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يحـيي متحف الفنون اجلميلة باإلسكندرية ذكرى مرور  100 عام على ثورة  1919 بإقامـة معرض يضم مقتنيات خاصة للزعـيم الراحل سعد زغلول ووثائق تاريخية تسجل وقائع
عـطف الذي كان يرتديه ـستعارة من مـتحف بيت األمة في الـقاهرة منهـا طربوش الزعيم الـراحل وعصاه وا ـقتنيات ا عرض بعض ا هذا احلدث الفـريد في تاريخ مصر. ويـضم ا
أثـناء نـحت تمـثاله الشـهيـر على يـد الفـنان محـمود مـختـار والعلم الـذي لُف فيه جـثمـانه عنـد وفاته عام  1927 إضافـة إلى صور ووثـائق نادرة تـشمل نسـخا أصـليـة من الدوريات

والصحف التي تابعت األيام األولى لثورة 1919. 
عـرض مقتنيات شخصية للسيدة صفية زغلول تـشمل معطفا وسجادة صالة وحذاء وصورا عائلية. وقال علي سعيـد مدير متحف الفنون اجلميلة باإلسكندرية في تصريح ان كما يضم ا
عـرض). وأضاف (حـاولنا أن رور  100 عام عـلى هذه الـثورة لذلك فـكرنـا أن ننـظم هذا ا تـحف يهـتم باألحـداث التاريـخيـة التي لـها امـتداد فـني مثل ثورة  1919 وهـذا العـام نحـتفل  (ا
صـباح الذي يسـلط الضوء عـلى بعض مالمح ثورة  1919 التي لم حتظ بـالقدر الـكافي من االضاءة اإلعالمـية أو التـعريف بهـا وعملـنا على إبـراز بعض مقـتنيات ثـابة ا ـعرض  جنعل ا

تحفه في القاهرة).  سعد زغلول التي كانت مخزنة وغير معروضة 
صريـة للكـاريكـاتير إضـافة إلى مجـسم صغـير لسـعد زغلـول من البـرونز وآخر لـلمطـرب سيد عرض  100رسم كـاريكاتـيري نادر لـرسام عـاصروا ثورة  1919من مـقتنـيات اجلمـعيـة ا ويـضم ا

درويش وتماثيل أخرى مستعارة من متحف محمود مختار. 

رسالة القاهرة
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الـنبي يـحـيى بن زكـريا (ع)  ومـنذ ذلك
نـدائـيون في عـصـور ما احلـ حـاول ا
ان يـظـهـروا لـلعـالـم ازلـية الـشـيء الذي
لكـونه لكن العالم الـذي عرضوا عليه
بضـاعـتـهم كـان تتـعـدد فـيه رؤى االلـهة
وكـانت االلـوهيـة لـلمـلك وطـموحه الجل
ـطــروحـة اخلــلـود تــقف ضـد الــفـكــرة ا
ـندائي امامه لذلك   الـتعامل مع  ا
ـة بـقـسـاوة في بــعض الـعـصـور الـقـد
لــــهـــذا جــــنــــحــــوا في بــــعض مــــراحل
عـصورهم الى الـعزلـة خوفـا من االبادة
وهـذا ما كـان.  ويقـول ايضـا لو كـشفـنا
لــصـحــائف الــتـاريخ ســنـجــد ان حـران
ـديـنـة االزلـيـة لـلـمـنـدائـيـ كـانت هي ا
ان من االوائل ولكـنهم بعـد عصور اال
ابـراهيم صـعودا الـتحـقوا بـأمكـنة غـير
حــران  وكــانت الــبــطــائح اجلــنــوبــيـة
ن فـكر ـثـالي  ـكان ا لـوادي الـرافـدين ا
مـنـهـم بـعـزلـته االزلــيـة.   وسـتـظل هـذه
الــطـائــفــة تــركن الى هــدوء عـاطــفــتــهـا
وتـغـازل وجودهـا بـتـسـبـيـحـات ارامـية

تغير. ة غير عابئة با قد
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   كـــتب فـي مـــجـــال االدب عن مـــحـــنـــة
ـندائـي واوجـاعهم وهـا هي قصـيدة ا
سالمـــا ارض الــرافــــــدين الـــتي يــقــول

فيها : 
(ســـرك انت مـــنـــدائي وذهـــبـت حتــارب

اجملهول .
 ماذا قال االس لك ? 

اجـبت : هــذا قــدري  وألجـله ســأرتـدي
رسـتة الـنـور واواجه ربي وانـا مشـتاق

لفم حبيبتي .
 سـنـة مـنـدائـيـة اخـرى  ورايـات زكـريا
تضـرب في نسـيم السـماء عطـر الط 
والـطـ دمى لـشــهـقـة حب ارامـيـة بـهـا
تـــــــــشــــــــتـــــــــاق الـى ام مـــــــــوسـى وهي
تستـذكرمعنـا قصص االجداد الذين من
قـبورهم سـيظـهرون لـياكـلوا مـعنـا خبز
الــرز  وســمك الـبــز  ويــنـشــدون لــلـيل
الـسهـارى انشـودة القـصب ح تـصير

حبيبتي بطول قامته .
 عـنـدهـا مالك الـنـور سـيـحـرس عـيـنـيك

وانا اتبختر بذكورتي .
 ومـــا بــ رؤيــة قــلـب الــنــور والــرمش
ـندائـيون اغـانيهم  ـسحور  يـكتب ا ا
سـالمـا الرض الـفـراتــ  وعـلى اجلـفن

سرة.)  ا

ان كـلـمـات الـشـاعـر نـعـيم عـبـد مـهـلـهل 
نـبـراس المع في مـسـار اخملـاض الـعـنـيد
ـــــوجع الـــــذي تـــــمـــــر بـه االمــــة وااللم ا
ندائـية اليوم وليـفتح عيونـنا على لغة ا
لم نـالفـها من قـبل  تـستـحضـر تاريـخنا
ـنـدائي  طـقـوسـا وتـاريـخـا وارث مـعا ا
وحــاضـــر  دون كــآبـــة  ســخـــرهــا هــذا
نـدائي الشـاعر اجلـنوبي الذي عـاشر ا
 بحـرص كـبيـر لـتكـون شـعرا وحـكـايات
نــثــريـة غــنــاء اكـثــر اكــتــمـاال  لــيــصـبح

ندائي توثيقا أدبياً.   طقسنا ا
ط غير تـقليدي ان كتـاباته ضرب عـلى 
 يـحـاول الـكـاتـب اسـتـقـراء مـوضـوعـات
وحــكـايـاتـنـا  طـقـوســنـا ومـحـابـاتـنـا في
ه الــشـعــري  لــغـة زوايــا رحــبــة من عــا
انـيـقـة ومـتـرفـة  تـتـسع الـعـبـارة فـيـها 
وتندهش بـتعاطفهـا مع تفصيالت داخل
ندائية التي اتسمت على الدوام البيئة ا
بــسـمـة الــتـســامح  اتـاح لــهـا ان حتـمل
ـفــردة الـعــربــيـة بــكل نـقــاءهـا شــحـنــة ا
وتــاثـــيــرهـــا  لــتـــصل الى اجلـــمــيع في
الوطن العراقي الذي يريدون اغتياله.  
ان خـيال هـذا الشـاعر هـو خيـال جامح 
وصاحب ثقافة واسـعة  وريادة مهنية 
وانـفـتـاح ال حـدود له عـلى االخـر  مـهـما
ـــتـــوخــــاة من ذلك  كـــانت الــــنـــتـــائـج ا
باضـاءة كل زوايا قلـوبنا  حـيث يساهم
بنـبل كـبيـر في كـتابـاته بـاعادة االعـتـبار
ـنـدائي االكـثر ـنـدائي ولـلـفكـر ا لـلحـلم ا
جـذرية في عـراقيـته ليـمأل الثـقة بصالت
ابناء هذه الطائفة مع كل اطياف الشعب
الـعـراقي  كـمن يــريـد ان يـفـتش عن سـر
امـــتـــدادنـــا ووجـــودنـــا في هـــذه االرض

قدسة. ا
ففي قـصيدة رائـعة كانت حتـمل عنوان "

ندائي " قال فيها :  السر ا
( السر ... هو اخلفي الواقف  امامنا .
 اننـا نراه وال يرانـا  السعـادات البيض
تعطيها له  وله نعطي صدقة الفقراء ...

  هـــو الــــعــــارف ونـــحـن نـــدري مــــقـــدار
معرفته.

 هـو يـلم الـضـوء بـيـديه  مـثل الـذي يـلم
القمح برداء  الـتعبد ونـحن نبعثر احلب

على عصافير سطح الدار .
 يغضب ... فنفرح ... يفرح ... فنبكي ...
 الـــصـــائغ االمـــهـــر  الـــنـــدى اجلـــبــ 

صاحب االبتسامة اخلضراء .

انيا الكبير (غوته) عندما كتب شاعر ا
ســيـرته الـذاتـيــة واخـتـار لـهــا عـنـوانـأ
أسـماه ( الـشعـر واحلقـيقـة )  وها هو
اديـبنـا وكـاتـبنـا الـكـبيـر  الـسـمفـوئـية
نـدائـيـة  نعـيم عـبد مـهـلـهل يخـبـرنا ا
عــبـــر أطــروحــاتـه االدبــيــة وكـــتــابــاته
ـــعــنى الـــشــعـــريـــة اجلــمـــيـــلـــة  عن ا
احلـقيـقي والواقـعي للـمنـدائيـة متـخذا
ايـاهــا هـدفـا وغــايـة سـامــيـة في اغـلب
كـتــابـاتـه عـنــهـا  وهــو ويــحـلم دائــمـأ
ــــــحـــــاكـــــاة الــــــواقع الــــــذي عـــــاشه

ندائيون. ا
 فــــبـــرغـم احملن وصــــوالت احلــــرمـــان
ـريـر  يــخـرج لـنـا بــحـقـيـقـة والــكـبح ا
ـنـدائـية واصـولـها واضـحـة عن نـقاء ا
العـميقـة عمق الـتاريخ   حتى نـتحرر
من االلم والــذعــر واخلـوف  ونــتــحـرر
من ويالت احلــروب الــلــعــيــنـة  حــيث
جنـد انه نـابغـأ حقـيقـيا مـبتـكرا يـنطق
نـدائيـة عبر بـاشيـاء مذهـلة  نـاصفـا ا
اصـولـهـا ومدلـوالتـها الـنـقـية  انه ابن
مدينتنـا الوديعة اجلميـلة الغافية على
نــهـر الــفــرات اخلــالـد  –الــنــاصــريـة 
مــديـنـة االدبــاء والـشــعـراء والـفــنـانـ
ــنــدائـــيــة ولــيس الــكـــبــار.  هــو ابـن ا
ــنــدائــيـة ــنــدائـي  الــســمــفــونــيــة ا
وقـيـثارتـهـا عـبـر الـزمن  يـعـزف دائـما
بـاوتـارها ويـتغـنى بـها ويـدافع عنـها 
كـمـنـهج ودين وعـقـيـدة سـمـحـاء وراية
بـيــضـاء  نــقـيــة صـافــيـة نــقـاء الـروح
اخلالدة . يقول في احدى فصول كتابة
ـــــنــــدائـــــيــــة مـن آدم وحــــتـى قــــراءة ا
ـــعـــنـــون (االصــول اخلـــامـــيـــنـــئـي و ا
ندائية ) االرضية والسماوية للديانة ا
: ( حتــاول الــديـــانــات مــنــذ ازلــيــتــهــا

طـا معـيـنا حلـياة االولى ان تـصـنع 
مـريـديـهـا عن طـريق ايـجـاد أصرة من
احللم ب اخلالق واخمللوق من خالل
ـان في الـنـهايـات الـتي حتسـمـها األ
االفـعال   والتـي ينـجزها االنـسان في
حـــيـــاته  وان الـــصـالح في الـــنـــفس
واحلـيـاة يـرتـهـن بـزمن مـعـ يـسـمى
الـعـمـر . يـقـابـله صالح ابـدي في زمن
مـطـلق يـســمى الـفـردوس  وهـو ذاته
ـكـان الذي هـبط  مـنه أبـونا ادم الى ا
االرض لـــيـــؤسس لالنـــســـان كـــيـــانــا
ووجودا بدأ بشخص وانتهى باكثر
عـتـقـد هو من مـلـيـاري شـخص). ان ا
قـبل كل شيء احسـاس بـاالنتـماء الى
جــبـروت قــوي  ألن االنـســان عـنــدمـا
قـارن جسده الـصغـير بـظواهـر الكون
وبــعض اخملــلـوقــات وجــده ال يــشـكل
شيئا ازاء قوة وحجم هذه اخمللوقات
 لـكـنه تـفــوق عـلـيـهـا بـهـاجس واحـد
كـان فـيه هــو االرقى انه مـلـك الـعـقل 
ومـن العـقل ولـدت الـفـكرة  وبـالـفـكرة
نـظم االنـسـان حـيـاته. يـقـول الـروائي
والــشــاعــر نــعـــيم عــبــد مــهــلــهل : ان
ـة  الـتي ـنـدائـيـة مـن االحالم الـقـد ا
ســكــنت بـالد ســومــر ومــا جــاورهـا 
والـتي قيل انـها تـربطـها رؤاهـا بنبي
كـان لــهـا تــصـور في شــكل الـوجـود 
نـدائـيون وهـذا الـتصـور كـما يـقـول ا
لـيس ولـيد مـزاج حكـيم من حـكمـائهم
وال هـو مـعـادلة عـالم من عـلـمـائهم بل
ان االمـر ارتبط بـتنـزيل سمـاوي وهو
يـرتـبط بـجـدلـيـة مـوروثـيـة ومـعـرفـيـة
ــنــدائـيــة بــشــكل فــظــهــرت االلــواح ا
نـهــائي. فــبــعــدمــا ارسى الــيـقــ مع
ـسيح وهو النـبي الذي عمـد عيسى ا
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الــكالم واالدب بــصـــورة عــامــة أكــان
شـعرا ام نـثـراً يـنـشـأ اسـاساً من اول
كلمة تكتب فيه اوتقال ليقدم شخصية
ما إما انســـــــــــية وإما حيوانية او
من اجلـماد فال كــــــــــــــــالم وال ادب
بـال شــــــخـــــــصــــــــــــــــــيـــــــة مـن هــــــذه

الشخصيات.
والشـخـصـيـة في االدب والـتي تـسمى
بعض االحيان"البـطل"كما عند ارسطو
وتـوماشفـسكي وغيـرهما و"الـدور"كما
ون و"الفاعل"كـما عند بروب عند بـر
اس وجينيت و"العامل" كما عند غر
و"احلالة"كما عند تودوروف وغير ذلك

تنوعـة واخملتلفة هي من التسـميات ا
صـورة اخـرى لـلـشـخـصـيـة في احلـياة
الـعـامـة خاصـة بـالـنسـبـة لـلشـخـصـية
االنـسية ذكـراً او انثى عـلى الرغم من
انــهـا ال تـكــون مـســتـنـســخـة كــلـيـاً عن
صــورتــهــا كــمــا في احلــيــاة اال انــهــا
يزاتها حتمل الكـثير من صفاتـها و
في احليـاة الـعامـة النـها عـنـدما يـقوم
الـــكـــاتب بـــإســـتـــدراجـــهــا الـى عــمـــله
االبـداعي فــإنه يـقـوم بـإعـادة بـنـائـهـا
وصـيــاغــتــهـا حــسب مــفــهــومه لــتـلك
الشخصـية في عمله االدبي ويضيف
ــيـزاتــهـا ويــنـقص مـن صـفــاتـهــا و
وتـــكـــويــــنـــهـــا اخلِـــلـــقـي واخلُـــلـــقي

والسلوكي واالخالقي.
والـشــخـصـيــات في الـروايـة
واي عـــمل ســـردي تــتـــنــوع
وتــخــتــلف بــ ان تــتــحــرك
داخـل عــــــــوالـم الـــــــــروايــــــــة
الــتــاريــخــيـة او كــانت داخل
عـوالم الروايـة السـياسـية او
الـعــاطــفـيــة اواالجـتــمـاعــيـة
...الـخ الن كل نـــــوع من هــــذه
ـهـا االنـواع الـروائــيـة لـهـا عـا
اخلــاص بــهــا والــذي تــتـبــعه
الشخصـية بل هي التي تبنيه
من خـالل حـركـتــهـا الـنــفـسـيـة

اوالعامة.
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وحتتل الـشخصـية في الرواية
خاصة مـكانة مهـمة وفاعلة في
بـنيـتـهـا الـروائـيـة فهي  االداة
والــوســـيــلـــة الــتـي يــعـــبــر من
خاللـهــا الـكـاتب عـن رؤيـته لـكل
شيء النــهـا من خــلـقه. وايــضـا

هي االداة الـفـاعلـة من الـراويـة الـفـنـية
التي تلم كل عناصرها إذ تدور حولها
كـل االحــــداث وهي الــــتـي تــــنــــظم كل
االفـعــال داخــلـهــا.وايـضــا فـانــهـا هي
الـعـمـود الــفـقـري الـذي تــتـشـكل حـوله
احلـكـايـة الـتي تـبـنى حـولـهـا الـروايـة
كـن الـقول إذن وبـصـورة اجـمـالـيـة 

انها تبنى لتمثل كل شيء.
وخالصـة الـقـول فـإن الـشـخـصيـة هي
عـنـصـر مـعنـوي من عـنـاصـر احلـكـاية
مــســتل من عــنــصــر مــادي في الــواقع
واحلياة مع شيء من الثبات والتغير
التـــنــــشـــأ بــــعـــيــــداً عن الــــكالم الـــذي
يصـوغهـا ويصـور كيـانهـا وافعـالها
وســلـوكـهـا واخالقـهــا ومـاتـمـتـاز به
ــيـــزهــا عـن االخــريـن ويــصف ومـــا 
ــعــلن مع ــعــلن وغـــيــر ا صــراعــهــا ا
الــنــفس واالخــريـن أي يـصــور كـل مـا
يـجـيش فـي عـقـلــهـا ووجـدانــهـا الـذي
يـدفعهـا الى التـحرك داخل عـالم العمل

االبداعي.
 ×××

قـدمة هـو الدخول ان الـغاية من هـذه ا
في خضم دراسة وفـحص عمل ابداعي
ســــــردي لـالجـــــــابــــــة عـن ســـــــؤالــــــ
ـاذا يـنــوع الـكــاتب اسـمـاء مـفــادهـمــا:
شخوصه دون ان جند شـخصيت او
اكــــثـــــر حتــــمـل االسم ذاته كـــــمــــا في

احلياة?
ــــاذا جنــــد فـي ذلك الــــعــــمل وكــــذلك 
االبــداعي شــخــصــيــتــ حتــمل االسم
ذاتـه مـع اخــــــــتـالف تــــــــصــــــــنـــــــــيف

الشخصيات الروائية?
السؤاالن في حالة تضاد بيّن وواضح
ويـضـرب احـدهـما االخـر ويـزيـحه من
امامه النـه يتـضـاد مـعه بل انه يـنـشأ
صــراع بـيـنـهــمـا فـأيــهـمـا يــفـوز بـهـذا
الـــصــراع الــســؤال االول ام الــثــاني?
ســنـجـد االجــابـة عن ذلك في الــسـطـور

القادمة.
×××

لو طالعـنا اية رواية غربـية او عربية
او عـراقـيــة لـرأيـنـا ان الـكـاتب يـسـمي
شـخوصه اسـماء ال يـكرر اطالقـها على

شـــــخــــــوص اخـــــريـن فـــــاعــــــلـــــ في
الـروايـة.وفي الوقـت نفـسه نـرى بعض
الــروايــات وهي قــلــيــلــة جــداً فــيــهــا
شـخــصـيـتـ حتــمالن االسم ذاته.فـمـا
هـــو الــســبب في ذلـك? هل الــســبب من
الــكــاتب الـذي يــطــلق تــسـمــيــات عـلى
شخوص نصوصه السردية? ام انه من
الــعـمـل االبـداعـي حــيث يــفـرض عــلى
الكاتب اسماء شخـوصه فرضاً تمشياً
مع الـبــيـئــة واجملـتــمع الـذي نــهل مـنه
الكاتب حكاية روايته? سنعرف ذلك من

السطور القادمة?
×××

ولـكي تكـون دراسـتـنا مـوثـقـة باالمـثـلة
الــتي جتــعــلــهــا دراســة ذات شــأن في
سلـسلة الـدراسات عن الروايـة والسرد
بــصـورة عـامـة سـنـقـوم بـتـفـكـيك عـمل
روائي عـراقي للـوصول الى عـنصر من
عنـاصـره وهي الشـخـصيـة لـندرسـها
من ناحيـة االسماء التي اطلـقت عليها
لـهـذا فــإن الـدراسـة هــذه غـيـر مــعـنـيـة
بـتـحلـيل الـشـخـصيـة من كل جـوانـبـها
الـنـفـسـية واالخالقـيـة واالجـتـمـاعـية
واالقـتصـادية والثـقافـية...الخ بل هي

معنية باسماء الشخوص.
×××

تــنــوعت وتـعــددت اســمـاء شــخـوص
الـرواية العـراقية كمـثيلـتها االجـنبية
والعـربـيـة وفي هذه الـدراسـة سـنضع
روايــة غــائب طــعـمــة فــرمــان(الـنــخــلـة
واجلـــيـــران) حتت مـــبـــضـع الـــدراســة
والــفـحـص الســتــجالء هــذه االســمـاء
الـتي ضـمـتـهـا هـذه الـروايـة واالجـابة
عن السؤالـ اللذين ذكرتـهما الدراسة
فـي مـقـدمـتـهـا. جنــد ان روايـة"الـنـخـلـة
واجليـران"لـغـائب طـعمـة فـرمـان تضم
اكــثـر من خــمس وثـالثـ شــخــصــيـة

توزعت على نوع هما:
× الـنوع االول:الـشخـصيـات الرئـيسـية

التي تؤثر في احداث الرواية وهم:
- سـلـيمـة(خاتـون)اخلـبازة.ابن زوجـها
.مــصــطــفى احــمــد الــدالل(ابــو حــســ
ابـراهــيم).اسـومــة الـعــرجـة وزوجــهـا
مرهـون السـايس(ابن احلجيـة عمشه)

وابـو قـنـبورة.حـمـادي الـعـربـنـجي(ابو
) وزوجـته شـيـبـة كـمـا يـسـمـيه حـسـ
رديــــفـــة ام خــــشم االقــــجم. خــــيـــريـــة
(احلــكـومـة الــله يــسـلــمـهــا) وزوجـهـا
رزوقي الــفــراش.تـمــاضـر.صــاحب ابـو
الـبـايسـكالت(ابـو مـهـدي).مـحـمود ابن
احلــولــة. اخلـــالــة نــشــمـــيــة. االرمــني

(خاجيك  خاصيك).
هذه الشـخصيات تـؤدي دورا مهما في
رسم احـــــــداث الــــــروايــــــة فــــــهـي من
/ الــــعـــامـــلـــ االبـــطـــال/الـــفــــاعـــلـــ
االجـتـمـاعيـ ولـهم الـدور الـكـبـير في
االحـداث وكــذلك فــإن كل واحـد مــنـهم
يــشـكل "حــالـة"مــا في الـعــمل االبـداعي

هذا.
×××

× الـنـوع الـثـاني:الـشـخـصـيات الـتي ال
اثــر لـهــا في الـروايــة امـا انــهـا تـدخل
عــــرضــــاً فـي احــــداثــــهــــا او تــــرد في
استذكارات الشخصية الرئيسية مثل:
تـوفي.فـتـحـية - عـلـيوي ابـو حـسـ ا
بـائعة الـباقالء. الـفتـاة بدرية.الـسكران
في احلانة. ابو فتوحي.ابو رمزي.سيد
مختار.ابو صماخ.ابو العليجة.االصلع
الــذي يـريـد يــشـتـري الــعـربـة.واالسـود
مـــرسل مـن حــاج احـــمـــد اغــا.الـــشــاب
االحـول يــتـكـلم مع حــسـ قـرب دائـرة
ــفـوضــيـة الــبـريــطــانـيــة.ابن مـروكي ا
صــــــاحـب احلــــــانــــــة.عــــــلــــــوان ابــــــو
اجلص.احــمـد اجلــايـجـي. طه جـاسم
ـــال الـــذين يـــقــــدم لـــهم مـــصــــطـــفى ا
ــضـــمــنــجـي.جــانــيت كــدين.عـــمــران ا
ـسـلول في الـفـندق.الـساقي البـائـعة. ا
في الـبار.مـاري فـتـاة البـار.حـاج احـمد
ــزين.فـتــحـيـة ام اغــا صـاحب.جــاسم ا
الــــبــــاكــــلــــة.رديـف حــــبــــيب اخلــــالــــة
ال حـمـادي صــاحب مـقـهى. نــشـمـيــة.ا

صاحب تسواهن. وغيرهم.
هذه الشخـوص تدخل الرواية دون أية
فاعـلية انهـا كالشـخوص التي ترد في
االحالم فهي ال تؤثـر فينا انـها عبارة
عن صـورة ال واقع لهـا لهـذا فتـأثيـرها

معدوماً في النص السردي. 
ان شــــخـــصـــيــــات الـــروايــــة اخلـــمس
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بغداد

يـقـيـنـأ انه يـدرك الـشيء  وهـذا الـشيء
نسرقه نحن .

 هـو يـحـبـنـا  يـرزقـنـا الـزبـائن والـلـحم
واالحالم .

 ونــحن نــعــطـيـه رسـائـل احلب فـروض
درسة وكتب الفلسفة . ا

 يـبـتـسم من عـطايـاه  ورغم هـذا  بـعد
مــــنــــتــــصف كـل لــــيــــلـــة  نــــأوى الــــيه

.( مرجتف
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ان خــــواطــــره هي فــــســــحــــة أمل لــــكل
ـنـدائــيـ في شـتـات هــذا الـعـالم بـ ا
ـسافات الـتي كان يـكتبـها من مـهجره ا
اني  لـهي الشـاهد الكـبيـر على مدى اال

دماثة اقواله وافعاله الرائعة .
 انه يـراقب كل مـتـغـيـرة وكـبـيـرة تـلـوح
فـي افق االدب  ويـبـدي رأيه حــيـالـهـا 
ان مـواضـيعـه شيـقـة وسـلـسـة ومـفـيدة
وحتـمل معـاني كـبيـرة  في سمـفونـيته
ـرســومــة االسالف يــوقــعــون بــهــجـة ا
الـــروح الـــشـــعـــريـــة الـــتي اســـكـــنه في
شـواطئ احالم ميـزوبوتـاميـا. اهداءاته
ــتــواضــعــة والــبــســيــطــة واحملــمــلــة ا
بـــاشـــارات تـــكـــفـي لـــتـــصـــنع االغـــواء
الـشـعـري مـرارا للـكـشف وصـنع الـرؤية
في الــكــشف مـن اجل جــعل الــقــصــيـدة
نافـذة لـلـتطـلع والـتـنبـوء والـتـعامل مع
االشـيـاء والــبـحث  ان وعـيـه الـشـعـري
لـديه يلـتـقي في امتـداد الروح اوال ومن
ثـم يـذهب بـعـيـدا الى افـاق رحـبـةٍ يدرك

معنى أن يكون وتكون .
 وهـكــذا تـهـمـ الـشــعـريـة عـلى وجـود
يـبـحث فـيه الـشـاعـر عن مـسـارات ابـعد
وارحب واشهى لنكتشف اصالة الشعر
واالدب في لــونه عـنــدمـا تــهـيـمـن عـلـيه
عـنى لديه غـمـامة الـشعـر فأن امـطـار ا
ـعنى ال يقل ة و ستـكون مدهـشه وحا
ـعــنى الــذي حتـمــله عـاطــفـة ابــدا عن ا
علم. في حنينه الكاهن والفيلـسوف وا
الى اور- مــديــنــته الــتـاريــخــيـة (( " ان
حـــبــة رمل مـن اور تــســـاوي في ذاكــرة
سافر الـسومري حديقـة باريسية بكل ا
زهـورها وعـشـاقهـا  في الـضوء االزرق
الـذي يشع من عـيـون بو- أبي مـلهـمتي
وقــارئـــة احالمي  الـــتي تـــعـــرف مــتى
تـدخل الـقـلب مـتى تـسـتـأذنه بـاخلـروج
ـعـبـد او جلـلـب ألواح حلـضـور صالة ا
لعزلتي التـي اثمرت وصرت من خاللها

ــلك االول وســمح لي ان كــاتـب ا
احــــتـــــفظ فـي خــــزانـــــة بـــــيــــتي
بـنـصـوص الـشـرائع والـتـعـاويـذ
واســرار االمـراء  كـان ذلـك فـيـمـا
مضى  والـيوم حـبة الـرمل ذاتها
تــضـيء في الـــذاكــرة والـــعـــيــون
وتـومىء لي بـاصابع من الـدهـشة
كي احـــرك جــســـدي  واذهب الى
الــغـــروب اجلــمــيل وراء الــزقــورة
متـامال الطـقوس الـساحـرة لعودة
ـنتـظم لشـعباد  الـرعاة والـعزف ا
وهي تــأذن لــلــمـلـك يـشــرب الــقـدح
االول.))  لم يــكـــتــفي في امــنــيــاته
نـدائي في الطـيبة جتـاه سالمة ا
هدورة بل النص اعاله وحقوقهم ا
تعـداه الى عكس امـنيـات من ينوب
عـنـهـم  وكـانت امـنـيــات الـتـرمـيـذا

يــوشع بن ســهــيل  فـي قـصــيــدته الــتي
يقول فيها:

 ( مـندائيـو الطـبيعـة لهم لـغة واحدة في
سبحانيات اخللق .

اء واشـارات جـنح الطـيـر وضوء  لـغـة ا
ياتي من السماء .

ــبـارك بـتــبـاشــيـر الـتــعـالـيم  هـو زيـوا ا
االولى..

 لـهـذا يـدرك الـتـرمـيـذا يـوشع بن سـهـيل
ـاء حـقـيـقـته الـبـاقـيـة من خالل رمـوش ا
وشـفـاه أالس ونـبــؤة امـنـا االرض : لـقـد
أعـطيت الدم سـريـره االول  ولكم مـنحت
صــوت زغـاريــد تـبــاشــيـر دخــلـته االولى

على حواء ... 
الجل هــذا في دفــتــر الــعــشق الــصــغــيـر
لـيـوشع مالحظـة صـغيـرة تـقول : "تـمنى

ولكن ال تسحق الورد بقدميك.  
بارك مع رداءه االبـيض يصنع سـيح ا ا

خريفا ساحراحلسناوات األلب .. 
ويـحـيــا بن زكـريـا بــضـوءه األخـضـر في
نـدائيي احملـراب األموي يـصنـع دموعـا 
جـرمانه وكـحالء ميـسان وصاغـة الذهب

في الهاي .
ـستـشرق عن وطن ازلي  عـندما يـفتش ا
لشجرة السـدر غير القرنة حـتما سيجده

في دمعة الترميذا .
هـذا الـطـيب الـذي سـمـوه صـديـقـأ لـبوذا

والعباس بن علي .
شي  فقط النه ابـتسم وسـك القـاعدة 

في رقبته .. 
من روما الى سوق الشيوخ .. 

و الى قلعة صالح ..  من ما
من بغداد الى جنة عاد ..

ندائي سيلقي خطاب السالم  يوشع ا
 بـقـاعــة الـعـرش في بـابـل فال تـفـوتـكم
هـذه الفرصـة .هو يـتمـنى وغيـره يقتل

العصافير ..
 هو يحب وغيره يشعل النار ...

 يـوشـع يبـتـسم .. وعـلـى بدن الـشـمس
يـرسم وشمـا ودرفشـا وصلـيبـا وغالفا

لنهج البالغة وراية للسالم .. 
 من امـنـيـات الـتـرمـيـذا الـطـيب امـنـيـة
تبدوغريبة بـعض الشيء ولكن تمناها

 ...
  أن يصبح ملك العراق القادم مندائيا

.
ذاهب بهدوء .. لتصلي كل ا

 لكن امـنية يـوشع ليست في الـدستور
 ..

وعـلى هـذا يــوشع يـعـتــذر عن امـنـيـته
ويهدي وطنه قبلة احلبيب . 

ـلك يـوشع بـيـتا غـيـر رصـيف على ال 
دجـلة او حتت جـسر مـهدم في ضـفاف

الفرات ..
 يتأمل ما يعانيه العابر القادم ...

 يــســـألــونه عن بـــرج لــلـــحظ أو وزنــأ
لقيمة قرط عروس ريفية ..? 

يـجـيبـهم وامانـيه معـلقـة كالـثريـا فوق
حدائق صيف اجلنوب ... 
الرب سيجعلنا ورودأ ... 

ـنـحه الوطن  ومن ال يـحب الـورد لن 
درسية ..! )   .    الشهادة ا

والثالث توزعت على نوع هما:
- الــنـوع االول:وتــضم الــشــخــصــيـات

التي لها اثر في الرواية. 
- الـنـوع الـثـاني:وتـضم الـشـخـصـيـات

التي ال اثر لها في الرواية.
وبــ هــذين الــنـــوعــ شــخــصــيــات
تـتـشــــابه بـاالسـمـاء اال انـهـا تـختـلف

في:
هنة. - ا

- اجلنس.
وهذا يعني ان الـكاتب قد اعطى احدى
الـشـخـصـيـات دورا رئـيـسـيـاً في عـمـله
االبـداعي  ورسم مالمـحـها وكل شيء
فــيـهـا واخـبـرنـا عـن افـعـالـهـا واهـمل
االخـرى اال انه ذكــرهـا إمــا في حـوار
عـابر بـ الـشخـوص الـرئـيسـيـة وإما
انــهــا مــرت كــذكــرى من ذكــريــات احـد

الشخوص الرئيسة.
فشخصيـة"رديفة" "ام خشم االقجم"كما
يـسمـيـهـا زوجهـا"حـمـادي العـربـنجي"
هي واحدة من الشخصـيات الرئيسية
وهي مؤنث"رديف"الشخصية الذكورية
الـتي تتـذكرهـا اخلالـة نشـميـة على انه
كان يـبـادلـها احلـــــب في صـبـاهـا قبل
ان تــــــــــــــتــــــزوج فـي حــــــوارهــــــا مع

"تماضر".
هـذا الـتـشـابه وقع بـ اسم شـخـصـية
انثـويـة وبـ اسم شـخصـيـة ذكـورية
لــهـذا فال يــحــسب تــشـابــهــا الخـتالف
اجلنس وهـذا مـا تـتطـلـبه الـرواية في
عـرفة قـدرة الكاتب كـثيـر من االحيـان 
علـى بنـاء شـخـوص روايته اخملـتـلـف
ـتــشـابــهـ بـاالسم إذ ان بــاجلـنس ا
لــكل شــخـصــيـة مـالمـحــهـا الــداخـلــيـة
واخلــارجــيـة.  امــا الـتــشــابه احلـاصل
"حــــمـــادي الـــعـــربـــنـــجي" احـــدى بـــ
الـشـخـصـيـات الـرئـيـسـيـة في الـروايـة
قهى الذي ال حمادي"صاحب ا "ا وب
ر يـذكـره حسـ مـرة واحـدة عـنـدمـا 
عــلى مــقـــهــاه فــهــو تــشـــابه قــائم في
هنة االسماء على الـرغم من اختالف ا
ـهـنـة تـسـمـيـة اخـرى تـطـلق حـيث ان ا
عـلى اي شـخص ال يـحـمل اسم يـعـرف
به وهـو هنا كـذلك ال يعـد تشابـهاً ما

دام ال تـأثـيـر لـهـا في مـجـريـات احـداث
الرواية.

 W¹œU  ’u ý
أن هـذه الشخـصيـات من النـوع الثاني
تــرد في كالم الــشــخـوص االخــرين من
النـوع االول ولم يـكن لهـا تـأثيـر يـذكر
في الروايـة انـهـا عـبـارة عن شـخوص
مادية محسوسة  اال انها تأتي بشكل

عابر.
×××

تـــــرى هــــذه الــــدراســـــة ان ذكــــر هــــذه
الـشـخصـيات في حـالة تـشابه االسـماء
في الــــعـــمـل االبـــداعـي الـــســــردي مع
اختالف فـي التصـنيف لـسبب او أخر

ومن هذه االسباب:
- ان الـكاتب قـد استـوحاهـا من الواقع
الــــــذي يــــــنــــــهـل مــــــنه خــــــاصــــــة ان
روايـــة"الـــنـــخـــلــــة واجلـــيـــران"هي من
روايـــات الــواقـــعـــيــة وهـي تــروي عن
شــخـوص ســحــبــهــا الـروائـي من قـاع
اجملـتـمـع الـواسع في الـفـتـرة الـزمـنـيـة
الــتي يــتـحــدث عــنــهـا وبــنى عــلــيــهـا

روايته.
- او ان الـكـاتب في وعـيه او ال وعـيه
قـد اطــلق هـذه الــتـســمـيـات كـي تـفـرز

الشخصية الواحدة عن االخرى.
وهـنـاك اشـخـاص ال اسـماء لـهـم سوى
انــهم يــصــنــفــون حـــسب مــهــنــهم او
جنـسهم او احـدى صـفاتـهم اخلـلقـية
اواخلُلـقية وهذه الـتسميـة تتكرر مرة
وثــانــيـة وال يــعــد هـذا تــكـراراً النه ال

تأثير له في مجريات الرواية.
ان مثل هـذه الـشخـصـيات تـبـقى بدون
ــهــنـهم او ــا تـعــرف  مـحــددات وا
جــنـســهم او أي صــفــة اخــرى النــهـا
شـخصـيـات غيـر مـنجـزة وغـير فـاعـلة
مـيدانـيا. واذا سـحبـنا هـذا القـول على
كل االعـــمـــال االبـــداعــيـــة/الـــســـرديــة
العـراقـية والـعـربيـة واالجـنبـيـة فإنه
يشملها كلها وبال استثناء الن العمل
االبداعي/السردي هو عمل ابداعي عن
عاش مهما صيغ ومهما كان الواقع ا
لـلــمـخـيـال من فـعل في هـذه الـصـيـاغـة

االبداعية.

غالف الكتاب


