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اعتاد النقاد ودارسو القصة العراقية 
عىل الجمع بني عبد امللك نوري 

وفؤاد التكريل عند الحديث عن ريادة 
التجديد يف القصة العراقية ، يف حني 
ان عبد امللك نوري ينفرد بهذه الريادة 

كام تدل عليه املصادر التي تتحدث 
عن سرية كل منهام وشهادات أربع 

شخصيات كبرية هم قاصان وناقدان 
ممن عارصوه أو تابعوا مسريته 

القصصية . يقول عنه الدكتور عبد االله 
أحمد يف كتابه ” األدب القصيص يف 

العراق منذ الحرب العاملية الثانية 
: ” ميكن أن نسمي جيله الذي أخذ 

انتاجه القصيص بالظهور منذ أواخر 
األربعينات “جيل عبد امللك نوري “، 

مام يؤكد ريادته. 

ولد عبد امللك نوري 1921/1/3 يف حمجر �صحي 
على قناة ال�ص���وي�س يف م�صر عندما كان اأبوه عبد 
اللطيف نوري )وهو ع�صكري اأ�صبح وزيرا للدفاع 
يف ف���رة م���ن تاريخ العراق احلدي���ث (، عائدا من 
احلجاز بعد امل�ص���اركة اإىل جانب ال�ص���ريف ح�صني 
يف الث���ورة العربي���ة الك���رى ، فت���م احتجازه هو 
وزوجته ومن عاد معه ، ب�ص���بب انت�ص���ار وباء يف 
اجلزيرة العربية اآنذاك . ح�ص���بما جاء يف كتاب ” 

عبد امللك نوري : رحلة االبداع ” لهاتف الثلج .
ن�ص���ر ق�ص�ص���ه االأوىل يف جمل���ة ” املجل���ة ” يف 
كلي���ة  يف  طالب���ا  1944وكان   �����  1941 االأع���وام 
احلق���وق اآن���ذاك واأ�ص���در جمموعت���ه الق�ص�ص���ية 
االأوىل ” ر�صل االن�صانية ” عام 1946 ” . اأما فوؤاد 
التك���ريل فق���د ولد يف حملة باب ال�ص���يخ يف بغداد 

عام 1927 ون�ص���رت له اأول ق�ص���ة ، وهي بعنوان 
” هم����س مبه���م ” عام 1952 و�ص���درت جمموعته 
االأوىل ” الوج���ه االآخ���ر ” ع���ام 1960 ،مبعنى ان 
اأكرث من ع�صر �ص���نوات تف�صل بني بداية كل منهما 
. وف�ص���ا ً على ذلك فاإن اللغ���ة االنكليزية التي كان 
عبد املل���ك يجيده���ا �صاعدته على ق���رْاءة الق�ص�س 
العاملي���ة واال�صتف���ادة م���ن اأ�صاليبه���ا الت���ي ترك���ت 
ب�صماتها على ا�صلوبه فنحا به منحى جتديديا يف 

حني مل يتوفر ذلك للتكريل.
يع���رف فوؤاد التكريل بتقدم عب���د امللك عليه زمنيا 
يف كتاب���ة الق�صة ويف جتديدها . يقول يف املقدمة 
الت���ي كتبها ملجموعة ” ذيول اخلريف ” لعبد امللك 
،ع���ن بداي���ات تعرفه علي���ه ع���ام 1949 : ” كنت قد 
التقي���ت به قب���ل ا�صب���وع يف مقه���ى ” �صوي�س ” ، 
حني كنت اأم�صي يومني اأو ثاثة يف بغداد لق�صاء 
بع����س احلاج���ات . كان اللق���اء بوا�صط���ة �صديقنا 
امل�ص���رك �صاط���ع عب���د ال���رزاق وبطل���ب م���ن عبد 
املل���ك . امت���د بيننا ، ح���ال التقينا ، ن���وع من االإلفة 
، والتفاه���م ال�صافيني . كان عب���د امللك اآنذاك كاتب 
ق�ص���ة معروفا فازت ق�صته ” فطوم���ة ” يف ال�صنة 
املا�صي���ة بجائ���زة جمل���ة ” االأدي���ب ” البريوتي���ة 
الأح�ص���ن اق�صو�صة عربية ، وكنت �صابا �صغريا مل 
اأن�صر �صيئا ، اإال اين كتبت بع�س االأقا�صي�س التي 
مل اأقتن���ع بها واأعطيتها �� كما اأتذك���ر �� اإىل �صديقي 
ن���زار �صلي���م لاط���اع عليه���ا فاأعطاها ب���دوره اإىل 
�صاط���ع ليعيدها ايل ّ فو�صل���ت اإىل عبد امللك فاطلع 
عليه���ا ، ومن هنا كان طلبه من �صاطع اأن يلتقي بي 
.” وهذا دليل �صريح على اأ�صبقية عبد امللك نوري 

يف ريادة التجديد على فوؤاد التكريل .
لق���د وجد عب���د امللك ن���وري نف�ص���ه امت���دادا جليل 
الق�صا�ص���ني الذي���ن �صبق���وه . فه���و” يع���رف باأن 
ذالن���ون اأي���وب وعب���د املجي���د لطف���ي ق���د اأث���روا 
به���م الأنهم اجلي���ل االأ�صب���ق وكان يعدهم���ا كاتبني 
طايعي���ني بالن�صبة لاجي���ال ال�صابقة ، لكنه واأبناء 
جيل���ه قد افرقوا عنهما من حيث اال�صلوب ” الفن 
” فق���د كان���وا جيا جدي���دا يف الكتابة ” . يف حني 

يتقاط���ع موقف فوؤاد التكريل مًع موقف عبد امللك ، 
من اجليل الذي اأ�صار اليه ، فهو يقول عن تاأثر عبد 
املل���ك بجيم����س جوي�س : ” ففي ذل���ك اجلو االأدبي 
، خ���ال االأربعين���ات ” ح���ني كان ذوالن���ون اأيوب 
ورفاق���ه منكبني عل���ى ق���رع طب���ول االأقا�صي�س ” 
االجتماعي���ة ” ال�صاذجة ، تب���دو حماولة عبد امللك 

مثل نيزك اأ�صاء �صماءنا ال�صوداء . ”
اأم���ا حممود عب���د الوهاب ، وهو ينتم���ي اإىل جيل 
اخلم�صين���ات الذي ينتمي التك���ريل اليه ، فيعرف 
يف حوار كن���ت قد اأجريته معه ع���ام 2005 ون�صر 
يف جري���دة الزم���ان ، با�صتاذي���ة عب���د املل���ك نوري 
وريادت���ه . فه���و يق���ول : ” كان جي���ل اخلم�صينات 
جيا قارئ���ا وعارفا با�صراطات فع���ل الكتابة ، ان 
م���ن يعرف حرفي���ة العمل يكون كث���ري التدقيق يف 
اجن���ازه . كنا ، يف مقه���ى الرازيلية ، ن�صغي اإىل 
القا�س الرائد الراحل عبد امللك نوري يف خ�صية ، 
رنا بحدود  ان���ه ال يق�صين���ا بحديثه لكن���ه كان يب�صّ
معرفتن���ا ، تعلمنا منهم كم هي مت�صددة ا�صراطات 
الكتابة ، ثم كم عملت التحوالت ال�صيا�صية احلادة 
والعنيف���ة واحلا�صمة على عزلة القا����س الق�صرية 

واملوؤقتة اأحيانا ” .
يدر����س الدكتور عب���د االله احمد جترب���ة عبد امللك 
نوري على نحو مو�صع فيق�صم م�صريته الق�ص�صية 
اإىل اأربع���ة مراح���ل يبداأه���ا ببداية حيات���ه االأدبية 
منذع���ام 1941 حي���ث ن�صر اأوىل ق�ص�ص���ه ، ) ق�صة 
” املجلة  ” يف العددين 6 و7 من جملة  ” بدري���ة 
يف اآب وايل���ول 1941 ( ، وي���رى ان ق�ص�ص���ه التي 
ن�صره���ا ب���ني عام���ي 1948 و1951 ، متث���ل نت���اج 
املرحل���ة التجريبي���ة يف ق�ص�ص���ه ، يف حني مل يكن 
ف���وؤاد التكريل قد ن�صراأية ق�ص���ة اآنذاك . وي�صّخ�س 
اأب���رز �صمات لغة مرحلة عبد امللك نوري التجريبية 
باأح���داث  ” املظاهراملحيط���ة  بو�ص���ف  باهتمام���ه 
ق�ص�ص���ه و�صخو�صه���ا . ” وال ين���زه الناقد ق�ص�س 
عب���د النملك من ال�صعف يف خمتل���ف املراحل التي 
حت���دث عنها غ���ري انه يتفق ، كما ب���دا وا�صحا ، مع 
ق���ول ف���وؤاد التك���ريل ” ” ان االق�صو�ص���ة العراقية 

امل�صتكمل���ة الأق���ل حد م���ن التقنية املع���رف بها يف 
االآداب الغربي���ة ، مل يكتبه���ا “ال�صيد ” وال اخلليلي 
” وال ” ذنون اأيوب ” ، ان يقظة التقنية الق�ص�صية 
يف الع���راق و ال�صعور ب�صرورته���ا كانت لدى عبد 
املل���ك نوري . ال يهم كثريا م���دى اأو عمق جناحاته 
يف هذا املجال امنا يج���ب اأن ن�صجل له تلك الرغبة 
املحرق���ة امل�صتم���رة لتحقيق م�صت���وى فني حمرم 
يف االق�صو�ص���ة العراقية مل ي�صبق اليه . كان جادا 
يف عمق���ه وحماوالته ، ومل تكن الثقافة تعوزه وال 
االط���اع اأو اجل���راأة ” .وه���ذه �صه���ادة اأخرى على 

ريادة عبد امللك نوري يف التجديد .
اأم���ا الدكت���ور عل���ي ج���واد الطاهر فهو يح���دد ، يف 
كتاب���ه ” يف الري���ادة الفني���ة للق�ص����س العراقي ” 
، التي���ارات الت���ي مي���زت اجن���اه عبد املل���ك نوري 
 ( االأخاق���ي  االن�ص���اين  االجتماع���ي  بالتي���ار   ،
املارك�ص���ي( والتي���ار النف�ص���ي ال���ذي ي�صتله���م تيار 
الوعي من الق�ص����س الغربي ثم التيار الوجودي ، 
وتعمق التيارين االأخريين قراءات عبد امللك نوري 
باللغ���ة االنكليزي���ة : ” واأبرز ما يف ه���ذا اجلديد �� 
غ���ري الواقعي���ة الغربي���ة الت���ي �ص���ارت معروف���ة �� 
واقعي���ة ” �صرقي���ة ” تبناها عبد املل���ك نوري ) اإىل 
جوار اآخري���ن �� مل يكن فيهم التكريل �� جاوؤوها عن 
طري���ق الفكر املارك�صي على وجوه خمتلفة �� ولكنه 
زاد عليها وعلى االآخرين �� ي�صاركه يف هذا التكريل 
،، اجتاه���ا نف�صانيا من الاوعي و�صمه تيار الوعي 
اأو احل���وار الداخل���ي . ث���م ملحات م���ن الوجودية �� 
جن���د �صيئا منها عند التكريل ����� متاأثرين بعبد امللك 
بع���ده ����� وهكذا اختلف ع���ن االآخرين كله���م يجمعه 
ه���ي  اأو كاملتناق�ص���ة  ثاث���ة اجتاه���ات متناق�ص���ة 
االجتماعي���ة ����� اال�صاحية �� الثوري���ة اذا مل ن�صمها 
املارك�صية وما هي اكرث من املارك�صية، والنف�صية �� 
النف�صاتية ����� اذا مل حتددها بتيار الوعي ، و�صياع 
الف���رد ب���ني اختياره وج���ره وعوام���ل ت�صاوؤمه ” 
قرف���ه ” واالرادة وامل�ص���ري والعبث .. اذا مل ن�صمه 
الوجودي���ة ” ، ومل يتوفر مثل ه���ذا لفوؤاد التكريل 

متاما.

ناطق خلوصي

عبد الملك نوري و تجديد القصة العراقية
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يف نهاية خريف سنة 1949، حينام كنت 
موظفا صغريا مستجدا يف محاكم 

بعقوبة املدينة، وصلتني برقية مدهشة 
صباح احد أيام الخميس، مل تحتو إال 

عىل كلامت قليلة؟

 »�صنجيء �صباح الغ���د اجلمعة ..” وكانت موقعة 
بتوقي���ع عبد املل���ك نوري. كنت ق���د التقيت به قبل 
اأ�صب���وع اأو اأكرث بقلي���ل يف مقهى “�صوي�س” حني 
كن���ت ام�ص���ي يوم���ني اأو ثاث���ة يف بغ���داد لق�صاء 
بع����س احلاجي���ات. كان اللقاء بوا�صط���ة �صديقنا 
امل�ص���رك �صاطع عبد الرزاق وبطلب من عبد امللك. 
امت���د بيننا، حال التقينا. نوع من االألفة، والتفاهم 

ال�صافني.
كان عب���د املل���ك اآن���ذاك كاتب ق�صة مع���روف، فازت 
اأق�صو�صت���ه “فطومة” يف ال�صنة املا�صية بجائزة 
جمل���ة “االأدي���ب” البريوتي���ة الأح�ص���ن اأق�صو�صة 
عربي���ة، وكن���ت �صابا �صغ���ريا مل ان�صر �صيئ���ا ، اإال 
اأين كتب���ت بع����س االأقا�صي����س الت���ي مل اقتنع بها 
واأعطيته���ا � كم���ا اأتذك���ر � اإىل �صديقي ن���زار �صليم 
لاطاع عليها فاأعطاها بدوره اإىل �صاطع ليعيدها 
اإيل فو�صلت ليد عبد امللك فاطلع عليها، ومن هناك 

كان طلبه من �صاطع ان يلتقي بي.

 *ولك����ن ماذا عن اأدب عبد امللك نوري واجتاهه يف 
فن كتابة الق�صة ؟

� مبدئي���ًا كان عب���د امللك �صديد االإمي���ان بالواقعية 
وبوج���وب ا�صتيح���اء حميط���ه العراق���ي، اإال انه 
كان ي�ص���ع ال�صناعة الفني���ة يف االأدب الق�ص�صي 
ي�صم���ى  ان  ميك���ن  م���ا  ف���وق  الكتاب���ة  وج���ودة 
بامل�صمون االجتماعي ولك���ن لي�س على ح�صابه. 
كان منح���ازا اإىل االأدب الق�ص�صي الغربي اجليد 
�ص���د اأي ادعاءات اأو مب���اديء اأخرى ال تنتج غري 
اأدب رديء فني���ا. وعلى ه���ذا امل�صتوى مل ي�صاوم 
عب���د امللك اأحدا ومل يجامل، وكان حادا يف نقده، 
ع�صبي���ا ، ال يطي���ق ان ي�صم���ع دفاع���ا ع���ن ق�ص���ة 
يعتق���د اأنها �صيئة. ويف اعتق���ادي انه كان يعي�س 
تناق�ص���ا بني اأفكاره ع���ن االإن�صانية واال�صراكية 
خلدمته���ا  ينت���ج  ان  يج���ب  ال���ذي  االأدب  وب���ني 
والذي ي���رى انه ال ميكن تقنينه به���ذه ال�صهولة. 
ن�ص���ر عب���د املل���ك جمموعت���ه الق�ص�صي���ة االأوىل 
لنهجه  االإن�صانية” �صن���ة 1946 تطبيقا  “ر�ص���ل 

الواقع���ي، ولكن���ه مل ير�س عنها كم���ا هو متوقع، 
فانقلب اأواخ���ر االأربعينيات يجرب � مع ارتباطه 
بالواقعي���ة � اأ�صالي���ب اأخرى للتعبري ع���ن اأفكاره 
الق�ص�صية. وهك���ذا كانت “ال�صياج الرمادي” ثم 
“االأديب”  “جي���ف معطرة” املن�صورة يف جملة 
البريوتية يف عدد �صباط 1949. كتبها عبد امللك 
اأواخر �صن���ة 1048، وطبق فيها حماولة التعبري 
ع���ن جم���رى ال�صع���ور ل���دى �صخ�صي���ات متعددة 
خ���ال فرة زمني���ة معلومة. نعم، اإنه���ا ا�صتعارة 
مل���ا ابتك���ره “جوي����س”، اإال ان امللف���ت للنظر ان 
يحاول ذلك �صاب عراقي وان تكون املحاولة بعد 
ق���راءة “يولي�صي�س” وبع���د تاأم���ل واإمعان فكر. 
وج���اءت االأق�صو�صة غريبة تبع���ث على الده�صة 
كثريا ؛ ففي ذلك اجلو االأدبي، خال االأربعينات، 
ح���ني كان ذو النون اأي���وب ورفاق���ه منكبني على 
قرع طبول االأقا�صي�س “االجتماعية” ال�صاذجة، 
تب���دو حماولة عب���د امللك نوري ه���ذه كاأنها نيزك 
اأ�ص���اء ب�صدة �صماءنا ال�ص���وداء. ومل يلتفت اإليها 

اح���د ومل يهتم عب���د امللك بذلك وب���داأت حماوالت 
اأخ���رى كان يريدها هذه املرة ان تلتقط انفعاالت 

االأوىل». “الوهلة 

* ماذا كان يبغي، حقيقة، من كل تلك املحاوالت؟
� يف اعتق���ادي، ان عب���د املل���ك مل يك���ن مدعي���ا وال 
كان يري���د اإدها�س القراء بكل ثمن، لكنه � مدفوعا 
باإعجاب���ه ال�صدي���د باالأعم���ال الق�ص�صي���ة العاملية 
� كان ب���وده ان ي�صل���ك كل الط���رق املمكن���ة الت���ي 
قد ت���وؤدي ب���ه اإىل تخط���ي االأ�صالي���ب الق�ص�صية 
امل�صتهلك���ة، م���ن اج���ل االإم�ص���اك بعد ذل���ك بهدفه 

الفني.
ويّخيل اإيل ان عبد امللك نوري مل يف�صل قط، فلقد 
الحق بطاقاته وعيه الفن���ي اإىل اللحظة االأخرية 
ومل ينك����س، وال ي���زال مل ينك����س، ويج���در بن���ا 

جميعا ان نفهم معنى ذلك.

عن كتاب (مقاالت فوؤاد التكريل )

فؤاد التكرلي

 قبل منتصف النهار بقليل 
دخلت صالة بيته، كان عبد 
امللك نوري قد نقل رسير 

نومه من الغرفة اىل الصالة، 
وكان مرتبا بعناية، وعندما رأى 

برصي وقع عليه ورمبا أطلت 
النظر، قال : هنا أفضل. ومل 
أعّلق عىل قوله ، بل أخرجت 

استامرة دفع رسمية من الدار 
التي أعادت نرش قصصه” نشيد 

األرض” مكتوب فيه املبلغ 
املدفوع ، واملطلوب توقيعه 

باالستالم.

مدين���ة  يف  ن���وري  املل���ك  عب���د  ول���د 
ال�صوي����س مب�صر، وكان وال���ده عندها 
يف رحل���ة خ���ارج الع���راق، و درا�صت���ه 
اجلامعية اأكملها يف اجلامعة االمريكية 
ببريوت ، فاجاد اللغة االإنكليزية و عمل 
حمامي���ا بعد اأن اأنه���ى درا�صة القانون . 
وقب���ل نهاي���ة االربعيني���ات انتظ���م يف 
ال�صلك الدبلوما�صي فعمل قائما باأعمال 
“جاكارت���ا”  يف  العراقي���ة  ال�صف���ارة 
وبعده���ا يف طوكيو وب���راغ. ون�صريف 
هذه الفرة العديد من ق�ص�صه الق�صرية 
يف ال�صحف واملجات العراقية قبل ان 
تف���وز ق�صت���ه )فطوم���ة( بجائ���زة جملة 
االدي���ب اللبناني���ة ع���ام 1948، ن�صرت 

)ن�صيد االر�س( عام 1954 .
املاح���ظ اأن �صخ�صي���ات ق�ص�ص���ه غ���ري 
را�ص���ني ع���ن حياته���م فت���دور االأحداث 
يف امل�صاف���ة احل�صا�ص���ة ب���ني رغباته���م 
 ، حتققه���ا  ا�صتحال���ة  وب���ني  الداخلي���ة 
ال�صخ�صيات : ريفي���ون تثريهم املدينة 

وتدخلهم يف م�صائدها ، رجال اأو ن�صاء 
يف مبغى منطق���ة “ امليدان” ، نادلة يف 
مقه���ى تنظ���ر اىل ال�صم����س الغاربة من 
وراء زجاج املقهى اىل واجهة البنايات 
املقابل���ة، فا ت�صتطيع اجلمع بني عاملني 
حتى يف اأوهامه���ا . مدمنون للخمرة ال 
حياة له���م من دونه���ا ، �صحايا �صعفاء، 
ه���م م���ن املفرو����س اأن يكون���وا وقودا 
الث���ورة، لكنهم يف عامل���ه، ي�صكلون قوة 
للنظام الأنهم قوة غري فاعلة ، اأو معطلة 

.
ن���وري  املل���ك  عب���د  �صخ�صي���ة  يف   
ه���و  ال�صيا�صي���ان.  ال�ص���دان  يجتم���ع 
اب���ن دبلوما�ص���ي �ص���ارك قب���ل ه���ذا يف 
تاأ�صي����س الدول���ة العراقية. ولكن���ه بداأ 
ومتحدي���ًا  مواجه���ًا  مارك�صي���ًا  حيات���ه 
العوائ���ل والنخ���ب التي خ���رج من بني 
�صفوفه���ا واكت�ص���ب الثقاف���ة واملعرف���ة 
بني اح�صانها. تلك املفارقة رمبا �صكلت 
االبداعي���ة،  م�صريت���ه  يف  مهم���ًا  �صبب���ًا 

ب���ني تاألقه االدب���ي ال�صري���ع وانتكا�صته 
وانطف���اء وه���ج ابداعه يف وق���ت مبكر 

من حياته.
 هناك من يرج����ع توقفه عن االبداع اىل 
انهي����ار حيات����ه الزوجي����ة بع����د انف�صاله 
عن زوجته الت����ي كان يحبها. و اأنه ترك 
وظيفته، وكان موظفًا مرموقًا يف ال�صلك 
الدبلوما�ص����ي اخلارجي. ترك العمل فما 
له من مورد ياأتي����ه بعد ذلك، وابتعد عن 
النا�����س اال يف ح����دود �صيق����ة ج����دا، ومل 
يت����زوج م����ن جدي����د، و ظ����ل يعي�����س يف 
ذل����ك البي����ت ال����ذي يف “ االأعظمية” هو 
واخت����ه، التي مل تت����زوج، فكانا معا مثل 
نا�صك����ني يف �صومع����ة ، كان����ت اخته كل 
حيات����ه، ترعاه كما لو كان طفلها الوحيد 

الذي �صاءت االأقدار اأن ال ياأتيها.
مل اأك���د اأجل����س يف مكاين م���ن ال�صالة، 
ق���ال يل مرحب���ا : اأن جميئ���ي اىل بيت���ه 
يف ه���ذه ال�صاع���ة ، ي�صتح���ق اأن يذب���ح 
يل خروف���ا على الغداء، لك���ن لاأ�صف ال 

ي�صتطيع ذلك الأن���ه واأخته مدعوان على 
الغداء.

اأعطيت���ه مبلغ���ا يف ظ���رف  يف احل���ال 
وقلت ل���ه: هذا املبلغ لك ، مكافاأة الإعادة 
ن�صر” ن�صيد االأر�س” ، و طلبت منه اأن 
يوقع عل���ى م�صتند ال�صرف ال�صادر من 
ح�صابات الدار وفيه املبلغ مكتوبا رقما 

و كتابة.
بالفع���ل كان ال ي���دري م���اذا يفع���ل، فقد 
باغتت���ه املفاج���اأة ، وكان ال ي���دري م���ا 
يفعل قبل اأن ينادى على اأخته فاأ�صرعت 
بالدخ���ول اىل ال�صال���ة حي���ث كن���ا ، و 
اأخذه���ا جانبا بعد اأن األق���ت حتيتها يل 
،فكان���ا يف ج���دل. بعده���ا لب�ص���ت فوق 
خرج���ت  و  عب���اءة  البيتي���ة  ماب�صه���ا 
م���ن  ت�ص���ّوق  حقيب���ة  ومعه���ا  م�صرع���ة 

القما�س.
مع���ا،  نتغ���دى  اأن  راأي���ك  م���ا  يل:  ق���ال 

واأرجوك ال جتادلني يف هذا.
من كتاب 100 زائد واحد

دعوة للغداء
عائد خصباك

هذا هو عبد الملك نوري

مع عبدالوهاب البياتي ونهاد التكريل وفوؤاد التكريل
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إيمان البستاني

ولد عبد امللك نوري يف مدينة السويس مبرص عندما كان 
والده يف رحلة خارج العراق واكمل دراسته يف الجامعة 
االمريكية يف بريوت حيث اجاد اللغة اإلنكليزية وعاد اىل 
بغداد ودخل كلية الحقوق وتخرج عام 1944 مشتغال يف 

املحاماة فرتة من الزمن واوخر االربعينيات وانتظم يف 
السلك الدبلومايس وكان قامئا بأعامل السفارة العراقية 

يف جاكارتا وبعدها يف طوكيو وبراغ ونرش انذاك العديد 
من القصص القصرية يف الصحف واملجالت العراقية قبل 
ان تفوز قصته )فطومة( بجائزة مجلة االديب اللبنانية عام 

.1948

وكان���ت اول جمموع���ة ق�ص�صية هي )ر�ص���ل االن�صانية( عام 1946 و 
)ن�صي���د االر�س( عام 1954 ول���ه م�صرحية من تاأليفه بعنوان )خ�صب 
وخمم���ل( ع���ام 1972، تناول���ت جمموع���ة عبدامللك ن���وري الرائدة ) 
ن�صي���د االر�س ( نق���د ال�صعف ال���ذي ت�صببه الظروف غ���ري اال�صلية، 
ا�صخا�صه���ا غري را�صني عن حياتهم، غ���ري منا�صبني، يعرفون امل�صافة 
احل�صا�ص���ة بني رغباتهم وب���ني حتققها الفا�صل، ال ميك���ن النقا�س عن 
م�صائرهم التي ال تقب���ل اال�صتئناف، فهي خمططة اجتماعيًا ونف�صيًا 
ويلزمهم احلل من خارجهم: طفل ينذر طفولته للرجولة، ريفي تثريه 
املدين���ة وت�صطاده، رجل يحكم املبغى حيات���ه اجلن�صية، نادلة مقهى 
متهيب���ة من انوثتها، مدم���ن خمرة يجمع ا�صب���اب ادمانه بولع، رجل 
متعطل اجتماعيًا يحفر ثغرات جديدة يف عطالته… �صحايا �صعفاء 

يقي�س بهم النظام قوته.
جتتم���ع يف �صخ�صي���ة عب���د امللك ن���وري او�صاف النم���وذج الثقايف، 
مثلم���ا ميثل عينة ادبية التقى فيها �ص���دان �صيا�صيان لي�صكا خطوط 
ال�ص���ذوذ واال�صت���واء والتقاط���ع يف حال���ة الع���راق االدب���ي، هو ابن 
وزي���ر م���ن ال�صباط ال�صريفي���ني الذين �صارك���وا يف تاأ�صي����س الدولة 
العراقي���ة، ولكنه ب���داأ حياته االدبي���ة وال�صيا�صية مارك�صي���ًا مواجهًا 
ومتحدي���ًا العوائ���ل والنخب التي خ���رج من بني �صفوفه���ا واكت�صب 
العل���م واملعرفة بني اح�صانها، تل���ك املفارقة �صكلت، كما نتخيل، �صببًا 
مهم���ًا يف حمددات �صرية عبدامللك ن���وري االبداعية بني تاألقه االدبي 
ال�صري���ع وانتكا�صته وانطفاء وهج ابداعه يف وقت مبكر، وهي حالة 
ال تخ�ص���ه وح���ده، بل ه���ي اح���د ا�صب���اب اال�ص���كاالت ال�صيكولوجية 
واالجتماعي���ة واالبداعية ملجموعة من االدب���اء والفنانني العراقيني 
اب���ان االربعينات واخلم�صين���ات، فخلف خط���وط التقاطع بني ثقافة 
النخبة وثقافة ال�صعب، كانت تكمن عوامل ال�صد والتوتر يف �صخ�س 
االدي���ب او الفن���ان وتتبني م���ن خالها �صيزوفريني���ا ثقافية كانت من 
اه���م ا�صباب تعرج م�صار الثقافة العراقي���ة يف �صعود وانتكا�س، بني 

فورات ابداعية من جهة وعجز وخيبات من جهة اخرى .
وعب���د امللك ن���وري كان كاتبا مقا يف جم���ال الكتاب���ة والن�صر ولكنه 
ريادي���ا متمي���زا يف نح���ت الق�صة الق�ص���رية خ���ال اخلم�صينيات مع 
كب���ار كتاب الق�صة امثال جعفر اخلليلي وذنون ايوب وفوؤاد التكريل 
... ا�صاف���ة اىل انه كان كاتب���ا اجتماعيا فقد اعتنى بكتاباته باجلانب 

ال�صايكولوجي... وهذا يدل على قلقه امل�صتمر ازاء حياته املعقدة.
 ل���ه كت���اب مهم جدا ا�صم���ه )ق�صائد ومقاالت( فيه وع���ي ثقايف متجل 
ودرا�ص���ات نقدي���ة راقية، اث���ارت يف حينها الكثري م���ن ال�صجيج يف 
ق�صايا الفكرية واالدبية حتدث ع���ن هموم املارك�صية وحزب ال�صعب 
ا�صاف���ة اىل عمل���ه كمحام���ي ان�ص���اين الي���رد اح���د يطل���ب م�صاعدته، 
كان منا�ص���ا يوميا حت���ى اعتكف يف داره مع اخته بع���د �صل�صلة من 

الق�صايا واملماحكات ال�صيا�صية التي تعر�س لها.
عب���د امللك نوري �صخ�صي���ة مغايرة وخمتلفة بني االدب���اء. اثبت بانه 
الرائ���د احلقيقي للق�صة الق�صرية، كما حتدث الروائي ح�صني اجلاف 
حيث قال: “ يف عام 1949 ذهبت لزيارة عبد امللك نوري مع ال�صاعر 
الك���ردي عبد ال���رزاق برمياين فقلت م���ع نف�صي كيف له���ذا املبدع ان 
يكتب وه���و يعي�س حياة مرفة ومي�صورة.. وال���ذي اليعرفه االدباء 
ع���ن ابداعات���ه كان حمب���ا لان�صانية ف���كان يعد برنام���ج اذاعي ا�صمه 
)االر����س الطيب���ة( فكان حقا اديبا ومثقفا وان�صان���ا وكان احد �صراق 
الن���ار من جيل اخلم�صينيات فهو �صليل عائلة برجوازية حمبا للعزلة 
مق���ا للكام ا�صافة اىل و�صوح اأناقت���ه، فهو فنان كان يعزف وير�صم 

وينح���ت ويغني فكانت اجمل ثاث �صاعات ع�صتها ب�صحبة عبد امللك 
نوري» .

ي�صتعر�س اال�صتاذ عادل كامل لقائه مع الروائي عبدامللك نوري حيث 
يق���ول : “ كان لدين���ا � اأنا ومي�صلون ه���ادي � حذرنا ونحن نذهب، با 
موعد، اإىل عبد امللك نوري! كنا نعتقد � كما قيل لنا لاأ�صف � ان الرجل 
ل���ن ي�صتقبلن���ا، واإذا ا�صتقبلنا فل���ن يتكلم.. على ان ه���ذه الت�صورات 
مل تك���ن اإال وهما موؤمل���ا ال نعرف كيف تكون وغدا مث���ل احلقيقة، لقد 
ا�صتقبلنا بابت�صامة م�صجعة، مرحبا بنا كاأنه يعرفنا منذ زمن، وكانت 
كلمت���ه الرقيق���ة تف�ص���ح عن حمب���ة رفيع���ة امل�صتوى، ومتح���ررة من 

الهواج�س، بل وتعرب عن �صداقة عميقة.
كان ذلك يف اللقاء االأول، ويف اللقاء الثاين، تكلم بحرية وعندما دار 
احل���وار عن لقاء كانت اأجرته معه ر�صيدة الركي، ذلك اللقاء الوجيز 

الذي مل يتكلم فيه اإال قليا � ن�صر يف اآفاق عربية :
� ق���ال ان���ه ال يعرف ملاذا يتكل���م االآن.. بل حت���ى ان �صقيقته ا�صتغربت 
م���ن االأمر. ولكنها هم�صت لن���ا “ انه اأحبكما كث���ريا..” وعلى كل قال 
يف اآخ���ر ه���ذا اللقاء، مبت�صم���ا “ اآمنا بالق�صاء والق���در “ قالها مازحا 
بالتاأكي���د.. واحلال اأين مل اأفك���ر باإجراء حوار مطول، على الرغم من 

ا�صتعداده لذلك وقد جاء احلوار عفويا ، اآمل
ان ن�صتكمله يف حوار اآخر، بعد ان وعدنا بذلك .

�س- ق�صة “ريح اجلنوب” ملاذا ترجم دائما ، دون �صواها؟
ج - رمب���ا الأنه���ا متتل���ك طابع���ا �صرقي���ا ، اأو حمليا على وج���ه الدقة، 
اعتق���د ان ق�ص���ة “غثي���ان” اأف�ص���ل فني���ا ، ان مل اقل اأف�ص���ل ق�ص�صي، 
لكنه���م ي�صرون على ترجم���ة :ريح اجلن���وب” الأن االأجانب يبحثون 
ع���ن االأ�صياء املحلية، ولكني اأت�ص���اءل: ترى ملاذا ال يرجمون “الولد 
ال�صغ���ري” وه���ي ق�ص���ة، يف نظ���ري، جي���دة؟ الغري���ب ان النا�صرين 
ال ي�صت�ص���ريون الكات���ب عن���د اختيار ن�س ل���ه، وخا�صة عل���ى �صعيد 
املخت���ارات، واعتق���د من االأف�ص���ل ا�صت�صارته مع مراع���اة حقوقه! ثم 
ان النا�ص���ر ي�صتطيع االت�صال بالكاتب، حول اختيار الق�صة، الأن هذا 
التقلي���د نوع من التح�صر، و�صرب م���ن التقاليد ال�صليمة املعمول بها 

يف العامل .
�س- كيف، اأو ما الذي جعلك تكتب ق�صة “ذيول اخلريف”؟

ج- ا�صتوحي���ت هذه الق�صة من اخلبازات الائ���ي كنت اذهب اإليهن، 
فان���ا اأحب رائحة اخلبز، كم هي طيب���ة، وهي تخرج من التنور.. لقد 
كنت اأق���ف عندهن، وكن يقدمن يل رغيفا حارا وهن يرحنب بي، وان 
رائح���ة اخلبز احلار مازالت تاأت���ي اإىل هنا حتى االآن.. خ�صو�صا يف 

اخلريف .
�س- وماذا عن ق�صة “�صديقتان”؟

ج- كتب���ت هذه الق�صة بفعل في�صان بغداد يف اخلم�صينات.. كان ثمة 
ف�ص���اء.. ومياه.. وفقراء.. وكان���ت هناك بقرة وحيدة.. تخيلت اأنهم 
ابع���دوا عنها �صديقته���ا.. باعوها.. وكان مو�ص���وع العزلة هو الذي 

دفعني اإىل كتابتها .
�س- من ق�ص�صك االأخرية “معاناة” ماذا عنها؟

ج- مل اأ�ص���ع ا�صم���ا ً له���ذه الق�ص���ة.. وقد كان���ت عند ف���وؤاد التكريل.. 

وعندم���ا �صاألن���ي ع���ن ا�صمه���ا.. قلت ل���ه: “معاناة” وه���ي يف الواقع 
حماولة جديدة لدي ّ.. حيث كنت ا�صف حياتي اأثناء الكتابة .

ثم حتدث عن حياته
�صاعتان تكفي من النوم

فعبد امللك ن���وري ي�صتيقظ يف الفجر، يعمل يف احلديقة مبعدل �صت 
�صاعات، وي�صتمع اإىل املو�صيقى
بعدها راح يحدثني عن الق�صة،

ج- ال تعجبن���ي التفا�صيل، على الفنان ان ياأخ���ذ اللب، اإال الذي يفكر 
بكتاب���ة كتب كبرية، واأنا اأف�صل ذلك: ثم اأنني مل اكتب رواية. الق�صة 
الق�ص���رية اأ�صع���ب من الرواي���ة ومن االأعم���ال الطويل���ة، الأن الق�صة 
بحاج���ة اإىل حبك���ة فني���ة دقيقة جدا ، فان���ا اكتب الق�ص���ة خال ثاثة 

اأ�صهر، اأو اأكرث، اأغريها واأنقح، واختزل، حتى اأر�صى عنها .
�س- كيف ت�صف لنا رحلتك مع الق�صة، هل كانت �صعيدة ..؟

ج- كان���ت �صعيدة، لكن �صاحبتها معناه، الأنني ال اأر�صى ب�صهولة عن 
االأ�صي���اء التي اكتبها.. فانا اأول من ينتقد نف�صي.. والكاتب ال يتطور 
اإال اذا كان ناق���دا لنف�ص���ه.. فان���ا اذا مل اقتنع بق�صت���ي ترى كيف اقنع 
الق���راء.. فالق�ص���ة تعني � لدي � اإيهام الق���راء باأنها واقعية � اأي ممكنة 

ان حتدث � والبد من اإقناع القاريء بهذا .
�س-ترى ملاذا اخرت هذا الفن؟

ج- ان���ه حم�س مي���ل لهذا النوع م���ن الكتابة.. فانا كتب���ت الق�صة يف 
كلي���ة احلقوق )االأربعينات( .. ق�ص�س تعتمد ال�صرد.. بعد ذلك كتبت 
اأ�صي���اء فني���ة.. ومل اأك���ن، على اأية ح���ال، را�صيا ً عنه���ا.. واعتقد اأين 
ن�ص���رت ق�ص���ة منها حتم���ل عنوان “الدي���ك امللحد” ن�ص���رت يف جملة 

املجلة.
�س- اأول من اأعجبك من االأدباء؟

ج- د�صتويف�صكي، بلزاك، همنغواي، جيم�س جوي�س.
وحتدثنا عن اأ�صرار التدخني، فقد كان م�صابا ً بالتهاب اللوزتني،

 ومع ذلك كان يدخن.. ملاذا ؟
اأجاب مبرح : ال ادع الدخان مير على االأجزاء املري�صة.

�س- ح�صنا ً، كيف تبداأ فكرة الق�صة لديك؟
ج- تاأت���ي مثل ال���رق.. رمبا تاأتي من العقل الباط���ن.. من املا�صي.. 
اأو بفع���ل الراكمات واخلرة.. اأو ب�صبب االنطباع احلاد، اخلاطف، 
مث���ا ذات م���رة �صاه���دت “و�صم���ا ً” يف وج���ه ام���راأة.. فكتبت “ريح 
اجلن���وب” اأحيان���ا ً ال�صخ�صي���ة توح���ي بهي���كل الق�ص���ة ولي�س على 
الكات���ب اإال ان يك�صوه���ا باللح���م.. كتابة الق�صة متعب���ة، واأنا بحاجة 

اإىل �صحة جيدة من اجل كتابة ق�صة ق�صرية .
�س- ومل جترب كتابة الرواية؟

ج- ال.. على الرغم من انها اأ�صهل من الق�صة .
ثم قال بدقة تخ�س روؤيته لفن الق�صة:

لكن���ي اأحب ان اكتب حدث الق�صة على مدى �صفحات الق�صة.. اأي ان 
يكون زمن الق�صة متطابقا مع زمن القراءة، ال اأحب ان ميتد الزمن .

�س- لهذا تبتعد عن التفا�صيل؟
ج- ال اأحب الو�صف، وال اأحب الزوائد .

�س- اعتقد انك ال حتب قراءة اأميل زوال؟
ج- يقال انه “علمي” ترى هل اأميل زوال عامل اأم فنان؟

�س- هل حتب ان تظهر يف �صا�صة التلفزيون؟
ج- دعن���ي اأكون طبيعيا.. ال اأري���د ان اطلع يف التلفزيون.. اأريد، يف 
ال���كام، ان اخذ حريتي، ففي التلفزيون ال ب���د ان حت�صب ح�صاب كل 

كلمة.
�س-ثم �صاألته مي�صلون هادي: هل كنت مغامرا..؟

ج- كن���ت اأحب اخليول.. واركبه���ا.. وكان ذلك ب�صبب والدي.. ولكن 
دون علم���ه طبعا.. اأي انه وفر يل اخلي���ول.. ثم بعدها تعلمت �صياقة 
ال�صي���ارة.. ودون علم والدي اأي�صا .. وللحق كنت مغامرا.. فقد كنت 
ارمي نف�صي من العربية وهي جتري.. ثم ا�صعد اإليها.. وهكذا .. با

خوف .. انها مغامرة لذيذة وممتعة جدا .
�س- ما اأحلى فرات حياتك ؟

ج-هناك فرات حلوة واأخرى مرة .
�س- وفرة اخلم�صينيات؟

ج- ف���رة جي���دة، فيها �صع���ور حما�صي لابت���كار، ويف اخلم�صينيات 
ظه���ر عدد من املبدع���ني يف الرواية والر�صم والنح���ت.. كانت مرحلة 
نه�ص���ة يف العراق قبل باقي االأقط���ار العربية، وكنا متحم�صني، وكنا 
ناأخذ االأمور بجدية، ونعمل على اجناز اأ�صياء جيدة، ومل نكن نقتنع 
مبا ننجز الأننا كنا نقارن اأنف�صنا بالكتاب العامليني. كانت بدايتنا من 

ال�صيء.. اإال انها كانت مثل نبتة عنيدة .
�س- ترى هل اخرت عزلتك بنف�صك؟

ج - اأنا الذي اخرت هذه العزلة.
رحم الله عبدامللك نوري رائد الق�صة العراقية الذي رحل ب�صمت.

عبدالملك نوري الذي رحل بصمت
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اما الق�صة االخرى التي وجدت انها مازالت ماثلة 
يف ذاكرتي فهي ق�صة “ كان ذلك يوم اجلمعة” ذلك 
انن���ي حني قراأتها قبل اكرث من ثاثني عامًا وجدت 
فيه���ا �صيئ���ًا من ق�صة )موبا�ص���ان “ “�صوء القمر” 
،وال�صب���ه ب���ني الق�صتني ينح�ص���ر يف م�صاألة خرق 
فيه���ا موبا�ص���ان قوانني الق�س الق�ص���ري املعروفة، 
ح���ني انهى ق�صت���ه مبفاجاأة غ���ريت جمرى احلدث 
،دون متهي���د لهذا التغي���ري ،فاجلد الذي قرر �صرب 
حفيدت���ه حتى امل���وت، بهراوة ثقيل���ة، حملها وهو 
يتابع الفتاة بعد خروجه���ا من الدار ليًا، فوجىء 
بحفيدت���ه تق���ف اىل جان���ب �صديقه���ا يف الغاب���ة، 
يغمرهما �صوء القمر، هذا اجلد تراخت يداه حني 
اب�ص���ر لوحة طبيعية جميلة، يعد وجود العا�صقني 

�صروريا الكتمالها.
ويف ق�صة ن���وري ،يو�صك البطل ،بعد خروجه من 
دار ال�صينم���ا،ان يلقي بنف�صه يف النهر، ب�صبب من 
االمه وم�صاكله، لكن قافل���ة من الن�صاء متر، حتمل 
احداهن طفل���ة �صغرية ،ت�صري اىل الرجل )البطل( 
وهو يجل�س على م�صطبة قائلة المها “ عمو ، ماما 
، عم���و “ وعندئذ يتغ���ري كل �صيء يف تفكري البطل 
، فق���د كانت كما يقول بطل الق�صة “ قطعة �صغرية 
حبيب���ة من احلي���اة ، مليئ���ة باحليوي���ة والدفء ، 
وكان���ت تبت�صم يل، يل ان���ا الرجل الوحيد ، امل�صرد 
يف هذا العامل” لقد قلبت هذه الطفلة ،قرار البطل ، 
وبعد ان كان كل �صيء بداأ �صديد ال�صواد يف عينيه 
،مما دفعه اىل التفكري باالنتحار ،بدا الكون جميًا 
، واحلي���اة جميل���ة جديرة باحلي���اة :”واح�ص�صت 
ب�ص���يء جديد كالنور ينب����س يف داخلي ، �صيء مل 

اعرفه من قبل ....”.
جرب���ت ان اق���راأ ، ق���راءة جديدة ، بع����س ق�ص�س 
الكات���ب ، �صيم���ا املعروف���ة منها ، فوجدتن���ي قادرًا 
على القفز من فقرة اىل فقرة ، وكان ثمة انقطاعات 
يف ق�ص����س الكات���ب ، اك���رث م���ن ه���ذا ، وجدتن���ي 
ان�ص���ى م�صامني بع�س ه���ذه الق�ص�س بعد ا�صبوع 
م���ن قراءتها ، وال اريد باالنقط���اع الظاهرة الفنية 
الت���ي عرفته���ا احلداث���ة واحلداثيون من���ذ بودلري 
ومارمي���ه اىل عزرا باوند والي���وت ومن فلوبري � 
ال���ذي كان اول من جعل من باغ���ة االنقطاع �صيئًا 
عادي���ًا � حت���ى جيم�س جوي�س ، وامن���ا اردت بذلك 
، افتق���ار ق�ص����س القا����س اىل احلبك���ة ال�صارم���ة 
والنم���و الع�ص���وي � اللذي���ن كانا �صبب���ًا يف جناح 
“غثي���ان “ فني���ًا واللذي���ن ادى غيابهم���ا اىل تفكك 
وا�ص���ح يف ق�ص����س الكات���ب وفقدانه���ا لل�صكل او 

افتقارها اليه اىل حد كبري.
ه���ل ميكن الق���ول ان عب���د امللك ن���وري كان خمفقًا 
؟ قب���ل االجاب���ة على ال�ص���وؤال بااليج���اب او النفي 
ينبغ���ي تفح����س االراء الت���ي قيل���ت يف القا����س 
وق�ص�ص���ه ، �صيم���ا تل���ك التي �صدرت ع���ن خ�صوم 

القا����س ، اذ مل يح���دث يف تاري���خ الق�صة العراقية 
، ان اث���ار قا�س عراق���ي من االعج���اب والنفور ما 
اث���اره عبد امللك نوري ، وم���ن املوؤكد ان القا�س مل 
يكن يثري ذل���ك ، يف ال�صنوات التي �صهدت ظهوره 
وب���روزه كاتبا يح���اول ان ي�صع الق�ص���ة العراقية 
عل���ى طري���ق احلداثة ، ل���و مل يكن �صيئ���ًا كبريًا يف 

تاريخ هذه الق�صة.
وكان جممل ما يرميه به خ�صومه ، وهم على وجه 
التحدي���د � كل م���ن حمي���ي الدين ا�صماعي���ل وعامر 
ر�صي���د ال�صامرائ���ي ، وكاظ���م ج���واد � ه���و �صطوة 
، وانت���زاع �صخ�صي���ات  الق�ص����س الغرب���ي  عل���ى 
بع����س تلك الق�ص����س ، مثل بط���ل “ ن�صيد االر�س 
“ ال���ذي ا�ص���ار حميي الدين ا�صماعي���ل اىل انه هو 
نف�ص���ه بطل ) حلم رجل ه���زاة( لد�صتويف�صكي ، او 
يعم���د اىل االج���واء واالحداث يف ه���ذه الق�ص�س 
ليجعلها مدارًا اأحداث ق�ص�صه واجوائها ، كما هو 
االمر يف ق�صته “ال�صديقتان “ التي ا�صار ال�صاعر 
كاظم جواد اىل انها حماكاة حرفية لق�صة “ وداعًا 
كوردي���را “ للكات���ب اال�صباين “ليوبول���د واال�س 
“ ف�ص���ًا ع���ن الزعم باأن ق�ص�س ن���وري بعيدة عن 
الواق���ع املحلي ، و�صبابي���ة ، و�صخ�صياتها �صاذة، 
وال تنتم���ي اىل االجت���اه الواقع���ي ب���اي �صكل من 
اال�ص���كال . وال تقت�صر االتهامات املوجهة لفن عبد 
املل���ك نوري ، على بع�س افراد اجليل الذي ينتمي 
اليه القا�س ، بل ال نعدم ان جند من يرجح اراءهم 
يف ق�ص�صه ، وان مل يوافقهم على حماولة زحزحة 
ن���وري ع���ن دور الري���ادة يف ق�ص�ص���ه وكتابات���ه 
النقدي���ة الت���ي ت�صمن���ت الدع���وة اىل التجدي���د ، 

وحتديث الق�صة العراقية.
اما م���ا يح�صبه ل���ه املعجبون بفنه م���ن ابناء جيله 
وبع�صه���م مم���ن تاثروا به او تتلم���ذوا عليه منهم � 
ف���وؤاد التكريل، غائب طعم���ة فرمان ، مهدي عي�صى 
ال�صق���ر ، عبد ال�صمد خانق���اه ، والناقد علي جواد 
الطاه���ر ، وال�صاعر بدر �صاك���ر ال�صياب ، وغريهم � 
فق���د كانت حماوالته وجهده الكبري من اجل و�صع 
الق�ص���ة العراقي���ة عل���ى طري���ق احلداث���ة ، وكتابة 
ق�ص���ة عراقية يتوفر له���ا احلد االدنى م���ن التقنية 
الفني���ة ، اأول م���رة ، بعد ان مار����س كتابتها ب�صكل 
يبعده���ا عن الفني���ة التي عرفه���ا الق�ص�س الغربي 
احلدي���ث ، كل من حممود ال�صيد ، واخلليلي ، وذو 
الن���ون ايوب وغريه���م ، واذا كان خ�صوم القا�س 
، الذي���ن تكمن وراء موقفه���م ايل ينكر عليه جهده 
يف الق�ص���ة العراقية وتطوره���ا ، عوامل �صيا�صية 
وايديولوجي���ة ، كما يرى بع����س الباحثني ، وهو 
االرجح لدينا ، فان عيون املعجبني بنوري مل تكن 
مغلقة عن بع�س عيوبه ، وقد ا�صار اىل بع�صها فوؤاد 
التكريل ، �صيما تلك الناحية الت�صيكوفية يف �صكل 
ق�ص�ص���ه ، او تلك التي تخ����س م�صامني ق�ص�صه ، 
بخا�صة كون �صخ�صي���ات القا�س ت�صت�صلم ب�صرعة 
القداره���ا وم�صائره���ا ، او انه���ا بتعبري قريب مما 
قاله التكريل ، تنك�صر كانية من الزجاج على ار�س 
ا�صمنتية �صلبة بفعل قوانني اجتماعية او كونية ، 

او يف ع���دم قدرته على الو�ص���ول ، بتجريبه الذي 
ع���رف ب���ه ، اىل نهاية ق���ارة ، بحيث يك���ون لكل ما 
كتب���ه عبد امللك نوري من ق�ص�س ، �صمات ومامح 
فني���ة جتعله ذا �ص���وت خا�س ومتف���رد وثابت يف 
الق����س الق�ص���ري يف الع���راق ، كم���ا ي�ص���ري القا�س 

غائب طعمة فرمان.
اعتق���د ان كل ذل���ك ينبغ���ي ان يح�ص���ب اىل جان���ب 
ن���وري ال�ص���ده ، ذلك ان حج���م القل���ق الفني الذي 
عا�صه من اجل ان يكتب ق�صة عراقية حديثة ، ترث 
م���ا بدا لدى حممود احمد ال�صيد وذي النون ايوب 
وغريهما من ق�صا�صي الثاثينيات واالربعينيات 
مث���ل انور �ص���اوؤول ، يو�صف مكمل ، يو�صف متي ، 
�صالوم دروي�س � من وم�صات حتليلية هنا وهناك ، 
وت�صيف اليها ما بدا يطرق ابواب هذه الق�صة من 
موؤث���رات غريبة وافدة ، لتخط���و بالق�صة العراقية 
خطوة كبرية ت�صعها على طريق اجلدة واحلداثة.
ام���ام ه���ذه املهمة ، وام���ام التزام عب���د امللك نوري 
بق�صايا �صعبه الوطنية واالجتماعية وال�صيا�صية، 
كان عبد امللك نوري يعي�س قلقه الكبري موزعًا بني 
قطبني حاول القا�س ان يقيم ج�صرًا بينهما ، الغيًا 
امل�صاف���ة بينهما ، او تقلي�صها اىل اكر حد ممكن . 
ومل يك���ن نوري ، لري�صى انذاك كما يبدو مبا فعله 
كت���اب االجتاه الواقع���ي ، اال�صتم���رار يف معاجلة 
املو�صوعات االجتماعية امل�صتمدة من حياة الفئات 
االجتماعية امل�صحوقة ، بنف�س اال�صلوب التقليدي 
وال�ص���رد التقليدي ، من حقن هذا ال�صرد ب�صيء من 
اال�صاليب اجلدي���دة ،كاملونولوج الداخلي ، وتيار 
ال�صع���ور ، وه���ذا ما فعله رواد ه���ذا االجتاه انذاك 
، مث���ل غائب طعمة فرم���ان يف جمموعته “ مولود 
اخ���ر “ وعب���د ال���رزاق ال�صيخ عل���ي يف جمموعته 

الق�ص�صية “ عبا�س افندي.«
وكان هذا االجتاه الواقعي يرى االن�صان من خال 
اال�صي���اء والع���امل ، بينما االجت���اه التحليلي الذي 
ج���ذب اهتمام ن���وري ، �صيم���ا ل���دى د�صتويف�صكي 
وجوزي����س، ي���رى اال�صي���اء والع���امل م���ن خ���ال 

االن�صان ، ف�صًا عما عرف به عامل د�صتويف�صكي�س 
م���ن �صخ�صيات مري�ص���ة و�ص���اذة وا�صتثنائية وما 
ع���رف به عامله م���ن تعددي���ة وتوع وث���راء حوار ، 
كان يبدو يف تلك االيام ، منطًا من الفو�صى ، وبا 

نظام.
وكان كل ذلك يتعار�س مع انتماء نوري وخياراته 
الت���ي  فال�صخ�صي���ات   ، الفكري���ة وااليديولوجي���ة 
تنتم���ي اىل الفئات ال�صعبي���ة امل�صحوقة ، ال متتلك 
ه���ذا ال�صعور الداخلي واملغامرة الداخلية الكبرية 
التي توؤهلها ، لكي تعالج وفق اال�صاليب التحليلية 
يف الق����س ، ب���ل ه���ي اق���رب يف عامله���ا و�صهورها 
املعكو�س اىل الو�صف اخلارجي وال�صرد املبا�صر ، 
او ال�صرد الدرامي وعر احلوار ، كما هو االمر يف 
االجت���اه الواقعي الذي عرفت���ه الرواية االمريكية 
بعد احلرب العاملية الثانية ، كما الرواية االيطالية 

واال�صبانية ، بتاأثري من الرواية االمريكية.
وف�صًا ع���ن ذلك ، فان التيار التحليلي يف الق�س ، 
والذي بدا كانه من اثار نظرية فرويد يف ال�صعور 
والا�صع���ور ، ف�ص���ًا ع���ن نظري���ات برغ�ص���ن يف 
الزم���ن و�صيولته ، ينطوي على خطورة كبرية يف 
معاجل���ة الزمن ، اذ تبدو اعظم االعمال التي كتبت 
بهذا اال�صلوب : عولي�س / جللولي�س” و “ البحث 
ع���ن الزم���ن ال�صائ���ع � برو�ص���ت “ يف نظ���ر بع�س 
النق���اد ، وكانها تدير ظهرها للزم���ن التاريخي من 
اجل زمن ا�صطوري االمر الذي يتناق�س واملفاهيم 
االيديولوجي���ة الت���ي عرف بها ن���وري ، باال�صافة 
، اىل ان انثي���ال الذكري���ات بحري���ة تام���ة دون ان 
يحكمه���ا الواقع اخلارجي بان يكون تيار ال�صعور 
�صيكولوجي���ة  ا�صتجاب���ة   ، الذكري���ات  وانثي���ال 
داخلي���ة ، لهذا الواقع اخلارجي ومنبهاته ب�صورة 
من�صبط���ة ودقيق���ة ، �صيب���دو ه���و االخ���ر منطويا 
عل���ى فه���م او ت�ص���ور مث���ايل للواق���ع ، ع���رف ب���ه 
الفك���ر الفل�صفي املثايل ل���دى “ كانت “ ولدى رائد 
الكانتي���ة اجلدي���دة ارن�صت كا�ص���رير ، بحيث يفقد 
الواقع اخلارجي ا�صتقاليته ومو�صوعيته ليغدو 
ذاتي���ًا ، وكم���ا يت�ص���وره االن�ص���ان ، �صيم���ا الفنان 
اخلالق ال���ذي يبدو له العامل خلق���ًا م�صتقًا للروح 
كما ت���رى الفل�صفة املثالية ، انه���ا عوامل ت�صويرية 
ينبغ���ي ايجاج )مبدئه���ا( وا�صلها يف خلق م�صتقل 
لل���روح : النن���ا م���ن خاله���ا فقط ن���رى م���ا ن�صميه 
الواق���ع ، وفيه���ا فقط منتلك ه���ذا الواقع فاحلقيقة 
املو�صوعي���ة اال�صم���ى املتاح���ة لل���روح متث���ل يف 

النهاية �صكل ن�صاطها اخلا�س “
وق���د يرد البع�س بالق���ول ان عبد امللك نوري ، كان 
بعي���دًا عن “ فل�صفة االأمور “ عل���ى هذا النحو ، اذ 
عل���ى الرغم م���ن اال�ص���ارات الكثرية عل���ى معرفته 
االنكليزي���ة معرف���ة ق���راءة ، فان اح���دًا مل ي�صر اىل 
ق���راءات فل�صفي���ة مثيلة لق���راءات القا����س الفنية ، 
ولي�س ورود مثل ه���ذه اال�صارات او عدم ورودها 
مهم���ا اىل حد كب���ري ، اذ ي�صتطي���ع بحد�صه وذكائه 
الغري���زي ان ي���درك كل ذل���ك ، م���ن دون اال�صتعانة 

بالفل�صفة والفا�صفة!!!

حاولت قبل كتابة هذه الكلامت تذكر قصص عبد امللك نوري، التي ترجع عالقتي بها اىل 

الستينيات حني كنت اعد رسالتي للامجستري،فلم استطع تذكر سوى قصتني من قصص 

القاص ،احداهام قصة “غثيان” التي شدتني حني قرأتها أول مرة ، رمبا بتاثري ما كتبه فؤاد 

التكريل عن القاص ، اذ كان االخري معجبًا بالقصة لكونها ذات شكل موباساين ،بينام كانت 

معظم قصص القاص ذات شكل مفتوح او قل منفلت قريبة اىل الشكل “التشيخويف” الذي 

يطلق عليه مصطلح “رشيحة من الحياة” ، لكن اعجايب بالقصة ال يعود اىل كونها ذات شكل 

موباساين ، للحبكة الصارمة التي متيزت بها هذه القصة ولكون التداعيات واالنثياالت 

الفكرية فيها ، تايت استجابة ملنبهات خارجية دومنا استطراد ،وامنا عىل وفق نسب منضبطة 

ودقيقة!

عبد الملك نوري والحداثة االدبية
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مساء اإلثنني ١٤ من أيلول / 

سبتمرب/١٩٩٨،حرضت جلسة االستذكار 

والتأبني التي أقامها اتحاد األدباء مبنطقة 

العلوية، يف حديقته الغناء، ملناسبة 

أربعينية القاص العراقي الرائد عبد امللك 

)عبد اللطيف( نوري، أدارها الناقد عبد 

الجبار داود البرصي )تويف ٢٠٠٢(، والقى 

الناقد الدكتور شجاع مسلم العاين ملخص 

بحث عن الراحل الكبري، تاله الباحث 

يحيى الكبييس؛ الذي كنت أتوسم فيه 

مرشوع باحث وناقد عّز نظريه ومثيله، لكن 

ها هي السياسة والفضائيات تأخذه من 

الفضاء الذي خلق له، تاله الناقد واألستاذ 

الجامعي الدكتور عبد اإلله أحمد )٢٠٠٧( 

الذي أشعلت غضبه مالحظة بسيطة فاه بها 

الكبييس! ليكون هاتف عبد اللطيف الثلج 

مسك ختام تلك الجلسة النقدية الثقافية.

يعد عبد امللك نوري من اجليل الذي جاء بعد جيل 
ال���رواد، ممث���ًا مبحم���ود اأحم���د ال�صي���د )1937( 
اخلليل���ي  وجعف���ر   )1988( اأي���وب  الن���ون  وذي 
)1985( وعب���د احل���ق فا�صل، وعب���د املجيد لطفي 
) 1992(، واإذ غل���ب ال���روح االإجتماعي ال�صيا�صي 
الذي ينعته الناقد العاين ب�) الوظيفي( القريب من 
اأفكار األي�صار، على توجه���ات غالب اأالدباء وكتاب 
الق�ص���ة يف العراق، ف�صًا ع���ن توجهات وتطلعات 
وجودية، متاأثرين باأف���كار �صارتر)1980( وكامو 
)1960( ،الوجودي���ة الت���ي انطف���اأت م���ن وجدان 
املثقفني الع���رب- اإثر الزي���ارة اال�صتق�صائية التي 
ق���ام به���ا �صارت���ر ورهط م���ن مريدي���ه للجمهورية 
العربية املتحدة، �صنة 1966 بغية درا�صة ال�صراع 
العرب���ي- االإ�صرائيل���ي عل���ى الطبيع���ة، ولقاءات���ه 
الوا�صع���ة م���ع مثقف���ي م�ص���ر ولقائه م���ع الرئي�س 
جم���ال عبد النا�ص���ر )1970( واأعلن فيما بعد راأيه 
ال�صلبي اإزاء ق�صية العرب املركزية، هذا املوقف– 
كما اأرى– اأطفاأ وهج الوجودية يف �صمري مثقفي 

العراق والوطن العربي–.
اأق���ول: ظل التوج���ه الي�صاري ف�صا ع���ن تاأثريات 
وجودية هي الت���ي تتحكم ببو�صلة االأدباء وكتاب 
الق�صة، من���ذ رائدهم االأول حمم���ود اأحمد ال�صيد، 
وظ���ل ذو النون اأيوب يكتب الق�ص���ة املقالية، التي 
كان هدف���ه م���ن كتابته���ا ن�ص���ر اأف���كاره ال�صيا�صية، 
م���ن غ���ري اهتم���ام بفني���ة الق�ص���ة وبنائه���ا، االأمر 
ال���ذي دفع بعب���د امللك ن���وري اإىل اأن يطل���ق عليها 
و�ص���ف )املقا�ص���ة(؛ اأي الق�صة املقالي���ة، اأو املقال 

الق�ص�صي.
باالأف���كار  اأي�ص���ا  معب���اأ  جدي���د  جي���ل  ياأت���ي  واإذ 
ال�صيا�صي���ة، لكنه جع���ل للفن مكان���ة يف هذا اللون 
االأدب���ي، فم���ا ع���ادت الق�ص���ة املقالي���ة مقبولة لدى 
املوه���وب ال�صامل؛ اخلط���اط والنح���ات والر�صام 
حمم���د  اأو   )1988( ج���واد  يحي���ى  والق�صا����س 

روزناجم���ي )؟!( اأو عب���د ال�صم���د خانق���اه )؟!( اأو 
نزار عبا����س، اويحيى عبد املجيد )جيان(، واالأمر 
ين�صحب على قا�صنا عبد امللك،الذي على الرغم من 
�صغفه مبهم���ة التو�صيل والتوعية؛ توعية النا�س، 
وتوقه اإىل الواقعية االإنتقادية اأو االإ�صراكية،لكن 
قراءات���ه املعمق���ة يف االأدب الرو�ص���ي القي�ص���ري، 
وال �صيم���ا رواي���ات دي�صتويف�صك���ي، ف�ص���ا ع���ن 
جيم����س جوي�س وروايت���ه ) يولي�صي�س( و�صارتر 
وكام���و يف ) الغري���ب( وتاأث���ره بفن تي���ار الوعي، 
ج���اء  الداخلي،ال���ذي  واملنول���وك  واال�صرج���اع 
وول���ف  فرجيني���ا  جوي�س،والريطاني���ة  ب���ه 
التحلي���ل  يف  فروي���د  اأراء  ترك���ت  )1941(،كم���ا 
النف�ص���ي اآثاره���ا على ق�ص�صه، ليق���رب من املنهج 
النف�صي ت�صعفه يف ذل���ك لغة اإنكليزية جيدة، حتى 
اأنه كتب بها بع�س ق�ص�صه،ف�صا عن التجويد يف 
الكتابة،عل���ى الرغم من وقوع���ه يف هنات واأخطاء 
لغوي���ة و�صرفية.مث���ل يج���روؤ يكتبه���ا يج���راأ، اأو 

وطىء يطاأ يكتبها وطاأ!
لق���د انعقدت اأ�صرة �صداقة طيبة بني فوؤاد التكريل 
)2008( و�صقيقه الناق���د الرائد نهاد، الذي �صهدت 
اأواخ���ر االأربعين���ات وحت���ى منت�ص���ف خم�صينات 
الق���رن الع�صري���ن، جهوده البحثي���ة والنقدية على 
�صفحات جملتي ) االأديب( و) االآداب( اللبنانيتني 
الثقاف���ة  مث���ل:)  العراقي���ة  املج���ات  م���ن  وع���دد 

اجلديدة( و) الكاتب العربي(.
اأق���ول: انعقدت ا�صرة �صداقة ب���ني التكرليني فوؤاد 
ونه���اد وب���ني عبد املل���ك ن���وري من خ���ال جماعة 
الوق���ت ال�صائ���ع، اإ�صاف���ة اإىل القادم م���ن فل�صطني 
بعد نكب���ة 1948؛ ج���را اإبراهيم ج���را )1994( 
ون���زار �صليم،ف���كان اأحدهم���ا يعر����س نتاجه على 
االآخ���ر مب���ودة ونزاه���ة، فقد عر����س ف���وؤاد ق�صته 

الطويلة املخطوطة ) ب�صقة يف وجه احلياة( التي 
كتبها �صن���ة 1949 يف �صاعة ياأ�س واإحباط،ب�صبب 
�صياع جزء غال من فل�صطني،وعقد معاهدة بورت 
�صموث !واحتفظ بها اأكرث من ن�صف قرن،وليطلق 
�صراحها فتن�صرها ) دار املدى( �صنة 2002، وثيمة 
الرواي���ة تقوم عل���ى الزن���ا باملحارم،م���ع اأن فوؤادا 
ال يق���ول به���ذا التو�صيف،وي���رى اأن االأمر مروك 
للق���ارىء والناقد الفاح����س، واالأمر ين�صحب على 
روايت���ه ) خ���امت الرم���ل( الت���ي تنه���ل م���ن العقدة 
االأوديبي���ة، وكذل���ك اإعت���داء ) عدنان( عل���ى خالته 
) من���رية( جن�صي���ا يف رواي���ة ) الرج���ع البعي���د( 

وتاأويات الدار�صني ب�صاأن هذه احلالة.
اأق���ول: يعر����س ف���وؤاد روايت���ه ه���ذي عل���ى عب���د 
امللك،فين�صحه اأن يعيد كتابتها وي�صذبها،وان فيها 
جما وتعابري ركيكة،وي�صتجيب فوؤاد ملاحظاته.
تنظر �س78 من كت���اب ) نزعة احلداثة يف الق�صة 

العراقية( للدكتور حم�صن جا�صم املو�صوي.
واالأم���ر ين�صحب عل���ى اإ�صتخدام احل���وار العامي 
يف الق�ص���ة، وارى اأن ف���وؤادا قد �صبق عبد امللك يف 
ا�صتخدامه، وال �صيما يف ق�ص�صه االأوىل ) العيون 
الوج���ه   ( الق�ص���رية  روايت���ه  اأو  مث���ا  اخل�ص���ر( 
االآخر( ويتفق���ان على اإ�صتخدامه متاأثَرْين مبناهج 

الواقعية وال �صيما لدى عبد امللك.
وه���ا هو يوجه ن�صيحته ال�صادقة اإىل غائب طعمة 
فرمان )1990(،ويع���رف غائب اأن هذه الن�صائح 
كان���ت تبكي���ه، فف���ي ح���وار م���ع جمل���ة ) الطريق( 
اللبنانية الثقافي���ة الفكرية الرائعة؛ العدد ال�صادر 
يف ماي����س/ ماي���و 1972 يوؤكد غائ���ب”” كان عبد 
املل���ك نوري اأكرثن���ا ح�صا�صية اإزاء ه���ذه االأ�صياء.

ك���م مرة ق���ال يل: غائ���ب اإن املو�ص���وع جيد، ولكن 
اال�صل���وب، اللغ���ة.. طريق���ة التناول.وكنت اأحيانا 

اأعود باكيا اإىل البيت، اريد ان التقط االأ�صياء التي 
تع���ز على االإلتقاط، ابكي ف�صل���ي.. اأريد اأن اأتلم�س 

اخطائي واحت�ص�صها”” املرجع ال�صابق �س 58
واإذ يب���دي عب���د املل���ك راأي���ه يف كتاب���ات التك���ريل 
عب���د  �صغ���ف  راأى  وق���د  التك���ريل  ف���اإن  وفرم���ان، 
الق�ص���ة  اأج���واء  ومغ���ادرة  بالتجري���ب  املل���ك 
الكت���اب يف رو�صي���ة  الكا�صيكية،مر�صم���ا خط���ا 
والغ���رب حم���ذرا اإياه من هذا اجلدي���د قائا له يف 
اإح���دى ر�صائل���ه”” ح���ذار من اجلديد، ه���ذا احللم 
الرائع البعيد املنال،وحذار من هذه الرغبة املمزقة 
الأجله. اإنه �ص���راب ملن يرك�س خلفه،وقد يجده من 
ال يعرفه،يج���ده يف اأحد جيوب���ه املهملة”” املرجع 

ال�صابق �س60
لق���د تعر����س عب���د املل���ك ل�صن���اأ ال�صانئ���ني وح�ص���د 
احلا�صدين، فها هو ال�صاعر كاظم جواد،ال�صخ�صية 
احلادة،الذي م���ا ا�صتطاعت حتى زوجته ال�صاعرة 
ا�صتقطب���ت  حجاوي،الت���ي  �صاف���ة  الفل�صطيني���ة 
االهتمام البالغ ل���دى م�صاركتها يف موؤمتر االأدباء 
ال���ذي عق���د يف قاع���ة اخللد بك���رادة م���رمي ببغداد 
ربي���ع �صنة 1969 وح�صرت وقائعه، ما ا�صتطاعت 
العي����س معه،وليم���وت يف الغرب���ة �صي���ف �صن���ة 
1984، كاظ���م جواد يتهم���ه باال�صتفادة من الكاتب 
 ( يتهم���ه  ح���ني  واال����س،يف  ليوبول���د  االإ�صب���اين 
حميي الدين اإ�صماعي���ل( باأخذ ثيمة ق�صته ) ن�صيد 
االأر����س( م���ن دي�صتويف�صكي؛ ق�صت���ه ) حلم رجل 

هزاأة( “” م.ن ال�صفحة 39.
لق���د ن�ص���اأ عب���د امللك ن���وري املول���ود ببغ���داد �صنة 
1921،حياة مرفهة،ال ب���ل اأر�صتقراطية، وا�صعني 
يف احل�صب���ان اأن اأب���اه عب���د اللطي���ف ن���وري كان 
�صابط���ا برتبة علي���ا يف اجلي����س العراقي،وتوىل 
تذكره���ا  كردي���ة  ام���راأة  الدفاع،وت���زوج  وزارة 
الطبيبة �صانحة اأمني زك���ي كثريا يف مذكراتها، اإذ 
كانت زميلتها يف الدرا�صة املتو�صطة،تركته لتحيا 
يف امريكة،لك���ن هذا الرف ما منعه من االنغما�س 
يف حي���اة الفق���راء وتبن���ي فك���ر الي�صار،والكتابة 
عنه���م، االأمر الذي دفع اأحدهم للق���ول اإن عبد امللك 
يكتب ع���ن فاح���ي ال�صني،وهومل يره���ا حتى يف 

احللم!
لك���ن الع�ص���ف ال�صيا�ص���ي ال���ذي �ص���رب الع���راق، 
واعفاءه م���ن وظيفته الدبلوما�صية يف اأيام اللواء 
قا�صم،ق���د دفع به اإىل العزلة واالعتكاف يف منزله، 
اإال من زيارات متباعدة من بع�س اأ�صدقائه ومنهم 
مه���دي عي�ص���ى ال�صق���ر )2006( والقا�س حممود 

عبد الوهاب )2010( حني ياأتي من الب�صرة
،لك���ن متك���ن هاتف عب���د اللطي���ف الثلج م���ن ك�صر 
عزلت���ه، ون�صر ق�ص�صه غري املن�ص���ورة، فبداأ يكتب 
ولكن بعد فوات االأوان، فقد �صمرت الرغبة وذوت 
املوهبة، فط���ول البعاد عن الكتاب���ة والقراءة ترك 
ظال���ه الكابية على فنه الق�ص�ص���ي، واإين الأردد ما 
قاله ف���وؤاد التكريل يف مقدمته ملجموعة اأقا�صي�س 
والت���ي  ن���وري،  املل���ك  لعب���د  اخلري���ف(  ذي���ول   (
اأ�صدرتها دار ال�صوؤون الثقافية العامة ببغداد �صنة 
1987،ارددقولت���ه”” قبل اأي���ام قلت لعبد امللك، اإن 
ما طب���ع حيات���ه ب�ص���كل اأ�صا�صي، هو حب���ه للق�صة 
ولكتاب���ة الق�ص���ة، كاأن هذا احلب كان ق���درا مقدرا 
علي���ه، تزول اأمامه كل التفا�صيل االأخرى للحياة.. 
العائل���ة وال���زواج والوظيف���ة وامل���ال، ويبقى هذا 
مف�صرا للحياة ومانحها املعنى احلقيقي الوحيد.. 
ومقاب���ل ه���ذا الق���در مل يج���د مت�صع���ا م���ن الوق���ت 
لك���ي ين�صف نف�ص���ه، اأو يفت�س ع���ن االإن�صاف لدى 
االآخرين”” الذين ما ان�صفوه، ونحن من ان�صفنا 

كي نن�صفه؟!

شكيب كاظم

عبد الملك نوري ما أنصف نفسه
وما بحث عن اإلنصاف لدى اآلخرين



بعد انقطاع عن الكتابة املرسحية دامت 

اكرث من ربع قرن صدرت لعبد امللك نوري 

مرسحية “خشب ومخمل” عن دار الحرية 

للطباعة )1972( ويف هذه الفرتة ايضًا نرشت 

له مجلة الكلمة مرسحية “القاذورات” وهي 

مرسحية قصرية . ولديه دفرت مسودة يضم 

بني دفتيه مثاين مرسحيات قصرية كتبها 

املؤلف خالل االشهر الثالثة االوىل من العام 

1972 نفسه. كان من حق املتتبع لالدب 

العراقي بعامة وادب عبد امللك نوري بخاصة 

ان يجد يف املرسحيتني املنشورتني مؤخرًا 

ويف املرسحيات املخطوطة التي كتبت يف 

الفرتة نفسها ما يدل عىل حدوث تحول يف 

مستوى االبداع املرسحي عند عبد امللك نوري 

تربر انقطاعه عنه مثل هذه الفرتة الطويلة 

بالنسبة لحياة املبدع ، وبعد ذلك التشخيص 

الصائب والدقيق لجوانب االضعف التي عاىن 

منها ابداع املؤلف املرسحي.

�صيكت�صف من يقراأ م�صرحيات عبد امللك نوري االخرية 
ان املوؤل���ف ماي���زال حبي�س عامل���ه الف���ردي � ال�صخ�صي 
ال�صي���ق ، وان بطله يف معظ���م احلاالت ، او قل ابطاله 
ميثلون جمموعة �صور اخذت من زوايا ذاتية متنوعة 
لبط���ل واح���د، وه���ذا البط���ل يذكرن���ا ببط���ل م�صرحية 
اال�صت���اذ رم���زي بطل ق�صة “ماأ�ص���اة الفن” . كان ميكن 
مل�صرحي���ة “خ�صب وخمم���ل “ ان تب���دو للوهلة االوىل 
ا�صتثناء من هذا احلكم العام. اما بطلها فهو �صاه ايران 
ال�صابق حمم���د ر�صا بهلوي الذي اخف���اه املوؤلف وراء 
قن���اع يحمل ا�صم امللك هريام، وام���ا بطولتها الن�صائية 
فتتقا�صمه���ا كل م���ن زوج���ة ال�ص���اه ثري���ا الت���ي اخفاها 
املوؤل���ف وراء ا�ص���م ن�صري���ن، وزوجة ال�ص���اه االخريه 
ف���رح ديب با�ص���م وردة �ص���اه التي حلت حم���ل الزوجة 
ال�صابقة ب�صب���ب املاب�صات املتعلق���ة باجناب ويل عهد 

يرث العر�س.
وعل���ى الرغ���م م���ن ان مو�ص���وع امل�صرحي���ة ي�صكل يف 
اه���م خطوط���ه حقيق���ة تاريخي���ة معروف���ة ف���ان ذلك مل 
مين���ع املوؤلف من حتويل بط���ل امل�صرحي���ة امللك بهرام 
اىل واح���د من ابطاله املهزوزي���ن الفا�صلني يف حياتهم 
الزوجي���ة املتهمني يف رجولته���م املت�صولني باملخدرات 
او امل�صك���رات لدف���ن همومه���م. ام���ا تظاه���ر ه���ذا امللك 
بالق���وة والق�صوة يف بداية امل�صرحية فكان جمرد قناع 

�صرعان ما انك�صف زيفه.
دودو بطل م�صرحية “القاذورات “ املن�صورة يف جملة 
الكلم���ة اوائ���ل ال�صبعيني���ات ،ادي���ب فا�ص���ل مدمن على 

اخلمر ويائ�س:
دودو: م����اذا ميك����ن ان يك����ون ان�صج م����ن كوننا احياء 

ولدنا كي ن�صقى ثم منوت لنم�صي طعامًا للدور؟
ث����م باطل االباطيل . كل �ص����يء باطل وقب�س الريح. ما 

فائدة العمل ... الخ.
بط����ل م�صرحي����ة “الق����اذورات” امت����داد لبط����ل ق�ص����ة 

عبقريته: بن�صوب  يعرف  الفن” حيث  “ماأ�صاة 
دودو”)يرم����ي القل����م جانبا بحدة وي�ص����رب( ال�صرارة 
انطف����اأة ، �ص����رارة العبقري����ة مل تع����د ت�ص����ىء امل�صكني. 
م����ا العم����ل ؟ م����ات دو�صتويف�صك����ي الولي����د، م����ات قبل 
اوانه،م����ات ب����ني الق����اذورات ... ان بط����ل امل�صرحي����ة 
مته����م برجولت����ه وتتهم����ه زوجت����ه باجل����نب وان����ه م����ن 
اولئك النا�س “ الذين يع�صقون انف�صهم” وانه ال يفكر 
باالخري����ن واليعمل من اجلهم وان����ه ام�صى كل حياته 
يف خدم����ة نف�صه فقط وانه مل يفهم يوما ما هي احلياة 

... وانه �صكري فا�صل ...الخ
بام����كان الباحث ان يوزع عب����د امللك نوري، الق�ص�صي 
من����ه وامل�صرح����ي عل����ى جمموعت����ني : احداهم����ا تكون 
، ال�صيا�ص����ي اىل الع����امل ، ام����ا االخرى فتك����ون ، بهذه 
االدي����ب  بحي����اة  ال�ص����دق   ، اي�ص����ا  تل����ك  او  الدرج����ة 
الداخلي����ة ،بال����روؤى واالح����ام والكوابي�����س النابع����ة 
م����ن اعم����اق روح����ه، ومن ال وعي����ه من عامل����ه العاطفي 

وال�صع����وري. ينطب����ق ذلك عل����ى م�صرحيت����ي عبد امللك 
ن����وري املن�صورت����ني يف مطل����ع عق����د ال�صبعيني����ات : “ 
خ�صب وخممل”، و “القاذورات “ فمع كون امل�صرحية 
االوىل تكون اقرب اىل اخلط االول من حيث ال�صمات 
اخلارجي����ة ملو�صوعاتها اال ان الن�صيد الداخلي لعوامل 
�صخ�صياته����ا الروحي����ة والعاطفي����ة والنف�صي����ة ي�صكل 
ممرا خفيا يربطها مبجموعة اخلط الثاين. وبالعك�س 
فم�صرحية الق����اذورات ال�صق بخط املجموعة الثانية، 
ذل����ك ان الروؤي����ا الفكري����ة � ال�صيا�صي����ة للموؤل����ف �صكلت 
اطارًا ج�صم وابرز كل �صلبيات البطل ال�صلبي عند عبد 
املل����ك نوري : اخل����ور ، العقم ، ال�صلبي����ة، االدمان على 

امل�صكرات..الخ
 ، ن����وري  املل����ك  عب����د  ل����دى  ان  اىل  ا�صرن����ا  ان  �صب����ق 
دف����ر م�ص����ودة ي�ص����م ثم����اين م�صرحيات ق�ص����ار كتبها 
خ����ال اال�صه����ر الثاث����ة االوىل م����ن ع����ام 2791 وهذه 
امل�صرحي����ات هي : � “ الن�صب العظيم” و “حمكمة” و 
والل�س” و “الليلة بداأ الربيع”  “�صيزيف” و”البغل 
و”ان����ا ان�صان” و “لعب االطفال “ و “�صلطان” وهذه 
امل�صرحي����ات ه����ي االخ����رى تت����وزع عل����ى جمموعت����ني 
الكات����ب  اف����كار  م����ن  موا�صيعه����ا  االوىل  ت�صتم����د   :
ال�صيا�صي����ة املبا�ص����رة فج����اءت �صخ�صياته����ا اقرب اىل 
رم����وز امل�صرحي����ات االخاقية يف الق����رون الو�صطى ، 
�صيم����ا يف م�صرحية “البغل والل�����س” واقل اقرب اىل 
“انا ان�ص����ان” اما املجموعة االخرى  “الروب����وت” و 
فتغ����ور مو�صوعاته����ا بدرج����ات متفاوت����ة طبع����ًا ، يف 
اعم����اق اال الا وع����ي ال�صخ�صيات وعقده����ا النف�صية، 
واحباطاته����ا، وهزميتها امام ق����وة القوى اخلارجية ، 
اىل ه����ذه املجموعة تنتمي كل من م�صرحية “حمكمة” 
و “لع����ب االطف����ال” و “الليلة بداأ الربيع “ اىل حد ما. 
ام����ا م�صرحية “�صيزيف “ فكان باالمكان ان تتحول لو 
توفرت له����ا العناية الكافية م����ن املوؤلف، اىل م�صرحية 
متجي����د رائع ل�صمود االن�صان النبي����ل املدافع عن حقه 
يف حتقق �صعادة احلياة على االر�س ولكن قوى القهر 
والق�ص����ر والقمع واالنانية ت�ص����ادر هذا احلق. غري ان 
املعاجل����ة كانت مبت�صرة فبداأ لن����ا بطل امل�صرحية اقرب 
اىل امل�صت�صلم اخلائر املت�صائم والعبثي. يف امل�صرحية 
ع����دد م����ن الثيم����ات ال�صغ����رية توزع����ت عل����ى امت����داد 
امل�صرحي����ة ال�صغرية،لو توفرت له����ا معاجلة منا�صبة، 

لو ا�صبعت معاجلة فكانت م�صرحية من نوع اخر.
يل ماحظ����ة عل����ى خمطوطة االديب عب����د امللك نوري، 
ان ه����ذه امل�صرحي����ات قد كتب����ت كما يب����دو ، على عجل 
وانه����ا تقدم اكرث من دليل عل����ى ان االديب مل ي�صع يف 
ح�صابه امكاني����ة عر�س هذه امل�صرحيات على امل�صرح. 
ان م�صرحي����ة مثل “الن�صب العظيم” قد جتاز من اجل 
الطب����ع لك����ن الميك����ن ان جت����از للعر�س عل����ى امل�صرح. 
ينطب����ق ذلك عل����ى م�صرحي����ة “ر�صل االن�صاني����ة” التي 
تنتم����ي اىل املرحل����ة االوىل م����ن اب����داع املوؤل����ف، ام����ا 
امل�صرحي����ات االخ����رى ف����ا ت�صل����م يف مع�صمه����ا مم����ا 
ي�صكل عائق����ًا يحول دون التفكري بتقدميها على خ�صبة 

امل�صرح.
م����ن بني العوامل االخرى التي تقل����ل من اهمية اجلهد 
الذي يبذله كت����اب الق�صة يف ميدان امل�صرح ا�صرارهم 
على كتابة امل�صرحية ال�صغرية مما يحول دون تطوير 
ادوات ابداعه����م الازم����ة لتن����اول الع����امل م����ن زاوي����ة 
درامي����ة. ارج����و ان جن����د يف وق����ت قريب ب����ني ايدينا 
ثم����ارًا حقيقية من االبداع امل�صرحي ذي احلجم الكبري 
ال����ذي يفجر طاقات االدي����ب من ناحية، ويك����ون قادرًا 
عل����ى معاجلة الق�صاي����ا الكرى يف حياتن����ا العامة من 

الناحية االخرى.
ه����ذا تناول �صريع لاب����داع عند عبد املل����ك نوري اريد 
ل����ه ان يكون تعريفًا عامًا ومدخًا اىل درا�صة تف�صيلية 
نرج����و ان ت�صاعدن����ا الظ����روف عل����ى اجنازه����ا لتاخذ 
مكانه����ا اىل جان����ب االب����داع امل�صرح����ي لع����دد اخر من 

االدباء العراقيني.

جملة االقالم ت�صرين االول 1989

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

طبعت بمطابع مؤسسة لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس التحرير التنفيذي
علي حســين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

د.جميل نصيف التكريتي

www.almadasupplements.com
Email: info@almadapaper.net

أسبوعي يصدر عن مؤسسة ملحق 

لإلعالم والثقافة والفنون

يمكنكم متابعة الموقع االلكتروني
:QR Code من خالل قراءة

7

عبد الملك نوري والمسرح الفكري



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

خضعت املجموعة القصصية “نشيد االرض” 1954 

ومعها كاتبها عبدامللك نوري 1921 - 1998 اىل 

التصنيف املبكر لرسديات القصة القصرية يف العراق. 

اما املؤلف فقد تم وصفه برائد الرسد الشاعري، او 

ما شابه ذلك، مع زميله فؤاد التكريل وكتابه “الوجه 

اآلخر”. لقد حلت “نشيد االرض” يف املوروث القريب 

لألديب العراقي باعتبارها منعطفًا قصصيًا = ريادة، 

لكن املؤلف مل يدفع بانتاجه التايل “خشب ومخمل” 

مرسحية - 1972 و”ذيول الخريف” قصص قصرية - 

1980 اىل املستوى الذي برّشت به “نشيد االرض”. بل 

ان كتابيه االخريين قد يكونان يف الحلقة التي تقع بني 

كتابه االول “رسل االنسانية” 1946 وكتابه الثاين “نشيد 

االرض”. وكانت املقارنة هي نصيب الثاين، سواء مع 

قصص املؤلف نفسه، السابقة والتالية، او مع قصص 

الكّتاب الذين سبقوه من الجيل االول او الذين رافقوه 

من الجيل الثاين او اولئك الذين تلوه من الجيل الثالث 

يف الستينات. وهكذا تأرجح الكتاب يف التاريخ الضّيق 

واملتسارع لألدب القصيص العراقي، ومع ذلك فام 

زال برهانًا عىل امكانية االنتقال يف التاريخ الحديث 

للقصة العراقية.

ان ما يعيدنا اىل هذه املجموعة من الناحية الرمزية هو 
موت عبدامللك نوري مفككًا بني الهرم الذي �صارعه منذ 
�صنوات قبل االوان، واالح�صا�س الدفني الذي عاناه من 
كونه مروكًا بني االقدار ال ي�صتطيع اال التما�صي معها 

الهثًا يف امل�صري البارد.
وم���ن غري الناحية الرمزية، فالذي نعود مبوجبه اليها هو 

ما ت�صكله �صوية ثاثة اعتبارات:
االول: االهتم���ام به���ا الأنه���ا �صاه���د فن���ي قلي���ل االلتق���اء 
بالظ���روف امل�صاع���دة الت���ي كان �صغطه���ا عل���ى الف���ن يف 
اربعينات الع���راق وبداية اخلم�صين���ات م�صاويًا للموهبة 

او حوافز الفنان امل�صتقلة.
الث���اين: كان التحلي���ل الق�ص�صي - نف�صيًا ث���م اجتماعيًا - 
لل�صخ�صي���ة واحلادثة متباداًل اثن���اء ال�صرد واحلوار. ومل 
يك���ن تخّي���ل ال�صخ�صية ومنوه���ا يف احلادث���ة وهميًا. لقد 
بدا عبدامللك ن���وري اكرث تعلقًا بن�صه وما وراء الن�س من 
مبادئ واقعية، ومل تنتق�س ارادته - من حيث كونه موؤلفًا 

- من عفوية ما يراه لنقله اىل م�صتوى ق�ص�صي.
االعتبار الثال���ث، وهو االعتبار املو�صوع���ي، اننا بحاجة 
اىل اعادة التعريف باملوروث القريب لقيا�س التدخل الذي 

ا�صافه االآخرون على الراكم واملعنى ال�صمني وال�صريح 
ملا ي�صمى بالتجاوزات على نحو ملمو�س.

بع���د احلرب العاملية الثانية كانت اململك���ة العراقية تقي�س 
قوته���ا حملي���ًا باف���راغ املجتم���ع م���ن التطلع���ات العاملي���ة 
وا�صع���اف املوؤ�ص�ص���ات غ���ري الر�صمي���ة واعط���اء م�صامني 
حق���ًا   - بغ���داد   - وكان���ت  االهلي���ة.  للحي���اة  ع�صوائي���ة 
مبا�ص���رًا خلط���ط الدول���ة وللتبع���ات االجتماعي���ة. فبغداد 
ه���ي اململكة وقد �صارت يف ما بعد ه���ي اجلمهورية اي�صًا 
ونقط���ة املفارق���ات التي كان���ت تتزاحم يف ال���دالالت اكرث 
مم���ا تت�صارع عل���ى النتائج، فبينما كان���ت ت�صرد انفا�صها 
وتتاأك���د من �صام���ة مفا�صلها الحت بغ���داد للمهاجرين من 
ال�صواح���ي واالري���اف مقام���ًا اقت�صادي���ًا و�صع���ودًا نحو 
احل�صانة االجتماعية من �صّلمها املاأمون. يف هذه اللحظة 
م���ن االزم���ة النوعية الت���ي يتاعب به���ا الذه���اب واالياب 
ويوؤج���ل ن�صجه���ا عدم التاأهي���ل يف موؤ�ص�صات غري حديثة 
التق���ط عبداملل���ك ن���وري �صخ�صيات���ه وديكورات���ه و�صحن 
به���ا نرثه املروي الذي كان يجر ب���ه مرارًا اىل ان ي�صمن 
اعتداله اال�صلوب���ي، ولي�س بال�ص���رورة ان تكون ق�ص�صه 
نتاجًا للمفارقة التاريخية ب�صكل مبا�صر، ولكنها ا�صتيعاب 
الطار احلياة العامة حيث توؤخذ بع�س النماذج وتبنى لها 
ماهي���ات عل���ى الطريقة الوجودية احيان���ًا، او على طريقة 

الواقعيني النقديني.
ان ق�ص���ة “الرج���ل ال�صغ���ري”، على �صبيل املث���ال، مكتوبة 
برغب���ة االأم املعدمة يف ان ت���رى التمرين الرجويل لطفلها 
املفك���ر فيه على انه م�ص���روع لر�صاالت الرج���ل يف اال�صرة 
احلماي���ة، الكفال���ة، االعالة لكّن���ه يقع بني اآم���ال االأم وبني 
حقيقته التي ال ت�صمد لاأعباء. ففي طريقه اىل بيت اخته، 
البيت ال���ذي راآه مرة واحدة، ي�صّل االجت���اه، وكلما تقدم 
يف الطري���ق املجهول ازداد �صعوره ب�صياع الدليل. وحني 
يق���رب الليل م���ن النهار تكون فكرته ع���ن �صاله اكرث من 
�ص���ك، انها حقيقة فجة ال يق���وى على عنادها، فيلوذ بنف�صه 
ويتوق���ف عن اجلري. ولن يكون للوقوف تاأثري اطمئنان، 
�صيواج���ه م���ا يفر�ص���ه التوقف م���ن رعب احلرك���ة حوله، 

احلركة امل�صبوهة لاغت�صاب، او االلقاء يف “الغابة” لئا 
يك���ون ثمة طريق اىل بيت االخت. انه قلق من موؤامرة ما. 
اوق���ف عبدامللك نوري ه���ذا الطفل الهمام بعد ان اتعبه يف 
ازقة مت�صل�صلة م���ن ازقة بغداد، فلم يكن له مكان اال البيت 
وال قري���ن اال االأم. وبعد ان ق���ام بتعري�صه لعدم االكراث 
وا�صاءات املارة وارتيابهم، اوقعه يف احلقيقة امام نف�صه 
العاري���ة حي���ث ميكنه االنط���اق باجتاه الرجول���ة. وبداًل 
م���ن بيت االخ���ت وج���د �صخ�ص���ه ال�صائ���ع. فالرجولة كما 
ت�صتحثه���ا االأم يف ظ���روف اال�صتعجال، رجول���ة ي�صوهها 

التع�ّصف.
ال ميكنن���ا فه���م ق�ص���ة “الرج���ل ال�صغ���ري” خ���ارج فك���رة 
الت���وازي ب���ني االزق���ة التي �صاق���ه حاف���ز االأم اىل الرك�س 
فيه���ا وحلظ���ة التوقف الت���ي عر�صت عليه نف�ص���ه كما هي. 
او خ���ارج التعوي�س الذي اعقب �صياعه يف الطريق حيث 
داهم���ه اخل���وف م���ن �صي���اع كل �صيء من���ه: البي���ت واالأم 
واالخ���ت، فوج���د نف�صه ل�صيق���ة ببحثه، او ه���ي مو�صوع 

بحثه املفاجيء الذي اطل عليه يف التوقف الع�صيب.
ان االزق���ة ال تعادلها اال احلاجة، يف حني تعر�س الرجولة 
م�صروعها عل���ى �صورة جهاد قا�صر م���ن اجل التغلب على 
بي���ت االخت. طفولة متورطة امام تعجيز االأم القا�صي يف 
احقيته. مع ان يف االمومة ح�صة لا�صتبداد واال�صتحواذ 
وح�ص�ص���ًا الأخ���اق الواج���ب والعاطفة. وخل���ف كل ذلك: 
هن���اك النق���ود، عقمه���ا يف غي���اب م���ا ت�صري���ه، واجنذاب 
للحاج���ات  م�صكوك���ة  املح���رّية،  �صلطته���ا  اىل  اال�صي���اء 
واملحتاج���ني، كان���ت االأم تختر كرامته���ا - ب�صبب النقود 

وبكل بادة احلاجة - بو�صاطة ابنها والأجله.
النموذج االآخر لليقظة من جتربة املفارقة املو�صوفة �صابقًا 
ه���ي ق�صة “ن�صيد االر�س”، فالريف���ي العراقي كان مدعوًا 
اىل املدين���ة الأ�صب���اب كث���رية من بينه���ا: حما�ص���رة النمو 
الامت�ص���اوي ل���ه ورغبته يف اخلا�س م���ن حياة ال ميكنه 
اال�صتمرار فيه���ا. ياأتي الريفي مثقًا باال�صرار والو�صايا، 
فه���و بخي���ل يف عاقات���ه، متكت���م، مرغ���م عل���ى طا�صم���ه، 
ويجعل م���ن عبوديته اليديولوجيا الري���ف واقعًا معا�صًا. 

ال بد انها اوهام يف طريقها اىل التهتك والتبخر. هذا احد 
املهاجرين الذين �صيمتثل���ون للحظوظ: فبعد و�صوله اىل 
املدين���ة يعمل م�صحح���ًا يف احدى اجلرائ���د، ويوؤ�ص�س له 
عمل���ه يف ال�صحافة ح�صان���ة خارجية مظهري���ة، لكن هذه 
احل�صانة ال تتجاوب يف داخله، فهو مهزوز باأجره القليل 
وم�صكنه الرث، مما ي�صتدعي ف�صات ذكرياته من الريف. 
تق���ع االزمة االقت�صادية، في�صطر ل���رك العمل، ويف حالة 
م���ن القن���وط تتبلبل ا�ص���راره ويف�ص���د متا�صك���ه، وينفجر 
حتت �صغ���ط االزم���ة: النقود تفق���د هيبته���ا وقدرتها على 
متثي���ل الرثوة، وت�صرف���ه مل يعد وق���ورًا ومقد�صًا، يتدفق 

�صريط ذكرياته املتوا�صعة.. يندم على كل �صيء.
حت���ى االآن ظل الريفي ريفيًا، لكن �صع���ب املدينة ال يياأ�س، 
حت���دث املظاهرة، في�صّلم الريف���ي �صمريه للجماعات، فكل 
�ص���يء يف احل�ص���د خم�ص����س له، ب���ل ان ابن���اء الريف هم 
املتظاه���رون يف ت�ص���ّوره، فيكف الف���رد الريفي عن عزلته 

ويظهر له: الريفي اجلماعي.
كان الرج���ل ال�صغري ابن املدينة قد ا�صتيقظ وهو يتوقف، 

اما ابن الريف في�صتيقظ يف حركة املجموعات.
تناولت جمموعة عبدامللك نوري الرائدة “ن�صيد االر�س” 
نق���د ال�صع���ف ال���ذي ت�صبب���ه الظروف غ���ري اال�صلي���ة. ان 
ا�صخا�صه���ا غ���ري را�ص���ني ع���ن حياته���م، غ���ري منا�صب���ني. 
يعرف���ون امل�صاف���ة احل�صا�صة ب���ني رغباتهم وب���ني حتققها 
الفا�ص���ل. ال ميك���ن النقا����س ع���ن م�صائره���م الت���ي ال تقبل 
اال�صتئن���اف، فهي خمطط���ة اجتماعي���ًا ونف�صي���ًا ويلزمهم 
احل���ل من خارجه���م: طفل ين���ذر طفولته للرجول���ة، ريفي 
تث���ريه املدين���ة وت�صط���اده، رج���ل يحك���م املبغ���ى حيات���ه 
اجلن�صي���ة، نادلة مقه���ى متهيبة من انوثته���ا، مدمن خمرة 
يجمع ا�صباب ادمانه بولع، رج���ل متعطل اجتماعيًا يحفر 
ثغ���رات جديدة يف عطالته… �صحاي���ا �صعفاء يقي�س بهم 

النظام قوته.
كان القا����س يرف���ع ه���وؤالء اىل م�صت���وى وثائ���ق الواق���ع 

و�صدق الوجدان االأدبي اآنذاك.
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