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دراسة في قصص على السباعي

ا تـضمـنته من احـصاءات وقراءات بـحثـية قدمـتهـا االستـاذة اجلامعـية في جـامعة تـنبي الثـقافي مـحاضـرة اقترنت بـالعـلمـية  اقـام جتمع شـارع ا
ـتـنبـي وشهـدت حـضـورا مـتـنـوعـا من مخـتـلف االوسـاط الـثـقـافـية. ـركـز الثـقـافي الـبـغـدادي في ا بـغـداد طـاهرة داخل صـبـاح يـوم اجلـمـعـة في ا
واستعرضت داخل مـراحل نشات ادب االطفـال في العراق منذ  1922وماصجـر من مطبوعـات للطفل والقـصص التي تناولت مـراحل تلك احلقبة

واسباب قلة وانعدام اخلبرة في االصدارات  لغاية صدور مجلتيالتي مازالت تصدر 
قـولة لـتـولسـتوي "من الـسـنة اخلـامسـة الى سن اخلـمسـ خـطوة واحـدة ولكن مـن الطـفل الولـيـد الى السـنة بـدأت الدكـتـورة محـاضرتـهـا مسـتشـهـدة 
اخلامـسة مـسافة شـاسعة جـدا" اي ان اخلمس سـنوات االولى هي التي يـبنى فـيها عـقل وفكـر الطفل وثـقافته ويـتم فيـها توجـيهه وذلك مـا اثبتـته جميع
الـدراسات الـتي صبت في عـلم النـفس االجتـماعي والـتربـوي من خالل احـصائيـات ودراسات مـكثـفة عـلى مخـتلف االطـفال وبـضمـنهم االطـفال من ذوي

هتم بادب الطفل . االحتياجات اخلاصة. وشهدت الندوة مداخالت واسئلة للحاضرين وا
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من مــحــله لــيــســتــطــلع األمــر فــوجــد
ــكــان "األشالء تــمأل الــســوق  صــار ا
بـشـعــاً ريح حـمـراء عـصـفت بـالـسـوق
والـنــاس وكل شيء جــعـلت أرض أور
أرض دم أرى الــدمـــار طــال كل شيء".

15))
بل حــتى الـنــبـاتــات أصــابـهــا الـرعب
فهـامات الـنحـيل أكتـوت بدمـاء القـتلى
واجلــــرحى. يــــســـرع نــــحـــو احلــــشـــد
ــــتـــجـــمـع فـــوق اإلرهـــابـي الـــثـــاني ا
فـــاالرهـــابـــيـــون عـــادة يـــعـــمـــدون إلى
ـزدوج كـان الــكل يـضـرب الـتـفــجـيــر ا
شـخـصـاً مـا وهم يـصـرخـون امـسـكـنا
بـاإلرهابي الذي فـجر العـبوة النـاسفة
يــــحــــاول الــــوصــــول إلـى الــــشــــخص
اإلرهـــــابي لـم يــــكـن ســــوى "يـــــحــــيى
ــنــغــولي" الــذي فــارق احلــيــاة حتت ا
ضــــربـــات احلــــشـــد جـــســــده مـــدمى
ـسك بـيـده الـيـمـنى جـهـاز الـتحـكم و
مــات مـســتـســلــمـا مــطـمــئــنـا راضــيـا
وارتــســمت ابــتــسـامــة مالئــكــيــة فـوق
شــفـتــيه الــشـبــيـهــتـ بــفم الــسـمــكـة
وعـينـاه مـفتـوحتـان حـائرتـان وفـيهـما
أسئلة دون إجـابة كيف أصيب الناس
بالهوس واجلنون? لم يكن يحلم سوى

بإصالح جهاز التحكم ليرى العالم.
كــان مــوته  صــاخــبــاً "مــرقت فــوقــنــا
ـنـا سـحــابـة بـيـضــاء قـريـبـة غــطت عـا
الـقـاسي نـظرت صـوبـهـا وهي حتجب
سـتديرة توهـجة ا الـشمس احلمـراء ا
الــعــمــوديــة وسـط ســمــاء رصــاصــيــة

داكنة
دوى صوت انفجار ثان" ((16

يفـتش السارد عن نـافذة ضوء في هذا
الــظـالم احلــالـك وال يــجـــد غـــيـــر الــدم

وت العبثي. واليباب وا
أما في قـصـة "رحـلة الـشـاطر كـلـكامش
إلى دار الــسالم" فـيــقص عــلـيــنــا عـلى
لـسـان كـلكـامش مـا جـرى له في زيارته
إلى مـدينة الـسالم! يقـول: "أنا الـشاطر
ن اخلاسـرين...لقد كنت كلـكامش أني 
من اخلـــائــبـــ كـــنت خـــائــبـــاً في كل

شيء". ( (17
وهـو شـخـصـيـة مــثـقـفـة حتب الـقـراءة
والــفن ويـــســتــمـــتع في الــتـــمــعن في
مـنحـتوات الـفنـان جواد سـليم وشراء
كن لـلفـرد أن يفعل في الـكتب فمـاذا 
بـغداد غيـر شراء الكـتب? اشترى كـمية
كـبـيـرة مـن مـكـتـبـات عـدة ورزمـهن "في
كيس بالسـتيكي أصفـر صارت الرزمة
أشــبـه بــصــنــدوق والـــصــنــدوق داخل
كــيس بالســتـيــكي كــنت أنــوء بــحـمل
كــتـــبي الــثـــقــيـالت فــرحـــاً احــمـــلــهن
مسـروراً بعدهـا حاولت االستـمتاع في
ـــنـــظــر نـــصب ــنـــعش  هـــذا اجلـــو ا

احلرية". ( (18
وعـنـدمـا يـشـاهد سـيـارة هـمـفي تـابـعة
لـلـجـيش األمـريـكي يـتـسـاءل مـاذا لـو
عــاد جـواد سـلــيم من مــوته مـاذا كـان

سيبدع?
اجلـــنــدي يـــصــوب فـــوهــة بـــنــدقـــيــته
بـاجتاهه فعـرف في تلك الـلحـظة مدى
غـبـاءه فـهـو يـعـيـش كـالـنـعـامـة يـدفن
رأسه بـــالــرمـل ويــقـــنع نــفـــسه إنه في
ه بــرؤيــة آمــان. وشــعــر إن قـــلــبه يـــؤ
اجلـــنــدي األمـــريــكي الـــغــازي واألذى
يـحيـط به واجلـنـدي يقـف أمام نـصب

احلرية في دار السالم.
يسـير نـحو حـديقـة األمة الـتي تغـيرت
ـهـا بـعـد اخلـراب والـتـدمـير عـقب مـعـا
أحـــداث عــام إلـــفـــ وثالثـــة. ويــصف
ضـطرب قائال: "رحت أصغي شعوره ا

إلى ضربات اخلوف التي أخذت

يــسـتـمـر الـقـاص عــلى الـسـبـاعي في
مــشــروعه الــقــصــصي وهــو يــحـوم
حول مـوضوعـات بعـينـها: الـكراهـية
واحلب احلــرب والــسالم احلــصـار

واحلرية اليأس واألمل.
وحـتى نـستـطـيع أن نـفـهم مـا يـجول
ـــضــطـــربـــة والــقـــلـــقــة في نـــفـــسه ا
والــثــائــرة نـأخــذ مــا أورده في آخـر
مجموعته "مسلّة االحزان السومرية"
حتت عـنوان "حـوار في مـرآة الذات"
إن قــصـــصه ال تــخــرج عـن الــلــونــ

األسود واألبيض ويعلل ذلك بقوله:
إن "اإلذاللُ الــــــيــــــومـي والــــــيــــــأس
والبؤس والشقـاءُ والفقد والترملُ
 والــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتــم واجلــــــــــــــــــوع
...والتهجير  والذبح بحسب والقهر
الهوية وفظـائع التفخيخ  وتضاؤل
فـرص النـجاة ودمـوع طفل يـتيم ...
كـلهـا أحـزان سـود . . . لـونـهـا أسود
... إنهـا ضمِن الوتـر األسود للـقيثارِ
وابـتسامـة طفلـة كلهـا أفراح بيض...
لونـهُـا أبـيض... إ نـهـا ضـمن األوتار

البيض للقيثارِ ". ( (1
فال يـوجـد بالـعـراق لون ثـالث وكأنه
يقـول إن العراق لـوحة كبـيرة سوداء
يتـخلـلـها بـعض النـقط الـبيض. فـهو
يكتب عن واقع العراق الصعب وعن
حيـاة العراقيـ القاسيـة التي يحوم
ـنفى. يكتب وت والدمار وا حولهـا ا
عـلى الــسـبـاعي حـتى يـكـون إنـسـانـا
حـقـيـقـيـا يسـتـطـيع أن يـتـعالـى على
اجلراح واخلسارات التي ال تنتهي.
إن زمــان قــصــصـه هــو زمــان حـروب
العراق الـتي ال تنتـهي إال لتبدأ زمن
ــدن ــوت ومــكــانــهــا ا احلــصـــار وا
العـراقية الـتي تأن حتت وطأة الـقهر
ــدن الـعــراقـيــة كـأنــهـا واخلــراب فـا
عروس "تـرمـلت يـوم زفافـهـا ولـبست

السواد". ((2
ـدنـيـة في مـجـتـمـعـنـا اإلنـسـاني إنَّ ا
ـعــاصــر تــشــكل ظــاهـرة مــكــانــيـة ا
عــمـيــقــة فــفــيـهــا يــعــيش اإلنــسـان
ويـرتـبط مـعـهـا بـعالقـة مـعـقـدة تـؤثر
فـيه ويؤثر فـيهـا فهي لـيست حدودًا
جـغرافـيـة وحـسب بـل هي مـكان ذي
وجــهــ كـمــا يــقـول الــنــاقـد يــاسـ
ـــــثـل اإلطــــار الـــــنـــــصـــــيـــــر األول 
ـاديـة اخلـارجي ويـشــمل الـظـواهـر ا
ــعــيــشــيــة أمــا الــثــاني فــمــتــعــلق ا
باجلـانب "الـروحي الـعمـيق لـلمـدنـية
الـذي يـجعـلـهـا مـكـانـاً زمـانـيـاً يـثـير
واطنة بسـاكنيه إحـساساً عـميقاً بـا
والـتـمـاهي مع واقـعه ومـاضـيه ومع

هموم ساكنيه ومطامحهم". ( (3
ـعـطـي في كـتـابه ويــورد عـلي عـبــد ا
رأي مـوريس هـالـيـفـاكس في الـزمـان
ـكـان فـهـمـا "إطــاران اجـتـمـاعـيـان وا
لـلـذاكـرة حـيث يـكـونّـان اإلطـار الذي
تـختـزن فـيه الـذكريـات االجـتمـاعـية".
( (4فهما الوعاء الذي يختزن التراث
ـكـان احلـضـاري ويــحـافظ عــلـيه. فــا
كـيـان اجــتـمـاعي ويـحـتـوي خالصـة
الـتــفــاعل بـ اإلنــسـان ومــجـتــمـعه
كان شـأن أي نتاج اجتماعي فشأن ا
آخـــر لــــذلك هــــو "يـــحـــمـل جـــزءًا من
أخالقية وأفكار ووعي ساكنيه. ومنذ
الـقــدم وحــتى الــوقت احلــاضــر كـان
رئـي والقريب ـكان هـو القـرطاس ا ا
الـذي ســجل اإلنــسـان عــلـيـه ثـقــافـته
وفـــكــره وفــنـــونه مــخـــاوفه وآمــاله
وأســــراره وكل مــــا يـــتـــصـل به ومـــا
وصل إلــيه مـن مـاضــيه لــيــورثه إلى

ستقبل". ((5 ا
وفي مقدمـة ترجمته لكـتاب جماليات
ـكـان قـال غــالب هـلـسه إنه ونـظـراً ا
ــكـانــيـة في الهــتـمــامه في مــسـألــة ا
األدب الــــعــــربـي الحظ أن: "الـــــعــــمل
كانية فهو يفتقد األدبي ح يفتقد ا
خـصوصـيته وبـالتالـي أصالته". ((6
ـــكــان إن إشــكـــالــيـــة اإلنـــســان في ا
"إشـــكــالــيــة وعـي الــذات بــوجــودهــا
وإمكـانياتهـا وحقوقها. وهـي مشكلة
وجودية". ( (7وتبدو إشكالية معقدة

بدع. ومركبة في حالة ا
والقـاص هـنا ال يـسـتكـ وال يـيأس
من احملــاولـة مــحـاولـة الــثـورة عـلى
ـــزري والــدمـــوي ويــقــوده الــواقع ا
ـــدن الــعــراقــيــة شــغـــفه بــبــغــداد وا
للـتساؤل إذا كـان األمر سيـنتهي إلى
الـــضــــيــــاع األبـــدي أم إن الــــشـــعب

العراقي ال يتراخى كعادته في إطالق
ثورته التي سوف تمسح الشقاء عن

جب مدنه العابقة بالتاريخ?
ـتـكررة  فـما هي الـثـيـمة األسـاسـية ا

في قصصه?
طائر البوم يحوم في سماء العراق
فـي مـــجـــمـــوعـــته "مـــســـلّـــة األحـــزان
السومـرية يهدي مجـموعته إلى "بلد
ــقـولـة شـاعـر مــيت" ويـتـبع االهـداء 
ســومـــري يـــقـــول: "كُــتـب عــلـى هــذه
راثي األرضِ أن ال يقُـالُ فيهـا سوى ا

ناحات ". ( (8 وا
إن العـالم الـعـربي والـعـراق خـاصة
يعـيش في ظـروف مـأسـاوية لـلـغـاية
يـــراد له مـن خاللـــهـــا أن يـــســيـــر في
دهالـيـز الـظالم وأنـتـجت امـطاراً من
األلـم والــــبــــؤس والـــيــــأس والــــتــــيه
والـــــدمـــــار. وفي ظـل هــــذه احملـــــنــــة
الــعــظـــيــمــة كـــان ال بــدَّ من الـــكــلــمــة
الـصـادقـة والـواعـيـة الـتي تـنـظـر إلى
ـسـتـقــبل وحتـاول أن تـبـقي جـذوة ا
بدع األمل مستمـرة. واآلمال على ا
لـينـتشلـوا الشـعب العـربي من هاوية
الــقــلق واخلــوف والــرعب واإلحــبـاط
إلـى طـــــــريـق احملــــــــبــــــــة والــــــــسالم

والطمأنينة.
إنَّ الكـتابة تـعبر عـما يخـتلج النفس
ــا يــشــغل الــكــاتب وهي انــعــكــاس 
ويــثــيــر عــواطــفه وانــفــعــاالته كــمــا
تـــتـــرجم هـــمــوم اإلنـــســـان وأحالمه
ويـحـاول الكـاتب من خاللـهـا أن ينـثر
حبيبـات األمل في عالم حالك السواد
لــتـنـبت أزهـاراً قــادرة عـلى الـصـمـود
ـــــقــــاومــــة فـي وجه الـــــنــــكــــبــــات وا

تالحقة. ا
فـفي ظل احلــروب الـعـبـثـيـة والـغـزو
األمــريــكي يــكــون من الــطــبـيــعي أن
يـؤثّـر الــواقع الـذي يــحـيــاه الـقـاص
ـوضـوعات ويعـيـشه مجـتـمعه "في ا
الـتي يـسـتقـي منـهـا مـادته الـسـرديّة
... ادة وللـشكل الـذي يقـدّم به هذه ا
لذلك ال يـكـون غـريبـا أن نـحسّ بـطعم

وت أو نتلمس نكهته". ((9 ا
في كـتابـات القـاص الذي عـاش أحلك

الفترات التي مرّ بها العراق.
وسـأحــاول أن أفـتش بـدقــة في نـفس
ـضطـربـة واخلائـبـة والتي القـاص ا
يـأكلـها االغـتراب ويـقودهـا الضـياع
والـراكبـة على خـيول الـفرار من واقع

مؤلم إلى عالم أكثر جماال وأمناً.
واألســـئـــلــة هـــنــا كـــيف نـــظـــر عــلي
ــــعــــاش الــــســــبــــاعـي إلى الـــــواقع ا
واحملــيط به? كـيف اســتـخــدم ريـشـته
لـيعـبـر عـمّا يـجـري حـوله من جـنون?
وهل جنح في تــوصـــيل مــا يــعــتــري
ــتـلـقي وجــدانه من فـيــضـانـات إلى ا
وهل أحسن إظـهار جتربـته ليعـيشها

القار الذي يكتوي بنارها أيضا?
إن مـا وقع بــ يـدي من مــجـمـوعـات
ـــوت الـــثـــيـــمـــة قـــصـــصـــيـــة كـــان ا
األســاسـيـة فـيـهــا حـيث أرخى طـائـر
احلـزن جنـاحـيـة بـ ثنـايـا الـقصص
غيـر أنَّ القلب الـذي يخفق مـحبة أبى
إال أن يــــزرع األمل رغـم االنــــكــــســـار
والــفـرح رغم األلـم الـطـاغي وأراد ان

وت حياة.  يخلق من ا

وت معنى ا
ال شك أن قـــضـــيـــة حـــيـــاة اإلنـــســان
وت الذي وخلقه تـستجلب قـضية ا
هــو فــنــاء اجلـــســد ومن ثم احلــيــاة.
كن وت هو أكـبر احلوادث التي  فا
أن تـقع إلنــسـان فـهــو يـحــطم إيـقـاع
ـتـنـاسق " بل ـتــسـلـسل وا احلـيـاة ا
إنـه يـوقف دورتـهــا ويـجـعـلــهـا تـقف
جــامــدة عـــنــد تــاريخ يـــســتــحــيل أن

لة". ((10 تتحرك بعده قيد أ
إن حـقـيــقـة الــطـبــيـعــة الـكـونــيـة هي
ــوت وهـــذه الــثــنـــائــيــة احلــيـــاة وا
اســتـــولـت عـــلى الـــذهن اإلنـــســـاني
وأثارت الـكـثـير من الـتـسـاؤالت حول
وت? ـاذا  ـوت? و ـوت فـمـا هـو ا ا

وت? وماذا بعد ا
وتـنـاول الـفالسـفـة منـذ الـقـدم قـضـية
ـوت وتـأمـلـوا فـيه بـعـمق لـتـفـسـير ا
ة اخلـوف والقلق من الظـاهرة وهـز
التـفـكيـر فـيه وكذلك فـعـلت الديـانات

السماوية واألرضية.
ـوت لغـة يـعني كـما ورد في لـسان وا

الـعـرب: "الـسـكـون وكل مـا سـكن فـقد
مــات ويـــقــال: مــات الـــرجل وهــمــد.
ومــاتت الــنـــار مــوتًــا بـــرد رمــادهــا
ومـاتت الـريح: ركـدت وسـكـنت ومات
كـان: إذا نـشـفته األرض. ـاء بـهـذا ا ا
ويــقــال: اســـتــمــات الــرجل إذا طــاب
ـســتــمــيت ــوت. ويــقــال ا نــفــسًــا بــا
الشـجاع الـطـالب للـمـوت. واستـمات
الــــرجـل: ذهب فـي طــــلب الـــــشيء كل

مذهب". ((11
وت على كافة الكائنات ويقع ويقع ا
تجسـدة باجلسد اديـة ا على الـقوة ا
ـكن أن يكون لـلموت اإلنسـاني كما 
مـعنى مـعـنـوي إذ يـطلق عـلى الـفـقر
ـــوت قـــضـــيــة والـــذل والـــهـــرم... وا
إشـكـالـيــة فـهـو احلـد الــنـهـائي الـتي
تـبـلــغه احلـيــاة وأثـارت الــتـسـاؤالت
حـوله الـكـثـيـر مـن اجلـدل فـالـتـفـكـيـر
وت وتصور اجلـسد وقد استحال با
حتـت التـراب "يـجعل الـقـلب يـتراقص
من األلـم وكـــأن يــــدا قــــويــــة تالعــــبه
وتـهـزه ويــجـعل احلــيـاة اإلنـســانـيـة
مــجـرد وهم من األوهـام مـجـرد شيء
تافه". ( (12لذا يحاول اإلنسان احلق
أن يترك أثرًا إيجابيًا بعد موته لعله

وت. ينفعه في حياة ما بعد ا
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ال شك إن األدب اجليد هو األدب الذي
يـــعـــبـــر عـن الـــعـــاطـــفـــة الـــصـــادقــة
واإلحساس العميق بالواقع. وهذا ما
يـتـمتع بـه القـاص ألن صـوره تنـساب
إلـى الـقـلب بـخـفــة ويـثـيـر الـعـواطف
ويـهـيجـهـا. واسـتوقـفـني رأي الـعـقاد
في الـشعر اجلـيد ورأيت إنـه يناسب
الـكــتـابـة الـســرديـة بـشــكل عـام فـهـو
الــذي يــعــبــر بـه صــاحــبه عن نــفــسه
أصدق تعبير واعتبر الطبيعة الفنية
هي مــقـيــاس احلــكم عـلـى الـشــعـراء
ويــقـصــد بـالــطــبـيــعـة الــفــنـيــة: "تـلك
الــطــبـيــعــة الـتي جتــعل من الــشــاعـر
جـــزءاً من حــــيـــاته أيــــا كـــانت هـــذه
احلــيــاة من الــكــبــر أو الــصــغــر ومن
الـــثـــروة أو الـــفـــاقـــة ومن األلـــفـــة أو
الــشــذوذ. وتـمــام هــذه الــطـبــيــعـة أن
تكون حياة الشاعر وفنه شيئاً واحداً
ال يـــنــفـــصل فـــيه اإلنــســـان احلي من
اإلنـسـان الـناظـم وأن يكـون مـوضوع
حـيــاته مــوضـوع شــعـره ومــوضـوع

شعره هو موضوع حياته". ((13
ا فـقصص السـباعي ترجـمة باطـنية 
يـعـتـمل في ذاته. وجتـربـته الـكـتـابـية
نـابـعـة من حـالـة ذهـنـيـة تـتـمـلـكه وال
تـولـد الــكـتـابـة اإلبـداعــيـة إال نـتـيـجـة
ــؤثـــر قــوي يــهــز تــعــرض الـــكــاتب 
وجــدانه هــزاً ال يـــلــ فــيــنـــتج عــنه
انفـعـال عـاطـفي. يلـتـهم األلم الـقاص
فـي سعـيه نحـو حيـاة عاديـة وهانـئة
ـلـؤه غــيـر إنه ال يــجـد سـوى مــكـان 
الغياب وثياب مبللة بالدموع والدم.
ـــوت في قـــصــــة "شـــارلي شــــابـــلن 
ـتــكـلم ــكـتــوبـة بــضـمــيــر ا وحـده" ا
يـحـدثــنـا الـســارد إنه إنـســان بـسـيط
يـعمل مـصـلّحـاً لألجـهزة الـكـهربـائـية
الـدقيـقـة في مديـنة أور وهـو شخص
يـحب احليـاة وقارىء نهـم يقول عن
نفـسه: "تعلمـت من زوربا حب احلياة
 وكنت كجيفارا متمرداً  كنت معوزاً
لـلفـرح  البـتسـامـات الـناس  لـلـربيع
يالمس قـــلــبي  لـــلــبــيـــاض  لــرؤيــة
األلوان الـفـاتـنة تـطـرز حيـاة الـناس 
ألجـواء السـعـادة تـشـرق عـلى الـناس

مثلما أشرقت شمس تموز
صباح اليوم اجلمعة ". ( (14

ويـــــــبــــــدأ صــــــبــــــاحه
بــابــتــسـامــة ويــنــهي
غـــروبه بــابـــتــســـامــة.
وهــو كـشـارلي شـابـلن
ــســرة لم مــشــرقــا بــا
يـعـرف الــتـذمـر طـريـقه
إلى حـــيــاته ويـــعــيش
في قـلب أبـيض راضـيا
وقــانــعــا بــحــيــاته. في
أحــــــد األيـــــــام يـــــــدخل
نغـولي" محلة "يحـيى ا
وهـــــو شــــــخـص نــــــقي
وعــــــــــذب بـال حــــــــــدود
ويــحــبـه كل من يــعــرفه
يــحـمل بــ يـديه جــهـاز
الـــــســـــتاليـت وجـــــاهــــز
الـتـحكم طـالـبا اصالحه
يـسـتـقبـله بـوجه بـشوش
ازحه وبعـد الفحص و
يــــخــــبــــره إن اخلــــلل في
جهـاز التـحكم وال بد من
شـراء جـهـاز جـديـد وهـنا
لك يخـبره يـحيى إنه ال 
ال فيعطيه ثمن اجلهاز ا
ويـغـادر فــرحـاً مــطـمــئـنـاً
بـعد خـروجه بلـحظات رج
ـــكــان انـــفــجــار عـــنــيف ا
سـبـقه ضـوء أنار الـسـماء
وبــدأت أصــوات الــصــراخ
والـعـويـل في الـعـلـو خرج

حتـتــلي وال يـزال اخلــوف يــسـكــنـني
وت بـشـكل عام فعـلـمت حلـظتـهـا أن ا
يجعلها أكثر يقظة لنبض احلياة وأنا
رجل يــعــيـش عــلى مــعــتـــقــدات قــلــبه

وقناعاته". ((19
يــقــرر الــعــودة ويــتــجـه صــوب مــكـان
اصـطـفـاف ســيـارات الـنــهـضـة يـضع
قـعد الـذي خلف كـيسه األصـفر عـلى ا
الـســائق مــبــاشــرة بــانــتــظـار مــجيء
اآلخـرين. يسـيـر قـلـيال بانـتـظـار إمتأل
الـسـيـارة يــأخـذه فـكـره إلى حــبـيـبـته
"زلــيــخــة" والــفــراق الــذي كــان بــفــعل
إلـتـحـاقه في اجلـيش وضـيـاع حيـاته

التي سرقتها احلروب.
وأخــيــرا انــتــبـه إن الــســائق وبــعض
الـــنــاس يـــلــوحـــ له ان ابـــتـــعــد عن
الـسيارة وتـعال إلى جـانبنـا لم يفهم
قـصود حـتى وصل إليـهم وأخبروه ا
إن الــســيــارة وضــعت فــيــهــا قــنــبــلــة
مـوقـوتــة فـسـأل الـسـائق بـكل بـرودة
أتــــقـــصـــد الـــكـــيس األصـــفـــر? أجـــاب
الـــــســــائق: أجل. وهــــنــــا قــــال وكــــأن
ابـتــسـامــة ارتـســمت عـلـى وجـهه إنه

كيسي كيس الكتب...
وجودين وهنا أخذ الـسائق وجميع ا
بضربه بعـنف وشدة وهم يصرخون:

إرهابي إرهابي.
وهو يفكـر بحكمة ابنـاء قريته "الطائر
الـذي يــلــوذ بـعــشه ال خـطــر عــلـيه من

الصياد" .( (20
في مجموعة "إيقاعات الزمن الراقص"
قبرة امـرأة في البداية يجد حـارس ا
يذهب فـكـره إنهـا جـاءت تسـرق عـظام
وتى ولكنها تـأخذ بالبكاء فيحاول ا
طــمـأنــتــهــا وتــسـتــمــر في الــنــشـيج
اضية التي وكأنها تذكره في حياته ا
وتى وهم أنـفقـهـا في مراقـبة عـوائل ا
يبـكون ثم يـسألـهـا عن سبب بـكائـها

فتقول:
"وحـــــــدة أبـــــكي كـل شيء فـي حــــــاتي
. غــرـــبـاً وسط فـحـــاتي بــكــاء في مـأ
ــوتى أعــش شــعــور بـــالـــأس شــرع ا
ـا ــقـتــات عـلي ــتــآكـلـني تــعب مـزمن 

أشاهد من فواجع". ((21
ـاذا خطبتني? يبتعد تدنو منه قائلة 
مـــذهــوال: أمـــجــنـــونــة انـت? وشــرعت
ـــأســـاويــة مع حتـــكي له قـــصـــتــهـــا ا
لـمة الرجـال فـعطف عـلـيهـا وحـاول 
بعثر وشـريط حياته يعمل جنونهـا ا
أمـام نـاظـريه "نـشـطت بـداخـلي مـرارة
احلــاة وبــأنـني مــعــشـوشب هــنـا في
ـقــبــرة كــأنــني عــشب ضــار ـــقــتـات ا
وجـعـاً ـتـلـبـسنـي اإلنهـاك كـوني زمـناً
مضى بل فـكـرة سرعـان ما تـنـاقضـها
حـــاة أرهــقــهــا الـطــوفــان بـن الــقــبـور

حارساً للموتى". ((22
يـلــتـصق جــسـده بــجـسـدهــا الـعـاري
ويــطـردا أحـزانـهـمـا وهـمـومـهـمـا دون
وعي في الـفجر تـظهـر "تاجيـة" عارـة
ومسـتلقـية على األرض "خــوط الفجر
تغتـسل بدموع الشـموع طاردة كل أثر
لــلـــنــعـــاس أـــقـــنت بــأنـــني من وضع
الــشــمع األحـــمــر فــوق بــوابــة الــلـــلــة

اضـة فسال الشمع ا
األحــمــر شــوقــاً في انــحــدار ظــلــفــتي

البوابة السحرـة". ( (23
غادر صوب مهجعه ليرتاح من صخب
الــلـيــلــة الــفــائـتـه وهـنــا ظــهــر غـراب
لتـاجـية الـعـارية فـقـالت له: اغرب عن
وجـهي ال شـأن لك بـي. يـغـادر حارس
ـقـبـرة وطــعم الـلـذة في فـمه ويـقـول ا
لــهــا: قــولي لــلــغــراب: ســكــ ومــلح.
فـتـصـرخ تـاجـيـة اجملـنـونة
وابـــتـــســـامــة عـــذبـــة عـــلى

شفتيها:
"ســــكــــ ومـــــلح ســــكــــ

وملح". ( (24
فــمــا زال الـكــاتب يــحــتـفظ
بـــبـــعض أمل وهـــو الــذي
قولة قدم إحدى قصصه 
أللبـير كامـو تقول: "إِنَّ ما
ــمــنـعــني عن الــتـفــكــر في
ــوت أنَّ في داخـلي قـدراً ا
كبيراً  من احلـاة". ( (25
وفي قــصــصه الـقــصــيـرة
ـوت يـطـارد جـداً يـبــقى ا
شــخـصــيـات الــكـاتب بال
رحــمــة فـفـي قـصــة "حظ

عاثر" يقول:
"تــهـــدم مــنــزل صـــديــقي
الــكــائن خـــلف الــفــنــدق
الـــــــذي رســــــمـت عـــــــلى
أرضــيـة مــدخــله صـورة
بــوش األب... نـــتــيـــجــة
قــصف الـقـوات اجلـويـة
األمـــــريـــــكــــيـــــة لـــــهــــذا
الـــــفـــــنــــــدق... أصـــــيب
صــــديـــقي بــــالـــقـــصف
وطـــــار نـــــصف قـــــحف
رأســه... رقــــــــــــــــــــد فـي
ـــــســــتـــــشــــفـى ســــنه ا
ونــــصـف الــــســـــنــــة...
تــــركـــتـه زوجـــتـه وقـــد

أخذت
مــعــهــا أوالده... هــو أالن يــشــحــذ في

الشوارع". ( (26
فـاحلظ الــعـابث تــدخل لــيـقــضي عـلى
ـسكـ ويشتـتها عـائلـة هذا الرجل ا
ويــجـعـله عـاجــزا ومـتـشـردا ال لـشيء
ســـوى إن مـــنـــزله يـــقع خـــلـف فـــنــدق

استهدفته القوات األمريكية.
وفي قــصـة "جــنـدي" الــقــصـيــرة جـدا

يقول: 
عركـة جندي يخرج من "بعد انـتهاء ا

وتى ويقول لزمالئه:- كيس ا
 -  مهال مازلت حياً". ( (27

فما زال هناك بـقية من حياة يجب أن
نـعـيشـها وفي األخـيـر يجـد احلل لكل
هــــذه الـــــنــــوائـب في قـــــصــــة "امــــرأة
تـوشَّحت بـالـرمـاد" والـتي تبـقى ثـيـمة

وت هي احلاضرة بقوة فيها. ا
تـظــهــر فـيــهـا امــرأة مــلـيــئـة بــاحلـزن
ــمــزق والــغـــضب عــلى مـــآل الــوطن ا
ـصائب وتطال الكاتب أن بتلي با وا
يــقــتـنـص الـلــحــظـة ويــصــور أوجـاع
العـراقيـ ليـثـأثر من الـعالم الـقاسي
تقول له: " لِتكُنْ كتابتُكَ في هذا الوقِت
عن عـذابــاتِـنــا أجـملُ انــتـقــامٍ من هـذا

العالمِ القبيحِ الذي نعيشهُ". ((28
في الـنـهـاية سـيـبـنى الـوطن بـسـواعد
أبنـائه الـذين يعـشـقونه وال يـتـأخرون
عن مـنح حيـاتهم من أجـله. إنَّ القاص
يــحس بــالــريــبـــة والــرهــبــة "من هــذا
االشــــتـــبـــاك عــــلى حـــدود الــــعالقـــات
ومفصل الـتقاطعـات حول ما هو كائن
ومــا يـــجب أن يــكــون الـــذي هــو حــلم
شــاعــر بــاحلق واخلـيــر واجلــمـال...".

29))
كان يـندمج جـسد الـقصص بـجسـد ا
ـعبرة وتـكون الـشخـصيـات هي األنا ا
عـن الــــرفض والــــتــــمـــرد. الــــقــــصص
مـتـحــررة من الـتـقـلـيـد يــنـطـلق فـيـهـا
الــكـــاتب من حــاضـــر بــائس يــحــاول
استشراف الغـد الذي يشعره باخلوف
ــــــاضي أال يــــــكــــــون بـــــأفــــــضـل من ا
واحلــاضـــر. إن الـــقـــاص وإن بــدا في
بـعض الــلـحـظــات مـسـتـســلـمـاً إال أنه
يـثور وال يـهادن ويـحاول الـرحيل من
ه الـــفـــوضـــوي إلى عـــالم أجـــمل عـــا
يـغـرق الـقـاص في الـرمـزيـة في بـعض
الــقــصـص وجــاء قـــصــصه مـــغــطــاة
بـســحب احلــزن واالرتــبـاك والــريــبـة
وهي ســــحب تــــعـــبــــر عن االغــــتـــراب
والضياع وانكسار النفس أمام تغول
ــا يــجـعـل الــشــخــصــيـات احلــيــاة 
تـبــحث عن الـهـروب مـن هـذا اجلـحـيم

وت في بعض القصص. إلى ا
ـــوضــــوعـــات وحتـــرر الــــقــــاص من ا
ادية وت ا التـقليـدية وتنـاول ثيمـة ا
ـوت إلى ـعــنـويــة ونـقـل جتـربــة ا وا
عـــالم شــعــوري مــتـــخــذاً من جتــربــة
وت معادال موضوعياً ليعبر فيه عن ا
حـــالــة أمـــة تـــعــيش فـي ظل أزمــات ال

يبدو أن لها حال.
تلقي بـتعبيرات مدهشة عند يتفاجأ ا
مـنـحــنـيــات الـكالم من غــيـر تـوقع أو
انتظار كـتابة مذهلـة تنقله إلى خارج

العادي والضجر.
فـي السـرد الـقصـصي ثـمـة لذة ونص
الــلـذة هــو: "ذاك الــذي يـرضي يــفـعم
ــــرح ذلك الــــذي يــــأتي من يـــعــــطي ا
الـثـقـافة وال يـقـطع مـعـهـا. إنه مـرتبط
ارسة مريـحة للقراءة". ( (30ومتعة
ـــتـــعــة: "ذلـك الــذي يـــضع في ونص ا
ـا حـالــة ضـيـاع ذلك الــذي يـتـعب (ر
إلى حـــد نــوع مـن الــســأم) مـــزعــزعــاً
األسس التاريخـية الثقافيـة النفسية
لـــــلــــقـــــار صـالبــــة أذواقـه قــــيـــــمه
وذكـريـاته ومــؤزمًـا عالقــته بـالــلـغـة".

31) )
ـلك جتـربـة قـيـمة ال ريب أن الـقـاص 
تستحق أن تـدرس ففي قصصه نزعة
جـمـاليـة ويحـوز الـلكـاتب على أدوات

الــتــعـبــيــر والــصــيــاغــة نــصـوص
ـكن تـتـدفق من شالل وجـداني ال 
أن يـكــون الــكـاتب مــبــدعـاً ومــؤثـراً

دونه.
g «uN «

 -1عـلي الـسـبـاعي مـسـلّـة األحزان
الـسـومــريـة دار الـدراويش لـلـنـشـر
والـتـرجـمـة جـمـهـوريـة بـلـغـاريـا –

بلوفديف ط2018 ?1م ص .66
ــــصـــدر ـــصــــدر الــــســـابق  ا  -2ا

السابق ص  .71
 -3انـظـر ياسـ الـنـصـيـر الـرواية
ــكـــان دار نــيــنــوى لــلــدراســات وا
والــنــشــر والــتــوزيع دمــشق ط?1

2008م ص .18-19
 -4مـحـمــد إسـمــاعـيل قــبـاري عـلم
االجـتــمــاع والــفـلــســفـة ط ?2ج?2
مــنــشــورات دار الــطـــلــبــة الــعــرب

1968م ص .59 بيروت
ــعـــطي قـــضـــايــا  -5عـــلي عـــبـــد ا
الـفـلـسفـة الـعـامـة ومبـاحـثـها ج?2
عرفة اإلسـكندرية منشـورات دار ا

د ت ط ?2ص.127
كان  -6ياس النصير الرواية وا

مرجع سابق ص .70
كان واجلسد  -7فاطمة الوهيبي ا
ــواجــهـة وجتــلــيـات والــقــصـيــدة ا
ـركــز الـثـقـافي الــذات مـنـشـورات ا
الــعـــربي الـــدار الــبـــيـــضــاء ط?1

2005م ص .32
صدر السابق ص .6  -8ا

 -9ولـيـد أبـو بـكـر الـكـتـابـة بـنـهـكة
ـوت وزارة الثـقافة الـفلـسطيـنية ا

رام الله ط2009 ?1م ص .5
وت  -10أحمد عبـد اخلالق قلق ا
ــعــرفــة الــكـويت ســلــســلـة عــالم ا

1987م ص .17
 -11ابن مــنــظــور لــســان الــعــرب
حتــقــيق عــامــر حــيــدر دار الـكــتب
الـعـلــمـيـة. اجملـلـد الـسـادس (أ- ل)
بـــيـــروت ط2005 ?1م ص (-817

821).
 -12مـفيـد مـحـمـد قمـيـحـة االجتاه
اإلنـــســــاني في الـــشــــعـــر الـــعـــربي
ـــعـــاصـــر دار اآلفـــاق اجلـــديـــدة ا

بيروت ط1981 ?1م ص .376
 -13نــــقال عـن: أحـــمــــد حـــيـــدوش
االجتاه الـنـفـسي في النـقـد الـعربي
احلــــــديث مــــــنـــــشــــــورات ديـــــوان
ـطبـوعـات اجلـامعـيـة اجلـزائر د ا

ت ص .91
 -14علـي السبـاعي مسـلّة األحزان

السومرية مصدر سابق ص .7
صدر السابق ص .9  -15ا

صدر السابق ص .10  -16ا
صدر السابق ص .11  -17ا
صدر السابق ص .12  -18ا
صدر السابق ص .15 -19ا
صدر السابق ص .20  -20ا

 -21عــلي الــســـبــاعي مـــجــمــوعــة
إيــــــقـــــــاعــــــات الـــــــزمن الـــــــراقص
مــنـشـورات احتـاد الــكـتـاب الـعـرب

دمشق ط2002 ?1م ص .16
صدر السابق ص .19  -22ا
صدر السابق ص .22  -23ا
صدر السابق ص .23  -24ا
صدر السابق ص .74  -25ا

 -26علـي السبـاعي مدوَّنـاتُ أرملةِ
جــنــدي مـــجــهــول دار صـــفــحــات

دمشق ط2014 ?1م ص .15
صدر السابق ص .18  -27ا
صدر السابق ص .6  -28ا

 -29فاطمة الوهيبي مرجع سابق
ص .32

 -30روالن بــــــارط لـــــــذة الـــــــنص
تـــرجــمـــة فـــؤاد صــفـــا واحلـــســ
ســحـــبـــان دار تــوبـــقـــال لــلـــنـــشــر
والـتــوزيع. الــدار الــبــيــضـاء ط?1

2001م. ص.22
رجع السابق.  -31ا

على السباعي


