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ية الفنـون اجلميلة  قدمتها نهى اقامت دائرة ثقافة وفنون الشبـاب في وزارة الشباب والرياضة ندوة حواريـة لطلبة اكاد
سرحية وكالة . جناح عبدالله مديرة قسم الفنون السينمائية وا

وبدايات ظهوره في العراق عام 2003 واستعراض انواع اخلطابات حتى عام وتطرقت الندوة الى مفهوم خطاب الكراهية
عاصر بالسم محمد الذي حتدث عن كيفية تكوين الفكرة 2016 وتداعياتها على اجملتمع العراقي  وضيفت الندوة استاذ الفن ا
واجـهة. فـيمـا تنـاول استاذ وجذور الـكراهـية واهـميـة الوعي الـثقـافي لدى الـشبـاب ودور الفن في نـبذ خـطاب الـكراهـية وطـرق ا
االعالم والعالقـات الـعامـة مـحمـد جبـار  مـضمـون خـطاب الـكراهـيـة في وسائل االعالم ومـواقع الـتواصل االجـتـماعي وتـعـاطيـها
خلطاب الكراهيـة  والفرق ب حريـة التعبير عن الـرأي وب خطاب الكراهـية  ودور االعالم في نبذ اخلطـاب  وفتح باب النقاش
امام الطـلبة واالسـاتذة احلـاضرين ومنـاقشتـهم فيهـا بعـدها  تسـليط الضـوء على االمور الـواجب اتبـاعها لـنبذ خـطاب الكـراهية

والتصدي له من قبل اجملتمع والشباب .
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رواية مولد غراب

فـالـرجالن الـلـذان قـصـدا مـزار الـسـيـد
عـــنــبـــر اعـــطى الحــدهـــمــا صـــفــة ذي
الــشـارب الـكـثـيـر وذكــر زمـيـله بـصـفـة
اخـرى وهــنـاك الــرجل الـقـصــيـر الـذي
ـظـلوم –كمـا ذكر حتـدث عن الـظالم وا
ولـدة ذكرت من دون - وزهـرة ا سـابـقاً
اسم والـــــدهـــــا اال انـه صـــــرح بـــــاسم
شـخصـيتـ مهـمـت في الـرواية هـما
حـسن آل خـيـون شـيخ الـقـريـة وعـنـبر
عبد علي السيد نور الذي اعطاه صفة
. ويــسـتــمــر الــروائي الــســيــد تــبــركــاً
بـتصـعـيـد االحداث حـ بـاح الرجالن
ـعضـلة اللـذان قـصدا الـسـيد عـنـبر بـا
امـــامه وجــــهـــاً لـــوجـه: (وفي حلـــظـــة
الـتـقابـل التي حـفـرت فيـهـما خـضـوعاً
واسـتسالمـاً عـاليـ كان الـسـيد يـنقل
اصـابـعه الــرقـيـقـة بـلـحــيـته اخلـفـيـفـة
ـا لم وشــاربه احملــفـور بــعـنــايــة ور
يـشـاهـدا ذلك مـلـيـاً غيـر انـهـمـا تـعـلـقا
) ص: 28. بعين منـفتحت كصدفت
وبــأسـلـوب الـدايــلـوج وصف الـروائي
(الـســارد الـضـمـني) احلـوار الـذي دار
بـ الرجـل والسـيد عـنبر ( –يا اهالً
... كـيف حال ... يـا اهالً وسـهالً وسـهالً
الــشـــيخ حــسـن? بــهت الـــرجالن مــعــاً
وفـوجـئـا ان الـسيـد يـعـرف شـيـخهم...
قـال الرجل ذو الـشارب الكـثيـر بصوت
تسـلل الـيه االرتعـاش- بـخيـر... بخـير
واحلـمـد الـله... الـشــيخ حـسن يـبـلـغك
الــسالم يــا مــوالنــا.... تــشـجـع الـرجل
الـثانـي وقال لـفـوره متـسـائالً  أتـعرفه
يـا ســيـد? الـلـه تـعـالى هــو الـذي يـدفع
الــبـالء عــنــكـم وعــنــا) ص:  31 اال ان
الـرجلـ عاد الـى ذاكرتـهمـا مـا مر من
ـولــدة زهـرة اقــوال لـلــشـيخ حــسن وا
وهـمـا يـحـاوران السـيـد عـنـبـر ووظف
الـــروائي هــــذه الـــوحـــدة الــــســـرديـــة
بـأسـلـوب االسـتـرجـاع وهـكـذا يـنـتـهي
فصل (مفـاتيح الـسؤال) لـيقـرر الشيخ
حـسن الذهـاب مع الرجـل الى الـقرية
عـضلـة (هنـاك من سيـأتي معي حلل ا
الى الــقــريــة وســيـجــلب مــعه مــفــتـاح
ـفـتاح!) مـصـيبـتـكم سـيأتي بـالـقفل وا
ص:  41 ولـــيــســتــمـــر الــروائي بــشــد
الـقار الى سلـسلة االحـداث للوصول
ـهـد الـروائي في فـصل الى الـنـهـايـة 
(مفاتيح السيد) حلل الصراع الدرامي
فـالـسـيـد عـنـبـر حل عـلى قـريـة الشـيخ
حــسن اخلـيــون (بـرغم مــا الّم بـهم من
يـأس وضـنـك وحـيـرة غـيــر مـصـدقـ
اول االمـر ان هـذا الولي الـصالح يـطأ
قـريتـنـا من اجل بـلوى غـريـبة افـسدت
ايامـنا وزرعت الشك في نفـوس اهلنا)
ـزيد مـن رجال ص: 46.  بـيـنـمـا اخـذ ا
الــقــرى اجملــاورة وقــد انــبــأتــهم ريح
ـــضــيف ســمــاويـــة بــالـــوصــول الى ا
حـريـصـ عـلى رؤيـة الـسـيـد وتـقـبـيل
ـقدس رآه ا يـديه االثنـتـ والتـبـرك 
وانـــتـــظـــار فـــتــواه) ص: 46 ويـــوظف
الروائي اسـلـوب االستـرجـاع  في هذا
الـــفـــصل أيـــضـــاً لـــيـــذكــر كـــيـف كــان
الــوصـول مــذلالً الى الـقــريـة بــبـركـات
السيد عـنبر?: (كان الرجالن يقوالن ان
الـسـيـد كــان يـجـذب بـيـديـه الـقـويـتـ

ويحلق كما حتلق الطيور في السماء)
ص: 47 ويـســتــمـر الــروائي بــطـريــقـة
احلكـي التـقلـيـدي (وقد حـرص سيـدنا
ـــســــاء وهـــذا مـــا ان نـــصـل في اول ا
حــصـل امــام دهـــشـــة الـــشــيـخ حــسن
ورجــالــنــا الــذين عــصــفت بــهـم رعـدة
بـاردة وانـتــابـهم فـرح حــقـيـقي وخـلق
بـين وبـالـذات شـيـخـنا الـذي احـتـضن
الــســيــد وقــبل يــديه وقــاده الـى صـدر
ــضــمــار ــضــيف) ص: ) 47فــيــعــد ا ا
ـقـترب يـؤكـد عـلى الـسـردي اخـتـبـاراً 
استجابة الشخصية للتمثيل احلكائي
ـا يـعـطي االسـطـورة شـرعـيـتـهـا من
خالل نـقـاط اقــتـران وتـطــابق: تـسـوغ
ـــبـــنى ـــتـــغـــيـــرات الــســـرديـــة في ا ا
احلــكــائي ونــرى ان الـــقــصص تــقــيم
تناصـاً واسعاً مع احلـكايـة عبر جـملة
ــــاط الـــشــــخـــصــــيـــة مــــؤشـــرات) (ا
ــؤســـطــرة في الـــقــصـــة الــعـــراقــيــة ا
احلــديـثــة). د. فــرج يــاسـ ص: 116

ويــــوظف الــــروائي ايــــضـــاً اســــلـــوب
الـدعــاء (يـا ســيـدنــا ومـوالنــا وولـيــنـا
ــبــاركــة عــلــيــنـا وصــاحـب اخلـطــوة ا
انقذنا من هذا الهم وخلص رجالنا من
العار واخلزي واشفع لنا عند الله عز
وجل ان يـقـبل تـوبـتنـا ويـهـدي قلـوبـنا
الى مـــا فـــيه خـــيـــر االعـــمــال انـه هــو
الـسـمـيع اجمليب) ص:  48 كـمـا يوظف
الــقـاص بـعض آ ي من الــقـران الـكـر
وهــــو يـــرمي الى تــــصـــعـــيـــد احلـــدث
الــدرامـي نــحـــو الـــذروة عـــلى لـــســان
الـراوي الـعــلـيم ثم الـراوي الــضـمـني:
(لـيقول الـسيد بـعدها:- يـا آل خيون...
ويـتكئ هل تـقبـلـوني حـكـماً?) ص:  49 
الروائي عـلى التحدث بـاسلوب وعظي
عـــلى لــســان الــراوي الـــعــلــيم (وحــ
اســتـتب الــصـمت ثــانـيــة هـدر صـوت
السـيد عـنبـر: اخليـر فيـما اخـتاره الله
يا آل خـيون ورحمة الـله بوسع الهور
ومن فـيه لكـن االنسـان لـكن االنـسان)
ص: 49. ثم يـــتـــدرج الـــراوي من ذروة
الصراع الدرامي الى احلل لـيفسر لهم
معضلة غـراب ليصرخ : (وال تظنوا ان
غـراب ولــد مـرة واحــدة  بل ولــد عـدة
مـرات وسكن ارحـاماً ال حتـصى  وهو
دائــمــاً يــولــد في كـل يــوم من ايــامــكم
الــفـــانــيــة  ألن اخلــطـــيــئــة مــوجــودة
والـزنابيـر تلدغ حامـليهـا  فعسى الله
وجل شـأنه أن يـتـوب عـلـيـكم  وعـسى
الـله ان يـقــويـكم عـلى زنــابـيـركم حـتى
ـعـصيـة وتـنـاولـوا رضاه) تـتجـنـبـوا ا
ص :  55. ولــــكـي يــــكـــــسب الـــــروائي
الــقـار بـشـده الـى االحـداث لم يـجـعل
تحدثة وحدها شخصية السيد عنبر ا
 بل شـاركــته فـيــهـا بــالـتــحـدث امـرأة
عــجـوز مــغـطــاة بــعـبــاءة وهـذه عــقـدة
درامـــيــة  جــديـــدة حتــتــاج الى حل (ال
نــعــرف مـا حــكــمه الــســيــد بــهــا وهـو
يـجلسـها خلف ظهـره على هذه الـهيئة
الـغـامــضـة الـتي تــبـعث االسـئــلـة تـلـو
االسـئـلـة في لــيـلـة سـعـيــدة وعـصـيـبـة
وغريـبة) ص:  54ثم ليـجـعـلهـا شـاهداً
عـضلة الـتي حلّت على مـجهوالً عـلى ا
قـريـة آل خيـون فـالـسيـد عـنبـر (يـناغي
ــضـمــومــة في الــعــبــاءة - مـا ــرأة ا ا
كـانت الشـهـوة خطـيـئة  ابـنـتي ولكن
اخلطيـئة شـهوة دائمـاً وابداً الـشهوة
زنبور قـد يلدغ حامـله يا طفلتي) ص :
رأة العجوز  54. فالروائي رمز بـهذه ا
ــغـطـاة بـالــعـبـاءة الى كــشف جـمـوع ا
النـاس اآلخرين الـذين يلـفهم الـنسـيان
ـثـابة عن اخلـطـيـئـة  وكـان بـكـاؤهـا 
تــأســفــهـم من اخلــطــيــئــة وفي خــضم
الـــــصــــراع الـــــدرامـي أدخل الـــــروائي
شخصية جـديدة اخرى (زهرة العجوز
مـولّــدة الـقــريـة الـوحــيـدة قـالت : (- ال
كـان لوال مـوالي وسيد يشـرفني هـذا ا
حاضر هنا ... وين السيد ? ) ص: 57.
والسيـد عنبر (كان يـسحبها الى حيث
فـسح لـهـا مـجـاالً الى جـانـبه  بـجانب
ـغـطـاة كـالـصـرّة وكـان الـسـيد رأة ا ا
ـولـدتـنـا اكـثـر احلـاضـرين اهـتـمـامـاً 
ـة) ص: 57) وبــعــد ان تــربـعت الــقــد
ــسـكــة بـيـد ظــلت يـدهــا الـعـجــفـاء  
الـســيـد وهـي تـقــول ادعـيــة مـتالحــقـة
ــتـفـتـح وتـصـلي وتــنـظــر الى وجـهـة ا
عــلـى الـــرســـول الـــكـــر بـــ حلـــظــة

واخرى) ص :  57 .
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ـغـطـاة بـالـعـباءة  ـرأة العـجـوز ا وكـا
ـولــدة شــاهـداً جــعل الــروائي زهــرة ا
اخر على خطيئـة ابناء القرية وآثامهم
(بـدا الـسـيـد اكــثـر سـعـادة من كل هـذا
الــوقت الـذي مــرّ وهـو يــســتـرخي الى
جــانب الــعـجــوز ويـبــتــسم لـســبـابــهـا
ترادفة وقد ذكرت الشيخ وهذياناتها ا
حـسن آل خـيـون ثالث مـرات واتـهـمته
ا ال يـليق به امام الـسيد ورجاله من
الـعـشـيـرة) ص :   58ويـوحي الـروائي
عـلى انه عـلى اعتـاب هبـوط على ذروة
الـصـراع الــدرامي في فـصل (مــفـاتـيح
الـســيــد) (وعــنـدمــا بــصـقـت زهـرة في
وجــــوه الـــرجــــال كــــفت الــــوجـــوه من
االسـتـرخـاء  ومـسح الـشيـخ حسن آل
خــيـون رذاذاً طـافـراً عــلى شـاربه وهـو
يــبــتــلع  كــمــا اآلخــرين هــذه االهــانـة
الـفـادحـة ) ص: 59. قـال الـروائي عـلى
لسـان الراوي الضمـني الشيخ حسن :
شـيخة (تـعال يا شـيخ حسن  ورثت ا
ومـــــا عــــدلت وانـي اســــألك اآلن امــــام
رجـــالك من ايـن تــأخـــذ احلـــكـــمــة? من
الـعـجـوز هـذه? ام من غـراب ضـحـيتك)
ص:  60وكـان بكـاء الشيـخ حسن دليالً
عـلى اعـتـرافه بـحـقـيـقـة ظـلـمه ووجـود

الــروايـة لـلــقـاص والـروائي وارد بـدر
الــسـالم صـادرة عن دار ســطـور سـنـة
2016م الـطــبـعــة اخلـامـســة وتـقع في
ــتــوسط (81) صـــفــحــة مـن الــقــطـع ا
وتـتوزع عـلى اربعـة عنـوانات كاالتي:
مــفــاتــيح الــكالم مــفــاتــيح الــسـؤال
مــفــاتــيح الــســيــد مــفــاتــيـح اخلــطـأ
واخلــطــيــئــة يــوظف الــروائـي فــيــهـا
حـكـاية مـتـواتـرة من التـراث الـشـعبي

تـــــــدور حـــــــول

رجل اسـمه غـراب وجـده شـيخ قـبـيـلة
مــرمــيــاً عـــلى جــرف شط من دون اب
ا كبر (نغل) واهتم الـشيخ بتربـيته و
حمل مولوداً وعانى من حاالت الطلق
ــ اال ان الـــروائي اتـــخــذ من هـــذا ا
احلـكائي مـبـنى حكـائيـاً فـجعل غـراباً
رمـزاً لـلـمـعاصـي التي ارتـكـبـهـا شيخ
تـواترون القـبيـلة حـسن آل خيـون وا
مـــعه في الـــقـــريــة لـــيـــخــلـق من هــذه
احلــكــايــة روايـته عـن طـريق الــتــمـدد
باالحـداث طبولـوجيا باسـلوب السرد
الروائي احلـديث وعن طريق الوصف
التصويري الذي كانت أنامل الروائي
كانها ترسم لـوحة تشكيلية من خالله
بـطريـقـة سـحـرية غـرائـبـيـة فـالوصف
ـوضوعية التي لدى الروائي يـعتمد ا
حددهـا الفرنـسي فيلـيب هامون (بانه
تـوسع للـقصـة... ايضـاح متواصل او
مــتــقــطع... مــوحـــد من وجــهــة نــظــر
احملـمـوالت). لـقـد وقـعت حـادثـة حـمل
غـراب كالـنـسوان مـثل الـصاعـقـة على
وتـورين معه شيخ الـقبـيـلة حـسن وا
وبذلك انزاحت روايـته بأنامل القاص
من الـتـراث الشـعـبي الى عـالم الـسرد
احلـديـث الـفـنـتـازي الـغـرائـبي والشك
ـــارســة فـي ان الــقـص الـــغـــرائــبـي 
جتــريـبــيــة نـأت بــالـقص عن الــوقـوع
بالـتقليـدية والثابت واجلامـد متحدياً
االسلوب الواقعي وبحسب تودوروف
فـان الـعجـائـبي يـتـحـدد بـعـد ان يـقرر
القار قـبول قوانـ جديدة لـلطبـيعة
ـكن تـفسـيـر الظـواهـر بهـا. ويـسيح
ا الروائي بـاالحـداث ليـقـنع القـار 
وقع لـــــــغــــــراب ومن اجـل حل هــــــذه
ــعـضــلـة الـتـي سـبـبـت االالم لـرجـال ا
القرية اندفع رجالن للقاء السيد عنبر
عـبـد علي الـسـيـد نور عـسى ان يـجدا
ـــعــضـــلـــة (يــدري لـــديه حالً لـــهـــذه ا
ـــبـــعــوثـــان الـــلـــذان لـــفــا الـــرجالن ا
وجــهــيــهــمــا بـــغــتــرتــ بــيــضــاوين
مــرقــطـتــ بــســواد ان الـدرب بــعــيـد
وطـويل الى هـور الـعـكـر وقـد ال يـكفي
الـنـهـار بـطـوله لـلـوصـول الى الـسـيـد
عنـبر عـبـد علي الـسيـد نور)ص:10-9
فالعـوائق كثيرة حتى تـراءى للرجل
(ان الـوصـول الى قـريـة الـسـيـد عـنـبر
يــبــدو ضــربـــاً من اخلــيــال في اجلــو
ـعتم) ص:10-11.  وكـان ما الـبارد وا
يـجـول بخـاطـرهـمـا ان يـصـيح حـسن
(قـضاء وقـدر ويبدو كـمن يدفع الـنبال
بيدين  عاريت او يصرخ باستسالم:
ـوقـد يتالمع ماذا افـعل? وكـان جـمر ا

- عـيني ـستـقـرت بـ عيـنـيه غيـر ا
ــا هـو اغــنى من الـذئـب احملـاصــر 
ـعـان عــيـنـيه) ص:11) لـكن البـد من
طـــــرق االبـــــواب الـى اخـــــرهـــــا واال
ـــنــاوئــون حلــلــول الـــشــيخ حــسن ا
يـتكـاثرون مع حلـظات (الـطلق) التي
ال يـود احــد تـصــديـقــهـا مــهـمــا كـان
الـثـمن وهي تـنـتـزع مـهـابـة اجلـمـيع
لـسـطـوتـهـا وتـنـكس الـرؤوس حلـظة
ـــارس بـــعــــد حلــــظـــة) ص:  12و
الـــــراوي دور الــــراوي الـــــعـــــلـــــيم
والراوي الضمني موظفاً الدايلوج
نولوج الـداخلي فالسرد يوحي وا
بـعـد الــتـضـرع لــلـسـيـد عــنـبـر انه
يـقول (تمـسكـوا بالصـبر والصالة
واعــيــنــوا بــعـــضــكم عــلى بــعض
اقـــتـــســمـــوا الـــرغـــيف الـــواحــد
واشـــربــوا من طـــاســة واحــدة....
اننا نقطع الليالي والنهارات  من
اجل ان نـراك ونـتـبـرك بـطـلـعـتك
انت ولـيّـنـا الى الـسـمـاء ومـبـعث
النـور في رؤوسنا) ص: 17ولكي
ـ يــنـتــقل الـقــاص من وصف ا
ــبــنى احلــكـائي احلـكــائي الى ا
يـــعـــلل الـــروائـي اســـبـــاب هــذه
عـضلة على لـسان رجل قصير ا
(فــتــســارع صــوت اخــر وصـاح
بـثـقـة مـتـنـاهـيـة- ال نـحـصـد ما
زرعـه الــشـــيخ حـــسن الـــبــلـــيــة
بــسـبــبه) ص: 19 وبــذلك مــهـد
الـروائي لـوحدة سـردية جـديدة
وهي الــشــعــور بــظــلم الــشــيخ
حـسن وقـد عبـر الـروائي عـلى لـسان
رجـل قــصـيــر بــذلك (- هــنــالك ظــالم
وهـــنــاك مــظـــلــوم فــاذا مـــا عــرفــنــا
ــظـلــوم فـيـجـب ان نـعـرف الــظـالم) ا
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ـظـلوم مـوجـود بيـنـنا وقـريب مـنا  ا
والـظـالم واحـد مــنـا ونـحن نـحـتـاج
الى رضا الـله سـبحـانه وتـعالى عـنا
اوالً واخــــيـــراً) ص: 22وبــــذلـك فـــان
الــقـسم االول من الــروايــة (مـفــاتـيح
الـكالم قد ابان فـيه الروائي مـقصداً
من ان حـادثة حـمل غراب كـالنـسوان
كـانت ســبـبـاً لـآلثــام والـذنـوب الـتي
ـوتورون اقـتـرفـهـا الـشـيخ حـسـن وا
من ابـناء الـقـرية الـذين يـحيـطون به
كـمــا ابــان الـروائـي عن اسـلــوبه في
كــتـابــة الـروايــة بـانه يــقـلــد طـريــقـة
احلكي الـشعـبي التي بـقيت الـرواية
تــلـتــزم به من مـقــدمـة او تـمــهـيـد ثم
عـقـدة فـحل اال ان الـروائي اسـتـطـاع
ـوهـبتـه الروائـيـة عن طـريق تـنوع
اسـلــوبه كــاسـلــوب الـراوي الــعــلـيم
والــــراوي الــــضــــمــــنـي وتــــوظــــيف
نولوج وتعدد االصوات الدايلوج وا
داخل الـــروايــــة ان يـــقـــلـل من ثـــقـــة
احلكي الـتقـليدي والسـيمـا انه جعل
الــقــار يــواكب مــقــصـده. ثـم يـربط
الـــقــــاص بــــ (مـــفــــاتـــيـح الـــكالم)
و(مفـاتيح الـسؤال) بـوحدة عـضوية
ال نــبــوة فــيــهــا عن طــريق الــوصف
الـتـصـويري لـلـرجـل الـلـذين قـصدا
السـيد عـنبـر (فاجـأهمـا ضوء شـديد
السطـوع ينعكس من مرايـا متوهجة
منـبـهرة بـالـصـمت اخلالص وروائح
الـبـخــور الـطــاغـيـة) ص:  25لــيـصل
الـرجالن الى مزار السـيد عنـبر (وقد
بـدا في مـزار الـسـيـد عـنـبـر كل شيء
مـرتـبــاً وبـسـيــطـاً وفـاخـراً بــقـنـاديل
ولوكسـات وفوانـيس معـلقـة بتراتب
نحه احساساً نح الروائي لها.. 
بـالطـمأنـينـة واخلفة) ص:  25وبذلك
فـان الــروائي يـســتـمـر (في مــفـاتـيح
السـؤال) باسـلوب احلـكي التـقلـيدي
لـكـنـه كـان ذكـيـاً حــ جـعل اسـلـوبه
ــقــدمـة والــعــقـدة ــتــمــركـز حــول ا ا
واحلـل يـــفـــيض بــــالـــوصف اخلالق
ؤدي ـزار الـسـيـد عنـبـر والـطـريق ا
الـيه وهـو بــاالضـافـة الى ذلك يـوجه
انتباه القار الى االحداث من خالل
عدم ذكر اسماء الشخصيات بصورة
مـعــلــومــة مــقـلــداً احلــكي الــشــعـبي
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الظا من رعيته وما كان من السيد
عـنـبـر اال ان يــدعـو اجلـمـيع لـلـذهـاب
الـى كــوخ غــراب وهــو يـــحــدثــهم عن
اشــيـــاء غــريــبــة حــلّـت بــالــســمــوات
ــــانــــاً . وفي واالرض لـــيــــزيــــدهم ا
الــفـــصل االخــيـــر (مــفــاتـــيح اخلــطــأ
واخلطيـئة) يـستـمر الـروائي باحلكي
الــــتــــقــــلــــيــــدي الـى جــــانب احلــــكي
باالسـلـوب الـسردي احلـديث وفي كل
ذلـك ال يـــألــــوا جـــهــــداً من تــــوظـــيف
الـعامـيـة وكأن الـروائي يـروي حكـاية
بعوثة في شعبية فنمـط الشخصية ا
الــقص الـــعــجــائــبي احلــديث (تــرفــد
قـضــيّــة بــروز الــشـخــصــيــة رؤيــتـ
احـدهـمــا تـرتـد الى مــنـابع الـتــفـكـيـر
االول  واالخــرى تــنــهل من تــشـكالت
عيش  بيد انهما تتعايشان الواقع ا
في احملـــفّــــز الـــرؤيــــوي لــــلـــمــــنـــهج
االسـطـوري  فـتـأويــان الى مـنـطـقـة 
ــــاط تــــمــــتـــــحــــان من مـــــيــــاهه) (ا
ـؤســطـرة في الــقـصـة الـشــخـصـيــة ا
الــعـــراقــيــة احلـــديــثــة  م  ن  ص :
  158) وتأتي في هذا الفصل الضربة
ـفـاجـئـة الـتي مـهـد الـروائي لـها في ا
سـرده وهـو في كل ذلك يـسـرد بـشـكل
تـــراتــبـي لــلـــوصـــول الى الـــنـــهـــايــة
فاجئـة) وبأسلوب الراوي (الضربـة ا
الــعــلــيم يــقـول الــســارد  : (ســيــلـوح
الـفجر بعـد وقت ليس طـويالً  عندما
تـوقف السـيـد وتـوقفت مـعه احلـشود
الـزاحــفـة الى مـصـيــر مـجـهـولـة امـام
كوخ (غـراب) فـتشـكـلت دائرة مـضاءة
ـــصــابــيح الــفـــائــضــة بــالــنــور من ا
والــلـــهب; وخفّ اصـــطــفـــاف االقــدام
وحــفــيف الـــعــبــارات والــدشــاديش ;
وكانت العيون تـنظر الى السيد الذي
بـدأ ازرق تــمــامـاً بــعـبــاءته الــصـوف
وغـتــرته الـزرقـاء) ص; 69-  ويـوظف
السارد عـدة عتـبات سـردية لـلوصول
ــفــاجــئـة) الى الــنـهــايــة (الــضــربـة ا
بـاالضــافـة الى الــتـمــهـيـد الــسـابق –
ـــــذكــــــور اعاله  –وصف الــــــروائي ا
سـماع احلشـود أن الطـلق (لغراب):
(فيـمـا تـعـالى واضـحـاً انـ مـسـموع
من داخل الـكـوخ .. كان االنـ يتـفاقم
الى صــراخ مــلــتــاع لــرجل يــعــرفــون
مـــصـــيـــبـــته وفـــضـــيـــحـــته) ص :69
والــسـيــد عـنــبـر يــصـغي مــثـلــنـا الى
صـراخ الـرجل احملـاصـر بـآالم الـطـلق

واخملاض !) ص:  70. 
وكـان يتـوسط حشـودنا وكـانت قامته
تـزداد هيـبـة ومن حـوله تـتشـكل هـالة
زرقاء  وبدأ الصراخ من جديد) ص :
 71ويستمر الـسارد بتحبيك االحداث
لـــيــــصل الى الــــذروة ويـــقــــتـــرب من
ـفاجـئة) فـالسارد النـهايـة (الضـربة ا
يـؤكـد (ثم انـبــثق فـجـأة صـراخ ولـيـد
جعـلـتـنا نـفـتح عيـونـنـا على وسـعـها
غير مصدق ان غراب قد ولد فعالً !)
ص: 74. ويـــزيــد تــأكـــيــداً عــلى والدة
غــراب لــطــفـل ( وكــان يــخــتــلط امــام
ندهـشة وهي ترتقب السيد الوجوه ا
الذي انفتح امامه باب الكوخ مصدراً
صـريــراً ضـعـيـفـاً فــطـلـعت اوالً دفـعـة
عــجــيــبــة من ززقــة تــهــادت كــغــيــمـة
منـعـتـقة تـتـقدم الـسـيـد العـظـيم الذي
خـرج اليـنـا  يخـطـو بأرديـته الـزرقاء
حامالً بـ يـديه كتـلة حلـميـة مشـوية
بــلـطــخـات دمـاء غــضـة وثــمـة صـراخ
ولـيـد مــتـخـافت بــعث فـيـنــا الـدهـشـة
والـــــرعب) ص :  75 لـــــكـن الـــــروائي
سرعـان ما يـتنـكر لتـأكيـداته السـابقة
لـيـعـلن ان احلـشـود واقـعة فـي الوهم
بعد ان حاول اقـناعنا بأن هذه القص
الـعـجـائبي  –الـفـنـتـازي بـأنه حـقـيـقة
(فــجـأة تـوقف الــسـيـد وخـلـىّ عـيـنـيه
ـرأة بـعــيـني الــشـيخ حـسـن وكـانت ا
لـصيقـة به ترتعش مـثل سعفـة . فقال
بهـدوء (ما عـاد غـراب بيـنكم  ألنه لم
يـــكـن اســـاســــاً ... فـــتــــوهـــمــــتم به 
وبعـضـكم اوهم الـبعض اآلخـر .. لـقد
خـدعــتم انـفــسـكم ثالثـ ســنـة يـا آل
خـيون) ص :  78.  لـقد كـشف الـسارد
محنة قرية حتكم فيها شخص طاغية
ومــعه ثـلـة من الـســائـرين في ركـابه .
لكن الـسـؤال الـذي يطـرح نـفسه : هل
ـضــمــر في الــروايــة يــعـنـي مـا حلّ ا
بــالـعــراق وقــراه بـخــاصــة من بـطش
ـ ? الــذين اوقــعـوا الـشــيــوخ الـظــا
رعـايــاهم في الـوهـم واخلـطــيـئـة  ام
ضمر لـيشمل احلكـام الظا تـد ا

ومـن يــقع في اعـــلى هـــرم الــســـلــطــة
ـــتــد بـــحـــدود الـــوطن الـــعـــربـي ام 

ضمر ليشمل العالم جميعه ? ا
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فـكـر ورئيس تـلـقت األوساط الـثـقافـيـة الـعراقـيـة خبـر اخـتيـار الـروائي وا
ـعموري بـفرح وفخـر رائع إذ احتاد األدبـاء والكتـاب العراقـي ناجح ا
يعد هـذا األختيار تأكـيدا للمـكانة الكـبيرة والواسعـة التي يحتـلها الكاتب
ي وهـو حـضـور يـتأصـل يومـا بـعـد ــخر إذ ـسـتـوى العـا الـعـراقي عـلى ا
ية نشهـد وبشكل واسع اخـتيار روايات عـراقية لتـصل الى اجلوائز الـعا
ـعـموري ـمـتـازة والـيـوم يـتـوج ا في مـسـابـقـات لـهـا صـداهـا ومـكـانـتـهـا ا
ـيـة حـيث أعـلـنت مـجـمـوعـة كـاسل جـورنـال بـالـشـخـصـيـة الـثـقـافـيـة الـعـا
الـبـريـطـانـيـة لـلـصـحـافـة واإلعالم من خالل فـريق الـتـحـريـر لـصـحـفـهـا و
مجالتها عن اخـتيارات شخـصيات العام  2018 وكان اختيارها رئيس
ـعـمــوري  "الـشـخـصـيـة ـفـكــر  نـاجح ا احتـاد كـتـاب الــعـراق الـروائي وا
ـية ". وأفـاد بيـان اجملمـوعة عن اخـتيـارها لـلمـفكـر العراقي الـثقـافيـة العا
عـموري وذلك لدوره الـثقافي في دعم وتـوط ثقـافة السالم اجملـتمعي ا
والـتــســامح كــمـا حــفظ الــتـراث الــعــراقي من األدب الــعـراقـي احلـديث
واألدب الـعـراقي الشـعـبي وتـنقـيـة الهـويـة العـراقـيـة من كل ما عـلق بـها.
ـتـأزم في الـعـراق من وأوضح الـبـيـان: "ال يـغـيب عن عـقل أحـد الـوضع ا
حـيث الـوضع األمـني والـتـنـازع احلـزبي والـطـائـفي والـذي بـسـببـه دخلت
البالد في حرب أهلية طائفية وقومية وفي ظل هذا الوضع الصعب جنح
عموري في جتميع مثقفي فكر العراقي البارز ناجح ا األديب الروائي وا
الـعـراق وحـمـايـتـهم بـشـتى الـطـرق لـلـحـفـاظ عـلـيـهم وعـلى حـيـاتـهم حـيث
تعـرض أغلبـهم للتـهديد بـالقتل خـاصة مع احتالل داعش الـبالد وحتديد
ـعـمـوري خـاض حـربـا حـريـة الـفـكـر والـثـقـافـة" مـشـيـراً إلى أن "نـاجح ا
نظـومة لالحتاد وخـرج بعيدا شرسة ضـد مدعي التـطرف وقام بـتطويـر ا
شهد السـلبي الذي يصدر صورة حزيـنة لبلد حضاري وقع ببالده عن ا
في اإلرهاب والتـطرّف واحلروب واالحـتالل" وأكد البـيان أن للـمعموري
لحمة الـنموذجية لـشخصية قلعة من الـفكر ولذا كان االخـتيار له ليقـود ا
ـثقف الـتـنويـري هو يـستـحقـها بـجدارة فـهـنيـئا لـلعـراق شعـبا وقـيادة و ا
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ــهـمـ في الـعـراق وهـو ـعــمـوري احـد األدبـاء والـكـتـاب ا  يـعـد نـاجح ا
وروث الشعبي واألدب النقدي موسوعة ثقافية حيث تنوعت كتاباته ب ا
وروث ـعمـوري عـدة دراسات حـول ا ـيثـولـوجيـة وقـد نشـر ا والـبحـوث ا
الـشــعـبي في مـجـلــة الـتـراث الـشـعـبي ,كـمــا مـكـنـته من كــتـابـة نـصـوصه
القصـصية ,وأن يكـتب مخطـوطة في (األمـثال الشـعبيـة) مطـلع سبعـينات
اضي ,ومخطـوطة ثانية بـعنوان (احليـوان في الفلكـلور العراقي) القرن ا
والثـالثة بـعنوان (األلـعاب الشـعبيـة في احللة) ثم تـناول الفن الـقصصي
مـنهـا  قصـة بعـنوان (سـكـران) نشـرت له أواخر سـنة 1964م في ملحق
اجلـمـهـوريـة األسـبـوعي ,وهـو تـوثـيـق ألول بـاكـورة إجنـازاته الـقـصـصـيـة
نشورة ,ثم طبـعت مجـموعـته القـصصـية األولى (أغـنية فـي قاع ضيق) ا
عام 1969م احــتـوت عـلى ثــمـاني قـصـص قـصـيـرة ,وهي مـحــاولـة أولى
وضعـته على الـطريق األدبي الـواقعي بـسبب التـزامه اليـساري الـتقدمي,
ـتلك أدواتـها الـفنـية. ـكن القـول أن السـرد بـالنـسبـة إلى ناجح لـعبـة  و
ـعـموري الـكـتابـة في مـجال الـرواية وفي مـنـتصف الـسـبعـينـات اقـتحم ا
وكـانت روايتـه األولى (النـهـر) سـنة  1978 عن وزارة الـثـقافـة الـعـراقـية
التي مـثلت باكـورة ناجح الروائـية  جتـربة جمع فـيها تـأهالته وتصوراته
وأفـكـاره وقـدراته وكـذلك روايــته بـعـنـوان (مـديــنـة الـبـحـر) وصـدرت عن
وزارة الــثــقــافـة الــعــراقـيــة ســنـة  1989 وفــازت هـذه الــروايــة بـاجلــائـزة
سابقة الفاو الكبرى  ومن الروايات اخملطوطة رواية (العشب) التقديرية 
سـنـة  1982وروايــة (صـبـاح اخلــيـر أيـهــا الـصـبــاح) سـنـة  1985 وأعد
عموري مجموعة قصصيـة حتت عنوان (لعبة القرون) أجنـــــــزها سنة ا
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 وذكـر الـكـاتـب والـبـاحث احــمـد الـنـاجـي في كـتـابه الــذي صـدر مـؤخـراً
عـموري… غوايـة األسطورة وسـحر الكالم) وهي  2018 بعنـوان (ناجح ا
ـوروثات عـموري اهـتم با ـفـكر نـاجح ا دراسـة توثـيقـية حلـياة األديب وا
ـتدة منـذ أواخر الـستيـنات حتى الشـعبـية ودخلت صـلب كتـاباته لفـترة 
اآلن وهي الـتي أسـهـمت في تـعـمـيق اهـتمـامه بـاألسـطـورة في الـسـنوات
ا دفع ناجح إلى الالحقة  ووظفها في نصوصه القصصية والروائية 
العنايـة باألسطورة واالستعـانة بها مروراً بـأجواء منابعه الـريفية والبحث
ـوروثـات التـراثـيـة وامـتالكه لـلـمـؤهالت الـثـقـافـيـة قـاطـعـاً أشـواطا عن ا
طويلة خالل اسـتبنائهـا على امتداد كل هذه الـسنوات واستثـماره الفكر
هارة فنـية حول احملور عاصـر  األسطوري في تـناول مجريـات الواقع ا
األسطوري ,ومطمحه من ذلك كله ينصب على معاجلة قضاياه احلاضرة
بــرؤيـة جـديـدة فـضالً عن انه كـان مــهـووسـاً بـأسـطـورة (أتـانـا) وهـو إله
عموري في قـصته (لعـنة اإلله أتانا) مبتـكر وغيـر موجود وقد اسـتثمـر ا
ـنـشـورة عـام  1989اسم في الـعــنـوان هـو أول عـتـبـات الـنص تـتـوضح ا
القصدية للقار وكشف احملنة التي تمر بها قرية عنانا القريبة من آثار
وشـواهـد بابل وهي بـالـتالي أتـانـا محـرفـة. لقـد شكـلت مـؤلفـات الـباحث
عموري سلسلـة متصلة كان منطلـقها األول (ملحمة جلجامش) ناجح ا
وصلتها بالتوراة عـبر مفهوم التناص متـتبعاً كل الطروحات الالحقة أو
اإلجتـراحـات الفـكـريـة ومنـهـا الـدينـيـة والـسيـاسـيـة وان هذا الـتـسـلسل
عمـوري رفد الفكر الـعربي العلمي نطقي والـعلمي الدقيـق في بحوث ا ا
ـتخـصص بـاألسـاطيـر ودراسـة األديان من اجل مـواجـهة فـكـر اآلخر وا

وهــو دأب رائــده احلـــفــاظ عــلى الـــهــويــة
الــذاتــيـــة من خالل وعـي تــطــور الـــبــنى
احملـــيـــطــــة الـــتي دأب االســــتـــشـــراق
ثاقفة على الولوج إليها من مناطق وا
محـــــــددة بـفكرهـا وتوجهـها. يذكر
أن وزيـر الـثـقافـة والـسـيـاحـة واآلثار
الـدكـتـور عـبـد األمـيـر احلـمـداني قـد
عـموري والوسط ـفكـر ناجح ا هنأ ا
الثقـافي بهذا الـتكر مـشـــــــيدا

ـــشـــهـــود في رفـــد بــــدوره ا
الــــثـــــقــــــــــــــافــــة
الـعـراقــيـة بـكل مـا
يـــلـــيق بـــهـــا عــادا
هـــــذا الـــــتـــــكــــر
مـفـخـرة لـلـثـقــــافة
الــــعـــراقـــيـــة الـــتي
تــؤكــد حــضــورهـا
الـــــــــــــــــــــــدائــم فــي
الــــــــــســــــــــــاحـــــــــة
ية. الثقافيـــة العا

غالف الرواية

عموري ناجح ا


