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تقر�ؤه ��ا فتلم�س الرعاي ��ة الفنية ،واجل ��دة فيما
حازه وتدرج ًا من جديد الق�صة العاملية رو�سيها
وامريكييه ��ا وانكليزه ��ا وفرن�سيه ��ا مم ��ا كان
يف قاعدته ��ا م ��ن فكر ومم ��ا داخ ��ل ن�سيجها من
م�ستجدات علم النف�س والفل�سفة ،وقد غذت هذه
امل�ستج ��دات جو الق�صة مبخ ��زون العقل الباطن
وم ��ردود تي ��ار الوع ��ي ،ف� ��إذا الق�ص ��ة العراقي ��ة
مع ��ه (وم ��ع �صديق ��ه ف� ��ؤاد التك ��ريل) لي�ست يف
الن�س ��ق ال ��ذي عليه ال�ص ��ورة امل�ألوف ��ة للواقعية
االنتقادي ��ة ،ولي�س ��ت يف الن�س ��ق التقليدي الذي
�س ��ارت علي ��ه م�ص ��ر ،ولي�ست حملي ��ة و�إمنا هي
حملية ان�سانية ل ��ك �أن تقدمها للعامل من دون �أن
تك ��ون هي ق�ص�صكم لكم وحدك ��م فهي ب�ضاعتكم
ردّت اليك ��م ،م ��ن دون �أن يق ��ول :ب�ضاعتنا ردّت
�إلين ��ا ،فهو �إذ يراها على اح ��دث الأ�ساليب ،يرى
�أن ه ��ذه الأ�سالي ��ب مل تف�س ��ر اقت�س ��ار ًا ،وانها مل
تبق متباعدة ع ��ن م�ضمونها يف الفالح والعامل
واملثقف من الآالم والآمال.
ومل ي�أت ذلك عفو ًا �أو بني ع�شية و�ضحاها ،و�إمنا
هو ثمرة تدريب وجتريب وتطور ،ووعي للذات
ومتابع ��ة مل�س�ي�رة العامل ،وطموح اىل الأح�س ��ن
والأج ��در والمتي ��ز امل�ش ��روع ...والت�ض ��حية،
والبحث املخل�ص عن لغة منا�سبة تتجنب التوعر
االكادمي ��ي وترتفع عن الف�ضف�ض ��ة الت ��ي يراها
�أهلها �ش ��اعرية وتن� ��أى عن الركة التي يح�س ��بها
اهلها �شعبية .ومع اللغة بناء عام منا�سب يتقدم
على البناء املنطقي ال�سائد والنهج التقريري مبا
يقت�ضيه املنطق النف�سي.
وت�س� ��أل عن الت�ض ��حية؟ وماذا؟ وي�أتيك اجلواب
�إن من ن�ش� ��أ ن�ش� ��أة عبد امللك بن عب ��د اللطيف بك
نوري يف رتبة اجتماعية �أوىل �أن تعد مرتفة.
�أمل يخرت كلية احلقوق؟ �أمل يكن مي�س ��ور احلال؟
�أمل؟ �أمل؟ والبقي ��ة تات ��ي ...والنيابة �أقل ماميكن
�أن يح�صل بعد املديرية العامة .ولكن فتى ا�سمه

عب ��د امللك مل ي ��رد املجد عن هذا الطريق ال�س ��هل
بل �إنه تبنى خمل�ص� � ًا عن دراية ودرا�س ��ة ور�ضا
اجلان ��ب الوطني ال�ش ��عبي املناه�ض لل�سيا�س ��ة
القائمة �آن ��ذاك .وما هذا بالطريق ال�س ��هل وعبد
املل ��ك يع ��رف ذلك .وال ب�أ�س ما ينال ��ه ـ وناله ـ فيه
م ��ن اذى وعن ��ت ومالحق ��ة .وه ��ا ه ��و ذا يتبنى
الفك ��رة الوطني ��ة اال�ص�ل�احية ت�أم�ل� ًا وق ��راءة
وم�ص ��احبة و�ض ��مري ًا� ...إ�ض ��عاف ًا يف نف�سه اىل
عوامل ال�ت�رف ونزوات ��ه و"م�ض ��موناته» ،و�إال
�أخل ب�شرط �أ�سا�س يف �أدب وطني يطمح اليه.
ومل يك ��ن عب ��د امللك على خط� ��أ ،فم ��ا كان الوطن
ليع�ت�رف الم ��رئ مبج ��د� ،أي جم ��د وال�س ��يما
�أن يك ��ون �أديب� � ًا ،م ��امل يك ��ن ذل ��ك امل ��رء وطني ًا،
ا�صالحي ًا ،ثوري ًا،اىل جانب ال�شعب ومع الكرثة
الكاثرة من اجلمهور الأو�سع امل�ضيم.
مل يك ��ن عل ��ى خط� ��أ ،ولكن ��ه مل يخ�ت�ر الطري ��ق
ليك ��ون املاج ��د ب ��ر�أي قومه فق ��ط و�إمن ��ا ليكون
املاج ��د �إزاء نف�س ��ه كذلك وقبل ذل ��ك .لقد اختاره
طوع� � ًا وعن ر�ض ��ا ومعرف ��ة .وه ��ذه الكتب التي
يقر�ؤها تريه املعادل مل�سرية التاريخ ،وها هو ذا
ي ��رى ما يعاني ��ه النا�س من ظلم ،وي ��رى �أنه البد
م ��ن �أن يكون االن�س ��ان عل ��ى الغاية م ��ن الغلظة
�أو اجل�ش ��ع �أو م ��وت ال�ض ��مري �أو ف�س ��اد الفك ��ر
ليتهاون يف احلق وي�ستهني بال�سواد الأعظم...
فيقف اىل �ص ��ف الر�ص ��يد املايل ...واال�ستغالل
واال�ستعمار...
البد ل ��ه من هذا ال ��ر�أي والعمل على ت�ش ��ربه من
�أج ��ل �أدب يري ��ده م�ؤثر ًا ،ومن �أجل قلم ي�س ��تمع
اليه النا�س حني يرون فيه �أنف�سهم.
وم�ض ��ى يكتب يف هذا ال�ض ��وء املقالة والق�ص ��ة
والنقد ،ويزاول الن�شاط �سر ًا وعلن ًا�...أما املقالة
فه ��ي �سيا�س ��ية حتتويه ��ا فك ��رة يريد �ص ��احبها
اي�ص ��الها اىل الق ّراء ب�أق�ص ��ر طريق ،و�أهم مايف
ذل ��ك الو�ض ��وح والواقعي ��ة املبا�ش ��رة .وكتابتها

مهي�أة لأي مثقف �سعى �إليها من دون �أن ت�شرتط
فيه املوهبة الفنية وتطل ��ب اليه االبداع االدبي،
�إن ��ه معلم فق ��ط ،وقلمه يجري فيم ��ا جتري عليه
املقال ��ة يف العراق اجتماعية و�سيا�س ��ية .ورمبا
نظ ��ر اىل املبتدع م ��ن املقالة امل�ص ��رية نظره اىل
مافيه لغو حني يخرج من الق�صد التعليمي.
وحني كت ��ب مقاالت نقدية مل يخ ��رج عن هذا مع
قلة ماكتب ـ �ش ��ك ًال وم�ضمون ًا حتى حني ا�شرتط
اجلانب الفني يف الأثر املنقود.

واذا كانت الق�صة لغة مبدعة �أو نوع ًا مبدع ًا ،ف�إن
م�س�ألة االبداع مل تكن ـ �آنذاك ـ مو�ضوع در�س �أو
نقا�ش ،وال�سيما تلك الق�صة التي تعالج املو�ضوع
ال�سيا�س ��ي مب ��ادة اجتماعي ��ة تقوم على ا�س ��ا�س
انتق ��ادي م ��ن االح�س ��ا�س الوطن ��ي �أو من وعي
الفل�س ��فة املادية والعامل االقت�ص ��ادي و�صحيح
�إن م�ص ��ر وال�ش ��ام قطعتا �ش ��وط ًا فني ًا يف النوع
الق�ص�ص ��ي عل ��ى خط ��ى موبا�س ��ان �أو جيخوف
حتى كان ماكان من �ش� ��أن قا�ص كبري هو حممود

عن كتاب الق�صة العراقية

في رحيل القاص
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أول معنى لعب��د امللك نوري ،يتب��ادر اىل الذهن ،مكانته يف
الري��ادة الفني��ة للقصة العراقي��ة وقد صارت له تل��ك املكانة
حق�� ًا مكتس��ب ًا ال يناقش فيه اثن��ان .فقد كان يذك��ره معارصوه
بالخري والتقدي��ر وكأنه العلم البارز ،وظل��وا يذكرونه كذلك،
وتابعهم معارصون لهم وتابع��ون للمعارصين ،فدخل تاريخ
القص��ة العراقية م��ن هذا الباب واس��ع ًا .ومن ش��ك فليقرأ له
مجموعة"نشيد األرض ،بغداد منشورات الثقافة الجديدة
 ،1954وأع��ادت دار الش��ؤون الثقافي��ة العامة طبعها
 ،1968لريى املرحلة التي تقررها يف التاريخ ،ويرى
الخطوة التي خطتها قدم ًا قياس�� ًا اىل ما كان بارز ًا
آنذاك يف الساحة.

تيمور .وق ��د تابعهما العراق وانتفع بهما وكتب
ق�ص�ص� � ًا عليها م�سحة وا�ض ��حة من الفن .وتقدم
يف ذلك خطوة �أو خطوات .ولكن هذا الذي يقبل
عليه عبد امللك نوري �ش ��يء �آخر اليتخذ مثله من
م�ص ��ر و�إمنا هو من اخت�صا�ص عراقي كان ميلأ
�س ��احته ح�ي�ن طلع عبد املل ��ك ن ��وري القا�ص ذو
النون �أيوب ،وك�أنه م�ؤ�س ���س فريد ،وحني يكون
كذل ��ك ،يك ��ون قد فت ��ح الطري ��ق ب�إزاء عب ��د امللك
نوري .ولك �أن تقول ـ على هذا ـ �أن �أقرب �ش ��يوخ
عب ��د امللك ن ��وري هو ذو النون �أي ��وب .وكان ذو
الن ��ون �أي ��وب كاتب� � ًا م�ض ��مون ًا �أكرث من ��ه كاتب
�ش ��كل وكان �سيا�س ��ي ًا ،اجتماعي ًا اكرث منه �أديب،
والتقى م�ضمون"الفتى"مب�ض ��مون ال�ش ��يخ مع
فارق �أن ال�ش ��يخ اكرث متكن ًا من احلدث والواقع
و�أكرث معاناة ومواجهة لل�سلطة.
وهك ��ذا ج ��اءت املجموع ��ة الأوىل لعب ��د املل ��ك
نوري":ر�س ��ل الإن�س ��انية"( )1946ولك ��ن ه ��ذا
الي ��دوم ،وال يط ��ول ،لأن يف م ��وارد ثقاف ��ة عبد
امللك اجلديدة ،ويف مطاحمه الفنية مايبعث على
التميز وهك ��ذا كان واذا كانت"فطومة"()1948
خطوة و�سط ًا ،فانها كانت عامل ت�شجيع وتوطيد
ثقة؛ فما كان فوز ق�ص ��ة عراقية باجلائزة الأوىل
مل�س ��ابقة جملة"االديب"البريوتية بالأمر ال�سهل
الذي مير دون انت�ش ��اء وت�أمل وحتفز ف�ض ًال عما
كان ��ت متثله"الأديب"م ��ن جدي ��د عل ��ى ال�س ��احة
العربي ��ة مم ��ا مل تعرف ��ه م�ص ��ر ،وال يدرك ��ه ذو
النون ،ورمبا كان ا�صغاء"العراقي"الطالع اليه
اكرث من ا�ص ��غاء اللبناين نف�س ��ه ،فكيف اذا مزج
هذا اجلديد اللبناين بامل�ضمون العراقي؟
ومي�ض ��ي عبد امللك ن ��وري ينمو ،وين ّمي نف�س ��ه
فك ��ر ًا وفن� � ًا بالق ��راءة واالعج ��اب بالنم ��ط الذي
يق ��ر�ؤه دون �أن يبارح ��ه م�ض ��مونه ل ��دى الت�أمل
واالق ��دام عل ��ى الكتابة ...وهكذا ا�س ��تقل ومتيّز
فيما �ص ��ار يكتبه وين�شره يف االديب البريوتية
(بخا�ص ��ة) مل تبق لق�ص�ص ��ه عالقة بق�ص ���ص ذي
النون �أيوب ف�ض�ل� ًا عن بعد العالقة عن الق�ص�ص
امل�صرية �أو من ت�أثر به �أو تقدم يف �ضوئه.
�إن عب ��د امللك احلقيقي ،اق�ص ��د الفن ��ان ذا الوعي
بالف ��ن والده ��اء يف االدارة ال ��ذي بل ��غ مبل ��غ
الري ��ادة ،يب ��د�أ من ه ��ذه املرحل ��ة ،م�س ��تمر ًا يف
فكره اىل جانب ال�ش ��عب ،باحث� � ًا عن اخراج هذا
الفك ��ر خم ��رج الف ��ن الذي يجع ��ل �ص ��احبه اديب ًا
حق ًا وقا�ص� � ًا حق� � ًا واجد ًا ال�س ��بيل اىل ذلك بتيار
الوع ��ي خا�ص ��ة وما كان ق ��د فقه م ��ن فرويد وال
ب�أ� ��س بوجودية تعمق الفك ��ر يف جانب من دون
�أن تلغي الفكر املتمكن يف النف�س.
وتهي� ��أت ـ له ��ذا البح ��ث ـ مق�ص ��ود ًا كان �أم غ�ي�ر
مق�ص ��ود ـ ظروف ��ه اخلا�ص ��ة فيم ��ا كان للكات ��ب
م ��ن عالق ��ات و�ص ��داقات ،وفيم ��ا يق ��ر�أ باللغ ��ة
االنكليزي ��ة ـ �أو ماه ��و مرتج ��م اىل العربية ـ من
ق�ص ���ص �أو اجتاهات �أو �أراء ثم م ��ا كان من �أمر
جملة"االديب"البريوتي ��ة الت ��ي فتحت �ص ��درها
للتي ��ارات احلديث ��ة وحلري ��ة احلرك ��ة وللأقالم
ال�شابة.
وكان يعم ��ل عل ��ى الأخ ��ذ بق ��در ،وباحل ��د ال ��ذي
اليقف حاجز ًا �أو غالب� � ًا عليه .وللمرء �أن يقر�أ له
ري ��ح اجلن ��وب� ،أو العاملة واجل ��رذي والربيع،
�أو"غثيان».
وبقي ��ت ق�ص ��ة"العاملة واجل ��رذي والربي ��ع"
وم ��ا زالت تلق ��ى قبو ًال اكرث مما تلقاه الق�ص ���ص
الأخ ��رى .وتظ ��ل املث ��ل على درج ��ة بلغه ��ا الفن
الق�ص�ص ��ي �ض ��من متطلب ��ه االجتماع ��ي ،وق ��د
ا�س ��تطاع الكات ��ب �أن يذيب الغر� ��ض االجتماعي
االن�س ��اين م ��ن النق ��د الواقعي يف ا�س ��لوب تيار
الوعي عل ��ى ما ال يدع جما ًال لق ��ارئ يف �أن يرى
يف ا�س ��لوب تي ��ار الوع ��ي اجتالب ًا غريب� � ًا مرتف ًا
يناق� ��ض منه ��ج الواقعية اال�ش�ت�راكية .وزاد يف
عوامل جن ��اح الكاتب يف هذه الق�ص ��ة انه� ،إمنا
حت ��دث فيها ع ��ن �أمر وق ��ع قريب ًا من ��ه .واذا كان
يف الناقدي ��ن من ر�أى فتور ًا اجتماعي ًا يف بع�ض
ق�ص ���ص عبد امللك نوري لأن ��ه ينظر اىل املجتمع

ـ كم ��ا ق ��ال ـ م ��ن وراء زج ��اج املقه ��ى الربازيلي
(امل�ت�رف) ،ف� ��إن ه ��ذا الناقد ال يجد ـ هن ��ا ـ جماله
ويكفي �أن يكون احلدث مما يقع يف �صميم بيئة
الكاتب وعلمه ومن داخل املقهى الربازيلي.
�إن"العامل ��ة واجل ��رذي والربيع"ت�ض ��رب مث�ل� ًا
على عب ��د امللك نوري فكر ًا وبن ��اءً ،وحيث يجب
االكتفاء بق�صة واحدة.
ومل تكن"غثيان"بعي ��دة ع ��ن البيئ ��ة والواق ��ع،
ولك ��ن مو�ض ��وعها حم ��دود �إذا قي�س مبو�ض ��وع
العاملة واجلرذي والربيع ولهذا قل اال�ست�ش ��هاد
بها على الرغم من كونها �أعلى فن ًا و�أ�شد متا�سك ًا
من جميع ق�ص ���ص القا�ص لق ��د ذاكرته ـ مرة ـ يف
�أح�س ��ن ما كت ��ب ،ف ��ر�أى جازم� � ًا :ق�ص ��ة العاملة
واجل ��رذي والربي ��ع ور�أي ��ت جازم� � ًا غثي ��ان ثم
م�ض ��ت �ش ��هور وقابل ��ه �أديب ي�س� ��أل عن اح�س ��ن
ق�ص�صه فكان جوابه غثيان.
�إن العامل ��ة واجلرذي والربي ��ع  1952تبقى يف
الأجيال كما هي اليوم لدى الق ّراء ولدى الك ّتاب،
ولكن ��ي �أرى لغثي ��ان  1953م ��ا لهذه م ��ن البقاء
وزيادة.
�إن ��ه يف ع ��ام  1953وه ��و يف �أوج عطائ ��ه
الق�ص�ص ��ي وت�أتي جملة الثقافة اجلديدة فين�شر
يف العام نف�سه ق�صة ويجمع املختار من ق�ص�صه
ب�ي�ن  1951و  1953ويزي ��د علي ��ه ق�ص ��ة ن�ش ��يد
الأر�ض ليخرجه يف من�ش ��ورات الثقافة اجلديدة
كتاب ًا با�س ��م ن�شيد الأر�ض م�سج ًال درجة عالية ملا
و�صل �إليه فن الق�صة العراقية �آنذاك وهي ت�ؤلف
ب�ي�ن الفكر االقت�ص ��ادي وتي ��ار الوع ��ي وملحات
م ��ن الوجودية من حيث هي كائنة يف االن�س ��ان
�سيا�س ��ة وجمتمع� � ًا ولي� ��س م ��ن حي ��ث العب ��ث
والت�ش ��ا�ؤم والغثيان وامل�صادفة املحتومة والبد
ملثل هذا الت�آلف بني ما يبدو تناق�ض� � ًا من تكوين
خا�ص هو الذي كان عليه عبد امللك نوري� .إال �أن
عبد امللك نوري علم يف الق�ص ��ة العراقية ولي�س
مبق ��دور �أي �أحد التغا�ض ��ي عن ن�ش ��يد الأر�ض،
وه ��و يدر�س �أو ي� ��ؤرخ للق�ص ��ة العراقية ويكفي
ان نذكر امل�س ��احة التي خ�ص ��ها بها الدكتور عبد
الإله احمد يف كتابه الأدب الق�ص�صي يف العراق
ـ بغداد .1977
وت�س� ��أل :مل غ ��اب ن�ش ��يد الأر�ض م ��ن كتابي يف
الق�ص ���ص العراق ��ي املعا�ص ��ر ب�ي�روت 1967؟
و�أجيب �أن ت�صور كل �شيء يف اجلواب �إال �سوء
الظن باملجموعة و�إال فقد وافق �صدور املجموعة
 1954عودت ��ي م ��ن فرن�س ��ا فقر�أته ��ا واعجب ��ت
به ��ا وكتبت عنها مط ��و ًال �أول مقال نق ��دي اكتبه
وار�س ��لت املقال املط ��ول اىل الأدي ��ب البريوتية
ولكنه مل ين�ش ��ر قلت :قد يكون ال�سبب طوله غري
امل�ألوف �أو لعله مما �أ�ض ��اعه الربيد والب�أ�س ومل
اط ��ل التفكري يف الأمر وم�ض ��ت �س ��نوات وعدت
اىل ن�شيد الأر�ض ،اقر�أ واعجب واكتب من دون
�أن �أمت الكتاب ��ة وم�ض ��ت �س ��نوات �أخرى وعدت
اق ��ر�أ واعج ��ب واكت ��ب و�أ�ؤجل الن�ش ��ر �ش ��هور ًا
لأعي ��د الكتابة والنتهي بذل ��ك اىل املقال ـ البحث
ال ��ذي نت�ش ��رته من جمل ��ة الأقالم العدد العا�ش ��ر
م ��ن عام � 1986آم ًال �أن �أك ��ون قد كفرت عن خط�أ
غري مق�صود �أ�سهم فيه البعد عن الوطن وطبيعة
الكتاب الذي �ضم مواد �سبق ن�شرها و�آمل ـ كذلك
�أن ي�أخ ��ذ ن�ش ��يد الأر�ض مكانه م ��ن طبعة جديدة
مزي ��دة �أعده ��ا لكات ��ب يف الق�ص ���ص العراق ��ي
املعا�صر ـ اخلم�سينيات .اعيد طبع ن�شيد الأر�ض
وقد م�س ��ت احلاجة �إليه و�صار هو وما قبله وما
�إليه وما بعده من ق�ص�ص ومقاالت وم�سرحيات
وما ل�ص ��احبه من مكان ��ة يف تاريخ الأدب ..مادة
�ص ��احلة معدة لطالب ماج�س ��تري يرى يف نف�سه
القدرة على ت�س ��جيل املو�ض ��وع با�سمه والقدرة
على الو�ص ��ول اىل النتائج الالئقة لدى الدخول
يف عامل عبد امللك نوري .ولنقر�أ ن�شيد الأر�ض.
*عن كتاب مقاالت يف النقد الأدبي للناقد الراحل
علي جواد الطاهر ال�صادر عام .1982

مهدي عيسى الصقر

�إن رحيل �أي �ش ��خ�ص عن هذه الدنيا حقيقية
الخال�ص منها يعرفه ��ا كل واحد منا يف ذلك،
ف� ��إن غي ��اب ان�س ��ان عزي ��ز ي�ت�رك يف النف�س
غ�صة ،ويف القلب وجع ًا .قبل �سفري بب�ضعة
�أيام ات�ص ��لت بعب ��د امللك ا�س� ��أله يف �أحواله،
ق ��ال �إنه ي�ش ��عر بالتعب عندما مي�ش ��ي قلي ًال،
و�إن ه ��ذه احلال ��ة ميلكه ��ا �أح ��د �أقارب ��ه ،يف
حملة االعظمية ببغ ��داد ،فهو (ال ميلك ال مال
وال عق ��ار) .وقف عب ��د امللك يف �أعلى ال�س� � ّلم
يحدّق يف وجهي ،ثم ت�س ��اءل متوج�س� � ًا عمن
يك ��ون الزائ ��ر .اده�ش ��ني �س ��لوكه� ،ض ��حكت
وذكرت له ا�س ��مي ،ثم دفعت الباب ،و�صعدت
�إليه .ادخلني اىل البي ��ت وهو يتمتم معتذر ًا
�أن عيني ��ه تدمع ��ان ،لذلك فهو ال ي�س ��تطيع �أن
ي ��رى جي ��د ًا ،و�إنه �س� ��أل ع ��ن دواء لهما فقيل
ل ��ه �أن ال ��دواء ال ��ذي يري ��ده ال وج ��ود له يف
ال�ص ��يدليات .ح�ي�ن دخل ��ت وج ��دت �س ��رير
نومه يتو�س ��ط ال�ص ��الة .قال �إن ال�ص ��الة هي
امل ��كان الوحيد امل�ب�رد يف كل �أرج ��اء البيت.
ر�أي ��ت يف �أح ��د الأركان جهاز تربيد �ص ��غري ًا
من ذل ��ك الن ��وع الذي علي ��ك �أن مت�ل��أه باملاء
كل ب�ض ��ع �س ��اعات� ،س� ��ألته ع ��ن �ص ��حته قال
�أح�س ��ن ،و�إن عينيه فقط ت�ض ��ايقانه .حتدثنا
لبع� ��ض الوقت ،ثم غادرت ��ه مطمئن ًا اىل �أنني
�س� ��أراه حني �أعود من ال�سفر ،فنحن نفرت�ض
دائم� � ًا اال �ش ��يء يتغ�ي�ر اثناء غيابن ��ا .والآن
ت�أتيني ب�ض ��ع كلمات من �ص ��ديق ينقل يل نب�أ
وفات ��ه فيتح ��ول عبد امللك ن ��وري ،يف حلظة
واح ��دة ،من ان�س ��ان حملت ��ه يف ذاكرتي حي ًا
اىل حم� ��ض ذك ��رى عزي ��زة .كان ن ��وري هو
االمن ��وذج الذي كن ��ا نح ��ن الك ّتاب ال�ش ��باب
يف �أواخ ��ر االربعينات واخلم�س ��ينات ننظر
�إلي ��ه بانبه ��ار .كان ��ت �أقا�صي�ص ��ه الق�ص�ي�رة
(جي ��ف معط ��رة ،فطوم ��ة ،الرجل ال�ص ��غري،
وغريه ��ا) ،الت ��ي اعتم ��د فيها ـ� �ـ لأول مرة يف
العراق ،ورمب ��ا يف العامل العربي ــ ا�س ��لوب
تي ��ار الوعي ،منط� � ًا جديد ًا مل تعرفه الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة من قبل .كانت الق�صة يف العراق،
قب ��ل عب ��د املل ��ك ال تلت ��زم ب�أية �ش ��روط فنية،

ت�ش ��به املقالة ،وتنتهي يف الع ��ادة بحكمة �أو
ف�ض ��يحة .وقد اطل ��ق نوري على ه ��ذا النوع
م ��ن الق�ص ��ة ا�س ��م (املقا�ص ��ة) اي خلي ��ط من
املقالة والق�ص ��ة ،ف�أثار بهذه الت�س ��مية غ�ضب
ك ّتاب الق�ص ��ة التقليدي�ي�ن� .إال �أن عبد امللك ما
لب ��ث �أن توقف عن الكتابة ،بعد انهيار حياته
الزوجي ��ة ،وانف�ص ��اله عن زوجت ��ه التي كان
يحبه ��ا .ومل يت�أث ��ر ن�ش ��اطه الأدبي فح�س ��ب،
بل حتى عمل ��ه الوظيفي ،كان موظف ًا مرموق ًا
يف ال�س ��لك اخلارج ��ي .ترك العم ��ل ،واعتزل
النا� ��س ،ومل يتزوج من جديد ظل يعي�ش هو
واخت ��ه ،الت ��ي مل تت ��زوج هي الأخ ��رى ،مثل
نا�سكني يف �صومعة وراحت اخته ترعاه كما
ل ��و كان طفلها الوحيد ،وكان هو يعتمد عليها
يف معظم �ش�ؤون حياته .وحني ارحتلت قبل
عامني ظن ا�صدقا�ؤه �أنه لن يعي�ش بعدها� .إال
�أن ��ه جتاوز هذه املحنة باللج ��وء اىل الكتابة
جم ��دد ًا حماو ًال العودة اىل عامل الق�ص ��ة بعد
ف ��راق طوي ��ل .واثبتت الكتاب ��ة انها عالج فذ
ملغالب ��ة الأحزان .وعندما ودعته قبل �س ��فري
كان جري ��ان الدم ��ع يف عيني ��ه ق ��د ّ
عطله عن
موا�ص ��لة الكتابة يف ق�ص ��ة طويلة بد�أها منذ
زمن ،وال اظنه ا�ستطاع �إكمالها قبل �أن تدهمه
املن ّي ��ة .انن ��ي افكر بالوقع امل� ��ؤمل لنب�أ رحيله
على �ص ��ديق عمره ،الروائي ف� ��ؤاد التكريل،
والناق ��د عن ��اد التكريل ،وعل ��ى الكثريين من
الذي ��ن يحرتمون ��ه ،ويقدّرون ل ��ه عمله الذي
ت ��رك �أث ��ره امللح ��وظ ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر ،يف
كتاب ��ات العديد من االجيال من ك ّتاب الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة يف الع ��راق� .إن ما يحز يف النف�س
حق� � ًا �أن هذا الرج ��ل الذي يظل ــ حي� � ًا كان �أم
ميت ًا ــ من �أبرز رموز الأدب العراقي احلديث،
عا�ش حياة فقرية يف �سنواته الأخرية ،يجرت
�أحزانه يف �ص ��مت ،ويحاول �أن يتعاي�ش مع
واق ��ع م ��ر ال يرحم .فه ��ل بو�س ��عنا �أن نقول ــ
من �أجل �أن نعزي �أنف�س ��نا ـ� �ـ �أن هذه النهاية،
جاءت الآن لتمنحه الراحة ،وتخل�ص ��ه �أخري ًا
من عذاب حياة عقيمة� ،شقيّة وبائ�سة؟.
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لقد و�ض ��ع عبد امللك اجلديد يف الفن ل�سان العامة
والب�س ��طاء وال�شخ�ص ��يات الثانوية لإميانه �أنها
�ص ��انعة التاريخ ،وهي التي تعك�س ب�صدق �أكرث
ما تعانيه وما تعنيه .م�ؤم ًال من هذا التناول ر�سم
�ص ��ورة اجتماعية عري�ض ��ة (للجماعة املغمورة)
الت ��ي متثله ��ا �شخ�ص ��ياته الثانوي ��ة .فابتعد عن
طرائ ��ق الف ��ن ال�ش ��عبي ال ��ذي ميي ��ل �إىل ر�ص ��ف
حادثة اىل �أخرى بطريقة جتميعية لر�سم �صورة
امل�أ�ساة االجتماعية العري�ضة.
كم ��ا ا�س ��تطاع عب ��د املل ��ك بطريقت ��ه �أن يلغ ��ي
حيادي ��ة الق ��ارئ بربط امل�ش ��اعر امل�س ��تفزة داخل
الق�ص ��ة بالق ��ارئ� .إن (بطر� ��س) مث�ل ً�ا يف ق�ص ��ة
(جي ��ف معط ��رة) و(عب ��ود) يف ق�ص ��ة (عب ��ود)
و(الرج ��ل ال�ص ��غري) لي�س ��وا �إال �ش ��رائح لتل ��ك
اجلماعة ال�س ��اكنة يف القاع الأ�سفل من املجتمع،
ا�س ��تطاعت �أن تعطي ملوقعها االجتماعي �ص ��وت ًا
كان م ��ن ح�ص ��يلته �أن ارتفع ��وا مب�أ�س ��اتهم �إيل
م�صاف املوقف ال�سيا�سي .من هنا جاء ا�ستخدام
التداع ��ي �أو ف ��ن الرتاب ��ط مكم�ل ً�ا ل�شخ�ص ��يات
ت�ستكمل �ش ��روطها احلياتية بالعمل �أمام القارئ
ولي�س كما ذهب الدكتور عبد الإله من �أن التداعي
ال ي�ص ��ح الإتي ��ان ب ��ه عل ��ى ل�س ��ان ال�شخ�ص ��يات
الثانوي ��ة ،لأن الدكت ��ور الفا�ض ��ل و�ض ��ع ع�س ��فا
مقارن ��ة (جيف معط ��رة) بيولي� ��س( )5جلوي�س.
�إن اهتمام عبد امللك نوري بنوع من ال�شخ�صيات
الت ��ي تقرتب م ��ن النم ��اذج املم�سو�س ��ة ،املحبطة
والت ��ي ي�س ��ميها الدكتور عبد الإله (ال�ش ��اذة) هو
الذي دفعه لأن ي�ض ��ع على ل�س ��انها �أفكار ًا معا�شة
و�أخرى م�ستح�ض ��رة بالوعي ،وهو على العك�س
من ف� ��ؤاد التكريل الذي اخت ��ار طريقة فنية تالئم
�أبطال ��ه املكتمل ��ي التكوي ��ن والوع ��ي ،فلج� ��أ اىل
دواخلهم ال�ص ��افية وم ��ن هناك طرح م�ش ��كالتهم
الذاتي ��ة �أو ًال ث ��م عرب نح ��و املجتمع ثاني� � ًا ،ولعل
ولع الدكت ��ور عبد الإله بطريقة ف�ؤاد الق�ص�ص ��ية
جعلته ال يف�ض ��ل عب ��د امللك نوري قا�ص� � ًا جميد ًا.
�إن هوى الدار�س لي�س هو املقيا�س جلودة كاتب،
بل �إن التحري الدقيق لأبعاد الفن الق�ص�ص ��ي يف

اخلم�سينيات يجعلنا نقول �إن تعدد الطرق الفنية
وتنوعه ��ا هو الذي �أك�س ��بها ميزة فني ��ة متقدمة.
فقا�ص كف�ؤاد التكريل مث ًال قد خرب بع�ض مفاهيم
الفكر الوجودي ،والفرويدي ،ومتر�س بقراءات
جادة كما تدل عليه �ش ��هاداته الذاتي ��ة ،مكنته من
�أن يغور يف ذوات �شخ�ص ��ياته الن�س ��ائية خا�صة
ويحلل ما تعانيه وفق ت�صادم املواقف املتناق�ضة
يف داخله ��ا ،بينم ��ا مل يفعل ذلك عب ��د امللك نوري
وال مهدي عي�س ��ي ال�صقر ،اللذان جل�آ اىل الك�شف
اخلارج ��ي لأفع ��ال �أري ��د به ��ا �أن تكون ال�ص ��وت
الأعلى لف�ت�رة االحتجاج� .إن ق�ص�ص� � ًا كـ(التنور،
العيون اخل�ض ��ر ،الوجه الآخ ��ر ،الدملة )..لف�ؤاد
التك ��ريل لي�س ��ت �إال درا�س ��ة نف�س ��ية ـ� �ـ حتليلي ��ة
حلاالت ذاتية متا�س ��كت اجتماعي� � ًا ،وطرحت يف
�إط ��ار من التفرد .بينما ق�ص ���ص كـ(املجري ،مياه
عذبة ،امل�ض ��خة ،جمرمون طيبون ،عبود ،ن�ش ��يد
الأر�ض ،الرجل ال�ص ��غري) وه ��ي لكتاب خمتلفني
لي�س ��ت �إال طرح ًا اجتماعي ًا لأو�ضاع عامة وجدت
متثلها يف �أبطال �شعبيني.
�إن تن ��وع الط ��رق الفني ��ة وت�ش ��عبها جع ��ل
اخلم�س ��ينيات غني ��ة وبوف ��رة دال ��ة على ات�س ��اع
املعرفة بالواقع وبالفن الق�ص�صي.
وم ��ن املالم ��ح الأخ ��رى لق�ص ��ة اخلم�س ��ينيات
حماولته ��ا لأن توازن بني فن النرث وفن ال�ش ��عر،
وا�س ��تطاع عدد قليل من الق�صا�ص�ي�ن �أن يجمعوا
بني االثنني خا�ص ��ة �أولئك الذين �أ�ش ��بعوا حدثهم
بالغنائية والذين حملوا �أبطالهم بع�ض هوياتهم
ال�شخ�ص ��ية .وبرز ب�شكل وا�ض ��ح يف هذا املجال
عب ��د امللك نوري ،نزار عبا�س ،جيان ،حممد كامل
عارف ،وقد �أعطت هذه امليزة لفن الق�صة ولقالبها
�سعة يف امل�ش ��اعر ،وانطالق ًا لآفاق رحبة� ،إال �أنها
�أ�ض ��رت بجانب �آخر هو حتميلها ال�شخ�صية لغة
ال طاق ��ة ملكانته ��ا االجتماعي ��ة به ��ا .وعلى جانب
�آخ ��ر من املو�ض ��وع جند �أن ال�ش ��عر هنا جت�س ��يد
لل�شخ�ص ��ية الفردي ��ة الواعي ��ة الت ��ي من ��ت خالل
اخلم�س ��ينيات ب�ي�ن فئ ��ة املثقف�ي�ن .وتعطينا هذه
النقطة داللة �أكرث �سعة ،هي �أن هذه ال�شخ�صيات

تنبت �أول مرة كجزء من عملية انف�صال كبرية بني
�شرائح الربجوازية يف مرحلة االنهيار الوا�ضح
جلذوره ��ا الطبقية متهي ��د ًا لأن تلتحم بالنوايات
االجتماعي ��ة اجلديدة النامية يف املجتمع .ولذلك
جن ��د ا�س ��تخدام ال�ش ��عر يع ��ود �إيل الق�ص ��ة يف
ال�س ��تينيات لأن هذه املرحلة �شهدت هي الأخرى
عملية انهيار لقيم متناق�ض ��ة طبقي� � ًا .يف حني �أن
ال�شعر قل ا�ستعماله يف �أوا�سط ال�سبعينيات بعد
�أن �أخذ املجتمع طريقة ا�صطفاف ثوري حقيقي.
ارتباط ال�ش ��عر بف ��ن النرث يعطينا دالل ��ة �أخرى،
رمبا ل ��ن تكون مهمة الآن وهي �أن ال�شخ�ص ��ية ال
متتلك موقف ًا �صلد ًا �إزاء �أحداث الواقع ،وحت�سب
�أن اال�س ��تفادة من الفنون لن تقت�ص ��ر على ال�شعر
وحده ،بل ا�ستفاد الق�صا�صون من امل�سرح خا�صة
يف جت�سيدهم للعن�صر الدرامي يف الق�صة ،وهو
�أ�سلوب رافق موجة التجديد والإطالع على عيون
الق�صة الغربية .ويعك�س العن�صر الدرامي جانب ًا
�آخر من املو�ض ��وع هو احت ��وا�ؤه على جانب من
ال�صراع االجتماعي ــ النف�سي الذي برز يوم ذاك،
لقد مالت ق�ص ��ة اخلم�س ��ينيات كج ��زء من مهمتها
�إىل �إب ��راز عنا�ص ��ر الت�ض ��اد والتناق� ��ض خ�ل�ال
الت�شكيالت الأ�س ��رية والعمل واملغامرة الفردية،
وكان ��ت ت ��رى يف ب�ؤ�س الواق ��ع االجتماعي ثوب ًا
عري�ض� � ًا يختف ��ي حتت ��ه العدي ��د م ��ن احل ��االت
االجتماعي ��ة والذاتي ��ة� .إال �أن طرحه ��ا للعن�ص ��ر
الدرام ��ي هنا ال يجعلها م�ش ��ابهة كما كانت تفعله
ق�ص ��ة الأربعينيات يف جتاور الأ�سود والأبي�ض،
اخلري وال�ش ��ر �ض ��من منطق التقاب ��ل الذي عملت
به ،بل �إن العن�ص ��ر الدرامي هنا تعبري عن الوجه
العري� ��ض ل�ص ��ور التناق�ض يف �أر�ض ��ية الواقع.
لق ��د ج�س ��د عبد املل ��ك ن ��وري �أبعاد هذا العن�ص ��ر
من خالل ا�ستح�ض ��ار املا�ضي واحلا�ضر يف ذهن
�أبطاله ال�ش ��عبيني ،بينما ح�ص ��ره ف� ��ؤاد التكريل
يف دواخل ال�شخ�ص ��ية الواح ��دة ــ يف حني حوّ له
عبد الرزاق ال�ش ��يخ علي ،وغامن الدباغ ،ومهدي
عي�س ��ي ال�ص ��قر ،وحمم ��ود الظاه ��ر اىل موق ��ف
مبا�شر من ال�صراعات ال�سيا�سية القائمة.

�إن ال�ث�راء يف �أ�س ��اليب ق�ص ��ة اخلم�س ��ينيات
وال ��ذي �أ�ش ��رنا الي ��ه قب ��ل قلي ��ل يكم ��ن يف هذا
التن ��وع يف الأ�س ��اليب ،لق ��د كان القا�ص ��ون
يبحث ��ون كل بطريقت ��ه اخلا�ص ��ة عن الأ�س ��لوب
الذي يج�س ��د موقفهم من االنهيار الذي ت�ش ��هده
اخلم�سينيات.
ويف الق�ص ��ة اخلم�س ��ينية �ش ��واهد كث�ي�رة علي
ر�ص ��د هذا االنهيار االجتماعي الذي يغلف حياة
النا� ��س .فالأبط ��ال الذي ��ن �أ�ش ��رنا اىل معاناتهم
كان ��وا يطرحون الوجه ال�ش ��عبي للجانب الآخر
ـ� �ـ جان ��ب التف ��ا�ؤل ـ� �ـ القائ ��م عل ��ى �أنقا� ��ض ذلك
االنهي ��ار ،والق�ص ���ص �إمن ��ا جت�س ��د �أبع ��اد ه ��ذا
االنهي ��ار يف �أ�ش ��كال احلياة اليومي ��ة �إمنا كانت
ب�ي�ن ما تدي ��ن به الطبق ��ات امل�س ��تغلة التي تدفع
بالب�س ��طاء اىل العي� ��ش امل�أ�س ��اوي .فلم جند يف
الق�صة اخلم�س ��ينية من ميجد الإقطاع واحلكام
وامل�س ��تغلني ،ب ��ل وجدنا م ��ن يدينه ��م من خالل
ر�صد احلياة ال�ش ��عبية املثقلة ب�أحزان احلا�ضر،
ومن خالل هذا الر�ص ��د ت�ؤكد يف �أبعادها القيمة
الكبرية للم�س ��تقبل دون �أن ت�ضع منهج ًا تفا�ؤلي ًا
مبا�ش ��ر ًا ملا ي�أت ��ي من الأي ��ام� .إن التفكري يقودنا
بع ��د قراءة ق�ص ���ص اخلم�س ��ينيات جمتمعة اىل
احلاج ��ة اىل تغي�ي�ر املجتم ��ع ،واىل الإ�ش ��ارة
اىل �أن نهو�ض� � ًا اجتماعي� � ًا وطبقي� � ًا ي�ش ��يد على
�أنقا�ض الو�ض ��ع املو�ش ��ك على االنهيار .وتت�أكد
�أكرث �ص ��ورة هذا االنهيار يف ال�شكل الفني الذي
اعتمدته الق�ص ��ة اخلم�س ��ينية املت�ألق ��ة ،وهو ما
ندعوه باالمتياز الثاين لها.
من مالمح هذا ال�ش ��كل ،هو ابتع ��اده عن طرائق
الفن ال�ش ��عبي ال ��ذي توارثه املجتمع والق�ص ��ة.
وتع ��د ه ��ذه النقل ��ة مبثاب ��ة القيم ��ة الفني ��ة لفن
يري ��د مواكبة النهو� ��ض الفكري ال�ش ��عبي الذي
ا�ستوعب ال�ش ��عر وفن الت�شكيل جزء ًا مهم ًا منه.
وبالطريقة ذاتها �شخ�ص ��ت هذه النقلة ما �سبقها
من طرائق فنية �شائعة على يد كتاب الأربعينيات
والثالثينيات وو ّثقت ال�صلة بالق�صة الفنية التي
حاول حممود �أحمد ال�سيد كتابتها.

بعدها توقف الكاتب الق�ص�صي عن ن�شر �أي ق�صة
ق�ص�ي�رة عام ��ي  1911ـ  ،1912مم ��ا يعني �أنه مل
يكن يجد حما�س ًا ذاتي ًا كافي ًا للن�شر� ،أو �أن عقبات
اجتماعية و�ص ��حفية كانت حتول دون ابراز هذا
الل ��ون م ��ن الأدب ودفعه اىل الظهور واالنت�ش ��ار
كل ��ون حديث م ��ن الكتابة� ،إذ ن�ش ��ر حمم ��د فائق
الكيالين ق�صة «ر�ؤية �أدبية» يف العدد الرابع من
جملة «لغة العرب» عام  ،1913لينقطع الن�شر مرة
�أخرى يف ال�س ��نوات  1914ـ  ،1918حتى ن�ش ��ر
عطا �أمني ق�صته «كيف يرتقي العرب» عام 1919
يف جملة دار ال�سالم ،ثم ن�شر ق�صتني بعد ذلك يف
عام  ،1920ون�ش ��ر ق�ص ��ة واحدة يف عام ،1922
و�أخ ��رى يف ع ��ام  ،1923لي ��زداد عدد الق�ص ���ص
املن�ش ��ورة في�صبح �أربع ق�ص ���ص يف عام ،1925
و�س ��بع ق�ص ���ص يف عام  1928و 11عام ،1929
ليت�ص ��اعد اىل  21ع ��ام  ،1937ث ��م ينخف�ض اىل
 5عام  ،1943ومل يتخذ م�س ��ار الق�ص ��ة الق�صرية
يف العراق ن�س ��قه يف اال�س ��تمرار �إال عام ،1947
حي ��ث بلغ ع ��دد الق�ص ���ص املن�ش ��ورة  26ق�ص ��ة،
لتزداد كمية الن�شر بعد هذا و�صو ًال اىل  78ق�صة
عام  ،1954ثم  71ق�ص ��ة عام  ،1957ثم تنخف�ض
كمي ��ة الن�ش ��ر بع ��د ه ��ذا بحي ��ث تغدو  29ق�ص ��ة
عام  ،1960و�س ��بع ق�ص ���ص عام  ،1963وق�ص ��ة
واحدة عام  ،1964ثم يرتفع العدد املن�ش ��ور بعد
هذا يف ن�س ��ق مت�ص ��اعد جتاوز املئات يف عقدي
ال�س ��بعينيات والثمانينيات ،بحيث غدت الق�صة
الق�ص�ي�رة ظاه ��رة وا�ض ��حة املعامل له ��ا تياراتها
الفنية ومناهجها ال�سردية املتعددة.
�أما بالن�سبة للأ�سباب التي كانت وراء عدم اقبال
القا� ��ص على ن�ش ��ر نتاجه ،خ�صو�ص� � ًا يف العقود
الأوىل م ��ن الق ��رن الع�ش ��رين فكان ��ت تتمث ��ل يف
وجود هيمنة كاملة �أدبية واجتماعية و�سيا�س ��ية
لدي ��وان ال�ش ��عر العربي ،ولقيمة ال�ش ��اعر كمعرب
حقيقي عن �أحا�س ��ي�س النا�س ،ولتطور فن املقالة
ال�سيا�س ��ية الوا�ض ��ح الت�أثري على �أيدي ابراهيم
�صالح �ش ��كر وفهمي املدر�س ومعروف الر�صايف
وعبد احل�س�ي�ن االزري وغريهم ،ولوجود ت�أثري
كب�ي�ر للمقالة الأدبية اخلال�ص ��ة ،واقب ��ال القارئ
على املرتجم من الأدب الروائي والق�ص�صي.
* وماذا عن اجلانب الفني يف هذه الق�ص�ص؟
ـ الق�صة الق�ص�ي�رة كفن خالل �سنوات الت�أ�سي�س،
التي ا�س ��تمرت �أكرث من عقدين ،ظل فيها ال�س ��رد
الق�ص�ص ��ي �أق ��رب �إىل الأدب املحك ��ي ،معتم ��د ًا
املفارق ��ة احلديث ��ة �أو الو�ص ��ف الفوتوغ ��رايف.
ف�أعمال حممود �أحمد ال�س ��يد وعبد احلميد لطفي

واخلليلي وذي النون �أيوب و�سواهم كانت هائلة
بهذه ال�صيغة يف البناء ،وكان حممود ال�سيد ذاته
يدرك متام ًا عدم بلوغه و�أقرانه القدرة للو�صول
اىل درج ��ة الق� ��ص الفني احلديث .تلك ال�ص ��ورة
الت ��ي تعتن ��ي بر�س ��م ال�شخ�ص ��ية م ��ن الداخ ��ل
واالهتمام بكلية الو�ص ��ف ،وف�ض ��اء الق�صة ،قدر
اهتمامه ��ا بتح ��رك االبط ��ال �أو البطل الأ�س ��ا�س،
فعب ��د املجي ��د لطفي يع�ت�رف يف الع ��دد  385من
جمل ��ة الهات ��ف ال�ص ��ادرة يف  7يولي ��و (مت ��وز)
 ،1944وه ��و تاريخ متقدم ن�س ��بي ًا ـ �أن ق�ص�ص ��ه
وق�ص ���ص ابناء جيله ،تقع يف هنات فنية مبعثها
الإكثار من الن�ش ��ر دون توخي اجلودة ،وب�ش ��كل
غري مدعوم من عناء الدر�س واال�ستق�صاء ،ولعل
كل هذه املثالب الفنية التي رافقت جيل الت�أ�سي�س
واجليل الذي تاله ،كان لها �أن تقابل بتلك الثورة
الفني ��ة العارم ��ة ،الت ��ي قام ��ت على �أي ��دي رجال
الري ��ادة الفنية متمثلني بعبد املل ��ك نوري وف�ؤاد
التكريل ونزار �س ��ليم وحممد روزناجمي ،الذين
غدت الق�صة الق�صرية لديهم م�شروع ًا ح�ضاري ًا ال
نتاج ًا �أدبي ًا فقط.
ّ
ـ مل يكن ه�ؤالء الكتاب قد اتفقوا على كل تفا�صيل
اجنازهم اىل التجديد ،فق ��د كان عبد امللك نوري
ي ��رى يف كتابات �ص ��ديقه ن ��زار �س ��ليم جمموعة
«فذلكات"م�ص ��نوعة ،ومفارق ��ات حكائية ظاهرة
التكل ��ف ،وكان ف� ��ؤاد التكريل ي�س ��عى لكبح رغبة
ن ��وري اجلاحمة يف التجديد ب�أي ثمن ،فيكتب له
ر�س ��الة بتاري ��خ  1951 / 6 /27يدعوه فيها اىل
احلذر من اجلدي ��د� ،إذ يقول «حذار من اجلديد..
حذار من هذه الرغبة املمزقة لأجله ..انه �س ��راب
ملن رك� ��ض خلفه ،وقد يجده م ��ن ال يعرفه ،يجده
يف �أح ��د جيوب ��ه املهمل ��ة» ،وهو بذل ��ك ال يرف�ض
التجديد يف كتابة الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ،بل الهو�س
م ��ن �أجل ��ه ..ذل ��ك الهو�س ال ��ذي جعل عب ��د امللك
نوري يقلب املائدة الق�ص�صية املوجودة ،ويدعو
اىل رف�ض ��ها ،وق ��د ظهر ذل ��ك وا�ض ��ح ًا يف مقالته
«�ص ��ور خاطفة من حياتنا الأدبية» التي ن�ش ��رها
يف جريدة «�أخبار ال�ساعة» يف  2ابريل (ني�سان)
 ،1953الت ��ي اعت�ب�ر فيه ��ا ذا النون �أي ��وب فاقد ًا
للح�س الفني ،وق�ص�ص ��ه جمرد مقاالت ق�ص�صية،
واعت�ب�ر �ص ��ديقه املجدد نزار �س ��ليم عاج ��ز ًا عن
متث ��ل حي ��وات الآخري ��ن ،وب�ش ��ر بنت ��اج مهدي
عي�س ��ى ال�ص ��قر ،فيما جاءت مقالة ف�ؤاد التكريل
حول درا�س ��ة الدكتور �س ��هيل �إدري�س عن الق�صة
العراقي ��ة ،الت ��ي ن�ش ��رها يف االع ��داد الأوىل من
جملة «الآداب"رد ًا قا�سي ًا ال على الدرا�سة والآراء

الت ��ي فيه ��ا ،ب ��ل عل ��ى جممل النت ��اج الق�ص�ص ��ي
العراقي املنجز حتى عام .1953
ـوق ��د كتب ف� ��ؤاد التك ��ريل يف جملة «اال�س ��بوع»
الع ��دد  20ال�س ��نة الأوىل يف  15مار� ��س (�آذار)
 1953مقال ��ة حت ��ت عن ��وان «الق�ص ��ة العراقي ��ة
والدكتور ادري�س»� ..أجم ��ل فيها مالحظاته على
الدرا�س ��ة التي كتبها �إدري�س عن الق�صة العراقية
وفن الق�صة ،بالنقاط الآتية:
ـ ال ميكن �أن نغفر للكتاب جهلهم ال�ش ��نيع ب�أ�صول
الف ��ن الق�ص�ص ��ي ـ وه ��و يذك ��ر ال�س ��يد و�أي ��وب
ولطف ��ي وعب ��د احل ��ق فا�ض ��ل واخلليل ��ي وعب ��د
الرزاق ال�ش ��يخ عل ��ي ـ ويقول «�إن جل ق�ص�ص ��هم
تقاري ��ر يومية خالية من كل تقدير ب�س ��يط لفنية
مو�ض ��وعهم ..انهم مل يكونوا ك ّتاب ًا ولن يفتحوا
طريق ًا للق�ص ��ة العراقي ��ة ،ومن التع�س ��ف حق ًا �أن
يبحث نتاج ه�ؤالء على م�س ��توى واحد من نتاج
املح ��اول الوحي ��د يف �أدبنا الق�ص�ص ��ي عبد امللك
نوري».
و�إذا �أخذن ��ا باحل�س ��بان �أن ه ��ذا الهجوم اجلارح
على النتاج الق�ص�ص ��ي العراقي املُنجز حتى عام
 ،1953قد مت على يد ال�ش ��اب ف�ؤاد التكريل ،وقد
كان يف عم ��ر ال يتج ��اوز ( 26عام� � ًا)� ،أدركن ��ا �أن
حماول ��ة قتل الأب (الأوديبية) كانت تتم هنا على
يد ممثل جيل �آخر �أكرث حما�س� � ًا و�أكرث قدرة فنية
عل ��ى التجديد ،ولكن نظرة غري مو�ض ��وعية
كانت ت�ش ��وب عالق ��ة عبد املل ��ك بف�ؤاد،
املنح ��ازة اىل بع�ض ��ها ،يف وقت مل
يكن فيه نزار �س ��ليم وجماعته،
جماع ��ة «الوقت ال�ض ��ائع»،
�أق ��ل انحي ��از ًا لفني ��ة
الق�ص ��ة و�ض ��رورة
التجدي ��د ،وان
جي ًال من الك ّتاب
املجددين الذين
يج ��دون يف
ال�سرد الق�ص�صي
ا حلد ي ��ث
مالذ ًا

باسم عبد

من زمن التوهج

من زمن التوهج

مل تعد القصة مرشوع ًا لتفسري
قضية خارجية ،بل كانت تؤسس
مرشوعها عىل قدرة الشخصية
عىل مواجهة ما يحيط بها .يف
حني أن القصة التي سبقت
الخمسينيات كانت تفتح صفحاتها
لتجدها موزعة بني مواقع عدة ال
رابط بينها.
من املالمح البارزة والجديدة
للقصة ،توسيع اختيارات الكتاب
للطرائق الفنية .لقد اعتمد عبد
امللك نوري أسلوب ًا حديث ًا أطلق
عليه بعدئذ التداعي .وأنا أميل
إىل تسميته بفن الرتابط.
فجاءت قصصه جديدة يف
محتواها وأسلوبها ،وليس كام
أشار إليها الدكتور عبد اإلله
أحمد.

الحميد حمودي

ه ��و الفي�ص ��ل يف الكتاب ��ة الق�ص�ص ��ية اجلدي ��دة
اخلارج ��ة ع ��ن ظروف احلك ��ي ال�س ��ردي العادي
وج ��و ال�شخ�ص ��ية امل�س ��طحة ذات احل ��واف
امل�س ��تقيمة «رديء ،جي ��د ،بدي ��ن� ،أ�س ��مر ،ث ��ري،
فقري"...تل ��ك الت ��ي كان ��ت لعبة الق�ص ��ة العراقية
الق�ص�ي�رة ل�س ��نوات طويلة قب ��ل �أن تتدخل اقالم
مه ��دي عي�س ��ى ال�ص ��قر وحمم ��د روزناجم ��ي
وقبلهما يو�س ��ف م ّتى ،لتكتب ق�صة حديثة تعتني
بال�شخ�ص ��ية وبظروف االنتاج ،وبوعي القا�ص
لأهمي ��ة البناء الداخلي للق�ص ��ة ،وعدم ت�س ��طيح
ال�شخ�ص ��ية ،وت ��رك تل ��ك اال�س ��تطرادات املخل ��ة
بال�س ��رد الت ��ي حتول الق�ص ��ة اىل حكاي ��ة عادية،
م ��ع اعتن ��اء كام ��ل بال ��ذروة والتب�ش�ي�ر ووجهة
النظر ،و�صو ًال اىل اخلامتة الفنية التي قد تكون
مفتوحة �أو تنتهي بحدث ما.
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مسرحي ًا
عبد الملك نوري..
ّ
يحتل اس��م عب��د امللك نوري مكان��ة مرموقة ب�ين رواد القصة
الفني��ة يف الع��راق من��ذ االربعيني��ات ولق��د ترك��ت مجموعته
قراء القصة يف
القصصية"نش��يد األرض"أثر ًا عميق ًا يف نف��وس ّ
عق��د الخمس��ينيات ،وأثارت منذ صدورها آن��ذاك وما تزال تثري
اهتامم مؤرخي القصة العراقية.
يقابله غياب اسم عبد امللك نوري يف الوسط املرسحي العراقي
ويف الدراس��ات التي اظهرت اهتامم ًا عارض ًا أو استثنائي ًا بالنشاط
املرسحي عىل مستوى التأليف أو التمثيل.
د .جميل نصيف التكريتي
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لي�س من ال�ص ��واب البحث عن تف�سريات تب�سيطية و�سهلة كان نعزو
ذل ��ك اىل �ض� ��آلة حجم الأعمال امل�س ��رحية التي �ألفها عب ��د امللك نوري
باملقارنة مع حجم اهتمامه بالق�ص ��ة� ،إن اخلربة امل�س ��تمدة من تاريخ
الأدب العامل ��ي ت�ؤكد �أن عم ًال م�س ��رحي ًا واح ��د ًا �أو جمموعة قليلة من
هذه الأعمال كافية اذا ما توفرت لها عوامل النجاح ان ت�ؤمن مل�ؤلفيها
حظ ��ور ًا مرموق� � ًا يف ه ��ذا املي ��دان يح�ض ��ر الذهن يف هذه املنا�س ��بة
غوغول الذي تعد م�س ��رحيته املفت�ش مدر�س ��ة قائم ��ة بذاتها تخرجت
منه ��ا �أجي ��ال متع ��ددة من مري ��دي الفن امل�س ��رحي من ��ذ ظهورها يف
منت�صف ثالثينيات القرن املا�ضي واىل الآن هناك اىل جانب غوغول
كل من بو�ش ��كني وتول�س ��توي وت�ش ��يخوف وغوركي الذين كان لكل
منهم دوره الوا�ض ��ح ومكانته املرموقة يف احلركة امل�سرحية مقارنة
مب ��ا كتبوه من فنون �أدبية �أخرى يقابل ذلك �أن عبد امللك نوري �أظهر
اهتمامه بال�ش ��كل احلواري يف االب ��داع االدبي يف مرحلة مبكرة يف
حياته الفنية فقد ت�صدرت ر�سل الإن�سانية وهي م�سرحية ق�صرية �أو
حوارية اوىل جماميع عبد امللك نوري الق�ص�ص ��ية وجعل من ا�س ��مها
عنوان� � ًا له ��ذه املجموعة يقوم ذلك دلي ًال على اهتم ��ام عبد امللك نوري
املبك ��ر بالأدب امل�س ��رحي وهو م ��ا ي ��زال يف بداية حيات ��ه االبداعية
بالإ�ض ��افة اىل ذلك فقد كان بطل م�أ�س ��اة الفن وهي الفقرة الثانية يف
املجموعة الق�ص�ص ��ية املذكورة كاتب ًا م�س ��رحي ًا اتخذه امل�ؤلف و�سيلة
للتعب�ي�ر ع ��ن �آرائه ح ��ول الف ��ن بعامة وع ��ن ال�ص ��عوبات التي كانت
تعرت�ض طريقه وهو يكتب للم�سرح.
لقد �أثار امل�ؤلف على ل�س ��ان بطله اعرتافات �ص ��ريحة بعجز موهبته
وادوات ��ه التعبريي ��ة ع ��ن االيف ��اء مبتطلب ��ات الكتابة للم�س ��رح ومع
�أن بط ��ل الق�ص ��ة حاول �أن يلق ��ي تبعة هذا العجز عل ��ى عاتق احلياة
االجتماعي ��ة الت ��ي جعلت ��ه مقيّد ًا يف انتاج ��ه مغل ��ول التفكري مغلول
اخليال مما ينتق�ص من قدر عبقريته بل ي�سجنها بني حدود �ضيقة �إال
�أن ��ه يع�ت�رف �أن هذه احلياة االجتماعية نف�س ��ها مل حتل بني عبقريته
وبني �أن جتد ه ��ذا االنطالق وذاك التمرد يف تلك املقطوعات النرثية
ال�ص ��غرية التي كان ين�ش ��رها هن ��ا وهناك يف املج�ل�ات املحلية ويف
من�شورات االقطار ال�شقيقة الأدبية ،وا�ضح �أن املق�صود باملقطوعات
النرثي ��ة ال�ص ��غرية تلك الق�ص ���ص الق�ص�ي�رة التي كان ��ت وراء املجد
الأدبي الذي متتع به عبد امللك نوري منذ ذلك احلني.
ي�صف الرواية بطل ق�صة م�أ�ساة الفن ب�أنه قلق اليكاد ي�ستقر يف مكان
يبح ��ث عن الهدوء والطم�أنينة والراحة ف�ل�ا يجدها يف الأمكنة التي
يبح ��ث عنها فيها حت ��ى �أن الكتب يف مكتبته قد عالها الغبار ب�س ��بب
االهمال ،لقد مل ال�ش ��هرة بعد �أن نالها وهو ينذر نف�س ��ه للفن يق�ص ��د
فن الكتابة امل�س ��رحية ولك ��ن �آه من الفن �آه منه� ،أنه يتطلب �ش ��روط ًا
كثرية.

�أج ��ل �إن الكتاب ��ة امل�س ��رحية تتطلب �ش ��روط ًا كثرية والتزام� � ًا ب�أمور
متع ��ددة االط ��راف اع�ت�رف بذلك كت� � ّاب امل�س ��رحية ومنظ ��ور الأدب
امل�س ��رحي �إن املزاجية والنزعة الفردية وال�ض ��يق باالن�ض ��باط الذي
تتطلبه الكتابه امل�سرحية وعدم االلتزام بالقواعد وال�ضوابط النابعة
م ��ن جوهر فن الكتابة امل�س ��رحية قاد عدد ًا كبري ًا م ��ن الرومانتيكيني
وعلى ر�أ�س ��هم ال�ش ��اعر الرومانتيكي الكبري بايرون اىل كتابة �أعمال
درامية غري �ص ��احلة للتمثيل على خ�شبة امل�سرح و�إن كانت من عيون
الأدب العاملي وغرره.
أح�س الأديب عبد امللك نوري وهو ما يزال يف بداية �ش ��وطه
�إذن فقد � َّ
االبداع ��ي �أن الكتاب ��ة للم�س ��رح عملي ��ة �ش ��اقة وتتطلب م ��ن املواهب
وامل�ؤه�ل�ات وال�ص�ب�ر ما يفوق كث�ي�ر ًا ما تتطلبه الكتاب ��ة يف امليادين
الأخ ��رى للإبداع االدبي �ش ��عر ًا وق�ص ��ة تت�ض ��من ق�ص ��ة م�أ�س ��اة الفن
مقطع� � ًا فري ��د ًا يف بابه ي�ص ��ف الرواية في ��ه بطل الق�ص ��ة وهو كاتب
م�سرحي ا�سمه رمزي يف واحدة من ازمات الإبداع التي كانت متزق
عقله ونف�سه.
�أراد �أن يكم ��ل حديث ��ه م ��ع نف�س ��ه فقاطع ��ه خاطر مفاج ��ئ وم�ض يف
ذهن ��ه وم�ض� � ًا خاطف ًا وجعل ��ه ينقل ��ب اىل املائدة اخل�ش ��بية الوحيدة
ثانية ويتناول من فوقها كرا�س ��ة �شاحبة الغالف �أخذ يقلب �صفحاتها
امل�س ��ودة باحلرب حتى وقعت عيناه على ال�صحيفة التي يريدها فقر�أ
يف �أعاله ��ا للمرة العا�ش ��رة :الف�ص ��ل الرابع ـ امل�ش ��هد الأخري وللمرة
العا�ش ��رة �أي�ض� � ًا تن ��اول القل ��م وجل�س يفك ��ر ولكنه ما لب ��ث �أن رماه
والكرا�س ��ة جانب� � ًا و�أخذ يتم�ش ��ى من جديد لقد م�ض ��ت على الأ�س ��تاذ
رمزي �ساعة وبع�ض ال�ساعة وهو يحاول �أن يكمل روايته امل�سرحية
اجلديدة� ،إال �أنه مل يوفق اىل �ش ��يء ي�سود به ال�صحائف الأخرية من
هذه الرواية.
اح�س باجلدب ي�س ��ري يف قريحته وباخلمول يطغى على تفكريه
لقد َّ
فلم ي�ستغرب ذلك ولكنه ت�أفف ..وت�أوه..
لقد كان اح�س ��ا�س بطل الق�صة عميق ًا ب�أزمته الفنية ولقد عرب عن هذا
االح�س ��ا�س نيابة ع ��ن امل�ؤلف وبتخويل مبا�ش ��ر منه كذل ��ك فكر بطل
الق�صة بالبحث عن خمرج من هذه االزمة ،ف�أين يكمن يف ر�أيه ـ الذي
هو ر�أي امل�ؤلف عبد امللك نوري نف�س ��ه ـ هذا املخرج؟ يخربنا الراوية
�أن البط ��ل ((متنى ل ��و كان يف غري هذه البالد ،حيث اليقدّر ال�ش ��عب
فناني ��ه حق قدرهم فال يلتفت اليهم واليعريهم اهتمام ًا والي�ش ��جعهم
واليي�س ��ر �س ��بل احلياة �أمامهم)) .هل يعتقد الأ�ستاذ عبد امللك نوري
�أن �شك�س ��بري �أبدع روائعه بف�ض ��ل التقدير الكبري من جانب ال�ش ��عب
والدول ��ة؟ �أمل ي�ص ��ل اىل عمل ��ه �أن بلدي ��ة لن ��دن كانت تالح ��ق الفرق
امل�سرحية وتعاملها وك�أنها فرق غجر؟
ويوا�ص ��ل الراوية مراقبة البطل وو�ص ��فه حالته الفكرية والنف�س ��ية

((:متن ��ى ل ��و يف�س ��خ العق ��د بينه وب�ي�ن فرق ��ة ع�ش ��اق الف ��ن ـ الفرقة
التمثيلية املعروفة ثم يفر بجلده هارب ًا اىل �أين؟
اليدري اىل �أين! ولكنه على كل حال ناقم �س ��اخط بل يف �أ�شد حاالت
�سخطه ونقمته �أن يف نف�سه لهيب ًا ي�ضطرم ويف ر�أ�سه تع�صف الأفكار
ع�ص ��ف ًا)) �إن الأدب امل�س ��رحي �أدب مواجهة وحتد ال �أدب هروب �أمام
ال�صعوبات وانكفاء اىل الذات.
ولكنها ـ �صفة الهروب ـ هي ال�صورة املركزية يف �أدب عبد امللك نوري
وم ��ن هنا الأث ��ر املدمر ملثل هذه الزاوية من زواي ��ا تناول العامل على
جهود الأ�ستاذ عبد امللك نوري يف ميدان الكتابة امل�سرحية.
�إن الأدب امل�س ��رحي هو الأدب االكرث مو�ض ��وعية ب�ي�ن انواع االبداع
الأدب ��ي� ،إنه االدب الذي يغيب فيه �ص ��وت الكات ��ب وراء مائة حجاب
وحج ��اب بعك� ��س ال�ش ��عر الغنائ ��ي ال ��ذي ي�ش ��كل يف اح�س ��ن حاالته
بوح� � ًا مبا�ش ��ر ًا من جانب ال�ش ��اعر مبكنونات نف�س ��ه وتباريح روحه
ومتزقها وبعك�س الأدب الق�ص�ص ��ي مبا يف ذلك الأدب الروائي االكرث
مو�ض ��وعية ب�ي�ن فن ��ون الإبداع الق�ص�ص ��ي ،ه ��ذا الأدب ال ��ذي يوفر
للم�ؤل ��ف اكرث م ��ن قناة واحدة يو�ص ��ل من خاللها �ص ��وته ب�ص ��ورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
لق ��د ح ��اول عبد امللك نوري من خالل بطله يف ق�ص ��ة م�أ�س ��اة الفن �أن
يربئ نف�سه من م�س�ؤولية ف�شله يف ميدان الكتابة امل�سرحية و�إن يلقي
تبع ��ة ذلك على احلياة االجتماعية التي مل جتعل كل �ش ��يء مي�س ��ور ًا
ل ��ه ومل متكنه من الرثوة والق�ص ��ر وال�س ��يارة واملتع والع�ش ��يقة بل
الع�شيقات على حد تعبري بطله ،لقد اعتقد واهم ًا انه من اجل �أن يثمر
فنه وينمو كان على احلياة �أن حتقق له حلمه بـ"حبيبة مثالية"ت�سمو
على هذه الأر�ض وتكاد تكون اقرب اىل املالئكة منها اىل الب�ش ��ر على
�أن تتوف ��ر فيه ��ا ال�ص ��فات الأر�ض ��ية التي يحبه ��ا الأ�س ��تاذ ويهيم بها
والي�س ��تطيع �أن يت�صور حبيبته من دونها وهي �أن يكون لها :فم قان
�ص ��غري وعينان زرقاوان وا�س ��عتان و�ش ��عر جعد ذهبي وقامة هيفاء
وخ�ص ��ران نحيالن وب�ش ��رة مل�ساء نا�ص ��عة البيا�ض� ..إلخ .هذه هي
نقطة ال�ض ��عف القاتلة يف جممل ت�ص ��ورات عبد املل ��ك نوري الكاتب
امل�س ��رحي لقد كان يحلم باجلاه والرثوة وت�س ��اقط الع�ش ��يقات على
�أقدامه يف ق�ص ��وره اخليالية الت ��ي ترابط عند ابوابه ��ا �أفخم �أنواع
ال�سيارات وذلك على طريقه الفنانني العظام يف الغرب!!
فه ��ل يفكر عبد املل ��ك بطرق الآالم التي قطعها كل م ��ن ه�ؤالء الفنانني
فادمت اقدامهم وقر�صت �أج�سامهم قبل �أن يدركوا هذه املكانة؟
لق ��د كان الفن دائم ًا �س�ل�اح ًا ما�ض ��ي ًا ا�س ��تخدمه االن�س ��ان يف �س ��بيل
تغيري العامل من حوله� ،أما امل�سرحية فقد كانت دائم ًا من �أم�ضى هذه
الأ�س ��لحة �س�ل�اح ًا فعا ًال كان البد لها من التحل ��ي بنزعة املواجهة كان
الب ��د مل�ؤلفها من اخلروج من �ش ��رنقة عامله الداخل ��ي الذاتي اىل عامل

احلياة الوا�س ��ع والرحب ليكون �شاهد ًا مو�ض ��وعي ًا قادر ًا على ف�ضح
�أ�س ��رار ه ��ذه احلياة وخباياه ��ا ،حمتفظ ًا لنف�س ��ه ب�آرائه ال�شخ�ص ��ية
واحكامه املبا�ش ��رة ،موفر ًا مق ��دار ًا واحد ًا من احلري ��ة ملمثلي جميع
ال�ش ��رائح االجتماعي ��ة للإع ��راب عن نواياه ��ا وقيمه ��ا ونظرتها اىل
العامل .فماذا فعل بطل عبد امللك نوري؟ لقد كان �ص ��ادق ًا وهو ي�ص ��ف
العامل من حوله بالك�آبة وب�أنه"ي�ض ��يق عليه �ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا...؟"ومن
حق ��ه �أن ميقت هذا العامل �أ�ش ��د املقت ،ولكن م ��اذا بعد ذلك؟ �إن جواب
بطل عبد امللك نوري عن هذا ال�س� ��ؤال ي�ش ��كل نقطة ال�ض ��عف القاتلة
يف ن�ش ��اطه امل�س ��رحي .لقد هرب الأ�س ��تاذ رمزي بطل ق�صة"م�أ�س ��اة
الفن"من هذا العامل بد ًال من مواجهته وحتديه.
ً
ً
ّ
الغريب يف الأمر �أن عبد امللك نوري كان �ص ��ائبا جدا وهو ي�ش ��خ�ص
على ل�س ��ان بطله �أهم العيوب التي ميكن �أن تتعر�ض لها امل�س ��رحية،
غ�ي�ر �أن الأغ ��رب م ��ن ذل ��ك �أن عبد املل ��ك مل يفع ��ل �ش ��يئ ًا لتجنب هذه
العيوب ،بل �أكدها و�أ�صر عليها حينما عاد اىل الكتابة امل�سرحية بعد
ف�ت�رة انقطاع طويلة ن�س ��بي ًا كما �س�ن�رى .فما هي عيوب م�س ��رحيات
البط ��ل ـ الت ��ي ه ��ي بالت�أكي ��د عي ��وب م�س ��رحيات امل�ؤلف نف�س ��ه ـ كما
ي�شخ�صها الراوية؟ يقول الراوية:
«كانت هذه الرواية �آخر �أربع روايات قدمها الأ�ستاذ للم�سرح .وكانت
جميعها متتاز بجو من الت�ش ��ا�ؤم .يثقل على النف�س ،وينفر االن�س ��ان
من احلياة ،ويكرهها له"...وبعد �أن ّ
خل�ص عدد ًا من العوائق والقيود
االجتماعية التي ت�ش ��ل تفك�ي�ر الأديب وخياله وتك ّب ��ل عبقريته يقول
الراوية �إنه"بالرغم من كل تلك القيود ،وبالرغم من العنف الذي يلقاه
الأ�س ��تاذ عند الت�أليف ،فقد ا�ستطاعت عبقريته الوقادة �أن ترتك للجيل
احلا�ض ��ر� ،أو كم ��ا كان يعتقد (للأجي ��ال املقبلة التي �س ��تقدر فنه حق
قدره� ،أعظم رواية عرفها الأدب العربي احلديث)"...وي�صف الراوية
ه ��ذه امل�س ��رحية ب�أنها"قليلة احل ��وادث ،مغرقة يف التحليل النف�س ��ي
وخا�ص ��ة يف حتليل النفو�س ال�ش ��اذة التي ال تتالءم والبيئة املحيطة
بها .فبطلها �ش ��اب مو�سيقي موهوب ،ي�ص ��عد اىل �أوج قمم املجد بفنه
وي�ص ��بح علم ًا من فوق نار ...ولكن ��ه روح نبيلة ،روح مالئكية رقيقة
ق ��در له ��ا �أن تهبط يف ه ��ذا العامل اململ ��وء بالدن�س وال�ش ��رور ،فت�أخذ
بالتخبط وباال�ضطرار بالثورة على العامل الفاين� .أحب هذا الرجل..
�أج ��ل ..وم ��ن كان مثله ال ي�س ��تطيع العي�ش بغري ح ��ب .ولكنه كان يف
حب ��ه خائب� � ًا حمزون� � ًا� ،إذ ذهبت عبث ًا كل تلك ال�س ��نني التي ق�ض ��ى يف
التفتي�ش عن مثله الأعلى بني الن�ساء.
لأن م ��ن �أحب كانت كغريها من بنات جن�س ��ها� ،أم ��ر�أة من حلم ودم ،ال
تق ��در فيه عبقريت ��ه ،والتقدر فيه فنه ،و�إمنا تقدر ج�س ��ده فقط وتعبد
لذته ��ا في ��ه ،فه ��ي �إذن جتهل ��ه ..جته ��ل نف�س ��ه ..وجته ��ل كل �ش� ��ؤونه
الروحي ��ة و�ش� ��ؤون حب ��ه العلوي ..فينبذه ��ا� ،إذ يجدها ت�ؤث ��ر ت�أثري ًا
�سيئ ًا يف �إنتاجه الفني ،وتر�سل العقم يف مواهبه.
به ��ذه الطريق ��ة تتداخ ��ل ال�ص ��ورة الت ��ي يقدمه ��ا الراوي ��ة ع ��ن بطل
ق�صة"م�أ�س ��اة الفن" وهو كاتب م�س ��رحي ـ مع �صورة بطل واحدة من
�أهم م�س ��رحياته الأخرية لتكونا �ص ��ورة واحدة ت�ش� � ّكل ركن ًا �أ�سا�سي ًا
من �سرية امل�ؤلف الذاتية .ويوا�صل الراوية ـ امل�ؤلف تلخي�ص ال�سرية
الذاتية لبطل امل�س ��رحية داخل الق�صة قائ ًال":وينقلب اىل فنه فت�شغله

�ش ��واغله عنها حين ًا من الزمن ،ولكنه ال يلبث �أن يجد نف�سه فج�أة وقد
�ش ��قه ال�سقم و�أم�ضه احلب و�أجج يف قلبه نريان ًا جائعة ،نريان ًا تلتهم
على مر الأيام �صربه ،وتلتهم جلده ،وتلتهم عزمه.
فيعود اليها �ص ��اغر ًا ،ويعود �إليها ذلي ًال م�ستغفر ًا ويعود �إليها ليق�ضي
عم ��ره معها ولكن ...تعود �أي�ض� � ًا اىل نف�س ��ه و�ساو�س ��ها ،وتعود اىل
قلب ��ه �آالم ��ه ،وتع ��ود هذه امل ��رة بعن ��ف �أ�ش ��د ،فيرتكها وي�ت�رك الفن،
وي�ص ��بح خمب ��و ًال ،مدمن� � ًا عل ��ى امل�س ��كرات ...هائم ًا عل ��ى وجهه يف
الطرقات�"..إلخ.
وهك ��ذا يت�ض ��ح �أن عبد مللك نوري ي�ش ��طر نف�س ��ه اىل راوية الق�ص ��ة،
وبطله ��ا الكات ��ب امل�س ��رحي ،ويكل ��ف البط ��ل بكتابة م�س ��رحية تعالج
ح ��االت االحباط والف�ش ��ل يف حياة بطله ��ا الفنان ب ��دوره هو الآخر،
ه ��ذه احلياة التي تنته ��ي نهاية م�أ�س ��اوية بهجر الف ��ن والإدمان على
امل�سكرات ثم االنتحار .وهكذا تتطابق ال�سرية الذاتية لبطل امل�سرحية
داخل الق�صة يف معظم تفا�صيلها و�أجوائها مع حياة امل�ؤلف عبد امللك
نوري الذي وزع حلقات مهمة من �سريته الذاتية على عدد من ق�ص�صه
ومعظم م�سرحياته التي �سيكتبها يف فرتة الحقة.
وهكذا فقد �أدخل عبد امللك نوري ـ االن�س ��ان واملبدع ـ نف�سه داخل هذه
الدائ ��رة ال�ض ��يقة واملغلقة ون�س ��ي تقريب ًا �ض ��جيج احلياة و�ص ��خبها
وا�ض ��طرابها يف العامل الوا�س ��ع من حوله .وبع ��د انقطاع عن الكتابة
امل�س ��رحية دام ��ت اك�ث�ر م ��ن رب ��ع ق ��رن� ،ص ��درت لعب ��د املل ��ك ن ��وري
م�سرحية"خ�ش ��ب وخممل"ع ��ن دار احلري ��ة للطباع ��ة ( )1972ويف
هذه الفرتة �أي�ض� � ًا ن�ش ��رت له جملة الكلمة م�سرحية"القاذورات"وهي
م�س ��رحية ق�ص�ي�رة .ولدي ��ه دف�ت�ر م�س ��ودة ي�ض ��م ب�ي�ن دفتي ��ه ثماين
م�س ��رحيات ق�ص�ي�رة كتبه ��ا امل�ؤلف خالل الأ�ش ��هر الثالث ��ة الأوىل من
الع ��ام  1972نف�س ��ه .كان من حق املتتبع ل�ل��أدب العراقي بعامة و�أدب
عبد امللك نوري بخا�صة� ،أن يجد يف امل�سرحيتني املن�شورتني م�ؤخر ًا
ويف امل�س ��رحيات املخطوطة التي كتبت يف الفرتة نف�سها ما يدل على
ح ��دوث حتوّ ل يف م�س ��توى الإبداع امل�س ��رحي عند عب ��د امللك نوري،
ت�ب�رر انقطاعه عنه مثل ه ��ذه الفرتة الطويلة بالن�س ��بة حلياة املبدع،
وبعد ذلك الت�شخي�ص ال�صائب والدقيق جلوانب اال�ضعف التي عانى
منها �إبداع امل�ؤلف امل�سرحي.
�سيكت�ش ��ف من يقر�أ م�س ��رحيات عب ��د امللك نوري الأخ�ي�رة �أن امل�ؤلف
مايزال حبي�س عامله الفردي ـ ال�شخ�ص ��ي ال�ضيق ،و�إن بطله يف معظم
احلاالت� ،أو قل �أبطاله ميثلون جمموعة �صور �أخذت من زوايا ذاتية
متنوعة لبطل واحد ،وهذا البطل يذ ّكرنا ببطل م�سرحية الأ�ستاذ رمزي
بطل ق�صة"م�أ�ساة الفن» .كان ميكن مل�سرحية"خ�شب وخممل"�أن تبدو
للوهلة الأوىل ا�ستثناء من هذا احلكم العام� .أما بطلها فهو �شاه �إيران
ال�س ��ابق حممد ر�ضا بهلوي الذي �أخفاه امل�ؤلف وراء قناع يحمل ا�سم
امللك هريام ،و�أما بطولتها الن�س ��ائية فتتقا�س ��مها كل من زوجة ال�شاه
ثريا التي �أخفاها امل�ؤلف وراء ا�س ��م ن�س ��رين ،وزوجة ال�شاه الأخرية
فرح ديب با�س ��م وردة �ش ��اه ،التي ح ّلت حمل الزوجة ال�سابقة ب�سبب
املالب�سات املتعلقة ب�إجناب ويل عهد يرث العر�ش.
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صديقي
عبد الملك نوري
يف نهاية خريف سنة  ،1949حينام كنت
موظف ًا صغري ًا مستجد ًا يف محاكم
بعقوبة املدينة ،وصلتني برقية مدهشة
صباح أحد أيام الخميس ،مل تحتو إال
عىل كلامت قليلة؟
"سنجيء صباح الغد الجمعة"..وكانت
ّ
موقعة بتوقيع عبد امللك نوري .كنت قد
التقيت به قبل أسبوع أو أكرث بقليل يف
مقهى"سويس"حني كنت اميض يومني أو ثالثة
يف بغداد لقضاء بعض الحاجيات .كان اللقاء
بواسطة صديقنا املشرتك ساطع عبد الرزاق
وبطلب من عبد امللك .امتد بيننا ،حال التقينا.
نوع من األلفة ،والتفاهم الصافني.

ف�����������ؤاد ال����ت����ك����رل����ي

كان عب ��د املل ��ك �آن ��ذاك كات ��ب ق�ص ��ة
معروف ،فازت �أق�صو�صته"فطومة"يف
ال�سنة املا�ضية بجائزة جملة "الأديب"
البريوتية لأح�س ��ن �أق�صو�ص ��ة عربية،
وكنت �ش ��اب ًا �ص ��غري ًا مل ان�ش ��ر �ش ��يئ ًا،
�إال �أين كتب ��ت بع�ض الأقا�ص ��ي�ص التي
مل اقتن ��ع به ��ا و�أعطيته ��ا ـ كم ��ا �أتذكر ـ
�إىل �ص ��ديقي نزار �سليم للإطالع عليها
ف�أعطاه ��ا ب ��دوره �إىل �س ��اطع ليعيدها
�إ ّ
يل فو�صلت ليد عبد امللك فاطلع عليها،
وم ��ن هن ��اك كان طلب ��ه م ��ن �س ��اطع �أن
يلتقي بي.
* ولك ��ن ماذا عن �أدب عب ��د امللك نوري
واجتاهه يف فن كتابة الق�صة؟
ـ مبدئي� � ًا كان عب ��د امللك �ش ��ديد الإميان
بالواقعية وبوجوب ا�ستيحاء حميطه
العراق ��ي� ،إال انه كان ي�ض ��ع ال�ص ��ناعة
الفني ��ة يف الأدب الق�ص�ص ��ي وج ��ودة

الكتاب ��ة ف ��وق م ��ا ميك ��ن �أن ي�س� � ّمى
بامل�ض ��مون االجتماع ��ي ولك ��ن لي� ��س
عل ��ى ح�س ��ابه .كان منح ��از ًا �إىل الأدب
الق�ص�ص ��ي الغرب ��ي اجلي ��د �ض ��د �أي
ادعاءات �أو مب ��ادئ �أخرى ال تنتج غري
�أدب رديء فني� � ًا .وعلى هذا امل�س ��توى
مل ي�س ��اوم عبد امللك �أح ��د ًا ومل يجامل،
وكان حاد ًا يف نقده ،ع�ص ��بي ًا ،ال يطيق
�أن ي�س ��مع دفاع ًا عن ق�ص ��ة يعتق ��د �أنها
�س ��يئة .ويف اعتق ��ادي ان ��ه كان يعي�ش
تناق�ض� � ًا ب�ي�ن �أف ��كاره ع ��ن الإن�س ��انية
واال�شرتاكية وبني الأدب الذي يجب ان
ينت ��ج خلدمتها والذي يرى �أنه ال ميكن
تقنينه بهذه ال�س ��هولة .ن�ش ��ر عبد امللك
جمموعت ��ه الق�ص�ص ��ية الأوىل"ر�س ��ل
الإن�سانية"�س ��نة  1946تطبيق� � ًا لنهجه
الواقع ��ي ،ولكنه مل ير�ض عنها كما هو
متوق ��ع ،فانقل ��ب �أواخ ��ر الأربعينيات

يج ��رب ـ م ��ع ارتباط ��ه بالواقعي ��ة ـ
�أ�س ��اليب �أخ ��رى للتعب�ي�ر ع ��ن �أف ��كاره
الق�ص�ص ��ية .وهك ��ذا كانت"ال�س ��ياج
الرمادي"ثم"جيف معطرة"املن�ش ��ورة
يف جملة"الأديب"البريوتي ��ة يف
ع ��دد �ش ��باط  .1949كتبه ��ا عب ��د املل ��ك
�أواخ ��ر �س ��نة  ،1048وطب ��ق فيه ��ا
حماول ��ة التعب�ي�ر عن جمرى ال�ش ��عور
ل ��دى �شخ�ص ��يات متع ��ددة خ�ل�ال فرتة
زمني ��ة معلومة .نعم� ،إنها ا�س ��تعارة ملا
ابتكره"جوي� ��س»� ،إال �أن امللف ��ت للنظر
�أن يحاول ذلك �ش ��اب عراقي و�أن تكون
املحاولة بعد قراءة"يولي�س ��ي�س"وبعد
ت�أمل و�إمعان فكر .وجاءت الأق�صو�صة
غريب ��ة تبع ��ث عل ��ى الده�ش ��ة كث�ي�ر ًا؛
فف ��ي ذل ��ك اجل ��و الأدب ��ي ،خ�ل�ال
الأربعين ��ات ،ح�ي�ن كان ذو الن ��ون
�أي ��وب ورفاقه منك ّب�ي�ن على قرع طبول
ا لأقا�صي�ص"االجتماعية"ال�س ��اذجة،
تب ��دو حماول ��ة عب ��د امللك ن ��وري هذه
ك�أنه ��ا ني ��زك �أ�ض ��اء ب�ش ��دة �س ��ماءنا
ال�س ��وداء .ومل يلتف ��ت �إليه ��ا �أح ��د ومل
يهت ��م عبد امللك بذلك وب ��د�أت حماوالت
�أخ ��رى كان يريدها هذه املرة �أن تلتقط
انفعاالت"الوهلة الأوىل».
* ماذا كان يبغ ��ي ،حتقيقه ،من كل تلك
املحاوالت؟
ـ يف اعتقادي� ،إن عبد امللك مل يكن مدعي ًا
وال كان يري ��د �إدها�ش الق ّراء بكل ثمن،
لكنه ـ مدفوع ب�إعجابه ال�شديد بالأعمال
الق�ص�صية العاملية ـ كان بودّه �أن ي�سلك
كل الطرق املمكنة التي قد ت�ؤدي به �إىل
ّ
تخطي الأ�ساليب الق�ص�صية امل�ستهلكة،
م ��ن اج ��ل الإم�س ��اك بع ��د ذل ��ك بهدف ��ه
الفني.
ويخيل �إ ّ
ّ
يل �أن عبد امللك نوري مل يف�شل
ق ��ط ،فلقد الح ��ق بطاقاته وعي ��ه الفني
�إىل اللحظ ��ة الأخ�ي�رة ومل ينك�ص ،وال
يزال مل ينك�ص ،ويج ��در بنا جميع ًا �أن
نفهم معنى ذلك.
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