
 التنوع فً استخدام األدوات واآللٌات الحداثوٌة

 القصصٌة (1) (الدراوٌش  خان) فً مجموعة 

 لحمٌد المختار

 

( القسم األول)

 

 حكمت مهدي جبار

 

 علىاغلب قصاصو العراق  بقٌت القصة العراقٌة القصٌرة تشتغل على التجرٌب وفق تكنٌك معٌن اعتمده

 (غرائبٌة)وتعددت الٌات ذلك األشتغال من . القرن العشرٌن  ستٌنٌات مستوى االداة والرؤٌة لفترة امتدت منذ

والتً ادت ،  وغٌرها (صوفٌة)و (قصص رؤٌا)و (ترمٌز)و (سرٌالٌة)و (فانتازٌة)و ( شعرٌة)و( تغرٌب) الى

لى كاألٌهام او التقطٌع عالى اشكال حدٌثة    فٌها عن اسلوب السرد التقلٌدي وهو ٌنتقل الى ان ٌتخلى القاص 

أو الرؤى  والموزاة أو التهمٌش أو النهاٌات المفتوحة الترقٌم باألرقام والحروف  أو طرٌقة المونتاج السٌنمائً

 تلك االشتغاالت الحداثوٌة كانت ترتبط ببعضها البعض سٌما التً تشتغل فً أن اغلب آلٌات غٌر..واالحالم 

 . االتاعماق الالوعً والمغروسة فً طٌات االحالم والرؤى والخً

وظفت بمقاربات صوفٌة  بالفانتازٌا والفانتازٌة باألسطورة واألسطورة الترمٌز و بالترمٌز الغرائبٌة فارتبطت

 .عالم المطلق وولوج عالم الدراوٌش  سرح فٌها بعض الكتاب فً عوالم الملكوت والذوبان فً

د الفن القصصً الغربً أمثال الحداثوي انما هً مأخوذة من روا وال ٌخفى ان كل آلٌات المنجز القصصً

العراقً  الوجودٌة ومن تداعٌات جوٌس الحرة وفوضوٌة بٌكٌت كمحاوالت تجرٌبٌة للقاص سارتر بنصوصه

 .عبر مراحله المتتابعة الملٌئة باالبداع

فً اغلب النتاجات وعلى مدى  ت وتٌرة االشتغال على تلك اآللٌة لدى الكثٌر من القصاصٌن وبدت جلٌةتصاعد

 .ة القصة العراقٌة القصٌرةمسٌر

 ..عدٌدة عالجت الواقع وحاكته وتمثلته باستخدام تلك األدوات وبرزت اسماء

االستخدامات  ألرتباط وتداخل تلك نجد نموذجا( حمٌد المختار)القصصٌة للكاتب  (خان الدراوٌش) فً مجموعة

 .قٌة السٌما القصة الستٌنٌةللتقنٌات التجرٌبٌة للقصة العرا والتً ٌمكن اعتبارها امتدادا زمنٌا

تأسٌس موطًء قدم  على ٌد ذلك الكاتب العراقً والذي تمكن من التقنٌالت بدت متطور ومتنوعة  اال أن تلك

بنفسه فً بناء مجموعته  لٌجربها  للتقنٌات فٌما بعضها  من خالل اشراكه , فً عالم القصة العراقٌة القصٌرة

 .قصة ( عشر خمسة)التً بلغت 



رؤٌته الصوفٌة للواقع والقى بخٌوطها  فالى جانب الغرائبٌة وظف حمٌد المختار 2005صدرت فً عام والتً 

ثم استخدم الترمٌز . من خاللها الى تأسٌس اسلوب ٌسمى بأسمه على المعمار القصصً لٌنسج قصصا توصل

..  الفانتازٌة والشعرٌة واالغتراب لٌنتقل الى قصص الرؤٌا والحلم الى جانب

فأن القصة  (4)المعمار القصصً  كانت قصة الرؤٌة هً منجز ابداعً ٌتخذ من الرؤٌا فً المنام كأداة فً وأذا

من عالم الحواس وٌستلهم الكاتب المتصوف ابداعه من  ٌغٌب فٌها االنسان)الصوفٌة هً نص ٌقدم صورا 

ٌوجهها بحسب  لمعان جدٌدةوالحوادث او حتى الطبٌعة واقدار البشر لٌتخذ منها رموزا  الكلمات واالصوات

 هو معروف حٌث تغدو حواسه شبه مطلقة والكاتب الصوفً شدٌد الحساسٌة كما (5).الحال التً هو علٌها 

 .الحس ألستغراقه الروحً وغٌابه عن عالم

 

 وألزمانمتداخلة  نجد ان الكاتب حرٌص جدا فً عرض صور, الخمسة عشر( خان الدراوٌش)فً قصص 

 . الحٌاة وظلمها  ثها بقلق فضٌع ومشاعر ضٌقة جدا بقرفمتباٌنة تسٌر احدا

الزمنً والتارٌخً على الطرٌقة التقلٌدٌة فً  ونجد أٌضا انه حتى فً توزٌع القصص لم ٌعتمد على التسلسل

 .قصص متسلسلة تأرٌخٌا ترتٌب الكتاب الذي ٌحوي وضع

 

 وحدة العمل الفنً لتنوع فًلقد جمع حمٌد المختار بٌن ادواته بطرٌقة تضفً على نصوصه سمة ا

غٌر ان استغراقه فً الرؤى الصوفٌة أكثر  وأشرك اسالٌب متنوعة فً طرح وجهة نظره القصصٌة.القصصً

 عباراته ومناطق االشتغال السردي المشحون بجمل فلسفٌة ومشاهد غرائبٌة فضال من رؤاه الحلمٌة التً رافقت

 .عن صور فانتازٌة محملة بالغموض اللذٌذ

 

فأنه لم ٌغادر وسائل التعبٌر  ولوج الكاتب لعالم التصوف والعوم فً عالم الرؤى والغوص فً الفنتازٌات ومع

ولقطات فوتوغرافٌة ترك علٌها لمساته المحملة برؤى عمٌقة  فعكس اهتماما فً جزئٌات.الصوري الواقعً 

متمردا مستنكرا قمع  ٌة متحمسا ثائرافٌبدو فٌها عبر سردٌاته الحكائ.االنسان العراقً وأوجاعه  تتحسس عذابات

مخلوقا ممتهنا حقٌرا بسبب سنوات الحصار التً سحقت مهج  الى الحد الذي تجعل منه. االنسان ألخٌه االنسان 

 .ومزقت امانٌهم حٌوات العراقٌٌن

 

 .(راوٌشخان الد) القسم االول .(طائر الوحشة)والثانً  (خان الدراوٌش)األول . مت المجموعة الى قسمٌن قس

 

  :الزمن الغابر

مجموعة صور للواقع العراقً  وهً القصة اآلولى فً المجموعة ٌبرع الكاتب فً عرض( الزمن الغابر)فً 

مجسدا وبلغة متدفقة مجرى ( األنا)فٌها الراوي بضمٌر  ٌتحدث. فً زمن الحصار فً تسعٌنات القرن الماضً

التً ال  نشأت فً زمن غابر حٌث الخبز المر ولقمة العٌش مرحلة الطفولة المعذبة التً الحٌاة الشاق مستقدما

عبر ذاكرة الزالت مشحونة بقهر الحصار  تلك الصور ٌقدمها حمٌد المختار. تنال اال بالتعب المضنً والمذلة 



مما دفع والدنا العجوز ان ٌصرر )الناس لبٌع حاجات المنزل االساسٌة  تمر كشرٌط لقطات ومشاهد اضطرار

ألن معلمٌنا ) ودراسته وبسبب الجوع ٌضطر االنسان الى ان ٌغادر تعلٌمه(.عها فً سوق الهرج وٌبً ثٌابه

متشظٌة ٌضع فٌها الكاتب نموذجه القصصً فً  وفً النص سرد لذاكرة (.عجزوا عن تعلٌمنا بسبب الجوع

التً  لنقد المعدنٌةعن ذواتنا علنا نجدها مختبئة فً علبة صدئة ملٌئة بقطع ا نبحث) رحلة بحث شاقة عن الذات

( . مات زمنها

 

 

:   أسطورة قبائل الماء

القصصٌة الى األزمان السحٌقة لٌحكً  فً اجواء مشحونة باألحتفالٌة األسطورٌة ٌذهب بنا الكاتب مع نماذجه

مساحات واسعة ذات مٌاه زرق تتدافع على سطحها امواج )لتشكل  لنا قصة بسط األرض وأنبجاس االنهار

وهو ٌزرع  تعبٌر صوري عن اهوار العراق والتً كانت الموطن االول لألنسان السومريهً  والتً( عالٌة

التداخالت النصٌة الصورٌة للقصة تمر من امامنا  وعبر. اول قصبة وٌضع علٌها التراب لٌعلن عن بدء الحٌاة 

ي هو الذي وكأن سٌد القصب السومر, وطأة الفقر والجوع والضنك والفاقة  عٌشة اهل االهوار وهم تحت

انها ضربات لفرشاة رسام  كما لو ( صوفٌة -اسطور)فً القصة تتدفق مفردات لغوٌة  . الجوع فً العراق خلف

على الماء الطرارٌد والشخاتٌر تلك التً تنساب على امتداد  تسٌر) .ٌنفذ لوحة واقعٌة بجزئٌات الحٌاة االولى

والصالحون ان تبتل  ى علٌها االنبٌاء واالولٌاءحٌث مسطحات القداسة التً مش االزلً الى  مجرى الماء

بالحضارات واالجنة االنسانٌة التً زرعت اول  وٌستحضر الكاتب البطون التً حبلت .10   ص  (اقدامهم

 اال ان العراق مرت به المحن تلو المحن وأشتعلت فٌه الحرائق تلو. العراق قصبة على سطح االرض فً تربة

فً نظر الكاتب الى انسان  (السومري)لٌتحول حفٌد  , زرعها االنسان االولالحرائق فتحترق القصبة التً 

وما ( )ا السود التً بدت جروحا قدٌمةبمخلفات حٌواتنا وصرائفن اشعلنا النار) مقذوف فً قمامة الحٌاة ومحتقر

ٌحتقر ابناء المدن كذا وه( كالقًء الى افواه المدن الكبٌرة المفتوحة حتى ابتلعتنا مرة واحدة ثم لفظتنا ان دخلنا

ندخل المدن الدوارة ) القٌم الساقطة فً المدٌنة للكاتب كشفت عن  خالل وجود عٌن ثاقبة من,احفاد سومر

فً اللٌالً الموحشة تسحبنا )..... (عظامنا وتنهرس اجسادنا متحولة الى كومة من الدم والنتانة والبغض فتحطم

ٌستدعً (. السرٌة لٌمارسن عهرهن المستور بأجسادنا الفتٌة العنٌفة  ننساء البٌوت العامرة من قبل الى خلواته

حٌن .)شعورا باالغتراب  مرحلة الطفولة بوصف جريء متمكن من استخدام ادوات التعبٌر الفنً مجسدا الكاتب

لوثة المعلمٌن ٌلوحون امام اعٌننا توعدا بسباباتهم الم بعثونا الى المدارس كنا نخرأ على انفسنا ونحن نرى

ذلك ٌبدو ان هنالك  ومن خالل( فٌطردوننا ألننا نرتدي الدشادٌش الممزقة وبال حقائً او قراطٌس بالطباشٌر

 . عذاباته طفال ٌختبًء داخل نفس الكاتب الزال ٌعٌش ٌستذكر

 

 :طبل

 

خرى لملمتها لٌعٌد انتاج صور ا ٌقترب الكاتب هنا من األسلوب الكافكوي القائم على بعثرة الصور ومن ثم

الغامض فأننا نجد متنا حكائٌا تتلبسه افكار ورؤى لم تخرج من  ومع السرد..ملٌئة بالفنتازٌات والغرائبٌات

فً زمن مضطرب وشاق  فالقصة تبدو من الوهلة االولى سردا تقلٌدٌا لنموذج قصصً ٌعٌش. الواقعً  اطارها



احالت االنسان الى اداة جوفاء صماء فاقدة  تلبستها جنٌات اال ان تلك الواقعٌة.بسبب قساوة الحصار وحقارته

تخفً وراء  لٌمتلًء المتن الحكائً بترمٌزات ومفردات مجفرة( طبل)مسخ بطل القصة الى  حٌث . لألرادة

بسبب ضعفه فً التصدي للسعات  ممتهن ومحتقر( الطبل)النموذج القصصً فً . سطورها معاناة وآالم 

 .الحٌاة

 

 :ذٌول

 

مستنكرا قمع الوجود البشري فً ظل  .ه الفنتازٌة فً هذه القصة لٌفترض انسانا له ذٌلٌستمر الكاتب فً رؤٌت

. سرد حكائً تقلٌدي ٌكتشف فٌه بطل القصة ان هناك آخرٌن بذٌول  اال ان القصة تسٌر وفق. اهانة االنسانٌة

تولد وتعٌش قسرا رغم  ٌراها العنان لخٌاله الخصب فً تصوٌر الحٌاة الراهنة المبتذلة مفترضا مخلوقات مطلقا

ٌعلن الكاتب من خالل نموذجه القصصً  .السالطٌن والحكام انفها وتستسلم لظلم الحٌاة وفوضاه تحت وطأة

  .24ص (كون مذنب من جمٌع الجهات)التافهة متمردا على العٌش فٌها وسط  استنكاره للحٌاة

 

 :خان الدراوٌش

 

بذلك جاء لٌؤكد انه كاتبا ٌنجز  وهو .رئٌسٌا لمجموعته أختار الكاتب حمٌد المختار عنوان هذه القصة عنوانا

أن الكاتب الصوفً ٌشبه الشاعر الصوفً ..الدراوٌش وأهل التصوف قصصه برؤٌة صوفٌة ٌستوحٌها من حٌاة

وغٌابهما عن العالم  فأن حواسهما تغدو شبه معطلة نتٌجة ألستغراقهما الروحً (5) لذا, الشدٌدة  بحساسٌته

 . المألوف الى حد االضطراب والطٌش والشطح ة الكاتب الصوفً كثٌرا ما تتجاوزوحساسً.المحسوس 

لٌكون مدخال ألحداث قصة قائمة , (أبن عربً)الكاتب فً مطلعها نصا لـ  ٌستهل  (خان الدراوٌش)وفً قصة 

فٌه الفضول تستفز القاريء وتحفز  وبلغة سرد. عناصر فنٌة جمالٌة تقترب من التجرٌد اكثر منه الى الواقععلى

ٌمثله ذلك العالم من التماعات تدعو من ٌراها فً أن ٌذهب منطلقا  لما( الدراوٌش)لولوج عالم صوفً هو عالم 

هو غٌاب دائم فً  وخوف من لٌل التجلً الذي,دائم وبحث دائب عن سر ورغبة فً البوح بما الٌقال جوال)بتـ 

الالنهاٌة التً بدأها كثٌرون حٌن قضوا وطرا  ي رحلةوتوق الى التالشً والذوبان ف, محضر الحضور االبدي 

 26.  ص...(من حٌواتهم فً الخان 

 .فٌه عن حواسها المادٌة وصفاء روحً مستغرقة.صوفً( وجد)ونجد هنا ان النماذج القصصٌة تعٌش حالة 

ٌدي او الرغبات تاركٌن ظلمة االجساد الى علو ال تطوله اال لما ادركوا المنى وفهموا المعنى غادروا صورهم)

ٌتصاعد فً ملكوت  تذوب فٌه االشكال االنسانٌة المادٌة فً زمن اثٌري( مكان)والخان هنا هو  .(الجامحة 

نستٌقظ لندرك الفجر فنراه عطرا ٌقطر عذوبة وبهاء  كنا منذ بداٌة ظهور الشعاع االلهً) وقداسة وتبجٌل 

هناك حدث  ومن خالل االستغراق فً قراءة القصة نجد ان ( ٌتلوث بعد بأنفاس الخالئق بنسٌمه الطاهر الذي لم

وٌعطً هنا . حقٌقً بأطاره الزمكانً وشخصٌات تجري وتمارس الحٌاة وتتحاور على ارض واقع مفترض او

 حقٌقتها الواقعة وتأثٌرها على االنسان كمخلوق له غرائزه الحٌوانٌة الى الكاتب وجودا بائنا للمرأة من خالل

فالمرأة هنا . بأتجاه اتحاده بالمطلق  حتى لو كان ذلك االنسان ٌسعى للتنزه والتحرر من مادٌته.جانب انسانٌته



 استعادٌا لحٌاة الرجل عندما ٌعود من خلواته ووجده وطقوسه التعبدٌة لٌمارس تشكل وفق رؤٌة الكاتب عنصرا

قعر السجون لٌسقطها على حٌاة  جواء الحٌاة فًوفً هذه القصة ٌستلهم الكاتب ا. االثنٌن حٌاتهما الطبٌعٌة

اال , الحكائً مسكنا للشٌخ فالخان رغم انه ٌشكل حسب السرد  . الدراوٌش مستعٌرا اسم الخان الى اسم السجن

 جهة نشاء ألننا دخلنا االماكن انه مفتاح فً قفل وقفل فً مفتاح له باب واحد لكننا ندخله من اٌما لٌس ككل)انه 

وبهذا الكالم الصوفً ٌنجح الكاتب فً توظٌف ( اال بابه لحكمة الى سحر العلم منذ سدت االبواب كلهمن باب ا

المساحة  وٌنتقل الكاتب فً هذه. تداخل نصً صوري تولٌفً لصورتً الخان والسجن لغة السرد بصناعة

عٌه احالما هً تنفٌسات عن حٌث ٌنتج الو حامال صور معاناته وعذاباته لٌقدم لنا عالما آخر هو عالم الرؤٌا

 معناها بما ٌراه النائم فً منامه لكن (3)أن الرؤٌا فً الحلم .القضبان اوجاع وآالم السجٌن وهو ٌمكث خلف

واشمل فً , فً داللتها من الحلم  من هنا تصبح الرؤٌا اعم. بعضها ٌثبت للرؤٌا معنى رؤٌة العٌن ساعة الٌقظة

بالذات فً الكتابة القصصٌة حسب جمٌل الشبٌبً فً دراسته عن  الرؤٌا وأذا كان سبب أستخدام.معناه منه 

والتنبؤ بالمستقبل  ٌعود الى اعتقاد مترسخ فً الذاكرة الجمعٌة بأهمٌة الرؤٌا فً كشف المجهول قصص الرؤٌا

من قبل  وسٌلة للتخفً والتواري من العٌون المتربصة فأن حمٌد المختار فً قصته هذه اعتبر ان الرؤٌا انما هً

 رأٌت فً عالم الرؤٌا اننً محاط. )ن االوجاع واآلالم داخل السجنوتعوٌض ع السلطة كبدٌل نفسً خفً

( خان الدراوٌش)بدت قصة (.. الخرائب كنت ابحث عن الخان بٌن تلك, بالشواهد الرخامٌة والقبور المفتوحة 

فمعاناة النماذج .ل قساوة الواقع التخفً تحت مرموزات ضاغطة بفع مجفرة محاطة بالطالسم فضال عن

حٌث . او حتى التأوه  فٌها مستقدمة من وجع الٌم وجرح عمٌق ال ٌقوى فٌه على التنفٌس فً الواقع القصصٌة

 .تكمم السلطة االفواه وتلقً بالبشر فً قعور السجون 

فالمكان . العبارة  لم تضٌق ٌبقً الكاتب قصته مفتوحة فً سطورها االخٌرة وقد اتسعت مساحة الرؤٌة ولكن

تثب وتجري باحثة عن الشخصٌة الغائبة او المفترضة او  وتسارعت الخطى. كبر سواء كان سجنا او خانا 

 ..ومقموعا وفً خٌال الكاتب ممثلة برجل تحرر بالحلم من قٌوده لٌبقى فً الواقع معتقال المقترحة فً القصة

:  مشاورات المجمع الفلكً

مستدعٌا الموالً ورجال التصوف  .ع تأرٌخٌة لوضعها كسرد حكائً فً متن النص ٌستقدم الكاتب هنا وقائ

بالغرائبٌة فضال عن وجود مسحة وجودٌة وصور فنتازٌة  امتاز النص. كتولٌفات فً المعمار القصصً 

بروحٌة  أقسام تشوبها الطروحات الفكرٌة والفلسفٌة 6قسمت القصة الى خمسة .الغموض مشحونة بجمالٌات

  . فً القصة اشارات للموالً واالتباع والمرٌدٌن المتصوفٌن. صوفالمت

 

 :روما مدٌنة مفقودة

 

والقصة تشبه تخطٌطات بقلم  . اقسام اٌضا 6حٌث ٌقسم القصة الى . ٌكرر الكاتب نفس اسلوب التقطٌع 

راقب الكاتب هنا ٌبدو كأنه رسام ماهر ي. ألشخاص  الرصاص آلثار رومانٌة تتوزع على لوحة مع فكرات

 .القصة فعال ٌعبر فنٌا عن حٌاة جامدة وعنوان .حركة االشٌاء 

 

 :نوبة حب



 

كوعاء للموتى االشٌاء خاوٌة باردة ٌراها  للموت واصفا المكان اللجوء ألستخدام التشبٌه بفناء االشٌاء الرامزة 

 الحٌاة من خالل وضعاال ان ثمة ما ٌوجد ما ٌتصل كدال للتعلق ب.. وااللغاء بأستدعاء هواجس العدم والقلق

حٌث تتحرك نماذج القصة . الوهم  فً القصة افراط فً.رموز لها كذكره للوردة وسط ركام من الخرب والفناء

تحت وطأة العدمٌة والسوداوٌة فً مناطق سرد تتكاثف فٌها  تبدو االشٌاء. فً ضبابٌة وغموض (االبطال)

ٌشعرالقاريء بوجود تضاد  بما (الفناء)و( التعفن)و( لموتا)و( الجثث)ما تتكرر مفردات مثل  وكثٌرا.الغرائبٌة 

والفناء الى جانب , والوردة الى جانب اكٌاس التشرٌح , الحٌاة فالموت الى جانب, قوي فً التعبٌرات الصورٌة 

 . لٌكون هناك جدل بٌن عناصر الحٌاة المتصارعة بما فٌها كوارث الطبٌعة ,البقاء ,

 

 :فصول العائلة

 

وخفوت عالقة معٌنة بٌن  من خالل تنامً, فٌها وجوه النماذج القصصٌة الحاضرة فً الحدث قصة تتداخل 

التمرد على اسباب الحٌاة وكل انواع االنتماء بما فٌها  فً ابداع سردي ٌنزع فٌه مؤلفه نحو. االب واالبن 

تكررت فٌها  مسة مقاطعقطعت القصة الى خ. بسبب رفض التشوٌه وتحطٌم بنى الحٌاة البشرٌة  االنتماءاالبوي

وفً نهاٌة المقطع الخامس نجد ان ( بشرا العالم الملًء باألمراض المزمنة التً تسمى)مفردات التمرد على 

( الف ــ بائٌة)ضعها تحت ترقٌمات والقصصً على طرٌقة تقطٌع الفقرات وو هناك تجزئة أخرى لعملٌة السرد

خالل تقابالتهم وتجلٌاتهم  ارة من نصوص كتب المتصوفة منفقرة حرفٌة تبدو كأنها عبارات صوفٌة مستع كل

 .وهذٌاناتهم ووجدهم

 

 :لٌلة السلحفاة

 

وخالل عملٌة .الغاز وطالسم كمسافر متعب بأتجاه الغوص فً( البطل)ٌقوم متن القصة على نموذج قصصً 

ٌمر فٌه شرٌط ( منظر ثابت)القصة لمقطع جدٌد ٌسمٌه  السرد الحكائً ٌستوقفنا الكاتب عند عنوان داخل

شكل  وخٌوط الجرٌمة مرة تلتقً ومرة تبتعد بما ٌقرب القصة من( نزل)جرٌمة فً  صوري متعاقب لوقوع

وفً النص ٌستمر تداخل العناوٌن . مختلفة لدستوفسكً اال انها وقعت فً بٌئة اخرى( الجرٌمة والعقاب )رواٌة 

 ولكن تعاقب االحداث لم ٌكن بطٌبئا كما. ة بالوهم محاط.مثٌرة تحٌر المتلقً لتشترك معه صور ومشاهد غرٌبة

( . لٌلة السلحفاة)اراد الكاتب من خالل وضعه لعنوان مجازي 

 

 : محاولة لتروٌض الرغبة

 

 :قصص قصٌرة جدا



 

 . بأتجاه مضمون العنوان فٌها العناوٌن مباشرة تأخذ بذهن القاريء بال منعطفات.أحدى عشر قصة قصٌرة 

انها معطٌات لواقع فرضته الحرب تقاربت فً وقوعها فً  ا الكاتب على احداث ٌبدوفهً فالشات ٌسلط ضوءه

الرافض  الماضً حٌث اندالع حرب الخلٌج الثانٌة وتداعٌاتها على مستوى االنسان مطلع تسعٌنات القرن

موضوعات  كانت تلك االستثنائٌة تشكل مما اثر على سٌر الحٌاة العادٌة وحولها الى حالة استثنائٌة.للحرب

 .للمنجز االبداعً القصصً للكاتب

 

الحرب حٌث الرعب من الطائرات  حال االنسان فً لحظة ما بعد بدأ (المتحف)فً قصته االولى تناول الكاتب 

ونتٌجة للخوف من غضب الحرب تضٌق .ٌلوذون بأشٌاء اخرى التً مألت السماء فٌهرب الناس من بٌوتهم

.  متحف قرٌب وقد استلبت ارادتهم لٌتحولوا الى تماثٌل صامتة فٌهربون الى الحٌاة بأهل المدٌنة

المدٌنة الملٌئة بٌوتها بالقمامة  ٌقدم لنا الكاتب صورا واقعٌة عن حال, ثانً القصص القصٌرة (نفاٌات)وفً 

الى )النفاٌات ازدحمت فٌها البٌوت مما اضطر النسوة . بالقاذورات واالوساخ فضال عن شوارعها المزدحمة

بالتدرٌج واالطفال ٌتسلقونها وكأنها  وبٌن لٌلة واخرى اصبحت تالال تنتفخ, نفاٌات بٌوتهن امام االبواب  رمً

  .(العاب ودوالٌب هواء

 .المضمون البولٌسً  شبٌهة بقصة لٌلة السلحفاة من حٌث فقد عرض لنا الكاتب قصة  (القٌد) اما فً قصة

النماذج القصصٌة فٌها تعٌش الواقع المر فاقدة .ٌت نجد قصة مقتطعة تروى عن لسان م (المراحٌم)وفً 

الى حد  أستخدم الكاتب المجاز فً القصة بمهارة متقنة وعالٌة وصل فٌها. األموات  ألرواحها وارادتها فً عالم

  . الترمٌز والتجفٌر 

هتم بوصف ي.صدٌقه الرسام الذي مات وترك له صورة أمرأة ففٌها ٌنعى الكاتب موت (حلم الرسام)أما قصة 

الكاتب الحلم  وفً النص ٌختلط لدى. للمرأة رمزٌة واضحة كعنصر اساسً لدٌمومة الحٌاة  اللوحة حٌث ٌعطً

 . حتى اذا انتهى الحلم تغادر المرأة اللوحة.بالواقع

بطل  القصصً حركة  حٌث ٌراقب النموذج.نقف امام مشهد كما لو اننا امام شاشة سٌنما (مغامرة) وفً قصة

المرموزات فً القصة تبحث عن منفذ لتبتعد . الفٌلم حداثمتن الحكائً القصٌر مع متابعة أللمستعار للالفلم ا

على  التأكٌد على اجواء غرٌبة غامضة تتخللها مستطٌالت الضوء والتماعات األلوان فضال عن. عن الصخب 

 .عٌنٌه حركة تلك االجزاءب شغلت الجزئٌات فً ماكنة السٌنما ذهن الكاتب وراح ٌتفحص. قماشة الشاشة

لذلك لجأ الكاتب الى .الرقٌب والمالحقة فً ظل السلطة الحاكمة فاللغة فٌها مجفرة خشٌة (ذئاب)اما فً قصة 

فً القصة أستهانة باالنسان .مستذئبة فأرواح الناس ونواٌاهم سٌئة( الذئاب)فٌنظر الى اهل المدٌنة كأنهم  الترمٌز

  .االنسان وقمعه وأمتهانجسدا وروحا بسبب ظلم السلطان 

فً القصة هواجس . والفنتازٌة بلغة مجازٌة قوٌة  ٌستمر الكاتب برؤاه الغرائبٌة (الجد األخٌر ) وفً قصة 

مصادر  فٌراوده شعور برٌبة انتمائه ألبٌه بسبب تعدد. االنسان الذي ٌهان وٌستلب  الشك فً شرعٌة انتماء

 .االنتماء 



ٌوظف فٌها الكاتب الرمز فً استقدام فكرة  (جدا خٌرة من قصص قصٌرةالقصة األ)وهً  (السهم)وفً قصة 

 فً السهم.حٌث تتعدد األسهم وتتخالف المنعطفات لتنتهً بدروب ضٌقة. لألنسان لرسم اتجاهات المسارات

دا بطبٌعٌة الموتا واعتباره امرا عادٌا ج االنسان جسدا مرتعدا خائفا من القادم المجهول اال انه من جانب ٌؤمن

 .ال ٌثٌر الرهبة والخوف

 

 :قٌامات

 :قٌامة أدونٌس

فٌها الى الزمن االغرٌقً موظفا  ٌستلهم الكاتب فً هذه القصة اسطورة أدونٌس األغرٌقٌة حٌث ٌعود الكاتب

القصصً نظرا لما تمثله االسطورة األغرٌقٌة من قوة اٌحائٌة  الشخصٌة االسطورٌة كنموذج ٌشاركه الحدث

عوالم تحتفً  ٌرحل النموذج القصصً الى. ا فً مشاهد الحشود البشرٌة واألحتفالٌة السٌم خٌالٌة خصبة

لٌكون النموذج الرئٌسً متمثال .االسطورٌة حٌث ٌقوم البشر من جدٌد حسب الرؤٌة, بالموت والحٌاة معا 

( . أدونٌس)بشخصٌة 

 

 :بوابة بورخٌس

 

من خالل بحثه عن مؤلف لبورخٌس  (لوٌس خورخً بورخٌس)ٌستحضر الكاتب شخصٌة الكاتب المشهور 

 . حٌث زمن الفاقة والعوز. الحصار عند تسعٌنات القرؤن الماضً فً احد المكتبات زمن( بابل)ٌتحدث عن 

 

 :المقبرة الملونة

 

العنوان قد أخذ دالة غٌر دالته عن  فً القصة االخٌرة من القسم االول والتً تحمل عنوان المقبرة الملونة ٌكون

حٌث استعار الكاتب اسم المقبرة وأسقطها ( محل لبٌع الكمالٌات)وهو  انما نعت بها مكانا آخر. مقبرة الموتى 

فسمً بالمقبرة  وبما ان المحل تعلوه الٌافطات والمصابٌح الملونة. المحل كونه ٌشبه القبر على اسم

 .موخطفت منهم مهج حٌواته النماذج القصصٌة فٌها عراقٌة هرستها اٌام الحصار.الملونة
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