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بغداد

اضي واحلـفاظ عـلى التراث من خالل مع إطالق دورته اخلـامسـة عشرة يـسلط مـعرض اإلسكـندرية لـلكـتاب في مصـر الضـوء على اخملطـوطات الـعربيـة ودورها في اسـتجالء ا
نظمـة العربية لـلتربية والثـقافة والعلـوم (ألكسو) في مطلع عهد في  1946في إطار جامـعة الدول العربيـة ثم أُحلق با اختـيار معهد اخملطـوطات العربية ضـيف شرف. تأسس ا

رجعية والنصوص احملققة والدراسات اخلاصة باخملطوط العربي. السبعينات ويعمل على فهرسة اخملطوطات وبناء قواعد بيانات لها ونشر الكتب ا
عرض االثـن (تهتـم مكتبـة اإلسكنـدرية بنشـر الوعي التـراثي ب اجليل اجلـديد لذا كان اخـتيارهـا معهد يقـاتي نائب مديـر مكتبـة اإلسكنـدرية في كلـمة افتتـاح ا وقالت هـدى ا
عهد الفعال في أحياء التراث العربي ونشره). عاصر وتقديرا منا لدور ا اخملطوطات العربية ليكون ضيف شرف معرض اإلسكندرية الدولي للكتاب لترسيخ أهمية التراث في فكرنا ا

. وتستمر أنشطة وفعاليات الدورة احلالية حتى السابع من أبريل نيسان. صري صرية العامة للكتاب واحتاد الناشرين ا عرض مكتبة اإلسكندرية باالشتراك مع الهيئة ا تنظم ا
وقال فيصل احلفـيان مدير معهد اخملطوطات العربية في االفتتاح ان (مـعرض كتاب اإلسكندرية معرض مهم ألنه امتداد لتاريخ االهتمـام بالعلم فاإلسكندرية عاصمة علمية والعواصم
عـرض مجـموعة كـبيـرة من الكـتب عشـرات العـناوين الـتي صدرت في عام  2018وهي ـعهـد في ا العـلمـية في تـقديري ودون مـبالـغة هي فـوق العـواصم السـياسـية). وأضاف (يـقدم ا
عهـد). وبجانب جناحه الزاخر باإلصدارات تقام يوم الثالثاء ندوة تتناول (جهود وإسهامات معهد عهد بل هو واحد من اخلطوط التي يعمل عليها ا متنوعة عـلما بأن النشر ليس هو كل عمل ا
اخملطوطات العـربية في احلفاظ على التراث العربي). ويشمل برنامج معرض اإلسكندرية للكتاب ندوات فكريـة وأمسيات شعرية وعروضا سينمائية وورش حكي وفقرات موسيقية وفنية إضافة

عرض. ناسبات التي تواكب فترة إقامة ا إلى إحياء بعض ا

رسالة االسكندرية
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ية  شاعر من احلمدانية يلج العا

ــاجـــســـتــيـــر  لــلـــبــاحث اطــروحـــة ا
احلديثي من ملخص للبحث بكال من
الــلـــغــات الـــعــربـــيــة واالنـــكــلـــيــزيــة
الـيزية  فيـما ارتكزت عـلى خمسة وا
ـــقـــدمـــة فـــصــــول  تـــنـــاول اولـــهـــا ا
ومـشـكـلـة الـبـحث واسـئـلـته واهـدافه
واهــمــيـــته وحــدوده  فــيـــمــا تــنــاول

فصلها الثاني
قدمـة ومفهوم الدراسـات السابـقة وا

البناء الفني
في اللغة الشعرية

عـجم الشعـري وظواهر اسـلوبية - ا
لغوية.

ــركــبــة - - الــصــورة الــشــعــريــة - ا
فردة ا

الـــقـــصـــيــــدة الـــصـــورة ثم اإليـــقـــاع
الشعري

اإليقاع الداخلي فالتقفية الداخلية
- اخلالصة

- أما الفصل الثالث فشمل:
قدمة ومنهج البحث ا

نهج الوصفي التحليلي - ا
- العينة وحجمها وطريقة إختيارها

علومات وحتليلها - جمع ا
- حتليل اللغة الشعرية

- حتليل الصورة الشعرية
- حتليل اإليقاع الشعري

- اخلالصة.

bOFÝ ”UO « d UÝ ≠ q u*«

ي الـضـوء عـلى سـلط بـاحث اكـاد
الــبــنـاء الــفــني في شــعـر الــشــاعـر
ـنـحـدر من بـلـدة بغـديـدا الـدكـتور ا
ية بهنام عطا الله في دراسة اكاد
لـــغــرض احلـــصـــول عــلى شـــهــادة
ــاجــســتــيـر  مـن جــامــعــة بــوتـرا ا
ـالـيـزيـة ..ونـاقش الـطـالب سـامـر ا

ابــــراهـــــيـم احلــــديـــــثـي  رســــالـــــته
وسومـة  بالـبنـاء  الفـني في شعر ا
بـهـنــام عـطـا الـله  حــيث اسـتـغـرقت
ــاقــشـــة نــحــو ســاعــتــ جــلــســة ا
ونــصف الــسـاعــة  لــيــمـنح بــعــدهـا
ـاجــســتــيـر  في الـبــاحث شــهــادة ا
اللـغة الـعربـية وادابـها حيـث تالفت

ناقشة  من  كال من جلنة ا
- الـــدكــــتــــورة نـيء فـــرحــــان بــــنت

مصطفى / رئيس اللجنة.
- الـدكــتـور ذو الـكـفل إسـمـاعـيل من
UPM/ ــالــيــزيــة جـــامــعــة بــوتــرا ا

عضوا.
ـشارك رمزي عارف من - األستاذ ا
UKM / ـاليزية اجلامـعة الوطـنية ا

عضوا.
 وتالفت - الدكتـورة فابية تؤلوبوك

/ عضوا ومشرفا.

- أما الفصل الرابع فتضمن:
ناقشة - التحليل وا

عـجم الشـعري - اللـغـة الشـعريـة وا
الطبيعي واألسطوري واجلغرافي
- ظواهـر لغـوية اسـلوبـية : الـتكرار

واإلستفهام
- الصورة الشعرية

ــفــردة ــركــبــة وا الــتــشــكــيـــلــيــة وا
والقصيدة الصورة

- الفصل اخلامس تمحور حول:
خاتمة البحث وخالصة النتائج

ــتـعـلـقــة بـالـهـدف األول -الــنـتـائج ا
والــهــدف الـــثــانـي ثم الــتـــوصــيــات
ـــــــقــــــتـــــــرحـــــــات فــــــاخلـالصــــــة وا

راجـــــــــع وا
جتدر االشارة الى ان الدكتور بهنام
عـطـا الـله  يـنـحـدر من بـلـدة بـغـديدا
في مـركـز قـضــاء احلـمـدانـيـة (28كم
ـوصل )واصدر خالل شـرق مـدينـة ا
مـحــطــات ســيـر ته الــشــعــريـة  ست
مجاميع شـعرية وصدر عن جتربته
الـشعريـة سبعـة كتب نقـدية وما زال
يكتب الشعـر وينشره في العديد من
الــــصــــحـف واجملالت الــــعــــراقــــيــــة
والــعـربـيـة كــمـا تـرجــمت نـصـوصه
الـشــعـريـة الـى الـعــديـد من الــلـغـات
مــنــهــا الــســريــانــيــة واإلنــكــلــيــزيـة

اليزية. والهولندية وا

على صـفحـته في الفـيس بوك نـشر الـدكتـور جنم عبـد الله كـاظم استـاذ النـقد
قارن بجامعة بغداد مـوضوعا مثيرا حتت عنوان اهم مئـة مجموعة قصصية ا
قـتضـبة اسبـاب اختـيارها من عراقيـة في القـرن العـشرين عرف فـي مقدمـته ا
ـنصرمـة انها ئـة عام ا ب اجملامـيع القـصصيـة الكثـيرة الـتي صدرت خالل ا
في جودتهـا شكال ومـضمونـا حتتـمل االتفـاق مع معظم الـنقـاد والدارس في
ضمـونية التي عايـير الفنـية وا الغالبـية العظـمى منها ومـنوها الى جمـلة من ا
اتبعها في فـرزها دون سواها مـنها االحتـكام الى الذوق الفـني الرفيع والرؤية
ميز عايشـة الطويلة لهـذا الضرب ا هذبـة بفعل ا ـصقولة وا الذاتية اخلاصة ا
من ضـروب االبـداع االدبـي من دون ان يـنـسى دور الــشـهـرة الــتي اكـتــسـبـهـا
ــتـــحــقق من نــتــاجه الــقــاص من خالل حــضـــوره وشــيــوع اســمه في ضــوء ا
وضوعية ودقة التحليل وسعته القصصي من قبل اكثر من ناقد مشهود له با
فضال عن تأثير اجملموعة اخملتارة فيما تالها من كتابات قصصية الحقة لدى
االخرين وانـهـا شكـلت بـعد صـدورهـا تيـارا او ظـاهرة مـعـينـة في مـرحـلتـها او
ـا يثير تخـصص احلريص واحملايد. و راحل التي تلـتها ال تـخطوها عـ ا ا
االنـتبـاه ان الـعـقـد الـسبـعـيـني جـاء افـضل عـقود االبـداع عـطـاء اذ ظـهـرت فيه
ثالثـون مـجـمـوعـة قـصـصـيـة مـتـمـيـزة ولـعل هـذا مـعـطى من مـعـطـيـات اجلـبـهـة
الـوطـنـيـة اذ تـوقف الى حـد مـا االحــتـراب الـسـيـاسي واعـطـيت اجـازة مـؤقـتـة
لـلبـولـيس الـفـكري يـلـيـهـا جيـال الثـمـانـيـنات والـتـسـعـينـات بـواقع تـسع عـشرة
ـرتبـة الـثالـثـة باثـنتي مجـمـوعة لـكل مـنهـما وجـاء عـقد الـسـتيـنـات الصـخّاب بـا
شـرقة كافة في اجواء تسودها عشرة مجموعة والن احليـاة تزدهر جوانبها ا
احلريـة واالستـقـرار لذا حـصل تراجع خـطـر في عقـد االلفـ وهـو امر مـتوقع
نتـيجـة لتـردي االوضاع االقـتصـادية واالجـتمـاعيـة والسـياسـية في تـلك الفـترة
ظلمة التي عاشها العراق اذ لم يكن احلصاد اكثر من خمس مجاميع فقط! ا
ي بـحث يـبـدو لـلـمـنـصف جـديـدا فـي مـوضـوعه من حـيث الـتـخـصص االكـاد
ـعـده ـيــة تـوفـرت  ـعـرفي مـوجـه في االسـاس الى طـلـبــة الـدراسـات االكـاد وا
ـنـجـز جـهـد اجـواء صـحـيـة من دون ارغـام او اكـراه او غـوايـة سـوى غـوايـة ا
مــضن من دون شك قـــام به الــرجل بــصــمـت من دون ضــجــة وافــتــعــال وبــذا
استـطـاع ان يـضع يـده من دون تـردد على افـضل الـقـصـاص عـبـر اجـيـالهم
ـعـروفــة بـعـد ان اسـتــطـاع اسـقـاط مــجـمـوعـات قــصـصـيـة كــثـيـرة عن دائـرة ا
اهتمامه. اجناز بـهذا احلجم والكـيفية يـعيد من دون شك لالذهان الـيقظة تلك
التخريجات النقدية التي ظلت الكثـر من اربعة عقود او خمسة يتصدرها طن
مـقـرف اذ انـصـبت مـعـظم الـدراسـات االدبـيـة في الـعـراق اال فـيـما نـدر عـلى
قـصود هنا قاص بعيـنه او مجموعة قصاص مديح الوهم سواء كان الوهم ا
ـؤسسـات الثقـافيـة واالعالميـة قاتل بعـدد اصابع الـيد الـواحدة مـتنفـذين في ا
الله الـسيـاسة حـيت تـتدخل في االبـداع االدبي والفـني اذ كـان البـاحث يومـها
ـلـغـومة مـخـنـوقـا تمـامـا وبـحـثه تكـتـنـفه مـخاوف ـعـارف والـعـلوم ا في حـقول ا
الرفض وقـد يقود الى الـتهـلكـة بسـبب خبـير انتـهازي مـاكر صـلف ومتـعجرف
جيء بع او تـطـوع من تـلـقـاء نـفـسه لـسـد نـقـصـا في مـوهـبـته االصـيـلـة مـهـمـته
ـسـكـوت عـنه مـضمـومـا والـتـجـريب شكال متـابـعـة االصـوات الـتي تبـحث في ا
واالجهـاز عـلـيهـا ومن ثم فـاحلـوار مع هـذا النـفـر الـبائس حـوار طـرشـان. هذه
االجواء الـصحـية نـفسـها هي الـتي منـحت ناقـدا مثـابرا اسـمه احسـان محـمد
علي الشجاعـة ليعلن صراحـة في مقال مثيـر نشرته له صحيـفة طريق الشعب
ـتهـالـكة ـاضي عن سـتة اسـمـاء دفعت فـيـما كـتـبـته البالغـة ا يوم 23 شبـاط ا
ــثـمـرة الى الـوراء وبـذلك اسـهـمـت عـلى نـحـو فـاعل بـتـطـور واالنـشـائـيـة غـيـر ا
السردية فـي العراق هي برهـان اخلطيب عـلي الشوك ابـراهيم احمـد محمد
سعـدون السـباهي لـطيـفة الـدلـيمي وسـعد مـحمـد رحيم. هـذه االمور الـنقـدية
سبوق الذي جاء بعد همة بتقديري ما كـانت لتتحقق من دون االنفتاح غـير ا ا
عام  2003. لذا نقول للذين سبق ودللهم النقد احملابي ولم ترد اسماؤهم في
السنة الن قـوان االبداع وجه من احلالتـ ما من داع للـفزع او احلقـد او ا
كن اال ان تسفر عن مرموزاتها االصيلة وجوه الطبيعة في ارقى جتلياتها ال 
وان بعـد ردح من الـزمن! عمل بـهـذا احلجم واحملـصـلة الـتي ترشـحت عـنه هو
من دون شك دليل اخالص ومثابرة يـكاد يكون من اختـصاص مؤسسة وليس
ـصالح ـة اجملـردة من ا ـسـعى والـعـز فـرد بعـيـنه لـكن حـ يـجـتـمع صـدق ا
عروفـة ضربا قـاييس البـشريـة ا الضيـقة يثـمر من دون شك عـمال يعد بـكل ا
ستحيل وتلك واحدة من قدرات االنسان االستثنائي االمر الذي من ضروب ا
يتوجب من ذوي الشأن افرادا ومؤسسات كافة استقباله بالتقدير واالعجاب
وعـلى رأسـهـم وزيـر الـثـقــافـة الـذي بـحــكم مـسـؤولـيــته الـرسـمــيـة يـعـد االقـرب
للـمـوضـوع. ولكـي ال يضـيع جـهـد الدكـتـور جنم عـبد الـله من جـهـة ومن جـهة
اخرى نحـافظ على اجملـموعـات القـصصيـة تلك من االنـدثار جـريا عـلى العادة
بـفـعل االهـمـال وتـقادم الـسـنـوات مـثـلـمـا ضـاعت جـهـود مـهـمـة كـثـيـرة بسـبب
اجلهل او البـيروقـراطية واحـيانـا االثن مـعا اقـترح على الـسيـد وزير الثـقافة
ــسـؤول الـرسـمـي عن الـثـقـافــة ثـانـيــا ان يـلـقي االمـر بـاعـتــبـاره اديـبـا اوال وا
اهتـمـامـا شـخـصيـا مـبـاشـرا لديه وذلـك باعـتـبـار االداب والـفنـون كـافـة تـشكل
الذاكرة احلضاريـة للشعوب. ثم الـيس ان حياة االنسـان في جوهرها نوع من
قام االول هي اول من احـاط طفولة تـراكم وان الفنـون السرديـة في ا السرد ا
الـذهن الـبـشــري بـالـرعـايـة فــأزاح الـغـمـوض وااللـتــبـاس واسـفـر عن االضـاءة
ـشـهـود لهم دهـشـة الـتي عـليـهـا الـبـشريـة الـيـوم? اقتـرح تـشـكـيل جلنـة من ا ا
ـعـروفـة بــانـانـيـاتـهـا ـؤسـســات الـتـقـلـيــديـة ا ـثـابــرة من خـارج ا بـاالخالص وا
ـصالح الضـيقـة يناط وشللـياتـها وترهـلهـا التي تـربت على روح االستـحواذ وا

بها مهام:
 1 - جمع اجملمـوعات القـصصيـة التي جـاء ذكرها بـتقريـر الدكتـور جنم عبد
ـشـتتـة هـنـا وهنـاك والـقيـام بـاعـادة طبـعـهـا بطـرق فـنيـة تـتـناسب مع الله كـام ا
اهمـيتـها االدبـية واالعـتبـارية الـتي اشرنـا اليـها والـسعي اجلـاد الشراكـها في

مكان متميز في معارض الكتب التي تقام سواء في الداخل او اخلارج. 
انـية  2 - ترجـمتـهـا الى اللـغات احلـيـة االنكـليـزية الـفـرنسـية االسـبـانيـة اال
سواء كـمـجـاميع مـسـتـقلـة او كـمـختـارات بـواقع ثالث الى خـمس قـصص لكل

قاص من الست قاص الذين شملهم التقرير.
 3 - ان تنـفـيـذ مشـروع بـهـذا التـوصـيف لـيس صعـبـا وال مـستـحـيال بـطبـيـعة
االمر فيمـا لو صدقت الـنوايا واسـتنفر الـعزم اذ هو ال يـكلف ميـزانية الوزارة
كثيـرا فضال عن كـونه دينـا على الـدولة تـسديـده كامال اكرامـا منـها لـلمـبدع
من ابـنـاء شـعبـهـا الـذين امـضـوا اجـمل سـنـوات حـيـاتـهم يـحـرثـون في اقـتـتال
بارض الواقع العـراقي الشرس ليـستنـبتوها جـماال يليق بـجمالهـا الذي صنعه
عروف في الكتابة والفنون االسالف العظام مبدعو ارثها الفكري احلضاري ا
ــتــوحـشــ الــذي انـصـب عـلى الـلــذين اذهـال الـعــالم ولــعل جــهـد الــدواعش ا

تدميرها دليلنا الى ما ذهبنا اليه. 

الـراوي فــمـمــا يـحــسب لـلــكـاتب أنه
وظف أصـدقـاءه في الـواقع الـفـعلي..
وتلك اللقاءات واألحاديث التي جرت
بـــيـــنـــهم حــول احلـــروب واحلـــصــار
والـوضـع في زمن داعش ومـا بــعـده
فـــالــروايــة مـــجــمــوعــة مـن الــهــمــوم
والـذكـريـات الـتي جتـري بـ الـراوي
ومـحـسن ويـوسف وجـمـعـة ونـاهض
وعــلي الــدفــان ومـجــتــبى ومــحــمـود
فـضال على أشـخـاص غـير مـحـوري
مـثل سـلـوى . فـكل هـؤالء األشـخاص
هم من واقع الـكـاتب فـقـد جـعل مـنهم
ـوشـومة بـالذكـريات ندمـاء لـذاكرته ا
ــــة رغـم أن الــــذاكـــــرة ال تــــدفن ـــــؤ ا

احلاضر كله .
رابـعا : حـضـور األمكـنـة بشـكل فـعال
أثناء السرد مثل ساحة سعد وشارع
سـيـد جودة ص 32 ومـديـنـة الـصدر
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فـالــروايـة ــ من جــهـة أخــرى ــ رحـلـة
بــحـث عن األنــا في خــضم الــضــيــاع
الـذي يـفـرضه اآلخـر; رحـلة بـحث عن
ــتــتــالــيـة كل مــا ســلــبــته احلــروب ا
والف التي عـصفت في البالد; رحلة
بحث وسط عالم مـشوش غير واضح
ـــــعـــــالـم عـــــالم مـن الـــــصـــــراعــــات ا
والتنافس الالشريف رحلة بحث عن
الــسالم واحلب واجلــمــال لــذا فــقــد
امتهن السرد فيها طابع التأمل حتى
يــــظن الـــــقــــار أنه بــــصــــدد قــــراءة
مـوشحـة حـزن مـطـولة  لـكـنه احلزن
ه; حزن التأمل وليس الشفيف رغم أ
حــزن االنـهـزام فـمـا زالـت عـلى مـدى
صفحـات الروايـة النـشوة قـائمة رغم
مـرارة الروي وكـأننا هـنا أمـام معذب

ينتشي بعذاباته .
كن القول أن الـهاجس الذي تكفلت
بــإيــصـاله الــروايــة ال يــنـوء بــحــمـله
أقــوى الــرجـال; هــاجس مــضن لــذلك

لي وطن كلَّما نامَ أفزعتهُ احلروب 
ــدن ال بــدَّ لــهــا أن  حــيــنــمــا تــئن ا
ـوت في تــعـزف آالمــهـا فـالــرجل 
مـدينـتي وقـلبه مـثـقل بالـهـموم كـما
قـــال الـــعـــراقي كـــلــكـــامش أمــا أن
ــــمه ـــــدون إلى مَـنْ عــــلـَّ يــــتـــــوجه ا
الـصمـود بـوجه هـذه الهـمـوم فذلك
ســــر الـــســــرد وحــــده الـــذي يــــأبى
الـــســكـــوت ويــنـــافح أبـــدا من أجل
أسـاة لتـجاوزها وال قِبـلة تـدوين ا
ـا أهديـنا أشد إغـراءً من األب فلـطا
لـه أوجـــاعـــنــا ومع ذلك ال تـــفـــارق
احلـيرة قلـمه ـ أي السـارد ـ فما زال
ـا ـزامــيـر; ر ن تــعـزف ا ال يـدري 
ا هي هذيانات تتشابه للقبور ور
في تـلك الـطـرقات الـطـويـلـة; لـكـنـها
تـظـل تـلك الـنـواقـيس الـتي ال تـنـفك
تـــعـــزف رغم أن الـــعـــازف مــنـــهم ال
يـعــرف كــيف يــصــلي لــهــذه الـبالد
لـترامي أطـراف الضيـاع فيهـا; إنها
ــديــنــة لــلــروائي روايــة مــزامــيــر ا

العراقي علي لفته سعيد .
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 قــــراءة الــــنصّ تـــعــــني بــــوجه من
الــــوجـــوه اإلجـــابـــة عـن األســـئـــلـــة
الـتاليـة: ما ذا أراد النـاصّ أن يقول
? وهــذا الـسـؤال عن مـغـزى الـفـكـرة
ر الــنـاصّ عن والـرؤيـة  وكـيـف عـبـَّ
فــــكـــرته? وهـــذا ســـؤال عن آلـــيـــات
الــعـمل وجـمـالـيــات الـلـغـة والـبـنـاء
الـتي وظفهـا الكـاتب في عمله ومن
ثم يـأتي الــسـؤال: هل وفق الـكـاتب
في الـتعـبـير عن تـلك الـفكـرة ? وهو

سؤال التقييم.
لـكن كـيف نـقـرأ الـنص الـروائي? أو
كــــيف نـــدخـل إلى عـــوالـم الـــنـــاصّ
ونــعـــايش مـــخــلـــوقــاتـه ونــنـــفــعل
بـاألحــداث الــتي يــرويـهــا ? من أين
ــقـــصــود تـــبــدأ قـــراءة الـــنص ? وا
بـــالـــقـــراءة هـــنـــا تـــعـــني الـــقـــراءة

الفاحصة الناقدة .
 أن تــقــرأ نــصــاً يـــعــني أنك تــدخل
بــقـنــاعـة في عــالم من خَـلْـقِ غـيـرك
ومـــعـــنــاه ــ أيـــضـــا ــ أنك مـــطــالب
بـتـتـبع اخلـيـوط الـرابـطـة لـألحداث
لــــكي تـــخــــرج بـــتــــصـــورات ورؤى

ــا يــطـرحه مــتــوافـقــة أو مـخــالــفـة 
الناصّ ومعناه ثالثة أنك ح تقرأ
الـــنص فـــأنـك تُـــشـــغل خــــيـــالك مع
ــؤلـف لــكي تـــســتـــطــيـع مــجــاراة ا
األحداث بتصورها وكأنَّك تعيشها.
ـــديـــنـــة ال بــد أن   ومع مـــزامـــيــر ا
ـواجـهـة انثـيـاالت الـذاكرة تـسـتـعد 
آلى بـالـقـصص; قـصص احلروب ا
ــداخل فـي الـزمن فــهي من أفــضل ا
الــــعـــراقي خـــاصـــة; تـــلك احلـــروب
ــتـــتــالـــيـــة وقــصص اخلـــســارات ا
ـتـعـاقـبـة الـقـصـص الـذي تـغـذيك ا
الـعــزم عــلى االنــوجــاد وتــبــعـد عن
ذكـريــاتك الـكــسل لـذلك مع كلّ األلم
يظلّ االنتصار في أنك تكتب لتقاوم
ــــــوت فـي كل ســــــطــــــر مـن خالل ا
استـحـضار ثـيمـات احلـياة لـتواجه
وت فحضور األب في بها أشباح ا
األســطـر األولى بــوصـفه مــرجـعــيـة
مـــعـــوضـــة عن عـــالـم قـــا وذاكــرة
مشفـوعة باحلزن وضيـاع غير مبرَّر
ــتــد كل ذلـك يــوحي بــأن الــكــاتب 
ـقاومـته إلى تاريـخه األبوي الذي
ا اسـتلـهم منه أن الـعواصف قد طـا

تمرّ دون أن ننحني أمامها:
  ( فـقـد قـالـهــا لك قـبل عـقـود : األب
ـــغــرم بــتــفــاصــيل الــتــاريخ وهــو ا
يــــحـــكـي عن احلــــرب إن قــــامت في
العـراق لن تقف وأسـماهـا طابـوقة)

ص 8
   هـكـذا هي الــوجـهــة األولى لـفـعل
ـزامـير; إلـى األب الذي الـسـرد في ا
يعـلمـنا مـواجهة الـصعـاب ويتـركنا

لألثر .
لـــكن مـــا الـــذي يــقـــصه ذلك الـــرمــز
األبـــوي لــــيـــبث في أعـــقـــابه ســـردا
يـنـبض بـاحلـيـاة ? إنـهـا احلـرب وال
ــشـهــديــة الـدائــمـة غــيــرهـا ; تــلك ا
احلضـور فمـا أن تـنتـهي حتى تـبدأ

تبعاتها باستفزاز الذاكرة:
 ( لقد كانت احلروب تأخذ كل ما له
عالقــة بــاحلــيـاة ص ...8فــاحلـروب
أنـاشـيـد والـضــحـايـا بال مـوسـيـقى
 ?22والقـبور شـواهـد والبـكاء بالد

27) .
  الـذات هـنا تـبـدو ظـاهريـا ضـائـعة

فيـما تـبدو الـهويـة متـعبـة من ضنك
التاريخ  فالذات وليدة احلروب:

 (وال شيء لـتـأريـخك سـوى انـغـمـار
الـذات والبـحث عن حـلم خاو تـركته
روحك في غيـابـة اجلب الـعـميق بال
مرسى) ص  .9فالـتاريخ بـحسب ما
تـــفـــيض به ذكـــريــات عـــلي الـــدفــان
حـكـايـة مـبـتـورة بـألـسن عــــــــــديدة
ص 32 فـيــا أيـتـهـا احلـرب خـــــذي
مــا تــشــائــ واتــركي لي احلب ص

117) .
ومن تــمـــثالت احلــضــور في روايــة
ــزامـيــر ذلك االسـتــعـمــال اجلـريء ا
لــــلـــغـــة.. فـــفي مــــقـــام احلـــديث عن
ـعـجـم الـلـغـوي احلـروب ال يـتــسع ا
ــــعـــاني فـال بـــد إذا من لــــفـــائض ا
الــلـــجــوء إلى الـــذاكــرة اجلــمـــعــيــة

لنستوحي منها:
ــــفــــردات الـــتـي قـــد ال يــــفي أوال : ا
ـعـنى االسـتـعــمـال الـفـصـيح لـهـا بـا
ــراد تــأديــته ومن أمــثــلــة ذلك : ( ا
بـعـد أن هـلـست احلـروب واحلـصار
كل ريــشــات الـطــيـران ص10 وعـاد
أنت مشـرمها وفـاتك اليمني ص 18
 ذمّــة بــركــبــته الــلي عــنــده جــنـازة
ص 29 وخــراعــة خــضــرة ص 66
وحتــدثــني وأنـــا أصــفن في وجــهك
ص  69 وتصـفن وتغص وتقح ص
 73 وتــطـشـرت وتــنـاثـرت وأغـرقت
وحتــولت إلى ســـكــاكــ ص  187
وحــلت مــداهـمــة الــضــجـر وكــأنــهـا

طشار ص . 192
ثـانـيـا : اســتـحـضـار الـفن الـشـعـبي
مـثل األغـاني (  الـعـيـون الـسـود 
ياطيـور الطايرة  ال خبـر ال جفية ال

حامض حلو ال شربت ص . (150
ثالثـا : استحضار األجـواء الشعبية
نـتديات فقـد بنيت في الـلقـاءات وا
الــروايـة عـلى سـرد مـطـول لـقـصص
وحكـايات يدور أغـلبهـا ب أصدقاء

أوكل الـكـاتب مـهـمـة الـروي لـلـمـثقف;
ثـقف الـذي يتـحسـس مكـامن اخللل ا
ويـجــوس ســاحــات الــوجع ويــتــذكـر

حلظات الهم.
ثقف هنا هو القاص الذي يدير دفة ا
ـــســـاعـــدة مـــجـــمـــوعـــة من الــروي 
ــشـارب; فــيـهم األصـدقــاء من شـتى ا
الـنـقاد وفـيـهم من يـستـشـعرون قـيـمة
ال . الثقافة واألدب وفيهم أصحاب ا
ـيـز الـروايـة تـلك االنـتـقـاالت ـا   و
احلـــاســـمـــة في األزمـــنـــة واألمـــكـــنــة
والـصـفـات.. فـاألحـداث تـأخـذ الـقار
من حــرب اخلــلــيج وتــنــقــله إلى زمن
احلــصــار حــتى زمن داعـش واحلـرب
الطـائفـية; وتأخـذه في جـوالت مريرة
في مـدن عـراقـيـة متـبـاعـدة من سـاحة
سـعد في الـبـصرة إلى مـديـنة الـصدر
لـتـعـود به إلى شـارع سـيـد جـودة في
كـربالء وتــتـنـقل صــفـات األشـخـاص
تـبعـا ألعـمـالـهم التـي فرضـهـا عـلـيهم
جور األيام فيـتحول القاص إلى دفان
لــيـــكــون أســمه عــلـي الــدفــان ولــيس
الـقاص علي فـالزمن زمن مقـابر نادرا
مـــــــا يــــــلـــــــتــــــفـت إلى األدب فـي زمن
ـوت حتى يحترف علي الضوضاء وا
الــدفـــان مـــنـــادمــة الـــقـــبــور ويـــأنس
بـــاحلــديث عــنــهــا لــتــكــون جــزءا من

شخصيته.
 هناك روح وثـابة في الرواية رغم كل
مـــا فــيـــهـــا من مـــآس; فـــاحلب شـــكل
مـــحـــورا مـن مـــحـــاور الـــروايــة وأن
يُــجــمع احلب مع احلــرب في بــوتــقـة
واحدة لهو صنيع ماهر فاحلب سلم
وسـالم أمــــا احلـــــرب فـــــهي مـــــــــوت
وانــتـقـام وال جــامع بـيــنـهــمـا لـكــنـمـا
الــــســــرد وحــــده من يــــفــــتح الــــكـــوة
ـــشــتــركــة بــيــنــهــمــا وهــكــذا جنــد ا
األحـاديث عن سـلـوى ال تـكـاد تـنـتـهي
وال تـــنـي تـــبــــخل عـن بث الــــلـــذة في

مفاصل الرواية كلها .


