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الناصرية

والــعــشـرين طــاغــيـة اجلــمــال طـويــلـة
ـتـلئـة نسـبيـا حمـراء الشـعر القـامة 
كــانت عـيــنـاهــا الـسـوداويـن تـطـلــعـاني
بـتـحـد ولـكـن بـعـد ان جـالت في وجـهي
رحـبـة هدأت قـليال ست ابـتـسامـتي ا و
وحل محل تلك النظـرات الوقحة نظرات
ـرفق ـلف ا مـنـكــسـرة خـجـلى. فــتـحت ا
مـعــهـا وقـرأت عـلى اوراق احــالـتـهـا من
مــســتـشــفى اخــر كــلـمــة واحــدة كــتـبت
ـريـضـة عـلى عجل وخـتمت ثـم ارسلت ا
وكأنها مـصابة بالـطاعون كانت الـكلمة
هي شـاذة جنـسيـا. راقـبتْ (س) تـعابـير
وجـهي وانا اقـرأ تـلك الكـلـمات مـحـاولة
ان تـسـتقـريء االنـطـبـاع الـذي بـدأ عليّ
لــكـني بـدوتُ خــرسـاء كــالـشـمـع اقـفـلت
ـــلف وطــلـــبت الــيــهـــا ان تــتــحــدث ... ا
تــتـــحــدث وحــسب بـــأي شيء حــتى لــو
تتـر بـأغنـيـة فقط) تـتـساءل الـراوية :
(ال ادري كـيف تــكـنت من كـسب ثــقـتـهـا
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هـــذا الـــنص يــــخـــبـــرنـــا ان الـــكـــاتـــبـــة
ـــســــعــــودي حــــرصت رغـم اشــــتـــداد ا
االوضـــاع احملــيـــطــة اال ان رســالـــتــهــا
كطبـيبة كـانت توجب علـيها سـبر اغوار
ـــــريض وتـــــرويـــــضه كي جتـــــره الى ا
مــنـــطــقــة مـــكــشــوفـــة مــحــاولـــة مــنــهــا
لـتشـخـيص مرضـه ليـكـون الشـفـاء قاب
قــوســـ ..فـــاالحـــداث الـــتي تـــضـــمـــنه
االرشــــيـف الــــذي اصــــبح روايــــة كــــان
ثـابـة رسالـة انسـانـية من الـعراق الى
الــعـالـم بـان االنــسـان الــعــراقي عـنــقـاء
يــتــحـرك بــاوجــاع لـيــصــنع احلــيـاة من
جـديـد ..فـكـان االرشـيف وكـانت الـرواية
القضـية االنسـانية كـما هي مهـنة الطب
(في ظــروف البــشـريــة كــان يــتـطــلب من
العراقيـ ان ينجزوا تقـدما فوق بشري
فـــكــيف يــتم هــذا?!) وتـــخــتم الــكــاتــبــة

وبـبـنـطـالـي عـسى ان امـنـحـهـمـا بـعض
ــريض من الــقــفـز ــنع ا الــدفء الــذي 
تـجمدة ساعة مـالمسته كـانت ايديـنا ا
تــلـك افـضـل مــحــفــز لـلــمــرضـى فــاقـدي
الـوعي فـهي اشـبه بـألـواح الـثلـج التي
تالمـس اجلــســد فــجــأة فـــتــخــرجه من
عاناة رسـمتها غيبوبـته قسرا.) هـذه ا
الكاتـبة بالـكلمـات فجعـلتهـا ذات تأثير
ــتـلــقي رغم انـهــا مـحــتـشـدة في ذهن ا
ومـتــداخـلـة االحـداث وذات حــمـولـة من
ـريض والـطـبيب االالم واالوجاع عـلى ا
مــعــا وهــكـذا تــســرد الــكـاتــبــة وتـروي
ـثابـة اسـرار مهـنة او حكـايـات كانت 
اسرار شخصـية بيد ان الكـاتبة جعلت
هـذه احلـكـايـات تـتضـافـر فـيـمـا بـيـنـها
تعميـقا لعـنونة الروايـة او اظهارا لذلك
االرشـيف الـذي قـررت الـكـاتـبـة اظـهاره
مـن اجـل رسم مـالمـح ذلك الــــــعــــــصــــــر
ــعـانــاة كـمــا حـدث ــوشـوم بــااللم وا ا
صالويـة من الـفصل لـصديـقـة اختـهـا ا
الرابـع للـروايـة وكانت احـداث الـرواية
تـوزعة ب تعـبر عن مـعانـاة االنسـان ا
تعسفة وسلسلة السلطة الدكتاتوريـة ا
احلـــروب الالجـــدوى مــنـــهــا فـــاحلــرب
سلح بـ جهت كشكل مـنظم للعـنف ا
فهو متواجـهتـ اليقف عنـد هذا احلد ,
يـطـال بــشـكل أوسع كل مــيـادين الـعـمل
اإلنسـاني ,من الـسـيـاسـة إلى احلـقوق,
مروراً بـاالقتـصاد ,والثـقافـة والفن وكل
اوجه احليـاة االخرى ثم انـها شكل من
اشـكـال الـتــراجع والـتـدني االنـسـاني ..
سعودي فكانت رواية الدكتـورة حنان ا
تـؤسس عـلى انــسـان من صـنع الـصـبـر
ـطوالـة لـيـتخـرج من مـصـنع الوجع وا
العراقي معافى لهذا بقيت انسانية في
كل مواقفـها من هذا اقـتطع من الرواية
هـــذه احلـــالـــة : (كـــانت (س) امـــرأة في
ريـعــان الـشـبــاب لم تـتـجـاوز الــسـابـعـة

مـتـقن جـديــر بـالـقـراءة والـتـأمل نـاقـلـة
ا جتربـة انـسانـية لـيـست بالـعابـرة ا
جـــاءت بــوعـي قــصــدي تـــمــامـــا حــيث
استطاعت الكاتبة من خالل لغة الكشف
اجلـريـئـة اظــهـار بـعض اخلـفـايـا ضـمن
ـها االنـسانـية مسـار مـهنـة الطب وعـوا
هن االخرى وما يكـتنفهـا حالهـا حال ا
.. تـقــول الـكــاتـبـة في الــفـصل االول من
روايــتـهــا : (لم اكن ادرك مــدى انـتــشـار
الـوسـاطـات واحملـسـوبـيـات في الـعراق
اضي والازعم خالل تسعينيات القرن ا
ان واقـــعــنـــا احلــالـي بــافـــضل حــال ...
سابقا كنـا فئت فـقط مع او ضد القائد
..فئـة تمـتلك وسـاطة واخـرى التمـتلـكها
والـيــوم اصـبـحـنــا مـائـة فـئــة .. تـمـتـلك
تــســعــة وتــســعـون مــنــهــا الــوســاطـات
وواحــدة فـــقط التـــمــتـــلــكـــهــا ولـــشــدة
تلـكها استغـرابي فقـد كنا نـحن من ال 
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فــهــنــا مــست الــواقع وقــبل ان تــســهب
زرعت تـسـاؤل ثم راحت تـتـابع احـداث
االرشيف وبلغـة سلسة منـسابة مازجة
بــ احلــوادث الـواقــعــيـة وبــعــضـا من
خـيـال خـصـب بـاثـة تـلك احلـوادث عـبـر
هذه الـلـغة بـ الـرفض والقـبول واقع
احلصـار االقتـصادي في الـتسـعيـنيات
وواقع تخبط الدكتاتور انذاك حتى انه
ـانــيـة الــتي انـتـجت قــام بـحـمــلـته اال
عطف سلبيـات افرزتها روايـة (اسرار ا
االبيض) وهـناك سـلبـيات جـاءت تالـية
لــــــهــــــا .. ومـــــا ادراك مــــــا احلــــــصـــــار
االقتـصادي .. تـقـول الروايـة : (فبـسبب
سـتشـفـيات عـبارة عن احلصـار كـانت ا
جــدران مـلـيــئـة بـالــشـقــوق) ثم تـقـول :
(اتـذكـر انـني كـلـمـا اقـتـربت لـلمـس احد
رضى ـ خاصة لوكـان الفحص للصدر ا
او البطن ـ كنت ادعك يداي ببـععضهما

وتــشـــمل صــورا لـــلــحـــيــاة بـــكــامـــلــهــا
وتـــســتـــغــرق جـــلــســـات طــوال دون أي
حتـــديــد وكــانـت مــهــنــة الـــطب مــحــور
الـروايـة  تـقــول الـروايـة : (الـطب لـيس
ــــا عالقــــات رداءا ابــــيـض وحــــسب ا
انــســانــيـة مــتــوتــرة تـكــون فــيــهـا انت
الـلــولب احملـرك وعــلـيك حتــويل مـسـار
ــا يـــضــمن صــحــة وسالمــة االحــداث 
مـريـضك النك بـكل بـسـاطـة تـتعـامل مع
اجلــــنس الـــبــــشـــري وهـــو فـي اضـــعف
ــبــرح الــيـأس او حــاالته حــالــة االلم ا
ـوذج كهـذا يكـون هشـا جدا اخلوف و
وقـابال لـلـعـطب وبـامـكـان نـظرة مـنك ان
ــــشـــاعـــره وحـــتـى صـــحـــته تـــتالعب 
اجلـســمـانـيــة ...) هـذا الــنص رسم لـنـا
ا جعل اعباء مـهنـة الطب وشخـصهـا 
ـسـارات احـداث الـروايـة هـذا مـرتـكــزا 
بــحـيث اخــذت مــسـاريـن : االول الـوجع
ــرضى ـــتــمــثل بــردهــات ا اجلــســدي ا
ـــتــمـــثل والــثـــاني الـــوجع الـــنـــفـــسي ا
ـروي عـنـها .. ثم بـالـطـبيـبـة الـراويـة وا
تـــتـــسع االحـــداث وتـــتـــشـــعب في ((13
فـــصال بــ الـــراوي /الــكــاتـــبــة وبــ
ـروي عـنهـا/صـاحـبـة االرشـيف وهـنا ا
ـسـعـودي قـد جنـد ان الـكـاتــبـة حـنـان ا
انــحــازت تــمــامـا الى أرشــفــة يــومــيـات
ــــخـــتــــلـف مــــســـتــــويــــاته اإلنــــســــان 
االجــتــمـاعــيــة أو الـفــكــريــة وصـوالً إلى
تفـاوت مسـتـوى الفـجيـعة بـشكل روائي

عـــاشت الـــكـــاتــبـــة الـــدكـــتـــورة حـــنــان
سعـودي صراعـا حقيـقيا في روايـتها ا
ـعــطف االبــيض) بـ ذاتــهـا (اســرار ا
كـطـبـيـبـة عـاشت الـوسط وتـلـمـست كل
اســراره وبــ االرشـــيف الــذي تــركــته
اختها العاملة بنفس اجملال وكانت من
ـكــان ان عـاشت مع االرشـيف الـذكـاء 
مبـتـعدة قـليال عن ذاتـهـا بحـيث حركت
خـيـوطه بـاجتـاه كـشف بـعض اخلـفـايا
ونصبـت نفسـها كـمراقب لالحداث وفي
فـتـرة عـراقيـة صـعـبـة جـدا من احلـصار
االقــتـصـادي والــسـلـطــة الـدكـتــاتـوريـة
ــهـــووســـة في انـــتـــصــارات قـــومـــيــة ا
غـلوب واطـن ا مزعـومـة على حـسـاب ا
عـــلى امـــره وفـــتــحـت خــزيـــنـــة اســرار
تـوفـاة بلـغة ارشـيف اختـهـا الطـبيـبـة ا
غــايــة في االنــاقــة واالخــتــيــار حــمــلت
الـكـثـيـر من الـتـشـويق والـدهـشـة ورغم
انـهـا تـكـتب روايـة وقـد يـتسـطح الـكالم
تشعبة اال افقيا للتعبير عن االحداث ا
ان الـــكـــاتـــبـــة وهـــذه حـــقـــيـــقـــة كـــانت
ـــرصــاد بـــحــيث قـــدمت لـــوحــة من بـــا
ــشــاهــد لــيـس لــهـا االحــداث تــلــونت 
احـــصــاء .. فــالـــروايــة فن نـــثــري أدبي
جميل تـقومُ على طـرح قضايـا أخالقية
واجتماعية مختلفة بهدف معاجلتها أو
مـحـاولـة الـبـحث فـيـهـا وكـذا هي قـصة
خيـاليـة نثـرية طـويلـة تسـتمـد وقائـعها
من الـــواقع أواخلـــيــال والــواقـع مــعــاً
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ُـمـيـز وتـعـريـبه لـهـذا الـروايـة بـجـهـده ا
الـتي حـلّـقت بـنـا في اجـواء افـتـراضـيـة
ــتــعــة. وكــانت نــهــايــة "عــاصــفــة في
الـكــون" نـهـايــة سـعـيـدة وجــمـيـلـة جنح
ــؤلف في االمـســاك بـلــحـظــة تـوتــرهـا ا

وجمالها:
وفــجــأة اطـلــقت (ســاديه) انــ خــفـيف

وامسكت بطنها بكلتا يديها.
يبدو انها حانت... 

) ب ذراعيه. رفعها (سبوت
هــيـــا الى الـــعــيــادة  –هــتف  –اذهــبي

امامي يا (روانا).
( شرعت الفـتاة تركض. تـوجه (سبوت
نـحــو الـبـاب. وبـعـد حلــظـات كـانـوا في
ـــصـــعـــد. (روانــا) اخـــشى ان نُـــؤجل ا

رحلتنا لبضعة ايام  –قال.
ابتسمت الفتاة واجابت:

(رنــكـــو) اجلــزيــرة مــا تــزال هــنــاك في
) باشارة منه. الهادي. وافقها (سبوت
ولم تتحرك من مـكانها الن الذين ارادوا

ان يفعلوا ذلك فشلوا فشالً ذريعاً.
بفضلكما انتما االثن  –قالت (ساديه)

وعادت تتأوه.
كانت سـيارة االسـعاف بـانتـظارهم عـند
ـــصـــعــد الــبـــاب حـــال خـــروجـــهم من ا
وتـــزاحم بـــعض الـــفـــضـــولـــيـــ عـــنــد

السيارة.
)  –ان سيادتها ال شيء  –قال (سبوت
ستـصـبح اماً. وهـذا يـحدث اليـة واحدة

كما اعتقد.
وبــعـــد ان تــرك شـــقــيـــقــته فـي ســيــارة

االسعاف التفت نحو (روانا).
ا يحدث لك الشيء نفسه ذات يوم. ر
انــا واثـــقــة من ذلك  –اجـــابت الــفـــتــاة

مبتسمة.

مــجــانـ يــعــارضـون مــنــذ زمن فــجـور
االخـالق من خـالل الـــــكالم. مـــــدقـــــقــــ
يريدون اصالح العالم يترأسهم اعضاء
صلح من جيش النقـاء. ال ينقصـهم ا

ابداً  –اضافت بسخرية.
. يـريـدون تـطـبيق مـتـعـصـبون فـظـيـعـ
افــكـــارهم من خـالل الــعــنـف رغم انــهم
يـــضـــدونـــهــا ظـــاهـــراً. كـــان االجــدر ان
يــتــحــولـــوا نــحــو الــقـــراصــنــة الــيس

كذلك?(الرواية ص61
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ــصـاعب والـدمـاء الـتي وبـعـد كل هـذا ا
" مُــكـلالً أًريــقت يـعــود "رنـكــو سـبــوتـ
بـنــجــاح مــهــمــته الــتي اوكــلــتــهـا الــيه
"ساديه كورتنر" حاكمة دلينيا ويعرض
ـا حـقـقه في رحـلـته الـشـاقة اذ كـشـفـاً 
يقدم في حوار مقـتضب صورة واضحة
ـــا اجنـــزه. وهـــا هـــو يـــقـف بـــ يــدي
سـيــدته سـاديه: (رنــكـو) الم تـســتـطـيع
احلـضـور في سـاعـة اخـرى? - هتـفت –
وكذلك برفقـة هذه الصبـية التي كان من

فروض ان تبقى هويتها سرية... ا
عــذراً (ســاديه). انــهــا الــرابــعــة فــجـراً
اعــرف هــذا. لــكن لم يــكن لــديّ وســيــلـة
اخرى سوى اجمليء في هذا الوقت غير

ناسب. ا
انت اخي. تـسـتـطـيع الـتـردد عـلى مـحل
اقامتي مـتى ما شئت لـيالً ام نهاراً ولن

نعك احد. فغرت (روانا) فاه.
اخوك... 

نـعم. امـا لـقب "كـورتـنـر" فـهـو عائـد الى
توفي  –اجابها الشاب. زوجها ا

وهكذا يجعلنا "كالرك كارادوس" نعيش
اجــواء الـــتـــرقب ومـــتـــابـــعـــة االحــداث
تناثرة الـتي قدمها لنـا "حس نهابة" ا

ح " الـذي كـان قد أ الـبـروفيـسـور "ديـلـ
الى الـــكــــويـــكـب قـــبـل حـــوالـي قـــرنـــ

ونصف ,وتـشـتــهـر بـالـقــمح الـدلـيـني...
وكــمــا يــبـــدو ان مــشــكــلـــة ســكــان هــذا
الكويـكب تنـحصر فـي انهم ال يصـنعون
الدواء وال مستلـزمات واجهزة الضغط,
صـحـيح ان في دلـيـنـيـا مـيـاهـاً وحـبـوباً
وغــابـات  ,ولــكن لــيس بــاخلــبــز وحـده
يـحـيـا االنـسـان ,الـنـاس ال تــعـيش عـلى
اخلـبز فـقط. وتـتـصاعـد أحـداث الـرواية
بــشــكل مــتــســارع ,اذ تــقــتــرح "ســاديه"
" في مهـمة سـرية أرسال "رنـكو سـبوتـ
الى االرض لـيكـتـشف مـا يدور فـيـها من

مخططات تستهدف وجود دلينيا:
االمر الوحيد الذي يـجب عليك ان تفعله
ــســـافــرين ــغـــادرة في مــركـــبــة ا هـــو ا
ـركــبـة غـداً الـسـاعـة الـقــادمـة. سـتـقـلع ا

الثانية بتوقيت (دلينيا)...
اجل. أحــدهم يــريـد (دلــيــنـيــا) لــكـني ال
ـاذا. انــا يــزعــجـني ان ارى ذات اعــرف 
يوم هبوط القطعـات الفضائية االرضية
ـــا قــد نــضــطــر لــلــخــضــوع الى احــد

الوالة.
…d UG  …—œUG

" الى امر "ساديه" تثـل "رنكو سـبوتـ
ويـغادر في مـغـامرته الـتي سـيرى فـيـها
ُـفبـركة العـجائب والـغـرائب واالحداث ا
هارة مؤلف الرواية "كالرك كارادوس"
الذي ادخلنا كـقراء في غابة من الوقائع
ـمـتـعـة الـتي امـسـكت بـنا ـتـشـابـكة وا ا
ــشــاهــد حـــتى نــهــايــة الـــروايــة. ومن ا
ثـيرة في الروايـة جمـال الوصف فـيها ا

ودقته:
عتوه? لكن ماذا يحدث هنا? من هذا ا
ال تشـغل بالك  –اجابت (روانا)  –انهم

بـعــد إن انـهـيت قــراءة فـصـلــهـا األخـيـر
"الثانـي عشر" اسـتفزتـني مجـموعة من
األسئلة بصدد هذه الرواية "عاصفة في
الـــكــون" ومـــؤلـــفــهـــا "كالرك كــارادوس"
والـتـي عـرّبـهـا عـن االسـبـانـيــة الـشـاعـر
"حس نهابة". هي وبالشك من روايات
ـمــتـعــة بــإحـداثــهـا اخلــيــال الـعــلـمـي ا
ــهـارة مــؤلف مــحــتـرف ال ــتــخــيـلــة  ا
نعرف شـيئا عنه ,ولم يفك لنا –نهابة-
شفرات غموضه ويكشف لنا عن سيرته
الــتي يــفــتــرض ان تــكــون فـي مــتــنـاول
. ولـنـا ان نـسـال عن زمن كـتـابـة الـقـار
"عـاصــفـة في الــكـون" فـفي ذلـك الـكـشف
الـواجب الـكـثـيـر من مـوجـهـات الـقـراءة
رغم ان الروايـة -وكما تـشيـر وقائـعها-
إلى أنـــهـــا مـــنـــتـــجـــة في زمن الـــســـفن
الـــفــضـــائـــيـــة الـــذي بـــدأه الـــروس في
سـيتـيـنـات الـقرن الـعـشـرين اال ان هذه
ـعـرفـة ال تعـفي مَن قـام بـتـعـريـبـها من ا
اهـمـيـة تـقـد مـا يـحـتـاجه الـقـار وما
يود االطالع عليه. ان رواية "عاصفة في
ـاً مُتـخـيالً مُـنـحازاً الـكـون" تفـتـرض عـا
الى الـعلم واكـتـشـافاته احلـديـثة ,وهذا
يــــعـــني انـــنـــا ازاء وقــــائع واحـــداث لم
ـا اراد حتــدث فـي حــقــيــقــة االمــر ,وا
ـثـيـر الذي ه ا ـؤلف ان يـزجنـا في عـا ا

تــســعى الــيـه الــبــشــريــة فـي تــقــدمــهــا
ونهوضها. فهي مزدحـمة بالشخصيات
الـفــاعــلـة ,سـاديـه كـوتــنـر ,بـيك دورت,
مـايـسي ,مـورفــيـلــيـا ,روجـوز ,الـفــنـار
دليـنيا ,رنكو سـبوت ,روانا, االحمر ,
كاتهيار ,ومواقع اخرى شكلت اضافات
لــلــمـ الــروائي مــثل احملــيط الــهـادي,
حـــامــادار ,جـــزيـــرة دارون. ومـــلـــخص
"عـاصفـة في الـكـون" صـراع دمـوي على
الثـروات:   ((اعتـقـد اننـا سوف نـحصل
عـلى غـنـيـمة جـيـدة انـهـا حتـمل شـحـنة
ـاس الـناري ,اضافـة الى صـغـيـرة من ا
ـا مــعـدن ســتـة ركــاب اثــريـاء جــدا ور

االرفونيت. انه معدن غال ونادر)) 
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في فصلها االول يقدم "كالرك كارادوس"
مؤلفـاً توصيـفاً افتـتاحيـاً لعمـله يكشف

عما سيدور من احداث الحقة:
((لـيـتـخـذ اجلــمـيع امـاكـنـهم اسـتـعـداداً
ـركـبـة الـفـضـائـية لـلـهـجـوم. كـان قائـد ا
يــجــلس في غــرفـة الــعــمـلــيـات ,يـتــأمل
الــشـاشــة الـتـي كـانت بــجـانــبه تــعـكس
صورة مركبة اخرى ,ومن حوله يتحلق
أربـعــة أشـخـاص أو خــمـسـة يــأتـمـرون

بأمره))
اذاً... نـحـن أزاء صـراع مـســتـمــيت بـ
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بـل بت اعـــامل كـل مـــريض كـــقـــضـــيـــة
مـريضي هـو قـضـيـتي التي اشـعـر بـها
أؤمن بها واسـتميت الجـلها) وبـالتالي
الـتـقـت بـالـدكـتـور عـبــدالـلـطـيف وكـانت

اخلاتمة امل جديد اخر ...

ــســعــودي قــائــلــة : لــقــد غــيــرت تــلك ا
االوراق حـــيــاتي وســـقــتــني الـــصــبــر
وغرفت منها احلكمة فلم اعد انظر الى
مرضاي كـعنـاوين ومصطـلحات كـما لو
اني اتصـفح كتاب (دافـيدسـون) الطبي

غالف الرواية

ـا يجعـلها متراً ذات نـواة كثيـفة جدا 
ذات أهــمـيــة تـشــبه الى حـد مــا أهـمــيـة
االرض. وعن ســبب تــســمــيـتــهــا نــقـرأ:
سُميت باسم دلينيا نسبة الى مكتشفها

االرض ومن فـــيــــهـــا وبـــ "دلــــيـــنـــيـــا"
وحاكـمتهـا "ساديه كـوتنر" ,وما علـيها.
ـؤلـف: عـالم ودلــيــنــيـا كــمــا يــصـفــهــا ا
غريب ,انهـا كوكب قـطره ثـمانـون كيـلو

غالف الرواية
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ثنى ا

مـــعــانــاة وقـــهــر وضــيـم وظالم وجــهل
وخبايا أخريات  بداللة ال تطفئي أنوار

شمعتي ال مسي السراب.
هـذه الـدالالت واضـحة مـابـ نـقـيـض

هما النور السرابي
فـالـظـاهـر من الـلـعـبـة وعـود وشـعـارات
ـا ولــكــنــهــا سـراب لــيس لــهــا أثــر وإ
ضالالت ومــضــامـيــر وضــيــعـة  ووفق
الـشاعـر بـهـذه الصـورة الـكـبيـرة مـاب
الشمعـة والسراب ماب الـهيام والنور
شلولة والعطش والضياع والبصيرة ا

بالرغم من النور.
واألجـمل وتـبـدأ تـتـراقص فـوق سـنـابل

أرهقها العطش.
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الــــتــــكــــثـــيـف واالخــــتــــزال واإلحـــاالت
بتـكرة في هذين الـبيت والتنـاصات ا
ساميات راقـيات بليـغات حينـما تتوعد
الـسـنـابـل من األرض صـاحـبـهـا الـلـذان
أرهقاها مـن الشبق دون مضـاجعة ولو
ـرة لكي تـثـمر وتـنـضج وبالـتـالي حال
ـربوب يجـسده الـشاعـر مابـ الرب وا

سيوس . والسائس وا
لــقـد صـنـع الـشـاعــر من خالل كــيـاسـته
ـــعـــرفــــيـــة ونـــقـــاء ذهــــنه وروحه من ا
الــتـــحـــادمــات الـــوجــدانـــيــة جـــعل من
قصائـده مسـلية خالبـة شاعريـة مؤثرة
بكل نفس تمتلك عناصر الذوق الرفيع.
شــهـوة مــيت تــنـطــبق عـلـى كل فـرد من
رجل وامـرأة في مـجـتـمـعـنـا يـعـاني من
أشياء ماتت معه ودفنت بالرغم من أنه

على قيد احلياة .
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ـــا تــخـــبـــئه مالمح لــســـاعـــة الــغـــبش 
ـسرحـيـة فالـغـبش نهـايـة للـمـسرحـية ا
وبـدايــة فـصل جــديـد رسم لــلـشـعب من

ـسـرح فـهـذه اإلشـارة كـفـيـلـة لفـك هذه ا
ـغـلـفــة بـالـغـزل الـسـيـاسي الــقـصـيـدة ا
واأليــدلــوجي الــرومــانــسـي  واإلشـارة

فـي زمن كـــــثــــرت بـه األحالم وقـــــلت به
الــتــكـهــنــات لــتــنــتج واقــعــاً مــظــطـربَ
زاجـات ورؤى كفـيفة الـنظـر منـكوسة ا
شاهد في التعاريف تاهت الكـثير من ا
زحمـة التـقـوالت واجملامالت فـاستـسلم
الـذوق لــهم شـاهـراً مـنــديـله األبـيض ال
أدري كـــيف ألج في عــنـــوان جملــمــوعــة
ا يـراد لهـا أن تـرصد في عـنـوانهـا لـر
تـــآويل ال حتـــصى عـــلى وجه اإليـــجــاز
فـالـعـنـوان مـصـاغ بـحـرفـنـة من شـاعره
الـذي جـعل كل اخلـفايـا الـسـاكيـلـوجـية
بــشـــهـــوة مــيت حـي مــكـــبل الـــوجــدان
شاعر واألفكار وأخرس الرؤى وأعور ا

وخالل ما نقرأ في نص :
شوق ألغنيتي

طرقت الباب ظنا أنه بابي
أنا محفوظ إذ كانت ألحبابي

سمعت الصوت
أطربني أصيح

أعد يا هذا إطرابي
يــعــيـــدنــا هـــذا الــنص إلى إحـــالــة إلى

األطالل وكأن الشاعر يخبرنا عن دياره
الـتـي رجع لـهـا ولـم يـجـد قــومه ولـيـلى
مـعا لـذلك لم يـسـمع لـطرق الـبـاب حلـناً
يشدًه كما كانت الباب تغني بحنجرتها
التي شبـهها الشـاعر بأغنـية تطربه في
زمن اجلـمـال واإلخــاء والـنـقـاء في زمن
الــصـبــيــة والــطــفــولــة والــبـراءة الــتي
ــنـاخــات  أوجـز ضــاعت بــ طـيــات ا
قـطع الـذي استـخدم الـشاعـر في هـذا ا
في الــكـنــايـة واجملـاز بــتـوفــيق شـعـري

متمكن .
d¦M « ‚uAF

وما يحسب للشـاعر أنه عمودي الهوى
معـشوق الـنثر والـغوى فـتراه يـلعب ما
ب خـلـق لـهمـا مـعادالت واشـتبـاكات
وتــداخالت جــمــا ويــحــتــاجــان أيــضــا
شــاعـراً مـقــتـدراً يــجب أن يـؤدي الـدور

كما ينبغي .
أما في نص :

رنتْ
تكسرت الهموم على شجن

اخملــتــال الــذي كـان يــتــربص لــهــدم مـا
خطط له وأنتظر.

أمـكانـية الـشـاعر تـكمن بـحـرفنـة تمـكنه
من توظيف اللغة بتـراكيب لذيذة طيعة
مـنسـابـة بأريـحـية عـالـية فـهـو ال يدخل
والتـعتيم نفسه في مـطبات الـضبابـية 
يل لإلفـصاح أكـثر بـعيـداً عن فخاخ و
السـرد الذي يـوقع الشعـراء من حيث ال

يعلمون.
في نص :

ساعة الغبش
هيا أسدلي ستائر 
تفضح مسرحي
وأطفئي الشموع

إلى قوله :
وها هنا أنوار شمعتي

ال تطفئيها
ال مسي السراب

إلى قوله :
ويندفع حتى يالمس بعضك
وتبدأ ملحمة التراقص

فوق سنابل أرهقها الشبق
مـن هـذه الــقـصــيــدة احملـيــرة نـوعــا مـا
ــاهـيــة مــضــمــونــهــا والــرمـوز الــتي
اسـتــخـدمــهـا الــشــاعـر الــتي يـنــصـرف
ريـر واجملتمع تارة الذهن إلى الواقع ا
ـكبلة تارة وتارة كبوتة ا وإلى الذات ا
وت إلى حبيـبة أرهقت حـبيبـها حتى ا
دون جـدوى والذكـاء الـشعـري لـلشـاعر
يـفتح الـتـفاسـيـر على مـصـرعيـهـا حتى
ـا يتلـعثم الـقار ويـتخبط إلى أين لر
ـا أنه اسـتخـدم الـشاعـر داللة يذهب و

تستعمر النبضات
تسكن بالعيون
وخيمتها يدي

صفقت
سنيً العمر تستر نهرها

ما ب تليها أبحث عن حياة أخرى
غيوم شهوتي 
وتبدد منجلي

ماب واديها واألمنيات زاغت
هــنــا رنــا الــشــاعــر  إلى احلظ واحلــلم
ومخاطبـة الغيب ومكـافحة الزمن الذي
ـــكــابــدة عـــظــيــمــة رمــز الـــشــاعــر له 

(اخليمة / اليد )
واسـتـخــدم هـذين الـلـفـظـ والـداللـتـ
لــبــنــاء حــلم مــشــروع وأمـل هــو الـذات
آل وكـلً تلك اإلحـسـاس احلب الوطـن ا
ـنـتـظـرات من الـتـضـحـيـات اجلـسـام وا
الــــغــــيث والــــزرع والــــبــــذرة واألنــــكى
االنــتـظــار الـشــاق ذهب غـثــاء وتـبـددت
ــــعـــالم كــــمـــا تـــذر وتالشت كـل هـــذه ا

الرياح الهشيم.
الشيء اجلمـيل في هذا البنـاء الشعري
أن الــشــاعــر لم يــذهب بــتــوصـيــفه إلى
ـــا تـــكــون األقـــرب لــذهن مــنـــاخــات ر
ـقطع ـا اسـتـنتـجه من هـذا ا ـتلـقي  ا
وهـــو ألـم شـــديـــد وخــــســـارة عــــظـــمى
لـتضـحيـات بـاهضـات ولـكن الشـاعر له
مـخـيـلـة تـشـبـهه تـمـامـا فـحـول كل هـذه
اخلـــســـارات ألـى ربح عـــظـــيم وأعـــطى
مـشــهـدا جـمـيال خـصــبـا رائـعـا جتـسـد
بــالــبالبـل والـنــهــر الــدافق بــالــرغم من
رياض جواد كشكولمـــعـــانـــاة األرض والـــغـــيث واخلـــريف


