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يـشارك وفـد من احتـاد االدبـاء والكـتـاب العـراقـي فـي معـرض الـقاهـرة الـدولي للـكـتاب   2019  في يـوبـيـله الـذهبي  الـذي افـتـتح  اعـمـــــاله امس
صرية الـعامة للنشر الدكتورة سهير ؤسسة ا االربعاء  23 من كانون ثاني اجلاري وكانت فكرة معرض القاهرة  قد ولدت عام  1969مع رئيسة ا
صرية الـعامة للكتـاب ومنذ ذلك التاريخ تشـرف هيئة الكتـاب بتنظيم معـرض القاهرة الذي يوطد في القـلماوي  والتي أصبحت فـيما بعد الهـيئة ا
عرض انطالق كل عام صلـة مصر بالعالم الـعربي والغربي ثقافـيا ومعرفيًا ولم يـتعطل معرض الكـتاب سوى مرة واحدة عام  2011 حيث واكب افتتاح ا
الشرارة األولى لثورة يناير 2011 . وفقا لتقرير عن الهـيئة الذي اوضح ان (هيئة الكتاب حتـرص على عرض كل ما هو جديد من إصدارات مصر والدول
عرض حيث يـعد آداة لدعم العالقات الـثقافية الـتجارية الدولـية وكم من االتفاقيـات والصفقات الـثقافية التي الـعربية وكذلك األجـنبية التي تـشارك في ا
عرض ميدانا لتبادل اخلبرة ا أحدث أثرًا طيبا في تنمية التعاون التجاري الثقافي وشـراء حقوق النشر والتأليف والترجمة كما كان ا تمت من خالله 
ـناظرات عرض مـن مجرد مـعرض لبـيع الكـتب إلى مهرجـان ثقافي جـميل يـشارك فيه كـبار رواد الفـكر واألدب والـفن في الندوات وا الفـنيـة والثقـافية.وحتـول ا

واالحتفاالت الفنية والثقافية واللقاءات الفكرية).

رسالة القاهرة
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وقـيمـياً الـتي جـاء بهـا اإلحـتالل ومكـنـها من

الصعود . 
ينـساب نـهـر الروايـة عبـر دفق من األمواج /
ـعـلـمـة  ـرقـمـة أو ا ـقـاطع الـنـصـيـة غـيـر ا ا
فـصـولة عن بـعضـها بـسـلسـلة ثالثـية من وا
ـقـاطع الـنـصـية أربع الـنـجـوم . ويبـلغ عـدد ا
وأربـعـون  مـقـطــعـاً تـتـبـاين عن بـعـضـهـا في
األطـوال  فــمـا بـ مــقـطع ال يـتــجـاوز طـوله
نـصف الـصـفـحـة إلى آخـر يـتـجـاوز الثـالث
ــقــطع الــنـصـي الـســابع صــفــحــة كــمــا في ا
والـــــعــــشـــــريـن احملـــــــــــــــصـــــور مـــــا بــــ
قاطع الصفـحـــت  134-  162 . وتتـوزع ا

ستوي كالتالي : النصية على ا
ـنـتـمـيـة لـلـمـسـتـوى ـقـاطـع الـنـصـيـة ا ا -

األول /  38مقطعاً نصياً
ستوي / 6 ركبة من ا قاع النصية ا ا -

مقاطع نصية
ويالحـظ عـدم تــخــصــيص أي مــقــطع نــصي
بالـكـامل للـمـستـوى الثـاني ألن اسـترجـاعاته
ـسـتـوى جـاءت أصالً ضـمن ســيـاق أحـداث ا
ـقـاطع الـنصـية األول . وإن كان تـخـصيص ا
ــسـتـوى واحــد لـيس بــحـاجـة إلى بــالـكـامل 
ركبة ـقاطع النصـية ا تسويغ  إال أن أغلب ا
جـــاءت ضــمـن ســيــاقـــات مــحـــددة وبــدوافع

ومسوغات سنتطرق إليها الحقاً . 
امـا الـتـبئـيـر في الـروايـة  فـعـادة ما يـتم في
ـفــارق الـذي ــسـتــويـ من خالل الــراوي ا ا
يُــبــقـي رؤيــته من اخلــارج   ويــبــلغ الــســرد
ـفـارق الـبـراني ذروته حــ يـحـجم الـراوي ا
حـتـى عن رصـد الـظــاهـر ويـلــجـأ إلى تـوريط
روي له في ذلك بـاسـتخـدام ( لو  الـشرطـية ا
ا يـعـني مسـبـقاً أن كـأداة امتـنـاع المتـنـاع 
باب الـرصـد والتـوصـيف لم يكن مـغـلقـاً أمام
الـراوي فــحـسب بل هــو كـذلك أمــام الـقـاريء
أيـضـاً ( هـاتف سـالي وقـال لـهـا أنه مـشـغول
شـاغل عائليـة يتعذر عـليه معها هذه األيام 
ا قال  أن يستقبلها في مـكتبته  ففوجئت 
ولو كان أحد إلى جوارها تـلك اللحظة النتبه
إلى أن الشحوب لوّن وجهها باصفرار فاقع .
ص /   134ومع ذلك فـالـشخـصـيـة الـهالمـية
فـردة ( أحد  والتي عـبر عـنهـا  فـترضـة ا ا
شـهد أراد الراوي إشـراكهـا مـعه في تبـئيـر ا
ـهـمـة ألنـهــا غـائـبـة أصالً  ولـكن لم تـنــجـز ا
الـراوي أوهـمـها بـقـدرتـهـا عـلى ذلك فـيـمـا لو
كانت تلك الـلحظة حـاضرة إلى جوار سالي .
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 أو قـد يـتم الـتـبـئـيـر من خالل مـتـحـسـسـات
مــســـعــود الــتي تــلــتــقط عــلى غــرار الــراوي
ــقــابـلــة من دون ان تـتــجـاوز اإلنــطـبــاعـات ا
ا تـعرفه الظـاهـر او أن تدعي الـعـلم بأكـثـر 
الــشـخــصــيـات  ولــذلك تــظل احلـيــرة وعـدم
ـعلن التـقـدير الـدقيق والـوقـوف عنـد حدود ا
وعـدم إحـراج اآلخـر بـكـشف كـامل أوراقه هي
سـمـات مـسـعـود الـتـبـئـيـريـة والـتي عـادة مـا
يعبر عـنها بصيـغة تساؤل داخلي أو يـبقيها
ا يعـني الشكّ ضمن حـدود االعتـقاد الـذي ر
(فـــســـاوره شيء مـن الـــشكّ حـــول ســـرّ هــذه
ـتـبـادلة . ص /   93 أو ـاكـرة ا اإلبـتـسامـة ا
(فــانـتـهــزت األمّ وإبـنــتـهــا فـرصـة غــيـابه في
ـطــبخ وصـارتـا تــتـهـامــسـان حـتى إذا عـاد ا
قطعـتا ذلك الهـمس فصار في اعـتقاده أنـهما
ـا لإليـقاع به . ص / تعـدان شـراكاً خـفـياً ر
بـل أنه حــتـى حــ يـــخــمـن االحــتـــمــال  93
ـرجـح يـحـتــفظ به لـنــفـسه وال يــكـشف عـنه ا
ـا سـيـسارع لـكـشفه ـفـارق الذي ر لـلراوي ا
لـلـمـروي له / الــقـاريء  وهـذا مـا يـرشح من
قطـوع مع أم سالي وهي تشكو إليه حديثه ا
عــجــز زوجــهــا الـذي مـن الـواضـح أنه عــجـز

جنسيّ :
أنا حزينة على زوجي العزيز -

اذا ال سمح الله ? -
إنه عاجز . أتعرف ماذا يعني ذلك ? -
فأدرك ما تقصد فلم يردّ على سؤالها . 

ص /  96
بـيـد أن هذه الـسـمـة التـبـئـيريـة اخملـصـوصة
ــسـعــود ال يـعــبـر عــنـهــا بــصـوته  بل هي
تـنـتقل إلى الـراوي وجتـيّـر له  لـيـعبـر عـنـها
قروء: بصوته ما دام هو الصوت الوحيد ( ا
سـأل نفـسه  هل كـان ضـروريـاً ان يـتيح -
لـها فـرصـة رؤية مـشـهد اإللـتـحام اجلـسدي .

ص / 48
- 51نظر إليها حائراً . ص / 
- تمـعن بـها جـيـداً  هل هذه نـسـرين التي
كــان قـد قــد الـتــقـاهــا قـبل ســنـوات ? خــانـته
ـاضـية الـذاكـرة في أن يـسـتـرجع صـورتـهـا ا
التي ال يـعرف عنـها شيـئاً  ولم يُـتح لصورة
احلــاضـر الــتي هي عــلـيــهــا اآلن أن تـمــنـحه

انطباعاً جيداً عنها . ص / 77
- ال يعـرف حـتى اآلن سـببـاً إلحلـاح سهـير
في التعبير عن رغـبتها في اجمليء إلى بغداد

. ص / 83
- لم يـسألـهـا عن الـسر احلـقـيقي وراء ذلك

ألنه لم يشأ إحراجها . ص / 87
وأحياناً يُدرك مسعـود ما وراء الظاهر  لكنه
يصرّ على أن يـبقى على السـطح تاركاً لآلخر
شـهد ان يـكشف الذي يـشتـرك مـعه في ذات ا
له ما يسـتبطن ( لم يـصعب علـيه ان يفهم ما
تقصـد لكنه تـظاهر بـأنه ال يعرف مـا تقصد .

قال :
ماذا تقصدين ? -

ضحكت ساخرة : -
سك غشيم ا -

ص /   81
ـقاطع الـنصـية وفي مـحاولـة لتـفـكيك بـنيـة ا
قـطع النصي سـتويـ نختـار أ ركـبة من ا ا
ـقـاطع الـعـاشـر كـنــمـوذج نـوعي  وهـو من ا
ــســـافــة مــا بــ ــتـــد عــبــر ا الــطــويـــلــة و
ــقــطع الـصــفـحــتـ (   77 – 46وفي هــذا ا
سـتوي يـتعدى سنجـد أنّ التمـييز مـا ب ا
ـظـهـر عـنـصـري الـزمـن والـشـخـصـيـات إلى ا
الطباعي باحلروف السود الفاحتة للمستوى
األول والـبـارزة لـلـمـسـتـوى الـثـاني  –حسب
تعبير األستاذ حسب الله يحيى - وباحلصر
مـا بـ قـوسي االبـتداء واخلـتـام لـلـمـسـتوى
ـستوى (الثاني الحظ على هذا ا األخير . وا
قطع النصي أنه يتوافق زمنياً مع  في هذا ا
ـــســـتـــوى األول  ولـــكـــنـه يـــخـــتـــلف عـــنه ا
ـسـعود وسـهـير زوج بـتخـصـيـصه بالـكـامل 
إبـنه .  إن انـسالل سـالي ومـرويـتـها مـن هذا
وهـوبة سـتوى بـالـكامل وحـضور سـهيـر ا ا
من دون ادعــــاء وال طــــمــــوح هــــو حــــضـــور
ـوقع اجلــديـد الــذي حتـاول تــعـويــضي عن ا
ـدعيـة فرضه عـلى مسـعود . ويالحظ سالي ا

ثمة شفراتٍ أو نـظامُ فكريً مشـترك يتقاسمه
الــنص في روايـة نــاطق خـلــوصي (بــسـتـان
الياسم  مع القاريء  –العراقي حتديداً –
جتـعل من األحـداث قـريـبـة وألـيفـة إلـيه  بل
ـا يجـد الـقـاريء فيـهـا نـفسـه طواعـيـة قد ر
ـؤسـفـة وتـبادل وقع ضـحـيـة تـلك األحـداث ا
مع أبــطـالـهـا األدوار لــيـكـمل مـســيـرتـهم من
الـنقـطـة التي تـوقـفوا عـندهـا مـتسـمـاً مهـمة
الـســرد اإلفــتـراضي الــبـراني  –حسـب س
فـارق أو من الـكاتب الروايـة - من الـراوي ا
الذي لم يـكن في حسـبانه أنه سـيمـكّن قارئه
من الـــتــمــرّد عــلــيـه وجتــاوزه ومن ثمّ عــزله
وتـولي مـهـمــته . والـسـرد اإلفـتـراضي  –ما
ـتعـة احلـقـيـقـيـة التي وراء الـلـغوي  –هـو ا
يـتـوخى كل أديب أن يـوفـرهـا لـقـرائه  فـفـيه
يتـحول النـص إلى حياة  وتـتحـول الكـتابة
إلى مـشروع قـابل لـلـتحـقق والـتـنفـيـذ ضمن
أفق توقعاته  وبه أيضـاً يتحول القاري إلى
مـؤلف  أو - أن شـئت - إلى مـؤلف مـشـارك
ؤلف األول نصـاً واحداً ورؤية يتقـاسم مع ا
مفتوحـة للتأويل بـاتساع خيـال . والشفرة
شـتـركة الـتي يـتقـاسمـهـا القـاريء والنص ا
ـثله مـعـاً جاءت من سـيـاق مـرجـعي واحـد 
واقع الــعــراق الـدامي فـي مـرحــلــة اإلحـتالل
األمـــريــكي ومـــا بــعـــده  ومــا جنـم عــنه من
ظـواهر بـعـضهـا غـريب عن طبـيـعة الـنـسيج
اإلجـتـماعـي  وبعـضـهـا اآلخـر لـيس بـغريب
ولــكـنه نــادر ومــحـتــجب  ثمّ جــاء اإلحـتالل
لـيــرفع  –حتت شــعــارات مــلـتــبــســة - عـنه
االحتـجاب فـيستـفحل ويـنتـشر ويـتحول من

إطار الندرة إلى إطار الظاهرة .
هذه الـظواهـر / الـشفـرات يتـناولـها الـكاتب
ــبـاشـرة الــفـجّـة من بــشـكل يـنــأى بـهـا عن ا
خالل مــرشـحـة نــاقـدة بـحــسـاسـيــة مـفـرطـة
ـثلـهـا الـشاعـر مـسـعود مـسـعـود  . ومرور
ـــــرشـــــحـــــة أو األحـــــداث من خـالل هـــــذه ا
ثـقفـة لـيس بجـديد عـلى ناطق الشـخـصيـة ا
ا ال يـزاته التي ر خلوصي  بل هـو أحد 
تـخــلـو مـنـهــا إحـدى روايـاته . ولــعـله بـهـذا
ـشـعّة اجـتـمـاعـياً الـنـوع من الـشخـصـيـات ا
وثقافياً يجسّد رؤيته لألدب باعتباره رسالة
ثقف الدور ذات هدف إجتمـاعي يتبوّأ فـيه ا
الذي يستحقه في تشخيص وإدانة الظواهر
ـا يـسـاهم في الـسـلـبـيــة وقـيـادة اجملـتـمع 
احلـفـاظ عـلى الـضـمـيـر والـروح من الـتـلوث

والفساد .
·u)« dÝ«

أمـا بسـتان الـياسـمـ فهـو اليـوتـوبيـا التي
ـثـقف لـلـتـحـرر من أسـر اخلوف يـحـلم بـها ا
حتت سلطة اإلحتالل أو ما خلفه من فوضى
ومـن قــوة غــيـر مــنــضــبــطــة وفــســاد . ومن
قابلة ما ب الوطن والبستان الواضح أن ا
تــظل قـائـمــة دائـمـاً  فــمـا مـشــروع الـشـاعـر
مسعود مسعود  –وهو الشخصية احملورية
- في إقامة بـستان اليـاسم سـوى محاولة
اسـتعـاريـة لتـعـويض الـوطن احملتـرق بـآخر
مـزدهـر  ومـا دور مسـعـود كـشـاعـر في بـناء
الـوطن الـبديل سـوى إحـالـة رمـزيـة إلى حلم
ثقف بذلك الوطن  وطموحهم في بنائه . ا
وتستقيم تلك اإلحالة في كون البيت اجلديد
في بـسـتـان الـيـاسـمـ / ألـوطن الـبديـل هو
اثـلة من البـيت القد  وعـبر هذا نسخـة 
التـمـاثل تنـتقـل روح الوطن األول إلى هـيكل
ـزدهر / الـيـوتوبـيا لـتـبقى الـوطن اجلديـد ا
الروح هي الـروح على سـجيـتها األولى دون

تغيير في النسخت .
 هذه القـراءة لن تتطـرق إلى قناعـات الكاتب
العـقائـدية  وال إلى الـظواهـر التي الـتقـطها
من خالل مـــرشــحـــته الــنـــاقــدة  ولـــكــنـــهــا
ستـحـاول النـفـاذ إلى اآلليـة الـتي استـوعبت
تــلك الــقـنــاعـات وتــلك الـظــواهـر وقــدمـتــهـا
لـلـقـاريء عـلى شـكل لـوحـة فـنـيـة مـنزهـة من
أحكام القيمة ومن مفـردات اللغة األيدلوجية
ـبـاشـرة الـصــاخـبـة واإلدانـات الـعـقــائـديـة ا

لــتــحـــولــهــا إلى نص ذي

شـعريـة هـادئـة وأسلـوبـيـة سلـسـة . واآللـية
التي أعـنيـها تتـمثل في بـناء الـنص الواحد
من مـــســـتــويـــ  يـــنـــفـــصالن أحـــيـــانــاً 
ويـتداخالن أحـيـانـاً أخرى من دون أن يـفـقد
أي مـنـهـمـا خــصـائـصه الـنـوعـيـة جـراء ذلك
ستويان هما ا يكون هـذان ا التداخل . ور
اللذان عناهما األستاذ حسب الله يحيى في
تـقـريـضه الــوجـيـز عـلى الـغالف األخـيـر من
الــروايــة دون أن يــتــيح له احلــيــز الــضــيق
فـرصـة أن يتـطـرق إلى طـبـيعـة ومـواصـفات
ـســتـويـ  ورصـد أبـعـادهــمـا الـزمـنـيـة  ا
ــقــاطع الـنــصــيـة مــا بــيـنــهــمـا  وتــوزيع ا
ـوضوعيـة التي كـانت وراءهما  والدوافع ا

وهذا ما تطمح إليه هذه القراءة . 
الــصـفـتـان الـنــوعـيـتـان الـلــتـان تـمـيـزان كل
مستوى عن اآلخر هما الزمان والشخصيات
سـتوى األول هو زمن احلدث  فالزمن في ا
الـــذي هــو في الـــوقت ذاته زمـن اخلــطــاب 
كن أن نفتـرض أنه زمن احلاضر تـمييزاً و
ـستـوى الـثاني ( الـذي سـنأتي له عن زمن ا
ستوى يبدأ مع عليه الحقاً  . وتزمـ هذا ا
الــســـطــر األول من الــروايــة بــرنــة اجلــرس
اجسـتير الـشابة سالي إلى ودخول طالـبة ا
بيت الشاعر مسعود مـسعود للحصول على
مــعــلــومــات تــفــيـــدهــا في إعــداد بــحــثــهــا
ـاجـسـتـيـر عن جتـربـته ـرحـلـة ا ي  األكـاد
ــا ســـبق أن اإلبـــداعـــيــة . ومـن الــواضـح 
الـشــخـصـيـتـ احملـوريـتــ الـفـاعـلـتـ في
ـسـتـوى هـمـا الشـاعـر مـسـعود بـدايـة هذا ا
والـطالـبة سـالي  ولـكن األمـر يخـتلـف فيـما
ـقـاطع الـنـصـيـة تـنـزاح بـعـد إذ مع تـوالـي ا
سـالي إلى ما وراء شـخـصـيات أخـرى تـمثل
دائـرة عالقـات مــسـعـود األسـريـة الـقـريـبـة 
والـبعـيـدة أحـيانـاً مـثل ربـيعـة صـديـقته في
سـتوى األول بيـروت . وإن كـان الزمن فـي ا
هو احلاضـر  وسيبقى –وكما بيـنا أنفاً  –
كــذلك دون ارتــداد إلى الــوراء  إال أن ســيـر
ـستـوى الـثـاني يـبـدأ من الوراء الـزمن في ا
باجتـاه احلاضـر ولذلك تـتوالى أحـداث هذا
ستوى على شكل مونولوجات تسترجعها ا
الشخصية احملورية / مسعود . ومع توالي
سـتوى وتـسارعـها وهي األحداث في هـذا ا
تتـعاقب زمـنيـاً باجتـاه احلاضر  فـي مقابل
تـبــاطـؤ وخـفــوت إيـقـاع األحـداث وبــقـائـهـا
ـــســـتـــوى األول  أســـيـــرة احلـــاضـــر فـي ا
ـستـوي تتـراجع ظاهـرة التـعاقب مـا ب ا
وحتل مــحـلـهــا ظـاهــرة الـتـزامـن  ولم يـعـد
ـــاضي من ضـــرورة  وبــذلك الســـتــرجــاع ا
يهيمن على الرواية مستوى زمني واحد هو
كن اعـتباره ضمن مستوى احلـاضر الذي 
ـستـوى األول  بـدءاً من مـنـتصـفـهـا وحتى ا
نـهـايـتـهـا مع اسـتـثـنـاءات قـلـيـلـة ال تـتـعدى
بــضع سـطـور كــاسـتــرجـاع مـســعـود ذكـرى
زواجه وهو يستلقي على السرير في أعقاب
ــقــطع الــنــصي زواج إبــنه نــائل كــمــا في ا
اخلامس والـعشـرين  حـيث يعـبر عن شـحة
سترجع بعبـارة جتمع ما ب شحة خزين ا
الـذاكرة وشـحـة اخلـطـاب ( لم يـبق من تـلكم
اللـيـالي واأليام سـوى صفـحـات شاحـبة من
الـــذكـــريـــات . ص /   159. أمـــا مـن حـــيث
سـتوى الـثاني يـز ا الشـخصـيـات فإن مـا 
أن أحداثـه تدور بـكامـلـها حـول واحـدة فقط
من الـشخـصـيتـ احملـوريـت  وأعـني بـها
شخـصية الـشاعر مـسعـود وفي فلكـها تدور
ـقربة منه أسرياً كل الشخصيـات الثانوية ا
 أي بــاســتــثـنــاء ســالي ودائــرة عالقــاتــهـا
اخلاصـة . ولهذا اإلسـتثـناء دالالته ودواعيه
ـسـتـوى األول  –كـما وذلك ألن بـدايـة زمن ا
بينا آنفاً - جاءت مع قرع سالي اجلرس في
بــيت مــسـعــود  وتـلـك آلـيــة غـيــر مـبــاشـرة
ستوي باعتبار أن القرع محدث  لتزم ا
كان قائم وسابق عليه لذلك بينما البيت / ا
من البداهة أن تـكون مرحلـة ما قبل القرع /
ستوى الـثاني خاليـة من القارع / سالي  ا
ومن دائرة عالقـاتها بـالكـامل بالرغم من
أن بــعض عــنــاصــر تــلك الــدائــرة عــلى
ـشـرف ـسـعـود مـثل أ مـعـرفـة سـابـقـة 
عـــلى رســالــة ســالـي الــدكــتــور أشــرف
شاه . ولـعل الضـرورة التي أملت أن
تتشـكل بنـية الروايـة من مستـوي هو
ستـوى الثاني عن البحث في مـاضي ا
الدوافع السلبيـة التي أطاحت بتماسك
عائـلـة مسـعـود وفتـتتـهـا إلى قسـم 
قــسم مــا زال يـلــتمّ حــوله في بــغـداد 
وقـسم هـاجـر للـعـيش في بـريـطـانـيا (
إبنه وزوجـة إبـنه وحفـيده  . وقـد جاء
ذلك التفتيت كنتيـجة حتمية للفوضى
السياسية واألمنية التي أعقبت تشكل
السلطـة في مرحلة مـا بعد اإلحتالل .
ـسـتـوى بـيـد أن الـبــحث في مـاضي ا
الـثـاني ال يـتــوقف عـنـد هـذا احلـد بل
ـسـتـوى األول لـلـكـشف عن يـخـتـرق ا
الـقــوى اإلجـتـمــاعـيـة اجلــديـدة الـتي
فقسـت عنهـا بيـوض اإلحتالل والتي
اســـتــفــادت مـن الــفــوضـى وشــكــلت
قــوتـهــا الـســيـاســيـة واإلقــتـصــاديـة
الهائلة  لـنتب في النـتيجة من تلك
قـابلة مـا ب الـزمنـ او باألحرى ا
سـتوي أن اخلـسائر التي ما ب ا
كابدتها عائلة مسعود - وهي كناية
ستقرة ثقـفة والواعيـة وا للطبـقة ا
تــاريــخـــيــاً وأخالقــيــاً - مــا هي إال
نـتـيـجـة من نـتـائج صـعـود الـطـبـقة
التي تنتمي إليها سالي وعائلتها 
وهـي عــلى الـــعــكس مـن الــعـــائــلــة
األولى كــنــايــة لـلــعــوائل الــطــارئـة
ـنـحـطـة ثـقـافـياً وحـديـثـة الـنـعم وا

ـسـتـويـ قـد دفعـت إليه أن الـتـداخل مـا ب ا
ظــروف مـوضـوعــيـة ولـيــست فـنـيــة فـحـسب 
فــانـقــطـاع الــتـواصـل الـســردي مـا بــ سـالي
ومــســعــود بــعــد إكــمــالــهــا الــفــصل األول من
دراستـها من جـهة  ومن جـهة أخـرى اضطرار
ـفاجآت كـوث في البيـت تالفياً  مسعـود إلى ا
االضطراب األمني وعدم االسـتقرار في الشارع
جعال مستوى مسعود / الثاني قابالً لالنفتاح
عــلى شـخـصــيـة تـعــويـضـيــة من ضـمن دائـرة
عالقاته األسرية يكمل مـعها جزءاً من مستواه
السردي اخلاص  وهذه الشخصية هي سهير

 .
قطع النصي على ستويان في هذا ا يتعاقب ا

سبع مراحل وكالتالي :
ـرحـلـة األولى : مـكـونـة من بـضع سـطـور من أ
ـسـتــوى األول إمـتــدت عـلى جـزء من مـرويــة ا

الصفحة   46.
ـرحـلة األولى  ـرحلـة الثـانـية : مـع انتـهاء ا أ
ومع بدايـة سطـر جديـد  إنفـتح عنـد منـتصف
ـثـلة الصـفـحة  - 46وبـعد عالمـة تـنـصيص 
ـسـتـوى الـثـاني  بـقـوس إبـتـدائي  –فـضـاء ا
لينتهي مع غلق القوس عند منتصف الصفحة
51 .
ـسـتوى األول ـرحـلة الـثـالـثـة : تنـتـمي إلى ا أ
ـة ـكــا وتــبــدأ من مـنــتــصف الــصـفــحـة  51
ـشـرف على رسـالة هاتـفـية مـا بـ مسـعود وا
سـالي الـدكـتــور أشـرف ( واألسم هـنـا له داللـة
مــعــاكــسـة ومــتــوافــقـة فـي وقت واحــد  فـهي
مـعـاكسـة ألن الـرجل يـفـتقـد سـلـوكـياً لـلـنـزاهة
ي  وهي مـتوافـقة األخالقيـة والشـرف األكاد
ـشــرف عـلى رســالـة مــهـنــيـاً مـع الـرجل ألنـه ا
رحلة عند سالي للماجسـتير  . وتنتهي هـذه ا

الثلث األخير من الصفحة  55.
ستوى الثاني رحلة الرابعة : وتـنتمي إلى ا أ
 وتـبـدأ من الثـلث األخـيـر من الـصـفـحة ? 55
وتنتهي مع الـسطور األخيـرة من الصفحة 71
ستوى األول رحلة اخلـامسة : وهي ضـمن ا أ
 وتـمـتـد بدءاً من نـهـايـة الـصـفـحة  71وحتى
ستويان منتصف الصفحة  73حيث يتداخل ا
األول والثاني عبر رسالة استلمها مسعود من
هـاجر سهـير تـعلن له فـيها والدة زوجة إبـنه ا
شخـصيـة سـردية جـديدة هي مـسعـود احلفـيد
الـتي لن تكـون لـها فـعالـيـة سرديـة بـينـة  لكن
لــوجـــودهـــا ســيـــكـــون أثــر عـــلى فـــعــالـــيــات
الشخصيات القريبة منها ( اجلد / األم / األب
ــعــطل  كــمـــا أن وجــودهــا الــهــامــشي شــبه ا
سيكـون سبباً في اسـتنبـات وتفعيل شـخصية
أخـرى هي الفـتى وسـام الـذي يُـعنـى به ويدفع
ـا يـعـني أنه بإمـكـان  الـشخـصـيات عـربته  
الـهـامـشـيـة أيـضـاً أن تـسـتـبـطن طـاقـة سـرديـة

مؤثرة على فعاليات الشخصيات احملورية .
رحلة السادسة : إن استالم مسعود للرسالة أ
ـسـتـوى األول  –كـمـا ورد في ضـمن أحــداث ا
رحلة اخلامسة آنفاً - أحدث حالة استرجاع ا
ردته إلـى زمن ســابق حُــصــر مــا بــ قــوسـ
ـــســـتـــوى الــثـــاني بـــدءاً من ضــمـن أحــداث ا

منتصف الصفحة  73وحتى نهايتها .
ــرحـلــة تـنــتـمي ــرحـلــة الـســابـعــة : وهـذه ا أ
لـلـمسـتـوى األول  وتـبـدأ بالـسـطـر األخـير من
الصـفـحة  73من دون أن تكـون هـنـاك عالمات
ــسـتـوى يـكـشف عن نـفـسه من تـنـصـيص  فـا
خالل تخصيصه لشخصيتي مسعود وسالي .
قطع النصي رحلة مع انتهاء ا وتنتهي هذه ا

في الصفحة  77. 
ـقاربـة ما بـ مـوقع سالي وفي حـ تصـبح ا
قارنة غير أمام سهير لدى مسعود أقرب إلى ا
ـتـكـافــئـة الـتي تـمـيل فـيـهـا األرجـحـيـة نـحـو ا
الـثـانــيـة  تـبـرز مـقــاربـة أخـرى هي أقـرب إلى
رة مقصودة تكافئة  ولـكنها هذه ا قارنة  ا ا
بتـعمـد ما بـ رؤيتـ في موضـوعة إشـكالـية
واحدة لشـخصـيت أوالهـما حاضـرة  بالرغم
من أنها شخـصية تخـييليـة  والثانيـة غائبة 
بــالــرغم من أنــهــا تـاريــخــيــة . ألــرؤيـة األولى
تنـتمي إلى سـهير  والـرؤية الـثانـية هي رؤية
الكاتب ذاته  ( نـاطق خلوصي  الذي  –بالرغم
مـن تــعــمــد إغـــفــال إســمه - حـــضــر من خالل
الـتذكـير بـروايـة سابـقـة له هي ( تـفاحـة حواء
بيد أن حضوره هـذا ضمن فضاء تـخييلي كان
مـحاولـة إليـهام الـقـاريء - الذي لم يـطّـلع على
أعمال الـكاتب الـسابقـة - بأن تـلك الرواية هي
أيــضـاً عـمـل تـخـيــيـلي لــكـاتب مـفــتـرض . أمـا
وضوعة اإلشكالية فتتمثل بتجاوز احملددات ا
ـقـاربـة تـتـوافق الـعـرفــيـة لـلـحب . وفي هــذه ا
وتتكافأ الرؤيتان بالرغم من أن سهير لم تؤكد

ذلك خطابياً  بل أكدته سلوكياً . 
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ستوى وقد يطرأ ثمة انحراف عن مواصفات ا
األول مع بـــقـــاء مــواصـــفـــاته األخــرى دون أن
يـتسـبب ذلك في إحـالـته أو ضـمّه تلـقـائـياً إلى
سـتوى الـثاني  ولـعل أبرز تـلك االنحـرافات ا
ـسـتـوى مـن إيـة إشـارة عن سـالي خـلـو هــذا ا
قطع النصي الثالث عشر ( ص / 83 كما في ا
ولكن احلـالة سـتتـكرر فـيمـا بعـد حتى لـتوشك
قاطع النصية أن تخلو تماماً من فعل لها أو ا
ذكـر  حـيث تـبـدأ الـشـخـصـيـات بـاالنـتقـال من
ستوى الثاني إلى األول  وبانتقالها يتوحد ا
ـسـتــويـ وتـتالشى آلـيـة اإلسـتـرجـاع زمـنـا ا
ـســتــوى األول عــلـى كـامـل بــنــيـة ويــهــيــمـن ا
الرواية بـدءاً من ثلثـها الثـاني حتى نهـايتها .
المح األخـرى للمستوى وبغياب سالي ظلت ا
األول مـسـتـقـرة وتــشـيـر إلـيه  فـأحـداثه تـدور
بالـفـعل في احلـاضر وال تُـستـرجع من الـذاكرة
ـستـوى الـثاني بـالرغم كمـا هي حـال أحداث ا
ــسـعـود في هـذا ـشـاركـة  من الــشـخـصـيــات ا
ـاضي مــثل ســهــيـر ــقــطع جــاءت مـعه مـن ا ا
ووائل  وهاتـان الـشخـصيـتان لم تـنبـتا فـجأة
من احلـاضـر كـمــا نـبـتت شـخـصـيـة سـالي في
ــقــطع الــنـصي مــرويــة مــسـعــود . وقــد ورد ا
الـثـالث عشـر بـحـروف سـود فاحتـة تـمـيـيزاً له
ــســتــوى الــثـــاني ذي احلــروف الــســود عـن ا
ـستوى األول الغامـقة وتـأكيداً  النـتمائه إلى ا
ــيـز هـذا الـذي أشــرنـا إلــيه . والالفت أن مـا 
قـطع النـصي عن سواه أنه يـتضـمن قـصيدة ا
مـن الـشــعــر احلــر ( قــصـيــدة تــفــعــيــلـة  من (
تـدارك  للـشـاعر مـسعـود وما إدراج مخـبـون ا
الـقصـيـدة سـوى تأكـيـد لـصفـته كـشـاعر . وفي
القصـيدة إحالـة إلى ( بستـان الياسـم  الذي
حتول إلى ( بستان الورد  نزوالً عند ضرورات
ثقف الوزن الشـعري . ولعل مالمح يـوتوبيـا ا
الــذي حــلم بــهــا مــســعـــود تــتــجــلى في هــذه
القصيدة من خالل عكس مواصفات اإلنسان /
كان / الشاعر عـلى البستـان / اليوتوبـيا  وا
اليوتوبيا على الشاعر فكالهما صورة لآلخر  غالف الرواية

عـلى هامش فـعـاليـات الـدورة اجلديـدة لـ (مـعرض الـكـتاب الـعربي)
ـؤلف االسـتـاذ فـؤاد مـطـر: في بـيـروت كـان لـنـا لـقـاء مع الـكـاتب وا
تــبـادلــنــا احلــديث حــول الــواقع االدبي الــعــربي الــراهن وكــيف ان
الـتـخـبط الـسـيـاسي يـنـعــكس اثـارا غـيـر طـيـبـة عـلى احلـالـة االدبـيـة
انـا مشـتركا من كـليـنا في انه البد من عمومـا. لكن ذلك ال يـلغي ا

تدرج.  اشراقة.. وان طال الكسوف ا
وخالل احلـديث سألـنا االستـاذ فؤاد عمـا اذا كان في صـدد تأليف
كـتـاب جديـد يـضـاف الى الثالثـة والـثالثـ مؤلـفـا له حـتى االن ب
كتـبة العـربية خالله منـتصف السـتينـات والعالم  2017 الذي رفـد ا
بكتاب (هذا نصـيبي من الدنيا) الذي هو سـيرتان تكمل الثانية اي
ـكـتـبـة في مـسـيـرة الــقـلم االولى الـتي هي سـيــرة احلـيـاة  رفـد ا
العام (2018) بكـتاب (الـكـردي اخملذول. روايـة الـدولة الـسراب في

ستحيل).  الوطن ا
وســـبق ان حـــبـــرنـــا رأيـــا في
ـضـام الـكـتـاب مع عـرض 

فصولهما في جريدة الزمان.
وامــا الــكــتـاب اجلــديــد الـذي
اوضح  لنا االسـتاذ فؤاد انه
ســيـــصــدر فـي مــطـــلع ربــيع
الــعــام 2019 فــانه بـــعــنــوان
(انــيـاب اخلــلــيــفــة.. وانــامل
اجلـــنــرال) وهـــو بـــاســـلــوب
يـــجـــمع بــ (قـــال الــراوي)
والـــتــــحــــلـــيـل والـــربـط بـــ
الــــــــوقــــــــائـع وارفــــــــاق ذلك

بالوثائق والصور. 
وهـــكــذا يـــصـــبح الــكـــتــاب
ـا هو روايـة سـياسـية وكـأ
ابـطالهـا حقيـقيون بـعضهم
عـلى قـيــد احلـيـاة واخـرون

بــاتـوا في ذمــة الــله بــعـدمــا تــركـوا
: احلقبة عاصر بحقبتـيه العاصفت ـصري ا بصمات في التاريخ ا
ـة  5 حــزيـران 1967. واحلــقــبــة الـنــاصــريــة والســيــمــا بــعــد هــز
الـسـاداتـية الـتي شـهـدت انـقضـاضـا بـانيـاب (وهي احـدى مـفردات
اخلطـاب الـساداتي) من مـواقف واجـراءات وعقـوبات بـعـضهـا على
ورثـة عبـد الـناصـر وحـوارييه وبـعضـهـا االخر عـلى مـهابـة االحتاد
ــعـاهــدة مـعـه بـعــد اخـراج اخلــبـراء الـســوفـيــاتي بــالـغــاء ا مــصـر 
ــصــري ثم ــســتــشــارين الــســوفــيـات الــعــامــلــ في اجلــيش ا وا
االنـقـضـاض االكـثـــــــر اهـمـيــة وحـــــــقق من خالل نـصـر تـشـرين
االول 1973 ضـربة مـوجعة لـعجرفـة اسرائـيل التي لم يعـد ادعاؤها

بان جيشها ال يقهر موضع اقتناع. 
بـعـدهــا بـات اجلـنــرال عـبـد الــفـتـاح الــسـيـسي رابـع رؤسـاء مـصـر
قصوف اجلـمهورية وكـان يشغل مـنصب وزير الدفـاع في العهـد ا
عهـد الـرئيس االخـواني محـمـد مرسي الـذي وضع في الـسجن في
ـثـار عـلى حـكـمه انـتـظـار حـسـم مـصـيـره وكـذلك مـصـيـر الـرئـيس ا
حسـني مبارك والـذي لم يحسم. منـذ ان ترأس يدواي الـسيسي ما

في االمكان مداواته من جراح موروثة. 
هـذا مــا امـكــنه الـتــهـدئــة من روع االجــراءات الـقــاسـيــة من احلـكم
ـعـنـويـة لـدى الـسـاداتي بـالــنـاصـريـ وبـدأ يــزيل بـالـتـدرج االثــار ا
هابة الشعب والقيادة في روسيا من الذي فعله الرئيس السادات 
الدولـة الـكـبـرى زعامـة وجـيـشا. واسـتـطـاع بنـاء عالقـة مـتـوازنة مع

 . ير بوت الرئيس فالد
وكل ذلك بالكـلمة الهـادئة والتعامل اخلـالي من مفردات االنياب. بل
ان الـسـيسـي بدا في تـعـامـله مع الروس كـمن يـنـسج بـأنامل رقـيـقة
لـوحــة خــالـيــة من اخلــدوش االتي: لـلــعالقــة بـ مــصـر احملــروسـة
. في االتي ـيـر بـوتـ ــيـر فالد والـكـرمـلــ قـيـصـره اجلـديـد فالد
ـؤلف فـؤاد مطـر حـكـايـة كـتـابه وهـو يـرى في ذلك تـيـسـير يـوضح ا
ـؤلـفــات. وحتت عـنـوان (هــذا الـكـتــاب) يـكـتب االمــر لـقـار هــذه ا
ـا) للـكـتاب. ويـهمـنا كن اعـتبـاره (تـقد الـصـحفي فـؤاد مطـر مـا 

:( التقاط النص التالي من هذا (التقد
ـا جرى والـكشف عن (وعنـدما يـكون من يـقوم بـهذا االسـتحـضار 
ا طـواه الـنسـيـان مـثل حالي مـعـايشـا ومـدونا اخملبـوء والـتذكـيـر 
ئـات االوراق والوثائق والـصور التي تـعود الى سنوات ومـحتفـظا 

من العام 1970 الى العام 1990.
ومـنـهـا عشـرات االمـثـلـة الشـعـبـيـة سمـعـهـا في فـترات مـتـقـطـعة من
ـصرية فـان ذلك يكـسب العمل مـصداقـية فضال عن انه سـنواته ا

يبعث في نفسي الرضا بأنني اؤدي واجبا معرفيا). 
ـسـتـقبـل القـريب مـوعـدنـا مع الـكـاتب الـسـيـاسي والـصـحفي في ا
عـروف االستاذ فؤاد مـطر وكتابه الـرابع والثالث الذي اللـبناني ا

حمل عنوان (انياب اخلليفة وانامل اجلنرال).     
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بغداد

( بستان الياسم ) للروائي ناطق خلوصي

وكالهـمــا يـعـيش داخل اآلخـر  بــيـنـمـا تـقف
رأة / سيـدة بستـان الورد بيـنهمـا متنـعمة ا
ا يغدقه عليها كالهما من ألفة وحب . وألن
الــشـاعـر أحــد أطـراف ثالثـيــة ( الـيـتــوبـيـا /
رأة / الـشـاعـر  أذن ال بدّ من حـضـور طرف ا
رابع مـعه لم يــفـارقه مـنـذ أن جـهـر أول بـلـبل
بالـغنـاء وهو شـيطـان الشـعر  ولـكن حضور
هذا الـطرف في بسـتان الـياسـم لم يكن من
أجل اإلنــضـمــام إلى الــشــاعـر أو من أجل أن
نفذة يكون  –كما عُعِد عنه  –أداته الطيعـة ا
ــؤامـراته الــلـغــويـة  ولــكـنه جــاء لـيــخـضع
ــرأة ويـســتـســلم إلغـوائــهـا ( أيــلـيق إلرادة ا
بـسيـدة أن تـسـهو وتـغـازل شـيطـان الـشـعر .

ص /   85
ــقــطع الـــنــصي الــعـــشــرون عــلى يــنــفــتـح ا
شخـصيـة ملـتبسـة هي ربيـعة الـعراقـية التي
تــديــر بــيــتـاً لــلــدعــارة  في بــيــروت  والـتي
الــتـقـاهــا هي وإبـنــتـهـا مــيس - بـعــد غـيـاب
سـنـوات طـويـلـة - خالل سـفـرة له إلى لـبـنان
لتنفـيذ مشـروع ثقافي . وبالـرغم من ان مهنة
ربيعـة تتعارض مع قـوان البـلد الذي جلأت
إلـيه  إال أن مـســعـود لم يـجـرؤ –بـالـرغم من
مبـدئيته  –أن يتـوافق مع القـانون ويـصفـها
ا يتعارض مع عواطـفه وغرائزه اإلنسانية
 وظل يـتعـامل مـعـها بـحـمـيمـيـة وألفـة . لـقد
خرجت هذه الشخـصية الدينامـيكية باحلدث
من اإلطار الذي رسمته عالقات مسعود  إلى
إطـار آخـر كـشف خالله عن جـانـبه الـعـاطـفي
اخلـــفي الــذي ظل يـــواريه عن الـــقــاريء  بل
يــتـخـذ مــنه مـصـدات في مــواجـهـة انــدفـاعـة
ســالي أو أمــهـا أو نــسـريـن . بـيــد أن يـقــظـة
ضمـير مـيس الـتي تعـمل مومـساً في مـاخور
أمـهـا مــا لـبـثت أن غـطـت عـلى اجلـانب الـذي
كــشــفه مــســعــود من شــخــصـيــته  وأوقــفت
انــدفـاعـه الـغــريـزي والــعــاطـفـي وأعـادته من
جديد إلى مـبدئيته الـقيمـية واألخالقية وذلك
بــإثـارتـهـا مــعه قـضـيــة لم يـكن يــحـسب لـهـا
حــسـابــاً  أنــهـا قــضـيــة الـتــطــهـر من رجس
ـهـنـة الـتي أجـبـرت الـواقع الـذي تـعــيـشـة وا
بـاشرة التي انـطوى علـيها عليـها . بـيد أن ا
ــزيــد من طــرح مــيس أخــفت فـي طــيــاتـهــا ا
اإليـحـاءات الـرمـزيـة  فـقـد ربـطت مـوضـوعـة
الـتـطـهـر بالـعـودة إلى الـوطن  وبـذلك  ومن
حيث ال تدري صار الوطن بالنـسبة إليها هو
طهر . ولعلّ اإلحلاح عـلى التطهر / العودة ا
َـطـهر / سـيـكون أكـثـر صـدقاً عـنـدمـا يكـون ا
الـوطن هــو في احلـقـيـقـة جــحـيم يـهـرب مـنه
طهرون ومنهم إبن مسعود الكبير أبناؤه / ا
وائل الطبيب اجلراح . أما مسعود الذي جاء
من مطهره في بغداد متـلبساً مسوح القديس
ليـلقي نـفسه في أتـون اخلطـيئـة في بيروت 
فــقــد وجــد نــفــسه يــعــود إلى دوره األول من
جديـد ليـؤدي دور القـديس وليـلبس مـسوحه
الـذي خـلعـه  أي صار لـزامـاً عـلـيه أن يـسـند
رغبة اخملطيء / ميس بـالتوبة / العودة إلى
الــوطـن  وبــذلك وجــد أن تــوافـــقه مع أمــهــا
حتـول إلى تـضـاد وصِـدام أنـتـهـيـا بـإصـراره
عـلى حتـكـيم قـيـمه ومـبادئـه في حل اإلشـكال
من خالل احتـرام رغـبة مـيس من جـهة  ومن
جهة أخـرى من خالل موافقـته على اإلعتراف
بــأبــوته لـــلــجــنـــ الــذي حتــمـــله مــيس في
أحــشـائـهــا إذا مـا أثـبــتت الـتـحــالـيل أنه من
صلبه . وقضية ارتباط فكرة التطهر بالعودة
إلى الوطن تـقابلـها فكـرة أخرى معـاكسة هي
ـغادرة الوطن . وإن كانت ارتباط اخلطـيئة 
الفكرة األولى قد أثارتهـا رغبة ميس بالعودة
كن عـاكسة هي ما   إال أن الفكرة الثـانية ا
أن يـرشح عـن تـمـحـيص قـضــيـة أمـهـا . فـقـد
كانت في وطـنها سـيدة مـحترمـة ( جتمع ب
الفتنـة والفطنة واجلـرأة وحسن التدبر . ص
/   106إضـــافــة إلى أنـــهــا ( أرمــلـــة ضــابط
اسـتـشـهـد في احلـرب . ص /   106ولـكـنـهـا
ـطـهــر / الـوطن غــادرتـهـا ــغـادرة فـضــاء ا
طهـارته أيضـاً فتـحولت إلى شـخصـية أخرى

مغايرة .        
وكما ورد آنفاً  فالرواية بدأت بفعل يرتبط
أحـدهمـا بـاآلخـر ويكـمـله ( قـرع / اجلرس  و
(فـتح / الـبـاب  الـفـعل األول ارتـبط بـسـالي 
ـسـعــود . والـفـعالن لـهـمـا والـفـعـل الـثـاني 
دالالت إيــجــابــيــة في الــفــولــكــلــور الـعــراقي
والذاكرة الشعبية  فكالهما يختزنان معاني
ـــفـــاجــآت الـــســارة  إال أن الـــبـــشــارة  أو ا
صــيــرورة األحـداث لم تــؤكــد إيــجـابــيــة تـلك
عـاني دائمـاً  وذلك لـسلـبيـة احلافـز الدافع ا
لفعل الطـرق من قبل الطرف األول  فـقد تب
أن ســــالي لم تــــكن ســـوى الـــوجـه اجلـــمـــيل
واخملـادع للـفـسـاد  على عـكس مـؤدي الـفعل
الـثـاني الـذي احــتـفظ بـإيـجـابـيـة فـعـله األول
حـتى الـنــهـايـة لـيـشـهـد في اخلـتـام انـتـصـار
ثلة بـنجاحه في إنشاء يوتوبياه إيجابيته 
/ بستـان الياسـم واإلصرار عـلى احملافظة
عليهـا  وعدم التخـلي عنها لـلطارئ . وهذا
ـتـمــاسك تـرمـيـز إلصـرار ـوقف الــصـلب وا ا
ـثـقـفـ احلـقـيـقـيـ عـلى عـدم الـتـخـلي عن ا
ن ال يــســتــحــقــهــا  –في مــواقع الــريـادة  –
الـيوتـوبيـا الـتي يحـلـمون بـها . وبـيـنمـا كان
مسعـود يشهد انـتصار إيـجابيـته  فهو على
الــضـــفــة األخــرى ســيــشــهــد انــدحــار ثالثي
مثل لكل أشكال الفساد من خالل : السلبية ا
إحالة والد سالي لـلتحقيق بـتهمة سرقة -
ال العام  وإصابته بالشلل قبل مثوله أمام ا
ــآل لــهــذه الـشــخــصــيـة احملــقــقــ  وهـذا ا
اإلشــكــالـيــة هــو تــرمـيــز مــركب النــدحـار كل
الي ؤسـسة الرسمية ( ا أشكال الفساد في ا

واإلداري بل والسياسي أيضاً  .
ـــشـــرف عـــلى رســـالـــة ســـالي هــــروب ا -
للمـاجستـير إلى جهـة مجهـولة  وهروبه هو
ية ؤسسـة األكاد رمز الندحـار الفسـاد في ا

.
فـــشـل ســـالـي في مــــنـــاقــــشـــة رســــالـــة -
اجـستـير  وهي الـرمز اجلـامع لكل أشـكال ا
ـشرف عـلى ـثـلـهـا أبـوهـا وا الـفـسـاد الـتي 

رسالتها معاً .
وعـلـى عـكس الـبــدايـة الـتي شــهـدت حـضـور
زيف عـلى الواقع سالي وفـرضهـا وجودهـا ا
ـثالً بـبـيت مــسـعـود بـتـوسط من الـثـقــافي 
شخصـية مزيـفة وطارئـة هي نسرين  تـشهد
اخلــاتـمــة انـســحـاب ســالي الــتـام من حــيـاة
مسعود الثقـافية واإلبداعية لـتبقى يوتوبياه
قرونة به / خالصة له  ولصـفته احلقيقـية ا

ألثقافة . 
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