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في رواية سرير األستاذ

‚ËbMB « YO

بغداد

ــهـانـة والــتـهــديـد في كـل حلـظـة بـاإلذالل وا
ـوت . ولـلقـمـع في الـروايـة مـظاهـر شـتى بـا
ضـمن هـيـكل تـراتــبي يـقف األسـتـاذ مـنه في
القمة ليوجه آلة القمع في مظهره اجلنسي 
وهـو مــظــهـر مــخــصــوص به  أمـا مــظــاهـر
الـــقـــمع األخـــرى الـــتي تــــكـــشـــفت من خالل
نـظومة القمع نفذين فـهي جتليات فـرعية  ا
اجلـنـسي الـتي يـوزع فـيـهـا األسـتـاذ األدوار

على أدواته من النساء أو الرجال .
 lLI «  «Ëœ«

 وإن كـانـت أدوات الـقــمع هــذه هي بــدورهـا
مقـموعـة بشـكل مـباشـر من قبل األسـتاذ  أي
من األعـلى   إال أنــهـا مــعـرضــة لـلــوشـايـات
بـاشر والتـآمـر  وهمـا وجـهان لـلـقمع غـيـر ا
ستوى من قبل بعضها بـعضاً  أي من قبل ا
ـســتــويـات األدنى . الـواحــد   أو من قــبل ا
فــكل واحــد في بــؤرة اخلــراب هــذه هــو آلــة
لــــلــــتـــآمــــر عــــلـى زمالئه اآلخــــريـن من أجل
إسقاطهم الـذي يعني بالـنتيجـة صعوده هو
ـــؤامــرات . وفي الــوقـت ذاته هــو مـــعــرض 
اآلخرين من أجل إسـقاطه الـذي سينـجم عنه
صــعــودهم . كـل تــلك احلــبـــائل هي من أجل
نـيل مـكـافـآت األسـتـاذ  أو من أجل الـتـهـرب
من نتائج غـضبته  وبـالنتـيجة فـليس هناك
من هو خارج دائرة القمع والوشايات سوى
هلـكة من قصره األستاذ الذي يـدير اللعـبة ا
ـنفذين السـابق  فقد نيف . وعوداً إلى ا ا
نفذ اقتصرت مظاهر القمع والقسوة  –في ا
الثاني  –على العنصر الرجالي  –كما سبق

تبيينه  –وفيما يلي تدليل على ذلك :
- األستاذ يقمع عليان

ا ال يعرفهم - عليان يقمع اآلخرين الذين ر
ثــأراً لــكــرامــته الــتي يــذلــهــا األســتــاذ  هـذا
الـشـعـور بالـذل ال بـدّ أن يُـفـرّغ  صـحـيح أنه
صـفع فـي الـصــبـاح رجـالً كـان يــدفع عــربـته
الـــتي اعـــتـــرضت ســـيـــارته  غـــيـــر أنّ تـــلك
الـصــفـعــة لم تُــشفِ غـلــيـله . ص /   110أو
كان يشـعر بـالراحـة كلمـا ضرب إنـساناً  أو

أودع بريئاً في السجن . ص /   110.
 -تعرّض كر للتعذيب

- تصفية تـسعة من الشـبان بإلقـائهم طعاماً
لكالب األستاذ اجلائعة

- تـعـذيب ثالثـة من طالب اجلـامـعـة تـعـذيـباً
مـهـيــنـاً أمـا أسـالــيب الـقـمع والــقـسـوة ضـد
ــنـفـذ الـنـســاء فـلم تــتـضح بــجالء في هـذا ا
حتى اقتراب الـرواية من ثلـثها األخـير  فقد
كانت عـملـيـات األغتـصاب تـتم وراء األبواب
غلقة وال يـشهدها سـوى األستاذ ومصوره ا
ـا أن كـر قـد تـولى اخلـاص  الـنـطاط   و
نـفذ  مهـمة الـراوي في أغلـب حلـقات هـذا ا
واقـتصـر سـرده عـلى مـا يـجـري أمـام عـيـنيه
وفي حـــدود ســــمـــعه  وألن حـــركــــته كـــانت
مـحـدودة في مـحـبـسـه بـقـصـر األسـتـاذ فـمن
الطـبيـعي أن يعـصى على حـواسه تبـئيـر ما
ـغــلـقـة . ومع كـان يـدور في غــرف األسـتـاذ ا
ذلك فأن حضور كر مجبراً لإلحدى حفالت
كن اجنـة مكـنه من رؤيـة مشهـد  األستـاذ ا
أن يؤوّل على أنه إقدام على عملية إغتصاب
 حتى جـاءت اللـحظـة احملـبطـة ليـجد نـفسه
عــاريــاً في إحــدى غــرف قــصـر األســتــاذ في
مـواجـهة أم سـيـف التـي سـيقـت إلى الـقـصر
مكـرهة . أمـا بالـنسـبة لـلمنـفذ األول فـتتـمثل
مـظاهـر الـقـمع والـقـسـوة فـيه عـلى عـمـلـيات
اإلغتصاب والـتآمر لإليـقاع بالـنساء من قبل
ـؤسـسات األستـاذ أو زبـانـيـته أو عـنـاصـر ا
األمنـيـة  إضـافة إلى تـآمـر الـنسـوة لإليـقاع
ببـعـضـهنّ أو لإليـقـاع بـآخـرين من الـرجال 
نفذ من عمليات قمع ذكورية وال يخلو هذا ا

- ذكورية :
- فاتن تكيد لعليان

- عليان يقمع فاتن وسوسن
- فاتن كادت لرغد وسندس ونضال . 

- رغد تتآمر على فاتن وعليان . ومع اتساع
دائـرة الــقــسـوة  تــتــسع وتــتـعــاظم شــهـوة
اإلنـتقـام  لـدى رغـد  فـهي ال تـكـتـفي بـالـكـيد
لالنتقـام من فاتن وعـليـان فحـسب  بل تريد
اإلنتـقام أيـضاً  من قـائد الـفرقـة الذي أصاب
والدها باجلنون وتسـبب بطرد أمها في تلك

أساوية . ص /  287 الليلة ا
 -عـلـيـان تـكــفل بـاالنـتـقـام لــرغـد وقـتل قـائـد

الفرقة
- والد سوسن احلـزبي يقمع شـبان منـطقته
ويـــقـــتـــادهم لـــلـــمـــوت في قـــواطع اجلـــيش

الشعبي
- سـامـر  ضــابط األمن  يـقـمـع والـد سـنـدس

ويلقي به في سجن لن يعود منه حياً
- سامر يكيد لسوسن

- ناجي عباس  ضـابط األمن  يوقع بجـميلة
زوج صديقه غسان

- جـمـيـلـة تــوقع بـجـارهـا فـي قـبـضـة جـهـاز
األمن

- مــقــتل رغـــد بــظــروف غــامـــضــة لــيس من
العسير تتبع خيوطها وتأويل دوافعها .
- حترّش ضابط األمن بطران بفاتن

قتل رغد . - قتل فاتن في ظروف شبيهة 
ولألستاذيـة في الرواية تـراتبيـة فهمـها عقل
ـتـمـرس عـلى التـآمـر  ومـيّز ضـمـنـها فاتن ا
مـسـتــويـ : ألــكـبـيــر والـصـغــيـر  وإن كـان
ـسـتـوى الـثـاني يـضم كـثـيـرين  أو حـسب ا
تعبـير فاتن  هم كـثر في جمـهورية اخلوف .
ص /   143ومن بـ هـؤالء الـكــثـر األسـتـاذ
ـــــســــــتـــــوى األول ـــــروي عــــــنـه   إال أن ا ا
مـــخــصـص لــواحـــد فـــقط ســـواه  وتـــبـــعــاً
لـوحـدانـيـة ذاك في مــسـتـواه  ولـفـرادته في
ـــوقع الـــذي يــهـــيـــمن مـــنه عـــلى أســـاتــذة ا
ـسـتــوى األصـغـر  فــهـو يــسـتـحق إذن من ا
الصـيـد الـنـسـويّ ما ال يـسـتـحـقـونه  ولذلك
تخـطط فـاتن لـتـقـد  صيـدهـا األثـمن فـائزة
هديـة له  وبـهـذا الصـيـد سـتطـيح بـاألسـتاذ
عني بـالرواية  –وتابعه عـليان األصغر  –ا
... وأنـا الــتي خــطــطت وجـهــزت كل أدواتي
ألقـربـهــا لألسـتــاذ األكـبــر الـذي بــإمـكـانه أن

يسحق عليان وأستاذه بحذائه . ص / 137
. وألن مـفـهــوم األصـغـر واألكــبـر نـســبـيـان 
فـاضـلـة هذا فاألسـتـاذ الـذي بـدا في موقـع ا
شهـد كبيراً صغيراً  سـيكون حـ يتسيّـد ا
في مـقـابل اآلخـرين الـذين يـبـدون بـالـنـسـبـة
إلــيه صــغــاراً  وتـتــجــلى هــذه الــتــراتــبــيـة
الـنــسـبـيــة في خـطــاب الـراوي وهــو يـرصـد
أحدهم وهـو يـحاول أن يـسـتولي عـلى صـيد
ـتــجـمــهـرين يــجـلس األسـتــاذ  كـان ضــمن ا
األستـاذ الـصـغـيـر  قريـب األستـاذ الـكـبـير .
ـقــبـوس من ــقـصــود بـا ص /   339ولـعل ا
خطـاب الـراوي هو أحـد إخـوانه ولـيس أحد
أقربائه  ألن األستاذ لم يكن ليعبأ بالقرابة 
ولم يكن ليسمح ألقربائه أن يتبسطوا معه 
أو يـتــجــاوزوا مــحـددات مــنــاصــبـهـم مـعه 
فأغـلب رجال حـمـايته - ومـنـهم علـيان  –هم
من أقـربــائه وكـان يــعـامــلـهم عــنـد اقــتـضـاء
الـــضـــرورة بــــصف وإذالل  بل هــــو يـــصف
العامل بإمرته - أي قـرابته - وصفاً مهيناً
 كل الذين يـعـملـون معـي حمـير وكالب . ص
قـارنة /   354. وفي موضع آخـر تتـوضح ا
مـا ب هـذين األخـيـرين  الـصـغـيـر والـكـبـير
على لـسان فـاتن التي حتـاول ترجـيح ميزان
ـروي عـنه – األفـضـلـية لـصـالـح األستـاذ - ا
بـقـولــهـا وهي تُــزيّن الـســقـوط لـفــائـزة  هـذا
األستـاذ الكـبيـر  وأخبـاره غيـر ما تـسمـع
عن ذاك الـــصـــغـــيــر  أنـه حـــنــون ولـــطـــيف
قـتل فـاتن الـغامض عزيـزتي . ً /   341. و
ن يـقــرأ الــنص من خــارجه - عـلـى طـريــقـة
عـلن الـتي أشاعـتـها آلـة اخلوف - إسكـات ا
ـنظـومـة الـسريـة قـد ابتـلـعت واحدة تكـون ا
من رعاتـها بـنـفس الطـريقـة التـي تبـتلع بـها
ـوذجـاً  . ومـرّت أي فـرد من الـقـطـيع  رغـد 
ة دون أن يـجرأ أحد عـلى نبش باطن اجلر
ـرة  بطـران  الـقاتل النص الـذي كـتبه هـذه ا
ألن دوافع القتل مبررة دائماً  سمعتها تشتم
الـرئــيس . ص /   362. وعـلـى الـعــكس من
ـنفذ األول كر  شقت فـائزة طريـقهـا عبر ا
ــا إكـراه من أحــد طـمــعـاً في طـواعــيـة ودو
بلـوغ هدف لم تُـفصح عـنه ألحد  بل أنه ظل
خـافـياً حـتـى علـى عِـلم الـراوي الـعلـيـم الذي
هم أنّ لديها هدف اكتفى بالتلميح إليه  ... أ
ـزيـد مـن األسرار . 305 الـبـقـاء واكـتشـاف ا
وحـتى الـســطـر األخـيــر من الـروايـة ظل ذلك
الهدف مجهوالً  بيـد أن رغبة اإلكتشاف تلك
قـادتـهـا إلـى مـا لم تـكن لــتـرضـاه مـخــتـطـفـة
وأسيـرة في محـبس األسـتاذ  حـالـها كـحال
ـنـفـذان إبن خـالـتـهــا كـر .  وبـيـنـمــا كـان ا
ـــســتـــقالن عن ــنـــفـــصالن وا الــســـرديـــان ا
بـعـضـهـمـا يـتـجـهـان مع مـؤشـر الـزمن نـحـو
األمـام مـدفــوعـ بـرغـبــة سـالـكـيــهـمـا  كـر
وفائزة  بـاإلذعان إلرادة احلب الـتي ستؤدي
ـنـفـذين في نـقـطـة في الـنـهـايـة إلى الـتـقـاء ا
واحــدة  غــيـــر أن هــذا اإللــتــقـــاء هــو لــقــاء
اخلــاتــمــة  إذ لن يــنــجم عــنه مــنــفــذ واحــد
ستقبل  ذلك ألن ثمة يواصل اجتاهه نحو ا
ثلها إرادة أخرى هي إرادة الكراهيـة التي 
واصلة األستاذ ستـعوّق اإلحتاد  وتعـوّق ا
. فـفي نـوبـة انـتـقـام هـمـجـيـة نـزقـة  سـيـدفع
بكالبه اجلائعة إلى الـغرفة التي الـتقى فيها
نـفذين كر وفـائزة عـاري لـيعـلنـا التقـاء ا
الـسـرديـ عــلى سـريـر نــوم واحـد . وبـعـد 
فالروايـة تنطـوي على مـضام جـريئة  وال
يقلل من جرأتها زوال أسباب الريبة واحلذر
 السيـمـا أن الـكـثيـرين من الـكـتـاب مـا زالوا
بالـرغم مـن انتـهـاء فـتـرة الـصـمت اإلجـباري
يـخـشـون لـفظ ألـسـنـتـهم الـتي أجـبـروا عـلى
ابـتالعـهـا  وذلك امـتــيـاز يـحـسب لـلـكـاتب 
ولكن مايؤاخذ عليه هو عـدم العناية الكافية
بالـلـغة  فـقـد انـطوت الـروايـة عـلى كمّ هائل
من األغالط النحـوية واإلمالئـية واألسلـوبية
ــفـردات األجـنــبـيــة مع وجـود واسـتــخـدام ا
مرادفها الـعربي األنسب كـاستخـدام  التيبل
ــنـضـدي = و  فالش ـصــبـاح ا المب  بـدل  ا
لــذر  بــدل  الــواقـي الــذكــري  أو اســتــخــدام
ــفــردات األعــجــمـــيــة أو الــدارجــة من دون ا
اضطرار مـثل استـخدام  = صـفن  بدل  وجم
أو  سـهم  واســتـخــدام  أتـكــات  بـدل  غالئل
جـــمع  غاللـــة  أو  أشـــعِـــرة  جـــمـع  شِـــعــار
واســتـــخــدام  تُــفـــركش مـــخــطــطـــاتي  بــدل
حتبـطهـا  وسواهـا الكـثيـر حتى بـدت بعض
اجلمل مفككـة أو عصية عـلى الفهم . يضاف
إلى ذلك األغـالط في اســــتــــخــــدام األفــــعـــال
وبــشـكـل يُــربك زمــنــيـة األحــداث فــلــيس من
ــعــقــول أن يُــســرد حـــدث مــضى وانــتــهى ا
ــضــارع . ويـبــدو أن األغالط في بـصــيــغـة ا
التزم انسحبت عـلى عمر سمر التي كانت
وضع في العـاشرة  ص /    242وصارت 

آخر في السابعة  ص /   322. 
وهناك األخطاء في أسماء الشخصيات :

- ف  مـنـيف  أحـد عـنـاصـر حـمـايـة األسـتـاذ
أصبح أسمه  سفيان  . ص / 150

 -وعمـة سـوسن الـثـريـة التي وردت كـنـيـتـها
أم أحمـد  كـما في  ص /  ?  277صار   لـها
أسم - ولـيس كـنــيـة - في مـوقع آخـر  ص /
  284وهو شـكريـة  وقد يـكون هـذا التـباين
طـبـيـعــيـاً ولـكـنه  –من أجل أن يُـقـبل  –كان
يتطلب توضيـحاً وهذا لم يحدث  وعدا ذلك
فأن الذي ال يبـدو طبيـعياً وال يـقبل التـفسير
هو أن تكون كنية زوجها  أبو غايب   وكان
ـفـتـرض مـنـطـقـياً أن تـتـوافـق مع كـنـية من ا
الــزوجــة فــتــكـون  أبــو أحــمــد  .  - ونــاجي
عـبــاس  ضــابط األمـن  كـمــا في  ص / 241
أصــبح أســمه  نــاجي عــبــد الــله  في  ص /
 311وهنـاك أخـطـاء سـرديـة كـتـداخل صوت
ـتــكــلم  نــاجي عــبــاس  مع صــوت الـراوي ا
فارق وهـو يتحـدث بضميـر الغائب  ص / ا
ـتــكـلم  كـر   246. وكـذلك تـداخـل صـوت ا
ـــفــارق وهــو يــتــحــدث مع صــوت الــراوي ا

بضمير الغائب  ص /   256. 
{ سرير األستاذ  –محمد مزيد  –فضاءات
للنشر والتوزيع
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هناك فـارق كبـير بـ قولـنا قـصيدة مـبهـمة وأخـرى غامـضة  فـالغمـوض سمـة شعـرية حـديثة أو
تكاد  واإلبـهام غيـر ذلك  فمن معـاني الغـموض في لسـان العرب : خـفيَ ودقّ ولطُف أيْ أصبح
دقيقا ولـطيفا لرقّته وسيولته وشفافيتـه  واإلبهام أن يَشتبه فال يُعرف وجهه  وأمر مبهم ال مأتى
عـجمـيّت  وحـينـما نُقـلتا الى له  ومنه اشـتُقّتْ الـبهيـمة . فـالفرق  إذن  واضح بـ الداللـت ا
حقل الدراسات النـقدية لم يطرأ عليهمـا كثيرا من التغيير . سوى مـا ألقت عليهما تلك الدراسات
من ظالل مـعـانٍ مـرتـبـطـة بـهـا. فـاإلبـهـام غيـر الـغـمـوض وهـو سـلـوك مـفـتـعل يـلجـأ الـيه بـعض من
ـواهب ظنّـا مـنـهم أن ذلك يُـضـفي الشـعـريـة عـلى قصـائـدهم . وظّف الـشـعر الـشـعراء ضـعـيـفي ا
عـارف اإلنـسانـيـة  وأدخلـها في احلديث  فـي وجهه اإلبـداعي  مـستـويات شـتّى من الـثقـافـة وا
ـسـتـوى األسـطـوري  والـصـوفي والـفـلسـفي ـستـوى الـفـكـري وا صـلب الـعـمـلـيـة اإلبـداعـيـة  كـا
ـعـنـى آخـر أن الـشـاعـر احلـديـث يـحـاول أن يـفـيـد مـن مـجـمل الـتـيـارات والــتـاريـخي ..... الخ . 
ستويات قد فيد القول إن هذه ا ا يعزّز رؤيته الشـعرية . ومن ا ة منها واحلديثة  عرفية الـقد ا
وضوع الرئيس للقصيدة  إال أنها  من جانب آخر نية وتقنية للفكرة الرئيسة أو ا خلقت بدائل فـ
 أضفت طابع الـغموض على شعره  فـهو إذن  أي  الغموض  يـنبع من  تقنيـات التوظيف لتلك
شـار اليـها في األعـلى  وهو جـزء من شعـرية الـنص . ومن مـهماتـه استـدعاء ثـقافة سـتويـات ا ا
ر للمشاركة في تشكيل الداللة  وتبئير الرؤية الشعرية . ومن الغموض القار عبر الـتأمّل والتفكّ
عـروف أن  اللغة نـظام عرفي يـضرب طوقا أيـضا استعـمال اللـغة استعـماال غيـر تقليـديّ  فمن ا
تـكـلم  فال يـسـتطـيع أحـد اخلـروج عـليـه  فحـيـنـما يـريـد تـوصـيل أفكـاره أو مـشـاعره أو حـول ا
مـتـطـلّـبـاته يـستـخـدم ذلك الـنـظـام  وفي حـالـة عـدم مـعرفـته بـآلـيـاته أو أسـاء اسـتـعـمـاله  يـنـقطع
الـتـواصل بيـنه وبـ مـسـتخـدمي ذلك الـنـظـام  فال يـستـطـيع تـوصـيل ما يـريـد  وال يـفـهم اآلخر
ـبـدع حتديـدا  يـخـرق ذلك الـنـظام  ومـع ذلك يبـدو كالمه ـبـدع  وا رطـانـته . غـيـر أن الـشاعـر ا
مـفـهومـا لـلـقـار ( لـيس أيّ قـار ) ذلك أن اخلرق يـكـون في مـواضع مـعـيـنـة  يتـلـمّـسـهـا حسّه
ـوصوفـ الثـقافي – الشـعري  ولـيس في مجـمل النـظام  لـنأخـذْ مثال عـلى الغـموض بـنمـطيه ا

عرفي واللغوي : ا
وأنا عجالن في سرب من الطير أطيرْ 

ا قلب يغنّي  دو
أو جناح قادر أن يستدير 
أخذتنا الريح نحو الغرب 

حتى لم نعدْ ندري أهذا شوطنا األول في السبق 
أم الشوط األخير .

ـشـهد من قـصـيدة ( رحـلة الـطـير) لـلشـاعـر سامي مـهدي وهي مـن مجـموعـته (مـدوّنات هـابيل) ا
.2006 
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الـقار الـذي لم يـطّلع عـلى مـرجعـيـة  القـصـيدة وقـيـمتـهـا االستـعـارية  سـوف يـتسـاءل مع نـفسه
ـاذا استـعار الـطيـر لنفـسه ? ومـا معنـى أن يكـون هناك سـرب من الـطير ? ـا مع اآلخرين)   (ور
وما القصـد من طيرانهم جمـيعا ? ولكن سرعـان ما تتكشّف لـديه األجوبة إذا ما كان مـطّلعا على
الـتراث الصوفي  –اإلسالمي  إذ ال بدّ أنه مرّ عـلى منظومـة (منطق الطـير) لفريـد الدين العطّار
ـعرفـي اتصف  به وعـرف رحـلة الـطـيـر ومـقاصـدهم فـيـهـا . هذا نـوع من الـغـمـوض الثـقـافي أو ا
ام العلماء) لم بثقافة عصره ومعارف التاريخ (ليس إ الشعر احلـديث  فالقار االعتيادي غير ا
ا وضع لـها رؤى نقـدية مـغايرة سـوف يبقى الهـثا خـلف القـصيـدة دون أن يدرك  مرامـيهـا  ور
قاصد الشـاعر وال تقترب منهـا أصال   فكما يبدو أن الشـاعر استعار منظـومة العطار ووظّفها
ا يناسب فكـرته الشعرية وجتاربه في احلياة . واحلقيقة أن في شعره مغـيّرا دالالتها ومراميها 
هذا الـتوظـيف للـموروث الصـوفي يعـد نوعـا من التنـاص الذي يـضفي قـيمة شـعريـة على النص .
ومن الـغموض الـثقـافي أن يلـجأ الـشاعـر الى توظيـف الرموز واالسـتعـارات التـاريخـية  ذلك بأن
ينقلها من بـيئتها التاريخية الى بـيئة شعرية متالعبا بـقيمها الداللية ما يتـطلب متابعة رحلة الرمز

التاريخي ب البيئت  فعندما يقول الشاعر :
صير  " وأنا أنظر في هذا ا

 وأرى اإلنسانَ في اجلب صريعًا يستجيرْ  
وأرى القيصرَ ما زالَ كما كان

إلهًا يَمْلكُ اإلبرامَ والنَّقْضَ وتصريفَ األمورْ
: ال بدّ إذنْ من رحلةٍ أخرى قلتُ

" . ومن شوطٍ أخيرْ
البد هنـا من استحضـار قصة يوسف (ع)  ومـا حلقه من غدر وعذابـات الغياب في اجلب أو في
السجن  وتعد كلمة " اجلب " في سياقها هذا هي احملفّز الشعري الذي نقل عذابات يوسف الى

شهد نفسه " قيصر "  عاصر . وعلى نحو ذلك يأتي احملفز الشعري اآلخر في ا إنساننا ا
فالقيـصر لقب يـطلق على من تفـرد بالسلـطة  واتخـذ القرارات  دون الرجـوع الى اآلخرين  فهو
خـالفـيه  وقد لُـقّب به كل  مَلِـكٍ مِنْ مُلُوكِ دال من مـدلوالته الـتفـرّد والظـلم واالستـبداد واإليـقاع 

َ وَالرُّوسِ  يقول امرؤ القيس حينما كان متوجها الى قيصر الروم :  الرُّومَانِ وَالبِيزَنْطِي
بَكَى صَاحِبِي لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ دُونَهُ ... ... وَأَيْقَنَ أَنَّا الَحِقَانِ بِقَيْصَرَا

فـاالستـعالء في األرض واستضـعاف أهـلها من خـصائص القـيصـر  وعلى هذا الـنحو وُظّف في
لك اإلبرام والنقض وتصريف األمور .  القصيدة  إلها 

وفي مشهد آخر يقول : 
رحلة أخرى?

إلى أين?
وكلُّ األرضِ بستان لقيصرْ

وعلى أطرافِهِ اجلندُ يقيمونَ له ألفَ معسكرْ
ويغنُّون سكارى شِعرَ فرجيلَ

 ? وروما تتبخترْ
اذا شعر فرجيل دون غيره من الشعراء ? ا يتساءل القار :  ر

ؤكد هنـاك صلة تـاريخيـة ب قيصـر وفرجيل فـكالهما رومـانيّ  وكالهما عـاش في احلقبة مـن ا
نفسهـا  فرجيل كتب اإلنيـادة وهي ملحمة شـعرية عدّها الـرومان إحدى القصـائد الوطنية  أراد
وروث الـشعبي - األسطوري  وكان شاعرها أن يـصنع مجداً لدولـة فتية ال مجد لـها. فلجأ إلى ا
يـرمي من وراء ذلك الى تمـجيـد روما واإلشادة بـإمبـراطورهـا ( القـيصر)  وقـد كتـبهـا على غرار
االوديسة لهـوميروس حتى قيل إن هوميـروس يتغنى باألمجـاد وفرجيل يصنعـها  وعليه كما كان
شعـر فرجيـل يُسكـر الرومـاني بـصنـاعة أمجـاد أسطـورية لهم أصـبح لقـياصرة عـصرنـا شعراء

وهومة .  وإعالميون يتغنون بأمجادهم ا
a¹—U² « “u —

ا تعبّر هكذا يوقظ الشـاعر رموز التاريخ ليضفي عليها مسحـة شعرية معاصرة محوّال دالالتها 
عنى البالغي – عن مواقفه من أحـداث عصره  شريطة أن يـكون هناك مشتركـات أو قرائن - با

ب الرمز التاريخي  والرمز الشعري
×××                                                   

أما الغموض اآلخر وهو غموض اللغة  فقد وردت في النص   :
" وأنا عجالن في سرب من الطير أطيرْ 

ا قلب يغنّي  دو
أو جناح قادر أن يستدير "

الصورتان اآلتيتان 
ا قلب يغنّي . 1- دو

2- أو جناح  قادر أن يستدير .
ا قـلب يغنّي) تستدعي التأمّل لسبر داللتها ضمن السياق الذي وُضِعتْ فيه الصورة االولى (دو
 فـقـد جـرت الـعـادة أن يـكون الـغـنـاء بـالـفم ولـيس بـالقـلب  والـشـاعـر هـنـا خرق الـعـادة الـلـغـوية
لتأسيس مـعنى جديد  ذلك أن القلب موضع العاطفة وآلـة احلدس ( قلبي يحدّثني بأنّك متلفي) 
والغنـاء تعبيـر عن الهوى واحلب  إذن هنـاك  تناغم داللي بـ طرفَيْ العبـارة : قلب يغنّي .  ومن
ا يـعني أن جنري تعديال ا قـلب يغنّي )  الحظ أنها وُضِـعتْ في سياق النـفي : (... أطير دو ا
طفيـفا على داللتها  وذلك بإضافة (احلدس)  فـالطيران خالٍ من االندفاع النفسي  بال حبّ وال
هوى ( مرغم ) وخـالٍ من التوقّع ومـا ستكون عـليه نهـايته ولكن كـيف نوفّق ب خـلوّ طيرانه من
سألة غـير أن ا االندفاع النـفسي وب عبـارة (وأنا عجالن ) فالـعبارة األخيـرة تنطوي عـلى لهفة 
في غـاية الـيـسر  فـتـفسـيـر ذلك يتـمـثّل في تـبعـيـة الفـرد لـلجـمـاعة ( في سـرب من الـطيـر أطـير )
والتبعـية نفسها سلـبتْ قدرة اجلناح على االستـدارة (أو جناح قادر أن يستـدير) وقد تكون هناك
أسباب أخرى تـقع خارج النص . هذه الصـورة أيضا يكـتنفها غـموض شعري وعمـاء استفهامي
ـقدرة ـاذا يـفـقـد جـنـاحه الـقـدرة عـلى االسـتـدارة  وطـبـيـعـة األجـنـحـة أن تـتـمـتّـع  من الـقـار  
ألوف  ـا يخرج عـلى ا فسـلجـية على ذلك ? مـا معـنى الفقـدان هنـا ? . استخـدم الشـاعر اللـغة 
ويـخرق الـتـكـوين األحيـائي في الـطيـر  وهـذا  ما نـسـمّيه بـغـموض الـلـغة  وهـو حتـميـلـها دالالت
ا تغمض تراكيبها الشعرية هذه على القار الذي ومعاني لم تألفها صيغها الشكلية من قبل  

تعوّد مطابقة اللغة للواقع العيني .
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بغداد

تتحـقق رواية  سريـر األستاذ  حملـمد مزيد
ــاضي وفق ســرديــاً من خالل اســتــعــادة ا
ـمـوه بـثـورية مـنـظـور يـتـجـاوز اخلـطـاب ا
سـكوت صاخـبة إلى نـواته اخملبـوءة في ا
ــمــارســات الــســريــة لــلــســلــطـة عــنه من ا
فـردتان  الـسريـر  و  األستاذ القـامعـة . وا
هـمـا عالمـتـان ســيـمـيـولـوجــيـتـان تـتـشـكل
داللــتـهــمــا من عالقــة إعــتــبـاطــيــة مــا بـ
داليـهـمـا ومـدلولـيـهـمـا  ولعـل ارتبـاطـهـما
عـرّف بـاإلضافـة قد وسّع معـاً في صيـغـة ا
من أفق داللتهما فصارا يحيالن إلى فضاء
ســيــاسي مــحــدد  وإلى ســريــر بــوظــيــفـة
مـــحـــددة ال عـالقـــة لـــهـــا بــــالـــنـــوم  وإلى
شخـصـية نـافـذة مـحددة ارتـبـطت بوظـيـفة
السـرير  –تلك  –حتديـداً . ولعـلهـا لم تكن
مصـادفـة أن تـتضـافـر مفـردة  الـسـرير  في
الـعـنـونـة مع الـلــون األحـمـر الـطـاغي عـلى
لوحـة الـغالف لـيـشـكال مـعاً مـوجـهـاً أولـياً
عـنى باجتاهـ  األول هو اجلنس  قاد ا
ـــعـــنى والـــثــانـي هي الـــقـــســـوة  وهــذا ا
ـلــمح األول لــشــخـصــيـة ـزدوج يــشــكل ا ا
ــعــطـيــات تــكـون األسـتــاذ  . وعــنــد هـذه ا
مــســتــقـــبالت الــقــراءة قـــد تــزودت بــأولى
احـتـمــاالت الـنص  وشـحــذت أفق الـتـوقع
هّد المتصاص صدمة القراءة  وهي ا 
صدمة تختلف حـدتها من قاريء بكر  إلى
آخـر عاش داخـل قـفص الـضـباع .  يـتـولى
مـهـمـة الـسـرد راوٍ مـفـارق وعـلـيم  لـكـنه ال
ـهمة ينفـرد بدوره دائـماً إذ يـتعـاقب على ا
أحيانـاً كر الـفنان الـتشـكيـلي الهارب من
اخلدمـة الـعـسـكريـة في جـبـهـة احلرب  أو
نــــــاجي عــــــبــــــاس  ضــــــابط األمـن   ومن
الـطـبـيـعي أن يُـنـهي كـل مـنـهـمـا الـطـبـيـعـة
العليمة للـراوي األول ليتسم السرد مع كل
مـنـهـما  بـكـونـه خارجـيـاً  فـلـكل واحـد من
ـكـاني احملــدد حلـركـته  اإلثـنـ فـضــاءه ا
عني بتبئيره .  وكذلك منظوره السردي ا
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  عبـر مـنـفذيـن سرديـ مـنـفصـلـ تـتدرج
نفذ اإلحداث وصوالً إلى سرير األستاذ . أ
األول سلـكـته فـائـزة طـواعـيـة بـعـكس كر
ـنـفـذ الـثاني مـجـبـراً  وفـائزة الذي سـلك ا
هي فتاة بصرية حسـناء على قدر كبير من
الـــثــقـــة واالعـــتـــداد بـــالــنـــفس  ســـبق أن
تـعرضـت لالغـتـصـاب علـى يـد األستـاذ في
دينتها ثمّ جاءت إلى بغداد إحدى زياراته 
ــؤسـسـة الــغـامـضـة تـبـحث عـن عـمل في ا
الــتـــابـــعــة إلحتـــاد الـــنــســـاء في الـــعــلن 
ــنــفـذ ولإلســتـاذ فـي الـســر . وعــبــر هـذا ا
تــتــكـــشّف أســالــيـب اإليــقــاع بـــالــنــســاء 
واالعتداءات اجلسـدية واجلنسيـة عليهنّ .
نـفذ الثـاني سـلكه كـر بعـد إلقاء بيـنمـا ا
القبض عليه من قبل أتباع األستاذ  وعبر
نفذ تتكشف صور من أساليب القمع هذا ا
والـتـصـفــيـات اجلـسـديـة لــلـمـعـارضـ من
ــنـفـذ األول هــو مـنـفـذ الـذكـور . وإن كـان ا
نـفذ الـثاني هـو منـفذ أنثـوي بامـتيـاز  وا
ذكـوري بــامــتــيـاز  إال أن الــشــخـصــيــتـ
الذكـوريـتـ احملـوريتـ  األسـتـاذ وتـابعه
ـطـيـة واحدة  علـيـان  يـظـهـران بصـورة 
نفذين في تفكك الـدموي في كال ا صورة ا
داللـة عــلى أن مـصــدر الـقــمع واحـد مــهـمـا
اتخذ من أشـكال  ومهـما تذرع من ذرائع .
ومن الـــواضح أن صـــورة األســتـــاذ هــذه 
والـتي تـتـكـشف بـدءاً من الـفـصل األول من
كـونة من سبعـة وعشرين فصالً الرواية  ا

هي نــــقــــيض لــــصــــفـــة

األسـتـاذيـة وتـلك مـفـارقـة أوجـدهـا الـنـظـام
ــارســات رمــوزه . هـذه لــلـتــغــطــيــة عــلى 
ـتمـثـلـة في عمـلـية اإلفتـتـاحيـة الـكـاشفـة وا
فـارق والـعـليم اغتـصـاب حتـاشى الـراوي ا
الـدخـول في تـفـاصـيـلــهـا الـدقـيـقـة مـكـتـفـيـاً
بتلـميحـات مجـتزأة ومبـتورة مـنها سـتكون
ـنفـذ األول  الذي سـيمـهد لـلدخول مفـتاح ا
نـفذ الـثاني  كـما أن تـلك التـلمـيحات إلى ا
ســتـكــون الــلــبــنــات األولى الــتي ســيـشــكل
القاريء منهـا أفق توقعاتـه بعد أن كانت قد
زودته بـالــعـنــاصـر الــوصـفــيـة الــتي مــنـهـا
سيـحـدد ويـرسم أبعـاد شـخـصيـة األسـتاذ .
ــجيء الــفــصل الــثــاني تــتــوسع حــدود و
الـتـلـمـيح وتـنـجـلي بـعض الـتـفـاصـيل الـتي
أخــفـــاهـــا الـــراوي في الـــفــصـل األول حــ
تستـدعي ذاكرة الـضحـية  فائـزة  شخـصية
عــلــيــان  تـابـع األســتــاذ  وهي شــخــصــيـة
حتكـمت الصـدفة في انـتقالـها مع فـائزة من
موقع اإلغتصاب  –على يد األستاذ  –خالل
إحــدى زيـــاراته إلى الـــبــصـــرة  إلى مــوقع
الـبحـث عن فـرصـة عـمل في بـغـداد . ويـبدو
ـكان هي من الـوجهة ان انتقـالة فـائزة في ا
الـثـانـيـة انــتـقـالـة سـرديــة تـعـمـدهـا الـراوي
إليجاد مسـوغ منطـقي لتعـقب أثر اإلستاذ 
أو لـتـمــكـ ضــحـايــاه من كـشف خــبـايـاه 
ـنظـمـة الـسريـة الـتي يـخفي وراء وخبـايـا ا
ـعلنة مـخططـاته السرية . أهدافها الـعامة ا
والالفت أن األســـتــاذ ظل طـــوال الــفـــصــول
الــثـمــانــيــة األولى مــتــواريــاً  وحــتى بــعـد
ظهوره لم يهيمن تماماً على الشهد السردي
إال أن ذلك لم يـنــقص ذلك من فــعـالــيـة دوره
بـاعـتــبـاره احملـرك احملــوري الـذي تـدور من
ـا يـجعل من حوله الـشـخـصـيات األخـرى 
افــعــالـــهــا الــبـــائــنــة ردود أفــعـــال ألفــعــاله
احملتجـبة  وتلك مـفارقة أخـرى ذكية إلعادة
ضـيعة – تشكـيل الصـورة الضـائعة  –أو ا
لألستـاذ من خالل الـشـخـصـيات الـرئـيـسـية
رايـا العاكسة جمـوعها دور ا التي تؤدي 
ـالمح احملـــتـــجـــبـــة لالســـتـــاذ لـــتـــكـــشف ا
وتـفـاصــيل مـخــطـطـاتـه الـشـاذة من دون أن
اإلضطرار السـتدعـائه بشـكل مبـاشر . وتلك
الــشــخــصـيــات تــكــشف مـالمح شــخــصــيـة
األستاذ من خالل تـناقضـها أو تمـاهيها مع
بـعــضــهـا مـن جـهــة  ومن جــهــة أخـرى من
خالل تنـاقـضـهـا أو تمـاهـيـها مع شـخـصـية
األستـاذ  وتلك الـتـناقـضات أو الـتـماهـيات
ــصــغــرة لــصــورة ــركــبــة هي الــصــورة ا ا
التناقض أو التماهي مع النظام . في مقابل
تطرفة  التناقض / التماهي هذه الصورة ا
 تـظل حـالـة احلـياد فـي الـعالقـة مع الـنـظام
مـقـصـورة عـلى الـشــخـصـيـات الـثـانـويـة أو
ا اراد الكاتب أن يقول بأن الهامشية  فكأ
ـثله األسـتاذ احليـاد في العالقـة مع نـظام 
كـن أن يتـحـقق فـعـلـيـاً إال مع اشـخاص ال 
غيـر فاعـل . بـيد أن دوافع احلـياد ال تـبدو

مفهومة دائماً :
- فبيـنما يـبدو حـياد مصـففـة الشعـر عفاف
والرفيقت أمينـة ووصال  وكاتبة الطابعة
هند غريباً  السيما أنـهنّ جميعاً يعملن في
ـتـورطـة بـاإليـقاع ـنظـمـة الـنـسـويـة ا ذات ا
بضـحايـا األستـاذ  بل أنّ الـثانـية والـثالـثة

منهنّ رفيقتان حزبيتان .
- إال أنّ حياد نضال شريـكة رغد في السكن
بــشـقــة واحــدة يــبــدو مــرتــبـطــاً بــطــبــيــعـة
ــسـتــكـيــنـة واإلنــعـزالــيـة  شـخــصـيــتـهــا ا
وبـيـأسـهـا جـراء إحـســاسـهـا بـالـضـعف من
ن دفعها للسقوط . إمكانية اإلنتقام 
- أمـا حــيـاد شــقــيـقــة كـر وأمه فــهـو
نتيجة لكـونهما ربتـا بيت تفتقدان إلى
الوعـي الكـافي لـتـفـسـيـر مـا يـجري من

األحداث .
- هــذا  ولـم يــتـح الـــســرد الـــفـــرصــة
الـــكـــافـــيـــة الســـتـــجالء مـــوقف أحالم
صديـقة فـائزة   إال أنّ كـونـها شـقيـقة
ـكن أن يـدفع بـاجتـاه تأويل لشـهـيـد 

يحتمل أكثر من وجه .
ومن بـ الـشـخـصـيـات الـثـانـويـة أو
الهامشية تشذّ أم هاشم  الفراشة في
احتاد النساء  عـن مسلك احلياد  إذ
يـــتــــجـــسّــــد انـــحــــيـــازهــــا من خالل
ـوظـفــات لـصـالح جتـسـســهـا عـلـى ا
ا مسـؤولـة الـفـرع  الـرفـيـقـة فـاتن  
يُـفـسّـر عـلى أنه انـخـراط في الـتـآمـر
لـــصــــالح األســــتــــاذ  أو تـــمــــاهٍ مع
مخـطـطـاته بـاعتـبـار أن فـاتن إحدى

أدواته .
بــدءاً من الــفــصـل الــتــاسع يــتــولى
كـر مــهـمــة الـراوي لــيـتــحـدث عن
نفسه من داخل محبسه السري في
حـديـقـة أو بـســتـان بـيت األسـتـاذ .
وألول مـرة يــبــدو أن الــســرد صـار
على مبعدة خطوات منه  أو هكذا
يـوحـي خـطــاب الــسـجــان  تــنـاول
فطورك  صعُب حالك على األستاذ
ــكــنــنــا أن نــســتــبق . ص   63و

األحداث ونـتـأوّل اخملـفي من الـصـورة التي
ينـقـلـها كـر بـأن الـسجن هـو أحـد سـجون
األستـاذ وأنّ السـجانـون أتباعـه  والتـهمة
ـــعـــدة لــلـــصق بـــكـــر هي من اجلــاهـــزة ا
تلفيقاته . ومع ذلك يظل األستاذ محتجباً ال
يدل عـلى وجوده سـوى الرعب الـذي يخـلفه
هو وزبانيته على ضحاياه  أو الذي يخلفه
هو وحده على الزبانية والضحايا في وقت
واحد . ولكن بـعد تـلقي كر الـدفعة األولى
من التـعذيب  وهي الـدفعـة النـوعية األولى
الـتي تـؤكــد حـقـيــقـة احلـضــور اإلفـتـراضي
لألسـتاذ  حتـ فـرصـة جتـلـيه لـكـر الذي
فـوجيء أن  لم يـكن األسـتــاذ مـشـهـوراً كـمـا
ـعــروفـ الـذين يـجب في وسط األســاتـذة ا
يظهـرون في التـلفاز . ص /   77والوجوب
الذي يعنيه كـر هو بالتأكـيد حجم الضرر
كن أن يـخلـفه على الضـحايـا أستاذ الذي 
مشـهـور ومـعـروف  عن حـجم الـضـرر الذي
يخلفه آخـر محتـجب . وبينـما يسـتمر كر
في إداء دور الـــــــراوي مـن داخـل فـــــــضــــــاء
الـســجن الــضـيق  حــيث تــنـعــدم الـفــرصـة
للبحث عن مـنفذ إلطالق األحـداث وتفعـيلها
في ضــوء مـحــدوديــة الـعــنــاصـر الــســرديـة
وجمود الـزمن  فلـيس أمام كـر سوى حل
واحد إلتمام مرويته سوى تنشيط الذاكرة 
سـتـقيم الـذي إتـسمت وكسـر قـالب الزمـن ا
به الـروايــة بـدءاً مـن فـصــلـهــا األول وحـتى
التـاسع عـوداً إلى الـوراء بومـضـات ورائـية
سـريعـة إلـى زمن الـدعـة واألمان . ومـع هذه
اإلستعادة ستحضر شـخصية صديقه تاجر
اللوحـات  سوزوكي  وزمـيلته أيـام الدراسة
يـة الفـنون نـوال . ولعل اسـتدعاء في أكاد
هات الـشخصـيتـ  سازوكي ونوال  كـلما
ضاقت فسحـة األمل له مسوغاته  مـثلما له
دالالته  فنـوال هي حب كر األول الـضائع
ـمـارسـة  وهي الـتي كـانت فـرصـته األولى 
احلـريـة وحتـدي ضـغـوطـات اجملـتـمع  وأن
انفصالها أو إبعادها عن من أحبها وأحبته
صائر الثالثة التي اط ا ثل واحداً من أ

انتهت إليها بطالت الرواية :
- ألـنـمط األول : تــمـثـله نـوال الــتي انـتـهت
عالقـة حـبـهـا بـكـر زوجـة لـضـابط أغـراهـا
ا يُغدقه النظام على ضباطه من امتيازات

 .
- ألنـمط الثـاني : تـمثـله أم رغد الـتي عانت
من فضـاضـة زوجهـا الـضابط في اجلـبـهة 
ا كان وتلك الفضاضة هي ردة فـعل نفسية 
يشـهـده من تـفـريط الـقائـد الـضـرورة وكـبار
قـادته بـأرواح اجلـنـود فـي مـعـارك فـاشـلـة 
فـكــان في إجـازاتـه الـدوريــة يـعــاقـر اخلــمـر
ليصاب بعـدها بحالـة من الهستيـريا تدفعة
ــبـرح  لـلــتـجــاوز عـلى زوجــته بـالــضـرب ا
وبأقـذع وأمرّ الـسبـاب والـشتم . فـهربت من

البيت  ولم يعثروا لها على أثر .
- ألنـمط الـثـالث : تمـثـله كل ضـحايـا سـرير
األســتــاذ مـن الــنــســاء األخـــريــات  وكــذلك
ضــحـــايــا أعـــوانه وأتــبـــاعه  إضـــافــة إلى
ـؤسـسـات األمنـيـة التـابـعة ضحـايـا رجال ا

للنظام .
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ومن الــواضح أنّ الــنـــمــطــ األولــ هــمــا
تكافئة التي بعض إفرازات العالقات غيـر ا
أشـاعـهــا نـظــام األسـتـاذ ونــظـرته الــدونـيـة
ـــعـــنى آخــر أن الـــنــمـــطــ لــلـــمــرأة . أو 
ـذكـوريـن لـيـســا سـوى انــعـكـاس لــشـيـوع ا
ـنــظـور يـربط الـنـمـط الـثـالث . ووفـق هـذا ا
كر - وهو يـستعـيد ذكرى لـوحة سريـالية
ـة له  –ما بـ زواج نـوال من الـضابط قد
الـذي أغــراهــا بـالــســيـارة الــتي وهــبــهـا له
النظام  وب تدنيس طهارة أم سيف  زوج
الشهـيد  عـلى سريـر األستـاذ  كانت الـغيوم
نـفـسـهـا الــتي سـرقت مـحـبــوبـته فـأخـذتـهـا
صاعدة إلى القـرد صاحب السيـارة السوبر
. ص /   345. أمـا بــالــنــسـبــة الســتــرجـاع
ذكـرى ســوزوكي  فــهي تـرتــبط بــولع كـر
فـرط بالـفن التـشكـيلي  والـفن التـشكـيلي ا
أنــقـذ كــر مـن احملـنــة مــرتــ  في األولى
ح جتسدت احملنـة بالفاقـة والعوز اللذين
عـانـاهــمـا خالل فــتـرة هــروبه من اجلـيش 
وكان الفن التشكـيلي فيها هو مـعينه عليها
وهـو مـصـدر الـرزق الـوحـيـد له ولـعـائـلـته 
وفي الـثانـيـة أنـقـذه الـفن الـتـشـكـيلي  –إلى
حـ - من سـكـرات غـضب  األسـتـاذ الـنـزقة
بـــعـــد إلــــقـــاء الـــقـــبـض عـــلـــيه . إال أن دور
رحـلة األولى سوزوكي  –أو موقـفه  –في ا
جتاه موهبة كر كـان النظير اخملفف لدور
ـوهـبة في األسـتاذ  –أو موقـفه  –من تلك ا
رحـلة الـثانـية . فـكالهمـا استـثمـر موهـبة ا
كــر اســتــثـمــاراً مــجــحــفــاً  مع فــارق في
طبـيـعـة الـشخـصـيـت جـعل من األول أخف
وطـأة عـلى كـر من الـثـاني  األسـتـاذ  فـقـد
انعـكست طـبيـعة شـخصـية األول الـتجـارية
على طريقة اسـتثماره  فـاتسمت باجلشع 
بـعــكس الـثــاني الـذي اتــسـمت شــخـصــيـته
بالقـسوة والنـزق وطبعت طـريقة اسـتثماره

وسيـقار طـارق حسون فـريد الذي تـوفي صبـاح اجلمعـة في أحد مـستشـفيات يـة ا نـعت االوساط الفـنيـة واالكاد
ـصادر عراقية فأن الفنان الراحل  84 عامًا توفى عقب نقله بغداد; عن عمر ناهز الرابـعة والثمان عامًا ووفقا 

ركزة إثر إصابته بجلطة دماغية.  منذ أيام للعناية ا
وقع فيـسبوك قائال ان ( عم والدي األستاذ الدكتور طارق وسيقار الـراحل عبر حسابه الشخصي  ونشر أحد أقارب ا
حـسـون فـريـد والـذي تـعـرض إلى حـادث إثـر انـفـجـار الـغـاز في مـنـزله تـسـبب بـحـروق شـديـدة في جـسـده يوم اخلـمـيس
صادف 13 كانون االول اجلاري ونقـله الى مدينة الطب قسم احلـروق ومن بعدها اصيب بجـلطة دماغية ادت الى وفاته ا
وسـيقـى في كلـية الـفـنون اجلـميـلة بـبـغداد وشـقيق الـفـنان الـراحل بدري اجلمـعة) يـذكـر الراحل احـد مؤسـسس قـسم ا

حسون فريد.
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