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بـذل الفنان قاسم سـبتي جهود استـثنائية من اجل تـميز ب قاعة حـوار للفنون في مـنطقة الوزيـرية ودأب على ان تبقى الـقاعة ملتـقى الفنانون الرواد
شتركة اقيمت على مدار العام  2018 لتعلن صباح عارض الفنية الشخصية وا جموعة من ا والشباب يقدمون فيها ابداعاتهم وعطاءهم الذي توج 
السـبت الثـالث والعشـرين من كانـون اول اجلاري حفل افـتتـاح ختام آخـر معارض حـوار خصـصته للـفنـان زياد غازي وقـال عنه سـبتي (لقـد اختار
ـقـام عـلى اروقـة حوار ان الـفنـان اسم الفـتـات عـلى مـعـرضه وانا سـمـيـتـهـا غيـمـات تـتـوسد الـعـيـون الـتي اضـناهـا الـتـعب  وقـد حـاول زيـاد في معـرضه ا

يستعرض مصغراته البهية كانها سرب حمام حتلق فوق ا المنتهي ).
عرض الذي ضم اكثر من عشر لوحات  يشار الى ان زيادا من مواليد بغداد  1982دبلوم فنون جميلة ي ا وافتتح رئيس اجلمعية يرافقه عدد من االكاد
ـعارض يـة الفـنون  2009 وعضـو جمـعيـة الـتشـكيـليـ واستـاذ مـحاضـر في معـهد الـفـنون اجلـميـلة لـلبـنـات شارك بـالعـديد من ا 2003  بـكالـوريوس اكـاد

الشخصية وحصد على جوائز عدة وله مشاركات دولية متميزة,
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األخطاء الـفنـية:(كف يـطبق عـلى كتفي من
اخللف وفـم صغـيـر يهـمس)الـسـؤال كيف
عـرفت الــفم الـهــامس(صـغـيــر) وهي لم تـرَ
ناجـل فضية) متى الفاعل!? )يتمنـطقان 
امـتــلك الـفالح في الــعـراق وغـيــر الـعـراق
مــنـاجـل فـضــيــة أو ذهـبــيــة?وحــ تـصف
احلـصــان تــقـول له (لــون ثــلـجي كــحــلـيب
ـهاب وقـوائـمه محـجـلة القـمـر وجسـده ا
بسـواد شـبـحي) وجـميـعـهـا أوصـاف تدلل
قطع عن مخيـلة أدبيـة متواضعـة اذ في ا
األول حتـول الـقـمـر الى حـيـوان لـبـون(!?)
ـقــطع الـثـانـي فـصـحـيــحه (وجـسـده أمـا ا
هـيب)وأمـا سواد شـبحي  فال أعتـقد أن ا
هـــــنـــــاك من ذكـــــر هـــــذا بـــــعــــلـم األلــــوان!
وتــــــقـــــول(مـــــنـــــزل ضـــــخـم من حـــــقـــــبـــــة
ـا أن زمن الـقـصـة يـعود الـسبـعـيـنـيات)و
الى الـثـمـانـيـنــيـات حـيث(تـقـيم حـرب مـنـذ
ثالث سنـوات) فكان األولى أن تـنسب زمن
نـزل الى حقـبة أبـعد الـثالثيـنيـات مثالً ا
و(الـكــيـا مــبـطــنـة بــنـسـيـج تـتـخــلـله أزرار
ــا أن األدب والـفــنـون كــافـة ال ذهـبــيـة) و
تُـجمل الـقُـبح فـبـربـكم من مـنكـم جلس في
ـطـعـطع الـبـائس سـيـارة من هـذا الـنـوع ا
ووجـــدهــا عـــلى الـــنــحـــو الـــذي جــادت به
ـة ـسـا مـخـيــلـة الـكــاتـبـة? تـقــول(هـيـئــته ا
ذكرتـني باألمـيـرة رابونـزل) ترى من تـكون
هذه (الـرابونزل) الـغريـبة عـلى أسمـاعنا ?
نستـع بـاألنتـرنت الذي (يـلطش) منه كل
من هبَ ودب هـذه األيــام فـيــخـبـرنــا أنـهـا
انـية خـرافيـة تعود الـى القرن شخـصيـة أ
ّ التـعرف عـليهـا فقط على التاسع عـشر 
ــرحـوم نـطــاق واسع  بــعـد أن حــولــهــا ا
(والت دزني) الى فـيـلـم كـارتـوني لألطـفـال
عام 2010  اذن صحّ تـوقـعـنا مـن أنهـا لم
تـكن مــعـروفــة زمن وقــوع أحـداث الــقـصـة

التي نحن بصددها !!
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الـركــاكـة االسـلــوبـيــة: كـثـيــرة لـذا نــكـتـفي
ـايـلي ومن دون تـعـلـيق:حـرارة الـشـمس
تـنـطح رأسي كـكـبش عـنـيـد..أخـبرت أهـلي
ا مـشيت لـوحدي..االمـساك بهن باني لـطا
من الــــــــهــــــــرب أو مــــــــنـى مــــــــحــــــــاولـــــــة
تهريـبهن..سعـيدة لكـونها من سـاحرات ما
ــتــرف بــعـــد احلــداثــة.. جتـــر جــســدهـــا ا
بــالــبــدانــة..الـــتــحم شــعــرهــمــا بــطــريــقــة
فكاهية..قلـبي يدق بعنف كخشـبة مخلوعة

من سياج طويل..
سابقة فيما  عموما لو عدنا الى شروط ا
يتـعلق بـاجلوانب الـتي أتيـنا عـلى ذكرها
سابقة تعـذر دخولها ا ألصبح تماماً من ا

!
هـذا ال يعـني أبـداً أن الـقـصتـ الـفـائـزت
باألولى والـثانيـة وكذلك الـقصص الـفائزة

بــالـتــقــديـريــة خــلـو مـن األخـطــاء الــفـنــيـة
واالسلـوبـية أيـضاً اذ نـكـتفي بـهـذا كمـثال
لـيس اال وسـنـتـوقف أكـثـر عـنـد مـا يتـعـلق
ـضـمـون اذ العـجـيب فـي أمـر القـصص بـا
ـــراتب األولى عـــلى الـــثالث الـــفـــائـــزة بـــا
ضمون  أنها تشترك معاً في أن مستوى ا
ا هي عـليه من ـنقـذ للـشخـصيـة  جتعل ا
محن وضياع ولـبقية الـبشر طبـعاً بحسب
عـنى الفنـون واآلداب عبر فهـوم الفكـري  ا
الـتـاريـخ االنـسـاني  –كـمــا تـذهب جــمـهـرة
فكرين التقدمي  –تشترك في أن النقاد وا
نقذ أو اخمللّص) هـو بالعودة الى تبني (ا
تـعـالـيم الـديـانـتـ الـهـنـدوسـيـة والـبـوذيـة

حصراً وأساطيرهما!!
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اذ قـصــة (شـامـبــاال) الـفـائــزة األولى الـتي
تقـوم عـلى حـكـاية مـصـدرهـا (راهب بوذي)
يـعرّفـهـا الـكاتـب نفـسه أنـهـا[تـعني بـالـلـغة
الـسـنـسـكـريــتـيـة أرض الـسالم والـسـكـيـنـة
وهي فكـرة أتت من أرض التـبت في الص
ص59  وتـمثل أعـلى مـرتـبـة في الـتـصوّف
عنـد الرهـبان الـبوذيـ أما كيـف الوصول
بـتغى اليوتـوبيا/ احلُلم كان ا الى ذلك ا
فال وجود خلرائط هداية محددة تقود اليه
فـقـط الـهــرطـقــة نـفــسـهــا[اتـبع روحك بــعـد
تــطــهــيــرهـــا حــيــنــهــا ســيــكــون بــوســعك

الوصول]ص  52.
وقصـة(ثـيرافـادا) الـفـائزة الـثـانيـة تـنهض
نقذ)اذ ثالي نفسه(البوذي ا فهوم ا على ا
بـعـد أن أتـعـبـنـا الــكـاتب وأتـعب نـفـسه في
كن اخـتصاره الى دوران غير مـبرر كـان 
النصف فـيما لـو توفـر الكاتب عـلى الدراية
ــــــفـــــهــــــوم الـــــســـــرد  نـــــفــــــهم الـالزمـــــة 
أن(ثيرافـادا)تعـني(اآللهة بـوذا)الذي أصبح
الــيـوم مــطــلــبـاً عــزيــزاً لألوربــيــ ألنـهم[
يــعـانــون خــواء روحـيــاً جــعــلـهم يــفــقـدون
ــانــهـم بــاألديــان ويــبــحـــثــون عن آلــهــة ا
غريـبة]بحـسب النـص ولذا فال غـرابة على
االطالق لـو وجدتَ االنـسـان األوربي يـتـخذ
ــلك شــعــراً ) له ألنـه  من الــشـــرقي (إلــهــاً

أسودَ (!!)ص 69.
ـتـهـافـتـة تـنـهض عـلى ثـيـمة هـذه الـقـصة ا
أكثـر تهافـتاً اذ (قـضيـة) البطـل التي كانت
وراء هــــــروبه مـن الـــــعــــــراق والـــــوصـــــول
الى(بلجيكا) حتديداً  –أفضل مكان للسكن
في الــعـالم  –هي بــبــســاطـة بــســبب[كــنتُ
أتـصبـب عرقـاً وأنـا أحـاول أن أقـنع الـفـتاة
الـتي أعـشق بـقـبـلـة خـاطـفـة بـ شـجـيرات
احــدى حـــدائق زيـــونــة] حـــ خــرج له من
أوســعه ضــربــاً ص56.نــعم .هـــذا الــســبب
ــضــحك  حتــديــداً هـو وراء الــصــبــيــاني ا
ــا يـدور في هــروبه ولــيس سـبــبــاً آخــر 
العراق من ويالت ومصـائب يتفتت لـهولها

بــدايــة عـام 2017   أعــلن احتــاد األدبـاء
والـكـتـاب عن اجـراء مـسـابـقـة في الـقـصة
بـاسم(سـافــرة جـمـيل حـافظ) الـقـصـيـرة  
مــــســــاهـــــمــــة مــــنه[بــــرمـي احلــــجــــر في
الـبــركـة]وذلـك بـعــد أن رأى الـركــود الـذي
أصـاب الـقـصـة الـقـصـيـرة في الـعـراق اذ
حتوّل اجلـميع الى روائـي وعـلى ضوء
ـهمة ـشكلـة لهذه ا ذلك وضعت اللـجنة ا
جــمـلــةً من الــشـروط ألــزمت تــوفــرهـا في
ــشـارك وبـعــكـسه ســيـصـار الى الـنص ا
ابــعــاده ولــعل من أهم تــلـك الــشـروط:أن
يكـون النـص خلـوا من األخطـاء الـلغـوية
وأن ال تـقل كـلــمـاته عن  -2500 –كـلــمـة..
الشرط األول ال غبار عليه أما الثاني فقد
شــابه شـــطط ال مــبــرر لـه اذ تــفــوح مــنه
نـفـحـة (اسـتـاذيـة!)تـفـتـقـر الى الـتـواضع
األمـر الـذي أثـار اسـتـيـاءً واسـعـاً من قـبل
األدبـاء في حـيـنــهـا حـيثُ أن جنـاح نص
أدبي وأهميته ليس في حـجمه اذ كثيراً
ـبــرر بـالـتـرهل مـا يـوصم احلــجم غـيـر ا
ــثـالب الــقـاتـلــة في عـمــلـيـة احـدى أهم  ا
الـســرد األدبي  وهــذا مـا حــصل فــعالً –
ّ يالحظ النصـوص الفائـزة وكذلك التي 
ترشيحها للنشر  –لكن هذا االستياء على
مشروعـيته الـذي أكدته سـكرتيـرة اللـجنة
وواضعة شروطها اذ كتبت تقول[ أعرف
أنه ســــيـــواجه بــــالـــرفض مـن عـــديـــد من
الـــكـــتــاب] ص5 لم يـــؤخـــذ به فـــجــاءت
النصوص متـعثرة جترجـر ذيول أرديتها

الفضفاضة على نحو صادم !
ـشــاركـون وقـد طــال انـتــظـارهم العالن  ا
ــعـلن الــنــتـائـج بـعــد أن فــات الــتــاريخ ا
وراحـــوا يـــتـــســـاءلـــون لـــكن في كـل مــرة
ـزيد من الـتـسويف اليحـصـلون اال عـلى ا
ـمـاطـلـة أخـيـراً أعــلـنت الـنـتـائج لـكن وا
تـــاخــر نـــشــر الـــقــصص الـــفــائـــزة حــتى
مـنتـصف هـذا الـعـام اذ نـشـرت في كـتاب
مسـتقل الـقـصص الفـائزة الـثالث وكذلك

العـشـر الفـائـزة بـالتـقـديريـة وسـبع أُخر
ارتـأت الــلـجــنـة نــشـرهــا وأربع دراسـات
نقـدية تـناولت الـقـصص الفـائزة اطـلعتُ
عــلى نــســخـة مـن الـكــتــاب وبــعــد قـراءة
مخلـصة وجـدتُ أن من غيـر االنصاف أن
ـر جـهـد أدبي كـهـذا من دون الـتـوقف ال 
ا نـزعم من وجهـات نظـر قد تـفيد عنـده 
العملـية االبداعيـة في العراق لذا آمل أن
ن سنـأتي على ال تذهب الـظنـون بعيـدا 
اسـمه  صـراحــة أو تـضــمـيــنـاً كــمـا هي
احلال عنـد جمهـرة السـياسيـ اليوم اذ
ال وجود عـلى االطالق في األدب لـ(بـيـضة
بتذل..  فهوم السياسي ا القبان) وفق ا
سـنتـنـاول الـتـعريـف بالـنـصـوص الـثالثة
الفائزة مبـتدئ بقصـة احلصان:الفائزة
كن أن يعـطي انطباعاً الثالثة كـنموذج 

عاماً لبقية النصوص :
نص انـــشــائـي بــامـــتــيـــاز ســـاذج شــكالً
ومـضمـونـاً وفـوق هـذا مـكـتظ عـلى نـحو
ــحــرج بــاألخــطـاء الــنــحــويــة والــفــنــيـة مُ
ا واالسلـوبـية  والثبـات ذلك سـأكـتـفي 

يلي: 
األخـطـاء الـنـحـويـة:(كـمـا أسـميـتـهـم)وهو
خطـأ شائع صـحيـحه[ سـميـتهم]الـكاتـبة
ـثــنى (هــنـاء واحملــامي)(كــانـوا جتـمـع ا
طـــريـــقــــهم أمـــرهم)الــــصـــحـــيح:[كـــانـــا
( طـريقـهـمـا أمـرهمـا]وتـقـول(من فـلم قد
ــــا أســــأل) الـــــصــــحــــيـح[فــــيـــــلم](لــــكـن 
الـــصـــحـــيح[لم أســـأل]وجتـــمـع الـــنـــكــرة
كــقــولــهـا(الــذل الــغــيــر مــبـرر) و(شــرائط
الــنـذور اخلــضــراء الــشــارات الــسـوداء
أحـذيـتـنـا الـبـيـضـاء) الـصحـيـح[اخلـضر
الـــــســــود الـــــبــــيـض] (ومــــدت يـــــداهــــا)
الـــصــحـــيح[يــديـــهـــا]مــفـــعــول به )ثالث
أسـوار)الـصـحـيح[ثالثـة أسـوار]اذ الـعـدد
ــعـــدود كــمــا ورد في مـــنــهــاج يــخـــالف ا
ـسـؤلـية) عـلى الـثـاني مـتـوسط!وتـكـتب(ا

صري !! طريقة ا

احلجر فضالً عن كون بـغداد أسوء مدينة
لـلــعـيش في الــعـالم بــحـسب تــصـنــيـفـات

ية ! مؤسسة البيئة العا
أما قصة(احلـصان) التي أتيـنا على بعض
من عـقوقـهـا الـفنـيـة في أعاله فـهي أيـضاً
تتخـذ من آلهـة راما الـهندوسـية مـنقذاً اذ
أن الــــذي يـــعــــود له الــــفــــضل في انــــقـــاذ
صـادرة هوشخـص يقال له زرعـة)من ا (ا
(راج) هـــــــنـــــــدوسـي مـــــــؤمـن  يـــــــحـــــــمل
(صــورة لاللـه رامــا) الــقــائل أن[ كل دائــمــاً
ثـابـة اشارة سـمـاوية حدث يـحـصل هـو 
لــشيء مــا يـتــعــلق بــحــيـاتــنــا اخلــاصـة ]

ص89..
على ضـوء ماذكرنـا يقـفز تـواً سؤال مـثير
مفاده:هل الـتطـابق العجـيب على مـستوى
ــضـمــون هــذا الــذي وفـرّ عــلى مــايــبـدو ا
حـظــوة الـفــوز لـلــقـصص مــجـرد تــخـاطـر
أفــكـار ضــرب في نــشــوة وجــد عــرفـاني –
ـتـصـوفة  –عـقـول الـكـتاب الـثـالثة بـلـغـة ا
مـعا ولـيس نـكـوصـاً فـكريـاً مـخـطـطا له ال
ـا عـلـيه عـامـة الـناس سـامح اللـه اسوة 
هذه األيام ? أم أن التأهل للفوز جاء بفعل

فاعل ?
بـــالـــنـــســـبــــة لي ال اعـــتـــراض لـــديّ عـــلى
األساطيـر واخلرفات كـمعطى من مـعطيات
ــة اذ قـال فـيـهـا ثـقـافـات الــشـعـوب الـقـد
التـاريخ كلـمته عـلى ضوء كـشوفـات العقل
عاصر ومن ثم فاعتراضي هوعلى احلرّ ا
اجلدوى مـن العـمل عـلى احـيـاء اخلـرافات
واألسـاطــيـر من جـديــد وفي عـريـن الـعـقل
ـر في العـراق[احتـاد األدباء والـكـتاب] النـيّ

!? حصراً
ـعـنى آخـر:ال عـتب لـنـا علـى الـكاتـب  أياً
ـا يـسـطـر ما يـراه صـحـيـحاً كـان اذ هو ا
علـى ضوء وعـيه وقـدراته الـفـنـيّة ومن ثم
الـعـتب كـله يـنـصب عـلى(جلـنـة الـتـحـكـيم)
ـقـنـعـة وغـيـر الـدقـيـقة وتـبـريـراتـهـا غـيـر ا
تــمـامــاً فــعــضـو جلــنــة الـتــحــكـيـم(نـاجح
ـعــمــوري) رئـيس االحتــاد يــصف كـاتب ا
قصـة(ثيـرافادا)بـأنه [مدرك ويـتمـتع بوعي
وخـبــرة ثــقـافــيـة]ص10 والـقــصــة جـاءت
لـــتــكـــرس[ روح الـــشــرق احلـــارســـة الــتي
أطلقهـا نيتشـة وتكرست حاضـرة وفاعلة 
ــدرســة روح حــارســة لـــعــظــمــة شـــيــوخ ا
الـــبـــوذيـــة الـــتـي ذهـــبت كـــلـــهـــا الى األب
يـســوع]وعـلـيه يــصـبح مــا يـقـولـه الـكـاتب
[اعــتــراف وتــمــجــيــد بــبـوذا الــذي يــشــبه
تحقق هذا العراقي الوافد..]وعـلى ضوء ا
عـليـنـا نـحن الـقـراء أن نـهـتف وراء الـنـاقد
لـقـد: [جنح الـقـاص بـانـتـاج تـمـثـيل جـديـد
حضـر لـدى اآلخر  –األوربي - وسيـتـعمق
ستقبل - حتما ]ص – .12في ا
هذا التـخريج النـقدي من شأنه أن يـدخلنا

في مـجـادالت فـكـريـة مـؤسـفـة
جمّـة سـبق لـغـيرنـا خـوضـها
لذا نـكـتـفي بالـقـول:ان(شـيوخ
ــــدرســــة الـــبــــوذيــــة) عــــبـــر ا
تـد أكـثر من تأريـخـهم الـذي 
ألـفي عـام لم يـقـدمـوا لـلشـعب
الــصــيــني غــيــر ســلــســلــة من
سـداهـا ـصــائب ال تــنــتـهي   ا
أسـاطيـر وخـرافـات وحلـمـتـها
عــبـادة أوثــان بــوذا احلــجــريـة
التـي أدمت جـباه وركـب مالي
ساكـ السـاع الـيهـا زحفاً ا
وأن الـذي أحــدث نــقـلــة نـوعــيـة
حــاســمــة ونـــهــائــيــة ثــقــافــيــة
واقتصادية  –وهو طبعاً ما يهم
قام األول مـليـارات الشعب في ا
الـصـيـني وبـقـيـة شـعوب األرض
كـــافـــة  –هــــو تـــبــــني الــــقــــائـــد
ـاركـسـية الـتاريـخي(مـاو)فـكـرة ا
حتديـداً في وسـائل االنـتاج  وال

شيء غير ذلك..
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ـا ثم تـأتي قـصــة (شـامـبـاال) اذ 
أن الـكــاتب بـكى وتــعـذب وأرهق
ــا يــجب من أجل نــفـسـه أكـثــر 
ا فـعل ذلك وحتمل يقـنعـنـا أنه ا
ما حتمل فمن أجلنا جميعا ومن

جانـبه أكد الـناقـد يـاس الـنصـير مـسعى
الكـاتب االنـسـاني هذا وأيـد بـحرارة أن كل
كلـمـة سـطرهـا قـلـمه[ محـبـوكـة بنـظـام فني
متقن]وألننـا قراء األدب ومنـتجوه نحب أن
ـوت أبداً - بـاعـتـبـار أن تعـويـضـنـا أمر ال
مــسـتــحــيل - رحـنــا من بــاب عــسى ولـعل
نركض الهـث خلـفهـما- الـكاتب والـناقد -
ـسيب ثم الى من بغـداد الى بعقـوبة الى ا
ـانيـا والـتبت لـيس هـذا حسب روسيـا وأ
بل غيـرنا اسـمـاءنا من جـورج الى سبـحان
قلي الى شـتـريدخن  –على صـعـوبته  –ثم
حكيـموف وسـمكو  وتبعـاً لذلك غـيرنا عن
طـيب خـاطـر مـهـنـنا مـن مـتعـلـم الى جـندي
الى راع ٍ الى فالح  ثم شــمل األمــر مــاهــو
ـرة أفـدح مــعـتــقـداتـنــا وأنـســابـنــا هـذه ا
مــســـيــحـي  فــشـــيــوعي  فــبـــوذي عــربي
فأوربي فصـيني..الخ من نرجـسيات الـبشر
ّ كل هـذا عـبـر مــتـاهـات حـقب الـتـعـســاء 
تأريخية متداخلة وأيديولوجيات متقاطعة
ال حتتمـلهـا القـصة القـصيـرة كجنس أدبي
عروفة والـنتيجة وضعا ب واصفاته ا
أيــديــنــا الـبــاحــثــة خـلــفــهــمــا بـاســتــمــاتـة
(شامـباال) حـ تفـحصـناهـا وفق معـطيات
الـعـقل الـبـشـري الـنيّـر ظـهـرت قـبض ريح
ـلــونـة الـتـي نـهـديـهــا لألطـفـال الـفــقـاعـة ا
الكـذبة الكـبيـرة التي أتـينـا على تـوصيـفها
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اعــتـراض من قــبل اخلـطـاب الــديـني آنـذاك.
ولـعـله اسـتـعـاد الـتـجـربـة من جـديـد بـرواية
نـظور روائي مـختلف (احلـرافيش) ولـكن 
بــدا أكـثــر اهــتـمــامـاً بــاخلـصــائص األخـرى
لــلـروايــة من حـيث وظــيـفـتــهـا الــفـنــيـة قـبل
الـتاريـخيـة. حاول خاللهـا أن يقـرّب التاريخ
ــــبـــــنى األســـــطــــوري عـــــبــــر احلــــرث مـن ا
ـصـرية ـاذجه في احلـارات ا بـخـصـائص 
خـاصة تشكّل شـخصية الـناجي وعبوره من
الــواقع إلـى مــســتــوى اخلــيــال الــذي صـاغ
ـــوذجه األســـطــوري. فـــالــروايـــة خالصــة
لــتـجــربـته في روايــات مـثل (أوالد حــارتـنـا
ـــدّق) إن جنـــيب خـــان اخلــــلـــيـــلي زقــــاق ا
ـا حـوله وخـاصة مـحـفـوظ تـتـجـدد نـظـرته 
ا يـدفعه إلى إعادة كـتابة ما إلى الـتاريخ 
عـمل عليه ولكن بصـيغ جديدة. وهذا يشمل

(ثالثيته) أيضاً.
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في ســرديـاتـنــا الـعـراقــيـة كـمــا ال يـغـرب عن
الـذاكـرة لتـوظـيف األساطـير وبـنى الـتاريخ
وقـــد تــابـــعــنــاه مـن خالل جــمـــلــة دراســات
تــبـلــورت في كـتــاب مـخــطـوط حتـت عـنـوان
(اجملـــــاورة واالبـــــتـــــكــــار) بـــــجـــــزئه األول.
فــالــتــجــارب الــعــراقــيـة ابــتــدأت من بــعض
كــتـابـات الـقـاص الــرائـد (جـعـفــر اخلـلـيـلي)
واســتـقـرت في روايــة (بـطـاقـة الــيـانـصـيب)
لـلـكـاتب (فـلك الـدين كـاكـائي) لـكـنـهـا شاعت
وتـوسع حـراكـهـا مـا بـعـد تـسـعـيـنـات الـقرن
الـــعـــشـــرين بـــســـبـب تـــأثـــيـــر أحـــداث عــام
وتأثيرات فترة احلصار االقتصادي1991
ـتـحـدة األمـريـكـيـة الـذي فـرضـته الـواليـات ا
وحــلـفـاؤهـا عــلى الـشـعب الــعـراقي. وكـانت
الـتـوجـهـات مـخـتلـفـة واخلـصـائص الـذاتـية
لـتجـربة الـكتـابة مـتبـاينـة ومتـنوعـة. تعـتمد
مارسة في الكتابة أوالً على فهم مثل هذه ا
ـســتــعـيــد لــثـيــمـة ــعــرفي ا ــبـنى ا وفــهم ا
الـتاريخ ثانيـاً. كذلك قدرة الكـاتب على تمثل
. من هذا نـستطيع تأشـير هذا عبر ذلك ثـالثاً
فــرز الــنــصــوص الـتـي تـعــامــلت مع تــاريخ
األسـطورة من باب تكرارهـا واستعادتها من
تلكه من ـا  جـهة وقدرتهـا على تكيـيفها 
إمــكــانــيــة من جــهــة أخــرى. أمــا في جــانب
اسـتثمـار األسطورة من خالل االسـتفادة من
تـسـلـسـلـهـا التـاريـخي لـلـتـعـبـير عـن تاريخ
الـتـشـكّل الـعـام لـلـوجـود الـبـشـري فـقـد كان
مــتـمـثال ً فـي الـقـصــة الـطـويل (الــطـائـر زو)
لـلـقـاص (محـمـودة جـنداري) حـيث تـعـاملت
مع الـتـاريخ العـام منـذ تـشكّل الـوجود األول
مــروراً بـــكل احلــقب واألزمــنــة والــعــصــور
مـسـتفـيـداً من شفـرات التـاريخ سـواء كانت
األحــداث أم الـرمـوز األسـطـوريـة. وهي ومن
ـنـطـقي لـتاريخ ثم وضـمن هـذا الـتـسـلـسل ا
الـعـصور أزاحت الـغطـاء عـنهـا للـتـعبـير عن
األسـبـاب واإلشـكـاالت التـاريـخـيـة التي أدت
إلى اضـمـحالل عـصـر وحـضـور عـصـر آخر.

ـتوسل بـاحلضاري ولـعل الهـدف السـياسي ا
كــان الــعالمــة الــســرديـة الــتي اتــكــأ عــلــيــهـا
(جــنــداري) مــتــخــذاً من الــطــائـر (زو) عـالمـة
تـاريخـية تـخص النـظم والعـالقات الـقانـونية
الـــتي واكـــبت صــعـــود الــطـــائـــر بــالـــشــرائع

وهبوطه إلى األرض. 
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ـثـابة سـبـيل الـوصول إلى كل مـا تـقـدم كان 
عـنونـة (مُدن روايـة الـكاتب (عالء مـشـذوب) ا
ُـدن وصوالً الـهالك) وهـذا العـنوان خص به ا
إلى الـعـصور في الـتاريـخ. فالـعنـوان شخّص
ُدن وتطورها شكلة لـتاريخ ا طـبيعة البنـية ا
إلى بـــنــيــة قـــاتــلـــة بــداللــة مـــفــردة (الــهالك)
. إذا ما الـواصفـة .وهو توصـيف سابق للـم
ا نـظرنا إلى الـثريا عـلى أنها شـفرة توحي 
يــضـمـره الــعـنـوان من مــعـنى. ولــعل الـكـاتب
وصّـف مُــدنـه الــتـي ســوف يـــدوّن حـــراكـــهــا
ابـتداء ً من تـشكـلهـا عبـر تشـكّل الـشخـصيات
أو الـرموز التاريـخية التي أراد لـها أن تكون
مـتماثلة اسـماًء من البنية األسـطورية للرموز
ولــــيـس الــــوظــــيــــفــــة أي دون اخلــــوض في
تـفاصـيل تخص بنـيتـها الفـكرية واحلـضارية
الـعامّـة ومنـها الـسيـاسيـة. ألن من خاض في
غــــمــــارهم كــــرمــــوز فـي الــــتــــاريخ الــــديــــني
واحلـضــاري كـاآللـهـة كـانت لـهم تـأثـيـرات في
ُــدن بـــنـــيــة تـــشـــكل اجملـــتـــمــعـــات ومن ثـم ا
ومـنظـوماتـها الثـقافـية ومـنها الـسيـاسية. إن
االقـــتــصــار عــلـى األســمــاء فــقـط مــدعــاة إلى
تـشفير مفاصل التاريخ وخلق تشكيل منطقي
نـطقي مـفـترض لـلوصـول إلى التـشـكل غيـر ا
األسـطــوري. ذلك ألن األسـطـورة تـعـتـمـد عـلى
زمـان ومكـان مفـترض وهـو جزء من الـتاريخ
أيـضاً. لكن الـرواية اكتفت بـتسلسل تـاريخها
ــــفـــتــــرض من خـالل االتـــكــــاء عــــلى رمـــوز ا
مـستدعاة أسمائـها من التاريخ األسطوري ال
ؤثـرة. وكمـا سنـرى ; خلقت تـسقّط أفـعالـها ا
تــداخالً تـاريـخــيـا ً وعالمـات فـي مـا اخـتـارت
الــروايـة بـالـنــسـبـة لــلـشـخــصـيـات الــقـائـمـة
سـاس ببـنيـتها والـعمل عـلى أرخنـتهـا دون ا
الــتـي هي جــزء من مــنــظــومــة عــامــة تــشــكّل
ـتأتـيـة من تاريـخ اجلمـاعات. وا اجملـتـمعـات 
لـذا جنده قد اكـتفى بخـلق األسباب التي أدت
به إلـى وضع تـسـلـسل مـتــخـيّل لـواقع تـشـكّل
تـاريخ البشرية. وهو بهذا لم يبتعد عن تأثير
اخملــيــال الـســردي الـذي هــو أهمّ ركــيـزة في
بـــنــاء الـــروايـــة في كل تـــشـــكــيـل وحــداتـــهــا
ــفـاصل الــتـاريخ في األســاسـيــة. إن الـراوي 
الـنص عمد إلى أن يوفر احلاضنة األساسية
لـتوالي احلُقب واعتـبر بروز الشـخصية دالّة
عـلى مثل هذا الـتشكّل مـعتمـدا ً على نوع من
الـتـداخل والتـنـاص كمـا سـنرى. وهـو تـناص
مـكّـنه من خـلق أجـواء سـاعـدت عـلى أن تضع
ـنــبـثق من تــاريخ األفـراد تــاريخ اجلــمـاعــة ا
أســـاســاً لـــتــشـــخــيص الـــصــراع الـــدائــر في
الـتـاريخ. وهو في مـجمـله تـاريخ اقتـصادي ــ
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إن عالقــة الـروايـة بـالـتــاريخ عالقـة جـدلـيـة
قـائمة عـلى طبيـعة الوظيـفة فإذا مـا نظرنا
دوّن إلى الـبنـية التـاريخـية خارج مـنطـقة ا
مـن أحـداثه ومن ثم الــنـظـر إلى الــشـفـاهي
من مـجـريـاته التـي تُتـيح لـلـروائي إمكـانـية
نظور الذاتي ليه ا ا  ربط تـلك األحداث 
واخملـيّال السردي فسنقف على التي تُحدد
هـذه العالقـة أي األسالـيب التي من شـأنها
خـلق بـنـية مُـتـصَورة لـلـتـاريخ باالسـتـفادة
ـســكــوت عــنه من أحــداثه. فــالــروايـة مـن ا
ؤثر تغـيّر وا تـتعامل مـع الزمان من بـاب ا
كان كونه يصوغ تاريخ منه وتتعامل مع ا
الــشــخــصـيــات. وكــذلك مع الــشــخــصــيـات
بـوصــفـهـا ذات مـحـمـوالت خــاصـة أغـفـلـهـا
وقف الفكري فأن ؤرخ عفوياً أو بقصد ا ا

الـتحـليل ومـتابـعة األفـعال وردودهـا أهم ما
يـعـنيه الـروائي بـكل احلاالت . من هـذا جند
أن الـعالقـة قائـمة بـ الـرواية والـتاريخ من
ـمارسة التطبيقية أنسـاق مختلفة تنتجها ا
. لذا لزمة ذاتـياً لكلـتا الوظيـفت الـطبيعـة ا
فــهي حـاصل حتـصـيل لـلــعالقـات الـزمـانـيـة
ـتغـيّر في ـكانـية في مـا هو مـاض. لكن ا وا
مارسة هي الكيفية إزاء اشتباك مثل هذه ا
كـان الشخصيات هـذه الوحدات (الزمان ا
اخملـيّال) وخارج هـذه الوحدات يـكون عبارة
عن مــدوّنـة (سـيـرة تـاريـخـيـة) تـتـوفـر فـيـهـا
األمـكنـة واألزمنـة والشـخصـيات لـكن عالقة
الـسرد مـعها مـحدودة بـالتوصـيفـات حصراً

بنى.  دون اخلوض في جمالية ا
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لـعل سيـرة التـوظيف في سـردياتنـا العـربية
ذوات االجتـاه الفني يبدأ من دخول (جنيب
مـــحـــفــوظ) إلى تـــاريخ مـــصــر
الــــقـــد من خـالل ســـلــــســـلـــة
روايــــــات خـــــصت (األحـــــداث
الــشـخـصـيـات أنــظـمـة احلـكم)
عــبـر حتـلـيـلـه لـشـخـوص كـانت
عـالمات في تاريخ مصر بحيث
هـيأ لها مناخات روائية عكست
ــنــظــومـــات الــتي كــانت نـــوع ا
تـربـطـهـا وتنـظّم حـيـاتـهـا سواء
كـانت في ما يخص رموز اآللهة
ن تكون مكوّناتهم مزدوجة أم 
حــــاضـــرة في الـــتــــاريخ ولـــهـــا
حـــضــور فـي زمــان الـــروايــة من
خـالل الـداللة بـوصـفـهـم إشارات
اسـتـثـمرهـا الـكـاتب لـلتـعـبـير عن
مــجـريـات تــلك الـعــصـور. وثـاني
مارسات هي روايته (أوالد هـذه ا
حـارتنـا) فهـي رواية ذات خـاصية
تـاريـخيـة معـنـية بـالـتاريخ الـعام
لــتــشــكّل الـتــاريخ الــبــشــري. لـكن
الـــــذي مـــــيّـــــزهـــــا فـي كـــــوّنـــــهــــا
ـاذج شـخــصـيـاتـهـا تـمـاثـلت مع 
مــســحـوقــة اخــتــارهم الـكــاتب من
داخـل حـــــراك الــــــواقع الــــــيـــــومي
الـتاريخي أي أسبغ علـيهم الصفة
الــشــعــبــيــة. لــذلك حــصـل عــلــيــهـا

إنـتاجي بحت. فتشكيل الشخصية وانبثاقها
في أحــداث الــروايــة وحــقـبــهــا مــحــكـوم في
ـبـنى االقـتـصـادي وحـصـراً يـكون اخـتـيـار ا
إمـا جتاري أو زراعي. أما تأثيـر الرعوي فقد

كان هامشياً .
إذا كـانت أحداث الـرواية تتـناص مع أحداث
الــتـاريخ الـقــد فـأنـهــا أيـضـاً تــتـنـاص مع
ـاذج في التاريخ. وذلك عبر التشجير الذي
رسـمه لـكال الـقـسمـ في الـروايـة. حيث أتى
ـ الــقـبـلي الــتـقــسـيم عـلـى أسـاس تـطــور ا
وتـفرعه عبر العـصور. إن توظيف األسطورة
ـطلق هو نوع من الـتناص الذي والـتاريخ با
يـستلزم االنـزياح عن النص األم. وهو حسب
(جـينيث) تـمرئي في طُرس سـابق بعد احملو
لـألصل. و(مــشـذوب) حــاول خالل نــصه ; أن
يــتـعــمـد عــلى أن يـتــنـاص مع الــتـاريـخ كـمـا
ذكــرنـا وبــشـكــله الــعـام. كــذلك مع مـفــاصـله
ــتـبـاعـدة. األمــر الـذي خـلق لــديه نـوعـاً من ا
ـعـنى حاول الـتـداخل الـواعي في الـكـتابـة. 
أن يـضع لروايـته ثوابت معـيّنة وضع وفـقها
عنى مـساراً للـتاريخ بقـدر ما أراد حتقـيق ا
ــا تـفـرزه الــعـصــور من نـتـائـج هي سـمـات
أســاسـيــة لـهــذا الـعــصـر أو ذاك. وهــو بـذلك
اخـتـلف عن (جنـداري) الذي اكـتفى بـالشـفرة
الـتاريخـية بسـبب احلذر من سلـطة الرقيب.
بــيــنـمــا جنــد (مـشــذوب) يــتـوسع فـي عـكس
حـراك الـتاريخ عـبـر تشـكـيالته االقـتصـادية .
ولـنـبـدأ بـرحلـة (هـرقل) اجلـد حـيث تـناصّت
شــخـصــيــته مع شـخــصــيـة (يــعـقــوب) وهـو
يــقــصـد خــاله (البــان) واتــصـالـه بـ (راحـيل)
ومن ثـم أخـتـهــا (لـيـئــة) فـقـد تــزوج األخـتـ

(راحـيل ليـئة) معـا ً وعلى زمـن متـباعدين.
لـكن (هرقل) تـزوج االثنـ (فينـوس جمـيلة)
مــعـاً في نـفس الــزمن. ويـعـقــوب اشـتـغل في
أرض ومـــراعي (البــان) مــقـــابل الــزواج هــذا
و(هـرقل) كـذلك وهي شـروط فرضـها األب في
. كــذلك تـنــاصّت شــخـصــيـة كال احلــكــايـتــ
(هـــرقل) مع شــخـــصــيــة احلـــكــيم الـــبــابــلي
(دانـيـال) مع (نـبـوخـذ نـصـر) في الكـشف عن
حــلـمه وتــفـســيـره نـفـس احلـلم الــذي فـسّـره
يـوسـف لـقـوطـيـفـار. ولـعل (عـمـورا) كـان ابن
هــرقل مـقـابل (يـوسف) من راحـيل و(أمـورا)
) من لـيـئة. ابـنه من جـمـيـلـة مـقـابل (رابـوئـ
هــذه الـتـنـاصّـات لم تـشــكل إال غـنى لـلـروايـة
ــتـأتي من نـبع األحـداث الــتـاريـخـيـة وهي ا
دالّـة على القدرة واللعب بالتاريخ من منظور

ذاتي. 
فــمـثالً كــان (حـمـورا) مـع أمه مـقــابل (هـاجـر

وإسماعيل) بداللة ما يلي :
  (أمـا حـمـورا فـقـد عـانى الـكـثـيـر من أمه في

بداية تأسيسهم حلياة جديدة في 
وسط اجلـزيـرة. وأخطـر مـرحلـة مـرا بهـا هو

اء و هم في نضوب ا
وت إلى أن وصال وسـط الصـحـراء وقـاربـا ا

إلى نبع واستطاعا النجاة )

وفي مــكـان آخـر تـنـاصّت الــشـخـصـيـتـ مع
حياة جدهما هرقل في :

{ جـــلس حـــمـــورا وأمه عـــلـى أحــد جـــوانب
عبد الكبير يترقبون هذه  ا

ـكـتـشف اجلـديد . األحـداث بـشـغف وبـعـ ا
وقد أخذ منهم اجلوع 

. وصـادف أن مرَّ أحـد أعـيان والـعـطش مأخـذاً
نطقة . هذا ما بدا على  ا

هـيئته ومن العبيد احمليط به. توقف عندما
ستطلع نظر إليهما بع ا

ثم قال :
ـــ أنتم غرباء أليس كذلك ?

ـــ نعم نحن من أرض بابل .
 ـــ وماذا تفعلون هنا ?

نطقة . ـــ جئنا للسكن والعيش في هذه ا
ـــ وهل عندكم قبيلة تأوون إليها ?

ـــ ال ... ال نعرف أحداً ).
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لـعل رؤى الـكاتـب عمـلت عـلى تشـكـيل النص
وفق مـتـوالـية خـاصـة تداخـلت في حـاضـنته
ــفــارقـات دون األحــداث والــشــخــصــيــات وا
ـنــطـقي. مـسـتـفـيـداً من مـراعــاة تـسـلـسـلـهـا ا
الـتسـلسل األسـطوري الـذي قد يـجوّز إلى حد
ـعنى ـمـارسات من أجل مـنح ا مـا مـثل هذه ا
لـلـنص من خالل نـتـائج صراعـات اجلـمـاعات
في الـتـاريخ. فـالـروايـة خطـاب سـردي اعـتـمد
اإلخــبـــار في الــســرد بــحـــيث بــدت الــروايــة
ــوذج تـاريـخي تــوثـيـقي من خالل ــثـابـة 
ابـتعادها عن حتليـل مصدر اخلطاب وسلوك
مــبـــررات ظــهــور اآلبــاء واألبــنــاء واألحــفــاد
ــصــائــر مـــحــقــقــاً بـــذلك نــوعـــاً من قــدريـــة ا
األسـطورية التي تواجه الـنماذج في التاريخ.
وكـثـيـراً مـا تـكـون جـرّاء مـتـغـيـرات الـطـبـيـعة
ــاذج وتُــظـهــر أخــرى بـديــلـة. الــتي تــخـفي 
ـــؤسس لــلـــعــائـــلــة والـــنــمـــوذج األســاس وا
ـتفـرعة يتـطور من خالل الـضياع والـفقدان ا
ـقـومـات احلـيـاة ثم لـقـائـه بـالـصـدفـة بـالذي
يــنــقــذه من هــذا الـضــيــاع. وكــأن الــتـاريخ ال
ؤلف أراد لنسق يُفسّر إال بهذه الطريقة. إن ا
نــصه أن يـســايـر جـدلــيـة الـتــاريخ فـوقع في
ـــعــلـــول الــســبب ظـــاهــرة خــارج الـــعــلــة وا
والـنـتـيـجـة الـتي تـطـلـبـتـهـا مـراحل الـتـاريخ
كــذلك تـتــطـلــبـهـا الــروايـة الــتي هي جـزء من
الــتـاريخ كـمـدوّنـة . جنــد أن الـروايـة بـتـوالي
أحـداثـهــا ومـراحـلـهـا الـتـاريـخـيـة قـد حـقـقت
خــصــوصـيــة في الــطــرح. وهي خـصــوصــيـة
الـــكــاتـب ورؤيــته فـي تــوظـــيف كل مـــا يُــدعم
الـنص ومـنهـا جانب األسـطورة الـذي وجده
مـجـاالً حـيويـاً يـتـمكن مـن خالله التـعـبـير عن
رؤيـته للعالم وتشكلّه وحتقيق نظرته ألسس
الـوجـود. والـدليل عـلى ذلك طـريـقـته في طرح
الـتـاريخ عـبـر تداخـله أوالً ثم إحـداث انـزياح

كوّن األسطوري والتاريخي ثانياً.  على ا
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ثــمـة إشـارات وردت في ســيـاق مـ الـروايـة

ـكّن القراءة وهي كـثيـرة نقتـطف منـها ما 
عـلى أنها عالمات تـؤكد حضور نوع أحداث

ورموز التاريخ. ومنها :
ـدينة { اسـتقـبلوا اسـتقبـال األبطال وعمَّ ا
الفرح واستعادت احلياة نشاطها من جديد
وبـدأت األرض تـسـتـعـيـد عافـيـتـهـا وزرعـها.
وكـذلك اقـتـرح بـعض العـبـيـد من الـذين أتوا
بـــهـم أســـرى من ســـاحل الـــبـــحـــر األبـــيض
ــتـوسط بـأن يـبـنــوا سـدوداً عـلى الـنـهـر} ا
وفي هـذا يعني بكل األحوال بالعبيد اليهود
الـذين بـنوا بـرج بـابل. وهو نـوع من تـناص
مع حـدث تاريخي أيضاً اسـتفاد منه الكاتب
لـتحـقيق رؤيته. وهـو ما قـصدناه بـالتداخل
فـي أحـداث ومـجـريـات الـتـاريخ في الـروايـة
.ولـكي يُـعـبّـر عن حـاالت وظواهـر مـعـاصرة
ا يُحقق عـمد إلى تغذية تاريخ الشخصية 

عنى : هذا ا
{ كـانت في عـمـومهـا ــ ويـقـصد الـقـوان ــ
تــنح إلى بـنـاء مــجـتـمـعي مــدني يـقـوم عـلى
مـتلـكـات العـامّة أسـاس الـقانـون وحمـايـة ا
ـهم من كل ذلك لم ويـنـظّم أمـور اجملـتمع. وا
ــلك اجلـــديــد أنه ســلـــيل اآللــهــة أو يـــزعم ا
صـاحـب ذات إلـهـيـة ولـكـنه أدّعى أنه قـريب
مـن اآللهة إلى درجة اخلليل }.  وهذا أيضاً
ـرافق اإلنـتـاجـية من شـمل الـتـحـوّالت في ا
ـط التـجـارة والـتـبـضع. وهي زراعـيـة إلى 
أسس اعــتـمـدهـا حـراك الــتـاريخ مـنـذ قـصـة

صراع (قابيل وهابيل) .
لـقـد حـفـلت الـروايـة بـصـراعـات كـثـيـرة عـبر
ـفــتـرض تـارة والــتـاريـخي تـارة الــتـاريخ ا
أخـرى. مـحقـقـة بـذلك مدوّنـة سـردية تـمـكّنت
من صـياغـة التـاريخ بتـدوين روائي يخـتلف

ؤرخ . تماماً عما يعمل عليه ا
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إن مــا يــرفــد مــثل هــذا الــتــوجه في كــتــابـة
الـــروايــة ; هـــو اخملــيّـــال الــذي يـــصــوغ كل
مـسـتـلـزمات الـنص وفق مـدوّرة يُـفـعَل فـيـها
ــا يـغـذي ــتـصـوّر و ــفـتـرض وا الــبـنـاء ا
الـــنص بـــاألسس الـــبـــديــلـــة. وهي فـي هــذا
أسْـسَسَ األسـطـورة اجملـتـمـعـة عـلى وحدات
ـكـان الـرمــوزــ الـشـخـصـيـات ــ) (الــزمـان ا
ــؤلف (عـالء مــشـذوب) فـي مـدوّنــته ولــعل ا
هــذه تـــوّفــر عــلى شــروط تـــفــعــيل اخملــيّــال
ـــا يــتـــوافق مع اإلطـــار الــعــام الـــســردي 
لـكتابـة رواية مـتماسـكة ال يخـلخلـها الوهن
فـي مـــفـــاصـل أســـطـــورتـه الـــتي أرادهـــا أن
تـعكس تخـيّله للعـالم وأسس تشكّله األولى.
وقـد جنح في تصوري كـثيراً ; لغـة وأسلوباً
وبـنـاء سـواء لـلـشـخـصـيـات أو لألمـكـنـة أو
تعاقـبة. خاصة جتريـد الشخصية األزمـنة ا
في مـتـعـلقـاتـها الـعـميـقـة أي جذورهـا. فـقد
سـاير نسـقها في الـوجود معـتمداً تـأثيرات
جـينية كما حدث من تأثير عام لكل النماذج
ـتمـركز في الـتي ظهـرت في مـ الرواية وا

تأثير اجليني للمؤثر األول (هرقل) اجلد .

في أعاله!! أمــا الــســيــدة عــالــيــة طــالب
ـســابـقـة وحــارسـتــهـا األمــيـنـة راعـيــة ا
فتـحـمل نص(احلصـان) الـذي أتيـنـا على
ـؤسـفـة حتـمـله أكـثر بـعض من هـنـاته ا
ـا هـو عــلـيه اذ تــذهب بـهـا شــطـحـات
(نقـدية انـطبـاعـية) شـتى قد ال يـتحـملـها
الــنص فــيــمــا لــو أخــضــعــنــاه الى نــقــد
اجرائي مـسؤول وطـبـعاً في مـقدمـة تلك
الشطحات الرومـانسية (راج الهندوسي

وآلهة راما ) اللذين من دون صالتهما 
زرعة) وحارستها( وبركاتهما لضاعت(ا

هناء اخملبلة)!!
يقول الـكاتب حمـيد الربيـعي في معرض
سـابقة [أؤشـر بشكل خاص حديثه عن ا
وصل شاركة لـكتاب مدينة ا الى كثافة ا
ـاذا أبــعـدت تـلك : ] فـنــتـسـاءل في عــجبٍ
النصوص عن االهتمام باعتبار أن[ أهل
مــكـــة أدرى بــشـــعــابـــهــا ]أألن مـــا جــرى
للمـدينة الـعراقـية األصيـلة من انتـهاكات
جمّـة اشتـركت فيـها أطـراف عراقيـة قبل
األجـنـبــيـة جـعل تــنـاولـهـا خــطـاً أحـمـر
سواء من قـبل جلنـة الـتحـكيم أوسـواها
ـان العـتيد!) متـرسم بـذلك خُطى (الـبر
ّ التكـتم على التقـرير الذي أعدته حيث 
جلنته األمنية بـهذا اخلصوص ولم نعد

نسمع عنه شيئاً !? .

غالف القصة

غالف الكتاب


