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املدى الثقايف

CULTURE

ثقافة شعبية

احلكايــــة اخليـــــاليــــــة
د .عبد اإلله الصائغ ومن تلك احلكـايات اخلـياليـة ما
جـرى علــى لسـان (تـأبط شـراً)
وأغلب الظن أنها من وحي خياله
عنـدمـا كـان يـقضـي الليــالي يف
القفـار املـوحـشـة يــسمع عـواء
الذئـاب فيـألفه ورمبا تـوحد مع
اخلـيال شـعورًا وإحـساسـاً ،ورمبا
طــرقته اجلـن والغيالن فـقضـى
ليله يف صـراع معهــا ويف الصبـاح
يعـــود إىل أصحـــابه (ويف نفــسه
حـــاالت تعـيــش معه ،وتـــأتلف

مبـشـاعـره وخمـيلته فـتنـدفع..
شـعرًا بـديع التصـور) ،ومن تلك
احلكايـات ما حكـاه (تأبـط شراً)
عن لقـائه مع اجلن عنـد موضع
(رحى بطان) قال:
أال من مبلغ فتيان فهم
مباال قيت عند رحى
بطان
وإني قد لقيت الغول تهوي
بسهب كالصحيفة
صحصحان

تعتمد احلكاية اخليالية
على تصور الذهن ألشياء
وأحداث لم تكن واقعة يف
احلقيقة .واخليال يف أحد
معانيه يعني ما تشبه
للمرء يف اليقظة واحللم.
فالصور وفق ذلك حتدث
عن طريق قوة التخيل أو
القوة املتخيلة والشاعر
يشكل حكاياته اخليالية
عبر اخليال وما يتصوره يف
وهمه من الصور ،وقد
عاين البحث احلكايات
اخليالية التي حتدث فيها
الصعاليك عن عوالم
غريبة شكلوا صورها
بتوليف بعض احملسوسات
لتكوين صور خيالية
جزئياتها موجودة يف
العالم احلسي ،وتكويناتها
الكلية من صنع خيال
الشاعر.

فقلت لها كالنا نضو أين
أخو سفر فخلي لي مكاني
فشدت شدة نحوي فأهوي
لها كفي مبصقول مياني
فأضربها بال دهش فخرت
صريعاً لليدين وللجران
فقالت :عد فقلت لها:
رويدا
مكانك إنني ثبت اجلنان
فلم انفك متكئاً عليها
ألنظر مصبحاً ماذا أتاني
إذا عينان يف رأس قبيح
كرأس الهر مشقوق
اللسان
وساقا مخدج وشواة كلب
وثوب من عباء أو شنان
والصعلوك يبـالغ أحيان ًا يف سرده
ملثل هـذه احلكـايــات فيغـرق يف
تهـومياته فـيحكي عن مـثل هذه
العــوامل الغــريبــة املـتخـيلــة يف
الغالـب ،هذا (تأبـط شراً) يتخيل
مجـاعـة من اجلـن أتت إليه وهـو
جالس وحيـدًا فجلسوا معه ودار
بينه وبينهم حـديث .قال يصف
جملسه معهم:
ونار قد حضأت بعيد هدء
بدار ال أريد بها مقاما
سوى حتليل راحلة وعيرٍ
أكالئها مخافة أن تناما
أتوا ناري فقلت :منون
أنتم؟
فقالوا :اجلن ،قلت :عموا
ظالما
فقلت :إلى طعام ،فقال
منهم
زعيم نحسد اإلنس
الطعاما
لقد فضلتم باألكل فينا
ولكن ذاك يعقبكم سقاما
ومثة لـوحة كـربى تعن للبـاحث

يف بيت الريبوع

ملعب احلصان واإلدارة وخمزن األمالح
ياسني كاظم
يعتمـد الصـيد الـبدائـي يف الريف
على تـراكم خربة الصيـاد بأحوال
احليوان املراد صيده وباستخدامه
األدوات البدائية من عصي وسالل
وسيف ومـسحـاة .وتـتميـز بعض
احليـوانات بـالقدرة علـى حتصني
أوكــارهــا أو اسـتخــدام الـتمــويه
اهلندسـي داخل اجلحر يف حمـاولة
منها إلبعاد األخطار عنها ،فاألرنب
حيفر وجارًا يف األرض له فتحتان،
األوىل هـي الفتحـة الــرمسيـة  -إن
صح الـتعبـري  -والثــانيــة فتحـة
خلفيـة شبه مكشـوفة فـإذا أحس
بالصياد يداهمه هرب من الفتحة
الثـانيـة ومـا علـى الـصيـاد سـوى
مـعرفـة مكـان الفـتحتني حلـصار
األرنب وإمسـاكه من هذه الـفتحة
أو الـثانـية بـواسطـة صيـاد آخر،
وعلــى هــذا الـنحـــو من الــشكل
الـتـمــــويهـي يـتــبع الـريبــــوع
(اجلـربـوع) الطـريقـة نفـسهـا يف
حفـر مأواه ،فهناك فتحـة أساسية
مـدورة بشكل هـندسي هـي فتحة
الوكر أو العش األول وهناك فتحة
ثـانيـة هـي فتحـة اهلـروب عنـد
اخلطـر ،لكن بـيت الريبـوع لـيس
نـفق ًا عـادي ًا حتـت األرض بل بيت
حفـرت تفاصيله مبـهارة فهو نفق
ملتـو شـديـد الـتعقيـد قيـاسـ ًا إىل
بيـوت احليـوانـات األخــرى ،لكن
الـصيــاد خبربته الـدائمـة يعـرف
تفــاصيل هــذا البـيت وأقـسـامه،
فبـعد حفر الفتحـة األساسية ذات
الشكل الدائري ينزل نفق الريبوع
باستقامـة متعرجة داخل األرض

ثم يلتوي مبوازاة سطح األرض يف
دورة واسعــة نـسـبيــ ًا يــسمـيهــا
الـصيـادون (ملعـاب احلصـان) أي
ملعب احلصـان التسـاعها الـنسيب
زاعـمـني أن حـصـــان الـريبـــوع
يــستـطـيع اللعـب فيهـا لـو كـان
للريبـوع حصان مـناسب جلـسده،
وبعد ملعاب احلصان (وحنن نعده
وكـرًا متــويهيـاً) يـتعقـد الـنفق
لـيصل إىل دائـرة أخــرى يسـميهـا
الصيادون (متلوحة الراس) حيث
خيــزن الريبــوع فيهــا جممـوعـة
أمالح تساعده صحي ًا على معادلة
الـضغط داخل جـسمه فهـي مكان
متــويـه أو ًال وصيــدليــة طـبيــة
للـريبوع ثـانيـاً .ثم يـستمـر نفق
الريبوع ملتوي ًا لنصل إىل (اللموم)
وهـو مكان أوسع نسـبي ًا من النفق
العـادي وفيه جيـد الصيـاد بعض
شعر الـريبوع ومـا تركه لـيدخل
بعـد ذلك غرفـة النـوم األساسـية
وهي دائـرة واسعـة نـسبـة حلجم
الـنفق وتــسمـــى (اإلدارة) عنــد
الصـياد ،وقـد وجدنـا أن تسمـية
اإلدارة يف الريف العراقي اجلنوبي
تعين أثاث املـنزل عمـوم ًا السـيما
أثاث غـرفيت االستقـبال والـنوم،
ومـن هنــا مسـيت غــرفــة نــوم
الريبوع الدائرية بهذا االسم ،ومن
(اإلدارة) خيرج منفذ آخر حملزن
يوصلنـا إىل فسحـة دائريـة أخرى
تـسمـى (الطـكطـاكـة) ومنهـا إىل
الفتحـة الثـانيـة املمـوهـة لـوكـر
الريبوع اليت يستطيع منها الفرار
عند إحساسه باخلطر.
إن مشكـلة الريبـوع االساسـية هي
خـوفه من احلية لـذلك فهو يرتك
الفـتحـة األســاسيـة الـدائـريـة
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اخلاصـة ببيته مفتوحة يف الشتاء
ألنه يعـرف أن األفـاعـي يف سبـات
ولـــذلك ال خــوف مـنهــا ،أمــا يف
الـصيف فهو يغلـقها برتاب خفيف
يــسـتـطـيع اخـرتاقه إن أراد لــو
دهــمــتـه األفعـــــى مــن بـــــاب
(الطكـطاكة) وهـذا الرتاب وسيلة
دفاعية أيـض ًا املراد منهـا التمويه
علـى األفعـى وعلــى الصيـاد ،لكن
الصغـار من الـرعــاة يكتـشفـون
خبـربتهـم مكــان بــاب الـريبــوع
وينـبهون الكبـار عليها ويـقومون
هم بالصيد الذي يتم بثالث طرق
هي الـصيـد بـاملـاء أو بـاحلفـر أو
باحليلة.
وطريقـة الصيـد باملـاء أن يغرق
الصيـاد بيت الريبوع بـاملاء ويضع
صيـادًا آخر عند الباب الثاني فإذا
أحس الريبوع باملاء حاول اخلروج
عنـدئذ يقتله الصياد ،أما طريقة
الصيـد بـاحلفـر فـتتم بـواسطـة
املسحـاة والفأس .إذ حيفـر الصياد
بيت الريبوع مـارًا مبلعب احلصان
ومتلوحة الراس وصو ًال إىل اإلدارة
حـيث ينـام الريبـوع .والطـريقـة
الثالثة هي باستخدام خصلة قش
أو أعشـاب حيـركهـا داخل اجلحـر
ليـظن الريبـوع أنهـا حيـة تسـعى
فيهــرب من مكـانه قـاصـدًا بـاب
اخلـروج اخلفـي فيـقتله الـصيـاد
خبنجره.
ومن يـصيـد الريبـوع قـدميـ ًا هم
الـبدو والرعاة ويـسمونه (النكاز)
ألنه يقفـز دوم ًا ويسـتفيدون من
حلـمه فقـط .الـيـــوم قل صـيــد
الـريبـــــوع واجته الــصـيــــادون
(السكمـانية) إىل أنـواع أخرى من
الصيد.

العراق ..وحدة التنوع
وسخاء احلضارة

ختـيل الـصعلـوك أحــداثهــا من
وحـي هـمـــومه (فـصخـــر الغـي
اهلـذلي) حيكي قصتـه مع محامة
ذكـرته مصـيبته بـابـنه (تليـد)
فـتخــيل نفــسه مـــرافقـــا هلـــا
حياورها .قال:
فقلت هلا :فأما ساق حر
فبان مع األوائل من ثمود
وقالت :لن ترى أبداً تليدا
بعينك آخر الدهر
اجلديد
كالنا رد صاحبه بيأس
وتأنيب ووجدان بعيد
أمـا (ابو كبري اهلـذلي) فإنه ضمن
حـديـثه عن املـراقـب واعتالئهـا
جانبـ ًا من حكايات خيـالية ،فقد
أخـرج من إحـدى املــراقب ذئبـة
مهزولة ،صورها وهي حتاوره من
خالل اإلميــاء والتـلفت والـنظـر
إليه شزراً .قال مصورًا ذلك:
أخرجت منها سلقة
مهزولة
عجفاء يبرق نابها كاملعول
فزجرتها فتلفتت إذ رعتها
كتلفت الغضبان سب
األقبل
(والـشـنفــرى) يـسـتبـــدل أهله
وعـرتته بــالــذئــاب والـضـبــاع
يـستـودعهم سـره وتـراود ذهنه
وخيـاله طـبيعـة العالقـة بـينه
وبني هذه احليـوانات املتـوحشة.
أمـا (الـسلـيك بن الـسلكـة) فـإنه
يـرى خيـال (نـشيبـة) عن بعـد،
ورمبـا وضع حكـايـة أسسهـا وفق
اخليـال الذي طـاف به مـن امرأة
أحبها ،لكنه وضع عنوان احلكاية
ومل يـسـتكـمل أحــداثهــا .قــال
السليك:

مالحـظـتهــا يف إطــار احلكــايــة
اخلـيالـية للـشاعـر نفسه (تـأبط
شراً) وهو يسوق حكايته بأسلوب
متميـز ،فحبيبته (سلـيمى) تنال
من فحولـته أمام جاراتهـا ،فيثور
الـشـاعـر مهـددًا إيـاهـا بـالـويل
والـثبـور ،حمققــ ًا لنفـسه صـورة
الفتـى ذي املروءة ،الـفتى املغـامر
الــذي يـصل لـيله بـنهـــاره ..ثم
ينـطلق ليلـتقي فتـاة من اجلن يف
صحـراء ال أنيـس فيهـا وال شفيع
فـيـتـبـع املكـــر معهـــا أسلــوبــاً،
ويصادقها طـالب ًا إليها الزواج ،وما
أن أطمـأنت إلـيه حتـى خـدعهـا،
فقال هلـا :انظري مـشريًا بيده إىل
نقطـة وهمـية ،حـتى إذا نـظرت
إىل حـيـث أشــار ،أطــار بــسـيفه
الصقيل قحف رأسها .قال:
تقول سليمى جلاراتها
أرى ثابتاً يفناً حوقال
لها الويل ما وجدت ثابتاً
ألف اليدين وال زمال
إلى أن حدا الصبح أثناءه
ومزق جلبابه اال ليال
على شيم نار تنورتها
فبت لها مدبراً مقبال
وطالبتها بضعها فالتوت
بوجه تهول فاستغوال
فطار بقحف ابنة اجلن ذو
سفاسق قد أخلق احملمال
فمن سال أين ثوت جارتي
فإن لها باللوى منزال
هـذه احلكـاية وأشـباهـها علـى ما
يـبــدو مـن سـيــاقــاتهـــا أفكــار
وهواجـس أحاهلـا خيـال الشـاعر
حكايـة بوضعهـا على لـسان اجلن
تـارة ،والغول أخرى ومل تكن تلك
احلكايـة اخليالـية مقصـورة على
ختيل اجلن والـغول وغريهـما من ألم خيال من نشيبة بالركب
اهلوام بـل جاءت حـكايـات أخرى وهن عجـال عـن نيــال وعن

نقب

وقد تكون احلكايـة اخليالية اليت
يقـصهـا الـصعلـوك ممـا يـرى يف
املنام ،فهذا (أبو كبري اهلذلي) يرى
ابنه (خالوة) يبكي أمه ويتحرق
للقياها:
يبكي خالوة أن يفارق أمه
ولسوف يلقاها لدى املتهوم
وتتخـذ احلكـاية اخلـيالـية عـند
الصعلوك جمـرى التخيل ألحداث
مل تـكن حــاصلـــة ،يتـصــورهــا
الصعلـوك يف مـوقف من املـواقف
الـصعبـة فـيبـين عليهـا حكـايـة
يصـور أحداثها علـى حنو ما فعله
(األعلم اهلـذلي) عنـدما حـاصره
(بنـو عبـد بن عـدي بن الـديل)
قـرب مـاء هلم ،انـطلقـوا يف أثـره
بعـد أن أفلت منـهم جمتهـدين يف
القـبــض علـيه ،وبعــد انـتهــاء
املطـاردة طفق خيـاله يصـور ما
كـان سيحـدث له لـو أمـسكـوا به،
أنهم سيرتكـونه طعامـ ًا للجوارح
والذئاب والضبع اجلائعة.
ويـبدو جليـ ًا للدارس أن احلكـاية
اخليالية يف شعر الصعاليك جاءت
تـعبريًا عن مـواقف من حيـاتهم،
وهي حكـايـات من نتـاج الـبيئـة
ختلـلتها بعض اخلـرافات واألوهام
دلـت علــى أن الــصعلــوك وهــو
يرسم خطـوط حكايـته إمنا كان
يعاني أزمـة نفسية معينة ،ولكي
ينفـس عن أزمـته طفق يـسـرد
مثل تلك احلـكايـات اليت استـمد
أحـــداثهــا مـن خـيـــاله وحــدد
شخـــوصهـــا مـن بـيـئـته ومـن
التقـاليـد واملعتقـدات اليت كـانت
تــســـود فكــر اإلنــســـان يف ذلك
العصر ،فأبطال احلكاية يف الغالب
الشـاعر ،الـذئب ،اجلن ،الـسعالة،
الغول ،الطري ،األشجار.

فــي الفـــن الشعــــيب
د .طارق حسون فريد

تبلـورت مع الــوقت يف العـراق
وترسخت يف ال شـعور مواطنيه
وذاكــــرة االجـيــــال خمـتـلف
االهـازيج واملـواويل واهلـوسـات
والطقـاطيق واالغانـي املختلفة
الـيت رافقـت عـمل الـــرجـــال
والنـســاء يف القــرى واالريــاف

واحلـواضـر واملــدن والبـوادي
والواحات.
ومن خالل الـدراســة االوليـة
الغـلب صـيغ الـغنــاء الـشـعيب
وقــوالــبه نالحـظ الـتقــارب
الكـبـري الـــذي يــصل حـــدود
الـتـطــابق فـيهــا بـني ايقــاع
العـنـصـــر اللغـــوي وااليقــاع
املــوسيقي وبـني املسـار اللحين
اللقـاء مقاطع كلمات النص من
قبل املـؤدي او املـؤديـن وحلن
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طبقـات اصوات املـرددين ،كـما
جنــد ان الـعنـصــريـن اللغــوي
واملـوسيقـي مكرسـان يف الواقع
للتمازج مع العنصر احلركي.
ومن اآلراء املـطـروحـة حـول
حتـديـد اخلصـائـص الشـعبيـة
للـموسيقي الشعبية الراي الذي
يـدعـو اىل االخـذ بـاحلـسبـان
الرتكـيب املــوسـيقـي والنـص
االدبي بــوصفـهمــامنـطلـقني
اسـاسـيني االولـويـة اي واحـد

مـنهـمــا عـنــد احلــديـث عـن
اخلصائص املوسيقية الشعبية.
ان املوسـيقى الـشعبيـة هي من
الـفن والـتنــوع مــا جيـعل كل
حتــديــد او تــصنـيف هلــا من
املقـاربة العلمـية القابلـة للنقد
واملنــاقـشــة أي كل مــا ميـس
جــوهــر الـعنــاصــر الـثالثــة
االسـاسيـة املكـونـة ملــادة الفن
الشعـيب وهي العـنصـر اللغـوي
والصوتي واحلركي.

تظل احلاجة إىل
تأكيد اهلوية الوطنية
للعراق اليوم ضرورة
ثقافية عاجلة بقدر
كونها ضرورة دائمة ،ألن
العمل الثقايف الفولكلوري
البد أن يبحث عما جيمع
من أواصر يف العادات
والتقاليد وقيم املروءة
واخلري أكثر من تأكيده
على املخالفة .وإذا كانت
كل أثنية قومية أو
دينية حتيزت عرب
التاريخ يف (الطقوس) و
(العادات) و(اساليب
احلياة) والصياغات
املعمارية ،ويف األزياء ،فإن
هذا التميز يف إطاره
االثنولوجي الثقايف يعد
مصدرًا من مصادر
التنوع العراقي املبهر
الذي يدل على الغنى
الثقايف واحلضاري .ويف
هذا اإلطار ينبغي أن
تنعقد الندوات وتقام
احملاضرات للكشف عن
أوجه التميز ليس
بوصفها خمالفة بل ألنها
املصدر احليوي األساس
لبنية ووحدة هذا
الشعب األصيل وهو
يسعى إىل حريته ويدفع
عن وطنه شرور
الطامعني واملرتبصني
من وراء احلدود
والعاملني ،ألسباب شتى
ليس منها حب العراق
وأهله  -من أجل تفتيت
هذه الوحدة الشعبية
والتجانس التارخيي.
العراق وطن حافل بكل
ما هو ممتع ومفيد
وحضاري وفولكلوري
من عمارة وأزياء
ومعتقدات وقيم نبيلة
وحكايات بطولة خالدة
عرب تارخيه االجتماعي.
وعلى الفولكلوري أن
يأخذ كل هذه األصناف
مادة للتأكيد على
عناصر الوحدة واخلري
والعمل من أجل
ترسيخها خدمة هلذا
الوطن .فالعراق ،عراق
اجلميع وأرضه مصدر
احلضارة البشرية وعلينا
أن نتذكر ذلك وحنن
نعمل ونكتب وحنلل يف
سبيل خدمة هذه
املاليني األبية.
احملــــرر

ذاكرة

الشاعر عبد احلسني أبو شبع
كاظم السيد علي

ولـد الـشـاعـر أبــــــــــو شبع
عام  1917يف بيئـة النجف اخلصبة
احملبــة لألدب والــشعــر ولألدب
الـــشعـيب .فـربز بـني فـطـــاحل
الـشعراء وهـو ابن الثـالثة عـشرة
حتـى أشاد بـه عبود غـفله (بأنه
سيكـون له شـأن كـبري وفعـال يف
اجملتمع) على حد تعبريه (رمحه
اهلل).
وراح يقـرض الـشعـر بـأغـراضه
وفنــونه حتــى أصبح منـوذجـ ًا
متـميــزًا بني أقـرانـه بتجـديـد
أفكاره أوالً .ولكـونه ذا قدرة على
حماكـاة الناس من خالل كـتاباته
الــشعــريـــة املعـربة عـن مالمح
الـواقع الذي يـعيشه ثـانيـاً ..لقد
عــــاجل الكـثـري مـن القـضـــايـــا
االجتـماعـية وعـكس يف كتـاباته
مظـاهـر الـواقع العـام من خالل
جتربته احلياتية:

بعــض البـشــر عـــالتــوافه
تركض ابحلها
ما تدري يكضي الزمان أو
محد ابحلها
ظلت تقامر بعد هم حتلم
ابحلها
طايش ابن آدم يخرب ما
يجي بعمره
للخير ما يهتدي ابحجه
وال بعمره
هذي نتيجة جميع
اليفشل بعمره
يشغل الناس مبشاكل
تعجز ابحلها
فعبـد احلسني أبـو شبع يـؤكد أن
الشـاعـر الـشعيب مـرآة بيـئته...
يـنصح ويوجه من خالل كتاباته
يف جتـربته احلياتيـة اليت خاضها
وخيـوضها مع عـامة النـاس ..كما
نالحظ يف هذا املوال الذي ينتقد

فـيه بعض احلـاالت املذمـومة يف
جمتمعنا:
اتذكر اسنني من عمري
خسارة فنت
وظلت احلسبات تضهدني
بحيلي فنت
جن الشرايع جميع بسكم
حالي فنت
جيما على ظهور اشرار
البرية نحس
يجعلوك أنت البليد
وكالوا احنه نحس
تعتزل عن البشر معتزل
كالوا نحس
لو عاشرت تبتلي يا ويلك
من الفنت
كان شاعرًا شعبي ًا مجع يف إسلوبه
الرقة واملـتانة وله طـابعه املميز
عن بـقية شعراء عـصره .يتدفق
شعـره كالـسيل وقـد استـطاع أن
يـبلــور إسلــوبه بــوعـي شعــري
متقـدم يف األغـراض الـشعـريـة
ضـمـن احلــدود الـيت يعــرفهــا.
معــرفـــة أكيـــدة كمــا يف هــذه
األبوذية:
أنوحن على األخذ كلبي
وفر بيه
وشفته على اجلمر حطه
وفر بيه
ليش األضحك بوجهه وفر
بيه
يخلي بالظهر طعنات بيه
كان عبد احلسني يعيش يف عائلة
شعـريــة :فعمه الـشـاعـر الكـبري
إبراهيم أبو شبع وقد تتلمّذ على
يده ونهل من منهله العذب .فكان

رمـزًا للعـطاء الـزاخر يف الـفرات
خاصة ،والعـراق عامة كان ينشد
أرق الشعـر يف الرثاء ..فهـو عطاء
ال ينـضب يف هـذا امليـدان لكـون
ملحمــة الطف املـروعـة فجـرت
قرائح الشعراء يف مدن الفرات..
وعـبد احلـسني أبـو شبـع ..واحد
مـن الــشعـــراء األفـــذاذ الـــذيـن
اشـتهــروا بـكتــابــة القــصيــدة
الـرثائيـة كغريه من بقيـة شعراء
عـصـره فـأبـدع وبــرز أسلــوبه
اخلاص فـكان مصورًا بـارع ًا لتلك
األحــداث يـنــشــد أرق الــشعــر
الرثائي إذ يقول:
هاي املظلومه اتنادي
يا بويه خيل ونار
واخليل تسحك بينه
والنار اتشب اعلينه
يا بويه خيل ونار
مل يرتك عبـد احلـسني بـابـ ًا من
أبـواب الشعـر الشعيب الـعراقي إال
وطـــرقه ،فـبــاب األبـــوذيه مـن
الفـنون الـيت أبدع وأجـاد فيـها..
فـيجـــد القــارئ لــذة كـبـرية يف
جتسيده للمثل الشعيب.
يكلبي بيش أجبرنك
وحلماك
وال واحد شكف دونك
وحلماك
يجيك الظيم من دمك
وحلماك
عكب طيبك يجازوك
برديه
وحني ينـظم الشـاعر يف جتـسيد
املثل الـشعيب فـيه يبـذل كل مـا

عنده يف كـل الفنون وحتى يف فن
الــدارمـي (شعــر الـبنــات) كمــا
معروف عنه:
كال آنه اكحل العني عندي
دواها
عم عالبصيص اجلان راح
وعماما
فـشـاعـرنـا (أبــو شبع) ذو رقـة
عجيبـة وذوق سليم إنه مـدرسة
شعـريـة متكـاملـة اجلـوانب لكل
األجيـال من بعـده ،فعنـد زيارته
العــاصمــة احلبـيبـة (بغـداد) يف
منـتصف الـسـبعيـنيـات ..شـاءت
رغـبته أن يتجـول يف (اليخت) يف
نهر دجلة اخلالد ..فكان (اليخت)
جيمع خمتلف األجناس من النساء
والـــرجـــال واألوالد والــشـيـــوخ
والعجائز ..وعند سري (اليخت) يف
النهـر ويف تلك األجـواء السـاحرة
تفتحت قرحية شاعرنا وهو يدير
مـسـبحته ويـردد ويقـول لـذلك
املنظر اجلميل الذي تزامحت فيه
الوجوه اجلميلة:
مدري الشوك هيجنه
جلنه
وحسبات اليعذبنه جلنه
يخت يجري بنهر دجلة
جلنه
ولدان وحواريها سويه
يف  /29كـانون الـثاني 1980 /رحل
عبـد احلـسني رحـلته األبـديـة.
وبـرحيـله افتقـد أدبنـا الـشعيب
العـراقي شاعـرًا مبدعـاً ،وبرغم
غيــابه بـقي حــاضــراً ،خــالــدًا
فطوبى للشاعر اخلالد.

مكـــتبة
كتاب ألف ليلة وليلة
من أصوله العربية األوىل
تأليف :د .حمسن مهدي
لندن 1986 -

قــام البـاحـث احملقق الــراحل د.
حمــسن مهــدي ال بنـشــر طبعـة
جـديــدة لليــالي بل بـتحقـيقهـا
حتـقيقــ ًا علـميــ ًا معـتمــدًا علـى
النـسخـة اخلـطيـة األقـدم (وهي
نسخة املكتبة الـوطنية بباريس)
وعلـى نـسخـتني أخـريـني همـا

نـسخــة املكـتبـة الـرســوليـة يف
الفــاتـيكــان ونــسخــة مكـتبــة
رايلنـدرز مبـاجنـسرت .وقـد وضع
احملقق مقـدمـة مهمـة ملنــاقشـة
النـسخ القـدميـة (طـبعتــا كلكتـا
األوىل والثـانيـة وطـبعتـا بـوالق
وطـبعــة بــرسالو) ونقــد نـسخ
الـكتــاب اخلــطيــة وشجــرتهــا
كاألمهات القدمية واألم والدستور
ونسخ الفرعـني الشامي واملصري
مـؤكــدًا علــى اللغـة وطــريقـة
الـروايـة وانـتقــاالت النـص من
مكان إىل آخـر واإلضافـات احمللية

ال إىل زيف طبعـات
علـيه متـوصـ ً
الكتاب األوىل وحتـريفاتهـا معيدًا
تركـيب النصوص مـراجع ًا حتى
طريقـة إمالء النصـوص وحذف
املضـاف منـه من قبل الـوراقني.
والكتـاب دراسـة مهمـة يف بـابهـا
حتتاج إىل مراجعة نقدية أوسع.

جمتمع ألف ليلة وليلة
تأليف :د .حمسن جاسم
املوسوي
تونس 2000 -

تكـتسب حكـايات اللـيالي أهـمية
متـزايـدة كـلمــا تعقــدت أوجه
احلياة وسبلها .والدكتور املوسوي
باحث أساس يف هـذه الليالي منذ
رسالـة الدكتوراه عن بنية السرد
يف الليـــــالي يف جـامعة كـاجلري
عــام  .1982فقــد أصــدر عـصــر
الـــروايـــة ( )1987و(نـظـــريـــة
الروايـة)  1986والوقـوع يف دائرة
الـسحـر  -الـف ليلــة يف نظـريـة
األدب االنكليـزي ( - )1982ثـارات
شهرزاد ( )1992سـرديات العـصر
الــــوسـيـــط ( )1996يف بغــــداد

والقاهرة وتونس وبريوت.وهو يف
هـذا الكـتــــــاب الـذي يقع يف 566
صفحــة حيلل أصــول احلكـايـات
اخلزين احلكائي  -تطويع الزمن -
املارد واملـرأة  -الطعـام وتسمـياته
كمعان وأفـعال  -السـرداب  -املكان
املغـلق صــيغ الـكالم  -اإلشــــارة
والتشفري  -احملكـي يف املرأة  -مدن
احلكي  -املـدن والتـجار  -الـوجوه
اجلديـدة لشهـرزاد وغري ذلك من
األبــواب والفـصــول الـيت تقــدم
اجلديـد املمتع يف الـبحث األصيل
يف الليالي.

