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wA¹dI « d U½ rþU½

بغداد

ـتـبـقـيـة والتي األشـيـاء الـوحـيدة ا
تنسجم مع هـذا الكون هي األعمال

اإلبداعية للروح اإلنسانية "
W¹dFý WÐd&

و الـنـاظـر الى الـتـجـربـة الـشـعـريـة
لـلشـاعرة حـمدة خـميس سـيجد أن
روحــهــا انــســجــمت مع بــيــئــتــهــا
والــعـالـم احملـيـط  بـهــا وســيالحظ
أيــضـــا أن روحــهــا انــســجــمت مع
الكون  فـقدمت الـكثـير من الـعطاء
عـبـر هـذا االنـسـجام  و هـذه مـيزة

الروح الشاعرة 
فـــــوصــــلت الـى ذروة عــــطــــائــــهــــا
الـــشــعــريــة فـي ديــوان ( نــقش في
الـــســد  )  فـــقـــد كـــانـت فـــريــدة
وشــاهــقــة و هي تــبـتــكــر مالمح و
تـفــاصــيل جتـربــتــهـا الــشـعــريـة و
تـــفـــرض مــنـــطــقـــهـــا الــشـــعــري و
اجلـمـالي من خالل أسـلوبـهـا الذي
انـحـاز الى تشـكـيل لـوحـات بـاهرة
عـبـر اسـتـخــدام لـغـة الـضـوء و مـا
تــؤل إلـيه هــذه الـلــغـة من دالالت و
التي تشـير الى صحوة اآلخر  في
ـتــوتـرة الـتـي تـسـبق الــلـحـظــات ا
عــــبــــوره ظالل الــــغــــيــــاب نــــحــــو
احلــضـور  يـردد نــشــيــدهــا الـذي
يــنـتــظــر الـفــجـر لــيـكــتـمل كــذكـرى
احلاضر ; فلذا أشـعارها الناضجة
ــضـمـون عــلى صـعــيـد الــشـكل و ا
تــــؤسس لــــوعي و أدراك جــــمـــالي
عـنى الـشـعـر عـلى اعـتـبـاره قـيـمة

في ذاته 

خمـيس أن تـكون رسـامـة لذا نـرها
تشـكل لوحـات قصـيدة بـانطـباعـية
لـكن بـلـغـة رومـانـتـيـكـيـة هـنـا عـلى
امتداد قصائد الديوان سنجد أكثر
من ضـوء هـزيل وشاحب سـيـطويه
الــلــيل بــصــمت  و أكــثــر من نــور
سـيـشـرق مـثل شـروق الـشـمس في
ـعـروفـة لـكن لـوحـة كـلـود مــونـيه ا
الـــــشــــمس هــــنـــــا امــــرأة أشــــرقت
حتتضن احلياة فـتقول في قصيدة
( امـرأة في صـمت ) والـتي جـعـلت
الـــغــيــاب فـــيــهـــا عــلى األقـــلــيــة و

احلضور على األكثرية
حكو أن ...

وكنا على طرف الظل 
و رأفة الورد
و العشب يغزل

في صمت الليل 
عباءته 

في ما وراء الشعاع ;
أن امرأة أشرقت فجاءة

وكانت تظل الظل
وحتتضن النهار

قالت بهجس الروح 
ح الروح 

تزجر غفلة الريح
و تنتقي ما يهمس القلب
 وينبها : ال وهج ينقشك 

على صفحة احللم
وال النهار يضيء
ما خطه الليل

ــصـــور أنــسل آدمــز: " إن يـــقــول ا

و خـلـقت مـنـهـا لـغـة أخـرى  و هي
تــعــلم إن هــنـاك دائــمــا في خــطـوة
قادمة نحو الـتأويل ستولد قصيدة
أخرى   فكـانت خـطـوات الـشـاعرة
حـاسمـة صوب إكـتمـال أسلـوبها و
عاني   تـوظيفـها اجلـمالي لهـذه ا
فــهي تــقــتــرب في بــعـض األحــيـان
لــتــكــون لــغــة عــرفــانــيــة بــردائــهـا
الـصوفي  أفـرغـت فيـهـا كـل رؤاها
الـشعـريـة فـهي تقـول في قـصـيدة (

لغة ساكنة )
باألمس لي لغة
كنت أساررها

وتستفيض إذا حملتها
توقي وأشواقي 
واليوم تعجز

إن حملتها العشق
كان العشق أمواجا

من العصيان 
و األنهار و السحب 

كأنه يأبى 
من هول سطوته 

أن يستك الى لغة 
مألوفها تعب
من قول ما قيل

من قبل و من بعد 
كأنها الرمل 

يبني القصور 
إذا شاءت يد الطفل 

وينثره 
إذا شط به التعب

ـا كـانت رغـبــة الـشـاعـرة حـمـده ر

حــيث ال جنم يــومض  وال قــنــديل
يــغـزل الــطــرقـات  وهـذه اجلــمــلـة
االبـتـكاريـة واالعتـراضيـة في نفس
الـوقت هي وحي و الـهم حـقـيـقي 
طــوت فـــيــهـــا الــشـــاعــرة الـــضــوء
ـــســافــة والــزمن  فـــهي تالحق وا
أفكـارهـا كأنـهـا تالحق بـؤرة ضوء
; فقلبها يومئ إلى حلم مستحيل 
بـهـذه الـلـغـة الـسـامـقـة و الـبـعـيـدة
ــعــاني أغــصــان ــا ا الــدالالت كــأ
شجرة تنسدل على بعضها ; فنجد
أن الشـاعـرة تسـتنـسخ هـواجسـها
وتسـمح لكلـماتها بـأن تأخذها إلى
وتنـقش خطـواتهـا على عـالم آخـر 
ـقــطع الــســد  كــمــا تـقــول فـي ا
األخــيــر من الــقــصـيــدة مــخــاطــبـة
ـشاعـر بـكلـمات غـاية في الروح وا
ـهــا اخلـاص و الــرقــة لـتــشــكل عــا

تفرد  ا
امض إذن الى درب 
يتوق ويحتوي

و أنسجي العشب
والظالل

قلبك نهر أمومة 
ومحيط حب

يداك سخاء الينابيع 
وخطوك وقع على وقع

الى ما تشته !
هكذا تـرتل الشاعـرة رغبة احلياة 
ــومــة أبــديــة دائــمــا كــبــدايــة لــد
فـتـخـضع وهج الـكـلـمـات لـيـنـصاع
حـــ تــمـــد يـــدهــا إلى أفـــكــارهـــا 
بــسـخــاء الــيــنـابــيع فــهي احلــيـاة
ـاء  و الن قـلـبـها أيـضـا حلـضـور ا
نهـر األمومة  وهنـا تنيـر الشاعرة
األركـان اخلــبـيـئـة عن آخـرهـا عـلى
غــمـوض أســرارهــا ونــدرك مــعـنى
االصرار الذي افتتحت به ديوانها
والذي يؤكد لنا أنها تولد من رماد
 الـكـلــمـات في قـصــيـدتـهــا كـطـائـر
الــعــنــقــاء فــتـــقــول في قــصــيــدة (

نهوض )
إيه أنت

يا امرأة الشغف 
األثيث

كم احترقت 
و انبجست
من رمادك 

كم مرت عليك 
تروس شك
و أختبلت
وكم قلت 

رماد صرت 
فاستيقظ القلب
من ظنونك
وانبعثت

لــقــد حــررت الــشــاعــرة كــلــمــاتــهـا
باعتـبارها أداة تعبـير بحد ذاتها 

فلم يبزغ الفجر
ولم يهتدِ

سار الضياء
الطريق

فكيف اشق الظالم
ودربيَ صخر

عتيد
وكيف أغني

إذا صار نهرُ احلياةِ
الدموع!!
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أن هـذا الـرسـم بـالـكـلـمـات سـيـؤكد
حـضـوره وبـحـيــويـة عـبـر قـصـائـد
ـكنـنا أن نـرصد الديـوان  بحـيث 
أن الـشـاعـرة و هي تـنـسج احلـيـاة
ــقـتــربـات في الــقـصــيــدة تـؤسس 
شـكلـيـة  ب الـصـورة الشـعـرية و
اللوحة الفنية داخل بنية القصيدة
 وهذه مـيزة تتـميز بهـا الشاعرة 
ــتـسـلـلـة فـمن خالل لــغـة الـضـوء ا
إلى مـــفــردات الــقـــصــيـــدة و الــتي
تـشـكل صـورهـا عـبر تـنـاظـر الـلون
األبـيـض لـلـفـجـر و األسـود لـلـظالم
يـتـخلـلـهمـا االنـتظـار والسـيـر على
ارض صـخرية  تـبدو للـوهلة األول
تـشكـيل لـبـدايـة مـلحـمـة سـتـتـجلى
ـــهــا في قـــصــيـــدة نــقش في مـــعــا
الـســد بـتــراجـيــديـتـهــا الـهــائـلـة
والـتـي تـنحـاز فـيـهـا الـشـاعـرة الى
هـواجـسهـا و أسـئلـتـها الـوجـودية
;و هي تصـر عـلى حـضورهـا بـقوة
ــعــاني الــشــعــر الـــذي يــزخــر بـــا
خــصــوصـــاً عــنــدمــا تـــظــهــر هــذه
الــصــور الــصــادمــة و الــشــاســعــة
بـامـتدادهـا بـالـتكـوين في كـثـافة ال
نــهـائـيـة  و الـتي تــشـكل مـحـاولـة
جـادة لـلـتـعبـيـر عن رؤيـة الـشـاعرة
الـفــكـريـة  وهي تــبـحث عـن مـعـنى
لوجـودها  فـتقول الـشاعـرة حمدة
خــمــيس في قــصــيــدة  ( نــقش في

السد )
في العراء الشاسع 

للكون تقف
ال جنم يومضُ

ال قنديل يغزل الطرقات
ال جسر 

إلى ما تشته
من عدم جئت 
إلى عدم ستمض
يداك فارغتان

وأصابعك احتراق
قلبك وحدهُ يومئ 
إلى حلم مستحيل

رغم ديـنـامــيـكـيــة احلـركـة في هـذه
الصـور لكنا نـشعر أن هنـاك صمتا
رهـيـبــا  امـتــصه الـســكـون بــغـتـة
دفــعـة واحـدة  فـوقــوف الـشــاعـرة
وحيـدة في الـعراء الـشـاسع للـكون

فـكــان مــفـتــتح ديــوانـهــا (قـصــيـدة
إصرار ) التي تقول فيها 
سأظل أنقش خطواتي

على واقع الوجود 
ال عمر يرهبني 

وال وهم اخللود  
اإلصرار ليس هـو البقاء فقط  لكن
بــدء لـبــدايــة جــديــدة ولــذا تـنــقش
الــشـاعــرة عــلى وقع الــوجـود هــنـا
ـطـلق و بـتـحدي و خـطـواتهـا في ا
ة على البدء  وهذا هو مبلغ العز
الــتـمـام في الـوعي  فـبـإيـقـاعـاتـهـا
بنـية على السعة كنسر اجلامحة ا
قابضـا على الريح بجـناحيه حتلق
ـصيدة ورائها فتقول عاليا تاركه ا

في قصيدة الدنيا 
سواسية جئنا 

صيدة  الى هذه ا
لكننا لم نكن

سواسية 
في حضرة السيدة 

خلق معنى
ــعـنى هــنـا يــتم إزاحـته من خالل ا
خـلق مـعنى مـواز له بقـصديه تـامة
وهـذا ما سـعت إلـيه الشـاعرة وهي
تشير إليه فمجـيئنا لدنيا سواسية
فـفـهـمـنـا لــكـنـا لم نــكن سـواسـيـة  
للقـصيدة من خالل القـصيدة ذاتها
 لــذا ســتـنــبــئــنــا كـلــمــاتــهــا الـتي
رافقتـها في جتربتها الـشعرية عبر
سفـرها الطـويل أنها سـتتحول الى
أشرعة بيضاء للمغامرة فتبحر في
اخلـيال تـسرج عـلى األحالم أمالـها
واألماني  تنـتظر الـفجر لتـتلو فيه
النـشـيـد فـتـقول بـقـصـيـدة ( مـحيط

النشيج ) 
سأبحرُ في اخليالِ

ولن أعود
فلم يبق في األرض
مرافئ تستضيف

وأقنع قلبي
بأن السماء غياب

وحولي إال
محيط النشيج
ّا تيقنت و
أن الضالل

ظالم
قلت سيأتي فجر
ألتلو فيه النشيد
ولكن ضللتُ

أبو تمام 
تاهَتْ عـلى صُورة األشـياءِ صُورَتُه
حتى إذا كملت تاهت على التيهِ

يا بل هو الشعر لـيس درسا أكاد
روح الـلـغـة و لغـة الـكون  فـعنـدما
ــعـــاني فــوق صــلــصــال تــرفــرف ا
ـوسـيـقى الـكـلــمـات وهي تـشــدو 
ـــطــر  أو عـــنــدمــا يـــســري نــسغ ا
الـنــمــو في الــقـصــيـدة  و عــنــدمـا
نــتــســأل في حــيــرتــنــا بــأيــة لــغــة
سيدون الـضوء ضوءه  سيجـيبنا
أل الــفـراغ و الـذي ــعـنى الــذي  ا
سـيعـيـد إنـتـاجه نفـسه في سالالت
ــــــعــــــانـي عن هــــــذا أخــــــرى مـن ا
التساؤل  و لكن البد هـناك خطوة
أولى تــرشــدنــا في الــســعـي نــحـو
ـطلق و تُـحـررنا من الـالمحـدود وا
ـادي  هـذه هي آنــيــة احلــضــور ا
فكـرة الشـعر  و ماهـيته  و غايته
األســاســيـة أن حتــتــوي الـكــلــمـات
الزمـن وتعبـر عنه  فـعنـدما تـغامر
هــــذه الــــفــــكــــرة وتــــلـج الى عــــالم
وتـكـون كـالبـرق تـظـهر كيـنـونـتهـا 
مره وتختفي في أحيان كثيرة ; إال
ضيء سيكون أكثر أن حضورها ا
انسـجاما و علـواً مع ذات الشاعرة
و هـي تـتــجـاوز ذاتــهــا الى اخلـلق
واالبــتــكــار و األبــداع  ;  وهــذا مـا
تـــخـــبـــرنــا بـه الـــشـــاعـــرة حـــمــدة
اخلــمـــيس فـــتـــقــول : (الـــشـــعــر ال
مـــحـــدود وال مـــتـــنـــاهٍ. ال مــدرك ال
مـتجـسد وال مرئي مـخاتل يـقتفي
الـشــرود. الـشـعــر لـيس الــوتـر بل
مــوسـيــقــا اخلــيـال. الــشــعــر لـيس
الــقـــول بل مــا تــشي به خــفــايــاه.
فبـمثل ليس الـدهشـة بل شـهقـتهـا)
عنى فـقط والذي يـبدو قادراً هـذا ا
علـى أن ينـقلـنـا الى عالـم الشـاعرة
حـمـدة خمـيس في ديـوانهـا ( نقش
في الـسـد ) والـصـادر عن احتـاد
كـــــــتـــــــاب وأدبـــــــاء اإلمـــــــارات  و
بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية

عرفة  ا
فـالـشــاعـرة حـمـدة خــمـيس حتـدت
زمنهـا و أظهرت شجـاعة فائقة في
التـعـبيـر عن نـفسـها  وهي تراقب
حتـول كلمـاتها إلى صـور والصور
ـعـاني الى حـياة و الـى معـاني و ا
هي تتمعن وتـتأمّل في مفرداتها و
هي تـنـمـو لـتـصـبح شـجـرة أثيث ;
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بغداد

وبـ بـطل الــروايـة فــيـا تـرى من
منهـما هـو السـارد احلقـيقي? أهو
الـــبـــطل? أم الــــكـــاتب?... هـــذا مـــا
سيدركه القار الذي سيتفاعل مع
أحـــداث الــــروايــــة الــــتي كُــــتــــبت
بأسلوب جميل وبلغة مختلطة ما
بــ الــفــصـحى والــعــامــيـة وذلك
أســلــوب الــكـاتـب في كل كــتــابـاته
الـتي يـحـاول من خالل تـلك الـلـغـة
الـسرديـة أن يصل إلى روح الـعمل
ألكـــــبــــر عـــــدد مـن الــــقـــــراء بـــــكل
مـسـتـويـاتـهم..وهـنـاك سـؤال آخـر
أطــــــرحـه عــــــلى الــــــروائـي عــــــلي
احلـديــثي: هـل اخـتـط في مــشـوار
كـتـابـته الـروائيـة أسـلـوب الـرواية
السيرية والتي ال تفارقه من خالل
مـهـيـمـنــات أخـرى يـكـررهـا في كل
ـكتبة/ قهى/ ا ديـنة/ ا أعمـاله كا
ـرأة الـســجن بـفـوارق أزمـنـته/ وا
الــتي دومـــا يــصل إلــيــهــا الــبــطل
متأخرا إما كتعويض للزوجة أو
مــرض يـلـمّ بـهــا ال أدري سـرّ عـدم
ــرأة إيــغــال الـــكــاتب فـي عــوالم ا
الـــــداخــــلـــــيـــــة بــــكـل أبــــعـــــادهــــا
ــرأة عـنـده هي وتـضــاريـســهـا فـا
حــــالـــــة خـــــارجـــــيـــــة تـــــتـــــحــــرك
ــؤكــد لـدى أمــامه..واجلــواب من ا
الـكاتب وهل كـتب ذلك على لـسان
أبــــطــــاله مـن ذكــــريــــات وأحـــداث

للتذكر أم للنسيان?
---------------

- رواية ارفـعـوا صـوت الـتـلـفـاز / علي
احلـــديــــثي /  / 2017دار الـــرابــــطـــة
لـلـنـشـر والـتــوزيع / اإلمـارات الـعـربـيـة
ــركـز األول في ـتــحـدة.. والــفـائــزة بـا ا
مـسـابـقـة دار الـربـطـة للـتـوزيـع والـنـشر

للرواية العربية.

رأة ليـصال بعد بـحث طويل إلى ا
األولى (سجى) حبيـبته ولكن ثمة
حدث مـؤلم ألمّ به عـنـدما يـكـتشف
ـــســـتـــشــفى بـــأنـــهــا راقـــدة في ا
فـيـحـاول الـوصـول إلـيـهـا مـتـنـكراً
رض وهو يتنهد بالبكاء بزي 

- انها هي.. هي.. هي..
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ــرضـــهــا بــفــشل وبـــعــد أن عــلم 
الـكلـية قـرر أن يتـبرع لـها بـكلـيته
ـتـبرع ومن دون ان تـعـلم بهـويـة ا
األصــلـي لــذا يــطــلب من صــديــقه
الكـربالئي ان يسجـله باسمه وقد
يـؤدي غــيـابه عن الــعـســكـريـة إلى
ـدة عـواقب وخــيـمـة خــاصـة أن ا
الـــتي بـــقــــيت له لـاللـــتـــحـــاق هي
خـمــسـة أيــام لـيــنـفــذ قـرار الــعـود
بــالــعــفـو لــيــلـتــحق بــالــوحـدة من
ــســتـــشــفى فـــيــتم االتـــفــاق مع ا
الـكـربالئي إلكـمـال أوراقه فـيـبـقى
يـعـيش لـعـبـة الـذاكـرة يـحاول من
خالل استرجاع وجه حبيبته التي
راح يــنــاجــيـهــا بــألم فــكــتب لــهـا
رسـالـة (منـذ ان ذهـبت إلى كـربالء
وأنـــا انـــتــــظـــرك) إلى أن يــــخـــتم
رســالـته بــشيء من شــوق مـوجع
ليسلمها لـلطبيب لغرض إيصالها
ـريضة (سـجى) من دون علم إلى ا
أهـلــهـا من دون أن يــصل جلـواب
لــــســــؤالـه (هل بــــقـي الــــتــــلــــفــــاز
مـفــتـوحـا)? وجــوابه عـنــد الـكـاتب
علـي احلديـثي وبـطـله صالح عـمر
عـلي..ثـمـة سـؤال يـدور في ذهـني:
هل نــــطـــلق عــــلى هــــذه الـــروايـــة
بالرواية الـسيرية أم ال?.. إن هناك
ثمـة تـشابـها مـا ب حـياة الـكاتب
وأفـكاره الـوجـوديـة ومـكان والدته

دون أن يـــدرك أن هـــنــــاك ســـبـــبـــا
الخـتــفـائـهـا والـذي دفــعه لـلـبـحث
عــنــهــا حــتى وإن عــاش حلــظــات
االسم مع امـــرأة أخـــرى اســـمـــهـــا
(سجى) ولكن دون جدوى فالقلب
ومـا يـريـد فـالــواقع الـذي يـعـيـشه
كان ضبابيا كل شيء مبهم حوله
ومـن مــحـــاسـن الـــقــدر ان يـــجـــمع
الـبـطل بـرجل عـسـكـري في وحـدته
الـعـسـكـريـة فـيـحـاول الـتـقـرب مـنه
ألنـه من ســكـــنــة احملـــافــظـــة الــتي
سـافرت إلـيـهـا حـبيـبـته فـتـتـقارب
الـنفوس وتـرفع احلواجـز بينـهما

الـــنــــزول فـــيــــبـــقـى يـــعــــيش ذلك
ــا يـــعــطي انـــطــبــاعــا الـــرفض 
لــآلخــرين بــأنه خــاطئ في فــهــمه
فــهـو يــعــيش ضـيــاعــات دون عـلم
اآلخرين دون علمـهم ضياع نفسه
الـتي وجــدهـا في مــكـان ال يــحـبه
وسـيق له عـنوة ال مـفرّ له من ذلك
وإال يـكـون اإلعـدام مـصـيـره وهذا
مـا أحـدث فـجـوة بـيـنه وبـ أبـيه
رأة التي كانت النبراس وضياع ا
واحلـضن الــذي كـلّـمـا ألم به حـزن
ـرأة الــتي جلــأ إلــيــهــا (سـجـى) ا
رُسِم في مـخـيـلـة الـبـطل ضـيـاعـها

والـذي أبعـد حبيـبته الـتي سافرت
إلى مــحــافــظــة كــربالء إثــر حــرب
اخلــلـيج آذار 1991 لـيــعــيش هـو
دوامة احلزن والضياع وحالة الال
ـا يوقعه في إشكاالت استقرار/ 
عسكر مع أبيه وحتى مع ضباط ا
الـذي يـتــدرب فـيه فــالـهـروب كـان
مــكــمــنه فــهــو الــطــريق الــوحــيـد
وت اجملاني لـلخالص من لـعبـة ا
فــيـــوقــعه ذلك فـي صــراع دائم مع
مــــرؤوســــيه ويــــكــــون الــــســــجن
حـصـيـلـته في سـجـن احلـارثـية ال
لــــــــــشـيء إال ألنـه نــــــــــزل دون إذن

لـلـمـكـان ثـمـةَ سرّ ووقـع خص لدى
بــعـض الــكُـــتّــاب فـــتــراه يـــعــيش
ا فـيه ذكـريات سـحره وقـدسـيتـه 
جــمـــيــلــة وأمـــا بــعـــضــهم اآلخــر
ــكــان لــديــهم تــرنــيــمـة الــوجع فــا
ـة األولـى احملـمــلــة بــذكـريــات مــؤ
كـذاكــرة الــطــفـولــة الــتي انــتـزعت
كان ال وقع جذورها منهـا لتبعده 
له فـيه فـتـبـقى صـور الرحم األول
كان يراوده كلما نطق باسم ذلك ا
فيـعـيش وجدا خـاصـا معه لـدرجة
أنه يؤنـسنه ويـستـنطقـه وهذا ما
ــــســــنــــاه في بــــعض الــــروايـــات
العـراقية والـعربية وقـد يكون هو
الــبـطـل الـذي يــحــرك كل الــكـوامن
الـــــــتـي مـن حـــــــولـه وهـــــــذا مـــــــا
حتسسـناه وأمـسكـنا بـأول خيوط
فعـله من خـالل عمـل الروائـي علي
احلـديثي (ارفعـوا صوت التـلفاز)
والذي اعتمد بكتابته على أسلوب
ـنولـوجيـة الذي نـوفونـية) أو ا (ا
يــعـتــمـد عــلى راوٍ عــلـيم هــو بـطل
الـروايـة الــذي يـكــون هـو صـاحب
احلدث األحادي يحاول من خالله
أن يــشــرك الـشــخــصـيــات األخـرى
بــأفــعـال وأحــداث جــانــبــيـة لــكن
يـبقـى هو الـشـخصـيـة الـتي ترسم
أول مالمح وجع حدثه وما ألمّ به
فالهيمنة تكـون للشخصية الفعّالة

في الـعـمل..فـالـبـطولـة هـنـا فـردية
وإن كـان هـنـاك ثـمـة إشـكاالت يـقع
فيها البطل من خالل سير احلدث
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وهــذا مــا يــعـطــيــنــا انـطــبــاعـا أن
أبـــطـــال أعـــمـــال عـــلي احلـــديـــثي
الـسـابـقـة يــجـمـعـهم مع بـطل هـذه
ا الـرواية هو صـفة التـمرد وذلك 
يـحـمـله من ثـقـافـة عالـيـة لـفـلـسـفة
الـوجـود والـعـدم لـذا تراه يـرفض
كل الــقـيم الـبــالـيـة ونــظـرة الـدين
لـدى اآلخـر فـفـلـسـفـته فـي احلـياة
هو أن يـعـيش بسالم يـكـره شيـئا
اسـمه الـبــدلـة الـعـسـكـريـة ويـكـره
الــــكـــلــــمـــة الــــعـــاهــــرة (احلـــرب)
فـاإلنـســانـيـة هي الـصـفـة الـغـالـبـة
عـلى بـطـله صالح عـمـر عـلي الـذي
يــعـــيـش أول وجع الـــذاكـــرة حــ
يــــــــــقـف فـي رحـم وجـــــــــوده األول
(احملــمـوديــة) وهــو يــراجع دائـرة
جتـنيـد ليسـاق إلى محـرقة احلرب
بـــعــد فــشـــله في إكـــمــال دراســته
وبــكــاءه حلــبـيــبــته (سـجـى) الـتي
أصبـحت طالبـة جامعيـة فصديقه
نـــذيـــر الـــذي كـــان كـــالــــظل له في
ـــكـــان حــــيـــاته فــــمن خالل ذلـك ا
يــســكـــنه احلــنـــ إلى مــدرســته/
أزقّته/ أصـدقـائه مـهـدي وآخرون
غالف الروايةفـــلــلــحـــرب وجه قــبــيـح ال يــحــبه
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