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امللحـن طـــالـب غـــايل..أحالم مـــؤجلـــة ..وآمـــال بعـيـــدة املـنـــال
من بصرة اجلاحظ والسياب ،من بني افياء النخيل وأشجار البرتقال،
ومن غرين دجلة والفرات يولد وينشأ املبدعون ،هذا الثغر الذي اجنب
العديد من مبدعي العراق من ملحنني وشعراء ومطربني حيث التزال
إحلانهم وأصواتهم العذبة الرومانسية الشجية ،متأل قلوبنا شوقا
وحنينا إلى الوطن البعيد.
طالب غالي واحد من امللحنني العراقيني البارزين الذين ظهروا يف
نهاية الستينيات من القرن املاضي ،صوت بصري ملون بنغمات آالم
العراقيني وأنني عذاباتهم .أن أوتار عوده لم تضعف يوما ،ولم تنكسر
ريشته ..ومازالت أصابعه تداعب األوتار بنفس الشغف واحلنني الذي كان
عندما كانت البصرة يف أوج تألقها وبهائها ،مدينته التي تسكن بني
ثنايا روحه والتي لم يهجرها إال مرغما .اآلن وهو يف غربته القاسية لم
يتوقف يوما عن حبها ،ولم يستطع تخطي احلنني إليها ،يعيش على
أمل اللقاء بها زاهية متألقة كما تركها منذ عقود مضت.
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القـــروي
جـمـــانـــة ـ ـ
د :ـ ـ ـ

امللحـن األستــاذ ط ــالب غ ــالي ولــد ونـشــأ يف
محلـة " املنـاوي باشـا" وهي مـنطقـة فالحـية
تقـع علـ ــى نهـ ــر اخلـ ــورة حـيـث ق ـضـ ــى علـ ــى
ضـف ـ ـ ــافـه ويف م ـي ـ ـ ــاهـه مـع ـ ـظــم أوق ـ ـ ــاتـه مـع
أصدقـاء الطفولـة ،لقد تـرعرع يف ظل عـائلة
فقـيرة ،وقـد نشـأ يف ظل نظـام أبوي تـسلطي
صـارم إال أن ذلك لم ميـنعه من الغـناء فـكان
لصـوت والـده اجلمـيل وغنـائه احلـزين ،أثـره
الكـبـي ــر عل ــى ع ــشقه امل ــوسـيق ــى ..ومل ــوهـب ــة
والـدته يف ارجتال الشعر ،يف حبه وتعلقه يف
كتابة الشعر.
ومـن هنـا بـدأنـا احلـديث ،لـنســأله ،كيف كـان
تــأثيــر البـيئــة ..والعــائلــة علـيه؟أخــذ نفـســا
عمـيقا قبل أن يـجيب ":لقد ولـدت وكبرت يف
محـيــط فقـي ــر بـني ن ــاس أهـم م ــا ميـي ــزهـم
البسـاطة والطيـبة ،كان هـؤالء الناس رقيقي
امل ـش ــاع ــر ودوديـن مــتع ــاونــني عل ــى ال ـس ــراء
والضـراء ،هــذا التكـامل واحلب الــذي نشـأت
فيه جعلني مرتبـطا ومحبا لألرض والنخلة
واإلنـســان .حب مـازال وسـيبقــى متـغلغال يف
أعمــاقي والـيه يعــود الفـضل يف مـا أنـا عـليه
اآلن .كـنت أطــرب عنـدمــا أسمع والـدي وهـو
يـغنـي ألنه كــان يـتمـتع بـص ــوت جمـيل جــدا،
وكـثـي ــرا م ــا كـنـت أصغـي الـيه ،أم ــا ال ــوال ــدة
فكــانت تــرجتل الـشعـر سـيمــا يف املنــاسبـات
الـ ــديـنـيـ ــة ،وكـثـيـ ــراً مـ ــا كـنـت أسـمـعهـ ــا أيـ ــام
عـاشـوراء .وكـنت ال ازال يف الـصف اخلـامـس
االبتــدائي عنـدمـا بـدأت اكـتب لهـا القصـائـد
التي كـانت تـرجتلهـا ممـا حبـبّني بـالـشعـر"..
أشــاح بنـظــره بـعيــدا،كــأنه أراد بــذلك إخفــاء

حـنـيــنه ،وش ـ ــوقه إلـ ــى مـ ــديـنــته ثـم ابـتـ ـسـم
مــواصال حــديثه ":الـبصــرة كمـا هــو معـروف
مـيناء يطل علـى العالم ،نـافذة مشـرعة على
مخـتلف ثقـافـات وأجنـاس العـالـم ،فيهـا من
الفنون ألـوان كثيـرة،هناك مـا بني عشـرة إلى
خمسـة عشر لونـا غنائيا ،عـلى سبيل املثال "
اخلشابة ،الهيوة ،الذكر ،التراتيل احلسينية،
الخ ،" ..ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـبـيـئ ــة اخلـض ــراء
وبـســاتني الـنخـيل الـتي كــان لهــا بــاعـتقــادي
كـبيــر األثــر علــى حيــاتـي ،فمــا أن يــشتــد بي
احلنني إلـى البصـرة حتـى أتذكـر تلـك األيام
الـتي قــضيـتهــا وأنــا أتــسلق الـنخـيل لقـطف
بعـض رطـبه ،أو يف ت ــردي ــد األغ ــانـي بـص ــوت
عــال دون خــوف مـن أبي ،أمــا اللـيل فكــان له
طعمٌ آخـر وسحـرٌ عجيـبٌ ،حني يكـون القمـر
وسـط السمـاء ويشـدو حفيـف سعف النخيل
مغـنيـا وعـازفـا إحلـانــا ال ميكـن سمــاعهـا إال
هـنـ ــاك..هك ــذا أجـ ــواء جعلـت مـنـي إن ـس ــان ــا
رومانسيا وحاملا دائما".
األستـاذ طــالب غـالـي فنــان متعـدد املــواهب،
فـتلحني األغانـي والقصائـد لم تكن مـوهبته
الـوحيـدة إمنــا سبقهــا بكتــابته الـشعـر حـيث
ك ــان الي ــزال يف الــصف ال ـس ــادس االبـت ــدائـي
عنـدمـا نـظم أول قـصيــدة شعـريـة بــسيـطـة،
وتطـور بعــد ذلك يف كتـابـة الـشعـر من خالل
قـراءته املتواصلـة للشعـر اجلاهلـي واملعلقات
وشع ــر العـص ــر اإلسالمـي والعـص ــر األم ــوي
والـعب ــاسي والــشعــر احل ــديث .ك ــان عمــره ال
يتجاوز اخلامسة عـندما انضم مع أقرانه يف
الـذهـاب إلـى اجلـامع خلـتم القـرآن ،ويف سن
الـ ـسـ ــادسـ ــة دخل املـ ــدرسـ ــة االبـتـ ــدائـيـ ــة يف "
امل ـن ـ ــاوي ب ـ ــاش ـ ــا " ثــم اس ـت ـم ـ ــر ب ـ ــدراســته يف
"متــوسطـة العـشـار" وشــاءت الصـدف أن يـتم
افتـتاح دار املعلمـني االبتدائيـة يف البصرة يف
العام نفـسه الذي أنهـى فيه دراسـته ،ولضيق
احلــالــة املــاديــة لعــائلـته واخـتـصــارا للــوقـت
دخل الـدار ليتخـرج فيهـا بعـد ذلك ويسـاعد
يف إعـ ــالـ ــة إخـ ــوانه .ويف دار املـعلـمـني أخـ ــذت
حياتـه منحى آخر واجته إلـى األدب والشعر،
حـيث وجـد يف معلـم اللغـة العــربيــة األستـاذ
رزوق ف ــرج رزوق التــشجـيع وحـيث نـشــرت له
أول قصيدة يف نشرة الدار.
كــان البــد مـن س ــؤاله عـن هــذه امل ــرحلــة مـن
حيـاته وعن مـدى تـأثـره بــالشـاعـر الـسيـاب..
وقـبل أن يُجـيب أخــذ يلـقي بعـض أبيــات من

قـصـي ــدته ".كــانـت قـصـيــدتـي تـلك انـعكــاس ـاً
واضحاً على تأثـري بالشاعـر السياب وحبي
الكـبيــر لـشع ــره ،حيـث أرى يف شعــره ج ــوانب
عــدي ــدة ومخــتلفــة مـن سعــادة وحــزن وحـب
ولوعة الفـراق والكثير من احلـرمان والفشل
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى روم ــان ـسـيـته امل ـسـتفـي ـض ــة
وتصـويــره لكل املبـاهج واملعـانـاة بهـذا الـشكل
املبدع املثيـر .لقد واصلت كتابـة الشعر وكان
ألستــاذي (رزوق فــرج) دوره الكـبيــر والفـضل
يف تعمـيق حبي للشعر واالطالع على شعراء
آخ ــرين مـثل اجلــواهــري" .يف بــداي ــة سنــوات
الشبـاب التقيت بـالشـاعر والـصديق الـصكَار
الـ ــذي شجعـنـي عل ــى االسـتـم ــرار يف كـت ــاب ــة
ال ـ ــشع ـ ــر ،وك ـ ــان ي ـتـ ـ ــابع م ـ ــا اك ـت ــبه وي ـب ـ ــدي
مالحظاته فيه .يف عام  1974صدر لي ديوان
شعــر بعنــوان " حكـايـة لـطـائــر النــورس" عن
وزارة الـثقــافــة واالعـالم ،كمــا أن لـي العــديــد
مــن الق ـصـ ــائـ ــد الـتـي لـم يـتـ ـسـن لـي حـتـ ــى
اللحظة جمعها وطبعها يف ديوان جديد.
احملطـة الـرئيـسيــة واملهمـة يف حيـاة األستـاذ
طــالب غــالي " املـوسـيقـى واألحلـان " لــذلك
سـألنـاه ،متـى بـدأ اهتمـامك بـاملـوسيقـى ومـا
هـي قصـتك معهـا؟ حـاول جـاهـدا أن يــرسم
ابـت ـســام ــة عل ــى شفـتـيه قـبل أن يقــول " بــدأ
اهتمـامي بـاملـوسيقـى بعـد أن تعـلمت العـزف
عل ـ ــى الع ـ ــود ،ك ـ ــان ذلـك ع ـ ــام  ،1958أث ـن ـ ــاء
دراسـتي يف دار املعـلمني حـيث تلـقينـا دروسـا
يف املـ ــوســيقـ ــى ،أحـ ـسـ ـســت بعـ ــدهـ ــا بــتعـلقـي
بـالعـود وبـدأت أعــزف عليه وأغـني ،ال سـيمـا
أن تلك الـفتــرة شهــدت ظهــور املـط ــرب عبــد
احللـيـم حـ ــافــظ الـ ــذي تـ ــأثـ ــرت به وقـ ــدمـت
بعـض أغ ــانــيه عل ــى امل ـس ــرح .أم ــا يف مج ــال
املـوسيقـى فقـد كـان للفنــان حميـد الـبصـري
أثره الكبـير علي حيـث أفدت منه الكـثير من
املق ــامـ ــات وتف ــرعـ ــاتهـ ــا .وواصلـت الـتـم ــريـن
والعــزف ومعــايـشــة الفــرق الفـني ــة وتعلـمت
املــوسيقـى بــدافع ذاتي ،ومـا انـدم عـليه حلـد
اآلن ه ــو أنـي لـم اذهـب إل ــى بغ ــداد ل ــدراس ــة
املـ ــوســيقـ ــى يف معـ ــاهـ ــد مــتخ ـص ـصـ ــة" ..ثـم
يـ ــواصل حـ ــديــثه قـ ــائال ":عـنـ ــدمـ ــا تـ ـشـكلـت
الفـ ــرقـ ــة الـب ـصـ ــريـ ــة عـ ــام  1964كـنـت أحـ ــد
أعـضــائهــا ،وقــد حلنـت للفــرقــة العــديــد من
األغـ ــانـي اجلـ ــديـ ــدة الـتـي كـتـبــت كلـمـ ــاتهـ ــا،
وقدمت على مـسارح البصرة .ثم سافرت إلى
بغداد عام  1968واشـتركت يف برنامج " وجوه

جـديدة" بـأغنيـة " العيـون النـرجسيـة " .بعد
عـ ــودتـي إلـ ــى الـب ـصـ ــرة ضـمّـنـ ــا لقـ ــاء جــمع
الفـنـ ــانـني واألدبـ ــاء ملـنـ ــاقـ ـشـ ــة تقـ ــدمي عــمل
موسيقي كبير يتخطى األغنية الفردية وقد
حـضــر ه ــذا اللقــاء مـحمــد سـعيــد الـصكــار،
ي ــاسـني الـنـصـي ــر ،حـمـي ــد الـبـص ــري ،قـصـي
الـبصــري علي العـضب وانـا وحـينهـا انبـثقت
فكرة تقدمي اوبريت غنائي".
لـم يكن األوبـريـت أو املسـرحيـة الغنـائيـة قـد
عرفت يف العـراق قبل ظهور"بـيادر خيـر" هذا
األوبـريت يعتبر اللبنة األولـى املهمة واملؤثرة
يف تــاريخ املـســرح الـغنــائـي العــراقـي وعالمــة
من عالماته املميزة .ماذا تقول عن جتربتك
يف مج ــال األوب ــريـت؟ تلـمع عـيـن ــاه بـبـ ــريق
غـريب ،و كـأنه يغـور عمـيقا يف الـزمن البعـيد
حـيـث يـسـتجـمـع ذلك املــاضـي الــذي التــزال
تفـاصيله واضحة جـلية املعالـم أمام عينيه..
ثـم يقــول " قـبل أي شـي احـب أن أوضح بــأن
املـس ــرحيــة الـغن ــائيــة تخـتلـف عن األوب ــريت
والكثير يخلـط بينهما ،األوبريت يطغى فيه
اجل ـ ــانــب الغ ـن ـ ــائــي عل ـ ــى ج ـ ــانــب الــكالم أو
احلـ ـ ـ ــوار ،والـع ـكـ ـ ــس صـحـ ـيـح بـ ـ ـ ــالـ ـن ـ ـ ـسـ ـبـ ـ ـ ــة
للمـســرحيــة الغنــائيـة ،آنـذاك كــانت مـشكلـة
نـ ــزوح الـفالحـني مـن ال ـ ــريف إلـ ــى املـ ــديـنـ ــة
والعمـل فيها كأجراء يف حدائق البيوت أو ما
يـسمـى " بــالبـسـتنـجي" فكـان البــد من طـرح
هذه املـشكلة بـأسلوب جـديد ،وقـد القت هذه
الفكــرة استحـســان اجملمـوعــة فعكف يــأسني
النصير على كتـابة السيناريو وكتب أشعارها
عـلي العـضب ،ويف عـام  1969حـيث قـدم هـذا
العـمل يف بغــداد علــى مـســرح قــاعــة اخللــد.
القــى أوبــريـت" بـيــادر خـيــر" جنــاحــا كـبـيــرا
جـ ـ ـ ــدا .ض ــم هـ ـ ـ ــذا الـعـ ـمـل ب ــني  60إلـ ـ ـ ــى 70
مـشتـركـاً بـني فتـاة وفتـى ولـم يكن أي مـنهم
محترفا ،عدا اخملـرج الذي كان قد تخرج توا
م ــن مـعـه ـ ـ ــد الـفـ ـن ـ ـ ــون اجلـ ـمـ ـيـل ـ ـ ــة " ق ـ ـص ــي
البـصــري" .شــارك الـفنــان فــؤاد س ــالم بــأداء
بعض األغـاني كمـا شـاركت " أم لنـا " زوجتي
يف أغـنـي ــة (اللــول ـوّة) كـمــا شــاركـت الفـنــانــة
ش ــوقـي ــة زوج ــة حـمـي ــد الـبـص ــري يف العـمل
أيضـا .سكـت لبـرهـة ..وأخـذ يـدنـدن بـاحلـان
ذلك األوبــريت الـذي مـازال عـالقـا يف أذهـان
الـكثيـريـن ممن زامنـوا تلك الـسنـوات" مـوش
آنـه اجل ـ ـنـ ــت أزرع ح ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة ..أزرع وردات"...
وي ـسـتـط ــرد الفـن ــان ط ــالـب غ ــالــي يف كالمه
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ق ــائال ":لقــد شــاركـت يف ه ــذا العـمل بــدور "
رويهي" الفالح الـنازح من الريف إلـى املدينة
لألسف أن األجـي ــال الالحق ــة ال تعــرف عـن
هــذا األوبــريـت شـيـئ ــا ،فق ــد حجـب الـنـظــام
السـابق كل شيء له مضامني ومعانٍ سامية.
بع ــد جن ــاح ه ــذا األوب ــريــت ،فك ــرن ــا ب ـط ــرح
قضية العمال ،الذيـن كانوا يشكلون شريحة
كبيـرة يف اجملتمع وبـدأنا بـالتـحضيـر لفـكرة
أوبــريت " املـطــرقــة " الــذي كـتب نـصه شعــرا
علي العـضب وأخرجه قصي الـبصري وقمت
ب ـتـلـحــني ه ـ ـ ــذا الـع ـمـل .ك ـ ـ ــان زمــن ع ـ ـ ــرض
األوبـ ــريـت ال يــتجـ ــاوز الـ ـسـ ــاعـتـني ،إال أنـنـ ــا
استغرقـنا يف تلحـني أشعاره ليـالي مضـنية
طويلة لعدة اشهر ،وقد مت عرضه ألول مرة
يف  1970 /5/1مبنـاسبة عـيد العمـال العاملي
يف بغـداد علـى مـسـرح قـاعـة اخللـد وكـان له
صـدى كبيـر لتنـاوله نضـال الطبـقة العـاملة
وحـ ــرم ـ ــانهـ ــا مــن حق ـ ــوقهـ ــا والـت ــضحـيـ ــات
اجلـسـيمـة الـتي قــدمتهــا علـى مــر التــاريخ.
ك ـ ــان العــمل مـ ــؤثـ ــرا جـ ــدا وم ــس مـ ـشـ ــاعـ ــر

وأحــاسيـس النـاس علــى اختـالف طبقــاتهم،
ومـن هـن ــا ب ــدأ الـنـظ ــام املقـب ــور مبح ــاربـتـن ــا
وح ــاول ب ـشـت ــى الـط ــرق إغ ــراءن ــا ،وت ـشـتـيـت
عالق ــاتـن ــا ،بع ــد مح ــاوالت ع ــدي ــدة جنح يف
جذب بعض عنـاصر الفرقـة إلى صفوفه ،إال
أن ذلك لم يـؤثـرعـلينـا ،وكنـا ننـوي التحـدي
بــأوبــريـت جــدي ــد بعـنــوان "الـط ــريق" ،الــذي
ك ـتــب مــن قــبل ع ـ ــدد مــن الـ ــشع ـ ــراء ،مــنهــم
املـرحـوم الـشـاعــر مصـطفــى عبــد اهلل ،وعبـد
الك ــرمي ك ــاص ــد ،وال ـش ــاع ــر عـب ــد اخلـ ــالق "
لألسف لم اعـد اذكر اسمه الكامل" ،كان من
املـفروض أن يـقدم عـام  ،1974ولكـن السلـطة
الفـاشيـة بدأت بـشن هجـومهـا علـى كل عمل
تـقدمـي حينـذاك ،فتـوقف العمـل ولم يظـهر
للـنور .نـدت عنه آهـة لتلك املـعانـاة والقـسوة
والـبـطــش ألنهـم كــانــوا يـطـمحــون لـتقــدمي
أعـمــال فـنـيــة مــوسـيقـيــة ذات م ـسـتــوى فـنـي
رفـيع شكال ومضمـونا .لـذلك حاولـت العبور
معه إلى الـضفة األخرى من احلديث إال انه
أب ـ ــى ذلــك وواصل ح ـ ــديــثه ب ـ ــانـفع ـ ــال ب ـ ــات
واضحـا علـى نبـرات صـوته " :لقـد عـملت يف
تلك الـسنـوات وواظبت علـى تلحني األغـاني
الـسيـاسيـة ،لـيس ملـطمح مـادي ابـتغيه وإمنـا
ك ـنــت اعــمل مــن اجـل تق ـ ــدمي فــن راق عل ـ ــى
صعـي ــد امل ــوسـيق ــى والــشع ــر ،وان تك ــون لـن ــا
أجيـال متـذوقـة وعـارفـة بهــذا الفن .بجـانب
ذلك قـمت أيـضــا بـتلـحني األغــانـي للعــديــد
من املـسرحيـات ،سيمـا تلك التي كـانت تقدم
يف يوم املسرح العاملي ،واهم مسرحية غنائية
حلـنتهـا كــانت مـســرحيـة " العـروســة بهيـة "،
حيث كـتب أشعـارهــا علي العـضب وأخـرجهـا
ق ـصـي الـب ـص ــري ع ــام  1971وع ــرضــت عل ــى
مسـارح البصـرة .صمت محـاوال تذكـر بعض
من أبيـات أشعار تلك املـسرحيـة ..حاول لكن
الــذاكــرة خــانـته ،يف بــادئ األمــر ،أراد إكـمــال
ح ـ ـ ــدي ـثـه لـكــن بـعـ ــض مـق ـ ـ ــاطـع و كـل ـم ـ ـ ــات
املـ ـسـ ــرحـيـ ــة كـ ــانــت تخـ ــرج مـن بــني شفـتــيه،
م ـت ـنـ ـ ــاث ـ ـ ــرة ..إال انه لــم ي ـتـ ـ ــوانَ ع ــن شحــن
ذاك ــرته ..وس ــرع ــان م ــا اخ ــذ ي ـش ــدو بـص ــوته
اجلـميل " ..يـاعـروسـة يــا بهيـة صــارت زفتج
سـالوفـات ..ياسني العـريس األسمـر ..أحتنى
بـدمه بليلـة عـرسه وصـارت ونـاته حجـايـات..
شـنـكللـلكـم ي ــا تعـبــانـني ي ــا فالحـني ..كـتلــوا
ي ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني إملِـن ع ــدكـم ..كــتل ــوا
ياسني ".

مــــن ادب الــــــــــرحـالت الـعــــــــــراقــــيــــــــــة احلــــــــــديــــث
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ي ــوصف أدب ال ــرحل ــة بـ ــانه (ملـتق ــى
لــتعـ ــدد اخل ـطـ ــابـ ــات) ويف هـ ــذا تـقع
اشكــاليـته النــوعيـة مـن حيـث حتقق
أدب ـيــته مــن مج ـم ـ ــوع ـ ــة خـ ـط ـ ــاب ـ ــات
بعــضه ــا أدبـي وبعــضه ــا خ ــارج اط ــار
االدب ،بحكـم ارتبـاطه بـالــواقع ،ومن
ثم فـللتــاريخ وللجغــرافيــة وللــسيـرة
ولل ــمغـ ـ ــامـ ـ ــرات كـله ـ ـ ــا له ـ ـ ــا دخل يف
تــشكـيل نـسـيجه ،الــى جــانب الـشعــر
والقـ ـصـ ـ ــة واالم ـث ـ ـ ــال واملق ـت ـب ـ ـسـ ـ ــات
الـنـصـيــة اخملـتلفــة ،فــان ذهـبـنــا الــى
االخـذ بــسمــة النقـاء املـمكـن جلنـس
من االجـناس فـبالـتأكـيد ال يـعدّ أدب
الرحلة من االجناس النقية.
هــذه مـســألــة مـهمــة حتـكم نـصــوص
أدب الـرحلة علـى تفاوت االئتالف يف
تعـدديــة اخلطـابـات ومـداه .واملـسـألـة
الثانيـة التي يقع عليهـا االهتمام يف
أخــذنــا لـنـص أدب رحلــة عــراقـي هــو
(أرض سـاخنـة) حملمـد شمـسي وقـوع
الـنــص مع تعــدديــة خـطــاب ــاته حتـت
مهـيـمـن ــة م ــوض ــوعـي ــة م ــوجه ــة مـن
املــؤلف ،خـضع لهــا نـصه كــامـالً منــذ
مقـ ــدمــته الـتـي اســتهـلهـ ــا بـ ــاشـ ــاعـ ــة
ف ـضـ ــاء أس ـطـ ــوري تـ ـسـنـ ــده مفـ ــردات
الـطـبيعـة وتــدل عليـه لتعـزيـز وجـود
الـكائن الـبدائي الـذي يريـده لنفسه،
والــذي ينــسجم بـوجـوده يف أفــريقيـا
مع مـكـ ــونـ ــاتهـ ــا الـبـ ــدائـيـ ــة ،وحـ ــرارة

جوها ،وطبيعة مهيمنته املوضوعية،
التي متـثلت بـالهـدف احلـسي ،اعالء
شان الـرغبـة بحيـث ارتبطـت الرحـلة
الى افريقيا عامة بها.
هـذا اجلــوع البــدائي االسـطـوري هـو
الذي أوجـد نص رحلـة شمـسي ،ومن
املــوجهـات الـيه الـعنـوان ،الـذي دل –
علـى نحـو احلقيقـة -علـى افـريقيـا-
وعلـى نحـو اجملـاز -علـى املـراة (وبعـد
سـنــني ال تعـ ــد ،كـثـيـ ــرة بعـ ــدد طـيـ ــور
الـسمـاء وسمك البـحار وذرات الـرمل
ظلـت احليــاة يف افــريـقيــا كمــا كــانت
قـبل مـاليني الـسـنني حــارة ،طــائـشــة
مـت ـ ــدفق ـ ــة ،ملـيـئ ـ ــة ،وظلـت ال ـصــيغ
اإلنسـانية االولى تطفح على األرض
راميــة حــذرهــا القــدمي كـلمــا وجــدت
قشرة لينة ،رقيقة) (الرحلة ص.)13
اال ان اجملــاز لـم يكـن اال يف العـنــوان
وق ــد ج ــاءت الـت ــوظـيف ــات الـن ـصـي ــة
واالسـتـثـمـ ــارات عـ ــامـ ــة صـ ــريحـ ــة يف
مـدلولهـا ،أو انها تعـزز سياق الـرحلة
الــكلــي ،ف ـ ــال ـ ــى ج ـ ــانــب ذلـك ه ـن ـ ــاك
خـصوصيـة للمكـان ،اال انها مـسخرة
لـلمـعنــى املـهيـمن فــاملكــان وسـيلــة يف
تفـصـيالت كـثـي ــرة ،الغ ــاي ــة مـن اجل
حتـقق احل ـ ــدث ولــتج ـمــيل مـ ــسع ـ ــى
السارد -البطل.
إذا ك ــان من أدب الــرحلــة الع ــربي مــا

كتب بدوافع تـنويرية وتـربوية فجعل
الـلغـ ــة وســيلـ ــة ال غـ ــايـ ــة بـ ـسـبـب مـن
اجلـمع والـتــألـيف والـتــرجـمــة لـنقل
العلــوم واملعــارف املـتنــوعــة ،فــرحلــة
محمــد شمـسي مـن اجل املتعــة وهي
تفـتـ ــرق عـمـ ــا سـ ــواهـ ــا مـن كـتـ ــابـ ــات
ال ــرحلــة الـتـي تــسعــى الــى الـتعــرف،
فـاملعرفة متحـققة يف (أرض ساخنة)
والغـ ــايـ ــة يف مـ ــا وراء ذلـك ،أي مـ ــاذا
بعـ ــد املع ــرف ــة ،أو مب ت ـسـتـثـم ــر ه ــذه
املعرفة؟
كـذلك خــرجت رحلــة شمـسـي عن ان
تــسخــر يف اطــار املقــارن ــة بني ع ــاملني
(شـرق وغرب) ومـشاكـل الوقـوع حتت
وعي اآلخـر ،أو النظـر الى انعكـاسات
مـوشـوره ،أو اقـامـة حـوار حضـارات أو
بـيـئــات مـتـنــازعــة فــالـبــرغـم مـن كل
االش ـ ــارات امللــتق ـطـ ــة مـن حـكـ ــايـ ــات
امل ـ ـ ــؤلـف ع ــن االن ـ ـ ـس ـ ـ ــان احمل ـ ـ ــروم أو
امل ـسـتغل اال ان ال ــرحلــة خــالـيــة مـن
الـدافع املسـيس ومتحـررة من سلـطة
امل ـسـتعـمِــر وامل ـسـتعـمَ ــر .وللـتــوضـيح
يل ــزمـنـ ــا الق ــول ان (أرض س ــاخـن ــة)
املكـتــوبــة عــام  1973كـمــا يف االشــارة
املـضـمـن ــة ب ــالكـت ــاب ،والـص ــادرة ع ــام
 ،1978هي تـتمـة للـرحلـة املـبتـدأة يف
(ألف مــيل بــني الغـ ــابـ ــات) للـمـ ــؤلف
نفــسه والـصــادرة يف طـبعـتـني عــامـي
1973و  1976.وتكـشف بـنيـة الـرحلـة

ــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــالت
ـ
مـ

عـــــــــدد جـــــــــديـــــــــد مـــن جمـلـــــــــة الـــنـــبـــــــــأ
كربالء  /املدى
صـدر العـدد  83من مجلــة النبـأ الـشهـريـة
الـتي تـصــدر عن مـؤسـسـة الـنبــأ للـثقـافـة
حـافال بالـدراسات واملقـاالت الفكريـة التي
ت ــت ـ ـ ــوزع عـل ـ ـ ــى مـح ـ ـ ــاور ال ـ ـ ــدي ــن والـعـل ــم
والـفل ـ ــسف ـ ـ ــة واألدب مع مــت ـ ـ ــابع ـ ــة آخـ ـ ــر
األنــشطــة الثقــافيــة وغيـرهـا وقــد تضـمن
ال لــرئيـس حتـريـرهـا مــرتضـى
العـدد مقـا ً
مع ــاش (دع ــوة الحـت ــواء االعـتـ ــداء عل ــى
املقدس اإلسالمي) ودراسة للدكتور خليل
الـ ــربــيعـي عـن (ال ــسلــم واجلهـ ــاد يف فـكـ ــر
اإلم ـ ــام ال ـ ـش ـي ـ ــرازي) وك ـ ــذلـك دراس ـ ــة يف
االقـت ـصـ ــاد للــمهـن ــدس م ـصــطف ــى ف ــؤاد
صـادق عن (حتـدي الفـسـاد أمـام الـتنـميـة

العراقية) وكتب مـازن رسول محمد مقاال
اقـتصـاديــا بعنـوان (تنـميـة زائفــة) و رفعت
احملـم ــد كـتـب عـن (الـتـخلف) كـمـصــطلح
برز بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية.
أمـ ــا عالء حـمـيـ ــد فلـه مقـ ــال (االت ـصـ ــال
الـسياسـي) ،وحليدر اجلـراح مقال بـعنوان
(أبجدية القتل العراقي).
وتـضمن الـعدد دراسـة لولـيد خـالد احـمد
ح ـسـن (نحـن واآلخــر جــدلـيــة الـتـط ــويع
واجملابهة)
و لألسـتــاذ زكـي مـيالد مق ــال (لكـي نفهـم
اآلخـر) .ولعقيل يـوسف عيـدان مـوضـوعـا
بعـن ــوان (أي ح ــوار ديـنـي ن ــري ــد؟) .ون ـش ــر
الباحـث حسن عبيد عيـسى دراسة بعنوان
(ابن خلــدون :االستبـداد املكبـوت) وهنـاك

استـطالع عـن مكـتبـة الـروضــة احليـدريـة
ال ـت ــي تع ـ ــد كــن ـ ـ ــزا معــم ـ ــرا مــن الـعلـ ـ ــوم
واملعـارف.وكـتب سعـد سلـوم مقــاال بعنـوان
(عصـر املـدن يعـود من جـديـد) .وللـدكتـور
وليــد سعيـد الـبيــاتي نقــرأ مقــاال بعنـوان
(كربالء وفلـسفة الـشهادة) امـا فريـد منر
فقـد نـشـرت له الـنبـا مقـاال عن (حـاجـتنـا
الفكريـة ومسؤوليـة العلماء) ونـشر عباس
خضير مادة ادبيـة بعنوان (الياسمني املر/
شكـرا لك أيهـا الكمبـيوتـر) وهنـاك دراسة
للدكتـور علي وتوت (عندما يكون الهامش
أوسع داللة /قـراءة يف كتـاب) ،وكتـب قيس
يــاسني عـن (بغـداد  /الــواقع واألسـطـورة)
ال
ونقـرأ للدكتور عـامر إبراهـيم علوان مقا ً
بعنوان (كيف يفكر اخلبراء).

عــن إيقـ ــاعـني أسـ ــاسـيــني يحـكـمـ ــان
ال ـسـيــاق حـيـث متـثل (ألف مـيل بـني
الغـابـات) بـدايـة الـرحلــة وانفتـاحهـا
عل ــى البـيئــة اجلــديــدة يف أفــريـقيــا،
ومتثل (أرض ســاخنــة) رحلــة العـودة
الـتـي هــي رحلـ ــة انـفالت وإدبـ ــار عـن
تفصيالت املـكان فكـأن املؤلف يـسعى
بقوة الـى االنصراف عمـا انفتح اليه
يف رحلـة البـدايـة ،رحلـة االقبـال الـى
اخلارج (أفريقيا).
ألف ميل بني الغابات
الذات.
أفريقيا
أرض ساخنة
واالدب ــار يف (أرض س ــاخـنـ ــة) يكـتـمل
مـع انتهـاء الــرحلـة يف الـوصـول الـى
ال ـ ـ ــوطــن ،ول ــنالح ــظ ان افـ ـ ـ ــريق ـي ـ ـ ــا
ب ـ ــوصـفه ـ ــا املـك ـ ــان املـن ـ ــاسـب لــيل ـ ــون
بــرمــزيــة الــرغـبــة الـبــدائـيــة االولــى
ك ـ ــانــت ق ـ ــد ت ـ ـش ــبع ــت بهـ ـ ــذا املع ـن ـ ــى
الـرمـزي عنـد بـدايـة ابتعـاد الـرحـالـة
عــنه ـ ــا ال مع إقـبـ ــالـه علــيهـ ــا .وهـ ــذا
يعـنـي ان ذروة الـ ــرحل ــة الـتـي أراده ــا
شـمسي كانت مع بداية انتهائها ،وان
الرحـالة غيـر احملايـد بالفعل اعـطى
صـ ــورة مـكـ ــان ذاتـيـ ــة أكـثـ ــر ممـ ــا هـي
صــورة مــوض ــوعيــة ،وبــذلك ن ــأى عن
أي يكـون جغـرافيـاً مـشغـوالً بـاملظهـر

اخلــارجـي للـمكــان الــى اقـصــى حــد
ممـكــن (إذ بـع ـ ـ ــد ذلـك ي ـنـفـلــت م ـنـه
املع ـيـ ـ ــار ال ـنـ ـ ــوعــي ألدب ال ـ ـ ــرحلـ ـ ــة)،
(ف ـ ــال ـ ــرح ـ ــال ـ ــة يـ ـظـل مخ ـتـلفـ ـ ـاً عــن
اجلغرايف دون احـداث قطيعة نـهائية
يف كـونه يكتـب باملـكان يف حـني يكتب
اجلـغ ـ ـ ــرايف ع ــن املـك ـ ـ ــان ( )....انـه ـ ـ ــا
جغ ـ ــراف ـي ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ي ـ ــزاوج ف ــيه ـ ــا
الـرحالـة بني تـاريخ املـكان أو متـوقعه
اجلغ ـ ــرايف يف العـ ــالـم وبـني تـ ــاريـخه
الشخصي).
مع اقـت ــران أدب الـ ــرحل ــة ب ــال ـسـي ــرة
وامن ـ ـ ــاط الـ ـتـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر واالسـ ـت ـ ـطـالع
واملراسلة الـصحفية واشتمـالها على
خطـابـات الـشعـر والـنثــر من قـصص
وي ـ ـ ــومـ ـي ـ ـ ــات وت ـ ـ ــاريـخ وجـغ ـ ـ ــرافـ ـي ـ ـ ــة
ومغ ــامـ ــرات ،ويك ــون ت ــوصـيف (أرض
سـ ــاخـنـ ــة) رصـ ــداً خل ـصـ ــائــص هـ ــذه
االمن ـ ــاط الـ ـ ــداخل ـ ــة يف ن ـ ـس ـيـجه ـ ــا.
ويـتقــدم هــذا رصــد ثـنــائـيــة ال ـســارد
(الرحالـة) فهو بطل من جهـة قيامه
بــالـفعل يف امل ـســاحــات امل ـسـتكــشفــة،
وهـو راوٍ سارد لالحـداث ،غير محـايد
بالـضرورة ،إذ يخـطط للـمغامـرة من
جه ــة الـفعل ب ــال ــرص ــد واالكـت ـش ــاف
والــتخ ـطـيــط والـ ــسعـي ،ويف الـ ــوقـت
نفـ ــسه ي ــصف ويـ ـسـ ــرد ويـنــتقـي مـ ــا
ي ـ ــري ـ ــده مـحف ـ ــزاً امل ـتـلق ــي لل ـتـ ـ ــوقع
واالنـت ـظـ ــار .جتـتــمع إذن خـ ــاصـيـتـ ــا

العــرض املتـضـمن املــراقبـة ،واملــوقف
الـشخصـي املتـبنـى جتـاه احملـكي ،مع
ال ــوظـ ــائف الـث ــان ــوي ــة املـنـبـثق ــة مـن
هــاتـني الــوظـيفـتـني الــرئـي ـسـتـني ،يف
شخـ ــص مح ـمـ ـ ــد ش ـمـ ـ ـســي امل ـ ـ ــؤلف
(الكـاتب) والـسـارد ،فـإذا كـان الكـاتب
معطـى تـاريخيـاً فــان الســارد معطـى
نـصـي ،واجـتـمعــا يف (أرض ســاخـنــة)
حـيث الــوظـيفــة مــزدوجــة يف الــواقع
ويف صـي ــاغـته ،وال ــى ج ــانـب ضـمـي ــر
املـتكلم الـذي يصـدر به السـارد سرده
يـتـ ــردد اسـمـه (محـم ـ ــد) خالل نــص
الرحلة (ص  104مثال).
وتتخلل نـص السـارد نصـوص قليلـة
ل ـ ــشخـ ـص ـي ـ ــات يف الـ ـ ــرحل ـ ــة تـ ـص ـ ــاغ
بـ ـط ـ ـ ــريق ـتـه نف ـ ــسهـ ـ ــا ،الـ ـ ــى جـ ـ ــانــب
ال ـت ـض ـم ـي ـن ـ ــات ال ـتــي ل ـ ــونــت س ـي ـ ــاق
االحـ ـ ـ ــداث لـ ـ ـ ــدع ــم املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات
االس ـ ــاسـي ـ ــة والـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة ومـن ذلـك
ي ـط ـ ــالعـنـ ــا تـلخـيــص لـلحـكـ ــايـ ــات،
واستذكار ومونولوج داخلي ،واسطرة
لـل ـمـك ـ ـ ــان ولـلـ ـ ـشـخ ـ ـص ـي ـ ـ ــة ،وس ـ ـ ــرود
اسـتـطالعـيــة وك ـشــوف ،وتـضـمـيـنــات
اخـ ـ ــرى ،أقل اســتع ـمـ ـ ــاال ..وكل ه ـ ــذه
االستعماالت محسوبة للسارد ،حتى
احلـوار يقع ضمن ادراته ،ويف هذا ما
ي ـ ــرســم ص ـ ــورة ال ـ ــرح ـ ــالـ ـ ــة كل ـي ـ ــة يف
ال ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ،ح ـت ـ ـ ــى تـك ـ ـ ــاد
حتتويها.

جمـلـــــــة عـــامن الـــثـقـــــــافـــيـــــــة يف عـــــــدد جـــــــديـــــــد
تـ ـشـ ــرب ص ـ ــورته ـ ــا للـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ــسع ـ ــودي علـ ــى
احل ــازمي ،فـيمــا كـتب د .اب ــراهيـم خلـيل
دراسـة عن روايـة "حـريـر صـاخب" لـرجـاء
نعمـة بعنـوان "يف الـروايـة الـنسـويـة حـريـر
صـاخب لرجاء نعمة رواية متقنة محورها
املرأة".
ويف زاوي ـ ـ ــة شعـ ـ ــر ك ـتــب ال ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر اح ـمـ ـ ــد
اخلـطـيب قــصيــدة بـعنــوان مـســرح لـلنــشيــد
احلـر وقـصيـدة اخــرى بعنـوان والدة للـشـاعـر
التـونـسي املـولـدي فـروج ويف زاويـة قصـة نشـر
القــاص مـصـطفــى نـصــر قـصــة حتـت عـنــوان
ست الـبيت ويف زاويـة فيلـم الشهـر كـتب يحيـى
القـي ـسـي عـن فـيلـم (اجلـنـ ــة اآلن) له ــانـي اب ــو
اسعــد امــا زاويــة اصــدارات فقــد ضـمـت عــرض ـاً
لعـدد من الكتب الـتي صدرت حـديثاً مـثل مفرد
يف غمام السفر  ،وكسقوط تفاحة.

محمد درويش علي

عن امـانـة عمـان الكبـرى ،صـدر العـدد الثـالـث والثالثـون بعـد
املئـة ،مـن مجلــة عمــان الثقــافيـة ،وهـي مجلـة شهـريــة تعنـى
بالثقافة العربية والعاملية املعاصرة.
وضم العـدد مجمـوعـة من الـدراســات والقصـائـد والقـصص
واحلـوارات .ففي زاويـة دراسات كـتب د .احمـد طعمـة حلبي
دراس ــة حتـت عـن ــوان "مـفه ــوم اجلـمـيل يف الـفكـ ــر الغ ــربـي
والفكـر العـربي قـدميـاً وحـديثـاً" وكتب ابـراهـيم القهـوجي
دراسة جاءت بعـنوان "الكتابة وجمالية التخيل مقاربة يف
الغزالـة تشرب صـورتها" ،وهي دراسـة عن مجموعـة الغزالة
غالف اجمللة

