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نظمت جمعية الفنان التشكيلي الـعراقي السبت السادس من الشهر اجلاري  ندوة ثقافية حتت عنوان
حتيّـة إلى ضيـاء العـزاوي.  افتـتحـتهـا النـائبـة السـابقـة ميـسون الـدملـوجي ورئيس اجلـمعـية الـفنـان قاسم
عـرضت خالل النـدوة تخـطـيطـات للـفـنان كـان قد رسـمـها لـكتـاب "تـلويـحة ألحالم نـاجـية" لـلشـاعر سبـتي 
زج بـ الشعر والرسم  ونوقشت في ي د. فاخر محمـد رؤية جمالية في ا حسام السراي وقدم الفـنان واالكاد
ـسـارين االبـداعيـ  يـذكـر ان الـندوة هي مـاثـلـة لـلمـزج بـ ا الـندوة من خالل مـداخالت احلـاضـرين الـتـجـارب ا
وسـم الثـقـافي الـثـاني لهـذا الـعـام الـذي تقـيـمه اجلـمـعيـة وحـضـر الـفعـالـيـة عدد مـن الشـخـصـيات االولى ضـمن ا
تابع للحراك الفني بالعراق. على الصعيد ذاته تستعد اجلمعية القامة معرضها السنوي ية والثقافية وا االكاد
للخزف والذي يقام حتت شعار  مرحبا فالينتينوس حيث سيحضر األفتتاح مؤسس قسم اخلزف في كلية الفنون

قبل. اجلميلة الفنان القبرصي (فالينتينوس كاراالمبوس). وذلك أعتباراً من   24 - 3 تشرين الثاني ا
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بــالـكـاتب مـن الـوالدة حـتى حلــظـة الـكــتـابـة
نفسه.

3--
ـزج الـكــاتب من خالل جتـربــته في كـتـابـة
ـسـرحيـة بـ احلـوار الـقـصـصي واحلوار ا
ـــســرحـــيــة ــســـرحي وتـــقـــنــيـــة وبــنـــاء ا ا
أو ب والسيناريو مع بناء السرد الروائي 
بـنــيـة الــفـلـم الـســيـنــمـائـي وبـنــيـة الــسـرد
ـسـتـمـر; لـلـتــخـفـيف من حـدة االســتـرسـال ا
وذلك باستخدام تعدد األصوات أو الصمت
كل هذا يـدمج بطريـقة مـا مع الرؤيـا ونزعته
مع استخـدامه لتداعيات الذاكرة في التمرد 
ـشـاهـد واألفـكار واالسـتـرجـاع واسـتـدعـاء ا
اخملـتـلـفـة واعادة انـتـاجـهـا مـؤثـراً تـوظيف
الذات لتشكـيل البناء الـسردي حتى يصبح
قــادراً عــلى الــتــعــبــيــر عن األزمــة الــذاتــيــة
والـشـعـور باخلـوف واالحـسـاس بـاخلـيـبات
ـتــتـالـيـة لــتـأسـيس جـنس كــتـابي جـديـد ا
وهـذا مـا يـشـيــر الى أن الـشـخـصـيـات الـتي
ارتـبطت بـالـبنـاء الـسـردي هي جزء من ذات
الــــســــارد; فــــهـــذه (جــــوريــــة) والــــراهــــبـــة
(مـــيـــري)و(كـــاتـــرين) وأفـــكـــاره اخلـــاصـــة
بـ(يــســوع) كــلــهــا حتــيل الى عـالقــة الـذات
ـتـأصل الـقادر عـلى أن بـاحملـيط اخلـارجي ا
يـشكـل رؤاه اخلصـة به بـحـيث مـزج مـا هو
ا هـو خـيـالي وبالـتـالي مـهد الى واقـعي 
ـنـفلت عن مـزج السـرد االعـتيـادي بـالـسرد ا
الضـوابط فشـخصـية (جـورية) حتـيلـنا الى
واقــعـيـة غـائـب طـعـمــة فـرمـان; بـيــنـمـا رسم
صورة (كـاترين) والراهـبة(مـيري) وغيـرهما
من الـشخـصـيـات وهـو يحـيل الى مـغـامرات
الـكــاتب الـذاتــيـة أو مـحــاولـته رسم صـورة
حيّة عن الشخـصية ليس بوصـفها مشاركة
ــا بــوصــفــهـا وا في انــتــاج  نـص ســردي 
ركـزي فيه ,فهـو يـقول اجلزء اجلـوهـري / ا
عن كاترين:(( انـسلت اصابع كـاترين الى ما
بــ فــخــذي  بــبطء أفــعى فــالــتــفت الــيــهـا

))[ص.[170 مذعوراً
ومن هـنـا كـانت األنـوثـة هي الـسـاعـد األوفر
ـوفـورة التي خلـلق االتـصال بـ الـذكـورة ا
تــشـــعــر بــاحلــرمــان عــلى الــرغم من كــثــرة
مغاراتها وب الذات احملبطة/ اخلائفة من
اضي; ولـهـذا فإنّ عـذبـة في ا ـستـقـبل وا ا
الـلقـاء بـ جـسديـن محـبـطـ البدّ أنّ يـعـيد
من خاللـهمـا بنـاء الشـخصـيـة لتـصبح أكـثر
قوة وقـدرة عـلى جتاوز الـعـقبـات والـكاتب
يــصـرح بــطـريــقـة مــا بـنــزواته وطـمــوحـاته
اجلــســـديــة  حــ يـــقــول:(( أعــشق األرامل
ــتـروكــات أول مـا المس جــسـدي  جــسـد ا
أنثى كـانت أرمـلة مـتروكـة لـسنـوات طويـلة
ــاء حـــتى جف غـــادر جـــســدهـــا أحـــواض ا
تماماً االكـتشاف سـرّ اللوعة والـسخاء سرّ
الــقــبــول))[ص .[73فــاحلــرمــان /اخلــوف/
اخليـبة يـهيـمن عـلى حركـة النص وفـاعلـيته
;وهــو يـحـاول أن يــطـعـم سـرده االنـثــيـالي 
الـذي يـشــكل أحـيـانـاً جــزءاً من االسـتـرجـاع
واالســتــذكـــار من خالل الــدعــاء أو احلــوار
الذي يصـبح نوعـاً من حركة الـتخـاطب بينه
وبـــ اآلخـــر ألن اجلـــســـد لــديـه حــالـــة من
حـــاالت اخلـــصب والـــتـــغـــلب عـــلـى اجلــدب

1--
يُــحـيل عــنـوان روايــة شـوقي كــر حـسن
(قـنـزة ونـزة) الى مـرض االنـفـلـونـزا كـما
يــسـمــيه عـامــة الــنـاس في الــعـراق خالل
سـنـوات اخلـمسـيـنـات الـغـابـرة والـرواية
عبـارة عن تـداعيـات وانثـيـاالت وهذيـانات
رض تشبه الى حدٍّ ما هذيانات مصاب 
االنــفـــلــونـــزا; حــيث يـــصــاب فـي الــعــادة
بــاحلــمـى الــتي تـــدفــعه الـى الــهـــلــوســة
والــروايــة وارســال الـــكالم من دون وعـي 
لـيست مـقـسمـة الى فـصول أو تـقـوم على
رابـطـة مــعـيـنـة من الـتــرتـيب او الـتـنـظـيم
سـوى على سـرد مـسـتـمر يـسـرده الـكاتب
تكـلم(أنا) متجاوزاً االهتمام عبر ضمير ا
ومـعتـمـداً على اسـلوب بعـالمات الـترقـيم 

التداعي بكل أشكاله.
وقـد وضع الـكـاتب اقـتـبـاسـاً في بـدايـتـهـا
اشـــاره فــــيه الى انـه نص من مــــلـــحــــمـــة
(األوديـــســة) لــشــاعــر الـــيــونــان الــقــومي
الشهيـر لهوميـروس وهي اشارة مضمرة
الى أن مـا يكـتـبه هـنا هـو مـلـحمـة ذاتـية
تـســانـده فـيـهــا ثـلـة من الـشــخـصـيـات في
تفرد في بنائه ادارة هذا العمل السردي ا
وتصوره وانفالته; وهـو يشير بـطريقة أو
بـأخــرى الى أنـهـا جـزء مـن سـيـرة انـسـان
متـمـرد عاش حـياة من الـفـوضى والسـكر
وقد تـعاضدت واجلنس واحلريـة الذاتـية 
جملة مؤثرات على رسم مالمح هذا البناء
السردي الذي يـشير بقـوة  ـ حسب قناعة
الــكــاتب ـ الى نــهــايــة عــصــر الــســرديـات
وبدايـة عصر السرديات لحميـة الكبرى  ا
الـذاتـيـة وانـهيـار الـكـتـابـة الـسـرديـة على

وفق تواشج عناصر البناء الروائي.
من هــنـا يــبــدو الـتــصـادم بــ مـصــطـلح
رواية الـذي أطلـقه الـكاتب عـلى غالف هذا
العـمل وب حـقيقـة البـناء الـسردي الذي
ن يـــرجح اطالق يـــوفــره الـــنص وأنـــا 
أو (تـداعـيات مـصطـلح(سـيـرة غيـر ذاتـية)
من سـيرتي)أو(سـيـرة مـفتـرضـة لصـعـلوك
مــتـــمــرد);من اجل تــخــلـــيص الــكــاتب من
افـتـراضـات كتـابـة شـبه مـلـحمـيـة تـقـتدي
ـلـحـمــة هـومـيـروس (األوديـسـة);وغـالب
ــتــمـــردة تــلــون نــصــوصــاً الــنــصــوص ا
ــألــوف تــأســـيــســـيــة ألنـــهــا تـــخــتـــرق ا
والــتـقــلـيــدي بالغــة وفـكــرة وألن هـاجس

رض الـذي يـتـلبس الـكتـابـة هـو نوع مـن ا
الــكـاتب في حــالــة هي أقـرب الى اجلــنـون
مـنـهـا الى الـوعي الـكـامل; فـإنّ هـذا العـمل
يؤرخ لقوى بشرية مصابة بلوثات متعددة
من اجلــنـون أو بـشـيــزوفـريـنــيـا (عـصـاب)

اإلبداع.
ال أبــالغ اذا قــلت أن الــكــاتب شــوقي كـر
حسن يـكتب نصـوصه القـصصيـة بطـريقة
شــاعــريـة وعــنــد الـعــرب يــتـصـل الـشــعـر
بشيطان الـشعر الذي أصبح هـنا شيطاناً
ذلك أن حــداثـة اإلبــداع هي الــتي لــلــنــثــر 
ـــبــدع أن يـــفــرق بـــ الـــتــنـــاثــر تــدعـــو ا
العشوائي (اجلنون) أو التفجير االنتقائي
اإلبـــداعي; فـــتــــهـــرب مـــنـه وحـــدة الـــنص
وقد حلـسـاب االسـتغـراق في قـوة الـبـنـيـة 
ـبدع لدفـعات شـعورية من دون يستـسلم ا
ـفاهـيمـية; ـعرفـة ا انـضاجـها في بـوتـقة ا
وما فضالً عن خـلطه بـ ما هـو جدٌّ (لـغة)
هـو تـشـكـيـل لـغـوي[ يـنـظـر: مـوجـز تـاريخ
اجلـــنــون :روي بـــورتــر تـــرجــمـــة نــاصــر
مصطفى أبو الهيجاء كلمة للنشر  –هيئة
أبــوظــبـي الـثــقــافــة والــتــراث أبــو ظــبي
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يـــبــدأ الـــكــاتب نـــصه الــســـردي بــقــوله:((
وتـوهمـنا األزمـان بأن تسـبـقنـا اللـحظـات 
كل شـيء عــــــلى مــــــا يــــــرام بـــــرغـم هـــــذا
الــضــجـيـج الـذي صــار يــزاحم مالمــحــنـا
لـه))[ص ?4قــــــــــــــــــنــــــــــــــــــزة ونـــــــــــــــــزة
ـسـتـهـلـة 2018م].وهـذه الـبـدايــة ا بـغـداد
بنجمة حتـيل الى أن ثمة شيئـاً مهماً البدّ
من الــبـحث فــيه االّ وهــو احلـيــاة وأنّ مـا
ــثــابــة رؤى وأحالم تـوازي يــســرده هـو 
االنـثـيـاالت والــهـذيـانـات الـتي قـام عـلـيـهـا
بــوصـفه انـتـفـاضــة ضـد الـتـبـعـيـة الـنص 
والــعـــبـــوديـــة واالســـتـــسالم بـــحــثـــاً عن
اخلالص; خالص مـن كل مــا يــضــمــره في
داخله فه بث عن خالص يـعد بـالنـسبة له
وهذا نوع هو بحث عن خالصات متعددة 
تـعدة وخصـومـته مع االلهـة ا من تمـرده 
; فـعـلى الـرغم من كـمـا فـعل اجـداده سـابـقاً
وجـود شخـصـية مـؤثـرة مصـاحـبة حلـركة
الـبــطل  –الــسـارد  االّ أن هالمــيــة الـنص
خاضعة لهلوسات إبداعيـة مهيمنة تتفجر
وشعـور  بعـدم التـدج من ذاتيـة مـبدعـة 

وضـورة االسـتمـرار في هـذا الـتـمـرد حتى
النهاية مهما كانت العواقب.

وسـريــات الـهـذيــان هي سـرديـات مـنــفـلـتـة
تـمامـاً ال تـخضع لـضـوابط البـنـاء الروائي
وال الى عناصـره التي يبـحث عنهـا القار
فـثمـة هـنا حـكـاية تـوازي احللم احملتـرف 
وتــوازي اخلــوف واجلــنس والــغــيــاب عن
الوعي وهو يخضع إلحساس متجذر بأنه
مــصـاب بـخــيـبــات أمل مـتــتـالــيـة البـدّ من
التـعـويض عنـها; والـهـذيان وفـقاً لـذلك هو
ا في ليس في كالم الـشخـصيـات فقط وا
طــبـيـعـة الــسـرد الـذي يــسـرده عـبــر الـلـغـة
العربية الفـصحى مع حوارات  وتداعيات
بـالـلهـجـة الـعـاميـة يـسـتخـدم في بـعـضـها
الــكــوالج(الــلــصق) أوإزدواجــيــة الــصــوت
ــا يـجـعل الــواحـد في الـبــنـاء الــسـردي 
التداعي يتضمن في داخله تداعيات أخرى
أصغر منه; لهذا استخدم احلرف الطباعي
ــائل لـلـتـمــيـيـز بـ االعـتــيـادي واحلـرف ا

موفق من الوعي والسرد.
والهذيان بنية متأصلة في النص ومهيمنة
فيه  فـمن ذلك قوله:(( االنـثى ال تتـحمل أن
تـــكـــون وحـــيـــدة في زمـن مــثـل هـــذا الــذي
وتأخذ نعيش... مرات عـدة يتعتعك الـسكر
هــذيــانــاتك الى مــدن مــهــجــورة وذكــريـات
))[ص?[8-7وهذا النوع متورمـة تنز قـيحاً
من السـرد هو الـذي يبـقى سائـداً في غالب
ـــقــولــته:(( احلـــكــمــة يـــرتــبط  األحــيــان 
واألنـــوثــــة واجلـــنـــون أركــــان الـــلــــعـــبـــة
))[14ًص]. فقـد تـنازعت ومصـيـرها الـكر
هــذا الــنص احــاالت اجنـيــلــيـة وتــوراتــيـة
وصوفـية مـضمـرة في داخله كـما تـنازعت
ذلك شخـصيات مـسلـمة وأخرى مـسيـحية;
في اشـارة الى الـتــنـوع االثـني والـتـعـايش

السلمي ب مكونات الشعب العراقي.
وكـاتبـنا يـرغب في كـتـابة أوديـسـة عراقـية
خاصـة به لـها نـسـيج سردي مـتـوالٍ ليس
يـــشــبه الى  حـــدٍّ مــا الــكالم فـــيه فــواصل 
ـقدس في الـكـتب الـدينـيـة اخملـتلـفـة مثل ا
انـثيـاالت كالم الـوحي وتـداعيـات اجملـان
; لـهـذا جتـاوز وضع الـكـثـير أو احملـمـومـ
عروفة في الكتابة من الضوابط الشكليـة ا
ـشــاهـد والــفـصـول ألنه مــثل اسـتـخــدام ا
يــريــد أن تــكـون ســيــرته الــذاتــيـة حــكــايـة
مـتـواصـلـة مـثل كالم الـقـديـسـ واألنـبـياء
ولكنه يؤثـر االحالة الى نوع من الوهم أو
التوهم الذي يحكم العالقات االنسانية أو
عالقـات الـفـعل واجلـنـون; ولـهـذا اسـتـخدم
عنى أنه ألغى صيرورة القطوع الزمنية 
الزمن نفسه حيث آثر وضع(/)?(//),داللة
ا يـشـير الى عـلى جتاوزه حـركـة الزمـن; 
ضخـامة األزمـة النفـسيـة والوجـودية التي
ــوقف ومــحــاولـته حتــيط به وصــعــوبـة ا
ط كــتــابي مــتــمــرد يـخــرج عن تــأســيس 
ــألـــوفــة  ألنه يـــكــتب خــارج الـــضــوابط ا
كن أن وألن اإلبداع ال  ـرسومـة  الدائرة ا
حتـــيط به دائـــرة مـــعــيـــنــة مـــثل هــذه ألن
الــكـتــابــة في حـدّ ذاتــهـا لــيــست مـدرســيـة
ـــا هي إبــداع ذاتي مـــســتـــخــلص من وا
ـؤثرات التي حتيط التجارب االنـسانية وا

واالنكـفاء ; فـهـو يقـول:(( تقـول ميـري ـ كان
عـلـيك أن ال تـلــوث أحالمي بـلـمـسـاتك الـتي
هـــزت شــجــرة الـــروح.. أن ال تــرفـــعــني عن
صليـب رضاي لتـمنحـني رضا آخـر.. أشعر
أنّ ثمة مسافـة شاسعة تفـصلني عن يسوع
والـــعـــذراء. ال تـــكـــفي الـــدمـــوع لـــتـــمـــحـــو

اخلطيئة..))[ص.[82
يبـدو هذا الـشـعور بـاخلطـيئـة لدى (مـيري)
نابـعـاً من تصـورها اتـبـتل السـيدة الـعذراء
سـيح في ابتعادها عن ورهبانية الـسيد ا
االتـــصــال اجلــســـدي. ألنه يــعـــد نــوعــاً من
الــدنس; لــهــذا تــشــعــر بــنــوع من الــصـراع
الداخـلي ب الـغريـزة احملتـدمة في اجلـسد
وبــ الــقـيم الــديــنـيــة الـتي تــمــنـعــهـا من
حتـقـيق ذلك. فـتعـيش الـذات في تـنـاقـضات
كثـيرة من أبرزهـا تنـاقض أسبـاب الصراع
بــ الـقــيم واحلــقـيــقـة الــوجـوديــة الـتي ال
يـسـتـطـيع االنـسـان ان يلـغـيـهـا او يـسـيـطر
عليها تمـاماً فيسوع والعـذراء مثال; بينما
احلب واخلـــمــر واجلــنـس أمــور ضــروريــة

للمتعة االنسانية .
إنّ األزمة التـي يطرحـها شـوقي كر حسن
وان ـكـن أن تـلــغى  هي أزمــة دائــمــة وال 
فـكـرة الـطـهـرانـيـة هي مـجـرد قـمع واعـتـقاد
وهي تـعــيش في خـيـال بـاســتـخـدام الــقـمع
ولـــكـــنـــهم في الـــوقـت نــفـــسه الـــكــثـــيـــرين
ـارسون الـتـدنيس بـاألحالم اذا لم تـتـوفر
لـهم الـفـرصـة احلـقـيـقـيـة وفي الـتـصـورات
ألن الـكـتـابـة هي والـهـذيـانــات والـتـوقـعـات
نص يـوحي بـاحلـلم ويـستـنـد عـلى مـكـابرة
مـضـمـرة بعـدم الـتـصـريح بـحـقيـقـة الـرغـبة
ــا فـي الــتــعــرض بــنـزوع االنــســانــيــة وا
ـا خـيــالي لـتـحــقـيق الـرغـبــات احملـبـطـة. 
يــشـيــر الى وجــود صـراعــات داخــلـيــة بـ
ـان بـحـقــيـقـة االنـسـان بـوصـفه جـسـدا اإل
وبـ حـقـيـقــة الـتـطـهـر الـتـام من طـهــرانـيـاً

الــدنس; وبــهـذا حتــولت عــقـدة جــلــجـامش
وبـحــثه عن اخلـلـود الى نــواع من اجلـنـون
ــدبج بـرؤى ــفـرط بــاخلـلــود اجملــهـول وا ا

الهذيان واخلوف.
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اذا كـــان الـــكـــاتـب قـــد انـــطــــلق في إشـــارة
استهاللية من األوديسـة; فانه عاد بالذاكرة
الى ملحمة جلجامش األقـدم تاريخياً منها
وصور من خالل احالـته الى صور انـكيـدو 
الذي رؤى رؤيـا في منامه كوديا مـلك لكش 
ان اآللـهــة تــأمـره بــبــنـاء مــعــبـد لــتــفـســيـر
األحـالم; وفي هــذه الــعــمـــلــيــة ســاوى بــ
جـمـيـس شـعـبه في هــذا الـعـمل. ومن خالل
هــــذه الــــعـالقــــة بــــ احلـــــلم / الــــرؤيــــا/
والـواقع/ احلقيـقة كشف الهذيـان/اجلنون 
ة مـنذ عن حـيثـيات الـصـراع وجوره الـقـد
الحم التـاريخية أقدم العصـور وفي أقدم ا
وأعاد ترتيب هذه التصورات عبر الصياغة
لـحمـة جلـجـامش التي جـسدتـها السـرديـة 
فـيمـا بـعد حـكـايـات (ألف ليـلـة وليـلـة); فكل
اضي هـذه األعـمال والـصـور الـقـادمـة من ا
إن لم تــكن تــرســـو عــلى ضــفــاف اجلـــنس 
ملـحمـة جلـجامش تـتشـبع بأجـواء جسـدية
فــاضــحــة عن أهــمــيـة اجلــنس فـي تـهــذيب
ـغـتـرب وتـرويـضه من الـتـوحش االنـسـان ا
الـى احلــضــارة كــمــا حــصـل لــشــخــصــيــة
انـكيـدو كـمـا انهـا نص ادبي فـائق اجلـمال
وت باجلـنس ويحـاول ان يسـتبدل يقـاوم ا
مـوت اجلسـد بـخـلـود الذكـر. وهـو مـا قامت

عليه حكايات (ألف ليلة وليلة).
لــقـــد ربط الـــكــاتـب بــ تـــمـــثــال (كـــوديــا)
فاذا كان احلجـري وب شخـصيـة جوريـة 
كــوديـا رأى حـلــمـاً تـأمــره به اآللـهـة بــبـنـاء
معبـد لتفسـير األحالم واستـطاع ان يجمع
به شعبه على الطاعة وينفي عنهم التمييز
ب احلرار والعبيد حـ تعاضدوا جميعاً

لـبــنـاء الـبـرج وهم يـحــمـلـون األحـجـار 
مـتعـايـش كـمـا تـعايش الـذئب والـشاة
فـــإنّ الــكــاتب يــشـــيــر عــبــر احلــوار الى

شخصية كوديا بقوله:
عبد ورفاهية ومنح كوديا حلمَ  •
وجوده صـوجلـان السـؤال ... وجوري ال
تكف االسئلة ... كلما رنت اليّ احاطتني
بـهـاالت من االسـئـلـة الـتي تـدوخ الـروح
وتــــــذيب اجلــــــمــــــجـــــمــــــة بــــــرصـــــاص

خبثها!![ص[188
وبـ لـقـد ربط الـكـاتب بـ حـلم كـوديـا 
عذبة باجلنس حتلم شخصية جوريـة ا
حلماً يخـرجها من أزمتهـا  حينما كانت
(تـرمي بأنـوثـتهـا الـثـعلـبـية  الى جلج )

سترخية. ذكورته ا
وكذلك تأخذ شـهرزاد بطلـة حكايات(ألف
لــيــلـة ولــيــلـة) جــانــبـاً آخــر من الــدهـاء
لـتريض الـرجل حـتى يـصـبح قـادراً على
الــــتـــعــــايـش مع صــــيــــرورة الــــوجـــود

والغريزة االنسانية  حيث يقول:
(( يحـكى أيـهـا الشـهـرزاد أنّ الدمـوع ما

تشاء من األفئدة!!))[ً.[168
وشخـصيـة شهـرزاد ترتـبط بشـخصـيتي
كـاتــرين وشـخـصـيــة (سـرجـون الـكـدي)
ـباح حـيث سكـوت شـهـرزاد عن الـكالم ا
في نــهـايـة كـل لـيـلــة . وهـكـذا انــتـقل من
األويـسـة الى جـلـجـامش فـتـراث الـعـراق
الـــقـــد واســلـــوب الــقـص الــعـــربي في
الـعـصور الـوسـطى  في دورة تـاريـخـية
مـن بــدايــات الــســريــات الـى نــهــايــتــهــا
الـلـولـبـية; فـي اشارات واضـحـة الى انه
يكتـب ملحـمة سرديـة جديـدة خارجة عن
ـعـتـادة تمـثل جتـلـيـات ما أطـر الـسرد ا
بـــعـــد احلـــداثـــة فـي اخـــتـــزال الـــســـرد
واحلــوار واخـــتــزال اجلـــنس واخــتــزال

رأة. اجلسد با
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احلبّ في زمن الطنطل.. عالمة تعجب 

شــخـصـيـة الـشـيخ / الــتي مـثـلت الـقـبـول
ـرير  وهي شـخصـية انـتهـازية بالـواقع ا
تـرفض اخلـطـة جـمـلـة وتـفـصـيالً  كـونـها
سـتـفـتح عـلــيه ثـقـافـة فــضح بـؤر الـفـسـاد
والـفــاســدين  لــذا الـتــجــأ الى تـخــريــجـة
صل  الرفض ومحاولة تعمـيمها على ا
أن اخلـطـة لم تـتـضـمـن عـبـارة الـبـسـمـلة 
ليبقى اجملتمع حتت االدمان وسطوته . 
- مـن هـنـا - جنــد الـقــاصَ حـريــصـاً عـلى
رصــد هـذه احلـالـة الــسـلـبـيــة الـتي أدمـنّـا
رؤيتها في مجتمعنا العربي  أنّ االنسان
العربي يـرفض اخلروج من دوامـة السلب
الى االيـجاب  يـرفض فـكرة الـتـخلص من
شوائب جـثمت عـلى صدره سـنوات طوال
 يــرفض أن يــعـــالج االخــطـــاء ويــصــحح
مسار البناء اجملتمعي .. ليتشبث بخرافة
ـتـخـلف الـذي يـدعـو الى ـريض ا الـفـكــر ا

الضاللة والوهم وظالمية الدعوة .
باشر القاصُّ يقودنا بأسلوبه التقريري ا
عـطيات السلبية  السلس الى جملة من ا
ـــفـــارقــات ـــفـــاجــآت وا خلـــلق نـــوع من ا

كن األدبُ السـاخرُ الـتهـكمي ... أو مـا 
أن أطــلق عــلـيه مـن تـســمـيــة أدب رصـد
اخملــلّـفـات الــنـاتـئـة... كــان ومـا يـزال له
خـصوصـيـة متـمـيزة في رصـد مـخلـفات
الــــواقع الــــيــــومي ومــــحــــاولــــة وخـــزه
بـدبــابـيـس  علّ ذلك يــجـعــلـنــا نــتـوقف
عـنده  من أجل مـعايـنـته جلـياً وتـدقيق
ـنـحـنـا من قدرة ـا  تـلك االلـتـفـاتة  و
ـعـاجلـات الــنـاجـعـة  هـذا عـلـى وضع ا
ـتاز بـأنه يُـعنى بـالـدفاع عن كلّ األدب 
ما يـدور في مجـاالت احلياة الـسيـاسية
والـديـنـيـة واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
وغــيــرهــا  له قـواعــده وأســلــوبه الـذي
يتفاوت من كاتب آلخر وحسب التجربة
األدبـية واحلـيـاتيـة  هـو فنٌّ جمـاهـيري
حاضر في كل مكان وزمان  يعتمد على
عــنــصــر الــتــشـويـق الـدالّ مـن خالل مـا
يطرحه الكاتب بـطريقة فكـاهيّة ضاحكة
نــاقــدة  تــخــفي مــا وراءهــا من الــوجع
الــيـومي الــذي جـعـلــهـا تـتــخـذه سالحـاً
ــواجـهــة ذلك إثــر الـتــحـوالت الــراهـنـة
التي تعرض لها العـراق طيلة السنوات
ـنــصــرمـة نــتـيــجــة احلـروب والــدمـار ا

واخلراب . 
( احلب في زمن الـــطـــنــطـل )  عــنـــونــة
سـاخرة لـشـيـئ مـتـضـادين  حاول من
خاللـهـمـا الـقـاص ( ضـاري الـغـضـبان )
في مـجمـوعته الـقـصصـية الـصادرة عن
دار ســراج / الـنــجف األشـرف ? 2018
أن يـوهـمنـا بـشيء جـميل لـكـنه يـحيـلـنا
كن الى أمـر آخـر فيـه حيـرة زمـنـيـة ال 
لــهــا إال أن تــســتــطــيل عــلــيــنــا نــقــطـة َ
مــشـــاكـــســـةٍ ً ضـــاجــة ٍ حـــدّ الـــتـــخـــمــة

كن أن جناريها على فاجآت التي ال  با
اختالف مسمياتها .

فـ ( احلبّ ) مفهومة حسيّـة فيها شفافية
ـــفـــردة إلشـــارة الـــنـــفس االنـــســـانـــيــة ا
ـا حتــمـله من وجتــاذبـهـا مـن اآلخـر  و
ســمــو مــعــنى وهــدف  أمــا مــفــهــومـة (
الطنطل ) فهو كائن اسطوري في التراث
الـعراقي مـتـحوّل يـتـلـبس في أي شكل ..
انــسـان  حــيـوان  أو جــمـاد يــخـرج في
الـليل وكـان الـعـرب يخـافـون منه واالسم
مــأخــوذ من األســاطــيــر الـســومــريــة في

العراق .
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ـفــهـومـتــ حـاول الـقـاصّ أن ومــا بـ ا
يـــبــ لـــنــا أنّ احلبّ قـــد وقع رهــ زمن
متـلوّن ال ثـبوت لهـيأته بل فـيه متـغيرات
كـمــا الـطـنـطل  وهــذه فـعالً من سـخـريـة

القدر .
( احلبّ في زمـن الـطـنـطل ) لــلـغـضـبـان 
تـسـميـة قـريـبة من عـنـونـة رواية ( احلبّ
ـاركيز  ومـا بينـهما في زمن الكـوليرا ) 
مـن اخـــتالفــــيـــة واضــــحـــة فـي الـــهـــدف

ضمون وقصدية الكاتب .. وا
( الــغــضـبــان ) ..في ( عالمــة الـتــعـجب )
استـطاع أن يركّـز على مفـصليـة ما يدور
حوله من تناقضات حيـاتية سلبية  كان
لــهـــا األثــر األعـــمق في حتـــريــضـه عــلى
الكشف عنها وبطريقة ساخرة انتقادية 
هــو حــذر في رصــده وتـــتــبــعه لــلــحــدث
الــســرديّ .. وفي مــحــاولــة تـســويق ذلك
ــكـبّـرة الـتي تـنمّ عن بــطـريـقـة الـعـدسـة ا
قدرة وبراعة الكاتب في سردية بسيطة 
نــاهــيـك أن الــســارد كــان يـــخــتــفي وراء

عالمة التعـجب  اذ منحهـا قدرة التحرك
وعلى وفق كونها عدسة التقاطية لكل ما

يدور من مترهالت راكدة .
القاصُّ مُدرك تمامـاً حراكية عالمته التي
تــدور في مــكـــانــيــة مــحــددة  مــنــهــا : (
ـقـهى / اخلـربـة / اجلـامع / الـسـوق / ا
صـالة بـيت الـشـيخ / بـيت وبسـتـان احد
الـســيــاسـيــ )  وهــذه االمـكــان تــشـكل
امامنـا مناطـقية غيـر مستـقرة بل ضاجة
بـشــخـوصــهـا الــذين لم يــتمّ تـســمـيــتـهم
ا االكتفاء ضمنياً باإلشارة تصريحاً وإ

اليها .
كـمـا نالحظ الـقـاصَّ يـسـلط الـضـوء على
ظـاهرة خـطيـرة تـفتك بـاجملـتمع أال وهي
ــــدمــــنــــ  حــــيـث االدمـــان االدمــــان وا
بـاألفـيـون أو بـالـلـعب والـثـرثـرة وتـرويج
الـشـائـعات  االدمـان بـتـحـريف احلـقائق
من قبل من يتصدر هـذا اجملتمع البائس
ــتــلــوّنــ  وبــذا هــو يــتــعــامل مع من ا
مــجــريـات شــخـوص يــحـددون مــسـارات
رؤيـــتــهم مـــا بــ بـــعــد بـــصــري تـــمــثل
بـــالـــبـــاحث االجـــتـــمـــاعي أو قـــصـــر في
ـنــظــور احلــدثي تـمــثل بــالــشــيخ إمـام ا

اجلامع :
( تـــذكــرت زيـــارة رجل مــعـــتـــد بــنـــفــسه
لــــلـــجــــامع  عــــرفت الحــــقـــا أنـه بـــاحث
اجــتــمــاعي والــلــقــاء بــالـشــيـخ االمـام -
صـل - ومـنحه والـذي تنـاقلـته ألسـن ا
مـلـفـا به خـطـة عـمل مــتـكـامـلـة لـلـحـد من
ـديــنــة  وكـيف ان ظــاهــرة االدمـان فـي ا
رجل الــدين في حــيــنه رفض اخلــطـة الن
ـلف لم يـبدأ بـعـبارة بـسم الـله الـرحمن ا
نبر وشتم الـعلمانية الرحيم ثم اعتـلى ا
والبـسـي اربـطـة الـعـنق وحــالـقي الـلـحى
ـا دعــا الــبـاحث لــلــهـرب وهــو يــسـمع
ـــصـــلـــ من آبـــاء وإخــوة صـــيـــحــات ا

دمن وجيرانهم .. ) ص . 8 ا
القـاصّ يعـرض لنـا شخصـيتـ فاعـلت
مـــتــنـــاقــضــتـــ : شــخـــصــيــة الـــبــاحث
االجـتمـاعي / شـخصـيـة التـغـييـر . الذي
ــتـلــكه من رؤيـة ـا  يــحـاول جــاهــداً و
كـافحة جادة في طـرح موضـوعة خطـته 
هذا الـسـرطان الـذي بدأ يـنخـر باجملـتمع
وأبـنـائـه وإيـضـاح أثـره الـسـلـبي  وبـ

احلـيـاتيـة  لـيـعلن أنـنـا مـدمنـو الـسلب 
رافـضـو التـغـييـر شـئـنا أم أبـيـنا  لـنـجد

أنفسنا أمام :
احلياة العبثيـة التي ال تنتج سوى حياة
مشـلولة / اعـتمـاد تسقـيط من يحاول أن
يـنـتشـلـنا من الـسـلب / صـناعـة االحـباط
الـــنـــفـــسي وإشـــاعــة الـــتـــكـــاسل ووضع
معرقالت أمام أي حركة تنموية حترضنا

على التغيير :
WIKF  WÐUÐ–

فاجأة غـريبة جدا  اذ لم جتد ( وكانت ا
في اخلــربـة مـدمــنـا واحـدا  فــقط هـنـالك
كـلب يـدور هاربـا وقط يـتـبعـه في االسفل
وذبابة معلقة بـشباك عنكبوت في االعلى
حتاول اخلالص بينما العنكبوت يهملها
وهـو يـنـام بـتـكـاسل وذبـابـة اخـرى تـدور
قــرب الـعـنــكـبـوت بـتــحـدٍ واضح ) عالمـة

التعجب / ص 11
حــيـث أن تـــأثــيـــر اإلدمـــان لم يـــقع حتت
وطــــأته االنــــســـان فــــقط بـل أنـــتــــقل الى
احليوان كـذلك ... حيث صوّر لـنا القاصّ
صورة كاريـكاتيـرية ساخـرة : كلب يهرب
من الــــقط / وعـــنـــكـــبـــوت كـــســـول امـــام
فـــريــســـته / وحتـــدي الـــذبــابـــة األخــرى
لــلـعــنــكـبــوت ذاته .. فــأيّــة مـفــارقــة هـذه
يـحــاول أن يـربــطــهـا لــنـا الــقـاصّ  وأي
عالمة تعجب هذه التي حتيلنا الى رصد

آخر :
( الـزوجـة الـوسطى لـلـشـيخ االمـام تـطبّل
ــراهـقـات يـرقـصن ثم صـعـد وطـيف من ا
احلــمــاس لـدى الــشــابـات فــدخــلن دائـرة
الــرقص  ثم نـهــضت الـزوجـة الــصـغـرى
بــحـمـاس وأخـذت تــهـتـز بـطــريـقـة خـارج
االيـقــاع وتـسـحب مـعــهـا الـزوجـة االولى
ويـهـتـز البـيت الـعـتـيق عـلى ايـقاع رقص
زواج بــــنت شــــيـخ اجلــــامع ... ) عالمــــة

التعجب / ص . 12
بـاشـر الذي بـهذا الـتـصويـر الـتقـريـري ا
اعتمـده القاصّ الـغضبـان  ونقده الالذع
عـن مــحـيـط الــواقع الــبــؤري / الـداخــلي
لعائلة رجل الدين وحتويل مكانية البيت
الى حـفـلـة راقـصـة تشـتـرك فـيـهـا زوجات
الـشـيخ وبـنـاته وشـابـات أخـريـات  دليل
على أن الواقع الداخلي شيء واخلارجي

شيء آخر  وهـما بـعيـدان كل البـعد عـما
ــثــله رجـل الــدين في مــجـــتــمع مــغــلق
حتــكــمه الــعـادات والــتــقــالــيــد والــعـرف

االجتماعي  .
بـيـنــمـا تـتــجـلى لـنــا شـخـصـيــة الـبـاحث
االجــتــمــاعي الــذي لم ولن يــســتــطـيع أن
يــعـالـج بـؤرة اخلــطـأ  نــراه يـتــخـلى عن
بعض مـا اعتـاد عليه بـسبب أن مـقبـولية
ــفـهــومــات الــتي حــاول طــرحــهــا امـام ا
اجملـتمع لم جتـد لـها حـيـزاً ولو بـصيص
امل  جتعله يتمسك بها ويدافع عنها بل
ـا جــعــلـته عــرضــة لـكـل من هبّ ودبّ  

أثرت عليه نفسيا وحياتياً ومجتمعياً :
ـسـح بـأنــامــله عــلى ربــطـة ( حــتى انـه 
ـــيـــزة - وهــو لـم يــضع عــنـق حــمـــراء 
الرباط منذ حادثة اجلامع - .. ص . 09

ثم نقرأ :
( لــكن زادت اثـارة عـالمـة الــتـعــجب كـون
الـبــاحث االنـيق مـا انـفك يـتـعـطـر بـعـلـبـة
عـطر بـحجم الـسبـابـة تسـتخـدم عادة من
رر طـرفـها الـكروي عـمـم وهـو  قـبل ا
ــتـحـرك عــلى عـنـقـه وخـلف اذنـيه ) ص ا

10 .
ليقع هذا الباحث فريـسة سهلة لشائعات
أخـــــرى رائـــــجــــــة : ( " بـــــأن الــــــبـــــاحث
االجــتــمــاعـي عــلى عالقــة ســـريــة بــبــنت
الـــشـــيخ وقـــد تـــكـــون الـــعـــروس حـــامال
بــاألشـــهــر االولى وهـــذا الــزواج لـــســتــر
ــطــلــقــة بــان ــوضــوع " بــيــنــمــا ردت ا ا
البـاحث جبان ال يـجرؤ عـلى ذلك والدليل
بـأنـهـا جربت غـوايـته مـرات عـديـدة وبدا

رعديدا في هكذا موقف  ص . 14 - 13
هذا جاء نتيـجة مجتمع غـير واع ٍ ثقافياً
بـل جلّ مــا لــديه هـــو الــعــيش في دوامــة
تشغيل الشائعة وحتـريكها كيفما شاءوا
عـلّـهم يــحـظــون بـبـعض الــتـسـلــيـة الـتي
حتيلهم الى السخرية والتندر من أمر ما
. لـكـنّه واقع يـجـعـلـنـا نـحـدّد أنّ مـسارات
تـيـار الــوعي الـثـقـافي اجملـتـمـعي ضـيـقـة
ـــكـن أن تـــخــــرج من دائـــرة األفـق  وال 

اخلراب والتطفل واألسطرة .
ثم يتصـاعد التركـيز على رصـد اخمللفات
من قـبل القـاص ( ضـاري الغـضـبان ) في
الـتقـاط صورة أخـرى  خملـلفـة الـسيـاسة

وأثــرهـــا في تـــشــويه اجملـــتــمـع ضــمن
تــداخالت غــرائــبــيــة واقــعــيــة  فــأحـد
الـسـيـاسـيـ كـان نـقـطـة خـراب وهدم 
حيث حتوّل قصره الى مكان تعجّ فيه 
( عـن عـدد مـن الـنــســاء من جــنــســيـات
مـخـتــلـفـة  يــقـال بـعــضـهن لــلـطـبخ او
ـغـرضـ ـسـاج واخلــدمـة  وبـعض ا ا
كتبـوا في ( الفيس بـوك ) أن له فصيال
من االطـفـال من زوجـات غـيـر شـرعـيات
واستدلـوا برواية قابـلة محـترفة افشت

سر السياسي ... ) ص �15
ـــطــيـــة إعـــادة تــوجـــيه وخـــلق اذاً / 
الـشـائـعـة الـسـياسـيـة ومـحـاولـة دسّـها
مـجـتـمـعـيـاً حيـث تكـون سـهـلـة وقـريـبة
تـقبل للـتـداول لدى جـمهـورها الـهشّ ا
ثل هـذه احلراكـية  هي احـدى طرائق
االدمـان التـي يعـتـمدهـا مـدمنـو احلـياة
الـســلـبـيـة  علّ ذلك يــسـهم في وهـمـيـة
اصالح حجم اخلراب والدمار احلاصل
على أرض الـواقع ومحـاولة حتريك كل
ـا سـاكـن  وذي / هي حـالـة طـبــيـعـيـة 
يعـانيه مـجتمـعنـا من هوس في تـفعيل

تقنية الفضيحة واللهاث ورائها .
bŽU  wÝUOÝ

( الـغـضـبان ) يـصـرّ عـلى كـشف مـبدأ (
وما خفي كان أعظم )  حيث :

( فقد كان السيـاسي الصاعد يجمع كل
ــديــنـة في حــضــيـرة كــبــيـرة مـدمــني ا
ويوزع عـليـهم لفـافات االفـيون مـجاناً 
بيـنما مـساعـدته االنيقـة تلـقنهم طـريقة
الــتــصــويت لــلــسـيــاسـي الـصــاعــد في
االنـتـخـابـات القـادمـة  الـوشـيـكة ) ص

15 .�
 -من هــنـــا - يــتــضح لـــنــا أنّ اخلــرابَ
اجملـتـمـعي صـادر من أعـلى هـرمـيـة في
اجملـتـمع الى االدنى  ألنه خـراب ديـني
وسـياسي واجـتـماعي وثـقـافي  خراب
تـعــمل فـيه مـنـظـومـة الـتـدمـيـر الـشـامل
لإلنسـان والوطن والثـقافة عـلى مديات
زمنية مستقبـلية لغرض االستفادة منه
تكاملة على في فرضية بسط الهيمنة ا
الـسـلـطة واالسـتـحـواذ عـليـهـا  وإبـقاء
األدنى يـعيش في دوامـة ضـيـاع الوطن

واطن .... وتشتت ا

غالف الرواية

غالف اجملموعة القصصية


