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�أ�صاب���ع  تاأليف���ًا ونق���دً�:  �مل�ص���رح  د�ر. وكت���ب يف 
�لف���رح،  ع���ن  دف���اع  للأطف���ال،  ق�ص����ص  �لقرنف���ل، 

�لفر��صات، �صمكة تعرف كل �صيء.
ويف جم���ال �لدر��ص���ات �أّل���ف: مقدم���ة يف م�ص���رح 
�لأطف���ال، فن���ار�ت يف �لق�ص���ة و�لرو�ية، �مل�ص���رح 
�لإره���اب  ثقاف���ة  ومو�ق���ف،  – ق�صاي���ا  �لعر�ق���ي 

و�لعوملة، �صخ�صية �لدكتاتور يف �مل�صرح �لعاملي.
وق���ام بتدري����ص �لنق���د �مل�صرحي وتاري���خ �مل�صرح 
يف معه���د �لفن���ون �جلميلة – بغد�د لع���دة �صنو�ت 
ومهرجان���ات  وموؤمت���ر�ت  ن���دو�ت  يف  و�صاه���م 
م�صرحي���ة عر�قي���ة وعربي���ة عدي���دة وتر�أ����ص ق�صم 
�مل�ص���رح يف جمل���ة )فن���ون( وهيئ���ة حتري���ر جملة 

)�ل�صينما و�مل�صرح(.
�أع���د وقّدم عدد�أ م���ن �لرب�مج �لثقافي���ة و�مل�صرحية 
– �إذ�عي���ة وتلفزيونية لعدة �صن���و�ت من تلفزيون 

بغد�د، و�لتلفزيون �لثقايف – بغد�د.
كت���ب ع���دة ن�صو����ص م�صرحي���ة للأطف���ال و�أخرى 
عر�قي���ة  وجم���لت  �صح���ف  يف  ون�صره���ا  للكب���ار 
و�أردني���ة و�صورّية … وقد ُعر����ص ق�صم منها على 

خ�صبة �مل�صرح.
عم���ل يف �ل�صحافة منذ عام 1964، ون�صر در��صاته 
�ملج���لت  يف  و�مل�صرحي���ة  و�لق�ص�صي���ة  �لنقدي���ة 

�لثقافية �لعربية �ملتخ�ص�صة.
وعم���ل خب���رً� يف وز�رة �لثقافة ورئي�ص���ًا لتحرير 
�ملجلة )�ملركزية ل���وز�رة �لثقافة )دجل���ة( م�صوؤول 
�مللح���ق �لثقايف )�أبعاد ثقافي���ة( يف جريدة �لتاآخي 

�لتي �صبق و�أن بد�أ �لعمل فيها منذ عام 1971.
عم���ل مديرً� لتحري���ر جم���لت وز�رة �لثقافة منها: 

�آفاق عربي���ة، �لأق���لم، �لثقافة �لأجنبي���ة، �لطليعة 
�لأدبية، �ملاأمون..

ع�صو �لهيئة �ل�صت�صارية يف د�ر �ل�صوؤون �لثقافية 
�لعامة ل�صنو�ت عدي���دة. ع�صو �لهيئة �ل�صت�صارية 

يف د�ر �لثقافة و�لن�صر �لكردية حاليًا.

• م���ا �ل���ذي تعني���ه لك )�ملو�س���ل( كم���كان وكبيئة �أ�س���همت 
مبيولك ورغباتك؟

– �ملو�ص���ل.. وم���ا �أدر�ك باملو�ص���ل، �لت���ي �أردت 
�أن �أرد جميله���ا مبي���لدي، فكتب���ت عنه���ا ق�ص�ص���ي 
)�لغ�ص���ب( ع���ام 1976، وقبله���ا بقلي���ل ن�صرت يف 
جمل���ة )�لآد�ب( �لبروتية ق�ص���ة )�لذي يتجذر يف 
�لأر����ص( ف���اإذ� �لأ�ص���و�ت و�لكتاب���ات ت�ص���ن حملة 

�صدي.
�ل�ص���اب �لفت���ي �صد رحال���ه على عج���ل متوجهًا �ىل 

بغد�د.. وكان �لقريب مع نف�صه وحميطه ثقيًل.
وعندم���ا عدت بع���د �صنو�ت، فوجئت ب���اأن قدرً� من 

�جلفاء ما ز�ل قائمًا..
�إعد�م �خي �ل�صيوعي وع���د �لله �لنجار عام 1964 
م���ا ز�ل يف ذ�ك���رة �ملدين���ة. وتعيين���ي معلم���ًا كان 
مرفو�ص���ًا من بني جميع خريج���ي معهد �ملعلمني.. 
حت���ى �إذ� مت بع���د �صنت���ني من �لتخ���رج، كنت �ملعلم 
�لوحي���د يف �أق�صى قرية كردية ل �أعرف لغة �أهلها، 

ولي�صت بهم معرفة بالعربية.
وبقي���ت حمنة �لتعاي�ص قائمة حت���ى و�أنا �أعمل يف 
جري���دة )�لتاآخي( مر��صًل منذ تاأ�صي�صها حتى قبيل 
توقفها عن �ل�صدور بعام و�حد بعد تهديد�ت برتك 

�لعمل فيها.

وبقي���ت علقتي باأهلي يف �ملو�صل بني مد وجزر.. 
ب���ني قري���ة نائي���ة، و�لعطل���ة �ل�صيفي���ة يف بغد�د.. 

و�حلذر يلحقني.
�أك���ن  مل   2003 بع���د  �لع���ر�ق  �تنف����ص  �إذ�  حت���ى 
مم���ن �نع�صت���ه هذه �لأنفا����ص، ففي �ملو�ص���ل �غتال 
�ملتطرف���ون �بنتي يف �لعام 2007 وقبلها �بني يف 

بغد�د عام 2006.
يف �ملو�صل.. مل �عرف طفولتي ول �صبابي، ن�صاأت 
عام���ًل �صحب���ة �بي، ثم �أخ���ذت دوري يف ز�د �أهلي 

و�أنا �صاب يعمل يف �لبناء و�صباغة �لدور..
�صفحات �حلي���اة �ملو�صلية قليلة ج���د� منها وجود 
ذ�ك �لأ�صت���اذ �جللي���ل عب���د �حلليم �للون���د، مدير 
�ل���ذي و�ص���ع كل كت���ب  �ملكتب���ة �ملركزي���ة �لعام���ة 
�ملكتب���ة حت���ت ت�ص���ريف.. وهي كن���ز مل ول���ن �أجد 
حت���ى �لآن �أوف���ر منه، كم���ا �ذكر �ملرح���وم �إبر�هيم 
�جللب���ي، رئي����ص حتري���ر جري���دة )فت���ى �لع���ر�ق( 
�لذي ��صتدعاين لأكون حمررً� يف جريدته كاأ�صغر 

�صحفي عر�قي، �آنذ�ك.
لكن���ه ��صتغنى عن���ي ب�صبب �إعد�م �أخ���ي بعد عملي 

ملدة )15( يومًا.
�ملو�ص���ل.. جذر د�م يف حيات���ي، وماآ�ص كثرة يف 

�صبابي و�صيخوختي.
�ملو�ص���ل، �صج���رة ل���وز يف )�لدو��صة( بقي���ت �قر�أ 
حت���ت ظله���ا، وم�صب���اح �ص���ارع يف ح���ي )�ل�صي���خ 

فتحي( در�صت حتت �صوئه..
وحب بكر.. ومت و�أده ملرتني...

و�صج���ن متكرر، و�صد�ع ن�صفي م���ا ز�ل يثقل علّي 
حتى �للحظة.

بط..  • يف �أغلب �سخ�س���يات ق�س�س���ك طابع متاأزم ومحُ
و  )�لغ�س���ب(  جمموع���ة  يف  و��سح���ًا  كان  م���ا  وه���ذ� 

)�لأ�سو�ق(؟ ما هو تعليقك؟
– �صحي���ح.. �لإن�ص���ان �مل���اأزوم و�ملُحب���ط، �لم���ر 
طبيع���ي، فماذ� تريد من �إن�صان مل ي�صحك ملء قلبه 
طف���ًل، ومل ينظ���ر �ىل ق�ص�ص �حل���ب �إل ترفًا وهو 
يف �صبابه؟، )�لغ�صب( كتبت يف �ل�صجن، و�صدرت 
بحج���م �لك���ف، ومت �حلديث عنه���ا و�صدها بحجم 

�حلقد و�لقليل.. �لقليل من �حلب..
ه���ذ� �لو�ص���ع �ملري���ر �ل���ذي ��صتقبل���ت ب���ه ق�ص�ص 
)�لغ�ص���ب( جعلتني �نتق���ل �ىل �لكتاب���ة �لرمزية.. 
حتى �أ�صبح �صعاري �لذي ما زلت �أعمل على وفقه: 
“ �لرق����ص حتت زخات �ملط���ر دون �أن �بتل” فيما 
كن���ت �أعمل و�أكتب بكلمات معينة: “ �إن �صكت مت، 
�إن قلته���ا م���ت.. قلها ومت” و�أن���ا ل �أريد �أن �أموت 

ول �أ�صاب مبر�ص ول �أنام.. لقر�أ و�أقر�أ فح�صب.
ذلك �أن �لقر�ءة ز�دي و�صعادتي وحياتي كلها..

ولأين حذر، كنت ومل �أزل، �أفكر �ألف مّرة يف �إهد�ء 
كتب���ي للنقاد، ذلك �إنن���ي �أتو�صله���م �أل يكتبو� عني 
ويك�صف���و� �أور�ق���ي، ويفتح���و� �أب���و�ب رموزي.. 
ل.. ل توج���د حيادي���ة يف ق�ص�صي ول يف كتاباتي 
كله���ا. �أنا ل �كت���ب �إل عندم���ا �أجد �ص���رورة للبوح 
ولتق���دمي موقف م���ا.. �لكتابة متنف�ص���ي �لوحيد.. 
ول �أج���د م���ا �أُ�صرحه بحقيق���ة ما �أحمله م���ن �أفكار 
وروؤى و�أح���لم. نعم �لكتمان( يهيمن على روحي، 
بع���د جمل���ة �لإحباط���ات و�مللحظ���ات و�ملنغ�صات 

و�لأوجاع.. �لتي ع�صتها.
�أن���ا �إن�صان حمكوم بكتم���ان �لأ�صر�ر. و�أنا خر من 

 حسب هللا يحيى:
جئت إلى المسرح من صفحات األدب

حاوره: عالء المفرجي

ولد القاص والناقد حسب هللا يحيى في مدينة الموصل عام 
1944. عمل في التعليم لعدة سنوات في القرى الكردية. 

مارس العديد من المهن وأكتسب خبرة مهنية واجتماعية 
واسعة. أصدر المجاميع القصصية اآلتية:

الغضب، القيد حول عنق، الزهرة، ضمير الماء، الحطب، النهار 
يدق األبواب )قصص ومسرحيات(، هي... أمرأة عراقية، 

األشواق، كتمان، أنفاس، كوميديا الكاتب في الزمن الكاذب، 
حدائق عارية، أغتيال الحنين )رواية(، أجنحة حجرية، هواجس، 
إرهاب، حكايات من بالد ما بين النارين ـ قصص ومسرحيات ـ
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يوؤم���ن حفظها �صرً� من �أ�ص���ر�ري �لتي �حرتمها يّف 
عل���ى �لأقل، �إل �أنها على نحو ما، تبدو و��صحة يف 
موقفه���ا ويف ح�صورها �لذي ينتم���ي لقيم �لعد�لة 

و�حلرية و�حلقيقة بكامل �آفاتها.

• كيف ترى �مل�سهد �لرو�ئي و�لق�س�سي �لآن يف �لعر�ق؟
– م�صه���د �لق�ص���ة و�لرو�ي���ة �لآن.. م�صه���د مرتبك، 
جتارب���ه  ع���ن  يكت���ب  �ل���كل  �لفو�ص���ى،  ت�ص���وده 
�لعاطفي���ة.. وهي هام�صية يف �لغال���ب، ومن ميلك 
�مل���ال لطب���ع ق�ص�ص���ه ورو�ياته، يتح���ول يف زمن 
ق�ص���ر �ىل ظاه���رة، ميّجدها �لأ�صدق���اء و�خللن 

وبع�ص )�لنقاد( كذلك.
�أن���ا عل���ى علق���ة وطي���دة مب���ا ين�ص���ر.. �ص���و�ء مبا 
�أتابع���ه وم���ا ي���ردين وُيه���دى �إيّل، �أو مب���ا �أدر�ص���ه 
و�أتفح�صه من رو�ي���ات وق�ص�ص، يطلب �أ�صحابها 
�لنتماء لع�صوية �حتاد �لأدباء، �أو �ىل دور �لن�صر 

�لر�صمية �لتي ترّوج طبعها..
لذل���ك �أ�صتطي���ع �لتاأكي���د �ىل �أنن���ي خر م���ن يتابع 
وير�ص���د ويحكم كذلك على ه���ذه �لظاهرة �ل�صلبية 

للق�صة و�لرو�ية �لعر�قية ر�هنًا.

• كتب���ت �لنق���د يف �مل�س���رح �سن���و�ت ط���و�ل، ويف ف���رة 
�زده���ار �مل�سرح �لعر�قي.. هل تعتق���د �أن �لنقد �مل�سرحي، 

ي�سهم يف ح�سور �لناجت �مل�سرحي وجودته؟
– جئ���ت �ىل �مل�ص���رح م���ن �صفح���ات �لأدب، ق���ر�أت 
جمي���ع �مل�صرحي���ات �لت���ي ترجم���ت يف م�ص���ر عن 
طري���ق �صل�صلتني.. ومعظ���م �لدر��ص���ات �مل�صرحية 
�ملرتجم���ة. ودر�صت جميع �لكتب �لتي كان يدر�صها 
طلب���ة معهد وكلية �لفن���ون، ق�صم �مل�صرح وح�صرت 
درو����ص: �صام���ي عب���د �حلمي���د وب���دري ح�ص���ون 
فريد، و�ص���لح �لق�صب، وحممد ج���و�د.. من دون 
�أن �أك���ون طالب���ًا.. و�أ�صبح���ت حما�ص���رً� يف معهد 
�لفن���ون �جلميل���ة للق�صم���ني �ل�صباح���ي و�مل�صائي 
و�أن���ا �لوحيد �لذي ل يحم���ل �صهادة متخ�ص�صة يف 
�مل�ص���رح، و�إمنا ناقد بات ميتلك خ���ربة تفوق عددً� 

كبرً� من �ملتخ�ص�صني.
لي����ص هذ� �دع���اء ول مبالغة ول غ���رورً�، لكنه جهد 
حقيق���ي م���ن �مل�صرح.. كان ي�ص���ري يف خليا دمي، 
حت���ى �إذ� لحقتني �ملحاكم وعدد من )�مل�صرحيني(، 
ودع���ت �مل�صرح، بعد �ن كنت �لر�ئ���ي و�لناقد �لذي 
ير�ص���د جمي���ع �لعرو����ص م���ن دون ��صتثن���اء يف 

�لثمانينيات و�لت�صعينيات.
�لآن... يع���رتف كرثة من �مل�صرحي���ني �أنني كنت.. 
وكن���ت ومل �أك���ن �أكرث من ر��ص���د حقيقي وخمل�ص 
يف دعوت���ه لبن���اء ح�صور م�صرح���ي ر�ٍق ي�صهم يف 
توعية �ملجتم���ع �لآن.. ومن قبل كان هناك: م�صرح 
��صتهلك���ي ي�صمون���ه )�مل�صرح �ل�صعب���ي(، وم�صرح 
ي�صمون���ه  �لتعبري���ة  �حل���ركات  ت�ص���وده  �صكل���ي 

)�مل�صرح �حلديث(.

• كن���َت كم���ا �تذك���ر ناق���دً� )م�ساِك�س���ا( يف �مل�س���رح، ب���ل 
و�سّبب لك �لكثري من �لإ�سكالت؟ ما هو تعليقك على ذلك؟

– للأ�ص���ف... نح���ن ق���وم عل���ى ع���د�ء د�ئ���م وم���ع 
�لنق���د و�لنق���اد.. و�عتق���د �أن �جلاّدي���ن ق���د عرف���و� 
ه���ذه �حلقيقة، وبات���و� يكتبون يف م���د�ر �لعر�ص 
�مل�صرح���ي، ومد�ر �لق�ص���ة و�لرو�ية كذلك بحيث ل 

تبني ر�أي �لنقاد ول موقفه.
هن���اك )نق���د �إخو�ين( و�أن���ا على �ل�صد من���ه. �لنقد 
كما �أفهم���ه تقومي للعمل، و�إذ� كان يف �لعمل �لفني 
و�لأدب���ي �إيجابيات فه���ذ� من �ص���رور�ت وجوده، 
ومهمتي �لك�صف عن �صلبياته �إ�صر�ر على �خلطاأ.. 

وهو جهل �أي�صًا.
�لنقد... من �صرور�ت �حلياة، �صرور�ت �أن نعرف 
حقيقتن���ا يف عي���ون �لآخري���ن، ذلك �إنن���ا ل�صان يف 
عزل���ة تامة ع���ن �لآخرين حت���ى لو كان���و� جميعًا.. 

و�لأمر يف �لنهاية ملك قناعة �أي و�حد منا.

• �لطري����ف �إن �أبن����اء ل����ك �مته����ن �أحده����م �لق�س����ة و�لث����اين 
�مل�سرح فاأجاد�.. مَب تف�سر ذلك؟ و�ىل �أيهم تنحاز؟

– �أنا �صعيد بهذ� �لإرث �لثقايف و�جلمايل لأبنائي. 
لقد و�صع����ت �أمامه����م كتبي وجتارب����ي.. ومن فرط 
حبه����م يل، توج����ه: د. �صميم �ىل ف����ن �مل�صرح، ينهل 
م����ن جديت����ه وقيمه و�أف����كاره و�أن����ا �صعي����د بكتاباته 
�لنقدي����ة �لت����ي �أعده����ا در��ص����ات عميق����ة جت����اوزت 
كتاباتي �لنقدية.. كما �أن �بني: نهار.. كتب �لق�صة 
و�لرو�ي����ة، ون�ص����ر يف )�لآد�ب( و)�لأه����ر�م( �أجمل 
ن�صو�ص����ه �لذكي����ة.. وه����و يتمتع مبخيل����ة ر�ئعة.. 
وقد توج����ه �لآن نحو كتابة �ل�صيناري����و، و�صي�صهد 

�جلمهور �أعماله �لبكر يف �صهر رم�صان.
�أما �بناي: نقاء و�صلم، فتوجها للت�صميم �ل�صحفي 
ولهم����ا منج����ز�ت و��صح����ة و�أ�صا�صي����ة ومنظ����ورة 
يف هذ� �ملي����د�ن. نقاء ي�صم����م �لآن يف د�ر �ملاأمون، 

و�ص����لم م�صم����م يف د�ر �لثقافة �لكردي����ة �لعديد من 
�لكت����ب. �أما �بني �لبكر: ب����در�ن، فهو فني كهربائي 

ناجح.
وم����ن غبطتي �أين متكن����ت من �لتاأث����ر يف �أبنائي، 
بحي����ث �أورثته����م موهبت����ي �ملتو��صع����ة يف �مل�صرح 
و�لق�ص����ة و�لت�صمي����م، وم����ع �أن ه����ذ� )�مل����ر�ث( ل 
يح�صدون منه ماًل.. ولكنه )مر�ث( له علقة متينة 
باملو�قف �ل�صادق����ة و�لكلمة �لنظيفة و�لتعاي�ص مع 
�جلمال.. �صكًل وحمتوى، وهذ� ما كنت �أ�صبو �إليه 

و�أعّده عمًل م�صرفًا ل�صاحبه.
�أح�صن���ت ي���ا عزي���زي.. نع���م �لق�صة و�لنق���د عندي 
)�أقنعة لوجه و�حد( ولو توقفت عند ق�صي لوجدت 

فيها بعدً� نقديًا و��صحًا ولكن باأ�صلوب �لق�صة.
و�ملق���ال.. �أي مق���ال �كتب���ه: عم���ود �صحف���ي، ونقد 
م�صرحي، نقد ت�صكيلي، نقد �أدبي، مر�جعة لكتاب.. 
ف���ان هذ� �لنق���د ي���ر�د منه، توجي���ه وتنبي���ه �لآخر 

ولي�ص �لإ�صاءة �أو �لنيل من �صخ�صه �أبدً�.
�لنق���د من ��صمى و�أنبل �لكتابات و�أ�صدق �لعلقات 
�لإن�صاني���ة �لت���ي يفرت�ص بنا �حرت�مه���ا و�لتعامل 
معه���ا تعامًل و�قعيًا وحمم���ودً� ولي�ص �لعك�ص كما 

هو �حلال يف منظور كرثة من �لنا�ص.
�ن���ا كات���ب يعي م���ا يق���ول، ويه���دف �ىل حتقيق ما 
يري���د بدقة ونباهة ل �أدعيها ولكنني �أملكها.، وهي 

�صفات قد تثر غ�صب �لكثرين للأ�صف.

• ع�س���ت مرحل���ة مهمة يف �لثقاف���ة �لعر�قية.. هل تفكر يف 
توثيقها ك�سرية �أو مذكر�ت.؟

– نع���م.. ه���ذ� �صحي���ح، ع�ص���ت مرحل���ة مهم���ة من 
تاري���خ �لثقاف���ة يف �لع���ر�ق. ولكن ه���ذ� �لعي�ص مل 

يكن حمفوفًا بالورود ول بالأحلم �ل�صعيدة.
�ل�صعب���ة  بالتج���ارب  حافل���ة  حي���اة  هن���اك  كان���ت 
و�ململ���وءة باملحن و�لعقبات. ع�ص���ت ثقافة وطنية 

تقدمي���ة، مثلم���ا ع�ص���ت �ىل جانبه���ا ثقاف���ة ه�ص���ة 
وعاب���رة.. و�ذك���ر �إنني قد تنبه���ت �ىل هذ� �لتباين 
ب���ني �لثقافت���ني عندما كن���ت �أعمل خب���رً� للأعمال 
�لدر�مي���ة يف تلفزيون بغ���د�د، فقد ق���ر�أت ع�صر�ت 
ومل  و�لرثث���ارة،  و�لعاب���رة  �لفا�صل���ة  �لن�صو����ص 
�ق���ر�أ �إل �لقليل ج���دً� من �لأعم���ال �لدر�مية �جلادة 

و�ملر�صية كن�صو�ص:
زه���ر �لدجيلي، عادل كاظم، معاذ يو�صف، وبع�ص 

ن�صو�ص �صباح عطو�ن.
وقد هيمنت �لن�صو�ص �له�صة على وعيي وثقافتي، 
حتى تنبهت �ىل ما �أ�صبحت عليه من �لأجور �ملالية 
�جلي���دة �لتي ت�صرف يل عن قر�ءتها يف وقت كنت 
فيه �أعاين من �صظف �لعي�ص.. وعدت �ىل قر�ء�تي 
�جل���ادة، ب���دًل م���ن تلك �لن�صو����ص �لدر�مي���ة �لتي 

دّمرت ذ�ئقتي �لفكرية و�جلمالية.
كذل���ك.. �أج���دين �أعت���ز باأنني كن���ت �أعم���ل يف �أهم 
�آف���اق  �ملرموق���ة:  �لعر�قي���ة  و�ملج���لت  �ل�صح���ف 
عربية، �لأق���لم، �لثقافة �لأجنبية، �حلكمة، �لديب 
�ملعا�صر، �ل�صينما و�مل�ص���رح، �لإذ�عة و�لتلفزيون، 
�لتاآخ���ي  �لث���ورة،  ت�صام���ن...  �ملاأم���ون،  دجل���ة، 

وغرها..
مثلم����ا �أعم����ل �لي����وم يف جمل����ة )�لثقاف����ة �جلديدة( 
�أزل..  لق����د كن����ت ومل  وجري����دة )طري����ق �ل�صع����ب( 
م�صاهمًا وفاعًل يف �مل�صهد �لثقايف �لعرقي و�آمل �أن 
�أك����ون موفقًا يف عملي هذ�.. ول �أفكر بكتابة �صرة 
مل����ا كان.. فهو جتربة.. يف ح����ني يفرت�ص �ن نلحق 
مبتغ����ر�ت �لعامل على عج����ل ل �أن نكرر ما كان وما 
كنا )كانت �لآمال كبرة( كما يقول: ت�صارلز ديكنز.

كانت.. وما كان فينا م����ن �آمال و�أحلم وروؤى تبدد 
كل����ه، وبتنا للأ�صف نعي�ص.. لي�����ص �أ�صفًا على ما�ٍص 
ي�ص����وده �لتع�ص����ف و�لظل����م و�لقتل و�لف�ص����اد و�إمنا 
عل����ى �متد�د هذ� �حلال و�أن ي�صور باألو�ن و�أ�صكال 

جديدة.
لق����د دفعت على �مل�صتوى �ل�صخ�صي خ�صائر حياتية 
يف �ل�صلط����ة �ل�صابقة، مثلما دفعت �لكثر يف �لزمن 

�لر�هن.

• م���ا �ل���ذي كن���ت تاأمله بع���د 2003 ومل يتحقق يف 
�لو�قع �لثقايف �لعر�قي؟

– م���ا كن���ت �أ�صب���و �إلي���ه.. مل يتحقق حت���ى �جلزء 
�ل�صئيل منه.

�إن �لطموح �لذي نن�صده، ل يتحقق ب�صهولة، وذلك 
ب�صب���ب حج���م �خل���ر�ب و�لفو�ص���ى �ل�صائ���دة، �ىل 
جانب �جلهل و�لتجهيل �لذي ي�صود �لبلد حا�صرً� 
يف جمي���ع �مليادي���ن وكل �لجتاه���ات، و�إذ� م���ا مت 
�إعمام �جلهل و�إعمام �ملكا�صب �لفردية، فان �لأمور 
�صتم�صي نحو �ملزيد من �لتدهور، وهذ� ما ل ميكن 

للفرد و�جلماعات �لعي�ص فيه على هذ� �لنحو.
نح���ن بحاج���ة �أ�صا�صي���ة �ىل �لوع���ي و�لنتباه �ىل 
م���ا يج���ري، وقد ب���رزت �صفحات من ه���ذ� �لنتباه 
ل���دى �ل�صبيب���ة �لتي بات���ت تعرف دروبه���ا يف هذ� 
�لو�قع �ملرير �ل���ذي يعمل على و�أد �أ�صو�تها.. لكن 
�إ�صر�رها ووعيها �صاأنه �صاأن نافذة نحو �مل�صتقبل.
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لم يظهر النقد المسرحي في العراق 
متأخرًا، بل هو واكب ظهور أول 
العروض المسرحية، كما تخبرنا 
قصاصات التأسيس عند غير رائد 

مسرحي. وألنه كذلك، فلقد استقطب 
كّتابًا كثـر، كان أغلبهم قد دخل 

المسرح من بوابة األدب والصحافة. 
ومن الالفت أن النقد المسرحي عندنا 

ظل يستقطب القادمين من األدب 
والصحافة إلى اليوم.

و�لقا�����ص، �لناق����د ح�ص����ب �لل����ه يحي����ى ه����و �أحد 
ه����وؤلء. كتب يف �لنق����د �مل�صرحي خ����لل �لعقود 
�لأربعة �لأخرة وب�صكل م�صتمر. وكانت مقالته 
تظه����ر با�صتم����ر�ر يف �ل�صح����ف �لعر�قي����ة فتثر 
�لزو�ب����ع ور�ءها، و�ل�صب����ب يكمن يف لغتها، كما 
�صناأتي عليه، ولكن م�صروعه �لق�ص�صي مل ياأخذ 
�لهتم����ام �لنقدي �ل����ذي يليق به بالرغ����م من �أنه 
ق����دم للمكتب����ة �لعر�قية عددً� ممي����زً� من جماميع 

�لق�ص.
علينا �لقول منذ �لبد�ية �أن هوؤلء �لنقاد، ومنهم 
يحي����ى، مل يقرتبو� كثرً� من �لتنظر �مل�صرحي، 
وظل����ت كتاباتهم، عل����ى �لأعم �لأغل����ب، تدور يف 
فل����ك متابعة �لعرو�ص �مل�صرحية. ميكن ملحظة 
�أن عدد تلك �لنق����ود، و�أ�صحابها، يتز�يدون كلما 
كان �ملو�ص����م �مل�صرحي غنيًا، وتقّل تلك �لكتابات، 
ويختف����ي كتابه����ا، كلم����ا كان �ملو�ص����م فق����رً�. �ن 
�أق����رب متثيل لهذه �مللحظة يكمن يف �صنو�ت ما 
بعد 2003 عندما �ص����ّح �لعر�ص �مل�صرحي فانكفاأ 
كت����اب ك����رث عرف����و� بح�صوره����م عل����ى �صفحات 
�جلر�ئ����د �لعر�قي����ة، عل����ى �لعك�����ص م����ن �صنو�ت 
�لثمانين����ات، مثًل، �لتي ��صتقطبت �لع�صر�ت من 

�لأ�صماء.
يف ه����ذ� �ل�صدد �أتذك����ر حماول����ة تاأ�صي�ص ر�بطة 
نق����اد �مل�صرح يف �لعر�ق �أو�ئ����ل ت�صعينات �لقرن 
�ملا�ص����ي. كان �مل�ص����روع ق����د ولد بدعم م����ن نقابة 
�مل�صرحيني �لعر�قي����ني �لتي ر�أ�صها �لفنان فا�صل 
خليل. ولقد �صكلنا جلن����ة حت�صرية �صمت على 
ما �أذك����ر �لأ�صدقاء �لنقاد: عل����ي ح�صني وح�صني 
�لأن�ص����اري وقا�ص����م مط����رود وعو�ط����ف نعي����م، 
مهمتها �لدع����وة ملوؤمتر تاأ�صي�ص����ي للر�بطة. كان 
�لنق����اد عو�د علي ومعد فيا�����ص ونازك �لأعرجي 
�لتاري����خ  ه����ذ�  قب����ل  دع����و�  ق����د  ر�صي����د  وك����رمي 
لتاأ�صي�����ص �لر�بطة، ولك����ن م�صاعيهم مل تر �لنور 

لأ�صب����اب �صتى. ما �ريد �أن �أ�ص����ل �إليه �أن �للجنة 
�لتح�صرية ��صتطاعت ح�صر �أكرث من 50 ��صمًا 
م����ن �لذين يكتب����ون �لنقد �مل�صرح����ي ويو�ظبون 
على ن�ص����ر مقالتهم يف �ل�صحافة �لعر�قية. ومن 
�ملوؤك����د �أن هذ� �لع����دد �لكبر م����ن �لأ�صماء ي�صر 
�إىل ظاهرة �نتعا�ص �مل�صه����د �لنقدي مثلما ي�صر 
�إىل �نتعا�����ص �لظاه����رة �مل�صرحي����ة بوج����ه ع����ام. 
و�ل�صوؤ�ل، يف هذ� �ل�صتطر�د، من �لذي بقي من 

هوؤلء؟
لق����د متي����زت جترب����ة �لناق����د ح�ص����ب �لل����ه يحيى 
بح�صورها �لفعال يف �مل�صهد �مل�صرحي �لعر�قي. 
كانت مقالته ناري����ة يف هذ� �حل�صور، و�ل�صبب 
يع����ود للغته����ا، كما ��صلف����ت، تلك �للغ����ة �ملبا�صرة 
و�ل�صادم����ة، و�لت����ي ت�صّمي �لأ�صي����اء مب�صّمياتها 

بل خوف �أو جماملة.
لق����د جت����اوز يحي����ى م�صكل����ة �ملجامل����ة �لتي وقع 
فيه����ا عدد كب����ر من نقادنا، مثلم����ا جتاوز م�صكلة 
�لإغ����ر�ق يف �مل�صطل����ح �مل�صرح����ي �أو �لنق����دي، 
مف�ص����ًل عو�ص����ًا ع����ن ذ�ك ��صتخد�م لغ����ة و�صفية 

�صحافية.
و�لنق����د �لو�صفي، و�ل�صح����ايف، لي�ص غريبًا عن 
م�صه����د �لنق����د �مل�صرح����ي يف �لع����ر�ق، ب����ل ميكن 
�لق����ول �أنه م����ن �أق����دم مناهجن����ا �لنقدي����ة، �إل �أن 
حم����اولت تاأ�صيله ظل����ت نادرة، �إذ� م����ا ��صتثنيا 
بالطب����ع ما تخزنه رف����وف �أكادميي����ة �لفنون من 

ر�صائل ماج�صتر تناق�ص هذه �لنقطة.
�لأ�صلوب �ل�صد�مي �لذي �نتهجه يحيى قذفه يف 
�أتون معارك مع �صّناع �لعر�ص �مل�صرحي. هوؤلء 
يكره����ون �لنقد قب����ًل، يعتقدون �أن مهم����ة �لناقد 
هي جتميل نتاجاتهم بل و�صخ�صياتهم، وما كان 
يحيى ليفع����ل ذلك. لقد �أ�صبح ح�صور هذ� �لناقد 
لعر�����ص م�صرحي مبثابة جر�ص �ن����ذ�ر ل�صّناعه. 
�نهم يتوقع����ون �صلفًا مقالة ناري����ة �صد عر�صهم. 
هل ميكن �لق����ول، هنا، �أن هذه �مللحظة �أ�صهمت 

يف �صناعة �صورة معينة للناقد �مل�صرحي؟

�ن �ملتابع����ة �مل�صتمرة ملا تقدمه م�صارح �لعا�صمة 
من عرو�����ص، �يام كان����ت �مل�صارح م�ص����اءة على 
طول �لعام ومليئة بالتجارب، هو �أمر من �صلب 
�أعم����ال �لناقد، ولك����ن �لكتابة عن تل����ك �لعرو�ص 
يظل �أمرً� ن����ادرً� بالن�صبة لكثرين وذلك لأ�صباب 
�صت����ى لعل �أهمه����ا جتنب �لدخ����ول يف معارك �أو 
م�صاحن����ات م����ع �صّن����اع �لعر�ص �لذي����ن يريدون 

نقودً� على مقا�صاتهم.
دخلت �إىل �ملع����رتك �لنقدي يف تلك �لفرتة، ولقد 
كن����ت من �لذي����ن يتقاطع����ون مع �لنق����د �لو�صفي 
و�ل�صح����ايف، كنت �أمي����ل �إىل �ملناه����ج �حلديثة، 
وله����ذ� مل �أك����ن متحّم�ص����ًا كث����رً� ملا يكتب����ه يحيى 
�لنق����اد، ولك����ن وقفت����ه �جل����ادة  م����ن  و�أ�صر�ب����ه 
و�ل�صلب����ة بوج����ه ظاه����رة �مل�ص����رح �ل�صتهلكي 
كانت وما ز�لت ت�صتدعي مني �لحرت�م. لقد ظل 
مو�ظب����ًا على ح�ص����ور �مل�صرحي����ات �ل�صتهلكية 
و�لكتابة عنها حمذرً� من خماطرها على �لظاهرة 
�مل�صرحية، وهو �لأمر �لذي بد�أنا نتح�ّص�صه هذه 
�لأيام عندما خلى �مل�صهد �مل�صرحي �إل من ظاهرة 

�مل�صرحية �ل�صتهلكية.
كان����ت �ل�صجاع����ة و�لتح����دي �ص����لح ح�ص����ب �لله 
يحيى. وم����ن �ملوؤكد �أن �صخ�صية مبيول ي�صارية 
لق����ادرة بالفعل على �لثب����ات يف مو�جهة �صللت 
�لق����ذف و�ل�صتم �ل�صفاهية �لتي كان يتعر�ص لها، 
ناهيك عن �ملقالت �لتي ين�صرها �ملت�صررون من 
نق����وده، وه����ي مقالت مل تك����ن باأق����ل عد�ئية من 

�ملقولت �ل�صفاهية.
يحف����ل �ملق����ال �ل����ذي يكتب����ه يحي����ى بالعب����ار�ت 
�ل�صريح����ة و�لو��صح����ة. وه����ي عب����ار�ت تن����اأى 
بنف�صه����ا عن مهم����ة �ملحلل �لنق����دي، وتقرتب من 
مهم����ة �لرتبوي و�لأخلق����ي. حتتفي من مقالته 
�لنقدية لغة �لت�صريح، وحتل معها لغة �لو�صف. 
كم����ا تك����رث �أح����كام �لقيم����ة يف تلك �ملق����الت، �نه 
يكت����ب مقال����ه منطلق����ًا م����ن �صم����ره �لأخلقي ل 
�نطلق����ًا من مرجعيات علمية يف در��صة �لعر�ص 

�مل�صرح����ي. كث����رً� م����ا ��صعر و�ن����ا �أق����ر�أ مقالت 
�لأ�صت����اذ يحي����ى ب����اأين �أم����ام معلم ترب����وي عتيد 
يري����د �أن ياأخ����ذين �إىل �لطري����ق �ل�ص����و�ب. فهل 

��صتطاعت هذه �لطريقة �أن متثل منهجًا؟
قل����ت �أن منهجه هو �ملنه����ج �لو�صفي �ل�صحايف، 
وميك����ن �لق����ول �أن �لدكت����ور علي ج����و�د �لطاهر 
كان ر�ئ����د هذ� �ملنهج عر�قي����ًا، ولكنه، �أي �ملنهج، 
ظ����ل متاحًا �أمام �ل�صحافي����ني و�لأدباء فقط، ومل 
يق����رتب منه د�ر�صو �مل�ص����رح �لأكادمييني، هوؤلء 
ف�صل����و� �ملناه����ج �لعلمي����ة �حلديث����ة، تل����ك �لت����ي 
تتق�ص����د �لدخ����ول يف ��صتب����اك من ن����وع �آخر مع 
�لعرو�����ص �مل�صرحية، ��صتباك ل����ه لغته و�أن�صاقه 
و�آليات����ه، دون �أن يعن����ي ذلك تف�صي����ل منهج على 

�آخر.
�ن �لقيم����ة �لأب����رز مل����ا �أجن����زه م�ص����روع �لأ�صتاذ 
ح�صب �لله يحيى �لنقدي يف تقديري، يكمن يف: 
��صهامته �لو��صحة باأر�صفة �لعرو�ص �مل�صرحية 
�لعر�قي����ة ع����رب عقود طويل����ة من �لكتاب����ة، فلول 
مقالته ملا ��صتطعن����ا �لو�صول �إىل �لع�صر�ت من 
تل����ك �لعرو�����ص، ه����ذ� �أوًل، وثاني����ًا يف �نحيازه 
�لعر�ق����ي  بالن�ص����ان  حتتف����ي  �لت����ي  للعرو�����ص 
ومعاناته عرب �ط����ار جمايل خمتلف، وهي ميزة 
جمالي����ة و�أخلقية يف نقوده �مل�صرحية، و�أخرً� 
فلق����د ق����دم �لأ�صتاذ يحي����ى عرب تاريخ����ه �لطويل 
ت�ص����ورً� مفي����دً� لتط����ور �لظاه����رة �مل�صرحية يف 
�لعر�ق من خ����لل تو��صله م����ع خمتلف �لأجيال 

�مل�صرحية.
��ص����ارة منهجية: ل �أرغ����ب يف �لدخول مبناق�صة 
م�صطل����ح  وخا�ص����ة  �مل�صطل����ح،  ح����ول  بحثي����ة 
�لعن����و�ن، ب�صب����ب طبيع����ة �ملن����رب �ل����ذي �أكت����ب 
في����ه، عل����ى �أن �ملنه����ج �لو�صف����ي �لتحليل����ي يعد 
م����ن �أق����دم �ملناه����ج �لعلمي����ة، ولق����د �أ�صفن����ا �إليه 
م�صطل����ح “�ل�صحايف” لكي منيزه عن �لو�صفي 
�لتحليل����ي، ولكي نحاول �لإ�صارة �إىل �أهمية هذ� 

�ملنهج يف نقد �لفنون ب�صكل عام.

من تجارب النقد المسرحي في العراق:

حسب هللا يحيى والمنهج الوصفي الصحافي
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ناجح المعموري

تثير مجموعة القاص حسب هللا يحيى 
األخيرة )أصابع األوجاع العراقية( 

شبكة من األسئلة عن السبب الفني 
الذي جعل القاص متحمسًا جدًا كما 
يبدو من عنونات القصص. والمركز 
الجوهري الذي انفردت به وسط 

ممكنات مجاورة المعنى، لكن هذا 
لم يتبَد لي وأنا أطوف على العتبات 

النصية الكبرى في مجموعته، 
وأعني بها العنوانات التي يجب أن 
ُتقرأ بوصفها موجهًا مساعدًا ال بل 
مهمًا في مستوى ونوعية التلقي. 
وخصوصًا العنونة التي تمظهرت 
عنها هذه المجموعة. ألن تكررها 
ليس اعتباطيا، بل قصديته واضحة، 
ترشح عن قصدية القاص في اختبار 
تخيالته وقدراته المتلقي، ووجدت 

مياًل إن تعدد القراءات التي اطلعت 
عليها، أفضت الى تنوع في المعاني 

وكلها مثيرة للتأمل والمساعدة 
على فتح منفذ أعمق باتجاه التأويل 
والفحص. لكني وجدت في قراءات 

للعنوانات اختالفًا كليًا عن غيري من 
األصدقاء الذين احترمت توصالتهم 

الثقافية.

بودي �لإ�صارة �أوًل للأهمية �لرمزية �لتي تنطوي 
عليها �لأ�صابع وهنا مكمن �للغزية و�لأ�صطورية. 
ومثلم���ا ق���ال نيت�ص���ه: ل ميك���ن �أن نعي����ص ب���دون 
حقائ���ق، لأن �حلي���اة ل تط���اق، وحقائقن���ا �ملهم���ة 
هي �لرم���وز ذ�ت �حل�ص���ور �ملرك���زي يف �حلياة، 
وح�ص���رً� يف �لقر�ب���ات ومتخيلته���ا، �لأ�صاطر / 
�لطقو�ص / �ل�صعر، و�أي�ص���ًا �لبد�يات �لوىل �لتي 
�بتكرت �خلل���ق و�لتكوين و�صاغت و�صط غبطتها 
رموزه���ا �لأوىل. و�أن���ا ل �أ�صتطيع جت���اوز كل تلك 
�حلقائ���ق �لبدئية و�أن���ا �قر�أ هذ� �جله���د �ل�صكايل 
معرفيًا، وكاأن �لقا����ص ح�صب �لله يحيى ��صتجمع 
م���ا يري���د قول ما ه���و جوه���ري وحي���وي. ونحن 
نع���رف جي���دً� بال���ذي �أر�د قوله، لي����ص �لآن و�إمنا 
من���ذ زم���ن بد�ياته �لوىل. ومل تكن ه���ذه �لتجربة 

ه���ي �لأوىل �لت���ي يذه���ب �إليه���ا ح�ص���ب ومي�ص���ك 
بحقائقن���ا �لرمزية وي�صتغل عليه���ا، لكني �أجد باأن 
ه���ذه �ملحلولة مغايرة عما �صبق، لأنه ذهب باجتاه 
وح���دة �ل�صبكة �لرمزية يف ما يق���ارب من ع�صرين 
ق�ص���ة. وه���ذ� ع���دد يخل���ق �رب���اكًا للمتلق���ي عل���ى 
�لرغم من �ل���دور �مل�صاعد �لذي يطف���ر و��صحًا من 
�لوحد�ت �ل�صردي���ة �خلا�صة بكل ق�صة. لكني �أجد 
ه���ذه �لعنونات ذ�ت ح�صور مث���ر للمتعة و�لقلق، 
ومتعتها �أكرث، لأنها ت�صح���ذ �لذ�كرة، وتك�صف عن 
�مل�صت���ور يف كل عنون���ة. وكل منهم���ا تن�ص���ج عن 
معن���ى مغاي���ر وذ�ت ثق���ل ثقايف ومع���ريف و�ي�صا 
�لت�صام���ي بال�صعرية �ملخفي���ة يف مثل هذه �ل�صبكة 
�لرمزي���ة، �لت���ي تعاملن���ا معه���ا باعتباره���ا مر�ثًا 

للغائ���ب وطاقة مقاومة ملا ه���و م�صاد حياتيًا. وكل 
�ملث���ر يف تنوع���ات ه���ذه �ملع���اين �مت���د �إلينا عرب 
وح���د�ت �أ�صطوري���ة وعقائ���د وطقو����ص، كذلك مع 

وقائع و�حد�ث تاريخية.
يذكرن���ا �لإل���ه �نلي���ل رئي����ص �ل�صلط���ة �لتنفيذي���ة 
يف جمل����ص �لآله���ة �ل���ذي من���ح �ليد قد�صي���ة عالية 
وجعله���ا مقرتنة بالفاأ�ص �لذي ح���از رمزية خا�صة 
ب���ه باعتباره���ا و�صيل���ة �لعم���ل و�لبن���اء، وكل م���ا 
�ت�صف���ت ب���ه �لي���د، �رحت���ل للأ�صاب���ع، لأنه���ا �ليد 
ل���ول �لطاق���ة �لظاه���رة يف �متد�د�ته���ا  ل تك���ون 
�ملعروف���ة. و�أي�صًا هي �� �ليد �� �لتي ترحب وتعطي 
�ل�صل���م وت�صتل���م �ل�صر�ئ���ع مث���ل حمور�ب���ي وهو 
ياأخ���ذ �صر�ئعه من �لله �صم�ص. ولول �ليد ملا كانت 

�حل�ص���ارة �لن�صاني���ة ولل�صاعر عب���د �لزهرة زكي 
جم���ازً� جميًل هو “ �ليد تكت�ص���ف “ وياأتي �لعون 
�جلمايل من �كت�صافات �ليد �ملخفيات، و�للم�صيات 
/ و�لتم�صيح���ات / و�لت�صارك �للذي.. �لخ. وياأخذ 
ه���ذ� �ىل لفينا�ص �ملفك���ر �لفرن�صي �لذي ذهب نحو 
�لكام���ن �لفع���ال يف �لأ�صابع وه���ي تتلم�ص وتبث 
ح���ر�رة يف �جل�صد �لنث���وي �لإ�صبع رمز رجويل 
يف �لعلق���ة. مع �لأنثى وهو ي���وؤدي دورً� ق�صيبًا، 
كم���ا يتمت���ع �لإ�صبع بح�ص���ور خات���ل �أو مك�صوف 
�قرت�ن���ا بالطفول���ة �ملبك���رة و�لت���ي مت �إخ�صاعه���ا 
للفط���م عن م���در�ت �لأّم وي�صتعي����ص �لطفل ببديل 

�صخ�صي وهو �إ�صبعه بالطريقة �ملاألوفة لنا.
ومثلم���ا قل���ت ب���اأن دللت �لأ�صاب���ع يف ق�ص����ص 
ح�صب �لله مقرتنة باليد، فالرغيف �ل�صاخن يحفظ 
�أ�صابع �لأّم �أو �ملر�أة �لتي تنجز لنا �خلبز و�أعطته 
قد��صة، متاأتية �إليه، لأن �لأم �لأوىل �لتي �كت�صفت 
�لزر�ع���ة وتو�صل���ت للخب���ز ويع���ود ه���ذ� �لتكّون 
�لثق���ايف للرت�بط �لكامن بني �لأّم و�مل�صيح و�إعد�د 

�خلبز، فهو رمز جل�صد �مل�صيح.
�أنا وج���دت �لإ�ص���ارة �لأقوى و�ملث���رة للمتعة يف 
�لفح����ص و�ل�صع���ي للتاأويل ه���ي �أ�صاب���ع حار�ص 
�ملتح���ف. ه���ذه لها �ق���رت�ن م���ع �أ�صابع بهن���ام �أبو 
�ل�صوف �ل���ذي حفر و�كت�ص���ف و�ودع �ملتحف كل 
م���ا وجده �� وهذ� جزء من منج���ز�ت �� �ليد تكت�صف 
����� وللحار�ص دور مث���ر ب�صعريته وه���و يقف �أمام 
�لب���اب �لذي ميث���ل قوة هائل���ة وموروثة وم�صاف 
�ليها من �أجل جمالية باب �ملتحف. هو ل يق�صدها 
ح�صري���ًا، ب���ل جم���ازه �ملحف���وظ بالد�خ���ل، �لكنز 
/ �لذ�ك���رة �حلافظ���ة حلي���اة متت���د لآلف �ل�صنني. 
حار�ص �ملتحف، �أ�صابعه �ملتح�ص�صة للباب و�صرها 
�لق���وي �خل���ازن ل�صردي���ات فيه���ا متثي���لت لهوية 
�لأمة. و�ملحفوظ���ات كلها هي مر�ث �لغائب �لذي 
ت�صرتك به �صعوب كثرة، و�حلار�ص يوؤدي وظيفة 

�ن�صانية كربى.
تت�صام���ى �لأ�صاب���ع ذ�ت �لوظيف���ة �لعظم���ة، مث���ل 
�أ�صاب���ع بهن���ام �أب���و �ل�ص���وف �ملختزل���ة لآلف من 
�أ�صاب���ع �لباحث���ني ع���ن حقائ���ق غائب���ة، �أي رموز 
مع���ربة عن جماعات / وقبائ���ل ل �أحد يعرف عنها 
�ص���يء. �أ�صابع �أبو �ل�صوف �ملرنة / �لّلينة �لهادئة 
جدً� وهي حتفر، تك�صف، تزيل �لرت�ب، قليًل قليًل 

حتى ترى رمزً� �أو نوعًا د�ًل عن عتبة ح�صارية.
�لثنائي���ات قائمة. مث���ل �أ�صابع حار����ص �ملتحف + 
�أ�صابع بهنام �أبو �ل�صوف، و�أي�صًا �أ�صابع �لن�صاء 
+ �أ�صاب���ع �لّل���ذة و�لأخ���رة هي مكم���ن ت�صور�ت 
�ملفك���ر لفينا�ص بالعلقة مع �لأنثى، �أ�صابع �لن�صاء 
كم هي وظائفها مع �جل�صد ومع �لآخر، هي �لبديل 
ع���ن �ملذك���ر �ملط���رود، �أو �ل���ذي مل يح�ص���ر وتاأخر 
كث���رً�. مبعن���ى تتح���ول �أ�صابع �مل���ر�أة �ىل ��صبع 

للذة و�أ�صابع �لركل تعطي لذة للذ�ت وللآخر.
تنفت���ح �أ�صاب���ع �لأوج���اع �لعر�قية عل���ى تنوعات 
عدي���دة، مثل تنوعات قر�أت �لق���ر�ء لها. ولكن لبد 
م���ن �إ�صارة �أخرة ذ�ت علقة ك���ربى باحلياة �لتي 
متظهرت يف ه���ذه �لق�ص�ص ومل تغ���ب �ملرجعيات 
�خلا�صة بها. لكني �عتق���د باأن �لرمزيات هي �لتي 
منح���ت �لق�ص����ص طاق���ة للح�صور وتن���وع �لتاأمل 
بوج���ود كامن علينا �عادة معرفة تفا�صيلة �ملكانية 
و�ملادية، لأن ��صتغالت �ليد و�أ�صابعها ل تغادرها 
هذ� �ملكان. �أ�صابع ح�صب �لله يحيى تلوذ و�صتظل 
هك���ذ� بالبعد �لفل�صفي للمكان و�لف�صاء، وحتى �إذ� 
حاولنا ��صتك�ص���اف بعدها �مليثي و�لنرثبولوجي 
بالفل�صف���ة  بعم���ق  مرتبط���ة  �أبع���اد  ذ�ت  فه���ي 
و�لظاهر�تي���ة هي �لفاعل يف حتويل �لأ�صابع �ىل 
�ص���يء هام�ص���ي لكرثة تعاي����ص �لإن�ص���ان معها �ىل 

طاقة مادية موؤثرة.

إرادة الذاكرة..أصابع حسب هللا يحيى الرمزية
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خالد جواد شبيل

أقرأ في أنتولوجيا القصص القصيرة، التي 
تضم قصصًا لكتاب عرب من مختلف 
ديار العرب، ووجدتني مندفعا لقراءة 

قصص الكاتب العراقي حسب هللا يحيى، 
وشرعت في القصة األولى الموسومة » 
أصابعي.. في سور نينوى«، وقد شدتني 

القصة لفرادة موضوعها وتماسك 
حبكتها الفنية وحسن االنتقال والتدرج 
حتى بلوغ الذروة أو ما يعرف العقدة 

الكبرى، وقد حافظ الكاتب على سمت 
عال من اسلوبها الفني الراقي تشفع له 
لغة سلسة متماسكة وقدرة على سبر 
مشاعر النفس اإلنسانية وفق أحداث 
القصة..وبذلك يستطيع الكاتب شد 

القارىء من مستهلها حتى خاتمتها....

و�أح�ص���ب �أن �لأ�صتاذ ح�صب �لل���ه عرفته منذ بد�أت 
�أطالع �ل�صح���ف عام 63 – و�أنا دون �صن �حللم – 
حيث ي���رتدد ��صم���ه يف �ل�صحف �ليومي���ة حمررً� 
حت���ى �أ�صب���ح م���ن �أعم���دة �لأ�صبوعي���ة »�أل���ف باء« 
وكان ين�صر ق�ص�صا ق�صرة �أي�صا، وقد ��صتغل يف 

�لإذ�عة معّد� لرب�مج �أو حمررً� ملجلتها.
وهك���ذ� �نتقلت �ىل �لق�ص�ص �لأربع �لأخرى، �لتي 
تت�ص���م مبا و�صفت م���ع �لأوىل، ودونكم عنو�ناتها 
كم���ا وردت يف �لأنتولوجيا ل كما ينبغي �أن تكون 

بني قو�صني!
»�أ�صابعي �خل�صنة«

»�أ�صابع خوبي �ل�صتة )�ل�صت(«
»�أ�صابع �للذة«

»�أ�صابع �ل�صت )�ملعلمة( با�صمة«
�إ�صاف���ة �ىل ق�صتني لي�ص���ت لهما علق���ة بالأ�صابع 

هما:
»بر�ءة دمي«

»رقة �لعيون �لوح�صية«
�ص���ور  يف  �أ�صابع���ي..  �لأوىل«  �لق�ص���ة  �أن  �أرى 
نينوى«، من �أكرث �لق�ص�ص در�مية، وو�صوحًا يف 
ر�صالته���ا ومغز�ها، وموؤطرة يف مكان من �ملو�صل 
وبالتحدي���د �صورها وتتز�من م���ع �صقوط �ملو�صل 
بي���د �لدو�ع�ص..بطله���ا �آث���اري ينق���ب ق���رب �صور 
�ملو�ص���ل ويحف���ر بحما����ص حتى ت�صق���ط على يده 
�ليمنى �صخرة حادة برتت ثلثًا من �أ�صابعه وهي 
�لإبه���ام �أه���م �إ�صَب���ع لأنه يقاب���ل �لأ�صاب���ع �لأربع 
�لباقي���ة، و�ل�صباب���ة و�لو�صطى..حيث �ص���ال �لدم 
م���در�رً� و�نتاب���ت �صاحبها حالة م���ن �لهلع ونزف 
�صديد...وه���و يف ه���ذه �حلال���ة �لت���ي توجب نقله 
�ىل �مل�صت�صفى �أو�ص���ى �أن تدفن �أ�صابعه يف �صور 
�ملدين���ة �لتاريخ���ي، �ل���ذي ُبرتت �أ�صابع���ه بالقرب 
�أ�صابع���ه  منه..وُنّف���ذت �لو�صي���ة. وت���ر�ه يرث���ي 
�ل�صهي���دة كما لوكان يرث���ي نف�صه،لأنها » مل تلم�ص 
حر�م���ًا ومل حتت�ص���ن ف�ص���ادً� ومل ت���وؤذ خملوق���ًا.. 

ومل  �أح���دً�  تتو�ص���ل  ومل  و�خ�صو�صن���ت،  تعرق���ت 
تتعامل بكربياء مع �أحد«.. �صتتكر هذه �لإمياء�ت 
�لهادف���ة �لتي حتمل �إد�ن���ة لأمر�����ص �لع�صر �إبان 
�لحت���لل؛ مبق���د�ر م���ا حتم���ل م���ن مفارق���ة ب���اأن 
�لفا�صدي���ن يف ح�ص���ن ح�ص���ني و�إن �ل�صرف���اء ه���م 
�لذين يدفع���ون ثمن �ل�صرف و�لنز�هة و�لإخل�ص 
ل م���ن عرقهم وح�ص���ب بل من دمائه���م و�أرو�حهم! 
وكاأن �ملوؤم���ن بالقيم و�ملبادىء مبتلى!! ولأن بينه 
وب���ني �أ�صابعه وحدة �ل���روح و�جل�صد، وما �أجمل 
�ملقابل���ة ح���ني يقول يف ذ�ت���ه » كنت �أح����ص باأنني 
و�أ�صابع���ي ل نتج���ز�أ.. ومن هنا ل يتج���ز�أ �ل�صور 

عن �ألق �حلا�صر و�مل�صتقبل.«.
ويف �جل���زء �لث���اين م���ن �لق�ص���ة ينقلن���ا �لقا����ص 
�لأ�صت���اذ ح�ص���ب �لله يحيى �ىل ما �أخ���ربت به ُزَمر 
�لط���ر �لتي ف���ّرت م���ن �أقفا�صه���ا وكاأن ي���دً� خفية 
فتح���ت له���ا بويبات �لأقفا����ص لتفّر مذع���ورة على 
�خت���لف �ألو�نه���ا، فه���ي طي���ور �حل���ب و�ل�ص���لم 
ملأت �ل�صم���اء يف �أ�صو�تها �لعالي���ة وهي تدور ل 
تل���وي على �ص���يء، وكان �لنا�ص يرتك���ون منازلهم 
عل���ى عج���ل يحمل���ون م���ا ي�صتطيع���ون حمل���ه هم 
و�أزو�جه���م و�أطفاله���م.. وظل �لبط���ل يفكر برتدد 
ه���ل يفر �أم ميكث، وق���رر �أن ين�صوي �ىل جماهر 
�حل�صود �ملغادرة �لت���ي تتحا�صى �جتياح �أ�صحاب 
�للح���ى �لنتن���ة و�لوج���وه �لكاحلة وه���م يرفعون 
ر�يات �صود خطو� عليه���ا بحروف بد�ئية عبار�ت 
ديني���ة... وحيث ي�صف نف�صه يف حالة من �حلرة 
و�لإنه���اك �جل�صم���ي و�لنف�صي » كن���ت �أحمل طفًل 
وخب���زً� وقنين���ة ماء و�أم�ص���ك باأم عج���وز وزوجة 
�صاخ���ت فجاأة فلم يع���د لب�صرتها ب�صر.. كانت يف 

حال ذهول، فيما �أم تئن وترثثر وتدعو..
ما كنت �أمل���ك �لقدرة على �لتفكر، ول �لقدرة على 
�لتحك���م ل )يف(قدم���ي ول حتري���ك م���ا تبق���ى م���ن 
�أ�صابعي.. �صاغلي هو �ملجهول، وحذري مل تعد له 
�صلطة �أن يحذر وينبه ويوجه كّلت قدماي.. وكنت 

و�صو�ي قد و�صلنا �صور نينوى..
�صاأل���ت عن �ل�ص���ور، قلت: �ص���ور نين���وى هنا، هل 
�صار له جناح���ان و�نطلق حملقًا يف �ل�صماء.. كما 

�لطيور �ل�صاردة و�لتائهة..؟
���روه.. فجروه.. �ملدينة م�صتباح���ة، مل يعد لها  فجَّ

�صور.
تلفت بحثًا عن �ملتحدث.. �أ�صاف.

مل تعد هناك نينوى.. ومل يعد هناك �صور.
و�ن�صرفت كل خليا ج�صدي ت�صاألني.
ماذ� حل باأ�صابعك بعد تفجر �ل�صور؟

تنبهت �ىل �أن �ل�صابع �لتي �أحملها �أخذت تنب�ص 
وتتحرك، و�أن ج�صدي بكامله يرتع�ص

�ىل �أن يق���ول: �آملن���ي �أن �أت���رك ��صابع���ي �لثلث���ة 
)�لثلث( تتفج���ر وحيدة عند �أ�صو�ر نينوى، و�نه 
ل ق���درة يل عل���ى تقدمي �لع���ون له���ا، و�لبحث عن 
وجوده���ا، و�عادة دفنها.. �إنتابني �ح�صا�ص عميق 
باأنني �أتل�صى �صيئًا ف�صيئ���ًا.. و�أنه ما كان من �أمر 
�أ�صابع���ي هن���اك قد �أ�صب���ح جمه���وًل.. �صرت كلي 
جمه���وًل، مثل �صجرة �قتلعت من جذورها و�لقيت 

على قارعة �لطريق.«...
ومن �ل�صهولة �أن يلم�ص �لقارىء مبكان �أن �لقا�ص 
يف كل ق�ص�صه قد �نتهج نهجا �إبد�عيا يف و�قعيته 
�لنقدي���ة بعي���دً� ع���ن �لو�قعي���ة �جلد�نوفي���ة �لتي 
�صاع���ت يف �ملرحل���ة �ل�صتاليني���ة وحتمي���ل �لبطل 
با�ص���م  �لدعائ���ي  و�ملنح���ى  �خل���و�رق  �لإيجاب���ي 
�لطبقة �لعامل���ة، و�لتي ��صتلمها كث���ر من �لكّتاب 

�لع���رب �لذين �صاهم���و� يف حتني���ط روح �لإبد�ع 
و�إفقار عن�صر �خلي���ال وكل �لأ�صاليب �لفنية �لتي 
تت�صاوق ووتفاعل مع م�صاق �لأحد�ث وموحياتها 

�لرّثة..
لق���د عم���ل �لأ�صت���اذ عل���ى جع���ل �لأ�صاب���ع مع���ادًل 
مو�صوعيًا ل�صاحبها فهي تنب�ص باحلياة و�لروح 
و�حلركة.. ويت�صح ذلك وينجلي يف كل �لق�ص�ص 

�لتي حتمل يف عناوينها �لأ�صابع...
�لأ�صابع �خل�صنة

ه���ي ثاني���ة �لق�ص����ص، �صخ�صيته���ا �لرئي�صة عامل 
�ندف���ع للعم���ل من���ذ نعومة �أظف���اره ليعي���ل عائلته 
�ملعدم���ة، حيث حتمل م�صوؤلي���ة �لعمل ماحرمه من 
لع���ب �لطفولة، و�ن�صرف لأعم���ال جمهدة من بناء 
و�صب���غ �لأبني���ة ما جعل���ه خ�صن �لأ�صاب���ع، يلب�ص 
بدلة �لعمل �لتي لوثتها �لأ�صباغ و�ت�صخت مبو�د 
�لبن���اء، كان مولعا بق���ر�ءة كل ما يق���ع عليه نظره 
من كتب وجر�ئ���د ويو��صل در��صت���ه �مل�صائية يف 
�لثانوي���ة، ويذه���ب �ىل �ملكتب���ة �لعام���ة مكبًا على 
�لكت���ب خفيفها وثقيلها ي�صعر بح���رج بني مرتادي 
�ملكتب���ة من طلب���ة و�أ�صات���ذة حتى ��صتدع���اه مدير 
�ملكتب���ة مثمنا �إياه على �جته���اده وعلى �ختيار�ته 
للكت���ب �لت���ي تن���م ع���ن ثقاف���ة عالي���ة وذوق رفي���ع 
و�صافح���ه �أم���ني �ملكتب���ة د�عي���ا �إي���اه �ىل �متي���از 
بال�صم���اح ل���ه با�صتع���ارة خم�صة كت���ب يف كل مرة 
وز�ده ب���اأن �أودع���ه مبلغ���ًا ليخت���ار بنف�ص���ه كتب���ًا 

للمكتبة.
ومرة جاءه �أ�صتاذ جامعي م�صافحًا �إياه معربً� عن 
�إعجابه به و�إعجاب �لطلبة من �جلن�صني، وعر�ص 
علي���ه �أن ي�صاعد �لطلبة يف �ختيار م�صادرهم �لتي 
يعتمدونه���ا يف ر�صائله���م �جلامعية..�لخ، ما جعل 
�لطال���ب ذ� �لأ�صابع �خل�صنة يتجر�أ وي�صتلم �أيدي 

�لآخرين بعيدً� عن عقدة �لأ�صابع �خل�صنة....
�أح�صب �أن ه���ذه �لق�صة رغم جم���ال �حلبكة �لفنية 
لكنه���ا غ���ر و�قعي���ة وبه���ا ملم���ح لتكل���ف �حلدث 

�مليلودر�مي وت�صعيده لينتهي بخامتة �صعيدة.!
�أ�صابع خوبي �ل�صتة

معل���م من �جلنوب ُيعنيَّ يف �إحدى �لقرى �لكردية، 
يقطع �لطري���ق �ىل �ملدر�صة على ظهر د�بة �عتادت 
�أط���لل قري���ة  �أن تتوق���ف لرتت���اح وت�صتظ���ل يف 
حمروق���ة غدت خاوية على عرو�صه���ا �إل من �صيدة 
��صمه���ا »خوب���ي« ل تع���رف �لعربية، لكنه���ا ترتاح 
مل�صهد �لد�بة و�صاحبها حتى �صار بني �لثلثة �أُلفة 
رغم تفاوت �لكائنات و�خت���لف �لأل�صن، وخوبي 

هي �لكائن �لب�ص���ري �لوحيد �لذي ي�صكن بني هذه 
�لأطلل ويجد فيها ماأوى!

ورغ���م �أن خوب���ي لتكاد تتج���اوز �لأربع���ني فاإنها 
ح �صعرها ومل  �م���ر�أة قد �أهمل���ت نف�صها فل���م ُت�ص���رِّ

تتجمل قط..«فهي �مر�أة فاقدة �لأنوثة.«!
تقت���ات عل���ى �لأع�ص���اب وت�ص���رب من ع���ني �أُغلقت 
فوهتها عم���دً� بالأ�صمنت من قب���ل �مل�صلحني ولكن 
ل تعدم �ملاء �ل���ذي غد� يتدفق من جو�نبها! وحني 
�أر�دو� تهجره���ا رف�ص���ت و�أ�ص���ّرت عل���ى �لبق���اء 
وفوجئ���و� ب���اأن لقدميه���ا �ص���ت �أ�صاب���ع، فد��ص���و� 
باأحذيته���م �لثقيل���ة عل���ى �إحدى قدميه���ا فانقطعت 
بع����ص �أ�صابعه���ا وظلت تنزف بينم���ا جنت قدمها 
�لثاني���ة.. وقتل���و� زوجه���ا �أمامه���ا ب���كل وح�صية، 
و�أحرق���و� �لبي���وت مم���ا جعله���ا يف ح���زن وعزلة 

ووجوم..فهي لتكلم �أحدً� ول يتكلم معها �أحد...
��صتط���اع معلم �لقرية �أى يوط���د علقته معها و�أن 
يجل���ب لها بع�ص �لطعام كلما م���ّر عليها! و�أ�صبحا 
�صديقني..ب���ل ي�صعى �ليها �أحيان���ًا م�صيًا ليتفقدها 
فتف���رح وترحب به، ويجل�ص���ان متقابلني وحتاول 
�لتو��ص���ل م���ن جانبه���ا وتفهمه �أكرث مم���ا يفهمها، 
م���رة �أحرجته حينما طلب���ت �أن ينزع خامت زو�جه 
لي�صع���ه يف �إ�صَبعه���ا �ملمدودة نحوه..لق���د �أُحرج 
وو�فق، فلب�صت���ه يف خن�صرها �لي�صرى، وهي يف 
غاي���ة �لفرح، ومل تكن تطمع ب���ه كخامت ذهبي �أمنا 
لتتذك���ر خ���امت زو�جها �ل���ذي نزعوه م���ن �إ�صبعه، 
وظل���ت تنظ���ر �ىل ق���رب زوجها ت�صرتج���ع ذكريات 
حميمة..ثم تلتف���ت �ىل �ملعلم مبت�صمة تكاد تعانقه 

وتلثمه...
ويف م���رة وقف���ت د�ب���ة �ملعل���م كعادته���ا حتت ظل 
�ل�صج���رة لكنه���ا توجه���ت نح���و �صج���رة غ�صة تهم 
�أن تاأكله���ا فقفزت خوبي م�صرع���ة و�أز�حت �لد�بة 
وربطته���ا بال�صجرة �لكبرة �لظليل���ة، وفهم �ملعلم 
ق���رب زوجه���ا.. �أن �ل�صج���رة �لغ�ص���ة ه���ي م���كان 
�بت�صم���ت خوبي للمعل���م ونزعت �خل���امت �لذهبي 
وو�صعته يف �إ�صبعه حيث كان وهي مبتهجة..هّم 

بتقبيلها فمنحته �نحناءة من ر�أ�صها ليقبله.!
ه���ذه �لق�صة ه���ي �أط���ول �لق�ص�ص رغ���م �لأ�صلوب 
�لن���و�زع  غ���ور  و�ص���رب  �ل�ص���رد  وجم���ال  �ملكث���ف 
�لنف�صي���ة وحتوي���ل �حل���زن �ىل ف���رح وتفاهم مبا 
ي�صم���ى لغ���ة �جل�ص���د حني تعج���ز �لأل�ص���ن عن �صد 
�لعو�طف ب���ني �لنا�ص! وه���ي �لأخرى فيه���ا �إد�نة 
�صمني���ة للح���رب و�لعنف �لذي يدف���ع ثمنه �لنا�ص 

�مل�صحوقون �لأبرياء.

 قصص ذوات أصابع! قراءة
في قصص حسب هللا يحيى
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محمد خضير سلطان

�تخ���ذت مروي���ة »�لأ�صاب���ع« ل���دى ح�ص���ب �لل���ه يحيى 
دللت متعددة على �أكرث من �جتاه ��صاري و��صتعاري 
و�يحائ���ي و��صتعم���ايل فه���ي ت�ص���ر للب���ن �ل���ذي كاد 
�أن يقت���ل بع���د �إن �نتزع���ه �لع�صف من ح�ص���ن �أمه، كما 
ت���رثى �يحاء من خلل �لت�صاوؤلت �لتي تطرح كيانا مل 
يك���ن عابث���ا �و طارئا �إل باحلدود �لت���ي جتعل �لق�صوة 
و�لفجيع���ة هائل���ة و�مل���وت و�لقب���ح مطبق���ا.. وت�صبع 
جم���از� و��صتع���ارة يف& تلح���ق �لفو�ج���ع وتر�ك���م 

�ل�صد�أ فيما يجري حتول �ملروية يف طيف دللتها �ىل 
رماد �و ذر�ت تر�ب ذهبية و�صحرية،م�صتغرقة يف حلم 

منبت و��صتنطاق يف �صحنة �ملوت �لذي مل ميت.
و�لإيحائي���ة  و�ل�صتعاري���ة  �لإ�صاري���ة  �لبع���اد  تب���دو 
و�ل�صتعمالية كمرويات ل تتجز�أ عن �صياقها �ل�صردي” 
متن���ا حكائيا ومبنى ق�ص�صيا” ولكن من �ملمكن ف�صلها 
بغية �لتحليل يف �ل�صياق �لتقني”�إ�صتخد�م و��صتثمار 
�ملروي���ة” جلميع �لق�ص�ص �إذ تق���ف يف �خلط �ملو�زي 
لها بدء� من عن���و�ن �ملجموعة و�صورة �لغلف مرور� 
بعناوي���ن �لق�ص����ص حت���ى �خلامت���ة � فت�ص���كل ن�ص���ا 
جماور� يف �لط���ار �ل�صردي ف�صل عن �لدللة �ملركزية 
�لعميقة �لتي تنتقل من معنى �ىل �آخر تبعا لكل ق�صة.

�ن �لطريق���ة �ملقطعي���ة �لق�ص�صي���ة كاأح���دى �لتقني���ات 
�لكتابي���ة �ل�صائع���ة �لت���ي درج عليها جي���ل �ل�صتينيات، 
ومنه���م ح�ص���ب �لله،منحت ن�صه حي���ز� ومناخا ملئما 
لإطلق مرويته بكل �بعادها �ملت�صكلة يف لوحة �صردية 
مقطع���ة ومرقم���ة ت�صاعدي���ا لت�صل �ىل نهايته���ا �لفنية 
�ملنا�صب���ة حتى غ���دت كتلة ت�صكيلة متباين���ة �لح�صا�ص 
باللون ب���ني �لعتمة و�ل�صوء د�خل ف���ر�غ �ملقاطع.. �أن 
ح�ص���ب ل يح���ول �لت�صكي���ل �ىل �صرد كم���ا حفلت تقنية 
ور  ن�صو�ص �صتيني���ة و�صبعينية كثرة بل ير�صم وي�صّ

د�خل �لكتلة �ل�صردية على خلفية تقنية �ملقاطع.
ولعل���ه يل�صق �لن�ص ب�ص���ور �ملرويات بتع���دد مو�دها 
وملم�صها ب���ني ت�صوهات �لألو�ن �و تقلبها يف يد تغدو 
حزم���ة م���ن ق����ص يح���رتق ويتل�ص���ى �و دللت تاأخ���ذ 
�صبغتها من �صمرة �لر�ص ول تنتهي ب�صور لكما�صات 
�لت���ي  �صبايك���ر  مقرفة،نتنة،�صدئة،�أ�صاب���ع  م�صوه���ة، 
�صقت جفاف �لر�ص ومل حت�صن �لرياح دفن �جلرمية.

قي���ل،�أن �ك���رث �لن�صو����ص �ملبدع���ة �لو��صحة،حتتفظ 
بغلل���ة �صفيفة م���ن �لغمو����ص.. ون�صو����ص جمموعة 
�لوجاع �لعر�قية حل�صب �لله يحيي،ت�صمنت مثل تلك 
�لغللة �ل�صفيفة من �لغمو�ص �ملبدع من خلل �لت�صكيل 

يف فر�غ وتقنية �ملقاطع �لق�ص�صية.
�أن �صور مرويات �لوجاع،جاءت على نحو جتريدي 
و�صط �لبن���اء �لت�صخي�ص���ي �لق�ص�صي،�صور،تل�صق 
بعناي���ة د�خ���ل �لبني���ة �لو�قعي���ة للق����ص لتتمكن من 
�ن�ص���اء تعبري���ة جمردة،تنم���و يف د�خ���ل �لن����ص ثم 
تعل���و لتك���ون يف مو�ز�ت���ه ف�ص���ل ع���ن تر�بطه���ا مع 

تقنيته �لبنائية.
يكت���ب ح�ص���ب �لله �لق�ص���ة �لت���ي تنتم���ي �ىل �لنخبة 
�ل�صتيني���ة ذ�ت �لعطاف �ملتع���ددة ولكنها يف جمملها 
تعتمد �ل�صلوب �لوظيفي �لذي يتناول �لو�قع بق�صد 
�لتاأث���ر فيه �ذ� مل نقل تغيره و�صرع���ان ما ك�صر هذ� 
�ل�صلوب بعد �قل من عقد من �لزمان حتى بات �لبطل 
�لث���وري مرت�جع���ا يف �لق�ص���ة ب���ل غ���دت �ل�صخ�صية 
�ملحبطة �حيان���ا م�صدر تاألق وتوهج نقديني فاجتهت 
بو�صلة �لروؤية نحو مناط���ق ��صتغال جديدة،��صهمت 
بها عو�مل عديدة منه���ا �أن �لحباط هذه �ملرة،يجيء 
م���ن �له���دف ولي����ص �لن����ص مبعن���ى �ن �لو�ق���ع �لذي 
�صعى �لق�صا�صون �ىل تغي���ره بو��صطة حتالفهم مع 
�ل�صلطة “ و�ملق�صود بالتحالف مع �ل�صلطة هو �لفكار 
�ليديولوجية و�ل�صيا�صية �لتي يعتنقها كتاب �لق�صة 
وتلق���ى قبول ل���دى �حز�با وتيار�ت وزم���ر مت�صلطة، 
لق���د كان���ت �لق�ص���ة و�لدب عموما جزء� م���ن �ل�صلطة 
�أي �نه���ا متثيل له���ا �بعد من �ملجتمع ولك���ن �ذ� كانت 
�ل�صلطات �لربعينية و�خلم�صينية و�ل�صتينية ميينية 
فان �لدب ميثل �ل�صلطة �لثقافي���ة �لي�صارية”،�أقول.. 
تغي���ره  �لق�صا�ص���ون �ىل  �صع���ى  �ل���ذي  �لو�ق���ع  �ن 
بو��صط���ة “حتالفهم” مع �ل�صلط���ة، ��صطدم بتمزقات 
وتخبطات �ل�صلطة نف�صها.. لقد جاء �لحباط و�لياأ�ص 
و�لف�ص���ل من �له���دف، من �لو�قع،وت�صل���ل �ىل �لقا�ص 
وم���ن ثم �ىل �لق�صة فم���اذ� يفعل �لر��صد �إذ يجد هدفه 
خمربا،كي���ف له وه���و �ل���ذي �ر�د �ن يح���دد ز�وية ما 

ولكن �صرعان ما تتد�عى �ىل خر�ب م�صتمر.
و�لقا����ص ح�صب �لله يحي���ي ل يبتعد عن تلك �ملعادلة 
�إل بالقدر �لذي جعله يتحرى �خلر�ب دون �ن ي�صاب 
ن�صه بالإحباط،�نه يك�صف عن وعي �خلر�ب ب�صورة 
روح عازم���ة على �مل�صي يف حتليل �لبذور �ل�صا�صية 
�ملتطلع���ة و�ص���ط �لنقا�ص مبعن���ى �ن ح�صب �لله ظل 
�مين���ا عل���ى هدفيته بالرغ���م من تر�كم �وج���اع �لذ�ت 

حتى جمموعته �لأوجاعية �لأخرة.

التشكيل داخل اللوحة السردية

قراءة في مجموعة حسب هللا يحيي 
)أصابع األوجاع العراقية(



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

شوقي كريم حسن

هو اليشبه مجايليه، رغم انتماءه اليهم 
، جيل اراد ان يمزق كل حكايات  كليًاْ

المواضي، الشعرية منها والسردية، ليقدم 
مايرضي حضوره النفسي الذي يمنحه 

فرصة بقاء تأخذه الى المستقبل الذي يريد، 
وجوده منحه قدرة ايمان غير مؤدلجة، 

كان يشعر بأن الحياة بكل قسوتها تحتاج 
الى فكر جمالي مقاوم، ال تحركه االدلجات 
ورغبات افكارها، وقف خارج السرب متأماًل، 
وهو دائم التأمل، مع شيء من االضطراب 

والقلق والتأرجح في االختيار، منحته 
مدينته االثرية التي يحملها الى اينما 

اتجه، قوة وعي وشكيمة عمل، واخذته 
اختيارات الكتابة الى دروب عدة، يضع اسمًا 

عند عتبات النقد المسرحي الذي اصبح 
واحدًا من أهم متابعية، ومصححي موجات 

انحرافه.،

 ليندف���ع بق���ور�ت غ�ص���ب �ىل �ل�صردي���ات �لق�ص���رة �لتي 
يخت���ار عنو�ناته���ا بح���ذر �جتماعي، ل يوؤم���ن بتنظر�ت 
�جلي���ل �ل�صتين���ي، ومطالبات���ه ب�صط���ب كل ماه���و خ���ارج 
وجوده���م، يعظ���م �صخو�ص���ة �لت���ي تتعام���ل م���ع �لق���اع، 
ومتغر�ت���ه �لت���ي ب���د�ت ترت�ج���ع كث���رً�، م���ع خي���ار�ت 
لغ���ة بلغي���ة خالية م���ن �لتفخي���م و�ل�صكالي���ات �لبنائية، 
مين���ح متلقيه، فر�ص متع���ددة، من �جل �لفه���م و�لتق�صي، 

و�لعتماد، �رث���ه �ن�صانية �صخو�صة، ح���ني جاءت �حلرب 
�لوىل حتمل طبوله���ا، وقف ح�صب �لله يحيى، حائرً�ْ قر�أ 
تل���ك �للحظ���ات �ل�صارقة لفت���وة �لرو�ح، وق���د عرف عنها 
�لكثر وخرب، �صمته ينتمي �ىل �لتحليل �ملو�صوعي �لذي 
لب���د و�أن يوج���ه �صرديات���ه �ىل مايوث���ق �خل���وف و�لقلق 
و�لفناء،حت���ت ه���ذه �لأ�ص���ار�ت، كت���ب ودون و�ن كان���ت 
كتاباته يف مر�ت عدة تثر �صجر �لرقيب وزعل �مل�صوؤول، 
ورف�ص �ملطبوع، تلك حمنة عا�صتها �لجيال �لتي مار�صت 
حياتها حتت ظلل �ملد�فع و�ل�صظايا وهدير �ملو�جع، لكن 
قت���الت ح�صب �لله يحيى تختلف كليًا، �صخو�ص �صردياته 
جتد يف �حل���رب م�صيع���ة للوقت، وجرمي���ة خطف حياة، 
وتدمر �لرثيات �لن�صانية، يتذكر جيد� ماقاله رميارك.. 
يف للح���ب وق���ت وللموت وق���ت.. �ن ل منت�ص���ر يف حرب 

تقتل �لحلم، وتزرع �خلوف يف �لنف�ص،!!
ه���ذه �ملهم���ة، جعل���ت ح�ص���ب �لل���ه يحي���ى يكت���ب بعجالة 
وكاأن���ه يريد �لتوثيق خ���وف �صياع �حلقائ���ق، �و طم�صها 
�و �نحر�فه���ا باأجتاه معرفيات �يدلوجي���ة مق�صودة، لهذ� 
ظل���ت �صرديات���ه، خ���ارج خي���ار�ت �لنق���د �ل�ص���ردي �ل يف 
�لقلي���ل �لقلي���ل، مل يكرتث لتلك �لق�صدي���ات �ملوجهة، وظل 
همه ���ص���ردي متتابعًا، كلما �صغطت �حلي���اة على �يامها، 
�نبثق���ت �صرديات���ه لتحلل ومتن���ح فر�صًا للم���ل و�لر�صا، 
ومل يكت���ف بذلك، وهو �لناق���د �مل�صرحي �لعارف بحيثيات 
�لنقد و��صر�ره ومكون���ات �مل�صهدية �مل�صرحية �لتي بد�ت 
تنح���رف بو�صوح ي�ص���يء �ىل تاريخانية �مل�صرح �لعر�قي 
�ملعروف بجده وجتدي���ده، �ندفع بهدير موجع ليقف �صد 
تل���ك �لنحر�ف���ات �ل�صاذه، فيم���ا �صمي �مل�ص���رح �لتجاري، 
كان ح�ص���ب �لله قد �صكل كتيبة �نقاذ وطني، من �جل �حلد 
م���ن ذ�ك �لتده���ور �لذي و�صل �ىل حد حم���زن، وقدظهرت 
موجة مر�فقة �صميت �صينما �ل�صكرين، لتقل خبثًا و�صوء� 
ع���ن م�صرحه���م �لتجاري، كان���ت هاتيك �ملوج���ات تو��صل 
�لنح���ر�ف، وكان ح�ص���ب �لله يحي���ى وكتيبت���ه تقاوم كل 
�خلث �لتهريجي، حت���ى �ن �حدهم �قام عليه �صكوى لنه، 
لن���ه كتب نق���دً� �صد تهري���ج م�صر وي�صاعد عل���ى �نحر�ف 
�لفع���ل �جلم���ايل، ل���دى �ملتلق���ي، �ل�صر�ع���ات تل���ك منحت 
�ل�صارد حتديات ما�همله���ا يومًا، كانت �صردياته �لق�صرة 
�لدقيق���ة،  بتو�صيفاته���ا  �جتماعي���ة  لق���ر�ء�ت  �منوذج���ًا 
�ل�صيا�صية، و�لفكرية، و�لقت�صادية، ثيم �صرديات ح�صب، 
وبحك���م قرب���ه م���ن �مل�ص���رح، تتح���رك د�خل �ط���ر م�صهدية 
تكاملي���ة، بع�صه���ا ياخ���ذ بالآخ���ر م���ن �جل �لو�ص���ول �ىل 
�لثيم���ة �ل�صا����ص، مع حل���ول ليهت���م بها كث���رً�ْ ومع هذه 
�لثي���م يك���ون �حل���و�ر د�خ���ل �ل�صردي���ات ز�حف���ًا بافع���ال 
تو�صيحي���ة دقيق���ة وخالي���ة م���ن �لط���الت، ولميك���ن �ن 
جت���د عند ح�صب �لله يحيى ح���و�رً� دون ق�صدية تو�صيح، 
تنتمي روحي���ة �صردياته �ىل �لدر�م���ا �مل�صرحية، وهذ� ما 
مييزها فعًل، و�ل�صوؤ�ل �ل���ذي يحتاج �ىل �جابات متعددة 
فع���ًل، برغم �صعة ماكتبه ح�صب �لل���ه يحيى وكرثته، ظلت 
�لدر��ص���ات �لكادميية ل تلتفت �ليه، مثلما توقفت �لنقدية 
�لعر�قي���ة عند حدود �لر�ء غر �لفاعل���ة و�خلالية من دقة 

�لت�صخي�ص؟
ح�ص���ب �لله يحيى.. يحتاج فعًل �ىل تفكيك ��صتغايل لكافة 
م�صرود�ت���ه �لتي ت�صكل �رثًا �صردي���ًا عر�قيًا لميكن طمره 

�و جتاهله!!

حسب هللا يحيى… تنويعات على أوتار السرد


