
مجلة فصلية تصدر عن
 االتحاد العام لألدباء والكّتاب في العراق

ق
عرا

 ال
ي

 ف
ب

ّتا
ك

وال
ء 

دبا
أل

م ل
عا

 ال
اد

تح
اال

ن 
 ع

در 
ص

ة ت
لي

ص
 ف

لة
مج

20
2019

20
19

   
   

   
  /

20
 االتحاد العام لألدباء والكّتاب في العراق 

شتـــــــــــاء

اء
شت

سؤال الرواية العراقية الحديثة .
كلمة في إيقاع النثر .

ة التحرير:
أ
هي�

مير الحالج
أ
علي سعدون - علي شبيب ورد- ا

اسماعيل سكران - حذام يوسف طاهر

ة االستش�رية:
أ
الهي�

ل ياسين
آ
.د. محمـــــــــــد حســـــــــين ا

أ
الفريــــــــــد سمعـــــــــــــان - ا

.د. سعيد عدنان   
أ
.د. حاتم الصكر - ا

أ
حـــــمد خلف - ا

أ
ا

.د. صبحي ناصر حسين  
أ
.د. عدنان حسين العوادي- ا

أ
ا

.د. نادية غـــــــــازي العـزاوي
أ
.د. بشـــــــــرى موسى صالح-  ا

أ
ا

.د. صـــالح زامــل 
أ
.د. خليل محــمد ابراهيم - ا

أ
ا

العدد 20  شت�ء 2019 مجلة فصلية تصدر عن

دب�ء وال�ـّت�ب في العراق ـــــ المركز الع�م 
أ
 االتح�د الع�م لل

رئيس مجلس اإلدارة:
نـــ�جـــــــــــــــح المعمــــــــوري

رئيس التـــــــحرير

حمد مهدي الزبيدي
أ
 د. ا

AL ADEEB AL IRAQI

 سكرتير التحرير:             

مير المجـــــر
أ
عبـــــد اال

التصميم واإلخراج الفني : د. فالح حسن الخطاط

المصحح اللغوي: د صباح عبد الهادي



20
2019

شــــــــــــــــــت�ء 

الفهــــــــرس 

ما قبل ...................................................................................................
أ
4           ا

 

 

دب المقالة عند شاكر مصطفى  .................................................. سعيد عدنان                                         
أ
6         ا

18      الروائي غير الجدير بالثقة في القص العربي.................... د. حسين حمزة الجبوري
 للمعنى.................................................... د. رحمن غركان

ً
43      الجسد بوصفه خياال

دبي في المنظور العربي
أ
30       مصطلح الجنس اال

نواع .....................................................د. سامي شهاب الجبوري          
أ
              االشكالية واال

82        بستان قريش  .......................................................................... جبار الكواز
مس............................................................. زهير بهنام بردى

أ
87        عيد ميالد يوم ا

92     اعتراف .................................................................................  ناجي ابراهيم
بي ..............................................................................  رعد زامل

أ
94      رسالة الى ا

96      ماذا كسرت...................................................................عالوي كاظم كشيش
98       براميسيوم ....................................................................... مروان عادل حمزة
100    بثوب شارع ............................................................................ رواية الشاعر
104  شتاء معتق ومطر مختمر......................................................... عدنان الفضلي
خرى......................................,,,,,,,,,,,................... وليد حسين

أ
اربعة اعوام ا    107

مير
أ
س الفراق ..................................................................... عبد المنعم اال

أ
109   كا

111   سطر في عمق الليل  ...................................................  موسى غافل الشطري
سعد الالمي

أ
117    حذاء باتا الوطني .................................................................  ا

6- 58   دراس�ت    

ل الرواية العراقية الحديثة.   
أ
81  ندوة  العدد: سوا  - 59

110  نصوص شعرية   - 82

153  نصوص قصصية    - 111

AL
 A

DE
EB

 A
L I

RA
QI



125       صوت الجدار ........................................................................ عالية طالب
130       شم التراب........................................................................... ابراهيم سبتي
134       تعويض  .......................................................................   حسين البعقوبي 
140       ابتسامة المصور اللطيف  .....................................................   جودت جالي  
146       الهارب الى النار..................................................................... حسن النجار
148       حين تعلم جو االسماء كلها ..........................................حسين محمد شريف

154    هنا المتحف ايها الحياة التي هناك ................................ محمد خضير سلطان

163      الفيلم التسجيلي ..قراءة معرفية ..........................................د. صالح الصحن

169     التشكيل وبناء االستعارة ................................................ د. نجم عبد حيدر

174   جدل االجيال الشعرية .........................................................  علي سعدون
176     التجييل اقحام للسنوات في النتاج الشعري ....................... طالب عبد العزيز
 ...........................................د. جاسم حسين الخالدي

ً
 نقديا

ً
178       التجييل مفهوما

184       تجييل القصيدة وليس تجييل الشاعر..........................................سهيل نجم

191      كلمة في إيقاع النثر................................................... د. خليل محمد ابراهيم

162   مسرح  - 154

168   سينم�  - 163

173 تش�يل  - 169

187 مراجعة ندوة العدد 18  - 174

م� بعــــــــــــــــــــــــد
أ
191-192   ا

188-190   اصدارات االتح�د

في  تخـــــــــضع  ال  المجــــــلة  محتـــــــويات  ــــ 
سماء بل للضرورة 

أ
الترتيب للمفاضلة بين اال

الفنية فقط.

تصل  مادة  كل  بنشر  ملَزمة  غير  المجلة  ــــ 
إليها.

الى  تعاد  ال  المجلة  الى  المرسلة  المواد  ــــ  
م لم تنشر.

أ
اصحابها سواء نشرت ا

ــــ البريد اإللكـتروني: 

aladebaliraqi1960@yahoo.com

ــــ رقـــــــــــم اإليداع في دار الكـتــــــــــب والوثائق 
في بغداد : 2182 لسنة 2016



4

20
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

�ُسّمي الذي يتاأدب به الأديب اأدًبا، لأنه ياأِْدب النا�س اإىل املحامد وينهاهم عن املقابح.. 
ا _ ما ن�سحنا  ه��ذا م��ا اأخربنا به املعج��م اللغوي عن معنى ) الأدب(  ، و ه��و  _ اأي�سً
ب��ه اجلاح��ظ:  )) اأطلب الأدب ، فاإن��ه دليل على املروءة، وزي��ادة يف العقل، و�ساحب 
ل��ة يف املجال�س(( . وم��ازال الأدب، يف الثقافة العربي��ة، ومناخاتها  يف الغرب��ة و�سِ
املختلفة، واملتحولة، هو الف�ساء الأكرث هيمنة، والأجلى تعبرًيا عن الهوية. وما اأ�س��ّد 
قراب��ة الأدي��ب من اأدبه ، وم�����ا اأوثق عالقتهما _ اأعن��ي الأدباء العراقيني_  ببيتهما 
الآم��ن ) بي��ت اجلواهري الكبري ( ، اإنه ) احتاد الأدباء العراقيني (، فخلف �س��وره _ اإن 

كان له �سور اأ�ساًل_ جتد الهوية الأدبية العراقية الأ�سيلة.
ول�سنا ) الأم ( ول ) املا�سطة ( لنجمل احتادنا، ول�سنا مغّنني يف حي كرث  الطرب فيه 
كي ن�س��ك بوقع الكالم ، اإمنا نر�ّس��خ ه��ذه العرتافات يف زمن بداأت )الرثاثة( تن�س��ب 
اأظفارها يف ج�س��د الثقافة العراقية، التي نرجو اأن ت�س��عى لبناء الإن�س��ان، واملحاولة 
اإىل تنقيته من روا�س��ب ال�س��لطة الدكتاتورية، وهي مهمة ل مفّر لالأديب منها، وليكن 
عند ح�سن ظن �سيطانه العبقري، الذي علمه ال�سعر والأدب وما ينبغي.. تلكم م�سوؤولية 
ثقيل��ة، تع��رب احل��دود اجلمالي��ة للن���س لتنب���س يف املنطق��ة الثقافي��ة والجتماعية 
والفل�س��فية، فمثلما الأدب بنية جمالية فهو كذلك بنية ثقافية، وموقف اأزاء ما يقدح 
اأمامه من انحراف قيمي اأو اأخالقي، اأو رقي تربوي واإن�س��اين؛ ولو كان الأمر متوقفًا 
عند البنية اجلمالية ملا �س��اب راأ�س الأديب، وملا كان لحتاده �س��اأن مبا ي�ساهده من 
خراب ينه�س البالد والعباد ، وملا �رّصح ببياناته النا�س��عة ومواقفه ال�س��جاعة جتاه 

اأي موقف �سلبي داخل اأ�سوار الوطن وخارجه. 
  ول داع��ي لتوجي��ه ذاكرة الق��راء اإىل ما قامت به ال�س��لطات الدكتاتورية من احتكار 
لبي��ت الأدباء لت�س��مه اإىل بقية املوؤ�س�س��ات التابعة لها، ل طمًع��ا ببنيانه العتيق، بل 
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طمع بكلماته ال�س��اهقة والباهرة، والوعي مبا ت�سنعه الكلمة من �سور �ساحرة جتمل 
وتل��وي عن��ق احلقيق��ة،   ومن الداع��ي اأن ننّبه اإىل ت�س��ظي املركزي��ة الدكتاتورية اإىل 
مراكز متعددة، قد تبدو وكاأنها هام�سية، ولكنها يف خطرها قد تكون متًنا، مبا تتبعه 
من اأ�س��اليب ناعمة تت�رصب اأن�س��اقها اإىل مفا�س��ل الثقافة، وحتى تغادر الدبيب حتت 
الأر�س اإىل مرحلة قرع الأقدام فوقها ، وبتبخرت موثوق، فاإنها ت�س��عى اإىل جلم فّوهة 

�سوت الكلمة احلرة واملوؤ�س�سة التي تلمها يف �سلة الوطن. 
  اإن الأدي��ب احلقيق��ي ، هو ج��زء من منظومة املثقف الع�س��وي الهادف اإىل تر�س��يخ 
القيم املدنية املتعالية على كل الروا�سب الدينية الطائفية ال�سيقة، والبدوية اجلاهلة، 
والآيديولوجية النفعية ، وما اأحوجنا لطبقة ثقافية )انتلجن�س��يا( قادرة على اأن تقود 
ال�س��وت الثقايف احلر، ومن��ه الأدبي ، نحو بناء عراق  احت��ادي دميقراطي حر متني، 
ينقذ الوطن من حماولت تزييف هويته وت�س��ويه األوانه املتعددة، ومنها تعدد األوانه 
الثقافي��ة، طبقة ت�س��مل اأولئك الذين ترتبط مهنتهم بالعم��ل العقلي والثقايف، ومن ثم 

تكمن وظيفتها يف اإنتاج الفاعليات الذهنية يف جميع امليادين.  
  ها نحن نو�سك على نهاية كلمة املجًلة من دون تو�سيح _ كما اعتدنا _ ملحتويات 
العدد وم�س��امينه .. نعم اأ�س��مرنا الن�س��ق املعتاد لنبوح مبا ي�س��هده احتادنا من حتٍد 
كب��ري، وره��ان اأكرب مع من يح��اول اأن يطم�س الهوي��ة العراقية الأ�س��يلة. وهذا ما ل 
ير�س��اه ) الدال ( وهو يف معجمه ، و ما حذرنا منه اجلاحظ يف بيانه وتبيينه ، وهو 

ما ي�سعى احتادنا اإىل حماربته باأدبائه الأوفياء للدال وللمدلول .  



6

20
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

كانت املقالة من اأوائل الأنواع الأدبّية اجلديدة  التي 
ُعرفْت يف مطالع هذا الع�رص ؛ فقد ن�ساأْت يف اأُخريات 
القرن التا�سع ع�رص ، قريبًة من ال�سحافة  ، مو�سولًة 

بها .
مثقل��ة   ، النه�س��ة  ع���رص  قب��ل   ، العربّي��ة  كان��ت 
بالزخرف، تنوء ب�س��ناعة تتكّلفه��ا الأقالم ؛ ورثتها 
م��ن قرون انقط��ع فيها الإب��داع ، وجّف م��اء الأدب. 
فلّما بدت طالئع الع�رص احلديث ، واّت�س��لت الأ�سباب 
ب��ني ال���رصق والغرب ، وذه��ب املبتعث��ون من م�رص 
اإىل اأورّب��ا ؛ كان لب��د للعربّي��ة اأن تنف�س عنها غبار 
الق��رون ، واأن ترج��ع اإىل مناب��ع الإب��داع فيها ، واأن 
تّت�س��ل باأمناط الأدب الغربّي ، واأن حت�س��ن املواءمة 
بني اأ�س��التها ، وهذا الأدب اجلدي��د الآتي من اأورّبا . 
وقد كان من �س��عادة اجلّد اأن توىّل الأمر رجال اأحّبوا 
لغته��م ، وتاريخهم ، وكانوا را�س��خي العلم بالعربّية 

واأدبه��ا،  وكان��ت اأعناقهم ت�رصئ��ب اإىل الع�س���������ر، 
الق��دمي  ب��ني  اأن يجمع��وا  يري��دون   ، وم�س��تحدثاته 
واحلدي��ث جمع��ًا ل يه��در قدمي��ًا حمي��داً ، ول ُيغفل 
حديث��ًا نافع��ًا . وقد كان يف طليعته��م ؛ رفاعة رافع 
الطهط��اوي ، ومن اأخذ عنه ، واّتب��ع نهجه . ثّم ياأتي 
جمال الدين الأفغايّن ، ومن اقتدى به كالإمام حمّمد 
عبده ، واأحمد لطفي ال�س��يد ، وجيٍل كرمي من �س��فوة 
الأّم��ة. وكان من ثمرات �س��عيهم ، اأن دبت احلياة يف 
اأو�س��ال اللغة ، واأخذت �سيئًا ف�س��يئًا ت�ستعيد قدرتها 
عل��ى التعبري عن جوانب العق��ل ، ونواحي الوجدان ، 
وتبتعد عن �سنعة الزخرف ، و�سارت قادرة على مّد 

ال�سحافة اليومّية ب�رصوب من الكتابة،
وق��د تهّي��اأت احل��ال اأن تن�س��اأ املقالة ؛ لتكون �س��كَل 
التعبري عن الأفكار وامل�س��اعر ؛ وق��د اّتخذت هيكلها 
القائ��م عل��ى و�س��وح اللغة ، وف�س��احتها ، وح�س��ن 

أدب المقالة عند شاكر مصطفى

سعيد عدن�ن
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البن��اء ومتا�س��كه ، وعل��ى حّي��ز يق��ع ب��ني ال�س��عة 
وال�سيق،  وبني الطول والق�رص، ت�سُعه ال�سحيفة ، ول 
ي�س��يق ب��ه القارئ ، ثّم ا�س��تقّر هيكله��ا ؛ وقد كان ل 
) اجلريدة ( و�س��احبها اأحمد لطفي ال�س��ّيد يٌد حميدة 
يف ر�س��وخ �سكل املقالة ، واّت�س��اح معامله غري اأّنها 
مقال��ة غايتها و�س��ول الأفكار، وبي��ان املعنى ، ول 
تتوّخى اأن تكون �رصبًا من الأدب، وتكتفي باإطارها 
ال�س��حفي ، فلّم��ا زاولها اأدباء من�س��ئون  جرى فيها 

ُن�سغ من الفن ، و�س��ار النا�س يقبلون عليها اإقبالهم 
على فنون الأدب الأخرى، وقد كان مل�س��طفى لطفي 
املنفلوط��ي ف�س��ل يف نظرات��ه وعربات��ه ؛ لت�س��بح 
املقال��ة نوعًا م��ن اأنواع الأدب ، ولياأت��ي من بعده  ، 
جي��ل تزدهر ب��ه  املقالة الأدبّية   ازدهاراً كبرياً ؛ يف 
طليعته ؛ طه ح�سني ، واأحمد ح�سن الزّيات ، واإبراهيم 
عب��د الق��ادر املازين ؛ يتبعهم اآخ��رون يف م�رص ويف 

غريها من البالد العربّية.

ولد �ساكر م�سطفى بدم�سق ، يف �سنة 1921 ، ودر�س فيها ، وا�ستقى 
م��ن روحه��ا ، واأُ���رصب تاريخها ، ث��ّم التحق بكلّي��ة الآداب بجامعة 
القاهرة يف �س��نة 1943 ، واأحرز منها �س��هادته يف 
التاري��خ ، وعاد اإىل بلده يدّر�س التاريخ وما يّت�س��ل 
ب��ه ، وينفذ منه اإىل مزاولة الأدب نقداً واإن�س��اء . كان 
الأدُب ُن�سَغ حياته ، واللفظ ال�سقيُل اأداَته يف معاجلة 
التاري��خ ووقائع��ه. عم��ل يف التدري���س يف املدار�س 
الثانوي��ة ، ويف دار املعلم��ني ، ثّم عم��ل  يف جامعة 
دم�س��ق ، وم��ن بعده��ا اجّت��ه به جم��رى احلي��اة اإىل 
ال�س��لك الدبلوما�س��ي ؛ فعمل يف القاهرة ، واخلرطوم 
، وكولومبيا ، والربازيل ، ثّم رجع اإىل �س��وريا ليكون 
املدي��ر العام لل�س��وؤون ال�سيا�س��ّية ، وليتقّلد يف �س��نة 
1965 من�س��ب وزير الإعالم حّتى �س��نة 1966 اإذ 
يتقاع��د ، ويلتح��ق بدول��ة الكوي��ت ؛ بجامعتها يوم 
اإن�سائها ، ويبقى فيها مدة خم�س وع�رصين �سنة ، وقد 
اأتاح��ت له الدولة واجلامع��ة اأن ين�رصف اإىل الدر�س 
اجلامع��ي ، واإىل الكتاب��ة والتاألي��ف. وبق��ي يكت��ب وين���رص ويعالج 

ال�ساأن العام حّتى وفاته يف �سنة 1997 .
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وبلغت املقالة الأدبّي�����������ة ذروة جمدها 
مع جمّلة ) الر�س��الة ( التي اأن�س��اأها اأحمد 
ح�س��ن الزّي��ات يف �س��نة 1933 وجعلها 
جمّل��ة املقال��ة الأدبّي��ة  ؛ فاّت�س��ع مداها، 
وكرث قّراوؤه�ا ؛ اإذ كانت ) الر�سالة ( تخرج 
كلَّ اأ�س��بوع م��ن القاه��رة لتبل��غ م���رصق 
الب��الد العربّي��ة ومغربه��ا ، وتن���رص فيها 
�رصب��ًا اأنيقًا من الكتاب��ة ؛ يحفل بالنغم، 
وعذوبة اللفظ ، و�سال�سة اجلملة ، ومتا�سك 
البن��اء  ، وتدّفق الأفكار ولقد كان كّتابها 
�س��فوة الكّتاب ؛ مّمن ُتزه��ر العربّية على 
اأقالمه��م ؛ كمثل ط��ه ح�س��ني ، والزّيات ، 

والعّق��اد ، وامل��ازين ، وحمّمد عو�س حمّم��د ، واأحمد 
اأم��ني ، وزكي مبارك ، واأمثاله��م م���������ن ذلك اجليل 
الكرمي  ؛ فال غرو اأن تكون  ) الر�س��الة ( بكّتابها زاداً 
ثرّي��ًا  لأجيال من الأدباء ؛ يجدون فيها ِطْلبتهم  من 

الفكر والفن والأدب الرفيع.
وقد ن�ساأ على �سفحاتها جيل ثان ، م�سغوف بالعربّية  
يحّب املقالة ، وُيح�س��ن كتابته��ا ؛ كمثل زكي جنيب 
 ، في�س��ل  و�س��كري   ، الطنط��اوي  وعل��ي   ، حمم��ود 
واآخ����ري��ن . ولق��د �س��ار الكات��ب ، يف الثالثينّي��ات 
والأربعينّيات هو من ُيح�س��ن كتابة املقالة ، وطمح 
كّل �س��احب معرف��ة اأن ميتل��ك اللغة مثلم��ا ميتلكها 

هوؤلء الكّتاب ، اأو اأن يكون قريبًا من منزلتهم .
وق��د كان �س��اكر م�س��طفى من جي��ل ن�س��اأ على حّب 
العربّي��ة ، بتاريخه��ا واأدبه��ا ، ي�س��تظّل  مبن �س��بقه 
م��ن  كّتاب اأدباء اأحّلوا العربّي��ة مبنزل رفيع يف هذا 

الع�رص.

غ��ري اأّن��ه ، يف كّل اأحواله، �س��اأُنه التاريخ 
؛ يق��راأ في��ه جترب��ة الإن�س��ان يف خ��ريه، 
و���رّصه ، ويف ن�رصه وهزميته، ويف جنحه 
ل��ريى  ، ويتاأّم��ل يف م��ا كان  واإخفاق��ه 
الأ�س��باب ، واملقا�س��د ، ول��ريى الإن�س��ان 
يف اأوجه ويف ح�سي�س��ه،  ثّم يرجع يكتب 

�سّفوة التجربة ؛ يجري فيها املاء ،
ويبع��ث فيه��ا احلي��اة ، وه��و يف كّل ذلك 

مم�سك باأعّنة  البيان ي�رّصفه  مبا يريد.
زاول اأمناط��ًا من الكتاب��ة ؛ زاول التاأليف 
الذي يحفل بامل�سادر واملراجع ، ويعالج 
ق�س��ايا التاري��خ بنح��و منهج��ي ؛ وزاول 
ة يف �سوريا  ؛ تاريخها  النقد الأدبي ، فكتب عن الق�سّ
وفّنها كاأح�س��ن ما تك��ون الكتابة  ، وكتب عن الأدب 
يف الربازي��ل كتابة الناقد احل�س��يف ؛ وزاول املقالة 

الأدبّية التي تّتخذ مادتها من التاريخ .
ولن نقف يف هذه ال�س��فحات اإّل عند مقالته الأدبّية، 
وعن��د لغته فيه��ا  ، ولي�س من �س��اأننا هن��ا اأن ُنعنى 

ببحثه التاريخي ، اأو بدرا�سته النقدية .
كت��ب املقال��ة الأدبّية الت��ي تتوّخى لونًا م��ن الفن ، 
وتق��وم على جان��ب من الفكر ؛ يف بواك��ري ما كتب ، 
وبقي يكتبها اإىل جوار ما يزاول من �سنوف الكتابة 
، والتاألي��ف . وكان حري�س��ًا اأن ي�س��ّمها كتاٌب كّلما 
اّت�س��قت له طائفة منها . فلقد ن�رص يف �س��نة 1955 ، 
بدم�س��ق : ) ح�سارة الطني ( بعد اأن مّتت له جمموعة 
م��ن املق��الت الأدبّي��ة ؛ كان ق��د اأذاعها ، م��ن قبل ، 
اأحاديث هنا ، واأحاديث هناك  . وكّلها مّما األقت عليه  
احلرب العاملّية الثاني��ة بظاللها. جعلها يف بابني ؛ 

د. طه ح�سني 

حممد عبدة 
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ب��اب بعنوان ) يف احل�س��ارة ( ، واآخ��ر بعن��وان ) يف 
الإن�س��ان ( . واإمّن��ا هي كّلها يف الإن�س��ان ، وم�س��عاه 
عل��ى هذه الأر�س ، وما �س��حبه من خري قليل ، و�رّص  
كث��ري  ب��داأ الكتاب باأ�س��طر قليلة ؛ كاأّنه��ا مقدمة ، اأو 

مدخل ل بّد منه لبلوغ فحوى ما يريد اأن يقول :
 ) هذه �س��فحات من ال�سباب الأ�سود ... اأعرتف بذلك 
، ولكّنها م�س��حت خاطري فرتة من الزمن ، فاأذعتها 
اأحاديث هنا ، واأحاديث هناك  ول يعذرين يف جمعها 
اإّل اأّنه��ا مفعمة حّتى الفي���س بالإخال�س ، واإّل اأّنها 
كانت ، على ريبيتها ، �س��بيلي اإىل الإميان بالإن�سان 

.اأتراها تكون �سبيلك اأنت ؟ (.
وينط��وي العن��وان نف�س��ه عل��ى مفارق��ة تنب��ئ ع��ن 
املق�س��د واملغ��زى ؛ اإذ يالب���س الط��ني معن��ى اخللق 
الأّول ، ويالب���س جم��د احل�س��ارة الأوىل التي قامت 
عليه ، لكّنه ، مع هذا اأو ب�سبب منه ،  ي�سّد الإن�سان اإليه 
، وميالأ اأفقه ، ويحجزه عن ال�س��مّو ، ويرّده اإىل جحيم 
غرائزه واأهوائه ؛ ولق��د اأراد الكاتب املعنيني كليهما 

، واأراد م��ا يك��ون منهما من 
خري و�رّص ؛ ل ينفّك الإن�س��ان 

من التقّلب بينهما.
العاملّي��ة  احل��رب  كان��ت 
الثاني��ة  ق��د  زعزع��ت  ثق��ة 
الإن�س��ان بالعق��ل ، وبالقي��م 
الرفيع��ة ، ورّدت��ه ينظ��ر يف 
اجلان��ب الآخ��ر املظل��م منه 
؛ وطفق �س��وؤال حائ��ر يدور ؛ 
اإن كان الإن�سان عاقاًل ، واإن 
كان عن�رص اخلري غاّلبًا فيه 

؛ فِل��َم ت��رّدى يف هذه املهلكة ، وِلَ دّمر على نف�س��ه ؟ 
و���رصع الكّتاب ، واأهُل الفك��ر يديرون هذا املعنى يف 
اأنف�س��هم ، وي�س��عون  اأن يجدوا جواب��ًا ما يحفظ على 

الإن�سان بع�س ثقته بنف�سه ، وبقيمه.
وكان �س��بيل �ساكر م�سطفى وقد اأع�سل به الأمر ؛ اأن 
يرج��ع اإىل  التاري��خ ينظر يف جنبات��ه ، ويتاأّمل هذا 
الإن�س��ان وم��ا يختلف عليه من اأح��وال ، وما يعرتيه  
م��ن ن��وازع ، وما يكتن��ف دربه من �س��ياء وظالم  ، 
ة هذا الب�رص تبداأ يف  وبداأ معه من الطني. يقول : ) ق�سّ
الطني ويف احلماأ امل�س��نون ! هكذا رووا لنا عن جّدنا 

العتيق اآدم ، الذي �ساغه
الب��ارئ من ت��راب ليعي�س ه��و والقطيع ال�س��ال من 

اأن�ساله على الطني ويف الطني(.
ونهج��ه يف ما يريد اأن ُيثبت ؛ اأن يلتقط �س��واهده من 
التاريخ ، لياأتي بها دالة على ما كان من الإن�س��ان ، 
وم��ا يكون . لكّنه ، حني ي�س��تعيد اخلرب القدمي ، يعيد 
�س��ياغته ، ويجري��ه يف لغ��ة حّية متوّثبة ، وي�س��كب 
علي��ه م��ن روح��ه ، ويطبعه 

بطابعه.
تّت�س��م مقالته ، م��ع قيامها 
على التاريخ ، بال�س��تهالل 
ال�سائق الذي يلج اإىل جوهر 
اأو  الق��ول م��ن دون متهي��د 
ما ي�س��به التمهيد ؛ اإذ ي�س��ع 
الق��ارئ منذ الكلم��ة الأوىل 
؛  يري��ده  ال��ذي  اجل��ّو  يف 
كمث��ل ابتدائ��ه مقالته التي 
عنوانها " ح�سارة التمّرد " 

شاكر مصطفى من جيل 
نشأ على حّب العربّية ، 

بتاريخها وأدبها ، يستظّل  
بمن سبقه من  كّتاب 

أدباء أحّلوا العربّية بمنزل 
رفيع في هذا العصر.
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ة التمّرد واملتمّردين على الأر�س  : ) ق�سّ
��ة طويلة خ�س��بة اللفت��ات(. وكمثل  ق�سّ
ابتدائ��ه مقالت��ه الت��ي عنوانه��ا " تق��ّدم 
الإن�س��ان " : ) التق��ّدم ، ه��ذه الفكرة التي 
ُيخيل يل ول��ك اأّنها من الأف��كار العتيقة 
والتي ترك���س على الأل�س��ن ...هي فكرة 
حديث��ة ، وحديثة ج��داً يف التاريخ(. وقد 
يب��داأ مقالت��ه بحكاي��ة �س��غرية تنطوي 
عل��ى فحوى ما يري��د ، وتوحي به كمثل 
ما ابتداأ به مقالته " اإن�سان هذا الع�رص " 
اإذ ق��������ال : ) لعّلكم �س��معتم باملاأ�سوف 
اإّن��ه   ." ديوج��ني   " �س��يخوخته  عل��ى 

فيل�س��وف يونايّن �س��بقنا بالدبيب عل��ى هذه الأر�س 
ثالث��ة وع�رصي��ن قرن��ًا ...كان النا�س يرون��ه اأبداً يف 
راأد ال�س��حى ، اأو وق��د الظهرية ، يتنّقل بني ال�س��اطئ 
وال�س��وق ويف من���رصب ال��وادي ...على كتفي��ه قدره 
الفخ��اري الذي ينام فيه ، ويف يده م�س��باح م�س��اء 

ومن ورائه كلب يلهث.
وكان اإذا �س��األه �س��ائل : وفيم امل�سباح يا ديوجني ؟ 

اأجاب : اإيّن اأفّت�س عن اإن�سان ! (
ثّم  يهبط من احلكاية ال�س��غرية اإىل ما يريد اأن يقول 
ب�ساأن الإن�سان ، و�سياعه ول ريب يف اأّن ما يتوّخاه 
الكات��ب م��ن طرائ��ق مبتك��رة  يف ال�س��تهالل يغري 
الق��ارئ بالقراءة ، وي�س��ّده اإىل املقال��ة، ومّما يجعل 
مقالته مّت�س��مة باحليوي��ة ؛ ا�ست�س��هاده باأبيات من 
ال�س��عر ، يجئ بها لكي يّت�س��ع املعنى ومتتّد اأطرافه ، 

وترتّد فيه اأ�سداء من الرتاث العربّي .
وتت��ّم براعة فّن��ه يف اختتام مقالت��ه اإذ يختمها مبا 

يعيد الت�ساوؤل يف مغزاها، كمثل ما ختم به 
ة  مقالة " ح�سارة الطني " : ) لقد بداأت ق�سّ
الإن�س��ان يف الط��ني وا�س��تمّرت يف الط��ني 
كذل��ك ، واأنا واحد من ماليني يخ�س��ون  اأن 
ة الكربى يف الطني اأي�سًا  تنتهي هذه الق�سّ
واأي�سا(. فقد ا�ست�سفى جوهر مقالته ، وما 
كان منه من خ�س��ية على م�سعى الإن�سان ، 

وجعله �ساخ�سًا يف خمتتم املقالة.
وقد يجعل اخلامتة �سوؤاًل مفتوحًا ل جواب 
ل��ه ؛ كمثل م��ا ختم ب��ه مقالته : ) ماأ�س��اة 
الإن�س��ان من فاو�س��ت اإىل هملت ( اإذ يقول 
: )  اأّم��ا اإن�س��ان اليوم فه��و " هملت " الذي 
ا�س��توت عن��ده جميع القيم واحل��دود ؛ فما يدري اأين 
الطريق ؟ وهنا ماأ�ساته الكربى  ! اأتكون هذه املاأ�ساة 
يا ترى اإرها�سًا لفاو�ست جديد ؟ ملا فوق فاو�ست ؟( 
ول �س��ّك يف اأّن ت�س��اوؤّل مثل هذا ميّد من اأفق املقالة 
ويّت�س��ع بها ، ويزيد مغزاها و�سوحًا ، ورمّبا راأى اأن 
يختم مقالته ب�س��يء من ال�سعر يجمع اأطرافها ، ويتّم 
معناها ؛ كالذي ختم به مقالته : ) الإن�سان وما فوق 

الإن�سان( اإذ اأورد هذين البيتني :

         عال الوهم ، نحن �سغنا روؤاه 
                                           واأردناه اأن يكون فكانا

          ل�ست ت�ستطيع اأن تكون اإلهًا 
                                     فاإذا ا�ستطعت فلتكن اإن�سانا

ولقد اأمّت البيتان مغزى املقالة ، وارتفعا به .
ول يخفى على قارئ ) ح�س��ارة الط��ني ( اأّن الكاتب 

احمد ح�سن الزيات  

احمد امني
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كان ُيعن��ى بلغت��ه وجتويده��ا ، بقدر عنايت��ه بفكره 
ال��ذي يري��د التعبري عن��ه ؛ ب��ل اإّن الفكر لدي��ه ل يتّم 
التعب��ري عن��ه اإّل باإحكام �س��ياغة اللغة ، واإلبا�س��ها  

رداء الفن.
ولق��د كان �س��اكر م�س��طفى مّم��ن يجي��دون احلديث 
اإجادته��م الكتابة  ؛ اإذ عرفْت �س��وَته اإذاعُة دم�س��ق ، 
ث��ّم اإذاعة الكويت حني ا�س��تقر بدولة الكويت اأ�س��تاذاً 
بجامعتها ، وعرف فيه من �س��معه ف�س��احة النطق ،  
ومرونة ال�س��وت ال��ذي يتلّون بلون املعن��ى ، فُيجيد 
اأداء خف��ي املع��اين ، ودقيقه��ا وكّلما �س��غله ال�س��اأن 
العام من اإدارة ، و�سيا�س��ة ، دبلوما�سية  ا�ستقطر منه 
خال�س��ة التجربة ليجعلها اأدبًا ؛ يتاأّمل يف الإن�س��ان 
، والتاري��خ ، ويق��راأ الوقائ��ع لك��ي يهت��دي منها اإىل 

�سورة ما عن غٍد اآٍت.
وق��د كان لإقامته يف الكويت اأن اأتاحت له مزيداً من 
التاأّمل يف جتربته ، ويف التاريخ الذي در�سه ودّر�سه 
؛ لي�س��وغ م��ن ذلك كّله ع��ربة ينتفع بها من يح�س��ن 
النتفاع. وق��د كانت على مقربة منه ؛ اإذاعة الكويت 
، وجمّلة العرب��ّي ؛ وكلتاهما كانت حتر�س اأن تكون 
مفتوح��ة له ؛ فطفق يتح��ّدث يف الإذاعة ، ويكتب يف 
املجّلة وكان حديثه يف رم�س��ان م��ن كّل عام ياأتي 
م�ستمعيه اأوائل ال�سحى بعنوان " خاطرة "  ؛ ونهجه 
فيها اأن يبداأها  قائاًل: " ب�سم اهلل " ثّم مي�سي يقتن�س 
م��ن التاريخ البعي��د ، اأو القريب خ��رباً اأو حكاية ؛ ثّم 
يدير القول م�ستنبطًا الفحوى واملغزى مّما بقي على 
الزم��ن متج��ّدداً باملعنى وظالل املعنى . ول ُين�س��ى 
�سوته وهو ينحب�س وينطلق ملّونًا الألفاظ واملعاين. 
وق��د اأ�س��غى اإليه جمهور من النا���س ، وكان ثّمة من 

يرتّقبه  كّلما اأهّل هالل رم�س��ان ؛ ي�س��غون اإليه ملا 
ي�س��معون من اأدب ، وتاريخ ، وعربة  ، ولهذا ال�س��وت 

الف�سيح املبني .
اأّم��ا جمل��ة العرب��ّي فاإّنه��ا تق��وم على املقال��ة ذات 
املنحى الفكري التي غايتها اأن تكون ر�س��ينة البناء 
، وا�س��حة الأف��كار ؛ ولكّنه��ا ل ترم��ي اإىل اأن تك��ون 
طرّية حتفل بظالل من اخليال ، ووهج من العاطفة ؛

ع��دا م��ا كان يكتب��ه اأحم��د زك��ّي ، اأّول رئي�س حترير 
توىّل اأمرها ، وعدا ما كان يكتبه زكّي جنيب حممود 
؛ غري اأّن اأحمد زكّي كان قد تويف ، وبقي زكي جنيب 
حمم��ود يكتب فيها ، على تباعد ،  مّدة ال�س��بعينّيات 
والثمانينّيات  ؛ وبقيت مقالتها ، يف جملتها ، تكتفي 
ب�سالمة اللغة ، ومتا�سك الفقرات ، واإحكام البناء ، ول 
تكاد تتعّدى ذلك اإىل �سيء من ر�ساقة اللغة وحيويتها 
، اأو تقرتب من األق اخليال وتوّقد العاطفة. ثّم وجدت 
مقال��ة �س��اكر م�س��طفى �س��بيلها اإليها فاأع��ادت اإىل 
�س��فحاتها �س��طوع الأدب ، ورهاف��ة اللغ��ة ، وتدّفق 
الأف��كار وتوّهجها ، وبقي ين���رص فيها مقالته حّتى 
اكتملت يف ن�سق واإطار يجمعانها ، وكان من جاري 
نه��ج املجّل��ة اأن تعيد ن�رص ما ُن���رص فيها من مقالت 
– اإذا جمعه��ا جام��ع – يف كت��اب ؛ فاأع��ادت ن�رص 
مقالت �ساكر م�سطفى يف كتاب عنوانه : " تاريخنا 
وبقاي��ا �س��ور " ، واإذا كان " ح�س��ارة الطني " ينظر 
اإىل الإن�س��ان وح�سارته وم�س��ريه على هذه الأر�س 
ف��اإّن " تاريخنا وبقايا �س��ور " ينظ��ر اإىل العرب يف 
تاريخه��م ، ويف حا�رصهم ، وي�س��ت�رصف ما ُتقبل به 
الأّي��ام عليهم. لقد اأراد يف هذا الكتاب اأن يرى وقائع 
التاريخ ب�س��وء الزمن احلا���رص ، واأن  ياأتي لع�رصه 



12

20
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

بخال�س��ة العربة ؛ لعّلها ت�س��يئ بع�س الَعَتمة ، وهو 
يف كّل ذل��ك تت�س��اوق عنده عنا���رص الفن مع وثبات 

الفكر.
ولعّل من توّخي الفن ؛ ح�س��ن اختي��ار العنوان اإذ هو 
مدخل الن���سّ وبابه ، والطريق اإىل ما ينطوي عليه ، 
ومن مهارة الكاتب اأن ُيح�سن �سياغة عنواناته ، واأن 
يجعلها جتمع بني و�سوح املق�سد ، وبالغة العبارة ، 
واأن يبنيه��ا على الوجازة ، والإيحاء بفحوى الن�ّس ، 
واأن يكون طرّيًا طريفًا ؛ ل تقع فيه الأل�س��ن والأقالم 

فُتذهب بهاءه.
ولي���س كلُّ م��ن زاول الكتابة بق��ادر اأن ُيتّم �رصط ما 
ينبغي للعنوان ؛ لكّن �ساكر م�سطفى كان قادراً على 
اأن ياأت��ي بالعنوان طرّيًا طريفًا موحيًا ؛ فلقد و�س��ع 
للكتاب عنوانًا م�س��تقى مّما هو قائم عليه فجعله : " 
تاريخنا وبقايا �سور " . واإذا ا�ستدعى العنوان عنوانًا 
اآخ��ر لكتاب اآخ��ر ؛ كان ق��د اأّلفه حّنا مينا و�س��ّماه " 
بقاي��ا �س��ور " وهو رواي��ة تقوم على �س��رية الكاتب  
؛ ف��اإّن ذلك مّما يّت�س��ع بالدللة ، وي�س��ل ب��ني اأثرين 
اأدبي��ني ؛ كالهما كان يقوم على ا�س��رتجاع �س��ور ، 
وم��ا يحيط بها من تاريخ اأّمة ، اأو تاريخ اأ�رصة . واإذا 
كان التاريخ �س��غل �ساكر م�سطفى ال�ساغل ؛ يدّر�سه ، 
ويتاأّمله ، وي�سرتجع اأحداثه ليقراأ فيها َمواطن النجح 
، ومزال��ق الزل��ل ؛ فاإّن��ه عل��ى ذل��ك رج��ل ل ي�رصفه 
املا�س��ي ع��ن احلا���رص ؛ ب��ل اإّن��ه ل يقف عل��ى اآثار 
املا�س��ي اإّل من اأجل احلا�رص ، يقول حمّمد الرميحي 
وهو يقّدم " تاريخنا وبقايا �س��ور " : ) حّتى عنوان 
��ة ؛ فق��د قّلبن��ا الحتمالت –  الكت��اب كانت له ق�سّ
نحن واملوؤلف – احتم��اًل وراء احتمال لختيار هذا 

العنوان ، واأ�رّص �س��احبنا اأن ندع��و كتابه املقتطف 
م��ن جمّل��ة العربّي ب� " تاريخنا وبقايا �س��ور " . هل 
ه��و عن��وان مت�س��ائم ؟! (. ول يخفى م��ا يف العنوان 
من اأ�س��ى ل يريد الكاتب اأن يظهره كّله ، ول يريد اأن 
يخفيه كّله ؛ واإّل فما الذي توحي به " بقايا �س��ور " 
اإن ل يكن �سيئًا قريبًا من الأطالل التي م�سى زمنها 
؛ لكّن��ه ل ي�س��ّلم اأم��ره اإىل حبائل الياأ���س ؛ فلعّل نوراً 

ينبثق من بني الظلمات !
لق��د كان م��ن بالغ��ة العن��وان ، و�س��داده ؛ اأّن ظالله 
تنت���رص على �س��فحات الكت��اب كّله��ا ، وتتغلغل بني 
كلمات��ه حّت��ى ت��كاد تطغ��ى عل��ى ب��وارق ال�س��ياء ! 
ف��كاأّن بقايا ال�س��ور تطغ��ى على التاري��خ ، ومتنحه 
�س��كاًل مه�ّس��مًا ، واإذا انتقل القارئ من عنوان الكتاب 
اإىل عنوان��ات املقالت وجدها ق��د ُبنيت على النهج 
نف�س��ه ؛ من حيث الطراوة ، واحليوّية ، واملقدرة على 

الإيحاء ، وجذب النتباه.
جع��ل الكاتب مقالته يف ثالثة ف�س��ول ، وجعل لكّل 
ف�س��ل عنوان��ًا يواف��ق الف�س��لني الآخرين يف �س��يء 
ويختل��ف عنهم��ا يف �س��يء. دع��ا الف�س��ل الأّول : " 
�س��يء من ال�سيا�س��ة " ودعا الف�س��ل الثاين : " �س��يء 
من التاريخ " ، وو�س��م الف�س��ل الثالث ب : ) �سيء من 
الذكريات ( وحتت كّل ف�سل �ست مقالت ؛ تلتقي عند 
عنوانه��ا اجلام��ع ، وتاأخ��ذ منه بع���س دللتها لكي 
تلتقي كّلها عند " تاريخنا .. وبقايا �سور " ؛ التاريخ 
املتدّف��ق يف جمراه م��ن منبع �س��حيق ، واملّتجه اإىل 

الغيب !
ي���رصع الف�س��ل الأول يف تاأّمل مدار ال�سيا�س��ة ، وما 
اأف�س��ت اإليه ؛ فال يقف عند وقائعها ، واإمّنا يّتجه اإىل 



20
/2
01
9

13 AL ADEEB AL IRAQI

ت 
سا

درا
ال

م��ا اأّدى اإلي��ه م�س��ارها م��ن 
خري و�رّص. وي�س��وغ الكاتب 
عنوان��ات مقالته مبا ينبئ 
ع��ن ذل��ك ؛ فيكت��ب : " نحن 
يف حالة ح�سار ل حتدٍّ " و" 
ردم الهّوة واخليار ال�س��عب 
م��ن  الثق��ايف  الأم��ن  و"   "
يحميه " و" حطني والفر�س 
" واأمثاله��ا مّم��ا  ال�س��ائعة 
ي�س��تخرجه الكاتب من لباب 
مقالته ويجعل��ه عنوانًا لها 
متوّخي��ًا ل��ه م��ن ال�س��ياغة 
واأجزله��ا   ، دلل��ة  اأوفاه��ا 

بيانًا.
وم��ن اأجل اأن ت�رصي يف العن��وان حيوية ، واأن يبتعد 
ع��ن الرتاب��ة فقد نّوع الكاتب يف �س��ياغته ؛ فيجيء 
عن��واٌن ب�س��يغة اجلملة التاّمة القائم��ة على البتداء 
والإخب��ار ؛ كمثل : " نحن يف حالة ح�س��ار ل حتدٍّ " 
اأو ياأتي ب�س��يغة ال�س��تفهام ؛ كمثل " الأمن الثقايف 
من يحميه " . وكّل عنوان ب�سياغته التي جاء عليها 
؛ اإمّن��ا ه��و �س��ذرة مقتطعة من ن�س��يج املقال��ة ، ذات 
دللة على مغزى الكاتب . ويرجع الف�س��ل الثاين اإىل 
التاري��خ ؛ ما كان منه  بعيداً تلّفه الظنون ، وما كان 
قريب��ًا مّت�س��اًل بالكاتب ؛ وهو يف كلت��ا حاليه وثيق 
ال�س��لة به قد متّثله ، و�س��كب عليه من روحه ، واأعاد 

بناءه باألفاظه .
كتب  يف )  �سيء من التاريخ ( " ملكة دم�سق املن�سّية 
: �س��فوة املل��ك زمرد خات��ون " و" احلل��م الذي مات 

يف مدي��ن ! " و" م��ن اأطعمك 
ه��ذا  و"    " املثّل��ج  اللح��م 
الثالوث املا�سي الذي انك�رص 

" وغريها.
عنوان��ات  اّتخ��ذت  لق��د 
املق��الت رداء م��ن الطرافة 
، وال�س��ياغة الت��ي تفاج��ئ 
الق��ارئ ، وتبعد عنه الرتابة 
؛ كاأن يج��يء العنوان منبئًا 
ع��ن جمهول من�س��ّي كمثل " 
ملك��ة دم�س��ق ..." اأو يج��يء 
كمث��ل  ال�س��تفهام  ب�س��يغة 
" م��ن اأطعم��ك ..." اأو يّتخ��ذ 
املباغ��ت  الإخب��ار  �س��يغة 

كمثل " هذا الثالوث ...".
ويق��وم الف�س��ل الثال��ث عل��ى ذكريات��ه يف اأمري��كا 
؛  الدبلوما�س��ي  ال�س��لك  يف  كان  ي��وم  ؛  اجلنوبّي��ة 
وعنوان��ات املق��الت مبنّي��ة اأي�س��ا عل��ى ما ا�س��تقّر 
لدي��ه من رغب��ة يف جديد ال�س��ياغة ، وطريفها ؛ فقد 
جاء يف ) �س��يء م��ن الذكريات ( " اأمري��كا الالتينّية 
..ذل��ك الع��ال اجلديد " و " كولومبي��ا .. زهرة اأوركيد 
وزم��ّردة وحّبة �س��مراء " و" الزجني الثائر " وغريها 

من عنوانات طريفة طرّية.
ويحر���س الكاتب ، بعد منزلة العن��وان ، على اإجادة 
مطلع املقال��ة ، وعلى جعل اجلمل��ة الأوىل فيه ثرّية 
م�س��حونة بالدللة ، ينتظ��م كلماتها اإيقاع من�س��جم  
مُيتع ال�س��مع ، وي���رصي فيها فكر ينّب��ه العقل ،  وكّل 

ذلك  ي�ستدرج القارئ ، ويغريه مبوا�سلة القراءة .

يحرص الكاتب ، بعد منزلة 
العنوان ، على إجادة 

مطلع المقالة ، وعلى 
جعل الجملة األولى فيه 

ثرّية مشحونة بالداللة، 
ينتظم كلماتها إيقاع 

منسجم  ُيمتع السمع، 
ويسري فيها فكر ينّبه 

العقل . 
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وق��د كان م��ن طريق��ة البتداء عن��ده ؛ اأن 
يبداأ ب�سيغة اخلرب ؛ ومفادها البدء بجملة 
خربّي��ة قد تبدو هادئة ب��اردة ؛ ثّم ينتقل 

منها اإىل ما ي�سغله
مّما تكتنفه حرارة امل�ساعر ، وتوّثب الفكر  

؛ كمثل ما ابتداأ به مقالته :
" نح��ن يف حال��ة ح�س��ار ..ل حت��ّد " اإذ 
ق��ال : " من��ذ ف��رتة غ��ري بعي��دة ُعر�س��ت 
يف نيوي��ورك ولندن م�رصحّية مو�س��يقّية 
بلغ م��ن جناحها ال�س��احق و�س��هرتها اأن 
ا�س��تمّرت على خ�سبة امل�رصح عّدة �سنوات 
؛ عن��وان امل�رصحّية يك�س��ف مو�س��وعها : 
اأوقفوا الع��ال ! اأريد اأن اأنزل " "5" ولي�س 

يف اخلرب ما يفاجئ ، اأو يده�س ؛ ولكن مهارة الكاتب 
تّت�س��ح حني ينتقل منه اإىل ما بع��ده ؛ يقول : " بطل 
امل�رصحّية مّل العال ، قرف ، يئ�س ، اأرهقته حتّديات 
الع���رص ، ويري��د اأن يغادر املركبة التي و�س��ع فيها 

مرغمًا
ف��اإذا اخت��ار هجرها بر�س��اه ... اأفما جاءه��ا مقوداً 

برغمْه
راكب��و هذه الكرة ال�س��ابحة يف لنهائّي��ة الفلك ؛ هل 
والن��زول؟  الأر�س��ّية  املركب��ة  اإيق��اف  ي�س��تطيعون 
ال�ستقالة منها والهرب ؟ املعّري منذ األف �سنة قال :
وهل ياأبق الإن�سان من ملك رّبه ... فيهرب من اأر�س 

له و�سماء "
يق��ول ذلك فريتقي بالن�ّس ، وي�س��في عل��ى ما ابتداأ 
ب��ه معنى جديداً ويخرج ب��ه من اإطار اخلرب املاألوف 
اإىل م��ا يكون َلِبنة يف بيان اخلطر الداهم املطّل على 

الع��رب  يف  مطل��ع الق��رن اخلام���س ع�رص 
الهج��ري  ! اإّن��ه ي�س��ع الق�س��ية الفكرّي��ة 
عل��ى نحو ح��ّي متدّفق من خ��الل الوقوق 
عن��د م�س��اديقها ، وما يك��ون وقائع لها 
مّما يّت�س��ل بحياة النا�س اأوثق �سلة ؛ اإّنه 

�رصب من اإذابة الفكر يف اأمثلته !
ومي�س��ي را�س��مًا م��ا يري��د : " اإذا ل يك��ن 
م��ن اإيق��اف ، ول من نزول وه��رب  ؛ اإذن 
فكّل من عليها واقف ، �س��اء اأم اأبى ، اأمام 
حتّدي��ات احلياة والع���رص"  ول يخفى ما 
يف هذا املطلع من ح�س��ن التاأّتي ملا يريد 
اأن ياأخ��ذ في��ه من بي��ان ق�س��ّية " العرب 
والع���رص" التي ما برحت ت�س��غله من اأجل 

اإيجاد ال�سيغة التي تنه�س بالأّمة.
ويّت�س��ل به��ذا املنحى م��ن ال�س��تهالل ؛ م��ا يّتخذه 
م��ن تقري��ر احلقائق تقريراً وا�س��حًا ، ثّم ي�س��تّق منه 
منف��ذاً اإىل مرم��ى القول لدي��ه ؛ كمثل ما  ا�س��تهّل به 
مقالت��ه " حّطني والفر�س ال�س��ائعة " اإذ يقول : " ل 
تق��وم املعارك فجاأة ؛ هكذا عّلمنا التاريخ ؛ ي�س��بقها 

متهيدات ومناو�سات ،
ومع��ارك �س��غرية ، ثّم تثور زوبعة عا�س��فة فتدمدم 

احلمم ، وتقوم قيامة
املعرك��ة  "  ول ري��ب يف اأّن هذا القول خال�س��ة نظر 
طوي��ل يف جم��رى التاري��خ ووقائعه ؛ ي�س��لح قدميًا 
وحديثًا ، يف تف�سري ما يقع من معارك ؛ لكّنه ل يقرتب 
من حّيز الأدب ؛ ذلك اأّن الأدب اإمّنا يقوم باملج�ّس��د ، 
ولي���س باملجّرد ؛ غري اأّن مهارة الكاتب جعلته يّتخذ 
الق��ول العام ج�رصاً اإىل واقعة بعينها يريد اأن يتحّدث 

جنيب حمفوظ  

زكي احمد جنيب
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عنه��ا ؛ه��ي واقعة حّطني ، فيت��ّم ما ابتداأ ب��ه قائاًل : 
" فهل �س��بق معركة حّطني معارك مهدت لها ؟ وما 
هو ال�س��ّلم املمت��ّد من �سخ�س��ّيات التاري��خ واأبطاله 
الذي ارتقاه �سالح الدين الأّيوبّي" . ومي�سي متنّقاًل 
خط��وة خطوة حّتى يقف على ي��وم حّطني ؛ وكاأّنه ل 
يري��د اخلرب الق��دمي وحده ، واإمّنا يري��ده ، ويريد معه  
كّل  م��ا اأح��اط به ، واأ�س��اع يف اأطرافه احلي��اة ؛ واإذا 
كانت اأ�سلة قلمه قد ُقّدت من التاريخ ؛ فاإّن مداد قلمه 

قد جيء به من الأدب .
وقد يبتدئ ب�س��يغة الإن�س��اء ؛ باأ�س��لوب من اأ�ساليب 
الطل��ب ؛ كاأن يك��ون اأمراً ، اأو ا�س��تفهامًا ،  اأو غريهما 
من الأ�س��اليب ؛ كمثل ما ابتداأ به مقالته " ردم الهّوة 
واخليار ال�سعب " اإذ يقول : " قل اأّي نبوءة م�ستقبلّية 
وا�س��كت ؛ اإذن تنهمر حلقة الأ�سدقاء جميعها حولك 
بالنبوءات ، واأحاديث النبوءات ؛ امل�ستقبل مبا يحمل 

من جمهول ؛ مثري ، حمرّي ، ميتلكنا ".
ول يخفى ما ل�سيغة الإن�ساء من مقدرة على اجتذاب 
الق��ارئ ، واإلق��اء ما يريد الكاتب اإلق��اءه يف روعه  ؛ 
عل��ى نحو ميتلك �س��يئًا كث��رياً من القّوة والو�س��وح . 
وقد يجيء الإن�ساء ب�سيغة ال�ستفهام املتوّجع حني 
يتمّلك الكاتَب اأمٌر ل مندوحة منه ُيلقي عليه بالأ�سى 
؛ كمثل ما جاء عليه ا�ستهالل مقالته : " هذا الثالوث 
املا�س��ّي الذي انك�رص " اإذ يقول : " ماذا يقول الكاتب 
وال�س��ديق وامل��وؤّرخ ؛ عندما يفقد �س��ديقه الفنان ؟ 
لنق��راأ هذه الذكريات ؛ ففيها �س��وت ، و�س��دى اأنغام 
م��ا زال��ت تغمر اأرواحن��ا بالفرح اأو ما ي�س��به الفرح . 
عن عا�س��ي الرحبايّن ، وكرم��ى لعينيه اللتني غابتا 

اإىل الأبد ؛ اأكتب "

ورمّبا ياأتي بالإن�س��اء مبتدئًا به على �سيغة العر�س 
كم��ا يف مقالت��ه :" اأم��ريكا الالتينّي��ة .. ذل��ك العال 

اجلديد " حيث يقول :
" لو وقفْت بك اخلطى  ذات يوم يف �ساحة املدينة ، 
اأمام متثال �س��خم حلذاء عتيق ؛ فماذا تراها جنّيات 

الظّن ملقية يف وهمك ؟ " فيجعل
القارئ ، بطريقة بدئه هذه ، باإزاء ما يريد اأن يقول ، 

ويدعوه اأن مي�سي معه يف مدارج مقالته.
ومن ُيح�س��ن ا�س��تهالل مقالت��ه ، ويجّوده ، �سُيح�س��ن 
، م��ن بع��د ، اإدارة احلدي��ث ، والتاألي��ف ب��ني الأفكار 
وال�س��ور ؛ لتّتخ��ذ املقال��ة �س��كلها ، وتبل��غ غايتها ؛ 
ولرنجع اإىل مقالته : " نحن يف حالة ح�سار ..ل حتّد 
" لك��ي نرى مهارته يف اإدارة القول ، وتوليد الفكر. 
كان القرن اخلام�س ع�رص الهجري قد اأ�س��ّل ، وكانت 
املخاط��ر ُتط��ّل كروؤو�س ال�س��ياطني مرعب��ة خميفة ؛ 
ولكّن قّل من تنّبه اإليها ، وقّل من وقف عندها ؛ واأراد 
الكات��ب اأن يك��ون النذي��ر ، واأن يك��ون الرائد الذي ل 
يكذب اأهله ؛ فلعّل من ي�س��مع ، ولعّل من يعي ؛ فكتب 
هذه املقالة ون�رصها يف ت�رصين الثاين �سنة 1980 ؛ 
لتكون ر�سالًة اإىل اأبناء اأّمته يف مطلع القرن الهجرّي 
اجلدي��د ، واأدارها عل��ى ما كان  يرى من خطر حميق 
؛ يق��ول : " اأّول ه��ذه التحّدي��ات : طغي��ان احل�س��ارة 
الغربّي��ة املتفاق��م ، ه��ذا ال���رّص الأبي�س كم��ا يدعوه 
بع���س اأبنائه��ا ، يكت�س��ح كالفي�س��ان النوح��ي كّل 
احلدود ... ل يحدث يف تاريخ الإن�سان كّله اأن وجدت 
ح�س��ارة مبثل هذه الق��وى ال�س��يطانّية ، ومبثل هذه 
العاملّية من الطغيان ل�س��نا اأم��ام اإمربيالّية تقليدّية 
، ولك��ن اأم��ام تّنني ح�س��اري كوين ، يتح��ّرك باأقدام 
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املردة ، يتحّرك ، يدو�س النمل ، وحدود الق�س��ب التي 
تقيمها اجلماعات احل�س��ارّية الأخ��رى دونه ". غري 
اأّن��ه وهو يورد اخلطر املحيق ل ي��اأِت به جمرداً ، بل 
�س��ّبه يف قالب من ال�س��ور يتوّلد بع�سها من بع�س 
حّت��ى تكتم��ل مالمح هذا اخلطر الداهم. وكّل �س��ورة 
جت��يء تزيد الأمر جالء ، وتهي��ئ الأذهان نحو مزيد 
من التفّهم ، على اأّن الكاتب ل يبتعد عن التاريخ ، بل 
يرجع اإليه من اأجل اأن تّت�سح هذه احل�سارة الداهمة 
؛ يقول : " هذه احل�سارة التي بداأت القيام منذ اأربعة 
قرون بنهب القارات الثالث ، وا�س��تعبادها ؛ ما تزال 

تزداد نهبًا وا�ستعباداً وجربوتًا من اجلربوت  ".
ويري��د اأن يكون ذل��ك ُنذراً ، ويرج��و اأن يقع موقعه ؛ 
فيدف��ع العرُب عنهم الغفلَة ، ويتيّقظوا ؛ حّتى ياأخذوا 
باحل��زم يف اأمره��م . ولكّنها كلم��ات  جتيء وتذهب 
كم��ا ج��اءت كلم��ات قبله��ا وذهب��ت ؛ م��ن دون اأن 
يتنّبه الغافل ، اأو ي�س��تيقظ النائم ! لكّن للكاتب �رصف 
التنبيه ، ومهارة اإدارة الكالم ، وح�سن التقاط مواطن 

املخافة مّما قد يخفى على غري الب�سري.
ولك��ي يت��ّم ل��ه املغ��زى ؛ فقد ���رصع يقّل��ب الأفكار ، 
وي�س��ت�رصف ما �س��يجيء  بجم��ل ق�س��رية ، �رصيعة ، 
ناف��ذة ، حتاك��ي اخَلْط��ب يف تقّحمه . يق��ول اإّن هذه 
احل�س��ارة املفرت�س��ة " تدّمر كّل الأ�س���س احل�سارّية 
الأوىل مل�سلحة تكوين ح�سارّي جديد . اإّنها لن توؤدي 
اإىل الع���رص ال�س��يبرينتي – الألك��رتوين – الكوكب��ّي 
فقط ؛ ولكن اإىل ع�رص احل�سارة الواحدة التي تفرت�س 
الأخريات : ح�س��ارة الغرب ... اأهي تودي بنا ؟ بلى ! 
ولكن دون اأن يكون لنا فيها من مكان ؛ �سوى مكان 
العدي��د م��ن احل�س��ارات القدمية  ".  واإذ ي�س��تويف ما 

يريد من ال�سور  وتالحقها يعمد اإىل التقرير الوا�سح 
ال�رصيح الذي ل يدع ريبة عند م�سرتيب  !

لق��د كان نهجه يف اإدارة ال��كالم ، ومعاجلة الأفكار ؛  
اأن يتنّقل بني الت�سوير والتقرير حّتى يّت�سح املغزى 
، وياأن���س الق��ارئ بتنّوع طرائق الأداء. وقد �س��حبت 
طرائ��ق الأداء املتنّوع��ة عاطف��ٌة مّتق��دة تتوّه��ج يف 
اأحرف الكلمات ؛ ذلك اأّنه كان ي�ست�سعر اخلطر الداهم 
يل��ج عليه بيته ، وركن عمله ، ويزعزع قواعده ؛ لكّنه 

يرى النا�س ذاهلني ، اأو كالذاهلني عّما يراد بهم .
واإذا م��ا نظ��ر امل��رء يف املقال��ة بع��د م��ا يزي��د على 
ثالثني �س��نة م��ن كتابتها ؛ وجد اأّن الُن��ذر التي راآها 
الكاتب تلوح يف الأفق قد دنت حّتى حاقت بالنا�س ، 
واأّن �رّصها قد ا�ستبان ؛ ولكّن الذاهلني ما يزالون يف 

ذهولهم قد اأُخذت عليهم الطرق !
اإّن املزاوجة بني التقرير والت�س��وير ، ونفاذ العاطفة 
ال�س��ادقة يف اأثن��اء الفك��ر ؛ �س��يء م��ن �س��ميم ف��ن 

الكاتب، ل ُيخلي كتابته منه .
وعنايت��ه بخامتة مقالته ل تقّل عن عنايته مبطلعها 
و اإدارة  عنا�رصها؛ فقد جعل اخلامتة �س��يئًا يحتوي 
جوه��ر مقالته ، ثّم ميّد من اآفاقها باأ�س��ئلة جديدة ل 
ج��واب له��ا. كمثل م��ا اختتم به مقالت��ه : " نحن يف 
حالة ح�سار ..ل حتدٍّ " حيث يقول : " يف القرن الآتي 
؛ م�سرينا هو الذي �سيكون مو�سع الرهان لأّن اللعب 
من��ذ الآن قائم عليه يف الع�رص املقبل ، ع�رص العبيد 
الثاين ، اأمامنا اأحد طرفني : اإّما اخلروج من احل�سار 
، واإّم��ا امل��وت حتت ال�س��نابك . ما من اأحد ي�س��تطيع 
الهرب . ما من اأحد ي�س��تطيع اأن يقول : اأوقفوا العال 

اأريد اأن اأنزل .. األ اأقل اإّننا يف حالة ح�سار؟ "
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ول ري��ب يف اأّنها خامتة مُت�س��ك بقارئها وُتعيد عليه 
الأ�س��ئلة ؛  حّتى يتحّقق التنّبه والتيّقظ ، غري اأّنه مّما 
ُيح��رج ال�س��در اأن دع��وة كه��ذه ، واأمثاله��ا ، ذهبت 
اأدراج الري��اح ؛ وكاأّنها �س��وت يف قاع �سف�س��ف ل 

ُيرجع �سدى !
ويخت��م مقالت��ه : " ه��ذا الثالوث ال��ذي انك�رص " التي 
جعلها مرثاة يف �س��ديقه عا�س��ي الرحباين ؛ يقول : 
" لقد م�سى عا�سي يف جنازة ر�سمّية، ل مو�سيقاه 
رافقت��ه ، ول املو�س��يقا اجلنائزّي��ة ودعت��ه اإىل مقّره 
الخ��ري . وحدها رافقته القلوب الدامعة . كانت تبكي 
الف��رح ال��ذي فقدت��ه !" يريد اأن يق��ول اإّنه ب��اٍق بفّنه 
واإبداع��ه اللذين اأحّبهم��ا النا�س ، واأحّل��وه ، لأجلهما 
، منزل��ة رفيعة يف اأنف�س��هم . لقد اأّك��د فحوى مقالته 
بخامتته��ا الوجي��زة ، وجملها الق�س��رية التي توحي 

باملغزى قبل اأن تقّرره .
ويجعل خامتة مقالته : " حّطني والفر�س ال�سائعة "  
ا�ست�رصافًا وتطّلعًا  ؛ يقول : " واإّنها ملاآ�ٍس وت�سحيات 
تزل��زل احلجارة ؛ تلك الت��ي تنتظرنا يف الغد. حطني 

املقبلة �س��وف تك��ون قطعًا م��ن اجلحي��م تنفجر يف 
الغي��ب  خ��الل  م��ن  اأرى  وكاأيّن  والنا���س.  الأر���س 
الطرق من كّل العوا�س��م العربّية اإىل القد�س مفرو�سة 
بالأ�سالء الغالية ، وباجلماجم انطفاأت منها العيون 
ونبت الع�س��ب فوق اأ�س��العها " وهي خامتة تن�سجم 

مع املقالة وما �سّورت .
لقد ُعني �س��اكر م�س��طفى مبقالته الأدبّي��ة فاأقامها 
عل��ى فك��ر �س��حيح ينظ��ر اإىل الإن�س��ان ، وينظر اإىل 
املجتم��ع ، ويرج��و لهم��ا �س��الح الأم��ر ، واأجراه��ا 
بعربّية ف�س��يحة قادرة على ح�س��ن ا�س��تيعاب الفكر 
والوج��دان . واإّن��ه من جيل كان ل يكت��ب اإّل ببيان ، 

ول يفّكر اإّل مبا ينفع الفرد واملجتمع من اأفكار ...!
وبعد ؛ فاإّن لغة �س��اكر م�س��طفى ؛ يف كتابته الأدبّية 
، ويف موؤّلفات��ه التاريخّية ، ويف نق��ده الأدبي ؛ لهي 
من خري الأمثلة على اللغة الف�س��يحة البليغة التي ل 
تنبو عن الع�رص ، ول ينبو الع�رص عنها  ، ول تنكرها 

اأ�سوُل البيان العربّي.

موارد الدراسة
- تاريخن��ا .. وبقايا �س��ور ،  �س��اكر م�س��طفى ، كتاب 

العربّي ، الكويت ، اأكتوبر 1985 .
- ح�س��ارة الطني ، �ساكر م�سطفى ، دار الرّواد للتاأليف 
والرتجم��ة والن���رص ، الطبع��ة الأوىل ، دم�س��ق ، كان��ون 

الثاين 1955 .
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اواًل:  كان للنظري��ة ال�رصدي��ة اإ�س��هاماتها يف حتديد 
ان��واع ال���رصد، وقوانين��ه؛ عل��ى الرغم مم��ا اأُثري من 
اعرتا�س��ات، ملا حتمله ه��ذه القوانني من �س��مولية، 
فتنفتح على اأثر هذه العرتا�س��ات مناق�سات كثرية، 
كان��ت مثمرة ومتنوع��ة وجادة، وق��د انتجت بحوثًا 
علمي��ة مهم��ة حتاول ايج��اد مقرتب��ات بني خمتلف 
الآراء والت�سورات والإ�سكاليات املثارة، ويف مقدمة 
الإ�س��كاليات تل��ك املتعلقة بوجهة النظ��ر اأو التبئري، 
الت��ي تب��نّي عالقة ال��راوي باحلكاي��ة الت��ي يرويها 
ومواقعه املختلفة منها؛ وكان "واين بوث" قد احتج 
على اختزال �س��يغ وجهة النظ��ر اأو التبئري يف ثالث 
�س��يغ اأو اأرب��ع،  يف ح��ني هو ي��رى اأنها تبل��غ قرابة 
خم�سة ماليني �سيغة ممكنة يف احلكاية الواحدة)1( 
و راأى "ج��ريار جني��ت" اأن مفاهيم التبئري تعاين من 
اخللط يف حالة عدم الف�س��ل بني ال�س��يغة وال�سوت، 

"اأو بني َمْن يرى؟ وَمْن يتكلم")2(
وه��ذا التحديد بني ال�س��يغة وال�س��وت، ميثل حتديداً 

مهم��ًا و�رصوريًا يف الق��راءة النقدية، وه��ذا ما يراه 
معظم نق��اد ال�رصدية الذي��ن تبنوا هذا الف�س��ل، لأنه 
يزي��ل اخلل��ط واللب���س. عل��ى الرغ��م م��ن اأن التنظري 
النقدي حول وجهة النظر اأو التبئري قدمي، وفيه خلط 
مزعج بح�س��ب جيني��ت، وكان "ه��رني جيم�س" اأول 
من حتدث عن هذه التقنية، ثم تبعه لوبوك يف العام 
��ل فيها اأي�س��ًا)3(، وقد وا�س��ل النقاد  1921 وف�سّ
بعدهما البحث والدرا�س��ة يف اأطار اإ�س��كاليات ال�رصد 
على نحو عام، واإْن حملت هذه البحوث اخللط نف�س��ه 
والإزعاج عينه، اإىل اأن و�س��لنا اإىل جتربة "جينيت" 
النقدية التي ُتعد من الدرا�سات املهة، وقد اأّثر جينيت 

يف التنظريات ال�رصدية التي جاءت بعده. 
ويف اط��ار ا�س��كاليات التبئري، كان "واي��ن بوث" قد 
اج��رتح يف كتاب��ه "بالغ��ة التخيي��ل"، اآلي��ات عم��ل 
املوؤل��ف احلقيقي واملوؤلف ال�س��مّني، وب��نّي معايري 
هذا الأخري، ثم تناول اأ�سكال الرواة و�سيغهم، فمنهم 
ال��راوي املم���رصح، ومنه��م ال�س��ارد اأو ال��راوي غ��ري 

الراوي غير الجدير بالثقة في القص العربي

ا.د.حسين حمزة الجبوري 
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املم���رصح، ومنهم ال��رواة الثقات، وغ��ري الثقات)4(  
واأ�س��ار اإىل موق��ع امل��روي ل��ه يف ال���رصد. وكل هذه 
ت�س��ب يف الإ�س��كالية التي تعاين منها هذه التقنية، 
وق��د خُل�س نق��اد ال�رصدي��ة اإىل حتديد �س��يغ ثالث، 
وه��ي عند ج��ريار جيني��ت "احلكاي��ة غري املب��اأرة" 
اأو التبئ��ري ال�س��فر، و"التبئ��ري الداخلي" �س��واء اأكان 
ثابتًا اأم متغرياً، ث��م التبئري اخلارجي، واأكد �رصورة 
التفري��ق كذلك بني "ال�س��يغة، وال�س��وت". ويبدو اأن 
�س��يغتي الرواي اجلدير بالثقة، والرواي غري اجلدير 
بالثق��ة التي اقرتحهم��ا واين بوث، كانت��ا جزًءا من 
�س��يغ التبئري الثالث ال�سابقة، ولكن ل يلتفت اإليهما 
اأح��د قبل بوث. و حدد "بوث" اي�س��ًا، معايري املوؤلف 
ال�س��مني على اعتب��ار اأنها متثل �رصط��ًا يف العالقة 
بني هذا املوؤلف، وبني الراوي �سواء اأكان ثقة اأم غري 

ثقة، فالراوي اجلدير بالثقة 
تل��ك  م��ع  من�س��جمًا  يك��ون 
املعايري وينفذها كليًا، فهو 
تابع للموؤلف ال�سمني، على 
العك�س من الراوي غري الثقة، 
واملنفل��ت  عليه��ا  املتم��رد 
منه��ا، ومن ثم فه��و راف�س 
له��ا بح�س��ب ب��وث، ويتف��ق 
"جريالد برن�س" وروؤية بوث 
عن الراوي غري الثقة بقوله: 
ومعايري  �س��لوكه  يتف��ق  "ل 
ال�س��مني")5(  املوؤل��ف 
فه��و راٍو يختل��ف يف قيم��ه 
وح�ّس��ه  "واأحكامه  وميول��ه 

الأخالق��ي عن مثيالتها عند املوؤلف ال�س��مني")6(.. 
م��ن هنا نحاول درا�س��ة اأ�س��كال الرواي غ��ري اجلدير 
بالثق��ة لأهميتها يف بناء �رصد مغاير وجتريبي عّما 
هو �س��ائد، و نبنّي �س��يغ هذا الراوي املختلفة – كما 

نعتقد - يف الق�س العربي. 
ث�ني� : لقد حدد نقاد ال�رصد، معايري املوؤلف ال�سمني 
وامل�س��افة، اأو القرب والبعد بينه وبني الراوي اجلدير 
بالثق��ة، وهن��ا تك��ون امل�س��افة قريب��ة بينهم��ا، اأما 
امل�سافة بينه وبني الراوي غري اجلدير بالثقة فتكون 
بعيدة،  وهذا البعد �س��ّبب خروجًا على هذه املعايري، 
و يع��د مت��رداً �س��عريًا - كم��ا ن��رى - قب��ل اأن يكون 
مترداً اأخالقيًا بح�س��ب "برن���س"، وعلى الرغم من اأن 
ه��ذا الراوي  نت��اج القيود التي فر�س��تها التاأطريات 
ال�رصدي��ة البنيوية ال�س��مولية، اإل اأن �س��ذوذه ومترده 
باملعاي��ري  التزام��ه  وع��دم 
وهذيان��ه، يدخ��ل يف بع�س 
الأحي��ان ع��ال "احلل��م" ما 
بع��د احلداث��ي، واملتغ��ريات 
ال���رصد  عل��ى  ط��راأت  الت��ي 
والنظري��ة ال�رصدية؛ ومن ثّم 
ُي�سهم هذا الراوي يف اإدخال 

مفاهيم جديدة لل�رصد.
وقب��ل اخلو�س يف اأ�س��اليب 
الراوي غ��ري اجلدي��ر بالثقة 
و�س��يغه املختلف��ة، لبد اأن 
نق��ف عل��ى معاي��ري املوؤلف 
ال�س��مني التي يخرج عليها 
مقدم��ة  ويف  ال��راوي،  ه��ذا 

لقد حدد نقاد السرد، 
معايير المؤلف الضمني 

والمسافة أو القرب 
والبعد بينه وبين الراوي 

الجدير بالثقة، وهنا تكون 
المسافة قريبة بينهما، 
أما المسافة بينه وبين 

الراوي غير الجدير بالثقة 
فتكون بعيدة
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م��ا نحن ب�س��دد الوقوف عليه، ه��ي  اآلية 
امل�س��افة والعالق��ة بني املوؤل��ف احلقيقي 
و املوؤل��ف ال�س��مني. و�س��لطة ه��ذا الأخري 
الذي يجزم "ب��وث" باأن معاي��ريه القيمة 
الأ�سا�س��ية، الت��ي يتعلق بها ه��ذا املوؤلف 
�س��لطته الن�سية وال�سعرية من دون اعتبار 
للموقف الذي يتبناه خالقه – ونعني  هنا 
املوؤل��ف احلقيق��ي - ، تل��ك القيمة املعرب 
عنها يف ال�سكل الكلي لل�رصد وقوانينه)7( 
وم��ن ث��ّم توؤك��د النظري��ة ال�رصدي��ة  قيمة 
امل�س��افة هن��ا، ليظهر الفرق ب��ني املوؤلف 
– اأو  الفن��ي  احلقيق��ي والآخ��ر ال�س��مني 

الورق��ي – ، فهذا الراوي ال�س��مني "يختار بوعي اأو 
من غري وعي ما نقراأه، فن�س��تدل اأن��ه ترجمة مثالية 
واأدبي��ة ومبدع��ة لالإن�س��ان احلقيق��ي. اإنه خال�س��ة 
اختيارته اخلا�س��ة")8( وهذا املوؤلف ال�سمني – اأو 
ال��رواي ال�س��مني، كما نراه ه��و الذي ي��روي، اأو هو 
ال��ذي يعطي م�س��احات احلك��ي للراوة، وي�س��مح لهم 
بال���رصد، وه��و الذي ي��وزع عليهم الأدوار اأي�س��ًا - ، 
مع اأنه ميثل "الأنا الثانية" للموؤلف احلقيقي بح�سب 
زع��م معظم املنظري��ن، ومن ث��ّم يفرت���س اأن تكون 
امل�سافة قريبة من بع�سهما، اإّل اأنهما رمبا يختلفان 
- كم��ا نعتقد -، اإذا  اختلفت الروؤي��ة للعال بينهما، 
عندئذ جندهما يبتعدان عن بع�س��هما  )تت�س��ح مثل 
ه��ذه العالق��ة يف الختالف ب��ني املوؤل��ف احلقيقي 
والراوي ال�س��مني يف �سخ�س��ية "�س��عيد مهران" يف 
رواي��ة "الل�س وال��كالب" لنجيب حمف��وظ، والروؤية 
الإيديولوجي��ة املختلف��ة ل��كل منهم��ا ( ويبدو مترد 

ال��راوي ال�س��مني عل��ى املوؤل��ف احلقيقي 
يف  وروؤيت��ه  اختيارات��ه  يف  وا�س��حًا 
الرواية، يف حني ي�س��عى الراوي ال�س��مني 
"الورقي"،  ي�سعى اإىل اإلزام الراوي اجلدير 
بالثق��ة مبعايريه ه��و، ل مبعايري املوؤلف 
احلقيقي يف اإطار الختالف الأيديولوجي 
اأو ال�سعري وروؤيته للعال، ويربز هنا دور 
ال��راوي غ��ري اجلدي��ر بالثقة ال��ذي يتمرد 
عل��ى معايري الراوي اأو املوؤلف ال�س��مني، 
ال�س��كلية، والأيديولوجية، والأخالقية)9( 
فالراوي ال�س��مني، يتم�ّسك مبعايريه التي 
يعّدها "مقد�س��ة" يف مواجهة الراوي غري 

اجلدير بالثقة. 
هذا الختالف يبنّي ابتعاد امل�سافة بينهما. ويحدد 
ال�سارد  "اإن  النحو  هذا  على  العالقة  �سيغة  "بوث" 
قد يكون على م�سافة طويلة، اأو ق�سرية من الكاتب 
اأخالقية،  تكون  قد  امل�سافة  وهذه  ال�سمني")10( 
والراوي غري  ال�سمني  الراوي  العالقة بني  كما هي 
رواية  يف  "اأميا"،  �سخ�سية  ر�سم  يف  بالثقة  اجلدير 
بعيدة،  بينهما  امل�سافة  كانت  اإْذ  بوفاري"،  "مدام 
وقد تكون امل�سافة فيزيائية اأو زمنية، اإْذ  "اأن اأغلب 
الكّتاب يبتعدون عن ال�سارد  واإْن كان اأكرث معرفة، 
لأنهم يعرفون، بح�سب كل الرتجيحات،  املجرى الذي 
�ستتخذه الأحداث يف النهاية...اإلخ")11(. ومنها مثال، 
احلكاية  و�سخ�سيات  ال�سمني  الراوي  بني  امل�سافة 
التي خلقها الراوي غري الثقة، اأو الذي تعاطف معها، 
وثقافيًا،  اأخالقيًا  متجان�سة  امل�سافة  تكون  ورمبا 
اأمثل  ولعل من  اأو غري متجان�سة.  و�سعريًا  زمنيًا  اأو 
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ال�سخ�سيات واأبرزها، الدالة 
اأو  الطويلة  امل�سافة  على 
البعيدة بني الراوي ال�سمني 
والراوي غري اجلدير بالثقة، 
ال��ت��ي كانت  ال��ع��الق��ة  ت��ل��ك 
حمفوظ  جن��ي��ب  رواي����ة  يف 
يف  اجلديدة"  "القاهرة 
�سخ�سية حمجوب عبدالدامي، 
الكاتب  بني  امل�سافة  وك��اأّن 
ال�سمني  واملوؤلف  احلقيقي، 
متطابقة،  ال�سخ�سية  اإزاء 
ول���ك���ن���ه���ا خم��ت��ل��ف��ة م��ع 
بالثقة  اجلدير  غري  ال��رواي 
ف�سخ�سيةحمجوب  متامًا، 
�سخ�سية  كانت  عبدالدامي، 

الجتماعية،  القيم  على  ومتمردة  وحاقدة  غا�سبة 
يعي�سها،  التي  للمرحلة  والفكرية  ال�سيا�سية  والقيم 
يعانيه  ك��ان  ملا  ي�سّوغه  ما  له  التمرد  ه��ذا  وك��ان 
ومن  احلياة،  يف  وا�سح  طبقي  ظلم  من  حمجوب 

املوؤلف اأو الراوي ال�سمني.
فهذا الراوي الظال بكل املعايري ل يلتفت ملا يعانيه 
حمج��وب من الظ��روف القا�س��ية التي و�س��عت فيها 
ال�سخ�س��ية م��ن املوؤل��ف احلقيق��ي وال�س��مني.. هذه 
الظروف  حولت حمجوب اإىل �سخ�سية "مرذولة" من 
ه��ذا املوؤلف اأو ال��راوي قبل املتلقي، واإمّن��ا اأراد هذا 
املوؤل��ف من املتلقي اأن يتفق معه، مما اأ�س��اف ظلمًا 
على ظلمه، لهذا اأدان املوؤلف ال�س��مني )ال�سخ�س��ية( 
من��ذ البداي��ة، وجعل من نف�س��ه خ�س��مًا له��ا، وعدواً 

راف�سًا ل�سلوكها كليًا، فكان 
بن��اء ال�سخ�س��ية و�س��لوكها 
حمج��وب  اأن  م��ع  ق�س��ديًا، 
يعي���س  كان  ال��دامي،  عب��د 
ق�س��اوة  الظ��روف  اأك��رث  يف 
وحرمان��ًا  وظلم��ًا  وقتام��ة 
من النواحي كلها، فقد �سقط 
 - مري�س��ا  الوحي��د  معيل��ه 
ونعن��ي ب��ه الأب -  واأقعده 
املر���س ع��ن العم��ل ليغل��ق 
املنف��ذ القت�س��ادي الوحيد 
عبدالدامي  حمجوب  خلال�س 
م��ن الرذيل��ة، اأو الأخذ بيده 
الدرا�س��ية،  حيات��ه  لإدام��ة 
ولك��ن اإ�رصار حمج��وب عبد 
ال��دامي على النج��اح، يفرت���س اأن يث��ري الإعجاب ل 
الإدان��ة، وكان ه��ذا الأم��ر ك�رصا لأفق توق��ع املوؤلف 
ال�س��مني الذي ك�س��ف عن م�س��كلة اأخرى تعاين منها 
ال�سخ�سية، ب�س��بب �سوء الو�س��ع القت�سادي وف�ساد 
ال�سلطة، والبطالة بني ال�سباب، ليمّهد  الطريق ل�سقوط 
ال�سخ�س��ية مرة اأخرى بكل ق�س��وة هذه املرة، عندما 
دخل حمج��وب عبدالدامي يف متاه��ات كثرية اأثارت 
اأوهامه، �س��واء اأكان ذلك يف حتر�س��ه بال�سابة قريبة 
وال��ده يف املواق��ع الآثارية، اأم يف ال�س��تمرارية يف 
ال�س��لوك املتم��رد اجتماعيًا، وكاأّن املوؤلف ال�س��مني 
يريد اأن ي�سحب الب�ساط فعاًل عن الراوي غري املوثوق 
ال��ذي تبنى هذه ال�سخ�س��ية، فا�س��تطاع �س��حبها من 
املوؤلف ال�س��مني لكي يك���رص معايريه التقليدية، ول 

الراوي أو المؤلف 
الضمني، يسعى لتثبيت 

معاييره ويلزم الراوي 
الثقة بها.. أما الرواي 

غير الثقة فيخرج عليها 
ليبني تشكيالته الفنية 
وبناه التجريبية الجديدة، 

فضاًل عن طرح رؤيته 
للعالم  المخالفة لرؤية 

الراوي الضمني
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يجْد هذا ال�سلوك للراوي غري 
املوث��وق، ه��وًى م��ن جه��ة 
املوؤل��ف اأو الراوي ال�س��مني 
الذي ي�س��عى اإىل التخلي عن 
الراوي املتم��رد ويجعله يف 
مواجه��ة امل��روي ل��ه، ومع  
الق��ارئ ليبع��ده عن��ه، وبدا 
الأم��ر ث��اأراً قائم��ًا بينهم��ا، 
عل��ى  وتناف�س��ًا  وتزاحم��ًا 
النجاح بني املوؤلف ال�سمني 
والراوي غري اجلدير بالثقة، 
ومن ثّم ال�سخ�سية الروائية. 
فه��ذا املوؤل��ف ل ي��دْن مثال 
�سخ�سية علي طه الذي كان 
ي�س��اريا وه��و  يتخل��ى  عن 
حبيبته اإح�س��ان و�س��قوطها 

يف العه��ر، وكاأن العه��ر موروث مق��رتن يف حياتها؛ 
لأنه��ا فق��رية، ولأنها كان��ت من عائلة م�س��حوقة - 
والدتها كانت راق�س��ة �سابقا -، واأما الأب فاإنه كان 
مهرب��ًا و�سم�س��اراً، وكانت ال�س��ابة جميل��ة ومتعلمة 
وطموح��ة يف تغي��ري حالها بطريقة �رصيف��ة، قبل اأن 
ي�س��قطها النظام ال�سيا�س��ي والقت�س��ادي يف اأنياب 
الوزي��ر الفا�س��د -وه��و ميث��ل نظام��ا كام��ال-. هذا 
البناء، ووجهة النظر الإيديولوجية  للموؤلف احلقيقي 
وال�سمني دفع غايل �سكري للقول: اإن جنيب حمفوظ 
يحقد على كل �سخ�سية متمردة يف رواياته، ون�سيف 
اأي�س��ًا اأن حمف��وظ �س��ديد اخل�س��ومة م��ع الفق��راء، 
ويف اأحي��ان كثرية يعّري �س��لوكهم، ب��ل يهزمهم يف 

النهاية بالق��در اأو بالهزمية 
الأخالقي��ة والجتماعية، اأو 
من ال�س��لطة كما ح�س��ل يف 
املحرتم"،  "ح���رصة  رواي��ة 
و�سخ�س��ية "عثمان بيومي" 
"�س��عيد  �سخ�س��ية  وكذل��ك 
مه��ران" يف رواي��ة "الل���س 
والكالب" ويف رواية "بداية 
و�سخ�س��يات  ونهاي��ة"، 
وباق��ي  ونفي�س��ة  ح�س��نني 
ورواي��ة  عائلتهم��ا،  اف��راد 
ل�س��يما  امل��دق" و  "زق��اق 

�سخ�سية "حميدة". 
وقد اتخذ الراوي غري اجلدير 
بالثقة، من ال�سيا�سة وف�ساد 
لتم��رد  م�س��وغًا  رجاله��ا، 
ال�سخ�س��يات  الروائية كلها، ففي "القاهرة اجلديدة" 
وجدنا منهم حمجوب عبدالدامي، وعلى نحو اإ�س��كايل 
يف امل��كان والزم��ان يف املجتم��ع ال�رصق��ي، وعل��ى 
الرغ��م من ه��ذه الإدانة الت��ي ت�س��تمر يف اأدب جنيب 
حمف��وظ، اإل اأنه��ا تغ��ريت ب��ني الع��ام 1945 زمن 
�سدور القاهرة اجلديدة، و العام 1966 زمن �سدور 
"ثرث��رة ف��وق الني��ل" لتغ��ري الظ��روف الجتماعية 
ثيم��ة  اأن  لنكت�س��ف  وال�سيا�س��ية،  والقت�س��ادية 
العالق��ات احلرة بني الرجل واملراأة، قائمة على نحو 
�رصي��ح ومتعدد ومتنوع يف "الرثثرة" مع ف�س��اد يف 
ال�سلطة واملجتمع، ف�سال عن ال�ستغالل القت�سادي، 
مما جعل من فل�سفة "طظ " ملحجوب عبدالدامي، رمبا 

في سرديات »رؤوف 
مسعد«، فأن الراوي 
غير الجدير بالثقة ال 

يتصالح مع معايير الراوي 
الضمني وال يتوافق 

معها، فهو في خصام 
وتمرد دائم، مما ولد 

تجريبًا شعريًا، وبروزًا لصيغ  
الراوي المتطفل، السيما 

في روايتيه »بيضة 
النعامة« و«ايثاكا«. 
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ه��ي الفل�س��فة الكرث و�س��وحًا، والأق��رب للواقع بعد 
الهزائم املنك��رة يف احلياة ال�سيا�س��ية والجتماعية 
والقت�س��ادية. وا�س��بحت هذه الفل�سفة الأقرب ل�سلة 
املثقف��ني املهزوم��ني، والربجوازي��ني يف املجتم��ع 
ال�رصق��ي ال��ذي كان يع��اين م��ن ال�س��تبداد والظلم، 
ولع��ل انعدامية اأني�س  وغ�س��به، هي امتداد لفل�س��فة 
حمج��وب عب��د ال��دامي)12( وه��ذا حتول يت�س��ق مع 
جمم��ل املتغ��ريات يف جمتمعن��ا العربي ال��ذي ُفِجَع 
ب��ني  امل�س��افة  1967، وب��دت  5حزي��ران  بهزمي��ة 
الراوي ال�س��مني والراوي غري املوث��وق بعيدة، لهذا 
ي�س��عى هذا الراوي املتمرد اإىل �س��لب وظائف الراوي 
ال�س��مني لك��ي يتمك��ن م��ن تاأويل احلدث وتف�س��ريه 
بح�س��ب روؤيت��ه. وكان "ج��ان ليتفل��ت" ق��د اأجم��ل 

وظائف الراوي ال�س��مني  حمل النزاع يف 
ث��الث وظائف، وه��ي : وظيفة الت�س��وير، 
وتتح��دد معها وظيفة املراقب��ة اأو وظيفة 
الإدارة، وهم��ا وظيفت��ان الزاميت��ان، ث��م 
اأخ��رياً الوظيف��ة التاأويلي��ة الإختياري��ة.. 
بالثق��ة  اجلدي��ر  غ��ري  ال��راوي  ويح��اول 
�س��لب ه��ذه الوظائ��ف ول�س��يما الوظيفة 
ال��راوي  اخت�سا�س��ات  م��ن  )التاأويلي��ة( 
ال�س��مني فاملوؤل��ف اأو ال��راوي ال�س��مني 
يح��اول اأن يل��زم اجلميع بتف�س��رياته، مبا 
فيه��م القراء، مع اأن "التقاليد الفنية تعني 
نوع��ًا من املمار�س��ات الفني��ة التي حتقق 
احلد الأدنى من احل�س امل�س��رتك؛ وتر�س��خ 
قواعد وعادات جتاه اأ�س��لوب ما ل�س��ياغة 
بني��ة فنية كذوق ي�س��ود ف��رتة اأو مرحلة، 

وهو ما ميكن ا�ستبدالها اأو حتل غريها مكانها")13(. 
ولك��ن ال��راوي اأو املوؤل��ف ال�س��مني، ي�س��عى لتثبيت 
معاي��ريه ويلزم ال��راوي الثقة بها.. اأم��ا الرواي غري 
الثق��ة فيخرج عليه��ا ليبني ت�س��كيالته الفنية وبناه 
التجريبي��ة اجلدي��دة، ف�س��اًل عن طرح روؤيت��ه للعال  
املخالف��ة لروؤي��ة ال��راوي ال�س��مني، لهذا يق��وم هذا 
ال��راوي بتعري��ة معايري ال��راوي ال�س��مني  و يعطي 
"�س��ورة م�س��وهة" للواقع التخييلي نتيجة لهو�س��ه 
باأف��كار معينة ...)14(  ويخرق ه��ذا الراوي املتمرد 
"القواعد الإجتماعية املقبولة بكلمة اأو عمل")15(، 
لأّن ال��راوي ال�س��مني يح��اول اأن يبع��د الق��ارئ عن 
الراوي غري اجلدير بالثقة، فهو يعمل �سد هذا الراوي 
– كما يف  بناء �سخ�سية حمجوب عبدالدامي -. وتبدو 
هذه العملية، وكاأّن الراوي ال�سمني يورط 
الراوي غري املوثوق يف ممار�س��ات تخرج 
ع��ن ذوق امل��روي ل��ه،  ليدمي ا�س��تمرارية 
لعبته ومت��رد الراوي غري اجلدي��ر بالثقة، 
ليرتكه يف امتحان النجاح اأو الخفاق مع 
املتلقي وامل��روي له، وتلك حيلة �س��عرية 
تظهر اخلط��وات التجريبية يف بنية العمل 
الفني.  و هذا المر اأظهر لنا �س��يغًا اأخرى 
للراوي غري اجلدير بالثقة، وهي يف �سلب 
اأ�س��كال هذا الراوي واخت�سا�ساته، وعلى 
النح��و الآتي : الراوي الأبع��ادي، والراوي 
وال��راوي  املنح��از،  وال��راوي  املح��ّرف، 
املتطّفل الذي يق��دم تعِليقاته يف روايات 
م��ا وراء الق���س الت��ي تتقاط��ع م��ع "خط 
الق�سة" وعملية "�سياغة التخييل". وعن 

غايل �سكري

رواية مدام بوفاري 
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الراوي املتطّفل يقول اأومند�سن :"اإن تطفل 
ال�س��ارد قد يكون �سخ�سيًا، حني ي�سري اإىل 
فعل الكتابة اأو اإىل حياة الكاتب احلقيقية، 
اأو ق��د يكون مقاربة نظري��ة، وتعليقًا على 

عملية الكتابة من ناحية نظرية، وي�س��يف 
اومند�سن: اأن مقاطعة تدفق ال�رصد من خالل الرتكيز 
عل��ى اأف��كار ال�س��ارد اأو التنظري ع��ن الأدب، قد يرتك 
انطباعًا عند القارئ، باأن احلياة الواقعية قد انزلقت 

اإىل عال الراوية")16(. 
ومن هذه ال�رصديات التي يتبناها الراوي غري اجلدير 
بالثقة ب�س��يغة ال��راوي املتطفل، �رصديات "يو�س��ف 
ادري�س" يف معظم ق�س�س��ه الق�سرية، وروؤوف م�سعد 
يف روايات��ه مثال؛ وهذا يعني ن�س��فًا ملعايري املوؤلف 
ال�س��مني – احلداثي��ة – كله��ا. وق��د اأ�س��ار "ب��وث" 
وغ��ريه من النقاد، اإىل روؤي��ة الطفل املعتوه "بنجي" 
يف رواي��ة ولي��م فوك��رن "ال�س��خب والعن��ف"، وهذا 
الأم��ر ل يعن��ي اأن الراوي غري اجلدي��ر بالثقة يكذب، 
ولي���س بال���رصورة يق��وم به��ذا الأم��ر)17( ولكن��ه 
دائما يكون ن�س��طًا وم�س��اغبًا، وهذه من اأهم �سماته 
ال�س��عرية، ولي���س الفكري��ة فح�س��ب. ومن ث��م فهو ل 
يفر�س قناعته كم��ا يف فكر احلداثة، واإمنا يطرحها 
للتداول والت�س��اوؤل اجلدي، وكذل��ك للحوار املعريف. 
وي�رّص الراوي غري اجلدير بالثقة على مترده وثورته 
حت��ى يعلن اأن��ه �رصير باملعن��ى املت��داول للطبقات 
احلاكمة، وهذه من �سماته، فهو راو خمتلف، وميتلك 
روؤي��ة "اإذ اإن ال�س��ارد ق��د يتوهم اأو يدعي الن�س��اف 
بف�س��ائل يرف�س��ها له الكاتب... اإذ يعلن ال�سارد بكل 
ب�س��اطة اأنه �رصير، و "الكاتب خلفه ميتدح ف�س��ائله 

يف �س��مت")18(. وي��دل هذا ال�س��مت من 
املوؤلف ال�س��مني، اأو ال��راوي الذي ميتدح 
ف�س��ائل ال��راوي غري اجلدي��ر بالثقة، يدل 
على حماول��ة منه لأن يت��ورط يف الثورة 
اأو يف التوهم، من ثم ليحر�سه على التمرد. 
ليتحّمل الراوي املتمرد م�س��وؤولية مترده، لهذا يرتكه 
يالقي م�سريه وحده وم�س��ائر  �سخ�سياته، كما هو 
يف �سخ�س��ية "الأهبل" �س��عيد  اأبي النح�س املت�سائل 
"يف رواية اأميل حبيبي، فثمة مفارقة بني ال�س��مت 
ال�س��مني، وبني  تاأويل ف�س��ائل ال��راوي غري اجلدير 
بالثق��ة، اأو تركه��ا للتف�س��ري؛ وم��ع هذا ف��اإن الراوي 
غري املوثوق، ي�س��عى خللق �سخ�س��يات اإ�سكالية كما 
يف �سخ�س��ية "الأبل��ه" يف رواية دو�ستويف�س��كي، اأو 
�سخ�س��ية �س��عيد املت�س��ائل لأميل حبيب��ي، اأو يحمل 
ب��راءة غري م�س��بوهة – كما يف بنج��ي -، ولكن لها 
دلل��ة تدل على مترده على جمريات احلياة  العادية 
ويف بن��اء الأح��داث؛ لأن��ه يحت��اج اإىل اأدراك خلفية 
الق�س��ة مقارنة بالقارئ الذي ي�سل اإىل فهم الو�سع 
من خالل القراءة التاأويلية؛ ومن �س��مات الراوي غري 
املوث��وق الأخ��رى، الت��ي يحددها النق��اد، وهي تلك 
الت��ي تقول : باقرتانه "ب�س��مري املتكلم"؛ لأنه ميتلك  
فكرة مبهمة جداً ملا يحدث)19( كما يرى املنظرون 

ال�رصديون.  
وتوؤك��د موني��كا ه��ذا ال��راأي بقولها :"ي��درك القارئ 
وح��ده اأن ال��راوي ب�س��مري املتكلم  راو غ��ري موثوق 
ب��ه لأنه يفرت���س اأن املوؤل��ف ال�س��مني يحمل روؤى 
ب�رصاع مبا�رص مع تلك التي يحملها الراوي ب�س��مري 
املتكل��م")20( و لميك��ن قب��ول هذا ال��راأي كما هو؛ 

وليم فوكرن 
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لأنن��ا وجدن��ا اأن ال��رواة ب�س��مري الغائ��ب، يحملون 
كذلك �س��مات الراوي غري املوثوق، ومنهم من ي�ستط 
يف الك��ذب والتزييف واخل��داع، ومنهم َمْن يعاين من 
ال�س��ذاجة وال��رباءة، ويتجل��ى ذل��ك مث��اًل يف املرايا 
املتعاك�س��ة يف التبئ��ري م��ن خ��الل ال��رواي املتمرد 
وغ��ري اجلدير بالثقة، وب�س��مري الغائ��ب؛ لأن التبئري 
ينطل��ق م��ن روؤي��ة ال�سخ�س��ية العاك�س��ة يف قبوله��ا 
لالأمر اأو احلدث، اأو رف�س��ها له، اأو كرهها لل�سخ�سية 
اأو �س��ذاجتها وزاوي��ة نظره��ا وموقعه��ا امل��كاين، اأو  
الروؤية العاك�سة الفقرية واملحدودة اإزاء ال�سخ�سيات 
الأخ��رى، وكذل��ك نظرته��ا للح��دث ال��ذي يق��ع عليه 
التبئري. ومن ثم هناك "قابلية للخطاأ" عند هذا الراوي 
العاك�س اأو ذاك، ومبختلف ا�ستخدام ال�سمائر، ورمبا 
هناك �س��وء تقدير من الراوي. وهذه الختاللت هي 
من �سمات الراوي املتمرد. وهذا ما يوؤكده تودوروف 
ال��ذي يق��ول :"اأو كل م��ا ملّح ب��ه حديثه ع��ن الروؤية 

"الأك��رث داخلية" التي تقدَّم 
اأفكار ال�سخ�س��ية؛ فعلى  لنا 
الرغ��م م��ن تق��ومي تاأويالت 
خاطئ��ة جتعل مث��ال فلوبري 
ل ي�س��دق... اأي افرتا�س��ات 
مراآت��ه  افرتا�س��ات  م��ن 
العاك�س��ة")21(. اإل اأن واين 
اخل�س��ال  اأن  يوؤك��د  ب��وث 
والثقافي��ة  الأخالقي��ة 
اأك��رث مم��ا  لل��راوي،  تهم��ه 
تهمه الإ�س��ارة اإليه "ب�سمري 
اأو الغائ��ب"  ف��اإذا  املتكل��م 

اكت�س��فنا اأن ال��راوي غري جدي��ر بالثقة، فه��ذا يعني 
"اأن العمل الأدبي الذي يرويه يتغري")22( . ومن ثم 
تكون امل�س��افة بينه وبني املوؤلف ال�س��مني  وا�سعة، 
تختلف عن تلك امل�س��افة القريبة م��ع الراوي اجلدير 

بالثقة. 
واإْذ ي���رّص ب��وث عل��ى اأن ال��رواة ب�س��مري املتكلمني 
يقدم��ون اأنف�س��هم على اأنهم يقول��ون احلقيقة  "كلها 
ول�سيء غري احلقيقة")23( يف حني هم غري قادرين 
عل��ى حتديد احلقيقة كاملة، وه��ذا يوؤدي اإىل حتريف 
احل��دث، ويكون الراوي هنا "حَمِرّفا" – كما اجرتحه 
جامت��ان –" اإذا كان ال��راوي يدرك الأ�س��ياء بطريقة 
منح��ازة فاإن هذا يكون وا�س��حا للق��ارئ من خالل 
رفة لل�سخ�س��ية ")24(  وهذا يعني اأننا  النظ��رة امُلحَّ
اأ�س��فنا �س��مات اأخ��رى للراوي غ��ري اجلدي��ر بالثقة، 

ل�سفاته امل�سرتكة مع هذا الراوي. 
  ث�لث� / هنا نحاول اأن نك�سف عن طرائق عمل الراوي 
غري اجلدير بالثقة يف ال�رصد 
خ��رج  اإْذ  احلدي��ث،  العرب��ي 
هذا الراوي يف ق�سة يو�سف 
الكبائ��ر"  "اأك��رب  ادري���س 
عل��ى الن�س��ق الثق��ايف وعن 
ال�س��مني  املوؤل��ف  معاي��ري 
منذ البداية، بل من العنوان، 
فثم��ة دللة رمزي��ة يف هذه 
العتبة الن�س��ية مبا تت�سمنه 
من دللة ديني��ة واأخالقية، 
وهذا الأمر ي�س��ري اإىل خروج 
الراوي ع��ن القيم الأخالقية 

لعل من ابرز سمات 
الراوي االبعادي، أنه ال 

يقيم تشابهًا بينه وبين 
الشخصية أو الحدث  

والمروي له إن الراوي 
األبعادي ال يشجع 

المروي له على االندماج 
بينهما.
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والديني��ة للمجتم��ع، و معاي��ري املوؤل��ف ال�س��مني،  
فامل�س��كلة الأخالقي��ة  واقع��ة " الزن��ا " الت��ي يتفوه 
بها الفالح حممد ح�س��ني منذ ال�س��تهالل، وحكايته 
مع ال�س��يخة اأم جاد، وقد تلقى ال��راوي هذه احلكاية 
ب�سخرية ت�سي باأنه ل يهتم بالقيم الأخالقية وي�سخر 
منه��ا. لأن واقع��ة الزن��ا، له��ا تاري��خ طوي��ل رافقت 
جتربة الإن�س��ان، ومن ثم  فاإن الإطار الأخالقي عند 
ال��راوي غري املوثوق، يت�س��كل من خالل  التمرد على 
هذه القيم التي تتوافق مع معايري املوؤلف ال�س��مني، 
ويف التمرد يف بناء اخلطاب �س��واء على م�ستوى بث 
احلكاي��ة اأم احل��وار اأم بناء ال�سخ�س��يات. وهنا  ظهر 
فعل اجل�س��د وانتهاك الزوجة مقرتنا ب�س��وت زوجها 
يف حلق��ات الذك��ر الدين��ي، م�س��تخدمًا األع��اب اللغة 
ال�سخ�س��يات الق�س�س��ية، وبذل��ك حّم��ل  يف تق��دمي 
الراوي اللفاظ قيمًا دللية رمزية، توحي باجلوانب 
احل�س��ية  يف ج�س��د امل��راأة، و ل�س��يما  األع��اب اللغ��ة 
حتمل بعداً فل�س��فيًا، ف�س��اًل عن الأبع��اد النحوية يف 

الن�س��ق  يف  التالع��ب  اط��ار 
اللغ��وي والقيم��ي، وم��ن ثم 
ُت�س��هم الفل�سفة يف "الو�ساية 
يف  اإْذ  الإبه��ام...  مبوا�س��ع 
والغمو�س،  الإبه��ام  طبيعة 
تكمن الإ�س��كالت الفل�سفية، 
الت��ام  الو�س��وح  وببلوغن��ا 
تتال�سى امل�سكالت الفل�سفية 
م��ا  وه��ذا  بالكام��ل")25( 
فعل��ه ال��راوي غ��ري اجلدي��ر 
بالثقة، يف مترده الذي �سكل 

ق�سية فل�س��فية  من خالل هذه الألعاب اللغوية التي 
ترتبط "باملوؤ�س�س��ة الجتماعية التي عّقدت اللعاب 
واللغ��ة بحيث ل يعد من املمكن التفاهم با�س��تعمال 
اللغة من خارج النظام نف�س��ه، نق�سد به �سكل احلياة 
)فاإن تفهم لفظة، يعني اأن  تفهم ق�س��ية ذات معنى، 
و تفهم ق�س��ية يعني اأن تفهم لغة، و تفهم لغة يعني 
اأن تكون لك باعتبارك متقباًل  التاريخ نف�سه(")26( 
وهذا التاري��خ الجتماعي الذي يتم��رد عليه الراوي 
غ��ري اجلدير بالثقة، يك�س��ف عن اأمن��اط من الالوعي 
وع��ن ال�س��لوك الف��ردي واجلمع��ي، والتح��ول ال��ذي 
يف�س��ي اإىل اإهمال املراأة وحرمانه��ا من جهة، واإىل 
�رصورة متردها على النظام الجتماعي الظال، ويف 
اط��ار ه��ذا احلرمان مبا فيه الفعل اجل�س��دي املحرم، 
ت�س��كلت الق�سية التي اأراد الراوي بيانها، و فيها قدر 
من ال�سمولية يف النظر اإىل �سلبيات املجتمع، وهموم 
اأفراده،  و ل�س��يما املراأة وال�س��اب، وق��د مّهد الراوي 
الظروف لإنتاج هذه الدللت، فالراوي غري املوثوق 
يدخ��ل يف وع��ي ال�س��اب / 
الفالح املح��روم من املراأة، 
ويدخل يف املقابل اإىل وعي 
لي�س��كل  املحروم��ة  امل��راأة 
نوعًا من املوازن��ة، وتقاباًل 
ب��ني وعّي امل��راأة وال�س��اب، 
فه��و ي�س��ف ال�س��اب حمم��د 
يجي��د  "ل  بقول��ه:  ح�س��ني 
الروؤية بالليل ول يف النهار، 
وعيون��ه ل ت��رى اإل دعكها، 
واإذا  اأحم��رت،  دعكه��ا  واإذا 

الراوي غير الجدير بالثقة  
في القصة القصيرة 
عند يوسف إدريس 

يمثل اعالنًا يكسر فيه 
كل التوقعات والمعايير 

للمؤلف الضمني.



20
/2
01
9

27 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

اأحمرت راأى ال�س��ومعة �س��ومعتني، ويف احلقيقة ل 
تكون��ا �س��ومعتني، اإحداهما كانت كذل��ك، والأخرى 
كان��ت اأم ج��اد")27( . وهذا الو�س��ف اخلارجي فيه 
متهي��د لروؤيت��ني يف �س��بابية ع��ني ال�س��اب حمم��د 
متث��الن  العين��ني  هات��ني  وكاأّن  ب���رصه،  ل�س��عف 
ال�س��ور املزدوجة يف املرايا املك�س��ورة اأو امل�سوهة 
املتعاك�س��ة، وهذا ما ا�س��تثمره الراوي ليحّمل احلدث 
اأبعاداً رمزية �س��ديدة اخل�س��وبة والدلل��ة، وهذا اأمر 

انعك�س على احلدث الق�س�سي.
مقاب��ل ذل��ك تب��دو روؤية اأم جاد وا�س��حة ج��داً، فهو 
ي�س��ف وع��ي اأم جاد، وهي تركز نظره��ا على متانة 
وقوة ال�ساب الفالح، وعلى موا�سع حمددة يف ج�سده 
لُيظه��ر الرغب��ة التي تطلبه��ا، وتريدها م��ن اأي رجل 
تنظر اإلي��ه، مقارنة بزوجها ال�س��عيف البنية والقوة  
كما الروحانية التي "حطت عليه الروحنة" منذ اأربع 
�سنوات م�س��ت)28(، وحرم زوجته منه ومن متعته، 
مثلم��ا اأهمل زراعة اأر�س��ه وعمله، مم��ا اأدى ذلك اإىل 
�س��بوب الرغب��ة يف ه��ذه الزوج��ة املحروم��ة، وهذه 
الرغب��ة ه��ي الت��ي جعلتها تنظ��ر اإىل الفالح ال�س��اب 
بو�س��وح تام. مقابل ذلك كان الفالح �س��به العمى، 
ي�س��ف ماء اأم جاد، وزيرها برمزية ح�س��ّية تعرّب عن 
رغبته اجلن�س��ية فيها، وكاأّنه وهو �سبه العمى، يرى 
زي��ر اأم ج��اد على نحو وا�س��ح متامًا، وه��ذا التلفيق 
من الراوي املتطف��ل هو الذي يوؤول الروؤية على نحو 
وا�س��ح،  ليحّمل و�س��ف الفالح ال�س��اب لزير اأم جاد 
بالبعد اجل�س��دي، ورغبته يف ال�سيخة �ساحلة مقابل 
اإعالن وا�س��ح م��ن الراوي املتطفل لعي��ون ووعي اأم 
جاد للفالح، مبا تظهره م��ن ح�رصة ورغبة وحرمان 

تعاني��ه هذه الزوج��ة. ويف ه��ذا  يقول ال��راوي: "اإن 
ال�س��يخة �س��ابحة ترمق��ه للم��رة الوىل من��ذ دخ��ل 
البيت، ويف احلقيقة ل تكن ترمقه كله، كان ب�رصها 
م�ستقراً على �ساقيه ال�سودواين املجرحتني..... ولي�س 
على ال�س��اقني بالذات، بالدقة على ذلك ال�س��يء الذي 
انتف��خ فجاأة يف �س��مانة كل من �س��اقيه، وهو ي�س��ب 
لي�س��يطر عل��ى البال�س وي�س��به ...�س��يء بدا �س��لبًا، 
وكاأن��ه كتلة حديد قد تكونت من تلقاء نف�س��ها حتت 
اجلل��د")29( اإن ه��ذا ال���رصد املتطف��ل ال��ذي يحم��ل 
ايح��اء رمزي��ًا، يعتم��د عل��ى احلرمان امل�س��رتك بني 
ال�سخ�س��يتني )املراأة وال�س��اب(، وقد مّهد لها الراوي 
يف دللت الفاظ الفالح ال�س��اب - كما قلنا -  لزير 
اأم جاد، وطبيعة ماء ال�س��يخة، فم��اء "اأم جاد البارد 
النظيف املقطر"، ثم يعمد الراوي العليم املتطفل، اإىل 
الهتمام بو�سف خطاب الفالح  لزير اأم جاد قائال : 
"زير اأم جاد املوىل النظيف وماوؤها البارد املقطر، 
الذي ت�س��ع ف��وق فتحة زلعته �سا�س��ة بي�س��اء متنع 
الواغ�س والغبار، ويرد منظرها الروح، وهكذا �س��مم 
حمم��د وهو يلك��ز احلمار الك�س��ول، وينخ��ره لي�رصع 
ب��ه اإىل اأول البيوت حي��ث بيت اأم ج��اد")30(. وهذا 
الو�س��ف فيه ر�س��د ملا �س��يحدث، وفيه و�سف لفعل 
اجل�سد القادم،  و ل�سيما  هذا الو�سف يجري يف وعي 
الفالح يف بداية احلدث، وهو مي�سي ل�رصب املاء من 
زير ال�س��يخة �س��ابحة يف بيته��ا، وما يل��ي ذلك من 
احتكاك بني ج�س��ديهما تتعمده ال�س��يخة و تقوم به، 
هذا الأمر  ك�س��ف عن رغبة اأم جاد يف الفالح ال�ساب، 
ورغبته فيها  ، وهذا ما ح�س��ل بينهما حًقا، وا�ستمر 
مل��دة زمني��ة طويل��ة، واق��رتن ذل��ك الفعل اجل�س��دي 
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ب�س��وت الزوج، يف حلق��ات الذكر الديني 
واحتفالت��ه، ويف وق��ت متزام��ن وفي��ه 
قدر كبري من ال�س��خرية والإدانة لل�س��يخ. 
وه��ذا اخلط��اب لل���رصد غ��ري املتجان���س 
لل��راوي اخلارج��ي ال��ذي ميتل��ك �س��لطة 
ومعرفة وا�س��عة، �سمحت له بتاأويل روؤية 
ال�سخ�سيتني )الفالح وال�سيخة �ساحلة(، 
اإىل  اخلارجي��ون  ال��رواة  فعندم��ا ميي��ل 
يتحدث��ون  فاإنه��م  بو�س��وح  "احلدي��ث 
مبا���رصة اإىل خماطبيه��م، وي�س��تطيعون 
التعلي��ق بحري��ة عل��ى الأح��داث")31(، 
وهذا ما كان وا�سحًا يف تعليقات الراوي 

املتطفل، والأبعادي كذلك.  
و لعل من اأبرز �س��مات ال��راوي البعادي، اأنه ل يقيم 
ت�س��ابهًا بينه وبني ال�سخ�سية اأو احلدث  واملروي له 
"اإن الراوي الأبعادي ل ي�سجع املروي له")32( على 
الندم��اج بينهما، فهذا الراوي   اأعلن منذ البداية اأنه 
ينقل حكاية الفالح حممد ح�س��ني باخلطاب املبا�رص 
م��ن خ��الل تفوهات ه��ذا ال�س��اب وخطاب��ه املقرتن 
ب�س��خريته من ه��ذا اخلطاب، ويرى ال��راوي املتطفل 
والأبع��ادي يف هذا اخلطاب، ال�س��اذجة واللوم للذات 
يف اإط��ار وجه��ة النظ��ر الإيديولوجي��ة وفق��ًا لنظرة 
ه��ذا ال��راوي، وم��ا يعانيه هذا ال�س��اب م��ن حرمان 
وفق��ر يحج��ب عن��ه قدرته عل��ى ال��زواج، ولكن هذه 
ال�س��خرية الت��ي ت�س��تمل عل��ى التمرد عل��ى املعايري 
الخالقية، تظهر �س��مات الراوي غ��ري املوثوق الذي 
يكون متطفاًل وحمرف��ًا يف الآن ذاته، فهو يحمل كل 
�س��فات الراوي غري املوثوق باأ�س��كاله املتنوعة "ل 

يخيفكم ال�س��م فالق�س��ة نف�س��ها متيت من 
ال�س��حك، ولو اأن حممد ح�سني حني يرويها 
ل ي�س��حك... بالعك�س يتهدج �سوته كثرياً، 
يكاد يبكي، ويف اأحيان ي�ساأل... اإن ما فعله 
وم��ا يزال يفعل��ه حرامًا، وه��ل من املمكن 
اأن يدخل النار ب�س��ببه؟")33( لهذا ان�س��غل 
ال��راوي بتهيئ��ة الظروف لك��ي يكتمل فعل 
النتهاك اجل�س��دي، وليدين ال�س��يخ �سديق 
زوج ال�س��يخة �س��ابحة الذي ت��رك زوجته 
للحرمان من اأجل الغناء الديني والدرو�سة 
وحلق��ات الذك��ر، له��ذا كان ال��راوي يرك��ز 
الرئي�سة  ال�سخ�سيات  الكامريا" على  "عني 
الث��الث لتبئريه��ا لبي��ان احل��دث؛ فقد كان 
الفالح ال�ساب اأول ال�سخ�سيات املبئرة، ثم  �سخ�سية 
اأم جاد، واخرياً �سخ�س��ية الزوج ال�س��يخ �سديق.. هذا 
الرتكي��ز على ال�سخ�س��يات الثالث يت�س��ق وم�س��احة 
الق�س��ة الق�س��رية، ولأن هذه ال�سخ�س��يات هي  قوام 
احلدث... فال�سيخ �سديق كانت �سورته �سمعية، ولكن 
ما�سيه اخربنا به الراوي الأبعادي، واملتطفل، فهذا 
ال��راوي يحم��ل هات��ني ال�س��متني لأن��ه طامل��ا وجد 
جم��اًل للتعليق، عّلق وف�رص. له��ذا  حاول هذا الراوي 
تعرية �س��لوك الزوج ال�سيخ �سديق َمْن خانته زوجته 
باإهمال��ه لها، و هذا الفعل نتيج��ة طبيعية للحرمان 

من الزوج . 
واإذا كان الفعل اجل�س��دي حتقق فعليًا يف ق�سة "اأكرب 
الكبائ��ر"، ف��اإن هذا الفع��ل ذاته ظل لعبة افرتا�س��ية 
وذهني��ة يف رواية يو�س��ف ال�س��ائغ "اللعب��ة"، فهي 
جترب��ة حت��اول اأن تك�س��ف اأ�س��ئلة الذات مع نف�س��ها 

رواية بي�سة النعامة 

روؤوف م�سعد 
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اأو "النهم��ام بال��ذات" -  كم��ا يف م�س��طلح فوك��و 
-،  وم��ن ث��م البحث عن م�س��اغل الوعي ب��ني الزوج 
والزوجة، وقد ات�س��عت هذه اللعب��ة لالإظهار وجهات 
نظر خمتلفة، منها الإيديولوجية واللغوية والنف�س��ية 
– بح�س��ب حتدي��دات اأو�سبن�س��كي – ، ولع��ل وجهة 
النظر النف�سية الأكرث ح�سوراً عند الراوي غري اجلدير 
بالثق��ة، بت�س��نيفاته املختلف��ة الت��ي وجدناه��ا يف 
الق���س العربي، من خالل البحث عن الذات، واأ�س��ئلة 
الوجود وامل�سائر الفردية. ويف هذه الرواية نكت�سف  
ذوات ماأزومة يف حلظة اإ�سكالية وم�سريية، فالدكتور 
رافع، يبحث يف �سلوك زوجته غادة املدر�سة املعتدة 
بذاته��ا وقيمها املرتفعة عن ال�س��غائر، التي ت�س��عر 
بالوح��دة؛ لأنه��ا ل تنج��ب بعد، فه��ي تنتظر زوجها 
يف البي��ت، عن��د النته��اء م��ن عيادت��ه، فيخرج��ان 
اأو ثقافي��ة  اإىل م�س��اوير اجتماعي��ة  اأو  الن��ادي  اإىل 
كاأن يذهب��ان اإىل ال�س��ينما، وتبداأ �س��فحة احل�س��ور 
اليوم��ي واحل��وار الإيجاب��ي واملتح���رص يف البيت، 
وكان��ت الزوج��ة  ترف�س دائم��ا اأن تك�س��ف لزوجها 
عن ما�سيها، لأنها م�س��وؤولة عنه لوحدها كما تردد 
"اأ�س��مع يا رافع. اأنني اأبل��غ الرابعة والع�رصين، ولن 
اح�س��بك تظنني من البالدة بحيث تعتقد انني ل اكن 
ذات عالقات.. فدع ما�س��ي كل منا ل�ساحبه")34(. 
هذه الت�س��ورات  حملت زوجه��ا رافع اإىل البحث عن 
�س��لوكها، ولكن من خالل ممار�س��ات واأفعال �ساذة، 
مثلت ق�سية وجودية عميقة، فقد ن�سب رافع لزوجته 
���رصكًا لختبارها، وهو اختب��ار قا�ٍس، لذلك افرت�س 
هذه اللعبة التي  تخرج عن معايري املوؤلف ال�س��مني 
متامًا؛ ليظهر احلدث من خالل ثالثة اأ�سوات: �سوت 

الراوي العليم املتطفل الذي يدير اللعبة، وهو �س��ارد 
خارجي، ياأخذ دور ال�س��ارح واملف�رص واملوؤول تارة، 
واملف���رص امل�س��اغب والباح��ث تارة اأخرى؛ و�س��وت 
الراوي امل�س��ارك املنق�س��م على ال�س��وتني الآخرين، 

غادة وزوجها الدكتور رافع، وبال�رصد املتجان�س.
وهذا ال�رصد من ال�س��يغ املهمة لل��راوي احلا�رص يف 
الرواي��ة ب�س��فته ال�سخ�س��ية)35(. وا�س��ُتْعِمَلت هن��ا 
�س��يغتان : الأوىل �س��يغة تقنية تي��ار الوعي، وعلى 
نح��و متزاي��د، رمب��ا يكون ال���رصد منق�س��مًا بني هذه 
التقني��ة واأخرى ه��ي احلوار املبا���رص بينهما، وكان 
للحوار �س��يغتان يف ال���رصد، الوىل : احلوار املبا�رص 
بينهما يف البيت غالبًا، الذي �س��اد وهيمن يف بداية 
الرواية، اأو احلوار بينهما عرب الهاتف لرجل ل تعرفه 
الزوجة "غادة" التي طاب لها هذا احلوار، وا�سبح من 
عاداتها اليومية، وقد �سّكل هذا احلوار حموراً ا�سا�سيًا 
خل��روج احل��دث ع��ن معايري املوؤل��ف ال�س��مني، لأن 
الرج��ل املجهول كان يتحر���س بالزوجة يف حماولة 
لأن يوقعها يف فعل اخليانة، وهذا الأمر ي�سكل رغبة 
�ساذة من الزوج يف احلقيقة، وقد �سوغ الزوج لفعلته 
بالق��ول : "حت��ى لو ق��در يل اأن اجنح... اأن��ه انا الذي 
�س��اأمتكن منها ثانية.. �س��اأجعل غ��ادة تقع يف حبي 
مرة اأخرى")36( هذا املنولوج الداخلي يدل على اأن 
الزوج �س��اذ ي�س��عى اإىل توريط زوجته بفعل اخليانة، 
وانطالق��ًا من �س��ذوذه ه��ذا، يتمن��ى اأن تفعل زوجته 
ه��ذا الفعل، وتخونه فعال – كم��ا نرى -  لكي ينتقم 
منه��ا، ومن غرورها. يقول كري�س��توفر اي�رصوود "اأن 
الراوي الذي يكون بطريقة ما �س��اذاً، �سيمنع القارئ 
من التماثل معه، واإن كان متعاطفًا معه")37( فهذا 
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الراوي الأبعادي الذي كان متطفاًل اأي�سًا، يعّلق على 
�س��بب توريط رافع لزوجته غادة به��ذه اللعبة قائال: 
"ل تك��ن زوجته قط كالأخري��ات، ولعل هذا ما زاد 
ولعه فيها، �س��حيح اأنها جميل��ة، ولكنه موقن الآن، 
اأن جمالها ل يكن �س��بب �س��غفه.. بل هذا املزاج الذي 
يرتب��ط بجماله��ا ارتباط��ًا فري��داً...")38( وتت�س��ح 
اللعبة على نحو اأكرث �س��ذوذاً، عندما يظهر �س��بب هذا 
الفعل كما يقول الزوج  "املزاج" ال�س��اذ الفرتا�س��ي 
الداخلي الذي ي�سعى له الراوي غري املوثوق، ول�سيما 
اأن اللعب��ة يف النهاي��ة قد ف�س��لت، وحافظ��ت الزوجة 
عل��ى كيانه��ا، ولك��ن اللعبة ع��رّبت عن اأزم��ة تتمثل 
يف ال�س��ذوذ النف�س��ي.. ل�س��يما واأن راف��ع كان يك��رر 
ت�سويغاته اخلطابية ال�س��اذة، لتن�سطر ال�سخ�سية اإىل 
�سخ�س��يتني : رافع الزوج املثقف املحرتم يف البيت، 
وراف��ع الك��ذاب ال�س��اذ امل�س��تهرت الباحث ع��ن اللذة 
واملتع��ة  يف عيادت��ه،/ هذا املكان الذي يدن�س��ه يف 
ممار�سات جن�س��ية مع املمر�سة، فقد مثل هذا الفعل 
خروج��ا عن معاي��ري املوؤلف ال�س��مني، مل��ا لعيادة 
الطبي��ب من دلل��ة مكانية ترتبط بال�س��فاء والعالج 
بل القدا�سة..../ ولهذا كانت العيادة يف اللعبة مكانًا 
لبداي��ة التحر���س بالزوجة، ولعبة للتورط ، وال�س��ك ، 
والنته��اك.. فم��ا اأن مي�س��ك راف��ع  �س��ماعة الهاتف 
حتى تظهر �سخ�س��يتة الثانية )املتحر�س بالزوجة(، 
ويظهر يف �سخ�س��ية م�س��طربة و�س��اذة، با�س��تخدام 
ا�س��لوب اخلطاب املبا���رص، ويف حوار يت�س��م بوجهة 

نظر �سخ�سية مثقفة وحمرتفة يف الغواية.
ويف اطار هذه التقنية احلوارية، يبدو رافع �سخ�سية 
منق�س��مة عل��ى ذاتها، وحتم��ل �س��وتني مزدوجتني، 

فال�سخ�سية ال�ساذة  افرت�ست اللعبة القذرة، وو�سعت 
غادة يف مو�س��ع الختب��ار للمزاج واخليان��ة، كاأنه 
يتمن��ى ان تتورط زوجته بفعل اخليانة، كما ح�س��ل 
مع اأم جاد يف ق�س��ة "اأكرب الكبائر" ف�س��ارت اللعبة 
اأو املكامل��ة الهاتفية عاملًا اآخر، اأو ن�س��قًا اآخر حتتي 
يوازي الن�سق  على ال�سطح يف الرواية. فهما يف البيت 
عائلة من�سجمة لزوجني �سابني يقيمان عالقة تت�سم 
بالثق��ة واحل��ب - يف ظاهرها على الأقل -  واحلوار 
املثق��ف الهادىء، عل��ى الرغم من وجود ممار�س��ات 
ت�س��ري اأو توحي برغبات الزوج ال�ساذة، منها حتر�سه 
اأي��ام  من��ذ  زوجت��ه  �س��ديقة  "اإح�س��ان"  باملعلم��ة 
اجلامعة، وكاأّن املا�س��ي  اأ�س��ا�س احلقد الذي يحمله 
راف��ع على زوجته. بل يوؤكد هذا الراأي، الراوي العليم 
املتطفل غري املوثوق عندما ي�سع منولوجًا يف وعي 
غادة، وهي تتخيل ال�سخ�س املتحر�س ب�سفات ت�سبه 
ا�س��تاذها يف اجلامع��ة!!!، واأبيه��ا !!! وزوجه��ا كذلك، 
كاأّن��ه يري��د اأن يقول اإن هناك ما�س��ًيا مع ال�س��تاذ، 
واأث��راً لعق��دة اأودي��ب يف وع��ي الزوج��ة اإزاء اأبيه��ا : 
"وتخيلت غادة للمجهول مالمح... �س��يء من ال�سيب 
يف �س��عره... له عينا رافع العميقتان، وقامة اأبيها...، 
وب�س��كل ع��ام هيئة ا�س��تاذ عل��م النف�س ال��ذي كانت 
تعج��ب به يف اجلامع��ة")39( لهذا تظ��ل هذه اللعبة 
الت��ي يديرها الراوي غري املوثوق، هي لعبة اإيهامية 
يعي�س فيهما الزوجان يف غيبوبة اللذة، �س��واء اأكان 
يف احل��وار ب��ني الغري��ب اأو املجهول وغ��ادة، اأو يف 
ا�س��تذكار ه��ذه املكامل��ات واحلوارات م��ع املجهول 
يف وعيه��ا، وهي حت�س برغبة ول��ذة مرة، وبالرف�س 
وال�س��ّد يف اخ��رى، يف ح��ني كان الزوج م��ن جهته 
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يح�س بلذة يف �س��ذوذ احلدث كله، وا�ستمرارية لعبته؛ 
وما اأن ت�سل الأزمة اإىل ذروتها، وتك�سف الزوجة اأمر 
مكاملات املجهول وحتر�س��ه اليومي لزوجها،  اإل اأن 
ه��ذا اخل��رب ل يلفت نظر ه��ذا ال��زوج، ول يعري لالأمر 

اهمية، ول انتباهًا وكاأنه ل ي�سمعه.
وقد كان هذا املتحر�س املجهول  طلب لقاًء بالزوجة 
غ��ادة يف ه��ذا اجلزء من احل��دث، وكان ه��ذا املوعد 
يف احلقيق��ة موعداً من ترتيب الدكت��ور رافع، الزوج 
املتحر�س املجهول نف�س��ه – كما يعرف القارئ، ول 
تعرفه الزوجة غادة -  ويف الوقت نف�س��ه، طلب رافع 
م��ن زوجت��ه ويف املوع��د ذات��ه، اأن يخرجا مع��ًا اإىل 
ال�سينما ذاتها مل�ساهدة الفيلم نف�سه، وبعد خروجهما 

من ال�س��ينما ات�س��ح �سلوك 
راف��ع ال�س��اذ م��ن زوجت��ه، 
داخلي��ًا  �س��وتًا  وكاأّن 
يث��ري لذت��ه ليمار���س رافع 
اجلن���س م��ع زوجت��ه، ويف 
"امل�س��جر")40(  ال�س��ارع 
وكاأن  �س��ذوذه،  ليفر���س 
فع��اًل،  تخون��ه  زوجت��ه 
وليزيد هذا الفع��ل من لذته 
م��كان  ع��ام،  م��كان  يف 
لبائعات الهوى، اأو للع�ساق 
العابري��ن، وه��ذا التعوي�س 
ت�سعى له ال�سخ�سية ال�ساذة. 
النهاي��ة  يف  ولنكت�س��ف 
ع��ن اأزم��ة كب��رية يف بنية 
احل��دث الروائ��ي، اختلقه��ا 

ال��راوي غري اجلدي��ر بالثقة يف اإط��ار لعبته ومترده، 
وجتريبي��ة البناء ال�س��عري. وهذا اللعب الفرتا�س��ي 
الإيهامي للراوي غ��ري اجلدير بالثقة جنده يف رواية 
ف�سيلة الفاروق "اكت�س��اف ال�سهوة" اأي�سًا. وب�سيغة 
اأخ��رى للراوي املتمرد، ونعن��ي هنا الراوي املنحاز، 
فعل��ى الرغ��م من �س��ذوذ احل��دث القائم عل��ى اللعبة 
الإيهامية، و�س��ذوذ ال�سخ�س��ية التي تري��د اأن تتحرر 
من القي��م الجتماعية التقليدية وقيودها القا�س��ية، 
الت��ي تنتقده��ا يف الفرتا�س ال�س��عري التخييلي، اإل 
اأن هن��اك ا�س��طرابًا يف الروؤي��ة تتمث��ل يف ال���رصاع 
ب��ني ال��راوي املنح��از م��ن خ��الل وجهت��ي النظ��ر 
الإيديولوجي��ة، الأوىل : حتمل وجهة النظر الن�س��وية 
، والأخ��رى تعرب عن  معايري 
الراوي ال�س��مني التي تت�سق 
مع القيم املورثة، والق�س��ية 
كّلها قائمة يف لعبة اإيهامية 
من خالل هلو�س��ة �سخ�س��ية 
ُقت��ل  "ب��اين" الت��ي   امل��راأة 
بعم��ل  املهند���س  زوجه��ا 
اإرهابي، وكانت  بجانبه  يف 
ال�سيارة وقت احلادث، وجراء 
ذلك دخل��ت الزوجة باين يف 
تل��ك  من��ذ  امت��دت  غيبوب��ة 
احلادث��ة "يف الع��ام 1972 
ويف   )41("2000 ولغاي��ة 
ظ��ل ه��ذه الغيبوب��ة، حتك��ي 
ب��اين حكاي��ات عق��ل يعي�س 
بحكاي��ات  الغيبوب��ة  حلظ��ة 

في رواية أميل حبيبي، 
ثمة مفارقة بين الصمت 

الضمني، وبين  تأويل 
فضائل الراوي غير الجدير 

بالثقة، أو تركها للتفسير؛ 
ومع هذا فأن الراوي غير 
الموثوق، يسعى لخلق 

شخصيات اشكالية 
كما في شخصية 
»األبله« في رواية 
دوستويفسكي. 
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خمتلق��ة ل تعرب ع��ن احلقيقة يف احلكاي��ة ال�رصدية، 
فهن��اك لعب��ة خ��ارج - ن�س��ية،  تنطل��ق م��ن خالل 
الغيبوب��ة وتنته��ي فيه��ا، وه��ذه الغيبوب��ة  اأنتج��ت 
ال���رصد اأو الق�س��ة داخ��ل ق�س��ة، وانتجت م�س��تويني 
لل���رصد، الأول : توهمات، وهلو�س��ات ب��اين، والآخر: 
م�س��توى الع��ال الواقعي ال�رصدي،  و ل�س��يما اأحداث 
الت�رصيعي��ة يف  الأهلي��ة بع��د النتخاب��ات  احل��رب 
اجلزائر. لتت�س��كل جراء ذلك بنية مفارقة تبني حدثًا 
افرتا�س��يًا قائمًا على "الخت��الق، والتوهم" وكانت 
ب��اين ق��د بث��ت ه��ذه احلكاي��ات  يف الف��رتة الزمنية 
الأخ��رية م��ن غيبوبتها، وم��ا بني حلظات ال�س��حو، 
والغيبوب��ة الت��ي كان��ت تعانيها، فاإن �س��حت روت 

حكاياته��ا امللفق��ة الفرتا�س��ية، واإن عادت 
اإىل الغيبوبة، كان ال�س��مت مهيمنًا، حتى 
اإنن��ا ل نعرف �س��يئا عما يح��دث يف هذه 
الفرتة الزمنية، وظل ال�س��مت ميثل فجوة 
زمني��ة فارغ��ة متام��ًا، وتكم��ن املفارقة 
يف ال���رصد، يف ه��ذه الغيبوب��ة التي مثلت 
امل�س��توى العميق للحدث ال�رصدي؛ والذي 
يعد عامل��ًا متخياًل متام��ًا، وخمتلقا على 
نح��و يك�س��ف عم��ق الأزم��ة الجتماعي��ة 
يف  ال���رصدي  احل��دث  اإن  اإذ  وال�سيا�س��ية، 
حادث��ة قت��ل ال��زوج حقيقي، كم��ا وجود 
الدكتور املعالج له��ا، والطالبة اجلامعية 
التي كانت حتاور باين يف املعر�س اأحداث 
ال�رصد احلقيقية – يعتمدها ال�رصد -  وهو 
امل�س��توى ال���رصدي الثاين وال�س��طحي يف 
ال�رصد الروائ��ي، والعميق الذي ميثل عمق 

الأزم��ة خ��ارج املبن��ى احلكائ��ي باعتب��ار ما جرى 
يف اجلزائ��ر م��ن احداث قتل واإره��اب يف تلك الفرتة 
بع��د النتخابات اجلزائرية /اأو كما ت�س��مى الع�رصية 
ال�س��وداء/، وهنا كانت هلو�س��تها اختالقًا وافرتا�سًا 
من الالوعي اأو من عقلها الباطن للمراأة تك�س��ف عما 
تعانيه من تقاليد بالية، وقيم قا�س��ية، وظلم ذكوري    
يف جمتمعها البوي التقليدي، هذه الأزمة نكت�س��فها 
يف الغيبوب��ة، ويف اإط��ار ه��ذه الثنائي��ة / الغيبوبة 
ال�سحو / التي �سكلت عاملًا �سديد التنوع، واإن كانت 
حكايات افرتا�سية متامًا ل عالقة لها بواقع الق�سة 
احلقيقي يف ال�رصد، وهي تخلق ق�س��ة داخل ق�سة – 
كم��ا قلنا -، و كاأّنها �س��هرزاد الت��ي كانت تعرّب عن 
وج��ود امل��راأة يف احلي��اة الواقعي��ة، لتبن��ي 
عامل��ًا اإيهامي��ًا يف احل��دث ال���رصدي من 
خالل م��ا ترويه للملك. وه��ذه متثل هدفًا 
ايديولوجيًا راف�سًا لل�سياق الثقايف العام، 
والتقليدي الذي انتج �سخ�س��ية قاتلة مثل 
�سخ�س��ية امللك �سهريار. فقد روت "باين" 
حكاية زوجها املختَلق يف الغيبوبة  "مود 
اأو مول��ود بلعرب��ي" مع اأن هذا ال�س��خ�س 
حقيق��ي يف ع��ال الواقعي ال���رصدي، وقد 
ُقتل من متطرفني يف باري�س العام 1999 
يعني اأنه قتل يف اأثناء غيبوبتها ب�سنوات، 
ومات اأعزبًا)42(، وهي ل تعرفه اأبداً، لأن 
زوجها احلقيقي كان مهند�س��ًا يف اجلي�س 
ال�س��طرابات  اثن��اء   وُقت��ل  اجلزائ��ري، 
امل�س��لحة يف بلدها بع��د النتخابات، كما 
اأن "باين" روت ق�س��ة ع�س��يقها املفرت�س  

ف�سيلة الفاروق 
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"اأي�س" وهو �ساب لبناين من اأ�سل فل�سطيني، ومات 
يف لبنان بحادث عر�سي)43(، ول تكن تعرفه ابداً، 
حت��ى اأن الدكتور املعالج ق��ال لها بعد خروجها من 
غيبوبتها و�سالمتها "عجيب اأنك اعطيتني قائمة من 
الأ�س��ماء كلهم ميتون عدا الفنان توفيق ال�س��ابنجي 
الذي يعي�س يف فرن�س��ا منذ �س��نوات")44(. وي�س��تمر 
قائاًل : "الغريب اأن جميعهم قطنوا  لفرتة يف باري�س، 
واأن��ِت ل ت��زوري باري�س ول م��رة")45(، ولكن هذه 
الغيبوبة  �سكلت حكايات ك�سفت وجهة النظر الن�سوية، 
وهنا ت�س��كلت اللعبة ال�رصدي��ة املفارقة، وتقوم هذه 
ال�رصدية الن�س��وية على رف�س��ها للقيم املوروثة. هذه 
القي��م الت��ي ل تت�س��ق م��ع قي��م ال��راوي غ��ري اجلدير 
بالثق��ة التي ترف�س ال�س��لطة الذكورية البطرياركية، 
وقد ع��ّرت امل��راأة اليديولوجية الذكوري��ة على نحو 
ف�س��ائحي، م��ع بروز للممار�س��ات الن�س��وية الداعية 
للتحرر من هذه ال�س��يطرة الغا�سمة، وبتقنية الإطار، 
وق�س��ة داخل ق�س��ة التي وثقت حياة البطال الذين 
كان��وا "يرون ق�س�س��هم كذلك")46( ويق��دم الإطار 
ه��وؤلء الرواة امل�س��وؤولني عن ق�س�س��هم، وهي روؤى 
متمردة، ومنح��ازة، يرونها الرواة باأنف�س��هم لكي ل 
تن�س��ب للموؤلف ال�س��مني، وبق�سدية من خالل تقنية 
الإط��ار "ويوؤخ��ذ ع��دم مطابق��ة املوؤلف لل�سخ�س��ية 
كفر�س��ية يف الوق��ت نف�س��ه يعمل على هك��ذا تاأطري 
بو�س��فه ا�س��رتاتيجية م�سداقية، ل�س��يما حني ُيقدَّم 
الإطار من قبل املحرر، واملعّلقني التخيليني، ف�س��ال 
عن ذلك اكت�س��ب الإطار مبكراً، وظائف توفري تعليق 
�س��اخر، ومنظور م�س��اك�س لل�رصد")37(. ومن خالل 
هذه ال�س��رتاتيجيات الن�س��ية بدت رواية "اأكت�ساف 

ال�سهوة" وكاأنها خديعة للقارئ، اأو اأنها رواية تورطه 
يف عال من الهلو�سة، ف�سال عن الرف�س اليديولوجي 
للقيم الجتماعية التقليدية، اإْذ اأن ال�سخ�سية الروائية 
كانت تع��اين من الغيبوبة، وت��روي حكاية خيانتها 
لزوجه��ا املفرت�س التي جمعتهم��ا التقاليد العائلية 
املوروث��ة  "جمعتن��ا اجل��داران وق��رار عائل��ي ب��اٍل 
وغري ذلك ل�س��يء اأخر يجمعنا، فبين��ي وبينه اأزمنة 
مرتاكم��ة، واجيال على و�س��ك النقرا���س")48( هذا 
ال�ستهالل جمرد خدعة توهم القارئ اأن هناك عاملًا 
�رصديًا حقيقًا، ولكن هذا البوح، والهذيان يعرّبان عن 
وجهة نظر ن�سوية يف العالقات الجتماعية، والعرف 
املوروث، وتر�سم هذه النظرة للرجل ونعني به الزوج 
الفرتا�س��ي �س��ورة ب�س��عة "....يع��ود ثم��اًل كالعادة 
م��ن احلانة املج��اورة، لريمت��ي على الكنب��ة وينام. 
ورائحة الوي�س��كي مت��الأ الغرفة، منبعثة من اأنفا�س��ه 
"وميار���س" العادة ال�رصي��ة اأمام زوجته "باين" يف 
الغيبوب��ة")49( ويق��وم باأفع��ال مقززة م��ع زوجته 
الت��ي �رصعان ما تتع��رف اإىل  جار له��ا، وقريب لها 
اأي�س��ًا، يعي�س منذ �س��نني يف باري�س وت�سفه بالقول 
:"عّلمن��ي اأن الدني��ا كبرية ووا�س��عة، واأنن��ا يجب اأن 
نحتال عليها لنعي�س��ها، ولعله علّمني اأكرث اأن الرموز 
يف احلقيق��ة ه��ي من �س��نع اأوهامن��ا")50( وكذلك  
تعرف��ت اإىل �س��ديقتها "ماري" وه��ي عازفة "بيانو 
انتح��رت بجرع��ة زائ��دة من احلب��وب املنوم��ة فيما 
بعد)51(، وقد ا�س��بحت هذه معلم��ة  باين احلقيقية 
يف التم��رد، وهي تطرح وجهة النظر الن�س��وية، و يف 
احلقيق��ة  خارج ال�رصد الروائ��ي، وكانت فعاًل تعي�س 
يف باري�س كم��ا يزعم الراوي غري الثقة. تقول ماري 
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ل�سديقتها باين وهي تنتقد الفحولة، واملثقفني : "اإن 
اأغل��ب املثقف��ني العرب ل ينظ��رون اإىل املراأة �س��وى 
اأنه��ا ثق��ب متعة، ولذلك ينا�س��لون م��ن اجل احلرية 
اجلن�س��ية اأكرث مما ينا�س��لون من اأج��ل اإخراج املراأة 
م��ن واقعه��ا امل��زري؛ اإنهم عل��ى عجلة م��ن اأمرهم، 
ولذل��ك ه��م يف واد، واملجتم��ع يف واد اآخ��ر")52( 
وعلى الرغم من ات�ساق امل�سار ال�رصدي بني الهلو�سة 
والغيبوب��ة عن��د ب��اين، والهلو�س��ة وال�س��طراب يف 
�س��لوك ماري، حاملة هذه اليديولوجية التي تعي�س 
عامل��ًا بوهيميًا، فاإن هذا ال�س��طراب ر�س��م �س��ورة 
كلي��ة لوجهة النظ��ر الأيديولوجي��ة للرواي��ة، اإل اأننا 
وجدن��ا يف نهاية احلدث توافقا بني الكاتبة الروائية 
"باين" بعد متاثلها لل�س��فاء، و الفتاة املحجبة التي 
كانت تقراأ روايات باين وتعدها ا�س��تاذة لها، ت�ساألها 
باين : " كيف احببت كتابي وهو يتحدث عن ال�سهوة 
واأن��ت حمجب��ة؟")53( وق��د ردت الفت��اة  باإجاب��ة ، 
فيه��ا ق��در م��ن التقليدي��ة والتوافقية ، وه��ي تراهن 
على اإقناع الراوي غ��ري اجلدير بالثقة بتغري مواقعه 
قائلة : "�سديقتي ا�س��تاذتي باين،  هذا املنديل الذي 
ا�سعه على راأ�س��ي ماهو اإل رمز لإن�سانيتي، ورف�س 

لعتباري كائنًا للجن�س فقط")54(. 
ونحن نعتق��د اأن هذا اخلطاب يعاين من ال�س��طراب 
اأو يف اأق��ل تقدي��ر ي�س��كل اإمنوذجًا م��ن التوافقية يف 
الفك��ر العربي كله، مما ي�س��كل ا�س��طرابًا، فثمة خلل 
اأيديولوج��ي اأو توافقية بني الرف�س من جهة الراوي 
غري اجلدير بالثقة ومترده، و القبول مبعايري املوؤلف 
ال�س��مني، والتقالي��د املوروثة والفحولة و�س��يادتها 
من جه��ة اأخرى، اأو اخلن��وع والقب��ول بالأمر الواقع 

�س��من ت�س��ويغات ومعايري املوؤلف ال�س��مني، وكاأّن 
ثم��ة غلبة لهذه املعايري عل��ى الراوي املتمرد اأو غري 
املوث��وق، وهذه متثل خرقًا ونق�س��ًا يف �س��يغ  مترد 
ال��راوي غ��ري اجلدي��ر بالثق��ة، اأو اإنه يف ه��ذا املوقع 
ال���رصدي اأخذه ال��راوي املوثوق الدور لنف�س��ه وبات 
ه��و الراوي للح��دث، وهذا موؤ�رص على ق��وة املفاهيم 
واملعاي��ري التقليدي��ة  و ل�س��يما الديني��ة يف الق���س 

العربي.
 خ�مســـ� : اإم��ا يف �رصدي��ات "روؤوف م�س��عد، ف��اإن 
ال��راوي غري اجلدي��ر بالثقة، ل يت�س��الح مع معايري 
ال��راوي ال�س��مني ول يتوافق معها، فهو يف خ�س��ام 
ومت��رد دائم، مما ولد جتريبًا �س��عريًا، وبروزاً ل�س��يغ  
"بي�س��ة  ال��راوي املتطف��ل، و ل�س��يما يف روايتي��ه 
النعام��ة" و"ايث��اكا". فمن��ذ اللحظ��ة الأوىل يف هذه 
الراوي��ة الأخرية، يتحول الث��وري املتمرد اإىل داعية 
للحري��ة، مب��ا فيه��ا اجلن�س��ية، وعل��ى نح��و خا���س 
املثلية اجلن�س��ية، ويك�س��ف ذلك من خاللها امل�ستور 
واملقم��وع، فياأت��ي طي��ف "�س��عاد ح�س��ني" املمثلة 
املقتول��ة من العال الآخر، وهي حتمل وجهة نظرها 
املتم��ردة  ازاء احلياة وامل��وت، وتروي حالة املوتى 
وتدعوه لع��دم اخلوف م��ن املوت والث��ورة والتمرد، 
"العال كله على ب�سلة فاطر، اأنا عرفت قلقك و�سكك 
وت��رددك، اأ�س��لك عج��ّزت، وبقي��ت خواف، �س��ايف؟ 
اأه��م زي الف��ل قاعدين ومنوري��ن مطارحهم. العيال 
ال�س��غرية بطل��ت مت�س��ي جن��ب احليط، واأن��ت خايف 
م��وت لتموت. حلوين فل الفل بيج��وا يف مواعيدهم، 
واأنا اأجيلهم يف مواعيدهم")55( ومن �س��ور التمرد 
والدع��وة اإىل الث��ورة، واإىل ال�س��عي للتحرر اجلن�س��ي، 
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يروي الراوي حكايات تك�س��ف ازدواجية ال�سخ�س��ية 
الروائي��ة "اإنه اأول حفل من ه��ذا النوع، اأول حفل يل 
اأرتدي فيه ثياب ن�س��ائية اأمام الآخرين الغرباء، بدل 
م��ن ارتدائه��ا امام نف�س��ي يف املراآة. اأول م��رة اأعلن 
فيها بو�س��وح لنف�سي، ولالآخرين اأين اريد هذا")56( 
وقد رف�ست ع�س��يقته خوفه من التعبري ال�رصيح عن 
ميول��ه اجلن�س��ية، ودعته للتمرد، ليك�س��ف عن رغبته 
احلقيقي��ة وميول��ه يف اأن يك��ون من اجلن���س الآخر، 
لأن متثله ل�سخ�س��ية املراأة "املختبئة داخلي")57( 
كما يقول، ل يكن منعزًل عن ت�س��جيع الآخرين لهذه 
الث��ورة والتمرد، بل جاء برغبة منهم، وت�س��جيعا من 

املقربني منه، ول�سيما ع�سيقته.
ويف اإط��ار ه��ذا الت�س��ور، ووجه��ة النظ��ر النف�س��ية 
واليديولوجي��ة، يظه��ر لن��ا احل��دث املقم��وع ال��ذي 
كان ثاوي��ًا يف ذات ال�سخ�س��ية، ولكنه مّثل ف�س��يلة 
اأو بن��اًء داخليًا يج�س��ده الالوعي يف حفلة ملجموعة 
من  املثليني، ويف اأثناء ا�ستعداده لهذا احلفل تتداعى 
ال�سور، والبوح عن امليول اجلن�سية احلقيقية، وهكذا 
يتم��ّرن عل��ى ارتداء املالب���س الن�س��ائية، التي يح�س 
فيه��ا باملتعة، فه��ذه املالب���س متثل الل��ذة والرغبة 
الت��ي تع��رب ع��ن حقيقت��ه، وه��و عندم��ا يرى نف�س��ه 
يف امل��راآة ب��ذاك القناع الأنث��وي، كاأّنه يوؤك��د  روؤية 
"لكان" ملرحل��ة امل��راآة التي تتك�س��ف يف مواجهة 
ال��ذات لنف�س��ها، وحقيقته��ا املخب��وءة  واملقموع��ة 
"خف��ق قلب��ي، وقفت �س��افنًا اأتاأمل مذه��ول املراأة 
اجلميلة التي اأ�سبحتها يف دقائق قليلة")58( ووجد 
نف�س��ه  يف مواجهة حقيقة م�س��اعره من األفة وحمبة 
مع ذاته، وكاأّنه وجد نف�س��ه فعال "كن��ت ذكراً واأنثى 

يف الوقت نف�س��ه")59(. و مع كل هذا العال الداخلي 
للراوي��ة، يخ��رج ال��راوي املتم��رد من دهلي��ز الوعي 
الداخلي اإىل الك�س��ف عن ا�س��تبداد ال�سلطة التي اأدانت 
جمموعة من ال�س��باب املعار�س لها، واتهمت هوؤلء 
ال�س��باب باملثلي��ة وال�س��ذوذ كذب��ًا ويهتان��ًا، فيوثق 
ال��راوي املتم��رد انته��اكات ال�س��لطة ال�س��تبدادية، 
له��وؤلء ويظهر التهام��ات الكاذبة، وي�س��تند الراوي 
اإىل جملة من التقارير الطبية من منظمات ان�س��انية، 
وتقاري��ر �س��حفية تثبت زيف تل��ك التهامات، ومع 
اأن هذا الراوي يثبت كل هذه التقارير بو�س��وح، لكنه 
يلتفت اإىل اأن الأيرو�سية، واملثلية التي ل تكن بعيدة 
عن امل��وروث الفريقي "عريان بيده��ا حزام جلدي 
ت�رصبن��ي به ب��ني اآن واآخر")60( وهك��ذا يبداأ ب�رصد 
حكاي��ات املعاب��د الفريقي��ة، والأفعال اليرو�س��ية 
الت��ي جتري فيها، وهو ل يق�س��د الإدانة بل ت�س��وير 
اللذة، واحلرية اجلن�س��ية، ويف حقوق الهوية اجلن�سية 
وحريتها واختيارها دون قمع اأو ق�رص من اأحد، وهذا 
ما كان اأي�س��ًا يف روايته "بي�سة النعامة"، اإْذ ي�سور 
املثلي��ة املتع��ددة، فثم��ة عن��وان فرع��ي يف الرواية 
ي�سري اإىل مثل هذا الت�سور كما كان يجري يف "معبد 
هابو يف الرب الغربي الأق�رص" يقول الراوي املتطفل 
: "م��ن الغرف��ة الت��ي للخلف باجتاه اليم��ني – غرفة 
اأجنلينا – اأ�سمع �س��حك البنتني. ا�سمع بعد ذلك ازيز 
ال�رصي��ر املع��دين. من وقت لآخر اأ�س��مع اأنني اأحدهما 
– يف جو الردهة مثل ا�س��تغاثة بلغة غري  – غريبا 
مفهومة")61( ويقرن هذه ال�س��ورة ال�سمعية بحدث 
�سادي اآخر "كنا نتفنن يف اإيالم بع�سنا")62( وهكذا 
جند هذه املمار�سات منذ بداية احلدث الروائي وزمن 
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طفولة ال�سخ�س��ية، وهي متثل رغبة الراوي املتطفل 
للتعبري عن وجهة نظر الأيديولوجية املختلفة "الولد 
مدثر هو الذي كان يتلقى اج�ساد اجلميع فوقه")63(. 
اإذ اإن رواية ما وراء الق�س التي �سغلت جتربة روؤوف 
م�سعد، مثلت بدايات الق�س ما بعد احلداثي  يف ال�رصد 
العرب��ي، فه��ي تطرح ا�س��ئلة تق��دم فيها ال�سخ�س��ية 
روؤيتها امللحة التي ت�سكك يف البديهيات التي كانت 
عليها ا�س��ئلة احلداثة، وهذه ال�س��ئلة تتناول م�سائر 
ال�سخ�س��يات الن�سوية والرجالية،  وهذه ال�سخ�سيات 
فيها م��ن يعي���س الزدواج اجلن�س��ي، واآخ��ر ميار�س 
فع��اًل ثوريًا يف منظمة ثورية، ويتمرد على كل القيم 
التقليدي��ة التي تتفق م��ع معايري املوؤلف ال�س��مني، 
ولهذا يقدم م�سعد �رصداً وجوديًا "اأنطولوجيا" بح�سب 
وجهة نظ��ر "بريان مكهي��ل"، مبعنى اأن ه��ذا ال�رصد 
مابع��د احلداث��ي مناق���س "للنم��ط الأب�س��تمولوجي 
ال�س��ائد يف ال���رصد احلداث��وي")64( . وهك��ذا كانت 
"بي�س��ة النعامة" و "ايث��اكا" وهي �رصدية اعتمدت 
على ا�س��اليب �رصدية متنوعة منها التقطيع املتعدد، 
ورواة الذين يقلبون املوا�س��عات الواقعية راأ�سًا على 
عق��ب من خ��الل تعليق ال��راوي املتطف��ل اأو املنحاز 
وال��راوي امُلحّرف، وهي كلها من �س��يغ الراوي غري 
اجلدير بالثقة – كما قلنا �سابقا – فثمة تعليقات يف 
ا�س��تهالل "بي�س��ة النعامة" مثال، ُتخ��رج  ال�رصد عن 
�سياقه، وذلك باعتماد التقطيع، ف�سال عن طرح اأ�سئلة 
التحول التي تت�س��من امل�س��اغبة الفكرية بل الرف�س 
ل��كل القيم واملعاي��ري اخلا�س��ة باملوؤلف ال�س��مني، 
وهذه الأ�س��ئلة كما نرى تعرب ع��ن كفاءة الراوي غري 
املوثوق، و ل�س��يما  هذا الراوي ل يخ�سى اأن يتناول 

مو�سوعًا ما من املو�سوعات املحرمة، واإمنا ي�سعى 
اإىل ط��رح مثل هذه املو�س��وعات غري املعتادة، التي 
متث��ل مت��رداً فكري��ًا وفني��ًا يف ال���رصد الروائ��ي. اإن 
ال��رواة وهم يقدمون "روؤى داخلية عن �سخ�س��ياتهم 
يختلفون ح�س��ب عم��ق واجتاه تدخله��م")65(، ومن 
ثم ف��ان التنويع��ات يف وجه��ات نظره��م الداخلية، 
تك�س��ف ع��ن تن��وع م�س��ائر ال�سخ�س��يات املتم��ردة 
يف نواح��ي خمتلف��ة، فكلم��ا كان التدخ��ل يف وع��ي 
ال�سخ�س��ية عميقًا كلم��ا قبلنا اأن ُنخ��دع)66( ولهذا 
كانت �رصديات مابعد احلداثة ت�س��عى اإىل التحرر من 
النم��ط احلداثي، وتذه��ب اإىل "فكرة البناء امل�س��و�س 
وغ��ري املتما�س��ك")67(. وقد كانت البني��ة ال�رصدية 
لرواي��ة "بي�س��ة النعامة" و "ايث��اكا" متثل مثل هذا 
الت�س��وي�س وع��دم التما�س��ك، فثم��ة توهمات نف�س��ية 
تق��ود اإىل ح��دث متع��دد مل�س��ائر ال�سخ�س��يات يف 
ذاكرة ال�سخ�س��ية الرئي�س��ة الثوري��ة، ويف اختاللت 
فكري��ة فيها الكث��ري من املخفي، العميق الذي �س��كل 
بنيتني : واحدة متثل �س��ياقًا اأو ن�س��قًا �رصديًا ظاهراً، 
والأخرى �سكلت منطًا من الت�سوي�س ال�رصدي التحتي، 
وه��ذا "الزدواج"، مياثل ازدواج ال�سخ�س��ية املثلية 
ويحاكيه��ا، ومياث��ل البنية ال�رصدية اأي�س��ا، و يروي 
ال��راوي غ��ري اجلدي��ر بالثق��ة يف "بي�س��ة النعام��ة" 
يف ال�س��تهالل، بنية احلدث وم�س��ائر ال�سخ�س��يات، 
ويظه��ر اخلرق ملعاي��ري املوؤلف ال�س��مني الخالقية 
والجتماعي��ة، فف��ي احل��دث ال�س��تهاليل ال��ذي  هو 
ف�س��اء الكني�سة الداخلي، ي�س��ور الراوي ما وقع من 
حتر�س جن�س��ي  يف هذا الف�س��اء الدين��ي، يخرج فيه 
الراوي املحّرف عن املعايري الدينية  مبا يجري  بني 
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اخلادمني يف الكني�س��ة، فاخل��ادم الكبري يعتدي على 
اخل��ادم ال�س��غري)68( ، وه��ذا احلدث ياأتي بو�س��فه 
جزءا من الختبارات الرت�سيحية – كما عند غرميا�س 
-  يف وعي ال�سخ�س��ية املنا�س��لة، كما يف امل�سائر 
الأخرى لل�سخ�س��يات ويف تقطيع للحدث اإىل اأحداث  
ق�س��رية، لأن كل ه��ذه التجارب مت��ّر وتروى لأكمال 
بنية �سخ�سية ال�س��اب الثوري ال�سيوعي الذي ينتمي 
اإىل احلزب، ويتعر�س اإىل ال�سجن وال�سطهاد، وكاأن 
احلدث �س��رية �سخ�س��ية للروائي روؤوف م�س��عد، فهو 
مث��ل بطل الرواية، م�س��يحي بروت�س��تانتي، عا�س يف 
ال�س��ودان ومار�س العالقات احلميمة مع بنات رجال 
الدي��ن واأولده��م، وانته��ك  ومار�س افعاًل جن�س��ية 
خمتلف��ة، وهي ممار�س��ات كله��ا تخرج ع��ن معايري 
املوؤلف ال�س��مني الخالقية، وتع��د مترداً من الراوي 

غري املوثوق على قيم ومعايري ال�رصد التقليدي. 
لقد تعامل هذا الراوي مع ال�سخ�س��ية الثورية بحرية 
و"اأريحي��ة"، اأ�س��همت يف ت�س��اكل فن��ي م��ع ال�س��رية 
الذاتية من خالل التخييل الإبداعي، لي�ستدعي  ذاكرة 
ماأزومة ت�سل اإىل اماكن كانت خمبوءة يف الالوعي. 
اإن هذا ال�رصد يروي حكاية التمرد والثورة والنتماء 
ال�سيا�س��ي، وليبن��ي ���رصداً  في��ه اإطارين من��ه ال�رصد 
املتخالف، والآخر ال�رصد غري املتخالف.. واأن اختيار 
هذا ال�رصد الأخري املثلي، �س��مح لهذا الراوي اأن يكون 
جريئ��ًا يف التجريب ويف تناول مو�س��وعاته. وهكذا 
كان الراوي غري اجلدير بالثقة يف رواية "ل�سكاكني 
يف مطاب��خ املدينة" للروائي جابر خليفة.. ففي هذه 
الرواية ثمة اأ�سلوبية يف ال�رصد فيها قدر من التجريب، 
تتمثل ب�س��حن اجلملة الواحدة بق�س��ية كبرية تك�سف 

ع��ن روؤية مزدوجة، منها ما هو مك�س��وف، ومنها ما 
هو موارب وخمفي.. يقول عن اأمه مثاًل، وهو ي�ستذكر 
حلظات موتها، وا�سرتجاع م�سريتها احلياتية عندما 
كان��ت ت��زور خال��ه عبداملنع��م ال��ذي قتلت ال�س��لطة 
ولده حت��ت التعذيب "لأنه كان معار�س��ًا لها"، فهي 
اعتادت زيارته وال�س��وؤال عن ورق م�س��ّطر تفوح منه 
رائح��ة القرف��ة، واعت��اد ه��و �س��وؤالها، ول يع��ْد عبد 
املنعم يتبادل معها الذكريات عن "زمن الرتامواي" 
اجلمي��ل كم��ا كان��ا ي�س��مّيان طفولتهم��ا ال�س��ائكة، 
وعالقتهم��ا املعقدة")69(.. فهو �س��ار متدينًا، ويف 
هذه اللغة يد�ّس فيها الراوي غري اجلدير بالثقة �سيئًا 
خمب��وءاً يف عالقة اخل��ال واخته، ل نعرفه��ا، اإل اأنه 
يت�س��من  اإيح��اًء، فهل كان حبًا حمرمًا؟!، و ل�س��يما  
حي��اة العائلة فيها الكثري من ال�س��ذوذ، واخلروج عن 
التقاليد، والعرف الجتماعي، وهذا المر جعلنا على 
ا�س��تعداد لتقب��ل خروج ال��راوي عن معاي��ري املوؤلف 
ال�س��مني، وله��ذا تب��دو العالق��ات العائلي��ة مريب��ة، 
ومت�ساكلة مع قيم فيها قدر كبري من احلرية اجلن�سية، 
ل�س��يما  اخلال الآخر نزار كان مثليا، و�سور الراوي 
هذه ال�سخ�س��ية  ب�س��كل جريء جداً، ون��زار هذا كان  
فنانًا ومو�س��يقيًا موهوبًا يعي�س حياة بوهيمية، فقد 
عا�س م�رصداً باحثًا عن اللذة املثلية يف مدن خمتلفة 
من دم�س��ق اإىل حلب وبريوت، وطرق دروب املثليني 
واأماكنه��م، ومت اعتقاله يف ال�س��جن، وكانت حمايته 
من اأحد ال�س��يوخ املتدينني الذي كان يغت�سبه يوميا 

كاأنه "زوجته" وي�رصبه بعنف . 
ومن جانب اآخر ي�سف الراوي "�سو�سن" ابنة العائلة 
الإ�س��كالية نف�س��ها، فهذه الفتاة كانت منتمية حلزب 
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ال�س��لطة، وموؤمنة بفكره، ومن ثّم تتحول من الإميان 
احلزب��ي اإىل عاه��رة جراء ع�س��ابة احل��زب، وعالقة 
رجالها مع الن�س��اء يف احل��زب. وكان الزوج القروي 
والده��ا الذي كان معار�س��ًا لل�س��لطة،  ق��د هرب هو 
الآخر مع ع�سيقته الأمريكية، وترك زوجته وعائلته، 
وقد �س��ّور الراوي امل�سارك وهو ابن العائلة ال�سغري 
ال�س��اب العالقات اجلن�س��ية التي اأقامته��ا والدته مع 
اأبي��ه املهند���س قب��ل ال��زواج، ومتردها عل��ى اأبيها، 
والزواج من هذا ال�ساب القروي. واإزاء هذه احلكايات 
املتع��ددة ع��ن �سخ�س��يات العائلة كله��ا اأنتج ال�رصد 
راوي��ًا متم��رداً غ��ري جدي��ر بالثقة، ويف اإط��ار زمني 
وا�س��ع، اق��رتن فيه خ��راب العائلة مع خ��راب الوطن 
نتيجة �س��لطة ا�س��تبدادية قروية. فقد متردت �سقيقته 
�سو�سن التي كانت منتمية للحزب، ون�رصت �سورتها 
عارية يف اإحدى ال�سحف الفرن�سية يف عيد ميالدها 
الثالث��ني)70( وقد مرت ه��ذه الفتاة بتجارب كبرية 
وعميق��ة تك�س��فت فيها قي��م املراأة املتم��ردة يف ظل 
انهي��ار جمتمع��ي كبري، وجتربة �س��بابية فا�س��لة يف 
ظ��ل ال�س��لطة الغا�س��مة. فه��ي م��ن اللوات��ي �رصب��ن  
الطالب��ة "هب��ة" يف الثانوي��ة، ومزق��ن ثيابه��ا، لأن 
هب��ة غ��ري منتمية حل��زب ال�س��لطة، ورف�س��ت  تقبيل 
"عل��م احل��زب". ويب��دو اأن متزيق مالب���س هبة، اأثر 
يف ل وع��ي ه��ذه الطالب��ة، وعندما تركت املدر�س��ة 
وافتتح��ت حماًل "تبيع األب�س��ة فخم��ة للمحجبات يف 
حل��ب، وت�س��تغل مع الم��رية ال�س��عودية رج��اء بنت 
عبدالك��رمي النجدي وهو داعية �س��هري، وكانت تدعو 
الفنان��ات اإىل التوب��ة")71( وظلت هب��ة حتمل حقداً 
عل��ى الطالبات اللوات��ي مزقن ثيابها يف املدر�س��ة، 

وت�س��عى لالنتق��ام "فتح��ت درج مكتبه��ا وعر�س��ت 
م �سور الرفيقات  عليها البوم �سور �سغري له قفل ي�سّ
اللواتي مّزقن ثيابها يف التا�سع من ني�سان...1982 
.. �س��اأدفنهن هن��ا")72( ولك��ن املفارق��ة جندها يف 
حتول هب��ة  ودعوته��ا وبيعها ملالب���س املحجبات، 
اإىل ما يناق�س ذلك متامًا، وذلك يف ميولها اجلن�سية 
املثلية "ت�ستهويها عالقات الن�ساء، وهذا ما مار�سته 
مع �سو�س��ن" حني كانتا ترق�س��ان عل��ى اأنغام فرقة 
الب��كارا وحدهما يف الغرفة الوا�س��عة .. جتربها على 
ارتداء بناطيل جلد اأ�س��لي كان ملم�سها يثري �سو�سن 
فيجعله��ا قريب��ة م��ن الإغم��اء، واإذ كانتا ترق�س��ان 
ت���رّص هب��ة على احت�س��انها من اخللف واللت�س��اق 
بها اإىل درجة ت�س��عرها بالختن��اق")73(. كما اأنها 
تع��اين من مازو�س��ية، اإذ تقول ل�سو�س��ن ع��ن حلمها 
"بب�س��ام ورفاق��ه يغت�س��بونها جميعه��م يف الوقت 
ذاته على �رصيره��ا العري�س")74( وبعد اأربعة ع�رص 
عامًا، اف�س��حت هبة بكلمات قليل��ة عن رغبتها بان 
جتعل من �سو�س��ًنا ع�سيقة اأبدية لها. اأما �سو�سن فهي 
تتقلب يف م�س��ارب فكرية خمتلفة منها ماهو ديني، 
ومنها ما هو ليربايل متحرر، وهكذا ت�ستمر بالتحول 
وال�سطراب الفكري كما الوطن، لقد اأراد الراوي غري 
اجلدير بالثقة، و�سف ا�سطراب احلياة، وق�سوتها يف 
ظل نظام ا�ستبدادي يوؤثر يف وعي الأفراد وم�سائرهم، 
وي�س��وه الوعي، ليجعل مثل هذه ال�سخ�س��يات تعاين 
من ال�سطراب، فهذا الرواي امل�سارك، "ر�سيد" �سقيق 
�سو�س��ن ال��ذي كان فنانًا ثوريًا، وفيه �س��ذوذ العائلة 
اأي�س��ًا، ظل يتذكر رائحة ج�س��د �س��قيقته �سو�س��ن منذ 
الطفولة يوم كانا ينامان �س��وية)75( وهذا ال�س��اب 
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يتعر���س للتح��ولت امل�س��طربة بع��د اعتقال��ه م��ن 
ال�س��لطة، مم��ا اأدى اإىل التغيري حتى �س��ار الحتالل 
المريكي للعراق، وقد ورطه دعاة ال�سلطة من رجال 
الدي��ن اإىل الذهاب اإىل العراق ليقاتل هناك، و�س��اهد 
اأه��وال معرك��ة املط��ار، وتعر���س اإىل العتق��ال يف 
العراق، وعندما عاد اإىل وطنه اكت�س��ف ممار�س��ات و 
اأكاذي��ب الدعاة وممار�س��اتهم اجلن�س��ية، وحتريفهم 
للقيم الديني��ة والأخالقية، واتخاذهم للدين و�س��يلة 
للغن��ى وال��رتف، والف�س��اد وتربي��ر افع��ال الغني��اء 
واملت�س��لطني، فما كان منه �س��وى النتحار، ويروي 
الراوي غري املوثوق حلمًا �ساذاً يحلمه ال�ساب ر�سيد، 
وفي��ه نقد ملعايري املوؤلف ال�س��مني، وقيمه وف�س��ح 
لقي��م رجال الدين وازدواجيتهم الفكرية وال�س��لوكية 

والخالقية، وعملهم لأجهزة خمابرات ال�سلطة. 
يف  بالثق��ة  اجلدي��ر  غ��ري  ال��راوي  اأّم��ا   : س�دســـ� 
الق�س��ة الق�س��رية عند يو�س��ف اأدري���س، فاإنها متثل 
اإعالن��ًا يك�رص في��ه كل التوقعات واملعاي��ري للموؤلف 
ال�س��مني، مثلما تك���رص توقعات امل��روي له املعتاد 
على الت�س��نيفات الدبي��ة املعه��ودة واملعروفة يف 
ال�رصدي��ة العربية، كم��ا يف ق�س��ته "اأكان لّبد يا يل 
يل اأن ت�س��يئي النور")75( وجتري الق�سة يف ف�ساء 
حي الباطنية "وكر احل�سي�س والأفيون وال�سيكونال" 
لنجد اأن �سخ�سيات هذا الف�ساء كلهم من احل�سا�سني 
با�س��تثناء اإمام اجلامع ال�س��اب، ال��ذي قدم اإىل احلي 
منذ فرتة ق�س��رية واأراد ا�سالح النا�س ودعوتهم اإىل 
ال�سالة وال�س��الح، وترك الرذيلة وتعاطي احل�سي�سة. 
وق��د جن��ح يف دعوته��م اإىل ال�س��الة يف اجلامع وقد 
كان��ت  ن�س��اء احل��ي  يراودن��ه ع��ن نف�س��ه، ومن تلك 

الن�س��وة ال�س��ابة "يل يل" تلك الفتاة التي كانت ثمرة 
عالقة بني م�رصية وع�سيقها اجلندي الربيطاين اإبان 
احتالله��م مل���رص، وقد مات هذا اجلن��دي يف معارك 
اجلي�س الربيط��اين بعدما اعرتف باأبوت��ه ليلى ثمرة 
عالق��ة مع امراأة م�رصية، وظلت ه��ذه املراأة وابنتها 
تاأخ��ذ راتب��ًا تقاعدي��ًا م��ن  ال�س��فارة الربيطانية يف 
م�رص وكانت "يل يل"  وهي تتحر�س بال�س��يخ ال�ساب 
عبدالعال، وتطلب منه اأن يعلمها ال�س��الة يف بيتها، 
وكان يرف���س ه��ذا الإغ��راء والطلب، فه��ي تقف يف 
طريق��ه وتقول ل��ه: "اأنا اأ�س��مي "يل يل" ما�س��معت�س 
عني. �س��وبت عيني ..ارتدْت نظرتي ب�سدام مع نظرة 

اأقوى".
- عاي��زاك تعلمن��ي ال�س��الة ")76(   / عندي كتاب 

خذيه / انا عايزك / در�سني خ�سو�سي )77( 
وتت�س��ح املفارق��ة عندم��ا انت�رص اإغراء ه��ذه الفتاة 
ن�س��ف النكليزي��ة ون�س��ف امل�رصي��ة عل��ى ال�س��يخ 
عبدالع��ال ويف ح��دث يك�س��ف املفارق��ة عل��ى نح��و 
�س��ارخ وكبري، ففي وقت �سعوده اإىل ماأذنة اجلامع 
ليعلن اآذان ال�سبح، كانت  تفتح اإ�ساءة غرفتها وتنام 
على �رصيرها ن�س��ف عارية، "نظ��رة واحدة جذبتني 
كالعا�س��فة العاتية من ق��اع الغفوة اإىل قمة اليقظة. 
ل�س��يء كان ينبهن��ي اإل ا�س��تغاثتي الأوىل، انتب��اه 
اآخ��ر.. انتباه مرع��وب.. اأنا اأمام �س��يء مروع.")78( 
وهو ي�س��ارع ال�س��يطان، وقف اإمامًا ليوؤم امل�س��لني 
ال�س��كارى واحل�سا�س��ني. وعندم��ا ق��ال "اهلل واأك��رب" 
و�سجد امل�س��لون "وملا"  طال �سجودهم وا�ست�سعروا 
الغراب��ة، ولكنه��م ظل��وا ينتظ��رون طوي��ال اأن ينطق 
المام بكلمة "اهلل واكرب" لتنتهي ال�س��جدة، اأو تنتهي 
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ال�س��الة كلها، لأنهم يف الركعة الثانية، ولكن الأمام 
ل يقله��ا "وح��ني ل ي�س��معوا" اهلل واكرب م��ن المام 
ايذان��ًا بنهاية ال�س��جدة، ب��داأت الو�س��او�س للكثريين، 
اأنه��م اأخطوؤوا الع��د، ومن جديد وعلى مه��ل قالوها، 
واأي�س��ًا ل تاأت التكب��رية املنتظرة، واأقلية هذه املرة 
هي التي عاودها الوا�س��و�س! واأقلي��ة هي التي بداأت 
ت�ستنيم للو�سع وتريح روؤو�سها املتعبة الدائرة لتزال 
مبا فيها من اإرهاق وكيوف")79( اإل اأن ال�سيخ بدًل 
من اكمال الركعة الثانية، قفز اإىل غرفة ال�س��ابة "يل 
يل" ن�س��ف العارية وتيار وعيه يقول :"اأكان لبد يا 
يل يل اأن تظل��ي تتقلب��ني حتى انح���رص القمي�س اإىل 
اأعل��ى، ويتبدى ج�س��دك حتت وهج ال�س��وء ال�س��اطع 
اأبي�س يكاد من بيا�سه ي�سيء، عاريا متاما، متلويًا 
يف الفرا�س نا�رصاً اأطرافه، قاب�سها؟")80( ويف غلبة 
ه��واه يف لعبة اجل�س��د، تتبدى الق�س��ية الكربى التي 
جعلت��ه يرتك �س��الته "اأه��رب منها، واأتل��وى.. وهي 
اي�سًا تتلوى")81( يقول الراوي املتطفل وهو يروي 
الواقع��ة من خالل وع��ي عبدالع��ال "وبينما اجلميع 
�س��اجدون كالقطيع بعد طول �ساللة، كنت قد ت�سللت 
عرب النافذة املال�س��قة للقبلة، ويف ملح الب�رص كنت 
اأدق غرفة الدور الثاين يف ال�سطوح يف البيت املقابل..

-جئت اعلمك ال�سالة. 
انزلقت املالءة عنها، ف�س��ممتها بقوة وهي ت�س��تدير 
تولين��ي الظه��ر وتق��ول : "اأن��ا ا�س��رتيت الأ�س��طوانة 
الإجنليزي  اللي بتعلم ال�س��الة . لقيتني اأفهمها اأكرث 
. متاأ�س��فة. واأطفاأت النور")82( اإن لعبة الرواي غري 
اجلدي��ر بالثقة  جعلت ال�س��يخ عبدالع��ال يتمرد على 
امل�س��لني من احل�سا�س��ني وال�س��كارى "القطيع" بعد 

�س��اللهم الطوي��ل، ومازالوا على عهدهم باحل�س��ي�س 
وال�س��كر والعرب��دة والف�س��وق، حتى اإن هذا الف�س��وق 
رمب��ا  جعل عبدالع��ال ينحاز اإليه؛ لأن اإغراء اجل�س��د 
كان فاعاًل يف قيم جمتمع الف�س��اد يف حي الباطنية، 
الذي انت�رص على ال�س��يخ واإميانه، وهذا الفعل نف�س��ه 
جن��ده يف  ق�س��ته "بي��ت م��ن حل��م" وحكاي��ة الأب 
الفق��ري الذي م��ات وترك زوجة جميل��ة وثالث بنات 
دميم��ات عوان�س فقريات، ورثن ج�س��د الأب الأ�س��مر 
املل��يء بالكت��ل غ��ري املتنا�س��قة والفج��وات)83(، 
وكانت �س��غريتهن يف ال�ساد�س��ة ع�رص، واأكربهن يف 
الع�رصين، وقد اأوجد الراوي املتمرد �سخ�س��ية قارئ 
القراآن الأعم��ى الفقري اأمامهن، وهو يقراأ القراآن على 
اأبيه��ن ق��رب بابه��ن كل خمي���س، وهنا يب��داأ الراوي 
املتطف��ل بالتمهيد للح��دث، عندما تت��زوج والدتهن 
م��ن هذا ال�س��يخ ال�رصير، وعندما يج��ري اأمامهن ما 
يج��ري ب��ني الرج��ل وزوجته "تظه��ر الآه��ات فجاأة 
فتكتمه��ا الآهات" وهكذا �س��كل ال��راوي بنية احلدث 
على اأ�سوات حميمية حتمل �سوقًا من الن�ساء للرجل، 
اأيًا كان هذا الرجل، وهذا احلدث يك�رص توقع القارئ. 
حني جت��ري واحدة من البنات ات�س��اًل �س��امتًا مع 
زوج اأمه��ا يقول ال�س��يخ لزوجت��ه: "وذات مرة بعدما 
�س��بعا م��ن الليل و�س��بع الليل منهم��ا، �س��األها فجاأة 
عما كان بها �س��اعة الظهر، مل��اذا هي منطلقة تتكلم 
الآن، ومعت�س��مة بال�س��مت �س��اعتها؟ مل��اذا ت�س��ع 
اخل��امت العزي��ز علي��ه الآن.. ومل��اذا ل تك��ن ت�س��عه 
�س��اعتها؟")84( وقد اأدركت الزوج��ة واأم البنات ما 
ح�س��ل م��ن  اللعب��ة، واأن واح��دة من بناته��ا اختلت 
بزوجه��ا، وفهم��ت املعنى، فهن جائعات ل مي�س��هن 
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اأح��د، لهذا يبداأ التفاهم بني الأم وبناتها، فترتك الأم 
يف كل يوم خ��امت الزواج ليدور بانتظام بني البنات 
واأمه��ن، مع ال��زوج الكفيف، يف لعبة اجل�س��د املحرم 
ال��ذي يخرج عن معاي��ري املوؤلف ال�س��مني اأخالقيا، 

واإْذ تبداأ اللعبة اجل�سدية ليحتفل الراوي غري املوثوق 
ب�س��يغه املختلفة، املنحاز، واملتطفل واملحّرف يف 
اإنت��اج �رصدي��ة جتريبي��ة لت�س��كل اإ�س��افة نوعية يف 

ال�رصد والق�س العربي. 

)1( نظرية ال�رصد: من وجهة النظر اإىل التبئري، جريار جينيت 
واخ��رون، تر: م�س��طفى ناجي :دار اخلطابي: الدار البي�س��اء 

 10  :1989
)2( خط��اب احلكاي��ة : بح��ث يف املنهج : تر: حممد معت�س��م 
وعبداجللي��ل الأزدي وعمر حل��ي : املجل�س العلى للثقافة –

القاهرة – ط -2 ال�سنة -1997 �س198  
)3( �س��نعة الرواية – لوبوك – دار الر�س��يد –وزارة الثقافة 

العراقية – بغداد . 
)4( ينظر نظرية ال�رصد 10 

)5( قامو�س ال�رصديات – جريالد برن�س – 166 
)6( ينظر جملة افاق املغربية – العدد 82 ، 8 – 9 

)7( امل�سدر نف�سه 
)8( امل�سدر نف�سه – 83 

)9( نظرية ال�رصد من وجهة النظر اىل التبئري .. 47 
)10( امل�سدر نف�سه 
)11( امل�سدر نف�سه

)12( ينظر القاهرة اجلديدة وثرثرة فوق النيل – القاهرة 
)13(الدراما ما بعد الكولينالية – النظرية واملمار�سة – 11 

)14(  مدخل اىل علم ال�رصد – 61 

)15( نف�سه 
)16(  جكاليات ما وراء الق�س – 16 

)17( ينظر – نظرية ال�رصد – 50 
)18( امل�سدر نف�سه 

)19(  مدخل اىل علم ال�رصد – 62 
)20( نف�سه 

)21( ال�سعرية – 43 
)22( نظرية ال�رصد – 49 

)23(  مدخل اىل علم ال�رصد – 62 
)24( امل�سدر نف�سه – 209 

)25( حتقيقات فل�سفية 
)26( امل�سدر نف�سه – 46 – 66 

)27( املجموع��ة الق�س�س��ية بيت من حل��م – اكرب الكبائر – 
 62

)28( اكرب الكبائر – 63 
)29( اكرب الكبائر – 57 
)30( اكرب الكبائر – 56 

)31( نحو نظرية للراوي التقريبي – روبرت ورهول – 75 
)32( نف�سه 

الهوامش : 
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)33( اكرب الكبائر – 54 
)34( رواية اللعبة 

)35 ( ينظ��ر عل��م ال���رصد – مدخ��ل اإىل نظري��ة ال���رصد – فان 
مانفريد – 11

)36(  رواية اللعبة – 21
)37 ( مدخل لدرا�سة الراوية – جريميي هوثورن – 56   

)38(  رواية – اللعبة – 6
)39(  رواية اللعبة – 39

)40(  اللعبة 54
)41( رواي��ة اكت�س��اف ال�س��هوة – ف�س��يلة الف��اروق – ريا�س 

الري�س – بريوت 
)42( اكت�ساف ال�سهوة – 108  

)43 (نف�سه
)44 (نف�سه
)45( نف�سه

)46( مدخل اإىل علم ال�رصد – -199 120
)47 (نف�سه

)48( اكت�ساف ال�سهوة – 7
)49( اكت�ساف ال�سهوة – 22   

)50( اكت�ساف ال�سهوة – 24
)51( اكت�ساف ال�سهوة – 109     

)52( اكت�ساف ال�سهوة – 62 
)53(  اكت�ساف ال�سهوة -  13 

)54(  اكت�ساف ال�سهوة – 136  
)55( رواية اإيثاكا – مرييت – القاهرة – 2007 – 13

)56( اإيثاكا – 32
)57( اإيثاكا – 23 

)58( نف�سه 

)59( اإيثاكا – 24 
)60( نف�سه 

)61( رواية بي�سة النعامة – مكتبة مدبويل – -2000 32 
)62( بي�سة النعامة – 37
)63 ( بي�سة النعامة – 44

)64( علم ال�رصد – مانفريد – 9-10
)65( نظرية ال�رصد من وجهة النظر ىل التبئري – 52

)66( امل�سدر نف�سه – 53
)67 ( جماليات ما وراء الق�س – 18

)68( بي�سة النعامة – 13
)69( رواي��ة ل�س��كاكني يف مطابخ املدين��ة – خالد خليفة – 

الداب – بريوت 8
)70( ل �سكاكني .....157

)71( ل�سكاكني يف .....- 126
)72( ل �سكاكني .....- 144
)73( ل �سكاكني .....- 128

)74( ل �سكاكني .........- 130  
)75( ل�سكاكني .....- 199

)76( جمموع��ة بيت من حلم – ق�س��ة – اأكان لبد يا يل يل ان 
ت�سيء النور – 21

)77( اكان  لبد يا يل يل .....- 22
)78( اكان لبد يا ....._ 23
)79( اكان لبد يا.......- 13
)80( اأكان لبد يا ....- 31  

)81( نف�سه 
)82( نف�سه 

)83( ق�سة بيت من حلم – 3
)84( ق�سة بيت من حلم – 8
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حّل��ق اخليال بعي��داً يف طرائق اإب��داع املعنى؛ فكان 
ال�س��وت م��ادة يف الآداب اأو )الفن��ون اللفظي��ة( كما 
كان الل��ون يف الفنون الت�س��كيلية ومثله��ا النغم يف 
الفن��ون املو�س��يقية، ومل��ا كان��ت كل ه��ذه الطرائق 
تتبّدى على اجل�س��د اأحيانًا؛ فتغ��رّي يف حركته ولونه 
وم��دى فاعليته، فقد �س��ار اجل�س��د نف�س��ه طريقة يف 
اإب��داع املعن��ى ينفع��ل اخليال به��ا؛ فياأخ��ذ بتوجيه 
الأ�س��ياء واملعاين بني يدي حركات اجل�س��د الإرادية 
الواعي��ة املق�س��ودة للتعبري عن يقظة ال��روح؛ ولعل 
اأ�سهر الفنون يف هذا الجتاه من كالم اجل�سد يف اإثراء 
املعن��ى؛ البانتوم��امي )pantomime( والرق�س 

واأ�سكال الريا�سة ذات النزوع الفني.
يتكل��م اجل�س��د لغ��ة احلوا���س وله��ذا تتع��دد الفن��ون 
ال�س��ادرة عن لغة اجل�سد، منها الوظيفي الذي يعي�س 
الإن�س��ان باأ�س��باب منه، ومنها الالاإرادي الذي جعله 
اهلل �س��بحانه اآي��ة يف خل��ق عب��اده، ومنه��ا الإرادي 
النفع��ايل ال��ذي يتن��ازل فيه الإن�س��ان م��ن طبيعته 

وفطرته وُيغيب العقل وي�سيء نف�سه ويوح�سنها ليجعل 
م��ن وجوده اجل�س��دي �رصراً مف�س��داً للحي��اة، ومنها 
الإرادي الدفاعي الذي ينه�س الإن�س��ان باأ�سبابه يف 
الدف��اع عن احلياة ومعها عن نف�س��ه، ومنها الإرادي 
البنائ��ي ال��ذي ي�س��در ع��ن معطيات��ه حرك��ة وع��ي 
الإن�س��ان يف احلياة؛ اجتهاداً وبناًء وازدهاراً؛ �سمن 
�س��ياقات وجوه النافع يف هذه احلياة. غري اأن هناك 
مع��اين ل تعرّب عنها كل هذه الأ�س��كال والنطالقات 
من لغة اجل�س��د، لت�سالها بالطبع حينًا اأو بالعاطفة 
حين��ًا اآخ��ر، اأو امتزاجه��ا بالعقل تارة اأو بال�س��دور 
عن الروح ت��ارة اأخرى؛ اأو حماولة ال�س��تجابة لهذه 
الأبع��اد الأربعة يف اإبداع املعن��ى. ويف هذا الجتاه 
يك��ون اخليال مبدع��ًا ويكون املعنى الفني ال�س��ادر 
عن لغة اجل�سد حم�سلة ذلك الإبداع لن مكونات هذه 
اللغ��ة هي بنية اجل�س��د كلها، ومن �س��منها احلوا�س، 
ولهذا يكون تاأثري الف�س��اح عنه��ا داًل يف املجموع 

العام كما يف الرق�س واأنواع كثرية من الريا�سة.

الجسد بوصفه خياال للمعنى

اأ . د : رحــــمن غـــــــــرك�ن
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حني نق��راأ فاعلي��ة اخلي��ال يف اإبداع املعن��ى الفني 
عرب لغة اجل�س��د يف اأ�س��لوب فني ه��و احللقة الأحدث 
يف ه��ذه اللغة؛ جند التمثيل الإميائي اأو البانتومامي، 
)pantomime( وهو: الكالم ال�سادر عن التكوين 
ال�س��امت حلركات اجل�س��د، تلك الت��ي تنطلق حركية 
مكونات اجل�س��د فيه��ا ببالغة فنية رفيعة م�س��تفيدة 
م��ن ف�س��اء امل��كان واأبع��اده، م�س��تخدمًا يف نط��ق 
اجل�سد كل ع�س��لة اأو ع�سو اأو بروز ج�سدي لالإف�ساح 
عن الق�س��د، ينحت ج�سده م�س��كاًل منه كالمًا اإميائيًا 
متثيليًا �س��امتًا ناطقًا يف اآن معًا؛ ليكون كل ت�س��ّكل 
يف كل حلظ��ة متثيلي��ة مبثابة جمل��ة بليغة ذات ثراء 
خا�س ا�ستدعاها خيال الفنان موجهًا بني تبدياتها 
املع��اين الفنية املوؤث��رة، ويف هذا النم��ط من الكالم 
اللغ��ات بلغ��ة اجل�س��د الميائي��ة الواح��د،  تتال�س��ى 
فاجل�س��د لي�س حجراً لي�س��مت، اإن��ه روح ولهذا يتكلم 
بتمثيل��ه ال�س��امت كالمًا بليغ��ًا ذا ف�س��احة نادرة؛ 
لأن اجل�س��د ينطق يف فراغ الأ�سياء �سادراً عن نف�سه، 

مانحًا اإياها قدرة على اخللق والإبداع.
اجل�سد الإن�ساين واحد تتعدد األوانه وتتباين اأحجامه، 
واح��د،  ووظائف��ه  وم�س��مونه  معن��اه  يف  ولكن��ه 
وال�س��دور عن ت�س��كالت مظهره، واإمياءات حركاته، 
حموًل عنا�رص اجل�س��د الظاهر اإىل حركات وامياءات 
توح��ي باملعن��ى فتقوله بلغة واحدة ت�س��توعب فيها 
الع��دد الهائ��ل من لغ��ات بن��ي الب�رص، كاأنها ت�س��نع 
املعن��ى من فراغ وتف�س��ح للجميع م��ن دون مرتجم 
حتى ت�سل اإىل حد التعبري عن الأحا�سي�س وامل�ساعر، 
ور�س��م الأخيلة اأحيانًا، اإنها حترك حا�س��ة الب�رص يف 
التقاط الأ�س��ياء، فهي حتيل الب�رص اإىل ب�س��رية؛ لن 
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املعنى ال�سادر عنها خيايل 
منفعل بالفنية ودال عليها، 
يح��رك  الل��ون  كان  ف��اإذا 
الب�رص اأي�س��ًا واللفظ والنغم 
مط��الن  ال�س��مع  يح��ركان 
على الب�سرية والذائقة، فاإن 
اجل�سد لتوظيفه هذه احلوا�س 
ب�س��كل اأو باآخر يتيح للوعي 
ان يظل يقظًا وللب�س��رية ان 
تك��ون يف جت��ل دائ��م، لأن 
اجل�س��د اإذ ينح��ت من نف�س��ه 
اأ�سكاًل تكون جماًل يف كالم 
فن��ي فاإن��ه ي�س��تدرج الوعي 
اإىل منطق��ة اخلي��ال والفهم 

اإىل اأبعاد املجاز.
ينت�س��ب الغناء اأوًل اإىل �س��وت الإن�سان معزوفًا على 
حنجرته، كذلك ينت�س��ب امل���رصح يف فاعليته الأوىل 
اإىل الوعي بحركات التمثيل الميائي ال�س��امت؛ لأن 
قدرة املمثل امل�رصحي على التعبري عن املعنى الفني 
م�رصحي��ًا بقليل من املوؤث��رات كانت دللة جودة يف 
الأداء، وق��د ق��ال الفيل�س��وف اليون��اين )ديوق��راط( 
يف الق��رن اخلام���س قبل املي��الد يف مذكرات��ه: "اإنه 
ذات يوم وهو ي�س��هد عر�س��ًا م�رصحيًا �سامتًا، �سخر 
م��ن ذلك العر���س، لأنه عزا كل املوؤث��رات اإىل الآلت 
املو�س��يقية والأ�س��وات املع��ربة ع��ن الأ�س��ياء – اأي 
املوؤث��رات ال�س��وتية- والديك��ور يف ح���رصة ممث��ل 
تخ�س���س يف هذا الفن… فرد عليه املمثل ال�سامت 
قائاًل: انظ��ر ايّل واأنا اأمّثل مبفردي مبعزل عن جميع 

املوؤث��رات، وبع��د ذل��ك ق��ل 
عن فني ما ت�س��اء، ف�س��مت 
املمث��ل  ومّث��ل  املزم��ار، 
الإمياين، ف�س��اح الفيل�سوف 
وق��د متّلك��ه الإعج��اب: اأن��ا 
ل اأراك فح�س��ب ب��ل اأ�س��معك 
اأي�س��ًا حتدثن��ي بيديك")1(. 
فكان وعيًا عاليًا من املمثل 
الإميائ��ي، وق��راءة تخييلية 
وتوجيه��ًا  الفيل�س��وف  م��ن 

لفتًا للمعنى.
وي�س��ري تاريخ ه��ذا الفن اإىل 
ح�س��ور يف الرتاث اليوناين 
وعن��د  امل���رصي،  وال��رتاث 
الروم��ان وقبله��م  الإغريق. 
ويف ال��رتاث الإنكليزي نق��راأ وج��وداً ل�)البانتومامي 
الكال�س��يكي( ب�سخ�س��ياته امل�س��تنبطة م��ن ال��رتاث 
امل�رصح��ي ول�س��يما امل���رصح الرجت��ايل اليطايل. 
وهن��اك )البانتومامي الواقعي( وه��و الأداء الإميائي 
لفاعلية حركات اجل�سد التخييلية يف ت�سوير املعنى 
الفن��ي بال�س��دور عن ق��درة التمثيل ل��دى الفنان يف 
تطوي��ع لغ��ة اجل�س��د يف اإب��داع املعن��ى، عل��ى نح��و 

ا�ستثنائي غري تقليدي.
اإن اإمي��اءات اجل�س��د ترافق كل الفن��ون، فهي يف علم 
الإ�س��ارة قواعد موظفة واأ�س�س معلمة معروفة، وهي 
يف امل�رصح ج��زء من خطرة املمثل وطبعه الفني يف 
الإيح��اء باملعنى، وهي يف ال�س��عر جزء م��ن القراءة 
الإن�س��ادية املوؤث��رة، حت��ى اإن بع�س ال�س��عراء حقق 

الجسد اإلنساني واحد 
تتعدد ألوانه وتتباين 
أحجامه، ولكنه في 

معناه ومضمونه 
ووظائفه واحد، والصدور 

عن تشكالت مظهره، 
وإيماءات حركاته، محواًل 

عناصر الجسد الظاهر إلى 
حركات وايماءات توحي 

بالمعنى
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ح�س��وراً فنيًا بجمالي��ة اإمياءات��ه وتبدياته احلركية 
عند الإن�س��اد؛ ولكن يف البانتومامي، �سارت امياءات 
اجل�س��د وحركاته ومعطيات التفاتاته وغريها جزًءا 
فني��ا خال�س��ا يف تكوي��ن لغة اجل�س��د يف ه��ذا الفن، 
واإنَّ تاأم��اًل يف ن���س م�رصحي فيه، يك�س��ف بقوة عن 
اأن النجاح فيه ي�س��در عن اإفا�سات اخليال والإبداع 
يف قراءة الواقع واإعادة خلقه فنيًا باأ�ساليب واأ�سكال 

موؤثرة.
اأما يف فنون الرق���س، فاإن اخليال يجنح اإىل ثنائية 
احل�س والعاطفة، مبا يكون فيه اإيقاع حركات اجل�سد 
كا�س��فًا عن اأعم��اق النف�س، وهذه الثنائية مو�س��ولة 
بكون الرق�س غالبًا ما ينفعل فيه ن�ساط اجل�سد على 
وفق حركات منتظمة م�سحوبة باإيقاعات مو�سيقية، 
ا كان  وقد يلفت النظر؛ اأن املو�سيقى اإذا �سارت رق�سً
للج�سد ن�ساط على وفق معني، اما اإذا �سحب الرق�س 
غن��اًء م��ن دون اآلت مو�س��يقية، فان فني��ة حركات 
اجل�سد �ستبدو على هياأة خمتلفة. وهذا ي�سري اإىل �سلة 
الرق�س باملو�س��يقى من جهة واىل �س��لته بال�سوت 
الغنائي من جهة اأخرى، وهما جهتان قد ي�س��حبان 

الراق�سني معًا وقد ت�سحبه واحدة منهما.
اأم��ا �س��حبة املو�س��يقى،  فالرق�س ينج��ح  فيها اإىل 
ي�س��تغرق يف  اخلي��ال  فاعليت��ه، وكاأن  الغي��اب يف 
الأخيل��ة ف��رط هيمن��ة ال�س��وت واحلرك��ة الفني��ني، 
ا�س��تغراقًا يجعل��ه موجه��ًا للمعن��ى ومنتج��ًا يف اآن 
معًا، ا�س��تغراقًا جتعل املعنى �سادراً عن احلركة من 
دون اأن يكون الوعي املبا�رص حا�رصاً، ولذا قد يغيب 
الراق���س عن الواقع املبا�رص حملقًا يف روؤى فنية، اأو 
مغيبًا نف�سه يف عال اآخر، وقد يغيب عن احل�س اأي�سًا 
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كما يف الرق�سات ال�سوفية التي ت�سحبها )اإغماءات 
درو�س��ة( يرتف��ع اخلي��ال فيها على احل���س فال يعود 
الراق���س �س��اعراً باملحي��ط ول ب��اآلم اجل�س��د، وهي 
اأق�سى حالت جتلي املعنى هنا اإذ ي�سبح ال�سلوك هنا 
معنى روحيًا خال�سًا، ل يدركه املتلقي واإن اأوغل يف 
تاأمله؛ لن فاعله يعي�س��ه بروحه وب�رصه فال يدركه 
معرفيًا، واإن كان يهج�س كيانه روحيًا اأو وجدانيًان 
لن ذلك النمط من الرق�س قد اأحاط به متامًا فهو يف 
حال تواجد عرفاين. فاجل�س��د هنا اأداة معنى، والفعل 
هو املعنى، و�سفاء الذات يف ا�ستغراقها هناك  جماز 
املعنى. كاأنه منط من الإدراك ل ت�ستغل فيه احلوا�س 
بوظائفها التقليدية، اإذ �س��ار الأداء كله حا�س��ة تعرب 
ع��ن معن��ى يدرك��ه الراق���س حلظ��ة الأداء ول يدري 

حقيقته املتلقي، ول يتحدد 
بق��در  خط��اأ،  اأو  ب�س��واب 
النفت��اح اخلي��ايل املح�س 
على ارتف��اع الإن�س��ان على 
احل�س��ي اإىل الوجداين، وعلى 

العقلي اإىل الروحي.
 اأما �س��حبة الغن��اء فيجنح 
الراق�س فيه��ا اإىل احلوا�س؛ 
رق��ًة يف الطب��ع وه��دوءاً يف 
عل��ى  وانفتاح��ًا  النفع��ال، 
لتاأث��ري  واإدراكًا  الآخ��ر، 
بع���س  يف  اجل�س��د  حركي��ة 
اأو�ساعه على الق�سد، وكاأن 
حركي��ة اجل�س��د اإذا انفتح��ت 
يف  الغن��اء  اإيقاع��ات  عل��ى 

الكالم حتددت ب�س��يء من املعنى يف لفظ الغناء، يف 
ح��ني ل تتحدد يف حال املو�س��يقى مبعنى مق�س��ود 
لذاته، لن اإيقاعات املو�س��يقى فن خال�س، وهو اأدل 
يف التاأث��ري وال�س��تغراق، ام��ا اإيقاع��ات الغناء فان 
الدلل��ة يف كلمات الإيقاع توح��ي بتهدئة انفعالت 
اجل�س��د، وتوؤثر يف ا�ستغراقه يف روؤى عاطفية هادئة 

غالبًا.
اأم��ا النزوع الوظيفي للرق�س، م�س��حوبًا بالغناء، اأو 
مقرتنًا باملو�س��يقى فهو الذي يح��دد املعنى ويوجه 
اأغرا�سه ومعانيه العامة، ولهذا ُيعنى كثرياً بالنزوع 
الدي��ن ويف  الوظيف��ي يف كل مناح��ي احلي��اة، يف 
ال�سيا�س��ة، ويف الجتماع، ويف الت�س��وف وغري ذلك؛ 
يف الدين يتم الإعداد لتحقيق اأغرا�س معينة والتعبري 
عن معان مق�سودة، فيوظف 
اجل�س��د وال�سوت واللحن يف 
وع��ي  ويف  امل��وؤدي  وع��ي 
ب��ه  اإلي��ه فيت�س��بع  امل��وؤدى 
ق��د   كان  اأن  بع��د  امل��وؤدي 
متثّل��ه، ويتاأث��ر ب��ه املتلقي 
انحيازاً لوع��ي ديني معني، 
يف  نلحظه��ا  ح��ال  وه��ذه 
ال�س��ماوية  الأدي��ان  بع���س 
ويف  والأر�س��ية.  منه��ا 
ال�سيا�س��ية ي�س��تثمر الرق�س 
بالغناء وباللحن يف الدعاية 
والتعب��ري عنه��ا ويف احلرب 
والرتويح لها؛ اقناعًا ملعان 
وتنف��رياً م��ن مع��ان اأخرى. 

إن إيماءات الجسد ترافق 
كل الفنون، فهي في 

علم اإلشارة قواعد 
موظفة وأسس معلمة 

معروفة، وهي في 
المسرح جزء من خطرة 
الممثل وطبعه الفني 
في اإليحاء بالمعنى، 

وهي في الشعر جزء من 
القراءة اإلنشادية المؤثرة،
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الجتماعي��ة  احلي��اة  ويف 
يف الأف��راح والأح��زان؛ تعد 
بع�س الطقو�س املبنية على 
ح��ركات اجل�س��د م�س��حوبة 
اأو  اللح��ن  اأو  بال�س��وت 
خيالي��ًا  اإبداع��ًا  اأحدهم��ا 
النا���س  لإقن��اع  وظيفي��ًا 
بنوع م��ن املعاين واأ�س��كال 
م��ن التفكري. ويف الت�س��وف 
اجل�س��د عامل��ًا  لغ��ة  جت��يء 
يف  كث��رياً  يوغ��ل  خيالي��ًا 
م��ن  بنم��ط  لالإيح��اء  الأداء 
املع��اين، مب��ا يكون اجل�س��د 

فيها عالمة والأداء معنى.
اخلي��ال يف الرق���س يج��دد احلوا���س، لأن��ه يرتف��ع 
بحركات اجل�س��د من م�س��توى كونها لغة اإىل م�ستوى 
كونها كالم��ًا فرديًا ملن يوؤدي، ومن ثم فاإن املعنى 
ال�سادر عن كل ذلك بالغ الرثاء يف معانيه واإيحاءاته.

اأما لغة اجل�س��د يف كالم الريا�س��ة، فاإن خيالها اأقل 
تدفقًا عاطفيًا واأقرب اإىل الوعي الفني ذي املعطيات 
الإيحائي��ة املبا�رصة؛ جماز احلركة فيها اأقل من اأداء 
الق�س��د املبا�رص، اأنت يف ال�سباحة ذو خيال نفعي اإذ 
تطف��و على املاء ب�س��بب حتريك يدي��ك ورجليك، ويف 
الرم��ي معّن��ي بقواع��د الإ�س��ابة يف �س��كون النف���س 
وانع��دام احلركة حلظ��ة الإط��الق، ويف ركوب اخليل 
ترفع الأنا م�سمراً معنى الفرو�سية يف توجيه اجلواد 
ملا تريد بق�س��د مبا�رص اأو له��دف اإمتاع الأنا، وهكذا 

يف فنون الريا�سة الكثرية جداً.

يف الريا�سات التي  متار�س 
عل��ى  اأو   الأر���س  عل��ى 
اأو  معه��ا، ويف  احليوان��ات 
تلك الريا�سات التي متار�س 
عل��ى امل��اء اأو فيه، ويف تلك 
التي يف اجلو، يف الريا�سات 
الفردي��ة اأو اجلماعية، دائمًا 
هناك قاعدة توا�س��ع عليها 
الآخرون يف حتريك اجل�س��د، 
يف توجي��ه طاقت��ه باجت��اه 
ه��دف م��ا، فالإجن��از هن��ا 
بالت��زام القاع��دة، وتطبي��ق 
للح��د  حتقيق��ًا  حدوده��ا 
ولك��ن  للفائ��ز،  املو�س��وع 
التمرين يف الريا�س��ة �س��اأن اآخر هو غري الأداء حلظة 
ال�سباق؛ يف التمرين خيال متعدد ومعنى واحد، وعند 
حلظة ال�سباق للفوز يف اأي نوع ريا�سي، هناك خيال 
فردي ومتعدد يف اآن معًا، وخيال الفنون الريا�س��ية 
يرفع احل�س وجم�س��ات الإدراك عل��ى اخليال املحلق 
الفن��ي، اإّل اإذا ات�س��ل الأم��ر باحلل��م اأو الطم��وح فهو 
ينفتح على )رغبات الأنا(. ويبدو اأن النزوع الوظيفي 
النفعي يف فنون الريا�سة، واللتزام بقواعد الإجناز 
عند التمرين وعند الأداء للفوز قد ناأى بالريا�سة عن 
اخلي��ال الفن��ي واأدخلها يف اخلي��ال النفعي املبا�رص 

بوظائفه املحددة القواعد.
يف لغة الريا�سة، يتكلم اجل�سد �سمن �سياق املجموع 
اأحيانًا، و�س��من �س��ياقه املفرد اأحيان��ًا اأخرى، ولكل 
م��ن ال�س��ياقني معاني��ه؛ ومنه��ا م��ا يقول��ه الالعب 

لعل في لغة الرياضة، 
يتكلم الجسد ضمن 

سياق المجموع أحيانًا، 
وضمن سياقه المفرد 

أحيانًا أخرى، ولكل من 
السياقين معانيه؛ ومنها 

ما يقوله الالعب نفسه، 
ومنها ما يقوله المشاهد 

أو المتفرج، 
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نف�س��ه، ومنها ما يقوله امل�ساهد اأو املتفرج، املعاين 
عن��د الالع��ب  الإجناز واثب��ات الأن��ا وحتقيق بع�س 
الرغب��ات الأخ��رى، وهي عند املتف��رج، التنفي�س عن 
نزوعه الريا�سي غري املنفذ يف تلك اللحظة اأو دائمًا، 
وال�س��تمتاع بقدرة الآخر على الجناز، والإح�س��ا�س 
بالنتم��اء اإىل الالع��ب يف ح��ال اللع��ب اجلماع��ي 
بح�س��ب الأوطان والأعراق والفنون، وهذه �س��مة يف 
معاين الريا�س��ة ل تت�سف بالفنية قدر فاعليتها يف 

اإث��ارة النزوع اجلمعي العرقي اأو الطائفي، وقلياًل ما 
تثري نزوعًا فنيًا.

ولعل اأبرز ما مييز لغة اجل�س��د يف كالمها الريا�س��ي 
ما ياأتي:

ول  املعن��ى،  اإب��داع  بعي��داً يف  اخلي��ال  يحل��ق  -ل 
ي�ستثري امل�س��اهد مبنجزات الوعي املح�س اإل قلياًل، 
لهيمن��ة الهتم��ام مبكون��ات لغ��ة اجل�س��م م��ن نوع 
الغ��ذاء اإىل �س��حة الع�س��لة وطبيعتها الف�س��لجية، اإذ 
ي�س��بح اجل�س��د مادة تتكلم 
مادي��ة  اإجن��ازات  لتحقي��ق 
مبا�رصة فح�س��ب؛ واملده�س 
هن��ا  اأن هن��اك منط��ًا م��ن 
النا���س ل يت��ذوق ق��ول م��ا 
يريد جي��داً اإل بهذه الطريقة 
من الأداء، وبه��ذا النوع من 
حتري��ك اجل�س��د وريا�س��ته، 
ولهذا يندر ان جتد ريا�س��يًا 
�س��اعراً  اأو  مفوه��ا  خطيب��ًا 
مبدعًا، وقد ي�سبح بعد ترك 
هذا النم��ط من التعبري، لأنه 
م�س��كون بالتعبري عن نف�سه 
به��ذه اللغة؛ هو يجد نف�س��ه 
فيها وبه��ا، ونحن مدعوون 
اإىل اح��رتام هك��ذا ن��وع من 
النا���س، لن لغته��م منتجة، 
واإن هيم��ن عليه��ا احل���س، 
اأبعاده��ا  يف  الرا�س��ب  لن 
نلح��ظ  اإذ  خ�س��ب.  خي��ال 

ت 
سا

درا
ال
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ن�س��اط اجل�س��د جزًءا/ حيوي��ًا يف موجه��ات املعنى 
ولك��ن الجناز الذي يحققه ه��و املعنى كله، وتاأثريه 
يف امل�ساهد؛ م�سجعًا كان اأو خ�سمًا هو معنى اأي�سًا، 
ولكن��ه وجه من وجوه املناف�س��ة وه��ي اأجلى معاين 
الريا�سة يف حال ات�سافها باحلرفية الفنية، والفهم 

الإن�ساين اجلميل لإجنازات الآخر.
 كرثة الألعاب الفردية توحي بتوق )الأنا الريا�سي( 
اإىل الجن��از الف��ردي، واىل التعبري ع��ن الذات مبعزل 
عن جهد اجلماع��ة، وهذا ما يف�رص اأّن اخليال الفردي 
يف هك��ذا ريا�س��ات، اأك��رث تدفقًا من��ه يف اجلماعي، 
كاأن��ه يف الف��ردي يرتك��ز عل��ى ذات��ه اأك��رث فتتحف��ز 
مكوناته على الإجناز ب�س��كل اأك��رب، اأما يف اجلماعي 
فهو ي�س��تبطن عون الآخر اأو يدخ��ر عونه. ثم  تطبيق 
القواعد يف الألعاب الفردية وا�سح الأثر بني الجناز 
اأما يف اجلماعي فالفرد يطبق مبعونة الآخر املعا�سد 
يف الغال��ب، كما ان اجلماعية حت��رك املجموع الذي 
ي�ساهد حتريكًا حما�س��يًا، ل حتققه الفردية بالتاأثري 

نف�سه.
اجل�س��د  ريا�س��ات  يف  النفع��ايل  احلما���س  -ان 
اجلماعية مثل كرة القدم اأو ال�سلة اأو �سواهما ينعك�س 
على اجلمهور امل�س��اهد ب�س��لبية اأك��رب؛ مبا يكون فيه 
امل�س��اهد منح��ازاً ملواطني��ه اأو بني عرق��ه اأكرث من 
الأداء الفني الناجح اإذا توفر لدى ريا�س��ي اخل�س��م، 
وقد ي�سل انفعال امل�ساهد درجة من الت�سجيع يخرج 
فيه��ا عن فطرته الإن�س��انية امل�س��املة اإىل انفعالت 
تت�س��ف بالتوح�س تق�س��و على الآخر باأل؛ مبا ي�س��ري 

اإىل ق��وة ح�س��ور النزوع الوظيف��ي النتفاعي ورمبا 
النته��ازي يف الطب��ع الفن��ي للريا�س��ة وه��و يجعل 
املعن��ى الفني بعي��داً، واخليال مبعطياته الإن�س��انية 

ُمْبعداً.
-اجل�سد يف الريا�سة ي�سعر بنف�سه فنيًا ويح�س بالآخر 
خياليًا، وحينئذ يحمل اجنازه معاين الأداء اجلمايل، 
اإذ كلم��ا انت�س��بت ريا�س��ات اجل�س��د لفط��رة طبعه��ا 
الإن�س��اين يف التعب��ري عن نف�س��ه، ج��اءت اجنازاتها 
مده�س��ة، ول يتع�س��ب له��ا الآخ��ر، و �س��تبث معن��ى 
للمناف�س��ة جدي��داً؛ وان التع�س��ب اجلماه��ريي العام 
لبع�س الريا�سات ول�سيما كرة القدمي، يخرجها من 
التاأث��ري الفني الإن�س��اين النبيل اإىل التع�س��ب الأناين 
الإلغائ��ي الذي يق��راأ املجموع بعني رغبت��ه الأنوية. 
اإذ �س��ار تاأثريه��ا رمزي��ًا يف جماهرييته كالعلم يف 
الدول��ة اأو معنى خريطتها اجلغرافي��ة الواحدة، وهذا 
�س��كل من فهم الأداء الريا�س��ي يجهل حقيقة معناه 
بع��ني من تع�س��ب ل ت��رى بعم��ق؛ تكتنز ريا�س��ات 
اجل�س��د بخي��ال خ�س��ب، وتوح��ي مبع��ان مده�س��ة، 
ويلزمنا اأن نتاأملها بوعي الفن قبل تع�سب احلما�سة 

الإلغائي غري املنتج.

هوامش : 

)1 ( مق��الت امر�س��ون ، �س177.ال�سل�س��لة الوىل 
والثاني��ة ، ت ، اأم��ل ال�رصقي ، ال��دار الهلية للتوزيع 

، عمان – الردن ، 9991 م . 
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ش��لية اأ - االإ

    ي�س��طدم الباحث��ون وه��م يخو�س��ون يف غم��ار 
البح��ث ع��ن الأج��ود والأق��رب اىل ال�س��واب ب�س��اأن 
حتديد تعريف عام مل�س��طلح اأو ق�س��ية م��ا بعراقيل 
كث��رية ، وال�س��بب يع��ود اىل الروؤى املت�س��اربة التي 
تنف��ث ما ت��راه �س��احلا ويج��ب الحتذاء ب��ه ، وهذا 
بالتاأكي��د يتطلب من الباح��ث الدقة يف توخي احلذر 
وعدم ال�ست�س��الم لهذا الراأي اأو ذاك حتى ي�ستطيع ان 
ي�ست�س��ف الراأي الأج��در منها وتوظيف��ه يف كتاباته 
املتعلق��ة به��ذا الأمر .واإمنا  اإىل م��ا تقدم فان حتديد 
تعري��ف خا�س مل�س��طلح اجلن���س، اأو اجلن�س الأدبي 
ل ميك��ن ان يك��ون بال�س��هولة الت��ي ق��د يظنها كثري 

م��ن الباحث��ني ، بل بال�ستفا�س��ة العميق��ة لختيار 
ما يتنا�س��ب مع املو�س��وع ، وملا كان ق�سد الباحث  
التط��رق اىل ال��راأي العربي من خالل م��ا قاله نقاده 
بهذا اخل�س��و�س واأق�سام اجلن�س الأدبي فان تعريفنا 
للجن�س �س��يكون خمت�رًصا وحمددا لن جماله وا�س��ع 
واخلو�س يف دهاليزه متاهة كربى ل يبغيها بحثنا 

هنا .
بهيئته��ا  الأدبي��ة  الجنا���س  تعري��ف      ل ميك��ن 
ال�س��طالحية )الجنا�س الدبي��ة (لنها جاءت عند 
كث��ري م��ن النق��اد والباحث��ني بهيئ��ة )الأن��واع ، اأو 
ال�س��كال الأدبية وغري ذلك ( ، لذا �سنلجاأ اىل تعريف 
اجلن���س الأدب��ي الذي ب��دوره �سين�س��حب عل��ى بقية 
الجنا�س الأخرى لنها متناظرة ومتوافقة من حيث 
املب��داأ العام ومتخالفة يف اجلوه��ر والآلية والكيفية 

مصطلح الجنس األدبي في المنظور العربي
اإلشكالية واألنواع

د. س�مي شه�ب الجبوري 
 جماعة كركوك النقدية
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يف التطبيق. وعليه فاجلن�س 
الأدب��ي  جمموع��ة النظم��ة 
يف  املو�س��وعة  والقوان��ني 
ن�س��ق ع��ام والت��ي متار���س 
�س��لطتها العليا على التنظيم 
البداع��ي للمنتج وت�س��بغه 
باآلي��ات وكيفيات متيزه من 
غ��ريه ، وهي تعم��ل جاهدة 
عل��ى املحافظ��ة عليه وعدم 
ال�س��ماح ملبدعه التغيري يف 

معامل��ه والتقن��ع مبظاهر التجدي��د ؛ اإّل ان هذا الأمر 
غ��ري ممك��ن لن روؤى املب��دع تتغ��ري تبع��ا للظروف 
الجتماعي��ة املحيط��ة به التي ترغم��ه على الفالت 
من اأ�رصه وحماولة حتديث ما ميكن ان يكون مالئما 
لروح الع�رص،وهذا يعن��ي ان اجلن�س اأو النوع الدبي  
“  كالنوع البيولوجي:ين�س��اأ ويتطور وينقر�س لكن 
املنقر�س من النواع الأدبية كاملنقر�س من النواع 
والكائن��ات احلي��ة ل يفن��ى متام��ا وامن��ا تتوا�س��ل 
عنا���رص من��ه يف الن��وع اأو النواع الت��ي ت������طورت 

عنه  “ )1(.
   لذل��ك جند ان ع��ددا من الجنا�س ت�س��در عن وعي 
اجتماع��ي يف ب��ادىء الأم��ر، ولكنه��ا �رصع��ان م��ا 
تتال�س��ى مع تقادم ال�س��نني فتتحول اىل وعي فردي 
بحت،وللتمثي��ل عل��ى ذل��ك جن��د ان امللحم��ة وه��ي 
ا�س��طورية يف فحواه��ا عن��د اليوناني��ني وغريهم قد 
انبثقت من اح�سا�س اجتماعي وذلك لغر�س التنفي�س 
الح�س��ا�س  ولك��ن  ؛  عن��ه  التنفي���س  يري��دون  عم��ا 
الجتماع��ي  ب��داأ يفقد بريقه بع��د التخلي عن الواقع 

)ال�س��طوري(  امللحم��ي 
ملح��ة  احلاج��ة  وا�س��بحت 
لالنطالق من الروؤى الفردية 
فانبثق��ت على غ��رار اجلن�س 
امللحم��ي الرواي��ة والق�س��ة 
الوري��ث  تع��دان  اللت��ان 
ال�رصعي للملحمة على الرغم 
م�س��امينها  اخت��الف  م��ن 
التنظيمية  واآليات خطوطها 
عنه��ا ، وبروؤي��ة اأعمق نقول 
ان ل��كل جن���س اأدب��ي ا�س��تقالليته وذاتيته اخلا�س��ة 
ع��ن بقية الجنا���س تبعا للعنا���رص املكونة له التي 
تتح��رك يف اط��اره اخلا���س ، وه��ي عنا���رص تعي�س 
يف ن�س��يج واح��د تكّمل احداها الأخ��رى بغية حتقيق 
عملي��ة ابداعية متيز هذا اجلن�س من غريه، وباكتمال 
دائرة العمل على وفق ه��ذه العنا�رص تكتمل للجن�س 
الأدب��ي هويت��ه لينطلق عندها اىل ف�س��اء الأدب من 
زاوي��ة العم��ل البداع��ي ،وهو به��ذا يفر�س نف�س��ه “ 
بهذه اخل�سائ�س على كل كاتب يعالج فيه مو�سوعه 
مهما كانت اأ�سالته ومهما بلغت مكانته من التجديد 
ول ي�س��تغ���ني عن الحاطة بهذه اخل�س��ائ�س الفنية 

كاتب ول ناقد من النقاد “ )2(.
    بعد ان و�س��عنا تعريف��ا للجن�س الأدبي الذي قد ل 
يرت�سيه القارىء ميكن ان نعود اىل م�ساألة ال�سكالية 
يف امل�س��طلح التي نوهنا عليها م�س��بقا .اذ ان هناك 
اخت��الف ب��ني النق��اد والباحث��ني والدار�س��ني على 
ت�س��مية امل�س��طلح وحتدي��د �س��كله وكل منهم ينطلق 
م��ن روؤاه اليديولوجي��ة والنتم��اءات الجتماعي��ة 

دراسة األدب ال تكون 
بالنظر اليه من زاوية 
تعداد أجناسه والى 

أي زمن تنتمي ، وانما 
االنسحاب على التقنيات 
الفنية القابعة في النص
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وقيمه املفرو�س��ة عليه التي جتعله مقيدا اأو متحررا 
يف عر���س اأف��كاره، فوجهات النظر يف امل�س��طلح “  
تتباي��ن بح�س��ب املعيار الذي يحتك��م اليه الناقد يف 
�س��بط نوعية اجلن�س الأدبي اأول، ثم تتباين بح�س��ب 
حتدي��د املقوم��ات الفنية التي متيز ذل��ك اجلن�س من 
ا���رصاب الجنا���س الأدبي��ة الخ��رى ثاني��ا ،وبذلك 
تتولد الق�سايا ال�سكالية يف دائرتني: اأولهما دائرة 
�سبط اجلن�س وحده ؛ والثانية دائرة حتليل عنا�رصه 

بق�سد تاأويل دللتها  “  )3(.
    ه��ذا الخت��الف يف ال��روؤى ه��و ال��ذي اأح��دث هذا 
الرب��اك والفو�س��ى يف حتديد ما ميك��ن حتديده من 
م�س��طلح ، ويف ا�س��تقراء ب�س��يط ميك��ن ان نبي�ّن يف 

�س��وء ما ي�سمح لنا به جمال بحثنا جمموعة 
من الختالفات الواردة بني النقاد العرب 
م��ن خالل الوقوف عل��ى كتبهم وبحوثهم 
املن�س��ورة حتى ي�ستو�س��ح  لن��ا الأمر يف 
ه��ذا املج��ال ، فالنقاد مث��ل  حممد غنيم 
ه��الل يف كتاب��ه الأدب املق��ارن ، وعب��د 
ال�س��الم امل�س��ّدي يف كتابه النقد واحلداثة 
، واحم��د كمال زك��ي يف كتابه درا�س��ات 
يف النقد الأدب��ي ، وفوؤاد مرعي يف كتابه 
مقدمة يف علم الأدب ، ور�سيد العبيدي يف 
كتابه درا�سات يف النقد الأدبي ، وخلدون 
ال�س��معة يف بحثه )الجنا���س الأدبية من 
منظ��ور خمتلف( ، وعبد الله ال�س��ائغ يف 
بحث��ه )التجني�س بني اخلطابني ال�س��عري 
وال���رصدي( وغريه��م اأكدوا على م�س��طلح 
اجلن���س الأدب��ي ول ي�س��تعملوا م�س��طلح 

النوع الأدبي اأو ال�سكل الأدبي . ولكننا جند يف اجلهة 
املقابلة عددا من النقاد قد ركزوا على م�سطلح النوع 
،وهم كل من عبد املنعمة تليمة يف كتابه مقدمة يف 
نظري��ة الأدب ،وعلي ج��واد الطاهر يف كتابه مقدمة 
يف النقد الأدبي ، وعبد اهلل ابراهيم يف بحثه )مقدمة 
يف نظري��ة الن����واع الأدبية ( وغريهم كثري. كما ان 
ع��ددا من الكتب التي ترجمت للعربية ا�س��تخدم فيها 
املرتجم��ون م�س��طلح ن��وع كذلك ، وهذا وا�س��ح يف 
كتاب��ه نظري��ة الأدب لرينيه ويلي��ك ، وكتاب نظرية 

الأدب لعدد من الباحثني ال�سوفيت املخت�سني .
    وم��ن ه��ذا ال�س��تقراء ميك��ن ال�س��تدلل على كون 
امل�س��طلح م��ا زال قي��د الدرا�س��ة والتمحي�س بدللة 
عدم حتديد وجهة عامة له واي امل�سطلحات 
التي تنا�س��به ، لهذا قال خلدون ال�سمعة “  
لي�س ثمة معادل لهذا امل�س��طلح يف النقد 
الأدب��ي وان كان��ت كلمت��ا )نوع و�س��كل( 
ت�ستخدمان يف مو�سع جن�س احيانا ، وهذا 
يوؤك��د على ان امل�س��طلح ما ي��زال مقلقال 
وغري م�ستقر،بل لعله ي�سري اىل ال�سطراب 
ال���������������ذي يحي��ط مب�س��األة تطور نظرية 

لالجن���ا�س الدبية املعا�رصة  “ )4( .
    ه��ذا الخت��الل امل�س��طلحي راج��ع اىل 
امكاني��ة تط��ور الأجنا���س ع��رب الع�س��ور 
املتعاقبة بح�س��ب م��ا ياأتي به املبدع من 
مالم��ح جديدة تف�س��ي با�س��فاء مل�س��ات  
حيوي��ة على عنا���رص هذا اجلن���س اأو ذاك 
، ومن ثمة وبح�س��ب ه��ذا التغيري والتنوع 
يف  تتول��د  التبدي��ل  يف  وال�س��تمرارية 

علي جواد الطاهر 

عبد اهلل ابراهيم 
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املقاب��ل ل��دى النق��اد والباحثني ردة فعل م�س��ابهة 
جتعله��م يتوحدون يف جمالت منوعة الغر�س منها 
الهت��داء اىل الت�س��مية امل�س��طلحية املنا�س��بة لهذا 

اجلن�س الذي تطور بع�س ال�سيء .
    ومهما يكن الختالف  يف هذه الق�س��ية من حيث 
تن��وع امل�س��طلحات ملو�س��وع معني فانن��ا - وقد 
يك��ون هذا راأي غرينا كذلك - نرى ان امل�س��طلحات 
جميعه��ا وان اختلف��ت م��ن حي��ث الهيئ��ة ال�س��كلية 
املكتوب��ة فانه��ا مرتادفة الفحوى ول تقبل الق�س��مة 
على اثنني على الرغم من اختالف بع�سها من جانب 
الزي��ادة والنق�س��ان ، وه��ذا اأم��ر ل �س��ري في��ه تبعا 
للتغيريات التي حت�س��ل - كما ذكرنا اآنفا - على مّر 

الع�س��ور، �رصط ان يحتفظ اجلن�س بجوهره 
العام املميز الذي يعد الفي�س��ل بينه وبني 
الآخر ،و�س��بب احتفاظ الجنا�س باجلوهر 
الع��ام ه��و “ اول �س��دق عك�س��ها لقوانني 
الوج��ود الواقع��ي ؛ وثاني��ا تواف��ق ه��ذه 
الجنا���س توافق��ا كام��ال م���������ع طبيعة 

الأدب ومهماته “ )5(.
    ه��ذا الن���س يدفعنا اىل جان��ب اآخر من 
املو�سوع وهو عر�س ال�سوؤال الآتي .ماهي 
اهمي��ة اجلن���س ووظيفت��ه)*( ؟ ولالجابة 
على هذا ال�س��وؤال نق��ول : ان اجلن�س اأر�س 
خ�س��بة مل��ا ميك��ن ان ين��رثه املب��دع من 
افكار فوقها بح�سبما ي�ساء، وهذه الفكار 
اىل  اي�س��الها  يبغ��ي  الت��ي  والتطلع��ات 
املتلقي عرب الن�س��و�س الت��ي يكتبها هي 
نابعة من رحم املجتمع واليديولوجيات 

املتمخ�س��ة عنه)*( ولميكن ان ي�سوق غري ذلك . لذا 
ج��اءت الن�س��و�س باختالف اقباعه��ا يف الجنا�س 
الأدبي��ة �س��واهد حّية على متثي��ل الواق��ع اأو قل هي 
مراآة عاك�س��ة للروؤى املتبل��ورة يف افكار اجلماعة اأو 
اجلماع��ات املنتمية له��ذه الفكار ، وعليه جند “  ان 
ال��ذي زاد ق�س��ية البحث يف الجنا���س قيمة امنا هو 
وقوف الدار�سني على ظاهرة اأدبية تاريخية مدارها 
ان الآداب الن�سانية تختلف من حيث منط الجنا�س 
ال�س��ائدة ومعايري ت�سنيفها وذلك بح�سب احل�سارات 
وما ل��كل واحدة منها من مميزات خ�سو�س��ية حتى 
اأ�سبح البحث يف الجنا�س البداعية مطّية الدار�سني 
اىل ا�ستك�س��اف القيم احل�س��ارية والفكرية عامة من 

خالل القيم اجلمالية والفنية “ )6(.
    ويف الط��ار نف�س��ه ميك��ن ع��ّد نظري��ة 
الجنا�س عملية ديناميكية متوا�س��لة لها 
ج��ذور يف املا�س��ي وارتباط بامل�س��تقبل 
من خ��الل اآلية ربطه��ا الالحق بال�س��ابق 
؛ وه��ذا بف�س��ل اعتماده��ا عل��ى العن���رص 
الزمني الذي ميث��ل مفتاحا جلعل البواب 
م�رصعة اأمام التالقح بني ال�سابق والالحق 
)7(. وهذا كله ما يقع يف ال�سطر الأول من 
الن���س، اما ال�س��طر الثاين ال��ذي ركز على 
طبيع��ة الأدب ومهمات��ه فاملق�س��ود منه 
الوظيفة التي يوؤديها الن�س الأدبي التابع 
لي جن���س من الجنا���س، فطبيعة الأدب 
تكمن باي�س��ال اف��كار املجتم��ع واعطاء 
انطباعات جوهرية عنها عن طريق �رصاع  
ن�س��ي مقبول يف�س��ي بعر�س امل�سامني 

رينيه ويليك

هيجل 
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ت 
سا

درا
ال

وموؤث��رة  حمبب��ة  بقوال��ب 
املتلق��ي  نف���س  اىل  تدخ��ل 
عنوة وجتعله م�ساركا فعليا 
الت��ي  التجرب��ة  عي���س  يف 
 ، للن���س  املب��دع  عر�س��ها 
وهذا يقع عن طريق ال�سيطرة 
والعواط��ف  الخيل��ة  عل��ى 
اللغوية  والدوات  والف��كار 
وت�س��نيع الرتاكيب املنتمية 
لل�س��ياقات لك��ي تنجز فكرة 
الن���س  ويحق��ق  التو�س��يل 

م��ا عليه ويرتك اعقاب ما يح�س��ل بعد ذلك للمتلقي 
ليت�رصف به كيفما ي�ساء.

    كم��ا ان وظيف��ة اجلن���س من خ��الل الن�س جتان�س 
طبيع��ة الأدب من حيث اتكائه��ا على القيم اجلمالية 
وكل جن���س يبغي حتقيق جماليات عالية امل�س��توى 
من اج��ل الرتق��اء بنف�س��ه والتعايل عمن �س��واه من 
الجنا�س الأخرى وذلك بح�س��ب الثوابت واملتغريات 
الت��ي ترافق��ه وكذل��ك بح�س��ب الآلي��ات والمكانات 
املتاحة له من ا�ستعمال م�سموح واآخر مرغوب فيه ، 
كما ان اجلن�س الأدبي  “ يخلق توقعات لدى املتلقي 
تنظم الكيفي��ة التي ميكن ان يفهم وي��وؤول مبوجبها 
، وبهذا العتبار ي�س��بح اجلن�س الأدبي بعدا رئي�س��يا 
من اأبعاد معرفة م�سمرة اأو �سمطا ينطوي على جملة 
من الفرتا�س��ات والتقنيات القابلة للتاأويل نعتمده 
اأ�سا�سا �سابطا من اأ�س�س عملية القراءة النقدية “ )8( 
    وعلي��ه ف��ان النط��الق من جوهر الق�س��ية جمددا 
املختلف��ة  ال��روؤى  جتلي��ات  ع��ن  اللث��ام  واماط��ة 

يرجعن��ا  واملت�س��اربة 
الأول  املرب��ع  دائ��رة  اىل 
الت��ي  حتت��م علين��ا الق��ول 
م�س��األة  يف  الخت��الف  ان 
انتقالية امل�سطلح نابعة من 
عدم وج��ود اأ�س���س ومعايري 
وان  ذل��ك،  حتك��م  ثابت��ة 
وم�س��ميات  با�س��ماء  التقنع 
جديدة  وان كانت يف �سكلها 
خمتلف��ة فه��ي متفق��ة م��ن 
متقارب��ة  امل�س��مون  حي��ث 
مرتادفة يف اعطاء النطباع اأو ال�س��ورة نف�س��ها عن 
ال�سيء املراد اي�ساله ،وهذا يحيلنا اىل قبول فكرة ان 
الأدب “  متنوع جدا وهو يتطور با�س��تمرار على نحو 
يتالءم مع تطور حاجات النا�س الفكرية واملعرفية ؛ 
غري ان الدور احلا�سم يف نهاية املطاف يكون لطبيعة 
املوا�س��يع الت��ي يهت��دي الأدب لت�س��ورها  “ )9( . 
اأي الت��ي تكون مع��ربة وموؤثرة  والتي تكتب ب�س��يغ 
من�س��جمة وغ��ري ماألوف��ة يف الوق��ت نف�س��ه لتحقيق 
انطباعات �س��ورية مماثلة بع�س ال�س��يء عن الواقع 
املحيط به ال��ذي ينتمي ب��دوره للتنظيم الجتماعي 
الفار�س ل�سلطته على املبدع الذي يديل يف ن�سه ما 

يراه مالئما يف هذا التنظيم .
    اإّن درا�س��ة الأدب ل تك��ون بالنظ��ر الي��ه من زاوية 
تعداد اأجنا�سه واىل اأي زمن تنتمي ، وامنا الن�سحاب 
على التقنيات الفني��ة القابعة يف الن�س كذلك ،وهذا 
م��ا يوؤكده حممد غني��م هالل بقوله : “  ليزال النقاد 
يف الآداب املختلف��ة عل��ى مّر الع�س��ور ينظرون اىل 

نظرية االجناس عملية 
ديناميكية متواصلة 

لها جذور في الماضي 
وارتباط بالمستقبل من 

خالل آلية ربطها الالحق 
بالسابق 
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الأدب بو�س��فه اأجنا�س��ا اأدبي��ة اأي قوالب 
عام��ة فني��ة تختلف فيما بينها ل ح�س��ب 
موؤلفيها اأو ع�سورها اأو مكانها اأو لغاتها 
فح�س��ب ، ولك��ن كذلك على ح�س��ب بنيتها 
الفني��ة وما ت�س��تلزمه من طاب��ع عام ومن 

بال�س��يغ  اأو  الأدبي��ة  بال�سخ�س��يات  تتعل��ق  �س��ور 
التعبريي��ة اجلزئي��ة التي ينبغي األ تق��وم اإّل يف ظل 

الوحدة الفنية للجن�س الأدبي  “ )10(.

جنــ�س نــواع االأ ب - اأ

    اإّن املجتمع��ات بطبيعته��ا تتعر���س ب��ني احل��ني 
والآخر اىل ت�سدعات ال�رصاعات الداخلية واخلارجية 
الت��ي حت��دث بدوره��ا فج��وات يف اأوا���رص الرتاب��ط 
وازدي��اد حج��م الفو�س��ى والنتقال م��ن مرحلة اىل 
اأخرى لل�س��يطرة على الو�س��ع ؛ بحيث تتكون يف كل 
مرحلة قواعد واأ�س���س واأ�س��ول عامة منها ما يتعلق 
بال�سيا�س��ة والقت�س��اد والجتم��اع والأدب وغ��ري 
ذل��ك . اإّن طبيعة املرحلة هي الت��ي تفر�س القوانني 
والح��وال الت��ي �ست�س��ري عليه��ا اأف��كار املجموع��ة 
املنتمية اىل هذا املجتمع اأو ذاك ؛ فاملجتمعات التي 
تعّر�س��ت �سعوبها اىل دوامة احلروب مثال كال�سعوب 
الغريقية)اليوناني��ة( والروماني��ة اأوجدت لنف�س��ها 
مكان��ا ومنهجا خا�س��ا ي�س��ري عليه اجلي��ل وليحيد 
عن��ه، اإّل ان املنه��ج يخفت بريقه بع��د مرحلة اأخرى 
من التقدم وهك��ذا دواليك. اأي ان ال�رصاع مع احلياة 
مبجالتها الوا�سعة هو الذي يجدد الأ�سول والقوانني 
لكل جمتمع ويف كل زمن وع�رص ولي�س هناك �س��يء 

ثاب��ت على الط��الق عدا الثواب��ت التي ل 
تقبل التغيري وهذا يقع يف النزر القليل .

    ه��ذا املب��داأ اقّره هيج��ل )*( يف حديثه 
عن املادية اجلدلية يف التيار املارك�س��ي 
ال��ذي اأ�س��ماه )الديالكتي��ك( وه��و ايج��اد 
حالة مغايرة لالخرى مبنية على انقا�سها .اإذ ت�سل 
احلال��ة اىل الذروة اإّل ان جنمها يت�س��اقط لتقوم على 

انقا�سها الأخرى وهكذا.
    وم��ن بني التغيريات التي حت�س��ل يف املجتمعات 
هي تغ��رّي قيم الآداب واأ�س��ولها والفن��ون على وجه 
العم��وم ؛ فل��كل مرحل��ة اأدب خا���س تاب��ع للطبق��ة 
الجتماعية امل�س��تهرة يف الأو�س��اط الثقافية ي�س��ري 
عل��ى وف��ق روؤيته��ا وم��ا تنهج��ه ل��ه م��ن مب��ادىء 
وقواع��د عام��ة . لذا جند ان الأدب تف��ّرع اىل اجنا�س 
ع��ّدة تبعا لالط��ر الجتماعية املهيمن��ة عليه، منها 
ماه��ي اجنا���س عّده��ا النق��اد والباحثني اأ�سا�س��ية 
ومنه��ا تفرع��ت الجنا�س ال�س��غرية الأخرى، ومنهم 
من ل يوؤمن  بهذه امل�س��األة اإّل بحدود �س��يقة،ومهما 
تباي��ن اأمر الخت��الف يف ذلك فان الأدب يتكون من 
ثالثة اأجنا�س رئي�س��ة ،وهو تق�سيم عام ليخ�س اأدب 
ح�س��ارة ما وه��ي لتزال قائم��ة حتى يومن��ا هذا ، 
وهذه الجنا�س هي  “  ال�س��كل الق�س�سي ، والغنائي 

، والدرامي  “ )11(.
    ه��ذا التق�س��يم  �س��ورة م��ن الواق��ع اليون��اين الذي 
�س��يطرت اآداب��ه عل��ى اآداب الروماني��ني والكثري من 
المرباطوريات والدول الأخرى باختالف ح�ساراتها 
وظ��ل ينحت ل��ه مكان��ا يف اآداب الأمم الأخرى حتى 
نهاي��ة القرن الثامن ع���رص، اإّل انه اأخذ يتال�س��ى مع 

كروت�سه



20
/2
01
9

57 AL ADEEB AL IRAQI

واوج��دت  الزم��ن  ا�س��تمرار 
اأجنا�سا فرعية تنا�سب القيم 
ال�س��ائدة يف ه��ذا املجتم��ع 
اأو ذاك ول�س��يما بع��د نظ��رة 
الق��رن  اأواخ��ر  برونت��ري يف 
التا�س��ع ع���رص الت��ي ن��ادت 
بع��دم وجود اأط��ر عامة حتّد 
الجنا���س وان الف�س��ل هو 
تداخل الجنا�س فيما بينها 

ع��ن طريق رف��ع احلواج��ز املهيمنة حت��ى تتولد من 
جّراء ذل��ك تق�س��يمات جديدة واجنا���س معربة تقدم 
كل ما يريده الن�س��ان.وهذا بالفعل ما دفع كثريا من 
النقاد على ايجاد تق�س��يمات جديدة اأو قل تق�سيمات  
واقع��ة وموجودة ج��ّراء هذه النظرة الت��ي دعا اليها 
برونت��ري وكروت�س��ه واآخري��ن م��ن امثالهم��ا ، فه��ذا  
خل��دون ال�س��معة يقول : “  وت�س��ري نظري��ة الجنا�س 
الأدبي��ة املعا�رصة اىل اأجنا�س رئي�س��ية هي ال�س��عر 
والن��رث والرواي��ة وامللحم��ة والدرام��ا اإّل ان��ه توجد 
اأجنا���س فرعي��ة اأو قل ان��واع اأدبية تن��درج حتت كل 

ت�سنيف من هذه الت�سنيفات الرئي�سية  “ )12(.
    ويف �س��وء ذل��ك جن��د ان النق��اد والباحث��ني بداأوا 
ينطلق��ون يف تق�س��يماتهم لالجنا���س م��ن منطلقات 
ايديولوجية جمتمعية حتتم عليهم التق�سيم على وفق 
معطياتها ، على الرغم من اأطرها العامة التي ل تقبل 

التماه��ي �س��وى يف جوانب 
يح��دث  وه��ذا   ، حم��دودة 
تبعا للحاج��ة الب�رصية التي 

تقت�سي ذلك .
    وعلى هام�س ما تقدم جند 
ان التق�س��يم العرب��ي الق��دمي 
مثال لق�سية الجنا�س ي�سّب 
يف جمال��ني معروف��ني هما 
ال�س��عر والن��رث وكل م��ا يقع 
حتتهم��ا من اأجنا���س متفرعة هي خا�س��عة لقوانني 
عام��ة وحم��ددة يف الوقت نف�س��ه .اذ اننا  “  نرى يف 
النرث ب�س��فة ا�سا�س��ية اخلطابة والمثال والق�س���س 
وال�س��ري الأدبية وبدرجة اقل امل�رصحية التي ن�س��اأت 
�س��عرا و�س��رنى يف ال�س��عر ب�س��فة اأ�سا�س��ية امللحمة 
والغنائي��ات وامل�رصحي��ات ال�س��عرية وب�س��فة اق��ل 

المث������������ال والق�س�س ال�سعري  “  ) 13(. 
ه��ذه  بخ�س��و�س  العربي��ة  النظ��رة  ولدة  اإّن  ل��ذا 
الق�س��ية كان��ت ول زال��ت ولدة م�س��وهة يكتنفه��ا 
التخبط وال�س��طراب والعبث������ي��ة يف انتقاء القواعد 
وال�س��ياقات املح��ددة الت��ي ميك��ن عّده��ا الد�س��تور 
الدب��ي للتميي��ز ب��ني الجنا�س،وظل��ت املح��اولت 
املتوالية من النقاد والباحثني والدار�سني حتبو على 
اأر�س��فة الته�س��م وتناثر الفك��رة وع��دم الهتداء اىل 

ال�سبيل المثل .

ت
سا

درا
ال

 التغييرات التي تحصل 
في المجتمعات هي 

تغّير قيم اآلداب وأصولها 
والفنون على وجه 

العموم
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1.مقدم��ة يف نظري��ة الأدب-د-عب��د املنع��م تليم��ة-
وينظ��ر:الأدب   ،  135  : الثقافة-القاه��رة1976-  دار 
املقارن-حممد غني��م هالل-دار العودة ودار الثقافة-

بريوت-ط/5: 138.
.137  : – حممد غنيم هالل  2.الدب املقارن 

3.النق��د واحلداثة-د.عبد ال�س��الم امل�س��ّدي-دار امية-
تون�س-ط/2-1989: 107.

خمتلف-املجل��ة  منظ��ور  م��ن  الأدبي��ة  الأجنا���س   .4
والثالثون-ال�س��نة  الث��اين  للثقافة-الع��دد  العربي��ة 

ال�ساد�سة ع�رصة-اآذار1997- : 127.
مرع��ي-دار  الأدب-د.ف��وؤاد  عل��م  يف  5.مقدم��ة 

احلداثة-ط/1-1981: 57.
*ميك��ن الق��ول “ ان فهم الدور الذي ي�س��طلع به اجلن�س 
الدب��ي ليقت�رص فقط على الكيفية التي ت�س��نف وفقها 
الن�س��و�س وتع��ّرف م��ن حي��ث خ�سائ�س��ها النوعي��ة 
وحمدداتها وامنا ي�ستمل كذلك على ادراك كيفية انطباق 
انظم��ة الت�س��نيف عل��ى الط��ر اجلمالي��ة والجتماعية 
املتعلقة بكيفية انتاج الن�سو�س وا�ستعمالها وتقييمها 
الأجنا�س الأدبي��ة من منظ��ور خمتلف-املجلة العربية 
ال�ساد�س��ة  والثالثون-ال�س��نة  الث��اين  للثقافة-الع��دد 

ع�رصة-اآذار1997-: 135.
*اجلن���س الأدب��ي “ حمكوم يف ن�س��اأته وتطوره بو�س��ع 
تاريخ��ي اجتماعي حمدد وحمتوم يف طبيعته وطاقاته 
ووظيفت��ه بالوفاء بحاجات اجتماعي��ة معينة يحدرها 
ذلك الو�س��ع التاريخي الجتماعي الذي اثمر هذا النوع 

“-مقدمة يف نظرية الأدب:131.

6.النقد واحلداثة:108.
7. ينظ��ر : درا�س��ات يف النق��د الأدبي-د.احم��د كم��ال 

زكي-دار الندل�س-ط/2-1980: 25.
خمتلف-املجل��ة  منظ��ور  م��ن  الأدبي��ة  الأجنا���س   .8
والثالثون-ال�س��نة  الث��اين  للثقافة-الع��دد  العربي��ة 

ال�ساد�سة ع�رصة-اآذار1997-: 143.
الأجنا���س  وينظ��ر:  الأدب-58-  عل��م  يف  مقدم��ة   .9
الأدبية من منظ��ور خمتلف-املجل��ة العربية للثقافة-
ع���رصة- ال�ساد�س��ة  والثالثون-ال�س��نة  الث��اين  الع��دد 

اآذار1997-: 135.
.136  : 10.الأدب املقارن - حممد غنيم هالل 

* هن��اك ثال��وث اق��ّره هيج��ل وه��و )الدب الروائ��ي-
الدرام��ي- الدب  الغنائي-نقي�س��ها-  حالة-ال�س��عر 
نقي���س النقي�س.ه��ذا الثالوث مكنه من القيام بتق�س��يم 
مب��ادىء  اح��د  اىل  ا�س��تنادا  وذل��ك  ان��واع  اىل  الأدب 
الديالكت��ك ( – نظري��ة الدب-تاأليف عدد من الباحثني 
ال�س��وفيت املخت�س��ني بنظرية الدب والدب العاملي-
ترجمة-د.جميل ن�سيف التكريتي-دار الر�سيد للن�رص-

العراق1980-: 89.
عل��م  يف  مقدم��ة   : وينظ��ر   ، نف�س��ه:79  امل�س��در   .11

الدب:57.
12. الأجنا�س الأدبية من منظور خمتلف-املجلة 
العربية للثقافة-العدد الثاين والثالثون-ال�سنة 

ال�ساد�سة ع�رصة-اآذار1997-: 132.
كم��ال  الدبي-احم��د  النق��د  يف  13.درا�س��ات 

زكي:28.

  الهــوامــش
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سؤال الرواية العراقية الحديثة

الرواي��ة العراقي��ة احلديث��ة، ما�س��يها وراهنه��ا.. همومه��ا وتطلعاته��ا، 
منجزه��ا الذي بدا اليوم متوهجًا اكرث من ذي قبل، رواجها يف املكتبات 
العربي��ة والعاملي��ة، واأفقه��ا الذي يبزغ الي��وم عالمة مميزة و�ساخ�س��ة 
ت�سري اإىل اأهمية الأدب العراقي يف اآداب العال ال�سا�سع. كل هذه العتبات 
حملته��ا "جمل��ة الأدي��ب العراقي" وه��ي تتطّلع اإىل عقد ن��دوة مهمة عن 
الرواية العراقية الهائلة، التي ت�س��اهي اليوم يف جنوميتها، ما و�س��لت 

اإليه بلدان متقدمة يف �سناعة الرواية واإبداعها. 
الرواي��ة العراقي��ة الي��وم ت�س��اهي تلك الجن��ازات الكب��رية، وتقف على 
قدمني �سلبتني بف�سل كٍد طويل و�سرب اأكرب على حتقيق ذاتها من خالل 
جت��ارب مبدع��ة تفكر كثرياً يف الق��درة العجيبة الت��ي ميتلكها ال�رصد يف 
�سناعة احلياة وحت�رصها والأخذ بيدها اإىل م�ساحات هائلة من التنوير 
الن�س��اين الذي نحتاجه على الدوام. كل هذه التداعيات حملتها "الديب 
العراقي" وو�س��عتها باأياد امينة على م�س��تقبل الرواي��ة وتاريخها، نقداً 
وكتاب��ة.. واملنتدون هنا : د. �س��جاع العاين ، د. طه حامد ال�س��بيب، علي 
بدر، احمد ال�س��عداوي.. �س��تتدافع معرفتهم وخزينه��م الثقايف يف حتليل 

وتفكيك مو�سوع الرواية العراقية احلديثة. 
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حمـــد الزبيدي: ي���رص جملة احتادكم اأن ترحب بكم   اأ
، يف بيتك��م الآمن ) احت��اد اجلواهري الكبري ( ، ويحق 
لها اأن حتاوركم - واأنتم من ف�سيلة اإبداعية واحدة – 

عن الرواية العراقية و�سوؤالها الراهن . 
و�سنبداأ مع الدكتور �سجاع العاين بال�سوؤال . اإذا اأردنا 
اأين  فمن  احلديثة،  العراقية  الرواية  بدايات  نحدد  اأن 
نازك  بالأربعة من  يبداأ  احلديث مثال  ال�سعر  �سنبداأ؟  
وال�سياب و البياتي و احليدري الخ.. فمن اأين نبداأ يف 

احلديث عن الرواية العراقية؟ 
شـــج�ع الع�ني: يف الرواي��ة العراقية احلديثة، هناك 
بدايت��ان تختلف��ان ع��ن ال�س��عر، البداي��ة الأوىل م��ع 
"حممود احمد ال�سيد" �سنة 1928 يف روايته "جالل 

خال��د". ولك��ن ه��ذه الرواية ج��اءت خمتزل��ة اإىل حد 
كب��ري، ويبدو اأنَّ الرج��ل ل يكن موهوبًا ول يكن ميلك 
ال�س��تعداد لكتابة الرواي��ة. ورمبا كان الدافع الوطني 
هو املحرك لكتابتها بدفع من املثقف العراقي الكبري 
"ح�س��ني الرح��ال" ال��ذي ن�س��اأ يف اأح�س��ان احلرك��ة 
الوطني��ة ف�س��درت النخل��ة واجل��ريان، وه��ي البداية 
الوىل، ولديَّ موقف �سخ�س��ي عندما �سدرت "النخلة 
واجل��ريان" لغائب طعمة فرم��ان، وكنت اأول من كتب 
عنه��ا، وقل��ت عنه��ا : اإنه��ا اأول رواي��ة عراقي��ة فنية، 
واأ�س��جل اأن �س��احب املول��ود ال�رصع��ي غائ��ب طعمة 
فرم��ان 1966، لأن فيه��ا تعدد اأ�س��وات وفيها ق�س 
جي��د جداً رمب��ا يعلو عل��ى الروايات الأخري��ات، واأنا 
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اأختلف مع راأي الناقد فا�سل ثامر يف رواية "خم�سة 
اأ�س��وات" الت��ي اعتربه��ا ذات �س��وت واح��د، لأنني 
عندم��ا اآتي بخم�س��ة اأ�س��خا�س لديهم اأف��كار واحدة، 
ويعمل��ون يف �س��حيفة واح��دة، وينتم��ون جميعهم 
اىل اجلبه��ة الوطنية، فكيف �س��يكون هن��اك تعددية 
اأ�سوات. تعدد ال�سوات يحتاج اىل طبقات اجتماعية 
"النخل��ة  يف  لك��ن  متع��ددة.  و�رصاع��ات  متع��ددة 
واجلريان" ا�ستعمل "فرمان" فيها العامية وكان بها 
تعدد بالرواة، فمثال �سخ�س��ية خالة "ن�سميه" كانت 
تق���س اإىل جان��ب الراوي، وفيها اكت�س��فنا – قبل اأن 
نع��رف باخت��ني الذي عرفن��اه فيما بعد – اكت�س��فنا 
وجه��ة النظر. فمث��اًل عندما يق��ول نظرت "�س��ليمة" 
اىل ال�س��ماء كاأنها فوطة مليئة بالزئبق، اأو اإن �سليمة 
كلما جتل�س عل��ى "املندر" يقول انها )انهبدت(، وقد 
ذهب��ت اإىل املعج��م فوجدته��ا مبعنى )قط��َع احلبل( 
ووج��دت دللته��ا املختلف��ة بالعامي��ة وه��ي تعني 
)�سقَط من العياء( اأي اإنها �سقطت على احل�سرية من 
الإعياء، وهذا الجراء يف اللهجة العامية هو �س��وت 
موجود يف الرواية ب�س��كل ممتاز ج��دا. ولذلك انا اأعد 
بداية التعددية هي النخلة واجلريان ولي�س��ت خم�س��ة 

ا�سوات.
طـــه الشـــبيب: اأعتقد ه��ذه الزمة قائم��ة اإىل الآن. 
تعدد الأ�سوات )فنيًا( ينبغي اأن تتعدد فيه ال�سوات 
ب�س��ورة فني��ة، لتتغري اللغ��ة. هناك اك��رث من قا�س 
ي�سريون اإىل تعدد الأ�س��وات، لكننا جند اللغة نف�سها 
دون تغي��ري. وهي لغة ال�س��ارد الرئي�س ولغة الكاتب. 
اذن ه��ي لي�س��ت تعددي��ة اأ�س��وات لأن ذل��ك مق��رتن 
بتغي��ري اللغ��ة. اإذ اإن ل��كل �س��وت  مفردته اخلا�س��ة 

و�سخ�س��يته اخلا�س��ة. واأنا اأرى اأنها غ��ري موجودة، 
عند غائب طعمة فرمان، ول عند غريه. الق�سية فنية 

وتعمل على تغيري يف ال�سلوب.  
احمد الزبيدي : اذن الرواية احلديثة �س��بقت ال�سعر 

احلديث.
شج�ع الع�ني: نعم هي الأ�سبق. لكن ال�سعر احلديث 
كان موجوداً عند الر�سايف والزهاوي، ثم اجلواهري، 
اأعني احلداثة الكال�س��يكية، كال�س��يكية ال�س��عر كانت 

موجودة بطريقة حديثة عند هوؤلء. 
علي بدر: ا�س��تكماًل للمو�س��وع اأقول اإنه مو�س��وع 
مه��م جداً، واأنا على علم براأي الأ�س��تاذ �س��جاع وهو 
مع��روف به��ذا ال��راأي، اأنه يع��د "النخل��ة واجلريان" 
ال��ولدة للرواي��ة العراقي��ة عل��ى خ��الف الكث��ري من 
املوؤرخ��ني. لكن��ي اأرى اأن بداي��ة الرواي��ة العراقي��ة 
كان��ت على ي��د "حممود احمد ال�س��يد" وه��و اول من 
و�س��ع ت�س��مية رواية على كتابه. مبعن��ى انها بداية 

تاريخية حقيقية. 
شـــج�ع الع�نـــي : ثمة خطاأ يف حديثك، هو �س��ّماها 
)حديث مطول( وهو نف�سه غري مقتنع اأنها رواية. اأنا 
قل��ت اإن عمل حممود اأحمد ال�س��يد عم��ٌل عظيم ولكنه 

تقريري ولي�س فنيًا روائيًا.
علي بدر : اأريد اأن اأو�سح ما يخ�س باختني. فوجهة 
نظره اأن واحدة من الروايات هي الرواية البوليفونية، 
لكن الرواية ممكن ان تكون ب�سوت واحد. مثال رواية 
مارت��ن دوكارت )الإخوة تيكو( كانت ب�س��وت واحد 
هو �س��وت ال��راوي، ويخت��زل ال�سخ�س��يات جميعها 
ب�س��وته، لكن فكرة البوليفونيا تخ�س باختني لنوع 
م��ن اأنواع الرواية. وعندما دخل يف جدال مع اأندريه 
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جي��د ابلغه ب�"اأنك تكتب الرواي��ة بخط منحني بينما 
اأنا اكتبها بخط واحد.

احمـــد الزبيـــدي: اإذا انتقلن��ا اىل امليتا�رصد، وهذه 
النزعة النفالتية من الأ�س��ول والأعراف ال�س��ارمة 
يف تقنيات ال�رصد.. هل ُتعد اخر التحولت ؟. هل ثمة 
بداي��ة لها،  اأعني من اأين يبداأ امليتا �رصد يف الرواية 

احلديثة؟
شـــج�ع الع�ني: اأتذك��ر اأّن حميي الدي��ن زنكنة اأول 
م��ن ا�س��تعملها. عن��ده رواية يف ال�س��بعينيات طبعت 
يف دم�س��ق، وكان الروائي يثري �سجاراً مع ال�سخ�سية 
الت��ي تخ��رج عن احلدث، ه��ذا الكالم عل��ى يد حميي 
الدي��ن زنكن��ة يف ال�س��بعينيات، اأما امليت��ا �رصد فقد 
اأ�س��بح الآن عادي��ًا، وه��و ال���رصد الن. اجلمي��ع اأخذ 

ميار�سه ول نحتاج اىل تو�سيفه بامليتا�رصد.
هذا  يف  الق�سدية  الواعية  املنطقة  الزبيدي:  اأحمد 
اأن  ميكن  هل  الروائي.  لالأ�سلوب  احلديث  التوظيف 
نقتنع بوعي املرحلة ال�سبعينية لهذا التحول، ل يكن 

امل�سطلح ا�سا�سًا قد ظهر اإل نهاية ال�سبعينيات؟
تاأتي من  ل  والرواية  التحول موجود،  ل.  بدر:  علي 
النقد، الروائي يكتب، يجيء بعد ذلك الناقد وي�سّنف. 
العاين: هناك من يقول ل يوجد نقد روائي،  �سجاع 
التداخل  ب�سبب  الت�سكيل  من  اأدواته  ي�ستعري  والناقد 
م�ستقر،  غري  كائن  الرواية  والت�سكيل.  الرواية  بني 

وهي يف حتول دائم. 
احمد ســـعداوي: هل ينبغي لن��ا اأن نكون معنيني 
ومهتم��ني باأرخن��ة الرواي��ة م��ن خ��الل التح��ولت 
التقني��ة، والتح��ولت - وهذا ما مل�س��ناه على الأقل 
من��ذ الت�س��عينيات اىل الي��وم - ق��د )انغلق��ت(، اأعني 

اأن ع��دة ال�س��تغال ال���رصدي )ق��د اأُقفل��ت( و�س��ارت 
على ال��رف. التحولت �س��ارت م�س��مونية ومتعلقة 
بالروؤي��ة، واأتذك��ر يف اأح��د املعار���س يف كال��ريي 
بلندن يف مطلع الت�س��عينيات، �س��األوا ناقداً ت�سكيليًا : 
م��ا ميزة ه��ذا الكالريي؟. فاأج��اب : لي�س هناك ميزة 
حم��ددة، ول يوج��د تي��ار اأو ل��ون او مدر�س��ة واحدة، 
هن��اك مواه��ب فردية تتعالق وتت�س��اكل م��ع تاريخ 
الف��ن الت�س��كيلي، هن��اك لوح��ات، اأو �س��غل �رصي��ايل 
حديث، و�س��غل تعبريي حديث و�سغل تكعيبي حديث. 
وبراأيي ال�سخ�س��ي ما عادت هناك اأهمية ملو�س��وع 
التحولت ال�س��كلية يف الرواية وانه انتهى عندنا منذ 
الت�س��عينيات على امل�س��توى املحلي، ورمبا يكون قد 
انته��ى يف الع��ال قبلن��ا. ف�"رواية العط��ر" لباتريك 
يعدونها �س��من الف�س��اء البورخ�س��ي اإعادة ت�س��كيل 
�س��من ف�س��اء بورخ�س. وهكذا فان الأعمال املقّيمة 
نقديًا هي براعات فردية، لكن على امل�س��توى التقني 
لي���س عندن��ا مدار�س اأو تي��ارات، اإمنا هن��اك موهبة 
يف ال�س��تعمال اجليد لعدة الكتابة. كما يف مو�سوع 

امليتا�رصد. 
طـــه الشـــبيب : ب��ودي اأن اأ�س��يف ملا قال��ه اأحمد 
ال�سعداوي. واأت�ساءل : هل يعد ال�سكل غر�سًا اأم و�سيلة؟ 
اإن��ه حامل ولي�س غر�س��ًا على الإط��الق. ل ميكن اأن 
نحدد ال�س��كل قب��ل اأن يكون عندنا م�س��مون، ويحفر 
يف داخ��ل الكات��ب ثم يبت��دع ال�س��كل. اأي اإن النجاح 
الأك��رب لأي ن���س ان�س��جام امل�س��مون م��ع ال�س��كل. 
فامل�سمون يجرتح ال�سكل ثم اأنا عندي خم�س ع�رصة 
رواي��ة وليوجد بينها ت�س��ابه، كل رواية تختلف يف 

�سكلها عن الأخريات.. 
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حمد الزبيدي :  اأ
ملاذا تف�سل بني ال�سكل 

وامل�سمون؟ 
طه الشـــبيب: هو المر 
هكذا. اإنها ثنائية، ثنائية 
يف  وامل�س��مون.  ال�س��كل 
الطبيع��ة مث��ال، الأزه��ار 
لي�ست �سكال فقط ؟ اإن بها 
م�س��مون لقاح يج��ب اأن 

يجتذب احل�رصة.
حمـــد الزبيـــدي: كي��ف  اأ

تف�رص هذا الإقبال على الرواية بعد 2003، هل يتعلق 
بف�ساء احلرية، اأم بانك�سار  املركزية ال�سيا�سية؟

طـــه شـــبيب : اأت�س��ور، اإذا اأتي��ح يل اإعادة ال�س��وؤال، 
اأق��ول ملاذا ل يظهر لدينا كت��اب رواية اأكرث من عدد 
اأ�س��ابع اليد الواحدة قب��ل 2003 يف العراق واليوم 
عندن��ا املئ��ات، اأنا اأعتقد بعد 2003 حدثت م�س��كلة 
نف�س��ية. ل تق��ل يل اإن الم��ر قب��ل 2003 يع��ود اإىل 
حري��ة التعب��ري، وكل الذي��ن كتب��وا ل يظه��ر عندهم 
م�س��مون يعاق��ب علي��ه الرقي��ب. امل�س��كلة كانت اأن 
قب�س��ة النقد يف ذلك الوقت �س��ارمة، ول اأحد يتجراأ 
عل��ى كتاب��ة الرواي��ة لأننا كن��ا نعي���س فن��ًا روائيًا 
حقيقي��ًا. واأرتخت بع��د 2003 قب�س��ة النقد وانتمى 
هذا النق��د اإىل )املايل غر�س��ية( اأي الن��اأي بالنف�س، 
وه��ذه احلال انت���رصت يف كل مفا�س��ل املجتمع من 
ال�سيا�س��ي اإىل القت�سادي و�سول اإىل رئي�س الوزراء 

نف�سه، املجتمع بكل تفا�سيله ومنهم الناقد.
احمـــد الزبيدي : فيما يخ�س املجانية يف الكتابة، 

اأن��وه اإىل وج��ود روايات 
عراقي��ة كتبت بع��د العام 
2003 وا�سبحت عاملية. 
اأنا  بالتاأكيد  ال�سبيب:  طه 
اجلميع،  عن  اأحتدث  ل 
اأقول معظمها اأو الغالبية 
راأي  وعندي   – العظمى  
ميداين- اقول فيه، هناك 
فرق بني الأخبار وال�رصد 
من  الأخبار  الروائي، 
اإىل  احلدث  نقل  ناحية 
،اإىل  القارئ  نقل  فهو  الروائي  ال�رصد  اأما  املتلقي، 
بتفا�سيله،  احلدث  يتلم�س  اأجعله  مبعنى  احلدث، 
داخل  املوجودين  الأبطال  اأنفا�س  يتح�س�س  القارئ 
هذه  لكن  الكاتب،  يقولها  ل  بنتائج  ويخرج  احلدث 
على  قادرين  غري  وهم  روائية،  مهارة  اىل  حتتاج 

الكتابة بهذه املهارة.
احمد الزبيدي: من هم هوؤلء؟  

طه الشـــبيب: الكّتاب اجلدد )املجانيون( وهم كرث 
ول ميكن حتديد اأ�سمائهم.. اليوم الكثري من الروايات 
جتده��ا خربية، وال�س��بب ال��ذي جعل ع��دد الروائيني 
بهذا احلجم وبهذا ال�س��كل، هو "ا�س��لوب الروائي"، اأنا 
اأ�س��عر بال�س��تغراب، فكل من �س��ارت به قدمه يكتب 

رواية، وهي اأخبار ل اأكرث!!
حمد سعداوي: اليوم ر�سينا اأم ل نر�س، اإننا كنا  اأ
خ��ارج العال، ورجعنا اإليه بعد النفي، وبعد اأن عدنا 
بع��د هذه )الرّج��ة(، وجدنا انف�س��نا يف ع�رص الوفرة. 
كان وال��دي ي�س��رتي نوعني م��ن معجون ال�س��نان، 

 �شجاع العاين 

النخلة والجيران أول 
رواية عراقية فنية، ألن 

فيها تعدد أصوات، 
وفيها قّص يعلو على 

الروايات األخرى.
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وه��ي املتوف��رة يف حينه��ا، اأم��ا الي��وم فان��ك جت��د 
ع���رصات الأنواع منها، اليوم نح��ن يف ع�رص الوفرة، 
املواق��ع تغريت �س��واء ر�س��ينا اأم ل نر�س، و�س��لطة 
املثق��ف الراع��ي اله��ادئ املوجه تفّتت ب�س��بب تعدد 
املنابر وو�س��ائل التوا�سل الجتماعي.. الأ�سياء التي 
كان يتحدث عنها "علي بدر" قبل �سنوات كاللهجات 
واللكن��ات، وكان م�س��غوًل به��ا يف الرواي��ة، خرجت 
لن��ا الي��وم م��ن مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي التي 
اخرجت لن��ا عدداً م��ن اللكنات واللهج��ات بتلقائية 
غري مر�سومة بيد اأب اأعلى . الأنواع التي ت�سكل لوحة 
�رصدي��ة هائل��ة يف تعدد اللهج��ات واللكن��ات، وهذا 
الع�رص اأو ف�ساء الوفرة لبد اأن نتقبله ونتكيف معه. 

والنوعي يف النهاية يفر�س نف�سه.
علـــي بـــدر: اأود اأن اأ�س��ري اإىل �س��يء مهم . مل��اذا هذا 
النفج��ار الروائ��ي ال��ذي ح�س��ل لي���س يف الع��راق 

وح�س��ب، بل يف كل العال العربي؟. اأن��ا بتقديري اأن 
م�س��األة اجلن�س الدبي وظهوره بهذه القوة، له عالقة 
بتحولت الأ�سكال ال�سيا�سية وعالقتها مبفهوم الأمة. 
وهذا وا�س��ح يف كل مكان م��ن العال .. مفهوم الأمة 
يف العال العربي، ظهر وانبنى على املفهوم ال�سعري. 
ول��و اأخذن��ا وجهة نظر اأ�سا�س��ية يف ت�س��كل الأمة يف 
العال الغربي بعد ظهور الراأ�س��مالية �س��واء كان عند 
لوكا���س اأم بندك اندر�س��ن ولو�س��يان كولدمان. فقد 
عملت الرواية الغربي��ة على بناء الأمة، مفهوم الأمة 
يف الغ��رب. اأك��د اأندر�س��ن اأن الرواي��ة الفرن�س��ية هي 
الت��ي خلق��ت الأم��ة الفرن�س��ية واحلال نف�س��ه ينطبق 
على الرواية الربيطانية والرو�س��ية، با�ستثناء العال 
العربي الذي اأ�س��هم ال�سعر فيه بتاأ�سي�س مفهوم الأمة 
بح�س��ب "يا�رص �س��ليمان".. القومي��ون الأوائل كانت 
ن�سو�س��هم �س��عرية. ول��و اأخ��ذت كت��اب يف "�س��بيل 
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البعث" ملي�س��يل عفلق لوجدته كتابًا �سعريًا ل عالقة 
له بالواقع، وهو يقوم على ال�ستعارة والكناية، وعلى 
كل املفاهيم ال�س��عرية، بتقديري يف عام 1991 مع 
احت��الل العراق للكويت، �س��قطت الأيدلوجية العربية 
و�س��قطت الأيدلوجي��ا القومي��ة، وب�س��قوطها، �س��قط 
معها ال�س��عر. اأزيح ال�س��عر الذي كان يف ال�سبعينيات 
والثمانينيات يحتل ال�س��دارة، وب��داأ يرتاجع تراجعًا 
كبرياً، وبداأ ظهور جديد مع �سيئني بح�سب "باختني" 
وهما �س��عف ال�سلطة. فلكي تظهر الرواية حتتاج اىل 
�سعف ال�سلطة، وب�سعفها تظهر اللكنات الجتماعية 
وال�سيا�س��ية والثني��ة، وتع��رب ع��ن نف�س��ها وتظه��ر 
الرطان��ات. العام��ل يتكلم بلغت��ه وال�سيا�س��ي يتكلم 
بلغته. وهذه احلال �س��تنمو ب�سكل كامل وت�سكل ن�س 
الرواي��ة املكت��وب يف �س��ياق خطاب��ي واح��د، ولكنه 
يحت��وي على العديد من اللهج��ات الجتماعية، ومن 
الرطانات، براأيي اأن الت�س��عينيات هي البداية، ولكن 
هذا النفجار كان �سعيفًا، ثم ا�ستقر �سيئًا ف�سيئا بعد 
العام  2000 و�س��عف الدولة كلي��ًا يف العراق، ومع 
انح�سار ال�سعر، وهو ما ي�سبه ظهور النازية يف الغرب 
يف الأربعيني��ات. واأ�س��ري اإىل حتديد باختني لل�س��عر، 
فهو يقول: اإن ال�س��عر يظهر مع ال�س��تبداد وال�س��وت 
الواحد، ومّلا ت�س��عف ال�س��لطة تظه��ر الرواية، مبعنى 
اأنها تكون يف �س��ياق واحد، وقد �س��ماها البولفونية. 
هذا ظهر باأوروبا يف اخلم�سينيات مع نهاية الفا�سية 
والنازية، ويف رو�س��يا بعد نهاية بطر�س الأكرب، ويف 

فرن�سا يف القرون الو�سطى ونهاية ع�رص القطاع.
طه شـــبيب : عل��ى الرغم من وجاهة راأي الأ�س��تاذ 
علي ب��در، اإل اأّن هذا ل يلغي فكرة ال�ست�س��هال الذي 

يف�سي اإىل وفرة جمانية.
شـــج�ع الع�ني: الق�س��ة ل تن�س��اأ يف الغ��رب اإّل مع 
الدميقراطي��ة، ولي���س املو�س��وع حتلل ال�س��لطة، لأن 
حتل��ل ال�س��لطة يكون تاأث��ريه اأو�س��ع .ولكن اأن��ا الآن 
اأق��ارن ب��ني ماكنا علي��ه وما نحن علي��ه الن.. كنت 
كل خم���س �س��نوات يخرج يل كتاب من دار ال�س��وؤون 
الثقافية، بعد اأن اأقوم بتقدمي �س��كوى لوزير الثقافة. 
وهو �س��اأن العديد من الكت��اب، وهي طباعة حمدودة 
الن���رص  اأ�س��بحت و�س��ائل  ون���رص حم��دود.. وفج��اأة 
والطباعة متاحة ب�س��كل كبري، اإن خم�سني باملئة من 
ه��وؤلء الكّتاب من الن�س��اء. هذه النثى احلبي�س��ة بداأ 

�سوتها يخرج من خالل الرواية.
احمد الزبيدي : مثلما لدينا منا�س��باتية بال�س��عر، 
اأعني اأن يلفت نظر الناقد بالكتابة عن هذه الق�سيدة 
اأو تلك. الآن اأ�س��بحت الرواية التي تف��وز بالبوكر اأو 
باأي جائزة اأخرى هي التي تلفت اأنظار النقاد، مبعنى 
اأن اجلائ��زة هي التي تلفت انتباهتنا اإىل الرواية. اأي 
اإن النقد للجائزة ولي�س للرواية، فهل يكون هذا نوعًا 
م��ن النق��د الغنائ��ي يف نق��د الرواي��ة؟ .. هن��اك ناقد 
معروف طلب مني رواية ال�سعداوي "فرانك�ستاين يف 
بغداد" بعد  فوزها بجائزة البوكر، و�ساألني اإن كانت 
ت�س��تحق الفوز اأم ل؟!  وق��د كتب مقاًل يقول فيه : اأنا 
ل اأكتب عن هذه الرواية لأنها فازت باجلائزة، واإمنا 

كنت اأريد اأن اأكتب قبل فوزها.. 
شج�ع الع�ني: يف النقد ل ميكن اأن نعمم هذا الأمر 
عل��ى اجلمي��ع. ومثلما جت��د اأن ل��كل روائي اأ�س��لوبه 
وطريقت��ه وو�س��عه، فكذل��ك يف النق��د. �س��تجد ناقداً 
ي�س��تغل باأداء نظري وغربي ويرتجم الكالم.. ونادراً 
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ما جتد لدينا ناق��داً تطبيقيًا 
جي��داً. الناق��د التطبيق��ي يف 
العراق غري موجود. واأنا اأقراأ 
رواية وتب��دو لدي انطباعات 
النظ��ر  بغ���س  عنه��ا  اأكت��ب 
الرواي��ة  ل.  اأو  فوزه��ا  ع��ن 
اجلي��دة جتربك عل��ى الكتابة 
كن��ت  م��رة  ف��ذات  عنه��ا.. 
ام�س��ي يف �س��وق ال�رصاي يف 
ع��ام 1966 ووج��دت جملة 

"ح��وار" مرجوعة وا�س��رتيت العدد لأج��د فيه رواية 
)مو�س��م الهجرة اىل ال�س��مال( وهذه الرواية الت�سقت 
بي بانفعال، وكنت اأعمل مدر�سًا يف مدينة الرمادي، 
ويف اأثن��اء الدر�س اق��راأ فيها بانفع��ال. وفوراً كتبت 
عنه��ا قبل امل�رصي، وانا ل ان�رصما كتبته اإّل بعد اأن 
ن�رص امل�رصي بامل�س��ور.. كتبت عنها قبل امل�رصي، 
وامل�رصي��ني عرفوه��ا م��ن خ��اليل، ولكن��ي تاأخرت 
بن�رصه��ا، اأعطيته��ا للم�رصي��ني كله��م، وم��ن خالل 
جمل���س عبد لوه��اب البياتي اطلعوا عليه��ا.. الرواية 
عمل عظيم، ومبنا�س��بة مو�س��م الهجرة اىل ال�س��مال، 
فق��د زارين �س��حفي م��ن الرنوي��ج بعد ثالثني �س��نة 
لي�س��األني عن ابن خلدون وعن الطيب �سالح �ساحب 
مو�س��م الهج��رة اىل ال�س��مال، وه��و ل يع��رف �س��وى 
هات��ني ال�سخ�س��يتني يف الثقاف��ة العربي��ة، من هنا 
اأق��ول اإن العمل هو الذي يدعوك للكتابة.. رمبا هناك 
نق��اد مثلما الروائيني عندن��ا اختالف بالتعاطي مع 
العمل الأدبي، فاأنا بو�س��في معلمًا اأكتب مثلما اأريد 
اأن اأو�س��ح للطالب امل��ادة، واأحرتم ج��داً عبد اجلبار 

عبا�س، لأنه ناقد تطبيقي 
بحاج��ة  ونح��ن  كب��ري 
لهوؤلء لأننا نفتقد للنقاد 

التطبيقيني.
ح��دث  م��ا  بـــدر:  علـــي 
يف  الثمانيني��ات  يف 
النق��د  مدار���س  ظه��ور 
يرتك��ز  وكان  البنيوي��ة، 
ارت��كازاً كببرياً على فكرة 
التطبي��ق، لك��ن هناك من 
ل��ه اىل نظري��ات مدر�س��ية، وق��د مررن��ا نحن يف  حوَّ
الع��راق مبثل ه��ذه املرحل��ة، كان عندن��ا فيها نقاد 
كب��ار يف التطبيق ولهم دور كبري بالتطور يف ال�رصد 
وال�س��عر، وكان��وا جمايل��ني للكّت��اب. اذك��ر الدكتور 
�سجاع العاين والدكتور عبدالله احمد واكبوا م�سرية 
ال�رصد يف الع��راق وطرحوا افكاراً كبرية وكان هناك 

جيل من النقاد.
شـــج�ع الع�نـــي: نع��م كان عندنا نقاد كب��ار. طراد 
الكبي�س��ي، يا�س��ني الن�س��ري، فا�س��ل ثام��ر ، ثم ظهر 

بعدهم جيل من النقاد اأي�سا. 
طه الشبيب: كان هوؤلء �سمام الأمان للم�سهد. 

حمد الزبيدي: ناق��د عراقي كتب مقاًل يقول: بعد  اأ
التك��ريل وغائب طعمة فرمان ل جن��د روائيًا عراقيا 
اإل م��ا ندر، يعنى بالتحولت الجتماعية والتجريف 
للحي��اة املدنية يف املجتمع العراقي.  يرى اأن هناك 
افتقاراً يف الرواية العراقية يف هذا املف�س��ل. ويعني 
اأن بع��د التك��ريل وغائب طعم��ة بداأت ه��ذه الظاهرة 

ت�سعف يف الرواية العراقية..

 طه حامد ال�شبيب  :
لماذا لم يظهر لدينا 
كتاب رواية أكثر من 

أصابع اليد الواحدة قبل 
2003 في العراق ، واليوم 

عندنا المئات ؟ 
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شـــج�ع الع�ني: هذا الراأي �س��حيح اإىل حد ما . وهو 
راأي �سيا�سي.  

طه الشـــبيب: ل توجد رواية واحدة من رواياتي ل 
ت�ستند اىل امل�س��غل الجتماعي. ومبنتهى ال�رصيالية. 
رواي��ة "م��اأمت" كان��ت تتك��ئ ات��كاء مبا���رصاً عل��ى 
الواق��ع واحلي��اة الجتماعي��ة.. هن��اك �س��طحية عند 
بع���س الكتاب – وعذراً لهذا التو�س��يف- ولكن هذه 
ال�س��طحية اختف��ت وكان��ت موج��ودة عن��د ع��دد من 
الكتاب الذين كانوا يت�سورون اأنَّ عليهم الذهاب اإىل 
طريقة جني��ب حمفوظ، ومبا�رصة يدخ��ل اىل العائلة 
ويتح��دث عنه��م.. اأن��ا اأتكلم ع��ن ال�س��حرية الواقعية 
ولي���س الواقعية ال�س��حرية، اأ�س��تغل على ال�س��يء غري 
املاأل��وف واأحّول��ه اإىل ماألوف. فمثال اأن��ا اأتكلم على 

"قطة" ولكني �ساأتكلم من 
خالله��ا عل��ى املجتم��ع، 
�س��تظهر  ال��ذي  واملظه��ر 
ب��ه الرواي��ة يختل��ف عن 
راأي الناق��د ال��ذي يق��ول 
التح��ولت  باختف��اء 

الجتماعية.
اتفق  لقد  الزبيدي:  اأحمد 
الدكتور �سجاع العاين مع 
الناقد �ساحب هذا الراأي. 
نع��م.  الع�نـــي:  شـــج�ع 
اأنَّ  ب�س��بب  اأول  اتفق��ت 
كان  بال�س��كل  الحتف��ال 
امل�س��مون..  م��ن  اأك��رث 
ال�سيا�سية  العملية  وثانيا 

الت��ي �س��حبت الكاتب م��ن امل�س��الة الجتماعية اىل 
امل�س��الة ال�سيا�س��ية. قراأت ع���رصات الرواي��ات وهي 
ت�سبه العملية ال�سيا�سية يف العراق وت�سري اىل ال�سيعي 

وال�سني والكردي.
طه الشـــبيب : جتربتي لثمان روايات �س��درت يف 
عه��د النظ��ام ال�س��ابق، وكان��ت تعبئة م�س��ادة لذلك 
النظ��ام. كان هن��اك "فرمانات" بع��دم الرتويج لطه 
ال�س��بيب. ويف جل�س��ة �س��هرية لرئي�س النظام ال�سابق 
يف الع��ام 2002 جم��ع فيه��ا عدداً كب��رياً من كّتاب 
الرواي��ة، ليعلمه��م )كي��ف يكتب��ون رواي��ة(. و�س��ار 
م�رصوع 80 رواية، ول يدع لها طه ال�سبيب مع اأنني 
كن��ت اأعاله��م وعن��دي �س��بع رواي��ات.. اإذن اأنا كنت 
بو�س��ع ل اأح�س��د علي��ه وكان لبد من اإيجاد و�س��يلة 
الإبتعاد  وه��ي  للكتاب��ة، 
عن املبا�رصة الجتماعية 
فن��ي،  ب�س��كل  والعم��ل 
اأحكام  فكانت لل���رصورة 

واحلاجة اأم الخرتاع.
م��ن   : الزبيـــدي  حمـــد  اأ
يق��راأ رواي��ات عل��ي ب��در 
ي�س��عر اأن هن��اك مرجعية 
يف  ذهني��ة  فل�س��فية 
روايات��ه، فمرة الوجودية 
بالعومل��ة...   وعالقته��ا 
امربتو  ذكرتن��ي مبقول��ة 
ايكو )م��ال ميكن تنظريه 
اأي  اإىل  ���رصده(  ينبغ��ي 
م��دى حاول عل��ي بدر اأن 

 علي بدر :

أرى أن بداية الرواية 
العراقية كانت على يد 

محمود أحمد السيد، 
وهو أول من وضع 

تسمية رواية على كتابه (
مع احتالل العراق 
للكويت، سقطت 

اآليديولوجيا العربية، 
وبسقوطها سقط الشعر
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ينّظر فل�سفيًا يف رواياته؟
علـــي بـــدر: يف الواق��ع ل تك��ن عندي تنظ��ريات، اأنا 
اأردت ق��راءة واق��ع الثقاف��ة ووظيف��ة املثق��ف داخل 
املجتمع العراقي.. يف الت�سعينات عندما بداأنا نكتب 
لفت نظري �س��يئان : ق��وة اجتماعي��ة وثقافية، لنقل 
كان��ت بداية م�رصوع حداث��ة يف املجتمع العراقي مت 
ُبرتت عن طريق ال�سيا�سة.. كان هناك م�رصوع حداثة 
اجتماعية ثقافية واي�س��ا يف ال�سكال ال�سيا�سية ملا 
كان يطلق عليه الدولة العراقية احلديثة وكان ميكن 
اأن ي�س��تمر.. فظه��ر �س��كل �سيا�س��ي جديد ع��ن طريق 
النقالبات الع�س��كرية وبرت ه��ذه احلداثة وحتويلها.. 
وكانت م�س��كلة املثقف العربي ب�س��كل عام واملثقف 
العراقي ب�س��كل خا�س هو حت��ول احلداثة من اأطرها 
الجتماعي��ة واملعرفي��ة اإىل اأط��ر �سيا�س��ية، مبعن��ى 
اأنها �س��ارت حداثة �سيا�سية ول توجد حداثة ثقافية 
ول اجتماعي��ة .. يف تل��ك امل��دة خطرت بب��ايل فكرة 
تاأكدت من �سحتها �سيئا ف�سيئا، اأنَّ جميع التحولت 
ال�سيا�سية يف العال العربي على الغالب ل توؤدي اإىل 
احلريات وتوؤدي اإىل حركات فا�سية. وهذه احلركات 

الفا�س��ية تعي��د التاري��خ 
وه��ذا  اأخ��رى..  م��رة 
ل  الغال��ب  يف  التاري��خ 
يقوم على �س��يء عقالين 
دائما يقوم على التعذيب 
فجاءتن��ي  والعتق��ال 
فكرة اأن ما نحن بحاجة 
تغي��ريات  لي���س  الي��ه 
�سيا�س��ية، اإمن��ا تغيريات 

اجتماعي��ة وثقافية. والدميقراطية غ��ري مهمة وامنا 
امله��م هو احلداث��ة.. كيف نبني جمتمع��ا حديثا قبل 
اأن نبني جمتمعا دميقراطيًا فكانت رواياتي تتحدث 
ع��ن مفه��وم املثقف. اأنا هن��ا ل اأحتدث ع��ن الأفكار 
ولكن احتدث عن املثقف بو�س��فه وظيفة وعن دوره 
ووظيفت��ه داخل املجتمع وم��ا الدوار التي قام بها، 
وم��ن جه��ة اخ��رى لف��ت انتباه��ي ظه��ور م��ا يطلق 
علي��ه ب�"الطبق��ة الرثة" التي حذر منه��ا مارك�س يف 
الأيديولوجي��ة الأملاني��ة من��ذ عام 1838 ويق�س��د 
املهاجري��ن من الريف اىل املدينة – ما ت�س��ميه حنا 
ارنت- �س��قط الطبقات، والتي رك��ز عليها "جيوفاين 
جانتيل��ه" و�س��ّماها الطبقة اخلام�س��ة وممثل المة.. 
واملق�س��ود ه��و التجمع��ات الع�س��وائية الت��ي ت��اأكل 
الدميقراطية وتاأكل احلريات وتنهي التطور الطبيعي 
للمجتمع. كل ه��ذه التداعيات رّكزُت عليها كثرياً يف 
روايات��ي. واأعتق��د اأن اأك��رث من اهتم به��ذه الطبقات 
ه��و عبد الكرمي قا�س��م، خ�س��ية من ه��ذه املجتمعات 
عل��ى املدين��ة. اأحيان��ًا لي���س بال���رصورة ان يك��ون 
ال�سيا�س��ي منّظراً ولك��ن ميكن ان تك��ون لديه غريزة 
يف معرف��ة كي��ف يتعامل 
معها اإث��ر الهج��وم الكبري 
الع��ام  يف  املدين��ة  عل��ى 
اأن ي�س��كنها  واأراد   1958
ويوطنه��ا ويغري �رصوطها 
ذل��ك  واإث��ر  الجتماعي��ة.. 
الو�س��طى  الطبقة  �س��اقت 
للتح��ولت  احلامل��ة 
وات�س��عت  الجتماعي��ة 

 اأحمد �شعداوي:

هل ينبغي لنا أن نكون 
معنيين بأرخنة الرواية من 
خالل التحوالت التقنية؟ 
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الطبق��ة الرث��ة، الت��ي لي���س لديه��ا اأيديولوجيا وغري 
منتجة وت�س��تطيع تغيريها بح�سب التغريات فتعطيه 

املال ليعمل اأي �سيء.
حمـــد الزبيـــدي: اأ�س��تاذ احمد ال�س��عداوي، اأنت من  اأ
الروائيني الذين منحوا الرواية العراقية �سفة العاملية 
من خالل ترجماتها لأكرث من لغة. وهي الآن تناف�س 
عل��ى جوائ��ز عاملي��ة.. ولكن بع�س��هم يلتف��ت اإىل اأن 
ه��ذا الروائي العراقي الذي اأ�س��بح عامليًا ومن جيل 
ال�سباب، ملاذا ل منتلك من خالله، اأو من خالل جيله 
روايات مثل ثالثية جنيب حمفوظ اأو مدن امللح لعبد 

الرحمن منيف او كاأعمال حنا مينا؟؟ 
احمد الســـعداوي: هذا اأمر يعود خليارات الكتابة. 
��ل يف ذل��ك لأن لديه  مبعن��ى دكتور ال�س��بيب قد ف�سّ

م�رصوع��ًا. ه��و ل يكتب رواية ويفك��ر باخرى لحقة. 
هو لديه ت�سور ا�سرتاتيجي وعلي بدر اي�سًا. ل ميكن 
ان يكت��ب رواية ليفك��ر يف غريها .. اعتق��د هذا عائد 
لتجربة الكاتب. واأي�س��ا اىل طبيعة ا�ستهالك الرواية، 
اذا كان هن��اك ا�س��تهالك ع��اٍل �س��ينمي م��ن م�س��غل 
الرواي��ة.. اليوم اإذا نرجع اإىل انت�س��ار الرواية وكثافة 
الرواية ومعنى هذا اأن هناك ا�س��تهالكًا. وهناك اأجد 
اأن �س��بابًا و�س��ابات يقومون بحفالت توقيع للكتب، 
وهن��اك مبيعات له��ذا الإنتاج وك��رثة الإنتاج توؤدي 
اىل تطور امل�س��اريع الروائية، وممكن يخطط الكاتب 

م�رصوعًا ثالثيًا، اأو �سباعيًا او اأي م�رصوع كتابي.
احمد الزبيدي: مباذا تف�رص غيابها؟ 

حمـــد الســـعداوي: اأعتق��د اأن ه��ذا يع��ود اإىل اأم��ر  اأ
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اخليارات الفردية. واأعتقد اأن الذائقة ال�سعرية مازلت 
م�س��يطرة، وم��ازال هن��اك روائي��ون يكتب��ون مبزاج 
ال�س��اعر.. القراء كان��وا يطلبون مني ج��زءاً ثانيًا من 
فرانك�س��تاين، وهن��اك من يكت��ب جزءاً ثاني��ًا لطلب 
ال�س��وق اأو دار الن�رص وهذا اأمر طبيعي يف الإ�ستجابة 
ل���رصط م��ن ���رصوط الح��رتاف. �س��ديقنا الروائ��ي 
"حم�س��ن الرملي" اأجنز اليوم جزءاً ثانيًا من روايته 
اأنك ت�س��تجيب  "حدائ��ق الرئي�س" بطلب من النا�رص. 
لنداء ال�س��وق، املو�س��وع جديد وكان مفقوداً �سابقًا، 
وللتذكري اأي�سًا فاإن وليم فوكرن كتب روايته "احلرم" 
ا�س��تجابة ل�س��رتاطات ال�س��وق، وهي رواية ت�س��نف 
نقدي��ًا باأنه��ا عم��ل ممت��از. تفاعل ال�س��وق وفر�س��ه 
لرهانات وخيارات وا�س��رتاطات عل��ى مزاج الكاتب، 
وهو ما كّنا نعتربه �س��ابقًا خطيئة لكن اليوم هو اأمر 

طبيعي وواقعي ويبقى الرهان على جودة العمل.
الكات��ب العراق��ي نف�س��ه ق�س��ري  شـــج�ع الع�نـــي: 
الجتماعي��ة  اأ�س��بابه  ل��ه  الأم��ر  وه��ذا  بالكتاب��ة، 
واحل�سارية. و�ستجد اأن هناك من يكتب ق�سة واحدة 
وي�س��مت، فمث��ال "عبداملل��ك ن��وري" ك��م كت��ب من 
اعم��ال، علم��ًا اأنه واحد م��ن رواد احلداثة؟. وال�س��بب 
اأن جمتمعن��ا غ��ري متح�رص، ومن ثم ل يهيئ ف�س��اء 
للكات��ب. اتذكر اأنني كن��ت يف م�رص اأذهب يف املرتو 
م��ن م�رص اجلديدة اإىل مرك��ز القاهرة وكنت اأرى من 
الأحداث ما ت�سيب له الروؤو�س، ولو كنت امتلك خياًل 
روائيًا لكتبت يف كل �س��فرة رواية. هنا يف العراق ل 
جتد مثل هذه التجربة... الرواية ُكِتبْت يف جمتمعات 
راأ�س��مالية، �س��ارت مدن��ًا وعلب ليل وحي��اة �رصية، 
ومّل��ا ل تكن مثل هذه ال�س��ياء موج��ودة يف بلداننا 

فمن اأي��ن ياأتي الروائي بالأحداث؟ لميكن اأن يعتمد 
يف كل ما يكتب على اخليال. ومع ذلك، هناك ثالثية 
"حممود �س��عيد "ثالثية نيي��ورك" واإْن كانت بعيدة 
ع��ن املجتم��ع العراقي وت��دور اأحداثه��ا يف اخلارج. 
و�ساأ�س��ري اىل عمل ي�سلح اأن يكون بدياًل عن الرواية، 
وه��و "الن�رص وعي��ون املدينة"، وه��ي ثالثية تعادل 
ثالثية "جنيب حمفوظ" لأنه حتدث عن ن�ساأة طبقات 
عراقية يف املجتمع.. وكيف ن�ساأت الطبقة املتو�سطة 

الخ.
علـــي بـــدر : لدينا اأي�س��ا رباعية "اأبو كاط��ع" .. اأبو 
كاطع �س��مران كتب رباعية عظيم��ة. اأقول اأن الفكرة 
�س��كل روائي تتقّط��ع على ثالث مراح��ل، اأو اأربع الخ 
. ثم تط��ورت الفكرة و�رصنا نتقبل اأن نقراأ رواية من 

700 �سفحة.
طه شـــبيب: عندي الرواي��ات الأربع الأولية، وكان 
اأح��د النق��اد ق��د كت��ب عنه��ا م�سل�س��اًل فنيًا ولي�س��ت 
م�س��مونًا فح�س��ب، اأعني روايات "اجل��راد، الظفرية، 
الأبجدي��ة الأوىل، امل��اأمت" واأ�س��موها رباعي��ة فنيًا، 
وُكتب عنه��ا كتاب نقدي بو�س��فها رباعية. والفكرة 
وعندم��ا  تقني��ات،  باأرب��ع  وعاجلته��ا  طرحته��ا 
تتفح�س��ها �ستجدها ر�س��الة ت�س��توعب اربع روايات 

وُكتب عنها كثرياً.
احمـــد الزبيدي: اأري��د اأن اأوّجه �س��وؤال عاّما مفاده 
: ُتتهم الثقافة العربي��ة اأنها ذات انتماء اآيديولوجي. 
ه��ذه التهم��ة كم اأكلت م��ن الرواية، اأعن��ي الحتكار، 

الأفكار احلاكمة واملتحكمة بان�ساق الرواية؟. 
الرواية ل تكون بال فكرة. ول ميكن  العاين:  �سجاع 
التمييز بني ال�سوت املنفرد والرواية. الق�سة الق�سرية 
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مفكر  الرواية  كاتب  م��اأزوم��ًا،  ف��رداً  كاتبها  يكون 
وفيل�سوف وموؤرخ، وعنده اإح�سا�س بالع�رص والبيئة 
ال�سغرية،  ال��رواي��ة  عن  هنا  نتحدث  ل  واملجتمع. 
تقراأ  فعندما  الكال�سيكية.،  الرواية  عن  نتحدث  اإننا 
د�ستوف�سكي اأو تول�ستوي يجب اأن تكون هناك فكرة 
وعندها  فكرة  ال�سخ�سيات  ومتتلك  ال��رواي��ة،  يف 
منظور، ولكن امل�سكلة عندما ُتخ�سع هذه املنظورات 
هنا  بها  ويب�رص  املوؤلف  يعتنقها  وحيدة  لأيدلوجيا 
انتهت  امل�سكلة  هذه  اأن  واملفرو�س  امل�سكلة.  تكمن 
عندنا  كان  واإْن  املتعددة.  الأ�سوات  رواية  بوجود 
كتاب جيدون مثل جربا ابراهيم جربا يف كتابته عن 
اأن هناك ثمانية رواة يروون  وليد م�سعود، و�ستجد 
اللغة  حيث  من  واح��دة  �سخ�سية  وه��م  ج��ربا  بلغة 

بو�سفنا  نحن  والل�سان. 
جم��ت��م��ع��ات ن��ع��اين من 
الأيديولوجيا  مو�سوع 
ب�����س��ك��ل ق���ات���ل. وه���ذه 
نطلق  ال��ت��ي  اجل��م��اه��ري 
عليها الطبقات الرثة مرت 
الخ��ر  زرع���ه  م��ا  ب�سبب 
دينية  اأيدولوجيات  من 
بداخلها.  دينية  وغ��ري 
اأن��ا ق��راأت رواي��ة جميلة 
الكّتاب - وحتدثت  لأحد 
لإب��راه��ي��م اخل��ي��اط يف 
ه��ذه  اإنَّ   ،- ح��ي��ن��ه��ا 
لالأ�سف  اجلميلة  الرواية 
باحلديث  كاتبها  يقتلها 
ع���ن الأي���دي���ول���وج���ي���ا، 
 – ال�سعودية  يف  يعملون  عّمال  عن  يتحدث  فمثاًل 
وال�سعودية جتيء هنا بق�سدية- عند �ساحب معمل، 
هوؤلء،  على  ومميتًا  قا�سيًا  يكون  املعمل  و�ساحب 
عالقة  اإق��ام��ة  يحاول  جميل  �سوري  �ساب  وعنده 
جن�سية معه، ويتدخل املوؤلف تدخاًل مبا�رصاً، فيقول: 
لو كان ج�سام ل ي�رصق الفلو�س؟ ول يخاف من اهلل، 
واإمنا يخاف من اآل البيت!! وال�سلبي يف املو�سوع اأنه 
تدخل يف ال�رصد واأقحم نف�سه يف املو�سوع بطريقة 
�سخيفة، انظر اإىل الأيدلوجيا ماذا فعلت؟ فهذا ال�ساب 
من اأهل الهور، وير�سل حوالت اإىل اأهله من ال�سعودية 
اأنا�س  ه��وؤلء  ب��اأن  في�سفه  ك��ردي  رجل  طريق  عن 
عندما  الرواية  " يف  يقول  بلزاك  اأن  اأتذكر  طيبون.. 



72

20
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

الراوية"  تف�سد  فاأنت  اليدلوجيا  يف  الفالح  تقحم 
ال�سحيح اأن يتنحى الروائي جانبا ويكون بعيدا عن 
تقييد الرواية. وعليه فاإننا جمتمعات موؤدجلة ب�سكل 
مقيت. فمن الطبيعي ين�ساأ عندنا روائيون موؤدجلون 

ل يتخل�سون ب�سهولة من الأيدلوجيا.
طه شـــبيب: م��رة اأخرى اأق��ول اإن الف��ن كفيل بحل 
هذه املع�س��لة، وبا�س��تطاعته اأن يبعد الأيديولوجيا 
ع��ن العم��ل الروائي بطريق��ة ل ميكن اأن ت�س��عر بها.. 
عندما يطرح الروائي تاأويالت بعدد القراءات تختفي 
الأيدلوجيا، وميكن لنا اأن ن�س��تنتج الفكار لكن على 
الروائي اأن ل يفر�س��ها عل��ى القارئ. ولذلك اأنا اأدعو 
اإىل ف��ن عال وعلى النقد اأن ي�س��دد من قب�س��ته التي 
ارتخ��ت ، لأن ما مكتوب الي��وم لي�س روايات. وعلينا 

اأّل نربر وجود مثل هذه الروايات ب�س��بب الوفرة التي 
تنتج النوع. 

احمـــد الســـعداوي: احلديث ع��ن الآيدلوجيا يجب 
اأن نتعامل معه بحذر. والآيدلوجيا ُت�س��تغل للرتويج 
للعن�رصي��ات. وه��ذا ه��و اخلط��ر احلقيق��ي، اأم��ا اأن 
تكون الرواية حاملة خلطاب �سيا�س��ي ف��ال اأعتقد اأن 
ذل��ك ميثل م�س��كلة. التع�س��ب منظ��ور �س��يق لتعزيز 
العن�رصي��ات املوجودة اأ�س��اًل يف املجتمع، وينبغي 

للمثقف اأن ل ينحدر اإليها.
علـــي بـــدر: يف الواق��ع اأن ه��ذه الفك��رة ل حُتدد يف 
الأدب العرب��ي فح�س��ب، واأول م��ن طرحه��ا فريدريك 
جيم�س��ن عن اآداب الع��ال الثالث، ق��ال : اإن كل اآداب 
الع��ال الثال��ث ول�س��يما الرواي��ة، ه��ي اليغوري��ات 
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وطني��ة. وه��ذه اأدت اإىل 
كب��رية،  افع��ال  ردود 
وق��د رد علي��ه كثريون، 
منهم "اأدوارد �س��عيد" و 
حارلو" وعّدوا  "برباره 
لو�س��ع  حماول��ة  راأي��ه 
الثال��ث  الع��ال  اآداب 
يف خان��ة واح��دة، ه��ي 

خانة �سيا�س��ية. يف حني اأن الآداب ب�سكل عام، تكتب 
حلاج��ات متعددة منها حاج��ات جمالية، وحاجات 
وحاج��ات  ثقافي��ة،  حاج��ات  ومنه��ا  اجتماعي��ة، 
�سيا�س��ية. نعم اإن اآداب اأفريقيا والعال الثالث ب�سكل 
عام حتكمها عالقة الن�س��ال الوطني مع الإ�س��تعمار 
وم��ع تغي��ري اللغة وتغي��ري الهوي��ات. والي��وم يظهر 
ب�س��كل جديد، وهو اجلن��درة الأفريقي��ة القائمة على 
فك��رة "ال�س��تعمار امل��زدوج" فه��ي من جه��ة امراأة 
تخ�س��ع ل�س��تغالل الرج��ل، وم��ن جه��ة ثاني��ة هي 
�س��وداء اللون، ومن جهة ثالثة كونها م�س��تعمرة من 
قب��ل الرجل الأبي�س. وظه��رت كذلك يف الهند الآداب 
الهندية ب�سقيها : الآداب الهندية التي ُكتبت يف اأوربا 
لتعالج هموم املنف��ى، اأو هموم املواطن املحلي مع 
املواطن ال�س��لي البي�س، وال�س��ق الثاين م�س��كالت 
الريف والفالحني ب�س��بب م�س��كالت ال�ستعمار. ويف 
الدب العرب��ي ح��دث ال�س��يء نف�س��ه، فعندن��ا ثالثة 
ا�س��ياء حمددة لالآداب العربية : الأول فكرة ال�ستبداد 
الذي �س��كل عن�رصاً اأ�سا�س��يًا بت�س��كل املفهوم الثيمي 
للرواي��ة العربي��ة املعا���رصة ، واملفه��وم الث��اين هو 
ال�رصاع مع ال�س��تعمار، واملفهوم الثالث من وجهة 

نظ��ري ال�سخ�س��ية، مفهوم 
فكرة القلي��ات، اأي مبعنى 
حماول��ة الأقلي��ات لالإدلء 
ب�س��وتها .. وكنت اأت�س��اءل 
اأم��ام ع��دد م��ن الكتاب يف 
الت�س��عينيات عندم��ا كن��ت 
اأكتب رواية "بابا �س��ارتر" 
الآ�س��وري  يكت��ب  ل  مل��اذا 
رواية عن الآ�س��وريني، وملاذا ل يكتب الكردي رواية 
ع��ن الأك��راد، فاأجابني اأح��د الأ�س��دقاء الكرد، نحن 
عندن��ا ال�س��عور نف�س��ه، اأي اإنَّ الهوي��ة الوطنية تلغي 
اأي��ة هوية اأخ��رى ... اليوم ظهر عندن��ا اأدب الهويات 

الفرعية. 
شج�ع الع�ني: قراأت ذات مرة لكاتب كردي اأعطاين 
روايت��ه. فوجدت اأنه ل يتحدث عن بيئته اأو ق�س��يته، 
اأن��ه ي�س��تم الرتكم��ان وينع��ت ن�س��اءهم بالعاهرات. 
كان يري��د اأن اأكت��ب ع��ن روايته !! فهل ُيع��د هذا اأدب 

القليات؟  
ال�س��وؤال لأحم��د ال�س��عداوي. يف  حمـــد الزبيـــدي:  اأ
معر�س القاهرة اأقتنيت كتابًا يتحدث عن الروائيات 
العربي��ات املعا���رصات، وه��و كت��اب مرتج��م ع��ن 
الأنكليزي��ة، وكن��ت اأت�س��ور اأنني �س��اأجد في��ه اإنعام 
كج��ه جي ولطفية الدليمي.، ل اأجد فيه ذكراً لروائية 

عراقية..؟!
حمـــد الســـعداوي: اإذا اأح�س��ينا ع��دد الأديب��ات  اأ
والكاتب��ات يف الع��راق �س��نجده اأقلَّ م��ن غريهن من 
الع��رب.، لك��ن النفتاح الذي ن�س��هده الي��وم – برغم 
�سلبيات الوفرة وتدين النوعية- مينح ف�ساًء ومترينًا 

 �شجاع العاين

نحن بوصفنا مجتمعات 
نعاني من موضوع 

اآليديولوجيا بشكل قاتل.



74

20
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

ممت��ازاً لأ�س��ماء جديدة م��ن الكاتب��ات. وميكن تربز 
ا�سماء ن�سائية جديدة يف العقد احلايل. 

علي بدر: ُكتبت عندنا روايات جيدة لكاتبات. 
حمـــد الســـعداوي: نع��م . وتوج��د لدين��ا اأ�س��ماء  اأ

ماتزال فاعلة.
ع��ام  يف  اأورب��ا  اإىل  ذهب��ت  عندم��ا   : بـــدر  علـــي 
يهيم��ن  هن��اك  الن���رص  دور  كل  اأن  وج��دت   2001
عليه��ا م�رصي��ون ولبنانيون، وه��وؤلء اأقنعوا جميع 
اجلامعات يف الغرب، وجميع امل�س��ت�رصقني، وجميع 
املرتجم��ني، بع��دم وجود لأي اأدب عرب��ي عدا هذين 

الدبني. 
شـــج�ع الع�ني: وهذا الأمر موج��ود يف جامعاتنا، 
فنح��ن ندر���س الأدب امل���رصي والأدب اللبناين قبل 

الدب العراقي.
علـــي بـــدر: نع��م. والم��ر الآخ��ر، اأنَّ هذي��ن البلدين 
مفتوحان على الآخرين. وكل هوؤلء عندما يدر�س��ون 
الآداب العربي��ة يذهب��ون اإىل هذي��ن البلدي��ن. ولهذا 

ت�سكلت عالقات بينهم وبني الكّتاب انف�سهم.
طه الشـــبيب: علينا اأن ل نن�سى دور العالم اي�سًا 

وغياب دور الن�رص. 
علـــي بدر: ال��ذي حدث، اأنن��ا خرجنا اإىل هن��اك. اأنا 
و�سعداوي والآخرون. وكنت اأول من و�سل اإىل اأوربا. 
وال�رصاع كان علّي اأنا �سخ�سيًا. وفوؤاد التكريل كانوا 
ينظرون اإليه نظرة هام�سية. وقد قلت يف معهد العال 
العرب��ي : اإن نوعية الرواي��ة التي كتبها فوؤاد التكريل 
)فني��ًا( اأهم م��ن الرواية التي كتبه��ا جنيب حمفوظ، 
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لك��ن جنيب حمفوظ كان عن��ده م�رصوع، والتكريل ل 
يك��ن مهتم��ًا بامل���رصوع، كان همه اأن يكت��ب رواية 
ي�سحق فيها دمه يف �سبيل اأن تكون رواية متقنة من 
الناحية الفنية ومن ناحية ال�س��كل. وكل املوجودين 
م��ن م�س��ت�رصقني وكّتاب كان��وا يعتق��دون اأن الأدب 
موج��ود فق��ط يف لبنان وم�رص. اليوم بداأت ت�س��عف 
ه��ذه ال�س��لطة النقدي��ة. وظه��ر �س��باب هن��اك ب��داأوا 
يتعّرف��ون اإىل العراقي��ني يف اخل��ارج.. عندما ذهبنا 
اإىل م���رص بداأن��ا نلتق��ي مبرتجمني، وب��داأوا يعرفون 
اأن الرواي��ة العراقية اأهم من غريها. وقد ا�س��تحوذت 
على اجلوائز بطريقة غري م�س��بوقة ول يح�سل عليها 
كات��ب عربي قبلهم. فقد ح�س��ل ح�س��ن بال�س��م على 
جائزة الندبندت الربيطانية، وح�سل حم�سن الرملي 
عل��ى الغرديان، وال�س��عداوي و�س��ل اىل امل��ان بوكر 
الربيطانية، وح�سلت اأنا على جائزة الكتاب الجنبي 
يف فرن�س��ا.. اإنَّ اأحد ال�س��ياء التي كان يت�ساءل عنها 
الأدب  ه��و  املوؤمت��رات  اأح��د  ايغلت��ون" يف  "ت��ريي 
العراق��ي. قال "اأنا اأول مرة اأتنّبه اإىل الأدب العراقي، 

ولول الحتالل ملا ح�س��ل 
اهتم��ام ب��الأدب العراقي، 
الحت��الل  وق��ع  وعندم��ا 
ب��داأت اأت�س��اءل ع��ن الأدب 
العراق��ي، اأردن��ا اأن نعرف 
العراق��ي..،  املجتم��ع  م��ا 
الجتماعي��ة  العل��وم 
عليه��ا  نع��ول  اأن  لميك��ن 
ببح��ث لطال��ب تبع��ث ب��ه 
تقري��راً  ليكت��ب  اجلامع��ة 

عن املجتم��ع، اأريد رواية عراقي��ة اأعرف من خاللها 
طبيع��ة هذا املجتمع".. وب��داأت دور الن�رص تبحث عن 
الأدب العراق��ي بالتزام��ن م��ع الحت��الل. وقد طلبت 
اإحدى دور الن�رص الفرن�س��ية ترجم��ة روايات عراقية. 
"لي��ل  "باب��ا �س��ارتر" و  وتر�س��حت روايت��ان هم��ا 
البالد" جلا�سم حالوي واختارت املحررة رواية ليل 
الب��الد وترجموه��ا ب� "ب��الد الليل" والفارق وا�س��ح 
ب��ني العنوانني. ف�س��األت الكاتبة عن ع��دم اختيارها 
روايت��ي، اأجابتن��ي اأن الع��راق حمتل وتري��د مني اأن 
اأق��دم للقارئ الفرن�س��ي رواية تتحدث عن �سخ�س��ية 
�ساحكة وذكية، نريد رواية تتحدث عن عراقي مدمر 
ومنهار وم�س��حوق ب�س��بب الديكتاتوري��ة. وهذه من 

متطلبات ال�سوق.
حمـــد الزبيدي: ال�س��وؤال للدكتور طه ال�سبيب. يقال  اأ
يف اجلن��وب اأن املراأة الوّلدة عندما تنجب ذكراً اأول 
م��رة �س��تنجب يف كل عام ذكراً. اأنت ب��داأت يف العام 

1995 فكم كان عمرك يف حينها؟.
طـــه الشـــبيب: كتب��ت رواية اأن��ه اجل��راد، منذ عام 
عام  يف  و�سدرت   1991
1995 وكان عم��ري 38 
�س��نة وكن��ت اأكتب ال�س��عر 
قب��ل ذل��ك مب��دة طويل��ة، 
مبهرج��ان  وا�س��رتكت 
ال�س��بعينيات  يف  �س��عري 
م��ع خزعل املاج��دي، ثم 
العلمية  بدرا�ستي  ان�سغلت 
الب��ورد  عل��ى  للح�س��ول 
ومن ثم الدكتوراه. والذي 

 طه حامد ال�شبيب  :

أنا أشعر باالستغراب، فكل 
من سارت به قدمه يكتب 

رواية وهي أخبار ال أكثر.
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اأثارين للكتابة واعادين اإليها ق�س��ية انتفا�سة العام 
1991 وما راأيته باأم عيني من ماآ�س��ي يف منطقة 
امل�س��يب. بعدها وجدت نف�س��ي يف اإبحار فل�سفي لأن 

الق�سية كبرية وت�ستحق. 
حمـــد الزبيدي: الق�س��د من ال�س��وؤال، كان يو�س��ف  اأ
زيدان مثاًل، قد بداأ بقراءات فل�سفية، ول يكتب اإّل بعد 
اأن و�س��ل عمره اإىل الأربع��ني، فظهرت عزازيل، وظل 
الأفعى وغريها من الأعم��ال، وهذا نطلق عليه البعد 
الثقايف. وقد ذكرت ذلك بعبارة " ما لميكن تنظريه 
ينبغ��ي ���رصده". اأي ال���رصد هن��ا و�س��يلة للتعبري عن 
اأفكاره الفل�س��فية. ال�س��وؤال هل تعد املرحلة املتاأخرة 

لها دور يف ذلك؟ 
شـــج�ع الع�ني: لالأ�سف 
يك��ون  جامعاتن��ا  يف 
ال�س��عر.  عل��ى  الرتكي��ز 
واأم��ا الن��رث ف��ال يدّر���س 
كث��رياً. فالن��رث العبا�س��ي 
ل يدّر���س تقريب��ًا. والنرث 
احلدي��ث يدّر���س اإىل ح��د 
ثالث��ة.  اأو  بدر�س��ني  م��ا 
فالهتمام الأكرب لدرا�سة 
ال�س��عر. وثم��ة خل��ل كبري 
عندن��ا.  التعلي��م  يف 
يف  التع�س��ب  �س��بب  واإن 
املجتمع تنتجه اجلامعة. 
ع��ن  اأت�س��اءل  فعندم��ا 
اأ�س��باب النه�س��ة احلديثة 
يف الأدب، �س��يكون ب�سبب 

حمل��ة نابليون على م���رص. فياأتي الطالب ويحفظها 
م��ن دون اأن يعرف معناها.. التعلي��م يجب اأن يكون 
ح��واراً بني الأفكار لنن�س��ئ ذهنية حواري��ة. فعندما 
نت�س��اءل عن �س��بب ن�س��اأة احل�سارة، �س��ياأتي اأحدهم 
ليجي��ب اأنه��ا ب�س��بب البيئ��ة، واآخ��ر ب�س��بب الع��رق، 
وياأت��ي "توينبي" ويرّك��ب بينهما فيق��رتح التحدي 
وال�س��تجابة، وله��ذا �س��ار عندنا ح��وار. ومناهجنا 
الي��وم ل ح��وار فيه��ا، وهن��اك تع�س��ب اأيديولوج��ي 
يف اجلامع��ات، وكل م��ا مننح��ه للطالب م��ن خرافة 

�سي�سدقها، لأنه يتلقى املادة بذاكرته فح�سب.  
حمد الزبيدي: عندما �رصح املرزوقي حما�سة اأبي  اأ
متام، حتدث يف مقدمته عن هذه الإ�سكالية، اإ�سكالية 
الناثر وال�س��اعر، واأخذها 
عل��ى البع��د الجتماع��ي، 
ونّوه اإىل تف�س��يل ال�سلطة 
لل�ساعر على الناثر. ف�سال 
عّم��ا حتدث به ع��ن القيم 
الجتماعية للناقد.. كذلك 
جم��ع  عندم��ا  اأدوني���س 
ديوان الن��رث العربي كان 
يري��د اأن يعك���س �س��ورة 
العربي،  الن��رث  مظلومي��ة 
عل��ى الرغم م��ن اأنه جزء 
من بناء ال�سعرية العربية. 
شج�ع الع�ني:  لو �ساألت 
الي��وم اأي طال��ب جامعي 
اأو  �س��عداوي،  اأحم��د  ع��ن 
طه ال�س��بيب، ملا عرفهما. 

علي بدر  :

) أرى أن بداية الرواية 
العراقية كانت على يد 

محمود أحمد السيد، 
وهو أول من وضع 

تسمية رواية على كتابه (
مع احتالل العراق 
للكويت، سقطت 

اآليديولوجيا العربية، 
وبسقوطها سقط الشعر
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رمب��ا يع��رف عبداخلالق الركاب��ي، لأنه اأ�س��يف اإىل 
املنهج.

طـــه الشـــبيب: يف موؤمت��ر ع��ن الرواي��ة العربي��ة 
- الأملاني��ة يف ع��ام 2004 ال��ذي عق��د يف اليم��ن 
وح�رصه غونرت غرا�س، قلت : ل يوجد �سيء يف الدب 
غري ال�س��عر، الرواية طور من اأطوار ا�س��تحالة ال�س��عر. 
وال�س��عر حقيق��ة ما ل ُي��رى، ولأن التغ��ريات الكربى 
التي حدثت يف العال ل ميكن لل�س��عر اأن ي�س��توعبها، 
انبثق��ت الرواي��ة من ال�س��عر على هذا الأ�س��ا�س. وكل 

الروائيني احلقيقيني لهم جذر �سعري. 
علي بدر: ال�سعر حا�سنة الأدب العراقي.

حمـــد الزبيـــدي: مل��اذا عندم��ا نتحدث ع��ن الأدب  اأ

العراق��ي، ناأت��ي بال�س��عر مقاب��ل الرواي��ة، �س��حيح 
اأن ال�س��عر ينم��و يف املجتم��ع مبختلف م�س��توياته ، 
والرواي��ة حتت��اج اإىل جمتمع متح���رص، لأن املدنية 
ج��زء م��ن بن��اء الرواي��ة يف املجتم��ع،  ول نتخي��ل 
وج��ود رواي��ة يف جمتمع بدوي وقروي. ما اأق�س��ده: 
اأن امل�س��الة ل تتعلق بجن�س اأدبي مقابل جن�س اأدبي 
اآخر، اإمنا تتعلق بثقافة املجتمع نف�س��ه وقدرته على 

الإنتاج.
علي بدر: الرواية �سكل من اأ�سكال الإنتاج.. اأقول اإن 
العال تاأ�س�س على فكرتني. الأوىل فكرة دينية، وهذه 
الفكرة اخرجت لنا طقو�سًا ولغة. ويف العال الغربي، 
بع��د بداي��ة امل���رصوع "الكانط��ي" انته��ت العالق��ة 
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وانته��ت  ال�س��ماء،  م��ع 
يع��د  ول  الأ�س��اطري، 
عندهم اأبط��ال دينيون اأو 
الهي��ون. �س��ارت عندهم 
حاج��ة جمالية بديلة عن 
الدين، عل��ى الرغم من اأن 
اأن  اأي جمتم��ع ل ميك��ن 
يعي�س ب��دون روحانيات. 
وظهر بط��ل الرواية للمرة 

الأوىل ب�س��كل مغاي��ر للبط��ل الدين��ي، الذي يت�س��ف 
بالعظي��م. وعندم��ا عرف فلوب��ري الرواي��ة يف "مدام 
بوفاري" فاأن اأبطال هذا الفن هم الإباحيني، مبعنى 
اأن اأبطال��ه ه��م ال�س��خا�س الن��ادرون واخلارج��ون 
ع��ن القان��ون، ولي���س القدي�س��ني اأو الأ�س��وياء الذين 
يتمثل��ون فكرة الدين. اإن حل هذه الإ�س��كالية بداأ مع 
البنيويني، لكون اأن الأدب لي�س فكرة ال�س��عر وحدها 
امنا هو كل ما ت�سنعه الكتابة. لكننا يف العراق بداأنا 
�سعراء، اجلميع بداأوا �سعراء. ظهور النرث يف العال هو 
ال��ذي عمل على تدمري النرث، ومن ذلك ق�س��يدة النرث 
كمث��ال. وظهور الرواية هو ظه��ور املدنية يف اأوربا. 
ا�سري اىل فهم خاطئ لدينا مب�سطلح املجتمع املدين 
وال�سحيح ما ن�سميه املواطنة. لقد ت�سكلت املدن من 
الهاربني من القطاعيات الفالحية يف العال وبداأت 
تتجمع يف املدن بعد اأن كانت تن�س��ب اأ�س��ماءهم اإىل 
من يرعاهم. وعندما و�س��لوا املدينة �ساروا احراراً. 
وعندما ت�س��كلت البورجوازية حققت ح�س��ورها بعد 
اأن وج��دت هوؤلء الذي��ن ل يجدون قوت يومهم. ويف 
الواق��ع اأن بودل��ري عندما كتب، كتب ع��ن هذا العال. 

وح��دث ذلك عندم��ا كان 
اخالق��ي  انتظ��ام  هن��اك 
الع���رص،  يف  واجتماع��ي 
وعنده��ا ب��داأت الهوام�س 
املركزي��ات،  تغ��زو 
الن��رث غ��زا ال�س��عر. الأم��ر 
يف  عندن��ا  ح��دث  نف�س��ه 
الثمانينيات عندما حتول 
ف�س��اء ال�س��عر اإىل ف�ساء 
نرثي يف الت�سعينيات ق�سيدة النرث على �سبيل املثال. 
هذا التحول ا�س��افة اىل التحولت الجتماعية ولغة 
ال�سحافة هو ما نطلق عليه اليوم بالرواية احلديثة. 
شج�ع الع�ني: الأدب منذ ع�رص الإغريق، كله �سعر. 
ماع��دا "الق�س��ة" وه��ي امللحم��ة، وقد كان��ت ُتكتب 
�س��عراً، اأما ال�سعر الغنائي فلم يكن له دور، ول يذكره 
ار�س��طو ال ب�س��كل عاب��ر. وعندما تطورت احل�س��ارة 

و�سارت املدن، بداأ التحول من ال�سعر اىل النرث. 
حمد الزبيدي: كل روائي بداأ �س��اعراً. وال�س��عر كما  اأ
نعلم ت�سعب ترجمته، ب�سبب فقدان الرتجمة للجر�س 
اليقاعي ورنني اجلملة ال�س��عرية. واجلاحظ يقول اإن 
ال�س��عر ل يرتجم. ال�سوؤال لأحمد ال�سعداوي : نعرف اأن 
رواياتك ترجمت اإىل اأكرث من لغة. هل قراأت رواياتك 

املرتجمة بلغة اأخرى كالنكليزية مثال؟ 
احمد السعداوي: ل ل اطلع عليها. 

احمـــد الزبيـــدي: الق�س��د م��ن ال�س��وؤال معرفة مدى 
مقدرة املرتجم على احلفاظ على البنية ال�رصدية يف 
الرواية ، وكيف وجدت جت�سيد جتربتك الروائية بلغة 

اأخرى ؟

 اأحمد �شعداوي :
سلطة المثقف الراعي 

الهاديء الموجه 
تفّتتت بسبب تعدد 

المنابر ووسائل التواصل 
اإلجتماعي 



20
/2
01
9

79 AL ADEEB AL IRAQI

 �شجاع العاين  :

في جامعاتنا يكون 
التركيز على الشعر ، وأما 

النثر فال يدرس كثيرًا.

دد
لع

ة ا
دو

ن

ي�س��تطيع  ل  بـــدر:  علـــي 
ع��ن  يجيب��ك  اأن  اأحم��د 
�س��اأجيبك  اأن��ا  ال�س��وؤال. 

عليه.  
حمد الســـعداوي: من  اأ
خالل جتربتي ال�سخ�سية، 
روايات��ي  ترجم��ة  ف��اإن 
الفرن�س��ية  اللغ��ات  اإىل 

والإيطالية والإنكليزية، ق��د وقعت باأيدي مرتجمني 
بارعني. مثال "بربره تري�س��ي" التي ترجمت روايتي 
اإىل اليطالية وح�س��لت يف ع��ام 2016 على جائزة 
اأف�س��ل ترجمة وهي م�س��تعربة بارع��ة لها ترجمات 
كث��رية. اأم��ا الت��ي ترجم��ت روايت��ي اىل الفرن�س��ية 
"فران�س مايا" فقد اأ�ساد بها الأ�سدقاء الذين يقراأون 
عن الفرن�س��ية، وهي اأي�س��ا مرتجمة قدي��رة وبارعة. 
والرتجمة النكليزي��ة ترجمها "جونثان رايت" وهو 
م�س��تعرب اإنكلي��زي ب��ارع ومتمك��ن وعن��ده جوائ��ز 
كث��رية يف الرتجم��ة.. اأما عن الكيفي��ة التي يت�رصف 
به��ا املرتج��م يف بع���س الأ�س��ياء، فقد ترج��م راأيت 
مفردة "ال�س�س��مه" ب� Whats name وقد ت�رصف 
بدجمه��ا. اأعن��ي اأن املرتج��م ميكن��ه اأن يت�رصف يف 
ذلك. واملعيار �س��يكون يف تلقي اللغ��ة الذاهبة اليها 
تلك ترجمة الرواية. اأ�س��ري اإىل مرتجم ياباين ُرِف�ست 
ترجمته ل�"فرانك�ستاين يف بغداد" من قبل النا�رصين 
لكون ن�سها الياباين ركيك. ذلك اأنه حمكوم ب�سياقات 
تخ���س اللغة املرتج��م لها. وثمة انطباعات تت�س��كل 

عند قراءة الرتجمة من قبل القراء.
حمـــد الزبيـــدي: لو كان��ت تلك الرتاج��م للروايات  اأ

تتح��دث عن عراق ما قبل 
2003 ونظام �سدام، هل 
كانت �ستاأخذ نف�س احليز 

الذي و�سلت اإليه الن؟ 
كلنا  ال�سعداوي:  اأحمد 
املرحلة.  تلك  عن  كتبنا 
رواياتي كلها تتحدث عن 

ذلك. 
شج�ع الع�ني: 

فرانك�ستاين يف بغداد ل تكن عن تلك املرحلة. 
حمـــد الســـعداوي: كان فيه��ا مراجع��ة للمرحلة  اأ
ال�س��ابقة. وفيها ربط بني املرحلة ال�سابقة واملرحلة 
احلالية. وربط بني مرحلة �س��دام ومرحلة الحتالل، 
لكن حاجات التلقي يف اللغة الذاهبة اليها الرتجمة، 
تفر���س احكام��ًا معين��ة، الي�س��ار المريك��ي مث��اًل، 
والربيط��اين، قراأوا روايتي يف �س��ياق نقد احلرب يف 
"الغاردي��ان" وهي �س��حيفة ي�س��ارية. لكن هل يعد 
ه��ذا املحدد الوحيد؟ موؤك��د ل. لن ذلك فيه اجحاف 
للعمل الدبي اأو الروائي. وبالنهاية يبقى ثقل العمل 
للق��درة والرباع��ة الفنية. وانا من خ��الل املراجعات 
الت��ي اطلعت عليه��ا، اأرى اأن هناك مراجعات �رصيعة 
ت�س��ري اإىل البع��د ال�سيا�س��ي، وهن��اك من حّل��ل البناء 
الفني واجلانب اخلالق يف الن�س. واليوم اأ�سري اإىل اأن 
التداول يف امليديا، وهيمنة املو�س��وعة ال�سيا�س��ية، 
�ستكون حاكمة جداً يف تداول الأدب. "جبار يا�سني" 
مثال، �س��درت روايته "القارئ البغدادي" يف ع�س��ية 
احلرب عل��ى العراق باللغ��ة اليطالي��ة، وكان كتابًا 
عاديًا كبقية الكتب، لكن م�سادفة �سدوره مع بداية 
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الغزو جعلته يحقق ح�سوراً كبرياً يف اللغة الإيطالية، 
وهذا لي�س مو�سوعًا اأدبيًا اأو فنيًا، اإمنا حاجة القارئ 
الإيطايل اإىل معرفة ما يجري من خالل الأدب. جبار 
يا�س��ني عندما كتب العمل ل يك��ن يفكر اأن ثمة غزواً 

�سيح�سل. 
علـــي بدر: خم���س ع�رصة م��ن روايات��ي ُترجمْت اإىل 
خمتلف اللغات، وعندي خربة يف هذا املجال ب�س��كل 
جي��د، اأقول لي�س كل العمال ُترتجم وُتن�رص لأ�س��باب 
فنية. وال�س��بب ال�سيا�سي هو �سبب رئي�س يف ذلك. بل 
اإن ال�سيا�سة يف الأدب �سبب رئي�س. انا ل اأكتب رواية 
ح��ب، ول اأكت��ب رواية خارقة على امل�س��توى الفني، 
لك��ن هن��اك جمموعة عوام��ل يتطّلبها ال�س��وق، منها 
اأنك من الع��راق، والعراق حمتل، ولأن��ك روائي جيد، 
اإنهم ل يرتجمون اأية رواية. يريدون رواية م�ستوفية 
ل���رصوط اإنتاجها الفني باحرتاف على وفق املعايري 
العاملي��ة، ول يرتجمونها لأنه��ا خارقة فنيا اأو على 
م�ستوى ال�س��كل، لأن مو�سوعها �سيا�سي. لقد نحجت 
روايتي "حار�س التبغ" بالإنكليزية، لكن بابا �سارتر 

جنحت بالفرن�س��ية، لأنها 
تتح��دث ع��ن الوجودي��ة، 
الغيوم"  "عازف  وجنحت 
بالهولندي��ة، لأن عنده��م 
م�سكلة الالجئني. وجنحت 
"الطري��ق اإىل تل مطران" 
فيه��ا  لأن  بالإيطالي��ة 
جن�سًا وحّبًا واآلهة ودينًا. 
ثقافة املجتمع لها عالقة 
بحاجات ال�سوق. ول اأكن 

حمظوظًا بالرتجمة لالإنكليزية، فمرتجتمي الأوىل ل 
تكن تتقن العربية. هذا املو�سوع فيه حكايات كثرية، 
ول يكن معّبداً بالورد. الق�سية لي�ست بوجود مرتجم 
جيد ومت�س��ي الأم��ور بي�رص. وُترجمت ع��ازف الغيوم 
م��ن قب��ل مرتجم��ة تون�س��ية، وعندما اطلع��ت عليها 
النا���رصة وجدتها ترجمة �س��عيفة، فتطّلب هذا الأمر 
مّن��ا تكليف حمررة تعيد �س��ياغتها. وكنت حمظوظًا 
جدا بالرتجمة للفرن�س��ية وف��ازت ترجماتهم بجوائز 
اأدبية كثرية. وحمظوظ اأي�سًا بالإيطالية. وقد جنحت 
ترجمة اإحدى رواياتي بالرو�س��ية، يف حني اقرتحوا 
علي �س��حب ترجم��ة اأخرى ل�س��وء الرتجم��ة، وكانت 
لرواي��ة "الرك���س وراء الذئ��اب" ق��ارئ وه��و نا�رص 
رو�س��ي من ال�سيوعيني القدماء ن�سحني ب�سحبها من 

املكتبات.
شج�ع الع�ني:

 كن��ت اأكت��ب مق��الت جلري��دة نرويجي��ة بع��د العام 
2003 عنوانه��ا "حكاي��ات م��ن بغ��داد"، اأبلغ��وين 
اأن الي��وم ال��ذي يظهر فيه مق��ايل يف اجلريدة فاإنهم 
يبيعون اأ�س��عاف الن�س��خ 
منه��ا، لأن النا���س هناك 
تريد مادة عن بغداد، لأن 

الدنيا ت�ستعل فيها. 
حمد الزبيدي: ال�س��وؤال  اأ
�س��جاع  للدكت��ور  موج��ه 
الع��اين : يف نق��د ال�س��عر، 
ال�س��عرية"  "الأجيال  ثمة 
وه��ي �س��ّنة �س��نها النقاد 
ال�س��عراء  ع��ن  ليتحدث��وا 

 طه حامد ال�شبيب :

إن النجاح األكبر ألي نص 
انسجام المضمون مع 

الشكل، فالمضمون يخرج 
الشكل.  
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بغطاء جيلي، وغالبًا ما ين�س��بونه اإىل البعد الع�رصي 
– �س��تينيات و�سبعينيات الخ - . لكن الأمر مع نقد 

الرواية خمتلف متامًا. فلَم هذا الختالف براأيك ؟ 
شـــج�ع الع�نـــي: رمبا يعود ال�س��بب اإىل قلة الإنتاج 
يف الفرتات ال�س��ابقة. لهذا ل مينح النقد فر�سة ملثل 

هذا الإجراء. 
حمد الزبيدي: هل ت�ستطيع ان تق�سم الروائيني اإىل  اأ

اأجيال . اإىل جيلني على الأقل؟
شج�ع الع�ني: نعم. هناك جيل غائب طعمة فرمان، 
وفوؤاد التكريل، وهناك جيل طه ال�س��بيب، وعلي بدر، 
وعبداخلال��ق الركاب��ي، واحم��د خلف، وهن��اك احمد 
�س��عداوي واآخرون من جي��ل اأحدث. واأ�س��نفهم على 
اأ�س��ا�س عقدي. اأعني اأن غائب، والتكريل، على الرغم 
من التفارق بني اأ�سلوب هذا وذاك، اأ�سميهم جيال رغم 

اختالف طرقهما بالكتابة.
طـــه الشـــبيب: اأن��ا �س��د فك��رة الأجي��ال، وكيفما 
ن�سعها �ستكون خاطئة. اإذا افرت�سناها بح�سب العمر 
�س��تكون خاطئ��ة ، وبح�س��ب الإنتاج اأي�س��ًا �س��تكون 
خاطئة. لكننا ن�س��تطيع الق��ول اإن �رصبًا من �رصوب 
الكتابة ظهر يف هذه املدة اأو تلك . اأعني اجتاهًا فنيًا 
معينًا ميكننا ت�س��ميته على ه��ذا النحو، اأما التجييل، 

ل ن�س��تطيع اأن ن�ستوعبه يف ال�سعر ول يف غريه، اإنها 
فكرة مغلوطة.

علي بدر: امل�سكلة اأننا نقد�س هذه ال�سياء اخلارجية. 
واإن كانت و�س��يلة اأكادميية ملعرفة املرحلة، فن�سع 
اأطراً �س��غرية ومتحركة لنفهم من خاللها مو�س��وع 
الجيال. وهذا الأمر معمول به يف الغرب، في�س��ريون 
اإىل ان املرحل��ة الفالني��ة ظه��ر فيه��ا ف��الن وفالن، 
لالإ�س��ارة اإىل ظهور ذي اأهمية ما، اأما عن التفا�س��ل 
فه��ذا للتاري��خ.. وعندن��ا بتقدي��ري ت�س��نيف لكتاب 
الواقعي��ة، اأ�س��ميهم فر�س��ان الواقعي��ة مث��ل غائ��ب 
طعم��ة فرمان، وف��وؤاد التك��ريل، وعبدالرزاق ال�س��يخ 
عل��ي، ومهدي عي�س��ى ال�س��قر. بعدها ظه��رت رواية 
ال�س��تينيات، وهي تقريبًا �س��كلية كافكوية كفا�س��ل 
العزاوي.. بتقديري ال�سخ�سي لميكن اأن ناأتي بجديد 

مال نقراأ القدمي، وما هذا القدمي اإل بنية هائلة.

احمـــد الزبيـــدي: يب��دو اأن ال�س��وؤال ع��ن الرواي��ة ل 
ينته��ي ، وهذا هو دي��دن احلداثة التي ل متّل ول تكّل 
ع��ن التجديد والتغي��ري ، ويبدو كذل��ك اأن الإجابات ، 
ه��ي الأخرى ل تنتهي ... �س��كراً جزي��اًل لكم على كل 

هذا اجلدل والنقا�س والت�ساوؤل .  
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قال اجلاحظ. : ب�شتان قري�ش و�شف اأطلقه 
العرب على عراق العرب وعراق العجم حني 

وزعه اخلليفة الثالث على قادة جيو�شه ف�شار 
ا وخولاً لهم( اأهله واأر�شه عبيداً

ل اأ�سجارها التي اأثكلتها ال�سيوف،
ول ثمارها،

وهي تتقم�س جماجم الفو�سى.

جبـــــ�ر ال�ـــــــّواز

بستان قريش
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ول اأفقها الأ�سود املخ�رّص،
ي�سطر برهانه يف �سجل الأع�ساب.

كان يا ما كان،
خيوٌل تدّك اأثداء ال�سبايا،
رماٌح تك�رّص ظالل املوتى،

ودروٌع تقراأُ تعاويَذ الليل يف النهار.
وملثمون

ملثمون
ملثمون

اأ�سقطوا األقابهم يف الأزقِة،
واألب�سوا يف خ�سمِّ خيالئهم اأج�ساد الرمال لل�سبايا،

وتقا�سموا الطناف�َس نكايًة بق�رص الإمارة.
رتلوا �سورة الروم،

وهم يحرقون الأنهاَر،
بحًثا عن األ�سنة الآبار.
وم�سحوا عيون املطِر،

ليغر�سوا اأوراَد دمائنا �سوًكا.
وكان يا ما كان

الرجل ذو العني اخل�سبية،
ذو ال�سيف اخل�سبّي،
ذو اجلواد اخل�سبّي،

بقَي من�سجًما،
وهو يغادر خ�سبَة امل�رْصِح،

ظّل العرق ي�سهل يف ظالله.
وب�ستان قري�س،

ما زالت ت�رصخ بال�سبايا وتلهث باليتِم.
وكان يا ما كان،

اأين هوى اخلالن? !
لقد دفن امللكيون �سيوفهم بال�سباب،

واأوقدوا غلَّهم يف النخيِل
وبال اأ�سماء،

اأوالقاب،
اأو كنى.

ونكايًة بعماتنا،
اأوملوا حقائبهم مطاراٍت،

وخمادعهم اأ�سالء �سحايا،
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واأنني بالد.
وكان يا ما كان،

اأين م�سى اخلالن? !
لقد م�سحت �سحابة بال�سيِف،

من دفاتر ال�سجون،

وظّلت الب�ستان يف ظماإٍ  جمنون.
وكان يا ما كان،

هوؤلء،
الهوؤلء،

الذين يخرجون من حلمي،
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وهم يخدعون اأنف�سهم باأقنعِة املع�سيِة،
والغفران مًعا،

كيف اأقنعهم باملكوث? !
وهم يزّورون اأحالمي بالأغاين،

ويت�سرتون باخلوف نكايًة بالفرح،
وباملا�سي نكايًة بالغِد،

وبحروف العلِة نكايًة باملعلقات،
كيف اأح�سيهم? !

، وهم يخت�رصون اأحالمي بالظنِّ
ويو�سعون لومي بالنتظار،

ويوؤطرون حلًما يل،
ل يقفون عليه،
ول يبت�سمون.

ويغادرونه باكًرا
قبل اأوان النوم،

هوؤلء
الهوؤلء

من علمهم �رصقة الأحالم،

وتزوير ب�سمات الروح يف الزوايا? !
اأين هم الن? !

اأين اأنا? !
واأين اأنت يا ب�ستان? !

وكان يا ما كان. 
اجلباِل- ال�سمال..

)ل تكن ولدْت بعد تلك البالد(..
وما كان )كارون(- يف ال�رصِق- نهَر اأحد..

***  
والآن:

ل يف املتحف، بل بعد �سبعِة اآلف عام،
لون املاِء �سغرٌي يف النهرين ويف الأهواِر..

وامل�سحوُف- احلوت الأّول- مغرو�ٌس يف الطنِي..
والأ�سماُك:

ال�سّبوُط. الكّطاُن. البّنّي. احلمرّي..
تبحُث يف اأنهار اجلرياِن العّطا�سنْي

... عن لقمِة ماء!
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يا اأيها النواُب. اأيها ) املجرَّبون(
بوا. يا اأيها النواُب. والذين ل ُيجرَّ

ل تقرتبوا من ن�سِب ) جواد �سليم(. بعد الآن!
عودوا اإىل مطابِخ بيوتكم..

ولتخجلوا. اإن كاَن بها ِجنُب اأو لنب..
من �سدِّ)األي�سو(..

اأو، متٌر اأ�سود، من نخِل اجلرياْن..
حزناُن على �سيِّده.. متِر الب�رصِة.. يا نواب!

***  
واأنا. �سوف اأ�سيُح. بعلوِّ الناِي. وحزِن املعدان:

ِة. يا اأحزاَب الأكراِد: يا اأحزاَب ال�سيعِة. يا اأحزاَب ال�سنَّ
األف عوايف!..

فْلتقت�سموا بغداد!
لكن لن تقت�سمونا!

واأنا- بني القيثارِة والناِي-..
�ساأ�سعُد فوَق الزّقورِة ،

اأتلو ن�سيدي الأخرَي:
يف البدِء كان الرافداْن

وكانِت الدنيا دخان
ل بارٌق خلَف املدى. والأفُق �ساْق

حتى بدا- مثل الندى- وجُه العراق!
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عيد ميالد يوم ام�س
�سالون �ساخن بحرارة عيد ميالد �سديقته امل�سوومة 
بغريه، ل�س��ت فا�س��حًا، لكن متعب ومث��ري لذا ل اأقف 
كموديل للدعاية، ي��وم اأم�س كنت حقًا مزدحمًا؛ نلت 
الكثري من التهكم وذم معنى  نف�س��ي بو�س��في متثاًل 

وتذكرت اأين ل�س��ت مطالبًا باإبداء ده�سة اأو اأي عالمة 
ت��دل عل��ى انتمائه اإىل مملكة ال�س��هوة، م��ا كان علي 
�س��وى اأن اأق��ف برباطة ده���س ول اأدخن اأو اأحت�س��ي 
اخلمر وال�س��فا؛ وم��ن عطاب داهمني خم�س��ة حاكته 
امراة �س��ليطة الإغراء. �س��ديقة امل�س��وؤومة حت�س�س��ت 

زهير بهنــ�م بردى

عيد ميالد يوم أمس
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قو�س��ي ومت��ردت لأين مو�س��ع مزاج��ات ل حت�س��ى، 
�سحبت مزاجي ال�سخ�سي وخرجت اإىل برق يف عتمة 

اأ�ساء اأمامي �سالون الليل
***

حكمة عذراء تعا�رصين كيف يل اأن ان�سج يف الإقامة، 
احتف��اًء ب�س��هيق اك�س��ريي امل�س��في اإىل هذي��ان يف 
نقو�س �سفراء من �سهوه ال�سم�س ينبغي يل اأن اغت�سل 
الفجر والهموم والف�س��اء فوق كتف��ه ال.......... تدوق 
خف يومياته ال�سامية من منفى يتخا�سم النبات مع 
فخامة قامة اأع�س��ائه مزامري من اخليال ت�سحك يف 
ق�سب يحت�سن الكالم املكتوب بف�سامة مو�سيقى. ل 
وقت �س��وى للحب يعود اإىل طبعي ال�سغري حيث كنت 

اأم�سك الهواء كي ل ي�سقط على الر�س 
***

ي�س��عد نعا�س��ي اإىل قل��ق ال�س��اعة، اع�س��ا�س ما زالت 
تتزين نوافذ الوقت لي�س مفاجاأة لأن اأرقد يف كهوف 
اأراه��ا مطمئنة اإىل قو�س خيط رقيق من برج يتحدث 
ظل��ي الواق��ف يف ابجدي��ة الوقت اإىل  ظ��ل  اخر لي�س 

م��ن طبيعته يرميني ب�س��فتيه ب��ال فرادي�س ويدحرج 
بي�سًا مك�سوراً ل�س��حرائي املتبعرثة بال�سم�س اأجل�س 
القرم�س��اء ال�س��اعة بوح�س��تها واأن��ا بتم��وج كالمي 

و�سهوتي ليل يغم�س �سهوه النوافذ
***

اأق��راأ يف فم ياب�س حكمة غيب تائه يف زيتونة الليل، 
طفل ياأخذ اإىل �رصيره ارطب، وعلم اأن يقول اأ�س��ياء ل 
تقدر اأن مت�سي يف ماء ا�ساطري جمهولة يدور  وكاأنها 
�س��موع �ساخبة تهتم بفنجان عرافة تهذي يف متوج 
مرايا حتب ن�ساء ل ح�رص لهن يوقدن ذروة �سهوتهن 
يف الرم��اد ويلبط��ن يف الط��ني دون رداء ا�س��ري واأنا 
اودع اع�س��ائي هك��ذا يف كرا���س �س��اللة ل ت�س��جب 
متاثيل��ي يف فهم ابواق تبوق و�س��ع �س��الل تنزل من 

�سيقان م�سن بزي ف�سي
***

دع م��ن ف�س��لك ومتهل قلي��ال التمثال، ي�س��تحم الن 
بع�س��ب ق�س��ري املاء يف فكرة جميلة، ق�س��دي اإثارة 
الثمل��ني املتباه��ني بغزيرتهم املت���رصدة، وماواهم 
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البارد فوق كر�س��ي يهتز بعذوبة، وي�رصوهم من تك�سع 
ال�س��مع اخلبيث حتت قمي�س اأ�سود �سفاف وبني فو�سى 

و�سام والت�سوي�س ولوثة ايام حتت ع�س حالك من البيذ 
العتيق املهجور يغم�س عينيه من م�س��حوق اأ�سود تائه 
يف اعباء الرتاب يذوب يف اأي و�سيله قبيحة جتيء اإليه 
ول تدعه يفكر بال�ست�سالم اإىل حمة ت�رصده املبتكر يف 

اأيقونة منهكة
***

رمي��ت الغب��ار يف الطال��ع وغ�س��لت اخطائ��ي باعتذار 
ع�س��ي عن البوح، ما دخلت اإىل خلوه خ�رصاء بج�سدي 
املغمو�س بالتبل�س��م، ماكن��ت بعيداً حقا عن الكالم ول 
اأ�سمع اأن تاخذين  التي من ا�سمايل اإىل ربيعها الربزخ، 
كنت اتك�رص فيها فوق بع�س واتكىء على عتبات تدرين 
بع��ري �س��اخب ا�ست�س��لم تائها م�س��تتا لطل�س��م واهبط 
طوع��ا مقتحم��ا بلطف اأيامي الأوىل واأن��ا احفي منفى 

بح�سن عويل
***

ق��رات م��ا ي�س��به مكي��دة افعى تركع خ��ارج  اأ�س��لوبها 
املعت��اد لي�س ماكون ان اأكون يف ار�س��اليات ج�س��دي 
رمب��ا لب���رصي اأن يلق��ى بالالئحة  عل��ى فارغة يخرج 
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م��ن مدور او لي�س ك��رة القدم لكن اع��ود يف تنويات 
رمان ما يتحول �سحبا يف غمو�س كائنة امل�ستغرب 
من عذوبة ما ح�س��ل  وبح�س��ب ذلك مماثال  ل�س��جر 
�س��وؤوم بالتحدي��د كان يرغب  طوعا لق��اءه يف فكرة 
غري كاملة بال ريف لنك�س��ار �س��وت وردة بال �سبب 
يف مكان ل ي�سمح لها اأن تكون اأكرث انفه رغم ب�ساعه 

الوهم 
***

ل يبق يف الفرا�س �س��واي فلي���س من العدل ان ادخن 
حدي��ث امراة لزال��ت اإىل الن يف درج��ة حب غليان 
تطلق قبحا يتطلع اىل ج�س��دي ال�س��ليم ا�سمئزازا  من 
ب��طء رغبته  مث��رية  تقول تالو ملو�س��يقى يف فهمي 
لتتخل�س من �سوت ك�سري يف ده�ستها يطلب باحلاح 
خمي��ف تفاه��ة كائ��ن مغمو���س يتدخ��ل يف �س��ائبة  
وحمط اعجابه يف ا�سارات �سيادتها كرها يف رتائه 
ن�س��وه �سخ�س��ية تخب��ط ب���رصا انيقا يف ا�س��تهجان 
ال�س��واد عم��ل جرىء حقا فخور بانن��ي  ل انتبه اليه 

حني تاأ�سفن. وحدي الفرا�س وتواطاأت مع اياي 

وع��ادة يف الواحدة بع��د ظالم اللي��ل، وكانت جممل 
اأح��داث العال بعيني، كنت احل�س��ها ب�س��كل منطقي 
ولكنن��ي ل ادري كنت اتع��رث ما يقرب عول من فكره 
ك�سالنة من دن�س احلب تنام يف جممع كبري بخيبات  
تتكد�س على من�سة، لف�سل بني اوان �سماء ل تعلقها 
الن��د، عورون الفتاه با�س��كالهم املم�س��وقة وما زالت 
لديهم الرغبه بتدخني امل�ساء، هم التنابله على ذمة 

ترون بغدرته افكارهم ال�سوداء ال�سخ�سية 
***

فيم��ا كن��ت اتره��ل ن�س��اطًا  و���رصوايل يتو�س��ل اإىل 
التنظي��ف، لقامة عادت م��ن اذرامي فجاأة وباإحلاح، 
وكان ج�س��دي قد فارق احل��ب يف عادات امراة دائما 
م��ا تدخل يف �س��وؤونه الداخلي��ة بانتقا���س ما كنت 
احاذي الفر دو�س  واأنا اأ�س��ري مهال ً؛ واقطع ب�س��ورة 
حفي���س ع��ن اعت��زازي  الناعم يف العب��ث وقتا اكرث  
وانا احدق ب�س��كل كثيف وبانزعاج بارن وبا�ستمرار 
تلك احلال اىل امراة تتنا�س��ب  جنون��ا بافكاره لقتل 

الوقت
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تت���رصف اأحيان��ا بي��وم اعتيادي مم��زوج بقليل من 
ال�سجيج وتنفذ هائلة يف ك�سلها البارد كثريا و�سبب 
�س��هرتي اأنن��ي اأك��ره الظ��الم فيكون الأم��ر يف حمط 
اإعج��اب ال�س��وء وحت��ت وطاأة هي��اج اجت��از ازعاج 
موؤقت ب�رصعة بطيئه ل ا�ست�س��لم عل��ى الأقل لوقاحة 
تطيب خاطر ول اأكون �س��ببًا حلاجة ارغب يف لطفها 
ب�ستى الو�سائل طبعا اجل�س قبالة موقد الكالم وعلى 

الدوام �سغوفا مبتحف فاتر ل�ساكلتي 
***

يوجد معي ليل اأحتاج اإىل مكان عتيق من ال�سل�سال 
ل مي�س��ي يف عبه املاء، ات��ذوق ال�رصيح الطري وما 
يتبقى من ق�سب يف حنجره غيتار وكمبادرة فردية 
اط��ل براأ�س��ي القبيح حتت وط��اأة ال�س��وء، وبالنيابة 
عن��ي ل عي��ب اأن اأبق��ى اه��ذي عندم��ا اطيح ب�س��يء 
رمبا خلتم اأنه حدث ب�س��كل غريب يف اخلواء اأو رمبا 
تع��ب بردا يف م��كان ل اطق ذرعًا ب�س��ريته الرهيبة؛ 
ا�س��تعنت كثريا بوقاحة غفلتي ورفعت اأ�سابعي على 
قيد ال�سماء لي�س �سعفا لكن كي ل تخونني �سديقتي 

التي ت�سبهك قليال يف مثل هذا الوقت من الليل
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َما جئُت اأعرُف لكْن جئُت اأعرتُف
                                    حنَي اْرَتَكْب�ُتِك اأيّن ُكْنُت اأختل���ُف

َتلٍف ل �َسْيَء ُي�سبُهُه َعْن كلِّ خُمْ
َتِل�����ُف                                   َكاأنَّ َكْويْن عن التَّكويِن خُمْ

فحنَي جئُتِك حمموًل على َعط�سي
                                 ْل اأْغرِف املاَء .. كاَن املاُء يغرتُف

َف���ًة ُمْذ كنِت ناِعَمَة الأَْطَراِف ُمرْتَ
ُف َ                                  وكاَن َيْلهو على اأَْعطاِفِك الرتَّ

َفْت ُمِذ اْبَتَدْعَنا ُحُرْوَف اللَّْيِل َواْحرَتَ
ُف اِبِع �َسْيَئًا َلْي�َس ُيْحرَتَ                                  ُكلُّ اْلأ�سَ

ُمْذ ِقْيَل َما ِقْيَل .. ل َتْنَفكُّ َتْع�َسُقَها
ُفْوا                                 َوَما َتَزاُل َكَما اأَْنَت اّلِذْي َو�سَ

نــــــــــ�جي ابراهــــــــيم

اعتــــــــــراف
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َها .. ِمْن ُهَنا .. َحّتى ُهَناَك .. َوِمْن اأُِحبُّ
َعُف ْخِل َحّتى َيْهَرَم ال�سَّ                                       ُطُفْوَلِة النَّ

اإن لّزين َتَعٌب اأو هّزين �َسَغٌف
                                 َي�ُسْوُق ُروِحْي اإىل اأَْهَداِبَهَا ال�ّسَغُف

َواإِْن َتَط����ّرَف وّد ف�ي َموّدِت����ِه
َمْرُت َوْجداً كثرياً ما َلُه َطَرُف                                    اأ�سْ

َواإِْن َتَذاَْرَف َدْمُع اْلَعنْيِ �َساَعَتَها
                               َذَرْفُت َعْيِنْي َلِو اْنَّ اْلَعنْيَ َتْن��َذِرُف

َفَكْم َوَقْفُت وراَء الَغْيِم اأَرقُبها
َن���ا اأَِقُف                                َوَل�ْسُت اأَْدِري َعل�����ى اأٍَيّ اأَ

َعَلى �َسَفا ُجُرٍف َهْاٍر َوَيْنَهُرِن���ْي
�����ُرُف                                   َتَه���ّوُر امَل�ْاِء اأْن ل َي�ْسُقَط اجْلُ

ُل�����َها َعَلى َكِث�رْيٍ ِمَن الأَ�ْسَياِء اأَوَّ
                             اأَنَّ اّلِذي ه�����َهَنا غري اّلِذي ع���ََرُفْوا

ْك�ُس��ْوِر اأَْذُكُرُه اِكَها امْلَ َفُمْنُذ �ُسبَّ
                            ِحنْيَ اْنَحَرْفَنا َوَك����اَد اللَّْيُل َيْنَحِرُف

اِبُعَها ْفُت َويِفْ كّفْي اأَ�سَ ُمِذ اْرجَتَ
������ُف                              َوُمْنُذ �سّب������������اِكَها ل�الآن اأَْرجَتِ
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وكيف هي روحك
يف الربزِخ،
اأيها الأُب ،

هل ما زالت  حتنُّ
اىل النهر املحاذي لكوخنا  ؟ 

ل �سيَء

يثرُي غباَر القلق،
 يا اأبتي،

ل �سيَء  �سوى اإنَّ ريًحا غام�سًة
قد ع�سفت بالكوِخ،

و اإنَّ النهَر  ل يعد
غري جمرى للدموع.

رعــــــد زامــــــل

رسالة إلى أبي
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اأما �سجرة الزيتون
التي ودعتني حتتها،

فال غ�سَن  - بعدك -  فيها ،
يوحي بال�سالم !

، َ ل  �سيَء  قد تغريَّ
حتت �سماَء كوِخنا القدمي.

ل  �سيَء،
 يا اأبتي

�سوى  اإنَّ اأمي ال�سحراء،
 قد وزعت ظاللك

على اأخوتي التماثيل.
واإنَّ نطفتك اخل�رصاء ل تزل معلقًة

على حبِل الهجرِي
فانظْر اإليهم ....

كيف يحثون الرتاَب
بوجه نطفتك اليتيمة *.

ثم انظْر اىل الكوخ 
يا اأبتي،

اإذ ما من اأحٍد به،
ي�سهُد على

ذبويل !

* (  وغارق��ة ..  بالدم��وع عي��وين  ..  اأج��ر اخلطى  ..  فاإذا  
زارين  طائف  احلرب حينا ..    تعرثت بالكلمات  ..   كما 

كنت بالأم�س  يا اأبتي   ... عاثرا بالظنون !!
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ماذا ك�رصَت؟
_ك�رصُت مراآتي

وكّل ق�سيدة األقت علّي �رصاَبها
_ماذا وجدَت؟

وجدُت رمل حكايتي رماًل 
ول تنطْق لأغلَق باَبها 

ي��ا ليتني ل اأب�رِص الكلماِت وهي متّر مرتفة ت�س��يء 
كتاَبها 

بالده�سة الأوىل و�سحر النار فيها
باملنى �سبغْت لها اأعتاَبها. 

اأم�سي اىل قلقي فاأ�سِنده 
لي�سندين 

علوي ك�ظم كشيش

مــــــاذا كسرت
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واأحذف لوعتي 
اأن�سى  لها اأ�سبابها

النهر اأبعد ما يكون الآن
حتى ياأخذ الطعنات ثم خطاَبها 

يا غابة الروح اخل�سيبة 
يا ظالل النخل متنح رق�سها حّطاَبها 

انا ل اأرى اّل اجلمال هنا..

هنا حيث انغر�سُت �سحابًة و�سباَبها 
ه��ذا الو�س��وح ميّوه امل��راآة يف روحي �س��ظايا ل اأريد 

ذهاَبها 
_ ماذا ك�رصُت؟

_ ك�رصَت مراآتني لي�س هما الق�سيدة 
بل �سطبَت عذاَبها
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هكذا اأكون حني اأكون معي
كائًنا اأحادّي اخللّية

اأتكاثر من�سطرا على حزين
بعيدا عن عيونكم املجّردة

بدائيا

ات�سّطح حتت املجاهر
مثَل تخطيطاٍت اأّولّية
اأُواجه بفردة حذائي 

عامَلكم املتطّفل 
ق�سائدي اهدابي 

مروان ع�دل حمزة

 ) براميسيوم (
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التي احت�ّس�س بها الفراغ 
واتلّم�س بها م�ساحتي واغّني:

اأن اكوَنه ! " ما بني الإله الذي ل مُيكن 

الذي ل ولد ول والد له
وبني اأن اكون كائنا بنواٍة واحدٍة

كلُّ �سيٍء ككلِّ �سيء

لذلك  ُخ�رَصّيا كنُت.
ل ولَد ول والَد له

اأنا الوحيد الذي اأ�سبه اهلل
يا رّب !!

ما اأقربني بذلك اإليك
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اأيها ال�سعُر،
اأنثاَك اأنا،

فٌم على هيئِة حرٍف،
ج�سٌد على �سكِل �سطٍر ،

�رصيٌر من املحابِر،
ينقُع بي ري�ُس الوجِع،

مغم�سٌة بقيِح وطٍن.
ني اللغُة عرو�ًسا بثوِب �سارٍع، تزفُّ

راويـــــة الشــــــ�عر

 بـثـــــــوب شــــارع 
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بتاري��ٍخ  ملطخ��ًة  ع��ذراَء 
اأحمَر،

فدي��ًة لل�س��مِت املعل��ِق يف 
كهِف احلناجِر.

* * *                        
اأيها ال�سعر

م��ن  قافي��ٌة  مع�س��مي 
النعو�ِس،

وريٌد على كتِف وريٍد،
بيٌت يحتفُل بواأِد بيٍت،

و�س��بيٌل م��ن ك���رِص الدع��اِء 
مهمٌل.

* * *                     
كلُّ اجلوام��ِع يف بئ��ِر عيني 

عط�سى
كلُّ الدلِء يف خال�ِس �سكي 

خجلى ،
قدا���سٍ  رهين��ُة  واحلب��ُل 
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لعيٍد ل يعوُد.
* * *                  

اأيها ال�سعر،
ْر جلَد الق�سيدِة ، طهِّ
من طغياِن ال�سدِق،

فالوطُن كذبٌة،
النتماُء كذبٌة،

والر�سائُل بي�ساُء جداً،
كحجرِة ربٍّ مالٍم.

* * *          
تعاَل ثقْف جرَح البنف�سج،

يف خلِد الفرا�ساِت.
ليَت البكاَء ي�سدُّ ثغَر القلم،

لتكفَّ �سياُط الكفِر،
ليخر�َس كماُن احلزام،

وتعتَق �سغاُر مدينتي،
من موٍت يليُق بد�ستوٍر ممزٍق،

* * *              

اأيها ال�سعر،
م�ساجعُتك الكرمية،

ل ي�سنَّها كتاٌب،
وبطُن الأفكاِر ملعونٌة،

فكلُّ الق�سائِد بناُت حراٍم.
واملمحاُة كائٌن هجنٌي،

باأع�ساَء م�سوهٍة،
فظلَّ العيُب م�ستحيًا

. كما �سفٌر وطنيٌّ
* * *             

اأيها ال�سعر،
ل �سالَة  اأجيُد،
ل تيممًا اأعرُف،

و�سياطيُنَك املئُة تعرُق
على و�سادِة الريِب

مبتلًة باعرتاِف الغفراِن
بيقنِي اخلطايا

* * *                  
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منازُل زرقتي تهجُر الأبواَب،
ل نافذَة .. ل قفَل،

كلُّ �ستائِر طماأنينتي ترجتُف.
كلُّ هواج�ِس الغيِم

تعرتُف باعتقاِل املطر،
كلُّ زورٍق يف عتمِة دمي،

يبحُر بن�سِف �رصاٍع،
وبع�ٍس من جمداِف نب�ٍس.

* * *              
اأيها ال�سعر،

العابروَن بي زعماوؤَك،
مرتعوَن بن�ساِء خيالِتهم،

ا، وهم يبادلونهن �رصًّ
يتبولوَن املنابَر على الطرق،

ت�سجُّ بهم حافلُة الوقِت،
َر، ُه املتكرَّ فيب�سُق الطريُق حظَّ

* * *                 
العابروَن بي زعماوؤَك،

يقلدون .. يرثثرون .. يّدعون،
يطوفونَك بطويٍل متعٍب،

وي�رصبونَك بب�سيٍط معطٍل،
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كي اأ�ستمّر ..
�ساأعّلق �ستائي على جداٍر اأ�سو�َس

واأترك للنهارات حقَّ النعا�س
وبعد اإغفاءة الزنابق ..

�ساأذهب اىل ج�سد متثائب
اأوقظه بقبلة ممغنطة
فال�ستمرار عندي ..

اأن األج املخادع ال�سومرية

عدنــــــــــ�ن الفضلي

شتاء معّتق ومطر مختمر
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بحًثا عن زهرٍة �سوداَء
ت�سبه يف انتفا�ستها

نهًدا يخال يومه �ساخًنا يف ال�ستاء
كي اأ�ستمّر ..

�ساأنّقب عن ب�ساعة اأنثى
رّدت عليها ذات �سيٍف

ف�ساومها عليها ..
املمهورون بالنزق

وقبل اأن اأ�سعل فتيل الهدوء
�ساأثبت للف�ساء اإين ..

م�ستمّر بتمييع ال�سواد
ور�ّس البيا�س على ج�سد الق�سائد
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فالأنثى ق�سيدة فاخرة
والبيا�س يليق بالق�سيدة

كي اأ�ستمر ..
�ساأم�ّسط اأر�س ال�سواد

بوابل من حروف �سومرية
واأمنح الذين ينحتون جمالهم
بع�س اأقمار ترتا�سق بالغيوم

اأحّثهم ..
اأن يفتحوا النوافذ الزهرية

ل�ستقبال املطر املختمر
املعّباأ بقوارير من ثلج

كي اأ�ستمر ..
�ساأوثق لآخر الن�ساء املمو�سقات

اأدّون لها ما تي�رص من ربيع يتنا�سل
واأعتلي من�سة مقّو�سة
تطّل على وطٍن اأخ�رَص

غادره ال�سواد والدم
واأبقى لنف�سه ..

اأنثى بطعم ال�سكاكر
تراودين عن �ستائي الذي ..

مازال معلًقا على اجلدار الأ�سو�س
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ل يعِد البحُر متخًما
باحل�سوِر،

 يحمُل بني طياِت اأمواجِه
 م�ساراِت الالعودِة،

 فاحلياُة ممّلٌة ،
والنا�س عاكفون على ممار�سِة التدوين.

اأربعُة اأعواٍم اأخرى،
 و�سجُل املوتى حافٌل بالأ�ساحي،

وليــــد حسيـــن

أربعُة أعواٍم أخرى 
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ي�رصبون نخَب الهزميِة،
.  مع اأّوِل ظهوٍر علنيٍّ

يا لهذه البالدِة وال�سقوِط املتكرِر،
منُذ غياٍب،

ي�ستيقظ الفجُر ثماًل، 
يتدّثر بحمى النتظاِر ،

لكي يعوَد احللُم
من جديد.

يف مطابِخ ال�سا�سِة
ت�سطفُّ اللعناُت،

ل�سعٍب يزاوُل ال�ستهالَك.
بفٍم  مفتوٍح،

يخد�ُس ال�سا�سَة يف الظّل،
وميار�س الهزميَة،

يف لقاء متلفٍز.
لي�س الأمر خمفيًّا،

طاملا
اأ�رصعَت نوافَذك اىل املدن الباردِة،

ولديك ذاكرُة الإياب.
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�َسَفتاِن ِمْن َع�سٍل ُمراِق
ٌل ُيْذك���ي اْحرتاقي وتدلُّ

�سها ا�ْستياقي ٌت كالأُمنياِت اإذا تنفَّ وتلفُّ
واأنا اْنك�ساُر ق�سيدٍة �ساخْت على اأمِل التَّالقي

الآَن جْئِت؟
لنَي الّليَل ِمْن وَهِج اْئِتالِق ُتكحِّ

وُتراوديَن ق�سيدتي؛
فتغيُب عْن ن�َسِق ال�ّسياِق

عبدالمنــــعم االمير

كأس الفراق
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وُترّذذيَن على اأغاريِد ال�سباِح ندى اْنبثاِق
يا نْكهَة احلُلِم امُلعّفِر

ِع والِعناِق بالتمنُّ
ِد اأو بالرُتدُّ

ِد والتوُدّ
ِد والتعبُّ

والوفاِق
كيف اجْنذْرِت بداخلي

واأنا امُلدّجُج باْنغالقي؟

واأنا املوؤّثُث باحلروِب
وبالنُّدوِب
وبالعراِق

كم قْد ُقتلُت وْل اأَُمْت
وم�سيُت مقموًعا وثاقي

وجرْعُت اأ�سقاَع اخُلطوِب
فلْم ُترِثْ حّتى ُفواقي

ولقْد طفْحُت..
فما �رِصْبُت اأمرَّ ِمن كاأ�ِس الِفراِق
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كان��ت هن��اك يف القرية حديق��ة غّناء حتي��ط بق�رص 
ال�س��يخ ، ل اأح��د يح��زر ما فيها م��ن األوان الأ�س��جار 
املثمرة . فهذا حكر على �سيدة الق�رص املدللة، و اأبناء 
ال�س��يخ القائمني عل��ى خدمتها ، لكن الأ�س��جار على 
مر ال�س��نني ، مت��ردت  واأب��ت اإّل اأن تتباهى بثمارها 

املثرية للعاب، وتطل بحملها من فوق ال�سياج . 
 الرم��ان والتني والنارجن والتك��ي والليمون ، كّل يف 
حينه . وكان يبدو للناظر � بالأخ�س لولدي )�سخيله 

( واب��ن ) فندي��ه ( � ان حج��م الثم��ار قد لح �س��هيًا ، 
وق��د ت��دىل الرمان جراء ثقله ، وح��ان قطافه . فبات 
عليهم اأن يفكروا و يجازفوا بالت�س��لل يف عمق الليل . 
و كانوا قد ر�سدوا : اإن الطريق اإىل الداخل ، ل يتم اإّل 
عرب فجوة ال�س��اقية اخلالية من املاء . وكان الت�س��لل 
حمفوف��ًا باملخاط��ر ، فاأبن��اء ال�س��يخ ل��ن ي��رتددوا 

باإطالق النار على من يتجراأ على اجتياز ال�سياج .
النظ��ر  ميعن��ون   ، م�س��افة  عل��ى  كالع��ادة  وقف��وا 

موسى غ�فل الشطري

سطو في عمق الليل
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بالرمانات ،  التي بدت نا�سجة متدلية .
قال ابن �سخيلة الكبري لبن فنديه :

� هل ت�ستطيع اأن جتتاز ال�ساقية حتت جنح الظالم ؟
قال ابن فنديه بحما�س : 

� اأ�س��تطيع ، وملاذا ل اأ�س��تطيع ؟ هل اأنا جبان ؟ فانا 
�س��اأزحف بطريقة الأفعى  واأدخل عرب فجوة ال�ساقية 
ب�سهولة . ولكن عليكما اأن تراقبا جيداً .. هل �سمعتما 
؟ تراقب��ان جيداً. فاإذا ح�س��ل و�س��اهدمتا اأح��د اأبناء 
ال�س��يخ فاإن على اأحدكما اأن يطلق �سفريه لكي اأكون 

على علم بالأمر .
 عندم��ا م�س��ى اللي��ل اإىل العم��ق ، اأخ��ذا الكي���س من 
�س��خيلة ، التي اأظهرت تذمرها من نيتهم  فحذرتهم 

، ولكنها يف اخلفاء حتلم هي اأي�سًا مبذاق الرمان .
 اقرتب الثالثة من ال�سياج . وعندما اطمئنوا من خلو 
املكان من املارة ، ت�سلل ابن فنديه زاحفًا من فجوة 

ال�ساقية ومعه الكي�س . 
 علق بثوبه طني ال�س��اقية ، الت��ي مازالت مبللة مباء 
ال�سقي . هذا ل يهم ، �سيغ�سله لحقًا ...  حتّرى  بنظره 
جي��داً ، خمافة ان يوجد اح��د . كان يهيمن على قلبه 
اخلوف من هذا ال�س��مت والظالم الذي بدا اأ�س��د حلكة 
مما يف اخلارج . ا�س��توى على ركبتيه .. ورفع راأ�س��ه 
لي�س��تطلع مينة وي�رصة ، وهو ينظر لعلو ال�س��ياج : اإنه 
ل ي�س��تطيع اأن يقف��ز منه لو اأجرب على ذل��ك. وبدا له 
كاأن��ه قد انقطع ع��ن القرية بكاملها . هل يعود ؟ لكن 

حبات الرمان قد تدلت وداعبت خديه واأنفه . 
 لح��ت له احلديق��ة مكتظة بالأ�س��جار اأكرث مما كان 
يت�سور . و يهيمن عليها الق�رص العايل ب�سطوته . فبقي  

حمتاراً . من اأين يبداأ ؟ واإن عليه اأن يعمل ب�رصعة .

تلم���س الرمانات ، فبدت له اإحداه��ا رقيقة الق�رصة و 
ممتلئ��ة . راودت��ه الرغبة اأن يتن��اول واحدة . لكنه ل 

يفعل لكي ل يفرط بالوقت .
 ثاب��ر بقط��ف الثم��ار ب�رصع��ة ودون �س��وت ، وه��و 
يلت�س��ق بال�س��جرية ، ويتعر���س اإىل  اجل��روح الت��ي 
اأحدثتها ا�س��واكها . فقد كان عليه ان يْحذر من اأذاها 
ل اأن ي�سع ما يحويه يف  . و�س��ع الكي�س جانبًا و ف�سّ
�سليله اأوًل. وم�سى يتنقل من واحدة اإىل اأخرى ، وهو 

يوا�سل القطاف .
 لح��ت له رمان��ة كبرية يف الأعل��ى فاقتطفها ، لكن 

الغ�سن حتطم واأ�سدر �سوتًا عاليًا ، فردد بخوف :
� خرا بعينك وعني اخللفك ابن فنديه . رمبا هناك من 

ين�ست واأنا اأفعل هذا . خرا ب�سفحة موتاك .
 حت��رك بهدوء حتى ل ي�س��در �س��وتًا م��رة اأخرى ، و 
تري��ث  ليعب��ئ الرم��ان يف الكي���س . كان��ت احلديقة 
مكتظة ، ويجد �سعوبة يف تنقله ، اإذ عليه اأن ل يرتك 
�س��وت الأغ�س��ان يعلو وهو مير فيما بينه��ا . اإّل انه 
�س��اهد اأ�سجار الطرجن . كان يف�سل اأن ي�سطحب معه 
لأمه فنديه وخلالته �سخيلة . فتحرك �رصيعًا باجتاه 
الط��رجن ، وامتدت ذراعاه نحو علو ال�س��جرة و اقتطع 
الثمار ، رغم اجلروح التي اأحدثتها ا�سواك ال�سجرة . 

 لحظ : اأن هذه الأ�س��جار هي اأي�س��ًا �س��ائكة وهو ل 
يدرك ذلك . و كان عليه اأن ي�سع الثمار يف الكي�س و 
يعود ليتوغل اأكرث . اإنه اإىل حد ما ي�س��عر وكاأنه قادر 
على الختباء والتنقل بدون �س��وت ، وعلى ممار�سة 
قطف الثمار دون ان يتم ر�سده . عرث ب�ساقية اأخفتها 

الأدغال فردد مع نف�سه :
� عمى بعينك . اإي واهلل . كيف ل ت�ساهد ذلك ؟
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كان ي�س��اهد الباب اخللفي للق�رص ، وكاأنه قد اأ�س��در  
�رصي��راً لينفت��ح ، فخ��ارت ق��واه ، وكاد يتهاوى . ل 
ي��دري اأهو ال�س��وت من الب��اب اأم من داخ��ل الق�رص 
، ف��راأى م��ن الأف�س��ل له اأن يع��ود لالأ�س��جار الكثيفة 

والقريبة من ال�ساقية .
اأف��رغ م��ا يف �س��ليله يف الكي�س ، وه��و ل ينقطع عن 

بكائه :
 � كيف �سمحت لنف�سي بهذا ؟ . 

وجد : ان الكي�س يكاد ي�سعب عليه متريره من فجوة 
ال�س��اقية . واإن الوقت قد تطرف . ول ي�س��مع ب�س��فري 
الإن��ذار حتى يقلق . غري اأن��ه فجاأة لحظ اأحدهم وقد 
رف��ع راأ�س��ه من فوق ال�س��ياج ليتحرى يف الب�س��تان . 
زح��ف م�رصع��ًا  ليلوذ حت��ت كثافة ال�س��جرة  ، وقلبه 

ي�سطرب .
� اإ�س��توى اب��و فندي��ه.. ه��ذا اب��ن ال�س��يخ يراقبني من 

خارج ال�سياج . ميكن �سمع الغ�سن الذي حتطم . 
تك��رر حت��ري الراأ�س من فوق ال�س��ياج م��رة ثانية  و 

اختفى �رصيعًا . 
� راح انل��زم ، اللعن��ه على اأبّيك  فندية ، ملن خلفتني؟ 
راح انل��زم .. م��ا الذي خدعن��ي ؟ َل ل ي��اأِت اأحدهما 

بدًل عني ؟
اختفى عميقًا و�س��حب الكي�س به��دوء خلفه ، وغّطاه 

بالأغ�سان  املتدلية . ومكث على هذه احلال . 
 فج��اأة .. �س��مع وق��ع اأق��دام ب��ني الأ�س��جار ته��رول 
باجتاه��ه ، وتوقفت قدمان يكادان مي�ّس��ان ج�س��ده ، 

و كادت عباءة اأن تالم�س وجهه . 
كانت فتاة ت�س��حك ب�س��وت منخف�س . �س��مع اأي�س��ًا 

�سوت علي  اإبن ال�سيخ يهم�س للفتاة :
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� هّيا .. جّماره ،  اإخلعي فوطتك واعطني قبلة هناك .
� و تعطيني رمان؟

هم�س ابن فنديه مع نف�سه :
� جّماره بنت نو�سه .

قال لها علي ابن ال�سيخ هام�سًا :
� لي���س الآن . �س��اأعطيك كل الرم��ان فيما بع��د . األآن 

ينبغ��ي اأن نح��ذر م��ن زوجة اأب��ي . فاأكيد ل��و التقتِك 
واأنت تغادرين .. �ستفت�سك .

� واحدة . فقط واحدة ههههههه .
كان يحت�س��نها ويقبلها عدة مرات ، و ميرر ا�سابعه 

حتت فوطتها ، ويب�سب�س معها :
� ما هذه الرائحة الطيبة ؟
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� قرنفل . ههههههه.
� جّم��اره .. دعين��ا جنل�س هنا قلياًل . اإجل�س��ي .. هيا ، 

اإجل�سي حتت هذه ال�سجرة .
� ل فدوة  ل. دعنا نخرج . فقد تطرف الليل و�ستفقدين 

اأمي .
  بينم��ا كان اب��ن فندية ق��د فقد ال�س��يطرة على بوله 

و�ساح بني فخذيه .
وبعد ان ق�سى ابن ال�سيخ وطره بالقبل امرها :

� هي��ا .. تعايل خلفي لنتاأكد من خلو الطريق ونخرج 
من الباب اخللفي .

� ولكنك ل تقل .. متى تتزوجني ؟
� اأتزوجك حتمًا .. و �ساأقول لك متى ، فيما بعد .

� قل .. واهلل ؟
ابتع��دت خطواتهم��ا �رصيع��ًا ، وجر ابن فندية نف�س��ًا 

عميقًا وهو يذرف دموعه ويقول :
� اللعن��ة . ك��دت اأخّري بثياب��ي .. فاأمعائ��ي ما زالت 

تخبط .
***

 يف خ��ارج ال�س��ياج كان ولدا �س��خيله  قد ا�س��تبطاآه 
كرثاً . ثم عادا مرة ثانية ليقرتبا من ال�سياج ، وجل�س 
الكبري لي�س��عد الآخر مرة اأخرى على كتفيه ويتحرى 

�رصيعًا عن �ساحبهما . فهم�س الكبري :
� هل �ساهدته ؟

� ل اأ�ساهده . 
 وب��دا لهم��ا : اأنه قد يكون حدث له مكروه . و قررا اأن 

يبتعدا اأكرث وينتظرا . 
كان الأمر قد اختلط على ابن فنديه وت�س��ور اأن ذلك 
هو اأي�س��ًا ابن ال�سيخ . فرمبا � يف هذا الوقت املتاأخر� 

ل مانع لديه اأن يطلق النار عليه ويرديه قتياًل.

***
 ع��اد الأخوان وكررا عملية الت�س��لق بجانب ال�س��ياج 
للبح��ث عنه وظّن ابن فندية : اإنه قد ن�س��ب له كمينًا 

خارج ال�سياج .
ولك��ن اأين ذه��ب رفيقاه ؟ ملاذا ل ي�س��فرا . اأما كان 
الأجدى بهما اأن ينفذا وعدهما ؟ رمبا انهزما وتركاه 
وحيدا ؟ وا�س��تمر بالبكاء . مالعمل ؟ من اأين يخرج . 
اإن عليه اأن يختفي ، ول يبدي اأي حركة . فاأي حركة 
خافتة �س��توؤدي اإىل طلق��ة يف الراأ�س . اإنه حتى لو مت 

الأم�ساك به . �سيقول لهم :
� اأن ولدي �سخيلة هما اللذان خدعاه ودفعا به دفعًا 

لَيْنفذ من ثقب ال�ساقية ،  ليكون يف قلب احلديقة . 
 � اأن��ا ل األق��ي مب��ا قم��ت به فقط عل��ى نف�س��ي . ولدا 

�سخيله هما اللذان دفعاين دفعًا اإىل هذا . 
 تك��ور داخل الأدغال كامتًا اأنفا�س��ه وا�س��تمر يراقب 

وهو يذرف دموعه .
 بينما عاد الأخوان . لي�سعد ال�سغري على كتف اأخيه 

ويتمعن بالبحث .
ردد ابن افندية باكيًا . 

� ه��ا ه��وذا ، ه��ا هو ابن ال�س��يخ م��ا زال يبح��ث ، اإن 
اأمعائي تخبط واأكاد اأفعلها .

كان الراأ�س قد جال من فوق ال�س��ياج يتحرى يف كل 
جانب ثم اختفى .

� انتهي��ت . ويل��ِك يا اأماه تعايل لبن��ك اجلح�س الذي 
ورطاه بهذه البلوى . اإنتهيت .. انتهيت .

كان اب��ن افنديه ميكث طوياًل باكيًا ، وين�س��ب اإذنيه 
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لك��ي يت�س��قط ما يج��ري ، ثم فج��اأة لح ل��ه اأحدهما 
يتحرى . 

ومن خارج ال�س��ياج ، يئ�س الولدان، دون اأن ي�س��تدل 
على م�سري �ساحبهما .

م�س��ى الوقت .. وابن فندية ل يت�سلل . وكان اخلوف 
ي�س��تحوذ عل��ى قلَب��ْي الأخوين ، فامل�س��كلة �س��تكون 

وبيلة عليهم جميعًا وعلى اآبويهم .
قال الكبري و هو يقتله القلق :

� اأين وىّل هذا اجلح�س ؟
 وعندم��ا فقدا الأمل عادا اأدراجهما اإىل البيت ، وظال 
يف حرية .. ماذا حدث ؟ هل اأم�سكوا به . كان الإثنان 
قد قرف�سا يف فناء الدار و ظال يفكران بالأمر . وبعد 
اأن يئ�س��ا متامًا التج��ا للفرا�س وهما يفك��ران بقلق . 

ماالذي حدث له ؟!
�ساألتهما �سخيله :
� اأين �ساحبكما ؟

 � ل نعلم . اإنه ل يعد بعد .
 غّمت بكلتا يديها وجهيهما وقالت :

� فلك طرَّكم .. ماذا فعلتما بابن املراأة ؟ �س��نبتلي من 
وراء فعلتكما . هل هو ي�سكت ؟ �سيقول انكما معه . ما 

هذه امل�سيبة التي جلبتماها .
بع��د اأن م�س��ى وق��ت طوي��ل والأم تف��رك بيديه��ا ، 

وتوا�سل لومها لهما ، واإذا بالباب يندفع بقوة .
�ساحت املراأة مرعوبة :

� ما هذا ... ؟
 بع��د حلظات بان ابن فندي��ة على اعتاب باب الكوخ 

لهثًا  وهو مثقل بالكي�س . �ساحت �سخيله :

� هاته .
 و�سعته �سخيله يف ال�سدانة)8(  واأغلقتها .

قالت له :
� فلك ّطّرك و طّر امك .. هل �ساهدك اأحد ؟

� اأتيت بالنهري . ل اترك لأحد اأن ي�ساهدين .
قال له الكبري :

� اأي��ن كن��ت ونحن متنا من النتظ��ار ؟ ما هذا الطني 
وهذه الرائحة ؟

قال وهو ي�سب وي�ستم باأق�سى الكلمات :
� لق��د ِبْل��ُت عل��ى ثوبي . خف��ُت من اأبناء ال�س��يخ وهم 
يراقبونني لعدة مرات من خارج ال�سياج ؟. كان يطل 
احدهم براأ�سه عدة مرات بحثًا عني لآن الغ�سن الذي 
انك�رص اأ�س��در �س��وتًا ف�س��معوه . اأين كنتما ؟ ملاذا ل 

ي�سفر اأحدكما؟
ا�ستغرقا بال�سحك وقال الكبري :

� الذي يطل براأ�سه هو اأخي اأيها اجلح�س ، قلقنا عليك 
لأن��ك تاأخرت كث��رياً. قم واذهب اإىل ال�س��ط وا�س��طف 

ثوبك ول جتل�س واأنت جن�س .
قال ابن فنديه :

� �ساأغت�س��ل و اأع��ود اإليك��م لأروي لك��م حكاية كبرية 
�ساهدتها .

2017/6/1
����������������������������������������

)1( ال�س��دانة وع��اء طين��ي حتف��ظ يف جوف��ه ب��ذور 
احلنطة و ال�سعري .
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الدبدوبة ال�سغرية ال�س��مراء �سابقا ، الزهرة الوربية 
البي�س��اء الآن ، قب��ل خم���س دقائ��ق اأنه��ت فطورها 
ال�س��باحي ، رف�س��ت ب�س��دة تناول ما حوته �سينية 
الحتف��اء مبقدمه��ا  بع��د اأك��رث من ربع ق��رن غياب. 
اأزاحت �سحن القيمر الذي جلبته اأمي خم�سو�سا لها 
اإىل طرف بعيد، رف�ست رقائق الكاهي املنداة بنقيع 
ال�س��كر الف��واح مب��اء الورد، عي��ون البي�س ال�س��فراء 

ال�سابحة يف الزلل  الأبي�س املحمر..

 بالن�س��بة يل  يا خالة ح�سيبة ، ال�سحة اأهم �سيء يف 
احلياة 

األق��ت عباراته��ا يف وج��ه اأم��ي الت��ي كان��ت حتثها 
عل��ى جتريب الكاهي مع القيم��ر ، توقفت برهة األقت 
فيها على وجهي نظرة �س��ابها �س��عور بالإثم املغلف 
بالعت��ذار وه��ي تعالج �س��حاب حقيبته��ا الكتانية، 
تخ��رج مغلفا ف�س��ي الل��ون ، تو�س��طت غالف��ه بقرة  
حمراء، منت�س��بة على قائمتيه��ا اخللفيتني ، نافخة 

اسعــــــــــد اللمـــــــــي

حذاء باتا الوطني
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�س��درها  لالأمام ، رافعة اأقرا���س احلديد  بقائمتيها 
الأماميت��ني كما  لو كانت رباع��ة اثقال  فيما ذيلها 
خط يف ال�سماء الر�سا�سية للمغلف عبارة ، خاٍل من  

الدهون، خاٍل من الكول�سرتول.
 هاهي ت�سكب الباودر الأ�سفر يف ماء �ساخن ، تطفو 
على ال�سطح قطع �سغرية، حمراء و�سفراء، تطلب مع 
امل�س��تحلب املزيد من ال�س��اي ، اأ���رصت على تناوله(  

بالإ�ستكان ( .
ل يكون ال�س��اي �س��ايا ما  ل يكن بال�ستكان ، خالة 
منذ متى بداأمت ت�رصبون بالأقداح ؟ هزجت �س��احكة 
وه��ي تلع��ق بط��رف ل�س��انها م�س��تحلبها الزعفراين 

الثخني.
)من اجونا امل�رصيني يا بنتي) ردت اأمي  بتلقائيتها 
. قابلت رد اأمي ب�سحكة  رنانة.، الت�سبيه يف عائلتنا 
طب��ع نتداول��ه  بالوراث��ة ، بنطلون الزه��رة الوربية 
القادم��ة من ب��الد الزه��ور ، املدحو���س يف )بوتها( 
الطوي��ل ذكر اأمي بال�رصطة اخليالة ،  ق�س��ة �س��عرها 
الولدي��ة ذكرتني  بالنجمة لي��زا مانييلي يف فلمها 

ال�سهري نيويورك ، نيويورك . 
هاه��ي بع��د اأن اأتت على حمتوي��ات الكي�س ، مرتبعة 
على الأر�س، م�س��ندة ظهرها اإىل اجلدار،  رمبا اأرادت 
من خالل جل�س��تها ال�س��عبية هذه التاأكيد على ذاكرة 
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عدم ان�سالخها عن منبتها ال�رصقي القدمي، هي جتهل 
الكث��ري مما جرى  بعد خروجها م��ن الثقب الالمرئي 
يف جدار تلك الأيام ، لذلك  اأبدت منذ  اللحظة الأوىل  

لعودتها  رغبتها العارمة مبعرفة كل �سيء 
كل �س��يء، ل ترتك �س��غرية ول كبرية ل تق�سها علَي 

يا كرمي .
اأ�س��درت اأمره��ا ب��روح ل تخلو من جي�س��ان عاطفة  
واهتم��ام ، علل��ت تعط�س��ها ملعرف��ة ما ج��رى داخل 
ال�س��ور يف اأعق��اب خروجها منه .. من ل�س��ان النا�س 
الذي��ن عا�س��وا الأحداث  تكون الوقائع �س��ادقة ، يف 

نيتي اإ�سدار كتاب عن مرارة تلك الأيام يا كرمي . 

قال��ت جملته��ا الأخ��رية بحما�س كبري لك��ن رغبتها 
املخباأة خلف الل�س��ان الذرب والنظرات املتعاطفة ل 
تخفى علي َ، تل��ك الرغبة الدفينة التي ميكن ادراكها 
را�س��خة وغ��ري قابل��ة للنقا�س يف ذه��ن كل من جاء 
اىل الب��الد بعد فرتة اغرتاب ، والتي يف�س��حون عنها 
عالني��ة  على هيئ��ة اتهام   يوجهوه لن��ا نحن الذين 

بقينا داخل ال�سوار 
انتم جزء من ماكنة النظام ..

لذل��ك جتدهم متحم�س��ني ملعرف��ة تفا�س��يل حياتنا 
اليومي��ة التي كنا من�س��يها داخل ال�س��ور ، غر�س��هم 
مقارنته��ا بتفا�س��يل اأيامه��م يف بل��دان ال�س��تات ، 

ص
ص

ق
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ولك��ن رغبته��م هذه غالب��ا ماتكون مغم�س��ة بالزهو 
والنت�س��ار م��ع �س��يء دف��ني ولك��ن غري خ��اف من 
ال�ستعالء لذلك اأقابل رغبتها العارمة بفتور مق�سود 

، اأقطر لها املاء بالقطرات .
األهذا تلب�سها ال�سجر و القنوط ؟ 

 البارحة على �س��بيل املثال وهو يوم و�سولها الأول 
اإىل بغداد ، كنا  يف حديقة الدار اأنا وهي وجها لوجه 
، كان احلك��ي يجن��ح بنا لتذكر حادثة م��ا، اأحدد لها 
زمان و مكان الوقوع ، توقفني ب�سبابة يده  كمعلمة 
تاريخ عجوز، تطرق مفكرة حلظات ثم تقول بزهو ...

كن��ا حينها يف �س��يدي بلعبا�س عل��ى البحر الأبي�س 
املتو�س��ط ، تركنا اليمن الدميقراطي ، �سعدنا خطوة 
باجت��اه ال�س��مال،  اأبي واأم��ي كانا على قي��د احلياة 
ث��م ت�سرت�س��ل بال��كالم باحث��ة ع��ن نق��اط الت�س��ابه 
والخت��الف بني هذا وذاك من الأ�س��ياء املرتابطة اأو 
املتناف��رة التي ت��رد بني ثناي��ا الذكري��ات . اأحيانا 
كان ي�س��تبد بها �س��عور طاغ بالفرح يجعلها ت�سفق 
ابتهاج��ا كالأطف��ال ، اأحيان��ا اأخ��رى تب��دو كعجوز 
حمبطة  تتك�رص مالحمها على ن�س��ال الكالم فت�س��ل 
اإىل حافات ذرف الدموع.  ف�رصت الأمر على انه نوع 
من نو�س��تالوجيا احلنني ، تعبري مكبوت عن العذاب، 
عن احلياة ال�س��ائكة التي عا�ستها وهاهي ت�ستعيدها 
من خالل الذكريات ، الذكريات التي ت�س��عل بالن�سبة 
يل عل��ى الأق��ل �س��وءها الأحمر ، تذك��رين باأنني يف 
اللفة الأخرية مل�س��مار ال�س��باق ، اأعتقد اأنني �ساأفوز 
يف �س��باق عداءي الذكريات ولكنني ل اأ�س��عر باأدنى 
رغي��ة يف اجل��ري ه��ذا ال�س��باح  ، له��ذا كن��وع م��ن 
الحتي��اط �س��د الوقوع يف براثن ال�س��جر ، نوع من 

الدرع الداخلي �سد م�ساعر الأفول ل اأجد عندي اأدنى 
رغبة هذا ال�س��باح مبوا�س��لة احلديث ، اأ�سعر بجدوى 
ال�س��مت كغط��اء �س��اتر لنق���س ج�س��دي وانك�س��اف 
ذاتي اأم��ام الربد والريح والتجري��ح والغياب والندم 
الواقفني جميعا على اأهبة ال�ستعداد عند عتبة الباب 
ولكن كم �س��يدوم هذا ال�س��مود  فانا الآخر ل اأح�سب 
نف�س��ي غري كائن  �ساأين �ساأن اأقراين من فتيان اجليل 
الذهبي للخم�سينيات متورط  اأ�سد حالت التورط يف 

فخ ا�ستعادة الذكريات .
 كيف حدث ذلك ؟ 

 اأين ؟
فوق الركبة اأم حتتها ؟  

يوؤملك املكان ؟ 
 تطل��ق اأ�س��ئلتها دفعة واحدة مبا ي�س��به النواح وهي 

تطلب روؤية ندبة الراأ�س امل�سوه ال�سغري 
لي�س الأل مبعناه املادي ، ثمة الأل املعنوي يا حنني 
.. اأرد عليه��ا مع ابت�س��امة اأحاول فيه��ا التلطيف من 
الوج��ع الكامن يف اجلواب  ولك��ن ذلك ل ينفع معها 
اإذ حتفزها نربة الأ�سى املختلج يف �سوتي امل�رصوخ 
عل��ى التطلع امل�س��فق يف وجهي بامعان م�س��حوب 
باملزي��د من الحل��اح فال اأجد اأمامي من �س��بيل غري 
الهروب من  نظرة عينيها ال�ساحقة والتطلع يف نقطة 
ل مرئية  يف  كبد ال�س��ماء ال�س��باحية املنك�سفة عرب 
زجاج النافذة املزاحة �ستائرها الرمادية اإىل اأق�سى 
اليمني ، يدوم هروبي  حلظات ، حت�س حنني باحلرج 
ال��ذي  يعرتين��ي ، فت���رصخ يف من��اورة مك�س��وفة 
،  من��اورة ال�س��ياد ي�س��ك الطعم  يف الط��رف املدبب 

املعقوف ل�سنارة الأ�سماك  



20
/2
01
9

121 AL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

ق

اأكم��ل، لك داد كروم��ي ، اأود اأن اأعرف متى حدثت لك 
هذه الكارثة  

تاأ�رصين عبارتنا القدمية لك  داد كرومي هذه ومعها  
توؤازرها وت�سد من تفتيت مقاومتي النظرة امل�سجعة  
يف عينيه��ا البنيتني كورق ا�س��جار اخلريف  فاأنزلق 
، اأنزل��ق ويكتم��ل اإنزلق��ي متاما اآذ ياأتيني �س��وتها 

يخاطبني كاأنني طفل �سغري ..
اأين و�س��لنا م�س��اء اأم�س  كرومي ، كنت تتحدث عما 
ا�سميته اأنا  نبوءات ، اأنت قلت اأنهن ل  يكن نبوءات ، 
قلت اأن النار اندلعت و كان خلفها ما ي�س��به الفجر و 
اأن ال�سفحات الأوىل لل�سحف الر�سمية يف تلك الأيام 
اأظه��رت ذل��ك الفج��ر غائما وبل��ون رم��ادي ولكنها 
كان��ت تظهر حت��ت خط الف��ق لذلك الفج��ر الرمادي 
رئي�س ذل��ك العهد يرتدي بذلة غامقة بقبعة اأمريكية 
و�سيجار كوبي، على وجهه ابت�سامة غام�سة ، يطلق 
النار من بندقية مي�س��كها بيد واحدة.وهو يخطب يف 
اجلموع قائال ، اأيها ال�س��عب العظي��م  اأنظروا اىل هذا 
الفج��ر ، انه فجر دخيل يزح��ف نحونا  ،  الآن ولي�س 
يف الغ��د اذا م��ا اردن��ا  لفجرنا اجلمي��ل اأن يعود يف 
�س��ماءنا ما علينا �سوى تنظيف �سماواتنا  من دخان 
ال�س��ياطني ،  ق��رون الك��ذب ل تعد بعيدة عن �س��ياج 
بيتنا الكبري واإذا ما اأردنا  لبيتنا البقاء عامرا فعلينا 

اأزاحتة هذه القرون اللعينة بعيدا عن احلدود  .....
اأر�س��خ لإحل��اح �س��يفتي  اأرف��ع الراي��ة البي�س��اء ، 
امل�س��يئة اجلال�س��ة اأمامي كزهرة م��ن زجاج ، ابتلع 
طعم �س��نارتها اخلفي ، متخليا عن حذري و�سجري 
اأتقم�س دور ال�س��مكة ودور ال�سياد يف اآن واحد معا 
، لكنه �س��ياد غ�س��يم  ل يتذكر ماذا ا�سطاد بالم�س 

، اأعني انني ل�س��ت متاأك��دا اأن كان الذي قالته حنني 
ع��ن الفجر الرمادي هو بالفعل م��ا قلته وحتدثت به 
بالأم���س فاأن��ا غالبا ما ان�س��ى الذي افطرته �س��باح 
يوم��ي ال��ذي م�س��ى ، اأق�س��د انن��ي غالب��ا م��ا اأرمي  
�س��بكتي عل��ى نح��و ل خربة يل في��ه ، اأرميه��ا دائما 
لأج��دين متورطا ذلك انني ا�س��حبها لأجدين �س��ائدا 
ذاتي ولي�س اأي �سيد اآخر ، اأعني انني اجد يف ال�سبكة 
ماتفة على نف�س��ها كاأخطبوط ذاتي املت�سظية اأربعة 
وع�رصي��ن ملي��ون �س��ظية ،  بق��در عدد نفو���س البالد 

حينذاك.....
 نع��م، نعم  يا حنني ل ميكن عد تلك الهلو�س��ات التي 
كن��ت اطلقها يف براري احلرب كمجنون نبوءات على 
الإط��الق .  حتت��اج  النب��وءات لك��ي تنبث��ق اإىل ذهن 
را�سخ و ب�رص حديد ، ، حتتاج اإىل حال �سليمة ومزيج 
�س��ليم من ظ��روف. لقد كان الت�س��و�س مي��الأ الأذهان 
يف تلك��م اليام فم��ن اأين تاأتي يا حن��ني النبوءات . 
حني اأقول كان الت�سو�س ميالأ الأذهان يف تلك اليام 
فذلك لأنني ل اأحتدث عن نف�س��ي مبعزل عن الآخرين 
، كثريون من ابناء جيلي �سيجدون اأنف�سهم ل حمالة 

متواجدين فيما �ساأقول ..

ولى
أ
 هلوسة ا

 
)اأيه��ا اخللد املرعوب من �س��بح اأفعى مرت�س��دة على 
الدوام ، اأيها الأعزل املنبوذ كم�س��اب باجلذام، ماذا  
اأمام��ك كرت�س��ية لعج��زك وخيبتك غري الن�س��حاب 
اإىل داخ��ل قوقعت��ك ال�رصي��ة وتخيل ممرات��ك ال�رصية 
املوؤدية اإىل رد العتبار ، ماذا اأمامك غري اأن تتو�س��ل 
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القوان��ني الغام�س��ة الت��ي تتحك��م بظه��ور واختفاء  
املمال��ك واحلي��ازات لكي تعج��ل يف  انق�س��اء زمن 
ال�س��يد الرئي�س ، ماذا اأمامك واأن��ت الكائن املزدرى، 
املحا���رص، املخ��ذول املرم��ي كنفاي��ة  تافه��ة على 
قارع��ة الطري��ق غ��ري التمن��ي الأعج��ف، املرتب��ك،  
اخلج��ول،  املنبع��ث  م��ن اأعم��اق جوفك عل��ى هيئة 

هبات من �رصاخ .

هلوسة ث�نية 

) يف الغام���س الأت��ي  اأيه��ا املع�س���س يف الروؤو���س 
كال�رصطان ، يف املفرت�س القادم يف دورات الزمان 
اأيها امل�س��تذئب املم�س��ك مبقاود الأي��ام مبخالب من 
حديد، حني تر�س��و ال�س��فينة عند الر�س��يف الأربعني 
، اخلم�س��ني، ال�س��تني ،  ال�س��بعني اأو اأي ر�س��يف م��ن 
الأر�س��فة املتج��اورة الالمرئي��ة   ملين��اء العم��ر ما 
ال��ذي �س��يكون علي��ه حال��ك اأيه��ا املزي��ف الكب��ري؟.  
اأو ل ته��رم  اأن��ت اأي�س��ا ، ي��ا  ثمرة الأخط��اء ؟. حني 
ته��رم وتغدو خمالب��ك اللعينة  التي تفق��اأ بها عيون 
خمالفي��ك  ومقاطع��ي عوائ��ك الذئب��ي جم��رد هالم، 
األ تكون حينها �س��بيها بدجاجة حب�س��ية عارية من 
دون ري���س، م��ا الذي �س��يفعله بك حينذاك �س��حيتك  
املزدرى؟  اأتراه ين�س��ى العذاب الذي اتخمت �س��نواته  
ب��ه ؟.   باأي طريقة �سي�س��في غليله ويقت�س ل�س��نوات 

عمره التي تبددت يف نار حرائقك هباء(.
اأحيان��ا حتمل اجل��راح يف عنف��وان اأوجاعها مالمح 
ما اأ�سميتها بالنبوءات يا طفلة اخلرز امللون القدمية 
القادمة يف قمة الب�سا�سة واحلبور والتاألق والبيا�س 

من  منبتها القطبي البعيد ...
ي�رصق وجه دبدوبتنا القدمية لروؤيتي اأتدفق ك�س��الل 
ه��ادر يف ال��كالم ،  ت�س��ع عيناها  بدفق من �س��ياء، 
ير�س��ح من خالل حبات الدموع،  تتمتم، بذات النربة 
القدمية، امل�ساك�س��ة الت��ي كانت عليها  قبل  اأكرث من 

اأربعة عقود .
�س��كرا،  جميل��ة تخ��رج من فم��ك عبارة طفل��ة اخلرز 

امللون هذه  .
ت�س��يف مبرح طفل : هذا يعني انك ما زلت تذكر تلك 
الأيام ،  ال�س��نة التي ق�س��يتها عندنا يف البيت، لعبة 
اخلتيلة يف حديقة الدار، م�س��وار املدر�سة ال�سباحي، 
م�س��لة خرز احل�س��اب،  الزعل والعراك، الرت�سية التي 
جتيء  فيما بعد،  حكاية امل�س��اء  قبل النوم حتكيها 
لنا العمة ر�سية التي  كانت دائما جتيد ح�سم النزاع.  
.ه���س، ه���س، كانت تنه��رين بلطف ، اأبك��ي فت�رصخ، 
لي���س الب��كاء، الولد، عن��ده ال�س��بح امتح��ان ، انتبه 
اأنت، ت�رصخ وهي ت�س��تدير بوجهها اإليك ، واحد زائد 

ثمانية ي�ساوي كم ؟. 
جتيبها بعد ارتباك ، �سبعة.

 ت�رصخ بقهر  يا الهي ،  �سبعة ؟   قلت لك ، زائد ل اقل 
ناق�س ، كيف �ستنجح غدا  بالمتحان، واأنت ل تفرق 
بني اجلم��ع والطرح؟ هاك ،  تقول لك وهي متد يدها 
نحو م�سلة اخلرز، تعزل بيدها املعروقة �سبع خرزات 

حمر ت�سيف لها اثنتني  زرق . 
 كم املجموع ؟  ت�س��األك من جديد وهي تخزرك بعني 
جامدة من زجاج ، تعود ثانية بعد اأن جتدك �سامتا  

ل جتيب، لتقول لك ، زين،  ثالثة زائد �ستة ؟
جتيبها متلعثما بعد فرتة �سمت، �سبعة !
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 يا ربي، يا ربي، ماذا اأفعل لهذا الطفل الذي ل يعرف  
من الأرقام غري �سبعة ؟

تعود لل�رصاخ وهي تتمخط بعنف يف منديلها الأبدي 
الأبي�س ذي الوردات اخل�رص واحلمر عند احلواف.  

 ت�س��عة ، ت�سعة  عمتي ، اأجيبها  اأنا على الفور فتزعق 
يف وجه��ي،  ا�س��كتي انت، منو �س��األك،  اأم��د يدي اإىل 
عيني وا�رصع  ثانية بالبكاء، ت�سحبني بلطف ،  مت�سح 
دمعي مبنديل املخ��اط ، اأح�س بالرطوبة  اللزجة يف 

عيني . 
 ب�س، ب�س، تطيب خاطري،  طق، طق، �س��ويف ،  اخلرز 

امللون كله لك. 
 للذكريات رائحة البي�س الفا�سد يف كثري من الأحيان

 تخرجن��ي م�س��اعر حن��ني الوجداني��ة املتاأججة من 
حلظتي املاثلة، بق�س��وة ل هوادة فيها  ترمي بي يف 
باط��ن ح��ذاء توافقي عظي��م  ، من ط��راز اأحذية باتا 

الكتانية البي�ساء ال�سائعة يف ال�ستينيات   .  
الأمان��ة  حن��ني..  ي��ا  ع��ذرا 
التاريخية حتتم ذكر التفا�س��يل 
.. اآ�س��ف اأن يك��ون ب��ني طي��ات 
احل��رج  بع���س  ا�س��تذكاري 
والتجريح، م�سى على ذلك وقت 
طوي��ل،  اأرجوك حتمل��ي هذيان 
ذهن حمموم، ر�سخت فيه �سورة 
األأبي���س الزهيد  ح��ذاء الكت��ان 
النقط��اع  عل��ى  اوىل  كاإ�س��ارة 
ال�س��امية  املروع ب��ني الأف��كار 

وتطبيقها على الأر�س    .
ح��ذاء الطفل مفتوق م��ن الأمام 
كاأن��ه فم حي��وان �س��غري انفرج 
�س��دقاه  فظه��رت اأ�س��ابع القدم 

للولد ال�سغري.
  هو اأمانة عندكم،  ينهي �س��نته 
الدرا�س��ية ويعود، اأبوه يف ال�س��جن، األي�س اأبوه حاملا 
مثلكم ؟ األ تعلموه اأنتم على اأن يكون ريوقه وغداوؤه 
وع�س��اوؤه اأحالمًا يف اأحالم  ؟ تنهال العمة �س��اخطة 
بغ�س��ب وهي حتت�س��ن الولد ال�سغري حتت جناحيها 
، ت�س��يف بن��ربة مقه��ورة وهي مت�س��ي مرع��دة اإىل 

حجرتها يف اآخر الدار:
 واهلل لو عرف اأبوه  لقلب الدنيا راأ�سا على عقب .

 ينعق��د جمل���س العائل��ة حتت وط��اأة اإ���رصاب العمة 
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وتهديده��ا ال�س��افر بالعت�س��ام يف غرفته��ا حت��ى 
ينف��ذ طلبها ب�رصاء حذاء للولد ال�س��غري ولكنه يعنون 
حتت �س��عار الت�س��امن الخوي مع احلال القابع يف 
ال�س��جن ال�س��حراوي البعيد ، بعد طول ترقب من قبل 
العم��ة يخرج القرار ، حذاء م�س��اومات توافقي عظيم 
، ال�س��ناعة الوطنية فوق كل �س��يء ، املبادئ متتزج  

بالبخل املتبل باحلنو الأ�رصي . 
ما عيب باتا الوطني ، فخر �سناعتنا الوطنية واإبداع 
عمالن��ا الرائع��ني ،  كتان  لطي��ف اأبي�س بربع دينار 
اأف�سل بالتاأكيد و بالف مرة من الأحذية الربجوازية 
الغالي��ة ، كما اأنه تدري��ب للطفل على جوهر ال�رصاع 

الطبقي وجعله ي�سعر مبعاناة الفقراء ....
 ي��ا للبخل  تتهكم العمة ، ت�س��يف رابت��ة على كتفي 
بحنو واإ�س��فاق وحزن:  �س��يء اأح�س��ن من ل�س��يء يا 
ك��روم ، تكمل وهي حت��دق يف نقطة لمرئية يف كبد 
الغيب ،غدا �س��تنجح وت�س��بح موظفا كبريا وت�س��رتي 

اأح�سن الأحذية واأغالها على الإطالق ....
ع��ذرا م��رة اأخ��رى ي��ا حن��ني ، ل ت�س��عري باحل��رج 
اأرج��وك،  اأن��ا ل اأق�س��د من وراء �س��وق حادثة احلذاء 
العظي��م ذاك النتقا�س من عائلتك ول من ن�س��الها 
اللطي��ف واجلميل من اأج��ل الفقراء على الإطالق ، اأنا 
فقط اأبغي من وراء �س��وق حادثة ح��ذاء باتا الوطني 
متهيد ال�سبيل للو�سول اىل احلديث عن نقطة  �سعفي  
الك��ربى التي رافقتني زمنا طويال و جعلتني ب�س��كل 
ل واع  وبنظرة منك�س��ة  لالأ�س��فل اأدقق ب�سمت ك�سري 
يف الأقدام ال�س��ائرة على الطري��ق،  اأختل�س النظر اإىل 
الأحذية التي ترتديها الأقدام الزاحفة على الطرقات 

، مثلم��ا جعلتن��ي وكما تنب��اأت عمتنا ر�س��ية طيبة 
الذك��ر ، حني اأ�س��بحت  ذا مورد م��ادي من وظيفتي 
كاأمني �س��ندوق  يف الفرع الرئي�س مل�رصف الر�س��يد 
ف��رع البياع مهوو�س��ا باقتناء الأحذي��ة الربجوازية 
والراأ�س��مالية من كل لون و�س��كل كردة فعل ل واعية 

على حذاء الكتان التقدمي العظيم ذاك    
كل راأ�س �س��هر مع ا�س��تالم املرتب ولأج��ل اأن تكتمل 
فرحت��ي ال�رصية الغام�س��ة الكامنة يف عقلي الباطن 
لبد من �رصاء حذاء برجوازي . ل �سيء يف العال يلبي 
احلاج��ات الدفينة ويعو���س عن احلرمان وال�س��عور 
بالذل �س��وى تل��ك الكائنات اجللدية ال�س��غرية  حتى 
اأ�سبح يل ومن �ستى الألوان واملوديالت واملنا�سيء  

الع�رصات من الأحذية  الالمعة على الدوام .
اأحذي��ة مبقدمات مدبب��ة ، بحواف عري�س��ة ،  اأحذية  
تئز، اأخرى خر�س��اء،  �س��وداء ، بنية، بي�س��اء، كحلية، 
بقيطان،  قبقلي، من اجللد، من الروغان، من الكتان، 
من ال�ساموا، من القما�س ، اأحذية فا�ست بها الدواليب  
فرميت  حتت ال�رصير، حتت ال�سالل، مع الكراكيب يف 
خم��زن البي��ت،  يف كل بقعة فيها فائ���س من مكان 
يت�س��ع لفردتي حذاء، حتى حانت اللحظة  القا�س��مة 
التي  جعلت اأمي تبكي  باإذلل وقهر، موؤنبة  نف�س��ها 
لأنه��ا �رصخ��ت يف وجه��ي ذات ي��وم متذم��رة  م��ن 

الطوفان احلذائي الذي اكت�سح البيت..
اللحظ��ة الت��ي  اأنقذتن��ي من ذل��ك الهو���س املري�س،  
املعو���س عن ذكرى قدمية موؤمل��ة، وجعلتني اأكتفي 
بف��ردة  ح��ذاء واح��دة،  ل�س��اق واح��دة بع��د اأن برتت 

�ساقي يف العام 1986 يف معركة الفاو مع ايران 
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 وقف يف نهاية الطريق املغلق باأ�س��يجة كونكريتية 
�س��خمة، تفّح���س امل�س��افات ما بني قطع��ة واأخرى 
بحثا عما ي�س��مح جل�س��ده النحيل باملرور، اكت�س��فت 
ا�س��ابعه فتح��ة طولي��ة �س��غرية ل تزيد عن ب�س��عة 
�س��نتيمرتات تنغلق يف الأعلى فتختفي �س��ور احلياة 
خملفة ا�س��واتا ت�س��عره باأم��ان ل توفره ل��ه الظلمة 

اخلانقة خلفه.
ل�سق ال�سياج وهو يحاول ان يقتفي حركة الج�ساد 

دون ان يفك��ر بالع��ودة م��ن حي��ث اأت��ى، م��ر الوقت 
بتثاقل وهو يت�س��بث بال�ستماع ل�سوت قريب ي�ساأله 
كيف ميكن له ان يت�سلق اجلدار ليقفز منه اىل م�سافة 
تبع��ده عنهم وهم يغلقون عليه نهاية ال�س��ارع الذي 
قذف��وه اليه قبل اكرث من �س��اعة، ل ت�س��اعده الروؤية 
على اكت�س��اف وجودهم من عدم��ه، اخربوه ان عليه 
ع��دم الع��ودة وان يكمل طريقه لي�س��ل اىل ال�س��ارع، 
اي �س��ارع يق�س��دون والنهايات ل تف�س��ح عن طرق 

ع�ليـــــــة طـــــــ�لب

صوت الجدار
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تو�س��ل اىل م��ا ورائها، ادخل ا�س��بعه يف ال�س��ق عله 
يلفت انتباه احد ممن مير ل�س��ق اجلدار مزامنا حركة 

ال�سبع بهتاف ل يحوي ال كلمة واحدة.
- �ساعدوين..

ل ي�س��ل ا�س��بعه اىل نهاية اجلدار ال�سميك، يقف يف 
املنت�س��ف ول اح��د ي��راه غ��ريه، انحن��ى باحثا عن 
�س��يء مي��رره عرب الفتحة ال�س��غرية ليج��ذب اهتمام 
م��ن يتحركون وراء امل�س��افات املظلمة التي تبتلعه، 
ل يجد غري جذع �س��جرة �سميكة اأربكت قدميه ف�سقط 

على ظهره و�سط نفايات ل يتبني ماهيتها متاما.
ل يتوق��ف احد وراء اجلدار لينتبه اىل �س��وته الواهن 
ول حلركة الإ�س��بع داخل امل�سافة القاتلة ول لأنينه 
املتو�س��ل، لكنه ل يقطع حماولته فيما عقله يوا�سل 
التفكري بكل اأحداث اليام ال�س��بعة املا�س��ية.. كل ما 
بق��ي يف ذاكرت��ه هو تع��داد هذه الأي��ام التي حتايل 
على عدم ن�س��يانها وهو يع�س مع�س��مه بقوة ليرتك 

اثرا داكنا ميثل له تعداد ما مر به من ايام.
يف اليوم الأول قال له �سوت منهم:

- ر�س��دنا تواجدك اأمام حمال بيع اخلمور و�س��تنال 
عقابك.

ويف اليوم الثاين قال �سوت اآخر:
- يبدو ان ل اأحد يهتم لأمرك.

يف اليوم الثالث هم�س له �سوت ي�سبه الأفعى:
- �س��تقتل لأنن��ا نعرف انك تنتم��ي لذلك احلزب ولن 

ينفعك الإنكار..
يف اليوم الرابع تعددت الأ�سوات:

- �ستغادر احلياة غري ماأ�سوف عليك..
- يبدو ان ثمنك بخ�س عند الآخرين.

- اخلمر والن�ساء �سينقالنك اىل جهنم �رصيعا...
- لينفعك مذهبك الذي نعرفه الآن جيدا...

- ل ت�ستحق حتى املاء الذي نخ�رصه عليك.
- ههههه دع عنك خوفك فاملوت واحد مهما تاأخر..
نعم املوت واحد لكنه ياأتي بوجوه متعددة، كثريا ما 
فك��ر بيوم لقائه به وغالبا م��ا متنى رحيال متكافئا 
مع كل ما ا�ستطاع تفتيته من كوارث تعاقبت لت�سكل 
ما ي�سمى حياته، فهل ميكن ان ينتهي كل هذا بطريقة 
بائ�س��ة وباهتة ل حتقق له ا�س��طحاب اآخر ما متنى 
ان يليق به، طوال اليام ال�سبعة كان يحاول عبثا ان 
يفهمه��م انهم خمطئون باختياره وان ل �س��يء لديه 
ميك��ن ان يحق��ق لهم م��ا يفكرون ب��ه، كل اجوبته ل 
يهتم لها اأحد، مثلما عا�س دون ان يهتم به ومن دون 
امراأة ت�س��اركه ايامه، بال اأولد وعائلة اختفت تباعا 
برحيل متعاقب.. عن اي حزب وخمر ون�ساء واهتمام 
يتحدثون، هو خ��ال متاما من كل هذا، ل يفكر يوما 
باأن اأيامه ل بد ان تكون �س��من هذه املحددات التي 
يتحدثون عنها، فمن اأوحى لهم باأن كل هذا يلت�س��ق 
به، �س��غط عقله ب�س��دة ط��وال تلك الأي��ام باحثا عن 
�سبب تواجده بينهم دون جدوى، ول يعد يجد طريقة 
ت�سهل عليه التفاهم معهم، حاول اول ان يحدد ملاذا 
مت اختياره، من اأج��ل املال اأم تهمة النتماء للحزب 
اأم املذه��ب الذي ل يروق لهم اأم اخلمر والن�س��اء، كل 
هذا غري متوافر عنده ول ي�س��األ نف�سه يوما عن �سبب 
فقدانه، المر ل يعنيه متاما ول يعمل على تغيري ما 
هو فيه، فلماذا يل�س��قون به ما ل ي�سغل فكره يوما؟ 
موؤكد اأن هناك اأ�س��بابًا اخ��رى ل يفهمها جيدا، حني 
حت�س���س اأ�س��بعه املتورم ازداد �س��غط الل متزامنا 
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م��ع ما تركه ال�رصيط الال�س��ق بق�س��وته عل��ى عينيه 
منذ �س��حبوه لي��ال اىل الغرفة الفارغة ال من ب�س��اط 
خفيف تلم�س��ه بعد ان ا�س��تفاق م��ن غيبوبة ل يدري 

كيف دخل فيها. 
رف��ع ب���رصه اىل نهاية اجل��دار مفكرا بطريقة �س��هلة 

للت�سلق، تلم�سه بحثا عن ثقوب ت�سلح لالتكاء عليها، 
اأفرحته ثلمات �س��غرية خلفته��ا اطالقات قدمية، مد 
يديه اىل اعلى ما ي�س��تطيع مت�س��بثا ببع�س الفتحات 
لكن ا�سبعه املتورم اأعاق عملية الت�سبث لرفع ج�سده 
جي��دا، انزلق �س��اقطا عل��ى نفايات مدبب��ة زادت من 
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الم ج�س��ده املنه��ك، فكر بالع��ودة اإىل اآخر ال�س��ارع 
رمبا غادروا املكان وتهديدهم باأنهم باقون حم�س 
كذبة، حترك حماذرا و�س��ط ال�س��ارع حتى ل ينتبهوا 
له، �س��ار ل�سق ميني �س��ياج �س��اهق متعرثا كل قليل 
باأحجار وزجاج وقناٍن اأ�س��درت ا�س��واتا زادت من 
خوفه و�سط �سكون هذا ال�سارع املقفر الذي ل يعرف 

اين يقع، �س��ياج معتم ل تظه��ر منه ال روؤو�س 
اأ�سجار كالبتو�س �سخمة تبدو نهاياتها 

وكاأنه��ا تل��ول بتكوين��ات معتمة 
تكث��ف الظلمة حوله، خطواته 

ا�س��به بفيلم بط��يء يتجنب 
والهي��اكل  ال�س��قوط  في��ه 
املعتمة ت��زداد باقرتابها 
اينم��ا تلفت، ال�س��ارع ل 
ينتهي، تكرب امل�س��افات 
بامتداد  تت�س��ع  وكاأنه��ا 
ل يعد ي�س��توعبه متاما، 
قالوا له قبل ان يقذفوه:

بالع��ودة  تفك��ر  ل   -
ر�سا�س��ة  ف�س��تجد 

تنتظرك.
- �س��بعة اأيام كافية الآن 

ولن جتد اياما غريها.
ل��ن  ال�س��اخبة  حيات��ك   -

ت�سبه هذا ال�سارع ابدا.
ان  دون  بامل�س��ري  اأ�س��تمر   -

تتلفت.
- ه��ل تب��دو النهاي��ات مثل 

البدايات.
- ههههه دع عنك خوفك فاملوت واحد مهما تاأخر..
ي�س��تمر ال�سارع بالت�س��اع كلما قطع م�سافة جديدة، 
ول تب��دو اي��ة نهاي��ة ممكن��ة الآن، ه��ل م�س��ى فعال 
ال�س��يجة  اىل  ي�س��ل  ان  قب��ل  امل�س��افات  ه��ذه  كل 
الكونكريتية!! ملاذا يبدو ال�س��ارع 
اأط��ول مم��ا كان عليه حني 
امل�س��افات  فيه!!  قذفوه 
ت�س��تطيل واخلط��وات 
ترهق��ه  ب��داأت 
وت�س��خم خوفه من 
ال�س��مت  ه��ذا  كل 
والظلم��ة  الرهي��ب 
فك��ر  املتزاي��دة.. 
بالعودة اىل اجلدار 
من  الكونكريتي 
واعادة  جدي��د 
ل��ة  و حما
وق��ف  ت�س��لقه، 
اي  ي��دري  ل  تائه��ا 
قرار هو الن�س��ب له، ا�س��تدار 
بخط��وات  للتاأرج��ح  راجع��ا 
تتقاذفه��ا الحج��ار املدببة 
والزجاج امله�سم والنفايات، 
جم��ددا  ينته��ي  ل  ال�س��ارع 
���رصاوة  ت��زداد  والظلم��ة 
وا�سجار الكالبتو�س ت�سطفق 
بحدة مرعبة وهي ت�سدر ا�سواتا ت�سبه الأنني 
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وتقرتب من ال�سياج لتنرث فوقه اوراقا متيب�سة برائحة 
تراب مبلل، اأين اختفت ال�سيجة الكونكريتة ؟ وملاذا 
تبتعد به امل�س��افات ميينا و�س��مال، غذ ال�سري بو�سط 
ال�سارع مبتعدا عن ال�سياج املظلم ول يعد خائفا من 
اأن يكت�س��فوا حركته فال يبدو اأنه��م متواجدون الآن، 
�س��بعة اأيام ل يفهم كيف تناوب فيها الليل والنهار، 
ل يتذكر اأنهم اأعطوه �س��يئا لياأكله اأو ي�رصبه برغم اأن 

عبارة احدهم ما زالت ترن يف اأذنيه:
-ل ت�ستحق حتى املاء الذي نخ�رصه عليك.

ه��ل اأعطوه ماء وهو ل يتذكر!! كيف متكن من البقاء 
حي��ا اإن ل يكونوا قد فعلوا هذا، ج�س��ده النحيل لي�س 
واهن��ا وي�س��عر بق��درة جي��دة عل��ى التح��رك يف كل 
الجتاه��ات فكي��ف يفع��ل ه��ذا ان كان ل ي��اأكل اأو 

ي�رصب طوال �سبعة اأيام؟
ا�رصع خطاه باجتاه ال�س��يجة لكنه��ا ل تقرتب ابدا، 
ول يب��ق اأمامه غري م�س��افات تكرب كلما �س��ار فيها، 
الطري��ق ميتد وال�س��وات التي حدثته طوال ال�س��بعة 
ايام املا�س��ية بداأت تتال�س��ى يف عقل��ه الذي توقف 

اأمام ب�سع كلمات بقيت تدور فيه.. 
- يهتم بك..

- خمر..
- ن�ساء..

- ماء..
- حزب..

- مذهب..
ي�س��ري بن�س��اط ل يعرف من اين ي�س��تمده وامل�سافات 
ت�س��تطيل بلوؤم غريب والظلمة تزداد و�س��وت الرياح 
يتوق��ف برغم حركة ال�س��جار العنيفة وراء ا�س��يجة 

اليمني والي�سار.. هل ميكن لالأ�سجار ان تكتم �سوتها 
اأم اأن �س��معه يع��اين من خل��ل ما؟ ل يع��د يتذكر من 
او�سله اىل هذا ال�سارع ول كيف م�ست اليام ال�سبعة 
التي ظل تعدادها را�س��خا يف عقله، اين كان يف هذه 
اليام ال�سبعة ؟ ومن كان معه؟ وملاذا هو الآن هنا؟ 

ومن �سيعيده اىل ذاكرة �سبقت تلك الأيام؟
عقل��ه يرتاخ��ى وتتقل���س الأي��ام كلما قطع م�س��افة 
اخ��رى باجتاه ل يعرف ملاذا ي�س��ري في��ه الآن، وهل 
�سيجد �سيئا يف نهايته اأم ان عليه ان يعود من حيث 
اتى جمددا؟ اختفت الآثار عن مع�سمه ول ترتك لونا 
مغاي��را لب�رصة يراها كله��ا بلون مييل لل�س��واد الآن. 
تقل�س��ت الكلمات يف ذاكرته ول يعد ي�سمع اإل ب�سعا 

منها:
- ل اأحد

- يهتم
- حزب

م��اذا تعني هذه الكلمات ؟ ومن عليه ان يهتم ومباذا 
وماذا تعني كلمة حزب؟ ل ي�سعر بالعط�س ول اجلوع 
ول اخلوف ول ي�س��مع �س��وتا ول ه�سي�س��ا ول حركة 
تنبعث حوله.. امل�س��افات متت��د امامه تبتلع خطواته 
وكاأنه��ا تغو���س يف عم��ق ار���س امت��الأت بروؤو�س 
مدبب��ة يطاأه��ا دون ان ي�س��عر بالأل، يلم�س ا�س��بعه 
املت��ورم فال يزعجه اي وجع وكاأن اإح�سا�س��ه توقف 
عن ال�س��تجابة لعقله الذي اختفت فيه كلمات اخرى 
ول يبق يرتدد ال �س��دى ملول يتمطى بخفوت ياأتي 

من م�سافات تطوقه:
-ل اأحد
- يهتم
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 كل �سيء، كل �سيء عاد ترابًا..
بابلو نريودا

الراع��ي ال��ذي اأدركه املطر واحتمى مع �س��ياهه بني 
اأنقا���س وخرائ��ب البي��وت الطيني��ة املهج��ورة، هو 
ال��ذي عرث عل��ى احلائ��ط الطين��ي الذي �س��مد بوجه 
�س��يول الفي�س��ان الهادر واجت��اح الأر���س الهادئة، 
فنب���س القب��ور وطاف��ت جث��ث املوت��ى وتراق�س��ت 

هي��اكل العظام فوق املاء العارم، و�س��بحت الأفاعي 
والفئران املفزوعة وانتفخت بطون املوا�سي النافقة 
وهربت الكالب لهثة تبحث عن اأ�سحابها الهاربني 
املذعورين.. وبعد اجلفاف املروع الذي �ساد الأر�س 
بع��د هدي��ر ال�س��يول.. ظ��ل ذلك احلائ��ط �س��امداً ول 
ي�س��قط، �س��طرت علي��ه احلروف حمف��ورة من اأ�س��فله 
اإىل اأعاله.. كما راآه الرجال الذين �س��ارعوا اإىل البلدة 
املهجورة بعد اأن اأخربهم الراعي.. قراأ اأحدهم ال�سطر 

ابراهيـــــم ســـــــبتي

َشْم الُتراب
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الأول.. ح��اول بعن��اء التق��اط احل��روف املحف��ورة.. 
لك��ن العجوز الذي ح�رص فج��اأة اإىل املكان رمق ذلك 
احلائط و�س��قطت منه دمعة.. قال لهم.. �ساأقراأ و�سكت 

وبعد النظر طوياًل اإىل احلروف..
ق��راءة اأوىل / ق��ال العجوز.. يوج��د نق�س يف بع�س 
ال�سطور.. بع�س الكلمات اختفت.. رمبا اقتلعت عنوة.. 

لكن املخطوطة ق�سمت اإىل ف�سلني..
ف�س��ل يف ذاك��رة التاأه��ب والغي��اب / الليل��ة ه��ي 
الثالثة.. ل �س��يء غ��ري الربد القار�س و�س��ماء ملبدة 
بغيوم �س��ود.. ينتابني القلق كل حلظة.. الليل الطويل 
خميف وممل.. ل اأ�ستطيع ت�سور نف�سي نائمًا والذئاب 
حتيط بي، الأ�س��وات البعيدة ت�س��لني، نباح وعواء.. 
اأغ��رق يف ذعر وخ��وف.. ت��رك املكان واله��رب نحو 
البل��دة الغافي��ة احتمال ل اأقدر عليه.. لقد اأر�س��لوين.. 
قال��وا يل دورك يف احلرا�س��ة، ل نري��ده يقتحم البلدة 
وي�رصق املا�س��ية.. اقتله.. ا�س��حقه.. بندقيتي العتيقة 
تالزمني م��ا دام الع��واء يقرتب واخلوف امل�س��حون 
بالرهب��ة واأنا اأقبع يف بر موح���س ل نهاية له، اأطلق 
العنان لرع�س��ة خفيفة ت�رصي يف مفا�سلي املرجتفة 
اأ�س��اًل.. الليل��ة الثالث��ة �ستم�س��ي.. الظلم��ة متاأهب��ة 
للرحيل.. �س��اعتان.. ث��الث ل اأدري لكنها �س��رتحل.. 
هن��اك يف اخلل��ف تهجع البل��دة غافية اآمنة م�س��لمة 
مفتاحها يل.. ثالث ليال واأنا اأحر�سها لوحدي اأتو�سد 
خماويف واأرقب ما �س��يحدث.. الكل ينام بعني واحدة 
مذع��ورة مرعوب��ة.. النا�س وال�س��ياه، من ي��دري فقد 
تطاله��ا املخالب احلادة امل�س��حونة باملوت، بعدها 
ت�س��ب البل��دة لعناته��ا عل��ّي وق��د اأتهم بامل�س��اركة 
يف املج��زرة، ورمبا ي�س��در الأمر بط��ردي من البلدة 

اأو بقتل��ي اإذا كان��ت اخل�س��ائر ج�س��يمة لأين منت يف 
نوبت��ي وخن��ت واجبي.. الليل��ة الثالثة واأنا ا�ست�س��لم 
لدفء اخليمة ال�س��غرية اأ�سفل التل.. اأرقب بحذر ذلك 
الآت��ي ليقتحم ليل القطعان الآمنة.. قلت �س��تمر ليلة 
اأخرى والبلدة تنه�س يف ال�س��باح تهرول نحوي.. ل 
رحم��ة بي من ليل ب��ارد مميت، بل ليتاأك��دوا ما من 
�س��يء حدث البارحة لينام��وا ليلة اأخ��رى هانئني... 
�س��اأقول له��م ل اأ�س��مع ع��واء ذئ��ب اأو زعي��ق وح�س 
ول نعي��ق غ��راب ول ب��وم.. ل اأر غري لي��ل بهيم بارد 
و�س��فري ريح خميفة.. ل اأقول باأين خائف فقد تطيح 
ب��ي هذه الكلمة وجتعلني منبوذا اإىل الأبد. / توقف.. 
كلمت��ان اقتلعتا من مكانهما و�س��ار حفرة �س��غرية 
يف احلائط / �س��اأخربهم باأين اأ�س��تطيع احلرا�سة ليلة 
رابعة وخام�سة و�سابعة و�ستنتهي نوبتي وقد �سلمت 
من انهيار يحوم حويل.. اللحظات منفية وال�س��اعات 
لعداد لها يف ح�س��اب احليط��ة والرتقب.. الليل واحد 
والظ��الم قرين��ه، ل ليل بلون اأبي���س ول ظلمة بلون 
اآخر.. اأنا اأحمي قطعان البلدة من ال�سواري.. �ساأطلق 
الر�سا�سة من هذه املا�س��ورة ال�سدئة، و�ستمزق كل 
الأج�س��اد املتوح�س��ة املهاجمة و�س��تموت يف م�سهد 
دام ن��ادر، ويغرق املكان يف م�س��تنقع الدم واأغو�س 
في��ه كي اأحملها الواحد تلو الآخ��ر اإىل البلدة.. هراء.. 
�س��خف ل تق��در ر�سا�س��ة واح��دة اأن تفع��ل ذلك! يا 
اإلهي ل اأكاد ا�سمع من البيوت املتناثرة خلفي �سوى 
�رصخ��ات امراأة قتل زوجها يف ليلة حرا�س��ته الأوىل 
اأو بالأحرى افرت�س��ته ال�سواري، يف ال�سباح وجدوه 
عظام��ًا متناث��رة والدماء تغطي الأحج��ار والرتاب.. 
وظل��ت زوجته تطلق �رصخ��ات كاملجنونة كلما حل 
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ليل جديد.. عندما ا�س��معها ا�س��غط على زناد بندقية 
جدي القدمي��ة واأحملق بالتالل املخيفة م�س��طربًا.. 
بندقي��ة ج��دي التي ورثته��ا عن اأبي وه��و عن جدي 
الذي ا�سرتاها لقاء عجل �سمني، كلما لم�ست حديدها 
ال�س��دئ يتبدد قلق��ي واأروح يف غفوة �رصعان ما اأفز 
منها عندما اأتذكر اأنها ل تطلق ر�سا�س��ة، ل اأ�س��مع 
م��ن اأبي يوم��ًا اأنه قال ذل��ك.. رغم اأن ج��دي ل يفقد 
حماًل واحداً من قطعانه كما اأخربين اأهل البلدة.. وقد 
يك��ون الوحي��د الذي ل يطل��ق ر�سا�س��ة على وح�س 
اأو ل�س.. �ستق�س��ي الليايل ال�س��بع واأنعم بنوم رغيد.. 
اأرق��ب من بعيد ما يحدث عند التالل، �س��بع ليال هي 
حرا�سة كل رجل يف هذه البلدة.. الذي ي�سطاد وح�سًا 
اأو مي�س��ك ل�س��ًا ي�س��مى بطاًل.. / هنا امتدت يد العبث 
واقتلع��ت ثالثة اأ�س��طر متتالية م��ن الرقيم � احلائط � 

وحمت تفا�سيلها /.
ف�س��ل يف قوان��ني الري��ح وال�س��مت /. الليل��ة ه��ي 
الرابع��ة.. عا�س��فة تتح��رك نح��وي.. تطاي��ر ت��راب 
الت��الل، وطارت خيمتي ال�س��غرية وت�س��ظت بوجهي 
رم��ال حمموم��ة وكاأنها نبت��ت كامل�س��امري.. ل اأعد 
اأمتل��ك قوتي.. حترك��ت نحو مالذ قريب.. عند اأ�س��فل 
التل املجاور.. العا�س��فة هجم��ت على املكان برمته 
و�س��ارت تلع��ب ب��ه كدمية، رح��ت اأرك���س.. اأرك�س 
مذع��وراً.. ل يفدين ذلك املالذ.. ل يحمني.. لقد انهار 
ه��و الآخر.. بل تطاير باأكمل��ه.. كان قبل حلظات تال 
مهيبًا.. لكنه حتول اإىل نثار من الأتربة ، ا�س��م الرتاب 
املعفر برائحة اخلوف واأرك�س اإىل جماهيل ل اأراها.. 
اأ�س��قط.. انه�س مرتنحًا.. اأتع��رث بالأحجار املتجذرة 
بندقيت��ي  الرع��ب.  الغائ�س��ة يف جل��ة  الأر���س  يف 

ل�س��ق ج�س��دي، حملتها برقبتي.. ل اأقدر على تركها 
ف��ال اأدري ما تخب��ئ يل اللحظات القادم��ة.. اأرك�س 
والبندقي��ة القدمي��ة تثقل كاهلي.. �س��فري العا�س��فة 
ي�س��ل �س��معي، ي��كاد ي�س��م اآذاين، لكني تلقف��ت عواء 
قريبًا، جفلت يف م��كاين رغم �رصعة الريح، وانزويت 
حت��ت بع�س الأحجار الكب��رية، انحنيت ورحت اأرقب 
الريح والعواء والرتاب املتطاير يف الف�س��اء / يوجد 
ك�رص يف بع�س ال�س��طور، فاختفت الكلمات و�س��قطت 
ثلم��ة م��ن احلائط تقدر بخم�س��ة اأ�س��طر، لكن ال�س��طر 
الذي ج��اء بعدها دونت فيه الكلمات التالية.. املوت 
يط��اردين.. ل اأ�س��تطيع اإ�رصام الن��ار.. الربد واخلوف 
ي�س��الن حركتي.. فالذي ي�سعل النار يبعد الذئب عنه 
ولكنه ل ي�س��تطيع اأبعاده عن البي��وت الغافية خلف 

التالل /..
الأ�س��طر التي تل��ت تلك اقتلع��ت من اأماكنه��ا وتعذر 
قراءتها .. لكن الرجل العجوز عندما و�سل اإىل اأحدها 
التف��ت للرج��ال قائ��اًل.. كان��ت عينا الذئ��ب خميفة.. 
مرعب��ة تقذف �رصراً ينذر مبوت اأكي��د.. الليلة الرابعة 
)كم��ا موجود يف احلائط( قا�س��ية.. ل اأث��ر يل.. اأردت 
حت�س�س ج�سدي فلم اأجد ما يدل على ذلك.. اأنا مدفون 
بال��رتاب.. دفن��ت ح��د الراأ���س.. راأ�س��ي وح��ده خارج 
املدفن الرتابي.. و�سعرت باأين اختنق بحزام بندقيتي 
املدفون��ة معي.. قلت اأتراين �ساأ�س��د ال�س��واري عني 
واأن��ا حتت الرتاب؟ �س��تمزق راأ�س��ي.. بل �س��تمعن فيه 
متزيق��ًا، تفرت�س اللح��م وترمي باجلمجم��ة بعيداً ثم 
جتر ج�س��دي املدفون وتبداأ بع�سائها اللذيذ، وبعد اأن 
تكمل هذا امل�س��هد تنزل اإىل البيوت لتختار فري�ستها، 
وتنته��ي الليلة لتبداأ ليلة اأخ��رى.. القلق الذي دب يف 
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مفا�س��لي منحن��ي ق��وة ا�س��تطعت بها رفع ج�س��دي 
الواهن.. رفعته بعد اأن اأزحت كومة الرتاب.. نه�س��ت 
اأبح��ث يف الظلمة ع��ن اأحجار و�س��خور اأتكئ عليها 
م��ن اأعيائي لكني جرجرت بندقية جدي و�رصت نحو 

البيوت النائمة..
يف الليل��ة اخلام�س��ة / الأ�س��طر الأربع��ة الأوىل غ��ري 
�س��احلة للق��راءة.. انتق��ل مبا���رصة اإىل ال�س��طر الذي 
يليه��ا / ما�س��ورة بندقيتي �س��وت الت��الل البعيدة.. 
عواء يقرتب.. اإ�س��بعي املرجتف عل��ى الزناد.. العواء 
اكت�س��ح رع�س��تي.. �س��ار يواجهن��ي.. فج��اأة الذئ��ب 
اأمامي.. حقيقة ولي�س وهما.. انف�س��ل عني اإ�س��بعي 
و�س��ار �س��لبًا كحج��ارة.. اأغم�س��ت عين��ي قب��ل اأن 
اأطلق النار، بع��د حلظة واحدة فقط ل يعد اأمامي.. ل 
تخرج الر�سا�سة اأبداً.. وخ�رصت اأمنية روؤيته �سابحًا 
�رصيعًا يف بحرية دم اأ�س��ود و�س��دى �سيحته حتوم 
يف الف�س��اء الب��ارد.. لق��د اختف��ى وغرق��ت بحريتي 
حمدثًا نف�سي.. اأما اأنه هرب خائفًا اأو نزل اإىل البيوت 
الغافي��ة.. اأع��دت ترتيب نف�س��ي وغادرتني  الرع�س��ة 
وكاأن ذل��ك املنظ��ر اأزال عن��ي خماويف الت��ي كانت 
تغزوين قبل اأن اأراه، لكن الرهبة ووح�سة املكان دفعا 
بوهم خميف.. ماذا لو هجم علّي وافرت�سني؟ �سيمرغ 
اأنف��ي يف الوحل.. وبع��د موتي �سيق�س��م هربة طرية 
م��ن حلمي ويرحل ت��اركًا اأجزائ��ي املتبقية للغربان 
ال�س��ود فيب��داأ كبريهم طقو���س النه�س، �س��ينقر عينّي 
اأوًل متهي��داً لقتالعهما، وتب��داأ املاأدبة ل يوقفها اإل 
نباح الكالب امل�س��عورة التي �س��تكمل ما تبقى.. وبذا 

�سيتوزع دمي بني اجلوارح وال�سواري.. رمبا.. رمبا.. 
وق��د ل يح��دث ذلك بل اأم��وت من الرعب قبل م�س��هد 

التقتيل والفرتا�س.
اأنا يف الليلة اخلام�س��ة التي مت�س��ي نحو النق�ساء.. 
اأخرجت كي�س التبغ، لففت �س��يكارة واحدة.. اأ�رصمت 
عود ثق��اب، لكني فوجئت.. فوجئت متام��ًا.. التمعت 
عني متوح�س��ة.. عين��ه الثانية تقدح �رصراً.. اأم�س��كت 
البندقية و�س��غطت بق��وة على الزن��اد.. ل تخرج اأية 
ر�سا�س��ة.. اأطلق عواءه املرعب ووثب علّي.. �سغطت 
ثانية.. ل ر�سا�س��ة، اأنا ميت ل حمالة.. حاولت مرة 
اأخرى.. واأخرى.. ارتطم بي، اأوقعني اأر�س��ًا واأح�س�ست 
باأن ال�س��خور ال�س��غرية قد اخرتقت ظه��ري، اأنيابه 
تبح��ث ع��ن منطقة طري��ة من ج�س��دي، فج��اأة دوى 
�س��وت الإطالقة يف الف�س��اء الأخر�س.. انقطع العواء 
و�س��قط اجل�س��د املتوح�س بعي��داً عن��ي.. ل يعد فوقي 
الآن نه�س��ت بخفة قرد، ل اأثر ل��ه. بحثت عن جثته.. 
عن��ه اإن كان حي��ًا.. ل �س��يء غريي يف ه��ذا املكان.. 
اأ�س��علت ع��وداً وراأيت خيط��ًا من الدم.. خيط��ًا طوياًل 
عل��ى الأر���س الرتابي��ة.. تابعته، م�س��يت حماذيًا ل�ه 

لكن فقدت اأثره ول اأعد اأراه..
ق��ال العج��وز.. ال�س��طور الناق�س��ة يف الن���س ميكن 
تخي��ل ما ج��اء فيها.. �س��اأقراأ اللوح � احلائ��ط � ثانية 
و�ساأ�س��ع الكلمات وال�س��طور املفقودة يف اأماكنها.. 
�س��مت حتت واب��ل دموعه وقال واحل��رية نبتت فوق 
روؤو���س الرج��ال �س��اأحكي لكم ما ج��رى يف الليلتني 

ال�ساد�سة وال�سابعة..
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 نف�س ج�س��ده امل�سطح كما يفعل الطائر حني ينف�س 
عن ري�س��ه املاء او الرتاب . حاول ان يتمطى بج�س��ده 
قليال .. لكنه خ�س��ي ان تخرج الأوراق من بني دفتيه 
. نظ��ر اىل م��ا حول��ه وجد الكث��ري من الأج�س��اد التي 
ت�س��بهه تنع��م ب�س��باتها ورمب��ا تتدفاأ بال��رتاب الذي 
يغطي ج�س��دها منذ �س��نوات . حاول ان يتذكر من هو 
. اأو ما الذي اتي به اىل هنا .. اح�س��ا�س غريب انتابه 
حني �سعر باأن كل الأجوبة موجودة يف الأوراق التي 

بداخل��ه . لكنه ل يجروؤ عل��ى قراءتها .. كان يتوج�س 
خيف��ة م��ن معلوم��ة اأو حقيق��ة تف��وق طاقت��ه عل��ى 
ال�ستيعاب او الفهم او التحمل . لذا احجم عن القراءة 

ونظر اىل الأعلى بحثا عن اجلواب يف مكان اآخر .
يف الأعل��ى كان الرجل يجل�س خلف مكتبه اخل�س��بي 
ال�س��غري وينظ��ر اىل اأكوام امللفات املو�س��وعة على 
الأر�س واملرزوم بع�س��ها بطريق��ة بدائية وباإهمال 
ب��دا اكرث و�س��وحا يف انفالت بع�س��ها م��ن اخليوط 

حسين البعقوبي 

   تعـــــــــويض
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الت��ي ترزمها . كان الرجل ينظر اليها مبالمح ت�س��ي 
بالفت��ور والنقبا���س وه��و يفك��ر ان تل��ك املنفلت��ة 
م��ن خيوطها رمب��ا لديها رغب��ة يف التحرر من ربقة 
الرزم الفو�س��وي الذي يبعث عل��ى الختناق .. اأكوام 
م��ن امللف��ات تعلوها طبق��ات من الغبار الذي ي�س��ي 
بعم��ر الهم��ال الذي تعر�س��ت له طوال �س��نوات من 
اخلراب الذي ا�س��اب البالد على ي��د حفنة من القتلة 
املت�س��رتين مب�سميات دينية او طائفية وحفنة اأخرى 
م��ن املرتبح��ني م��ن ه��ذه الفو�س��ى وه��ذا اخل��راب 
واجلن��ون . خيل له ان ثم��ة حركة ما حدثت بني تلك 
امللفات .. لكنه عزا الأمر اىل وزغ عجوز كبري احلجم 

راآه مرة وهو يجول بني امللفات. 
عب نف�س��ني اأو ثالثة من �سيجارته ومن بني الدخان 
ب��دت له تلك امللفات وكاأنها تتحرك يف مكانها كما 
الأم��واج .. وثمة ملف لف��ت انتباهه اأكرث حني حترك 
م��ن مكانه بطريق��ة غريبة جدا فبدا كم��ا لو انه قام 
من مكانه واقفا . لكنه حني بدد الدخان بنفخة هواء 
عادت تلك امللفات مرة اخرى اىل �سكونها املعتاد . 
ق��ام م��ن مكان��ه واقرتب م��ن امللف��ات بح��ذر .. دار 
حولها . ثم ابت�س��م كما لو انه ي�س��خر من الفكرة التي 
راودت��ه ثم عاد اىل مكانه . قال ب�س��يء من النفعال 
كاأنه يربر �س��يئا ما او يتحدث اىل ا�س��باح ل يراها : 
اأك��وام واأكوام من ملفات توا�س��ل التدفق اىل غرفتي 
بينما يوا�سل ال�سا�سة و�سناع املوت عملهم . ملفات 
و�س��مت باأ�س��ماء خط��ت عل��ى عج��ل لأنا���س فارقوا 
احلياة حتت م�س��ميات �س��تى ، بع�س��هم و�سعوا حتت 
يافط��ة �س��حايا الرهاب وبع�س اآخر و�س��عوا حتت 
يافط��ة املدافع��ني ع��ن �س��حايا الره��اب .. األ��وان 

امللف��ات تنوعت ما بني الوردي والأ�س��فر والأزرق.. 
األوان بال معنى .. ل يقرتحها نوع اجلرم الذي اأ�ساب 
ال�س��حية ول �سنفها او دينها او طائفتها .. ثم انتبه 
اىل ان��ه يحدث نف�س��ه .. فق��ال : ال��وان غبية يف زمن 
غبي واأنا الأغبى منهم جميعا لأين ارت�س��يت لنف�سي 

ان ادفن بني ملفات �ست�سيبني باجلنون .
فكر ان ال�س��يء الوحيد الذي يوحد بينها .. لي�س جهة 
القت��ل او العم��ر او الل��ون او اجلن���س ب��ل ه��و الغبار 
املرتاك��م ال��ذي دفنت فيه ه��ذه امللفات ط��وال هذه 
ال�س��نوات ودفن اأي�س��ا ا�س��حابها ممن ا�س��تدل على 

جثته . 
غادر مقعده مرة اأخرى بعد ان عب يف جوفه كاأ�سني 
من ال�ساي ودخن ب�سع �سجائر .. واأجرى ات�سالني او 
ثالث��ة ع��رب املوبايل . جتاوز عقرب ال�س��اعات الرقم 
ت�س��عة معلن��ا عن م�س��ي �س��اعة وب�س��ع دقائق من 
ذلك ال�س��باح املتكرر بني �س��باحات اأخرى متكررة 
وبالنم��ط ذاته بني الأ�س��ابري املرتب��ة .. والتي كلف 
باإع��ادة رزمها وترتيبها وادخالها �س��من �س��جالت 
اعدت لهذا الغر�س منذ �س��هر، وها هو قد اجنز ن�سف 
املهمة التي كلفه بها مديره . حني ا�ستطاع ان يرفع 
ن�س��ف تلك ال�س��ابري ويعي��د ترتيبه��ا يف الدواليب 
الكبرية املخ�س�س��ة لها وفق��ا جلدولة وترتيب معني 
يعتمد ا�س��م القتيل ورقم ا�سبارته وبع�س التفا�سيل 
الأخ��رى التي ت��دل على ت�س��نيفه بني الم��وات من 

حيث التاريخ واملكان و�سبب الوفاة .
ق��ال يل الرج��ل م��رة ح��ني زرت��ه يف م��كان عمل��ه 
يف ار�س��يف تعوي�س��ات املت�رصري��ن م��ن العم��ال 
الرهابي��ة وان��ا امازح��ه بطريقة م�س��تفزة وا�س��فه 
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باملرت�س��ي الذي يتك�سب من م�سائب النا�س واآلمهم 
وماآ�س��يهم : غالبا ما ي��راودين كابو�س غريب .. حني 
اأجدين وقد حتولت اىل دفان يف مقربة ال�س��الم او اي 
مقربة اخرى واأمامي طوابري من املوتى حتت �سم�س 

الظهرية احلارقة .. ول اأحد �سواي مكلف بدفنهم . 
قلت : رمبا ب�سبب عملك مع ا�سابري �سحايا الرهاب.

قال : امل�س��كلة ان ال�س��ابري جمرد ملف��ات ورقية .. 
اأم��ا يف ذل��ك الكابو���س ف��ان املوتى يقف��ون امامي 
بالطوابري وهم يحملون ا�سابريهم امللونة .. وماهم 
مبوت��ى ول اأحي��اء .. وي�س��درون ا�س��واتا غريب��ة .. 
�س��حيح انها واطئة ول تكاد ت�س��مع .. لكن لها وقعا 
غريب��ا عل��ى اأذين .. ورمب��ا تظنني ابال��غ اذا قلت لك 
ان له��ا وقعا اآخر داخل �س��دري وكاأنه �س��دى رفيع 
وح��اد وموج��ع .. وهو ل ي�س��عرين بالغرب��ة والعزلة 
فقط اأم��ام هذا الكم من الأ�س��وات الغريبة املتنافرة 
.. بل ي�سعرين اأي�سا بالفزع والوح�سة واخلوف .. فمن 
يدري رمبا احتول انا اأي�سا اىل جمرد ملف و�سط هذه 

امللفات ويعلوين الغبار .
حاولت ان ا�ستفزه مرة اأخرى فقلت : رمبا هي توؤنبك 

ل�سبب ما .
يب��دو ان��ه ل يهت��م جلملت��ي الأخ��رية .. اأو ان��ه كان 
يحاول موا�س��لة الك�س��ف عن كل ال�س��ور التي يراها 
ك�رصيط �س��ينمائي �سفيف ورقيق جدا ويخ�سى ان هو 
ان�رصف اىل جماراتي ان ينقطع ذلك ال�رصيط .. فقال 
: ثم �سارت تلك الكوابي�س تراودين يف ال�سحو عندما 
اأكون وحيدا يف غرفة الر�س��يف .. فاأرى تلك امللفات 
تتحرك من مكانها وت�س��در عنها ا�س��وات غام�س��ة 
ت�س��به اىل حد ما ا�س��وات اولئك املوتى الذين ياأتون 

ايل يف كوابي�سي .
حاول��ت اأن اأخف��ي تاأث��ري بهواج�س��ه وخماوفه واأن 
ابعده قليال عن هذا اجلو امل�س��حون بالأل .. فقلت له 
معابثا : ق�ستك هذه ت�سلح ان تكون فيلما �سينمائيا 
عن زومبي ولكنه �س��يكون زومبي العراقي وبطريقة 

مبتكرة ل تخطر ببال اأحد من قبل .
رفع راأ�سه قليال من تداعيات اأخيلته ونظر باجتاهي 
باهتم��ام . وق��ال بع��د ان غ��ادر مكان��ه واقرتب من 
تل��ك امللفات : رغم اين ل اعد اميزك ان كنت جادا او 
مازحا ، ال ان الفكرة بداأت تروق يل .. ل�سببني ، الأول 
هو انني امتنى ان تكتب ق�س��ة كهذه لأنها �ستجعلني 
اأ�س��عر باأنني قد حققت �س��يئا ما يف حياتي بدل من 
اجللو���س هكذا ل�س��اعات طويلة مع ملف��ات املوتى .. 

والثاين ان ت�سري ايل بو�سفي �ساحب الفكرة .
- ولكنه��ا فكرت��ي اأن��ا .. انت فقط حتدث��ت معي مبا 

يراودك من هواج�س وكوابي�س .
- لكن��ك ل تنك��ر باأنن��ي انا م��ن اأوحى ل��ك بهذا ولو 

بطريقة غري مبا�رصة .
- نعم ل اأنكر .. ا�ستمر .

اأ�ساح بنظره قليال بعد ان عاود اجللو�س م�سندا ظهره 
بالكام��ل اىل م�س��ند الكر�س��ي ودفع راأ�س��ه اىل الوراء 
قلي��ال كما لو انه يبحث عن الفكرة يف �س��قف الغرفة 
.. اأو رمبا هو ا�س��تطاع ان يزيل ذلك ال�س��قف مبخيلته 
ليطل من علِّ على عوال من املا�س��ي القريب ي�ستقي 
منه��ا ق�س��ته . فكرت يف تلك اللحظة ان تلك الق�س��ة 
التي �س��ي�رصدها ان كانت منا�س��بة ف�س��اأدخل بع�س 
املالحظات على ال�س��يناريو ليفيد منها خمرج الفلم 
وي�س��ور تلك اللقطة بطريقة الفال�س باك .. وباأ�سلوب 
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حدي��ث فيظهر بطل الق�س��ة وه��و يزيل ذلك ال�س��قف 
مبخيلت��ه ث��م يرتف��ع عالي��ا ليطل على م��ا حدث يف 
ال�س��ابق بع��ني الطائ��ر ويف الوق��ت ذاته يك��ون بطل 
الق�س��ة اأحد املتواجدين على ار�س الواقع . كنت يف 
�س��بيلي للتوا�س��ل اأكرث م��ع اأخيلتي تل��ك لكنه عاود 
احلدي��ث . فوجدتن��ي م�س��طرا اىل ترك تل��ك الأخيلة 

والعودة ثانية لتخاذ دور امل�سغي .
- يف ع��ام 2008 كنت اأوا�س��ل بني احل��ني والآخر 
الت�س��ال بج��اري ال��ذي فارقت��ه من��ذ عام��ني بعد 
تعر�س��نا للتهج��ري .. وكان اأغل��ب حديثن��ا عن بيتنا 
ال��ذي هجرن��اه ق�رصا و�س��كنته عائلة ت�س��م ب�س��عة 
ارهابيني ا�س��تولوا على ال��دار ثم تركوه وهربوا حني 
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دخل��ت ق��وات اجلي���س اىل املدينة . وكان الت�س��ال 
الأخري من قبل جاري مطمئنا .. وحثني على املجيء 

من دون اأي خوف اأو قلق . 
 حني و�سلت اىل احلي الذي كنت اأ�سكنه كانت رائحة 
امل��وت ماثلة يف زوايا وتفا�س��يل امل��كان واخلراب 
يلقي بظالله الكئيبة املوح�س��ة اينم��ا نظرت . بيوت 
قليل��ة بينه��ا بيتي جنت من الدمار ال��ذي حدث على 
يد الرهابيني ويد من قاتلوا الرهابيني واأخرجوهم 
من املكان .. راأيت بيتي خاويا من كل �سيء.. �سعرت 
بغ�س��ة كبرية .. لي�س ب�س��بب القيم��ة املادية لالأثاث 
والجهزة الكهربائية وغريها من ال�سياء . بل اآملني 
كثريا ان يقوم ثلة من املجرمني بانتهاك بيتي الذي 
ولدت فيه وانتهاك ذكرياتي وم�س��اعري واألفتي مع 
اأ�س��يائي .. مبعنى او باآخر �سعرت اأن املكان قد تلوث 
بهم ومن ال�س��عب علي ان اعيد �س��لتي بتلك ال�سياء 

كما كانت يف ال�سابق . 
ثم نظر ايل بوجه يبدو انه ا�ستعاد مالمح احلزن الذي 
اأ�سابه اآنذاك.. فبدا يف حلظات وكاأنه �سار اأكرب �سنا 

مما كان عليه قبل قليل .
-  اأتع��رف .. كان هن��اك طف��ال جمي��ال يف الرابع��ة 
ع���رص من العمر ي�س��كن البيت املقاب��ل لبيتنا ، وكان 
يف ال�س��ابق يلعب مع ابنائ��ي ونتعامل معه على انه 
ف��رد من ال�رصة . وقد اكت�س��فت ان ه��وؤلء املجرمني 
الذين �س��كنوا بيتنا قد قتلوه حني علموا انه لي�س ابن 
�س��احب ال��دار بل ابن زوجت��ه ومن طائف��ة اأخرى .. 

متهمني اياه باأنه جا�سو�س . 
- ما تقوله يق��رتب من املعنى ولكنه لي�س ما اأبحث 

عنه .
وا�س��ل مرة اأخرى وكاأنه ل ينتب��ه جلملتي . او رمبا 
انتب��ه وقال يف ���رصه . )فلتذهب ان��ت واملعنى الذي 



20
/2
01
9

139 AL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

ق

تبحث عنه اىل اجلحيم(.
- �س��األت عن م��كان اولئك الذين ا�س��تولوا على بيتي 
عل��ى الرغم م��ن اين كنت اعل��م انهم ق��د اختفوا ولن 
اجده��م لك��ن دلني �س��ديقي عل��ى بيت �س��غري يقع 
يف نهاي��ة الزقاق .. وقال هنا ي�س��كن م��ن تبقى من 
تلك العائل��ة وهما رجل عجوز وزوجة كفيفة .وحني 
طرقت الباب فتح��ت يل تلك الكفيفة الباب واعلمتها 
باأين اأنا �س��احب الدار التي ا�س��توىل عليه��ا ابناوؤها 
و�رصقوا حمتوياته . فقالت : لقد ا�س��رتينا الثاث من 
الدولة ال�سالمية . يومها ل ات�رصف مع تلك العجوز 
باأي طريقة تنا�س��ب اجلرم ال��ذي ارتكبوه بحقنا ، بل 
تركتها وم�س��يت بعيدا . على الرغم من اين رغبت يف 
تلك اللحظة يف ان اقتلها خنقا او حرقا هي وزوجها 

القذر. 
عل��ى الرغم من تاأث��ري بتلك الق�س��ة ال انني ل اأجد 
فيه��ا م��ا ميك��ن ان مييزه��ا لتك��ون ق�س��ة ت�س��تحق 
الكتاب��ة او اأن توظ��ف يف اأي جن���س اأدب��ي اآخ��ر . لذا 
اعتذرت منه معلنا وبكل تهذيب اأنني م�س��طر لتلبية 

موعد كنت ن�سيته . فقال .
- ل�س��ت بحاج��ة اىل الكث��ري من الذكاء لأ�س��تنتج ان 

الق�سة ل ترق لك . 
- لي���س الأمر كم��ا تظن لكن �س��اأحاول ان اربط بني 
القاتل وال�س��حية بطريقة م��ا .. كاأن يكون بني هذه 
الأ�س��ابري مل��ف لقتيل واآخر لقاتل��ه .. يجاوره . وقد 
�س��عى اأهل القاتل اىل دفع الر�س��ى من اجل احت�سابه 
�س��هيدا وجنحوا يف م�سعاهم هذا بينما القتيل ما زال 

ينتظر .
يف تل��ك اللحظة قفز ه��و من مكانه .. ونظر ايل بفزع 
وخ��وف .. ث��م اجت��ه اىل حزم��ة من ال�س��ابري ود�س 
ا�س��ابعه بينه��ا ث��م ا�س��تخرج ملفني وج��اءين بهما 

وقال :
- ه��ذا لي�س م��ن خيال��ك ايه��ا الكاتب لكن�����ه واقع 
ح��ال .. ول حت��اول خداعي م��رة اأخ��رى .. فاأنا اعلم 
ان��ك قد قلبت تلك الأ�س��ابري ووجدت امللفني قبلي .. 
لكنك ابتكرت هذه ال�س��يغة لتخدعني مدعيا انها من 
�س��نع خيال��ك . انظر هذا هو ا�س��م القاتل وقد جاءت 
تل��ك العجوز التي اكرهها ، قبل ب�س��عة اأيام لتت�س��لم 
حقوقه بو�س��فه �س��هيدا . وها هو ملف الطفل ال�سهيد 
ال��ذي حدثتك عنه م��ازال الغبار يعلوه .. ول يت�س��لم 

اأهله على الرغم من فقرهم اأي تعوي�س . 
خرجت من غرفة الأر�سيف ..

 بع��د ان ودعت ذلك املوظ��ف .. واأنا اتخيل ملف ذلك 
الطف��ل وهو يرتدي ثوب طف��ل ويتجول يف الليل بني 
ملفات ال�س��حايا والقتلة فيعي��د ترتيبها وهو يغني 
او يتح��دث ب�س��كل عفوي ع��ن مظلمته بوج��ه تعلوه 
ابت�س��امة بريئ��ة .. فيم��ا بقي��ة امللف��ات ت�س��حو من 
�س��باتها ويرت��دي كل واح��د م��ن الأ�س��خا�س الذين 
متثلهم احللة التي تنا�سبه فيتبادلون اطراف احلديث 
وه��م ي�س��حكون وي�س��خرون م��ن تلك املهزل��ة التي 
عا�س��وها يف املا�س��ي والأدوار الت��ي انيط��ت بهم ، 
ورمبا �سي�سخرون اي�سا من ال�سيناريو او الق�سة التي 

افكر بكتابتها .
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 خ��رج م��ن حمل الت�س��وير ووق��ف موليًا ظه��ره اإىل 
الواجه��ة الزجاجي��ة. و�س��ع �س��يجارة ب��ني �س��فتيه 
واأ�سعلها ثم اأعاد العلبة اإىل جيب �سرتته وهو ي�ستمع 
بامتعا���س اإىل امل�س��ور يف الداخ��ل يتبادل احلديث 
مع �س��احبيه. بدا له امل�س��ور لطيًف��ا لطًفا ل يطاق، 
ي��ردد كلم��ات مثل " عي��وين"  و"قلب��ي" و"حبيبي"، 
يردده��ا كث��ريا، م��ع كل جمل��ة، يقوله��ا وه��و يقلب 
اأوراق املفك��رة ذات الغ��الف اجلل��دي، يقوله��ا وه��و 

يكتب ال�سم والتاريخ يف املفكرة، يقولها وهو يدعو 
ل�ساحب ال�سم بال�سرت واملوفقية وال�سالمة، ويجيب 
على كل ا�ستف�س��ار بجملة تنته��ي اإما ب "عيوين" اأو ب 

"قلبي" اأو  ب"حبيبي" اأو بها جميعا. 
ترك �س��احبيه يرتبان معه �س��وؤون ت�س��وير ما قال 
اإنها حفلة زفاف غدا، اأما هو فقد اأخذ ينظر اإىل نقطة 
ال�س��يطرة امل�س��رتكة للجي���س وال�رصطة عل��ى مبعدة 
مئ��ة م��رت دون اأن تتغ��ري تعاب��ري �س��حنته املكفهرة 

جودت جــــــــــــ�لي 

ابتسامة المصور اللطيف
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خل��ف غاللة من المتعا�س ال�س��اخر وهو يفكر "هل 
ه��ذه متنع؟ لو جاءت ال�س��يارة املفخخة فال راد لها، 
جتعل كل هذا ال�س��خب نثارا متفحما"، و�رصعان ما 
ذابت البت�س��امة و�س��ط  جمود  مالمح الوجه خملفة 

�سحوبها على ال�سفتني. 
امل�س��ور من جانبه، بحك��م اهتمامات��ه التي جتعله 
�س��ديد النتباه اإىل التفا�سيل والأ�سكال واملالمح، ل 
يكن ليفوته و�س��ع الرجل غري املريح برغم ان�س��غاله 
ب��اإداء الواجب ال��ذي متليه عليه مهنته كم�س��ور ذي 
براعة، حنكته ع�رصات ال�س��نني من ممار�سة الت�سوير 
الفن��ي باأنواع��ه وتع��دت �س��معته ح��دود بغ��داد اإىل 
املحافظ��ات الأخرى في�س��تقبل منه��ا اأحيانا كثرية 
زبائن و�س��ط الأ�س��توديو ال��ذي غطت جدرانه �س��ور 
موؤطرة بع�سها م�ستن�سخ عن اأعمال اأ�ساتذة الت�سوير 
العراقي��ني الأوائ��ل اأ�س��اف اليه��ا من عنده مل�س��ات 
زادته��ا جم��ال وو�س��وحا، وبع�س��ها �س��ور ملل��وك 
العراق ولعبد الكرمي قا�س��م، وال�س��ور الت��ي التقطها 
ه��و لأماك��ن واأنا���س م��ن بغداد وم��ن م��دن اأخرى، 
ون�س��اء جميالت م��ن اأعمار خمتلفة تعرب �س��ورهن، 
يف ت�سل�س��ل مق�س��ود، ع��ن جماليات �س��ن كل منهن، 
الطفولة وال�س��با و�سن الع�سق والأمومة وال�سيخوخة 
احلانية، فيما خ�س�س اجلدار الذي و�سع عنده مكتبه 
لل�س��ور ال�سخ�س��ية امللون��ة وغري امللونة م��ن اإبداع 
عد�س��ات كامريات��ه التي تع��ود لأزمان و�س��ناعات 
خمتلفة تت��وزع يف زوايا املحل ويف الغرفة اخللفية 
عل��ى رف��وف خا�س��ة. حت��ت زجاج��ة املكت��ب يرى 
الزائر �س��ورا بالقيا�سات ال�سغرية. يف واجهة املحل 
ت�س��كيلة �سورية من هذه الأنواع كلها بعنايِة عر�ٍس 

خا�س��ة م�س��افا اليها حو�س زجاجي في��ه نافورة 
م�س��غرة ت��دور حوله��ا اأ�س��ماك زين��ة بالغة ال�س��غر 
زاهية الألوان، ويف و�سط املاء معلقة ب�سلك كالن�رصة 
�سور دقيقة من �سور الأ�ستوديو ال�سخ�سية مكبو�سة 
داخل طباقات زجاجية دائرية �سفافة تنعك�س عليها 
األ��وان ن���رصة اأخرى �س��وئية توم�س ف��وق احلو�س، 
واأمام الواجهة، يف املنت�س��ف على الأر�س، مزهرية 
امتالأت بزهور بنف�س��ج الثالوث على قاعدة مزخرفة 

من املعدن الر�سا�سي الالمع، حيث وقف الرجل. 
رمب��ا كان لط��ف امل�س��ور �س��ياقا اعتم��ده يف بداية 
�سريته املهنية جلذب الزبائن واإعطاء �سورة ُمْر�سية 
عن��ه يف نظر النا�س، ومبرور الزمن حتول اللطف اىل 
خ�س��لة اأخالقي��ة ثابت��ة ل يكاد يخلو من��ه ت�رصف،  
حت��ى يف املاأكل وامللب�س، ول تخل��و نهاية جملة اأو 
بدايته��ا يف كالمه من مفردة من هذه املفردات التي 
اأ�س��بحت مو�س��ع تندر جريانه واأ�سحابه يف غيابه، 
وحتى يف ح�س��وره اأحيانا على �سبيل املزاح. اأ�سبح 
اللطف عالمته املميزة، ل بل هو يف ن�سيج �سخ�سيته 
كله��ا، مبث��وث يف كل �س��لوك، و�س��يئا ف�س��يئا انطبع 
اللطف على مالمح وجهه، ففي العينني ال�س��غريتني 
اأو  الآخ��ر  لإعج��اب  امل�س��تدرة  النظ��رة  تل��ك  ت��رى 
ا�سرت�س��ائه، وعلى ال�سفتني تلك البت�سامة التي ت�سع 
قلي��ال اأو كث��ريا، وتت�س��ع اأو ت�س��يق ح�س��ب املواقف، 
ولكنه��ا اأب��دا لطيفة نف���س اللطف امللب��ي ملتطلبات 
الآخري��ن وامل�رصع لأهوائهم  ك��ي يجعل منها حتفا 
فني��ة. ان�س��اف اىل ذل��ك يف تل��ك ال�س��نوات، التي قد 
ُيقتل فيها املرء لأتفه الأ�سباب ول ميكن التمييز بني 
اأخيار النا�س واأ�رصارهم، �س��بب م�سوغ اآخر لأن يكون 
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اأك��رث لطفا هو اتقاء ال�رص. كان من البديهي، واحلالة 
ه��ذه، اأن يك��ون رد فعله اإحباطا، ح��ني قوبل كالمه 
اللطيف وابت�سامته الداعية للتعاطف بتقطيبة نابذة 
م��ن وجه بدا له اأن كل ما في��ه مثال للجفاء وانعدام 

الرحمة عندما وجه كالمه اليه. 
لو حدث هذا يف غري هذه الظروف لأثار فيه ف�س��وله 

الفن��ي، ولكنه يف تل��ك اللحظة 
اأثار فيه اأ�س��كال من املخاوف 
ح��اول جتاهله��ا وه��و يوج��ه 
الثالث��ة   الرج��ال  اىل  حديث��ه 
ويجيب عن اأي �س��وؤال مبقيا ذا 
التقطيبة �س��من دائرة انتباهه 
يالحظه بطرف خفي حتى بعد 
اأن ا�ستدار وخرج بفظاظة ليقف 
خارجا ويلتفت اىل الداخل بني 
احل��ني والآخر بنظرة م�س��رتقة 
ف��اإذا  مريب��ة  امل�س��ور  يراه��ا 
ح��دث وتالقت عيونهم��ا اأح�س 
كاأن الرج��ل يزي��د تركيز نظره 
عليه  للحظة ثم ي�سيح بب�رصه. 
اأ�س��بح ل��كل حرك��ة تب��در م��ن 
الرجل ما يقت�س��ي من امل�سور 
النتباه وا�ست�سفاف املعنى، اأو 
بتعب��ري اأدق، ا�ست�س��فاف النية، 
وعندم��ا راآه ميد يده يبحث عن 
�سيء حتت �سرتته انتابه قلق ل 
يفارقه اىل اأن �ساهده يخرجها 
مبحفظ��ة اأخذ يفت���س فيها عن 
�سيء. وملاذا ل يقلق وموجات القتل املنظمة ل تزال 
ظاهرة من ظواهر الواقع اليومي؟ فقبل اأ�س��هر �س��اع 
قتل احلالقني، وقبلهم الأطباء، وقبل اأ�سبوع قتل يف 
حادث غام�س م�س��ور م��ن معارفه يف مدينة اأخرى 
وبعده بيومني اختفى م�س��ور اآخر، فلماذا ل يكونون 
ق��د �رصع��وا الآن بقت��ل م��ا ي�س��تطيعون قتله��م م��ن 
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امل�س��ورين، وهذان الرجالن يلهيان��ه بحديث اأكرثه 
ثرث��رة  واأ�س��ئلة ل �رصورة له��ا ويعطيانه معلومات 
غري �س��حيحة بينما يقوم ثالثهم بالتاأكد من الوقت 
املنا�س��ب فيعطيهم��ا الإ�س��ارة اأو يدخل ه��و  ليطلق 
بنف�س��ه عليه الر�س��ا�س من م�س��د�س كامت لل�س��وت، 

ويلوذون بالفرار. 
ل يتخل امل�س��ور عن ابت�س��امته واإن ا�سطبغت الآن 
بدكن��ة القل��ق، ول ي�رصد ذهنه ع��ن مفرداته املهذبة 
املعتق��ة باللط��ف، واإن بدا هذا اللط��ف غري واثق من 
ج��دواه ه��ذه امل��رة، والبت�س��امة متوج�س��ة. حت��رك 
الرجالن لالن�رصاف. اأ�س��بحا خارج املحل فا�ستدار 
�ساحبهما ليتبعهما بعد اأن األقى بعقب �سيجارته يف 

جمرى ماء. 
اللحظ��ة  يف  ولك��ن  لن�رصافه��م  بالرتي��اح  �س��عر 
الت��ي اأخ��ذ ميي��ل فيه��ا اىل التفك��ري باأنه ق��د اأ�رصف 
يف �س��كوكه التق��ت نظرت��ه بنظرة الرج��ل لآخر مرة، 
ابت�س��م له امل�س��ور ابت�س��امة هي مزيج من الت�سامح 
والتزلف غري اأن الرجل، وبنف�س التعابري املت�س��لبة، 
وجه اليه نظرة معربة عن احلنق امل�سحوب باإمياءة  
راأ���س خفيفة ل ت��كاد تلحظ. ل يدري امل�س��ور مباذا 
يف�رصها، اأهي حركة ل اإرادية من حركات الأ�سخا�س 
امل�س��ابني ب��داء الك��ره لالآخري��ن الذي ميي��ز القتلة 

واملجرمني اأو املعتلني نف�سيا، اأم ماذا؟
رجع اىل كر�س��يه وهو ي�س��عر باإرهاق ل يكن ي�س��عر 
به قبل قليل وب�س��غط يعت�رص �س��دره وبارتخاء يف 
مفا�س��ل �ساقيه يكاد معه اأن يعجز عن ال�سري وتتعرث 
قدم��اه الواح��دة بالأخ��رى. لكن��ه ما اأن ا�س��تقر على 
كر�س��يه حتى هب مذعورا، وقد دبت فيه نوبة ن�ساط 

مفاج��ئ، وتوج��ه اىل حي��ث كان يق��ف الرج��ل اأمام 
الواجه��ة، فت���س عن اأي �س��يء غريب اأم��ام املحل اأو 
قربه على نا�سية ال�سارع الفرعي فلم يجد ما ي�ستبه 
يف كونه عبوة نا�س��فة. نظر يف الجتاه الذي �س��اروا  
في��ه، فل��م ير لهم اأث��را. عاد �س��اعرا بق��واه تخور من 
جديد ليجل�س وهو يلوم نف�س��ه لأنه ل يراجع الطبيب 
املخت�س بالقلبية قبل اأ�س��بوعني عل��ى املوعد الذي 
ح��دده له عن��د املراجع��ة الأوىل. ها ه��و قلبه يخفق 
ب�رصعة والأل يف ال�س��در ي�سبه الذي اأح�س به �سابقا، 
واأك��رث وخ��زا. مل��اذا ل يع��رتف اأن��ه اأ�س��بح عجوزا، 
عر�س��ة ل�س��تى الأمرا���س ول تع��د اأع�س��ابه تتحمل 
مواجهة املخاوف والأزمات التي ت�س��ج بها احلياة 

هذه الأيام؟
فيم��ا كان يف��رك جبهت��ه بي��ده اليمن��ى وق��ع نظره 
عل��ى املفكرة التي ل تزال ف��وق زجاج املكتب حيث 
�س��جل املوعد ومقدار املبلغ امل�س��تلم. املوعد غدا يف 
منطق��ة اأخرى وقد دفعوا له ثلث الأجر مقدما، ودون 
اأن ي�س��اوموه اأو يجادل��وه. م��اذا ل��و كان الأم��ر كله 

ا�ستدراجا له؟ 
وملاذا ي�ستدرجونه هو بالذات؟ 

ك�رص �ساخرا من نف�سه لهذا الت�ساوؤل... "كثري من القتل 
هذه الأيام ل يحتاج اىل �سبب. املهم هو القتل." 

ي��ا للمفارق��ة... اأج��ال بب���رصه يف ال�س��ور املوؤطرة 
�س��من اأط��ر خ�س��بية كله��ا بل��ون اأبنو�س��ي موزع��ة 
باهتم��ام �س��غوف. عمل��ه كله... ط��وال حيات��ه... هو 
الإبق��اء على الأ�س��ياء حية، واإحي��اء امليت على نحو 
ما، ولو على ورق ال�س��ور الالمع ال�س��ميك. اإذا حافظ 
الإن�س��ان عل��ى الذاك��رة يك��ون املوت جم��رد جانب 
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واح��د من احلقيقة ولي���س احلقيقة كله��ا. هذا هو ما 
فك��ر فيه من��ذ اأن وعى قيمة الت�س��وير الفوتوغرايف. 
حني �سور ذلك ال�س��خ�س ال�سائر �ساحكا يف انهمار 
املط��ر اأو تل��ك املراأة الت��ي حتمل طف��ال يف متنزه اأو 
ذل��ك الفتى وتلك الفت��اة اللذين يجل�س��ان متباعدين 
على امل�س��طبة اخل�س��بية ولك��ن نظراتهما املختل�س��ة 
اخلف��رة املتبادلة تنبئ اأن ل م�س��افة بينهما واأنهما 
قريبان حد اللت�س��اق، فقد حف��ظ لهوؤلء كلهم حياة 
اأخ��رى قابلة لال�س��تمرار اىل ما ل نهاي��ة. والآن هو 

حائر كيف يحافظ على حياته.      
راج��ع كل تف�س��يل من��ذ اأن دخل��وا علي��ه املحل، كل 
حرك��ة، كل جملة قيل��ت وكيف قيل��ت، واملبلغ الذي 
دفع��وه، والرج��ل املتجهم، ث��م ان�رصافه��م، ولكنهم 
رمب��ا ل يذهبوا بعيدا. ه��ل يتفقون، بعد اأن يدر�س��وا 
الو�س��ع، على العودة لقتله؟ ولكن اإذا كان هذا هو ما 
يريدون فلماذا ل يفعلوه بب�ساطة بال هذه املقدمات؟ 
اأحاديث، وت�سليم نقود، وموعد. ل....ل... قتلة من هذا 
الن��وع ل يخطط��ون به��ذه الطريق��ة. اإنه��م يدخلون، 

يطلقون النار، وين�رصفون. 
لكن خطة ا�ستدراجه معقولة واإن كانت ل تزال حتريه 
اإذ يوج��د دون �س��ك م�س��ورون يف منطقتهم اأو قريبا 
منها فلماذا يتج�سمون عناء املجيء اىل م�سور بعيد 
ليتفقوا معه على اأن ي�س��ور لهم بالفيديو وبال�س��ور 
الفوتوغرافية حفلة زفافهم. هل �س��معوا مبهارته يف 
الت�س��وير مثال؟ يا له من تف�سري �سخيف! يبدو له كل 
تف�س��ري �س��خيفا وفيه �س��يء غري مالئم للواقع. لأول 
م��رة يرتب��ط فيه تفك��ريه مبهارت��ه الفني��ة، بدل من 
الفخر كالعادة، باإح�س��ا�س بال�سخف. بداأ قلبه يخفق 

ب�س��كل غري منتظم. ملاذا ل يذهب اىل البيت، ي�ستحم 
ويلب�س د�سدا�سته البيج اجلديدة ويجل�س يف م�ستطيل 
اجلنينة ال�س��غرية، التي زرعها و�س��يجها اأمام الدار، 
وا�س��عا حفيده ال�سغري يف ح�س��نه يداعبه ويرق�سه 
ورمب��ا جاء واحد اأو اإتنان م��ن جريانه للجلو�س معه 

كما يحدث غالبا؟ 
هذا هو احلل املنا�سب، واإن كان ل يق�سي على قلقه، 
ولكن��ه قد ي�س��غله عن��ه اىل اأن... اىل اأن ماذا؟ فليرتك 

الأمر الآن. 
الوقت ع�رصا وظالل البنايات تغطي ال�سارع الوا�سع. 
ل��ن ينتظ��ر ابن��ه ليقّل��ه ب�س��يارته. نه�س ب�س��عوبة، 
اأخرج املفاتيح من جيب��ه، وتوجه نحو الباب دائخا 
�س��ارح الفك��ر. اإنه مرهق ونف�س��ه متي��ل اىل اأن يبقى 
غ��دا �س��باحا يف البيت. �س��ياأخذ ا�س��رتاحة، لن يفتح 
املحل غدا �س��باحا ولن يقف ككل مرة بالباب ي�سعر 
باأنفا�س ال�سور املكبوتة تندفع نحوه مرحبة �ساكية 
م��ن ق�س��اء الليل وحي��دة فيدخ��ل اليها م�سرت�س��يا 
بابت�س��امته اخلا�س��ة بها الت��ي ل ي�رصك �س��يئا اآخر 
فيها معها والتي يكون بها خمتلفا، ابت�س��امة الفخر، 
من مبدع النبهار ببلورات ال�سوء ، وكما لو اأنه فكر 
اأن ق�س��طا من الراحة والعي�س ب�سع �ساعات يف جوه 
العائلي الوادع �ستجعله يكت�سف اأنه مر بحالة �سعف 
�سمح فيها لنف�سه اأن ي�سقط يف خماوف ل اأ�سا�س لها 
فيعود لفتح املحل ظهرا ويهيئ للموعد احلقيبة التي 
ي�س��ع فيها الكامريا الفوتوغرافي��ة وكامريا الفيديو 
والأقرا�س. ولكن لو اأن �سخ�س��ا يعرفه و�س��ادف اأن 
راآه حلظتئذ لقال لك فورا اأن �سيئا غريبا اأ�سابه فهذا 
بالتاأكيد لي�س هو الذي يعرفه ل�سنوات طويلة، املرح 
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ذو الوجه البا�س��م والذي يحافظ على قدر من حيوية 
ال�س��باب برغ��م بلوغ��ه ال�س��تني، لي���س هو ه��ذا الذي 

يتحرك كال�سائر يف نومه. 
و�س��ع املفاتيح  يف جيب��ه بعد اأن اأقفل املحل تاركا 
املزهرية خارجا ه��ذه املرة بخالف املعتاد. عندما 
اإنعط��ف يف �س��ريه اىل ال�س��ارع الع��ام اإنتب��ه اىل اأنه 
متوج��ه يف نف���س الإجت��اه ال��ذي ذهب في��ه الرجال 
الثالث��ة. توق��ف، كان وا�س��حا  ل��ه اأن الإلتق��اء بهم 
مرة ثانية يف تلك اللحظات �سيكون اأكرث مما تتحمل 
اأع�س��ابه. نظ��ر اىل الأم��ام، اىل اأبع��د م��ا ي�س��تطيع، 
حم��اول اأن يتبينه��م م��ن ب��ني النا���س الذين ب��داأوا 
مي��الأون ال�س��ارع بحركته��م. اإلتف��ت اىل اخللف نحو 
نقط��ة ال�س��يطرة، فكر اأن��ه من الأف�س��ل اأن يذهب يف 
اإجتاهه��ا ويتجاوزه��ا ومن هناك يعرب ال�س��ارع اىل 
اجله��ة املقابلة لي�س��تقل �س��يارة اأجرة. اأ�س��عرته هذه 
الفكرة بن�سمة من الأمان اإذ يكفيه الآن ما يالقيه من 
و�ساو�س��ه التي يخ�سى اأنه لن يرى اإل ما ترتاءى فيه، 
فها هو يراوده اإح�سا�س باأنه قد ن�سي �سيئا، اأو ل يول 
�سيئا اإنتباها كافيا، اأو ترك �سيئا مهما خلفه، وكلما 
اإبتع��د عن املحل األح عليه ه��ذا الهاج�س واأخذ يبطئ 
من �س��ريه. مر به �س��خ�س �س��لم عليه ولكنه ل يجبه 
وه��و يف غيابة التفك��ري مبا قد يكون فات��ه الإنتباه 
الي��ه، وخاطبه طفل كان ي��وزع التحايا على كل من 
مي��ر به وهو برفق��ة اأمه التي تزج��ره وجتذبه اليها.. 

"هلو عمو"! ل يلتفت اليه حتى. 
�س��يئا ف�س��يئا تتك��ون يف ذاكرته نقطة ع�س��ية على 
تركي��زه، تتحرك، اأول يف ف�س��اء غري حمدد، ثم تلوح 
ل��ه حوله��ا مالمح م��ن داخ��ل املحل، تفا�س��يل غري 

مكتملة، اأطر �س��فلية، ث��م تتحدد له تدريجيا �س��ورة 
الفت��اة الناظرة اىل ما هو اأو�س��ع واأك��رث اإرتفاعا من 
ال�س��ماء وهي تنادي الفرح . هناك اىل الأ�س��فل منها 
يبدو ما يبحث عنه، بداأ يتبينه �س��يئا ف�س��يئا. وفجاأة 
ي��درك م��ا فات��ه. كان اأح��د الرجل��ني يحم��ل �س��يئا 
عل��ى �س��كل علبة م�س��تطيلة �س��غرية مغلف��ة بغالف 
بال�س��تيكي. هل كان ل يزال يحمله��ا حني اإن�رصفوا 
اأم اإغتن��م فر�س��ة خاطفة وو�س��عها خل��ف احلقيبة؟ 
اأجل... هو الآن يتذكر اأنه ملح، قبل اأن يخرج،  �س��يئا 
ق��رب احلقيب��ة له ه��ذا ال�س��كل بني املكت��ب واجلدار، 
وكما تت�س��ح �سورة �س��ادمة بعد التحمي�س، تراءت 
ل��ه هناك، جوار احلقيبة وبل��ون مقارب، يف الزاوية، 
حتت �س��يحة الأم��ل الأنثوية القاف��زة عاليا، واإرتعد 
ج�س��ده كل��ه وهو يتخي��ل الإنفجار يلته��م بلهبه، يف 
حلظات، كل اأنا�س��ه الذين اأك�سبهم جمال اأراده اأبديا، 
ولأول مرة يدرك ه�سا�س��ة هذا اجلمال املنب�س��ط على 
�س��طح ورقي، لي�س اأكرث من ورق داخل اإطار هو الآن 
الوق��ود اجلاهز لله��ب اجلمال الفاين يف ن��ار الدمار 
الب���رصي، فيلوب �س��فقة. توقف واأخ��ذ يتحرك حركة 
مرتددة عاج��زا عن اإختيار وجهته، ميينا اأو ي�س��ارا، 
وهو يق��ول كالما حاول اأن يجعل��ه �رصخة، ويحرك 
يدي��ه حركة الثاكل، قريبا م��ن اجلنود املرابطني يف 
النقط��ة: "�س��تحرتق كله��ا... �س��يحرقونهم!". فوجئ 
اأق��رب اجلن��ود وا�س��تدار ب�رصع��ة نح��و الرج��ل الذي 
�س��قط اأر�س��ا. حني جتمعوا حول اجل�سد الهامد كانت 
ترت�سم على ال�سفتني اإبت�سامة اأخرية... اإبت�سامة اآ�سفة 

متفجعة.  
ني�سان 2018      
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 بع��د اأك��رث م��ن اأ�س��بوع من البح��ث عن �س��كن جديد 
وج��دت غرف��ة يف �س��قة معلقة عن��د الطاب��ق الثالث 
م��ن عمارة ي�س��كنها ع��ّزاب، يف الليل، حلظة �س��كون 
الأ�س��ياء فكرت يف ال�س��تلقاء، كالعادة عرَبُت حاجَز 
الدخاِن متجًها �سوَب مدينتي اأ�سري ببطء �سديد يثقل 
خطواتي امل��وت من الختناق، و�س��ط حطام البيوت 
يقودين اخلوف من �س��ماع اأنني رجال وعويل ن�س��اء، 

اأمامي على �س��فتيِّ الطريق انا�س يوا�سلون فرارهم 
تارك��ني خلفهم موتى على الأر�س وا�س��الء ودماء... 
راأيت املراأة البدينة حتث �س��غارها -الذين ل ي�سب 
اأحد منهم ب��اأذى -على الختباء حتت عباءتها وهم 
يعربون فوق اأ�س��الء النا�س ي�س��ريون يًدا بيٍد! ادركت 
اإمّن��ا الأه��ايل ل يتمكن��وا م��ن النج��اة بالف��رار من 
ال�س��قوف اإىل العراء، اجلرحى ين�س��دون اأماًنا ن�س��بيا 

حســـــن البحــــــــ�ر

الهارب إلى النــــــار
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من م�س��اهدتهم املوت��ى واملحت�رصين، 
وحي��ًدا  يب��دو  نحي��ف  رج��ل  بينه��م 
لكن��ه �س��جاع يح��اول الوق��وف عل��ى 
عظامه املحطمة؛ لينقذ اأحدى الن�س��اء 
النازف��ات، لك��ن ر�س��قات �رصيع��ة من 

الطلق��ات الناري��ة العمياء رمت��ه نازًفا 
عل��ى الر�س بال حراك. لعنت الزم��ن واملكان الذي 
�س��قط فيه الرجل، قرب املراأة البدينة كان الأطفال 

�رصعى يتلّوون األ اخرتاق الطالقات ال�ساخنة 
اأج�س��ادهم الطري��ة، اأمه��م بجثته��ا الهامدة 
حتته��ا بركة م��ن ال��دم، دٌم مازال �س��اخًنا 
ي�س��يل عل��ى الر�س��يف، ير�س��م اأ�س��كاًل من 

العيون الباكية على �سفاه الأطفال ال�سامتة. 
حاول��ت التح��رك، لكني عجزت ع��ن احلركة، 
اأريد م�س��اعدتهم، ف�س��لت، عبًثا حاولت مرات 
ومّرات، كنت متخ�س��ًبا مثل م�س��ماٍر يف باب، 

ارقب بخوٍف �س��ديد كيف الدخان الأ�سود ت�سيد 
الأفق واملكان، تقاطيع الأجواء �سارت متوترة، 

�س��يًئا ف�س��يئا حجب الظالم ال�س��وء وامت��دت ذراع 
اإىل رقبت��ي والتف��ت عليه بق��وة وبداأت ت�س��ّيُق عليَّ 
اخلن��اق، �س��عرت باملوت، �س��هقت، فاأفقت من نومي 
مذعوًرا اأ�س��يح: "ل"، ويا للعجب! الظالم يف غرفتي 
وكل �سيء حويل معتم! ورائحة الدخان متالأ الأجواء! 

انتبهت اأبحث باأعياء تام عن م�س��در الدخان، 
وملا اكت�سفت اإن مدفاأتي النفطية هي �سبب 
كابو�س منامي ق��ررت التخلي عنها.. يف 
ال�سباح توجهت اإىل اأقرب حمال للت�سليح 

اأو البيع ويف نيتي النتقال اإىل �س��كن اآخر 
وقد ح�سل الذي عزمت عليه.
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 النتكا�س��ات الت��ي اأمل��ت بعم��ران جعلت��ه مدح��وراً 
وغري مكرتث باحلياة، وهو لن يكون بو�س��عه ن�سيان 
ال�س��ظايا الت�سعة ع�رصة امل�س��تقرة يف اأنحاء متفرقة 
من ج�س��ده املتهاوي يوم كان جنديًا مكلفًا باحلرب 
حت��ت �رصبات البوؤ���س الدائ��م. ولي�س اأ�س��واأ من ذلك 
زواجه عنوة من امراأة ن�س��ف اأمية )�س��غلها ال�س��اغل 
الول��ه مب�س��اهدة الدراما الهابطة( كم��ا عرب عن ذلك 

عمران مع نف�س��ه مئات امل��رات. )اإنه قدري وعلي اأن 
اأعي�س معه رغم كل احلماقات( كان يقول ذلك اأي�س��ا 

عالوة على قوله ال�سابق.
�س��وق ال�رصاي �س��الته الوحيدة من هذه احلياة وهو 
ل يف��رط اأب��داً بالتن��ازل ع��ن الذه��اب اإلي��ه كل يوم 
جمع��ة مهما كان الثمن، ولعل من اأكرث الأ�س��ياء اأملًا 
لذاكرة اأخوته هي خروجه من عزاء اأمه والتوجه اإىل 

حسين محمد شريف

حين تعلم جو األسماء كلها
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ال�س��وق حتت ذريعة اأن رهطًا من اأ�س��دقائه قادمون 
للع��زاء وهم ل يعرفون عنوان البيت لذلك اتفق معهم 
عل��ى اللقاء يف ال�س��وق لياأتي بهم لحق��ًا اإىل العزاء، 
وكان ذل��ك املح��ك الأّول له يف اختبار حبه لل�س��وق 
الذي �س��دم العائلة، لتتكرر الأحداث بعدها وت�سبح 
يف حك��م املعتاد من��ه. ويوم اأو�س��كت زوجته اأن تلد 
ابن��ه البكر غ��ادر البيت متوجهًا اإىل ال�س��وق دون اأي 
اكرتاث، الأمر الذي اأ�ساء يف عالقته بالزوجة لحقًا، 
ولقد ندب حظه العاثر حيث تكون الأحداث يف حياته 

متزامنة مع يوم اجلمعة وهو يوم ال�سوق.
و�س��ط هذا احلر والتي��ه وقف عم��ران قبالة رجل يف 
ال�سبعني من عمره كان م�سغول برتتيب بع�س الكتب 
املكتوبة باللغة النكليزية وكان الرجل غري ماألوف 
بالن�س��بة لعمران فهو ل يبع يف ال�س��وق �سابقًا. لفت 
انتب��اه عمران عنوان كتاب، بدا قدميا جداً ا�س��تطاع 
اأن ميي��ز التذيي��ل املكت��وب بح��روف حجرية اأ�س��فل 
العنوان املم�س��وح ب�س��كل تام، تقريبا، وهو يو�س��ح 
ماهي��ة الكتاب كمجموع��ة ق�س�س��ية دون اأن يكون 
مكتوب��ًا عليها ا�س��م املوؤلف. ثمة �س��يء جذب عمران 
ل�رصاء الكت��اب دون اأن يخو�س يف تقليبه كما يفعل 
مع كل كتاب ي�س��رتيه حيث يت�سفحه طوياًل بدءاً من 
العنوان وتاريخ الطبع وجهة الن�رص والفهر�س، اإل مع 
ه��ذا الكتاب الذي ا�س��رتاه بثمن زهيد للغاية رمبا لن 
يقبل ابنه ال�س��غري بثمنه ل��و اأعطاه اإياه  فهو بالكاد 
ي�ساوي قنينة ماء بارد اأو قدح �ساي رديء، وفور اأن 
دف��ع عمران فئة 250 دين��ارا اإىل الرجل الهرم حتى 
غ��ادر الهرم م��ن مكانه حام��ال كتب��ه متوجها نحو 
�س��فة نهر دجلة لريكب الزورق اإىل جهة الكرخ دون 

اأن يظهر مرة اأخرى يف ال�سوق حتى اليوم.
ع��اد عمران �س��وب بيت��ه مبكراً ج��داً قيا�س��ًا اإىل اأي 
جمع��ة اأخ��رى كان فيه��ا بال�س��وق وتزام��ن ذلك مع 
انفج��ار م��دو ه��ّز جانب الك��رخ من اجله��ة املقابلة 
لل�س��وق وتبعه وابل ا�س��تمر لوقت غري طويل من اأزيز 
الر�س��ا�س، الأم��ر الذي دفع��ه للهرب خوف��ًا من اأي 
�س��وء. اأثناء هربه ال�رصيع تبادر اإىل ذهنه ذلك الهرم 
ال�س��بعيني الذي اجته بال��زورق اإىل جهة الكرخ ُقبيل 
وقت ق�س��ري من النفج��ار ولعل نزول��ه تزامن معه. 
�س��عر بالأ�س��ف ملا ميكن اأن يلقاه ال�سيخ من م�سري، 
وندم كثرياً على �رصاء الكتاب منه بذاك املبلغ الزهيد 
مم��ا دفع��ه اإىل اأن يرمي الكتاب قرب مزبلة تتو�س��ط 
�س��ارع الر�س��يد من اجله��ة املقابلة للبن��ك املركزي 
العراقي الذي �س��ار �س��به مهجور من��ذ العام الفائت 
بعد اأح��داث ني�س��ان 2003، ولكن الكت��اب ياأبى اإل 
اأن يكون بحوزة عمران. حيث �ساهده طفل اأ�سيب عن 
بعد وهو يرميه حانقًا ليوا�س��ل �سريه عائداً اإىل بيته 
الكائ��ن يف حملة �س��بابيغ الآل يف احل��ي البغدادي 
الق��دمي. توجه ال�س��بي الأ�س��يب نحو املزبل��ة والتقط 
الكت��اب وح��ث اخلطى ملالحق��ة عم��ران الناقم على 
زوجته التي ت�س��اءمت بوجهه منذ ال�س��باح الأ�س��ود 

هذا.
 ا�س��تمر بامل�س��ي وانح��رف موا�س��اًل الطري��ق ُقدم��ًا 
نحو حملة �س��بابيغ الآل. كل تلك امل�س��افة وال�سبي 
الأ�سيب وراء عمران دون انتباه منه حتى كاد يدخل 
اإىل الزق��اق ال�س��يق عل��ى مقرب��ة م��ن بيت��ه ليفاجاأ 
بالأ�س��يب وهو يعطيه كتابه موؤكداً حر�سه ب�رصورة 
اأن يقراأه لعل فيه خال�س��ه!! انده�س عمران من �سكل 
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ال�س��بي املنهك و�س��عره الأبي�س ال��ذي ل يتالءم مع 
عم��ره اعتق��د اأن��ه اإزاء حل��م واإل مب��اذا يف�رص حر�س 
ال�س��بي ال��دوؤوب مبتابعته كل تلك امل�س��افة ليعطيه 
الكت��اب ويختف��ي ك�س��احبه ال�س��يخ بع��د اأن وعظه 

بكلمة اخلال�س!!
دخ��ل عم��ران البيت بي���رص معتاد حي��ث كانت عادة 
البغدادي��ني ،ول تزال، عدم غلق الأبواب طيلة النهار. 
افتت��ح دخول��ه بوجه زوجت��ه واأخته��ا العان�س التي 
كان��ت تكرب زوجت��ه وكانت تق�س��ي اأيام��ا بلياليها 

عند بيت اأختها �س��يما يف ف�سل ال�سيف. كان عمران 
غري اآبه مبا يحدث يف بيته لأن الزوجة ن�سف الأمية 
قننت��ه بطريق��ة فذة ح��ني اأ�س��عرته بالتهمي�س داخل 
العائلة، فه��و بالرغم من تعلم��ه اجلامعي باعتباره 
ع��ام  النكلي��زي  الأدب  يف  للبكالوريو���س  حام��اًل 
1977 ووعيه الر�سني ل ي�ستطع تغيري �سري العائلة 
لأنه��ا كانت من�س��اقة وراء لغة التغالب وال�س��تبداد 
والعجرف��ة التي كانت متار�س��ها زوجت��ه. ولعله )هو 
من اأو�س��ل تل��ك اجلمجمة اإىل هذا الو�س��ع( على حد 
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تو�س��يف اأح��د اأخوي��ه غري الرا�س��ني مبا �س��ار اإليه 
عمران.

دخ��ل غرفت��ه الرطبة ذات ال�س��قف امل�س��نود باأعمدة 
اخل�س��ب املتاآكل كروح��ه متاما تلك الغرف��ة الكائنة 
يف الطابق الثاين م��ن البيت الذي ورثه عن اأبيه بعد 
اأن تن��ازل اأخوته ع��ن مرياثهم مل�س��لحته باعتباره 
ذات دخ��ل حم��دود عالوة على كونه كان ك�س��ول. ل 
يك��رتث كعادت��ه بالعائلة واأخذ يت�س��فح الكتاب. اإن 
اب��رز ما لفت انتباهه اأن الكتاب مطبوع عام 1904 
يف لندن عن دار ن�رص ا�سمها دار ال�سري ادوارد ادموند 
اأي قب��ل مئ��ة عام م��ن يومه ه��ذا. لقد كان��ت رائحة 
الكت��اب تذكر بزمن جمي��ل بالن�س��بة لذاكرته امليتة 
الآن حي��ث در���س تاري��خ الأمة النكليزي��ة وهي يف 
اأيامه��ا. ���رصع بتقلي��ب  اأوج جمده��ا ال�س��تعماري 
الكت��اب على الورقة الأوىل ليجد تنويه النا�رص املهم 
حني و�س��ف الكت��اب باأنه كان عب��ارة عن خمطوط 
ا�س��رتاه النا���رص من اإحدى م��زادات لندن املخت�س��ة 
ببي��ع الأ�س��ياء القدمية، لقا�س �س��لتي مغمور ا�س��مه 
تريبي��ون هاملت��ون وكان عن��وان املخط��وط )حني 
تعل��م ج��و الأ�س��ماء كلها( وق��د كتبت كما ه��و مذيل 
على ظهر املخطوط عام 1804. واأ�سار كذلك النا�رص 
ب��اأن امل��زاد كان عائدا لرجل ويلزي ا�س��مه بنيامني 
جون�س��ون �ساحب مكتبة الأحالم لحقا تلك املكتبة 
الت��ي اأن�س��اأها على حط��ام املزاد بع��د احرتاقه دون 
معرف��ة الأ�س��باب. ولعل الأغ��رب يف التنوي��ه هو اأن 
املخطوط يحتوي على ت�س��ع ع�رصة ق�سة كلها حتمل 
العنوان نف�س��ه )ح��ني تعلم جو الأ�س��ماء كلها( ولكن 
باختالف املنت كما ي�س��ري �س��احب الدار يف تنويهه 

الذي اأ�ساف باأن املجموعة ت�سلح لتكون ت�سع ع�رصة 
رواية خمتلفة لو اهتم بها ب�سكل اأكرث كاتبها ال�سلتي 
املغمور تريبيون هاملتون. وت�س��تمر تنويهات ال�سيد 
ادوارد ادمون��د بالغرابة اأكرث ح��ني يروي انه بعد اأن 
ا�س��رتى املخطوط عاد اإىل بيته ليجد ابنه البالغ من 
العم��ر �س��بعة اأي��ام فقط يق��ول له فور دخول��ه البيت 
)هل عرث جو على ظله اأخريا يا اأبي؟( كانت امل�س��األة 
بالن�س��بة اإىل ال�سري ادوارد جمرد حلم اأو رمبا هلو�سة 
كم��ا ق��ال لزوجت��ه التي اأ�س��يبت بنوبة خ��وف حاد 
مم��ا ت�س��مع وترى ليدف��ع هذا الأم��ر بال�س��ري ادوارد 
اإىل اخل��روج الفوري نحو دار الن�رص خا�س��ته ليودع 
املخط��وط هناك تخل�س��ا م��ن مفاجاأت��ه املحتملة، 
ويف الي��وم الثاين كما م��دون يف التنويه حني غادر 
البي��ت اإىل الدار فوجئ بطابور من الكتاب يف �س��تى 
التخ�س�س��ات واقف��ني بانتظ��ار جميئ��ه بغي��ة طبع 
موؤلفاتهم بعد توقف دام لأكرث من �س��نتني تقريبًا ل 
يطبع خاللها اإل ت�س��عة ع�رص كتابًا. وي�س��تمر التنويه 
بعوامله اخلفية حني يقول اإن من بني الطابور كانت 
ثمة طفلة بعمر �س��بع �س��نوات من اأ�سول اآ�سيوية غري 
ماألوفة كثرياً يف لندن وتبني اأنها من من�س��وريا كما 
قال��ت له لحقا وان ج��و جاء بها اإىل لندن لتو�س��ل 
ر�س��الته اإىل ال�سري ادوارد وحتثه على البحث عن �رص 
ج��و كما قالت واختفت بعدها و�س��ط تدافع الطابور. 
اأدرك ال�سري ادوارد اأهمية ما ا�سرتاه باعتباره ل يقدر 
بثمن، لذلك قرر طبع ت�سع ع�رصة ن�سخة من املخطوط 
فقط بناء على رغبة جو كما قالت الفتاة املن�سورية، 
واإهداوؤها اإىل ال�سخ�س��يات املهم��ة يف لندن وكانت 
ن�س��خة عم��ران مه��داة اإىل رئي�س ال��وزراء الربيطاين 
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بريمان.
اأ�سيب راأ�س عمران بالدوار مما يقراأ، الأمر الذي دفعه 
لرف���س الغذاء من اأجل التع��رف على حقيقة الكتاب. 
ا�ستعان مبعجم الأدباء والكتاب النكليز، وهو عبارة 
عن مو�س��وعة مهمة توؤر�سف تاريخ الأدب النكليزي 
عل��ى امتداد ثالثة قرون، فلم يج��د اأثراً واحداً لقا�س 
اأو ناق��د اأو اأدي��ب با�س��م تريبي��ون هاملت��ون موؤلف 
جمموعة )حني تعلم جو الأ�سماء كلها(. ولكنه تفاجاأ 
اأن قا�س��ًا انكليزيًا غري معروف جداً ا�س��مه بنيامني 
جون�س��ون كت��ب جمموعة ق�س�س��ية واحدة فح�س��ب، 
ول تنل ر�سا النقاد وقتها، الأمر الذي دفعه لإحراق 
كل الن�س��خ البالغ��ة مئ��ة ن�س��خة بع��د اأن جمعها من 
املكتبات، وكانت حتت عنوان )ال�سياع يف متاهات 

جو(.
مي��ر الوقت عل��ى عمران كما مي��ر ال�س��حاب دون اأن 
ُيخط��ر النا���س اأن  ال�س��اعة املتهالك��ة ذات البن��دول 
العاطل عن العمل منذ ت�س��ع �س��نني بداأ يعاود رق�سه 
بنح��و اأذهل زوجته التي ارتقت �س��لم البيت احلجري 
ملناداة عمران اإىل الع�س��اء لت�س��األه ) فيما اإذا اأ�س��لح 
بن��دول ال�س��اعة؟( الأمر ال��ذي اأثار ا�س��تغراب عمران 

حني افرت�س قائاًل ) رمبا نحن يف حلم!(
ع��اد عم��ران �رصيع��ًا اإىل غرفت��ه للبحث جم��دداً عن 
تريبيون هاملتون بعد اأن اأ�رصع بتناول بع�س اخلبز 
املحروق وقدح �ساي بارد وُمّر مكتفيا بهذا القدر من 
الع�س��اء عو�س ح�ساء العد�س الذي ل يتنا�سب باملرة 
م��ع ح��ر اآب. ومبجرد �س��عوده طرق الباب اخل�س��بي 
العتي��ق بنحو غ��ري ماألوف للعائلة اأب��داً، حيث كانت 
الطرقات متقطعة اإىل ت�سع طرقات ق�سرية ومتداخلة 

ل توحي باأن ال�سيف القادم معروف للعائلة وب�سبب 
رهب��ة العائلة نودي على عم��ران ليفتح الباب وكان 
عم��ران من جهت��ه مربكًا وقال يف ���رصه ) هل يعقل 
اأنه��ا قوات اأمريكية قادمة للتفتي�س؟( ولكنه اأجاب ) 
ان��ه وقت مبكر وغري معتاد لهم فيه اخلروج!( و�س��ل 
نحو الباب وفتح ليجد طفلة بعمر �س��بع �سنني �سعثاء 
ال�س��عر بب�رصة نحا�س��ية اقرب ما تكون هندية حمراء 
اإنه��ا لي�س��ت من بن��ات �س��بابيغ الآل قطع��ا. عرفت 
نف�سها)ا�س��مي جا�س��مني  واأن��ا م��ن الهندورا�س اأتى 
جو بي اإىل هنا لأكون ترجمانه وهو يو�س��ل لك هذا 
املغل��ف اقراأه واكتب ردك( قالت ذلك واختفت و�س��ط 
هدوء الزقاق بان�سيابية.)من كان الطارق؟( ت�ساءلت 
زوجته )انه رجل مت�س��ول( قال ذل��ك لها بثقة. )اإنها 
من بركة الأمريكان علينا( اأ�س��افت زوجته �س��اخرة 

باآلية طرق الباب الغريبة.
ع��اد جم��ددا �س��وب غرفت��ه ليفت��ح املغل��ف وه��و 
مرع��وب مما مرت ب��ه اليوم من اأح��داث غريبة. فتح 
املغل��ف بحذر بع��د اأن اطماأن اأن زوجت��ه لن تزعجه 
بال�س��عود اإليه كونها من�س��غلة باأخته��ا طائر البوم 
كم��ا كان ينعتها يف ���رصه. تفاجاأ اأن املغلف ي�س��م 
ورقة �س��فراء مطوية على �سكل مثلث بطريقة غريبة 
ي�سعب فتحها دون متزيقها. افرت�س عمران اأن هذه 
الورقة هي مبثاب��ة الختبار لقدراته وهي حتما من 
ابتكارات ج��و لذا )يتعني علّي اأن اأك��ون ذكيًا وافتح 
املثلث دون متزيقه( قال ذلك وا�س��تمر بالبحث على 

الطريقة املثلى بفتح املثلث.
تواف��ق اأزي��ز الر�س��ا�س القري��ب م��ن البي��ت القادم 
من ا�س��لحة ر�سا�س��ة ي�س��عب متييزها فيما لو كانت 



20
/2
01
9

153 AL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

ق

اأمريكية اأو �سوفيتية ال�سنع مع دقات البندول ليعلن 
ال�س��اعة الثاني��ة ع�رصة بعد منت�س��ف اللي��ل ويقطع 
التاأم��ل على عم��ران، حني تداخلت اللغ��ة النكليزية 
ب�س��تى امل�س��ارب اللفظية للمجندين اأثناء دورياتهم 
للبحث عن الل�س��و�س. اأخريا انتبه اإىل اأن الأ�س��وات 
تنبع��ث من حت��ت ناف��ذة غرفته وه��و اأم��ر غريب اإذ 
ل يك��ون غالب��ا بو�س��ع الق��وات الأمريكي��ة التج��ول 
يف متاه��ات الأحي��اء البغدادي��ة القدمي��ة خلط��ورة 
ذلك، ا�س��تمرت الغرابة حلظة اأدرك عم��ران اأن جمنداً 
اأمريكيًا اأ�سود بكامل ت�سليحه البالغ اأكرث من ع�رصين 
كيلو غرام يقف فوق راأ�س��ه بطريقة درامية اأده�س��ت 
عمران الذي ت�ساءل قائاًل )كيف له الدخول علّي دون 
اإح��داث اأي جلبة؟( قال له املجند اجلامايكي بعد اأن 
اأه��داه زهرة حمراء اللون م�س��نوعة م��ن احلرير) اأنا 
جوناث��ان غونزالي��ز بيدرو اأر�س��لني ج��و للتاأكد من 
قدرتك على فتح املغلف وهو يبعث لك زهرة اجلوزاء 
لتلهم��ك عل��ى النتماء له( ق��ال املجن��د اجلامايكي 
واأ���رصع بالقف��ز على �س��طح اجلار املح��اذي لعمران 

 4m بعد عدة ر�سقات من بندقيته
غل��ب النوم عم��ران لي�س��تفيق مع الفج��ر مرتبكا من 
ع��دم قدرت��ه فتح املثل��ث، األقى التحية عل��ى العائلة 
وارت�سف قليال من ال�ساي الرديء ليخرج م�رصعًا اإىل 
العم��ل بعد اأن خباأ املثلث والزهرة احلمراء عن عيني 
زوجته الف�سولية. ولكنه توجه اإىل نهر دجلة عو�س 
العمل الذي انتهك كل اأ�سيائه طيلة ال�سنوات الفائتة، 
حي��ث كان يعمل عت��ال باأجر زهي��د اأحيانا من اجل 
�س��د ج��وع اأولده كونه ل يح�س��ل عل��ى وظيفة رغم 

تاأهيله اجلامعي. 

جل�س متاأماًل النهر العظيم النائم بني اأح�سان بغداد 
واخرج املثلث عالوة على زهرة اجلوزاء كما و�سفها 
املجن��د اجلامايكي بحث��ًا عن حل ير�س��ي جو. كان 
الوقت �س��باًحا ومازال قر�س ال�سم�س بحدود احلجم 
الكبري بلونه النحا�سي. غري اأن غيمة غري متوقعة يف 
مث��ل �س��هر اآب غطت ال�س��م�س وحجبت زرقة ال�س��ماء 
ال�س��افية لتحيل املكان اإىل بيا�س �س��ديد الن�س��وع 
فح�س��ب لتاأت��ي غراب��ة اأعظم حني ان�س��ق نه��ر دجلة 
بخروج كائن نوراين بجناحني عمالقني و�س��وجلان 
ف�س��ي مزين براأ�س هدهد احم��ر اللون كالزهرة ) ُعد 
اإىل العم��اء الول ول تنتظر. وكن متاأهبًا ل�س��تقبال 
العائ��د من مكان��ه البعيد اإنها الأ�س��ماء يا فتى( قال 

الكائن النوراين ذلك واختفى.
انتاب��ت عمران نوبة من الرجت��اف واأزبد فمه خوفًا 
فيما ت�ساعدت دقات قلبه بنحو �رصيع  ليرتافق ذلك 
كله مع ا�س��فرار الوجه وا�س��طكاك الأ�س��نان و�س��ط 

�سياع الل�سان يف رهبة النظر املتوهج بالأوهام.  
عاد راك�س��ًا اإىل بيته دون اأن يو�س��ح للزوجة �س��بب 
الع��ودة واجت��ه نح��و غرفته ليت�س��فح الكت��اب الذي 
فوج��ئ باأن الكتاب��ة حُميت م��ن كل الأوراق وكاأنها 
�س��ارت �س��حراء مرتامي��ة الأط��راف لي�س��يع بينها 

عمران كما ل ي�سع من قبل.
انتهى املعالج النف�سي من اجناز ال�سدمة الكهربائية 
بنجاح باهر و�س��ط ثبات زوجة عمران الذي اأ�س��يب 
بف�سام حاد قبل ع�رصين عامًا يوم اأ�سيب بال�سظايا 
الت�س��عة ع�رصة التي ا�س��تقرت يف ج�س��ده حتى اليوم 
ليدخ��ل بعده��ا يف نوب��ات متناوب��ة تتعل��ق بج��و 

ور�سائله حني تعلم الأ�سماء كلها. 
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اإىل  الفنان ح�سني الهاليل

المشهد

مقط��ع م��ن املتحف عل��ى امل���رصح ، يظه��ر فيه من 
العم��ق على من�س��ة واطئ��ة  دولب اخل��زف القدمي ، 
عل��ى حم��وره الدوار عن��ق طوي��ل لإناء ن��ذري يكاد 

يكتمل وتنتظم عند اأ�س��فله جرتان بعنقني م�ستدقني 
وبطنني منتفختني.

 يقابل��ه ن��ول احلائك ال��ذي يطوي ن�س��يجًا �س��وفيًا 
ملونًا فيما ينت�سب على �سجادة ملونة زاهية باألوان 

وزخارف قدمية. 
م��ن اجلانب الأمين ، يبدو مقطعا من ناعور ماء على 
جانبيه قاعدة واطئة لراأ�س جوديا وعدد من الألواح 

محمد خضير سلط�ن

هنا المتحف أيتها الحياة التي هناك
»لوحات مسرحية من مشهد واحد«
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والرقم القدمية .. من�سة لكري احلداد .. اطارات معلقة 
على حوامل ، تظهر جمامر وبدلت ع�س��كرية ورايات 

�سبه مطوية وثوب كهنوتي ل�سما�س ودلء واأقوا�س.

)1(

تظهر �سا�سة لأقدام و�سواعد عدائي بريد ب�رصعة هائلة 
، كاأنها حتليق خفي�س فوق الر�س حمفوف برفرفة 
اجنحة اعداد كثرية من طيور تبدو كنقاط رمادية يف 
ال�سماء ، من جهة لأخرى ، تتخاطف على �سور جلوديا 
وجنائن بابل واألواح اآكادية و�سحراء وغابات نخيل 
عاقولء وح�س��ود �س��ائرة على ج�رص نهري ، ترافقها 
ا�س��وات خمتلطة لريح عالية ومطر �س��ديد النهمار .                                                                       
ا�س��وات متك��ررة متناوب��ة تبتعد .. تق��رتب اخرى ..                                                       
رك�س��ا مع نول احلائك .. رك�س��ا مع دولب اخلزاف 
.. رك�س��ا مع دلء الناعور  رك�س��ا عل��ى راحة اليد .. 

بني ال�سطور           
 .. ال�رصيع��ة  العج��الت  يف   .. الري��ح  يف  ع��داوؤون 
ال�سا�س��ات                                                                                                                 �س��طوح  ..عل��ى  ال�س��الك  غ��الف  حت��ت 
رك�س��ا م��ع املاء .. رك�س��ا م��ع الظالم ..م��ع رفرفة 
اجنح��ة الط��ري ..ع��داوؤون  ي�س��لون باأق��ل م��ن مل��ح 
الب�س��ار ع��داوؤون ل ي�س��لوا بعد   ا�س��وات متكررة 
متناوب��ة تبتع��د .. تق��رتب اخ��رى .  نحن امل�س��ائني                                                                                                                       
م�سيا مع نول احلائك .. م�سيا مع دولب اخلزاف .. م�سيا 
مع دلء الناعور م�س��يا على راحة اليد .. بني ال�سطور                                                                     
 .. البطيئ��ة  العج��الت  يف   .. الري��ح  يف  م�س��اوؤون  
ال�سا�س��ات                                                                                            �س��طوح  ..عل��ى  ال�س��الك  غ��الف  حت��ت 
م�سيا مع املاء .. م�سيا مع الظالم .. مع رفرفة اجنحة 

الط��ري ..  م�س��اوؤون  ي�س��لون باأقل من ملح الب�س��ار                                                                
م�ساوؤون ل ي�سلوا بعد

)2(

�س��تة ممثلني يف العتمة ، اربعة رج��ال وامراأتني يف 
ت�س��كيل ي�س��به ن�س��ق عّدائي الربي��د الذين يت�س��لمون 
ر�س��ائل م��ن عداء لآخ��ر منتقل��ني من مو�س��ع لآخر 
ح�س��ود  م��ن  �س��امتة  م�س��رية  يف  يت�س��كلون  ث��م 
�س��ائرة مت�رصبل��ة بالأردي��ة الكهنوتي��ة والعب��اءات 
والأقوا���س واملجامر وال�س��لبان والراي��ات اخل�رص .                                                                           
مرة ت�س��كيل عدائ��ي الربيد من خ��الل حتريك بع�س 
املقتني��ات عل��ى امل���رصح من �س��اع وع��داء اىل اآخر                                                                                      
مرة ت�س��كيل ح�س��ود �س��ائرة من خالل و�سائط داخل 
املكان ثم يعودون اىل تلقائيتهم يف مترين م�رصحي 
بعد اعادة الو�سائط اىل اماكنها .                                                                    
متحف��ا  زاروا  ق��د  حقيقي��ني  ممثل��ني  ه��وؤلء  كان 
افرتا�س��يا ا�س��موه متحف الربيد فخل�سوا اىل اقرتاح 
جن��اح جديد يف املتحف ا�س��موه جن��اح العّدائني اأو 
امل�سائني وهو ميثل وجودهم الفني وعندما ن�سجت 
الفك��رة ، رتبوا وا�س��تعملوا مقتنيات املتحف ح�س��ب 

مقت�سى عملهم امل�رصحي.

)3(

وح��وارات  م�رصحي��ة  ور�س��ة  يف  املمثل��ون  يدخ��ل 
تقط��ع م��ن ح��ني لآخ��ر ،بينه��م املخ��رج املوج��ه !                                                                                               
نحن العدائني ، نحن امل�سائني .. نحن املمثلني الذين 

ح 
سر

م
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يوؤدون دور العدائني اأو امل�سائني يف متحف عاقولء 
، نح��ن �س��مع عاقولء .. هنا ر�س��ائل من ال�س��حراء ، 
�س��عاة بريد ذاك الزمان .. نحن هنا زفري ال�س��حراء ، 
هنا مهب��ط العدائني على مر الزم��ان .. عداوؤون من 
الآفاق ، نحمل بريدا كاذبا ، وكاأي غا�سمني يجيئون 
ومي�سون فيبقى دولب اخلزاف .. يجيئون ومي�سون 

فيبقى نول احلائك ..

***
يدخل املخرج: اذا كان التاريخ ، ي�س��ع كل �سيء يف 
مكان��ه ممثل : قالها مفكر قدمي املخرج : فاأين مكان 
التاريخ ؟                                                                                    

  ممث��الن: يف املتحف نعم هنا يف املتحف  املخرج 
: اإذن ه��ذه لعبتن��ا .. لن�س��ع كل �س��يء يف مكانه من 
خ��الل املتحف يتن��اوب املمثلون هذا الن�س��اد : ها 
الربي��د يف يد العداء .. تل��ك عاقولء مثل جنمة قريبة 
فلريتق��ي لها اجلند  هنا الريح يف قدم العداء.. هناك 
مدينة مفتوح��ة فليهاجمها اجلراد  نحن عداوؤو بريد 
الزمان ..  ناقلو ر�سائل الغزاة من دهر لدهر منذ دهور                                                                                                                           
ه��ا نحن من��ذ اآلف ندور  النول ي��دور  الناعور يدور                                                                                               

دولب اخلزاف يدور

 *** 

من عداء اىل عداء  ومن �سهل جلبل  نب�سط  ايدينا  ندور 
مع بع�س��نا   نحن نرك�س ل ل�سيء �سوى نقل ر�سائل 
الطغ��اة   نرك�س فتجه�س الر�س ا�س��جارها واحدة 
واحدة واحدة  نرك�س نرك�س نرك�س ن�سل او ل ن�سل                                                                                                           

لكن ر�سائل الطغاة  تنا�سلت يف الر�س القدمية  ن�سل 
او ل ن�س��ل   لكن العدائني يرك�سون يف الريح وحتت 

غالف ال�سالك  يرك�سون يف العجالت ال�رصيعة.

***

ممثل منفرد : اأنا اآخر العدائني  قدماي مطلقة يف الريح                                                                                           
ولبريد يف يدي ل �س��يء لدي لأ�سله هنا �ساآوي اىل 
مكاين هنا هنا املتحف ايتها احلياة التي هناك  قطع                                                                                                         
اىل  عدائ��ني  ل�س��نا  نح��ن  مه��ال   : املخ��رج  يدخ��ل 
الأخ��ري .. ادوار مزدوجة .. نحن �س��حايا لهم اي�س��ا                                                                                                   
ال��دور                                                                                                      نف���س  يف  �س��دهم  نك��ون  ان  علين��ا 
متحاوري��ن                                                                             فريق��ني  اىل  الآن  انق�س��موا 
؟                                                               عدائ��ني  تكون��وا  اأن  قب��ل  كنت��م  وم��اذا   : ممث��ل 
ممث��ل : حترينا احلرف بني �س��اآبيب املطر وابتكرناه 
؟                                                                                 اي�س��ا  اآخر:وم��اذا  ممث��ل  الط��ني  �س��قوق  عل��ى 
ممث��ل اآخ��ر : تق�س��ينا النج��وم يف ن�س��يج ال�س��وف 

واأ�سفنا اىل الظلمة زخارف من �سوء. 
 ثالث : اقمنا الناعور ومن املاء تلم�سنا اثر الربوق يف 
وهج القمح يكرر ممثل : ومن الرتاب ازدرعنا الربوق 
يف وهج القمح يكرر ممثل : على النول الول ن�س��جنا 
احالمنا وبكري احلداد ر�س��منا خارطة الر�س �سمت                                                                                                
يقتحمه��م املخ��رج ثانية : اأي قمح .. اي��ة بروق انتم 
متحجرات متحف هل اأنتم يف املتحف ام احلياة ؟؟                                                                    
 ي�ستدرك : هذا هو ال�سوؤال ل فا�سل وا�سح بني املتحف 
واحلياة ل جدار قائم بني الذاكرة واحلا�رصهيه ههه 
ممثلون ومتحف كاحلي��اة ممثلون وحياة كاملتحف                                                                                                            
هن��اك                                                                          الت��ي  احلي��اة  ايته��ا  املتح��ف  هن��ا  ل  ل 
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قبل ان ي�سلم عداء بريده لآخر ، ين�سحب املخرج: 
نح��ن �س��مع اجلوال��ني التيموريني ، جئن��ا من هناك 
لكي نكت�س��ب �س��يئا من اثر الربوق عل��ى وهج القمح                                                                                                                 
ل نحم��ل ر�س��ائل له��ذي امل��دن املزدان��ة بالع�س��ب 
�س��وى ان يلتهم��ه اجلند ل نحمل �س��وى حاجتنا اىل 
ك��ري احل��داد لكي يلب���س فر�س��اننا دروعا واأفرا�س��نا 
جندن��ا  ليمن��ح  احلائ��ك  ون��ول  هاللي��ة    ح��دوة 
باأ�س��ا �س��ديدا  جئن��ا وم�س��ينا وظ��ل ك��ري احل��داد 
ي��دور                                                                                          �س��يء  كل  امل��اء  وناع��ور  اخل��زاف  ودولب 
ا�سوات متناوبة بني العدائني : نحن �سمع التيموريني 

.. نحن احجار ال�سا�س��انيني .. نحن لون ال�سلوقيني .. 
نحن ن�سيج النكليز .. نحن طوائف المريكان ..نحن 
الب��دو .. نح��ن الغ��زاة .. نح��ن النازحون م��ن ارياف 
امل��دن ، م�س��ينا وظل ك��ري احل��داد ودولب اخلزاف 

وناعور املاء ..

)4(

و�س��ط امل���رصح ، وم��ن خل��ل عتم��ة خفيف��ة ، جتل�س 
امراأة يف مقتبل الكهولة ، �س��اهمة الوجه، م�س��تقيمة 
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الظه��ر ومرفوع��ة الراأ�س باجت��اه اليم��ني ، قد تكون 
قابل��ة على نح��و معني ولكنها لي�س��ت كذل��ك متاما.                                                                                        
تخف���س امل��راأة يديه��ا فارغت��ني يف حرك��ة كم��ن 
تت�س��بث لتنت��زع ولي��دا ث��م ترفعهم��ا لتتم��وج عل��ى 
راحتيه��ا وخل��ل ا�س��ابعها جدائ��ل بي���س رقيق��ة.   
ب�رصاع��ة  :  ي��ا ري��اح العدائ��ني، ي��ا بري��د الغ��زاة                                                                                      
يا رياح الظالم بني اأحرا�س اوروك واجمات عاقولء   
اك�س��في عن غيمة ماط��رة على جبل الهم��وم الثقال  
اك�س��في ع��ن غيمة تخ�س��ف كهفن��ا القدمي  ي��ا رياح  
العدائني  يا بريد املن�س��يني عداء ي�س��لم اآخر بريد من 
خما�س��اتنا ال�س��قية  كلما جاء بريد  اكت�سفنا اأنف�سنا 
قلي��ال ث��م ن�س��يعها اإذا حل اآخ��ر  ع��داوؤون يف الريح                                                                                        
يلوح��ون م��ن افقنا الرم��ادي الغام���س  يلقون على 
�س��هلنا الف�س��يح ر�س��ائلهم   بريدا من تداف��ع الدهور                                                                                             
كلم��ا لح ع��داء ج��اءت يف اث��ره حرب �رصو���س  اآه 
الريح   والعداء  والع�سب املدمى  ب�رصاعة :                                                                                                        
ا�س��وار  لن��ا  لي�س��ت  والإغ��ارة  احل��رب  يار�س��ل 
فليدخله��ا الع��داوؤون   ه��ا ل بري��د يف ي��د الع��داء                                                                                      
ه��ا الريح واملوت يف اإثر ق��دم العداء  كلما جاء بريد                                                                                                   
اإكت�سفنا اأنف�سنا ثم ن�سيعها اإذا حل اآخر املراأة اأي�سا :                                                                                        
ي��ا رياح العدائني قفي ، يا رياح الظالم بني اأحرا�س 
اوروك واجم��ات عاق��ولء ، عداء ي�س��لم اآخر بريد من 
خما�ساتنا ال�سقية    ملا نزل قافلة من ح�سود �سائرة 
نح��و النج��وم   ه��ا  العداوؤون يند�س��ون يف احل�س��ود 
ال�س��ائرة نح��و النجم القطب��ي امراأة اأخ��رى:  يا بريد 
العدائ��ني .. ق��ف   قب��ل ان تداهمن��ا ري��ح العدائ��ني 
، كن��ا ق��د اأقمن��ا الع��ال عل��ى دولب اخل��زف ونول 
احلائك وناع��ور املاء وكري احلداد .. هل كان عاملنا 

جمي��ال قب��ل ان يح��ل ظ��الم العدائ��ني ل �س��يء ايها 
الع��داوؤون .. خما�س كاذب ل �س��يء �س��وى انتظارنا 
البي���س نلقي��ه عل��ى اطيارن��ا واأ�س��جاننا ي��ا رياح                                                                                                    

كوين بال عدائني غزاة
***  

"رج��الن وام��راأة يقفون على خط م�س��تو ، مطرقني 
اأم��ام انتظ��ار املخا���س ث��م يتحركون مث��ل انحدار 
وراء  ويغيب��ون  حوله��ا  م�س��تديرين  م��اء  موج��ة 
يجل�س��ان   ، وام��راأة  اآخ��ران  "رج��الن     ." امل���رصح 
عل��ى اأريك��ة واطئة يف مواجهة اجلمهور ، ينه�س��ون 
بانتظ��ام عك�س اجت��اه الثالثة الآخري��ن ثم ياأخذون 
حمله��م فيما ي�س��غل الآخ��رون الريكة م��ن جديد ".                                                                                                 
اخت��الط ا�س��وات هدي��ر ماء و�س��فري ري��ح ، تقرتب 
فيه��رع يف حرك��ة منظم��ة اجلمي��ع تتقدمه��م الأم 
الكهلة كاأنهم يفتحون ايديهم ملا حتمله الريح اليهم.  

�سمت..
ممثل يتنكب علم التاج الربيطاين ويهتف :

� اأن��ا برترام توما�س احلاك��م النكليزي يف املدينة ، 
م��ن يقتفي اأثري اأنا الزائر الأخري لهذي املدينة ، من 

يتعقب ظالل رايتي؟
� ل��ن يقتف��ي اأثرك �س��وى ع��داء اأخري .. �س��وف يجيء 

عداوؤون �رصاعا ي�ستبدلون هذا العلم باآخر.
� انت العداء الخري على م�رصح املدينة.

� اأن��ا م�رصح املدينة ، اأتقفى جناح الن�رص الراب�س يف 
ف�س��اء الق�س��ب الكادي وانتظر اأن تنب��ت ال�رصخة 

على طائر يف اعماق احلقول .
اأن��ا م��ن يجت��ث احرا�س مدينت��ي الربية لأن�س��ئ دارا 
للبلدي��ة وم�س��فى ومطحن��ة ومعم��ال للثل��ج و�س��وقا 
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قي�رصيا لتطلق يف اثرها نحاتني ور�سامني و�سعراء 
وق�سا�سي اثر .
� من اأنت حقا؟ 

� اأن��ا العائد املتخيل م��ن ذاكرة العدائني يف الزمان 
، نحن ال�س��ورة اجلديدة العائدة من مرو�سي اخليول 

القدماء .
� اأن��ا اأق��ف ب�س��مو عل��ى ذات العر�س ال��ذي وقف فيه 

جوديا العظيم .. كان هنا يدير البالد .
� ولكن��ك م�س��يت وظلت ه��ذي املدينة عند ال�س��باح 
كما لو كانت منذ األف �ساخبة مثل نوار�س النهر يف 
كانون وهادئة مثل جريان املاء على �سياح الباعة 

قرب اجل�رص .
� ايها الأجالف اأنا مكت�سف جوديا العظيم .

� ايه��ا الغ��زاة اأنتم تزيحون غباواتكم بوا�س��طة نبوغ 
الآخري��ن املوتى ونحن ن�س��يغ بداوتن��ا يف الر�س 

التي �سكلت احلرف الطيني الول .
� ايها الغزاة ال�سالم لالأر�س من الر�س على الر�س

� ايه��ا الغ��زاة ، انتم �رصاق جودي��ا العظيم من ورثته 
ال�سائعني

� ها اأنذا اقف على العر�س .. اأنا جوديا اجلديد
� اأنت تقف على م��ا �رصقه بع�س حوذيي املدينة من 

حجر معبد جوديا
� اأنت راب�س مغفل على حجر اآكادي قدمي يف ف�س��اء 

معمارية العهد الرتكي
�سمت

ي�سعد املخرج 
علينا ان ننهي دور العدائني

علينا ان نعدو باجتاه اآخر

تعالوا ن�سكل ح�سودنا ال�سائرة نحو النجم
ين�سحب

�سمت
ينه�س رجل .. تنه�س امراأة .. يتناوبان القول : 

ه��ل نحن قاعدون هنا حتى تكف الريح من اأن تاأتي 
بالعدائني

وحتى مينحنا العداوؤون ر�سائلهم
نح��ن قاع��دون خامدون هنا ازمانا مت�س��ي واأخرى 

جتيء
جتيء ر�سائل ومت�سي اأخرى مثل �سم�س جديدة على 

�سباح قدمي
ايها العداء هل حتمل ر�سائل لهذه الر�س

ايتها الريح هل حتملني عداء لهذه البطائح
تراها تعبت الريح فا�سرتاحت وراء اجلبال
اأم ترى عداوؤنا غيبته رمال الربع اخلايل  

تظهر �سا�سة ثانية لأقدام و�سواعد عدائي بريد ب�رصع 
هائلة من جهة لأُخرى ، تتخاطف على �سور جلوديا 
وجنائن بابل واألواح اآكادية و�سحراء وغابات نخيل 
عاقولء ، يرافقها ا�سوات خمتلطة عالية لريح عالية 
ومطر �س��ديد النهمار ، يرفع املمثلون �س��يئا ما على 

الكتاف مثل ت�سييع يف ظالم كثيف :
ل �سيء يدور على مدار الزمان �سوى ريح العدائني

لي�سوا ر�سال .. بل كانوا خما�سا كاذبا
كانوا ر�سال للغزاة الذين يطردون اآخرين

كنا ندميًا جذبهم عرب هذا البيا�س 
اذن دعونا نبعد عن النظار

دعونا نبحث عن مدفن لوقتنا ال�سائع
دعونا نقيم متحف العدائني ونح�سن حدود مدينتنا 
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من ريحهم
دعونا نكون عدائي حدودنا 

ل  يبق لنا �سوى ح�سودنا ال�سائرة نحو جنم القطب
)5(

"تت�س��كل احل�س��ود ثاني��ة ، حمل��ة اقوا���س وجمامر 
ورايات و�سلبان وبثياب بدو و�سما�سني وعباءات." 

�سنكون ال�سائرين نحو جنم القطب
�سنو�سل ر�سالة القوافل العائدة باحلكايات ال�سائرة

نحن عداوؤو حدودنا
علينا اأن نقيم احلد الفا�سل بني املتحف واحلياة 
علينا ان نزيح اقنعة جوديا للعثور على وجوهنا

علينا ان نعدو اىل امام مع كل دورة لدولب اخلزاف 
وناعور املاء ونول احلائك لكي

نح�سبها منذ بدء اخلليقة 
علينا ان نح�سي دورات ح�سودنا ال�سائرة منذ اأزمان 

ونر�سمها على الر�س يف خط م�ستقيم
ها نحن نعيد ا�سياء املتحف ثانية اىل مكانها

نعيدها اىل زمانها ومن�سي .. قد ن�سل او ل ن�سل
ها نحن هنا يف املتحف ايتها احلياة التي هناك

�سمت .. ت�ستمر ال�سوات يف ما ي�سبه الن�ساد
يف هذي املدينة ل ت�ساأل عما يدور

مثل منر جريح بني غابات يرثب ، ينه�س �سوت من 
انكف��اءة عميقة ويكت�س��ح قرونًا م��ن القمع واجلور ، 

تلك احل�سود ال�سائرة �سوتها �سورة منر جريح
تلك احل�سود التي تبكي

ناع��ور امل��اء الدائر ، ينهمر ا�س��ى فوق ع�س��ب متالأه 
الدهور باجلند

ودولب اخل��زف الدائ��ر طينا جافا عل��ى نوافري الدم 

امل�سفوح 
وكري احلداد املتوهج يف �سنع ال�سيوف والباهت يف 

جر املحراث
يف هذي املدينة ل ت�ساأل عن امل�سانع واملزارع ..
 فهناك قرب ومدر�سة وح�سود فاقدة الأمل بالعال 

وبريد عدائني قدماء
يتح��رك الرج��ال والن�س��اء واح��دا واح��دة اىل مكان 
مع��ني ، احدهم يقرتب من الناعور ليتناول من اطار 
قريب ثوبًا كهنوتيًا ف�سفا�سًا ي�سبه لبا�س ال�سما�سني 

ويعتمرغطاء الراأ�س ومي�سك جممرة لريدد :
 كبا الكهنة يف الر�س
كبا الكهنة يف الر�س

عداوؤون برايات �سود وقب�سات من تراب
يعربون ال�سحراء نحو �سماء عاقولء

عداوؤون من يرثب ، يتقدمون القوافل يرتكون جتارة 
الهند ليكت�سفوا طريق احلرير

عداوؤون يلقون كتبا وخيال ودمق�س��ا مزخرفا بطيور 
الديباج

ي�سنعون فر�سانا
يجففون الطني ليغدو زقورة وديرا وكني�سة وم�سجدا

ثم يعيدونه اىل املاء
جاءنا عداء امللوك القدامى واجلدد

من وراء النهر حتى احلجاز
فاأطلق ا�سوارنا املح�سنة

واأقام معابدنا التي رنت اىل ال�سماء
لكن امللوك القدامى واجلدد تقاتلوا حتى انقر�سوا

فرتكوا ا�سيافهم ودروعهم حتت تراب املعابد
حتت حجر الق�سور
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ثم تراكم الغبار حتى طمرت ال�سوار
والأ�رصار والألواح وكبا الكهنة على الر�س

تاأت��ي امراأة ، تتناول رداءها املندائي البي�س لرتدد 
ثم مت�سي : 

كل �س��يء يف عاقولء ، يوؤدي اإىل املقربة وكل �س��يء 
يف املقربة يوؤدي اإىل ح�سودها ال�سائرة . 

كان جمع الهتاف للرجال والن�س��اء يف قعر امل�س��جد 
ي�س��به اىل ح��د كبري �س��وت من��ر جريح ب��ني غابات 

يرثب  ،
يف املدينة ل ت�ساأل عن امل�سانع واملزارع ....

 فهنالك قرب ومدر�سة وح�سود فاقدة الأمل بالعال 
وذكرى دولب اخلزف ونول احلائك. 

رج��الن اآخ��ران يتناولن جممرة و�س��ليب ، احدهما 
يتنكب راية �سوداء والثاين يتنكب قو�سا وحزمة نبال 

كانا معلقني يف اطار وين�سدان : 
اقدامن��ا تخ��ب يف رم��ل عاق��ولء .. نتنك��ب قو�س��ًا 
�س��ديد النزع ، نخرج من عاقولء اىل بغداد ودم�س��ق 
والق��ريوان و�س��مرقند وا�س��طنبول وبك��ني وكرب��الء 
، نرمي �س��هامنا يف املهاب فن�س��ل خط��وط رمياته 
ونقيم عدالة ال�س��حراء يف العال لكننا نعود يف اآخر 
املط��اف حمبط��ني اىل عاق��ولء وندخل يف ح�س��ود 

الندابني ال�سائرين يف الأزمان . 
عداوؤون يف ثياب م�سائني ، اختلطت اللوان ..

ر�س��ل ورواة جيو���س من بابل ويرثب ي�س��رتكون يف 
ال�س��ري ، حملة �س��يوف ومتنكبو اأقوا�س �سديدة النزع،  
قرامطة وا�سماعيليون يخبون على الرمل ول يدركون 

اأنف�سهم �سوى اندماجهم مع احل�سود . 
رجل اآخر وامراأة يحمالن اعوادا على عواتقهم معلقة 
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عليها دلء و�رصرا ويهم�سان ب�سوت عال  : 
جاءنا عداء امللوك القدامى واجلدد

من وراء النهر حتى احلجاز
فاأطلق ا�سوارنا املح�سنة

واأقام معابدنا التي رنت اىل ال�سماء
ينتظمون يف ح�سد �سائر من�سدين

م�سيا ايها النجم 
م�سيا ايتها الأعايل

م�سيا اىل العائد من احلكايات ال�سائرة
م�سيا يدور الناعور

م�سيا يدور دولب اخلزاف
م�سيا نبتكر حياتنا اجلديدة

م�سيا نحلم 
م�سيا ن�سيع او�سابنا

م�سيا نبحث عن م�ستقبل 
م�سيا نبتكر وطنا جديدا

م�سيا لبد اأن ن�سل 
وقد ل ن�سل لكننا من�سي يف حلمنا ال�سائر

)6(

تظه��ر �سا�س��ة لأق��دام و�س��واعد عدائ��ي بري��د ب�رصع 

هائلة ، كاأنها حتلي��ق خفي�س فوق الر�س حمفوف 
برفرف��ة اجنحة اع��داد كثرية من طي��ور تبدو كنقاط 
رمادية يف ال�سماء ، من جهة لأخرى ، تتخاطف على 
�س��ور جلوديا وجنائن بابل واألواح اآكادية و�سحراء 
وغاب��ات نخيل عاقولء وح�س��ود �س��ائرة على ج�رص 
نهري ، ترافقها ا�س��وات خمتلط��ة لريح عالية ومطر 

�سديد النهمار.
ا�سوات متكررة متناوبة تبتعد .. تقرتب اخرى ..

نحن امل�ّسائني 
م�س��يا مع نول احلائك .. م�س��يا مع دولب اخلزاف .. 

م�سيا مع دلء الناعور
م�سيا على راحة اليد .. بني ال�سطور 

م�س��اوؤون  يف الري��ح .. يف العج��الت البطيئة .. حتت 
غالف ال�سالك ..على �سطوح ال�سا�سات

م�سيا مع املاء .. م�سيا مع الظالم ..مع رفرفة اجنحة 
الطري ..

م�ساوؤون ن�سل باأقل من ملح الب�سار 
م�ساوؤون ل ن�سل بعد

ين�سد اجلميع
قد نعود حمبطني اىل عاقولء ولكننا �سن�سل
قد نعود حمبطني اىل عاقولء ولكننا �سن�سل
قد نعود حمبطني اىل عاقولء ولكننا �سن�سل
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ع��ن وزارة الثقافة الفل�س��طينية ل�س��نة 2017 �س��در 
كتاب "الفيلم الت�سجيلي.. واقعية بال �سفاف" للكاتب 
واملخرج ال�سينمائي قي�س الزبيدي، والذي اأطلق فيه 
بع�س��ا من ت�س��وراته واأفكاره الفل�س��فية ع��ن الفيلم 
الت�س��جيلي وجت��اوزه حل��دود ال�س��فاف التي حتيطه 
وحت��دده، باعتب��اره اجلن���س ال�س��ينمائي الإبداع��ي، 
الذي امتد حلدود اأو�سع من الآفاق والتداعيات الأكرث 
تعام��ال م��ع الواقع وعال احلقيق��ة والتي قد تالم�س 

اخليال اأحيانا.
 بع��د رحلة من اخل��ربة واملعرفة والبحث والتق�س��ي 
ع��ن اأ�س��ول املفاهي��م والأف��كار ال��واردة م��ن كبار 
الباحث��ني واملفكرين وجت��ارب املخرجني العاملية، 
الزبي��دي مبنج��زه املع��ريف اجلدي��د  ا  يط��ل علين��ا 
الغن��ي بالأفكار ال�س��ادرة عن خربة وا�س��عة. كتاب 
يف ثمانية ف�س��ول، ذه��ب فيه اإىل التعري��ف الدقيق 

الإجرائ��ي ملعن��ى )ت�س��جيلي( واىل اأي مدى يت�س��ل 
بالوثيقة كوثائقي، وما هي مثابات الف�سل بني الفن 
والواقع، وبني احلقيقة واخليال؟ وناق�س امل�س��هد يف 
الواقع وجدلية العني والإذن وفيلم العلوم واملعارف 
واليدولوجي��ا والفيل��م، وكان��ت حتلي��الت الكات��ب 
وتو�س��يفاته املعرفي��ة دقيق��ة وعميق��ة لبيان مدى 
عالقة )امل�سطلح( باحلرفة وامليدان كو�سيط يراد له 

اأن يكون تعبرييا يف حقل ال�سينما.
 وقد تناول كذلك يف ف�س��له الثامن الأ�سئلة التا�سعة 
الت��ي تطرقت اإىل ق�س��ايا فل�س��فية يف اأ�س��ول الفيلم 
الت�سجيلي وجن�سه ال�سينمائي واخلا�سية التي يتمتع 
بها، وما يحمل من اإعادة بناء بني الواقعي واخليايل 
وم�س��توى احل�سا�س��ية الفني��ة التي يتوج���س البع�س 
منها يف اأ�سبقية الت�سوير اأم املونتاج، بالإ�سارة اإىل 
الأ�س��اليب الإخراجية التي اعتمدها كبار املخرجني 

الفيلم التسجيلي  ... قراءة معرفية 

د. ص�لح الصحن 
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العاملني وعدد م��ن املدار�س والجتاهات الفنية يف 
ال�سينما.

يبداأ الكاتب م��ن الأخوين لوميري )اأوغ�س��ت ولوي�س( 
الوثائق��ي م��ن  الت�س��جيلي/  الفيل��م  انبث��ق  وكي��ف 
رح��م جتاربهم��ا الأوىل بعد اأن ذه��ب اإىل القوامي�س 
الفرن�س��ية ل�سبط اأ�سول امل�س��طلح وجذوره اللغوية 
1214docume -  واملعرفي��ة واملنح��درة م��ن

tum الالتينية بعد اأن اكت�س��ب م�س��طلحه الدقيق، 
الذي تخلى عن �سمة اخليال عام 1915.

عم��د الكات��ب الزبي��دي اإىل اإ�س��فاء التجرب��ة الغنية 
املتمي��زة للمخ��رج ج��ون جريري�س��ون ال��ذي اأ�س���س 
املكت��ب القومي الكن��دي لإنتاج الأفالم الت�س��جيلية 
والذي اأطلق فيه امل�س��طلح ب�س��كل �رصيح على فيلم 

"موانا" للمخرج فالهرتي.
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت 1926 ع��رف الفيلم الت�س��جيلي 
الوثائقي باأن��ه "معاجلة خاّلقة للواق��ع". كما ذهب 
الزبي��دي اأي�س��ا اإىل زواي��ا من املعرفة والت�س��ورات 
الذهني��ة العميق��ة وت�س��اءل كث��ريا عن التي��ار الفني 
واملدار�س والجتاهات وهل ميكن اأن ي�س��تقل الفيلم 
الت�سجيلي بجن�سه وت�سميته و�سكله املختلف عن بقية 
الأفالم؟ واىل اأي مدى ي�س��تطيع اأن يحتفظ بجماليته 
وم��دى عم��ق �س��لته بالواقعي��ة دون الفرتا�س��ية؟ 
وكيف ي�س��تطيع التعامل مع املادة اخلام وحتويلها 
اإىل فن؟ و�سّخ�س بع�س��ا من هذه الجتاهات حمددا 
الف��رق بني واقعي��ة لوميري وخيالي��ة ميلي�س بعد اأن 
ب��ني كيف اإن احلكاي��ات تختلف فخيالي��ة تعتمدين 
الت�س��جيلي الالخي��ايل واجلن���س الروائ��ي اخلي��ايل: 

الأول – ح�سب كراكاور - يبحث عن حكايات 

واقعي��ة ل يجوز لأح��د اختالق حبكتها بل تكت�س��ف 
من الواقع نف�سه. والثاين يبحث عن حكايات خيالية 

تعتمد على حبكة خمتلقة.
وقد جرت نقا�س��ات معقدة حول، اأي��ن ميكن للحدود 
اأن تتقاطع بني اخليال والال خيال واىل اأي حد يجوز 
للفيلم الروائي/ اخليايل اأن يكون ت�س��جيليا واىل اأي 

حد يكون للفيلم الال خيايل اأن يكون متثيليا؟
ولكن��ه ل ين���س اأن بع�س الأف��الم الروائية اخليالية 
حتتوي اأي�س��ا على جوانب ت�سجيلية م�ستعينا مبنظر 
الفيل��م الت�س��جيلي بي��ل نيكول��ز، وي�س��ف الزبي��دي 
املخ��رج الرائ��د فالهرتي باأنه جان جاك رو�س��و اأي 

جول لوي�س اودميار واإدوارد اأوغ�ست بيغيه
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الفيل�س��وف ال��ذي اأع��اد كتابة العق��د الجتماعي يف 
ال�س��ينما وهو عراب ال�سينما الت�سجيلية ومنوذجا يف 

�سناعة ال�سينما امل�ستقلة.
اأم��ا جون جريري�س��ون فيع��د الأب الروحي لل�س��ينما 
املخ��رتع  ه��و  لومي��ري  اوغو�س��ت  وان  الت�س��جيلية 
الوحي��د لل�س��ينماتوغرافية ال��ذي اعتمد عل��ى اللقطة 
وامل�س��هد والتاأط��ري الفن��ي لأفالمه واإعادة جت�س��يد 
احلي��اة. ويع��د ميلي�س �س��احر ال�س��ينما، عندما حظر 
العر�س ال�س��ينمائي الأول يوم 28 دي�س��مرب 1895 
فاأنه اكت�س��ف حينها قدرة ال�سينما على �رصد ق�س�س 
خيالي��ة كاأول فن��ان خي��ايل يعي��د بن��اء ق�س�س��ه 
اخليالية يف مناظر م�رصحية مُمثلة وقد نعته �سابلن 
و�س��ماه كيميائ��ي ال�س��وء واع��رتف غرف��ث ب��دوره 
قائ��ال: اأن��ا اأدين له بكل �س��يء. وقال غ��ودار اأنا اأرى 
اإن لومي��ري، الت�س��جيلي الواقعي، ق��دم الالمعقول يف 
املعق��ول وميبلي���س، الروائي اخلي��ايل، قدم املعقول 

يف الالمعقول.
 وتر�س��د ناف��ذة الزبي��دي الت��ي ي��رى به��ا الأ�س��ياء 
بو�س��فه خمرجا حمرتفا وذا جتربة غنية وله اخلربة 
يف معرفة فل�س��فة ال�سورة واللقطة وامل�سهد واىل اأي 
مدى ميكن الف�س��ل بني الفن والواق��ع وما يتمتع به 
الفيلم من حركة وخلق عال مرئي يبوح مبا يحاكي 
جم�سات الواقع ويذهب يف اخليال بعيدا عن املحتمل 
واملتوقع والفرتا�سي، باحث ذو خزين من املعرفة 
واخل��ربة ويجي��د ف��ن �س��ناعة ا�س��تمرارية الرتكيب 
لفهمه الوا�سع بنظرية الدراما واأ�س�س البناء الفيلمي.

يف ف�سل افرتا�سي عن ندوة متخيلة يطلعنا الزبيدي 
عل��ى اآراء واأف��كار قيل��ت يف اأوق��ات �س��ابقة خمتلفة 

الت�س��جيلية  لالأف��الم  زمني��ا يف مهرج��ان ليب��زغ 
ع��رب عنه��ا كب��ار منظ��ري الف��ن الت�س��جيلي اأمث��ال 
الربن��و كالفالكانتي وجون جريري�س��ون وبول روثا 
ويوري ايفينز اأما دزيغا فريتوف فقد اأ�س��ري لأفكاره 

وطروحاته يف الندوة باإدارة الكاتب ذاته.
 متيز كافالكانتي ببحثه عن ال�سعر يف عال الكامريا 
و�س��عر الواقع اإذ يقول )اإن اأفالمي الت�س��جيلية كانت 
تنح��از دائم��ا اإىل جمالي��ة الفيل��م الروائ��ي( بينم��ا 
نقب جريري�س��ون يف جذور حركة الفيلم الت�س��جيلي 
ووجده��ا يف طبيع��ة الكام��ريا واإمكاناته��ا من عام 
1898 رغم اختالف الأ�ساليب والطرق التي �سلكها 

العديد من املخرجني.
وهناك دزيغا فريتوف الذي قدم طرق ت�سوير معينة 
مكنت ت�س��وير ال�س��يء من موقع الطائر اأو من موقع 
ال�س��فدعة وم��ن زوايا نظ��ر خمتلف��ة ومتنوعة فيما 
اأخذت الكامريا دور املراقب بنب�س جديد يف املانيا 
من خ��الل )مورناو( واأمريكا ع��ن طريق )فالهرتي( 
ال��ذي ق��ال يوم��ا م��ا )يف البداية كن��ت م�ستك�س��فا( 
بو�سفه من و�سع املبادئ الأوىل لل�سينما الت�سجيلية.

وي�س��عب على بول روثا اأن ي�س��ع فارق��ا بني الفيلم 
الت�س��جيلي وب��ني الفيل��م الروائ��ي. فقد ان�س��ب على 
املو�سوع وطريقة ت�سويره واأ�سلوب اإخراجه وان كل 
فيلم ت�س��جيلي يجب اأن ميتلك ت�س��ورا دراماتورجيا 
فيم��ا يدعو )يوري ايفن��ز( يف الفن اإىل عدم الف�س��ل 
بني ال�سيا�سي واجلمايل وي�سمح بالعالقة بني ما هو 
مادي وجمايل. ذلك ان العمل هو ح�سيلة تركيب مما 

هو �سعري وعاطفي والتزام اجتماعي.
 ايفن��ز الذي قال عنه ارن�س��ت همنغ��واي )ايفنز لي�س 
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خمرج��ا موهوب��ا فق��ط ب��ل انه �س��اعر 
الأر���س  فيل��م  فه��و �س��احب  اأي�س��ا( 
ال�سبانية الذي برهن فيه على اإن الفن 
ميك��ن اأن يك��ون فيلما وبنف���س الوقت 
ميك��ن ان يكون حقيقيا. ونكت�س��ف يف 

ح��روف الكات��ب الزبيدي نكهة من خال�س��ة جتربته 
املرموقة يف �سنع الأفالم الت�سجيلية معززة باملزيد 
من الت�س��ورات وال��روؤى الفكري��ة واجلمالية يف لغة 
ال�س��ينما وعاملها الفل�س��في، اإذ يق��رتب اإىل حد قريب 
م��ن نظرت��ه وعقيدته املرئي��ة من ق��ول املفكر جيل 
ديل��وز )مع ال�س��ينما يغدو العال �س��ورته اخلا�س��ة، 
ولي���س �س��ورة تغ��دو ه��ي الع��ال( ذل��ك اإن الزبيدي 
مبنه��ج ي�س��عى لبل��وغ اجلم��ال والفك��ر واملعرف��ة، 
ويبحث عن امثل ال�س��بل للو�سول اإىل هدفه وم�سعاه، 
م�سرت�س��دا بدي��كارت واإطار فل�س��فته الت��ي تقول )ل 
يكف��ي اأن يك��ون الفكر جيدا، امله��م اأن يطبق تطبيقا 
ح�سنا( واإزاء هذا العتقاد، يقرب الكاتب من الجتاه 

ال�سكلي ودوره الفاعل يف تعظيم امل�سمون.
وي�س��ري �س��احب الواقعي��ة ب��ال �س��فاف يف الفيل��م 
اإىل  نظرت��ه  يف  ب��ارت  رولن  اأن  اإىل  الت�س��جيلي 
الفوتوغرافيا وال�س��ينماتوغرافيا، يراهما نتاج ثورة 
�سناعية ول ينتميان اإىل اأي ارث اأو اأية تقاليد ،وعلى 
امل��رء اأن يبتك��ر علم جم��ال يهتم بالفيلم وال�س��ورة 
الفوتوغرافي��ة ومييز بينهما ويعم��ل يف الواقع بقيم 
اأ�س��لوبية ذات منط واقع مرئي ولي�س اأدبيًا،وهو ذات 
احل��ال ال��ذي وج��ده الزبي��دي عند ه��رني اجيل بان 
ال�س��ينما هي فن الواقع وهي نق��ل احلقيقة الظاهرة 
باأمانة وحقيقة وعلى مرمى اآخر من الروؤية اخلا�سة 

بارنه��امي الت��ي رف�س��ت ا�ستن�س��اخ الواقع 
ب�س��ورة ق�رصية وان ما يتوفر من اإمكانات 
تعب��ري اإمن��ا تن�س��اأ م��ن وف��رة التحوي��رات 
القائم��ة، فيما رب��ط الزبيدي اأ�س��ل الفكرة 
باأ�س��ئلة اندري��ه ب��ازان الت��ي رف���س فيها 
اإقامة املعادلة الب�سيطة بني الفيلم والواقع، كما فعل 
كراكاور الذي دعا اإىل اإقامة العالقة الدقيقة بينهما، 
بحي��ث يكون فيه��ا الفيلم هو اخلط املق��ارب للواقع، 
اخل��ط الوهمي الذي يق��رتب منه املنحنى الهند�س��ي 

دون اأن يالم�سه اأبدا.
 ويف قوله املعروف )انطولوجيا ال�سور الفوتوغرافية، 
ميك��ن التوق��ف باهتمام كبري عند الأ�س��ئلة الت�س��عة 
الت��ي اأطلقها الزبيدي يف الف�س��ل الثامن من الكتاب 
والتي كانت ظالل لأجوبة الفيل�س��وف فران�سوا نيني 
وهو املخ��رج والناقد واملحا���رص يف املعهد العايل 
والكات��ب يف جمل��ة دفاتر ال�س��ينما وعلم اجلمال يف 
كتاب��ه )الفيل��م الت�س��جيلي وحجج��ه( ال��ذي تن��اول 
النظري��ة واملمار�س��ة  اإط��الق خم�س��ني �س��وؤال ع��ن 
الت�س��جيلية، فقد حلل معنى ال�س��ورة ومعنى اللقطة 
ن�س��خة  عالم��ة،  ه��ي  فال�س��ورة  بينهم��ا،  والف��رق 
مطبوعة، ر�س��م، ايقون��ة، لوحة، ر�س��م بياين، خمطط 
،�س��كل هند�س��ي، ت�س��ميم خمط��ط، فانو���س  بي��اين 
فيل��م فيدي��و  ر�س��م متح��رك، فوتوغ��راف  �س��حري، 
�رصيحة، �س��ورة كومبيوتر، وتختل�س ال�س��ورة النظر 
بني العني والعد�س��ة  وت�س��جل ا�س��ياء واحداثًا مبادة 
ب�رصية ت�س��مى اللقطة ال�س��ينمائية الت��ي يقول عنها 
كري�س ماركر )بدل من اإن�س��ان ميت، جتعله الكامريا 
خال��دا ل ميوت(، وجان ميرتي الذي ي�س��ف )جوهر 
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اللقط��ة باأنه حي��ازة للحياة(، اأما الفيل��م فهو العال 
ال��ذي تعر�س��ه احلكاية، وان ال�س��مة الت�س��جيلية يف 
الفيل��م هي ذاته��ا درامي��ة الطبيعة واحلياة بح�س��ب 

اندريه بازان.
وي�ستمر الكاتب يف رحلته املعرفية التحليلية مقارنة 
يف معطيات اإعادة البناء يف الت�س��جيلي الذي حدده 
ب�س��تة اإ�س��كال وهي املقاب��الت، امل�رصح��ة الدرامية 
لل�س��هود العي��ان، التعلي��ق، اإع��ادة ال���رصد من خالل 
الوثائ��ق، اخليال املوثق من خالل املحاكاة، الأزياء 
والإك�س�س��وارات، حيث اأثار اإ�س��كالية و�سع الأ�سبقية 
التي رمب��ا يختلف عليها املنظرون واملحرتفون مبا 
يتعلق باملونتاج وامليزان�س��ني يف �سوء العتقادين 

وهما:
 1� اعتق��اد )اأع��داء ال�س��يناريو( اأن خطيئ��ة الفيل��م 
كم��ا يرى فرينان��د ليجر وقد تطورت ع��ن هذا العداء 
واخل�س��ومة، مثال حركة ال�س��ينما املبا�رصة وحركة 
الدوغما التي اأعادت احليوية لظهور حركة الت�س��وير 

والرجتال �سد ماكنة ال�سيناريو.
 2� اعتقاد )اأع��داء املونتاج ( الذي عرب عنهم اندريه 
ب��ازان، اإن هن��اك واقعا واحدا فق��ط ل ميكن جتاهله 
يف ال�س��ينما هو واق��ع املكان الذي يت��مُّ عربه تقدمي 
الواقع على �س��جيته وفقا للمعن��ى الذي اأطلقه بازان 
وه��و اإن امليزان�س��ني يب��دو اأكرث اأمان��ة للواقع واأكرث 
�س��دقا من املونتاج ، ويثري الكاتب الزبيدي املعنى 
الوارد  بروؤية اإيزن�ستني املتحيزة للواقع ومدى قربه 
الأك��رث م��ن املونتاج  ال��ذي يهدف اإىل اإع��ادة بنائه 
لتتجان�س في��ه العالقة الع�س��وية للعنا�رص املكونة 
له ،وهنا يتق�سد الكاتب بك�سف م�ستويات الختالف 

واخل�سومات احلرفية لدى املنظرين.
ويط��رح اعتقاد فريت��وف املختلف عن اإيزن�س��تاين، 
ال��ذي اأعتق��د اإن املونت��اج ل��ه اأ�س��بقية ووظيفة قبل 
الت�س��وير لأنه ثمة ت�س��ميم وتخطيط و ح�ساب دقيق 
للزم��ن واحلرك��ة وال�س��كل قبل ب��دء الت�س��وير، فيما 
يعتق��د غودار بالرتكيبة الثنائية اجلدلية ، حيث راأى 
املونت��اج وامليزان�س��ني مع��ا كوجهت��ني خمتلفت��ني 
للن�س��اط ال�س��ينمائي واأعاد تعري��ف املونتاج كجزء 
م��ن امليزان�س��ني، وان من  يعمل املونت��اج يعني انه 
يتعامل امليزان�سني  لهذا التوافق املتداخل وحالهما 
حال )اللحن مع الإيقاع(، وعن �رصورة املونتاج يف 
الفيلم يوؤكد الزبيدي اإن على ال�س��ينما كفن اأن ت�سعى 
بف�س��ل املونت��اج اإىل تنفي��ذ التن��اوب ب��ني هات��ني 
املقولت��ني،  فم��ن جه��ة ينف��ذ التن��اوب الراهن عرب 

توثيق ال�سورة الفيلمية.
وم��ن جه��ة اأخرى ينف��ذ التناوب بني م��ا هو خيايل 
مت�س��ور ب��ني تن��اوب عالقة امل��كان والزم��ان عرب 
تدخ��ل خمرج الفيلم الذاتي يف تنفيذ اللقطة حتى يف 

الفيلم الت�سجيلي.
 ويق��ف الزبيدي مع بازوليني  يف مقولته التي توؤكد 
على )اإن كل لقطة هي و�سلة �سمعية ب�رصية زمكانية 
، وكل و�س��لة مونتاج هي جمرد و�سلة وي�سل املرء 
م��ن كينامتوغ��راف اإىل �س��ينماتوغراف م��ن خ��الل 
رب��ط املونتاج  وب��دد الزبيدي خم��اوف البع�س من 
)لعبة( املونتاج على اأنها انتهاك مل�سداقية ال�سورة 
،وب�س��ببها ي�س��بح املونت��اج لغة خ��داع وتالعب يف 
اإنت��اج املعاين والدللت، فقد اأ�س��ار اإىل اأن املونتاج 
ه��و لغة تعب��ري وجت��اور وجتان�س ورب��ط حمكم بني 



168

20
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

اللقط��ات يف التقدمي والتاأخري ملالحقة  فهم املعنى 
املختب��ئ يف ال�س��ور، ففي��ه تتفج��ر �س��مة الإيج��از 
والرتكيز والإيحاء والإ�سارة  وفيه تتحرك العالمات 
للبح��ث عن حرك��ة الأح��داث ودورانها، الأم��ر الذي 
يحرك دائرة التاأويل والتف�س��ري وتداخل املعاين، فهو 
و�س��يط تعبريي ل يحتمل اخلداع والكذب والتزييف، 
ان��ه كما يطلق عليه الزبيدي )املونتاج العادل(، وقد 
تو�سل الكاتب يف ف�سوله الأخرية اإىل اأن )اأية درا�سة 
توثيقي��ة، ه��ي اأداة مرجعية توثق لكتاب��ة تاريخية، 
فال�س��فة )توثيق��ي( حتي��ل اإىل اأن كل �س��يء يتعل��ق 
بفك��رة ومو�س��وع الفيل��م، يج��ب اأن يك��ون مدعوما 
بالوثائ��ق ومبعن��ى ال�س��تقاق ال�س��طالحي، ف��ان 
)التوثي��ق( يعن��ي �س��بط نوع حم��دد م��ن الوثيقة اأو 
عملية توثيقها وت�س��جيلها �س��وريا و�سوتيا، وعليه 

فان الفيلم الت�س��جيلي هو فيلم اأو )فديو( مييز نف�س��ه 
عن الفيلم الروائي/ اخليايل، كما متيز الرواية نف�سها 
عن املقال��ة الأدبية، اأي مبعنى اأن الفيلم الت�س��جيلي 
هو جن�س �س��ينمائي ولي�س خا�س��ية �سينمائية، لأنه 
يحيلن��ا اإىل الواق��ع ب�س��كل خالق ول يحم��ل خيالية 
الروائ��ي التي تعي�س يف ف�س��اء املختلق واملت�س��ور 
وامل�س��تنبط والوهم واخليال واحللم والتنبوؤ وغريها، 
ويختت��م الزبي��دي قول��ه ال��ذي اأردت اأن يكون ختام 
املق��ال وه��و )ف��ال يوج��د اأي فيل��م دون �س��نعة اأو 
دون تدخالت فنية، لأن الت�س��وير بو�س��اطة الكامريا 
ي�ستوجب دائما ملكة احلرفة وي�ستوجب ب�سكل اأمثال 
� فطن��ة تام��ة( ذلك لن الفيلم الت�س��جيلي يقوم وفقا 
لأح��كام ومزاي��ا جمالي��ة معدة م�س��بقا اإ�س��افة اإىل 
ال��ق الواق��ع وتوهجه ال��ذي ي�رصح ويب��وح باملعنى 

الكاتب : در�س يف كلية الفنون اجلميلة، ح�سل 
عل��ى دكت��وراه يف فل�س��فة الإخ��راج- �س��ينما 
وتلفزي��ون 2010 . خم��رج تلفزي��وين، اأ�س��تاذ 
جامعي دكتوراه يف فل�سفة الفنون ال�سينمائية 
"املعاجل��ات  مو�س��وع  ع��ن  والتلفزيوني��ة 
اجلمالية والفل�س��فية حلكاي��ات األف ليلة وليلة 

يف اخلطاب ال�سمعي الب�رصي العاملي".
يعمل حاليا اأ�س��تاذاً ملادة الإخراج التلفزيوين 
ال�س��ينمائي والتلفزي��وين يف  الت��ذوق  وم��ادة 
جامع��ة بغ��داد -كلية الفنون اجلميلة - ق�س��م 

ال�سينما والتلفزيون
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تعتمده��ا  الت��ي  ال�س��تعارة  فك��رة  تعري��ف  ميك��ن 
الداءات البداعي��ة املختلف��ة بعده��ا،  ا�س��تدعاء ما 
ميك��ن ان يك��ون م�س��ابهَا او موؤث��راَ او متفاع��اَل من 
مو�س��وع او ظاه��رة قبلي��ة اىل مو�س��وع وظاه��رة 
بعدي��ة ، وه��ي اداة تو�س��يح وتاأكي��د وقد ت�س��ل اىل 
م�ستوى التعظيم اوالتثليم يف اعلى مراحل املبالغة ، 
وادواتها خمتلفة ح�سب لغة التو�سيل ، ويف الت�سكيل 
ت�سمى ا�ستعارة ت�سكيلية اي حتتوي املفردة ال�سكلية 
ومركباتها . ابتداًء من الفكار مروراً باأ�ساليب البناء 
وانتهاًء باخلامات ، اذا ما و�سفنا كل هذه املفردات 

وال�سكال بكونها ) اأ�ستاتيكية ( جمالية .
يف تو�س��يف ل ) جورج �س��انتيانا( لفنون الت�س��كيل 
الت��ي  انه��ا تل��ك الداءات اجلمالي��ة   قدمه��ا عل��ى 
تعتم��د ال�س��كل الباث لل�س��ورة املتحقق��ة يف الوعي 
باأدوات الب�س��ار، ولأنه��ا بهذه الواقعي��ة الفزيائية 

يف اعتماده��ا عل��ى الأ�س���س الف�س��لجية الت��ي ميكن 
تقدميه��ا باأنه��ا فنون تعتم��د ال�س��تعارة بالكامل ، 
او انها ت�س��تدعي ال�س��تعارة مع م�س��توياتها الوىل 
الب�س��يطة يف الرتكي��ب ، وهي عل��ى املوقف ذاته يف 

اعلى واو�سع مراحل التاأويل. 
واإزاء ذلك جند ان التنوع يف ا�س��تدعاء امل�ستعار امراً 
م�س��تمراً ل ميكن حتديده بحد ومن ثم ل ميكن قيا�س 
تقيم��ي للنظام ال�س��تعاري على وفق حم��ددات تعد 
مث��اًل ايجابي��ًا و اإبداعي��ًا ، وتكمن هن��ا حيوية هذه 
الفن��ون ب��ل ما متتلك��ه من ا�س��تفزاز م�س��تمر للوعي 
الب���رصي واملعرفة الن�س��انية باأنواعها، وما يق�س��د 
بالت�س��كيل هو ما ركب بال�س��كال او بغريها كما يف 

فنون ال�سوت والدراما .
امله��م يف كل ما ذكرناه ان للفنون الرتكيبية ومنها 
الت�س��كيل خ�سو�س��يات ا�س��تعارية تعتم��د )ال�س��كل ، 

التشكيل وبناه االستعارية 

د. نــجم حـــــــــــيدر 



170

20
/2
01
9

AL ADEEB AL IRAQI

التكوي��ن ، الل��ون، ومنظوم��ة البن��اء( او ما ن�س��ميها 
بالعالقات التفاعلية يف ذات الن�س ويف نظام تلقيه 
وتنتج ما ن�سميه الفكرة، وان كانت  مفاهيمية حمملة 

ب�ساغط املعنى او �سكلية تقنية تعتمد التجريد .
ول��و اأجرينا م�س��حًا يهدف اىل ك�س��ف دقي��ق حلركة 
الوع��ي وبناء املعارف الن�س��انية ، جن��د ان للفنون 
الت�س��كيلة تاريخ��ا ا�س��تعاريًا عميق��ًا ، اذ ا�س��تثمرت 
اأنظم��ة ال�س��تعارة من��ذ الكه��ف اىل ت�س��كيل ما بعد 
احلداثة وكانت مب�س��تويات وتدرجات ا�ستطاع فيها 
ه��ذا الف��ن ان يعلن عن نف�س��ه لغة تداولية توا�س��لية 
تفاعلي��ة مطورة لبني��ة الوعي يف كلياتها . فر�س��وم 
الكه��ف يف قراءة حتليلية نقدية ما هي ال ا�س��تعارة 
جمموع��ة من الأنظمة ال�س��كلية حقق��ت متازجا بني 
وقائ��ع دراماتيكية قد حدثت قبل فعل اإجناز الن�س ، 
ووقائع دراماتيكية افرتا�س��ية من الأمل حدوثها ما 
بعد اجناز هذا الن�س ، انظر يف ذلك ر�سوم الكهف يف 
تامريا . وعليه جند ان ال�ستعارة يف خما�سات فنون 
الت�س��كيل امر حتمي لكنه مب�س��تويات  بع�سها يكون 
�س��من دائرة املفاجاأة بو�س��فه ابداع يف الرتكيب او 
اعادة املركبات بنظم جديدة وبع�سها يكون من�سوخ 
ع��ن منطقة بثه فيكون يف دائرة منطية وبذلك ميكن 

ان نعني .
فن��ون  خما�س��ات  يف  ال�س��تعارة  ان  جن��د  وعلي��ه 
الت�س��كيل امر حتمي لكنه مب�س��تويات  بع�سها يكون 
�س��من دائرة املفاجاأة بو�س��فه ابداع يف الرتكيب او 
اعادة املركبات بنظم جديدة وبع�سها يكون من�سوخ 
ع��ن منطقة بثه فيكون يف دائرة منطية وبذلك ميكن 

ان نعني .

      يف العمق التاريخي للخطاب النقدي الت�سكيلي او 
الدرا�س��ات جنده خطابًا حديثًا �سمن دائرة احلداثة ، 
برغم العمق ال�سا�سع لفن الت�سكيل ، اذ ميكن ان نرجع 
الداء الفني اىل ع�س��ور ما قبل التاريخ ، وما ر�سوم 
الكه��وف ال ادل��ة توؤك��د ان ه��ذا الداء ) الن�س��اين ( 
�س��بق كل الظواه��ر املج��اورة التي انتجها الن�س��ان 
بزم��ن وجوده ، لكن امل�س��كلة تبني ان نقد الت�س��كيل 
ودرا�س��اته التحليلي��ة ل تكن مواكب��ة لزمن نتاجه ، 
فلم جند حتلياَل نقديَا ت�س��كيليَا يف زمن الغريق ، ال 
اذا ما و�س��فنا توجهيات �س��قراط للنحات ) برا�سلي( 
بعدها �س��ورة من �س��ور النقد عندما يطلب �س��قراط 
خماطب��ا برا�س��لي ) ان م��ن ال�س��عب ان جتد ان�س��انا 
كاماَل من الناحية اجلمالية ، اي ل ت�سوب جماله اي 
�سائبة ، فاأنت عندما تر�سم ان�سانَا جمياَل فانك تاخذ 
م��ن ع��دد م��ن النا�س اجمل م��ا عنده��م وجتمعه يف 
ر�س��مك لتح�سل على الن�س��ان الذي ميكن ان ت�سميه 
جمي��اَل (  ، واذا م��ا حللن��ا بع�س ح��وارات افالطون 
يف كتاب��ه ال�س��هري اجلمهورية ، جند يف بع�س��ها ما 
ي�سابه الدرا�س��ات الت�سكيلية ول�سيما يف قراره حول 
اخلط��وط والر�س��وم الهند�س��ية ، اذ يق��ول ) ان ال��ذي 
اق�س��ده بجمال ال�س��كال ل يعني ما يفهم��ه النا�س 
م��ن جم��ال يف ت�س��وير الكائن��ات احلي��ة بل اق�س��د 
اخلطوط امل�س��تقيمة والدوائر وامل�سطحات واحلجوم 
املكون��ة منه��ا بوا�س��طة امل�س��اطر والزواي��ا ، واوؤكد 
بان هذه ال�س��كال لي�س��ت جميلة جماَل ن�س��بيَا مثل 
باقي ال�س��ك�ال ولكنه�ا جم�يل��ة جم�اَل مطلقَا ، كم�ا 
ان الل���ذة امل��س��تمدة منه��ا ل تتوقف عل��ى الرغبات 
واحلاجات الن�س��انية (  ، لكن البحاث ل ت�س��ري اىل 
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م�س��توى يف كثافة ملحوظ��ة يف النتاج النقدي الذي 
يعد �س��من دائرة درا�س��ات الت�س��كيل ، ال م��ع القرن 
الثام��ن ع���رص ومع بداي��ة احلداثة الفل�س��فية كما هو 
حال الدرا�س��ات الت��ي قدمها هيغ��ل يف حما�رصاته 
التي ن�رصها طالبه بعد موته حتت ا�س��م ) ابحاث يف 
علم اجلمال ( واجنازاته التحليلية يف فن الر�سم وفن 
النحت... الخ ، وقبله عمانوئيل كانت ول�سيما كتابه 
ال�س��هري ) نق��د ملك��ة احلكم ( ، اذ بدات بع��د ) كانت ( 
خ�سو�س��ية البحث اجلمايل والت�سكيلي تظهر وتنمو 
وتك�سف لنا عن خفايا البداع الفني اجلمايل املفعم 

بنظم ا�ستعارية وا�سحة .
الدرا�س��ات الدبي��ة        وازاء م��ا قدمن��ا جن��د ان 
والل�س��نية �س��بقت البحث الت�س��كيلي وا�س��تطاعت ان 
توؤ�س���س منظوم��ات كلية ُتعد مراكز ا�س��اءة وك�س��ف 
اعتمده��ا النق��د الت�س��كيلي وجن��ح يف احالت��ه اىل 
لغ��ة ال�س��كل ، ولأن ال�س��تعارة ) عمليات ت�س��مح لنا 
بفهم وان�س��اء حقل من اخلربة م�س��تعملني حقاَل اآخر 
خمتل��ف (  ، ولأن الت�س��كيل كف��ن او ظاه��رة معرفية 
ادائي��ة اكرث خ�س��وبة يف بع�س الحاي��ني من فنون 
الكالم وال�س��وت او اللغة يف توظيف هذه الدرا�س��ات 
وتعالقاتها مع الداء البداعي ، المر الذي جنده يف 
تفاعل البحوث مع البنيوية وال�س��يمائية والتفكيكية 

والتداولية والتوا�سلية والتاأويلية .
     ان م�رصوعي��ة ه��ذه ال�س��تعارات ا�س��قطت النزعة 
املهنية التي حتاول ) وهي خا�رصة حتمَا ملخالفتها 
ا�س���س البح��ث العلم��ي بف�س��لها بني البح��ث اللغوي 
والل�سني والفل�س��في وامليثولوجي والنرثوبولوجي 
والأب�س��تمولوجي و اداءات الف��ن ول�س��يما الت�س��كيل 

بحج��ة ا�س��تقالليته (، فاملعرف��ة ن�س��يجية متفاعلة 
متداخل��ة يوؤث��ر احداه��ا بالأخ��رى وينت��ج اجلدي��د 
مبخا�سات تعالقية للمجاورات ، وحياة الفن ومنوه 
به��ذه الن�س��يجية ، ولو ا�س��تدعينا ماهية ال�س��تعارة 
املر�س��لة  الظواه��ر  لإع��ادة �س��ياغة  اداة  ، جنده��ا 
اىل الخ��ر بتاكي��دات ق��د تك��ون يف ثيم��ة الن�س ان 
كان �س��من املعنى او ال�س��كل ويف تاجي��ج العاطفة 
والنفع��ال اىل م�س��توى من حتقيق ذهول او �س��دمة 
عند التلقي باأدوات خمتلفة ) ال�س��تماع او الب�رص او 
كليهما ( ، اذ تعد ال�ستعارة ) عامال رئي�سيا يف احلفز 
واحلث ، واداة تعبري وتاكيد معنى وتا�سي�س لنفعال 

حاد (  ، 
ويف عاملنا التوا�س��لي التداويل الذي ن�س��تهجن فيه 
النمطية والتكرار ، نحاول ابعادهما بالإثارة واحلث 
والتحفي��ز ، فنجد يف ال�س��تع�ارة منتج لأ�س���س هذه 
املحاولت ، وعليه فان ال�س��تعارة تعتمد التوا�س��ل 
ب��ل حتف��زه وتثريه ، وه��ي بذلك ت�س��تدعي يف معظم 
الحايني نظم الت�سبيه بت�سكيلها كيانا من كياناتها 
الرئي�سية ، وكلما كان الت�سبيه فاعاَل يف ذات املتلقي 
، كلما جنحت ال�س��تعارة ، فهناك م�سافة لبد ملنتج 
ال�س��تعارة ان يدر�س��ها ، وتتمثل يف م�س��افة امل�سبه 
وامل�سبه به ومدى تقبلهما يف النظام ال�ستعاري من 
قب��ل جموع املتلق��ني ، والمثلة يف اللغة والت�س��كيل 
كثرية ، وجند املوقف فاعاَل يف المثلة ال�س��عبية ** 
، اما يف الت�سكيل فهي بذات الفاعلية اللغوية ، ف�ساًل 
عن ذات امل�س��توى يف املبا�رصة التي تق�رص امل�سافة 
او تبعدها بني امل�سبه وامل�سبه به ، وما �سورة احلب 
التي تر�سم �س��عبيَا ب�سورة قلب و�سهم وقطرات دم  ، 
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ال�س��كل ) 1 ( ، ال ا�س��تعارة ت�سبيهية ق�سرية امل�سافة 
بني امل�س��به وامل�س��به ب��ه لق��ت تعاطف��ا اجتماعيا 
وحققت النت�س��ار ودميومة حتى اأُحيل��ت اإىل اإيقونة 
�س��كلية ، بل المر ا�س��تمر فكانت الرموز ال�ستعارية 
حبلى بالنتاجات الت�سكيلية كما يف رمز ال�سالم الذي 

اعتمد غ�سن الزيتون واحلمامة 
، كما يف عمل بيكا�س��و ، ال�سكل 

. ) 2 (
    ان يف اللغ��ة نظام اجتماعي 
او انظم��ة جمتمعية �س��اغطة ، 
ولأي جمتم��ع انظمة �س��اغطة 
عل��ى اللغ��ة بع�س��ها دين��ي او 
م��ع  اقت�س��ادي  او  ا�س��طوري 
�س��واغط اخ��رى خمتلف��ة تنتج 
او  ال�س��تعارة  منظوم��ة  لن��ا 
نكت�س��فه  والم��ر   ، توجهاته��ا 
يف البناء اللغوي ال�س��عبي كما 

نكت�سفه يف الت�سكيل ومنها مفردات الغزل املجتمعية 
، فالغزل العراقي يختلف عن الغزل امل�رصي ، وحتمَا 
يختلف عن الغزل الفرن�سي ، فنجد يف بغداد ا�ستدعاء 

لكلمة 
) كيم��ر( او كلم��ة ) كي��ك ( بينما يف م�رص ت�س��تخدم 
ويف   ،  ) م��زة   ( كلم��ة  للغ��زل 
  Rose  ( ت�س��تخدم  باري���س 
منظوم��ة  ولن  وردة(   =
الت�س��كيل يف كث��ري منها تعتمد 
)املفاهيمي��ة واملعنى ( ، حتى 
الت�س��كيلي  البن��اء  تاري��خ  ان 
يف ع�س��ور م��ا قب��ل احلداث��ة 
املنظومت��ني  هات��ني  اعتم��د 
ان  ب��ل   ، �س��امل  نح��و  عل��ى 
وتر�س��يخ  املفاهيمي��ة  تاأكي��د 
املع��اين يف ه��ذه الفن��ون كان 
اداة قيمته��ا وارتكازه��ا ، وما 

ال�سكل ) 2 ( ال�سكل ) 1 ( 

ال�سكل ) 3 ( 



20
/2
01
9

173 AL ADEEB AL IRAQI

ل 
كي

ش
ت

امل��وؤول منها او الباث للتاأويل ال �س��ورة من �س��ور 
تاأكيد املفهوم واملعنى يف ج�سد النظام التاأويلي .    

فكان لال�س��تعارة وما زال فاعليتها يف هذه املنطقة 
، واذا ا�س��تدعينا عل��ى �س��بيل املث��ال الث��ور املجنح 
ال�سوري ، �سنجد ان منظومة ال�ستعارات الت�سبيهي�ة 

بتاكي��د  التاوي��ل  حف��زت  امل�ركب��ة 
م�فاهي��م او مع��اين يق�س��دها الن�س 
بت�س��خي�س ودقة ع�الية ، فم�ا ارجل 
الثور ال تاأكيد على الر�س��وخ والبقاء 
والق��وة ، والجنح��ة ال تاكي��د عل��ى 
الهيمنة والبعد النتقايل من الر�س 
اىل ال�سماء ب�سفة روحانية ، والرا�س 
ال اداة تاأويل ا�س��تعريت بق�س��د نحو 
احلكمة والدراية وال�س��موخ ، ال�س��كل 
)  3 ، 4 ، 5 ، 6، 7  ( ، وهن��ا تكم��ن 
تاأكي��د  يف  ال�س��تعارية  املنظوم��ة 
املفاهيمي��ة واملعن��ى ، وكم��ا يقول 
التاأوي��ل  كتاب��ه  يف  ايك��و  امربت��و 
ب��ني ال�س��يميائيات والتفكيكي��ة ) ان 
ال�ستعارة تربط عالقة تطابق معني بني 
م�س��امني التعابري ... انها تطبيق منطق �سكلي لفهم 
قيم��ة احلقيقة (  ، ويق�س��د ايكو ان منطق ال�س��كل يف 
احيان كثرية ي�س��تدعي �س��يميائية الب��ث املفاهيمي 
التي تبثها ال�س��كال ، كم��ا ذكرنا يف ارجل واجنحة 

ورا�س الثور املجنح .

ال�سكل )5( ال�سكل )4( 

ال�سكل )7( ال�سكل )6( 
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ُتع��د احل�سا�س��ية املفرط��ة واح��دة م��ن اأه��م الدوافع 
الت��ي ع��ززت عندن��ا فكرة مداول��ة ومراجع��ة الندوة 
الت��ي عقدتها "جمل��ة الأديب العراق��ي" فيما يخ�س 
التجارب ال�س��عرية للمجموعة التي ظهرت بعد العام 
2003 ، تل��ك احل�سا�س��ية الت��ي يتمت��ع به��ا بع�س 
الكّتاب وبع�س ال�س��عراء من م�س��طلح اجليل، وكاأننا 
نتحدث عندئذ عن تق�سيم ع�رصي، اأو فئوي، مييز بني 
ال�س��عراء على اأ�س��ا�س طبقاتهم واألوانه��م ومذاهبهم 
واحل��ق،  والآيديولوجي��ة..  العقائدي��ة  وانتماءاته��م 
اأن هن��اك من يق��رتف على الدوام اإفتعال مو�س��وعة 
التجيي��ل لأغرا���س ل تتع��دى مرام��ي ال�س��طفاف 
مع الظاهرة الفنية التي ترت�ّس��خ وت�س��بح فيما بعد، 

جاهزة للدر�س والبحث. نعم هناك من يقرتف ذلك.
لكن الت�س��نيف اجليل��ي الذي يج��ري بطريقة علمية 
ر�س��ينة ت�س��تند اإىل �س��مات ومالمح فنية وتاريخية 

ملرحلة ما م��ن مراحل منو ال�س��عر العراقي وتطوره، 
يكون م�س��وغًا للتداول والبحث عن ج��دواه واأهميته 
يف مدونتن��ا الثقافي��ة. ول غ��رو يف ذل��ك م��ا دمن��ا 
الفروق��ات  لتبي��ان  الظواه��ر  ه��ذه  درا�س��ة  ب�س��دد 
ال�سا�س��عة التي متنح ه��ذه املجموع��ة، اأو هذا اجليل 
اأف�س��لية عل��ى �س��ابقه، مثلم��ا �س��تمنحه يف اأحي��ان 
اأخ��رى حالة م��ن النكو�س وال�س��عف الفني، فتجعل 
من �س��ابقه اأكرث اأهمية من الالحق. الق�س��ية اإذن لها 
م�س��وغاتها العلمية اجلادة، ولها جدلها الذي ينهمر 
بني مدة واأخرى، ل ليزيد من حدة التفارق والت�س��اد 
بني ظواهرنا ال�س��عرية، اإمنا لتنبعث ب�سببه وبدعواه 
فتوح��ات نقدية ت�س��ري اإىل مواطن اخلل��ل والزلل يف 
هذه التجربة اأو تلك. وهذه بتقديري ال�سخ�سي اإحدى 
دوافع فتح ملف الأجيال ملرتني متتاليتني يف جملة 
"الأدي��ب العراق��ي" التي ل تّدخر و�س��عًا يف �س��بيل 

جدل األجيال الشعرية  

عــــــــلي سعــــدون
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الإتي��ان بكل ما ه��و حيوي لتفعيل الراكد وال�س��اكن 
يف ثقافتنا واأدبنا..

لق��د درجت الع��ادة يف النظر اإىل الق�س��ايا اخلالفية 
يف اأي من��ط م��ن اأمن��اط الثقاف��ة واملعرف��ة، عل��ى 
اأ�س��ا�س التفاعل الظاهراتي يف تلق��ي املادة الأدبية 
والثقافي��ة. اإنه ن��وع من اأنواع تعاط��ي الثقافة التي 
ل تكتف��ي باإنتاجها، اإمنا تذه��ب اإىل مالحقة مابعد 
الإنت��اج الثقايف للوقوف عل��ى الإجابة احلرجة عن 
الأ�س��ئلة امل�سريية التي ت�س��غل بال القارئ والكاتب 
على حد �س��واء، وتاأخذ حيزاً كب��رياً من اهتماماتهما 
��ل عليها  يف الغ��ور عميق��ًا ع��ن الغاية الت��ي يتح�سّ
الإن�س��ان من تلقيه للمعرف��ة اأو اإنتاجها طوال عمره. 
ه��ذه التداعي��ات اأي�س��ًا �ست�س��ب يف بوتق��ة الفع��ل 
الثق��ايف والإبداعي الذي ل يريد اأن يتحقق ب�س��بغة 
واح��دة وبل��ون واح��د. فه��و ين�س��د التغاي��ر والتجدد 
والنبثاق م��ن رحم الواقع فينزاح عن��ه، وبالنتيجة 

�سي�سكل �سورة من �سور الإبداع اخلالدة. 
يف ه��ذه املراجع��ة الدوري��ة الت��ي تعتمده��ا "جملة 
الدي��ب العراق��ي" عندم��ا تنجز ن��دوة م��ن ندواتها، 
�س��نقف على مراجع��ة غنية جتري على ل�س��ان نخبة 
م��ن منتجي ثقافتن��ا يف ال�س��عر والنقد، ليتفح�س��وا 
بعي��ون ثاقب��ة اأهمي��ة الطروحات الت��ي اأثمرت ندوة 
الأجيال املن�سورة يف العدد 18 من العام 2018  ل 
لتتعار�س طروحاتهم مع طروحات امل�س��اركني يف 
الندوة الأم ، اإمنا لتت�س��ع دائرة اجلدل وال�س��اءة من 
خ��الل مراجعتهم ل��كل ما دار يف وقائ��ع تلك الندوة 
الت��ي كانت على ق��در كبري من الأهمية. فا�س��تكتبت 
املجلة له��ذه املراجعة اأقالم��ًا مبدعة ومتوهجة يف 
عطائها الإبداعي .. و�سيقراأ هذه الندوة ويعّقب عليها 
: )طالب عبدالعزيز، د.جا�س��م ح�سني اخلالدي، �سهيل 
جن��م( وف��ق الروؤي��ة ال�سخ�س��ية التي يتمت��ع بها كل 

منهم. 
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اجليل اإ�س��طالح فني ولي�س �سيا�سيًا، لكنني، ل اأجده 
كذل��ك. ق��د يجد الناق��د يف ق�س��ية التجيي��ل حاجته 
يف معاين��ة التجارب ال�س��عرية، ورمب��ا منحته نظرًة 
فاح�سًة، ومدخاًل اآمنًا لبحثه، اإل اأننا �سن�سّيع الكثري 
الناف��ع يف حدي��ث يتمحور حول معرفة م��ا اإذا كان 
ال�س��اعر  قد بداأ الكتابة يف ال�س��نة هذه اأو تلك، وبذلك 
�سُنقحم ال�سنوات يف النتاج ال�سعري، و�سنظل نر�سف 
باأغالل الزمن، بعيداً عن معاينة التجربة والأ�س��كال 

والأن�ساق. 
هن��ا، وعل��ى �س��بيل املث��ال، اأذك��ر اأنني �س��معت من 
الربي��كان، وه��و من )جي��ل( الرواد، اأك��رث من حديث 
ي�س��ري اأو يوؤك��د فيه �س��بقه لب��در يف كتابة الق�س��يدة 
احل��رة واملط��ولت والق�س��يدة امل��دورة، لك��نَّ زهده 
املع��روف يف الن���رص وعزلت��ه ال�سخ�س��ية، جعلت��اه 
خ��ارج الرتتي��ب ذاك، ولع��ل ح�رْصه يف جي��ل الرواد 

ج��اء حمّجمًا لأهميته م��رًة، وبعرثًة للمع��اين الفنية 
والفل�سفية والوجودية يف �سعره - التي ل ت�ستنفذ يف 
النق��د - مرة اأخرى، ولحظنا اأنَّ الرتكيز على عن�رص 
الزم��ن فيها كان قا�رصاً، فقد كانت ل��ه اآراٌء خمتلفة 
ومفاِرقة كثرياً يف �س��عر ال�س��ياب والبياتي، يوؤ�سفنا 
اأنَّ النق��د ل يتوقف طوي��اًل عندها. وكنت اأمتنى على 
الناقد، ال�سديق ب�سري حاجم اأن ُيخّل�سنا من ال�سورة 
التي و�س��ف بها ال�س��عر العراقي بقول��ه )اأنه كان ذا 
قطبية ثنائية من الناحية ال�سيا�سية والآيديولوجية( 
هذا الت�سور �س��ّيق من ف�سحة تاأمل امل�سهد ال�سعري، 
ه بالثنائية ه��ذه، حيث اأغف��ل النقد  عندن��ا، وح���رصْ
التماعات كبرية يف م�سهدنا لعقود طويلة، اإذ من غري 
املعقول اأْن نظل اأ�س��ارى ثنائية الوطنية والقومية اأو 
ال�س��يوعية والبعثية، ورمبا، الدينية والعلمانية فيما 

بعد، التي داأب النقد التقليدي على تداولها. 

التجييل إقحام للسنوات في النتاج الشعري 

ط�لب عبدالعزيز 
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براأي��ي ف��اأن واح��دة م��ن اأجم��ل جت��ارب 
ال�س��عر يف العراق، تلك التي ناأت بنف�س��ها 
ع��ن الثنائي��ة ه��ذه، كانت جتربة ح�س��ب 
ال�س��يخ جعفر وكذلك كانت جتربة ح�س��ني 
عبد اللطيف، وقب��ل ذلك جتربة الربيكان، 
ول��و فح�س��نا املنجز بدق��ة لوقعن��ا على 
الكث��ري من التج��ارب النا�س��جة املوؤثرة، 
الت��ي حافظ��ت عل��ى ُطهره��ا م��ن لوث��ة 
ال�سيا�س��ة، والدي��ن، واليديولوجيا. اأراين، 
فهمت جملة الناقد ب�س��ري حاجم )�س��عراء 
اجلوك��ر( الت��ي اأطلقها تهكم��ًا، وقد خ�سَّ 
العم��ود  يكتب��ون  الذي��ن  ال�س��عراء  به��ا 

والتفعيل��ة والن��رث، وه��ي لعمري كذل��ك، اأْن 
يتحول ال�س��اعر من الكتابة بعمود ال�س��عر والتفعيلة 
ث��م يتنه��ي اإىل ق�س��يدة الن��رث فه��ذا حت��ّول منطقي، 
يحمل بني ثناياه الكثري من التطور والفهم، لكن، اأن 
يكتب ثالثة ال�س��كال ال�س��عرية هذه يف اآن، فذلك ما 
ل اأجده ممكنًا، ال�سكل عندي نظاٌم موّجٌه وال�ساليب 

ف��ن ودربة وولوع، هن��اك منظومة فكرية 
وجملة روؤى وطرائق تعمل وت�سرتك داخل 
النف�س ال�ساعرة، لتحدد م�سمون الق�سيدة 
النهائي و�سكلها. كان الناقد حامت ال�سكر 
يقول باأن ل يطيق قراءة ق�سيدة كتبت على 
نظ��ام التفعيلة، وهو يقراأ ال�س��ياب �س��من 
ح��دود زمنية معروفة اآن��ذاك، ولعل جملة 
الدكتور مالك املطلبي يف موؤمتر ق�س��يدة 
النرث، التي اأوردها ال�س��ديق ال�ساعر ميثم 
احلربي: "اإنَّ الدورة ال�س��تعارية لق�سيدة 
العمود اأغِلق��ْت وانتهت" هي الأكرث تعبرياً 
ع��ن ذلك. اأنا هنا ل اأ�س��رتط على ال�س��اعر 
ال��ذي يكتب على منط ق�س��يدة النرث معرفته 
لأبحر اخلليل، بل، ل اأجدها �رصورية له يف �س��نوات 
الكتابة الأوىل، رمبا، �س��يتعرف عليها لحقًا، اأعتقد، 
اأن اأدوني���س، ه��و ال��ذي قال عن حمم��د املاغوط يف 
جل�سة جملة �س��عر)هذا الأنقى بيننا( يف اإ�سارة لعدم 

18معرفة املاغوط بالعرو�س.
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ح�سب ال�سيخ جعفر 

ح�سني عبد اللطيف  
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ِة جدي��دًة على الأدِب  ل تك��ن ق�س��يُة الأجي��اِل الأدبيَّ
؛ فثم��ة جذوٌر له��ا يف تراِثنا الأدب��يِّ القدمِي،  العرب��يِّ
وم��ا كتاُب)طبق��ات فح��ول ال�س��عراء( اإلَّ ملم��ٌح من 
ها  مالم��ِح التفكرِي بق�س��يِة الأجي��اِل، لكن الف��ارَق اأنَّ
اأ�س��بحت ق�س��يًة نقديًة، اختلف فيها النقاُد واتفقوا، 
ٍة كثريٍة اأبطاُلها يعتقدوَن  ودارت رحى �رصاعاٍت اأدبيَّ
هم ممثلون لهذا اجلي��ل اأو ذاك، ولعلَّ ال�رصاَع الذي  اأنَّ
ُة بني جيل ال�س��تينيات وما  �س��هدته ال�س��احُة الثقافيَّ
قبلهم، وجيِل ال�س��بعينيات وما قبلهم ما زال يتجدد 
مع ولدِة كلِّ جيٍل، ومع ظهور �س��عراء الت�س��عينيات، 
عادت ق�س��ية الأجي��ال اإىل الواجهة الثقافية ب�س��كٍل 
كب��رٍي من ممثل��ني ه��ذا اجليل، ولع��ل كتاب )ال�س��عر 
العراق��ي الآن( ه��و البي��ان ال�س��عري لهذا اجلي��ل؛ اإذ 
طرح��وا يف مقدمته روؤيتهم مل��ا يجب اأن تكون عليه 
الق�سيدُة ل�س��عراء خرجوا  من معطِف احلرب واملوت 

واحل�سار. 
وم��ن هن��ا تاأتي اأهمي��ة النظ��ر يف ق�س��ية التجييل، 
واملوق��ف النق��دي منه��ا، ون��دوُة )الأدي��ب العراقي( 
خط��وٌة يف توجي��ه الأنظار لهذه الق�س��ية التي خفَت 
ا اإلَّ يف حدود  ُل عليها نقديًّ بريُقه��ا، ول يعْد َم��ن يعوِّ
ة. وبالوقوف  التوثيِق والأر�سفة لتلك الأجيال ال�سعريَّ
عل��ى م��ا دار يف ه��ذه الن��دوة، جن��د ال�س��اعَر )منذر 
عب��د احلر(، وه��و من اجلي��ل الثمانيني، ينف��ي فكرَة 
اجليل، بدًءا من اجليل ال�س��تيني، ال��ذي عّده جياًل بال 
مالم��ح ثابت��ة ت�س��مل جميع �س��عرائه، م��روراً بجيل 
ال�س��بعينيات، والثمانينيات والت�س��عينيات، و�س��وًل 
اإىل جي��ل م��ا بع��د الت�س��عينيات؛ اأي ال�س��عراء الذي��ن 
ظهروا مابعد الألفني الذين ي�س��عب القول – بح�س��ب 
"عبد احلر" ت�س��ميتهم جياًل �س��عريًا، ب�س��بب الن�س��ق 
التعبريي يف ت�سمية الأجيال. ويفهم من املثال الذي 

ا  التجييل مفهوًما نقديًّ

د.ج�سم حسين الخ�لدي 
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ا؛ لكنه يفتقد  ه ل يعار�س فكرة اجلي��ل كليًّ �رصب��ه اأنَّ
يف جيل��ه م��ا يوحد م�س��غلهم ال�س��عري، فق��د تنوعت 
م�ساغل الق�سيدة الثمانينية بني الق�سيدة العمودية، 
وق�سيدة التفعيلة، وق�سيدة النرث، يف حني �ساَع بني 
النقاد اأنَّ ق�س��يدَة النرث قد و�سمْت هذا اجليل، وهو ما 
ا؛ وب�س��بب ذلك  ا ونقديًّ دعاه اإىل عدِّ ذلك خطاأ تقومييًّ
يرجح ت�سمية )اجلماعة( على ت�سمية) اجليل(.                

اإن م��ا يج��ب ذك��ره – هن��ا- اأن مفه��وم اجلي��ل ل 
ي�س��مل دائًم��ا كلَّ َم��ن َكت��َب ال�س��عر يف ه��ذه احلقبة 
الزمني��ة، واإمنا يعني توافر مزاج واحد عند جمموعة 
م��ن ال�س��عراء، ينتم��ون اإىل عقٍد زمنيٍّ واح��د، واإن ل 
يجمْعهم مو�سوٌع واحد، فاجليل ال�ستينيُّ ،على �سبيل 
املثال، خرَج من رحم التجريب والتحديث يف الن�س 
ال�سعري، واإْن ات�سعت م�سارُبهم ال�سعرية بني الق�سيدة 
ة والق�س��يدة الت�س��كيليَّة، وغريها، ف�ساًل عن  الروؤيويَّ
عنايتهم بالوجودية – مثاًل- التي اأ�سبحت الو�سفَة 
َة لبع�س �س��عراء هذ اجليل. ويرد "عبد احلر"  ��حريَّ ال�سِّ
اإىل  ال�س��عر العراق��ي املعا���رص  فك��رَة الأجي��ال يف 
اأ�سباب �سيا�سية �رصفة؛ منها ال�رصاع الأيديولوجي، 
كم��ا هو احلال، يف اجليل ال�س��تينيِّ الذي انق�س��م بني 
جيل �س��امي مهدي، وجيل فا�سل عزاوي، وكلُّ واحٍد 
منهم��ا ل��ه ارتباُط��ه اليديولوج��ي املع��روف. وهذا 
الأمر جعل الأَ�س��واء ُت�س��لط على �س��عراء معينني يف 
حني ُيق�س��ي اآخرين؛ لعدم ان�س��وائهم حتت لواء هذا 
اجليل، ب�س��بب البعد اجلمايل والفني بينهم، فجعلهم 

خارج التجييل.                                                 
 وتاأكي��ًدا لراأي��ه، ياأخ��ذ على ب�س��ري حاجم قول��ه "اإنَّ 
اجلي��ل مو�س��وع مطل��ق، ق�س��ية مفتوح��ة، اجلي��ل 

��ه ينف��ي الزمني��ة ع��ن اجليل،  ل يق��رتُن بزم��ن" لأنَّ
ويجعله��ا مطلق��ًة، مما يجعل درا�س��ة �س��اعر جاهليٍّ 
مع �س��اعٍر معا���رٍص اأمًرا وارًدا. كما تغدو درا�س��ة كّل 
ال�س��عراء الذين كتبوا الق�س��يدة يف الت�س��عينيات، مع 
ا.  اأّما ب�س��اأن �س��عر ما  اجلي��ل الت�س��عينيِّ اأم��ًرا طبيعيًّ
بعد 2003م  فرياه بال �سوابط، كالتي كانت �سائدة 
قب��ل 2003م؛ اإذ دخ��ل ميدان ال�س��عر، م��ن لعالقَة 
��عِر اأبًدا، م�س��تفيًدا من احلري��ة املطلقة التي  ل��ه بال�سِّ
�س��محت لكّل م��ن ه��بَّ ودبَّ اأن يطب��ع ديواًنا خارج 
�سوابط ال�سعر وال�ساعرية.                                                                                

ه ل ي�س��كل على فكرة اجليل ب�س��كٍل  مما تقدم يظهر اأنَّ
عام، ولكنَّه ُي�سكل على اإطالق ت�سميته على  جمموعة 
اأ�سخا�س ينتمون اإىل عقٍد زمنيٍّ واحد.                         

��ا الروؤية الثانية الت��ي ُطرحت يف هذه الندوة فهي  اأمَّ
د تبني��ه لهذه  للناق��د ب�س��ري حاج��م اي�س��ا ، ال��ذي اأكَّ
الت�س��مية  لأ�س��باٍب كثرية منها: اأنَّ م�سطلح اجليل –
ا. لكنه  ا اأو زمنيًّ ، ولي�س �سيا�سيًّ عنده- م�س��طلٌح فنيٌّ
ي�س��تدرك ثاني��ة؛ فيق��ول:" هو عندي م�س��طلح فني، 
ه زمني".                                                                           ف�ساًل عن اأنَّ

 ومي�س��ي باحلدي��ث فيقول فق��د ُع��رف كلُّ جيٍل من 
الأجيال ال�س��عرية، ب�س��يء م��ن دون �س��واه، فالرواد، 
ك�رصوا العمود التقليدي، واخلم�سينيون املوازون لهم 
بالتجربة ب�س��متهم اخلا�س��ة، وهكذا اجليل ال�ستيني 
الذي مترد على ق�س��يدة الرواد، ومنهم ال�س��ياب، اأما 
بكونه م�س��طلحًا �سيا�س��يًا، فاخلالف ال�سيا�سي الذي 
ح��دث بني ال�س��تينيني، ل يكن موج��وًدا اأبان توقيع 
البيان ال�س��تيني، وقد حدث فيما بعد. ويعزو اأ�س��باب 
تبن��ي التجييل ال�س��عري اإىل ال�س��عراء ولي���س النقاد، 
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اأو اإىل اأكادميي��ني، لي�س��وا نق��اًدا باملعن��ى احلقيقي. 
ولتعزي��ز راأي��ه بع��دم وج��ود اأه��داف �سيا�س��ية وراء 
م�س��طلح اجلي��ل مي��رُّ عل��ى )ملتق��ى ال�س��عر العراقي 
الثاين- �س��عراء الثمانيي��ات/ 1992م(، ويذكر فيه 
تخلي ال�س��اعر خزعل املاجدي عن الق�سيدة اليومية 

وولءه للق�سيدة الثمانينية.
��ا ال�س��عراء الذين ظهروا بع��د 2003م، فال وجود   اأمَّ
ملجموعة من ال�س��عراء متجان�س��ة تتي��ح لهم التنظري 
عل��ى خ��الف م��ا كان �س��ائًدا يف الأجيال ال�س��ابقة، 
واحلري��ة املتاحة لهم �رصف��ت اأنظارهم عن التفكري 

بجماعة.                                                   
وهو اأمر �سحيح؛ ذلك اأنَّ فكرة اجلماعة بداأت تتال�سى 
يف خميلة ال�سعراء، فلم يطيقوا التجييل اأو الإبقاء يف 
اإط��ار معني، فقد كتب اأحد ال�س��عراء رًدا قا�س��يًّا على 

ناقد ما، و�سعه يف جمموعة 
ال�س��عراء الذي��ن ظه��روا بعد 
اأو �س��عراء ما بعد  2003م، 
التغيري، وه��و ما جعل فكرة 
التجييل غائبة؛ لعدم وجود 
يرفع��ون  معين��ني  �س��عراء 
وينظ��رون  اجلماع��ة  ل��واء 
لتجربته��م. ولكن��ه من جهٍة 
اأخرى، يعار�س ه��ذا الراأي، 
م�س��طلح  عليه��م  فيطل��ق 
)جي��ل اجلوك��ر(، اأو )اجلي��ل 
اأو )اجليل الأخري(،  ال�سابع(، 
وه��و ي���رصح باأن��ه موؤم��ن 
ول  التجييل��ي،  بامت��داده 

يك��ن راأيه اعتباطًيا؛ بل هو جزء من ا�س��تغالته على 
هذه املنطقة ال�سعرية، وهو ما ا�ستدعاه لأن ميرَّ على 
درا�س��ته )التمظهر الذروة/ عن اآخر ايقاعات ق�سيدة 
النرث العراقية( التي كان من نتائجها اأنها اأظهرت اأن 
ا يف ق�س��يدة �سابقيهم  لهذا اجليل" اإيقاًعا متميًزا عمَّ

من الت�سعينيني والثمانينيني".
ه يرف�س التهامات التي  وبعيًدا عن فكرِة اجليل، فاإنَّ
تط��ول النقد العراقي وو�س��فها باملجاني��ة، وتتمثل 
بالقول: اإنَّ )ال�ساعر/ الكاتب(، يحرك النقد ل الناقد، 
وي��رى اأنَّ النق��د العراق��ي من��ذ )روفائيل بط��ي( اإىل 
��اعر، واإن ل ين��ِف وجود  الي��وم، م��ازال حم��رًكا لل�سَّ
ح��الٍت فردي��ٍة لكنها ل توؤلف ظاه��رًة عامًة يف هذا 
النقد. ويوؤكد الناقد اأنَّ ق�سيدة النرث باقية وتتمدد اإىل 
جانب ق�س��يدة العمود، بعد انكفاء ق�س��يدة التفعيلة، 
وانتقال بع�س ال�س��عراء اإىل 
كتابة ق�سيدة النرث.                 

ب�س��ري  الناق��د  كالم  ويع��د 
نظرن��ا  اإذا  دقيق��ًا  حاج��م، 
بعم��ق اإىل الواق��ع ال�س��عري 
العرب��ي، فلي���س ثمة �س��اعر 
التفعيل��ة  ق�س��يدة  يكت��ب 
ا�س��تثنينا  اإذا  ال  فق��ط؛ 
بع���س ال�س��عراء ال�س��تينيني 
اأو ال�س��بعينيني الذي��ن ظل��وا 
اأوفياء لهذا النوع ال�س��عري. 
ولهذا بقيت ال�ساحة ال�سعرية 
رهين��ة بال�رصاع احلا�س��ل 
بني ق�س��يدة النرث وق�س��يدة 

صراع األشكال الشعرية 
ليس جديًدا، فقد ال يخلو 
أيُّ أدٍب منه، مثل: وجود 
صراعات أدبية تصل إلى 

الخصومة والقطيعة، 
كالتي حدثت بين شعراء 

التفعيلة وشعراء العمود، 
أو شعراء التفعيلة 

وقصيدة النثر.
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العم��ود. ويف روؤي��ة نقدي��ة اأخ��رى، يوؤكد 
الأجي��ال  فك��رة  احلرب��ي  ميث��م  ال�س��اعر 
ة، اأو كم��ا اأطلق عليه��ا بالرتهيط  ال�س��عريَّ
ال�س��عري، ولك��ن تك��ون عن��ده ذات �س��لة 
بالنق��اد اأك��رث من ال�س��عراء، م�س��تعرًيا من 
منذر عبد احلر، و�س��فه لها بال�ست�س��هال؛ 
ولذلك فهو يرى اأن م�سطلح اجليل �سيبقى 
اٍت وتوافدات. لالأ�س��باب  يتعر���س اإىل رجَّ
نف�سها التي ذكرها عبد احلر. وا�ستنادا اإىل 
ذلك يوؤكد النفي يف اأن يكون اجليل مهًما، 
ويفرت�س �سوؤال مفاده اإذا وجدت جمموعة 
�س��عراء ي�س��رتكون يف خ�س��ائ�س ن�سية، 

فهل يوجد مقابل ذلك نقاد �سباب؟. ينطوي 
كالم ال�س��اعر ميث��م احلربي على عمومية وا�س��حة، 
ول��و رجعن��ا اإىل اجليل ال�س��تيني – مث��اًل-  فقد ولد 
اإىل جانبه نقاد �س��ايروا احلركة ال�س��عرية ال�ستينية، 
وكتبوا عنها، وهذا ل مينع الإ�س��ارة اإىل الدور الكبري 
الذي لعبه �سعراء اجليل نف�سه يف التنظري مل�رصوعهم 

ال�سعري.                                                        
ورمب��ا ق��د ن�س��ي احلربي اأنه ق��رر �س��لًفا اأن الرتهيط 
ال�س��عري مرهون بالنقاد ل بال�سعراء، يعود ليتحدث 
ع��ن �س��عراء جذبتهم مناط��ق الأجي��ال واجلماعات، 
فخا�س��وا غمار �رصاعات عقيم��ة، كالذي حدث بني 
ق�س��يدة النرث وق�س��يدة العمود ال�س��عري، ول يخفي 
ال�س��اعر احلربي انت�س��اره لق�س��يدة النرث بو�س��فها 
ق�سيدة نقد وتفكر، اأما ق�سيدة العمود في�سفي عليها 

�سفة البدوية.                                                     
اإنَّ ���رصاع الأ�س��كال ال�س��عرية لي���س جدي��ًدا، فق��د ل 

يخلو اأُيّ اأدٍب من��ه، مثل: وجود �رصاعات 
والقطيع��ة،  اخل�س��ومة  اإىل  ت�س��ل  اأدبي��ة 
كالتي حدثت بني �سعراء التفعيلة و�سعراء 
العمود، اأو �س��عراء التفعيلة وق�سيدة النرث، 
فاملج��ددون اأنف�س��هم اأك��رث مقاوم��ة لأيِّ 
�سكٍل من اأ�سكال التحديث والتجديد، ولعل 
العقاد- وهو �س��يخ املجددين- يقف بكلِّ 
م��ا اأوتي م��ن بي��اٍن يف مواجهة ق�س��يدة 
التفعيلة، ويجرب حممد معطي حجازي اإىل 
ا�ستبدال ق�سيدته احلرة، بق�سيدة عمودية 
ليت��ه ل يقراأها، وهو املوقف نف�س��ه الذي 
وقفت��ه ن��ازك املالئكة من ق�س��يدة النرث، 
مثلما هو موقف حجازي نف�سه، اإذ كانا من 
األد اأعداء التجديد يف ال�سكل ال�سعري.                                                       
وي��رى فيم��ا يخ���س ال�س��عراء الذي��ن ظه��روا بع��د 
ن �سبقهم، لو خ�سعتهم  2003م، اأنهم ل يختلفون عمَّ
اه، ولذلك حتى  اإىل ال�س��مري الأيديولوج��ي كم��ا �س��مَّ
الالاآيديولوجي��ة الت��ي ت�س��بغ عليه��م ه��ي ن��وع من             

الآيديولوجية.                                                         
ا  ويب��دو اأن فك��رة الأجي��ال ت�س��للت اإىل وعين��ا، فمنَّ
َم��ن يرف���سُ فكرة التجيي��ل، لكنه ح��ني يتحدث عن 
احلرك��ة ال�س��عرية يف الع��راق بع��د احل��رب العاملية 
الثاني��ة، ليتحدث عن الرواد وما رافقهم من �س��عراء 
تتابع النقاد على ت�س��ميته باجليل اخلم�س��يني، وعن 
جي��ل ال�س��تينيات وهكذا و�س��وًل اإىل يومن��ا هذا. ما 
وجدنا �سبيًها له عند ال�ساعر ميثم احلربي، حني اأخذ 
على ال�سعراء ال�س��باب اأنهم" منقطعو ال�سلة بالدر�س 
ال�س��عري العراق��ي، وحت��ولت الأجي��ال"، فعبارت��ه 
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الأخ��رية، ت�س��ري اإىل اع��رتاٍف وا�س��ٍح بفك��رة اجليل، 
ا هو متع��ارف عليه  ولكن��ه رمبا ينظ��ر له بعي��ًدا عمَّ
��ه ل يرف�س فكرة  ثقافًي��ا. وثمة م�س��داق اآخر على اأنَّ
اجليل متاًما؛ ول �س��يما ال�س��عراء بعد 2003م، فاإنه 
يتحدث عن خ�س��ائ�س فنية ات�س��مت بها ق�سائدهم، 
منها: التنا�س/ تنا�س اأ�س��اليب فنية �س��بقت جتربة 
م��ا بع��د 2003م، وتوظي��ف تقنيات خ��ارج الن�س، 
مث��ل: توظي��ف الأ�س��طورة، وتوظيف اليوم��ي، وهي 
تطرح  ق�س��ايا نف�س��ية بالدرجة الأ�سا�س، ويلمح اإىل 
اأن ه��وؤلء ال�س��عراء يتمي��زون بثقافته��م واطالعهم، 
وه��ذا م��ا اأهلهم لطرح ق�س��ايا ع�رصي��ة كبرية مثل: 
مفه��وم احلرية، ومفه��وم احلقيقة، ومفه��وم العزلة، 
ومفهوم ال�سلطة.                                                                  

واحلّق اأن كالمه ال�سابق يتناق�س مع كالمه الالحق، 
"لذلك جنده ب�س��بب املعاجلات النف�س��ية يقرتب من 
ا  اخلاط��رة؛ لأن��ه ل ميتل��ك ق��راءاٍت تق��دم له �س��عريًّ
روؤي��ا يف اإنتاج احلري��ة، اأو اإنتاج العزل��ة، اأو التفكري 
بال�سلطة، ولذلك جند هذه الن�سو�س تتميز بال�سعف 
الثقايف".                                                                         

فكيف ن�سف هوؤلء ال�س��عراء بالثقافة والطالع، ثم 
ن�س��ف ن�سو�س��هم تارًة اأخ��رى بال�س��عف الثقايف. 
ويب��دو اأنه ل يق�س��د الثقاف��ة مبعناها الع��ام، واإمنا 
ا،  ا اأو فكريًّ يق�س��د الثقافة الت��ي تنحو منًحى فل�س��فيًّ
جتعل ال�س��اعر موؤه��اًل لأن يعالج ق�س��ايا اجتماعية 
وثقافية عميقة.                                                                                      

ويف انتقالٍة  رابعة يبحث )عمر ال�رصاي( - الذي ظهر 
ب�س��كٍل كبرٍي بعد التغي��ري-  يف كنه ق�س��ية التجييل 
واأ�س��باب تبنيها من ال�س��عراء والنقاد على حدٍّ �سواء، 

فريدها اإىل دوافع نف�سية" تتلخ�س بفكرة قتل الأب، 
ولي���س من اأبعاد فنية اأو نقدية اأو اإبداعية"، وب�س��بب 
ذلك فاإن – �ساعًرا- يرف�س فكرة اجليل، ويعدها من 
ح��ق الناقد اإن اآمن به��ا اأو ل يوؤمن، وميكن اأن يوؤمن 
بوجود جماعة متتلك خ�س��ائ�س مت�سابهة. نعم هذا 
�س��حيح وانه��ا فك��رة نقدية لكنه��ا تقع يف �س��ميم 

ال�سعر .  
اأم��ا ما يخ�س ت�س��مية جيل ما بع��د 2003م، فيوؤكد 
الآراء ال�س��ابقة بعدم وجود اأ�س��باب موجبة لت�س��مية 
هوؤلء ال�س��عراء باجليل ال�سعري، منها �سيا�سية، لعدم 
وجود ايقاع جيلي يوؤهلهم لذلك؛ والتغيري ال�سيا�س��ي 
َك فكرة )العق��د/ اجليل(  ال��ذي ك���رص ظهر العق��د، ف��كَّ
متاًم��ا، وفكرة اجليل هي فك��رة مركزية، وكان العقد 
الألفين��ي هو اإيذان مبغ��ادرة املركزيات، وامليل اإىل 

اه بالتجارب احلرة.                                        ما �سمًّ
لكن��ه م��ن جه��ة اأخ��رى، يتفق م��ع د.ح�س��ني �رصمك 
الذي اأطلق على ال�س��عراء الذين ظه��روا بعد 2003م 
ب� "جي��ل ما بعد املحن��ة"، والناقد ب�س��ري حاجم يف 
ت�س��ميته" جيل اجلوكر"، لكن هوؤلء لي�س��وا �سعراء ما 
بع��د 2003م ، اإمن��ا كان��وا خليًطا من الت�س��عينيني، 
وال�س��عراء الذين ظهروا  بعد 2003م، ثم يعود ليوؤكد 
ما قاله )ميثم احلربي( ، باأن �س��اأن الأجيال هو �ساأن 
النقاد ل ال�سعراء.                                                                

ينط��وي كالم ال�رصاي على اعرتاف خف��ي بالأجيال 
يف  وحاج��م  �رصم��ك،  م��ع  اتف��ق  ح��ني   ، ال�س��عرية 
ت�سميتهما ، ولكنَّه من جهة اأخرى يدع اأمرها للنقاد، 
ويخرج ال�س��عراء منها لأمٍر جوهريٍّ يتعلق بات�س��اع 
دائ��رة ا�س��تغال ال�س��عراء بعد 2003م، وه��و ما عربَّ 
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عنه ال�رصاي بتعدد الأ�س��وات؛ اإذ من ال�سعب اأن جتد 
                                                                                   . �سوًتا واحًدا مهيمًنا على امل�سهِد ال�سعريِّ
لكن حديثه عن اأ�س��اليب متنوعة لدى ال�س��عراء الذين 
ظه��روا بع��د 2003م وجمعه��م ب��ني م��ا ه��و ق��دمي 
وجديد، ي�سري اإىل اعرتاف �سمني بوجود جيل �سعري 
قد ل يكون �س��من اأعمار زمنية واحدة، ولكن يجمعه 
هذا التنوع يف الطرائق والأ�ساليب امل�سار اإليها اآنًفا. 
ف�س��اًل ع��ن ميزٍة اأخ��رى يلتق��ون بها جميًع��ا، وهي 
الت�سالُح مع الأجيال ال�سابقة، اأو مع الآباء، كما عرب 

عنها ال�رصاي نف�سه.                                            
واأخرًيا ميكن القول: اإن الآراء التي ُطرحت يف الندوة، 
ت�س��ري اإىل انق�س��اٍم وا�س��ح بني النقاد، وال�س��عراء يف 
قبول فكرة الأجيال ال�س��عرية اأو رف�س��ها؛ ول �س��يما 
اأن ال�س��عراء الذي��ن اأدل��وا باآرائه��م، ل ُيع��رف عنه��م 
ن كتبوا  ان�سواوؤهم حتت لواء جيل �سعري معني اأو ممَّ
بياناتهم.                                                                     

واأكدت الندوة اي�س��ًا اأنَّ �ساأن الأجيال ال�سعرية، �ساأن 
نق��دي اأك��رث مما هو �س��عري، لذلك كان �س��وت النقد 
��ا ممثاًل ب�"ب�س��ري حاجم" يف تبن��ي هذه الفكرة  عاليًّ

والدفاع عنها يف الدر�س النقدي احلديث.                                                 
وعليه ميكن القول: اإنَّ ق�س��يَة التجييِل مفهوم نقدي، 
ا؛ لأنَّ من وظائف النقد الت�سنيف،  ولي�س �ساأًنا �سعريَّ
ا.                          وهذا ت�سنيف اإجرائي، ولي�س واقعيًّ

��ا الق��ول بعدم  وجود جيل �س��عري بع��د 2003م؛  اأمَّ
فالبيئة احلا�س��نة لهم غ��ري موؤاتية لأن تخلق مزاًجا 
ا واح��ًدا، ب�س��بب غي��اب الرواب��ط، واملنتديات  �س��عريَّ
واملقاه��ي الأدبي��ة التي تبلور فك��رة اجليل، كما هو 
احلال مع الأجيال ال�س��ابقة. ف�س��اًل عن ذلك، افتقار 
ه��ذه املرحلة ملقا�س��اٍت فنيَّة ومو�س��وعيَّة ميكن اأن 
تبل��ور فك��رة اجلي��ل؛ ولذلك وجدن��ا �س��يوف الندوة 
"ممتزج��ة"  اأ�س��اليٍب  ع��ن  يتحدث��ون  ال�س��عراء  م��ن 
و�س��مت ق�س��ائدهم، ويندر اأن حتدثوا عن منطقة بكر 

ارتادوها، اأو ب�سمة �سعرّية متيزوا بها.
ولك��ون ه��ذا اجليل ل يحمل فل�س��فة وا�س��حة ينطلق 
منها، �سيعت الفر�س��ة عليهم؛ لأن يظهروا بو�سفهم 
جي��اًل  �س��عريًا عل��ى غ��رار م��ا وجدن��اه عن��د ظهور 

18الأجيال ال�سابقة. 
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كر�ست الأو�ساط الأدبية وقتًا طوياًل جداً يف مناق�سة 
م�س��طلح "اجليل" من دون التو�س��ل اإىل اتفاق على 
معنى اأو دللة نقدية وا�س��حة لهذا امل�سطلح، مثلما 
كر�س��ت الن��دوة هنا حي��زاً كبرياً من ال�س��فحات، ول 
تعط اأو ت�س��بع مو�سوع ال�س��عر العراقي ما بعد العام 
2003، حق��ه الذي كان ينبغي ل��ه اأن يكون حمور 
مو�س��وعها . عل��ى الرغ��م م��ن اأن هذه امل��دة ل تزال 
طازجة يف جتربتها، اإذا كنا نق�سد بالطبع الأ�سوات 

اجلديدة التي ظهرت يف غ�سونها.
واإذا كان يل اأن اأدل��و بتعليقي املخت�رص على م�س��األة 
الأجيال، اأنها ظهرت يف ال�ستينيات لت�سري اإىل تالقح 
فك��ري وفني مع موج��ة التمرد ال�س��تينية يف العال، 
لك��ن، وخ�سو�س��ًا يف ال�س��بعينيات والثمانيني��ات، 
عم��د بع���س ال�س��عراء، وحت��ت تاأث��ري الآيدولوجيات 
ال�سيا�س��ية اإىل جتيي��ل �سيا�س��ي اأك��رث مما ه��و اأدبي، 

وكّونوا م�س��طلح اجليل الذي هو اأ�س��به بالنقابة، من 
هو قريب منهم اآيديولوجيًا ي�ستاأثر باملكانة وفر�س 
الن���رص، اأك��رث ممن ه��م بعي��دون عنهم حت��ى لو كان 
القريب منهم حمدود املوهب��ة،  وميتلك البعيد عنهم 
موهبة �سعرية كبرية، وا�سعني بالبال هيمنتهم على 
موؤ�س�س��ات الن�رص الر�سمي لل�س��لطة التي كانت حتتكر 
فر���س الن���رص يف ال�س��حف واملج��الت، ودار الن�رص 
الوحيدة للكتب يف وزارة الثقافة. واأعتقد اأن التحديد 
النق��دي مل�س��طلح اجليل ���رصوري، ليك��ون اأداة من 
الأدوات النقدي��ة الت��ي ي�س��تعني بها الناقد لدرا�س��ة 
ظاهرة �سعرية، اأو لتمييز �ساعر ما عن جيله اأو متييز 

جيل عن اآخر يف منط اإجنازاته وتفرداته عن غريه. 
��ل  اأف�سّ اأنن��ي  وقراءت��ي اخلا�س��ة له��ذا امل�س��طلح، 
جتييل الق�س��يدة ولي�س ال�س��اعر، مبعنى اأن الق�سيدة 
مبحدداته��ا الفني��ة م��ن روؤي��ة وبن��اء ولغة و�س��ور 

تجييل القصيدة وليس تجييل الشاعر

سهيــــــل نجــــــــــم 
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تك��ون  اأن  ميك��ن  ودللت 
عمودي��ة  ممي��زة  ق�س��يدة 
كان��ت، اأو حرة خم�س��ينية، 
اأو �س��تينية، وغري ذلك لأنها 
بال�رصورة تتاأثر مبرحلتها 
التاريخية داخليًا وعامليًا، 
اأن لالأو�س��اع  اإذ ل يخف��ى 
والجتماعي��ة  ال�سيا�س��ية 
اإنعكا�ساتها  والقت�س��ادية 
املبا���رصة وغ��ري املبا�رصة 
على البنية الفوقية الثقافية 
هن��ا  ونح��ن  والفكري��ة. 
نتمكن م��ن ر�س��د حتولت 

ال�س��اعر، حني يرّحل اأ�سلوبه ال�س��عري من اأ�سلوب اإىل 
اآخ��ر، ا�س��تناداً اإىل حتديداتنا لالأمناط الفنية لل�س��عر 
يف كل مرحلة، وهكذا راأينا بالفعل حتولت ل�س��عراء 
من الق�سيدة العمودية قبل اخلم�سينيات، ثم اإىل جيل 
الق�سيدة احلرة اخلم�سينية وبعدها الق�سيدة ال�ستينية 
بنمطه��ا الفني والدليل املعروف، ن��زوًل اإىل مرحلة 
ق�س��يدة النرث التي هيمنت يف الو�س��ط ال�س��عري منذ 
الثمانينات، وهي ذاتها خ�س��عت لتغريات وحتولت 

على مّر العقود التالية. 
فلي�س م�س��تغربًا، بعد ذاك، اأن جند �س��اعراً حديثًا من 
الناحي��ة الزمني��ة يكتب بنم��ط قدمي، مثلم��ا وجدنا، 
كم��ا يقول ميث��م احلربي : "اأن �س��اعراً اأموي��ًا بدويًا 
ي��رتدد يف منطق��ة الع���رص اجلاهل��ي وق��د جت��د اأحد 
ال�س��عراء الذين ظهروا بعد 2003 يكتب بخ�س��ائ�س 
جيل الرواد" ويق�س��د �س��عراء الق�س��يدة احل��رة. وهذا 

م��ا يدعم وجه��ة نظ��ري. اأن 
التحقيب الزمني ي�سلح اأكرث 
لنمط و�سكل الق�سيدة، من اأن 
ن�س��مي �س��اعراً بالإ�س��م باأنه 

خم�سيني اأو �ستيني.
واأتف��ق م��ع ال�س��ديق من��ذر 
"اإن   : قول��ه  يف  عبداحل��ر 
التن��وع يف اجليل - ويق�س��د 
الزمني��ة-  الناحي��ة  م��ن 
يفقدن��ا القدرة على ت�س��ميته 
بجي��ل واح��د وه��م يكتب��ون 
باأن�ساق فنية خمتلفة". ومن 
املفرت�س اأن ال�س��اعر نف�س��ه، 
كما اأملحت، وعرب قراءته للتاريخ وظروفه املتعاقبة 
واملختلف��ة، ل ي�س��تكني اإىل ن�س��ق فن��ي واح��د طوال 

حياته.  
م��ن ناحي��ة اأخرى، ل اأظ��ن اأن ه��ذا التحقيب الزمني 
اأو  باملركزي��ة  مرتبط��ًا  يك��ون  اأن  ميك��ن  لل�س��عر 
الالمركزي��ة، كما يرى عمر ال���رصاي، واأظن اأن هناك 
اأب��ًا ل�س��اعر علي��ه اأن يقتل��ه لك��ي يحي��ا. ف��ال ميكن، 
باعتقادي، اأن ينطلق ال�س��اعر ب�سعره من دون تاأثره 
مب��ن كتبوا قبله من اأي��ة مدة كانوا، وه��و يف الوقت 
نف�س��ه، ل بد له م��ن التجاوز لبناء خ�سو�س��يته واإل 

اأم�سى ن�سخة فاترة ومقلداً تابعًا.
اأم��ا م��ا يخ���س مالم��ح الق�س��يدة م��ا بع��د 2003 
الت��ي ل توفه��ا الندوة حقها من التحليل والو�س��ف، 
فق��د كان عمر ال�رصاي م�س��يبًا حني اأك��د اأن اجلميع 
موجودون يف زمن ما بعد 2003 وقد حدد ال�س��اعر 
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مصطلح الجيل الذي هو 
أشبه بالنقابة، من هو 

قريب منهم آيديولوجيًا 
يستأثر بالمكانة وفرص 

النشر، أكثر ممن هم 
بعيدون عنهم حتى لو 

كان القريب منهم محدود 
الموهبة، 
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ميث��م احلرب��ي بع�س��ًا من ه��ذه املالم��ح. ويف ظني 
اأنني ل اأمل�س م�س��األة التنا�س وا�س��حة يف ن�سو�س 
ه��ذه امل��دة، على حد اطالع��ي على الن�س��و�س التي 
تن�رص على �س��فحات التوا�سل الجتماعي وال�سحف 
واملج��الت القليل��ة الت��ي راح��ت تنح���رص. واإن ثم��ة 
تناق�س��ًا وا�س��حًا يف كالمه على اأن ال�س��عراء الذين 
ظهروا بعد 2003 متي��زوا بثقافتهم واطالعهم وهو 
يقول يف مكان اآخر، اأن ن�سو�س��هم تتميز بال�س��عف 
الثق��ايف. وعر���س د. اأحم��د الزبيدي �س��وؤاًل حموريًا 
وهو: "يف �س��عر ما قبل 2003 وما بعدها، اأين جتد 
التج�س��يد احلقيق��ي للحداث��ة؟" اإل اأن الإجابة ذهبت 

اإىل احلالت الفردية.
م��ن املعل��وم اأن احلي��اة العراقي��ة فيم��ا بعد 

الع��ام 2003 وحت��ى الي��وم، قد ات�س��مت 
بنوع من الفو�سى، و�رصنا نواجه حالت 
جدي��دة عل��ى املجتم��ع العراقي يف �س��دة 
والتجاذب��ات  املجتمعي��ة  الن�س��طارات 
الطائفية وال�سيا�س��ية التي كادت يف مدة 
بعينه��ا اأن تق�س��ي عل��ى كام��ل الن�س��يج 
املجتمع��ي بحري��ق الفتن��ة واحل��رب غري 
املقد�سة. وف�ساًل عن الفو�سى املجتمعية، 
�س��ادت اأي�سًا احلرية الفو�سوية التي تكاد 
تك��ون مطلق��ة يف الن���رص عل��ى �س��فحات 
امليدي��ا، م��ا خل��ق م�س��تويات فارق��ة يف 
م�س��تويات الن�س��و�س املن�س��ورة، بعد اأن 
اختفت "ال�س��وابط" واأزيح الرقيب متامًا، 
ذل��ك الرقي��ب ال��ذي كان براأيي �سيا�س��يًا، 
واأختل��ف مع ال�س��ديق من��ذر عبد احلر يف 

تو�س��يفه باأن��ه ل يكن �سيا�س��يًا، اإل يف حالت تتبع 
اأه��واء الرقي��ب، ت�س��هد بذل��ك دواوي��ن وكت��ب كثرية 
منعت لهذه الأ�سباب، منها على �سبيل املثال فح�سب، 
ديوان نبيل يا�سني "ال�سعراء يهجون امللوك"، ورمبا 
له��ذا ال�س��بب جلاأ بع�س ال�س��عراء يف ذل��ك الوقت اإىل 
التعمي��ة والغمو�س، لكن ه��ذه الرقابة كانت واحلق 
يقال فنية اأي�س��ًا، وكان من ال�س��عب اأن يجاز ديوان 

�سعيف �سعريًا.
 م��ن ب��ني ه��ذا الفي�س الهائ��ل والفو�س��وي يف ن�رص 
الن�س��و�س ال�س��عرية التي ُن�رصت وُتن�رص منذ 2003 
اإىل اليوم، واإذا تغا�سينا عن التجارب غري املكتملة، 
ظه��رت اجتاه��ات وق�س��ائد ل�س��عراء م��ن الأجي��ال 
كاف��ة ذات روحي��ة جدي��دة م�س��تفيدة م��ن 
احلري��ة، ته��در باأ�س��وات الوع��ي والتمرد 
والحتجاج. و�س��ار ال�ساعر م�سرتيحًا يف 
نقل روؤاه اإىل اللغة. و�رصنا نقراأ ن�سو�س��ًا 
اأحدث فيها مرونة وبوح �س��عري متجاوزاً 
جتارب �سابقة ل�سعراء لهم جتارب متقدمة 
يف احلداث��ة ال�س��عرية العراقية، منهم على 
�سبيل املثال فح�سب، موفق حممد، وكاظم 
احلجاج، وزاهر اجليزاين، وكرمي �س��غيدل، 
وو�س��ام ها�س��م، وحي��در الكعبي، و�س��الم 
دواي، وح�س��ن ال�سلمان، وغريهم. و�رصنا 
نقراأ لأ�سوات ظهرت جديدة ولدت متقدمة 
ب�س��بب عزوفه��ا ع��ن الن���رص يف العه��ود 
ال�س��ابقة كتجربة كام��ل عبدالرحيم مثاًل 

يف ال�سعر والرواية.
ولع��ل م��ا ميي��ز ال�س��عر العراق��ي يف هذه 

زاهر اجليزاين

�سالم دواي 
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املرحل��ة اأي�س��ًا، و�س��وح الروؤي��ا ال�س��عرية. ول تعد 
ثم��ة حاجة اإىل املن��اورة يف املع��اين واأن ذلك كان 
م��ن اأجل حاج��ة فنية تغني البناء ال�س��عري وتعميق 
الدلل��ة، ولي���س الغاي��ة منها التكاء عل��ى الغمو�س 
من اأجل الغمو�س بو�سف ذلك بال�سعر، اأو ما يتطّلبه 
ال�س��عر، واحلّق اأن ذلك، اأي الغمو�س الذي يق�سد منه 
الغمو�س لذاته، يتاأتى يف تقديري من �س��عف فكري 
و�سحوب يف املوهبة اإن �سح ال�سطالح. وثمة ملمح 
اآخر اأي�سًا، هو اأن الق�س��يدة التاأملية اأخذت فر�ستها 
اأك��رث من قب��ل يف ثناي��ا التجربة ال�س��عرية العراقية 

احلديثة.

لب��د م��ن الق��ول اأن ه��ذه الندوة كان��ت غنية ب��اآراء 
�س��ائبة يف حتدي��د مظاه��ر وجوان��ب م��ن التجربة 
ال�س��عرية العراقية، منذ جيل رواد الق�سيدة احلرة يف 
اخلم�س��ينيات اإىل اليوم، عل��ى الرغم من اختاليف يف 
وجه��ات النظر م��ع املتحاورين هنا وهن��اك، ولبد 
م��ن الثناء على مدي��ر الندوة يف اإحاطته بتفا�س��يل 
التاري��خ املعا�رص لل�س��عر والنقد العراقيني، وح�س��ن 
توجيهه لبو�س��لة احلوار. على اأنني اأمتنى اأن تتطرق 
الندوات الالحقة اإىل م�سكالت بنية الق�سيدة العراقية 
احلديثة من الداخل، بعد اأن جرت ندوات كرث عن اأمور 

هي خارج الن�س ال�سعري.
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أبناء الجواهري يؤلفون،
 واتحادهم يطبع، واألدب يقرأ
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ـد
ــــــ
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أم

حني خرج �س��عراء ال�س��عر احلر/ يف الب��الد العربية\ 
ع��ن اأوزان ))اخلليل(( الكامل��ة اإىل جزء منها وبدوؤوا 
احلديث عن مو�س��يقى داخلية للق�س��يدة ب��دا جدالهم 
نظري��ًا �رصفًا يف اأغلب ذلك، لأنهم حتدثوا عن �س��يء 
جم��ازي/ ل حقيقي\ فمو�س��يقى ال�س��عر؛ خارجية/ 
كانت\ اأم داخلية؛ م�س��درها لفظ الإن�س��ان ل �س��يء 
اآخر، اأ�سف اإىل ذلك قلة حم�سولهم من علم املو�سيقى 
العملي��ة والنظري��ة/ خالف��ا ملقلَّديه��م من ال�س��عراء 
الأوربيني\ مما ُي�س��ريِّ كالمهم بعيداً عن الدقة، فلما 
نظموا/ ما ي�سمى\ )) ال�سعر املنثور((/ اأو ما يف هذا 
املعنى\ تطرفوا يف احلديث عن �س��يء جمهول هو )) 
اإيق��اع النرث(( واختلفوا/ يف هذا الإيقاع\ اختالفهم 
يف كل �س��يء تقريب��ًا، فم��ا ال��ذي يوِج��د الإيقاع يف 

النرث؟
اأه��و احل��روف وجر�س��ها؟ اأم الكلم��ات وترتيبها؟ اأم 

�سياق اجلمل ونظمها؟ اأم ال�سور ال�سعرية، وتكثيفها؟ 
اأم غري ذلك؟!

واحلق/ عن��د كاتب هذه ال�س��طور\ ل يعدو اأن يكون 
بديهية ب�سيطة ل يلتفت لها قليلو الب�ساعة من العلم 
باملو�س��يقى والإيقاع؛ األ وهي :- )) اإن اإلقاء الن�س 
بطريقة تعبريية ي�س��نع اإيقاعه �س��عراً كان اأم نرثاً (( 
فل��و ُقِرئت اأدق الق�س��ائد عرو�س��ًا وقافية قراءًة غري 

تعبريية، لفقدت مو�سيقاها، فكيف النرث؟!
اإن �س��بط اأح��رف الن���س الن��رثي وحركاته و�س��حة 
لف��ظ كلماته ومعرف��ة معاين جمله يف اأثن��اء الإلقاء 
اأو الق��راءة، ووق��وف الوقفات املنا�س��بة عند النقاط 
والف��وارز وعالم��ات ال�س��تفهام والتعج��ب وغريها 
م��ن �س��ائر عالم��ات الرتقي��م، بطريق��ة منا�س��بة ل 
متنح الن�س النرثي اإيقاعًا متنا�س��قًا تنا�سقًا طرديًا، 
فح�س��ب، لكنه��ا متنحه دق��ة الفه��م، ووْع��َي املعنى 

كلمة في إيقاع النثر

براهيم د. خليل محمد اإ
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اأي�س��ا، فكلما كانت القراءة دقيقة والإلقاء �س��حيحًا 
كلم��ا كان الن�س ممو�س��قًا، وكلم��ا كان الإيقاع مع 
الق��راءة اأقل كفاي��ة، فقد الن�س ل مو�س��يقاه فقط بل 
فقد جماله اأي�س��ًا، فقد َفَقَد معناه، ول اأعرف منتبهًا 
اإىل هذا، فحني ُتقَراأ الق�س��يدة النرثية/ اأو ما هو بهذا 
ال�سم\ ُتقَراأ حتديًا قراءة �رصيعة لت�سبه قراءة الطالب 
لالمتح��ان، فال تفقد اإيقاعها فح�س��ب، بل تفقد كلما 

فيها اإن كان فيها �سيء.
م��ن هنا، فاإن علماء اللغة العربية انتبهوا لعبقريتها 
فاهتم��وا به��ا/ م��ن ه��ذا اجلان��ب\ على م�س��تويني 
اأحدهم��ا )) الق��راآن الك��رمي((، فق��د اعتَن��وا بو�س��ع 
عالمات اإر�س��ادية معروفة؛ تفيد املبتدئ/ من حيث 

الوقف والو�سل، وما اإىل ذلك\ ول ت�سايق ال�سليع.
 وثانيهما )) �سائر الن�سو�س العربية((، فقد تطورت 
عالم��ات الرتقيم فيه��ا؛ تطوراً قد ل يكون مب�س��توى 
غريها م��ن اللغات احلي��ة املتط��ورة اإل اأنه موجود، 
وعلى م�س��توى منا�س��ب، لو اأ�س��تعمله العارفون على 
اأنه ف��ن حياتي؛ ُي�س��اعد الق��ارئ/ فع��اًل\ على فهم 
معن��ى الن���س/ ا�س��تنادا اإىل عل��م املع��اين\  ل على 
اأنه جمرد )زخرفة( �س��كلية، ل قيم��ة لها؛ خارج هذا 
املج��ال، فقد بداأ يتبل��ور فهم لعالمات الرتقيم / من 
ه��ذا القبيل\ وه��ذا الفهم غري دقيق، ل��و كان هو كل 

الهدف املرجتى.
اأما اإذا كان هدفًا ثانويًا؛ الأ�س��ل فيه خدمة املفهوم 
ال�س��حيح للن�س ف��ال باأ�س فيه ما دام �س��حيحًا يف 

هذه احلدود.
اإن للكلم��ات العربي��ة مع��ايَن قامو�س��يًة يقرتب فيها 
املتكلمون والقراء حينم��ا يكتبون اأو يتحدثون، لكن 
لكل كلمة/ يف الن�س الأدبّي\ حاًل مغايراً حلالها يف 
القامو�س؛ على اأ�س��ا�س احلقيق��ة واملجاز والت�رصيح 
والتلمي��ح واملنطوق واملفه��وم والإ�س��ارة والتورية 
وم��ا اإىل ذل��ك، فكذلك لكل كلم��ة عربي��ة؛ )اإيقاعها( 
اخلا���س به��ا يف اجلملة الأدبي��ة، وهي م�س��تقلة قد 
يق��رتب منها/ اإىل ه��ذا احل��د اأو ذاك\ )اإيقاعها( يف 
اجلمل��ة، والن�س، لك��ن ل يباينه��ا/ اإطالقا\ كما قد 
يح��دث يف املعن��ى؛ هذه م�س��ائل قليلة؛ من م�س��ائل 
كثرية؛ ينبغي اللتفات اإليها وفهمها قبل التطلع اإىل 
احلديث عن مو�س��يقى ال�س��عر الداخلية اأو اخلارجية؛ 
اإيق��اع النرث وج��وده اأو عدمه، فالإن�س��ان )) عدو ما 
جهل((، فكيف اإذا كان عمله الذي يزعم اأنه يحبه مما 

يجهل؟!
اإنه �سي�س��بح اأقرب ما يك��ون؛ اإىل طفل يلعب بقنبلة، 
ق��د تنفجر يف اأي وقت، وهذا م��ا يعانيه جانب كبري 

من اجلو الأدبي والفني العربي مع الأ�سف ال�سديد.


