
كـونــهـا اسم الــكـيــان أو الـوجــود عـلى
حـاله أي وجــود الـشـخص أو الـشـعب
أو األمة كـمـا هي بنـاء على خـصائص
معينة تمـكن من معرفة صاحب الهوية
بــعـيــنه  دون اشــتــبــاه مع أمـثــاله من

األشباه. 
W¹uN « n¹dFð

ـفـكـرين صـعـوبة في ويـجـد كـثـيـر من ا
تـعـريف الــهـويـة ولـذلك يــعـلن كـوتـلـو
بــفــريك بــأن الـهــويــة مــفـهــوم ال يــقـبل
الـــتـــعــريـف وذلك ألن كل تـــعـــريف هــو
هــويــة بــحــد ذاته. فــالــهــويــة مــفــهـوم
ـتــلك خـاصـيـة أنـطـولــوجي وجـودي 
سـحـريـة تـؤهـلـه لـلـظـهـور في مـخـتـلف
ـعرفـية وهـو يتـمتع بـدرجة ـقوالت ا ا
عـالـية من الـعـمومـيـة والتـجـريد تـفوق
ـفــاهـيم األخـرى اجملــانـسـة مـخــتـلف ا
قـابلـة له. ومع ذلك كله وعـلى الرغم وا
من الغمـوض الذي يلف مفـهوم الهوية
ـفـهـوم طـاقـة ـتـلـك هـذا ا ويـحـيط به 
ـا يـشتـمل عـليه كـشـفـية لـفـهم العـالم 
مـن كـيــنـونــات األنـا واآلخـر(3) فـضالً
ـشاعر الـداخلية عن كونـها وحدة من ا
التي تتـمثل في الشـعور باالسـتمرارية
ـركزي ـومة واجلـهد ا والـتمـايز والـد
ـادية لـتـضمـنـها كـثـيراً مـن العـنـاصر ا
ــتــكــامــلــة الــتي جتــعل والــنــفــســيــة ا

الشخص يتمايز(4). 
أمــا االنــتـمــاء فـهــو ظــاهـرة إنــسـانــيـة
فـطـرية تـربط بـ مجـموعـة من الـناس
ـتــقـاربـ واحملــددين زمـانـاً ومــكـانـاً ا
بـــعـالقــــات تــــشـــعــــرهـم بـــوحــــدتــــهم
ـنـحـهم حـقـوقاً وبـتـمـايـزهم تـمـايـزاً 
ويـحـتّم عـليـهم واجـبـات وهو مـتـطوّر
بـــاإلرادة اإلنـــســانـــيـــة الـــبـــاحــثـــة عن
األفضل ولذلك فهـو يوجد بقوة وجود
اإلنـــســان نـــفـــسه ويــتـــنـــوّع بــتـــنــوّع
الـروابـط الـتي تـشـدّ بـعض الـنـاس إلى
البعض اآلخر وتميز بعض الناس من

غيرهم(5).
  ولـذلك جنـد أن الـشـخـصـيـات الـقـلـقة
غـالباً مـا تعـبر عن مـشاعـرها الـرافضة
لـبــعض قــيم انــتــمــائــهــا الــتي تــعـوق
رؤيـتهـا لـلـتـطـور وحتـدّ حـرّيـتـهـا أمّا
ـتــوازنـة فـإنّ مــشـاعـر الـشــخـصــيـات ا
والئـها لـرابطـتهـا االنتـمائـية تـكمن في
الــنــفـوس وإن كــانت قــويــة ولـكــنــهـا
تـظــهـر حـ تــواجه األخـطـار والــنـقـد
ومن أجل حتــديــد ظالل الــتــمــايــز بـ
ـكن أن مـفـهـومي االنـتــمـاء والـهـويـة 
نـــســجل ثالثــة عـــنــاصــر من عــنــاصــر

التباين بينهما:
يـتـمـيـز مـفـهـوم الـهـويـة بـطـابع •
الشمـولية ويـشكل االنتمـاء عنصراً من
عـنـاصـر الـهـويــة فـالـهـويـة تـتـكـون من

عايير. شبكة من االنتماءات وا
يـأخـذ مــفـهـوم الـهــويـة طـابـعـاً •  
سيـكولوجـياً وفلـسفياً بـالدرجة األولى
حــيث يــوظف بـشــكل واسع في مــجـال
الـفـلـسـفة ويـشـكل مـبدأ الـهـويـة واحداً
ـــــبـــــاد مـن أقـــــدم ا
الــفــلــســفــيــة وعــلى
خالف ذلـك يــــــأخـــــذ
مـــفـــهــوم االنـــتـــمــاء
طــــــــــــــابــــــــــــــعــــــــــــــاً
ســـوســـيـــولـــوجـــيــا
ويــوظف غــالــبـاً في
مــــــــــــجــــــــــــال األدب
والــســيــاســة وعــلم

االجتماع.
مــــــفــــــهـــــوم •
الـــهــويـــة مــفـــهــوم
شـــــــــامل يـــــــــوظف
لـــــلــــــداللـــــة عــــــلى
ظواهـر مـادية غـير
إنـســانـيــة بـيــنـمـا
يـــنـــفـــرد مـــفـــهــوم
االنـتـمـاء بـالـداللـة
عـــلـى الـــظـــاهـــرة
اإلنـــســانـــيــة دون
غـــــــيـــــــرهــــــــا من

الظواهر(6).
ــــــــعن وحــــــــ 
الـــــــنـــــــظـــــــر في
قصص تليباثي
جنـــــد أن ثـــــمـــــة
تــــــالزم واضـــــح
بــــ شـــخـــوص
اجملـــــــمـــــــوعــــــة
الــــقــــصـــصــــيـــة
واشـكـالـيـة الـهـويـة
والـشـعـور باالنـتـماء ((فـإذا نـظـرنا إلى
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ال شك في ان مـجـمــوعـة تـلــيـبـاثي من
اجملمـوعـات الـقـصـصـيـة الـتي تـمـتلك
مـــؤهالت ســـرديـــة وفـــنـــيـــة عـــالـــيـــة
جـعـلـتـهـا تـسـتـقـطب كـثـيـر من األقالم
الـنقـديـة على مـدار طبـعـاتهـا الثالث
فــضالً عن كــونــهــا حتــمل اسـم قـاص
ومـبدع أرسى دعـائم مسـيرته الـفنـية
مـنـذ وقت طويل  فـبـات اسـمه معـلـماً
ابــداعـيــاً بــارزاً في الــسـاحــة األدبــيـة
الـعـراقـيـة والـعـربـيـة عـلى حـد سـواء.
وقـد اعـتـدنـا من بــردى هـذا االحـتـفـاء
الــكـــبـــيــر بـــالــعـــنـــاوين الـــداخــلـــيــة
ا واخلارجيـة جململ أعماله الـفنية 
يـــدل عــلى وعي واضـح بــالــعـــنــاصــر
الـفـنـيـة والـسـرديـة ووظـائـفـهـا داخل
ـا تـمـتـلـكه كل من الــعـمل الـفـني ذلك 
هــذه الــعــنــاصــر من أهــمــيــة فـي رفـد
الــنص داللــيــاً وجــمــالـيــاً بــوصــفــهـا
مـفـاتيح ومـوجـهات قـرائـية والسـيـما
عـتبـة العـنونـة التي تـمتـاز فضالً عن
ذلك كله بـوظيـفتهـا التـشويقـية التي
تـرغم الــقـار عـلى اقــتـنــاء عـمل فـني
دون آخــر. وقــد ســاورتــني كــثــيــر من
ــقـــاربــة هــذا اخملـــاوف في طــريـــقي 
الــعـمـل الـفــنـي بـعــد عــلــمي بــكــمــيـة
الدراسات النقديـة التي سبقتني إليه
وما أن باشرت قـراءة اجملموعة حتى
ــا وجــدته في تالشـت تـلـك اخملـاوف 
ثـــنــايــاهـــا من أفــــق ســـردي وفــكــري
عـميق. ال زال يـتسـع لكـثيـر من الرؤى
وزوايـا الــنـظـر الـنــقـــــديـة اخملــتـلـفـة
فـكـانت زاويتـنا الـنـقديـة الـتي ارتأيـنا
أن تكون الـدراسة منـطلقـا لها.. سؤال
الــهـــويــة واالنـــتــمـــاء في مــجـــمــوعــة

تليباثي.
 ∫¡UL²½ô«Ë W¹uN « ‰«RÝË wŁU³OKð

يتشاكل مـفهوما الهـوية واالنتماء في
تقاطـعات عدة تـطرح نفسـها منذ زمن
بـعـيد عـلى بـسـاط البـحث الـعـلمي إذ
غـالبـا ما يـسـتخـدم أحدهـما في مـكان
اآلخـــر في األدبـــيــات االجـــتـــمـــاعـــيــة
ـعـنى ـعـاصـرة اذ  تـعـرّف الـهـويـة  ا
"الـتـفــرّد"  فـالـهـويـة الـثــقـافـيـة تـعـني
التفرّد الثقافي بكل ما يتضمنه معنى
ــاط ســلــوك الــثــقــافــة من عــادات وأ
ونـــظـــرة إلى الـــكـــون واحلـــيـــاة وهي
ــرجـــعـــيــة "مـــركب" من الـــعــنـــاصـــر ا
ــصـطــفــاة الـتي ــاديـة والــذاتــيـة ا وا
تــســمح بـــتــعــريف خــاصٍّ لـــلــتــفــاعل
االجتماعي(1). ويرى تركي احلمد في
كـتــابه: (الـثــقـافـة الــعـربـيــة في عـصـر
ـا أن الـهــويـة مـركب من ــة) طـا الـعـو
مـجــمـوعــة عـنـاصــر فـهي بــالـضـرورة
مـتـغـيـرة  في الـوقت ذاته تـتـمـيـز فيه
بـثبـات معـيّن  مثل الـشخص الـواحد
يُولـد ويشبّ ويـشيخ وتـتغـيّر مالمحه
وتصـرّفاته وأحـيانـاً ذوقه لكـنه يبقى
في اخلـيـر هـو نـفس الـشخـص وليس
شخـصـاً آخر(2). فهي إذن مـقـوم مهم
من مـقـومات تـعـريف الـذات فضالً عن

ضــمـن مــســار الــســرد وكــمــا هي عــادة
بـــردى تــأتـي األســطـــورة في مــحـــاولــة
ـأزوم النــتــشــال االنـســان مـن واقـعـه ا
وإعـادة ثـقته بـقـدراته من خالل حتـفـيزه
علـى مداومـة االصرار في سـبيل حتـقيق
مـــا يــصـــبـــو إلــيـه لــكن يـــبـــدو أن هــذا
ــثل تــلك االنــســـان لــيس مــؤهالً بـــعــد 

الصحوة:
كــانت صالتـك مـثل حــســاء عـلى •

نار هادئة!!
ـعـاصـر بات فـاألفق الـروحي لـإلنـسـان ا
مـحــدوداً وضـيــقـاً ال يــؤهـله لــلـتـواصل
ولـعل أبـطـال الـقـصص الـتـالـيـة يتـجـلى

فهوم بشكل أوضح: لديهم هذا ا
كم هو صـعب ومـضنٍ وقاسٍ أن •
يتيه اإلنسان في مهاوي الضياع (11) 

ـلـحـمـة) فـفي ثــنـايـا الـقـصـة الـثــانـيـة (ا
يـــعـــيش االنـــســـان  بـــ األن أو اآلخــر
والهـو ملحـمة الضـياع بحثـاً عن سبيل
ـاضي واحلـاضـر الذي لـلـتواصـل ب ا
يـبـدو بـصـورته اجلــرداء الـقـاسـيـة في
الـقصـة الثـالثـة (الصـورة االخيـرة) أكثر
وضوحاً حيث تبدو احلياة وفقاً لرؤية
ـعاصر أشـبه بـصحـراء ينوء االنـسان ا
فيها اإلنسان حتت وطأة التيه واخلوف

واجملهول: 
((... صـحــا عـلى نـفــسه وجـســده أسـيـر
الــشـــمس والــرمـــال والــتـــيه والـــعــطش
والوهن واخلوف هو وحـده بقي يعالج
ســـكـــرات الـــضـــيـــاع مــــعـــانـــقـــا الـــدبق
والـرمـضـاء وانـتـظـار اجملـهول ...))(12).
وتــمــتـد داللــة هــذه الـصــورة الــسـلــبــيـة
ـعاصـر حتى الـقصـة الثـالثة لإلنـسان ا
(الــــــصـــــــورة األخـــــــيــــــرة) اذ تـــــــرحتل
شخـصياتـها إلى عالم الـذاكرة متـناسية
كـبل بـاألسى والـنـسـور حتلق واقـعـهـا ا
فوق هذا العالم محاولة منها في صهره
واخلالص مــــنـه ويــــبــــدو الــــغــــمـــوض
مـسيطـراً على مـناخ الـقصص جـميـعها
ــا يــشــعــرنــا أن الــســرد يــتـحــرك في
فضـاء نـفـسي مـفـتوح ال يـعـبـأ بـالـزمان
ـكـان قـدر اهـتمـامه وشـغـفه بـالـبحث وا
عن عــنـــاصــر وجـــوديـــة أخــرى تـــمــنح
الـــشـــخــوص مـالذاً آمـــنـــاً فــفـي قـــصــة
(الـــصــــورة األخـــيــــرة) ثـــمـــة بــــحث عن
االمتالء والتـطّهر عبـر اتخاذ الطـبيعة /
الـــصــــحـــراء مـــعـــادالً رمـــزيــــاً لالمـــتالء
والتـطهر بامـتدادها وتـراميهـا ونقاءها
بعد الشعور باخلواء الروحي الذي مثل
له الــقـاص رمـزيـا بـاجلـوع (13) لـنـصل
إلى إدانـــة ضـــمـــنـــيـــة لـــلــواقـع جتـــســد
اشـكـالـيـة اإلحــسـاس بـاالنـتـمـاء تـسـفـر
عــنـهـا بــشـكل أكــثـر شــفـافــيـة ووضـوح
شـخـصـية اجملـنـون في قـصـة "األقاصي"
ــثل ذروة االنـقـسـام الـذاتي عـلى الـذي 
ذاته لـــــيـــــهــــرب مـن واقــــعـه إلى عـــــالم
الـطـيـور ولـعل مــحـاولـة الـشـخـصـيـات
الـتـغـلـب عـلى هـذا االنـقــسـام والـتـشـتت
ـطـاف الـروحي أفـضى بـهــا في نـهـايـة ا
إلـى الـبـحث عن بـديل نــفـسي لـتـعـويض
تلك اخلسارة الروحية وحتقيق نوع من
الــتــوازن لــلــروح فــكـان الــتــخــاطــر هـو
البـديل الناجـع لتحـقيق هذه الـغاية اذ
تـتـخـذ الـشخـصـيـات من التـخـاطـر بديالً
عن الــتــخــاطب وهي الــوسـيــلــة األكــثـر
شــيـوعـاً لـلـتـواصل االنـسـاني عـلى وجه
األرض وال شـك فــي أن مـــــــــــــــا بــــــــــــــ
الوسيلت فرقاً شـاسعاً فالتخاطر أكثر
ـثل عـمـقـاً ألنـه كـمـا يـصـفه الــعـلـمـاء 
ــــكـن ألي شــــخص قــــدرة خــــارقـــــة ال 
مـــزاولــتـــهـــا وهـــذه الــقـــدرة اخلـــارقــة
ـكـان والـزمـان كـما أن تـتـجـاوز حـدود ا
ـارســتـهــا عـلـى أرض الـواقع تــتـسم
بـالـقــصـر واحملـدوديـة  بــيـنـمـا جنـد أن
(الـتـلبـثـة) تمـثل مـرتكـزاً مـهمـاً في حـياة
ـا يـضـفي عـلى شـخـوص (تـلـيـبـاثي) 
ـنح تـلك الـشـخـوص بــعـداً عـجـائـبـيـاً 
السرد كـثيراً من االثارة والـتشويق كما
هـو دأب هـيـثم بـهــنـام بـردى في مـعـظم
ـفـارقـة مـجـامــيـعه الـقــصـصـيـة ,ولـكـن ا
تــكــمـن في أن الــبــعــد احلــقـيــقـي لــهـذه
العجائبـية والغرائبيـة يفضي بنا دوماً
إلى واقع زاخــر بـاالسى والــفـجــائـعــيـة
وهـذا عـ مـا جنـده في هـذه اجملـمـوعة
((ففي القصص األربع جتد الشخصيات
الـرئيـسة نـفســـــــــــها في نـقطـة صفـرية
ـــــــهــا فـهي عـلى حــافـة عـالم لم في عـا
مـكن لها مواصـلة احلياة فيه يعد من ا
وال مـنــاص لـهــا من مــغـادرته. وهــذا مـا
تــعـــبــر عــنه لـــغــتــهــا الـــتي تــروي بــهــا
حكـاياتـها تـلك اللغـة التي جـاءت بشكل
ــا هي لــغــة لــغــة بــوح شــعــري أكــثــر 

سرد)) (14).
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فـفـقدان االحـسـاس بـاالنتـمـاء واستالب
الـــهـــويـــة كـــان ســـبـــبــاً فـي جلـــوء هــذه
الـشـخـوص عـن بـديل افـتــراضي مـثـالي
الـــصـــورة يــــنـــوب عن صــــورة الـــواقع
ـلـوث بالـكـراهيـة واألنـانيـة والـعالقات ا

زيفة: االجتماعية ا
- لم هربت من الواقع?. 

- أنا لم أهرب منه بل هو الذي فعل.
- وتمترست بقيود الصم?.

اجملـمـوعــة عـلى أنـهـا صــورة مـصـغـرة
فارقة التي بنيت للعالم سنصـل إلى ا
عليـها فهـو عالم ينظـر إلى األفراد كما
لـو كـانوا وحـدات بـنائـيـة متـنـاظرة من
يز أحدهم عن غير أن يكون هـناك ما 
اآلخـر وفي الـوقت ذاته يـرى كل مـنـهم
نفسه مركزا للعالم يعيش اإلحباط ألنه
يعجز عـن حمل محيطـه على االنصياع
لـرغـباته. إنـهـا مشـكـلة إنـسـان العـصر
فــقــدان الـهــويـة وانــفـصــام الـكــيـنــونـة
شـكلـة الـتي باتت تـفردة))(7) هـذه ا ا
تــتـــفــاقم مـع شــعـــور االنــســـان الــدائم
باالستالب االغتراب والتشتت (( فثمة
أزمـة يعـاني مـنهـا أغـلب شخـوص هذه
اجملــمـوعــة  تـلــجـؤهــا إلى الــهـرب من
واقــعـهـا والـعــيش في عـالم آخـر)) (8)
ولـعـل مـجــمل عــنـاويـن اجملـمــوعـة وال
سـيـمـا عنـوانـها الـعـام تـليـبـاثي الذي
يــحـمل في طــيــاته نـزوعــاً نـحــو اآلخـر
اجملــــهــــول  دلــــيل واضح عــــلى  تــــلك
الـنـزعـة االنـفـصــالـيـة الـتي يـقـبع حتت
ـا جعل ـعـاصـر   وطـأتـهـا االنـسان ا
مـــعــــظم أبـــطـــال قــــصص اجملـــمـــوعـــة
يــعـــيــشــون في فـــلك مــنــطـــقــة زمــنــيــة
ــاضي / مــحــصـــورة بــ ثـــنــائــيـــة (ا
ـسـتـقـبل) أمــا احلـاضـر فـهـو الـزمن ا
ـــتـــغـــاضى عـــنه داخل ـــفـــقـــود أو ا ا
الــسـرد أو بــاألحــرى هــو الــزمن الـذي
تـسـعـى الـشـخــصـيـات إلى الــفـرار مـنه
وجتـــاوزه والـــقــــفـــز عـــلــــيه  في هـــذه
اجملمـوعة نـقف عنـد الشـخصـيات التي
اخـتــزلت مـوقـفـهــا في الـعـزلــة الـذاتـيـة
الـتي وفــرت لـهــا نـوعــاً من االســتـقـرار
ثال جند أن بطل الذاتي فعلى سبيل ا
قـــــصــــة " تــــلــــيــــبــــاثـي" أولى قــــصص
اجملــمـــوعــة نـــحــات يـــخــتــزل حـــيــاته
ويـوميـاته كلـهـا في محـاولة اسـتنـطاق
تـمـثـال شـمـعي وبث روح احلـيـاة فيه
ـستوى ولعل قـيمـة هذا الـتمثـال على ا
الـسـردي ال تـكمن فـي ما انـطـوى عـليه
مـن أنـوثـة طـاغـيـة بـقـدر مـا حتـيل إلى
مــعــانــاة الـذات فـي سـعــيــهــا احلــثـيث
للـبحث عن انسـانيتـها التي ال تـتكامل
إالّ بـوجـود اآلخـر ولـعل تـلك الـقـطـيـعة
بــ الــذات واآلخــر رمــز لــهــا الــقـاص
ـوات الـذي اسـتـنـزف بـهـذا الـسـكــون ا
الــنــحــات حــتى الــرمق االخــيــر. فــكـان
الـلجـوء لألسطـورة. محـاولة السـتعادة

سياقاتها..
((في البدء كانت احلكاية 

وكان الليل والنهار 
ومآسي االنسان......

وكان االنسان إبن احلكاية.. يطوف 
يــدخل الـتـخـوم والـعـروق والـصـحـارى

واألسيجة.... ))(9)
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 ولـعـل مـا يـعزز حـالـة الـالنتـمـاء الـتي
تلف بطل الـقصة مـا رسمه القاص من
عزلة زمانية ومكـانية حتيط بالنحات
على شكل دوائر مـحكمة االغالق وهي
ـنبعثة أشبه ما تكـون بداوئر الدخان ا
من سـيكـارته ))فـيتـحـلق الدخـان دوائر
ـتـوازنـة وهو في تـتـرجم حـالـته غـيـر ا
وضعـه الفـريد الـغريب في غـرفة داخل
بـيت مــعـزول ومــسـور بــاشـجــار الـزان
والكـسـتـنـاء والـصنـوبـر ومـجـبب بـليل
جـهم صــفـد قــمـره مــنـذ األزل...)) (10)
فــالـبــيت هـنــا ثم الـغــرفـة ثم الــسـور
ليكـون الليل فـي جلبابـه اجلهم الدائرة
األخــيــرة من دوائــر الــعــزلــة احملــيــطـة
ناخ الـعام هـنا يوغل ببـطل القـصة فـا
في تــصــويــر مــحــنــة االنــســان في ظل
عـــصــر مـــادي يــفـــتــقـــر إلى كــثـــيــر من
مـقــومـات اخلــلق واالبــداع الـتي تــقـوم
ــان أســـاســاً عـــلى قـــوة اخلــيـــال واال

ستحيل: با
 . - لم تكن مؤمناً

.?  -
صداقية ما تفعل.  -

 اذن من الـــــواضح أن ثـــــمــــة مـــــلــــمح
ســــردي يــــســــري في عــــروق قــــصص
اجملـمـوعـة يـشي بـاالنـفـصـام والـرغـبة
فـي االنــعـــتــاق ولــعـل تــلك الـــصــرخــة
دوية التي أطـلقها الـنحات في فضاء ا
غـرفته وهـو يـحاول اسـتنـطـاق تمـثاله
الـشـمـعي خـيـر دلـيل عـلى هـذا الـرغـبة
تلـبسـة ببراثن لـحة وهـذه احليـرة ا ا
الـشك والــوجل: (هل أنـا تــلـيــبـاثي..??)
فالـشـخصـيـة هـنا تـتـسائـل عن كنـهـها
وهي تبحث عـن فضاء بديـل للتواصل
ــكـان ذلك أن خـارج حــدود الــزمــان وا
هـذين العـنصـرين أخـذا بعـداً بويـهيـماً
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بغداد

- لكي أحصّن نفسي ضد األنانية.
 - وهربت نحو عالم الطير?. 

 - إنه عالم نقي ونظيف على النقيض
من عالم البشر(15)

ا كانت قـصدية الـكاتب في جتاوز ور
األسـمـاء واحـدة من أهم الـركـائـز التي
اعـتمدهـا الكـاتب لتـحقـيق هذه الـغاية
ذلك أن االسـم من أهم مـعــالم الــهـويـة
والســيــمـا فـي الـعــصــر احلــديث فــهـو
ـكن تـسمـيته نح اإلنـسـان ما  الـذي 
ا له من أهمية كبيرة بخاصية التفرد 
في منح كل فرد خصوصـيته وكينونته
االنــسـانــيـة واالجـتــمـاعــيـة ومــحـاولـة
ـقـوم االنـعــتـاق واالنـفــصـال عن هــذا ا
ـهم لــيس له مـا يــسـوغه هــنـا سـوى ا
ســـيـــطـــرة االحــــســـاس بـــالال جـــدوى
والـضيـاع في دائرة مـغـلقـة ال حتيل إالّ
إلى مزيد من الـضبابيـة واالنقطاع في
ـعــاصـر لــلــبـحث عن ســعي االنـســان ا

ذاته أو ما يحقق به كينونته وحلمه:
حتَّام تبحث ...
حتَّام تطوف ...
حتَّام حتلم ...

الليل مصير اإلنسان(16)
ـعـجم اللـغـوي جململ وعـنـد مراجـعة ا
قـــصـص اجملـــمــــوعـــة جنــــد ارتـــكـــازاً
واضــحـاً من لـدن الـقــاص عـلى األلـفـاظ
الــتي حتــيـل عــلى الــدالالت الــنــفــســيـة
ــرتـــبــطــة ارتــبــاطـــاً وثــيــقــاً بــالــذات ا
االنسـانية الـباحثـة عن كينـونتها وهي
ذات تـــــنــــوء حتت وطـــــأة الــــتــــشــــيــــؤ
واالنقسام.. (التيه األلم الفناء القهر
الـــلـــيل الـــســـرمـــدي حـــســـرة لـــوعــة
نحيب...) حتى إذا انـتقلنا إلى وحدات
بـنـائــيـة أكـبـر كـاجلـمـل وجـدنـا كـثـيـراً
مــنـــهــا تــدور في نــفـس الــفــلك الــداللي
(حـيث تـشتـت كل إلى مصـيـره وتـفتت
اآلصــرة الى أجـزاء بـفـعـل عـنـصـر آخـر
هـدم كـيــنـونـتـهـا وحـولــهـا إلى عـنـصـر
جـــديــــد مــــتـــشــــكل مـن أشالء اآلصـــرة

يتة..)   ا
ـلـحـمـة) ال يـفـتيء  فـاآلخـر في قـصـة (ا
ـشتـتة في رحـلة يـبحث عن كـينـونته ا
ـدن والبيوت ((كل أيامي غامضة ب ا
تـدور في بحـثي اجملنـون عن كـينـونتي
وسط مـــدن عــديــدة وبـــيــوت جــديــدة
وأزقــة أخــرى وحـدائـق تــلـفــظــني إلى
حـدائق وضيـاع يـسلـمـني إلى آخر))..
وهـــو بـــحـث يـــســـتـــمـــر في مـــحـــاولـــة
ــــلــــكـــة ((االنـــعــــتــــاق والــــهــــرب من 
التيه..))(17) وال شك  في ان اإلحساس
ـكـاني على بـعـدم االنتـماء الـنـفسي وا
ـــا يـــؤرق الـــشـــخـــوص حـــد ســـواء 
ـلــكـة الــتـيه) ويــدفـعــهم لـلــهــرب من (
ولـذلك فـان ((تــلـيـبـاثي)) هـي مـحـاكـمـة
عــصـريّـة لـسـوءات احلـضـارة اجلـديـدة
التـي جعلت الـعالم أشـبه بقـرية كـونيّة
يــتـواجــد فــيـهــا كلّ شيء مــتــوازيـا مع
فــقـر(الــروح) وهي تــبــحث في نــهــايـة
الـنـفق عن تـخـاطـر يـعـيـد إلـيـهـا صـفاء
الذهن ومسرات األساطير التي ما عاد

عصرنا قادراً على إنتاجها (18).  
—œUB*«
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البصرة 

شاعـر مشـهـور وباحث ولـغوي ومـعلّم مـربّي  عُدّ من روّاد الـنهـضة األدبـية في الـعراق
في بـداية القرن العشريـن ; ولد في محلة القـراغول ببغداد في سنة 1875 ( 1) من أب
كردي وأم عـربية األصل اسمها فاطـمة  تعلّم مباد القراءة والـكتابة في الكتاتيب  ثم
ـدرسـة الـرشـديـة الـعـسـكـرية  لـكـنه تـركـهـا قـبل أن يـتـمـّـهـا  انـضمّ بـعـدها إلى دخل ا
مدرسـة العلّامة محمود شكري اآللوسي  فقـرأ عليه وعلى غيره من العلماء مثل الشيخ
عـبـاس الـقـصّـاب والـشــيخ عـبـدالـوهـاب الـنـائب فـصـوالً في الـنـحـو والـصـرف والـبالغـة
ـنـطق واحلسـاب  وأجـيز من قـبل أسـتاذه والبـيـان والفـقـة وأصول الـفـقه والـعروض وا
اآللوسي الـذي لـقّبه بـالرصـافي نسـبة إلى جـانب الـرصافـة الذي كـان يسـكنه . اشـتغل
بالـتدريس فعيّن معلّـماً في منطقة الراشـدية التي تقع شمالي بـغداد  ثم نقل معلّماً إلى
ـدرسة مـدرسـة جـامع عـلي أفنـدي االبـتـدائيـة  بـعـدها عـيّن مـدرسـاً للـغـة الـعربـيـة في ا
ـؤيد) ـقـتبس ) وجـريدة ( ا لـكـيّة بـبغـداد  وفي هذه الـفـترة بـدأت مجـلة ( ا اإلعداديـة ا
تـنــشـر له قــطــعـاً من شــعـره  ســافـر إلـى األسـتــانـة بــعـد إعالن الــدســتـور الــعـثــمـاني
سـنة1908 (2 )بـدعوة من صـاحب جريدة ( إقـدام )  وخطب هـناك وكـتب في أكثر من
ض على بقـائه في بغداد شهراً جريـدة واشتهر بجـرأته  عاد بعدهـا إلى بغداد  ولم 
واحـداً حـتى سـافـر ثـانيـة إلى اسـتـانـبـول لـيقـوم بـالـكـتـابة في مـجالتـهـا وتـدريس الـلـغة
ـنتـفك  رحل إلى الشـام  ثم توجه إلى العـربـية . انـتخب وهـو في األستـانة نـائبـاً عن ا
ـعـلـمـ وبقـي هنـاك سـنـة ونـصف الـسـنـة  عـاد إلى بـغداد الـقـدس لـلـتـدريس في دار ا
ـلك فـيـصل األول مـديـراً لـلـجـنـة الـنـشـر والـتـألـيف  ثمّ سـنـة 1921وعـيّـن بـوصـيّـة من ا
اسـتقال مـنهـا بسبـب خالف وقع بينه وبـ ساطع احلـصري . أصـدر جريدة ( األمل )
فكـان صـاحب امتـيازهـا ومديـر سـياسـتهـا  صدر الـعـدد األول منـها في تـشرين األول
سـنة   1923واستـمـرت تصـدر أكثـر من سـنة ثم إحـتـجبت وكـانت لـسان حـال سيـاسة
ـعـلـم الـتي أصـدرتهـا نـظارة عـبـداحملسن الـسـعدون ( 3) ورأس حتـرير مـجـلة دار ا
ـعارف في بغـداد سنة  1927وتـوقفت في بـداية الـسنـة الثـالثة ( 4). انـتخب نـائباً في ا
عاهدة  ثم انتخب عارض لهذه ا اجمللس الذي صدّق معاهدة سنة  1930وكان من ا
مرّة ثـانيـة  ولم يـرشّح مرّة أخـرى  تنـكّر لـه الزمـان فبـقي محـتاراً فـي معـيشـته فهـجر
بـغـداد سـنـة  1933وارحتل إلى الـفـلـوجــة  وبـقي هـنـاك حـتى سـنـة  1941إذ عـاد إلى
بغـداد مرّة ثانية بعد ثورة رشـيد عالي الكيالني والضبـاط األربعة  لكنه عاش في حالة
ا مرت علـيه مدة لم يتذوق فيها ضيـق أشد من األولى اضطرته إلى بيع السـكائر  ور
ــا دفع بـــعض أصــدقــائه ـــ ومــنــهم األديب الــرز بــســبـب إفالسه وضــيق ذات يــده  
ـسيح وزير ـــ إلرسـال بعض كيلـوات منه لتـخفيف مـا ألمّ بالرصافي من تـرجم عبدا وا
ألم واضـطراب( 5). لقـد شـارك الـرصافي في قـضـايـا أمته الـسـيـاسيـة واالجـتمـاعـية 
دارس ونشر العلم  كما أنه كان من دعاة احلريّة  وقد وضح ذلك في ودعا إلى بناء ا
رسـالته إلى رئـيس الـوزراء رشـيد عـالي الـكـيالني التي كـتب فـيـها : (( أمـا األمـر الذي
أريد عـرضه عليكم فهو : أقـترح على فخامتكم بـوصفكم اليوم رئيس احلـكومة العراقية
أن تأمـروا بإنـشاء حـديقـة في ناحيـة من ضواحي بـغداد تـسمى بـ ( حـديقـة احلرية ) 
ـفكرين األحـرار مدة يوم وبنـاء مبنى لـلخـطاب في وسطـها يرتـقي إليه كلّ من شاء من ا
واحـد من كلّ شهـر  عـلى أال يدخـلـها في يـوم اخلـطابـة من كـان أميّـاً من الـناس  وأال
ـعـتـاد  وأن يـبـاح يـكـون الــدخـول فـيـهـا فـي ذلك الـيـوم مـجـانــاً  بل بـأجـرة أكـثـر مـن ا
للـخطيب فـيهـا الكالم بكلّ حـرية فيـها عدا الـسيـاسة  كالـعلم والفن واألدب واالجـتماع
واالقـتــصــاد وكلّ مــا يــرمي إلى اإلصالح والــنــفع الــعـام ))( 6).   لــقـد بــلغ شــاعــرنـا
الرصـافي مكـانة عـلميّـة ال يسـتهـان بها عـند أدبـاء العـراق والوطن الـعربي وهذا واضح
من طريـقة مـخـاطبـاتهـم له  فهـذا اجملتـهـد األكبـر السـيـد هبـة الدين الـشـهرسـتاني( 7)
يخـاطبه بقوله :( حضرة الـفاضل الكبير الـكاتب الكامل األديب الشهـير الشيخ معروف
أفـندي احملترم )( 8) ونـعته علّامة الـعراق الشيخ قـاسم القيسي بـ ( الـغطريف احملقق
دقق )( 9) ويبـعث له الـلغوي الـبارع مـحمـد بهـجة األثـري رسالة يـكتب في واجلـهبـذ ا
مـقـدمـتـهـا : ( شاعـر الـعـرب وشـيخ األدب )  أمـا األديب الفـلـسـطـيـني الكـبـيـر إسـعاف
ـرسـلة إلى شـاعـرنـا الرصـافي بـعـبارة :( الـنـشـاشـيبي( 10)فانـه كان يـخـتـتم رسائـله ا
عـبـدكم إسـعـاف الـنـشـاشـيـبي )( 11) كـمـا أنّ كـبـار الـكـتّـاب كـانـوا يـتـشـرفـون بـنـقـده
ؤلـفاتهم واهتمامه بها حتى وإن أختلف معهم في وجهات النظر أو األفكار  ولنقرأ ما
سجـله قلم الباحث واألديب الدكتور زكي مبارك في رسالته التي أرسلها إلى الرصافي
بعـد سماعه بنـقده لكتابـيه ( النثر الـفنّي وكتاب الـتصوّف اإلسالمي ) والتي يـقول فيها
:((أيّهـا الـصديق الـعـزيز أقـدّم إلـيك أصـدق التـحـيات ثم أقـول : تـتحـدث أنـدية الـقـاهرة
بأنك أخـرجت مـجـلـداً ضخـمـاً في نـقـد كـتاب الـنـثـر الفـني وكـتـاب الـتـصوف اإلسالمي
ويـقال إنّ ذلك اجمللـد الضخم وصل إلى كـثير من أصـحاب اجلرائد واجملالت  إلى أن
ــا يـهـمـني أن أسـجّل إنك قـال : ال يــهـمـني اخلـطـأ وال الـصــواب فـيـمـا اجتـهت إلـيه وإ
شرّفـتني بـاهتـمـامك بنـقد هـذين الكـتابـ  ولـيت الذين يـهتـمون بـنـقد مـؤلفـاتي يكـونون
دائـماً في منزلة األسـتاذ معروف   الرصافي ))(12 ). لـقد اتفق جميع الذين كتبوا عن
الـرصافي بأنه كان جريئاً في اجملاهرة بـآرائه ومعتقداته وال يبالي إلى أين يقع ذلك من
رأي غيـره  فـهو صـادق في شعـره ونثـره كأعـظم مـا يكـون الصـدق  جرأة أوصـلته في
عـتقـدات الـدينـية األسـاسـيّة  أمـا عن ثقـافته أحيـان كثـيـرة إلى حد الـتشـكيـك ببـعض ا
الـلــغـويـة فـأنه كــان من أوسع األدبـاء مــعـرفـة في الــلـغـة  ومن أكـثــرهم إتـقـانــاً لـقـواعـد
الـصرف والنحـو وهذا واضح في بعض ردوده وتـصويباته الـلغوية( 13) .أخـيراً مرض
وافق  16/ نطقة األعظـمية  يوم اجلمعة ا الرصـافي وتوفي بداره في محلة السفـينة 
وكب مهيب سار فيه األدباء واألعيان ورجال السياسة  ودفن في  3/  1945 وشـيّع 
مقـبرة اخليـزران باألعظـمية  وقـد ترك كثـيراً من اآلثار الـشعريـة والنثـرية منهـا ما طبع

في حياته .
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