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النزعة الحوارية في رباعية
أبو كاطع

شمران الياسري
ثقافة االحتجاج

من زمن التوهج

حنون مجيد

إحسان شمران الياسري

يف فكرته عن الحياة ،يعيشها
شمران اليارسي /أبوكاطع مثل
تكافح
بذرتها األوىلُ ،ح ّرةً ،
ُ
متد
ماء يك َّ
ّ
لتتجدد ،تكفيها قطرتا ٍ
ٌ
وقطرة أخرى يك تزهر.
جذورها،
َّ
ينقص
وظل هكذا ،بعيد ًا عام
ُ
طرةَ  ،وغريب ًا عمن يزيد من
الفِ َ
متطلباتها..
هياب ًا منها ،أو قلق ًا
وليتني رأيته ّ
وفضحت
لبحت لكم به،
عليها،
ُ
ُ
ادعايئ.
َ
يتقر ُب َ
يسألك
منك وال
شمرانّ ..
يحر ُ
ضك عىل
تصديقه ،ولكنه ّ
ويضع الكلمة َبني
االستامع،
ُ
َ
جفنيك يك تراها ،صورةً إطارها
تعجزه ،ويرتقي
مدلوالتها التي ال
ُ
َ
تهتف بلحظةِ تصديقه
بفمك يك َ
واالبتهاج مبوقفه..

ال ُ
يرتك كاتبنا ،ال�صحفي والروائي ،ال�ساخ ُر من
ُ
تفا�صيل احلياة� ،أ�صدق ��اء ُه الذين يخو�ض معهم
املعرف َة ،م ��ن دون �أن يو�صلهم �إىل ما ي�سعى �إليه
من �إغراقهم يف �ش� ��أن فكرتهِ  ..فهو ال ُ
يرتك نهاي ًة
ُ
مي�سك الك� َأ�س التي �سقاك
منفلت� � ًة ،وال �سائب ًة ،بل
�اك ول ّذتكَ
َ
بقناعتك ور�ض � َ
منه ��ا ويعيده ��ا ممتلئ ًة
مما كتب.
�شم ��ران يف ذكرى رحيلهِ مل يفق� � ْد قار َئ ُه �أو ناق َد ُه
�أو �صدي َق� �هُ ،رمبا ح�صل ه ��ذا برحيلِ هذا القارئ
وذاك الناق ��د وال�صديق ،بل � َ
أ�ضيف له ق ّرا ٌء ون ّقا ٌد
و�أ�صدقاء ،وفا� � َ�ض ديوان ُه العام ُر بهم ،وجتدّدت
مباهجهم به..
ُ
ي ��وم م ��اتَ �شم ��ران اليا�س ��ري ،تف ّتح ��ت الأزها ُر
مقابر ّ
َ
ع�شاقِه ،وهم � َ
كتب عنهم،
أولئك الذين َ
فوق ِ
َ
بواطن
�أو جايله ��م فرحل ��وا قبل� �هُ� ،أو �أدخلهم يف
ِ
الظلم
روايت ��هِ ليت�ص� �دّوا ب ��د ًال من ��ه يف منافح ��ةِ
ِ
حت الأزها ُر
والظامل َ
ني وف�سادِ الفا�سدي ��ن ..وتف ّت ِ
َ
َ
مقابر ال�شهداءِ ..
مقابر ق ّرا َءهُ،
وفوق ِ
فوق ِ
ُ
ّ
العراق ،وبيوتُ
الق�صب،
�شمران ..خلدت ُه �أرياف
ِ
ِ
الع�شب النادي
وخيا ُم الرعاةِ الذين يبحثونَ عن
ِ
لقطعانِهم ..وخ ّلد ُه اّ
الفلحونُ ُ ،جبا ُة الزكاةِ التي
والريف
العراق،
أريخ
ِ
ِ
فر�ضها على الباحثني يف ت� ِ
باخل�صو� ��ص ..فم ��ا مل تق ��ر�أ ق�ص� � َة الري � ِ�ف التي
كتبه ��ا �أبوكاطع ،لن َ
أريخ العراق
متلك �ص ��ور َة ت� ِ
لبطوالت ال�شجعان من
احلديث ..وما مل ت�ستم ْع
ِ
البطوالت
�أ�ص�ل�اء الع ��راق الب�سطاء ،لن ت�ص� �د َّق
ِ
التي خا�ضها العراق ك�أ ّمة..
كي ��ف ب ��د�أ �شم ��رانُ �أطروح َت� � ُه يف فه � ِ�م احلي ��اةِ
و�إفهامه ��ا ،تل ��ك ق�صت� � ُه الت ��ي لوالها ل ��كانَ كاتب ًا
حمدود ًا ،ورمبا مل يكن .فمذ كان �صبي ًا ،اختلطت
رجولت� � ُه ب�صب ��اه ،و�ضاع ��ت امل�ساف� � ُة بينهم ��ا،
ُ
يت�ضاعف ك ّلما
قمح
فتكدّ�ست معرف َت� � ُه ك�أنها بيد ُر ٍ
و�ض� � َع احلا�ص ��دون �سناب َل جدي ��د ًة فوقه ..وظلَّ
ه ��ذا الدائ � ُ�ب يف عنف ��وان عطائِه ي�ست� � ُّل من هذا

�در ال�ث ِ ّ
�ر لأكرث م ��ن ثالثةِ عقودٍ ،م ��ن دون �أن
البي � ِ
ٌ
ينق�ص البيد ُر� ،أو تظه ُر منه �سنبلة فا�سد ٌة..
َ
وكلم ��ا ا�شتقنا لوج ��هِ �شمران �أو �صوت ��هِ  ،فتحنا
رواي َت� � ُه على (خمم ��لِ ) الف�ضيلةِ ال ��ذي حاك ُه عن
�أبطالهِ  ،وال َ
فرق �إن كان البط ُل زعيم ًا نبي ًال فار�س ًا،
ً
ً
ُ
�أو جبان� � ًا تافه� �ا �صغريا ..فكل �أبطال� � ُه كان معهم
�شهم� � ًا يف ت�صويره ��م ،فلم يطردهم م ��ن م�ساحةِ
ق�ص َت� � ُه �أو ين ّزهَ ها م ��ن اجلبناءِ
الر�ؤي ��ةِ ليُب ّي� � َ�ض ّ
�ار والفا�سدي ��نَ  ،ب ��ل تركه ��م مي�شونَ بني
وال�صغ � ِ
�سطوره ��ا ،ويجل�س ��ونَ يف املقاه ��ي ،وي�سرقونَ
ِ
ونتح�صنَ منهم،
جه َد الفالحنيَ ..تركهم لرناهم،
ّ
ونتج ّنبهم (وليتنا فعلنا ذلك)..
وم ��ا �إن نفت � َ�ح روايتهُ ،حتى جن َدن ��ا بني الأبطالِ
�ن
�رب و�سائده ��م متكئ�ي َ
أركان �أكواخه ��م ،وق � َ
يف � ِ
�ار الثائر الهائ ��ل (ح�سني)،
مثله ��م نت�س ّم� � ُع لأ�شع � ِ
وغرور
م�ست�أثر ّا بحبّهِ اجلام ��ح لثورةِ الع�شرين
ِ
�أبطالِها:
اكلنلچ يجامعة احلِ �سن عيناچ
فن كوكز وديلي بع�سكره يدناچ
كون اهلچ جفوچ احنا بطرب جيناچ
َخل يمِ ّن كلبچ يرعيعه
ِّ
َ
باملحتل ،وكي ��ف �أ�صاب ُه الثوا ُر يف
�أو ا�ستهانت� � ُه
مقتل:
واوى الكوت اجه متع ّني ومتمور
يكول ا�شها ّلربيعه ا�شكرث بيها اك�سور
واوي العار�ضية ايك ّله من ياخور
�شيّم اهلك بلچي اي�شبّعونك!
�أو تغريدة العراقية ال�شاخمة:
ابني امل�ضغته البارود مفطوم اعلى �سركيها
غم راي التجيب اهدان وتكمطه اعلى رجليها
وعندما يدخل يف �أعم ��اق الإن�سان ،وهو يك�شف
ما يف خاطره ،جتد نف�سك هناك ،ت�شرتك معه يف
امل�س�أل ��ة مغتبط ًا �أو مغموم ًا� ..أنه ��ا فرا�س ٌة لبيب ٌة،
�ن تبع � ُ�ث
تك�ش ��ف دونَ �أن تف�ض ��ح ،وتكتف ��ي ح�ي َ
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اح�سان اليا�سري عند قرب ابو كاطع

من ب�ي�ن �أكرث الكت ��اب «ال�شعبي�ي�ن» �شعبية ،يربز
ا�س ��م �شم ��ران اليا�س ��ري الكات ��ب وال�صحف ��ي
ال�شيوعي املعروف.
ولع ��ل اقرتان ا�س ��م �شمران اليا�س ��ري ب�أبو كاطع
وبالعك� ��س ،اق�ت�ران ال ميك ��ن ف�صم ��ه للتوقي ��ع
املتالزم ب�ي�ن اال�سمني والعقد امل�ب�رم بينهما على
مدى مئات املقاالت وعدد غري قليل من ال�سنني.
يح�س
وق ��ارئ �شم ��ران اليا�س ��ري او اب ��و كاط ��ع ّ
�أول م ��ا يح� � ّ�س بالقدرة الفنية العالي ��ة التي يدير
به ��ا د ّفة مو�ضوعه والغنى املعريف ال�شعبي الذي
يتخلله.
وال ي ��كاد قارئ ي�صافح نظره ا�سم ابو كاطع حتى
يهرع لقراءة مو�ضوعه باحث ًا عن املفردة ال�شعبية
العميق ��ة ،او املث ��ل ال�شعب ��ي الزاخ ��ر باملعن ��ى
واملحفوظ يف ذاكرة حية وعجيبة �شديدة التنوع
والرثاء.
ان الع ��ودة اىل �أمث ��ال اب ��و كاط ��ع وا�ست�شهاداته
وتعليقات ��ه وثقافت ��ه ال�شعبية ت�ضع الق ��ارئ �أمام
قامو� ��س لغ ��وي ق ��ل نظ�ي�ره وذخ�ي�رة ت�ستدعي
احلف ��اظ عليها قب ��ل ان يتداركها الن�سي ��ان ،لأنها
ايجاز ملحم ��والت اجتماعية وترمي ��ز ملوا�ضعات
�سيا�سية ،وتكثيف لق�ص�ص �شعبية طوتها الأيام،
و�أم�سى �أم ��ر تداولها بعيد ًا ع ��ن الذاكرة اليومية
للنا�س.

ر�سال َتها..
�آنه دوم �إعلى املحا�سن �شاربي
�شارب ا�سموم احليايا �شاربي
ما يطوب�س لله�ضامي �شاربي
وخابت امك يالتعي�ش مب�سكنه
وقوله:
يا حمد َخيل ال�صبايا بالرهن
هورهن من ب ّرهن
ما يعرفن ِ
ام العِ ال بال�سيف ما هي بالرهن
غ�صب عالبا�شا يودّي كركنا
وقوله:
بركعوهن باملطارج والبطن
بديرة العدوان خاطن والبطن
ال تكول�ش خيل ابو فدعم بطن
حلكن املديون وا�ستافن منه
ث ��م �شع ��ر ح�س�ي�ن بالغ ��زل ،وه ��و �شع ٌر تنب ��تُ له
ع�شق يف ذلك
�أجنح ٌة ح�ي�ن يغدو متلبّ�س ًا بق�ص ��ةِ ٍ
�ورق وك�أنكَ
الري ��ف الذي و�ضع ��ه
ُ
الكاتب على ال � ِ
ل�شريط يتحدّث فيه الأبطال ،و�أنت بينهم..
تنظ ُر
ٍ
�ون ال�سنبلِ
فتتذك ��ر وج� � َه �شم ��ران اليا�سري ،بل � ِ
�رف و�صورةٍ
النا�ض ��ج ،ت�سي� � ُل روح ُه على كلِ ح � ٍ
�سجلها.
ّ
الب�سه ال�شاكر وكالبته كلب
يا بعد جوز الچالوي والكلب
املات�شوفه العني ي�ساله الكلب
ولو �ساله الكلب جيف ا�ساله �أنا؟
***
ال تلوم �شهاب ال ّ
ون�ش وجنّ
ويح�سب ال�ساعات لو راحن وجن
بني نهدچ واخلوا�صر والوجن
�ضيّعت كارة كرنفل مثمنه
***
يا خ�شيف الوارده ب�شاطي احلالل
و�شاده الرا�س چ ّفيه حالل
�آه واوياله من �شافچ حالل
م�صة ارياكج لعي�ش ابها �سنه
ّ
***
ف� ��أيُ ري � ٍ�ف ه ��ذا ال ��ذي يُريك� � ُه و�أن ��تَ هن ��اك يف
ُ
واملكان ،ف ُت � ُ
وتع�شق،
�درك،
الزمان
الأقا�صي م ��ن
ِ
ِ
�ات ّ
ب ��ل وتثم ُل عل ��ى هم�س � ِ
ع�شاق ��ه ..و�أيُ �أبطالٍ
�أولئ � َ�ك الذي ��ن تراه ��م وجتل� � ُ�س معه ��م وتتل� � ّذ ُذ
قرن
َ
ب�س َم ِرهم و�أ�شعاره ��م ،فيما �أنت عنهم بنحو ٍ
�ان� ..أه � َ�ي م ��ود ٌة خال�ص ٌة ل�شم ��ران� ،أم
م ��ن الزم � ِ
هر ت�ش ُم رائح َتهُ..
ُ
قمي�ص ُط ٍ
ُ
َ
ً
�شمران فيكِ حننيٌ ،ويا
�ضفاف دجلة ه ��ل �إىل
فيا
ط ُ
ني �أكواخَ الغ ّر ِ
اف هل ن�سيتِيهِ وهو يتف ّي�أ ظال َلكِ
يف �شمو� � ِ�س العراق �صب ّي ًا ،وكه�ل ً�ا ..ويا جنباتُ
�ررت
�أ�ض�ل�اعَ الدواوي � ِ�ن يف نبوءا ِته ��ا ،ه ��ل م � ِ
بذكرى جمال�سهِ البهيجة..
هي �أيا ُم ُه التي ارتوت ،وع ّمرت � َ
إرث هذا الزمان،
ف�أفلحتْ مُنتج ًا باهر ًا �ض َّم يف طيّاته �أبهى �شهادةٍ
يفلح بعده ��ا ثائ ٌر �آخر،
ربوع الع ��راق ..ومل ْ
ع ��ن ِ
ُ
خما�ض ال�سنني ،فيول ُد �آخ ُر مثلهُ..
ني
�إىل �أن يح َ
�راق ،وك ِّد الع ��راق ،وزهو
�س�ل�ا ٌم �إلي � َ�ك ِ
بعمر الع � ِ
َ
ال�ضمري ،تجُ � � ّد ُد �أحال َمنا
الع ��راق ..وتبق ��ى �أنيق
ِ
باخلال�ص..
ِ
�إليك �أبيَ ،
َ
حملتك اىل
الكلمات التي
ِ
فوق تر�سانةِ
اخلل ��ودِ � ،أُق ّب ُل �أقالم َُك و�أورا ُق � َ�ك التي مل تزل يف
ربطات
بيتِنا ،هويتنا ال�شريفة ..و�أم ُّد يدي� ،ألث ُم
ِ
َ
َ
وبع�ض ما �أحببتَ من �أ�شياء ظلتْ بيننا..
عنقك
ُ
ُ
ُ
رب يعرف َمن �أن ��تَ  ،ونعرف كم
ل � َ�ك الرحمة م ��ن ٍ ّ
ُ
املطلق للهِ
�اب العدلِ
ِ
ت�شم� � ُل هذهِ الرحمة يف ح�س � ِ
تعاىل.

ت�ستبط ��ن كتابات �شمران اليا�سري الرمز ،وغالب ًا
م ��ا كان هذا الرمز �سيا�سي ًا ،فلق ��د كانت مهمة هذا
ال�صحف ��ي الالم ��ع مهم ��ة �سيا�سي ��ة ،نذر له ��ا دمه
وراهن عليها ب ��كل جوارحه ومل ينفد زيتها حتى
يوم وفاته غريب ًا عن وطنه.
نع ��م ..كانت لديه القدرة العجيبة على ا�ستنها�ض
املثل ال�شعبي املالئ ��م للحالة االجتماعية برغم ما
كان يت�ضمنه �أ�سلوب ��ه من نكهة الهز�أ وال�سخرية،
وم ��ن ث ��م نقله ��ا يف انعطاف ��ة مرنة نح ��و الوجع
ال�سيا�سي الذي كان يق�ض م�ضجعه.
ولنا ان نت�ساءل هنا ،هل كانت �سخرية ابو كاطع
املعب� ��أة باحل ��زن وال�شكوى انعكا�س� � ًا ملوقف عام
ينتم ��ي �إليه �شم ��ران اليا�سري ،كان عل ��ى الدوام
يف حمنة وطنية ب�ي�ن قوى حليفة ون�صف حليفة
و�أخرى معادية؟
كان �شمران اليا�سري كاتب� � ًا �صحفي ًا ملتزم ًا وجد
يف االلتزام مهمة وطنية ال يدان عليها الكاتب كما
ي�ت�راءى لغريه من الكتاب والنقاد ،كما فهمه على
ان ��ه موقف �إن�ساين من املجتم ��ع واحلياة وانه ال
يتنافى مع الإبداع حينما يكون هذا االخري فن ًا.
لن ��ا يف العودة اىل ذكرى �شم ��ران اليا�سري ،ابو
كاطع عربة تدخل على الدوام يف خانة امل�س�ؤولية
الوطنية للحف ��اظ على ذخرية تعد ث ��روة �شديدة
الغنى� ..شديدة الرثاء.

شمران الياسري ..المحلق فـي سماء
ً
الكتابة ً
طليقا
حرا

�شهدت العقود الثالث ��ة (اخلم�سينيات ،ال�ستينيات،
ال�سبعينيات) من القرن املا�ضي حتوالت كبرية يف
ميادي ��ن الإب ��داع متثلت بامل�ضي نح ��و التجديد يف
مناحي احلياة كاف ��ة ،ويف �أ�ساليب الكتابة وال�سرد
وجتاوز لغة ال�شع ��ر ومو�ضوعاته ،واخلروج على
البن ��ى والأط ��ر التقليدي ��ة والق ��درة عل ��ى االبتكار
ورف�ض كل �أ�شكال القيود التي تكبل حرية املبدعني
ويف الت�شكي ��ل واملو�سيق ��ى وال�سينم ��ا �شهدت تلك
ال�سن ��وات جتارب عظيمة ا�ستلهم ��ت ثقافة الع�صر،
مبالحمها الإن�سانية واحل�ضارية واجلمالية ،وقيم
املعا�ص ��رة واحلداثة ،ومنج ��زات الفن احلديث يف
التكني ��ك واللغ ��ة واملو�ضوع واخلط ��اب.يف خ�ضم
هذه امل�شهد ،عا�ش (�أبو كاطع) ،وبد�أ حياته يتنف�س
هواء وجوده يلتق ��ط كل دالالت ومفردات و�أ�سرار
و�ص ��ور ه ��ذا امل�شهد بعراقيت ��ه وانتمائ ��ه اليه ..ثم
لي�أخ ��ذ حي ��زه يف ه ��ذا الو�س ��ط بج ��دارة ،ان�سان ًا،
وكاتب� � ًا ومنا�ض�ل� ًا غ�ي�ر متناق�ض مع ه ��ذا التحول
اجلدي ��د يف احلي ��اة ،برغم انتمائ ��ه الريفي بثقافته
ولهجت ��ه ،وقيم ��ه االجتماعي ��ة املختلف ��ة ب�أ�سل ��وب
احلي ��اة واملو�ض ��وع واللغة.كي ��ف ت�سن ��ى ل�شمران
اليا�س ��ري ان يحت ��ل موقع ��ه الإبداع ��ي ،يف ظ ��ل
�أج ��واء ثقافي ��ة كانت ط ��اردة للمبت ��ذل وال�سطحي
وال�ساذج وبع�ضه ��ا كان راف�ض ًا لل�شعبي واملوروث
ويتعام ��ل معه على انه ركام ما� ��ض جامد ،ال حراك
في ��ه وال ين�سج ��م م ��ع معطي ��ات الع�ص ��ر وتقني ��ات
الكتاب ��ة احلديثة؟.ما هي اذن املواه ��ب التي �أهلت
اليا�س ��ري ومكنت ��ه م ��ن ان يك ��ون احد اب ��رز كتاب
العم ��ود ال�صحفي لعقدين من الزم ��ن ويقدم اعما ًال
روائي ��ة بلغة ريفي ��ة ي�شهد بريادته ��ا و�أهميتها �أهم
كت ��اب الرواي ��ة يف الع ��راق الراح ��ل غائ ��ب طعم ��ة
فرمان.تل ��ك �أ�سئل ��ة عديدة يلقيه ��ا املتابع يف عملية
البح ��ث عن �س ��ر تفوق اليا�س ��ري ومتيزه يف منهج
الكتابة و�أ�سلوبه ��ا املتفرد.ال �شك ان عدد ًا غري قليل

من الكت ��اب ميتلك ��ون خ�صو�صيته ��م وا�ستثناءهم
من خ�ل�ال عطائه ��م املكتنز باجلم ��ال والده�شة.مبا
ه ��و حملي عميق االت�ص ��ال بالبيئة�(.أبو كاطع) من
هذا الط ��راز الذي اقرتن ا�سمه برائحة الريف الذي
عا�ش فيه معظم �سنوات حياته بطينه ومائه وزرعه
بفقره وجوعه ،بعذاب ��ه ومترده ب�سكونه وعذوبته
وقب ��ل ه ��ذا بنا�س ��ه و�أهل ��ه .مل يواجه (�أب ��و كاطع)
عن ��ا ًء كب�ي�ر ًا يف البحث ع ��ن �أ�سرار اللغ ��ة واللهجة
واملفردات التي وظفها يف الكتابة امنا كانت معين ًا ال
ين�ض ��ب ،كنز ًا ثر ًا من املوروث م�شحون ًا بالعواطف
وامل�شاع ��ر بالق�ص� ��ص واحلكاي ��ات والتاري ��خ،
والألغاز واملعتق ��دات ،واخلرافات ،واحلقائق ،هذا
الع ��امل مل ي�س ��ع اليه (�أب ��و كاطع) ه ��و موجود فيه.
ينتم ��ي اليه عق�ل� ًا وروح� � ًا ووجدانا ان ��ه جزء منه
وتلك �إحدى املي ��زات التي يختلف فيها (�أبو كاطع)
عن ال�شاعر الكبري مظفر النواب ابن املدينة ،املثقف
املتح�ضر املرتف الذي اختار ان يحيا جتربة الريف
ويعي�شه ��ا بدقائقها وتفا�صيلها فرتك املدينة ليذهب
مبحر ًا يف اهوار العم ��ارة ومتكن من التعرف على
حياة القرية والفالح العراقي.و�أنتج بعدها مالحم
�شعرية خالدة يف ال�شع ��ر ال�شعبي.فتجربة �شمران
اليا�س ��ري خمتلفة عن جتربة الن ��واب يف كثري من
جوانبه ��ا با�ستثناء امل�ضمون والغاي ��ات الإن�سانية
فاليا�س ��ري مل ��ا يتمت ��ع ب ��ه م ��ن ذكاء ح ��اد متكن من
تكري� ��س اللهج ��ة الريفي ��ة وامل ��وروث الريف ��ي يف
ح�ضور الفت يف العطاء ال�سردي الروائي والكتابة
ال�صحفية.والتف ��ت �شم ��ران اىل البح ��ث والك�ش ��ف
ع ��ن الإيح ��اءات والدالالت يف تلك اللغ ��ة ف�أبدع يف
ر�سم الأحداث وال�شخ�صي ��ات وم�ضى ابعد من ذلك
يف املزاوج ��ة ب�ي�ن واقعني خمتلفني م ��دين وريفي
خي ��ايل وواقعي ،خ ��رايف وعلمي ومتك ��ن ان يقنع
القارئ(.ابن املدينة) انه يقدم جتربة روائية حتمل
ابت ��كارات جدي ��دة ور�ؤى حديث ��ة ع�ب�ر عنه ��ا بلغة

�سهل ��ة ب�سيط ��ة لكنه ��ا ذات مغزى كب�ي�ر وم�ضمون
ح ��ي ،ان روايت ��ه (ق�ضي ��ة حم ��زة اخلل ��ف) ..تع ��د
مرحل ��ة متقدمة يف كتاب ��ات اليا�سري الروائية ،يف
معاجلتها للواق ��ع ال�سيا�سي واالجتماعي بلغة ذات
ح�سا�سية عالية باجلديد واملتخيل ،وتكنيك روائي
حديث بدفق �سردي �أخاذ للنفاذ اىل �أعمق الأ�شياء.
ه ��ذه ال�سمات التي طبعت كتاب ��ات �شمران ،جعلتنا
نكون �أمام جتربة مدرو�سة بعناية من ال�صعب على
�آخري ��ن الو�ص ��ول اليها ما مل تتوفر له ��م �أدوات فن
�شمران وعوامله الإن�سانية اجلميلة املطلقة وقدرته
عل ��ى �إ�ض ��اءة الوجوه التي عاي�شه ��ا حتى تلك التي
كان ��ت �سبب ًا يف ا�ضطهاد الفالحني و�سرقة جهودهم
لي�سرتج ��ع من خاللها �أدق امل�شاعر الإن�سانية.وثمة
مالم ��ح �أخ ��رى يف منج ��ز �شم ��ران الإبداع ��ي تل ��ك
الت ��ي تتعلق مبوقف ��ه الفك ��ري وال�سيا�سي ،ونعتقد
ان اح ��د �أ�سب ��اب جناح ��ه يعود اىل �إميان ��ه بحقيقة
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َ
رحلت بقميص الوضوء
شمران الياسري..

ذخيرة شمران الياسري

جمال العتابي

الثقافة كمعطى �أن�ساين وجمايل يف ت�شكيل الوعي
االجتماع ��ي لذا كان م�ؤمن ًا ا�شد الإميان بان الكتابة
فعل وطني و�شعبي يرتبط بدوره كمنا�ضل ي�صوغ
م ��ن خالله التعبري عن حاجات الإن�سان وفر�صه يف
احلياة احلرة ،فالكتابة لديه منط من �أمناط الإبداع
والتطلع اىل قيم جديدة كر�سها يف كتاباته من دون
ا�ستثن ��اء وعل ��ى وف ��ق ه ��ذا التو�صيف فه ��و كاتب
يع�ب�ر عن التزام ��ه ال�سيا�سي اال ان ��ه يف العديد من
الكتابات يحاول دائم� � ًا االفالت من �شروط التعبري
وف ��ق مقا�سات ال�سيا�س ��ة وااليديولوجي ��ا البل انه
فع ��ل ذلك دائم� � ًا ليحل ��ق بجناحيه بعي ��د ًا يف �سماء
الكتابة ح ��ر ًا ،طليق ًا ،ف�شمران ل ��ه نزواته وخياالته
وان �ص ��ح التعبري فله فل�سفته اخلا�صة باحلياة.يف
الوقت ذاته ،مل يخف (�أبو كاطع) قلقه وخوفه وهو
ي�ست�شرف امل�ستقب ��ل بقراءة ذكية دقيقة ويحذر من
نذر �شر حتملها طيات عقول احلكام
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أبو كاطع
تدور أحداث رباعية شمران
اليارسي يف منطقة زراعية عىل
نهر دجلة هي “ البرتا” ومتتد
أحداثها من عام  1923اىل ما
بعد ثورة متوز  1958وتستلهم
موضوعها من أهم األحداث
التأريخية التي شهدها العراق،
منذ ثورة “ العرشين” بدء ًا
بنشوء عالقات إنتاجية إقطاعية
يف الريف،
بتأثري االحتالل االنكليزي .وحتى
بداية تفتت امللكيات الكبرية
لألرض ،بعد صدور اول قانون
لالصالح الزراعي برقم  30لسنة
.1958
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وتنتم ��ي الرباعية �إىل الرواي ��ة متعددة الأ�صوات،
وت ��روي �أحداثه ��ا م ��ن وجه ��ات نظ ��ر متع ��ددة يتم
االنتقال يف ال�س ��رد م ��ن واحدة �إىل �أخ ��رى ،وثمة
وجه ��ات نظ ��ر مركزي ��ة �س ��ائدة يف الرواي ��ة ،ففي
الوقت الذي ت�سود فيه وجهة نظر ح�سني يف اجلزء
االول منه ��ا �أي “ الزناد “ ت�س ��ود وجهة نظر خلف
يف اجل ��زء الثاين املو�س ��وم “ بالبو� ��ش دنيا “ �أما
اجلزء الثالث املو�س ��وم بـ “ غنم ال�شيوخ “ فت�سود
وجهة نظر “ �ص ��الح ب ��ن حميد �أب ��و البينة “ الذي
ت�سود وجهة نظره اجل ��زء الرابع �أي�ضا واملو�سوم
“فلو�س احميد”.
وت ��روي الرباعي ��ة الأح ��داث الت ��ي �شهدته ��ا ثالثة
اجي ��ال من ابن ��اء الب�ت�راء مبتدئة بالأح ��داث التي
وقع ��ت بع ��د ث ��ورة الع�شري ��ن فبظه ��ور النف ��ط يف

د .شجاع العاني

الع ��راق وما رافقه من ظهور لطبق ��ة عمالية وليدة،
فظه ��ور بع�ض الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة نتيجة لظهور
طبق ��ات اجتماعية جديدة ،فث ��ورة  1941القومية،
ف�إ�ضراب عمال “ كاورباغي ال�شهري “ فقرار تق�سيم
فل�سط�ي�ن ووثب ��ة كان ��ون ع ��ام  1948وقي ��ام حلف
بغداد عام  1955وت�أميم قناة ال�سوي�س والعدوان
الثالث ��ي على م�صر ع ��ام  ،1956فث ��ورة متوز عام
....1958
وي ��روي اجل ��زء الأول م ��ن الرباعي ��ة �أح ��داث
ا�ستدع ��اء احلاك ��م االنكلي ��زي لل�شيخ �سع ��دون بن
مهله ��ل وتق ��دمي م�ضخ ��ة مائي ��ة زراعية هدي ��ة له،
دفع ��ت ال�شيخ اىل فر� ��ض �شروط جدي ��دة وقا�سية
عل ��ى الفالح�ي�ن وانته ��ت بخ ��داع ه� ��ؤالء الفالحني
وت�سجيل �أرا�ضيهم با�س ��م ال�شيخ �سعدون ،لتتم له

ملكية جميع الأرا�ضي يف منطقة “البرتا”.
ويف الوق ��ت الذي يروي اجل ��زءان الثاين والثالث
�أح ��داث ال�ص ��راع بني الفالح�ي�ن وال�شي ��وخ الذين
حتول ��وا �إىل امللكي ��ة الإقطاعي ��ة مب�ساع ��دة احلكم
الأجنب ��ي للبالد ،ف� ��إن اجل ��زء الرابع ال ��ذي تنتهي
�أحداثه بعد قيام ثورة متوز بب�ضعة �أعوام تخت�ص
�أحداثه ،بتحول العالقات الإنتاجية الإقطاعية اىل
عالق ��ات �إنتاج �شب ��ه ر�أ�سمالية .يق ��ول رجل الدين
ح�س ��ن الكربالئ ��ي ،يف رده على �صال ��ح ابو البينة
ح�ي�ن �س�أله ع ��ن �أح ��وال ال�شيوخ بـ “ لق ��د اجتازوا
الأي ��ام الع�صيبة وخرجوا من املحن ��ة �ساملني ،وان
تك ��ون الأرا�ضي حتى الآن بي ��د الإ�صالح الزراعي،
ولكن رج ��وع ال�شيخ فال ��ح من ب�ي�روت ومعاودته
االت�ص ��ال بامل�س�ؤول�ي�ن ،رفع ��ت عزائ ��م �أن�ص ��ار
ال�شي ��وخ ...وقد توجه �ضاري – الله يحفظه -بعد
رف ��ع القي ��ود عن �أر�صدته ��م يف البن ��وك اىل �أعمال
التجارة واملقاوالت” .
والكات ��ب ينح ��از – وه ��و ي�ص ��ور ال�ص ��راع ب�ي�ن
الإقط ��اع والفالحني – �إىل جان ��ب الفالحني ،فكريا
و�أخالقيا ،ولكنه �إذ يقت�صر على ن�شاط فئة �سيا�سية
معين ��ة م�ؤرخا لظه ��ور هذه الفئ ��ة وات�ساع نفوذها
بعد ثورة الرابع ع�ش ��ر من متوز  .1958فانح�سار
ه ��ذا النفوذ وع ��ودة الطبق ��ات القدمي ��ة �إىل �ساحة
احلي ��اة وال�ص ��راع عل ��ى وف ��ق عالق ��ات اقت�صادية
جدي ��دة ن�ش� ��أت وتعاظم ��ت بفعل الث ��ورة فانه �إمنا
ينح ��از عقائديا اىل هذه الفئة ،وهو ما ي�ؤاخذ عليه
الكات ��ب ،ال�سيما �إذا ما علمن ��ا �أن روايته تطمح اىل
ت�صوي ��ر الو�ض ��ع االجتماع ��ي ب�ص ��ورة �شاملة من
خ�ل�ال ت�صويره ل�سكان منطق ��ة زراعية معينة ،هي
منطقة “ البرتا”.
وقب ��ل �أن ن�شري �إىل مدى انحي ��از الكاتب العقائدي
واىل احلي ��اد التام الذي يلتزم ��ه – من جهة �أخرى
– �إزاء �شخ�صي ��ات روايات ��ه ،علينا �أن ن�شري �إىل
�أن الن�س ��ق الذي ي�سلكه بن ��اء املنظور العقائدي يف
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النزعة الحوارية في رباعية

الرواي ��ة ،هو الن�سق املع ��روف يف الرواية متعددة
الأ�ص ��وات ،فبالرغ ��م م ��ن �أن امل�ؤل ��ف يق ��ف وراء
�شخ�صية معينة ه ��ي �شخ�صية “ ح�سني “ و�أوالده
و�أحفاده م ��ن بعده – ف�إن منظور ه ��ذه ال�شخ�صية
ال يطغ ��ى يف الرواي ��ة �إىل احل ��د ال ��ذي يخ�ضع فيه
املنظ ��ورات الأخرى ،ويهيمن عليه ��ا بحيث ي�صبح
منظ ��ورا حاكم ��ا يف الرواي ��ة ،بل عل ��ى العك�س من
ذلك ،ف ��ان القا�ص ي�سم ��ح لكل املنظ ��ورات الأخرى
بالربوز بحيث تت�صارع هذه املنظورات وتتفا�ضل
يف الرواية بطريقة جتع ��ل القارئ حر ًا يف اختيار
املنظور الذي يراه �صائبا دون تدخل من امل�ؤلف.
لق ��د �أ�شار بع�ض الباحثني �إىل االنحياز الأخالقي
للكاتب �إىل جانب فئ ��ة اجتماعية هي فئة الفالحني
فلق ��د �أ�شار الباح ��ث “ باقر ج ��واد الزجاجي “ اىل
ت�صوي ��ر الكات ��ب لظاه ��رة الف�س ��اد واالنح�ل�ال يف
�أو�س ��اط الإقطاعي�ي�ن ،ور�أى �أن امل�ؤل ��ف ينتقم من
ه ��ذه الفئ ��ة االجتماعي ��ة مت�أث ��ر ًا برواي ��ة “ مو�سم
الهج ��رة �إىل ال�شم ��ال” الت ��ي يدف ��ع م�ؤلفه ��ا بطل ��ه
م�صطف ��ى �سعيد “ لالنتقام م ��ن م�ستغلي �شعبه عن
طريق التف ��وق اجلن�سي غازيا �أوروب ��ا مبغامراته
العاطفية “ .
والواق ��ع �أن لي� ��س “ ح�سنة” ابن ��ة ال�شيخ �سعدون
هي التي تقيم عالقة غري م�شروعة مع احد الفالحني
وتنته ��ي ه ��ذه العالقة ب ��ان متنح ج�سده ��ا له قبيل
زواجها بيوم واحد من ابن ال�شيخ “ �صالل” بل �أن
فتي ��ات �أخريات من بن ��ات الفالحني ي�ضمن عالقات
عاطفي ��ة م ��ع �أبن ��اء الفالح�ي�ن والظاه ��رة الالفتة
للنظ ��ر �أن بن ��ات ال�شيوخ يقمن عالق ��ات ج�سدية ال
م�شروع ��ة ،يف ح�ي�ن تقت�ص ��ر عالق ��ات الفتاتني من
�أ�سرة “ حمي ��د �أبو البينة” على العالقات العاطفية
من دون التورط يف امل�سائل اجل�سدية.
واحل ��ق �أن ه ��ذا مظهر م ��ن مظاهر انحي ��از الكاتب
الأخالقي اىل الفالح�ي�ن كما �أ�سلفنا �إال �أننا نرى �أن
ت�أث�ي�ر “ ملو�سم الهج ��رة �إىل ال�شم ��ال “ يف الكاتب
خا�ص ��ة وان دواف ��ع م�صطفى �سعي ��د لي�ست طبقية،
و�إمنا هي قومية وهي ف�ضال عن ذلك دوافع حتكمها
العق ��د املر�ضية وااللت ��واء النف�سي الذي يعرتف به
م�صطفى �سعيد نف�س ��ه ،فالأزمة النف�سية والروحية
الت ��ي يعي�شها م�صطف ��ى �سعيد والت ��ي كانت نتاجا
لع�ص ��ره ،كم ��ا كان ��ت نتاج ��ا لتكوين ��ه النف�س ��ي
واالجتماع ��ي – ه ��ذه الأزمة عربت ع ��ن نف�سها عن
طري ��ق اللهاث املحم ��وم وراء اجلن� ��س .والأمر يف
رباعية اليا�سري ،على خالف ذلك متاما.
�أم ��ا املظه ��ر الث ��اين ،الذي �أ�ش ��ار �إلي ��ه الباحث فهو
انحي ��از الكات ��ب الفك ��ري وال �سيم ��ا يف موقف ��ه
م ��ن الع ��دوان الثالث ��ي عل ��ى م�ص ��ر وهزمي ��ة ه ��ذا
الع ��دوان� ،إذ يرى الباح ��ث �أن الكاتب يف ت�صويره
له ��ذا املو�ض ��وع مل يلتف ��ت �إىل دور ال�شعب العربي
يف هزمي ��ة الع ��دوان .والواق ��ع �أن امل�ؤل ��ف �ص ��ور
انتفا�ض ��ة ال�شعب العربي يف العراق ت�أييد ًا ل�شقيقه
ال�شع ��ب العرب ��ي يف م�ص ��ر ،و�سج ��ل “يومي ��ات
انتفا�ضة مدينة” احلي البا�سلة �آنذاك .وبالرغم من
انحي ��از الكاتب الفكري جمم ��ل ال�صورة وانحيازه
�أخالقي ��ا لفئ ��ة اجتماعية معين ��ة �ضد �أخ ��رى ،فانه
ا�ستطاع بالن�سبة لأج ��زاء ال�صورة �أن يحافظ على
حياده فكري ��ا وان يبقى بعيد ًا ع ��ن كل �شخ�صياته،
ت ��اركا لها حري ��ة ال ��ر�أي والتعبري ،م�ب�رزا املواقف
والأف ��كار املتعار�ض ��ة لهذه ال�شخ�صي ��ات .لقد وقف
القا�ص موقفا حمايدا م ��ن �شخ�صياته� ،ساحما لكل
وجه ��ات النظر ،ولكل الأ�صوات بالظهور والتعبري
ع ��ن نف�سها .وثمة مواق ��ف كثرية يتجل ��ى فيها هذا
املوق ��ف ال ��ذي يبتعد في ��ه القا�ص ع ��ن �شخ�صياته،
ويحاف ��ظ عل ��ى م�سافة كب�ي�رة بينه وبينه ��ا ،و�أول
ه ��ذه املواقف ،موقف الفالح “خل ��ف” من �أول قمر
�صناع ��ي �أطل ��ق اىل الف�ض ��اء ع ��ام  1957م ،فخلف
ال ��ذي يرق ��د رقدت ��ه الأخرية عل ��ى فرا� ��ش املر�ض،
يف ��رح لهذا االجناز ،لكن (وه ��و) املحت�ضر يت�ساءل
ع ��ن الفائدة الت ��ي يجلبها ل ��ه هذا االجن ��از الذي ال
ي�ستطي ��ع دفع املوت – و�شيك الوقوع – عنه يقول
ال ��راوي� :أعاد خلف ت�سا�ؤله دومن ��ا انتظار لإجابة

فرحان ،ه ��ل يفيدين ب�شيء ك�أن يعي ��د �إ ّ
يل �شبابي؟
�أو ي�ؤخ ��ر موتي؟ هذا ما يثري اهتمامي الآن ...ملاذا
ال توج ��ه هذه اجله ��ود ال�ضخمة الت ��ي �أو�صلوا بها
قمرا يدور بجان ��ب القمر الأزيل الذي خلقه الباري
عز وجل – ال�ستك�شاف دواء يطيل عمر الإن�سان؟ .
وم ��ن ه ��ذه املواق ��ف �أي�ض ��ا� ،أن يت�س ��اءل – مال ��ك
الأغن ��ام – �صال ��ح �أبو البينة  -ح�ي�ن يحر�ض املال
نعم ��ة الفالح�ي�ن على �إقام ��ة الدعوى �ض ��د ال�شيوخ
يت�س ��اءل ع ��ن الف ��رق بني حمكم ��ة “ احل ��ي “ التي
�أقامته ��ا �سلطات العهد املباد ع ��ام  1956م ملحاكمة
العنا�ص ��ر التي قام ��ت باالنتفا�ضة ال�شعبي ��ة ت�أييد ًا
ل�شع ��ب م�صر العربية �ضد العدوان وبني املحكمة “
العليا اخلا�صة “ يف بغداد ويف ذلك يقول الراوي:
مل يرتك ��ه املال ينعم بهدوئه ،اخ ��ذ ين�صح الفالحني
ب�إقام ��ة الدعاوى �ضد ال�شي ��وخ يف حمكمة الق�ضاء
�أو اللواء ...فا�ستاء �صالح وخاطبه يف ال�سر :عدت
�إىل م ��ا كنت عليه .غلبك طبع ��ك ال�شرير ...ما الفرق
ب�ي�ن حمكم ��ة احل ��ي وحمكمة بغ ��داد؟ كله ��ا حماكم
وم�شاكل؟ “ .
وعندم ��ا ي�سمع “ �صالح “ ب ��ان “ املال نعمة “ ق�صد
املدين ��ة ،وه ��و يحم ��ل طلبا موقع ��ا م ��ن الفالحني،
بت�أ�سي� ��س جمعي ��ة تعاونية ،ظنها �صال ��ح نوعا من
“ القيادة” يتذكر �س�ؤال املال يف جمل�س فاحتة “
خلف “ عم ��ن انتخب منهم عائل ��ة ال�شيوخ و�سلطة
�آل مهله ��ل ،ويت�س ��اءل ع ��ن الف ��رق ب�ي�ن ال�سلطتني،
�سلطة �آل مهلهل ،و�سلطة امل�ل�ا اجلديدة ”:القيادة؟
لق ��د تذكرت �أقوال املال ..و�صدى كلماته ال يزال يف
�أذين ي ��وم “ �ص ��وت “ عل ��ى الفالح�ي�ن يف جمل�س
فاحت ��ة “خل ��ف” :م ��ن منك ��م اخت ��ار بي ��ت مهله ��ل
ليكون ��وا �شيوخ ��ا وميلك ��ون الأرا�ض ��ي؟ وه ��ا هو
ي�أخذ ب�صمات �أ�صابعهم ..مقرين باختياره قائدا “
غي ��اده “ ورمبا �إقرارا مبلكيته للأر�ض ،واحلكومة
�شاهد عل ��ى التواقيع� ..إنها عبودية من نوع جديد،

ب�صمت ��م �أ�صابعكم �أيها الغن ��م وال تعرفون النتائج؟
مثل الغنم متاما “ .
�إن تع ��دد وجه ��ات النظ ��ر يف الرواي ��ة واحتف ��اظ
امل�ؤل ��ف مب�ساف ��ة كب�ي�رة بين ��ه وب�ي�ن �شخو�ص ��ه،
وتعب�ي�ر هذه ال�شخو� ��ص عن �أ�صواته ��ا عن طريق
خ�صائ�صه ��ا اللغوي ��ة والأ�سلوبي ��ة يف ال ��كالم ،كل
ذلك يف رواية البطل فيه ��ا جماعة ولي�س فردا ليعد
بحق تطورا كبريا على طريق بناء الرواية متعددة
الأ�ص ��وات ،وبالرغ ��م م ��ن �أن ال�س ��رد يت ��م ب�ضمري
ال�شخ�ص الثالث ف ��ان ر�ؤية ال�سارد ل�شخ�صياته من
الداخ ��ل وهي ر�ؤية جم ��اورة – ف�ضال عن احلوار،
واحل ��وار ال�صامت الذي ا�ستخدمه الكاتب ب�صورة
وا�سع ��ة ت�سهم يف ك�شف ال�شخ�صي ��ات وت�صويرها
من الداخ ��ل� .أما الن�س ��ق الذي يجرى علي ��ه ال�سرد
بخ�صو� ��ص وجهات النظر ،فان �س ��رد االحداث يتم
من خ�ل�ال وجهات النظ ��ر املتع ��ددة يف الرواية ،ال
بان ي ��روى كل ف�صل او جمموعة م ��ن الف�صول من
خالل وجهة نظر معينة ،وبان نرى الأحداث بعيني
و�إدراك �شخ�صية واحدة ولكن �سرد الف�صل الواحد
يت ��م باالنتقال م ��ن وجهة نظ ��ر معين ��ة اىل �أخرى،
وتتمي ��ز كل �شخ�صية م ��ن ال�شخ�صي ��ات ب�أ�سلوبها
اخلا�ص يف احلديث وبا�ستخدامها اخلا�ص لبع�ض
العب ��ارات ب�ص ��ورة دائمي ��ة ،فـ “ ح�س�ي�ن “ املفتون
بثورة الع�شرين وبال�شع ��ر الذي قيل فيها ،ال ميكن
�أن يق ��ول كالم ��ا يخل ��و م ��ن ال�شع ��ر �إطالق ��ا ،ومنذ
البداي ��ة ،ميهد الراوي الأذه ��ان ل�صوت ح�سني هذا
بقول ��ه “ :عرفوه هكذا ،يردد امل�أثور او بيت ال�شعر
يف �أي وقت �شاء ،وال يجيب عن �أ�سئلتهم :ملاذا وملن
وكيف وم ��ع ذلك ال يجر�ؤون حتى على التفكري ب�أن
ح�سني يلقي الكالم على عواهنه ولطاملا �أ�سموه يف
احل�ض ��ور والغياب وتبعا للمنا�سبة “ الداهية ..او
احلكيم� ..أو اجلني “  .والراوي ميهد بهذا ل�صوته
املتميز با�ستخدام ال�شعر وبدوره يف بناء املنظور

العقائ ��دي ،مبا ميتلكه من �سم ��ات فكرية متيزه عن
زمالئ ��ه وجتعل ��ه و�أ�سرت ��ه و�أوالده و�أحف ��اده م ��ن
بعده ،املدافعني املخل�صني عن فئتهم االجتماعية.
وكم ��ا متي ��ز ح�س�ي�ن يف �أحاديثه ،فقد متي ��ز الفالح
“ خل ��ف “ ال ��ذي كان على العك�س من “ ح�سني “
ال ميتل ��ك وعيا نا�ضج ��ا بحيث ا�ستط ��اع ال�شيخ �أن
ير�ش ��وه وي�سكت ��ه ع ��ن حقوقه وحق ��وق الفالحني،
مرت�ي�ن ،ويف كلت ��ا املرتني يهديه ال�شي ��خ – زندا –
وم ��ن هنا جاءت ت�سمية اجل ��زء الأول من الرباعية
“ الزن ��اد “ وخللف عبارته اخلا�صة التي يرددها
يف نهاي ��ة كل كالم يقول ��ه وه ��ي “بالبو� ��ش دنيا”
وق ��د جعل امل�ؤل ��ف منه ��ا عنوانا للج ��زء الثاين من
الرواية.
وق ��د متيز “ �صالح �أبو البين ��ة “ ب�أ�سلوبه اخلا�ص
ال ��ذي ترتدد فيه عبارة “ يا �صال ��ح يا ابن الغربا “
وبا�ستخدامه للدعاء يف كل �أحاديثه.
اما “ فا�ضل “ فقد امتاز ب�أ�سلوبه املرح ال�ساخر وقد
�أدت ه ��ذه ال�سخري ��ة �إىل خلق �أ�سالي ��ب جديدة يف
ال ��كالم ،تركت �أثرها ال عل ��ى كالم فا�ضل �أو خطابه
فح�سب بل وعلى الرتكيبة الأ�سلوبية للرواية ككل.
فق ��د ا�ستخ ��دم فا�ضل املعل ��م طريقت�ي�ن يف �أحاديثه
ور�سائل ��ه ال�ساخ ��رة ،هم ��ا التهج�ي�ن واال�سلب ��ة.
وقد ع ��رف باختني الطريق ��ة والأ�سل ��وب الأول �أي
التهجني بقوله ”:انه مزج لغتني اجتماعيتني داخل
ملف ��وظ واح ��د وه ��و �أي�ض ��ا التقاء وعي�ي�ن ل�سانني
مف�صول�ي�ن بحقب ��ة زمني ��ة �أو بف ��ارق اجتماعي او
بهم ��ا معا ،داخل �ساحة امللف ��وظ “ ومثال التهجني
م ��ا ورد يف ر�سالة “فا�ض ��ل” �إىل عمه “املال نعمة”
�إذ جاء فيها:
“ ب�س ��م الله الرحمن الرحيم – من �أمري امل�ؤمنني
�أبو الف�ضل م�سل ��ح الدين الوا�سطي �إىل عامله على
والي ��ة الب�ت�را و�ضيع ��ة العل ��وة ود�سك ��رة مويلحة
ودمي ��ة خل ��ف مال نعم ��ة ح�س�ي�ن املنت�س ��ب لع�شائر
ال�سياح.
�أم ��ا بع ��د احم ��د الل ��ه عل ��ى �أن والين �أم ��رك و�أودع
الأمني �س ��رك ،لقد اجتمع جمل�س ال�ش ��ورى املنعقد
ليل ��ة �أم�س برئا�ستي وع�ضوية الأخ كامل و�أمة الله
نعناع ��ة بنت �سكر التي ه ��ي يف الوقت عينه وذاته
�أمي احلنون.
وا�ستقر الر�أي على الآتي :خال�صته يدك يف الكتاب
ورجلك يف الركاب .اما تفا�صيله فهي:
“ كلي يرحم اهلك انت كاطع مهر على البرتا؟ اال
ي�سع ��ك م ��كان غريه ��ا؟ “ ويف هذا الن� ��ص جتتمع
لغت ��ان تف�ص ��ل بينهما حقب ��ة زمنية ،اللغ ��ة الأوىل:
هي لغ ��ة الدواوين العربي ��ة القدمي ��ة بخ�صائ�صها
الأ�سلوبي ��ة املاثل ��ة – يف ال�سج ��ع – واالخرى لغة
معا�صرة هي اللغة املحكية .ومن اجلدير بالذكر �أن
الفروق ب�ي�ن التهجني واال�سلبة ه ��ي فروق طفيفة،
فل ��و حذفنا اجلملة الأخرية التي كتب ال�شطر الأول
منه ��ا بالعامي ��ة حل�صلن ��ا عل ��ى “ ا�سلب ��ة” بدال من
التهجني� .إم ��ا �إذا اجتمعت كلت ��ا الطريقتني ،فينتج
عنهم ��ا عندئ ��ذ �أ�سل ��وب ثال ��ث يطلق علي ��ه باختني
م�صطل ��ح “ التنوي ��ع “  .واحل ��ق �أن ه ��ذا التهجني
ينط ��وي عل ��ى �سخري ��ة عالي ��ة م ��ن لغ ��ة الدواوين
القدمي ��ة و�أ�ساليبها وهو �أمنوذج ملا يدعوه باختني
بالكرنفالية.
ومث ��ال” اال�سلبة” الت ��ي تقوم على تق ��دمي لغة يف
�ض ��وء لغة �أخرى تظل خارج امللفوظ – قول فا�ضل
�ساخرا “ اله ��ي و�أنت القادر القدير...يا من ف�ضلت
احلنط ��ة على ال�شع�ي�ر ..لقد بعث ��ت �إيل رزقا رائعا
�شيق ��ا و�أنا يف �أعماق هورة الب�ت�را ،لأنك تعلم اين
حرم ��ت عل ��ى نف�س ��ي ال�ش ��راب اال يف املنا�سب ��ات “
فاللغ ��ة هن ��ا هي اللغ ��ة املعا�صرة ولكنه ��ا قدمت يف
ثوب من الأ�سلوب العربي القدمي يف النرث ،والذي
يعد ال�سجع ابرز معامله.
و�أ�سل ��وب ال�سخرية الذي ي�ستخدم ��ه فا�ضل ي�شيع
يف كل كالم ��ه ،وال يقت�ص ��ر على �ش ��يء دون الآخر،
ف ��كل مو�ضوع هو ل ��دى فا�ضل منا�سب ��ة لل�سخرية،
حت ��ى وان ات�صل هذا املو�ض ��وع ببع�ض املحرمات
�أو امل�سائل ذات الطبيعة القد�سية.
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ابو كاطع واالحتجاج وحكايات خلف الدواح
من زمن التوهج

اعداد  /عراقيون

االزدواجي ��ة يف املعاي�ي�ر وع ��دم امل�س ��اواة ،واحدة
م ��ن الق�ضاي ��ا الت ��ي ظ ��ل اب ��و كاط ��ع ي�ؤ�شره ��ا يف
ال�صحاف ��ة ويف جمال�سه ..وق ��د ا�ستخدمها للتعبري
عن االحتج ��اج الذي ال َز ْم ��ه طوال حيات ��ه  ،ليعي�ش
من�سجم� � ًا م ��ع نف�سه .وهو م�ستع ��د لأن ي�ضرب مث ًال
بنف�س ��ه� ،أو ب�صديق ��ه خل ��ف« :زارين خل ��ف الدواح
�ضح ��ى ،يف �إدارة اجلري ��دة ،وجل� ��س كعادت ��ه دون
كلف ��ة .قدمت له �سي ��كارة و�أ�شعلت واح ��دة لنف�سي،
ث ��م ان�صرف ��تُ للكتاب ��ة غ�ي�ر متح� � ّرج م ��ن �إعرا�ضي
عنه .وبعد قليل رفع ��ت عيني عن الورقة وابت�سمت
ل ��ه ،لك�سر حدّة ال�صمت ،فح� � ّرك ر�أ�سه حركة م�ألوفة
يل ،و�أج ��اب عن ابت�سامتي ب�أح�س ��ن منها ،ثم نف�ض
�سيكارته دون عناية ف�سقط رمادها على املقعد..
اغتنمته ��ا فر�ص ��ة ملناكدت ��ه وقل ��ت :والل ��ه م�شكله..
املعي ��دي م ��ا ات�صريله چ ��اره ! غري حاط�ي�ن ِجدّامك
ن ّفا�ضه ،لي�ش تنف�ض رماد جكارتك على القنفه؟!
�ضحك خلف وقال :من �أول ما و ّرثت جكارتك له�سه،
فاطنل ��ك ،وا�شوفك كلم ��ا جتذب ِن َف� ��س تنف�ضها على
اچتافك ،ه ��م مو�ش عل ��ى ال�سكـملي! وان ��ت جدّامك
ن ّفا�ض ��ه �أك�ب�ر ..ردت اكلك ..وت ��ايل �شاورت روحي
وكل ��ت خاي ��ب يخل ��ف اتظ ��ل ط ��ول عم ��رك �ش� � ّراي
طاليب؟!ه�سّ ��ه م ��ا دام انت بديته ��ا وعاتبتني ،الزم
اكلك :ع ّلم روحك يالله حتچي على الوادم !
قل ��ت مت�ص ّنع ��ا اجل ��د!� :آنه وحّ ��د وانت وحّ ��د� ..آنه
اكتب وم�شغول فكري بالكتابه ..انت �شنهو عذرك؟
قهق ��ه خل ��ف ال ��دواح منت�شي� � ًا وق ��ال� :سالفت ��ك مثل
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م ��ن ال�شخ�صي ��ات الأدبي ��ة واالجتماعي ��ة وال�سيا�سية
احلبيب ��ة اىل النا� ��س جميع� � ًا وعل ��ى خمتل ��ف
م�ستوياتهم..
والت ��ي ظل ��ت يف القل ��ب والب ��ال وال ��روح� ..شم ��ران
اليا�سري ،والذي �صار �أ�سمه على كل ل�سان..
«اب ��و كاطع» مل يك ��ن كاتب ًا وال متحدث� � ًا اذاعي ًا فح�سب
ب ��ل كان يف تقديري حال ��ة متميزة ..وظاه ��رة �شاعت
يف م�س ��ار حي ��اة ال�شع ��ب العراق ��ي ،ع�ب�ر كل موق ��ف
مي� ��س معاناتهم �سلب ًا او �إيجاب� � ًا فرتى وت�سمع كلمات
ذاك الريف ��ي الب�سي ��ط امل�شح ��ون �أمان ��ة واح�سا�س� � ًا
و�شرف� � ًا وكرامة التقبل ان يقرتب ال�سوء او اجلور او
الظل ��م منها ،كلمات كالنار ..بل ت�سم ��ع احيان ًا �إيقاعها
فينتف� �ً�ض حلن ��ا ب�ل�ا كلم ��ات لكن ��ه يف الأ�ص ��ل كلمات
تتجم ��ع وفق �سياق غ�ي�ر تقليدي ليرتاك ��م معنى ينفذ

اىل اله ��دف فتتفت ��ح ع�ب�ره الأذان والعي ��ون من خالل
الكلمات مكتوبة او م�سموعة.
�شمران ..جاءنا حمم ًال بحما�سة نظيفة كرمية كالعنرب
وادعة كرقة املالئكة �شاخمة كنبل البطولة..
ومل يك ��ن مدعي� � ًا والمتباهي� � ًا ..ب ��ل �إن�سان� � ًا ي�سري مع
ال�سائري ��ن يف درب كفاح ال�شرف ��اء البا�سلني بال طلب
جلاه او موقع �أو «عو�ض» مادي..
عا� ��ش كم ��ا الآخ ��رون وراح -دون ان ي ��دري -كم ��ا
�سبق ��ه عباق ��رة عراقي ��ون يف مي ��دان خماطب ��ة النا�س
بالقل ��م املق ��روء او ًال ..بالقل ��م امل�سم ��وع ثاني� � ًا حي ��ث
دخ ��ل�« ..ستوديو االذاعة» ليك ��ون حديثه لي�س حديث ًا
ب ��ل �ضرب ��ات ت� ��ؤذي وال ت ��وذي توق ��ط والتخد�ش اال
�أ�صح ��اب ال�ش ��ر والعابث�ي�ن بق ��وت وم�صائ ��ر النا� ��س
مواقعه ��م ال�شريف ��ة ،ب�ش ��ر ًا يحيا ب�سع ��ادة وراحة بال

وكرامة.
وتر�س ��م� -أي الكلم ��ات� -س ��ور ًا م�ضيئ ��ة يف النف� ��س
كي التتكد� ��س الظلمة ويتيه �إن�سانن ��ا العراقي الكادح
والنبيل يف دياجريها لي�ستلب ويفنى..
�شم ��ران -ال ��ذي �صار� -أب ��و كاطع -قلت �ص ��ار واحد ًا
مثل �آخرين �سبقوه -حبزب ��وز واملال عبود الكرخي..
وخال ��د الدرة ..ثم وجد امنوذج� � ًا �سبقه يف حدة القلم
و�شدة الكلمة وعميق الت�أث�ي�ر يف النف�س�-أبو �سعيد-
عبداجلبار وهبي املنا�ضل والكاتب الكبري.
كم ��ا ه� ��ؤالء ..كان ..وكم ��ا كان قبل ��ه الفن ��ان العراقي
املب ��دع الذي مل يك ��ن له نظري يف جمال ��ه ،عزيز علي..
كان عزيز علي يقدم املونولوج ..لكنه الي�سميه «غناء»
كان �أ�سم ��ه .املقالة امللحنة ..فكلمات ��ه لي�ست للتطريب
وللمداعبة املائعة..

يوسف العاني
اب ��و كاط ��ع كان يق ��ر�أ كلمات ��ه املكتوب ��ة وك�أنه ��ا فن� � ًا
«م�سموعً يحمل حلنه وايقاعه ..فما يقدمه كان «مقالة
م�سموع ��ة» �أثرها يق�ت�رب بل وميت ��زج بت�أثري مقاالت
عزي ��ز عل ��ي امللحنة ..ومق ��االت ابي �سعي ��د ال�صارخة
به ��دوء ،واملتالعب ��ة بعم ��ق يف النف� ��س كربنارد�شو..
الذين فتحوا ابواب املعرفة باحلالة االن�سانية قبله كل
على قدر من اجلدارة واال�سلوب املتميز..
ابو كاط ��ع ..كان .واق ��ول على م�س�ؤوليت ��ي ..منوذج
الزمن الذي عا�شه ..بل �سبقه بوعيه الثاقب.
لري�سم ما�سيكون..
كن ��ا نه ��رع ي ��وم كل اربع ��اء لنجل� ��س ام ��ام الرادي ��و
ن�ستم ��ع اىل «عزيز عل ��ي» ...كان النا�س يهرعون قرب
–الراديو -لي�ستمعوا اىل – ابو كاطع -ي�ضحكون..
وين�صت ��ون ..وي�ضرب ��ون ي ��د ًا بي ��د ..وينه�ضون وقد
�شحنه ��م اب ��و كاط ��ع مبث ��ل خ�ي�رة وبحال ��ة م ��ن وعي
م�ض ��اف مباه ��م في ��ه ..وكان ت�أثريه وجه� � ًا من وجوه
امل�سرح ال�سيا�سي الذي نعرفه.
كان معن ��ا يف فرق ��ة امل�س ��رح احلدي ��ث .ع�ض ��و ًا فاع ًال
فيه ��ا ال ممث�ل ً�ا والخمرج� � ًا ..لكنه كان م�ش ��ارك ًا يف كل
ماتق ��دم ..وكان م�ش ��ارك ًا يف اعم ��ال اذاعي ��ة ..تكت ��ب
للفالحني او الب�سطاء..
ظل �شمران �صديق ًا حميم ًا مثل قالب الثلج يف متوز..
وكن ��ت �أ�شت ��اق الي ��ه اذا غ ��اب ..وح�ي�ن غ ��ادر العراق
وفرقن ��ا ..وافرتقن ��ا كل يف م ��كان ..كان مكان ��ه يف
القل ��ب واثره يف الكثري الكثري مم ��ا نكتب او ن�ستذكر
ف�شمران ..وابو كاطع الكبري جنم فن «املقالة املقروء»
عن ��د ابن ��اء ال�شع ��ب عل ��ى خمتل ��ف م�ستوياته ��م وظل
حت ��ى الي ��وم -حالة ن ��ادرة -نرجو ان يحت ��ذي له هذا
اجلب ��ل فهو بحق �أ�ستاذ ومدر�سة و�إن ان�س فلن ان�سن
تل ��ك «الهو�س ��ة» التي قاد بها م�س�ي�رة الفرقة بعد ثورة
 14مت ��وز ع ��ام  1958ومع ��ه عبداملنع ��م حمم ��د عل ��ي
وعبداالمري العب ��ود حيث و�صفنا امل�س ��رح واعطيناه
التعريف التايل:
«امل�سرح مكتب -كل الوادم تدر�س بيه!

�سالف ��ة �شيخ جعل ��وط ..يوم من االي ��ام ،كِ طع عكله
اي�سوي �سناين للع�شرية ..جمع كل ر�ؤ�ساء االفخاذ
ومذاريب الع�شرية ..كاللهم :كرثت طاليب الع�شرية
وم�شاكله ��ا ،واري ��د ا�س ��وي �سناي ��ن مكتوب ��ة ،حتى
تن�ضبط� .صيحوا للمال يكتب امل�ضبطه..
ب ��د�أ �شيخ جعلوط ميل ��ي على املال بن ��ود امل�ضبطه:
�أول �ش ��ي ،اليب ��وك كرايبه ترج ��ع البوك ��ه امربّعه.
ثاين �شي الي�صوّ ب ابن عمه هيچ عقوبته ..واللي..
واللي .ما �أطوّ لها عليك� ،سوّ اها �سري و�سريده.
و�آخ ��ر �شي التفت جعلوط للمال وكال :اكتب يامال..
اكت ��ب :اوالدي واوالد اخ ��وي م ��ا ت�شمله ��م ه ��اي
ال�شروط!
***
من ��ذ مئ ��ة ع ��ام تقريب ًا ،ويف م ��كان منع ��زل من هور
الچباي� ��ش عا� ��ش الرج ��ل املُ�سمّى (�شي ��خ دب�س) يف
َ�س َل � ٍ�ف عام ��ر برعاة اجلامو� ��س وال�صيادي ��ن ..وقد
جم ��ع �شيخ دب� ��س كل ال�سلطات بني يدي ��ه ،ي�ساعده
ال�س َلف).
يف ذلك (مذروب َ
وق ��د و�ضع ال�شيخ قواعد حلي ��اة ال�سلف غدت �أ�شبه
بالقوان�ي�ن فيما بعد ،واختار له ��ا �صياغات محُ كمة،
حتى ي�سهـل ا�ستظهارها وتداولها.
�أذك ��ر منه ��ا قوله ح ��ول م�ي�راث امليت( :ثل ��ث ل�شيخ
دب� ��س .وثلث ملذروب ال�سلف ..وثلث لل ُق ّ�صر الأيتام
!)
ومنه ��ا قول ��ه يف ال�صيد( :لو �ص ��دت ُب ّنية و�شبّوط،
اخلي ��ار ل�شيخ دب� ��س .ولو �ص ��دت حُ � � ّرة وچو�شمه
كلمن يندل اهلـه احلرة للحر! والچو�شمه لل�صياد).
وم ��ن ح�ي�ن لآخ ��ر يبي ��ع ب�ضع ��ة �أذرع يف اجلن ��ة،
لبع� ��ض العجائز ،وال�شي ��وخ مقاب ��ل (طا�سة روبه)
�أو (دالوچ ��ة) زبد ..وعلى العم ��وم فقد كان ال�شيـخ،

ال ��ذي ال يق ��ر�أ وال يكت ��ب ..وال يفقه من �أم ��ور دينه
�شيئا ،يعي�ش يف بحبوحة ونعيم ..حتى حَ مَلتْ �إليه
ريح لعينة� ،شيخ ًا حقيقي ًا ا�سمه �شيخ علي ،ال يدري
كيـف �أو َمنْ ذا الذي د ّله على هذا املكان املنعزل..
وق� �دّر �شي ��خ دب� ��س� ،أن �أي ��ام النعي ��م تو�ش ��ك عل ��ى
االنته ��اء ..و�أن �أم ��ره �سيُفت�ض ��ح عل ��ى ي ��د ه ��ذا
(الطوي ��رين) الذي يقر�أ ويكت ��ب ويعرف الكثري من
�أم ��ور الدنيا .وف ّكر ال�شيخ مع نف�سه� :إذا مل اتغ َّد به،
�سيتع�ش ��ى ب ��ي .و�أجهد فكره بحث ًا ع ��ن و�سيلة ..ثم
بع ��د جهد هتف لنف�سه (لكيتها) ون�صب الفخ ،جيد ًا،
ال�صطي ��اد خ�صم ��ه ،والتخ ّل�ص من ��ه ..وحاملا اكتمل
عق ��د الدي ��وان يف ربعة (م ��ذروب) ال�سل ��ف .توجّ ه
�شيخ دب�س �إىل �شيخ علي قائال� :شيخنا �سوعال!
 ّتف�ضل موالنا..
 تكدر تكتب (حيّه)؟ف�س ��ارع �شيخ علي يكتب (ح ّي ��ه) :حاء ..ياء ..هاء..
فتن ��اول القل ��م (�شيخ دب� ��س) من ي ��د �صاحبه ور�سم
�إزاء كلم ��ة (ح ّي ��ه) �ص ��ورة ح ّي ��ه بل�سانه ��ا الأ�سود،
وذيلها الطويل!..
ث ��م حم ��ل الورق ��ة ،ودار به ��ا عل ��ى احلا�ضري ��ن،
م�صوّ ت ًا:
 �سامع ال�ص ��وت عليكم ..بحظكم وبختكم ..يا هياحلي ��ه ال�صدك؟ ال ّلي �سواها هذا املومن يو اللي �آنه
كتبتها؟
فد ّقق احلا�ضرون النظر (وك ّله ��م �أميّون) و�أعلنوا:
احلچايه للبخ ��ت ..احليّه ال�صدك ال ّل ��ي كتبها �شيخ
دب�س!
وهن ��ا التف ��ت �إىل خ�صمه مزه ��وّ ًا ،وجم ��ع ال�سبابة
والإبه ��ام ،وح� � ّرك ذراعه بقوة وق ��ال :ا�شح�سبالك؟
هذا العلم!

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

شمران الياسري (أبو كاطع) رحيل في غير أوانه
كريم راهي
يتذ ّكر اجليل الذي عا�صر ال�سنوات املب ّكرة لثورة  14متوز � ،1958أن برناجم ًا �إذاعي ًا
كان يق� �دّم م ��ن الإذاع ��ة الر�سمي ��ة للجمهورية الفتية حت ��ت معرّف (�إحجيه ��ا ب�صراحة
يب ��و كاط ��ع) ،كان وراءه ُمع� � ّد ومقدّم ذو وع ��ي �سيا�سي وا�ض ��ح ولغة ُميّ�س ��رة ج ّذابة
العراقي الذي كان قد خرج ت ّو ًا من تبعيّة بالده
ا�ستط ��اع بها �أن ي�ستقط ��ب اليه ال�شارع
ّ
للمعاهدات وهيمنتها عليه ،وجعله يتحلق حول �أجهزة الراديو يف املقاهي واملنتديات
االجتماعية لي�ستمع �إىل �صراحته .هذا الـ (�أبو كاطع) مل يكن �سوى ف ّالح جاء من ريف
الك ��وت �إىل العا�صمة ،وهو يحم ��ل م�سبق ًا ح�سّ ه الثوري املكتم ��ل� ،ضمن موجة هجرة
جماعي ��ة لف ّالحي ق ��رى اجلنوب الذين وج ��دوا �أنف�سهم فج�أة وهم متح� �رّرون من ظلم
الإقطاع الذي انتهى وانتهاء احلكم امللكي.
بانتظار موعد البرنامج

يق ��ول �أحد معا�صريه من الك ��رد� ،أنهم كانوا ينتظرون موعد �إذاع ��ة ذلك الربنامج على
الهواء مبثل ما كان عرب الو�سط واجلنوب يفعلون .هذا ف�ضال عن زاويته اليومية يف
جريدة (احتاد ال�شعب) التي حملت عنوانا مماثال( :ب�صراحة �أبو كاطع) ،وهو يتناول
عمله الإذاعي ذاته ،بطريقة العمود ال�صحفي.
انته ��ى الربنامج بع ��د �سخط (الزعيم) ح�ي�ن ورد �إليه �أن اليا�سري ق ��ال جملة قد تكون
فيها �إ�شارة للزعيم نف�سه من طرف خفي ،وهي (احل�صان هوه ذاك احل�صان ب�س جالله
تب ��دل) ،ومل يع ��د الربنامج يقدم بعد ذاك .وبعد فرتة �ألق ��ي ب�أبي كاطع يف ال�سجن ،مع
م ��ن �ألق ��ي بهم من مث ّقفني ،لتوقيعه ��م على بيان (�إحالل ال�سل ��م يف كرد�ستان) ،لكن بعد
�سنة �أطلق �سراحه وكان ذلك قبل وقوع انقالب � 8شباط  1963بفرتة وجيزة ،ليواجه
خط ��ر ًا م ��ن نوع �آخر كان �سيك ّلف ��ه حياته مب ّكر ًا ،فبادر �إىل اله ��روب والتخفي يف ريف
الكوت يف منزل عمّه (ال�سيد مالك اليا�سري) ال�شخ�صية املعروفة.
رحيل في غير أوانه

�شم ��ران يو�س ��ف حم�س ��ن اليا�س ��ري ،املولود يف الكوت ع ��ام  ،1926توف ��ى يف حادث
�س�ي�ر ب�ب�راغ يف مثل هذه الأيام (�آب  )1981و�شاع حينها �أنه عمل مدبّر من املخابرات
العراقي ��ة ،فق ��د كان الراح ��ل ق ��د غ ��ادر جيكو�سلوفاكي ��ا �إىل كرد�ستان ،م ��ارّا بهنغاريا
لزي ��ارة ولده (جربان)ّ ،
لكن م�صريه كان املوت عند ا�صطدام �سيارته ب�شجرة ،لقد كان
رحي�ل�ا يف غ�ي�ر �أوانه ،نقل بعدها جثمان ��ه ليدفن يف لبنان يف مق�ب�رة �شهداء املقاومة
الفل�سطينية ،التي كان يعمل يف �صحافتها.
وعدا عن كونه �إذاعيا وروائي ًا فقد كتب يف ال�صحافة الي�سارية العراقية كمجلة الثقافة

اجلدي ��دة التي تر�أ� ��س حتريرها لفرتة ،وجريدت ��ي الفكر اجلديد والت�آخ ��ي ،ث ّم طريق
ال�شع ��ب التي عاود فيها كتابة عموده اليومي ال�ساخ ��ر (ب�صراحة �أبو كاطع) ،منذ عام
 1973لغاية اغالقها .1979
خلف الدواح

وكان بطلها �شخ�ص يدعى (خلف الدواح) وهو قناع كان يتخ ّفى وراءه كي ميكن له �أن
يق ��ول من خالله ما يُراد منه الإ�شارة �إىل نقد الو�ض ��ع ال�سيا�سي الكائن �آنذاك ،وكثري ًا
ما ت�سببت هذه ال�شخ�صية مبتاعب جت ّر ويالتها على اجلريدة و�صاحب ال�ش�أن .فكانت
التحذيرات الر�سمية ترتى ،وال�صحف ال�سوداء تت�صدّى للرد على تلك املوا�ضيع.
كت ��ب �أب ��و كاط ��ع يف الرواية رباعي ��ة �صدر �أوله ��ا ع ��ام  ،1972وتواىل �ص ��دور باقي
الأج ��زاء ليك ��ون بذل ��ك �أول روائ ��ي عراقي يكت ��ب باللهج ��ة املحكية عن ري ��ف الو�سط
واجلن ��وب ،كانت عناوينها على التوايل :الزناد ،بالبو�ش دنيا ،غنم ال�شيوخ ،وفلو�س
احم ّي ��د ،وكانت ت� ��ؤرخ لتطوّر الوع ��ي ال�سيا�سي يف ري ��ف العراق من بداي ��ة ت�أ�سي�س
الدولة ولغاية احلكم اجلمهوري.

االخراج الفني :حيدر الكواز

مدرسة في الكتابة

لقد خلق عمود (�أبو كاطع) ،برغم اختزاله ،مدر�سة يف الكتابة ال�صحفية متيّزت باملزج
ماب�ي�ن احلدث الآ ّ
ين واحلكاية ال�شعبية ،ب�ي�ن املرئي واملتخيّل ،بني احلا�ضر وما يجب
�أن يك ��ون عليه ،بروح ثورية ت�ص ��ل غايتها يف نفو�س قرّائه ب�سهولة وي�سر ،فيما كانت
ُت�شح ��ذ �ضدّه الأق�ل�ام امل�أجورة ،للتقليل م ��ن �ش�أن ما يكتب بحجة كون ��ه عمودا �صغري
احلجم وكان ي�ؤخذ عليه �أ ّنه غري مكتوب بلغة (املث ّقفني) ،فريّد عليهم �أبو كاطع بحكاية
�صغ�ي�رة على ل�س ��ان (خلف ال ��دوّاح) �ستخر�سهم �إىل الأب ��د ،حكاية �أتذ ّك ��ر �أن عنوانها
(البطة و�أبو الزعر) �أذكر منها �أن ّ
ّ
البطة فيما كانت تتبخرت يف م�شيها على احل�شائ�ش،
ً
ً
ّ
قفز �أبو الزعر (وهو طائر �صغري احلجم ج ّدا) و�صاح بها حمذرا �إيّاها �أن تدو�س على
بي�ضات ��ه فته�شمها .ف�ضحكت ّ
بهي ،هو انته
تهي ْ
البطة من كالمه وه ّزت (بيدها) قائلةْ :
نف�س ��ك بالع�ي�ن متن�شاف ،لعد بي�ضات ��ك �شكربهن؟ ف�أجابها الطائ ��ر املنكوب يف احلال:
ه� �ذنيّ البي�ضات الل ��ي ت�شوفني وحدتهن بك ��د احلمّ�صاية وت�ستهزئ�ي�ن بيهن ،والله لو
تدرين �شلون عيوين ي�صرين ارباع ارباع ملن �أبيّ�ضهن!
رح ��ل �شمران اليا�س ��ري ،وترك �إرث ًا عظيم ًا م ��ن احلكايات والأعم ��ال الأدبية الأخرى،
ق ��د يكون من ح�سن ح � ّ�ظ العراقيني �أنها متو ّفرة للآن ،وت�سجّ ��ل رقم ًا ال ي�ستهان به يف
املبيعات .فقد �صدرت حكاياته عن خلف الدوّاح يف طبعتني خمتلفتني ،و�أعيدت طباعة
رباع ّيت ��ه ملرّات ،فيما بقي حمبّوه يتطلعون لإعادة طباعة رواية (ق�ضية حمزة اخللف)
التي مل تنل ّ
حظها كباقي �أعماله.

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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علي حسين

وأخريا وبعد غربة قاربت
األربعني عاما يعود شمران
اليارسي «أبو كاطع» إىل
بغداد ،يف وقت نحن بأمس
الحاجة إىل منوذج نقي ووطني
 ،يعلم شباب االحتجاج ،
قيمة الكلمة الصادقة  ..واهمية
ان تنطلق اصواتهم عالي ًا
رفضا للطائفية واملحاصصة
واالستبداد واالنتهازية ..نتذكر
ابو كاطع اليوم ونتمنى لو
توزع كلامته عىل العراقيني
ليتعرفوا عىل معاين الكلامت
الصادقة واملخلصة.

في ساحة التحرير

علي حسين
رمب ��ا يحت ��اج كثري من كت ��اب هذه الأي ��ام �إىل �أن
يق ��ر�أوا كتابات «�أبو كاط ��ع» ،ليعرفوا كيف ميكن
للكلمات �أن تكون مهنية وحمرتمة ،فقبل عقود من
هذا التاريخ كان العراقيون ينتظرون «�صراحة «
�أبو كاطع على الأر�صف ��ة لينطلقوا معها وبها يف
�سحر ونقاوة الكلمة.
كانت النا�س تع ��رف �أن كاتبها املف�ضل مل يط�أطئ
ر�أ�س ��ه مل�س� ��ؤول �أو من�ص ��ب �أو منفع ��ة ،فق ��د كان
وفيا مل ��ا يكتب ،قاب�ضا على جم ��ر مبادئه ،مكر�سا
حياته للكلم ��ة النظيفة املتجردة من كل غر�ض �أو

منفع ��ة ..ومل يقف على �أب ��واب احلكام ي�ستجدي
العطف والر�ضا واملنح..
كان متاح� � ًا �أمام �شم ��ران اليا�سري� ،أن يعي�ش يف
�أمان واطمئن ��ان و�أن يح�صل على �أعلى املنا�صب
فق ��ط لو من ��ح �ضم�ي�ره �إج ��ازة دائمة ..غ�ي�ر �أنه
كان ع�صي ��ا على الإغ ��راء ،مرتفعا ع ��ن ا�ستجداء
ال�سلطة ،مدركا بح�سه املهني والإن�ساين ال�شديد
الوطني ��ة والنقاء �أن مملكت ��ه احلقيقية لي�ست مع
ال�سلط ��ة و�إمنا مع ق� � ّراء ي�شاركونه احللم بوطن
�أكرث بها ًء وجما ًال ..
قب ��ل  38عاما رحل زعي ��م العم ��ود ال�ساخر الذي
مل ينازع ��ه عل ��ى مملكت ��ه ووطنيت ��ه و�إخال�ص ��ه
ملهنت ��ه �أح ��د ،كل م ��ا �سط ��ره يف حمارب ��ة اجلهل
واال�ستبداد ،يطوى �سريع ًا لتحل مكانه االنتهازية

والو�صولية.
احلن�ي�ن �إىل �أب ��و كاطع وزمانه لي� ��س وقوف ًا على
الأط�ل�ال ،ب ��ل ع ��ودة لقيم ��ة الن�ض ��ال يف �سبي ��ل
املبادئ ،يف زمن جتتاحه الو�صولية ،و�شخ�صيات
انتهازية تري ��د �أن تقب�ض ثمن �إقامتها يف العراق
وبالدوالر.
دف ��ع �أبو كاط ��ع ثمن ًا غالي� � ًا وهو يت�ص ��دى للذين
يري ��دون ن�ش ��ر اجله ��ل واخل ��راب ،خ�س ��ر عم�ل�ا
ووطن ��ا و�أه ًال ،لكنه ظل �صام ��دا يدافع عن ر�أيه،
لأن ��ه �شعر �أن الوط ��ن بحاج ��ة �إىل موقف وطني
و�أن الإن�سان ما هو �إال موقف.
اليوم ح�ي�ن ا�ستذكر م�آثر �أب ��و كاطع �أنظر حويل
لأرى ال�صحاف ��ة العراقي ��ة ،وقد امت�ل��أت بجي�ش
من املت�سوّ لني يطالب ��ون ولو بربع فر�صة لإظهار

مهاراته ��م يف االنتهازي ��ة م ��ن �أج ��ل االقرتاب من
جيوب امل�س�ؤولني.
�إن بع�ض ما نقر�أه ه ��ذه الأيام يدفعنا للإح�سا�س
باخل ��وف على مهنة الإعالم ،من الذين ال يعرفون
�أن ممار�سة احلري ��ة تعني بالدرجة الأوىل حرية
ال�ضمري ،و�أن الر�أي يعني �شراكة حتى مع الذين
نختلف معه ��م ،و�أن ال�شجاعة يج ��ب �أن تتح�صن
مب�ستوى �أخالقي غري قابل للم�ساومة.
عا�ش ابو كاطع ونا�ضل وهو يدرك �أن له دور ًا يف
ب�ل�اده  ،وان عليه �أن ي�ؤدي هذا الدور  ،حتى وان
كان الثمن حياته التي نهبوها منه يف الغربة..
الي ��وم تنب ��ت كلم ��ات اب ��و كاط ��ع زه ��ورا م ��ن
�صبيان وفتيات يلون ��ون �ساحات العراق ب�ألوان
االحتجاج.

