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ن يقمع النقد بالقوة".وحصل السيسي انية رغم انتقادات منظمة العـفو الدولية التي وصفت اخلطوة بأنها "تشجيع  ـصري عبد الفتاح السيسي جائزة ثقافية أ تسلم الرئيس ا
انية أن السيسي "مسؤول عن انيا.وذكرت تدوينة على موقع مـنظمة العفو بوالية "ساكسـونيا" األ بر أوبرنـبال في أ على وسام "القـديس جورج" من مهرجان أوبرا دريسدن "ز
انـية.وتسـاءلت منـظمة الـعفو في ـكتوبـة باأل اني نـقال عن التدويـنة ا التـعذيب والتـعسف واالعـتقاالت ويـدوس على حـقوق اإلنسـان باإلقدام" حـسبمـا ذكر مـوقع دويتش فيـله األ
اني عن مـدينة "دريسدن" ان األ تدوينتهـا حول سبب منح هـذه اجلائزة الدولـية الرفيعـة للسيـسي وقالت "نحن ال نتـفهم إطالقا قراركم هـذا".كما انتـقد ستيفـان كون عضو الـبر
بر أوبر. إنه ضـرب من السذاجة . جاء اآلن دور الـسيسي لـينال جائـزة مهرجـان ز الكـة وبوت مـنح السيـسي اجلائزة قائال في تـغريدة "بـعد أن حصل أحد أفـراد العائلـة السعـودية ا
ـصري جـاء "تقـديرا لدوره كـرجل دولة ـهرجـان أوبرا دريـسدن عن قـرار منح اجلـائزة قـائال إن قرار مـنح الـوسام إلى الـرئيس ا ـنظم  وضعـف البصـيرة. أنـا مصـدوم".ودافع االحتاد ا
انـحة للجـائزة هي جهة ثـقافية اً سياسـياً بحتـاً ألن اجلهة ا وحامل لالمل في قارة أفريـقيا".وأوضح يواخـيم فراي مدير مـؤسسة أوبرا دريـسدن أن "وسام القـديس جورج ليس تكـر
ـتحف األضـخم من نوعه صـري الكـبيـر منـتصف الـعـام اجلاري ويـعتـبر ا ـتـحف ا حـيث ال يتـعلق األمـر بالـظروف الـسـياسـية ولـكنـة يتـعلق بـنشـاط البـالد الثـقافي حـيث سيـتم افتـتاح ا
اخملـصص حلضارة إنـسانية واحـدة".وأشار فراي أيـضا إلى أن العـاصمة اإلداريـة اجلديدة الـتي يتم بنـاؤها شرق الـقاهرة سـتشهد أيـضا افتـتاح دار أوبرا جـديدة بنـهاية الـعام اجلاري.وقال
ـانية انـيا إن" منح الـسيسي وسـام القديس جـورج جاء جلهـوده فى صنع الـسالم بإفريـقيا وبـصفته رئـيسا حـاليـا لالحتاد األفريـقي".ووفقا لـلجمـعية األ السـفير خـالد جالل سفـير مصـر فى أ

انحة للجائزة فإن وسام "القديس جورج" هو عبارة عن نسخة مقلدة من ميدالية ترجع إلى عصر "الباروك" مرسوم عليها صورة القديس جورج كبطل صارع التن معلناً انتصارَ اخليرِ . ا
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عصفور سومري يعشعش في رحم أحالمي لرحمة عناب 

رحم احالمي  يتجلّـى هذا السحـر اللغوي
ـسبـوكة بـعنـاية ـركّزة وا من خالل اللـغة ا
فـائـقة  وكـأنّ الـشـاعـرة تـعـمل في مـخـتـبر
لغـويّ كمـا يعـمل الكـيمـيائي في مـختـبره 
ـؤثـرة وتغـمسـها في ـفردة ا فهي تـخـتار ا
بحر من النـور وتزرعها بـعناية في مـكانها
نـاسب داخـل النصّ  تـتـعـامل مع الـلـغة ا
كــمـا يــتـعــامل الــنـحّــات مع قـطع األحــجـار
الصمّاء  حتنو عليـها وتعيد تـشكيلها من
جديـد بـطريـقة أخـرى لتـبـعث فيـها احلـياة
وجتـعلـهـا تـتفـجّـر كلّ طـاقـاتهـا اخملـبوءة 
فـردات تـتآصـر فـيمـا بـينـها دون وجتـعل ا
ترهّل لتـصنع منـها نسيـجاً متـرابطا بدون
أي نــفــايــات لــغــويـة او زوائــد تــسيء الى
نــســيــجــهــا الـشــعــري الــذي يــكــون زاخـراً
بـاإليـحـاء  فـنــجـد اإليــحـاءات تـنــبـعث من
خالل طاقـات الـلغـة احلسـيّة  أي ان هناك
إنــبـعــاثـات وإشــعـاعــات تـنــطـلق من خالل
عاني والدالالت التي اإليقاع والنغم ومن ا
توحي بهـا هذه الـلغة  فيزيـد هذا اإليحاء
فردة ونـضارتها  فنحسّ بشيء من قوة ا
يشبه الـرعشـة ينبع من هـذه اللغـة ويطغى
علـيـها . هـذا مـا وفّرته الـقصـيـدة السـردية
الـتــعـبـيـريـة لــكـتّـابـهـا  الـفـضـاء الـشـاسع
واحلــريــة في اسـتــخـدام الــلــغـة وتــفـجــيـر
طـاقـاتـهــا واإليـحـاء الـشـديـد وعـمـلـيـة نـقل
شاعر العـميقة والزخم الـعاطفي والسرد ا
مـانع لـلـسرد  فـنحن حـيـنـما نـقـرأ نـصّا ا

طلق يقول ( هيجل ) : الشـعر هو الفن ا
للـعقل  الـذي أصبح حـرّاً في طـبـيـعته 
والذي ال يكون مـقيّداً في أن يـجد حتققه
ولـكـنه ــادة احلـســيّـة اخلــارجـيـة   في ا
ــكـان الـبـاطـني يـتـغــرّب بـشـكل تـام في ا

شاعر . والزمان الباطني لالفكار وا
ـــوهــبــة قـــد تــمــوت ـــا الشكّ فــيه انّ ا
وتـــنــتــهي بــالــتــدريـج اذا لم يــســتــطــيع
الـشـاعر تـطـويـرهـا واستـثـمـارهـا أقصى
إستثـمار عن طـريق االطالع على جتارب
االخرين واالسـتفـادة منـها واالتـكاء على
عرفي لديه  وتسخير اخليال اخملزون ا
اخلـــصب في انــتـــاج وكــتــابـــة كــتــابــات
متميّزة ومتفـرّدة حتمل بصمته اخلاصة
الـتي عن طــريـقـهـا يُـعـرف ويُـسـتـدلّ بـهـا
عـلـى إبـداعه  وقــد تـمــوت ايــضـا اذا لم
الئم ــنـاخ ا جتــد الـتــربـة الــصــاحلـة وا
ألنضـاجها  وقد تـنتـهي حيـنمـا لمْ جتد
مَنْ يــحــنـو عــلى بـذورهــا الــتي تـبــذرهـا
ويــعـتـني بــهـا ويُـسـقــيـهـا من الــيـنـابـيع
الـصافـيـة والـنـقـيّة  فالبـدّ من الـتواصل
والـتالقح مع جتـارب االخـرين الـنـاجـحة
ــــوهـــبـــة والـــعــــمل عـــلـى صـــقـل هـــذه ا
وتـطويـرهـا واالهتـمـام بـها وتـشـجيـعـها
والوقـوف الى جانـبهـا قبل أن تُـجهض .
نـحـن سـعـداء جــدا في مـؤسـســة جتـديـد
االدبـيــة ان نـسـتـنــشق االن مالمح إبـداع
جـميل وحـضـور مشـرق من خالل دعـمـنا
ـستـمـر للـمـواهب الصـادقـة والنـاجـحة ا
وقع  فـلقـد اصـبح لـديـنا االن في هـذا ا
مــجـــمــوعــة رائـــعــة جـــدا من الـــشــعــراء
والــشـــواعـــر الـــذين يـــجــيـــدون كـــاتـــبــة
القصـيدة السرديّـة التعـبيريّة  ونحن لم
ندّخـر اي جـهد في مـسـاعدة اجلـميع عن
طــريق الـــدراســات الـــنــقـــديّــة والـــنــشــر
ــــواقع ـــــســــتــــمــــر في ا والــــتــــوثــــيق ا
االلــكــتـــرونــيــة الـــرصــيــنـــة وفي بــعض
الحظات من الصحف الورقيّة  وابداء ا
أجل تــــطــــويــــر وإنـــضــــاج هــــذه االقالم
الـواعدة  نـحن عـلى ثـقّـة سـيـأتي الـيوم
الذي يـشـار الى كـتابـات هـؤالء واالشادة
بهـا والى القـيمـة الفـنيـة فيـها ومـستوى
االبداع والـتـميّـز وما حتـمـله من رسالـيّة

فنيّة وجماهيريّة .
فـلم تعـد قـوالب الـشعـر اجلـاهـزة ترضي
غــرور شــعــراء الــســرد الــتــعــبــيــري لــذا
حـاولــوا وجنـحـوا في االنــفالت من هـذه
الــقــوالب ومن هــيــمــنــتــهــا ولــو بــشــكل
مـحـدود ( فـي الـوقت احلـاضـر )  وجتلّ

هـــــذا من خالل طـــــرق كـــــتـــــابــــة الـــــنصّ
ــوضــوعـــات الــتي يـــتــطــرق الـــيــهــا  وا
وتـرسخت فـكـرة التـجـديـد لديـهم وخـطّوا
لهم طريقا مغايرا في كتاباتهم  وصاروا
يـواصلـون الـكـتابـة ويـاخـذون منـحـا اخر
لـهم بـعيـدا عـمـا هو سـائـد االن في كـتـابة
قـصـيـدة الـنـثـر  صـارت الـقــصـيـدة أكـثـر
ـية  حرّيـة وانفـتـاحا عـلى التـجارب الـعا
لـقد مـنـحت السـرديّـة التـعبـيـريّة لـكـتّابـها
احلــريــة والــواســـعــة والــفــضـــاء الــنــقيّ
ستقبل خاصة الشاسع واألنطالق نحو ا
حينمـا يكون التعـبير أكثر شـبابا وصدقا
نـبعثـة من القلب شـاعر احلقـيقيـة ا عن ا
الـصـافي كـالـيـنـبـوع الـعذب  فـلقـد أحسّ
همـتة الصعبة في الـكتابة بهذا الشاعر 
الشكل اجلـديد واخملتـلف والذي نؤمن به
وبــقـوّة  فــنـحـن نـؤمـن وعـلى يــقــ بـانّ
القصيـدة السردية الـتعبيـريّة هي قصيدة
ستقـبل لقدرتهـا على الصمـود والتطوّر ا
ـســتــمــر نـتــيــجــة الـتــجــربــة الـطــويــلـة ا
والــتــراكم االبــداعي  بــروعــة مــا تــقــدّمه
نعم وتـطـرحـه عـلى الـسـاحــة الـشـعـريـة  
أحسّ الشـاعـر باالنـتـماء واالخالص لـهذا
الــلـون االدبي اجلــديـد والــذي نــطـمح في
قادم االيام ان يكون جنسا أدبيا متميّزا 
ـفردة لـهـذا اسـتطـاع الـشـاعـر ان يـطـوّع ا
رغم قـسوتـها وعـنـادها وإعـادة تشـكـيلـها
وتفجير كل طاقاتها اخملبوءة  وأن يفجّر
من صـالبـــتــــهـــا الــــيـــنــــابـــيع واالنــــهـــار
تلـكه من خيال وإستنـطاقـها نتـيجة مـا 
جـامح ابـداعي وعــاطـفـة صـادقـة جـيّـاشـة
وإلـــهــام نــقيّ وقـــامــوس مــفـــرداتي يــعجّ

باللغة اجلديدة .
W¹dO³Fð W¹œdÝ

رأة الشاعرة سنتحدث اليوم عن صوت ا
في الـسـرديّـة الـتـعـبـيـريـة ونـخـتار بـعض
الـقصـائـد كي نشـيـر الى مسـتـوى االبداع
وكمـيّة الـشعـرية فـيها  ونستـنشق عـبير

هذه القصائد النموذجية .
انّ حضور الصوت الـنسائي في السرديّة
شـرق وحـضوره الـتعـبـيريـة له تـاريـخه ا
الـبـهيّ  فــمـنــذ تـاســيس مـوقع ( الــسـرد
ـرأة الـشـاعرة الـتـعبـيـريّ ) كـان حـضور ا
متـمـيّزا يـنثـر عطـر اجلـمال ويـضيف ألـقاً
تـمـيّز ـوقع الفـريـد وا وعـذوبة في هـذا ا
وقــدّمت قــصــائــد رائــعــة جــدا تــنــاولــهــا
ـوسـوي بـالـقراءات الـدكـتـور انـور غـني ا
الـكــثـيـرة واالشـادة بــهـا دائـمـا  وتـوالت
فـيــمـا بـعــد االضـاءات والـقـراءة الــنـقـديـة

ـتـمــيّـزة من قـبل بـعض لـهـذه الــتـجـارب ا
النـقـاد ومن بعـض شعـراءها . فـاصـبحت
هــذه الـقـصــائـد نــوعـيـة مــلـيـئــة بـاالبـداع
احلـقـيــقي وبـروعـة مـا تــطـرحه من أفـكـار
ورؤى ومـفـعمـة بـاحلـيـاة وروح الـسـرديّة
الـتعـبيـريّـة وخطّتْ لـهـا طريـقـاً تهـتدي به
ن عـشـقن الـسـرد الـتـعـبـيري االخـريـات 
وحــافـــظن عــلى هــيــبـــته وشــكــله وروحه
والـدفاع عـنه . لـقـد أضـافت الـشـاعرة الى
جـمالـيـة الـسرديّـة الـتعـبـيـريّة جـمـاال آخر
وزخـمـا حضـوريـاً وبـعـثت روح الـتـنافس
وحرّكت عجلة االبداع فكانت بحق آيقونة
رأة في رائـعة . الـقصـائـد التـي كتـبتـهـا ا
السرد الـتعبيـري كانت معـبّرة بصدق عن
الــــلــــواعج واالالم والــــفــــرح والــــشــــقــــاء
واحلـــرمـــان والـــســـعـــادة  بـــثّت فـــيـــهـــا
شـجـونـهـا وخـلـجـات مـا انـتـاب فـؤادهـا 
ولــقــد أزاحت عن كــاهــلـهــا ثــقل الــهــمـوم
وســـطــوة الـــلــوعــة  ولـــقــد جـــسّــدت في
قــصـائـدهــا آالمـهــا ومـعـانــاتـهــا في بـنـاء
ـتــلـقـي دهـشـة جـمـلـي مـتـدفق  مـنــحت ا
عظـيمـة وروّت ذائقـته وحرّكت االحـساس
ـشــاعـر لــديه . كــانت وسـتــظلّ زاخــرة بــا
واالحاسيس العذبة ومتوهّجة بفيض من
احلـــنــان  نـــتـــيـــجـــة الى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا
الـفـسيـولـوجيـة والـسـايكـولـوجـية كـونـها
شـديــدة الــتــأثــر وتــمــتــاز بــرقّــة روحــهـا
فانـعـكس هذا عـلى مفـرداتـها وعـلى اجلو
فـردة تمتلك العام لقـصائدها  فصارت ا
تلـئة باخليال شخصية ورقّـة وعذوبة و
وبـجـرسـهـا الـهـامس وتـأثـيرهـا في نـفس
ـتـلـقي  فـكــانت هـذه الــقـصـائــد تـمـتـاز ا
بــالــصــفـاء والــعــمق والــرمــزيـة احملــبــبـة
واخلـيــال اخلـصب واجملــازات ومـبــتـعـدة
ـبــاشــرة والـســطـحــيـة  كـانت جــدا عن ا
عبارة عن تشظّي وتفجير واستنهاض ما
في اللغـة من سطوة  كل هذا استـخدمته
بـطـريـقـة تدعـو لـلـوقـوف عـنـدهـا والـتأمل
واعـادة قراءتـهـا ألكثـر من مـرّة لتـعـبر عن
ــأزوم وعن هـمــومــهـا وهــمـوم واقــعـهــا ا
الــنـســاء في كل مـكــان . فـرغم مــشـاغــلـهـا
احلياتيـة والتزاماتـها الكثـيرة استطاعت
الــشـاعــرة ان تـخطّ لــهـا طــريـقــا واضـحـا
وتـتحـدّى كل الـصعـاب وتـرسم لهـا هـويّة
المح  فلـقـد بذرت بـذورها في واضحة ا
ارض الـســرد الـتـعــبـيـري ونــضـجت هـذه
البذور حتى اصبحت شـجرة مثمرة . لقد
ـنـتـخـبـة طـغـيان وجـدنـا في الـنـصـوص ا
النَفَس االنثوي واحـتالله مساحة واسعة
فيها معـطّرة برائحتـها العبقـة واللمسات
فـكــانت احلــانــيــة والــصــدق والــنــشـوة  
ـتــلــقي يـقف ــتــعـة جــدا وجــعـلت مـن ا
صاحلة عندها طويال منتشيا  وحققت ا
تلـقي وهذا مـا تهدف ما بـ الشاعـرة وا

اليه الكتابة االبداعية .
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لــقــد امــتــازت اغــلب كــتـابــات مــجــمــوعـة
السـردية الـتعـبيـرية بـسحـر اللـغة وأنـاقة
اإليــحــاء  وفي نـصّ الــشــاعـــرة : رحــمــة
عنـاب - عـصفـور سـومري...يـعـشعش في

سردياً يـنتابنـا شعور بـاننا نقـرأ حكاية 
لـكن فـجــأة جنـد الـلـغـة تـنـحـرف انـحـرافـا
عـظيـمـا وغـريبـا من مـعنـاهـا الـواقعي عن
طـــريق اإلنـــزيـــاحــــات وتـــشـــظّي الـــلـــغـــة
ووقـعـنـتـها  –الـلـغة  –عن طـريق اخلـيال
اخلصـب كمـا في هـذا النصّ الـنـموذجي 
بيـنـما الـكتـابة بـالتـعبـيريـة تعـني لنـا بأنّ
يــــنــــطـــلـق كل شيء فـي الـــنـصّ من داخل
الشاعـرة وخلجـاتها البـعيدة وتـصوراتها
والتحدّث بعمق وفردية طاغية . وهذا كلّه
ـثّل روح السـرد الـتعـبـيري وجـمـاليـتـها

األبداعية .
انّ الـلـغــة الـتي كُـتب بــهـا هـذا الـنصّ هي
ـرآيـا والــنصّ الـفـسـيـفـسـائي وهي لـغـة ا
احـدى مـظـاهـر الـسـرديـة الـتـعـبـيـريـة  انّ
تعارف عليه في اللغة لكل نقطة معنوية ا
تـعبـيـرا لـفظـيـا واحدا الـذي يـعـبّر عـنـها 
ـرآيا هـو االنطالق من لكن مـاتفـعله لـغة ا
مـعـنى واحد وبـوحـدات لـفـظيـة مـتـعددة 
عـنى وتـعدد عـنى آخـر يعـني وحـدة ا و
االلفاظ  فيـكون لـدينـا تنـاصات مـتكررة 
أي تـــنـــاص بـــ وحـــدات الــنـصّ نــفـــسه
ولــيس تـــنــاص مع نــصــوص أخــرى . ان
تناول الفكـرة واالشتغال عـليها عن طريق
كّـننا من الـنظر تراكـيب لفظـيّة مخـتلـفة 
الى النصّ من زوايا مختلفة  وهذا يعني
وفـيـمـا بـأنّ هــذا لـنصّ مــتـعــدد الـزوايـا  
نـظـرنـا الى هـذه الـتـركـيب الـلـغـويـة فـيـما

بيـنهـا سنـراها تـراكيب فـسيـفسـائية  أي
انّ كل تــركــيب فــيـه يــكـون بــشــكـل مـرآة 
فيمـكننا حـينها انّ نـصف هذه اللغـة بلغة
ـرآيـا بـينـمـا نـسـتـطـيع ان نصـف النصّ ا
ـرايـا والـنصّ بـالـفـسـيـفـسـائي . انّ لـغـة ا
الــفــسـيــفـســائي حتــقق لـنــا جتــلّي كـبــيـر
ـعـنى لدى عـنى وتـرسّخ هذا ا لـلفـكـرة وا
تلقي هذا من جهة  ومن جهة أخرى انّ ا
تعدد صور الفكـرة داخل النسيج الشعري

يحقق لنا احلركة فيه .
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انّ نصّ / عصفور سومري...يعشعش في
رحم احالمـي / يــتــكــون من ثالث فــقــرات
نــصّــيــة كل فــقــرة كُــتــبت بــبــنــاء جــمــلي
مـتـواصل ولـغـة مكـثّـفـة وبـبـوح تـوصـيلي

شديد مصحوبا بهذا الكمّ من العاطفة .
ـــقـــطع األول : / شــفـــتـــاك حــبـــتــا رطب ا
جنـيتـان كـلمـا اهز جـذع االمنـيات تـساقط
في حـــضن احالمـي جــنـــيـــنـــا ســـومـــريــاً
يـنـبجـس معـجـزة تـتـوحـد في رحم الـتّوله
يلـيّنـها صـوتك حنـانا يـتدفق لـؤلؤا يورق
طـيبـا بـنخـيـلك الـباسق مـذهـوال أستـجـير
دفء فؤادك اتناثر عصـافيرا تغازل سعف
ـجـامـيـر صـدرك تـعـشش أرشـق اخلـجل 
الـفرح ابـعـثـر اشالءه افـتح بـكـارته ألحلق
ــتــوقّـد فــتــخـتــمـر عـلى اجــنــحـة أثــيـرك ا
جنومي هـذيـانا اذ مـا عانـقت تـائقـة بريق
ـتــاز بـوحـدات تـركــيـبـيـة عـيــنـيك ../ . و
حــاولت فــقـــراتــيـــة في تــعـــبــيـــر واحــد  
الـــشـــاعـــرة أن تـــرسم لـــنـــا مالمـح الــذات
األخرى بدقّة وبشـكل تعبيري غـير معهود
وبشخوص نصّية ملوّنة ومتعددة تشترك
جـميـعـهـا في مهـمـة واحـدة وهي الوصف
ورسـم مالمـح هـــــذه الــــــذات األخـــــرى ../
شــفـتـاك حــبـتــا رطب / جـذع االمــنـيـات /
حـــضن احـالمي / جـــنــيـــنـــا ســومـــريــاً /
معجزة / رحم الـتّوله / صوتك / لؤلؤا /
طـــيــبــا / بــنــخــيـــلك الــبــاسق / فــؤادك /
عــصــافــيــرا / ســعف صــدرك / اخلــجل /
الفرح / بكارته / اجنحة أثيرك / جنومي
/ بــريق عــيـنــيك / . فـنــجــد هـنــا كلّ هـذه
الـشــخـوص الـنــصّـيـة تـتــحـرّك داخل هـذه
ـا تـبــعث فـيـهـا هـذا الـفـقـرة الـواحـدة  
الزخم الشعوري واحلـركي والتجلّي . أما
الـــــــفـــــــقــــــرة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة ../ يــــــااااا
ــدااااارتك!!!!تـــهـــيم مــعـــهـــا نــواقـــيــسي
تـــصــــافح انــــهـــيــــال طـــراوة عــــطـــرك في
فـــضـــاءاتي هــــاطـــلـــةً وشـــوشــــاتك تـــمأل
مـسامـعي فـيا حـبـذا لو تـتـكوم سـحـاباتك
شبقا تظـلل شموسي . / . فمهـمتها كانت
الــتـعــجب واألمل والـطــلب واألنـتــظـار ../
ـــدااااارتك!!!! ../ تـــهــــيم مـــعـــهـــا يـــااااا 
نـواقـيسـي تصـافح انـهـيـال طـراوة عـطرك
في فــضــاءاتي هــاطــلــةً وشــوشــاتك تــمأل
مــســـامـــعي ../ فـــيــا حـــبـــذا لــو تـــتـــكــوم
سحاباتك شبقا تظلل شموسي ./ . بينما
الــفـقـرة الــثـالـثـة ../ كـم تـابـعت شــهـقـاتك
تـعـزف انـهـاري اغــنـيـة عـلى كل الـسـواقي
زاهـيـةً تــغـسل أوهـام الـعـزلــة بـسـلـسـبـيل
اللهفة فأتهادى عذابا منعّما على سدرة ال

تنتـهي فهلّا أدخـلتني فـردوسك حافية
النعـليْن?!! ../ . فمـهمتـها كانت الـلقاء
ــــــتــــــابـــــعــــــة عـن طــــــريق احلــــــلم وا
واألستـمتـاع به حـدّ التـولّه والتـماهي
مع الـذات األخـرى والـرجـاء بـتـحـقـيق
هـــذا احلـــلم اجلـــمــيـل ../ كم تـــابــعت
شهقاتك تعزف انـهاري اغنية على كل
الــســواقي .. / زاهــيــةً تــغــسـل أوهـام
الـعـزلة بـسـلـسـبـيل اللـهـفـة .. / عـذابا
منـعّمـا على سـدرة ال تنـتهي .. / فـهلّا

أدخلتني فردوسك حافية النعليْن?!! 
نـــرى هـــنـــا جـــمــــيع هـــذه الـــفـــقـــرات
تـعددة تـنطلق والشـخوص الـنصيّـة ا
من فــكــرة واحــدة وهي / الــعــصــفـور
الـســومـريّ / وحتـاول ان تــصـور لـنـا
كــيـف اســتــطــاع ان يـــعــشش في رحم
أحالم الــــشـــاعــــرة . وهــــنـــا البــــدّ من
األشـــادة بــــإســــتـــخــــدام األســــطـــورة
واســتـــحــضــارهــا من عـــمق الــتــاريخ
الــبـعـيــد وإضـفــاء هـذا الـســحـر الـذي
بـعث توهّـجـا اضافـيـا وحركـيـة اخرى
هـنا وبُـعـداً ورؤيـة مــتـجـددة لـلـنصّ  
جــمــيع مـا فـي الـنصّ يــتــجه إجتــاهـا
واحدا نحو هذا العصفور في محاولة
لتـجلّي الفـكرة وتـرسيخـها . يـحق لنا
ـشـروع شـعـري أن نـفـتـخــر جـمـيـعـا 
سـيـكـون له مـكـانـة مـرموقـة في تـاريخ
اسـتــطـاعت الــســرديـة الــتــعـبــيــريـة  
الشـاعـرة : رحمـة عنـاب ان تـصنع لـنا
نــصّـا زاخــرا بـاجلــمـال اســتـطــاع هـزّ
مـشـاعرنـا الـعـميـقـة وجـعـلتـنـا نـعيش
داخل أجواء نسيجها الشعري الرقيق
.. فــشــكــراً لــصــنّــاع اجلــمــال في زمن

القبح .
النصّ :

عصـفـور سـومري...يـعـشعش في رحم
احـالمي .. بـــقــــلم : رحـــمــــة عـــنـــاب -

فلسط
شفـتاك حـبتـا رطب جنـيتـان كلـما اهز
جـــذع االمــنــيـــات تــســاقـط في حــضن
احالمـي جـنــيــنــا سـومــريــاً يــنــبـجس
معجزة تتـوحد في رحم التّوله يـليّنها
صــوتك حــنــانـا يــتــدفق لــؤلــؤا يـورق
طــيــبـــا بــنــخــيـــلك الــبـــاسق مــذهــوال
أستجيـر دفء فؤادك اتناثـر عصافيرا
تــغـازل ســعف صــدرك تـعــشش أرشق
جامـير الفـرح ابعثر اشالءه اخلجل 
افتح بكارته ألحلق على اجنحة أثيرك
توقّـد فتختـمر جنومي هـذيانا اذ ما ا
عــانــقت تــائــقــة بــريق عــيــنــيـك.يـااااا
ـدااااارتـك!!!!تـهـيم مــعـهـا نــواقـيـسي
تــصــافـح انــهــيــال طــراوة عــطــرك في
فــضــاءاتي هــاطــلــةً وشـوشــاتك تــمأل
مــســـامـــعي فــيـــا حـــبــذا لـــو تــتـــكــوم
سـحـابـاتك شــبـقـا تـظـلل شـمـوسي.كم
تابـعت شهـقاتك تـعزف انـهاري اغـنية
على كل السواقي زاهـيةً تغسل أوهام
الـعـزلـة بــسـلـسـبـيل الـلـهـفـة فـأتـهـادى
عذابا منعّما على سدرة ال تنتهي فهلّا

أدخلتني فردوسك حافية النعليْن?!!

البـصـرة حروفه... ج1ص  .(21أيضا..."
ربد قطعت أرجـله فصار مرا بال بد... وا
أصـــغـت لــشـــكـــواه عـــالـــيـــات الـــنــخـــيل
فـاحـتـرقـت بـنار الـشـكـوى دون مـجـيب...
ـنــبـر يـســتـجـيــر من "زنـاة احلـرف" وال ا
مـجـيـر... ج1ص  .(23وتـبــلغ جـمـالـيـات
االســلـوب والـلـغــة مـعـا مــبـلغ الـتــحـلـيق
ــرات الــعــالـي حــ يــصف احلــريــزي و
ارسة اجلنس مذكرا ايانا عديدة عالم 
بـصـور غـابــريـيل مــاركـيـز في "احلب في
زمن الــكــولـيــرا". يــكـتب احلــريــزي:" فـار
تـــنـــور الـــشـــهـــوة تـــدحـــرجت االقـــداح
صـاحت الـديكـة طـارت الطـيور اقـتـلعت
الــســـدود زمـــجـــرت الــرعـــود/ أمـــطــرت
ـد مـنـتـهـاه... أغرق الـسـمـاء...حـ بـلغ ا
الـزبـد سـدود اجلـسـد... هـدأت الـعـاصـفة
وتــراخت اجملــاديف وأنــزلت االشــرعـة...

ج1ص 165).
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كذلك يـحسب للـرواية تسـجيلـها اجلميل
للعادات والتقاليد التي كانت سائدة ب

ـديــنـة عــلى حـد سـواء. أبـنــاء الـريف وا
(كـــره أبــنـــاء الــريف مـــهــنـــة احلــيـــاكــة
اســتــنـكــاف الــفالح من بــيع الــســمك في
ــديــنـة ص   .(133تــقع الــروايــة كــمـا ا
اسـلـفـنــا في ثالثـة أجــزاء. لـكن الـروايـة
خـصوصـا في اجلـزء االول (والى حـد ما
في اجلـــزئــ االخـــرين) كــتـــبت من دون
تبـويب الى فصـول ومقـاطع. فلـقد جاءت
الـروايـة وكـأنـهـا قــطـعـة واحـدة يـتـداخل
ـاضي. لـقـد فــيـهـا احلـاضـر مع أحـداث ا
كـان حريـا بـالكـاتب ان يلـجـأ الى تقـسيم
ـا اليخل الـروايـة الى فـصـول ومـقـاطع 
بوحدة الرواية واليـضر بها. ذلك ان هذا
التـقسـيم يخـدم القـار ويسـهل له حرية
االنــتـقـال من فـصل الـى آخـر ومن مـقـطع
الى غـيـره. (الحظ اجلـزء 1ص  ?72على
ثـال حـيث ينـبـغي ان يكـون هذا سـبـيل ا
ـالحظات فصال جـديدا ). كـذلك فان من ا

 والشك ان التغيـير القيـمي (السسيو-
ديني) الذي أصاب (مظلوم) يعكس في
بعض جوانبه تأثـيرات هجمة احلداثة
اديـة ومنـظومـتها االوروبـية بـقيـمهـا ا
الــفــكــريــة اجلــديـــدة. فــالــدين والــقــيم
ـة في العـراق - كما االجتـماعـية الـقد
ـنـطقـة الـعـربيـة واالسالمـية عـمـوما- ا
ــاط صــارت عـــرضـــة لـــتــأثـــيـــرات اال
الــسـلــعـيــة والـفــكـريــة االوروبـيــة مـنـذ
نهايات القرن التاسع عشر وخصوصا
منـذ بدايات الـقرن الـعشرين. وقـد ظهر
هذا الـتأثيـر واضحـا ليس على صـعيد
اط اللباس الغربي وسلعه من مأكل ا
ومـــشــرب بل في مــنـــظــومــات االفــكــار
ـــتـــصـــارعــة داخل االيـــديــولـــوجـــيــة ا
اجملتمع. ولعل أكـبر جتل لهذا الصراع
في اجملـتـمع الـعـراقي فـي الـفتـرة الـتي
ـواجـهـة تـغـطــيـهـا الـروايـة هــو تـلك ا
الــتي ســتــجــري بــ الــتــيــار الــديــني
االسالمـي وبـــــ حـــــمـــــلـــــة االفـــــكـــــار
الـشـيــوعـيـة وكـذلك الـقــومـيـة. يـحـسب
لـلــكـاتب حــمـيــد احلـريـزي قــدرته عـلى
اعـادة تــصـويـر الـوقــائع االجـتــمـاعـيـة
الـــتي تــشـــكل اجــواء الــروايـــة بــشــكل
خالق. ذلك ان الــقـاريء يــقــرأ الــروايـة
فــــيـــــســـــتـــــشــــعـــــر وجـــــوده من خالل
شخـصيـات الروايـة بل يعـيشـها وكأنه
يـــراقب شـــخـــوصــهـــا عن قـــرب. بل ان

احلــريـزي يـنـجح في خـلق شـخـصـيـات
خـياليـة فتـحسبـها شخـصيـات جقيـقية
تـــعــيـش بــيـــنــنــا مـــثل بـــقــيـــة الــنــاس
االخرين.فشخصية "عوله" الكردي الذي
يــشــتــغل حــمــاال في ســوق الـشــورجه
تاز بقوته اجلسـمانية الهائلة والذي 
(مـايجـعلـه هدفـا للـمحـروم جـنسـيا)
والــذي حتــول الى كــادح شــيــوعي هي
شـخـصيـة حـقـيـقـيـة لكـنـهـا تـبـدو أقرب
لـلـخـيال(ج2ص  40 ومـابـعـدهـا). كذلك
ال" الـــكـــردي الـــزاهـــد شـــخـــصـــيـــة "ا
والعابد الذي نذر نفسه خلدمة الفقراء
واحملــرومـ والــذي تـعـلم "عــوله" عـلى
يـديه مـبـاد الـقــراءة والـكـتـابـة تـبـدو
شخصيـة خيالية لـكنها أقرب لـلحقيقة.
ويـبــدع احلـريــزي في خـلـق شـخــصـيـة
خــيـالــيــة هي أقــرب مــاتــكـون الى روح
الـتـاريخ االنــسـاني أو الــقـدر اجملـهـول
ـــصــائــر قــبل الــذي يــكــشـف لــنــا عن ا
وقوعها. انها شـخصية استاذ فريد (ج
3ص  10 ومـــابـــعـــدهــا ) ذات الـــبـــعــد
االســـطــوري الــتــنــبـــؤي ولــكن بــاطــار
بـــــــــــشـــــــــــري مـن حلـم ودم. ان هــــــــــذه
الـشـخـصــيـات جـمـيـعـا تـبـدو طـبـيـعـيـة
وغـيـر مـقـحـمـة بـتـاتـا وكـانـهـا جـزء من
واقع احلـــيـــاة حـــيث نـــعـــيـش مـــعـــهــا
ونــتــشــارك وايــاهــا صــنع مــصــائــرنــا
اجملـهـولة. كـتـبت الروايـة بـلغـة جـميـلة

تمـزج ب العـراقيـة احملكيـة في الفرات
ا قريبة االوسط والعربي الفـصيح. (ر
من لــغــة فـؤاد الــتــكـرلي). فــالــروايـة اذ
حتــكـي بـــأمــانـــة الـــواقع االجـــتــمـــاعي
وتـبـدالته فـانـهـا تـأخـذ بـعـ االعـتـبـار
ـتــداولــة بـ واقع الــلــغــة احملـكــيــة وا
شخوص الرواية. فهـي تنتقل من لهجة
ـصــطـلــحـاته وتــعـابــيـره أهل الــريف 
(يـحسب لـلكـاتب اعـادة احيـاء كثـير من
ـفـردات العـامـية اجلـمـيلـة وتـوظيـفـها ا
في الـــروايــة بـــشـــكل مـــتـــقن الـــعــوين
واحملـجـال والصـمـيـصم الـله واجلرداغ
والـفـوح وغـيـرها الـكـثـيـر) الى لـغة أهل
ـدن (الــنـجف ومن ثم بـغـداد والـعـراق ا
عــمــومــا). كــمـــا ان هــذه الــلــغــة تــبــدو
متـناسـبة مع ثقـافة شـخصيـات الرواية
من فالحـ ومــثـقــفـ وشــعـراء رجـاال
ونـــســاء. بل ان لـــغــة (مــظـــلــوم) وهــو
الـشخـصيـة الرئـيسـة في الروايـة تبدو
خيـر معبـر عن مراحل الـتحول الـثقافي
والــفـــكــري الــتي مــر بــهــا الــفــرد داخل
ـمتدة رحـلة ا اجملتـمع العـراقي خالل ا
بـــ اخلــمـــســيـــنـــيــات الى مـــنـــتــصف
السبـعينيـات. انها لغـة تزاوج ب الهم
ـلـحـة الـيـومي والـقـضـيـة الـسـيـاسـيـة ا
عـلى الـفـرد في وقت مـا كمـا تـمـزج ب

ـعــتــقـد الــديـني- الــنــقـاش الــفـكــري وا
الـــســـيـــاسـي الـــذي يـــؤمن بـه. يـــحـــلق
احلـريـزي في نثـره مـستـخـدما اسـلوب
فردات وتعارضها ناسجا منها تقابل ا
لـوحة جمـيلـة. بعـد خروجه من الـسجن
شـبـه مـجـنــون يـســتـذكـر (كــفـاح) وهـو
ـتــنـبي فـي بـغـداد يـقــطع أزقـة ســوق ا
يـستـذكر "الـشيـوعي االخيـر" (يقـصد به
عـلى مـايبـدو سـعـدي يوسف اسـتـطاب
االنشاد قـريبا من قبـر "الشيوعي االول"
(مــاركس) في بالد الـضــبـاب مـقـررا ان
يــوجه صــواريــخه الــشــعـريــة من عــلى
مـنـصة فـي الـهـايدبـارك فـلـم تسـتـوعب

الشكلـية هي عدم وجود تـنقيط صحيح
ـا يسهل على الـقار االنتقال للرواية 
بـالفـقـرات بشـكل مـناسب. وقـد كنت أود
اثـارة مــسـألــة كـثـرة االخــطـاء الـلــغـويـة
والطباعية لكنني تبينت من خالل كاتب
الروايـة االستـاذ احلريزي ان خـطأ فـنيا
وقع أثناء عـمليـة الطبـاعة حيث  طبع
ــا أخل ــصــحــحــة  الــنــســخــة غــيـــر ا

بجمالية الرواية شيئأ غير قليل. 
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كمـا أرى أن الكـاتب قد أسـرف كثـيرا في
االقـتــبـاس الــتـاريــخي الـتــوثـيـقي. واذا
كــنت افــهـم أمــانــة الــكــاتب وصــدقه في
احلـفاظ عـلى حقـوق االخرين وهـو الذي
أعترف في نهـاية الرواية بـاعتماده على
مــصـــادر عــديـــدة فـــان هــذا االعـــتــراف
واالقرار يجعله في غنى عن ايراد بعض
ـصـادر في مــ الـروايـة. كـمـا ان هــذه ا
الـكـاتب كــان قـادرا عـلى اعــادة صـيـاغـة
بعض هذه االحـداث بلغـته اخلاصة بدال
من ايــراد االحــداث الـتــاريــخـيــة بــشـكل
اقــــتـــبــــاس حــــرفي. (الحظ ص 180ص
 (181كــذلك وقــعت الـــروايــة في بــعض
مـقـاطـعـهـا في فخ الـلـغـة اإليـديـولـوجـية
السياسـية البحـتة. واذا كان بعض هذه
ـناقـشات احلـوارية والـفكـرية ضروري ا
تعا في بعض االحيان والزم بل وبدا 
لكـشف شخـصيـات الروايـة وماتؤمن به
من أفــكــار فــان بــعض أجــواء احلــوار
خــصـوصــا في الـربع االخــيـر من اجلـزء
الـثــالث يـبـدو زائـدا. ذلك انه كـان اقـرب
نشورات مايكون الى لغـة الصحف أو ا
ـا نـسمـعه يـتـردد يـومـيا في احلـزبـيـة 
االعالم او الــنـقــاش احلـزبي. (الحظ ج1
ص 145ص  .(146لــــقــــد بـــدا لـي هـــذا
اجلــزء من الـــروايــة ذا بــعــد ســيــاسي-
أخالقي ومـكــتـوب بـلــغـة وعـظــيـة. كـمـا
أحــسـست انه قـد كـتـب عـلى عـجل وكـأن
الكاتب أراد وضع نهاية سريعة الحداث

الـــروايـــة حــــيث تـــطــــغى فـــيـه الـــلـــغـــة
ـا الـسـيــاسـيـة عـلى الـلــغـة الـروائـيـة 
ـتـعـة الـتي تـمـلـكـته يـفـقـد الـقـار تـلك ا
خـصــوصـا في اجلـزئـ االول والـثـاني.
ـالحظات الـطفـيفـة والصـغيرة ان هذه ا
التــنـــقص  بــأي حـــال من االحــوال من
قــيـمــة الـروايـة وال جــمـالــيـتــهـا. ذلك ان
روايـة احلـريـزي (مـحـطـات) تـمـثل بـحق
اضـافة مـهمـة للـمنجـز الروائي الـعراقي
بـشــكل عـام. واذا مـا اســتـثـنـيــنـا رائـعـة
شــمـران الــيــاسـري (أبــو كــاطع) فـانه ال
يــكـاد يــوجــد مـثـل هـذا الــعــمل الـروائي

ـتــد بـحــوادثه عـلى ـلــحـمي الــذي  ا
مـدى أكثـر من نصـف قرن من الـتاريخ
ــعــاصــر بــكل تــشــعـبــاته الــعــراقي ا
الـسـيـاسـيــة واالجـتـمـاعـيـة وتـقـلـبـاته
الفكـرية الكـثيرة.  لـقد جنح احلريزي
من دون شك في تـقد روايـة عراقـية
ــتــزج فــيــهــا تــاريخ اســتــثــنــائـــيــة 
(مـــاحــــدث) في الـــعـــراق بــــالـــســـيـــر
الشخصي بـالعجائـبي السحري على
طــريــقـة روائــيي أمــريـكــا الالتــيـنــيـة.
واحلصـيلـة عمل عـراقي رائع ومتـميز
يـسـتـحق االشـادة والـثـنـاء والـتـقـدير.
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