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عـلى حتــقق اإلرادة والـرغــبـة في عـدم
ــا وإ وأن ال يـــأتي مــتــأخــرا الــفــشل
يــكــون حــاضـرا في حلــظــة احلـدث أو
الـقــرار لـيـحـقق كــيـنـونــته الـوجـوديـة
واإلنــســانـيــة إن إيــضـاح فــعل احلث
عـلى الـعــمل والـرغـبـة في عـدم الـفـشل
يـفـصح عن مـعـنـى الـعـتـبـة األسـاسـية
لـــــلــــنص وإذا كــــان اإلهـــــداءفي نص
"ذكريـات معـتـقة بـالـيوريـا" إشارة إلى
فـإن نص "جئت مـتأخرا" دالالت فكـرية
جاء شخصـيا ومباشرا "إلى من كانت
سـنــواتــهـا ثــمـنــا لــكـلــمــاتي زوجـتي
وهو النص الـذي يتناغم مع احلبيـبة"
مـضــمـر نص الــغالف الــثـاني لــلـنص
وهــو مـا يــشــيــر إلـيــأن الــكـاتب األول
ـتون ـايـحـيط وبـا يـفـكـر في العـمل 
كوحدة فـكرية وداللية متـكاملة تضيء
عـتمة ـناطق ا كل مـنهمـا جوانب أو ا
في تلك النـصوص وصوال إلى إضاءة
دالـــة وهــــدايــــة إلى مــــ احلـــكــــايـــة

السردية .
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ـتـلـقي عـنـد مـبـاشرة فـعل قـد يـلـمس ا
قـراءة نص "ذكـريات مـعتـقة بـاليـوريا"
أن الـكــاتب تـرك احلــريــة لـلــسـارد في
احلــديث عن جتــربـة ذاتــيــةحـدثت في
وقـت وزمان مـحـدد وهـذه الـذاتـية في
الــتـــجــربـــة لــيـــست جتـــربــة خـــاصــة
ـــا يــتـــشــارك مع وإ بــالـــســارد فـــقط
آخرين كثر في تفاصليها وفي رفضها
نطلق فهي وازدرائها وهنـا من هذا ا
لـيست جتـربة فـردية من حـيث احلدث
كن أن يعـيشها ا جتـربة عامـة  وإ
أي إنـــــســــان عــــراقي فـي ظل ظــــروف
االحتالل القائمة وإذا ما أراد السارد
أن يـقدم تـلك التـجربـة شفـاها فـإنه قد
يــقع في دائــرة االخــتــزال في احلـدث
وتــصـبح حــكــايـته مــبــتـورة أو يــقـوم
بــإضـافـة أحــداث مـسـتــلّـة من جتـارب
ــعـــتــقل نـــزالء مــعـه في الــســـجن أو ا
ويـضيفـها إلى جتربـته اخلاصة بـغية
إضفاء عـنصر الـتشويق واإلثارة ذلك
في جتـربـة "نص الـتـجـربـة" في حـدود
ـــكـــاني إال أن فـــضـــائه الـــزمــــاني وا
خـطوة اإلقـدام على كـتابـة هذا النص
ـعـاشة اخلـطـوة الـبـعـديـة لـلـتـجـربـة ا
"االعـتــقـال" هي الـتي تــقـوم بـالـكـشف
عن "جتربة النص" أو خطوات الكتابة
إلنتـاج نص لـكن يـبـقى الـسـؤال كيف

كان ذلك?
ـاذا عـنـدمــا تـسـألـني زوجـتي الـيـوم: 
أســمـح البــني أن يــطــلـق الــعــنــان في
حـياته? أسـكت وأسـتحـضر تـلك األيام
اخلوالي الـتي لم أخرج منـها إال بقلم
أعرج استهلكني يتعثر بي في سيره
وكــتـب نــفــتــني إلى جــزيــرة الــوحــدة
والعزلة" "جئت متأخرا –ص 15وألنه
كـــان رافــضـــا لــوضـع ال يــشـــعـــر فــيه
بــاألمـان هــتف "يــا صـدام شــيل يـدك..
هـذا احلكم ميـفيـدك" لكن ذلك الـهتاف
عارض والرافض كان على وقف"  ا "ا
أقل احتـمـال أن يـحمـيه ويـحـصنه في
زمن التغـيير الذي جاء رافـضا للنظام
السابق من هذه اإلطارية في النص
تـتبـلـور جتربـة الـنص "الـكتـابـة" التي
وقف هو مازالت كتابة مـوقفا وهذا ا
مـــوقف "ذات" الـــكــاتب الـــذي يــنـــقــله
الـسارد أثـناء الـقيـام بفعـل السرد: "لم
أكـن أســــمع أي صــــوت ال أدري أهـــو
الصـمت اسـتـوى عـنـدي مع الـصخب?
أم إنـــني أعـــطـــيت ظـــهــري لـــلـــخــارج
واســتــدرت نــحــو داخــلي أبــحث بــ
أوهــامي عن حــلم أحــيــا به? أم إنــهـا
صـرخـات اخلـوف والــقـلق حـالت دون
أن أســــــــــــمـع شـــــــــــيــــــــــــئـــــــــــا..أم.. ال
أدري..الالال..لـست خائـفا أنـا عراقي..
أنــا فـي بــلــدي..هم مـن جــاء لــيــســرق

بيتي". " ذكريات –ص."12
حـيث يـتـواصل خيط احلـدث الـسردي
فـي خطـابه العـام ب الـنصـ ليـخلق
تــفـاعـلــيـة تــواصـلــيـة  آنــيـة من خالل
ـشتركـات العامـة ب النـص وكأن ا
الــكــاتب في جتــربــة كــتــابـة الــنص ال
يفصل ب االثن في اإلطارية العامة
ــد جــســور هــذه ـــا  لــلـــكــتــابــة وإ
اإلطــاريـــة لــيــحــقـق رســالــته من وراء
كـتـابـة هــذا الـنص ويـؤكـد في الـوقت
ذاته حــضـــوره الــفـــاعل فـي تــشـــكــيل
اخلـطـاب الـوطـني لـلـمـشـهـد اإلبـداعي
الــعــراقي إذ لم تــعــد الــكــتــابــة تــرفـا
ـهـارات لـغـرض الـكـتـابــة أو لـتـأكـيـد ا
الــتــعـبــيــريـة والــكــشف عن اخلــبـرات
السيرية أو النثياالت أوهام محمومة
ـا هي فعل إنـساني يـترك أثرا في وإ
احلــاضـر مـهـمـا كــان شـكل ولـون هـذا
احلـاضـر بـغـية مـسـتـقـبـل أكـثـر طـهرا

وإشراقا.
وإشراقـة نص "ارفعـوا صوت التـلفاز"
تكمن في تـواصلية خـطاب الكاتب في

ـتـقــارب لـتـلك أو اجلــامع ا احملــيـطـة
الـنصـوص بغـية إيـضاح فـكرة كـامنة
أو الـتـبـاس مـعـ إذ يتـضح ذلك في
ــقـــطع "وجــوه ســـوداء" الــذي هـــذا ا
قـصـديات الـكامـنة وراء يـفـصح عن ا
اخـتـيـار هـذه الـعـتـبـات الـداخـلـيـة أو
الـعـتـبـة الـرئـيـسـة لـلـنص حـيث تـتم
مـــداهــمـــة الــبـــيت من قـــبل اجلـــنــود
األمــريـكـان ويـعـتــقل الـسـارد "لم تـزل
خطواتي تتـرنح حتت قبضة أيديهم
ـطل على حـتى وصـلـنا رأس الـفـرع ا
الــشــارع الــعــام الــكالب تــعــوي وال
أدري أين ذهبت الـقـطـة بعـدمـا قـفزت
من فوق سـيـاج بـيتـنـا ولم أشـعر إال
بـاأليــادي تــتــجــمــهــر حــول جــسـدي
لــتـــرفــعه فـــوق الــهــمــر –كـــمــا أظن-
ا لـتنـطلـق بي إلى حيث ال أعـلم .. ر
إلى الـــــعــــــالم اآلخـــــر..".  الـــــروايـــــة

–ص.12
يــؤشـــر ذلك أن الــكــاتـب يــعي جــيــدا
دالالت الـــعــتــبـــات الــتـي يــخـــتــارهــا
لنصـوصه السردية وال تـعني اإلعاقة
ـتلقي إال حافـزا مضافا ؤقـتة عند ا ا
ــواصـلــة فـعل الــقـراءة والــبـحث عن
مـحفـزات إيـجـابـيـة في قـراءة النص
إذ تــــؤكــــد الــــعــــتـــــبــــة مــــدى وعــــيه
لـشـمـولـيـتـهــا لـلـنص بـشـكـله الـكـامل
ولــيس اجـتــزاءمـقــطـعــيـا أو لــغـرض
إشاري مـحدد إذ إن مـايحـمله النص
االسـتـرجـاعـات بـعـد مـقـطع االفـتـتـاح
الذاتـية لـيومـيـات السـارد في معـتقل
أمريـكي واليعـرف ما هي تهـمته وما
ــــــتـه حـــــتـى إن لــــــغــــــته هي جــــــر
اإلنــكــلــيــزيـة لـم تــعـنـه عــلى مــعــرفـة
األسـبـاب عـلى الـرغم من أنـهـا قـرّبـته
من سـجـانـيه فـقـد انـتقـل الكـاتب في
نـصه من تـبـئيـر النـص حول الـزوجة
الـتي تـرى في الـكـتـابـة مـنـافـسـا لـهـا
ألنها تأخذ الزوج منها وب التبئير
ـعــتــقل" الــذي يــكـشف في الــثـانـي "ا
الصورة الوحشـية لتعامل احملتل مع
ـبــتـكـرة ــواطن وأسـالــيب اإلذالل ا ا
ـــعـــتــقالت الــتـي تــمـــارس في تـــلك ا
ـنـفـلـتـة عن عـ الـرقـيب الـدولي أو ا
احملـــلي إال أن عـــ الــســـارد تـــبــقى
الـرقـيب الـراصـد الـذي يـوثق كل تـلك
اخلـروقـات بـحق اإلنـسـانـيـة لـيـكـون
هـــذا الــنص في األســـاس إجــابــة عن
تـــســـاؤل ورد في مـــقـــتـــبس الـــغالف
االخـــــيـــــر "هل أطــــــلق الـــــصـــــرخـــــة
فـــيــتـــهــمــونـي بــاجلــنـــون?" صــرخــة
االحتجاج على الواقع االحتاللي كان
البد أن تـطلق وإال كان اجلـنون فكان
هذا النص "ذكريات مـعتقة باليوريا"
صـرخـة االحـتــجـاج من أجل "الـفـكـرة
إذ إن احملتل إذا أراد أن يسجن حرة"
فــإن أجــســاد الـــرجــال بــ اجلــدران
األفكار تـتجاوز تـلك اجلدران لتضيء
درب اآلخــرين وهــذا اخلــطـاب لــيس
خــطـابـا عـاطـفـيـا طـارئـا أو نـتـاج رد
ـا هو مـوقف وإ فـعل حلـالـة مـعـيـنـة
مـتـأصل في ذات الـكـاتب وجتـسد في

أصل اخلطاب السردي.
أمــا نص "جــئت مــتـأخــرا" فــإنه جـاء
بــالـعــتـبـة اإلخــبـاريــة الـواضــحـة في
اجلـمـلـة الـفـعـلـيـة إال أنـهـا أيضـا في
وضــوحــهــا تــطــرح أســئــلــة في ذهن
ـتـلـقي تـبـحث عن شـظـايـا إجـابات ا
في إشارات قد يـلتقطـها من نصوص
مـجــاورة أخـرى في ذهــابه إلى نص
الـغالف األخـير والـذي حـمل عتـبة "ال
تــفـشل" حــيث يــضع هــذا الـنص من
خـالل جــمـــلــة اخلـــتــام "أنت تـــصــنع
حـــظك.. وأنت الــذي جتـــعل الــنــحس
رفــيـــقك ولـن يــفـــيـــدك أبـــدا أن تــأتي
مـــتـــأخــرا" وأضـــفى عـــلى "أن تـــأتي
مـتــأخـرا"  الـتـمــيـز بـاحلـرف الــكـبـيـر
"البـولد"  حـيث تخـتـلف جمـلة خـتام
الـــنص مع مــفـــتــتــحـه والــتي جــاءت
كاآلتي "أنت الوحيـد الذي بإمكانه أن
يـقــرر ذلك قل لن أفــشل.. ولن تــفـشل

ابدا".
وب "لن تفشل" وعدم الفائدة من "أن
تـأتي مـتأخـرا" تواصـليـة خفـية حتث

نشـر القاص والنـاقد ناطق خلـوصي في جريدة الـزمان الغرّاء مـقاالً بعنوان
(قراءات في ثالثة كتب عراقية) في يوم اخلميس  28كانون االول العام 2017م

تناول فيه الناقد ثالثة كتب بالعرض والنقد وعلى النحو اآلتي :
1- دراسات في أدبيات عزيز السيد جاسم للباحث رزاق ابراهيم حسن .

تـنبي رؤية  2- في قـطار الـشحن لـلدكـتور جنـاح هادي كـبة . 3- أبـو الطـيب ا
في سماته الشخصية للدكتور صادق التميمي .

الذي يـهمني في حق الـرد على مقال الـناقد ناطق خـلوصي هو نقـده لكتابي
(في طـريـق الشـحن) وهـو مـجـمـوعـة قـصـصـيـة لـلـقـاص عـبـد اجملـيد لـطـفي من
ي وقـد صــدرت عن دار الــشـؤون الــثـقــافـيــة  بـغـداد  2017 إعــدادي وتـقــد

بـ(112)صفحة احتوت على اثنتي عشرة قصة وتمثيلية .
ترجم األسـتاذ نـاطق خلوصي في الـبدء اشكـر الصـديق القاص والـناقـد وا
ـا في نـقـده من فـائـدة ومـتـعـة ولـذة وازيـده عـلـى نـقـده وعـرضه لـلـكـتب الـثالثـة 
شـكـراً انـه تـنـاول كـتـابي (في طـريق الـشـحن) بـالـعـرض والـنـقـد بـخـاصـة قـوله
ـشـكـور الحـظـات وغـيـرهـا ال تـنـقص من قـيـمـة اجلـهـد ا (والشك في أن هـذه ا
الذي بـذله الـباحث في الـكشف عن مـا لم ينـشر من اعـمال الـقاص الـرائد عـبد
اجملـيد لطفي والقاء الضوء علـيه)  فضالً عن مشاركته لي في قوله أن القاص
عبـد اجمليد لـطفي قد كـتب هذه القـصص في سن الشـيخوخة وقـد أمالها على
ابنـه (خالـد ) أمـا مالحـظـات القـاص والـنـاقـد نـاطق خلـوصي فـتـتـلـخص وعلى

النحو اآلتي :
أوالً- يقـول الـناقـد : (ثمـة قصـة واحدة بـعنـوان (سـرٌّ قد اخـتفى) والى جـانبـها
تـمثـيـلـيـة بعـنـوان (الـطـيبـة والـشـر) مـؤرخة في 12/20/ 1969أرى ان نـشـرها
(كـذا) في هذه اجملـمـوعـة الـقـصـصيـة لم يـكن مـنـاسـبـاً) وأود ان أشـير الى ان
الـقـصـة والتـمـثـيـليـة الـلـت رأى الـنـاقـد ان وجودهـمـا غـيـر منـاسب لم يـعـترض
عـلـيـهمـا خـبيـر دار الـشؤون الـثـقافـيـة في بـغداد بـدلـيل موافـقـته عـلى نشـرهـما

ضمن اجملموعة القصصية (في طريق الشحن) .
ـاذا وكيف ان نـشر هذين الـعمـل غيـر مناسب ثم لم يـوضح الناقـد مطـلقاً 
ضمن اجملموعة القصصية ? ألعرف كيف اجيب عن رأي الناقد ومعلوم ان اي
ضـمون امـا من ناحيـة الشكـل فال يختـلفان عمل أدبـي يشتـمل على الـشكل وا
عن اسـلــوب لـطـفي الـقـصـصي واحلـواري فـهــو يـكـثـر من جـمـالـيـات الـدايـلـوج
ونـولوج اللذين يتضح فيـهما اسلوب لطفي االجـتماعي الواقعي الشائق وان وا
ضـمون فـإن قصـة (سرّ قـد اختـفى) من نوع الـسرد الـقصصي تعـلّق االمر بـا
السـيـري الذاتـي القـصـير وان جـاءت بـضمـيـر القـاص والـراوي العـلـيم وحترك
االحداث كـمـقتل والـده في الطـاحونـة وتفـجع أم القـاص على والـده النهـا كانت
وراء دفــعه لـلـذهــاب الى الـطـاحــونـة لـطــحن احلـبــوب  لـقـد وصف لــطـفي هـذه
ـكـفـهـر واالحـداث وحترك ـكـان ا االحـداث بـأسـلـوب شـائق من رسم لـصـورة ا
الشـخصيـات بوحدات سـردية ذات مبنى ومـغزى تقـمص فيهـا لطفي شـخصية
اآلخر وتـرصـد سـيرتـه ومعـانـاته في الـوصول الـى الطـاحـونـة في اللـيل الـبـهيم
ـية الـثـانـية في ا قـتل في احلـرب الـعـا فوالـد لـطـفي لم يـقتل فـي الطـاحـونـة وا
اثنـاء انسـحاب اجليش الـعثـماني وتقـهقـره امام اجليش االنـكلـيزي احملتل  إذ
وهذا كـان والده يدافع الى جـانب اجليش الـعثمـاني بدافع الدين االسالمي .
ما ثـبته في كتابي االول الصـادر عن دار الشؤون الثقافـة ببغداد العام 2007م
الذي كـان بعنـوان (عبد اجمليـد لطفي كاتـباً وقاصـاً) وما ثبته في كـتابي الثاني
(عبـد اجمليـد لطـفي وذاكرة الثـقافـة العـراقيـة) الصادر عن دار الـثقـافة والـنشر
الـكــرديـة الـعـام  2014م  لـقـد تــقـمص لـطــفي سـيـرة اآلخــر من خالل سـيـرته
الذاتـية فكـانت قصة (سـرّ قد اختفـى) سيرة غيـرية وان كتـبت بأسلـوب السيرة
امـا تـمـثـيـلـيـة (الطـيب . الـذاتيـة وهـذا هـو االدب يـحـتـال عـليـنـا لـيـكـون شـائـقاً
والــشـر) فــهي تــركـز عــلى مـعــانـاة رجـل اسـمه حــسـام وزوجــته ســوسن الـتي
اجهـضت حملـها وتوفيت اثـر ذلك النها كـانت متعلـقة بحب رجل آخر  واود ان
اشيـر الى ان هذين العـمل الـلذين رأى النـاقد ان وجودهمـا غير مـناسب كانا
ضمن اخملـطوطـة القـصـصيـة التي حـصلت عـليـها من ولـده الدكـتور سـعد عـبد
اجملـيد لطفي التي صدرت باسم كتابي (في طريق الشحن) مع اضمامة اوراق
اديـبـة بـيـدو) ان لـطـفي كـتـبـهـا لـبـرنـامج اذاعي الن فـيـهـا عـبـارات جلـمـهـور من
ـستـمعـ مـثل (صبـاح اخليـر) كتـبهـا لطـفي بأسـلوب مـتأدب وهي اخملاطـب ا
جـزء من تـراث لــطـفي ومن ثم فــهي جـزء من تـاريـخ الـسـرد الـعــراقي ال يـجـوز
اغفـاله ولطفي نفـسه كتب عن الطيـبة والشر (تـمثيلـية اذاعية ... تـصلح تمثـيلية
هارات واالمـكانات الالزمة) وهذا يـؤكد صدق ما ذهبت تلـفزيونيـة اذا توفرت ا
الـيـه عن الـتـمـثـيــلـيـة ورأى ان قـصـة (ســرّ قـد اخـتـفى)  تـنــدرج ضـمن بـرنـامج
(صبـاح اخليـر) ايضـاً لذلك ادرجت الـقصـة والتـمثـيلـية آخـر كتـابي (في طريق
الـشـحن) عـلمـاً انـهـما كـانـتـا تنـدرجـان في مـقدمـة اجملـمـوعة الـقـصـصيـة وكـما

وضوعية . اشرت في كتابي عن ذلك حفاظاً على الوحدة ا
- يـقـول الـنـاقـد (يالحظ ان الـدكـتـور الــبـاحث تـعـامل مع الـقـصص بـوفق ثـانــيـاً
ـعجـمـية الـصـارمة فـقـام بتـصـحيح مـا ظـنه خاطـئـاً لغـويـاً حتى مـعـاييـر الـلغـة ا
ليـخيل لقـار كتابه ان لغـة القاص الـرائد لم تكن سلـيمة  وهـذا غير دقيق الن
القـاص الـرائد كـان مـتـمكـنـاً من اللـغـة الـعربـيـة في نـحوهـا واعـرابهـا) ويـسوغ
النـاقـد اخلـروج احيـانـاً عن الـفصـيـحـة في لـغة الـقـاص انه كـان قاصـاً واقـعـياً

اجتماعياً .
اود ان اجـيب النـاقد  –مع حـرصه في الدفـاع عن خاله الـقاص عـبد اجملـيد
لــطـفي  –اني احب لـطــفي من اعـمــاق قـلـبي وأكن لـه كل االحـتـرام كــونه اديـبـاً
وقاصـاً وروائياً ومترجماً كتب العمود الصحفي وشاعراً كتب الشعر العمودي
ـنـثـور في الـعـراق وكـان رحـمه الـله ـنـثـور  بل هـو اول من اسس لـلـشـعـر ا وا
صادق الـقول والفعل وقد عـانى من االضطهاد السيـاسي الشيء الكثير واحب
عـجمية ـادي واني لم اتعامل مع لـغته بالـلغة ا الفـقر وغنى الـروح على الغنى ا
ـعجـمية الـصارمة الـلغة الـعربيـة الفصـيحة) الصـارمة (والنـاقد يقـصد بالـلغة ا
ولكـني اشرت الى بعض التصحيح الـلغوي قياساً الى اللـغة الفصيحة وهذه ال
تنـقص من قيمـة القـاص حبة خـردل  فللـسرد لغـته االجتـماعيـة لكن قيـاس لغة
اً السـرد والشعر والكـتابة عمومـاً باللغة الـفصيحة مـارسها الناقـد اللغوي قد
وحديـثاً والتصحيح اللـغوي سنة متبـعة عند الكثيـر من اساتذتنا االجالء امثال
مصـطفى جواد وكمال ابـراهيم ونعمة رحيم الـعزاوي ومحمد جـعفر الكرباسي
وامثـالهم ذلـك للـحفـاظ عـلى اللـغـة العـربيـة الـفصـيحـة من الـضيـاع وإال فـاللـغة
العـامية الـيوم لم تـكن لهجـة فهي لـغة لهـا قواعدهـا واصولـها وامثـالها وتـراثها
الـشـعـبي وقـد كـتب فـيـهـا وعـنـهـا الـكـثـيـر أمـثـال جالل سـتـاس مـاري الـكرمـلي
ومصـطفى جواد وامثـالهم  الن العاميـة زاملت الفصحى من الـعصر اجلاهلي
الى الـيوم وال يستطـيع اي كاتب او شاعر ان يـتخلص من الوقوع فـيها الن لها

سحرها اخلاص .
ان بعض قـياس لغة القاص بالفصيحـة ليس هو من نوع القسر على الكتابة
االدبية  بل اؤكد مرة اخرى هو محاولة مني متواضعة لالهتمام باللغة العربية
تـحدة الدرجـة الرابـعة في التـحدث وقـد تفوقت الفـصيـحة  فقـد بوأتـها اال ا

اليوم على اللغة الفرنسية والروسية واالسبانية في التحدث .
ـتـرجم نـاطـق خـلـوصي عـلـى اهـتـمـامه اشـكــر االسـتـاذ الــنـاقـد والـقــاص وا
بكـتـابي (في طـريق الشـحن) وارجـو له كل اخلـير واحملـبـة كمـا اشـكر الـدكـتور

خطوطة اجملموعة القصصية . سعد عبد اجمليد لطفي على تزويدي 

بـعـد جتــربـتـ ســرديـتــ يـرفع عـلى
احلـديثي صـوت التلـفاز عـاليا لـيؤكد
شهد الـسردي العراقي حضوره فـي ا
والــعــربي الســيــمــا أن دار الــرابــطــة
لـلــنــشـر والــتــوزيع تــبـنت نــشــر هـذا
سابقة العمل الفائز باجلائزة األولى 
الـرواية وهذا أمـر مفرح بـالنسـبة لنا
عــلى أقل تــقــديــر ألنه يــشــكل عـالمـة
مـضيئـة في فترة اخـتلط فيـها احلابل
ـكنـا لكـثرة بالـنابـل ولم يعـد الفـرز 
ــــتـــلـك أبـــسط ـــطــــبـــوع الــــذي ال  ا
اشـتـراطـات الـنـشـر لـذلك يـأتي الـفرز
عـربـيا وهـذا هـو الـفـرز الـذي ال غـبار
عــلـيه عــلى الـرغم مـن تـشـكــيك بـعض
الـفـاشـلـ في ذلك.وبـقـدر مـا يـفـرحـنا
نيل كُـتّابـنا الـكبـار للـجوائـز العـربية
وتـقدمـهم الـصفـوف السـردية بـاقتدار
ومـهارة ابداعـية متـجددة نفـرح أيضا
لكل إصدار سردي ينشر خارج أسوار
الوطن لـيكون ومضـة إشعاع إبداعي
تشع في مختلف الـبلدان السيما بعد
بدع نفسه أن فرض الكاتب العراقي ا
عــلى دور الــنـشــر الــعـربــيــة وأخـذت
تـنــظـر له بـعـ االهـتـمـام لـيـخـرج من
مـــحــلـــيــته الـــضـــيــقـــة إلى الــفـــضــاء
الـعربي.ولـكن هل للـنص بـيئـة سردية
خـــاصــة يــحــيـــا ويــعــيـش ويــتــحــرك
ـارس أفـعـاله الـطـبـيـعـيـة ويفـصح و
عن الرؤى والـتصورات واالفـكار? وما
دور الــــكــــاتـب في رسـم حــــدود هــــذه
البيـئة? وما الذي يـحدث لو أن النص
خــرج عن بــيــئــته لـيــعــيش في بــيــئـة

أخرى مغايرة أو مختلفة?
في نصـيه الـسابـقـ "ذكريـات مـعتـقة
باليـوريا" و"جئت متـأخرا" وأيضا في
نصه الثالث "ارفعوا صوت التلفاز" ال
يخرج الكاتب من إطـار بيئته الذاتية
حــتى في أسـلـوبـيــة الـسـرد حلـكـايـته
اخلاصة وذلك من خالل ارتكازه على
ـتـمـثل بـالـسـارد الرئـيس سـرد األنـا ا
القـائم بعـملـيـة السـرد إذ تشـكل األنا
ـسك فــعل احلـاضــر الـسـردي الــذي 
عرفة تفاصيل احلكاية هذه تلقي  با
عـرفة تـتمـثل في الـبحث عن حـقيـقة ا
ـتـلـقي عـبر مـفـترضـة تـزرع في ذهن ا
الــرســائل الــتي تــبــثــهــا الــنــصــوص
احملـيـطـة بـاحلـكـايـة الـسـردية والـتي
سارات القراءة هي خطابات موجهة 

النصية.
فـقـد أعـاقت عـتـبـة روايـة الكـاتب عـلى
احلـديثي "ذكـريات مـعتقـة بالـيوريا –
دار فـــــــــضـــــــــاءات  –األردن -"2015
حماستي في الـتعرف على هذا النص
الروائي وكان العائق نفسي أكثر من
أن يـكــون شــيــئــاآخـر إال أنـي حـررت
نـــفــسـي من هـــذا الــعـــائق الـــنـــفــسي
بــتــجــاوزه في الــعــبــور إلـى صــفــحـة

الغالف األخير

ـعرفة مـايخبـئه مقـتبس ذلك الغالف
وما سـيثيره من أسـئلة قـد حتفز على
الـــــــــــدخــــــــــول إلـى مـــــــــــ الــــــــــنـص
ولعـلّي أكتـشف ما لم تـمنحه الـسردي
عتبة النص كـانطباع أول وقد يكون
مـا تـشـكل من انـطـبـاع سـوف يـتـبـخـر
الحـقـا في ضـوء مسـتـجـدات احلـكـاية
الـــــــســـــــرديـــــــة إال أني أتـــــــوسـل في
النصوص اجملاورة لتقودني إلى فعل
الـقــراءة "آن لي أن أخـتــرق في سـمـاء
صـمـتــهـا بـأوهـامي وأن أنـبش قـبـور
األمس لـــعــلّي أكـــتــشف فـي مــومــيــاء
ــســة تــرسم لي الــطــريق إلى أيــامي 
قـلـبهـا.. إلى سرهـا.. إلى غـبائي.. إلى
.. الشيء.. أفـــعى األمس تـــخـــنـــقــني
الـــصــرخـــة الــتـي انــزوت في أعـــمــاق
الوهـم تستـفيق مـرة أخرى هل أطلق
الـصـرخــة فـيـتــهـمـونـي بـاجلـنـون? أم
أتـركـهـا تـنـهش بـروحي حـتى أصـحو
يــومــا فال أجــد مـــني ســوى قــلم جف

مداده".
ـقــتــبس يــسـيــر في اجتــاهـ هــذا ا

أولــهـمــا هـو ظــاهـر الــنص واالجتـاه
الـثاني نـحوبـاطن النص وهـو اجتاه
تـأويلي يـعتـمد عـلى اخملزون الـثقافي
للـقـار الفـاعل ويـلتـقي بـاطن النص
ـثبت مـع اإلشارة الـصريـحةلـلشـاهد ا
في الــصـفــحـة اخلـامــسـة والـذي نص
على "اجلسد أسـير...والفكرة حرة..."
ومــا يــفــصل بــ االثــنــ قــد يــكــون
قطع األول من مخبوءا في استهالل ا
سـمى الـنص الـسـردي والذي حـمـل ا
اآلتـي "الــوجـــوه الـــســـوداء" وابـــتــدأ
فال تسـيؤوا الظن بـ"أنا أحب زوجـتي
ا أبـقت رياح الـتمرد لي بي فـلوالهـا 
شـــجـــرة أســتـــظل بـــهـــا من عـــاديــات
الـوحـدة واأللم أنـا أحب زوجـتي كـما
أخــبـرتـكم" الـروايـة- ص 7وهـو األمـر
الـذي سـيـعـود إلى ذكـره بـعـد سـنـتـ
في نـــصه الـــســــردي الـــثـــاني "جـــئت
متأخرا  –روايات  -اإلمارات العربية
- 2016فــقـــد أهــدى هـــذا الــنص إلى
إلى من كــــانت زوجــــته احلــــبـــيــــبــــة"
سـنــواتـهـا ثــمـنــا لـكـلــمـاتي.. زوجـتي

احلبيبة".
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إذا عـدنـا إلى مـقتـبس الـنص الـسابق
فـإنـنـا نـتعـرف عـلى مـسـتـويـ حيث
يـكون الـظاهـر منه خـطابـا موجـهاإلى
امـرأة مـحــددة وهـو أمـر مـشـتـرك مع
قطع األول "أحب زوجتي" استهالل ا
ــعــنى ومــا بــعــده مـن الــســطح هــو ا
ـقتـبس الذي الـداللي لإلشارات ذلك ا
يــذهب لــعــمق الـفــكــرة والــتي تــشـكل
وخــطـابـهـا جـوهـر الـكـتــابـة ظـاهـرهـا
وجود" كيـانا بوصفه عـلن "ا النص ا
كــتـــابــا مــســـتــقال وهـــو األمــر الــذي
يـتـضح من الـشـاهـد في
شــقـه الــثـانـي "الــفــكـرة
حــرة" والــذي ســيــجـد
امــتـداده في تــفــاصـيل
ـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــطــع ا
حـــــ االســـــتــــــهـاللـي
تــــذهـب الــــزوجـــــة في
زيــــارة إلـى أهــــلــــهـــا
ه لـيــنـفـرد هــو مع عـا
"الــــــكــــــتب واألوراق"
تـــــارة تــــخـــــرج هــــذا
الـكـتـاب لـتـنفـض عنه
الـتـراب وتـارة تـقلب
صفحات ذلك الكتاب
وتارة هذه اجملموعة
مـن الـــكـــتـب وكـــنت
بــ هــذه "الــتــارات"
أقـتـرب بـالـكـتـاب من
أنفي ألشم مـنه عطر
الــــعـــلم كــــمـــا كـــنت
أسـمـيهـا". الـرواية-
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لن يـــــدع الـــــســــارد
األحــــــداث جتــــــري
على نسـقها الذاتي
أو الشارح البـطيء
لـــدالالت الـــنـــصـــوص غالف الرواية

ـسـتـباح الـعزف عـلى جـراح الـوطن ا
وأكـــد ذلك في مــقــتـــبس نص الــغالف
األخــيـــر الــذي أشـــار الى أن األوطــان
"وجدت من أجل اسـتقـرار اإلنسان في
مـكـان على األرض فـهل أصـبحت لـغة
الـوطن سـكـيـنــا بـيـد احلـكـام لـيـجـزوا
رقبة اإلنسان? القصاب يذبح اخلروف
لــيــطـعــمـنــا حلــمه واحلـكــومــة تـذبح
البشرية لتطعم كراسيها من أعمارنا".
إذ لم يـــكن صالح في مـــطـــلع شـــبــابه
ـعـاش رافـضـا مــتـمـردا عـلى واقــعه ا
للـضـغـوطات أو احملـددات الـسلـطـوية
فـــإنه لم يـــكـن إنـــســانـــا يـــروم عـــيش
احلــيـاة بـحـريـة أو بــحـثـا عن سـعـادة
مـنقـوصة في بـيئـة حتاصـره وتطارده
حـتى في حـبه لـسـجى التـي هربت من
مدينته إلى مديـنة أخرى ليبقى أسير

اخليال واألحالم.
ـكن لــنـا نــرسم مـسـارات ـا تـقــدم 
تـطــور الـكـاتب في ســرديـاته احلـالـيـة
الـتي يعـزف فـيـهـا عـلى حلن اخلـطاب
اإلنــســـاني الــعــالـي مــنــغـــمــا حــروفه
ـــشــاعــر مــتــصـــارعــة بــ الــقــبــول
والـرفض اخلـوف والــتـحـدي كـتـمـان
احلـقـيـقــة والـبـوح بـهــا الـتـمـرد عـلى
اجملـتـمع واالنتـمـاء لألسرة إذ إنه في
رحـلـة جتـارب تـلك الـنـصـوص يسـعى
لــلــبــحث عن أفق يــضيءله الــدرب في
رسم حــكــايــة مــســتــقــــــــبــلــيــة أكــثـر
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ويــــعــــزز هــــذه اخلــــطــــاب الــــســـردي
ــنــاهـض لــلــعــنف واســتالب حــريــة ا
االنـــســان مــا جـــاء كــنص شـــاهــد في
اإلهـداء " إلى مـوت اسـتوطن بالدي "
هذا الصوت الـذي يعلن صراحة إدانة
ـارسـات الــقـتل ورفع واضــحـة لـكـل 
مـارسات صـوته عـاليـا في وجه تـلك ا
ـتلـقي للـذهاب ا يـحـفز ا الوحـشيـة 
إلى الــــدخــــول فـي عــــالم احلــــكــــايــــة
الـــــســــرديــــة فــــإذا كــــانت اإلشــــارات
الــســابــقـــة الــتي أثــارتــهـــا "الــعــتــبــة
الـرئـيسـة أو نص الـغالف األخـير أو
نص الـشـاهـد الـذي هـو من مـوجـهـات
ـوجــهــة لــلــمــتـلــقي ــؤلـف ا خــطـاب ا

للتعرف على خطاب السارد.
يــفـتــتح الـنص فـي وحـدته  الــسـرديـة
األولى الـتي حمـلت مـسـمى "مـنـاصرة
اخلـرفــان" وهــذه الـعــتــبــة الـداخــلــيـة
التبتعـد كثيرا عن اإلشارة التي وردت
ـا يـوحي بـوجود في كـلـمـة الـغالف 
ـؤلف اســتالم وتــسـلــيم سـردي بــ ا
ا يـوحي بـوحدة اخلـطاب والـسـارد 
الـــســــردي في هــــذا الـــنـص الـــرافض
لـــلــمـــوت اجملــانـي "الــعـــمــر مـــتــحف
وجـوهــنـا فــيه تـمــاثـيل نــحـتــتـهــا يـد
عـتمة الـطفولـة لتـركنهـا في زواياه ا
وقد أسـدلت عـليـهـا ستـائـر السـنوات
ريــاح الـزمن كــفـيــلـة بـإزاحــتـهــا عـمن
تــشــاء مــنــهــا تــاركــة الــبــقــيــة خــلف
الــســتــائــر رهــنــا خملــطــطــاتـهــا الــتي
حتوكها خلسـة عن عيون الفجر نكبر
ـــــلك شــيــئــا ســوى أن حــيــنــهــا ال 
نـــرتــدي مـــا حــاكـه الــزمن". "الـــروايــة
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من هـذا االسـتهالل الـتـمـهـيدي يـتـهـيأ
تـلقي الرتداء مـا يحاك له من حـكاية ا
سـرديـة قـد يــرى فـيـهـا تــوافـقـا مع مـا
عــاشه أو ســمـعـه أو تـعــرف عــلـيه من
آخرين وقد يرى في احلكاية جزءاً من
حكـايته اخلاصـة في التمـرد واخلنوع
لــســيـاســة الــقـطــيع الــذي يــسـاق إلى

وت رغما عن إرادته. مقبرة ا
خــطـــاب الــنـص في  هــذه الـــروايــة ال
يــخـتــلف عن اخلــطـاب في الــروايـتـ
ـــيـــزة إذ يـــتـــمـــسك  الــــســـابـــقـــتـــ
الـتـحريض والـرفض لـلـواقع  "احملتل"
من خالل مـــنـــاقـــشـــة هـــذه الـــثـــيـــمـــة
بـوجـهـات نظـر مـخـتـلفـة ال تـبـتـعد عن
الـتـجـربـة الـذاتـيـة لـلـسـارد الـتي تـكاد
تكـون متـقـاربة مع جتـارب الـكثـير من
ـتــلــقـ لــلـنـص الـســردي ومن هـذا ا
ـــعــنـى اخلــاص ـــنـــظــور يـــتـــضح ا ا
لـلـكـتـابـة في تـأصـيل جتـربـة اإلنـسـان
العراقي الذي يـرى ويعيش ويوثق ما
يـراه بــعـ األنـا الـراصــدة لـلـمــتـغـيـر
ـرفـوض والـذي يـتـجـسـد الـسـيـاسي ا
ـكن أن يكون فيـأفعـال صالح الذي ال
رقـمـا ضـمن الـقـطـيع الـذي يـسـاق إلى
وت ليكون هذا الرفض بداية التمرد ا
على ما هو سائد بوصفه منظومة قيم
ومفاهيم اجتمـاعية يراد لها التأصيل
مـن خالل الـــــــفـــــــرض والـــــــتـــــــكــــــرار
الـقـانــوني.من أجل كل ذلك الــضـجـيج
الـسياسي واجملـتمـعي وبغيـة إخماده
يــطـالب الـكـاتب بــرفع صـوت الـتـلـفـاز
حـــتى يـــغـــــــــــطـي عـــلى الـــضـــجـــيج
ـفتعل الـذي يراد له أن يـكون حقـيقة ا

واقعة.
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