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ناسبة فوز العالق بجائزة عويس

توقع أن تباع لوحة تشيمابو بيعت لوحة للفنان اإليطالي تشيمابو في مزاد بفرنسا محققة سعرا قياسيا بلغ  24مليون يورو ( 26.6مليون دوالر). وكان من ا
زاد فاق التـوقعات بـصورة كبيـرة إذ حققت أكـثر من أربعة وهو من رسامي عـصر ما قبل الـنهضـة بنحو سـتة مالي يـورو ولكن السعـر الذي بيـعت به في ا
توقع. واكتُـشفت لوحة كرايـست موكيد الـتي تعود إلى أواخر الـقرن الثالث عشـر في مطبخ امرأة مـسنة في بلدة كـومبياني شـمالي فرنسا أضعاف السعـر ا
عروف أيضًا باسم وكانت مفقودة منذ فـترة طويلة. وأُجريت اختـبارات على اللوحة باستـخدام األشعة حتت احلمراء لتـحديد أوجه الشبه بينـها وب أعمال تشيـمابو ا
بلغ الـذي دفعه مـشترٍ لم يُـفصح عن هـويته من جنـوب فرنسـا هو سـعر قيـاسي جديد تشيـني دي بيـبو. وأكد اخلـبراء أنهـا أصلـية. وقالت دار أكـتيون لـلمـزادات أن ا
ـزادات دومينيك لو كوونت لوكالـة رويترز "عندما يصل عمل فـريد لفنان نادر مثل تشـيمباو إلى السوق يجدر للوحة من العصور الوسـطى تباع في مزاد. وقال خبير ا
ـسيح وصلبه بك أن تكون متـأهبا للـمفاجآت". ويُـعتقد أن الـلوحة جزء من أجـزاء عدة - عمل كبـير في شكل وشاهـد مرسومة ومـقسمًة إلى عـدة لوحات- تصور آالم ا
زادات رآها ونصح صاحبتها أن تثمنها رأة الفرنسية ولكن خبيرا في ا ويرجع تاريخ اللوحة إلى عام  .1280وعلى مدى أعوام بقيت اللوحة معلقة ومهملة في مطبخ ا
لدى اخلـبـراء. وولد تـشيـمـباو في مـديـنة فـلورنـسـا وتأثـرت أعـماله إلى حـد كـبيـر بالـفن الـبيـزنطـي إذ رسم أغلب أعـمـاله على ألـواح من خـشب احلور مع خـلـفيـات من الطالء

الذهبي.
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أينا كان من حصة الريح
تمضي به كل ثانية

صوب وهم جديد ..?
ـــشـــهــــد الـــشـــعـــري يـــعج إذا كـــان ا
رئية فأنه سيوفر بالتأكيد عاني ا با
مقداراً من السهو عن شيء ال يحضر
ـــشـــاهـــدة  أال وهــو في مـــســـاحــة ا
تـركـات الـزمن وبـالـتـالي يـتـيح لـبـعـد
آخــر من الـــشــعـــر أن يــحــضـــر عــلى

صورة حلم : 
قال لي : -

كم جمعت من األرض ?
كم بعت من خمرها ?

كم شربت ?
-قدر مزرعة  وقطيع

من الغيم
قال : وماذا جنيت ?

-حلماً ما أزال أطارده  وغديراً
اء .... يحن إلى ا

إن الــبــيـئــة واإلنـســان واألشــيـاء في
نصوص مجموعه الشاعر ( العالق )
ا تنطوي عليه ( هكذا قلت للريح ) 
من مـعان مـرئية هي في حـقيـقة األمر
ــثــابـة قــرائن زمــنــيــة جــاهـدت كي
تنفـصل عن سياقهـا الزمني رغبة في
ا يـصلح توسـيع نطـاق التـخيـيل  
مــداراً لـقـلب عالقــة مـا  فـبـدالً من أن
يكـون الـزمن عبـارة عن تـوالي جرئي
عــددي ويـتــخــذ له فــعالً حــاضـراً في
هـواجس الـنـفس مـعـبـراً عـن خـسارة
أو خيـبة ما  فانه يـبدو في نصوص
اجملموعـة وكأنه منصـرفاً عن مراميه
شاهدة  شهد وا وعالقاً في حـدود ا
ولـيس أدل على ذلـك ما يـضـمـره هذا
قطع من قصـيدة ( الغبار وال أمتعة ا
) من بنى تعليقية تعمل استناداً إلى
قـدرات الـوظـيـفـة الـسـمـعـيـة لـكـلـمة (

ينادي ) : 
كان كالنا ينادي

ثم تـصل القصـيدة إلى الـفاصل الذي
يـدل عـلى فـراغ أو شيء يـتم تـعـلـيـقه
ولـكن في معرض الـفقـدان إذ يقع ب
( الــربــيع الــذي مــضى ) و ( الــهــوى

الذي لم يحن ) 

تـكــشف نــصــوص الــشــاعــر ( عـلي
جــعــفــر الـعالق ) فـي مـجــمــوعـته (
ــكــنـات هــكــذا قـلـت لــلـريـح ) عن 
الشعر الـكائنة في غيره  أمال فـــي
أن يـحـرز الـشـعـر مـا اليـسـتـطيع أن
يـدركه  وذلك يــتـطـلب من الــشـاعـر
انـهــمـاكـاً مــتـواصالً إلظــهـار الـزمن
ـصـنـوعة من مـشـاهدات بـصورته ا
مــرئـيــة  في مــحـاولــة لـنــقل حـراك
الـزمن إلـى مـجـمـوعة مـن الـكـائـنات
واألشــيـاء الــراسـخــة في وجــودهـا
منـذ األزل  وطبـقاً لـهذا فـأن بوسع
الـــزمـن في نـــصـــوص (الـــعالق) أن
رآة التي تكرر نفسها  يلعب دور ا
ــرئــيــة ـــشــاهــد ا في ضــروب من ا
ســعـــيـــاً مـن الـــشــاعـــر فـي إتـــاحــة
الـفرصـة لـتواري اإلحـسـاس بتـعدد
الـوحــدات الـزمــنـيــة وتـفــرعـاتــهـا 
وبالـطـريـقـة الـتي تـؤمن نـقـلـها إلى
كـائـنـات وأشـيـاء مـرئـيـة مـاثـلـة في
عــالم الــظــواهــر الــذي يــســتــبــطن
الــــزمـن واليـــظــــهــــر ســــوى أثـــره 
ــــوجب ذلـك يــــتــــحــــرك الــــوقت و
ليـحاذي مـادة احلـياة فال يـعلن عن
نفـسه بـصورة الـقـدر أو الفـجيـعة 
أواالحساس بهمـا  بل يُظهر نفسه
عنى عـتادة   شاهدة ا بصـورة ا
إن الــشــاعــر ( الــعالق ) يــســتــبــدل
الــزمن بـكــلــمـات تــعـادل تــمـامــاً مـا

ينـوي إخفائه عن فكـرة الزمن ذاتها
فــكــلــمـــات مــثل ( الــر يح واحلــجــر
ـطــر  والـغـبـار والـرمـال والــنـار وا
رآة ... الخ ) كـفيلة بان والدخان وا
جتـعل الــزمن يـنــصـرف إلـى فـضـاء
افتـراضي مـحـاوالً قيـادة نـفسه إلى
خـارج مــتـغــيــراته الـزمــنـيــة  وهـو
جتــويــز مــرده الــتــوسع في نــطــاق
التـخـيـيل الـشـعـري  الـذي يـنـطوي
على رغـبة الـشاعـر في إنفـاق الزمن
ودفــعه إلـى غــيــر مــرامــيه فــيــبــدو
الــزمن وكــأنه نــاقالً لـداللــة احلــيـاة
ومــــخـــبــــوءاً في انــــشـــغــــاالتـــهـــا 
وبــالـنـتــيـجــة فـان الــفـرصـة تــسـنح
عـنى في صـورة اثـر بديل لظـهـور ا
عن الــزمن  مــا يـســمح لــلــشــاعـر (
الـعالق ) مــحـاولــة تـغـيــيـر مــفـهـوم
ـعـنـى وإعـادة تـوضـيــحه لـلـدرجـة ا
الــتي يــتــحــول فــيــهــا إلى نــوع من
ـتــحـركـة الـتي تـوثق اإلحـداثـيـات ا
خـطى الـيـوم بـالـغـد لـذا فانـه يذهب

إلى القول: 
دائماً

كان في الليل متسع
للنهار

وبـاجتــاه آخــر يــبــوح الــشـاعــر في
ـعـنـون ( الـزمـان ) بـأقصى الـنص ا

ما يتاح للزمن أن يهبه لنا : 
كم جُننا به 

كم أباح سباياه للغير 
كم حب خمرته
ومباهجه

لسوانا ....     
وح كبرنا  أشاخ
أتيناه  أو جاء

الفرق :
نسأله خُشعا  عن فظاظته 

ويسألنا  نادماً 
عن هوانا ...

من األجـدى إذن أن يـدرك الـشـعـر ما
ال يستـطيع أن يدركه فيـسمح للزمن
أن يـصــبح مــعــنى مــتــداوالً  وفــقـاً
ــتـغــيـر هــام يـتــمــثل في اسـتــبـدال
وائـمة ب عـنى وإحالل ا الـزمن با
الــقـيــد واحلــركـة لــتــمــكـ وظــيــفـة
الــتـعــلـيق مـن تـدارك وطــأة الـزمن 
فلـعبـة الـشعـر هنـا تداني في الـشبه
طــريـقــة الـلـعـب لالعب لـعــبـة ركـوب
األمـواج الذي يـوثق قدمـيه باأللواح
 لــكي تـــمــنــحه األمـــواج الــعــاتــيــة
احلـريـة القـصوى في احلـركة  ومع
ذلك فـان األمـر يـتـعلق بـالـنـأي قـليالً
عن شبح فكرة الوصول إلى اللحظة

فزعة : الزمنية ا
كان كالنا

يغني ليصفو 
ويصغي ليزداد قرباً
فزعة من اللحظة ا

ينبـغي باألحـرى أن نفـهم ما يـصبو
إلـيه الـلـعب الـشـعـري حـيـنـمـا يـقرن
الـشاعـر مع كل ظـاهر لـلـمعـنى داللة
مخفية للزمن هي أقل بوحاً بقساوة
الــزمن وشــنــاعــته  لــذا فــان الـزمن
الـذي نـعــطـيه أعـمــارنـا سـيـعــطـيـنـا
ـقـابل  بـوسـعـنـا أن نـراه شـيـبـاً بــا
ـــا يـــودعه اخلـــريف من فـــحـــسب 

صورة الشيب في األشجار :
فجأة  واخلريف يُهيئ أشجاره

للمشيب
ــالك لــقـدرة االفــتـراض ــعـنى ا إن ا
بوسـعه أن يـستـرسل ويـتواصل مع
الـزمن تــمـامـاً كـمــا هـو الـوهم الـذي

يتولد منه وهم آخر :

كان كالنا ينادي
ربيعاً مضى  أو هوى

لم يحن بعدُ ....
ــنــاداة إشـارة صــوتــيــة تـوجب إن ا
االلتـفـات  الذي من شـأنه أن يـفسح
مجاالً للوقفـة أو التعليق الذي يهيئ
الـفرصة حلـضور زمن معـلق  يهد
قليالً من روعنا  إما صيغة التعليق
في قصـيدة ( كذئب ال مالذ له) فـإنها
ناجمة عما يودعه الزمن في األشياء
والـــكــائــنـــات وعــلى وفـق اشــتــغــال
ـمـحو شـعـري يـظهـر الـتـناوب بـ ا
ـكــتــوب في آن  ويــعـلــقــهــمـا في وا

برهت متجاذبت :
ماذا ستكتب عنك الريح ?
قال : وهل لهذه الريح

غير الرمل :
تكتبه حينا  وتمحوه

يـبدو واضحـاً إن االشتغـال الشعري
في اغـلـب قـصـائــد اجملـمــوعـة يـرمي
إلى جعل الـزمن خفيـاً عن كونه زمناً
 في حــ تـكـون اخلــسـارة جـزء من
عنى  الذي يقع ب حلظت رحلة ا

زمـنـيـت مـتـتـالـيـت ومـتـغـايـرت 
احـدهما تـمثل نـقصاً واألخـرى تمثل
عنى تتميمـاً له  بكلمات أخرى إن ا
غــيــر قــادر عــلى إتــمــام نـفــسه عــلى
الـدوام  وهو في ضـوء ذلك يفـترض
ضـياعه  لـكـونه نتـاج سجـال تـلكـما
الــلـحـظــتـ الــزمـنـيــتـ  الــلـتـ ال
تــلـــتـــقــيـــان عـــلى أي مـــســـتــوى من
الـتـكـمـيل  إنـهـمـا تـلـتـقـيـان فـحـسب
ــــعــــنى عــــلـى إضــــاعــــة جــــزء مـن ا
عنى ووفقاً باسـتمرار  ولذلك فـأن ا
ـزيـد من لــهـذا االعـتـبــار يـنـقل لــنـا ا
اإلحسـاس بالـضيـاع  الذي يـلتـقطه
الشاعر على نحو يفوق أي إحساس
آخـــر به  وبــالـــفـــعل فـــأن قــصـــائــد
الـشاعر ( علـي جعفر الـعالق ) تفاقم
من وقـع حـــدة الـــضــــيـــاع وتــــقـــدمه

عنى للزمن : باعتباره نتاج رفقة ا
أكنت كمن مضى وعاد 
أضاع احلُسني معاً 

نفى  لم يلق منفاه في ا

وال وطنه ?
أو  تتقلب ما ب ليل وليل 

ا عشبةٍ فمن أ
صاغنا اللهُ 

ا تهلكة ? من أ
للخراب أم البركة ?

إن خـالصـة مـا يـنـزع إلـيه الـشـاعـر (
الــعالق ) هــو أنْ يــدعـنــا نــنــظـر إلى
الــزمن مـن غــيــر أن يــكــون مــرئــيــاً 
بــيــنــمــا يـــتــوق في ذات الــوقت إلى

دى العـياني للرؤية  وضعه في ا
يــجـــري ذلك في حـــدود الــفـــضــاء
االفـتـراضي الـذي يـضـفـيه الـشـعر
عـلى حـركـة الـكـائـنـات واألشـيـاء 
وفي حلظـات تلبس الـزمن لوجوه
ومـعــاني احلــيــاة  حــيث تــتــأكـد
ـــزيــد من حـــاجــة الـــشــاعـــر إلى ا
الرغبة في جعل افتراضات الشعر
قـادرة عــلى احـتـواء قـسـوة الـزمن

ومحاولة إذابته . 
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رواية ثعالب من عسل للسباهي 

ان امنـعه وهو بصورة من الـطبيعي
ان تتـفـاوت وهذا الـتـدخل اخلارجي
هو ما تـفرضه الذاكرة اجلـمعية على
ذات الـكـاتب ومـؤكــد ان اسـتـجـابـته
ن ـسـتـوى عـند الـكل  لـيس بـذات ا
كـــــتــــبـــــوا روايـــــة هي جـــــديـــــدة في
الـتصـنـيف الـزمني الن هـذه الـرواية
عـــلى مـــســـتــوى الـــتـــقــيـــيم  هي أن
موقعها شكال ومضمونا قد جتاوزت
حـدود االفق االول للـواقعـية ودخلت
في مـ التـاريخ علي ايـة حال  هذا
شـأن اخــر ال ارتـبــاط اسـاس لــنـا به
والروايـة والتـاريخ عالقتـهمـا جدلـية

تـبـقى الـروايـة اجلـنس االحـتـمـالي
ـــكــنــهــا ان تــكــون ادبــيــا حــيث 
مبحثا علمـيا استكشافيا وكما في
الرواية العلمـية او بحثا تاريخيا
او تـكون مـلحمـة اسطـورية وكذلك
تـكـون مـبـحـثـا مـيـثـولـوجـيـا وتـلك
الــــتـــعــــددات داخل اطــــار اجلـــنس
الروائي تـغـنيه ولـيس تـضره كـما
تــقــصــر بــعض الــتــصــورات وفي
ـــيــثــلــوجـــيــا بــبــعــده اطــار عــلم ا
االشـمل جند أن الـروايـة دائـمـا ما
تالمس ذلك الـعـلم وتـعـكس ابـعـاد
في االطـار االنـثـربـولـوجي ولـديـنا
رواية سهلة التعبير عن ذلك العلم
وهي روايـــة ( ثــــعـــالب مـن عـــسل)
حملــمـــد ســـعـــدون  ســـبــاهـي وقــد
تــنـــاولت ســيـــرة حــيــاة وحتــوالت
الـصــنف الـبــشـري ( الـغــجـر) وقـد
تــمـيــز وعي الـســارد الـضــمـني في
الــتــعـــبــيـــر عن مــقـــومــات ومالمح
شاع وظـروف الغجـر وقد اعتـمد ا
ـروي عن ســيـرة حــيـاتــهم وكـمـا ا
قرن ذلك بـالظـروف العـامة سـياسة
عـلى وجه اخلــصـوص وحتـوالتـهـا

العصيبة .
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شكلت تـطورات الـعنـونة في الـبعد
االصطالحي سـمـات عـدة ارتـبطت
بـســيــاقـات بــنـاء هــذا مــوجـود في

بــعـض الــروايـات الــعــراقــيــة  وفي
بعـضها االخر تكـون بوجه معاكس
فــفـي االولى جتــد هـــنــاك أن الــنص
وازي كـما اشارة الى سـبيل مع ا
فــيـمـا الـســبـيل لـيس بــذات الـصـفـة
الداللية بل هو يـعاكسها كليا وفي
الثـانيـة يكـون متـوافقـا بداللتـه لكنه
شيئا فشيـئا يتبدد محتواه الداللي
ــ الــنـصي مــنه وهــنـاك ويــفـرغ ا
ـوازي حالالت يـكـون فـيـهـا الـنص ا
مجاور نسبـي أي ينتمي الى عائلة
النص االدبـي جتنـيـسا وقـد اشـرنا
شفاهـيا الى بـعض اسمـاء العـتبات
لـدا روائي أنـها كنـصوص توازي
بـأطـار اجملـاورة تـمــثل صـفـة قـرابـة
اط للـمجاورة جتـنيسـية وهنـاك ا
مثل رواية عـنوانها يـشير الى مكان
ـــكــان والـــنص الـــروائي مـــركـــزه ا
فــــتـــشــــكل داللــــة الـــتـالقي جتـــاورا
نسبيا أي انتمائيا وهناك نوع من
ــثل تالقـيــا بـ الــتـضــمــ الـذي 
ـوازي ومـ ـضـمــون في الـنص ا ا
الــنص الـروائـي الـذي هـو مــتـيح له
لـــســد فـــراغ داللي وايـــضــا هـــنــاك
وازي تقابل مـوضوعي ب النص ا
ومـــ الـــنص الـــروائي وأن كـــانت
الـلـغـة الـعضـويـة ال تـتـوجه بـالنص
ـــ الــنــصي لــكن ــوازي نــحــو ا ا
تتجـه له ألن مضـمونهـا يحـيل اليه

وهــذا مــا تــمــثل بــعــنــونــة روايـة -
ثــعــالب مـن عــسل - حــيث عــنــونـة
ادبـيـة الـبـعـد ورمـزيـة غـيـر مـحددة
الـــداللــة وهي مـــتــنــا تـــتــحــدث عن
تـاريخ الــغـجــرتـثـيــر تـواجــهـهـا مع
التلـقي وهنا نقنع بـان هناك نص
متـقابـل اليـدرك تعـالقـهمـا اال بعد

تدرج القراءة وتتابعها.
ــا نــحــيل لــفـــكــرة الــتي تــرتــبط ر
ـوازي في روايـة - ثـعالب بالـنص ا
من عـسل - الـى عـتـبـات او عـنـاوين
الـــروايــــات الــــعــــراقـــيــــة اجلــــديـــة
جـملـها حـيث شكـلت تلـك العـتبة
كـنص مـوازي داللـة واسـعـة احـيـانا
بـبـالغـة حـداثـيـة ويــكـون مـدلـولـهـا
ا النصي للرواية ببعده السردي
عــلى الــغـالب حــيث تـلـك الـتــعـبـات
ــكن ان تــكــون نــصـا الــنــصـيــة ال 
مــوايــا تــامـــا اذا لم تــبــلغ دالالتــهــا
ـضــمــون احلـدث الــعـام االحــاطــة 
ـسـرود او عـلى اقل تـقـديـر تـتـمثل ا
ـضـمـون ثانـوي  يـقـصـد الروائي
تــقـنـيــا اظـهــاره في حلـظــة يـظــنـهـا
واتيـة وذات ضربة تـوقيتـية بجودة
ـــا يــتـــصف به قـــد تـــكــون اعـــمق 
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مــا تــهـــدف له روايــة  - ثــعــالب من
عــسل - من نــقــد لــلــتــاريخ  هــنـاك
مـستـويـات لـلـنقـد مـنـها مـا هـو نـقد
ــثل حــالـة اجــتــمـاعــيـة شــخـصي 
عامـة والثاني الـذات الواعية داخل
ـ وهنـاك وحدات تـوظيف هـناك ا
مـستـويـات لـلـنقـد مـنـها مـا هـو نـقد
ثل حالة اجتماعية عامة شخصي 
في بـعـدهـا الـتـاريخ واخـرى تـطرح
وجهـة نظر سـياسيـة بدافع انساني
تـبايـنت في ا الـروائي وغـيرها
وغـــــيــــرهـــــا من نـــــقــــد الـــــســــلــــوك
االجــتـمــاعي وقـد تــعـددت وجــهـات
نظور النـظر وبؤر السـرد وزاوية ا
ومـؤكـد هنـاك تدخل خـارجي ال اريد

الــبــعـــد مــنــذ ازمـــنــة بــعـــيــدة لــكن
الروايـة تضع نفـسها في مـسؤولية
نقـد التـاريخ وهذا من حـقهـا حيث
هناك راوي يفسـر لنا وقائع متنوعة
اإليـــقـــاعـــات ومـــعــايـــشـــة لـــتـــعــدد
الـــوحـــدات الــزمـــنـــيـــة وهـــنـــا هــو
شــخـصــيـة مــكــتـوبــة لـكن ادراكــهـا
مـرتــبط بــالــتــاريخ والــتــاريخ امـام
الــذات الــواعــيـة هــو جــحـيـم مـرعب
واقعـيا ونـفسـيا وذلك الـتاريخ ذات
بـــشـــعــة ودونـــيـــة لـــكن الـــراوي لم
يـتدخل في جتـميل ذلك الـتاريخ وال
عــارضه بــشـكـل ايـدلــوجي وايــضـا

فــســر لـنــا الـشــخــوص بـشــكل غــيـر
تدخـل واتاح لـهـا مـا تـمـثل نـفـسـها
وحـدهـا ولم يـخـفي اي سـلـوك عـنـد
الـشـخـوص رغم بـعـض الـتـفـاصـيل
عــصــيــبـــة لــكن هي تـــمــثل ســلــوك
شخـصـيات والبـد من وردهـا حيث
هي جــزء من تـاريـخ مـلــعــون وبـشع

روحا وواقعا .
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ـا إن الـســجن فـضـاء مــعـتم فـهـو
ثل حـالـة من الـسواد الـنـفسي من
جهـة ومن جـهة اخـرى فـيه نوع من
الـفـسـاد اخملـتـلف فـمـمـكن أن يـكون
ـا اشـره ذلك الـفــسـاد مــنـحــرف و
فــرويــد مـن وجــود انــحـــراف بــسب
الـضـغط الــكـبــتي وهـذا مـا ورد من
دون تفـاصـيل والـذي فـرضته داخل
ا الـذات الـواعـيـة بـطريـقـة فـنـية
حــيث اجتـــهت الى الـــنــتـــائج الــتي
يــتــحــاجــهــا الــبــاحث االجــتـمــاعي,
والـذي دون لديه معـلومـة من سج
جــانح والــســـجــ ذلك كــان حــالــة
مــركـبــة نـفــســيـا بــسـبب االنــحـراف
ـفروض عـليه فـهو كـسرت كل افق ا
لــــلـــحــــالـــة الــــســـويـــة وكــــذلك افق
االنـحـراف ايـضــا فـديـسـتـوبـيـا هـو
حـالـة متـفـردة بجـنـوحهـا اجلـنوني
لـــكن هــــو لـــيس اال رقم مــــخـــتـــلف
حـــــــــيث الــــســـجن هــــو حـــالـــة من
الـــكـــبت والـــذي يــصـل فــيـه بــعض
السـجنـاء الى االنـفجـار ويخـرجون
مـن افق الــــــواقع الـى فـــــراغ زمـــــني
بـعيـد وذلك الـسـجـ دخل في فراغ
ادي كوني في فعلته رغم وجوده ا
وهـــو الــــذي فـــضـــحه وكـــانت قـــيم
الـــســــجن امــــامه ال تــــعـــرف مـــرض
نـفــسي او حـالـة جتـبـره االفراد بل
كـان قـيم الـسـجن ابـشع من فـعـــلـته
لــــذا كـــان الـــعــــقـــاب يــــعـــادل ســـوء
الــســلــوك وهـذا يــعــني أن الــسـجن
ديـــســتـــوبي من اجلـــهـــتــ اي أنه
ـة والـعـقـاب مـعـتم من جـهـة اجلـر

وهـذا يعني الـذات الواعـية بدون
اشـــــارة   وضــــحـت لـــــنـــــا عــــدم
رضــاهـا الى بـعـد الـعـقـاب اكـثـر
ــــا لـــهـــا عـــدم رضــــاهـــا لـــذلك
اجلنوح اجلنوني والذي يتعدى
الـــبــعــد الـــســوي لــلـــبــشــر وقــد
ترجمت التـفاصيل والوقائع عدم
رضـى الــــــذات الــــــواعـــــــيــــــة من
دسـيــتـوبـيــا الـنــظـام الــسـيـاسي

جملته .
لـــقــد اكــدت روايــة  –ثــعــالب من
عسل  –حملمد سعدون السباهي
وبـدار الرسـا لـلـطـبـاعـة والـنـشر
اشـــــارات عــــدة مـــــنــــهـــــا كــــانت
دسـيـتوبـيـة واخـرى كـانت اقرب
الى السايـكوبـاثيـة الى منـطقة –
الـــفــوار- في كـــونــهــا حـــالــة من
تـــخـــفـــيف الـــكـــبت لـــكن هـــنــاك
مــجــتــمع مــخــتــلف قــد دخل في
حـالـة من اجلـنـايـة فـأن مـجـتـمع
الــغـــجـــر كـــان يــعـــيش فـي تــلك
ـثل حـالـة مــتـصـلـة ــنـطـقــة و ا
ومــنـفــصـلـة مـع اجملـتـمـع الـعـام
فهـو مـنفـصال عن اجملـتمع الـعام
بسـلوكه وهـويته اخلـاصة لـكنه
مـتصلة بـه تاريخيـا وقد عاجلت
الرواية اختالف ذلك اجملتمع من
جهـة مرتـبطة بـالشـخوص وهي
جــهــة اجلــنس وهــنــا قـد تــركت
الـرواية الـشـخـوص كمـا يـريدون
هـم ولم تـــتــــدخل بــــســـلــــوكـــهم
اجلـنـسي لــكن هي وضـعـته بـ
قـــــوسـي  اجلـــــانب الـــــنـــــفـــــسي
لـلجـنس ولكن تـركت للـشخوص
اخلـــيـــار ولم تـــتـــدخل ابـــدا في
ســـــلــــوك اي شـــــخـــــصـــــيـــــة من
الــشــخــصــيــات وهــذا مــا جــعل
الشـخصـيـات واقعـية الى حـدما
ولــكن الـــذات الــواعــيـــة هي قــد
اكـــدت تـــفـــاوت ايـــقـــاعـــات تـــلك
الـشـخـصـيـات وتـعـدد تـوجـهات

الشخصية .

غالف الرواية


