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قراءة في كتاب

األهوار حضارة سومر جنائن الماضي ..سحر الحاضر
صباح محسن كاظم
رؤيت�ي للثقافة واإلب�داع هي أن تجتم�ع األخالق مع
الثقاف�ة يف منج�ز مشترك،فال قيم�ة لإلب�داع عندي
إال بتتويج�ه بالثقافة وه�ي بناء اإلنس�ان واألوطان
والعالق�ة بينهما،وق�د ترج�م ذلك أديبن�ا املحتفى به
"مهدي الحسناوي" الشاعر واألديب واإلعالمي املميز
وكتاب�ه عن األه�وار طبع الطبع�ة الثانية بمناس�بة
بغداد عاصم�ة الثقافة ،وأنا أقدمه أق�رأ ماكتبته عن
األهوار وترجمه املرتجم كريم عيىس :
جنة عدن..الفردوس املفقود..طفولة الحضارة..جنة
املاء..قلب الجنوب..املدن العائمة..الثروة املهدورة؛تلك
ه�ي س�مفونية جم�ال الطبيع�ة بتواج�د الوجودات
البرشي�ة ،املائية ،النباتية،الحيوانية يف لوحة رُس�مت
بعناي�ة فائقة لتسر الناظر وتثري هواجس الس�ائح
بجمالي�ة جغرافي�ة امل�كان حي�ث صدم�ة الدهش�ة
واإلنبه�ار بتل�ك العوالم املرتعة بكل ما هو س�احر يف
الطبيعة الت�ي كونتها الرتس�بات الغريني�ة للرافدين
دجل�ة والف�رات وش�كلت تل�ك الدلت�وات يف الس�هل
الرسوبي أرض خصبة نش�أت عليها الحضارات التي
تس�توطن قرب االنهار .مدن الحموالت الغرينية التي
يحمالنه�ا من املنب�ع إىل املصبح�ات املائي�ة حاضنة
لألرث اإلنس�اني.بالطبع جملة من األس�باب أدت إىل
نش�وء األهوار وتش�كلها  ،فالفيضانات التي س�ادت
بعص�ور قديم�ة وإىل عه�ود قريبة غمرت تلك املس�ا
ح�ات بكميات كبرية م�ن املياه ،فضالً ع�ن تزود تلك
االه�وار من تفرع�ات االنه�ار قبل املص�ب وتراكمها
باالنغم�ار من�ذ آالف الس�نني لتك�ون بيئ�ة للقص�ب
والربدي ومالذ للطيور،ويس�توطن بها السكان الذين
قدم�وا الحض�ارات املتتالي�ة م�ن س�ومرية وأكدي�ة
وبابلية ،حضارة الطني والقيب باملدن العائمة أنتجت
الكتاب�ة واألختام واملش�حوف ...جمالي�ات ببيوتاتها
ومضايفه�ا املك�ون الرئيسي يف البن�اء هو(القصب
،والبردي)؛ وطوبوغرافي�ة أرضهاوبس�اطة أهلها و
الغناء الحزين والشعر الشعبي الذي يتداوله أبناء مدن
املاء ورسديات املضايف وقصص الحكمة من الشيوخ
هو يف امليثولوجيا املكتنزة باالساطريالتي تتوارث عرب
األزمن�ة التي أنتجت ثقافة امل�كان، ..مربو الجاموس
وصيادوا األس�ماك والطيور يتفردون بالس�كنى بتلك
البطائ�ح وج�زر املاء،ف�كل يشء يثري الس�حر اآلرس
بجغرافي�ة األمكنة الفاتنة واملدهش�ة بجمال البيئة..
م�دن تطفو على املاء يف مناط�ق الجباي�ش والفهود

والحم�ار والكحالء واملرشح والهوي�ر والحويزة وهي
تتص�ل ب�دول الجوار -بع�ض املؤرخني يؤك�د إن املاء
بقاي�ا طوف�ان نوح-علي�ه السلام -وكل اإلحتماالت
واردة يف تفسير تلك الظاهرة املائية التي تغطي آالف
الكيلومترات املربعة لكن املرجح هو الفيضانات التي
تحصل عىل طول التاريخ.وهي مناطق غنية باملعادن
والنفط واآلثار.
م�دن املاء يعيش�ون أهلها ببس�اطة متناهي�ة بعيدة
التنكلوجيا وعرص الرسعة فإيقاع الحياة يسري ببطيء
وعدم رغبة من س�كانها بالتفاعل مع عرص الرسعة
واملوض�ة والعومل�ة ،فبعضهم يعيش عزل�ة جغرافية
امل�كان ،وعدم إنخراط�ه بالحياة املدني�ة ،واليحبذون
اإلنصي�اع للحكوم�ات الظامل�ة لتجنيده�م القسري

مجموعة قصصية

بالجي�ش وزجه�م يالح�روب العبثية الت�ي حصد ت
األخرض واليابس ،لذلك أصبحت مدن املاء مالذا ً و ملجأ
ومأوى للمعارضني لإلس�تبداد  .لذلك س�عى بتجفيف
األهوار تنكيالً بس�كانها وإنتقاما ً منهم والذي أدى إىل
هالك الثروة الحيوانية  ،وهجرة الطيور ،وفناء الثروة
السمكية .فقد قال كافن يونغ مؤلف كتاب العودة اىل
األهوار(( :ان أعداد كبرية من القرى إزيلت من الوجود
و الل�ه وحده يعرف مصير س�كانها،إن قلبي يخفق
خوفا ً حني أفكر بذلك،فاألجتثاث املفاجيء الذيتحدثت
عنه تحقق فعالً.هل انقرض عرب األهوار؟وهل قربت
آالف الس�نني من تلك الحياة الغنية يف مس�لخةالقرن
العرشي�ن؟إن طريق الحي�اة الخالص لع�رب االهوار
عرضه للعس�ف،وإني أوايس نفيس بفكرة أن مجنونا

فقط م�ن يمكنه أن يتنبأ بموت أق�دم وأنبل الناس))
واآلن ب�دأت الحي�اة تدب بنصف تل�ك االرض املغمورة
باملي�اه لريجع بع�ض من هاجر ها ،وه�م يحافظون
على موروثاته�م وفلكلوره�م وطقوس�هم وكرمهم
املفرط-الك�رم الخ�رايف -فرسع�ان ما يتآل�ف معهم
كل من ي�زور تلك التخ�وم املعبئة بالطيبة والس�خاء
ليقدم�وا له فيضا ً من املحب�ة والرتحاب يف مضايفهم
ومضاربه�م ودياره�م العائم�ة وس�ط امل�اء يف تل�ك
الح�وارض املمتلئ�ة بالس�خاء املف�رط رغم بس�اطة
الحياةوش�حة سبلها لكن س�جايا األجداد سار عليها
األحفاد،وقد زرنا أهوار الجبايش مع وفد وزارة املوارد
املائية عام  2027ملنطقة-املحمية -التي تعد ألغراض
سياحية-الصورة مرفقة مع املوضوع للرحلة-وكانت
عىل هامش الرحلة حوارات آلليات تطوير االهوار بمد
ش�بكة طرق مواصلات كقط�ار م�ن اور اىل االهوار
وبناء املستشفيات واملدارس ومصانع للحرف اليدوية
وإنشاء قرى عرصية لسكان املنطقة  ،وغمرها باملياه
وتنوع الوجودات فيها وهو مس�عى للحفاظ عىل تلك
املنطق�ة ،ال ريب إن األهتمام بالس�ياحة يوفر للدخل
القوم�ي م�ردودات مالية كبرية تضاف لث�روة النفط
وتس�هم ببناء البن�ى ا لتحتية ومج�اورة االهوار ملدن
اآلثار يؤدي لعملية جذب للس�ائحني ،وهي من أجمل
البقاع لجمالية الطبيعة الس�احرة ملستوطنات الحلم
الس�ومري التي ج�اورت األه�وار كأور وأريدوولكش
م�دن طفول�ة الحض�ارة التي خ�ط على أديمها أول
ح�رف بتاري�خ الكتاب�ة  . ،لق�د أنجب�ت تل�ك التخوم
عرشات العلماء واألدباء والكتاب كالعالمة الشاعرد-
مصطف�ى جمال الدي�ن يف قرية املؤمنني ،ود -رش�يد
الخيون وعرشات آخرين يف جميع ميادين اإلبداع..
لق�د درس املب�دع "مه�دي الحس�ناوي" بكتاب�ه
الجميل((األه�وار حض�ارة س�ومر جنائ�ن امل�ايض
..س�حر الحارض)) يف  11فصالً  ،تاريخ نشوء األهوار
وتس�ميتها وأص�ل س�كانها ث�م الحي�اة يف األه�وار
والزراعة وتربي�ة الجاموس وصيد الطي�ور وأنواعها
والث�روة الس�مكية وتنوعها وش�خصيات األهوار من
علماء وأدباء وش�عراء وقصاصني وروائيني وساس�ة
وثوار؛وعملي�ة تجفي�ف األهوار زم�ن الدكاتورية،ثم
تداخل الحضور بإستفس�اراتهم املتنوعة عن الكتاب
،وقد أجاب عن تلك األس�ئلة بروح�ه العذبة ،إن إعادة
األهوار تعني إعادة جنة عدن يف العراق اىل الوجود.

ميسلون هادي تصدر "أقصى الحديقة"
متابعة  /الحقيقة

صدرت عن املؤسس�ة العربية للدراسات والنرش يف بريوت
املجموع�ة القصصية الثامنة للقاص�ة والروائية العراقية
ميس�لون هادي وعنوانه�ا " أقىص الحديق�ة" وتضمنت
خمسا وعرشين قصة قصرية .القاسم مشرتك يف مجموعة
أقىص الحديقة ،هو التشبث الخفي ببساطة الحياة ،ونبذ
املبالغ�ات التي أصبحن�ا نعيش فيها س�واء يف العقيدة أو
االس�تهالك أو التكنولوجي�ا ..وه�ذه املجموع�ة الجدي�دة
فيها خليط لعدة شخصيات ،هي وإن كانت تبدو واقعية،
ولكنها تهكمية ،وفيها تلوينات عىل قماش�ه بدائية تتبنى
خلالً ما يف ش�خصيات القصة تجعله�ا تتعامل مع العالم
على طريقته�ا الخاص�ة ،حيث ال تس�تطيع الج�زم بمن
تك�ون ،وال تعرف كيف تدرك ما تريد ،وإن أدركته س�يبدو
أضع�ف وأق�ل مما ينبغ�ي أن يكون عليه بماليين املرات،
ولكنه بالنسبة لهذه الشخصيات مكتمل داخلياً ،ألنه بعيد

قصيدة

الدرويش يكره اللون األزرق
الى شهيد الفقر
محمد درويش علي

ماذا جنيت ايها الكائن الذي فتته
الصمت ؟
هل اسست لجسدك حيزا ً يف الفراغ ؟
ام ما زلت ترمم ارسارك؟
خوفا ً من مجهول
استدرج جسدك اىل املقابر
وفشل يف اقناع روحك
ان تغادر طاولتنا املجنونة
الواقعة بني قلبك وحانة الشعراء ؟
ايها املتشبث بوطن خذلك مرارا ً
ايها املتفق معنا
عىل ان عيون الحكومات
عسس وتنابلة وجواسيس
لم ترك تستجدي الهواء
عرب كابسة يدوية
اهداها لك مجلس اللصوص
لم يلونوها باألزرق عبثا ً
كانت رسالة لك
أن  -اذهب اىل السماء
ودع االرض لنا
نحن الباحثون عن اللذة
ايها الدرويش:
وانت تيمم وجهك شطر الال تدري
هل اعتقدت بانك ستمر بمدن ال مرئية
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رسمها يف مخيلة الفقراء
خبازو الكذب املتبّل باألدعية
تلك هي يا صديقي
مدن الخراب القادمة من الجوار
الخراب الذي مزق كبدك
وحرّم عليك
القبل والغناء ولحم الضأن
ّ
اهل لغري جيوب الساسة
وما
ايها الدرويش:
كرسيك يف ساحة االندلس
يشتاق غيباتك املدافة بالخمر
احالمك التي رسقت منك يف الخرضاء
اوراقك التي نسمع لهاثها
قبل ان نتجوّل يف عمق قصائدها
نقبض عىل النساء املخبأة تحت قميصك
وآثار القبالت املمتدة..
من البتاويني حتى الال نهاية
ايها الدرويش
نعشك وهو يغادر ساحة االندلس
رافقته اكف مرتعشة لوحت باستحياء
ودموع سكبت متأخرة
فطيفك الذي يصافحنا كل لحظة
يتحني فرصة الوصول اىل االرض
ليبصق بوجه منصات العهر

عدنان الفضلي

عن االنطباع الذي َ
يكونه اآلخرون .ويف األغلب فقد حاولت
تلك القص�ص ،التقاط الذبذب�ات التي تنطل�ق من املجال
املغناطيسي لكائنات ال تريد تس�لق الع�ود أو الوصول إىل
نهايته فتتظاهر بالسكون للهرب من الخطر ..مثالً هناك
الطف�ل ال�ذي ال يعرف م�اذا يفعل بعد أن أض�اع ممحاته
ول�م يس�تطع أن يصحح الكلمات التي أخط�أ بكتابتها يف
درس اإلملاء ..هناك الكومبارس الت�ي ال معلومات لديها
ع�ن دور امللك�ة الذي س�تقوم به .هناك رج�ل يف مرشحة
يسمع ولكنه ال يتحرك .والكل يتساءل عن اسمه وهويته
املجهولة ..هناك عجوز تجلس يف الصف األخري وتخرج قبل
النهاي�ة  ..الكريس املحدد هو مكانها ال�ذي ال تفارقه.....
يتذك�ر الجميع اس�مها وال تتذكر هي اس�م أح�د ..تغلط
كثريا ً باألس�ماء ،ولكنها ال تدري أنها تغلط باألس�ماء....
هن�اك انتصار التي هاجرت من جن�ات جرمانة إىل جنات

متابعة  /الحقيقة
تس�تعد الفنانة األوبرالية الفلس�طينية
أميم�ة الخليل لتقديم "أنش�ودة املطر"
للش�اعر العراقي بدر ش�اكر الس�ياب،
يف عم�ل س�يمفوني كالس�يكي جدي�د
م�ن تأليف املوس�يقي اللبناني عبد الله
املرصي .وس�يكون من مقدور معجبي
الخلي�ل ،س�ماع هذه القصي�دة ،بعد أن
س�معوا قصائ�د كثيرة بصوته�ا م�ن
أهمّه�ا "أحمد الزعرت" ملحمود درويش،
ٌ
ُ
يكت�ب ف�وق ج�دار" لس�ميح
"طف�ل

القاس�م ،و "قالوا مش�ت "..ألدونيس،
حي�ث تشير الخلي�ل إىل أن "أغني�ة
ّ
املحطات
(مطر) من أهم الخط�وات أو
يف حيات�ي املوس�يقية ،على صعيد قوة
التعبري الدراماتيكي فيها ،بما يتناس�ب
مع الكتابة املوس�يقية وم�ا تتطلّبه)"،
وأضافت" :أه�دي العرض العاملي األوّل
إىل معلم�ي النبرة األوىل ،معلّمي ّ
تلقف
الوع�ي األوّل والقراءة األوىل يف األعماق.
إىل صديقـي مارس�ـيل خليفة" .و تع ّد
قصي�دة «أنش�ودة املطر» ،الت�ي مألت
الدنيا وش�غلت الناس يف وقتها وما بعد
وقته�ا ،م�ن املفاصل املهمة يف الش�عر
العربي الحديث .وه�ي قصيدة تفعيلية
على تفعيل�ة بح�ر الرجز ،واس�تدعى
ش�كلها دراس�ات ال تحصى وقته�ا،
ألن�ه كان يع�د جديدا ً بش�كل م�ا .وقد
لحّ نت قصيدة «أنش�ودة املطر» كشكل
موس�يقي س�يمفوني يتأل�ف من ثالث
ح�ركات ،ويف املنط�ق املتع�ارف علي�ه
للكتابة املوسيقية ،نادرا ً ما ُيكتب عمل
لص�وت لي�س
س�يمفوني أوركسترايل
ٍ
ّ
أوبرالياً ،كما هو صوت الخليل .وس�جّ ل
العم�ل يف موس�كو الش�تا َء املايض ،مع
فرقة The state symphony cappella
 ،of Russiaبقيادة فنان الشعب الرويس
فاليري بوليانس�كي ،ولحّ نت القصيدة

البط ،ووصلت إىل كندا بجواز س�فر مزور ،ثم بعد سنوات
أصابه�ا العمى والزهايمر وهشاش�ة العظام ،فحدث لها
ماح�دث يف بيتها املط�ل عىل منتزه مقربة ال�كالب ..هناك
جميلة التي اس�تطاعت أن تقطع آالف الكيلومرتات خالل
عرشين س�اعة بين بغداد وعمان ثم تع�ود لتقطعها مرة
أخ�رى يف اليوم الت�ايل بني عم�ان وبغداد ..وهن�اك هانئة
الوحي�دة التي كانت بني إخوتها بأن�ف كبري ،وكانت تبدو
مل�ن يراها من بعيد أكرب من س�نها بكثير ،فراحت تراجع
مع نفسها عالقة املظهر بالجوهر وتناور بينهما ..وهناك
عب�ود الذي يتك�رر يف صورة الضاب�ط والحارس وصاحب
البي�ت ،وأيضا ً توتة اللعينة الت�ي ال يفهمها أحد إطالقا ً يف
قصة الفي�ل والنملة ،وكذلك حديقة الزهور التي لن يراها
سوى إسماعيل ياسني.
تقع املجموعة يف  208صفحات من القطع املتوسط .

نعيم عبد مهلهل

عادل فهد الشرشاب..
النائب الذي يشكره
المعلمون
دائم�ا أتتب�ع صفح�ات الن�واب  ،لي�س إعجاب�ا بطلته�م وال
مديحا ملا يقدمونه ألبناء ش�عبهم أنم�ا اريد أن افهم أن كانت
صفحاته�م وابتس�امتها وقلبه�ا املفت�وح ب�ذات الصدق مع
حقيق�ة املكنون فيهم  ،واعرتف وأش�عر وأؤمن أن اغلب هذه
الصفح�ات تنقل وجها آخر للنواب ،فهم يف حقيقتهم اسيرو
كتلتهم وتجاذباته�ا ومصالحهم والبعض ميال لطائفته أكثر
م�ن ميله لعراقيت�ه وتلك اعظ�م املصائب التي تل�ون الثقافة
الربملانية يف بلد يأخذ النائب فيه اكثر من  50مليون دينار هبة
من برملانه ليجمل فيها أسنانه!...
وألن النب�ت الطي�ب اليخىش يب�اب الصح�راء وملوحتها تجد
من بني تلك الصفحات من تش�عر أنه حقا أبن ناس�ه وشعبه
َ
فيش�عرك الفخ�ر أن الع�راق بالرغم من
وم�ن ينتم�ي أليهم.
بل�واه ومحنه ومفخخاته ه�و بخري إذا حس�بنا أن العميق يف
الروح العراقية هو الل�ون األبيض املتفاني واملفكر والوطني .
أضع هذه املقدمة وأن�ا اتابع بأعجاب عمل واحدة من اللجان
الربملاني�ة الكثيرة  ،وحتما يف تقييم عم�ل كل واحدة يتفاوت
األداء ولكن�ي أرى يف أداء لجن�ة الرتبي�ة الربملاني�ة خلي�ة من
الس�عي والجدية ونك�ران الذات .وعيل أن اع�زو فضل هذا اىل
جمي�ع اعضائها  ،ولكني اخصص الج�زء االكرب من االعجاب
واملديح لرئيس�ها صديق�ي الرتبوي ( عادل فهد الرشش�اب )
الذي اليخلو يومه النيابي من نش�اط تربوي أو تحقيق منجز
لبنائ�ه واخوان�ه الطلبة واملعلمين وخاصة الطلب�ة املبتعثني
والذي يتابع الصفحة الخاصة للنائب ( الرشش�اب ) يف موقع
التواص�ل االجتماع�ي الفي�س ب�وك سيكتش�ف تمام�ا مدى
جدية ونش�اط واحلام الرجل من أجل من أوكل�ت اليه مهمة
الدف�اع ع�ن مصالحهم وتحقي�ق طموحاته�م وآمالهم  .هو
لي�س طارئا ً عىل العمل املجتمعي فهو س�ليل مقام عش�ائري
وأجتماع�ي مدني س�اهم فيه اهله وأجداده يف ترس�يخ القيم
العربي�ة ـ�ـ الجنوبية االصيل�ة يف مدينة النارصي�ة  ،ومارس
العم�ل الرتبوي س�نوات طوال كمدرس ومدي�ر عام تربية ذي
ق�ار ما منحه الخربة يف التعامل م�ع هذا امللف املتعدد الغايات
ويهم كل بيت عراقي عندما نرى ونحس ونش�اهد أن هاجس
التعلي�م والتعيين والبعث�ات الدراس�ية وتهيئة مس�تلزمات
التعليم الرتبوي والعايل من مدارس وقرطاسية وتعيينات يهم
تقريبا الرشيحة االوس�ع من ابناء مجتمعنا  ،لهذا كان رئيس
اللجنة الرتبوية حريصا تماما عىل ان يمنح مسؤوليته التحرك
والس�عي واملتابعة ألنجاح مهمته الصعب�ة والوطنية والدليل
ان�ه رئيس اللجن�ة الوحيدة من يش�عر انه يحظ�ى بالتعاون
والتفاه�م التام مع وزيري الرتبية ووزي�ر التعليم العايل وهذا
التفاهم حتما يؤدي اىل انجاز املنشود يف عمل اللجنة وخططها
واهدافها .أسمع بني الحني واالخر صدى الشكر والثناء للنائب
عادل فهد الرشش�اب من أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية
عىل ش�كل رس�ائل ينرشه�ا ذوي الطلب�ة واعض�اء الهيئات
التعليمي�ة وه�ذا دليل على أن النائب يؤدي عمله يف رئاس�ته
بش�كل جيد وانه تماما يسير يف موازاة املهمة الوطنية والتي
كلف�ه فيها الربملان .األنموذج الناجح يف األداء الربملاني ( عادل
فهد الرشش�اب ) هو الصورة الجيدة للمواطن املس�ؤول الذي
التالحقه ملفات فس�اد وال بطر يف سفر مكوكي اىل منتجعات
دول الجوار وال لديه طلب س�لفة ألدع�اء مرض  ،فهو مكتف
بقناعة ما ملك من جا ٍه ومال ومكانة لهذا اعتقد ان ما يقدمه
( الرشش�اب ) هو انتباهة ينبغ�ي ان يلتفت اليها ناخبوه من
ابن�اء مدينته ( النارصية ) بأن�ه ادى واجبه وحقق طموحات
ورقتهم االنتخابية وحربهم البنفسجي وأنه إن فكر بالرتشح
ل�دورة ثانية وانا ادعوه وبفخر أن يفعل ذلك فحتما النارصية
ستصوت له باجمعها!
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ّ
أنشودة المطر للسياب في عمل سيمفوني كالسيكي

م�ن مطلعها وص�والً إىل املقط�ع الذي

يقول فيه الش�اعر قبيل إنهاء قصيدته:
ُ
خليج يا واهبَ املحا ّر والرّدى» ،عىل
«ي�ا
أن يتوافر األلبوم يف األسواق يف الخريف
املقب�لُ .يظه�ر العمل تعبيرات صوتية
جديدة يف املساحة الصوتية للخليل ،عىل
نحو مغاير للنربات املوسيقية التي كانت
ٍ
تؤ ّديه�ا م�ع امللحّ ن املوس�يقي اللبناني
مارس�يل خليف�ة ،وق�د اخت�ار امللحّ ن
املصري القصيدة مل�ا وج�ده فيها من
إنس�اني عامّ ،يب�دأ بخصوصية
وجدان
ّ
الش�اعر وبلده الع�راق ،ويص�ل إىل من
ُته ّمه لغ�ة القصيدة وما فيها من تعبري
ع�ن املأس�اة والوجدان اإلنس�اني .م ّدة
العم�ل « 35دقيقة» ،تبدأ الحركة األوىل،
وه�ي أط�ول الح�ركات ( 15دقيق�ة)،
مع إب�راز اإليقاع الرتاجي�دي للكلمات،
وأخذ موس�يقى اآلالت الكثرية إىل عمق
العبارة الش�عرية ،وإزاحة املعنى الغزيلّ
إىل الرتاجيدي�ا ،يف حني تراوغ آلة البيانو
َّ
الن�ص الش�عري يف صخبه�ا
بصوته�ا
وعلوّه�ا ...ويف ه�ذه الحرك�ة يط�رح
التصعي�د الصوتي املوس�يقي بعيدا ً من
ً
دفعة
الكلم�ات ،كأنه يحبس�ها لتخرج
واحدة ،وهنا تظهر القصيدة كما لو أنها
قصيدة الحب الق�ايس والوحيش .إالّ ّ
أن
صوت الخليل يجنح إىل الحيّز األوبرايل يف
مقاطع ع ّدة ،مع تصاعدات املوس�يقى
الحس�ية والتعبريي�ة .وتتخىل الخليل يف
الحركة األوىل عن رتابتها كمُ ّ
غنية صولو،
لتتع ّمق يف األداء الكالس�يكي ،الذي ُيربز
الكلمات بس�طوة عارم�ة ،مع أكثر من
طبق�ة صوتية للآالت األوركسترالية.
أمّ �ا البيانو ،فينف�رد بمس�احة الفراغ
الصوتي بني الرصاعات املوس�يقية ،من
هنا ،يطرح هذا العمل تساؤالً حول عدم
اس�تفادة الغناء األوبرايل من األرش�يف

الشعري العربي.
الحرك�ة الثاني�ة ( 10دقائ�ق) ،تب�دأ
مـع املقطع الش�عري« :تثاءب املس�اء
ْ
ّ
ّ
تسح من
تس�ـح ما
تزال/
والغيوم مـا
ُ
دموعه�ا الثق�ال» ،وت َع ُّد ه�ذه الحركة
َ
عقـدة الـعمـل درامياً ،وفيها التصوير
املوس�ـيقـي العلـن�ي ،يف مع�زل ع�ن
ً
فجـأة مع نس�ج
الكلم�ات التي تأت�ي
موس�يقي يعتمد على ذاك�رة املقاطع
ّ
الش�عرية الس�ابقة ،وكأنه�ا عملي�ة
َتثاؤب ش�عري موسيقي كما يف الجملة
الشعرية املُ ّ
َّ
«كأن طفالً بات يهذي
غناة:
قبل أن ينام» ،ويف ه�ذه الحركة ترتاءى

موس�يقي يف
الر ِّّق�ة الكالمية ،مع بطء
ٍّ
نهاية الحركة .وتب�ارش الحركة الثالثة
( 10دقائ�ق) تش�خيصها املوس�يقي
م�ن املقط�ع الش�عري« :أتعلمين َّ
أي
ُح ْز ٍن يبع�ث املط�ر؟» .ال يتدخل املؤلف
املرصي يف إيقاع الكلمات الداخيل ،وعىل
العكس ،يعيد البيانو ،مع عزف خليفة،
وق�ع الكلم�ات املُ ّ
غن�اة بحُ رّي�ة أكبر،
ليصري البيانو كما ل�و أنه األنا الداخلية
للص�وت ،ف ُيق�ام ح�وار بين الص�وت
بصورته الشعرية وصوت البيانو َ
الف ِرح
والطف�ويل ،والذي ُي ِّ
مث�ل األنا املرتدة من
القصيدة.

