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عراب الشعر الشعبي... عريان السيد خلف روح القصيدة العراقية 
مواالت  ادركته  وجنونه،  القلب  جنوب  من  جاء 
االهوار وثلج النا�رصية ونارها مو�شوم بالوطن، 
وظماأ  امللغزة.  الفراتية  االغنيات  و�شنابل 
االزلية.  والنار  االزلية،  املياه  العطا�شى يف بالد 
وتلك الهو�شات التي جعلت ما�شورات البنادق ذات 
رائحة مثل رائحة ال�شم�س والطني احلري واأنا�شيد 
�شومر. دائمًا يعلق جر�شًا يف �شوته، واي�شًا بحة 
والغناء،  البكاء  مثل  االألوان  يرينا  انه  الناي، 
او  مرة..  العندم،  باالحمر  ال�شعر  من  ت�شع  حني 
الرمادي  اللون  يتاأوه  حتى  العميق  باالخ�رص 
على �شطوح تلك االكواخ ال�شفر الذهب وهي تعط 
برائحة الهيل والقهوة، م�شايف للغادي والفادي، 
كتب  و�شوق  ع�شقًا  املايع  الرتف  لذلك  واي�شًا 
ن�شمات  ومن  العراقية  املعاناة  رحم  من  �شعره 
و�شوقا  القا  تفي�س  بلهجة عراقيه  الروح وغذاها 
دائما  االبداع  يتج�شد    ، خال�شا  وع�شقا  وحنينا 
يف ق�شائده فرتاه مرة يغ�شب فين�شال منه تيار 
ينتهي  ال  بحنان  يفي�س  اآخرى  وتارة  اليتوقف 
كل  اأمامه  فتته�شم  ال�شعاب  كل  يك�رص  وبحب 
يف  ولد   ، العقبات  كل  وتتفتت  ال�شاهقة  اجلبال 
قلعة �شكر على �شفاف الغراف.  بداأ الن�رص مطلع 
جماميع  �شتة  من  اكرث  ا�شدر  حيث  ال�شتينات 
اأوراق   - ليله  كبل   - والديرة  الكمر  �شعرية. 
وموا�شم - �شفاعات الوجد - �شياد الهموم - تل 
االذاعة  ويف  العراقيه  ال�شحافة  يف  عمل  الورد، 
جامعه  من  الريموك  و�شام  منح  كما  والتلفزيون 
الريموك يف االأردن ومل يكتفي بهذها فقط بل قد 
ح�شل على �شهادة دبلوم �شحافه  وهو ع�شو يف 
ال�شحفيني  واحتاد  العراقيني  ال�شحفيني  نقابة 
يف  وع�شو  العاملية   ال�شحافة  ومنظمة  العرب 
باأنواعه  ال�شعر  يكتب  ال�شعبيني.   ال�شعراء  جمعية 
عريان  والف�شحى  العراقيه  ال�شعبية  اللهجة  يف 
ال�شيد خلف ما زال ميكث يف البيت البعيد  يعتذر 
عن احلب، وقد يعتذر عن احلزن، هذا امل�شاء.. وكل 
)اللحظة،  جتليات  يف  تتبدى  روؤاه  فل�شفة  م�شاء، 
ويوؤثثها  راهنيتها،  مي�شك  ويتلو،  يقول  حيث 
للحرية.  م�رصعة  ونوافذ  ومالمات،  و�شعراً  �شوراً 
االوجاع  التجليات،  يف  الق�شيدة  تكون  ذاك..  اذ 
يكون  اأن  اأراد  معًا(.  تكونهما  وقد  امل�رصات،  او 
حقائق  يف  يرى  وال  الكتمان  يكره  الأنه  عريانا 
البوح  الأن  البوح،  رحاب  يف  ت�شيح  اأن  اإال  الروح 
عنده هو هويته احلقيقية. اإن احلديث عن ال�شاعر 
احلديث  اإىل  يجرنا  وان  البد  خلف  ال�شيد  عريان 
و�شباه  طفولته  منذ  فالرجل  ال�شعبي  ال�شعر  عن 
يف  انه  بل   ، القدمني  عاري  ال�شري  عن  اليكف 
االأ�شواك  اأ�شقاع تغطيها  اإىل  الولوج  بحثه يتعمد 
داخلها  تكتنز يف  ال�شعبة  االأر�س  اإن  يعتقد  الأنه 
النمط  اإال ذلك  اإليها  الو�شول  بحقائق ال ي�شتطيع 
من املغامرين ممن يتحملون الوخز. اأولئك الذين 
ار�س   ، اأقدامهم   تدمى  حني  بالغناء  يتحلون 

�شاطعة  متوا�شلة  �شوفية  خلوة  خلقتها  عريان 
التطويق وجدت غذائها  االمتعا�س وع�شية على 
يف ت�شاري�س التاريخ واجلغرافية معا ثم متاهت 
 . اخلا�شة  قوانينها  امتلكت  وحدة  يف  معهما 
يكره  العربي  االأدبي  التاريخ  يف  �شاعرا  نر  فلم 
يرف�س  الأنه  لي�س   ، ال�شفر مثل عريان  اأو  الرحيل 
فكرة ال�شفر على اإطالقها ، بل الأنه يخ�شى لدرجة 
اأغانيه �شرتحل معه وتفقد  اأن مواطن  الرعب من 
خملوقات  يف  االتزان  عن�رص  الأن   ، اتزانها  بذلك 
وال  هو  فال   ، الوالدة  موطن  يف  تكمن  عريان 
اأحرا�س  يف  العي�س  بله  االأداء  ي�شتطيعان  اأغانيه 
اجتماعية  �شطوات  بني  عا�س  انه  رغم   . بعيده 
ا�شتطاع  انه  اال  مكانته  وتعظيم  حلمايته  كر�شت 
ان يناأى بنف�شه عن تلك ال�شطوات الأن روحه كانت 
ال�شطوات.  تلك  اأجواء بعيدة عن مرامي  حتلق يف 
 " املنطقة  اقطاعيي"   " �شيوخ  من  اأخواله  كان 
قلعة �شكر " بكل ما يعني ذلك من ترويع لل�شكان 
الفقراء واال�شتعالء عليهم ا�شافة اىل ا�شتغاللهم.  
اأما ال�شطوة الثانية فهي �شطوة الن�شب اىل �شاللة 
كرمية هي ا�رصة النبي حممد مبا حتمله من تاأثري 
ال�شطوة تقود  اإن هذه  النا�س.  ومهابة على عموم 
ال�شيد  فعائلة  املال  �شطوة  هي  اخرى  �شطوة  اىل 
عريان ال�شيد خلف هي عمليا من مالك االأرا�شي 
ومن ا�شحاب امل�شائف املميزة يف تلك املنطقة. 

لتقدمي  فقط  يكر�س  مل  خلف  ،ال�شيد  م�شيف  لكن 
كر�س  بل  اليه  يح�رص  من  لكل  والقهوة  الطعام 
احلكمة.  وق�ش�س  واالدب  ال�شعر  ملجال�س  اي�شا 
ومن  الثقافة  حمبي  من  هم  مريدوه  كان  لذلك 
يجيدون االإ�شغاء ملا ي�شمعون ويطبقون معانيها 
االأجواء  هذه  يف  ال�شاعر  ن�شاأ  مواقفهم.  على 
ب�شخونة  معززة  والدار�س  املحلل  عني  مكت�شبا 
لل�شاعر  القلب. و�شِمن هذا احلال احرتاما ق�رصيا 
من قبل اقرانه الطلبة و�شباب املنطقة ومهابة مل 
يق�شد تكوينها. مل ت�شتطع روحه التعاي�س مع تلك 
املهابة وذلك النوع من االحرتام فاراد ان يخلق 
ال�شيا�شي،  االنتماء  بقوة  االإحرتام  من  اآخر  نوعا 
ولدتهما  التي  االأ�شباب  ليعار�س  عدته  اأعد  بل 
والوقوف �شدهما. وكان �شالحه ال�شعر وال�شيا�شة. 
واخته  ال�شعر  حتفظ  ووالدته  �شاعرا  والده  كان 
لغة  فهي  ال�شعرية  لغتهم  اما  �شاعرة.  الكربى 
التي عمدها  ال�شيا�شة  مع  ال�شعر  فتنا�شج  ال�شعب. 
االنتماء املبا�رص اىل املنظمات الدميقراطية فكان 
ا�شتقرت نف�شه للدفاع عن املظلومني و"هوى  ان 
"املعيرب  ال�شهرية  ق�شيدته  يف  عربرّ  كما  النا�س" 
عبد" ال�شعبية التي طلب ان يلقيها على ح�شد من 
النا�س جتمعوا يف �شالة بيتنا الثقايف لي�شتمعوا 
اىل �شعره وحكاياه. يف �شعر عريان امل�رصات تنبع 
احلا�رص كي  تتولد  لكنها  واالحزان  االوجاع  من 

االجمل  وبالوطن  ال�شعيد،  احلر،  بالغد،  ينه�س 
واالرحب البنائه اخلل�س. نعم.. يف �شعره عذوبة 
نا�شه  عن  جمراه  يحب�س  حني  وعط�شه  الفرات 
ورواته، فيتحول ال�شهيد العط�س. الظماآن اىل راو، 
النازف وبوحه امل�شلح، ما تعجز  يعطي من دمه 
املقاوم.  و�شلبها  مائدتها  النه  اال�شطورة  عنه 
ومرات  �شمته،  و�شوت  نف�شه،  نب�س  اىل  ين�شت 
لهزمية دمه او دمعه، او خلجات حبه، كذلك يفعل 
ال�شهيد، ال�شاهد يف �شعر املوت املوقوت واملوؤجل، 
املنايف  يف  والدوران  والكربياء  الوفاء  ويف 

امل�شيجة باالمل واملخدوعة به يف اآن. 
وج�شارة  الوطن  خوف  )�شايل(  عريان  �شعر 
ال�شبايا  احلديثات(  )خوف  كما  واملاء،  االر�س 
واملا�شورات،  حبًا،  )املايعات(  اليانعات 
يقدم  ال  الوطن  البارود.   بطعم  املفاخرات 
اله خ�شب  املوؤقت، فهو  او موته  )مربرات( حبه، 
نف�شه، متوز يف االمتناهي.. ويف عوداته الواثقات 
ق�شائد  نقراأ  لذا  تنتظر..  )ع�شتار(  هناك  فدائمًا 
ال�شجن املعايذ ون�شتمع اىل ال�شجي الفار�س واالأمل 
)بابل(  تغت�شل  كي  وباملقاومة  بالكفاح  امل�شلح 
�شعر  اىل  ترى  لذا  اوجاعها وحرائق طغاتها.  من 
عريان ال�شيد خلف، م�شموعًا يتلى، فتتلم�س بالغة 
كبالغة  فنًا  االعلى  بانه  فتوؤمن  ال�شوت،  حمنة 
والن�شال  واجلنوب،  الرغيف  وبالغة  الب�شاطة، 

الدامي املهيب، ولذا اي�شًا مل يقدم عريان �شهادة 
املع�شالت  ونا�س  االهوار  نا�س  عن  جمروحة 
ومنجد  نحبهم  والذين  احبهم  الذين  واملعاناة، 
وان  جمروحة  �شهادة  قدم  بل  امل�شعة،  فعالهم 
فاملنكوب  اأ�شاه،  يف  غارت  او  اجلرح  جتاوزت 
واملظلوم، له ح�شة ان�شانية، يف )تل الورد(، فمن 
اللهب  �شنوات  وقائع  فخر  احلري  الطني  �شهقه 
والتعب واحلب، وغم�شه يف فرح ال�شنابل وحزنها 
ال�شواعد  به  تفي�س  ال�شيد  العرق  وذلك  ال�شاحب 

واجلبال واجلباه واملناجل. 
جلنوب  العربية(  )العامية  �شاعر  لي�س  فهو  لذا، 
العراق، وان كانت امتيازاً، لكنه �شاعر التطلعات، 
التي ال تنقطع،. بل تتما�شك يف تباعدها الق�رصي 
)اغنية  لي�س  �شعره  ان  املفرو�س.  وناأيها 
فولكلورية(، لكنه ميتاح من وجدان يغني وي�شلح 
لتزيني الرتاث ال�شعبي برنة �شوته ونرب معاجلته 
اذى  من  او  املائي،  قاعها  من  امل�شتلفة  للكلمة 

القلوب وا�شى ال�شيا�شات. 
الوجداين،  مو�شوعها  لق�شيدته  ان  �شحيح 
عامة  منا�شبة  يغدو  ما  �رصعان  لكنه  امل�شتقل، 
يف  االعظم  امل�شرتك  هو  )امل�شتقل(  فاملو�شوع 
ب�شعره،  عريان  ينحو  وهكذا  ال�شعبي-  الوجدان 
لذا فهو يبوح، ثم ي�شدح: ودائمًا يفوح بعطر )تل 

الورد(، ودائمًا ب�شوء )قمر الديرة(.  

اعداد. الجورنال

في قبو  " الكبش" "آخر األراضي"
الثقافي يحتضن األدباء 
والشعراء

وجماهل  االأمكنة،  متاهة  يف  البحث،  رحلة  هي  االأرا�شي"  "اآخر  رواي��ة 
." الذاكرة، عن �رص اختفاء "امراأة املعهد امللكيرّ

 ، عمٌل روائيرّ كبري اآخر الأنطوان الدرّويهي ياأخذ مكانه يف عامله االأدبي الغنيرّ
املرهف اجلمالية، امُل�شتَمدرّ من حيوات داخلية عميقة، وا�شعة االآفاق، يلتئم 
ة والذات اجلماعية، و�شفاف العاملني  فيها الوعي والالوعي، والذات الفرديرّ
اأدب  مقاربتهم  يف  عليه،  اد  والنقرّ الكترّاب  يترّفق  فما  وهواج�شها.  والزمنني 
يف  فارقة  عالمة  االأعماق.  اأدب  ه  اإنرّ فرادته.  �شيء،  اأيرّ  قبل  هو،  الدرّويهي، 
ل اإ�شافًة قيرّمة على املكتبة العربية،  االآداب العربية، القدمية واملحدثة، ت�شكرّ

يف بعدها اجلمايل واالإن�شاين.

�شدرت موؤخراً رواية »الكب�س« للكاتب اأنور اخلطيب عن دار مداد للن�رص والتوزيع 
يف دبي، وهي من اأحدث اإنتاجاته االأدبية، بعد اأن اأ�شدر 13 رواية، و7 دواوين 
�شعرية، و3 جمموعات ق�ش�شية، وكتابني يف النقد.  يقول اخلطيب عن روايته، 
اإنها تبداأ مب�شهد رجل ي�شمي نف�شه الغزايل يلقي خطبة على م�رصح املدينة بهدف 
اإ�شحاك اجلمهور ك�رصط من �رصوط وايل املدينة ملنحه اإقامة فيها، ويخرب النا�س 
الكوميديا والرتاجيديا،  باأ�شلوب يراوح بني احلقيقة واخليال، وبلغة متزج بني 
واحلقيقة والوهم، اأنه ح�رص من مكان بعيد �شائراً على املاء. يقول اخلطيب، اإن 
احلدث الذي يجري يف باطن الرواية اأهم من احلدث اخلارجي، ويت�شح ذلك من 

احلوارات العميقة، والتاأمالت واال�شتنتاجات الغريبة.

اأدولف  اأ�شبح  فنرّي، كيف  يتناول معر�س  االأملانيرّة برلني،  بالعا�شمة  يف قبو 
هتلر نازيا، وما الذي حول اأملاًنا عاديني، اإىل قتلة، خالل عهد الرايخ الثالث.

وياأتي هذه املعر�س، بعد اأكرث من �شبعني عاًما، على انتحار هتلر، يف قبو اآخر 
باملدينة خالل االأيام االأخرية من احلرب العاملية الثانية. ويقام معر�س "هتلر 
- كيف حدث هذا؟" يف قبو بربلني كان ي�شتخدمه مدنيون خالل غارات احلرب 
العاملية الثانية ويوجد على مقربة من القبو الذي عا�س فيه هتلر عندما كانت 
املعر�س  وي�شتك�شف  دخوله.  للعامة  ميكن  ال  والذي  للق�شف  تتعر�س  برلني 
اإىل  و�شوال  كر�شام  ق�شاها  التي  والفرتة  النم�شا  يف  طفولته  منذ  هتلر  حياة 

جتربته كجندي خالل احلرب العاملية االأوىل و�شعوده فيما بعد اإىل ال�شلطة. 

زار الناق�د والروائي را�شم عبد القادر برفقة ال�شاعر واالأدي�ب ع�ادل 
الدرة �شعبة البيت الثقايف ، وجرى احلدي�ث عن احلرك�ة الثقافي�ة 
حديث�ة  بيت  به  يقوم  وما  حديث�ة  مدينة  يف  والفنية  واالأدبية 
الثقايف من ن�شاطات وندوات حوارية واأم�شي�ات �شعري�ة م�شرتكة 

ت�شه�م يف تن�شي�ط اجلوان�ب الثقافي�ة املتمي�زة، 
وعل�ى  قدراته�م،  وتنمية  املثقفني  ورعاية  ا�شتقطاب  يف  ودوره 
احلليم  عبد  يا�شي�ن  به�اء  الثقاف�ي  البيت  مدير  اأكد  اللقاء  هام��س 
على �رصورة التعاون الثقاف�ي امل�شت�رك بي�ن املثقفي�ن واالأدب�اء 

وال�شعراء الأج�ل دع�م الن�شاط�ات الثقافي�ة واالأدبي�ة.

معرضإصدارات البيتإصدارات

قراءة في كتاب

كاملة  �شبكًة  النذل"  "ع�شيقات  يف  الكاتب  ير�شم 
يف  وتنمو  تن�شاأ  عالقات  امل�شوهة،  العالقات  من 
االأحقاد  وتنهكه  الزيف،  يغلفه  طبقي،  جمتمع  ظل 
وي�رصق  يدمر  الفرد  حيث  اخلفية،  وال�رصاعات 
بطل  فيه.  يطمع  ما  اإىل  الو�شول  �شبيل  يف  ويقتل 
روائي  كاتب  فيها  االأ�شا�شية  ال�شخ�شية  اأو  الرواية 
ت�شارحه  اليحياوي"،  "كمال  يدعى  و�شيناري�شت 
زوجها،  من  حامل  اأنها  "حياة"  ال�رصية  ع�شيقته 
احلادثة  هذه  تركها.  اأو  معها  البقاء  بني  ه  وتخريرّ
ر يف ذاكرته لقطات من حادثة �شبيهة ح�شلت  �شتفجرّ
"ناديا"، الفتاة التي  معه يف املا�شي، حني عادت 
كان يحبها يف اجلامعة، حبلى من زوجها، وطلبت 
منه اأن يتزوجا بعد اأن تنهي اأمورها وحت�شل على 
�شيء  كل  فتقي�س  "ناديا"،  زوجته  اأما  الطالق.  
للتحويل  قابل  لديها  �شيء  كل  وامل�شالح،  باملال 
اإىل �شفقة رابحة، حتى رحالت ال�شيد مع االأ�شدقاء 
واالإعالن،  الدعاية  لعقود  �شيد  حفالت  اإىل  تتحول 
توفر  ال  و�شعادتها  متعتها  لتحقيق  �شعيها  ويف 
ولكن  اأق�شاه،  اإىل  �شذوذها  متار�س  فر�شة،  اأي 
"بر�شتيج"  على  احلفاظ  هو  فاملهم  اخلفاء،  يف 
ر  يفجرّ الرواية  ثلثي  من  اأكرث  م�شي  بعد  العائلة. 
كل  اأن  فيك�شف  مفاجاآته،  اأوىل  الرياحي  كمال 
ال�شفحات ال�شابقة التي قراأناها ما هي اإال يوميات 
ال�شجن،  م�شفى  يف  وهو  اليحياوي"  "كمال  كتبها 
قتل  اأنه  زوجته  اتهمته  اأن  بعد  اإليه  اقتيد  الذي 
اأن املفاجاآت لن تتوقف هنا،  "�شارة".  غري  ابنتها 
للقارئ،  الفخوخ  بن�شب  روايته  مغرم يف  فالكاتب 
اأ�شخا�س  �شبعة  فيها  ي�رصك  بولي�شية،  حبكة  �شمن 
اللعب  اأوراق  خالطًا  اخلدمات،  يتبادلون  اأنذال 
ذات  املراهقة  الفتاة  "�شارة"  فيما  جميعًا،  بينهم 
ال�شبعة ع�رص عامًا هي اخلا�رصة الوحيدة يف لعبة ال 
تعرف قواعد نذالتها. جتتمع اخلطوط كلها وتت�شابك 
ليطالب  "�شارة"  والد  يعود  حني  اجلميع،  م�شائر 
اأن  اليحياوي"  "كمال  اجلديد  الزوج  فيخاف  بها، 
تزداد  ال�شابق،  زوجها  اإىل  وتعود  "ناديا"  ترتكه 
"اإيفو"  �شديقه  قطة  يقتل  وخياالته،  هلو�شاته، 
ال�رصي  الع�شيق  "ح�شن"  فيما  ر�شائل،  له  ويكتب 
وت�شفية  لالنق�شا�س  الفر�شة  ينتظر  وابنتها  لالأم 
املاأجور  القاتل  و"بوخا"  اجلميع،  مع  ح�شاباته 
ورطة.  من  التخل�س  يريد  من  كل  خدمة  يف  جاهز 
اأخرى يف �رصاكها:  هكذا، توقع الرواية القارئ مرة 
واحٍد  وكل  العنوان،  يف  املق�شود  "النذل"  هو  من 
حماٌط  فيهم  واحٍد  وكل  االآخر،  من  اأنذل  هوؤالء  من 
اأن  حماواًل  ز"  "تركرّ واأنت  يراوغك  هو  بالع�شيقات؟ 

تنهي الرواية قبل اأن ينجح يف خداعك مرة اأخرى.

اقتباس
 

اخلزي هو االإح�شا�س الذي ينتابك عندما تتفق مع 
املراأة التي حتبها على اأنك الرجل الذي حت�شبه هي. 

كارل �شاندبرغ

�شدمة البدايات
حمنة املخيرّلة

اأي الطرق ت�شلك
يف البحث عن الكنز اخلبيئ 

بني الكلمات
هذه الغابة التي ت�رصح فيها 

النمور طليقًة
من غري �شياج

�َشَحرة يطريون يف ظالم 
دام�س

مع�شكرات اعتقال وحمميرّات 
ذرية

خزانة املالب�س التي 
حت�شبها مغارة مليئة 

بالقتلى

اأو كهفا تفق�س فيه االآزال
مدن وقارات ت�شوقها الغرائز 

الوح�شية كالقطيع.
هذا اليمام الهادل على �شجر 
االأراك وجه املراأة املتال�شي 

يف ال�شباب �شرب اأيوب، 
عزلة يون�س يف بطن احلوت.

اجلبال ال�شحراء الطفوالت 
االآفلة

املوت الوالدة
الغ�شق الهاذي خلف 

ال�شحاب
�شدمة البدايات التي ال 

تنتهي.  

سيف الرحبي

ثقافة 

بدايات ال تنتهيعالم نجيب محفوظ... عوالم سحرية خلدت نفسها بنفسها 
وتوهج”  اإبداع   : حمفوظ  “جنيب  اجلديد  الكتاب  يف 
للناقد امل�رصي �شوقي بدر يو�شف ال�شادر عن مطبوعات 
املوؤلف  ي�شري  الرافد(  )كتاب  ال�شارقة   – الثقافة  دائرة 
اأن يف عامل جنيب  اإىل  دَّر بها ِكتابه  يف التوطئة التي �شَ
حمفوظ االإبداعي وهًجا واألًقا كبريين نابعنينْ من اأ�شالة 
�شك  “وال  وي�شيف  والق�ش�شي.  الروائي  ُمنجزه  وعراقة 
ورهافة  برباعة  املنتخبة  وعوامله  حمفوظ  جنيب  اأن 
اأخذ  الذي  العجيب  التوهج  هذا  م�شدر  هي  �شديدتني، 
ونقل   ،1988 عام  نوبل  من�شة  اإىل  غرة  حني  على  به 
ياأتي  العاملية”.  اآفاق  اإىل   )…( امل�رصية  احلارة  م�شهد 
الفني  التحليل  بني  جامًعا  ف�شاًل  ع�رص  اأحد  يف  الكتاب 
الأعمال حمفوظ والتناول املو�شوعي/ الثيمي، وقد غطى 
وكذلك  واالجتماعية  التاريخية  حمفوظ  روايات  الكتاب 
الفل�شفية “مريامار”. كما توقف يف بع�س الدرا�شات عند 
االأول،  الف�شل  ظواهر الفتة يف كتابات حمفوظ كما يف 
اأعمال  و�شيفرته يف  العنوان  اأيقونة  املوؤلف  تناول  حيث 
عن  بحث  ال�شيميولوجي  التناول  خالل  ومن  حمفوظ، 
عالقة تنا�س بني العنوان وبني اجل�شم االأدبي. كما انطلق 
هل  قبيل:  ِمن  افرتا�شية  ت�شاوؤالت  من  حتليله  يف  الناقد 
يجب التعويل على ماهية العنوان، وتبئري مفرداته لتعطي 
عامل  اأن  املوؤلف  ويرى  الن�س؟  داخل  املبثوث  املعنى 
نف�شها  خلدت  التي  ال�شحرية  العوامل  من  حمفوظ  جنيب 
العنونة  اأن  كما  املتفرِّد.  الفني  الن�شق  بنف�شها من خالل 
للن�س،  الداخلية  االإبداعية  العملية  من  يتجزاأ  ال  جزٌء 
كانت  واإن  �شديدة،  بعناية  رواياته  عناوين  يختار  فهو 
عملية التوازي بني ن�شية العنوان والعمل الروائي تكمن 
وعن  املنت.   اإىل  العنوان  من  اللغة  عن�رصي  تداخل  يف 
عالقة العنوان بالن�س يقول اإنها حتقِّق م�شاألتني؛ االأوىل 

الكاتب،  رعاها  بذرة  كان  اأن  منذ  الن�س  بنمو  ُمتعلِّقة 
تعك�س  البداية  حيث  احلكاية،  بدورية  متعلقة  والثانية 
النهاية وتوؤكدها. كما ُيحلِّل عناوين الكثري من االأعمال 
واإن  “الثالثية” و”ال�شمان واخلريف”،  الروائية بدًءا من 
ق يف ا�شتقراء عنوان “ال�شحاذ” وربطه بن�شه،  كان مل يوفَّ
عن  ُتعربِّ  مفردة  هو  ال�شحاذ  رواية  “عنوان  اإن  فيقول 
احلكي  م�شتويات  وبني  الذات  بني  النا�شئة  العالقة  زخم 
النابعة من وقائع ما حدث داخل الن�س”، وهذا كالم عام 
ينطبق على اأي عنوان اآخر، مبعنى اأنه مل يقدِّم خ�شو�شية 
العر�س” الذي عاد به حمفوظ  “اأمام  للعنوان. عرب ن�س 
االإبداعية،  حياته  به  ا�شتهلَّ  الذي  الفرعوين  التاريخ  اإىل 
يتوقف املوؤلف عند روؤية حمفوظ لهذا الن�س الذي حاكم 
ال�شخ�شيات  وبع�س  م�رص  فراعنة  حمفوظ  جنيب  به 

العامة وزعماء وروؤ�شاء م�رص ال�شابقني حتى نهاية ع�رص 
الت�شنيف  على  ا�شتع�شى  الذي  الكتاب  وكان  ال�شادات. 
د فيها حمفوظ على وجوب  االأدبي مبثابة روؤية تنبئية يوؤكِّ
ا�شتئ�شال الف�شاد املتجذر داخل نفو�س ال�شلطة، واالأهم اأن 
حماكمة الروؤ�شاء �شيء مطلوب دائًما للوقوف على طبيعة 
ال�شعب امل�رصي يف املطالبة بالعدالة واحلرية. ال يتوقف 
الكاتب  يقارن  بل  وحدها،  حمفوظ  اأعمال  عند  الكتاب 
لعادل  �شعاع”  من  “ملك  رواية  بني  درا�شاته  اإحدى  يف 
كامل، ورواية “العائ�س يف احلقيقة” لنجيب حمفوظ من 
مقدمة  وبعد  اأخناتون.  ل�شخ�شية  الكاتبني  تناول  خالل 
واملبدعني  خا�شة  ب�شفة  حمفوظ  عالقة  عن  ف�شفا�شة 
الكتابة،  يف  الفرعونية  بالع�شور  عامة  ب�شفة  العرب 
ثم  مبحفوظ،  وعالقته  كامل  عادل  �شخ�شية  اإىل  يتطرق 
بعد ذلك يتناول يف �رصد ُم�شهب �شخ�شية اأخناتون وكيف 
تناولها الكاتبان، وما هي الروؤى التي طرحاها من هذا 
اال�شتدعاء والتناول. يختتم املوؤلف الكتاب بقراءتني يف 
جنيب  بعنوان:  االأوىل  حمفوظ  جنيب  عن  ُكتبت  اأعمال 
حمفوظ واالإ�شكندرية، قراءة يف كتاب جنيب حمفوظ يف 
ليايل �شان �شتيفانو ملحمد اجلمل. اأما الكتاب الثاين فهو 
عن اإبداع حمفوظ الق�ش�شي بعنوان: جتليات �رصد احلياة، 
اأدب جنيب حمفوظ. الكتاب يف جُممله �شياحة  قراءة يف 
يف عوامل جنيب حمفوظ االإبداعية، وكذلك متابعة للكثري 
وهو  حمفوظ،  واإبداع  فكر  من  اقرتبت  التي  االأعمال  من 
التي  ال�رصيعة  واملقاالت  الر�شينة،  الدرا�شات  يجمع بني 
كانت اأ�شبه بذكريات عن هذه العوامل وما ارتبط بها من 
والرواية.  البن�شيون  مريامار:  عن  مقالته  يف  كما  اأماكن 
عنوانها  ده  اأكرّ ما  هو  الدرا�شات  هذه  يف  املهم  ال�شاهد 
امل�ُنتَخب، فاأعمال حمفوظ مازالت ملهمة للنقاد والُكترّاب 
على حدرّ ال�شواء ويف ذات الوقت يجد فيها القارئ والناقد 

األًقا ووهًجا حا�رصين.

بغداد_ متابعة


