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اىل  نوري،يتبادر  امللك  لعبد  معنى  اول 
الذهن ، مكانته يف الريادة الفنية للق�صة 
حقًا  املكانة  تلك  له  �صارت  وقد  العراقية 
كان  فقد  اث��ن��ان.  فيه  يناق�ش  ال  مكت�صبًا 
والتقدير  ب��اخل��ر  م��ع��ا���ص��روه  ي��ذك��ره 
يذكرونه  وظ��ل��وا  ال��ب��ارز،  العلم  وك��اأن��ه 
كذلك ، وتابعهم معا�صرون لهم وتابعون 
الق�صة  ت���اري���خ  ف���دخ���ل  ل��ل��م��ع��ا���ص��ري��ن 
ومن  وا���ص��ع��ًا.  ال��ب��اب  ه��ذا  م��ن  العراقية 
 ، "ن�صيد االر�ش  له جمموعة  فليقراأ  �صك 
بغداد من�صورات الثقافة اجلديدة 1954، 
العامة  الثقافية  ال�����ص��وؤون  دار  واع���ادت 
طبعها 1968،لرى املرحلة التي تقررها 
يف التاريخ، ويرى اخلطوة التي خطتها 
ان��ذاك يف  ب��ارزًا  كان  ما  قيا�صًا اىل  قدمًا 

ال�صاحة.
الفنية،واجلدة  الرعاية  فتلم�ش  تقروؤها 
الق�صة  ج��دي��د  م��ن  وت��درج��ًا  ح���ازه  فيما 
وانكليزها  وامريكيها  رو�صيا  العاملية 
فكر  من  قاعدتها  يف  كان  مما  وفرن�صيها 
م�صتجدات  م��ن  ن�صيجها  داخ����ل  ومم���ا 
هذه  غ��دت  وق��د  والفل�صفة،  النف�ش  علم 
العقل  مبخزون  الق�صة  جو  امل�صتجدات 
الق�صة  الوعي،فاذا  تيار  الباطن ومردود 

العراقية معه )ومع �صديقه فوؤاد التكريل( 
ال�صورة  عليه  ال��ذي  الن�صق  يف  لي�صت 
املاألوفة للواقعية االنتقادية، ولي�صت يف 
الن�صق التقليدي الذي �صارت عليه م�صر، 
ولي�صت حملية وامنا هي حملية ان�صانية 
تكون  ان  دون  من  للعامل  تقدمها  ان  لك 
هي ق�ص�صكم لكم وحدكم فهي ب�صاعتكم 
ردت اليكم،من دون ان يقول : ب�صاعتنا 
احدث  ع��ل��ى  ي��راه��ا  اذ  ف��ه��و  ال��ي��ن��ا،  ردت 
مل  اال�صاليب  ه��ذه  ان  ي��رى   ، اال�صاليب  
تف�صر اقت�صارًا، وانها مل تبق متباعدة عن 
واملثقف  والعامل  الفالح  يف  م�صمونها 

من االالم واالمال.
ع�صية  ب���ن  او  ع���ف���وًا  ذل����ك  ي�����اأت  ومل 
تدريب  ث���م���رة  ه���و  و���ص��ح��اه��ا، وامن�����ا 
وجتريب وتطور، ووعي للذات ومتابعة 
االأح�صن  اىل  وط��م��وح  ال��ع��امل،  مل�صرة 
واالجد والمتيز امل�صروع... والت�صحية، 
والبحث املخل�ش عن لغة منا�صبة تتجنب 
التوعر االكادميي وترتفع عن الف�صف�صة 
عن  وت��ن��اأى  �صاعرية  اهلها   يراها  التي 
ومع  �صعبية.  اهلها  يح�صبها  التي  الركة 
اللغة بناء عام منا�صب يتقدم على البناء 
مبا  التقريري  والنهج  ال�صائد  املنطقي 

يقت�صيه املنطق النف�صي.
وياتيك  وم���اذا؟  الت�صحية؟  عن  وت�صاأل 
بن  امللك  عبد  ن�صاأة  ن�صاأ  من  ان  اجل��واب 
عبد اللطيف بك نوري يف رتبة اجتماعية  

اوىل ان تعد مرتفة.
امل يخرت كلية احلقوق؟ امل يكن مي�صور 
احلال؟ امل؟امل؟ والبقية تاتي... والنيابة 
املديرية  ب��ع��د  يح�صل  ان  م��امي��ك��ن  اق���ل 
العامة.ولكن فتى ا�صمه عبد امللك مل يرد 
املجد عن هذا الطريق ال�صهل بل انه تبنى 
خمل�صًا عن دراية ودرا�صة ور�صا اجلانب 
لل�صيا�صة  املناه�ش  ال�صعبي  ال��وط��ن��ي 
ال�صهل  بالطريق  انذاك. وما هذا  القائمة 
وعبد امللك يعرف ذلك. وال باأ�ش ما يناله � 
وناله � فيه من اذى وعنت ومالحقة .وها 
هو ذا يتبنى الفكرة الوطنية اال�صالحية 
و�صمرًا...  وم�صاحبة  وق���راءة  ت��اأم��ال 
الرتف  ع��وام��ل  اىل  نف�صه  يف  اإ���ص��ع��اف��ا 
اخل  واال   ، "م�صموناته"  و  ون��زوات��ه 
يطمح  وط��ن��ي  ادب  يف  ا���ص��ا���ش  ب�����ص��رط 

اليه.
كان  فما  خ��ط��اأ،  على  امللك  عبد  يكن  ومل 
جمد  اأي  مبجد،  الم��رئ  ليعرتف  الوطن 
ذلك  يكن  ادي��ب��ًا،م��امل  يكون  ان  وال�صيما 

ا�صالحيًا،ثوريًا،اىل جانب  املرء وطنيًا، 
ال�صعب ومع الكرثة الكاثرة من اجلمهور 

االو�صع امل�صيم.
مل يكن على خطاأ، ولكنه مل يخرت الطريق 
وامنا  فقط  ق��وم��ه  ب���راأي  امل��اج��د  ليكون 
ليكون املاجد ازاء نف�صه كذلك وقبل ذلك. 
ومعرفة.  ر�صًا  وع��ن  طوعًا  اخ��ت��اره  لقد 
املعادل  تريه  يقروؤها  التي  الكتب  وهذه 
مل�����ص��رة ال��ت��اري��خ، وه���ا ه��و ذا ي���رى ما 
يعانيه النا�ش من ظلم، ويرى ان البد من 
ان يكون االن�صان على الغاية من الغلظة 
او اجل�صع او موت ال�صمر او ف�صاد الفكر 
بال�صواد  وي�صتهن  احل��ق  يف  ليتهاون 
الر�صيد  ���ص��ف  اىل  االع���ظ���م...ف���ي���ق���ف 

املايل... واال�صتغالل واال�صتعمار...
البد له من هذا الراأي والعمل على ت�صربه 
م��ن اج��ل ادب ي��ري��ده م��وؤث��رًا،وم��ن اجل 
فيه  ي��رون  حن  النا�ش  اليه  ي�صتمع  قلم 

انف�صهم.
املقالة  ال�����ص��وء  ه��ذا  يف  يكتب  وم�صى 
�صرًا  الن�صاط  وي��زاول  والنقد،  والق�صة 
وعلنًا...اما املقالة فهي �صيا�صية حتتويها 
القراء  اىل  اي�صالها  �صاحبها  يريد  فكرة 
الو�صوح  ذلك  باق�صر طريق واهم مايف 

والواقعية املبا�صرة. وكتابتها مهياأة الي 
ت�صرتط  ان  دون  م��ن  اليها  �صعى  مثقف 
االبداع  اليه  وتطلب  الفنية  املوهبة  فيه 
االدبي، انه معلم فقط، وقلمه يجري فيما 
جتري عليه املقالة يف العراق اجتماعية 
من  املبتدع  اىل  نظر  ورمب��ا  و�صيا�صية. 
املقالة امل�صرية نظره اىل مافيه لغو حن 

يخرج من الق�صد التعليمي.
عن  يخرج  مل  نقدية  مقاالت  كتب  وح��ن 
هذا مع قلة ماكتب � �صكال وم�صمونا حتى 
ح��ن ا���ص��رتط اجل��ان��ب ال��ف��ن��ي يف االثر 

املنقود.
نوعًا  او  مبدعة  لغة  الق�صة  كانت  واذا 
مبدعًا، فان م�صاألة االبداع مل تكن � انذاك 
� مو�صوع در�ش او نقا�ش ، وال�صيما تلك 
ال�صيا�صي  املو�صوع  تعالج  التي  الق�صة 
ا�صا�ش  ع��ل��ى  ت��ق��وم  اج��ت��م��اع��ي��ة  مب����ادة 
من  او  الوطني  االح�صا�ش  من  انتقادي 
وعي الفل�صفة املادية والعامل االقت�صادي 
و�صحيح ان م�صر وال�صام قطعتا �صوطًا 
خطى  ع��ل��ى  الق�ص�صي  ال��ن��وع  يف  ف��ن��ي��ًا 
ماكان  كان  حتى  جيخوف  او  موبا�صان 
�صاأن قا�ش كبر هو حممود تيمور.  من 
وكتب  بهما  وانتفع  العراق  تابعهما  وقد 

معنى عبد امللك نوري يف الق�صة العراقية

د.علي جواد الطاهر*

�ص�رة جتمع عبد امللك ن�ري وف�ؤاد التكريل وفريد الله ويردي
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�صنة 1922 يف  باري�ش  يول�ص�ش يف  الرائدة  روايته  ن�صر جيم�ش جوي�ش 
احلال  يف   � ت��درك  او  يجب  كما  ال��رواي��ة  تفهم  ومل  خا�صة  حم��دودة  طبعة 
ومل  عديدة  ب�صنوات  لزمانها  �صابقة  جدتها  كانت  لرتكيبها  املوؤلف  طريقة   �
اىل  ب�صرعة  املالوفة  غر  ه��ذه  جوي�ش  حماولة  تنتقل  ان  املوؤمل  من  يكن 
ال�صابعة  العراق لكن �صابًا عراقيًا جمهواًل يف  بلدان اخرى وباالحرى اىل 
والع�صرين من عمره كتب ون�صر اق�صو�صة بعنوان جيف معطرة يف �صنة 
1948 ومل مت�ش على وفاة جوي�ش غر �صبع �صنوات م�صتعماًل تقنية جمرى 
ال�صعور لرتكيب بناء اق�صو�صته تلك كان يدعى عبد امللك نوري : ومل يلتفت 
احد اىل داللة االق�صو�صة وعن�صر التجديد املح�ش الذي يتالق منها كانت 
اول اق�صو�صة عربية تكتب بهذا ال�صكل يومذاك على طول ال�صاحة االدبية 
العربية العري�صة املليئة باال�صماء الالمعة �صدقًا وكذبًا وكانت � يف اعتقادي 
� ان�صع واثبت دليل على الرغبة املحرقة التي كانت تعتمل يف نف�ش عبد امللك 
اق�صو�صة جديدة كل اجلدة مل  �صبابه االوىل النتاج  �صنوات  نوري طوال 
يكتب مثلها من قبل وبعد ان توطدت �صداقتنا بعد ذلك بوقت ق�صر ادركت 
ان هذه الرغبة املحرقة للتجديد كانت � يف الواقع � حترق ج�صور عبد امللك 
من خلفه وحترمه من ا�صتقرار منطقي وا�صيل البد منه كان ماخوذًا خالل 
�صنوات االربعن بتلك الفكرة التي ا�صرت اليها انفًا عن االق�صو�صة التي مل 
يكن  � مل  معينة  � مبقايي�ش  اقا�صي�ش جميلة  فكتب  يكتبها  ان  احد  ي�صتطع 
لها وكانت  مثيالت  يكتب  ان  املمكن  من  كان  ان  كتبها وال  كيف  يعرف حقًا 
�صمع  متثال  مثل  التتكرر  التي  ال�صغرة  ال��اليلء  تلك  احدى  معطرة  جيف 

رائع حتت �صم�ش اآب.
لقد كتبها عبد امللك نوري ال تقليدًا جلوي�ش بل اغناء لفنه هو وكتبها اليق�صد 

تغريبًا وامنا ا�صتجابة لظما التجديد الذي اليرتوي.
 � ق�صرة  زمنية  فرتة  يف   � تقدم  �صميمة  عراقية  اق�صو�صة  معطرة  جيف 
�صخ�صيات من عائلة غنية منخورة داخليًا بالتفاهة والعقم االن�صاين تتبادل 
خالل التقائها يف جل�صة عادية جماري ال�صعور تلك التي ام�صك بها عبد امللك 

و�صيد منها االق�صو�صة ب�صكل غر منظور متامًا يثر االعجاب.
ومل يكتب عبد امللك نوري اق�صو�صة اخرى على نف�ش منهج جيف 
معطرة والجرب ذلك فالق�صية بالن�صبة اليه قد انتهت مع اجناز 
من  اك��رث  يالئمه  االم���ر  ه��ذا  وك���ان  ون�صرها:  االق�صو�صة 

حماولة االعادة والتجويد والرت�صن.
وهذا يف احلقيقة هو ما يجب ان يوؤاخذ عليه اديبنا ال�صاب 
الالمع الذي كان يف طموحه الفني يتهور اكرث مما يجب 
القلقة  االدبية  امللك  عبد  ل�صخ�صية  بالن�صبة  االمر  ان  غر 
كان  بل  واملثابرة  واال�صتمرار  وال��ت��اين  االختيار  يكن  مل 
واالنبهار  الفني  واجلنون  الالمتناهي  والتجديد  االندفاع 
املوا�صعات  ب���رودة  الحتتمل  ن��ار  م��ن  �صعلة  ك��ان  ثمن  بكل 
والتفكر امل�صتدمي ومل يخطر له ان ي�صع ا�ص�صًا ثابتة الي �صيء 

رغم ان ذلك مل يكن يتجاوز طاقاته الفنية.
عبد امللك نوري يف تاريخ الق�صة العراقية هو الوعي احلاد بفنية 
العمل االدبي وهو التطلع امللهب البداع جديد يوازي ان يفوق ما 
يبدع يف العامل كان عبد امللك نوري �صمر الق�صة العراقية املعذب 
وهو � ال�صباب كثرة � �صرورة الزمة يف تاريخ هذه الق�صة ومن 
االن�صاف علينا ال ان ن�صعه يف مكانه من تاريخنا االدبي بل 
مه�صوم  كمبدع  احلقيقي  مكانه  يف  ن�صعه  ان 
الق�ص�صي  االدب  ت���اري���خ  يف  احل����ق 

العربي.
* هذا املقال ن�شره 
الروائي الراحل فوؤاد 
التكريل يف العدد 
الثامن من 
جملة االقالم 
ال�شادر عام 
1989

الفن.  من  وا�صحة  م�صحة  عليها  ق�ص�صًا 
وتقدم يف ذلك خطوة او خطوات. ولكن 
هذا الذي يقبل عليه عبد امللك نوري �صيء 
اخر اليتخذ مثله من م�صر وامنا هو من 
اخت�صا�ش عراقي كان ميالأ �صاحته حن 
النون  ذو  القا�ش  ن��وري  امللك  عبد  طلع 
وحن   ، ف��ري��د  موؤ�ص�ش  وك��اأن��ه   ، اي���وب 
يكون كذلك، يكون قد فتح الطريق بازاء 
عبد امللك نوري . ولك ان تقول � على هذا 
هو  ن��وري  امللك  عبد  �صيوخ  اق��رب  ان   �
ذو النون ايوب . وكان ذو النون ايوب 
�صكل  ك��ات��ب  م��ن��ه  اك���رث  م�صمون  ك��ات��ب 
ادبًا،  من  اكرث  اجتماعيًا  �صيا�صيًا،  وكان 
مب�صمون  الفتى"   " م�صمون  وال��ت��ق��ى 
ال�صيخ مع فارق ان ال�صيخ اكرث متكنًا من 
احلدث والواقع واكرث معاناة ومواجهة 

لل�صلطة.
لعبد  االوىل  امل��ج��م��وع��ة  ج���اءت  وه��ك��ذا 
امللك نوري: " ر�صل االن�صانية" )1964(

، الن يف  ، وال يطول  ولكن هذا الي��دوم 
ويف   ، اجل��دي��دة  امللك  عبد  ثقافة  م��وارد 
التميز  ع��ل��ى  مايبعث  الفنية  م��ط��احم��ه 
وهكذا كان واذا كانت "فطومة" )1948(

خطوة و�صطا، فانها كانت عامل ت�صجيع 
وتوطيد ثقة ؛ فما كان فوز ق�صة عراقية 
باجلائزة االوىل مل�صابقة جملة "االديب" 
دون  مير  ال��ذي  ا�صهل  باالمر  البروتية 
كانت  عما  ف�صاًل  وحتفز  وتاأمل  انت�صاء 
ال�صاحة  " االديب" من جديد على  متثله 
يدركه  وال  م�صر،  تعرفه  مل  مما  العربية 
ذو النون ، ورمبا كان ا�صغاء "العراقي" 
اللبناين  ا�صغاء  م��ن  اك��رث  اليه  الطالع 
اجلديد  ه���ذا  م���زج  اذا  ف��ك��ي��ف   ، ن��ف�����ص��ه 

اللبناين بامل�صمون العراقي؟
ومي�صي عبد امللك نوري ينمو ، وينمي 
واالعجاب  ب��ال��ق��راءة  وف��ن��ًا  ف��ك��رًا  نف�صه 
يبارحه  ان  دون  ي��ق��روؤه  ال���ذي  بالنمط 
على  واالق�����دام  ال��ت��ام��ل  ل���دى  م�صمونه 
ا���ص��ت��ق��ل ومتيز  وه���ك���ذا  ال���ك���ت���اب���ة.... 
االدي��ب  يف  وين�صره  يكتبه  ���ص��ار  فيما 
لق�ص�صه  تبق  مل  )بخا�صة(  البروتية 
ف�صاًل  اي��وب  النون  ذي  بق�ص�ش  عالقة 
عن بعد العالقة عن الق�ص�ش امل�صري او 

من تاثر به او تقدم يف �صوئه.
ذا  الفنان  اق�صد  احلقيقي،  امللك  عبد  ان 
الذي  االدارة  يف  والدهاء  بالفن  الوعي 
بلغ مبلغ الريادة ، يبداأ من هذه املرحلة، 
ال�صعب،  جانب  اىل  فكره  يف  م�صتمرًا 
الفن  الفكر خمرج  باحثا عن اخراج هذا 
وقا�صًا  حقًا  اديبًا  �صاحبه  يجعل  ال��ذي 
حقًا واجدًا ال�صبيل اىل ذلك بتيار الوعي 
ق��د فقه م��ن ف��روي��د وال  خا�صة وم��ا ك��ان 
با�ش بوجودية تعمق الفكر يف جانب من 

دون ان تلغي الفكر املتمكن يف النف�ش.
ام  كان  مق�صودًا   � البحث  لهذا   � وتهياأت 
كان  فيما  � ظروفه اخلا�صة  غر مق�صود 
وفيما   ، و�صداقات  عالقات  من  للكاتب 
� او ماهو مرتجم  يقراأ باللغة االنكليزية 
اىل العربية � من ق�ص�ش او اجتاهات او 
 " "االديب  امر جملة  كان من  ما  ثم  اراء 

البروتية التي فتحت �صدرها للتيارات 
ولالقالم  احلركة  وحلرية  احلديثة 

ال�صابة.
 ، بقدر  االخ��ذ  على  يعمل  وك��ان 

حاجزًا  اليقف  ال��ذي  وب��احل��د 
ان  وللمرء   . عليه  غالبا  او 

ي��ق��راأ ل��ه ري��ح اجل��ن��وب ، 
واجل��رذي  العاملة  او 

او   ، وال������رب������ي������ع 
"غثيان".

ق�صة  وب���ق���ي���ت 
ملة  لعا ا "

واجل�����رذي 

اكرث  قبواًل  تلقى  زال��ت  وم��ا   � " والربيع 
مما تلقاه الق�ص�ش االخرى . وتظل املثل 
�صمن  الق�ص�صي  الفن  بلغها  درج��ة  على 
متطلبه االجتماعي ، وقد ا�صتطاع الكاتب 
االن�صاين  االجتماعي  الغر�ش  يذيب  ان 
من النقد الواقعي يف ا�صلوب تيار الوعي 
على ما ال يدع جمااًل لقارئ يف ان يرى يف 
ا�صلوب تيار الوعي اجتالبًا  غريبًا مرتفًا 
يناق�ش منهج الواقعية اال�صرتاكية.وزاد 
يف عوامل جناح الكاتب يف هذه الق�صة 
انه ، امنا حتدث فيها عن امر وقع قريبًا 
راى  م��ن  ال��ن��اق��دي��ن  يف  ك��ان  واذا   . منه 
عبد  ق�ص�ش  بع�ش  يف  اجتماعيًا  فتورًا 
� كما  امللك نوري النه ينظر اىل املجتمع 
الربازيلي  املقهى  زج��اج  وراء   من   � قال 
� هنا  الناقد ال يجد  ، فان هذا   ) )امل��رتف 
� جماله ويكفي ان يكون احلدث مما يقع 
يف �صميم بيئة الكاتب وعلمه ومن داخل 

املقهى الربازيلي.
ان "العاملة واجلرذي والربيع " ت�صرب 
 ، وبناًء  فكرًا  ن��وري  امللك  عبد  على  مثال 

وحيث يجب االكتفاء بق�صة واحدة.
البيئة  ع��ن  ب��ع��ي��دة   " "غثيان  ت��ك��ن  ومل 
وال���واق���ع ، ول��ك��ن م��و���ص��وع��ه��ا حم��دود 
واجلرذي  العاملة  مبو�صوع  قي�ش  اذا 
على  بها  اال�صت�صهاد  قل  ولهذا  والربيع 
الرغم من كونها اعلى فنًا وا�صد متا�صكًا 
 � ذاك��رت��ه  لقد  القا�ش  ق�ص�ش  جميع  من 
، فراأى جازمًا:  � يف اح�صن ما كتب  مرة 
العاملة واجلرذي والربيع وراأيت  ق�صة 
وقابله  �صهور  م�صت  ث��م  غثيان  ج��ازم��ًا 
فكان  ق�ص�صه  اح�صن  ع��ن  ي�صال  ادي���ب 

جوابه غثيان.
 1952 وال��رب��ي��ع  واجل���رذي  العاملة  ان 
لدى  ال��ي��وم  ه��ي  كما  االج��ي��ال  يف  تبقى 
لغثيان  الكتاب ولكني ارى  القراء ولدى 

1953 ما لهذه من البقاء وزيادة.
اوج عطائه  انه يف عام 1953 وهو يف 
الثقافة اجلديدة  الق�ص�صي وتاتي جملة 
ويجمع  ق�صة  نف�صه  ال��ع��ام  يف  فين�صر 
املختار من ق�ص�صه بن 1951 و 1953 
ويزيد عليه ق�صة ن�صيد االر�ش ليخرجه 
كتابًا  اجل��دي��دة  الثقافة  من�صورات  يف 
با�صم ن�صيد االر�ش م�صجاًل درجة عالية 
انذاك  العراقية  الق�صة  فن  اليه  و�صل  ملا 
وهي توؤلف بن الفكر االقت�صادي وتيار 
حيث  من  الوجودية  من  وملحات  الوعي 
هي كائنة يف االن�صان �صيا�صة وجمتمعًا 
والت�صاوؤم  ال��ع��ب��ث  ح��ي��ث  م���ن  ول��ي�����ش 
والبد  املحتومة  وامل�����ص��ادف��ة  والغثيان 
ملثل هذا التالف بن ما يبدو تناق�صًا من 
عبد  عليه  ك��ان  ال��ذي  ه��و  خا�ش  تكوين 

امللك نوري.
الق�صة  يف  علم  ن��وري  امللك  عبد  ان  اال 
العراقية ولي�ش مبقدور اأي اأحد التغا�صي 

يدر�ش  وه���و  االر�����ش  ن�صيد  ع��ن 
للق�صة  ي�����وؤرخ  او 

قية  ا لعر ا

ويكفي ان نذكر امل�صاحة التي خ�صها بها 
الدكتور عبد االله احمد يف كتابه االدب 

الق�ص�صي يف العراق � بغداد 1977.
وت�صاأل : مل غاب ن�صيد االأر�ش من كتابي 
بروت  املعا�صر  العراقي  الق�ص�ش  يف 
�صيء  ك��ل  ت�صور  ان  واج��ي��ب  ؟   1967
باملجموعة  الظن  �صوء  اال  اجل��واب  يف 
 1954 املجموعة  �صدور  وافق  فقد  واال 
واعجبت  ف��ق��راأت��ه��ا  فرن�صا  م��ن  ع��ودت��ي 
نقدي  مقال  اول  مطواًل  عنها  وكتبت  بها 
اكتبه وار�صلت املقال املطول اىل االديب 
البروتية ولكنه مل ين�صر قلت: قد يكون 
مما  لعله  او  املالوف  غر  طوله  ال�صبب 
ا�صاعه الربيد والبا�ش ومل اطل التفكر 
اىل  وع���دت  ���ص��ن��وات  االم���ر وم�صت  يف 
من  واكتب  واعجب  اق��راأ  االر���ش  ن�صيد 
�صنوات  وم�صت  الكتابة  امت  ان  دون 
اق�����راأ واع���ج���ب واكتب  اخ����رى وع����دت 
الكتابة  الع��ي��د  ���ص��ه��ورًا  الن�صر  واوؤج����ل 
الذي  البحث   � املقال  اىل  بذلك  والنتهي 
العا�صر  العدد  االق��الم  جملة  من  نت�صرته 
قد كفرت  اك��ون  ان  ام��اًل  ع��ام 1986  من 
عن خطاأ غر مق�صود ا�صهم فيه البعد عن 
مواد  �صم  ال��ذي  الكتاب  وطبيعة  الوطن 
�صبق ن�صرها وامل � كذلك ان ياخذ ن�صيد 
مزيدة  جديدة  طبعة  من  مكانه  االر���ش 
العراقي  الق�ص�ش  يف  ل��ك��ات��ب  اع��ده��ا 
املعا�صر � اخلم�صينيات. اعيد طبع ن�صيد 
االر�ش وقد م�صت احلاجة اليه و�صار هو 
اليه وما بعده من ق�ص�ش  قبله وما  وما 
من  ل�صاحبه  وما  وم�صرحيات  ومقاالت 
�صاحلة  م��ادة  االدب..  تاريخ  يف  مكانة 
نف�صه  يف  ي��رى  ماج�صتر  لطالب  معدة 
با�صمه  املو�صوع  ت�صجيل  على  ال��ق��درة 
النتائج  اىل  ال��و���ص��ول  ع��ل��ى  وال���ق���درة 
امللك  عبد  عامل  يف  الدخول  لدى  الالئقة 

نوري. ولنقراأ ن�صيد االر�ش.
*عن كتاب مقاالت يف النقد 
االدبي للناقد الراحل علي جواد 

الطاهر ال�شادر 
عام 1982

عن )جيف معطرة( 
و�صوؤون اأخرى

فوؤاد التكريل*
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عن  الق�ص�صي  الكاتب  توقف  بعدها 
 1911 عامي  ق�صرة  ق�صة  اأي  ن�صر 
يجد  يكن  مل  اأن��ه  يعني  مم��ا   ،1912  �
اأن  اأو  للن�صر،  ك��اف��ي��ًا  ذات��ي��ًا  حما�صًا 
كانت  و�صحافية  اجتماعية  عقبات 
حتول دون ابراز هذا اللون من االأدب 
كلون  واالنت�صار  الظهور  اىل  ودفعه 
حديث من الكتابة، اإذ ن�صر حممد فائق 
الكيالين ق�صة »روؤية اأدبية« يف العدد 
ال��راب��ع م��ن جم��ل��ة »ل��غ��ة ال��ع��رب« عام 
اأخرى يف  1913، لينقطع الن�صر مرة 
ن�صر  حتى   ،1918  �  1914 ال�صنوات 
عطا اأمن ق�صته »كيف يرتقي العرب« 
ثم  ال�صالم،  دار  جملة  يف   1919 ع��ام 
ن�صر ق�صتن بعد ذلك يف عام 1920، 
 ،1922 ع��ام  يف  واح���دة  ق�صة  ون�صر 
ل��ي��زداد عدد  واأخ���رى يف ع��ام 1923، 
اأرب���ع  في�صبح  امل��ن�����ص��ورة  الق�ص�ش 
ق�ص�ش يف عام 1925، و�صبع ق�ص�ش 
 ،1929 ع����ام  و11   1928 ع����ام  يف 
ثم   ،1937 ع���ام   21 اىل  ليت�صاعد 
ينخف�ش اىل 5 عام 1943، ومل يتخذ 
العراق  يف  الق�صرة  الق�صة  م�صار 
 ،1947 ع��ام  اإال  اال�صتمرار  يف  ن�صقه 

حيث بلغ عدد الق�ص�ش املن�صورة 26 
هذا  بعد  الن�صر  كمية  ل��ت��زداد  ق�صة، 
 ،1954 ع���ام  ق�صة   78 اىل  و���ص��واًل 
تنخف�ش  ثم   ،1957 عام  ق�صة   71 ثم 
الن�صر بعد هذا بحيث تغدو 29  كمية 
عام  ق�ص�ش  و�صبع   ،1960 عام  ق�صة 
 ،1964 ع��ام  واح���دة  وق�صة   ،1963
يف  هذا  بعد  املن�صور  العدد  يرتفع  ثم 
ن�صق مت�صاعد جتاوز املئات يف عقدي 
بحيث  والثمانينيات،  ال�صبعينيات 
غدت الق�صة الق�صرة ظاهرة وا�صحة 
ومناهجها  الفنية  تياراتها  لها  املعامل 

ال�صردية املتعددة.
كانت  ال��ت��ي  ل��الأ���ص��ب��اب  بالن�صبة  اأم���ا 
ن�صر  على  ال��ق��ا���ش  اق��ب��ال  ع��دم  وراء 
االأوىل  العقود  يف  خ�صو�صًا  نتاجه، 
يف  تتمثل  فكانت  الع�صرين  القرن  من 
اأدبية واجتماعية  وجود هيمنة كاملة 
العربي،  ال�صعر  ل��دي��وان  و�صيا�صية 
عن  حقيقي  كمعرب  ال�صاعر  ولقيمة 
املقالة  فن  ولتطور  النا�ش،  اأحا�صي�ش 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال��وا���ص��ح ال��ت��اأث��ر على 
وفهمي  �صكر  �صالح  اب��راه��ي��م  اأي���دي 
امل��در���ش وم��ع��روف ال��ر���ص��ايف وعبد 

ولوجود  وغ��ره��م،  االزري  احل�صن 
اخلال�صة،  االأدبية  للمقالة  كبر  تاأثر 
واقبال القارئ على املرتجم من االأدب 

الروائي والق�ص�صي. 
الفني يف هذه  ع��ن اجل��ان��ب  * وم���اذا 

الق�ص�ش؟
�صنوات  خالل  كفن  الق�صرة  الق�صة   �
من  اأك��رث  ا�صتمرت  التي  التاأ�صي�ش، 
الق�ص�صي  ال�����ص��رد  فيها  ظ��ل  ع��ق��دي��ن، 
معتمدًا  امل��ح��ك��ي،  االأدب  اإىل  اأق����رب 
ال��و���ص��ف  اأو  احل���دي���ث���ة  امل����ف����ارق����ة 
اأحمد  حممود  فاأعمال  الفوتوغرايف. 
واخلليلي  لطفي  احلميد  وعبد  ال�صيد 
كانت  و���ص��واه��م  اأي����وب  ال��ن��ون  وذي 
وكان  البناء،  يف  ال�صيغة  بهذه  هائلة 
عدم  متامًا  ي��درك  ذات��ه  ال�صيد  حممود 
اىل  للو�صول  القدرة  واأق��ران��ه  بلوغه 
درج���ة ال��ق�����ش ال��ف��ن��ي احل���دي���ث. تلك 
ال�صورة التي تعتني بر�صم ال�صخ�صية 
من الداخل واالهتمام بكلية الو�صف، 
الق�صة، قدر اهتمامها بتحرك  وف�صاء 
االبطال اأو البطل االأ�صا�ش، فعبد املجيد 
لطفي يعرتف يف العدد 385 من جملة 
الهاتف ال�صادرة يف 7 يوليو )متوز( 
� ان  1944، وهو تاريخ متقدم ن�صبيًا 
ق�ص�صه وق�ص�ش ابناء جيله، تقع يف 
الن�صر  من  االإكثار  مبعثها  فنية  هنات 
غر  وب�صكل  اجل����ودة،  ت��وخ��ي  دون 
مدعوم من عناء الدر�ش واال�صتق�صاء، 
التي  الفنية  امل��ث��ال��ب  ه���ذه  ك��ل  ول��ع��ل 
الذي  واجليل  التاأ�صي�ش  جيل  رافقت 
الثورة  بتلك  تقابل  ان  لها  ك��ان  ت��اله، 
اأيدي  الفنية العارمة، التي قامت على 
بعبد  متمثلن  الفنية  ال��ري��ادة  رج��ال 
امل��ل��ك ن���وري وف����وؤاد ال��ت��ك��ريل ون��زار 
الذين  روزن����اجم����ي،  وحم��م��د  ���ص��ل��ي��م 
غدت الق�صة الق�صرة لديهم م�صروعًا 

ح�صاريًا ال نتاجا اأدبيًا فقط.
� مل يكن هوؤالء الكتاب قد اتفقوا على 
التجديد،  اىل  اجن��ازه��م  تفا�صيل  كل 
ف��ق��د ك���ان ع��ب��د امل��ل��ك ن����وري ي���رى يف 
جمموعة  �صليم  ن��زار  �صديقه  كتابات 
»فذلكات« م�صنوعة، ومفارقات حكائية 
التكريل  ف��وؤاد  وك��ان  التكلف،  ظاهرة 
ي�صعى لكبح رغبة نوري اجلاحمة يف 
ر�صالة  له  فيكتب  ثمن،  ب��اأي  التجديد 
فيها  يدعوه   1951  /  6  /27 بتاريخ 
اىل احلذر من اجلديد، اإذ يقول »حذار 
م��ن اجل��دي��د.. ح��ذار م��ن ه��ذه الرغبة 
رك�ش  ملن  �صراب  انه  الأجله..  املمزقة 
يعرفه، يجده  خلفه، وقد يجده من ال 
بذلك  وه��و  املهملة«،  جيوبه  اأح��د  يف 
الق�صة  كتابة  يف  التجديد  يرف�ش  ال 
ذلك  اأجله..  من  الهو�ش  بل  الق�صرة، 
نوري  امللك  عبد  جعل  ال��ذي  الهو�ش 
املوجودة،  الق�ص�صية  امل��ائ��دة  يقلب 
وي��دع��و اىل رف�����ص��ه��ا، وق���د ظ��ه��ر ذلك 
خاطفة  »���ص��ور  مقالته  يف  وا���ص��ح��ًا 
يف  ن�صرها  التي  االأدب��ي��ة«  حياتنا  من 
ابريل   2 يف  ال�صاعة«  »اأخبار  جريدة 
فيها  اع��ت��رب  ال��ت��ي   ،1953 )ن��ي�����ص��ان( 
الفني،  للح�ش  ف��اق��دًا  اأي��وب  النون  ذا 
ق�ص�صية،  م��ق��االت  جم���رد  وق�ص�صه 
�صليم  ن���زار  امل��ج��دد  �صديقه  واع��ت��رب 

االآخرين،  ح��ي��وات  متثل  ع��ن  ع��اج��زًا 
ال�صقر،  عي�صى  مهدي  بنتاج  وب�صر 
حول  التكريل  فوؤاد  مقالة  جاءت  فيما 
اإدري�����ش عن  �صهيل  ال��دك��ت��ور  درا���ص��ة 
يف  ن�صرها  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة،  الق�صة 
االعداد االأوىل من جملة »االآداب« ردًا 
التي  واالآراء  الدرا�صة  على  ال  قا�صيًا 
فيها، بل على جممل النتاج الق�ص�صي 

العراقي املنجز حتى عام 1953.
���وق��د ك��ت��ب ف����وؤاد ال��ت��ك��ريل يف جملة 
»اال�صبوع« العدد 20 ال�صنة االأوىل يف 
حتت  مقالة   1953 )اآذار(  مار�ش   15
والدكتور  العراقية  »الق�صة  ع��ن��وان 
مالحظاته  ف��ي��ه��ا  اأج��م��ل  ادري���������ش«.. 
اإدري�ش  كتبها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  ع��ل��ى 
الق�صة،  وف���ن  ال��ع��راق��ي��ة  الق�صة   ع��ن 

بالنقاط االآتية:
جهلهم  ل��ل��ك��ت��اب  ن��غ��ف��ر  اأن  مي��ك��ن  ال   �
 � الق�ص�صي  ال��ف��ن  ب��اأ���ص��ول  ال�صنيع 
ال�����ص��ي��د واأي�����وب ولطفي  وه���و ي��ذك��ر 
وعبد  واخلليلي  فا�صل  احل��ق  وعبد 
جل  »اإن  ويقول   � علي  ال�صيخ  ال��رزاق 
كل  من  يومية خالية  تقارير  ق�ص�صهم 
تقدير ب�صيط لفنية مو�صوعهم.. انهم 
طريقا  يفتحوا  ول��ن  كتابا  يكونوا  مل 
حقا  التع�صف  ومن  العراقية،  للق�صة 
م�صتوى  على  ه��وؤالء  نتاج  يبحث  ان 
الوحيد يف  امل��ح��اول  نتاج  م��ن  واح��د 

اأدبنا الق�ص�صي عبد امللك نوري«.
هذا  ان  االع��ت��ب��ار  بنظر  اأخ��ذن��ا  واإذا 
الهجوم اجلارح على النتاج الق�ص�صي 
العراقي املنجز حتى عام 1953، قد مت 
على يد ال�صاب فوؤاد التكريل، وقد كان 
يف عمر ال يتجاوز )26 عامًا(، اأدركنا 
)االأودي��ب��ي��ة(  االأب  ق��ت��ل  حم��اول��ة  ان 
كانت تتم هنا على يد ممثل جيل اآخر 
على  فنية  ق��درة  واأك���رث  حما�صًا  اأك��رث 
التجديد، ولكن نظرة غر مو�صوعية 
بفوؤاد،  امللك  عبد  عالقة  ت�صوب  كانت 
مل  وق���ت  يف  بع�صها،  اىل  امل��ن��ح��ازة 
يكن فيه نزار �صليم وجماعته، جماعة 
لفنية  انحيازًا  اأقل  ال�صائع«،  »الوقت 
التجديد، وان جيال  الق�صة و�صرورة 
يجدون  ال��ذي��ن  املجددين  الكتاب  م��ن 
مالذًا  احلديث  الق�ص�صي  ال�صرد  يف 
الق�ص�صية  الكتابة  يف  الفي�صل  ه��و 
اجلديدة اخلارجة عن ظروف احلكي 
ال�صخ�صية  وج���و  ال��ع��ادي  ال�����ص��ردي 
امل�صتقيمة  احل����واف  ذات  امل�صطحة 
ثري،  اأ���ص��م��ر،  ب��دي��ن،  ج��ي��د،   ، »رديء 
الق�صة  لعبة  كانت  التي  تلك  فقر...« 
طويلة  ل�صنوات  الق�صرة  العراقية 
عي�صى  م��ه��دي  اق���الم  تتدخل  ان  قبل 
وقبلهما  روزن��اجم��ي  وحممد  ال�صقر 
حديثة  ق�صة  لتكتب  م��ّت��ى،  ي��و���ص��ف 
تعتني بال�صخ�صية وبظروف االنتاج، 
وبوعي القا�ش الأهمية البناء الداخلي 
ال�صخ�صية،  ت�صطيح  وع��دم  للق�صة، 
املخلة  اال����ص���ت���ط���رادات  ت��ل��ك  وت�����رك 
بال�صرد التي حتول الق�صة اىل حكاية 
ع���ادي���ة، م���ع اع��ت��ن��اء ك��ام��ل ب���ال���ذروة 
والتب�صر ووجهة النظر، و�صواًل اىل 
اخلامتة الفنية التي قد تكون مفتوحة 

اأو تنتهي بحدث ما.

عبد امللك نوري وجيل الت�أ�صي�ص يف الق�ص العراقي
با�شم عبد احلميد حمودي

يف  ال�����ش��ع��ر  هيمنة  زم���ن  يف 
ال���ع���راق، مي��ك��ن ال���ق���ول ان 
ب�شكل  منت  الق�شرية  الق�شة 
بداية  منذ  وم��ردد  خجول 

القرن املا�شي.
الثاين(  )ت�شرين  �شهر  يعد 
1910 �شهر امليالد االأول للق�شة 
واإن  ال��ق�����ش��رية.  ال��ع��راق��ي��ة 
االآن  حتى  االأكيدة  م�شادرنا 
عراقية  ق�شة  اأول  ان  تقول 
عي�شى  رزوق  ن�شرها  ق�شرية 
حت��ت ع��ن��وان »ف��ت��اة ب��غ��داد« 
جملته  م��ن  االأول  ال��ع��دد  يف 
يف  ال�شادر  العلوم«  »خردلة 
عام  االأول(  )ت�شرين  اكتوبر 
العدد  يف  ن�شر  وان���ه   ،1910
الذي  ذاتها،  املجلة  من  الثاين 
)ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  ���ش��در 
ق�شة  نف�شه  العام  من  االأول( 
اهلل  رزق  ليو�شف  »االأوه���ام« 

غنيمة.

عبد امللك ن�ري يف �صبابه عام 1937
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بغداد  �صيف  اما�صي  من  ام�صية  يف 
الب�صرة... من  قادمًا  .كنت  التقيته 
يف  االوىل  خ��ط��وات��ه  يخطو  ���ص��اب��ًا 
نظري  يف  بغداد  .كانت  االدب  عامل 
ال�صعراء  امراوؤها  ا�صطورية  مدينة 
والق�صا�صون. اذن فقد جئت الراهم 
بدر  املرحوم  برفقة  .كنت  ق��رب  عن 
ال�صياب � الدائم التنقل من مكان اىل 
اخر � عندما �صادفناه يف كازينو او 

م�صرب .قال بدر.
� ذاك عبد امللك!

اىل  ..مي��ي��ل  مني  اك��رب  �صابًا  راأي���ت 
بع�ش  اجل�����ص��م  م��ت��ل��ىء   .. ال��ق�����ص��ر 
ن�صفه  م�صتدير  ب��وج��ه   ... ال�صيء 
م���ن ن�صفه  ق��ل��ي��اًل  ا���ص��م��ن  اال���ص��ف��ل 
البيا�ش  اىل  لونه  ..ي�صرب  االعلى 
.كان  االح��م��رار  م��ن  ���ص��يء  يخالطه 

وجهًا فتيًا.
قال له بدر بعد ان ذكر ا�صمي.
� من الب�صرة .. يكتب الق�صة.

 قلت م�صححًا.
� احاول.

نظراته  كانت   . وت�صافحنا  ابت�صم 
حميمة جتعلك ت�صرتيح اليه ب�صرعة 
بعيد  زم��ن  م��ن  تعرفه  كنت  ل��و  كما 
.حت��دث��ن��ا ق��ل��ي��اًل ث��م اف��رتق��ن��ا. وبعد 
ذلك  ك��ان   . الب�صرة  اىل  ع��دن��ا  ذل��ك 
فالزمن   ،1951 رمبا  او   1950 عام 

مي�صح الفوا�صل بن ال�صنن.
فيها  القيم  بغداد  اىل  رجعت  عندما 
�صنة  ع�صرين  بنحو  اللقاء  زمن  بعد 
كان هو قد هجر الكتابة واعتكف يف 
جدًا  قريبًا  ظل  امللك  عبد  .لكن  بيته 

وكنت  كتاباته،  .احببت  نف�صي  اىل 
كتبت  قد  كنت  واذا  ب�صغف.  اقراأها 
 � مدين  فانني  الذكر  ي�صتحق  �صيئًا 
اىل حد كبر � لتلك الق�ص�ش اجلميلة 
واملعربة التي كتبها عبد امللك نوري، 
ميدان  اقتحام  على  حفزتني  والتي 

الق�صة املمتمع واملثر لل�صجون.
اقلب  ك��ن��ت  �صنن  ث���الث  ن��ح��و  ق��ب��ل 
�صفحات اجلرائد القدمية يف املكتبة 
بقلم  خاطرة  على  فعرثت  الوطنية 
ال��ك��ات��ب ع��ب��د امل��ل��ك يف واح����دة من 

باهتمام.كانت  اجلرائد.قراأتها  هذه 
ق�ص�صه  اج���واء  ع��ن  ال�صيء  بع�ش 
ايل  .ويخيل  قراءتها  اعتدنا  التي 
هنا  مماثلة  اخرى  خواطر  هناك  ان 
اخلم�صينيات..  �صحف  يف  وهناك 
حامل..م�صكون  ان�����ص��ان  خ���واط���ر 
بحب بلده واهله ..لو اعتكف باحث 
علينا  لطلع  ا�صتك�صافها  على  دوؤوب 
الرائد الذي  القا�ش  بوجه اخر لهذا 

ي�صتحق منا كل اعزاز وحب.
االقالم ت�شرين االول 1989

عبد  ظل  االوىل  اخلطوة  منذ 
الق�صة  مي��د  ن���وري  امل��ل��ك 
جديد  ب����دٍم  ال��ق�����ص��رة 
مقرتبًا كثرًا من دائرة 
الق�ص�صي  ال����ف����ن 
ال�صدق.  وحلظات 
الوقت  ل���ك  وم��ن��ذ 
مي��ك��ن ال���ق���ول ان 
انتقلت  ال��ق�����ص��ة 
ي����دي����ه من  ع���ل���ى 
اىل   ) )احل�������ص���ي 
ومن  )ال���روؤي���وي( 
اىل  )اخل����ط����اب����ي( 
)ال�صعري( دون تخٍل 
الواقع  احتماالت  عن 

وموحياته.
كان يريد، جهد امكانه ، ان 
)ال�صرد(  موا�صفات  يتجاوز 

املعلن و )احلوار ( اجلاهز و)البناء ( الق�ص�صي 
)ثيمات  خلق  نحو  مطلق  هو  ما  اىل  التقليدي 
قد  الق�ص�ش  من  ادب��ي  منط  يحتويها  جديدة   )

يوهم باغرابة وانحراف املخيلة.
امللك  عبد   ) )ط��م��وح  لر�صي  يكن  مل  ه��ذا  لكن 
)جت���اوز(  و  خطه   ) )من��ط  اىل  ونزعته  ن���وري 
املراحل  ك��ل  ( يختزل  اي��ج��اد )من���وذج  اك��رب يف 
التي �صبقت جتربته ليكون مدخال عميق الداللة 
اىل افق فٍن عاٍل يف )التكنيك( خارق ، مده�ش ، 
 ) )فتوحات  ( بل  )ا�صافات  يوؤلف  بال�صرورة ال 

يف عامل الق�صة.
غر ان الرجل مل يخط ب�صيئ من هذا )الطموح 

 )
فاثر االنكفاء..

وانقطع اىل احللم...
ومل ينقطع الزمان ، عن اجلريان..

ان  ي�صتطيع  كعاملنا   ) )عامل �صغر  كاتبًا يف  ان 
انه  بيد  لع�صره  �صاهدًا  عنك  دع  معا�صرًا  يكون 

غر م�صتطيع ، وقف الزمن عند مفرتق اذ لي�ش 
ثمة لعبة ، او موهبة ، فح�صب ، بل هناك تاريخ 
وتقاليد وا�صئلة وقبل ذلك حرية خميلة ت�صتتبع 
، دون ريب ، القدرة على )ايجاد ( منٍط متفرد من 
)نحن(  ن�صر  يوم   ) )نحن  نتجاوزه  قد  الق�ش 
يف مناخ غر مدجن ومنلك من حرية اخليال ما 

ميكننا من تفجر الكامن من )الطاقة(.
مل يقف الزمان والميكن ايقافه.

لكن عبد نوري وقف عند جمموعتن ق�ص�صيتن 
وب�صع   ) اخل��ري��ف  )ذي���ول  و   ) االر����ش  )ن�صيد 

م�صرحيات مل تنل ما ت�صتحقه من ا�صاءة .
 وعلى الرغم من ذلك كان نتاجه عمومًا يحتفظ 
بنكهته ، وخ�صائ�صه ، وان عمق روؤيته ، وغنى 
مادته �صيظالن خطن ،يجعالننا ، نتوقف طوياًل 
ابان  ن���وري  امل��ل��ك  عبد  ك��ان   : ال��ف��م  م��لء  لنقول 
الق�صة  لفن  بحق  رائ��دًا  القرن  هذا  خم�صينيات 
الق�صرة اجلديدة يف العراق ولي�ش هذا بقليل.
جملة االديب املعا�شر ت�شرين الثاين 1989

عبد امللك نوري.. رمزًا

عبد امللك نوري:عمق الروؤية وغنى امل�دة

مهدي عي�شى ال�شقر

مو�شى كريدي
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اما عامر ر�صيد فيتهم عبد امللك نوري بانه 
�صوره  وان  اف��ك��اره  ابطاله  على  يفر�ش 
م�صمونه  يغرق  بحيث  بع�صها  مع  تختلط 
يف �صبابية الميكن معها فهم هذه الق�ص�ش 
ا���ص��م��اع��ي��ل يف  ال��دي��ن  ي���رى حم��ي��ي  بينما 
نوري  امل��ل��ك  عبد  ينتقيها  ال��ت��ي  اال���ص��ك��ال 
ا�صطرابًا يف عر�صعها وا�صكاله يف احلياة 
وامنا م�صى يبحث عنها فيما كتبه االخرون 
الخ كل هذه االراء وغرها مما احاطت به 
الرائدة  احمد  االل��ه  عبد  الدكتور  درا���ص��ة 
التي  املكانه  على  بو�صوح  ي��دل  ووثقته 
االبداع  ميدان  نوري يف  امللك  عبد  يحتلها 
الق�ص�صي يف العراق يقابله غياب ا�صم عبد 
العراقي  امل�صرحي  الو�صط  امللك نوري يف 
اهتمامًا  اظ��ه��رت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ات  ويف 
امل�صرحي  بالن�صاط  ا�صتثنائيًا  او  عار�صًا 

على م�صتوى التاليف او التمثيل.
تف�صرات  عن  البحث  ال�صواب  من  لي�ش 
تب�صيطية و�صهلة كان نعزو ذلك اىل �صاآلة 
عبد  الفها  التي  امل�صرحية  االع��م��ال  حجم 
اهتمامه  حجم  م��ع  باملقارنة  ن��وري  امللك 
تاريخ  م��ن  امل�صتمدة  اخل��ربة  ان  بالق�صة 
م�صرحيًا  ع��م��اًل  ان  ت��وؤك��د  ال��ع��امل��ي  االدب 
قليلة من هذه االعمال  واحدًا او جمموعة 
النجاح ان  لها عوامل  اذا ما توفرت  كافية 
هذا  يف  م��رم��وق��ًا  ح��ظ��ورًا  ملوؤلفيها  ت��وؤم��ن 
املنا�صبة  ه��ذه  يف  ال��ذه��ن  يح�صر  امل��ي��دان 
املفت�ش  م�����ص��رح��ي��ت��ه  ت��ع��د  ال����ذي  غ���وغ���ول 
اجيال  منها  تخرجت  بذاتها  قائمة  مدر�صة 
منذ  امل�صرحي  ال��ف��ن  م��ري��دي  م��ن  م��ت��ع��ددة 
القرن  ثالثينيات  منت�صف  يف  ظ��ه��وره��ا 
املا�صي واىل االن هناك اىل جانب غوغول 
وت�صيخوف  وتول�صتوي  بو�صكن  من  كل 
وغ���ورك���ي ال���ذي���ن ك���ان ل��ك��ل م��ن��ه��م دوره 
احلركة  يف  امل��رم��وق��ة  ومكانته  ال��وا���ص��ح 
امل�صرحية مقارنة مبا كتبوه من فنون ادبية 
اخرى يقابل ذلك ان عبد امللك نوري اظهر 
االب���داع  يف  احل����واري  بال�صكل  اهتمامه 
الفنية  االدبي يف مرحلة مبكرة يف حياته 
فقد ت�صدرت ر�صل االن�صانية وهي م�صرحية 
ق�صرة او حوارية اوىل جماميع عبد امللك 
نوري الق�ص�صية وجعل من ا�صمها عنوانا 
لهذه املجموعة يقوم ذلك دلياًل على اهتمام 
امل�صرحي  ب���االدب  املبكر  ن��وري  امللك  عبد 
االبداعية  حياته  بداية  يف  ي��زال  ما  وه��و 
ماأ�صاة  بطل  ك��ان  فقد  ذل��ك  اىل  باال�صافة 
املجموعة  يف  الثانية  الفقرة  وه��ي  الفن 
اتخذه  م�صرحيًا  كاتبًا  املذكورة  الق�ص�صية 
املوؤلف و�صيلة للتعبر عن ارائه حول الفن 
بعامة وعن ال�صعوبات التي كانت تعرت�ش 
طريقه وهو يكتب للم�صرح لقد اثار املوؤلف 
بعجز  �صريحة  اعرتافات  بطله  ل�صان  على 
االيفاء  ع��ن  التعبرية  وادوات����ه  موهبته 

بطل  ان  وم��ع  للم�صرح  الكتابة  مبتطلبات 
العجز  ه��ذا  تبعة  يلقي  ان  ح���اول  الق�صة 
التي جعلته  على عاتق احلياة االجتماعية 
مغلول  التفكر  مغلول  انتاجه  يف  مقيدًا 
بل  عبقريته  ق��در  من  ينتق�ش  مما  اخليال 
ي�صجنها بن حدود �صيقة اال انه يعرتف ان 
هذه احلياة االجتماعية نف�صها مل حتل بن 
عبقريته وبن ان جتد هذا االنطالق وذاك 
التمرد يف تلك املقطوعات النرثية ال�صغرة 
املجالت  هنا وهناك يف  ين�صرها  كان  التي 
ال�صقيقة  االقطار  من�صورات  ويف  املحلية 
باملقطوعات  املق�صود  ان  وا�صح  االدب��ي��ة 
الق�صرة  الق�ص�ش  تلك  ال�صغرة  النرثية 
التي كانت وراء املجد االدبي الذي متتع به 

عبد امللك نوري منذ ذلك احلن.
ي�صف الرواية بطل ق�صة ماأ�صاة الفن بانه 
عن  يبحث  م��ك��ان  يف  ي�صتقر  الي��ك��اد  ق��ل��ق 
يجدها  فال  وال��راح��ة  والطماأنينة  ال��ه��دوء 
يف االمكنة التي يبحث عنها فيها حتى ان 

ب�صبب  الغبار  عالها  قد  مكتبته  يف  الكتب 
نالها وهو  ان  بعد  ال�صهرة  لقد مل  االهمال 
ينذر نف�صه للفن يق�صد فن الكتابة امل�صرحية 
ولكن اآه من الفن اآه منه انه يتطلب �صروطًا 

كثرة.
�صروطًا  تتطلب  امل�صرحية  الكتابة  ان  اجل 
االطراف  متعددة  بامور  وال��ت��زام��ًا  كثرة 
ومنظور  امل�صرحية  ك��ت��اب  ب��ذل��ك  اع���رتف 
والنزعة  امل��زاج��ي��ة  ان  امل�����ص��رح��ي  االدب 
الذي تتطلبه  الفردية وال�صيق باالن�صباط 
بالقواعد  االلتزام  وعدم  امل�صرحية  الكتابه 
الكتابة  فن  جوهر  من  النابعة  وال�صوابط 
امل�صرحية قاد عددًا كبرًا من الرومانتيكين 
الكبر  الرومانتيكي  ال�صاعر  راأ�صهم  وعلى 
ب���اي���رون اىل ك��ت��اب��ة اع��م��ال درام���ي���ة غر 
وان  امل�صرح  خ�صبة  على  للتمثيل  �صاحلة 

كانت من عيون االدب العاملي وغرره.
اذن فقد اح�ش االديب عبد امللك نوري وهو 
ما يزال يف بداية �صوطه االبداعي ان الكتابة 

للم�صرح عملية �صاقة وتتطلب من املواهب 
وامل���وؤه���الت وال�����ص��رب م��ا ي��ف��وق ك��ث��رًا ما 
تتطلبه الكتابة يف امليادين االخرى لالبداع 
ماأ�صاة  ق�صة  تت�صمن  وق�صة  �صعرًا  االدبي 
الرواية  ي�صف  بابه  يف  فريدًا  مقطعًا  الفن 
فيه بطل الق�صة وهو كاتب م�صرحي ا�صمه 
رمزي يف واح��دة من ازم��ات االب��داع التي 

كانت متزق عقله ونف�صه.
اراد ان يكمل حديثه مع نف�صه فقاطعه خاطر 
مفاجئ وم�ش يف ذهنه وم�صًا خاطفًا وجعله 
ينقلب اىل املائدة اخل�صبية الوحيدة ثانية 
الغالف  ويتناول من فوقها كرا�صة �صاحبة 
اخذ يقلب �صفحاتها امل�صودة باحلرب حتى 
يريدها  التي  ال�صحيفة  على  عيناه  وقعت 
الف�صل  العا�صرة:  للمرة  اعالها  يف  فقراأ 
العا�صرة  وللمرة  االخ��ر  امل�صهد   � ال��راب��ع 
ولكنه  يفكر  وجل�ش  القلم  ت��ن��اول  اي�����ص��ًا 
واخذ  جانبًا  والكرا�صة  رم��اه  ان  لبث  م��ا 
اال�صتاذ  على  م�صت  لقد  جديد  من  يتم�صى 

يحاول  وهو  ال�صاعة  وبع�ش  �صاعة  رمزي 
اال  اجل��دي��دة  امل�صرحية  رواي��ت��ه  يكمل  ان 
ال�صحائف  به  انه مل يوفق اىل �صئ ي�صود 

االخرة من هذه الرواية.
قريحته  ي�����ص��ري يف  ب��اجل��دب  اح�����ش  ل��ق��د 
وباخلمول يطغى على تفكره فلم ي�صتغرب 

ذلك ولكنه تافف .. وتاأوه..
لقد كان اح�صا�ش بطل الق�صة عميقًا بازمته 
نيابة  االح�صا�ش  هذا  عن  عرب  ولقد  الفنية 
كذلك  منه  مبا�صر  وبتخويل  امل��وؤل��ف  ع��ن 
من  خم��رج  ع��ن  بالبحث  الق�صة  بطل  فكر 
� الذي هو  هذه االزمة فاين يكمن يف رايه 
هذا   � نف�صه  ن��وري  امللك  عبد  امل��وؤل��ف  راي 
البطل))متنى  ان  الراوية  يخربنا  املخرج؟ 
اليقدر  البالد)حيث  ه��ذه  غ��ر  يف  ك��ان  ل��و 
ال�صعب فنانيه حق قدرهم فال يلتفت اليهم 
واليي�صر  والي�صجعهم  اهتمامًا  واليعرهم 
اال�صتاذ  يعتقد  هل  امامهم((.  احلياة  �صبل 
ابدع روائعه  امللك نوري ان �صك�صبر  عبد 
ال�صعب  جانب  من  الكبر  التقدير  بف�صل 
والدولة؟ امل ي�صل اىل عمله ان بلدية لندن 
وتعاملها  امل�صرحية  ال��ف��رق  تالحق  كانت 

وكانها فرق غجر؟
وو�صفه  البطل  مراقبة  الراوية  ويوا�صل 
حالته الفكرية والنف�صية :))متنى لو يف�صخ 
الفرقة   � الفن  فرقة ع�صاق  بينه وبن  العقد 
التمثيلية املعروفة ثم يفر بجلده هاربًا اىل 

اين؟
ناقم  اين! ولكنه على كل حال  اليدري اىل 
ا�صد حاالت �صخطه ونقمته  �صاخط بل يف 
را�صه  ويف  ي�صطرم  لهيبًا  نف�صه  يف  ان 
تع�صف االفكار ع�صفًا(( ان االدب امل�صرحي 
امام  ه���روب  ادب  ال  وحت��د  م��واج��ه��ة  ادب 

ال�صعوبات وانكفاء اىل الذات.
ال�صورة  ه��ي   � ال���ه���روب  ���ص��ف��ة   � ول��ك��ن��ه��ا 
املركزية يف ادب عبد امللك نوري ومن هنا 
االث��ر امل��دم��ر ملثل ه��ذه ال��زاوي��ة م��ن زوايا 
امللك  اال�صتاذ عبد  العامل على جهود  تناول 

نوري يف ميدان الكتابة امل�صرحية.
االك���رث  االدب  ه���و  امل�����ص��رح��ي  االدب  ان 
م��و���ص��وع��ي��ة ب��ن ان����واع االب�����داع االدب���ي 
الكاتب  �صوت  فيه  يغيب  ال��ذي  االدب  ان��ه 
ال�صعر  بعك�ش  وحجاب  حجاب  مائة  وراء 
حاالته  اح�صن  يف  ي�صكل  ال���ذي  الغنائي 
بوحًا مبا�صرًا من جانب ال�صاعر مبكنونات 
وبعك�ش  ومتزقها  روح��ه  وتباريح  نف�صه 
االدب الق�ص�صي مبا يف ذلك االدب الروائي 
االك����رث م��و���ص��وع��ي��ة ب���ن ف��ن��ون االب����داع 
للموؤلف  يوفر  ال��ذي  االدب  هذا  الق�ص�صي 
خاللها  م��ن  يو�صل  واح���دة  قناة  م��ن  اك��رث 

�صوته ب�صورة مبا�صرة او غر مبا�صرة.
بطله  خالل  من  نوري  امللك  عبد  حاول  لقد 
نف�صه  ي���ربىء  ان  ال��ف��ن  م��اأ���ص��اة  ق�صة  يف 

عبد امللك نوري .. م�صرحيً�
د.جميل ن�شيف التكريتي

يحتل ا�شم عبد امللك نوري مكانة مرموقة بني رواد الق�شة الفنية يف العراق منذ االربعينيات ولقد تركت جمموعته 
الق�ش�شية ن�شيد االر�س اثراً عميقًا يف نفو�س قراء الق�شة يف عقد اخلم�شينيات واثارت منذ �شدورها انذاك وما 
تزال تثري اهتمام موؤرخي الق�شة العراقية ونقادها فهو يف راأي القا�س فوؤاد التكريل القا�س احلقيقي االول يف 
العراق  يف  الق�ش�شي  لالدب  الغربية  االداب  يف  بها  املعرف  الق�ش�شية  التقنية  توفري  اىل  �شعى  من  اول  و  العراق 
فريى  ال�شياب  �شاكر  بدر  اما  بغزارة  الق�شة  يكتب  الذي  املتفرد  الوجه   � ال�شقر  عي�شى  مهدي  راي  يف   � بعيد  وانه 
ان جمموعته الق�ش�شية ن�شيد االر�س �شدت الفجوة الوا�شعة بني الق�شة الق�شرية يف االدب العربي ومثيالتها يف 
االآداب االوربية املتقدمة بينما يرى غائب طعمة فرمان ان عبد امللك نوري انتج ق�ش�شا جديدة كل اجلدة على 

و�شطنا االدبي وانه ا�شتاذ اجليل يف راي عبد ال�شمد خانقاه
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الكتابة  م��ي��دان  يف  ف�صله  م�����ص��وؤول��ي��ة  م��ن 
ذلك على احلياة  تبعة  يلقي  امل�صرحية وان 
االجتماعية التي مل جتعل كل �صئ مي�صورًا 
له ومل متكنه من الرثوة والق�صر وال�صيارة 
حد  على  الع�صيقات  بل  والع�صيقة  واملتع 
اجل  من  انه  واهمًا  اعتقد  لقد  بطله  تعبر 
ان  احل��ي��اة  على  ك��ان  وينمو  فنه  يثمر  ان 
حتقق له حلمه ب� حبيبة مثالية ت�صمو على 
هذه االر�ش وتكاد تكون اقرب اىل املالئكة 
منها اىل الب�صر على ان تتوفر فيها ال�صفات 
بها  ويهيم  اال�صتاذ  يحبها  التي  االر�صية 
دونها  من  حبيبته  يت�صور  ان  والي�صتطيع 
قان �صغر وعينان  فم  لها:  ان يكون  وهي 
زرق�����اوان وا���ص��ع��ت��ان و���ص��ع��ر ج��ع��د ذهبي 
وب�صرة  نحيالن  وخ�صران  هيفاء  وق��ام��ة 
الخ هذه هي نقطة  البيا�ش  نا�صعة  مل�صاء 
عبد  ت�صورات  جممل  يف  القاتلة  ال�صعف 
امللك نوري الكاتب امل�صرحي لقد كان يحلم 
على  الع�صيقات  وت�صاقط  وال��رثوة  باجلاه 
ترابط  التي  اخليالية  ق�صوره  يف  اقدامه 
وذلك  ال�صيارات  ان��واع  افخم  ابوابها  عند 

على طريقه الفنانن العظام يف الغرب!!
فهل يفكر عبد امللك بطرق االآالآم التي قطعها 
ف��ادم��ت اقدامهم  ال��ف��ن��ان��ن  ك��ل م��ن ه����وؤالء 
هذه  ي��درك��وا  ان  قبل  اج�صامهم  وقر�صت 

املكانة؟
لقد كان الفن دائمًا �صالحًا ما�صيًا ا�صتخدمه 
حوله  من  العامل  تغير  �صبيل  يف  االن�صان 
ام�صى  من  دائمًا  كانت  فقد  امل�صرحية  ام��ا 
هذه اال�صلحة �صالحًا فعااًل كان البد لها من 
التحلي بنزعة املواجهة كان البد ملوؤلفها من 
الذاتي  الداخلي  عامله  �صرنقة  من  اخل��روج 
ليكون  والرحب  الوا�صع  احلياة  ع��امل  اىل 
ا�صرار  ف�صح  على  قادرًا  مو�صوعيًا  �صاهدًا 

هذه احلياة 
وخباياها، حمتفظًا لنف�صه بارائه ال�صخ�صية 
واحكامه املبا�صرة،موفرًا مقدارًا  واحدًا من 
االجتماعية  ال�صرائح  ملمثلي جميع  احلرية 
نواياها وقيمها ونظرتها اىل  لالعراب عن 
نوري  امل��ل��ك  عبد  بطل  فعل  ف��م��اذا  ال��ع��امل. 
ال��ع��امل من  ك��ان ���ص��ادق��ًا وه��و ي�صف  لقد  ؟ 
�صيئًا  عليه  "ي�صيق  وبانه  بالكاآبة  حوله 
العامل  ان ميقت هذا  ف�صيئًا...؟" ومن حقه 
ان جواب  ذلك؟  بعد  ماذا  املقت، ولكن  ا�صد 
بطل عبد امللك نوري عن هذا ال�صوؤال ي�صكل 
نقطة ال�صعف القاتلة يف ن�صاطه امل�صرحي. 
لقد هرب اال�صتاذ رمزي بطل ق�صة "ماأ�صاة 
م��ن مواجهته  ب���داًل  ال��ع��امل  ه��ذا  الفن" م��ن 

وحتديه.
كان  ن��وري  امللك  ان عبد  االم��ر  الغريب يف 
�صائبًا جدًا وهو ي�صخ�ش على ل�صان بطله 
لها  تتعر�ش  ان  ميكن  ال��ت��ي  العيوب  اه��م 
ان االغرب من ذلك ان عبد  امل�صرحية، غر 
امللك مل يفعل �صيئًا لتجنب هذه العيوب، بل 
الكتابة  اىل  عاد  حينما  عليها  وا�صر  اكدها 
ن�صبيًا  طويلة  انقطاع  فرتة  بعد  امل�صرحية 
ع��ي��وب م�صرحيات  ه��ي  .ف��م��ا  ���ص��رى  ك��م��ا 
البطل � التي هي بالتاكيد عيوب م�صرحيات 
املوؤلف نف�صه � كما ي�صخ�صها الراوية؟ يقول 

الراوية:
روايات  ارب��ع  اخ��ر  ال��رواي��ة  ه��ذه  "كانت 
جميعها  وكانت  للم�صرح.  اال�صتاذ  قدمها 
متتاز بجو من الت�صاوؤم. يثقل على النف�ش 
ويكرهها   ، احل��ي��اة  م��ن  االن�����ص��ان  وينفر   ،
العوائق  ع��ددًا من  ان خل�ش  ..." وبعد  له 
والقيود االجتماعية التي ت�صل تفكر االديب 
وخياله وتكبل عبقريته يقول الراوية انه " 
ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل تلك ال��ق��ي��ود،وب��ال��رغ��م من 
العنف الذي يلقاه اال�صتاذ عند التاليف ، فقد 
ا�صتطاعت عبقريته الوقادة ان ترتك للجيل 
لالجيال   ] يعتقد  ك��ان  كما  او   ، احل��ا���ص��ر 
اعظم  ق��دره،  حق  فنه  �صتقدر  التي  املقبلة 
 "...  [ العربي احلديث  رواية عرفها االدب 

وي�صف الراوية هذه امل�صرحية باأنها "قليلة 
النف�صي  التحليل  يف  مغرقة   ، احل����وادث 
وخا�صة يف حتليل النفو�ش ال�صاذة التي ال 
. فبطلها �صاب  بها  تتالءم والبيئة املحيطة 
قمم  اوج  اىل  ي�صعد  م��وه��وب،  مو�صيقي 
 ... نار  فوق  من  علمًا  وي�صبح  بفنه  املجد 
ولكنه روح نبيلة، روح مالئكية رقيقة قدر 
بالدن�ش  املليء  العامل  لها ان تهبط يف هذا 
وباال�صطرار  بالتخبط  فتاخذ  وال�صرور 
ب��ال��ث��ورة ع��ل��ى ال��ع��امل ال��ف��اين. اح���ب هذا 
الرجل .. اجل .. ومن كان مثله ال ي�صتطيع 
العي�ش بغر حب. ولكنه كان يف حبه خائبًا 
ال�صنن  تلك  كل  عبثًا  ذهبت  اذ    ، حمزونًا 
االعلى  مثله  عن  التفتي�ش  يف  ق�صى  التي 

بن الن�صاء.
الن من احب كانت كغرها من بنات جن�صها 
، اأمراأة من حلم ودم ، ال تقدر فيه عبقريته 
ج�صده  ت��ق��در  وامن���ا   ، فنه  فيه  والت��ق��در   ،
جتهله.. اذن  فهي   ، فيه  لذتها  وتعبد  فقط 
جتهل نف�صه.. وجتهل كل �صوؤونه الروحية 
و�صوؤون حبه العلوي .. فينبذها، اذ يجدها 
 ، ال��ف��ن��ي  ان��ت��اج��ه  �صيئًا يف  ت��اث��رًا  ت��وؤث��ر 

وتر�صل العقم يف مواهبه".
بهذه الطريقة تتداخل ال�صورة التي يقدمها 
الراوية عن بطل ق�صة "ماأ�صاة الفن" � وهو 
واحدة  بطل  ���ص��ورة  م��ع   � م�صرحي  كاتب 
�صورة  لتكونا  االخر  م�صرحياته  اهم  من 
�صرة  م��ن  ا���ص��ا���ص��ي��ًا  رك��ن��ا  ت�صكل  واح����دة 
� املوؤلف  الراوية  الذاتية. ويوا�صل  املوؤلف 
امل�صرحية  لبطل  الذاتية  ال�صرة  تلخي�ش 
فنه  اىل  وي��ن��ق��ل��ب  قائاًل:"  ال��ق�����ص��ة  داخ���ل 
 ، ال��زم��ن  م��ن  حينا  عنها  �صواغله  فت�صغله 
ولكنه ال يلبث ان يجد نف�صه فجاأة وقد �صقه 
ال�صقم وام�صه احلب واجج يف قلبه نرانا 
االيام �صربه،  مر  على  تلتهم  جائعة نرانا 

وتلتهم جلده ، وتلتهم عزمه.
ذلياًل  اليها  وي��ع��ود  ���ص��اغ��رًا،  اليها  فيعود 
معها  عمره  ليق�صي  اليها  ويعود  م�صتغفرًا 
ولكن ... تعود اي�صًا اىل نف�صه و�صاو�صها، 
املرة  ه��ذه  وتعود   ، االم��ه  قلبه  اىل  وتعود 
بعنف ا�صد، فيرتكها ويرتك الفن ، وي�صبح 
هائمًا   ... امل�صكرات  على  مدمنًا   ، خمبواًل 

على وجهه يف الطرقات .." الخ.
ي�صطر  ن��وري  مللك  عبد  ان  يت�صح  وه��ك��ذا 
الكاتب  وبطلها  الق�صة،  راوي��ة  اىل  نف�صه 
البطل بكتابة م�صرحية  ، ويكلف  امل�صرحي 
حياة  يف  والف�صل  االح��ب��اط  ح��االت  تعالج 
ب��ط��ل��ه��ا ال��ف��ن��ان ب�����دوره ه���و االخ�����ر، هذه 
بهجر  ماأ�صاوية  نهاية  تنتهي  التي  احلياة 
االنتحار  ثم  امل�صكرات  الفن واالدم��ان على 
لبطل  ال��ذات��ي��ة  ال�����ص��رة  تتطابق  وه��ك��ذا   .
امل�صرحية داخل الق�صة يف معظم تفا�صيلها 
واجوائها مع حياة املوؤلف عبد امللك نوري 
الذاتية  الذي وزع حلقات مهمة من �صرته 
م�صرحياته  ومعظم  ق�ص�صه  من  ع��دد  على 

التي �صيكتبها يف فرتة الحقة. 
وهكذا فقد اأدخل عبد امللك نوري � االن�صان  
ال�صيقة  الدائرة  داخل هذه  نف�صه   � واملبدع 
احلياة  �صجيج  تقريبًا  ون�صي  واملغلقة 
و�صخبها وا�صطرابها يف العامل الوا�صع من 
امل�صرحية  الكتابة  عن  انقطاع  حوله.وبعد 
دامت اكرث من ربع قرن �صدرت لعبد امللك 
دار  وخممل" عن  "خ�صب  م�صرحية  ن��وري 
الفرتة   للطباعة )1972( ويف هذه  احلرية 
م�صرحية  الكلمة  جملة  ل��ه  ن�صرت  اي�����ص��ًا 
 . ق�صرة  م�صرحية  وه��ي  "القاذورات" 
ولديه دفرت م�صودة ي�صم بن دفتيه ثماين 
خالل  امل��وؤل��ف  كتبها  ق�صرة  م�صرحيات 
ال��ع��ام 1972  م��ن  ال��ث��الث��ة االوىل  اال���ص��ه��ر 
العراقي  لالدب  املتتبع  حق  من  كان  نف�صه. 
ان  بخا�صة  ن��وري  امللك  عبد  وادب  بعامة 
موؤخرًا  املن�صورتن  امل�صرحيتن  يف  يجد 
ويف امل�صرحيات املخطوطة التي كتبت يف 

الفرتة نف�صها ما يدل على حدوث حتول يف 
امللك  عبد  عند  امل�صرحي  االب��داع  م�صتوى 
نوري  تربر انقطاعه عنه مثل هذه الفرتة 
ذلك  ، وبعد  املبدع  بالن�صبة حلياة  الطويلة 
جلوانب  وال��دق��ي��ق  ال�صائب  الت�صخي�ش 
املوؤلف  اب���داع  منها  عانى  التي  اال�صعف 

امل�صرحي.
امللك  عبد  م�صرحيات  يقراأ  من  �صيكت�صف 
حبي�ش  مايزال  املوؤلف  ان  االخ��رة  ن��وري 
وان   ، ال�صيق  ال�صخ�صي   � ال��ف��ردي  ع��امل��ه 
ابطاله  ق��ل  او   ، احل���االت  معظم  يف  بطله 
زوايا  من  اخ��ذت  �صور  جمموعة  ميثلون 
البطل  وه��ذا  واح���د،  لبطل  متنوعة  ذات��ي��ة 
يذكرنا ببطل م�صرحية اال�صتاذ رمزي بطل 
مل�صرحية  ميكن  كان  الفن" .  "ماأ�صاة  ق�صة 
االوىل  للوهلة  تبدو  " ان  وخممل  "خ�صب 
بطلها  ام��ا  ال��ع��ام.  احلكم  ه��ذا  من  ا�صتثناء 
فهو �صاه ايران ال�صابق حممد ر�صا بهلوي 
يحمل  ق��ن��اع  وراء  امل���وؤل���ف  اخ��ف��اه  ال����ذي 
الن�صائية  بطولتها  واما  ه��رام،  امللك  ا�صم 
التي  ثريا  ال�صاه  زوجة  من  كل  فتتقا�صمها 
اخفاها املوؤلف وراء ا�صم ن�صرين، وزوجة 
�صاه  با�صم وردة  ديب  فرح  االخ��ره  ال�صاه 
ب�صبب  ال�صابقة  ال��زوج��ة  حمل  حلت  التي 
يرث  عهد  ويل  باجناب  املتعلقة  املالب�صات 

العر�ش.
امل�صرحية  مو�صوع  ان  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
تاريخية  حقيقة  خطوطه  اه��م  يف  ي�صكل 
معروفة فان ذلك مل مينع املوؤلف من حتويل 
من  واح��د  اىل  بهرام  امللك  امل�صرحية  بطل 
حياتهم  يف  الفا�صلن  امل��ه��زوزي��ن  ابطاله 
املت�صولن  رجولتهم  يف  املتهمن  الزوجية 
همومهم.  لدفن  امل�صكرات  او  ب��امل��خ��درات 
يف  والق�صوة  بالقوة  امللك  هذا  تظاهر  اما 
�صرعان  قناع  جمرد  فكان  امل�صرحية  بداية 

ما انك�صف زيفه.
دودو بطل م�صرحية "القاذورات " املن�صورة 
،اديب  ال�صبعينيات  اوائل  الكلمة  يف جملة 

فا�صل مدمن على اخلمر ويائ�ش:
دودو: ماذا ميكن ان يكون ان�صج من كوننا 
لنم�صي  من��وت  ثم  ن�صقى  كي  ولدنا  احياء 

طعامًا للدور؟
ثم باطل االباطيل . كل �صيء باطل وقب�ش 

الريح. ما فائدة العمل ... الخ.
لبطل  امتداد  "القاذورات"  م�صرحية  بطل 
ق�صة "ماأ�صاة الفن" حيث يعرتف بن�صوب 

عبقريته:
وي�صرب(  بحدة  جانبا  القلم  دودو")يرمي 
مل  العبقرية  ���ص��رارة   ، ان��ط��ف��اأة  ال�����ص��رارة 
ت��ع��د ت�����ص��ىء امل�����ص��ك��ن. م��ا ال��ع��م��ل ؟ مات 
دو�صتويف�صكي الوليد، مات قبل اوانه،مات 
بن القاذورات ... ان بطل امل�صرحية متهم 

من  وانه  باجلنب  زوجته  وتتهمه  برجولته 
انف�صهم"  يع�صقون  الذين   " النا�ش  اولئك 
وانه ال يفكر باالخرين واليعمل من اجلهم 
وانه ام�صى كل حياته يف خدمة نف�صه فقط 
... وانه  ما هي احلياة  يوما  يفهم  وانه مل 

�صكر فا�صل ...الخ
امللك نوري،  ان يوزع عبد  الباحث  بامكان 
الق�ص�صي منه وامل�صرحي على جمموعتن 
 ، العامل  اىل  ال�صيا�صي   ، تكون  احداهما   :
تلك  او  الدرجة  بهذه   ، فتكون  االخ��رى  اما 
الداخلية  االدي���ب  بحياة  ال�صدق   ، اي�صا 
النابعة  والكوابي�ش  واالح���الم  ،ب��ال��روؤى 
عامله  من  وعيه  ال  وم��ن  روح��ه،  اعماق  من 
على  ذل��ك  ينطبق  وال�����ص��ع��وري.  العاطفي 
م�صرحيتي عبد امللك نوري املن�صورتن يف 
مطلع عقد ال�صبعينيات : " خ�صب وخممل"، 
امل�صرحية  ك���ون  ف��م��ع   " "القاذورات  و 
من  االول  اخل��ط  اىل  اق��رب  تكون  االوىل 
اال  ملو�صوعاتها  اخلارجية  ال�صمات  حيث 
�صخ�صياتها  ل��ع��وامل  ال��داخ��ل��ي  الن�صيد  ان 
الروحية والعاطفية والنف�صية ي�صكل ممرا 
الثاين.  اخل���ط  مبجموعة  يربطها  خفيا 
ال�صق  ال���ق���اذورات  فم�صرحية  وبالعك�ش 
الروؤيا  ان  ذل��ك  الثانية،  املجموعة  بخط 
اطارًا  �صكلت  للموؤلف  ال�صيا�صية   � الفكرية 
ج�صم وابرز كل �صلبيات البطل ال�صلبي عند 
عبد امللك نوري : اخلور ، العقم ، ال�صلبية، 

االدمان على امل�صكرات..الخ
�صبق ان ا�صرنا اىل ان لدى عبد امللك نوري 
م�صرحيات  ث��م��اين  ي�صم  م�����ص��ودة  دف��رت   ،
االوىل  الثالثة  اال�صهر   خالل  كتبها  ق�صار 
 "  �  : امل�صرحيات هي  من عام 1972 وهذه 
الن�صب العظيم" و "حمكمة" و "�صيزيف" 
الربيع"  ب��داأ  "الليلة  و  والل�ش"  و"البغل 
و   " االط���ف���ال  "لعب  و  ان�صان"  و"انا 
االخرى  هي  امل�صرحيات  وهذه  "�صلطان" 
االوىل  ت�صتمد   : جمموعتن  على  ت��ت��وزع 
ال�صيا�صية  الكاتب  اف��ك��ار  م��ن  موا�صيعها 
اىل  اق��رب  �صخ�صياتها  ف��ج��اءت  املبا�صرة 
القرون  يف  االخالقية  امل�صرحيات  رم��وز 
"البغل  م�صرحية  يف  �صيما   ، ال��و���ص��ط��ى 
و  "الروبوت"  اىل  اق��رب  واق��ل  والل�ش" 
فتغور  االخرى  املجموعة  ان�صان" اما  "انا 
يف   ، طبعًا  متفاوتة  بدرجات  مو�صوعاتها 
وعقدها  ال�صخ�صيات  وعي  الال  اال  اعماق 
امام  وهزميتها  واح��ب��اط��ات��ه��ا،  النف�صية، 
قوة القوى اخلارجية ، اىل هذه املجموعة 
"لعب  "حمكمة" و  تنتمي كل من م�صرحية 
االطفال" و "الليلة بداأ الربيع " اىل حد ما. 
اما م�صرحية "�صيزيف " فكان باالمكان ان 
من  الكافية  العناية  لها  توفرت  لو  تتحول 
املوؤلف، اىل م�صرحية متجيد رائع ل�صمود 

حتقق  يف  حقه  عن  املدافع  النبيل  االن�صان 
���ص��ع��ادة احل��ي��اة على االر����ش ول��ك��ن قوى 
ت�صادر  واالن��ان��ي��ة  والقمع  والق�صر  القهر 
هذا احلق. غر ان املعاجلة كانت مبت�صرة 
فبداأ لنا بطل امل�صرحية اقرب اىل امل�صت�صلم 
امل�صرحية  يف  والعبثي.  املت�صائم  اخلائر 
على  ت��وزع��ت  ال�صغرة  الثيمات  م��ن  ع��دد 
لها  توفرت  ال�صغرة،لو  امل�صرحية  امتداد 
معاجلة منا�صبة، لو ا�صبعت معاجلة فكانت 

م�صرحية من نوع اخر.
يل مالحظة على خمطوطة االديب عبد امللك 
كما  كتبت  قد  امل�صرحيات  ه��ذه  ان  ن��وري، 
يبدو ، على عجل وانها تقدم اكرث من دليل 
على ان االديب مل ي�صع يف ح�صابه امكانية 
ان  امل�صرح.  على  امل�صرحيات  ه��ذه  عر�ش 
جتاز  قد  العظيم"  "الن�صب  مثل  م�صرحية 
من اجل الطبع لكن الميكن ان جتاز للعر�ش 
م�صرحية  على  ذل��ك  ينطبق  امل�صرح.  على 
"ر�صل االن�صانية" التي تنتمي اىل املرحلة 
امل�صرحيات  اما  املوؤلف،  اب��داع  من  االوىل 
ي�صكل  ت�صلم يف مع�صمها مما  فال  االخ��رى 
على  بتقدميها  التفكر  دون  يحول  عائقًا 

خ�صبة امل�صرح.
م��ن ب��ن ال��ع��وام��ل االخ���رى ال��ت��ي تقلل من 
اه��م��ي��ة اجل��ه��د ال���ذي ي��ب��ذل��ه ك��ت��اب الق�صة 
كتابة  على  ا���ص��راره��م  امل�صرح  م��ي��دان  يف 
امل�صرحية ال�صغرة مما يحول دون تطوير 
من  العامل  لتناول  الالزمة  ابداعهم  ادوات 
زاوي����ة درام���ي���ة. ارج���و ان جن��د يف وقت 
قريب بن ايدينا ثمارًا حقيقية من االبداع 
يفجر  ال��ذي  الكبر  احلجم  ذي  امل�صرحي 
طاقات االديب من ناحية، ويكون قادرًا على 
معاجلة الق�صايا الكربى يف حياتنا العامة 

من الناحية االخرى.
امللك  عبد  عند  ل��الب��داع  �صريع  ت��ن��اول  ه��ذا 
نوري اريد له ان يكون تعريفًا عامًا ومدخاًل 
ت�صاعدنا  ان  نرجو  تف�صيلية  درا���ص��ة  اىل 
اىل  مكانها  لتاخذ  اجنازها  على  الظروف 
ج��ان��ب االب����داع امل�����ص��رح��ي ل��ع��دد اخ���ر من 

االدباء العراقين.
الهوام�س

1.جاء ذلك يف " كلمة" التي قدم بها القا�ش 
نوري  امل��ل��ك  عبد  جمموعة  التكريل  ف���وؤاد 
ال�صوؤون  .دار  اخلريف"  "ديون  االخ��رة 
الثقافية العامة"افاق عربية" بغداد 1987.

"االدب   ، احمد  االله  عبد  2.انظر:الدكتور 
الق�ص�صي يف العراقي منذ احلرب العاملية 
الثانية"،دار احلرية للطباعة والن�صر بغداد 

1977 �ش 157وما بعدها.
جملة االقالم 
ملف خا�س عن عبد امللك 
نوري ت�شرين االول 1989

عبد امللك نوري .. م�صرحيً�

مع ف�ؤاد التكريل بداية ال�صبعينيات
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جديدًا  الق�صرة  الق�صة  منحى  ك��ان  واذا 
القا�ش  ف��ان  العربية،  اخل��ط��اب  لغة  على 
الزمن  ي�صتبق  ان  ح��اول  ن��وري  امللك  عبد 
القارئ  ب��ن  احلميمة  و�صائجه  لتعميق 
تخدم  مكثفة  معاجلة  اأ���ش  على  والن�ش، 
ميثله  الذي  املح�صة،  االن�صان  نظر  وجهة 
والثقافة  بالوعي  ت�صلحت  ك��ذات  امل��وؤل��ف 
نوري  امل��ل��ك  عبد  ك��ان  ول��ه��ذا   ، العري�صة 
رائدًا يحتمل �صفات املفكر، ومفكرًا يحتمل 
���ص��ف��ات امل��ب��دع احل��ق��ي��ق��ي، وان�����ص��ًا يطلق 
اجنحة احلرية �صفة للروح ايل تبحث عن 

اخللود واخل�صب يف الوجود.
 � اخلم�صينيات   � ال��ف��رتة  ه��ذه  حظيت  لقد 
االجيال  قبل  من  اجل��اد  النقدي  باالهتمام 
النقدية املتالحقة ، وما زالت مثار الدرا�صة 
وروؤى  عوامل  الكت�صاف  النقدي،  والبحث 

جديدة يف تلك الفرتة.
قدموا  الفرتة  تلك  كتاب  بع�ش  ك��ان  واذا 
م��ن خ���الل ح��وارات��ه��م ال��ك��ث��ر م��ن االراء 
والت�صورات، فان القا�ش الرائد عبد امللك 
نوري يبقى عاملًا مغلقًا بعد ان فر�ش عزلة 
على نف�صه، واغلق بابه يف وجه اجلميع، 
ما عدا �صديق عمره اال�صتاذ فوؤاد التكريل. 
بينه وبن  الو�صل  الذي كان مبثابة حلقة 
افكر  وان��ا  �صنوات  منذ  اخل��ارج��ي.  العامل 
ال��ع��امل امل��غ��ل��ق من  ال���دخ���ول اىل ذل���ك  يف 
ك��ن��ت مع  ف��ق��د  م��ن �صمته،  اخ��راج��ه  اج���ل 
ا�صياء  على  اع��رث  ان  "البد  اق���ول  نف�صي 
جديدة يحتفظ بها القا�ش ، ومما �صاعف 
مع  م��ط��ول  ب��ح��وار  الظفر  على  ا���ص��راري 
القا�ش عبد امللك نوري، ذلك التحدي الذي 
واجهني به الزميل الناقد حامت ال�صكر. اذ 
وقا�ش  ناقد  من  اكرث  وعدنا  لقد   : يل  قال 
باحل�صول على حوار مع القا�ش عبد امللك 

نوري للمجلة دون ان يفلح احدهم بذلك.
كان هذا قد حدث قبل �صنة تقريبًا فاجبته 
� �صاح�صل على اطول واهم حوار و�صاعد 

ملفًا متميزًا عن رائد الق�صة احلديثة.
النهاية  يف  لكنها  كثرة  حم���اوالت  كانت 
وانفتح  ال��ب��ي��ت،  اىل  ودخ���ل���ت  جن��ح��ت، 

يف  انه  حتى  مفرحًا  انفتاحًا  معي  القا�ش 
اح��دى ال��زي��ارات ، ق��ال يل : " ان��ت ابني 
ت��زورين به  اأي وقت تريد ان  الكبر ويف 

.. تعال وبدون تردد".
افرحتني هذه الثقة الكبرة ، لذلك حر�صت 
يف  قالها  كلمة  لكل  ام��ي��ن��ًا  اك���ون  ان  على 
فكان احلوار معه  املتعددة،  تلك اجلل�صات 
كل  ففي   ، امل��ح��اور  ل��ذي��ذًا ومتعدد  ح���وارًا 

جل�صة كان لدي حمور حمدد نتحدث فيه.
فيها  التي يتحدث  امل��رة االوىل  وه��ذه هي 
القا�ش املبدع عبد امللك نوري بهذه ال�صعة 
واالنفتاح واجلراأة وال�صمولية، لذلك نرتك 

القارئ ي�صتمتع مبا يبوح به القا�ش.
مل   ، القا�ش  لبيت  املتكررة  زياراتي  ويف 
بحوار  اخل���روج  ه��و  الرئي�ش  همي  يكن 
العراقية  الق�صة  رائ���د  م��ع  ���ص��ام��ل  ادب���ي 
يف  مت�صعبة  مهمتي  كانت  وامنا  احلديثة، 
عن  اخلا�صة  اوراق��ه  يف  والبحث  الك�صف 
بحكم  القا�ش  ن�صيها  قد  كان  ادبية  اعمال 
الثقافية   االج��واء  عن  االبتعاد  او  الزمن   ،
مان�صر  ان  البدء  يف  مقتنعًا  اكن  مل  الين   ،
له من اعمال هو كل ماميلكه ومما �صاعدين 
والتجاوب  التعاون  ه��و  ه��ذه  مهمتي  يف 
التي  "�صاهرة"  �صقيقته  م��ن  لقيته  ال��ذي 
جميع  على  االم��ن  احلار�ش  مبثابة  كانت 
االوراق وال�صور اخلا�صة بالقا�ش ، ومن 
من  الكثر  اكت�صفنا   ، االوراق  تلك  ب��ن 
او  الق�ص�صية  او  الروائية  �صواء  االعمال 
امل�صرحية واملقاالت النقدية غر املن�صورة، 
الكاتبة  االل��ة  على  منها  ق�صمًا  �صرب  وق��د 
التي كان ي�صتخدمها القا�ش والق�صم االخر 

مكتوب يف دفاتر �صفر بخط يده.
ام��ام ه��ذا ال��رثاء االب��داع��ي الب��د ان نكون 

اكرث وفاًء لهذا الرائد
 الكبر ، ومن هنا جاءت �صرورة ن�صر هذه 
االعمال من اجل ان يطلع القارئ املعا�صر 
لهذا  مهمة  اعمال  على  والدار�ش  والباحث 
من جدل يف  �صتثره  وملا   ، املبدع  القا�ش 
اليوم ف�صلن  الثقافية. واذ نن�صر  ال�صاحة 
امراأة �صغرة" والتي  "احالم  من روايته 

االتفاق  بعد  العنوان  بهذا  ت�صميتها  متت 
مع القا�ش.

فاننا   " "�صيزيف  م�صرحية  اىل  ا���ص��اف��ة 
ق�صرة  ق�صة  اح���دث  الح��ق��ًا  ل��ه  �صنن�صر 
كتبها ، وبع�ش ق�صائد النرث وامل�صرحيات 

الق�صرة التي مل ي�صبق ن�صرها.
"ر�صل  االوىل  الق�ص�صية  جمموعتك  *بعد 

االن�صانية".
كتابة  يف  احلديثة  التيارات  على  انفتحت 

الن�ش االبداعي،
هل كان ذلك االنفتاح من باب ، رف�ش النتاج 
حبًا  ام   ، الثقافية  ال�صاحة  على  املعرو�ش 
ابداعيًا  خروجًا  ام   ، االبداعية  باملخالفة 
يف  متمركزة  ثقافية  قناعات  على  موؤ�ص�صًا 
الوعي االبداعي، واذا كان هو كذلك ، فما 

تلك اال�ص�ش؟
"ر�صل  ب���ن  ال��زم��ن��ي��ة  امل�����ص��اف��ة  ك���ان���ت   �
ثماين  االر�ش"   "ن�صيد  و  االن�صانية" 
���ص��ن��وات ، يف ه��ذه ال�����ص��ن��وات ال��ث��م��اين ، 
وكان   ، االجنبي  االدب  ق��راءة  على  اقبلت 
الهاج�ش وراء هذا االطالع، هو رغبة قوية 
يف معرفة املوقع االدبي"كاجناز" يف االدب 
العاملي، اين و�صل؟ وما ابرز التطورات ؟ 
نتجاوز  لكي  االأدب���اء  نحن  نفعله  ال��ذي  ما 
كمبدعن  موقعنا  اين  عليه؟  نحن  ما  واقع 
يف خارطة االبداع العاملي. انها طموحات 
تك�صف  م�صروعة،  طموحات  لكنها  �صباب، 

عن قدرة يف جتاوز ماهو موجود. 
*ب��ع��د ه���ذا االط����الع ه��ل وج����دت اجوبة 

ال�صئلتك تلك؟
� اقول احلقيقة، انا ت�صاءلت عندما اطلعت 
على اجنازات العمالقة يف امليدان االدبي، 
اين انا من امثال دو�صتويف�صكي، جوي�ش 
واخرين غرهم، لكن هذا االطالع مل يهبط 
همتي يف خلق امل�صروع اخلا�ش، وتطوير 

هذا امل�صروع ح�صب امكاناتي الذاتية.
*اذن انت تعرتف ان هذا االط��الع، �صاهم 
�صمن  حديثة  فنية  ق�صة  خلق  يف  ك��ث��رًا 

م�صروعك الفني اخلا�ش؟
� نعم ، ا�صتفدت من هذه القراءات، ا�صتفادة 

ان  ال��ف��رتة،  تلك  ادرك���ت يف  ك��ب��رة، الأين 
وال  ب��دائ��ي��ًا،  منجزًا  ك��ان  الفني،  منجزنا 
ميكن له ان يرتقي اىل م�صاف االجنازات 
االبداعية يف العامل، ومن هنا كان البد لنا 
نظرنا  ووجهة  تفكرنا،  طريقة  تغير  من 
االبداعية  الوظيفة  واىل  العمل،  هذا  اىل 
اي�صًا. فقد فتحت التجارب الفنية احلديثة 
امام اعيننا افاقًا جديدة، مل نكن ندركها يف 

ال�صابق.
الوظيفة  غ��ل��ب��ت  االوىل  ن��ت��اج��ات��ك  *يف 
يف  لكنك  الفنية  الوظيفة  على  االجتماعية 
ماهو  بن  املوازنة  االر�ش" كانت  "ن�صيد 
كانت  ..ملن  �صعبة  اجتماعي  هو  وما  فني 

الغلبة؟
� ما الذي تق�صده بالوظيفة االجتماعية؟ انا 

ا�صالك...
*اق�صد ت�صاوؤل اجلانب الفني امام اجلانب 

االجتماعي.
� هل بامكانك ان تاأتيني مبثال واحد، �صرط 

ان يكون من خارج "ر�صل االن�صانية"؟
 *يف بع�ش ق�ص�ش "ن�صيد االر�ش" ولي�ش 

معظمها.
على  اج��ي��ب��ك  وان���ا  يل  ا���ص��ر  ؟  ق�صة  اأي   �

�صوؤالك.
ق�صة  ه��و  ذل��ك  اىل  م��ث��ال  اق���رب  ان  *ارى 

والربيع". واجلرذي  "العاملة 
مق�صود  اهمال  بعملية  اق��وم  ان  الميكن   �
اجلانب  ح�صاب  على  االجتماعي  للجانب 
اجلانب  ك���ان  واذا  الب���د  وامن����ا  ال��ف��ن��ي، 
 ، الق�ص�ش  بع�ش  يف  وا�صحًا  االجتماعي 
فانا ا�صرتكت يف احلركة الوطنية م�صاركة 

فعلية.
*لكن ابراز اجلانب االجتماعي لي�ش عيبًا، 

اذا ما كانت هناك ان�صباطية ابداعية؟
� نعم ، الميكن اهمال اجلانب االجتماعي. 
كتبنا  قد  نكون  فاننا   ، ذلك  ح�صل  ما  واذا 
ق�ص�صًا �صكلية، اال ان التغليب كما تقول ال 
اعتقد انه ح�صل يف نتاجي الق�ص�صي، انا 
ال ا�صع مواعظ يف ق�ص�صي مثل القا�ش" 
عبد الرزاق ل�صيخ علي " كانت كل ق�ص�صه 

ال��ع��م��ل ب��ك��ام��ل��ه كتبه يف  م��واع��ظ ق��ان��ون 
ق�ص�صه.

�صاحكًا" "يتهدج 
� انا ال افعل ذلك.

)اح�����ص�����ص��ت م��ن خ���الل ط��ري��ق��ة ال��ك��الم ان 
ال��ق��ا���ش امل��ب��دع ع��ب��د امل��ل��ك ن����وري ، اخذ 
ت�صريفًا  ال�صحكة  تلك  وكانت   ، باالنفعال 

له، لذلك حاولت ا�صتغاللها. 
عبد امللك عبد اللطيف نوري

*مكان وتاريخ الوالدة : يف حمجر �صحي 
ال�����ص��وي�����ش يف م�صر  ق��ن��اة  ���ص��اط��ئ  ع��ل��ى 

1921
*املوؤلفات:

الق�ص�صية  املجموعة   . االن�صانية  1.ر�صل 
االوىل1946.

الق�ص�صية  املجموعة   . االر���ش  ن�صيد   .2
 1980 االوىل  ال��ط��ب��ع��ة   1954 ال��ث��ان��ي��ة 

الطبعة الثانية.
ثالثة  م��ن  م�صرحية  وخم��م��ل.  3.خ�����ص��ب 

ف�صول 1972.
الق�ص�صية  املجموعة  اخل��ري��ف  4.ذي����ول 

الثالثة 1980.
حقوق  :بكالوريو�ش  العلمي  *التح�صيل 

1944
ق��ل��ي��اًل، م���ن اجل  ال���رتاج���ع  ال��ل��ح��ظ��ة يف 

ا�صتمرار احلوار(
*انا مل اكن اق�صد يف �صوؤايل ذلك،

املجموعة  تلك  كانت  فقد  االر�ش"  "ن�صيد 
م���ن ان�صج  ف��ن��ي��ًا مم����ت����ازًا، وه����ي  ع���م���اًل 
تلك  فيها  حتققت  وقد  الق�ص�صية،  االعمال 

املوازنة..
مقاطعًا" "القا�ش 

� مثلما تقول ... هذا موجود.
)كان يق�صد يف كلمة "موجود" هو املوازنة 

بن االجتماعي والفني(
*ل��ك��ن ال��ن��ت��اج��ات االخ��رى..وخ��ا���ص��ة يف 
"ذيول اخلريف" كانت هذه ال�صمة وا�صحة 

ب�صورة ملفتة للنظر؟
ق�ص�صها  اغلب  كتبت  اخلريف"  "ذيول   �
قبل " ن�صيد االر�ش" اأي قبل تبلور احل�ش 

الفني ، الذي جت�صد يف " ن�صيد االر�ش..
*ان���ا اع���رف ذل���ك، لكن ال���ذي ال ي��ع��رف .. 

يت�صور...
)القا�ش مقاطعًا(

ال، ه��ي ق��ب��ل ، م��ع��روف ذل���ك ، وح��ت��ى ان 
لهذه  مقدمته  يف  ال��ت��ك��ريل  ف���وؤاد  ال��ق��ا���ش 

املجموعة اكد ذلك.
*اال ان بع�ش ق�ص�ش هذه املجموعة  كتبت 

بعد " ن�صيد االر�ش"...؟
" وهي ق�صة  " معاناة  � فقط ق�صة واحدة 

جيدة كما ارى ، هل ترى انت عك�ش ذلك؟
* كال ... انها لي�صت �صعيفة.

فيها  ي�صم  ق��د  ا���ص��ارة  ك��ل  ان  )اح�ص�صت 
تعر�صًا  ن��وري  امللك  عبد  الكبر  القا�ش 
اىل " ن�صيد االر�ش" ينقطع فيها احلوار ، 
واذا ما انقطع ذلك احوار، فاأن [اعادته امر 

�صعب جدًا(
*بو�صفك جمربًا رائدًا يف الق�صة العراقية 
 " ق�صة  الوعي يف  تيار  لنتذكر   � والعربية 
جيف معطرة " وما تالها من ق�ص�ش � هل 
مرتبطًا  زال  ما  التجريب  طريق  ان  ت��رى 

باجنازات الفن الق�ص�صي يف العامل؟
� يف القرب؟
* نعم......

� التجريب دائمًا موجود.
*اق�صد هل يرتبط بالغرب فقط اأو ان لديك 

ت�صور اخر...؟
� يف ال�صرق تق�صد ... انا غر مطلع كثرًا 

على ذلك...
قراءاتي االن من اجل الت�صلية فقط...

*هل يعني ذلك انك مل تعد تقراأ بوعي....؟
اتعلم،  لكي  اقراأ  ، كنت  � يف فرتات �صابقة 
الكتابة  يف  اجل��دي��دة  التجارب  واكت�صف 

الك�تب املجدد 
يحرث يف اأر�ص بكر

اجرى احلوار: هاتف الثلج

نقلة  يحقق  ان   ، اخلم�شينيات  يف  العراقي  القا�س  ا�شتطاع 
م�شروعه  ينفذ  وان   ، العراقية  الق�شة  م�شرية  يف  تاريخية 
الفني ب�شورة رائدة حددت مالمح التطور الفني القادم، واذا 
ما ذكر ذلك امل�شروع ، يذكر القا�س الكبري عبد امللك نوري مع 
زميله و�شديقه ورفيق م�شريته القا�س والروائي املبدع فوؤاد 

التكريل بو�شفهما رائدي التجديد يف الق�شة العراقية.
فرة  يف  اهمية  �شكل  ن���وري  امل��ل��ك  عبد  وال��ق��ا���س 
�شهلت  ان  ب��ع��د  ال��ت��ج��دي��د  مب���ح���اوالت  ت��ع��ج  ك��ان��ت 
العامل  اج���زاء  ب��ني  االت�شال  و�شائل  التكنولوجيا   

املتناثرة
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العدد )1869( 
السنة السابعة 

الخميس )5( 
اب 2010

جمرد  ع��ن��دي  ال��ق�����ص��ة  ا���ص��ب��ح��ت  ...االن 
مت�صية وقت لي�ش اال.

*لكنك مازلت متهربًا عن االجابة...
ارتباط  ال�����ص��اب��ق يف  ���ص��وؤايل  اك���رر  وان���ا 

االجناز الفني يف الغرب ...؟
الن  ح��د  عند  يقف  ان  المي��ك��ن  التجريب   �

التجريب هو جتديد اي�صًا
ي��ع��د ح��ك��رًا على  ان���ه مل  ه���ذا  *ه���ل يعني 

الغرب....؟
ال�صعوب هناك هاج�ش  لدى كل  ... بل  � ال 
هذا  ان���ع���دم  واذا  االب������داع  يف  جت��ري��ب��ي 
الهاج�ش فال يكون هناك تطور او تقدم يف 

الفنون ، كل الفنون بدون ا�صتثناء.
اختالف  ه��و  ه��ل  للتجديد،  مفهومك  م��ا   *

مفارقة...؟
� كال ... التجديد لي�ش اختالفا او مفارقة .. 
التجديد هو تطور ... الكاتب املجدد دائمًا 
ما،  �صيء  لعمل  ق�صوى  ا�صتنفار  حالة  يف 
اىل  ي�صل  ان��ه   ، اخ��ر  مبعنى   ، جديد  عمل 
القناعة  او  الر�صى  ع��دم  من  معينة  درج��ة 
عن ا�صياء واالجناز الذي يقدمه .. من هنا 
ياخذ الهاج�ش الفني يف البحث عن ا�صياء 
جديدة دروب غر �صالكة يحرث يف ار�ش 
رغبة  واخ��رًا  اواًل   ... والتجديد   ... بكر 

ذاتية بحتة يف جتاوز الذات.
* ك���ان وال����دك وزي�����رًا ، واال���ص��ت��اذ ف���وؤاد 
معروفة  ع��ائ��ل��ة  اىل  ي��ن��ت��م��ي  ال���ت���ك���ريل 
اجتماعيًا مب�صتواها الرفيع ، اعود وا�صال 
ترى  اأو  الربجوازية  نتاج   ، التجديد  هل 

خالف ذلك..؟
� ما تقوله ال عالقة له بالتجديد ، ميكن ان 
ت�صميها وراثة ، وقد ال تكون وراثة مبا�صرة 
�صابقة  اجيال   من  تنتقل  اجلينات  ه��ذه   ،
االن�صان  اىل اجيال الحقة، وهي كمبيوتر 
. اما الكرومو�صومات فهي موجودة يف كل 
خلية من خاليا ج�صمه ، فهذه ق�صايا مقدرة 
الفكاك  ي�صتطيع  وال  االن�صان  على  تقديرًا 
على  " املكتوب  االمثال  يف  قيل  كما  منها، 
اكت�صف  علمي  ا�صا�ش  وه��ذا   "... اجلبن 
م�صر  حتدد  التي  هي  فاجلينات  موؤخرًا، 
م�صتواه  ولي�ش  حياته  وم�صار  االن�صان 

االجتماعي.
*انت كما يبدو يل علمي..ولكن

ما دور االرادة يف ذلك؟
� طبعًا االن�صان ميتلك ارادته اخلا�صة.

ي�صتطيع ان يغر �صلوكه

ال��ت��ي يرثها  ول��ك��ن اال���ص��ل يف اجل��ي��ن��ات 
عرب االآب��اء او االج��داد ذك��ورًا واناثًا، وانا 
لديه  ك��ان��ت  اج����دادي  م��ن  ج��د  اأي  الادري 

هوايات فنية.
التجديد  �صنوات  اخلم�صينيات  تعد  *هل 

يف االجنا�ش االدبية... وملاذا...؟
هي  ك��ان��ت  اخلم�صينيات  ان   ، احلقيقة   �
يف  لي�ش  الفني  والعطاء  التجديد  �صنوات 

االدب فقط وامنا يف الفن اي�صًا
*يف املو�صيقى والفن الت�صكيلي ، يعني هل 

هي �صنوات خ�صبة كما تعتقد؟
� نعم ، وميكن ان نربطها بالبقع ال�صم�صية [  

ي�صحك ... ويوا�صل حديثه ... ]
البقع  يف  ف��وران  يحدث  عندما  يقال  كما   �
والفنية  االدب���ي���ة  ف��احل��رك��ات  ال�صم�صية 

كلها...
)ي�صمت قلياًل . م�صتذكرًا مفردة ما(

*تزدهر.
� نعم ،تزدهر ، واالن كما هي �صابقًا " البقع 
ال�صم�صية " ملتهبة احلرارة ، وي�صتفيد هذا 
اجليل من هذا الفوران يف كتابات جديدة، 
متجاوزة او متطورة عما قدمناه يف فرتة 

اخلم�صينيات...
)يغرق يف �صحك وي�صتمر وهو �صاحك( 

� توهجات وانفجارات �صم�صية تبقى )11( 
�صنة.

* لكن ملاذا ال ي�صتثمرونها االن؟
� الطبيعة توؤثر يف االن�صان. ةوالكون كله 
الكونية  اال�صعة  الن  االن�صان،  على  يوؤثر 
ت��دخ��ل ال���غ���الف االر����ص���ي، ط��ب��ع��ًا تدخل 
بكميات  دخلت  ل��و  ولكن   ، قليلة  بكميات 
اكرب ، حترق االن�صان والنبات واحليوان.

*ارى انك تهتم باجلانب العلمي؟
� نعم ، انا احب العلوم.

*منذ البداية؟
� نعم منذ البداية.

* ملاذا مل تدر�ش هذه العلوم؟
البداية متامًا،  � الادري ... هي لي�صت منذ 
كان  حيث  بطيئًا،  من��وًا  تنمو  ب��ذرة  كانت 
اجلانب االدبي اكرب من حيث النمو،ولكني 
بعد التخرج يف احلقوق اخذت اميل لقراءة 

العلوم...
)ي�صحك( 

* هل �صاهم النقد يف الرتويج للتجديد؟
� ال، مل ي�صاهم احد، فقط ... نهاد التكريل، 
كان يتابع، يعني نقراأ له بع�صا من كتاباتنا 

)انا و�صديقي فوؤاد التكريل( لكنه مل ين�صر 
نقد  ، وامنا  او املجالت  ال�صحف  نقده يف 

�صفاهي.
*كم مرة راأيت نف�صك يف ابداع

  االجيال التي تلت مرحلة اخلم�صينيات.
الرائعة"الرجل  ق�صتك  االن  ذه��ن��ي  يف 

ال�صغر"؟
� ما الذي تق�صده يف �صوؤالك هذا؟

او من االجيال  قلدك من جيلك  *ا�صال من 
الالحقة...؟

ع��ام��ة كتب  ب�����ص��ورة  ول��ك��ن   .. � الات���ذك���ر 
ا�صتخدام  يف  ماكتبناه  منوال  على  الكثر 
ثيمة  ع����ن  ال���ك�������ص���ف  يف  ال����وع����ي  ت���ي���ار 
دواخ��ل  وك�صف  وم��و���ص��وع��ات��ه��ا،  الق�صة 

ال�صخ�صيات.
*اال تتذكر بع�ش اال�صماء؟

� ال اعتقد ب�صرورة ذكر اال�صماء.
* يف ال�صر؟

� هناك روزناجمي.
*حممد روزناجمي.
� حممد روزناجمي.
*يعني روزناجمي

� نعم، روزناجمي. واخر من كركوك ا�صمه 
خانقاه. او ال اتذكر ا�صمه بال�صبط االن.

* عبد ال�صمد خانقاه.
� قد يكون هذا هو ا�صمه، ولكن على كل حال 

هو خانقاه.
*لقد كنت اول من كتب ق�صة حقيقية.

هل ترى ا�صماء اخرى ا�صافت اىل اال�ص�ش 
التي مت تر�صيخها يف اخلم�صينيات...؟

� اجليل الذي جاء بعدنا� انا وفوؤاد � وكذلك 
يف  ي�صروا  مل   ) عبا�ش  )ن��زار  ما  حد  اىل 
ال��ط��ري��ق، وامن���ا اف��رتق��وا ع��ن��ا، كل  نف�ش 
اخلا�ش،  طريقه  يف  ي�صر  ان  اراد  كاتب 
ذل��ك، فهي مل تكن ق�صية  وه��م حمقون يف 

ا�صافة او عدم ا�صافة.
* تق�صد انهم اجتهوا اجتاها مغايرًا؟

� نعم ... لكل �صيخ طريقته!
*الريادة يف التجديد ملن؟ ..انت والتكريل 
بداياته  لكل  امينًا  فاح�صًا  وكنت  �صديقان 

الق�ص�صية ... هل الريادة لك انت؟
اأي   ، ف��وؤاد  من  ا�صتفدت  اي�صًا  ان��ا   ... ال   �

مبعنى اخر كنا يف نف�ش املوقع.
*لكنك كنت تفح�ش اعماله؟

� اعرف ، وهو اي�صًا كان يفعل ذات العمل 
يف ق�ص�صي.

*انت كنت اكرث وعيًا يف البداية...
التطور  م���ن  درج�����ة  اىل  و���ص��ل��ن��ا  ح���ن   �
يف   ، االوىل  ال��ب��داي��ات  قبل  ال��ك��ت��اب��ة،  يف 
ق�ص�صيًا  كاتبًا  كان  اي�صًا  هو   ، املتو�صطة 
كنا يف   ، ذلك تطورنا  بعد   ، املتو�صطة  يف 
امت  االخ��ر،  ق�صمه  كمن وج��د   ، الفرتة  تلك 
احدنا االخر، فقد كان متمما يل وانا متمما 
بعد  متكاملة  ب�صورة  بع�صنا  وامتمنا  له، 

اللقاء.
التكريل  ف���وؤاد  وال��روائ��ي  القا�ش  *يتهم 
رايك  م��ا  بلزاكيون  باأنهم  ال��ع��رب  الكتاب 
بهذا ... امل تخرج الق�صة العربية عن اطار 

ال�صرد البلزاكي...؟
ذلك  عن  خرجت  الق�ص�ش  بع�ش   ، طبعًا   �
يو�صف  ال�صاروين،  يو�صف  .هناك  ال��رداء 

ادري�ش ،لكن لي�ش جميع الكتاب،بلزاك
منها  ي��ق��راأ  م��ا  ان  اعتقد  ك��ت��اب،  مائة  كتب 
يف  ع��م��ره  ق��ت��ل  ك��ت��ب.  خم�صة  او  ارب��ع��ة 

الكتابة، الليل والنهار)ي�صحك(.
ماذا  االن،  اخلم�صينيات  اىل  ع��دت  ل��و   *

تفعل، كيف تكتب...؟
عليه  اع���ل���ق  ان  ا���ص��ت��ط��ي��ع  ال  م���ا  ه����ذا   �
وحتى  اخلم�صينيات  م��ن��ذ  ب�����ص��يء،الين 
وثقافيًا  ف��ك��ري��ًا  ت��ط��ورت  وان  الب���د  االن 
فلي�ش ممكنًا ان ابداأ مثل ما كنت عليه يف 
اخلم�صينيات، عندما كنت "خام" ومل تكن 

لدي هذه احل�صيلة املعرفية.
*بعد م�صي  اربعن �صنة من الكتابة الفنية 
الق�صة  م�صتقبل  اىل  تنظر  كيف  احلديثة، 

يف العراق...؟
� هذا �صيء �صعب التنبوؤ به...

*ملاذا؟
يعني  الت�صجع،  امل��وج��ودة  ال��ب��وادر  الن   �
مبدعن  ككتاب  ب��رزن��ا  اخلم�صينيات  يف 
انف�صنا  وفر�صنا  اجن��زن��اه،  م��ا  خ��الل  م��ن 
يف الثقافة من دون )وا�صطة( او دعاية مل 
يقومون  ا�صخا�ش  او  موؤ�ص�صة  هناك  تكن 
الفني  العمل  الكتاب،  او  للكاتب  بالدعاية 
الو�صع  انقلب  ،االن  الدعاية  هو  املتميز 
هناك  لي�ش   ... االجن��از  ت�صبق  فالدعاية   ،
 ... نف�صه  الي��ف��ر���ش  وال��ن��ت��اج   ... اب����داع 
بعدنا  اتوا  الذين  الق�ص�صين  على  امتنى 
نف�صه  ويفر�ش  حا�صرًا،  نتاجهم  يكون  ان 
تكون  فقط  احلالة  ه��ذه  يف  ال��ق��ارئ،  على 

الق�صة العراقية بخر.
اخلم�صينيات،  جيل  نتاجات  اغلب  *يف 
املو�صوعات  ع��ل��ى  وا���ص��ح  ت��رك��ي��ز  ه��ن��اك 

ال�صاذة، ملاذا هذا الركيز؟
احلياة،  يف  موجودة  املو�صوعات  ه��ذه   �
املو�صوعات  لهذه  طرحنا  يكن  مل  يعني 
�صيء  نقل  يف  حبًا  او  ال�����ص��ذوذ،  ب��اب  م��ن 
�صاذ او مغاير للواقع، وامنا واقع احلياة 
قبل  واقعين  كتابا  كنا  فنحن  كذلك،  ك��ان 

كل �صيء.
*اين ت�صع غائب طعمة فرمان يف م�صرة 

الق�صة العراقية؟
� غائب اعتربه روائيًا ممتازًا.

*اكرث مما هو قا�ش؟
الق�صرة مييل اىل   الق�صة  ، هو يف  نعم   �
يف  وخا�صة  ممتاز،  كروائي  لكن  ال�صرد، 
املحلية،  اال���ص��ي��اء  على  وت��رك��ي��زه  الغربة 

وعر�صها ب�صكل �صائق وممتع فنيًا.
* ما راأيك يف الكتابات الق�ص�صية اجلديدة 
، ادور اخل��راط عبده  لدى )حممد خ�صر 

جبر(؟
� مل اتابعهم

* حممد خ�صر امل تقراأ له؟
� نعم ، قراأت له.

"روؤيا  ع��ن��وان  حتمل  ك��ان��ت  ق�صة  *اخ���ر 
برج".

الق�صة،  ه��ذه  مثل  خ�صر  حممد  كتب   *
وكان ا�صمها "ال�صفيع".

امراأة حبلى تنزل ال�صلم.

االوىل  الق�ص�صية  جمموعته  يف   ، *نعم 
"اململكة ال�صوداء" والتي �صدرت يف بداية 

ال�صبعينيات.
� نعم ، قراأتها وكانت لدي ماآخذ عليها، فالقا�ش 
ام��راآة حامل  هناك  البطل، هل  ذهن  يدخل 
ال�صلم،ت�صعد،تنزل،ت�صعد،ال�صبايات  تنزل 
مت��ر م��ن ام��ام��ه��ا يف ك��ل حل��ظ��ة، وه���ي كل 

دقيقة تعد وتنزل...
)ي�صحك ... ثم يتوا�صل(

� ان اال�صياء التي متر يف ذهنها ، هي ا�صياء 
�صخ�صية  تالئم  وال  خ�صر  حممد  وافكار 
الرئي�ش  املاخذ  .هذا هو  االمية  املراأة  هذه 
ع��ل��ى ال��ق�����ص��ة، مب��ع��ن��ى اخ��ر.ه��ن��اك روؤى 
الميكن  ال��روؤى  هذه  لكن  وغريبة.  عجيبة 
ان متر يف ذهن هكذا ام��راأة، هذا خلل يف 

بناء ال�صخ�صية الق�ص�صية.
اال���ص��دي واجليل  ك��ري��دي،ف��ه��د  *م��و���ص��ى 

ال�صتيني امل تقراأ لهم...؟
� قراأت لهم يف ال�صابق، ولكني مل اتوا�صل 

معهم االن، وال اعرف ما الذي يفعلونه!
االجناز  يف  دور   اخلا�صة  للعالقة  *ه��ل 

الفني...؟
باملجتمع،  ال��ك��ات��ب  ع���الق���ة   ، ال��ع��الق��ة   �

باال�صدقاء.
*باحلبيبة؟

� طبعًا لها تاثر، االن�صان غر معزول.
*ما مقدار هذا التاأثر؟

ام  الكاتب  اراد  ،���ص��واء  نتاجه  يف  يظهر   �
مل يرد، فهو يكتب عن جتاربه ال�صخ�صية، 
حتى لو كان يكتب عن "فطومة" او غرها 
ما  كثرًا  فالكاتب  �صخ�صية،  جت��ارب  هي 
بعد  فيها  ال��ن��ظ��ر  م��ادق��ق  اذا  ا���ص��ي��اء  ي��ج��د 
ا�صيائه  م��ن  الكثر  ي��رى  �صوف  االجن���از، 
ال��ق�����ص��ة، وتظهر  م��وج��ودة يف  اخل��ا���ص��ة 
اجلو  وخ���ارج  عنه،  بعيدة  اخ��رى  ا�صياء 

الذي يعي�ش به.
*ملاذا مل تتم ترجمة ق�صة "غثيان".

"ريح اجلنوب"  ان�صج من ق�صة  انها  رغم 
التي �صبق ان ترجمت؟

"ريح  ق�صة  من  اف�صل  الق�صة  هذه   ، نعم   �
اجلنوب" فنًا، وال ادري ملاذا ترتجم دائمًا 
من قبل املرتجمن، وكذلك احلال مع ق�صة 
لغات  اىل  اي�صًا  ترجمت  التي  "فطومة" 

عدة.
*هل النها ق�صة حملية وفيها نكهة خا�صة؟

وهم  ب���ارز،  املحلي  اجل��ان��ب  ...ان  نعم   �
�صرقية،انا  نكهة  ق�صة عن  كل  يبحثون يف 
ال اعرف ملاذا اليختارون ق�ص�صًا من زاوية 

فنية.
*من امل�صوؤول عن ذلك؟

مرتجمًا  التقيت  باري�ش  امل��رتج��م....يف   �
من  بع�صًا  ترجم  وق��د  ي��ون��اين،  ا�صل  م��ن 

ق�ص�صي.
*يف هذا الكتاب الذي ترجم اىل الفرن�صية، 
الذي ترجمت  الوحيد  العربي  الكاتب  انت 

له ق�صتان...
� نعم )ريح اجلنوب( و )ال�صديقان(..

*من كان معك من الكتاب العرب؟
� ت��وف��ي��ق احل��ك��ي��م . وم���ن ال���ع���راق ف���وؤاد 

التكريل..
*من كتب املقدمة لهذه املختارات؟

وكتب  امل��ع��روف.  امل�صت�صرق  ب��رك  ج��اك   �
قارئ  وهو  جميل.  ب�صكل  ف��وؤاد  وعن  عني 
جيد، وقد التقيت به يف باري�ش بناًء على 
عامي  باري�ش  يف  بقيت  قد  وكنت   ، طلبه 

.1965� 1964
اعتناًء  الق�ص�صية  باللغة  تعتني  *ان���ت 
ت��ق��رتب من  ال��ن��ه��اي��ة  خ��ا���ص��ًا،ك��اأن��ه��ا يف 
ال�صعرية.... هل يعني هذا ولعًا خا�صًا ام 

ان هناك ا�صبابًا اخرى تكمن وراء ذلك؟
� هذا �صحيح....فانا احب ان تكون الكلمة 
معربة او قادرة على ك�صف ال�صور احل�صية 
الكتابة  تتعبني  لذلك  الذهن،  يف  املت�صكلة 
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عبد امللك نوري ومهنية الق�ص االوىل للق�صة فانا منذ البدء احب ان افرغ 
ك��ل ال�����ص��ور ال��ت��ي يف ذه��ن��ي على ال��ورق 

ب�صورة متكاملة دون ت�صوهات.
اكرث  الق�صة  كتابة  تعيد  ان��ك  ه��ذا  *معنى 

من مرة؟
� نعم ،اكتبها عدة مرات ،وقد تكون ال�صفحة 
الواحدة يف بع�ش االحيان تكتب ع�صرات 
النهائية  �صيغتها  اىل  ا�صل  حتى  امل���رات 
التي  ال�صفحات  كتابة  اعيد  ما  دائمًا  .فانا 
اكون قد كتبتها يف اجلل�صة ال�صابقة، حتى 
وان كانت �صفحة واحدة، وغر را�ٍش عنها 
ا�صتطيع موا�صلة  فانا يف هذه احلالة ال   ،
ال�صفحة  تلك  كتابة  اعيد  وامن��ا  الكتابة، 
ومن  به،  اطمح  الذي  بال�صكل  تخرج  حتى 

ثم اتوا�صل مع ال�صفحات االخرى للعمل.
الرجل   " ق�صة  كتابة  وق��ت  ا�صتغرق  *ك��م 

ال�صغر"؟
� �صهرين.

*وق�صة "جيف معطرة"؟
� اكرث من �صهرين.

ال�صوؤال  ان  ول��و  نف�صك،  اىل  ق�صة  اق��رب   �
يبدو حمرجًا؟

اعمايل  عن  انطباعاتي  اتذكر  ال  االن  انا   �
،فقد ن�صيت معظمها.
*اثناء فرتة الكتابة؟

� اي�صًا ال ار�صى عن ق�ص�صي، كان طموحي 
الق�ص�ش  من  اف�صل  ق�صة  اكتب  ان  ان��ذاك 

التي كتبتها.
*هل اعطاك النقاد حقك؟

فقط  نقاد،  هناك  يكن  مل  النقد؟  ك��ان  اي��ن   �
نهاد، وينقدنا ب�صورة �صخ�صية.

*جتربتك تنطوي على مفارقة ...لقد كنت 
ثم توقفت ح�صنًا، متى يكون االديب اقرب 
اىل موقعه من عامل اليوم، عندما يكتب ام 

عندما يتوقف؟
� ال افهم ما تق�صده.

*اق�صد االلتزام يف الفن واحلياة.
� االديب امللتزم �صواء كتب ام مل يكتب فهو 
ملتزم، الن امل�صاألة تبقى ق�صيته ال�صخ�صية، 
ف���اذا م��ا ت��وق��ف ال��ك��ات��ب فهو اي�����ص��ًا يبقى 
وانا  الكتابة.  حلظة  يف  كان  مثلما  ملتزما 
تلك  الكتابة، يف  مزاج  توفر  ما  متى  اكتب 

اللحظة ال ميكن ان يوقفني �صيء.
*انت ال تكتب منذ فرتة طويلة،

هل تت�صور ال�صبب بك ام باالآخرين؟
هي  اخلا�صة  ظ��رويف  ان  �صابقًا  لك  قلت   �
ال�صبب ، منها املر�ش ، كما اين ا�صعر انني 

ال ا�صتطيع  ان اقول �صيئًا جديدًا.
*جتربة كتابة بع�ش الق�ص�ش.

"الرجل  ق�����ص��ة  ك��ت��اب��ة  ان��ب��ث��ق��ت  *ك���ي���ف 
ال�صغر"؟

انا   ، البا�ش  ينتظر  �صغرًا  �صبيًا  راي��ت   �
كان  ل���ه...  انظر  البا�ش،  موقف  يف  كنت 
"النفر" الواحد  كان  وقد  د�صدا�صة  يرتدي 
"بع�صرة  اخل��ا���ص��ة  االج����رة  ���ص��ي��ارات  يف 
غر  ميتلك  ال�صبي  ذل��ك  يكن  مل  فلو�ش" 
ركبت   ، االج��رة  �صيارة  توقفت  املبلغ  هذا 
ال�صائق،  بجانب  ال�صبي  ذل��ك  ورك��ب  بها، 
اعطى املبلغ لل�صائق ...رف�ش اخذه ..بعد 
ان و�صلنا اىل "الكرنتينة" يف باب املعظم 
اخليل  ا�صطبالت  ت�صم  كانت  وال��ت��ي   ...

انذاك ...نزل ال�صبي.
..انه  كثرًا  بي  اثر  ذات��ه  بحد  امل�صهد  هذا 
 .. تكون خالته  ..وق��د  �صيء  قد يبحث عن 
ار�صلته امه يف البحث عنها ... بنيت هيكل 
راأ�صي  يف  ج��اءت  هي  او   .. هكذا  الق�صة 
ترد  التي  االمكنة  ام��ا  ف���ورًا،  ال�صكل  بهذا 
يف الق�صة فقد كانت موجودة فهي االماكن 

التي ازورها يوميًا، ازقة وحمالت.
*وق�صة "جيف معطرة"؟

� هذه كنت متاثرًا فيها بجيم�ش جوي�ش.
* وق�صة "زمكان احلمر"؟

البا�ش  انتظار  وراء  من  اي�صًا  انبثقت   �

وفيها نقد اجتماعي.
* وق�صة "ذيول اخلريف"؟

 " زوج���ي  م��ع  ال�صليخ  يف  اع��ي�����ش  ك��ن��ت   �
امت الزهاوي" ا�صتقيت اجواءها من تلك 
 .. خبازة  يحب  من  م�صن  رجل   .. املنطقة 
انهما  بال�صيا�صة  ع��الق��ة  لها  لي�صت  ق�صة 

عجوزان لذلك ا�صميتها "ذيول اخلريف".
ام  ق�����ص��ة  ك����ان  ه���ل  ك��ت��ب��ت��ه  ع��م��ل  *اول 

م�صرحية؟
� ال ... مل اكتب يف البداية م�صرحية. فقط 
جمموعة  يف  ق�صة  ه��ن��اك  ول��ك��ن  ق�ص�ش. 
اقرب  كثر  حوار  فيها  االن�صانية"  "ر�صل 
فقد  كتبته  عمل  اول  ..ام��ا  امل�صرحية  اىل 
كان ق�صة )بدرية(، عن موم�ش، ن�صرتها يف 

جملة )املجلة(.
ا�صمك  مرة  اأول  ترى  وان��ت  م�صاعرك  *ما 

مطبوعًا؟
كنت  حيث  العايل  االبتهاج  م�صاعر  كانت   �
الثانوية  يف  حقوق،  اول  يف  �صابًا..طالبًا 

مل انت�صر قط.
*كيف اكت�صفت نف�صك قا�صًا.

ايام  يف  البداية  منذ  الرغبة  ل��دي  كانت   �
الرغبة  ه���ذه  ل��ك��ن  امل��ت��و���ص��ط��ة،  ال��درا���ص��ة 
احلقوق  كلية  يف  للظهور  وع��ادت  ماتت.. 
كتابة  على  رك���زت  عندها  ق���وي..  ب�صكل 

الق�صة.
*ه���ل ك���ان اجل��ان��ب ال��ف��ن��ي ه��اج�����ص��ًا منذ 

البداية؟
� مل يكن هذا تفكري او هديف منذ البداية، 
ومل افكر ان اكتب ق�صة فنية متميزة ، هذا 

الفن مل يكن وا�صحًا كروؤيا.
*هل قلدت احدًا يف البداية؟

� ال اتذكر بال�صبط لكني متاثر بكثرين، ومل 
اقلد واحدًا بعينه، وعندما بداأ هذا التاثر 

وا�صحًا اخذت اكتب ق�ص�صًا عادية...
)ي�صحك منت�صيًا من هذا االعرتاف(

*هل جميع ق�ص�صك ا�صتغرق وقت كتابتها 
طوياًل..؟

�صهاًل  �صيئًا  لي�صت  عندي  الق�صة  كتابة   �
املثال  �صبيل  على  الق�صرة  فالق�صة  اب��دًا، 
اقل  او  �صفحة  ع�صرين  بحجم  كانت  اذا 
تاخذ مني �صهرين او اكرث هذا اليعني اين 
او  التزم ب�صاعات  با�صتمرار الين ال  اكتب 
كاتبًا  ل�صت  الكتابة،الين  يف  معينة  اوقات 
حمرتفًا، ولكن عندما تاتيني رغبة الكتابة، 
او  طوياًل  الرغبة  هذه  ت�صتمر  ،وق��د  اكتب 
التي  ه��ي  الرغبة  حلظات..انها  يف  تقتل 

حتفزين لال�صتمرار يف اجناز العمل.
*والفرتة الزمنية، والتحديد الزمني اي�صًا 
غر ثابت � نعم لي�صت ثابتة الن املزاج غر 
نوع  اىل  حتتاج  ق�ص�صي  فن  ثابت..كذلك 
اكتفي  ال  ال��ل��ذي��ذ،الين  املتعب  اجل��ه��د  م��ن 

بكتابة واحدة للق�صة وامنا...
*تعيد كتابتها اكرث من مرة؟

� دائمًا ،ويف كل مرة اكت�صفت ا�صياء جديدة 
يف املو�صوع الذي اكتبه، اأي مبعنى اخر، 
واحدة،  دفعة  جاهزًا  الياتي  املو�صوع  ان 
وامنا يولد ويكرب اثناء الكتابة ، ولكن قد 

ياأتي ذلك املو�صوع مثل �صرارة برق.
*وم�صة...

بعدها  الهيكل  لكن   ، تقول  كما   ، وم�صة   �
ياتي ب�صهولة، اال ان ال�صعوبة يف اك�صاء 
 ، الكتابة  ا�صت�صعب  انا  ،لذلك  الهيكل  ذلك 
فانها  �صهلة  ب�صورة  الكتابة  كانت  اذا  اما 
ا���ص��ي��اء المي��ك��ن ان ار�صى  ت��خ��رج  ���ص��وف 

عليها.  
*ل��ك��ن ه���ذه ال��ع��ن��اي��ة، اث����رت يف غ���زارة 

انتاجك؟
� انتاج قليل ، لكنه متميز.

*وا�صح فيه الرتكيز.
� نعم .. فنحن عندما نكتب نفكر مبا نكتب، 
تركيزًا  تركيزه  ا�صافة اىل  فيه،  نبحث  ثم 
لكتابة  ا�صلح  ال  فانا  ول��ذل��ك  دقيقًا.  فنيًا 

الرواية.
*ملاذا؟

تفا�صيل  اىل  ب���ح���اج���ة  ال�����رواي�����ة   �
تلك  احب  ال  وانا  و�صرد  وا�صتطرادات 
اال�صياء. انا دائمًا احب اال�صياء الفنية 

املركزة.
جملة  يف  ل��ك  �صابق  ح���وار  يف  *ق��ل��ت 
عملية  الرواية  كتابة  ان  باء"  الف   "
مناق�صًا  ذلك  ترى  اال   ، كيف   ، ب�صيطة 

جلوابك ال�صابق؟
فعاًل  ال���رواي���ة  تناق�ش  ه��ن��اك  لي�ش   �
الق�صرة،  للق�صة  بالن�صبة  ب�صيطة 
لكني ال اريد ان اكتب رواية. هذا لي�ش 

من طبعي.
*لكنك متتلك نف�صًا طويال؟

� ���ص��ح��ي��ح ه���ي ���ص��ه��ل��ة، وا����ص���ه���ل من 
وقليل  التكنيك  من  �صيء  فيها  الق�صة، 
ان  ي�صتطيع  ف��ال��روائ��ي   ، الرتكيز  م��ن 
يهتم  ان  دون  ���ص��ف��ح��ات  ع���دة  ي��ك��ت��ب 
بالعك�ش،  "ي�صرد" انا  الفنية  بالق�صية 
يوؤثر  واح��د  �صطر  مغاير،  ب�صكل  افكر 
وال ادري من قال انها مثل ال�صعر، اذا 
خرجت منه كلمة "يخرب " �صاحكًا فاذا 
اخرجت �صطرًا واحدًا من ق�صتي ته�صم 

الهيكل العام باجمعه.
*ما تاثرات الع�صر يف ابداعكم، وهل 

ات�صلتم بكتاب عرب؟
� مل نت�صل باأحد ومل نرتا�صل 

كانت  ع��الق��ت��ك��م  ان  ذل���ك  ي��ع��ن��ي  *ه���ل 
منغلقة على فوؤاد ونهاد؟

� فقط كانت العالقة مع التكرلين ، قراءة، 
مرا�صلة

وما  بينكم  فيما  ت���ت���زاورون  كنتم  *ه���ل 
االمور التي تتناق�صون فيها؟

النتناق�ش،  لكننا  ق��ل��ي��اًل..  ن��ت��زاور  ك��ن��ا   �
زيارات جماملة.

* ما قراءاتكم يف تلك الفرتة؟
ب���ك���رثة... ال���ع���امل���ي  االدب  ن���ق���راأ  ك��ن��ا   �
ن��ن��اق�����ص��ه ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا، ول��ك��ن��ن��ا ك��ن��ا نقراأ 
دو�صتويف�صكي،  اعمال  االوىل  بالدرجة 
م��ن  االخ�������ري�������ن  ن��������رتك  مل  ول����ك����ن����ن����ا 
،كامو،�صارتر،دي  ���ص��اروي��ان  امل�صاهر 
ت�صيخوف،  بوفوار،غوركي،تول�صتوي، 

واخرين غرهم.
*واملجالت وال�صحف؟

بالدرجة  ن��ق��راأه��ا  "االديب"كنا  جم��ل��ة   �
�صدرت  ب�����ص��ن��وات  ب��ع��ده��ا  ث���م  االوىل، 
اما  بانتظام،  نقراأها  فكنا  "االداب"  جملة 
مت�صابهة.فلذلك  جميعها  فكانت  ال�صحف 

كنا النف�صل واحدة دون اخرى.
*واالن؟

االعتناء  ف��ق��ط  بيتية  اه��ت��م��ام��ات��ي  االن   �
وا�صياء  اخل�����ص��راوات،  ب��احل��دي��ق��ة،زرع 

اخرى.
*م���ت���ى ب�������داأت ���ص��ل��ت��ك مب��ج��ل��ة االدي�����ب 

اللبنانية؟
ب��داأت حن ن�صرت  � �صلتي مبجلة االدي��ب 
خربًا عن تقدمي جائزة ملن يفوز مب�صابقة 
الكتاب  اىل  موجهًا  ال��ن��داء  ك��ان  الق�صة، 
ال���ع���رب ج��م��ي��ع��ًا، ومم����ا ���ص��ج��ع��ن��ي على 
الق�ص�ش  ان  امل�صابقة،  هذه  يف  اال�صرتاك 
ك��ان��ت ب��اأ���ص��م��اء م�����ص��ت��ع��ارة. واال���ص��م��اء 

احلقيقية يف ظرف اخر.
*اأي ا�صم اخرتت؟

"ليل" ال  ابو  امل�صتعار  اال�صم  انا اخرتت   �

� �صاحكًا�  اال�صم  ه��ذا  اخ��رتت  مل��اذا  اع��رف 
الليل  اح��ب  كنت  ال��ب��داي��ة  منذ  اين  ي��ب��دو 
"فطومة"  فازت ق�صتي  امل�صابقة،  يف هذه 
وم��ن��ذ ذل���ك ال���وق���ت اخ����ذت ار����ص���ل ملجلة 
االديب وا�صبح هناك تعارف بيني وبن " 
البر اديب" حن �صافرت اىل بروت يف 

ال�صتينيات.
*م���ا ال����دور ال���ذي لعبته ه���ذه امل��ج��ل��ة يف 

احلياة الثقافية؟
العربية  ل��ل��ب��ل��دان  بالن�صبة  رائ����ع  دور   �
وال��ك��ت��اب ال��ع��رب اجل���دد ف��ق��د ك��ان��ت هذه 
دون  اجل��دي��دة  امل��واه��ب  حتت�صن  املجلة 
حتفظات او لهاث وراء اال�صماء امل�صهورة 

انذاك.
*هل تتذكر بع�ش اال�صماء؟
� اتذكر يو�صف ال�صاروين.

*توفيق يو�صف عواد مارايك به؟
 ، جيد  ق�ص�صي  ين�صر،وهو  اي�صًا  ك��ان   �

وهذا انطباع قدمي االن ال اتذكر له �صيئًا.
لطفي  املجيد  وعبد  ايوب  ذنون  اهمية  ما 

يف تلك الفرتة؟
� هوؤالء اثروا بنا ،النهم اجليل اال�صبق،وكنا 
لالجيال  طليعين،بالن�صبة  كتابًا  نعدهم 
حيث  م��ن  عنهم  افرتقنا  لكننا  ال�صابقة. 
جياًل  منثل  كنا  فنحن  اال�صلوب"الفن" 
جديدًا يف الكتابة، فلم يكن همنا اال�صا�صي 
اجتماعية،  م�صامن  ع��ر���ش  او  تكثيف 

وامنا تقدمي كل ذلك ب�صكل فني متقدم.
*هل كان البياتي يقدم لك مالحظات؟
�ال .. انه اي�صًا كان يقراأ �صعره فقط.

ويقراأ  له  تقراأ  العراقين  االدب��اء  من  *من 
لك؟

� فقط انا وفوؤاد ونهاد نقراأ لبع�صنا.
*غامن الدباغ امل تلتقه؟

� كال..
*هل قراأت له؟

� منذ زمان.
*رايك فيه؟

� مل اتاثر بعمل له
*هل كان جواد �صليم قريبًا منك؟

� نعم ،جواد ونزار وفائق ح�صن بعد عودته 
من باري�ش

زاروا  ال��ذي��ن  البولونيون  *ال��ر���ص��ام��ون 
العراق هل التقيت بهم؟

منهم  واح���دًا  راي��ت  ممكن  بهم،  التق  مل   �
كانوا يذهبون اىل الر�صامن ، والر�صامون 

العراقيون تاثروا بهم.
مع  فقط  عالقتك  ه��ل  املو�صيقين،  *م��ن 

الفنان فريد الله ويردي؟
� �صلمان �صكر اي�صًا �صديقي

*هل كنت تعزف؟
� ب��ي��ان��و واك�����وردي�����ون، وح���ن ك��ن��ت يف 
بروت ا�صرتيت بيانو وا�صرتيت مالب�ش 

ريا�صية،كنت اعزف كثرًا.
*اخر مرة عزفت؟

اجنبية،  اغ��اين  اغني  وكنت   ، لبنان  يف   �
ا�صافة اىل اغاين حممد عبد الوهاب التي 

تبكي االن�صان "مقهقهًا.
*ما م�صادر ثقافتك؟

اق����راأ اجلاحظ  ل��ل��رتاث  ق����ارئ ج��ي��د  ان���ا   �
وغره.

*وهل حتب اجلاحظ!
� نعم ،النه قريب من نف�صي اكرث من غره.

كما اين قارئ لالدب العاملي.
جملة االقالم 1989

كانت  اذا  املثال  �شبيل  على  الق�شرية  فالق�شة  ابداً،  �شهاًل  �شيئًا  لي�شت  عندي  الق�شة  كتابة 
با�شتمرار  اكتب  اين  اليعني  هذا  اكرث  او  �شهرين  مني  تاخذ  اقل  او  �شفحة  ع�شرين  بحجم 
عندما  ولكن  حمرفًا،  كاتبًا  ل�شت  الكتابة،الين  يف  معينة  اوقات  او  ب�شاعات  التزم  ال  الين 
حلظات..انها  يف  تقتل  او  طوياًل  الرغبة  هذه  ت�شتمر  ،وقد  اكتب  الكتابة،  رغبة  تاتيني 

الرغبة هي التي حتفزين لال�شتمرار يف اجناز العمل.
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ال��ت��ك��ريل م�صادفة  ف����وؤاد  ال��ق��ا���ش  ع��رث 
امللك  عبد  �صديقه  جمموعة  يعد  وه��و 
ن��وري ) ذي��ول اخل��ري��ف ( ب��ن اأوراق���ه 
قبل  م��ن  تن�صر  مل  االأخ����ر  ل��ه��ذا  ق�صة 
التكريل  فاأ�صتاأذنه   ) معاناة   ( بعنوان 
الق�صة  ق���راءة  .وع��ن��د  ف��واف��ق  بن�صرها 
تتك�صف لنا " معاناتان " االأوىل معاناة 
اإبطالها والثانية معاناة كاتبها ، ويلم�ش 
التكريل جانبا من هذه املعاناة فيقول ) 
اإنها حماولة لر�صد تطور عملية اخللق 
ثم  تتقدم  اأو  تبداأ  كيف   .. الكاتب  ل��دى 
اأو  تكمل  حتى  ال��ت��ق��دم  وت��ع��اود  ت���رتدد 
الأنها  فذة  حماولة  وهي   ، ناق�صة  تبقى 
الذي  امل��اأ���ص��اوي  القلق  ع��ن  بقوة  تعرب 
نف�ش  "على  دائ��م��ا  ي�صيطر  ي�صيطر" 
الكتابة  اأزم����ة  ي��ع��اين  امل��ل��ك وه���و  ع��ب��د 
الق�ص�صية ، ومن هنا االأهمية الق�صوى 

لهذا الن�ش ( .
يتعلق  املعاناة  من  جانب  تاأ�صر  ه��ذا   
اأما   ، اخل��ل��ق  لعملية  ال��داخ��ل��ي  بالبعد 
تاأكيده  اإىل  ن�صعى  الذي  االأخر  اجلانب 
يتعلق  بعد   ، اخل��ارج��ي  البعد  فهو  هنا 
ومتكن  مبهنيتها   ، الكتابة  باجرائيات 

الكاتب منها احرتافا . 
يف البدء ي�صتهل الكاتب الق�صة مب�صهد 

اندفاعة   ، واخلال  واالبن  واالأب  البيت 
نتلقف  ثم  ..ال��خ  االأب  نحو  بلهفة  االبن 
 ، ف�صيئا  �صيئا  ال�صردي  امل�صهد  اأج���زاء 
وفجاأة تعرت�صنا اإنثياالت ذهنية الكاتب 
 ( الق�صة  كتابة  يف  احل���ريف  وتفكره 
هذه هي البداية ( هكذا اأف�صل اأن تكون 
ثم  م�صتمر،  ترقب  حالة  يف  االأب  الن   ،
ما هي   ( اال�صتهالل  الإمت��ام م�صهد  يعود 
ار�ش  على  تراك�صت  حتى  حلظة  اإال 
املجاز غمامة �صغرة بي�صاء على قدمن 

�صغرتن واجتهت م�صرعة نحوه ...
بابا ... بابا �صاح الطفل ...الخ (

الق�صة  ك��ات��ب  م��ن ع��ن��د   ) ال���خ   ( وه���ذه 
االإمالئي  مبخت�صرها  مر�صومة  وه��ي 
اإمعانا يف ت�صوير   ،  ) ال��خ   ( ال��ت��داويل 
االإبداعية  حلظته  مع  احلرفية  حلظته 
اإليه  دخل  ال��ذي  البيت  ..ك��ان  ويكررها 
الطفل .. الخ ثم التفكر املهني املح�ش 
الرتتيب   ( االأق�����ص��و���ص��ة  ���ص��رد  ي��ق��ط��ع 
 .. االآن  بالتكون  اخ��ذ  للق�صة  الزمني 
التي  هذه  وطريفة  جيدة  طريقة  اظنها 
االأق�صو�صة  كتابة  يف  مرة  اأول  اتبعها 
اأق�صو�صة  ت��ك��ون  اأن  اأري���ده���ا  اإن��ن��ي   ،
اأو  اأرب���ع  تتجاوز  ال  ق��د   ، ج��دا  �صغرة 
يف  اكتبها  اأن  واأري��د   ، �صحائف  خم�ش 
لنف�صي  ، كيما ابرهن  اأو ثالث  جل�صتن 

يف  الطريقة  ه��ذه  اإن  على  والأ�صدقائي 
الكتابة جمدية و�صريعة ( .

ت�صور  ق�صة   ، اأخ���رى  ق�صة  ت��ب��داأ  هنا 
اإج���راءات  يقرر  اأن  يريد  كاتب  م�صعى 
عمله ، وحرفيته املهنية تاأكيدا ل�صيطرته 
ع��ل��ى ع��ن��ا���ص��ر ال��ع��م��ل وم�����واده اخل��ام 
ت��اأك��ي��دا حلرفية  وم��راح��ل ���ص��رورت��ه ، 
ت�صعبات  عن  بعيدا   ، الكتابة  يف  اأ�صتاذ 
وت�صظيات امكانات املبتدئن اأو الهواة 
امللك  لعبد  امل��ح��اول��ة  ه��ذه  ت�صلح  ق��د   ،
نوري الن تكون ف�صال يف كتاب ) كبار 
كاظم  لالأ�صتاذ   ) يكتبون  كيف  الكتاب 
عن  ف��ي��ه  ل��ن��ا  ك�صف  ال���ذي  ال��دي��ن  �صعد 
الكبار  الكتاب  يزاولها  خمتلفة  طرائق 
عند الكتابة ، نقول قد ت�صلح لو اأن عبد 
امللك نوري اأراد اأن مينحها وثائقية هذا 
الغر�ش ..ولكن ما يبعدها عن ذلك اإنها 
حماولة ابداعية يف كتابة ق�صة بطريقة 
طريقة  اأو   .. خ��ا���ش  ن���وع  م��ن  كتابية 
جديدة كما يقول كاتبها ، فتتمازج فيها 
اأجزاء الق�صة االأوىل مع اأجزاء احلرفة 
الق�ص�صية ... اأي مع الق�صة الثانية التي 
بطلها وغر�صها   ، االأخ��رى  ، هي  و�صح 
التمازج  اأحيانا ينفك هذا   ... وم�صارها 
، وتنفرد اأجزاء الق�صة االأوىل بالظهور 
" بينما  ) نظر االأب مت�صائال اإىل اخلال 

ت�صعدان  ال�صغرتان  ال��ق��دم��ان  ك��ان��ت 
الدرج يف طبطبة �صريعة " الخ .

القا�ش  ( من عندي ال من  ال��خ   ( . ه��ذه 
بطل  اأف��ك��ار  تقطعها  ث��م   .. امل���رة  ه���ذه 
 ( االأوىل  الق�صة  كاتب   ، الثانية  الق�صة 
فاأكتب   ! اللغة  بقواعد  االن  اأب��ايل  مل��اذا 
خ��ط��را ج�����ص��ي��م��ا ث���م اأحم���وه���ا وارف����ع 
جريان  اعيق  اأن  اأري��د  ل�صت   ، الكلمتن 
تفكري ب�صيء ، املهم هو اأن اأبقى واعيا 
 ، االأ�صا�صية  وخطوطها  الق�صة  ت�صل�صل 
، وات��رك قلمي ي�صيل مبا  الوعي  بع�ش 
وتطغى  الكاتب  معاناة  تتبلور   ) يريد 
فحن  االأوىل،  الق�صة  يف  املعاناة  على 
 ( الق�صة  ع��ن  تفكره  ين�صرف  ي��دخ��ن 
يف  فكرت  ب��ل  االأق�صو�صة  يف  اأف��ك��ر  مل 
�صبب متردي على هذا النوع من الكتابة 
 ، اأخ���رى  اع��ت��دت طريقة  اأين  ال��واق��ع   ،
ومتزيق  ال�صطب  طريقة   ، جدا  جمهدة 
الكتابة حتى  ، واإع��ادة  م�صودات كثرة 
�صطور  ب�صعة  ذل��ك  ك��ل  نتيجة  تتكون 
كاملة ال حتتاج اإىل تنقيح ( . هنا تتجلى 
 ، احلرفية  من  التمكن  يف  الكاتب  رغبة 
ال�صريع  والو�صول   ، املهنية  وامل��ه��ارة 

والتلقائي يف مزاولتهما .. 
بل   ، غريبا  مطلبا  لي�صت  الرغبة  وه��ذه 
يك�صف  كما  اآخ���رون  اإل��ي��ه  �صعى  مطلب 

لنا كتاب كاظم �صعد الدين ) كبار الكتاب 
متعددة  كتابية  ط��رق   ) يكتبون  كيف 
، يقول اوكونور  هذه واحدة من بينها 
اإجناز  يف  ال�صرعة  اإىل  احلاجة  �صارحا 
العمل ) �صع االأ�صود على االأبي�ش ح�صب 
ن�صيحة موب�صان ، وهو ما اأفعله دائما ، 
وال يهمني نوع الكتابة ابدا ، اأكتب اأي 
�صيء ميالأ املخطط العام للق�صة ثم ابداأ 

النظر يف ذلك ( . 
اأح�ش  اأين  يبدو   ( �صترن  وليم  ويقول 
بحاجة ع�صبية اإىل اإكمال كل فقرة وكل 

جملة واأنا �صائر يف عملي ( .
العمل  اإن   ( باركر  تقول دوروثي  بينما 
ي�صتغرق �صتة اأ�صهر لكتابة ق�صة واحدة 
 ، جملة  جملة  اأكتبها  ثم  اأوال  بها  اأفكر   ،
بال م�صودة اأوىل ، ال اأ�صتطيع اأن اأكتب 

خم�ش كلمات ، ولكن اأبدل �صبعا ( .
دائما  اإين   ( فيقول  كابوت  ترومان  اأما 
امتلك اللعبة اخلادعة ، اإن اللعبة الكاملة 
ونهايتها  وو�صطها  ببدايتها   ، للق�صة 
اأي  ، حت��دث يف فكري يف وق��ت واح��د 

اأراها يف وم�صة واحدة ( .
اإيجاد  امل��ل��ك  عبد  حم��اول��ة  اإىل  ون��ع��ود 
هو  يعود  كما   ، ج��دي��دة  كتابية  طريقة 
اإىل  وذكي  م�صروع  وبت�صاوؤل  وبرباعة 
جد  ماذا  واالن   ( االأوىل  الق�صة  م�صرح 
يف الق�صة ؟ ( ثم يبداأ مبعاجلة وجتهيز 
املطر  ي��ب��داأ  اأن  يجب  اعتقد   ( اأج��زائ��ه��ا 
اخلال  ل��ذه��اب  حجة  هناك  تكون  كيما 
عنا�صر  يداخل  وبذلك   ) الخ   .. ب�صرعة 
فالتفكر   ، ببع�ش  بع�صها  الق�صتن 
االأوىل  الق�صة  اأج��زاء  ومعاجلة  بتهيئة 
" بطل  " ال��ك��ات��ب  ال��ب��ط��ل  ف��ع��ل  يج�صد 
توا�صله  عن  ويك�صف   ، الثانية  الق�صة 
تندمج  ه��ن��ا   ... ال��ك��ت��اب��ي  م�����ص��ه��ده  يف 
ال��ق�����ص��ت��ان م���رة اأخ����رى ، وت��ظ��الن يف 
رغبة  تتجلى  وتظل   ، واندماج  اف��رتاق 
مو�صوعة  على  ي�صيطر  اأن  يف  الكاتب 
طريقته  يف  وم�����ص��ع��اه  االأوىل  الق�صة 
 .. الثانية  الق�صة  يف  اجلديدة  الكتابية 
الق�ص�صي  التنامي  يف  ت��ت��درج  وال��ت��ي 
كاأية ق�صة .. هذا ما يرت�صح من �صوؤاله 
باالأمر  لي�ش  جديدة  طريقة  اعتياد  اأن   (
وهذا   ، االخفاق  من  ويقرتب   ) ال�صهل 
اأنني   ( النهاية  اأو  النتيجة  نحو  ت��درج 
كلمة  متر  تكاد  وال  االن  بالتعب  اأح�ش 
 ، راأ�صي  يف  واح��دة  �صورة  اأو  واح��دة 

اأظن اإنها العادة القدمية اأي�صا ( .
ولكن هل جنح عبد امللك يف م�صعاه ... 
الذي  احللم  اإن   ( منه  نتلقاه  اجل���واب 
يف  االأق�صو�صة  ه��ذه  لكتابة  راودين 
جل�صة اأو جل�صتن قد تبخر اليوم ، ومل 
 ، �صدري  يف  األيمة  ح�صرة  �صوى  يرتك 
ال�صباح  هذا   ، جدا  تع�ش   ، تع�ش  اإنني 
االأق�صو�صة  ه��ذه  اأن�صى  اأن  واأف�صل   ،

اللعينة وكل ما يتعلق بها (

عبد امللك نوري ومهنية الق�ص

جهاد جميد

نعود اإىل حماولة عبد امللك اإيجاد طريقة كتابية جديدة ، كما يعود هو وبرباعة وبت�شاوؤل 
الق�شة ؟ ( ثم يبداأ مبعاجلة  الق�شة االأوىل ) واالن ماذا جد يف  اإىل م�شرح  م�شروع وذكي 
وجتهيز اأجزائها ) اعتقد يجب اأن يبداأ املطر كيما تكون هناك حجة لذهاب اخلال ب�شرعة 
.. الخ ( وبذلك يداخل عنا�شر الق�شتني بع�شها ببع�س ، فالتفكري بتهيئة ومعاجلة اأجزاء 

الق�شة االأوىل يج�شد فعل البطل " الكاتب " بطل الق�شة الثانية ، ويك�شف عن توا�شله
 يف م�شهده الكتابي.
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انها  وجدت  التي  االخرى  الق�صة  اما 
ق�صة  فهي  ذاكرتي  يف  ماثلة  مازالت 
انني  ذلك  اجلمعة"  يوم  ذلك  كان   "
ح���ن ق��راأت��ه��ا ق��ب��ل اك���رث م���ن ثالثن 
ق�صة  م��ن  ���ص��ي��ئ��ًا  فيها  وج���دت  ع��ام��ًا 
)موبا�صان " "�صوء القمر"  ،وال�صبه 
م�صاألة  يف  ينح�صر  الق�صتن  ب��ن 
الق�ش  ق��وان��ن  موبا�صان  فيها  خ��رق 
ق�صته  انهى  حن  املعروفة،  الق�صر 
،دون  احل��دث  جمرى  غرت  مبفاجاأة 
قرر  الذي  ،فاجلد  التغير  لهذا  متهيد 
بهراوة  امل��وت،  حتى  حفيدته  �صرب 
بعد  الفتاة  يتابع  وهو  حملها  ثقيلة، 
ل��ي��اًل، فوجىء  ال����دار  خ��روج��ه��ا م��ن 
بحفيدته تقف اىل جانب �صديقها يف 
هذا  القمر،  �صوء  يغمرهما  الغابة، 
لوحة  اب�صر  حن  ي��داه  تراخت  اجلد 
العا�صقن  طبيعية جميلة، يعد وجود 

�صروريا الكتمالها.
ويف ق�صة نوري ،يو�صك البطل ،بعد 
يلقي  ال�صينما،ان  دار  م��ن  خ��روج��ه 
االمه  م��ن  ب�صبب  ال��ن��ه��ر،  يف  بنف�صه 
الن�صاء متر،  قافلة من  وم�صاكله، لكن 
،ت�صر  �صغرة  طفلة  احداهن  حتمل 
اىل الرجل )البطل( وهو يجل�ش على 
 ، ماما   ، عمو   " المها  قائلة  م�صطبة 
يف  ���ص��يء  ك��ل  يتغر  وعندئذ   " عمو 
يقول  كما  كانت  فقد   ، البطل  تفكر 
حبيبة  �صغرة  قطعة   " الق�صة  بطل 
من احلياة ، مليئة باحليوية والدفء 
الرجل  ان��ا  يل  يل،  تبت�صم  وك��ان��ت   ،
العامل")1(  هذا  يف  امل�صرد   ، الوحيد 
البطل  ،ق���رار  الطفلة  ه��ذه  قلبت  لقد 
�صديد  ب��داأ  �صيء  كل  ك��ان  ان  وبعد   ،
اىل  دف��ع��ه  ،مم���ا  عينيه  يف  ال�����ص��واد 
التفكر باالنتحار ،بدا الكون جمياًل 
باحلياة  ج��دي��رة  جميلة  واحل��ي��اة   ،
كالنور  جديد  ب�صيء  :"واح�ص�صت 
ينب�ش يف داخلي ، �صيء مل اعرفه من 

قبل ....")2(.
جربت ان اقراأ ، قراءة جديدة ، بع�ش 
، �صيما املعروفة منها  الكاتب  ق�ص�ش 
، ف��وج��دت��ن��ي ق�����ادرًا ع��ل��ى ال��ق��ف��ز من 
فقرة اىل فقرة ، وكان ثمة انقطاعات 
 ، ه��ذا  من  اك��رث   ، الكاتب  ق�ص�ش  يف 
هذه  بع�ش  م�صامن  ان�صى  وجدتني 
 ، قراءتها  من  ا�صبوع  بعد  الق�ص�ش 
الفنية  الظاهرة  باالنقطاع  اري��د  وال 
واحلداثيون  احل��داث��ة  عرفتها  التي 
م��ن��ذ ب���ودل���ر وم���الرم���ي���ه اىل ع���زرا 
الذي   � فلوبر  وم��ن  وال��ي��وت  ب��اون��د 
كان اول من جعل من بالغة االنقطاع 
جوي�ش  جيم�ش  حتى   � ع��ادي��ًا  �صيئًا 
ق�ص�ش  افتقار   ، بذلك  اردت  وامن��ا   ،
والنمو  ال�صارمة  احلبكة  اىل  القا�ش 
الع�صوي � اللذين كانا �صببًا يف جناح 
غيابهما  ادى  واللذين  " فنيًا  "غثيان 
الكاتب  ق�ص�ش  يف  وا�صح  تفكك  اىل 
وفقدانها لل�صكل او افتقارها اليه اىل 

حد كبر.
نوري  امللك  عبد  ان  القول  ميكن  هل 
كان خمفقًا ؟ قبل االجابة على ال�صوؤال 
تفح�ش  ينبغي  النفي  او  بااليجاب 
االراء التي قيلت يف القا�ش وق�ص�صه 
التي �صدرت عن خ�صوم  تلك  ، �صيما 
القا�ش ، اذ مل يحدث يف تاريخ الق�صة 
من  عراقي  قا�ش  اث��ار  ان   ، العراقية 
امللك  عبد  اثاره  ما  والنفور  االعجاب 
ن���وري ، وم��ن امل��وؤك��د ان ال��ق��ا���ش مل 

التي  ال�صنوات  يف   ، ذل��ك  يثر  يكن 
كاتبا يحاول  �صهدت ظهوره وبروزه 
العراقية على طريق  الق�صة  ي�صع  ان 
يف  كبرًا  �صيئًا  يكن  مل  لو   ، احلداثة 

تاريخ هذه الق�صة.
خ�صومه  ب��ه  يرميه  م��ا  جممل  وك���ان 
من  ك��ل   � التحديد  وج��ه  على  وه��م   ،
ر�صيد  وعامر  ا�صماعيل  الدين  حميي 
ال�صامرائي ، وكاظم جواد � هو �صطوة 
وان��ت��زاع   ، ال��غ��رب��ي  الق�ص�ش  ع��ل��ى 
 ، الق�ص�ش  ت��ل��ك  بع�ش  �صخ�صيات 
" ال��ذي  االر�����ش  " ن�صيد  ب��ط��ل  م��ث��ل 
انه  اىل  ا�صماعيل  الدين  حميي  ا�صار 
) ح��ل��م رج���ل ه���زاة(  ب��ط��ل  ه��و نف�صه 
لد�صتويف�صكي ، او يعمد اىل االجواء 
واالحداث يف هذه الق�ص�ش ليجعلها 
 ، اأح���داث ق�ص�صه واج��وائ��ه��ا  م���دارًا 
"ال�صديقتان  االمر يف ق�صته  كما هو 
جواد  ك��اظ��م  ال�صاعر  ا���ص��ار  ال��ت��ي   "
اىل ان��ه��ا حم���اك���اة ح��رف��ي��ة ل��ق�����ص��ة " 
اال�صباين  " للكاتب  ك��وردي��را  وداع���ًا 
الزعم  عن  " ف�صاًل  واال�ش  "ليوبولد 
الواقع  عن  بعيدة  نوري  ق�ص�ش  باأن 
و�صخ�صياتها   ، و�صبابية   ، املحلي 
االجت�����اه  اىل  ت��ن��ت��م��ي  وال  �����ص����اذة، 
  )3( اال�صكال  من  �صكل  باي  الواقعي 
لفن  املوجهة  االت��ه��ام��ات  تقت�صر  وال 
افراد  بع�ش  على   ، ن��وري  امللك  عبد 
بل   ، القا�ش  اليه  ينتمي  الذي  اجليل 
ال ن��ع��دم ان جن��د م��ن ي��رج��ح اراءه���م 
يوافقهم  مل  وان   ،)4( ق�ص�صه  يف 

دور  عن  نوري  زحزحة  حماولة  على 
النقدية  الريادة يف ق�ص�صه وكتاباته 
 ، التجديد  اىل  الدعوة  ت�صمنت  التي 

وحتديث الق�صة العراقية)4(.
من  بفنه  املعجبون  له  يح�صبه  ما  اما 
به  تاثروا  ممن  وبع�صهم  جيله  ابناء 
او تتلمذوا عليه منهم � فوؤاد التكريل، 
عي�صى  م��ه��دي   ، ف��رم��ان  طعمة  غ��ائ��ب 
ال�صقر ، عبد ال�صمد خانقاه ، والناقد 
بدر  وال�صاعر   ، الطاهر  ج���واد  علي 
كانت  فقد   � وغرهم   ، ال�صياب  �صاكر 
حم��اوالت��ه وج��ه��ده ال��ك��ب��ر م��ن اجل 
طريق  على  العراقية  الق�صة  و���ص��ع 
احلداثة ، وكتابة ق�صة عراقية يتوفر 
الفنية  التقنية  م��ن  االدن���ى  احل��د  لها 
كتابتها  م��ار���ش  ان  بعد   ، م��رة  اأول   ،
عرفها  التي  الفنية  عن  يبعدها  ب�صكل 
من  ك��ل   ، احل��دي��ث  الغربي  الق�ص�ش 
، وذو  ، واخل��ل��ي��ل��ي  ال�����ص��ي��د  حم��م��ود 
كان  واذا   ،)5( وغرهم  ايوب  النون 
وراء  تكمن  الذين   ، القا�ش  خ�صوم 
م��وق��ف��ه��م ايل ي��ن��ك��ر ع��ل��ي��ه ج��ه��ده يف 
عوامل   ، وتطورها  العراقية  الق�صة 
يرى  كما   ، وايديولوجية  �صيا�صية 
لدينا  ، وهو االرجح  الباحثن  بع�ش 
تكن  بنوري مل  املعجبن  فان عيون   ،
ا�صار  وق��د   ، عيوبه  بع�ش  عن  مغلقة 
�صيما   ، ال��ت��ك��ريل  ف����وؤاد  بع�صها  اىل 
�صكل  يف  الت�صيكوفية   الناحية  تلك 
ق�ص�صه ، او تلك التي تخ�ش م�صامن 
�صخ�صيات  ك��ون  بخا�صة   ، ق�ص�صه 

القدارها  ب�صرعة  ت�صت�صلم  ال��ق��ا���ش 
قريب  بتعبر  انها  او   ، وم�صائرها 
من  كانية  تنك�صر   ، التكريل  قاله  مما 
�صلبة  ا�صمنتية  ار���ش  على  ال��زج��اج 
 ، كونية  او  اجتماعية  قوانن  بفعل 
 ، ال��و���ص��ول  ق��درت��ه على  ع��دم  او يف 
نهاية  اىل   ، به  ع��رف  ال��ذي  بتجريبه 
ل��ك��ل م���ا كتبه  ق����ارة ، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون 
�صمات   ، ن��وري من ق�ص�ش  امللك  عبد 
ومالمح فنية جتعله ذا �صوت خا�ش 
الق�صر  الق�ش  يف  وث��اب��ت  وم��ت��ف��رد 
القا�ش غائب  ، كما ي�صر  العراق  يف 

طعمة فرمان.
يح�صب  ان  ينبغي  ذل��ك  كل  ان  اعتقد 
اىل ج��ان��ب ن���وري ال���ص��ده ، ذل���ك ان 
حجم القلق الفني الذي عا�صه من اجل 
ترث   ، حديثة  عراقية  ق�صة  يكتب  ان 
ما بدا لدى حممود احمد ال�صيد وذي 
ق�صا�صي  من  وغرهما   ايوب  النون 
انور  مثل  واالربعينيات  الثالثينيات 
يو�صف   ، مكمل  ي��و���ص��ف   ، ����ص���اوؤول 
وم�صات  من   � دروي�ش  �صالوم   ، متي 
اليها  وت�صيف   ، وهناك  هنا  حتليلية 
اب����واب ه���ذه الق�صة  ي��ط��رق  ب���دا  م��ا 
لتخطو   ، واف��دة  غريبة  م��وؤث��رات  من 
بالق�صة العراقية خطوة كبرة ت�صعها 

على طريق اجلدة واحلداثة.
التزام عبد  ، وام��ام  املهمة  ه��ذه  ام��ام 
الوطنية  �صعبه  بق�صايا  ن��وري  امللك 
عبد  ك��ان  وال�صيا�صية،  واالجتماعية 
امللك نوري يعي�ش قلقه الكبر موزعًا 

حاول��ت قبل كتابة هذه الكلم��ات تذكر ق�ص�ص عبد 
امللك نوري، التي ترجع عالقت��ي بها اىل ال�صتينيات 
ح��ن كنت اع��د ر�صالت��ي للماج�صتري،فل��م ا�صتطع 
تذكر �ص��وى ق�صتن من ق�ص�ص القا���ص ،احداهما 
ق�ص��ة "غثيان" التي �صدتني ح��ن قراأتها اأول مرة ، 
رمبا بتاثري ما كتبه فوؤاد التكريل عن القا�ص ، اذ كان 
االخري معجبًا بالق�صة لكونه��ا ذات �صكل موبا�صاين 
،بينما كانت معظم ق�ص�ص القا�ص ذات �صكل مفتوح 
او ق��ل منفل��ت قريب��ة اىل ال�ص��كل "الت�صيخويف" 
ال��ذي يطلق علي��ه م�صطلح "�صريحة م��ن احلياة" ، 
لكن اعجاب��ي بالق�صة ال يع��ود اىل كونها ذات �صكل 
موبا�صاين ، للحبكة ال�صارم��ة التي متيزت بها هذه 
الق�صة ولك��ون التداعيات واالنثي��االت الفكرية فيها 
، تات��ي ا�صتجابة ملنبهات خارجي��ة دومنا ا�صتطراد 

،وامنا على وفق ن�صب من�صبطة ودقيقة!

د.�شجاع العاين

م�أزق عبد امللك نوري

الفني  القلق  حجم  ان  ذلك   ، ال�شده  نوري  جانب  اىل  يح�شب  ان  ينبغي  ذلك  كل  ان  اعتقد 
الذي عا�شه من اجل ان يكتب ق�شة عراقية حديثة ، ترث ما بدا لدى حممود احمد ال�شيد 
وذي النون ايوب وغريهما  من ق�شا�شي الثالثينيات واالربعينيات مثل انور �شاوؤول ، يو�شف 
مكمل ، يو�شف متي ، �شالوم دروي�س � من وم�شات حتليلية هنا وهناك ، وت�شيف اليها ما بدا 
خطوة  العراقية  بالق�شة  لتخطو   ، وافدة  غريبة  موؤثرات  من  الق�شة  هذه  ابواب  يطرق 

كبرية ت�شعها على طريق اجلدة واحلداثة.
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يقيم  ان  ال��ق��ا���ش  ح���اول  قطبن  ب��ن 
بينهما  امل�صافة  الغيًا   ، بينهما  ج�صرًا 
ممكن  ح��د  اك��رب  اىل  تقلي�صها  او   ،
ان���ذاك  ل��ر���ص��ى   ، ن���وري  ي��ك��ن  . ومل 
ك��م��ا ي��ب��دو مب��ا ف��ع��ل��ه ك��ت��اب االجت���اه 
معاجلة  يف  اال���ص��ت��م��رار   ، ال��واق��ع��ي 
املو�صوعات االجتماعية امل�صتمدة من 
امل�صحوقة  االجتماعية  الفئات  حياة 
وال�صرد  التقليدي  اال�صلوب  بنف�ش   ،
التقليدي ، من حقن هذا ال�صرد ب�صيء 
،كاملونولوج  اجلديدة  اال�صاليب  من 
ما  وه��ذا   ، ال�صعور  وتيار   ، الداخلي 
ان��ذاك ، مثل  فعله رواد ه��ذا االجت��اه 
 " جمموعته  يف  ف��رم��ان  طعمة  غائب 
ال�صيخ  ال���رزاق  " وعبد  اخ��ر  م��ول��ود 
علي يف جمموعته الق�ص�صية " عبا�ش 

افندي".
وك����ان ه���ذا االجت����اه ال��واق��ع��ي يرى 
 ، والعامل  اال�صياء  خالل  من  االن�صان 
جذب  ال��ذي  التحليلي  االجت��اه  بينما 
اهتمام نوري ، �صيما لدى د�صتويف�صكي 
وجوزي�ش، يرى اال�صياء والعامل من 
به  ع��رف  عما  ف�صاًل   ، االن�صان  خ��الل 
�صخ�صيات  من  د�صتويف�صكي�ش  عامل 
وما  وا�صتثنائية  و����ص���اذة  م��ري�����ص��ة 
عرف به عامله من تعددية وتوع وثراء 
حوار ، كان يبدو يف تلك االيام ، منطًا 

من الفو�صى ، وبال نظام.
وكان كل ذلك يتعار�ش مع انتماء نوري 
 ، وااليديولوجية  الفكرية  وخياراته 
فال�صخ�صيات التي تنتمي اىل الفئات 
هذا  متتلك  ال   ، امل�صحوقة  ال�صعبية 
الداخلية  واملغامرة  الداخلي  ال�صعور 
تعالج  لكي   ، توؤهلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة 
الق�ش  يف  التحليلية  اال�صاليب  وفق 
و�صهورها  عاملها  يف  اق��رب  هي  بل   ،
اخلارجي  ال��و���ص��ف  اىل  امل��ع��ك��و���ش 
الدرامي  ال�صرد  او   ، املبا�صر  وال�صرد 
وع���رب احل����وار ، ك��م��ا ه��و االم����ر يف 
االجتاه الواقعي الذي عرفته الرواية 
االمريكية بعد احلرب العاملية الثانية 
 ، ، كما الرواية االيطالية واال�صبانية 

بتاأثر من الرواية االمريكية.
وف�صاًل عن ذلك ، فان التيار التحليلي 
اثار  بدا كانه من  ، وال��ذي  الق�ش  يف 
نظرية فرويد يف ال�صعور والال�صعور 

ن��ظ��ري��ات  ع����ن  ف�������ص���اًل   ،
برغ�صن يف الزمن و�صيولته ، ينطوي 
على خطورة كبرة يف معاجلة الزمن 
، اذ تبدو اعظم االعمال التي كتبت بهذا 
اال�صلوب : عولي�ش / جللولي�ش" و " 
برو�صت   � ال�صائع  الزمن  عن  البحث 
وكانها   ، ال��ن��ق��اد  بع�ش  نظر  يف   "
من  ال��ت��اري��خ��ي  للزمن  ظهرها  ت��دي��ر 
الذي  االمر   )6( ا�صطوري  زمن  اجل 
االيديولوجية  واملفاهيم  يتناق�ش 
 ، باال�صافة   ، ن��وري  بها  ع��رف  التي 
تامة  الذكريات بحرية  انثيال  ان  اىل 
اخلارجي  ال��واق��ع  يحكمها  ان  دون 
وانثيال  ال�����ص��ع��ور  ت��ي��ار  ي��ك��ون  ب���ان 
�صيكولوجية  ا�صتجابة   ، الذكريات 
داخ��ل��ي��ة ، ل��ه��ذا ال���واق���ع اخل��ارج��ي 
ودقيقة  من�صبطة  ب�صورة   ومنبهاته 
، �صيبدو هو االخر منطويا على فهم 
به  ع��رف   ، للواقع  مثايل  ت�صور  او 
كانت   " ل��دى  املثايل  الفل�صفي  الفكر 
اجلديدة  ال��ك��ان��ت��ي��ة  رائ����د  ول����دى   "
ارن�صت كا�صرر ، بحيث يفقد الواقع 
ومو�صوعيته  ا�صتقالليته  اخلارجي 
ليغدو ذاتيًا ، وكما يت�صوره االن�صان 
يبدو  ال���ذي  اخل��ال��ق  ال��ف��ن��ان  �صيما   ،
كما  ل��ل��روح  م�صتقاًل  خلقًا  ال��ع��امل  ل��ه 
عوامل  انها   ، املثالية  الفل�صفة  ت��رى 
)مبدئها(  اي��ج��اج  ينبغي  ت�صويرية 
 : ل��ل��روح  م�صتقل  خلق  يف  وا�صلها 
ن�صميه  ما  نرى  فقط  الننا من خاللها 
الواقع ، وفيها فقط منتلك هذا الواقع 
فاحلقيقة املو�صوعية اال�صمى املتاحة 
للروح متثل يف النهاية �صكل ن�صاطها 

اخلا�ش ")7(.
وقد يرد البع�ش بالقول ان عبد امللك 
نوري ، كان بعيدًا عن " فل�صفة االمور 
" على هذا النحو ، اذ على الرغم من 
معرفته  ع��ل��ى  ال��ك��ث��رة  اال�����ص����ارات 

احدًا  فان   ، ق��راءة  معرفة  االنكليزية 
مثيلة  فل�صفية  ق���راءات  اىل  ي�صر  مل 
لقراءات القا�ش الفنية ، ولي�ش ورود 
ورودها  عدم  او  اال�صارات  هذه  مثل 
ي�صتطيع  اذ   ، ك��ب��ر  ح���د  اىل  م��ه��م��ا 
يدرك  ان  الغريزي  وذك��ائ��ه  بحد�صه 
كل ذلك ، من دون اال�صتعانة بالفل�صفة 

والفال�صفة!!!
امللك  عبد  ال��ق��ا���ش  م���ازق  يكمن  اي��ن 
التجربة  اىل  اف��ت��ق��اره  ايف  ؟  ن���وري 
االدب����ي����ة  ث���ق���اف���ت���ه  اىل  وجل�����وئ�����ه 
ق�ص�صه  منها  لي�صوغ  والق�ص�صية 
املحلية؟  وال�صخ�صيات  االجواء  ذات 
 � ام يف ه���ذا ال��ت��ن��اق�����ش ب��ن ال��ف��ن��ي 

وااليديولوجي.
التي   للتهم  قيمة  ال  ان  الوا�صح  من 
وجهت اىل القا�ش ، والقائلة بتداخل 
ن�صو�ش  م��ع  الق�ص�صية  ن�صو�صه 
الدر�ش  ك�صف  اذ   ، عاملية  ق�ص�صية 
ب��ع��د كلي  ال��ت��ن��ا���ش  ال��ن��ق��دي ع��ن ان 
هو   ، احلديث  الن�ش  وان   ، الوجود 
 ، عليه  ال�صابقة  الن�صو�ش  من  �صبكة 
انه بال اب كما يقول " روالن بارت" 
ويدفعنا هذا اىل اقرتاح قراءة جديدة 
�صوء  يف  ن��وري  امللك  عبد  لق�ص�ش 
مفهوم " التنا�ش " وجراءاته والياته 
، اما ما زعمناه من تناق�ش بن الفني 
فالبد   ، ن��وري  ل��دى  واالآيديولوجي  
لنتبينه   ، ع��ن��ده  ق�����ص��رة  وق��ف��ه  م��ن 

ب�صكل اف�صل.
" اىل   : امن  القادر ح�صن  ا�صار عبد 

ان ما ي�صدم القارئ يف ن�صيد
 االر�����ش الول وه��ل��ة ق��ل��ة احل��رك��ة ، 
يعي�صون   ، ج��ام��دون  فيه  ف��االب��ط��ال 
يف عامل الالوعي ... الخ " والباحث 
ي�صع يده على ظاهرة مهمة وخطرة 
يف فن نوري ، ومل ي�صتطع يف راينا 
 . ومقنعة  دقيقة  عبارة  يف  �صياغتها 

نحا�صرها  او  امل�صكلة  نح�صر  ولكي 
او  وق�ص�صه  ن��وري  ن�صع  ان  علينا 
 ، االول   ، معلمن  ب��ن  الق�صي  ف��ن��ه 
الواقعي  الق�ش  � هو  اليه  ا�صرنا  وقد 
ال���ذي ع��رف ب��ه ك��ل م��ن غ��ائ��ب طعمة 
فرمان )9( وعبد الرزاق ال�صيخ علي ، 
والذي يكتفي من اال�صاليب التحليلية 
او املونولوج الداخلي وتيار ال�صعور 
ال�صاءة  ك��اف��ي��ة  ي��ع��ده��ا  ب��وم�����ص��ات   ،
يف   ، لل�صخ�صية  ال��داخ��ل��ي  ال���ع���امل 
االكرب  اجلزء  ال�صارد  يخ�ص�ش  حن 
ال��واق��ع اخلارجي  ل��ر���ص��د  ���ص��ده  م��ن 
لل�صخ�صية وعاملها ، اما املعلم الثاين 
ف���وؤاد  كتبها  ال��ت��ي   ) )ال��ق�����ص��ة  ف��ه��و   ،
التقليدي  الق�ش  التكريل خارقا بذلك 
امل���ع���روف ان�����ذاك ب��ك��ل اجت��اه��ات��ه ، 
نف�صه  الوقت  يف   ، نوري  ومتجاوزا 

، على طريق احلداثة.
ادار   ، امل���و����ص���وع���ات  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ال���ت���ك���ريل ظ����ه����ره ل��ل��م��و���ص��وع��ات 
الواقعيون  ك���ان  ال��ت��ي   ، ال��واق��ع��ي��ة 
غوركي  ح��ذو  اختيارها  يف  يحذون 
الرو�ش  اال�صرتاكية  الواقعية  ورواد 
طبيعة  ذات  م��و���ص��وع��ات  ي��ق��ح��م   ،
ايرو�صية جن�صية ، وبدت �صخ�صياته 
والفئات  الطبقات  اىل  تنتمي  التي 
واملتو�صطة  امل�صحوقة  االجتماعية 
اقتحام  على  ق��ادرة   ، الربجوازية  او 
ا�����ص����وار ال���ت���اب���و االج���ت���م���اع���ي يف 
 ، ا�صكالها  بكل  اجلن�ش  مو�صوعة 
وازاء   ! باملحارم  ال��زن��ا  ذل��ك  يف  مب��ا 
لو  كما  تك�صر  التي  ن��وري  �صخو�ش 
كانت انية زجاجية ترمى على ار�ش 
�صخو�ش  ب���دت   ، �صلبة  ا�صمنتية 
ال���ت���ك���ريل ق�������ادرة ع���ل���ى ال�����ص��م��ود 
ان  قبل   ، املقاومة  يف  واال�صتب�صال 
او  اجتماعية  ق��وان��ن  بفعل  ت�صقط 
ال���ذي يجعل  ك��ون��ي��ة ع��ات��ي��ة ، االم���ر 

التكريل يف هذا اجلانب اكرث واقعية 
مثال  ال��ن��ار  موعد  وق�صة  ن��وري  م��ن 

وا�صح على ذلك.
اتهم  لقد   ، اخ��رى  مهمة  م�صاألة  ثمة 
و�صخو�صه   ، �صاكن  عامله  باأن  نوري 
وتتحرك  تفعل  ان  ب��دل  وحتلم  تفكر 
اكرث  ب�صورة  االم��ر  �صياغة  ميكن   ،
به  تفكر  م��ا  ه��و  املا�صي  يبدو   . دق��ة 
هذا  ك���ان  وان   ( ن���وري  �صخ�صيات 
هو  ق�ص�صه  م��ن  ك��ث��ر  يف  امل��ا���ص��ي 
تبدو  ح���ن  يف   � ال��ق��ري��ب  امل��ا���ص��ي 
تفكر  حمور  هي  احلا�صرة  اللحظة 
، بحيث  التكريل  و�صعور �صخ�صيات 
ت��ب��دو ك���ل ح��رك��ة ذه��ن��ي��ة داخ��ل��ي��ة ، 
بها  تفكر  منطوقة،  غ��ر  كلمة  وك��ل 
�صخ�صياته ، ا�صتجابة حلركة او منبه 
خارجي ، االمر الذي جعل من الواقع 
ق�ص�ش  يف  واخل��ارج��ي  املو�صوعي 
العامل من  لهذا  روؤيته  ، رغم  التكريل 
تكون  الذي  اال�صا�ش  االن�صان   خالل 

الفكرة �صدى له .
وب��ه��ذا االم���ر  ي��ق��رتب ، ال��ت��ك��ريل من 
، اي�����ص��ًا ، اك��رث م��ن �صلفه  ال��واق��ع��ي��ة 

نوري.
االن  نت�صاءل  ب��اأن  لنا  يحق  اال  ت��رى 
ال��ت��ي وجهها  االت��ه��ام��ات  ك��ل  ب��ع��د   ،
ال��واق��ع��ي��ون واالج��ت��م��اع��ي��ون ، يف 
لفوؤاد   ، وال�صتينيات  اخلم�صينيات 
التكريل ، عما اذا كان باالمكان قراءة 
تاويلية   قراءة   ، اي�صًا  هو   ، التكريل 
ج���دي���دة ، وم����ن م��ن��ظ��ور ف���روي���دي 

...مارك�صي ؟ اين اقرتح ذلك اي�صًا.
���������������
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الثقافية  ال�صوؤون  دار   ، ن��وري  امللك 

العامة 1987 �ش135.
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وزارة  من�صورات   ، احمد  االل��ه  عبد 
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ال�صيدة هيفاء ها�صم � دم�صق 1967.
7.اللغة يف االدب احلديث ، احلداثة 
ترجمة   ، كورك  كاكوب   ، والتجريب 
ليون يو�صف وعزيز عما نوئيل � دار 

املامون �ش24.
ال��ع��راق��ي  االدب  يف  8.ال��ق�����ص�����ش 
 ، ام��ن  ال��ق��ادر ح�صن  � عبد  احل��دي��ث 
 � �����ش121  ب��غ��داد   � امل��ع��ارف  مطبعة 

.122
9.انظر على �صبيل املثال ، اال�صتخدام 
يف  اال���ص��ل��وب  ل��ه��ذا  للقا�ش  امل��وف��ق 
 ) عربين  )عمي  اجلميلة  اق�صو�صته 

من جمموعته " مولود اخر".

بدل  وحتلم  تفكر  و�شخو�شه   ، �شاكن  عامله  باأن  نوري  اتهم  لقد   ، اخرى  مهمة  م�شاألة  ثمة 
به  تفكر  ما  هو  املا�شي  يبدو   . دقة  اكرث  ب�شورة  االمر  �شياغة  ميكن   ، وتتحرك  تفعل  ان 
�شخ�شيات نوري ) وان كان هذا املا�شي يف كثري من ق�ش�شه هو املا�شي القريب � يف حني تبدو 
اللحظة احلا�شرة هي حمور تفكري و�شعور �شخ�شيات التكريل ، بحيث تبدو كل حركة ذهنية 
داخلية ، وكل كلمة غري منطوقة، تفكر بها �شخ�شياته ، ا�شتجابة حلركة او منبه خارجي ، 

االمر الذي جعل من الواقع املو�شوعي واخلارجي يف ق�ش�س التكريل.
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كما ا�صتطاع عبد امللك بطريقته اأن يلغي 
امل�صتفزة  امل�صاعر  بربط  القارئ  حيادية 
داخل الق�صة بالقارئ. اإن )بطر�ش( مثال 
يف  و)ع��ب��ود(  معطرة(  )جيف  ق�صة  يف 
ق�صة )عبود( و)الرجل ال�صغر( لي�صوا 
يف  ال�صاكنة  اجلماعة  لتلك  �صرائح  اإال 
ا�صتطاعت  املجتمع،  من  االأ�صفل  القاع 
�صوتا  االجتماعي  ملوقعها  تعطي  اأن 
اأن ارتفعوا مباأ�صاتهم  كان من ح�صيلته 
هنا  من  ال�صيا�صي.  املوقف  م�صاف  اإيل 
الرتابط  فن  اأو  التداعي  ا�صتخدام  جاء 
�صروطها  ت�صتكمل  ل�صخ�صيات  مكماًل 
احلياتية بالعمل اأمام القارئ ولي�ش كما 
ذهب الدكتور عبد االإله من اأن التداعي ال 
ي�صح االإتيان به على ل�صان ال�صخ�صيات 
الفا�صل  ال���دك���ت���ور  الأن  ال���ث���ان���وي���ة، 
معطرة(  )ج��ي��ف  م��ق��ارن��ة  ع�صفا  و���ص��ع 
عبد  اهتمام  اإن  جلوي�ش.  بيولي�ش)5( 
ال�صخ�صيات  م��ن  ب��ن��وع  ن����وري  امل��ل��ك 
املم�صو�صة،  ال��ن��م��اذج  م��ن  تقرتب  التي 
عبد  الدكتور  ي�صميها  وال��ت��ي  املحبطة 
االإله )ال�صاذة( هو الذي دفعه الأن ي�صع 
واأخ���رى  معا�صة  اأف���ك���ارا  ل�صانها  ع��ل��ى 
العك�ش  م�صتح�صرة بالوعي، وهو على 
من فوؤاد التكريل الذي اختار طريقة فنية 
تالئم اأبطاله املكتملي التكوين والوعي، 
هناك  ومن  ال�صافية  دواخلهم  اىل  فلجاأ 
عرب  ث��م  اأوال  ال��ذات��ي��ة  م�صكالتهم  ط��رح 
الدكتور  ولع  ثانيا، ولعل  املجتمع  نحو 
عبد االإله بطريقة فوؤاد الق�ص�صية جعلته 
ال يف�صل عبد امللك نوري قا�صا جميدا. 
املقيا�ش  ه��و  لي�ش  ال��دار���ش  ه��وى  اإن 
الدقيق  التحري  اأن  ب��ل  ك��ات��ب،  جل��ودة 
الأبعاد الفن الق�ص�صي يف اخلم�صينيات 
الفنية  ال��ط��رق  ت��ع��دد  اإن  ن��ق��ول  يجعلنا 
فنية  ميزة  اأك�صبها  ال��ذي  هو  وتنوعها 
قد  مثال  التكريل  كفوؤاد  فقا�ش  متقدمة. 
الوجودي،  الفكر  مفاهيم  بع�ش  خ��رب 
جادة  ب��ق��راءات  ومتر�ش  وال��ف��روي��دي، 
مكنته  الذاتية،  �صهاداته  عليه  ت��دل  كما 
�صخ�صياته  ذوات  يف  ي��غ��ور  اأن  م���ن 
الن�صائية خا�صة ويحلل ما تعانيه وفق 

داخلها،  يف  املتناق�صة  املواقف  ت�صادم 
وال  نوري  امللك  عبد  ذلك  يفعل  مل  بينما 
اىل  جل��اآ  ال��ل��ذان  ال�صقر،  عي�صي  مهدي 
اأن  بها  اأري��د  الأف��ع��ال  الك�صف اخل��ارج��ي 
تكون ال�صوت االعلى لفرتة االحتجاج. 
اخل�صر،  العيون  ك�)التنور،  ق�ص�صا  اإن 
التكريل  لفوؤاد  الدملة..(  االآخ��ر،  الوجه 
حتليلية   ���� نف�صية  درا����ص���ة  اإال  لي�صت 
اجتماعيا،  مت��ا���ص��ك��ت  ذات���ي���ة  حل����االت 
ال��ت��ف��رد. بينما  اإط���ار م��ن  وط��رح��ت يف 
ق�ص�ش ك�)املجري، مياه عذبة، امل�صخة، 
جمرمون طيبون، عبود، ن�صيد االأر�ش، 
خمتلفن  لكتاب  وهي  ال�صغر(  الرجل 
لي�صت اإال طرحا اجتماعيا الأو�صاع عامة 

وجدت متثلها يف اأبطال �صعبين.
وت�صعبها  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ط���رق  ت��ن��وع  اإن 
دالة  وبوفرة  غنية  اخلم�صينيات  جعل 
وبالفن  ب��ال��واق��ع  امل��ع��رف��ة  ات�����ص��اع  على 

الق�ص�صي.
وم�������ن امل������الم������ح االأخ�������������رى ل��ق�����ص��ة 
بن  توازن  الأن  حماولتها  اخلم�صينيات 
عدد  وا�صتطاع  ال�صعر،  وف��ن  النرث  ف��ن 
بن  يجمعوا  اأن  الق�صا�صن  م��ن  قليل 
اأ�صبعوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  خا�صة  االث��ن��ن 
حدثهم بالغنائية والذين حملوا اأبطالهم 
بع�ش هوياتهم ال�صخ�صية. وبرز ب�صكل 
وا�صح يف هذا املجال عبد امللك نوري، 
نزار عبا�ش، جيان، حممد كامل عارف، 
الق�صة  ل��ف��ن  امل���ي���زة  اأع���ط���ت ه���ذه  وق���د 
وانطالقا  امل�صاعر،  يف  �صعة  ولقالبها 
اأ���ص��رت بجانب  اأن��ه��ا  اإال  الآف���اق رح��ب��ة، 
اآخر هو حتميلها ال�صخ�صية لغة ال طاقة 
جانب  وعلى  بها.  االجتماعية  ملكانتها 
املو�صوع  م��ن  اآخ���ر 

لل�صخ�صية  جت�صيد  هنا  ال�صعر  اأن  جند 
ال���ف���ردي���ة ال���واع���ي���ة ال���ت���ي من���ت خ��الل 
اخلم�صينيات بن فئة املثقفن. وتعطينا 
اأن  ه��ي  �صعة،  اأك��رث  دالل��ة  النقطة  ه��ذه 
اأول مرة كجزء  تنبت  ال�صخ�صيات  هذه 
�صرائح  بن  كبرة  انف�صال  عملية  من 
الربجوازية يف مرحلة االنهيار الوا�صح 
تلتحم  الأن  متهيدا  الطبقية  جل��ذوره��ا 
النامية  االجتماعية اجلديدة  بالنوايات 
ا�صتخدام  جن��د  ول��ذل��ك  امل��ج��ت��م��ع.  يف 
ال�صتينيات  الق�صة يف  اإيل  ال�صعر يعود 
االأخ���رى  ه��ي  �صهدت  املرحلة  ه��ذه  الأن 
يف  طبقيا.  متناق�صة  لقيم  انهيار  عملية 
حن اأن ال�صعر قل ا�صتعماله يف اأوا�صط 
ال�صبعينيات بعد اأن اأخذ املجتمع طريقة 

ا�صطفاف ثوري حقيقي.
داللة  يعطينا  النرث  بفن  ال�صعر  ارتباط 
االآن وهي  مهمة  تكون  لن  اأخ��ري، رمبا 
اأن ال�صخ�صية ال متتلك موقفا �صلدا اإزاء 
اال�صتفادة  اأن  وحت�صب  الواقع،  اأحداث 
ال�صعر  ع��ل��ى  تقت�صر  ل��ن  ال��ف��ن��ون  م��ن 
وح����ده، ب��ل ا���ص��ت��ف��اد ال��ق�����ص��ا���ص��ون من 
للعن�صر  جت�صيدهم  يف  خا�صة  امل�صرح 
الدرامي يف الق�صة، وهو اأ�صلوب رافق 
عيون  على  واالإط����الع  التجديد  موجة 
العن�صر  وي��ع��ك�����ش  ال��غ��رب��ي��ة.  ال��ق�����ص��ة 
املو�صوع  م���ن  اآخ����ر  ج��ان��ب��ا  ال���درام���ي 
ال�صراع  من  جانب  على  اح��ت��واوؤه  هو 
يوم  ب��رز  ال���ذي  النف�صي   ���� االجتماعي 
ذاك، لقد مالت ق�صة اخلم�صينيات كجزء 
الت�صاد  عنا�صر  اإب���راز  اإىل  مهمتها  من 
االأ�صرية  الت�صكيالت  خ��الل  والتناق�ش 
ال��ف��ردي��ة، وكانت  وال��ع��م��ل وامل��غ��ام��رة 
ثوبا  االجتماعي  الواقع  بوؤ�ش  ترى يف 

عري�صا يختفي حتته العديد من احلاالت 
طرحها  اأن  اإال  وال��ذات��ي��ة.  االجتماعية 
للعن�صر الدرامي هنا ال يجعلها م�صابهة 
يف  االأربعينيات  ق�صة  تفعله  كانت  كما 
جتاور االأ�صود واالأبي�ش، اخلر وال�صر 
به،  عملت  ال��ذي  التقابل  منطق  �صمن 
عن  تعبر  هنا  الدرامي  العن�صر  اأن  بل 
يف  التناق�ش  ل�صور  العري�ش  ال��وج��ه 
امللك  عبد  ج�صد  لقد  ال��واق��ع.  اأر���ص��ي��ة 
خالل  م��ن  العن�صر  ه���ذا  اأب��ع��اد  ن���وري 
ذهن  يف  واحلا�صر  املا�صي  ا�صتح�صار 
فوؤاد  ح�صره  بينما  ال�صعبين،  اأبطاله 
التكريل يف دواخل ال�صخ�صية الواحدة 
�� يف حن حوله عبد الرزاق ال�صيخ علي، 
ال�صقر،  عي�صي  ومهدي  الدباغ،  وغ��امن 
الظاهر اىل موقف مبا�صر من  وحممود 

ال�صراعات ال�صيا�صية القائمة.
اإن الرثاء يف اأ�صاليب ق�صة اخلم�صينيات 
يف  يكمن  قليل  قبل  اليه  اأ�صرنا  وال��ذي 
ه���ذا ال��ت��ن��وع يف االأ���ص��ال��ي��ب، ل��ق��د كان 
القا�صون يبحثون كل بطريقته اخلا�صة 
من  موقفهم  يج�صد  ال��ذي  االأ�صلوب  عن 

االنهيار الذي ت�صهده اخلم�صينيات.

ق�ش�س اخلم�شينيات
يف  ال���ق�������ص���ة  اأن  ال�����ق�����ول  وجم����م����ل 
اأف�صل  يف  ت���رق���ى  ال  اخل��م�����ص��ي��ن��ي��ات 
اليوم،  ق�ص�ش  من  العديد  اىل  مناذجها 
بالن�صبة  متاأخرة  تعد  اليوم  ق�صة  ولكن 
عن  متخلفة  بالتايل  فتبدو  املجتمع  اإىل 
اخلم�صينية  الق�صة  اإجن����ازات  اأف�����ص��ل 
قيا�صا اإىل ما كان عليه املجتمع العراقي 
يوم ذاك. ولذا �صيكون املنهج الذي نتبعه 
من هذه الدرا�صة هو قيا�ش العالقة بن 

التاأثر  تبادل  عرب  واملجتمع  الق�صة  فن 
بينهما.

الق�صة  ف����اإن  بحثنا:  م��ي��دان  يف 
هذا  اأ�صكال  من  كثرًا  حملت  الق�صرة 
ال�صياق  ت�صور  وهي  واأف��رزت��ه  التبادل 
الكلية  تعتمد  اأن  دون  من  للحياة  الكلي 
ال�صاملة. مبعني اآخر كما يقول لوكات�ش 
للق�صة  احل��ق��ي��ق��ي��ة  امل��م��ي��زة  )ال�����ص��م��ة 
الق�صرة هي اأنها ال تهدف اىل ت�صوير 
فاإن  ال�صبب  ولهذا  كلي.  ك�صيء  احلياة 
�صكلها مالئم الأية �صالت حياتية خا�صة 
هي  بل  امل�صادفة(.)2(  دور  مثال:  جدا، 
ثانوية  واأح���داث  ب�صخ�صيات  تتو�صل 
اأحيانا تكون حاملة لتلك الكلية. وهذا ما 
الق�صة  اأف�صل مناذج  جنده وا�صحا يف 

اخلم�صينية.
وقبل الدخول يف تفا�صيل هذه املنطقة 

احل�صا�صة نو�صح نقطتن مهمتن:
االأوىل، هي اأن احلياة ال�صعبية هي املعن 
اخلم�صيني  الق�صة  كاتب  اعتمده  ال��ذي 
الكلي.  منطلقه  منها  يجعل  اأن  دون  من 
اأكرث من غرها قادرة  ال�صعبية  فاحلياة 
على فرز اأحا�صي�ش �صادقة بثقل الو�صع 
جند  ول��ذل��ك  وال�صيا�صي،  االج��ت��م��اع��ي 
من  املتحدر  وه��و  الق�ص�صي،  الكاتب 
بحكم  ينحاز  الربجوازية  فئات  اح��دى 
حاجته الفكرية وحاجة فن الق�صة نف�صه 
اىل هذه احلياة لي�صور الثورة اجلديدة 
االنهيار  ذل��ك  جت��اه  نف�صه  يف  املعتملة 

الكلي للطبقات امل�صتغلة.
يف  الق�ص�صي  الكاتب  اأن  هي  الثانية، 
ف��وا���ص��ل كبرة  ي�����ص��ع  ال��ف��رتة مل  ت��ل��ك 
ب��ن ف��ن الق�صة وف��ن ال��رواي��ة. ب��ل كان 
ي��ع��اي�����ش ب���ن االث���ن���ن م���ن خ���الل نوع 

عبد امللك نوري وق�صة اخلم�صيني�ت 

توؤ�ش�س  كانت  بل  خارجية،  ق�شية  لتف�شري  م�شروعا  الق�شة  تعد  مل 
م�شروعها على قدرة ال�شخ�شية على مواجهة ما يحيط بها. يف حني اأن 
الق�شة التي �شبقت اخلم�شينيات كانت تفتح �شفحاتها لتجدها موزعة 

بني مواقع عدة ال رابط بينها.
من املالمح البارزة واجلديدة للق�شة، تو�شيع اختيارات الكتاب للطرائق 
اأطلق عليه بعدئذ  اأ�شلوبا حديثا  امللك نوري  الفنية. لقد اعتمد عبد 
ق�ش�شه  فجاءت  الرابط)3(.  بفن  ت�شميته  اإيل  اأميل  واأنا  التداعي. 
جديدة يف حمتواها واأ�شلوبها، ولي�س كما اأ�شار اليها الدكتور عبد االإله 

اأحمد)4(. 
لقد و�شع عبد امللك اجلديد يف الفن ل�شان العامة والب�شطاء وال�شخ�شيات 
اأكرث  ب�شدق  تعك�س  التي  وهي  التاريخ،  �شانعة  اأنها  الإميانه  الثانوية 
اجتماعية  �شورة  ر�شم  التناول  هذا  من  موؤمال  تعنيه.  وما  تعانيه  ما 
عري�شة )للجماعة املغمورة( التي متثلها �شخ�شياته الثانوية. فابتعد 
اخرى  اىل  حادثة  ر�شف  اإىل  مييل  ال��ذي  ال�شعبي  الفن  طرائق  عن 

بطريقة جتميعية لر�شم �شورة املاأ�شاة االجتماعية العري�شة.

يا�شني الن�شري

اإن تنوع الطرق الفنية وت�شعبها جعل اخلم�شينيات غنية وبوفرة دالة على ات�شاع املعرفة 
بالواقع وبالفن الق�ش�شي.

ال�شعر،  وفن  النرث  فن  بني  توازن  الأن  حماولتها  اخلم�شينيات  لق�شة  االأخرى  املالمح  ومن 
اأ�شبعوا  الذين  اأولئك  خا�شة  االثنني  بني  يجمعوا  اأن  الق�شا�شني  من  قليل  عدد  وا�شتطاع 

حدثهم بالغنائية والذين حملوا اأبطالهم بع�س هوياتهم ال�شخ�شية. 
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وح�صد  ال�صرد،  وطريقة  ال�صخ�صيات، 
االآخر(  )الوجه  فق�ص�ش  املو�صوعات 
امللك  لعبد  االأر����ش(  و)ن�صيد  للتكريل، 
نوري، و)االأيام امل�صيئة( ل�صاكر جابر، 
لنزار عبا�ش، وغرها  و)حياة جديدة( 
ق�صرة،  ب��ق�����ص�����ش  رواي�������ات  ك���ان���ت 
مب�صاريع  ق�����ص��رة  ق�����ص�����ص��ا  وك���ان���ت 
احلاجة  الو�صع  هذا  ويعك�ش  روائية، 
الق�صة  فن  بها  اأثقل  التي  االجتماعية 
الق�صيدة  م��ع  ت�صرتك  وه��ي  الق�صرة 
ت�صخي�ش  الفنية يف  واللوحة  احلديثة 
اأب��ع��اد امل��رح��ل��ة، وم��ن ث��م حتويلها اىل 
العام  لالإح�صا�ش  م��واز  �صعبي  منطق 
بانهيار املجتمع القدمي واإقامة املجتمع 
بحقيقة  النقطتان  وت��رت��ب��ط  اجل��دي��د. 
احلياة  يف  ال�صعبية  اأن  ه��ي  واح����دة، 
وباحلدود  الفن،  يف  ال�صعبية  تفرز  ال 
الفرتة  تلك  يف  اأدب��ن��ا  اأن  نلمح  نف�صها 
يوؤ�ص�ش منهجا نقديا للمجتمع ويو�صح 
 �� ال�صعبين   ���� ال��ث��ان��وي��ن  اأب��ط��ال��ه  ع��رب 
وقد  املرحلة،  تاريخ  لكتابة  االإمكانية 
الربجوازي  ال�صعبية:  الثقافة  دفعت 
الكبر احلاكم �� الوايل �� امل�صوؤول الكبر 
الثانوي  اجل��زء  اإيل  الخ  االإقطاعي..   ��
من العملية الفكرية واعتمدت بدال عنه 
الربجوازي ال�صغر �� العامل �� االإن�صان 
 �� امل�صحوقة  امل���راأة   �� الفالح   �� ال�صعبي 
يف  ي�صتوعب  رئي�ش  كبطل  ال��ط��ال��ب.. 
ناه�ش  ملجتمع  الفكرية  القيمة  اأبعاده 
اأن��ق��ا���ش جم��ت��م��ع م��ن��ه��ار. نقول  ع��ل��ى 
اأفرزت  اخلم�صينيات  اأن  ونعرف  ذل��ك 
ق�صا�صن جميدين، فهي مل تقف كما هو 
�صائع عند القا�ش عبد امللك نوري وفوؤاد 
جانبها،  اىل  كان  بل  وح�صب،  التكريل 
ف��رم��ان وم��ه��دي عي�صي  غ��ائ��ب ط��ع��م��ه 
ال�صقر، وغامن الدباغ، وادمون �صربي، 
ونزار عبا�ش، وعبد الله نيازي وحممد 
كامل عارف، وعبد الرزاق ال�صيخ علي، 
من  والعديد  الظاهر  وحممود  وجيان، 
امل��ف��ردة واالث��ن��ت��ن. وعندما  اأ���ص��ح��اب 
الواقع  بطعم  ت�صعر  جمتمعن  تقراأهم 
اأردت  اإن  فنهم، وجتد  ثنايا  يف  مبثوثا 
الواقع  عنف  �صخ�صوا  اأنهم  التف�صيل 
و�صخبه يوم كانت الكتابة الق�ص�صية ال 
متر اإال عرب القناة ال�صعبية يف جت�صيد 
نتلم�ش  وع��ن��دم��ا  احل��ا���ص��ر.  م�صكالت 
ال�صبعينيات،  موقع  يف  واأن��ت  الفائدة 
الق�صة  امتيازات  ت�صخي�ش  ت�صتطيع 
اأواله��ا، هو  لعل  اخلم�صينية بو�صوح، 
احلياة  يف  ماأ�صاوي  هو  مبا  ارتباطها 
الب�صيطة  اأحداثها  بذلك  ناقلة  ال�صعبية. 
الرتاجيديا  ي�صبه  م��ا  اىل  وامل��ع��ا���ص��ه 
احلديثة امل�صبعة بال�صخرية وبالثانوي 

من جمريات االأحداث. واعتماد ق�صة 
اإمنا  امل��ن��ح��ى  ه���ذا  اخلم�صينيات 
اجلديدة  النوايات  تر�صد  كانت 
ب��داأت  كبر  و���ص��ط  يف  النامية 
ال�صقوط  و���ص��ك  ع��ل��ى  اأع��م��دت��ه 
متمعنة  ق����راءة  اإن  واالن��ه��ي��ار. 
ل��ق�����ص�����ش )ع����ب����ود( )ال���رج���ل 

ال�صغر( و)ن�صيد االأر�ش( 
و)العاملة واجلرذي( 

و)اجل��������������������دار 
و)ريح  االأ���ص��م( 
لعبد  اجل��ن��وب( 
امل����ل����ك ن������وري، 
ت����ك���������ص����ف ع���ن 
اإن�������ص���ان ال��ق��اع 
ال�����ص��ع��ب��ي وه��و 
�صغوطا  ي��واج��ه 
ي����وم����ي����ة مت��ث��ل 

بع�صها يف طبيعة 
احلياة ال�صخ�صية 

التي يعي�صها )عبود( )الرجل ال�صغر( 
اىل  ال�صجون  اأثر  اإي�صاح  يف  وبع�صها 
االأبناء الب�صطاء) اجلدار االأ�صم(. واآخر 
جمتمع  يف  امل����راأة  نف�صية  تقليب  يف 
اال���ص��ت��غ��الل) ال��ع��ام��ل��ة واجل������رذي(.. 
ك�صف  يف  اإ���ص��ه��ام��ه  ال��ت��ك��ريل  ل���ف���وؤاد 
احلياة  يف  ال��رتاج��ي��دي  اجل��ان��ب  عمق 
االآخ��ر،  ك���)ال��وج��ه  فق�ص�ش  ال�صعبية، 
العيون اخل�صر، التنور، الدملة.. الخ( 
التي  االجتماعية  املاأ�صاة  اأبعاد  تو�صح 
للمجتمع  ال�صفلي  ال��ق��اع  ام���راأة  تغلف 
اال�صتغالل  بن  حياتيًا  تتجاذب  وه��ي 
هذه  اأب��ع��اد  ويف  الب�صيط.  واالن��ت��ف��اع 
عن  ال��ع��راق��ي��ة  الق�صة  تك�صف  احل��ي��اة 
جوانب ال ح�صر لها من اأ�صكال املعاناة 
واال�صطهاد والفقر والعوز واملطاردة. 
واأو�صح مهدي عي�صي ال�صقر جانبا من 
حياة بع�ش النا�ش، ك�)ال�صرطي ح�صن( 
و)امل��ج��رم��ون ال��ط��ي��ب��ون(. وق���ال على 
ال�صعبي  االجتماعي  ال�صوت  ل�صانهم 
اأو  م��ادي��ا  و�صعا  فيه  واج��ه��وا  عندما 
جمابهته،  ع��ل��ى  ل��ه��م  ق����درة  ال  نف�صيا 
يف)الظالم  ال��دب��اغ  غ��امن  اأو���ص��ح  كما 
كوامن  ك�صف  على  ال��ق��درة  امل��خ��م��ور( 
ظالم  بظالم،  اأحاطها  و�صط  يف  امل��راأة 
طبيعي، واآخر من فعل االإن�صان، فكانت 
عدتها  اأن  ح��ن  يف  االث���ن���ن،  �صحية 
وكلمات  ب�صيطة  نف�صية  ذل���ك  ك��ل  يف 
علي  ال�صيخ  ال���رزاق  عبد  اأم��ا  موؤجلة، 
فقد وظف كل ق�ص�صه الإظهار التناق�ش 
مزدوجي  الأن��ا���ش  اليومية  احلياة  يف 
اأو  ال�����ص��ح��ف��ي،  اأو  ف��امل��ح��ام��ي  احل��ي��اة 
حياة  يحيا  الذي  ال�صغر  الربجوازي 
االآخر  اجل��ان��ب  يف  ن��راه  املدينة،  اأب��ن 
واحتياجاتها  العائلة  بجدار  م�صغوطا 
يجد  ال  وعندما  اليومية،  ومتطلباتها 
ح���اًل مل��ا ه��و ق��ائ��م، ن����راه ي��ن��خ��رط يف 

موؤقت  ال كخال�ش  املنا�صلن  �صفوف 
و�صيا�صية،  ف��ك��ري��ة  ك��ح��اج��ة  واإمن����ا 
املثقف  االإن�����ص��ان  حمنة  ع��ن  تف�صح 

يوم ذاك.
�صواهد  اخلم�صينية  الق�صة  ويف 
االنهيار  ه���ذا  ر���ص��د  ع��ل��ي  ك��ث��رة 
االجتماعي الذي يغلف حياة النا�ش. 
فاالأبطال الذين اأ�صرنا اىل معاناتهم 

ك�����ان�����وا ي���ط���رح���ون 
ال�صعبي  الوجه 

ل�����ل�����ج�����ان�����ب 
االآخ������������ر ���� 

ج������ان������ب 

ال��ت��ف��اوؤل ���� ال��ق��ائ��م ع��ل��ى اأن��ق��ا���ش ذلك 
اإمن�����ا جت�صد  وال��ق�����ص�����ش  االن���ه���ي���ار، 
احلياة  اأ�صكال  يف  االنهيار  ه��ذا  اأبعاد 
به  ت��دي��ن  م��ا  ب��ن  ك��ان��ت  اإمن���ا  اليومية 
الطبقات امل�صتغلة التي تدفع بالب�صطاء 
يف  جن��د  فلم  امل��اأ���ص��اوي.  العي�ش  اىل 
االإقطاع  ميجد  من  اخلم�صينية  الق�صة 
من  وج��دن��ا  ب��ل  وامل�صتغلن،  واحل��ك��ام 
يدينهم من خالل ر�صد احلياة ال�صعبية 
خالل  وم��ن  احلا�صر،  ب��اأح��زان  املثقلة 
القيمة  اأبعادها  يف  توؤكد  الر�صد  ه��ذا 
الكبرة للم�صتقبل دون اأن ت�صع منهجا 
االأي���ام.  م��ن  ي��اأت��ي  مل��ا  مبا�صرا  تفاوؤليا 
ق�ص�ش  ق��راءة  بعد  يقودنا  التفكر  اإن 
اخلم�صينيات جمتمعة اىل احلاجة اىل 
اأن  اىل  االإ�صارة  واىل  املجتمع،  تغير 
على  ي�صيد  وطبقيا  اجتماعيا  نهو�صا 
االنهيار.  على  املو�صك  الو�صع  اأنقا�ش 
يف  االنهيار  ه��ذا  �صورة  اأك��رث  وتتاأكد 
الق�صة  اعتمدته  ال���ذي  الفني  ال�صكل 
ندعوه  ما  وه��و  املتاألقة،  اخلم�صينية 

باالمتياز الثاين لها.
ابتعاده  ه��و  ال�صكل،  ه��ذا  م��الم��ح  م��ن 
توارثه  الذي  ال�صعبي  الفن  عن طرائق 
النقلة  ه��ذه  وت��ع��د  والق�صة.  املجتمع 
يريد مواكبة  لفن  الفنية  القيمة  مبثابة 
ال��ن��ه��و���ش ال���ف���ك���ري ال�����ص��ع��ب��ي ال���ذي 
جزءا  الت�صكيل  وفن  ال�صعر  ا�صتوعب 
�صخ�صت  ذاتها  وبالطريقة  منه.  مهما 
فنية  طرائق  من  �صبقها  ما  النقلة  هذه 
االأربعينيات  ك��ت��اب  ي��د  ع��ل��ى  ���ص��ائ��ع��ة 
بالق�صة  ال�صلة  ووثقت  والثالثينيات 
الفنية التي حاول حممود اأحمد ال�صيد 

كتابتها.

االأدب  العراقي عبدامللك نوري بن مرحلتن مهمتن من تاريخ  القا�ش   يقف 
االأدباء  من  العديد  منه  نهل  معينا  الق�صة  كتابة  يف  ريادته  فكانت  العراقي، 
من  ال�صتينيات  جيل  ق�ص�ش  به  متتاز  ما  رغم  بعده  ج��اوؤوا  الذين  العراقين 
اإىل  يهدف  االأدب  من  بق�صد خلق منوذج  �صعري غر هادف  وانثيال  اغرتاب 
ق�ص�ش  به  ات�صفت  ال��ذي  االلتزام  عن  بعيدا  للن�ش  اجلمالية  الغاية  اإ�صباع 
احلربن  بعد  التكريل  وف��واد  ن��وري  عبدامللك  ال��رائ��د  يد  على  اخلم�صينيات 
العامليتن وما خلقته يف املجتمع العراقي من هزات وتقلبات. ففي املجموعة 
عنوان  حتت  املن�صرم  القرن  خم�صينيات  يف  �صدرت  والتي  لعبدامللك  االأوىل 
)ن�صيد االأر�ش( جاءت معاناة املهم�صن والفقراء يف اأولويات عمله، ور�صمت 
ال�صخ�صيات بدقة عالية وحملت ق�ص�صه �صمة مهمة، اأال وهي الرتكيز العايل 

واحلوار »الن�صف عامي« الذي كان هاج�ش من كتبوا الق�صة بعده.
املجتمع  لعاهات  وا�صح  وك�صف  عالية،  بتقنية  الرائد  ه��ذا  ق�ص�ش  وتت�صم 
وت�صخي�ش مهم للحياة البغدادية رغم وجود بع�ش الق�ص�ش التي حتاكي ريف 
املدينة اإن �صح القول وتر�صد معاناة تلك ال�صريحة باأ�صلوب رائع وبلغة جميلة 

اأقلقت العديد ممن كانوا يكتبون ق�ص�صا اأو اأ�صباه ق�ص�ش.
فبعد اأن كانت الق�صة تكتب الإمتاع القارئ جاءت ق�ص�ش عبدامللك نوري ذات 
اأبعاد اآيديولوجية هادفة، اأراد بها القا�ش اأن تكون الق�صة اأيقونة يحتفي بها 
القارئ وهو ين�صت اإىل معاناة امل�صحوقن واملبعدين ق�صرا عن لعبة احلياة اإىل 
درجة اأوقعت فيها كتاب ال�صتينيات مباأزق فني. فقد كان عبدامللك نوري وفواد 
اأبناء الطبقة الو�صطى يف املجتمع العراقي وما هو معروف  التكريل ميثالن 
واإلهام طبقات  االإب��داع  امل�صوؤولية يف  قدرتها على حتمل  الطبقة من  عن هذه 
املثقف  اإيجاد  و�صرورة  الوطن  وحب  واالإيثار  العطاء  قيم  االأخ��رى  املجتمع 
امللتزم الذي اآىل على نف�صه اأن يكون فاعال �صمن بيئته بعد حالة االنهزام التي 
الثانية، وهكذا جاءت ق�ص�صه معربة عن  العاملية  بعد احلرب  العراق  عاناها 
حالة من الرف�ش لكل ما كان ي�صوب البلدان العربية بل اأبعد من ذلك حن كان 
اآالم  يكتب عن اأطفال جعلهم القدر ال�صيا�صي يلعبون دور الكبار ويخو�صون 

احلرمان والقهر اإىل حد النبذ حتت ق�صة حملت عنوان )الرجل ال�صغر(.
يف  النف�صي  التحليل  م��دار���ش  يطوع  اأن  ال��رائ��د  ح��اول  بل  فقط،  ه��ذا  ولي�ش 
حتليله  يف  فرويد  عنه  قال  ما  مالمح  حتمل  �صخ�صيات  عن  ويكتب  ق�ص�صه، 
النف�صي ومدر�صته امل�صهورة، ولهذا ال�صبب والأ�صباب اأخرى اأقبل على ق�ص�صه 
جمع غفر من القراء وجنح يف اإعطاء ق�ص�صه �صمة االنطالق نحو اأفق اأو�صع 
مما كان يكتبه رواد الق�صة االأوىل مثل حممود اأحمد ال�صيد وذنون اأيوب، اإىل 
اأغلب الق�ص�ش التي كتبت بعد )ن�صيد االأر�ش(  اإن  اأن نقول فيه  حد ن�صتطيع 
والتي كانت جملة االآداب اللبنانية يف بروت اأول من احت�صن بواكر اأعماله، 
الكتاب  بع�ش  با�صتثناء  وطيد.  ب�صكل  ق�ص�صه  ملو�صوعات  حماكاة  جاءت  قد 
اإىل اغرتاب  اأدى  اأ�صلوبا جديدا يف الق�صة  من جيل ال�صتينيات الذين خلقوا 
املرتكز  هو  كان  والذي  العادي  القارئ  عن  ابتعادها  مبعنى  العراقية،  الق�صة 

الذي حاكاه عبدامللك نوري يف معظم ق�ص�صه.
ورغم ظهور العديد من املدار�ش املتعاقبة تبقى ق�ص�ش الرائد عالمة بارزة يف 
�صماء االأدب املحلي والعربي، اإذ ي�صتحق اأن تعد فيه اأكرث من درا�صة وخاطرة، 
تتيح الأدب عبدامللك نوري وفوؤاد التكريل اأن ينت�صر يف ال�صاحة العربية بهدف 
وبع�ش  هموم  من  البغدادي  املجتمع  ذه��ن  يف  يجول  ك��ان  عما  فكرة  اإعطاء 

احلاالت التي ر�صدها هذا الرائد يف وقت مبكر.

عبد امللك نوري
رائد الق�صة العراقية 

و�شام يو�شف  



م��ل��ح��ق أس��ب��وع��ي ي��ص��در ع���ن م��ؤس��س��ة 
ال���م���دى ل���إع���ام وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
فخري كريم

اال�شراف اللغوي : يون�س اخلطيب طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدىالت�شميم : ن�شري �شليمالتحرير : علي ح�شني
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كتاب  من  االول  ال�صف  يف  نوري  امللك  عبد  يقف 
الق�صة يف العراق

، يتميز بح�ش واقعي رقيق لل�صقاء الب�صري ، مراقب 
مرهف املالحظة ير�صم لوحات حية للمجتمع العراقي 
ويخط �صورا �صادقة لطبقة املثقفن امللتزمن بق�صايا 
النا�ش ولد عبد امللك نوري يف حمجر �صحي يف مدينة 
�صفرة خارج  والداه يف  كان  عندما  ال�صوي�ش مب�صر 
العراق ، در�ش يف بغداد ثم اكمل درا�صته يف اجلامعة 
هناك  درا�صته  يكمل  مل  انه  اال  بروت  يف  االمريكية 
بغداد  اىل  فعاد  االنكليزية  اللغة  من  متكن  قد  ولكنه 
وا�صتغل   1944 عام  وتخرج  احلقوق  كلية  ودخل 

اواخر  يف  توظف  ثم  الزمن  من  فرتة  املحاماة  يف 
وافرتق  تزوج  ثم   ، العدل  وزارة  يف  االربعينيات 
عن زوجته ليتفرغ للعمل االدبي ، وبقى يف وظيفته 
كمالحظ يف حمكمة بداءة بغداد حتى عام 1955حيث 
ف�صل من الوظيفة وعاد اليها بعد ثورة 14 متوز عام 
ا�صتغل  الدبلوما�صي حيث  ال�صلك  1958 وانتظم يف 
يف  ثم  جاكارتا  يف  العراقية  ال�صفارة  باعمال  قائما 
اعيد  ثم   1963 عام  خدماته  عن  وا�صتغني  طوكيو  
للخدمة يف وزارة اخلارجية عام 1968 وعن قائما 
باعمال ال�صفارة العراقية يف براغ ملدة ق�صرة احيل 

بعدها على التقاعد عام 1971.

الق�صرة  الق�ص�ش  من  العديد  نوري  امللك  عبد  ن�صر 
يف ال�صحف واملجالت العراقية  قبل ان تفوز ق�صتة 
) فطومة ( بجائزة جملة االديب اللبنانية عام 1948 
 ) االن�صانية  ر�صل   ( با�صم  ق�ص�صية  جمموعة  ون�صر 
عام 1946 ون�صيد االر�ش عام 1954 ون�صر بعد ذلك 
العراقية  املجالت  يف  الق�صرة  الق�ص�ش  من  القليل 
عام  وخممل  خ�صب  م�صرحية  ن�صر  ثم  والعربية 

1972
عامل عبد امللك نوري حافل بالتنوع واالهتمام مت�صع 

العالقات من ناحية ومن ناحية اخرى منغلق 
ال�صغر   البيتي  بعامله  متعلقا  كان  انه  الوا�صح  ومن 

فهو يحب القراءة والتاأمل. 
الر�صم  ميار�ش  انه  كما  اخليل  ركوب  يع�صق  وكان 
ي�صدح  وكان  والغناء  املو�صيقى  واحب  والنحت  
، وعالقته  ا�صدقائه  مع  �صوته يف جل�صاته اخلا�صة 
كان  اذ  حياته  من  مبكر   زمن  اىل  متتد  باملو�صيقى 

يعزف على الة الفلوت واالوكورديون. 
ودفن   1998  /7  /27 يف  نوري   امللك  عبد  تويف 
مدينة  ب�صواحي  �صكران  حممد  مقربة  يف  ب�صمت 

بغداد. 

عبد امللك نوري ..�صرية الوحدة والإبداع 


