تذك��ره انه من بلد نفطي ،بلد رخاء فلماذا 

اختار ال�سقاء وهجره.
- ما بك؟
- ل �سئ

-اأين �رصحت؟
- معاك معاك

ي�سيب��ه الذه��ول من كالمها ؛ اأي��ن كانت تخبئه قبل 
النهيار؟

توقفت وواجهته
-ها .. ما بك؟

تعرف بال�سبط مباذا يفكر
- ميعود...اهلل كري  ...تفرج 

وتط��وف عل��ى وجهه��ا �سحكته��ا املعه��ودة )رمبا 
لتخف��ف عني ،ل اظنها به��ذا النب�ساط يف اعماقها.. 
تفرج!!! نعي�ص من راتبها التقاعدي ال�سئيل.. اربعون 
عام��ا وما فتئ يخف��ق يف اطماره الق��روي املهاجر 
...ا�ستقتل��ت لنتزاع��ه م��ن انياب الكوا���رص يف بغداد 

؛كوا�رص دائرتها ..كوا�رص هياأة التقاعد (
منذ لقاءاتهما الوىل يف بغداد ،حدثها عن ابن جودة 
،وعن �ساعره، الذي يعل��ن دائما تاأثره به ،ومل مت�ص 
ف��رتة طويل��ة عل��ى قدومها برل��ن حت��ى اأخذها اإيل 

املق��ربة ،يحمالن باقة زهور، حي��ث يرقد ابن جودة 
،ه��ي الخ��رى ت�ستعذب ال�سع��ر ،و�سجع��ت تلميذاتها 
عل��ى ذل��ك ،وكثريا ما كانت تخرج ع��ن مقرر درو�ص 
العربي��ة وتدر�سه��م �سع��را م��ن خارجه��ا ،اخربت��ه  
بالهات��ف وم��ن حدبقة مدر�ستها  انه��ا اعطت احدى 

ق�سائده لطالباتها فاأعجبتهن 
-جاملنك

-ما ات�سور ...ل يعرفن �سلتي بك .
_راأيت �ساعرك املف�سل قبل البارحة

-اين؟!
-يف احتاد الدب��اء ، اقيمت ندوة عنه ،وبعد دخويل 

القاعة راأيته جال�سا.
_ األقى ق�سيدة جديدة ؟

_مل ا�سمع منه كلمة او هم�سة ..اهداأ من �سعره .يحتاج 
ملن يرثيه.

_ل �سمح اهلل ..مل تقولن ذلك ؟!
_�سعرت انه غائب بن حا�رصين وحا�رص بن غياب 

،غريب عن كل ماحوله وكل ما حوله غريب عنه.
-هكذا هو �ساأن ال�سعراء الكبار.

_لهذا �سحرك واحتل قلبك وعقلك بخلف ابن حودة.
_بهما معا.

اح�ص بعدم رغبتها يف  موا�سلة هذا احلديث فانتقلت 
لإخب��اره بتعقي��دات مراجعاته��ا   الدوائ��ر للح�سول 

على م�ستحقاته.                                                     
 باهتم��ام بال��غ مد ي��ده لي�سع الزهور عل��ى القرب و 

كاأنه ي�سعها على متوٍف حديثا.
_اأهو قريبك ؟

_�سنوي .

ص
ص

ق



120

23
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

_تردد مرثيته دائما !مل ترثه انت ؟
_ كفاين �ساعري الكبري 

_ انت اي�سا �ساعر 
- انا م�رصوع �ساعر اما هو فكون �سعري .

- النه رثا ابن جودة؟
- بل لأنه رثا العامل ...رثاه يف حنو.

- اأيوجد  رثاء  يف حنو ؟
- نعم...يف مثل حنو الزوبعة .

و�رصع يتلو يف �سمعها.. ال�سبية ال�ساحبون املهازيل 
ينتظ��رون الت��ي وجهه��ا ف�س��ة يف مق��اه مقاعده��ا 
خ�س��ب او ح�س��ري قراأنا اجلرائ��د والن�س��وة ال�سافرات 
..قراأن��ا اجلرائ��د �رصي��ة . ...كان��ت يف عب��ه.....لح له 
م��ن بعيد، مقود دراجته يف ال�سم�ص ،تتقدم عجلتاها 
فتق���رص  امل�ساف��ة بينهما ،ال�س��دة الرتابي��ة تغمرها 
�سم�ص ال�سحى ومق��ود الدراجة يعك�ص ا�سعتها نحوه 
، خري�س��ان ينط��رح اىل ي�س��ار ظل الدراج��ة وراكبها 
...الظ��ل  ينطلق امامهم��ا ...كاأن النه��ر ينتظر نهاية 
امل�ساف��ة بينهم��ا ،غيم��ة بي�ساء زحف��ت نحو قر�ص 
ال�سم���ص ،�سق��ط ظلها كومة فاترة ال�س��واد على حافة 
ال�سدة الرتابية ..توقفت العجلتان .دفع الراكب ج�سمه 
نحو املقود وثبت قدميه على الر�ص ..مل  يرتجل من 

دراجته وهتف بكلمة غري التحية املعتادة :نور 
_انوار 

تل��ك كانت كلمة ال�رص ما زال يذكرها ،اخرج من عبه 
اوراقا وقال :وزعها يف قرى خري�سان ..وانطلق على 

دراجته دون ان ينطق بكلمة اخرى .
_ �رصحت؟

_ ل.. ل.. معاك 

ف�س��ل يف احل�سول على حقوقه التقاعدية رغم اإطالة 
مكوث��ه يف بغداد بعد احتالله��ا امريكيا، وكلفه ذلك 
كثريا مما لديه من مال ... م�ساريف ال�سفر ،وتكاليف 
العي���ص، فلم يب��ق له اأي قريب يف الع��راق؛ فقد تكفل 
امل��وت بت�سفيته��م خ��الل اعوام هجرت��ه. طاف بن 
القب��ور يف مق��ربة الأه��ل، كان��ت القب��ور مرتا�س��ة، 
متداخل��ة م��ع بع�سها، املمرات بينه��ا �سيقة بالكاد 
متر عربه��ا ال�سيقان، بالكاد يح��رر امل�ساة احذيتهم 
م��ن طابوقها امله��دم املتناثر ،مل يهت��د اىل قرب احد 
م��ن ذويه...ميه كري اخاف اموت وما ا�سوفك ،كانت 
هذه اآخر جملة �سمعها ب�سوت  امه عرب �رصيط كا�سيت 
هرب��ه له احد املعارف ،و�سمع �سوت والده يقاطعها 
بن��ربة تكتن��ز يف �سياغ��ة جمله��ا الزج��ر واجل��زع 
وال�س��ى )اقطعي الم��ل ،اي�سي ماله رجع��ة للعراق(
هدرت ام��ه بالبكاء، تخيلها مت�س��ح دمعها بفوطتها 
بورودا�سطناعي��ة  الطراملحاط��ة  ال�سوداء...كان��ت 
يف  تلتم��ع  ل�سوراملوت��ى  الزجاجي��ة  والواجه��ات  
العيون ...�سور لفتيان و�سباب ..وكهول اي�سا ترتفع 
ف��وق �سواه��د قبوره��م حتم��ل تواريخ �سن��ي احلرب 
الثم��اين العج��اف ،ام��ه ماتت قب��ل احل��رب ،وتبعها 
ابوه باأ�سهر بداية احلرب ما ان حرر قدميه من كومة 
طاب��وق لق��رب متهدم-اعرت�سته- وح��ن رفع راأ�سه 
؛واجه��ت عيناه مالم��ح �سمها ب��رواز �سورة مذهب 
..اآ....اب��ن خاله دحام ،وخ��زه  ا�سى يف  �سدره ،زاغت 
عين��اه يف تقاطي��ع الوجه احل��ادة )اأكن��ت �سرت�سى 
ي��ا دحام عن ه��ذه ال�سورة ول��و كبورتري��ه مر�سوم 
بعجال��ة لوجه �سفي��ق وانت الر�سام ال��ذي ل يعجبه 
العج��ب ول ال�سي��ام يف رج��ب؛ هك��ذا كن��ا نواج��ه 
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اعرتا�سات��ك وتعليقاتك على كل �سيء ،حينما يحمى 
وطي���ص نقا�ساتنا ،يف اخللية، اويف اجلمعية، رف�ست 
ال�سف��ر عندما حمي وطي�ص مالحق��ات ال�سلطة وكنت 
اول امل�ست�سلم��ن ملا عر�سوه علي��ك ؛ان توقع تعهدا 
بالتخل��ي عن العمل ال�سيا�س��ي ،ثم لتموت يف معركة 
املحمرة كما مدون  حتت �سورتك املو�ساة بال�سواد . 
عاد مهموم��ا، بل مكلوما؛ ل لأنه مل يعرث على قربي 
والديه او قبور اأقربائه الآخرين ول لأنه واجه دحام 
وجه��ا لوج��ه وتعاتب��ا بل لأن��ه راأى ترام��ي اطراف 
املق��ربة اىل م�سافات مل يكن يتخيله��ا ،و لن زيارة 

القب��ور تغلغل في��ه ا�سى �سفيفا وتث��ري حزنا قارا يف 
العم��اق ،لكن��ه ل يواجهه وهو يخلو م��ع ابن جودة 
يف املق��ربة الربليني��ة ،قرر ال مي��ر بالقرية ول باية 
حمل��ة من حم��الت خري�سان التي تنق��ل لل�سكن فيها 
بع��د خروجه م��ن القري��ة ..رغ��م �سع��وره بالإرهاق 
والنزع��اج �سيع��ود اىل بغ��داد رمبا �سي��رتك الفندق 
الي��وم وينتقل لل�سكن يف اجلري��دة حيث عر�ص عليه 
رفاقه القدامى العمل فيها فقد عاودت �سدورها يف 
بغ��داد علنية بعد غربة تقارب رب��ع قرن من الزمان 
.�سيوف��ر ل��ه املبي��ت يف اجلري��دة بع���ص م�ساريف��ه 
لكن��ه رف�ص تقا�سي اأي اجر لقاء عمله فيها 

.مازحه احد كتاب اجلريدة
_ه��ذه لي�ست ال�سبعينيات ه��ذه اللفينيات 

رفيق!                             
-لكنك ما زلت تخاطبني رفيق 

-ولو
)اح��د امري��ن ؛ام��ا ان ه��ذا امل�ستج��د  يربر 
تقا�سي��ه اجرا عن عمل��ه يف اجلريدة او انه 

يعام ب�سحة ما املك.(..
بعد اي��ام من انتقاله اىل مقر اجلريدة ،عرث 
عل��ى اللقي��ة النفي�س��ة؛ ..نداه...فت��اة عل��ى 
اعت��اب الربع��ن يو�س��ك ان يفوته��ا قطار 
العم��ر ،ولك��ن مل تفته��ا ب�سا�س��ة الوجه ول 
الطيبة ودماثة اخلل��ق، تعمل م�سححة يف 
اجلري��دة ،ت�س��اءل م��ع نف�سه اك��رث من مرة 
... م��ا الذي ات��ى بها اىل هن��ا؟؟اىل جريدة 
حزب �سيوعي وم��ا زال العهد قريبا بنظام 
كانت ال�سف��اه ترجتف اذا حاولت النطق با 

ص
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�سم��ه ،وترتعد فرائ���ص �سامعيه، وت�ستدي��ر الروؤو�ص 
مينة وي���رصة واىل اخللف واىل المام وتردد خيفة...
اجل��دران له��ا اذان.. لع��ل حاجتها للعمل ات��ت بها ، 
لأنها كانت ترك��ت عملها كمدر�سة لغة عربية ب�سبب 
�ساآل��ة الراتب. كما اخربته م��رة ...كل ما فيها ي�سده 
اليه��ا ...وكل ما فيها ي�سده��ا اىل افكاره، على الرغم 

من ب�ساطة وعيها .
-قدمت طلبا بالعودة اىل الوظيفة 

-اكتبي يل املعلومات يف ورقة .
-ملاذا؟

-اعطيه��ا ملمثل احلزب يف جلن��ة اعادة املف�سولن  
يف النظام ال�سابق ليتابعها 

-ياريت ..
ب�ساطتها و�سال�سة حديثه��ا وتلقائية �سلوكها �سكلت 
كيانه��ا املو�س��ى بال��رباءة، لهجة   متعلم��ة  تختلط 
بح�ص �سعبي ،اح�ص بها، واح�ص انها اح�ست به ،اح�ص 
بح�سوره��ا ميالأ الف�س��اء الذي يحيط بهم��ا، ينت�سي 
بروؤيته��ا ،متالأ اعماق��ه راحة.. دعة ...هن��اءة ..افتقر 
اليه��ا منذ زم��ن �سارب يف البعد مل تك��ن )بيرينيتا( 

ال�سبب الوحد لذلك، لكنها ال�سبب الهم .
-�سنتزوج

�سمتت.. حنت راأ�سها قليال .
-يجب ان انهي كل املتعلقات بطليقتي الملانية .

���رصح له��ا �سابق��ا تعليم��ات يف القان��ون المل��اين 
ت�ستوج��ب انق�س��اء م��دة زمني��ة لأنه��اء متعلق��ات  

الزواج  املنف�سلن عن بع�سهم .
ردد ب�سوت غ��ري خفي�ص كاأنه ين��وي ا�سماعها: هل 
يذك��ر ال���رصو منحنيا فوق قرب اب��ن جودة طفلن يف 

النخ��ل يحتطبان...تطل��ع يف وجهه��ا كاأن��ه يوج��ه 
ال�سوؤال لها  .

-ابن جودة اي�سا؟؟  6
-نعم..

-ملاذا                                                                      
-امل اق��ل لك انه �سن��وي؟ اآخر ما عملته قبل جميئي 

اىل بغداد زرته.
ووا�س��ل ...ه��ل يذكر اجل��رف وجه��ن يف املاء؟ هل 
يذك��ر امل��اء جرف��ا اىل طين��ه الب��ط  ي��اأوي؟ ..قراأنا 
جرائ��د �رصي��ة ...اآه ي��ا خري�س��ان كم كان��ت امواجك 
هادئ��ة وهي تلث��م اجلرف....ي�رصح الب���رص باأ�سجار 
احلم�سي��ات منت�سب��ة ال�سيقان الت��ي تع�رص خ�رصة 
اوراقها الداكنة بعن ال�سم�ص ،الن�سائم التي تتنف�سها 
رئت��اه تعب��ق برائح��ة الرازق��ي كما عبق��ت رئتا ابن 
ج��ودة برائح��ة ال�سل��ب والقم��ح  والق�س��ب  ،تنوعِت 
ار���ص الع��راق لكن��ِك واح��دة كم�س��ري ابنائ��ك حن 
يكت�سف��ون اجلرائد �رصية فال ي��اأوون كما البط ياأوي 
اىل جرفه ؛�ساق��ت �سبلهم ولكن املن�رصبات ت�سعبت، 
وامل�سائر تع�رصت ،وروؤاهم ت�سببت ،وتاهت الوجوه 
خل��ف زجاج املط��ارات ومل يجدوا )حم��ط رجل (يف 
املوائ��د  املغط��اة باملظ��الت حيث تتلظ��ى افئدتهم 
مبنظ��ر اخل�سور الناحلة الت��ي يقطر املاء منها .جاء 
ب��الد اجلرمان ،من جنوب اجلوع والبوؤ�ص ،يحمل يف 
رئتيه مقتله ،وهو يكت�سف النحو والدفرت املدر�سي يف 
الفندق الرطب، مل يعرف �سوى طعم اخلبز مغمو�سا يف 
ال�ساي ،لتعبق بالأنوف رائحة الورق ال�سميك ممتزجا 
برائحة عرق مبدر الذي خباأه بعبه وهو يقود دراجته 
م�رصع��ا على كت��ف خري�س��ان .جمت��ازا ب�ساتينه يف 
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القرى التي مير بها حتى   ي�سله  ويدفع اليه الوراق 
املعروق��ة  يف غب���ص اليوم التايل  ون��داه الذي مي�سد 
اغ�س��ان الربتقال تتنف�ص بي��وت الطن عبق الوراق 
املن��داة وتتهجى حروفها ال�سمر عرب ابوابها الواطئة 
؛رئتها الوحي��دة ل�ستن�ساق هواء الكون ؛فال �سبابيك 
له��ا تخف��ف وح�س��ة احليط��ان ..تفط��ر عل��ى �سط��ور 
املن�س��ورات ال�رصية التي مت��الأ خ�سونة الورقة حائلة 
البيا���ص حم�سوكة ببع�سها وتنف��رد مميزة عنها يف 
الزاوية ال�سفلى اىل الي�س��ار اربع كلمات بخط او�سح 
واكرب...وط��ن ح��ر ...و�سعب �سعيد ..بع��د زمن ،خالله 
،خل��ف مبدر كثريون قراأ مرارا ا�سم ابن جودة وت�سبع 
باأ�سعار راثيه وراآه اكرث من مرة يف اكرث من  منا�سبة 
وجاء بعدها عا�سمة اجلرمان ال�سرتاكية ويف ايامه 
الوىل ترفق��ت يداه وهما تهبطان بباقة الزهور على 
القرب الهاجع حتت �رصو غري كثيف الغ�سان ،مبقربة 
خل��ف برلن ،هج�ص ه�سي�ص ال���رصو معيدا اىل �سمعه 
�س��وت ال��ورق ال�سميك املع��روق املختب��ئ بن زيق 
الد�سدا�س��ة والرئت��ن اللتن كمن  فيهم��ا تدرن كوخ 

املع�سع�ص يف زوايا منازل اجلنوب الق�سبية .
-همومك تفوق همومه..

-مررت مبا مر به .                                                                                          
-تقول مررت.. اذن انتهينا

-من قال ذلك؟ اومن يقول؟
- قل يا اهلل...لدينا ما ي�سد الرمق.

-م��ن تقاع��دك ال�سئيل ال��ذي يقطر علين��ا كناقوط 
احلب 

-فعال كناقوط احلب
-ام من عملي املو�سمي ال�سحيح.

رفع��ت اىل وجه��ه عين��ن  حمايدتن تخفي��ان ا�سى  
ملداراته .

-ندى انت  تربيت يف مدينة الثورة ،
-وماذا يعني

-يعن��ي تربيت عل��ى الطيبة ال�سعبي��ة ،وانا لأربعن 
عاما جبت مدنا

 �ست��ى، وادرك��ت ان الطيب��ة وحدها ل ت�س��كل قاعدة 
منا�سبة للعي�ص.

-طبعا.. طبعا ..لبد
قاطعه��ا: تتعجلن يف مواجهة المر وذلك من �سلب 
الطيب��ة ولكن م��ا تقوله مدن ال�سقي��ع لي�ص بالطيبة 
وحدها يحيا الن�سان ،ال�سقيع جمد اع�سابها ،جمود 
البقعة التي ينحني ال�رصو فوقها ،حيث مل ي�سرتح ابن 
ج��ودة امل�سدور الذي ما ان تن�سق ه��واء املدن التي 
كان يحل��م با�ستقدامها اىل ق��راه اجلنوبية املظلومة  
حتى اظهرت كل افالمه��ا ال�سعاعية طبقات ال�سخام  
الت��ي راكمه يف �س��دره الدخان اجلنوب��ي املت�ساعد 

من املنازل الق�سبية يف قرى الق�ص .
اح�ست بانه ل يتكلم بل كان يتاأمل .

-خلف مرة اخرى!.. �سنوك ام تواأمك؟؟
عل��ت مالحمها م�سحة ا�سى ،ادرك جزعها ،وادرك انه 
يق�سو على وداعتها ..فداعبها خمففا وطاأة جديته :- 
ميزت��ي عنه ف��وزي باإن�سانة مل يف��ز مبثلها .ت�ساءلت 
مبخاتل��ة انثوية ومكر برئ ل�ستدرار اطرائه  وتاأكيد 

عائديته لها _: تق�سد الملانية ؟
ام�س��ك كفيها فاح�ص �سخونتهم��ا _اق�سد بنت قطاع 

18 يف مدينة الثورة .
من ب��ن كثافة الروؤو���ص ،عرب بواب��ة �سالة اخلروج 

ص
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ق
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ا���رصق وجهه��ا يف عيني��ه اللتن عالهم��ا �سيء من 
الغو�ص جراء بحثه عنها و�سط ع�رصات الوجوه

-ها هي ابنة قطاع 18 امامك يف مطار برلن .                          
حن��ى راأ�سه قلي��ال ومد يده بالف��راغ الفا�سل بينهما 

بحركة م�رصحية
-اهال بال�سيدة ال�سومرية .

 �رصب��ت الر�سية بقاعدة حقيبته��ا ورفعت قامتها 
وزمت �سفتيها م�سطنعة اخليالء 

-ها؟؟
كاأنه��ا ت��رد عل��ى خماوف��ه الت��ي امطره��ا به��ا عرب 
الهاتف �ساكا ب�سهولة اهتدائها اليه يف املطار الكبري 
وممرات��ه املت�سعب��ة اىل كل الجتاه��ات واملزدحمة 
بح�س��ود الب�رص .هي ذي اذن ت�سم��ق بقامتها النحيلة 
كنخل��ة عراقية من نخي��ل خري�س��ان املنحني �سعفه 
عل��ى جرف��ه الطين��ي ...هل يهج��ر النخل��ة الطري يف 
الفجر .ندى ..ندى  غب�ص عراقي ينثال فيطفئ مواجع 
حرى داخله .هم باأخذ احلقيبة ف�سبقته و�سحبتها اىل 

جوارها )اذن تداري كرب �سني( 
-ل�سُت عجوزا اىل هذا احلد.

يف��رت ثغرها ع��ن ابت�سامته��ا املحايدة الت��ي عرفها 
فيها منذ لقائهم��ا الول قبل اثني ع�رص عاما.. وهي 
ذات البت�سامة التي ودعته بها يف مطار بغداد عائدا 
اىل برلن على وعد ان يلتقيا ..اين؟ ..يف بغداد ؟..يف 
برل��ن؟ يف مكان اآخر؟؟ظلت هذه البت�سامة منطبعة 
يف ذهن��ه طيل��ة كل تلك  �سن��وات ،منطبعة على ذات 

الثغر الذي يواجهه بها الن .
ح��ار كيف ي�ستقبله��ا ؟يح�سنها؟ يقبله��ا؟ مد ذراعه 
لي�سع��ه خلف كتفها وهم��ا ي�سريان و�س��ط ح�سد من 

امل�رصعن ،ابتعدت قليال.
-نحن يف برلن يا بنت قطاع 18

واجهت��ه ب��ذات البت�سام��ة املحاي��دة ...يف )اراب���ص 
�سرتا�سه (يف برلن مد ر�سيد يده ف�سافحها  ثم  بهت 
ح��ن  تراجع��ت  اىل اخللف �سبه مذع��ورة ملحاولته 

امتام حتيته  بتقبيل خدها  . فبحلق بكري حمرجا.
-هك��ذا هي ندى ..م��ا زالت تعي�ص باأع��راف حملتها 

ال�سعبية .
يف امل��رة الوحي��دة الت��ي زاره��م فيه��ا ب�سقته��م يف 
�س��ارع )زون��ن اآيل(بح��ي )نويكول��ن (ق��ال ب�س��وت 
هادئ–واهلل ل�ست �سد احلفاظ على بع�ص �سلوكيات 
حملتن��ا ال�سعبية  بعد ان راأينا كي��ف فقدت امل�ساعر 

والت�رصفات جوهر معانيها .
-من ر�سيد؟

ت�ساءل��ت حينما قال -وهو ي�سع باق��ة الزهور على 
الق��رب- يب��دو ان ر�سيد �سبقنا اىل هن��ا بباقة الزهور 

هذه.
ظلت عيناها عالقتن بوجهه تنتظران اجلواب.

َدْينة(..من قري��ة خلف وقرية  -ر�سي��د �ساب م��ن ِ)امِلْ
ال�ساعر، مهو�ص مثلي بهما  وعرفت ان لأبيه تاريخا 
معهم��ا فهو الخر من ال�سبي��ة ال�ساحبن املهازيل .   

_تعرفه من العراق ؟
-عرفت��ه هن��ا .. تالقين��ا م�سادف��ة وكل من��ا ي�سع 

زهوره على قرب ا بن جودة
 رمب��ا �ساأعرف��ك علي��ه ،يعم��ل يف بقال��ة يف  اراب�ص 

�سرتا�سه.
_ماذا تعني اراب�ص �سرتا�سه.

_�سارع العرب .
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 تفاجاأت بال�سم    
–معقولة هكذا �سارع يف برلن ؟!

-مل ل ..العرب كثريون هنا .
ه��و الخر ناداها بال�سي��دة ال�سومرية لكنها  حتا�ست  
حتيت��ه بتقبليها ب�سح��ب راأ�سها اىل اخلل��ف ... بحلق 
بعين��ي ك��ري ث��م دارى حرج��ه بالول��وج اىل جوف 

البقالة- تف�سال .
-ل ..�سنذهب الن.

-لن تذهب قبل ان نحدد موعدا.
-موعد؟!

- م��ا دامت موجودة �سي��دة �سومرية فال منا�ص من 
اكل الدومل��ة العراقي��ة .ق��ال ك��ري –واهلل ان��ا اي�سا  

م�ستهيها 
�سحك��ت ..وخل��ل �سحكته��ا خرج��ت كلماته��ا �سبه 
متقطع��ة – م��ا اعرف ال��ف الدوملة.. كان��ت امي اهلل 

.يرحمها تطبخ لنا .
حن��ت را�سه��ا قليال ورددت ب�س��وت خفي�ص -كانت 

مدللتني.
�س��ار معهم��ا يف �سارع الع��رب، رغم رجل��ه العرجاء 
مل يتخل��ف ع��ن حماذاتهم��ا،  تفح�س��ت كل جوان��ب 

ال�سارع؟
_كاأنه �سوق احلي!!

_اي حي!!
_ه��ا ..حقك ..ان��ت ل تعرف��ه.. ق�سيت عم��رك خارج 

العراق
_لكني اعرف كل ا�سواق العراق 

_املنطقة التي فيها قطاعنا ت�سمى احلي .
_ن�سبة اىل مدينة احلي يف الكوت 

_ل ... ا �سمه��ا ال�سل��ي ح��ي الك��راد و�سوقها الذي 
ي�سب��ه ه��ذا ال�سوق المل��اين ي�سمونه اخت�س��ارا �سوق 

احلي 
�ساح ر�سيد _حي الك��راد اف�سل حي دميقراطي يف 

بغداد.
�ساحت بفرح طاغ- عفية  

ادار نظ��رات م�ستفهم��ة بينهما فوا�س��ل ر�سيد: ا�سمه 
ح��ي الك��راد لك��ن �سكنته م��ن خمتل��ف املنحدرات 

وامل�سارب
  واكمل مازحا: دميوغرافية دميقراطية .
قالت بعد ذهابه :خطية...رجله معوقته .

_هذه �رصيبة اقامته على الر�ص العراقية 10  
_كيف؟

_حكاية طويلة.. احكيها لك يف وقت اآخر.
هو اي�سا ي�سفق عليه ب�سبب معاناته يف م�سيه ؛خطاه 
تتناوب �سعودا ونزول، يعلو كتفه المين وكاأنه يريد 
نطح الهواء براأ�سه ث��م ينزل اىل ال�سفل لي�سعد كتفه 
الي���رص.. .ا�ستمراأ احلال، وطيل��ة لقاءاتهما مل ي�سعره 
باأ�سفاق��ه عليه؛ اخفى ذلك يف نف�سه، يدرك  ر�سيد ان 

�سوؤال ملحاحا يدور يف راأ�ص �ساحبه لكنه يواريه.
_كن��ت هدافا مهول يف ك��رة القدم ..كان من املمكن 

ان العب يف املنتخب 
اط��رق قلي��ال وا�سع��ا كفه عل��ى جبهت��ه :- متعجب 

..ها؟؟
مل يلفظ اأي كلمة ..بعد برهة �سمت  �ساأله- :تعر�ست 

لإ�سابة اثناء اللعب ؟
_ل 

_حادث مروري او �سقوط من علو ؟
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_نعم حادث.. ولكن من نوع خا�ص.
_كيف؟

_ك�رصها يل رجال المن .
_ها!! �سلمك لهم رفاقك؟

_ل
_تفوهت ب�سيء على القائد ال�رصورة؟

_ل.....ملجرد �سورة .
_�سورة!!!!؟

_نع��م �س��ورة التقطناها م��ع لعب املنتخ��ب ب�سار 
ر�سيد. الذي اعدموه .        

_اعرفه.
_كنا فري��ق كرة قدم يف املحلة الت��ي ي�سكنها ب�سار 
،وكان ي�سجعنا كلما �سنحت له فر�سة م�ساهدة لعبنا 

..والفريق بالكامل التقط �سورة معه ..
انتبه اىل كفها حترك كتفه بخفة :اين ذهبت                                         

_معاك معاك.
_ما ات�سور.

_ماذا كنا تقول؟
_كنت تقول �ساأكلمك فيما بعد عن ر�سيد ...انت توؤجل 

كل �سيء .
_هك��ذا هي حياتنا موؤجلة ..منذ كلكام�ص.. واقامتنا 

على هذه الر�ص عاجلة.
_�سعر؟؟

_ل.. �سعور.
_موؤجلة...عاجلة ..مقفى .

كل �سعور حقيقي �سعر؛ مقفى او غري مقفى .
_ق�سيدة نرث.

_ق�سيدة نحر .

-نحر؟!!
_ل��ول النحر ما اوجدنا كل ه��ذه النواع من ال�سعر . 
وه��ي غري  كافية  . مل مي�ص ا�سبوع على الوعد ؛جاء 
وجه ر�سيد متهل��ال، منب�سط ال�سارير وهو ي�سع �سلة 
اخل�سار بيدها :-اليوم منتع املعدة بدوملة منتظرة 
-ل تتف��اءل كث��ريا ..قال��ت ذلك وهي ذاهب��ة بال�سلة 
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نحو املطبخ.
مد ك��ري كفه لي�سافحه: ل ت�سدقه��ا ،فهي تتوا�سع 

عند  ذكر ح�سناتها.
-هكذا كل ال�سومريات

:-مرة طبخته��ا بعد احلاحي بالطلب ،كانت تقول ل 
اعرف، و ما ان فاحت رائحة الدوملة جاءنا اجلريان؛ 

امل��ان وجي��ك وفرن�سي��ن ي�ستطلع��ون كن��ه الرائحة 
القوي��ة التي  ت�س��دم انوفهم ما ان تنفت��ح امل�ساعد 
عل��ى اروق��ة الطوابق وباأرحية  قط��اع 18 اطعمتهم 

من قدرها.
هتفت من املطبخ: ازرع خمرب�ص يطلع مطرب�ص.

-ر�سيد ل ت�سدق.. جرياننا الملان  طلبوا ان نطبخها 
الحد بدل اجلمعة لي�ساركونا طق�سها .

ات��ى �سوتها من املطبخ :لو يذوق��ون دوملة امي اهلل 
يرحمها.؟

-ل ات�سورها  تختلف كثريا.
مل جتب ..حملق بوجه ر�سيد.

-مابك؟
-رمبا تبكي

-ها ...
-كلما تذكر امها ل تقاوم دموعها.

عرب املوبايل حت�رصج �سوتها يف اذنيه ،ابعده عنهما
وتطل��ع يف �سا�سته ال�سغ��رية ،الت�سال م�ستمر.. الو.. 

الو.. ندى الو 
-الو معاك..

ازدادت ح�رصج��ة �سوته��ا، تال�س��ى – ماب��ك.. ن��دى 
مابك!

بالكاد امتت جملتها :-ما ..ما بي �سيء.
-يبدو يل تخفن علي... مابك ؟؟

-ها...
-�سمتت طويال ثم انفجر �سوتها يف اذنه: كري امي 
راح��ت ...وابتلعت موج��ة من الب��كاء �سوتها ..اح�ص 
حرارة انفا�سها عرب ن�سيجها ..�رصخة مكبوتة افلتت 

نف�سها من اعماقه ..ل 
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مل يقدر ان ي�سيف �سيئا ؛هبطت ذراعه باملوبايل اىل 
جانبه ...كيف �سيكون و�سعها بعد ذهاب امها ؟؟

عاد �سوتها: كري ل تتاأثر.. ل توؤذ روحك .. ل ت�سغل 
بالك انا اموري زينة .

مل يخرجه تالحق جملها من ا�ستغراقته 
-كري ..كري اقول لك انا جيدة 

هي تطمئنه اذن..
-اين �سفنت.. �ساحت عليك ندى .

-قالت انا جيدة ؟
-ل.. �ساحت كري فقط 
_ندى.. تريدين اأي �سيء 

_  الن ل.. قبل  �ساعة  ناديتك.. دائما �رصحان .
هاتفه��ا يف الي��وم ال�سابع لوف��اة امها نف��ذ �سوتها 
اىل اذن��ه واهي��ا: خطية ام��ي ماتت وه��ي قلقة علي 
؛لن اخ��واين ق�ساة معي ومعها ،لكن كانت تواجههم 
بق��وة وكانت تقول دائما: ميه ندى اخاف اموت وانا 
غري مطمئنة عل��ى م�ستقبلك، وفعال راحت لدار حقها 
قب��ل ان تتحقق امنيتها. ر�سي��ْت بق�سمة اختي رقية 
رغ��م �س��وء حالها مع زوجه��ا ...رقية اخلي��ط الرفيع 
الذي يربطهم بالع��راق ،طيلة هذه ال�سنن داأبت على 
حتوي��ل راتبها التقاعدي �سهريا.. انتبه اىل �سحكتها  
.اح�س��ت بالتفاتته نحوها دون ان حتول اليه عينيها 

املغروزتن ب�سا�سة املوبايل قالت :هذه رقية ..
على ال�سا�سة امل�ستطيلة للموبايل تقافزت احلروف.

نداوي.. من هذا الذي معكم يف ال�سورة؟
ر�سيد ....�سديقنا الوحيد 

وخلف؟
هذا �سديق ا�ستثنائي.

معقولة تلتقطون �سورة يف مقربة!!
�سحكت دوم ان ترفع عينيها من �سا�سة املوبايل

_�سلمي يل عليها.
كري ي�سلم عليك.

اهلل ي�سلمه.
و�سلت احلوالة 

مل تظه��ر ا�س��ارة الأر�س��ال  رفع��ت راأ�سه��ا -:انقط��ع 
الت�سال .تقول مل يعل��ن عن حالت ا�سابة  بالوباء 

يف العراق .
_قد ل يك��ون ذلك �سحيحا ..التوقعات ان ينت�رص يف 

كل العامل.
_اذن لن تخرج من البيت.

_والعمل؟
_ا�ستلمت احلوالة .

_وبعد ان تنتهي ؟؟
_تفرج ..

_  ل خطورة .  دوامي �سار يومن قي ال�سبوع.
_ملاذا؟

_قل�سوا الكادر اىل اق�سى حد ممكن .
_والجور .

_قل�س��ت اي�سا.....الج��ور عل��ى قدر احل�س��ور ،هذه 
مقفاة ..اتعدينها ق�سيدة؟؟

_طز فيهم ل تعر�ص نف�سك للخطر .
  يف الي��وم التايل ،بعد �ساعة من مغادرته البيت اىل 
عمله جاءتها عبارته يف املوبايل :اجروا يل اختبارا 

وبعد �ساعتن �ستظهر النتيجة .
يف املكاملة التالية قال لها :تعايل اىل امل�ست�سفى .

-م�ست�سفى ؟؟!!
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 �سباح��ا ؛يف اليوم احلادي ع���رص حلجرهما؛ هو يف 
رده��ات امل�ساب��ن وه��ي يف رده��ات املالم�سن ؛  
راأته من م�سافة لي�ست قريبة، وعرب زجاج الردهة يف 
مم�س��ى امل�ست�سفى املف�سي اىل املغا�سل ،راأته يرتنح 
ب��ن ي��دي ممر�س��ْن عمالقن تلفع��ا بع��دة الوقاية 
،للم��رة الخ��رية ت��راه واقفا؛ ولك��ن اآخ��ذ بالتهاوي 
البط��يء. ثم افلت ج�سمه من ايدي املمر�سن ليهوي 
عل��ى البالط وي�ستقر يف الف�سحة بن اقدامهما. همت 
باخل��روج ،حاول��وا اعرتا�سها ا�رصت عل��ى الذهاب 
اليه، بع��د قطعها امل�سافة اىل م��كان �سقوطه مل جتد 
اث��را ل�س��يء.. ظل��ت تدي��ر را�سه��ا �س��وب كل مما�سى 
امل�ست�سف��ى وق��د  اخذته��ا رجفة مل تدعه��ا تتبن اأي 
مم��ر ، ع��ادت  بنف�ص الطريق  فك��رت باأخبار ر�سيد .. 
دلفت مكان حجرها، ت�سبب كل �سيءامامها ،تال�سى 
من باله��ا ما كان بنيتها ان تفعل��ه ،تبخر ر�سيد من 

ذهنها ..وتبخرت املكاملة...
عادت اىل باب الردهة ، دلفت اىل داخلها دون ق�سد، 
هم��ت باخلروج، اعرت�سها اح��د العاملن ي�سري اليها 
باإع��ادة الكمام��ة ايل فمه��ا ،دوت بوجهه �رصختها 

قوية، دفعته ورك�ست يف املم�سى.
انهت��ه ثم ا�ست��دارت يف املم�سى الخ��ر الذي يتقاطع 
معه... تطلق �سيحات باأق�سى ما ت�ستطيع حنجرتها 
...كري ،،،كري  بعد لأي ا�ستغرقها دهرا راأته م�سجى 
على نقالة ي�سريون بها م�رصعن .كان �سعره الكثيف 
يف مقدم��ة راأ�س��ه يهتز م��ع حركة النقال��ة امل�رصعة 
.اثن��ان مغطي��ان م��ن قم��ة را�سيهم��ا حت��ى كع��وب 
احذيتهما ي�رصعان ب�سكل ه�ستريي بالنقالة ،ا�رصعت 
وراءهم��ا ،انهيا رواق��ا �سيقا موح�س��ا خاليا ال من 

البالط واجلدران التي ت�سيق حتى تكاد تنطبق على 
املمر بينها، تخرج النقالة من الرواق، يخرج  خلفها 
امللفعان ب��الأزرق ال�سفيف ..ينفت��ح ف�ساء خارجي 
،تنفت��ح ف�سحة مل ت�ستطع عيناها املغو�ستان بالدمع 
حتدي��د حجمه��ا او ابعاده��ا ..تنفتح جهن��م ..جهنم.  
جهنم...ف��رن ابو حي��در احللفي يف قط��اع8 1،النار 
تلف��ح وج��وه الزبائن خلف من�س��دة ر�سف ال�سمون 
املغطى بالبطاني��ة ال�سمراء ،الفران��ة العراة يت�سبب 
الع��رق عل��ى اعناقه��م واكتافه��م مبل��ال فانيالته��م 
امللت�سق��ة باأج�ساده��م ،هب��ة النار ذاته��ا يف جوف 
الثغ��رة ،دفع��ا النقالة نحوه��ا. تالقفت ال�سن��ة النار 
ال�رصا�س��ف ،ان�سدلت �سدادة حديد من العلى لتتوارى 
الثغ��رة ويتوارى �رص�س��ف النقالة امل�ستعل��ة، اآخر ما 
راأته عيناها امل�سببتان بالدمع ملة ال�سعر يف مقدمة 
راأ�ص اجل�سد امل�سج��ى  ،،،،كان يداوم على رفعها عند 
ان�سدالها  على جبهته ..حلوة .حلوة عمي ابو حيدر  ..
خطية كري عمي ابو حيدر ..اكلته النار.. لي�ص دفعتم 
النقال��ة... . لي���ص ؟؟؟ واندفع��ت  نح��و البواب��ة الت��ي 
ان�سدل��ت على جهن��م ،ام�سكاها بق��وة و�سحباها اىل 

اخللف .. _ب�سي�سوبات.. ب�سي�سوبات   
_انتم املجانن.. انتم املجانن 

 �ستة م�سائر مفرت�سة لل�سيدة ال�سومرية :

امل�شري املفرت�س االول :      
وعيناه��ا  بالنقال��ة  يه��رولن  وهم��ا  تبعتهم��ا 
امل�سببت��ان بالدم��ع م�سدودت��ان اىل مل��ة ال�سعر يف 
مقدم��ة را�سه الب��ارز م��ن ال�رص�سف البي���ص ،تبعت 
خط��ى ال�سبحن املو�سحن مبالب���ص فاحتة الزرقة.. 
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�سفيف��ة ..وف�سفا�سة ،ع��ربت معهما بواب��ة انفتحت 
تلقائيا ...وبعد خطوات راأت فوهة النار...وهبة النار 
. كتلك الت��ي كانت تراها يف فرن قطاع 18احلجري 
..ف��رن ابو حيدر.. دفع ال�سبح��ان النقالة اىل المام.. 
نح��و الفوهة  بق��وة ..�سارع��ت ،وبكل قوته��ا للحاق 
بالنقالة التي تلقَف مقدمَتها حزام يتوغل اىل الداخل 
..بعده��ا غاب عنها كل �س��يء يف املكان وغابت عن 
كل امل��كان .وبعده��ا اي�سا ؛حاول��ت النهو�ص ،ومن 
ب��ن ايديهم��ا ينفل��ت اجل�س��د النحي��ل ليخ��ر ار�س��ا 
وبوه��ن تعاود النهو���ص. فيعلو �رصاخها يطوف يف 
كل مما�س��ى امل�ست�سف��ى، ينداح يف اف�سي��ة ردهاته.. 
ال�س��وارع   ..اذان  ...اذان مر�س��اه  اذان منت�سبي��ه  يف 
ال�سم اخلالية حوله ..اذان البيوت اخلائفة املحمولة 
يف العمارات ال�ساهقة التي يع�س�ص رعبها يف غرفها 
..يف حدق��ات العيون املبحلقة يف ف�ساءاتها  �سفيفة 
الل��ون  وكاأنه��ا تبحث عن ذي��ول الفايرو���ص عالقة 
ب��ذرات الهب��اء الال مرئية ،جتتاز �س��ارع )زونن اآيل( 
مالأ �رصاخه��ا اله�ستريي جوف الطابق الرابع ..كري 
...ك��ري كانت ت���رصب ب��اب ال�سقة بكلت��ا يديها ،ثم 
ه��وت برتاخ بطئ على الر���ص قبالة الباب املو�سد 
، وخي��م �سم��ت ج�سِدها على امل��كان الذي يغرق يف 
�سم��ت البناي��ة الكثي��ف ،امل�سباح ال��ذي ائتلق عند 
انبثاقه��ا م��ن ب��اب امل�سع��د م��ازال يذب��ذب �سوءه 

كا�سفا عن كومة اجل�سد اخلامد .

امل�شري املفرت�س الث�ين 
ب��ات ماألوف��ا روؤية ام��راأة تن���رصب من �س��ور مقربة 
وحتدي��دا م��ن حتت �رصوة تظ��ل قربا عتي��ق ال�ساهدة 

وتقطع ال�سوارع التالية نحو م�ست�سفى كبري قريب من 
�سارع العرب وتردد ي�سوت عال جدا :انتم املجانن  
....   ..عمو ابو حيدر ال�سمون �سار فحم.. خطية كري 

..خطية خلف .. خطية ر�سيد

امل�شري املفرت�س الث�لث
-مدام.. مدام.

توغلت النقالة يف جوف الثغرة 
جمانن...بلدانك��م  انت��م  -جمانن....جمان��ن.. 

جمنونة.
�سقط��ت املدام قب��ل و�سولها اىل ال�رصب���ص ..ابتلعته 
البواب��ة الت��ي ان�سدل��ت ب�رصع��ة فائق��ة م��ن العلى، 
وكاأنه��ا تق�س��ل حافتها ،وحن نه�س��ت رك�ست يف 
ال��رواق ال�سم��وت.. رك�ست خ��ارج القبي��ة وخارج 
البوابات ..رك�ست يف �س��وارع مهجورة.. او م�سكونة 
باأ�سباح ..كائنات م�سترتة تر�سد �ساقيها امل�رصعتن 
م��ن خل��ف �سبابي��ك البناي��ات ،البناي��ات ال�ساهق��ة 
والبناي��ات الواطئ��ة. ت��رى العناق تط��ول ،والعيون 
تل�س��ف خلف زجاج النوافذ. ت�رصخ فاحتة فمها اىل 

اق�سى مداه-جمانن ..جمانن
قل��ة من امل��ارة اداروا اعناقهم نحوها بع��د روؤيتهم 
نفرا من ال�رصطة يرك�سون وراءها ورجلن عمالقن 
ملفع��ن ب��الأزرق الف��احت م��ن قم��ة راأ�سيهم��ا حتى 

حافات احذيتهما دون اللحاق بها.

امل�شري املفرت�س  الرابع
روى حرا���ص  مق��ربة قدمية ع��ن تردد �سي��دة غريبة 
الط��وار وغريبة ال�سحنة- ل ميك��ن التكهن بحالتها 
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بال�سبط-عل��ى ق��رب �ساهدته قدمية ،ق��رب ل يختلف 
عم��ا حوله من قبور ال بانحناءة �رصوة -غري كثيفة 
الغ�س��ان -علي��ه مالم�س��ة حافة ال�ساه��دة التي مل 
تنمح الكلم��ات التي خطت على ادميه��ا حائل اللون 
.ت��دور حول الق��رب تتمت��م كلم��ات ل يفهمونها رغم 
دنوه��م منه��ا ..مل يتبينوا امره��ا ،ومل يلتقطوا �سوى 

كلمة وحيدة بالأملانية.. ب�سي�سوباتن.

امل�شري  املفرت�س اخل�م�س
 نه�س��ت ال�سي��دة م��ن �سقطته��ا. لكنه��ا وا�سلت لطم 
خديه��ا ،و�رصب اعلى راأ�سها بجمع يدها ،ثم �رصبت 
ج��دار ال��رواق ال�سم��وت بفوده��ا ..وع��اودت لط��م 
خديها، لكن الرجل��ن متكنا من ايقاف حركة كفيها 
ث��م اقتي��دت اىل �سقته��ا. يف �سارع )زون��ن اآيل(بحي 

نويكولن .
بعد زم��ن غري طويل �سمع �س��كان العمارة وطوابقها 
العلي��ا وال�سفلى طب��ة ارتطام قوية اآتي��ة من ال�سارع 
اخل��ايل الذي تطل عليه نوافذهم ،وبان كامل امل�سهد 
وبتفا�سيل��ه الدقيقة -حت��ى للذين بحلق��وا فيه من 
اعل��ى طوابق��ه- م�سي��ل دم م��ن ج�س��د يف��رد اطرافه 
الربعة اىل اربع جهات ؛م�سيل دم بطيء يتلوى كانه 

يخط حروفا وهو يف طريقه اىل منحدر الر�سيف.
 

امل�شري املفرت�س ال�ش�د�س 
جنح��ت حم��اولت ر�سي��د يف اقناعه��ا بالع��ودة اىل 

بغ��داد بالطائ��رة الت��ي هياأته��ا ال�سف��ارة العراقي��ة 
لأجالء العالقن يف برل��ن والذين ُحجروا اأ�سبوعن 
ثم ذهب كل اىل منزله.. ولكن مرت ايام وا�سابيع ومل 
جت��د لها رقي��ة اأثرا، مل تفد اىل داره��م يف قطاع 18 
)ايعق��ل ال تهت��دي اىل البيت؟؟ق��ال ر�سي��د) و�سعها 

ال�سحي غري مطمئن..(
وج��دت ا�سمه��ا يف ك�س��وف مط��ار بغ��داد.. واكد لها 

ر�سيد وجود ال�سم يف ك�سوفات مطار برلن ..
لكن ل اثر لل�سيدة ال�سومرية .

فهل مرقت عرب حائط املطار اىل مراآة اجلنون 
م�سري  حمتمل ولكن غري موؤكد :

ان ال�سي��دة ال�سومري��ة مل تدخ��ل امل�ست�سف��ى مطلق��ا 
وانه��ا �سبيح��ة  وفاة زوجه��ا ال�سيد ك��ري الملاين 
اجلن�سي��ة من ا�سول عراقية تلقت  مكاملة من العراق 
من فت��اة ا�سمها رقية تخربها فيه��ا بحرية الهايل 
بجث��ث موتاهم فال�سلطات ترف�ص دفنهم يف املقابر 
العتيادية وار�سلت لها فديو تظهر فيه �سيارة حتمل 
نع�س��ا م��ع ب�سع��ة ا�سخا�ص تنطلق يف خ��الء خارج 
امل��دن وا�س��وات تتع��ارك.. ا�س��وات بح��ت بهت��اف 
متك��رر وبجملة واحدة :تري��دون نحرقهم .ثم جاءها 
خرب بلكنة اأملانية عرب اخلط العادي :تاأبلي.. اأ�سفي. 

كارم خدر مات .

ملحظــــة : ه��ذا امل�س��ري املحتم��ل الخ��ري ثب��ت فقط يف 
افادة امل�ست�سف��ى ومل توؤكده اأية جهة ر�سمية او غري ر�سمية .

ص
ص

ق
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و�سع��ره الف�س��ي امل�س��دل امل���رصح وبدن��ه ال�سبحي، 
اأك��رث من اإن�س��ان ع�سابي م�ساب بالذه��ان، ويتعّزز 
تخمين��ه حن يلم��ح احلقيب��ة العتيقة الت��ي افتقدت 
لونه��ا وهي تتاأرجح حت��ت اإبط��ه و�سيورها اجللدية 
تتزحلق ذاهبة واآتية ما بن اجلنب وال�سدر، و�ساعده 
الأمي��ن يلت�سق ببدنها اجللدي املته��رئ بحنو طائر 
احل�سون،.... والرائي لهذا الكائن األأن�سي، الذي ي�سحل 
ج�سده وروحه على اجلزرة الو�سطية املع�سبة يتوقف 

بن الفين��ة ورديفتها رامق��ًا الأ�سياء بنظ��رة زاخرة 
بالده�س��ة وع��دم الت�سدي��ق، وخا�س��ة ح��ن تعانقه 
اجلمل��ة على �سا�سة كبرية على ي�س��ار اأحد ال�سارعن 
وه��ي  تتوام���ص عالق��ة على جمل��ة ) اأه��اًل بكم يف 
بغ��داد.... دار ال�س��الم(، يخونه الظن ح��ن يح�سب اأن 
هذا الكهل الذي تت�سارع حيواته نحو عقده ال�ستيني، 
اإم��ا فاق��داً لعقل��ه، اأو عا�سقًا حلبيب��ة ع�سية ممهورة 
باملجه��ول، اأو فيل�سوف��ًا يبحث عن نتيج��ة لفر�سية 

هيثم بهنام بردى

أرض من عسل 
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م�ستحيل��ة، اأو دعّيًا حريفًا للف��رادة والغرابة، اأو رمبا 
اأ�س��اع ذاك��رة يتو�س��ل النه��ارات ويناج��ي اللي��ايل 
علّهما يعي��دان اإليه وعيه املفتقد ويوؤوب اإىل �سحوه 
امل�ستلب... وبعد اأن يتعب الرائي من تالطم تخميناته 
ال�سائهة يتنكب الر�سيف اأو الرتام اأو دراجته الهوائية 
اأو زلجت��ه الكهربية ويذهب اإىل غايته داخل ح�سايا 
مدينت��ه ال�ساح��رة كحوري��ة جت��دل اأظف��ار �سعره��ا 

امل�رّصح واملعطر بروح ال�سم�ص الفتية احليية.
اأم��ا ه��و، فّلما ي��زل اأ�سري ذل��ك ال�سطر ال��ذي مل يقفل 
بنقطة يف اآخر م�سواره ومنحه هذه الفر�سة النادرة، 
م�ست��اًل م��ن زمن ل تفا�سي��ل مادية في��ه، ومكان ل 
ت�سع��ه الآف��اق، الت��ي ل ميك��ن لعقل مهم��ا اأوتي من 
قابلية للتخّيل ا�ستغ��وار كنهها، ليجد نف�سه بغتة يف 
مي��دان قوامه �سارعان تف�س��ل بينهما جزرة و�سطية 
وقامته متعامدة مع ع�سبها وخلف ظهره ف�ساء رائق 
تخي��م عليه �سم��اء لزوردية تط��ال اأذيالها نهايات 
اأ�سج��ار ت�سور ال�سارع��ن وبت�ساوق مهن��دم، والهواء 
حول��ه م�سبع ب�س��ذا رائحة زكية هي مزي��ج من اأوراد 
�سقائق النعمان واجلوري والقداح التي تفغم الأنوف 
والطواي��ا، فتجعل الوج��وه املتخاطف��ة على جانبي 
ال�سارعن على الر�سيفن، اأو ال�ساخ�سة خلف زجاج 
ال�سي��ارات، اأو املطلة م��ن الرتام.... متاألق��ة، با�سمة، 
�سبوح��ة، هم���ص لنف�س��ه ودخيلت��ه معجون��ة براحة 

عجيبة.  
- اأين اأنا.؟!.

كان ال�سب��اح يحّمم البيوت املتكاتف��ة على جانبي 
الطري��ق، بيوت �سغ��رية بواجهات فاخ��رة، وحدائق 
غّن��اء تدرج عل��ى اأفياء واأفنان اأ�سجاره��ا ال�سحارير 

والعنادل واحلمام، وتت�ساخب على اأفاريز اأ�سطحها 
القرميدي��ة الالمع��ة كرادي���ص احل�سا�س��ن، والذهول 
يّط��وق ذاته ويجعل��ه يحاول اأن يّل��م كل املوجودات 
الغارق��ة يف ال�سفافي��ة والناطق��ة بال�سح��ر واجلمال 

بلمحة واحدة، وتتهدج ذاته....
- هل هذه بغداد حقًا..؟!.

وقب��ل اأن تطاأ الكينونة اأدي التق�س��ي امل�سني بحثًا 
ع��ن الإجاب��ة �سم��ع نواحه��ا الفاجع ال��ذي كان يف 

خوايل اأيامه ي�سحره بنحيبها ال�سادق امللتاع ....
- كوكوختي.....

فتمّثل اأمامه وعلى الفور، والزمن يرك�ص يف داخله، 
�سديق��ه الأثريي، الفن��ان الت�سكيلي، �سن��و وجدانه، 
واملولع بر�سم الع�سافري، وحتديداً القربات الرائقات، 
و"البيبي متو" اللجوج ال�س��ادح، والفاختة الباحثة 

عن ...
- وين اأختي؟.

الت��ي غابت يف غابة خمبابا، وما ع��اد لها اأي ذكر، 
فكي��ف ل يجن فنانه الأ�سيل، وه��و يت�سقط ب�سليقته 
وح�سيت��ه واأمل��ه ال��كاوي، خل��ه الأن�سني وه��و يلقي 
بعقل��ه الذي ميّيزه ع��ن �سائر الزاحف��ات على الأدي 
واملّحلقات يف �سعف ال�سماء والطام�سات يف غياهب 
الي��م،... يف م�ستنق��ع التي��ه، ويتّقنع �سم��ة ال�سواري 
والكوا���رص، ف�سار القن�ص والفرتا���ص ديدنه اليومي 
ولغت��ه الأثرية، فزاحمت الدم��اء الأنهار يف منابعها 
وم�سابه��ا، واأجه��ز عل��ى كل م��ا ه��و جمي��ل ورائق 
وحيوي، يف ّحيز زمني ل يتعدى عدد اأ�سابع الكفن 
من ال�ساع��ات، فتحول كل ما مل�سته ي��داه اإىل خراب 
وهب��اب ودخان.... فكي��ف ل ير�سم الفنان الع�سافري 
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واحلمائ��م والعن��ادل، بعدئ��ٍذ، وه��ي جم��رد جماجم 
تت�رصب��ل بالعظ��ام اله�س��ة املنخورة عو���ص الري�ص 
الزاه��ي الزاهر، وح���رص نف�سه يف مر�سم��ه الفذ الذي 
ابتن��اه م��ن لنب الياأ���ص و�سل�س��ال النكو���ص وماء 
الندح��ار، وجتّب��ب الكاآبة املزمن��ة، ورديف �سهيقه 
وزف��ريه �سا�سات تعر�ص وهي مكلل��ة بال�سنار �سور 

�ساح��ب اجل��رار الأربعن ورهطه وه��م يق�سق�سون 
بنيان ح�سارة �رصمدية ر�سّخ��ت يف وجدان التاأريخ 
رم��وز العدالة، وابتكار الكتابة، وتدوين بكر املالحم 
يف العامل، واإجرتاح اإحدى اأهم عجائب الدنيا، وت�سييد 
اأوىل حمافل احلكمة، واأحلى اأ�سم لأحلى جامعة، وان 
�سئن��ا اأن نع��دد مزاي��ا واأف�س��ال اأه��ل ه��ذي الأر�ص 
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ف�سيج��ف احل��رب يف امل��داد، ناهيك عما ه��و مطمور 
يف ط��ن الأهوار ويف حنايا الرتاب احلري لل�سهوب، 
واحلج��ر ال�س��وان اجللم��ود اجلبل��ي، ليع��م يف ه��ذه 
الأر�ص املكللة باحلي��اة الدافقة اخلراب وينعب على 
جنبات تلك القاع��ات الناطقة بالتماثيل والرقيمات 
والأخت��ام وكل عن��وان من عناوين زه��و هذا الوطن 
ف��د الفنان الذي  البه��ي بوم ال�سي��اع .... كيف ل ي�سّ
ع�سق هذا البهاء ري�سته يف زنزانة القنوط واخليبة.....

- متى �ست�ستعيد الطيور اأريا�سها؟.
�ساأل �سديقه عّله يفلح يف انت�ساله من بئر التيه.

- �ساعت اأريا�سها مثلما اأ�ساع الرافدان ع�سبة خيبة 
كلكام�ص.

ناكده، رمبا يدغدغ روح �سديقه املحبة للمحاججة.
- والأمل؟.

- لي�ص ثمة اأمل.
- اأتعرف كون�ستانتان جيورجيو؟.

همهم مبلل.
- ال�ساعة اخلام�سة والع�رصون.

- قال... الأمل ع�سبة تنبت حتى بن..
قاطعه �سارداً.

- القبور.
وغا���ص الفن��ان يف بح��ر اأوتونب�ست��م ال��ذي اختاره 
طائع��ًا بعد اأن فق��د القدرة على التجدي��ف فرتك اأمر 
زورق رحلته نحو �سم�ص �ساطعة �سيحملها على كتفه 
الع�سل ومين��ح اخللود اإىل اأهل اأوروك يف كفة الغيب 
و�سام��ر �سديق��ه اأور�سناب��ي يحدثه ع��ن البطل الذي 

اأ�ساع الع�سبة اإىل الأبد.
- اأ�رصع ... �سينطلق الرتام.

ابت�س��م بوج��ه الرج��ل الأنيق ال��ذي يخ��زره بده�سة، 
البت�سام��ة  تل��ك  اأن  اكت�س��ف  ح��ن  ارتب��ك  ولكن��ه 
الوج��ه ال�سب��وح كان��ت  العري�س��ة امل�رصق��ة عل��ى 
لرج��ل يج��اوره، ف�سعد درجتي ال��رتام وجل�ص ل�سق 
كه��ل، كانت ثم��ة مو�سيقى هادئة تته��ادى مدغدغة 
الف�س��اء الأبي���ص وثمة دفء يتغلغ��ل يف غ�ساريف 
ج�س��ده ف��اأراح عجيزته عل��ى املقعد الوثري ث��م اأن�ساأ 
يتاأمل جلي�سه املنهمك يف مطالعة كتاب بغالف زاٍه 
تت�سدره يف الزاوية اليمن��ى �سورة املوؤلف، �سديقه 
الروائ��ي ويف املنت عنوان الرواية الرومنطيقي الذي 
اأحبه، ومن خالله غا���ص حينها يف تفا�سيل الوجه 
الو�سيم ب�سالفيه الأ�سيبن وهو ي�سطر رحله �سخو�سه 
التائه��ن يف �سح��راء املجه��ول.... ولكن م��ا اأربكه 

وجعله ينتف�ص هاتفًا بجلي�سه.
- ما هذا ؟!.

بيد اأن الكهل مل يجبه، بل حتى مل يلتفت اإليه.
- كيف تكون الرواية حتت هذا الت�سدير؟!.

ثم قراأ العبارة ب�سوت جهري.
- روايات كال�سيكية.

وتابع احتجاجه.
- ي��ا رج��ل... اإن الروائي مل يرحل ع��ن الدنيا، ثم اأن 
الرواي��ة ه��ذه لفتت انتب��اه الق��راء والنق��اد على حٍد 
�س��واء، واأثارت زوبعة م��ن النقا�سات نظ��راً للطريقة 

الفنية التي �ساغ بها �سديقي الروائي ن�سيجها... 
وبعد اأن فاو�ص �سدره املتهدج براحة ق�سرية اأكمل.
مكوناته��ا  ب��كل  احلداث��ة  ت�ستله��م  رواي��ة  اإنه��ا   -

وحيثياتها. 
وحن ا�ست�سف تاأثري كالمه احلما�سي على ال�سامعن، 
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اأح���ص اأن اجلميع يتجاهله، فثمة اأمامه �ساب و�سابة 
يتهام�س��ان والب�رص يطفر من وجهيهما، ويف اجلانب 
الأي���رص ثم��ة مراه��ق يف اإبهام��ه حلق��ة بال�ستيكية 
متوهجة باألوان جذاب��ة تت�ساوق األوانها مع حلقتن 
اأ�سغر على �سلمتي اأذنيه وبدنه يرتع�ص مهتزاً بتاأثري 
ما ي�سمعه، وخلفه ثمة عجوز �سبعينية غافية، فعاود 

�سوؤال جلي�سه.
- كانت فتحًا يف ال�رصد احلديث.

جلي�س��ه مل��ا يزل منكب��ًا على الرواية، م��د كفه وهزه 
برفق من كتفه، وهم�ص.

- اإين اأكلمك يا رجل!.
مل تند عن جلي�سه اأي رد فعل، فرفع كفيه اإىل م�ستوى 

عينيه وهم�ص ذاهاًل.
- ما باله..؟!.

و�سم��ع لغط��ًا مت�ساخبًا ي�سب��ق ظهور اأربع��ة �سبان 
متاألق��ي الوج��وه بثياب ريا�سي��ة، وهم فيم��ا يبدو 
يتمم��ون حديث��ًا �سالف��ًا، وح��ن اإ�ست��ووا جال�س��ن 

متقابلن على مقاعدهم هتف اأولهم.
- اإنه لعب زمانه.

اأيده الثاين.
- اإنه ل يبارى.
ا�ستطرد الثالث.

- فنان حقيقي.
فيما هم�ص الرابع.

- ق��راأت عنه يف ال�سبكة العنكبوتي��ة، اإن موا�سفاته 
ت�سبه متامًا موا�سفات لعب مالأ املالعب فنًا راقيًا، 

ا�سمه ن�ساأت اأكرم...
ا�ستطرد الأول بحما�ص.

- جدي حدثني كثرياً عن هذا الالعب.
فغ��ر ف��اه....!!!!، نه�ص م��ن مقعده واجت��ه ناحيتهم، 

وقف اإزائهم و�ساأله.
- ماذا تقول؟!.

مل يلتفت اإليه اأحد، فردد.
- جدك؟!!.

وفكر... اأي جد، اإن ن�ساأت موجود، ويف زمني هذا، اإين 
يف حرية، ماذا يح��دث يل؟، قارئ الرواية ما اأعارين 
اأي اهتمام، وه��وؤلء ال�سباب ل يح�سون بوجودي....، 
انحنى عل��ى الأول وم�ّسد �سعره الأك��رت، مل يعره اأي 
اهتم��ام، وفعل ذل��ك مع الأربع��ة وتلق��ى ردة الفعل 

نف�سها، فاأيقن اأنه.....
- غري حم�سو�ص.

ردد العب��ارة لأك��رث من مرة، فداهمت��ه غ�سة مريرة، 
ولك��ن ما ي��رتادف ويتعاق��ب على زج��اج الرتام من 
مناظ��ر خرافية يف جمالها وروعته��ا، اأبدلت الغ�سة 

اإىل اآهة فرح، فتذكر قرينه الفنان الت�سكيلي...
- لقد نبتت ع�سبة الأمل يا �ساح.

�سمع ح�رصة �ساحبة ببحتها املميزة.
- القبور تبقى قبوراً.

هت��ف م�سكونًا بفرح م��ن ا�ستوعب حالته متامًا وهو 
يت�رصبل يف اأعطاف مدينة توائمت مع ال�سم�ص.

- لقد نبتت واأزهرت مدنًا من فرح.
واأمام بناية جميل��ة �ساخبة مزدهية بقامات غ�سة 
بريئ��ة، توقف ال��رتام فرتج��ل وهو ي�س��دم الأج�ساد 
وارت��داه في�ص من بهجة طفولية اآ�رصة فاأن�ساأ ي�سدم 
هذا وذاك م��ن املارة، واأمام الب��اب املفتوح املّحدد 
باأزه��ار الدفل��ى الذي تعلوه قطعة تعل��ن عن مدر�سة 
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ابتدائي��ة وق��ف يتاأمل التالمي��ذ ال�سغ��ار بابت�سامه 
جعلته نقيًا ك�سم�ص ال�سفق الربيعي.

وبغتة انطلق الأطفال ين�سدون:
)اأنا من العراق

اأنا عراقي
العراق وطني

فيه اأبي واأمي، فيه اأختي واأخي( "*"
طرب لل�سوت املالئكي، فاجتاز البوابة وان�سد.

) فيه اأهلي وبيتي، وفيه اأ�سدقائي(
ثم اأب�رص طفلة ت�سري اإليه.

- انه يعرف الن�سيد.
كاد يرق���ص من الفرح وهو يحث اخلطى نحو الطفلة 
وميد كفه، فمدت كفها اللدنة واأم�سكت بكفه، ف�ساألها 

بحنو اأبوي.
- هل ترينني؟.

- نعم جدو....
ثم هتف بقية الأطفال، ب�سوت منغم.

- ونحن اأي�سًا نراك.
فهتف وقد تعتعه الفرح.

- هيا نكمل الن�سيد.
فاأن�سد الأطفال:

)اأنا من العراق
اأنا عراقي

العراق وطني(واأن�سد هو:
) الع�سفور يحب ع�سه الذي يعي�ص فيه(

واأكمل الأطفال:
) واأنا اأحب العراق، مثلما اأحب بيتي

واأحب العراق، مثلما اأحب اأهلي....(
وارتفع ج�سده بفعل قوة جمهولة، ونظر من عٍل، وهو 

م�سكون متامًا بالن�سوة، فهتف الأطفال.
- اإنه يطري!.

وهتف اأكربهم �سنًا.
- كيف يطري بال جناحن؟!.

والق��وة املجهول��ة تدفع��ه نح��و الأعلى برف��ق، وهو 
يكمل الن�سيد:

) واأحب اأهل العراق(
وتهتف املدينة باأ�رصها.

)العراق وطني(
وم��ن احلالق، كانت اآخر ما احتوته مقلتاه اأر�ص من 

ع�سل يدرج فيها نحل ل ي�ستكن.

"*" : ن�سيد لتالميذ ال�سف الثاين ابتدائي بعنوان )العراق وطني(.
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     معً�،
     اىل احلزب ال�شيوعي العراقي،

     واىل ال�ش�عر ك�ظم احلج�ج.

�سح��ب كر�سيا م��ن اإحدى مطاع��م �سل�سل��ة ماأكولت 
الأندل���ص، حت��ت ظ��الل �سج��رة ت��وت وارف��ة الظالل 
جل���ص، اأمامه تقع مبا�رصة البناي��ة التي �سدته اليها 

بعلمها الأحم��ر الذي �ساهده يرف��رف خفاقا فوقها. 
تاأم��ل البناية بول��ه �سدي��د، وقتها حترك��ت ال�سيارة 
ال�سغ��رية الت��ي قذفت��ه من جوفه��ا قبل قلي��ل، رمبا 
لطمئن��ان �سائقه��ا ال�ساب يف حن ودع��ت ال�سبية 
اجلال�س��ة جنبه يف املقع��د الأمامي الرج��ل بنظرات 
ب��دت حنون��ة. حتج��ر الرجل ف��وق كر�سيه فيم��ا هداأ 
بداخل��ه �سجي��ج العجالت ب��ل تال�س��ى نهائيا. بدت 
ل��ه العم��ارة مهاب��ة و�ساخمة مل ي��ر �سموخ��ا لبناية 

صالح مطروح السعيدي

خطوط متوهجة بالضوء
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اأخ��رى ي�ساب��ه �سموخها. حتركت عين��اه اىل الأ�سفل. 
م�س��ح املكان بدق��ة متناهي��ة، يف الو�س��ط لحت له 
قطع��ة تزي��ن واجهة البناي��ة. راأى كلماته��ا مكتوبة 
بحروف تتوهج ب�س��وء ابي�ص. غار عميقا ومليا يف 
رحلة تاأمله باحل��روف حتى بدا منظره وكاأنه تلميذ 
حري���ص ي�سغ��ي باح��رتام اىل معلم �سدي��د ال�سطوة. 
كان��ت احل��روف تلب�ص ثوب��ا احمر بدا زاهي��ا ممتلئا 
بالعنف��وان و�سط ل��ون اللوحة الأبي���ص. حدق وبقي 
يحدق وم��ن �سدة حتديقه تراق�س��ت بعينيه احلروف 
ووا�سل��ت رق�سها مبرونة متمكنة حت��ى تداخلت ثم 
متاه��ت كوامنها وكناه��ا وعواملها متحولة اىل خط 
بل��ون زاه، داخ��َل واآ�رص ما بن موج��ودات الأبي�ص 
الرثي الباذخ والأحمر العني��ف املحت�سد بالعنفوان. 
بلحظ��ة ان�سحب اخل��ط من اللوحة واندف��ع اىل عيني 
الرج��ل فاأخ��ذ نف�س��ا عميق��ا �سع��ر من خالل��ه بزهو 
احلياة. خالل ذلك الزمن الي�سري املعباأ بال�رصعة ارتد 
اخل��ط من العين��ن الدامعتن اىل اللوح��ة. ارتفع اىل 
الأعلى ثم ن��زل �ساقوليا ما لبث اأن ارتفع قليال وملا 
�سار يف الو�سط حترك ميينا و�سمال ما�سحا الف�ساء 
املمت��د اأم��ام القطع��ة وكاأن��ه فن��ان يهي��ئ الأجواء 
للوح��ة جدي��دة. يف ذل��ك اخل��ط.. يف حتركات��ه.. يف 
م�سح��ه للمكان تكونت ماهية �س��يء اأ�سبه بطريق ما 
لبث اأن ا�ستق��ام فا�سحا عن كينونة الطريق بداخله. 
بلحظات معدودة ان�سط��ر التكوين اىل عدة طرق. من 
موقعه على الكر�سي الراب�ص حتت �سجرة التوت �سعر 
الرج��ل بكينونت��ه ت�ساف��ر داخ��ل تالفي��ف تكوينات 
عجيب��ة منطلق��ة ب�رصع��ة مذهل��ة، مرت��دة ومنعك�سة 
من حا�رص معا���ص اىل ما�ٍص ح�سبه مات منذ اأعوام 

بعي��دة. قادته الطرق عرب ما�سي��ه باجتاه قريته )اأم 
الدخ��ان(.. ع��اد اليها �سبي��ا مت�سخا، اأ�سع��ث الراأ�ص، 
ح��ايف القدمن، مي�سي بد�سدا�سته املخططة بالأحمر 
والأبي���ص فوق اأر�ص ترابية، ث��م بعد ذلك راأى نف�سه 
يعدو بج��د واإخال�ص وبهمة عالي��ة اأمام فر�ص رجل 
غري��ب طل��ب من��ه م�ساعدت��ه يف حتدي��د بيت خريي 
كاظم �سبيب. اأبى ال�سبي اأن ي�سف له الدار بل تطوع 
ليك��ون دليل��ه يف الو�سول اليها. وقته��ا وبعد اجناز 
مهمته طل��ب ال�سيف م��ن خريي ا�ست�ساف��ة ال�سبي 
كرد جميل لفعله احل�سن وت�سجيعا وامتنانا ملعروفه 
وتقدي��را ل�سهامته. اأ�سبعت تلك الليل��ة بنثيث كلمات 
ل وج��ه احلي��اة وينمقها  الرج��ل الغري��ب وه��و يجمِّ
ب��كالم مع�سول، اأ�رص ل��ه دللت ومعان عديدة. م�سند 
ب�سع��ر وباأق��وال مل�ساه��ري مل ي�سم��ع به��م م��ن قبل. 
وقتها ويف ذلك الليل الذي اأُتخم باحلكمة وحكايات 
الأبط��ال �سعر ال�سبي بان�س��ان جديد يولد يف داخله، 
ان�سان اآخر مكتمل الرجولة؛ لذلك فكر جديا بالتخلي 
ع��ن العاب الطفولة ا�ستع��دادا لدخوله مرحلة اأخرى، 
ولأن��ه اأحب ما �سم��ع اأخذ فيما بعد ي��رتدد على بيت 
خريي مبوافقة اأو رمبا بتوجيه من اأبيه. داخل اإحدى 
حج��رات البيت دخ��ل دورة خم�س�سة ملح��و الأمية، 
تخ��رج منه��ا بامتي��از حت��ى اأ�سبح مبق��دوره قراءة 
الكت��ب. ق��راأ الكثري منها حت��ى دفعته تل��ك القراءات 
م��ع ما �سمعه من اأحاديث ع��ن بطولت مذهلة لثوار 
توزعوا العراق مع بلدان اأخرى من املعمورة اىل حب 
ال�سيا�سة ومن ثم التعا�سق معها فعاقر خمورها وهو 
�ساب وذاق مرارتها فارتوى منها، �سّب على وعودها 

حتى �سيبته م�سائبها.
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     دوى انفجار خلخل عوامل املكان. �سجت ال�سيارات 
باأبواقه��ا، ت�ساي��ح النا�ص، غ�سب��وا واكفهروا و�سبوا 
و�ستم��وا، ومل��ا اأيقن��وا اأن النفج��ار بعي��د ا�ستاأنفوا 
اأعماله��م ووا�سل��وا حياته��م وبع�سه��م ب��داأ يت�سنع 
بط��ولت مزيف��ة. مع حلظ��ات الدوي العني��ف انت�سل 
الرج��ل عينيه من مكون��ات عامله. نظ��ر اىل النا�ص، 
وجده��م يوا�سلون احلياة، ولك��ن بوجوه بدت عليها 
عالمات التربم وعدم الر�س��ا. حرك راأ�سه عدة مرات 
ث��م اجت��ه بنظرات��ه اىل الأعل��ى، راأى العل��م الأحم��ر 
ب�سع��اره املك��ون من منج��ل ومطرقة يرف��رف و�سط 
�سم��اء زرق��اء �سافي��ة. ابت�س��م ولح الن���رصاح على 
ق�سم��ات وجه��ه لكن��ه حن ع��اد حمدق��ا بف�ساءات 
لوحته اكفهر وجهه وهو ي�ست�سلم بطواعية اىل �سطوة 
طري��ق �سعر ب��ه يقوده نح��و عوامل خانق��ة تو�سحت 
معامله��ا �سيئ��ا ف�سيئ��ا فبان��ت ال�سج��ون ببواباتها 
العمالقة.. اأمام ناظريه، يف هواج�سه، داخل اأعماقه، 
يف روؤاه وذاكرت��ه برزت ال�سج��ون التي يعرفها جيدا 
وتعرف��ه وحتفظ وجه��ه وتقا�سيم ج�سده ه��ي اأي�سا. 
ابت��داأت ال�سل�سل��ة من �سج��ن احلي ف�سج��ن الكوت ثم 
بع���ص م��ن �سج��ون احلاكمي��ة، وتلك كان��ت �سجون 
�رصي��ة، تنت���رص يف اأماك��ن متفرقة من اأحي��اء بغداد 
تع��ود عائديته��ا اىل املخاب��رات العراقية، اعتقل يف 
بع�سه��ا، فيه��ا تع��رف عل��ى �سيا�سين كب��ار، قادة 
ومفكرين، علماء واقت�سادين واأطباء اأكفاء، واأي�سا 
تع��رف عل��ى �سع��راء وروائين وكت��اب كب��ار. فيها 
ان�سه��ر مع الكل، فال فرق بن هوؤلء وبقية ال�سجناء 
فال��كل مواطن��ون مت�س��اوون. هن��اك يف ا�ستع��الت 
ال�سج��ون، يف م�ساغله��ا التعذيبي��ة ذاق معظم اأنواع 

التعذيب ب�سقيه اجل�س��دي والنف�سي، وفيها راأى كيف 
ت�سم��ل العيون وجتدع الأنوف وتقل��ع الأظافر ومتى 
تعم��ل الأ�س��واط املنقوعة باخل��ل اأو املي��اه الثقيلة. 
خرج منها �سامل��ا مبعونة العناي��ة الإلهية بكفالت 

مالية وبا�سرتاطات ت�سبه الإقامة اجلربية.
     يف نهايات ثمانينيات القرن املن�رصم األقي القب�ص 
علي��ه جمددا و�س��در بحقه حكم الإع��دام �سنقا حتى 
املوت. كانوا ع�رصة حمكومن يف زنزانة واحدة، نفذ 
احلك��م بخم�سة �سجناء، فيما بق��ي الآخرون اأكرث من 
�ستة اأ�سهر، اإبان تل��ك املدة الزمنية نفذ حكم الإعدام 

يف ال�ساد�ص املدعو �ساكر ر�سمي كري.
     جمي��ع حكاي��ات وق�س�ص ال�سجن��اء تبدو طبيعية 
اأو مقنع��ة على اقل تقدير؛ لأنها تخ�ص اأنا�سا انظموا 
اىل اأح��زاب وحركات مناوئ��ة للحكومة التي حظرت 
ن�س��اط جميع تلك الأحزاب، اإل حكاية ال�سجن �ساكر 
ر�سمي كري لأنه �سابط امن برتبة متقدمة ويعد اأحد 
اأقط��اب احلكومة وه��و من اأوائل املنتم��ن مع اأفراد 
عائلت��ه اىل حزب ال�سلط��ة. يف اأول اأيام �سجنه عانى 
الرجل كثريا من جفاء ال�سجناء له لأن اجلميع يعتقد 
ان��ه خمرب �رصي، ميثل دور ال�سجن، زج به يف مهمة 
اأمني��ة من اأجل نق��ل اأخبار وحت��ركات ال�سجناء. بعد 
اإ�س��دار حكم الإعدام �س��ده، وبعد م�سي �سهرين على 
تنفيذ احلكم بال�سجن��اء اخلم�سة ويف معرتك الأجواء 
املحت�سدة باملوت انثالت كلماته را�سمة واقعا اأ�سود 
مل��ا كانت ت�سم��ه وحتتوي��ه املنظوم��ات املتحكمة 
بال�سجون املكتظ��ة باملوت وامللطخة بالعرق والدم 
والقي��ح وال�سدي��د، حيث تك��ون تلك الغ��رف ال�رصية 
ممل��وءة باملهاترات وم�سحون��ة بالنفاق وال�سفقات 
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ال�رصية امل�سبوهة، وباعتباره �سابط امن كبري ولكي 
يث��ري اخلواط��ر وي�سحنها بعج��ب وده�س��ة انتقل اىل 
اخل��ارج املحيط بع��امل الداخل حيث اأك��د اأن اخلارج 
ه��و م�ستقِبل الداخل والوجه الث��اين له. واخلارج هو 
دائم��ا مدن �سوارعها ت�س��ج مب�سرية حياة اعتيادية، 
اأ�سواق تعج بباع��ة ومتب�سعن، مدن كبرية، جميلة، 
مزدانة و�ساخبة واأخرى �سغرية اآمنة ووادعة. هكذا 
يك��ون اأو م��ن املفرت���ص اأن يك��ون اخل��ارج املحيط 

بالداخ��ل املعت��م ال��ذي مّد من��ذ �سن��وات اأذرعه نحو 
اخل��ارج فراح ي�ستح��وذ على م�ساح��ات وا�سعة منه، 
وذلك من وجهة نظر القي��ادة واملوؤ�س�سة الأمنية اأمر 
لبد منه لأن الداخل بات ل ي�ستوعب في�ص الوافدين 
وه��م كرث م��ن جوا�سي���ص وخون��ة اإل بتهمي�ص ج�سد 
اخل��ارج. اأول م��ا ابت��داأ الأمر من��ذ بداي��ة �سبعينيات 
الق��رن املن���رصم بال�س��وارع ول�سيما تل��ك التي يف 
طريقه��ا اىل التعبي��د، ال�س��وارع اخلارج��ة م��ن قل��ب 
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بغ��داد اأو من مقرتباته والذاهبة اىل املناطق البعيدة 
مثل الكمالية والعبيدي واحلبيبية والثورة، اإذ ت�سدر 
الأوام��ر اىل �سائق��ي املعدات الثقيل��ة وهم باحلقيقة 
منت�سب��ون اىل الأجه��زة الأمنية بحف��ر �سقوق طولية 
يف قل��ب ال�سوارع. منت�سف اللي��ل اأو ما بعده حت�رص 
�سي��ارات لندك��روز تك��ون ق��د خرج��ت جميعها من 
�سج��ون �رصية باأوقات مربجم��ة ومتفق عليها حتمل 
كل واح��دة ثالثة اىل اأربعة �سجن��اء، معظمهم �سباب 
مكبل��ي الأي��دي ومع�سوب��ي العي��ون باإم��رة �سابط 
مبالب���ص مدني��ة. بعد ان�سح��اب الآلي��ات اىل مناطق 
غري بعي��دة وح�سب جدول زمني وعلى رنن ال�سحك 
املاج��ن املطرز بنكات ال�سباط املخمورين تتهاوى 
اأج�ساد ال�سباب م�رصجة بدمائها اىل ال�سقوق الطولية 
بع��د اخرتاقه��ا بر�سا�ص الإع��دام ال�س��ادر من قبل 
حماكم �سورية، ومن يهوي على بدن ال�سيارة تتوىل 
الأقدام ركله كي ي�سقط يف حفرته. قبيل الفجر تكون 
ال�سفالت قد اأنهت مهامه��ا وا�ستعاد ال�سارع الرتابي 
و�سع��ه الطبيعي املع��د للتعبيد وبذل��ك تكون الطرق 
الت��ي ت�ستقب��ل ثلث �سي��ارات بغداد تقريب��ا قد ر�ست 
ومدت وعبدت فوق اأ�س��الء مئات ورمبا اآلف القتلى 
ال�سه��داء.. هك��ذا هو اخل��ارج الذي �رصق��ت اأجزاء من 
ب�ساتينه واأقيمت عليها مرثامات املوت، لكن الداخل 
مل يكت��ِف به��ذا فق��ط بل م��ّد اذرعه نح��و المتدادات 
املحيطة باملدن وباجت��اه ال�سحارى اأي�سا فاأقيمت 

مئات املجمعات لقبور ومقابر جماعية.
     بع��د م��ا يق��ارب ثماني��ة ع���رص عام��ا ويف اإحدى 
جل�س��ات ال�رصاب حتدث �ساكر ر�سمي كري اىل بع�ص 
اأ�سدقائ��ه املقرب��ن عما كانوا يفعلون��ه قبيل تعبيد 

تل��ك الط��رق. ويف الي��وم الت��ايل األقي القب���ص عليه 
و�سي��ق مكبال اىل هنا وقد �س��در بحقه حكم الإعدام، 
بع��د م��رور �سبعة اأ�سه��ر نفذ احلك��م به قبي��ل اإ�سدار 
احلكوم��ة العراقية العفو الع��ام مبنا�سبة غزو العراق 

للكويت.
     ولكي يثبت الرجل للبناية، للعلم الأحمر، للتاأريخ، 
للنا�ص اأنه اأحد ال�سجناء الأربعة املفرج عنهم مبوجب 
ذل��ك العفو نه�ص من كر�سي��ه ليقول: "ها اأنذا مل ولن 

اأ�ساوم على مبادئي".
     خطى ب�سع خطوات ثم اندفع �ساقا كتل ال�سيارات، 
ع��رب ال�س��ارع باجت��اه البناية، �سار ف��وق الر�سيف. 
تق��دم من متثال ل�س��الم عادل يزي��ن واجهة املبنى. 
وق��ف بجانب��ه، اأ�سار اىل اأح��د امل�سوري��ن العابرين 
للتقاط �س��ورة تذكارية. بعد ذل��ك مل ي�ساأ اأن يدخل 
البناية بل ع��اد اأدراجه ويف منت�سف امل�سافة حدث 
دوي، مل يكن انفجارا بل ارتطام �سيارة بج�سد الرجل 

الذي وقع على الإ�سفلت ملطخا بالدم واملوت.

هوام�س:
اله�م�س االأول:

     مل يح���رص اأي م�س��ور ومل ت�سل��م اأي��ة �سورة ملقر 
احل��زب اأو اىل اأب��ي مرام م�سوؤول الك�س��ك الواقع اأمام 
البناية واملخ�س�ص لبيع جريدة طريق ال�سعب، ل يف 

اليوم التايل ول يف الأيام التي تلته.

اله�م�س الث�ين:
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     عرف فيما بعد اأن ال�سيارة التي ده�ست الرجل كان 
يقودها رجل يف العقد ال�ساد�ص من عمره. اعرتف اأنه 
كان اأحد رموز العهد ال�سابق وهو �سابط خمابرات. 

اله�م�س الث�لث:

     بع��د �سبعة اأيام م��ن احلادثة وبالتحديد يف اليوم 
الثام��ن راأى �سه��ود عي��ان وه��م جميع��ا م��ن عمال 
�سل�سل��ة مطاع��م الأندل���ص الرج��ل نف�س��ه يرتجل من 
ال�سي��ارة ذاته��ا ويجل���ص فوق دك��ة الر�سي��ف اأمام 
البناي��ة مبا�رصة لكنه بعد ن�سف �ساعة تقريبا غافل 

العمال وهم يف زحمة عملهم واختفى.

ه�م�س البد منه:

     بعد موت الرجل ويف مكان ال�سطدام، وقيل فوق 
الر�سي��ف املقابل للبناية، ُعرث عل��ى ق�سيدة لل�ساعر 
العراق��ي كاظم احلج��اج. قراأه��ا العم��ال، تبادلوها 

فيما بينهم حتى حفظوها عن ظهر قلب:

الق�شيدة
يو�شف ير�شم

     يفت���ص يو�س��ف ع��ن مو�س��م للر�سا���ص/ يعر�ص 
يو�س��ف قم�سانه للر�سا�ص/ ي��اأكل يف ال�سيف مترا 

وخبزا/ ويف مو�سم "الطرد") ( ياأكل يو�سف يو�سف/ 
ولكن��ه يبح��ث الآن ع��ن فر�س��ة للق��راءة/ اأو �ساحة 
للحدي��ث/ فيختار مقه��ى/ وين�رص يو�س��ف اأوراقه/ 
ير�سم الدرب.. لكن��ه يرقب الآخرين/ يلعب الآخرون! 

.  .  .فريجئ يو�سف تخطيط اإعدامه/ يرجئ املوت.
     يفت���ص يف )معم��ل الثلج( عن مو�س��م للر�سا�ص/ 
يحدث��ه عامل الثل��ج عن اأمني��ات ابنتي��ه/ اأتدري؟.. 
تري��دان ثلج��ا/ وم��ن اأي��ن؟!/ ميت���ص يو�س��ف كل��ه 
ال�سي��ف/ ميت�ص من عامل الثلج/ من معمل الثلج/ 
لكن��ه يبح��ث الآن ع��ن فر�س��ة للق��راءة/ اأو �ساح��ة 
للحدي��ث/ فيخت��ار مقهى/ يعل��ق يو�س��ف قم�سانه 
للر�سا���ص/ ويبح��ث عن مو�سع اخل��وف يف القلب، 
يف قلب��ه/ ير�سم املو�سع الآن ف��وق القمي�ص/ فان 
اأطلقوا.. يقتلوا خوف��ه/ )ويظهر املخربون(/ يدقون 
الرب��اط  �سغ��ار  ويح�س��ي   /) الرب��اط)  كل  اأب��واب 
احلف��اة/ ح��ذاء.. حذاءي��ن.. ع�رصي��ن/ يح�سيهم��وا 
العاب��رون/ ويو�س��ف يح�سي �سغ��ار الرباط وين�رص 
اأوراق��ه/ ير�سم الدرب للعابري��ن/ ولكنه يبحث الآن 
ع��ن فر�س��ة للق��راءة/ اأو �ساع��ة للحدي��ث/ فيختار 
مقه��ى.. وي�سطبه��ا/ ث��م يخت��ار زنزان��ة/ يغم���ص 
الآن عيني��ه/ يند���ص بن الرطوب��ة والنتظار/ فليل 

التوج�ص ياأتي �رصيعا/ وبغداد مل تغت�سل بالنهار
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ل��ون ال�سب��ح وج��ه اله��ور بل��ون �سفي��ف. ولم�س��ت 
ال�سم��اء هام��ات الربدي، وه��ي تنحن��ي لتطبع قبلة 
ال�سب��اح علي جب��ن الأف��ق.. �رصقا جل�س��ت ال�سم�ص 
يف حمفته��ا حممول��ة عل��ى اأكت��اف امل��وج ، وب��دت 
لعيني امل��راأة ال�ساعية اإيل حافة اله��ور، رغيف خبز 
حمم���ص : ) الرثي��ا( كلم��ة ان�سل��ت من ب��ن �سفتيها 
ب�سم��ت ل ي�سمع��ه غري قلبه��ا الراك�ص قب��ل قدميها 
نح��و بوؤرة الروؤيا يف اأق�س��ى الهور الطافح على اأدي 

ل نهائ��ي م��رتع بال�سماء، الظ��ل، وال�سياء. ميتد يف 
خميل��ة امل��راأة امل�رصع��ة على ج��ادة الروؤي��ا، ل�سانا 
خرافيا يلح�ص جلد الأر�ص مزدردا احلي واجلامد يف 
خما�ص م�ستم��ر. ُيولد النقي�ص م��ن النقي�ص، منهيا 
احلياة بامل��وت، وباعثا احلياة من امل��وت.. والرثيا 
امراأة ي�سعب حتديد مالحمها املتنا�سلة يف �سندوق 
الطفولة املو�سد على حكاي��ات اجلدات، حيث تتلفع 
) ال�سع��الة( �سعره��ا الأ�سود الكثي��ف، قابعة يف قعر 

حام�������د فاض��������ل

ليل الثريا وصباحها                                                                                                              
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ال�سن��دوق املو�س��وم باأق��دام ) عب��د ال�س��ط ( ال�ساج 
ب���رصاخ ) فري��ج الأك��رع( النحي��ف الطوي��ل الذي ل 
ينبت ال�سع��ر على يقطينة راأ�س��ه.. اأفزعت املراأة التي 
اقرتب��ت من اجل��رف، ���رصب اإوز وح�س��ي خمتبئ يف 
اأجم��ة الق�س��ب، فاأفزعه��ا وه��و يتخلى ع��ن خمبئه 
خابط��ا املاء بقوادمه فارا اإيل اأعماق الهور.. تزنرت 
بذي��ل عباءته��ا ، وتفق��دت ع�سابة راأ�سه��ا و�سيلتها، 
ث��م قف��زت اإىل بطن امل�سح��وف.. اأ�رصع��ت ) املردي( 
وطعنت براأ�سه �سدر اجلرف، فان�ساب امل�سحوف على 
قارع��ة الهور، ممزق��ا �سفحة املاء ال�سقي��ل، را�سما 
خلف��ه موجت��ن متالزمتن �رصعان م��ا تال�ستا قبل 
و�سولهم��ا اإىل اجلرف الذي مل تع��د املراأة ُترى لعن 
الناظ��ر منه بع��د اأن غيبتها قامات ال��ربدي.. جل�ست 
املراأة يف موؤخرة امل�سح��وف واملجداف يتحرك بن 
يديه��ا ����� دون اأن ت�سعر ب��ه ��� ميينا وي�س��ارا، نازحا 
امل��اء باجتاه معاك���ص مل�سري امل�سح��وف الذي ي�سق 
طريق��ه بتلقائية يف دروب اله��ور املوؤطرة بالربدي 
والق�س��ب. وه��ي اإذ تقتح��م بعينيه��ا امل��دى الوا�سع 
باحثة عن ب��وؤرة الروؤيا حيث اأب���رصت ج�سد زوجها 
منفوخ��ا مزرق��ا مبق��ور البط��ن، يطف��و عل��ي ظهره، 
مفتوح الفم علي �رصخة ا�ستغاثة كتمتها كف املاء، 
مو�سوم الوجه بلحظات اخلوف التي حفرتها اأ�سابع 
الرثي��ا وق��د تخلت عين��اه ع��ن حمجريهم��ا و�سكنتا 
بطن �سلحفاة كبرية، خملفت��ن ثقبن معتمن اأ�سفل 
جبهت��ه فاإنه��ا ت�ستعي��ذ ب��اهلل كلم��ا عاودته��ا روؤية 
اجلث��ة الطافية وهي حتت��ك ب�سيق��ان اأ�سباح الربدي 
النابت يف عتمة الهور، وقد جتمعت عليها ال�سالحف 
الكب��رية ناه�سة حلمها املتهرئ.. لعنت الرثيا و�رصة 

الرثيا تل��ك الغادرة اخلائنة التي غ��درت بالرثيا يف 
زمن قح��ط غابر بعد م��ا اتفقتا علي ذب��ح اأولدهما 
واأكله��م كي تعي�سا حت��ى عودة زوجهما م��ن �سفره. 
وكان ل��كل منهم��ا �سبع��ة اأولد، فب��ادرت الرثيا اإيل 
ذب��ح اأول اأولده��ا واأعط��ت ن�سف��ه اإيل �رصتها التي 
خب��اأت اللحم الغ���ص، ثم اأعادته مدعي��ة اأنها ذبحت 
واح��دا م��ن اأولده��ا، وذبح��ت الرثيا ولده��ا الثاين، 
وا�ستلم��ت �رصتها ح�سته��ا من حلم��ه وخباأتها، ثم 
اأعادتها اإىل الرثيا، وكذلك فعلت عندما ذبحت الرثيا 
بقي��ة اأولدها تباعًا حتى الولد ال�سابع الذي ا�ستلمت 
ن�سف��ه الث��اين وقلبه��ا يتقط��ع حزنا عل��ى اأولدها . 
اإل اأن عزاءه��ا لنف�سه��ا كان اإح�سا�سه��ا باأنها لي�ست 
الوحي��دة التي فعلت ذلك، حت��ى اإذا عاد زوجهما من 
�سفره. اأخرجت �رصتها اأولدها من خمبئهم، وك�ستهم 
باأح�س��ن الثياب، وطيبته��م باأطيب الطي��ب، وهرعوا 
ل�ستقب��ال اأبيه��م اأم��ام عين��ي الرثي��ا امل�سدومتن 
املدهو�ست��ن الت��ي اأ�سابه��ا اخلبال، فك���رصت قيود 
ال�سرب التي قيدت اأحزانها، و�ساحت �سيحة عظيمة، 
�سمعته��ا مالئكة ال�سماء، و�سياط��ن الأر�ص.. لطمت 
خديه��ا، واأدمت وجهها ، ن��رثت �سعرها واقتلعته من 
جذوره.. �سقت زيقها، واعت�رصت قلبها وطحنته بن 
كفيه��ا، و�سعدت روحها اإىل ال�سم��اء �ساكية، باكية، 
نادم��ة مثقلة بالويل، احلزن، والثب��ور . ف�سار الرعد 
م��ن �رصاخه��ا، واملط��ر م��ن دموعه��ا، وال��ربق من 
ناره��ا، والعوا�سف من لهاثها.. غ�سق الأم�ص وبينما 
كانت املراأة ت�ساعد زوجها يف حمل ال�سباك اإىل البلم 

�رصخت : )) ميه فطيمة (( !
- ما بك؟
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- خدي يحكني . 
- يا �ساتر ا�سرت.

اأم�سكت بيده : 
- ل تذهب الليلة .

�سحب يده : 
- دعي املقادير ل�ساحب املقادير.

ذكرته :
-اإنها الرثيا

دفع الرجل البلم وقفز اإيل داخله .
تو�سلت اإليه :

- اإنها الرثيا . !
�سح��ك وه��و يبتعد عنه��ا . وجاءها �سوت��ه �سافيا 
عذب��ا ي�س��ب يف قلبه��ا قب��ل اأذنيه��ا ، ويتغلغل يف 
م�ساماته��ا باأبوذيت��ه املعه��ودة الت��ي يغنيها كلما 

�سمه الهور يف اأح�سانه .
))اآ يا ويلي .. اآ يا ويلي   

ي�سري اأتعب واأذب تعباي باملاي
اأنا واحد ويل عدوان باملاي 

من دون البالمة غرك باملاي
ي�سريين احلبيب ا�سلون ِبَيْه  (( 

وكان��ت ت�سيعه واقفة عل��ي حافة اجلرف حتى غيبه 
اآخر اأفق ميكن لعينيها اأن تب�رصه. فا�ستدارت عائدة 
اإيل كوخها وهي حتدث نف�سها : )) اإنها الرثيا (( مل تنم 
ليلتها تلك. فما اأن تلفعت قرية ال�سيادين بردة الليل، 
وانطف��اأت ذبالة اآخر فانو�ص يف ك��وخ ال�سمار حتى 
مترت�ست داخل كلته��ا الراب�سة علي �رصير من جريد 
النخل متح�سنة من البق احلائم يف ف�ساءات القرية 
.. لم�ست فرا�سها البارد واأغم�ست عينيها فاأب�رصت 
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الهور ينب�سط اأمامها با�سطًا يديه نحو الآفاق، غامراً 
تل��ك الآماد الال حمدودة بذل��ك ال�سائل املقد�ص الذي 
خل��ق من��ه كل �س��ئ. مبتداأ م��ن نقطة تال�س��ي النظر، 
ومنتهيا بنقطة تال�سي النظر، جالبًا اخلوف والطمع 
للنا�ص والطي��ور، والأ�سماك، وال�سالحف، واخلنازير، 
وال�سع��اىل.. خالع��ا ثياب��ه ال�سفاف��ة والداكن��ة عل��ي 
اأج�س��اد اجل��روف واجل��زر، والأجم��ات، متغلغاًل يف 
امل�سام��ات، دافقًا ماء احلياة يف رحم الأر�ص، نافثًا 
ال��روح يف اجل��ذور والأن�س��اغ، وا�سمًا جل��ده الالمع 
ال�سقي��ل بالقم��ر والنج��وم وال�سماء، مرتدي��ًا غاللة 
م��ن اأزاهري البط، وال�سع��د وال�سمب��الن، عاك�سًا النور 
ال�سم��اوي، را�سمًا فن��ارات لل�سيادين املنت�رصين يف 
دروب��ه واأجماته.. راأت امل��راأة زوجها وقد انتهي من 
ن�س��ب �سباك��ه. يفر���ص الط��ن احلري عل��ي ) ركمة( 
البل��م، وي�سعل النار ثم يرفع ب��ن يديه �سمكة �سبوط 
تلب��ط حماول��ة التخل�ص م��ن قب�سته.. ثبته��ا الرجل 
ب��ن قدميه و�س��ق بطنه��ا ) بباذورت��ه( وراأت املراأة 
اللحم الوردي يرف باآخر نب�ص من حياة الهور. ر�صَّ 
زوجه��ا امللح والبهارات على ال�سمكة وتركها لتجف 
قلي��اًل. ث��م �سجها بق�سبتن وعلقه��ا قريبا من النار، 
ود���ص ) ق��وري( ال�س��اي يف اجلمر امللته��ب، وابتعد 
ليجل�ص يف موؤخ��رة البلم.. يدخن لفافة ويتفرج على 
القم��ر ال�سابح يف املاء ب��ن ثلة من النجوم.. ثم راأت  
�سماء الهور �سافية ت�ساقط الأمان وال�سكينة، وخيول 
اله��واء �سافن��ة، وكف الأف��ق مت�ّسد روؤو���ص الربدي، 
والهور غطي ج�سده بغاللة مطرزة مب�سابيح ال�سماء 
وا�سرتخ��ى يتنف�ص بهدوء ، وال�سمك حتى ال�سمك كان 
يفرت���ص قاع الروؤي��ا و�سنانًا يح��رك زعانفه باإيقاع 

بط��يء.. لكنه��ا الرثيا تلك اجلريح��ة احلزينة النادبة 
الثكل��ى الت��ي خب��اأ الأ�س��الف �سورته��ا يف �سندوق 
الطفولة.. الرثيا التي تثاأر لأولدها كل عام .. وبرغم 
اأن ه��ذه الليل��ة، ليل��ة هادئة فق��د اأوج���ص منها قلب 
امل��راأة خيفًة. اإنها ليلة من ليايل الرثيا، وهل لغ�سب 
الرثيا ميقات معلوم. وحتقق ظن املراأة اإذ ظهرت يف 
الأف��ق ال�رصقي غمامة �سوداء �� ث��وب الرثيا �� وبداأت 
ترتف��ع من قو���ص الأفق معلق��ة بن امل��اء وال�سماء، 
م�ستع��رية اأجنحة الرياح منت�رصة يف الف�ساء العايل، 
غام��ة القمر والنج��وم . ثم �ساقطة ب��كل ثقلها لتحط 
عل��ي اله��ور .. بداأت الرثي��ا حتث الرتاب عل��ي راأ�سها 
ناث��رة الغبار الأحمر، ونفخت غمها ح�رصات م�ستفزة 
الأم��واج، مطلقة ���رصاخ الثبور، �ساق��ة زيقها، ناثرة 
باكي��ة بحرق��ة، جاعل��ة  �سعره��ا، لطم��ة خديه��ا، 
دموعه��ا تخب علي �سطح اله��ور، واخزة وجه املاء.. 
�سار نواحها ي�سمع يف اجلزر، واجلروف، والأجمات. 
الربدي الذي كان يتمايل و�سنانًا �سار يرتع�ص ب�سدة 
�سارخًا بجذوره ل تخذليني. وثنت الأزهار احلكيمة 
�سيقانه��ا الرفيع��ة، واأحن��ت روؤو�سها اأم��ام جربوت 
العا�سفة، بينما تك�رصت رماح الق�سب التي اأ�رصعها 
اله��ور بوج��ه الرثي��ا.. فزع��ت الطي��ور واحليوان��ات 
الالب��دة  يف الأجم��ات واحلف��ر، وتناث��رت النوار���ص 
كالقط��ن املن��دوف، وتدح��رج الإوز البن��ي ال�سم��ن 
ف��وق املوج مطلق��ا �رصخات الف��زع . تقطعت �سباك 
ال�سيادين، ومتزقت اأ�رصعته��م، وتك�رصت ال�سواري، 
واأطلق��ت امل�ساحيف والأبالم اإيقاعات خمتلفة وهي 
تتلق��ي ق�س��ف ) احلالوب ( وطفت الطي��ور اجلريحة، 
واحليوان��ات النافقة فوق امل��اء الفائر املزبد.. وراأت 
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املراأة زوجها ي�سارع الرثيا واقفا و�سط البلم مدخاًل 
د�سدا�سته يف حزامه كا�سفًا عن �ساقيه عاري الراأ�ص، 
واقفًا بوجه الريح واملط��ر، ملوحا مبجدافه، �ساربا 
الأمواج الرعن��اء.. وراأت البلم يرتفع عن �سطح الهور 
اإىل اأعلي من �سطح الكوخ، ثم يهبط اإيل املاء، ليعاود 
الرتف��اع والهبوط، وكاأنه خ�سب��ة �سغرية قذفت يف 
خ�سم الهور الكبري الوا�سع.. وكلما لطمت الرثيا على 
وجهه��ا، وناحت علي اأولدها، �ُسم��ع الرعد، و�سوهد 
ال��ربق، و�س��ب املطر.. وكلم��ا نفخت الرثي��ا، ا�ستدت 
الري��ح، وارتفع��ت الأم��واج ، واأ�رصع اله��ور يف عدوه 
هرب��ًا م��ن لطم��ات الري��اح.. وكان زوجه��ا يت�سب��ث 
بالبل��م يعانق��ه �ساع��داً هابطًا واإياه، وق��د الت�سقت 
د�سدا�سته املبللة بجلده، وغطي �سعره النا�سح باملاء 
عينيه.. ثم �سمعت �رصخ��ة الرثيا الأخرية تاأتي علي 
م��نت موجة عالية، مرع��دة، مزب��دة، �رصيعة، تنق�ص 
عل��ي البل��م وترفعه كق�سة تنب وتلقي ب��ه نحو اإحدى 
الأجم��ات. وراأت امل��راأة زوجه��ا يط��ري يف الف�س��اء 
املكفهر، وي�سقط يف اأعماق املوج، وهو يكافح بيديه 
ورجلي��ه لويًا اأذرع الرثيا. ثم راأته يعب املاء غ�سبًا 
وهو يله��ث وقد خارت ق��واه، وتباط��اأت حركته، ثم 
غا�ص نح��و القاع املعت��م غارقًا اأم��ام عيني الرثيا 
التي �سفت غليلها من اأبن اأدم، وان�سحبت تاركة الهور 

املقه��ور يلع��ق جراحه.. �سحراً قفزت امل��راأة مرعوبة 
من الروؤيا، واأ�رصعت نح��و احِلْب، اأطفاأت لهيب قلبها 
بطا�س��ة ماء بارد ، وها هي ت�رصب املياه مبجدافها 
مقتحم��ة دروب الهور مب�سحوفها، باحثة عن زوجها 
يف اله��ور الوا�سع ال��ذي امت�ص غ�س��ب الرثيا، وعاد 
يوا�سل حياته وعطاءه.. ظلل��ت املراأة عينيها بكفها 
وه��ي تقتحم اآفاق الهور بب�رصها، ف��راأت بلمًا ي�سبه 
بل��م الروؤي��ا، غارقا ق��رب اأجمة م��ن الق�س��ب، نابتا 
عل��ى موؤخرته يف الط��ن ، خمرجا راأ�سه م��ن املاء.. 
قفز قلبه��ا بن يديها، وعلى وج��ل قادت امل�سحوف 
باجت��اه البل��م، ومل ت��ر اأح��داً، اقرتب��ت م��ن الأجمة، 
فاأب���رصت دوام��ات امل��اء وه��ي تنبث��ق وتتال�س��ي، 
والفقاع��ات تنفج��ر �ساع��دة م��ن الأعم��اق ، وراأت 
ال�سالحف الكبرية متجمعة وهي ت�سبح بداأب غاط�سة 
اإيل الأعم��اق �ساعدة اإيل ال�سط��ح : )) تلك ال�سالحف  
وه��ذه الأجم��ة  وذلك البل��م.. كل �س��يء ي�سف ب�سدق 
الروؤيا.. الرثي��ا كانت هنا وهذه اآثارها (( .. انبج�ست 
الدموع من عينيها، لكن �سوتا جنوبيًا، عذبًا، رقيقًا 
األغى �رصخة الثبور التي كادت تطلقها.. ظلت ت�ستمع 
اإليه وهو يقرتب مرتمن��ا باأبوذيته املعهودة .. وراأت 
بلمًا يطلع من خلف اأجمة الق�سب ما�سحًا اآثار الرثيا 

، م�ستتا �سمل ال�سالحف .
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املكاُن بارٌد موح�ٌص، فرائ�سي ترتعُد، م�سرٌي جمهوٌل، 
اأ�سب��اٌب اأح��اوُل اأيجاَدها يف تالفيِف راأ�س��ي، اأ�سباٌح 
ت��دوُر ح��ويل واأن��ا مع�س��وُب العين��ن، الأحا�سي���ُص 
�ستتن��ي واخُلُط��واُت تتع��رُث يف رحلِة ال�سم��ِت، و�سط 
ال�سجيِج الذي يعلو يف خاليا الدماِغ. كيف اأعرُف مِلَ 
اأن��ا مقّيٌد؟ ما الذنُب الذي اقرتفت��ه؟ هل هذه الأرواُح 
الت��ي تدوُر حويل موجودٌة فعاًل؟ اأ�سواٌت تثرُي الرعَب 
يف نف�سي، ثياٌب تتمزُق... يجّرُدها مع �سحكاٍت ت�سلُخ 

الروَح... ت�رصُخ: )ل تفعْل اأرجوك... اأنا مثُل اأخِتَك...(، 
�سوُته��ا فّجَر بركانًا من الأ�سئلِة يف داخلي، َمَن هذه 
امل�سكين��ُة، قد تكون اأختي... ل... م�ستحيل، �سوُتها ل 

ي�سبه �سوَت اأختي.
ع��ّم املكاَن ه��دوٌء م�سح��وٌن بالتوت��ِر، اأ�سم��ُع �رصيَر 
الب��اِب، �سخ�ٌص م��ا يقرتب من خلفي، م��اذا �سيفعُل؟ 
تت�س��ارُع َنَب�س��اُت قلبي نب�س��ٌة اإثَر نب�س��ٍة؛ �سفعني 
عل��ى قفاي بق��وٍة، وقف اأمام��ي، واأزاَل الع�سابَة عن 

ف���������الح العيس���اوي

أوجاُع ذكرى
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عينَيّ وخرج.
الظالُم حالٌك ج��داً... ل اأ�ستطيُع حتى اأن اأمّيَز اأ�سابَع 
ي��دي، ال�س��وُء الذي انبعَث م��ن جميِع اأنح��اِء الغرفِة 
، اأكرث م��ن خم�ِص  جعلن��ي ل اأق��وى عل��ى فتِح عين��يَّ
دقائَق اأح��اوُل تقّبَل النوِر دون ج��دوى، اأختفى ذلك 
الَوَه��ُج، واأ�سفر ع��ن ظهوِر �سا�س��ٍة �سبه كب��ريٍة بداأْت 
تعر�ُص �س��وراً ب�سعًة لأنواِع التعذيِب الوح�سي، وبن 

ه��ذا وذاك �سي��اٌط تهوي عل��ى الأج�ساِد تق��رُع اأبواَق 
الأمِل، -ل اأع��رف م��ا يخبُِّئ��ُه الق��دُر يل يف حلظ��اٍت 
قادم��ٍة؟- الأ�س��واُت الت��ي َتبع��ُث الق��رَف يف نف�سي 
انته��ت فج��اأًة، ا�سرتجع��ُت �رصي��َط الأح��داِث ليوم��ي 
لُت  رُت، تاأمَّ ق��ُت، تعطَّ منذ ال�سب��اِح... على عادتي تاأنَّ
ني ذاهٌب اإىل  نف�س��ي يف املراآِة، اأخرُج من البي��ِت كاأنَّ
ُل من  حف��ِل زفاٍف، عند باِب اجلامعِة �ساهدُتها ترتجَّ
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�سيارِته��ا احلم��راَء، َروَعُتها جذبتني اإليه��ا، �سحُرها 
وقواُمه��ا املم�سوُق ل يقاوُم، ج�سٌد �ساغتُه يُد القدرِة 
بحرفي��ٍة منقطعِة النظرِي، عندم��ا اقرتبْت مني نظرْت 
��ُه  اإيّل، ابت�سم��ت؛ فك�سف��ْت ع��ن َبَرِده��ا املكن��وِن كاأنَّ
اللوؤل��وؤُ، �سفتاه��ا القرمزيت��اِن اق�َسع��رَّ لهم��ا ج�سدي، 
�سعُره��ا الطوي��ُل املن�س��اُب ُيغ��ازُل ناظ��ري، عطُرها 
��دُت يف مكاين،  ؛ جتمَّ باأري��ِج اليا�سم��ِن �س��لَّ قدم��يَّ
األق��ْت حتيَتها... مرحبًا... معزوفٌة مل تربْح مو�سيقاها 
م��دارَك عقل��ي... يف مرحلِة الراب��ِع، مل اأَر هذا اجلماَل 

من قبُل، رمبا اأتْت من جامعٍة اأخرى؟.
- اأهال... قلُتها ب�سوٍت متعرٍث.

- اأن��ا ذكرى، طالبٌة يف املرحلِة الرابعِة كليُة الفنوِن 
اجلميلِة ق�سُم املو�سيق��ى، ممكن اأْن تر�ُسَدين اإىل قاعِة 

الق�سِم؟.
لي معي. - �سبحان اهلِل، اأنا يف نف�ِص الق�سِم، تف�سَّ

ك��م اأنا غب��ٌي! ملاذا اأتذك��ُر لقائ��ي الأوَل مع حبيبتي 
ذكرى؟ عليَّ اأْن اأتذكَر يومي التعي�َص هذا، اأريد معرفَة 
هُت بكلمٍة على ).......(، ل  �سبِب وجودي هنا... هل تفوَّ
اأب��داً مل اأفعْلها. من يتجراأ على ذكِر اأ�سِم الرئي�ِص حتى 
باخل��رِي؟. ع��ادْت ال�سا�سُة اإىل العمِل، ه��ذه املرُة بثْت 
�رصي��َط فيدي��و اأكرُث رعب��ًا من ال�س��وِر الأوىل، متنيُت 
ٍة وقلٍب وج��ٍل؛ اأْن ل يفعلوا بي ما فعلوه  بدم��وٍع حارَّ

بال�سخ�ِص الذي ظهَر يف ذلك الت�سجيِل.
اأح��اول اله��روَب اإىل حديق��ِة الزه��وِر ب��ن الأ�سجاِر 
كان��ت جتل�ُص اأمامي، ت�سُع يَدها يف يدي، اأهم�ُص لها 
بكلم��اِت احلِب، طلب��ُت منها اأن ُتعرَِّفن��ي على اأهِلها، 
َل  هذا الع�سُق يج��ُب اأن يكَلَّل بالزواِج، ل اأ�ستطيُع حتمُّ
الأيام بعيداً عنها، ال�سوُق خنجٌر م�سموٌم يطعُن قلبي، 

مل��اذا اأّجل��ْت احلديَث عن اأ�رصِته��ا اإىل لقاِئنا القادِم؟ 
ذك��رى حبيبتي... دموعي تنزُف، اليوَم حرَمني القدُر 
من موعِد م��ع احلِب، اليوم كنُت اأنتظ��ُر التعّرَف على 
اأ�رصِت��َك، ماذا اأفع��ُل اأنا هنا؟ يف ه��ذه اللحظاِت اأنِت 
تنتظري��َن لقائي... ه��ل �ستعذرينني لع��دِم احل�سوِر؟ 
موؤك��ٌد �ستغ�سبن مني، لكْن �ساأ���رصُح لِك اإذا كتَب يل 

القدُر النجاَة من هذا الكابو�ص.
- اأبتع��د ع��ن ذك��رى... قاَلها يل ذلك الرج��ُل الغريُب 
ذاَت م��رٍة اأماَم باِب اجلامعِة، -الآن تذكرُت- عندما 

�ساألُتُه: من اأنَت؟ تركني وذهَب.
يف الي��وم الت��ايل اأخربُته��ا عن ذل��ك الرج��ِل؛ اأنكرُت 
معرفَت��ُه، كان��ت �سادق��ًة وعالم��اُت الده�س��ِة تعل��و 
اأ�سب��اَب  اأع��رُف  وجَهه��ا ال��ذي مت��َوّج بالأل��واِن، ل 

الغمو�ِص الذي داَر حوَلها.
ي��ا ترى ه��ل لذلك الرج��ِل عالقٌة مب��ا اأنا في��ه الآن؟ 
، فكري م�سو�ٌص، ت�سارعْت  ني �سوُف اأِجنُّ اأكاُد اأجزُم اأنَّ
نب�س��اُت قلب��ي، ل اأعرُف م��اذا اأفعُل، دموع��ي تنزُل 
دوَن ا�ستئ��ذاٍن، اأ�س��واٌت تق��رتُب م��ن الب��اِب، الظالُم 
الدام���ُص َيُح��وُل دون معرفِة القادم��َن، ل اأعرُف كم 
عدُد الذين اأحاطوا بّي، اأحاوُل اأن اأجتلََّد، �سخ�ٌص يقُف 

خلفي �رصَبني بقوٍة وقال: اأ�سمْع كالَم �سيدي.
– حا�رص.

�س��وٌت َجْه��َورٌي فيه بحٌة ق��ال: التحقيق��اُت الأمنيُة 
َك طالُب كليٍة وقريٌب َتخّرَجَك واأكيٌد م�ستقبُلَك  تقول: اأنَّ

اأهمُّ �سيٍء عندَك؟
- نعم �سحيح.

- وطبعًا م�ستقبُلَك اأهمُّ من ذكرى؟
- ذكرى؟
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- نعم ذكرى، التي يجْب عليَك ن�سياَنها لالأبِد.
- ملاذا اأ�ستاذ؟

- اأ�سمْع... اأنت جتاوزت اخلطوط َاحلمراَء يف عالقِتَك 
م��ع ذكرى، هذه الفتاُة بنُت قي��ادٍي كبرٍي يف الدولِة، 

وعالقُتَك بها م�ستحيلٌة، ول خياَر اأماَمك مطلقًا.
- اأ�ستاذ اأرجوَك.

ُه بكلم��ٍة  – ل تق��ل اأ�ست��اذ... اأ�سم��ْع جي��داً ول تتف��وَّ
واح��دٍة اأب��داً... ق��د مت نقُل��َك اإىل جامع��ِة املو�س��ِل، 
�سُتكِم��ُل درا�سَتَك هناك، وعلي��ك اأن تن�سى ذكرى... اأو 

نر�سَلَك اإىل ما وراِء ال�سم�ِص.
يف طريق��ي اإىل �س��ارِع املتنب��ي، وقف��ُت ف��وق ج�رِص 
ال�سهداء، اأنظُر اإىل النوار�ِص وهي تعانُق احلريَة، اأ�ساأُل 
نف�سي هل اأنا جباٌن؟ م�سْت �سنتان مل اأَر فيها ذكرى، 

خويف اأبعدين عنها.
بع��د �سقوِط النظاِم ال�سابِق، بحثُت عنها كثرياً، �ساألُت 

زمالئ��ي يف الكلي��ِة دوَن ج��دوى، حت��ى الطريُق اإىل 
املتنبي يذكُرين بها، مراٌت عديدٌة كّنا معًا نتجوُل بن 
املكتب��اِت، اأماَم مقه��ى )ال�سابندر( وقف��ُت اأتذكُرها، 
�سوُتها اجلميُل ي��ِرنُّ يف اأذين؛ التفْت... راأيُتها تبت�سُم 
يف وجهي... دمعاُتها نزل��ْت على خدّيها مثَل اللوؤلوؤِ، 
ُق،  َم ال�سمُت يف حلظاٍت ل ُت�سدَّ م�سكُت يديها وقد خيَّ
ها اإىل �سدري، ثمَّ �رصخُت متلهفًا: اأنِت...  متنيُت �سَمّ
اأن��ِت حبيبتي، من الآن لن تك��وين ذكرى؛ اأنِت اإينا�ص 

حياتي لالأبد.
لكنَّ قوَة ارتطامي بالعربِة اأ�سقطتني اأر�سًا، اأفقُت من 
ُحُل��ِم اليقظِة، فتعاىل �سوُت �ساحِب العربِة اخل�سبيِة: 
)اأن��َت اأعمى ما ت�سوف، ا�سبي��ك واكْف جنك �سنم؟(... 
عذوبُة احُللِم جعلتني ابت�سُم، وظلَّ الأمُل رفيَق اأيامي 

القادمَة.
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كر، هذا حكمي ان كنت      اإما اأنك جمنون اأو اخذك ال�سِّ
تر�سى به.

قال له النادل وهو يدفع ب�سحن ف�ستق ويذّكره بعدد 
اأق��داح ما ارت�سف من الوي�سكي، ثم يعود ليكمل عمله 

مب�سح ما ت�ساقط على الن�سد الالمع.
    اق�س��م ب���رصيف، انن��ي �ساهدتهم يتقاف��زون، كانت 
مالب�سه��م ملطخ��ة بال��دم، بحج��م اأ�ساب��ع )بامي��ا( 
�سغ��ار، بع�سه��م اعتم��ر طرابي���ص واآخ��رون عمائم 

وكوفي��ات، كان��ت بينه��م ن�س��اء عاريات رب��ي كما 
خلقتني..

    ظ��ل ي�سرت�س��ل بال��كالم بينم��ا الن��ادل وكعادت��ه 
اثناء نوبة امل�س��اء، يبت�سم ويالطف زبائنه، بكلمات 
تن��م ع��ن ر�س��اه برثثرته��م، كان ي�ست��م بع�سهم يف 
داخله، ورغم اآلم �ساقيه كان يتحمل وي�رصع بتلبية 
الطلب��ات. ولتكرار تردد بع�سهم فقد تكّونت ما ي�سبه 
ال�سداقة، خا�سة مع من مينحه بق�سي�سًا، ورمبا مال 

نبي����������ل جمي�������ل

شخوص هاربة
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اىل احدهم يف امل�ساركة بحديث عابر، مثلما يح�سل 
الآن، اأخ��ذ ورد واإطالق اأحكام احيانًا، لكن بحذر كي 

ل ي�سعره بحرج ما.
  � ل جتع��ل اخلم��رة ت�رصب��ك، ك��ن اأنت م��ن ي�رصبها، 

يعني خّليك م�سيطر وعال العال.
 � ي��ا اأخي، �سبعن��ا من هذا الكالم، علي��ك اأن تثق بي 
وات��رك فل�سفت��ك، اىل الآن مل ا�ستوع��ب ما حدث، مرة 
اح��اول ان اأن�س��ى، ومرة اأح��اول ان اثب��ت للنا�ص ما 

راأيت، ومرة ومرة طبعك �ساير ....
   راح ي��ردد اح��دى اأغ��اين ريا���ص احمد م��رة ومرة 
طبع��ك �ساير مرة ومرة قلب��ك حاير مرة ومرة تزعل 

مرة وتر�سى مرة ..
� هكذا اح�سن �سّمعنا �سوتك، الغناء يزيح الهموم.

� اأن��ا اأع��رف باأن��ك مل ت�سدقن��ي، لكنن��ي اأق�س��م باهلل 
العظي��م وكما اأراك الآن، حتى اأنني مّيزت الن�ساء من 

الرجال من الأطفال من ...
     مل تك��ن حان��ة )الرك��ن الهادئ( مكتظ��ة بالّرواد، 
املنا�س��د �سب��ه فارغ��ة، ال�ساع��ة جت��اوزت منت�سف 
اللي��ل، وثمة اإنارة خافتة ومو�سيقى هادئة، تتخللها 

�سحكات مبحوحة بالتبغ، اأو نداء على النادل.
    اخ��رج حمفظت��ه، نقد الن��ادل وا�س��اف البق�سي�ص. 
قب��ل ان يغادر قال : )لكنني اأوؤكد، كن على ثقة( ورّد 
علي��ه النادل ) نعم راأيته��م وكانت مالب�سهم تغطيها 
الدم��اء(. مل يع��ره انتباها، وا�س��ل خطواته املتعرثة 
وه��و يغمغم، تلقف��ه �سارع الوطني بزح��ام مرتاديه 
يتم�س��ون ف��رادى وجماع��ات، ورائح��ة �س��واء اللحم 
وقل��ي الهامربج��ر تف��وح يف الف�ساء، وق��ف للحظة 

ين�س��ت اىل اأغاين اخل�سابة ترتفع من ملهى األف ليلة 
وليل��ة، وقبل اأن يعرب جاءه �سوت منبه �سيارة، رجع 
للخل��ف، نظر اىل جانبي��ه، م�ّسد على �سع��ره، ثم عرب 
مرتنح��ًا، يتمت��م مع نف�سه، كاأنه يح��اول فك لغز ما، 
حتى وهو يطلب من عامل املطعم مازال يفكر بحادثة 
الدراجة، اختار من�سدة واأو�سى على الطعام، اقرتب 
من��ه العامل وبلطف ق��ّدم له ال�سلطة م��ع ماء اىل ان 
يتم �سواء اأ�سي��اخ الكباب، حن اأكمل �سيجارته بحث 
فيم��ا حوله، �ساعراً برغب��ة يف احلديث، ومل يجد غري 
�سب��ي ا�سعث ال�سعر مبالب���ص رثة، �ساح به : ) تعال، 
( قف��ز ال�سبي منبهراً غري م�سّدق،  اجل���ص معي، تع�صَّ
ت��ودد اليه بكلمات تو�ّسل اأو م��ا ي�سبه دعاء، مل يعره 
اهتمام��ًا بق��در م��ا وجد �سخ�س��ًا ي�سغ��ي اليه، ومن 
ي��دري رمب��ا اأراحه قائ��اًل : ) نعم اأن��ا ا�سدقك القول، 
وم��ا راأيت��ه �سحي��ح مائة باملائ��ة( عّل��ه يرتاح من 
هّم ثقي��ل جعله �سبه جمنون ومن��ذ ال�ساعة اخلام�سة 

ع�رصاً.
     � هاك، كل، ا�سبع، وخذ هذا املبلغ.

     د���ص ال�سبي النقود يف جيب �رصواله، وراح يلتهم 
الطعام ب�رصاهة.

    � هههههه على كيفك ل تغ�ص.
    وه��و مي�س��غ لقمت��ه ركز ناظريه عل��ى ال�سبي، ثم 
حّك راأ�سه، بعد ان اغم�ص عينيه ) ل، م�ستحيل ( متتم 
م��ع نف�سه ) اأيكون احده��م ؟ (، حاول ان ميد يده اىل 
�سح��ن ال�سلطة، لكنه اأوقفها، عاود النظر اىل ال�سبي 
) لكن اين راأيته من قبل؟( ا�ستل �سيجارة واأنبتها يف 
فمه، مل ي�سعلها، لثوان ���رصح بفكره، دعك ال�سيجارة 
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ورماه��ا ) رمبا ه��و اأح��د الفارين م��ن جمجمة ذاك 
الرجل(.

   � ا�سمع بني ..
    واأخذ يحّدثه متلعثمًا بكلمات ممطوطة : كنت واقفًا 
مقابل بناية بري��د الع�سار، بانتظار �سديقي، حوايل 
اخلام�س��ة ع�رصا، كان ال�س��ارع مكتظ��ا بال�سيارات، 
وبكال جانبي��ه، لكن احلركة لي�ست �رصيعة، فباإمكان 
النا���ص ان تعرب ب�سالم، وفجاأة اندفعت دراجة نارية 
و�سدم��ت اأحد امل��ارة، رمته عل��ى الر�سيف فارتطم 
راأ�س��ه بق��وة، ومث��ل باق��ي النا���ص رك�س��ت لأرى، 
امل�سكن كان ينزف من اأنفه وفمه، تعالت الأ�سوات 
بنقله اىل امل�ست�سفى، كان فاقدا للوعي، متكورا مثل 
جن��ن، تقربت من��ه اكرث، قل��ت رمبا اأعرف��ه، لكنني 
مل اأمل�س��ه، كانت مالم��ح وجهه غ��ري وا�سحة ب�سبب 

الدماء، لكنني ميزت �سّقا �سغريا يف 
راأ�سه يتدفق منه الدم. �ساح اأحدهم : 
راح ميوت ؟  فكرت بعائلته، بنجاته، 
تاأملت ملنظره، لكن اكرث ما اأ�سابني 
بالف��زع ه��و تداف��ع اأولئ��ك ال�سغار، 
اق��زام ! ما هذا ؟ ت�ساءل��ت واأنا اأراهم 
يفّرون كمن اطلق �رصاحه بعفو عام، 
اقرتبت اكرث وحتمل��ت تدافع النا�ص، 
مل اأك��ن يف حلم، حت��ى انني �سفعت 
وجهي، راأيتهم يت�ساقطون من راأ�سه، 
بع�سهم يرتدي قلن�س��وات وطرابي�ص 
حمر وعمائم، ومالب�ص رثة مثل التي 
ترتديها الآن، ن�ساء ورجال و�سبية، �سحت يا اإلهي، 
ذهل��ت، واأن��ا اأراه��م يتفرق��ون م�رصعن ب��ن اأرجل 
النا�ص، اختفوا يف جحور اأو رمبا �سقوق جدران، وانا 
م��ا زلت م�سدوم��ًا، ا�سيح بالنا���ص ان ينتبهوا لهم، 
لك��ن ال�سجي��ج وارتف��اع الأ�سوات ح��ال دون ذلك، 
حتى بع��د ان تفرق اجلميع ونقلوه للم�ست�سفى، بقيت 
وحدي اأتلّف��ت باحثًا عن اأولئك ال�سغ��ار، واأتكلم مع 

من كان موجوداً، لكن اكرثهم غادر .
   بع��د ان اأكم��ل ال�سبي طعامه، ت��رك الرجل ال�سكري 

يرثثر واأختفى يف الظالم مثلما ظهر.
    يف الي��وم التايل اأعلنت �سحف العا�سمة عن وفاة 
القا���ص والروائ��ي ....، اإث��ر حادث ا�سط��دام بدراجة 

نارية يف �سوق الع�سار مركز مدينة الب�رصة .



156

23
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

1
من��ُذ اأْن تب��دَّدت �سدم��ة الغتي��ال الت��ي وقع��ت يف 
منت�س��ف ال�سه��ر الفائ��ت لالأ�ست��اذ عم��ار �ساح��ب 
املكتبة التي تنت�سف ال�سارَع اخللفي، حتى تناف�ست 
املعه��ودة  وثرثرته��ا املحكم��ة  الأل�س��ن بفطرته��ا 
متخم��ة بتحلي��الٍت باتت ت���رصع الأب��واب املو�سدة 

اأم��ام الواهم��ن اأو الغافل��ن ممن ته��اوت اأذهانهم 
بعي��داً عن م���رصح احلدث، مت��ادت الأقاويل وطفحت 
الآراء واأخذ �سداها يت�سع، يف الأ�سواق، يف املقاهي، 
يف حكايات الن�س��وة امل�سع�سعة بتخميناٍت متيل اإىل 
اجلد، ويف باله��ة ال�سبية الراب�س��ن باأفواه الأقبية 
واملم��رات، فمنهم من اأطلق الق��ول جزافًا باأنَّ �رصاقًا 
جمهولن ه��م الذين فعل��وا فعلتهم ليقتل��وه، هذا ما 
جعلن��ا مكتظن باأفكاٍر باتت تطفو جزعًا لينمو فوق 

ميث�����م الخ���������زرجي        

أسئلة محرمة
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ارتباكاتن��ا �سوؤاٌل جوهرٌي "ما الذي ي�رصقونه"؟ وما 
احلاج��ة وراء قتل��ه؟ هل هو املال؟ اأم م��اآرب اأخرى، 
ومنهم من ترّفع عما قبله موؤكداً بدوافع اأهل زوجته 
الت��ي طّلقه��ا قب��ل ثالث �سن��وات وهو ال�سب��ب الأكرث 
وقع��ًا داعمًا ما اأ�سلفه باأدلة بله��اء؟ ومنهم من األزم 
احلدي��ث بقولة "عن طريق اخلطاأ"، وهذه نكتٌة كبريٌة 
اأْن تقت��ل اأح��داً عن طري��ق اخلطاأ، وه��ل يتوجب على 
القات��ل العتذار؟ اإْن كان حرٌي بن��ا التوقف عند هذا 
الكالم واأخذه بنظر العتبار، تزاحمت الأحاديث وما 
م��ن جدوى من ا�سرتجاع الأ�ست��اذ عمار التي فجرت 
حكايته لغزاً هائمًا مبتاهاٍت ل نعرف الطريق الأوفر 
حظ��ًا لفك �سفرتها اأو التق�سي ع��ن اأغوارها حلد هذه 
اللحظ��ة. يف تلك الف��رتة التي تخرجت م��ن اجلامعة 
وقع��دت قراب��ة �سنت��ن دون احل�س��ول عل��ى عم��ل 
منا�سب اأو وظيفة حمرتمة تبطل من نكد العوز لعائلة 
ا�ست�سه��د معيله��ا بعجلة مفخخة انفج��رت عند عتبة 
ال�س��وق القدي وراح �سحيتها الع���رصات من الأبرياء 
الذي��ن لفظتهم �سفاقة احلياة، لذا قرروا النزوح نحو 
قيامة مثلى تليق باأيامهم املو�سدة، ُفقد والدي ولن 
نع��رث على جثته كامل��ة فقد �ُسحق ن�سف��ه الأول من 
ج��راء النفجار، اأما ن�سفه الآخ��ر فهوى مع الدراجة 
التي مل جند لها اأث��راً ُي�سَتدل، هكذا ا�ستبدلت اأحالمي 
تع��رف  ل  اإىل حي��اة طارئ��ة  ا�ستحال��ت  بكوابي���ص 
اله��وادة من اأمره��ا، حياة اأمدها القل��ق، ثمة عقبات 
راح��ت حت�سد م��ا اأملت ب��ه ذاكرتي املدلل��ة لأنتزع 

منها طموحات اأخذت طريقها لالندثار.
يف الأ�سه��ر الأوىل الت��ي اأعقب��ت ا�ست�سه��اد وال��دي، 
دفعتني حاجتي امللحة التي لزمتني مليًا للح�سول 

عل��ى �سبيل للخال�ص م��ن البوؤ�ص ال��ذي اأوغلنا به ل 
ل�س��يٍء، بل لإيقاد فتي��ل الأمل ال��ذي جعلنا ن�سطدم 
برعون��ة القدر، فرحت اأتعكز عل��ى اأ�سدقائي اخلل�ص 
الذي��ن ارتبط��ت معهم بهم م�سرتك ه��ذا ما جعلني ل 
اأتوانى من حثهم مل�ساعدتي فيما اجنابت قدماي اإىل 
بع���ص من الأقرباء عّلهم يجدون يل منفذاً اآمنًا اأ�سري 
وعائلتي اإىل حيث اجلدوى كمن ي�ستعن برمق �سحيح 
املن��ال ليطمئن نف�سه بال��كاد حيث ل منا�ص ال من 
مواجهة الواقع على حقيقته، عائلة باأفرادها الأربعة 
ولدين احدهم��ا يف املراحل الأولية من الدرا�سة وما 
يك��ربه يف ال�سن يفوقه باملرحل��ة وبنت يف اجلامعة 
واأمٍّ بات��ت ل ت�ستطيع فكَّ رم��ز اخلط، يحتمون براتب 
تقاع��دٍي هو املعيل ال��ذي يجربنا على الكفاف، هذه 
هي املكافاأة املقدمة لعوائل ال�سهداء الذين ابتلعتهم 
براث��ن ال�سيا�سي��ن حتت ذريع��ة الإره��اب، كنت قد 
اتخ��ذت لنف�سي عهداً �سابقًا لأوان��ه باأن ل امتنع عن 
اي عم��ل ل يتنا�س��ب م��ع �سهادت��ي املزعوم��ة التي 
ا�سطف��ت م��ع �سورة وال��دي ال�سهيد فراح��ت تقاربه 
باملعن��ى، هذه هي الدنيا تاأ�رص م��ن لي�ص لديه حيلة 
وت���رصي على خ��الف ما مينِّ��ي املرء نف�س��ه، عندها 
اأ�سبح��ت ل اأق��وى على التفكري بطريق��ة متكنني من 
الت�س��دي لهذا اله��م الكبري، وما اأنا ب��ه الآن انتابني 
�سع��وٌر بالياأ���ص اأح�س�ست ب�سم��وري اإزاء احتياجات 
عائلت��ي الت��ي اأخذت بازدي��اٍد ملحوٍظ، كي��ف يل اأْن 
اأحتم��ل كل ه��ذا الع��ذاب ال��ذي باغتني فج��اأة حيث 
ل ق��درة يل على حتم��ل هذه امل�سوؤولي��ة، ثمة حاجة 
ما�س��ة تقت�سني مع الوق��ت لتجعلني �سعيف الرجاء 
اإىل ما اأنوي اإلية، هكذا بتُّ بفكر �سارد ما انفكت عني 
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حاجتي امللحة لطلب عمٍل اأ�سحى بعيد املنال.

2
ل ت��زال حادثة �س��وادي احلالق الرجل ال��ذي ت�سّدع 
عقلة من جراء ما فعلته ابنته الكربى �سمية وهروبها 
م��ن بيت زوجها الداعية املع��روف الذي �ساع �سيته 
تق��وًى وعرفانًا اأثرها الفاع��ل يف اجللبة التي مالأت 
اأركان امل��كان، عنده��ا اأخ��ذ النا���ص ينتزع��ون م��ن 
خميلته��م تل��ك الأ�سئل��َة املحرم��َة املتم�سك��َة بالنار 
ليقذفونه��ا بوحًا على جادة املكا�سف��ة، كان النا�ص 
يب�رصون اأوجاعهم بتنهدات تلقفتها اأفواههم املبللة 
بال��رتدد ب�س��ورة يومي��ة، املدينة التي �س��ول لها اأن 
تنم��ي اأرباب��ًا مفرت�س��ي الطاع��ة عليه��ا اأْن تهادن 
امل��وت كيفم��ا ح��لَّ بو�سف��ه واقع��ًا ل مفر من��ه اأبداً 
كتربيٍر اأبلٍه عل��ى ا�ستجابتهم للذل واخلنوع ملن اأّطر 
نف�س��ه بهالة اإلهية باتت هي الطريق املزكى ل�رصعنة 
اأح��كام تلك��ز اأح��الم الآخرين لتطمر م��ن تطمره يف 
الن��ار اأو تزج م��ن ابتلعت كينونت��ه اإىل ق�سور اجلنة 
الذين اأوهموا النا�ص باأنهم حرا�سها الليليون، هذا ما 
اغتمت ب��ه اأحاديثهم وعن ال�سب��ب الذي دفع احلالق 
اأن ي��زوج ابنت��ه ذات الع�رصي��ن ربيع��ًا لرج��ل مياثل 
والده��ا بال�س��ن اأو يفوقه ب�سنوات ع��دة، الرهبة التي 
�ساخ��ت يف ذلك احلن كانت ه��ي املربر الوحيد اإزاء 
ه��ذه ال�سدم��ة الت��ي جعلت الأنظ��ار املرتبك��ة تبدو 

نافذة بع�ص ال�سيء.
عندها اأخذ احلالق مكانه يف حجرته البائ�سة مدّجنًا 

اأيام��ه بالنحي��ب ال��ذي مل يفارق��ه حزنًا عل��ى ابنته 
الت��ي �ساقه��ا اإىل اجلحيم باإ�رصاره عل��ى الزواج من 
�سخ���صٍ يكربها عمراً، اأتذكر جي��داً كيف اأخذت هالة 
ذل��ك الداعية بالتفت��ق حيث ال�سوء ال��ذي األفه بدون 
�سخ��ٍب اأو �سجيج واأثار الود عند الغالبية من النا�ص 
ب�سورة مائزة، وقتئ��ذ كانت امل�سميات تبدو بن�سف 
مالحمه��ا، اجلميع كان��وا منغم�سن بواق��ع م�سحور 
ل �س��يء يك�س��ف ال�سبابي��ة التي حوط��ت القادم من 
خ��ارج احل��دود اأو رمبا الداخل مم��ن انتمى ومتاهى 
م��ع جمري��ات الوق��ت، ما م��ن ب�سي�ص اأم��ل خجول 
ين��اور حاجبي الأفق معلن��ا ال�رصخة/احلقيقة التي 
جتعلن��ا يف حال��ة م��ن الو�سوح ل اخل�س��وع لتبيان 
ال�رصخ الذي اأ�سح��ت ارت�ساماته جلية جداً، ل حاجة 
ليق��ٍن عق��الين اأو دلي��ل مكتن��ز احلج��ة فامل��وت/
الر�س��وخ حتمية الفق��راء هذا ما ارت�سين��اه لأنف�سنا 
تابع��ًا حميمي��ًا يذكرنا مب�سائرن��ا البائ�س��ة اأو كما 
اأودع��ه لنا اأ�سالفن��ا الراك�سون بالهم ح��رزاً �رصمدي 
املعن��ى اأو ان تبقى تاأمالتنا حبي�سة يف دائرة �سيقة 
م��ن الوهم م��ا برحت اأْن تكل��ل باخلر���ص الواجب اأو 
التمح��ك امل�ستح��ب اإمعان��ًا لقناع��ة اأف��راد له��م حق 
الفر���ص كاأولوية من �سم��ن اأبجدياتهم اأو اأ�ساليبهم 
الواهي��ة، م��ا بن الظ��الم وال�سي��اء اأ�سئل��ة ثكلى ما 
ب��ن التقوى واخلداع عي��ون ترتق��ب ب�رصاهة جذلة، 
لرمب��ا الفو�س��ى التي جردت الأ�سياء م��ن م�سمياتها 
ا�ستطاع��ت اأْن ت�سّدر لن��ا �سخو�سًا جمه��ويل الهوية 
ليك��ون لهم القدح املعلى يف احتواء امل�سهد وجعلهم 
يف ال�سدارة، الداعية واحد من الذين ارتوت قدا�ستهم 
م��ن حي��ث ل علم لنا ب��ه كذلك هي احل��ال مع بع�ص 
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م��ن الذي��ن يوؤلهون��ه بهو���ص غري��ب اأو م��ن مريديه 
املت�سبث��ن بظالله عندما يته��ادى بقوامه املم�سوق 
وطّلت��ه النا�سع��ة م�سرت�ساًل كعادت��ه بالتكبري ثم ما 
يلب��ث اأْن يك�سف عن حمي��اه بابت�سامة ما انفكت عن 
حلق��ة وجهه العري�ص رافعًا ما تعلق من كفه الأمين 
التي احت�سن��ت اأخم�سه م�سبحة تب��دو باهظة الثمن 
مب��ادراً بال�سالم عل��ى من ي�سادف��ه يف الطريق عند 
خروج��ه م��ن بيته ال��ذي ل تبعده عنا �س��وى م�سافة 
حم�س��وة ببيوتات قليل��ة، نلمحه بو�س��وح بخطواته 
املرتيث��ة عندم��ا ي�رصع اأخ��ر ال�سب��اح بالذهاب اإىل 
امل�سجد الذي ينتهي ب��ه احلي ليوؤم النا�ص ب�سالتهم 
ويحتك��م يف اأمورهم ال�رصعية، ناهيك عما اأورده من 
ا�ستح�سال��ه قطع��ة اأر�ص لبناء اجلام��ع متكفاًل بكل 
احتياجاته، كان النا�ص عامتهم ينظرون اإىل جاللته 
بعين��ن متوهجت��ن ل ت�سوبهم��ا �سائب��ة احلديث اأو 
مغاي��رات وجه��ات النظ��ر مما دف��ع الذي��ن يطيلون 
النظ��ر يف اأنفا�سه التقية ب��اأن ل تزاحمهم بع�ٌص من 
التوقف��ات التي باتت وا�سح��ة املعامل، يغلبني الظنُّ 
اأنَّ النا���ص يف حينها مل ي�ساطره��م البال اأو ينجدهم 
احل��ال يف التمع��ن مب��ن حوله��م وخ�سو�س��ًا مب��ن 
الت�سق��ت به �سفة "التابو"  ثمة من ارحتل بعيداً عن 
مناغاة الواقع وارتداء اخليال ب�سفته القادم/املنقذ  
الذي �سيم��الأ الأر�ص جماًل اأو ظ��لَّ واهنًا مبا يوؤهله 
ب��اأن ي�سبح دمية باردة ل ت�ستطي��ع التحرك اإل مبن 
ائتمره��ا. مل يكن له��ذا الو�سع امل��اأزوم �سابقة انذار 
فق��د اختلت املوازين وتداخل��ت امل�سائر فيما بينها 
واأ�سبحت النواي��ا اأكرث عالنية يف تداعيات الحداث 
التي اأخذت بالتما�س��ي مع جمريات الع�رص، ما كان 

للمدين��ة ال اأْن تغف��و بعٍن واح��دة عّلها حترت�ص من 
اجلنون الذي افرت�ص درابينها املتقدة  بالوجع، كانت 
البداية منذ ذلك احلن عندما التحق املجهول ب�سمية 
الفتاة البهية ذات القوام اجلميل والقد النحيف معلنة 
الف��رار اأو امل��وت فال جزم مب��ا لي�ص لدين��ا يقن به، 
كان ارتب��اط الداعية ب�سمية م�ساأل��ة ي�سوبها التحفظ 
بع���ص ال�س��يء فيم��ا اإذا ا�ستبعدن��ا ���رصع اهلل فاإنن��ا 
جن��د ثمة فارقًا طبقي��ًا وفكريًا ل تنق�سه اختالجات 
ال�سك املريرة، حينها ما كان ل�سوادي احلالق الرجل 
الب�سي��ط �ساح��ب حم��ل احلالق��ة املحتف��ظ مبهنت��ه 
على م��دى الأربعن عام��ًا الفائتة م�ستاأج��راً دكانه 
العج��وز من احل��اج كامل �ساحب العم��ارة املقابلة 
لبيت احلالق ب��اأْن يقابله بالرف�ص، ه��ذا ما فر�سته 
علي��ة ت�ساري�ص املكان اأو �سفاق��ة الأفكار املت�سبثة 
بالرهب��ة والتي توؤول اإىل معن��ى واحد، ل اأحد يتجراأ 
بالرف�ص اأمام خلفاء اهلل يف الأر�ص حيث الطريق اإىل 
اجلنة وعٌن تب�رص ذلك الطريق! الأحداث التي اأخذت 
بالت�س��ارع واملوافق��ة الت��ي ح�سل��ت كان��ت مبثابة 
ت�رصيف للجميع مم��ن ينتمون ب�سلة للحالق، التذمر 
طف��ح عل��ى وجه املدين��ة لك��نَّ الوجه الث��اين اأخذته 
البهج��ة واحلب��ور ، اإيٍه يا �ُسمية الت��ي ترفعت عن كل 
ها  �س��يء اإمعانًا ل�سيٍء يتحفظ قول��ة بالرف�ص، اإيٍه اأيُّ
تها  الفق��راء الذين يكرتعون امل��وت بالنيابة، اإي��ٍه اأيَّ
احلياة التي ت�رصب اأ�سئلة املعنى بهذيان مرٍّ ي�ستحيل 
اإىل غفلة واجبة... لكنَّ ال�سيء املهول الذي ح�سل هو 
ه��روب �سمي��ة من بيت زوجها بدون �سب��ب يرباأ اإليه 
اأو غاية ي�سار اإليها، هذا ما ادعاُه زوجها التي نفرت 
يف حينه��ا جميع التهم املن�سوبة اإليه اإيذانًا ملكانته 
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ال�سماوي��ة عندم��ا اأخ��ذت حادثة هروبه��ا املفاجئ 
ترتاق�ص بن اأف��واه النا�ص لعنًا اليوم الذي ات�سخت 

�سورته بهذه العائلة املارقة.

3
رت املدينة  يف خ�سم الأَح��داث امل�سطربة التي �س��وَّ
والت��ي بانت ذروتها بالتوهج عند حادثة �سمية وما 
تبعه��ا من ماأثور �سلبي بال��غ ال�سطط كان لزامًا علّي 
اأْن ل اأتوان��ى م��ن مهمت��ي التي اعتزمت نيت��ي اإليها 
حيث العم��ل الذي قو�ص من اأف��كاري ال�سيء الكثري، 
كانت والدتي التي اأخذت ببيع ما تبقى من احللي قد 
بادرتني ب�رصاحتها املعه��ودة باإيجاد �سبيل للرزق 
مهم��ا كان��ت متاعب��ه، يف ه��ذا الواقع املري��ر الذي 
انخرط��ُت ب��ه مل يك��ن يل ال خياٌر واح��ٌد معول عليه 
ه��و اإيغايل باأي عمل ل ي�سم��و اإىل طبيعة ما اأمتناه، 
اإذ مل اأك��ن عل��ى ق��در كاف م��ن الرف���ص اأو التفك��ري 
يف ذل��ك طمع��ًا لن�س��اليل م��ن ظ��رف اأحم��ق جديٍر 
بالت�سظ��ي ون��زوًل عند رغبة عائلتي الت��ي كادت اأْن 
تك��ون كرامتها على املحك، حي��ث ل مفر من الفاقة 
املنغر���ص بها، ل جدوى من التي��ان باأفكاٍر مثالية 
كان��ت ومازالت تاأملن��ا باحلياة الهانئ��ة لتح�سدنا 
اأنا�سًا ميتن، اأح�سب ما قاله يل �سديقي منت�رص عن 
حاجة احلاج كامل �ساحب عمارة الإ�رصاق املعروفة 
عند �سكان املدينة اإىل موظفن خدمة وهذه الوظيفة 
ل حتت��اج اإىل تف�سي��ل اخل��ربة اأو الت�سب��ث بعن��ان 
الأكادميي��ة البلهاء، عم��ل ل يتمن��اه الأميون ،بل ل 

يحتك��م اإلي��ه عاقل ق��ط، م��ا اأبلغني اإي��اه وعن عمله 
كم�س��وؤول ا�ستعالم��ات قراب��ة الأرب��ع �سن��وات وعن 
معرفته باحل��اج كامل وما عليه م��ن تبعات مم�سة 
جعلتن��ي اأمته��ل بع�ص ال�س��يء ،لكنَّ البع���ص الأكرب 
قادين اإلي��ه، للحاج كامل مكتبه الب��ارز من عمارته 
الفارهة املر�سوفة مبجموعة ل باأ�ص بها من املحال 
امل�ستاأج��رة التي اكتظ��ت باملتب�سعن على اختالف 
حوائجه��م اأم��ا ال��ذي اأغلق تباع��ًا فه��و ال�ساهد على 
ما فعلت��ه ابنة احلالق ليلت�سق بعب��ارة بارزة اللون 
"املح��ل لالإيجار"، اأو�سلني منت�رص اإىل مكتبه عند 
اأذان الظه��ر حيث موعد �سالت��ه وا�سرتاحته، يف هذا 
الوق��ت كادت الأر�ص تطمرين خجاًل لول ا�سرتجاعي 
لكلم��اٍت احتفظت بها من والدتي والت��ي كان اأثرها 

الفاعل لبتعادي عن بع�ص من الأفكار احلاملة:
- تقب��ل اهلل ي��ا حاج، اأق��دم لك �سديقي ح��ازم الذي 

وعدتك به.
ارجتف��ت �سفت��اه بالت�سبيح بعدم��ا اأط��رق م�ستاأن�سًا 
بلملم��ة �سجادته املن�سدلة ليتم��ادى بخطواٍت واثقٍة 
اإىل مكتب��ه ال��ذي انت�س��ف اجله��ة املقابل��ة من باب 

الدخول:
- منا ومنكم... وما هو ا�سمه.

- لأ�سارعه باجلواب: اإ�سمي "حازم" واأنا بكالوريو�ص 
اآداب فرع اجلغرافية.

كادت م��ا ا�ستب���رصت به خ��رياً من جملت��ي الأخرية 
ت�سعره بالدونية على حد ما نفثه من  جواب مّر:

- اأن��ا مل اأ�ساألك عن حت�سيلك الدرا�سي �سوؤايل وا�سح 
ج��داً، العمارة لي�ص وظيف��ة حكومية يا بني، لريمتي 
باأنظ��اره ال�ساهم��ة اإىل منت���رص، اأمل تعلم��ه ماه��ي 



23
/2
02
0

161 AL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

ق

وظيفته؟.
- نعم نعم يا حاج... اأخربته.

- طي��ب، ال��دوام م��ن ال�ساع��ة ال�سابعة �سباح��ًا اإىل 
ال�سابعة ليال، ُعلْم.

مل��ا اأبلغني ذلك الرجل املوتور مبا ل ي�سح اأْن يقوله 
ة ،وقبل اخلروج اأردف منت�رص  بهذه ال�سورة املكفهرَّ
باإح�س��ار وجب��ة غ��داء فاخ��رة م��ن ال�سم��ك الطازج 
اإمعان��ًا حل�س��ور "اخل��ري والربك��ة" لزيارت��ه بعدما 

ينتهي من �سالته باجلامع ،ومن ثم اأمهلني قائاًل:
- ه��ال راأيت م�ستاأجراً لذل��ك املحل الذي عّفر جبهته 

ذلك القواد  
- عن قريب اإن �ساء اهلل، عن اإذنك يا حاج.

ما كان للحدي��ث اأْن ي�ستمر اأكرث مما اختزله �ساحب 
ه احلاذق الأمهر  العم��ارة، احلد�ص يقن قلق يزع��م اأنَّ
عل��ى بيان �سحة الراأي اأو اإ�سب��اع الرغبة املتخلخلة 
لنتق��اء الغي��ب حكم��ًا ندي��ًا ل �سبيل م��ن مغادرتنا 
اأو التهك��م عبث��ًا يف اإب�سارن��ا لالأم��ور الت��ي  عن��ه 
بان��ت �رصاحته��ا وا�سح��ة بع���صَ ال�سيء، عل��ى قّد 
م��ا ا�ست�سفيت��ه م��ن ذلك الرج��ل امل�ستفز عل��ى قّد ما 
تيقن��ت م��ن ع��دم ال�ستهانة م��ن جديت��ه اجلارحة، 
واأن��ا عل��ى الرغم م��ن ه��ذا وذاك اأزعم ب��اينِّ املنغلق 
يف انطباعات��ي للوهل��ة الأوىل حي��ث ال�س��ري على ما 
تق�سدت��ه تلك النطباع��ات، مل يك ملنت���رص الدخول 
يف معمعة ال�سجال بقدر ما اأ�سدى يل راأيًا عن طبيعة 
احل��اج كامل ومزاجيته ال�سائك��ة، وهناك ما اأ�سمره 
خيفة م��ن املعلن امل�س��اع اإمعانًا لطبيع��ة عملة بيد 
اأنَّ م��ا لحظته من مالحم��ه الغارقة بالت�ستت كانت 
ق��د ب��ددت يل بع�س��ًا من الأ�سئل��ة الناف��رة التي اأخذ 

ح�سوره��ا بالغي��اب متا�سيًا مع م��ا خ�س�ص يل من 
اأجوب��ة تف�سي عن ع��دم التحدث باأي �س��يٍء اآخر، ما 
كان ملنت���رص ان يب��وح اأك��رث مم��ا اخت���رص حديث��ه 
بع��دم التدخل فيم��ا لي�ص له بٌد "طباع��ه، �سلوكياته، 
املوا�سي��ع التي يتبناها، عالقته مع رفاقه من اأبناء 
امل��كان"، فيم��ا اجنابت عين��اه اإىل اأح��د الأ�سخا�ص 
الذي يح��اول جمع كتبه التي امت��الأت بها املن�سدة 
اخلارجية املو�سوعة على طريف باب الدخول والتي 

ل تبتعد كثرياً عن عمارة احلاج كامل:
- هذا ال�سخ�ص ل تقربه اأبداً.

انكم�س��ا  اللذي��ن  بحاجبي��ه  م�س��رياً  بح��ذر  "قاله��ا 
ب�س��ورة م�ستفزة م��ع اإرمتاقٍة حذرٍة م��ن راأ�سه الذي 

تاآزر بال�سك"
- ا�ست��درت اإلي��ه ببطء حمك��م منوهًا اإي��اه بال�سوؤال، 

وملاذا ل اأقربه؟ هل هو م�ساب باجلدري؟!.
��ه الع��دو اللدود للح��اج كامل، اأح�سب��ه م�سابًا  - لأنَّ

بالهو�ص.
- تفح�ست��ه ثانية بالتفاتة م��رتددة اأخذت حظوتها 

من م�رصى احلديث، وما ا�سمه؟.
- الأ�ستاذ عمار �ساحب مكتبة الإب�سار فهو من اأهل 

النار!.
- م��ن اأهل الن��ار! وما هو معيار اأه��ل النار بالن�سبة 

لديك يا منت�رص؟.
اأودع حديث��ي التيه حيث منته��ى اإليه �سوؤايل الناري 
زاف��راً م��ا تي���رص م��ن اأنفا�س��ه املرتبك��ة برمق��ه اإىل 
ال�ساع��ة الت��ي �سورت ي��ده الي�رصى ،ث��ّم اأردف قائال: 
"عل��ّي اأْن اأغ��ادرك الآن لإح�سار وجب��ة الغداء"، ل 
تتاأخر علي��ك احل�سور يف ال�ساع��ة ال�سابعة �سباحًا، 
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ل تتاأخر اأرجوك.
- طيب طيب... دمت ب�سالم.

4
ذهول يوؤنبه الوقت...

�ساأع��ّد وجب��ة الفطور ، كوين بخري ي��ا اأمي ، ل تن�سي 
اأْن تخ��ربي ليل��ى مبا طلبت��ه مني بالأم���ص �سيتوفر 
ع��ن قريب، اأبلغيها الطماأنين��ة. وكما هو احلال فيما 
انك�سف عن ذلك ال�سباح املثخن بالقرف حيث العمل 
اجلاد ب��كل ما يحمله من متاع��ب مهلكة ماجت بها 
النف�ص واأ�سحت م�ستاءًة بع�ص ال�سيء خ�سو�سًا ملن 
ل يجيد التعرف على غري ما ن�ساأ عليه، فاإذا ما متهل 
يف اجنازه لواجبه تراءت له هنات اأحدهم من �سكان 
العم��ارة معلن��ة ال�سجر لإجناز ما تبعت��ه من مهام، 
كان احل��اج كامل على علٍم بكل ما يدور يف العمارة 
هذا ما ا�ستنتجته من حديثة املرتع بالتو�سيات عند 
نهاي��ة كل اأ�سبوع، ما كانت لتو�سياته اأن تاأخذ اأكرث 
م��ن غايتها املعتادة حيث متابع��ة نواق�ص العمارة 
واإمتامه��ا بج��د، غري اأنَّ حر�سه عل��ى عدم الحتكاك 
بال�سكان من داخل وخارج العمارة وخ�سو�سًا بذلك 
الرج��ل �ساحب املكتبة امل�سوؤومة ذو الأفكار ال�سيئة 
-عل��ى حدِّ م��ا قاله- اأث��ارت رغبتي للتع��رف عليه 
بني��ة الق�سد اأو عن طري��ق امل�سادفة، فيما اإذا قفزت 
جمل��ة بديهية من اأحد العاملن بخ�سو�سه ،جعلتني 
اأتفر���ص ما يق��ول بحذر جّم ع�س��ى اأْن ابتغي حقيقته 
ال�سحيح��ة. الرج��ل اخل��رف -بائع الكت��ب- هذا ما 
��ة ا�سرتاحة نق�سيه��ا من متاعب  يطل��ق عليه عن��د اأيِّ

العم��ل م�ستدركن حديثنا بال�سح��ك اأو ما تي�رص من 
القول، اأواه ما لذلك الرجل من ترهات، يزعم منت�رص 
ه من اأهل النار، هو�ص  ه م�ساب بالهو���ص وانَّ عل��ى انَّ
ون��ار وما عالقة ه��ذا بذاك، موؤيداً كالم��ه بالهذيان 
الذي يكتب��ه على وجه مكتبته )مدينة مرتعة بالذل، 
م��وت، مقد�سون جميعه��م، ل ت�ساأل��وا اأربابكم( وهذا 
م��ا �ساهدته بو�سوح ملفت -اأق��ول يف �رصي-  عند 

ان�سهار اللي��ل فجراً حيث 
بال�سياء  املرتبكة  ال�سماء 
وقب��ل البدء بفت��ح مكتبته 
مي�سك نف�س��ه ليطيل النظر 
كثرياً اإىل ما متنحه عيناه 
ف�ساح��ة  احلا�رصت��ان 
باأ�سئل��ة موجع��ة،  الروؤي��ا 
يزفر تارة منه��ا بالذهول 
ت��ارة  بع�سه��ا  ويغ��ادر 
اأخ��رى، ف�س��اًل ع��ن ع��دم 
ا�ستلطافه م��ن قبل الرجل 
كام��ل  واحل��اج  الربك��ة 
اللذي��ن ل يطيقان وجوده 
بامل��كان فهو جمن��ون يا 
�سديق��ي، "جن��ون هو���ص 
وجحيم"، بي��د اأَنّ ال�رصاخ 
كام��ل  للح��اج  الناف��ذ 
بع�س��ًا  يل  ب��دد  ق��د  كان 
من ال�س��ور الباهت��ة التي 
ذل��ك  واق��ع  ع��ن  ت�سكل��ت 
الرج��ل اللغ��ز لتمح��و م��ا 
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خّيل يل من مالمح كادت اأْن تكتمل:
- اأبع��د ه��ذا ال�ساف��ل م��ن عتب��ة العم��ارة، اأبع��ده يا 

منت�رص 
- ح�سن��ا يا حاج... اأرجوك يا ع��ّم �سوادي اإذهب من 

هنا... �سنتدبر اأمرك فيما بعد.
- لن اأذهب مامل اأعرف مب�سري ابنتي �سمية.

- ح�سنًا، ح�سن��ًا �ساأتدبر اأمرك فيما بعد، ولكْن عليك 

الذهاب من هنا.
- ح�سبي اهلل ونعم الوكيل... يقولها مراراً.

اأح�سب اأنَّ منت�رصاً يدَّخر من العبء الكثري، لكنَّه يكتمه 
ه ينف��ث تذمره  بغراب��ة هائل��ة ل يظه��ره جه��راً اإّل اَنّ
ب��ن ما يالحظه من تق�س��ري يف العمل هذا ما جعله 
ينع��م بح�سن الني��ة لبع�ص من الأم��ور التي يتبناها 
بعي��داً ع��ن ا�ست�سارت��ه ملروؤو�سه، اأرقب��ه يف اأحاين 
كث��رية يتهرب م��ن اأ�سئلتي 
املكررة عندم��ا اأبادره عن 
باحل��اج  الداعي��ة  عالق��ة 
كام��ل، وم��ا �س��اأن �سوادي 
الهارب��ة  وابنت��ه  احل��الق 
باحل��اج كامل، ومل��اذا كل 
هذا الكره لبائع الكتب الذي 
ل نح�سب��ه عدوانيًا اإىل احلد 
الذي �سورمت��وه لنا! اأ�سئلة 
ت��رتى مت�س��ي ب��ن تتم��ة 
احلديث ب��ال اأجوبة مقنعه، 
الأي��ام التي مرت يف العمل 
كان��ت حري��ًة ب��اأْن اأتعرف 
على بع�ص م��ن الأ�سخا�ص 
لت�رصف��ات  املناوئ��ن 
اأو  املريب��ة  كام��ل  احل��اج 
غ��ريه مم��ن ت�س��ور بالدين 
مبهم��ة  اأحجي��ة  ف�س��اروا 
كان��وا  ،لكنه��م  املفاتي��ح 
األ�سنتهم ب�رصاحة  يبتلعون 
القول اأو يحاولون الت�رصبل 
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بحجة وافية لتقاء ال���رص اأو خ�سية لك�سف املحظور، 
اجلميع ميتهنون اخلن��وع بطريقة ورعة جداً �ساعن 
اإىل دحرج��ة املعن��ى بلبا���ص التاأوي��ل، اجلمي��ع بال 
م�سائ��ر بال هوي��ة بال.، كيف ملدين��ة تع�سق قاتليها 
ب�سح��ٍر كوين الروؤى، اأ�ساطر ذاكرت��ي اأنَّ ما قاله ذلك 
الكتب��ي الهرم عند م�ساهدت��ِه ل�ساحب العمارة كونه 
ال�س��وت املتف��رد يف امل��كان لي�سبح عالم��ة فارقة 
تره��ب ممن ارت�سى اأو اقتنع بغري م��ا اآل اإليه الواقع 
"ه��ذه �سحايا قدا�ستك��م... هذه �سحاي��ا قدا�ستكم" 
،م�سرياً اإىل �سوادي احلالق الذي تقم�سه اجلنون "اأما 
اآن للمدين��ة اأْن تنتف�ص اأم��ا اآن للمدينة اأْن تنتف�ص"، 
متفرد/الكتبي/�س��وت  �سكون/�س��وت  �سك��ون 
متف��رد... بعد يوم ون�سف الي��وم وجد الكتبي مقتوًل 
بر�سا�س��ة متمرغ��ة يف راأ�س��ه -حتدي��داً يف راأ�سه- 
مرمتي��ة بفو�سى كتبه الكث��رية، عندما اأخرجوه ثمة 
قط��ٌع بي�س��اء طوقت ج��دران املكتبة، قط��ٌع اأَل�سقها 
بطريق��ة فنية بارزة، األتزمتني عبارة غريبة مكتوبة 
بالأحمر القاين )اأنا اأفكر/اأن��ا اقتل...( ارتعدت كثرياً 
من�سحب��ًا باأنظاري اإىل ف�س��اء املدينة حيث ال�سمت 
الذي اأطبق عليها، الر�سا�سة التي قتل بها الكتبي مل 
ت�سدر �سوتًا! اأم نحن يف خر�ص املكان، هل احلقيقة 
بكم��اء، م��ن الذي قتل��ه؟، ل �سوت، ل �سج��ال، نحن، 
اأم ه��م، اأم �سوت��ه احلاف��ز، هل �سوته حاف��ز فعاًل اأو 
اأ�سواتن��ا خافتة؟، حاولت جاهداً تذكر ما قاله بتاأٍن 

غ��ري اأنَّ براث��ن ال�سدم��ة جعلتن��ي اأه��وي واأف��كاري 
بعي��داً، اأح�سب اأنَّ كالم اهلل ال��ذي رفع على غري وقته 
وب�سوت  الداعية كان قد توه حقيقة اأمدها ال�سكوت. 
"اأووواه اأيته��ا املدينة النائمة حتى اأبناوؤك يقتلون 

بال �سوت".
هام�ص الت�سق بالن�ص:

- ال�ساع��ة ال�سابع��ة والن�سف وج��دوا الأ�ستاذ عمار 
مقتوًل يف مكتبت��ه ترحموا علية كثرياً، لكنهم لعنوه 

بعد حٍن من الرحمة.
- الرج��ل الداعية اإن�سانا مبج��ل كيف يقرتن بعالقة 
وطي��دة مع احل��اج كام��ل الرج��ل املرائ��ي املوبوء، 
اأتذك��ر اأن جدتي كانت ق��د ن�سحتني بعدم م�ساحبة 

امل�سيء... اجلدة خاطئة والداعية على �سواب.
- منت���رص ال��ذي يعرف كل �سيء ارحت��ل بج�سده اإىل 
املق��ربة القدمية... عفواً عفواً هم الذين اأودعوه هناك 

جتنبا لغفلة باحلديث.
- احل��اج �س��وادي األتزم��ه الدخان وب��الدة املمرات 
الطويل��ة فال خ��وف منه بعد الآن عل��ى الرغم من اأن 
اأدعي��ة اخل��ري والربك��ة املعقمة بالإمي��ان اجلديد قد 
اأغدق��ت علي��ه بف�ساحته��ا املعهودة عن��د م�ساهدته 

مبالب�سه املكرورة.
- اأم��ي اأخربي ليل��ى ان عري�سًا تق��دم لها عن طريق 
احل��اج كام��ل الرجل ال��ذي اأعم��ل عنده وه��و داعية 

معروف هل توافق؟.
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كان��ت �سوزان��ا مّيال��ة اىل العه��ر ب�س��ورة منقطع��ة 
النظ��ري، وحتل��ُم ُمذ تفتح��ْت فيها زه��رة الن�سِج بجوٍّ 
طلي��ق مُيّه��د له��ا �سبي��اًل حاف��اًل بال�سه��وات. وعلى 
النقي���ص فق��د ن�س��اأت يف مقاطعة �سغ��رية ل ت�سيُع 
فيه��ا الرذائ��ل علن��ًا وامنا تن�س��ُط يف اخلف��اء. كانت 
خميلته��ا ت�سط��رُم عل��ى ال��دوام مب�ساهد َتقط��ُر لذًة، 
فتفَت��ُح عليها ه��ذه الرغب��ات اأبواب الع��ذاب وجتعُل 
م��ن لياليها جحيمًا تتقلُب فيه حت��ى انبالج النهار. 

وكان��ت تِعُد نف�سه��ا كلما دّقت عزائمه��ا اللهفة، باأن 
بلوغ ماآربها على اأّيِة حال بات و�سيكًا.

املحّل��ى  ال�سح��ن  تذوق��ت  فق��د  تنتظ��ر طوي��اًل،  مل 
واأرت�سف��ت الكاأ���ص احلم��راء، بل ونالت م��ا نالتُه يف 
اأم��ٍد وجي��ز. اإنق�س��ى زماٌن ح��َن ادرك��ت اأن مفاتن 
امل��راأة اأبواٌب م�رّصعة، واملهّم��ة العظمى امللقاة على 
عات��ق الن�ساء رمب��ا تتمحور حول ترك ه��ذه البيبان 
مو�سدة حتى اأجل معلوم. لكن �سوزانا مل تّدخر جهداً 

ل بصري 
آ
عب�������دهللا ا

َدعوها َتلتِقط َنَفسًا
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يف اتق��ان الرق�ص فوق ال�رّصة، اذ كانت تنغم�ُص يف 
ب��ادئ الم��ر يف نزواتها كم��ا ُيغَم�ُص ل��بُّ اجلوز يف 
الع�س��ل. ح��دث هذا بع��د ان انتبه بع���ص الرجال اىل 
�سكواه��ا والن��داء ال��ذي لَح يف ناظريه��ا، فَلّبوا لها 
مقا�سدها بامتنان. ال ان هذه احلال ما فتئت حتى 

انقلبت اىل حفرة من حفر ال�سعري.
ذات م�س��اء خ��رج بيدروفي�سكي - وه��و اأ�سد الرجال 
اإث��ارة للغثي��ان يف البل��دة - م��ن بيته��ا. يف وق��ت 
لحق م��ن تلك الليل��ة انق�سعت الغمام��ة ال�سوداء من 
عل��ى ب�سريته��ا، فاإنخرط��ت يف نحيب مري��ر. كانت 
�سوزانا متكومة يف اإح��دى الزوايا، مب�سوقة الوجه، 
ج�سدها مه��رتئ، والكدمات الزرقاء تط��ّرز كل بقعة 
منه. فمّرت اأيامها اآنئٍذ ببطء على مراأى من ح�رصتها 

كحفنة ملٍح ُتذرى على روحها 
املجروحة، من عنفوان ال�سبا 
حتى مه��اوي ال�سياع وفوهة 
ال��ردى. ان ال�سه��وات ل ت�سك��ُر 
امل��رء �سوى ردح��ًا ي�سرياً، وما 
وراء ذل��ك لي�ص ال طريق اعرج 

ل ينتهي.
تركه��ا بيدروفي�سك��ي تتوجُع، 
ال��ذي  باملعن��ى  لي���ص وجع��ًا 
يخطُر على ذهن القارئ، وامنا 
وج��ع الغاف��ل اذا انتابُه �سحٌو 
بعد الف��وات، ووجُع املفّرط اذا 
حانت حلظة امُلجازاة. تطلعت 
�سوزان��ا اجلميل��ة اىل نف�سه��ا، 
��ت،  اأمُت�سّ ف��اإذا بكنوزه��ا ق��د 

ورونقه��ا قد ذوى، ذاتها طافحة بالقذارات، عليائها 
ح�سي���ص، وعّزه��ا هوان. كانت ملق��اة هكذا يف تلك 
الزاوي��ة مثل خرق��ة مت�سخ��ة كتلك الت��ي ُتنظف بها 

الأحذية.
ان الكربياء والغرور، اأ�سّد القناعات زيفًا يف الوجود، 
لنهما فقاعتان بّراقتان، تخالهما النف�ص جوهرتان 
عزيزتان، و ين�سى املرء اأن للحقيقة اأ�سواكًا وخمالب. 
هكذا اختفت الفقاعات التي لطاملا نفخت يف �سوزانا 
م�ساع��ر ال�سط��وة الكاذب��ة، ومّدتها بالوه��م على انه 
ق��ّوة، وبالعنجهي��ة عل��ى انها ثق��ة. ان الذي��ن ولدوا 
وِربق��ة الذّل حول اعناقهم، لن توؤملهم املهاوي بقدر 

اأولئك الذي ي�سقطون من العايل اليها.
اأ�سح��ت �سوزانا ا�سعُف من اأن ت��ردَّ اأراذل القوم عن 
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نف�سها، ف�ساَق بها امل�ستقّر امّيا �سيق واخذت القدار 
التي كانت لها باملر�س��اد تخنقها اكرث. فبات ليلها 
كنهاره��ا، يطاأها �سعالك��ة الليل دومن��ا مقابل، ثم 
يركلوه��ا بعي��داً باأ�سمئ��زاز تاركَن اإياه��ا يف بركة 
لزج��ة من الدم��وع وا�سي��اء اأخرى. م��ذ انخرطت يف 
�سل��ك الغواي��ة، تناه�ستها علٌل مل جت��د لها و�سفًا ول 

دواء، فبدت كدمية �سبه �سلعاء فارغة.
ُح عن الثم��ن الذي يتكّبده من  ال��دروب املنرية، ُتف�سِ
انت��وى �سلوكها. لكن الدرب الذي �سلكتُه �سوزانا كان 
احد اكرث الدروب ُق���رصاً وا�سّدها قتامًة. لكن النوَر و 
البه��اء الذين كانا يطّوقا مداخل��ُه متّثال لها كاأ�سياء 
جمانّي��ة هبط��ت م��ن الفردو���ص، ففتح��ت ذراعيه��ا 
وطفق��ت ت�سلك��ُه ب��ال تب�رّص. ح��ن بلغ الوح��ل الذي 
خا�س��ت فيه حتى عنقها، حاولت العودة، لكن من ذا 

ى اأثره يف طريق مظلم؟!  الذي باإمكانه ان يتق�سّ
ان ال�س��ورة التي وجدت �سوزانا نف�سها عليها، كانت 
ب�سعة. بعد ان و�سعت رقبتها حتت مق�سلة املجتمع. 
ل �سيم��ا وان النا���ص )بع���ص النا���ص( مهم��ا بلغ��ت 
ذواتهم م��ن النحطاط، ي�سعرون على ال��دوام باأنهم 
ف��وق الخرين منزل��ًة، بل ومبقدوره��م ان يّزكوا هذا 
وذاك، وَيِزنوا من تطيُب لهم معرفة وزنه، وي�سلحون 
من راق له��م ويف�سدون من مل يحَظ بربكاتهم، وعلى 
م��ا تهوى ال�سنته��م كلما حانت فر�س��ة للرثثرة وما 
اوفره��ا من فر�سة. هاهَي الف��واه تتهام�ص با�سمها 
والجف��اُن تتغام��ز وبع���ص ال�سف��اه تع���صّ واأخرى 

تتلّمظ.
كان��ت الن��ريان تلفحه��ا م��ن �سميمها، م��ن داخلها، 

و م��ن خارجه��ا. ان اأي ان�س��ان ل ب��د وان يتمح��َوط 
مبجتم��ع �سغ��ري يتفاع��ل �سمن��ه، حت��ى وان كانت 
املدين��ة الت��ي يقطنه��ا كب��رية. و اولئ��ك املحيطون 
ب��ه، ه��م -يف الواق��ع- ِح��راٌب م�سّلطة نح��وه ظهره 
وِقف��اه، وقد ينح��روه عن��د اول التفات��ة او انحناءة، 
ورمب��ا لن يفعلوا. لكن ما جنت��ُه �سوزانا كان اثمًا، ل 
ميك��ن حلاملي احِل��راب غفرانه. م��ع ان بع�ص هوؤلء 
كان��وا ممن ي�ساجعونه��ا على التك��رار، لكنها بلغت 
يف موازينه��م حالة ال�سمئزاز فق��رروا ان اللحظة قد 
حان��ت للتخّل�ص من هذا الَدَن�ص الذي يلّوث �سورتهم 

النا�سعة.
يتع��رثن  الغالبي��ة منه��ن  ال�سواح��ي، رمب��ا  ن�س��اء 
خ��ارج ال�ساحية، ولري��ب ان املدينة من كل بد هي 
�سقوطه��ن الكبري. هربت �سوزان��ا والتجاأت اىل غابة 
الإن�ص. خلعت وجهها املعتاد، وارتدت وجهًا اعتقدْت 
ان��ه معتدل بع�ص ال�سيء فلم تكن بهذا الوجه براهبة 
ول ب�ساقط��ة. لن العاهرة ه��ي عاهرة مهما تباينت 
الأدي��ان والأمم، �سورته��ا واحدة، مث��رية وم�سبوهة 

وحمذورة.
مل يفل��ح بحثه��ا عن عمل اأّي��ة نتيجة، وه��ي التي مل 
تتمت��ع يوم��ًا ق��ط باإج��ادة حرف��ة او �سنع��ة. ومّرة 
اأخ��رى وجدت نف�سها فري�سة �سائعة منبوذة. فقررت 
حن �سارفت على اله��الك ان باب اجلحيم هو الباب 
الوحي��د ال��ذي ُيفتح ب�سهول��ة، وكانت تع��رف ان من 
يدخل اجلحي��م كاأن�سان �سيعي�ُص في��ه كحَيوان، لكنُه 
بابها الوحيد، فوقف��ت هناك وحتيَونت وطرقت باب 

بيٍت ل نوافَذ له، كان هذا باب املبغى.
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حوار مع الشاعر جبار الكواز

المجيء إلى فردوس الشعر يتخذ عدة طرق وال يتشابه 
فيها الشعراء في كّل العصور واألماكن واألجناس 

د. علي متعب جاسم

ب��ن ان حتاوَر �ساع��را .. اأو ان حتاوَر �سعَرُه فرٌق كبري ل�س��ك . وانت حتاور ال�سعر، 
�ستك��ون ق�سيما بن خميلة ال�ساعر وخميلتك انت، تتاأمل او تك�سف عن تاأمل، لكنك 
ح��ن حتاور �ساع��را تبقى امل�سافة مزروع��َة بالق�سائد اخل���رص...  بده�سة الوقوع 
يف دائرة ال�سوء، او التماهي  يف هم�سات العماق... حماورة ال�ساعر تنتج معرفة 
�سم��ن �سي��اق ما، ي�سه��م بالك�سف ويغني بالفه��م، وير�سد هام�س��ا متينا مير عرب 
عبارات��ه املتالألئة الو�سيئة بن��ور ال�سعر، هكذا ارى ال�سياء مع �ساعر له مع ال�سعر 
حكاي��ة ع�سٍق ومترد، ك�سٍف وا�سئل��ة ، و�سوٍء و�سالة، حلٍم ويقظة. انه ال�ساعر الذي 
امتد �سفر ابداعه عابرا �سال�سل املجايلة الزمنية لري�سخ واحدا من قامات ال�سعرية 

العربية والعراقية، انه جبار الكواز الذي يفتح نوافذه للقارئ يف هذا احلوار. 
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- اأريـــد اأن اأبـــداأ معك ب�شوؤال ي�شغـــل املهتمني ب�ل�شعرية 
العراقيـــة. لـــذا لن ابـــداأ معـــك - كعـــ�دة املح�ورين- من 
البداي�ت. اذ لي�س �شعبً� على من يت�بع عط�ءك االإبداعي 
اأن يلتمَّ على فكرة ظهور امل�شروع ال�شعري ومتثله لديك.. 
لـــو و�شعنـــ� فكرة هـــذا امل�شروع اأمـــ�م )جّبـــ�ر الكّواز(. 

اإىل ينظـــر  كيف 

 

م� قدمه ؟ وكيف ينظر اإىل م� قدمته النقدية من ك�شف له؟  

- امل���رصوع ال�سع��ري العراق��ي م���رصوع قائ��م على 
خلفي��ة تاأريخي��ة متت��د عميق��ًا يف بني��ة ال�سعري��ة 
العربي��ة من خالل تاأثريها املبا�رص فيه، فلم يقت�رص 
ه��ذا امل�رصوع على فتوحات الرواد الأوائل يف بلورة 
بني��ة ق�سيدة التفعيلة اإذ �سبقت��ه حماولت ول اأقول 
م�ساريع اأ�سهمت يف ا�ستنها�سه بقوة التاأثري والتداول 
فم��ن التجدي��د يف بني��ة الق�سي��دة الكال�سيكي��ة 
)الدوبي��ت واملو�س��ح واملقام��ات والبند( اإىل 
الفت��ح الأك��رب يف ن�سو�ص ال�سي��اب ونازك، 
وبق��ي ه��ذا امل���رصوع عر�س��ة لالتهامات 
وحم��اولت احلط من قيمت��ه وتهمي�سه اإّل 
اأن اإ���رصار ال�سع��راء العراقي��ن مت�ّسلحن 
بق��وة الوعي يف ���رصورة التجدي��د اأ�سهم 
كث��رياً يف بلورت��ه به��ذا البهاء ف��ال نن�سى 
حم��اولت ال�ستينين وال�سبعينين و�سوًل 
اإىل الت�سعيني��ن فمعطي��ات ه��ذا امل�رصوع 
منجزات ف��ذة عراقيًا وعربي��ًا، بالن�سبة يل 
فال اأ�ستطيع اأن اأبدي راأيًا فيما قدمته يف هذا 
امل���رصوع. لقد كنت دائم��ًا يف م�سعى للتجديد 
الفج��ر( ع��ام  )�سي��دة  الأوىل  من��ذ جمموعت��ي 
1978 من خالل بنية الروؤيا ال�سعرية امل�ستندة 
اإىل روؤي��ة معرفي��ة وكان��ت ن�سو�س��ي بعد احلرب 
العراقية الإيرانية م�سدر اإعجاب مبا حملت من جراأة 
و�سجاعة يف طرح مناذج جتديدية عراقية بن�سو�ص 
ن���رصت يف الأق��الم والطليعة الأدبية ك���� )ا�رصاقات 
والغابات العرجاء واملحط��ات و�سنمار(... وع�رصات 
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الق�سائ��د الت��ي اندرجت يف هذا اله��م التجديدي من 
خالل زاوية �سغرية �سيقة بعيدة عن بغداد.

- تق�شد انك بداأت م�شروعك ب�ملغ�يرة ؟. 
- نع��م حاول��ت هذه الزاوي��ة اأن تق��ول اإنني موجود 
فانتبه��وا مل��ا اأكت��ب، ول اأن�ّس��ى كّل الن�سو�ص التي 
ن�رصته��ا يف �سحيف��ة الأديب الثقايف الغ��ّراء. وفيما 
يخ���ص اجنازات النقدي��ة العراقية مل تك��ن باأقل من 
عط��اءات املبدع��ن الأدباء، فق��د خا�ست يف بحوث 
اأكادميي��ة ممي��زة اإّل اأنه��ا مل ت�ستط��ع اأن حتقق الأثر 
املّرج��ى يف حركي��ة ه��ذا املنج��ز وبقي��ت حبي�س��ة 
الأروقة اجلامعية مع الأ�سف. وكان لن�سغال امل�سهد 
بظ��روف احلرب واحل�س��ار وما عان��اه ال�سعب �سبب 
كبري يف خفوت الأثر املرجتى منها ومما يالحظ على 
امل�سه��د النق��دي العراقي اأنه ينق�س��م اإىل جمموعتن 
يف غري اختالف فاملجموعة الأوىل : وهم الباحثون 

الأكادمييون وعطاءاتهم يف 
البحث والكتاب��ة والإ�رصاف 
على اأطاري��ح نقدية حاولت 
علم��ي  ب�س��كل  تك�س��ف  اأن 
مدرو���ص مناذج متقدمة من 
اأف��كار هذه النقدي��ة وقدمت 
روؤى ممت��ازة اإّل اأنه��ا بقيت 
تراتبي��ة  اأو  اآلي��ة  اأ�س��رية 
املجموع��ة  اأم��ا   . جم��ودة 
الباحث��ون  فه��م   : الثاني��ة 
ال�سب��اب الذين اطلع��وا على 
املدار���ص النقدي��ة احلديث��ة 

وحاولوا تطبيق اآلياته��ا على الن�ص العراقي وكانت 
ثم��ة عط��اءات ممت��ازة يف ه��ذا، اأثم��رت يف ب��روز 
اأ�سماء واع��دة قادرة على اإ�ساف��ة روؤاها النقدية يف 
امل�سه��د التاريخ��ي للنقدية العراقي��ة وثمة مالحظة 
ت�س��رتك بن املجموعتن اأ�سا�سه��ا اأن اأكرث الباحثن 
والنقاد كانوا اأ�سريي التم�ّسك باآلية العمل النقدي يف 
املنه��ج الذي ي�ستثمرونه اإّل اأن �سجيج امل�سطلحات 
والخت��الف يف حّده��ا الفن��ي والنق��دي اأ�ساع على 
كث��ري م��ن العامل��ن يف املدر�ستن فر�س��ة �سناعة 
راأي نق��دي بل منهج نقدي عراقي ينتمي اإىل الثقافة 

العراقية والعربية مع الأ�سف.

- ت�شخي�ـــس دقيق يقودين اىل �شـــوؤال اآخر ... هل ترى 
يف النقـــد العراقـــي مت�بعـــة موؤهلـــة ملواكبـــة ال�شعـــر ؟ .
- نع��م يف الروؤية العام��ة لبد من تاأكيد ذلك اأما يف 
اخلا�س��ة فاإن التاأهي��ل النقدي يف مواكب��ة ال�سعرية 
العراقي��ة في��ه ك�س��ل وا�سح 
فقد اأتاح النفتاح الإعالمي 
بع��د  واملع��ريف  والثق��ايف 
ربي��ع 2003 ملن هّب ودّب 
يف اأن يدع��ي لنف�س��ه رتب��ة 
دون  )باح��ث(  اأو  )ناق��د( 
كتابي��ة  بخ�س��ال  متتع��ه 
ليك��ون  وا�سع��ة  ومعرفي��ة 
ناق��داً حقيقي��ًا فق��د انت���رص 
اجلرائ��د  �سفح��ات  عل��ى 
العراقي��ة عل��ى كرثته��ا م��ا 
تتعا�سل  بدرا�س��ات  ت�سم��ى 

ال حياة فكرية أو ثقافية 
ناجحة حين ال تشترك 

مع الجامعات في 
عملها، ففي الجامعات 
العراقية من الكفاءات 
ما يشجع في تقدمه 

إلى المراتب األولى 
عربيًا ..
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يف الق��ول وتط��رح اأف��كاراً غ��ري مفهوم��ة واإدعاءات 
فارغ��ة باإل�ساق اأ�سماء النق��اد واملفكرين العاملين 
يف مدوناتهم ظنًا منهم اأنها جتيز لهم التمتع ب�سفة 
ورتبة )ناق��د( اأو )الباحث(. و�ساهمت كرثة املدار�ص 
النقدي��ة يف هذه الظاه��رة املوؤ�سفة فقد تق��راأ خليطًا 
م��ن اجتاه��ات نقدي��ة ومزج��ًا م��ن مدار���ص نقدي��ة 
فيك��ون املقال النقدي اأو البحث هجينًا ل ينتمي اإىل 
اأية مدر�س��ة نقدية اأو اجتاه فكري اأو ثقايف ورغم اأن 
احتادنا الكبري �ساهم يف ت�سكيل رابطة لنقاد الأدب اإّل 
اأننا لحظن��ا عزوفًا يف امل�ساهمة لكثري من الأ�سماء 
املهمة يف العملي��ة النقدية. ومل�سنا �رصاعات �سللية 
وجماميع من النقاد حتاول اأن ت�ستاأثر بق�سب ال�سبق 
يف اإدارت��ه اأو ا�ستثماره كناف��ذة للتعريف بالعاملن 
في��ه واأن��ا اأرى اأن ابتعاد الأطر اجلامعي��ة عن العمل 
يف ه��ذه الرابط��ة �ساه��م ب�سكل كب��ري يف التقييد من 
ن�ساطه��ا، فاأنا اأكرر دائمًا ل حي��اة فكرية اأو ثقافية 
ناجح��ة ح��ن ل ت�سرتك م��ع اجلامع��ات يف عملها، 
ففي اجلامعات العراقي��ة من الكفاءات ما ي�سجع يف 

تقدمه اإىل املراتب الأوىل عربيًا ..

- وهل تـــرى يف النقد االك�دميي ق�شورا او تق�ع�ش� عن 
اداء م� يفرت�س ان يوؤديه ؟

-  حن حتاول اأن حتيط بامل�سهد النقدي عراقيًا من 
خالل رموزه ت�سعر به��ذه الظاهرة املوؤ�سفة، فالنقاد 
الأكادميي��ون يف خندق والآخ��رون يف خندق مقابل 
ويتنا�س��ى اجلمي��ع اأن اله��ّم احلقيقي ال��ذي يجب اأن 
ي�سود ه��و حتقيق الأثر املطلوب يف امل�سهد الإبداعي 
العراق��ي من خالل معطي��ات العملي��ة النقدية، نرى 

بحوث��ًا ودرا�س��ات نقدي��ة واآراء جريئ��ة تن�رص ولكن 
تاأثريه��ا املبا���رص ل يذك��ر ب�سبب من ع��زوف القّراء 
وتن��ّوع م�سادر الإع��الم والن�رص وبقي��ت دور الن�رص 
الأهلي��ة واملنظم��ات اخلا�سة به��ذه العملية مهم�سة 
ب�سب��ب ع��دم قدرته��ا لوج�ستي��ًا يف بل��ورة امل�سه��د 
النقدي الإبداعي العراقي من خالل طباعته وتوزيعه 

والتعريف به.
 

ي�شخ�ـــس  مـــ�  واأكـــر   ، ال�شعـــري  ع�ملـــك  اىل  لنعـــد   -
 – االأقـــل  علـــى  نظـــري  وجهـــة  مـــن   – �شعـــرك  يف 
يف  تـــرى  هـــل  فكريـــة.  بروؤيـــة  الواقـــع  قـــراءة  هـــو 
. ؟  الواقـــع  ا�شئلـــة  عـــن  االإج�بـــة  علـــى  قـــدرة  ذلـــك 
 - هذا ال��راأي اأ�رّصه اأكرث من دار�ص وناقد لن�سو�سي 
وهو مدع��اة فخر يل فالن�ص الأدب��ي لي�ص لفتة يف 
تظاه��رة اإعالمية اأو �سيا�سي��ة اأو ع�سائرية اأو طائفية 
واإمن��ا روح تكت�س��ف الواقع وتط��رح اأ�سئلة ت�سهم يف 
روؤيت��ه ب�سكل جم��ايل .. اأنا م�سك��ون بتاأ�سي�ص الواقع 
الث��اين القائ��م على خرائب الواق��ع الأول، هل يكتفي 
ت�سوي��ر  كاآل��ة  املخ��رب  الواق��ع  بت�سوي��ر  املب��دع 
فوتوغرافي��ة ويعر�س��ه ع�����ل��ى النا���ص واملتابعن 
فق��ط ؟ اأعتقد اأن يف ذلك تقييدا للروؤية الإبداعية ويف 
ات�ساع رقع��ة ب�سريتها الواعية، الن�ّص ال�سعري الذي 
يق��راأ الواق��ع بروؤي��ة فكرية ن���صّ متق��دم يف عطائه 
اإ�سالحي��ن  لي�س��وا  والروائ��ي  والقا���ص  فال�ساع��ر 
يحول��ون ���رصاع الواق��ع اإىل مواعظ وحك��م وترديد 
لروؤى �سلفي��ة قائمة على الإمي��ان الثابت والتقدي�ص 
ًا يبتعد  الوهمي له.. ل ميكن- �سخ�سيًا - اأن اأعّد ن�سّ
عن روؤية فكرية �سجاعة حتاول تثوير الواقع وبنائه 
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وفق��ًا لك�سوف��ات ت�ْسه��م اأ�سئل��ة املبدعن 
اأع��ده  ل  بنائه��ا..  �س��ريورة  حتقي��ق  يف 
منتمي��ًا اإىل ع��امل ال�سع��ر اجلم��ايل ال��ذي 
ه��و اكت�ساف للواق��ع واإعادة بنائ��ه وفقًا 
لروؤية نا�سجة واعية �سجاعة وم�ستقبلية.              
- وهـــو مـــ� يف�شـــر لنـــ� – اىل حد مـــ� – هذا 
الت�ش�يـــف يف اثـــراء التجربـــة عنـــدك ، كمـــ� 
يت�شـــح  بـــني جمموعتـــك )ورقـــة احللـــة( و 
)مـــن ال�ش�حـــك يف املـــراآة ؟!( فثمـــة و�ش�ئج 
 . اأي�شـــً�  والتقنيـــة  الروؤيـــة  م�شتـــوى  علـــى 
واحـــدة.  جتربـــة  �شمـــن  ميتـــدان  وك�أمنـــ�  
الأوىل  طبعت��ه  �س��درت  احلل��ة(  )ورق��ة   
؟!(  امل��راآة  ال�ساح��ك يف  )م��ن  و   2003
�س��درت طبعت��ه الأوىل 2016 م��ا ب��ن 
املجموعت��ن ثالث ع�رصة �سنة عا�ص فيها 
العراقيون ظروفًا قا�سية لي�ست على البال 
من اأحالم وردية ظن��وا اأنها �ستتحقق بعد 
�سمولي��ة ظامل��ة امت��دت خم�س��ًا وثالثن 
�سنة، اإىل ا�سطهاد من نوع جديد و�رصاع 
طائفي وحرب هي اإىل الأهلية اأقرب بكثري 
من غريها.. هذا الواقع الفجائعي الذي مّر 
على العراقي��ن ل ميكن لل�ساعر اأو الأديب 
اأن يك��ون مزيفًا له وهو ال��ذي عا�سه بكل 
حوا�س��ه وكان ي�ست�سعر اخلطر باملوت يف 
كّل خطوة يعي�سه��ا . اإذن لبّد من م�ستوى 
جديد م��ن الروؤية وثقافة اإبداعية تتنا�سب 
الروؤي��ة  ه��ذه  يف  ب��ه  املحي��ط  والواق��ع 
الفجائعي��ة. ُكتبت ن�سو���ص املجموعتن 

جب��ار عبد احل�س��ن الكواز ، حمافظة باب��ل – مدينة احللة، 
بكلوريو�ص لغة عربية واآدابها – جامعة بغداد كلية الرتبية 
1969 / 1970 ، عم��ل مدر�س��ا للغ��ة العربي��ة وم�رصف��ا 
اخت�سا�سي��ا لها يف مدار�ص العراق واجلزائر وليبيا. رئي�ص 
احت��اد الدب��اء والكتاب العراقي��ن يف باب��ل ل�سبع دورات 
انتخابية. ع�سو املجل���ص املركزي لحتاد الدباء والكتاب 
يف الع��راق خلم�ص دورات انتخابية. ع�سو املكتب التنفيذي 
لحت��اد الدب��اء والكت��اب يف الع��راق دورة  
2016  / 2019 مّث��ل الع��راق �ساع��را يف 
الكوي��ت واليم��ن والردن و�سوري��ا وم���رص 
وليبي��ا واجلزائر ولبنان واي��ران والوليات 
املتح��دة المريكية وترجم��ت ن�سو�سه اىل 
خمتلف اللغات العاملي��ة.. اعماله ال�سعرية : 
)�سي��دة الفجر – بغ��داد 1978(، )رجال من 
طراز خا�ص –بغ��داد 1982(، )غزل عراقي 
باب��ل 1983(، )ذاكرة اخلن��دق ذاكرة الورد 
بغ��داد   . ال��روح  )حمام��ة   ،)1986 بغ��داد 
1988(، )دفاعا عن الظل . بغداد 1995(، )ورقة احللة  : 
 " 2008، ط4   . ، ط3   2005 2003، ط2.    باب��ل  ط1. 
باللغة النكليزية " 2013، ط5 " باللغة اليطالية – ت د. 
ا�سماء غريب  2018(، )اقول انا واعني انت . بابل 2015(، 
)من ال�ساحك يف املراآة . بريوت القاهرة بابل 2017(، )ما 
ا�سي��ق الغابة ما او�سع الظالل .بغداد 2017(، )�سعودا اىل 
ثري��ا النهار .باب��ل 2017( ، )اراك حيث ل��ن تكوين هناك 
. باب��ل 2017(، )اح��زان �سائ��غ الط��ن – باب��ل 2018(، 
)ع�س��اي خر�ساء اين دليلي – باب��ل 2020( ومن بحوثه : 
)عب��د الر�سا عو�ص باحثا وموؤرخا – بابل 2011(، )عامل 

�سبيط النيلي – �سعره مع مقدمة نقدية . بابل 2015(.

ة 
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)ورقة احللة( ن�ص طويل ب� 124 �سفحة اعتمد مدينة 
)احلل��ة( وهي م�سقط راأ�سي وموئ��ل ن�ساأتي املعرفية 
والإبداعي��ة مل تعد تل��ك املدينة احلامل��ة التي كانت 
كعب��ة العراقي��ن يف تنظيمه��ا وجماله��ا ومدنيتها 
كم��ا كان��ت وله��ذا كان لبّد يل م��ن ا�ستغ��ال اآليات 
فنية واإبداعية حتاول اأن تدين الواقع وتهجو مريديه 
وتك�س��ف اخل��راب وتف�س��ح الكذب ال��ذي مور�ص �سد 
امل��دن العراقية قبل 2003 وبع��ده ، من هنا ات�سمت 
املجموع��ة باآليات ا�ستغال ت�سعى اإىل ك�سف املخبوء 
يف حتت جلد اأر�سيتها واأ�سجارها واأ�سالفها وراهنها 
فكان اأن اعتمدت جدلية )املنت والهام�ص( يف ك�سف 
ذل��ك التناق���ص يف روؤي��ة الواق��ع وا�ستثم��ار الفراغ 
والبيا���ص يف حماول��ة مل�ساركة الق��ارئ ل�ستكمال 
�س��ورة الواقع املخ��رب واقرتاح حل��ول ل�ستنها�ص 
واق��ع جدي��د للمدينة وملدن العراق كله��ا اإ�سافة اإىل 
الأخذ بالرموز املحلي��ة التي �ساهمت بعطاءات على 
م�ستوى الوطن وحماولة تقويلها الفاجعة من خالل 
الظروف التي مّرت بها املدينة وبالرغم من اإ�سداري 
جمموعت��ن بن )ورق��ة احللة( و )م��ن ال�ساحك يف  
امل��راآة ؟!( اإّل اأن الو�سائ��ج بينهم��ا و�سائج متوا�سلة 
وكاأمّن��ا ج���رٌص م��ن اله��ّم يربط ب��ن الثن��ن )ورقة 
احللة( هّم املدينة و�سعبها و )من ال�ساحك يف املراآة 
؟!( ه��ّم ال�ساع��ر ورم��وزه الت��ي عا�سه��ا والظلم الذي 
واجه��ه والظ��روف القا�سية التي مّرت ب��ه.. لهذا فاإن 
ه��ذا ال�س��وؤال اجلميل ال��ذي طرحته عل��ّي - �سديقي 
العزيز-  �س��ار رقمًا ا�ستثنائيًا يف جتربتي ال�سعرية 
على م�ستوى الروؤي��ة الفنية والتقانات ال�سعرية التي 
تْرمت���ص اأحدها بالأخرى في�س��كالن ثيمة واحدة من 

الوع��ي الفن��ي املدعم بوع��ي فكري ووطن��ي ، فهما 
ينتمي��ان اإىل جتربة واحدة ول ينتميان يف اآن واحد 
رغ��م اأن م��ن ن�سو���ص )م��ن ال�ساحك يف امل��راآة ؟!( 
م��ا كتبته يف الع��ام 2003 وما تاله ه��ذه التجربة 
التي اتخذت �سقن روؤيوي��ن تاآخيا فنيًا واقتحاميًا 
لتقوي��ل الواقع بجراأة و�سجاع��ة نادرة وبفنية عالية 

اأ�ساد بها كل من در�ص املجموعتن. 

- ا�شرت يف اج�بتك اىل " الرموز " وي�شغلني يف بع�س 
ن�شو�شـــك املهمة  ذلك الرمز املخيـــل املتفرع، ن�س )�شيد 
اإبـــرة مثًل( وغـــريه، ال�ش�غـــل اأن الرمز ميتـــد ويت�شعب 
لتكون لـــه اأذرٌع يف الت�ريخ واأخرى اإىل الواقع، واحدة 
يف ذهن ال�ش�عر واأخـــرى تتولد يف ذهن الق�رئ لين�شج 
�شوره� بعيدًا عنك. فهل ميكنن� اأن ن�شتو�شح منك طبيعة 
تفكريك ب�لرموز وكيفية توظيفه� يف البن�ء الكلي للن�ّس؟ 
-  الرم��ز كاآلي��ة ا�ستغ��ال فن��ي �سعريًا لي���ص بالأمر 
اجلديد يف ال�سعرية العربية قدميًا وحديثًا. وا�ستغايل 
ال�سع��ري ال��ذي ا�ستثمرت في��ه الرم��وز يختلف كثرياً 
عمن �سبقني يف ذلك فالرمز الذي اأوظفه يف ن�ّص ما 
ل ميث��ل �سخ�سية تاأريخية اأو اأ�سطورية اأو اجتماعية 
يف حدودها البايولوجي��ة اأو التاأريخية واإمنا اأ�سعى 
لت�سكي��ل رمز جديد متكون م��ن جمموعة �سظايا من 
الرم��وز املتقاربة له ف�� )ال�سيد اإبرة( وهو من الرموز 
العامة يف التداول ال�سعري مل يكن يف ت�سكيله �سعريًا 
انعكا�س��ًا حلالة �سعوري��ة وبايولوجية واحدة بل هو 
ق��د ت�س��ّكل يف الن�ص م��ن جمموعة خوا���ص طبيعية 
تق��رتب منه ومتثله يف ج��زء منها كاإب��رة املدفع اأو 
القنا�ص اأو اخلي��اط اأو امل�سمد اأو القنبا�ص.. اأو هذه 
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اخلوا���ص املت�سظ��اة يف احلي��وات والأ�سي��اء ت�س��كل 
القن��اع املوؤ�س���ص لإبرة ك�سيد نعي�س��ه يف الواقع فهو 
قريب منا بل من اأ�سدقائنا ول ميكن لهذه ال�سخ�سية 
اأن ين��ال ح�سوراً يف الذائقة اأو اهتمام الدار�ص ما مل 
يت�س��كل وفق ذلك فهو لّبى ميكانيك التجميع ال�سكلي 
روحيًا امل�سبوب��ة يف مفهوم الإبرة ليكون هذا الذي 
يتج��ول بن الكلمات وه��و ي�رصخ يف النجدة بعد اأن 
�سيع��ه النا�ص يف �سندوق العّدة، وت�رصي هذه الآلية 
عل��ى كثري م��ن الرموز ب��ل كّل الرم��وز التي خ�سعت 

لهذه الآلية. 
-  وم�ذا عن ن�س " �شنم�ر "؟. 

التاريخ��ي  - يف ن���صّ �سنم��ار ه��و لي���ص �سنم��ار 
والطغرائ��ي كذل��ك والغاب��ة لي�س��ت ه��ي جمموع��ة 
الأ�سج��ار اخل�رص و�سفي الدي��ن احللي امل�سهور بيته 
ال�سع��ري ال��ذي بني عل��ى اأ�سا�س��ه العل��م العراقي ما 
ع��ادت األوان��ه تقود الق��ارئ اإىل ك�سوفاته��ا القومية 
ومكبوتات احلرب بل هي األوان م�ستحدثة تقوده اإىل 
ماأ�ساة احلا�رص وحمنته التي نعي�سها وما زلنا، هكذا 
مت تخليق الرمز عن��دي ت�ساهميًا من حماور خمتلفة 

ومت�سادة يف الأم�ص واليوم والغد. 
- ولالأل��وان  رمزيته��ا، او ان �سئن��ا ا�ستثمرتها رمزا 

كما يظهر؟. 
 ل��و تق�س��ى باحٌث م��ا رمزي��ة الأل��وان يف ن�سو�ص 
املجموعت��ن واملجامي��ع الأخرى لوجد اأنه��ا األوان 
مفارق��ة لتداوليتها فال اأ�سود ول اأبي�ص ول اأحمر ول 
اأخ�رص ولك اأن تعدد من الألوان ما ت�ساء فكل لون يف 
جمم��ل خوا�سه اأو انعكا�سات��ه النف�سية اأو التوا�سلية 
تاأريخيًا ميث��ل مفهومًا جديداً اإمنا ه��ي األوان لب�ست 

لبو�س��ًا جدي��دًة �سنعها له��ا الواق��ع الفجائعي الذي 
نعي�سُه وتتبدى هذه املالحظة على اللون كما تكلمنا 
والواق��ع ففي��ه ل الزوايا زواي��ا ول الأم��وات اأموات 
والواق��ع ه��و الواقع ال��ذي نعي�سه في��ه روؤية خمالفة 
يف �سياغ��ة مفارق��ات وجماليات �سادم��ة ت�ستنفذ 
املتتبع لتاأويله��ا مبا يراه من خالل م�ستواه الفكري 

اأو اجلمايل اأو التوا�سلي.

- لـــو تق�شين� معك �شيئـــ� عن خطوط الن�ـــس الداخلية، 
عن خ�رطة ا�شتغ�له، ال تنفرط اجلملة ال�شعرية عن ع�مل 
ن�شهـــ� علـــى الرغم من البنـــ�ء االعرتا�شـــي والتف�شريي 
والتف�شيلـــي واملخططـــ�ت التي حتيط ب�لن�ـــس م�شكلة 
حوا�شي لكنه� جزء من املنت واأي�شً� الن�شو�س واالإح�الت 
اخل�رجية التي تنبني وتنمو داخله� واملو�شيقى املتولدة 
عن هذه االنتق�الت، �شوؤايل : هل هذه قيم وتق�ن�ت فنية 
تتق�ش�هـــ� اأنت جم�ليً�؟ اأو ت�شعى مـــن خلله� ال�شتكم�ل 
روؤيتـــك للواقع املمكـــن �شمن هذا التطـــور؟ وهل تتوقع 
اأن مثـــل هـــذا البنـــ�ء املركب �شيتيـــح للقـــ�رئ التوا�شل 
اأو يفرت�ـــس ق�رئً� متدربـــً� اأو ق�رئً� قـــ�درًا على املت�بعة؟ 
-  ه��ي قيم وتقانات حتمل وجهن اإبداعين اأولهما 
التق�سي اجلمايل للن�ص لي�سكل وفقًا ملديات اجلمال 
الفل�سف��ي ال��ذي اأوؤم��ن ب��ه وثانيهم��ا تك��ون حموراً 
ل�ستكمال روؤية الواقع واإ�سكالياته وال�رصاع املاكث 
يف جوانياته ومعلناته؟ واأعتقد اأن هذه ال�سذرات التي 
يحتويه��ا الن�ّص م��ن فراغات وبيا�س��ات ون�سو�ص 
واردة واإح��الت خارجي��ة تنبي لت�س��كل مو�سيقاها 
املتوال��دة يف ه��ذه النتق��الت، كل ذل��ك �سيح��دث 
اأم��ام القارئ فيحث��ه على ال�ست��زادة والقرتاب من 
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التذوق اجلمايل وامل�سموين 
للن�ّص فال يك��ون الن�ّص يف 
م�سار ديديّن متكرر ي�ستدعي 
ال�سكوني��ة،  ا�ستج��الب 
روؤي��ة  ثم��ة  ب��ل  والثبوتي��ة 
متج��ددة  وروؤي��ا  متوثب��ة 
الروؤيت��ن  وب��ن  وحامل��ة 
تنمو ق��درة املتابع والقارئ 
جمالي��ة  يف  واملت��ذوق 
اأنن��ا  اأوؤم��ن  اأن��ا  التوا�س��ل، 
نرتف��ع  اأن  يج��ب  ك�سع��راء 
بذائقة املتلقي ل اأن نن�ساع 

ل��ه ملا يريد فنجد اأنف�سنا يوم��ًا وقد اأ�سبحنا ممثلن 
م��ن الدرجة العا���رصة وتكون وظيفتن��ا الجتماعية 
واجلمالية �ساعتئذ هي حماولة ا�سرت�ساء املحيطن 
بن��ا، واأوؤم��ن اأن ال�ساع��ر اأو الأدي��ب يج��ب اأن يك��ون 
حم��وراً لبناء قي��م جمالية جديدة وحم��رراً من قيود 
جمالي��ة �سوتية ثبوتية مل تعد �ساحل��ة لال�ستعمال 
الفني يف راهننا احلا�رص، وال�سعر لن ياأتي من الهباء 
ول انبع��ث من قدا�س��ة �سماوية بل هو انبثاق جمايل 
وانفج��ار ج��ديل وا�ستق��راء فك��ري يتقم���ص روحيًا 
جدلي��ة التجدي��د هادف��ًا يف طريقه كّل روؤي��ة �سلفية 
حتاول ا�ستحمار الذائقة وتعمي��م الو�سولية وارتداء 
اأقنع��ة ر�سائي��ة ل تطمئ��ن اأرواح النا���ص يف زم��ن 
عجائب��ي يحتاج اإىل اأكرث من عجائبية للتغيري بفعل 
الوع��ي و�سذراته اجلامعة امل�سيئة يف تنوير ال�سالب 
وتثوير الراكد وبعث وجود جديد بحلول روحي جديد 
يع��ّم وي�سع كّل ما يحيط ب��ه �سانعًا ركائز امل�ستقبل 

الفكري��ة  متبنيات��ه  وف��ق 
اجلمالية اخلالقة للحياة. 

اأن  مـــ�  حـــد  اإىل  اأ�شتطيـــع   -
اأمتثـــل يف ن�شو�شـــك، واأنـــت 
كلك�م�ـــس  كلك�م�ـــس،  �شليـــل 
ب�بل الذي ال يبحث عن ع�شبة 
اخللـــود ولكـــن عـــن �شـــّر مـــن 
اأ�شـــرار احليـــ�ة – ثمـــة �شيء  
جمهـــول، عميـــق يرقـــد داخل 
ن�شو�شـــك واأنـــت حتـــ�ول اأن 
اأو  حتـــ�وره  اأو  ت�ْشتجليـــه 
ت�ش�ئلـــه، ثمـــة اأغنية تلد احليـــ�ة و�شكـــني تئده� ون�شك 
بني االثنني. �شوؤايل : هـــل ال�شعر �ّشر من اأ�شرار احلي�ة 
التـــي حت�ول اكت�ش�فه� ب�كت�ش�فـــه؟ اأم مفت�ح الكت�ش�فه�؟ 
- ب��ن الثن��ن يق��ف ال�سع��راء حائري��ن ومذهولن 
ميلوؤهم الأ�سى يف امل��اآل الذي �سيكونون اإليه ف�سوؤال 
من يقول اأن ال�سعر �رّص من اأ�رصار احلياة التي حتاول 
اكت�سافه��ا باكت�ساف��ه يربط بن حالت��ن اأ�سا�سيتن 
ب��ن اأن تك�س��ف ال�رّص فتكت�س��ف عر�س��ًا ال�سعر وهنا 
�سيك��ون ال�سع��ر لحقًا ل�س��وؤال احلي��اة وجدواها. اأما 
ح��ن يكون ال�سع��ر مفتاحًا لكت�ساف اأ���رصار احلياة 
فه��و اإذن املعادل املو�سوعي ال��ذي يقودنا اإىل فهم 
حقيق��ي لأ���رصار احلياة فال�سع��ر املنطلق م��ن روؤية 
فكري��ة اأو فل�سفية راك��زة �سيتمكن م��ن فهم احلقيقة 
الوحيدة يف الكون ما يجعلنا واقعن يف فهمنا لهذه 
الو�سيل��ة العظيمة )ال�سعر( فامل��وت املجهول العميق 
اخلفي الهوية ال�سائر معنا منتهزاً غفالتنا و�سهواتنا 

النص األدبي ليس 
الفتة في تظاهرة 

إعالمية أو سياسية 
أو عشائرية أو طائفية 

وإنما روح تكتشف 
الواقع وتطرح أسئلة 

تسهم في رؤيته 
بشكل جمالي.
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وان�سغالتن��ا هو ما يرقد داخل ن�سو�سي حقًا ، وكّل 
م��ا �سواه باط��ل ، �سوؤال امل��وت هو الو�سيل��ة للك�سف 
والكت�س��اف باملفت��اح الأزيل الذي ابتك��ره الإن�سان 
�سع��راً.. ويف كّل ا�ستغالت��ي ال�سعري��ة �سع��ي خا�ص 
وواعي يف ربط الن�ّص بالواقعية ال�سحرية وانتقالها 
تنافذيًا بال�رصد الفني فالواقعية ال�سحرية يف الن�ّص 
ال�سعري حالة ت�ستثمر اللغة وفيو�ساتها امل�سمونية 
لت�سكي��ل جم��ل تائقة لك�سف ال�سح��ر ال�سعري و�سوًل 
اإىل بنية كربى لكّل ن�ّص تعي�ص فيه الأغنية املتولدة 
من رحم احلياة وال�سكن امل�سهور للذبح �سقيًا لإطفاء 
تل��ك الولدة ولكن هيهات اأن يحدث ذلك فالنت�سار 
اأوًل واآخراً للحياة وعنفوانها وجمالها وتناق�ساتها. 

- انتقـــل معـــك اإىل �شوؤال – قد ال يثـــري اهتم�مك بقدر م� 
يتطلـــع اإليه ق�رئـــك. بغ�ـــس النظر عن طبيعـــة ت�شورن� 
لل�شكل ال�شعري وموقفن� منه ، مت�بعك يرى اأن جتربتك 
تولد �شكله� عمودًا اأو تفعيلة اأو نرًا ، مركبة اأو ب�شيطة 
طويلـــة اأو ق�شـــرية وم�شة اأو جملـــة اأو ن�شـــً� مفتوحً�، 
فكيف تنظـــر ل�شكل الق�شيدة بعلقته مـــع التجربة ؟ هل 

ثمـــة ت�شـــور خ��ـــس لل�شـــكل 
عنـــدك ، واآخـــر قريـــب اإليك ؟ 
واأقوله��ا  �سخ�سي��ًا   -
ب�سجاع��ة اأن��ا ل اأنطل��ق من 
حّد �سكلي مع��ن و�سخ�سي 
. دائم��ًا  قب��ل كتاب��ة الن���صّ
م��ا تق��ودين التجرب��ة بقوة 
اإىل ال�سكل ال��ذي ياأتي دون 
فطري��ة  اأو  من��ي  طواعي��ة 

ل  اأعرفه��ا،  اأو ظاه��رة �سوتي��ة  متوارث��ة،  جاذب��ة 
يهمن��ي �س��واًء اأكان الن�ص عمودي��ًا اأو تفعيلة اأو نرثاً 
، مركب��ًا اأو ب�سيط��ًا طوياًل اأو ق�س��رياً وم�سًة اأو جملة 
اأو ن�س��ًا مفتوح��ًا، اأنا كائ��ن �سعري اأ�س��ري واأنا فاحت 
عين��ّي وم���رصع نوافذ حوا�س��ي كلها ملتقط��ًا كّل ما 
يحي��ط بي ب�س��كل واع اأحاول يف كثري م��ن الأوقات 
�سياغت��ه بهدوء وقد ا�ستغ��رق زمنًا طوياًل يف كتابة 
جملة �سعرية وثمة انثيالت واعية تاأتيني ل توؤ�س�ص 
ل�س��كل الن�ّص ول تهتم به ولهذا ت��راين األعب ثم األعب 
بوعي واأنا اأكتب ن�سو�سي.. التي اأ�سكلها منطلقًا من 

ك�سوفاتي اخلا�سة وروؤاي الواردة من خالل الوعي.

- قـــ�رئ ن�شو�شـــك مـــ� اأن ينتهـــي منهـــ�  حتـــى يعـــود 
�شعريـــً�  قنديـــًل  اآخـــر ويوقـــد  اإقنومـــً�  لي�شـــيء  اإليهـــ� 
جديـــدا، ف�لق�شيـــدة عنـــدك حزمـــة قن�ديـــل ملونـــة، لـــذا 
اأوّد اأن حتدثنـــ� عـــن البدايـــ�ت كيـــف ت�شكلـــت ثق�فتـــك 
�شبغـــت  وكيـــف  بو�شلتـــك  توجهـــت  واأيـــن  املوؤ�ش�شـــة 
علقتـــك ال�شعرية ال�شيم� ونحن اأمـــ�م ن�شو�س مثقفة ؟ 
-  املج��يء اإىل فردو���ص ال�سعر يتخذ ع��دة طرق ول 
يف  ال�سع��راء  فيه��ا  يت�ساب��ه 
والأماك��ن  الع�س��ور  كّل 
والأجنا�ص رمبا يكون ال�سبب 
نزع��ة  م��ن  متاأتي��ًا  عن��دي 
موروث��ة اأو من خ�س��م اأ�رصة 
دينية واأدبية لها دور م�سهود 
تاأريخي��ًا. يف هذا الفردو�ص.. 
ه��ذه النزع��ة اأرادت الإجابة 
يحي��ط  م��ا  �سكوني��ة  عل��ى 

القصيدة عالمي الذي 
أعيشه وتركت دونها 

الكثير الكثير وضحيت 
دونها الكثير الكثير 

ألنني في دفاع دائم 
عني وعنها.
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ب��ي اإن�سان��ًا واعي��ًا بالواقع 
مبك��راً واأن��ا اأ�ساح��ب جدي 
واأبي وم��ن ث�ُّم اأخ��ي الكبري 
اإىل جمال���ص الع��زاء الدينية 
واملجال�ص الجتماعية التي 
كانت يف بابل، احللة يومئٍذ، 
فانبثقت الأ�سئلة التي تبحث 
عن املجه��ول، ال�ساعر الذي 
الواق��ع  رتاب��ة  يك���رص  كان 
يف كّل �س��يء، الأ�سئل��ة ه��ي 

التي قادتني اإىل عامل ال�سعر واحتداماته و�رصاعاته 
وتناق�ساته، لقد كانت اأ�سئلة ب�سيطة اأوًل عن ال�ساعر 
املجه��ول احلا�رص بينن��ا يف ن�سو�سه كال�سيد حيدر 
احلل��ي، احلمريي، �سالح الكّواز، القزويني، ال�ساحب 
ب��ن عباد، اأبو العالء، املتنبي، ال�رصيف الر�سي... اإلخ 
. الأ�سئل��ة ه��ي التي قادتني طف��اًل اإىل ال�سعر، األي�ست 
الأ�سئلة هي ال�سعي لإزالة املجهول واجلنون واخلوف 
والطريق لكت�ساف حمت��وى الواقع وجدواه باأجوبة 
مّل��ا تاأت بع��د.. ولكنها يف حينها كان��ت تقودين اإىل 
اطمئن��ان اآين ينا�س��ب مدارك��ي ومع��اريف. م��ن هنا 
ب��داأت التجرب��ة �سبيًا �سغ��رياً و�سابًا ورج��اًل وكهاًل 
فاإن كان ال�سعر يف خطواتي الأوىل ملفوظات لإنتاج 
فه��م �سار طريقًا لإنتاج معنى وحلم ، بل انبثق منه 
�رصاع وفعل درامي اأو حكاية داخل ال�سعر ، والقراءة 
الواعي��ة والتح�سيل الثقايف والتن��وع واحلفظ )اأكرر 
احلف��ظ( والإمي��ان بالق��در اأن تكون �ساع��راً والوعي 
بوظيف��ة اللغ��ة يف ال�سع��ر والإح�سا�ص به��ا اإح�سا�سًا 
روحيًا وبالدخول يف جتارب كثرية ابتداًء من العمل 

�سبيًا م��ع الأب واجلد والأخ 
وانته��اًء بال�ستق��الل، �سار 
ال�سع��ر عن��دي عامل��ًا اأت��وق 
اإىل بنائ��ه بوع��ي واإ���رصار 
قائ��م عل��ى  عجي��ب كبن��اء 
ثواب��ت  ب��ن  اأزيل  ���رصاع 
مقد�س��ة ومتحركات مبتكرة 
بالعتماد على اآلية ا�ستغال 
فنية كربى لّم��ة لت�سظيات 
م��ا يحي��ط ب��ي م��ن جتارب 
وكناي��ات �سغرى تقود اإىل الكناية الكربى لكّل ن�ص 
اأو جمموع��ة �سعري��ة، كنايات قادم��ة وم�ساغة مما 
يحيطني م��ن جتارب اإن�ساني��ة اأعي�سه��ا بتفا�سيلها 
واعي��ًا وجم��دداً فيه��ا مل��دة طويل��ة اأحيانًا قب��ل اأن 
اأخرجه��ا بقناع��ة ن�سًا عاج��ًا بالأ�سئل��ة وجوهرها 
لتحري��ك تل��ك الثواب��ت، ال���رصاع �سم��ة اأ�سا�سية يف 
ن�سو�س��ي �رصاع من اأج��ل الكت�ساف املخبوء حتت 

جلد الواقع والألفاظ. 
وكن��ت وما زلت قارئ��ًا نهمًا وواعيًا بق��وة البا�رصة 
وثق��ة الذاكرة فما من كتاب اأردته اإّل وح�سلت عليه، 
وما من عامل جذبن��ي اإّل وت�سارعت لك�سفه جماليًا، 
ق��راأت كثرياً منذ البتدائية واأ�س�ص يل اأخي الكبري ابو 
عالء اأول مكتبة يل واأنا يف املتو�سطة قراأت الدوريات 
وال�سحف وكّل ما وقع بن يدي ومل اأدع �سيئًا مّر اأو 
خ��رباً اأو مطبوع��ًا اإّل وقراأت��ه فتكونت ل��دي ح�سيلة 
ثقافي��ة وا�سع��ة م��ن وراء ذل��ك، ال�سع��راء بع�سورهم 
واملفك��رون مبدار�سهم والفال�سف��ة مبناهجهم قدميًا 
وحديثًا متجاوزاً يف كثري من اخلطى قدراتي الذاتية 

نسعى دائمًا بإخالص 
وشجاعة إلى ما يمكن 
األديب في التعبير عن 

تجاربه بحرية.. وهي 
مهمة مقدسة أجّلها 

وأحترمها ومستعد 
للتضحية من أجلها. 
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يف اقتن��اء وا�ستيع��اب ما اأريد حتى بات��ت الق�سيدة 
عامل��ي ال��ذي اأعي�س��ه وتركت دونه��ا الكث��ري الكثري 
و�سحي��ت دونها الكثري الكثري لأنن��ي يف دفاع دائم 

عني وعنها.

- وم�ذا عن �شعرك والع�مل ؟. 
النكليزي��ة  اىل  ترجم��ت  ن�سو�س��ي  م��ن  كث��ري   -
وال�سيني��ة  واليطالي��ة  وال�سباني��ة  والفرن�سي��ة 
ترجم��ت  كذل��ك  والعربي��ة  والفار�سي��ة  والرتكي��ة 
جمموعت��اي "ورق��ة احلل��ة" و "م��ن ال�ساح��ك يف 
امل��راآة" اإىل اأك��رث م��ن لغ��ة عاملي��ة ب�سب��ب م��ن هذا 
ال�ستغال الفني والفكري الذي ا�رصت اليه  يف تعرية 

الواقع املخرب. 

- تقّدم مهمة املثقف اإذ ينتج اأفك�رًا ويو�شح مواقف 
وي�شتولد روؤى من خلل ن�شو�شه – اأيً� ك�ن جن�س 

االإبداع والتفكري – بل ب�ت عليه اأن يقود ميدانيً� 
وي�شع اأفك�ره حيز امليدان وقد م�ر�شت العمل النق�بي 

يف االحت�د ل�شنوات وكنت من بني جمموعة من 
املثقفني الذين ر�شموا خطوط� جديدة بعد 2003 ، 

كيف تنظر لهذه املهمة ؟ 
- اأنظ��ر اإليه��ا كمهم��ة مقد�س��ة واأ�سع��ر اأن عملي يف 
الحت��اد امت��داد لبنائ��ي الثق��ايف والإبداع��ي واأن��ا 
حمظ��وظ اأن اأعمل م��ع جمموعة من مبدع��ي العراق 
املخل�س��ن املوؤمنن بالإب��داع ل غريه.. لقد حاولنا 
وم��ا زلنا ندع��و اإىل �سي��ادة الإب��داع يف احلكم على 
املب��دع م��ن خ��الل ن�س��ه وق��د ن�سط��دم اأحيانًا يف 
معادل��ة خطرية تتحك��م يف م�سهدن��ا الإبداعي وهي 

غلب��ة الأحكام الجتماعية على الأحكام الفنية، هذه 
املعادل��ة ل تخ���ص العراق بل كثري م��ن بالد العرب 
والبالد املجاورة والعامل الثالث ولكنها تت�سح بقوة 
يف بلدن��ا ب�سبب من جت��ارب تاأريخية مريرة عا�سها 
املثقف��ون واحلرك��ة الثقافية العراقي��ة بعامة ونحن 
ن�سعى دائمًا باإخال�ص و�سجاعة اإىل ما ميكن الأديب 
يف التعب��ري عن جتاربه بحري��ة.. وهي مهمة مقد�سة 

اأجّلها واأحرتمها وم�ستعد للت�سحية من اأجلها. 

- ومتى ك�نت انتب�هتك اىل هذه املهمة املبدئية 
والر�ش�لة االن�ش�نية ؟. 

-  من��ذ 1984 واأن��ا اأعمل  على م�ستوى احتاد اأدباء 
وكتاب بابل اأو املجل�ص املركزي اأو املكتب التنفيذي 
اإن 36 �سنة من العمل النقابي اأك�سبتني خربة املرونة 
يف العمل والفهم احلقيقي ل�سخ�سية الأديب وحماور 
ال�سع��ي باإخال���ص لحرتامه وت�سخي�س��ه ودعمه يف 
احل��دود التي نتمكنها.. اإن العم��ل يف الحتاد - كما 
اأعتق��د - تكلي��ٌف ولي�ص ت�رصيفًا وهذا م��ا نوؤكد عليه 
كمجموع��ة عامل��ة باإخال���ص وحمبة وتف��اٍن خدمة 
لالأدباء كلهم وينتظرن��ا الكثري لبلورة م�سهد اإبداعي 

مهني وطني متقدم. 

- اآخر ورقة من �شفر ت�شوراتك .. ثمة جيل �ش�ب يقود 
الق�شيدة العراقية اإىل اأفق رحب كم� يظهر اأو يدور .. 

م� تقييمك ؟ توقعك ؟ روؤيتك ؟    
 م��ن ل يقف م��ع ال�سب��اب فكاأنه وقف اأم��ام م�سرية 
الزمن هكذا ه��ي احلياة ولبد بل واجب على اجلميع 
اأن يكون��وا من املنا�رصين لهم الداعمن مل�ساريعهم 
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احلقيقي��ة امل�ستندة على دواف��ع م�رصوعة ت�سعى اإىل 
اأخ��ذ ال�سعري��ة العراقية اإىل اأفق اأرح��ب مما هي عليه 
. اإّل اأن املتاب��ع بنظ��رة فاح�سة ودقيق��ة �سواٌء اأكان 
ال�سب��اب من �سعراء ق�سيدة ال�سع���ر اأو �سعراء ق�سيدة 
اأن نق��ف معه��م ن�ساركه��م  الن��رث يدعون��ا امل�سه��د 
روؤاهم ونهّي��ئ لهم �سبل تطوير مواهبهم منكنهم من 
ال�ست��زادة من املعرفة و�سرب اأغوار التجربة احلياتية 
وندعوه��م لتكوين ذواته��م معرفيًا وثقافي��ًا ولغويًا 
فال�سع��ر ل يك��ون باملوهبة فق��ط ول بالأمنيات هو 
ع��امل ل مرئ��ي م��ن عنا���رص اأ�سا�سية تق��ف املوهبة 
لوحدها فيه عزلء وخمذولة لت�ساعد ال�ساب يف ال�سري 
والو�سول اإىل الألف خطوة القادمة مت�سلحًا بخوا�ص 
ال�سع��ر ومتعلقات��ه وجوه��ره وهن��ا لبّد م��ن القول 
اإن امل�سه��د ال�سع��ري العراقي زاخ��ر باملواهب �ساج 
بالأدعياء وخمتن��ق بالنهازين الذين يدعون خالف 
ما ميلك��ون يف كال الفريقن ق�سيدة ال�سعر وق�سيدة 
الن��رث وهم يحتاج��ون اإىل �سرب عمي��ق و�سعي دقيق 
ووع��ي كبري لالرتقاء والو�س��ول اإىل طبع ب�سماتهم 

اخلا�س��ة ف��ال يلُه بع���ص منهم يف جرمي��ة قتل الأب 
لأنه��ا اأعظم جرائم التاريخ كم��ا قال )دي�ستوف�سكي( 
العظي��م ول اإىل قت��ل الأخ فيكون��ون كهابيل وقابيل 
�سن��وي ���رصاع غري �رصع��ي من وجهة نظ��ر واحدة. 
وامل�سه��د ال�سع��ري العراق��ي ال�سباب��ي بحاج��ة اإىل 
)فل��رتة( قا�سي��ة تاأخ��ذ بي��د ال�سع��راء القادرين على 
التقدم بثقة هذه )الفلرتة( �ستقود امل�سهد اإىل ال�سالمة 
وتخل�سه م��ن �سوائب كثرية وعليه��م اأن ل ين�سوا اإّن 
ال�سعر ف��ن لغوي اأوًل واآخراً فن لغوي ينمو باملعرفة 
وباملوهبة وبالتجربة وبال�سرب وال�سجاعة والإميان 
باأنه ق��در حياتي له��م ولي�ص رغبة عاب��رة اأو تطلعًا 
اأعرج��ًا اأو نزوة م�سلول��ة .. اإنه حياة �ساجة باجلمال 
والك�س��ف والوع��ي وال���رصاع ، ال�رصاع م��ن اأجل اأن 
يكون مالذهم الآمن وفردو�سهم املفقود .. اأنا اأرى اأن 
امل�سه��د ال�سعري العراقي بوج��ود اخلّل�ُص من �سبابه 
ال�سعراء �سيكون يف طليعة امل�ساهد العربية ال�سعرية 
و�سي�س��ل اإىل رتبة العاملية اإذا اآم��ن فواعله املبدعة 

باأن ال�سعر قدرها يف احلياة .. 
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1  
حتوالت ملمو�شة 

ال�سلوبي��ة  التح��ولت  ن�س��غ  لتتب��ع  نح��ن بحاج��ة 
املا�سي��ة للر�س��ام العراقي املغ��رتب يف كندا ها�سم 
حن��ون، وذل��ك ملتابع��ة )حتولت��ه امللمو�س��ة( التي 
�سكل��ت ا�سرتاتيجي��ة العام، ال��ذي ميتثل مل��ا ي�سميه 
ج��ورج كوبل��ر )املتتابع��ات ال�سكلي��ة(، وروؤية كيف 
كان��ت كل مرحل��ة ت�سلم نف�سه��ا لتندغ��م يف مرحلة 
تالي��ة، مما مينحها تتابعا تاريخي��ا، بعد اأن امتلكت 
ا�ستقراره��ا وو�سوحها الروؤي��وي والدليل، و�سارت 
تاريخ��ا، حينم��ا مت��ت اإع��ادة و�سعه��ا يف مكانه��ا 

املنا�س��ب م��ن املعاين��ة النقدي��ة، وه��و م��ا يعم��ق 
مقاربتنا اكرث.

2
علم�ت املدن، وموجوداته� 

وم��ن اج��ل الخت�س��ار ف�س��وف ن��رتك احلدي��ث ع��ن 
بداي��ات جتربت��ه الفني��ة، واول م�ساركات��ه وظهوره 
التعب��ريي  العراق��ي، وقناعت��ه بالر�س��م  الر�س��م  يف 
باعتب��اره )اخلي��ار النهائ��ي( للر�س��م العراق��ي، كما 
كان ي�سي��ع البع���ص خ��الل حرب اخللي��ج الوىل، ال 
ان اه��م حتولت��ه ال�سلوبي��ة حدث��ت حينم��ا ا�س���ص 

خالد خضير الصالحي

مدن هاشم حنون 
في معرض ) مدن الحنين (
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منطا جديدا من )الت�س��اكل ال�سوري( مع م�سخ�سات 
الواق��ع املدين��ي، من��ذ معر�ص )م��دن ملون��ة(، وهو 
اأه��م معار�سه الت��ي اأقامها يف عم��ان عام 2002، 
فكان��ت تل��ك التجرب��ة موؤ�س�س��ة من عالم��ات املدن، 
واكتظاظه��ا ب����: موجوداته��ا، و�ساكنيه��ا؛ فكان��ت 
ح�س��ودا م��ن: �سخو���ص، واأج��زاء �سخو���ص، ووجوه، 
واأط��راف، وبيوت، واأجزاء بي��وت، و�سبابيك، ومنائر، 

وقب��اب جوام��ع مزججة، وا�رصح��ة اأئم��ة، واأ�سواق، 
وب�سائ��ع، وج�س��ور، واإ�س��ارات، وج��دران، واأر�سفة، 
وذه��ب ونفايات، وحيوانات �سائب��ة، و�سواهد قبور، 
ونخي��ل، وطرق، ومتائ��م، ودوائر واأ�س��كال هند�سية، 
وعرب��ات باعة، وبق��ع �س��وء، واقوا�ص ق��زح، و�سيل 
ع��ارم من: الرموز، والأ�سياء، وال�سفرات، واملتاهات؛ 
وهو ما كان يعني ان اللوحة تبنى ب�سكل َم�رْصب لوين 
ي�سقها طولي��ا، حينم��ا كان الر�سام ميالأه 
نث��ارا م��ن: األ��وان، وا�س��ارات، و�سخو�ص، 
وح�س��ود مكت��ظ تكت�سح��ه ق��وة اإع�سارية 
ترفعه��ا م��ن ق��اع اللوح��ة اإىل الأع��ايل، 
كما كان يفعل )�ساج��ال(، وعابري �سبيل 
يف ط��رق تلك امل��دن، وما ع��ّن للذاكرة ان 
تلق��ي م��ن حمتوياته��ا، دون م��ا اعتب��ار 
ملنطقية )زمكانية(، ان��ه يعيد بناءها من 
فت��ات قرميده��ا، واآث��ار جدرانه��ا، طبقة 
فوق اأخرى، ب��رثاء لوين مده�ص، واكتظاظ 
�سكل��ي ب��كل م��ا جمعت��ه الذاك��رة، لي���ص 
م��ن )عالم��ات املدينة( وحده��ا بل ومما 
اختزنت��ه عين��ه من ثقاف��ة ب�رصية متثلت 
م��ا ر�سمه الآخرون عنها، منذ بواكري الفن 
العراقي املعا�رص وحت��ى وقتنا احلا�رص، 
فلم تكن لوحات املعر�ص حتيلنا فقط لكّم 
هائل م��ن: موجودات امل��دن، ومعمارها، 
باعته��ا  وعرب��ات  واأطفاله��ا،  ونا�سه��ا، 
اأي�س��ا  …. ب��ل وحتيلن��ا اىل ك��م هائ��ل 
م��ن فن الع��راق القدي والر�س��وم العراقية 
فنانوه��ا  فيه��ا  اتخ��ذ  الت��ي  املعا���رصة 
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املدين��ة مرجعي��ة اإيقونية له��م، و”حيثما يكمن �رص 
املدين��ة: يف كل ذرة تراب تط��ري اثر اأي حركة داخل 
املحي��ط، فم�سال��ك املدينة ق��د تك��ون مطبوعة على 
ار�سي��ات ار�سفته��ا، وا�سفل��ت �سوارعه��ا، و�سحن��ة 
وج��وه �ساكنيه��ا، ومالب�سهم، فمثلم��ا يتبادل الب�رص 
الأثر مع املنطقة التي ي�سكنون تكون وجوههم جزءا 
اث��ريا من جغرافي��ة حميطه��م … �ستك��ون الفر�سة 
اأوفر ل�ساكني �سوارع املدينة )للمتجولن الدائمين( 
فيه��ا وه��و اختب��ار ل��روح املدين��ة، فف��ي الطرقات 
وعل��ى الأر�سف��ة )م�س��ارح عيونن��ا( حلظ��ات زم��ن 

العابري��ن خمزون��ة يف اأثرهم 
املكاين، ويف ال�سارع )الطريق 
� الر�سيف( الكل عابر، حلظات 
ف��رار م�ستم��رة كم��ا احلا�رص، 
والوج��ود ه�ص حي��ث اجلريان 
ال�رصيع للزمن ممثال بالأدوات 
� الأ�سي��اء � الب���رص، ان��ه مغزى 
احلياة املتعار���ص مع �سكون 
البي��ت وحدوده )الق��رب(” كما 
ذك��رت ببالغة هن��اء مال اهلل، 
بينما ج��اء معر�س��ه )م�سالت 
الطن(، لي��ودع جتربة )املدن 
فع��ل  ك��رّد  وج��اء  امللون��ة(، 
حل�سول تغري جذري يف فهمه 
لدور ال�سط��ح الت�سويري، لي�ص 
ب��ل  فق��ط،  التجري��د  باجت��اه 
باجت��اه حماول��ة حتقيق اكرب 
اقرتاب من املادة التي ي�ستغل 

عليه��ا، وع��رب معاجلة تقني��ة لأحاف��ري اقتطعها من 
ن�سي��ج حائ��ط، ومن قطع��ة جنفا�ص عتيق��ة متهرئة 
)عندم��ا يل�س��ق خرقا م��ن اجلنفا���ص املتهرئ على 
�سط��ح اللوحة(، ورمبا م��ن اأي �سطح �سداأ ترك الزمن 
ب�سمت مكوثه الطويل عليه، او مقطع عر�سي اخ�سع 
ملعاينة جمهري��ة، والأهم من كل ذلك، حدوث حتول 
مه��م يف فهم��ه للوح��ة منذ �سن��وات قليل��ة، باعتبار 
اللوح��ة حقل ا�ستغ��ال )�سطحا( م�سكون��ا بالأ�سباغ 
واخلطوط والأ�س��كال )والتي يجمعها �ساكر ح�سن ال 
�سعي��د ب�:املادة(، فيخ�سع ذلك ال�سطح ل�رصوب �ستى 
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م��ن جتارب الفن��ان ال�سكلي��ة والتقنية، اك��رث من ان 
تكون اللوحة مو�سوعا حكائيا يلت�سق باملعنى، اأي 
مبعنى اآخر: )ان متثل اللوحة �سيئا، اكرث من ان تكون 

ت�سبيها ل�سي(.

3
مفروك�ت �شطوح الواقع

نح��ن نعتق��د اأن احليوي��ة الكامن��ة يف منج��ز ها�سم 
حن��ون، كر�سته��ا حماولة الفنان الواعي��ة با�سطفاء 
 )frottage(س��ور م��ن متعرج��ات، او مف��روكات�
�سطوح الواقع، املرئية يوميا: اآثارا، ولقًى، و اأحافري، 
وعالم��ات، ت�ساكله��ا �س���ور م�ستث��ارة م��ن ذاك���رة 
)معرفي��ة( �سقل�تها اخل��ربة، هي لي�س��ت بال�رصورة 
براين��ا،  لكنه��ا  وحده��ا،  وخربت��ه  الفن��ان  ذاك��رة 
ذاك��رة خزن��ت من��اذج ل ح���رص له��ا م��ن )كتابات 
اأوىل( م�ستم��دة من مراجع �ستى، ف��ان العمال التي 
نتعر���ص لها الن قد ت�س��كل مرحلة تبدو عر�سية يف 
تط��وره الفن��ي، ب�سبب قلته��ا، ال انها م��ا زالت تتبع 
نف���ص ا�سرتاتيجي��ة ها�سم حن��ون؛ فتوؤ�س���ص لوحاته 
ال�سابق��ة عل��ى تطوي��ر واع ، مزي��ج م��ن خال�س��ات 
جتارب��ه ال�سبق، واهم تلك التج��ارب معار�سه التي 
ا�ستخل�ص منها: مدنه، وف�ساءاته امللونة، وكائناته 
احلجري��ة الوىل. وميك��ن تلّم���ص المت��الء الواع��ي، 
والحتفاء غري املح��دود، مبوجودات الواقع تلك، يف 
هذه الأعم��ال وان من وراء حجاب، فها�سم حنون مل 
يع��رف التجريد ومل ميار�سه، كما فعل الكثريون، فقد 
كانت ذاكرته ال�ستثنائية تفر�ص �سطوتها عليه، فما 

�ساه��ده ذات مرة يف م��كان، او رمبا يف ركن مهمل، 
او ج��دار، �سوف ي�ستعي��ده يوما ما، اإنه��ا )موديالت 
جاه��زة( رهن ا�س��ارة ذاكرته، ي�ستل منه��ا ما ي�ساء، 

دون ان يعرف كيف، ومتى يحدث ذلك.

4
العلم�ت التي ال ميكن اإزالته� 

"ليكون الن�ص ن�سًا اإن مل ُيخف عن النظرة الأوىل، 
وع��ن الق��ادم الأول، قانون تاأليف��ه وقاعدة لعبه. ثم 
اإن ن�س��ًا ليظ��ل مُيع��ن يف اخلف��اء اأب��داً. ولي�ص يعني 
ه��ذا اأن قاعدته وقانونه يحتمي��ان يف امتناع ال�رص 
املطوي، بل اأنهما، وبب�ساطة، لي�سلمان اأبداً نف�سيهما 
يف احلا���رص" )دريدا،  افالطون(، ولكن رغم احلر�ص 
الواعي لها�سم حنون على اإخفاء )م�سادره الواقعية(، 
اإل ان م�س��در ال�س��يء )فك��رة ال�س��يء(، او بكلمة اأدق 
)ب�سمة الواقع التي ل متحى( تكون قد تركت )عالمة 
ل ميك��ن اإزالته��ا(، لأنها )اجلرثوم��ة الطوبوغرافية( 
الت��ي هي��كَل الفنان بن��اَء لوحت��ه عليه��ا بطريقة ل 
واعي��ة من��ذ و�س��ع اأوىل مل�ساته على �سط��ح اللوحة. 
فرغم احلر���ص الواعي للفنان عل��ى اإخفاء م�سادره 
الواقعية، فه��و مل يتمكن اإل من قمع بع�ص العنا�رص 
الأوىل حي��ث تظه��ر ب�سع��ة اختيارات م��ن جزئيات 
ال�س��كل، بينما تقمع تفا�سيل حمددة من اجل اإف�ساح 
املجال للمتلقي ان يردم الفجوة باإ�سافة عنا�رصها 
املكملة، اإنها ذاكرة متتد اىل الفن العراقي الرافديني 
الق��دي الذي متثل��ه ثقافي��ا، وجينيا، ولكنه��ا تقمع 
باجت��اه ان تتح��ول نحو ا�سكال اجل��ذور الوىل التي 
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كر�سه��ا حنون كمرتك��زات لتجربته الوىل، 
وبذل��ك ل يختزل ها�سم حنون تاريخ املدن 
التي وطاأتها قدم��ه فقط، بل وتاريخ الر�سم 

العراقي و)املديني( منه ب�سكل خا�ص!.

5

يختفي ال�سوء يف)املدن احلجر( التي انتهى 
اليها مقيما يف عمان خالل احل�سار وحرب 
ال�سم���ص،  اخللي��ج الثاني��ة، حي��ث تختف��ي 
ويهيمن الظ��الم ال�سود الفاحم بقوة، ولون 
احليط��ان ال�سماء املغ��ربة.. بينم��ا يتكّون 
امل�سه��د يف )م�س��الت الط��ن 2004( م��ن 
مهيمنت��ن: الطاب��ع احلج��ري حي��ث الطن 
اجلاف او املفخور، والوجود الب�رصي )حيث: 
املدن، امل�سلة، الكتابة، التاريخ، املدونات، 
اآثار النا���ص والعابرين(، فكانت مزيجا من 
املدن امللونة التي عاي�سها ها�سم حنون يف 
�سب��اه، وامل��دن احلرائق التي افن��ى �سبابه 
يف حرائقه��ا، وحوله��ا اىل قط��ع جنفا���ص 

قة. حمرتقة ومل�سّ
اقام  ها�سم حن��ون معر�سه ) مدن احلنن( 

)Nostalegic cities( يف دار الأن��دى )عّم��ان(، 
ف��كان ذل��ك املعر�ص فر�س��ة ملعاينة اخ��ر حتولت 
امل��دن الت��ي ا�ستوطن��ت ذاك��رة ها�سم حن��ون، التي 
نعتق��د انه��ا بقاي��ا م��دن عا�سه��ا او عاي�سه��ا، مدن 
�س��ارت الن جزءا م��ن الذكري��ات وحنينها، فكانت 
تتن��وع، وتتح��ول لتوؤط��ر مراح��ل الر�س��ام، وان اول 

واأه��م تلك امل��دن التي ل ميكن بناء �س��ورة )ن�سخة( 
مماثل��ة له��ا، مدينت��ه )الب���رصة( الت��ي عا���ص فيها 
طفولت��ه، و�سنوات �سبابه، ثم هاج��ر منها، حينما مل 
يتبق منها ما ي�ستح��ق املعي�ص يف احلا�رص فا�سطر 
الر�س��ام اىل ترتيق �سورتها من بقاي��ا ذاكرته.. هنا 
تتح��ول مدينت��ه )الب���رصة( اىل بقايا �س��ور ن�ستلها 
م��ن الذاكرة ال�سخ�سية، او تتحول اىل بقايا ن�سو�ص 



23
/2
02
0

185 AL ADEEB AL IRAQI

ن�ستله��ا من كت��ب الكّتاب، والرّحال��ة الجانب الذين 
كتبوا عنه��ا، والكتاب العرب كاجلاح��ظ، واملعتزلة، 
واخوان ال�سفا، وا�سعار بدر �ساكر ال�سياب، وق�س�ص 

حممد خ�سري..
ان مدينة ها�سم حنون التي انطبعت يف القعر العميق 

لذاكرته لي�ست ال:
كانت "اطالل يف الواقع املعي�ص..

وذكريات يف خواطر مواطنيها..
ومدونات جندها م�سطرة يف الكتب!.."

لق��د تنوع��ت معاجلة الر�س��ام ها�سم حن��ون لأعمال 
مدن��ه، التي �سه��دت حتولت بعد رحيل��ه عن مدينته 
الب���رصة، وبع��د خرابه��ا؛ كان��ت الأل��وان الأحادية، 
والرتابي��ة، واملل�سقات امل�ستلة م��ن اأكيا�ص ال�سواتر 
التي كانت حتيط مدينته، وقد كتب عنه وقتها ثالثة 
م��ن كّتاب الب�رصة، حينم��ا عر�ص معر�سه يف قاعة 
ح��وار ع��ام 1994 على م��ا اتذكر، م��ن اعمال كان 
اجنزها يف الب�رصة، فكتب عنه القا�ص حممد خ�سري 
واملرحوم ال�ساعر ح�سن عبد اللطيف وكاتب ال�سطور 
)خال��د خ�سري ال�ساحلي(، وها ه��ي ذاكرته تنتف�ص 
الن لت�ستعي��د الق املدن امللون��ة امل�ستلة من اإقامته 
الأوىل يف عم��ان،  وبع��د هجرت��ه اىل كن��دا، وما طراأ 
من حتولت يف ر�سم املدن عنده وانزياحات �سكلية، 
ولونية ثرية، وهو ما ان�سحب على اأعماله الأخرية عن 
و�سط عمان، يف معر�سه اجلديد )مدن احلنن(، الذي 
اقيم يف قاعة دار الن��دى )عمان- الردن( 2018، 

حي��ث التقاط زوايا، ومقاطع من و�سط مدينة عّمان، 
والت���رصف با�سكاله��ا، واإع��ادة ت�سكيله��ا من جديد 
وكاأنه��ا مدن جديدة تنب�ص باحلي��اة وال�سكينة معا، 
فكان احي��ان، وتوكي��دا ل�سلته الَب�رَصي��ة، املعي�سة، 
والعميق��ة بامل��كان ال��ذي يحر���ص ان ي��دل القارئ 
علي��ه، �س��واء كان مكانا اوزاوية التق��اط ا�ستثنائية، 
ويف كل الح��وال تظ��ل تل��ك الماكن واقع��ة مادية، 
فكان يتدخل احيانا، ليك��ون مر�سدا �سياحيا فيكتب 

موثقا مو�سوعات )اماكن( اعماله، مثال:
)موق��ف �سي��ارات ال��ركاب يف مي��ن ال�س��ورة لنقل 
املواطن��ن جلب��ل اللويبدة و�س��ط البلد، ق��رب مطعم 
ها�س��م بعم��ان(، او )ال�ساب�س��وغ، �س��وق الذه��ب يف 
مي��ن اللوحة و�س��ط مدينة عم��ان(، ول يجد املتلقي 
م��ن فو�س��ى تل��ك المكن��ة ال كرنفال لوني��ا يجعل 
تل��ك الماكن املتعينة م��ن املدن وكاأنها تتحول اىل 

حديقة مع�سو�سبة ومزهرة..
ويكتب عن امناط املدن وحتولتها:

"من��ذ �سن��وات واأن��ا اأر�سم امل��دن، لي�ص كم��ا يراها 
الخرون، واإمن��ا اأر�سمها كما اأنا اراها، فكانت: مدنا 
ترابي��ة اأحادية الل��ون، او مدنا رمادي��ة باردة بلون 
الثل��ج، واحيان��ا مدن��ا ملونة حامل��ة.. ان عمان هي 
)مدين��ة احلنن( ولهذا اأجن��زت جمموعة من الأعمال 
توثيق��ا للزم��ان وامل��كان يف اآن واح��د، واكت�ساف��ا 
للف��رح يف داخلن��ا ح��ن النظ��ر اليها، لأجع��ل منها 

جنائن يحلم بها املتلقي بحرية و�سعادة".

ل
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ت
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منذ وقت مبكر 1964 ، ا�ستهوتني الكتابة واأخذتني 
قدم��اي نحو �سارع املكتب��ات ،  ول ي�ستغرب اأحدكم 
اذا عرف باأن الن�سوة اجلميالت جتاورن مع املكتبات   
قدم��اي ، ويبق��ى القيمر واجلنب واخلب��ز احلار ، هذه 
ال�رصدي��ة اختزلته��ا ق�سي��دة مهم��ة لل�ساع��ر مهدي 

حممد علي .
ا�ستمع��ت اأ�سوات الن�سوة وه��ن يرددن القيمر واخلبز 
احل��ار واجل��نب وكاأنه��ن يق��راأن �سع��راً .. م��ازال هذا 

الإيقاع يرتدد بذاكرتي يف الأحالم .
ك�سف��ت ع��ن �سفحة اجلري��دة وملحت ا�سم��ي بحرف 
ناع��م متج��اوراً م��ع ا�س��م موف��ق حممد ، ومن��ذ تلك 
اللحظة موفق خلق جدلية يف احللة ، كانت �سداقتي 

مع��ه تاري��خ وذاك��رة ، مروي��ات �سباح��ات احلل��ة 
ال�ستائية وم�س��اءات �سديقة فيه��ا تعاب�ص مع غرفة 
الم ب��داري ، غذاين باحلب والهدوء ودائمًا ما يتغنى 
بالن��كات بو�سفها �رصداً ، هو م��ن قادين للعمل على 
الثقاف��ة ال�سعبي��ة نادرة ات��ت اليه و�سط �س��ط احللة ، 
حاملة حتايا بابل و�سارع موكبها املجيد ، ما ذهب 
اليه د. ال�سديق عادل الكرعاوي جميد واأ�سيل واظن 
بانه �سيغذي من بامكانه تعميم اجلمال و�سط مدينة 
تعرف��ت على اجلم��ال من خالل اغ��اين �سعدي احللي 
وفكاهي��ات موف��ق حمم��د ، ه��ذا ال�سدي��ق املجنون 
با�سدقائ��ه وال��ذي تباه��ت ب��ه احلل��ة وعلمتنا فتح 
خزان الذاكرة ، يف اللحظة التي ن�سعر الفقر واجلوع .

ناجح المع������موري

موفق محمد
 يحلم بنا ونحن نقرأ الحلة
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  موف��ق رم��ز مكانت��ه بي�ساء 
رم��وز متوج��ة   �سبك��ة  و�س��ط 
�سيظ��ل   ، والبيا���ص  باحل��ب 
ونحن معه ، لن متثاله �سجرة 

نلتم حولها ويجمعنا بقاء .
د.  العزي��ز  لل�سدي��ق  واملج��د 
ع��ادل الكرع��اوي  فم��ن يريد 
اأن يتعل��م ال���رصف والت�سامن 
والبيا���ص ، ان يدنو اإىل احللة 
عرب �ساعر اعتاد اختزان احلب. 
 ، الفي�س��ان  فر�س��ة  ومنح��ه 

وحاف��ظ علي��ه ، انه ام��ن �سناديق ال�سع��ر واملحبة 
وال�س��ور الغرائبي��ة ، كث��ري الده�س��ة مث��ل ) و�س��دك 
بالطول��ك حم��ام ......... انث��ى راها ه��ذا ال�ساعر ويف 
القا�سي��ة وجف��ل حلظ��ة روؤيته��ا وكت��ب عنه��ا هذه 
الق�سي��دة الت��ي وجد ال�سب��اب والرج��ال فيها جماًل 

وا�سفت على الناث خجال وم�رصة . 
    ي�ساألن��ي حم��اوراً عن غياب التاريخ يف ال�سطورة 
اقتنع��ت بذل��ك لكن��ي تعرف��ت عل��ى ذاك��رة الن���ص 
ال�سط��وري ، هذا راي مل يتع��رف عليه احد من قبل ، 
ان��ا حفرت وو�سلت اليه ، وكررت القول ودليلي على 
ذل��ك ملحمة جلجام���ص وح .... وما اكد ذلك معرفتي 
تفا�سي��ل تاريخ موف��ق بو�سفه اأ�سط��ورة، اأنا اعرفه 
جي��دا وافه��م ان �سوته وه��و يطلق ايق��اع �سحكته 
حتى اخرتت عنونة ال�سحك يف كتاب يل عن الثقافة 
ال�سعبية وكان عنوان الف�سل بع�سا من روح عالقتي 
مع��ه ، ويف ي��وم ات�سل ب��ي ليال وهو يهله��ل وكاأنه 
ي��وؤدي دورا عن املحب��ة وا�سمعني �سوته وهو يغني 

ن�سوانا واح���ص به  يهز كتفيه 
ه��و يردد : يال .... ورددت معه 

. وبالتايل قال يل : 
_ مل ل تكت��ب ن�س��ًا  عن �سعد 

احللي ؟
_ماذا قلت ؟

_جمازفة بالن�سبة يل 
_ انت مقتدر  

_اأرج��وك فك��ر جي��دا و�ستجد 
نف�سك مغايرا

_�ساأحاول
_ اأعطني وعداً واكتب من الآن  

 وم�سن��ي موف��ق مبا ي�سب��ه الإخفاء وب��ث يف روحي 
تكتم��ا عل��ى �رصديات��ه .. لين كنت وما زل��ت ذاكرة 
ملرويات موفق حمم��د . واهم مروياته التي تتباهى 

بها ليالينا زمن ال�سواد والريح املذعورة .
ونحن نحدق بتمثال مطاط ازرق اللون واأنف �سخم 
وطويل و�سع��ه مرتفعا وعاليا ف��وق رف على جدار 
و�سط��ي يف غرف��ة  كان موف��ق يداع��ب التمثال وهو 
يح��دق ب�سديقن��ا ونحن نك��رر متثي��الت عنه حلظة 
تردي��د مه��ارة ال�سكل ، لك��ن �سديقنا مب��ا يتوفر من 

ذكاء يك�رص �سخريتنا من ال�سبه الذي بينهما .
 رن الهات��ف الر�سي ثاني��ة وكاأن �سوته وهو يردد 
اغني��ة ي�ستدع��ي بها �سع��دي احللي ، ل اظ��ن بوجود 
جمنون ب�سع��دي احللي مثل موفق ، غنى وطلب مني 
تردي��د م��ا قاله ، وي�سك��ت ب�سكل مفاج��ئ .. هو مثري 
يف كل �س��يء ، يبداأ ول احد يتوقع بدايته ، وقبل ذلك 

ال�سمت ، وقال : 
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_ هل كتبت ؟
_ كال

_ارجوك اكتب
ودع امل�س��اء ول اجم��ل منها،موفق وه��و يقفل على 

امل�ساء الذي و�سل للحظة اأخرية .
ه��ذا م��ا ح�س��ل يف امل�ساء الذي ل��ن ان�س��اه ، لكن ل 
ادري مَل ل يتذكر وهو يكتب ن�سه عن �سعدي احللي :
�سمعت��ه يف حل��م غف��وة يغن��ي ، فعرفت بان��ه حزين 
واكتظ ليله بظلمة وفززت ، وكانت من�سدتي جماورة 
يل يف م��كان مل يك��ن غرف��ة ، بل هو قب��و م�ستطيل ، 
يتذكره كل م��رة راآه و�سهد باين اجنزت يف هذا القبو 
اهم م�ساريعي يف ال�سطورة والتوراة والفوتوغراف .
وقبع��ة موف��ق حمم��د عن��وان الن���ص املفرت�ص عن 
وا�سع��دين.  �سح��ري  كالم  وهط��ل   ، احلل��ي  �سع��دي 
حافظ��ت عليه وخفت خ�رصان �سع��ادة غري متوقعة ، 
من��ت وات�سلت به فج��را، اعتقد بانه مبك��ر جدا وهو 
ل ي�سل��ي واخربت��ه وا�ستمع ملا هو قلي��ل ، والتقطت 
منه الكثري ، حتى حان موعد القاء امل�سائي وجاءين 

م��ع ال�سديق الباحث احمد الناجي وكنت احمل اثقل 
مالب�سي ب�سبب الربد ، 

ت�سلل��ت اىل غرفة الم العظيمة  بداري ومنح جل�ستنا 
كل موج��ود حت��ت �رصيره مرة لوز وج��وز ومك�رصات 
طلبن��ا منه ان ي�ستمع ملا كتب��ت ، قراأت وهو يحو�ص 
بعينه ويداع��ب �ساربه ويغ�سله بدخان �سكائره حتى 
عرف��ت م��ا يكفين��ي ويفرحني وظ��ل الن���ص متدفقا 
وال�ساع��ر �سام��ت مت��ورد الوج��ه ملتم��ع العين��ن ، 
يقر�ص لبة جوز كطفل يتعلم توا الق�سم انتهى الن�ص 

وقال ال�ساعر : 
�سعي��د ومعج��ب واذا م��ت ل تكت��ب مرثي��ة عني لن 
ن�س��ك خ��زان ، في��ه كل �س��يء . فكرت ن���رصه ، حتى 
حان��ت اللحظ��ة الت��ي وجدت فيه��ا الن���ص ، وكانت 
املفاج��اأة لدى ال�سدي��ق احمد الناجي ، م��اذا علينا 
مع��ا ، ان نن���رصه مع عدد من جمل��ة الديب  العراقي 
. كتب��ت الن���ص ع��ام 2006 ، ومل ي�ستطي��ع موف��ق 
الكتاب��ة ال بعد �سنوات كثرية ، لكنه كتب عن �سعدي 

احللي وايقاعه . 


