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قراءة في قصص مدونات على جسد القتيلة

شاركة فـرق موسيقية من أكثر من 20 هرجـان الدولي للطبول والفنـون التراثية  انتهت في قلـعة صالح الدين األثرية بالقاهـرة الدورة السابعة من ا
دولة. 

هرجان الـذي يقام سنـويا حتت شعار (حـوار الطبول من أجل الـسالم) بالعـروض التفاعـلية مع اجلمـهور من خالل الورشة الـفنية التي تقام يتميـز ا
عز بقلب القاهرة الفاطمية.  شاركة جميع الفرق وكذلك الكرنفال الذي يقام في شــــــــــــارع ا في االفتتاح واخلتام 

كـسيـك واليـونان وأرمـينـيـا وبولـندا والـسعـودية ـالديف والـهنـد وكولـومـبيـا وا هـرجان هـذا العـام الـص وإنـدونيـسيـا وا ومن بـ الدول الـتي شاركـت في ا
واألردن فيما اختيرت أفريقيا ضيف شرف الدورة السابعة. 

ومن مصر شاركت فرق شعبية من الدلتا والصعيد وسيناء والنوبة وأخرى تابعة لوزارة الثقافة وكذلك وزارة الشباب والرياضة.

رسالة القاهرة
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ـوضـوعـيـة يـفـكـكـهـا ثم يـعـيـد بـالـوحـدة ا
بناءها فـهو انتقل من سـيرة امر القيس
الـتـاريــخـيـة لـيـكـون سـيـرة جـديـدة ألمـر
القيس مرتبطة بالزمن احلاضر (في قصر
الــشــالــســيــة انــبــهــر من إشــراقــة وجــهه
كـان وجـمد احلـضور وتـسـيّدت كـلـمـاته ا
الدم بـقـصائـد ــ ال فوسـكـا ــ شاعـر البالط
ا صفقت له راف وروما العظيم التي طـا
... فـتمـايـلت تـيـدورا  أميـرة الـقـصر وهي
بـ يـدي عـشـيـقـهـا يـوحـنـا الـسـوري .....
وانبهر بوستا نيوس العظيم وكان احلب
رصاد حاضـراً مرة أخرى   إذ كان له بـا
ح تـهاوت سـيلـيفيـا ــ ابنـة تيـدورا ابنة
بـــوســـتـــانـــيــوس بـــ يـــديـه ( مــوالي ...
شاعري العظيم ــ سيلـفيا أيتها الصغيرة
ماذا تـريدين ? سـيدي أنت مالذي األم )
ص: 9ــ 10  ورسالة الـقاص واضحة ألن
ـــرأة احلب الــــذي جـــمـع ســـيــــلـــفــــيـــا ــ ا
ـفـترضـة وبـ امـر الـقيس هـو الـتـقاء ا
الـشـرق بــالـغـرب(فـامـتـزج الـشـعـر واحلب
والـشــرق والــغــرب فــيــمــا عــادت تــيـدورا
الـعـاشقـة الـفـاسقـة جتـرّ أذيـال خيـبـتـها )
ص:10  هـــذا االلـــتـــقـــاء تـــوج بـــاحلب ال
بــاحلـرب والـهــويـة الـديــنـيـة والــقـومـيّـة 
ورســالـة مــحـمـد رســالـة تــسـامح ال حـرب
وظـهـوره ال يـعــني انـتـصـاراً لـلـعـرب عـلى
غـيـرهم من األ ــ كـمـا تـقـدّم في الـسرد ــ
وهكذا أحدث القاص االنـقسام العقلي في
ـتـلـقي ب مـوقـفـ مـتعـارضـ أولـهـما ا
التقاء الشرق بالغرب للقوة واآلخر التقاء
الــشــرق بــالــغــرب عن طــريق احلـب وكـأن
الــقــاص يـــبــطل مـــقــولــة (الـــشــرق شــرق
والــغــرب غــرب ولن يــلــتــقــيــا) وان خــاب
االلــتــقــاء بــ الــشــرق والــغـرب فـالبـد ان
يـــخـــيب احلـب ومــادام لـــكـل حب حـــســاد
وحقودون فـقد طـعنت سهـام احلقد احلب
الذي جمع ب سـيلفيـا وامر القيس من
تيدورا ( وصار مفـتتح وشماعة انـتقامها
بدافع وتدبـير منـها ألبـسه القيـصر لباس
األمــراء وســلّــمـه ســيــفــاً وألـــبــسه تــاجــاً
وأعــطــاه أمــر إمــارة فـــلــســطــ .... فــمن
فـلـســطـ سـيـنــطـلق لــيـثـأر لـلــمـلك الـذي
ضيّـعه صـغيـراً وحمـله دمه كـبيـراً وهو ال
يعلم أو كـأنه ال يأبه بـالنحس الـذي يكون
آخر قافيه من قوافـيه إذ شرع السم يكشر
ـ عن أنـــيــابه )ص10ــ 11  وفي هـذا ا
احلــكــائي يــوضح الـقــاص نــهـايــة حــيـاة
امـر الـقـيس وحـبه ومـوته مـسـمـوما في
فلسـط وكان مقـصده نهايـة العالقة ب
الشرق والغرب ألنه كـان فاعال ونشطاً في
احــتالل فــلـــســطــ الــيـــوم ( ومن داخــله
انـبثـقت كـلـمات قـويـة صـريحـة واضـحة :
صحراء العرب ... سيلفيا   ثم نطق اسم
ابــنـتـيه مـاريــة .... هـنـد... ابـنــته الـكـبـرى

التي تـركهـا في الشـام وكانت تـلك الكـلمات
آخر عـهده بـاحلياة ) ص:11. ويسوّغ بول
ـاضي باحلاضر بوقائع ريكور الربط ب ا
غير صحيحه وإعادة تشكيل جتربة القار
بــواســطــة وســـائل ال واقــعــيـــة بــأنه ســرد
خــيــالي يـــقــول : ( أنــا أحــصـــر مــصــطــلح
قصص خيالي بتلك اإلبداعات األدبية التي
لــيس لــهــا طــمـوح الــســرد الــتــاريــخي في
إنـشــاء سـرد حــقـيـقي ) ص:45.  والبـد من
اإلشــــــارة إلى ان احلـب الــــــذي حــــــدث في
السرد ب سيلفيا وامر القيس الذي كان
سبب مـقتـله من الـقيـصر بـستـرة مسـمومة
هـو تـنـاص مع مـا ورد من أخـبـار مـتـنـاثرة
مـن حـــكــــايــــة تــــقـــول : (ان اإلمــــبــــراطـــور
جــتـنـســيـان غـضـب من امـر الـقــيس بـعـد
مـغـادرته الـقـسـطـنـطـيـنيـة ألنه اكـتـشف انه
أغرى واحدة من أميراته وارسل رسوالً مع
سـتـرة مـســمـومـة وقـدمت عـلى شـكل هـديـة
وان امر القيس ارتدى الـسترة واشتد به
ـــرض من جـــراء الـــسم ) وكـــيـــبـــيـــديـــا  ا
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الـقــصـة الـثـانـيــة هي " مـدوّنـة اإلرث " وقـد
كـتب الـقـاص حتت الـعـنـوان (( دليـل قراءة
الــقــصــة : يـقــرأ الــقــسم األعــلى ثم الــقـسم
نحـي سردين األسفل )) فـالقصـة تسيـر 
ـنـحـيــ يـؤكـدان أثـر مــتـوازيـ لـكن كـال ا
اإلرث حـ يـتـجه بـاإلنـسـان بـوصـفه غـايـة
ا يترتب اخلراب النفسي وليس كوسيلة 
واالجــــتــــمــــاعـي ومع أن اإلرث مــــوضــــوع
تقـلـيدي إال أن الـقاص أسـتـطاع ان يـطوّعه
ا بلغـة شعريـة ومثيـولوجية عـجائبـية كأ
تـوحي لـلـمـتـلـقي بـنـوع من األحالم الـقـصة
تـركز عـلى الـشخـصـية ابن فـاشل الرتـباطه
ـرأة " زوجته بأب قـاسٍ فانـتقل فـشله إلى ا
" حتى كـره نفسه والـقاص يـستبـطن نفسه
في سرد األحداث لكن سرعان ما ينتقل إلى
راوٍ عليم   يقول : ( يقف متـخاذال مسلوب
اإلرادة أمــام ســطـــوة أبــيـــة وعــنــجـــهــيــته
وتــعـالــيه عـلى الــنـاس وال ســيـمـا الــفـقـراء
والــبـؤسـاء والــكـادحـ وهــو يـكــيل الـتـهم
ويلصقها بهم ..... ) ص: 14  بخاصة بأم
زوجته " الحقة " االبن يرفض طلب األب ان
يكون أداة لـرفع سمعـة عائلـته " آل مطروح
ضطـهدة للفـقراء والكـادح والفالح " ا
  االبـن يـــــــرفـض اإلرث خـالف األبـــــــنـــــــاء
اآلخرين (إلّا هـو صرخ قبل عـشرين عاما ـــ
إليـكم أموالكـم ولي حياتي ) ص: 20  لكن
ط خاص من الـعائـلة األب يرى فـيه ( انه 
أرفع شأناً واقوى شـكيمة وأكـثر قدرة على
كابـرة وهو الـوحيد الـقادر على اإليغـال وا
الوصول إلى أدق تفاصيل الـعائلة فكان أن
أذعن االبن لرغباب األب (فكانت حصته من
ـيـراث صـنـدوقـاً خـشبـيـاً عـتـيـقـاً مـرصـعاً ا

مــدوّنـات عـلى جــسـد الـقــتـيـلــة إضـمـامـة
قـــصـــصـــيـــة لـــلـــقــاص صـــالـح مـــطــروح
السـعيـدي بـلغت ثـمان قـصص وقعت في
ـــتـــوسط ( (131صـــفـــحـــة من الـــقـــطع ا
صـــــادرة عـن االحتـــــاد الـــــعـــــام لألدبـــــاء
والكتاب في بـغداد العام (2018م ) عالج
فيـها الـقـاص موضـوعات شـتى منـها في
الهم السياسي واالجتماعي واالقتصادي
والــثــقـافـي أولى هـذه الــقــصص "مــدوّنـة
لك الضـليل " التـي استثـمر فيـها سيرة ا
امــر الــقـــيس ومن طــريــقــهــا ربط الــهم
الــســـيـــاسـي احلـــاضـــر من خالل الـــزمن
اضي فالـتاريخ سرد كـالرواية والـقصة ا
ـؤرخ   والـقـاص سـارد عـلـيم كـالـراوي ا
ـفارقـة ب سـرد التـاريخ وسرد لكن مع ا
الــروايــة أو الـــقــصـــة في الــكم والـــكــيف
الــلــذين هـمــا من شــروط كـتــابـة الــروايـة
والقصة   فالـقاص فـنان مـبدع يـستـثمر
األحــداث الـتـاريــخـيـة ال بــعـ الـكــامـيـرا
ـؤرخ بل يـنـسـجـهـا شـكال ومـضـمـونـاً كـا
بــريــشــته بــاالنــزيــاح واخلــرق اجلـمــالي
ـادة ــضـمــوني فـالــقـاص يـجــعل من ا وا
التـاريخيـة مادة طيّـعة يـشكلـها كالـنحات
ـاضي يتـحرك للـمتـلـقي بأحـداث جتعل ا
ستقبل فيدب استمرار بثوب احلاضر وا
ـادة الـتـاريـخـيـة   أو احلـيـاة من خالل ا
يـعــيـد الـقـاص كـتـابــة الـتـاريخ بـأسـلـوبه
الـفــني لـكن يـعـيــده ال بـصـورته اجلـامـدة
كــأخـبـار وروايــات بل يـتـنــاص مـعه وقـد
ا القاص يكون هذا التناص عكسياً وكأ
فـنان يـريـد صوغ فـنه في ضـوء احلـقائق
ويـــرى من الـــضــــروري تـــعـــديل ســـلـــوك
تلـقي بوسـاطتهـا وهذا ما أسـماه (بول ا
ريـكـور) الــتـكـرار الـسـردي ( الـذي يـصـفه
ا دشن من قبل بأنه فعل تأسيس حديث 
... هو إعادة حـدث ماضي في قـلب جديد

هو السرد ). 
( الـســرد الــتــاريــخي عــنــد بــول ريــكـور
جـــنـــان بــلـــخن   دار األمــان  2014 م 

ص:(57.  

ــلك الـــضــلــيل " وفي قــصــة " مـــدوّنــة ا
يـتــنـاص الـقـاص مع الــسـرد الـتـاريـخي
بـســيـرة امـر الـقـيـس وعالقـته بـوالـده
الذي قتل غيلـة ح قال : (ضيّعني أبي
صـغـيـراً وحـمـلـني دمه كـبـيـراً ال صـحـو
اليوم وال سكر غداً اليوم خمر وغداً أمر
) فـرحل إلى بالد الــروم لـيـسـتـعـ بـهم
على قـتـلة والـده بـعد أن فـشل في إعداد
جـيــشـاً من قـومه لـيـأثــر بـهم عـلى قـتـلـة
والـده   لــكن الــقــاص تــعــامل مـع هـذه
الــسـيـرة بــلـغـة شـعــريـة جـزلــة رصـيـنـة
مـقتل فـصـوّر كل جـزء مـنـهـا بإبـداعه   
إعداده والـده عــمـرو بن حـجــر غـيـلـة   
لــلـجــيش من قــومه الــذي اسـتــعـان به 
فشـله في هذه االسـتعـانة   موظـفاً لـغة
شعرية صوتية إبداعية تتالئم مع حالة
احلـــرب وكـــأنـــهـــا حـــدثت تـــوّاً : ( دقت
طـــبــول احلـــرب ورفــرفت رايـــات بــيض
وحــمـر وارتـفــعت أعالم مـصـبــوغـة بـدم
الـــرجــال تـــقـــدمت جـــيـــوش الـــتــحـــمت
وانهزمت جيوش   ألف حنظلة جتندل
بالوغى من اجلانب   على تلـة حمراء
مــصــبــوغــة بــدم الــرجــال ... عــلى تــلــة
حمراء مـصبوغـة بدم الرجـال واجلياد 
تــقـوقـع الــنـحـس الــسـفــيـه يـخـط بــيـده
شـؤومة آخر أخـبار الـعصر ...) ص:8 ا
  ثم يــنــوّع الـــقــاص ســرده بـــأســلــوب
درامي وكأنه يتمـقص لغة احملارب في
ـاضي ( يـا امـرأ الـقـيس لـقـد ثـأرنـا لك ا
وثأرت بـنا   فـماذا تـريـد ? صـاح بهم ــ
ـلك الــتـلـيـد   قـالـوا أريـد لــكم اجملـد وا
بـــصــوت واحــد ــ أدّيــنـــا ألبــيك ولك مــا
عـــلــيـــنـــا من ديـن فــارجـع والّـــا فــنـــحن
راجعون   قال لهم ــ ال ــ ال أرجع أبداً )
ص8ــ9.)  انـتشـلـته عمـته لـيلى اجملـلّـلة
بالسـواد من ذهوله الـعميق وهي تـشير
لك عـلـيه : ــ إلى مـلوك آل جـفـنـة أيـهـا ا
الضليل ... إلى أفياء الشام ومن ثم إلى
قـالع قـــيـــاصـــرة الـــروم ) ص: 9  لـــكن
الــقــاص وبـــضــربـــة مــدهــشـــة يــتالعب
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بغداد

وسيقا لغة الروح عند جالل الدين الرومي ا
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أســمـه مــحــمــد ولــقــبه مــوالنــا جالل الــدين
الرومي.

ولـد في مـديـنة (بـلخ) في الـسـادس من ربيع
االول عــام 604ـ واجــداده جــمــيـعــآ من أهل

خراسان.
صــار مـوالنـا  الــثـمـل من شـراب جالل اسم
شـمس وعظمته اللذين ال تـفسير لهما  ألالء
كـالشـعلـة. كان في شـعلـة هذا االسم الـعظيم
كـــأنـه في حـــال احـــتـــراق وذوبـــان. وكـــانت
قـــطــرات الــدمع  الـــتي أنــداء روح مــوالنــا
تــنــهــمل الــواحــدة تــلــو األخــرى من ســمـاء
: األنـغـام الـسـمـاويـة التي عـيـنـيه الـنـافـذت
يــصـدرهـا الــنـاي والـربـاب  الــتي مـنــبـعـهـا
هــيـجــانـات الــقـلب والـروح  تــغـمــر مـوالنـا

بتفاصيلها وخفاياها.
ــريـد الـكــبـيـر وكــان مـعـ الـدين بـروانه  ا
ـوســيـقـا من أجل أن ــوالنـا  قــد جلـأ الى ا
يـخـفف مـعـاناة مـراده الـعـظـيم. ذلك ألن هذا
وسيقا تألم كان يـبحث في لغـة ا ـريض ا ا
الــبــلــيـــغــة عن مــفـــــتــاح لــلــخالص من آالم
ـعجـزة لـهـذا الداء الـفراق  ودواء شـبـيه بـا

الدوي.
ـوسـيقـا هي الـلغـة الـفصـيـحة ألم يـقل: ان ا
ألسرار أعماق الروح والقلب عند االنسان?.
كـــان عالء الــدين ولـــد يــرى قـــطــرات الــدمع
ـنهـلة من زوايـا عيـني موالنـا على عارضه ا
لوءة باألسى  وكـان الفضاء مفعمآ بـع 
ــؤثـرة ــثـيــرة ا بــأنــغـام الــربــاب والـنــاي ا
مـفعمآ بالهيـجانات واالشراقات التي جتعل
قدسة في كل مشاهد وسامع يقرأ الكلمات ا
كــتـب الــقــرون في مــحل الــوحــدة واألبــديــة
والـعشق في أنغـام حلم اخلانقاه  أو يـتذكر

هذه الكلمات.
شــــاهـــد عالء الــــدين أن مـــوالنــــا غـــارق في

اضي وأحالمه اللذيذة. خطوات ا
كـان يـبـحث عن أصـله  حـتى انك تـسـتـطيع
أن تـقول انه كان يريد أن يزيل عهود الفراق

بــقـطـرات الـدمع من سـاحــة اخلـانـقـاه. كـأنه
كان يفكر بعالم الوصال.

نـعم  ان مـتـألم قونـية الـكبـير  بـجـريرة أنه
أسـلم قلبه للعـشق أكثر من اللزوم  نال منه
األلـم. وكــــان يـــبــــحـث عن الــــعالج. وفي أي

شيء يوجد هذا العالج?
كـان موالنا ينـشد في اخلانقـاه أحر األشعار
الـعـشـيـقـة وأشـدهـا لـذعا  وكـانـت سـيـماؤه
ـــــشـــــاركـــــة في اآلالم تـــــدعـــــو كـل راء الى ا

واحلرق:
الــعـاشـقــون قـتــلى أحـيـاء الــقـلـوب           
      وهم محترقون بنار عشق احلبيب

ولــيس لــلــعــاشــقــ وتــر وال عـود            
    وأن العشق هو حلن داوود 

فــيــا من لـسـت عـاشــقـآ  حــرام عــلـيك        
     احلياة  ألنك تبددها وتهملها

ـشــوقـة لــلــنـاي والــربــاب لم تـلب األنــغــام ا
ـوالنا  ولـم ترضه كـما األمـنـيـات الروحـيـة 

يــنـبــغي. وعـنــد هـذه الــنـقــطـة  طـلـب مـع
الــدين بـروانه  وزيــر كـيـقــبـاذ الـســلـجـوقي
ومـريد موالنا  مـن احلاضرين في اخلـانقاه
أن يـبدؤوا بـالرقص  ويـنـهمـكوا بـالـتهـييج
واالثــارة بــصــحـبــة الــذكــر اجلـلي.           
ــرفـوفـة أخـذت في ـشـاركـ ا  كــأن أرواح ا
الـطـيـران مع أصـداء عـزف الـعـازفـ وغـنـاء
ـنـشـدين في فـضاء اخلـانـقاه  فـبـدأ الـقـفز ا
والــوثب والــرقص. انـتــهى زمــان الـصــحـو
وكـانت األرواح تـنطـلق الى مـكان كـان محال
لـتـجـلي ضـروب احملـبة والـعـشق الـصـافـية.
وكـان لـلـقـلـوب هـيـجـان آخـر. كـانت عـشرات
ـلـكـوتي كـوانــ الـنـور تـكـسـر بـشــعـاعـهـا ا
صـفائح الـفضاء. واخـتلـطت مظـاهر اللـياقة
ــظـــاهــر الـــهــيـــام والــغــرام والـــعــظـــمــة  
وانـشـغلت الـشخـصيـات اخملـتلـفة بـالرقص.
كــان هــؤالء  مـن أجل مــوالنـا  يــريــدون أن
يـكونوا في حـال من الهيـجان والسرور  أن
ـتـعة يـكـونـوا مـانـحـ للـهـدوء والـراحـة وا
واالثـارة. كانـوا يريدون  كـأنهم عشرات من
األسـماء  أن يـنغـمسوا في بـحر ال نـهاية له
من السرور والبهجة  ويصفقوا ويرقصوا.
ـنـشط  نـهض ـوقظ ا ـشـهــد ا وأمــام هـذا ا
مــوالنــا من مــكــانه  وهــمـس: هــذه األنــغـام
الــثـمـلـة  وهــذا الـدوران  جــديـرة بـحـفالت
ــلــكـوتي األنـس الـســمــاويـة  والــتــركــيب ا
لألحلـان والـدوران الذي يـنـطوي عـلى نـكات
عـرفـانيـة ودقـائق صوفـيـة كان يـحث مـوالنا

عـلى الرقص واالنـسجـام والتـناغم. وشمس
صـــبح األمل الــتـي تــشع من بـــعــيــد حــررت
مــوالنــا الـذي كــان قـد أســر في يــد سـلــطـان

الهجران:
عـــنــدمــا وعـت الــذات ذاتــهــا                   
  تــصــورت الــعــالم عــلى نــحــو جــلي        
 فـــهي تــنــهض  تـــثــور  تـــطــيــر  تــضيء
تـعطـي        حتترق  تـتـقد  تـقتل  تـموت

تشرق
ســعــة األيــام ســاحــة جتــوالــهـا               

     والسماء موجة من غبار طريقها
عندما نهض موالنا  الذي هو خادم خانقاه
اخلــلق  لــلــدوران والــرقص بــدا األمــر كـأن
اخلـانقاه خلع من مكانه وأخذ في الهيجان.
كـل شيء صــــــار حتت تــــــأثـــــيــــــر الـــــدوران
والـرقص. وكانت العواطف قد وجدت مجاآل
ــظـاهــرهـا  وحــررت الـنــاس لـلــحـظـات من
قـبـضة غـموم احلـياة وغـصـصهـا ووطأتـها.
وكـان موالنـا يرقص  ويـريد أن يـشق سقف
الـفلك  ويـقدم تـصمـيمآ جـديدآ يـهدم بـنيان
ـحـو من قـامـوس البـشـر مـحوا الـفـراق  و
تــامـآ كــلــمـة (( وداع)) لــلـحــظـات  ويــحـول
احلــيـــاة الى شــريط نــور وصــفــاء ووصــال

ملكوتي.
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الــدوران والـســمـاع  وفـق مـقــولــة الـشــاعـر
والـعارف الكبـير والشهـير في ايران احلكيم
ســنـائي  ســفـر نـحــو احلق ولـطـائف احلق
وعـوائد الـفتح ومـعاني الـكشف  وهـو قوت
شارك في حفل للروح وحياة القلب. كأن ا
أنس خـانقـاه موالنـا كانـوا يسـمعـون أحلان
الـروح  أو يـدركـون سـروره وبهـجـته. وكان
سـالـكـو طـريق مـنـزلـة الـشـفق يـتـخطـون في
الــسـحـاب. وفـي تـلك الـلــحـظـات الــسـاحـرة
غـــابت عـن الــوجـــود كل ضـــروب الـــغـــيـــبــة
والــنــمــيـمــة والــعــجب وحب الــريــاسـة  أو
أسـدل علـيهـا ستـار النـسيـان. وكأن احلجب
قـــد رفــعت أيـــضــا مـن أمــام األعــ  وأخـــذ
اجلـمـيع في الطـيـران في فضـاء االسـتغـناء
وأزيـلت كل الصور واآلثار من القلوب  لكي
ن كـانـوا تـظـهـر الـصـور احلـقـيـقـيـة. عـدد 
يـــدورون وقــــعـــوا عـــلـى األرض مـــنـــهـــكـــ
عـاجـزين عن االمـساك بـأزمـة القـلـوب. كانت
آيـات الـعـشق  آيـات االلـهـام  تـرى وتـسـمع
حـقيقة. كل شيء كان يدور  حـتى اخلانقاه.
كــان هــذا الـبــرنــامج األصــيل فــنـا شــرقــيـآ
وكــان مـصــمــمه شـمــسـآ الــتـبــريـزي  وهــو

ر في خـاطره  فـيـنشط يـنـسي السـالك مـا 
ويــنــهــمك في الــرقص  ويــشــاهــد أن جـذب

لطيفة العشق يحرك الكائنات.
مــر مـحـمـود الــقـونـوي بـقــرب مـوالنـا دائـرآ

وسأل: 
- يــا مــوالنـا  فـي أيـة حــال أنـت? - فـســمع

هذه االجابة:
ال أســمع فـقط صــدى الـطـبــيـعـة  بـل أسـمع
ــتـنــاغم لـلــمـجـرات  وأنــا مــفـعم الــصـدى ا

بكليتي محبة واخالصآ.
- أأنت حزين أم مسرور?

عـلمتني عظمـة العشق الدوران حول نفسي
هما عندي والغم والفرح سيان عندي  

شيء واحــد. وبـالــصـبــر أحتـمل صــعـوبـات
الــفـراق كـلــهـا. في كل انـســان يـتـوارى نـوع

خاص من العظمة واجلالل.
رقـص محـمـود الـقـونوي  الـذي كـان عـنـدئذ
في ابتداء أمره  ومرة أخرى قرب نفسه من

موالنا  وقال:
ـغـنــ قـد نـال مـنـهم - أرى أن الــدائـرين وا

التعب  من مواصلتهم السماع فأدركهم.
- انـت ترى ظاهر االمر  وهـؤالء يتضرعون
تــــضـــرع الـــعـــشــــاق. وألنك ال تـــؤدي صالة
االشـراق توجه نـحو صالة الـعشاق  واعلم
أن الـــــتـــــعب لـــــيـس له طـــــريق الـى الــــروح

واجلسد.
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وهذا أيضا في أثناء السماع. 
- هـل هذا العـالم واقعي: الدوران واسـتماع
الـسـماع ? - أيـقول بـهـذا عاقل أو أن مـوالنا
يـعتقد ذلك وأفتى به? - ما أعجب الكفر  ما

أعجب شقاوات الناس.!
فأجابة موالنا:

ـرء مـتـجـاهال -  ان مـن الـواجب أن يـغـدو ا
مــثل هــذا الــعــقل ويــجب عــلـيه  –ازاء - ان

يتشبث باجلنون.
ــوغل في الــتـفــكـيـر - وقــد جـربت الــعـقل ا
ومن بـعد هـذا سوف أجـعل نفـسي مجـنونآ.
حتـتم الـعـظـمـة الـروحـيـة أن يـغـدو االنـسان
مـــجــلى لــلــجــمــال  ولـألنــوار الــســمــاويــة
ولـألحلــــان اخلـــــالـــــدة. وان الـــــريـــــاضــــات
ومـجـاهدة الـشهـوات تصـقل وجود االنـسان

وتهذبه.
والـدوران والسماع يـحرران حقيـقة االنسان
مـن القـيـود البـشـرية  واألنـغـام الـعذاب هي
مـخـاطبـات واشـارات الهـية  وسـيـحدث في
الـنهـاية في يـوم من األيام  أن يـكون مذهب
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بغداد

وتـــــــــــفـــــــــــاطــــــــــر اآلالم
واالنـفــصــال عن الـواقع
والـــوقــــوع في الـــوهم .
ـــنــحـى الــســردي وفي ا
اآلخـــر تـــكـــرر مـــقـــصـــد
الـقــاص من الــسـرد ذاته
ـنحى الـسردي كمـا في ا
األول لـكـن الـقــاص الـذي
ـنحى تـلقي في ا أرعب ا
الــســردي األول من خالل
صــــــــنــــــــدوق اإلرث ودور
تلقى البطل أفاض على ا
نحى السردي اآلخر في ا
بـــالـــهـــدوء ( يـــواجـــهـــني
الضوء وهو يـنشر أشعته
ويــتـوهـج ويـأخــذ أبــعـاداً
هالمـيـة عـلى شـكل دفـقـات
مـن نـــــور شـــــفـــــيف ... مع
أروقـة كــثـيــرة ... وصـاالت
واســعــة مــزدانــة بــثــريـات
الكرستال ومصابيح ملونة
ومــرايــا عـاكــســة لـســتــائـر
اجلـــوخ وشـــرائط احلـــريــر
ــعــلـقــة فـوق واالســتــبـرق ا
ـلوك بـلغات لوحـات كبـيرة 

مختلفة .....) ص: 14. 
والــــقـــاص الـــذي اقــــتـــضب
كــــثـــــيـــــراً من األحـــــداث في
ــنـــحى الــســردي األول في ا
عالقـة الـبطل " الـشـخـصـية "

ـرأة  " زوجـته " عـكـسهـا في في الـقـصـة بـا
نحى السردي اآلخر برؤية أسلوبية تشد ا
ـا يـئـست مـني بـعد ان ذهـبت ـتـلـقي ( ر ا
جــمــيع مــبـادراتــهــا ومـحــاوالت األصــدقـاء
ـــعــارف أدراج الـــريــاح وأنــا أجـــد عــلى وا
ــــيــــراث ..... ) ص: 15 رفـض حــــقي مـن ا
ـنحى وهـكـذا يفـارق الـقـاص أسـلـوبه في ا
ـتـلـقي الـسـردي اآلخـر عن األول ويـفـاجئ ا
ـوضـوعيـة لـيشـده لـلقص بـخرق لـلـوحدة ا
(في ذلك الــوضـع الــقــلـق الــذي يــنـــتــابــني
ـوحشة بات ويتنـاهشني وفي تـلك اللـيلة ا
لـزامـاً عـليّ أن أدخل أجـواء قـصـة " مـدوّنـة
اإلرث " أعايش أبـطالـها أصـافحهـم وأتقبل
نـــكــاتــهم وتــقـــلّب أمــزجــتــهم .... ) ص:16
ويــسـتــمـر الــقـاص بــهـذا اخلـرق اجلــمـالي
وضوعيـة ( فماذا سيـقول القراء للوحـدة ا
غـــداً مـــؤلـف خـــذل الـــوعــــود به ? ! ومـــاذا
ســيــقـول الــسـاســة في أروقـة الــسـيــاسـة ?
بالـتأكـيد سـتكـون بيـاناتـهم وتصـريحـاتهم
شــديــدة الـــلــهــجــة ... عن رجل يــعــيش في
مفتـتح األلفيـة الثالـثة وهو يـجهل األعراف
الدبلوماسية   وال يعرف كيف يكون سيداً
مـحتـرمـاً وهو يـحـضر حـفـلة اإلمـضاء ....)
ص: 17  ثم يـعـود الـقـاص مرة أخـرى إلى

الــعــشق حــاكــمــآ عــلـى الــقــلـوب واألرواح 
ــقـدس  الــذي ــنــشــور ا ويــســتــولي هــذا ا
تـوارت فيه كل البـدائع وآيات اجلمال  على

العالم كله.
وقـف مــــــوالنـــــــا.. وتــــــوقـف الــــــدوارون عن
الــدوران  وظـل مـحــمــود الــقــونــوي يــسـأل

بانتظام: 
ــــقـــصـــود والـــهــــدف من الـــســـمـــاع - مـــا ا
والــــدوران فـــيـه.. أي ضـــرب مـن الـــعــــبـــادة
والــطـاعـة هــذا? في اعـتـقــادي هـذا نـوع من
عـــبـــادة األصـــنــام  عـــبـــادة شـــمس.. أنـــتم
تـعتـقدون أنـكم تسـمعـون في السـماع صدى
صــافـيـآ له عــظـمـة الـطــبـيـعـة  واخملــالـفـون
ـتشددون يزأرون  وهـم كالنـار والريح في ا

تنور االنتقام.
- هــذه لـيــست هـدفــآ... عـنــدمـا شــاهـدت أن
الـنـاس  خـاصـة أكـثـر أهل قـونـيـة ومـنـاطق
أخــر  لــيــســوا مــيـالــ الى الــذهــاب نــحـو
احلق  كــمـا يــجب ويــكـونــون في الــنـهــايـة
مــحـرومـ من األســرار االلـهـيـة  اضــكـراب
الى سـلوك طريق اللـطافة والسـماع والشعر
ـــنــــاســـبـــة لـــطــــبـــائع الـــنـــاس ـــوزون  ا ا
ـعـاني سرا وأمـزجـتـهم  وغـذيـتـهم بـهـذه ا
ـؤسف أن جـمـاعـة من احلـقـودين في ومـن ا
متع  ويـعيبونه قـونية يسأمون سـماعنا ا
سرات. وأرى أن الذ وا وال يـرضون بهـذه ا
أنـاس األعــصـر اآلتـيـة سـيـكـونـون أصـحـاب
تـذوق وحتسـس للـجمال  وأن عـالم الـعشق
سـيشـمل العـالم كله  وسـيغـدو النـاس كلهم
عـاشـق لـكالمـنا  ويـرسـلـون أدعيـتـهم لـنا

حبة واشتياق.
 ســأل مــحــمــود الــقــونــوي: مــا الـذي يــدفع
مـوالنا الى السمـاع والدوران? -  وأية بدعة

هذه التي تعدونها حالآل?
- عـــنــــدمـــا تـــطــــفح كـــأس الــــروح بـــعـــشق
ـعشوق  يـضطر الـعاشق الى التوجه الى ا
الــسـمــاع والـرقـص والـشــعـر من أجل بــيـان
األســرار  مـن أجل بـيــان آهـات ألم الــفـراق
أو أصـــداء الـــهـــيـــجـــانـــات وحـــرق الـــقـــلب
وأشـواقه. وأنا أعـرف هذه الثالثـة جيدآ. ان
مـركز ثقل االنسـان هو العشق  وكـل مظاهر
ــنــبع اآلاللم الـــنــفــســيــة تــصــدر عن هــذا ا
وهـنـاك منـشـأ العـقـائد االلـهـية. وأنـا الـيوم
بـفـعل الـدوران فـي اخلـانـقاه  أحـس بأنـني
قــد حتـررت روحــآ وجـســدآ من آالم الـفـراق.
وأحـس بأنك  يـا محـمود الـقونوي  عـندما
تـــخـــرج من هــنـــا ســـتــذهـب الى اجملـــامــيع

واحملـــافــيل اخملــتــلــفــة  وســـتــلــومــني أنــا
ــشــهــد وأصـــحــابي. ســتـــســخــر من هـــذا ا
ـستحسن  الـذي سيكون وسـيلة لالتصال ا
بــاألبــديـة  وســتـعــيب وتـنــتـقــد هـيــجـانــنـا
وحتـرقنـا وجيـشانـنا البـاطني. أنت من أهل
اجلـدال واحلجاج وال تدري أن االنـسان غير
قـادر عـلى مواجـهة اآلالم والـصعـوبات. أنت
ال تـعـلم الـقـوة الـرمـزيـة الـتي تـربط الـعارف
والـسـالك بـاحلـقـيـقـة. أنت ال تـعـلـم الـكـيـفـية
الـتي عــلـيـهـا مـظـاهـر جـمـال الـكـائـنـات ومـا
ـسـتـقـبل مـصــادرهـا. أنت خـلـقت من أجل ا
ونــحن نــحب هـذه الــلـحــظـة  ألنــنـا جنــتـاز
ـساعـدة العـشق. سلم ـستـقبل  ـاضي وا ا
بـــأنه من دون الـــعـــشق تــســـاق الـــبــشـــريــة
االضــمـحالل و الـتالشي. هــذه الـهـيـجـانـات
واالنــفــعــاالت عـنــد االنــســان يــجب أن جتـد
مـــجـــاآل لــتـــظـــهــرهـــا وانـــكــشـــافـــهــا. اآلالم
والـغـصص الـتي تـنـشأ عن الـهـجـر والـفراق
البـد مـن تـسـكـيـنـهـا. ال بـد من ازالـة ضـروب
الـصدأ والرين عن مرايا الـقلوب. ولكن كيف
يـكـون ذلك? ابـتغـاء تـصـفيـة الـروح ال بد من
الـــســـمـــاع والــدوران. الـــســـمـــاع والــدوران

وسيلة  ال هدف:
اذهـب وأزل الــــصــــدأ عـن وجــــهه             

ثم بعد ذلك تأمل ذلك النور
ان الـدوران والـسمـاع عالج لـآلالم الروحـية

ويقضيان على الشهوات احليوانية.
ومـادام االنـسان غـيـر مغـتم اخلـاطر  وغـير
تلئ القلب باأللم  لن يفهم ما اقوله. وفي
تـلك الـعـهود  عـهـود قوة الـظـاهر ومـقـامات
درسة  عـندمـا كنت أقرأ الـقيل والـقال فـي ا
    كـــتب أرســطــو  قـــرأت أن أرســطــو كــان
ــوسـيـقـا يــعـتـقــد بـأن الــفـنـون كــلـهـا  أي ا
والـــرقص والـــشـــعــر  وســـيــلـــة لــتـــســكــ
اخلـــلــجـــانــات واالضــطـــرابــات الـــروحــيــة
وتـشغل الـعواطف بـنفـسها  وتـسوقـها الى
الـنـشـاط والـروحـة والـدعـة. وأنت فـي قرارة
نـفـسك تـسخـر من عـلم أرسـطو  ومـن قولي
وعـــمــلي  ولـــيــكن األمــر كــذلك  لـــيس هــذا
مـهـما  وكـل يخـتـار طـريقه  ونـسـتـمـر على
ذلك  لـكـنه يجب أن تـعـلم بأنـنـا نسـمع هذه

األنغام بأذن الروح  فقد أنشد سنائي:
أن أنـــ الـــنـــاي ال يـــخـــلـــو من ألم           

وان االشتياق ال يخلو من وجه أصفر
فــــمن دون لـــســـان  أخــــبـــر األذن             

ومن دون بيان  أخبر العقل
فمن نفسه تظل الشعل تنطلق.  

ــوضـوعـيـة وحـدته ا
تلقي بـالتقاء بطله بوالده ح يفاجئ ا
في أجـواء غـائـمـة ثم لـيـبـدأ احلـوار ب
الـبـطل ووالده عن الـعـوامل الـفـاعـلة في
انفصال الولـد ( البطل) عن زوجته وهو
" اإلرث " مركـز السـرد ثم ليـدخل القاص
( االبن ) الــبــطل فـي عــالم مــثــيـولــوجي
لـــيـــرى الــــبـــطل ( اإلنــــســـان ) من خالل
ثيولوجـية ب االلهة معاني العالقات ا
احلوار وأسـلوب العالقـات وكان مـقصد
القـاص فيـه ان التـنازل عن اإلرث يـجعل
البطل ( اإلنسـان ) يعيش حياة طـبيعية
ـثيولوجي هادئة وبـتوظيـفه لألسلوب ا
ــ العجائبي والبـطل يتمتع برؤيا تاريخ
حــضــارة وادي الــرافــدين فـي حــ كـان
نحى السردي األول مقصد القاص في ا
يشير إلى عقم اإلرث وما يسبيه من آالم
ـضـة لإلنــسـان وقـد رسم الـقـاص ذلك
بـأســلـوب مـثـيـولــوجي مـرعب عـكس مـا
ـنـحى السـردي اآلخر ـــ كـما رسمه في ا
تـقــدم ـــ ان قـصـة " مــدوّنـة اإلرث " الـتي
فازت بـاجلائـزة الثـانيـة في مسـابقة دار
الشـؤون الثـقافـية الـعامـة الرابـعة الـعام
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ــسـامـيــر نـحـاســيـة وقـد أثــار مـوضـوعـة
شكـوك األخوة األشـقاء الـتسـعة...) ص:22
وجــاء وصف الـقـاص لــلـصـنـدوق مــسـهـبـاً
بلغة جمالـية       ( ناهيك عن األشياء ذات
الدالالت التاريخية أمثال سيف اجلد األكبر
هداة من أحد ومسبحته الكـهرب وعصاه ا
باركة ملوك الهند وتاج العائلة وخرزتها ا
وشجرتـها التي حتـتوي على أدق تـفاصيل
العـائـلة ... ) ص:22.  وهكـذا يـقلّل الـقاص
بــشـفــراته الــلـغــويـة قــيـمــة صـنـدوق اإلرث
ويـقـول راويـاً ضـمـنـيّـاً عن بـطـله " االبن " :
(إلّـا هـو أيـقن بـحـدسه ان ال شيء ذا قـيـمـة
يــحـتــويـة الــصـنــدوق ومـا هــو إال نـوع من
عـــقـــاب قــاسٍ أضـــمــره األب .... ) ص: 23
وعـقـاب قـاس وانـتـقـام ( من هـذا األخ الذي
سرق اجلميع .... ) ص:  24 ولم يكن لالبن
من امل في هـذا اجملتـمع إال ان يـقوم بـفتح
الصندوق   يرى فيه كل عجائبي والقاص
يـوظـف الـشــفــرات الــلــغــويــة أو األســلـوب
اإلشــاري ــ الـسـيـمــوطـيـقي لــيـصف مـا في
داخل الــصـنــدوق بــأســلــوب مــثــيـولــوجي
عــجـائــبي فـنــتـازي (عــالج قـفل الــصـنـدوق
ــتــراكم بــداخــله صــدأ الــســنــ ... خــيّم ا
وبـشكل مـفـاجئ ظالم دامس انـطـبـعت على
صـــفــــحـــته شــــرائط الـــومـض اآلتي عـــبـــر
الـشـبـابـيك الـواسـعـة مـا لـبـثت ان أضـيـئت
أنـوار ساطـعـة بذهـول ارتـكـز على الـدهـشة
والرهـبة واخلـوف ... وقـد سحـبت يداه من
قــبل قــوى خـارجــيـة يـجــهل مــاهـيــتـهـا ....
وسط بناء مبني بـشكل دائري وفق هندسة
مـعـمـاريـة "فـيه " مـلـكـات تـتوهـج وجوهـهنّ
بـجمـال آسـر ... وسيـوف مـتقـاطـعة وجـياد
ـــدى يـــنـــبـــسـط مـــقـــفــراً راكـــضـــة حـــيث ا
وغــامـضــا... من ذلك الــســكـون  من عــمـقه
الـــشــــامل ســــمع نــــقـــرة ثـم صـــوت واضح
الــنـبــرات بــعـدهــا حـدثت فــوضى وبـعــثـرة
ألشـــيـــاء رأى أو قـــال انـه يـــرى الـــهـــيـــاكل
العظمية تغنّي أو ترقص بسعادة طاغية ..
ثيـولوجية ) ص:28ــ 29  وكانت رحلـته ا
الـعجـائـبـية مع صـنـدوق اإلرث ان أوصـلته
ــتــشــربـة إلـى ( غـرفــة األب الــســـــــــــريــة ا
بــرائــحــــــــــــــــــة مــطــر مــا زال يــنــهــمــر )

ص: 45.  
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هذه الشـفرات الـلغويـة بالوصف الـشاعري
ـثل الـقائل ـثيـولـوجي تدلل عـلى صـحة ا ا
ـلك عـقـيم ) فـاإلرث كـان لالبن عـقـيـمـاً (ان ا
ــاً فــلــيس هــنــاك مــكـسـب بـ اســتالم مـؤ
ــتـعــبــة فــبـدأت صــنــدوق اإلرث ورحــلــته ا
رحــلـته دائـريـة لــيـبـدأ مـعه ثم لــيـعـود إلـيه
ثانياً ليرى وجه أبيه وصندوق اإلرث الذي
ـعنى طـبولـوجيا خلّـفه األب ذاته ويتـمدد ا
ليـؤكد الـقاص ان االتـكاء االسـتاتيـكي على
اآلخر ال يكون من ورائه إال اخليبة والفشل
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