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مجموعة رأس لإليجار للقاص كر صبح
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مصر

بنهـاية واعدة آمـلة في عطـاء السماء
مـسـتـخـدمـاً الـغـرابـة ومـؤكـداً لـلـقار
عـلى أن الـظـلم والـظـالم البـد لـهـما أن

ينجليا أخيراً.
ــوت أكـــثــر من مــرة " شــارفتُ عـــلى ا
عـــلى أد هـــذه األرض الـــتي تـــغـــلي
ــتـعب بــبــركــانـهــا. فــرشت اجلــســد ا
عــلـيــهـا والـتــصـقـت بـهـا مــرات عـلى
بـــطـــني ومـــرات عــلى ظـــهـــري.تــركت
لـلـبـركـان أن يــسـري في جـسـدي كـله.
انـقلـبت عـلى ظهـري. أغـمضت عـيني
فـمَن يـجـرؤ عـلـى الـنـظـر الى الـقـرص
الـــدامـي. ال أدري كم لــــبث عــــلى ذلك
ـعلـقـة بالـسـماء لـكـني فـتحت عـيـني ا
عـندمـا استحـال اجلحـيم إلى نـسمات
هواء عـليل. يـا الهي! اخـتفى الـبركان
وظـللتـني الغـيمة الـتي جلـبتهـا طيور
القطـا من بحار بعـيدة وراح صديقي
ـوت يـطيـر قريـبـاً مني الـذي تـخطى ا
ـــديــــنـــة وأنــــا أكـــمـل طـــريــــقي الـى ا

الفسيفساء."
وخالصـة الـقـول فـقد قـدم لـنـا الـقاص
ـائز (كر صبح) مـجموعة العراقي ا
قـصصـيـة واقـعـيـة صادقـة بـتـقـنـيات
حـداثـيـة مـتـقنـة من الـهـوامش لـلـم

ومتماهية مع حـالة الكاتب - كإنسان
ـراوحة بـ ما يـشاهـده وما عربي- ا
يـتـمنى حـدوثه بـالـفعل حـيث يـحاول
أن يــخـلق بـأطـروحـته األدبـيـة جـسـراً
إبــداعـيــاً يــنـقـل الـقــار من (الــكـائن)

مكن) اجلميل." شوه إلى (ا ا

متعرجا طـويال ال يخلو من تضاريس
طبيعية جتعل اخملاطر أقل وإن

كـنت قـد عـلـمتُ سـابـقـا أن داعش بات
يعتمد على الدوريات الراجلة في

مالحـقـة الفـارين من قـبـضـته. الواقع
سافة التي وجب علي قطعها ا

أضيفت اليها قرابة  25كيلو مترا.
أمــضـيتُ يــومـ في مــسـيــر مـتــعـرج
تخلله بعض الوقت للراحة والنوم

تقطع القلق." ا
مــازالت دالـة الــزمن حـاضــرة في هـذا
الـنص مـتـمـاهــيـة مع حـالـة الـسـبـاق
الحـقـة الـتي يـعــيـشـهـا الـبـطل مع وا

الزمن ومن الظروف:
" كـــان الــوقت ظـــهــر الــيـــوم الــثــالث

تبقية الى سافة ا وا
نـاحـيـة تـازة غـيـر اخلـاضـعـة لداعش
الواقعة الى اجلنوب الشرقي من

كركوك قرابة  20كيلو مترا."
وتتـجلى انـزياحات الـعنـوان وتماهي
وتـتــداخل حـالـة الــطـيـر طـيــر الـقـطـا
الظمآن مع البطل الرئيس ح يقول:
"عـندمـا صادفـني طيـر القـطا الـظمآن.
حط قريبـاً مني. كان مـنهكا ومـنزعجا
من شـمس بـعثت الـى األرض جحـيـما
ال يـطاق بـدالً من دفئـهـا اجلمـيل الذي
كان ينـثر احلياة قبـل شهرين. شعرت
ــــشـــكـــلـــتي بـه يـــنـــتـــظــــر مـــني حال 

ومشكلته."
ـظـلم ولــكن وعـلى الـرغم مـن الـواقع ا
إال أن الـكاتب قـد آثـر أن يخـتم قـصته

ثـم بـــدأ تــــدرج األحـــداث من احلــــالـــة
اآلنـــيــة الـــتي خــولـت له ذكــر مـــكــانه:
(السـيارة) ووجهـته: مدينـة (كركوك)

و أزمته كذلك ح قال:
"حتسـست قربة مـاء حمّلتـني اياها أم
حــــنــــون وهـي تــــدعــــو لـي بــــسالمــــة
الـوصــول الى كـركــوك والـعـثــور عـلى
زوجـــتي وابــنـي الــلـــذين جنـــحــا في
الـوصـول الى مـخيـمـات الـنـازح في
اطـرافـهـا. الـبـسـتـني مالبس نـسـائـيـة
وهـرَّبـتـني لـيال من قـريـتي فـي أطراف
تـكـريت خــشـيـة قـتــلي عـلى يـد داعش
الــذي اغـــتــصب عــذريــة الــقــريــة قــبل

أسبوع."
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ــعــوقـات يــحــدد الــكـاتب اخملــاطــر وا
ويبدأ العنصـر الدرامي بالظهور ح

يقول:
"خـيـاراتـي لم تـكن كــثـيــرة وأنـا أقـطع
طـريـقا تـرابيـا مـتعـرجـا في رحلـة الله

وحده يعلم إن
كانت سـتقـودني الى اجملهـول في هذا
الصيف الالهب; إما أن أقتل رميا

ـتعطش الى برصاص افراد داعش ا
الدماء أو حرقا أو اغراقا وإما

ــخـاطــر شـتى الى رحــلـة مــحـفــوفـة 
كركوك.

حـتَّم عـليَّ اخليـار الـثـاني السـيـر على
قدمي مسافة  120كيلو مترا وهي

طـول الـطـريق االسـفــلـتي بـ تـكـريت
وكركوك. لكني اخترت طريقا ترابيا

- طبخك ما جاني ودخانك عماني.
- سلة حجار وال ها اجلار.
- رحم الله من زار وخفف.

- بكل عزا يلطم.
- إن جان إنتَ حصيني آني ذويلك.

- أثگل من خرا احلداد.
- بعيد الل عن وجه مرزوك.
رارة. - گاعد باحلارة ويفت ا

- مثل البريسم عا العوسج.
- بكل قصة الَه حصة.

ويتـحول احلـوار إلى (منـولوج ذاتي)
كما في قصص أخرى. 

كـانـيـة وتـتـحدد تتـنـوع الـفـضـاءات ا
وضـوعات واألطروحات حسب نوع ا
من قـصـة ألخـرى فـنالحظ أن الـفـضاء
ـكـاني يـضـيق ويـتـحـدد بـحـيـز ح ا
تتـناول القـصص موضـوعات األسرة
ـــرأة وتـــتــسع والــذات والـــرجل وا
وتـــنــــفــــتح حــــ تــــرصــــد الــــشـــارع
واجملـتــمع وتـكـون في أقـصى حـاالت
الـــرحـــابـــة حـــ تـــدور حــول الـــوطن
فــيــنـتــقل بــنـا الــكــاتب هـنــا من بــلـدة
ــكـان مـن الـنــهـر ألخــرى و من مـكــان 
للـبحـر ومن حديـقة بيـته اخللـفية إلى

الصحراء احلارقة.
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جنح (كــر صـبح) فـي خـلق روح من
الــرشــاقــة الــلــغــويــة من خـالل تــعـدد
ـــتـــكـــلم والـــغـــائب الـــضـــمـــائــــر ( ا
واخملاطب) فضالً عن احلـوارية التى
تـــــمـــــزج بـــــ (الـــــســـــرد واحلــــوار
ـنـولوج) وتـتعـدد فـيهـا الـلهـجات وا
ويـتم تـقسـيم الـشخـوص وتـنضـيدهم
عـلى أسـاس (اجلـنس أو الـديـانة أو
الـــدرجـــة الـــعـــلـــمـــيـــة أو الـــطـــبـــقــة
االجتـماعيـة) من خاللها تـلك التقـنية
(البولـيفونيـة/ التعدديـة) امتازت بها

اجملموعة امتيازاً ملحوظاً. 
وتتألق الـرمزية ويتـجلى االنزياح في
بــعض نــصــوص اجملـمــوعــة ومــنــهـا
) وهـــو الـــعـــنـــوان الــذي نـص:(قـــطــاً
اخـتــاره (كـر صــبح) لـيــكـون عــتـبـة
ولـوج قـصـته األيـقـونـيـة الـتي جتـسد
ـــريــر الــذي يــتــعــايش مــعه الــواقع ا

الرجل العراقي مرغماً.
بدأ الكاتب قصته الواقعية باستهالل
تخـييلـي مهيـئاً القـار لتقـمص حالة
ـر بـها الـبـطل الـشـعـورية الـتي كـان 

في بداية احلدث قائالً:
"امــتــطــيتُ الــســراب في نــهـار قــائظ.
خـــــــــــــــــــــــادعــتُ طـــــــــــــــــــــــرفــي كــي ال
يـخـدعـنـي.احـتـضـنتُ الــسـمـوم فـفـتح
اجلحـيم فاه منـتظرا اسـتسالمي على

مرأى من قطٍ
مـد لسـاناً شـاكيـاً اليَّ ظمـأه. مَن ينـقذ

مَن?"

" فـفي الــسـاعـة الــعـاشــرة من صـبـاح
يوم االثنـ األول من نيسان ? 2050

الق
القبض على رؤساء الدول من الرجال
اجملتمع في العاصمة والوالية

األمـريـكـيـة احلـاديـة واخلـمـسـ عـلى
احلدود اآلسيوية االفريقية 

األوربيـة بعـد ثالث سـنة من حروب
متواصلة ب دولهم لتحديد مناطق
الــسـيــطـرة والــنـفــوذ وأودعــنـهم في
جزيـرة أُعـيـد تأهـيـلـهـا سريـعـا فـكان

اللون
االخـضــر هـو الـلـون الــغـالب عــلـيـهـا
وجعلن من خالل تركيب كيمائي

جـديــد ذرة األوكـسـجــ فـيه تــشـتـمل
على احساس احلب وحده. حققن
جنـاحـا بـاهرا بـتـمـكـنـهن مـن تـدج
الرؤساء الرجال في مدة ستة شهور
فــاصــبــحــوا مــتــحــابــ ومــا عــادوا

يعرفون غير شعور احلب.
وتــتـمــظــهـر روعــة احلـوار وأهــمــيـته
ومـدى رحابـته وتنـوعه في مـضمـومة
(رأس لإليـجــار) وبـصــفـة خــاصـة في
ــعـلـقــة غـيـر ـوضــوعـات اجلــدلـيـة ا ا
احملـسـومـة كـمصـيـر الـعـالم والـسلم
واحلـرب والــفـسـاد الــسـيــاسي; فـقـد
ط احلوار األنسب استخدم الـكاتب 
- حـوار سقـراط الـديالـكـتيـكي - الذي
ال يتـحقق إال من خالل تـقابـل وجهات
الــنــظــر حـــول مــوضــوع مـــا وفــعَّــله

تفعيالً مائزاً ح قال:
"- لــكــنــهـا نــهــايــة لـم تـضـع خــاتــمـة

للحروب والكره.
- لن يكون بـإمكان أيـة نهاية يـضعها
البشر أن تفعل ذلك مادام بعضهم

يـتاجـر بهـما ويـنتـفع منـهمـا. هذا هو
الواقع يا صديقي هذا هو الواقع.

- حـسـنا هـو فراق فـكـري دائم بـينـنا
اذن لك واقعك ولي كذبة نيسان

فــــهي أنــــقـى وأنــــبل مــــنـه ألنــــهـــا ال
حتــــرمـــنـي حـــلــــمي وال جتــــردني من

أملي."
صنف آخـر من صنـوف احلوار يـظهر
في قــصـة (مـخــاض) حـيث تــتـمــظـهـر
اللـهجة الـعراقـية في حوارهـا ويفعل
الـــــكـــــاتـب من خـالل ذلك احلـــــوار فن
(األمـثال الـشعـبـية) بـ شخـص في
فـضـاء مـكـاني مالئم لـظـهـور حدث أن
االثنـ سيـشرعـان في منـافسـة جدية
بــاسـتــخـدام مـنــطق مــقـارعــة احلـجـة
باحلجة ومَن يـهزم فيها يـكون ملزماً
بدفع ثـمن شايـات افراد احللـقة مـهما
بـــلـــغـت أعـــدادهـــا حــــيث دارت تـــلك

قهى):  احملادثة في فضاء (ا
- أبو اجلـعل فوك الـتل بيـده عصاته

ويفتر.

واســتــشــاطت غــضــبــاً ألنه اهــمــلــهــا
" "نـهـار قــائظ في صـبـاح مـثل مــسـاءً
هذا:اسـتقبلـه مساؤه بانـشراح" حتى
أن الــفـصــول ال تــتــركه دون أن تــضع
بـصــمـتــهـا عـلــيه: "مـسـاءات الــشـتـاء
الصيف الالهب انقالبهن الربيعي". 
اســتــحــضــر الــكـــاتب مــجــمــوعــة من
ــتـنــوعـة ــوتــيـفــات الـشــخـوصــيـة ا ا
والالفـــــتــــة الـــــتي تـــــعــــكـس تــــمــــزق
الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة الــوســطــيـة
ـعـاصـرة وصـلـبــهـا في اجملـتـمــعـات ا
ـــتـــضــاربـــة الــتي بــفـــعل الـــظــروف ا
تتجـاذبها بـ االجتاه ونقيـضه تبعاً
سـيطرة ألصحـاب السيادة لألهواء ا
موتيـفات ال تنـفع وال تشكل أي تـغيير
مـلـحـوظ مـثل مـوتيـفـة (دون كـيـخوتي
لثيـربانتس) فعـلى الرغم من صالحها
ـوتـيـفة إال أنـهـا ضـعـيـفة فـي مـقـابل ا
ـستـأسـدة وكالهـما يـكـيـافيـلـيـة) ا (ا
مـوتـيـفـات ســائـدة بـاجملـتـمـعـات غـيـر
تـوسـطة وتـيـفـة ا ـتـوازنـة لغـيـاب ا ا
بـينـهـما وانـسحـاقـها بـ شقي رحى
(الـيوتوبـيا والـديسـتوبيـا) اللـتان قد
ــثــلــهــمــا أفــراد أو ظــروف أو قــوى
وجـــوديـــة كـــمـــا في قـــصـــة (افـــراط)
ومــوتـيــفــة (جالل) صـاحب الــعــقـلــيـة
الـفلـسـفيـة والـتـفكـيـكـية الـتى تـتـحول
بـاألسلـبـة إلى موتـيفـة عـاجزة مـعطـلة
غـيـر مـنـجزة تـعـاني (الـصـمم والـبكم)
وتثور في خرس كـما في قصة (جنم)
هـذا باالضـافـة إلى الشـخـصيـات التى
تـــعــــاني من (الــــفـــوبـــيــــا) من ركـــوب
الطـائرات كرمـز لنـوع عام من الفـوبيا
العربية التي تـخشى التحليق كما في
قصة (نـذير) التي صور فـيها اجملتمع
الـعـربي برمـته من الـراكب إلى الـقـائد

عطلة. مصاب بتلك الفوبيا ا
ظـــهـــرت وبــقـــوة مـــوتـــيــفـــة الـــقــاص
ـفــكـر الـذي والـروائي والــصـحــفي وا
يحاول تغـيير ذاته وبيئـته ومجتمعه
بل والــعـالم بـأسـره من خالل كـتـابـاته

دون جدوى.
شهديـة السينـمائية أما عن الروعـة ا
وتـمـازج الـسـرد بـاحلـوار فـقـد جتـلت
تـلك الـتـقـنـيـات في قـصـة (أبـطـال على
هـــامش الـــنـص) كـــمــا صـــار احلـــلم
ــأمــول (كـــذبــة) حــقــقـــهــا الــكــاتب وا

بتقنيته (العجائبية) ح قال:

بـ عـنـوان مـشـحون بـالـضـجـر وم
مــزدحم بـالـتـفـاصـيل صـيـغت قـصص
مــجــمـــوعــة (رأس لإليــجــار) بــأنــامل
الــقـاص الـعـراقـي (كـر صـبح) الـذي
راح ينثر بـغداده ب ثنايـا مجموعته
فـتـتـمـظـهـر شـهـورهـا (تـمـوز بـغـداد)
وعُملتها احمللية (خمسة آالف دينار)
ومـؤسـسـاتـهـا (طـالـبـته مـجـلـة أدبـيـة
عــراقـــيــة). وظــروفـــهــا الــســـيــاســيــة
واالجتماعـية واإلقتصاديـة و الكثير
من ربـوع الــعــراق اخلـطــرة مـنــهـا أو
اآلمــنــة (كــتــكــريت وكــركــوك وتـازة
ودجــلــة والـبــصــرة والــرحـمــانــيـة)
وبــأشـبــاحـهــا اإلرهـابــيـة الــداعـشــيـة
ـضـمـومة ـتـمـوضـعة فـي فضـاءات ا ا

كانية والزمنية. ا
بتياره (الواقعي) وأسـلوبه التخييلي
ــــائـــز الـــرهــــيف والــــعــــجــــائــــبي ا
ـــوضـــوعـــاته الـــتي تـــدرجت وفي و
اتــسـاع مــطـرد من الــذاتــيـة لألســريـة
للـمـجتـمـعيـة لـلوطـنـية والـقـوميـة بدا
(كـر صبح) كـمن يسـيـر على صـفيح
شخصن مع ساخن متعايشـاً ببطله ا
ـستـقـبل غـير احلـاضـر ومـسـتشـرفـاً ا
قادر على النظـر إلى الوراء إال إلتفاتاً
الحقة فـكانت دالة (الزمن) من فرط ا
هـي األكـثـر وضـوحـاً وحـضـوراً بـتـلك
ــضـمــومــة حــيث راح يــغـيــر مالمح ا
الــشـخــوص فــيــضـيـف إلى أعــمـارهم
سـنـوات في غــضـون أسـابــيع ويـنـزع
طـفـولـتـهم ب عـشـيـة وضحـاهـا كـما
ظـــهـــرت الــــشـــخـــوص كــــمن يـــركض
ويـــــركض خـــــلــــفه احلـــــدث من خالل
ــفــردات الـــتي حتــمل تــلك اجلــمل وا
الـــدالــة حــيث جنــده يـــقــول في غــيــر
مــوضـع: "مــا نـــثــرته فـي وقت مــرور
الـــوقت عـــلى عــجـــالــة جتــربـــة لــكل

العصور..الخ".
wK³I²  s “

ـسـتـقـبلي تـطـارد الـشـخـوص الـزمن ا
وحتـــــاول اســــتــــشــــرافـه مــــدفــــوعــــة
أسـاوية الزمن اآلنـي فنجـد الكاتب
يـــقـــول في غـــيـــر مـــوضع: "ويـــطـــارد
ـدى كتـاب ابراج ابـتاعه الـتنـبؤات ا
بـلغ.. الخ) وتتـقلب أحـوالها ببـقيـة ا
عـلى كل وجه ومن دون اسـتـقـرار بـ
ـساء فيـقول: "اسـتشاطت الصـباح وا
غـــضــــبــــاً ألنه غـــازلــــهــــا صـــبــــاحـــاً

—UJ _« s¹ešË dŽUA*« …—«dŠ 
عدنان علي في قصائده

—UDF « ÍbLŠ

بغداد

الـــنــهــدين/ يـــدين/ ســأشـــيع هــطــول
س ضـجة الـقـناع/ ونـثار أبـاطرة/ وا

سرائري/ وطيش الكلمات"
błu « …uKš

الشاعـر يصيغ صـوره الشعـرية بشكل
مـجهـري حـتى يكـشف للـمـتلـقي اعمق
وحـينـما نـسـجل في قصـائده ـشاعـر ا
عرفة وهي االسئلة هي ليس لغرض ا
ايضـا من االسـئلـة التي ال حتـتاج الى
اجابـات محـددة بل هي اسئلـة تسـتفز
شـاعر " من اوقـد صحراء الراكـد من ا
الـنــار الـكــبـرى?/ وحــرائق قـلــبي/ يـا

خلساراتي العشر/ وغربة روحي"
ـــلــحـــمــة قــد ومن الـــواضح ان هــذه ا
كـتبـهـا الشـاعر وهـو في جـنوب لـيبـيا
حيث كان يعمل سنة  1996في مدينة
وعـــــلى الـــــرغم مـن ان هــــذه اوبـــــاري
ــديـنــة تـنــتـمي الى صــحـراء لــيـبــيـا ا
ـــدن الـــتي الـــواســـعـــة اال انـــهـــا من ا
تــشـــتــهــر بــالــســيــاحـــة الــطــبــيــعــيــة
وهــنــاك جتــد الــتــنـوع والــتــاريــخــيــة
الـتــضــاريـسي واالجــتــمـاعي (الــعـرب
والــطــوارق) وتــســـمى واحــة اوبــاري
اء وفيها جتـد بحيرات قـبرعون وام ا
رتفعـات وتتميز كما فـيها اجلبـال وا

اوباري بطيبة اهلها.
"مـنـذ قـرون مـات الـصبـح علـى ندمي/
وافـسـد تاريخ الـنـوم قـطاتي/ تـثـاقلت
سـكـون االقطم/ وسـور مـحـبـته/ حتى
نوع اخضر لـهاثي/ قلت امـض/ يا 
االرض/ فــالـورد الــزعـتـرفي جــعـفـره/
والــضـوء رويـدا يـغــرق/ والـلـوحـة لن
ـــــو غــــارقـــــة في تـــــكـــــتــــمـل ابــــدا/ 
اخلـــــلق/وحـب الـــــتــــــكــــــــــــــــــــــوين
اآليـل/هـل اعــــــجم وصـــــــلي ام ادنــــــو
مـبـتـعـدا عـني ام ادخل بـيـتي مـفـزوعا
برطل االقفال/ وشـارات السيو/ وكف

ابني علي?"
وبــعـد ان تـنـهـي قـراءة ديـوان "عـدنـان
عـلي "  –ســقــطت تــفــاحــة ظــني- هل
تــلـوم نــفــسك ألنك لـم تـســمع مـن قـبل
بـهذا الـشاعـر الذي يـبدو هـو قابع في
زوايـا الـزمن اجلــمـيل بـيـنــمـا الـقـطـار
يـلـتـهم محـطـات الـرفاهـيـة والـبذخ في
عـوالـم الـتـواصل االجـتـمـاعي وثـقـافـة
طاعم! قلت ـواالت وا االستهالك في ا
ألحــد إصــدقــائي هل تــعــرف (عــدنــان
ـوبـايل لــيـرني بـإنه قـد عــلي) اخـرج ا
حـجــز اســمه بـهــذا الـعــنـوان (عــدنـان

الشاعر)!!

من اجل االعتـراف بالـذنوب او لـكسب
ـا اصاب الـشـاعر من ـتلـقي  عـطف ا
الم وعـذاب واحـزان " من قتـل الرجل/
عـنى/ والذ سواحل مـبهمة من طعن ا
الئـكــة والـقــطط الـسـود/ وطــواطم/ ا
ورائحة الـتبتل/ طـريق حملار الظالل/
كــان الــرجل في الــســتــ من الــقــاع/
رأيـنـاه ألخـر مـرة في طـوس/ ونـسيج
الـصـوم عــلى كـتـفــيه / شـعـلــة تـرتـيل
وشــكـوك خـامـدة / كــان الـطـيـر يـرحل
بــ يــديـه/ ويــغــذو اخلــطــو نــهــارا/
عصم ساقية/ وفيض من بلور/ كان ا
حـزينـا/ كـمسـافات فـائـقة الـود/ وكان

الليل طويال كحبال مفزعة"
iOH « ÊUBſ√

ــقــطع يــحــاول الــشــاعـر ان في هــذا ا
يـحــلق في فــضـاء لــيـقـدم الــكـثــيـر من
ــعــانــاة الــرؤى ويــفــصـح عن حــجم ا
واتــسـاع الــعـذاب وهـو من الــشـعـراء
الــذين يــتــنــاســبــون طــرديــا مـع شـدة
احلــزن فـــيــكــون الــشــعـــر عــنــدهم من
ـقــطع يـبـدأ في في هــذا ا نــسـيج االلم
اســتــهالل عــنــوان الــديـوان (ســقــطت
تـفاحـة ظني) وهـنـا تنـسحب الـكلـمات
مثقلة بأحزان الـشاعر ((أعداء يكيلون
دح)) "سأقـايض الوردة / عوسـجها ا
ـسـجى في / واالمل اخملـبـوء/ االمل ا
اصـــداف احلــــيـــرة/ فـــانـــا وجع لـــون
الــلــذة/ والــبــهــجـة/ مــاثـل في لــوحـة

الغبار"
ÂUN ô« d−ý

يتـميز عـدنان علـي بقدرته عـلى تنويع
االيقاعـات الشعـرية مع احملافـظة على
قـطع الـثالث وضـوع  فـفي ا وحـدة ا
ينحو نحو طرح االسئلة الفلسفية عن
الـوجـود ومـبـررات االسـتـمـرار في ظل
التالعب بـترتـيب الغرائـبيـة بالكـلمات
"الـعقـيـدة بلـهاء رثـة/ واالشـكال تـأخذ
أمـراضـهـا/ في العـيـون/ كـنت وحـيدا
وكـان الـنهـد/ يـدق تـعـددي/ يرسم في
الـصدغـ دوائـر/ومثـلث اقـنى/ انثى
في زاويــة الــنص/ حــافــيــة في غــرفـة
احلـــــرف الـــــكــــــســـــول/ فـــــوق اسالك
جـنــائـني/ الــشـائــكـات نـعــومـة/ وفي
الـــــصالة اصــــــابع/ ومــــــســـــرة/ ولى
الـــلــهـــاث/ كــنت وحـــيــدا/ هل نـــبــقى
/ معا?/جوع في سافلة البئر احلص
ووحــشـة انــتـظــار/ والــصـبــر قـصــيـر
مـقـطوع/ وكـان الـوزن عـلى بـحر افل/
احن لــسـيف الــبــهــجـة/ واقــعي حتت

ـــلــكــة جــدائل ودي وصـالتي/انــهــا 
رافــضـة وصـولي الـغــامض/وعـنـاوين
ـا تـمـتـلك وصـيـة ضـفـاف الـتـوت/  ر
ا صدق/ووفرة من نوافـذ الهشيم/ ر
هي رايــة مــســلـوبــة/ وامــجــاد كــاذبـة

"ص100 اليق
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أخــتـار الــشــاعــر عـدنــان عــلي عــنـوان
لديوانه وهـو عنوان لقـصيدة ملـحمية
تتـكون من خـمس مقـاطع اطـلق علـيها
عـنوان فـرعي (مكـتـمل بخـرابي) اي ما
حـدث يـبـدو في رؤيـة الـشـاعـر نـاقـصـا
إذا لم يـــــضــــاف الـــــيه خـــــاصـــــته من

(اخلراب)
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قـطع االول (اوراق الكـشف) يقدم في ا
الـشـاعـر أوراق اعـتـمـاده لـلـمـتلـقي هل
من اجل الـتعـريف بـسيـرته الذاتـية او

الــعــنــفـوان"ص"79 لــفـاتــنــة كــنــزيف
االبــوة أو اكـــلــيل عـــنــاق مـــرتــبك/ لم
يـرســمـهـا احلــلم سـاقــيـة/ولم تــدعـهـا
بـاهج راضـية"ص" 82 ان ال أسـامر ا
هدأتي بالـغيب/ أو الغي جتـليها/((ال
)) فـالـعـشب ذاب سـريـر جـاهـز لـلـوقت
بـضـوئه ال الـشـمس نـافـعـة وال اجلذر
استفاق"ص"83 الوقت ليس صباحا/
وليس ضـروريـا أن يشع ثـمارا"ص84
فـإنك " ال تـمـسك طـ مـسـراتك رخـوا
ـاض تــصـنع نـهـايـات مـفـزعـة/وتـلم 
لـؤها الـتيه"ص87 متـعثـر/واصنـام 
" لن يـــــلــــوذن بــــرائــــحــــتي ونــــزهــــة
صقـيـعي/ولن يقـبلن مـسائي"ص" 89
لن جتدي غـير ليـال شاحبـة/ وانتظار
غادر حينـه/انت شتاء الرغـبة اكسير

التوجس/ طافحة بالعويل"ص 90
"لن تأتي فـاضحـة غسـقي/ ولن تذوق

مــا زال يــومـي عــاريــا بـــ الــسالسل
والطيـور/ ما زالت النـاس حشودا من

ظالل" ص33
"ويـداي تــغـرق في مـيـاهك/وال مـيـاه/
ويـــداي عـــاصــفـــة احـــتـــجــاج" ص35
"?يـــغـــادرني بـــعـــضـي/ غـــيـــر عـــابئ
بـــوصـــوالت الـــطــــفـــولـــة/او حـــقـــوق
ـســرات/غــيــر عـابئ الـطــبع/او ديـن ا

بهالكي في احلضور"ص 36
"ال تــخــتم اراءك بــالــنـصـل/ ورائــحـة
الـــــــورد" ص" 40 ال تـــــــرم احــــــــزانك

للسهرة/ ال تشرب غير لقائك"ص41
يـتة في الـتمهل/ "لم تزهـر اغانـيهـا ا
ــــاذا قـــــبـــــلت بـــــروعـــــنــــة ضـــــفــــاف
الــــشـــاطئ/وارتــــمت في الــــســـكـــون?"

ص 42
"العصفور يراقب../ العصفور يطير/
لم يـشـرب قـطـرة مـاء/لم يـدخل قـفـصا
ـلــوء مـكــائـد/لم يــجـتــر مـداه/ طـار
بعيدا/ لم ينظـر خلفه/ بفضاء واسع
وجـنـاح حـديـد" ص " 45ال تـنـظـر الى
يـــــــــــــديـك/ وال جتــــــــــــفــف رؤيــــــــــــتـي
بـغــيـابك"ص" 46انـا ../ نــور الـوصل
رآة/ / فال تنـظر الي  وسدرة الـيقـ

وال  تشيح/فتعنف وصاياك"ص67
"ال تـــــســــتـــــظـل بــــرؤيـــــتي /وهـــــديل
مسـبحـتي../ انت عيـنان مـفتـوحتان/
فال تكـتف برحيـقي/ وكرامات مـعجزة
هـرمه"ص" 68أنت لم تــنـحــاز عـورتك
/انت من ــة/ ولم تــزهــر حـنــ الـقــد
أعال الفـخاخ/ وحـنط القـنص سرابه/
وال تــزيــد.. من شــجــني غــيــابك/ واال
تزيد../تـقلب وسـعك في االنداد/ وتلم
وجـهك في الـضـياع"ص " 69ال اعرف
مـن صـــــــحــــــبـي/ غــــــيــــــر صـــــــديق ال
اعـــرفه"ص"70الــــرســـام الــــقــــابع في
لـوحته/ لم يـزن االلـوان/ فتـهـدل كتف
الــفــكــرة/وســأل وســام الــعــشب عــلى
خــضـــرته /انه لم يـــر غــيــر طـــفــولــته
مهشـمة/كشـعيرات الـفرشاة"ص"?74
وازيزها القزحي/ لم تغير من الوانها
او حـقـل زهـور/انـها لم تـخـطئ مـرعى
كأي حـصان أعـمى/ ونهـايات لـسحب
واشـرعـة موهـومـة/لم تـفـزع طفال/ او
تهرس عذراء" ص"75ال تنـزف صمتك
وتضيء يدي / في حصاة"ص" 78لن
تـفــقـد حــيــازتـهــا خـجل الــشـرائع/ او
تـــســـلـخ هـــديـــر اغـــانـــيـــهـــا عـــفـــونــة
ـسـاءالت.../ لن حتـرق يـومـا فـراسـة ا
الــــــقــــــرون/أو تــــــمــــــحــــــو رائــــــحــــــة

لم يـكن يـسـعى الى الـشـهـرة وال يـحب
ـال ابـدا لـذلك عـاش مـغـمـورا  فـهل ا
في هـذا شـيئ من الـنـقـاء او نـقص في
الـذكـاء حـينـمـا ال نـسـتغل االمـكـانـيات
وجنـــعل ـــلـــكــهـــا  ـــواهـب الــتـي  وا
الـفرص تـذهب الى من ال يـسـتحـقـها 
ـغـمـور هـذه بـدايـة حــكـايـة الـشــاعـر ا

(عدنان علي)
"الـــشــــاعـــر أعــــزل /  إال من عــــيـــنـــ
/ وفـكـر ثـاقب/ أنه يـحـتـمي واسـعـتـ
بــقــصـائــده الــثــرة/ وقــمـيـص أبـدي/
وباقة أزهار النرجس/وحمامات تعلو
في ساحة الطيران (بـعيدا عن السماء
األولى) سماؤه الـتي أحبهـا بجنون /
وكــراس شـــعــري/ يــعــنـــون أبــديــته/

الشيوعي األخير"
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"سـقـطت تـفـاحـة ظـنـي" ديـوان (عـدنان
عـــلي) الـــصـــادر ســـنــة  2017من دار
يـقع الكتاب في 104 ومكتـبة احلنش 
في كالم ال صفـحـة ويضم  40قصـيدة
يـشـبـه االهـداء وبــعـيـدا عـن االفـصـاح
يــقـتـبس الـتـام عـن مـضـمــون ديـوانه 
ـقـولـة لـلـصـوفي (أبـو يـزيد شـاعـرنـا ا
البـسطامي) "نـظرت الـيه بع احلق/
فـقــلت: من هـذا? / قـال: هـذا ال انـا وال
غـيــري" يــبـدو لي الــشــاعـر قــادر عـلى
تــــقـــد قـــصـــائـــده مـــعــــتـــمـــدا عـــلى
الـتشـبيـهـات واالستـعارات الـصريـحة
ــــعـــاني فــــتـــحـس بـــالــــكـــثـــيــــر من ا
وااليــحــاءات وتــتــمــنى ان ال تــنــتــهي
الـقصـيـدة بهـذا االختـزال فال تـملك اال
قـطع االول من اعـادة قـراءتـهـا ففـي ا
قـصـيدة  (صـبـاح الـفراشـة) جنـد على
الـرغم من القـصيـدة القـصيـرة جدا اال
ان فـيــهــا الــكــثــيـر مـن الـتــشــبــيــهـات
وااليـحــاءات واالشـارات الـتي تـكـشف
ـعـمـاري لـشـكل لـنـا جـمـالـيــة الـبـنـاء ا

القصيدة:-
ــعــتم / االن .../ في هــذا الــصـــبــاح ا
وأنــا قــريب من الـــصــحــو/ قــريب من

رفيف الفراشـة / ترى .... /اية اجوبة
ـعـتــمـدون / غـيــر الـهـة سـيــنـسـاهــا ا
واطــئـــة االلق / ومـــفــاتــيـح صــدئــة /

وابواب تخشى البرد?
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عـدنـان عـلي كـشاعـر وأنـسـان تـتـلمس
فال ضــيـر أن فــيه الــضـعف الــبــشــري
يـجـد ضالـته في االنـتـماء الى الـيـسار
الــثــوري الــرومـــانــسي  ويــتــخــد من
ية منفذا للتخلص من السرديات العا
ـعـرفة هـذا الـضـعف وألكـتسـاب قـوة ا
وتـــبــــرز مالمـح هـــذا االنــــتـــمــــاء في
ـرارة تـالحـقه قــصــائــده لـكـن االلم وا
وهـــــو مـــــنــــــفـــــردا وحـــــتى فـي وسط
(جـمـاعـته) فـمـاذا يــفـعل غـيـر الـرفض
وأســتـــخــدام بـالغــة الـــســلب وأدوات
النفي التي تـراها كثيرة مـنتشرة ب

أشعاره !
وفي ديوان (سقطت تفاحة ظني) قمنا
ــــــسح لــــــهـــــذا الــــــنـــــفـي الـــــرافض
لالســــتـــسـالم والـــذي يــــشـــكـل أدانـــة
لالخطـاء التي وقـع فيهـا الشـاعر ومن

ينتمي اليهم!
"أنت .../لم ترم شباك وجـهك خلسة /
لم تـوقظ االنـ / ولم تـستـر مـئـذنة /
ومعابـد أيلة للـمباهج/ أنت ... /لم تر
غــيـر حـلـمـي مـعـفـرا"ص" 8لن تـمـسح
تـاجا / أو تـوقظ سـريـر الرمل" ص10
"لن تنجو فـراشات الظالل/ ولن توقد
نار الشهية أو راحة الزوال ص" 11ال
تـــثـق بـــاألمـــاسي/ احلـــمـــائم اوقـــدت
ضـــفــــائـــرهــــا والـــرغـــبــــات/ ال تـــثق
بـالـنصـال / فـمـوائد الـنـسيـان عـاجزة
في الظـهـيرة"ص" 13لم يثـقل الـعشب

" ص21 غابته/ أو غاية االن
"ال تــســكن مـــفــتــاحك في اجملــهــول /
االبــواب مـقــفـلـة والــنـوافـذ"ص" 22لم
يـــســـرقـــنـي االمـــنـــاء االخـــوة/ ســوى
كـــلي"ص" 29ال مـــاء فـي الـــبــــئـــر وال
واجن روحي" ص"  32لم يوسف/آه 
دية الـزرقاء ورد براءتي /.... تعـرف ا

غالف اجملموعة القصصية

غالف الديوان


