املبدع والقارئ
اربعينية الروائي والشاعر العراقي صربي هاشم
(ت 11 .نيسان/أبريل )2016
د .حامد فضل هللا/برلني
يف مثل هذه املناسبات احلزينة ،تتقاطر الذكرايت على الرأس .أتمل الغربة ـ كمالذ موقت ـ حبلوها ومرها ومهومها،
منها مهوم الوفاة خارج الوطن ،بعيدا عن ترابه ،عن مرتع الطفولة واألتراب واألهل واالصدقاء والذكرايت احلميمة.
تعرفت على صربي عند عوديت الثانية اىل برلني ،وهو قادم اليها من هانوفر عام 1996
ضمتنا يف البداية ،حلقة ثقافية/ادبية صغرية مبشاركة الشاعر العراقي حامد محيد والكاتب والشاعر السوداين أمري
محد علي انصر .كنا نقرأ ونناقش ونتبادل انتاجنا .ولكنها اندثرت سريعا شأن كل منظماتنا العربية ،ال عمرا
طويال وال رمرا وفريا .ولكن توثقت عالق ي معه لينضم اىل اصدقائي العراقيني وما أكثرهم وما أكرمهم .كنت
اعرض عليه قصصي القصرية ،يطالعها متمعنا وانقدا وهو الكاتب املتمرس ،وأان احبو يف جمال وحقل بعيدا عن
تكويين وأتهيلي ،دون إمهال التكوين الذايت .نبهين اىل امهية العنوان يف القصة ،فهو العتبة األوىل ال ي تغري القارئ
ابلدخول اىل عامل النص ويتضمن العالمة والرمز ،فتتجلى بذلك جوانب اساسية من دالالت النص .وهذا ما
نبهين اليه ايضا من قبل كاتبنا املبدع الراحل الطيب صاحل ،عندما شرفنا زائرا ومشاركا يف مجعيتنا األدبية الربلينية .
وصربي الذي كان يعاين قسوة الرتحال واهلجرة القسرية  ،من املوصل اىل الكويت ومن عدن اىل دمشق ومن
هانوفر اىل برلني ،كان البد ان ينعكس ذلك يف انتاجه الشعري والنثري.
يكتب يف قصيدة "برلني مدينة الكراهية" ( :)17.2.2011
ال حتزن اي ولدي
حني تعلم أن َم ْن ال وطن حيتويه
ال ِ
حتتضنه املنايف

وحىت ال يصدم عنوان القصيدة القارئ املتعجل  ،يسبق صربي ـ فربلني املدينة ال ي احتضنته وااتحت له االستقرار
ـ القصيدة بتوطئة:

إىل ابين أصيل
اعلم أيبين أن يف صدر كل امرى
يردعه..
جنينا عنصراي يظهر إن مل ْ
يكبحه
يكرب إن مل حيجمه ..يتهور إن مل ْ
ويقول يف قصيدة " غريب ما بني عدن وبرلني ()16.4.2014

حني أحبث يف برلني
حني أحبث عن وطن بال جدوى
تسخر من ضعفي املنايف
وعلى وجهي هتب الرايح

يف الرحيل األبدي  ،لست يف ضالل
يكتب:

قال ،سيكون الرحيل أبداي ـ قلت سأعود
واختفى من ليلي بدر َح ْلمت به  ،كان وجه العراق

ويكتب بلوعة يف روايته الرائعة " هوركي أرض آشور "  .وكان العراق بعيدا ..بعيدا.
أمل يصرخ الشاعر السوداين صالح أمحد إبراهيم من ابريس يف قصيدته (يف الغربة):
والنيل بَعيِ ْد  ،النيل بعيِ ْد
والوطن هو الوطن مهما طال الغياب والعراق احلبيب وشعبه اجلريح الذي يعاين القهر والقسوة والظلم ،عراق
اجلواهري والسياب وانزك املالئكة والبيايت وسركون بولص وغائب طعمة فرمان و علي الوردي وجواد علي
ومصطفى جواد وعلي جواد الطاهر ونوري عبد امللك وجواد سليم وإبراهيم السامرائي ويوسف العاين ـ الذي
تشرفت مبعرفته يف صيف  1958يف مدينة اليبزج ـ اليزال حلما بعيدا.
يف ديوانه "جزيرة اهلدهد" تطالعك قصائد الومضة أو الربقة أو اللحظة:
يف قصيدة "اغتياب"
إىل واحد
ال أع ِرفه
رفقا
بواحد
ال تع ِرفه

ويف قصيدة "صحوة"
أيها الصديق
أيقظتنا
حيث كنا مننح صداقة
لَمن أتلفت خالايه

الضغينة
وجف ضمريه

ويف قصيدة "حبث"
كلما حاولت
البحث
َ
عن ِ
الوفاء
كلما
ضاقت دائرة
ِ
األصدقاء

ويف قصيدة "هالم"
الصوت القادم من ِ
جوف قوقعة
نيب أسري
صوت ّ
عابث حورية
أو فارس َ
يف غياب القم ِر
ِ
األعماق
أو فىت اته يف
ِ
اخللجان
أغوته رقصة
يف ِ
زرقة احلري ِر

هذا الصوت القادم
صيب
صوت ي
استهوته امرأة
خلِقت من مسك وعبري

بك أيها القمر" 2015 .11 .27
ويف قصيدة "سأحتفي َ
سأحتمي ِ
بوردك ِمن ضياع أيها القمر
ْ
أان طائر ِ
املتاهة
جنم ي أغواها إىل الرحيل دليل
ارحتلت
و ْ
مث َم ْن أومهْتين املسافات
ِ
يق
وأان أضعت إليك الطر َ
فأعذريين اي زرقاء اثنيةَ
ابت بال سف ِر
مث احتملي جنون طائر َ
الكلمات السهلة والبسيطة ،جيب ان ال تصرفنا عن جتاوز مضموهنا احلريف والعناوين املعربة ،جبانب مجال الصورة
ورنني ِ
االيقاع .كما جتد يف قصائده احياان ،اجلمع بني النقائض و ال ختلو من املفارقة ،ال ي تعكس وعى الذات
الشاعرة أمام التجربة الفعلية.

ويف قصيدة "شوق لعينيك"
ِ
عينيك
يف
اتساع للكو ِ
اكب
عينيك خالصة ِ
ِ
نبيذ هذا الكون
يف
ِ
عينيك
يف
ِمشوار طويل  ...زمن من حنني
حبيب ي
أنس شراءَ أشرطة
مل َ
ِ
لضفائرك اجلميلة
لكنين
نسيت تقبيلك هذا الصباح..
قباليت
ِ
احلبيبة  ،ال ي تفوق عينيها اتساع الكواكب واحلنني والشوق اىل ضمها وتقبيلها ،اهنا دنيا ابنة
من هي هذه
الشاعر.
قدم صربي حماضرة ،أثناء مشاركته يف امللتقى األول للرواية العراقية املغرتبة ـ لندن أكتوبر  ،2013بعنوان " شهادة
روائية السردية يف الرواية الشعرية " .عارضا فيها أعماله الروائية ويقول  :على حذر أالمس املصطلحات .وعلى
حذر أكرب اقرتب من وضع املفاهيم .ماذا أمسى عمال كتب يف معظمه شعرا " قصيدة روائية ،رواية شعرية،
ملحمة قصرية " .لقد تركت األمر للنقاد والباحثني.
ِ
ت يف جمموعته القصصية "ليلة ترخم صوت املغين" ،جند جبانب
الص ْم ٌ
يف قصته القصرية ٌ ،
نقش على جدا ِر َ
السرد واحلوار والقصدية ،مقاطع مثل :ال تطري الروح السوية كالفراشة يف الفضاء الرمادي املتزوبع بألرواح

الشريرة" ...مراي اااام " وتوزع يف املناحي دون إستجابة حىت صداه ..يتماوج يف اآلفاق حمموال على ذرات
النسيم ...هبط املساء و راحت الشمس بعيدا جتمع بقااي خيبتها ..أنفاسها املتعثرة ..أصابعها احملمرة "  .هذه
مقاطع شعرية .ماذا نطلق على هذا اجلنس األديب؟ القصة الشاعرية ،أو القصة الغنائية ،أو الكتابة عرب النوعية ،أو
القصة ـ القصيدة...
ونقرأ الفقرة التالية يف رواية هوركي أرض آشور
نطري .حاولنا والبصرة حنوان ذاهلة تسرح النظر ،إمنا القادر
"وحنن نطري..نطري .حنن الفتيان من فوق املاء كدان أن َ

منّا يطري ..عنّا يرتفع ومن فوقنا إلينا حيدق ..يبتعد ..سهيل يبتعد ويطوف األرجاء وحنن مازلنا يف احملاولة نرفرف..
يطري ..يطري واخللق من حولنا إىل كبد السماء يصوبون البصر ..وحني يرسم يف اهلواء جنمة عارية الفخذين وقرنفلة
تراقص ساقية إىل خريرها يهاجر اليمام ..وحني يلقي فوق كل بيت جنة صغرية ،يدهشون ،وهو يطري..يطري،
وحنن مازلنا حناول أن نطري حني تنزل الشمس بكل أهبتها إىل بركة ماء وإليها يطري العشاق يف غيبوبة اجلسد .يطري
وعن عجزان نعلن :حاولنا أن نطري ولكن .لكن سهيال هو القادر فينا ،حيلق بعيدا يتجاوز األحناء ..ومن خوفنا
نصيح :اي سهيل انزل لئال تسحرك الشمس ..يصدمك الطري ..يعشقك النجم .مل يسمع حني نضيّع يف غمرة

الدهشة نداء".

هنا ايضا السرد واحلوار املخفي والقصدية ،تتخللهم مقاطع شعرية .أليس هذا مثال للقصة ـ القصيدة مبفهوم إدوار
اخلراط وهو مبدع وانقد أديب يف عني الوقت ـ املختلف عليه ـ  ،ابلرغم من أن النص داخل رواية .و رمبا جند منازج
لذلك يف روايته " اخلالسيون " ـ ال ي صاغها شعراي ـ ترتبط عضواي داخل جسد الرواية.
يقول صربي يف حوار مع السيدة وفاء الربيعي بتاريخ " 2013 .1 .25يف معظم أعمايل رمة تغيري يف طريقة
السرد وتغيري يف طريقة البناء وتعدد يف مستوايت اخلطاب أو ما يسمى اباللتفات .ملا ال نكتب نصا عصيا على
الكسل النقدي أو الغباء النقدي؟ نريد نصا ال ميكن اخضاعه يف حالة نقده إىل هذه املدرسة البنيوية أو تلك
التفكيكية أو األخرى الشكالنية" .ومواصال يف شهادته اللندنية" ،إنين حذر من مالمسة واالقرتاب من
املصطلحات واملفاهيم ،اتركا األمر للنقاد والباحثني" .وأان أضيف ،القراء .رمبا نفهم تربم املبدع من تعدد املدارس
النقدية .ولكن هذا ما يفرضه التطور يف النقد األديب وما توصل اليه من قواعد وأصول والبحث عن املنهج.
وابلرغم من تباين وجهة النظر ،البد من ضبط املفاهيم واملصطلحات واال دخلنا يف فوضى التفسري والتأويل
والقراءة االعتباطية واالنطباعات الشخصية ال ي تبعد القارئ عن الوصول اىل الفهم العميق لداللة النص وتذوق

مجاليته ،فالقارئ عامل أساس يف تفسري النصوص وليس عامال اثنواي كما يف املاضي .أود يف هذا الصدد ،أن
أشري ابجياز ،ودون الدخول يف التفاصيل اىل نظرية التلقي
واملعروفة ابسم مدرسة كونستانسDie Theorie der Rezeption .
ال ي تركز فيه على دور القارئ يف حتديد معىن النص أو تفسريه .ومن ابرز ممثليها يف املانيا،
"اخلربة اجلمالية والتأويل األديب" Hans Robert Jaußهانز روبرت ايوس

وكتابه اجلامع

Ästhetische

Erfahrung und literarische Hermeneutik

 .وكتابه اهلام "فعل القراءة ،نظرية مجالية التجاوب" Wolfgang Iser .وفولفجانج إيزر
Der Akt des Lesens, Theorie ästhetische Wirkung
عارضا فيه نظريته حول التلقي واألثر ،ومعضلة حرية التأويل وحرية التلقي.
شارك صربي إبثراء حياتنا الثقافية ،عارضا أعماله األدبية أو انقدا أو معلقا على غريها .وصربي بطبيعته السمحة
وهى خليط من التواضع واألدب اجلم ،و ال يوصف ابلنرجسية  ،ال ي يعتربها البعض من متال ِزمة الشعراء.
ان النضال السياسي وامليداين والثقايف واالعتقال والغربة من أجل احلرية والكرامة االنسانية ،كان البد ان ترتك
أاثرها النفسية واجلسدية عليه ،فكتب بعض رواايته وقصائده وهو طريح سرير املستشفى.
اال يعرتيك احلزن واألمل ،عندما تقرأ بعض قصائده ،ال ي كتبها يف فرتة قصرية قبل رحيله ،يناير ومارس ، 2016
هنا مقتطفات من قصيدتني:
ِ
اشيائك
بعض
رتّيب
َ
يح
وال تَعصفي بكياين أان
الر ِ
حنو ّ
الذاهب َ
ُ
ِ ِ
ِ
صدى
حنو األصوات اليت مل أيت منها َ
َ
ال تَ ْع ِ
ص ِفي ِحبزين
ِ ِ
الغارب
ي أان
ُ
فعلى ًمن تَبكي العيو ُن من بعد َ
أعلى وطن
األرواح
زهق
وفيه تُ ُ
ُ

األحالم
وُتص ُد
ُ
ُ
أضحت خراابً يف اجلوا ِر
أم على بالد
ْ
يبق ِمنها سوى ذاكرة ؟
أم على اليت مل َ
القدر ؟
على َمن تَ ْب ِكي
ُ
القلوب أيُّها ُ

إىل هناك ايزرقاء ِ
نرُت ُل
ُ
ِ
أشياء َك وهتيئي للرحيل...
ملْل ْم َ
ِ
أشياء ًك فلقد أزف الوداع األخري...
ملْل ْم َ
والقافلُة أوشكت على السف ِر
يصيح الراوي وهو على قمة جبل هوركي " أرين وجهك أيها الرب البديع اي حامل األمساء احلسىن ...أان عبدك
الذي هجره األولياء واملتقون .هجره الرفاق واملنافقون ...اي أيها الرمحن الرحيم ...أان عبدك الفقري ،...لقد زهقت
أرواحنا من هذا الرعب الساكن فينا .ابعث يف نفوسنا الطمأنينة ،من هذا اخلالء أنقذان وبرمحتك فامشلنا."...
عيين صورة صربي  :اجلسد النحيل والصوت اهلادي بنكهته اجلنوبية
أثناء اعداد هذه الورقة  ،كانت ترتا أمامي ي

البصراوية والبسمة الصافية ،فال تصدق أنه يعاين .ويف اخللف ختتيب الروح املتوقدة ال ي تكابد وهن اجلسد ووجع
االبداع ،فالكتابة معاانة ومغامرة مستمرة والشعر توتر ،فتايت الكلمات متفجرة ،متوهجة ،منفعلة ،انقدة،

وحمرضة .وكان يطوف يف ذهين أيضا هذا اللقاء ،ومرددا يف السر ،اي صربي ،حنن هنا  ،هذا اجلمع النبيل  ،هذا
اجلمع احلزين نقول لك اي أيها الراحل املقيم ،حنن نبادلك حمبة مبحبة ووفاء بوفاء.

