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ـكن للـمثـقف ان يـغض النـظر عن هل 
مخرجات وقراءة مشهد التظاهرات ?
وهي تـرصن وجـودهـا بـهـذا الـزخم من
ـفـضي ـكـان  ا مـخـرجـات جـمالـيـات ا
إلى تـــأشـــيـــر  داللـي وحـــفـــر مـــعـــرفي
وعـصف ذهـني لـلـتـأمل في عـنـاصـرها
الدرامية  مأساويـة كانت مشاهدها ام

كوميدية او ملهاة سوداء. 
ــــا لـن تــــســــعـف اصــــوات قــــنــــابل ر
الـصـوتــيـات وتـصـاعــد دخـانـهـا وزخم
ــيـاه وخــراطــيم ا رشــقــات حـجــارتــهـا
وأصــوات اجلــمــوع الــغــاضــبــة قـراءة
تـفـاصـيـلــهـا عـلى عـجـالـة االنـطـبـاعـات

السريعة.
ـا تـنـفـتح عـلـيـهـا بل سـتـبـقى مـؤجـلـة 
مـخــرجـات تــداعــيـاتــهـا ونــتــائـجــهـا 

لـتـشـكل  خـامـة لـذاكـرة مـكـانـيـة ال شك
ـختـلف ألـوان السـرديات سـتـستـثمـر 

سموعات . رئيات وا وا
 بـعـد ان تـنـهي الـتـظـاهـرات مـخـاضـها
احلكـومة ويـعود كال الـطرفـ خلنـدقه 
ـثقف واالديب ليـبدأ مـشوار ا والشـعب
والــنـــخـب الـــواعــيـــة ودورهـم لـــقــراءة
مــحـتــوى واقــعـة ســيــحـفــر تــوقـيــتــهـا
الــتـاريـخ اجلـمــعي لإلنــســان الــعـراقي
وسجالت األحداث نـتيجـة ما تركته من
اثر نوعي من االستحالة والسذاجة ان
ال يـــكــون قــد انــتج وعـــيــا وإحــســاسًــا
ورعــبًــا فــرض مــشـهــده بــقــوة لــيــنـمط
بــقـــراءات مــتــعــددة األوجـه لن تــســكن

لوعتها لسنوات .
ــشـهـد من لـكن عــلى عـجـالــة مـا تـركه ا

ـصاب منـاديل ورقية عـلى اجلرحى وا
مــجــانًــا دون ان تـنــطق بــحــرف لـكــنــهـا
تـربــعت عــلى مـشــهــد اخلـرس االعالمي
بـــصــمــتــهــا الـــنــاطق  انــهـــا الــنــاطــقــة
اخلـرسـاء( دنـيا) الـتي اسـتـبدلت فـقـرها
وعــــوزهـــا الـــدنـــيـــوي بـــغــــنى الـــنـــفس
وجـبـروت اإليثـار والـتضـحـية والـنـخوة
فـكانت حـا طائي عـصـرها بال مـنافس
رغـم مـا بــذله الــبــعض من مـاليـ  وهم

يتوارون في ظالم دسيسة دوافعهم !! 
وبـالـرغم الدوافع الـنـفعـيـة الستـنـطاقـها
بــحــوار تــلــفــزيــوني كــشف ان فــعــلــهــا
الصامت كـان أقوى تاثيـرا وهي تتحدث
ـشـاعر صـادقة السـتالم مـكافـئـة مالـية
عن ما قدمته من فعل نبيل اثبت بساطة
حديثهـا ان عفوية الـفعل الصامت اقوى
حضورًا وتاثيرا في النفس البشرية من

ال ! شترى با النطق ا
مشاهد ومواقف إنسـانية وأخرى نفعية
وحاالت شـتى سيتـاح الوقت  لـتسجـلها
ســرديـــاتــنــا ومــرئــيــاتـــنــا وحتــاكــيــهــا

مسموعاتـنا وسنقرأ يومًـا مجاميعها
القـصصيـة او نتـابع مشاهـد دراماها
او نـسـتـمع ألنـ ونـحـيـب أوجـاعـها
كل ذلك سيحصل حتما بعد ان يعالج
بــاجـراءات رجـال احلــكم والــســاسـة 
حـقيـقـيـة فـاعـلة الـقـضـايـا الـتي خرج

الناس للمطالبة بتحقيقها. 
عـنـدهـا سـيـنــزل الـرمـاة بـعـد ثـبـاتـهم
عـلى (جـبل احـد) لـتسـتـقـبلـهم الـدنـيا
ـــنـــاديــلـــهـــا الــورقـــيــة اخلـــرســاء  
سـحون بها عـرق االنتظـار والتعب
وهم يرمـقون مـن بعيـد نصـب احلرية
يـخـبــروه ان كـسـر قـيــود حـريـتـهم لم
ــكـنــا اال بـاخلـالص الـنــهـائي يــعـد 
ـعـانــاتـهم يـركـبـون  بــعـدهـا الـتـكـتك
لتنزوي بهم بعيدا داخل ازقة واحياء
وت وتتربع على مدينة عصيـة على ا
عـــرش ذاكـــرة الـــتـــاريخ  اســـــمـــهـــا

بغــداد.
ـركـز الـعـراقـي لـلـتـنـمـية { عن مـجـمـوعـة ا
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قراءة في تشابيه داود سلمان الشويلي

واتــقـــانه حـــرفــيـــة الــســـرد حلـــبك ثــيـــمــة
مـــتــمـــاســـكـــة مــنـــذ بـــدء الـــروايــة وحـــتى

انتهائـــها ..
تــتــجــســد احـداث الــروايــة من مــجــمــوعـة
ستويات شخوص مخـتلفي االجتاهـات وا
االجــتـمـاعــيـة اخـتــارهـا الـروائـي بـدقـة في
مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة وفي امـــاكن الزالت

دينة وهم : شاخصة وبارزة في مالمح ا
ـتـنـفـذ الـذي يـسـعى الى ـيـسـور ا الـرجل ا
فـــرض كــلــمـــته ورأيه واخــتـــيــاره (احلــاج
فريح) حـيث بنى مـسجـدا في القـرية  وان
ـسـجـد داللة واضـحـة الى جتـسـيد لـبـناء ا
هيـمنـة احلاج فـريح حيـنذاك عـلى االخرين
بـل وهـو الــذي يــحــدد من يــقــوم بــتــمـثــيل

الواقعة في التشابيه ..
وكـذلك اخلـادم جــاسم االعـور الـذي يـنـحـو
ــلـحـة )الى نـحــو الـشـر والــذي اسـتـقـدم (ا

احلاج فريح رغم حبه لها .
ـلـة ابــو نـاجي) شـخص وإمـام اجلــامع ( ا
زروع من قـبل ايادي االمن يشـتبه بـه انه ا
ـنـاهض لـلـحـكم لـتـقـصي حــراك الـشـبـاب ا
خـاصـة الشـبـاب الـذين يـسـعـون لالشـتراك
بالتشابـيه من اجل ايصال افكـارهم للعامة
من الناس مهدي وهـادي ولدي الشيخ عبد

الكر .وجمال وسليم من اصدقائهم .
وشــخص هـــامــشي يــغــلب عــلــيه اخلــبل (
خبالو) الذي يبدو فيما بعد ارتباطه بقوى

خارجية وعمالته السرائيل .
و (جاسم االعـور) الذي يـنحـو نحـو الشر 
ويــنـفـذ كل مــايـطـلـب مـنه . وهـو مــغـرم قـد

ان عــــتــــبـــــة الــــنص االولـى واالهم هــــو
الــعــنــوان ويــســهم في تــوجــيـه الــقـار
ومــسـاعــدته نـحــو الــدخـول الى اعــمـاقه
والـعنـوان هـو اشارة وتـلمس مـسـاراته 
الى مـضـمون الـنص وسـيـاقـاته الـعـامة.
ـوازي او هـو ســلـطـة الــنص او الـنص ا
ـهـيــمن عـلى مـخـيــلـة الـقـار النه يـظل ا
ماثال امام بصيرته وهو يبحث عن داللة
ــعــرفـة الــعــنــوان واشــاراته واضــاءاته 
بــــــواطن الــــــنـص ورمــــــوزه وعـالقــــــاته
بـاالحـداث . عـنـوان " الـتـشـابـيه" مـالـوف
جــدا سـيــقــفـز ذهــنك الى واقــعــة كـربالء
وانت تـقـرا تـبـحث عن الـواقـعـة لكـنك لن
ا جتـدهـا ستـتـفـاجأ بـانـهـا لن حتـدث ا
في جزء منـها استـحضارات لـتجسـيدها
في اليـوم الـعاشـر وحتول الـظروف دون
تـمـثـيـلـهـا او جتسـيـدهـا او اسـتـلـهـامـها
وفي ذلك مــغـزى وداللــة عـمــيـقــة احـسب
ـنحرف وليس انها اشارة الى الـسلوك ا
الى الــتــجــســيــد االخالقـي والــعــقــائـدي
لــلــواقــعـة ... تــلك هي جــوهــرة الــروايـة
اصـبح الـعــنـوان نـصـا ــضئ وعـمــقـهـا ا
ـضمـون الروايـة يـسيـران جنـبا موازيـا 
ـفارقات في مـخيلة الى جنب ستـتشكل ا
الـقـار وتـكـبـر الـدالالت وتـتـسع الـرؤيـة
الى مديـات متـعـددة . هنـا يلـتقي عـنوان
الــروايــة مع تــعــبــيــر (إمــبــرتــو ايــكــو)"
الــعـنــوان قـاعــدة عـلــيـهــا أن تـرن دائــمـاً

تلقي". وتخلخل األفكار لدى ا
رسوم في مخيلتنا ان حضور العنوان ا
والــذي نـــنـــتـــظـــر جتــســـيـــده حـــضــورا
سـيــمـيـائـيـا مـضـيــئـا في عـتـبـات الـنص
االخـــرى  وفـي زمـــان الـــســـرد ومـــكـــانه
وشـخـوصه  يـتــضـاءل فـجـاة . يـنـفـصل
الـتـعالـق ب احـداث الـسـرد والـعـنوان 
ليبـدأ عنـوان اخر مرتـبط بدالالت احداث
الـرواية ومـاتـضمـره من اهـداف وغـايات

اخرى .
واصلة اخلوض في وان اغراء العنوان 
جتربة النص يجعلـنا كثيري الربط بينه
النـنا سنـلمس خلـخلة او وب االحداث 

اربــاكـا فـي الـصــورة الــعـالــقــة في الـذهن
ـتــابـعـة حلــظـة قــراءته واسـتــدراجه لـنــا 
مــايــحـدث . اذ ان الــعــنـوان يــلــتـصق في
مـخـيـلــة الـقـار النه اول كـلـمـة او عـبـارة
المح االولى تقف أمامه مـرحبة ,ستظل ا
التي رسـمها في ذهـنه ماثـلة وهـو يجوب
في عالم النص .اال ان تواصل القراءة في
روايـة الـتـشــابـيه تـقـود الى دالالت اخـرى
لــلـعــنـوان الــذي ظل عــلى اسـتــقــامـته في
سـارموازيـة الحداث الـرواية.حـيث تبدأ ا
وظـيــفــته االيــحــائــيــة راكــزة بــقــوة عــنـد
الـنهـايـة مـشكـال عالمة فـارقـة بـ احداث
الــروايـــة ورمـــزيــة الـــعـــنــوان. فـــاذا كــان
الـــعــنـــوان هــو الـــرحم الــشـــرعي لــدالالت
الــنص فــانــنـا جنــد ان الــعـنــوان قــد ولـد
عــقــائــديـة تــوائـم من دالالت مــتــشــابــكــة 

واجتماعية .
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والـذي يـثـيـر الـتـامل: ان كـلـمـة الـتـشـابـيه
وردت فـي الــــــروايـــــة ((33مـــرة في حـــ
التشـابيه في االيـوم العاشـر من محرم لم
يتم تـمثـيلهـا بسـبب هطـول امطـار غزيرة
ورياح شديـدة وبرد قـارس برق ووميض
اثــــار الــــرعب واخلــــوف فــــلـم يــــحــــضـــر
احد..يـقـول الـروائي: " اما ارض الـسـاحة
الــتي اعــدت لـتــكــون سـاحــة مــعـركــة بـ
قد وجمـاعة يزيد  جماعة االمـام احلس 
واصبـحت قطعة من ياه االمـطار غرقت 
ــطــر وبــعـــد ان تــوقـف ا الـــوحل الـــلــزج 
اصـبــحت سـبــخـة  فـلم ويـبــست االرض
ر بهـا احد منـذ ذلك اليوم وحـتى كتابة

هذه السطور"
هـنـا يـتـسـاءل الـقـار اذا لم يـتم جتـسـيد
الـتـشـابـيه الـتي حتـمل الـروايـة اسـمـهـا 
فـماهي مـرتـكـزاته الـسرديـة ونـقـاطه التي
يريـد ان تضئ فـي عتـباته الـنصـية .اذ ان
عــتـــبــة الــعـــنــوان هي االشــارة االولى او
الـــــســــــهم الــــــذي يـــــشـــــيــــــر الى اجتـــــاه
ـؤكد فان اسئلة شتى مسيرالكاتب . من ا
ــتــلــقي عــنــد نــهــايـة سـوف يــطــرحــهــا ا

الروايــة .

قسم الرواية الى ثالثة اقسام :
 -1الــتــنــازع عـلـى قـمــيص عــثــمــان : بـدا
بـالــتـنـويـه قـائال: "رأيت ان من يــقـرأ هـذه
الــصـفــحــات سـيــقف اكــثــر من سـؤال في
ــا فــيه من ثــغــرات وفــجـوات  طــريــقه  
ليس في نـوعية الـكتابـة  او في فنيـتها 
ا في غياب بـعض االحداث  فدفعني وا
ذلك للبحث وطرح مئـات االسئلة وتقصي
احلــقـيـقــة في عـقــر دارهـا  فـكــان الـقـسم
الـثانـي وهو (روايـة مـاحـدث بـعد ذلك "–
ـــثل تـــقــــوالت الـــنـــاس") الــــتي جــــاءت 
الـهـوامش الـتي يـدونـهـا قـاريء كـتـاب مـا
ــا يــعـرف يــعــرف عن مــوضــوعه اكــثــر 

مؤلفه "
وهـــنــا البـــد مـن اســتـــحـــضـــار الـــقـــصــة
عـرفـة مايـضـمـره الروائي من احلـقيـقـيـة 

دالالت واستنتاجات وتاويالت .
حيث انقسـمت األمة االسالمية عـند مقتل
اخلــلــيـفــة الــثــالث عـثــمــان بن عــفـان الي
فــريــقــ فـريـق اصـر عــلى االخــذ بــالــثـار
وفــريق اخــر اخـــذ بــرأي عــلي ابن طــالب
الذي طـلب منه اخـذ الثـار  فاعـتذر إلـيهم
ـكـنه ذلك األن وقـال : حـتى أنـظر أنه ال 
في هذا األمـر. فـحدثت الـفـ وانقـلب امر
ومن يومها عرف “قميص عثمان ” االمة 

.دليال على الفتنة واالنقسام .
 -2روايــة األحــداث " وقـائـع مـا حــدث في

دينة" . ا
اشـــارت الــتــشــابــيه الـى خــفــايــا الــلــعب
شاعـر الديـنية  السـياسيـة اواستـغالل ا
هـذه الــلـعـبـة الـقـذرة الــتي اتـقـنـهـا اعـداء
الـــســيـــاســة واعـــداء الــدين وكـــمــا اشــار
ـــســالــة الـــروائي الى راي فـــرج فــودة ( ا
كلها باخـتصار انه عنـدما تفلس االحزاب
شاعر ويفلس السياسيون يلعبون على ا
ــشـاعـر ـدخل الــسـريع  الــديـنـيــة النـهــا ا
الـنـاس ولـيس عـقـولـهم وهـذا اخلـلط بـ

الدين والسياسة هو اخلطر )
وكما يقول الـروائي " لقد ثبت ان التاريخ
ـاضي لي عـلى اقل تقـديـر مـازال يـعيش ا
وكل خـاليـــــا مــــــعي و"مــــــداف" مع دمـي 
جسـمي حـيث ان كل خلـيـة تمـوت يومـيا
تسـلّم امـانتـهـا من هذا الـتـاريخ الى التي
تـولـد حـديــثـا . هـكـذا ولـدت هـذه الـروايـة
فـبـ سـطـورهـا وبـ خاليـا ودم جسـمي

عالقة وشيجة التنفصل"
دارت احداث الرواية حـول حدثا وقع قبل
اكثـر من  1430سنـة جتـسـدت في واقـعة
الــبـطـولــة واالبـاء واقـعــة مـقــتل احلـسـ
واصحـابه عـليـهم الـسالم في العـاشر من
مـحرم .. وتـنـاولت احداثـا في الـستـيـنات
ـــعـــهــود وقــد ســـعى الـــروائي بـــذكـــائه ا

لحة . سعى للزواج من ا
ـلـحة)الـتي وامـراة اثـارت لـغـطـا كـبـيـرا (ا
انتقـلت ب احـضان الرجـال بسبب الـفقر
وتـركـهـا عـائــلـتـهـا عـلى يـد جـاسم االعـور
ـلــة ابـو نـاجي والــتي تـنـتــهي بـوشــايـة ا
حيث سعت الى تمـثيل دور العقـيلة زينب

تكفيرا عن سفالتها .
صـاحب والـشــيخ عـبـد الــكـر رجل ورع 
ــــكـــتــــبــــة اعــــتــــاد عـــلـى االذان وقـــراءة ا
حـــــذر من انـــــخـــــراط اوالده في الــــقـــــران
االحـــــــزاب بل وحـــــــتـى االشـــــــتـــــــراك في
التـشابيه. وعـدد من الشـخصـيات االخرى
الهـامشـية او الـثانـوية مـثل شرجي قـامة

وحميد الطويل.
لحة دينة مـثل ا بعضهم اتى من خـارج ا
واحلــــاج فــــريـح الــــذي يـــــجئ بـه لــــزرعه
ـنـطـقـة .واخرين جـاسوسـا وسط اهـالي ا
ـــــديـــــنــــة او مـن اطـــــرافـــــهــــا من داخـل ا
ــهـمــشـون هـم اكـثــر فـاعــلـيــة في عـمق ..ا

لة وخبالو . واقف مثل ا ا
الـروائي حـاضـر في احـداث الـروايـة وهو
ــارس سـطـوته الـعــلـيم بــكل شئ بل انه 
واســـتــعـالئه عــلـى االحــداث رغـم وصــفه
لـــنــفـــسه انه "مـــرتب االحـــداث" من خالل
كــشف هـويــته لــلـقــاري بـشــكل مـبــاشـر ..
شــاهــدُ عـلـى الـعــصــر بــكل حــواسه وهـو
يـــتــحــدث عن االيـــام اخلــوالي تـــلك الــتي
عنى او انطوت زمنيا لكنها حاضرة في ا
جتــدد االمـكــنـة الــسـالــفـة عــبـر اســتـعـادة
ـقـارنـة سـواء كـانت شـبـهـا او مـغـايـرة , ا
وهي تخـتلف عن سـرد وقائع مـاضيـة كما
حـــدث في الف لــيــلـــة ولــيــلــة والــروايــات
ـعـاصـرة  شـاهد ـة وا الـتـاريـخـيـة الـقـد
بــكل الـتــفـاصــيل وبـقــوة مـنـذ االســتـهالل
حـــتى اخــر عــبــارة قــالــهــا بــعــد ان غــادر

احداث الرواية :
قال في االستهالل :

" الـيك يـا مـن سـألـتـني  –اعـزك الـله  –ما
كنت ترغب بقراءته من صفحات عن االيام

اخلوال  وما حدث فيها في مدينتي 0
انـا داود بن ســلـمـان الـشــويـلي  وضـعت
اسمي على هذه الصفحات ال لشيء سوى
النني قمت بعملـية تنظيم وتدوين احداث
ديـنة  000فكـان القسم سجـلتـها ذاكـرة ا
االول الــذي حــاولت صـــبه في قــالب ادبي
فني  وعند االنتهاء من تدوينه  رأيت ان
من يقـرأ هـذه الصـفحـات سـيقف اكـثر من
ـــا فــيه مـن ثــغــرات ســـؤال في طــريـــقه  
وفـجـوات  لـيس في نـوعـيـة الـكـتـابة  او
ــا في غـــيــاب بــعض فـي فــنــيـــتــهـــا  وا
االحــداث  فــدفــعــني ذلك لــلــبـحـث وطـرح
مئـات االسـئلـة وتقـصي احلـقيـقة في عـقر

دارهـــا  فــــكــــان الـــقــــسم الــــثــــاني وهـــو
ـثل الـهـوامش (الـتـقـوالت ) الـتي جـاءت 
الـتي يـدونـهـا قـاريء كـتـاب مـا يـعـرف عن

ا يعرف مؤلفه"0 موضوعه اكثر 
وقـال حـ اعطـانـا ظـهـره وقـد انهى رويه
بالتمام : "الدين كان فخا نصبته احلكومة
لالهـالي,الـديـن كـان فـخــا نـصــبه االهـالي
الدين والناس فتاه اجلميع  الى احلكومة
واحلكومة . وتـبقى الصورة واحدة اال ان

لها تاويالتها الكثيرة "
À«bŠô« rEM

وقد ختمها بـعبارة منظم ومرتب االحداث
كما في االستهالل .

 -3روايـــة مـــاحـــدث بـــعــــد ذلك "تـــقـــوالت
الناس"

يــقـول عــنـهــا "هي شـبــابـيك يــدخل مــنـهـا
الــهــواء الــنــقي لــتــغــيــيــر هــواء الــغــرفـة

/الرواية"
ويــقـول في مــكـان اخــر: " جـاءت لــتـعــريـة
الروح الثـورية الـتي تبـحث عن نضال في
مجال اتخذته احلكـومة ايضا لضرب هذه

الروح الثورية "
والنه متـمـكن من نسـيج الـسرد فـقد قـصد
ان يدون اراء شخوص الـرواية في تنامي
االحــداث والــغـــازهــا عــلى شــكل تــقــوالت
اربعـة او باسـم ( رواية مـا حدث بـعد ذلك

"تقوالت الناس")
هل كـان الـروائي مـنظـمـا ومـرتـبـا الحداث
الـروايـة ام صـانــعـا مـاهـرا السـتـفـسـارات
ظـاهــرة وبـاطـنـة عــمـا جـرى ويـجـري االن
وكـانه كان يـسـعى الى تـاسـيس قـاعدة ان
اســتــغالل الــدين هــو مـن اخــطــر مــحـاور
ـبدئـية نـاورات لتـحقـيق الغـايات غـير ا ا
واالخالقـيـة وغـيـر االنـسـانـيـة وهي لـعـبـة
مــارســهــا الــســيــاسـيــون وكــذلك االهــالي
الكـــمـــال دورة الـــفـــســـاد.مـــســـتـــتـــرين به
مهيمن على عواطف الناس ومشاعرهم.
اظن انه جنح فـي اعـادة صــيــاغـة الــرؤيـا
العقائدية متمكنا من عدم استفزاز القار
فاجـئ وقد جعـله متامـال وليس محـتجا ا
بـالـفـطـرة . لـقـد وطـأ اخلط االحـمـر بقـدمه
دون احـتــجـاج عــلـيه. من خالل تــاكـيـد ان
استـلهـام العـبر والـغايـات النـبيـلة لـيست
ـــــا من خالل في شــــكـــــلــــيــــة االمــــور وا
جـوهـرهـا واالقـتـداء بـهـا سـلـوكـا اخالقـيا

ناضجا .
الـروائي زرع في واحــات الـقـراءة شـتالت
تعددة في زوايـا النظـر ..اسئلة االسئلـة ا
باشرتها ..وظف غائمة االفق او مشرقة 
ـكن ان حتـدث في ايـة احـداث سـتـيــنـيـة 
فـتـرة زمـنـيـة مـنـذ حـدوث الـواقـعة وحـتى

االن ..

هل جنح الروائي في جتـسيـد عبارته "
فـــدفــعــني ذلك لــلـــبــحث وطــرح مــئــات
االســئـلــة وتـقــصي احلــقـيــقـة في عــقـر
دارهـــا" ســاعــيـــا الى الــتـــقــاط اجــوبــة

شافية ?
عـنـدمـا انـهى الـروائي احـداث الـروايـة
..كـتب في صـفـحـة الحـقـة بـعـد خـتـمـها
"الــدين كــان فــخــا نــصــبــته احلــكــومـة
لالهالي .الدين كان فـخا نصبه االهالي
الــدين الى احلــكــومــة .فــتــاه اجلـمــيع 
والـنـاس واحلـكــومـة .وتـبـقى الـصـورة

واحدة اال ان لها تاويالتها الكثيرة "
لـقــد اثـارت الـروائي من وجــهـة نـظـري

مداخالت في غاية احلساسية :
 -1ان استلـهام واقعة الـطف وتمثـيلها
لغـايات سيـاسيـة واجتـماعيـة ونفـسية

وليست عقائدية او اخالقية.
 -2تــوظــيف الــديـن من اجل اســتــغالل
ــتـــعــاطف وتــوجـــيــهه نــحــو الــعــقل ا
مـصــلـحـة ذاتــيـة حـيـث ضـمَّن الـروائي
قــول جـــيــفــارا " “إن أبــشع اســـتــغالل
لإلنــسـان هــو اسـتــغالله بــاسم الـدين
ـــشــــعـــوذين لـــذلك يــــجب مـــحــــاربـــة ا
والدجال حتى يعلم اجلميع أن كرامة
اإلنـسـان هي اخلـط األحـمـر الـذي دونه

وت) ا
 -3تـفشـي التـخـلف والـفـقـر في اوساط
ديـنة وقصـباتـها واسـتغالل الـتخلف ا
واجلـهل العـقـائـدي والفـطـرة الـسلـيـمة
لــعـــامــة الـــنــاس من قـــبل مـــنــتـــفــعــ
وفــاســدين لــتــحــقــيق غــايــات دنــيــئـة
ويحدث ذلك في كل زمان كما هو زمننا

احلاضر.
 -4فــسـاد االنـظــمـة وتـبــعـيـتــهـا لـقـوى
عـادية تـتربص أي ان االلـة ا خارجـية 
بـنــا بـادوات مـخــتـلـفـة حــسب الـعـصـر

الذي نعيش فيه .
ــــراة  -5انـــــتـــــهـــــاك شـــــخـــــصـــــيـــــة ا

واستباحتها.
ــاضي ــكن اعـــادة ا  -6لـــقــد قـــال " ال
ـكن تـذكـره" واحـسب انه اعـاد ولـكن 
اضـي الى حاضـرنا لـلـتشـابه الـكبـير ا
في خـطـوطـهــا . وان تـوظـيف الـعـقـائـد
الــديـنــيـة في ارســاء قـواعــد سـيــاسـيـة
لـلـهــيـمـنـة واالسـتــحـواذ قـائـمـة في كل

العصور .
.......................

روايـــة "الـــتـــشـــابـــيه" لالديب الـــروائي
والنـاقد داود سـلمـان الشـويلي صدرت
الــطــبـعــة االولى / 2019عن مــطــبــعـة
احلـسـام /الـنـاصريـة من  154صـفـحة

توسط . من القطع ا

ــيــا رغـم ان رمــزيــته شــكـل خــلــفــيــة عــا
تــــتــــمــــاثـل  مع هــــدف مــــا يــــطـــــالب به
احملتـجون وتركـوه خلـفهم كمـسند داللي

ليتحولوا الى أيقونة أخرى .
انـهـا عمـارة أطفـيء بريق مـوقـعهـا جراء
تـعرضه لـهجـوم صاروخي ابـان اجتـياح

بغداد من قبل قوات التحالف .
طعم الـتركي الذي انهـا بنايـة ماعرف بـا
ظل لـسـنـوات مـظـلمـا صـامـتـا يـئن حتت
وطـئـة اإلهـمــال رغم مـركـزيــة مـوقـعه في
ابــرز واهم مـــوقع بــإطاللـــته في ســاحــة
التحرير  يقابل بوجعه نصبها اخلالد
هـذه البـنـاية  الـتي شـكل حراك ومـناورة
ـتظاهـرين علـيهـا تاثـيرا مكـانيًـا فريدًا ا
لــيـــتــخــذ كـــمــوقع اســـتــراتــيـــجي بــاتت
ثـابة انتـصار عـسكري الـسيطـرة علـيه 
ن يــبـادر اعــتالء قــمـتـه فـنــمط اعالمــيـا
لـيـوصف (بجـبل احـد) الـذي كان الـثـبات
والـنـزول مـنه قد غـيـر مـعادلـة حـسم كـفة
الــــنــــصــــر  وفــــرز قــــدرة وعي احملــــارب
لاللـــتـــزام بـــاوامـــر قـــادتـه وعـــدم تـــركــة

اثـار مـلفـتـة وانطـباع مـثـير  اسـتـوقفـنا
عـنـد ثالث حاالت  تـنـميـطهـا اعالمـيا
عـــبــر وســـائل الــتـــواصل االجــتـــمــاعي

واإلعالم  بشكل دقيق ... 
‚d³ « WŽdÝ

ـشـهـد جتـسـد بـحـركة الـصـورة االولـى 
دراجــة (الـــتــكــتك) الــتي اســتــحــضــرت
بــسـرعــة الــبـرق شــهــرة وأثـر الــدراجـة
ـية حـ كان الـناريـة في احلروب الـعا
لـــهـــا دور في قـــلـب مـــعـــادلـــة الـــســوق
الــعـسـكــري بـعــد عـرقـلــة وعـجــز االلـيـة
الـعـسكـريـة من سـهولـة الـتحـرك بـسبب
ـوانـع وبـاتت ــتــاريس وا اخلـنــادق وا
الـدراجـة حـلًـا مـثـالـيًـا كـأحد أهم ادوات

التواصل ب القادة واجلنود 
لـتبـرز التـكـتك وجتسـر حضـورها بـقوة
في مــشـــهــد الــتـــظــاهـــرات حــتى غــدت
الــعالمـــة االبــرز في احلــركــة والــتــنــقل
وسلبت قوة وحضور مركبة اإلسعاف 
وسـجـلت عـنـوانـهـا بـقوة فـي بـانـوراما
مــشـهـد الــتـظــاهـرات وتــنـمـطـت مـفـردة
الــتــكــتـك وأســتــحــضـــرت داللــتــهــا في
مــســاحـة االعالم بــقـوة
كـــــــعالمـــــــة بــــــارزة في
مـشهـدها  سـيتـرك اثره
عـلى سعـرها وهـيـبتـها
وفــرض احـتــرامـهـا في
ــكــان الــذي تــتــواجـد ا
وال فـــيه مـــســـتــقـــبـــلًــا 
مـــنــــاص من اعـــتـــراف
ــــــرور مــــــؤســـــــســــــة ا
بـــعــنــوانــهــا كــمــركــبــة
تــفـرض حق تــرقـيــمـهـا
وجـــــدولـــــة وتــــهـــــذيب
حركتها وخط سيرها 
 وإال فـــــان مــــواجــــهــــة
قــــوتــــهــــا فـي الــــشـــرع
مــسـتــقــبال ســيــتــطـلب
إبرام اتفاقـية مع الهند
إليـــــــقـــــــاف تـــــــعـــــــاظم

تصديرها للعراق!
الــــصـــورة الــــثــــانــــيـــة
هـيــمــنت عـلـى ايـقــونـة
جــــمـــــالــــيــــات مــــكــــان
الـتــظـاهـرات وانـتـزعت
أليــــام  قــــوة وتـــاثــــيـــر
نـصـب احلـريـة األشـهـر

ـعـركة من ـغـريـات مـا تـخلـفه سـاحـة ا
مغا فيسرق عنوان الظفر فيها!

ــطــعـم الــتــركي (جــبل احــد) ســيــبــقى ا
خــالـدًا في الـوعي اجلـمــعي الـعـراقي لن
تــمــحى صــورته لــســنــوات مــالم تــبـادر
كانية وتشكيل الدولة العادة جمالياته ا
أيقـونـته  لـيكـون مـعلـمـا سـياحـيـا بارزا
قبل ان يشكل قلـعة يتوقف على احتالله
حـــسم  اي مـــواجـــهـــة بـــ احلـــكـــومــة

والشعب مستقبال!!!
oDM « ‰«b³²Ý«

الـصـورة الـثـالـثـة  جتـسـدت بـاسـتـبـدال
الـنطق بـاخلرس ولـغة الـعيـون واجلسد

قلقة . وديناميكية احلركة ا
فــكم من امـراة حتــركت في الـتــظـاهـرات
وكم من صوت وصراخ عال اال ان صمتا
واحدا وصف باخلرس تنمط في االعالم
ــشــهــد اثــار الــدهـــشــة المــرأة تــمــكن
خــــرســـهـــا الــــنـــاطق من تــــركـــيـــز قـــوه

شهد  حضورها با
امـرأة مــفـجــوعـة  تـتــحـرك الهــثـة تـوزع

ـقـرر ( مـسـاء الثالثـاء االخـيـر من كل شـهـر) انعـقـد مـجـلس الصـدر مـسـاء الـثالثاء في مـوعده ا
اضي بحضور حشد من العلماء واساتذة اجلامعة واألدباء ورواد اجملالس الثقافية. وقال بيان ا

تلقته (الزمان) امس ان منهاج اجللسة تضمن
بحثاً للباحث محسن العارضي بعنوان ( قراءة متأنية في ثنائية االصالح والتغيير )

وقصيدة للشاعر حس الدباغ
وبحثاً للباحث القرآني مكي البغدادي بعنوان (القوامة /جدلية ب الزوج ) .

وقصيدة للشاعر رياض عبد الغني .
ومشاركة للدكتور حميد مجيد هدو بعنوان (معالم تراثية في الكاظمية ) .

وخـطـابـا لـراعي اجملـلس سـمـاحـة الـعالمـة الـسـيـد حـسـ الـصـدر عـنـوانه ( االسالم دين الـسالم) وحتـدث عن
السالم النفسي واألسري واالجتماعي والدولي كما سلّط الضوء على الوضع العراقي الراهن .

ناديل الورقيةالتكتك وسيلة تظاهر وانقاذ بائعة ا

طعم التركي بناية ا

غالف الرواية


