
Mon. 24 Oct. 2016 issue no 213فضاءات ثقافية8
االثنين 24 تشرين االول 2016 العدد 213

 علي الفواز.. تاريخ مدوناته الحكائية ارتبطت بالمزاج الشعري 
في حوار عن حكايات ألف ليلة وليلة

�أ�سا�سيا  �ألف ليلة وليلة تعد مرتكز�  حكايات 
بني  وت�سم  و�لعاملي  �لعربي  �الدب  يف 
و�المثال.  و�لرو�ية  و�حلكي  �ل�سعر  دفتيها 
باأنها  �لعامل  �دباء  من  �لبع�ض  و�سفها  وقد 
وطريقة  ن�سو�سها  �ن  حني  يف  عربية.  غري 
�لو�سف وقول �ل�سعر فيها يدح�ض هذ� �لر�أي، 
وقد حاولنا �لتعرف على �لكثري من تفا�سيل 
يف  و�حلكي  لل�سعر  �ال�سنادية  �لوظيفة 
�للقاء بال�ساعر  �ألف ليلة وليلة عرب  حكايات 

و�لناقد علي �لفو�ز. 
�ل�سعري  �ملز�ج   -: �حلكايات  عن  فقال 
ال  جوهرها  يف  وليلة  ليلة  �لف  وحكايات 
�لعربي  �لتفكري  ح�سا�سية  عن  ف�سلها  ميكن 
�رتبط  �حلكائية  مدوناتها  تاريخ  �ن  �ذ   ،
ال  كما   ، وت�سوير�  و�سفا  �ل�سعري  باملز�ج 
�ل�سعري  منظورها  عن  �أي�سا  ف�سلها  ميكن 
للعالقة مع �ملكان و�ل�سخ�سيات و�خلر�فات 
مز�وجتها  �سيما  ال   ، و�ال�سفار  و�ال�سحار 
�لوقائع  و�رسد  �ل�سعري  بني  ما  �لت�سويرية 
، فاحلكايات  فيها  �لتخيل  وم�ستوى  و�سفها 
، بقدر ماتعني  �ل�ساردة )�سهرز�د(  مل تدونها 
بنية  يف  فاعل  هو  ما  جت�سيد   على  قدرتها 
�لذي  للمتخيل  و�ل�سعري  �ل�سحري  �لتفكري 
متلكه ، و�لذي يعتمد تقنيات ت�سويرية وعلى 
ومبا   ، و�الثارة  �حلكي  يف  وحذ�قة  مهارة 
فيه  يرت�كب  ت�سكيال  �حلكو�تي  �لن�ض  مينح 
�مل�ستوى �ل�سعري مع م�ستوى متخيل �ل�رسدي 
�ل�سحري مع  و�لتعبريي لظو�هر ي�ستبك فيها 
لهذه  �عطى  ومبا   ، و�لتاريخي  �ل�سلطوي 
�حد�ث  على  للر�وي  مفتوحا  �فقا  �حلكايات 
من  جمموعة  يجعلها  ومبا   ، �لتو�تر  فعل 
 ، بذ�تها  تكتفي  ال  �لتي  �لليايل   / �حلكايات 
بل تت�سع لالإ�سافة د�ئما ، عرب �النفتاح على 
ترجمت  �و  نقلت  �لتي  �لثقافات  من  �لعديد 

�ليها �حلكايات / �لليايل . 
ليلة  �ألف  ليايل  يف  �ل�سعر  توظيف  يتم  كيف 

وليلة؟
�لليايل  �ل�سعرية يف هذه  لعل توظيف �ملادة 
ي�سكل  �لذي  �ملتخيل  هذ�  فعالية  على  دليل 
�لتعبريية  مظاهره  �برز  من  و�حد�  �ل�سعر 
على  �و  �ال�سفار  م�ستوى  على  و�لتدوينية 
�لتد�خل  �ذ كثري� ما جند  م�ستوى �حلكايات، 
ومبا  �ل�رسدي،   / و�حلكائي  �ل�سعري  بني  ما 
جمال  يف  ��ستثنائية  وظائف  لل�سعر  يعطي 
و�ل�سيا�سية  �لنف�سية  �لدالالت  عن  �لتعبري 
و�الجتماعية �لتي حتملها �حلكاية .. و�ذ� كان 

�مل�ست�رسقني  حتى  �و  �ملعنيني  من  �لبع�ض 
بانها  �لليايل  �عترب  قّد  �لفرن�سيني  �سيما  ،ال 
�لتعبري  يف  خال�ض  ق�س�سي  �و  حكو�تي  فّن 
�ن  ميكن  و�لذي   ، �ل�سحرية  �ل�رسق  روح  عن 
يقدم بحموالت ومب�سامني وب�سور متعددة ، 
فان �لتجاور فيها يكت�سب خا�سية فنية توؤكد 
�لعربية  �للم�سات  �و  �ملرجعيات  هوية  على 
 ، �ل�سعري  �لتو�سيف  �ىل  تنحاز  �لتي  فيها 
على  �حلكو�تي  �لتو�سيف  غلبة  �ن  و�ح�سب 
�لن�ض -كما يفهمه �لغرب و��سبح جزء� من 
– جاء ب�سكل ��سا�ض  نظرته �ل�سحرية لل�رسق 
من خالل �الثر �لنف�سي و�لثقايف �لذي تركته 
و�لتي  غاالن(،  )�نطو�ن  ل  �ل�سائعة  �لرتجمة 
ب�سكل  �حلكائية  �جلو�نب  على  �ل�سوء  �سلطت 
�الهتمام  �سعف  مقابل   ، �لليايل  يف  خا�ض 
�لتاريخي  �مل�ستوى  على  ال   ، فيها  �لعربي 
�ذ   ، و�لنف�سي  �ل�رسدي  �مل�ستوى  على  وال   ،
�ملرجعيات  من  �لعرب  �لباحثون  ينتبه  مل 
و�ملوؤ�س�ساتية  و�الكادميية  �لبحثية  �لثقافية 
 ، �لليايل  قيمة  �ىل  �ملتعددة  �ملجاالت  يف 
يف  جاء  قد  �لليايل  ب�رسديات  �الهتمام  و�ن 
�حلقيقي  �الهتمام  بد�أ  حينما  الحق  وقت 
�لثقافية  �لتطور�ت  ب�سبب  باحلكايات 

�حلادثة يف �ملنطقة �لعربية ، و�هتمام بع�ض 
�ملرجعيات �لثقافية بها ، ال�سيما بعد �هتمام 
بعد  �ل�رسق  يف  باحلكايات  �مل�ست�رسقني 
�حلروب �ل�سليبية ، وهذ� ما قالته �مل�ست�رسقة 
جيوفاين كانوفا )�أن �هتمام �لعربي بال�سرية 
�ملوقع  �ىل  بالقيا�ض  جّد�  متاأخر   " �ل�سعبية 
يف  �لباحثني  عند  �ل�سري  هذه  �حتلته  �لذي 

�لغرب (.
�لتوظيف  و�سكوك  �لليايل  �ىل  تنظر  كيف 

�ل�سعري ؟  
�لتوظيف �ل�سعري يف �لليايل ظل حمّط �لكثري 
من �ل�سكوك ، و�اللتبا�سات وتعدد �ملرجعيات 
م�سكالت  �مام  �لتوظيف  هذ�  ي�سعنا  �ذ 
تاريخية وم�سكالت تدوينية، وحتى فنية يف 
 ، �حلال  ل�ساهد  و��سنادها  �لق�سائد  تو�سيف 
�فرت��سية  وحكائية  �رسدية  �سخ�سية  وهو 
مو�سوعة  �ن  ال�سيما   ، �ل�رسد  فعل  لتن�سيط 
�سهريار  له  و�ملروي  �سهرز�د-   – �لر�وي 
حكائية  مادة  ��سا�سا  و�سفها  حت�رس  كانت 
حتى  �و  �لنف�سي  �لتاأثري  غايتها  مبا�رسة 
�ل�سيا�سي �و �حد�ث فعل �للذة �و تاأجيل فعل 
�ملوت ، �و �لتبطني يف نقد �ل�سلطة �ل�سيا�سية 
، مقابل  �لعجز �جلن�سي  �سفر�ت  عرب ت�سخيم 

تورية  الإبر�ز  ن�سقي  هام�ض  من  تتيحه  ما 
�لكتابة  ��سكال  عن  �لتعبري  هام�ض  تت�سمن 
��سارة ذ�ت حموالت ال  �لتي تت�سمن  �ل�رسية 
ميكن ف�سلها عن �لن�سق �مل�سمر يف �لتاريخ 
�ملدون ، و�لتوظيف �ل�سعري يف �لليايل تربز 
�ن طبيعتها  رغم  ��سنادية،  بو�سفها وظيفة  
�لبيئة  عن  ف�سلها  ميكن  ال  رويها  وطريقة 
�لق�سور  يف  �لليايل  تقرتحها  �لتي  �لثقافية  
�لبيئة  �أي  �الجتماعية،  و�لعالقات  و�ال�سفار 
�لتي ميثل �ل�سعر ديو�نها وف�ساءها �لتعبريي 
جت�سيد  يعني   ما  ،وهو  و�ملهيمن  �ل�سائد 
و�لق�سور  �ملدن  عو�مل  متثلها  �لتي  �لبيئة 
�لباذخة �لتي يكرث فيها �ل�سعر�ء و�حلكو�تيون 
بو�سفها  �حلكايات  تاأليف  ربط  عن  ،ف�سال 
ق�سدية  �و  معينة،  �سيا�سية  بيئة  عن  تعبري� 
هارون  �سخ�سيات  �ىل  �ال�سارة  مثل  �حيانا، 
�لر�سيد وجعفر �لربمكي و�ل�سياف م�رسور، �و 
�ل�سيا�سي و�لتي  �حلديث عن مظاهر لل�رس�ع 
قد جند بع�سها يف �لبيئة �ل�سيا�سية �لعبا�سية، 

ال�سيما يف �لقرن �لثاين �لهجري �و ما بعده 
ما هي �لوظيفة �ال�سنادية لل�سعر يف �لليايل 
لي�ست  �لليايل  لل�سعر يف  �ال�سنادية  ؟�لوظيفة 
�ل�سارد  فيها  وجد  ،رمبا  م�سافة  وظيفة  �ال 

غناء  وال  �حلكايات،  الأثر�ء  جماال  �ملتخيل 
�لكاتب  لكن  و�لثقافية  �لرمزية  حموالتها 
ي�سعنا  �ليها  ��سيف  ما  �و  لليايل،  �ملجهول 
�مام �سو�هد �سعرية  �سعيفة من حيث قيمتها 
�لبالغية ،و�لغاية منها هو ��سناد فعل �حلكي 
ف�سال عما يتو�رد �حيانا من ق�سائد متد�ولة، 
لكنها يف �لليايل تبدو جمهولة �مل�سدر، رغم 
عرفت   – �حلكمة  ق�سائد  ال�سيما   – �نها 
،�و  �سوفيني  حتى  �و  ل�سعر�ء  مبرجعياتها 
رمبا ��سنادها لرموز دينية معروفة، لكن من 
مثل  �ليهم  ين�سب  ما  حقيقة  معرفة  �ل�سعب 
هكذ� ق�سائد فيها نعوت �و تو�سيفات تفتقد 
�ل�سعرية  �لوثيقة  مرجعية  و�ىل  �لدقة  �ىل 
�مللك  و�خيه  �سهريار  �مللك  حكايات  ..ففي 
تف�سري�  �ل�سعرية  �ملادة  حتمل  �لزمان  �ساه 
��سناديا ومف�رس� للمو�سوع �حلكائي �لرئي�سي 
يلعب  �نه  �ال  قائله  جمهولية   عن  ،وبقطع 
وطبعا  �حلكاية،  �رسدية  تعظيم  يف  دور� 
�لتي  �ال�سعار  كل  تالزم  �ملجهولية  هذه 
يثري  ما  كثري�  ،�ذ  �لليايل  يف  ��سنادها  ياأتي 
مو�سوع �ال�سناد جدال و��سعا بني �ملوؤرخني 
�و بني مدوين �حلكايات �و حتى ما بني �لنقاد 

�و �لباحثني يف �لعلوم �الدبية. 

بغدادـ قحطان جاسم جواد

نكتب في بغدادالثقافية والتراث البغداديبصمات للتشكيليينالبرج األحمر
�ل�سهرية وحتديد�ً من �سارعي حلب و�لنجفي تنطلق  من عو�مل �ملو�سل و�سو�رعها 
�أحد�ث رو�ية �لربج �الأحمر �ل�سادرة عن د�ر �ملدى للكاتب و�ل�ساعر ها�سم �سفيق، 
تنقلو� من  �الأخرية، وكيف  �لعر�قيني على مد�ر �خلم�سة عقود  تناول حمنة  و�لذي 
عن  و�لبحث  و�لهجرة  و�لتغييب  �ملوت  ر�فقها  �لتي  �ملحن  تلك  �أخرى،  �إىل  حمنة 

�خلال�ض حتى و�إن كان موؤقتًا.
�ملتدفقة  �ل�سعرية  �للغة  �سال�سة  على  �لكاتب  فيها  �عتمد  و�لتي  هذه  رو�يته  يف   
متوغل  ذكي  �سارٍد  على  �عتمد  حيث  �ل�رسدي،  �ملخيل  معها  دخل  موّثقة  باأحد�ث 
بعمق �حلدث �لرئي�ض و�لذي ت�سظى �إىل جملة �أحد�ث مرتبطة بحقائب �ل�سفر الإبطاله 

و�لتي غالبًا ما كانت حقائب ظهر �سغرية تكفي ملتاع وطعام �أّيامًا. 

ي�سارك �لعر�ق مبلتقى ب�سمات �لفنانني �لت�سكيلني �لعرب بدورته �لثانية 
ع�رس، )دورة �لعر�ق(، �لذي ينطلق بتاريخ 2016/12/18 وي�ستمر لنهاية 
�ل�سهر، يف �لقاهرة. �لفنان ح�سني �لبلد�وي �لذي �ختري ليمثل فناين �لعر�ق 
يف  �لت�سكيلية  �لفنون  د�ئرة  الإعالم  خا�ض  ت�رسيح  يف  قال  �مللتقى  يف 
�لت�سكيليني  �قرتحت على رئي�ض وموؤ�س�ض جماعة ب�سمات  �لثقافة:  وز�رة 
�لعرب �لفنان وحيد �لبلقا�سي باأن تكون �مليد�لية �لذهبية يف �مللتقى با�سم 
�لفنان �لكبري �لر�حل فائق ح�سن لدوره يف �إثر�ء �لفن �لت�سكيلي �ملعا�رس 
�مليد�لية  و�سممت  مقرتحي  قبول  مت  وقد  �لعربي،  و�لعامل  �لعر�ق  يف 

�ملذكورة وهي حتمل �سورة �لر�ئد �لكبري فائق ح�سن.

�سمن فعاليات �ختيار بغد�د يف مدن �الإبد�ع �الأدبي يف �ليون�سكو، �أقامت 
د�ئرة �لعالقات �لثقافية �لعامة وبالتعاون مع منظمة �أر�ض �لطيبات، يف 
مبنى د�ئرة �لرت�ث �ل�سعبي معر�سا للرت�ث �لبغد�دي �لقدمي ��ستمر يومني. 
فالح  �لعامة  �لثقافية  �لعالقات  د�ئرة  عام  مدير  �ملعر�ض  �فتتاح  وح�رس 
ح�سن �ساكر ومعاون �ملدير �لعام �لدكتور علي عويد، �لذي �أكد �إن �ملعر�ض 
جاء نتيجة �هتمام د�ئرة �لعالقات بامل�سهد �لثقايف �لعر�قي وذ�كرة �لعر�ق 
�لفعالية �لرت�ثية يف �سارع  �إىل �قامة  �لرت�ثية و�ملعمارية، موجها �لدعوة 
�ملتنبي لكي يطلع عليها �ل�سباب، ويتعرف على تر�ثه �حل�ساري و�ملعماري. 

�نطلقت فعاليات �ملرحلة �لثانية من م�رسوع ) تعال نكتب يف بغد�د( �لذي 
يهدف �إىل تعليم طالب �ملد�ر�ض �البتد�ئية كتابة ق�سة �لطفل لتعزيز روح 
�ملو�طنة وتن�سيط �لذ�ئقة �جلمالية وتعزيز �لقيم �لرتبوية و�الإن�سانية . و�أوىل 
�ملد�ر�ض �لتي �سملها �مل�رسوع مدر�سة �لرو�بي �البتد�ئية يف مدينة �ل�سدر .
تربية  مد�ر�ض  كل  �سيزور  �مل�رسوع  �إن   : �سعودي  قا�سم  �ل�ساعر  وق��ال  
مديريات  من  �ملطلوبة  �الإد�ري��ة  �ملو�فقات  على  ح�سل  �أن  بعد  �لر�سافة 
تربية �لر�سافة �الأوىل و�لثانية و�لثالثة ، بو�قع ور�سة و�حدة لكل مدر�سة 

وبزمن ي�ستغرق �ساعة و�حدة.
و�أو�سح �سعودي ، �إن �لور�سة تنفذ يف قاعة ت�سبه مكتبة �ل�سف �ملدر�سي.

تعالالعالقاتملتقىاصدارات

قراءة في كتاب

كويليو،  باولو  �لرب�زيلي  �لرو�ئي  ي�سعى 
�لذي �ختار يف رو�يته �حدى ع�رسة دقيقة 
مو�سوًعا دقيًقا وح�سا�ًسا، الأن ُيحِدَث لدى 
خا�سة  ومزعجة،  عنيفة  �سدمة  �لقارئ 
من  قليل  على  �ملو�سوع  هذ�  يبني  �أنه 
�لنف�سية  �النعكا�سات  من  وكثري  �الأحد�ث 
�أن  يريد  وكاأنه  لل�سخ�سيات،  �لعميقة 
من  رو�يته  �سخ�سيات  معظم  حياة  ُيظِهر 
يف  رون  يفكِّ كيف  مبعنى،  �أي  �لد�خل، 
مع  ويتفاعلون  يح�سون  وكيف  باطنهم، 
�حلياة �لو�قعية وتفا�سيلها. وهذ� �جلانب 
معرفة  يف  هامة  نظرية  ركيزة  ل  ي�سكِّ
متاهات  يف  �الأعمق  �الإن�ساين  �جلانب 
طبقات  تنبني  وكيف  و�لذهن،  �لتفكري 
و�حلزن،  �لفرح  يف  �الإن�سانية،  �لنف�ض 
�أدق  يك�سف  بدوره،  وهذ�،  و�لكدر.  �للذة 
وبنائها  لل�سخ�سيات  �ملميِّزة  �لتفا�سيل 
من  به  تاأثرت  مبا  �لد�خلي  �لنف�سي 
و�ل�سيا�سي  �الجتماعي  �لو�قع  يف  �أحد�ث 

ا. و�لعاطفي، بل و�ملادي �أي�سً
�لرو�ية حتكي ق�سة فتاة بر�زيلية تعي�ض 
�أكرب  �أحالٌم  طفولتها،  منذ  د�خلها،  يف 
منها. لكنها يف �لنهاية، مثل كلِّ �لفتيات، 
و�جلميل،  و�لذكي  �لرثي  بالفتى  حتلم 

ا. وثوب �لزفاف �أي�سً
 لكن �حلياة ت�سري على نحو معاك�ض متاًما 
بها  وذهبت  بل  �لفتاة؛  تاأمله  كانت  ملا 
�الأقد�ر �ن ت�سافر �إىل �لبعيد لتك�سب قوتها 
نف�سه،  �الآن  يف  لكنها،  عائلتها.  وقوت 
مزرعة  بها  ت�سرتي  ثروة  جلمع  ط  تخطِّ
وتوؤمن م�ستقبل عائلتها خالل مدة زمنية 

معينة.
خال�سة �لقول �إن هذه �لرو�ية ت�سلح الأن 
تكون منوذًجا مبدًعا متفرًد� يف حماوالت 
�الإن�ساين  �لوعي  طبقات  عن  �لك�سف 
يف  و�الأنثى،  �لذكر  من  لكلٍّ  �لد�خلي 
�الجتماعية  �لعالقات  فيه  تت�سابك  عامل 
تقدم  �أنها  �إىل  باالإ�سافة  ًعا.  مروِّ ت�سابًكا 
فهًما عميًقا ومميًز� ومتفرًد� للج�سد، على 
�لذي  �لوعاء  �أو  �حلا�سن  لي�ض  �أنه  �عتبار 
و�لروح  و�مل�ساعر  �الأحا�سي�ض  ت�سكنه 
فح�سب، و�إمنا له، بدوره، دالالته �لنف�سية 
ت�سكيل  يف  توؤثر  �لتي  �لقوية  و�ل�سعورية 

طبقات �لوعي �الإن�ساين ب�سكل عام.

اقتباس 

 �نت حلم..�أمتنى �أال �ألقاك يومًا. 

�سيلفيا بالث

»لم تعد هنا«
ترنيمة �حلب هذه

�أغنيها لك �الآن
بالرغم من كل 

�أوجاعي �لتي تلوك 
قلبي.. متّزقه

حو لكن هذ� �ل�سباح �سَ
و�حلقول تعبق بر�ئحة 

�لنبيذ
�آه..

كم حلمُت بك، وها �أنت
ما ز�لت �أر�َك قبالتي

�إنه �حلنني
يغمر حتى 

هذه �لتالل
�أتاأملها و�أبكي

كم كان من �جلنون �أن 
نبتعد

�أرنو هناك، حيث تلك 
�لطاحونة �لوحيدة
حيث ُولَد م�سريي

كم هو ُمرٌّ بدونك
يا ملر�رته بدونك

�أما هذ� �لقلب
فهو يو��سل �لغناء لك

يرتمن باأغنية حب
ميلودر�ما �أغّنيها لك

و�أنت مل تعد هنا.

آندريا بوتشيللي/إيطاليا
ترجمة: فاطمة نعيمي

ثقافة 

الجنوب الذي يدير نفسه بنفسه

)1(
�لدولة  فيه  تختفي  �لذي  لليوم  جميعًا  نتوق 
قو�ها،  بكل  �مل�سهد  فيه  تغادر  �إيجابي.  ب�سكٍل 
بهذ�  مهامها  توؤدي  وهي  �ل�ستار  خلف  لتقف 
�مل�ستوى من �لنبل، و�مل�سوؤولية. �و يف �حلقيقة؛ 
لليوم �لذي ال يخرج فيه �مل�سوؤول ويبدي �عجابه 
�و تلك مما ي�سنف على  مبا قدمه لهذه �ملنطقة 
�أزعم �ن �سيئًا من هذ� مل  �نه �ب�سط حقوقها، وال 
يتحقق يف �لبالد حتى �الآن، بل �نه متحقق فعاًل، 
ويف �جلنوب على وجه �خل�سو�ض، ولكن ب�سكله 

�ل�سلبي.
بحل  بدًء  نف�سها  على  تعتمد  �لتي  �ملدن  ففي 
خالفاتها ع�سائريًا، ولي�ض �نتهاًء بتربع �الأهايل 
لك�سٍل  حمفور"،  �ل�سارع  "�نتبه..  لوحة  بكتابة 
متحققًا،  يكون  �الختفاء  يكاد  �لبلدية،  �أ�ساب 
وميكن �لقول �ن �ملدينة هذه تدير نف�سها بنف�سها.

)2(

 100 ي�سع  ال  يكاد  �سغري،  "كر�ج"  �ل�سطرة  يف 
لكنه  �لكر�جات،  مو��سفات  لكل  يفتقر  �سيارة، 
يدر ما يزيد عن 600 �ألف دينار يوميًا، �ي 216 
مليون �سنويًا، تذهب لوز�رة �لنقل، ويبقى �لكر�ج 
�ملحافظة  �متلكت  لو  حالهم.  على  و�لركاب 
بان  طالبت  قد  لكانت  نف�سها،  حترتم  حكومة 
ح�ستها  غياب  ظل  يف  لنف�سها،  و�رد�تها  تكون 
و��ستغلتها  �الن،  حتى  �سنتني  ملدة  �ملو�زنة  من 

يف �رس�ء كر�متها. وكر�مة مو�طنيها.
)3(

وب�سكل �أو�سع، يكاد طريق بغد�د-نا�رسية يحمل 
لونني، �الأ�سود �لقادم من بغد�د، و�البي�ض �لذ�هب 
ذ�ت  من  غادرت  -�لتي  �ل�سيارة  ففي  نحوها. 
وهي  وحميمية،  ماحلة  �للهجة  كانت  �لكر�ج-، 
تتلفظ �لكاف �ملفتوحة يف )رحنالَكم، و�سفناَكم(، 
الأ�سخا�ض يقطعون مئات �لكيلومرت�ت يف �سبيل 
يحمل  �ذ  �ل�سعبي،  �حل�سد  بف�سائل  �اللتحاق 
نحو  �لكر�ج  �أمو�ل  ينقل  �لذي  نف�سه  �ل�سارع 
بغد�د، جباه �ملقاتلني و�أحالمهم، ويرجعهم على 

"�ل�سايد" �الأ�سود جثثًا يف �سناديق خ�سب. 
يقول �ل�سائق: ما �سفنا من بغد�د غري �ل�رس. ويزيد 

�رسعته باجتاهها.
)4(

يحملون  �لطيبون  قار  ذي  و�أهل  �سنني  منذ 
با�سم  يكتفون  �هلل".  "�سمي�سم  وياأكلون  �لذهب، 
يعيدون  �لفا�سد.  لب�سه  و�ن  حتى  و�حل�سني  علي 
�أكرث،  ال  �سيعية  الأنها  ذ�تها  �لوجوه  �نتخاب 
�لب�ساطة مثل علي، وُيجندون �يدولوجيًا  يحبون 

خلدمة "�الإ�سالميات �ل�سيا�سية"،
مثل  قار  ذي  تكون  بان  وعد  �ل�سابق  حمافظها 
�ملاء  �سيجعل  �نه  �خرى  دبي، وقال يف منا�سبة 
ذلك،  بعك�ض  �أولوياته  رتب  لكنه  تزرِّج"،  "يزرِّج 

وقفز من �ملحافظة �ىل �لربملان .
)5( 

مثل  �لفيدر�لية  �لنزعة  �ملحافظة  متتلك  ال 
للمطالبة  �لكافية  �لقوة  متتلك  وال  �لب�رسة، 
وكاأنهم  بغد�د  م�سوؤولوها  يزور  باإن�سافها، 
�الأَمة،  خدمًا، يجل�سون �ىل جانب رب بغد�د كما 
ل�سنا  م�ستحقاتنا،  "�عِطنا  له  يقولون  وي�ستحون 

منطقة �ساخنة، ونريد بناء كر�ج ال �أكرث".
)6(

مرت  وقد  م�رسعة،  �ل�سيارة  كانت  �لطريق  يف 
مقاعدها  �الطفال  من  عدد  �سغل  �آخر  بجانب 
�ل�سالم  �ألقو�  منهم،  �قرت�بنا  عند  لوحو�  �خللفية، 
من خلف �لزجاج، �سيء ما منعني من رد �لتحية، 
�فعل  مل  الأَيِنّ  �مل�سافة  طول  على  بني  �أنَّ و�آخر 
يدير  �لذي  �جلنوب  �طفال  طفولتهم.  لنقاء  �سيئًا 
نف�سه بنف�سه، ويوزع �بناءه كاأقر��ض �خلبز على 
حمفور"،  �ل�سارع  "�نتبه..  �أهله  ويكتب  �لبالد، 
قطعة مماثلة يف  تكتب  �ن  "�لدولة" عجزت  الن 

�ل�سارع �لعام.

بغداد ـ حسين العطية 

التوظيف ال�شعري 
يف الليايل ظل حمّط 
الكثري من ال�شكوك ، 
وااللتبا�شات وتعدد 

املرجعيات اذ ي�شعنا هذا 
التوظيف امام م�شكالت 

تاريخية وم�شكالت 
تدوينية


