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بغداد

ية . احمللية  إلى العا
{ مـتى تـطـورت الـقـصـة القـصـيـرة في
ذي قار وأصبحت  قصة متـكاملة  فنياً

من هي األسماء التي لها الريادة ?
- عـلي الـســبـاعي  كـاتـب الـقـصـة
القـصيرة  ال زال هاويـاً لهذا الفن
الـصـعب  ومـا زلـت أسـيـر حـثـيـثاً
في خــــــطــــــواتي األولـى فـي هـــــذا
الـــــدرب الالحب ; درب الـــــقــــصــــة
القـصيرة . فقل لي بـربك يا سيدي
ن يخطو خطواته الكر :- كيف 
األولى أن يقـيِّم من أفنـوا أعمارهم
في الـسيـرِ كـتابـةً في طـريقِ كتـابةِ
ؤدي إلى مدينة القصةِ القصيرةِ ا
الــنــاصــريــة ? صــعب . أتــرك هــذا
ألهل الــفــصــاحــة والــبالغــة وأهل
الـبحث الـعـلـمي الرصـ ومـوثقي
األدب ألنني لست منهم  واعتذر.
 بــــعــــد أن أطــــلــــعت فــــرات عــــلى
ثم احـــتـــراق زلـــيـــخـــات يـــوسـف 
لكة الزاماما  ثم مدونات أرملة

جندي مجهول 
صـنعت قـيـثارة ً من هـذه الـكلـمات

وراحت تعزف 
وتصلي  ظلت تعزف 

وقــصـص الـــســـبـــاعي تـــتـــطـــايــر
.........تالشى حبر الـقلم لكن ظلت

النكهة األبدية حلبر الروح.
{ نــود  أقـــصـــوصــة  لـك نــتـــوّج بـــهــا
احلـوار  أقــصـوصـة تــلـمع  دائــمـا في
وأنت جسدك   فـي العمل في السوق

تعبر اجلسر نحو فكرة ما طينية.
- قـصـة بـكــمـاء : (( شـــابـة حـلـوة
بـكــمـاء  تـقــدم خلـطــبـتِــهـا شـــاب
اخـــــــرس رفـــــــضــت االقـــــــتـــــــرانَ
مخـافة أن يـبكي طـفلـهُمـا وهما به

. (( نائمـ
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{ كل كتـباتك راض عـنـها ? هل هـنالك
قصص ندمت على كتابتها?

- نعم . كل كـتـاباتي راضٍ عـنـها 
ولــست بـنـادم عن بــعـضـهـا . قط .
ألنــهــا خــرجت من أعــمــاق الــروح
بـصــدق عـال ونــقـاء قل نــضـيـره ;
كـأفـكار مـتـجانـسـة مع " اإلنـسان "
ـاؤهـا . الـذي هـو صـيــرورتـهـا و
لـــكن . هل كــتــابــاتي مــتــكــامــلــة ?
اجلــواب :- كال . ألن الــكــمــال لــله
وحده . وهل أنـها متـكاملة بـقرينة
الـكـتـاب اآلخـرين ? اجلواب : كال .
ألنـنـي من اخلــطـائــ  و (( خــيـر
اخلطـائ التـوابون )) . اخلالصة
يـا ســيـدي : كـلــنـا نُــكـمل بـقــصـنـا
بـعضـنـا ببـعض  لـعلـنـا نتـكامل 

وذلك محال  والكمال لله . 
{ هل تعـتبر أن سـيد الـقصـة العـراقية
كما يذكر غالبية األدباء في العراق  هو
( مـحـمـد خـضـيّـر ) أم إن هـنـالك أدبـاء
هم سـادة أيـضـا من هم  بـرأيك اقـصـد

على مستوى القصة القصيرة?
- مـطـر . . مــطـر . . مـطــر  ومـطـر
الــســيــاب أَيــنع ( إقــحــوانـة ) :- "
محمد خـضير "  فأزهرت وأثمرت
لـآلكل والـشارب سـلوى وشهداً
ـلــكــة سـوداء وفي  54مـئــويـة و
ورؤيــا خــريف وحتــنـيـط وحـدائق
الـوجـوه وسيـرة مـديـنة بـصـريـاثا
وكـراسـة  كـانـون وأحالم بـاصورا
والـــرجل والـــفـــســـيل واحلـــكـــايــة
اجلــديـــدة والـــســرد والـــكــتـــابــة .
والــــعــــراق مــــهــــد احلــــضـــارات 
بدع واألسماء والعراق ولود بـا
الالمــــعـــة الـــتـي جتـــاوزت حـــدود

الشرفة يصغي اليها:
(نـال السـباعي اجلـائزة األولى في

األمل القصصي)
{ هل تـشـعـر أن هـنــالك أفـكـاراً لـديك
كن حرارة عالـية ال  صرخات مـكتومـة
فـتـحـتار أن تـستـوعـبـهـا كـتـابة الـقـصـة 
كـــيف تــــطـــرح مـــا لـــديـك  وأنت لـــست
لـست سـيــنــمــائــيـاً  لـسـت مـســرحــيــاً 
تشكيلياً? هل ثمة منافذ أخرى فنية غير

القصة القصيرة?
- نعـم ? أَصبت  وكـأنك تـنـاغـمني
فثـمـة أفكـاراً وصرخـات مـكبـوتةً ال
ـكن لكـتـابة الـقصـة وال لـلمـسرح
وال لــلـــســيـــنـــمــا وال لـــلــتـــشـــكــيل
استـيـعابـها  وذلـك ألنه يتـعذر بي
البوح بها . إنها : أُمنيات الروح .
ومـنــفـذهــا الـوحـيــد : الـذهـاب إلى

الله ربي فالق احلَبَّ والنوى .
هل تــطـلب { كـيف تــروّج  لــقـصــصك 
من النـقّاد أن يـكـتبـوا حول جتـربتك  أم
عليك أن تبدع فقط ? ما رأيك بالشهرة?
تتـلهف لـهـا أم مشـغول بـتـطويـر كتـابتك

القصصية  بصبر?
- تمتاز مدينتي  مدينة الناصرية
غردة التي بكثرة البالبل النادرة ا
تـنــاولت تــمـر نـخــيـلــنـا اجلــنـوبي
الــطـــيب  وارتــوت مـن مــاء فــراته
الــعــذب ; فـالــبالبـل الـغــريــدة لــهـا
صــيـادوهــا طــمـعــاً بــتــغـريــداتــهـا
الـــشــجــيــة كل صــبــاح لــتــبــدد في
نــفــوســهم عــتــمــة نــهــارات الــويل
واحلـزن الــعــراقــيـ  والــبالبل ال
تــروج لـشــدوهـا  الــبالبل تــغـرد .
فــقط  و( عــلي الــســبــاعي ) بــلـبل
مـغـرد من بالبل مـديـنـة الـنـاصـرية
ـــغـــردة بــــحب الـــنــــاس ; وعـــلي ا
الـسـبــاعي ال يـجـيـد غـيـر الـتـغـريـد

تــخــتـــلف في تــصـــويب الــهــدف 
فتـارةً من فوق  وأخـرى من أسفل
يـناً ;  وثـالثـةً شـماالً  وأخـيـرة 
وفي كل مـنـهـا صـورة تـختـلف عن
األُخــــرى فـي الـــــشــــكـل واالجتــــاه
والـــوضـــوح  كـــمــا أن تـــكـــرارهــا
يوحي لـلمـتلـقي مدى عـمق الهـيام
في فـؤاد البـطل  وكأنـها تـكرارات
اجملــنــون اخملـــتــلف عـن اإلنــســان
الــطــبــيــعي الــســوي . يــا ســيــدي
الــتـكـرار : تــكـرار الـكـلــمـات خلـلق
نـغــمـة مـوســيـقـيــة داخـلـيــة أثـنـاء
القـراءة  خـلق إيـقاعٍ خـاصٍ بـتلك
القـصة يوائـم سيـر أحداثهـا حيث
يتـصـاعـد تكـرار نـغـمة الـكـلـمة مع
تـــنـــامـي درامـــا الـــقـــصـــة  وتـــلك
بــصــمــتي  وتــلك ضــرورة فــنــيــة
حتـتـمـهـا مـوضـوعـة القـصـة الـتي
أدوزن كـــلـــمــــاتـــهـــا حــــسب ســـلم
مـوسـيـقي روحي أراه أنـا ويـحس

به اآلخرون .
{ هنالـك من يشجـع على قـراءة الكتب
ولـــــكـــــنه يـــــرى أن قـــــراءة الـــــقـــــصص
ما والروايـات والشـعر مـضيّعـة للـوقت 
الذي تقـدمه القصـة من فائـدة للمـجتمع
لـلـعـائـلـة  ? هــكـذا يـقـولـون :- مـا الـذي
قـدمـه شـكــســبـيــر بــالـقــيــاس لـتــومـاس
أديـــســـون ?  ومـــا الـــذي قــــدمه جنـــيب
مـحــفـوظ بـالــنـســبـة لــعـالِم مــا اكـتـشف

رض عضال? ما ردك? عالجاً 
- أُحيـلكَّ باحـترام إلى احلوار رقم
اثــنــ آنــفــاً  لـآليــة الــثــالــثـة من
ســورة يــوسف ; واآليــة الــثــالــثــة
عــشـر من سـورة الــكـهف  ومـئـات
اآليــــات من الــــذكــــر احلــــكــــيم في
القرآن اجمليد التي تخبرنا وتقصُّ
عـلـيــنـا أخـبــار وأحـوال ومـعـايش
ومــدائن وحــضــارات ومــســتـقــبالً
ـاتــاً وجـنـةً ونـاراً . . . وحــيـاةً و
مـــاذا تــــظن بـــهــــذا ( الـــقص ) أي
(الــتـاريخ ) ? هل قـال ربــنـا تـعـالى
هــذا عــبــثـاً  –حــاشـا لــله  –أتـرك
جلنابك الـكر التحـليل وباحترام
يا سيدي . حضرتك تقيس (القص
ـنـظار ( مـادي ) صـرف . فقط .  (
ـادة والروح ) وتـنسـى مـزدوج ( ا
صنـوان ال يـفتـرقان . أسـألك بـالله
كـيف يخـفق قـلبك عـنـدما تـقول لك
حـــبــــيـــبـــتـك : (( أُحـــبك )) ?!!! هل
اذا أَخفقه العبقري أَديسون ?!!! و
يقـولون مجازاً لـلحبيبـة : " حبيبة
الــروح " ? يـــا ســـيـــدي الـــنــبـــيل ;

القص غذاء الروح .
فـرات مستـرخية حتـتسي النـعناع
وتـــســتـــلــذ بـــكل قـــطـــرة  من هــذا
الشراب  وبكل كلمـة من مجموعة
(صــرخـــة قـــبل الـــبـــكم) اجلـــائــزة
سابقة الثالثة  في الدورة الثالثة 

دبي  الثقافية
قــــالت فــــرات وجـــمـع غـــفــــيـــر في

الــسـردي  ومـنــاقـشـة الـكــثـيـر من
قـــضـــايـــاه واجــتـــهـــاده فـي طــرح
تـصــورات ورؤى شـديـدة األهـمـيـة
عـن الـــــــتـــــــاريـخ الـــــــســـــــيـــــــاسي
واالجـتمـاعي والثـقافي عـلى لسان
اإلنـتلجـينسـيا الروائـية من جانب

ـــوضـــوعــات  آخـــر  كل هـــذه ا
تمثلـها روائيـاً عبر اإلنتـلجيـنسيا
ـثقـفة في الـعراق..)). أو الطـبقـة ا
هــذا من جــانب  ومن جــانب آخـر
مـا قـلـته :- (( بـأَن الـقـار لم يـعـد
يقرأ القصص الطويلة...)) مؤكداً
ـقــولـة أو الــهـاوي أو حـتى هـذه ا
الــــــوســــــطي دون احملــــــتــــــرف أو
تـخصص اللذين قـد تستثـنيهما ا
ــقــولــة بــدرجــةٍ أو أُخــرى  تــلك ا
فــهـذا عــصـر الـســرعـة واخــتـصـار
ــكــان فــالــعـالـم أصـبح الـزمــان وا
قرية واحدة كـما يصفون  ودليلك
عالم اإللـكتـرونيـات . أما بـشأن :-
(جتـــربـــة روايـــة..) أو ( مـــشـــروع
روايــة )  فــأني خــضـت وأخـوض
((جتــربـة روايــة )) عـازمـاً ! ! ! وال
أدري هـل أجنــح أو أُخــــــــــــفـق فـي

((مشروع رواية )) متردداً ?!!!
الكتابة

تستطردُ فرات :
ـــديـــنـــة ــ يـــكـــتـب عـــلى جـــدران ا

قصصه
ـــهــاجــرة تــطـــالــعـــهــا الــطـــيــور ا
وترسلها مـثل الرسائل للمساج

والعشاق 
{ أنت قــار مــثـابــر ..... هـل تـفــضل
الـكـتب االلـكـتـرونـيـة علـى الـورقـية  ? أم
العكس ? وال تقرأ الكتب االلكترونية إال

مضطراً ?
- نـعم . إن شـاء الـله تـعالـى قار
مـــثـــابـــر . يـــقـــولـــون احلـــاجــة أُم
االخـــتـــراع  وأنـــا شـــره ورقـــيــاً 
ومــفــرط إلــيــكــتــرونــيــاً  وحــسب
إِشــبــاع احلـاجــة عــنــدي من غـذاء

الروح .
من اإلصدارات :

إيـــــقـــــاعـــــات الـــــزمن الـــــراقص /
مجـموعة قصـصية / عن :- احتاد
األدباء والكتاب العرب / سوريا /

دمشق / سنة  2002م.
صــرخــة قـبـل الـبــكم / مــجــمــوعـة
قـــصــصـــيــة / حــصـــدت اجلــائــزة
ـسابقة الثـالثة في الدورة الـثالثة 
دبي الثقافية عام  2003/2004م.
{ في قصـصك تـطـيلُ الـوصف وتـعـيد
نفس الـكـلمـات بـ احل واآلخـر مـثال
في : قصـة (  كاكـا . . . عـبد احلـليم )
هل هـذا  تــفـسـيــره كي تـأخــذ قـصـتك
حـجـمـاً اكـبــر ? وأنت الـذي حتـدثت عن
وضع  الــقـار الــراهن (لم يــعــد يــقـرأ

كتبا كبيرة احلجم) !!!
ــلـة ; ولــكن لـو - نـعم . اإلطــالـة 
كررات بـإمعان  لـوجدتها دقـقت ا

الـتـاريخ " . أي (( الـقص )) . وكـما
يُقـال الـتـعـلم في الـصـغـر كـالـنقش
عـــلى احلـــجـــر  فـــلـــوال األخـــطــاء
الكثـيرة  صغـيرهـا وكبيـرها التي
ا اهتديت ا تعلمت   و ارتكبتهـا 
ـــا اخــتــرت أن ــا اتــعـــظت  و  و
أقــدم " الـــتـــاريخ " . أي قـــصـــصي
بـالصورة الـتي ذكرتهـا يا سيدي .
((نَـــــحْنُ نَـــــقُـصُّ عَـــــلَـــــيْكَ أَحْـــــسَنَ
الْـقَـصَـصِ بِـمَـا أَوْحَـيْــنَـا إِلَـيْكَ هَــذَا
الْـــقُـــرْآنَ وَإِن كُــنـتَ مِن قَـــبْــلِـهِ لَــمِنَ
َ ( - )3يــــوسف )) . و الْــــغَـــافِـــلِـــ
حْنُ نَقُصُّ عَلَـيْكَ نَبَـأَهُم بِالْحَق ـ ((نـَّ

. . . ( –) 13الكهف )) 
تألق : قالت فرات تصفُ ا

ــ وجه اسمر قلب اسمر أيضا
عطـر االبـتسـامة يـنسـاب من غيـمة

الروح التي ال تفنى
رشيقة. ابتسامته تكاد ال ترى 
مـثـلـما  هـنـالك تـمـاثـيل للـمـتـألـق
يتحجرُ الهواء في شارع أحلبوبي

راسماً قامته .
كل قصـة يـكـتـبـها تـشـبه مـنـطاداً .

يحلق القار
ويشعر بقلقٍ ابيض

{ أنت تـؤمن بـأن الـقـار لم يـعـد يـقرأ
وهـذا ما ذكـرته في القـصص الـطـويـلـة 
حوار مـتـلـفزلك  في ح هـنـالك كـتّاب
اشتهروا بكتابة  الرواية حالياً علي بدر
مـثال مـا قـولـك ? ثـمـة أمــر آخـر هـو أن
لــديـك مــشـــروع روايــة هـل هــو مـــجــرد
جتربة أم انك تستمر بالكتابة روائـــياً ?
- أَقولُ :- كما قال األستاذ " محمد
وسوم ـشلب " في كتـابه ا فاضل ا
 : - (( اإلنتلجيـنسيا العراقيّة  في
عــــــالم عــــــليّ بَــــــدر الـــــرّوائي . . .
دراسـة في الــرُؤى والـتـمـثّالت )) 
حـــيث كـــتـب :- ( ال يـــقف مـــنـــجــز
الـــروائي عـــلي بـــدر في طـــلـــيـــعــة
ـنجـز السـردي العـراقي فحسب  ا
ـــنـــجـــز الـــســردي الـــعـــربي بل وا
ـعـاصـر دون مـبـالـغـة  إذ يـشـكل ا
ظــاهــرة غـيــر مــألــوفــةٍ في الــسـردِ
العـراقي من ناحية غـزارة النتاج 
ـضـامـ ـوضـوعـات وا وأهـمـيـة ا

الــــتي يــــطـــرحــــهـــا فـي روايـــاته .
فروايات علي بدر تعد وثيقة أدبية
ذات صــلــةٍ وشـــيــجـــةٍ بــالــطـــبــقــة
الـوسطى من اجملـتمع الـعراقي من
جـانب  وتأخـذ على عـاتقـها إعادة
ـعــاصـر لــلـعـراق قــراءة الـتــاريخ ا
ـنـظور السـيمـا الـثـقـافي مـنـه من ا

قـرأت أحـدى شـخـصيـات الـقـاص عـلي
تــطــالع هــذا احلــوار  وفي الــســبــاعي 
الــوقت نــفـسـه تـعــد شــاي  الــنــعــنـاع 
نـــافـــذتـــهـــا تـــطـل عـــلى نـــهـــر الـــفـــرات
ـاء ويـنـساب ورموشـهـا يـنـزلق عـلـيهـا ا
ضي نحو قلوب القرّاء نورا مبارك 

ـــ نـبــدأ بـالــقـراءة  أنت من مــدمـنــيــهـا
وحتب الــــعـــالمَ أن يــــقــــرأ  أنت قـــار
ا انـك تكـتب تصـنع إنـسـاناً مـثـقـفاً و
قصـصـاً قـصـيرة مـا هي نـوعـيـة الـكتب
الـتي تــأخــذ مـنـك  األهـمــيــة أهي كـتب
القـصـة القـصـيرة ? أم الـروايـة?أم كتب

أخرى?
…œôË a¹—Uð

•-(ن ـ وَالْـقَـلَمِ وَمَـا يَـسْـطُرُونَ -) 1
القـلـم ))  واآلية ((اقْـرَأْ بِـاسْمِ رَبِّكَ
الَّـــذِي خَــلَقَ   خَــلَـقَ الْــإِنْــسَــانَ مِنْ
عَــلَـقٍ   اقْــرَأْ وَرَبُّكَ الْـــأَكْــرَمُ   الَّــذِي
عَـلَّمَ بِـالْـقَـلَـمِ   عَـلَّمَ الْـإِنْـسَـانَ مَـا لَمْ
يَــعْــلَمْ   - الــعــلق ))   والــنــهــر ال
يـستـمر باجلـريان  وال يـنمو  وال
يستقيم إالَّ بروافده  فإِن نضبت 
جفَّ ومــــات . وهــــكـــذا كـل أنـــواع
الـــكـــتـب روافـــدي  وال خـــيـــار لي
لـنوعٍ منهـا على آخر . فـأن نقصت
ضعفت  وإن زادت أينعت الوالدة
ـا كـان هـذا الـصـباح الـصـبـاح :ر
مجموعة ذبذبات تتصاعد من نهر
الــفــرات  ذهب الـــتــلــمـــيــذ نــحــو

درسة ا
كــان لـصـدى الــوالدة بل الً نـهـر يـا

في دفاتره
اخلــمـيـس : دون الـتــلـمــيــذ تـاريخ
ـــدرســة الـــوالدة في طـــريـــقه من ا

نحو الشجرة والغداء
ــ عمو في اي يوم نحن من الشهر
ــ الــيــوم هـو الــعـاشــر من الـشــهـر

السادس
علومات { في قصصك كم هائل من ا
أو فــنـانـ واألسـمـاء أســمـاء عــلـمـاء 

وأسماء تـسحبـها من أعمـاق  التأريخ 
وأســمــاء أمـــاكن . مــنــذ مـــتى اخــتــرت
اذا اخترت أن علومات ? توظيف هذه ا

تُقدم قصصك هكذاُ ?
- الـقـصُ هــو : تـاريـخ . وأعـمــدته
األسـمـاء التي سـمـيـتهـا  وأسـماء
أخرى لم تـسـميـهـا ? مثل الـزمان .
وإن أردت أن أعدد  ك :- (( األرض
والــسـمــاوات واألقـمــار والـنــجـوم
ـاء والـنار والشـمـوس والـهواء وا
والنـبات واحليـوان واإلنسان..)) .
فــأن لم تــتـــعــلــمــهـــا  فال تــفــهم "
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اخلريف لشاعر حركة التجديد عبد الله طوَران            
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اربيل

إن صورة الـطبيـعة ذات حـضور قوي
وفاعل في  شعر عبدالله طوَران نظراً

لكونها موضوعاَ قابالً
  لـفـعـالـيـات اخليـال عـنـد الـشـاعر من
جــهــة  ومن جــهــة أخــرى تــعــبــر عن

وضعه السايكولوجي
لـتـفـريغ همـومـة و مـكابـداتـة اخلـاصة
في إنـتــاج الـصـورة الــشـعـريــة  كـمـا

رأينا في قصيدة (اخلريف)
Ÿu b « ·—–

يبدو ان قصيدة (اخلـريف) تستوقفنا
أكثـر  حيث أن شـعور الـشاعـر بزوال
جـمـال العـروسـة الـشقـراء ذات اجلـيد
يــرتـبط أســاسـاً الــعـاري و الــكـتــفـ 
بـزوال جـمال اإلنـسـان نفـسه  وهـكذا
كـان الـشـاعـر يـتـخـيل  ويـذرف الـدوع
ح يرى الطـبيعة في كمـال جمالها 
كـعـروسة شـقـراء في بدايـة تـفتـحـها 
ــا ولـــكن ال يــبـــقى هــذا اجلـــمــال  أ
تتعـرى العروسـة الشقراء من جـمالها
و روعتها  فاخليال يحمل الشاعر أن
يــرسم الــصـورة الــشــعـريــة  فــيـومئ
شيلـلي إلى اخليال بـقوله : " هو اإلله
اخلـالد الـذي يـجب أن يتـجـسد إلنـقاذ

العاطفة الفانية (" (8
 (6)التحلـيل النفسي و الفن  د. أي .
سيح تـرجمة  : يوسف عـبد ا شاندر 
ثـروت  مـنــشـورات وزارة الـثــقـافـة و
ــتــرجــمـة اإلعالم ســلــســلــة الـكــتب ا
(132دار احلـريـة لـلـطــبـاعـة  بـغـداد 

 ? 1984ص. 97 , 69
 (7)ألـيــاس أبـو شــبـكــة و شـعـره  د.
رزوق فـــــــرج رزوق  دار الـــــــشــــــؤون
الثقافية العامة  بغداد  1991ص. 49
 (8)الــــصـــورة الـــشـــعـــريـــة  سي دي
لــويـس  تــرجــمــة : الــدكــتــور أحــمــد
نـصــيف اجلـنـابي وآخـرون  الـكـويت
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الرومانسي آالماً مقرفة أو حترقه نار
وجـدمشـبوب يـندمج مع عـناصـرها  
ويخلق مع حيثـياتها عناص إبداعه 
نـافثـاً مـعـاناته وأشـواقه الـتي أمست

صورة  إنسانية خالدة (. "   (5
لقد إكتشفنـا أن عبدالله طوَران كفنان
بارع يـعرف كـيف يتـعامل مع عـناصر
الطـبيـعة  وكـيف يبعث فـيهـا احلركة
ؤكد أن و النشاط و احلـيوية " ومن ا
ـرء اليـكـون فـنـانـاَ أالَ أذا عـرف كيف ا
يـسـبغ عــلى األشـيـاء ســيـمـاء احلـيـاة
ـكن بـعث احلـركـة ومــشـاعـرهـا لـكي 

في الناس  وكذلك
 (.            (3ثــورة الـشــعـر احلـديث 
صريـة العامة اجلزء أألول  الـهيئـة ا

للكتاب  ?1972ص              . 75
            (4)الفن الـرومانـسي   هيغل
 تــرجــمـــة : جــورج طــرابــيــشي  دار

الطليعة  بيروت            
ص . 48 الطبعة األولى  بال تأريخ 
صدر السابق نفسة  ص. 46 (5) ا
 يـنـبـغي لـلــمـرء أن يـنـظـر بـتـمـعن في
قـوان الـتوتـر الـنفـسي وفي حتويل
ـا في هـذا الـشكل الـتـوتـر الى شـكل 
من قـــــدرة عــــلـى إثــــارة اإلحـــــســــاس
بــــاحلـــركــــة من حــــيـث احلـــيــــويـــة و

التشخيص اجليد ( " (6
  ولـوالَ مــعـانــاة الـشــاعـر من احلــيـاة
ت به صـائب التي أ القـاسـية جـراء ا
ــا تـمــكن أن يـعــبـر عــنـهــا تـعــبـيـراً  
صادقـاً ن من خالل ربطـها بـاطبـيعة 
وخـــلق عالقـــة جـــدلـــيـــة بـــيــنـه وبــ
اخلريف  وتأكيداَ على أن األلم يخلق
الــفن الــربــيع  ويــجــعل من الــشــاعـر
ــوهـــوب مــبــدعــاً خالقــاً :مــا يــقــول ا
رء طفل مـعلمه الفـريد ده موسـيه : "ا
األلم وال شئ يـسـمـو بـنا إلى الـعـظـمة

كما يسمو األلم (" (7

األتـصـال مـابـ احلــيـاة الـداخـلـيـة و
اخلــارجـيــة  تـشــكل صــورة مـوحــيـة
بــدالالت عـمــيـقــة في نــفس الـشــاعـر 
لــيــعــبــربــصــدق عن لــواعج نــفــسه و

مكنوناته الداخلية .
" فـالـصـورة هـنـا هي نـتـيـجـة الـفـكـرة
(الــتـــصـــور) لــذلـك تــغـــدو الـــصــورة
الــتــعــبــيــر عن الــفــكــرة و وعــائــهــا 
والـصورة مـوقف فني  لـها وظـيفـتها
ـستـقـلـة  فـإن نغـمـيـة الـكلـمـات لـها ا
أهمية داخلـية عميقـة عند الشاعر ...
إن إمـتداد الـصـورة بشـكل أُفـقي يفـيد
مـــعـــنـى : األُفق الـــعـــريض او كـــمـــال

الفيض 
wI « ŸU ð«

ــنــتــظم عــبـر أوالــســيــر الــبـطــيئ و ا
الفضـاء بدون حواجز او عـقبات هذا
األتـــســــاع األُفــــقي عــــنــــد الــــشــــاعـــر
الرومـانطيـقي أو الرمـزي يأخذ الـبعد
ــدى الـذي الـواسع الــذي يــعـبــر عن ا
يـسـمح لـهـذا اإلنـسـان بـقـدر أكـبـر من
التنفس و اإلفراج عن مكنوناته "(. (2
   إن عـبـدالله طـوَران حـ يشـاطـر ما
صـير الؤلم تؤول إلـيه الطـبيعـة من ا
احملزن  جراء فـقدان شبابـها وقوتها
و حـــيــويـــتــهـــا وجـــمــالـــهــا الـــفــاتن
ــنــحه بــعـداً يــســتــنــطق اخلــريف و

بشرياً  فيخاطبه قائالً :
لنبك كلما تذبل وردة 

لنبك كلما ينسكب ذهب شجرة 
لنبك كلما طار سرب الطيور

سح عيوننا  لنبك...لنبك... وال 
أبداً  أبداً 

ياخريف  يا خريف !
   إن األجـواء احلزيـنة الـتي رسـمتـها
ـبدعـة لـها وقـعـهافي ريـشـة الشـاعـر ا
ـتــلـقـي مـعـاً  وإن نـفس الــشـاعــر و ا
هـمومـه ومعـانـاته بلـغت حـداً أنه كرر

أيها اخلريف ! أيها اخلريف !
أيتها العروسة الشقراء 

أنا صامت وأنتٍ زعالنة :
صاب ! كالنا نشاطر ا

×    ×    ×      
أنا دموعي أنتٍ أمطارك

أنا أنفاسي أنتٍ ريحكٍ الباردة 
أنا همومي  أنتٍ سحب بكائك..
لن تنتهي : صرختي  صرختك 

     أبداً  أبداً 
ياخريف ! ياخريف !

×     ×    ×    
يا خريف ! يا خريف!

يا ذات اجليد العاري و الكتف 
أنا صامت أنتٍ زعالنة 

كالنا متطابقان
×    ×    ×

لنبك كلما تذبل وردة 
لنبك كلما ينسكب ذهب الشجرة  (×)

لنبك كلما طار سرب من الطيور 
سح عيوننا  لنبك...لنبك ... وال 

     أبداَ  أبداً 
ياخريف  ياخريف (××)!

التعليق النقدي :
   وجـدنـا أن "عبـدالـله طوَران" يـلـتقي
مع الـرمـزيـ  حـيـث يـجـد الـرمـزيون
الطبيعة مرآة ألنفسهم  وعندما تبدو
(األنــا) و (الـطـبـيـعـة)واحـداً وال تـظل

الصـورة لبوساً لـلفكـر أو اللمس  بل
رحمها (" ... (1

نـلـحظ أن الـشاعـر عـبـر عن شـعوره و
إحساسه في الـبداية بـجمال اخلريف
 وقد شبهه بالعروسة الشقراء ولكن
حــ تـنــفض أوراق الـشــجـر تــتـغــيـر
حـالتـه الـنـفسـيـة  ويـتـألم بـحـيث أنه
يشـارك محنـته مشاركـة فعلـية وبهذا
يعكس ما يـكابد من اآلالم و األحزان 
فـيـجـعل من اخلـريف بـكل عـنـاصره و
مـــفــاصـــله : نــفـض األوراق  هــبــوب
الــريح الــبــاردة  ظــهــور الــضــبــاب 
ـظـهر سـقـوط األمـطـار قنـاعـاً لـه  فـا
اخلارجي لـلريف  يـكون له صدى في
نفس الشاعر  فإن هذا التماثل في

ـــقـــصـــود مـــنه نـــفض             (×) ا
األوراق الصفراء لألشجار .

      (××) الـــقـــصــيـــدة مـــنـــشــورة في
ديـوان طـوَران الـشـعـري/اجلـزء اآلول
 مـطـبـعـة اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقي 

  1980ص. 163-164
 (1)الشعر  العـربي احلديث في لبنان
 بــحث في شــعــر اء لــبــنــان اجلــدد 
يـت  د. مـرحلـة مابـ احلـربن العـا
مـنـيف مـوسى دار الـشـؤون الـثـقـافـية
الــعـامــة  بـغــداد  الـطــبـعــة الـثــانـيـة

? 1986ص24

اخلــريف و الـــشــتــاء  كــمــا أن (مــرآة
اجلـليـد و الضـبـاب الدائم  واصـفرار
األوراق دالالت مــــوحــــيـــــة حتــــمل في
نـبـضـاتـهـا شـحـنـات عـاطـفـيـة حـزيـنة
تــوقظ فــيــنــا ال مــنــبــهــات اإلحــسـاس
ــعـنــويـة ـاضــاتـهــا ا فــحـسب  بـل إ

لإلحتاد احلالم بعناصرها (... (4
(1)         

   رأيــنــا أن الــشـاعــر فـي تـعــامــله مع
ـكـابـداته  اخلـريف  وجـد فـيه مالذاً 
و آالمه : " ألن الـــــطــــبـــــيـــــعــــة عـــــنــــد
الـرومـانـسيـ مـالذ دافئ يـحـتـضـنـها
الشاعر كلمـا لف احاسيسه قر احلياة
و نــوائـبـهــا  فـكــلـمـا يــكـابـد الــشـاعـر

(لـنـبك) عـدة مـرات  ولم يـكن الـتـكرار
شيئاً

صدر السابق  ص.    240 (  (2ا
عفوياَ و إعتباطيـاً بقدر ماكان تعبيراً
عن حــالــته الـنــفــسـيــة   ألن الــكـلــمـة

تكشف عن الفكرة..
 الـتي تـتـسـلط عــلى الـشـاعـر  لـذلك "
يــنــبـغي عــلــيـنــا لـكـي نـنــفـذ إلى روح
األديب أن نـفــتش عن.الـكــلـمــات الـتي
يكثر من إستخـدامها في أعماله  كما

قال بودلير (."... (2
وفي قــصـــائــد أخـــرى أيــضـــاً يــكـــثــر
الشـعراء الرومـانسـيون من أستـعمال
كـلـمــة (الـبـكـاء) وال ســيـمـا في وصف

عبدالله طوَران 

علي
السباعي
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